
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β'— ΕΤΟΣ Λ - ΑΙί

ΙΔΙΟΓΪΗΤΜΙ Δ. Ερατςανος
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ

ΤΟ ΦΥΛΛΟΝ ΛΕΠΤΑ 1Ο



μεο·

-- ..... ..»Uvr>AaiAiOY

I
I ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΑΞ TOY MHNOX 16ΣΕΛΙΔΟΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΙΙΣΕΛΙΔΟΥ ΔΕΚΑΛΕΠΤΟΥ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΙΥΜΠΛΗΡΟΜΑΤΟ3 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ
‘Εσωτερικού καί Ρουμανίας έτησία Δρ. 20 | Έ«««η»·"·—Λ —’ ” 
Εξωτερικού . · 22 |

Έξάμηνοι είς τό ήμισυ— Προπληρωτέοι ίνευ έξαιρέσεως. 
Πάσα έν γένει έπιστολή καί παν έμβασμα δέον νά άπευθύνωνται οΰτω: 
Κύριον Δ. Βρατσάνον, Διευθυντήν-ιδιοκτήτην · Εικονογραφημένης*  οδός Δέκα 21Α ’Αθήνας.

ΠΟΙΟΣ Ο ΑΙΤΙΟΣ
‘Εάν θρηνή καί αίμάσση Εκ τοΰ πόνου ή 'Ελληνική 

ψυχή, διότι τά Επελθόντα ραγδαία γεγονότα μετέφερον 

τόν πόλεμον και είς τά πάτρια εδάφη καί κατέστησαν 

πεδία μαχών τάς Μακεδονικός πεδιάδας, τών όποιων οί 

ειρηνικοί κάτοικοι τρέπονται άλλόφρονες είς φυγήν μακράν 

τής ήχους τοΰ τηλεβόλου, θρηνεί και αίμάσσει περισσότε

ρον διά τήν αύτόχρηαα προδοτικήν στάσιν, ήν τηρείάκόμη 

τό κόμμα τών Φιλελευθέρων. Τά Εκτυλισσόμενα είς τήν 

Μακεδονίαν σοβαρά γεγονότα, τά άπαιτοΰντα τήν συσσω- 

μάτωσιν ύλοκλήρου τής ‘Ελλάδος είς εν σώμα και είς μίαν 

ψυχήν, πρός Ενατένισιν και παρακολούθησιν τής καταστά

σεως μετά τής άπαιτουμένης ψυχραιμίας καί προ-οχής, 

Αφίνουν τους Βενιζελικοΰς τελείως Ασυγκίνητους, καί όχι 

μόνον τούτο, Αλλ’ εξακολουθούντας τήν προδοτικήν πολε
μικήν των εναντίον παντός 'Ελληνικού συμφέροντος καί 

συνοδεύοντας αύτήν μέ τά κροκοδείλεια δάκρυα διά τήν 

άπώλειαν δήθεν τής Μακεδονίας. Τοιαΰτην Εγκληματικήν 

καί προδοτικήν στάσιν ουδέποτε μέχρι τοΰδε παρουσίασε 

κόμμα, Επιθυμούν νά δνομάξεται 'Ελληνικόν, καί προσπα

θούν μί δόλιας σοφιστίας καί με συκοφαντίας, σκορπιζο 

μίνας δεξιά καί Αριστερά, νά διαψεύσουν γεγονότα, τών 

όποιων ή Αλήθεια και ή Ακρίβεια είναι Αδύνατον νά 

Αμφισβητηθώσιν, οϋτε κατά κεραίαν.

Ποιος δ αίτιος τής σημερινής καταστάσεως τών Ελληνι

κών πραγμάτων, γνωρίζει κάλλιστα ό 'Ελληνικός λαός καί 

δέν εχει ανάγκην νά φωτισθή από τόν βόρβορον τών κα

πηλικών ύβρεων καί τών συκοφαντιών, ας παρατάσσουν 

καθ’ έκάστην είς τά Αρθρα των οί μέ τόσην Αναίδειαν 

καιηγορήσαντες τήν 'Ελληνικήν Κυβέρνησιν ώς Εμπορευο- 

μένην λαθρεμπορικώς υπέρ τής Γερμανίας, καί τό 'Ελλη

νικόν Έπιτελεΐον ώς συνεργαζόμενον μετά τών Γερμανο

βουλγάρων. Τά μακροσκελή Αρθρα καί ο! θρήνοι καί κο

πετοί τοΰ ξενομανοΰς αρχηγού, οΰδεμίαν Επίδρασιν είναι 

δυνατόν νά Εξασκήσουν επί τής Κοινής Γνώμης, ήτις Από 

πολλοΰ Αχεί Εκδηλώσει πανηγυρικώς τήν καταδίκασε ικήν 

Εναντίον τών προδοτών γνώμην αύτής. ΆλΚ Από Ανθρώ

πους. Από τούς δποίους έξέλιπε πλέον κάθε ίχνος πα

τριωτισμού καί φιλοπατρίας, δέν είναι δυνατόν νά Αναμένη 

τις τίποτε Αλλο καί οϋτε φαντάζεται κανείς, Ατι ήμποροΰν 

νά Αλλάξουν στάσιν καί χαρακτήρα. Διότι, Απαξ Επελθού- 

σης τής Εξαρθρώσεως, τά πράγματα προχωρούν ραγδαίως 

πρός τόν κατήφορον. Άλλά καί μεθ' ό'λα ταϋτα ημεΐς οί 
Ακολουθοΰντες μίαν πολιτικήν, τήν πολιτικήν τών 'Ελλη

νικών συμφερόντων, Αχομεν καθήκον καί ΰποχρέωσιν νά 

μή Αφίνωμεν Ανευ άπαντήσεως τούς θρασείς ύβρισεάς. 

"Εχομεν καθήκον 'νά Επαναλάβωμεν Ακόμη μίαν φοράν, 

Απως θά τό Επαναλάβωμεν πολλάκις Ακόμη, Ατι δημιουρ

γός καί κύριος υπαίτιος τής σημερινής καταστάσεως είναι 

μόνος δ Αρχηγός τών Φιλελευθέρων. Αυτός προσεκάλεσε 

τά ξένα στρατεύματα καί αυτός τά Εχρησιμοποιίησε διά 

τήν πραγματοποίησιν τών κομματικών του σχεδίων, Απως 

αύτός επίσης δέν' Εδίστασε νά φθάση μέχρι τοΰ σημείου
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νά Εμπνευση τήν δυσπιστίαν τής Άντάντ Εναντίον πόσης 

'Ελληνικής Αρχής, μέχρι καί αύτής τής Κυβερνήσεως καί 

αύτοΰ τοΰ ‘Επιτελείου άκόμη, καί νά δημιουργήση Κρά
τος έν Κράτει, διά τής Επεμβάσεως τών Δυνάμεων τής 

Αντάντ καί τής καταργήσεως πόσης Αρχής καί εξουσίας 

τοΰ 'Ελληνικού Κράτους είς τά ύπ' αύτής κατεχόμενα 

μέρη, διά νά έ'χη κατόπιν τά μέσα νά πολεμήση τούς 

κομματικούς Αντιπάλους του είς τάς προσεχείς εκλογάς 

"Οταν δέ ταΰτοχρόνως οί Σύμσαχοι ευρισκόμενοι είς 

Μακεδονίαν προητοιμάζοντο νά Επιτεθώσι καιά τών αντι

πάλων των Γεριιανοβουλγάρων, είναι άστεϊον νά φαντά
ζεται τις, Ατι οί τελευταίοι οντοι ήδύναντο νά μένουν 

ασυγκίνητοι καί νά μή τούς προλάβουν έφ’ Ασον είχον 

τήν πρός τούτο δύναμιν. Είναι δέ Αστείοι επίσης, οί κοπε

τοί καί οί θρήνοι διά τήν εισβολήν τών Γερμανοβουλγά

ρων, εισβολήν γενομένην κατόπιν σαφών καί κατηγορη

ματικών εγγυήσεων, Ατι θά είναι πρόσκαιρος καί θά λειψή 

εύθύς αμέσως ώς λείψουν καί οί στρατιωτικοί λόγοι οί 

ύπαγορεύσανιες αύτήν καί πρό τής λήξεως τοΰ πολέμου, 

είνε Αστείοι λέγομεν αί κοπετοί καί οί θρήνοι. ’ Ηδυνάιιεθα 

νά Αρνηθώμεν Εφ Ασον Επετρέψαμεν καί έπροκαλέσαμεν 

ήμεΐς οί ίδιοι διά τής καθόδου τών Συμμάχων είς τήν 

Μακεδονίαν ; ‘Αλλά καί διατί νά μή θρηνήσωμεν διά τήν 
πλήρη κατάργησιν τών Κρατικών μας Ελευθεριών ύπό 

τών Συμμάχων και διά. τήν καταδυνάστευσιν, ήν ύφϊστα- 

ται ύπ’ αύτών τό ήμισυ σχεδόν τοΰ πληθυσμού τοΰ Κρά

τους ; Είναι Αλιγώτερα αύτά καί πλέον υποφερτά ; ‘άλλά 
ποΰ λογική καί δρθοφροσύνη είς Ανθρώπους μεταχειρι- 

ζομένους ξενικάς επεμβάσεις, καταπιέσεις καί Απειλάς διά 

κομματικούς λόγους;

. ΤΟ ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τό σπουδαιότερου γεγονός τής πολεμικής και πολι
τικής Ιξωτερικής καταστάσεως κατά τήν στιγμήν τού
την, είναι ή άρξαμένη και συνεχιζόμενη μετ’ έπιτυχίας 
ύπό τών Γερμανοβουλγάρων γενική έπίθεσις κατά 
τών συμμαχικών δυνάμεων, τών ευρισκομένων είς τήν 
Βαλκανικήν. Οί σύμμαχοι άπό καιρού ήδη έξήγγελον, 
δτι προετοιμάζουν έπίθεσιν έναντίον τών εις τό Βαλ
κανικόν μέτωπον Αντιπάλων των και τήν άλήθειαν 
τής έξαγγελομένης έπιθέσεως έμαρτύρουν αί καθημε
ρινώς γινόμενοι συγκεντρώσεις παντός είδους συμμα
χικού στρατού είς τήν Θεσσαλονίκην. Άλλ’ οί Γερ- 
μανοβούλγαροι, προλαμβάνοντες τούς Συμμάχους καί 
αισθανόμενοι έαυτούς ύπερτέρους κατά δύναμιν, έπε- 
τέθησαν έναντίον αύτών, είσβαλόντες είς τήν Μακε
δονίαν έκ τριών διαφόρων σημείων. Τά Εκτυλισσό
μενα έκτοτε γεγονότα, παρέχουν £τό ένδόσημον νά 
σχηματισθή ή γνώμη, δτι άπώτερος σκοπός τών Γερ 

μανοβουλγάρων, άναλαβόντων τήν κατά τών Συμμά
χων γενικήν έπίθεσιν, είναι ό τερματισμός τοΰ άγώ- 
νος τής Βαλκανικής. Τούτο άλλως τε μαρτυρειται και 
έκ τοΰ γεγονότος τής ταχείας κυκλωτικής κινήσεως, 
ήτις άποτελεΐ τήν κατεύθυνσιν τών Γερμανοβουλγά
ρων πρός περιορισμόν τών συμμάχων είς τόν τομέα 
τής Θεσσαλονίκης και τής Χαλκιδικής καί αποκοπήν 
πάσης έπιχειρήσεως πρός τά σύνορα τής Παλαιός 
Ελλάδος. Αί έπιχειρήσεις τών Γερμανοβουλγάρων 
στέφονται μέχρι τής στιγμής ύπό πλήρους έπιτυχίας. 
Αί παρά τά Έλληνοβουλγαρικιι σύνορα συμμαχικοί 
δυνάμεις καί ιδίως αί Σερβικαί, αί ευρισκόμενοι είς 
τόν τομέα τής Φλωρίνης ήναγκάσθησαν, κατόπιν Ισχυ
ρός πιέσεως, νά υποχωρήσουν μέ κατεύθυνσιν πρός 
τό κεχαρακωμένον στρατόπεδον τής Θεσσαλονίκης. 
Μέχρι τής στιγμής οί Γερμανοβούλγαροι υπερισχύουν 
τών Συμμάχων. ‘Η έπίθεσις αΰτη έπέφερε καί μετα
βολήν εις τήν στάσιν τής Ρουμανίας, ήτις καί δν έσκέ- 
πτετο νά έξέλθη τής ούδετερότητος, ήδη κατόπιν τής 
ένάρξεως τής έπιθέσεως οΰδεμίαν τοιαΰτην άπόφασιν 
είναι δυνατόν νά λάβη.

Ή κατάστασις είς τά λοιπά πολεμικά μέτωπα παρα
μένει ή αύτή, άνευ μεταβολών δυναμένων νά έχωσι 
γενικωτέραν σημασίαν.

*

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΙΑΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Λοιπόν : Αίωνία ή μνήμη καί εις τά μικτά λουτρά, ή τά 

μπαίν μίξτ έπί τό Γαλλικιότερον, όπως αρέσει είς τούς σνόμπ 
καί είς τούς νεοπλούτους έφοπλιστάς καί παντοπώλης. Τά 
ταλαίπωρα, άπό τήν πρώτην στιγμήν ποΰ ένεφανίσθησαν έπέ- 
συρον έναντίον τους τήν μήνυν τοΰ κ. Ζυμβρακάκη, ύπερασπι- 
στού πάσης ηθικής τής κοινωνίας καί μή κατωρθώσαντα νά 
έπικρατήσουν τής άστυνομικής όργής, έτάφτ|σαν μίαν ώραίαν 
καλοκαιρινήν πρωίαν εις τά Φαληρικά κύματα, έπάνω εις τά 
όποια έρόδιζεν ή λουομένη γυναικεία σάρκα. Έτάφησαν μέσα 
είς τήν στενήν έκτασιν άκτίνος τοο μέτρων, πέραν τών οποίων 
έπετράπη ύπό τής ‘Αστυνομικής διατάξεως ή παραμονή ημών 
τών αγριάνθρωπων, άντιπροοώπων τοΰ άοχήμου φύλλου, 
θύματα καί αύτά τής ήθικής μαζί μέ τήν έπιθεώρησιν καί τούς 
μοναχικούς έξοχικούς περιπάτους. Άλλά διατί ή τόση μήνυς 
τοΰ κ. Ζυμβρακάκη; Τί τού έπταισεν ή άθώα καθ’ δλα αΰτη 
παιδιά τών λουσμένων είς τήν Φαληρικήν πλάζ; Άλλά, σάς 
παρακαλώ, έπειτα πώς Ηά δικαιολογηθή ότι έπρεπε καί ή 
άστυνομία νά κάμη κάτι:

*
Αύτός πάλιν ό συμπολίτης, δ όποιος άφήκε πέντε χιλιάδας 

δραχμάς εις ένα άπό τά κέντρα τοΰ Παλαιού Φαλήρου, διότι 
έπεσαν κατά γής και έβαρύνετο νά σκύψη καί νά τις μαζέψη, 
φαίνεται ότι είναι πολύ περίεργον δν, δν δέ είναι μυθιστορη
ματικόν. ‘Εξαιρετικά περίεργον. Τόσον περίεργον μάλιστα, 
όσον δέν είναι περίεργον πώς συγκρατούμεθα καί δέν όρμώμεν 
νά πνίξωμεν, δλους έκείνους, οί όποιοι μάς προμηθεύουν τά 
διάφορα είδη τών τροφίμων είς τιμάς έκατονταπλασίας τών 
πραγματικών των τιμών. Τί λέτε, καλοί Χριστιανοί καί φιλή
συχοι κάτοικοι τού Άστεως. Έγκαταλείπονται έτσι είς τά 
καλά καθούμενα πέντε δλοστρόγγυλαι χιλιάδες δραχμαί. διότι 
έπεσαν καταγής; Θά μοΰ είπήτε, δτι ή έξαιρετική αύτή φύσις 
είχε τόσα πολλά χιλιάρικα, ώστε ή απώλεια μερικών άπό αύτά 
νά μή τής κάνη αΐσθησιν, δσην αΐσθησιν κάνει είς ημάς τούς 
κοινούς θνητούς ή άπώλεια μιάς πεντάρας. Άλλ’ είναι δυνα
τόν ποτέ νά φαντασθή κανείς, ότι εύρίσκεται άνθρωπος, έστω 
καί δισεκατομμυριοΰχος, δ δποϊος βαρύνεται νά οκύψη καί 
νά περισυλλέξη πέντε χιλιάρικα, ποΰ τού έπεσαν άπό τό 
πορτοφόλι καί διεσκορπίσθησαν είς τό έδαφος ; "Οπωσδήποτε 
τό πράγμα παραμένει μυστήριον, μαζί μέ τά τόσα άλλα μυστή
ρια, πού μάς μένουν άλυτα, άν δέ είναι καί πραγματικόν τό 
γεγονός τότε άποτελεΐ ζήτημα πρωτοφανές, εις τήν Ελλάδα 
τούλάχιστον.

