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Η ΑΠΕΡΓΙΑ TQN Τ POX 10 Δ ΡΟ ΜIΚ Q Ν
“Εχει περάσει περισσότερον άπό μίαν εβδομάδα καί 

ακόμη νά λήξη ή απεργία τών τροχιοδρομικών. Και άπως 

πηγαίνουν τά πράγματα, φαίνεται δ'τι θά διαρκέση ακό

μη, διά νά ταλαιπωρηθούν οί κάτοικοι της πρωτευούσης, 

διότι ή ίταιρία φρονεί, δ'τι δεν εταλαιπωρήθησαν αρκετά. 

Τό προιτοφανες αύτό πράγμα μόνον είς την Ελλάδα, άπου 

συμβαίνουν καί τόσα άλλα περίεργα καί Εξωφρενικά, 

παρατηρεΐται. Εις όποιονδήποτε άλλο κράτος τοΰ κόσμου, 

όπου υπάρχει τροχιοδρομική συγκοινωνία, άπό την πρώ- 

την ήμέραν τής απεργίας, τό Κράτος θά εΰρισκε την λύσιν 

και ή θά άποκαθιστοΰσε τά πράγματα, ή θά Εγκαθι- 

στοΰσε συγκοινωνίαν ίδικήν του Άλλ’ εδώ εις την 'Ελ

λάδα τά 'Υπουργεία υπάρχουν μόνον διά νά γίνωνται οΐ 

Υπουργοί καί νά ΰφίσταται πολυπληθές προσωπικόν. 

Καί αί Έταιρίαι κρατούν υποχείρια τά διάφορα Υπουρ

γεία καί επιβάλλονται εις αυτά νά κανονίζουν τά πράγ

ματα σύμφωνα μί τά συμφέροντα καί τάς βλέψεις των 

καί είς βάρος πάντοτε τοΰ κοινού, τδ όποιον δεν λογαριά

ζουν, παρά δ'ταν πρόκειται νά ψηφίση ή νά πληρώση. 

'Ολόκληρος έβδομός κατηναλώθη είς συζητήσεις άσκό- 

πους, άπό τάς όποιας ούδεν πρακτικόν προέκυψεν άπο- 

τέλεσμα. Ή δικαιολογία, άτι τά ^σοβαρά εξωτερικά ζητή

ματα*  δέν άφίνουν τά ‘Υπουργεία νά κανονίσουν τό 

ζήτημα τής απεργίας, είνε αστεία καί ανίκανος νά γίνη 

πιστευτή άπό τούς λογικούς πολίτας. Διότι τά ζητήματα 

αυτά προβλέπονται καί υπάρχει έτοιμη ή εργασία τοΰ δια

κανονισμού καί άκόμη υπάρχει ή υπηρεσία τοΰ 'Υπουρ

γείου διά νά ελθη είς συνεννοήσεις, νά κανονίση τάς 

λεπτομέρειας καί νά προέλθη είς αύτάς ή Εκείνας τάς 

συμφωνίας, άναλόγως τής παρουσιαζομένης άνάγκης Εκ 

τής δψεως μέ την όποιαν παρουσιάζεται τό ζήτημα καί 

διότι «τά εξωτερικά ζητήματα*  δεν άπασχολούν καί δεν 

επηρεάζουν την ΰπηρεοίαν τών 'Υπουργείων. 'Οταν δε 

μία Εταιρία με τό προσωπικόν της — αδιάφορου Sv τό 

τελευταίου αύτό εχει δίκαιον ή όχι, αυτό είνε ζήτημα, τό 

όποιον κανονίζεται δί άλλης όδοΰ — άγει και φέρει μίαν 

όλόκληρον Κυβέρνησιν, ενα όλόκληρον Κράτος, τότε ή 

πολυτέλεια τοΰ 'Υπουργείου τής Συγκοινωνίας είνε άνορ- 

θογραφία καί τό Ύπουργεΐον αυτό θά κάμη καλλίτερα 

νά κλείση καί νά παραδώση τό οίκημα είς τόν Ιδιοκτήτην 

του, διά νά τό μετατρέψη είς ξενοδοχείου, όπότε ή χρησι- 

μότης του θά είνε άπείρως μεγαλειτέραΛ

«

ΤΟ ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ .

'Η λήξασα έβδομός ούδέν σπουδαίου έχει νά πα
ρουσίαση εις την πολεμικήν καί πολιτικήν εξωτερι
κήν κατάστασιν, έκτος τής έπιτυχίας των άντιπάλων 
τών συμμάχων στρατευμάτων, εις την Σιλιστρίαν, 

9 

ήτις μολονότι προσπαθεϊται υπό τών συμμάχων νά 
παρασταθή ώς έντελώς ασήμαντος, έν τοΰτοις είναι 
αρκετά σημαντική, ώστε νά έπιφέρη κλονισμόν Ισχυ
ρόν εϊς τά Ρουμανικά στρατεύματα. Αί έκ τών άλλων 
μετώπων ειδήσεις καμμίαν σπουδαίαν λεπτομέρειαν 
δεν έχουν. Καί είναι μέν άληθές δτι γίνονται επιθέ
σεις λυσσώδεις καί συγκρούσεις αρκετά μεγάλης έκτά- 
σεως, τόσον είς τό Γαλλικόν δσον καί εις τά άλλα 
μέτωπα, άλλ’ αί συγκρούσεις αύται δεν είναι τοιαύτης 
σημασίας, ώστε νά άλλοιοΰται δι’ αυτών ή κατάστα- 
σις, ή έπικρατοϋσα ήδη είς τά μέτωπα ταϋτα, ή νά 
δημιουργήται άλλη νέα τοιαύτη. Τό Βαλκανικόν μέ- 
τωπον παρουσιάζει επίσης την αυτήν κατάστασιν. 
Μικροσυγκρούσεις διεξάγονται, κυρίως, μεταξύ τών 
Σερβικών καί ’Αγγλικών στρατευμάτων καί τών άντι 
πάλών στρατευμάτων των.

*

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΙΑΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Πολεμικόν μένος ταράσσει απ’ άκρου είς άκρον τήν πρω

τεύουσαν καί ή ατμόσφαιρα, ή οποία περιβάλλει τό κλεινόν 
άστυ. μυρίζει πυρίτιδα. ’Οξύς πολεμικός παροξυσμός έχει 
καταλάβει όλους τούς φιλήσυχους νομοταγείς καί ειρηνι
κούς συμπολίτας, τούς όποιους έγνωρίζαμεν έως τιόρα νά 
λιποθυμούν είς τήν θέαν τοΰ άποκεφαλισμού ενός άκάκου 
καί αδυνάτου δρνιθίου. "Ανθρωποι πάσης ήλικίας καί τάξεως 
πλημμυρούν τάς πρωινάς ώρας τά διανυκτερεύοντα κέντρα 
φέροντες έπ’ ώμου μακρόκανα όπλα καί είς τήν ράχιν τό βά
ρος δύο φυσιγγιοθηκών καί προσπαθούντες ν*  άποκτήσουν 
ένα βλοσσυρόν βλέμμα καί μίαν άρήϊον παράστασιν. Τί έπα- 
θαν λοιπόν αυτοί, οΐ κατά τά άλλα λογικοί καί φιλήσυχοι 
συμπολΐται καί κατά τίνος εχθρού έξεστράτευσαν τόσον δογ- 
κιχωτικά ; Ησυχάσατε, συμπολΐται, διότι ούδεϊς κίνδυνος 
μας απειλεί καί ούδεϊς εχθρός ύποβουλεύεται τήν ησυχίαν 
μας—άν ύποτεθή ότι μάς άφισαν τοιαύτην αί τόσαι πληγαί, 
πού μαστίζουν τήν πρωτεύουσαν. Πρόκειται διά τούς κυνη
γούς, οί όποιοι μέσα είς τόν πολεμικόν σάλον, πού συνταράσ- 
σει όλόκληρον τήν υδρόγειον σφαίραν, δέν λησμόνησαν τό 
σπόρ αύτό καί τάς συγκινήσεις του. 'Αλλά μαζί μ’ εμάς, δς 
ήσυχάση καί τό ταλαίπωρον πτερωτόν βασίλειον, έναντίον 
τοΰ όποιου στρέφεται όλη αυτή ή πομπώδης έκστρατεία. Τό 
μπαρούτι, τό όποιον θά σκορπισθή άφθονον, μόνον τήν ησυ
χίαν τών δασών καί τών ερήμων εκτάσεων θά διαταράξη καί 
τίποτε περισσότερον.

X
Εκείνοι, πού αισθάνονται τήν μεγαλειτέραν συγκίνησιν 

αύτάς τάς ημέρας καί τούς όποιους τά έξελιχθέντα κατ’αύτάς 
γεγονότα έπηρεάζουν περισσότερον, είναι οί άδήλωτοι παν
τός είδους καί οί άπαλλαγέντες, οί όποιοι έκλήθησαν προχθές. 
Έως τώρα ζοΰσαν ήσυχα καί έβλεπαν τόν στρατόν καί τόν 
στρατώνα σέ μιά όπτασίαν μακρυνήν καί σκοτεινήν, άλλά 
τώρα ή όπταοία αύτή έφωτίσθη έπαρκώς, ξεκαθάρισε καί 
έγινε πραγματικότης. Μία διαταγή τού 'Υπουργείου τούς άρ- 
παξεν άπό τό ώτίον καί τούς έβούτηξε μέσα εις τό πράσινο-

ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΡΟΜΑΝΤΣΑκίτρινον στρατιωτικόν ένδυμα. Μέσα σ’ αύτούς ύπάρχουν καί 
άρκετοί ζητωπόλεμοι, ώμιλοΰντες έως τώρα έκ τού ασφαλούς 
καί ζητοΰντες τόν πόλεμον. "Ας τούς παρηγορήσωμεν όλους 
καί δς τούς εύχηθώμεν «Καλοί πολΐται», καί άς τούς ύπεν- 
θυμίσωμεν πώς «έτοι άλλάσσουν οί καιροί στον κόσμον 
εδώ κάτω! ·

X
Είναι καιρός νά μελαγχολήσωμεν διά τήν κατάστασιν καί 

νά θρηνήσωμεν διά τήν απώλειαν μιας γηγενούς συνηθβίας 
τής πρωτευούσης. Έξηυτελίσθη καί αύτή μαζί μέ τόσος άλλας 
άπό τήν έπέλασιν τόσων ξένων είς τήν άγαπημένην τής Παλ- 
λάδος πόλιν. Έχομεν είσέλθει είς τό φθινόπωρου, τά δένδρα 
άρχισαν νά φυλλορροούν, υπέρ τήν πόλιν ήρχισαν νά όρχούν- 
ται τά πρώτα βροχοφόρα σύννεφα, αί έξοχαί άδειάζουν καί 
μιά όσμή ναφθαλίνης ξεχύνεται άπό τά παράθυρα τών σπι- 
τιών, οί ποιηταί μελαγχολούν καί γράφουν ποιήματα πού 
στάζουν φαρμάκι διά τήν ελεεινήν ζωήν καί τάς συνθήκας 
της. Άλλ’ ένώ αίσθανόμεθα όλα αύτά καί τά βλέπομεν, καμ- 
μιά αύτοκτονία δέν μας έτάραξε τά νεύρα καί δέν μάς άπη- 
σχόλησε τήν σκέψιν έπ’ αρκετήν ώραν διά τήν ματαιότητα 
τών έγκοσμίων. Τί γίνονται λοιπόν οί νεαροί συμπολΐται καί 
αί νεαραί συμπολίτιδες, δέν άπελπίζονται άπό τήν · μαύρην 
ζωήν» καί δέν τούς ταράσσει τήν γαλήνην ή άπιστία καί ή 
φρίκη τής έγκαταλείψεως; Νά τούς επηρέασαν τά γεγονότα 
τοΰ πολέμου καί ή πολιτική κατάστασις; Άλλ’ είναι δυνατόν 
αύτό τήν στιγμήν πού είναι γνωστόν, ότι ήμποροΰν νά έπη- 
ρεασθούν όλοι οί άλλοι άπό τά κοινά καί μπανάλ αύτά πρά
γματα, άλλ’ όχι καί οί ερωτευμένοι; ’Αλλά πρός Θεού, τότε 
μήπως έξεφυλίσθημεν άπό τήν συνάφειαν καί τήν επήρειαν 
τών νέων συμπολιτών μας; Καί τό παρελθόν τής τριανταφυλ
λιάς τοΰ Νεκροταφείου, καί δ Μιμικός καί ή Μαίρη; Θά 
μένουν μέ τόσον απότομον τέλος καί μέ διακοπήν τής συνε
χείας του ; Έτσι γλήγορα, λοιπόν, έλησμονήθησαν; Δέν είναι 
δυνατόν. ’Εγώ περιμένω πάντως μιά καθ’ οίονδήποτε τρόπον 
αύτοκτονίαν αισθηματικής νεάνιδος, όχι δι’άλλο τίποτε, άλλά 
διά νά διαψευσθοΰν τ’ ανωτέρω, διάβολε '

X
Τά σαλόνια, ό στενός καί περιορισμένος αύτός χώρος, μέ 

τόν πλούτον τών επίπλων καί τού φωτισμού καί μέ τήν γλυ- 
κείαν θαλπωρήν τής φωτιάς τής θερμάστρας, άρχίζει νά έτοι- 
μάζεται διά τήν περίοδον τής βασιλείας του, ή οποία είναι ή 
έπερχομένη περίοδος. Ή οικοκυρά, ή όποια παρεθέριζεν είς 
τά δροσόλουστα προάστεια τής πρωτευούσης έπανέκαμψε καί 
άφού έπεστράτευσεν όλο τό υπηρετικόν προσωπικόν της καί 
άλλας γυναίκας άκόμη άπ’ έξω βοηθούς, έπεδόθη είς τήν 
προετοιμασίαν καί τήν άνακαίνιοιν. Τό παχύχνουδο καί βα
ρύτιμο ταπέτο άνεσύρθη άπό τά βάθη τής αποθήκης, όπου 
έφυλάσσετο δλην τήν θερινήν περίοδον καί έτινάχθη διά νά 
πέση άπό έπάνω του ή παιπάλη τής ναφθαλίνης, πού τό προ- 
φύλασσεν έως τώρα, τά σκεπάσματα άφηρέθησαν άπό τά 
κάδρα τοΰ τοίχου καί άπό τά κομψοτεχνήματα τής αιθού
σης καί ή προετοιμασία ήρχισε. Τό σαμοβάρι έτοποθε- 
τήθη καί πάλιν εις τήν τακτικήν γωνίαν του, περιστοιχιζό- 
μενον άπό τά άλλα μικροαντικείμενα πού αποτελούν τό σερ
βίτσιο του καί έντός ολίγου τό κομψοεπιπλωμένο καί στολι
σμένο δωμάτιο θά είναι έτοιμο νά δεχθή μέ τάς πρώτας 
ψεκάδας τής φθινοπωρινής βροχής, τόν κόσμον τών γνω
στών του.

*
Καί μέσα είς όλα αύτά τά περίεργα καί τά έξωφρενικά, ποΰ 

βλέπομεν αύτάς τάς ημέρας καί αύτήν τήν έποχήν, έχομεν καί 
πανσέληνον. Τό ωραίο αύγουστιάτικο φεγγαράκι, πού στάζει 
άπό έπάνω του τόση γλύκα, όση καί άπό τά αυγουστιάτικα 
σταφύλια. Μεοτωμένο καί λαμπερό, σάν στήθια παρθένας, 
διασχίζει μελαγχολικό καί ήρεμο τό ουράνιο στερέωμα, κα
θαρό κι' αύτό μέ ολίγα σύννεφα έδώ κι’ έκεΐ, ποΰ τά μαντεύει 
κανείς παρά τά βλέπει. Ένα φεγγαράκι, ποΰ χύνει τό ήρεμο 
καί άπαλό του φώς έπάνω είς τήν νυκτερινήν ήσυχίαν. "Ολα 
τά έμψυχα καί τά άψυχα πράγματα άποκτούν μιά αίγλη μέσα 
είς τό μυστηριώδες φώς τοΰ γόητος αύτοΰ πλανήτου, καί αί 
τραχεΐαι γραμμαί, ποΰ έχουν άφήσει έπάνω είς τά καταπονη
μένα πρόσωπα αί θλίψεις καί αί άπογοητεύσεις τής ζωής, 
παίρνουν μίαν αίγλήεσσαν δψιν, άποκτοΰν μίαν άπαλωσύνην 
καί μίαν εύγραμμίαν άφάνταστον. ο ΡΕΤ.

