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ΔΙΑΤΙ ΛΥΣΣΑ;
Δέν rival, ούτε τό Άλγος τής 'Ελληνικής ψυχής έπί τή 

καταπατήσει τοΰ Ελληνικού έδάφους ύπό των Βουλγά

ρων, ούτε ή έπιθυμία τής δοκιμής τοΰ φρονήματος τοΰ 

Ελληνικόν λαοΰ, τά αίτια, Άτινα προεκάλεσαν τό προχθε

σινόν συλλαλητήριον των Βενιζελικών. Ή μόνη αφορμή 

καί ή μόνη αίτια είναι <5 έπαναστατικός χαρακτήρ τοΰ 
άρχηγοΰ τών Φιλελευθέρων καί ή ακατάσχετος άρχομανία 

του. Τά έξελισσόμενα άπό μηνών γεγονότα, Απέδειξαν 

πόσον ό Άνθρωπος αυτός είναι επικίνδυνος διά τήν 

πατρίδα του, όταν εύρίσκεται έκτός τής αρχής. Και ό έπα

ναστατικός του χαρακτήρ άπεκαλύφθη πανηγυρικώς πλέον 

τήν παρελθοΰσαν Τετάρτην, δπότε εκμεταλλευόμενος τήν 

έξοδον τής Ρουμανίας, ήθέλησε νά έπιβάλη τήν θέλησιν 

του δι ένόπλου συλλαλητηρίου, μή διστάζων νά φθάση 

καί μέχρι αιματοκυλίσματος άκόμη καί εσωτερικού έμφυ- 

λίου σπαραγμού τοΰ 'Ελληνικού λαοΰ, &ν μή έπενέβαινεν 

ή σωφροσύνη τής Κυβερνήσεως Ζαΐμη. Τά δργανα τοΰ κ. 

Βενιζέλου έτόνισαν ύμνους διά τήν επιτυχίαν τοΰ συλλα

λητηρίου. Κατά πόσον ή επιτυχία αϋτη ενέχει στοιχεία 

αλήθειας καί πραγματικότητος ή τουναντίον, καταφαίνε

ται κάλλιστα έκ τής τελευταίας έπαναστατικής Απόπειρας 

τοΰ άνδρός. Έγεννήθη τό ζήτημα τοΰ δγκου τών δύο συλ

λαλητηρίων καί έξηντλήθη δλη ή ΐκανότης τών άρθρογρά- 

φων τών Βενιζελικών εφημερίδων, διά νά πεισθή δ λαός, 

δτι ή έπιτυχία τοΰ Βενιζελικοΰ συλλαλητηρίου ύπήρξε 

κολοσσιαία.

Διά τόν λαόν δέν υπάρχει καμμία άνάγκη ρητορικών 

λόγων Ό λαός εχει μάτια καί ΐδε άμφότερα τά συλλαλη

τήρια καί εκρινε. Άλλά διά τούς κακοπιστούντας υπάρ
χουν και Άλλα επιχειρήματα, πολύ Ισχυρότερα καί πειστι- 

κώτερα. Καί τά επιχειρήματα αυτά προκαλοΰμεν τόν κ. 

Βενιζέλον καί τούς δπαδούς του νά άντικρονσουν καί νά 

διαψεύσουν. Είναι αληθές ή δχι, δτι είς τό συλλαλητήριον 

έλαβεν μέρος τά δύο τρίτα τοΰ έν ’ Αθήναις καί Πειραιεΐ 

προσφύγων, μή έχόντων σχεδόν απάντων δικαίωμα ψήφου 

καί σιτιζομένων έξ Άνταντικών χρημάτων; Είναι άληθές 

ή δχι, δτι έργάται τής ηλεκτρικής 'Εταιρίας καί τών Άλλων 

έταιριών, παν άλλο ή Βενιζελικόν φρόνημα ξχοντες, 

ήναγκάσθησαν νά συμμετάσχουν τοΰ συλλαλητη

ρίου έπί ποινή αμέσου άπολύσεως, καί έδελεάσθησαν διά 

τής διανομής ταλλήρων καί εισιτηρίων τοΰ σιδηροδρόμου: 

Είναι άληθές ή δχι, δτι έπί τή αύτή απειλή ήναγκά

σθησαν αί έργάτριαι τοΰ Πειραιώς νά συμμετάσχουν 

καί αύταί τής πολυσυνθέτου Βαβέλ, ήτις συνεκεντρώθη 

πρό τής οικίας τοΰ άρχηγοΰ τών Φιλελευθέρων; Είναι 

άληθές ή δχι, δτι έδόθησαν χρήματα είς τόν δήμαρχον 

Πειραιώς, ΐνα διανείμη αύτά εις τάς απόρους οίκογενείας 

-ών έπιστράτων Πειραιώς, ώς δήθεν προερχόμενα έκ τοΰ 

Ταμείου τής περιθάλψεως, ΐνα διά τοΰ τρόπου αύτοΰ 

έξαναγκασθοΰν οί σύζυγοί των καί συμμετάσχουν 

τοΰ συλλαλητηρίου ; Είναι άληθές ή δχι, δτι πλεϊστοι έκ
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τών συμιιετασχόντων τοΰ συλλαλητηρίου ίσπευσαν ν' άπο 
χωρήσουν, πλήρεις άγανακτήσεως, δταν ό κ. Βενιζέλος 

ήρχισε ν’ άπαγγέλη τόν κατά τοΰ Στέμματος πλήρη ύβρεων 

λόγον του ; Ύπό τοιούτους δρους, είναι δυνατόν νά πιστευθή 

δτι ή συγκέντρωσις αϋτη έξεπροσώπει τό φρόνημα τοΰ 

λαοΰ καί είχε τό δικαίωμα νά έπιδώση τό υβριστικόν 

ψήφισμα είς τόν "Ανακτα, τό όποιον μάλιστα — ίιά να συμ- 

πληρωθή ή κακοήθεια — έστάλη είς τά άνάκτορα μέ τόν 

ύπηρέτην τοΰ φωτογράφου - όργανωτοΰ ;

*
’Ασχέτως δμως πρός τό συλλαλητήριον τής παρελθού- 

σης Κυριακής, διατί ό κ. Βενιζέλος λυσσή φθάνων χαί 
μέχρι έπαναστάσεως άκόμη, διά νά φθάση εις τήν Αρχήν 

καί έφαριιόση τό φιλοπόλεμου πρόγραμμά του, καθ’ δν 

χρόνον έξ Άλλου κόπτεται διά τήν έπελθοΰσαν καταστρο

φήν, ήτις κατέστησε τήν ‘Ελλάδα έντελώς Ανίκανον διά τήν 

πραγματοποίησιν τών Ιδεωδών της καί τήν ΰποστήριξιν τών 

συμφερόντων της έντελώς άδύνατον; Ποιος ό λόγος τότε 

τής προχθεσινής Απόπειρας, άφοΰ κάθε ευκαιρία έχάθη 

καί ή ‘Ελλάς είναι κατεστραμμένη; Καί ποια έμπιστοσύ- 

νην τοΰ 'Ελληνικού λαοΰ ζητεί, καθ’ δν χρόνον τοιοΰτος 

κακόπιστος καί Ανακόλουθος παρουσιάζεται;

ΤΟ ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πλούσια εϊς γεγονότα πολεμικά καϊ εϊς ζυμωσιν 
πολιτικήν Ιν τή Βαλκανική ή λήξασα έβδομός, τής 
πολιτικής καταστάσεοτς παραμενοΰσης στασίμου εις τά 
λοιπά πολεμικά μέτωπα. Ό πολεμικός όργασμός, δ 
Ιπικρατών έν Ρουμανία άπό καιροΰ, άπέληξεν εϊς τήν 
πραγματοποίησιν τής εξόδου τής Ρουμανίας έκ τής 
ούδετερότητος παρά τό πλευρόν τής Άντάντ καί εις 
τήν ίκανοποίησιν τών μόχθων καί τών προσπαθειών, 
αϊτινες κατεβλήθησαν συνεχώς έπϊ έν έτος τώρα διά 
τήν πρόσκτησιν καϊ τής Ρουμανίας εϊς τήν χορείαν 
τών δυνάμεων, αϊτινες πολεμούν μέ τούς συμμάχους 
τής Συνεννοήσεως. Ταυτοχρόνως μέ τήν Ρουμανικήν 
έξοδον, έκήρυξε τόν πόλεμον κατά τής Γερμανίας και 
ή ’Ιταλία. Τοιουτοτρόπως ή κατάστασις έν τή Βαλκα
νική, ή έπικρατοϋσα μέχρι τοΰδε, μετεβλήθη τελείως 
καϊ εϊς τήν μεταβολήν ταύτην δέν φαίνεται νά μεί
νουν τελείως άμέτοχα καϊ τά έλληνικά πράγματα. Ή 
συμμετοχή τοϋ Ρουμανικού στρατού, υπολογιζόμενου 
εϊς πεντακοσίας χιλιάδας άνδρών, εϊς τόν αγώνα τών 
Συμμάχων έν τή Βαλκανική κα'ι καθ’ δν χρόνον μάλι
στα τά Συμμαχικά στρατεύματα τής Βαλκανικής ΰφί- 
στανται πανταχόθεν τήν έπίθεσιν τών Γερμανοβουλ- 
γάρων, έκ πρώτης δψεως φαίνεται δτι ένισχύει καϊ 
βελτιώνει τήν θέσιν τών Συμμάχων καϊ έπιφέρει κλο
νισμόν εϊς τούς Γερμανούς κα'ι τούς συμμάχους των.

Άλλ’ είναι δυνατόν νά πιστεύση τις, έστω καϊ μικράν 
γνώσιν καϊ ιδέαν έχων τής Γερμανικής προβλεπτικό
τητας και τοϋ μέχρι σχολαστικότητος πλέον φθά- 
νοντος υπολογισμού καϊ τών παραμικροτέρων καϊ 
μάλλον ασήμαντων λεπτομερειών, είναι δυνατόν νά 
πιστεύση τις, δτι τύ Γερμανικόν Έπιτελεϊον δέν 
προεϊδε τά γεγονότα καϊ δέν έλαβε τά άπαιτούμενα 
μέτρα, διά τήν έξουδετέρωσιν τών έξ αύτών συνε
πειών; Και δταν, έχων τις ύπ'δψει του τ’άνωτέρω, 
θελήση ν’ άποφανθή έπϊ τών άποτελεσμάτων καϊ τών 
συνεπειών τής Ρουμανικής ύπέρ τής Άντάντ έπεμβά- 
σεως, δέν θά άναμείνη πρός τούτο τήν έξέλιξιν τών 
γεγονότων; 'Οπωσδήποτε δμως, τά Έλληνικά πράγ
ματα, δπως καϊ άνωτέρω έλέχθη, θά ΰποστοΰν άμέ- 
σους συνέπειας έκ τής νέας παρουσιαζομένης κατα- 
στάσεως, άναλόγως τής έξελίξεως, τήν δποίαν θά πα
ρουσιάσουν έντός δλίγου τά έν τή Βαλκανική γεγο
νότα καϊ έφ’ δσον έκ τής έξελίξεως ταύτης πρόκειται 
νά θιγοϋν, ή νά ωφεληθούν τά Έλληνικά συμφέροντα.

*

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΙΑΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Τί γεγονότα αυτή ή έβδομός! Μία νευρική ύπερδιέγερσις 

γενική. Ή ώραία ησυχία άπωλέσθη διά παντός, όπως καϊ τό 
ώραϊον τάλληρον πρό πολλού. Ξυπνώμεν μέ γεγονότα καί 
κοιμώμεΟα μέ νέα τοιαύτα καϊ κάθε στιγμήν μάς συγκλονίζε
ται τό νευρικόν σύστημα άπό νέας συγκινήσεις καί νέας ειδή
σεις. Ό κακός δαίμων πλανάται εις τήν διαυγή ατμόσφαιραν 
τής πρωτευοΰσης, τήν όποιαν σκεπάζει ό γλαυκός ’Αττικός 

| ουρανός καί ή έμφάνισίς του άνά πάσαν στιγμήν, άνά πάν
δευτερόλεπτον, οργιάζει είς βάρος τής ήσυχίας καϊ τών νεύ
ρων μας. Τίποτε πλέον δέν μάς μένει άπό τό παλαιόν ραχάτι 
καϊ τήν μακαριότητα τών τελευταίων έβδομάδων καϊ τό ολί
γον ύδωρ πού μάς προμηθεύει, δχιόκ. Μπενάκης πλέον, άλλ' 
ή εύσπλαγχνικη 'Αττική γή, δαπανάται είς τό άκόνισμα τής 
γλώσσης πρός συζήτησιν καί έπίλυσιν όλων τών σπουδαίων 
ζητημάτων, τών όποιων ή σκοτεινή σιλουέττα διαγράφεται 
εις τό βάθος τοΰ συννεφιασμένου πολιτικού όρίζοντος. Όλα 
τά πράγματα ήλλαξαν τήν οψιν τους καί αϊ συνήθειαί μας 
παρεσύρθησαν καί αΰταί μέσα είς τήν μεγάλην δίνην καϊ 
μετεβλήθηοαν κατά τρόπον, πού κατέστησαν αγνώριστοι καϊ 
έκεϊνο ποϋ χαρακτηρίζει τήν νέαν κατάστασιν εϊνε ή προ- 
σήλωσις τών οφθαλμών έπάνω είς τό εύτελές χαρτί τής έφη- 
μερίδος, άπό τό δποϊον ζητούμεν μίαν άκραν τού μίτου διά 
νά έπιπλεύσωμεν είς τόν τεράστιον λαβύρινθον τών γεγονότων.

*

Οί συμπολϊται καί οί κάτοικοι τών πέριξ λοιπόν, συνελα- 
λήθησαν κατ’ αύτάς καϊ ήκουσαν τούς άλλους νά συλλαλοϋν- 
ται καϊ νά λαλούν καί τό πράγμα θά έπαιρνε τόν κατήφορον, 
έάν δέν έπενέβαινεν ή Κυβέρνησις νά θέση τέρμα είς τά συλ
λαλητήρια. Ό Έλλην, βλέπετε, δέν έχει μονάχα τήν έπιθυ- 
μίαν νά λαλή μόνος του, άλλά θέλει καί άλλους νά τόν σεκον
τάρουν καί νά τόν άκομπανιάρουν. Έμαζεύθηκαν τήν μίαν 
ήμέραν οί όπαδοί μιάς ιδέας καί έξέφρασαν τά φρονήματα 
τους, καί τήν έπομένην οί άλλοι, γνήσιοι Έλληνες, άκολου- 
θοΰντες καϊ αύτοί μίαν ιδέαν, τήν άντίθετον άπό τούς πρώ
τους, έποίησαν καί αύτοί τό ίδιον. Λόγια, λοιπόν, 'λόγια 
άπό παντού καί άπό δλας τάς διευθύνσεις, έπιθέσεις, υπερα
σπίσεις, άντικρούσεις, κεραυνοβολισμοί, κατηγορίαι δι’ δλους 
καί δι’ δλα καί είς τό τέλος γενική ίκανοποίησις.

Είναι τόσαι αί άφορμαί, αί έπιβαρύνουοαι τόν Ελληνικόν 
τράχηλον άπό καιρού τώρα, ώστε νά ήτο άνάγκη νά φωνάξη 
μέ ολην τήν δύναμιν τών πνευμόνων του, νά διαμαρτυρηθή, 
νά βροντοφωνήση Τώρα, άν τά πράγματα ήλθαν λιγάκι ανά
ποδα, έπειδή άντί νά φωνάξη κατά τών έμπορων, τών παντο
πωλών καί _τών άλλων μεγάλων δυνάμεων τής άγοράς. πήρε 
ώς άφορμήν τήν πολιτικήν, έ μή τά πάρετε τοΐς μετρητοϊς, 
άφού εϊναι γνωστόν δτι είς τόν τόπον αύτόν συμβαίνουν τόσα 
περίεργα πράγματα, δσα δέν"συμβαίνουν όμού είς δλους τούς 
άλλους τόπους τής ύφηλίου. Τό γεγονός’εϊ ναι, δτι'.έπειτα άπό 
τόσα καί τόσα’ έπρεπε νά φωνάξωμεν καί νά συλλαληθώμεν.

Καί αύτό τό έπράξαμεν όμού μέ]τούς άλλους συμπολίτας καί 
μέ τό παραπάνω μάλιστα.

