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ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Τό κυριώτερον ζήτημα, τό όποιον απασχολεί 
τάς ημέρας αύτάς την Κυβέρνησιν, .‘άλλά καί 
την προσοχήν τοΰ κοινού, είνε τό ζήτημα τοΰ 
έσωτερικοΰ δανείου. Άπό έβδομάδος καί πλέον 
διεξάγονται καθ' έκάστην συνεννοήσεις καί λαμ
βάνουν χώραν μακραί συσκέψεις μεταξύ τών 
Υπουργών καί τών διοικούντων τά τής Έθνι- 
κής Τραπέζης διά’τόν καταρτισμόν τής συμβά- 
σεως, ή όποια θά δώση είς τό ταμεϊον τοΰ 
Κράτους περί τά εκατόν εκατομμύρια δραχμών. 
Τό ποσόν τοΰτο ίμόλις έπαρκεί διά τάς έπει- 
γούσας δαπάνας. Αί τελευταίοι πληροφορίαι 
βεβαιοΰν δτι ή υπογραφή τής συμβάσεως είνε 
ζήτημα όλιγίστων ή μερών πλέον.

Διά τοΰ τρόπου τούτου επιτυγχάνεται έξοι- 
κονόμησις προσωρινή τών έπειγουσών άναγκών, 
χωρίς νά λύεται δμως καί τό μεγάλον οικονο
μικόν πρόβλημα, τό όποιον πάντοτε προβάλ
λει ώς φάσμα άπειλητικόν. Τό δάνειον?, τών 
έκατόν εκατομμυρίων τής Τραπέζης προόρισται 
νά καταποθή έντός βραχυτάτου χρονικού δια
στήματος άπό τάς κολοσσιαίας δαπάνας τής 
έπιστρατεύσεως. Μεθ' δ καί πάλιν ή Σφίγξ τοΰ 
οικονομικού προβλήματος θά προβάλη είς τό 
μέσον χωρίς νά ύποφώσκη, πρός τό παρόν 
τούλάχιστον, ούδεμία άκτίς έλπίδος, δτι είνε 
δυνατόν νά έξευρεθή μία λύσις.

ΤΟ ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ό περί τό φρουριαχόν συγκρότημα τοΰ Βερντέν 
αγών, δστις είχε περιέλθει έπί τινα χρόνον είς στασι
μότητα, έπανελήφθη καί πάλιν τάς ήμερας αύτάς μετά 
ζωηρότητος. Αί Γερμανικοί δυνάμεις αί συγκεντρω
μένοι είς τό σημεΐον τοΰτο, δι’ άπεγνωσμενων καί 
λυσσαλέων έπιθέσεων προσπαθούν νά καταλάβουν τό 
ύψωμα 3θ4 xal τά περί αύτό δχυρά καί έπίκαιρα 
σημεία, τά όποια κατά τήν γνώμην τών ειδικών έξα- 
σθενοΰν σημαντικώς τήν άμυναν τοΰ κυρίου φρου- 
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ριακοΰ συγκροτήματος τοΰ Βερντέν .'καί αθ ιστού ν 
πλεονεκτικήν τήν θέσιν τών Γερμανών. Ηδη τήν 
παρελθοΰσαν^Τρίτην άνηγγέλθη ή ύπό γν Γερμα
νών κατάληψις τών κλιτΰων τοϋ δχυρο’ύψώματος 
304- Ή εϊδησις διεψευσθη βραδύτερου, λλ’ ό αγών 
εξακολουθεί σφοδρότατος, δέν είνε δέ ρίθανον τήν 
στιγμήν ταύτην νά έχη καταληφθή μέ(ζ τοΰ υψώ
ματος ή ολόκληρον τοΰτο. Άλλα μίτνέα τοιαύτη 
σημαντική έπιτυχία τών Γερμανών μέλι νά έχη έπί- 
δρασίν τινα καί νά φέρη εις τό μέσο·έλπίδας περί 
προσεχούς τερματισμού τοΰ πολέμοι Είναι πολύ 
άμφίβολον τοΰτο. Καθά έκ τών μέχρτοΰδε γεγονό
των έξάγεται, καί σημαντικότερα κ*  μεγαλειτέρας 
έκτάσεως άκόμη νίκη τών Γερμανικν όπλων εϊς τό 
δυτικόν μέτωπον, Επισφραγιζόμενη θά τής όλοσχε- 
ροΰς καταλήψεως τοΰ Βερντέν ύπ’ </ών, δέν θά έξη- 
σκει έπίδρασιν έπί τής ειρήνης. Ο'ε ό άγων αύτός 
τοΰ δυτικού μετώπου θά λήξη έκ τδ καταλήψεως τοΰ 
Γαλλικού φρουριακοϋ συγκροτήμ·ος. Οί Γερμανοί 
βεβαιοΰν, δτι ή έπίθεσις είς τό Βιντέν έχει ώς αντι
κειμενικόν σκοπόν τήν έξασθένηλ' τοΰ ηθικού τών 
Γαλλικών στρατευμάτων, τοϋ Ελλικοΰ κοινού καί 
τών συμμάχων έν γένει διά σειρτ επιτυχιών. Άλλ’ οί 
Γάλλοι καί μετ’αύτών οί σύμμζοι διαδηλοΰν καθ’ 
έκάστην, δτι τό σχέδιον τοΰτο ΰν Γερμανών ούδε- 
μίαν έπίδρασιν θά έχη έφ’ δσο τό ήθικόν τών συμ
μάχων παραμένει άκλόνητον. G Γερμανοί, κατά τούς 
συμμάχους, τό μόνον δπερ έετελεσαν μέχρι τούδε 
είναι νά εξαντλήσουν τάς δυν«εις αύτών διά κολοσ
σιαίων άπωλειών. /

Άλλά καί αν παραδεχθώ}/, ότι διά τής καταλή
ψεως τού Βερντέν τερματίζει ό άγων τού δυτικού 
μετώπου, πάλιν ούδεμία έλπ| προβάλλει περί προσε
χούς ειρήνης. Οί Ρώσσοι εΐ^ άληθές δτι έχουν στα
ματήσει είς τάς έν τή Ασιανή Τουρκίςι επιχειρήσεις 
των. Άλλ’ούδέν μάς βεβίοί δτι έτερματίσθησαν 
αύται καί ούδέν υπάρχει ι> όποιον νά μάς πείθη, 
δτι οί Ρώσσοι κατόπιν δ/ συνεχών νικών διά τής 
καταλήψεως τής Έρζερομ καί τής Τραπεζούντος 
μετά τών περιφερειών α»ων δέν αναπαύονται, ήδη 
προετοιμάζοντες νέον λυσμλέον άγώνα. Πλήν τούτου 
δέ ύπάρχει καί τό μέτωπΤ *ή5  Βαλκανικής, καί έκτός 
αύτοΰ καί ή βεβαίωσις/όν συμμάχων δτι θά πολε
μήσουν μέχρι τής τελεστικής νίκης. Άλλ’ έφ’ δσον 
οΰτε νά ύπερισχύσουν ήν άντιπάλων των κατώρθω- 
σαν καί έφ’ δσον τόσοάλλα άκολουθοΰντα ζητήματα 
ύπάρχουν, είναι δυνατή νά πιστεύη τις, δτι διά μεμο- 
νομένων έπιτυχιών εί το Γαλλικόν μέτωπον τονοΰν- 
ται αί περί προσεχοί ειρήνης έλπίδες;
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Ή έντύπωσις, ή .ροξενηθεϊσα «κ τοϋ πρώτου φύλλου 
μας, ύπήρξεν άνω-ώα πάσης προσδοκίας. Είς τά γραφεία 
μας καταφθάνουν ορεϊαι έπιστολών καθ’ έκάστην, μαρτυ- 
ρούσαι περιτράνωτό γεγονός τής έπιτυχίας ήν έσχεν έν 
τή εβδομαδιαία έιόσβι της ή «Εικονογραφημένη». Τοΰτο 
μάς δίδει όλον τδίάρρος καί τήν δύναμιν.νά προχωρήσω- 
μεν θαρραλέοι ?ός τά πρόσω διά νά φθάσωμεν είς τό 
σημεΐον, πρός δποβλέπομεν.

Χωρίς νά θελήσωμεν νά μειώσωμεν τό ποσόν τής ευγνω
μοσύνης, τό όποιον όφείλει η παιρίς ημών πρός τάς Προστά- 
τιδας Δυνάμεις, νομίζομεν όιι εις τοιαύτη ν κρισιμωιάτην 
στιγμήν, καθ’ ήν πρόκειται αυτόχρημα περί τής ύπάρξεως τοΰ 
Ελληνισμού, μία Ιστορική άνασκόπησις Οά μάς έξαγάγη άπό 
πολλάς πλάνας. Μία μεγάλη πλάνη επικρατούσα είναι ό φιλελ
ληνισμός καί ή ειλικρίνεια τής Αγγλίας. Δέν θέλωμεν νά 
εΐπωμεν δτι ή Αγγλία δέν ύπεστήριξε ποτέ τά δίκαια τής 
πατρίδος μας. Άλλά τούτο συνέβη τότε μόνον, όταν τό συνε- 
βούλευσεν ή έξηπηρέτησις τών Αγγλικών συμφερόντων, ένφ 
τουναντίον συχνώτατα τό Αγγλικόν συιιφέρον ύπηγόρειισεν 
είς τήν γηραιαν Άλβιώνα άγριοτάτην ανθελληνικήν πολιτι
κήν, ΐνα μή εΐπωμεν μισελληνικήν.

Ή μοναδική έν τή ιστορία τοΰ κόσμου πιόλησις τής Έλλη- 
νικωτάιης Πάργας ύπό τών "Αγγλων είς τόν ωμόν τύραννον 
τών Ίωαννίνων, τόν Άλή - Πασάν, χαρακτηρίζει τόν φιλλελη- 
νισμόν τής Αγγλίας κατά τήν στιγμήν καθ’ ήν ή 'Ελλάς 
ήρξατο έτοιμαζομένη πρός διαρρηξιν τών δεσμών τής δου
λείας.

Ή Πάργα άνήκουσα άνέκαθεν είς τάς Ένετικάς κτήσεις 
τής 'Επτάνησου περιήλθε ώς τοιαύτη εις τοΰ$ Γάλλους διά 
τής συνθήκη; τοΰ Τίλσιτ τφ ι8οο, άλλά διά τής συνθήκης τής 
5 Μαΐου ι8ι$ έν Παρισίοις μεταξύ Αγγλίας καί Ρωσσίας ένο- 
μιμοποιήθη ή Αγγλική κατοχή έπί τής 'Επτάνησου καί τών 
εξαρτημάτων αυτής, ήτοι Πάργας, Πρεβέζης καί Βονίτσης. 
Ή αδηφάγος όμως όρεξις τοϋ Άλή-Πασά δέν έπαυσε νά 
ποΟή τήν Πάργαν τό μέν ένεκα τών ακραιφνώς Ελληνικών 
αισθημάτων τών κατοίκων καί τό δέ ένεκα τοΰ Πλούτου των.

Ό σκοπός τοΰ αίμοβόρου Άλή έπέπρωτο δυστυχώς νά 
έπιτύχη χάρις είς τήν άργυρόνωτον φιλίαν του μετά τοΰ 
Μαίτλανδ καί κατά τόν Φεβρουάριον τοΰ ι8ι 7 ύπεγράφετο 
έν Κωνσταντινουπόλει σύμβασις δι’ ής ή Αγγλία έξεχώρει 
τήν Πάργαν είς τήν Τουρκίαν! Τάς λεπτομέρειας τής απελ
πισίας τών ατυχών Παργείων όλοι γνωρίζομεν έκ τής Ιστο
ρίας· άλλά τήν άπάντησιν ήτις έδόΟη ύ.τό τοΰ άρμοστοΰ είς 
τήν εϊδησιν τοΰ αναβρασμού τών κατοίκων τής πωλουμένης 
πόλεως, ήν τοΰ έφερεν ό ‘Ελβετός αξιωματικός δέ Μποσσέ, 
πολλοί όλίγοι γνωρίζουν. «Νά είδοποιηθή ή μερίς τών κακο
ποιών δτι ή Αγγλία είναι αποφασισμένη νά έπιβάλη τήν 
θέλησίν της χάριν τής άξιοπρεπείας καί τού γοήτρου της»!

Οί δυστυχεί; πατριώται οί πωλούμενοι ώς ανδράποδα 
έθεωρήθησαν κακοποιοί!

Δέν είναι δμως μόνον, ή πώλησις τής 'Ελληνικής Πάργας 
ύπό τής Χριστιανικής 'Αγγλίας είς τόν αιμοχαρή τύραννον, 
άλλά έπέπρωτο καί κατά τήν έκτίμησιν τών κτημάτων τών 
έχπατριζομένων κατοίκων ή έπιτροπή τοΰ Άλή νά είναι 
δικαιότερα τής Αγγλικής. Καί ένφ οί Τούρκοι έξετίμησαν τήν 
μέν αξίαν τής Ακινήτου περιουσίας είς to έκατομμύρια, τήν 
δέ γεωργικήν είς aoo.ooo λίρας, ό "Αγγλος Αρμοστής Μαίτ
λανδ περιώρισεν τήν δλην άξίαν είς 150.000 λίρας δηλώσας 
δτι «ή Αγγλική Κυβέρνησις θά πληρώση τάς αποζημιώσεις 
μετά τό πέρας τής μεταναστεύσεως καί χωρίς νά καταβάλλη 
τά έξοδα τής μεταναστεύσεως είς τούς κατοίκους». Σημειω
τέου δτι τήν είσοδον τών Τουρκικών στρατευμάτων ΰπεστή- 
ριξαν κατά τής έξεγέρσεως τών μήπω άναχωρησάντων κατοί
κων, οί φιλελεύθεροι Άγγλοι στρατιώται τής φρουράς τής 
Πάργας! Ή τοιαύτη πρωτοφανής είς τήν παγκόσμιον ιστο
ρίαν πιόλησις έλευθέρων ή τουλάχιστον τελούντων ύπό Χρι
στιανικήν προστασίαν πολιτών είς Τούρκους καί μάλιστα είς 
τόν θηριώδη σατράπην τών Ίωαννίνων δέν ήτο δυνατόν νά 
μή· κίνηση τήν άγανάκτησιν έν Εύριόπη· · Άλλά ή Αγγλική 
κυβέρνησις είς έπερωτήσεις άκουσθείσας καί έν αύτή τή 
βουλή τών Λόρδων, έδήλωσεν δτι ή έκχώρησις τής Πάργας 
εγένετο διά Πολιτικούς λόγους καϊ έν προνοία τοΰ μέλλοντος. 
Προφανώς ή Αγγλία πωλήσασα τήν Πάργαν έσχε σπουδαία 
Ανταλλάγματα έκ μέρους τής Πύλης καί τοΰ Άλή - Πασά.