Η ΠΡΩΤΗ ΣΚΕΨΗ...
« Ora son ίο, ίο chi t'imploro .'...·

Θλιμμένος, ξέψυχος, σάν τήν ήχώ, ποΰ τυλίγεται στό μαν
δύα τής σιγής καί σβύνει. ρίχτηκε ανίσχυρος στά πόδια τής 
Σκέψης του αύτός ό στίχος ...

Ή Θέλησί του, άκούραστη, τόν έσερνε στής λησμονιάς τό 
δρόμο ... "Ολα σωπαίναν . .. Κι' ακουόντουσαν μονάχα τά 
βαριά πατήματα τοΰ άνθρώπου, ποΰ άπ’τήν κούρασι έπαιρνε 
δύναμι νά δώση τή ζωή στή Θέλησί του ... "Ω, πόση δύναμι 
άκατάβλητη έχει πολλές φορές ή ψυχή τοΰ έτοιμοθανάτου, 
σάν σηκώνει μπρος στό φάσμα τοΰ θανάτου τό χρυσό είδωλο 
τής έλπίδας!... Κι’ έλπίδα γιά τό δρόμο μας, πόσες φορές 
δέν άπομένει μόνο ή λήθη !...

Καί νάτη 1... Τά γαλάζια κύματα, οί άσπροντυμένοι άφροί 
τους, πού άγκαλιαστοί μέ τόν τρελλό τόν ψίθυρο, στήνουν 
άφάνταστο χορό, νά 'δώ μπροστά, μπροστά στά πόδια του, ή 
γαλανή μαγεία, ποΰ λιγωμένο άλλοτε τόν έρριχνε στήν άγκα- 
λιά τής ερωμένης του 1... Νάτα όλα, ό ούρανός, τά βράχια, 
ή θεία ζωγραφιά, πού λές ζωντάνευσε στις πινελιές της ένα 
χέρι καί τόν κέρασε τό κρασί τής άγάπης... Ώ! ή ζωγρα
φιά αύτή '... . Ή θάλασσα, ποΰ τήν τριγύριζαν χρωματιστές 
έλπίδες. Τότε ή έλπίδα ήταν ή άγάπη... Πόσες φορές, μεθυ
σμένος άπ’ ΰλ’ αύτά, δέν έπεσεν άλλοτε στά πόδια της... δέν 
ζήτησε τόν έρωτα καί δέν άντίκρυσε τή θάλασσα μέσ’ στούς 
χρωματισμούς τών δακρύων του ! . ..

« Ora son ίο, ίο chi t'imploro ! ... -

Ήταν τραγούδι πόνου καί ελπίδας!...

«
Τώρα ζητεί μέσα σ' αύτά τή λησμονιά ... ΓΙού είν' ή μα

γεία ή γαλανή κι' ή ζωγραφιά ή απόκοσμη ·,..... Τίποτε 
άπ' αύτά δέν υπάρχει! "Ενα μάτι είναι ποΰ βλέπει τά όνει- 
ρόχτιστα παλάτια καί τά σαπφείρια χρώματα πάνω στούς 
κρύους, άψυχους άφρούς... Ή θάλασσα ή ίδια μένει I... 
Δύστυχε σύ, πού οί χρωματισμοί της τώρα σέ ταράζουνε ποΰ 
σέ κερνφ, τό ίδιο άόρατο χέρι τό κρασί τής μετάνοιας καί 
τοΰ πόνου ... Έχασες τό φώς σου!... Καί τό φώς αύτό 
ήταν ή έλπίδα... Γι’ αύτό βλέπεις άλλοιιότικα... Γι' αύτό, 
μπρος στό θρόνο τής Σκέψης σου ξέψυχος πέφτει νά ξεκου- 
ραστή ό θλιβερός ό στίχος.

Ora son ίο, ίο chi t'imploroi . . .*

Πέφτει γιατί κουράστηκε ... Έρχεται άπό μακρυά . . . Πε- 
ρασε άπό κάτι λειβάδια ανθισμένα όλοπράσινα, πού όταν τά 
πέρασες καί σύ, σοΰ τραγουδούσαν, δύστυχε, τούς ψαλμούς 
τής άγάπης!...

Έδώ, ποΰ ζήτησε ό άνθρωπος τόν έρωτα ζητεί τή λήθη !..
Τόν σέρνει ή θέληση ... Βαρειά χτυποΰν ή αλυσίδες, ποΰ 

τόν δένουνε ... Καί παίρνει πάντα ή θέλησί πνοή άπ’ τήν 
κούρασί του ... "Αχ, ή ζωή παίρνει τή δύναμι άπ' τό Χάρο!.. 
Βουβά τά κύματα ... Μά πότε μίλησαν ;... Μιλει ή καρδιά, 
ό έρως, ή έλπίδα ... Ποτέ ή λήθη δέ μιλει!.. Τόν σέρνει ή 
θέλησί καί τήν ψυχή του ρίχτει μέσ’ στό ποταμό τής λήθης. 
Μά νά βουνά τά κύματα!.. Φεύγει ή ζωή ... Χαντάκι είν’ η 
λησμονιά, ποΰ φέρνει τής ψυχές στόν "Αδη . .. Όλα γκρεμί- 
ζουνται, τά παρασέρνει τό ρεύμα τής λήθης ... Κι’ ή σκέψι 
άκόμη ρημαδιάστηκε ... Μά στά σύντριμμα όρθοινεταέ ξε- 
κούραστος ό ξεχασμένος στίχος:

• Ora son ίο, ίο chi t’imploro I.. »
Σωπαίνει ό ποταμός, ή θάλασσα — τί είναι ή λήθη ;... 

Όλα τά ρήμαξε, σέρνει τόν άνθρωπο νερό, βαρύ, άνίσχυρο, 
μά μέσα του καί μέσ’ στό κάθε κύμα, σάν γέλιο καί σάν 
κλάμα, άκούεται ό θλιβερός δ στίχος ...

Μονάχα αύτός δέν πέθανε, γιατ’ ήταν δ ψαλμός τής άγά
πης : Τής έλπίδας τό νανούρισμα, τό κλάμα τοΰ πόνου. ..

• Ora, son ίο, ίο chi t'imploro.'...»

Ήταν ή πρώτη του σκέψι...
ΤΑΚΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
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ΔΗΜΟΥ ΒΡΑΤΣΑΝΟΥ
Ο ΑΝΗΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΓΟΛΓΟΘΑ

(Σννέχεια άπό το προηγούμενον)
Ποτόν δί απογεύματα-

— Μόνος! εϊπεν έκπληκτος ή Μίτσα.
Ό Ντιντής έκοκκίνησε. Μόνον τότε άντελήφθη, ότι μεγα

λοπρεπέστερος θά ήτο. αν διέτασοεν ένα κλητήρα τής Τραπέ
ζης νά φέρη τίς καρέκλες. Έσ.τευοε τότε νά δικαιολογηθώ :

— Είναι τόσω χυδαίοι αύτοί οϊ κλητήγές μας· είπε.
’Εν τφ μεταξύ ή Μίτσα έσήκωνε τήν καρέκλα, διά νά πλη- 

σιάση πρός τό ταμπλώ τοΰ τηλεφώνου. Άλλ’ ό Ντιντής, 
άντιληφθεΐς οτι κοντά είς τόν Γόμφον δέν θά ήμποροΰσε, 
τουλάχιστον άπό εντροπήν, νά «άναπτυχθή πολιορκητικώς», 
έτοποθέτησε τήν [δικήν του εϊς τήν γωνίαν.

—"Ον ε μιέ εσύ- τής είπε.
Βέβαια, ήσαν καλύτερα έτσι. Ό Γόμφος, άπησχολημένος 

είς τήν εργασίαν του, δέν θά τούς ήκουε. Άφ’ έτέρου, έάν 
κανείς έπλησίαζε πρός τήν στρογγυλήν θυρίδα άπ’ έξω, δέν 
θά τούς έβλεπε.

Ή Μίτσα, μολονότι δέν ήδύνατο νά έννοήση πώς θά τής 
έδίδασκε τόν. χειρισμόν τοΰ τηλεφώνου μακράν τοΰ ταμπλώ, 
δέν έφερεν άντίρρησιν. Άντελαμβάνετο δμως, ότι έπολιορ- 
κεΐτο φορτικώτατα κα'ι πολύ - πολύ στενά.

"Εμεινε σάν άφηρημένη, ορθή, διά νά άναμετρήση τήν 
θέσιν της. Τί νά κάμη; Νά πάρη τό καπέλλο της κα'ι νά φύγη ; 
Νά τόν άναφέρη εΐς τήν Γεν. Διεύθυνσιν; Μά άκόμη δέν εΰ- 
ρισκε τίποτε τό έπιλήψιμον. Έσκέφθη, ότι καλύτερα θά έκαμνε 
νά περιμένη τήν έναρξιν τών εχθροπραξιών καί τάς πρώτας 
έπιθέσεις. Θά έκανόνιζε τότε τήν στάσιν της. Καί έπειτα τί 
ε'Χε· νά φοβηθή ; Μήπως ήτον, μικρό παιδάκι; Καί άν έφευγε 
άπό τήν Τράπεζαν, ποΰ θά έπήγαινε ; Μιά φορά ή Μοίρα τής 
είχε γράψει νά «δουλεύη». Μήπως θά ήτο άσφαλεστέρα άλλοΰ;

Τότε έκατάλαβε, δτι ή άμυνα καί ή άσφάλειάτης ήσαν είς 
τά χέρια της. "Επρεπε νά χαρακωθή, νά όχυρωθή καλά καί, 
ώπλιομένη μέ τήν φυσικήν έξυπνάδα της. νά άντιστή είς πά
σαν έπίθεσιν. Είναι άληθές, δτι δέν είχε πείραν τοΰ κόσμου, 
άλλ’ εΐχεν άντίληψιν όξυτάτην καί ταχέως θά συνεπλήρωνε 
τά πείρο - μαχικά της.

Ό Ντιντής τήν άπέσπασεν άπό αύτάς τάς σκέψεις της, ποϋ 
άκαριαίως έπερνοΰσαν άπό τό μυαλό της.

—Ά,βού μαμζέλ- τής είπε καί έδειξε τήν καρέκλα της.
Έδιώρθωσε τά μαλλιά της καί έκάθησε μαζεμένη καί 

δειλή, μέ μιά ανησυχία, ποΰ έζωγραφίζετο είς τό πρόσωπον 
της ζωηρότατα. Ό Ντιντής τό άντελήφθη.

—-’Ά μά ξέγετε δτι είσθε σωστό άγιμάκι; τής είπε.
"Απλωσε τά χέρια του.
— Δώστε μου αύτά τά χεγάκια, τής είπε, ποϋ μοΰ μιλοΰν 

τόσο έκφγαστικά.
Καί έδοκίμασε νά τής τά φιλήση. Ή Μίτσα δέν ήτο συ

νετισμένη δμως είς αύτές τίς εκδηλώσεις. Διότι έβλεπε, 
άλλως τε, οτι δέν έπρόκειτο περί τοΰ συνήθους άσπασμοϋ 
τής χειρός. Έτράβηξε λοιπόν τά χέρια της. ’Αλλά τότε ό Ντι- 
ντής μέ τήν κεκτημένην φοράν περιέβαλε τόν τράχηλόν της 
μέ τό χέρι του διά νά τήν φιλήση. Ή Μίτσα έτραβήχθηκε, 
διότι ήσθάνθη τήν πνοήν του είς τό μάγουλό της, άκριβώς 
τήν στιγμήν ποΰ τά χείλη του άφιναν τόνήχον τοΰ φιλήματος.

Ό Ντιντής έμεινε σάν βρεγμένη γάτα, ένφ ή Μίτσα έση- 
κώνετο κατακόκκινη, χωρίς νά είπη λέξιν. Άντελήφθη δμως 
ό Ντιντής ότι δέν έπρεπε νά συνέχιση τάς έπιθέσεις του. Δέν 
άπηλπίζετο άλλως τε άπό τάς πρώτας αψιμαχίας. Άφοΰ δέν 
τόν ύβρισε, άφοΰ δέν έκλαυσε, άφοΰ δέν έβαλε τίς φωνές, 
ήσαν καλά προμηνύματα. Μία άκόμη έπίθεσις καί άλλη μία 
καί τό «άγριμάκι» θά έτιθασσεύετο. "Επειτα τί ήμποροΰσε 
νά κάμη ; "Αν άνθίστατο, θά τήν ήπείλει μέ πρόστιμα καί 
τέλος μέ παΰσιν. "Αν παρίστατο άνάγκη θά κατέφευγε είς 
δώρα, καί είς χρήμα. 'Οπωσδήποτε διά πρώτην φοράν έσκέ
φθη νά άρκεσθή έως έκεϊ. Ένόμιζε ότι έπί τοΰ σώματος τής 
Μίτσας είχε κάμει ήδη προσημείωση·. Τήν άλωσιν τοΰ φρου
ρίου τήν έθεώρει πλέον ώς ζήτημα δύω - τριών ήμερών. Έση
κώθη λοιπόν καί σάν νά μή είχε συμβή τίποτε, τής είπε:

—"Α ντμαίν ντόν.
Ή Μίτσα δέν τοΰ άπήντησε. Ήρκέσθη είς μίαν έλαφράν 

κλίσιν τής κεφαλής καί έμεινε σάν ά.τοσβολωμένη, ένφ έκεϊ
νος ήνοιξε τήν πόρτα τής καμπίνας.
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— Κτήνος I ήκούσθη λέγων ό γέρο - Γάμψος.
Παρήλθον όλίγαι στιγμαί. Άπό τόν διάδρομον ήκούετο ή 

φωνή τοΰ βλακός Δονζουανίσκου, ό όποϊος τά έβαλε διαδοχι- 
κώς, μέ τούς κλητήρας καί τούς ύπαλλήλους. βέβαιος ότι 
ακούεται έως τήν καμπίνα τοΰ τηλεφώνου.

Ή Μίτσα, έκάθησε παραδεδομένη είς τάς σκέψεις της. 
Ποΰ Οά επήγαινε αύτή ή δουλειά; Ήτον αναιδέστατος 
αύτός ό κύριος. "Επρεπε νά τόν βάλη είς τήν θέσιν του άπό 
τώρα η, αντιτάσσουσα πεισματώδη άντίστασιν. νά τόν άφήση 
νά,καταλάβη μόνος του ότι δέν είναι άπό κείνες ποΰ ξέρει;

Άπό τάς σκέηιεις της αύτάς τήν άπέσπασε ό γέρο Γάμψος.
— Θέλετε νά έλθετε κοντά Δεσποινίς; τής είπε.
Η Μίτσα άντελήφθη δτι ό τηλεφωνητής θά τής ήρχιζε 

την πρακτικήν τοΰ τηλεφώνου. Έπήρε λοιπόν τήν καρέκλαν 
της και ετοποθετήθη κοντά του.

