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ΣΑΣ ΕΓΝΩΡΙΣΑΜΕΝ I
Elf τάς Αθήνας ύπάρχουν όκτώμισυ και πλέον χιλιά

δες Επίστρατοι. Φιλοπάτριδες πολΐται, "Ελληνες πρδ παν

τός, οΐτινες πρδ των Αργιών τοϋ ξενομανοΰς κόμματος, 

συνησπίσθησαν καί δ'μωσαν την ύποστήριξιν τών αληθι

νών, τών πραγματικών συμφερόντων τής 'Ελληνικής 

Πατρίδας, τεθέντες ΰπδ τάς διαταγάς τοϋ Στρατηλάτου 

Βασιλέως. “Αλλαι πεντέμισυ και πλέον χιλιάδες τοιούτων 

πολιτών υπάρχουν είς τδν Πειραιά. Καί ανάλογοι εις τάς 

Αλλας πόλεις τοϋ Βασιλείου. 'Ολόκληρος αΰτη ή συμπα

γής μάζα άποτελεΐται, φυσικά, άπδ ψηφοφόρους, οΐτινες 

με τήν ψήφον των θά υπερασπίσουν την χώραν άπδ τους 

κινδύνους, οΰς Επισωρεύει κατ' αύτής τδ ΰποδουλωθεν 

είς τούς ξένους, κατ' ευφημισμόν δε λεγόμενον Φιλελεύθε

ρον, κόμμα Καί οί Ιθύνοντες κύκλοι τοϋ κόμματος Απο

φάσισαν νά αντιμετωπίσουν τδν κίνδυνον αυτόν καί εμη- 

χανεύθησαν τούς άντισυλλόγους. Άλλά ή ενέργεια αυτή 

ούδέν αποτέλεσμα έφερε. Ό άντιβενιζελισμός δγκοϋται 

καθ' ημέραν καί οί Επιφανείς υποψήφιοι τοϋ κόμματος 
κατήντησαν κομί ■ βουαγιαζέρ με τδ τσαντάκι επ' ώμου 

γυρίζοντας τούς νομούς τής ‘Ελλάδος διά νά εΰρουν μίαν 

θέσιν, είς τήν όποιαν θά ήμπορέσουν νά έχουν τήν επι

τυχίαν κατά τάς προσεχείς έκλογάς. Άλλ εκεί όπου δίν 

κατισχύει ή λεοντή υπάρχει καί ή αλωπεκή. Μετά τήν 

θρασυδειλίαν ή πονηριά. Στηριζόμεθα είς τήν πλάτην τής 

’ Αντάντ. Καί φωνάζομεν είς τούς «ΰπερασπιστάς τής Ελευ

θερίας τών μικρών λαών,. «’Εμπρός τί κάθεσθε, κύριοι; 

Ιδού στάδιον Ενέργειας καί διά σας,. Καί έρχονται τώρα 

οί εΰπερασπισταΐ,, προσφέροντες τδ χρυσωμένον δηλη- 

τήριον:

• Εαπρδς" Ελληνες τί κάθεσθε; Είς τήνΓαλλίαν καί είς 

τάς Αλλας συμμαχικός χώρας υπάρχει έλλειψις εργατικών 

χειρών. Σας κάνομεν τά έξοδα, σάς μεταφέρομεν είς τάς 

χώρας αΰτάς καί σας κάνομεν συμβόλαιον, δ'τι θά εϋρετε 

Αμέσως εργασίαν μ'ε προσόδους λίαν ικανοποιητικός. Πρδ 

τοϋ γεγονότος αύτοϋ, διατί νά κάθεσθε είς τήν αναιμικήν 

Ελλάδα, ΰπου δέν υπάρχει καμμία Εργασία;, ’Ιδού τδ κόλ

πον μί τδ όποιον άνέλαβον τδν πόλεμον κατά τών ύπε- 

ρασπιζομένων τά πραγματικά Ελληνικά συμφέροντα. Ιδού 
τό χρυσωμένον δηλητήριον. Κατ’ αυτόν τδν τρόπον θά 

Εκλειψη δ κίνδυνος, θά φύγουν οί Επίστρατοι άπδ τήν 

'Ελλάδα, θά Εξαφανισθοϋν οί Αντίθετοι ψηφοφόροι. Τδ 

πράγμα δμως έχει εΰρυτέραν σημασίαν άπδ δτι φαίνεται 

Εκ πρώτης δψεως καί διασαλεύει Εκ βάθρων τήν ύπόστα- 

σιν τής Ελληνικής κοινωνίας καί τοϋ Ελληνικού Κράτους. 

Ημείς κραυγάξομεν με δλην τήν δύναμιν τών πνευμόνων 

μας είς τούς ’Αρλεκίνους των «’ Ελευθεριών τών μικρών 

κρατών, καί τους ξενομανεΐς καί προδότας τών Ελληνι

κών συμφερόντων Αδηγούς των. ·Σας Εγνωρίσαμεν κόροι,. 

Άλλά με αυτό τί βγαίνει; Ή Κυβέρνησες, ήτις θά έχη 

άντιληφθή ήδη τδ πράγμα, πρέπει νά λάβη τά μέτρα 

Εκείνα, τά Επιβαλλόμενα άπδ τήν περίστασιν. Ή Ελληνική 

κοινωνία καί τδ Ελληνικόν Κράτος κινδυνεύει. Ή κακοή·

‘2

θης καί προδοτική αΰτη Ενέργεια πρέπει νά παταχθή 

κατακέφαλα. Υπάρχει ένας νόμος περί μεταναστεύσεως 

ΈμπρόςΙ Έφαρμόσατέ τον τάχιστα, πατάξατε τήν έχιδναν, 

ή όποια δαγκάνει τήν Ελληνικήν κοινωνίαν.'

ΤΟ ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ζωηρότατη κίνησις προετοιμασιών τών Συμμάχων 
έσημειώΠη κατά τήν λήξασαν έβδομάδα, προετοιμα
σιών αΐτινες άποσκοποΰν είς τήν έ'ναρξιν γενικής έπι- 
Οέσεως τών έν Μακεδονίςι συμμαχικών στρατευμάτων 
κατά τών Αντιπάλων των Γερμανοβουλγαρικών. Γά 
εις τό πολεμικόν τούτο μέτωπον ευρισκόμενα συμμα
χικά στρατεύματα ενισχύΑησαν κατά τάς τελευταίας 
ήμέρας διά τής άποβάσεαις είς τήν Θεσσαλονίκην 
Ιταλικών καί Πορτογαλλικών στρατευμάτων. Κατό
πιν τού γεγονότος αυτού, οί σύμμαχοι παρέχουν ρη
τήν τήν διαβεβαίωσιν, δτι 0 υπό τάς διαταγάς τού 
στρατηγού Σαράϊγ στρατός, ηύξήθη μέχρι τού σημείου 
ώστε νά δύναται νά επιχείρηση ήδη τήν από καιρού 
μελετωμένην έπίδεσιν κατά τών Γερμανοβουλγάρων. 
Καί αΰταί μέν είναι αί υπό τών συμμάχων παρεχό
μενοι πληροφορίαι καί διαβεβαιοτσεις. ’Αλλά θα πρα
γματοποίησή πράγματι ή έπίθεσις αΰτη; Ιδού ή 
Ιρώτησις, ήτις προβάλλει μετά τό καθωρισμένον γεγο
νός τής μεταβάσεως τοϋ είς Θεσσαλονίκην άποβιβα- 
σθέντος ’Ιταλικού στρατού εις τήν Βόρειον Ηπειρον, 
διότι κατόπιν μόνον τοιαύτης συμφωνίας οί Ιταλοί 
έδέχθησαν νά στείλωσι στρατεύματα είς τήν Μακεδο
νίαν. Προκειμένου περί τού Πορτογαλλικοΰ στρα
τού, τό πράγμα δεν έχει οΰδεμίαν σημασίαν, δοθέντος 
δτι αί άποβιβασθεΐσαι είς τήν Μακεδονικήν πρω
τεύουσαν Πορτογαλλικαί στρατιωτικοί δυνάμεις είναι 
τόσον δλίγαι — μόλις πυροβολαρχίαι τινές^—ώστε 
οΰδείς σοβαρός λόγος δύναται νά γίνη περί αΰτών. 
"Οταν δέ τοιαύτη είναι ή δψις τών πραγμάτων, δύ
ναται νά βεβαιωθή, δτι αί περί έπικειμένης έπιθέσεως 
τών συμμάχων ειδήσεις είναι πρόωροι, αν μή άβάσι- 
μοι, καθόσον μέ τάς ΰπαρχούσας έν Μακεδονίφ συμ
μαχικός στρατιωτικός δυνάμεις, έστω καί μετά τήν 
προσθήκην τών Ρωσικών, είναι Αδύνατον νά ένεργηθή 
ή έπίθεσις. Τούτο άλλως τε έπεβεβαιώθη καί ύπ’ αύ
τών τών συμμάχων ανακοινωσάντων έπανειλημμένως, 
δτι Αναμένουν ενισχύσεις, μετά τήν δφιξιν τών δποίων 
θέλει ένεργηθή ή γενική έπίθεσις.

Κατά τά άλλα, ή έξωτερική κατάστασις οΰδεμίαν 
νεωτέραν μεταβολήν παρουσιάζει. Είς τό Ρωσικόν 
μέτωπον ή Αναχαιτισθεϊσα Ρωσική προέλασις παρου

σιάζει σημεία, δτι δέν δύναται πλέον νά έπαναλη- 
φθή, είς δέ τό Δυτικόν μέτωπον συνεχίζονται αί τοπι
κοί επιθέσεις, ιϊνευ ούδεμιάς γενικωτέρας σημασίας 
δι’ αμφοτέρους τους αντιπάλους.

Καί κατά τήν λήξασαν έβδομάδα έπανειλημμέναι 
έδόθησαν έκ μέρους τών Άνταντικών κύκλων διαβε
βαιώσεις περί έπικειμένης έξόδου τής Ρουμανίας έκ 
τής ούδετερότητος. Άλλ’ αί διαβεβαιώσεις αΰταί διδό
μενοι από πολλοΰ ήδη, οΰδεμίαν‘σημασίαν καί σοβα
ρότητα δύνανται νά έχουν. Ή Ρουμανία διά τής στά
σεως της Απέδειξεν, δτι έμμένει είς τήν ουδετερότητα. 
“Αλλως τε είναι γνωστόν, ώς Αποδεδειγμένοι· ήδη, δτι 
είς μέν τήν Ελλάδα οί Άνταντικοΐ κύκλοι διά τών 
προσκειμένων αύτοΐς όργάνων προσπαθούν νά πείσουν 
τήν κοινήν γνώμην, δτι ή Ρουμανία έξέρχεται όσο- 
νούπω τής ούδετερότητος, είς δέ τήν Ρουμανίαν κατα
βάλλονται αί αύταί προσπάθειαι διά νά καταπεισθή ή 
Ρουμανική κοινή γνώμη, δτι ή έξοδος τής Ελλάδος 
παρά τό πλευράν των, είναι ζήτημα ήμερων πλέον. 
Τέχνασμα έφαρμοζόμενον Από έτους και πλέον καί τό 
όποιον έχει γίνει παγκοίνως γνωστόν.

*

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΙΑΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Δέν φθάνει δτι μάς ήλθεν άπροόπτως ή αύξησις τής τιμής 

τών εφημερίδων καί τών σιγαρέττων, δνευ τών όποιων είναι 
αδύνατον νά συζητήση ό "Ελλην, άλλά καί νά ζήση, γνωστού 
οντος, ότι άνευ συζητήσεως ύ "Ελλην δέν ζή, άλλ’ έπανε- 
λήφθησαν καί πάλιν τάς τελευταίας ήμέρας τά κυνικά καύ
ματα— τί ήθελε ό εύλογημένος διευθυντής τοϋ Αστεροσκο
πείου νά τό πρόβλεψη; —καί άρχισε πλέον τό άπαίσιοντσοιι- 
ρούφλισμα, ωσάν νά μή έφθαναν τά τόσα, ποΰ ύφιστάμεθα 
άπό τούς παντοπώλας καί τούς όπωροπώλας, δύο μεγάλας 
δυνάμεις, ποΰ έφαρμόζουν καί αΰταί τό σύστημα τών πιέ
σεων. Ώρισιιένως αύτός ό ήλιος είναι πολύ Αναιδής κύριος, 
εξαιρετικά αναιδής μάλιστα, μέχρι τοϋ σημείου Άστε έχει, καί 
τήν κακοήθειαννά προσποιείται ότι κοκκινίξη, δήθεν.’’Αλλά 
πώς νά μή κοκκινίζη εμπρός είς τάς τόσας άναιβείας, α! 
όποΐαι λαμβάνουν χώραν καθ' έκάστην είς τήν ώραίαν αύτήν 
πλάσιν, τήν όποιαν φανταζόμεθα δτι ηύνόησεν έξαιρετικώς ό 
Ύψιστος:

*
'Επληθύνθησαν τά φρούτα είς τήν κλεινήν τής Παλλάδος 

πάλιν, έπληθύνθησαν οί άστεγοι, οί έφοπλισταί καί οίέπιθεω- 
ρησεογράφοι άλλ’ έπολλαπλασιάσθη είς βαθμόν λίαν επικίν
δυνον καί έν άλλο είδος, τό δποίον καί Αν δέν έπληθύνετο, 
δέν θά συνεκινεΐτο κανείς άπό τούς φιλησύχους καί νομιμό- 
φρονας συμπολίτας καί ό ήλιος δέν θά ήλλασσέ τήν τροχιάν 
του, &ν και δέν θά ήτο Ανάγκη καί αυτός ό στρογγυλοπρόσω
πος κοσμοπολίτης νά εμφανίζεται τόσον πομπωδώς. Άλλ’ δς 
είναι- πρόκειται διά τούς σκύλλους, οί όποΐοι|κατέκλυσαν τούς 
δρόμους τής πρωτευούσης, όπως καί οΐ πρόσφυγες τά σπί
τια της. Πόθεν ώρμήθη ή άγρια αυτή κυνική έπέλασις κατά 
τοΰ Άστεως καί τόσων άλλων κατοίκων ; Οί ευλογημένοι, 
δέν έρωτοΰσαν πρώτα πώς περνάμε έμείς έδώ καί άν ΰπάρχη 
θέσις καί δι’ αύτούς ; "Η μήπως έφαντάσθησαν, δτι υπάρχει, 
καί έδώ καμμιά φιλόξενος χανούμισσα, όπως υπήρχε κάποτε 
είς τήν Κωνσταντινούπολιν, ή οποία ίδίαις δαπάναις συνετή- 
ρει, χάριν τής σωτηρίας τής ψυχής της, όλόκληρα τάγματα 
άπό τά αναιδή καί ξετσίπωτα αυτά δντα; Καί σοϋ έχουν ένα 
τουπέ οί νέοι αύτοί πρόσφυγες πολύ περισσότερον τών όμο- 
νύμων των άνθρώπων. Κάμετε ένα περίπατον είς τήν πλατεία 
τής Όμονοίας καί θά τούς ίδήτε ξαπλωμένους έπάνω είς τήν 
άσφαλτον νά κατακεραυνοβολοδν μέ βλέμμα κυριάρχου τούς 
άθλιους 'Αθηναίους, οί όποιοι τούς ένοχλοΰν τήν ήσυχίαν 
καί τό ραχάτι μέ τό βάδισμά των. Δέν μένει παρά αΰριον νά 
σηκωθούν καί νά ζητούν επίδομα καί δημοσίας θέσεις καί 
νά υψώσουν κεφαλήν, διά νά έπιβάλουν αύτοί τήν πολιτικήν 
πού πρέπει νά τηρήση τό Κράτος.