*
Χειροκροτήσατε λοιπόν άκόμη μίαν φοράν τόν κ. Ζυμβρα- 

κάκην, τόν μεγαν ηθικολόγον. Ή νέα αστυνομική του διάτα- 
ξις ήθικολογικόν αριστούργημα, ψυχολογημένου καί μελετη
μένοι. θριαμβεύει τόσον πολύ μάλιστα, ώστε τά πλεϊστα τών 
δυστυχισμένων οργάνων του κινδυνεύουν νά τσακωθούν άπό 
τό ξύλον τών συμπολιτών, οί όποιοι δικαίως Οά έξεγερθούν 
κατά τής διατάξεως αύτής. Έάν τυχόν έχετε σύζυγον, ή άδελ- 
φήν, ή έξαδέλφην, ή απλώς φίλην, κατά πιστήν τής λέξεως 
σημασίαν καί έχει τό άτύχημα νά εϊνε νέα, σπεύοατε νά τήν 
κλειδώσετε εις κανένα μοναστήρι, νά τήν σκλαβώσετε ύπό 
καμμίαν θεοφοβουμένην ήγουμένην, ή νά τήν περιορίσετε 
μέσα είς τό σπίτι σας. Διότι, έάν τολμήσετε νά τήν πάρετε 
μαζί σας καί νά κάμετε ενα περίπατον, άλλοίμονον καί είς 
σάς καί είς αύτήν. Ή ηθική τοΰ κ. Ζυμβρακάκη προσβάλλεται 
καί Οά τήν πάθετε. όπως τήν έπαθεν καλός συμπολίτης μας 
προχθές είς τό Φάληρον. Καί θά εόρεθή κάποτε κάποιος 
οξύθυμος καϊ σεμνότυφος άγριάνθρωπος μέ Ζυμβρακάκεια 
ένστικτα, ό όποιος θά θιγή καί θά προσκαλέση τόν πρώτον 
χωροφύλακα νά οάς συλλάβη άμηιοτέρους καί νά σάς όδη- 
γήσρ είς τό τμήμα. Ώ ήθική, ηθική τί υποφέρεις δυστυχι
σμένη έν πλήρει έλληνική πρωτευούση καϊ έν πλήρει είκοστώ 
αίώνι. ο ΡΕΤ.

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

Ηι ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ
Άποτραβηγμένοι στή γωνιά ένός άπό τά κεντρικώτερα ζυ

θοπωλεία, έκαθόμαστε χωμένοι στόν καναπέ, ρουφώντας ήδο 
νικά τόν βαρύν γλυκύν μας, ώσάν μακάριοι “Ελληνες πού 
εϊμεθα, άδιαφοροΰντες διά τήν ΰπαρξιν τής χώρας τών Μα

κάριον, άφού ζώμεν είς τό ιοστεφές Άστυ. "Ενας βαρύς γλυ
κύς ! τί. ηδονή! Καί νά βλέπης τούς άλλους νά πίνουν μπύρα. 
αύτή τί] μπύρα πού στέκει στό στομάχι σάν μολύβι. Αύτή τή 
μπύρα, πού τίς οϊδε σέ τί ούσίες όφείλει τή γεύσί της καί σέ 
τί άλλες τό χρώμά της. Διότι λόγφ τοΰ πολέμου, τά συστα
τικά τής μπύρας σπανίζουν· τό δέ άνθρακικόν όξύ, πού τής 
έδινε τή γεύσι καί τήν έκανε σχεδόν γιατρικό γιά τό στομάχι, 
δέν υπάρχει, καί τό άντικαθιστφ δ πεπιεσμένος άήρ. Καί 
δμως δ κόσμος πίνει μπύρα, δπως αύτοδηλητηριάζεται καί 
μέ τίς πάστες, ένφ τά φρούτα προβάλλουν προκλητικά άπό 
παντού, βαλμένα άσφυκτικά στά καλάθια, γεμάτα δροσιά, 
γλύκα καί άρωμα, άδολα, άγνά καί άνόθευτα. Καί τά ποτή
ρια τής μπύρας άδειαζαν τό ένα μετά τό άλλο, ένφ δίπλα μου 
κάποιος έτρωγε τήν κοπεγχάγην του μέ δρεξιν Γερμανού 
στρατάρχου. Τό βιολί τοΰ μαέστρου σκορπούσε τϊς σκανδαλι- 
στικές μελφδίες τοΰ Παριζιάνικου ρεπερτουάρ του, ένφ μία- 
μία, έμπαιναν ή γηραιές πεταλούδες τής ζωής καί προχωρού
σαν άνάμεσα στά τραπέζια μέ λυγίσματα, σκορπώντας ματιές 
καί μειδιάματα, ένφ τά ήλεκτρικά έφώτιζαν τά πρόσωπά τους 
πού έμοιαζαν προθήκες χρωματοπωλείου. Μάτια κουρασμένα, 
σβυομένα σάν λουλούδια, ποΰ τά έχει κάψει δ λίβας τού ’Ιου
λίου. έμισόκλειναν καί μέ τίς κόρες λοξά, προσπαθούσαν νά 
έκφράσουν τήν έπαγγελματική ματιά. ’Αλλ’ έμοιαζαν σάν με
ρικά παληά ταμπλώ, ποΰ _μόλις τ’ άντικρύσης, βλέπεις δτι 
ξεκαρδίζονται στά γέλοια, όσο δέ περισσότερο τά κυττ§ς νομί
ζεις δτι κλαίουν. Έπροχωροΰσαν κα'ι άντί νά προκαλοΰν, 
γεννούσαν άηδία σάν άρχαϊα προσωπεία ξαναβαμμένα, άλλά 
καί οίκτον γιά τήν μεγάλην τους προσπάθεια ν’ άρέσουν. 
Καί δμως αύτές δίνουν τή χαρά τής ζωής στήν ’Αθηναϊκή 
νεολαία. Μ’ αύτές έγλέντησαν οί παποΰδές μας, αύτές δια
σκεδάζουν καί μάς. Ξέρουν γενναιαλογικώς τόν χαρακτήρά 
μας κα· κατορθώνουν δ,τι άλλες, δέν θά κατώρθωσαν ίσως, 
άν καί δροσάτες, έμορφες καϊ πρό παντός νέες.

"Ολα αύτά δμως εϊνε σκέψεις, ποΰ ή πραγματικότης δέν 
άναλαμβάνει νά διαψεύση, μά ούτε καϊ νά έπαληθεύση, γιατί 
ή άλή θεία είναι, δτι λείπουν ή έμορφες μικρούλες, πού έπρεπε 
νά στολίζουν αύτά τά κέντρα τής ’Αθηναϊκής πρωτευοΰσης. 
Μά ξεχνάμε έκουσίως αύτή τήν άλήθεία, αύταπατώμενοι μέ 
τά όνειρο καϊ τίς φαντασίες, ποΰ χαρίζει δάφρός τής σαμπά
νιας, δταν σφίγγουμε αύτές, πού άν ό χρόνος τούς αύλάκωσε 
τήν έπιδερμίδσ. καϊ τούς ρούφηξε τή δροσιά, τό κινάβαρι καϊ 
τό πατσουλϊ τά άντικαθιστοΰν. Κα’ι οί γέροι ξοδεύουν, οί 
νέοι τσακώνονται άναμεταξύ τους καϊ οί έρασταί γλεντούν, 
ένφ;έμάς'έμάς μεθάει ή ορχήστρα, άφού'ή σαμπάνια μάς 
άποστρέφεται. Ε. Π.
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ΑΛΕΗΑΝΔΡβΥ ΔΦΥΜΑ

Μ Β^ΣΙΛΙΣΣ^ ΜΤ^ΡΓΚΩ
7'ό χρονικό τής Μόδας.

Διά τον πονόδοντον

_ —’Έπρεπε νά πής διά τάς έορτάς, διότι τό Παρίσι 
είναι πλημμυρισμένο άπό έορτάς, δπως ακόυσα νά 
λέγουν. Τουλάχιστον δέν ακούει κάνεις νά όμιλοΰν 
δι’ άλλο τίποτε, παρά -διά χορούς, διά συμπόσια και 
διασκεδάσεις. Καί λοιπόν, εις τό Παρίσι δέν διασκε
δάζετε πολύ;

— Μετρίως, κύριε, τουλάχιστον, εως σήμερον, άπήν
τησεν ό ξενοδόχος.Άλλά ελπίζω, οτι θά διασκεδάσωμεν.

— Καί δμως οί γάμοι τής Α. Μ. τοΰ Βασιλέως τής 
Ναβάρρας έλκύουσιν έδώ πολλούς, εΐπεν ό Δελαμόλ.

— Πολλούς Ουγενόττους, ναι κύριε, άπήντησε τρα- 
7.έως ό ξενοδόχος. “Επειτα, σάν νά μετανόησε, προσέ
θεσε : Συγνώμην, οί κύριοι, μήπως ανήκουν εϊς αύτήν 
τήν θρησκείαν;

—Έγώ Ούγενόττος! άνέκραξεν ό Κοκκονάς. Άμ δέ! 
είμαι καθολικός δσον και ό άγιος ημών πατήρ, ό Πάπας.

Ό Λαουριέρος Ιστράφη πρός τόν Δελαμόλ, σάν νά 
ήθελε νά τόν ερώτηση και αύτόν, άλλ’ ό Δελαμόλ, εϊτε 
έπειδή δέν ήννόησε τήν σημασίαν τοΰ βλέμματος, εϊτε 
διότι δέν έκρινε καλόν νά άπαντήση, άπέφυγε τοΰτο 
δι’ έτέρας έρωτήσεως:

— ’Αφοΰ δέν γνωρίζετε τήν Α. Μ. τόν Βασιλέα τής 
Ναβάρρας, κύρ Λαουριέρε, μήπως γνωρίζετε, τουλά
χιστον, τόν κ. Ναύαρχον; “Ακόυσα νά λέγουν, δτι δ 
κ. Ναύαρχος^ έχει κάποιαν έπιρροήν εϊς τήν Αυλήν, 
έπειδή δέ και είμαι συστημένος εϊς αύτόν, θά έπιθυ- 
μοΰσα, δν ή διεύθυνσίς του δέν σοΰ σχίζει τό στόμα, 
νά μάθω ποΰ κάθεται.

— Κατοικούσε, μοΰ φαίνεται, εϊς τήν οδόν Bethisy, 
κύριε, έδώ πρός τά δεξιά, άπήντησεν ό ξενοδόχος μετ’ 
ένδομύχου εύχαριστήσεως, τήν οποίαν δέν κατώρθωσε 
νά κρύψη.

- Πώς, κατοικούσε; ρώτησεν ό Δελαμόλ. Τί! ώστε 
θά έφυγε τώρα;

— Ναί, άπό τόν κόσμον αύτόν ϊσως.
— Τί; ανέκραξαν ταυτοχρόνως οί δύο εύπατρίδαι. 

Ό ναύαρχος άνεχώρησε διά παντός άπό τόν κό
σμον αύτόν;

— Καί τί! κύριε Κοκκονάς, έξηκολούθησεν δ ξενο
δόχος μετά πονηρού μειδιάματος· είσθε άπό τούς οπα
δούς τοΰ δουκός τοΰ Γκύζ καί δέν τό ξέρετε;

— Ποιον;
—'Ότι προχθές, διερχόμενος άπό τήν πλατείαν τοΰ 

Saint Germain L’Auxerrois, έμπρός ε’ις τήν οικίαν 
τοΰ Παπά Πέτρου-Πίλου, δ ναύαρχος, έκτυπήθη μέ 
δπλον ;

— Καί έφονεύθη ; άνέκραξεν δ Δελαμόλ.
—"Οχι. Ή σφαίρα τοΰ έσπασε τόν βραχίονα καί 

τοΰ έκοψε τά δύο δάκτυλα. Έλπίζεται δμως, δτι ή 
σφαίρα ήτο δηλητηριασμένη.

— Πώς, άθλιε; άνέκραξεν δ Δελαμόλ' έλπίζεται;...
— Θέλω νά πώ πιστεύεται, έπανέλαβεν δ ξενοδό

χος. ’Ας μή μαλώσωμεν τώρα διά μίαν λέξιν. “Εσφα- 
λεν ή γλώσσά μου.

Καί ό κύρ Λαουριέρος, στρέψας τά νώτα πρός τόν 
Δελαμόλ καί βλέπων τόν Κοκκονάς, έξήγαγε τήν γλώσ-
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σάν του σαρκαστικότατα, συνοδεύσας τό κίνημά του 
αύτό καί διά λίαν έκφραστικοΰ βλέμματος.

Αλήθεια; εΐπεν ο Κοκκονάς, άκτινοβολών άπό 
χαράν.

—Αλήθεια; έψιθύρισεν δ Δελαμόλ, μετ’αλγεινής 
έκπλήξεως.

— Συνέβη, καθώς έλαβα τήν τιμήν νά τό πώ, κύ
ριοι, άπήντησεν δ ξενοδόχος.

— Ί ότε, εΐπεν δ Δελαμόλ, πηγαίνω εϊς τό Λοΰβρον 
χωρίς νά χάσω στιγμήν. Θά εΰρω έκεϊ τόν βασιλέα 
’Ερρίκον;

— Δυνατόν, διότι έκεϊ κατοικεί.
— Καί εγώ έπίσης πηγαίνω εϊς τό Λοΰβρον, εΐπεν 

ο Κοκκονάς. Θά εύρω έκεϊ τόν δούκα τοΰ Γκύζ;
— Πολύ πιθανόν, διότι πρό μιάς στιγμής τόν είδα 

νά περάση άπ’ έδώ μέ διακοσίους εύπατρίδας.
— Τότε ελάτε, κύριε Κοκκονάς, πάμε.
— Σάς άκολουθώ.
— Αλλά τό δεϊπνον σας, εύπατρίδαι μου; ρώτησεν 

δ Λαουριέρος.
— Ά! εΐπεν δ Δελαμόλ' ϊσως νά δειπνήσω μέ τόν 

βασιλέα τής Ναβάρρας.
, — Καί έγώ μετά τοΰ δουκός τοΰ Γκύζ, εΐπεν δ 

Κοκκονάς.
— Καί έγώ, εΐπεν δ ξενοδόχος, άφοΰ παρετήρησεν 

έπ’ αρκετόν τούς δύο εύπατρίδας διευθυνομένους πρός 
τό Λοΰβρον, καί έγώ πηγαίνω νά καθαρίσω τό κρά
νος μου, νά ετοιμάσω τό φυτίλι τοΰ τουφεκιού μου 
καί νά ακονίσω τήν λόγχην μου. Δέν ξέρει κανείς τί 
μπορεί νά γίνη.

Ε'.

ΙΙερ'ι τοϋ Λούβρου είδικώς και περί τής αρετής γενικώς.

Οι δυο εύπατρίδαι, λαβόντες πληροφορίας άπό τόν 
πρώτον ποΰ συνήντησαν εϊς τόν δρόμον, πέρασαν τήν 
δδόν Δοβερών, έπειτα τήν οδόν Σαίν Ζερμαίν λ’ Όξε- 
ρουά καί δέν άργησαν νά εύρεθοΰν πρό τοΰ Λού
βρου, τού δποίου οί πύργοι άρχιζαν έκείνην τήν ώραν 
νά συγχέωνται μέ τάς πρώτας σκιάς τής εσπέρας.

— 1 ί έχετε, ρώτησεν ό Κοκκονάς τόν Δελαμόλ, δ 
όποιος είχε σταθή μέ σεβασμόν έμπρός εϊς τό παλαιόν 
φρούριον καί παρατηροΰσε τάς κινητάς του γέφυρας 
καί τά στενά παράθυρά του.

— Μά τήν πίστι μου, κΓ έγώ δέν ξέρω, άπήντησε. 
καρδιά μου πάλλει βιαίως. Καί δμως δέν είμαι

ύπερμέτρως δειλός, άλλά δέν ξέρω γιατί τό παλάτι 
αύτό μοΰ φαίνεται πένθιμο—καί δς τό πώ καί αύτό 

φοβερο ! |Ή συνέχεια εΐς τό προσεχές]

I. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΙΣ
ΛΙΔΑΚΤΟΡ ΤΗΪ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡ
Έπί 13 «τη έν Βερολίνφ «κπαιδενΟεΙς. Υφηγητής έπί τριετίαν «ν τφ 
Ηανβχιστημίφ Βερολίνου. Συνεργάτης τοϋ Γυναικολογ«οΰ Περιοδικού 
Βερολίνου. Διευθυντής τής Γυναικολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου 

Βερολίνου έπί πενταετίαν.
8-11 π.μ. — 3-6 μ.μ. ΑΘΗΝΑΙ, Ζήνωνος 6

Ή απόλυτος τήρησις τών κανόνων τής υγιεινής, μας απα
γορεύει τήν χρήσιν τών αρωμάτων, διότι έχουν ολέθριον 
αποτέλεσμα έπί τοϋ νευρικού συστήματος. ΑΙ καλλιτέχνι- 
δες τοϋ άσματος, έκτος τών άλλων, στερούνται καί τής άπο- 
λαύσεως αύτής. χάριν τής φωνής των, διότι τά φωνητικά 
όργανα προσβάλλονται έπιβλαβώς, ιδίως δέ ό φάρυγξ, άπό 
τάς ευώδεις αναθυμιάσεις τών διαφόρων αρωμάτων. Έπειδή 
αύτό τό ζήττ,μα είναι έμφυτον είς τούς χαρακτήρας ,οϊ όποιοι 
υποβάλλουν τήν ιδιοσυγκρασίαν είς τήν ενέργειαν τοϋ ενός 
ή τοΰ άλλου αρώματος, Οά περιγράψω έδώ γενικώς τήν 
άπαγόρευσιν τών αρωμάτων, άναφέρουσα έκεΐνα, τών όποιων 
μπορεί νά γίνεται χρήσις. χωρίς μεγάλον κίνδυνον διά τάς 
κυρίας, αί όποϊαι δέν συγκατατίθενται νά διακόψουν κάθε 
σχέσιν μέ τά αρώματα τά ισχυρά και τά διαπεραστικά.