— Εΐς αύτό τό ταμπλώ, ποΰ βλέπετε Δεσποινίς, τής είπε, 
εξακολουθών νά έργάζεται καί νά ζητή ή νά δίδη γραμμάς, 
εχομε τριανταδύω νούμερα, όσα δηλαδή είναι τά δικά μας 
γραφεία. Κάθε νούμερο αντιστοιχεί είς ένα τηλέφωνον, δη
λαδή είς ενα γραφείον. "Ενα είναι Γενική Διεύθυνσις. δύω 
Συμβούλιον, τρία Γεν. Έπιθεώρησις, τέσσερα είναι τής «Σάλ 
ντ ατάντ·, πέντε είναι Διεύθυνσις Αθηνών, έξη Γραμματεία, 
επτά Ταμεϊον, οκτώ Συνάλλαγμα, έννηά Προεξοφλήσει;, δέκα 
ΤρεχούμενοιΛογαρ,ιασμοί, ένδεκα Πιστωτικοί Έπιστολαί, δώ
δεκα Αλληλογραφία, δεκατρία Καταθέσεις καί οΰτω καθεξής. 
„Εχομε έναν κατάλογον, τόν δποϊον πρέπει νά μελετήσετε. 
"Αλλως τε αύτό είναι ζήτημα χρόνου. Ή Τράπεζά μας άφ’ 
ετερου μέ τό Τηλεφωνικόν Κέντρον τής πόλεως συνδέεται 
διά τριών γραμμών. ΊΙ μία έχει άριθμόν 2070. ή άλλη 2451 
καί ή τρίτη 2616. Άλλά εΐς τήν γλώσσαν μας ή 2070 λέγεται 
«είκοσι · εβδομήντα>, ή 245*  λέγεται «είκοσιτέσσαρα - πενην- 
ταένα» καί ή 2δι6 λέγεται «Είκοσιέξ—δεκαέξη»."Οταν ζητήτε 
από τό Κέντρον τήν γραμμήν ιοιό, ή όποια είναι τοΰ περιο- 
δικοΰ «Εικονογραφημένη·, πρέπει νά λέγετε δέκα — δεκάξη. 
Η στήλη μας είναι έκεϊ μέσα. Κάθε τόσο πρέπει νά βλέπετε 

αν εχη νερό. Ιδίως τό καλοκαίρι εξατμίζεται εύκολα. Καλεϊτε 
λοιπόν τον κλητήρα, καί αύτός είναι έξησκημένος. "Αν παρου- 
σιασθή καμμία βλάβη, πρέπει νά εΐδοποιήτε τό Κέντρον τής 
πόλεως, τό όποϊον είναι υποχρεωμένοι· νά στέλλη ειδικόν 
τεχνίτην. Έρχόμεθα τώρα εις τόν χειρισμόν. Κυττάτε έκεϊ.
Επεσε ο αριθμός 22. 'Ορίστε. Μάλιστα. Άμέσως. Ζητεί Σι

δηροδρόμους Πελοποννήσου. Γυρίζετε τό στρόφελον αύτό. 
Κέντρον. 584 παρακαλώ. Βγάζετε αύτό τό «φις» άπό έκεϊ 
καί τό τοποθετείτε εΐς τάς δπάς αύτάς. Βλέπετε; ’Επήρα τό 
Κέντρον από τήν «είκοσι - εβδομήντα». Τάιρα είναι συνδεδε- 
μένον τό ύπ’ άρ. 22 γραφείον μας μέ τό Κέντρον καί δι’ αύτοΰ 
μέ τό 584. Βλέπετε; "Επεσε τό I. Γενική Διεύθυνσις. Μά
λιστα Κύριε Γενικέ. Ζητεί τό όκτώ μας, τό Συνάλλαγμα.
, Επήρε πάλιν τό φις τοΰ 1 καί τό έτοποθέτησεν είς μίαν 
οπήν έπί μιάς μετάλλινης ταινίας καί τό φίς τοΰ 8 είς 
άλλην δπήν.

,— Εννοείται ότι οφείλετε νά έχετε τό άκουστικόν κέρας 
πάντοτε είς τό αύτί.

Καί εξηκολούθησε,ν ή διδασκαλία αύτή έως τό μεσημέρι. 
Εννοείται ότι ό διδάσκαλος έμεινεν ενθουσιασμένος άπό τήν 
άντίληψιν τής μαθήτριας του.

Μέ τό άκουσμα τής καμπάνας δ γέρο-Γάμψος έξέβαλε έναν 
στεναγμόν άνακουφίσεως. Διεκόπτετο ή εργασία. Άφήκε τό 
ακουστικόν καί έτριψε τά χέρια. (Ή συνέχεια el; τό προσεχές).

ΠΡΟΤΥΠΟΝ Ο Δ Ο Ν Τ Ο I AT Ρ ΕIΟ Ν

Κ. ΔΑΜΙΑΝΟΥ
ΙΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ. ΔΙΠΛΟΜ, ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΝ ΠΑΡΙΣΙΟΝ 
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Τό χρονικό τής Μόδας

Αρχίζω άπό σήμερα νά σας δίδω μερικάς 
συμβουλάς, παρμένας άπό τό ειδικόν βιβλίον 
τής βαρώνης Στάφφ, διά τόν γάμον. Δέν είναι 

υποχρεωμένος κανείς νά φυγή δια τό 
ταξεϊδι τοϋ γάμου εύβύς μετά τήν τελε
τή. Είναι πρακτικόν νά μή σπαταλών- 

.Ί ται αί πρώται στιγμαί μέσα εΐς τά 
τραίνα καί μέσα είς τούς παρορμοϋν 

τας κόπους καί τάς ένοχλήσεις. Τώρα τό ταξεϊδι τού γάμου 
έπιχειρεϊται μετά παρέλευσιν έξ μηνών άπο τής ήμέρας 
τοϋ γάμου Μέχρι τής έπιστροφής, μετά τήν οποίαν οί 
νεόνυμφοι κάμνουν τάς πρώτας έπισκέψεις, τούς άναγγέλ- 
λονιαι τοιουτοτρόπως, ότι εισέρχονται είς τόν κοινωνικόν 
βίον. Δέν όμιλεϊ κανείς εϊς αύτούς διά λυπηρά πράγματα. 
Δέν πρέπει νά τούς ταράσσεται ή ευτυχία. Τούς μετα
χειρίζονται σάν Θεούς, τών όποιων ή ευτυχής γαλήνη 
άγνοεί τόν πόνον, μέχρι τής ήμέρας κατά τήν όποιαν Θά 
Θελήσουν νά κατέλθουν μεταξύ μας ώς κοινοί θνητοί. Οί 
νεόνυμφοι δέν μπορούν ν’ άρχίσουν τάς έπισκέψεις τοϋ γά
μου, αν δέν έχουν έγκατασταθή εϊς τό σπίτι τους. Διά τάς 
έπισκέψεις αύτάς άπαιτεΐται ή κομψοτέρα άμφίεσις. Παρου
σιάζονται μαζί εΐς δλους τούς συγγενείς και φίλους, δεικνύον- 
τες τοιουτοτρόπως τόν πόθον νά συνάψουν ιδιαιτέρας σχέσεις 
έξω τοϋ σαλονιού τών γονέων των. Όσον άφορα τούς ανυ- 
πάνδρους, φίλους τοϋ συζύγου, τούς έπισκέπτεται, μόνος 
αύτός, πράγμα τό όποιον δέν έμποδίζει τούτους νά αποδώ
σουν τήν έπίσκεψιν εΐς τόν νεόνυμφον. Όλα τά άτομα, τά 
όποια έδέ/βησαν τήν έπίσκεψιν τών νεονύμφων, τήν απο
δίδουν έντός δέκα πέντε ήμερών ή τριών εβδομάδων. ΟΙ 
προσκεκλημένοι είς τήν τελετήν τοϋ γάμου, είτε έπωφελή- 
Οησαν, είτε δχι τής προσκλήσεως, οφείλουν έπίσκεψιν είς 
τούς γονείς τού ή τής νεονύμφου, άν ή πρόσκλησις έγένετο 
έκ μέρους των. Συχνότερα οι προσκεκλημένοι καλούν είς τό 
γεύμα τούς νεονύμφους καϊ τάς οίκογενείας των, ή τήν 
οικογένειαν τού ένός, αναλόγως τών σχεσεων.

Πριν άφήσωμεν τό νέον ζεύγος, άς έλθωμεν είς βοήθειαν 
τών νεαρών συζύγων, αϊτινες άμηχανοϋν πώς νά προσαγο
ρεύουν τούς γονείς τοϋ συζύγου των. Τό νά τούς αποκαλεϊ 
«Κυρίαν» καί «Κύριον» προϋποθέτει ανθρώπους ψυχρούς 
απέναντι τής νύμφης. Τρυφερώτερον καϊ άρμονικώτερον 
πρός τήν ιδέαν τοϋ νόμου είναι νά τούς προσαγορεύη μέ τό 
«πατέρα» καί «μητέρα». Ό σύζυγος, άν ή ηλικία του είναι 
μεγάλη, ήμπορεϊ νά μεταχειρίζεται τό «Κύριος» καί «Κυ
ρία» Κατά τά πρώτα έτη τοϋ γάμου της μία νεαρά κυρία 
δέν βγαίνει ποτέ μόνη της. Όταν δέν τήν συνοοεύη ό σύ
ζυγός της, τότε πρέπει νά συνοδεύεται άπό τόν πατέρα της, 
ή τήν μητέρα της καϊ έν ελλείψει τούτων άπό ήλικιωμέ- 
νην φίλην σοβαράν. Είς τήν ιππασίαν και τούς χορούς είναι 
άπαραίτητος ή συνοδεία τοϋ συζύγου. Εΐς τό θέατρον είναι 
περιττόν νά ειπωμεν, δτι ποτέ δέν πρέπει νά λείπη ό σύ
ζυγος, ό πατήρ, ή ό άδελφός.

Εΐς τό επόμενον Οά σάς πώ μερικά διά τούς γάμους ηλι
κιωμένων δεσποινίδων καϊ άλλα τινα δια τάς εςαιρετικας 
περιστάσεις. la mondaine

β

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΑΪΝΕ

Μάτι με μάτι σέ &ωρώ; Στ άσπρα σου οτήθια άκουμπώ;

Ξεχνώ καί λύπη μου καίπόνο. Ό ουρανός έμπρός μου ανοίγει. 

Φιλώ τά χείλια σου ; .Θαρρώ Μοΰ λές αγάλια : Σ’ άγαπώ; 

ξαναγεννηέμαι, ξανανιιώνω. Κλαίω-. τό δάκρυ μου μέ πνίγει.

Μέσα σέ μιά μεγάλη κομποστιέρα βάζετε 1—2 οκ. κρασί 
άσπρο, άρετσίνωτο, τό όποϊον βράζετε με 100 δρ. ζάχαρι 
καϊ μέ άρκετά κανελλογαρύφαλα. “Εχετε γλυκό κίτρο ή βύ- 
σινο, ή ο,τι δήποτε άλλο'γλυκό μέ άρκετό σιρόπι. Ρίχνετε 2 
βάζα γλυκό μέσα είς τό ζεστό κρασί σας, προσθέτετε λικέρ 
δ,τι έχετε, πάντως αρωματικό, κόβετε μέσα φέτες πορτο
κάλια μέ σκελίδες μανταρίνι, φέτες μήλα ή αχλάδια. Ανα
κατεύετε δλα μαζί, δοκιμάζετε άν είναι άρκετά γλυκά, καί 
σερβίρετε είς μεγάλα μπός ή κομποτιέρες. Το προσφέρετε 
είς ποτηράκια πρός τούς προσκεκλημένους σας. Όσοι ΟεΛΟυν 
καί μπορούν, άντί κοινού κρασιού, μεταχειρίζονται ρομπόλα, 
ή μαυροδάφνη ή σαμπάνια.

«
Κροκέττες σοκολάτας.

Λυώνετε έντός κατσαρόλας 100 δράμια ψιλή ζάχαρη καί 
40 δρ. φρέσκο βούτυρο έπάνω είς δυνατή φωτιά· μετά έν 
τέταρτον ώρας προσθέτετε δύο πλακίδια σοκολάτας λεπτο- 
τριμμένης, μισό ποτήρι νερό, άνακινεϊτε καϊ άφίνετε νά ψηθή 
άκόμη 12 λεπτά. "Οταν φούσκωση τό μίγμα ανακατεύετε 
ζωηοότερον έτελείωσε τότε τό ψήσιμον. Κατεβάζετε τήν 
κατσαρόλαν και τήν κενώνετε έπάνω είς λαδωμένο μάρμαρο, 
οπού άπλάινετε τήν ζύμην και δταν κρυώση τήν κόπτετε είς 
μικρά τεμάχια.

Βραστό.

Διά νά κά· ετε καλδ βραστό 
έάν Οά γείνη άδύνατος ό ζωμός, 
είς τήν κατσαρόλα άφοΰ αρχίσει 
δμως θέλετε δυνατόν ζωμόν 
στικότητα τοϋ βραστού, Οά 
μέ κρΰο νερό.

Στίλβωμα χαλκωμάτων.

καί νόστιμο, αδιαφορούσα 
πρέπει νά ρίξετε τό κρέας 
καί βράζει τό νερό. Έάν 
αδιαφορείτε διά τήν γευ-καϊ

βάλετε εΐς τήν φωτιά τδ κρέας

«

'Ανακάτευε >ε σκόνιν κιμωλίας (τεμπεσίρι) μέ νερό και 
άφίνετε νά κατασταλάξή· τό καταστάλαγμα έκεΐνο όταν στε- 
γνώση τό τρίβετε είς λεπτήν κόνιν καϊ τό άναμιγνύετε μέ 
έν όγδοον Θείου (άνθη θείου). Μέ τήν σκόνην αύτήν καϊ 
μάλλινο πανί τρίβετε δυνατά τά χαλκώματα' λάμπουν 
σάν χρυσάφι.σάν χρυσάφι.

ΜΙΚΡΟΙ ΠΟΝΟΙ

ΑΔΑΑΓΕΣ
“Αλλαξε σπίτ έκείνη π άγαπώ 

καί μέσα οτήν καρδιά μου πάντα έχω- 

καί ο' άλλους δρόμους τώρα,— τί κακό!— 

για νά τήν δώ ό άμοιρος &ά τρέχω!

“Αλλαξε σπίτι ■ ■ . νάλλαζε 

μαζί τόν έρωτά της 
νοικάρη μένα νάβαζε, 

τό δόλιο, οτήν καρδιά της! ...

ΤΑΚΗΣ

Η ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ θεραπεύεται 100 °/ο
Άπόκτηοις γραμμών.—Αΰξτισΐ6 δυνάμεων.—"Ανευ διαίτη6· 

0Ρ80ΠΕΑΙΚ0Μ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟθΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΗ ΙΗΣΤΙΤΟΥΤΟΜ 
ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 2 — ΤΗ*·  ·°«

5



Γ

ΑΙ ΞΕΝΑΙ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΙ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
— ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΩΤ ΑΤΟΝ —

ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ ΤΟ ΠΡΟΣΟΠΙΚΟΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΠΑΡΗΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΤΗΝ ΔΡΑΣΙΝ ΤΟΝ
(Σνν»*χ«ι<Α  ά.ιύ Λφοηγυύμενον)

Ενα παραθυράκι μικρό, ποΰ εΰρίσκετο πλάι είς την 
πόρτα, άνοιξε καί μια μορφή ξυρισμένη, τοϋ πορτιέρη, 
προέβαλε πίσω άπό τό σιδερένιο κιγκλίδωμα Έξήτασε 
προσεκτικά καί έπ' αρκετήν ώραν τήν έπισκέπτριαν καϊ 
κατόπιν σιγά - σιγά καί μέ προφύλαξιν, άνοιξε τήν πόρτα 
τόσο, όσο χωρούσε νά περάση η νεάνις. Λμα είσήλθεν, 
ό πορτιέρης τήν παρέδωσεν είς ένα υπηρέτην, ο οποίος τήν 
ώδήγησεν εις ένα παραπλεύρως γραφεΐον.

— Είναι άνάγκη νά ΐδώ αύτήν τήν στιγμήν τόν κόμητα 
φόν X.

— Λάβετε τόν κόπον νά περιμένετε, δεσποινίς.
Ό υπηρέτης έξηφανίσθη. Πέρασαν άρκετά λεπτά τής 

ώρας. Ή νεαρά τηλεφωνήτρια, άνυπομονοΰσα, σηκώθηκε καί 
έξήταζε τίς ωραίες εικόνες, ποΰ ήσαν κρεμασμένες εις τους 
τοίχους. Νευρική, περιπατοΰσα μέσα είς τό δωμάτιο, στρέ- 
φουσα διαρκώς ανήσυχα τά βλέμματά της πρός ένα βαρύ 
περσικόν παραπέτασμα, πίσω άπό τό όποιον έκρύπτετο μία 
θύρα Έξαφνα ήκούσθησαν βαρειά καί ρυθμικά βήματα νά 
κατεβαίνουν τή σκάλα. Ή τηλεφωνήτρια κάθησε βιαστική 
*’ " "· , τζαντ!£Χ[ τηςι άπό Tjj jjTtotov

φουσα διαρκώς ανήσυχα τά βλέμματά της πρός 'ένα βαρύ 

θύρα
> 
σ’ ένα κάθισμα και άνοιξε 
έβγαλε μιά φωτογραφία 
έπάνω σέ κάρτ - ποστάλ. 
Τό παραπέτασμα ’δέν άρ
γησε νά έγερθή καί άνά
μεσα είς τά φυλλώματά 
του έπρόβαλεν ή σιλουέττα 
ένός άνδρός, μετρίου ανα
στήματος, μέ ξανθά μαλ
λιά, ψαλιδισμένο μουστάκι 
χαί μέ χρυσά γυαλιά, 
τήν είσοδόν του ή τηλε 
νήτρια ήγέρβη.

— Κύριε Κόμη ! . . . 
—Έχετε τίποτε σπου

δαίο, δεσποινίς;
— Μάλιστα, χ. Κόμη, 

σπουδαιότατο καί λίαν ση
μαντικόν.

— Καθήστε, παρακαλώ. 
Ή τηλεφωνήτρια, ΰπα-

κούουσα,. έκάβησεν. Ό κύ
ριος μέ τά χρυσά γυαλιά 
έμεινεν όρθιος, στηρίζων τά 
χέρια του είς τήν ράχην

— Λοιπόν ;
—Κύριε Κόμη, απόψε Ι4 „ ......... —

μιά συνδιάλεξι τοϋ διευθυντοΰ τής «Εικονογραφημένης» μέ 
ένα συντάκτη του.