*
Κάποτε τήν έπιθεώρησιν τήν έγραφαν συγγραφείς, κατα- 

σκευάζοντες καλαμπούρια, άλλά καί στίχους άνομοιοσκελεϊς, 
ωσάν σπασμένα Ιταλικά σπαγέτα και δυσκολοχόνευτους,

ώσπερ ψ«γητόν 'Αθηναϊκού ρεστωράν, άλλ' έκαμναν κάτι έπί 
τέλους, έστω καί άν »ό άλάτιζαν αντί μέ αττικόν αλας, μέ αλάτι 
χονδροκομμένο τοϋ Σφάξ. 'Από πέρισυ καί πρό πάντων άπό 
εφέτος, οί μάγειροι αυτοί έθεωρήθησαν περιττοί εντελώς καί 
έκλήθη ή μοδίστρα, ή καπελλοϋ και ό σκηνογράφος. Καί ώς 
έδώ μέν τά πράγματα πηγαίνουν ύποφερτά, όπωσβήποτε. 
Τώρα όμως τήν έπιθεώρησιν τήν γράφουν οί 'Αστυνόμοι. 
’Αλλ' οί εύλογημένοι αϋτοι χριστιανοί δέν άρκοϋνται είς τάς 
τόσας άλλας έπιθεωρήσεις πού κάμνουν, άλλά θέλουν νά 
προσθέσουν εις αύτάς καί τήν θεατρικήν: Και έπειτα εις έπο- 
χήν ποΰ όλοι οί 'Αθηναίοι ανεξαρτήτως φύλλου, ήλικίας καί 
θέσεως, έχουν γράψει άπό δεκατρείς έπιθεωρήσεις ό καθείς 
■ διανθισμένος μέ τό λεπτότεροι· αττικόν άλας- δέν θά έπρεπε 
νά μένουν αυτοί αμέτοχοι τού κακού διά νά τό Αναχαιτίζουν 
ακριβώς; Άλλ’έτσι δημιουργείται μια νέα κατάστασις, ή 
όποια είναι άγνωστον ri έκτασιν θά λάβη καί έως πού θά 
φθάση. Διότι μιά φο^ά ποΰ έδόθη τό παράδειγμα, θά βγουν 
καρραγωγείς νά έκδωουυν έφημερίβας, Ιερωμένοι νά γίνουν 
μοδίστρες και αί μοδίστρες παπάδες, καί οί ώρολογοποιοί 
θά άναλάβουν νά Επισκευάσουν τόν μηχανισμόν τής λειτουρ
γίας τοϋ Κράτους καί οί ψωμάδες θά γίνουν γλϋπται καί 
ουτω καθεξής. Εκτός έάν οί 'Αστυνόμοι έμηχανεύθησαν 
ν’ άποτελέσωμεν όλοι τά νούμερα μιας έπιθεωρήσεως μεγά
λης Παναθηναϊκής, όπότε, ε, όπότε, θά τό ύπομένομέν, έφ’ 
όσον καί αύτός ό Αχρείος ήλιος έξακολουθεί νά μάς φλογο- 
βολή μέ τάς πυρπολητικάς Ακτίνας του. 0 εετ

ΑΠΟ ΤΗΝ ZQHN ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΥΣΗΝ

ΑΜΑ ΔΥΗι © ΗΛΙΟΣ
Τήν ώρα πού κλίνει έπί τού όρίζοντος τό άστρο τής ήμέ

ρας, ή πόλις τής Παλλάδος πνίγεται στό άρωμα. Άπό παντού 
Αναδίδεται ένα μεθυστικό μύρον τά φυσικά καί τά ζωντανά 
άνθη σκορπίζουν άπό κοινού εΰωδίες...

Κατά τίς στιγμές αυτές, πού ή ζωή άρχίζει ν' άποβάλλη τό 
πεζόν τής όλης ήμέρας καί νά ιδανικεύεται καί νά τείνη πρός 
λύ/ην ζωηρότητα, μπορεί νά πή κανείς, ότι έξατμίζονται έπί 
τών λευκών πεζοδρομίων χίλια Αόρατα φιαλίδια αρωμάτων- 
όλα Ανθίζουν και όλα ευωδιάζουν, κι’ Από τό χώμα Ακόμη 
σάν ν’ άναβαίνη εύωδία ρόδων...

Τά πάντα έξιδανικεύονται- η ώραίΐις χρωματιστές νότες, 
πού σκορπίζουν τά παγωτά στά ζαχαροπλαστεία, δέν δροσί- 
ζουν μόνον τά χείλη έκείνων πού τ’ απολαμβάνουν, άλλ' ευχα
ριστούν καί τά μάτια τών παρακαθημένων- ή νταντέλλες κ’ ή 
κορδέλλες τών κυριών δέν Ικανοποιούν μόνον τόν εγωισμόν 
τόν δικόν τους, άλλά δίδουν καί όλίγην τροφήν στό γούστο 
τοϋ καλλιτέχνου, πού τις βλέπει. Ή τελευταία χρυσή άκτίς 
τοΰ ήλιου τά μεταβάλλίΐ όλα είς ρόδινα- έπί τών λευκών πεζό, 
δρομίων νομίζει κανείς, πώς έχουν ξεφυλλισθή πέταλα άνθέων-

Κι’ ό ουρανός κατά τήν ώραίαν ώραν τής δύσεως δέν 
είναι μόνο στολισμένος μέ ρόζ καί μώβ γάζες, άλλά καί μέ 
σκόρπια λουλούδια- φιλόκαλος σάν τις Άτθίδες τους φρον
τίζει βράδυ - βράδυ νά κάμη κι'αύτός τή δική του τουα- 
λέττα. Τό ίδιο κι' ό ’Αττικός όρίζων, ό όποιος, αμα γέρνη ό 
"Ηλιος, είναι κατακέντητος άπό τριαντάφυλλα. . . Ναί, είναι 
ή στιγμές, πού αί Άθηναι δέν είναι μόνο βουτηγμένοι στά 
ρόδα καί πού πνίγονται είςτά Αρώματα, άλλά πούπερνουν τήν 
Αβρότητα καί τήν γοητείαν όνείρου. Τό άνω κομμάτι αίφνης 
τής Λεωφόρου Πανεπιστημίου, μέ τά δυό του γνωστά είς 
όλους μεγάλα Αντιμέτωπα Ζαχαροπλαστεία, παρουσιάζει κάτι 
τό έξαιρετικώς κομψόν μιά ώραία γωνία βελουδένιου γαλά
ζιου ουρανού, κάτωθεν τοΰ όποίου όλοι οί άνθρωποι φαίνον
ται έμορφοι καί δλα τά πράγματα προσλαμβάνουν καλλι
τεχνικός γραμμάςΛΉ ασχημότερα, έπί παραδείγματι, κυρία 
μέσα είς στό περιβάλλον αύτό, δέν μπορεί παρά νά φανή 
νόστιμη,|καί ή πλέον Ακαλαίσθητη τουαλέττα, έάν διέσχιζε 
τά έν λόγφ δύο’πεζοδρόμια, Αναμφιβόλως δέν θά έπροξένη 
κακήν έντύπωσιν.

Μετ’ όλίγας δμως στιγμάς, όταν άρχίση νά προβάλλη τό 
πρώτο σκότος,'’τά πάντα μεταβάλλουν δψιν. "Ολη ή μαγεία 
τών ώραίων Αποχρώσεων, δλο τό ρόδινο χρώμα χάνεται. 
"Ενα φαιόν βέλο’αρχίζει νάζέξαπλοΰται γύρω, κι’ δλα βυθί
ζονται στό ήμίφως καί στην}’ μελαγχολία- κι’ αύτές Ακόμη ή 
σκέψεις γίνονται πένθιμες. ..

Άλλ’ή πόλις τής Παλλάδος, καίτοι χάνει τήν αίγλη της 
μέ τό πρώτο σκότος τών νυκτών τού θέρους, εξακολουθεί 
δμως πάντοτε νά εύωδιάζη. Σάν νά τήν ραίνη κρυφά μέ άνθη 
κάποιο κρινόλευκο αόρατο χεράκι. ιοαννοπουλοι
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ΔΗΜΟΥ ΒΡΑΤΣΑΝΟΥ
Ο ΑΝΗΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΓΟΛΓΟΘΑ

(ΣννΑχιια άκό >0 προηγούμενο»)

GABRIELLE DANNUNTZIO

Ή Μίτσα, άφοΰ έβοήθησε τήν θείαν της νά ένδυθή, έβγή
κε στή γέφυρα καί έθαύμαζε τό ωραίο θέαμα τής «μεγάλης 
πολιτείας». , φ γ>·

Ό ήλιος είχε πέσει καί είχε αρχίσει νά σκοτεινιάζη. Γύρω 
τους ή θάλασσα είχε μαυρίσει- Πέρα έκεϊ κατά τό ηλιοβασί- 
λεμμα, έπάνω εϊς τόν ουρανό, ποΰ είχε πάρει ένα απαλό φυ- 
στικί χρώμα, είχαν άπλωθή, σάν άπό χέρι ζωγράφου, Ιδιό
τροπα μερικές πινελιές κόκκινες καί κίτρινες, αρμονικά πολύ. 
Έπάνω,' άπ’ τόν Λεβάντε, ή νύκτα είχε άρχίσει νά άπλώνη 
τόν πέπλον της καί μέσα εϊς τό στακτί φόντο του έστεκεν 
όρθιο μέ χίλια δυώ χρώματα τό αιωνόβιο μαρμάρινο μνημείο. 
Καί σιγά - σιγά, αραιά - άραιά, ολόγυρά τους άρχισαν νά προ
βάλλουν μέσα στό σκοτεινό χρώμα, ποΰ έχυνότανε όλοένα στό 
Διάστημα, τά φώτα τής πολιτείας καί άπό πέρα έως κάτω 
στή θάλασσα απλώθηκε ένας μαύρος πέπλος, κατάστικτος 
άπό μυριάδες φώτα.

Τότε μιά φωταύγεια έχύθηκε έπάνω άπό τό «κλεινόν 
άστυ« καί κάτω, μέσα εΐς τά σκοτεινά νερά, κατιοπτρίσθη όλο 
αύτό τό κάδρο καί τά φώτα, ποΰ έσελάγιζαν καί έτρεμούλια- 
ζαν μέσα εϊς τό νερό, τό έκαμαν άληθινό πανόραμα.

— Τί μαγεία! είπε ή Μίτσα εϊς τήν θείαν της. Αλη
θινή φεερί.

Έξαφνα ένας κρότος, καθώς ήτο άκουμβημένη εϊς τα 
πουντέλλια, ήκούσθη. Κάτι έσφενδονίοθη άπό κάτω, κόλ
λησε εις τά σιδηρά στηρίγματα καϊ τά συνεκλόνησε άποτό
μως. Ή Μίτσα έτρόμαξε καί έτραβήχθη όρμεμφύτως πρός 
τά μέσα. Ένα σιδερένιο κοράκι είχε κρεμασθή άπό τά πουν- 
τέλλια, ταυτοχρόνως δέ μιά σκιά άνερριχήθη καί έπήδησε είς 
τό κατάστρωμα. Έπειτα άλλη καί παρέχει άλλη. Σάν άνθρω- 
ποφάγοι, σάν Κανίβαλοι, ώρμησαν πρός δλας τάς διευθύν
σεις. Μία τέτοια σκιά έσταμάτησε πρό τής Μίτσας.

— Καμμιά βάρκα κυρία.
Ήσαν οί βαρκάρηδες τοΰ Πειραιώς. Άλλ’ ή Μίτσα δέν 

έχρειάζετο βάρκα. Προνοητικώτατα είχε τηλεγραφήσει τοΰ 
θείου της. πριν φύγουν άπό τό νησί. Καί πράγματι μετ’ ολί

γον ήκουσε τήν φωνήν του. Ήταν σκυμμένος άπό τό σπιρά- 
γιο τής πρώτης θέσεως καί έφώναζε.

— Μίτσα! Ευλαλία!
— Έδώ ! άπήντησεν ή Μίτσα καί έτρεξε πρός τήν θείαν 

της, άφήσασα τόν βαρκάρην. Εκείνος τήν εφίλησε στορ
γικά καί τήν ήρώτησε διά τό ταξεϊδι των, ένφ ή Μίτσα τόν 
ώδηγοΰσε εϊς τήν καμπίνα τοΰ πλοίαρχου.

Είς τήν πόρτα έστεκε ή κυρία Μαρκέτου έτοιμη έντελώς, 
φυλάσσουσα σάν κέρβερος τήν καμπίνα άπό εισβολήν βαρ
κάρη. Έξαφνα διέκρινε τήν Μίτσα καί τόν σύζυγόν της και 
έκαμε δυώ βήματα.

— Χρήστο!
— Καλώς ώρίσατε. Πώς είσαι; Θά ύποφέρατε βέβαια στό 

ταξεϊδι.
— Μή ρωτφς. Καί τό βαπόρι μικρό, άθλιο. Θεέ μου!
Έπειτα άπό αύτήν τήν εισαγωγήν έπηκολούθησε λεπτο

μερής άφήγησις τών περιπετειών. Τέλος, άφοΰ ηΰχαρίστησαν 
τόν πλοίαρχον, τόν άπεχαιρέτησαν καί κατέβηκαν τήν σκάλα.

Κάτω έπερίμενε ή άτμάκατος τοΰ Υγειονομείου ύπό ένα 
ύπαξιωματικόν. "Ενας ναύτης όρθιος, ξυπόλυτος, άπό τό 
καμπουνι καί ένας άπό τήν πρύμη, πίσω άπ’ τόν μουσαμά 
τής κουκούλας, μέ γάντζους είς τό χέρι, έκρατοΰσαν τήν άτμά- 
κατο διπλαρωμένη εϊς τήν σκάλα.

Ό ύπαξιωματικός έχαιρέτησε καί έδωκε τό χέρι εϊς τίς 
δύω κυρίες διά νά καθίσουν κάτω άπό τήν κουκούλα, είς τόν 
μέ ύπηρέσια στρωμένον μπαγκον. Ό κ. Μαρκέτος έστάθη 
Ορθιος καί έκρατεϊτο άπό τά σίδερα τής κουκούλας.

— Άπωσόν! έφώναξε ό ύπαξιωματικός, σπεύδων πρός τό 
οϊακοστρόφιον.

— Πρόσω ήρέμα! διέταξεν έπειτα είς τόν μηχανικόν.
Ή άτμάκατος άπεσπάσθη μέ ένα λίκνισμα, ό δοΰπος τής 

έλικος, ρυθμικός, ήρχισεν άργά - άργά καϊ έπροχώρησε.
— 'Ολοταχώς- είπε τώρα ό ύπαξιωματικός.
"Επειτα παρέδωκε τό στρόφαλον είς ένα ναύτην, ποΰ έστεκε 

κοντά του, καί έτρεξε πίσω στήν πρύμη.
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— Ποΰ θέλετε νά πϊάσουμε κύριε βουλευτά, παρακαλώ, 
ήρώτησε τόν κ. Μαρκέτον.

— Μά έκεϊ είς τήν άποβάθρα τοΰ Σταθμού.
— Μάλιστα, παρακαλώ.
Μετ’ όλίγον παρήλαυναν πρό τών παρά τό στόμιον τοΰ 

λιμένος τών ’Αλών δεμένων βαποριών. Έπειτα ήκούσθη ή 
φωνή τοΰ ύπαξιωματικοΰ πάλιν.

— Ηρέμα!
Έπλησίαζαν. Οί ναΰται τής πλώρης καί τής πρύμης έπλά- 

γιασαν τούς γάντζους, έτοιμοι.
— Κράτει! διέταξε ό ύπαξιωματικός.
Ό δοΰπος τής έλικος έπαυσε καί ή άτμάκατος λικνιζόμενη 

έπροχωροΰσε πρός τό μουράγιο. Ό ύπαξιωματικός έχείριζε 
μέ τό οϊακοστρόφιον καί ή άτμάκατος έδιπλάρωνε διαγρά- 
φουσα μεγάλην καμπύλην γοργά.

— Μιά δυώ στροφές άνάποδα I Κράτει!
Είχε πέσει κανονικότατα δίπλα εϊς τό κρηπίδωμα. ’Αλλά 

είχε προσπεράση τήν σκάλα. Οί ναΰται είχαν αρπάξει έν τφ 
μεταξύ τούς κρίκους μέ τόν γάντζον.

— Λέβα λίγο. Λέβα !
Τώρα ή κουπαστή είχε κολλήσει άκίνητη έντελώς σχεδόν 

εις τήν σκάλα καί ό ύπαξιωματικός έπήδησε έξω καί έτεινε 
τό χέρι είς τίς δύω κυρίες, ή όποιες ή μία μετά τήν άλλην 
έπήδησαν είς τό κρηπίδωμα.

Ό κ. Μαρκέτος έν τφ μεταξύ έζητοΰσε άνθρωπον διά τάς 
άποσκευάς.

— Δέν είνε κανένας λοϋστρος; ήρώτησε τόν ύπαξιωματικόν.
— Αφήστε παρακαλώ. Μήν άνησυχεϊτε. Θά τά φέρουν 

κοντά τά παιδιά, παρακαλώ- εΐπεν ό ύπαξιωματικός.
Έπειτα έστράφη πρός δύω ναύτας τοΰ πληρώματος.
— Έλα βρέ Γεώργη μέ τόν Στραπέλα νά πάτε κοντά τής 

βαλίτζες, έδώ στόν σταθμό.
Δύω ναύτες έπήραν τής βαλίτζες. Οί επίσημοι έπιβάται 

ηΰχαρίστησαν τόν ύπαξιωματικόν καί τόν άπεχαιρέτησαν. 
Καί ή συνοδεία έξεκίνησε διά τόν σταθμόν.

Τέλος μετά μισή ώρα κατέπλεαν εϊς τήν «Μινέρβα».
—Δόξα νά έχη ό "Υψιστος! εΐπεν ή κυρία Μαρκέτου, δταν. 

άφοΰ έβγαλε τό καπέλο της, έξαπλώθηκε εϊς ένα αναπαυτι
κότατοι- φωτέϊγι·

ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΦΡΟΥΤΟ
Μολονότι ήτο πεθαμένη άπό τήν κούρασι ή Μίτσα, δέν 

έκλεισε μάτι δλην τήν νύκτα. Ή σωματική κόπωσις τής είχε 
προκαλέσει μίαν πνευματικήν καί νευρικήν ύπερδιέγερσιν, ή 
όποια συνωδεύετο άπό ατελείωτες σκέψεις. Δέν έβλεπε τήν 
ώρα νά ξημερώση.

Τέλος κατά τάς οκτώ έσηκιόθηκε καί, άφοΰ ένδύθηκε, έζή
τησε τό πρόγευμά της. Έν τφ μετοξύ ήκουσε καί είς τό πα
ράπλευρον δωμάτιον, δπου έμενεν ή θεία της, ομιλίες. Έκτύ- 
πησε λοιπόν τήν πόρτα καί τής άνοιξαν. Ό θεϊός της εΐχεν 
ένδυθή έπίσης, άλλ’ ή θεία της άνεπαύετο.