Ό δέ Βαλμαίν είς τάς «Μελετάς περί τής συγχρόνου Ιστο
ρία;» λέγει δτι ή πώλησις αΰτη αποτελεί τήν μάλλον αξιο
θρήνητοι· πράξιν τής συγχρόνου πολιτικής προοιμιάζουσαν 
τήν αισχρόν έγκατάλειψιν τής άγωνιζομένης Ελλάδος. Ό δέ 
Ελβετός Μποσέ έδημοοίευσεν φυλλάδιον, έν τφ δποίφ έξέ- 
φρασε τόν αποτροπιασμόν του διά τήν πράξιν καί καιέδειξε 
τήν ένοχήν τοΰ Μαίτλανδ είς τάς συνενοήσεις μέ τόν Άλήν. 
, Άς σημειώσω|ΐεν δέ έν τέλει δτι ούδείς ιστορικός άναφέρει 
έάν κατεβλήθη η άποζημίωσις είς τούς δυστυχείς έκπατρι- 

σθέντας ή δοθεΐσα εις τόν Μαίτλανδ υπό τοΰ Άλή, δστις τήν 
είσέπραξε διά καταναγκαστικοΰ έράνου τών Χριστιανών τής 
δικαιοδοσίας του.

Τοιαύτη ύπήρξεν ή συμπεριφορά τής Αγγλικής πολιτικής 
πρός έν τμήμα τού Ελληνισμού πρό τής 'Ελληνικής έπανα- 
στάοεως. Είς έπόμενα δέ άρθρα μας Οά ίδωμεν σειράν δλην 
έχθρικωτάτων έκδηλώσεων τής έπιοήμου Αγγλίας κατά τοΰ 
έν έπαναστάσει υπέρ τής έλευθερίας του, Ελληνισμού.

Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ
*

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΙΑΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Ή Αστυνομία έξέδωκε μίαν διαταγήν άπαγορεύο’·σαν είς 

τά καταστήματα, τά έκτελοΰντα μηχανικήν έργασίαν, ή όποια 
προξενεί κρότον, νά έργάζωνται τώρα τό καλοκαίρι τό μεση
μέρι, διότι ιαράσσουν τά νεύρα τών κοιμισμένων συμπολιτών. 
Άχαΰτά τά νεύρα τέλος πάντων! Υποφέρουν τήν λειψυδρίαν, 
τήν σκόνην, τήν ζέστην, τάς φωνάς τών πωλητών, άλλά καί 
τάς φωνάς τής συζύγου, τών παιδιών τών υπαιθρίων καντα- 
δόρων καί τοΰ πιάνου τής γειτονοποΰλας. Τό πράγμα πιστο
ποιείται καί άπό τήν ’Αστυνομίαν, ή οποία φρόντισε νά 
περιορίση τούς κτύπους τών καζανιών καί τών τενεκέδων 
άλλά άφισε δλα τά άλλα έλεύθερα.

«
Ζέστη, ζέστη, ζέστη. Έψήθημεν κυριολεκτικώς τήν λήξα- 

σαν εβδομάδα σάν μέσα σέ φούρνο. Ό χρυσός Φοίβος τόν 
όποιον έξύμνησαν δλοι οί ποιηταί μάς ελυωσεν, δπως τά 
χιόνια είς τάς κορυφάς τοΰ Όλυμπου καί μας ξερόψηοεν δπως 
οί φόυρναραΐοι τά τσουρέκια. Καί αύτό γίνεται σέ έποχήν 
ποΰ δέν ίχομτν νερό άλλ’ οΰτε καί αισθήσεις διότι έάν είχα- 
μεν Οά εϊχαμεν καί βρύσες καί υδραγωγεία, άλλά καί τρόφιμα, 
τά όποια τώρα δέν έχομεν, διότι έτσι θέλουν οί έμποροι.

«
Νερό, νεράκι, νερακακάκι κοάζωμεν σάν βατράχοι είς 

έποχήν άνομβρίας άλλ' είς μάτην διότι οΰτε άνωθεν οΰτε 
κάτωθεν έρχεται. 'Ημείς δέν φωνάζομεν ό Δήμος κοιμάται 
καί οί λαχταροΰντες μία σταγόνα δροσιστικήν καί λαμποκο
πούσαν ΰψώνουν ίκευτικά βλέμματα πρός τόν ουρανόν. Συμ
πολίτης διψών καί μή έχων είς τό σπίτι του οΰτε δράμι νερό 
πόσιμον έοηκώθη λυσσαλέος τήν νύκτα καί έβύθισε τά φλέ
γόμενα χείλη του καί ήπλωσε τήν καιομένην γλώσσαν του 
μέσα είς τήν κανάταν τοΰ λαβομάνου. Καί άλλος καταλη
φθείς ύπό μανίας είς τήν θέαν τής θαλάσσης ένφ περιπατοΰ- 
σεν είς τήν Φαληρικήν άκτήν έβυθίσθη μέ τά ροΰχα μέσα είς 
τό νερό καί άφοΰ δέν ήτο δυνατόν νά δροσίση τόν φάρυγγά 
του έσωτερικώς έδρόσισεν τά μέλη του έξωτερικώς. Έν τφ 
μεταξύ ή Δημαρχία ύπνώτει, άλλά καί διατί νά μήν νπνώτει 
άφοΰ ό κ. Μπενάκης έχει νεράκι δχι μόνον διά νά πίνη άλλά 
καί διά νά καταβρέχη τόν κήπον του καί νά πλένη τό αύτο- 
κίνητόν του;

«
Άκόμη μιά ώραία ιδέα κουρελιασθείσα μαζί μέ τόσες ά/.λες 

άπό τήν Ελληνικήν στενοκεφαλιάν καί τήν περιορισμένην 
άντίληψιν. 01 διοργανώσαντες τήν προχθεσινήν έορτήν τοϋ 
Σταδίου έθεώρησαν καθήκον τους νά μή καινοτομήσονν είς 
τίποτε νά μή φύγουν οΰτε ένα έκατοστόμετρον έξω άπό τήν 
μουχλιασμένην γραμμήν τών τύπων, νά μή παρουσιάσουν 
τίποτε τό νέον, άξιον έπαίνου, χειροκροτήματος, συγχαρητη
ρίων. "Εκαμαν δτι μπόρεσαν διά ν’ αντιγράψουν τό πατροπα- 
ράδοτον σύστημα τό όποιον είνε μόνον διά νά άνήκη είς τάς 
καλένδας πλέον. Καί παρουσίασαν κάτι, ποϋ έάν τό παρου
σίαζαν μέ νεωτεριστικήν φόρμαν καί μέ νεωτεριστικός αντι
λήψεις, βοηθούμενοι άπό τόν σκοπόν ποΰ δημιούργησε τήν 
έορτήν θά έκαμαν κάτι ποΰ θά άφινεν έποχήν.

Καί έπειδή έγινε λόγος διά τήν έορτήν τοΰ Σταδίου άναφέ- 
ρομεν καί κάτι ποΰ έκαμε έξαιρετικήν άλλά δχι καί καλήν 
έντύπωσιν. Πρός τί ή τόση σιρατοκρατία καί άστυφυλακο- 
κρατία; Διά νά περιορισθή ό κόσμος νά συρρέη έμπρός εϊς τό 
Στάδιον, άλλά καί διά νά τρώη κοντακιές καί σπρωξίματα 
καί βρισιές άπό τούς χωροφύλακας; Όλίγα μέτρα σχοινιού 
καί δέκα χωροφύλακες άρκοϋσαν καί ύπεραρκοΰσαν. Ή κιι-η- 
τοποίησις δλης εκείνης τής στρατιωτικής καί Αστυνομικής 
Δυνάμεως ήτο έντελιΰς περιττή καί ανάρμοστος καί μάς πα- 
ρουσίασεν είς τά μάτια τού ξένου κόσμου ποΰ παρευρέθη 
άπολιτίστους, άγριους, Κάφρους Όττεντότους.
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Τά μαλλιά καί ό χαρακτήρ.Χρονικά τής Μόδας.

Τό μάτι μας συνηθίζει σιγά σιγά είς τό κοκέτικο παρου- 
σιαστικό τών φαρδιών φουστανιών, ποΰ μοιάζουν οάν φου- 
οτανέλλα καί μέ κάποιαν έπιφΰλαξιν όμολογοΰμεν •χαριτω
μένες» τάς πτυχάς καί τά βάθη ένός φουστανιού, ποΰ θυμίζει 
κρινολίνο. Καϊ δμως έγένετο παραδεκτή είς τό λεξικόν τής 
μόδας μας ή τρομερά αύτή λέξις, τό κρινολίνο, καί τά κορί
τσια τών καταστημάτων, ποΰ πηγαίνουμε νά ψωνίσωμεν δταν 
μάς παρουσιάζουν τά νέα μοδέλα, αξία νά ολιγοστεύσουν τάς 
επιφυλάξεις μας, μάς προτείνουν νά έκλέξωμεν φουστάνι μο- 
δέλου «άλά κρινολίν·. Άλά κρινολϊν είνε μία φράσις ποΰ 
δίδει κάποια συσχέτισι μεταξύ τοϋ απαίσιου έκείνου φορέμα
τος ποΰ υπονοεί καί τό όποϊον δμως δέ»· έχει καμμία σχεδόν 
άλλη σχέοιν έκτός άπό τήν παραπομπήν αύτήν, μέ τήν χαρι- 
τωμένην πραγματικά σημερινήν κοντήν φούσταν. Ή εύγραμ- 
μία τοΰ σώματος, ένφ μέσα είς τό κρινολίνο έχάνετο, μέ τήν 
σημερινήν φούσταν παρουσιάζεται μέ δλην τήν χάριν της.

Είνε χαριτωμένη καθ’ δλα ή νέα μόδα καί ώς σύνολον καί 
ώς λεπτομέρεια. Αύτό μπορούμε νά τό βεβαιωδούμεν άπό 
τόν ενθουσιασμόν γι’ αύτήν τών άνδρών. la mondaine

ΚΟΥΣΤΟΥΜΙ ΔΙΑ ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ. — ’Ano Κφοομα Λϊ.ΌΗΟ γαννιρωμόνο μί 
χΒίοοκβντήματα πράσινα, άμπίρ ή σβρίζ.

ΚΟΥΣΤΟΥΜΙ ΕΞΟΔΟΥ. — Τό κορσάζ άπό Ϋ.ταμϊν ντέ novd. Ή ιρονοτα 
κατασκευάζβται πολύ φαρδια καί γαρνίρεται μέ φαρδια πλί άπο ταφιά. 

ΧρηοιμοποιεΤτέ «φασμα μαύρο ή μαρέν.

Τά μακρά, ίσια, ξανθά καί λεπτά μαλλιά φανερώνουν 
δειλίαν καί έλλειψιν χαρακτήρος. Τά κοντά καί σκληρά μαλ
λιά τόλμην καί δύναμιν. Πυκνά μαλλιά φανερώνουν όλίγην 
άντίληψιν, φύσιν, θυμώδη. "Οταν τά μαλλιά κατέρχιονται μέχρι 
τοΰ μετώπου καί τών μηνίγγων φανερώνουν αλαζονείαν καί 
εύπιστίαν. Καλλοχτενισμένα καί όρθια έπί τού μετώπου μαλ
λιά προδίδουν τάσεις καλλιτεχνικός. Μαύρα μαλλιά δεικνύουν 
ενεργητικότητα επιτυχίαν είς τάς έπιχειρήσεις καί τήν ύπο- 
χρεωτικότητα. Κόκκινα μαλλιά, τήν αισχρότητα καί τήν κακο
γλωσσιά. 'Κάλπικη τρίχα· όπως λέγει θαυμάσια ό λαός.

Κατά τοϋ ίδρώτος.

Φάρμακον λυσιτελέστατον κατά τής όπεριδρόισεως τών 
χειρόίν καί τών ποδών είναι τό επόμενον.

Μετά προηγουμένην πλϋσιν δι’ ΰδατος καρυοφύλλων έντός 
του όποιου διαλύομεν όλίγον βόρακα. κάμνομεν έντριβήν διά
τοΰ εξής μίγματος· ·

Tannin.................................................... 2,0
Alcool a 60“.......................................  250,0

Κατόπιν δέ έπιπάοομεν τήν έξης κόνιν.
Acide salicylique............................. · 1.0
Alun ptilv.............................................. 1,0
Amidon................................................ 4,0
Oxyde de gine................................... 3,0
Talc ptilv....................................................25,0

Διά τούς κάλους.
Acide salicylique............................... 1,0
Extr. alcool de cannabis indica . 0,50 centigr.
Alcool a 90°....................................... 1,0
Ether a 62° ..................; . . . . 250 gr.
Collodion elastique.......................... 50 ·

Ο ΙΑΤΡΟΣ ΣΑΣ
To γλυκό τής έποχής.

Είς τήν αγοράν καί είς τούς δρόμους έπρόβαλαν δειλά 
δειλά ή φράουλες γεμάτες άπό μεθυστικό άρωμα, δροσερές 
καί εύχυμες. Σάς δίδομεν μίαν συνταγήν πώς νά κατασκευά
ζετε τό γλυκό μέ φράουλες απλήν καί πολύ πρακτικήν έπι- 
τυγχάνοϋσαν δέ. Καθαρίζομεν ι όκάν φράουλες καί κοπανί
ζομε*  μίαν όκάν ζάχαριν. Είς μίαν λεκάνην βάζομεν μιά σειρά 
φράουλες καί ένα στρώμα ζάχαρι καί τά άφίνομεν μίαν νύκτα 
νά σφίξουν. Τήν άλλην ημέραν τά βάζομεν είς μίαν κατσαρό
λαν. ξεπλένομεν τήν λεκάνην μέ 75 δράμια νερό, έξαφρίζομεν 
καί άφού δέσουν τά κατεβάζομεν. Δοκιμάζομεν άν έδεσαν μέ 
μίαν σταγόνα άπό τό σιρόπι τους, πού ρίπτομεν είς ένα πιάτο 
μέ νερό κρύο· άν στέκη ή σταγών αδιάλυτος, έχη δέση.

Ή πρόγνωσις τοϋ καιρού.

Χωρίς νά έχετε άξιώσεις μάντεως ή αστρονόμου, δύνασθε 
άσφαλώς νά προμαντεύετε τόν καιρόν άνευ τής βοήθειας τοϋ 
βαρομέτρου, διά μιας άπλουστάτης παρατηρήσεως.

’Εξετάζετε τόν καιρόν ό οποίος έπικρατεϊ κατά τήν ήμέραν 
τής παρατηρήσεως, έχοντες δέ ύπ’ δψιν ότι ό αύτός καιρός 
έπανέρχεται άπαράλακτος μετά έπτά ήμέρας συνεχώς έπί 
σειράν τεσσάρων ή πέντε έβδομάδων προλέγετε άσφαλώς. 
καί άνευ δυσκολίας ότι ό Καζαμίας δέν κατορθώνει. Έξαίρε- 
σις δύναται νά γίνη διά τήν μαντικήν ικανότητα τών συμπο 
λιτών μας, διότι ό ’Αττικός ουρανός ανέκαθεν δέν έπιτρέ- 
πει προγνωστικός άποπείρας μέ τόν εύμετάβολον χαρακτήρα 
πού έχει.

*

άικαστη;. — Τί έχετε νά απαντήσετε διά τήν εναντίον σας 
κατηγορίαν τής γυναικός σας, έπί άδίκφ επιθέσει;

Κατηχορούμενοτ. — Καί έκείντι όμως, κύριε δικαστά, μέ 
είπε γαϊδούρι.

Δικαστής. — Τότε λοιπόν καί εσείς φυσικώτατα τής απαν
τήσατε μέ κλωτσιές, ε-;

(ϊννίχόια άπό τό προηγούμενοι)

Αύτή τή στιγμή ή εορτή είχε φθάσει είς τό κατα- 
κόρυφον, ήταν ώσάν άποθέωσις τής τρέλλας.

