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ΠΟΙΑ Η ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ήπαραίτησις τής Κυβερνήσεως Καλογεροπούλου—πέμ. 

πτης ήδη, άπό τής διά τής παραιτήσεως τοΰ κ Βενιζέλου, 

πρό ένός έτους, ακριβώς τήν αυτήν ημέραν, δημιουρ- 

γηθείσης έκρύθμου διά τήν χώραν καταστάσεως ουδε- 

μίαν σημασίαν δύναται νά έχη έν τή έξελισσομένη εξωτε

ρική πολιτική τής χώρας άπό ενός έτους. Τό γεγονός 

τό όποιον προβάλλει έκ τών αλλεπαλλήλων συμβάντων 

από τής ήμέρας καθ' ήν δ κ. Βενιζέλος, τό δεύτερον ήδη, 

ύπέβαλε ένώπιόν τής Βουλής, έπευφημοίσης μετά τών 

θεωρείων, τήν παραίτησίν του, συνεπεία νέας διαφωνίας, 

άναφυείσης μεταξύ αύτοΰ καί τοΰ Στέμματος, άπό τής 

ήμέρας εκείνης και καθ' δλον τό διαρρεΰσαν μέχρι σήμε

ρον χρονικόν διάστημα, μέ τά τραγικά γεγονότα διά τό 

Κράτος και τό “Εθνος, είνε ή έμμονή τοΰ Στέμματος, 

έξασκοΰντος τό δικαίωμα τοΰ ύπερτάτου αρχοντος τής 

χώρας, εις μίαν ώρισμένην και έν δλαις ταϊς λεπτομε- 

ρείαις αύτής κεχαραγμένην πολιτικήν. Καί τήν εμμονήν 

είς τήν πολιτικήν ταύτην, ούτε αΐ καταθλιπτικαί πιέσεις, 

ούτε ή διά τής νότας τής 8 'Ιουνίου κατάργησις τών Κρα

τικών ελευθεριών, ούτε οί παντοϊοι έξευτελισμοί, ου; 
ύπέστη έκτοτε ή Ελλάς, ούτε αί έναντίον τοΰ Στέμματος 

επιθέσεις μερίδος τοΰ Ελληνικού καί συσσώμου τοΰ 

’Ανταντικοΰ τύπου, ούτε τό κίνημα τοΰ κόμματος τών 

Φιλελευθέρων, κατώρθωσαν νά κλονίσουν καί νά μετα

βάλουν. Ό Βασιλεύς τής Ελλάδος έμμένει είς τήν πολι

τικήν, ήν έχάραξεν αύτός δ “Ιδιος, στηριζόμενος έπί δεδο

μένων άναμφισβητήτων καί άδιαφιλονεικήτων. Αύτό δέ 

ακριβώς πρέπει νά προσέλκυση τήν προσοχήν τοΰ Έλλη- 

νικοΰ λαοΰ, ύπέρ πάσαν παραίτησίν Κυβερνήσεως καί 

ύπέρ παν άλλο γεγονός. ίίάντα ταΰτα άποτελοΰν λεπτο

μερείας. Εκείνος, ό όποιος καί θά έσκέπτετο άκόμη σή

μερον, οτι ό Βασιλεύς, διαχειριζόμενος τήν πολιτικήν τοΰ 

Κράτους Του, ώς διαχειρίζεται αύτήν πράττει, παρά τό συμ

φέρον τής πατρίδος,θά έ'πρεπε νά χαρακτηρισθή παράφρων 

Ουδέποτε άλλοτε βασιλεύς Κράτους, ύπέστη τόσας τα

πεινώσεις. ύβρίσθη τόσον άπό τούς ξένους, καί ούδέποτε 

άλλοτε βασιλική καρδία ήσθάνθη τόσον άλγος καί τόσην 

οδύνην δί 8σας τό Κράτος Του ύπέστη καταπιέσεις. Ού

δέποτε άλλοτε Στέμμα έφερε τόσας άκάνθας, δσας τό 

Στέμμα τής 'Ελλάδος, είς τήν κεφαλήν τοΰ Βασιλέω: 

Στρατηλάτου Της Άλλ’ ολαι αΰταί αί δοκιμασίαι, αί 

ύβρεις καί αί συκοφαντίαι δέν κατώρθωσαν νά παρεκ

κλίνουν, ούτε κατά κεραίαν τήν πολιτικήν τοΰ Στέμματος. 

'Ο Βασιλεύς έμμένει, βράχος ακλόνητος, εργαζόμενος μ ό

νον διά τ ό συμφέρον τής ‘Ελλάδος, διά τό συμ

φέρον τοΰ Κράτους Του. Διότι <5 Βασιλεύς Κωνστανιΐνος 

είναι Βασιλεύς τής καρδίας όλων τών Ελλήνων, είναι ό 

Βασιλεύς, τόν όποιον έπόθησεν ή έλληνική παράδοσις 

καί έξύμνησεν δ ελληνικός θρύλλος, είναι Βασιλεύς δ 

όποιος έχει τάς χρυσωτέρας σελίδας εις την 'Ελληνικήν 

ιστορίαν. Καί είς Βασιλεύς, μέ δλα αύτά είς τό ενεργητικόν 

Του, δέν κλωτσά τό Στέμμα Του καί δέν υποσκάπτει τόν 
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θρόνον Του χάριν πείσματος καί διά νά άρέση είς τρίτους 

Οταν δέ τά πράγματα είναι τόσον καθαρά καί τόσον 

ξάστερα, τό καθήκον δλων τών 'Ελλήνων έκείνων, οί 

όποιοι αισθάνονται πόνον διά τήν πατρίδα των, είναι να 

συσπειρωθούν πέριξ τοΰ θρόνον καί νά ένισχύσουν τόν 
Βασιλέα είς τό έργον Του. Αύτό πρέπει νά γίνη καί 

μάλιστα έπρεπε νά έχη γίνη πρό πολλοΰ ήδη. Ολα τά 

άλλα αν δέν πρέπη νά χαρακτηρισθονν μέ τόν βαρύν 

χαρακτηρισμόν τής άντιπατριωτικής πολιτικής, βλάπτουν 

έν πάση περιπτώσει τήν κεχαραγμένην εθνικήν τοιαύτην.

ΤΟ ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Ή λήξασα έβδομάς παρουσιάζει σημαντικήν δρά- 

σιν άμφοτέρων τών έμπολέμων ομάδων εις δλα τά 
πολεμικά μέτωπα, πλήν τοΰ Ρωσογερμανικού μετώ
που, δπου επικρατεί στασιμότης επιχειρήσεων, εκτός 
μεμονομένων τινών συγκρούσεων, αναπόφευκτων με
ταξύ δύο αντιμέτωπων στρατιών. Εις τό δυτικόν μέτω
πον τά ηνωμένα Άγγλογαλλικά στρατεύματα εξακο
λουθούν τήν επιθετικήν αύτών ένέργειαν έναντίον τών 
γερμανικών στρατευμάτων, καί ιδίως εϊς τούς βορείους 
τομείς τοϋ μετώπου, τούς ευρισκομένους καί)’ δλην 
τήν έκτασιν τής παρατάξεως τοϋ ’Αγγλικού στρατού. 
Αΐ έπιθέσεις αύται τών "Αγγλων, άποσκοποϋσαι τήν 
παρεμπόδισα' ίου Γερμανικού ’Επιτελείου, δπως με
ταφέρω στρατεύματα εϊς αλλα μέτωπα, έστέφδησαν 
ύπό διαδοχικών επιτυχιών, αϊτινες, καθώς βεβαιοϋσιν 
οΐ στρατιωτικοί κριτικοί, ούδεμίαν γενικωτέραν σημα
σίαν έπι τής έξελίξεως τοϋ άγώνος εϊς τό δυτικόν μέ
τωπον δύνανται να έχωσιν. Ή σημαντικωτέρα δράσις 
παρουσιάζεται εϊς τό Βαλκανικόν μέτωπον κα! Ιδίως 
εις τό Ρουμανικόν τοιοϋτον, Τά ηνωμένα Γερμανο- 
βουλγαρικά στρατεύματα κατώρθωσαν νά επεκτείνουν 
τό μέτωπον των έντός τού Ρουμανικού εδάφους κα! 
νά περισφίγξουν τήν Ρουμανικήν στρατιάν τοϋ Βου- 
κουρεστίου, τής οποίας ή θέσις έχει περιέλθει εϊς 
άρκετά δύσκολον σημεΐον.

Ή άγγελθεϊσα προχθές εισβολή τμήματος στρατού 
έκ τής Ρουμανικής στρατιάς τοΰ Βουκουρεστίου έντός 
τού Βουλγαρικού εδάφους παρά τό Ρουχτσούκιον, ού
δεμίαν σημασίαν στρατιωτικήν έχει και κατ’ ούδέν 
δύναται να συμβάλη εϊς τάς έπιχειρήσεις τών Ρουμά
νων, καθόσον, δπως βεβαιοϋν οι στρατιωτικοί κύ
κλοι, άποκοπείσης τής μεγάλης έπι τοΰ Δουνάβεως 
γεφύρας, ήτις συνέδεε τάς δύο δχθας αύτοΰ διά σιδη
ροδρομικής γραμμής, τό εϊσβαλόν έντός τού Βουλγα
ρικού εδάφους τμήμα τοΰ Ρουμανικού στρατού, άπο- 
μονωθέν τελείως, κινδυνεύει άπό στιγμής εϊς στιγμήν 

νά αΐχμαλωτισθή. ΙΙερί ταχείας έπισκευής τής κατα- 
οτραφείσης γεφύρας, ούδεΐς δύναται νά γίνη λόγος, 
καθόσον ή γέφυρα αΰτη, ευρισκόμενη έπ! τού πλατύ
τερου σημείου τού Δουνάβεως, διήκει έκτός τοΰ πο
ταμού κα! έπ! έκτάσεως ελώδους αμφοτέρωθεν τής 
κοίτης τού ποταμού εϊς μήκος είκοσι χιλιομέτρων. 
Άφ’ ετέρου ή στρατιά τοϋ Μάκενσεν εξακολουθεί 
,ηέζουσα τήν Ρουμανικήν στρατιάν, τήν μαχομένην, 
εις τά παρά τό Έρμανστάτ Ρουμανικά σύνορα. Συν
ολικός αΐιέκτών διαφόρων μετώπων τελευταίοι πλη- 
ροφορίαι, άναφέρουν δτι άμφότεραι αί εμπόλεμοι 
ομάδες έντείνουν τάς προσπάθειας των δπως κατωρ- 
θώσουν κα! καταγάγουν έπιτυχίας πριν ή έπέλθη ό 
χειμών, δστις ήδη ήρχισεν εϊς τά βόρεια μέτωπα κα! 
σταματήση άναγκαστικώς τάς έπιχειρήσεις.
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ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΙΑΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Ό άνθρωπο; κρύβει καί όλίγην Νερωνικήν ψυχήν μέσα 

του καί, ποιό; όλίγον ποιός πολύ, όλοι εϊμεθα Νέρωνες απέ
ναντι μιάς πυρκαίάς, ποΰ καταστρέφει δ,τι μέ επιμονήν καί 
αδιάλειπτου εργασίαν δημιουργεί ό άνθρωπος, άλλά καί ποΰ 
ένθουσιάζει καί μεθφ μέ τήν φλόγα καί ιιέ τούς σπινθήρας 
ποϋ σκορπά πρός τόν ούρανόν. Αύτό απέδειξαν οϊ ’Αθηναίοι 
κατά τήν προχθεσινήν πυρκαίάν, δπου είχαν συρρεύσει άπό 
τά πέρατα τής πρωτευούση;, σύν γυναιξί καί τέκνοις, διά νά 
θαυμάσουν τήν μανίαν τοϋ καταστρέφοντος πυράς, διά νά έν- 
τρυφήσουν πρό τής μεγαλόπρεπείας τοϋ θεάματος τών πύρι
νων γλωσσών καί τοϋ τριζοβολήματος τών καιομένων αντικει
μένων. Καί άπεδείχθη άκόμη μίαν φοράν, δτι τίποτε δένείναι 
ένθουσιωδέστερον, μεγαλοπρεπέστερον καί συγκινητικιότερον 
τοΰ θεάματος μιάς πυρκαίάς. Καί δταν τά πράγματα συμβαί
νουν κατ’ αύτόν τόν τρόπον, δέν έχομεν δίκαιον νά κατακρί- 
νωμεν καί νά άναθεματίζωμεν τόν δυστυχή εκείνον Νέρωνα, 
ό όποιος φαίνεται δτι έκλειε πολύ αίσθημα μέσα είς τήν 
ψυχήν του.