— Ή όποία ;
— Κύριε κόμη, σάς τήν αφηγούμαι δπως έγινε πιστώς ! 

Ό διευθυντής τής «Εικονογραφημένης» άνεκοίνωσε τά έξής 
είς τόν συντάκτην του:

— «Ακούστε, κύριε Ρέτ. Έπληροφορήθην, μή ρωτάτε 
άπό ποΰ, δτι ένα μήνα τώρα, παρετηρήθησαν εϊς τάς 'Αθή
νας ύποπτοι κινήσεις προσώπων ξένων κρατών, τά όποια, 
κρυπτόμενα ύπό διαφόρους ιδιότητας, ενεργούν προπαγανδι
στικούς καί κατασκοπεύουν διά λογαριασμόν τοΰ Κράτους 
των. Καταλαβαίνετε τί σημασίαν ή μπορεί νά έχη ένα τέτοιο 
πράγμα καί τί καμπάνια δημοσιογραφική γίνεται. Είναι 
άνάγκη νά τεθήτε τώρα άμέσως έπϊ τά ίχνη και ανακαλύ
ψετε τί συμβαίνει. Νά μείνη κατά μέρος κάθε άλλη έργα
σία καί νά άφοσιωθήτε εϊς την έρευναν αυτήν. Πώς θ' αρχί
σετε, πώς θά εϊσέλθετε είς τήν ϋπόθεσιν, βρήτε μόνος σας. 
Εϊμεθα σύμφωνοι λοιπόν, έ ; »

Καί ό Ρέτ άπήντησεν :
— «Απολύτως. Έχετε τόν λόγον μου, δτι έντός ολίγου
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μιάς καρέκλας.

ψ« κατά τάς 7 */,  παρακολουθούσα 
ιθυντοΰ τίς « ΕϊκονογοαΦτυ.έντ,ς» <ιέ

θά έχωμεν εϊς τά χέρια πράγματα καταπληκτικά».
Ό κύριος μέ τά χρυσά γυαλιά έμεινε λίγα λεπτά σκε

πτικός. Είς τό μεταξύ αυτό ή τηλεφωνήτρια έκύτταξε άκόμη 
μιά ματιά τήν φωτογραφία, πού κρατούσε στό χέρι της καί 
έπειτα τήν έτεινεν εϊς τόν συνομιλητήν της :

— Κύριε κόμη, τόν Ρέτ τόν γνωρίζω. Κάποτε είχαμε 
σχέσεις μαζί. Μού έχει δώσει καί τήν φωτογραφίαν του 
Την είχα πεταγμένην στό σπίτι μου. Τώρα πέρασα καί τήν 
πήρα. Τώρα ή φωτογραφία αύτή μάς είναι πολύτιμη. Σας 
τήν παραδίδω.

Ό κόμης πήρε τή φωτογραφία καί έρριξεν επ' ολίγα λε
πτά τά βλέμματά του εξεταστικά Κατόπιν, στρεφόμενος 
πρός τήν τηλεφωνήτριαν :

— Δεσποινίς, τής είπεν, είμαι άρκετά ικανοποιημένος 
άπό σάς. Προσέξατε τώρα. Πρέπει νά τού γράψετε αύτοΰ 
τοΰ κ. Ρέτ, νά έλθη στό σπίτι σας μεθαύριο. Τά άλλα θά 
σάς τά γράψω. Χαίρετε.

Καί ό Κόμης άπεχώρησεν, δπως ήλθεν, ένφ ή τηλεφω
νήτρια, όδηγουμένη ύπό ένός υπηρέτου, έξήλθεμέ τάς αύτάς 
πάντοτε προφυλάξεις.

είς 
είς

ΒΙΑΙΑ ΑΝΑΚΡΙΣΙΣ
Τώρα πάλιν όμιλεί δ Ρέτ, 

άφηγούμενος τάς τρομα- 
κτικάς περιπετείας του.

«“Ολα τά γύρω μου άν- 
τικείμενα, ένα αρμουάρ ά 
γκλάς, τό κρεββάτι, ή ντορ- 
μαίζ ήρχισαν νά γυρίζουν 
σιγά-σιγά καί νά παραδί- 
δωνται είς ένα ζαλιστικόν 
χορόν καί νά έξαφανίζων- 
ται μέσα είς ένα σύννεφο. 
Μέσα εϊς τήν άχλύν έκεί
νην έβλεπα τώρα νά σπιν
θηρίζουν, σάν φάροι ώτο- 
μομπίλ, τά δύο μάτια τής 
Λολόττας, άπό τά όποια 
ήσθανόμην νά χύνεται ένα 
ρευστόν άβαρές μέσα είς τά 
δικά μου καί νά μέ ναρ- 
κώνη. Έδοχίμασα νά άπο- 
φύγω έκεϊνο τό βλέμμα 
ποϋ μ' έκάρφωνε μέσα είς 

τό μυαλό, άλλά δέν ήμποροΰσα. Είσέδυε μέσα μου, 
τήν ψυχήν μου, είς τό αίμα μου, είς τάς σάρκας μου, 
τούς ιστούς μου καί μοΰ αίμούδιαζε τά μέλη.

Έξαφνα ηχούσα μιά βελουδένια φωνή νά μοΰ λέγη :
— Κοιμήσου !
Ταύτοχρόνως είδα ένα στίλβον άντικείμενον έμπρός 

τά μάτια μου, κάτι σάν σφαίρα ύδραργυρικοΰ θερμομέτρου, 
σάν αιχμή μαχαιριού, τού οποίου ή λάμψις συνεπλήρωσε 
τήν γοητείαν μου. Καί ή έμψυχος εκείνη σάρξ έφαίνετο 
μέσα είς τό άϋλον πλέον περιβάλλον δεσπόζουσα έπ' έμοΰ.

— Κοιμήσου! μού έπανέλαβε έπιτακτικώτερα ή ίδια φωνή. 
Δέν άντέστην πιά. Ήσθάνθην βαρεεά τά βλέφαρά μου. 

Τό έγώ μου έξηφανίζετο. Τό σώμα μου τό ήσθανόμην 
χωρίς βάρος, σάν νά ήμουν ψυχή φευγάτη άπό το τομάρι 
της. "Εκλεισα τά μάτια μου, άλλά ταύτοχρόνως ήσθάνθην 
τά δάκτυλά της, άπαλά-άπαλά, σάν νά ολισθαίνουν έπί 
τών βλεφάρων μου. Δέν ήκουα τίποτε, δέν ήσθανόμην 
τίποτε πιά.

— Κοιμήσου I Τό θέλω ! έπανέλαβε ή Λολόττα.
Δέν ξέρω γιατί ήρχισε νά μέ καταλαμβάνη ένας φόβος, 

μόλις ήκουσα αύτήν τήν έπιταγήν. ’Εξέβαλα έναν βαθύ- 
τατον στεναγμόν καί έπαυσα νά αίσβάνωμαι πλέον.

—"Ακου δώ' μοΰ είπε πάλιν ή Λολόττα, τονίζουσα κάθε 

είς

λέξιν της. Θέλω νά μοΰ είπής, χωρίς νά μοΰ κρύψης 
τίποτε I ’Αχούς ;

Χωρίς νά θέλε», διότι δέν είχα πιά καμμίαν θέλησιν, 
καί ένοιωθα πώς εϊς τήν θέλησίν μου υποκαθίστατο ή 
ίδική της θέλησες, έκαμα μίαν καταφατικήν κίνήσιν.

— Θέλω, μοΰ έπανέλαβε, νά είπής τΐ άποστολήν έχεις. 
Θέλω νά μού είπής τούς σκοπούς σας δλους. Μας παρακο
λουθείς ;

Δέν είχα τήν δύναμιν νά άντισταθώ, διά νά άποκρύψω 
τήν εντολήν μου.

— Λέγε ! Μας παρακολουθείς ; Μέ ήρώτησε.
— Ναί’ είπα βραχνά . . .
— "Ατιμε ! ήκουσα νά λέγη μιά άνορική φωνή.
Έταρά χθην και ήρχισα νά σπαράζω έπάνω είς τό φω- 

τέϊγι. Άλλ’ άμέσως ήκουσα τήν Λολόττα νά μού λέγη.
— Πρόσεχε ' Δέν άκοΰς, δέν πρέπει νά άκούς, δέν θέλω 

νά άκοΰς, άλλην φωνήν I Έδώ είμεθα μόνοι, συ καί έγώ. 
Άκοΰς :

"Εκαμα πάλιν μίαν καταφατικήν κίνησιν. "Εξαφνα 
ήσθάνθην οτι μέ έπιασαν άπό τό μπράτσο διά νά σηκωθώ. 
Έσηκώθην.

— Βάδισε- μοΰ είπε ή Λολόττα. Είναι άνάγκη νά πάμε 
μαζή κάπου, 'Εμπιστεύσου είς έμέ. Θά κάμωμεν ένα τούρ 
μέ ώτό.

Χωρίς νά θέλω, έβάδιζα,Οδηγούμενος άπό τήν Λολόττα.
(Ή συνέχεια είς τό προσεχές).«

ΑΝΔΡΕΑΣ Δ. ΝΙΚΟΛΑΡΑΣ
Ό τρυφερός ποιητής τής «Χαϊδεμένης» τοΰ χαριεστάτου 

Ειδυλλίου, έκ τών όλίγων τά δποϊα έχει νά έπιδείςη δ νεώτερος 
Παρνασσός, διά τε τήν γλυ- 
κύτητα τοΰ αισθήματος, 
τήν μελφδίαν τοΰ στίχου, 
τήν δύναμιν τών εικόνων 
καί τό άδίαστον τοΰ δη
μώδους ιδιώματος, είς δ 
έκαλλιτεχνήθη, έλκει τήν 
καταγωγήν έκ 1’αρρών, έκ 
τής ήρωϊκής οικογένειας 
Νικολάρα.

Παραθέτομεν ήδη τήν ει
κόνα του είς ήλικίαν, καθ' 
ήν έδημοσίευσεν, είς τό 
'Ημερολόγιον τοΰ Κορό
μηλά, τό πρώτον του ποίημα

■Τό θνήσκον τυφλόν παιδίον», δπερ βιεκρίθη καί πολύ έξετιμήθη, 
διά τήν λεπτότητα τοΰ αισθήματος κα! τήν χάριν τής έκφράσεως.

ΤΟ ΘΝΗΣΚΟΝ ΤΥΦΛΟΝ ΠΑΙΔΙΟΝ
— Τό παν καθεύθει- είναι νύξ· φαιδρόν εό ίαρ θάλλει, 

κ' ήπια αύρα, χύνουσα αρώματα προοπνέει. 

Πλησίον κλίνης, άγρυπνος, γυνή τις, περιβάλλει,

έν τέκνον, με στοργήν μητρός, νοσούν, τυφλόν, καί κλαίει.

— Κοιμάται ! — έψιθύρισεν. — Ώ άγγελε, κοιμήσου '

' Ο ϋπνος δίδει δύναμιν, τό σώμα βαλοαμόνει . .. 

Τά ρόδα πώς ώχρίαοαν τής άνθηράς μορφής οου !

Ή νόσος οέ κατέβαλε! Κοιμού, ελπίς μου, μόνη! 

θεοπρεπές, μειδίαμα, τήν άψιν του φαιδρύνει. 

Έπϊ τής κλίνης του σκιρτή, ύπο χαράς, καϊ τέλος, 

εγείρεται .. Ή μήτηρ του χαράς εν δάκρυ χύνει... 

Πρό χρόνου, εις τά χείλη του, δέν ήνθηοεν δ γέλως !

— Ποΰ είσαι, μήτερ; — Λιατϊ έξύπνησας, ψυχή μου!

—Ώραΐον είδον όνειρον! εγγύς σου έκοιμώμην, 

όπόταν αίφνης οί τυφλοί άνοίγουν δφθαλμοί μου, 

καϊ είδον άνθη θαλερά, νά μοΐ κοσμούν τήν κόμην. 

"Ω, πόσον, μήτερ, μαγικός, ΰ στέφανός μου ήτον ! 

“Αχ, διατϊ δέν δύναμαι τό πάν κ’ εγώ να βλέπω !

. Τήν κεφαλήν μου νά κοσμώ, μέ άνθη τών χαρίτων, 

καϊ τήν αυγήν, μέ τών πτηνών τους ύμνους νά τά δρέπω. 

Πώς είναι ή γή, δ ουρανός, δ ήλιος, ή φύοις, 

τό φώς, τά ρείθρα, τά βουνά, τά άστρα, ή μορφή σου .'.

—Όπόταν είς τόν ουρανόν ύπάγης και μ' αφήοης, 

τύ πάν έκεϊθεν, τέκνον μου, θά βλέπη ή ψυχή οου !

— Τό παν θά βλέπ/ι!Ω χαρά! Λοιπόν άς άποθάνω ! 

Τυφλόν πρός τί νά ζώ, άφού θελγήτρων είμαι ξένον!. .

Άλλ' όταν, μήτερ, άναβώ είς ουρανόν έπάνω, 

είναι ώραΐα καϊ έκεϊ, θά είμαι ευτυχισμένου ;

— Είναι τοϋ κάλλους ή πηγή, τοΰ Πλάστου κατοικία, 

καϊ θαλπωρή εϊς ουρανόν ή άλγηδών ευρίσκει . . . 

Αγγέλων ένδιαίτημα είναι καί ψαλμωδία.

Έκεϊ, ώ τέκνον, ή ψυχή ποτέ δέν αποθνήσκει . . . 

Εις τάς άγκάλας τής μητρός, ατάραχου εκπνέει, 

μέ ασπασμόν πανύστατον, ώς άγγελος ώραΐον . . . 

θανάτου μοοχολίβανον, δομήν ευώδη χέει, 

κ' ή μήτηρ πλέκει κατηφής, έν οτέφος έξ άνθέων . . .

Υπνώττει τώρα, ΰφροντι, ύπό σκιάν Ιτέας, 

είς ήν συρίξει κ/.αυθμηρώς, τύ πνεύμα τών ανέμων. 

Είναι γραμμένον τ’ άνομα έπϊ σταυρού Άνδρέας*,  

και στέφει, τόν φανόν αύτοΰ, στεφάνη νεκρανθέμων !

Τόν ύπνον τύν αιώνιον, κοιμού, «)-ι·ό>- παιδίον, 
ον δέν ταράσσουν όνειρα, ήούχως, έν γαλήύη .. . 

‘ Εξέπνευοας πριν ποτιοθής πικρίας είς τόν βίον, 

καθότς δ κάλυξ τών άνθών, κλειστός πολ.λάκις φθίνει !

- Ό έν Βιέννη καθηγητής κ. Κάρολος ΙΗλδ μετέφρασε ΓερμανιστΙ 
τό χαριέοτανον είδύλλιον τοϋ κ. Α. Νικολάρα ή .Χαϊδεμένη, καί τήν 
έκ’αϋτής γλαφνροτάτην μέλίτην τοϋ κ.,Κ. Φ. Χκόκου. ΧαΙρομεν δ,τι 
τοοούτον ένίοτ« τιμάται ή οϋγχρονος ημών φιλολογία έν τή ξένη.

ΠΩΣ ΖΟΥΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ
’Ιδιαίτερος άπεσταλμένος τής Αγγλικής έφημερίδος 

«Νταίϊλυ Νιούς» κατωρθώσας νά έπισκεφθή τήν Γερμανίαν 
εμπόλεμον, προβαίνει είς αποκαλύψεις, αί όποΐαι είναι έντε
λώς διάφοροι τών μέχρι τοΰδε γνωστών διά τήν εσωτερικήν 
κατάστασιν τής Γερμανίας άπό τής κηρύξεως τοΰ πολέμου 
καί έντεΰθεν.

Έμεινα κατάπληκτος, γράφει, δταν είδα τήν ησυχίαν 
καί τήν άταραξίαν, ή όποία βασιλεύει καθ' άπασαν τήν Γερ
μανίαν. 'Ιδιαιτέραν έντύπωσιν μού έπροξένησεν ή σταθερά 
πεποίθησις, ή όποία επικρατεί εϊς δλα τά στρώματα τοΰ πλη- 
θυσμοΰ. Ή γεωργία εξακολουθεί όπως καί πρό τοΰ πολέ
μου καί υπάρχουν έργατικαί χεϊρες. αί όποΐαι εργάζονται 
τήν γήν, ήτις άποφέρει δλας έκείνας τάς εσοδείας, τάς άπαι- 
τουμένας διά τήν διατροφήν τοΰ πληθυσμοΰ τής χώρας. Ό 
θερισμός τοΰ χόρτου καί τών δημητριακών καρπών άπέδω- 
σεν θαυμάσια αποτελέσματα.