Τό άτελιέ ή μάλλον ή σάλα, διότι δέν ε’ιργάζετο 
κανείς τώρα εκεί, έπιανε δλον τό μήκος τοΰ ξενοδο
χείου καϊ δέν παρουσίαζε παρά μίαν άπέραντον αί
θουσαν μέ ανοιχτά χρώματα, μέ στόρ άπό γάζα, μέ 
κινέζικα παραβάν καί μέ πολύχρωμα γυαλικά. Πελώ
ρια μπουκέτα άπό κίτρινα τριαντάφυλλα, έστόλιζαν τά 
ψηλά τζάκια. Χίλια φαναράκια κινέζικα, Περσικά καϊ 
Γιαπωνέζικα, άλλα άπό χρωματιστό χαρτί, ποΰ έμοια
ζαν σάν φροΰτα, άλλα σάν βεντάγες, άλλα μέ σχή
ματα ,λουλουδιών, και φειδιών. "Ολα αύτά τά φώτα 
ώχριοΰσαν έμπρός εϊς τόν πλούσιον ηλεκτρικόν φωτι
σμόν, ποΰ έσκέπαζε άπαλά-άπαλά και γλυκά, σάν σελη
νόφως, τά πρόσωπα καί τούς γυμνούς ώμους, δλην 
έκείνην τήν φαντασμαγορίαν τών υφασμάτων, τών 
πτερών και τών κορδελών, ποΰ άνεμίζοντο εις τόν 
χορόν καϊ έξαπλώνοντο έπάνω εϊς τήν σκάλαν ποΰ 
ώδηγοΰσεν είς τούς διαδρόμους τοΰ πρώτου.

Ό νέος άπό τί] θέσι του παρατηροΰσεν δλα αύτά, 
άνάμεσα άπό τά πράσινα τροπικά φυλλώματα ποΰ 
άνεμιγνύοντο μέ τήν λοιπή σκηνογραφία καϊ τήν 
περιτριγύριζαν καϊ σάν μιά οπτική ϊλλουζιόν προσέ
θεταν έπάνω εϊς τις τουαλλέτες τών κυριών ένα είδος 
φανταστικής γιρλάντας. Δι’ αύτόν τό ένδιαφέρον ποΰ 
προήρχετο άπό τό θέαμα αύτό έδιπλασιάζετο άπό τήν 
εύχαρίστησι ποΰ έδοκίμαζεν είς τήν ιδέαν δτι θά κα- 
τώρθωνε νά μάθη άπό τήν Αϊγυπτίαν του τά δνό- 
ματα, τά υπερένδοξα, τά γνωστότατα, τά όποια τοΰ 
έκρυπτον έκεϊ μέσα.

Αύτός έδώ μέ τό κοντό μαστίγιο ήτο ό Ζαδέν, ένφ 
εκείνος έκεϊ, λιγάκι παρακάτω, ήτο ό γέρω Ίσαμπάϊ 
ποΰ έγινε μεγάλος άπό κέρδη τοΰ χαρτοπαιγνίου. 
Ό μπάρπα Κορό μειδιοΰσε κάτω άπό τόν γεΐσον 
ένός κασκέτου άπομάχου. Τοΰ έδειξεν έπίσης καϊ τόν 
Θωμάν Κοντύρ, τόν Τζάντ, τόν Σάμ.

Καί μερικά κοστούμια ιστορικά καϊ σοβαρά. "Ενας 
πρίγκηψ εύγενής, έπϊ παραδείγματι, ένας Κάρολος Α ' 
Φερόμενα άπό δύο καλλιτέχνας ζωγράφους, έδειχναν 
καθαρά τήν διαφοράν τών άρχών ποΰ έπρέσβευεν ό 
καδένας άπό τούς δύο καλλιτέχνας. Οί νεοελθόντες 
ήσαν σοβαροί καϊ ψυχροί, κάτι κεφάλια άνθρώπων 
τής Μπόρσας, τύποι Ιδιαίτεροι καϊ σκληροί, τύποι χω
μένοι μέσα εϊς τό Ιδιαίτερον έκεΐνο περιβάλον ποΰ 
δημιουργεϊται, γύρω άπό τούς χρηματιστάς. Καϊ μερι
κοί άκόμη μέ ύφος πιο άλέγκρο. Ήσαν άκόμη καϊ 
άλλοι πολλοί έκεϊ μέσα, άνθρωποι διαφόρων άρχών 
και άνθρωποι Αντιθέτων Αντιλήψεων. Νά καϊ δ μηχα
νικός Δεσελάτ, μία Παριζιάνικη γνωστή φυσιογνωμία, 
καλλιτέχνης έδώ καϊ δέκα δώδεκα χρόνια, πολύ καλός 
και πολύ πλούσιος. Είχε τό ύφος έκεΐνο τό περιφρο
νητικό ποΰ δίδει τήν έντύπωσιν μιάς ζωής, ποΰ 
κατρακυλά έπάνω εϊς τά ταξείδια, ζωής μπεκιάρι- 
κης. Εΐχεν άναλάβη τώρα τήν κατασκευήν μιας σι
δηροδρομικής γραμμής άπό Ταυρίδος είς Τεχερά
νην. Καϊ κάθε χρόνο, έπειτα άπό δεκάμηνο κοπια
στική ζωή, περασμένη κάτω άπό πρόχειρα τσαντήρια, 

ζωή ίέκνευριστική, ποΰ περνά έ'νας μηχανικός^έπάνω 
εϊς τήν εργασίαν σ’ ένα ξηρό καϊ έρημο τόπο, έρχό- 
τανε καϊ περνούσε λίγον καιρό ησυχίας και γλεντιοϋ 
εϊς τό ξενοδοχεΐον αύτό τής δδοΰ Ρώμης, ποΰ ήτο 
κατασκευασμένο έπάνω σέ σχέδιο δικό του, έπιπλω- 
μένο σάν θερινό Ανάκτορο καϊ δπου συνηντώντο 
άνθρωποι τοΰ πνεύματος καϊ κορίτσια φαιδρά. ’Εκεϊ 
ζητοΰσεν άπό τόν πολιτισμό νά τοΰ δτόση μέσα σέ λίγες 
εβδομάδες ώς Απόσταγμα ο,τι ώραΐον καϊ καλόν έχει.

«Νά ό ποιητής σας ...
— Ποΰ εΐναι;
—’Εμπρός σας... μέ κουστούμι νειόπαντρου χωριάτη.

Άνέβηκβ τό πρώτο πάτωμα, βΰτυχής γιά τό. βάρος ποϋ κρατοΰΟΡ, 
ένφ δύο βραχίονβς γυμνοί καί δροσάτοι τοΰ έσφιγγαν τό λαιμό.

Ό νεανίας δέν μπόρεσε νά κρατήση μίαν έλαφράν . 
κραυγήν. Αύτός ό χονδρός μέ τό γελοίο του κου
στούμι ήτο δ διάσημος ποιητής; Άλλά χωρίς νά θέλη 
τοΰ ήρχοντο εϊς τήν μνήμην τά απελπισμένα λόγια 
τοΰ «Βιβλίου τοΰ έρωτος».

Γιά νά ζωντανέψω τί> υπερήφανο 
μάρμαρο τοϋ κορμιού σου

r Ό Σαπφώ. έχω δωση δλο τό τάμα 
ποϋ τρέχει μία’ στις φλέβες μου ...

Αύτά τά λόγια σάν νά τήν άγγιξαν βαθειά, τήν 
έκαναν Απότομα νά στρέψη.4



— Τί είναι αύτά ποΰ λέτε;
— Είναι στίχοι τοΰ Γκουρνερΐ τής άπήντησε έκ

πληκτος ό Γκωσέν διότι δέν τούς ήξερε.
— Δέν μ’ άρέσουν οί στίχοι, τόν διέκοψε.
Καί όρθια μέ μισόκλειστα τά μάτια έκοίταζε τό 

χορό, ένφ νευρικά μαδοΰσε τά λούλουδα ποΰ έγερναν 
άπό πάνω της. “Υστερα σάν νά άπεφάσισε, «καλή 
νύκτα» τοΰ λέγει καί έξηφανίσθη.

— «Τί έπαθε; τί τής είπα; » ερωτοΰσε έκπληκτος 
τόν έαυτόν του ό ήρως μας- καί άρχισε νά σκέπτεται 
δτι καλλίτερα θά έκανε νά πάη νά κοιμηθή. Έσηκώτ 
θηκε, έπήρε μελαγχολικός τό μανδύα του και έμπήκε 
είς τήν σάλα τοΰ χορού μ’ ένα φόβο ποΰ τοΰ ζάλιζε 
τά μάτια σκεπτόμενος δτι έπρεπε νά διάσχιση δλο 
αύτό τό πλήθος έως δτου φθάσει εις τήν έξοδον.

Μόλις έφθασε είς τήν πόρτα δ φίλος του ποΰ τόν 
είχεν όδηγήση είς τήν έσπερίδα, τόν έσταμάτισε κλο
νιζόμενος, μέ τά μάτια θολά, κρατώντας σέ κάθε του 
χέρι κι’ ένα μπουκάλι κρασί.

— Μά που ε’σουν Γκωσέν; Σ’ έζητοΰσα τόσην ώρα 
καί δέν σ’ εύρισκα. ’Έλα... έχω ένα τραπέζι, κορί
τσια ... τήν μικροΰλα Μπασελερί... μιά Γιαπωνέζα, 
ξέρεις αύτή μ’έστειλε νά σ’εύρω. Και έφυγε τρέχωντας.

Ό Γκωσέν έδιψοΰσε, κα'ι ή μέθη τοΰ χοροΰ τόν 
ειλκυε. “Αλλωστε μία νοστιμούλα ήθοποιός τοΰ έκανε 
νεύμα άπό μακρυά, καί ήταν έτοιμος νά πάη, δτε 
μιά φωνή σοβαρά καί γλυκεία τοΰ έψιθύρισε κοντά 
στό αυτί:

— Μήν πφς.
“Έστρεψε τό κεφάλι καί είδε έμπρός του τήν ώραία

* ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ

ΠΩΣ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝ ΠΟΣΑΣ ΩΡΑΣ ΕΧΕΙ Η ΗΜΕΡΑ 
ΚΑΙ ΠΟΣΑΣ Η ΝΥΞ

Διά νά εΰρωιιεν πάσας ώρας έχει ή ήμέρα καϊ πάσας έχει 
ή νΰξ είς οΐανδήποτε εποχήν τοΰ έτους, μετσχειριζόμεθα τήν 
ακόλουθον μέθοδον. Διπλασιάζωμεν τήν ώραν τής ανατολής 
τοΰ ήλίου καί έχωμεν τάς ώρας τής νυκτός, διά νά εΰρωμεν 
δέ τάς ώρας τής ήμέρας διπλασιάζωμεν τήν ώραν τής δύσεως. 
Έπί παριιδείγματι έάν ό ήλιος άνατέλλει εις τάς 5, ή νΰξ 
έχει δέκα ώρας, έάν δέ δύει είς τάς 1 ή ήμέρα έχει 14 ώρας.

ΤΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΑΝΤΙ ΠΥΞΙΔΟΣ

Μία άπλουστάτη χρήσις τοΰ ώρολογίου δύναταί νά άντικα- 
ταστήση τήν πυξίδα είς πολλάς περιστάσεις, αρκεί μόνον ό 
ήλιος νά είναι έμφανής, δηλαδή νά είναι ήμέρα καί νά μήν 
είναι συννεφιά.

Στρέφομεν τό ώρολόγιον ούτως, ώστε ό ώροδείκτης νά 
διευθύνεται πρός τόν ήλιον. Τότε ό νότος είναι άκριβώς 
μεταξύ τής δεικνυόμενης ώρας ύπό του ωροδείκτου καί τής 12.

Δηλαδή^έάν ή ώρα είναι 4 καί διευθύνομεν τόν ωροδείκτην 
πρός τόν ήλιον, ή ώρα 2 θά μας δίδη άκριβώς τήν διεύθυν- 
σιν τοΰ νοτου.

Φυσικά δταν εΰρωμεν τόν νότον είναι εΰκολώτατον νά 
κανονίσωμεν καί τά υπόλοιπα τρία σημεία τοΰ όρίζοντος.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΝ ΚΑΝΟΝΙ
Θέλετε μετά τά φρούτα σας, νά έχετε τήν έντυπωσιν κα

νονιάς ;
Πάρετε μιά μποτίλια τοΰ Vichy ή τής σαμπάνιας άδεια καί 

γεμίσετε την νερό, έως τό τρίτον τοΰ ύψους της. Μέσα είς τό 
νερό διαλύσετε όλίγην σόδαν, είς ένα δέ χαρτί τής τράπουλας 
είς σΧήμα κυλίνδρου, μέ τό ένα άκρον βουλομένον μέ στου- 
πόχαρτον, βάζετε όλίγον τρυγικόν όξΰ (δέκα δράμια). Κρε
μάτε κατόπιν τήν πυριτοβολήν σας αύτήν μέ μίαν κλωστήν 
περασμένην μέσα άπό τόν φελλόν μέ τό κλεισμένον άκρον 
πρός τά κάτω, άλλά^χωρίς νά άκουμβφ ό κύλινδρος είς τό 
νερό. Υπολογίσατε όταν έχετε τήν μποτίλλιαν ορθήν.

“Έχετε τώρα έτοιμον τό κανόνι σας καί δέν μένει παρά τό

G 

φελάχα, μέ τήν οποίαν συζητούσε προηγουμένως πίσω 
άπό τό παραβάν.

Τόν έπιασε μαλακά άπό τό χέρι καί τόν ώδηγοΰσε 
έξω άπό τήν σάλα, ένώ αύτός τήν ακολουθούσε χωρίς 
νά άντισταθή καθόλου. Γιατί; Μήπως τά θέλγητρα 
αύτής τής γυναικός τόν είχαν αίχμαλωτίση;

Μόλις γιά μιά στιγμή διέκρινε τήν ηθοποιόν, ή 
οποία μέ τό γιαπωνέζικο κουστούμι τοΰ άρεσε πάρα 
πολύ. Εντούτοις ύπήκουε είς μίαν θέλησιν άνωτέραν 
τής ίδικής του, είς μίαν δρμητικήν βίαν τής έπιθυμίας.

— Μήν πφς.
Καί σέ λίγο βρέθηκαν καί οί δύο έξω, είς τό πεζο

δρόμων τής όδοΰ Ρώμης.
Είχεν άρχίση νά χαράζη καί οί έργάται πηγαίνοντας 

στή δουλειά τους, έκύτταζαν μέ περιέργεια αύτό τό 
ζευγάρι μασκέ ποΰ έμπαινε σέ ένα άμάξι άπό τά 
πολλά ποΰ έπερίμεναν άπ’ έξω άπό τήν πόρτα τοΰ 
ξενοδοχείου. Οί ήχοι τοΰ βάλς έφθαναν ξεψυχισμένοι.

— Σπήτι σου ή σπήτι μου;... τόν έρώτησε. Αύτός 
χωρίς νά καταλάβη γιατί, έσκέφθη δτι θά ήταν καλ
λίτερα σπήτι του καί έδωσε τήν διεύθυνσίν του είς 
τόν άμαξα.