Αί ξανΰαί, οφείλουν νά μεταχειρίζωνται έλαφρά αρώματα, 
εχοντα ώς βάσιν τόν μόσχον. Τό ΰδωρ τοϋ Lubin είναι 
άποκλειστικώς τής δικαιοδοσίας των.

At μελαγχροινα'ι πρέπει νά μεταχειρίζωνται αρώματα μέ 
βάσιν τήν έσάνς ντέ ρόζ.

Αύτοί είναι οί γενικοί κανόνες, τούς όποιους ώφείλουν νά 
ακολουθούν διά τήν χρήσιν τών αρωμάτων των αί κυρίαι. 
ΟΙ κανόνες αύτοί έχουν ληφθεΐ έπί τή βάσει τοϋ χρώματος 
τής κόμης καί τής υγιεινής τής έπιδερμίδος.

’Αλλά, όπως ό 'Ερρίκος ό τέταρτος, Οά ύποστηρίξω ό'τι: 
Κανένα άρωμα δέν αξίζει δσον τό φυσικόν άρωμα τής ύγειοΰς 
γυναικείας σαρκός. *Λς  άρκεσΟοϋν είς αύτό τό φυσικόν των 
Θέλγητρον, αί άγαπηταί μου άναγνώστριαι.

LA MONDAINE
Διά τήν καλλονήν τοΰ τραχήλου.

Διά νά διατηρήται λευκός καί άσπρόδερμος ό τράχηλος 
έπιδρέχετέ τον κάθε βράδυ μέ τό έξής μίγμα:

Lail d’ainandes ameres 120 gr
Infusion do roinarin 200 gr.
Alcoolal de roses 100 gr
Teinture de myrlhe 15 gr-

Διά ν' άποχρωματισΟή τό χνούδι τών βραχιόνων τόσον 
ώστε νά μή φαινωνται αί λεπταί τρίχες, περιβάλλετε μερι
κώς ώρας τους βραχίονας μέ έπιδέματα, βρέχόμενα είς μίγμα 
ένός μέρους eau oxygenie μέ 10 ροδοστάγματος.

ΣΕ ΜΙΑ
Τόν δρόμο πον οοϋ έδειξα 

τόν λουλουδοοπαρμένο, 

ποΰ έχει χαραγμένο 

ή άγάπη στους θνητούς.

' Εού ποτέ δέ μ' ακούσε; 

νά τόν άκολουθήοης, 

μέσ' στή χαρά νά ζήσης 

καί πήρες τους γκρεμνούς.

Άΰ-ήναι

ΚΟΛΑΣΜΕΝΗ
Τώρα κι'άν κλαΐς, ανώφελα 

βοήθεια μήν προομένης- 

κανείς μιάς κολασμένης 

δέ σώζει τήν ψυχή.

Μόν ό Θεός μου, άμοιρη, 

ποΰ πίκρανες, άν θέλη 

τόν άγγελ.ό του οτέλλει 

με λυτρωμον εύχή.

ΣΤΥΛ. ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ

Λόξυγκας.

Δέν υπάρχει βέβαια ένοχλητικώτερον άπό τόν λόξυγκαν, 
ό όποιος δέν είναι τίποτε άλλο παρά ένας μικρός σπασμός 
τοΰ διαφράγματος. Γιά νά σας περάση, βουτάτε τά χέρια 
σας σέ ζεστό νερό. Έάν σάς είναι δύσκολο, τότε μασήστε 
ένα κόκκο πιπέρι' έάν δέ κι' αύτό δέν μπορήτε νά τό κάνετε, 
πιέτε ενα ποτήρι ζεστό νερό. Έάν όμως αύτό σας άηδιάζη, 
γύρετε τό κεφάλι σας πίσω καϊ άνοϊξτε τό στόμα σας γιά 
λίγα λεπτά.

Έάν τό δόντι σας σας ενοχλεί, είς περίστασιν καθ' ήν ή 
βοήθεια τοϋ ιατρού δέν είναι δυνατή, αναμιγνύετε 3 δρ. 
οινόπνευμα I 1/i δρ καμφοράν, 0, 08 τού δραμ. δπιον καί 
20 σταγόνας αρώματος γαρυφάλων. Είς τό υγρόν αύτό βυθί
ζετε μικρόν τεμάχιον βάμδακος, τό όποϊον θέτετε είς τό κοί
λωμα τού πάσχοντος όδόντος.

ΑΛΗΘΕΙΕΣ
Λίγα λουλούδια ποΰ πεταγμένα 

βρήκα στοΰ δρόμου σου τήν άκρη, 

μέσ" σ' άνθογυάλι ταχω βαλμένα 

καί τά ποτίζω ολ.ο μέ δάκρυ.

Χίλια άρώματα έχουν κλεμμένα 

άπό τά στήθη καί τά μαλλιά οου.

Σάν τά φιλώ, κρυφά από σένα, 

μεθώ άπ’ τά μϋρα τά δικά οου.

ΑΛΚΙΙ ΑΛΚΑΙΟ! 
"Οιαν ή βενζινα άνάψτ).

ίίολλαί κυρίαι καθαρίζουν αί ιδιαι τά χειρόκτιά των μέ 
βενζίναν. Άλλ’ ό καθαρισμός αύτός δέν έπιτυγχάνεται τέ
λειος, ή όταν καθαρίζομεν διά τής μιάς χειρός τό χειρόκτιον, 
τό όποιον φοροϋμεν εϊς τήν άλλτ,ν. Είς τούτο έγκειται ο κίν
δυνος. Διότι, άν ύπάρχη φλόξ πλησίον, ή βενζινα έκπέμπει 
ατμούς, οί όποιοι άνάπτουν μετά τρομακτικής ταχύτητος 
καί ιδού φλεγόμεναι αί χεϊρες, αύτών άκόμη οί βραχίονες, 
άν τά χειρόκτια είναι μακρά.

Μεταοοθέντος οΰτω τοϋ πυρός, ή κυρία, έάν εύρίσκεται 
είς τό θωμά-, ιόν της, πρέπει νά σπεύση πρός τήν κλίνην 
της καί νά παρεμβάλη τούς δύο της βραχίονας [ εταξύ τών 
δύο στρωμάτων έπί τών όποιων άσκεΐ πίεσιν διά τοϋ στή
θους της Πρέπει νά μείνη καρτερικώτατα είς τήν θέσιν 
αύτήν, μέχρις Ου βεβαιωθή οτι αί φλεγόμεναι /εερες έσβέ- 
σθησαν. "Επειτα ν’ άναζητήση λεκάνην καί νά έμβαπτίση 
τάς χεΐρας έντός ΰδατος.

Είναι άνωφελές ν’ άποπειραθή νά βγάλη τά άναφλεχθέντα 
χειρόκτια’ δέν προφθάνει καί οΰτω προφθάνουν νά γίνουν 
σοβαρά έγκαύματα. Μεταξύ τών δύο στρωμάτων λοιπόν.
Τό γλύκισμά σας.

Έτο-.μάζομεν μίαν πάσταν φλέριαν καί τήν άνοίγομεν εϊς 
χόνδρος δύο ταλλήρων. "Εχομεν τήν φόρμαν άλειμμένην μέ 
βούτυρον, τήν άκουμβοϋμεν εϊς χαρτί άλειμμένον έπίσης μέ 
βούτυρον καί πασπαλισμένο μέ άλεΰρι. Άπλώνομεν τήν 
πάστα είς ολα τά μέρη, τήν κόβομεν γύρω-γύρω καί αρα- 
διάζομεν είς τήν τούρταν βύσινο χωρίς κουκούτσι. Τήν στρώ- 
νομεν μέ ένα κουτάλι, προσθέτομεν έπάνω λωρίδας σταυρω- 
τάς άπό πάστα, τήν στέλλομεν εϊς τόν φοΰρνο καί, αφού ψη- 
θή, άλείφομεν τά βύσινα μέ όλίγον σιρόπι
Πιλάφι τονρχιχόν.

Καβουρντίζετε ποσότητα τινά όρυζίου |Καρολίνας) μετά 
βουτύρου έντός χάλκινης χύτρας καί έπί έλαφράς πυράς, 
άνακατόνουσα διαρκώς. Κατόπιν ρίπτετε ζωμόν κρέατος 
μετά τομάτας, ή άπλούν ΰδωρ μετά τοματας τόσον, ώστε νά 
σκεπάζετε τό ρύζι, άνέοχεται δέ τό ΰδωρ δύο δακτύλους τής 
έπιφανείας αύτής καί άφίνετε νά βράση έπί άσθενοϋς φωτιάς 
έπί'δέκα λεπτά ή έν τέταρτον χωρίς νά βάλετε κουτάλι 
οπότε καί ή ορυζα είναι έτοιμη.

'Τήν άποσύρετε άπό τήν φωτιά καί ρίχνετε άνάλογον βού- 
τυοον έντός τηγανιού, τό όποιον άφίνετε νά καή καλά καί 
κατόπιν χύνετε έπί τοΰ πιλαφιού χωρίς νά άνακατωσετε' 
σκεπάζετε τήν χύτραν, τήν όποιαν άφίνετε έτσι, έκτός τής 
πυράς 5 λεπτά και κατόπιν σερβίρετε.
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ΔΗΜΟΥ ΒΡΑΤΣΑΝΟΥ

Ο ΑΝΗΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΓΟΛΓΟΘΑ
ΣΑΤΥΡΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΣ *

(Σννόχτιο άκύ «Ο ηρσηγούμίνον)
Ή Μίτσα έτρεξεν είς ιό δωμάτων της, ένφ ό κ. Μαρκέτος 

διηυθύνβη πρός τό κουδούνι.
— Ένα αμάξι- είπεν είς τόν καμαριέρη.

*’Εννέα ακριβώς ανέβαιναν τήν μαρμαρένια σκάλα τήςΤρα- 
πέζης. Διηγκωνίσθησαν μέ ένα σωρό υπαλλήλους, ποΰ έβιά- 
ζοντο διά νά υπογράψουν εγκαίρως εις τό «βιβλίον παρου
σίας». "Ολοι έγύριζαν καί έκύτταζαν τό · κομματάκι μέ τά 
μαύρα».Άλλ’ή Μίτσα,ένφ ήσθάνετο δλα εκείνα τά μάτια, ποΰ 
έκαρφώνοντο έπάνω της, δέν έγύρισε νά ίδή. Έκοκκίνησεν 
δμως σάν παπαρούνα, δχι άπό εντροπήν, άλλά άπό φούρκα.

Ό Γεν. Διευθυντής ήτον εις τό γραφεΐον του, πολύ πρωι
νός. Μόλις ό κλητήρ του τού έπήγε τό έπισκεπτήρων τού 
κ. Μαρκέτου, έτρεξεν είς τήν αίθουσαν τού Συμβουλίου καί 
τόν ύπεδέχθη.

— Λοιπόν ήλθαμε; είπε άποτεινόμενος πρός τήν Μίτσαν, 
μετά τήν σχετικήν χειραψίαν. "Ε κέλ σάρμ!

Έκαμε ένα δυώ βήματα καί τήν έκύτταξε άπό τό κεφάλι 
έως τά πόδια.

— Ή Τράπεζά μας, Δεσποινίς, στολίζεται μέ ένα λουλούδι 
ζηλευτής εϋμορφιάς- προσέθηκε.

Ή Μιτσα δέν ήτο συνηθισμένη είς τήν γλώσσαν τής Πρω- 
τευούσης καί έκοκκίνησε σάν παπαρούνα, χαμηλώνουσα τό 
κεφάλι.

Παρενέβη τότε ό θεΐός της.
— ΈκαλλιεργήΟη τό λουλούδι μας αύτό είς μίαν σέρραν 

τής Νάξου καί γι’ αύτό δέν είναι συνηθισμένο είς τόν άνοι- 
κτόν άέρα. Θά σάς τό έμπιστευθώ λοιπόν μέ τήν πεποί- 
θησιν δτι.....

Τόν διέκοψε έδώ ό Γενικός Διευθυντής.
— θά εύρη εις έμέ τόν πατέρα τόν στοργικόν. Νά είσθε 

ήσυχος, είπε·
— Δέν άμφέβαλα’ άπήντησεν ό κ. Μαρκέτος. 

^Έπέρασαν ολίγα δευτερόλεπτα.
— Αί, θέλετε νά πηγαίνωμε ; ήρώιησεν ό Γεν. Διευθυντής.
— "Οπως θέλετε, είπε ό κ. Μαρκέτος.
Κατέβηκαν άπό τήν μεγάλη μαρμαρένια σκάλα. 'Εμπρός 

ό κ. Μαρκέτος μέ τήν Μίτσα καί άριστερά των, μισό βήμα 
πειό πίσω, σκύβοντας διά νά συνδιαλέγεται μαζή τους, ό 
Γενικός Διευθυντής.

Μόλις είδαν τήν συνοδείαν οί νυσταλέοι κλητήρες, πού 
έκάθηντο είς τό περιστύλων, έπετάχθηκαν όρθιοι.

Τήν στιγμήν ποΰ έπρόκειτο νά στρέψουν άριστερά, ένας 
νέος βιαστικός, μέ τά χέρια γεμάτα χαρτιά, μέ τό μουστάκι ά λά 
Βιεννουάζ, παρ’ όλίγον νά σπάσω τά μούτρα του έπάνω των.

— Κύριε Ντιντή- τοΰ είπε ό Γενικός.
— Παπά· άπήντησεν έκπληκτος ό υιός του. Μίλ έξκύζ. 

Είμαι τόσον πγεσσέ.
— Σάς παρουσιάζω, κύριε Γενικέ Έπιθεωρητά, έξηκολού- 

θησε δ Γενικός, τήν νέαν υπάλληλόν μας. Ή Δεσποινίς Κον- 
τορρόκα, ή τηλεφωνήτριά μας. Ό κ. Μαρκέτος, θείος της, 
βουλευτής Κυκλάδων. Ό υιός μου κύριε Μαρκέτε, Γενικός 
’Επιθεωρητής τής Τραπέζης μας.

Ό Ντιντής ώρθώθη, έφούσκωσε καί έκόλλησε ένα πελώ
ριον μονόκλ εις τό μάτι.

— Μαμζέλ τγέ - τγέ σαγμέ- είπε πρός τήν Μίτσαν.
Έπειτα έστράφη πρός τόν κ. Μαρκέτον.
— Χαίγω πολύ, Κύγιε μου, τού είπε.
Ή Μίτσα έκαμε μίαν έλαφράν ύπόκλισιν, ένφ ό κ. Μαρ

κέτος, μόλις έβγαλε ένα ξηρότατον «έπίσης».
Έν τφ μεταξύ παρενέβη ό Γενικός.
— Λοιπόν εις τήν δουλειά μας. Θέλετε νά προχωρήσωμεν ; 

Παρντόν έ;
Προηγήθη. Άλλ’ ήδη ό Ντιντής δέν ήτο πλέον βιαστικός. 

Είχε λησμονήση τήν βιασύνην του, ποΰ ή ήλιθιότης του, ή 
κουφότης καί ή κομπορρημοσύνη του τόν έκαμαν νά έχη. 
Έκόλλησε άναιδέστατα είς τήν συνοδείαν καί έφερε μάλιστα 
είς αμηχανίαν πρός στιγμήν τόν κ. Μαρκέτον καί τήν άνε- 
ψιάν του, οί όποιοι, νομίζοντες δτι έπρεπε νά μήν τόν 
άπασχολοΰν περισσότερον, τόν έχαιρέτησαν μέ μίαν έλαφράν 
κλίσιν τής κεφαλής.

G

— Άς κάμωμε {λοιπόν πγοηγουμένως τήν ένοταλλασιόν 
τής ντεμουαζέλ; είπε είς άπάντησιν.

Έκόλλησε δίπλα εις τήν Μίτσα, κάμπτων τήν μέση του, 
κινούμενος καί χειρονομών.

— Εϊχετε έγ - γασθή Μαμζέλ άλλού έως τώγα ; ήρώτησε 
τήν Μίτσα.

— "Οχι κύριε. Μόλις χθές ήλθα άπό τό νησί μας. "Ημουν 
είς τίς Καλόγρηες .καί έτελείωνα έφέτος. Άτυχώς έπιασε 
φωτιά τό σπίτι μας καί ό δυστυχής πατέρας .... μου...