Άφοΰ έπήραν τό πρόγευμά τους, ό κ. Μαρκέτος έδιάβασε 
δυό - τρία γράμματα συμπολιτών του, ποΰ τοΰ εφερεν ό καμα
ριέρης. τά έπάτησε μ’ένα πρές-παπιέ έπάνω είς τό τραπε
ζάκι, έκράτησε σημειώσεις είς τό καρνέ του καί έσηκώθη.

— Λοιπόν, άρχίζουμε άπό τά δικά μας- είπε. Θέλεις νά 
πάμε εις τήν Τράπεζαν; ήρώτησε τήν Μίτσα.

—"Οπως θέλετε- άπήντησεν εκείνη.
— Βάλε λοιπόν, τό καπέλλο σου.

(Ή αννί-χεια etc τό προσεχές)

ΠΡΟΤΥΠΟΝ Ο Δ Ο Ν Τ Ο I AT Ρ ΕIΟ Ν

Κ. ΔΑΜΙΑΝΟΥ
ΙΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ. ΔΙΠΛΏΜ, ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΏΝ ΠΛΡΙΣιΏΝ 
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Κάτω στήν άχρογυαλιά τον έλεγαν Δελφίνι καί τό παρα
τσούκλι τού έπήγαινε θαυμάσια, γιατί μέσα στό νερό έμοιαζε 
πραγματικά σάν οελφίνι, μέ κείνες τίς πλάτες πουχε κυρ
τώσει τό κουπί και είχαν μαυρίσει τά κυνικά καύματα, μέ 
τήν χονδρή έκείνη μαλλιαρή κεφαλή, μέ τήν ύπεράνβρωπγ, 
δύναμη τών ποδαριών του καί τών χειρών πού τού έπέτρεπε 
νά κάνη τσαλίμια, σάλτους καί βουτιές, πού σ’ έκαναν 
ν’ άνατριχιάζης Επρεπε νά τόν «βλέπατε νά πέφτη μ’ ενα 
ούρλιασμα από τόν βράχο τών «Φορρόνι», σάν αητός πλη
γωμένος στή φτερούγα. κ’ έπειτα νά προβαλλη είκοσι οργιές 

μακρυά, έξω άπό τό πράσινο νερό, μέ ορθάνοιχτα τά μάτια 
του άπέναντι στόν ήλιο. Έπρεπε νά τόν έβλέπατε ! Άλλά 
ίσως ήτανε πιό έμορφος άπάνω στή παράντσα, σκαρφαλω
μένος στ’ άλμπουρο, ένω ό σιρόκκος έσφύριζε άνάμεσα στά 
σχοινιά και ή θύελλα έμυκώτανε κάτω πού νόμιζες ήθελε 
νά τόν καταπιϊ,.

Δέν είχε ούτε πατέρα ούτε μάννα Τήν μάννα του τήν 
είχε σκοτώσει ό ίδιος δταν τον έγεννούσε, μιά φΟινωπορινή 
βραδυά, είναι τώρα είκοσι χρόνια. Τόν πατέρα του, τόν είχε 
φάγει ή θάλασσα I Τόν είχε φάγει ή θάλασσα, μιά βραδυά 
πού ό λιμπέτσος ούρλιαζε σάν εκατό λύκοι καϊ ό ουρανός, 
στά δυτικά, έμοιζε μ’ αιμα. Άπό τότε, ή απέραντη έκείνη 
έκταση τού νερού έςασκούσε σ ’ τή ψυχή του μιά περίεργη 
μαγεία. Άκροωτανε τό κύμα ώσάν άπό τόν ήχο του νά 
καταλάβαινε κάτι, και τοϋ μιλούσε, δπως μιά μέρα μιλούσε 
στόν πατέρα του, μέ ορμές αγάπης καί παιδικές τρυφερό
τητες, πού απλώνονταν μέσα σέ άγρια δυνατά τραγούδια, 
ή μέσα σέ τραγούδια απαλά, νανουριστικά, γεμάτα άπό 
μελαγχολία.

— ’Εκείνος είναι έκεϊ καί κοιμάται — είπε μιά μέρα στή 
Ζάρα— καϊ έκεϊ θέλω νά πάγω κ’ έγώ. Μέ περιμένει- τό 
ξέρω πώς μέ περιμένει, τόν είδα χθές . , . .

— Τόν είδες ; — είπε ή Ζαρα στριφογυρίζοντας τά δυό 
της μεγάλα μάτια, πούταν μαύρα σάν τήν καρίνα τής 
παράντσας.

— Ναί, τόν είδα, πίσω άπό τήν πούντα τών Σουπηών 
ποϋ ή θαλασσα είναι σά λάδι. Και έκεϊνος μέ κύτταζε . . . 
μέ χύτταζε ....

Τό κορίτσι αίσθάνθηχεν ένα άνατρίχιασμα φόβου πίσω 
στά νεφρά.

Μά τί υπερήφανο Θηρίο πηύ ήτανε έκείνη ή Ζάρα. 
Υψηλή χαΐ ολόισια, σάν τό άλμπουρο τοϋ τριγκέττου, μέ 
κάτι λιγύσματα πάνθηρα.1 μέ κάτι δόντια εχιδνας, μέ κάτι 
χκτακόχκινα χείλια χαί ένα στήθος, ποΰ σού εχωνε στό 
αίμα τή μανία νά δαγχάσης καϊ έχανε νά ρυτιδώνεται τό 
πετσί στά δάχτυλα μά τόν "Λΐ Φραγκίσκο, τόν Ιίροστάτη !

’Εκείνη καί τό Δελφίνι είχαν πάντοτε άγαπηθή, όπόταν 
άκόμη έπαιζαν μέ τήν άμμο κ έπήραζαν τά καβούρια ή 
κλωτσοκοπούσαν τό γλαυκό νερό' είχαν ιοιληθή χίλιες φορές 
μπροστά στόν ήλιο καί στή θάλασσα, είχαν πετάξει χίλιες 
φορές τό τραγούδι τής νειότης τους . . . Δυνατή, τολμηοή, 
ώραία νειότη, ποϋχε ψυθή μέσα στό άλμυρό νερό, σάν 
ατσάλινη λεπίδα !

11 Ζαρα τόν έπερίμενε νά γυρίση, κάθε βραδυά, μόλις 
ό ουρανός έπερνε τό χρώμα τοΰ κρασιού καί τό νερό είχε 
έδώ χ έκεϊ ϊόχρωμες άνταύγειες.

Ή παράντσες ςεπροβαίνανε κατά κοπάδια, σάν παληό- 
πουλα, από τήν πούντα τών Σουπηών. μακρυά, μακρυά* 
άλλά έκείνη τού Δελφίνι, έτρεχε μπροστά όλόϊσα, ευκίνητη, 
μέ τό κόκκινο πανί φουσκωμένο άπό άγέρα, πού’τανε μιά 
χαρά νά τήν έβλέπατε. Καί «τό Δελφίνι» στεκότανε όρθιο 
στήν πρώρα καί άκίνητο, σάν μιά στήλη άπό γρανίτη.

— Οεεεεεα . . . έφώναζε ή Ζάρα— Καλό ψάοεμα . . .

Φ ϊ Ν I *
— ΞΕΝΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ —

’Εκείνος τής απαντούσε- ο! γλάροι σηκωνόντανε κοπάδια 
άπό τής σκοπελειές φωνάζοντας, ένω σ’ δλη τήν ακρογυα- 
λιά έσκορπίζονταν ό θόρυβος τών ψαράδων χαΐ ή μυρωδιά 
τής θάλασσας.

Αλλά ή μυρωδιά τής θάλασσας, τούς έμέθαε. εκείνους 
τούς δύο. Μερικές φορές, καθόντανε κυττάζοντας ό ένας τόν 
άλλον μέσα στά μάτια, χωρίς νά κουράζωνται, σάν μαγεμ- 
μένοι, έκείνη, καθισμένα, στό χείλος τής βάρκας, έκεϊνος. 
ξαπλωμένος στά πόδια της, ένω τό κύμα τους έκουνοϋσε 
νανουριστικά, καί γι’ αύτούς έτραγουδούσε, τό χύμα πουταν 
πράσινο, σάν απέραντος αγρός τοϋ Μάη, ποΰ δ άγέρας 
σαλεύει.

— Τί έχεις στά μάτια. Ζάρα, απόψε ; έψιθύριζε τό 
Δελφίνι — Θά τό ώρχιζόμουνα, κύττα, σύ πρέπει νασαι 
μιά από έχεϊνες τίς μάγισσες πού είναι στή θάλασσα, 
μακρυά - μακρυά, χαί είναι μισές γυναίκα καί μισές ψάρια, 
ποΰ όταν τραγουδούν, οί άνθρωποι μένουν σάν πέτρες, χαί 
έχουν τά μαλλιά ζωντανά σάν φειδία. Καμμιά μέρα θά 
γίνης πάλι μάγισσα καί} θά πηδήξης στό νερό, χαί θά 
μ’ αφήσης έδώ μαγεμένο -. . .

— Τρελλά! — τον έλεγε έχε ίνη μέ τό στοματάκι ορθά
νοιχτο, δείχνοντας τά μαργαριτάρια έκεΐνα ποΰχι 'θρέψει 
ποιός ξέρει ποια μαγεμένη θάλασσα. Καί τού έχωνε τά 
χέρια μέσα στά μαλλιά, καί τόν έκρατοΰσε έκεϊ πεσμένον 
στά πόδια της και τρέμοντα σάν τήν λεοπάρδαλη μέσα στϊς 
άλυσσίδες.

Τό κύμα έμύριζε περισσότερο από κάθε φορά.

•
Μίαν αυγή τού ’Ιουνίου έπήγε καί ή Ζάρα στό ψάρεμα' 

Μέσ’ στόν λευχό άγέρα έπνεε μιά δροσιά, πού έδιδε ευχά
ριστα άνατριχιάσματα στό αίμα. Ή άχρογυαλιά ήταν σκε
πασμένη άπό τούς άτμούς, όλόχληοη Εξαφνα μιά άχτίδα 
έτρύπησε τήν ομίχλη, σάν μιά χρυσή σαΐτα, κάποιου Θεού, 
ύστερα άλλες άχτίδες, μιά δέσμη άπό φώς' κ' έφάνηκαν 
έξαφνα μαχρυές γραμμές χαταχόκχινες, ϊόχρωμες κηλϊδες, 
ροδόχρωμα τρεμουλιαστά πλαίσια, πορτοκαλόχρωμα πού
πουλα, χυανόχρωμες ούρηές, καί άργά άργά ενωθήκανε σέ 
μιά θαυμάσια χρωματική συμφωνία. Οί ατμοί σάν νά τούς 
είχε σκουπίσει πέρα καί πέρα μιά πνοή άγέρα, χαθήχανε. 
Καί ό ήλιος, ώσάν μεγάλο αίματόχρωμο μάτι, έρριξε τούς 
χρυσούς του κεραυνούς άπάνω στή έρυθροκύανη θάλασσα μέ 
τους πλατείς καί γαλήνειους κυματισμούς. Κοπάδια άπό 
γλάρους έρριχναν φωνές ποΰ έμοιαζαν μέ ανθρώπινα γελοία, 
ξυρίζοντας τό νερό μέ τό άνοικτό στακτόχρωμο πέταγμά τους.

Ή παράντσα τραβούσε βόλτες μέ κάτι άπρόοπτα τσαλί
μια, σάν νάταν ζωντανή. Ανατολικά, πρός το βράχο τών 
Φορρόνι εΐχεν άκόμη άφθονο ψάρι. — Κύτταςε — εΐπεν ή Ζάρα 
στό Δελφίνι ποΰ ητανε άπασχολημένος μέ τό πανί μαζί μέ 
τό γκαβό Τσατέ καί μέ τό γυιό τού Πακιό δυό παληοπαςδα, 
μαύρα χαϊ δυνατά σάν τό σίδερο — κύτταξε, πώς φαίνονται 
μικρά, μικρά τά σπίτια κάτω στήν ακρογυαλιά. Μοιά
ζουν μέ τά σπιτάκια τής φάτνης τής κουμπάρας Νιέζε, τά 
Χριστούγεννα.

— 'Αλήθεια — έψιδύρισε ό γκαβός γελώντας.
Άλλά έκεϊνος δέν άπάντησε. Παρατηρούσε τούς στρογ

γυλούς φελούς άπάνω στό σαπφείρινο χύμα- μόλις έχι— 
νόντανε.

— Τί ώραϊο γυιο πούχει ή κουμπάρα Νιέζε έ ; Ζάρα—εΐπεν 
έπί τέλους μέ ένα ελαφρό ειρωνικό τόνο στή φωνή του, καρ
φώνοντας στό πρόσωπόν της τά πςληόματά του έκεΐνα, 
πούμοιαζαν μέ τά μάτια τοϋ καρχαρία.

Ή νέα ϋπέμεινε άφ'.βα τό πυρωμένο έκεΐνο βλέμμα, 
αλλά έδάγκασε από κάτω τό χείλι της.
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— “Ισως — «πήντηοι μέ ίίφος ά^ζ,ρημίνο, γυρίζοντας νά 
κυτάξζ ένα κοπάδι γλάρους «τίν ουρανό.

— Έλα -ώρα. πές βίβαι» .... Καί τί «ώραία φορεσιά 
οασμοφύλακα ποϋ φορεϊ. μέ τις κίτρινες κορδέλες, καί τό 
πτερό στό καπελλο καί τό σπαβάκι! . . -

Ή Ζάρα είχε γύρει πρός τά όπισο» ηδονικά, μέ τό στή
θος όρθιο καί μισόκλειστα τά χείλια, ένώ ό μαΐστρος ανέ· 
μιζε τά πλούσια μαλλιά της.

—Άγιε Φραγκίσκε, Προστάτη!—«ψιθύρισε μβσ απ τα 
δόντια τό πτωχό Δελφίνι, ποΰ αισθανόταν τό αίμα του νά 
πηγαίνη άνω κάτου. — Βίρα, γκαβέ, βίραα

«
’Αλλά ό δασμοφόλακας εκείνος τοϋ έγυριζε σάν μαχαι

ριά στό λαιμό. "Οταν περνούσε ή Ζάρα, τής έλεγε πάντοτε 
ενα γλυκό λογάκι, στρίβοντας τό ξανθό μουστάκι του κα! 
άκουμπόντα; τό χέρι στή λαβή τοϋ σπαθιού. Εκείνη γε
λούσε. Μιά φορά μάλιστα έστρεψε καί πίσω ■

— Τό α[μα είναι κόκκινο — έλεγε τό Δελφίνι, μέ ένα 
σκοτεινό ϋφος μυστηρίου, όταν ό γυιός τής κουμπάρας Χιέζε 
έσεριάνιζε υπερήφανα μέ τό τουφέκι πίσω στη πλάτη, 
μπροστά άπ’ τΙς παράντσες. αραγμένες γραμμή.

Καί μιά βραδυά, τήν τελευταία βραδυά τοϋ Ιουλίου, μιά 
βοαδυά ό κόσμος είδε πραγματικά &ν τό αίμα είναι κόκ
κινο ή όχι ! Ό ήλιος έδυνε μέσα σέ μιά πυρκαϊά άπό συ- 
νεφα, καί ή πνιγηρή ατμόσφαιρα έβάρυνε απάνω στην 
άκρογυαλιά σάν μιά κάπα άπό πυρωμένο μέταλλο κ’ερχόν
τανε φυσήματα σιρόκκου στό πρόσωπο, σάν πύρινες γλώσ
σες, ένω ή παλίρροια κτυποϋσε στις σκοπελειές αφρίζοντας, 
ποΰ ^νόμιζες δτε βλαστημούσε. Έκεί, άπέναντι στό Τελω
νείο, έκατράμωναν τήν καινούργια βάρκα τοΰ μαστρό 
Καρδίλιο. Π μυρωδιά τοΰ κατραμιού σκορπιζότανε σέ όλη 
τήν αχρογυαλιά-

— Τόν ξανάειόα, ξέρεις, Ζάρα — έλεγε τό Δελφίνι πικρά, 
καθισμένος έχει, στό πλευρό τής παράντσας. ποΰ ήταν 
ριγμένη στή στεριά κ’ έμοιαζε σάν μισή κολοκύθα ξεκοι
λιασμένη.— Μούπε άλλη μιά φορά πώς μέ περιμένει χ’ έγω 
θά πάγω. "Ετσι κ’ έτσι έδδ> τί κάνω ;

Έμάζεψε τό στόμα του σ’ 'ένα άσχημο χαμόγελο, έπειτα 
έχωσε τά χέρια του μέσ' τά μαλλιά του καί έπανέλαβε :

— “Ετσι κ' έτσι έδώ τί κάνω ;
Μέσ' τή καρδιά είχε φουρτούνα, τό πτωχό Δελφίνι, μέσα 

σέ κείνη τή δυνατή καρδιά, δυνατή σάν τόν γρανίτη τοΰ 
βράχου καί πλατειά σάν τήν θάλασσα. Ήταν ένα μίγμα 
προλήψεων, μίσους καί 'έρωτος. Τό έρυθροκύανο χύμα τόν 
προσείλκυε ακαταμάχητα, μοιραία, άλλά τοΰ φαινότανε, ό'τι 
«ώς καί κεϊ κάτω δέν θά είχε εΙρήνη χωρίς τήν έκδίκησι.

“Οχ ! Ζάρα, Ζάρα, Ζάρα ώς καί τήν Ζάρα τοΰ είχανε 
κλέψει! . . .