Καί επειδή έγινε λόγος διά τήν προχθεσινήν πυρκαίάν, άς 
εϊπωμεν καί μερικά πράγματα διά τά μέτρα ποΰ λαμβάνονται 
πρός καταστολήν της. Ούδέποτε έλήφθη σοβαρά μέριμνα 
άπό τού; αρμοδίους διά τό ζήτημα αυτό μ’ δλα τά νεώτερα 
μέσα καί τάς αυτοκίνητους αντλίας ποϋ έκομίοθησαν άπό τήν 
Ευρώπην. Πρέπει δέ νά τονισθή, δτι τό νερό δέν είνε τό μο
ναδικόν καί αποτελεσματικόν μέσον διά τήν κατάσβεσιν μιάς 
πυρκαίάς. Δέν είναι δέ αρκετόν τό νά άναπανώμεΟα έπί τοϋ 
γεγονότος, ότι δέν συμβαίνει συχνά πυρκαϊά. Έχομεν πικρόν 
πείραν, ότι τάς περισσότερός φοράς, αί όλίγαι έκείναι 
που συμβαίνουν, ευρίσκουν τήν ευκαιρίαν νά προξενήσουν 
μεγάλας καταστροφάς. "Ας μελετηθοΰν τά συστήματα τών 
πυροσβεστικών υπηρεσιών τής ’Αγγλίας καί τής ’Αμερικής 
καί άς έφαρμοοθοΰν καί έδώ.

"Αχ I αύτός ό πλανόδιος ’Αθηναίος πωλητής I Δέν άφίνει 
καμμίαν ευκαιρίαν νά τοϋ ξεφύγη καί δπου τήν ευρίσκει 
κατωρθώνει νά έπωφεληθή. Δι’ ότι δήποτε γεγονός σχημα- 
τισθή μία συγκέντρωοις ολίγων ανθρώπων, ό άθάι ατος αυ
τός βιοπαλαιστής Οά κόμη τήν έμφάνισίν του, προβάλλων 
πότε τό σακκουλάκι τοΰ πασσατέμπου, πότε τό πανεράκι τών 
κουλουριών, πότε τό καλαθάκι μέ τά κάστανα, τά φιστίκια, 
τά αμύγδαλα. Προχθές τό βράδυ κατά τήν ώραν ποΰ είχαν 
ύψωθή αί ούρανομήκεις φλόγες τής πυρκαίάς παρά τόν στα
θμόν τοΰ σιδηροδρόμου Αττικής καί τά πλήθη τών περιέρ 
γων καί τών διψώντων τό τραγικόν θέαμα είχαν συρρεύσει 
νά τό απολαύσουν, μαζί μέ τά σχόλια τών περιέργων, ήκού- 
οντο καί αί φωναί δλων αυτών τών βιοπαλαιστών νά διαλα- 
λοϋν τό εμπόρευμά τους.

Ποιός θά τό πίστευε, ότι μιά λέξις 'Ελληνική, γεννηθείσα 
είς ήμέρας θορυβώδους εκλογικού σάλου, μιά λέξις ένΰυμί- 
ζουσα θυελλιύδεις συνεδριάσει; τής Βουλής, ταραχάιδεις 
ήμέρας συλαλλητηρίων, ορθογραφίαν τοϋ επαρχιακού τύπου, 
καί προεκλογικούς λόγου;, θά έπολιτογραφεΐτο άπό τήν Γαλ
λικήν ’Ακαδημίαν; Καί δμως. Ή λέξις φαυλοκρατία έχρειά- 
σθη είς τούς Γάλλους διά νά χαρακτηρίσουν μίαν έποχήν. 
Καί τήν πήραν καί τή; έφόρεσαν οί αθάνατοι τό Γαλλικόν 
ένδυμα, μέ τό όποιον θά φιγουράρη είς τό Γαλλικόν λεξικόν 
του λοιπού. Φαυλοκρασί! Είναι ή νέα λέξις μέ τήν δποίαν 
θά χαρακτηρίζουν καί οί Γάλλοι τόν πυρήνα πέριξ τοΰ 
οποίου ήγωνισθη έπί τόσα έτη ή Έλληνική πολιτική. ’Αθά
νατε Ελληνικέ ΛαέI

Αύτό τό κέντρον τοϋ τηλεφώνου πάλιν αύτάς τάς ήμέρας 
ξεχαρβαλώθηκε. Ή παρεμβολή τής λογοκρισίας τό έκαμεν 
άνω - κάτω καί αί δεσποινίδες του ρίχνουν έπάνω είς τήν αιτίαν 
αύτήν δλας τάς αργοπορίας καί τάς ανωμαλίας. Χρειάζεται 
νά περιμένετε τρεις καί τέσσαρες ολόκληρες ώρες, διά νά κα
τορθώσετε νά συνεννοηθήτε μέ τό πρόσωπον ποΰ έπιθυμείτε 
καί αν τό κατορθώσετε, πάλιν πρέπει νά είσθε εύχαριστημέ- 
νοι. Έπί τέλους είναι άδύνατον νά καταλάβουν τά λεπτοφυή 
αύτά πλάσματα, πού διευθύνουν τάς κινήσεις τών διαφόρων 
φις έπάνω είς τό τηλεφωνικόν ταμπλώ, είναι άδύνατον νά κα
ταλάβουν, ότι κάθε άλλο είναι παρά παιχνίδι καί σκοτωμός 
καιρού ή δουλειά αύτή. Άς τίς προσκαλή τό κουδούνι τοϋ 
βλακός συνδρομηυοΰ καί άς πέφτη ό αριθμός δσο θέλει έπά
νω εις τόν πίνακα. Αύτές τό κουτσομπόλεμά τους νά τελειώ
σουν καί τίς ερωτικές των περιπέτειες νά αφηγηθούν. Άν 
μείνη καί λίγος καιρός—πράγμα σπάνιον—τόν διαθέτουν διά 
τήν δουλειάν. Άν δέν μείνη, τόσο τό καλλίτερο γι’ αύτές καί 
τόσον τό χειρότερον διά τούς συνδρομητάς.

Ένας άνεμος νεωτερισμού ήρχισε νά πνέη ύπέρ τήν πρω
τεύουσαν, μέσα είς τούς τόσους άλλους ανέμους ποΰ ή πολι
τική καί ή πολεμική κατάστασις εξαπολύει ύπέρ τάς κεφαλής 
τών δυστυχισμένων κατοίκων της. 'Ιδρύονται τέσσαρα νέα 
ευρωπαϊκά κέντρα είς τήν οδόν Σταδίου, είς τά όποια δέν 
θά ακούεται πλέον τό άπαίσιον «κτάου» τού ταβλιού καί 
δπου οί συμπολϊται δέν Οά έξαντλοΰν τά πολεμοχαρή αισθή
ματα των εί; τήν πρέφαν καί είς τό μπεζίκι. Κάτι μεταξύ 
ζυθοπωλείου, εστιατορίου, καφενείου καί ζαχαροπλαστείου, 
δπου ό κουρασμένος καί ζαλισμένος άπό τήν δουλειάν ’Αθη
ναίος θά εύρίσκη ευχάριστους στιγμάς άναπαύσεως, μέσα είς 
μίαν κομψήν σάλαν μέ πλούτον φωτισμού καί έπιπλώοεως. 
σερβιριζόμενος άπό θελκτικές κοπέλλες μέ γυμνά μπράτσα, 
σφιχτοδεμένο σώμα καί κόκκινα χείλη. Κάτι παρόμοιον μέ 
τά ‘Αμερικανικά καϊ τά Αγγλικά μπάρ.

Καί άλλην μίαν φοράν έγένετο απόπειρα έγκλιματίσεως τοΰ 
είδους αύτοΰ καταστημάτων, άλλ’ό Έλλην, πού εννοεί νά τά 
έξευτελίζη δλα, τά έκλεισε μέ τήν άποχήν του άπό αύτά. Άς 
εύχηθώμεν ή δεύτερα απόπειρα νά είναι πλέον ευτυχής.

Ο ΡΕΤ.

ft
ΔΕΙΛΙΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

Σ’ ΕΚΕΙΝΗ ΠΟΥ ΣΒΥΣΕ
Κάποιο ψιθύρισμα διακόπτει τή σιωπή — κάποιο παθητικό 

κρυφομίλημα τριγύρω μου λαλεΐ: Σύ είσαι; στό τοίχο κάποια 
σκιά φαντάζει. Άκούω τή καρδιά μου νά κτυπή. δυνατά καί 
μέ βλέμμα φοβισμένο τή σκιά παρατηρώ.

Νά ή σκιά αναδεύεται καί στής πόρτας τό γυαλί τό δάκτυλο 
ελαφρά κτυπά. Άνοιξε ή πόρτα διάπλατη. Θεέ μου 1 Νόμισα 
πώς είδα τό χαμόγελο σου, έμορφη νιά ποϋ σέ πιθυμώ, παρ
θένα τών ονείρων μου. Μίλησε, θέλω ν’ ακούσω τή μελωδική 
σου τή φωνή.

Σύ είσαι ή σκιά της; σύ είσαι, ψυχή, πού πέταξες; ... σύ. 
ποΰ τριγύρω μου δλα τά ξυπνάς; Όχι... Ό ήλιος έξω λάμ
πει. Τά χελιδόνια ψάλλουν κι’ δ άνεμος στά νέα φύλλα 
άναστενάζει.

Τά λούλουδα ανθίσανε μαζύ κ’ ή άμυγδαλιές. Πάλι όσοι 
αγαπάνε στούς κάμπους θέ νά τρέξουνε, νά στεφανώσουν τή 
ψυχή ποϋ λαχταρά γι’ αύτούς . . .

Ή φύσις δλη χαίρεται κι’ δλα μοσχοβολάνε. Ή άνοιξις. 
Τό φώς. Τριγύρω στό βουνό πράσινο απ' τή χλόη, κάποιο 
κοπάδι άκούεται. . . ντίν, ντίν, πάλι βουίζει.. ·

Ή σκιά πάλι αναδεύεται κι’ ένφ άπό φώς δλα πλημμυρί
ζουν, έγώ, δ δύστυχος, στή νύχτα μου απομένω.

Ψυχή, πού μέ πότισες χαρά, ποϋ μέ τά χείλη σου νέα πνοή 
μού φύσησες, ποΰ πήγες ;

Κάτι μέ σφάζει καί ή καρδιά μου μετρφ τίς ατέλειωτες 
μέρες τής μοναξιάς μου. Γιατί νά ξανανθίσουν τά λουλούδια; 
γιατί παντού ζωή καί φώς;

Θέλω τό κοιμητήριο . . . θέλω τό φύλλωμα τών κυπαρισ
σιών, πού καθισμένος μές τό δειλινό ό γκιώνη; λυπηρά τρα- 
γουδεϊ.. . Σύ επέταξες μακρυά, σέ κόσμους άγνωστους, χα
μένη μές τό Άπειρο. Χαμένη ; Όχι. Νά, σέ βλέπω δώ κοντά 
μου, νά ή Σκιά σου . -

Πεθαμμένη, φίλη μου, ποΰ ή δυστυχία μου σέ καλεϊ. Έξω, 
δλα τραγουδούν. Έγώ, κλαίω καί στούς λυγμούς μου μιά 
φωνή ξεσπά:

Διπλομοναξιά'■ ΔιπλομοναξιάΓ γ. α. πρατςικας
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(Συνέχεια άπό τα προηγουμβνον) Τδ χρονικό τής Μόδας.

Μία μέρα γυρίζοντας τό βράδυ σπίτι του γιά φαί, 
έμεινε έκπληκτος, βλέποντας τή Φανή νά παίζη χαρτιά 
μ’ έναν ανθρωπάκο, τόν όποιον δέν κατώρθωσε νά 
άναγνώρίση αμέσως. Μόλις όμως τόν έπρόσεξε, δέν 
μπόρεσε νά κρατήση μιά φωνή έκπλήξεως — ό θειος 
Σεζαίρ I

Ό θείος του, χωρίς νά παρατήση τά χαρτιά, μόλις 
άκουσε τόν άνεψιό του, μέ τήν πιο φυσική απάθεια 
τοϋ άπήντησε.

— Βλέπεις, δέν στενοχωριοΰμαι καθόλου. Παίζω 
τό μπεζίκι μου μέ τήν ανεψιά μου.