Έδώ διεκόπη. Ή άνάμνησις τού φοβερού δυστυχήματος 
τής έπνιξε τήν φωνήν είς ένα λυγμόν.

—Ώ, μαμζέλ, πώς σάς λυπούμαι- είπε μέ τό βλακώδες ύφος 
του ό Ντιντής.

Διέσχιζαν τό χώλλ. "Ενας υπάλληλος άπό τό γκισσέ του 
είδε τήν συνοδείαν. Ή κόρη μέ τά όλόχρυσα μαλλιά καί τά 
μεγάλα γαλανά μάτια μέσα εις τήν κατάμαυρη τουαλέττα 
της, τού έκτύπησεν εις τά μάτια. Ώρθώθη εις τά νύχια, έπάνω 
άπό τά κεφάλια τών πελατών, ποΰ έπερίμεναν πρό τής θυρί- 
δος του, καί έχάζωσε. Ό κόσμος πού έπερίμενε έστράφη καί 
αύτός ιά ίδή τί έκύτταζε δ υπάλληλος. Έγύρισαν καί άλλοι 
άπό άλλας θυρίδας καί έκρεμάσθησαν έξω άπό τά γκισσέ οί 
ύπάλληλοι διά νά θαυμάσουν τήν καλλονήν πού έπερνούοε.

— Ποιά εϊν’ αύτή, Μίμη; ήρώτησεν ό υπάλληλος τοΰ συ
ναλλάγματος τόν συνάδελφόν του είς τήν θυρίδα τών προε
ξοφλήσεων.

— Ξέρω, ε’ναι ή νέα τηλεφωνήτριά μας- άπήντησεν εκείνος.
— Μπραβό! Κομματάκι πρώτης- είπεν ό πρώτος.
— Δέν βλέπεις ποΰ κόλλησε σάν βαλές αύτός δ ηλίθιος; 

παρετήρησεν δ Μίμης.
Καί πρός στιγμήν διεκόπη ή έργασία είς τό χώλλ, διά νά 

άπασχοληθοΰν δλοι μέ τό «καινούριο φρούτο».
Έν τφ μεταξύ ή συνοδεία έξηφανίσθη είς τό βάθος τού 

χώλλ, όπισθεν μιάς θύρας. Έφθασαν είς τήν καμπίνα. Ένας 
γέρος τηλεγραφητής έκάθητο είς μίαν υψηλήν καρέκλαν, μέ 
τά πόδια κρεμασμένα, έμπρός εις τό ταμπλώ μέ τό άκουστι- 
κόν κέρας είς τό αυτί. Κάπου - κάπου έπεφτε ένα πλακάκι 
μαύρο μέ ένα άριθμόν άσπρον καί ήκούετο ένας θρούς παρα- 
τεταμένος. Ό τηλεφωνητής έκλεινε πάλιν τόν άριθμόν καί 
καϊ διευθετούσε τά «φίς».

— Μάλιστα—Εργάζεται—Λάβετε—Σημάνατε—Περιμείνα- 
τε, παρακαλώ—Δότε μοι τρία—πέντε—δκτώ παρακαλώ- έλεγε-

Έγύριζε τό στρόφαλον καί έστενοχωρεΐτο καί έκουράζετο.
— Κύριε Γάμψο, είπεν δ Γενικός, τά δεινά σας έτελείω- 

σαν. Άπό σήμερον θά ξεκουρασθήτε μέ τήν συνταξοΰλα ποΰ 
σάς έκανόνισε τό Συμβούλων. Ή διάδοχός σας ήλθε.

Ό γέρο - τηλεφωνητής έσηκιόθηκε μέ κόπον καί έχαιρετούσε.
— Λοιπόν θά κάμωμε έτσι- προσέθεσεν δ Γενικός. Θά μεί

νετε μέ τήν δεσποινίδα έως τό μεσημέρι διά τά προκαταρ
κτικά, καί δταν θά διακοπή ή έργασία τό μεσημέρι θά έχετε 
τήν καλοσύνην νά τής δείξετε λεπτομερώς.

— Πολύ καλά, κύριε Γενικέ Διευθυντά.
"Επειτα άπηυθύνθη πρός τήν Μίτσαν και τής είπεν :
— Έξαιρετικώς σήμερον ή Δεσποινίς θά προγευματίσω 

δλίγο άργότερα. Εμείς τελειώνομε εις τάς 12 συνήθως, έκτός 
άν τίποτε άλλο ... πολλή έργασία.... ξέρω γώ.... μάς βαστήξω 
κανένα τέταρτο άκόμη. Ή έργασία άρχίζει εις τάς 9 τό πρωί 
άκριβώς. Οί υπάλληλοι προσερχόμενοι υπογράφουν είς ένα 
ειδικόν βιβλίον....

Τόν διέκοψεν δ Ντιντής.
— Τό όποιον τηγώ έγώ Μαμζέλ. Εννέα καί πέντε τό πγωΐ 

καί τγεϊς καί πέντε τό άπόγευμα. "Οσοι καθυστεγοΰν άνα- 
ψέγονται είς τήν Γενικήν Διεύθυνσιν. Μπιέν άνταν - τύ - σά!

(Ή σννίχτια βΐς τό προσβχίς).

Η ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ θεραπεύεται 100 %
Άπόκτησις γραμμών. —Αύξυσις δυνάμεων. -"Ανευ διαίτης,
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ΜΙΑ ΣΑΠΟΥΝΟΦΟΥΣΚΑ
Etv' άπορείας άξιον 

τύ πώς ό Λευτεράκης 

μια φάρσα για τό θέατρο 

δέ>- έχει γράψει άκόμα. 
Γιατί έδείχθη άξιος 

φάρσες τρανές >·ά κάνη. 

ατούς ξένους εμφανίζοντας 

τό τρομερό του κόμμα. 

Κόμμα, ποΰ τον έχάρισαν 

ή λίρες τών μπαρμπάδων.

τον Νεγρεπόντη τά ψιλά, 
τά δώρα τών πυράδων, 

τών δήμων οί υπάλληλοι. 

<! κάθε σκουπιδιάρης, 

ό καθ' άπόστρατος γαλές 

καϊ κουραμπιέδων πλήθη. 

.\Ιά τώρα πιά θά τό νεΐωσαν 

οί φίλοι του οί ξένοι, 

πώς δτι τούς άράδειαζι 

ήταν μονάχα μύθοι.

«
ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ

Ό Μτοίας σιαπτόμτνος τούς πάτρωνάς τον.
— Καϊ τώρα; 

σάν πολιώρα 
μονολογεί ό Τάεας.

— Και τί νά τους χαρίσω : 

"Οσο νά προσπαθήσω, 

μπλόφας δέν έχω άλλας.

«
ΖΥΜ-ΒΡΑΚΑΚΙΑ

"Ολοι οί μιοογΰναι 

νέον κι άρχαίου κόσμου, 

είναι μικρά κουνούπια 

μπροστά σιό Ζυμβρακάκη

γιατί, δτι κι άν είναι 

δλοι έκείνοι, φώς μον, 

κανένας με τά ρούπια 

ωσάν τό Μανωλάκη,

δέν μέτρησε άκόμη 

τάς άναμεταξύ μας,

ποϋ ξέρης άποο τάσεις

κί άν δέν σέ βρουν οί δρόμοι 

τό άμοιρο φιλί μας 

πάει πιά- καί νά σκάσης.

Ό Ζυμβρακάκης τώρα 

άγιους ’Αντωνίους 

θέλει έμας τους άνδρες· 

κι' όσιας τά θνλ.ηκά.

Σε τούτη δώ τή χώρα 

θά κάνει τους Μαρίους

. νά σκαρφαλώνουν μάνδρες 

ωσάν διαβολικά.

«
ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΕΣΣΙΑΝ

Μέ τά συλλαλητήρια, δπου μας ξεφουρνίζεις, 

μέ ξένους καϊ μέ πρόσφυγας, μή μάς παρασκοτίζεις. 

Κοπελιά μείς δέν ήμαστε μά ούτε άποστράιοι 

καί τίς όρμές οου τϊς τρελλές, γιά τό καλό σου, κράτει. 

Σέ φέραμε δώ χιά καλό, αναθεματισμένη 
ή ώρα, μά πολύ ξυνή άλλοίμονο μάς βγαίνει.

Μ' άφοΰ βλέπεις καϊ μόνος σου πώς τίποτε δέν κάνεις, 

πιστεύεις τί κανοναρχά ό κάντε Μπουλαχάνης ;
Μήπως άπό τόν Κλέαρχο τήν δρεξί σου πήρες ; 

ξ μήπως σέ τυφλώσανε τον Άη - Γιωργ' ή λίρες;
Καί δώστου πιά όλημ·ρϊς δλο παραλιρίζεοαι 

καί τί θά γίνη ή 'Ελλάς καθόλου δέν σκοτίζεσαι;

Κι' άντί σάν Έλλην νά οκεφθής, σκαρώνεις φασαρίες 

φωνές συλλαλητήρια άκόμη κί άνταρσίες.

Μ' αντάρτης αν Ιγίνηκες είς τά βουνά τής Κρήτης 

μάθε, γυαλάκια μου, έδώ, δτι βρωμάει πυρίτις.

Ο ΖΗΜ.
«

ΕΙΣ ΜΙΑΝ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΑΝ
Πίνεις, λέγουν, μονάχη σου 

πέντε όκάδες μπύρα.

Γιατί λοιπόν δέν ο έβγαλαν 

καλύτερα Έλ - μπύρα ;

Ο ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ

ΣΤΙΧΟΙ ΤΟΥ ΚΑΡΡΟΥ
άιάλεςιν θέλω ποιήοη σήμερον ήγαπητοϊ 

περί τοΰ κ. Ζνμβρακάκη, 

δπου φροντίζει διά τήν ήθικήν τοΰ κοσμάκη 

άφοΰ δέν μάς δίνει νερό ό Δήμος τον κ. Μπενάκη. 

Τό λοιπόν ποΰ λέτε ήγαπητοϊ Συμπολϊται 

ό κύριος Ζνμβρακάκης έθέλει τους πολΐται 

νά πηγαίνουν ένας ένας χωριστά 
ήγουν χώρια τό κάθε γένος

Τό όποιον

έάν ονμβαίνη άλλως 

ήθελπν είσθε παράβαοις τον νόμον 

Αύτοΰ τον μεγάλου 'Αστυνόμου.

Είπε λοιπόν ό κ. Ζυμβρακάκης μία ή μέρα 

αφήστε τα αύτά καϊ δέν μέ γελούν έμένα.

Καϊ χωριοτήτε οί γυναίκες άπό τους άνδρες 

καϊ έμπάτε καθένας τίς χωριστές μάνδρες.

Τοντέοτι

νά μήν ίδώ άρρεν μετά θήλνος 

διότι αυτό εντρέπεται νά τό βλέπη καί ό ήλιος 

καϊ έγώ ονδέν θά έχω έλεος.

Τό όποιον

μέ πειράζει νά βλέπω άνδρες όμού μετά γυναίκες.

Ταΰτα λοιπόν είπών ό κ Ζυμβρακάκης 

μίαν διάταξιν έβγαλε κατά πολλά σοφήν 

καί διατάοσεί πώς είναι εντροπήν 

οί γυναίκες όμού νά πηγαίνουν μέ. τους άνδρες 

ώσπέρ είδος γαλιάνδρες

Και όποιος χωροφύλαξ ήθελε συναντήσει 

άνδρα όμού μετά γυναίκα είς τό δρόμο. 

νά τούς έπάρη άπό τό αυτί καϊ δρόμο

Είς τό κρατητήριο μέσα >'ά τού, έμβάοη 

καϊ ώσπερ λωποδύτες >-ά τούς φυλάοοη.
Καϊ αν εϋρη κα'ι άλλους καϊ αυτούς νά τούς άρπάση 

Τό όποιον

’Εβγόντες οί ’Αστυνόμοι είς τούς δρόμους 

Έποίησαν πράγματα ποΰ προκαλοΰν τρόμους, 

ήγουν συνέλαβον δλα τά νόμιμα άνδρόγυνα, 
δπου έτυχε νά έχουν έβγη είς περίπατον,

Καϊ τά ώδήγησαν έμπρός είς τόν 'Αστυνόμον τόν " Επατον. 

Ίουτέοτι

Έμπρός είς τόν κ. Ζυμβρακάκη

' Ο όποιος πηδήσας, ώσπερ κατσικάκι 

Έποίησε τρεις φορές τόν Σταυρόν του 

καϊ ΰψώσας φωνήν μεγάλην έφώναξε 

πηγαίνετε αμαρτωλοί είς τό πΰρ τό έξώτερον, 

Τό όποιον . . .

. . . ‘Αφήστε τα καϊ πέτε μή χειρότερον!

Ο ΧΑΜ.
«

ΕΙΣ ΤΟΝ κ.
".άλλο συλλαλητήριον, 
έλπίζω, δέν θά φτειάσης, 

άν θέλης άπ' τά νύχια της 

τή γάτα νά μήν πιάσης.

ΒΕΝΙΖΕΛΟΝ
Πάει, πέταξε τό πουλί 

κί έμεινες σά βρεγμένος, 

έπήγες, ήγουν γιά μαλλί, 

καί έφυγες κουρεμένος.

Ο ΙΑΦΕΘ

ΠΑΠΟΥΤΣΙ 
ΑΠΟΥΤΣΙ 
ΑΠΟΥΤΣίΙ

ΚΟΜΨΟ 1 
ΣΤΕΡΕΟ1 
«Φ»® ΕΤΝΟ |
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* ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗΝ ΓΙΓΑΝΤΟΜΑΧΙΑΝ #

01 ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΕΙΣ ΤΟ ΒΕΛΓΙΟΝ.— ’Εκείνοι ποΰ φωνάζουν, δτι 
οί Γερμανοί καταδυναστεύουν τούς κατοίκους τοΰ Βελγίου 
μέ παντοειδή μέσα άγρια, καί έχιτίύενται κατά τής Γερμανι- 
χής·κολτούρ·, άς ρίξουν ίνα βλέμμα είς τήν τίκόνα αύτήν. 
θά ίδοϋν, δτι τίποτε Αχό τύν όψιν τών Βελγικών πόλεων δέν 
έχει Αλλάξει καί δτι αί χωλήτριαι τών διαφόρων δχωρικών 
έχουν άφόβως έχττύβιμένα είς τούς δρόμους, όπως καί πρό- 
τερον, τά έμχοριϋαατά τους, χωρίς νά φοβούνται άρπαγάς καί 
έκβιασμούς τών Γερμανών στρατιωτών, διότι οί στρατιώ- 
ται τοϋ Κάίζερ, δχως βλέπετε είς τήν είκόνα, δταν θέλουν 

νά Αγοράσουν κάτι τδ πληρώνουν.

ΕιΣ ΤΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ. - ΟΙ Γάλλοι, ένιοχυόμενοι καί άχέ&η τού ’Αγγλικού στρατού, τοΰ εύρισκομένου είς τό· Μακεδονικόν μέτωπον, 
προσπαθούν νά Αποκρούσουν τήν είσβολήν τών Γερμανοβουλγάρων ,ομέως τής Δοϊράνης. ’Ισχυρόν πυροβολικόν. Αχό ',τδ νεωστι μεταφερϋέν 
είς το Βαλκανικόν μέτωπον έκ Γαλλίας, υποστηρίζει τάς Αντεπιθέσεις τΐιαάγων. Μεδ’δλην δμως τήν δρμήν των καί την ίσχυρότητα τοϋ Γαλλικό» 
πυροβολικού, ή Αντίστασις τών Συμμάχων δέν κατορθώνει νά άναχαιτΰρδρμητικήν χροέλασιν τών Γερμανοβουλγάρων καί πρός τον,τομέα^τούτον.

ΤΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΩΝ ΤΩΝ. — ’Ανάμικτου άπι>;,Αξιωματικούς τών 
Κρατών, ποΰ άποτελούν τήν ουμμαχίαν τών Κεντρικών |Αύ- 
τακρατοριών, είναι τό Έχιτελεϊον τών Γερμανοβουλγαρικών 
στρατευμάτων, ποΰ πολεμούν είς τό Βαλκανικόν μέτωπον. 
Καίδλους αύτούς τούς διευθύνουν οΐ Γερμανοί, οί όποιοι 

Ιχουν τήν πρωτοβουλίαν είς δλα τά ιιέτωπα.

Η ΝΕΑ ΕΜΠΟΛΕΜΟΣ ΔΥΝΑΜΙΙ.-Ό Βασιλεύς τοϋ νέ·υ 
εμπολέμου Κράτους είς μίαν άχά.τάς τελευταίας ίέχιϋε- 
«ρήσεις τοϋ στρατό» του. Κατάγεται Αχό τήν γερμανικήν 

δυναστείαν τώνίΧοεντζόλερν.