Σέ δλο τόν άρκετά μακρύ δρόμο δέν άντήλλαξαν 
παρά πολύ όλίγας λέξεις. Αύτή τοΰ έκρατοΰσε τό ένα 
χέρι μέσα στά δικά της, τά όποια ό Γκωσέν ήσθάνετο 
πολύ μικρά καί κρύα, έάν δέ δέν τόν έσφιγγε θά ένό- 
μιζε δτι είχε άποκοιμηθή γερμένη δπως ήτον είς τό 
βάθος τής άμάξης.

Έστάθηκαν εις τήν δδόν ’Ιακώβ, έμπρός στήν πόρτα 
ένός ξενοδοχείου φοιτητών. (·Η «ις τό

ΚΑΙ ΑΠ’ ΟΛΑ *

παράγγελμα «πΰρ». Δέν έχετε παρά νά βουλώσετε καί νά 
πλαγιάσετε τήν μποτίλλια έπάνω είς δύο μολύβια (δρ. σχήμα). 
Τό νερό είσδύει διά τοΰ στουποχάρτου είς τόν κύλινδρον καί 
έπιδρφ χημικώς τό διαλυόμενοι· τρυγικόν όξΰ έπί τής σόδας, 
άναπτύσσεται δέ άφθονον αέριον Διοξείδιον τοΰ Άνθρακος,

τό όποιον εκπωματίζει βιαίως τήν μποτίλια μέ ένα κρότον 
σάν τοΰ κανονιού, ένφ ό μέν φελλός μέ τόν κύλινδρον μέ δύ- 
ναμιν έκσφενδονίζονται πρός τά έμπρός σάν βλήμα, ή δέ 
μποτίλια μέ τήν άντωσιν τής έκτονώσεως άνατροχάζει έπάνω 
είς τούς κυλίβαντας πρός τά όπίσω.

Ό Κα&ηγητης (τΙς τό μάθημα τής Γεωλογίας). — Οί γεωλό
γοι πολύ όλίγον ύπολογίζουν έπί τοΰ χρονικού διαστήματος. 
Δι’ αύτοΰς αιώνες όλόκληροι θεωρούνται ώς ήμέραι.

Κάποιος φοιτητής. — Ώ διάβολε! Καί έγώ μόλις χβές 
είχα δανείσει κάποιον φίλον γεωλόγον ένα τάλληρο !

Παραφέντης. — Ήλθε κανείς νά μέ ζητήσρ ;
‘Υπάλληλος. — "Οχι, κύριε.
Παραφέντης. — Χμ! Τότε πρέπει νά βγώ πάλι έξω. Είχα 

παραγγείλει στόν ράφτην νά έλΰη νά τόν πληρώσω.

Η ΩΡΑΙΑ ΜΑΡΤΥΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Ο ΒΙΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣξΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
(Συνέχβια άηο τό προηγούμενο·*)

Βεβαίως τής μεγάλης ταύτης Χριστιανικής φιλοσο
φικής κινήσεως δέν ήτο ξένη ή σοφή Αίκατερίνα. Τό 
πνεύμα της, τό αναζητούν τήν ’Αλήθειαν είς τά μυ
στήρια τής Ελληνικής καί Ρωμαϊκής φιλοσοφίας, έζή- 
τησεν ούχ’ ήττον νά έμβαθύνη καί είς τήν ’Ιουδαϊ
κήν και Χριστιανικήν φιλοσοφίαν, τάς όποιας έθεώρει 
άδελφάς.

Τά «Ιερά τών ’Ιουδαίων Βιβλία», τά όποια μετα- 
φρασθέντα έκ τού Εβραϊκού ύπό τών 70, εντολή Πτο
λεμαίου τού Φιλαδέλφου διά νά κοσμήσωσι τούς 
θησαυρούς τών βιβλιοθηκών τής ’Αλεξανδρείας, δέν 
ήσαν βεβαίως άγνωστα είς τούς ’Αλεξανδρινούς σοφούς. 
Καί τού ’Ιουδαίου Ίωσήππου τά ιστορικά καί άρχαιο- 
λογικά κα’. ποικίλα έργα, καί τοΰ ’Αλεξανδρινού 
Εβραίου Φίλωνος τά μεγάλα φιλοσοφικά συγγράμματα, 
περί ών έλέχθη τό γνωστόν: «ή Πλάτων φιλωνίζει ή 
Φίλων πλατωνίζει» έμελετώντο καί έξητάζοντο έπίσης. 
Καί τοΰ εύπατρίδου Κέστου ή σοφή θυγάτηρ δέν 
ήθελε νά είναι ξένη δλης αύτής τής έν γένει Φιλοσοφίας.

Είχε λοιπόν έμβαθύνη τοιουτοτρόπως καί είς τήν 
’Ιουδαϊκήν φιλοσοφίαν. Καί τά Χριστιανικά συγγράμ
ματα έρευνώσα, είχε γνωρίση όπωσδήποτε τού Χρι
στιανισμού τήν ύψηλήν σοφίαν. Όπότε, έν τούτφ τώ 
μεταξύ, πλήν τών άλλων μεγάλων καί πλουσίων μνη
στήρων, οϊτινες έζήτησαν αύτήν είς γάμον, κα! ό άκό- 
λαστος τής ’Αλεξανδρείας τύραννος Μαξιμίνος ήθέλησε, 
νυμφευόμενος αύτήν, νά άναδείξη τό κάλλος καί τήν 
σοφίαν της βασιλεύουσαν έπί τοΰ μεγάλου θρόνου τής 
’Αλεξανδρείας.

Ματαίως οί γονείς της παρακαλούσαν τήν πανέμορ
φη·? Αίκατερίναν νά στέρξη είς ένα γάμον τόσον επί
σημον, δπως αύτός, καί νά γίνη σύζυγος τού ένδόξου 
τής ’Αλεξανδρείας τυράννου. Είς μάτην τής ύπεοεί- 
κνυον, δτι δλος ό έρως τού Μαξιμίνου θά μετετρέπετο 
είς μϊσος έκδικητικόν δταν άποκρουσθή. Ή ώραία καί 
σοφή τοΰ Κέστου κόρη άντέτεινεν είς τάς παρακλή
σεις αύτάς έπίμονον άρνησιν.

— Πατέρα μου, έλεγεν, είναι ένδοξος'^ τής μεγάλης 
’Αλεξανδρείας ό θρόνος, άλλά ποτέ ή φιλοσοφία δέν 
θά μού έπιτρέψη νά γίνω σύζυγος ένός τυράννου, νά 
περιστοιχισθώ άπό άθλιους κόλακας, καί, λησμονούσα 
τών σοφών τά διδάγματα, νά συνηθίσω τών τυράννων 
τά έθιμα.

— ’Αλλά πώς θά τολμήσω νά άρνηθώ είς τόν Μαξι- 
μίνον μίαν τόσον έπίσημον προσφοράν; είπε συνο- 
φρυούμενος ό Κέστος. Πώς θά άντιταχθώ είς τήν κρα- 
ταιάν έπιθυμίαν του καί άπό φίλος έμπιστος νά τού 
γίνω έχβρός καί νά έκτεθώ είς δλην τήν άγρίαν έκδί- 
κησίν του, ή όποια τόσους δλέθρους πολλάκις έδη- 
μιούργησεν είς τούς έχθρούς του;

— Μή, κόρη μου, μή, είπε παρεμβαίνουσα μετά 
περιπαθούς στοργής καί ή σύζυγος τού εύπατρίδου. 
Μή έκθέτης τόν πατέρα σου είς;άγριον πόλεμον μέ 
ένα τόσον ισχυρόν τύραννον!

— θέλεις νά γίνω, μητέρα μου, άπήντησεν ή 
Αίκατερίνα, θυσία είς τόν θρόνον ένός τυράννου διά 
ν’ άποφύγωμεν τό μϊσος καί τήν έκδίκησίν του;

— “Οχι θυσία, είπεν ό Κέστος, άλλά Βασίλισσα καί 
Κυρίαρχος!

— Άλλοίμονον, προσέθηκεν ή σοφή παρθένος, 
πόσον φαίνεται δτι λησμονείς, πατέρα μου, τό ψεύδος 
τής τυραννικής λάμψεως κα! τήν άθλιότητα, τήν 
όποίαν καλύπτει ή βασιλική πορφύρα!

— Άλλά λοιπόν τί πρέπει νά πράξωμεν; ήρώτησε 
περίλυπος ή μητέρα.

— Ποτέ δέν θά τολμήσω νά άρνηθώ είς τόν Μαξι- 
μίνον, άπήντησεν μέ τόνον ίσχυράς άποφασιστικότητος 
ό Κέστος.

— Τουλάχιστον άς άναδάλωμεν, διά νά σκεφθώμεν 
ώριμώτερον, είπεν ή Αίκατερίνα.

— Δέν είναι δύσκολον νά ζητήσης άναβολήν, Κέστε, 
έπρότεινεν ή μητέρα.

— Έστω, είπε τέλος συγκάτατιθέμενος καί ό 
Κέστος,'άς δοκιμάσωμεν.

Έσκέφθησαν τότε καί άπεφάσισαν δπως ή ώραία 
Αίκατερίνα άναχωρήση μέ τήν μητέρα της είς μίαν 
έξοχικήν έπαυλιν, όλίγον έξω τής Αλεξάνδρειάς. Έκεϊ 
εϊς τήν εξοχήν, ν’ άποφύγουν δι’ ολίγον καιρόν τόν 
θόρυβον τής μεγαλουπόλεως καί νά σκεφθούν ώριμώ
τερον τί πρέπει νά πράξουν. Έν τώ μεταξύ ό Κέστος 
θά προσπαθούσε νά έξευμενίση τόν Μαξιμίνον, μή 
κατασβύνων^όλοτελώς τάς έλπίδας του.

Έκεϊ λοιπόν, είς τήν ώραίαν έξοχικήν έπαυλιν των, 
μέσα είς κήπους καί υψηλά δένδρα, όπόθεν διεκρίνετο 
ολίγον μακρόθεν ό ιστορικός Νεϊλος, κυλίων τά νερά 
του ήσύχως, παρέμειναν έφ’ ικανόν ή Αίκατερίνα μετά 
τής μητρός της.

Έκεϊ έν μέσω τών άγωνιών, αί δποϊαι τήν έβασάνι- 
ζον, ή σοφή 'θυγάτηρ τού εύπατρίδου ήρέσκετο νά 
μελετά τήν ιουδαϊκήν φιλοσοφίαν, κα! πρό πάντων τάς 
παρηγορητικάς βίβλους τών Χριστιανών, τάς γεμάτας 
άπό ύψηλάς καί νέας δΓ αύτήν άληθείας. Καί τών 
νέων κα! μεγάλων τούτων άληθειών καθίστα ένήμερον 
καί τήν άγαπητήν της μητέρα, ή όποία άν καί δέν 
ήτο βεβαίως τόσον σοφή δσον καί ή θυγάτηρ της, ήτο 
δμως γυνή δχι κοινής διανοίας καί έλευθέρα τών δει
σιδαιμονιών καί 'τών προλήψεων τών γυναικών.

Έξερχόμεναι πολλάκις αί δύο γυναίκες είς τά πλη
σίον χωρία, δπου έζων πολλοί Χριστιανοί, έσχετίζοντο 
μέ τούς παραδόξους καί άφελεϊς αύτούς άνθρώπους, οί 
όποιοι μέ δλην τήν κατ’ αύτών κατακραυγήν καί τούς 
διωγμούς τών έθνικών, έφαίνοντο δτι ήσαν τούναντίον 
άξιοι άγάπηςκαί προστασίας. ΓΗ οννίχ«ι« »ΐς το

ΝΕΑΙ ΘΕΡΑ.ΠΕΙ.ΑΙ
ΕΝ ΤΑι ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑι

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

νιασμός) είδικώς, αποτελέσματα θαυμάσια 12 έτών. Κέκτη- 
ται τό τελειότερον Ήλεκτροθεραπευτήριον τής 'Ανατολής 
διά τήν θεραπείαν τής Άρτηριοσκληρώσεως, Άρθρίτιδος κλπ. 
καί τό τελειότερον σύστημα ’Αχτίνων Ραϊντγκεν.—Όδός Πει
ραιώς ίο Τής άνικανότητος καί έκσπερματώσεως ιδία δλως 
θεραπεία μέ έκπληκτικά αποτελέσματα.



Η ΠΕΙΝΑ, ΓΩΝ ·, ΓΕΡΜΑΝΩΝ.— Από τής,Αρχής τού πολέμου Ακούομε·» δτι οΐ Γερμανοί δά πεινάσουν 
α.τοκλεισόενεες.ναυιικώς ύπό τής Άντάντ. Ή είκών.μας δμως ή παριστώσα τάς νιγαντιαίας Ακοόήκας 

άλεόραυ έν Άμβούργφ, έρχεται νά διάψεναρ τήν τοιαϋτην πλ άν,ν.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠ ΓΙΓΑΝΤΟΜΑΧΙΑΝ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΝ.— Παρ’δλην τάν ά ρν είς τό δυτικόν μέτωπον οί Γερμανοί δέν 
λησμονούν καί τήν Βαλκανικήν. Πυροβόλα πεϊ λόγους προμηδείας πυρομαχικών άποστήλλονται 

συνεχώς, πρός ένίσχυσιν ιν Απέναντι τών συμμάχων
Η )ΜΕΓΑΦ 3ΡΑ ΤΩΝ ΙΣΕΡΒΩΝ.— Άφσϋ συνιιεντρδδηαμν είς Θεσσαλονίκην τά άτυχή υπολείμματα 
τού Σερβικού στρατοΰ ήρχισιν ή Αποστολή των είς τό μέτωπον. Και οΰτω του; παρουσιάζεται 
ή εόκαιρία νά πολεμήσουν καί πάλιν τούς έχδρούς των βοηβοϋμενοι άπό τών συμμάχων των.

■=~'-·τ=·
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ΑΙ ΓΑΑΛΙΑΕΣ. — Αεγ είνε μόνον αί Γερμανίδες αί όποιοι' έσπευοαν νά 
Αντικαταστήσουν τούς άνδρας είς τάς διαφόρους εργασίας!άμα τή κηράξει 
το» πολέμου. Καί αί Γαλλίδες ·δέν έφάνησαν όλιγώτερον· πρόδομοι. Καί 
δπου και δν ύπάγη κανείς τώρα είς την'Γαλλίαν δά. ίδή'γυναίκας καί 
κοριπσια είς τά τράμ, είς τούς σιδηροδρόμους, είς τά καφενεία, είς τά 

ροστωράν, είς νά Εργοστάσια πολεμοφοδίων κί.π.

ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ.—Ή άνάγκη δημιουργεί τήν έφεύ 
άνιεπεςέλύουν κατά τών Επιδρομών τών ξέν“'ν άεροπλόνω

λονότι-δέν εύρίοκονται είς τήν άμεσον Ανάγκην νά 
νητο κανόνι, έπιφέρον άποτελέσματα λίαν σημαντικά

ΕΙΣ ΤΑ ΧΑΡΑΚΩΜΑΤΑ.—Με τήν πρώτην γλυκειάν Ανοιξιάτικη» «αλχωρήν 
Γάλλοι στρατιώται, οί εύριοκόμενοι είς τό δυτικόν μέτωπον, άφίνουν τάς 
ύπογείους κατοικίας των καί προβάλλουν είς τό 6παιδρόν, πάντοτε δμως 

μέ προφύλαξιν, διά νά Απολαύσουν τήνάνόιξιν καί την λιακάδα.



ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΟΥΜΑ

Μ Β7\ΣΙΑ1Σ

— Μή φοβείσαι καλή μου θεία, τής εϊπεν ό Βασι
λεύς Κάρολος Θ'. Σ’ έκτιμώ περισσότερον άπό τόν 
Πάπαν, αγαπώ δέ τήν άδελφήν μου περισσότερον 
άφ’ δσον φοβούμαι έκεϊνον. Δέν είμαι Ουγενότος, 
άλλά δέν είμαι καί βλάξ. "Αν δέ ό κυρ Πάπας έξακο- 
λουθήση τόν κουφό, παίρνω τήν Μαργώ άπό τό χέρι 
και τήν πανδρεύω μέ τόν υιόν σου.

Μόλις τά λόγια αύτά έκυκλοφόρησαν εϊς τήν πόλιν 
οί Ουγενότοι έχάρηκαν, άλλ’ οί Καθολικοί έστενοχω- 
ρήθησαν, ύποπτευσαντες ή οτι ό Βασιλεύς τούς έπρό- 
διδεν ή δτι έπαιζε κωμωδίαν, τής οποίας τήν λύσιν 
έπρεπε νά αναμένουν ήμέραν τινά.

Πρό πάντων έφαίνετο εϊς δλους ανεξήγητος ή συμ
περιφορά τοΰ Βασιλέως πρός τόν Ναύαρχον Κολινύ, 
ό όποιος έπί πέντε όλόκληρα έτη είχε πολεμήσει λυσ- 
σωδώς κατ’ αύτοΰ καί τοΰ όποίου τό κεφάλι είχεν 
έπικηρυχθή δι’ έκατόν πεντήκοντα χιλιάδας σκούδων. 
Ό Κάρολος ώρκίζετο εϊς τό ονομα τοΰ Ναυάρχου 
καί τόν ώνόμαζε πατέρα του, διακηρύττων δτι θά 
άνέθετεν εις αύτόν τήν άρχηγίαν τοΰ πολέμου. Τόσον 
ώστε καί αύτή ή Βασίλισσα-Μήτηρ Αϊκατερίνα τών 
Μεδίκων, ή όποια διηύθυνε καί έχειραγώγει τόν νεα
ρόν Βασιλέα, ήρχισε νά άνησυχή. Κάποτε μάλιστα 
ήκουσε τόν Βασιλέα νά λέγη διά τόν πόλεμον τής 
Φλάνδρας πρός τόν Ναύαρχον:

—Υπάρχει πάτερ μου καί κάτι άλλο, άπό τό όποιον 
πρέπει νά προφυλαχθώμεν. 'Η Βασίλισσα, ή οποία 
θέλει νά χώνη παντού τήν μύτη της, δέν γνωρίζει 
τίποτε διά τήν έπιχείρησιν αύτήν. Πρέπει λοιπόν νά 
τήν κρατήσωμεν μυστικήν διά νά μή μάς τήν χαλάση.

Οί Ούγενότοι άφ’ ετέρου ήσαν τελείως ήσυχοι. Τόν 
θάνατον τής Βασιλίσσης τής Ναυάρρας τόν άπέδωκαν 
είς μίαν πλευρίτιδα, οΰτω δέ οί Διαμαρτυρόμενοι 
έτρεξαν νά γεμίσουν τάς αίθούσας τοΰ Λούβρ, περι- 
μένοντες τοΰ ’Αβραάμ καί τοΰ 'Ισαάκ τά αγαθά άπό 
τούς γάμους τοΰ Ήγεμόνος των Ερρίκου. Ό Ναύαρ
χος Κολινύ, δ Λαροσφουκώ, δ υίός τοΰ Πρίγκηπος 
τοΰ Κοντέ καί τέλος πάντων δλοι οί άρχηγοί τοΰ 
κόμματος ύπερέχαιρον, βλέποντες ισχύοντας μέσα εϊς 
τό παλάτι καί γινομένους άντικείμενα θερμών έκδη
λώσεων εις τό Παρίσι, έκείνους ποΰ πρό τριών μηνών 
ό Κάρολος καί ή Αικατερίνη έζητοΰσαν νά κρεμάσουν 
υψηλότερα άπό τούς ληστάς. Μόνον ό στρατάρχης 
Μονμορανσύ δέν ήτο έν τφ μέσω τών άδελφών του. 
Καμμία ύπόσχεσις δέν τόν έπεισε καί κανέν φαινόμε- 
νον δέν τόν έξεγέλασεν. ’Αποσυρθείς έμενεν είς τό 
έπί τής νήσου Άδάμ φρούριόν του, δικαιολογών τήν 
άπομόνωσίν του αύτήν μέ τήν έκ τοΰ θανάτου τοΰ 
πατρός του, τοΰ Κοντοσταύλου “Αννα Μονμορανσύ, 
φονευθέντος διά πιστολιού είς τήν μάχην τοΰ Σάν 
Ντενύ ύπό τοΰ Ρομπέρ Στούαρ, λύπην του.

Ό Δούξ τοΰ Άνζιοΰ έδέχετο συγχαρητήρια καί 
άπό αύτούς άκόμη τούς Ούγενότους διά τάς δύο 
μάχας ποΰ έκέρδησεν εϊς Ζαρνάκ καί Μογκοντούρ, 
άναδειχθείς ήρως εϊς μικροτέραν καί τής τοΰ Καίσα- 
ρος καί τής τοΰ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου ήλικίαν, μέ 
τούς όποιους τόν συνέκρινον, άνακηρύσσοντες αύτόν 
ύπέρτερον τοΰ νικητοΰ τής Ίσσοΰ καί τών Φαρσά
λων. "Ολα αύτά πάλιν ό Δούξ Ντ’ Άλανσόν τά έβλεπε
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μέ τό ψεύτικο έκεϊνο χαμόγελό του. Ή’ Βασίλισσα 
Αικατερίνη έλαμποκοποΰσε άπό χαράν καί συνέχαιρε 
τόν Πρίγκηπα Ερρίκον τοΰ Κοντέ διά τούς μόλις 
πρό ολίγου τελεσθέντας γάμους του μέ τήν Δεσποι
νίδα Μαρίαν Κλαϊβ. Τέλος πάντων καί αύτοί οί Γκύζ 
έχαμογελοΰσαν πρός τούς φοβερούς έχθρούς των, ό 
δέ Δούξ τής Μαγέντας συνδιελέγετο μέ τόν κύριον 
Ταβάνι) καί τόν Ναύαρχον διά τόν προσεχή κατά 
Φιλίππου τού Β' πόλεμον.

Μέσα εϊς αύτάς τάς ομιλίας έστριφογύριζε μέ τό 
κεφάλι σκυμμένο καί τό αύτί τεντωμένο εϊς κάθε δμι- 
λίαν, ένας νέος δεκαοκτώ έτών, μέ τό βλέμμα διαπε
ραστικόν, μαΰρα μαλλιά καί βαθειά κομμένα, παχειά 
φρύδια, μύτη κυρτή ,,σδν μύτη άετοΰ, καί μέ ένα 
χαμόγελο σαρκαστικό. Ήτον δ προσφιλής μαθητής 
τοΰ Κολινύ καί ήρως τής ημέρας. Πρό τριών άκόμη 
μηνών τόν έκάλουν Πρένς ντέ Βεάρν το5ρα ήτο 
Βασιλεύς τής Ναβάρρας καί έπερίμενε νά ονομασθή 
Ερρίκος Δ'.

"Ενα σύννεφο πένθιμο έσκίαζε κάπου-κάπου τό 
μέτωπον του- Ένεθυμεϊτο τήν μητέρα του καί ύπώ- 
πτευε τό μυστήριον ποΰ έκαλύπτετο. Άλλά τό συννε
φάκι έξηφανίζετο άμέσως, διότι αύτοί ποΰ τοΰ έμιλοΰ- 
σαν, ποΰ τοΰ έσφιγγαν τό χέρι, ποΰ τόν έπλησίαζαν 
καί τόν συνέχαιρον, ήσαν άκριβώς οί δολοφόνοι τής 
Ζάν Ντ’ Άλμπρέτ.

’Ολίγα βήματα παρέκει έστεκε σκυθρωπός δ νεαρός 
Δούξ Ντέ Γκύζ καί συνδιελέγετο μέ τόν Τελινύ. 
Ήτον κομψός, υψηλός, άλαζών, τέλειος εύγενής, ώστε 
νά δικαιολογή δ,τι έλεγον περί αύτοΰ: "Οτι έμπρός του 
οί Πρίγκηπες έφαίνοντο δχλος. Μολονότι ήτο νέος, 
έν τούτοις οί Καθολικοί τόν άνεγνώριζον ώς άρχη- 
γόν των, δπως οί Ούγενότοι ώς αρχηγόν των παρεδέ- 
χοντο τόν Ερρίκον τής Ναβάρρα.

Εϊς τήν μεγάλην αίθουσαν τοΰ χορού ώδήγησε τήν 
νεαράν νύμφην ή καλυτέρα της φίλη, ή ώραία Δού- 
κισσα τοΰ Νεβέρ, ό δέ άδελφός της, ό Βασιλεύς 
Κάρολος Θ', δ όποιος τήν έλεγε πάντοτε «Ή αδελφή 
μου Μαργώ», παρουσίασε τόν μαργαρίτην τής Γαλ
λίας, τήν Μαργώ, τοΰ Βαλοά, εϊς τούς κεκλημένους.

Ή ώραία ήγεμονίς ήτο μόλις είκοσι έτών, οί δέ 
ποιηταί τής έποχής τήν συνέκριναν πρός τήν Ήώ ή 
πρός τήν Άφροδίτην. Τά μαλλιά της ήσαν μαΰρα, τό 
δέρμα της σδν άλάβαστρον, τό βλέμμα της γεμάτο 
άπό ήδυπάθειαν, τά χείλη λεπτά καί κατακόκκινα καί 
τό ανάστημά της θειον.

Οί Γάλλοι ήσαν υπερήφανοι διά τήν βασιλοποΰλα 
των καί. έλεγαν: Όποιος είδε τό Παλάτι καί δέν είδε 
τήν Μαργών ούτε τήν Γαλλίαν είδε, ούτε τό παλάτι.

|Ή οννίχεια είς τό χφο<ΜχΑς|

STUDEBAKER AUTOMOBILES
Έντός ολίγου φθάνουν τά έκτός συναγωνισμού αυτοκίνητα 
τής ανωτέρω μάρκας, τά όποια κατόπιν διαγωνισμού άνε
γνώρισε καί χρησιμοποιεί ό Αγγλικός στρατός. Πολυτελέ
στατα, στερεότατα καί εϋθυνότατα.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ: Π. ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΠΚΡΑΤΟΥΣ 28 
Τά αυτοκίνητα .Studebaker» έχουν τό ρεκόρ τής πωλή- 

σεως είς δλον τόν κόσμον.

ΐ

ΑΠ© ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ

I ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΣ ΓΑΑΑΙΑΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ! ΧΕΙΡΑΣ
Άπό μίαν επίσημον στατιστικήν παραλαμβάνομεν 

τάς κάτωθι λεπτομέρειας περί τοΰ ποσοΰ τής βιομη
χανίας τήν όποίαν άντιπροσωπεύει έν τφ συνόλφ τής 
Γαλλικής βιομηχανίας, τό κατεχόμενον ύπό τής Γερ
μανίας τμήμα τοΰ Γαλλικού έδάφους.

Γαιάν&ρακες 68,8°/,, Μίταλλα 90"!ύ.

_ Αί κατεχομέναι ύπό τής Γερμανίας’. Γαλλικοί έπαρ- 
χίαι παράγουν γαιάνθρακας 68,8% περί τής δλης 
παραγωγής τής Γαλλίας, καί μέταλλα 90 %.

Σίίηρος άκατίογ. βιομηχ. βάμβακος βιομηχ. tv χύνει 

85,7 Ί, 08,7°/η 43·/..

Σίδηρον άκατέργαστον παράγουν τά 85,7% τής 
δλης Γαλλικής παραγωγής βάμβακα 68,7 % καί βιο
μηχανίαν έν γένει 43 %■

Άπό τήν στατιστικήν ταύτην καταφαίνεται δτι αί 
ύπό τής Γερμανίας κατεχόμεναι έπαρχίαι τής Γαλλίας 
συνεισφέρουν τό περισσότερον μέρος έκ τών άνω εϊδών 
εϊς τήν δλην Γαλλικήν παραγωγήν.

ΚΕ0ΛΛΗΝ1ΚΗ ΰΟΙΗΣίΣ

ΡΟΔΑ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ ΣΟΥ
"Αλυκα φόδα σκόρπισα στά ξέπλεκα μαλλιά σου 
καί στήν αυλή έκατόφυλλα γλυκεία γιά νά διαβής 
καί γιούλια μοσκομύριστα λευκά στην κάμαρά σου 
οάν πρόβαινε τό τρίδιπλο άστέρι τής αυγής.

Στ' άναλαφρά του τά φτερά δ ύπνος σέ είχε πάρει 
θριάμβου πόθοι κι’ όνειρα μεθούσανε τό νοΰ, 
κ’ ήσουν οά νύφη λιόχυτη ατών ρόδων τό κλινάρι 
καί Χερουβείμ άσύγκριτο τριζήλευτ’ ούρανοΰ.

Κ*  έοκυψ άργά και φίλησα — Ώ τήν τριοάγιαν ώρα ! 
τό νοτισμένο μάγουλο και κάτι νά σοΰ πώ 
στόν ΰπνο σου βουλήθηκα, μά ξύπνησες, ώ Κόρα! 
καί γώ τότε σ’ άγκάλιασα και σούπα — σ’ άγαπώ!

Άθήναι ΠΑΓΚΟΣ ΛΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΧ

RfeVE BRISt
Ευλογημένες ή στιγμές ποΰ χαρίζουν σέ κάθε πονε- 

μένη καρδιά τήν ευτυχία μ’ ένα δνειρο, και νοιώθει δ 
δυστυχισμένος στή χίμαιρα τή χαρά τής ζωής.

Ώ νύχτα, νύχτα! Τής ώρες ποΰ τό φεγγάρι άργο- 
κυλάει στόν ουρανό καί τ’ άστέρια, ωσάν άγγελικά 

ματάκια άνοιγοκλείουν μέ πόθο καί μέ γλύκα, όνειρο- 
πλάνο σύγνεφο σκεπάζει τις ψυχές δπου στόν ΰπνο 
μόνο βλέπουν τήν χαμένη τους ευτυχία.

Ώ θείες στιγμές! Μή φεύγετε στό πρώτο άντίκρν- 
ομα τής αυγής, ποΰ μ’ δλη της τήν γλύκα φέρνει τί/ 
μαύρη πραγματικότητα.

Μείνετε λίγο άκόμα, νά γλυκάνετε τής καρδιές ποΰ 
μόνο μέ τά περασμένα ζονν.