Μέ τήν ανεψιά του!
Καί ό Ζάν, ποΰ φρόντιζε νά κρατήση μυστική άπό 

δλον τόν κόσμον αυτήν του τήν ένωσι! Δέν τοΰ άρεσε 
καθόλου αύτή ή οϊκειότης τοΰ Σεζαίρ μέ τήν ερωμένη 
του. Πρό πάντων δμως οί πόντοι ποΰ τοΰ πετοΰσε 
ό θεϊος του, τή στιγμή ποΰ ή Φανή απασχολείτο νά 
έτοιμάση τό φαί τόν έκαναν άνω κάτω.

— Τά συγχαρητήριά μου, μικρούλη μου... Τί θαυ
μάσια μάτια... Τί μπράτσα... Θαυμάσιο κομμάτι.

Καί τό χειρότερο είναι, δτι δ έξοχος αύτός θείος, 
δταν έκάθισαν στό τραπέζι, άρχισε νά συζητή τά οίκο- 
γενειακά τους

'Ο λόγος τοΰ ταξειδιοΰ του ήταν μιά έξόφλησις 
κάποιου δανείου, ποΰ είχε κάνη άλλοτε σ’ ένα φίλο 
του, δ όποιος άπέθανε. ‘Εννοείται, δτι αύτά τά λεπτά 
τά είχε πιά ξεγράψει καίτοι ήταν δκτώ χιλιάδες φράγκα 
καί άν ό συμβολαιογράφος του δέν τοΰ έγραφε -ενα 
γράμμα, εις τό όποιον νά τοΰ άνέφερε τόν θάνατον 
τοϋ φίλοι1 του καί τήν εκ τής διαθήκης του πληρωμήν 
τοΰ χρέους, ώρισμένως ό αγαθός Σεζαίρ δέν θά 
άπησχολεΐτο ποτέ γι’ αύτές τις δκτώ χιλιάδες φράγκα. 
Έν τούτοις δέν άργησε νά άποκαλύψη, δτι ή πραγμα
τική αφορμή τοΰ ταξειδιοΰ του ήταν ή υγεία τής μητέ
ρας τοΰ Ζάν.

— Ναί, καϋμένο μου παιδί. Ή υγεία τής μητέρας 
σου, είναι ή αιτία τοΰ ταξειδιοΰ μου... Είναι κάμπο
σος καιρός, ποΰ δλο καί αδυνατίζει καί κάποτε κάποτε 
χάνει καί τό μνημονικό της. Δέν θυμάται τίποτα. 
Ξεχνάει άκόμη καί τά ονόματα τών παιδιών της. 
Αύτό κανείς άκόμη δέν τό ξέρει έκτος τής Ντυβόνης, 
ή όποια μ’ έκανε νά ταξειδεύσω καί νά έλθω στό 
Παρίσι γιά νά ρωτήσω τόν κ. Μπουσερίο γιά τήν 
κατάστασι τής δυστυχισμένης μητέρας σου, τήν όποιαν 
ένοσήλευεν άλλοτε.

— Στήν οικογένεια σας, είχατε ποτέ κανένα τρελλό; 
Τόν έρώτησε ή Φανή, μέ ένα ύφος ποΰ θά έπερνε ό 
σοβαρώτερος γιατρός. Αύτό τό ύφος ήτανε τοΰ Γκουρ- 
νερί, ένός άπό τούς ένδοξους ερωμένους ποΰ είχεν 
άλλοτε.

— Ποτέ, κανένα, τής άπήντησε ό Σεζαίρ, μ’ ένα 
μειδίαμα. Άλλά ή τρέλλα ή δική μου ήτο πάντως 
ευχάριστη στις κυρίες καί δέν έσκέφθηκαν ποτέ νά μέ 
κλείσουν στό φρενοκομείο.

Ό Ζάν τούς έκύτταζε καί τούς δυό εκνευρισμένος. 
"Υστερα άπό τή μεγάλη λύπη, ποΰ τοΰ έφερε ή δυσ
άρεστος εϊδησις, δέν μπορούσε νά άκούη αύτή τή 
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γυναίκα νά μιλάη γιά τήν μητέρα του μέ τήν άσεβή 
άθυροστομία της καί νά κάνη κριτική γιά τήν άρώ- 
στειατης, στρίβωντας ένα τσιγάρο! Καί ό άλλος, αύ
τός δ φλύαρος, ποΰ σαλιαρίζοντας μέ τήν ερωμένην 
του, έλεγε ολα τά οικογενειακά μυστικά τους!

—Ά ! τόν βλάκα .... Κι’ αύτή ή πρόστυχη !....
Σιγά, σιγά δ θειος του εξιστόρησε δλη σχεδόν τή 

ζωή του. Γεμάτος χαρά, γιά τά λεπτά ποΰ θά έπερνε, 
είχεν αποφασίσει νά άγοράση ένα μεγάλο κτήμα, 
άλλά δέν έπρεπε νά τό μάθη κανείς πριν γένη.

— Ούτε ή Ντυβόνη, θείε μου; τόνήρώτησε ή Φανή 
χαμογελώντας.

—“Α! Δέν κάνω τίποτα χωρίς νά τό ξέρη ή Ντυ
βόνη. "Αλλως τε, γιατί νά μην τό μάθη; Θά ήτανε 
ευτυχής νά ξαναφτιάζω τήν περιουσίαν τών Καστλέ, 
άφοΰ έγώ τήν κατέστρεψα.

Ό Ζάν έτρεμε ολόκληρος. Άραγε ό θείος του θά 
άρχιζε τώρα νά έξομολογηθή τά δλέθρια σφάλματά 
του; Νά διηγηθή δλην αυτήν τήν ιστορίαν, ποΰ παρ’ 
δλίγον νά καταστρέψη δλόκληρη τήν οίκογένειά τους;

Ευτυχώς δ Σεζαίρ, άπό τή μεγάλη του άγάπη γιά 
τή γυναίκα του, άρχισε νά μιλάη γι’ αύτήν. Αύτή τοΰ 
είχε χαρίσει τήν ευτυχία, καί ήτσν τόσον έμορφη......
Ά! τόσο ωραία φτιασμένη... "Εβγαλε άπό τό πορ
τοφόλι του μία φωτογραφία κάρτ-ποστάλ καί τήν 
έδειξε στή Φανή.

— Νά, κύτταξε, ανεψιά μου. Σύ ποΰ είσαι γυναίκα 
θά καταλάβης πόσον αξίζει.

Αύτή τή φωτογραφία δέν τήν άφινε ποτέ άπό 
πάνω του.

Ή Φανή, άπό τις κουβέντες ποΰ έκανε, ό Ζάν γιά 
τή Ντυβόνη, καί άπό τις συμβουλές, ποΰ τοΰ έγραφε 
στά γράμματά της, τά γεμάτα μητρικόν φίλτρον, καϊ 
γραμμένα μέ τόν άτολμον γραφικόν χαρακτήρα της, 
μέ τά μεγάλα καί τρέμοντα ψηφία, τήν ένόμιζε μία 
γρηά χωριάτα άπό τούς συνηθισμένους τύπους τής 
επαρχίας. Άλλά έμπρός σ’ αύτό τό έμορφο πορτραϊτο 
έμεινε μέ άνοιχτό τό στόμα.

Αύτό τό ωραίο πρόσωπο, μέ τις λεπτές καί ευγε
νικές γραμμές, μέ τό άνάστημα τό γεμάτο μεγαλείο 
καί χάρι γιά μιά έπαρχιώτισα 35 ετών ήταν κάτι ποΰ 
δέν μπορούσε νά τό φαντασθή.

— Πράγματι, είναι πολύ ωραία. Έπρόφερε σιγά 
ένώ έδάγκανε τά χείλια της άπό έκπληξι ποΰ έκρυβε 
τή ζήλεια τής γυναίκας, ποΰ ένφ θαυμάζει τήν έμορ- 
φιά της, βλέπει μία άλλη έμορφη δσο δέν τήν έφαν- 
τάζετο. (Ή συνέχεια είς τό προσεχές).

I. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΙΣ
ΛΙΔΑΚΤΟΡ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡ
Έπΐ 13 δτη έν ΒερολΙνω έκπαιδενβείς. Υφηγητής έπΐ τριετίαν έν τφ 
Πανεπιστημίφ Βερολίνου. Συνεργάτης τον Γυναικολογικοΰ Περιοδικού 
Βερολίνου. Διευθυντής τής Γυναικολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου 

Βερολίνου έπΐ πενταετίαν.
8-11 π.μ. - 3-6 μ. μ. ΑΘΗΝΑΙ, Ζήνωνος 6*

Ολίγα; ημέρας πρό τής τελέσεως τοΰ μυστηρίου υπο
γράφεται τό γαμήλιου συμβόλαιον, είτε είς τό συμβολαιο
γραφείου, είτε είς τό σπίτι τής νύμφης. Είς τήν Οευτέραν 
περίστασιν παρίστανται όλα τά ενδιαφερόμενο πρόσωπα και 
επακολουθεί γεΰμα. Πρό τής υπογραφής τοΰ συμβολαίου 
πρέπει νά έχουν συζητηδή όλα τά περιουσιακά ζητήματα 
καί νά έχουν λυ&ή. Μία οίαδήποτε, έστω και ή παραμι
κρή απόκρυψις τών αληθινών οικονομικών συνθηκών, ύπό 
τάς όποιας γίνεται ό γάμος, είμπορεί νά έχη τρομερά επα
κόλουθα, διότι κανείς δέν ανέχεται φυσικά νά τόν κοροϊ
δεύουν. Μέσα είς τάς άλλας προετοιμασίας, ποΰ γίνονται είς 
τό μεταξύ τοΰ γάμου καί τών αρραβώνων διάστημα κανο
νίζεται καί τό μαρκάρισμα τών λευκών ενδυμάτων. Τώρα 
τελευταία έχει επικρατήσει ή_ συνήθεια νά μαρκαρίζωνται 
τά ασπρόρρουχα τής συζύγου μέ τό αρχικόν τοΰ δνόματός 
της καί τό αρχικόν τοΰ επιθέτου τοΰ συζύγου καί τά 
λευκά τοΰ σπιτιού, όπως τά τραπεζομάντυλα, ή πετσέτες 
κλπ. μαρκαρίζονται μέ τ' αρχικά τοΰ ονόματος καί τοΰ 
επωνύμου του. Έν τούτοις μερικά σπίτια προτιμούν είς τά 
λευκά τοΰ σπιτιού νά βάζουν μόνον τ’ αρχικά τού μικοοϋ 
ονόματος τής συζύγου καί τοΰ συζύγου. Επίσης υπάρχει ή 
συνήθεια είς 'πολλά μεέρη νά^μαρκάρωνται καί μέ τ’ αρχικά 
μόνον τών επωνύμων τών συζύγων. Καί έρχεται τώρα ή 
τελετή τοϋ γάμου. Κατά τήν τέλεσιν τού μυστηρίου όλοι 
οί προσκεκλημένοι φέρουν επίσημον ένδυμα, οί δέ στρα- 
ιωτικοί τήν μεγάλην τους στολήν. Ό γαμβρός οφείλει 

επίσης νά φέρη επίσημον ένδυμα μέ λευκήν γραβάταν. Τά 
λευκά γαντια είναι επιβεβλημένα είς τόν γαμβρόν, τόν πα- 
ράνυμφον καί τόν πατέρα τής νύμφης. ΟΙ άλλοι προσκε
κλημένοι ήμποροΰν νά φορούν γάντια πέρλ. Ή άνάγκη 
όμως είναι πάντοτε ανάγκη καί μπορεί νά παραστή κανείς 
είς τόν γάμον καί |λέ ρεδιγκόταν. Άλλ’ άς έλθωμεν τώρα 
είς τό φΰλον μας. II τουαλέττα τής νύμφης δέν Οά μας 
άπασχολήση βέβαια. Είναι λευκή καί κανονίζεται πάντοτε 
άπό τήν μόδαν. Αί κυρίαι και αί δεσποινίδες πρέπει νά 
φορούν ανοικτά φορέματα καϊ λευκά γάντια. Αί ήλικιωμέ- 
ναι κυρίαι ήμπορούν νά μή φορέσουν ανοικτό τό κορσάζ.