ν™ηΓε α!κι?.?Ρτ!ι,ϊ Θ*Λ* ΣΣΑΝ·—ΕΙςίτήν.Βόρειον θάλασσαν πρδ ήμερών Μ«κροτήδη ναυμαχία μεταξύ Ισχυρών μονάδων τοΰ ’Αγγλικού καί τοΰ Γερμα- 
άαολάνΰοην Λ« *" οχε,·Ε°Η'ιτ“ ’ή« ναυμαχίος,ταύτης άπέβηοαν ύπέρ, τώυΙ’Ομονών. 01 Άγγλοι, δχως καί αύτοί οί ίδιοι διά τοϋ Ανακοινωθέντος των 
Ομολόγησαν, άπώλεσαν δυο ύωρηκτά νεωτάτου τύπου. Λί άλλαι μονάδες'»» ’Αγγλικού στόλ< “.................................... "*

βλάβας σημαντικά?. Η ουνάντησις ήτο τυχαία, καθόσον έ^ότεροι οί στόλοι ε
ίου’, αί συμμεταοχοΰσαι είς τήν ναυμαχίαν, άπεχώρησαν μέ 
εξχον έξέλύει είς περιπολίαν, δπως συνήθως.

Ο ΜΑΚΕΝΣΕΝ. —.Μία· «άπό" τάς στρατιωτικός δόξας καί 
κορυφας τής Γερμανίας, δημιουργός.μαζί με τόν Χίνδεμ- 
ιτουργχ, τού μεγαλείου τής πατρίδος του. Είναι άρχηγός 
δλων τών έν τή Βαλκανική πολεμουσών Γερμανικών δυνά
μεων καί αύτών τών συμμάχων πρός τήν I ερμανίαν στρα
τευμάτων τής Αύστρίας, τής Βουλγαρίας καί τής Ί ουρκίας.



ΤΟ ΣΧΟΛΕΐΟΝ TOY ΕΡΩΤΟΣ Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
(Σννέχεια άχό τό προηγουμενον)

Τζούλια (σοβαρά, μέ τό βλέμμα της μέσα στό δικό 
τον). —Δέν φοβούμαι πώς θά κάμετε αύτό πού λέτε!

Στανύ. — Γιατί;... Τί μ’ Ενδιαφέρουν δλα τ’ άλλα 
χωρίς σάς;

Τζούλια.—Καί τό μέλλον σας;
Στανύ.—Μήπως ύπάρχει μέλλον ένός άνδρός χωρίς 

τήν αύγήν μιάς γυναικός; Μήπως ήμπορώ νά βαδίσω 
μόνος είς τόν δρόμον, πού μού φωτίσατε;

(Τήν σύρει κοντά του.)
Τζούλια (θορυβημένη).—Μού είναι αδύνατο !...
Στανύ.—Ελάτε δά. Δέν είσθε άπό τά όντα έκεΐνα, 

πού ένας τύπος τούς σταματά τή θέλησι. θελήσατε, 
δταν μέ βρήκατε, νά είσθε τό δημιούργημα κάποιου... 
Μείνατε έως τό τέλος. Δέν δημιουργούν παρά μόνο μέ 
τόν έρωτα.

Χωρίς ν’ άπαντήση τόν άφίνει νά τήν σύρη κοντά του. ΊΙ 5κ- 
φραοις τού προσώπου μετασχηματίζεται είς άλλην ίπιθυμίαν 
παρά εκείνην τής φιλοδοξίας.

Στανύ (άκτινοβολών).—Επιτέλους τό μάρμαρο οιε- 
γείρεται! Μήπως δέν άξίζει περισσότερο άπό δλες τίς 
έπίσημες δυνάμεις, αύτή ή άλλη δύναμις, πού, μ’ δλη 
τή δύναμι τής ζωής μου, συνταράσσει τή δική σας;

Τζούλια (χα/ιηλοφώνως).—Ναί.
Στανύ.— Μήπως ύπάρχει καμμιά ματαία ήδονή, 

ποΰ άξίζει τήν άγωνίαν τής στιγμής αύτής;
Τζούλια.—Όχι!.. fJ/βίόιώσα, «·ώ έχει παραδοθή 

έξ όλοκλήοου είς ιήν διάθεση· τον Στανύ). Άλλ’ έπει
τα;... Τό άλλο;...

Στανύ.—Λαίμαργη !...

• (Έπειτα άπό δύο μήνες)

Ζασσέν (εισερχόμενος είς τον Στανύ). — ’Αγαπητέ 
μου βουλευτά!... Ά! ναί...

Στανύ (Θυμωμένος). — Σάς συμβουλεύω νά μή μι
λάτε γι’ αύτό.

Ζασσέν. —ΙΙώς!... Κι' έγώ πού Ερχόμουν, μόλις έπέ- 
στρεψα, νά σέ συγχαρώ, όχι μόνον διά τήν έπιτυχίαν 
σου είς τάς έκλογάς, άλλά και διά τάς πρώτας σου 
άγορευτικάς Επιτυχίας. Καί σύ μού παραπονεΐσαι, τήν 
στιγμήν, πού δλα είναι ύπέρ σοΰ! Ή εύκαιρία καί 
ό έρως!

Στανύ. — Μή μέ είρωνεύεσθε, άγαπητέ μου μαιτρ, 
γιατί είμαι άπηλπισμένος έντελώς. Αύτή ή γυναίκα, 
πού έπέτυχε νά μέ κάνη βουλευτή τών προφυλακών, 
παρά τάς ιδέας μου καί παρά τά γούστά μου, δέν μού 
άφίνει τώρα ούτε ένα λεπτό ήσυχία καί άνάπαυσι. 
Πρέπει νά έρευνήσω, νά προστατεύσω, νά έτοιμάσω 
άναφοράς, νά παρακολουθήσω ένιρίγκ, νά σχηματίσω 
όμίλους... Είναι τρομακτικό.... Καί 0 μόνος έρως, ποϋ 
έχω — μιά καί μού τό άναφέρατε αύτό — είναι πώς 
μεταξύ δύο φιλιών, μοΟ άνακοινοί τό σχέδιον μιάς έπε- 
ρωτήσεως! Έ! καλά λοιπόν, άρκετά πιά τράβηξα, φτά
νει!... Σείς μ’ έρρίξατε σ’ αυτό τό βάραθρο, Σείς τώρα 
νά μέ βγάλετε.

Ζασσέν. — Τό μέσον είναι άπλούστατον! Παραιτή
σου. Ή Τζούλια θά σ’ άφήση... αύτομάτως!...

10

Στανύ (ήσυχασμένος).—Έμπρός λοιπόν, έπί τό έρ
γον!... Άλλά ποιά θά είναι ή αιτία τής παραιτήσεως:

Ζασσέν.—Μερικαί μεγάλαι καί πομπώδεις φράσεις 
καί τίποτε περισσότερον. «Πώς ή Βουλή είναι πολύ 
στενή διά νά περιλάβη τόν όρίζοντα τής άποστολής 
σου... Πώς θά γυρίσης στις «άγαπημένες σου μελέ
τες» κλπ. Δέν θά σού πούν τίποτε, άφοΰ θ’ άφήσης μέ 
τήν άποχώρησίν σου μίαν θέσιν κενήν!

Στανύ (Καθήμενος είς τό γραφείον, έτοιμάζει τό 
σχέδιον. Γράφει την έπιστολήν της παραιτήσεώς του, 
την Λναγινώσκει είς τόν Ζασσέν καί κατόπιν τήν σφρα
γίζει καί τήν δίδει είς ενα υπηρέτην του νά τήν πάγη 
αμέσως είς τόν πρόεδρον τής Βουλής). — Καλά τώρα 
ξεμπερδέψαμε άπό τό ένα. Άλλ’ είς τήν κυρίαν Πορτιέ 
Ριγκώ, τί νά πώ;

Ζασσέν.—Νά τής γράψης καί αύτής έπίσης. Βρέ
θηκα κι’ έγώ σέ μιά τέτοια περίστασι. θυμάμε ένα 
σχέδιο. «Ώραιοτάτη μου φίλη, δέν έπιθυμώ νά μάθετε 
άπό τάς εφημερίδας τήν άναπότρεπτον άπόφασιν, τήν 
όποιαν έλαβον—καί έξετέλεσα—νά παραιτηθώ τής θέ- 
σεώς μου έν τή Βουλή. Μέσα μου, έπειτα άπό αύτά, 
τώρα μία μόνη ιδέα ύπερίσχυσεν δλων τών άλλων, 
τής άγάπης σας, καί κρατώ νά μή σάς όφείλω πιά 
παρά αύτήν τήν δικαιολογίαν, ποΰ σάς έκαμα νά μέ 
έκλέξετε, δταν δέν ήμουν τίποτε.» Έδώ τελειώνεις μέ 
μερικάς τρυφεράς λέξεις καί ύπογράφεις κατόπιν. 
Μπορείς νά είσαι ήσυχος διά τό αποτέλεσμα.

Στανύ (άφοΰ τελείωσε τήν επιστολήν, /ιέ ύφος όλί
γον μελαγχολικόν).—Έτσι άπατούν μέ σκληρότητα, 
δταν δέν άγαποΰν!

Ζασσέν.—Δέν βαρυέσαι!... Μέ έκεΐνες, ποΰ έπίσης 
δέν άγαποΰν πιά—καί μέ τις άλλες άκόμη—είναι μιά 
άνταπόδοσις όφειλομένη. (Τέλος το® δ μαθήματος)

«
ΤΟ ΑΓΡΙΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ

Τριαντάφνλλ' άγριο τοΰ άγροΰ 

χύνεις καϊ σύ τήν ευωδιά σου, 
μιά εύωδιά παρδενική, 

γλυκεία ώς η δ θεριά οου.

Κί «ι· ειο' άγριολούλουλο 
και κήπους δεν στολίζεις 

μέ τήν καμπήοια χάρι οου 

κάδε καρδιά ραγίζεις.

Έτσι δά δρίψη ό βοσκός 
νά δώση στήν καλή τον

Ληξούρι.

οτήν πρώτη του ερωτική 

Ιξομολόγησί του.

Μέ σέ τ αγριολούλουδο 

τά βτήδια δά σταλίοη 

μιά βοσκοποΰλα ντροπαλή 

οά πρωτοαγαπήση

Καϊ σέ κρατώ οτά χέριαμου 

ερωτικό λουλούδι 

οάν ή ψυχή μου τραγουδεΐ 

οτή Φύοι δείο τραγούδι.

Π. Α. ΜΑΡΚΕΤΟΣ

ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΟΔΟΝ Τ ΟΪAT Ρ ΕΙΟΝ

Κ. ΔΑΜΙΑΝΟΥ
ΙΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΔΙΠΛΟΝ. ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΝ ΠΑΡΙΣΙΟΝ 

ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΟΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΔΟΝΤΟΝ
9-12 καϊ 3-5 καθ’ έκάστην πλήν τής Κυριακής καϊ Πέμπτης μ.μ.

ΑΘΗΝΑΙ, Ολος Κριεζοτου 6*

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
Τήν παρελθοΰσαν Τρίτην έκλεισε ή καλλιτεχνική έκθεσις 

τής Κηφισσιάς. Οί καλλιτέχνκι, μας κατενθουσιασμένοι άπό 
τήν ύποστήριξιν καί τήν στοργήν, μέ τήν όποιαν τούς περιέ- 
βαλλεν ή κοινωνία μας, θά έργασθούν πάλιν, προετοιμαζον- 
τες νέαν μεγαλειτέραν έκθεσιν. Τά πλεΐστα τών έργων των 
έπωλήθησαν είς ίκανοποιητικάς οπωσδήποτε τιμάς. Άλλ’ 
έκτός τούτου, οί περισσότεροι έλαβαν διαφόρους παραγγε
λίας έργων τόσον ζωγραφικής όσων καί γλυπτικής.

Κατόπιν ολιγοημέρου διαμονής είς Σπέτσας, επανήλθε 
ενταύθα ό διακεκριμένος βιολίστ κ. Χρ. Έράστης διπλωμα
τούχος τής Καισαροβασιλικής Ακαδημίας τής Βιέν νης Ό 
κ. Έράστης μας προετοιμάζει διά τόν προσεχή χειμώνα 
μερικάς συναυλίας.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
Ή θεατρική κίνησις κατά τήν λήςασαν έβδομάδα άνέ- 

κτησεν όπωσδήποτε κάποιαν ζωηρότητα μετά τήν κατα- 
βίβασιν τών «Ιΐαναθηναίων» άπό τής σκηνής 
τού θεάτρου τής Δδο« Κοτοπούλη παρήλασαν 
έκτός τών άλλων επαναλήψεων ελαφρών έργων 
ή «Ήλεκτρα» τοΰ Οϋγο φόν ’Όφμανσταλ κατά 
τήν όποιαν ή διακεκριμμένη μας τραγωδός εύρε 
τήν ευκαιρίαν νά κρατήση καί πάλιν αδιά- 
πτωτον τό ένδιαφέρον τού πυκνού άκροατηρίου 
της, μέ τήν ύπέροχον ύπόκρισίν της καί νά 
έπαναφέρη είς τήν μνήμην μας τάς παλαιάς 
ήμέρας τής δόξης καί τού θριάμβου τής Μα- 
ρίκας τοΰ Βασιλικού.

— Μετά τήν « Ήλέκτραν» ή Δι«Κοτοπούλη 
έπανέλαβεν έπειτα άπό μακράν διακοπήν τής 
συνεργασίας της μέ τόν κ. Ξενόπουλον τήν 
«Στέλλαν Βιολάντη», μέ άπαγγελίαν τοϋ γνω
στού ποιήματος τού ΙΙαλαμα καί τήν μουσι
κήν ϋπόκρουσιν τού κ. Καλομοίρη, έκτελεσθεϊ- 
σαν άπό τόν ίδιον τόν συνθέτην.

— Ό κ. Ξενόπουλος, στερεώσας ουτω τάς 
βάσεις νέας συνεργασίας του μέ τήν δεσποινίδα 
Κοτοπούλη, έδωκεν είς αύτήν τό νέον του δραμα 
«Ή τιμή τοΰ’Αδελφού», έξαχθέν από τό ομώ
νυμον μυθιστόρημα τοΰ συγγραφέως.

Ή μελέτη τοΰ έργου άρχίζει έντός τής έβδο- 
μάδος καί θά άναβιβασθή περί τά τέλη τοΰ μηνός.

— Ή κ. Κυβέλη, θριαμβεύσασα είς σειράν 
παραστάσεων είς Πάτρας μέ τό περίφημον 
«Κουρέλι», έπανέκαμψεν ένταΰθα μετά τοΰ 
θιάσου της καί άνεχώρησεν εϊς Μέγα Σπή- 
λαιον, όπως άναπαυθή έπ' όλίγας ήμέρας. Έπιστρέφουσα 
έκεΐθεν, θά δώση μερικάς φιλολογικάς παραστάσεις είς τό 
Οέατρόν της, άπό τό όποιον θά καταβιβασθή δι' όλίγας ήμέ
ρας τό «Πανόραμα» διά νά άνακαινισθγ μέ νέας σκηνάς καί 

νέα νούμερα.
Μέχρι τοΰ προσεχούς ’Οκτωβρίου, έάν τά πράγματα τό 

επιτρέψουν, ό θίασος τής κ. Κυβέλης έγκαθίσταται είς τό 
νέον θεατρόν της έπί τής πλατείας τοΰ Συντάγματος, τά 
«Διονύσεια» τό όποιον άποπερατώθη ήδη καί δέν μένουν 
παρά ολίγων ήμερών έσωτερικαί συμπληρώσεις, κατόπιν 
τών όποιων θά είνε καθ ’ ολοκληρίαν έτοιμον. Είς τό θέα
τρον τοΰτο θά δοθή καί ή τιμητική τής κ. Κυβέλης.

— Είς τά άλλα θέατρα έξακολουθοΰν νά παίζωνται αί 
γνωσταί έπιθεωρήσεις, μέ συχνάς άνακαινίσεις νουμέρων καί 

σκηνών.
— Είς κύκλον λογιών άνεγνώσθη άπό τους συγγραφείς 

των, τών όποιων τά ονόματα μένουν μυστικά, νέα στρα

τιωτική όπερέττα, μέ ύποθεσιν παρμένην από τήν τελευ
ταίαν Ελληνικήν έπιστράτευσιν, τό έργον έχει άρκετήν 
πρωτοτυπίαν καί ιόραιοτάτας σκηνάς καί πεταχτήν καί 
γαργαλιστικήν μουσικήν.

'11 όπερέττα αύτή θά παιχθή τόν χειμώνα άπό τον μου
σικόν θίασον, κατά πάσαν πιθανότητα.

—Λέγεται οτι τό έργον τοΰτο θά άποτελέση σταθμόν είς 
τά 'Ελληνικά θεατρικά χρονικά, καθόσον πρώτην φοράν 
γράφεται ελληνιστί πρωτότυπον θεαματικόν καί φαντασμα
γορικόν έργον.