‘Η εσοδεία τών οπωρών ύπήρξεν πλούσια, έγώ δέ ό 
ίδιος—λέγει ό άνταποκριτής—είδα εις τό Βερολΐνον βουνά 
όλόκληρα άπό φρούτα, είς τά όποροπωλεΐα.

Ό τρόπος μέ τόν όποιον ζή καί κινείται σήμερον τό 
Γερμανικόν "Εθνος είναι μεγάλου ένδιαφέροντος. Ήμπορεΐ 
νά μάθη κανείς ποΐαι πιθανότητες δέν ύπελογίζοντο πρό τοΰ 
πολέμου καί σχεδόν έκπλήσσεται διά τήν σπατάλην, ή 
όποία έγένετο πρότερον. Ή πολεμική τοΰ άποκλεισμοΰ 
πραγματικούς έπέφερεν ώς άναγκαίους μερικούς περιορισμούς, 
αλλά αύτό κατ' ούδένα λόγον δύναται νά έπηρεάση ουσιω- 
διϋς έπί τοΰ διεξαγομένου πολέμου. Απεναντίας, ό αποκλει
σμός αύτός έσχε μίαν βαυμασίαν παιδαγωγικήν άποτελεσμα- 
τικότητα, ήτις έπέφερε ϊσην διανομήν τών τροφίμων είς 
δλας τάς κοινωνικός τάξεις. Ό πλούσιος ήμπορεΐ νά έπι- 
τρέψη είς τόν εαυτόν του κάθε είδους πολυτέλειαν, πράγμα
τος δηλαδή δευτερευούσης ανάγκης, άλλ' άπέναντι τών 
πραγμάτων τής πρώτης άνάγκης δλοι οί Γερμανοί είναι 
ίσοι. Ή κάθε οικοκυρά τώρα μανθάνει νέους τρόπους πρακτι
κούς οικοκυροσύνης καί όλόκληρος ό Γερμανικός λαός μαν
θάνει νά είναι όλιγαρκής. Καθ' έκάστην άνακαλύπτονται 
νέαι μέθοδοι, αί όποΐαι άναπληροΰν έκάστην παρουσ-.αζο- 
μένην Ιλλειψιν. 'Επίσης καί τό σύστημα τής λαϊκής δια
τροφής φαίνεται λυθέν. Εις τό έστιατόριον τών έργατριών, 
τό όποιον έπεσκέφθην, τό φαγητόν ήτο θαυμάσιον είς τήν 
ποιότητα καί έπαρκές κατά τήν μερίδα.

ΜΕΓΑ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΐΟΝ

ΜΙΧΑΛΗΝΟΣ-ΒΟΛ.ΙΚΑΣ και Σ,α
ΕΝ Π Ε I Ρ A I Ε I
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ΓΚΥ ΝΤΕ ΊΈΡΑΜΟΝ

ΕΝΑ ΖΕΥΓΑΡΙ ΠΑΝΤΟΥΦΛΕΣ
ΞΕΝΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

Ό Κυπριανό; Λαπές, ήτο Ενας άνθρωπος, πρό παντός 
ευδαίμων, διότι ό βίος του δέν προσέζρουεν, ούτε είς απρό
οπτα, ούτε είς συγκινήσεις, ούτε είς κουραστικές χαρές. 
’Ανώτερος υπάλληλος τής Νομαρχίας τοΰ Σηκουάνα, ζοΰσε 
ευτυχισμένος μέ τις 'ι,ΙΟΟ φράγκα, μέ τά όποια έμισθοδο- 
τεϊτο κάθε χρόνο τόσο τακτικά, ώστε τό ελάχιστο παραστρά
τημα μπορούσε νά τόν καταστρέψη. Ό προϋπολογισμός του 
όμως ήτο κάτι αριστούργημα δεξιότητος, διότι ζοΰσε πολύ 
καλά καί ή γυναίκα του, ή Κλαρέτη, δέν έστενοχωρεϊτο 
καθόλου ’Όσον έμορφη καί συμπαθητική ήτο, τόσο καί 
έπιδεξία νά εΰρίσκη είς εύθυνήν τιμήν φορέματα φαντα- 
χτερά. Τό ανορόγυνον ήτο εύχαριστημένο καί ανοκτόκαρδο. 
Δέν είχαν μυστικά μεταξύ τους καί ή κυριαρχούσα ειλικρί
νεια ήτο κάτι έκτακτο άπό τής ημέρας ποΰ έγνωρίσθηκαν 
σέ κάποιο φιλικό χορό καί έστεφανώβηκαν. Λυτή δέν είχε 
καβόλου προίκα. Αυτός είχε μόνο τόν μισθό του. Άλλά τά 
κατάφερναν θαυμάσια καί ζούσαν ευτυχισμένα. Μία μέρα 
όμως, πού έτυχε νά έλθη μισή ώρα ένωρίτερον άπό τό 
Ύπουργεΐον του, είδε τήν Κλαρέτην νά κρύπτη κάτι 
Βιαστικά κάτω άπό τήν ραπτομηχανήν της. Τήν είδε μά
λιστα καί νά κοκκινίζη. Άλλά δέν έδωσε καμμία προσοχή. 
Τήν νύκτα όμως τού έπανήλθεν εις τήν μνήμην τό περιστα
τικό·/ αύτό καί δέν τόν άφισε νά κοιμηθή. Σηκώθηκε σιγά 
σιγά καί ήνοιξε τά συρτάρια της. Κάτω άπό χιλίων ειδών 
κουρέλια, είδε 'ένα ζευγάρι παντούφλες, άτελείωτον άκόμη. 
Κοντά στήν ραπτομηχανή υπήρχαν οί κλωστές, μέ τής 
όποιες έρράπτοντο οί παντούφλες.

Ησύχασε όμως “Επειτα από λίγες μέρες ήτανε ή εορτή 
του. Καί σκέφθηκε:

— Γιά μένα τις κάνη, γιά νά μού τις δωρήση στήν γιορτή 
μου καί δέν θέλει νά τό ξέρω. Εί, ας μή τό ξέρω τότε. 
Τήν έπομένην όμως, όταν πήγε στό γραφείο του, μιά και
νούργια σκέψις άρχισε νά τόν βασανίζη:

— Μού φάνηκε πώς είδα καί άρχικά ψηφία έπάνω . . . 
Άραγε νά είναι τά ίδικά μου ;

Τήν νύκτα στό σπίτι του θέλησε νά βεβαιωθή.
Άλλά τήν τελευταία στιγμή θύμωσε μέ τόν εαυτό του.
— Μά άξίζει τόν κόπο νά εξευτελίσω τήν γυναίκα μου μέ 

μιά υποψία, γιά ένα ζευγάρι παντούφλες ; Μπά. Μά τί 
είναι αύτά !

Γύρισε άπό τό άλλο πλευρό καί άποκοιμήθηκε ήσυχος. 
’Επιτέλους έφθασε ή ήμερα τής εορτής.
Ό Κυπριανός είχε κάποια άόριστη άνησυχία, όταν γύρι— 

σεν από τό γραφείο του στό σπίτι.
— Θά πηδήση έσκέπτετο, στό λαιμό μου καί θά μού δοόση 

τις παντούφλες . . .
Περιέργως όμως δέν συνέβη αύτό.
Καί σκέφθηκε πάλιν.
— Φαίνεται, πώς θά τις έχη κρυμμένες κάτω άπό τήν 

πετσέτα μου. Αύτό είναι.
Άλλη όμως άπογοήτευσις τόν κατέλαβε στήν τραπεζαρία. 

Τό δεϊπνον τελείωσε, χωρίς νά φανερωθούν οί παντούφλες.
Ή γυναίκα του, πού άντελήφθηκε τήν στενοχώρια του 

τόν ρώτησε:
— Μά τί έχεις κι ’ είσαι έτσι μελαγχολικός ; Σήμερα 

τέτοια μέρα! ’Εσύ συνήθως είσαι πάντα εύθυμος
’Εκείνος δέν έκρατήθη.
— Πρώτη φορά άφότου είμεθα παντρεμμένοι δέν πήρα 

τό δώρο μου !
— Ά ! άλήθεια I άνέκραξεν ή Κλαρέτη μέ ειλικρινή 

λύπην. Κύτταξε τί άφηρημένη είμαι . . . Εκείνος τήν πα- 
ρετήρησε περιδεής, άναλογιζόμενος μετά φρίκης :

— Μά τότε οί παντούφλες ; Καί πάλιν όμως άπέκρουσε 
τήν υποψία. "Ισως νά μή τις είχε τελειώσει.

"Οταν ή Κλαρέτη άπεκοιμήθη, ό Κυπριανός, μ’ ένα καν- 
δηλέοι είς τήν τρέμουσα χεΐρα, παρετήρησε τό συρτάρι. Οί 
παντούφλες δέν υπήρχαν πια έκεί. Τό κενόν αύτό ήσθάνθη 
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μέσα στήν ψυχή του' καί μαινόμενος γύρισε στον κοιτώνα. 
Ή Κλαρέτη κοιμότανε ήσυχη, μέ τήν ωραία κεφαλή της 
έπάνω είς τόν βραχίονά της . . .

Τότε στάθηκεν αποτόμως. Ή ζωή αύτή τού μαινότανε 
έμορφη. Ή γυναίκα του δέν είχεν άλλάξη διόλου. Τόν 
περιέβαλλε μέ χίλιες δυό περιποιήσεις καί μέ στοργή. Τό 
σπίτι του ήτανε εύτυχισμένο. Καί τώρα θά τά χαλούσε θά 
τά συνέτρ ιβεν αύτά γιά μιά υποψία; Θά κατέστρεφε τήν 
ευτυχία του γιά ένα ζευχάρι παντούφλες ; Καί τό κάτω 
κάτω τής γραφής τί ήθελε νά μάθη ; Μήπως ή προσφορά 
παντουφλών σημαίνει δώρο άπαραιτήτως ερωτικό ;

— Τί είναι αύτά ! συλλογίσθηκε ό Κυπριανός. Θαρρώ 
πώς δέν άξίζει τόν κόπο νά τό σκέπτωμαι περισσότερο :

Καί άποθέτων τό κανοηλέρι είς τό κομμοδίνο, άπεκοι
μήθη ήσυχος. (Μηάψραως X.)

Ο ΣΟΦΟΣ,

Λ'ωμέΐ'ο; μέσ’ στον κύαμο τής Ιδέας, 

νύχτα καί μέρ' αδιάκοπα παλεύει 

ο ϊνός βιβλίου, μιας δουλειάς σπουδαίας, 

ποΰ ρίχνοντας στον όχ/.ο δά οαλεύη ! .. .

'Ιδέες!... σάν όνείρατα ριγμένες, 

απέραντες, ποΰ περνούν ϋεϊα κάλλη . ..

Ααμπάδες. ποΰ φωτίζουν αναμμένες

"να σκοτάδι, πλάσι μιά μεγάλη . ..

Τελειώνει—τώρα νέο λάκκο αρχίζει 

καί φτιάνει σ' άλλο σπίτι νέα ίλεμέλια 

κι’ ίίλο μετρά. καί χτίζει, κι’ δλο χτίζει ... 

Σε λίγο χρόνο πάλι τό σκαρώνει 

καί τό πουλεΐ στην άλλ.η την ατέλεια 

π ίίλο μιλει καί τίποτα δέ στρώνει. . .

ΤΑΚΗΣ
<Σ

Μεταξύ με&ΰσων : — Άχ! ώρέ Μήτρο ... Κατάντησα αλ
κοολικός ... Άκοϋς μέ δυό εκατοστάρικα κρασί νά ζαλί
ζομαι ;...

— Βρέ Κιόστα, θέλεις νά σοΰ πώ έγώ ένα μέσον νά στέκε
σαι σάν βράχος; . . .

— Τί, μωρέ Μήτρο ; ...
— Νά στό εξής νά μοΰ ... χαρίζης τό ... ενα έμενα!. ..

*
'Ορϋ-ότατον. — Μπαμπά, γιατί στό <Πάτερ 'Ημών· λέμε 

καί ζητάμε άπό τόν Θεό «τόν άρτον ημών τόν επιούσιοι· · 
καί όχι τόν «ετήσιον»;...

— Μά γιατί, παιδί μου, θά μουχλοΰσε!...

*

Ή άσχημη κυρία πρός τήν ώραίαν υποψήφιον υπηρέτριαν.
— Στό σπίτι μας, κόρη μου, θά πέρασης έξοχα. . . 'Εχω 

μάλιστα καί λαμπρός συστάσεις άπό τόν πρώην Κύριον σας, 
ότι είσθε φρόνιμο κορίτσι... Δέχεσθε νά άναλάβετε υπη
ρεσίαν ;

Μέ συγχωρεϊτε, κυρία, ποΰ σάς ρωτώ . .. είστε παντρεμ- 
μένη;

— Ναί, κόρη μου ... μ’ ένα εύγενέστατο κύριον ...
— Μέ συγχωρεϊτε, κυρία μου, άλλά δέν σάς κάνω ...

Έσιάλησαν ύπο τον κ. Ν. ΤΣΑΚΑΛΑΚΗ

ΝΕ ΑΙ ΘΕ ΡΑ Π ΕΙ ΑΙ
ΕΝ ΤΟ. ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑι

X. ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΥ Τ. ΥΦΗ Γ ΗΤΟΥ

θεραπεύονται τά νευρικά νοσήματα. Ή έπιληψία (σελη
νιασμός) είδικώς, αποτελέσματα θαυμάσια 12 έτών. Κέκτη- 
ται τό τελειότερου Ήλεκτροθεραπευτήριον τής Ανατολής 
διά τήν θεραπείαν τής Άρτηριοσκληρώσεως, Άρθρίτιδος κλπ. 
καϊ τό τελειότερου σύστημα ’Ακτινών Ραϊντγκεν.—'Οδός Πει
ραιώς ίο. Τής άνικανότητος καί έκσπερματώσεως Ιδία όλως 

θεραπεία μέ έκπληκτικά αποτελέσματα.

ΟΙ ΓΕΝΝΑΙΟΙ.—Πλήν ύλίγων άρνηοι.τατοίδων, όλόκληβον το σώμα των Λξιωματτκων της φρουράς της 11ης Μεραρχίας ίμτινεν ««<««, 
τόν όρκον των καί τόν Βασιλέα των. Άκδιωχδέντες διά τούτο ύ.ιό τού Στρατηγού Σεράϊγ Γκ Θεοαα/.ονΙκης άφικοντο έντανβα 

γενόμενοι άντικείμενον ένδονσιωδών Εκδηλώσεων, καρουσιαοβέντες και Ινωπιον της Λ. Μ. του Βασιλέας.

Η ΚΙΝΗΧΙΧ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ

ΑΗ Σκιά.—Ό θίασος τής Δ°5 Κοτοπούλη θριαμβεύει 
άπό τής παρελθούσης έβδομάοος μέ τό εργον τού Ντάριο 
Νικοντέμι « Η Σκιά». Παρ’ όλας 0μως> τάς πιένας, τάς 
οποίας έσημείωσεν αύτό τό εργον, καί παρ ’ δλον τό αρι
στοτεχνικόν παίξιμο τών εκτελεστών, ή Ή Σκιά» είναι ένα 
πενιχρότατον δράμα, μή έχον σχέσιν μέ τήν φόρμαν τής 
comedie, όπως θέλει νά παραστήση τό εργον του ό 
συγγραφεύς.

Είς τήν πρώτην πραξιν ολα τά πρόσωπα έχουν τόν ίδιον 
ίδιον χαρακτήρα, τό ίδιον πνεύμα, τό πνεύμα τού συγγρα- 
φέως, τό όποιον τόσον χαρακτηρίζει καί τό «Κουρέλι». 
"Ολοι έξυπνοι καί ετοιμόλογοι, υποκρίνονται μέ τόν ίδιον 
τρόπον. Ό χαρακτηρισμός τών τύπων άτελής, ιδίως όμως 
τού Μισέλ καί τής ‘Ελένης. Είς τήν δευτέραν πραξιν υπάρ
χει κάποια κίνησις, κάποια ζωή, μέ άρκετές ψυχολογικές 
στιγμές. ‘Η τρίτη όμως είναι μιά μεγάλη άποτυχία. ’Ενώ 
θέλει νά δώση δρασιν είς τήν 'Ελένην ώς ερωμένην, τήν 
άοίνει χωρίς νά αίσθανθή ό θεατής γι’ αυτήν τίποτε. Ούτε 
την δικαιολογεί, ούτε τήν κατακρίνει. Καί όμως ή καϋμένη 
ή κ. Φιλιππίδου κάτι προσπαθεί καϊ θέλει νά ^αρακτηρίση 
τό ρόλο της, άν όχι τούλάχιστον μέ τά λόγια, αφού δέν τής 
τά δίνει ό συγγραφεύς, μέ τάς κινήσεις καί έν γένει μέ τήν 
ΰπόκρισιν. Σάν άληθινή καλλιτέχνις ή κ. Φιλιππίδου δη
μιουργεί, γιατί αισθάνεται τό ρόλο, ποΰ τής δίνει άχαρα- 
κτήριστον ό συγγραφεύς.