Τό είδατε έπιτέλους νά ύψούται εις τήν γωνίαν τής δδού 
Σταδίου μέ τό συρμάτινον κίτρινον κορμόν του καί νά άνοίγη 
ικετευτικά τό μεγάλον του στόμα εις τούς διαβάτης, διά νά 
τού ρίψουν τήν ελεημοσύνην; Πρόκειται διά τόν μεγάλον 
κάλαθον τών άχρήστων. τόν όποιον ή Δημαρχία ένέπηξεν εις 
τήν γωνίαν τών όδών Σταδίου καί Αιόλου, δείγμα καί αύτό 

τής άρλουμποειδοΰς προόδου μας. Άλλ' ένας κάλαθος είς 
δλην τήν πύλιν τί θά κάμη; Ή έπρεπε νά γίνουν όλοι οί 
κάλαθοι πού έπρεπε νά τοποθετηθούν καί έπειτα νά άρχίση ή 
τοποθέτησις, ή νά μή τοποθετήσουν κανένα έφ’ όσον δέν 
ήμποροϋσαν νά τούς κατασκευάσουν όλους. "Ετσι μόνον δ 
ένας μένει ό δυστυχής, σάν κοΰκκος μέσα είς τόν πολυσύνθε
τον κόσμον, πού πλημμυρεΐ τήν μεγάλην Αθηναϊκήν άρτη- 
ρίαν, χάσκων διαρκώ; πρό τοϋ κοινού, τό όποιον τόν περι
φρονεί καί δέν τόν άξιοί ούτε ένός κάν βλέμματος'

*
Μέσα είς τάς τόσας συγκινήσεις, έδοκιμάσαμεν προχθές καί 

τήν συγκίνησιν τής μανίας τοΰ Έγκελάδον, έστω καί στιγ- 
μιαίαν. παροδικήν καί άνεπαίσθητον σχεδόν. Διά μίαν στιγμήν 
ήσθάνθημεν τόν Ιλιγγον τής συγκλονίσεως τής υδρογείου 
σφαίρας καί τήν ηδονήν τοΰ τρόμου τής γενικής καταστρο
φής. Διά μίαν στιγμήν μόνον, δι' άλιγα. όλίγιστα δευτερόλε 
πτα ή κανονική ζωή έσταμάτησεν. δλα τά πράγματα έμειναν 
μετέωρα καί αίορούμενα είς τό κενόν, σταματήσαντα είς τό 
μέσον ή είς τήν άρχήν τής κινήσεώς των. Άλλ’ δλα αύτά 
δι' ολίγα μόνον δευτερόλεπτα καί έπειτα πάλιν τά πράγματα 
έπανέλαβον τήν κανονικήν τους τροχιάν, ή συγκίνησις πέρασε 
διά μιάς καί ή κανονική ζωή έξηκολοΰθησε τόν δρόμον της.

Ο ΡΕΤ.
ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

Γ Α ΔΑΣΗ
Ή καταστροφή τοΰ Τατοϊου μάς έκανε νά προσέχουμε είς 

τάς στήλας τών εφημερίδων τάς διαφόρους πυ,ρκάίάς τών 
δασών, αί δποΐαι άποψιλώνουν τήν άοθενικήν βλάστησιν τών 
ελληνικών βουνών. 'Γό ένα μετά τό άλλο καίονται. καταστρε- 
φόμενα άπό τήν δολοφόνον χείρα τών ποιμένων καί τών 
γεωργών. Βεβαίως ή άγνοια τοΰ συμφέροντός των τούς σπρώ
χνει σ’ αύτό τό τρομερό κακούργημα. Άποβλέποντες εις τό 
μικρόν κέρδος, καταστρέφουν τήν’όγείαν τους καί τήν εύφο- 
ρίαν τοΰ τόπου τους. Δέν ξέρουν τήν άξίαν τών δασών καί 
έφ’ όσον δεν είναι δυνατόν νά διδαχθούν τήν ευεργετικήν 
δράσίν των, πρέπει νά ληφθή μία πρόνοια σοβαρά. Δεν χρειά
ζονται μελέται καί γνώμαι. συμβούλια, έγγραφα καί έπιτρο- 
παί, διότι τότε ύιρισμένως δέν θά γίνη τίποτε. Τό ζήτημα 
δέν είναι καί τόσον δύσκολον. Μία μικρά παρατήρησις, καλή 
θέλησις καί σύντονος ένέργεια είναι καιρός άκόμη νά σώσουν 
ό,τι άπέμεινεν. ’Εάν προσέξη κανείς θά Ιδη. ότι τά καιόμενα 
δάση άνήκουν είς τό δημόσιον, ένφ δέ υπάρχουν καί πλεΐστα 
άνήκοντα είς Ιδιώτας, κανέν όμως έξ αύτών δέν καίεται. Άπό 
τό Λιανοκλάδι, χωριό ποΰ είναι άπ’ έξω άπό τή Λαμία, μέχρι 
Καρπενησιού, υπάρχει ένα θαυμάσιον καί άπέραντον δάσος, 
τό όποιον οί έγχώριοι δέν ενθυμούνται νά έκάηκε ποτέ. 
Όλη αύτή ή ίκταοις, κατάφυτος άπό κέδρους καί έλατα, 
δεκαπλασία δέ άπό τό Τατόϊ, Ανήκει είς τόν κ. Κοντογιάννην, 
όπως μοΰ είπαν, ό δποϊος χωρίς νά κατέχη κανένα υπούρ
γημα Γι νά έχη τό δικαίωμα νά άπασχολή τήν χωροφυλακήν 
ή τήν αγροφυλακήν, τό διατηρεί έξαίρετα χωρίς ποτέ φωτιά 
νά τοΰ κάψη έστω καί δύο δένδρα. "Έχει δμως καταρτίσει 
ό,τι τό Κράτος έχει τήν δύναμιν καί τήν ΰποχρέωσιν νά κάμη 
γιά τά δικά του δάση, υπηρεσίαν καί γεωπονικήν έπιθεώρη- 
σιν άρτιωτάτην. Καί έτσι κατορθιόνει νά έκμεταλλεύεται τό 
δάσος του καί νά τό διατηρή θαυμάσια, προφυλαγμένο άπό 
τούς έμπρηστάς καί τούς γιδοβοσκούς. Άλλά καί μία σχετική 
ενέργεια τών κατά τόπους Νομαρχών πολλά μπορεί νά όφε- 
λήση. Όταν ό κ. Λάσιος ήτο Νομάρχης είς τήν Εύρυτανίαν 
παρετήρησεν, ότι τό μεγάλο δάσος του Βελουχιού, άπό πάνω 
άπό τό Καρπενήσι, είχε καταστραφή άπό τις πυρκαϊές καί 
τήν λαθραίαν ΰλοτομίαν. Τό δάσος άνήκεν είς τόν δήμον τοΰ 
Καρπενησιού καί αί διάφοροι άρχαί δέν έφρόντισαν ποτέ νά 
έξασφαλίιουν τόν πλούτον καί τήν ύγείαν τής πόλεώς των. 
Μόλις τό δάσος κατεστράφη, ή πόλις άρχισε νά ύποφέρη άπό 
λειψυδρίαν, ένφ πρώτα μέσα στους δρόμους υπήρχαν ένα 
σωρό πηγές. Όταν τό έπεσκέφθη δ κ. Δάσιος, είχαν άρχίσει 
πλέον τά χώματα νά κυλφν. Ή βροχή ποΰ έπεφτε έσάρωνε 
καί τό έδαφος άκόμη. Έν τούτοις οί χωρικοί έξακολουθού- 
σαν νά καταστρέφουν καί τά λίγα δένδρα, ποΰ είχαν άπομεί- 
νει. Πρό τής καταστροφής αύτής, δ κ. Λάσιος διέταξεν αύστη- 
?ώς έπί μίαν δεκαετίαν νά παύση όχι μόνον ή υλοτομία καί 

βοσκή σ' αύτό ιό μέρος, άλλά ή είσοδος καί τών χωρικών 
άκόμη. Καί σήμερον μετά μίαν έπταετίαν, δν ένθυμούμαι 
καλώς, όποιος έπισκεφθή τό Καρπενήσιον βλέπει δλην αύτήν 
τήν έκτασιν γεμάτην άπό φουντομένους θάμνους. Είναι τά 
δένδρα, ποΰ αρχίζουν πάλιν νά φυτρώνουν. Μετ’ δλίγον δμως, 
δυστυχώς λήγει ή ισχύς τής άπαγορευτικής διαταγής τοΰ 
κ Δασίου, τόν όποιον εύγνωμονούν οί κάτοικοι τής Εύρυτα- 
νικής πρωτευούσης, έάν δέ δέν σπεύση ό ήδη Νομάρχης νά 
τήν άνανεώση, ώρισμένως θά καταστραφοΰν’καί οί'νέοι θά
μνοι άπό τούς βοσκούς. ε. Π.
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Τώρα ήταν ή πείρά τοϋ χαράκτου, ό όποιος, 
άθλιος, άγνωστος, έχρωστοΰσε τή φήμη του στή με
γάλη άγάπη τής Φανής. ’Ατιμασμένα τά γράμματά 
του, ταχυδρομισμένα στή φυλακή, γεμάτα αίσθημα 
και απλοϊκότητα, άφιναν νά διαφαίνεται άνάμεσα 
στίς ρωμάντζε;, ένας τόνος βεβαιότητος στό αίσθημά 
του ένας σεβασμός στή γυναίκα. Ό κατάδικος λησμο
νούσε ιόν εαυτό του κι’ αύτό ιόν διέκρινε άπό τούς 
άλλους. Όταν ζητούσε συγγνώμην άπό τή Φανή γιά 
τό έγκλημά του, ποΰ τήν άγάπησε πολύ, ή δταν άπό 
τή φυλακή, άμέσως μειά τήν καταδίκην του, τής 
έγραφε τή χαρά του, ποϋ έμαθε δτι τήν άθώωσαν καί 
τήν άφησαν ελεύθερη, έδειχναν ένα αίσθημα, μιά 
άνιίληψι πολύ διαφορετική άπό δ,τι έχαρακτήριζε 
τούς άλλους έραστάς της. Αύτοί τήν άγαποΰσαν γιά 
τόν εαυτό τους, ήτανε ό εγωισμό; τους, ποϋ τούς 
έκανε σκλάβους τής έμορφιάς της, ένφ αυτός την πο
θούσε, γιατί τήν άγαποϋσε. Δέν είχεν «έγώ» στήν 
άγάπη του. Λησμονούσε τόν εαυτό του γι’ αύτήν. Δέν 
παραπονιόταν γιά τίποτα' είχε ζήσει. δυό χρόνια μαζί 
της, τόσο ευτυχισμένο;, ώσιε αί άναμνήσεις τοΰ άρκοϋ- 
οαν γιά νά γεμίζουν τή ζωή του, νά τοϋ γλυκαίνουν 
τή θλίψι τής φυλακής καί νά τόν κάνουν νά ξεχνάη 
πόσο μακρυνή ήτανε ή ημέρα τής ελευθερίας του. Σέ 
κάθε γράμμα του δέ, έτελείωνε ζητώντας της μιά χάρι.

Τής έγραφε: «Ξέρεις, δτι έχω ένα παιδί στήν 
πατρίδα, τοΰ όποιου ή μητέρα έχει πεθάνει πρό πολ- 
λοΰ. Μένει μέ μιά γρηά συγγενή μου καί είναι τόσο 
μακρυά, ώστε δέ ιθά μάθουν τίποτα άπό τήν ιστορία 
μου. Όσα λεπτά μοΰ είχαν μείνει, τούς τά έστειλα 
λέγων, δτι φεύγω γιά μακρυνό ταξεΐδι, καί τώρα μόνο 
σέ σένα, καλή μου Νινή, έμπιστεύουμε αύτό τό δυστυ
χισμένο παιδί, περιμένοντας άπό σένα νά έχω ειδή
σεις του άπό καιρού εϊς καιρόν...»

ΙΙρ ός άπόδειξιν τοΰ ενδιαφέροντος τής Φανής, ακο
λουθούσε μία επιστολή γεμάτη ευχαριστίας. Κ’ υστέρα 
μιά άλλη γραμμένη πρό έξη μηνών, ή όποία έλεγε: 
«Ώ! τί καλή ποΰ είσαι νάοθης νά μέ ίδή;....Τί 
έμορφη πού ήσουν, τί ώραΐα ποΰ έμύριζες’ κι’ έγώ μέ 
τά ρούχα τοΰ φυλακισμένου απέναντι σου, πόσο ντρε
πόμουνα!...» Ό Ζάν, έξω φρένων, σταμάτησε τό 
διάβασμα καί τήν έρώτησε.

—’Εξακολουθείς λοιπόν νά τόν βλέπης;
— Κάποτε, κάποτε άπό εύσπλαχνίαν
—’Ακόμη καί άπό τότε ποΰ ζοΰμε μαζύ ;...
— Ναί, μιά ωορά, μόνο, στό όμιλητήριον. ■.. δέν 

τούς βλέπει κανείς παρά έκεϊ.
— Ά ! Τί καλή πού είσαι!...
Αύτή ή ιδέα, δτι καίτοι έζοϋσαν μαζύ, αύτή ^ακο

λουθούσε νά έπισκέπτεται τόν κατάδικο, τόν έξώργιζε, 
τόν έκανε άνω κάτω, άλλά δέν άφινε νά φανή άπό 
υπερηφάνεια. Δέν ήθελε, νά πληγιόση μόνος του τόν 
εγωισμό του. "Ολος του δμως δ θυμός έξέσπασε σ’ ένα 
πακέτο έπιστολών, ποΰ είχε μείνει πιά τελευταίο, τυ
λιγμένο σ’ ένα μπλε χαρτί καί δεμένο μέ μιά κορδελ- 
λίτσα μεταξωτή.

“Εσπασε τήν κορδέλλα, ξέσχισε τό χαρτί ποΰ ήταν
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τυλιγμένες κι’ άρχισε νά διαβάζη. «"Υστερα άπό τήν 
άρματοδρομία άλλάζω πουκάμισο.... έλα στή λόζα 
μου...»

— Όχι, δχι... μήν τά διαβάζεις αύτά... Καί πή- 
δησεν έπάνω του, τόν τράβηξε τοΰ άρπαξε τά γράμ
ματα άπό τά χέρια καί τά πέταξε δλα στή φωτιά, πριν 
αύτός νά καταλάβη καλά καλά τί θά κάνη, καθώς τήν 
έβλεπε γονατισμένη νά είναι κατακόκκινη άπό τήν 
άνταύγεια τής φωτιάς καί τής ντροπής τής παρακλή- 
σεώς της. «“Ημουν νέα κι’ δ Καουντάλ.... αύτός δ 
μεγάλος τρελλός .... έκανα δ,τι ήθελε...»

Τότε μόνον δ Ζάν κατάλαβε κι’ έγεινε κατακίτρινος.
— Ά ! μάλιστα ... Σαπφώ ... καί τις έπτά χορδές 

τής λύρας τής Λεσβίας... τούς έρωτας της!... Καί τήν 
έσπρωξε μέ τό πόδι, σάν νά έκλωτσοΰσε ένα βρω
μερό ζώο.