“Εμειναν έκεί χωρίς μιλιά, ακούοντας τό κύμα χαί μυρί
ζοντας τήν οσμή τοΰ κατραμιοΰ. 'Εκείνη δέν έτολμοΰσε 
νά μιλήση. "Εμενε κει μέ τό μάτι σκοτεινό, συντριμενη, 
ακίνητη σάν άγαλμα.

— Πτωχή μου παραντσέλλα I «ψιθύρισε τό Δελφίνι, χαϊ
δεύοντας τό ξύλινο πλευρό τοϋ πλοίου, ποΰ είχε περιφρο- 
νήσει μαζύ του εκατό θύελλες, χωρίς ποτέ νά σκάση. Καί 
μέσα στά μάτια του έλαμπαν τά δάκρυα σάν νάτανε παιδί.

— Γειά σου Ζάρα, πηγαίνω.
Τήν έφίλησε στό στόμα, έπειτα πήρε δρόμο απάνω στην 

άμμο πρός τό Τελωνείο, μέ τό αίμα αγριεμένο. 'Απάντησε 
τόν δασμοφύλακα άχριβώς κάτω άπό τό φανό. Πήδησε 
απάνω του σάν τίγρις χα! τούκοψε τό λαιμό χωρίς ίκεΐνος 
νά προφθάση νά πή, Παναγία μου.

“Επειτα, ένω ό κόσμος έτρεχε νά δή τί εϊχε συμβή, 
εκείνος έπεσε στή θάλασσα, κατάστηθα στά μανιασμένα 
κύματα, χάθηκε, ξαναφάνηκε, παλεύοντας μέ τήν υπεράν
θρωπη έκείνη δύναμι. κα! τόν είδαν άκόμη στή λευκή 
κορυφή τών κυμάτων, σάν δελφίνι, νά αναφαίνεται, να 
κρύβεται, νά χάνεται γιά πάντα μέσα στό αβέβαιο δειλινό, 
μέσ ’ τά σφυρίγματα τοΰ σιρόκκου, κα! τϊς απελπισμένες 
φωνές τής κουμπάρας Νιέζε ! . . .

(ΜβτΛφςαΟις έχ ίου 'IxaXwri ύχδ Α. Τ.).

Πτώσις κρεατοελιών

ΜΠΟΥΝΤΟΥΑΡ-ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ

Κατά της πτώσεως τών τριχών.

Πέρνετε μυελόν βόειον καθαρισμένον 60 γρμ 
30 γρμ. ρετσινόλαδου, 10 γρμ. βάμμα ρητίνης 

κα! τά θέτετε έντός δοχείου, τό όποιον 
πλησιάζετε είς τήν φωτιάν ΐνα διαλυ
θούν. Διά τής αλοιφής αύτής τρίβετε 
τάς ρίζας τών τριχών τής κεφαλής.

Καταστρέφουν κυριολεκτικός τήν κανονικότητα κα! την 
καλλονήν τοΰ προσώπου ή κρεατοελιές. Πρός θεραπείαν 
των, συνιστώμεν τό ακόλουθον φάρμακον.

Κατά τήν άνοιξεν, δταν ’έρχωνται τά χελιδόνια, βλαστά- 
νει ένα φυτόν λεγόμενον χελιδονοβότανον. Έάν αποκόψετε 
ένα κομμάτι άπό τό φυτόν αύτό, θά ίδήτε δτι άναβλύζει 
ένα δάκρυ είς τό μέρος ποΰ έκόπη. Αύτό τό υγρόν τό όποιον 
είναι καυστικότατου, τό βάζετε έπί τής κρεατοελιάς ή 
όποία μετ' ολίγου, μαραίυεται καί πέφτει. Ή χρήσις αύτοΰ 
τοΰ υγρόν δέυ βλάπτει καθόλου εις τίποτε άλλο, αποδίδει 
δέ τήυ πρωτην καλλονήν τοΰ προσιόπου.

Εφιάλτης

Έάν είσθε νευρική κα! προσβάλλεσθε καθ' ύπνον ύπό 
εφιάλτου, λαμβάνετε πριν ή κατακλιθήτε δύο ή τρία γραμ
μάρια βρωμιούχου ποτάσσης, τήν όποιαν προμηθεύεσθε από 
τό φαρμακεΐον.

Τό κα&άριομα τών γυαλιών.

Διά νά καθαρίσετε γυάλινα αγγεία άπό βουτυροειδείς ή 
άλλας παχείας ουσίας, ρίχνετε μέσα είς τά αγγεία αύτά 
ζεστά κατακαθίσματα τοΰ καφέ. Περιστρέφετε καθ’ ό'λας τάς 
διευθύνσεις, ξεπλένετε μέ καθαρό νερό καί τότε τό γυαλί 
λάμπει σάν χρύσταλο.

Κηλϊδες καφί.

Έάν λερώσετε τό φόρεμα σας άπό οίονδήποτε ύφασμα 
κα! άν είναι, μεταξωτόν, μάλλινον κλπ. μέ καφέ, αλοίφετε 
τό μέρος ποΰ «χύθηκε ή έσταξε ό καφές μέ γλυκερίνην. 
Κατόπιν, τό πλένετε μέ ένα πανάκι καθαρό, βουτηγμένο 
σέ βραστό νερό, μέχρις δτου καθαρίση κα! τό σιδερόνετε από 
τό αντίστροφο μέρος, μέχρις δτου στεγνώση έντελώς. Λά
βετε ύπ' οψιν, δτι και τό λεπτότερο χρώμα δέν βλάπτεται 
καθόλου. Τό ϊδεο χάνετε έάν λερωθήτε άπό γάλα.

Αστακός με σάλτσα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΣ

ΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙ ΕΛΒΕΤΙΑΣ
Ή ώραία έλληνική φύσις, τής όποία; τό μεγαλεϊον 

τόσα Αθάνατα έργα έχει έμπνεύσει, έπέπρωτο έπί τής 
έποχής μας νά περιφρονηθή καί κάθε Έλλην, ό 
όποιος είναι εις θέσιν νά έπιχειρίση ένα ταξεΐδι είς 
τήν Εύρώπην, μόλις φθάνει ό Ιούνιος, φεύγει διά νά 
παραθερίση εϊς τό Παρίσι καί σέ άλλες ευρωπαϊκές 
μεγαλουπόλεις, τήν έποχήν ακριβώς ποΰ ή κίνησις καί 
ή ζωή των, λόγφ τής έποχής, έχουν μεταφερθή είς τάς 
μεγάλας λουτροπόλεις. Έάν έξαιρέση κανείς ολίγους, 
οί όποιοι μεταβαίνουν είς Ελβετίαν, οί υπόλοιποι 
παραθερίζουν κατά τρόπον πολύ παράδοξον, έπισκε- 
πτόμενοι τάς ευρωπαϊκά; μεγαλουπόλεις. Καί δμως ή 
παρθένος έλληνική φΰσις ήξιζε μεγαλειτέρας προσοχής, 
διότι είναι αξία καί ξένους άκόμη νά προκαλέση. Τά 
δρη τής Ευρυτανίας, μέ τάς χιονοσκεπείς κορυφιίς των 
καί τά βαθύσκια καί Απέραντα δάση των άπό έλατα 
καί κέδρους, δημιουργούν τοπεϊα άνώτερα άπό τά Ελ
βετικά, εϊς τά όποια οί ’Αθηναίοι καταφεύγουν.

Άλλά και κάθε ελληνικό βουνό καί κάθε παραλία, 
είναι φυσικαί καλλοναί, τάς οποίας θά έξεμεταλεύετο 
κάθε ευρωπαϊκόν κράτος.

Καμμία δμως Κυβέρνησις δέν έσκέφθη αύτόν τόν 
έθνικόν πλούτον καί γιά νά παραθερίση κανείς άπο- 
λαμβάνων τήν φύσιν, πρέπει νά ίιποστή σειράν μαρ
τυρίων, διότι ούιε συγκοινωνία υπάρχει, ούιε οδοί, 
ούτε ξενοδοχεία, έκτος άπό έλάχιστα μέρη, είς τά όποια 
ή ιδιωτική πρωτοβουλία καί δ πόνος τοϋ ξενητεμένου 
πρός τήν πατρίδα του, έφρόντισαν γι’αύτά τά πράγματα

ΤΟ ΠΗΛΙΟΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΜΟΡΦΙΕΣ ΤΟΥ.
ΠΛΟΥΤΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΪΟΝ ΦΥΣΕΩΣ.

Μία άπ’ αύτάς τάς προνομιούχους έξοχάς είναι καί 
ή ΓΙορταριά.

Άπό τά ώμορφότερα βουνά μας είναι καί τό Πή- 
λιον. Στις κατάφυτες πλάγιες του άπλώνονται, σάν 
νυφοΰλες, τά διάφορα χωρία του, πνιγμένα στήν δρ- 
γιάζουσαν φύσιν, ποΰ πλημμυρίζει άπό βλάστησιν 
καί μυρωδιές. Ή θάλασσα τοΰ Παγασητικοΰ άπό τή 
μιά πλευρά καί τό ΑΙγαϊον άπό τήν άλλην, έπί αιώ
νας τώρα, τ’ άγκαλιάζουν καί τοΰ φιλάν τά πόδια, δρο- 
σίζοντάς τα μέ τούς άσημένιους των άφρούς. Ή αύρα 
τής θαλάσσης καί τό μυρωμένο αγέρι ποΰ κατεβαίνει 
άπό τό πράσινο βουνό, άγκαλιάζονται καί μέ χίλια 
παιχνίδια κυλιώνται στήν ακρογιαλιά καν γλυαηράν 
άνάμεσα στά δένδρα, πέρνοντας τό άρωμα που σκορπάν 
ή Ανθισμένες μηλιές καί αχλαδιές, ποΰ σάν πράσινη 
χλαμύδα σκεπάζουν τό βουνό άπ’ τήν κορφή ώς τά 
πόδια. Ποΰ καί ποΰ μέσα σιό πράσινο βλέπει κανείς 
κάτι άσπρα στολίδια. Είναι εύμορφα χωριά τοΰ Πη- 
λίου, Λεχωνιά, Ζαγορά, άνω Βόλος, Μακρυνίτσα, 
κάτασπρα κΛι δροσόλουστα, ποΰ φαντάζουν σάν χιο
νάτα λουλούδια μυγδαλιάς· καί σέ δλα αύτά δεσπόζει 
ή Πορταριά, ποΰ σχεδόν στην κορφή του βουνού,. 
άπολαμβάνει δλο τό μεγαλείο τής έμορφης φύσεισς.

700 μέτρα ψηλά άπό τή θάλασσα, χωμένη μέσα σέ 
πελώρια δένδρα, με τά άφθονα κρυστάλλινα νερά της, 
μέ τό ηλεκτρικό της φώς, ή Πορταριά, τό υπερήφανο

ΕΠΑΝΩ ΕΙΣ ΤΟ ΠΗΛΙΟΝ
χωριό, έχει γίνει ή καλλίτερη Έλληνική έξοχή. Μιά 
κάτασπρη κορδέλλα, ποΰ αγκαλιάζει κάθε ύψωμα καί 
ξετυλίγεται άνάμεσα στά δάση καί στ’ αμπέλια, τήν 
ένώνει μέ τό Βόλο. Είναι ό Αμαξιτός της δρόμος, ένας 
θαυμάσιος δρόμος, δώρο στήν πατρίδα του ένός Πορ- 
ταρίτη, ποΰ έπλούιισε στήν ξενητιά. Αυτοκίνητα φεύ
γουν κάθε πρωΐ, μεσηιιέρι καί άπόγευμα, έκτελοΰντα 
τήν συγκοινωνίαν μεταξύ Βόλου καί I Ιορταριάς. Καί οί 
έπισκέπται της ανεβαίνουν σέ τρία τέταρτα, γρήγορα 
κι’ Αναπαυτικά, πίπτοντες άπό έκπληξι σ’ έκπληξι, θαυ- 
μάζοντες κάθε στιγμή τό μεγαλείο καί τήν έμορφιά, 
ποΰ άπλώνονται μπροστά τους.

ΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙ ΕΛΒΕΤΙΑΣ. 
ΤΑ “ΘΕΟχΕΝΕΙΑ,, ΚΑΙ ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΤΟΥ.

Επόμενον ήτο μιά τέτοια έξοχή νά προκαλέση δλους 
τούς "Ελληνας, ποΰ είναι είς θέσιν νά Απολαμβάνουν 
τή ζωή καί νά παραθερίζουν, δταν ό ήλιος μάς κα
βουρντίζει πνιγμένους μέσα στή σκόνη καί τήν ξέρα 
τοΰ καλοκαιριού. Χάρις εις τόν κύριον Άθανασάκην, 
ό όποιος έχει κτίσει έκεϊ πάνω έ'να Ελβετικό Ξενοδο
χείο τά «Θεοξένεια», πολυτελέστερο κι’ άπό τό τής Μ. 
Βρεττανίας, δλη ή αριστοκρατία τών Αθηνών, τοΰ 
Βόλου τής Θεσσαλονίκης καί τής Αλεξάνδρειάς περ- 
νρ θαυμάσια τό καλοκαίρι έκεϊ. Είναι ίσως ή μόνη 
έξοχή, ποΰ έχει δλα τά προσόντα μιάς Ευρωπαϊκής. 
Φΰσις θαυμασία, Ξενοδοχεϊον πολυτελέστατον, περι- 
ποίησις, φώς ήλεκτρικόν, συγκοινωνία δΓ αυτοκινή
των καί παρ’ δλην τήν σπάνιν τών τροφίμων έν Βόλφ 
καί Θεσσαλίμ έν γένει, μέ έξησφαλιομένην τήν πλου- 
σίαν διατροφήν, χάρις είς τάς μεγάλας παρακαταθήκας 
τοΰ ξενοδοχείου. Έκτος δμως τής φυσικής καλλονής, 
ή όποία σέ κάθε μέρος τής ‘Ελληνικής γής δργιάζει, 
δλα τά άλλα δφείλονται εϊς Ιδιωτικήν πρωτοβουλίαν. 
Πουθενά δέν βλέπει κανείς τήν φροντίδα τοΰ Κράτους.

"Ενα ταξεΐδι υποθέσεων, πρό ολίγων ήμερών μέ 
έφερε έκεϊ έπάνω καί Αντελήφθην ίδίοις δμμασιν τόν 
πλούτον καί τό μεγαλεϊον αύτής τής εξοχής. Τάς δλί- 
γας ήμέρας, ποΰ έμεινα, διέκρινα μεταξύ τών παραθε
ρίζονται τήν Α. ’Εξοχότητα τόν πρέσβυν τής Γαλλίας 
κ. Γκυγμέν, τήν κ. Πολ. Σαρίκα τήν Αδελφήν τής 
κ. Μπενάκη, τόν κ. Ζαρίφην τόν ύποδιευθυντήν τής 
Εθνικής Τραπέζης, τόγ κ. καί τήν «κ. Δαμαλά, τόν 
βουλευτήν Βόλου κ, ,^ξαρισιάδην τούς κ. κ. Αδελφούς 
Άποστολίδη, τόν ελεγκτήν κ. Κυριάκόν, τόν κ. καί τήν 
κ. Λογοθέτη, τόν st Δελαγραμμάτην, τήν οίκογένειαν 
Leon Latour έκ Καβάλλάς, τήν οικογένειαν Gadou- 
leau, τόν κ. Πάϊκον, τήν οικογένειαν τοΰ καθηγητοΰ 
τοΰ Πανεπιστημίου κ. Μαλανδρίνου, τόνκ. Άγέλαστον, 
τόν κ. Χατζηαργύρην έκ Βόλου, τήν κ. Θεοφανίδου 
καί πολλούς άλλους. Έκτος αύτών δμως καί δσοι τα- 
ξειδεύοντες εις Πειραιά, είτε έκ Θεσσαλονίκης, είτε έκ 
Καβάλλας καί διέρχονται έκ τοΰ Βόλου, δράττονται τής 
εύκαιρίας καί ανεβαίνουν είς τήν Πορταριάν νά προ
γευματίσουν, δπως ό Στρατηγός κ. Γεννάδης, δ Διευ
θυντής τής Έλλην. Έτ. Οίνων καί Οινοπνευμάτων 
κ. Ρώς καί πλεϊστοι άλλοι. Ε. Π.
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Πέρνετε ϊνα άσταχό ζωντανό κα! τοΰ κλείνετε προσε
χτικά κάθε οπήν. Κατόπιν άφοΰ τόν βυθίσετε έπί ϊν ή δύο 
λεπτά τής ώρας έντός βράζοντος ΰδατος, τόν κόπτετε είς 
τεμάχια· Ρίχνετε μέσα στήν κατσαρόλα μισό ποτήρι λάδι, 
αλάτι, πιπέρι, μία σκελίδα σκόρδου κομμένη σέ μικρά κομ
ματάκια, λίγο σέλινο κα! τέσσερα γαρύφαλα. Σφραγίζετε 
καλά τήν κατσαρόλα καί ανάβετε μετρία φωτιά. Μετά δέκα 
λεπτά ρίχνετε τρεις τομάτες κομμένες κα! άφίνετε νά βράση 
όλίγον, κατόπιν τόν σερβίρετε έπί λεπτών τεμαχίων ψωμιού, 

έντός τής πιατέλας.

* * * *

ΑΛΗΘΕΙΕΣ

Λ/ή προομένρς ποτέ από μίνα, 

λόγια άγάπης ν άκούσης δέρμα- 

Μν τά χείλη μον πάντα κλεισμένα 

κι άπ τό στόμα, δεν δαβγρ μιλιά.