Ή Δ1? Κοτοπούλη θαυμασία. Δέν έσυνήθησα νά σκορπώ 
κολακείας καί λέγοντας ότι ύπήρξεν θαυμασία ή μοναδική 
μας τραγωδός, ίσως δέν λέγω όλην τήν αλήθειαν. Περισ
σότερον άπό κάθε ένθουσιασθέντα θεατήν τήν έχειροκρότησα 
έγώ. Άλλά δέν έχειροκρότησα τόν ρόλον τού συγγραφέως 
άλλά τόν ρόλον πού διέπλασσεν ή Δι« Κοτοπούλη.

Ή τελευταία σκηνή τής συναντήσεως τής Βέρθας (Κοτο
πούλη) μέ τήν 'Ελένην (Φιλιπίδου) μέ άφισε άπολύτως 
ασυγκίνητου Ή μέν σύζυγος δέν ξέρει τί λέει ή μάλλον 
λέει κουταμάρες καί ή ερωμένη δέν λέει τίποτα· Άλλά τί 
υπέροχος θεαματική σκηνή ποΰ ήτο ! Τήν μεγαλειτέραν 
κατάπτωσιν τοΰ συγγραφέως αί δύο καλλιτέχνιδες τήν έσω
σαν καί μάλιστα κατόρθωσαν νά τήν έξάρουν.

Ό κ. Βεάκης υπέροχος, άλλά άπό όλους περισσότερον 
λυπούμαι τόν κ Μυράτ. Κάθε στιγμή έβλεπα τόν καλλι
τέχνην νά σφαδάζει άπό τό πνίξιμο ποΰ μέ άναισθησίαν 
έτολμοΰσε ό άτεχνος συγγραφεύς. γΚραν

ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
Τήν παρελθοΰσαν Κυριακήν 28 λήγοντος αί δμάδες Αθη

νών Γ' καί Η’ έξέδραμον είς Ν. Φάληρον. Άφοΰ έκολύμ-

ν εί; τον λοφον

βησαν, έκαμον διά βαρκών διαφόρους ασκήσεις. ’Επέστρε- 
ψαν τήν 8Ίν μ. μ.

ΒΛ. Γ ΒΑΛΑΣΣ0Π0ΪΛ0Σ (πρόσκοπος Γ' όμάδος)
Σύρος, 29 Αύγουστου.— Τήν 25’1*  Αύγούστου περί τήν 

7 1/i μ. μ. τό προσκοπικόν σώμα έξέδραμε
«Αύγό». Φθάσαντες είς τους πρόποδας τοΰ είρημένου λόφου,
διηρέθησαν ύπό τοΰ άρχηγού Π. Αλβανού είς δύο άντιμα- 
χομένας ομάδας- Δοθέντο; τοΰ καταλλήλου συνθήματος, ήρ- 
χ’ισεν ή είς τόν λόφον άνάβασις καί συνάμα ή ανίχνευσες, 
ήτις άπέβαινε δύσκολος εις τοΰ; άνερχομένους, καθ' ότι έκτος 
τοΰ πραγματικού εχθρού εϊχον καί τήν σελαγίζουσαν σελή
νην, ήτις προέδιδε τάς κινήσεις των. Τέλος, δοθέντο; τοΰ 
συνθήματο; τής εις τήν κορυφήν τοΰ λόφου άνόδου καί τής 
λήξεως τής άνιχνεύσεως, πάντε; οί πρόσκοποι ανήλθον παρά 
τω άγαπητω άρχηγώ, οστις έπήνεσε τόσον τούς άμυνθέντας, 
οσον και τούς έπιτεθέντας, διά τόν ζήλον, ον έπέδειξαν. 
Κατά τήν παραμονήν αυτών έν τω λόφω έγένοντο διάφοροι 
άσκήσεις, ήτοι άναμμα φωτιάς, σήματα Μόρς καί σαλπί
σματα διάφορα. Μετά τινα δέ λαμπρόν λόγον τοΰ άρχηγού, 
κατήλθον περί τήν ί2Ή’ μ. μ. Καθ’ οδόν 'έθεσαν επί προ
χείρου φορείου πρόσκοπον, έφ'ου έφήρμοσαν τάς γνώσεις 
των οι τραυματιοφορείς. Περί δέ τήν 1 μ. μ., φθάσαντες 
εί; τό κέντρον -τής πόλεως, κατενθουσιασμένοι διελύθησαν, 
πορευόμενοι έκαστος είς τά ίδια.

I. Μ. ΦΡΑΝΤΖΕΔΑΚΙΣ (ένωμ/χης 3ης ίνωμ., Α’ όμάδος Σ)

ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΕ NT' ΑΝΟΥΝΤΖΙΟ
Ό μέγας σύγχρονος Ιταλός ποιητής Γκαμπριέλε ντ' Άνούν- 

τζιο, πρό τίνος είχε πέσει άπό ένα άεροπλάνον, έπ'ι τοΰ όποιου 
έπέβη διά νά πετάξη 
είς τήν Τεργέστην 
καί άπό τούς αιθέρας 
νά σκορπίση πατριω
τικά ποιήματα καί 
προκηρύξεις εις τούς 
ύπό τόν Αυστριακόν 
ζυγόν ομοεθνείς του. 
Ευτυχώς ή πτώαις 

δέν ήτο θανατηφό
ρος καί σήμερον ό 
δαντελένιος ποιητής 
άπεδόθη υγιής καί 
πλήρης ορμής είς 
τήν ’Ιταλικήν φιλο
λογίαν. Μετά τό πά
θημά του αύτό τό 
όποιον παρ’ ολίγον 

νά τοΰ στοιχίση τήν ζωήν, ώρισμένως δέν θά τολμήση πλέον 
νά πετάξη μέ άεροπλάνον, άρκούμενος εις τόν πήγασσόν του.
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ΤΟ ΣΧΟΛΕΐΟΝ TOY ΕΡΩΤΟΣ
(Σννέχβια άπό τό προηγούμβνον)

A. DACDET

(Συνέχεια άπό το προηγούμβνον)

ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟΝ: Η ΠΡΩΤΟΠΕΙΡΗ
Είς τούς ιππικούς αγώνας, τδ στρατιωτικόν καί πολιτικόν 

Ιπποδρόμιο·/, άπό ανθρώπους σίκ, πού θέλουν νά πιστεύουν πώς 
είναι. Αί άμφιβεατρικαί σειραί τών καθισμάτων είναι πλημμυρι
σμένα·. άπό κάθε εϊόους άνθρώπους. 'Ολόκληρος ή γυναικεία 
Παρισινή αριστοκρατία άπό τίς γυναίκες, ποΰ παραίίίονται 
έμπορικώς εϊς τόν πρώτον άνίρα, ποΰ θά συναντήσουν, μέχρι τών 
γυναικών έκείνων, ποΰ τά πάντα θυσιάζονται πρό τών ποδών των. 
Τά φάς-ά-μαίν κα! τά μονόκλ είς τήν ήμερησίαν διάταξιν καί 
τά σχόλια παίρνουν καί δίνουν. "Ενας θαυμάσιος άνοιξιάτικος 
ήλιος πυρπολεί τά πάντα, άναμιγνύων τίς ακτίνες του μέ τά 
άρώματα καί τήν σκόνην, ποΰ πλημμυρίζει τήν ατμόσφαιραν τοΰ 
Ιπποδρομίου, καί σχηματίζουν δλα ένα είδος χρυσής δμίχλης. 
Ό Ζασσέν καί 6 Στανύ συναντώνται καί πλησιάζονται.

Ζασσέν. —Μπα; είσαι έδώ καί έσύ διά τήν καλλι- 
τέρευσιν τού ιππικού γένους;

Στανύ. — Ά μπά, δχι. Σκέπτομαι άλλο πράγμα 
τώρα, αύτή τήν στιγμή.

Ζασσέν (γελών). — Πολύ καλά! Έγώ έρχομαι γιά 
νά καταλάβω τδ κάθισμα τοϋ συγχρόνου σέ μιά κω
μφδία τής έποχής.

Στανύ.—Τδ γεγονός είναι, πώς νά γίνη γνωστόν 
άπό δλους αύτούς τούς άνθρώπους, πραγματικούς 
Παρισινούς—άπό τούς όποιους πολλοί είναι έπαρχιώται 
—πόσοι έχουν πραγματικόν ένδιαφέρον διά τούς Γππους.

Ζασσέν.—Συχνάζουν είς τάς ιπποδρομίας μέ τήν 
πεποίθησιν, πώς έχουν τή δύναμι νά άριστοκρατο- 
ποιοΰν έκείνους ποϋ τάς παρακολουθούν. Είναι ζή
τημα άν καί ένας έπί τοϊς έκατόν έρχονται έδώ άπό 
πραγματικόν ένδιαφέρον διά τούς ίππους. Τριάντα τοϊς 
έκατόν έρχονται διά νά ίδοϋν καί προπάντων διά νά 
τούς ίδοϋν. Τριάντα έπί τοϊς έκατόν αί γυναίκες συ
χνάζουν, διά ν’ Αντιγράψουν μιά τουαλέττα, ή νά λαν
σάρουν άλλη. Εννέα έπί τοϊς έκατόν αί νεαραί δεσποι
νίδες διά νά δημιουργήσουν ένα φλερτ, μέχρι τής συ- 
ναντήσεως τοΰ γάμου, έάν είναι δυνατόν. Καί σύ, τί 
ήλθες έδώ νά δημιουργήσης; Φαντασίαν, ή έρωτα;

Στανύ. — Καθηγητά μου, μοΰ φαίνεται πώς είμαι 
έρωτευμένος!

Ζασσέν.—Ά! τόσο τό χειρότερο!
Στανύ.—Είσαστε καί σείς;
Ζασσέν.—Άκριβώς! Καί πολέμησα! Λοιπόν καί 

τό πρόσωπον, ποΰ σέ έκαμε άνω-κάτω; Ά! άλλά 
μοϋ φαίνεται πώς σέ είδα νά περνάς καί νά ξαναπερ
νάς μπροστά άπό τά καθίσματα, δπου ή έμορφοτάτη 
κυρία Μαρζύ κυττάζει μέ τό βαθύ της βλέμμα ένα 
θέαμα, ποϋ δέν τήν ενδιαφέρει διόλου. Μήπως είναι 
κατά τύχην αύτή;

-Στανύ.—Ναί, αύτή είναι!... Κατάκτησις προβλη
ματική, έ;

Ζασσέν.—Έκεΐνο ποϋ είναι βέβαιον—δσο μπορεί 
κανείς νά είναι βέβαιος γιά ένα τέτοιο πράγμα—είναι 
πώς, άν τύχη καί έπιτύχης, νά ξερής, πώς θά είσαι 
ό πρώτος.

Στανύ.—Αύτό μοϋ φαίνεται κι’ έμένα. “Ωστε, κατά 
τήν γνώμην σας, δέν έχει ούτε τήν παραμικροτέραν 
δύναμιν τής εύαισθησίας;

Ζασσέν. — Πές το λοιπόν αύτό ιδιοσυγκρασίαν, 
δπως δλος ό κόσμος τό λέγει. Έ! καλά! Πιστεύω, 
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πώς ύπάρχει αύτό ποΰ ζητείς. 'Η Όντέτη Μαρζύ είναι 
σάν τά μεταλλεία έκεΐνα, ποϋ είναι κρυμμένα μέσα σέ 
μιά ήπειρο άγνωστη έντελώς άκόμη. Πρέπει ν’ άνακα- 
λύψης κατά πρώτον τήν ήπειρον αύτήν καί έπειτα 
τό μεταλλεΐον.

Στανύ.—"Ωστε άνήκει είς τήν τάξιν έκείνην, ποϋ 
δέν τήν έξεμεταλλεύθησαν άκόμη;

Ζασσέν.—Εϊς τήν τάξιν τών πρωτοπείρων. Καί ή 
τάξις αύτή περιλαμβάνει πλήθος άπειρον ειδών, άπό 
τήν τάξιν έκείνην ποϋ πλήττει, μέχρι τής τάξεως έκεί
νων, πού ό σύζυγός τους, άπό τήν πρώτην νύκτα τοϋ 
γάμου τους καί έξής, διαρκώς αποτυγχάνει. Τό πρώτο 
πράγμα, ποϋ πρέπει νά κάνη κανείς, είναι νά καθο- 
ρίση τήν κατηγορίαν. Σέ ποιό σημεΐον εύρίσκεσαι μέ 
τήν κυρίαν Μαρζύ;

Στανύ. Μιλούσαμε φιλικώς, καί μοϋ φαίνεται, πώς 
στό βλέμμα της διέκρινα κάποτε - κάποτε τήν έκφρα- 
σιν συμπάθειας.

Ζασσέν. — Ώ! θαυμάσια, έκτός' άν είναι κανένα 
δραμα μόνον, δημιουργημένον άπό τήν φαντασίαν σου. 
Λοιπόν, νά ποία είναι ή γνώμη μου διά τήν κατάκτη- 
σίν της. Εργασία μακράς διάρκειας. Σταθμοί διαδοχι
κοί καί πολλοί. Πρέπει νά είναι κανείς εύχαριστημέ- 
νος νά προχωρή ένα μέτρον μόνον καθ’ έκάστην. Άν 
ήμουν είς τήν θέσιν σου, σήμερα θά προκαλοΰσα μίαν 
συνομιλίαν προσανατολισμού, αΰριον μιά «κατά τύχην 
συνάντησιν», μεθαύριον μιά συνομιλία δέκα λεπτών 
είς τό Θέατρον. Κατόπιν καί σχεδόν κάθε μέρα, μιά 
έντιμιτέ προοδεύουσα, έπειτα έπισκέψεις κατ’ οίκον 
καί κατόπιν αί έξομολογήσεις. Χρειάζεται πρό παντός 
μεγάλη ύπομονή καί έργασία πολλή.

Στανύ. — Θά προσπαθήσω.
Ζασσέν (δεικνύων τήν κυρίαν Μαρζύ). — Άρχισε 

τώρα άμέσως. Στο βλέμμα της, ποΰ είναι βυθισμένο 
είς τό άπειρον, μαντεύω πώς πλήττει φοβερά άπό τό 
θέαμα, ποΰ τής παρέχουν αί ίπποδρομίαι. Έπωφελή- 
σου άπό αύτό, πλησίασέ την κι’ άρχισε.

Ό Στανύ ακολουθεί τάς συμβουλάς τοΰ καθηγητοΰ του. Μετά 
πάροδον ολίγων λεπτών, δεχθείς μίαν πρόσκλησιν, λίαν έγκαρ- 
δίως έκφρασθεϊσαν, εύρίσκετο καθισμένος πλάϊ στήν Κ«ν Μαρζΰ 
άνταλάσσων μετ' αύτής τά συνηθισμένα τής περιστάσεως λόγια.

Στανύ.—’Αγαπάτε τάς ιπποδρομίας;
Όδέττη.—Έγώ... τίς βαρύνομαι καί τίς άποστρέ- 

φομαι, δσο δέν μπορείτε νά φαντασθήτε. (Κίνημα τον 
Στανύ). Τώρα θά μ’ έρωτήσετε γιατί ήλθα, έ; (Μέ 
ϋφος κοροϊδευτικόν). Γιά νά υπακούσω είς τόν κώδικα 
ποϋ λέγει, δτι ή γυναίκα δφείλει ν’ άκολουθή τόν σύ
ζυγόν της. ΚΓ έγώ τόν ήκολούθησα!

(Ή σννέχβια βΐς τό προσβχές).

I. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΙΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡ
Έπί 13 έτη έν Βερολίνφ έκπαιδευΟείς. ’Υφηγητής έπί τριετίαν έν τφ 
Πανεπιστημίφ Βερολίνου. Συνεργάτης τού Γυνοικολογικού Περιοδικού 
Βερολίνου. Διευθυντής τής Γυναικολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου 

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

Και ή Φανή τοΰ έλεγε:—Θά περάση κΓ αυτό. Καί 
τόν καθησύχαζε, τρυφερά καί χαριτωμένη, καθώς τήν 
πρώτην ήμέραν, άλλά μέ κάτι αμφίβολο, μέ λόγια 
δικά της, ποΰ δ Ζάν δέν μπορούσε νά καιθορίση.