— Φεύγα, μή μ’ άγγίζεις... σέ συχαίνουμαι....
Ή φωνή του έπνίγηκε σ’ ένα τρομερό'κρότο, ενώ 

μιά ζωηρή λάμψι έφιότισε τό δωμάτιο... Φωτιά!... 
ΊΙ Φανή πετάχτηκε άλόφρων, άρπαξε μηχανικώς τήν 
καράφα μέ τό νερό, ποΰ ήταν στό τραπέζι καί τήν 
άδειασε έπάνω στά χαρτιά, ποϋ αγκάλιαζαν τώρα ή 
φλόγες. “Ετρεχε σάν τρελλή καί δ,τι νερό ευρισκε τό 
άδειαζε στή φωτιά, άλλά δέν άργησε νά καταλάβη, δτι 
δέν μπορούσε νά κάνη τίποτα. ΊΙ φλόγες έφθαναν 
πιά ώς τή μέση τής κάμαρης καί μιάέγλυη αν τό ταβάνι 
καί μιά τό πάτωμα. Τά'χε κυριολεκτικώς χαμένα' έξω 
φρενών πετάχτηκε στό μπαλκόνι κι’ έβαλε τϊς φωνές: 
«Φωτιά ! Φωτιά! Βοήθεια . Οί Έττεμά έφτασαν πρώ
τοι, ύστερα δ θυρωρόςκ’ ύστερα οί χωροφύλακες. Όλοι 
έφώναζαν:

— Κατεβάστε τήν πλάκα!... Άνεβατε στή στέγη!... 
Νερό, νερό !... δχι, όχι, μιά κουβέρτα!... »

“Εκπληκτοι καί καταβεβλημένοι κ’ οί δυό τους, 
έκύτταζαν τό δωμάτιό τους άνω κάτω καί τόν κόσμο 
ποΰ έτρεχε κι’έφώναζε. Ή φασαρία έιελείωσε, ή φωτιά 
έσβυσε. Οί γείτονες άφοΰ έβεβαιώθηκαν δτι έσβυσε 
έντελώς, άποτραβήχτηκαν καί οί δύο έρωμένοι έμειναν 
μόνοι τους, άνάμεσα στά νερά, στίς στάχτες καί τούς 
καρβουνιασμένους τοίχους, στά άναποδογυρισμένα έπι
πλα, ποϋ άλλα είχαν μισοκαεΐ κι’ άλλα είχαν σπάσει. 
Χωρίς νάχουν τή δύναμι νά ξαναρχίσουν τή φιλονι- 
κεία τους, ούτε νά καθαρίσουν καί νά τακτοποιήσουν 
τήν καμαρά τους, έφυγαν. Κάτι τι άπαίσιο τούς έσφιγγε 
τήν καρδιά, σάν κακός οιωνός, ποΰ έμπαινε στή ζωή 
τους. Αύτό τό βράδυ,λησμονοϋντες τί; παληές τους άντι- 
πάθειες, έπήγαν κι’έκοιμήθηκαν μαζύ στό ξενοδοχείο.

(Ή συνέχεια είς to προσεχές)

I. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΙΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 
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8-11 π.μ. — 3-6 μ. μ. ΑΘΗΝΑΙ, Ζηνονος 6

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΟΥΜΑ

Η ΒΑΧ! ΑΙ2ΖΣΙΑ ΜΤΚΡΓ’Κίλ
fXwexrui άπο το χροηγουμ*νον)

Ό ξενοδόχος άκούσας τό ονομα τοϋ δουκός ντέ 
Γκύζ έπλησίασε, καταστάς προσεκτικώτερος.
”— Νομίζω, διι δ κατεργα'ρης εκείνο; μάς ακούει, 

είπεν ό Κοκκονάς, δ όποιος ώς 1 Ιεδεμόντιος ήτο πολύ 
μνησίκακος καί δέν ήδύνατο νά συγχωρήση εις τόν 
ξενοδόχου τοΰ «'Ωραίου Άστέρος», τόν ήκιστα εύγενή 
τρόπον, μέ τόν όποιον τούς ύπεδέχθη.

— Ναί, κύριοι, σάς ακούω είπε, φέρων τήν χεΐρα 
είς τόν σκούφον του, άλλά διά νά σας υπηρετήσω 
“Ακόυσα νά μιλήτε διά τόν μέγα δούκα ντέ Γκύζ καί 
έτρεξα· είς τί δύναμαι νά σάς υπηρετήσω, εύπατρί- 
δαι μου;

— Ά, ά ή λέξις αύτή είναι μαγική, διότι άπό αύθά- 
δης, δπως ήσουν, σέ έκαμε περιποιητικότατου.

Διάβολε! κύρ... κύρ... πώς ύνομάζεσαι;
— Λαουριέρος, άπήντησεν δ ξενοδόχος, προσκλίνας.
— Καί λοιπόν! κύρ Λαουριέρε νομίζεις, δτι τό χέρι 

μου δέν είναι τόσον βαρύ, δσον καί τό χέρι τού δου
κός ντέ Γκύζ, ποΰ έχει τό προνόμιον νά σέ καθιστά 
τόσο περιποιητικόν;

— Όχι, κύριε κόμη, άλλ’ είναι όλιγώτερον μακρόν 
τοΰ κυρίου δουκός τού Γκύζ, άπήντησεν δ Λαουριέ
ρος. Άλλως τε, προσέθεσε, πρέπει νά γνωρίζετε, δτι δ 
Μέγας αύτός ’Ερρίκος, είναι τό εϊδωλον ήμών τών 
Παρισινών.

— Ποιός Ερρίκο; ; ρώτησεν δ Δελαμόλ.
— Άλλά νομίζω, δτι ένας καί μόνον υπάρχει, άπήν

τησεν δ ξενοδόχος.
— Άπατασθε, φίλε μου’ υπάρχει καί εις άλλος 

άκόμη, περί τοϋ οποίου σάς ειδοποιώ νά μή είπήτε 
τίποτε κακόν. Καί αύτός είναι ό Ερρίκος τής Ναβάρ
ρας, άφίνω δέ κατά μέρος τόν 'Ερρίκον τοϋ Κονδέ, 
ποΰ έχει καί αύτός τήν άξίαν του.

—Αύτούς δέν τούς γνωρίζω, άπήντησεν δ ξενοδόχος. 
—Ναί, άλλ’ έγώ τούς γνωρίζω, άπήντησεν ό Δελα

μόλ. ’Επειδή δέ τυχαίνει νά έρχωμαι έδώ διά νά τόν 
συναντήσω, σάς ειδοποιώ νά μή πήτε τίποτε κακόν περί 
αύτοΰ ένώπιόν μου.

Ό ξενοδόχος δέν άπήντησεν εϊς τόν Δελαμόλ, άλλ’ 
ήρκέσθη εϊς τό νά θίξη έλαηρώς τόν σκούφον του. 
Έξακολουθών δέ νά προσβλέπη φιλοφρόνως τόν Κοκ
κονάν, είπε:

— Λοιπόν, ό κύριος πηγαίνει εϊς συνάντησιν τοϋ 
δουκός ντέ Γκύζ; Ό κύριος είναι άρκετά εύτυχής καί 
χωρίς άλλο ήλθε διά νά...

— Διατί; ρώτησεν δ Κοκκονάς.
— Διά τήν έορτήν άπήντησεν δ ξενοδόχος, μέ παρά

δοξον μειδίαμα.

riHUrvnON ΟΔΟΝ Τ Ο IαΤ ΡΕΙΟΝ

Κ. ΔΑΜΙΑΝΟΥ
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Καί άφοΰ είπεν αύτά, παρεμέρισεν ήσυχα τόν ξενο- 
δόχον καί ώθησε τόν Κοκκονάν διά νά είσέλθη πρώ
τος. ’Ενφ εϊσήρχετο τοΰ είπε:

— Άς τάφησουμε έως έδώ.
— Αδιάφορου, άπήντησεν δ Κοκκονάς, θά δυσα- 

ρεστηθώ πολύ, δν βάλω ιό ξίφος μου εϊς τήν θήκην 
πριν βεβαιωθώ δτι κεντά τόσο καλά, δσον καί τά τρυ
πητήρια τοϋ κατεργάρη αυτού.

—'Υπομονή, αγαπητέ μου φίλε, υπομονή. Όλα τά 
ξενοδοχεία είναι γεμάτα άπό εύπατρίδας, δπου ήλθαν 
εϊς τό Παρίσι διά τάς έορτάς τών γάμων, ή διά τόν 
προσεχή πόλεμον τής Φλάνδρας. Δέν θά μπορέσουμε 
νά βρούμε άλλοΰ μέρος. “Επειτα, πιθανόν νά είναι 
συνήθεια έδώ είς τό Παρίσι, νά δέχωνται μ’αύτόν 
τόν τρόπον τούς ξένους, ποΰ φτάνουν άπό τήν επαρχίαν.

— Διάβολε, πόσο είσθε υπομονητικός, ψιθύρισεν δ 
Κοκκονάς. Άς προσέξη δμως ό κατεργάρης αύτός· αν 
τά φαγητά του δέν είναι καλά, άν τά κρεββάτια του 
είναι σκληρά, άν τό κρασί του δέν είναι τουλάχιστον 
τριών χρόνων.
(■ j—“Ε! έ! εύπατρίδαι μου! άπήντησεν ό ξενοδόχος, 
άκονίζων τήν μάχαιράν του. “Ε! ήσυχάσατε’ είσθε είς 
τήν γήν τής επαγγελίας.

Έπειτα, σείων τήν κεφαλήν τον, έψιθύρισε:
— Πρέπει νά είναι Ούγενόττοι. Οί προδόται είναι 

τόσον αύθάδεις, μετά τόν γάμον τοΰ Βεαρνοΰ των μέ 
τήν Δδα Μαργκώ!

Έπειτα μειδιάσας, μειδίαμα, ποΰ θά προξενούσε 
φρίκην εις τούς ξένους του, άν τόν έβλεπον, προσέθεσε:

—"Ε! έ! θά ήτο νόστιμο νά μοΰ έπεφταν έδώ Ού- 
γενόττοι... καί...

—“Ε! θά ησυχάσουμε έπί τέλους; είπεν δ Κοκκο
νάς, διακόπτων τόν μονόλογον τοΰ ξενοδόχου.

—Άλλά καθώς αγαπάτε, κύριοί μου, άπήντησεν 
ούτος, καταστάς ήπιώτερος, βεβαίως δρμώμενος άπό 
τήν τελευταίαν του σκέψιν.

— Λοιπόν, άγαπώμεν καί δσον τό δυνατόν γρηγω- 
ρότερα, έπανέλαβεν δ Κοκκονάς.

“Επειτα δέ στραφείς πρός τόν Δελαμόλ, τοΰ είπε:
— “Ε! κύριε κόμη, ώς νά έτοιμασθή δ κοιτών μας 

πέτε μου, σάς παρακαλώ, άν κατά τύχην ευρίσκετε καί 
σείς τούς ΙΙαρισίους φαιδρόν πόλιν.

— Είς τήν πίστι μου, ι’ίχι άπεκρίθη δ Δελαμόλ. 
Νομίζω, δτι δέν είδα άκόμη ή πρόσωπα άγρια καί 
απαίσια. ’Ίσως καί οί Παρισινοί φοβούνται τήν καται
γίδα. Παρατηρήσατε πώς δ ούρανό; είναι μαύρος καί 
ή άτμοσφαϊρα βαρεία.

— ΙΙέτε μου κ. κόμη, ζητείτε τό Λοϋβρον δέν είναι 
άλήθεια;

— Καί σείς έπίσης πιστεύω, κ. Κοκκονάς.
—Λοιπόν, άν θέλετε,πηγαίνομεν νά τό εΰρωμεν μαζί.
— Ά! είπεν δ Δελαμόλ, δέν είναι άργά;
—Άργά ή δχι, έγώ πρέπει νά έβγω έξω. Αί δια- 

ταγαί, τάς δποίας έλαβον είναι αύστηραί. Νά φθάσω 
δσον τό δυνατόν γρηγορώτερα είς τό Παρίσι καί μόλις 
φθάσω, νά μεταβώ άμέσως είς τοΰ δουκός υιέ Γκύζ.
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Ή σημερινή μόδα απαιτεί σώματα λεπτά και εύλύγιστα. 
Καϊ διά μέν τά; δεσποινίδας έχει καλώς. ’Αλλά αί κυρίαι, 
αί όποϊαι λόγω τής ήλικίας έχουν παχύνει καί έχουν χάσει 
τήν εύλυγισίαν τους, δέν είναι δυνατόν μέ τί; ίδιες φόρμες 
νά έχουν τήν έλεγχάνς τών νεαρωτέρων όμοφύλων των. Τό 
πρόβλημα αύτό απασχολεί σοβαρώ; σήμερα εϊς τό Παρίσι 
τούς έμπορους νεωτερισμών, τούς σχεδιαστάς καί τούς χρο
νικογράφους τής μόδας, οϊ όποιοι έπεδόθησαν εϊς τήν ανα- 
χάλυψιν σχεδίων, πού νά λεπτύνουν τό σώμα.

Τάς συμβουλάς των δίδω εϊς τάς άναγνωστρίας μου διευ- 
κολύνουσα τήν καλλιτεχνικήν προσπάθειαν 
αί όποϊαι χαρακτηρίζονται διά το σιχ αύτών.

Εκλέγετε ύφάσματα βιγωτά μέ καθέ
τους γραμμας, μακρυά ύποκαμισάκια, για
κάδες ψηλούς, τή φούστα μάλλον μακρυά. 
Όλα αύτά έπιμηκύνουν τήν σιλουέττα.

Έπί τή βάσει αύτών έχει γίνει τό σημε- 
— ■- τό όποϊον σάς

LA MONDAINE

τών Ατθιδοίν,

·;, μασει αυτών ςχει 
σχέδιον -i(.

«αρεχομεν

Αλοιφή ιών χειλέων,

τής ατμοσφαί-Έάν έκ τών μεταβολών . _|W .,Γ.„γ(ι- 
ρας, ή έχ τής κακής συνήθειας τοΰ νά τά 
δαγκώνετε, τά χείλη σας έχουν σκληρανθή 
ή σχάσει, πέρνετε τούς κόκκους μαύρων 
σταφυλών, 3(1 δρ. φρέσκο βούτυρο, 15 δρ. 
χίτρινο καθαρό χέρι χαί 3 δρ. άγχούσης. 
Βράζετε αύτό τό μίγμα έντός πιλίνου δο
χείου κεχρισμένου, μέχρις ότου σχηματισθή 
είδος ρευστού,ώσάν σιρόπι. Τότε τό βγάζετε 
άπό τη φωτιά. Μέ αύτό αλείφετε τά χείλη 
έλαφρά μέ λεπτό ύφασμα.

Καλλονή τών ονύχων.

μ<ρος ένός λεμονιού.

ΟΙ όνυχες πρέπει νά είναι πάντοτε καθα
ροί. Γιά νά κατορθώσετε, άγαπηταΐ άνα- 
γνώστριαι, όπως σάν καλές νοικοκυρές μα
γειρεύετε μόνες σας, τήν άπόλυτον καθα
ριότητα καί στιλπνότητα τών ονύχων, νά 
μεταχειρίζεσθε μέ τήν ειδικήν βούρτσαν 
σας τό άχόλουθον μϊγ[Λα :

Ξύνετε λίγοσαπούνι από αύτό ποϋ πλί- 
νεσθε, καϊ εϊς τήν σκόνην αύτήν προσθέ
σατε ϊσην ποσότητα σόδας κρυσταλλικής 
καί όλίγας σταγόνας άμμονίας. Έπίσης μπο
ρείτε νά τά τρίβετε καί μέ τό σαοκώδες 

ν ·>

*

ΛΟΥΔΙΑ

Λ/έ τά παοιθτνικά οον 

φιλάκια, δρόοιοέ τα 

καί χαϊδολόγησε τα, 

όπως κί /σένα έγώ.

Δεξου τα, φώς μον, τ' ανθια, 

καί τή γλνκειά σου άγκάλη, 

κάνε τους ανθογυάλι 

κ' αιώνιο φυλαχτό.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ

Λ Ο Υ
'Απ' τό βουνό ηοΰ φ/ρνοί 

λουλούδια μυρωδάτα, 

γλυκεία γαλανομάτα, 

που τ’ άγαπώ πολύ.

Γιατ' είν' άγνά κί αθώα 

oar τήν αγνή καρδία σου 

ΐη ζηλευτή θωριά σον, 

όλόμορφο πουλί.

Άθήνμι
6

Η ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΜΟΥ
Ί’είγω, ξανθιά μον, καί πολύ 

λυπάμε »·ά ο’ άφήσω- 

πάω μέ τή ξανθιά φυλή, 

κ' έγάι νά πολεμήσω.

Άλλά δέν ξέρω άγάπη μον 

πώς θά τά καταφέρω, 

άφοΰ γνωρίζεις γιά ξανθιές 

πόσον fγώ υποφέρω ....

θέλω καί ή επιθυμία μον 

είναι >·ά μάς νικήοη 

καθώς εσύ, ξανθοΰλα μον, 

μ’ έχεις ερείπια άφήοη 

τή κονεμένη μον καρδιά, 

όποΰ γιά οέ άγρικάει, 

πόνους πολλούς αμέτρητους 

καί χρόνια . . . πολεμάει.'

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΛΟΥΤΣΗΣ 
«

κάλων.