Σ' άγαπώ, σέ λατρεύω, κα'ι δμως 
δεν άκούορς ποτέ νάοτόπώ 

ή άγάπη γιά με είναι νόμος 

καί μ άρέοει κρυφά ν' άγαπώ.

ΑΛΚΗΣ ΑΛΚΑΙΟΣ
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ΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΒΕΡΝΤΕΝ· —Ή 
Γαλλικού στρατοΰ τό θαυμάσιον πυροβολι 
τών άντιπάλων των. Κρυμμένοι μέσα είς ή 
πίσω άπό Ενα φυσικόν οχύρωμα, ποΰ άποτέ 

κατά τών Γαλλικών παρατάξεων καΐαί

ΐζ, χήν δποίαν Επιφέρει εϊς τάς τάξεις τοΰ 
&ν Γερμανών, όμολογειται καί ύπ’ αύτών 
μι οϊ Γερμανοί πυροβοληταί καί όχυρωμένοι 
Ανωμαλία τοΰ Εδάφους, βάλλουν εύστόχως 
των σπείρουν; τόπύρ και τόν θάνατον.

ΟΙ ΑΥΣΤΡΙΑΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ. - Καθ’ήμέραν καί νέαι Ενισχύσεις στέλλονται είς/τούς Αύσιριακούς; 
τοΰ ’Ανατολικού μετώπου, πρός άντιμετώπισιν τής Ρωσικής έπιθέσεως, ήτις κατ’Αρχήν·/ϊνεχαιτίσθη. 
Μακραί σειραί πυροβολικού διασχίζουν τάς Ούγγρικάς πεδιάδας, όδεύουσαι πρός τό μέτωπον τής 
Αύστριακής παρατάξεως, δπως ένισχύσουν τους Αυστριακούς ·1ς τόν κατά τών Ρώσων άγώνά των.; 
Καί τό πυροβολικόν αύτό τών Γερμανών, τό όποϊον Επιφέρει τόσην θραΰσιν είς τάς τάξεις τοΰ. 

συμμαχικού στρατοΰ, άνΕκοψε πάσαν τήν Επιθετικήν Ενέργειαν τών Ρώσων.

ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ. — Καί Αλλη μιά όιρις τής πρακτικότητοο τοΰ γερμανικού πνεύματος. 
Τούς αιχμαλώτους των οι Γερμανοί δέν τούς άφίνουν μέσα είς τά περιορισμένα στρατόπεδα νά άνιούν 
κα&*  δλον τό διάστημα τής ήμέρας καί τής νυκτός. Νά οί 'Άγγλοι αιχμάλωτοι, ποΰ όδηγοΰνται άπό 
Γερμανούς στρατιώτας είς τήν κατασκευήν δρόμων. “Εχουν δλην τήν Ελευθερίαν των, Εργάζονται, 
δπως Φά εΐργάζοντο εϊς τήν πατρίδα τους καί Αμείβονται διά τήν Εργασίαν τους αύτήν. Μέ τήν 
2|διαφοράν,^6τι δ έν| ή μπορούν νά έπιστρέψουν είς τα μέρη των καί να κινηθούν κατά βούλησιν.

Η ΓΕΡΜΑΝΙΣ. —Ή^έλλειψις τών άνδρών είς τήν Γερμανίαν δέν ίπέφερβ καμμίαν άπολύτως μεταβολήν εις τήν κανονικήν^ζωήν, 
λόγφ τού δτι άπεσύρθησαν άπό αύτήν αί έρνατικαί χεϊρες. Είς την Γερμανίαν ή γυναίκα είναι δργανωμένη δπως καί ό Ανδρος.
Η κάθε κυρία καί ό κάθε δεσποινίς ξέρει έν Επιστρατεύσει είς ποιον νοσοκομεΐον πρέπει νά τρέϊη καί νά άναλάβη ύπηρεσίαν. 

“Αλλη τάξις Εχει άναλάβει κάθε είδους άνδρικήν Εργασίαν. Καί ή λειτουργία τής κοινωνικής ζωής, χάρις είς τήν θαυμασίαν 
δργάνωσιν, τήν δποίαν έχει εισαγάγει τό Γερμανικόν πνεύμα, προχωρεί μέ τόν Ιδιον ρυθμόν,δπως καί κατά τήν έποχήν τής ειρήνης.

ΟίΧΙΝΔΕΜΠΟϊΓΚ.—Ό κοίΐ στρατηγός, δπως τόν όνο- 
μάζουν, λόγφ τής Εξαιρβτι ωματικής του άναπτύξεως 
ήτις (.τόν παρουσιάζει γίγι Αεικίνητος καί ύπακυύων 
είς τά προστάγματα τού Α ”ορός του, τρέχει άπό τό 
ένα μέτωπον είς ■ —

τά φώτα

Αεικίνητος καί ύπακυύων
τό άλλο, Παράσχη τήν γνώμην 
ι του, δ*  ίίοταται Ανάγκη.

καί

ΤΟΓΓΕΡΜΑ ΝΙΚΟΝ ΠΝ ΕΥ ΜΑ.—“Αλλος ένας θρίαμβος τής πρακτικότητος τοΰ Γερμανικού πνεύματος. Θαυμάσατε μέχρι ποίου σημείου 
έχει φθάσει ή προνοητικότης καί ή προβλεπτικότης του. Πίσω άπό τήν πρώτην γραμμήν τοΰ πυράς κοί μακριά άπό τόν ήχον 
καί τήν βολήν ιτού τηλεβόλου, ό γερμανός στρατιώτης, πού ήτο πρώτα γεωργός, όργώνει, μέ τό άροτρον πού τού Εδωσεν ή Κυ· 
βερνησίς του, τήν ξένην γήν, διά νά σπείρή καρπόν, ό όποιος θά τοΰ χρηοιμεύση κατόπιν διά τήν ουντήςησίν του. Καί έπειτα άπό 

τήν προβλεπτικότητα αύτήν, οί Σύμμαχοι περιμένουν νά πεινάσουν οί Γερμανοί!



Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΛΙΝΗΣΙΣ

Τύ · Πανόραμα ιού 1916> —Τήν παρελθοϋσαν Δευτέ
ραν έδόθη τέλος είς τό θέατρον «Κυβέλης» τό τόσον καθυ
στέρησαν έφετεινόν «Πανόραμα» τοϋ χ. Τ. Μωραϊτίνη. Τά 
άποτελέσματα τής αύστηράς άστυνομιχής λογοκρισίας μας 
παρουσίασαν τόν χ. Μωραϊτίνην άγνώριστον. 'Γό πνεύμα 
του, τό όποιον έχαραχσήριζε πάντοτε τήν ,έπιθεώρησιν 
αύιήν, λείπει έντελώς έξοστρακισθείσης σχεδόν τής σατύρας· 
Δυστυχώς όμως χαί ή φαντασμαγορία τών σκηνών, διά τής 
οποίας τό «Πανόραμα» υπερέβαλε πέρυσι δλας τάς άλλας 
επιθεωρήσεις, λείπει, παρατηρούμενης μάλλον καταπτώσεως 
είς τό καλλιτεχνικόν μέρος τό καί σπουδαιότερον εφέτος, 
κατόπιν τής πλούσιας έμφανίσεω; τοϋ «Ξιφίρ - Φαλέρ» τών 
«Ιΐαναθηναίων» καί τού «Παπαγάλου». Έν τούτοις έση- 
μείωσεν αρκετήν επιτυχίαν, χάρις εις τό εκλεκτόν προσωπικόν 
τοϋ θιάσου. Οί κ. X. Νεζερ, Χρυσομάλης καί Βιλλάρ θαυ
μάσιοι, ώς χαί ή δεσποινίς Βορδώνη καί ή κ. Δελενάρδου. 
Άλλά τό κλοϋ τής έπιθεωρήσεως είναι ή χ. Κορίννα Ζα- 
φειροπούλου, ή όποία είς τας όλίγας άλλά έχλεκτάς έμφα- 
νίσεις της, μαγεύει χυριολεχτιχώς μέ τή χάρι της χαί τήν 
έμορφιάν της. Τελεία είς έμι^άνισιν καί ύπόκρισιν, κατέ
χει έφέτος τά σκήπτρα μεταξύ τών πρωταγωνιστριών τών 
επιθεωρήσεων.

Καθημερινώς προστίθενται νέαι σκηναί χαί πεταχτά τρα
γουδάκια. Οΰτω δέ πλουτιζόμενον θά έπιβληθή άναμφιβό- 
λως χαί έφέτος τό «Πανόραμα». £. η.

*

ΜΙΑ ΕΥΤΥΧΙΑ ΦΕΥΓΑΤΗ
Το βλέμμα οου το άστατο 

γιά άλλαξε το λίγο 

και κύτταμε με τή ματιά 

ποΰ μ' έχεις μαθημένο . . . 

Μή θέλ.γ/ς πλ.ειά νά τυραννής 

τό δύστυχο κορμί μου, 

ποΰ φαίνεται γιά ζωντανό 

ενώ είναι πεθαμένο.

Ζάκυνθος.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ

Στ όνειρο τούτο τής ζωής, 

ατό ψέμμα αυτό ποίί ζοΰμε, 
άς γένη αλήθεια τό γλυκό 
τό γαλανό οου μάτι, 

γιατί τό κάθε βλέμμα σου, 

δπου οέ με θά δίνης, 

θ’ άποκοιμάγ/ οτή μνήμη μου 

μιά ευτυχία γεμάτη.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΛΟΥΤΣΗΣ
*

Χωρίς θόρυβον καί συστηματικώς προχωρούν αί έργασίαι 
τής μεγάλης Φθινοπωριχής έχθέσεως τής ‘Ελληνικής χειρο
τεχνίας καί οικιακής έργασίας. Τήν δλην έργασίαν διευθύ
νει ή Υψηλή προστάτις τοϋ έργου ΓΙριγκήπισσα ’Αλίκη, 
ή όποία εύρισκομένη τώρα είς τήν Κέρκυραν, ζητεί έκεϊθεν 
τακτικά πληροφορίας περ! τής έξελίζεως τών έργασιών χαί 
δίδει τάς άπαιτουμένας όδηγίας καί συστάσεις. Ή έκθε- 
σις αύτή θά είναι πρωτοφανής διά τήν 'Ελλάδα. Ή διάρ
κεια της θά είναι δεκαπέντε ήμερων. Συμφώνως πρός 
ληφθεΐσαν άπόφασιν οί έπισκέπται τής έχθέσεως θά ήμπο- 
ροϋν νά άγοράζουν τά έχτεθιμένα είδη. Ό σκοπός τής 
έχθέσεως αύτής είναι νά γνωσθή ποία είναι ή συντελουμένη 
κατά τήν περίοδον αύτήν έν Έλλάδι χειροτεχνική έργασία. 
Διότι υπάρχουν Ελληνικά χωρία, είς τά όποια κατασκευά
ζονται έργόχειρα θαυμάσια, άγνωστα έντελώς έξω άπό τόν 
στενόν κύκλον τοϋ χωριού. ’Εκτός τούτου ή έκθεσις αύτή 
άποσκοπεϊ είς τήν συγκέντρωσιν οχι μόνον τών έργων τής 
τέχνης, τοϋ κεντήματος, τής ταπητουργίας, τής ύφάνσεως 
καί τής πλεχτικής, άλλά καί τών ραπτικών ειδών σχεδίων 
καί μορφής ιματισμού γυναικείου καί άνδρικοϋ. Είς τήν 
έκθεσιν θά ύπάρχη καί ιδιαίτερον τμήμα σχεδίων.

Είς τό θέατρον « ’Ολύμπια· δίδεται άπόψε ή άπό καιρού 
έτοιμαζομένη καλλιτεχνική έσπερίς τών μικρών άδελφών 
Καντιώτη. Τήν εσπερίδα άνέλαβεν ύπό τήν προστασίαν του 
ή A. Τ. ό Πρίγκηψ Χριστόφορος. Τής έσπερίδος θά συμ
μετάσχουν, εύγενώς προσφερθεϊσαι καί αί Δ8e« Καλλιόπη καί 
Ρέα Κουμουτσοπούλου, αμφότεραι τελειόφοιτοι τοϋ Ωδείου 
’Αθηνών. ’Επίσης είς τήν συναυλίαν θά συμμετάσχουν καί 
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καλλιτέχναι τού ‘Ελληνικού μελοδράματος. Ή παράστασις 
θά τιμηθή ύπό ολοκλήρου τής Βασιλικής Οικογένειας.

Τά Καντιωτάχια, τά όποια έχουν νά έμφανισθοΰν ί'πρό 
τοϋ Αθηναϊκού κοινού πρό έτους καί πλέον, θά συγκεντρώ
σουν ασφαλώς κατά τήν εσπερίδα αύτήν τό πλείστον τοϋ 
θεατριζομένου Αθηναϊκού κοινού.

*
ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ

Τό άπόγευμα τής παρελθούσης Κυριακής οί πρόσκοποι 
τής Γ' όμαδος τών ναυτοπροσκόπων Αθηνών, έξέδραμον 
είς τόν Πειραιά χαί έπεσκέφθησαν τήν Ναυτικήν Σχολήν 
τών Δοκίμων. Οί ναυτοπρόσχοποι παρέμειναν έχει περιερ- 
γαζόμενοι τά διάφορα τμήματα τής Σχολής μέχρι τής 8 μ.μ.

Β. Γ. ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόσκοπος Γ’ όμάόος'.

— Τήν παρελθούσαν Κυριακήν έξέδραμον είς Γλυφάδα ή 
Δ', Ε' καί ΙΑ’ όμάς ύπό τόν άρχηγόν κ. Καρατζάν, ή ΙΖ' 
ύπό τόν ύπαρχηγεύοντα κ. Δτ.μητριάδην καί ή ΙΕ' ύπό 
τόν ένωματάοχην κ. Χατζόπουλον. Άνεχώρησαν μέ τόν τρο
χιόδρομον τοΰ Φαλήρου τήν 5 π. μ. κατόπιν πεζή έξηκο- 
λούθησαν τήν πορείαν των μέχρι Γλυφάδας, έπέστρεψαν δέ 
τήν 10 μ. μ. πεζή.

Αί ομάδες Γ' καί Η', έξέδραμον είς τήν Πειραϊκήν άκτήν, 
όπισθεν τής Σχολής τών Δοκίμων ύπό άρχηγόν, τόν έφο
ρον κ Μίνδλερ· έπέστρεψαν δέ κατενθουσιασμένοιτήν 9 μ.μ.

Άξιοι θερμών συγχαρητηρίων εϊνε οί κ. χ. Μόρος ένωμα- 
τάρχης. Μοράκης «νωματάρχης καί οί πρόσκοποι Λιγδόπουλος 
καί Οίκονομόπουλος, οί όποιοι κατά την είς Βουλιαγμένην 
έχδρομην τής προπαρελθούσης Κυριακής, έσωσαν από βέ
βαιον θάνατον μίαν πνιγομένην, άνασύραντες αύτήν έκ τοϋ 
βυθού καί έφαρμόσαντες κατόπιν πάν ί τι άπαιτεΐή έπιστήμη. 

χ. χριςτοαουλου (Ύπ«ν. ιβης όμάδος).

*

Ο ΧΩΡΙΣΜΟΣ
Σκληρότερες τοΰ χωρισμού στιγμές δέ θά βρεθούνε, 

είναι βουνά πελώρια στά σύννεφα υψωμένα 

Είναι στιγμές ποΰ δέ μπορούν τά χείλη γιά νά πούνε, 

είναι στιγμές ποΰ άδυνατεΐ >·ά τάς χαράξη πέννα.

Είναι βόρειας μέσ ατά κλαδιά ποΰ πνέει μέ μανία, 

<1 χωρισμός είναι θολό ποτάμι αγριεμένο. 
Είναι γλυκονανούριομα καί δρόσος ουρανία, 

ποΰ φεύγουν άπό άρρωστο παιδάκι μαραμένο.

Είναι λουλούδια χαρωπά μέ γλύκα ποτισμένα, 

ποΰ σκύβεις >'ά ιά μυριοθής, νά κόψης ένα κλώνο. 
Μά "κεΐ δπου τά έφτασες, τά βλέπεις μαραμένα.

• Αύτός είναι δ χωρισμός, ποΰ φέρει τόσο πόνο.

Στις ματωμένες του στιγμές ό χωρισμός καί μένα 

ένα αιθέριο δειλινό μέ ρίπτει πικραμένο.

Κι' έμεινα δίχως τή χαρά, μ’ δνείρατα χαμένα, 

κι άπ’ τότε τρέχω έρημο στους δρόμους δακρυσμένο.

ΝΙΚΟΣ I. ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ

I. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΙΣ
ΛΙΛΑΚΤΩΡ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡ
ΈχΙ 13 έτη έν Βε^ολΙνφ έκχαιδευΦβίς. ’Υφηγητής έπί xQtetlav έν τΛ 
ΠανβΛίστημίω Ββρολίνον. Σννβργάτης τοΦ Γυναιχολογικοΰ ΠίριοδιχοΟ 
Ββρολίνου. Διευθυντής τής Γυνοικολογικής Κλινικής ΠανβχιντημΙου 

Βερολίνου έχΐ κβνταβτίαν.