ΥΠΟ ΤΗΝ ΣΗΜΑΙΑΝ ΤΩΝ “ΨΑΡΡΩΝ,,
Τήν παρελθοΰσαν Δευτέραν είς τήν κομψήν έπαυλιν έν 

Καλλιθέα τού πολιτευτοΰ Ψαρρών καί διευθυντοΰ τής 
«Εικονογραφημένης» κ. Δ. Βρατσάνου έγένετο ή Βάπτισις 
τοΰ δευτερότοκου υίοΰ του. Άνάδοχος παρέστη ό ιατρός 
κ. Μόρος, δστις όνόμασεν αύτόν Δημήτριον, είς άνάμνησιν 
τοΰ προπάπου του Προέδρου τής Βουλής τών Ψαρρών κατά

Η ΘΕΛΗΣΙΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. — Είναι γνωστή ή πρωτοφανής εΐς τά χρονικά τών πολιτικών 
συλλαλητηρίων έν Έλλάδι προχθεσινή ουγκέντρωσις τον κόσμου κατά τό συλλαλη- 
τήριον τής παρελθούσης Δευτέρας, τό ΟιωργανωΟέν άπο τόν Σύνδεσμον τών Επι
στράτων, εΐς άντίκρουσιν τού συλλαλητηρίου τών Βενιζελικών. 'Ολόκληρος ύ πρό τοϋ 
Δημοτικού θεάτρου χώρος, δστις εΐχεν όρισΟή ώς τόπος συγκεντρώοεως, εΐχεν άσφυ- 
κτικώς νπερπληρωΰή κόσμου ένόουσιώντος καί al έκατέρωΟεν πάροδοι έπίσης, παρά 
τά μέτρα τών στρατιωτικών καί Αστυνομικών άρχών. Καί δλα αύτά τά φρενητιώντα 
άπό ένόουσιασμόν πλήθη διατράνωσαν άκόμη μίαν φοράν τήν λατρείαν των πρός τόν 
"Ανακτα καί ορκίσΟησαν νά χύσουν τά αίμά των, ύπερασπίζοντες τήν πατρίδα 

καί τόν Βασιλέα των.

τόν άγώνα τής άνεξαρτησίας. Τήν σκηνήν τής βαπτίσεως 
άπηθανάτησεν είς ταινίαν άρκετών μέτρων ή κινηματογρα
φική εταιρία «Άστυ Φίλμς». Συγκινητική Ιδίως ύπήρξεν 
ή στιγμή κατά τήν όποιαν ό άνάδοχος ύπό τάς πτυχάς τής 
σημαίας τής ηρωικής νήσου, παρέδιδε τόν νεοφώτιστον είς 
τάς αγκάλας τής μητρός του·

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ (ΠΡΟΣ 5 ΛΕΠΤΑ Η ΑΕΞΙΣ)
σύλλογοι: “λ®μνλ.χ„

Τρέξατεεεε!! έγγραφήτε μέλη. Δικαίωμα λύσεων δωρεάν .' 

Συνδρομή τρίμηνος 0.50.
Διαγωνισμός : Γρίφος ΈσοευΠβΙ- — Ποιον τό ήμυσι τοΰ 

2525; — Λύσεις δεκται μετά Ιθλέπτου μέχρι 31 Αύγούστου.
Βραβεία: ι) Πορτοφόλιον άξίας δρ. 15, 2) Album, 3) Λα

χεϊον Στόλου, 4 ·«°) Λαχεϊον.—Λαχεία 25λεπτα ! I

Ζητούνται αντιπρόσωποι.Διεύθυνσις : Δημήτριον Γαρδίκην, Πατησίων 24,’Αθήνας.
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ΤΟ ΤΕΛΟΣ TOY IBAN
ΞΕΝΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ -

έ,Είμεθα^ καί οί δύο νόθοι, έγώ χαί ή Ρουσάλκα. Έτσι 
ετυχε νά τήν βαπτίσουν έκείνην, όπως τυχαίως έλεγαν καί 
εμένα Ίβάν. Τό κατάστημα είχε δύο τμήματα Διά τά άρρενα 
καί διά τά θήλεα, όταν (μεγάλωναν. Ενόσω είμεθα μικρά, 
έμανδριζόμεθα είς τους ίδιους κοιτώνας, είς τήν ιδίαν τρα
πεζαρίαν. είς τήν ιδίαν αυλήν. Μαζύ έσηκωνόμεθα τό πρωί 
και άφοϋ έπλυνόμεθα βιαστικά, μας παρέτασσαν είς τήν γραμ
μήν καί έλέγαμεν τήν πρωινήν προσευχήν μας. 01 μεγα- 
λείτεροι τήν έλεγαν φωναχτά καί μουσικά, οί μικρότεροι 
χαμηλά, άμουσα καί τά πολύ μικρότερα παιδάκια, έβγαναν 
άπό τό στοματάκι των ένα παρατεταμένον, άδιάχριτον καί 
άσύλλαβον ίσον, όμοιάζον άπό τά ολίγον μεγαλείτερα ώς τό 
συνόδευμα, τό όποιον κρατούν τά μικρά παιδιά είς τόν ψάλτην 
τής εκκλησίας, από τα πολύ μικρά ώς νανούρισμα ατονον, 
πότε λυπητερόν, πότε χαρούμενον

Έπειτα χατεβαίναμεν είς τάς τάξεις. Ήσαν δύο. Ή μία 
διά τά ολίγα γράμματα ποϋ έμαθαίναμεν, ή άλλη διά καμ- 
μιά τέχνη καί οϊκοχυρωσύνη διά τά θηλυκά. Έγώ ήμην 
μεγαλείτερος άπό τήν Ρουσάλκα, ίσως δύο χρόνια, ή τρία. 
Δέν ήξευρα ούτε έγώ, ούτε έκείνη. Μέ τά όλογάλανα μάτια 
της, μέ τό στρογγυλόν και άσπροκόκκινον πρόσωπόν της, 
μέ τά χρυσαφένια μαλλιά της καί τό πεταχτό σωματάκι της, 
μέ εύχαρίστησιν καί πολλάκις μέ χαράν, ύπετάσσετο είς τάς 
θελήσεις μου, είς τάς διαταγάς μου καί κατέφευγεν εις τήν 
προστασίαν μου, όταν τής έτύχαινε καμμιά δυσαρέσκεια 
άπό τούς άλλους.

Είς τό τραπέζι, τό γεύμα, πάλιν κοντά-κοντά καί ό ένας 
έκρυφομιλοϋσε είς τόν άλλον, λόγια άστεΐα, ή λόγια πει
ρακτικά διά τούς άλλους, διά την δασκάλαν, ή τόν έπιστά- 
την. Τό ίδιον καί τό βράδυ είς τό τσάι. Τήν νύκτα είς τάς 
οκτώ τών χειμώνα, ή τάς έννέα τό'καλοκαϊρι, έπηγαίναμεν 
είς τόν κοιτώνα. Τά άχυρένια κρεββατάκια μας, κολλητά τό 

" ένα στό άλλο καί έγδυνόμεθα άποκάτω άπό τά σκεπάσματα. 
Σάν αρρωστοϋσα έγώ, αρρωστοϋσε καί έκείνη. Μέ περιε- 
ποιεϊτο σάν μάννα τό παιδί της. Ήτο τόσον μικρή, πέντε 
μόλις έτών καί ένόμιζες δτι είχε υπάρξει κάποτε μητέρα. 
Μέ την τρυφερότητα τής μάννας μοΰ έχαίδευε τά μαΰρά 
μου μαλλιά, μοΰ έψιθύριζε έκεΐνα τά μισοκομμένα λόγια 
τής άγάπης καί τής λαχτάρας, ποϋ τά λέγουν αί μητέρες 
μέ κάποια ιδιαίτερη προφορά εις τά άρρωστα παιδιά τους. 
Έπρόσεχε πάντα νά μή τήν έννοήσουν καί μας χωρίσουν. 
Εις αυτά τά καταστήματα δέν έπιτρέπουν τήν άγάπην καί 
τήν άφοσίωσιν. Είναι έναντίον τοΰ κανονισμοΰ.

sk
Έμεγαλώσαμεν. Εκείνη πλέον κόρη δέκα έτών, έγώ 

παλλικάρι δώδεκα. Καί μας (χώρισαν-, Είς τό ένα τμήμα 
έκείνη, είς τό άλλο έγώ. Είς τήν ιδίαν δμως αυλήν, απέ- 
ραντον καί μέ εΰρυχωοότατον κήπον. Μάς έχώριζε μία 
φράχτη άπό βάτους καί αγριόχορτα. Έβλεπόμεθα κάθε ήμε- 
ραν. Μόνον ή νύκτα μάς έχώριζε. Άλλά τό πρωί έβλεπό- 
μεθα μέ μεγαλείτερη χαρά, μέ πλέον μακρό χαμόγελο, ποϋ 
έβαστοϋοε πολλή ώρα. Καί έτσι έζήσαμε δύο ακόμη χρόνους.

‘Ήμουν τότε δεκατεσσάρων έτών. Τό κατάστημα μοΰ 
εδωσεν ένα πιστοποιητικόν, έγραψε τό όνομά μου « Ίβάν» 
καί τίποτε άλλο καί παρακάτω «νόθος, εύρεθείς είς τήν οδόν 
Κράσνυ, τήν πρωίαν τής 22 'Ιουλίου τοΰ έτους 1885». Και 
είς άλλην σημείωσιν, δτι είμαι καλής ύγείας καί έδειξα 
καλήν διαγωγήν.

Είς τό σχολεϊόν μου έμαθα νά γράφω καί νά διαβάζω 
καί έδιάβασα πολλά βιβλία Άπό αυτά τά διαβάσματα καί 
άπό κάτι ποΰ είχα μέσα μου, έβγήκα άπό τό κατάστημα μέ 
κάτι άλλόκοτες και παράδοξες Ιδέες, ’^σθανόμην μέσα μου 
χαποιαν ανταρσίαν έναντίον τοΰ κόσμου, έναντίον πρό παν
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τός εκείνων ποϋ τούς έβλεπα νά περνοΰν άπ' έμπρός μου 
ακατάδεκτοι καί ύπερήφανοι καί κάποιαν μυστικήν αγάπην 
καί συμπάθειαν διά δλους τούς άλλους, τούς πολλούς, ποϋ σέ 
κάθε βήμά μου απαντούσα πεινασμένους. Καί χωρίς νά έρω- 
τήσω ή νά συμβουλευθώ κανένα, έπήγα και κατετάχθηκα 
εϊς τό πολυσύνθετον σωματεϊον τών καθαριστών βόθρων. 
Εύρέθηκα τοιουτοτρόπως μέσα σέ ένα κύκλον ανθρώπων, 
ποϋ τούς άγαποΰσα, χωρίς νά τό θέλω καί τούς έγνώριζα, 
χωρίς νά τούς έχω ποτέ ίδεΐ. "Ολοι ήσαν αγράμματοι, 
μεθυστακάδες, ευχαριστημένοι καί δειλοί. Σάν ηρχότουν ό 
διευθυντής, ό· παραφέντης, όλοι έσκυφταν κάτω τό κεφάλι 
τους καί ήκουαν τής βρισιές του. "Οταν ήθελαν νά ποΰν 
κάτι διά νά δικαιολογηθούν, έκύτταζαν άπόκρυφα έμέ διά 
νά μιλήσω. Καί τότε έγώ έξεδίπλωνα τό άνάστημά μου, τό 
έκαμα πιό μεγάλο παρ’ ό,τι ήτο, έπρόβαινα τό δεξί μου 
πόδι έμπρός, έρριπτα λίγο τό κεφάλι μου όπίσω καί ήρχιζα 
καί έλεγα. Τά λόγια έβγαιναν άπό τό στόμα μου άκρά- 
τητα, συγκινητικά, τρυφερά καί κάποτε ολίγον θυμωμένα. 
Μοΰ έφαίνετο, ότι δέν τά έλεγα έγώ. Κάποιος άλλος, άπό 
πίσω μου κρυμμένος, τά έλεγε καί μετεχειρίζετο τό στόμα 
μου διά νά τά βγάζη έξω.

Η Ρουσάλκα στά δώδεκα χρόνια της έβγήκε καί αύτή 
άπό τό κατάστημα μέ τό ίδιον πιστοποιητικόν, σάν τό ίδικό 
μου. Τήν έβαλαν είς ένα έργοστάσιον υφαντικής είς τήν 
Ιίετρούπολιν. Λυτό τό έργοστάσιον είχε οκτακόσιους έργά- 
τας και έργάτιδας. Έβλεπόμεθα κάθε βράδυ μέ τήν Ρου
σάλκα είς τύ κέντρον ποΰ έπίναμεν τό τσάϊ, έγώ μέ τούς 
συντρόφους μου καί έκείνη μέ τούς δικούς της. "Υστερα 
άπό τό τσάϊ, έπρεπε νά ίπιοΰν .οί άλλοι καί βότκα, διά νά 
ευθυμήσουν, νά τραγουδήσουν καί νά’χορεύσουν ύπό τους 
ήχους τοΰ^αύτομάτου μουσικού οργάνου τού’καταστήματος. 
Ή Ρουσάλκα δέν έπινε, ούτ’ έγώ. "Οταν έκόρωνε ή 
διασκέδασις, τότε έφεύγαμε οί δυό μας. Έπηγαίναμεν 
άλλοΰ καί τά έλέγαμε, έως μέ τήν ώραν ποΰ θά έχωριζό- 
μεθα, διά νά πάμε νά κοιμηθοΰμεν είς τό νυκτερινόν άσυλον. 
Έπληρώναμεν ό καθένας μας άπό μίαν πεντάδαν. Είς 
αύτάς τάς ώρας τάς μακράς ποΰ έμέναμεν οι δύο, ελεγα είς 
τήν Ρουσάλκα τάς ιδέας [Αθυ. Τήν άγάπην ποΰ ήσθανόμην 
διά τούς πτωχούς καί τους άποκλήοους καί τόν πόθον μου 
νά τούς φανώ χρήσιμος καί ωφέλιμος, νά τούς μάθω νά μή 
μεθοΰν, νά τους διδάξω νά ξέρουν τί νά ζητούν άπό τούς 
μεγάλους καί τούς τρανούς, νά μή σκύφτουν κάτω σάν τούς 
βλέπουν, νά μή τρέμουν σάν κουνέλια έμπρός των. Νά 
μάθουν νά τούς είποΰν μιά ημέρα, ολοι έχομεν τό δικαίωμα 
εϊς αυτόν τόν κόσμον νά ζήσουμε καί όλοι μας νά προσπα
θούμε πώς ό καθένας μας νά ύποφέρη όλιγώτερο.

*
Αύτά έλεγα εϊς τήν Ρουσάλκα. Τά έμαθε καλά καί τά 

έλεγε είς τούς συντρόφους της. Σέ λίγο καιρό ήτο ό άπόστο- 
λος καί ό κήρυξ μέσα είς τό έργοστάσιόν της Χάρις είς 
αύτήν, ώλιγόστευσαν τάς ώρας τής εργασίας, ηύξησαν λίγα 
ήμερομίσθια, έκαμε μικρόν σύλλογον άπό έργάτιδας καί τάς 
έδίδασκε γράμματα καί οίκοκυρωσύνην καί τις μεγάλες 
άλήθειες τοΰ κόσμου.

Τί χαρά καί διά τούς δυό μας! Κάθε βράδυ έδίδαμεν’ό 
ένας λογαριασμόν είς τόν άλλον διά τό έργον τής ήμέρας. 
Τήν έρωτοΰσα συχνά, άν είναι ευχαριστημένη άπό τό έργον 
της. Καί μοΰ έλεγε, δτι είναι εύτυχής.

— Δέν σοΰ λείπει τίποτε ;
Έδίστασε ολίγον καί είς τήν έπιμονήν μου άπεφάσισε νά 

μοΰ άπαντήση :
— Δέν ξεύρω, άλλά είναι στιγμαί, ποΰ αισθάνομαι ένα 

παράδοξον αίσθημα. Κάποια λαχτάρα, κάποιον φθόνον, κα-

ΣΤΦΥ ΒΑΣΙΛΗΑ ΜΦΥ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ

Ώ Βασιληά. τριοένδοξε, 

ξανθέ μου καθαλ,λάρη, 

ποΰ μέ; στό>· ύπνο τής σκλ.αβι&ς 

έλαμπες σάν φεχχάρι.

Κ' έφεύγαν τά φαντάσματα, 

κοράκια πεινασμένα,

.τοΰ φτερούγίζαν στ όνειρο 

τοΰ σκλάβου μανιασμένα.

'Ως .τ’ άοτραφεν ή Λευτεριά 
λαμπρότατη, κι έφυγαν, 

σκιασμένα τ' άγρια ξωτικά, 

.τοΰ μέσ' στή νύχτα έσμιγαν.

Ποϋ πέρα - πέρα έφώτιζες, 

ξανθέ μου Καβαλ.λάρη, 

πετωντας σάν Αρχάγγελος 

μέ τ’ ουρανού τή χάρι.