Μετά τήν τελετήν άλλοι παραθέτουν άπλοΰν γεύμα είς 
τους συγγενείς καί άλλοι συνηθίζουν νά διοργανώνουν χορόν, 
Άν παρατεθή γεύμα, ή νύμφη λαμβάνει θέσιν μεταξύ τοΰ 
πατρός της καϊ του πενθερού της, έχουσα τόν πρώτον αρι
στερά. Ό γαμβρός κάθεται απέναντι μεταξύ τής μητέρας 
του καί τής πεθεράς του. Πολλοί όμως καθίζουν τόν γαμ
βρόν καί τήν νύμφην παραπλεύρως μέ νέους καί νέας δεξιά 
καί αριστερά. Καί έν τοιαύτη περιπτώσει, οί γονείς κάθουν- 
ται απέναντι. Ό πατέρας τής νύμφης έχει δεξιά του τήν 
μητέρα τοϋ γαμβρού καί ό πατήρ του δεξιά του τήν μη
τέρα τής νύμφης. Ή νύμφη σερβίρεται πρώτη έξ όλων 
τών κυριών, όσον ήλικιωμέναι καί άν είναι. Αί προπόσεις 
πρέπει νά είναι άπλαΐ. Οί νεόνυμφοι ποτέ δέν απαντούν 
αλλ' αντ' αύτών οί πατέρες των. Συνήθως την υπέρ τών 
νεονύμφων πρόποσιν φέρει ό πατέρας τού γαμβρού. Ό 
χορός — όταν άποφασίζεται νά γίνη — ανοίγεται άπό τό 
ζεύγος τών νεονύμφων, ή άπό τήν νεόνυμφον χορεύουσαν 
μέ ένα τών κεκλημένων, εις τόν όποιον οφείλεται εξαιρε
τική τιμή. Έν τοιαύτη δέ περιπτώσει, ό δεύτερος χορός 
ανήκει είς τόν σύζυγόν της- la μονοαινε

Πως τρώγονται τά φρούτα.

Ή φράουλες, τα μούρα, τά φραγκοστάφυλα παρατίθενται 
μέ λεπτή ζάχαρη καί τρώγονται μέ μικρό κουταλάκι. Τά 
κεράσια τρώγονται έν πρός έν, κρατούμενα άπό τοϋ μίσχου, 
τόν δέν πυρήνα πτύετε ήσύχως έντός τής χειρός, κεκλει- 

σμένης ώς χωνίον. Ομοίως τρώγονται καί τά δαμάσκηνα· 
εκτός όταν είνε μεγάλα καί τότε κόπτονται είς δύο καί 
τρώγονται μέ μαχαίρι καί πηρούνι. Τά σύκα κόπτονται είς 
τέσσαρα μέ τό μαχαίρι, χωρίς ν' άποχωρισθώσιν εντελώς 
τά τεμάχια" αφαιρείται δέ τότε ό πολτός τοΰ καρπού καί 
τρώγεται μέ τό πηρούνι. Αχλάδια καί μήλα κόπτονται είς 
τέσσαρα μέ τό μαχαίρι καί τό πηρούνι, έπειτα δέ ένώ κρα
τείτε τό τεμάχιον μέ τό πηρούνι, διά τής άριστερας χειρός, 
ολίγον άνωθεν τού πινακίου, τό καθαρίζετε μέ τό μαχαίρι 
διά τής δεξιάς καϊ τέλος κόπτετε τό καθαρισθ'εν τεμάχιον 
έπΐ τού πινακίου. Τά ροδάκινα κόπτονται μέ τό πηρούνι 
και τό μαχαίρι είς δύο ή είς τέσσαρα, άναλόγως τού μεγέ
θους" αποσπάτε τόν φλοιόν έκάστου τεμαχίου καί τό τρώ
γετε μέ τό πηρούνι άφού τό βουτήσητε είς τήν ζάχαρίν. 
Τά βερύκοκα δέν καθαρίζονται, άλλά κόπτονται εις δύο μέ 
τό πηρούνι καί τό μαχαίρι καί τρώγονται μέ τό πηρούνι. 
Τά καρύδια, τά φουντούκια καί τά αμύγδαλα θραύονται διά 
τού καρυοθραύστου καί τρώγονται διά τής χειρός. Τά στα
φύλια, τά όποια παρατίθενται εις άκεραίους βότρυς συνο
δεύονται καί μέ έν άργυρούν ψαλίδιον διά νά κόπτη τις όσον 
θέλει, έκκοκίζονται δέ αί ραγές καί τρώγονται άνά μία διά 
τών δακτύλων οί μή Οέλοντες νά καταπίνουν τούς σπό
ρους καί τούς φλοιούς, τούς άποπτύουν ήσύχως έντός τής 
χειρός των, χωνοειδώς κεκλεισμένης. Αί βανάναι λαμβά- 
νονται μέ τήν άριστεράν χείρα" διά δέ τής δεξιάς μέ τό 
μαχαίρι σχίζετε τόν φλοιόν είς τέσσαρα μέρη κατά μήκος" 
αποχωρίζετε δέ τόν έσω καρπόν, τρώγετε μέ τό μαχαίρι 
καί τό πηρούνι. ΙΙορτοκάλια καί μανδαρίνια καθαρίζονται 
μέ άργυρούν ή χαλύβδινου μαχαίριον. 'Υπάρχουν επίτηδες 
έπ'ι τούτω ιδιαίτερα μαχαίρια. Αί χωρισθεΐσαι φέται κρα
τούνται μέ τους δακτύλους ή διά πηρουνίου ή κοχλιαρίου 
μέ μακράν ρύγχος. Υπάρχουν δέ καί μαχαίρια μέ τρεις 
όδόντας καί άργυραν λεπίδα, μέ τά όποια καθαρίζουν τά 
πορτοκάλια, άφαιροΰν τους σπόρους και τά τρώγουν. Τό 
πεπόνι τρώγεται κοπτόμενον μέ μαχαίρι καί μέ πηρούνι.

Ό καφές ώς απολυμαντικόν.

[Ίροτοΰ τής γράφω: «Δ” άγαπώ^ 

μοΰκανε κόρτε—μέ κνττοϋοε— 

καί δταν μέναμε οί δυό 

μοΰ μίλαγε καί μοΰ γελονοε.

Λαμβάνετε καφέν καβουρντισμένον καί άλεσμένον, τόν 
όποιον καίετε. Ό καπνός του ένεργεΐ δραστικώτατα κατά 
τών προϊόντων τής σήψεως, ζωικής ή φυτικής προελεύσεως. 
Διά τοΰ μέσου τούτου έξαφανίζεται τάχιστα ή άπό τών απο
χωρητηρίων προερχομένη κακοσμία. 'Επίσης άπολυμαίνον- 
ται,άσφαλέστερον παντός άλλου μέσου, οί θάλαμοι τών ασθε
νών. Ή αντισηπτική του χρήσις γίνεται είς τά κυνήγια, 
όταν ταύτα πρόκειται νά μεταφερθώσι μακράν καί πρόκειται 
νά ΰποστώσι ταξείδιον ήμερων. Έν τή περιπτώσει ταύτη 
έπιπάσσετε διά κόνεως καφέ τό κυνήγιον, κατορθώνοντες 
οΰτω’νά τό διατηρήτε έπΐ πολλάς ήμέρας.

ΠΡΟΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΡΑ
Μα τώρα κουτής τ&γραψα, 

δέ ϋέλει να μέ βλέπη-_ 

καί δταν τή ρωτώ γιατί, 

μοΰ λέει, πώς δέν πρέπει.'

ΤΑΚΗΧ

ΜΕΓΑ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ

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



ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤ1ΚΩΤΑΤΟΝ

(Σννέχιια άπό τό προηγούμενο*

ΕΝ AI ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΛΙ ΕΝ ΑΟπΝΑΙΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ ΤΟ ΠΡΟΣΟΠΙΚΟΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΠΑΡΗΚΟΑΟΥθΗΣΕ ΤΗΝ ΔΡΑΣΙΝ ΤΟΝ

Έσκοτείνιασε τότε, καί ό Γκράν άναψε τήν λάμπα του 
Μόλις είχε προφθάσει νά ϊδή είς μίαν πολυθρόνα έναν άν
θρωπον Βεμένον.

—"Εχει γούστο νάναι δ φουκαράς δ Ρέτ" είπε.
— Τδ δποϊον κινδυνεύει’ συνεπέρανεν δ Νίκος.
— Μή χάνουμε καιρό’ έπανέλαβεν δ Γκράν. Είναι δεν 

είναι δ Ρέτ, κινδυνεύει μιά φορά, οποίος κι' άν είναι. 'Εμπρός!
'Επήρε τδ βουβό και έκτύπησε μέ δύναμιν. Ή πλάκα 

αναποδογύρισε καί δυδ-τρεϊς πυροβολισμοί απήντησαν.
Ό Γκράν καί δ Νίκος είχαν σκύψει και ήκουσαν τόν 

δοΰπον τοΰ μολυβιού, ποΰ έσφηνώθηκε είς τι χώμα. Επρό- 
τειναν τά πιστόλια των καί έπυροβόλησαν καί αϋ’οί.

Τρεις τέσσαοες πυροβολισμοί ποΰ έπρόδιδαν χέρι συγχι- 
σμένο άπό τόν τρόμο άπήντησαν είς τους πυροβολισμούς 
κύτους και συγχρόνως ένας υπόκωφος κρότος, όμοιος μ ’ ε
κείνον ποΰ άφίνει μία πόρτα άνοιγοκλίνουσα μέ βίαν, ακού- 
σΟηκε Έπειτα, τήν όλιγόλεπτον αύτήν ταραχήν διεδέχθη 
σιγή βαθεία- Ό Γκράν καί ό Νίκος. άποφασ:σμέ·.οι μέ κάθε 
θυσίαν νά σώσουν τόν άνθρωπον ποΰ είδαν καί ποϋ έφαν 

Υψώθηκα εΐς τά νύχια τών ποδών μου 
πρά τοΰ κιγκλιδωτον παραθύρου καί 
διέκρινα μέσα εΐς το ήμίφως τοΰ δωμα
τίου τόν συνταγματάρχην νά άσχολή- 
ται <1ς διαφόρους Αναλύσεις χημικάς.

ταζοντο Οτι διέτρεχε κίνδυνον, προσπαθούσαν νά εΰρουν ένα 
μέσον νά σκαρφαλώσουν έως τήν οπήν έκείνην ποΰ έχαινεν 
έπάνω από τά κεφάλια τους μέ τό πέσιμο τής πλάκας.

Οί τοίχοι τής υπονόμου δέν μάς βοηθούν καθόλου, 
Νίκο, ν’ άνέβωμεν, εΐπεν ό Γκράν είς τον σύντροφόν του. 
Έλα δώσε μου τούς ώμους σου ν' άνέβω καί ρίχνω μιά 
καρέκλα έπειτα εσένα.

Ό^Νίκος ύπήκουσε, βιαζόμενος νά δή ποϋ θά τελείωνεν 
αύτή ή περιπέτεια, ποϋ τόν εΐχεν άποσπάσει άπό τήν μα- 
καριότητα_,τοΰ ρουφήγματος τοϋ «μεγαλείου του» I 'Αλλ' 
ένώ ήτοιμάζοντο^μιά φωνή βραχνιασμένη λίγο άκούσθη- 
κεν άπό έπάνω νά προσκαλή :

— Γκράν, Γκράν, έλα^ γιάαονομα^ τού θεοΰ κι'έλυωσα 
έδώ πάνω.

— Μωρέ είχες δίκηο, άνέκραξεν ό Νίκος, άποτεινόμενος 
πρός τόν Γκράν, δ κ Ρέτ είναι. Δέν άκοϋς τή φωνή του;

Αλλ δ Γκράν, σάν νά μή έδιδε προσοχήν είς τάς έξη- 
γήσεις τοϋ Νίκου, πάτησεν έπάνω είς/τό;βόυβον ποϋ εύρέ- 
θη, καί χάρις εις τό γυμνασμένο σώμα του, είχε σκαρφα- 
λώσει ήδη έπάνω είς τούς$ώμους τοϋ σωφέρ, φωνάζων :

— Ρέτ, έσύ είσαι ; Κουράγιο κι ’ ερχόμαστε.
— ’Ελάτε, έλάτε γρήγορα, είμαι κατάμονος, άπήντη

σεν από έπάνω ό δεσμώτης.
Καί έως ίτου τελειώσει ό διάλογος αύτός, ό_Γκράν καί δ 

Νίκος εύρίσκοντο είς τό πλακόστρωτου υπόγειον έμπρός είς 
τόν Ρέτ.
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— Γκράν, δώσε μου ένα τσιγάρο, νά ζήσης, πεθαίνω.
— Μωοέ καί στον τάφο ακόμη δ ίδιος θα είσαι, αλιτήριε, 

οέν κυττάς τά χάλια σου μόνο τσιγάρο θελεις ;
—Έλα βρέ Γκράν. έλα κ' έχω να καπνίσω, ξέρω κΓ έγώ 

άπό πότε;
Ό Γκράν έβγαλε τήν πέτσινη σιγαροθήκη του, ή δποία 

είχε πικράν πείραν τής έπιθέσεως τών δακτύλων τοΰ Ρέτ, τοϋ 
πρόσέφερεν 'ένα τσιγάρο, άναψε κΓ αύτός άλλο ένα καί μέ 
τήν βοήθειαν ένός μαχαιριού, ποϋ τού έδωκεν ό Νίκος, τόν 
άπηλευθέρωσεν άπό τα σχοινιά ποϋ τον είχαν δεσμευμένο.