8-11 π.μ. — 3-6 μ. μ. ΑΘΗΝΑ), Ζηνονος 6

* ΣΑΤΥΡΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΣΤΙΧΟΙ ΤΟΥ ΚΑΡΡΟΥ

7'6 λοιπόν ποϋ λέτε, κύριοι καί κυρίες 
ούδέν γεγονόν συνέβη κατά τήν τελευταίαν έβδομός 

αξιοσημείωτου είς δλην τήν Ελλάς, 

δπου ο! δνδρες καί ο! γυναίκες δμοΰ περνούνε φίνα 

καί ήθελαν περνάνε πλέον φινώτερα, 

έάν ήθελαν είσθε τά οταφίλια εύθηνότερα '. . .

Τό όποιον, 

τοΰ κυρίου Μπενάκη δντος είς τό Δημαρχεΐον 

Καί τοΰ κυρίου Βενιζέλον έπιτεθέντος κατά τοΰ Αυλαρχείου, 

άλλά καί κατά τής Κυβερνήοεως 

είναι σημείου τοϋ δτι ούδέν πράγμα γίνεται μετά φρονήσεως !.. ■ 

Σηκωθείς λοιπόν ό κύριος Βενιζέλος μίαν ήμέραν 

καί τόν κύρ Κλέαρχον έπίασας άπ' τήν χέραν, 

τοϋ είπε μετά δακρύων είς τά δμμάτια : 

—Κλέαρχε, δέν θά τά φτιάσουμε μέ τά παλάτια 

διά ΐ'ά έπάρουμε καί πάλιν τήν άρχήν ; 

δπερ μάς έδωκεν ή Άιτάιτ ύπόοχεσιν ρητήν; 

Καί δέ»' ιλ» ίφάγωμεν αύτά τά κόμματα: 

Και δ κύρ Κλέαρχος άπήντησε: 

Καλλίτερα »·ά έφάγω/ιο' ξεροκόμματα !

Τό δποϊον, 

έποίησε τόν κύρ Βενιζέλον νά θυμώοη 

καϊ νά δρκιοθή δτι τό ’Επιτελείου θά Ιξοντώση 

ού μήν άλλά καί τήν Κυβέρνηοιν τήν Ζαΐμειον, 

τοΰθ" δπερ ήθελε σημαίνει τής νίκης του τό προοιμίου. 

Άλλά έκείνην τήν στιγμήν μιά φωνή ήκούοθη νά φωνάζη: 

•Κάτω δ Σκαρτσώρας ■, 

δπερ δ Κλέαρχος ήπόρηοε διατί φωνάξουν είς τοιαύτα: ώρας: 

Είς τοιοΰτον σημεΐον ευρισκομένων τών πραγμάτων 

καί τε5ι· Ιταλών άποβιβαοθέντων είς ιήν Θεσσαλονίκην 

καϊ τών Συμμάχων δρκιζομένων διά τήν νίκην, 

ήλθον είς τήν χώραν καί οί Πορτογάλλοι, 

δπερ σημαίνει ευτυχίαν μεγάλη.

Διότι, 

τής Ελλάδος δηλοΰοαν οΰδετερδτη καί τής Ρουμανίας έπίσης 

ο! Σύμμαχοι έφεραν ένισχύσεις 

κα! θέλουν έλθει καί άκόμη άλλοι 

διά νά πολεμηθοΰν οί Γερμανοβουλγάροι 

καί νά νικήσουν οί Αγγλογάλλοι 

καί νά εορτάσουν οί Βενιζελικοί νίκη μεγάλη, 

"Οτι θέλουν έπάρει τήν άρχή καϊ πάλι.

Τό δποΐον, 

μήν τό έπάρετε μέ οοβαρόιη, 

διότι δέν θά έξέλθωμεν τής ούδετερότη ’...

*

ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΝΕΜΟΖΑΛΗ
Τρία πουλάκια κάθουνταν κοντά στό Βενιζέλο 

τΰνα κυττάει τό Γούναρη κα! τ' άλλο ιό ΖαΙμη, 
τό τρίτο τό καλλίτερο μοιρολογάει καί λέει : 

Πολλή μαυρίλα πλάκωσε μαύρη σάν καλλιακούδα 

μήν οί'Εγγλέζοι έρχονται μήν οί Σενεγαλέζοι; 

μήτ ο! 'Εγγλέζοι έρχονται μήτ οί Σενεγαλέζοι. 

'Επίστρατοι επλάκωσαν αμέτρητες χιλιάδες. 

Κι δ Ρέπουλης άπό κοντά ψιλή φωνούλα βγάζει 

— Τις εκλογές τί ήθελες καϊ ζήτησες, Μεοία ; 

κι απελπισμένος ζήτησε τήν κάλπη του νά βάλη 
στής Μυτιλήνης τό νησί, είς τή Βουλή γιά ναμηγ; 

Καί δ Αευτέρης ήσυχος, γλυκά χαμογελόντας: 

—Βάλε τήν κάλπη δπου θές, Μανώλη, μή φοβάσαι 

καί δπως πάν τά πράμματα δέ γίνοντ έκλο)·ές.

ΤΙΜΩ(Ν)ΛΟΓΙΑ
'Ανεβαίνουν τά φουστάνια 

κί δλα τ' άλλα στή στιγμή 

ανεβαίνει ή τιμή τους 

ακριβαίνει τ·> ψωμί.

Κι' έτσι δλων άνεβαίνει 

ή τιμή ψηλίι στά νέφη 

κι άπό κεΐ καμμιάν ήμέρα 

άγνωστη πιά θά μάς •■νέφη.

*

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
Καί τήν αστυνομία μας 

ίπιθεωρηοομανία 

την έπιαοε κι' αργίνησε 

κυνήγι μέ μανία.

Κί άχρηοτιι δλα έβγαλε 

κουρεία, μαγειρεία, 

γλυκά, φαγιά καί θέατρα 

καί κάθε μιά . . . κυρία .’

Μ' άπ’ δλα ή πιό άχρηστη 

πώς είναι δέν κατάλαβε

ή καθ' έπιθεώρηόι 

όπου αυτή άνάλαβε.

Τήν κάθε μία σίκ Rrvur 

άνέλαβε νά κρίνη 

μέ κριοί άκαδημαϊκή 

ή χωροφυλακή.

Καί τώρα πιά γυναίκας ι,,,ν 

καμμιά δέν θά μάς μείνη 

καί θί νά βγαίνουν οτή οκηνΐ; 

όλες τους μέ β.. κί!

ΙΆ.

ΠΑΡΑΞΕΝΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
«Ιΐωλοΰνται σκελετοί διά τούς κ. χ φοιτητάς καί ιατρό 

είς τοϋ κ. I’. Χοντροχοιλαρά» . . .
«Πρώτης τάξεως ξυπνητήρια θά εϋρητε είς τό ώρολογο- 

ποιεΐον τού χ. Ν. Κοιμισμένου· Occasion» . . .
«Ό μοναδικός μας Έμπορορράπτης κ. Γερ. Ξυλομένος 

παρέλαβε» . . .
«Μόνον είς τοϋ κ. Φ. Άδετου θά δυνηθήτε νά δέσητε 

τά βιβλία σας» . . .
«Τά ΰποδήματά σας είς τοΰ κ. I. Ξυπόλητου» . . .
«Λευχαίνονται παναμάδες στό κατάστημα Δ. Μαυρίλα» . .
« Ό Ανήμερος άνθρωπος» -ι- —4Κ-.. χ λ-

τοϋ χ. Ν. "Ημερου».
«Έξεδόθη ή Γραμματική

του» . . .
«Μόνον ό χ. Χρ, 'Οδυνηρός 

δύνως».
«Τά παγωτά σας είς τοϋ 

σισθήτε» ....

δραμα είς πράξεις 5, ύπό 

τοϋ κ. Θεμ. Άγραμμά- 

έξάγει τούς όδόντας άνω-

Ζεστοΰ. Τρέξατε νά δρο-
ΤΑΧΗΣ

*

Διάλογος μεταξύ άδελφών: Γιατί 'Ελένη, ό πατέρας δέν 
μάς αφ.νει νά πίνουμε νερό, όταν είμαστε ίδρωμένοι ;

— Διότι ό Θεός είπε είς τόν Άδάμ, μόνον τόν άρτον του, 
νά τρώγη μέ τόν ίδρωτα τοϋ προσώπου του, δέν είπε κα!

veP<i ·' · ■ α. χ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΗΣ

ΕΜΜΕΤΡΟΣ ΣΑΤΥΡΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡίΣ ΕΒ&ΟΜΜΙίΙλ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ 
(Ήρχισεν έκόιδομένη Από τής παρελδοιϊαης Πέμπτης) 

α; ΤΓ Ν Ε ι>;γ α Τ α I:
Ό Γελωτοποιός (Σατυρικά επιγράμματα).
Ό Μητρούσης (Έπιστολαί πρός τήν Μαργώγ 

Ό Κόντε Κουρούπης (Σατυρική έβδομός Επτανησιακή/.

-Μ- ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗΝ
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(Σννίιβια άχύ rd .προηγούμενο»)

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΤΟΥ ΕΡΩΤΟΣ
(Συνέχεια And «ό προηγούμενο»)

— Σκίστα, κάψτα .... ort θέλεις κάνε τα .... είναι 
δικά σου....

Άλλά δέν έβιάζετο διά νά ξεκλειδώσω τό συρ
τάρι. Έκύτταξε τά ωραία ανάγλυφα, μέ τά όποια 
ήτο στολισμένο τό καπάκι τοϋ κουτιοΰ, ποΰ τά πε- 
ριέκλειε καί τό όποιον τόσον απότομα πήδησε στό γύ
ρισμα τοΰ κλειδιού. “Ολα τά σχήματα τά μεγέθη και 
τά χρώματα χαρτιού ήσαν έκεϊ μέσα, γεμάτα άπό 
διαφόρους γραφικούς χαρακτήρας. Γράμματα, κάρτ- 
ποστάλ, επισκεπτήρια, φωτογραφίες έ'να σωρό, σκορ
πισμένα, ανακατεμένα, χωρίς τάξι, άλλα γραμμένα μέ 
μελάνι και άλλα μέ μολύβι,, στό άνοιγμα τινάχτηκαν 
σάν νά σπαρτάρισαν άπό τό βέβηλο χέρι, πού τάβγαζε 
στό φώς, ποΰ ξέθαφτε τή ζωή τους. Κάθε κομματάκι 
χαρτί ήτο και μιά ανάμνηση ένας σταθμός τής Ιστο
ρίας, τής ζωής, τοΰ παρελθόντος τής ερωμένης του. 
’Έχωσε τά χέρια του μέσα, σάν νά ήθελε νά πιάση 
κάτι ζωντανό καί φοβότανε μή τοΰ ξεφύγη. Τά χέρια 
του έτρεμαν.

— Δώσε μου τα νά τά κάψω εγώ, έδώ μπροστά σου. 
Μέ μιά έξαψι, ξαπλωμένη κοντά στη θερμάστρα καί 
κρατώντας στό χέρι ένα κερί, ζητούσε άπό τόν εραστή 
της, νά τής τά δώοη γιά νά τά καταστρέψη μόνη της.

— Δώσε μου τα....
Άλλ’ αύτός: «“Οχι... περίμενε...» Καί ύστερα, πιο 

σιγά, σάν νά ντρεπότανε, τής είπε:
— Θά ήθελα νά τά διαβάσω.
— Μά γιατί;... Αύτό θά σού κάνη περισσότερο 

κακό .... ’Όχι... Ζάν ...
Έσκέπτετο τή θλίψι του καί γι’ αύτό δέν ήθελε νά 

τά διαβάση έτσι ελεύθερα στά χέρια του τή μυστική 
έξόμολόγησι όλων αύτών τών άνδρών, ποΰ τόσο τήν 
άγάπησαν. Καί έπλησίαζεν ολοένα, γονατιστή καί τά 
διάβαζε συγχρόνως μ’αύτόν, μέ τήν άκρη τοΰ ματιού της.

Δέκα σελίδες, υπογεγραμμένες άπό τόν Γκουρνερι 
μέ τήν χρονολογία, 1861, γεμάτες γράμματα λεπτά καί 
μακρυά, εις τις όποιες ό ποιητής περιέγραφε στην ερω
μένη του τις εορτές, ποΰ έγιναν στό Άλγέριον, δταν 
ό Αύτοκράτωρ καί ή Αύτοκράτειρα τό είχαν έπεσκεφθή 
καί τούς συνώδευσε κΓ αύτός.

Σ’ αυτά τά γράμματά του ό μεγάλος ποιητής έγρα
φε τή θλίψι του, γιατί ήτανε μακρυά άπό τήν έρωμένη 
του, τήν όποιαν εΐχεν άφίσει μόνη, ενώ αύτός ήταν 
υποχρεωμένος νά διασκεδάζη. "Όλα αύτά τά θαυμάσια, 
αί ονειρώδεις έορταί, ό πλούτος, ή πολυτέλεια καί τό 
μεγαλεϊον τών υποδοχών, τά έβλεπε σάν χρυσόπλεκτα 
κλουβιά, ποΰ τόν σκλάβωναν μακρυά άπό τή λατρευτή 
του Φανή. Τής έγραφε, μεταφράζων μερικά παθητικά 
τραγούδια τής άγάπης, ποΰ τραγουδούσαν οί "Αρα
βες, έκφράζων μ’ αύτά τό αίσθημά του γι’ αύτήν, ποΰ 
πάντα συλλογιζότανε καί τήν έννοιωθε κοντά του, 
ένφ ήταν τόσο μακρυά.

Χωρίς νά σταματήση, έξηκολούθησε νά διαβάζη. 
Είχε πιά νυκτώσει καί έβαλε τό κερί στό τραπέζι, 
σφίγγοντας βάναυσα στά χέρια του αύτά τά χαρτιά, 
ποΰ η οργή καί ή περιέργεια τά φανέρωσαν μπροστά 
του. Τά έδιάβαζε κ’ ύστερα τά έσκιζε καί τά πετοϋσε 
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στή φωτιά. Έδιάβαζε καί έβλεπε δλο τό παρελθόν 
αύτής τής γυναίκας νά περνφ εμπρός στά μάτια του, 
φωτιζόμενου άπό τή λάμψι, ποΰ πετοϋσαν καιόμενες 
δλες αύτές ή ενθύμισες μιάς περασμένης ζωής. Και
γότανε τό παρελθόν της καί τό σκέπαζε ή στάχτη τών 
ενθυμίων, ποΰ γεννούσαν τις άνάμνησες καί ξυπνού
σαν στήν ψυχή του πληγές άγάπης καί πόθων, ποΰ 
είχαν ήρεμα κοιμηθή, σκεπασμένα μέ τοΰ χρόνου 
τό πέπλο.

"Εβλεπε τά πρώτα χρόνια τής ζωής της μέ τόν 
Καουντάλ. Ραντεβού, γεύματα, εκδρομές κ’ύστερα 
μαλώματα, ικεσίες, φωνές, κομμένα άπό λέξες σκληρές. 
"Εβλεπε δλη τήν αδυναμία, τά δάκρυα, τούς λυγμούς 
καί τήν άπελπισία τού μεγάλου καλλιτέχνου στήν έγ- 
κατάλειψι τής ερωμένης του.

Ή φωτιά τ’ άγκάλιαζε δλα αύτά και πετοΰσε μεγά
λες κόκκινες φλόγες, ποΰ μέ λαιμαργία έτρωγαν τή 
σάρκα, τό αίμα καί τά δάκρυα ενός άνδρός, ενός με
γάλου πνεύματος. Καί ή Φανή αδιάφορη στή φωτιά, 
ποΰ κατέτρωγε τό παρελθόν της, έβλεπε μέ αγωνία 
τόν πυρετό, ποΰ φλόγιζε τό νέο εραστή της, πετών- 
τας άπ’ τά μάτια του φωτιές, ποΰ μαρτύραγαν τήν 
πιο μεγάλη άγάπη. Σέ λίγο εύρήκε καί μιά φωτογρα
φία μέ τήν άφιέρωσι: «Στήν φίλη μου Φανή Λεγ- 
κράντ, στό πανδοχείου τής Δαμπιέρ, μιά μέρα ποΰ 
έβρεχε».

— Ποιός είναι αύτός;
—Ό Άνδρέας Ντεζουά ... Τήν έφύλαγα, γιατί είχε 

βάλει τήν υπογραφή του...
— Φύλαξέ την αν θέλης... είσαι ελεύθερη, τής 

είπε μ’ ένα ύφος δυστυχισμένου, ποΰ έλεγε δλως τό 
άντίθετο.

Αύτή τήν άρπαξε, τήν έκανε κομματάκια καί τήν 
πέταξε στή φωτιά, ένφ αύτός πελάγωνε στήν αλληλο
γραφία τοΰ μυθιστοριογράφου, γεμάτη άπό τόν πόθο 
καί τή λατρεία γιά τό ωραίο σώμα τής Σαπφοΰς, 
ποΰ τοΰ άπηγόρευαν τότε οί γιατροί νά τό απόλαυση.

Ό Ζάν έψιθύριζε μέ μιά άφελή άγανάκτησι:
— Μά, τέλος πάντων, τί έπάθαιναν δλοι αύτοί γιά 

νά είναι μαζί σου έτσι;... Αύτή ήτον γι’αύτόν ή 
μόνη σημασία τών Απελπισμένων επιστολών, είς τάς 
όποιας έξεμυστηρεύετο ό πόνος αύτών τών ένδοξων 
άνδρών, ποΰ τούς έζήλευαν οί νέοι... Τί έπάθαιναν, 
τί τούς έπότιζε;...