Καί συ αυγή, άφισέ τες νά χαροΰν άκόμα λίγο τήν 
χαμένη τους ευτυχία ποΰ δνειρεύονται, τήν ευτυχίαν 
ποΰ ζηλότυπα έκρυβαν μιά φορά άπό τήν τριανταφυ- 
λένια σου θωοιά. Μ

ΓΥΝΑΙΚΑ
Ό πόθος μου σ' έγέννησε 
καί δχ’ ή φαντασία. 
Μά κι’ δν γεννήθηκες έσίι 
μ’ όνόματα πολλά,

• Φρύνη*,  *Λάις»,  κι’ άν σ’ είπανε 
*Σαπφά>» ή «’Ασπασία*  
ένα μονάχα άνομα 
θΰχης γιά με * Γυναίκα-.

Ό Δευκαλίων σ’ έπλασε
Γαλάτεια ξανθιά, 
σ’ έβγαλε άπ’ τό μάρμαρο 
μέ πέτρινη καρδιά. 
Μά συ γυναίκα πάντοτε 
γιατ’ ήθελες νά ζήσης, 
πήρες ζωή άπ’ τά φιλιά 
γιά νά τόν άπατήσης!

‘ΛΜναι Μ.

ΒΡΟΧΗ ΣΤΟ ΚΥΜΑ
Άπό τόν μαΰρον ουρανό ψιλή βροχοΰλα στάζει 
κι' άνθός δέν εϊν’ έδώ νά πιή, δεντράκι δαμασμένο, 
έδώ είνε θάλασσα πλατειά καί κΰμα λυσασμένο 
κι' ή άνωφέλευτη βροχή τά δάκρυά μου μοιάζει.

ΑΟΙΔΟΣ
Στά δροματάκια τοΰ χωριοΰ, τά θλιβερά ήσκιωμένα 
τήν έλεγεία τοΰ δειλινού, τυφλή άοιδή σκορπίζεις. 
Γύρω τά μάτια τ' άνοιχτά σέ βλέπουν δακρυσμένα 
Μά έσύ,σέ ήμέρα άπόκοσμη, μιάν άνοιξη άντικρύζεις.

ΠΑΥΛΟΧ ΝΙΡΒΑΝΑΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ
"Ησυχα, ήσυχα καί άθόρυβα όπως είργάσθη είς δλην της 

τήν ζωήν έσβυσε προχθές μία έξέχουσα Έλληνις ή διακεκρι
μένη παιδαγωγός καί μεγάλη έργάτις της άναμορφώσεως τής 
γυναικείας έκπαιδεύσεως Αικατερίνη Λασκαρίδου. Μεταξύ 
τοΰ πλήθους τό όποιον παρηκολούθησε τήν κηδείαν της διε- 
κρίνοντο μαθήτριαι της φέρουσαι άκόμη τά μαθητικά φορέ
ματα καί μαθήτριαι της λευκανθεϊσαι ήδη. Πλήθος στεφάνων 
κατετέθησαν είς τήν σωρόν τής αειμνήστου νεκρός καί τήν 
κηδείαν της παρηκολούθησε έκτός τοϋ άλλου πλήθους καί ή 
έπί τών τιμών κυρία Κοντοσταύλου κατ’ έντολήν τής Βασι
λίσσης ή Πριγκήπισσα ’Αλίκη αυτοπροσώπως, ό Υπουργός 
τής Δικαιοσύνης καί ό Υπουργός τών ’Εσωτερικών.

ΜΕΓΑ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ

ΜΙΧΑΛΗΝΟΣ —ΒΟΛΙΚΑΣ ΚΑΙ Σ'*

ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ
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ΔΕΚΑΕΤΗΣ ΗΡΩΣ
(ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ)

Τήν εποχήν έκείνην ΰπηρετοΰσεν εϊς τό 9ον σύν
ταγμα τής γραμμής, ποΰ εύρίοκετο εϊς τήν εκστρα
τείαν τής Ρωσοίας, ένας δεκαετής μικρός, ό όποιος 
έκτελοΰσε χρέη τυμπανιστοΰ. Τό πραγματικόν του 
όνομα ήτο Φρολύ, άλλά οί συστρατιώταί του τόν 
προσονόμαζαν μέ τό παρατσούκλι Μπιλμποκέ, ποΰ 
είχε σκεπάσει εντελώς τό πραγματικό του όνομα. Ήτο 
ένα Ισχνό παιδάκι μέ μεγάλο, πολύ μεγάλο κεφάλι και 
έκούτσαινε άπό τό έ'να πόδι.

Μίαν ήμέραν τό σύνταγμα τοΰ μικροΰ Μπιλ- 
μποκέ, διετάχθη άπό τόν Λύτοκράιορα νά καταλάβη 
μίαν επίκαιρον θέσιν ποΰ εύρίσκετο εις τήν Αντίθετον 
πλευράν μιάς μεγάλης φάραγγος. ΤΙ έπιχείρησις αυτή 
ήτο πολύ ριψοκίνδυνος καϊ έχρειάζετο νά θυσιασθοΰν 
τά τρία τέταρτα τής δλης δυνάμεως διά τήν κυρίευ- 
σιν τής πυροβολαρχίας.

Ό λοχαγός είχε διατάξει δύο φορές τόν δεκα
νέα τυμπανιστήν νά κροτήση επίθεση·. Άλλ’ό δεκα- 
νεύς, στηριζόμενος έπ'ι τής ράβδου του, δέν έφαίνετο 
διατεθειμένος νά ύπακούση.

Διά τρίτην φοράν έδόθη διαταγή εϊς τόν δεκανέα 
τυμπανιστήν, ό όποιος καί πάλιν δέν ήκουσεν.

Έξαφνα θεαται ό Μπιλμποκέ νά περνφ μέ βίαν 
τό τύμπανον εις τόν λαιμόν του καί νά κρούη δαιμο
νιωδώς έφοδον. Διαβαίνων έμπρός άπό τόν δεκανέα, 
τοΰ είπεν εϊς έ’να τόνον κοροϊδευτικόν:

— Έλα, λοιπόν, μεγάλε Στραβοπόδη!
Οί στρατιώται ένθουσιασδέντες άπό τό κίνημα αύτό 

ώρμησαν μέ λύσσαν εναντίον τοΰ υψώματος, δπου 
εύρίσκετο ή πυροβολαρχία. Αί δβίδες έθέριζον τάς 
τάξεις τών γενναίων τής Αΰτοκρατορικής Φρουράς. 
Ό μικρός τυμπανιστής σέ μιά στιγμή κρίσιμον στρέ
φεται γύρω του καί βλέπει μόλις 5° συστρατιώτας 
του ζωντανούς. Δέν άπελπίζεται δμως. Κρούει δαιμο
νιωδώς τό τύμπανον. Οί στρατιώται όρμοΰν έκ νέόυ 
καί καταλαμβάνουν τό ύψωμα καί τήν πυροβολαρχίαν.

Ό Ναπολέων, ποΰ παρακολουθοΰσε άπό ένα λόφον 
τά γινόμενα, έστειλεν ένα ύπασπιστήν του νά Ιδη 
πόσοι έφθασαν μέχρι τής πυροβολαρχίας.

— Σαράντα, Μεγαλειότατε, είπεν έπιστρέφων ό 
υπασπιστής.

— Σαράντα παράσημα τής Λεγεώνος τής Τιμής 
αΰριον, διέταξεν ό Ναπολέων τόν έπιτελάρχην του.

Τήν έπομένην παρετάχθη όλόκληρον τό σύνταγμα 
γύρω άπό τούς σαράντα γενναίους καί, άποδιδομένων 
τών τιμών, άπενεμήθη εϊς αυτούς τό παράσημον.

Ή τελετή τελείωνεν οπότε ήκούσθη μιά φωνή:
— Κι’ έγώ, έγώ δέν έχω λοιπόν τίποτε;
Ό στρατηγός ό άπονέμων τά παράσημα γύρισε καί 

είδε μπροστά του τόν μικρούλην Μπιλμποκέ, μέ 
δάκρυα στά μάτια καί μέ ύφος παραπονετικό καί 
κλαψιάρικο.

— "Εσύ; Τί ζητείς έσύ;
— Στρατηγέ μου, ήμουν καί έγώ εϊς τήν έφοδον, 

άπαντφ ώργισμένος ό μικρούλης τυμπανιστής. Έγώ 
κτυΛοΰσα τό τύμπανον καί έγώ εφθασα πρώτος.

— Τί θέλεις, παιδί μου, σ’ έξέχασαν, έπειτα είσαι 
πολύ μικρός άκόμη. Θά σοΰ δώσουν τό παράσημο 
δταν θά βγάλης γένεια. Πάρε δμως κάτι γιά νά 
παρηγορηθής.

Καί τοΰ έδωσεν ένα ναπολεόνι. Ό μικρός σκέ- 
φθηκε στήν άρχή νά μή τό δεχθή. Έπειτα δμως τό 
έβαλεν εϊς τήν τσέπην του καί άπεμακρύνθη σφυρί- 
ζων, ένώ οί συστρατιώταί του, ποΰ τόν κορόϊδευαν, 
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ήσαν έτοιμοι νά τόν ζητωκραυγάσουν, καί λέγων 
πρός τόν στρατηγόν:

— Καλά, δώστέ μου το καί αύτό, θά μοΰ χρειασθή 
γιά άλλη φορά. Όλίγον χρόνον κατόπιν οί Γάλλοι 
εϊσήρχοντο νικηταί εϊς τό Σμόλενσκ.

Μίαν ήμέραν ό 'μικρός Μπιλμποκέ, έχων πάντοτε 
τό ναπολεόνι εϊς τήν τσέπην του γύριζε τήν άγοράν, 
δταν βλέπη μπροστά του έ'να Εβραίον μέ μεγάλην 
καί μακράν γενειάδα.

— Τί θέλει τό μικρό κύριος, τοΰ λέγει εϊς παρε- 
φθαρμένην γαλλικήν.

— Τά γένεια σου, τοΰ άπαντφ ό μικρός.
— Κωρατεύετε;
— Θέλω τά γένεια σου, σοΰ λέγω. Καί έφερε τό 

χέρι είς τήν λαβήν τοΰ σπαθιού. Θά σοΰ τά πληρώσω, 
θά σοΰ δώσω έ'να ναπολεόνι καί θά μοΰ δώσης 
τά ρέστα !

Πρό τής επιμονής, άλλά καί πρό τοΰ χρήματος, 
ό Εβραίος ήναγκάσθη νά δεχθή. Ό Μπιλμποκέ πήρε 
τήν γενειάδα καί τήν έκρυψεν εϊς τό σακκίδιόν του, 
άφοΰ τήν έρραψεν έπάνω είς έ'να κομμάτι δέρματος 
άπό παλαιόν τύμπανον.

Πέρασεν άπό τότε πολύς καιρός. Ό στρατός τοΰ 
Αύτοκράτορος έφθασε μέχρι τής Μόσχας νικητής καί 
τροπαιοΰχος. Άλλά έκεϊ έπήλθον φρικώδεις καταστρο- 
φαΐ καί δυστυχίαι. Μίαν ήμέραν περνούσαν ένα ποτα
μόν, τοΰ όποίοτι έπεχείρησαν νά ανατινάξουν τήν 
γέφυραν διά νά έμποδίσουν τήν προέλαση· τοΰ κατα- 
διώκοντος έχθροΰ. Άλλά τό σχέδιον δέν έπέτυχεν.

Ή σωτηρία τοΰ στρατού έξηρτάτο άπό τήν κατα
στροφήν . μιάς δοκού. Άπεστάλησαν μερικοί σκα
πανείς, άλλ’ εϊς τήν άντιπέραν όχθην είχε φθάσει 
ήδη ό εχθρός καί τούς ήνάγκασε μέ πυκνόν πΰρ νά 
άποσυρθοΰν. Ή στιγμή ήτο πολύ κρίσιμος.

’Έξαφνα θεαται ένας στρατιώτης νά ρίπτεται 
εϊς τόν ποταμόν μ’ ένα πέλεκυν εϊς τόν ώμον. Βυθί
ζεται καί μετ’ όλίγον έμφανίζεται εϊς τήν επιφά
νειαν τών ύδάτων. Άπό τήν γενειάδα του ποΰ έπέ- 
πλεεν έσχημάτισαν τήν έντύπωσιν δτι κάποιος σκαπα- 
νεύς άπεφάσισε νά θυσιασθή χάριν τής σωτηρίας 
όλοκλήρου τοΰ στρατεύματος. Χάλαζα εχθρικών σφαι
ρών συνετάραζε τά νερά τοΰ ποταμού. Ό στρατιώτης 
έπί τέλους φθάνει εϊς τήν βάσιν τής δοκού. Μέ επα
νειλημμένα κτυπήματα κατορθώνει νά τήν κατακρή
μνισή καί μαζί μέ αύτήν καϊ όλόκληρον τό έναπομέ- 
νον κομμάτι τής γεφύρας. Τό ύδωρ συνταράσσεται 
καί ό σκαπανεύς χάνεται ύπ’ αύτό.

Έξαφνα δμως τόν βλέπουν άνάμεσα άπό τά συν
τρίμματα νά διευθύνεται πρός τήν όχθην. Όλοι τρέ
χουν γεμάτοι άπό θαυμασμόν καί τοΰ τείνουν κομ
μάτια ξύλων διά νά σωθή. Τέλος ό σκαπανεύς έξέρ- 
χεται σώος καί άβλαβης και πρό τής γενικής έκπλή- 
ξεως έμφανίζεται ό Μπιλμποκέ, φερτόν μακράν μού
ρην γενειάδα.

— Τί είναι αύτό, άνέκραξεν δ στρατηγός, καί γιατί 
ή μεταμφίεσις αύτή;

— Είμαι έγώ, λέγει δ τυμπανιστής, δ Μπιλμποκέ, 
ποΰ τοΰ είπατε δτι θά τοΰ δώσετε παράσημον δταν 
θά βγάλη γένεια... Νά τιάρα ποϋ έχω μίαν γενειάδα 
θαυμασίαν. Ναί, ναι ούδενός έφείσθην. Τήν έχω 
χάρις εϊς τά χρήματά σας.

Ό στρατηγός έμπρός εϊς τήν εύτολμίαν καί τήν 
εξυπνάδα αύτήν έλαβε τό χέρι τοΰ μικρού παραγνω
ρισμένου, σάν νά ήτο άνδρας μεγάλος, καί τοΰ έκάρ- 
φωσεν εϊς τό στήθος τό παράσημον τής Λεγεώνος, 
ποϋ έφερεν αύτός δ ίδιος εϊς τό στήθος.