Ζάκυνθος

Κατά ιών

Λαμβάνετε 5 δρ. γαλβάνην (είδος ρετσί
νας), 3 δρ. μαύρα μπιζέλια, διάχυλον άπλοϋν 
I ι/3 δρ., όξείδιον τού χαλκού 0.2 δρ. καί 
ύδροχλωριοϋχον άμωνιακόν άλας 0,2 δρ. 
Διαλύετε τό διάχυλον μέ τά μαύρα μπιζέ
λια καί ρίχνετε τά ύπόλοιπα είδη εϊς χόνιν 
και σχηματίζετε άπό τή μάζα αύτή μικρά 
έμπλαστρα, τά όποια βάζετε έπί τών κάλων.

flk
ΠΑΓΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Α ΓΙΑ Π E_,S
Κί οϋθε διαβή κι' ούθε περάο ή γιόμορφη, 

Η καρδιές τών νειώι- γοργοχιυπάνε, 

Στέκουν έδώ, στέκουν εκεί γιά >·ά τήν δοΰν 
Καί βουβοί, άργά οί λίγο πάνε.

Μά πόθος, έκφυλος, άγάπη λές τρελλή 

Τά στήθεια τής ώμορφης παιδεύει- 

Σαπφώ καινούργια, άλλη κοπέλλ’ αγάπησε 

Κί άλλοι οί κείνον, ποΰ τή νειά λατρεύει . .. 

Πέρασαν χρόνια, οάν πον φεύγει τό πονλί 

Κί δ »««>;, ώ.' ο- άλλης άγκάλη γέρνει, 
Μά ή Λέοβεια κόρη, δπου τώρα κί άν οτραφή 

Τίποτα χαρά πια δέν τής φέρνει.

Κί ονθε οτραφή κί ονθε περάο’ >} ταπεινή, 

'Η καρδιές πιά τώρα δέ χτυπάνε- 

Αδιάφοροι οτό διάβα της περνούν οί νειοί 

Και ταπεινή τηράζονν την καί πάνε.

(Άπό τήν συλλογήν «Ρυθμοί·).
1?

Διά τάς παραθεριζούαας.

που ”"”ταΛαξ£ χ«; άποχ'τ5τ.

α η ο γ τς ι 
ΑΠΟΥΤΣΙ 
Α Γ1ΟΥΤΣΙ 
ΕΤΡΟΣ ΚΠ;

Σ3τοα. Σ3υγγι».

* ΣΑΤΥΡΙΚΗ

ΑΝΕΜΟΜΑΖΩΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΛΟΣΚΟΡΠΙΣΜΑΤΑ
ΚεΙ πον γλυκά κοιμώτανε 

οτό μαλακό κρεββάτι 

δ μέγας στρατηγός Σαράϊγ- 

μ’ όλο του τό ραχάτι,

Ήρθε καταμεσήμερα 

τόν άνδρα νά ιοιμπήοη 

κουνούπι άναιδέοτατο, 

κα'ι >·ά τόν /ξυπνήση.

Μέρες καί νύχτες γύρω τον 

πετώντας τραγουδούσε, 

δμως γιά πρώτη του φορά 

τώρα τόν /τσιμπούσε.

Κί ήταν τό τσίμπημα γερό 

γιατί πετάχτη άπάνω 

φωνάζοντας μ’ άπελπισιά 

< καϊ τώρα τί νά κάνω; ·

Μά τί κουνούπι νάτανε 

αυτό ; Καί τό ρωτάτε ; 
Ήταν μιά εΐδησι τρανή 

'Ακοντε κα'ι γελάτε.

- ΟΙ Γερμανοί κί οί Βούλγαροι 

Ιπίθεοι μάς κάνουν· 

/φώναξ' ένας 'Ιταλός 

κι’ δπως οί σκύλοι κάνουν,

Στά σκέλια τήν κιθάρα τον 

(άντί ουρά) τή βάζει 

κί άπελπισμένος έτρεχε, 

που ήταν ένα χάζι.

Σημ. «Ίτς λόγκουε δή Π< 
δους άσματος tffiv Σκωτσέζαυ 
Πιπτρερι», τό όποιον είναι χα

Καί τότε νά /βλέπατε 

φωνές καί νταβατούρια 

άλλοι aulO καβάλαγαν 

καϊ άλλοι οέ γαϊδούρια.

"Αγγλοι, Φραντσέζοι καϊ ’Ινδοί 

Φρατέλοι, Πορτογάλλοι, 

Ρώσοι, Ζονάβοι, Καναδοί 

κί άκόμη τόσοι άλλοι,

Τρέχαν δεξιά κί άριστερά 

οάν γίδια τρομαγμένα 

δταν φανή στή στάνη τους 

ό λύκος. Τά καΰμένα !

Καί ό Σαράϊγ οάν άρχηγός 

πού είναι δά όλλον&νε

• Βαράτε· τούς διέταξε. 

Αυτοί δμως τής τρώνε !

Καϊ στής φευγάλας τ»; /?ουή 
στών κανονιών τή ζάλη 

ακούστηκε άπό στόματα 

μία φωνή μεγάλη.

ίΊτς λόγκουε δή Πιπερέρι 

δεν προφταίνουμε να πάμε 

καϊ τό ξύλο ποΰ θά φάμε 

κεΐ κανείς δέ θάν τό ξέρει».

Μά τό κανόνι άπάντηαε

< Τοΰ διαβόλου οί καλογέροι, 

τώρα θί νά μάθετε 

πώς τό τρίβουν τό πιπέρι ! »

-jfQT· είναι ή κοώτη στροφή δημάι- 
, ή δποϊα σημαίνει· «είναι μακρυά τό 
ρίό τής Σκωτιος.

*

Είς τόν χ. Μαρκαντωνάκην.

Περίεργο μοΰ φαίνεται τό πώς δ Λευτεράκης 

δεν έστειλε στούς σύμμαχους γενναίας ένισχΰσεις.

Γιαιϊ άρκοΰσε μοναχά έσένανε >ά οτείλμ
τούς Γερμανούς καί Βούλγαρους νά τούς καταβρόχθισες.

Μήπως δμως /νόμισε- καϊ άδικο δέ θάχε 

άπ' τήν πολλή τήν δρεξι μήν έτρωγες καί Γάλλους;

Γιατ’ έχεις είδικόιητα οπανία Καβουράκι 

γιά νά λιανίζης έξοχα είς τό Ταψίν, τούς γάλους!

Ο ΣΗΜ
*

ΣΤΙΧΟΙ ΤΟΥ ΚΑΡΡΟΥ
'Ετούτην τήν εβδομάς 

δπου ουνέβησαν πράγματα 

μεγάλα καί θάγματα, 

θ'ε νά ποιήσω διάλεξιν περί συλλαλητήριον, 

δπου άναλαμβάνει νά κάμη τό κόμμα τό ’Εθνοσωτήριου 

Τό όποϊον

βλέποντας τήν νίκην νά τοΰ εφεϋγη άπό τά χέρια 

Ιπήρεν καί πάλιν τά υαχαίρια.

Τό λοιπόν έξυπνόντος τοΰ Βενιζέλον μίαν αυγήν 

καϊ βλέποντας τόν κύρ Κλέαρχον εϊς συλλογήν πολλήν 

ίοκέφθη τοΰ κόμματος τούς φίλοτ-ς νά μαζέψγ/ 

καί άλ.,ας δάρινας Σώιήρος νά δρέηιμ!

ΕΒΔΟΜΑΣ *
"Εστειλε δθεν μύνημα είς τούς μεγάλους

ποΰ βγάζουν χρήματα πολλά άπό τούς ’ Αγγλογάλλους 

νά μαζέφουν κόομω- πολύν

καί νά ποιήσουν ώσπερ άκροατήριον Βουλήν, 

διά νά έμβη ό Δούξ είς τό μέσον νά μιλήση 

καί πολλά χάλια τοΰ ‘Επιτελείου ξανά νά μυνήοη 

Τοΰθόπερ

Εισιτήρια πο).λ.ά νά αγοράσουν

καϊ εϊς τούς άι-θρώπους τοΰ Πειραιά νά τά μοιράσουν 

κα'ι μίαν ρετσίναν νά τούς κεράοουν 
διά νά έλθουν καί τόν ζητωκραυγάσουν,

Τό όποϊον

/ποίησαν καί είς τήν Θεσσαλονίκην τό ίδιοι·. 
Ήλθαν λοιπόν ολίγοι έμποροι άπό τόν Πειραά 

ντυμένοι καϊ /ξουρισμένοι ώραία 

καί είς τοΰ ■ Σωτήρος τό σπίτι έμπρός οταθέντες 

καί κατά τάξιν παραταχθέντες 

είπον μέ φωνήν μεγάλην

Κυβέρνησιν Ιδικήν σον θέλομεν

καϊ δχι άλλην.

Καϊ ό Δούξ ονγκινηθέντας μεγάλως

Είπε : '!/οά>· έμέ. αλήθεια δέν είναι δλλος

Μου λέγουν πώς είμαι Άγγλδγάλλος

καϊ Sv είμαι μήπως καί αύτοί δέν είναι άνθρώποι 

άφοΰ κατέχουν δλη τήν Ευρώπη ;

Άλλά μία φωνήν άπό τό πλήθος άκουοθείοης

—Σύ θά μάς όδηγήοης.

Έκοψε είς τήν μέοην τά; τοιαύτας διαχύσεις
Τότε ό Βενιζέλος έφώναξε φωνήν μεγάλην,

-—Διαλυθήτε τώρα

καί μεθαύριον νά έλθετε καί πάλιν 

άλλά δχι μόνοι
■ Νά φέρετε καϊ πολλούς άλλους

διατί πώς θά γελάσουμε τούς Αγγλογάλλους;

καί θά τούς ίδείξωμεν δτι ή Ελλάς είναι δική μας ; 

Τό όποιοι-.......................

. . . άφ^στε τα διατί . .. /ντροπή μας.

ο ΧΑΜ

ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ ΩΡΟΛΟΓΙ

Είς τήν Ελβετίαν κατασκευάζονται τά καλλίτερα ωρο
λόγια, τά χρονόμετρα έκεΐνα, πού άποτελουν θκύματα άκρι- 
βείας, είς τήν σημείωσιν τών ωρών τού ημερονυκτίου. 
Άλλ' εϊς τήν 'Αμερικήν, τήν χώραν τών παραδοξοτήτων, 
κατασκευάζονται τά πλέον εξωφρενικά — ’άν ήμπορή νά πή 
κανείς ωρολόγια. Κατά τά γραφόμενα μιάς έφημερίδος τής 
Ν. Ύόρκης, είς ένα μεγάλον έργοστάσιον ωρολογίων τής 
αμερικανικής μεγαλουπόλεως, κατεσκευάσθη τόπεριεργότερον 
ώρολόγι, πού έχει γίνη εως σήμερα. Λϊ διαστάσεις τοϋ ωρο
λογίου αυτού εί αι κολοσσιαίοι καί πλήθος άπειρον μικρών 
αύτομάτων έκπληροϋν διαφόρους υπηρεσίας. "Ενα άπό τά 
αυτόματα αύτά χτυπά τά τέταρτα τής ώρας, άλλο τάς ήμι- 
σείας ώρας, άλλο τάς ώρας, άλλα παριστάνουν τόν θανιτον, 
ενα Χερουβείμ, τούς Δώδεκα Αποστόλους, τόν Ίησοΰν Χρι
στόν, τάς 4 ήλικίας τού άνθρώπου, τάς 4 έποχάς τοϋ έτους, 
τούς 7 μεγάλους Θεούς τής άρχαιότητος καί πλήθος άλλο 
άπειρον. Τήν νύκτα παρουσιάζεται εΐς άνθρωπος σαλπίζων 
καί κτύπων τάς ώρας ταυτοχρόνως. Τό πρωί ό άνθρωπος 
άντικαθίσταται είς τήν έργασίαν αύτην από ένα πετεινόν 
Τήν άνοιξιν άκούεται νά χράζη ό κοϋχκος.

Τό μηχάνημα αύτό κινήται μέ 18 διαφόρους μηχα
νισμούς ανεξαρτήτους άλλήλων.
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,ΑΠΟί ΤΤΗΝ ΙΕΥΡΩΠΑΪΚΗΝ ΓΙΓΑΝΤΟΜΑΧΙΑΝ

νταιας
χών’καΓτών μροχλαννοντων I .. . ι Ί υήμα Ρωοι·

ι τών Αόοχριοχον, oil.»... χας. . . λ
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ι ΙΌΝ ΣΎΜΜΑΧΟΝ.— Να άπό τί αποτελούνται τό στρατεύματα το» αίνο
ς τήν Μακεδονίαν. Όλοι αί φυλπί της γής εχονν οχι.In |»<ΐ τονς 
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ήμίρας είς το Ανατολικόν μετω.τον μεταξύ τών Αυστριακών;*:.'  ----- ’
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»χαφήν τεεν μ· στερεό/ σώμα. Τάς τορπιλλας αύτός οί “Αγγλοι ίχουν 
ιαααύενήοει διά τόν oopov τ*ν Γερμανικών όχοροοχίεον καί τον λ’»ρ· 
μανικού στόλου, το» όποιο» αί συνεχείς ίπιόρομαϊ κατά «έν ’Αγγλι

κών παραλίων Αχονν επιφέρει τόσας χαταστροεράς.

κή; στρατιάς ..ιεεέΟη έναντίον ύωομετρο», κατεχομίτο» ,ύχό των nvu^™»-·, ·;------ - _„r;
Οπισθεν αύτοΰ καί χαραμένοντες Αόρατοι, έξώρμηοαν είς κατάλληλον στιγμήν καί, ύχοοτηριξομενοι ν 

-■ιι'ρ.ψολικσδ των, ί.τέφερον αληθή πανωλεθρίαν είς ιούς Ρώσους.

ΤΛ’βϊΜΑΤΑ.- Είς'τήν Γερμανίαν, {κείνοι πού καΟτο.ανναι ι 
ιίς'νάς μάγος, δεν άφίνονται Ετσι είς το έ*ε<£ , του θεο». Τίι Κράτο-ς 
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σανί τόν ποδηλάτην το*  ΑπάΙε»· *Α” r’v-*-



ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ TOY ΕΡΩΤΟΣ
(Σννέχ*·'*  4χό τό προηγούμενο*

Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Τζούλια (γοητευμένη).—Ώί νά τά ίβώ
Στανύ (την σταματά).— Πώς, τώρα άμέσως; Χωρίς 

νά μού έπίτρέψετε τήν πλέον στοιχειώδη γκαλαντερ1. 
τής υποδοχής; (τής φιλεΐ τά χέρια). Ξέρετε, μέσα είς 
τόν πολιτικόν ύπάρχει ό άνθρωπος, πρό παντός.

Τζούλια.- Είσθε μία φύσις, ποΟ ζητεί εις τήν ζωήν 
μόνον τόν έρωτα. Χωρίς άλλο ήμπορεί νά είναι ή 
ήδονή καί ή ανταμοιβή, άλλά γιά ένα άτομον, ποΰ 
είναι προωρισμένον νά κυβερνά καί νά διευθύνη τόν 
λαόν, ύπάρχει πρώτα-πρώτα τό ζήτημα τής έπιτυ- 
χίας τού σκοπού καί έπειτα ό δρόμος, ποΰ πρέπει νά 
διάσχιση διά νά φθάση είς τό τέρμα.

Στανύ (κατ Ιδίαν).—Διάβολε! Τί φράσις! (ί’ψηλο- 
ιρώνιος πρός τήν Ί'ζούλιαν). Καί άν είς τις άκρες τοΰ 
δρόμου αύτού εΰρη τριαντάφυλλα καί άλλα έμορφα 
λουλούδια, τοΰ είναι άπηγορευμένον νά τά δρέψη;

Τζούλια (συγκεκινημένη).—Αύτό θά τόν κάμη νά 
καθυστέρηση.

Στανύ.—Ά μπά!Χθά μοΰ^έπιτρέψετε νά μή συμ
φωνώ μέ τήν γνώμην σας. Αύτό ίσια - ίσια δίδει θάρρος. 

’Επακολουθεί βραχεία σιωπή, συγκινητική.
Τζούλια. —Μέ κυττάζετε, σάν νά μέ βλέπετε πρώτη 

φορά καί θέλετε νά έντυπωθοΰν μέσα σας τά χαρα
κτηριστικά τού προσώπου μου. Γιατί αύτό;

Στανύ.—Έ! Δέν θά φοβούμουν νά έκάναμε μαζί 
μιά μικρή ένωσε λατρείας.

Τζούλια (μ' ένα κίνημα λιγάκι αισθηματικό τοΰ 
κλείει τό στόμα με τό χέρι της).— Μοΰ κάνετε τή χάρι 
νά σωπάσετε! (Διευθυνυμένη πρός τό τραπέζι, ποΰ 
είναι τά γράμματα). Εμπρός, άς έργασθώμεν.