Έν τώ μεταξύ δ Νίκος είχε βγάλει απο τήν τσέπη του 
τό «μεγα/εϊον» του καί τό άναψε. 'Αλλ' έξαφνα, σάν μιά 
αιφνίδια σκέψις νά πέρασεν άπό τον νούν του, έφερε τό χέρι 
στήν ρεμπούμπλικά του καί φώναξε:

— Μωρέ τό αυτοκίνητο, πού τάφίσαμε μπρος τό θέατρο 
τοΰ Άρνιώτη ;

Κ' έσπευσε άναζητών τήν έξοδον νά πεταχτή έξω.
— Έλα δώ, έλα δώ, τού φώναξεν ό Γκραν. Τό πολύ 

πολύ νά τώβρη κανένας σωφερ καί νά τό δδηγήση στην
πιάτσα. "Αλλος κανένας φόβος δέν υπάρχει. 
Κλέπτης γιά νά τό πάρη μια φορά οέν τό παίρ
νει. Μόνο χωροφύλακας θα τό έπαιρνε, άν δέν 
είχαν άποστολή τά όργανα αύτά αστυνομίας 
έδώ στήν Αθήνα, νά κοιμώνται τήν νύχτα 
πλάϊ στις πόρτες.

— ΙΊάμε ; εΐπεν δ Ρέτ. Έγώ άρκετά έκατσα 
έδώ μέσα. Θέλω καί λίγον άερα τώρα. Καί 
σείς οέν πιστεύω νά θέλετε νά μείνουμε περισ
σότερο. Καιρός γιά εξηγήσεις έδώ μέσα δέν 
είναι. Δουλειά καμμιά αύτή τήν στιγμή στό 
ύπόγειο δέν έχουμε. ΙΙάμε.

— Άπό πού θα φύγουμε; ρώτησεν δ Γκράν. 
Αύτή ή διαβολότορτα είναι κλεισμένη καί 
άμπαρωμένη άπ' έξω. Πάλι άπό τό υπόγειο θά 
περάσουμε, σάν τυφλοποντικοί;

— Έλάτε δώ, έλάτε δώ, τούς εΐπεν δ Ρέτ 
μειδιών. θά φύγουμε άπ’ έκεϊ πού έφυγαν 
κ’οί φίλοι, πού μοϋ κουβάλησες άπό τήν 
υπόνομο.

— Δέν λές καλλίτερα μάς έκουβάλησανΐ αύτοί; προσέθε- 
σεν ό Γκράν.

Ό Ρέτ διηυθύνθη πρός τό φωτέϊγ, πού εύρίσκετο κοντά 
είς τόν τοίχο, έσκυψεν άπό πίσω του σάν κάτι νά ζητή. Οί 
δύο φίλοι του τόν ήκολούθησαν. Μετά όλιγόλεπτον αναζή- 
τησιν ό Ρέτ αφήκεν ένα θριαμβευτικόν έπιφώνημα. Τό δά
κτυλό του εύρίσκετο έπί τής κεφαλής ένός μεγάλου καρφιού.

— Τί διάβολο κάνεις αύτοΰ ; ρώτησεν ό Γκράν.
Ό Νίκος είχε σκύψει καί αύτός άπό έπάνω τους καί πα

ρατηρούσε μέ περιέργεια, άφίνοντας πυκνές τούφες καπνού 
νά βγαίνουν άπό τήν πίπα καί άπό τό στόμα του^ Ό Ρέτ 
έπίεσε τήν κεφαλήν τοΰ καρφιού, τό όποϊον δέν ήτο παρά 
ένα μυστικόν κουμπί, καί ένα διάφραγμα μέσα στόν τοίχο, 
άόρατο έως τώρα, υποχώρησε.

—Έλάτε, φώναξεν δ Ρέτ καί προχώρησε πρώτος.
Οί άλλοι τόν ήκολούθησαν καί εύρέθησαν μέσα σ ’ ενα 

σκοτεινό διάδρομο. Μόλις πρόφθασε νά περάση δ Νίκος καί 
ή μυστική θύρα έκλεισε μ' ένα υπόκωφο κρότο. Φαίνεται, 
ότι κάποιο μυστικό της κουμπί είχε πιεσθή άκουσίως καί ό 
τοίχος έπανήλθεν είς τήν προτέραν του κατάστασιν.

— Σταθήτε, εΐπεν δ Γκράν καϊ έφώτισε μέ τό ηλεκτρικό 
του φαναράκι τόν διάδρομον. Καί τώρα έμπρός.

Έπροχώρησαν έπ’ άρκετόν και οι τρεις και σέ λίγα λε
πτά εύρέθησαν εϊς ένα είδος έξόδου μέ τρία σκαλοπάτια.

—ΤΩ I καί τώρα πού βρισκόμαστε, κύριοι; ρώτησεν όΡέτ.
(Ή αυν4χ·ι*  ·1ς το πρόσεχες;.

# ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ
ΚΑΤΙ ΤΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ

Μίαν ήμέραν ό διευθυντής τής Αστυνομίας Κέρκυρας 
'Αριστοτέλης Σερεμέτης, εύρίσκετο είς το γραφείον τοΰ 
Άρμοστού, δίδων άναφοράν επί τών συμβάντων τού παρελ
θόντος εικοσιτετραώρου. Μεταξύ τών άλλων, ανεκοίνου είς 
τόν Αρμοστήν, ότι, χωρικός τις έκ τής κώμης Σταυρού, 
πατήρ δυο τέκνων (βρεφών), έρριψε ταΰτα μέσα εϊς ενα 
λέβητα ζέοντος ύδατος. Τό γεγονός έκεΐνο είχε τότε κατα
ταράξει την Κέρκυραν ολόκληρον, άλλ' εις τό τέλος άπε- 
δείχθη ότι ό βρεφοκτόνος πατήρ είχε παραφρονήσει.

'Επί τή άναγγελία ταύτη δ Αρμοστής Ούάρδος έξεμάνη 
καί έζήτησε νά κρεμαστή άμέσως ό βρεφοκτόνος. Κατά τήν 
στιγμήν έκείνην είσήλθεν είς τό γραφείον του δ Σολωμός, 
ό όποϊος ίοών τόν ‘Αρμοστήν, τόν ηρώτησε διατί είναι 
τόσο εξημμένος. Ο Αρμοστής αφηγούμενος είς τόν ποιη
τήν τό συμβάν τοϋ εΐπεν Ίταλιστι :

— Qui’Sto delilto inaudito fu commesso da un 
UOStl'O greCO καί έτονισε τάς δύο τελευταίας λέξεις. Ήτοι, 
τό κακούργημα αύτό συνετελέσθη απο ένα "Ελληνά σας.

Καί ό Σολωμός τοΰ άπήντησε :
— Si! Greco! Ma prinio anclie nell delitto.
"Ητοι «Ναί Έλληνος 1 Άλλά πρωτεύοντος καί είς αύτό 

άκόμη τό κακούργημα» !

Ε A Α
Αέν είν ζωή, Ξανθοϋλα μον, έτούτη πον περνούμε, 

αχ! είν βασανιστήριο, ζωή μαρτυρική, 

οτό χρόνο πιά πατήσαμε κι άκόμα δέ μπορούμε 

γλυκό φιλί ν' άλλάξονμε, οάν άγαπητικοί.

"Ακου ϊΐ λέει, άγάπη μου, κάποιο παληό τραγούδι
• θέλει τοϋ ήλιου χάϊδεμα κι αυγής θέλει δροσιά, 

γιά νά χαρή ήλιότροφο τό ζηλευτό λουλούδι, 
γιατί άλλοιώς μαραίνεται άπ1 την άπελπιοιά ....

Των λονλονδιώνε μοιάζουμε κ' εμείς — γλυκεία Σανθυΰλα, 

αχ ! ναί, και πριν τό άνθος μας γιά πάντα μαραθή, 

έλα μαζί νά σμίξουμε νά νοιώθουνε δροοονλα, 
τά φλογισμένα χείλη μας κοντά τή χαραυγή.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ
«

ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Σ'ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
— Αί έφημερίδες τοΰ Λονδίνου πληροφορούνται άπό τήν 

Κοπεγχάγην, ότι άνεκαλύφθη είς τό Aal'illUS μία όργάνω- 
σις, άποτελουμένη από πλείστους Δανούς μεγαλεμπόρους. 
Σκοπός τής όΓγανώσεως αύτής είναι ή εισαγωγή μεγάλης 
ποσότητος έμπορευμάτων είς τήν Γερμανίαν καί ιδίως τρο
φών. Αί ’Αγγλικά·, έφημερίδες πληροφορούνται, ότι μόλις 
έγινε γνωστή ή όργάνωσις αύτή, συνελήφθησαν, ένας έμπο- 
ροβιομήχανος καί ένας ανώτερος ύπάλληλος τοΰ σιδηροδρό
μου ώς κυριώτεροι παράγοντες. Ό σιδηροδρομικός εΐχεν 
άναλάβει νά προμηθεύη είς τήν όργάνωσιν ψεύτικες άδειες 
τής οιευθύνσεώς του εξαγωγής προϊόντων, διά τά τελωνεία.

— Είς τήν Bale συνέρχεται λίαν προσεχώς συνέδριον 
όλων τών έν Έζ.βετία Γερμανικών συλλόγων. Σκοπός τοΰ 
συνεδρίου είναι ή σύμπηξις ενώσεως κεντρικής τών Έλβε- 
τογερμανικών εταιριών, μέ πρόγραμμα τήν διατήρησιν τοΰ 
Γερμανοελβετικοΰ πνεύματος καί τής Γερμανοελβετικής 
κολτούρ.

— Αί έφημερίδες τής Βιέννης αναγράφουν την εϊδησιν, 
δτι δ ύπουργός τών Εσωτερικών τής Αυστρίας ιίιρισε, μέχρι 
νεωτέρας διαταγής, τό ποσόν τής εβδομαδιαίας παροχής 
βουτύρου καί λίπους δι έκαστον άτομον είς 150 γραμμάρια 
διά τούς έργάτας, τούς έργαζομένους είς βαρείας εργασίας. 
Τά παιδιά, πού άγουν ήλικίαν κατωτέραν τοϋ ένός έτους, 
δέν έχουν δικαίωμα νά λαμβάνουν τίποτε. Διά τά παιδιά άπό 
1—3 έτών ώρισε μερίδα 60 γραμμαρίων «βδομαδιαίως.

ΚΑΙ ΑΠ' ΟΛΑ
— Α! Γαλλικα! έφημερίδες αναφέρουν τό έξής περίερ

γον γεγονός, τό όποιον ελαβε χώραν είς τάς Βερσαλλίας. 
Ένας βοΰς, δραπετεύσας άπό τόν σιδηροδρομικόν σταθμόν 
τού Chantiers, έφθασεν είς τήν πόλιν καί είσήλασεν εΐς ενα 
από τά μεγαλείτερα μέγαρα τής κεντρικωτέρας όδοΰ. Άνέ- 
βηκεν ήσυχα- ήσυχα καί αθόρυβα τήν σκάλαν καί έφθασεν 
είς την μεγάλην αίθουσαν, δπου έδίδετο έκείνην τήν στι
γμήν μέγα δεϊπνον. Ο βούς έρριξεν ένα περίεργον βλέμμα 
είς τούς παρακαθημένους είς τήν τράπεζαν, πήρε λίγους με- 
ζεοες από τά διάφορα πιάτα, καί έπειτα, μ' ένα κομμάτι 
ψωμί είς τό στόμα, πήδησεν άπό τδ παράθυρο κάτω.

— Δέν είναι μόνον οί κάτοικοι τών Αθηνών, ποϋ τρα
βούν μαρτύρια μέ τήν ζάχαριν. "Οπως γράφουν α'ι ΙΙαρισι- 
ναί έφημερίδες, καί οί κάτοικοι τής Γαλλικής πρωτευούσης 
τραβούν τά ίδια καί περισσότερα, διότι καί εϊς τήν Γαλλίαν 
σπανίζει τό γλυκόν αύτό προϊόν. Καθημερινώς δέ ή Παρι
σινή Αστυνομία έχει ενα σωρό ιστορίες μέ τούς παντοπώ- 
λας, τούς πολίτας καί τούς εμπόρους ζακχάρεως.

ί

Πώς αλλάζουν οί καιροί! 