[Μετάφρασις

ΤΟ ΣΧΟΛΕΪΟΝ ΤΟΥ ΕΡΩΤΟΣ
(Συνέχεια <*«ο τό προηγούμενο*)

Στανύ.— Από αύτή τήν στιγμή;
Ζαααέν. — Δέν υπάρχει πολύς καιρός διαθέσιμος 

γιά νά τόν σκορπά κανείς. Είσαι είς τήν ήλικία εκείνη 
άκριβώς, ποϋ 6 νέος έκπνέει καί γεννάτα: ό άνδρας. 
Άς αρχίσουμε λοιπόν τήν έκπαίδευσι μαζί μέ τήν 
γέννησί του. (Τόν προσκαλεΐ νά καθίοη πλάϊ του). Εις 
τό ζήτημα τής καρδιάς, τοΰ αισθήματος, κατάλαβες, 
δέν μοϋ λές ποϋ βρίσκεσαι;

Στανύ.— (Μέ ΰφος εύθυμο). Τίποτε τό σοβαρό. 
Μερικά φλέρτ μικρούτσικα καί αθώα χωρίς κανένα 
άποτέλεσμα. ,

Ζαααέν.— Καλά. Τώρα, πές μου, άπό... φυσιολο
γικής άπόψεως;

Στανύ.—Κάτιήδύτητες αγορασμένες τοΐςμετρητοϊς.
Ζαααέν.—Λαμπρά, λαμπρά. Υπάρχει καθώς βλέπω, 

θαυμάσιον έδαφος πρός καλλιέργειαν. Τώρα λίγη ψυχο
λογία. Επιθυμείς τήν γυναίκα; Στάσου μή δυσανασχε
τείς, νεαρέ. Δέν πρόκειται γιά τό ώραίο ζώο, ποϋ δέν 
έχει μέσα του ψυχή καί καρδιά άλλά γιά τό πλάσμα 
πού πρέπει νά κατακτηθή, τό έξαιρετικόν δν, τό πολυ
σύνθετο, τό έλκύον σάν μαγνήτης, άντίπαλον διαρκώς, 
σύμφωνον μόνον διά τήν σύλληψιν ένός ιδεώδους ή 
διά τόν κορεσμόν ένός πάθους, γιά τό δν έκεΐνο ποϋ 
λατρεύεται σήμερον, ποϋ έγκαταλείπεται αΰριον, καί 
είνε πλασμένο γιά δλα αύτά καί τά άξίζει, ποΰ μάς 
διοικεί ή μάς είνε ύποτακτικό μέ δλην τήν δύναμιν 
καί τήν χαμηλότητα τοΰ γένους του. Αύτή τήν γυναίκα, 
τήν έπιθυμείς;...

Στανύ. — Μέ δλον τόν ενθουσιασμό τοϋ ονείρου μου.
Ζαασέν.— Περίεργο. (ξαπλωνόμενος) Πάρε ένα σι- 

γαρέττο .. . άν ... άν αυτό δίδη κάποιαν ελαφρότητα 
στις ιδέες. Πιστεύω νά σχημάτισες τήν ιδέα δτι έδώ 
πέρα δέν είμαι έγώ ό δάσκαλος καί έσύ ό μαθητής. 
Είμαστε καί μιλάμε σάν φίλοι. Έγώ θάμαι ό πιό ήλι- 
κιωμένος, αύτό είνε δλο. Γιά νά δοϋμε, τί φρονείς γιά 
τή γυναίκα αύτοΰ τοϋ είδους, γι’ αύτήν έναντίον τής 
όποιας πρέπει νά έπιτεθώμεν;

Στανύ. — Πιστεύω πώς είναι πολύ διαφορετική τών 
ήθών καί τών έθίμων τής περασμένης έποχής καί 
κατάλληλος γιά τήν έποχή μας.

Ζαασέν.— Ναί, ή γυναίκα είναι ένα πλάσμα σά μυ
θιστόρημα ποϋ μεταφράζεται καί πλάθεται σύμφωνα 
μέ τάς περιστάσεις. Ή σημερινή έχει πάρει τό ΰφος 
τής έποχής μας, άλλά δέν διαφέρει άπό τήν αδελφήν 
της τοϋ παρελθόντος. Αί γυναίκες κρατούν πιό βαθειά 
άπό ’μάς τάς βάσεις τής άνθρωπότητος — πράγμα, 
έξ άλλου, πολύ λογικόν άφοΰ τήν διαιωνίζουν — καί" 
πρό πάντων διότι, άρχισαν άπό κάποιαν Εΰαν καί 
μένουν πάντοτε Εΰες δλες.

Στανύ. — Πράγμα ποΰ θέλει νά είπή, δηλαδή, δτι 
γιά νά τής άποκτήση κανείς πρέπει λιγάκι, σέ διάφο
ρους τόνους, νά παίξη τόν ρόλο τοϋ φειδιοϋ;

Ζαασέν.— Μπράβο ναί αύτό. Πάντοτε θά ύπάρχη 
ένα φείδι καί μιά γυναίκα, σύμβολα καί τά δύο τής 
έπιθυμίας καί τοϋ άπηγορευμένου καρποϋ. Τώρα άς 
ϊδοΰμε μερικά αξιώματα. Εκείνο ποΰ ό πατέρας σου 
ήθελε καί έκεΐνο ποΰ θέλω καί έγο» έπίσης είνε νά 

γνωρίσης τήν γυναίκα. Άλλά πρόσεξε δέν πρόκε'-ται 
γιά μιά συνθετική μονάδα, ή όποια συγκεντρώνει 
δλες τής άτομικότητες.

Στανύ. — Φυσικά. Δέν μπορεί κανείς νά είπή, 
έπειδή γνώρισε μιά γυναίκα, δτι ταΐς γνωρίζει δλες.

Ζαααέν.—"Α, μπά, δχι μικρούλη μου. θά ήτο πιό 
σωστό νά έλεγες: Εκείνος ποΰ γνωρίζει δλες δέν είνε 
βέβαιος · δτι γνωρίζει μιά. Μόνον, άκολουθών τήν 
πειραματικήν μέθοδον, μπορεί νά πλησιάση δσο τό 
δυνατόν περισσότερον τήν Αλήθειαν.

Στανύ. — Τήν μέθοδον τής φυσικής ιστορίας, παρα
δείγματος χάριν, ποϋ καθορίζει τά γένη !

Ζαααέν. —Άκριβώς. Ή ιστορία ποϋ μάς ένδιαφέρει 
τώρα είνε φυσική καί αύτή. Καί διά τοΰτο δφείλομεν 
νά χωρίσωμεν τά πράγματα είς τάξεις. Έδώ 
άκριβώς ήθελα νά καταλήξω καί έγώ. Άλλά βλέπω 
πώς βιάζεσαι πολύ καί μέ μαντεύης. Αύτό είνε τέλειο! 
θά είσαι ένας έξαίρετος μαθητής!

Στανύ. — (μειύιών). Λοιπόν πόσες τάξεις έχουμε;
Ζαασέν. — Περίμενε! Μία σύγκρισις κατά πρώτον. 

Ξεύρεις μία φράσι συνειθισμένη αύτή τήν έποχή. «Τούτ 
λά λύρ;» τήν χρησιμοποιούν γιά ένα άτομον ή ένα 
πράγμα δταν θέλουν νά ποΰν δτι τό άτομον ή τό 
πράγμα αύτό κατέχει δλα τά προτερήματα, δηλαδή 
δλας τάς κόρδας τής λύρας. 'Η φράσις αύτή λέγεται 
πολύ γιά τάς γυναίκας τάς σημερινάς, — διότι αύτός 
είνε ό ειδικός χαρακτήρ των — έπειδή είνε πάρα πολύ 
εύαίσθητες είς δλα, ικανές νά κάμουν τρομακτικές 
κακοφωνίες ή υπέροχες αρμονίες. Γιά νά μπορέσουμε 
νά πούμε δτι έχεις έκπαιδευθή τελείως πρέπει νά 
κατέχης έξ όλοκλήρου τήν γυναικεία λύρα.

Στανύ. — Καί τήν λύραν μέ τάς επτά κόρδας;
Ζαααέν.—Ναί βέβαια. Επτά μαθήματα κυρίως θά 

κάμωμεν, επτά μαθήματα πρακτικά! Δηλαδή, διά νά 
εϊμεθα έξηγημένοι, έσύ τήν πράξιν καί έγώ τήν θεω
ρίαν !... Είνε τά είδη, ποϋ είνε δυνατόν νά περιλάβουν 
δλα τά άλλα είδη. Σοΰ λέγω τούς αριθμούς, μέ τήν σει
ράν ποϋ πρέπει νά άκολουθήσωμεν. Πρώτον ή Έρω- 
τόληπτος.

Στανύ. — Γιατί αύτή πρώτη;
Ζαασέν. — Γιατί είνε ή εύκολότερη, μικρέ μου, καί 

άπό τά εύκολώτερα μαθήματα Αρχίζουν πάντοτε.
Στανύ. — Είνε καί ή πιό εύχάριστη, νά ϊδοΰμε;.

(Ή συνέχεια είς τό .πρόσεχες).
*

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΑΙΝΕ

Τό Χαριτωμένο Μάη 
πον Ανθίζουν τά κλαδιά 

άνθισε και η άγάπη
'στην δική μου την καρδιά.

Το χαριτιυμένο Μάη 
ποΰ λαλούνε τά πουλιά 

μίλησα κι’ Ιγω γι' άγάπη 
’στη χρυοή μου κοπελιά.

Μβτάφρασις Α.Β



* ΘΕΑΤΡΑ-ΚΟΣΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ *
CNA ΚΑβ· ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Γιάννης Βλαχογιάννης, συγγραφέας τον · Πετεινοί -.

Η ΜΟΝΜΑΡΤΡΗ. — Τό θεατρικόν γεγονός τής ληξάσης 
έβδομάδος είνε ή ταυτόχρονος άναβίβασις εις τά θέατρα 
Κυβέλης καϊ Κοτοπούλη τής ■ Μονμάρτρης» τοΰ ΪΙιέρΦρονταί, 
έργου τό όποιον τόαον κρότον έκαμε πρό τίνος δταν έπαίχθη 
εϊς τό Παρίσι. Καϊ έπανελήφθη καϊ πάλιν δτι γίνεται τακτικά 
χρόνια τώρα μέ τούς δύο θιάσους διά τά ξένα έργα. Μετά- 
φρασις, σκηνοθέτησις, μελέτες, πρόβες καϊ άναβίβασις έντός 
μιας καϊ μόνης ήμέρας. Τά άποτελέσματα τοΰ συναγωνισμού 
αύτοΰ έφάνησαν τό πρώτο βράδυ είς άμφότερα τά θέατρα. 
Παρανόησις τών ρόλων, άμβλετησία, σκηνογραφίαι καϊ οκη- 
νοΟεσίαι οίκτραί. At παραστάσεις έξακολοιιΟοΰν ένφ έν τφ 
μεταξύ διορθοΰνται αί ελλείψεις επιφέρονται αί απαραίτητοι 
συμπληρώσεις καί μελετώνται οί ρόλοι. Τό έργον τοΰ Φρονταϊ 
είνε νειότατον έξαχθέν άπό τό όμώνυμόν του μυθιστόρημα.Ή 
ύπόθεσις πλέκεται γύρω άπό μία κοκόττα τήν Μαρή-Κλαϊρ 
τής Μονμάρτρης, τήν όποιαν άγαπρ ένας μουσικός ό Μαρεσάλ 
καϊ τήν πείθη νά εγκατάλειψη τόν βόρβορον μέσα είς τόν 
όποιον κυλιέται καϊ νά τόν άκολουθήση. Ή Μαρή Κλαϊρ τόν 
ακολουθεί διότι τόν άγαπφ άλλά κάτι τήν τραβά πρός τό 
παλαιόν της έπάγγελμα πρός τήν Μονμάρτρην πρός τό Μου- 
λέν Ρούζ. Καϊ επανέρχεται καϊ πάλιν διά νά ξαναεπιθυμίση 
τόν Μαρεσάλ καϊ νά ξαναγυρίση πάλιν μαζί του. Άλλά καϊ ή 
νέα έπάνοδος δέν διαρκεΐ πολύ διότι ή Μαρή ίλκεται πρός 
τήν Μοντμάρτρην σάν πεταλουδίτσα άπό τό φώς καϊ έπιστρέ- 
φει καί δευτέραν φοράν, αυτήν γιά πάντα πιά. Τό παίξιμο δχι 
δπως έπρεπε. Ούτε είς τόν ένα ούτε είς τόν άλλον Θίασον 
έδόΟη ό καιρός νά έμβαθύνη εις τό πνεύμα τοΰ συγγραφέως 
καί νά έννοήση τούς ρόλους πώς έπρεπε νά διαπλασΟούν. 
Καϊ όσοι έδιάβασαν τό μυθιστόρημα καϊ έπειτα είδαν τό 
έργον είς τόν Κινηματογράφον μέ πρωταγωνιστήν τόν ίδιον 
τόν συγγραφέα εύρον καί είς τούς δύο θιάσους μιά «Μον- 
μάρτρη» έντελώς άλλοιώτικην καϊ ξένη. Ή κ. Κυβέλη ώς 
Μαρή Κλαϊρ έξαιρέση όλίγων λεπτομερειών έπαιξε πολύ 
καλά ένφ ή Δ1? Κοτοπούλη είχε μόνον σημεία τινά δυνατά 
εις τά όποια ένεφανίζετο όλη ή υπέροχος τέχνη της. Ό κ. 
Γαβριηλίδης ώς Μαρεσάλ έφαίνετο δτι δέν είχε καταλάβη τόν 
ρόλον του καλά, ένφ ό κ. Μυράτ εϊς τόν αύτόν ρόλον είς 
πολλά σημεία ήτο έντελώς μονότονος. Τόν ρόλον τοΰ καλ
λιτέχνου Ταβερνιέ κανείς δέν μπόρεσε νά τόν άποδόση πιστά 
δπως καϊ τής Σουζάνας.

Λί μεταφράσεις έλεειναί. Άλλως τε τί μπορούσε νά γείνη 
μέσα σέ μιά νύκτα;

Τά σκηνικά καϊ ή διακόσμησις πενιχρώτατα τήν πρώτην 
εσπέραν συνεπληρώθησαν κατόπιν. Εις τής Κυβέλης τά σκη
νικά τής τέταρτης πράξεως μόνον μέ τόν Κόκκινον Μύλον 
αρκετά καλά. Ή Κοτοπούλη παρουσίασε τό πλεονέκτημα τού 
μπαλέτου τών Μπαρκουϊλέρος είς τήν α' καί τήν δ’ πράξιν.

Άντιθέΐως αί τουαλέτται τής Κυβέλης πλουσιώταται, δπως 
καϊ τής Κοτοπούλη. θεατρικοί

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
— Ό κ. Σακελλαρίδης γράφει, γράφει όπερέττες, έν ουνερ- 

γασίρ μέ τόν κ. Λάοκαρην.
— ΠροανηγγέλΟη ήδη ή Πρόθυμη Χήρα», τής όποιας ή 

μουσική, ώς λέγεται, θ’ άφήση έποχήν.
— Έκ τούτων ή -Πρόθυμη Χήρα» θά δοθή είς τό θέατρον 

Παπαΐωάννου, τό όποϊον αρχίζει τήν >4 Μαΐου.
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— Έξ άλλου ό κ. Λάσκαρης εργάζεται μετά τοϋ κ. Πόιπ 
διά τήν συγγραφήν μιας κωμωδίας, ή όποια θά παιχθή είς 
τό θέατρον Φύρστ.

— Έφέτος καί ή Κηφισοιά θά άποκτήση τό θεατράκι της, 
τό όποιον άνεγείρεται ήδη είς τό ξενοδοχεΐον Μελά.

— Είς τό θεατράκι αύτό θά παίξουν κατά σειράν καί έκ 
διαλειμμάτων, δλοι οί θίασοι τών 'Αθηνών.

— Έναρξιν θά κάμη ή κ. Κυβέλη.
— Έφέτος έσημειώθησαν έπίσης άθρόαι άνοδοι είς τήν 

σκηνήν δεσποινίδων τοΰ καλοΰ κόσμου μέ μόρφωσιν, προ
σόντα καί αγάπην πρός τήν σκηνήν.

— Άνηγγέλθη ήδη δτι ή Δεσποινίς Ντόρα Βάλβη, ή δια- 
κριθεΐσα τόν χειμώνα είς σειράν ερασιτεχνικών παραστάσεων, 
προσελήφθη είς τόν θίασον τής Κυβέλης.