Στανύ.—"Ας έργασθώμεν. ’Ιδού. Δεκαεπτά κομι
τάτα έχουν έλθει μέ τό μέρος μου. Μόνον ποΰ έχω 
ΐσχυράν άντίδρασιν άκόμη, μέ κατηγορούν ώς προδότη, 
καί τό κόμμα τής άκρας άριστεράς, είς τό όποιον φαί
νομαι ϋποπτος, δέν μ’ευρίσκει άρκετά προχωρημένον.

Τζούλια.—Σά,ςϊ
Στανύ. — Είναι ποΰ, κατά τή συμβουλή σας, είπα 

έως τώρα πολλά πράγματα. Είμαι ύπέρ τής καταργή- 
σεως τής συνεχούς στρατεύσεως, τοΰ περιορισμού μέ
ρους τής κληρονομιάς, ύπέρ τής κοινότητος τών μέ
σων τής παραγωγής. Τώρα, έάν χαλαρώσω έντελώς 
τήν ιδιοκτησίαν;

Τζούλια.—Χαλαρώσατέ την. Καθένας έχει δικαίω
μα Ισου μεριδίου χαράς καί άπολαύσεως. Τά παιδιά 
τής αύτής άνθρωπότητος είναι Ισα.

Στανύ.—Ελάτε δά! Ή εύφυΐα, ή δεξιό.της, αί δια
νοητικά! καί αί σωματικαί δυνάμεις καί αί ήθικαί 
άξίαι, είναι τό Ιδιο πράγμα; Είναι Ισαι; Μήπως τάχα 
ένας Παστέρ είναι Ισος μέ ένα κομπογιανίτη τών Άλ
πεων ; Μήπως όλόκληρος ή άνθρωπότης δέν τοΰ είναι 
ευγνώμων αύτοΰ τοΰ άνθρώπου, περισσότερον άπό τοΰ 
κομπογιαννίτη τών Άλπεων; Μήπως σείς, ένα πλα- 
σματάκι έξαιρετικά, έμορφο, λεπτοκαμωμένο καί χαρι
τωμένο, είσθε Ιση μέ μιά γυναίκα τών κατωτέρων κοι
νωνικών στρωμάτων, ποΰ δέν έχει τίποτα άλλο παρά 
τήν ιδιότητα τοΰ θηλυκού μόνον; ’Ελάτε δά! Ή Ιδια 
ή φύσις έδημιούργησε μόνη της τάς διακρίσεις αύτάς. 
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^Τζούλια.—Ναί- άλλά άν τά πήτε αύτά,στούς εκλο
γείς, αντίο! Δέν θά κάνετε τίποτε.^

Στανύ.—Τά λέγω μόνο σέ σάς. Στους έκλογεΐς, 
φυσικά, πρέπει νά πώ άλλα έντελώς πράγματα!... 
Ά! άν μ’ έβλέπατε προχθές σέ μιά συγκέντρωσι, πώς 
μιλούσα! Είχα πάρει μιά αύθεντικότητα! ’Εκαμα τό 
ακροατήριό μου νά ριγήση τά ρίγη τών μεγάλων συγ
κινήσεων!... Αύτοί οί ταπεινοί καί άγαθοί χωρικοί, 
πρός τους όποιους μιλούσα, πίστευσαν πραγματικά 
πώς είχα δλα τ’ άγαθά τού ΙΙαραδείσου είς τήν διά- 
θεσίν τους!

Τζούλια (Ενθουσιασμένη).—Μπράβο!’Αγαπώ, δταν 
κάνετε τέτοια κινήματα!

Στανύ.—Ναί’ άλλά τέλος πάντων τούς ύπόσχομαι, 
δτι δέν θά μπορέσω νά κρατήσω, νά φέρω είς πέρας, 
νά πραγματοποιήσω.

Τζούλια.—Τί πειράζει! Δίδετε μιά θαυμασίαέλπίδα. 
Αύτό πρός τό παρόν είναι πολύ μεγάλο. Κι’ έπειτα θά 
πραγματοποιήσετε τούλάχιστον ένα μέρος αύτών... 
δταν μπορέσετε. Γιατί θά μπορέσετε, Στανύ... τό 
προαισθάνομαι... τό θέλω!...

Στανύ. — Ή πίστις σας αύτή μέ έγκαρδιώνει. Γιά 
χατήρί σας κι’ έγώ τό θέλω. "Ενα φιλί άπό τά χείλη 
σας, αξίζει πολύ καλά μιά έπαρχία όλόκληρη.

Τζούλια.—"Ενα φιλί; Δέν είπα ποτέ...
Στανύ (πλησιάζων πρός αύτήν).— Μή τό λέτε... 

άλλά δώστέ το μόνον!
Τζούλια. -Έχετε μιά ύπερηφάνεια!
Στανύ. — Είναι τό πρώτον προτέρημα τών άνθρώ- 

πων, ποΰ διοικούν τό κοινόν!
Τζούλια. Φαντάζεσθέ τόν εαυτόν σας είς αύτήν 

τήν θέσιν;
Στανύ. — Είμαι δικός σας μόνον. Γιά πέτε μου 

δμως, Τζούλια- φαντάζεσθε, δτι κατά τό διάστημα 
αύτό τής προεκλογικής πάλης, τής ταυτότητος τών 
σκέψεών μας, κατά τό διάστημα αύτό, ποΰ μένουμε ό 
ένας κοντά είς τόν άλλον, έμεινα έτσι άναίσθητος 
χωρίς νά προσβληθώ, άπό δ,τι λάμπει μέσα είς τά μά
τια σας καί είς τό μειδίαμά σας;

Τζούλια.—Ή φλόγα είναι γιά τήν ιδέα!
Στανύ.—Άλλά δέν αγαπούν τήν ιδέα, παρά διά 

μέσου ένός δντος. Έγώ δέν άγαπώ τήν πολιτική παρά 
μόνονείςτήν διαφάνειαν τής έμορφιάς σας! (Τοΰ κλείει 
διά δευτέραν φοράν τό στόμα μέ τό χέρι). Ώρισμένως, 
αύτό είναι τό χαρακτηριστικό κίνημά σας. Μήπως έχει 
σκοπό νά σβύση τούς λόγους μου καί ν’ άνάψη πυρ- 
καϊάν είς τά χείλη;

Τζούλια.— Έχει σκοπό νά σάς σταματήση, νά μή 
λέτε πιά πράγματα τρελλά.

Στανύ.— Λοιπόν, τ’άφίνω δλα’τά κομιτάτα, τάς 
συναθροίσεις. ’Αποκαθιστώ τήν ιδιοκτησίαν καί γίνο
μαι άντίδραστίκός ! ... [Ή οννέχεια «Ις τό προαεχές]

ΜΕΓΑ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ

ΜΙΧΑΛΗΝΟΣ - ΒΟΛΙΚΑΣ και Σ'*
ΕΝ Π Ε I Ρ A I Ε I

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
Άφοϋ πρό τής έπ:θεωρήσεως έκλιναν τήν κεφαλήν, άπο- 

χωρήσαντα έκ τών θεατρικών προγραμμάτων όλα τά σοβα
ρά έργα, πρός μεγάλην θλίψιν τών συγγραφέων μας, την 
παρελ.θοϋσαν έβδομάδα συνέβη ή πρώτη ϋποχώρησις αύτή; 
τής θεαματικής κυρίας είς τό θεατρον Κοτοπούλη. Βεβαίως 
δέν έτελείωσεν ή βασιλεία της, διότι μετ’ όλίγας ήμέρας 
πάλιν θά άνέλθη τά; βαθμίδας τής σκηνής πάνοπλος, συνα- 
ποκομίζουσα διά τό θέατρον καί τούς συγγραφείς γενναία 
ποσοστά. Έν τούτοις το γεγονός είναι λίαν εύχάριστον, διότι 
έτσι θά κατορθώσουμε νά απολαύσουμε καί κανένα σοβαρόν 
έργον. II Δ‘5 Κοτοπούλη είναι αξία θερμών συγχαοητη- 
{(ων, διότι καίτοι ή πιένες των «ΙΙαναθηναίων» έςηκολού- 

ουν, αίσθανομένη τάς πρός τήν τέχνην καί τό θέατρον υπο
χρεώσεις της. άνεβίβασε τήν «Μονμάρτρην» τοϋ Φρονταί, 
εις τήν οποίαν κυριολεκτικιΰς θριαμβεύει μέ τόν ρόλον τής 
Μαρί-Κλαίρ. Έάν τό παράδειγμα τή; Δδ°5 Κοτοπούλη 
έμιμοϋντο καί αί άλλαι πρωταγωνίστρια! καί έβλεπε τό θέα
τρου καί μερικός ήμέρας άνυψώσεω; άπό τό επίπεδον, είς 
τό όποιον τό ερριψεν ή έπιθεώρησις, θά εδικαιούντο συγχα
ρητηρίων, τά όποια θά τάς έκαθάριζαν άπο τόν ρύπον τών 
χειροκροτημάτων, τά όποια πρέπει νά ακούωνται είς τά 
καφέ-σαντάν καί τά βαριετέ, χειροκροτήματα τά όποια 
δρέπουν ήδη έπί δίμηνον.

Ή μοναδική μας τραγωδός μετά τήν «Μοντμάρτρην» θά 
άνεβάση τό κοινωνικόν δράμα «Ό Πλουτοκράτης» καί τήν 
«Εξόριστου» τοϋ Κιτσμαϊκερς.

Ή κ. Κυβέλη παρέλαβε τό «Κουρέλι» καί άνεχωρησευ 
είς Πάτρας, διά νά εξακολούθηση τήν θριαμβευτικήν ξυπό- 
λητον έμφάνισίν της. Έν τώ μεταξύ τό θέατρον της εξακο
λουθεί νά παρέχη ποσοστά εις τόν κ. Μωραίτίνηυ.

*0 «Παπαγάλος», προικισθεΐς μέ νέα; ώραιοτάτα; σκη- 
νάς, ποοκαλεΐ μεγάλην συρροήν κόσμου, διότι έκτος τών 
θεαματικών καί σατυρικών σκηνών, έφοδιάσθη καί με κινη
ματογραφικήν ταινίαν. Ό Τόμ. ό περίφημος άραπης, ό 
όποιος άπό τό πάλκο τής άλυσσίοας έξεπήδησεν είς τήν Ελ
ληνικήν σκηνήν μέ τό χορευτικόν του άλμα, άπό τής πα- 
ρελθούσης Τετάρτης άπεχώρησε τού θιάσου. Ή άποχώρησις 
αύτή μάς εδωσευ εύκαιρίαν νά θαυμάσουμε τό ταλάν τής 
A&°S Βρυσούλας Παντοπούλου, ή οποία μιμείται θαυμάσια 
τόν Αφρικανόν μαϋρον.

Τά «Επινίκια» τοϋ κ. Κυριάκού έδωσαν αφορμήν νά 
άνακαλυφθή μία πρώτης τάξεως κοντράλτο. ή Δ1? Ίατρί- 
δου, τήν οποίαν κάθε βράδυ είς τό θέατρον τής κ. Ι’εζάν 
χειροκροτεί όλος ό καλός κόσμος, ό όποιος γεμίζει τό μικρό 
θεατράκι άπολαμβάνων έπιθεώρησιν μέεξυπνάδα, μέ σάτυρα 
καί μέ έμορφα τραγουδάκια, τήν οποίαν στολίζουν ή χάρις 
τής κ. Ρεζάν. ή φωνή τής Δδ°ί Ίατριδου καί ή τέχνη τοϋ 
κ. Λύτρα.

Ό κ. I. Έαρούδας γράφει τήν μουσικήν ενός δραματι
κού ποιήματος τοϋ κ, Τσοκοπούλου καί μονόπρακτου όπε- 
ρέτταν έπί τού λιμπρέτου «Τό κοκκαλάκι τής Νυχτερίδας», 
τήν όποιαν διεσκεύασεν ό κ. Λάσκαρης.

*
ΚΟΣΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ

Διά τήν Ι7Ίν Αύγουστου, ημέραν Τετάρτην, προαγγέλλε
ται μία καλλιτεχνική μουσική έσπερϊς είς τήν αίθουσαν τοϋ 
ξενοδοχείου Μελά. Τήν εσπερίδα ταύτην ανέλαβεν ύπό τήν 
υψηλήν του προστασίαν ή Λ. Β. Υ. ό πρίγκηψ Χριστόφο- 
Εος. Θά λάβουν δέ εις ταύτην μέρος ό κ. Ευσταθίου Λυκού- 
ης (βιολίου) καί ό κ. Λώρης Μαργαρίτης (κλειδοκύμβαλον). 

Πρός δέ εύγενώς συμπράττει ή μικρά δεσποινίς Μαρία 
Φωκά, θυγάτηρ τής καθηγητρίας τοΰ ’Ωδείου. Ή νέα καλ- 
λιτέχνις, γνωστή άπό τάς εμφανίσεις, τάς όποια; έκαμεν είς 

τα; συναυλίας τής μητρός της, αίτινες έδόθησαν κατα τον 
παρελθόντα χειμώνα, έχει αφήσει άκόμη είς τήν μνήμην 
μας ζωηράν τήν έντύπωσιν τή; επιτυχίας της. II γλυκύ
τατε, εκείνη καί άρκετά καλιεργημένη φωνή της, ή όποια 
σταθερώς βαδίζει έπί τή; γραμμής τής μητρο; της, θα 
ακουσθή καί πάλιν κατά τήν προσεχή ταύτην συναυλίαν γε
νική απαιτήσει τών ευγενών κυρίων καί δεσποιν.δωυ τής 
Κηφισσιάς καί τοϋ καλλιτεχνικού κυκλου Μεταξύ τών άλ
λων, τά όποια θά ψάλγ, θά είναι καί τό «Φιλί τής μάσκα;· 
τοϋ κ. I. Ί'αρούδα καί τό άλησμόνητου εκείνο " Ειδύλλιο·,» 
τοϋ κ Σαμάρα, εί; τό όποιον ή Δι« Φωκά έχει μοναδι
κήν επιτυχίαν.

Τόσον ή συμμετοχή τών κ.κ. Ευσταθίου καί Μαργαρίτη, 
όσον καί τής Δδοί Φωκά εξασφαλίζουν μίαν άληθή μουσι
κήν άπόλαυσιν.

*
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ

Ό βιολιστής μας κ. Άνεμογιάννης μετά τής συζυγου 
του καί τοϋ κ. Μαργαρίτη αναχωρούν διά Σπέτσας καί 
Λουτράκιον, κατόπιν προσκλήσεως, όπως δώσωσι συναυλίας. 
Ούτως οί παραθερίζοντες εί; τάς Ελληνικά; λουτροπόλεις 
θά άπολαυσωσ·. καί πάλιν τόν εκλεκτόν βιολιστήν, τό ασμα 
τής κ Άνεμογιάννη καί τονκλειδοκυμβαλιστοΰ κ Μαργαρίτη.

— Ί.Ι διά τήν 15 Αύγουστου ετοιμαζουένη μεγάλη 
εορτή τοϋ Ν’. Φαλήρου άνεβλήθη έν χθεσινή συνεδρία τής 
διοργανούσης ταύτην επιτροπής Πιθανώς νά δοθή αύτη 
αργότερου εις τήν πλατείαν τοϋ Ζαππείου, συνδυαζομένη 
αύτη μέ τήν εορτήν τών εγκαινίων τής μεγάλης χειρο
τεχνικής έκθέσεως.

- Είς τήν αίθουσαν τοϋ έν Κεφαλαρίω τής Κηφισσίας 
ξενοδοχείου Φασέα, σχεδόν καθ’ έκάστην δίδονται μικραί 
χορευτικά! εσπερίδες, είς τά; όποιας προσέρχονται όλαι αί 
εκεί διαμένουσαι δεσποινίδες. Οί χώροι ούτοι διεξάγονται 
μετά πολλή; ζωηρότητος, ύπό τού; ήχου; μικρά; ορχήστρας 
καί έν είδει οικογενειακής έσπερίδος παρατείνονται μέχρι 
τοϋ μεσονυκτίου. Ούχ! σπανίως χορεύονται μέ πολλήν χάριν 
καί οί Ελληνικοί χοροί άπό δεσποινίδας τοΰ Λυκείου, με
ταξύ τών όποιων αί μικραί δεσποινίδες Αγνή καί Πύλυ 
1’ουσσοπούλου, Μαρία Φωκά, Παναγοπούλ,ου. κτλ.

— Μετά ταχύτητος βαίνουν αί προετοιμασία! τοϋ νέου 
έπί τής πλατεία; τοϋ Συντάγματος θεάτρου τά «Διονύσια». 
Ο λευκός καί κομψός διάκοσμος έτελείωσε. Μένει τώρα 

άπό τήν δ ακόσμησιν ή τοποθέτησις τής διπλής σειράς τής 
κρεμαστής ζαρδινιέρας, ή όποια θά περιβάλλη γύρω ολόκλη
ρον τήν πλατείαν. Προσέτι ετοιμάζεται καί ή αυλαία, άνά- 
λογο; τής κομψότητας τοϋ θεάτρου. Ταύτην άνέλαβε νά 
σχεδιάση ό άριστοτέχνης ζωγράφος κ. ΙΙάνος Αραβαντινός.