πέρα, πέρα μέ μανία, 

δέν άκοϋς νά άντηχή 

παρά : ·Σέ μισώ Γαλλία· ’

Ο ΠΕΙΡΑΣΜΟΙ«
μάθω γιά ποιόν λόγον δέν συζη- 

ΓΑΛΛΙΑ
"Ητον μία έποχή 

πον οέ τούτη τη γωνία 

πέρα, πέρα άντηχοϋσε 

ένα : νΖτμω ή Γαλλία·.

ΕΥΘΥΜΑ
Ό βλάξ. — Ήθελα νά 

τεϊς ποτέ μαζύ μου.
Ό έξυπνος. — Θέλεις νά μάθης ; "Ακούσε: "Οταν δέν 

είσαι σύμφωνος μέ τήν γνώμην μου, λυπούμαι γιά λογα
ριασμό σου- κα! όταν είσαι σύμφωνος, άρχιζω νά ανησυχώ... 
γιά τον έαυτόν μου I

— Σείς οί ιατροί, τί εύτυχείς ποΰ είσθε..........
— ’Αλήθεια, κυρία μου......... Έν τούτοις πεθαίνουμε

καϊ μεϊς.
—*Α  ! σ' αύτό έσεϊς φταίτε, γιατί άμα τύχη καί άρρω- 

στήσετε, προσκαλειτε συνάδελφόν σας νά σάς θεραπεύση I

Είς τό πλημμελειοδικείου — ‘Ο κατηγορούμενος — είναι 
ένας κατηγορούμενος διά δευτέραν φοράν—οτι κτυπάει τήν 
γυναίκα του.

' Ο πρόεδρος.—Δέν ντρέπεσαι νά φέρεσαι έτσι βάναυσα 
στή γυναίκα σου ;

— Νά σας πώ, κύριε πρόεδρε. Τό λάθος δέν είναι δικό
μου. Είμαι ζηλότυπος γιατί την άγαπώ πολύ.............Είναι
βλέπετε, ή καρδιά μου που χτυπάει !

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΕΞ1Σ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΙΝΑΙ

= Η ΜΗΧΑΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ =
Χωρίς δίαιταν ή παχυσαρκία θεραπεύεται lOO’/j.—Οί ισχνοί 
παχαίνουν.—Οί κοντοί ψηλώνουν.—Οί ραιβοσκελείς, κυφοί, 
σκολιωτικοί γίνονται αρτιμελείς.—Ή ατονία τών εντέρων, 
τοΰ στομάχου, τής καρδίας, ή άρτηριοοκλήρωοις καϊ αύτή ή 
Νευρασθένεια, θεραπεύονται μέ τά θαυματουργά μηχανήματα 
τοΰ περίφημου Σουηδού καθηγητοΰ Ζαντερ.

0Ρ80ΠΕΔ ΚΟΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΘΕΡΑΠΕΤΠΚΟΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΑΦΗ

ΙΑΤΡΟΥ — ΜΑΘΗΤΟΥ ΤΟΥ ΖΑΝΤΕΡ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 2 - ΤΗΑΕΦ. 1087

8 —12 π.μ. και 3—7 Ί, μ.μ, πλήν Κυριακών.

7



*

Η Μ ΗΤΗ Ρ'ΒΑΣΙ ΑΙΣΙΑ.—“Άοκνος καίζάκούραστος ήξΒασίλισσα, r 
μέσα βΙςΓτόν£σάλον καί τήν τρικυμίαν, χούί δέρνει τήν πατρίδα · 
μας, βύρίσκβι ,ίώρας διά τήν συνέχισιν}ζτής άγαύοεργού της 
ένεργείας. Προχθές άκόμη, κατέβηκεν είς τόν Πειραιά, διά νά ι 
λπιθεωρηση τό;Ζάννειον νοσοκοαβίον. Πρό όλίνων ή μερών 14 
συνέπηξε νέον πατριωτικόν σύνδεσμον τών Έλληνίδων, μέ 
σκοπόν Αγαθοεργόν. Καί διαρκώς μεριμνφ καί φροντίζει δια 
τήν ποόοδον καί τήν άνάειτυξιν όλων τών σωματείων, τών 

Οποίων είναι ή Ιδρύτρια καί Α κινητήριος μοχλός.

ΜΕΪΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΙΡΑΝ.—Είναι γνωστή ή Απόπειρα τών Βενιζελιχών έναντίον τής Γαλλικής 
πρεσβείας, μέ τόν είδεχύή σκοπόν νά προκαλέσουν έπέμβασιν τών ξένων, Αδιαφορούντες αν 
συσσωρεύσουν κινδύνους έναντίον τής πατρίδος. Μετά τήν Απόπειραν ταύτην Αχίβιβοούη 
Αμέσως άγημα έκ τού Γαλλικού πολεμικού <ΜπρουΤξ» τό όποίον έξακολουθεΤ φρουρούν τό 

πρεσβευτικόν μέγαρον.

Α Π Ο Ο,ΤΙ ΓΙΝΕ

ΠΟΥ ΝΑ ΤΟ ΕΦΑΝΤΑΖΕΤΟ.— Παρ’ δλην τήν τράγε 
όμως νά μή γελάση κανείς. Πού νά τό έφαντάζετο ό 
χωρίς λέβητας, ρυμουλχούμενον άπό συμμαχικά x 
κίνημα. Τώρα Αναπαύεται μέσα είς τιμητικήν φρον

Η AMAZON. - 'Ολίγον «60 τή? ί· 
νίας .1? μίαν δημοαΙαν;έορτήν, ή 
βλλοις «Ιναι καί δ.ινή Ιχπ.ύτρια 
τιχής ΑψΕ8ος, μ.γολοπρ.πή? <1?

έπΐ τοϋ όνμσεν

τήν όποίαν ένέχει τό πράγμα, δέν μπορεί 
ηςδ Τρικούπης, δτι τό ύωρηκτόν <*Υδρα», 
, όά προέβαινεν είς ένα τόσον «γενναΐον» 
μαχ. πολεμικών, κατάλληλον διά μουσείον.

πολέμου τής Ρουμα- 
«βρίο, ή όποία συν τ'οίς 
ίυοα κάτωύεν ύριαμβ^υ- 
Πμά της, τελεία Αμαξών 
» "If.

ι ΓΥΡΩ ΜΑΣ

ΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΑΙ ΤΩΝ ΖΕΠΠΕΑΙΝ.—Ανυπολόγιστοι είναι αί ζημίαι, αί 
προξενηύεϊσαι είς τήν Ρουμανικήν πρωτεύουσαν Απο τήν έπίύεσιν 
έναντίον της γερμανικών Ζέππελιν. 'Ολόκληροι συνοικίαι μετεβλήδη- 
σαν είς άχνίζοντα έρείπια, δπως τά παριστανόμενα ύπό τής Ανωτέρω 
εϊκόνος, καί όλόκληροι οίχογένειαι, συνηθισμένοι είς τήν εύμάρειαν, 
γυρίζουν είς τούς δρόμους μέ τό ρούχα, μέ τά όποια εύρέθησαν τήν 

τραγικήν στιγμήν.

ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ.—Ιδού Από τί Απαρτίζονταιτά στρατεύματα τής ’Εθνι
κής Άμύνης, τά στρατολογούμενα άπό τόν άπόστρατον Λαπαύιώτην καί άποστελλόοενα είς 
ένίσχυσιν τών στρατευμάτων τοϋ στρατηγού Σαράϊγ. Παιδάκια, μαύητονρια Γυμνασίου, πού 
ύά τραπούν »1ς άτακτον φυγήν είς τό πρώτον άκσουσμα τού τηλεβόλου, χωρίς νά έχουν 

ίδεαν τού πολέμου, έλκυσύέντα Απο τήν λάμψιν τού άφύόνως σκορπιζομένου χρυσού.



ΔΗΜΟΥ ΒΡΑΤΣΑΝΟΥ
Ο ΑΝΗΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΓΟΛΓΟΘΑ

(Συνέχεια άπό το προηγούμενοι)

Τό μεσημέρι πάλιν καί ιό άπόγευμα ιήν έπερϊμενε, πότε 
άπ’ έξω άπό τήν καμπίνα καί άλλοτε είς τό περιστύλων διά 
νά τήν συνοδεύσπ, προτείνων είς αύτήν μιά πάστα ή ένα 
«άπεγιτίφ·, άλλ’ άποκρουόμενος πάντοτε.

Έν τω μεταξύ, άπό τήν πρώτην ημέραν, δλοι οί υπάλλη
λοι της’Τραπέζης είχαν άντιληφϋή τήν άποχώρησιν τοϋ 
Γαμψού καί τήν πρόσληψιν τής Μίτσας.

— Ανθρώπινό κρέας μυρίζει- έλεγε ό ένας είς τόν άλλον.
Καί άπό τήν ίδιαν ημέραν ήρχισε δι' αυτήν ένα βασανι- 

στήριον αληθινόν.
— Χρυσή μου μαμζέλ, δώσατε μου τάς Προεξοφλήσεις· τής 

έλεγε τό ένα γραφεΐον.
— Πάρτε με άργότερα' εργάζεται μέ άλλο γραφεΐον· 

άπαντοΰσε εκείνη.
— Άχ νά σάς πάρω, μά πώς;
Ή Μίτσα έκλεινε τήν γραμμήν.
Άλλοτε πάλιν άπό τίς εξωτερικές γραμμές τήν έπείραζαν.
— Μά γιατί δέν άπαντφ τό γραφεΐον σας; τήν έρωτοΰσαν.
— Τί νά σάς κάμω, κύριε ; Δέν είχα γραμμήν άλλην άπαν

τοΰσε.
—Έχετε τρεις γραμμής. Πώς δέν έχετε γραμμήν; ,
— Μά είργάζοντο. Ελάτε έδώ νά ίδήτε· άντιπαρετήρει.
— Νά έλθω, αλήθεια; Τό λέτε μέ τήν καρδιά σας;
Έκλεινε πάλιν τήν γραμμήν καί τόν άφινε μάρμαρο.
Δέν έλειπαν, έννοεϊται, καί οί χυδαίοι. Ένας τμηματάρχης 

Υπουργείου, ό όποιος είχε ξετρελλαθή μέ τήν φωνή της, τής 
έζητοΰσε τόν προϊστάμενον τής ’Αλληλογραφίας τής Τραπέ- 
ζης κ. Κοντόν, έπιμόνως.

— Μά δέν ήλθε άκόμη. κύριέ μου' τοϋ είπε.
— Δώσατέ μου σάς είπα τόν κ. Κοντόν· ξαναλέγει εκείνος.
— Μά χριστιανέ μου, στό χέρι τόν έχω τόν Κοντόν νά σάς 

τόν δώσω; ΙΙαρετήρησε ή Μίτσα.
Εϊς άπάντησιν ό χυδαίος υπάλληλος τής έκαμεένα καλαμ

πούρι σόκιν, τό όποιον ύπώπτευοεν εκείνη καί έκλεισε τήν 
γραμμήν.

Άλλοι πάλιν ήρχιζαν νά φλερτάρουν, νά ζητούν να «γνω- 
ρισθοΰν κΓ άπό κοντά», νά «πάνε καμμιά βόλτα· καί οΰτω 
καθεξής.

Ένα πρωί τής έπεσε ό άριθμός τής Διεκπεραιωσεως.
—Έλά! Έμπρός· είπε.
— Καλημέρα μικρούλα μου· είπε μιά φωνή γυναικεία.
— Καλημέρα σας. Τί άγαπάτε; ήρώτησε.
— Καλοπερνάτε βλέπω. Ώτομομπίλ. Συντροφιά....
— Δέν σάς εννοώ' είπε ή Μίτσα.
— Είσαι μόνη;
— Ναί.
—Έρχομαι. “Εχω νά σοΰ πώ πολλά.
Μετ’ όλίγον ήνοιξεν έλαφρά - ελαφρά ή πόρτα τής καμπί

νας καί έχώθηκε μέσα μιά πεταχτούλα, μέ κάτι μάτια φωτιές. 
Ήτον ή Κάκια ή δακτυλογράφος,, ποΰ έφευγε^ τό μεσημέρι 
μέ τήν βροχήν καί τής έπήρε τόν άέρα ό Ντιντής.

Ή Μίτσα, μέ τό άκουστικόν είς τό αυτί, χωρίς ν’ άφήση 
τήν δουλειά της, έστράφη όλίγον καί μόλις τήν είδε συνω- 
φρυώθη. 'Εκείνη έτρεξε κοντά της, τήν αγκάλιασε καί τήν 
έφίλησε.