— Άλλαι δύο δεσποινίδες, ή δεσποινίς Φιλιππίδου εις τής 
Κοτοπούλη καϊ μία άλλη, ής τό όνομα τηρείται μυστικόν, 
είς τό «Κεντρικόν».

— Άντιθέτως δμως πρός τήν παρατηρούμένην άθρόαν 
άνοδον τών δεσποινίδων παρατηρεΐται άποχή τρόπον τινά 
τών άνδρών ανεξήγητος.

— Τήν περασμένην Τετάρτην έγιναν τά εγκαίνια τοΰ «Κεν
τρικού», τήν Πέμπτην δέ ήρχισαν αί παραστάσεις μέ τόν
• Οίδίποδα>.

— Τήν Παρασκευήν άνεβιβάσθη ό «Παπαγάλλος τοΰ 19>5’-
— Ό Μουσικός θίασος ήρχισε τάς παραστάσεις του εις τό

• Πανελλήνιον» μέ τά «Παραπήγματα» τοΰ κ. Σακελλαρίδη.
— Ό θίασος περί τά τέλη Μαΐου κατέρχεται εις τό θέα

τρον Φαλήρου, δπου θά δώση νέαν βιεννέζικην όπερέτταν.

ΤΑ “ΟΛΥΜΠΙΑ,,
Αύτό τό ώραΐον θέατρον μέ τόν πολυτελή διάκοσμον άπο- 

δεικνύεται άκατάλληλον διά τό καλοκαίρι. Χρειάζεται φακι
ρική αντοχή διά νά παρακολουθήση κανείς τό τραγούδι τοΰ 
τενόρου· διότι έάν αύτός ίδρώνη διά νά βγάλη τό λά, οί 
άκροαταί κολυμπούν κυριολεκτικώς είς τόν ίδρώτα διά νά 
τόν ακούσουν. Καί άκόμη δέν έπιασαν οί ζέστες τοΰ Ιουνίου!

Νομίζομεν ότι ή ΔιεύΟυνσις τοΰ Μελοδράματος δέν έπρεπε 
νά άποτανθή τόσον μακρυά, είς τήν πατρίδα τής Κάρμεν, 
διά νά μάς παρουσιάση τήν κοντράλτο του, ή οποία είναι 
πολύ κατωτέρα άπό τάς ίδικάς μας. Άλλά κ’ ή ξενομανία μας: 
Συγγνώμην τό ξεχάσαμε-

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
— Είς τά ’Ανάκτορα ό κ. Πηλείδης έργάζεται διά τήν 

άποπεράτωσιν μιας είκόνος τοΰ Στρατηλάτου.
— Γεγονός μουσικόν πρώτης τάξεως άγγέλλει τό ’^δεϊον 

’Αθηνών.
— Καθ’ δλην τήν θερινήν περίοδον θά μάς δώση δύο άπό 

τάς άλησμονήτους έκείνας συναυλίας τής όρχήστρας του είς 
τό θέατρον «’Ολύμπια».

— Ή πρώτη θά δοθή τό πρώτον δεκαήμερον τοΰ Μαΐου, 
θά περιλάβη δέ συνθέσεις τοΰ Μπετόβεν, τοΰ Βάγνερ. τοΰ 
Γκλαζονώφ. τοΰ Σγαμπάτι καί άλλων.

— Είς τό Ζάππειον άνοιξε τήν περασμένην Κυριακήν έκθε- 
σις τών Ελλήνων Ζωγράφων καί Γλυπτών, είς τήν δποίαν 
έλαβον μέρος περί τούς 3° καλλιτεχνία.

— Μεταξύ αύτών είναι καϊ πολλοί έρασιτέχναι.
— Είς τόν Παρνασσόν τήν Τετάρτην ό βουλευτής Λέσβου 

κ. Σταματιάδης έκαμε διάλεξιν περί τής «Φιλοσοφίας τών 
Τούρκων» μετά άνεκδότων Ιστορικών καί δικαστικών.

— Τό απόγευμα τής Τετάρτης έπαναλαμβάνεται κατά γενι
κήν άπαίτησιν ή συναυλία Άνεμογιάννη εϊς τό Δημοτικόν.

τά ’Οφθαλμικά νο<>ήμ«α 

θιραπενονται έν eft -ιελιίφ κλινική τοϋ εΙδικοΟ όφϋαλμολόγου 
ΖΒπήλδου I. Χ-αραμί}

Τ. ύφηγητοΟ τοϋ ΠανεπιατημΙου κλπ.
έν τή ΌφΟαλμολογική Σχολή τών Παρισίων οπουδάααντο; κλπ. 

•ΑΟήναι. 20 όδός Πείοαίώς. Τηλίφοενβν 664.

ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΔΩΡΑ ΤΗΣ “ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ,,

Ή «Εικονογραφημένη» έχουσα πάντοτε ώς σημαίαν εις τήν 
έν γένει σταδιοδρομίαν της τήν «Καινοτομίαν» καί θέλουσα 
μαζί μέ τήν δροσιάν και τήν τέρψιν ποΰ θά προσφέρει είς 
τούς αναγνώστας της κάθε εβδομάδα μέ τήν διαρκώς νέαν 
καϊ σπαρταριστήν έμφάνισίν της νά σημειώση καϊ ένα νέον 
σταθμόν άπεφάσισε προβαίνουσα είς μίαν μεγάλην θυσίαν 
νά δωρήση είς τούς άναγνώστας της ένα δώρον, τό όποϊον 
θά πάρη εκείνος ποΰ θά εύνοήση ή τύχη, άλλά καϊ ποϋ θά 
μείνη ή διαρκής άνάμνησις.

ΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ «PEUGEOT· 4500 ΔΡΑΧΜΩΝ
Τό δώρον αύτό τής -Εικονογραφημένης» είναι εν αύτο 

κινητόν της φημισμένης μάρκας «Peugeot· άξίας πραγμα
τικής: 4500 δρ. καινουργές καϊ πολυτελέστατου. Τό αυτο
κίνητου αύτό κάθε άναγνώστης μας μπορεί νά τό ίδή εις τό 
γκαράζ αύτοκινήτων τοΰ κ. II. Βλασσοπούλου έπί τής όδοΰ 
Σωκράτους 26, δστις καϊ μάς άπηύθυνε τήν έξής έπιστολήν:

Φίλε κύριε Δ. Βρατσάνε,
Έχω την τιμήν νά φέρω εις γνώσιν ήμών, άτι ελαθον τήν άπό 

20 τρ. φιλικήν σας, έξ ής άπέσυρα επιταγήν είς άνομα μου έκ δρ. 
■1,500, ισότιμον μιας voiturette Peugeot Λιά δύο άτομα μηχανής 
8 ίππων έκ 4 κυλίνδρων, τήν όποιαν εχω είς τήν διάθεσιν σας.

H. Βλασσόπουλος
■ ΤιτνΟυντής τοϋ Γκαράζ αύτοκινήτιον

ΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Κάθε άναγνώστης τής «Εικονογραφημένης, έχει δικαίωμα 

νά διαγωνισθή διά τήν άπόκτησιν τοΰ πρωτοφανούς αύτοΰ 
δώρου. Νά διαγωνισ&ή είναι ή φράσις διότι είς τήν πραγ
ματικότητα δέν θά κάμη τίποτε άλλο παρά νά άποκόπτη 
καθ’ έβδομάδα καϊ νά άποστέλλη είς τήν «Διεύθυνσιν τής 
Εικονογραφημένης» όδός Λέκκα άρ. 21“ τό ειδικόν δελτίου 
συμμετοχής τό ευρισκόμενον είς κάθε φΰλλον τής «Εικονο
γραφημένης*  μέχρις δτου συμπληρωθή τό πρώτον έτος τής 
εβδομαδιαίας έκδόσεως ήτοι μέχρις οτου συμπληρωθή ό 
άριθμός τών 52 δελτίων.

Τό δελτίον θά άποστέλλεται έντός Ιδιαιτέρου φακέλλου 
φέροντος μόνον τήν επιγραφήν «Συμμετοχή είς τά Μεγάλα 
Δώρα». Έντός τού φακέλλου θά ύπάρχη μεθ' έκάστου «δελ
τίου συμμετοχής» και έν επισκεπτηρίου τού άποστέλλοντος 
ή τό όνομα καϊ ή διεύθυνοίς του. “Εκαστον δελτίον πρέπει νά 
συνοδεύεται άπαραιτήτως καί με ενα δεκάλεπτου ασφράγι
στου γραμματόσημου έσωτερικοΰ διά τούς άποστέλλοντος έκ 
τοΰ έσωτερικοΰ καί έξωτερικοΰ διά τούς έκ τοΰ έξωτερικού 
τοιούτους.

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

"Εκαστος άναγνώστης τής «Εικονογραφημένης» δύναται 
νά άποστείλη περισσότερα τοΰ ένός δελτία συνοδευόμενα ύπό 
ισαρίθμων δεκάλεπτων γραμματοσήμων, τά δποϊα θά τοΰ 
δώσουν τό δικαίωμα νά συμμετάσχη τόσας φοράς είς τήν 
κληρωτίδα, όσοι καϊ οί άριθμοϊ τών δελτίων.

Είς τό τέλος τοΰ έτους μετά την συμπλήρωσιν τών 5» δελ
τίων θά καταρτισθή έπιτροπή έκ γνωστών είς τήν ’Αθηναϊ
κήν κοινωνίαν προσιόπων τών όποιων τά όνόματα θά δημο- 
σιευθούν έν καιρφ. Ένώπιον τής έπιτροπής αύτής θά γίνη 
έξαγωγή έκ τής κληρωτίδος είς ήν θά είναι όλοι οί άριθμοϊ 
τών συμμετε^όντων, είς, δστις καϊ θά κερδίση τό αύτοκίνητον.

Οί συμμετεχοντες διά περισσοτέρων τής μιας σειράς δελ
τίων θά έχουν έν τή κληρωτίδι τόσους άριθιιούς όσα καϊ αί 
σειραί, καϊ συνεπώς καϊ πλειοτέρας έλπίδας επιτυχίας.

Οί συνδρομηταί τής έβδομαδιαίας -Εικονογραφημένης 
έχουν τό δικαίωμα νά συμμετάσχουν είφ τά δώρά μας, χωρίς 
νά αποστέλλουν δελτία καί γραμματόσημα.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΚΕΡΔΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ I ΜΑΪΟΥ 1916 - ΑΡΙ6. 2

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Μίμην 'Ολυμπίου. Χαλκίδα. - Ιύνασθε νά στέλλετε αντα

ποκρίσεις αί όποϊαι άναλόγως τοΰ ενδιαφέροντος θά δημοσιεύον
ται, προσπαθήσατε δί νά είναι όσον τό δυνατόν βραχεΐαι.

Ν. Δρακουλίδην. Άθήναι. — Επειδή υπάρχουν πρός τό 
παρόν πολλαί συνέχειαι τό διήγημά σας θά δημοσιευθή μέ τήν 
σειράν του. Διά τήν άφιέρωοιν εύχαριοτοϋμεν.

Γερ. Γαϊτάνον. Ένταϋ&α-----Αΰνασθε νά τά άποστείλετε
όπως λέγετε.

Ή «Εικονογραφημένη· ευχαριστεί θερμώς πάντας τούς 
σπεύσανιας δι' επιστολών νά συγχαρώσιν αυτήν έπί τή νέρ 
εμφανίσει της.

Είς δσας έπιστολάς έλήφθησαν είς τά γραφεΐά μας μετά τήν 
25 ’Απριλίου θά άπαντήοωμεν είς τό προσεχές.

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Ό γνωστός ποιητής κ. Γιάγκος Άργυρόπουλος έξέδωσε 

νέαν ποιητικήν συλλογήν τούς «Ρυθμούς». Ή καλλιτεχνική 
έκτύπωοις καί τό ώραΐον περιεχόμενον καθιστοΰν τήν έκδο- 
σιν ταύτην πρώτης τάξεως στολίδι διά κάθε βιβλιοθήκην.

Ύπό τοΰ κ. Άρ. Προβελεγγίου έξεδόθη ή δεύτερα σειρά 
ποιημάτων, έκτυπωμένων έπί άρίστου χάρτου, περιλαμβά*  
νουσα τήν Διπλή Ζωή—Τά Νησιά μας—Νικητήρια.

©I ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΜΑί
ΑΙΝΙΓΜΑ

Είμαι τέκνον τών Εβραίων, 
άλλ’ έπολιτογραφήθην 
σ’ τοΰ Χριστοΰ τήν Εκκλησίαν 
καί παντοΰ υίοθετήθην.

Άν μέ άντιστρέψης δμως 
στά ένδύματά σου μένω.

Άν δέ μ’ άποκεφαλίσης. 
μέτρον χρόνου άποβαίνω.

ΚΥΒΟΣ *

Ο . . . = μέλος τοΰ σώματος τών ζώων 
. Δ . . = ύγρόν
. . Μ . = πόλις τής Εύριόπης
. . . Σ = αρχαίος θεός
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Αί λύσεις δέον νά έχουν φθάσει είς τά γραφεία μας μέχρι 
τής εσπέρας τής μεταπροσεχοΰς Τρίτης ιο Μαΐου.

Έκαστος λύτης διά νά ληφθή ύπ’ όψει δέον νά άποκόψη τό 
άνωθι δελτίον καϊ νά άποστείλη αύτό μεθ’ ένός δεκαλέπτου 
ασφράγιστου γραμματοσήμου. Λύσεις μή πληροΰσαι τόν όρον 
τοΰτον δέν θά λαμβάνωνται ύπ’ όψει.

Βραβεία ώρίσθησαν τρία διά κλήρου. Ό πρώτος έξαχθη- 
σόμενος λαχνός θά λάβη ι έτησίαν συνδρομήν τής ■ Εικονο
γραφημένης» καϊ τής έβδομαδιαίας έκδόσεως καί έν τετρά
δραχμου λαχεϊον τοΰ Εθνικού Στόλου. Ό δεύτερος μίαν έτη
σίαν συνδρομήν τής «Εικονογραφημένης» καϊ έν εγκυκλοπαι
δικόν ήμερολόγιον τού Βρετοΰ. Καί ό τρίτος μίαν έτησίαν 
συνδρομήν τής έβδομαδιαίας «Εικονογραφημένης» καϊ εν 
'Εγκυκλοπαιδικόν ήμερολόγιον Βρετοΰ.

Εκείνη. — Λέγουν ότι τό μήκος τού βραχίονος ένός νέου 
είναι ίσον μέ τήν περιφέρειαν τής μέσης μιάς κόρης. Τό 
δοκιμάζουμε; ·

"Εκείνος. — (Άφελώς). Νά πάρουμε ένα οπάγγο καϊ νά 
μετρήσουμε!..

— Έχεις, άγαπητέ μου, νά μοΰ δώσης ένα τσιγάρο;
— - Πώς όχι. Είχες όμως παύσει τό κάπνισμα, νομίζω.
— Ναι, βέβαια. Άλλά, ξέρεις, δέν έθεώρησα σωστόν νά τό 

κόψω καϊ τόσον άποτόμως. Άπό χθές έπαυσα νά καπνίζω τά 
δικά μου τσιγάρα.

ΘΕΜ. ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, δικηγόρος
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