Η ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ θεραπεύεται 100 %
Απόκτησε; γραμμών.—Αύξυσις δυνάμεων. — Άνευ διαίτης.

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΟΕΡΑΠΕΠΙΚΟΝ ΙΝΣΤΙΤΟΠΟΝ
ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 2 - ΤΗΛ. 1087
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JEAN RAMEAU

TO ΔΕΝΔΡΟ ΠΟΥ ΓΙΑΤΡΕΥΕΙ ΤΟΥΣ ΚΟΥΦΟΥΣ
— ΔΙΗΓΗΜΑ —

ΞΥΠΝΑ

Πέντε χρόνια τώρα ο γέρω Στεφάνής, παπουτσής στή 
Καζορδίτ ήτανε κουφός—μά κουφός! . . . Πώς τό είχε πά- 
θει; Διάβολε! καί αύτός δέν ήξευρε ! Κάποιο ρεύμα χωρίς 
άλλο τοϋ είχε σφυρίξει στ αύτΐ καί αύτό τό σφύριγμα τοϋ 
είχε μείνη. Πολλές φορές τοϋ φαινότανε οτι είχε τό μαΐστρο 
μέσα στό μυαλό του.

"U ! οέν ήτανε έτσι άπό τήν άρχή. Ή κυρία Στεφάνή, ή 
όποία έκανε τή σοφή, έρριξε πίσω άπ' τόν άνδρα της ένα 
δίφραγκο ασημένιο, καί γ.ά κάμποσο καιρό ό μπάρμπα Στε
φάνής τό άκουγε ποϋ κουδούνιζε.

Ύστερα ίμως ή κουφαμάρα του αύξησε και ό μπάρμπας 
Στεφάνής δέν άκουγε πιά τό δίφραγκο μόνο τά τάλληρα 
τόν έκαναν νά γυρίζη τό κεφάλι. Στό τέλος ούτε καί τά 
τάλληρα δέν έπερνε χαμπάρι' μόνον πιά τό πεντάλιρο 
άκουγε.

Άλλά μπάρμπα Στεφάνής και πεντάλιρο δέν είχαν στε
νές γνωριμίες' τό πολύ πολύ ό ένας ν’ ακούσε νά μιλάνε 
γιά τό άλλο. Τωχε λοιπον πάρει απόφασι. Μπα ! καί οί 
κουφοί άνθρωποι δέν είναι; έπειτα, μιά ποϋ ό Θεός είχε 
γράψει στά κατάστιχά του «Στεφάνής Γιαννές, παπουτσής 
στή Καζορδίτ, κατεδικάσθη νά μένη κουφός μέχξι νεωτέ- 
ρας διαταγής» αϊ λοιπόν, έπρεπε νά τό περάση κ' αύτό μέχρι 
νεωτέρας διαταγής !

X
Μιά βραδυά, ποϋ ό Στεφάνής είδε κάτι κάστανα ώριμα 

έπάνω σέ μιά καστανιά νά τοϋ κάνουν κόρτε, έβγαλε τά 
παπούτσια του καί έσκαρφάλωσε σιγά, σιγά έπάνω στό δέν
δρο. Κατά δυστυχίαν ήσαν Λιγάκι ι^ηλά τά καστανα καί 
δέν ήταν εύκολο να τά φθάση. Στήν άκρη τοϋ κλαδιού έκεϊ 
ψηλά έκουνιώνταν από τόν άέρα καί φαινόντουσαν σάν νά 
τοϋ έλεγαν;

-π Αί μπάρμπα Στεφάνή, νομίζεις οτι άκόμα είσαι στά 
νειά.τα σου γιά νά μάς φτάσης ; . . .

— Καλά θά δούμε, είπε έςακολουθών νά σκαρφαλώνη.
"Εξαφνα όμως έπάνω σ ένα στραβό διαβολόκλαδο ό 

μπάρμπα Στεφάνής γλυστράει, δέν μπόρεσε νά βαστηχθή 
καί .... πατατράκ ! πάρτον κάτω κατακέφαλα.

— Πάει πέθανα φώναξε.
Ή κυρά Στεφάνή καί 'ένας γείτονας έτρεξαν νά τόν ση

κώσουν
— Μήν κλαΐς έτσι, καϋμενούλη μου, τοΰ λέγει ή γυναΐκά 

του' θά σοϋ βάλω βεντούζες δέν έχεις τίποτε.
Ή κυρία Στεφάνή ήτανε σοφή, σάς τό είπα, καί έβαζε 

καί βεντούζες στούς ανθρώπου: γιά κάθε άρρώστεια.
Κανένας δικός τους συναχωνότανε; Βεντούζες. Είχε πυ

ρετό; Βεντούζες. “Εσπαγε τό ποδάρι του ; Βεντούζες. Είχε 
κόψιμο ; Βεντούζες. Φυσικά και αύτή τή φορά γιά νά 
γιατρευτή, ό μπάρμπα Στεφάνής δέν χρειαζότανε παρά Βεν
τούζες.

Ό παπουτσής λοιπόν κουβαλήθηκε σττ κρεββάτι, δοκί
μασε τής περίφημες βεντούζες τής κυρίας Στεφάνής, καί 
χώθηκε κάτω άπό τίς κουβέρταις.

Ύστερα άπό μία ώρα άφοΰ τόν πήρε λιγάκι, ό κύρ Στε
φάνής ξύπνησε κάπως άλλοιώτικος' τοϋ φαινότανε οτι τά 
κακαρίσματα τοϋ τρυποϋσαν τό μυαλό. “Εβγαλε σιγά, σιγά 
από τής κουβέρτες τό ένα του αύτί πρώτα, ύστερα τό άλλο 
καί φώναξε τή γυναΐκά του.

— ΛΓ γυναίκα.
— Τί τρέχει ;
— Δέν είμαι πιά κουφός !
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— Μπα :
— Ρίξε ένα τάλληρο κάτω γιά νά δής.
Ή κυρά Στεφάνή πήγε καί πήρε ένα τάλληρο καί 

ύστερα τό έρριξε κάτω στις πλάκες. Ό άνδρας της έπή
δησε σάν νά ακούσε καμμιά κανονιά.

Κατόπιν ή κυρά Στεφάνή έρριξε ένα δίφραγκο, ύστερα 
μόνο πεντάρες' ό άντρας της ολα τάκουγε.

Καϊ τσιγαρόχαρτο νάρριχνε θά τάκουγε.
— Μά τό Θεό ! Γιατρεύθηκα ! έφώναξε βγαίνοντας άπό 

τό κρεββάτι του. Γιατρεύθηκα. Καί αύτό τό χρωστάω στή 
καστανιά μου.

— "Ετσι λές ;
— Καί βέβαια! ποιος άλλος; ΊΙ καστανιά μου σοϋ 

λέω ! . . · . Νά γιατρός μιά φορά. Νά μή τό ξεύρω νά γκρε
μιστώ τόσο καιρό τώρα.

Τό πράγμα έγεινε γνωστό στή Καζορδίτ, καί οί χωρικοί 
πήγαν νά ίδοϋν τήν θαυματουργόν καστανιά. “Εγραψε μιά 
έφημερίδα. Ό δάσκαλος πήγε νά τήν φωτογραφήση

— Άπό ποιό κλαρί έπεσες Στεφάνή ; έρώτησε ό δήμαχος.
— Άπό έκεΐνο τό μαυριδερό έκεϊ ψηλά, βλέπετε ; Γλύ- 

στρησα άπό κεί πάνω και βρέθηκα κάτω βαρδύς πλατύς.
Λέγοντας ό μπάρμπα Στεφάνής έπερνε μιά πρέζα ταμπάκο 

καί ύστερα προσέθετε σιγά.
— Ξέρεις, κύρ δήμαρχε, τί παράδες μπορούσε νά βγάλη 

κανείς μ' αύτό τό δέντρο !
— Πώς αύτό ;
— Λ ! μά τή ψυχή τοΰ διαβόλου. “Αν οϊ κουφοί για

τρεύονται μέ τό γκρέμισμα άπό κεί πάνω ! . . . Καί είναι 
ένα σωρό κουφοί στό τόπο μας I . . .

Και μόνο μέ πέντε πεντάρες τό κεφάλι μπορεί κανείς νά 
πλουτίση.

— Μπρε! Καλή ιδέα! είπε ό δήμαρχος. Θά χρειαζότανε
Ομως νά κάναμε καμμιά δοκιμή γιά νά δούμε άν πιάνη 
σ' όλο τό κόσμο...........

— Αύτό βέβαια, συμφώνησε καϊ ό Στεφάνής. ΙΙρέπει 
νά δοκιμάσουμε.

— Τί λές, φέρνουμε τό κύρ Μαθιό, τόν μπαρμπέρη ;
— Ώρισμένως. Αξίζει τόν κόπο.
Προσκάλεσέ τον νά έλθη νά δοκιμάση τά κάστανά σου 

καί νά δή καί τό δέντρο σου.
— Θά τόν προσκαλέσω, διάβολε!

X

Ό κουφός ό μπάρμπα Μαθιός έδέχθη τή πρόσκληι
- . ·. · Ι’1·

μερικά καστανα ψητά 

καστανιά σέ γιάτρεψε, 

μπάρμπα Στεφάνής,

ήλθε στό Καζορδίτ, καί άφοΰ έφαγε 
πήγε νά ίδή τό περίφημο δέντρο.

— 'Ώστε ή τούμπα άπ ’ αύτή τή 
μπάρμπα Στεφάνή ;

— Ναί γέρο μου, τού φώναξε ό 
μέσα στ’ αύτί.

— ’A !..........Καί άπό ποιό κλαδ. ,
— Νά άπό κείνο τό στραβό κεί πάνω...........
— ΤΑ θά πώ στόν κύρ Γιάννη τόν κουφό άν θέλη νά 

δοκιμάση.
'Ο κύρ Γιάννης τήν άλλη Κυριακή ήρθε, έφαγε μερικά 

κάστανα καί άμα είδε τό ύψος, είπε οτι θά κάνη κουβέντα 
στόν κύρ Νικολάκη, τόν τσαγκάρη— ξεύρεις σ' έκεΐνον πού 
δέν άκούει κανόνι άμα πέφτει.

— Καί θά μοΰ δανείσης ενα στρώμα ; ρώτησε ό κύρ 
Νικολάκη;, άμα είδε τό κλαρί.

— Καί βέβαια........... πώς όχι !.............
Ή κυρία Στεφάνή έβαλε ένα στρώυα κάτω άπό τή 

καστανιά, στή θέσι άκριβώς ποϋ είχε πέση ό άνδρας της, καί 
ό κύρ Νικολάκης άνέβηκε' μόλις όμως βρέθηκε έκεϊ πάνω 
φώναξε:

— Θά φέρω τόν Γεράσιμο τό Τσανάκη.
Αύτός δέν ήταν άκόμη τέλεια κουφός, άκουγε άκόμη τά 

τάλληρα' μόλις ήλθε έφαγε κάμποσα κάστανα, τράβηξε δύο, 
τρία κρασάκια στήν υγεία τής κυρας Στεφάνή καί κατόπιν 
άνέβηκε στή καστανιά ήρωϊκά.

— Θέλεις ένα στρώμα ; τυϋ φώναξε ό Στεφάνής.
— Στρώμα ; Τί νά τό κάμω ;............
Μπορεί τό γιατρικό νά μήν ένεργήση.........'Εσύ είχες ;
— "θζ>·
— Αί λοιπόν, τότε δέν χρειάζεται.
Ό κύρ Γεράσιμος ό Τσανάκης ήτανε ένας κοντούτσικος, 

ξεργακιανός καί ελαφρός σάν πούπουλο. Τί θά πάθαινε πέ
φτοντας από κεί πάνω ;

— Προσοχή ! έφιόναξε κλείνοντας τά μάτια. Πήγαινε 
πάρα πέρα κυρά Στεφάνή.

’Ύστερα άπό δύο δευτερόλεπτα έσφιξε τά δόντια του. 
έπρόβαλε τά χέρια καί βούτηξε κατακέφαλα σάν σφουγγα
ράς .......... Βρέθηκε άκριβώς στό ίδιο μέρος ποϋ είχε πέσει
καί ό κύρ Στεφάνής.

— Λϊ γέρο μου, πώς πάει; τόν έρώτησαν τήν ώρα ποΰ 
τόν έσήκωσαν.

— Καλά.
— Άκοϋς καλλίτερα;
— Μού φαίνεται.
— Θά σοϋ ρίξουμε βεντούζες τώρα έπρότεινε ή κυρά 

Στεφάνή.
Τοϋ έρριξαν βεντούζες.
Ύστερα, γ<ά δοκιμή, χωρίς νά τόν προειδοποιήσουν, 

έρριξαν μιά πεντάρα κάτω.
Ούτε πήρε κάν χαμπάρι, ό κύρ Γεράσιμος.
"Ερρ ξαν ένα δίφραγκο. Τίποτε.
— Μπα! Θέλει κάνα δυό μέρες άκόμα. είπε ό μπάρμπα 

Στειανής· άιντε σπίτι σου.
Τήν άλλην εβδομάδα 'ο κύρ Στεφάνής πήγε στό σπίτι 

τοϋ πριότου του πελάτη. Τόν έδέχθησαν κάπως όχι καλά.
— 'Ορίστε I Ιδέες ποϋ σούρχονται βλάκα! τοϋ έφώναξεν 

ή γυναίκα τού Γερασίμου. Θά δής ! Θά σοϋ κάνομε αγωγή ! 
Ό άντρας μου ούτε τά τάλληρα δέν άκούει τώρα.

— Δέν είναι δυνατόν.
— Δοκίμασε θά δής
Έδοκίμασε. Πραγματικώς δ κουφός ούτε κάν κουνήθηκε.
— Διάβολε, διάβολε ! είπε, ό μπάρμπα Στεφάνής ρίχνον

τας κάτω τή σκούφια του.
Έπειτα φιλοσοφικά:
— Τί τά θέλεις κυρά μου. "Αφησα πέφτοντας τήν κου

φαμάρα μου στή ρίζα τού δένδρου. Ό άνδρας σου πέφτον
τας θά τήν άρπαξε. “Εννοια σου και θά σοϋ στείλω ένα 
πανέρι κάστανα τήν ερχόμενη Κυριακή, συνεπέρανε ό 
Στεφάνής' γίνονται αριστούργημα βραστά.

Καί γύρισε στήν καστανιά του, ποϋ τά τελευταία κάστανα 
εξακολουθούσαν νά τοϋ κάνουν κόρτε

(Μβτάφραοις GEM.)
β

ΗΡΘΕΣ

Ήρθες καί ξανάρχισε καί πάλι ή ξαστεριά, 

ήρθες καϊ τά σύγνεφα σκορπίστηκαν καί πάλι, 
ήρθες καϊ λιγόστεψε ή ψύχρα τοΰ βορριά 

κι' δλα τον καλοκαιριού γυρίσανε τά κάλλη.

Ήρθες κι' όλογάλανος φαντάζει ό ουρανός, 
χύθηκε στή θάλασσα μαγευτική γαλήνη . 

ήρθες καϊ ξανάλαμψε και πάλι ό Αυγερινός 

ήρθες καϊ μέ μάγεψες, χρυσό μου Καναρίνι.

Ήρθες κ' ή πανσέληνος φωτίζει γελαστή 

κι' όλα τ' άστρα γύρω της λαμποκοπούν κ' έκεΐνα. 

’Ηρθες', καλώς ώριοες, μικρή μου λατρευτή.'.'... 

Άχ .' πώς οέ περίμενε λαχταριστά ή ’Αθήνα .. .

ΙΟ. ΧΕΛΜΗΪ

- ΜΑΤΙΝΑΤΑ -
Κοιμβτ' ή πλάση- τοΰ Μαγιού τ’ αγέρι τή μυρόνει.

Γλυκά λαλεΐ τ' αηδόνι, 

κρυμένο στά κλαδιά , .

Τ' Αστέρια τρέμουν τ' ουρανού, κί άπ' τό βουνό μέ χάρι, 

προβαίνει τό φεγγάρι, 

οέ μαγική βραδεία I.. .

Ώ, ξύπνα ' Μέ τής άνοιξης, άγάπη μου, τά κάλλη, 

σάν άδελφή της άλλη, 

ν' άλλ.άξης δυό φιλιά .'. ..