Ξάφνου προβάλλεις βιαστικός, 

πετιέσαι άνάμεσό μας 
καί βλέπουμε όλοι ξάστερα 

τ’ ολόχρυσο όνειρό μας.

Καί δρασκελίζεις φτερωτός 

τόν Όλυμπο κι αστράφτεις, 

καί οτ αγιασμένα χώματα 

στό πέρασμά σου Αναφτείς.

Φωτιές, αντάρες καί κανμοίχ 

καί πέντε αιώνων λαύρες .. 

καί δροσερές κι έ/.εύθερες 

φυσούν τριγύρω οί αύρες.

Μά τήν Πατρίδα έβάοκανε 

τοϋ φθόνου ή Λάμια... κατου 
έπεσες τότε ασήκωτος 

στήν κλίνη τοΰ θανάτου.

Πάλι τά όρνια κρούζοντας 
ξεκοΰρνιαοαν... να φάνε... 

καί πεινασμένα γύρω σου 

άρχισαν νά πετάνε...

Μά πάνω άπ’ τό κεφάλι σου 

άγρύπναε νύχτα - μέρα, 

μέ πληγωμένη τήν καρδιά 

μιά σπλαχνική Μητέρα.

Σάν έβλεπε γονατιστό 

μέ δάκρυα τό Λαό σου, 

στ’ άγριο τό χαροπάλαιμα, 

στον πόνο τό φρικιό σου.

Κι' έδωσε ή Μεγαλόχαρη 

κι άφησες τό κρεθβάτι 

καί πάλι έκαβαλ.λίκεψες 

στό φτερωτό σου τ άτι.

κίαν άν θέλης, όταν βλέπω άλλες συντρόφισές μου νά έχουν 
παιδιά στήν αγκαλιά των.

— Τότε άγαπας τόν άνδρα :
— Δέν μπορώ νά άγαπήσω άλλον άπό έσέ.
— Άλλά ίσως μέ άγαπας ώς άνθρωπον παρά ώς άνδρα.
— Είναι ή μόνη άγάπη ποΰ έχει μέσα της ή γυναίκα. 

Τόν άνδρα τόν θέλει, ή τόν άνέχεται μάλλον, ώς σύζυγον ή 
ώς έραστήν, διότι χρειάζεται ένας διά νά τής κάμη παιδιά. 
Αύτό τό κάτι άπό τό άρσενικόν ποΰ θέλει ή γυναίκα τό 
ώνόμασαν άγάπη ή έρωτα. Έγώ δέν σ' άγαπώ έτσι, σέ 
άγαπώ άλλοιώς. Καί ίσως αύτό σοΰ είναι ολίγον. Καί όμως 
αυτό τό ολίγον είναι τό μεγάλο καί άτελείωτο. Τό άλλο, 
ποΰ φαίνεται μεγάλο, πολύ, θηρίον, είναι πώς νά σοΰ είπώ, 
ψεύτικο, χωρίς νά τό θέλωμε ημείς οί γυναίκες, πεθαίνει 
χωρίς νά ζήση. Τό πρώτον θά τό ευρης εϊς τάς άφωσιωμέ- 
νας συζύγους, τό δέ δεύτερον είς τάς έρωμένας καί τάς 
άπιστους συζύγους τής αυριον.

Καί όμως, είπε σκεπτικός ό Ίβάν, έκείνος ποΰ θέλει νά 
διδάξη τήν μεγάλην άγάπην και τήν άτελείωτον αύτα- 
πάρνησιν είς τούς άλλους, δέν πρέπει ποτέ ν' άγαπήση διά 
τόν εαυτόν του, είτε άνδρας είναι, είτε γυναίκα. "Οταν γίνω 
σύζυγος ή εραστής σου, θά σβυσθώ όλος μέσα σου καί θά 
γίνω πιό μικρός άπό τόν πιό μικρό. Καί τώρα είμαι τόσον 
μεγάλος! "Οταν σύ δοθής γιά νά γίνης, όχι μητέρα, διότι 
δέν τό ξέρετε αύτό τό αίσθημα ή γυναίκες,—τό έφκιάσετε 
ά^γότερα—άλλά διά νά κάμης απλώς καί μόνον παιδιά—καί 
αύτό είναι τό πραγματικόν καί άληθινόν σας αίσθημα—θά 
γίνης και σύ άκόμη πιό μικρότερη.

Έσκέφθη ή Ρουσάλκα καί έμεινε σιωπηλή.

Ό Ίβάν μετά ολίγον καιρόν, άναμιχθείς είς κάποιαν ταρα
χώδη άπεργίαν. κατεδικάσθη εϊς δύο έτών φυλάκισιν, τήν 
όποιαν έξέτιε συμφώνως πρός τήν άπόφασιν, μακράν είς ένα 
τών παρασιβηρίων κυβερνείων, άγνοούμενον άπό δλους τούς 
συντρόφους του καί άπό αύτήν τήν Ρουσάλκαν, δι’ εύνοή- 
τους λογους τής άστυνομίας.

"Οταν έξήλθε τών φυλακών, έπέστρεψεν’είς τήν Πετρού-

■ θομιοτείον ft; Λμφέ.τει οχΑπτον 
δρέπων χορνφΛς ΛρετΟν ά.τό κάσαν ·.

ΠΙΝΔΑΡΟΣ

Κι' έζάρωσαν τά ξωτικά 

τής Βαλπουργίας μακρυά σου. 

Καί τά όρνια σωριαστήκανε 

βαρειά ατό σήκωμά σου.

Ποϋ σάν ιόνΉλιο έπρόβα/.ες 

—ώ Βαοιληά- Πατέρα — 

κι έδιωξες τήν κακή νυχτιά 

κι’ έφερες λαμπρή μέρα.

Κι' όλοι κρεμόμαστ' άφωνοι 

σ’ ένα σου λόγο μόνο, 

γιά τήν Μεγάλη τή λαμπρή... 

γιά τό χρυσό σου &ρόνο...

Γιατ είσαι Σύ ό χρυσός’Λιμός, 

'Εο είσαι Λ Λατρευτός μας, 

Συ τ’ όνειρο τ Λλόχρυσο, 

ποΰ βλέπουμε στό φως μας.

Καί γύρω σου οί κουμπάροι σου 

στήν πίστι καί στό βόλι 

φωνάζουμε όλοι μιά φωνή 

• Τοϋ χρόνου καί στήν Πάλι.»

Α. ΜΑΚΡΗΣ

Ι’ΕπεδόΟ»! ύπο τοϋ ποιητοΟ είς 
το ΙΙοΣ. Γραφεΐον τής Α. Μ. τή 21 
Malov 19ΙΑ tOxaipU? τής 6νο· 
μαστικής Ιορτής Τον·1

πολιν. Συνήντησε τήν Ιδίαν ημέραν τήν Ρουσάλκαν. Έκρά- 
τει είς τήν άγκαλιά της ένα εύμορφο χαριτωμένο αγοράκι. 
Τήν (πλησίασε, τήν (χαιρέτισε καί έθώπευσε τό μαγουλάκι 
τοΰ παιδιοΰ. Τοΰ έμειδίασαν και οί δύο. Τούς έκύτταξε 
άκόμη καλά καί τούς δύο.

— Καί όμως έσέ. Ίβάν. άγαπώ πάντα, τοϋ είπε ή Ρου
σάλκα.

— Καί αύτό ποΰ κρατείς είς τήν άγκαλιά σου ;
— Αύτό δέν είναι ξένος. Είμαι έγώ. Δέν τό έννοεϊς, αί :
— Δέν τό εννοώ. Γιατί έγώ άγαπώ ολον τόν κόσμο ποΰ 

πάσχει σάζ έμέ. Καί πάω αύτόν τόν κόσμον νά ευρώ, γι’ 
αύτόν νά ζήσω αύτόν ν' άγαπήσω.

Τά δάκρυα έσκέπασαν τά όλογάλανα μάτια της, τόν έχρά- 
τησε άπό τό χέρι.

— Μή φεύγης άπό κοντά μου, Ίβάν Σ' άγαπιϋ τώρα 
τόσα χρόνια. Μέ άγαπας καί σύ. Δέν είμπο.είς νά μέ λησμο- 
νήσης. Σοΰ είναι άδύνατον.

Τήν ώθησε έλαφρά, ώρθώθη έμπνευσυένος καί μεγάλος 
έμπρός της :

— Θά είσαι πάντα μέσα στή μεγάλη άγάπη ποΰ έχω γιά 
όσους είναι δυστυχείς. Δέν θά σέ λησμονήσω, γιατί ίσως 
αΰρεον θά είσαι άκόμη πλέον δυστυχής·

(Μετάφρασις ίχ τοϋ Ρωσσιχοϋ).

Ν Ε ΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΙ

ΕΝ Τίΐι ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟι

X. ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΥ Τ. ΥΦΗΓΗΤΟΥ

θεραπεύονται τά νευρικά νοσήματα. Ή έπιληψία (σελη
νιασμός) είδικώς, αποτελέσματα βαυμάσια 12 έτών. Κέκτη- 
ται τό τελειότερον ΉλεκτροΟεραπευτήριον τής Ανατολής 
διά τήν θεραπείαν τής Άρτηριοσκληρώσεως, Άρβρίτιδος κλπ. 
καί τό τελειότερον σύστημα ’Αχτίνων Ραϊντγκεν.—Όδός Πει
ραιώς ίο. Τής άνικανότητοσ καί έκσπερματώσεως Ιδία όλως 

θεραπεία μέ έκπ/.ηκτικά αποτελέσματα.
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ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΤΗΣ “ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ,,
Λόγω σωρείας έπιστολών τας οποίας έλάβομεν πανταχό- 

θεν, ζητουσών την παράτασιν τής άποστολής προτάσεων 

διά τήν εκλογήν ανταποκριτών, λόγω τον μικρόν διαστή. 

ματος αύτής καί ένεκα τής καταστάσεως καί τών δυσκο

λιών τής συγκοινωνίας, παρατείνομεν αύτήν μέχρι τής 31 

Αύγούστου, συμπεριλαμβανομένης. Ή παράτασις αυτή 

είνε όριστικώς ή τελευταία.

Άπό τής πρώτης ήμέρας τής έκδόσεως τής «Εικονογραφη
μένης· πλεϊστοι αναγνώσται της έκ τών έπαρχιών έγραψαν 
ζητοΰντες νά γίνουν άνταποκριταί της, κατά τό σύστημα, τό 
όποιον επικρατεί εϊς τά άλλα Έλληνικά περιοδικά. Είς τά 
γραφεία μας εξακολουθούν νά καταφθάνουν καθ’ έκάστην 
σωρεΐαι επιστολών άπό όλα τά μέρη, διά τών οποίων άναγνώ- 
σται τοΰ περιοδικού ζητούν νά γίνουν άνταποκριταί αύτοΰ. 
Κατ’ άρχάς εϊχομεν λάβει τήν άπόφασιν νά μή δεχθώμεν 
ούδένα ανταποκριτήν, επειδή ό διατιθέμενος χώρος ύπό τοϋ 
περιοδικού, δέν επιτρέπει τήν άπασχόλησιν σελίδος μέ τάς 
άνταποκρίσεις. Άλλ’ ή επιμονή τών άναγνωστών μας, μας 
ήνάγκασε νά προ^βώμεν εις τήν θυσίαν τοΰ άπαιτουμένου 
χώρου, δ όποιος όμως θά χρησιμοποιηθή κατά τρόπον πρω
τότυπον έντελώς καί θά προκαλέση καί τό ενδιαφέρον όλων 
τών άναγνωστών, έκτός τοΰ στενού κύκλου, τόν όποιον ένδια- 
φέρει μία τέτοια άνταπόκρισις. Αί άνταποκρίσεις δηλαδή, αί 
όποΐαι θά στέλλωται πρός τήν Εϊκονογραφημένην» πρέπει 
νά είνε σύντομοι, νά μή υπερβαίνουν τάς δύο σελίδας χάρτου 
συνήθους έπιστολικοΰ καί νά άναφέρωνται είς γεγονότα, τά 
οποία ήμποροΰν 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 ήμποροΰν νά σταθούν 
είς μίαν ειδικήν σελίδα τοΰ περιοδικού. Κάτι τέτοια μικρογε- 
γονότα μέ πολύ ένδιαφέρον πρέπει νά κυνηγούν οί άνταπο- 
κριταί μόνοι τους καί μέ τήν βοήθειαν τοΰ ύποανταποκριτοΰ 
καί νά τάς στέλλουν καί μέ φωτογραφίας οχετικάς, 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 
αΰτάς επιδιώκεται κυρίως νά γίνη γνωστόν είς τόν λοιπόν 
κόσμον κάτι έξαιρετικόν καί πρωτότυπον.

Προσέξετε λοιπόν τώρα νά ίδήτε τί θά κάμετε. Έν πρώτοις 
είς έκάστην πόλιν δέν θά άφεθή έλεύθερον τό στάδιον τοΰ 
άνταποκριτοΰ, άλλά Οά έκλεγοΰν δύο μέν άνταποκριταί διά 
τας μεγάλας πόλεις καί ένας διά τάς μικράς, έξαιρέσει τών 
Αθηνών καί τοΰ Πειραιώς δπου θά έκλέγουν ίο, διά ψή
φων, δπως έκλέγονται οί βουλευταί. ΟΙ άνταποκριταί αυτοί 
θά έχουν είς τήν δικαιοδοσίαν των όλόκληρον περιφέρειαν, ή 
οποία θά καθορισθή βραδύτερον καί είς τά διάφορα χωρία 
καί κωμωπόλεις τής οποίας θά εκλέξουν αύτοί ίδικούς 
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· ύπέχουσα τόπον τοΰ Πρωτοδικείου τρό
πον τινά. Άλλά διά νά γίνη ή άνακήρυξις τών ύποψηφίων 
πρέπει καί αύτοί νά κανονίσουν μερικός λεπτομέρειας, 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 μας στείλη μέχρι τής 3· Αύγούστου 
δι .γμα τοΰ τί είμπορεΐ νά γράψη, έκλέγων ώς θέμα, ένα άπό 
τά θέματα, ποΰ υποδεικνύονται άνί. τέρω διά τήν άνταπόκρισιν 
κ“ι ϊ“ ?υν°δεύση αύτό μέ μίαν δραχμήν είς γραμματόσημα. 
Αυτά τά δείγματα θά έξελέγξωμεν ήμείς καί δσα εΰρωμεν έν 
τάξει δηλαδή δσα πληρούν τούς άνωτέρω δρους θά άνακηρύ- 
ξωμεν καλά καί οί άποστείλαντες θά άνακηρυχθοΰν υποψήφιοι.

’Επειτα θ’ άρχίση ή έκλογική κίνησις. Τούς υποψηφίους 
αύτούς Οά ψηφίσουν οί άναγνώσται μας τών περιφερειών είς 
τάς όποιας έξελέγησαν. Ή ψηφοφορία θ’ άρχίση άμέσως μετά 
τήν άνακήρυξίν τών υποψηφίων δηλαδή τήν πρώτην έβδομε!, 
μάδα μετά τήν 31 Αύγούστου. Δέον νά σημειωθή έδώ, δτι toRTS 
σύστημα τής ψηφοφορίας τών ανταποκριτών είσήγαγεν ένΒΒ

Έλλάδι πρώτη ή «Εικονογραφημένη· διά τοΰ έκδιδομένου 
κατά τό ιρο8 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 άνταποκριτής άνακηρυσσόμενος 
θά λάβη ίδικόν δελτίον άναγνωρίσεως. Διάρκεια τών καθη
κόντων έκάστου άνταποκριτοΰ Οά είναι έτησία, μετά τό πέρας 
τής όποιας θά γίνωνται 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 Θά άντιπροσωπεύη έν γένει τήν «Εικονογρα
φημένης» είς κάθε ζήτημα καί είς κάθε περίστασιν, κατόπιν 
συνεννοήσεως μετά τής Διευθύνσεως.

«
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Απαξ διά παντός άπαντώμεν συνολικώς είς τούς εκ

φράζοντας παράπονα διά τήν μή αναγραφήν τον ονόμα

τος των μεταξύ τών λντών τών διαγωνισμών τής •Εικο

νογραφημένης,,, οΐτινες έχουν ιήν ιδέαν οτι Απέστειλον 

ϋρθάς λύσεις. Δέν αρκεί μόνον ή όρθή λύσις. Χρειάζεται 

ή αποστολή αύτής νά πληροί πάνταξ τούς δρους. Δηλαδή : 

Νά έχη τό απαραίτητον δελτίον, τό απαραίτητον γραμ

ματόσημον, νά έχη εύδιάκριτον καϊ καθαρογραμμένην τήν 

ύπογραφήν των, νά φθάνη έντός τής ώρισμένης προ

θεσμίας είς τά γραφεία μας, νά είναι έπϊ ιδιαιτέρου έντε- 

λώς χάρτου άνευ τής παραμικρός παρεμβολής άλλης ΰλης. 