Ή Φανή ώμιλοΰσε πλέον μέ περισσότερόν ελευθε
ρίαν, μέ διαφορετικήν έκφρασιν καί μέ συνείδησιν τής 
δυνάμεώς της. Τώρα έκάπνιζε καί έγύριζε στά δά
κτυλά της καί τοποθετούσε στά έπιπλα τό αιώνιο σιγα- 
ρέττο. Είς τάς συζητήσεις, ποΰ είχαν μεταξύ τους, 
ύπεγράμμιζε τήν προστυχιά τών άνδρών καί τών γυ
ναικών καί ανέπτυσσε τάς πλέον Χυνικάς θεωρίας.

Σιγά-σιγά δλα ήρχισαν νά μεταβάλλωνται, καί ή 
τρυφερότης των καί ή άγάπη των. Ή γυναίκα πρώτα 
ήτο επιφυλακτική, διότι έσέβετο τήν νεότητα καί 
τόν πρώτον έρωτα τοΰ αγαπημένου της. “Υστερα δμως 
εΰρισκε μιά ξεχωριστή ηδονή νά άποκμλύπτη εΐς τό 
παιδί τόν πυρετό τοΰ τέλματος τής ζωής της, ποΰ τής 
εΐχεν ανάψει τό αίμα. Καί τά χαϊδέματα τά έκφυλα, 
ποΰ συγκρατοΰσε έως τώρα καί δλα τά παραληρήματα, 
ποΰ τάπνιγε μέ τά δόντια τά άφινε τώρα καί παρεδί- 
δετο δλόκληρη εϊς τήν ζωήν τής λεπτής καίάγαπημέ- 
νης εταίρας, εις δλην τήν φρικώδη δόξαν τής Σαπφοϋς.

Γιατί νά σιωπήση λοιπόν; “Ολοι οί άνδρες είναι 
δμοιοι, λυσσασμένοι γιά τή διαφθορά, καί δ μικρός 
έκεϊνος είναι δπως καί δλοι οί άλλοι. 'Ηταν άλλως τε 
δ καλλίτερος τρόπος διά νά τούςκρατήση κανένας. Καί 
δ Ζάν έμάθαινεν, δτι ήξερε αυτή άπό τάς διαβαθμί
σεις καί τάς ποικιλίας τής ηδονής, διά νά τό διδάξη 
καί εϊς άλλας. Έτσι πάει καί έτσι διαδίδεται τό δηλη- 
τήριον, δμοιον μέ τίς λαμπάδες τοΰ Λατίνου ποιητοΰ 
ποΰ έτρεχαν άπό χέρι σέ χέρι, στό στάδιον.

Ε’
Δίπλα σ’ ένα πορτραϊτο τής Φανής, ποΰ ήταν έργο 

τοΰ Τισώ καί εϊς τό δποϊον φαινότανε ή προσπάθεια 
τοΰ καλλιτέχνου νά άποδώση τή δύναμι τής έμορφιάς 
τής κόρης, ποΰ αισθανότανε αυτός τόσο βαθειά, ήταν 
κρεμασμένο στήν καμαρά τους ένα πεϊζάζ τής νοτίου 
Γαλλίας, τό δποϊον ένας περιοδεύων φωτογράφος είχε 
πολύ χονδροειδώς αποδώσει.

Μιάεξοχική γωνία, γεμάτη βράχια καί κάμπους πλη- 
μυρισμένους άπό φουντωμένα κλήματα. Στό βάθος, 
άνάμεσα σέ γέρικα δέντρα, διεκρίνετο μία άσπρη έπαυ- 
λις, σχεδόν πύργος, άρκετά μεγάλη, χτισμένη σέ ’Ιτα
λικό ρυθμό μέ πυργίσκους, πολεμίστρες, μέ έμβλήματα 
σκαλισμένα στις κόκκινες πέτρες, ποΰ σάν κάδρο άπό 
μαόνι, άγκάλιαζαν τή σιδερένια πόρτα, τήν βαρειά καί 
μεγαλοπρεπή σάν αθάνατο ενθύμιο ένός παληοΰ ενδό
ξου ονόματος. Έκεϊ έγεννήθησαν οί πρόγονοι τοΰ Ζάν 
καί έπί αιώνας δ πύργος τών Γκωσέν ντ’ Άρμαντύ 
ΰψοΰτο υπερήφανος μέσα στήν κατάφυτο έκτασι ποΰ 
τούς άνήκε. Σ’ αύτόν τόν πύργο είδε τό φώς καί δ 
Ζάν, υπερήφανος όταν ήταν στήν πατρίδα του γιά 
τ’ δνομα του καί τήν καταγωγήν του.

Τό Καστλέ, πλούσιον καί προσοδοφόρον κτήμα, ήτο 
κληρονομικώς άδιαίρετον καί άνήκεν εϊς δλα τά παι
διά. Πάντοτε δμως δ δευτερότοκος, άνελάμβανε νά τό 
διευθύνει καϊ νά αύςάνη τάς προσόδους του, ένώ δ 

πρωτότοκος ήτο δ νομικός άντιπρόσωπος. Δυστυχώς 
όμως, ή φύσις διαψεύδει συχνά τά άνθρώπινα σχέδια 
καί τά ματαιώνει. Καί ποτέ δέν ύπήρξεν δν πλέον άνί- 
κανον νά διευθύνη κάτι άπό τόν Σεζαίρ Ι’κωσσέν καί 
ε’ις τό δποϊον έπιπτεν ή βαρεία αύτή ή ευθύνη εϊς 
ήλικίαν είκοσι τεσσάρων έτών.

’Ελευθέριος καί χασομέρης, δ Σεζαίρ, δ άνθρωπος 
ποΰ δέν έχει άπολύτως καμμίαν άξίαν μέσα του, έτό- 
νωνε περισσότερον τόν άντιφατικόν τύπον, ποΰ παρου
σιάζεται κάποτε καί εϊς τάς πλέον αύστηράς οίκογενείας.

Έχρειάσθησαν μόνον μερικά χρόνια σπατάλης άνο- 
ήτου καί παιχνιδίων καταστρεπτικών είς τάς λέσχας 
τοϋ Άβινιόν καί Όράνζ, διά νά ύποθηκευθή τό κτήμα, 
νά ξεραθούν τά υπόγεια, καί νά προπωληθή ή έσο- 
δεία. “Επειτα μίαν ήμέραν, ποΰ έπρόκειτο νά γίνη 
μία γενική κατάσχεσις, έπλαστογράφησε τήν υπο
γραφήν τοΰ άδελφοΰ του, έκαμε τρία συναλλάγματα, 
πληρωτέα άπό τό προξενεϊον τοΰ Σαγγάϊ, μέ τήν πε- 
ποίθησιν, δτι πρό τής λήξεως θά εΰρισκε τά άπαιτού- 
μενα χρήματα και ν’ άποσύρη τά συναλλάγματα. Μολα
ταύτα δέν κατώρθωσε νά κάμη τίποτε. Καί τά συ
ναλλάγματα μέ μιά έπιστολή έστάλησαν στόν πρωτό
τοκον, εϊς τόν δποϊον άπεκαλύφθη ή καταστροφή. Ό 
πρωτότοκος έτρεξεν εϊς Σατωνέφ καί έπανώρθωσε τήν 
άπελπισμένην κατάστασιν μέ τάς οικονομίας του καί 
τήν προίκα τής γυναίκας του, βλέπων δέ τήν άνικανό- 
τητα τοΰ Σεζαίρ έγκατέλειψε τά φιλόδοξα σχέδια καί 
τήν λαμπράν καρριέραν, ή δποία άνοίγετο μπροστά 
του, διά νά άσχοληθή άπλώς μέ τά άμπέλια του.

Χάρις εϊς αυτόν τό Καστλέ είδε καλάς ήμέρας, ηύ- 
ξήιθη μέ άλλας έκτάσεις μέχρι τοϋ Ροδανού, καί έπειδή 
αί τύχαι τών άνθρώπων έρχονται πάντοτε συντροφευ- 
μέναι, δ μικρός Ζάν έκαμε τήν έμφάνισίν του κάτω 
άπό τά δένδρα τοϋ κτήματος.

Ό Σεζαίρ κατά τό διάστημα τούτο περιεφέρετο εϊς 
τά δωμάτια τοΰ σπιτιού, καταβεβλημένος άπό τό βά
ρος τοΰ σφάλματος, μόλις τολμών νά σηκώση τά μά
τια του πρός τόν άδελφόν του, τοϋ δποίου ή περιφρο
νητική σιωπή τόν εξαντλούσε περισσότερον. Δέν άνέ- 
πνεε παρά στά χωράφια, στό κυνήγι καί στό ψάρεμμα, 
δπου έκούραζε τήν θλϊψίν του μέ σωματικούς κό
πους. Τό βράδυ έπέστρεφε νά δειπνήση εϊς τό άδελ- 
φικό τραπέζι, άλλά δέν έβγαζε τσιμουδιά, παρά τό 
άνεκτικό χαμόγελο τής νύφης, ή δποία εΐχεν οίκτον διά 
τό άθλιον αύτό πλάσμα καί συχνά έγέμιζε τίς τσέπες 
του μέ μικρά νομίσματα. Ό άδελφός του δμως έφέ- 
ρετο αυστηρότατα, δχι τόσον διά τίς άνοησίες ποΰ 
έκαμε, άλλά δΓδσες έπρόκειτο νά κάμη εϊς τό μέλλον.

(Ή συνέχεια el? τδ προσεχές).

Π ΕΤΡΟΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ
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ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΤΗΣ "ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ,,
Οί άνακηρυχθέντες υποψήφιοι.— Οί 8ροι τής ψηφοφορίας.

Δημοσιεύοαεν σήμερον τά άποτελέσματα τοϋ διαγωνισμού 
τών άνταποχριτών. “Αλλη παράτασις ήτο άδύνατον πλέον 
νά δοθή. χαίτοι έλάβομεν έπανειλημμένως πρδς τοϋτο συστά
σεις κα’ι τοϋτο διότι παρατηρήσαμεν, οτι εκείνοι, οΐτινες 
έζήτησαν δις και τρις τήν παράτασιν δέν άπέστειλαν άκόμη 
τήν συμμετοχήν των.

Κατά τήν χρίσιν τής κριτικής Επιτροπής, ήτις έκρινε 
τά σταλέντα δείγματα μετά μεγάλης επιείκειας, έκρίθησαν 
ικανοί νά άναχηρυ/θώσιν υποψήφιοι οί εξής, είς τους κατω
τέρω νομούς :

Τοϋ Νομοϋ Αττιχοβοιωτίας : Γεώργιος Πατρίκιος, Karat, 
Πέχ, 'Αθανάσιος Γουλιάς, Χρ. Κανελλόπουλος, Όδ. Καλλίνικος, 

Άν. Ποπολάνας. Δημ. Παπανικολάου. Γεώρ. ΙΙαλιατοέας, Ξεν. 

Φραγκίδης, 'Αμαλία Καλαίς, Ισίδωρος Καραλής.

Τοϋ Νομοϋ Κορινθίας: Εύάγγ. Κυριακής.

» » Σάμου: Πάνος Σοφούλ,ης.

ι> » Λαρίσσης: Άρ. Μπονντούρης.

» » Άχαϊοήλιδος : ’Ιωάννης Τζανής.

» >· Εύδοίας : Μίμης ’Ολυμπίου.

» » Μιτυλήνης: Π. Μιχαήλ.

Άπό σήμερον λοιπόν άρχεται ή ψηφοφορία, ήτις θά 
διαρχέση μέχρι τής 31 'Οκτωβρίου συμπεριλαμδανομένης. 
’Εν τω μεταξύ δμως έχουν χδ δικαίωμα οί άναγνώσται 

μας νά άποστείλουν δείγματα, διά νά γίνουν άνταποκριταί.

Ή ψηφοφορία θά γίνη κατά τόν άκόλουθον τρόπον. Οί 
γνωστοί καί οί φίλοι έκάστου άνακηρυ^θέντος υποψηφίου 
θά τόν ψηφίσουν, ψήφον δύνανται νά δώσουν καί οί μένον- 
τες έκτός τοϋ νομοϋ του καί συμπαθοϋντες αυτόν. Διά νά 
ληφθή ύπ’ οψει ή ψήφος, δέον νά περιλαμβάνεται εϊς 
τό ειδικόν δελτίον τό όποιον δημοσιεύομε*»  σήμερον καί θά 
δημοσιεύωμεν μέχρι τέλους τής ψηφοφορίας Οί ψηφίζοντες 
θά άποκόπτουν τό ειδικόν αύτό ψηφοδέλτιον χαί θά τό απο- 
στέλουν μόνον, εντός φακέλου άνεξαρτήτως πάσης άλλης 

ύλης συνοδευόμενον ύφ' ένός δεκαλέπτου γραμματοσήμου. 
Διά νά ανακηρυχθή είς υποψήφιος ανταποκριτής, δέον νά 
συγκέντρωση τουλάχιστον 40 ψήφους διά τάς 'Επαρχίας καί 
60 διά τάς 'Αθήνας. Τά δείγματα τών έπιτυχόντων υποψη
φίων θά δημοσιευθοϋν κατ' εκλογήν είς τήν «Είκονογραφη- 
μένην», έφ ’ βσον ό χώρος τό επιτρέπει.

• --------------------------------------------------------------------------------- ν

ΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ “ΑΓΚΥΡΑΣ,,
«Ή Κυρά τής ’’Εγνοιας» άπό τά βαθύτερα ψυχολογημένα 

καί άληθινώτερα είς κοινωνικήν ανατομίαν έργα της Ευρω
παϊκής λογοτεχνίας έξεδόθη είς ώραΐον τόμον τής βιβλιοθή
κης τής Άγκυρας.

Ή δραματική καί πολυβασανισμένη ιστορία τοϋ Παύλου 
τοΰ μάρτυρος καί,τοϋ θαυμάσιου αύτοΰ μυθιστορήματος τοϋ 
Σούδερμαν θά φέρη δάκρυα συμπάθειας εις τά μάτια δλων 
τών άναγνωστών, άλλά ταύτοχρόνως θά προκαλέση καί θαυ
μασμόν διά τήν εύψυχίαν του. Ή δέ ήρωίς, ή καλή Έλισσά- 
βετ, θά άγαπηθή άπ' δλας τάς άναγνωστρίας διά τά ευγενικά 
της αισθήματα καί τόν άνίκητον έρωτά της.

— ’Ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος μονογραφία τοΰ παρά τφ 
Ύπουργείφ τών ’Εσωτερικών γραμματέως κ. 'Αστεριού, ύπό

ΨΗΦΟΛΕΛΤΙΟΜ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΤΜΙΟΜ ’ΕΙΚΟΙΙΟΓΡΑΦΗΜΕΗΗΣ..
Ψηφίζω τόν ..................................................

Είς τόν Νομόν

Έν τή 1916.

’Ονοματεπώνυμον ψηφίζοντος 

ΑΡΤΕΜΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, διπλωματούχος μαία
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Πωλείται οικόπεδοι· μεγάλης εκτάοεοίς είτε όλόκληρον είτε κατα 

τμήματα, κείμενον εν Π. Φαλήρφ. Πληροφορίαι παρά τω άικη~ 

γόρψ κ. Θ. Φαρμακοπούλφ, Πανεπιστημίου 55, ωρη. 8-10 π.μ.

τόν τίτλον «Τά Έλληνοσλαυϊκά σύνορα», έξεδόθη εις κομψόν 
τόμον τής βιβλιοθήκης τής «Άγκύρας».

Ό συγγραφεύς θέτει άπό έθνικής άπόψεως τό ζήτημα τών 
συνόρων τής μείζονος Ελλάδος καί διερευνφ τάς τελευταίας 
εδαφικός προσκτήσεις καί τά δρια τών άνεκπληρώτων έτι 
άξιώσεων τής Μητρός Πατρίδος. Τό περισπούδαστοι· βιβλίον 
συνοδεύει, έκτός κειμένου, καί πολύχρωμος χάρτης.

$ 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Π. Θαρρουνιάχην. Αιά τελευταίαν φοράν οας είδοποιοΰμεν, 

δτι εάν ξαναστείλετε ϋλην τοιουτοτρόπως και με μολύβι γραμ- 

μένην θά ρίπτεται εις τό καλάθι χωρίς νά τήν διαβάξομεν. 