Στήν δψι σου τήν πρόσχαρη, πού λάμψι χύνει τόση, 

θαρρώ, θά ξημερώοη, 

νά ψάλλουν τά πουλιά.'

ΑΝΑΡΧΑΣ ί ΚΙΚΟΛΑΡΑΖ
Κατά παράκληαιν πολλών άναγνωστών μας ίζητήσαμεν άπο τόν 

κ. Νικολάρα το άνω ποίηιια, Λ όποιος πολύ εόχαρίστως μας τό ίόωοβν. 
•Επί τών στίχων αύτών ό ποιηιής καί μουσικός συγχρόνως, έχει συν· 
θέσει τήν γνωστήν ματινάτα.
ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ΣΚΙΤΣΑ

ΦΟΥΡΤΟΥΝΑ
Τό βαπόρι, σκίζοντας μέ μανία τή φουρτουνιασμένη θά

λασσα, τραβά ολοένα μπροστά και μέσα στή νυκτερινή σιγα
λιά, ποϋ αγωνίζεται ανώφελα νά πνίξη τήν μανιασμένη βοή 
τής φουρτούνας, άκούεται σάν φωνή θριάμβου, σάν βογγητό, 
τό μούγκρησμα τής μηχανής . . .

"Οπως ένα θεριό, ποϋ παλεύει μεσ' τά νύχια τοϋ χάρου 
καϊ βογγά καϊ χτυπιέται κι' όλο ένα πέρνει δύναμι άπ' τή 
θωρειά τής νύκτας, ποϋ τό προσμένει, καϊ τρέχει κι' όλο 
τρέχει γιά νά τή φτάση. έτσι καϊ τά σίδερα ποΰ τά εμψυ
χώνει ό νοϋς μέ τή δύναμι τοϋ ατμού, βογγοϋν καί παλεύουν 
κι’ όλο γυρνούν καί χτυπιούνται κι’ άνεβοκατεβαίνουν, σάν 
άνθρώπινα μπράτσα, ποϋ προσπαθούν νά πάρουν τό θύμα άπό 
τά δόντια τοϋ θεριού . . . τής θά/αστας.

Οί ναύτες όλοι, κρυμμένοι στις μικρές καμπίνες τής πλώ
ρης, οέν τολμούνε νά ξεμυτίσουν, μή τούς συνεπάρουν τά 
κύματα, ποϋ περνούν καβαλλητά τ’ αμπάρια... Ό καπετά
νιος. κλεισμένος καλά μέσ ’ τό μικρό καμαράκι τής γέφυρας, 
παρακολουθεί μ’ένα κιάλι στό χέρι μπροστά στό μπούσουάα 
τήν πορεία τού βαποριού, προσέχοντας μέσ' τή φουρτούνα 
ν άγναντέψη μακρυά κάποιο φώς, ποϋ προσμένει...

Μέσ’ τή τιμονιέρα ένα; ναύτης κρατά γερά στά χέρια του 
τή ζωή. Κι'ολόρθος μέσ'τό δαιμονισμένο ταλάντευμα τού 
βαποριού, μέ τό μάτι καρφωμένο στή μαγνητική βελόνη, 
φαίνεται σάν νά τρέμη, μή κάνα αδέξιο γύρισμα τής μικρής 
ρόδας ποϋ κρατά, διώξη τή ζωή τοϋ βαποριού καί τών συν
τρόφων του άπ ’ τά χέρια του καί τή στείλη μέσα στά κύ
ματα νά βρή τή γαλήνη

Γαλήνη... Γαλήνη γιά τούς ναυτικούς είναι, όπως γιά 
μας ή φουρτούνα. Θέλει τή ζωή του, γιά νά τήν έχη στή 
φουρτούνα. Τότε νοιώθει πώς ζή. Κι' είναι άλήθεια πώς 
δέν νοιώθει κανείς πραγματικά τή ζωή. παρά σέ μιά μεγάλη 
περιπέτεια. Ή γαλήνη είναι φουρτούνα γιά τή ζωή τής 
περιπετείας .. Γι’ αύτό ό τιμον έρης θωρεί τή μανιασμένη 
θάλασσα μέ τό βλέμμα, τό γεμάτο στοργή, μέ τό όποιον 
έμεϊς κυττοϋμε τά ήσυχα νερά μιάς λίμνης..

Ή μηχανή βογγα.
Πειραιεύς τλκηι ι. ΠΑΠΑβΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΕΑΙ Θ: Ε Ρ Α Π Ε I A I
ΕΝ ΤΠ. ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕνΤΗΡΙΟι

X. ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΥ Τ. ΫΦΗΓΗΤΟν
θεραπεύονται τά νευρικά νοσήματα. Ή έπιληψία (σελη

νιασμός) είδικώς, άποτελέσματα θαυμάσια 13 έτών. Κέκτη- 
ται τό τελειότερον Ήλεκτροθεραπευτήριον τής 'Ανατολής 
διά τήν θεραπείαν τής Άρτηριοσκληρώσεως, ΆρΟρίτιδος κλπ. 
κα'ι τό τελειότερον σύστημα ’Ακτινών Ραΐντγκεν.—Όδός Πει
ραιώς ίο. Τής άνικανότητοτ καί έκσπερματώσεως (δία άλως 

θεραπεία μέ έκπ/.ηκτικά άποτελέσματα.
13
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Λόγω σωρείας επιστολών τάς όποιας έλάβομεν πανταχό- 

θεν, ζητουσών τήν παράτασιν τής αποστολής προτάσεων 

διά τήν εκλογήν ανταποκριτών, λόγω τοΰ μικρού διαστή. 

ματος αντής και ένεκα τής καταστάσεοις καί τών δυσκο

λιών τής συγκοινωνίας, παρατείνομεν αυτήν μέχρι τής 31 

Αύγούστου, συμπεριλαμβανομένης. Ή παράτασις αϋτη 

είνε ό'ρ<στικώς ή τελευταία.

Άπό τής πριότης ήμέρας Γης έκδόσεως τής ■ Εικονογραφη
μένης. πλεϊστοι άναγνώσναι της έκ τών έπαρχιών έγραψαν 
ζητοΰντες νά γίνουν άνταποκριταί της, κατά τό σύστημα, τό 
όποιον επικρατεί εις τά άλλα 'Ελληνικά περιοδικά. Είς τά 
γραφεία μας εξακολουθούν νά καταφθάνουν καθ’ έκάστην 
σωρεϊαι επιστολών άπό όλα τά μέρη, διά τών οποίων άναγνώ- 
σται τοϋ περιοδικού ζητούν νά γίνουν άνταποκριταί αυτού. 
Κατ’άρχάς εϊχομεν λάβει τήν άπόφασιν νά μή δεχθώμεν 
ούδένα ανταποκριτήν, έπειδή <> διατιθέμενος χώρος ύπό τού 
περιοδικού, δέν επιτρέπει τήν άπασχόλησιν σελίδος μέ τάς 
ανταποκρίσεις. Άλλ’ ή επιμονή τών αναγνωστών μας, μάς 
ήνάγκασε νά προβώμτν είς τήν θυσίαν τοΰ άπαιτουμένου 
χώρου, ό όποιος όμως Οά χρησιμοποιηθή κατά τρόπον πρω
τότυπον έντελώς καί θά προκαλέση καί τό ενδιαφέρον όλων 
τών αναγνωστών, έκτός τού στενού κύκλου, τόν όποιοι1 ένδια- 
φέρει μία τέτοια άνταπόκρισις. Α! ανταποκρίσεις δηλαδή, αί 
όποΐαι θά. στέλλωται πρός τήν Έίκονογραφημένην» πρέπει 
νά είνε σύντομοι, νά. μή υπερβαίνουν τάς δύο σελίδας χάρτου 
συνήθους επιστολικού καί νά άναφέρωνται είς γεγονότα, τά 
όποια ήμπορούν νά ένδιαφέρουν όλον τό αναγνωστικόν κοι
νόν τού περιοδικού. Κάθε πόλις καί κάθε περιφέρεια παρου
σιάζει πολύ συχνά μικρά έ.τεισοδιάκια, περίεργα, πρωτότυπα, 
αστεία, τά όποια γραμμένα μέ χιούμορ ήμπορούν νά σταθούν 
εϊς 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 υποανταποκριτού 
καί νά τάς στέλλουν καί μέ φωτογραφίας σχετικάς. έάν εϊνε 
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 τού περιοδικού. Μέ τάς ανταποκρίσεις 
αύτάς επιδιώκεται κυρίως νά γίνη γνωστόν εις τόν λοιπόν 
κόσμον κάτι εξαιρετικόν καί πρωτότυπον.

Προσέξετε λοιπόν τώρα νά ίδήτε τί θά κάμετε. ’Εν πρώτοι: 
εϊς έκάστην πόλιν δέν Οτι άφεθή ελεύθερον τό στάδιον τοΰ 
άνταποκριτοΰ, άλλά Οά εκλεγούν δύο μέν άνταποκριταί διά 
τάς μεγάλος πόλεις καί ένας διά τάς μικρός, εξαιρέσει τών 
Αθηνών καί τοΰ Πειραιώς οπού θά εκλέγουν ίο, διά ψή
φων, όπως εκλέγονται οί βουλευταί. Οί άνταποκριταί αύτοί 
θά έχουν είς τήν δικαιοδοσίαν των ολόκληρον περιφέρειαν, ή 
όποια θά καθοριοθή βραδύτερον καί εϊς τά διάφορα χωρία 
καί κωμωπόλεις τής όποιας θά εκλέξουν αυτοί ίδικούς 
τους άνταποκριτάς έξαρτομένους άπό αύτούς. Αί λεπτομέρειαι 
τής εκλογής τών ύποανταποκριτών, ας τούς εϊποΰμεν έτσι, θτί 
κανονισθοΰν άργότερον.

Διά νά γίνη ή έκλογή πρέπει προηγουμένως νά γίνη ή άνα- 
κήουξις τών υποψηφίων. Τήν άνακήρυξίν των θά τήν κάμη ή 
•Εικονογραφημένη, ύπέχουσα τόπον τού Πρωτοδικείου τρό
πον τινά. Άλλά διά νά γίνη ή άνακήρυξις τών υποψηφίων 
πρέπει καί αύτοί νά κανονίσουν μερικός λεπτομέρειας, όπως 
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 3 ' Αϋγούστου 
δ. γμα τού τί είμπορεϊ νά γράψη, έκλέγων ώς θέμα, ένα άπό 
τά θέματα,ποΰ υποδεικνύονται άν' :έρω διά τήν άνταπόκρισιν 
καί νά συνοδεύση αύτό μέ μίαν δραχμήν εις γραμματόσημα. 
Αύτά τά δείγματα θά έξελέγξωμεν ημείς καί όσα ευρωμεν έν 
τάξει δηλαδή οοα πληρούν τούς άνωτέρω όρους θά άνακηρύ- 
ξωμεν καλά καί οί άποστείλαντες Οά άνακηρυχθοΰν υποψήφιοι.

'Επειτα θ’άρχίση ή εκλογική κίνησις. Τούς υποψηφίους 
αύτούς θά ψηφίσουν οί άναγνώσται μας τών περιφερειών είς 
τάς όποιας έξελέγησαν. Ή ψηφοφορία θ' άρχίση άμέσως μετά 
τήν άνακήρυξίν τών υποψηφίων δηλαδή τήν πρώτην εβδο
μάδα μετά τήν 3> Αύγούστου. Δέον νά σημειωθή έδώ, ότι τό 
σύστημα τής ψηφοφορίας τών άνταποκριτών είσήγαγεν έν 
Ελλάδι πρώτη ή «Εϊκονογραφημένη» διά τού έκδιδομένου

ΑΡΤΕΜΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ό'ΠΛΟΜΑΤονχοΣ μαία
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κατά τό iguS παραρτήματος της .Πανόραμα τών Κυριών·. 
Αί λεπτομέρειαι τής ψηφοφορίας θά κανονισθοΰν έν καιρφ.

Μετά τό πέρας τών εκλογών θά άνακηρυχθοΰν οί έπιτυ- 
χόντες άνταποκριταί. Κάθε ανταποκριτής άνακηρυσσόμενος 
θά λάβη ίδικόν δελτίον άναγνωρίσεως. Διάρκεια τών καθη
κόντων έκάστου άνταποκριτοΰ θά είναι έτησία, μετά τό πέρας 
τής οποίας θιί γίνωνται νέαι έκλογαί.

"Εκαστος άνταποκριτής θά μάς γράφη τακτικά άνταποκρί- 
σεις, σύμφωνα μέ τούς έκτιθεμένους όρους, θά έχη δωρεάν 
είσοδον είς τά θέατρα καί είς τάς δημοσίας έορτάς δυνάμει 
τοϋ δελτίου καί Οά αντιπροσωπεύω έν γένει τήν Έίκονογρα- 
φημένην» εϊς κάθε ζήτημα καί εϊς κάθε περίστασιν, κατόπιν 
συνεννοήσεως μετά τής Διευθύνσεως,

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
’ Οδ. Καλλίνικον. Πάοαι αί έρχόμεναι είς τά γραφεία μας 

όρθαΐ λύσεις λαμβάνονται ύπ" όφει. Αί ίδικαί σας, <5ιά νά μή άνα- 
φέρωνται, Άτεται ΰιι δεν ήσαν όρθαΐ, ή δεν ελήφθηοαν, ή έλή- 

Ί θησαν έκπροθέσμως. Είς τήν β' σειράν Οά ληφθήτε ν.τ ΰψιι. 

Συστημένη επιστολή μετά τού περιεχομένου έλ,ήφθη.—’Ανω. 

νυμον. Ελήφθηοαν είς τά γραφεία μας 16 δελτία συμμετοχής 

εις τά μεγάλα δώρα μετά τον γραμμιιτ. άνευ ονόματος δμως. 

Παρακαλεΐται <> άποστείλας, νά στείλμ τά άνομα του, διά νάλάβη 

σειράν Αν Καρατζαν Εύχαριατοΰμεν θερμώς.—Π. Θαρ- 

ρουνιάτην. Ιι’ άνομα τού Ι-)εοϋ, τί Ακαταστασία είναι αυτή; 

ί/οιήματιι ανέκδοτα, διηγήματα, μυθιστορήματα, ρωμάνιοες, λύ

σεις, έπιστιιλή, δλα αύτά με μολύβι, με μελάνι, άι·άπο<5α, όρθά, 
αιενογραμμένα, μιοοσβνσμένα. 'Ολα όπως ήσαν έρρίφΟηοαν είς 

ιό καλάθι, διότι ήτο αδύνατον νά άναγνιοοθούν. //άρετε μία τάξι 

ιίς ιά χειρόγραφά σας. Τό κάθε θέμα χωριστά είς ιδιαίτερον 

κομμάτι χαρτιού. Γ. Πλατανιώτην. "Οχι οιι φαννάζεσθε 

' Ελήφθη μόνον εκπροθέσμως — Χρ. Κακαϊδήν. Ποιός ό λό

γος να γραηιετε τΰ όνομά σας γαλλιστί; Γιατί αυτή ή ξενομανία, 

εκεί πού δΐν υπάρχει λόγος;—’Αρ. Μπουντούρην. Σταλέντα 

διά διαγωνισμόν Ανταποκριτών έλήφθησαν, άνευ δείγματος όμως. 

Στείλατε δείγμα ίνα μή ά.τοκλ.εισθήτε. Συμβουλενθήτε δημο

σιευόμενους όρους —Κ. Μανδραπήλιαν Διότι ίλήφθη εκπρο- 

θέομοτς — Λημ. Κτέναν. Στείλατε ιίι rinaov λε.ττά 20 καί 

τΐ/ν διενθυνσίν σας. Λ. Οίκονομίδην. Τρεις δρ. άδετα, τέσ- 

σαρας δεμένα καί ,τίντε χρυσοδεμΰνα. Κων. Κούφιον. Αύσις 

έλήιγθη άνευ δελτίον. Στείλατε το. διότι θ' ά.τοκλεισθήτε 

άλλως. Αδα’Αγγελ. Βλασαοπούλον. Aiavευχαρίστως γίνεσθε 

δεκτή. Λ.'τοστέλλ.ετε τακτικά. — Θ. Στασινόπονλον. Αύσις 

άνι.υ δελτίου. Στείλατε το διά νά μή ά.τοκλεισθήτε. — Γ. Αν. 

Χιλίαρχον. Γίνεοθε ευχαρίστως δεκτός 'Αιιοστείλατε. — Λημ. 

Βλαγκόφτην. Ίο τεύχος ιής μηνιαίας ιού Ιουλίου εύρίοκειαι 

υ:τό έκτυ.τωοιΐ'. Ευθύς ώς έκδοθή, θά σας άποοταλή. — Ν. Β. 