Φανταζότανε τήν φρικώδη θλίψιν, ποΰ θά έδοκί- 
μαζε ένρς άνδρας άπ’ αύτούς, ποΰ τοΰ ξέσκισε τήν 
καρδιά στραγγαλίζοντας τόν έρωτά τους, έάν έβλεπε 
νά τήν έξευτελίζη αύτός, τόν όποιον αύτή αγαπούσε 
Καί δμως δέν άπεφάσιζε νά άδειάση διά μιάς τό κουτί 
στή φωτιά, χωρίς νά τά κυττάξη δλα.

(Ή Ίυνέχβιπ κΐζ τό πρησρχέσΥ.

Η ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ θεραπεύεται 100 7ο
Άπόκτησις γμαμμών,—Αϋξπσις δυνάμεων.—Άνευ διαίτης.
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Ζασσέν. — Δέν θέλω νά πώ μ’ αύτό, δτι, άφοϋ είναι 
ένα πλάσμα Θαυμάσιο, καθ’ δλην τήν σημασίαν τής 
λέξεως, δέν ήμπορεί νά μεταχειρισθή ένεργητικώς τό 
μέσον αύτό, καί είς τήν μεταχείρισιν αύτήν νά εύρη 
καί νά δώση εύχαρίστησιν καί ήδονήν. Ή διαφορά 
μόνον είναι, δτι ή περίπτωσις αύτή έχει δευτερεύουσαν 
σημασίαν. Ή πρωτεύουσα ανήκει είς τόν θρίαμβον.

Στανύ.— Μά καί ό έρως, μοΟ φαίνεται, δτι είναι 
ένας θρίαμβος καί αύτός.

Ζασαέν. — “Ενας θρίαμβος δμως μέ δύο άπόψεις. 
Ή πιό θαυμαστή, διά τά αισθηματικά καί τά έντίμ 
πλάσματα. Πολύ όλιγώτερον έκτιμήσιμος άπό τούς 
άνθρώπους τής πουμπλισιτέ. Ή Τζούλια δέν βλέπει 
παρά ένα πράγμα μόνον. Τήν έντύπωσιν, πού πρέπει 
νά κάμη.

Στανύ. — Τό γεγονός είναι, δτι τό έπεζήτησε μέ 
τάς θεωρίας της έπί τού σοσιαλισμού.

Ζασαέν. — Είναι καί αύτό ένα άπό τά είδωλά της. 
Παρακολουθεί τάς άγορεύσεις είς τήν Βουλήν τάς έννοεΐ 
δύσκολα καί κατόπιν τάς μεταχειρίζεται, άφοϋ τάς 
συναρμολογίση κατά τόν ίδικόν της τρόπον.

Στανύ.— Μίλισε πρό δλίγου μέ άκράδαντον πεποί- 
θησιν περί κολλεκτιβισμοϋ.

Ζασσέν.—Ναί, έχει αύτάς τάς ιδέας. Είναι ύπέρ τής 
παγκοσμίου άδελφοποιήσεως, τής γενικής διανομής τών 
περιουσιών είς ίσα μέρη καί κλαίει διά τήν πτωχείαν 
καί άθλιότητα τών έργατών. Μολαταύτα, καίτοι είναι 
έκατομμυριούχος, δέν θά τούς έδινε ούτε ένα τάλληρο 
ποτέ, (ειρωνικής) τούς φυλάγει δλα τά μέσα της διά 
τήν μεγάλην ήμέραν τής κρίσεως.

Στανύ (παρατηρων την Τζονλ.ιαν, ή όποια τούς 
στέλλει άπό μακράν ένα φιλικό μειδίαμα). —'Η έκφρα- 
σίς της είναι θαυμασία! Τί κρίμα! θά ήτο έξαιρετικά 
έλκυστική, άν ήθελε νά μείνη μονάχα γυναίκα!

Ζασσέν. — Ά, ναί. Πόσες τών όποιων ή φαντασία 
έχει έξαφθή, άγνοοϋν τήν ύπέροχον χάριν πού χάνουν, 
ζητώντας νά είναι άλλα διάφορα πράγματα, έκτός άπό 
γυναίκες.

Στανύ. — Ξέρετε, κύριε καθηγητά, μούρχεται ή 
έπιθυμία νά ριψοκινδυνεύσω.

Ζασσέν. — Μέ τήν Τζούλια;
Στανύ. —Ποιός μπορεί νά βεβαίωση δτι ίσως συγκι- 

νηθή άπό τήν χάριν;
Ζασαέν (μέ ύφος εύθυμο). — Άπό τήν ίδικήν σου 

ίσως, άλλ’ δχι ασφαλώς άπό έκείνην τοϋ πάθους*
Στανύ. — θά είμαι εύφραδής ... Αρχίζω κάνοντας 

ένα ρεπερτουάρ.
Ζασσέν. —Υποθέτω πώς άπέκτησες ήοη τόν μηχα

νισμόν (σοόαρώςή Άλλά ή πίστις τοϋ έρωτος δέν 
εισέρχεται παρά είς τάς ψυχάς ποϋ είναι προωρισμέναι 
γιά τήν θρησκεία αύτήν. Ή κυρία Πορτιέ - Ριγκώ, δέν 
εύρίσκεται είς αύτό τό ύψος.

Στανύ. — "Ωστε νά άρκεσθώ καί νά μείνω εύχαρι- 
στημένος μόνον άπό μιά περίοδον άφοσιώσεως....

Ζασαέν. — Είς τήν θρησκείαν σου; Φαρσέρ! Έ! 
καλά, έστω. Τό πράγμα άπό ήθικής άπόψεως δέν άξί- 
ζει καμμιά μεγαλειτέρα δαπάνη.

Στανύ. — θά τής λαξεύσω λόγους ρητορικούς, ποϋ 
θά τής προξενήσουν κατάπληξιν.

Ζασσέν. — Πρό παντός πρέπει νά τής δώσης τά 
διδόμενα, νά φαντασθή τό πολιτικόν σου μέλλον.

Στανύ (μέ έκπληξι).—Πιστεύετε;
Ζασσέν. — Άκου με. Άν θελήσης νά τής μιλήσης 

μέ τήν καρδιά σου, πάει, δέν θά κάμης τίποτε. Άλλά 
άν τήν καταπλήξης μέ τά σχέδια τής καθόδου σου είς 
«προσεχή έκλογικήν πάλιν», είς τήν «πολιτικήν κονί
στραν», πράγμα ποϋ είναι καθήκον δλων έκείνων τών 
άνθρώπων, ποϋ έπιθυμοΰν νά «άγωνισθοΰν» διά τάς 
μεγάλας ιδέας «τής χειραφετήσεως καί τής προόδου»... 
Πρόσεξε καλά τά κλισέ αύτών τών φράσεων. Άν μπο- 
ρέσης νά τήν πείσης μέ πομπώδεις φράσεις, δτι δύνα- 
σαι νά «χειραγωγήσης μέ τάς δημηγορίας σου τά 
πλήθη, δπως θέλης», έάν μ’ δλα αύτά τής δώσής υλικόν 
διά νά πλάση μέ τήν φαντασίαν της είς τό πρόσωπόν 
σου ένα κοινοβουλευτικόν παράγοντα καί νά φαντα- 
σθή τόν Υπουργικόν φωτοστέφανον γύρω άπό τό μέ- 
τωπόν σου, τότε νά είσαι βέβαιος, δτι θά έλθη κοντά 
σου νά σοϋ προφέρη τήν άγάπην της.

Στανύ.—Άς είναι αύτά, προβλέπω δτι θά μέ δια
σκεδάσουν έξαιρετικά. Μονάχα ποΰ θά είμαι άναγκα- 
σμένος νά γελάσω τήν πτωχήν Τζούλιαν, διότι Θά 
λάβη μέρος σέ μιά καμπάνια φανταστική.

Ζασσέν. — Γιατί φανταστική; θέσε ύποψηφιότητα 
είς τό Άνζού, δπου έχεις τά κτήματά σου. Οί κάτοι
κοι έκεί κάτω σέ άγαποϋν καί σέ έκτιμοϋν καί αύτό 
θά είναι τό πιό περίεργο είς δλην τήν ύπόθεσιν.

Έν τφ μεταξύ τούς πλησίασεν ή Τζούλια. Ό Στανύ μέ μεγάλο 
ενδιαφέρον πηγαίνει κοντά της καί, μέ τά χέρια είς τις τσέπες 
τοΰ γιλέκου του καί μ’ ένα δφος έμπνευσμένο, αρχίζει νά τής 
όμιλή περί τών ιδεών του τής «χειραφετήσεως καί τής προό
δου», τών «λαϊκών μαζών» κ.λ.π. Ή νεαρά γυναίκα τόν ακούει 
μέ προσοχή καί μέ συμπάθεια ζωηρότατη. Νέος, πλούσιος, άξιο- 
σημβιώτως νοήμων καί συνετός δέν θά είναι δ «άνθρωπος» ποϋ 
ζητεί τόσον καιρόν τώρα; Έτσι, δταν άποχωρίζωνται καί εκεί
νος τής φιλεί μέ δλην τήν άπαιτουμένην εύγένειαν τό χέρι, 
έκείνη τοϋ έπιτρέπει νά άνέέη καί λίγο παραπάνω.

Τρεις ίβδομάδες κατόπιν τά πράγματα είχον προχωρήσει 
πολύ, τόσον είς τό έκλογικόν έδαφος, όσον καί εις τό άλλο, τό 
αισθηματικόν, καί ό Στανύ περίμενεν είς τό σπίτι του τήν Τζού
λιαν είς πρώτον ραντεβού, άπό τό όποιον ήλπιζε πολλά.

Τζούλια (εισερχόμενη μέ κάποιο τρακ εξαιρετικά 
έμορφο). — Πρό παντός πρέπει νά έξηγηθοϋμε. Δέν 
έρχουμαι διά τόν άνθρωπον, άλλά διά τόν ύποψηφιον.

Στανύ (μειδιών).-Άλλό βεβαιωθήτε, δτι σάς υπο
δέχομαι ώς ύποψήφιος. (Τής δείχνει ένα τραπεζάκι, 
άπάνω είς τό όποιον ευρίσκεται σοιρεια άπό επιστολας 
τής έκλογικής τον άλληλογραφίας και άλλα έγγραφα 
σχετικά). Άλλως τε, κυττάχτε ... έπιστολές, τηλεγρα
φήματα, έγκύκλιοι, φωτογραφίες, διευθύνσεις συλλό
γων, λόγοι κλπ., κλπ. (Ή συνέχεια et? τό προαεχέςΐ

ΜΕΓΑ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
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ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΤΗΣ “ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ,,

Λόγω σωρείας /πιστολών τάς δποίας ίλάβομεν πανταχό- 

&εν, ζητουαών τήν παράτααιν τής άποστολής προτάσεων 

διά τήν έκλογήν ανταποκριτών, λόγω τοΰ μικρού διαστή. 

ματος αύτής χαί έ'νεκα τών συμπεαασών έν τω μεταξύ 

σχολικών εξετάσεων, παρατείνομεν αύτήν μέχρι τής 15 

Αύγουστον, αυμπεριλαμβανομένης.

Άπό τής πρώτης ήμέρας τής έκδόσεως τής «Εικονογραφη
μένης» πλεϊστοι άναγνώσται της έκ τών έπαρχιών έγραψαν 
ζητοΰντες νά γίνουν άνταποκριταί της, κατά τό σύστημα, τό 
όποιον έπικρατεΐ είς τά άλλα 'Ελληνικά περιοδικά. Είς τά 
γραφεία μας έξακολουθοΰν νά καταφθάνουν καθ’ έκάστην 
σωρεϊαι έπιστολών άπό δλα τά μέρη, διά τών όποιων άναγνώ
σται τοΰ περιοδικοΰ ζητοΰν νά γίνουν άνταποκριταί αύτοΰ. 
Κατ’ άρχάς εΐχομεν λάβει τήν άπόφασιν νά μή δεχθώμεν 
οΰδένα ανταποκριτήν, έπειδή ό διατιθέμενος χώρος ύπό τοΰ 
περιοδικού, δέν επιτρέπει τήν άπασχόλησιν σελίδος μέ τάς 
άνταποκρίσεις. Άλλ’ ή έπιμονή τών άναγνωστών μας, μάς 
ήνάγκασε νά προβώμεν είς τήν θυσίαν τοΰ άπαιτουμένου 
χώρου, δ όποιος όμως θά χρησιμοποιηθώ κατά τρόπον πρω
τότυπον έντελώς καί θά προκαλέση καί τό ένδιαφέρον δλων 
τών άναγνωστών, έκτός τοΰ στενού κύκλου, τόν όποϊον ενδια
φέρει μία τέτοια άνταπόκρισις. Αί ανταποκρίσεις δηλαδή, αί 
όποϊαι θά στέλλωται πρός τήν «Εικονογραφημένην» πρέπει 
νά είνε σύντομοι, νά μή ύπερβαίνουν τάς δύο σελίδας χάρτου 
συνήθους έπιστολικού καί νά άναφέρωνται είς γεγονότα, τό 
όποϊα ήμποροϋν νά ένδιαφέρουν δλον τό άναγνωστικόν κοι
νόν τοΰ περιοδικού. Κάθε πόλις καί κάθε περιφέρεια παρου
σιάζει πολύ συχνά μικρά έπεισοδιάκια, περίεργα, πρωτότυπα, 
άστεϊα, τά όποια γραμμένα μέ χιούμορ ήμποροϋν νά σταθούν 
είς μίαν ειδικήν σελίδα τού περιοδικού. Κάτι τέτοια μικρογε- 
γονότα μέ πολύ ένδιαφέρον πρέπει νά κυνηγούν οί άνταπο- 
κριταί μόνοι τους καί μέ τήν βοήθειαν τού ύποανταποκριτού 
καί νά τάς στέλλουν καί μέ φωτογραφίας σχετικός, έάν είνε 
δυνατόν. Αποκλείεται κάθε άνταπόκρισις περιέχουσα θεατρι
κήν καί κοινωνικήν κίνησιν έν γένει, συγκεντρώσεις, έκδρομάς, 
έορτάς, ποΰ δέν έχουν κανένα ένδιαφέρον διά τούς έξω τής 
πόλεως άναγνώστας τοΰ περιοδικού. Μέ τάς άνταποκρίσεις 
αύτάς έπιδιώκεται κυρίως νά γίνη γνωστόν είς τόν λοιπόν 
κόσμον κάτι έξαιρετικόν καί πρωτότυπον.

Προσέξετε λοιπόν τώρα νά ίδήτε τί θά κάμετε. ’Εν πρώτοις 
είς έκάστην πόλιν δέν Οά άφεθή έλεύθερον τό στάδιον τοΐ 
άνταποκριτοΰ, άλλά θά έκλεγοϋν δύο μέν άνταποκριταί διά 
τάς μεγάλας πόλεις καί ένας διά τάς μικράς, εξαιρέσει τών 
Αθηνών καί τοΰ Πειραιώς δπου θά έκλέγουν ίο, διά ψή
φων, όπως έκλέγονται οί βουλευταί. ΟΙ άνταποκριταί αύτοί 
Οά έχουν είς τήν δικαιοδοσίαν των δλόκληρον περιφέρειαν, ή 
όποια θά καθορισθή βραδύτεροι· καί είς τά διάφορα χωρία 
καί κωμωπόλεις τής δποίας θά έκλέξουν αύτοί (δικούς 
τους άνταποκριτάς έξαρτομένους άπό αύτούς. Αί λεπτομέρειαι 
τής έκλογής τών ύποανταποκριτών, άς τούς είποΰμεν έτσι, θά 
κανονισθοΰν άργότερον.

Διά νά γίνη ή έκλογή πρέπει προηγουμένως νά γίνη ή άνα- 
κήρυξις τών ύποψηφίων. Τήν άνακήρυξίν των θά τήν κάμη ή 
• Εικονογραφημένη» ΰπέχουσα τόπον τού Πρωτοδικείου τρό
πον τινά. Άλλά διά νά γίνη ή άνακήρυξις τών ύποψηφίων 
πρέπει καί αύτοί νά κανονίσουν μερικός λεπτομερείας, δπως 
καί οί υποψήφιοι βουλευταί. "Εκαστος άναγνώστης τής «Εικο
νογραφημένης» έχει τό δικαίωμα νά λάβη μέρος. Πρέπει δμως 
προηγουμένως νά ύποβάλλη τά χαρτιά του καί τούς τίτλους 
του. Δηλαδή πρέπει νά μάς στείλη μέχρι τής >5 Αύγούστου 
δ. ,γμα τοΰ τί είμπορεΐ νά γράψη, έκλέγων ώς θέμα, ένα άπό 
τά θέματα, ποΟ υποδεικνύονταιάνωτέρω διά τήν άνταπόκρισιν 
καί νά συνοδεύση αύτό μέ μίαν δραχμήν είς γραμματόσημα. 
Αύτά τά δείγματα Οά έξελέγξωμεν ήμεϊς καί όσα εΰοωμεν έν 
τάξει δηλαδή δσα πληρούν τούς άνωτέρω δρους θά ανακηρύ- 
ξωμεν καλά καί οί άποστείλαντες θά άνακηρυχθούν υποψήφιοι.