Η Αρμόδιος σύνταξις, διά τήν δποίαν παραπονοΰνται πρός 

τήν διεύθυνσίν οί κ. κ λΰται, ούδένα λόγον έχει νά μερο- 

ληπτή άλλ’ ούτε δέχεται μομφάς έκ τών άναγνωστών τον 

φύλλου, δ'τι δλιγωρεΐ είς τό καθήκον της. Άλλ’ ή σύντα

ξις δέν είναι υποχρεωμένη νά βγάλη τά μάτια της διά νά 

άναγνώση μίαν σανσκριτικήν ύπογραφήν, ούτε νά χαρισθή 

δταν δέν ύπάρχη γραμματόσημον ή δελτίον. Πάντα τά έλ- 

λειπή ρίπτονται είς τόν κάλαθον τών αχρήστων, κατά 

κανόνα έφ’ όσον τοιονιοι είναι οί δροι τών διαγωνισμών. 

Αλλ’ έν τούτοις ή αρμόδιος σύνταξις έχει εις τήν διάθε- 

σιν παντός έπιθυμοΰντος απειρίαν τοιούτων ατελών λύ

σεων, τών όποιων οί λΰται είδοποιήθησαν επανειλημμέ

νους νά τά συμπληρώσουν. — Θεμ. Στεφανίδην, ψευδότνυ- 

μόν σας ένεκρίθη. — Εύστ. Μανωλόπουλον. Τά παράπονά 

οας είναι έντελώς αδικαιολόγητα, διότι ή πρώτη επιστολή σας 

έλήφθη ταυτοχρύνως μέ τήν δευτέραν καί μετά τό κλείσιμον τής 

αλληλογραφίας τον παρ. φύλλου, είς τρόπον ώστε ήτο άδύνατον 

νά δοθή άπάντηοις. Άλλά σείς έοπεύσατε, χωρίς νά τά λάβετε 

τούτο ΰπ δψει, νά γράψετε ένα σωρόν πράγματα έντελώς 

άσκοπα, άν οχι τίποτε άλλο. Αί φωτογραφίαι θά δημοσιεν- 

θοΰν. — Κων Κούφιον. Καϊ πάλιν ή λύσις σας άνευ δελτίου. 

Φροντίσατε τέλος πάντων νά είσθε πλήρης διά νά μή αρχίσετε 

καί σείς μεθαϋριον τά παράπονα. Θεοδ. Καράβαν. ’Αποστεί

λατε δρ. 1,40 καί τήν ακριβή διεύθυνσίν οας, ΐνα σας στα

λούν. — Γεώρ. Σταυριανάκον. Τό φυλλάδιον σάς εστάλη πρό 

πολλοΰ. I. Κιάππε.” Εχετε δικαίωμα νά ουμμετάσγητε." Οσον 

άφορή τήν Αποστολήν τών φύλλων, ό διανομέας έλθιύν επανει

λημμένος είς τήν νποδειχθείοαν διεύθυνσίν έλαβεν άπάντησιν 

δτι οϋδε'ις φέρων τό ονομα κάθεται έκεί. 'Εξετάσατε τι συμ

βαίνει. — Γεώρ Σολωμόν Τό τεύχος τής μηνιαίας τιμ&ται 2 

δρ. — Άδ. Μενεγάκην. Δέν έδημοσιεύθη, διότι είχε ληφθή 

μετά τά κλείσιμον τοϋ φύλλου, δι αύτό δέν έδημοσιεύθη. ' H 

περί αναστολής επιστολή οας έλήφθη πολύ άργά μόλις τό Σάβ- 

βατόν, όπότε ήτο έτοιμον τό φύλλον. — Άρ. Μπουντούρην. 

Σάς έγράψαμεν είς τό προηγούμενοι· δτι έλήφθη άνευ θεμάτων. 

Φροντίσατε διά τήν έγκαιρον Αποστολήν. - Κων. Πέχ. Τό ποί

ημά οας κριθέν ώς προσωπικόν μόνον είς τήν στήλην καταχω

ρίσεων δύναται νά δημοοιεηθή, ΰπολογιζομένης ίκάοτης λέξεως 

πρός 5 λεπτά. — Ν. Τσακαλάκην. ΊΙ τΣαιυρική Σελϊς- γρά

φεται από τακτικόν ειδικόν συνεργάτην. Στείλατε τίποτε άλλο.

ΑΡΤΕΜΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, διπλωματούχοι ιλλια

ΟΔΟΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 77

Πωλείται οίκόπεδον μεγάλης εκτάοεως είτε όλόκληρον είτε κατά 

τμήματα, κείμενον έν II. Φιιλήρω. Πληροφορίαι παρά τφ δικη- 

γόρφ κ. Θ. Φαρμακοπούλω, Πανεπιστημίου 55, ώρα 8-10 π.μ.
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ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Δδα "Ελβαν. ’Εν πρώτοις πρέπει νά εγκρίνετε τό ψευδώνυ

μόν σας. Τό ποιηματάκι σας όχι δημοσιεύσηιον άκόμη. Άλλά 

δεικνύει, δτι μπορείτε νά δημιουργήσετε μίαν ημέραν. Εργά

ζεστε καί μελετάτε. — Κων.’Αντωνιάδην ‘Ενα εκ τών σκίτσων 

καί ό ι Αιώνιος Έρως τ προσωπικά. Καί ώς τοιουτα μόνον είς 

τήν στήλην τών καταχωρήοεοιν πρός 5 λεπ ή λέξις.— Π. Θαρ- 

ρουνιάτην. Έχετε θέματα καλά. Άλλά χιιιτί τέτοια γλώσσα; 

Προσέξατε τήν γλώσσα τής Εικονογραφημένης, καί επάνω είς 
αυτήν γράψατε. Προσέξατε πολύ πώς θά δημοοιευθή μεθαύριον 

ό ·' Καραγκιόζης». Τό ποίημα άτεχνου άκόμη. Έργασθήτε μέ 

επιμέλειαν. - Θεμ Στέφην 'Η «Πατρίδα μου, δέν έχει κανένα 

ένδιαφέρον. Είναι δμως καλογραμμένο καϊ αποδεικννει, δτι κα

τέχετε ήδη τήν γλώσσαν. Προσέξετε τώρα πολύ είς τήν εκλογήν 

τών θεμάτων. — Ισίδωρον Καραλήν. Τό ^Εΐδωλον έχει πολ- 

λάς έλϊ.εϊψεις άκόμη, αί όποΐαι δέν τοΰ έπιτρέπουν νά δήμο- 

σιευθή. Προσέξατε είς τήν γλώσσαν καί είς τά θέματα. Χρειά

ζεται νά διαβάζετε πολύ καϊ νά προσέχετε πώς γράφουν οί άλλοι. 

— Μάριον Κλάμμερ. Τό «δόντι· καλογραμμένοι·, άλλά θέμα 

άνευ ενδιαφέροντος. Έν πάσει περιπτώσει έχετε προχωρήσει αρ

κετά. Έργασθήτε μέ ζήλον. — Β.“Αγγελον. Τό διηγημαιάκι σας 

έχει ατελείας εϊς τήν γλώσσαν άρκετάς. Καϊ τό θέμα κοινόν, άνευ 

ενδιαφέροντος. 'Επιμένετε γράφων καί θά κατωρθώσετε πολλά.

ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΔΟΡΑ ΤΗΣ “ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ,,
Ή «Εικονογραφημένη» Οέλουσα νά σημειώοη καί ένα νέον 

σταθμόν, άπεφάσισε προβαίνουσα είς μίαν μεγάλην θυσίαν 

νά δωρήση είς τούς άναγνώστας της ένα δώρον, τό όποιον 
θά πάρη έκεϊνος ποΰ θά εύνοηθή ύπό τής τύχης.

Τό δώρον αύτό τής «Εικονογραφημένης» είναι έν αύτο- 

κινητόν τής φημισμένης μάρκας «Peugeot· αξίας πραγμα

τικής : 4500 δρ. καινουργές καί πολυτελέστατον. Τό αύτο· 
κινητόν αύτό κάθε αναγνώστης μας μπορεί νά τό ίδή είς τό 
γκαράζ αύτοκινήτων τοΰ κ. Π. Βλασσοπούλου έπί τής όδοΰ 
Σωκράτους 26.

Κάθε άναγνώστης τής «Εικονογραφημένης· έχει δικαίωμα 
νά άποκόπτη καθ’ έβδομάδα καινά άποστέλλη είς τήν «Διεύ- 
θυνσιν τής Εικονογραφημένης»^ τό ειδικόν δελτίον συμμετο
χής μέχρις δτου συμπληροιθή ό άριθμός τών S2 δελτίων.

Έντός τοΰ φακέλλου Οά ύπάρχη μεθ’έκάστου «δελ
τίου συμμετοχής» καί τό όνομα καί ή διεύθυνσις τοΰ άπο- 
στέλλοντος. "Εκαστον δελτίον πρέπει νά συνοδεύεται Απα- 
ραιτήτως μέ ένα ΙΟλεπτον ασφράγιστον γραμματόσημον.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΔΩΡΑ
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Οί συνδρομηταί τής μηνιαίας «Εικονογραφημένης» δέν 
δύνανται νά συμμετάσχουν τοΰ διαγωνισμού.

Οί συνδρομηταί τής έβδομαδιαίας «Εικονογραφημένης» 
έχουν τό δικαίωμα νά συμμετάσχουν είς τά δώρ^ά μας, χωρίς 
νά αποστέλλουν δελτία καί γραμματόσημα. Εξαιρούνται οί 
γινόμενοι συνδρομηταί κατόπιν βραβεύσεως, οΐτινες ύπο- 
χρεοΰνται νά συμμορφωθούν μέ πάντας τούς άνωτέρω δρους.

ΕΓΚΡΙΣΙΣ ΨΕΥΔΩΝΥΜΩΝ
"Εκαστος συνδρομητής ή άναγνώστης τής «Εικονογραφη

μένης», έπιθυμών νά μεταχειρίζεται είς τούς διαγωνισμούς 
τήν αλληλογραφίαν καί τήν συνεργασίαν, ψευδώνυμον δέον 
νάέγκρίνη αύτό άποστέλλων συγχρόνως καί μίαν δραχμήν ώς 
δικαίωμα έγκρίσεως. Κατά τήν λήξασαν έβδομάδα ένεκρίθη 
τοΰ κ. Θέμου Στίφη.

ΕΓΚΡΙΣΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
Κων. Άντωνιάδη. «Τά δημοσιογραφικά τραπέζια». Αημ. 

Παπανικολάου. «Alphonse Daudet» Charles Montes
quieu»,—Π. Θαρρουνιάτην. «Πώς έπενοήθη ό Καραγκιό
ζης».—Νικ. Τσακαλάκη. «Ανέκδοτα». Τάκη. «Αύτές κι’ 
άλλες» «Ό Σοφός» (ποιήματα) «Τό Πευκάκι». Αγγελικής 

Βλασσοπούλου «Μουρμουρίσματα» (ποίημα).—Π. Μαρκέτου. 

«Στό πέρασμα τής Χωριατοπούλας> (ποίημα) Κ. Μανδρα- 

πήλια «Ανέκδοτα». Πάντα τά ύπό τών άναγνωστών μας 
σταλέντα αινίγματα ένεκρίθηοαν.

ΜΕΓΑ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΐΟΝ
ΜΙΧΑΛΗΝΟΣ - ΒΟΛ1ΚΑΣ και Σ'*

ΕΝ Π ΕΙ ΡΑ I ΕΙ

ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΜΑΣ
Β ΣΕΙΡΑ Αριθ.,8.

Λύσεις γίνονται δε
κτοί μέχρι τής έσπέ- 
ρας τής μεταπροσε- 
χούς Τρίτης 3° Αύ· 
γούστου,συνοδευόμε- 
ναι ύφ’ένός ΙΟλέπτου 
γραμματοσήμου καί 
τοΰ σχετικ. δελτίου.

Α' Βραβεία ώρίοθη- 
σαν 3 διά κλήρου.Ό 
πρώτος έξαχθησόμε- 
νος λαχνός Οά λάβη 
ι έτησίαν συνδρομήν 
τής μηνιαίας «Εικο
νογραφημένης» καί 
τής έβδομαδιαίας έκ
δόσεως καί εν τετρά- 
δραχμον λαχεΐον τού 
’Εθνικού Στόλου. Ό 
δεύτερος μίαν έτη
σίαν συνδρομήν τής 
μηνιαίας «Εικονο
γραφημένης» καί έν 
Ήμερολόγιον’Εγκυ
κλοπαιδικόν Βρετοΰ. 
Καί ό τρίτος μίαν
έτησίαν συνδρομήν , „
τής έβδομαδιαίας «Εικονογραφημένης» και εν Εγκυκλοπαι
δικόν Ήμερολόγιον Βρετοΰ.

ί ΔΕΛΤΙΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ j
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ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΙΕ’ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ
Β'. Σειρά — Άρ. 4.

Ή μητέρα τών παιδιών φαίνεται, έάν ή είκων άντιστραφή 
κατά τοιοΰτον τρόπον, ώστε ή κορυφή αύτής νά γίνη βάσις, 
Ή κεφαλή της σχηματίζεται άνωθεν τοΰ καθίσματος καί ό 
κορμός της μεταξύ τών κορμών τώνπρός τ’ άριστερά δένδρων.

Τήν λύσιν ταύτην, ορθήν, άπέστειλον οί έξής:
Κίμων Γαβανώζης, Β. Ζαχαράκης, I. Ζώγκας, Ξ. Φραγκι- 

δης, Σ. Γκιώνης, Δ. Σαράβας, Σόλων Βλαστός, Θεοφ. Τζη- 
μας, Πέτρος Τυπάλδος, Π. Θαρρουνιάτης, Γ· Κούρτης, Κ. 
Κίννας. I. Πουλημένος. Π. Μανοΰσος, Σ. Βελλιανίτης, Άρ. 
Μπουντούρης, Βασίλ. Βουλευτής, Σπυρ. Παχής, Άθηνά Νι- 
κολάρα, Θ. Ζαργάνης, Ιωάν. Εύριγένης, Στρατής Άγαθοπο- 
λίτης, Π. Παναγιώτου, Κ. Μανδραπήλιας. Α. Κιάππε, Άθ. 
Δοΰρος, Ν. Μαυρογεώργης, Γεώρ. Ζαγανιάρης, Ί. Ζαγανιά- 
ρης, Κ. Σταυρίδησ, Όδ. Κτένας, Λέων. Οίκονομίδης, Χρ. 
Κα'καϊδής, Γ. Σολωμός, Κ. Λάβδας, Γ. Πλατανιώτης, Μιχ. 
Φόρτσης, Άδριάνα Δελατόρα, Θ. Παπαδόπουλος. Γεωρ. Κα- 
τινιώτης, I. Φραντζεδάκης, Όδ. Καλλίνικος, Δημ- Χριστο- 
δουλόπουλος, Άθ. Παπαμήτσος, Δημ. Κονδύλης, Γ. Άνδρι- 
κόπουλος, Κατινίτσα Καρδιασμένου, Γεώρ. Λούμπας, Κ. Πέπ- 
πας, Π. Ρεμπούζ, Ν. Παπαφράγκος, Δημ. Ξένος, Σόλ. Κοεν, 
Άδ. Μενεγάκης, Δ. Σπαγαδώρος, Γ. Γρέκοβιτς, Μ. Βυθινός. 
Α- Καλαΐς, Μ. Σαρίμβεης, Β. Χαραλάμπους. Κ. Μαλικούρτης.

Γενομένης κληρώσεως, μεταξύ τών άνωτέρω έκέρδισαν :
1. Γεώργιος Λούμπας έκ Λαμίας, μίαν έτησίαν ουνδρο- 

μήντής μηνιαίας «Εικονογραφημένης· καί έν τετράδραχμοι1 
λαχεΐοντού ’Εθνικού Στόλου.—2. Μ. Φόρτσης έν. Ζακύνθου, 
μίαν έτησίαν συνδρομήν της μηνιαίας «Εικονογραφημένης 
καίέν έγκυκλοπαιδικόν ήμερολόγιον Βρετοΰ.—3. Γ. Κούρτης 

έκ Σύρου, μίαν έτησίαν συνδρομήν τής έβδομαδιαίας «Εικο
νογραφημένης» καί έν έγκυκλοπαιδικόν ήμερολόγιον Βρετοΰ.

τώ Όφβαλμ-ϊκά νοσήμ«τ«

Θεραπεύονται έν τή νέα τελείς κλινική τοϋ όφϋαλμολόνον

Χπήλιου I. Χαραμή
Τ. όφηγητοϋ Όφδαλμολύγου Σχολής Παριοίων κ.λ.π.

•Αόήναι 27 οδός Μενάνδρου 27 Τηλίφωνω· Β54
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Μία ψυχρολουσία ποΰ δέν τήν έπερίμενε.