Λάβετε ύπ’ δψιν δτι ούτε άκρη ήμπορεΐ νά ενρη μέσα εκεί 

οντε μέση. Διά τους ανταποκριτάς ελ,ήφβητε νπ’ δψει.— 

άδα ’ Ορσαλίαν Μπίστη. Τό φύλλον τακτικά στέλλεται είς 
τήν παλαιόν οας διεύθυνσίν άφοΰ δεν μας είχατε ειδοποίηση 

περί τής Αλλαγής τής διευθύνσεως σας. “Ηδη συμμορφούμεθα 

με τά γραφόμενα οας.—Χρ. Σενόπουλον. Σταλέντα έλήφθη- 

σαν—Δάμων. Πρό παντός άλλου σάς ύπενθυμίζομεν, δτι πρέ- 

πει νά έγκρίνετε τό ψευδώνυμόν σας.—Γεώρ. ’Αντωνίου. Τί 

εννοείτε με τό «Έάν Όνειρο· ένεκρίθη;—Εΰ στ. Λουΐξον. Είς 

τάς ερωτήσεις σας «παντ&μεν: I Δύναοθε- έφ' δσον έγκρίνεται 

θά δημοοιεύται. 2. Μάλιστα πρός 5 λεπτά τήν λέξιν καί 40 
τόν στίχον.—'Ιων. Σκοπελίτην. Νά στείλετε ενα δεκάλεπτον 

γραμματόσημου διά νά περιληφθήτε εις τούς λντας καί διά νά 
μή παραπονήσϋε καί σείς κατόπιν δτι .σας Αδικούμενη. — Κ. 

Λαγακον Τί νά οας άπαντήσωμεν είς δσα έξωφρενικά μας 

γράφετε; Καλλίτερα νά περάσετε άπό τό γραφεΐον μας 10 - 12 

καί 4—7. Σάς περιμένομεν — Γ. Πλατανιώτην. Είς τούς 

δρους περιέχονται τόσο καθαρά δσα μάς ζητάτε. Νά τούς 

διαβάσετε, διά νά λάβετε τήν άπάντησιν.— Θ. Βούλγαρην. 

Ευχαρίστως γίνεοθε δεκτός. Σταλέντα παρεπέμφθησαν είς τήν 

επιτροπήν. 'Αναμείνατε τό προσεχές. Δδα Σάσσαν Σακελλα- 

ριάδου. Τό ποίημα σας παρεπέμφθη είς τήν επιτροπήν. 'Ανα

μείνατε τό προσεχές. — Πλ. Λυρτζήν. Δελτία συμμετοχής 

έλήφθηοαν Γερ Κατινιώτην. Τά περί ιυν Α λόγος έλήφθη- 

σαν—Ίωαν. Μουστακόπουλον. Νά διαβάσετε με προσοχήν 

τούς σχετικούς δρους. Εκεί θά εΰρετε εν πάο]) λεπτομέρεια 

δτι ζητείτε____ Νικ. Δάλλαν. Μάλιστα δύναοθε. "Εκαστον ουνο-

δευύμενον ύπό 10 λέπτου γραμματοσήμου.—Ε.Ήλίαν. Διατι 

δεν προσέχετε; ’ Επιστολή σας έλήφθη είς τά γραφεία μας με 

έλλειπίς γραμματόσημον καί έπληρώσαμεν είοπρακτέον τέλος 

τό εσώκλειστον ΙΟλεπτον τοϋ διαγωνισμού. Στείλατε άλλο διά 

νά μή άποκλεισθήτε καί προσέχετε άλλοτε. — Θ. Βούλγαρην, 
Έμμ. Καρακαλάν, Άν. Καρατζάν, Κ. Γ. Μανδραπήλιαν, 

Μιχ. Γιαμπανάν, Ν. Τσακαλάκην, Εΰσχρ. Μανωλόπου- 

λον, Κασοδάκην, Π. Θαρρουνιάχην, Έμμ Βασίλαν, Οΰόέ- 

τερον, Άδόλφον Αίνσεραλ, Θεοδ. Φραγκιαν, Ίωαν. Ζαγα- 

νιάρην, Έμμ. Καρακαλάν, Βαλεντίνον Π. Μαλμέν, Άδαμ, 

Μενεγάκην, Εύγγ. Οίκονομόπουλον, Νικ. Δάλλαν. Τά 

παρ’ ύμών σταλέντα έλήφθηοαν. Είς τήν στήλην έγκρίσεως τοΰ 

προσεχούς φύλλου προσέξατε νά ίδήτε ποια τούτων ένεκρίθηοαν.

*
Ό κ. Φραγκιάς μάς άπεστειλε τά κατωτέρω :

Κύριε Βρατσάνε,

Την περασμένη*  έβδομάδα σάς έστειλαν δύο ποιήματα πρός δημο- 
σίενσιν, το Εν έπιγραφόμενον 'Καρδιά μου· καί τό έτερον 'Μοιραίο· 
ύπό τού κ. Η. Βέττα. Τά ποιήματα ταϋτα δέν είναι έργασία Ιδική τον. 
Είναι άπλονατατα μία όλοφάνερη κλεψιά. Πρό καιρού τοΰ είχα έγώ 
δώσει τά δνό τραγούδια—διότι είναι Ιδική μον έργασία καί τό έπιβε- 
βαιώ λόγφ τιμής- δπως μοΰ δώση τήν Ιδέαν τον, καί τούτο έγένετο 
κατά παράκλησϊν τον, Ισως καί σκοπίμως. ‘Επωφελούμενος τής περι
στάσεις—καΰότι ταντα δέν εΐχον σταλή πρός δημοσίενσιν είς οΰδέν 
περιοδικόν—τά στέλλει στό περιοδικόν σας, ύπογράφων μέ τό όνομά 
τον φαρδύ-πλατύ. 'Όθεν, θερμώς σας παρακαλώ, δπως τόν πληροφο- 
ρήσητε δτι άνεκαλύφΰη ή πράξις τον, τό δέ όνομά τον νά σβνσθή καί 
άντ*  αύτοΰ νά τεθή τό Ιδικόν μον Βίς τά νπ’ αύτοΰ σταλέντα.

Σας εύχαριστώ έκ τών προτέρων.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν. ΦΡΑΓΚΙΑΣ

Τά ποιήματα ταϋτα έλήφθηοαν πραγματικώς είς τά γρα- 
φεΐά μας μέ τήν ύπογραφήν Η. Βέττας, άλλ’ άπερρίφθησαν 
ύπό τής έπιτροπής. Ό κ. Βέττας δμως χάνει τοΰ λοιπού πάν 
δικαίωμα νά άποστέλλη ΰλην πρός δημοσίευσιν.

ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΔΟΡΑ ΤΗΣ ‘‘ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ,,
Ή · Εικονογραφημένη» θέλουσα νά σημειώση καί ένα νέον 

σταθμόν, άπεφάσισε προβαίνουσα είς μίαν μεγάλην θυσίαν 

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

Τό δώρον αύτό τής «Εικονογραφημένης» είναι εν αυτο

κίνητου τής φημισμένης μάρκας «Peugeot· αξίας πραγμα

τικής : 4500 δρ. καινουργές καί πολυτελέστατοι·. Τό αϋτο- 
κίνητον αύτό κάθε άναγνώστης μας μπορεί νά τό ίδή είς τό 
γκαράζ αυτοκινήτων του κ. Π. Βλασσοπούλου έπί τής όδοΰ 
Σωκράτους 26.

Κάβε άναγνώστης τής «Εικονογραφημένης» έχει δικαίωμα 
νά άποκόπτη καθ’ εβδομάδα καινά άποστέλλη εις τήν «Διεύ
θυνση· τής Εικονογραφημένης» τό ειδικόν δελτίον συμμετο
χής μέχρις δτου συμπληρωθή ό άριθμός τών $2 δελτίων.

Έντός τοΰ φακέλλου θά ύπάρχη μεθ’ έκάστου «δελ
τίου συμμετοχής» καί τό όνομα καί ή διεύθυνσις τοΰ άπο- 
στέλλοντος. Έκαστον δελτίον πρέπει νά συνοδεύεται άπα- 
ραιτήτως με ενα ΙΟλεπτον άσφράγισχον γραμματόσημον.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΔίΙΡΑ
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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 εις τά δώρά μας, χωρίς 
νά αποστέλλουν δελτία καί γραμματόσημα. ’Εξαιρούνται οί 
γινόμενοι συνδρομηταί κατόπιν βραβεύσεως, οΐτινες ύπο- 
χρεοΰνται νά συμμορφωθούν μέ πάντας τούς άνωτέρω δρους.

*
ΛΥΣΕΙΣ ΤΑΝ ΔΙΑΓΑΝΙΣΜΟΝ ΤΟΥ ΙΖ' ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ

’1. ΘΗΣΕΥΣ.—2.ΉΛΙΑΣ.—3. ΣΙΝΑ.—ζ-1. ΕΑΝ. —5. ΥΣ.— 6. Σ.

Τήν λύσιν ταύτην ορθήν άπέστειλαν οί έξής:
Δημήτριος Παπαδημητρόπουλος, Ξενοφών Μερτζάνης, 

’Ιωάννης Ζαγανιάρης, Άλ. Άνδρικόπουλος, Γ. Ζαγανιάρης, 
Νίτσα Κατωμέρη, Κων. Κούφιος, Άνδριάνα Δελατόρα, Ά. 
Κιάππε, Όδυσσεύς Καλλίνικος, Ματθ. Νικολαΐδης, Μαργαρίτα 
Βλασσοπούλου, Άδ. Μενεγάκης, Κων. Κίννας, Δημ. Σαράβας, 
Σπυρ. Άθανασούλας, Σπυρ. Κ. ΓΙαχής, Νικόλ. Άδαμόπουλος, 
Αγγελική Δ. Βλασσοπούλου, I. Εύρυγένης, Άν. Καρατζάς, 
Εύάγγ. Χατζόπουλος, Δημ. Σαράβας, Κ. Νικολόπουλος ’Ιωάν
νης Πολύχρονης, Γεώρ. Κατινιώτης, Χρ. Κακάίδής, Γεώρ. 
Άνδρικόπουλος.

1. Ματθαίος Νικολαΐδης, μίαν έτησίαν συνδρομήν τής μη
νιαίας «Εικονογραφημένης» καί έν τετράδραχμοι· λαχεΐον τοΰ 
Έθνικοΰ Στόλου.—2. Άγ. Άνδρικόπουλος, μίαν έτησίαν συν
δρομήν τής μηνιαίας «Εικονογραφημένης» καί έν Εγκυκλο
παιδικόν Ήμερολόγιον Βρετοΰ.—3. Σπ. Άθανασούλας, μίαν 
έτησίαν συνδρομήν τής έβδομαδιαίας «Εικονογραφημένης 
καί έν ’Εγκυκλοπαιδικόν Ήμερολόγιον Βρετοΰ.

*
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ (ΠΡΟΣ 5 ΛΕΠΤΑ η λεξις)

“ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ,,. Μηνιαΐον περιοδικόν. Απαραί
τητον διά κάθε Έλληναγραμματοοημόφιλον. Συνδρομή έτη
σία προπληρωτέα δραχ. 3. Τά έκδοθέντα Ιον καί 2»ν φθλλον 
δωδεκασέλιδα, μεγάλου σχήματος καί πλουσίως εικονογραφη
μένα, στέλλονται ώς δείγμα άντί 50 λεπτών είς ασφράγιστα 
γραμματόσημα. Διεύθυνσις: Α. Συγκουριάδης Ρ. R. Άθήναι.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ‘ΑΡΗΣ,,
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

β . ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΜΕΓΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Πυραμίς -f- Οί σταυροί αρχαίος βεός

. -f- . =Έπίρρημα
. . + . . ==Άσυλον πλοίων

. . . + . =Άρχαία ϋ-εά

. . . . 4- .... = θίάθγμα εμπορικόν

Φωνηεντόλιπα 1.-Μ-ΔΝ Γ - Ν.—2. Σ - Β - - Γ-Ζ- Σ 

"Οροι: Λύοεις δεκταί μετά εικοσάλεπτου ασφράγιστου 
γραμματοσήμου μέχρι 30*15  Σεπτεμβρίου. Λύτης ό λύων δύο.

Βραβεία: 1) Δρχ. 12,—,2) Δρχ. 8, — 3-4) τετράδραχμοι· 
λαχεΐον, 5-10) άντιπροσωπεία συλλόγου.

’Αποτελέσματα Α»” Διαγωνισμού : Λαυρίκης Νάκος, Κα

ρατζάς, Ξανθός, Τόμπρου, Κόφας, Νίκας, Καρύδης, Λάρδη, 
Δήμας, Μποΰτος, Πεσταροπούλου.

Τρέξατεεε, Αγοράσατε πάντες λαχεία.

Δήλωσις: Ή κλήρωσις 25λέπτων λαχείων αναβάλλεται 
διά 31ην ’Οκτωβρίου. Άποστείλλατε μίαν δρχ. διά νά γίνετε 
Αντιπρόσωποι.— Σπεύσατεεε, έγγραφήτε συνδρομηταί. Συν
δρομή μηνιαία 25λεπτος.

Διεύϋ-υνσις : Σύλλογον ΓΑρην> Poste Restant. Ά&ήνας. 

Μαυρογεώργην. Δεχόμεθα.—Σύλλογος ·Άρης·.

*
©I ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΑΣ

Β ΣΕΙΡΑ Αριθ. 10.

Τά παιδιά αύτά καπνίζουν, άλλά δέν βλέπουν ένα παπά, 
πού τά παρατηρεί, Τόν βλέπετε σείς;

Λύσεις γίνονται δεκταί μέχρι τής εσπέρας τής μεταπροσε- 
χοΰς Τρίτης ij Σεπτεμβρίου, συνοδευόμεναι ΰφ’ ένός ΙΟλέ- 
πτου γραμματοσήμου καϊ τοΰ σχετικού δελτίου.

: ΔΕΛΤΙΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ :
Β ΣΕΙΡΑ— ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1916• ·

Ά Βραβεία ώρίσθησαν 3 διά κλήρου. Ό πρώτος έξαχθη- 
σόμενος λαχνός θά λάβη ι έτησίαν συνδρομήντής μηνιαίας 
• Εικονογραφημένης» καί τής έβδομαδιαίας έκδόσεως καί έν 
τετράδραχμον λαχεΐον του Έθνικοΰ Στόλου.Ό δεύτερος μίαν 
έτησίαν συνδρομήν τής μηνιαίας «Εικονογραφημένης» καί 
έν Ήμερολόγιον Εγκυκλοπαιδικόν Βρετοΰ. Καί ό τρίτος 
μίαν έτησίαν συνδρομήν τής έβδομαδιαίας «Εικονογραφημέ
νης» καί έν Εγκυκλοπαιδικόν Ήμερολόγιον Βρετοΰ.

ΤΟ ΝΕΟΝ ΜΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ
’Ανάρπαστου εγινε τό προχθεσινόν φύλλον τής «Εικο

νογραφημένης· είς τό όποιον αρχίσαμε τό νέον μας γοητευ

τικόν ανάγνωσμα «Τας αποκαλύψεις τών ξένων Προπα

γάνδων·, ρονφηχθέν κυριολεκτικώς άπό τους άναγνώστας 

μας. Είς τούς τυχόν μή παρακολουθήσαντας άπό τήν αρχήν 

τούς παρέχομεν ιό προηγούμενου φύλλον δωρεάν. Άς τό 

ζητήσουν άπό τά γραφεία μας.

ΣΤΗΛΗ ΕΓΚΡΙΣΕΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑΝ ΑΝΑΓΝΜΤΑΝ
Έκ τής σταλείσης κατά τήν παρελθοϋσαν έβδομάδα ύπό 

τών άναγνωστών τής Εικονογραφημένης» ΰλης, ένεκρίθηοαν 
καί θά δημοσιευθοϋν μέ τήν σειράν των τά επόμενα:

Τξ. Ζ. -Κρίσις· ύπό Τζ. Σεχήρ (έκ τοΰ Τουρκικού).—Στ. 

Αύγουστάκη Γίγας θάμαι», Έλα· (ποιήματα). — Τάκη 

-’Αλλαγές», «Χειμωνιάτικο», «Πρωτοϋ καϊ τώρα» (ποιήματα). 
-Κων. Πεχ «Φιλιά· (ποιήματα). Έπίσης ένεκρίθηοαν καί 

πάντα τά ύπό τών άναγνωστών μας σταλέντα αινίγματα.

τά ΌφΟαλμεκά νοσήματα

Θεραπεύονται έν τή νέα τελεισ κλινική τοϋ ύφΟαλμολόγου 
2πήλιου ι. Χ,αραμή 

Τ. ύφηγητοΰ Όφθαλμολόγου Σχολής Παριοίων κ.λ.χ.
•Αΰ-jrai 27 οδός Μενάνδρου 27 Τηλίφωνον ΰ&4
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