Έπειτα θ’ άρχίση ή εκλογική κίνησις. Τούς υποψηφίους 
αυτούς Οά ψηφίσουν οί άναγνώσται μας τών περιφερειών είς 
τάς δποίας εξελέγησαν. Ή ψηφοφορία θ’άρχίση άμέσως μετά 
τήν άνακήρυξίν τών ύποψηφίων δηλαδή τήν πρώτην έβδο
μάδα μετά τήν 15 Αύγούστου. Δέον νά σημειωθή έδώ, ότι τό 
σύστημα τής ψηφοφορίας τών άνταποκριτών είσήγαγεν έν 
Έλλάδι πρώτη ή «Εικονογραφημένη» διά του έκδιδομένου

ΑΡΤΕΜΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Αΐη*ΔΜ*τοτχοΣ  jraia
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κατά τό ιρο8 παραρτήματος της «Πανόραμα τών Κυριών». 
Αί λεπτομέρειαι τής ψηφοφορίας θά κανονισθοΰν έν καιρφ.

Μετά τό πέρας τών έκλογών θά άνακηρυχθούν οί έπιτυ- 
χόντες άνταποκριταί. Κάθε άνταποκριτής άνακηρυσσόμενος 
θά λάβη ίδικόν δελτίον άναγνωρίσεως. Διάρκεια τών καθη
κόντων έκάστου άνταποκριτοΰ Οά είναι έτησία, μετά τό πέρας 
τής δποίας θά γίνονται νέαι έκλογαί.

Έκαστος άνταποκριτής θά μάς γράφη τακτικά_ Ανταποκρί
σεις, σύμφωνα μέ τούς έκτιθεμένους δρους, θά έχη δωρεάν 
είσοδον είς τά θέατρα καί είς τάς δημοσίας έορτάς δυνάμει 
τοΰ δελτίου καί Οά άντιπροσωπεύη έν γένει τήν «Είκονογρα- 
φημένην» είς κάθε ζήτημα καί είς κάθε περίστασιν, κατόπιν 
συνεννοήοεως μετά τής Διευθύνσεως.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

’ Αναστ. Καρατζάν. Εύχαριοτοΰμεν άπειρως διά τά καλά 
σας λόγια. Γίνεο&ε ευχαρίστως δεκτός____ Στίφ. Κουρκουλάκον.

Πο,.ύ ευχαρίστως Στέλλετε τακτικά. Άναμένομεν.—Μαρ. λα. 

ρίμβεην. Εύχιιριστοΰμεν θερμώς, καθώς καί τούς φίλους οας. 

—Γεώρ. Σταυριανακον. Ζητηθέντα φΰλλα έστάλησαν. —Ιω

σήφ Κιάππε Συμμετέχουν είς τά μεγάλα δώρα άνευ γραμμα. 

τσαήμου, όσοι είναι συνδρομηταί, πληρώσαντες συνδρομήν, θ' 

συνδρομηταί, οΐτινες λαμβάνουν τό φΰλλον, ώς κερδίσαντες είς 

ιούς διαγωνισμούς, έξαιροΰνται καί συνεπώς πρέπει νά ουμμορ. 

φαιθοΰν με τούς σχετικούς Χρους.—Σπ. Ρόκον. Ή κλήρωσις 

θά γίνη εις τό τέλος τοΰ έτους, μετά τήν συμπλήρωσα- τών 52 

δελτίων. 'Εάν έγγραφήτε συνδρομητής, θά έχετε δικαίωμα νά 

συμμετέχετε άνευ γραμματοσήμου, άποστέλλοντες μόνον τό δελ

τίον.—Γ. Γρέκοβιτς. Στείλατε Γίνονται δεκτά. —Μιχ. Για- 

μπαναν. Φαίνεται ότι πταίει τό ταχυδρομείου. Αιότι έάν τήν 

/στείλατε καί ήτο ορδή θά άνεγράφετο τό όνομά σας. —Ίοίδ. 

Καραλήν. Σταεέντα, περί ών /ρωτάτε, έλήφθησαν. Άναμείναττ 

άποτελέσματα. Αδ. Μενεγάκην. Ζητηθευ φυλλαδίου εστάλη. 

Στείλατε τούς διαγωνισμούς μι τάς λύσεις των μόνον έπί ιδιαι
τέρου φύλλου χάρτου καί ούδέν έπιπλέον. Έάν ίγκρίνωνται θά 
δημόσιε ίκύνιτιι.

Η ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΜΕΝΗ ΥΛΗ
Ή Κριτική'Επιτροπή τής άποοτελλομένης πρός τήν Είκο- 

νογραφημένην» ΰλης έκ μέρους τών άναγνωστών αύτής,θεωρεί 
Απαραίτητον νά δηλώση τά έξής: Έν τή κρίσει της στηρίζε
ται έπί τής φιλοτιμίας καί τής εύσυνειδησίας τών άποστελ- 
λόντων, προκειμένου περί έξελέγξεως τής πρωτοτύπου ΰλης 
ή τής άντιγεγραμμένης τοιαύτης. Καθόσον είναι έντελώς άδύ
νατον νά έχη συγκεντρώσει κανείς είς τόν έγκέφαλόν του 
πάντα τά δημοσιευθέντα μέχρι τοΰδε Ελληνιστί Από κατα
βολής κόσμου. 'Επειδή δμως μερικοί κύριοι νομίζουν, δτι θά 
τούς είναι εΰκολον νά έμπαίξουν τήν ’Επιτροπήν, δηλοϊ άπαξ 
διά παντός, δτι πας δ άποκαλυπτόμενος, ώς άποστείλας δλην 
άντιγεγραμμένην, θά στερήται πλέον τοΰ δικακόματος τοΰ νά 
δημοσιεύη είς τήν · ΕΙκονογραφημένην» τήν συνεργασίαν του- 
Άφ*  έτέρου παρακαλοΰνται πάντες οί άναγνώσται μας, δπως 
συνδράμωσιν εϊς τό έργον τής Έπιτροπής καί μάς καταγγεί- 
λωσι πάραυτα άποστολέα τινά ΰλης. οΰτινος ή Αντιγραφή 
ήθελε διαφύγει τήν προσοχήν της.

•
ΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ “ΑΓΚΥΡΑΣ,,

Ύπό τόν τίτλον < Ιππική Σχολή τοΰ Σωμύρ». ό Οίκος τής 
• Άγκύρας» έξέδωκε κατ’ αύτας εύμέθοδον βιβλίον, χάρις εϊς 
τό όποϊον γινόμεθα κοινωνοί τοΰ συστήματος, δπερ διά τήν 
έκπαίδευσιν ίππων καί Ιππέων έφαρμόζεται είς ένα τών μβγα- 
λητέρων σχολείων ίππικοϋ τοΰ κόσμου. Οί Αξιωματικοί τού 
ιππικού καί πυροβολικού, άλλά καί κάθε φίλιππος, θά «βρουν 
πολύτιμον βοήθημα είς τήν ένδιαφέρουσαν αύτήν συγγραφήν 
τοΰ ταγματάρχου κ. Σ. Γαλάτη.

«
ΔΗΛΩΣΙΣ. Ένεκα πληθώρας ΰλης, ή συνέχεια τοϋ 

μυθιστορήματος μας ή Βασίλισσα Μαργκώ» μετά τών 
ονομάτων τών λυτών καί τής έγκρίσεως τής συνεργασίας 
θά δημοσιευθώσιν είς τό προσεχές.

Πωλείται οίκόπεδον μεγάλης έκτάσεως είτε δλόκληρον είτε κατά 

τμήματα, κείμενον έν Π. Φαλήρψ. Πληροφορίαι παρά τω δικη- 

γόρφ κ. θ. Φαρμακοπούλφ, Πανεπιστημίου 55, ώρα 8-10 π.μ.

ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΛίΙΡΑ ΤΗΣ “ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ,,
Ή «Εικονογραφημένη» θέλουσα νά σημειώοη καί ένα νέον 

σταθμόν, άπεφάσισε προβαίνουσα είς μίαν μεγάλην θυσίαν 
νά δωρήση είς τούς άναγνώστας της ένα δώρον, τό όποϊον 
θά πάρη έκεϊνος ποΰ θά εύνοηθή ύπό τής τύχης.

Τό δώρον αύτό τής «Εικονογραφημένης» είναι εν αυτό- 

κινητόν τής φημισμένης μάρκας «Peugeot» άξίας πραγμα

τικής :.4 600 δρ. καινουργές καί πολυτελέστατον. Τό αύτο- 
κίνητον αύτό κάθε άναγνώστης μας μπορεί νά τό Ιδη είς τό 
γκαράζ αυτοκινήτων τοΰ κ. Π. Βλασσοπούλου έπϊ τής δδοΰ 
Σωκράτους 26.

Κά&ε άναγνώστης τής «Εικονογραφημένης» έχει δικαίωμα 
νά άποκόπτη καθ’ εβδομάδα καί νά άποστέλλη είς τήν «Διεύ- 
θυνσιν τής Εικονογραφημένης» τό είδικόν δελτίον συμμετο
χή? άέχρις δτου συμπληρωθή δ Αριθμός τών $2 δελτίων.

Έντός τοΰ φακέλλου Οά ύπάρχη μεθ’ έκάστου «δελ
τίου συμμετοχής» καί τό δνομα καί ή διεύθυνσις τοΰ άπο; 
στέλλοντος. "Εκαστον δελτίον πρέπει νά συνοδεύεται άπα- 
ραιτήτως μέ ενα ΙΟλεπτον άαφράγιστον γραμματόσημον.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΔΩΡΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1916 - ΑΡΙΘ. 16

Οί συνδρομηταί τής μηνιαίας «Εικονογραφημένης» δέν 
δύνανται νά συμμετάσχουν τοΰ διαγωνισμού.

Οί συνδρομηταί τής έβδομαδιαίας «Εικονογραφημένης» 
έχουν το δικαίωμα νά συμμετάσχουν είς τά δώρά μας, χωρίς 
νά άποστέλλουν δελτία καί γραμματόσημα. Εξαιρούνται οί 
γινόμενοι συνδρομηταί κατόπιν βραβεύσεως, οΐτινες ύπο- 
χρεοΰνται νά συμμορφωθούν μέ πάντας. τούς Ανωτέρω δρους.

«
©I ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΜΑΣ

Β ΣΕΙΡΑ Αριθ. 6.

ΠοΟ είναι ά γίρων. κοΟ ίδιδε τροφήν εΐς τά ατηνά ;

Λύσεις γίνονται δεκται μέχρι τής έσπέρας τής μεταπροσε- 
χοΰς Τρίτης 16 Αύγούστου, συνοδευόμεναι ύφ’ένός δεκάλε
πτου γραμματοσήμου καί τοΰ σχετικού δελτίου.
ι··· · ···**··*·*·*·<·*·· ’·««·· *·  · · «wok·***  ··*  · · ···· ·»···· 
ί ΔΕΛΤΙΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ί

Β' ΣΕΙΡΑ.-ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1916

Α Βρ αβεϊα ώρίσθησαν τρία διά κλήρου. Ό πρώτος έξα- 
χθησόμενος λαχνός θά λάβη ι έτησίαν συνδρομήν τής μη
νιαίας «Εικονογραφημένης» καί τής έβδομαδιαίας έκδόσεως 
καί εν τετράδραχμον λαχεϊον τοΰ Έθν. Στόλου. Ό δεύτερος 
μίαν έτησίαν συνδρομήν τής μηνιαίας «Εικονογραφημένης» 
καί εν 'Ημερολόγιον ’Εγκυκλοπαιδικόν Βρετοΰ. Καί δ τρίτος 
μίαν έτησίαν συνδρομήν τής έβδομαδ. «Εικονογραφημένης» 
καί εν ‘Εγκυκλοπαιδικόν Ήμερολόγιον Βρετοΰ.

Β’ Βραβεία. Είς τό τέλος τής σειράς Οά γίνη δευτέρα κλή
ρωσές μεταξύ εκείνων, οΐτινες έλυσαν δλους τούς διαγωνι
σμούς τής σειράς, ή έν έλλείψει τοιούτων, έκείνων, οΐτινες 
έλυσαν τούς περισσοτέρους. Τά βραβεία τής δευτέρας αύτής 
κληρώσεως θά δημοσιευθώσιν είς τό τέλος τής σειράς.

«
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

(Πρός 6 λεπτά ή λέξις)

Ή Εικονογραφημένη» ύπήκουσα εΐς έπανειλημμένας πα
ρακλήσεις τών άναγνωστών της, ανοίγει άπό σήμερον στήλην 
καταχωρήσεων, είς ήν θά δημοσιεύωνται ποιήματα ανταλλαγή 
Κάρτ-Ποστάλ γραμματοσήμων κ. λ. π. έφ’δσον δέν θεω
ρούνται ώς έπιλήψιμα ή θίγοντα ώρισμένα πρόσωπα άμέσως 
ή δι’ υπαινιγμών.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
Πολλοί έκ τών συνδρομητών καί άναγνωστών μας. έσπευσαν 

άπό τοΰ πρώτου φυλλαδίου νά μάς άποστείλουν ύλην πρός 
δημοσίευσιν καί άλλοι καθημερινώς μάς έρωτοΰν δι’ έπιστο
λών των έάν έχουν τό δικαίωμα νά άποστέλλουν ύλην καί 
έάν θά δημοοιεύωμεν αύτήν. ΕΙς πάντας τούτους καί εΐς 
όσους θά μάς έρωτήσουν εις τό μέλλον, άπαντώμεν τά έξής: 
Κάθε συνδρομητής ή άναγνώστης τής «Εικονογραφημένης» 
έχει δικαίωμα καί δύναται νά άποστείλη πρός δημοσίευσιν 
ΰλην, ήτις θά δημοσιεύεται, έφ’ όσον έγκρίνεται ύπό τής είδι- 
κής πρός τοΰτο έπιτροπής.

Ή άποστέλλοντες ΰλην πρέπει νά καπαβάλλεται φροντίς 
νά είναι γραμμένη έπάνω είς τό ΰφος, εις τήν γλώσσαν καί 
μέ τόν τρόπον μέ τόν δποϊον γράφεται ή έν γένει ΰλη τής 
• Εικονογραφημένης».

Νά είναι σύντομος καί νά μή καταλαμβάνη περισσότερο»· 
τών ΙΟ-Ι5 χειρογράφων κοινού χάς-ον, όχι ψιλογραμμένων, 
διότι δ χώρος τόν δποϊον διαθέτωμεν δέν μάς έπιτρέπει νά 
κρατώμεν καί άλλας συνεχείας έκτός τών ύπαρχουσών ήδη. 
Δέον νά καταβάλλεται πάσα φροντίς δπως ή άποστελλομένη 
ΰλη νά είναι κομψογραμμένη, νά έχη κάποιο ένδιαφέρον καί 
διά τούς άλλους άναγνώστας τοΰ περιοδικού, έκτός άπό τόν 
στέλλοντα, νά είνε πρωτότυπος ή μετάφρασις γνωστού έργου.

Έν περιπτώσει μή έκπληρώσεως τών άνωτέρων όρων, ή 
στελλομένη ΰλη θα άπορρίπτεται.

Έάν δ άποστέλλων ΰλην έπιθυμή νά έχη τήν κρίσιν τής 
έπιτροπής έπ’ αύτής, δέον νά άποστέλλη είκοσάλεπτον 

άαφράγιστον γραμματόσημον, τό δποϊον θά διατίθεται διά 
τήν κριτικήν έπιτροπήν. Καί έν τοιαύτη περιπτώσει θά λαμ- 
βάνη άπάντησιν εϊς τήν ιδιαιτέραν στήλην καί δν άκόμη δέν 
έγκριθή ή Ολη του, ποϊα λάθη έχει, ποϋ πρέπει νά προσέχη, 
ποια προσόντα παρουσιάζει κλπ.

01 άποστέλλοντες θά βλέπωσι μετά μίαν έβδομάδα άπό 
τής παρελεύσεις τής ήμέρας τής άποστολής. εΐς τήν άλληλο- 
γραφίαν, ότι ή ΰλη των έλήφθη. Είς τό άμέσως δέ έπόμετ’Ον 
φύλλον Οά ειδοποιούνται έν τη οίκείφ στήλη τής έγκρίσεως 
δν τά ύπ' αύτών σταλέντα ένεκρίθησαν ή όχι. Είς τούς απο
στολείς των μή έγκρινομένων, έάν δέν έπιθυμώσι νά έχωσιν 
Ιδιαιτέραν άπάντησιν καί κρίσιν δέν θά γίνεται Ιδιαιτέρα 
άπάντησις θά έννοώσι δέ τήν μή έγκρισιν τής Ολης των έκ 
τής μή άναγραφής τούτου έν τή σχετική στήλη.

ΝΕΑΙ ΘΕ ΡΑ Π El A I
ΕΝ TQ. ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟι

X. ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΥ τ υφηγητου

θεραπεύονται τά νευρικά νοσήματα. Ή έπιληψία (σελη
νιασμός) είδικώς, άποτελέσματα θαυμάσια 12 έτών. Κέκτη- 
ται τό τελειότερον Ήλεκτροθεραπευτήριον τής Ανατολής 
διά τήν θεραπείαν τής Άρτηριοσκληρώσεως, Άρθρίτιδος κλπ. 
καί τό τελειότερον σύστημα 'Ακτινών Ραϊντγκεν.—Όδός Πει
ραιώς ίο. Τής άνικανότητον καί έκσπερματώσεως Ιδία δλως 

θεραπεία μέ έκπ/ηκτικά άποτελέσματα.
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ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΕΛΙΣ

Οπισθεν τίνος όχυροΰται ό στρατηγός Σεράϊγ εις την Μακεδονίαν.