— Σερίκα μου, άγάπη μου· τής είπε. Δέν ξέρεις πώς σ' άγα
πώ. Δέν μπορώ νά σοΰ παραστήσω. Έτσι, πώς νά στό πώ. 
Άπ' τήν πρώτη στιγμή ποϋ σέ είδα ... Θυμάσαι; Τήν ημέρα 
ποΰ έφεύγατε μέ τόν κύριο Νντιντή ... Ποΰ άκουσα τή φωνί- 
τσα σου ... μιά συμπαθητική φωνοΰλα ...

Ήτον χείμαρρος ακάθεκτος είς ταντρέσσες καί διαχύσεις. 
Άλλ’ ή Μίτσα δέν έπαιρνε άπό τέτοια. Έπρόσεχε περισσότε
ρον είς τήν δουλειά της, παρά είς τά κομπλιμέντα αύτά, άπαν- 
τώσα μέ ένα χαμόγελο ή μέ μιά κίνησι τής κεφαλής.

— ’Αλήθεια. Ακούσε· τής είπεν έξαφνα ή δακτυλογράφος. 
Απάνω ή άλλες θά σέ φάνε άπό τή ζήλεια τους. Πάνε νά 
σκάσουνε.

— Γιατί; ήρώτησεν ή Μίτσα, στραφεΐσα άποτόμως καϊ καρ- 
φώνουσα τά μεγάλα γαλανά μάτια της έπάνω της. Ποιές άλλες;

— Τά κορίτσια τής Διεκπεραιωσεως- είπεν έκείνη.
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- Καί τί τούς έκαμα έγώ ; ήρώτησε μέ ζωηρόν έκπληξιν; 
Είς άπάντησιν ή Κάκια έχαμογέλασεν ύπουλα καί έπιασε 

τήν μαύρη ποδιά της.
—Έλα ντέ· τής είπε. Έχει βουίξει ή Τράπεζα.
— Δέν σας έννοώ’ είπεν ή Μίτσα.
— Αί, καλά. ΚΓ έγώ θά φρένιαζα νά μούπαιρνες τό αγόρι 

μου- είπεν ή Κάκια. Μά έγώ δέν ιόν θέλω οϋιόν τόν γυναι- 
κωτόν. Ξέρεις τί ρίξιμο μούχε κάνει έμένα; Μά .... ρρρρτ· 
Δέν σφάξανε. Αύτός είναι...

— Καλέ ποιός; ήρώτησε περίεργος ή Μίτσα.
— Ό Κύγιος Ντιντής· ό Γενικός Έπιθεωγητής τής Τγαπέ- 

ζης μας· τής είπεν άποτόμως, μιμούμενη τήν φωνήν του.
—Ά όχι. Σάς παρακαλώ. "Ολα κι’ δλα. Είναι ένας ... 
Άλλά δέν έπρόφθασε νάτελειώση. Τήν διέκοψεν ή Κάκια. 
—Ένας τγέ - τγέ λάγζ, τγέ γκαλάν, μέ ώτό καί πγογεύματα 

είς τό «Άκτεόν» ...
— Φιλτάτη μου, δέν υπάρχει τίποτε μεταξύ τοϋ κυρίου Γεν. 

Έπιθεωρητοΰ καί έμοΰ· είπεν ή Μίτσα. Απολύτως τίποτε.*
— Καλέ άντες· τής είπε ή Κάκια. Εμείς τά ξέρουμε άπ' όξω 

κι'άνακατωτά. Καί γιά στή Ραφίνα έμάθαμε πώς πήγατε καί 
στό Τατόϊ καί στό Μαρκόπουλο ..

— Χριστέ μου! έκαμε ή Μίτσα, άνοίγουσα κατάπληκτη τά 
μάτια της. Ποιός τά είπε αύτά τά πράγματα;

— Καλά. Ό κόσμος τώχει τούμπανο κΓ έσύ ...
Άλλά τήν στιγμήν έκείνην παρατεταμένη κλήσις ήνάγκασε 

τήν Μίτσαν νά πρόσεξα είς τό ταμπλώ.
— Μάλιστα, Κύριε Γεν. Διευθυντά. άλλά δέν ήκουσα. Τώρα 

έπεσε ό άριθμός σας· είπεν ή Μίτσα. Συγγνώμην . . . Κέντρον. 
Ναί. "Ελα, κοπέλλα μου, δώσε μου, σέ παρακαλώ, δεκατρία— 
είκοσιένα. . . Μερσί. Έχετε, Κύριε Γενικέ Διευθυντά.

Καί έξηκολούθησε τήν εργασίαν της, άλλά πολύ θορυβη
μένη. Μέσα είς τό μυαλό της έγινε κάποια δίνη. Αί άγνωστοι 
είς αύτήν λέξεις «Τατόϊ», «Ραφίνα·, ποϋ δέν ήξευρε τί ήσαν. 
έπανελαμβάνοντο άδιαλείπτως.

Έν τώ μεταξύ ή Κάκια, βλέπουσα δτι ήτον άπησχολημένη, 
τής είπε ένα «ώρβουάρ·, είς τό όποιον έκείνη δέν άπήντησε 
κάν, καί έγλύστρησεν έξω.

Άλλ" ή Μίτσα είχε πειραχθή καί, δταν τό μεσημέρι έσηκώ- 
θηκε ζαλισμένα; άπό τήν έκνευριστική δουλειά της διά νά 
φϋγη, έστάθηκεν όλίγον όρθια έμπρός είς τό ταμπλώ, μέ τό 
ένα χέρι στήν καρέκλα της καί μέ τό άλλο είς τά μαλλιά της, 
διά νά συγκεντρώση τάς σκέψεις της. Έμεινεν άρκετά λεπτά 
έτσι καί ένφ έσκέπτετο τά πρωινά, μέ τά δάκτυλά της, ασυνεί
δητα, έμετροΰσε τίς ψεύτικες πέτρες, ποΰ είχε τό κτενάκι της.

Σάν κάποιος πυκνός πέπλος νά άνοιγε έμπρός είς τά μάτια 
της καί μέσα άπό τϊς ρωγμές του άρχιζε νά βλέπ;; έναν δια
φορετικόν κόσμον, έναν κακόν κόσμον, ποΰ δέν τόν είχε γνω
ρίσει έως τώρα, έναν κόσμον ραδιοΰργον, κακόγλωσσον. Χω
ρίς κανένα νά έχη πειράξει, νά τώρα τής έβγαζαν τόσα πρά
γματα, ποΰ ούτε κάν τά είχε φαντασθή.
^Έσκέφθη λοιπόν τότε, δτι έπρεπε νά άλλάξη τακτικήν. Κα
λύτερα θά ήτον νά άρχίση νά καλλιεργή μέ δλους φιλικός 
σχέσεις μέσα είς τήν Τράπεζαν. Έτσι δέν Οά παρεξηγεΐτο.

Καί, άφοϋ έπήρε τήν άπόφασιν αύτήν, έβαλε τό καπέλλο 
της καί έβγήκε έξω. Μερικοί καθυστερήσαντες υπάλληλοι 
έφευγαν. Ή Μίτσα ένόμισεν, δτι έπρεπε νά άρχίση τήν άπο- 
φασισθεϊσαν νέαν στάσιν. Τούς έχαιρέτησε λοιπόν μέ μίαν 
κλίσιν τής κεφαλής, ένφ εκείνοι άπεκαλύπτοντο.
i — Πώς πάει, λοιπόν, Μαμζέλ, ή υπηρεσία ; ήρώτησεν ένας. 

(*Η  σννέχεια βΐς τό προσεχές).

ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΟΔΟΝΤΟ ΙΑΤ ΡΕΙΟΝ

Κ. ΔΑΜΙΑΝΟΥ
ΙΑΤΡΟΥ ΙΟΥ Ε9Ν. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ. ΔΙΠΛΟΜ. ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΝ ΠΑΡΙΣΙΟΝ 
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* Ο,ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ
ΚΟΣΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ

11 π?ίκ“τ“Ρκτ1χή κίνησις τής χειμερινής περιόδου έχει 
Τι6ΤΙ Ρ·'ε πρώτα ψιχαλίσματα καί μέ τά πρώτα 

φυσήματα τοΰ βορηά. Αί φαληρικαί άκτα'ι ήρημώθησαν 
καί ή ζωή ποϋ έβασίλευεν εις τάς αύτάς έπαυσε.

— Λ! μακραϊ συνοδεΐαι τών κάρρων ποϋ μεταφέρουν τάς 
αποσκευάς τών παραθεριζόντων έσημείωσαν τήν έμφάνισίν 
των είς τούς Αθηναϊκούς δρόμους έπιστρέφουσαι άπό τάς 
έξοχός.

— Η ζωή τών σαλονιών αρχίζει καί τά προγράμματα 
των εσπερίδων τών χειμερινών συγκεντρώσεων καί τών 
ζουρ-φϊ; καταστρώνονται μέ σπουδήν από τάςοικοδέσποινας.

— ΊΙ βασιλεία τής τεϊοποσίας τού μπα- 
καρά καί τού πόκερ ήρχισεν ήδη.

— Από δλα δέ τά μέχρι τούδε διδόμενα 
ή έφετεινή κοσμική κίνησις προμηνύεται 
ζωηοοτάτη.

«
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ

— Ή θεατρική κίνησις τών ημερών αύ
τών περιορίζεται είς τάς τιμητικός τών 
διαφόρων πρωταγωνιστριών, πρωταγωνιστών 
και μή, μέ επαναλήψεις έργων, τά όποια 
έσημείωσαν επιτυχίαν.

—Έν τω μεταξύ λαμβάνουν χώραν μυ
στικοσυμβούλια καί παζαρεύματα διά τόν 
καταρτισμόν τών χειμερινών θιάσων, οί 
όποιοι Θά περιοδεύουν είς τάς έπαρχίας.

«
ΓΥΡΟ’ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ

ΑΙ ΡΩΣΙΚΑΙΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΩΣ
Αί Ρωσικαι εφημερίδες αρχίζουν καί αύταί 

νά αίσθάνωνται τά άποτελέσματα τής έλ- 
λείψεως τού χάρτου. Έν τούτοις μέ μεγά
λην δεξιότητα έφεύρον και εφαρμόζουν εν 
ριζικόν3 μέτρον. Ό χάρτης σπανίζει καί 
είνε άκριβός. Καί αί Ρωσικαι εφημερίδες, 
τότε έσχον εν σχήμα ελαστικόν, περιόρισαν 
τών φύλλων των κα! ηΰξησαν τήν τιμήν των. Μερικαϊ λαϊ- 
καί μικραί εφημερίδες, αί όποΐαι έπωλοϋντο πριν έν καπί- 
κιον, πωλούνται ήδη τρία καπίκια. Αί άπογευματιναί εκδό
σεις αί όποΐαι έπωλοϋντο δύο κοπέκια, πωλούνται ήδη πέντε 
καί αί πρωϊναί εφημερίδες άπό πέντε, πωλούνται επτά 
καπίκια, μερικαϊ δέ οκτώ καί εις τινας ήμέρας εννέα καπί
κια. Ή τιμή των δηλ.έδιπλασιάσθη. Τί λέγουν οί δικοί μας;

Διά νά έπιτευχθή οικονομία αισθητή είς τήν κατανάλω- 
σιν τού ηλεκτρικού φωτός συνεζητήθη είς τό Δημαρχεϊον ή 
κατάργησις όλων τών νυκτερινών θεαμάτων τής Πετρουπό- 
λεως (άλλο ριζικόν φάρμακον). Άλλά κατόπιν έθεωρήθη, δτι 
τό μέτρον ητο ακατάλληλον, δεδομένου ότι δέν έπρεπε νά 
στερηθή ό λαός μιάς διασκεδάσεως μετά τούς κόπους τής 
ήμέρας. Καί οΰτω δέκα χιλιάδες πρόσωπα διετήρησαν τάς 
θεσεις των.