Τοακαλάκην. Εύχαοιοτούμεν ά-τείρως. Στείλατε' κερί τών κυ

ρίων, οϋς αναφέρετε, δέν γνωρίζομέν τι — Ε. Κυπράκην. Καί 

ώς αγοραστής ίχετε δικαίωμα. Τοιαύτη στήλη υπάρχει Εύχα- 

ριοτοϋμεν θερμώς. Δ6α Αμ. Καλαΐς. Σταλέντα έλήφθηοαν, 

άναμείνατε ΐγκοιοιν. — I. Ζώγκαν. .Ιέ»· έχουν δίκαιον, διότι ή 

καθυοτέρηοις γίνεται ένεκα άνωτέρας ανάγκης. ιίαμβάνεται πάσα 

•ρροντίς, όπως μή γεννώνιαι παράπονα —Μ.Βαμβούρην, Θεοφ. 

Τξήμαν,Ά&. Ντινόπουλον, Θαν. Παπαδόπουλον, Νεράϊδα 

τοΰ Βουνού, Α&. Παπαμήτσον, Άθ. Στάμον, Κίμ. Γα- 
βανώζην. Ζητηθέντα φυλλάδια σάς έστάλησαν.—Λημ. Ζορ- 

unavov, Χρ. ΙΙαυλόπουλον, Έμμ. Καρακαλαν, Κ. Χανί- 

δην, Κ. Άντωνιάδην, Γεώρ. Σολωμόν, Δεσποινίδα"Ελδαν 

Λιβα&υνοΰ, Βασίλ. “Αγγελον, Γ 1/απαδόπουλον, Π. Θαρ- 

ρουνιάνην, Δημ. ΙΙαπανικολάου, Σ. Φόκον, Στυλ. Αυγου- 

στάκην, Κων. Πέχ, Μάρ. Κλάμμερ, Άδαμ. Μενεγάκην, 

Κων. Πατταϋ·εοφίλον, Θεοδ. Κωστόπουλον, Γεωρ. Σολω

μόν, Π. Μαρκέτον, Κ. Μανδραπήλιαν, Γεωρ. Χιλίαρχον, 

Δδα Αγγελ. Βλασσοπούλου, Τάκην, Ν. Τοακαλάκην, Δδα 

Αμ. Καλαΐς, Στελ. Κουρκουλάκον, Γ. Παπαντωνόπουλον, 

Βασίλ. ΙΙασχμδην, Άν. Καρατζαν, 'Ισιδ. Καραλήν Σταλέντα 

παρ’ υμών ΐλήφθηοαν. Είς τό προσεχές φελλόν θά ΐδήτε είς 

τήν στήλην τής ΐγκρίοεως εάν ενεκρϊθησαν.

ίΐωλεϊται υίκόπεδον μεγάλης έκτάσεως είτε ολόκληρον είΐε κατά 

τμήματα, κείμενον έν Π. Φαλήρω. Πληροφορίαι παρά τώ δίκη- 

γόρφ κ. Θ. Φαρμακοπούλω, Πανεπιστημίου 55, ώρρ 8-10 π.μ.

ΤΑ ΙΪΙΕΓΑΛΑ ΔΟΡΑ ΤΗΣ “ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ.,
Ή «Εικονογραφημένη» θέλουσα νά σημείωση καί ένα νέον 

σταθμόν, άπεφάσισε προβαίνουσα είς μίαν μεγάλην Ουσίαν 

νά δωρήση εϊς τού: άναγνώστας της ένα δώρον, τό όποιον 
Οά πάρη έκεϊνος ποΰ θά εύνοηθή ύπό τής τύχης.

Τδ δώρον αύτό τής Εικονογραφημένης» είναι εν αύτο- 

κίνητον τής φημισμένης μάρκας «Peugeot» αξίας πραγμα

τικής : 4500 δρ. καινουργές καί πολυτελέστατοι'. Τό αύτο- 
κίνητον αύτό κάθε άναγνώστης μας μπορεί νά τό ίδή εϊς τό 
γκαράζ αύτοκινήτων τού κ. Π. Βλασσοπούλου έπί τής όδοΰ 
Σωκράτους 26.

Κάθε άναγνώστης τής «Εικονογραφημένης» έχει δικαίωμα 
νά άποκόπτη καθ’ εβδομάδα καινά άποστέλλη εϊς τήν «Διεύ- 
θυνσιν τής Εικονογραφημένης» τό εϊδικόν δελτίον συμμετο
χής ιιέχρις δτου συμπληρωθή ό αριθμός τών $2 δελτίων.

’Εντός τού φακέλλου θά ύπάρχη μεθ' έκάστου «δελ
τίου συμμετοχής» καί τό όνομα καί ή διεύθυνσις τού άπο· 
οτέλλοντος. "Εκαστον δελτίον πρέπει νά συνοδεύεται άπα- 
ραιτήτως μέ ενα ΙΟλεπτον άσφράγιστον γραμματόσημου.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΔΩΡΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1916 - ΑΡΙΘ. 17

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

Οί συνδρομηταί τής εβδομαδιαίας «Εικονογραφημένης, 
έχουν τό δικαίωμα νά συμμετάσχουν είς τά δώρά μας, χωρίς 
νά αποστέλλουν δελτία καί γραμματόσημα. ’Εξαιρούνται οί 
γινόμενοι συνδρομηταί κατόπιν βραβεύσεως, οΐτινεςύπο- 
χρεούνται νά συμμορφωθούν μέ πάντας τούς άνωτέρω όρους.

«
ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΜΑΣ

Β ΣΕΙΡΑ Άριθ. 7.
......................=Ήρως αρχαίος 

.................. = Προφήτης 

............ =Όρος Ιερόν

... = Σύνδεσμος
. . = Ζώον
. = Σύμφωνον

Καθέτως άναγινώσκονται τά αύτά._
Λύσεις γίνονται δεκταί μέχρι τής εσπέρας τής μεταπροσε- 

χοΰς Τρίτης ιό Αύγούστου, συνοδευόμεναι ύφ’ένός δεκάλε
πτου γραμματοσήμου καί τοΰ σχετικού δελτίου.

ί ΔΕΛΤΙΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ί 
: Β' ΣΕΙΡΑ.-ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1916 ”
• ? Γ ·.·.·.··.·.· · ··:·:· ·:·:·:·:··;·:·:· ·.·:·:·♦:· ·:·:· ······ · ·.·· ·.· ·:···· · « · «·;·:·’

Α' Βραβεία ώρίσθησαν τρία διά κλήρου. Ό πρώτος έξα- 
χθησόμενος λαχνός θά λάβη ι έτησίαν συνδρομήν, τής μη
νιαίας < Εικονογραφημένης» καί τής εβδομαδιαίας έκδόσεως 

καί έν τετράδραχμον λαχεϊον τού Έθν. Στόλου. Ό δεύτερος 
μίαν έτησίαν συνδρομήν τής μηνιαίας «Εικονογραφημένης» 
καί έν 'ίίμερολόγιον ’Εγκυκλοπαιδικόν Βρετού. Καί ό τρίτος 
μίαν έτησίαν συνδρομήν τής έβδομαδ. «Εικονογραφημένης» 
καί έν Εγκυκλοπαιδικόν Ημερολόγιου Βρετού.

Β' Βραβεία. Είς τό τέλος τής σειράς θά γίνη δευτέρα κλή
ρωσες μεταξύ εκείνων, οΐτινες έλυσαν όλους τούς διαγωνι
σμούς τής σειράς, ή έν έλλείψει τοιούτων, έκείνων, οΐτινες 
έλυσαν τού; περισσοτέρους. Τά βραβεία τής δεύτερος αύτής 
κληρώσεως θά δημοσιευθώσιν είς τδ τέλος τής σειράς.

«
ΛΥΣΕΙΣ TQN ΔΙΑΓΟΝΙΣΜΑΝ ΤΟΥ ΙΓ’ ΚΑΙ ΙΔ’ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ

Τοΰ ΙΓ'. Ή μητέρα τών παιδιών φαίνεται, έάν άντιστρέ- 
ψωμεν τήν εϊκόνα, ούτως ώστε ή κορυφή αύτής νά γίνη, βά- 
σις. Ή κεφαλή σχηματίζεται μεταξύ τής ράχεως τής πρώτης 
χήνας καί τής βάσεως τών δύο πρώτων δένδρων. Τ<ί ένδύ- 
ματά της σχηματίζουν οί κλάδοι τών δύο άνωτέρω δένδρων.

Τήν λύσιν ταύτην άπέστειλαν οί εξής:
Θεοδ. Στασινόπουλος, Κων. Νάκου, Μαργαρό) Γ. Κοτζιά, 

Γ. Άνδρικόπουλος, Νικ. Λαδόπουλος, Άδάμ Μενεγάκης, Ν. 
Φασιανός, ’Ιωσήφ Κιάππε, Ν. Γ. Μαυρογεώργης, Άδριάνα 
Δελατόρα, Γεώργ. Δεληγιάννης, Σπ. Λούζης, Άλ. Λάμπρου, 
Δημ. Ζαγανιάρης, Ίω. Ζουλίδης, Ν. Παλαιολόγος, Κων. Κού
φιος, Γ. Διαμαντόπουλος, Χαρ. Μητρόπουλος, Ζ. Ζοίγκας, Ε. 
Κυριακής, Κ. Κυριακόπουλος, Χρ. Κσκαϊδής, Κατίνα Άγγε- 
λοπούλου, Μαρία Πιπίνου, Κ. Βασιλάκος, Ν. Άδαμόπουλος, 
Γεώρ. Σταματόπουλ.ος, Χαρ. Διαπούλης, 1. Μ. Φραντζεδάκης, 

Δ. Σαράβας, Ν. Α. Μπέτσης, Μ. Γιαμπανάς. Π. Θαρρουνιά- 
της, Άγ- Σιμιτσούλης, Δ. Ν. Χριστοδο.λόπουλος. Γ Δικαιά- 
κος, Καίτη Παρθενοπούλου, Στ. Φραγκουλής, Πλ. Λυρτζής, 
Μιλ, Βιθυνός. ’Οδ. Καλλίνικος. Λ. Ζιούνας, Κων. Κίνας, Σπ. 
Λαμπρόπουλος, Γ. Παπαθεοφίλου.

Γενομένης κληρώσεως, μεταξύ τών άνωτέρω, έκέρδισαν:
1. — Νικ. Παπαδόπουλος έκ Καλαμών, μίαν έτησίαν συν

δρομήν τής μηνιαίας «Εικονογραφημένης» καί τής εβδομα
διαίας όμού καί έν τετράδραχμον λαχεϊον τοΰ Έθν. Στόλου.

2. — Ίω. Ζουλίδης έκ Χαλκίδος, μίαν έτησίαν συνδρομήν 
τής μηνιαίας «Εικονογραφημένης» καί έν εγκυκλοπαιδικόν 
ημερολόγιου Βρετού.

3. — Μαρία Πιπίνου έκ Πειραιώς, μίαν έτησίαν συνδρο
μήν τής έβδομαδιαίας «Εϊκονογραφημένης» καί έν εγκυκλο
παιδικόν ήμερολόγιον Βρετού.

Τοϋ ΙΔ'. Πυραμίς: Ρ
ΐΚΩΣ 

ΘΑΣΟΣ 
ΠΟΛΙΤΗΣ 

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
Τήν λύσιν ταύτην, ορθήν, πληρούσαν τούς όρους, άπέστει- 

λαν οί εξής:
Δημ. Σαράβας. Γεώργ. Πετρίδης. Ίω. Φραντζεδάκης. Άν. 

Μενεγάκης, Μιχ. Γιαμπανάς, Γ. Γρέκοβιτς, Μιχ. Βιθυνός, 
Όδ. Καλλίνικος. Ίω. Σαμουήλ, Γ. Κατινιώτης, Π. Βακαλό- 
πουλος. I. Ζαγανιάρης. Ίω. Χρόνης, Ξ. Φραγκίδης, Δημ. Χρι- 
στοδούλόπουλος, Χαρ. Διαπούλης, Νικ. Παπαδόπουλος, Ν. 
Άδαμόπουλος. Δημ. Παπανικολάου, Έμμ. Καρακαλάς.

Γενομένης κληριόσεως μεταξύ τών άνωτέρω. έκέρδισαν: 
ί. — Νΐκος Παπαδόπουλος έξ Άρτης, μίαν έτησίαν συν

δρομήν τής μηνιαίας «Εϊκονογραφημένης» καί έν τετράδρα
χμον λαχεϊον τοΰ ’Εθνικού Στόλου.

2. —Γεώρ. Πετρίδης έξ Αθηνών, μίαν έτησίαν συνδρομήν 
τής μηνιαίας «Εικονογραφημένης» καί έν Εγκυκλοπαιδικόν 
Ήμερολόγιον Βρετού.

3. — Ίω. Σαμουήλ έξ Ίωαννίνων, μίαν συνδρομήν έτησίαν 
τής έβδομαδιαίας «Εικονογραφημένης» καί έν Εγκυκλοπαι
δικόν Ήμερολόγιον Βρετού.

Παρακαλοΰνται οί βραβευθέντες, όπως μάς στείλωσι τάς 
ακριβείς διευθύνσεις των. ίνα λάβουν τά κερδηθέντα.

«
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ (προς 5 λεπτά η λεξις)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 0 “ΑΡΗΣ,,
Ίδρύθη έν ΆΟήναις σύλλογος ύπό τήνεπωνυμίαν ό “Αρης».
4°> Μηνιαίος Διαγωνισμός:

ι) Φωνηεντόλιπον. Θν-σκ- -π-ρ π-τρ-δ-ς
2) » Ζ-τ- -Ρ-Σ
3) Ποια πόλις τοΰ νομού "Αρτης, άναγραμματιζομένη, γίνε

ται άριθμός:
"Οροι: Λύσεις δεκταί μετά εικοσάλεπτου ασφράγιστου γραμ- 

ματοσήμου μέχρι 3ιη? Αύγούστου. Λύτης ό λύων δύο.
Βοαβεϊα : ι) δρχ. 12, 2) δρχ. 8, 3) τετράδραχμον λαχεϊον, 

4-6) μυθιστόρημα. 6-12) μονόδραχμον λαχεϊον.
Τοέξατεεεε. Αγοράσατε 2$)λεπτα λαχεία. Κέρδη καταπλη

κτικά. Κλήρωσις γενήσεται 24’1ν Σεπτεμβρίου.
Ζητούνται πανταχόθεν αντιπρόσωποι μέ μεγάλα κέρδη. 

Δικαίωμα άντιπροσωπείας δραχμή μία.
Σπεύσατεεεε, έγγραφεϊτε συνδρομηταί.,
Διεύθυνσις: Σύλλογον «Άρην» Ρ. R. ’Αθήνας.

’Αγαπητέ Βρείτε Πρωτοψάλτα.

«Συγχαίρω υμάς δΓέκτέλεσιν ύποσχέσεών σας. Έσω ύγιής. 
Καλήν διασκέδασιν. Μετ’ αγάπης ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ

ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Κύριε Βρατσάνε,

Τό σταλέν ύπό τού 'κ. 3. Κ. Φραγκίδη καί ,δημοσιευθέν είς 
τό ύπ’ άριθ. ·5 φΰλλον τής «Εϊκονογραφημένης» είς τήν 12 
σελίδα (Άπό παντού καί άπ’ όλα) κάτωθεν τοΰ ύπό τόν τίτλον 
τΚαιροσκοπία τοΰ κ. Χανίδου δεύτερον ανέκδοτόν του, έχει 
δημοσιευθή κατά τό 1913 ύπό τόν τίτλον (Άπάντηοις πλη- 
ρωμένη) ύπό τού κ. Σ. Γαμβρούλη εϊς τό περιοδικόν Παρ
νασσός». Επειδή όμως αγνοώ τήν ημερομηνίαν τοΰ περιοδι
κού, ένεκεν απώλειας του έξωφύλλου του, είμαι πρόθυμος νά 
σάς στείλω τό φΰλλον, εϊς ό έδημοσιεύθη ύπό τοΰ κ. Σ. 
Γαμβρούλη, είς πρώτην περίπτωσιν, καθ’ ήν ό κ. Φραγκίδης 
ήθελεν δικαιολογηθή. "Ολως πρόθυμος θεοδ. φραγκιλι

^Κατόπιν τούτου, ό κ. Φραγκίδης χάνει τό δικαίωμα νά δη- 
μοσιεύη εϊς τήν «Είκονογραφημένην».
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Η |“ΕΠΙΟΕΠΡΗΣΙΣ., ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΝ ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑΝ

Αφον ό. χωροφύλακας Jrof ηνκϋμα ■ ίής« ψαλίδιβί 
Ό ουγγραφεύς έφέίος, γυμνή μάς νήν σΕρβίρ^!