ΕΙΡΗΝΗ? ΕΙΡΗΝΗ!
Ο κόσμος έχει βαρεδή πιά τό πρωτοφανές μακελειό πού 

διεξάγεται εϊς τά τρία τέταρτα τής γηινης σφαίρας έπί 3 
έτη τώρα. Αύτό άποδεικνύει τό έξής γεγονός ποϋ έλαβε 
χώραν είς τήν κωμόπολιν Aberdeen τής Σκωτίας, δπως 
γράφει ή έφημερίς τής πόλεως αύτής « Forward >. Μίαν 
εσπέραν τοΰ παρελθόντος μηνός κατέβαινεν είς τήν πόλιν 
ένας νέος, προερχόμενος άπό τό Λονδΐνον. ό όποιος διεδωσε 
παραδόξως, ότι ή ειρήνη ύπεγράφη καί τό παγκόσμιον μα
κελειό έπαυσε πλέον Ή οιάδοσϊς έξεχύθη παντού ταχόπτε-

αί όποΐαι πάν 
τάς διαστάσεις

«

ΑΡΤΕΜΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, διπλωματούχος μαία

ΟΔΟΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 77

ΚΑΙ ΑΚΟΥΕΤΑΙ *

αος καί ο! κάτοικοι τής ειρηνικής ’Αγγλικής κωμοπόλεως 
κατελήφθησαν άπό τρελλόν ενθουσιασμόν. Τάχιστα έσχημα- 
τίβθη μία ογκώδης διαδήλωσις. ή όποία περιτρεχουσα μέ 
σημαίας τάς οδούς τής κωμοπόλεως έζητωκραύγαζε και 
τραγουδούσε Μάτην ή 'Αστυνομία καί αί άρχαί έπενέδη- 
σαν κα: εδιδον τήν διαβεβαίωσιν. ότι δυστυχώς ή ειρήνη 
δεν ύπεγράφη. Ό βαρυνθείς πλέον άπό τόν πόλεμον κόσμος 
Δεν ήθελε νά πιστεύση. Ιίαραρτήματα έκυκλοφόρησαν διά νά 
τόν καθησυχάσουν.άλλα καί αύτά εϊς μάτην Καί μόνον κατά 
τάς πρωινός ώρας οί δυστυχείς Σκωτζέζοι, άπεχώρουν απο
γοητευμένοι πεισθεντες περί τοϋ ψευδούς τής διαδόσεως.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗΝ ΚΙΝΗΣΙΝ.—Όμάς προσκόπων άπό το προσκοπικόν σώμα Βόλου. 
(Εστάλη ύπό τοΰ κ. Δημ. Κοκιάδη, προσκόπου).

Κατά τάς εφημερίδας τής Σόφιας, μεγάλην συγκίνησιν 
προκαλεΐ καθ' ΟΛ.ην τήν Βουλγαρίαν πατριωτική κινηματο
γραφική ταινία, ή όποία κατηρτίσθη ύπό Βιενναίου οραμα- 
τογραφου έπί τή βάσει ένός επεισοδίου πολέμου Τό κινημα
τογραφικόν δράμα παίζεται όλόκληρον άπό Βουλγάρους ηθο
ποιούς, οί όποιοι μετέίησαν επίτηδες είς όλα τά μέρη τής 
Σερβίας καί τής Μακεδονίας, εϊς τά όποια άναφέρεται 
τό δραμα. Πρώτα-πρώτα καϊ έπί κεφαλής τών ήθοποιών 
εμφανίζεται μέ μίαν πόζαν κατακτητοϋ Ν'απολεόντειον, ό 
Βούλγαρος Τσαρίσκος μετά τής ’Ελεονόρας. Κατά τήν χι- 
νηματογράφησιν έχρησιμοποιήθησαν τμήματα Βουλγαρικού 
πεζικού, ιππικού καί πυροβολικού άκόμη. κατόπιν σχετικής 
διαταγής τού Βουλγάρου ύπουργού τών Στρατιωτικών. Διά 
νά είναι μάλιστα ή ταινία πειστικωτέρα άπεικόνισις τής 
Βουλγαρικής γενναιότητος, διεπράχθη καί τό εξής : Είς 
μερικούς άπό τους Σέρβους αιχμαλώτους έδόθησαν επίτηδες 
όπλα, μέ τήν διαταγήν νά παραδίδωνται άμέσως είς τήν 
πρώτην έμφάνισίν τών στρατιωτών Βουλγάρων. Διά τοΰ 
τρόπου τούτου άπηθανατίσθη ή Βουλγαρική όρμή και ή 
Σερβ.κή αδυναμία !

Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΑΣ
Χάρις είς ποικίλους λογιστικούς συνδυασμούς, ούς έπέ- 

τυχεν ή «Εικονογραφημένη., άπό τής 1·μ Σεπτεμβρίου 

ΰπεβίβασε τήν συνδρομήν τοϋ εβδομαδιαίου φύλλου άπό 8 

δρ. έτηοίως είς 6 διά τό έσωτερικόν καί άπό ΙΟ δρ. είς 8 

διά τό εξωτερικόν. Αί έξάμηνοι τό ήμισυ. Τρίμηνοι 

έπ’ ούδενΐ λόγφ γίνονται δεκταί.

Πωλείται οίχιίπεδον μεγάλης έκτάοεακ είτε όλόκληρον εϊτε χαεά 

ιμήμαια, κείμενον ίν Π. Φαλήοφ. ΠληροφΟρίαι παρά τφ δίκη- 

γόρφ κ Θ. Φαρμακοπούλω, Πανε.τιοτημιυυ ϋϋ, ώρρ 8-J0 π.μ.
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΟΥΜΑ

Μ ΒΛΣΙΑΙΣΣΤΧ ΜΑΡΓΚΩ
- (Σννέχειη άηό το προηγούμενο*)

GUY DE MAUPASSANT

* Η ΝΤΡΟΠΗ *
— ΔΙΗΓΗΜΑ —

— ’Όχι, άλλ’ό διδάσκαλός μου εΐξευρε καί μοΰ 
συνέσιησεν, δίαν φθάσω είς τήν αυλήν νά μιλώ περί 
αρετής. Αυτό. μοΰ είπε, κάνει καλήν ενιΰπωσιν. Γι’αυτό 
οας ειδοποιώ πώς στό κεφάλαιον αυτό είμαι άρκετά 
καλά θωρακισμένος. Δέν μοΰ λέτε δμως, πεινάτε;

— Καί δμως μοΰ φαίνεται πώς ρίξατε ερωτικά 
βλέμματα στό σουβλισμένο πουλί, ποΰ παριστοΰσεν ή 
έπ.γραφή τοΰ ξενοδοχείου τοΰ «Ωραίου Άστέρος». 
Έγώ, σάς βεβαιώ, πώς πεθαίνω άπό τήν πείνα.

— Καί λοιπόν, κ. Κοκκονάς, νά ωραία ευκαιρία νά 
χρησιμοποιήσετε τά έπιχειρήματά σας περί αρετής καί 
ν’ αποδείξετε τόν θαυμασμόν σας γιά τόν Πλούταρ
χον, διότι ό μέγας εκείνος συγγραφεύς λέγει κάπου: 
«ΙΙρέπον έστΐν τήν μέν ψυχήν όδύνη, τήν δέ γαστέρα 
λιμώ άσκεΐν».

— ΆI ώστε γνωρίζετε Ελληνικά, άνέκραξεν δ 
Κοκκονάς έκθαμβος.

— Μά τήν πίστι μου, ναί. Ό διδάσκαλός μου τά 
έμαθε καί σ’ εμένα.

— Εύγε, κύριε κόμη. Έν τοιαύτη περιπτώσει ή 
τύχη σας είνε έξησφαλισμένη. Θά συνθέτετε στίχους 
μέ τόν βασιλέα Κάρολον τόν Θ' καί θά μιλάτε αγγλι
στί μέ τήν βασίλισσαν Μαργαρίταν.

— Χωρίς νά λάβωμεν ΰπ’ δψει, προσέθεσεν δ Δε- 
λαμόλ γελών, δτι θά μπορώ άκόμη νά μιλώ καί 
’Αγγλιστί μέ τόν βασιλέα τής Ναββάρας.

Εκείνη τήν στιγμήν ή θύρα ποΰ ώδηγοΰσε πρός 
τά δωμάτια τοΰ βασιλέως άνοιξε καί είσήλθεν δ Μπέ- 
σμης. Κύτταξε καλά έκ τοΰ πλησίον καί τούς δύο νέους 
καί έ'νευσε κατόπιν πρός τόν Κοκκονάς νά τόν άκολου- 
θήση.Ό Κοκκονάς έχαιρέτισε μέ τό χέρι τόν Δελαμόλ.

Ό Δέ Μπέσμης έφερε τόν Κοκκονάς είς τήν άκραν 
τής στοάς, άνοιξε τήν θύραν καί εΰρέθησαν είς τήν 
πρώτην βαθμίδα τής κλίμακος. Έκεϊ άμα έφθασε 
στάθηκε καί, άφοΰ τόν κύτταξε καλά δυό-τρεις φορές, 
άπό έπάνω έως κάτω, τοΰ είπε:

— Κύριε Κοκκονάς, ποΰ θά μείνετε;
— Στό ξενοδοχείο τοΰ «'Ωραίου Άστέρος».
— Καλά, καλά’ είσθε δυό βήματα άπ’ έδώ. Πηγαί

νετε γλήγορα πίσω είς τό ξενοδοχεΐόν σας καί άπόψε 
τήν νύκτα...

Ό Μπέσμης διέκοψε τήν ομιλίαν του καί έρριψε 
δεύτερον εξεταστικόν βλέμμα γύρω του.

— ...Καί άπόψε τήν νύκτα θαρθήτε μέ μιά χον
τρή πλάκα είς τό καπέλλο σας. Τό σύνθημα είναι 
■ Ι’κύζης». Πηγαίνετε τώρα καί τσιμουδιά!

— Τί ώρα πρέπει νά έλθω;
—"Οταν ακούσετε τό εγερτήριον.
— Πολύ καλά, θά έλθω, άπήντησεν δ Κοκκονάς 

καί άπήλθε σκεπτόμενος:
— Τί διάβολο ήθελε νά μοΰ πή καί διατί θά ση- 

μάνουν εγερτήριον; Άλλ’ άδιάφορον, έγώ έπιμένω εΐς 
τήν γνώμην μου, δτι δ κ. Δέ Μπέσμης είναι Οελκτι- 
κώτατος Γερμανός. Άλλά τί νά κάμω τώρα; Νά περι
μένω τόν κύριον Δελαμόλ; Ά! μά τήν πίστιν μου δχι. 
“Ισως νά δειπνήση είς τοΰ Βασιλέως τής Ναβάρρας.
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Και δ Κοκκονάς μέ τάς σκέψεις αύτάς κατηυθύνθη 
είς τό ξενοδοχείου τοΰ «'Ωραίου Άστέρος».

Εκείνην τήν στιγμήν ακριβώς άνοιξε μιά άλλη 
θύρα, ποΰ ώδηγοΰσεν είς τά δωμάτια τοΰ Βασιλέως 
τής Ναβάρρας, καί ένας ακόλουθος πλησίασε τόν Δε
λαμόλ καί τοΰ είπε:

— Είσθε σεις δ κόμης Δελαμόλ;
— Μάλιστα.
— Ποΰ κατοικείτε;
— Είς τό ξενοδοχείου τοΰ «'Ωραίου Άστέρος».
— Πολύ καλά, είναι εΐς τά παράθυρα τοΰ Λούβρου. 

Άκοΰστε λοιπού τώρα. 'Η Μεγαλειότης του σάς γνω
στοποιεί, δτι τώρα δέν μπορεί νά σάς δεχθή. “Ισως 
τήν νύκτα στείλη νά σάς ζητήσουν. 'Οπωσδήποτε, αν 
μέχρις αύριο τό πρωί δέν λάβετε ειδήσεις του, ελάτε 
είς τό Λοϋβρον πάλιν.

— Ναί, άλλ’ έάν δέν μοΰ έπιτρέψη τήν είσοδον 
δ σκοπός;

—'Έχετε δίκαιον ... τό σύνθημα είναι «Ναβάρρα». 
"Αμα προφέρετε τήν λέξιν αύτήν, θά σάς άνοίγωνται 
δλαι αί θύραι.

— Εύχαριστώ.
— Περιμένετε, εύπατρίδα μου. “Εχω εντολήν νά σάς 

δδηγήσω είς τήν έξοδον, διότι πιθανώς νά χάσετε 
τόν δρόμον.

— Καί ό Κοκκονάς τί νά έγινε;’’ρώτησε τόν έαυτό 
του, δταν εύρέθηκεν έξω. Φαίνεται πώς θά έμεινε νά 
δειπνήση μέ τόν δοΰκα τοΰ Γκύζ.

Ή έκπληξίς του δμως ήτο μεγάλη, δταν, εισερχό
μενος είς τό ξενοδοχεΐον, τόν άντίκρυσε νά κάθεται 
μπροστά σέ μιά τεραστία δμελέττα.

—Ώ, ώ, άνέκραξεν δ Κοκκονάς, γελών θορυβωδώς. 
Μοΰ φαίνεται πώς καί σείς φάγατε είς τοΰ Βασιλέως, 
δσον κι’ έγώ είς τοΰ δουκός τοΰ Γκύζ.

— Μά τήν πίστι μου, έτσι συμβαίνει.
— Τό πιστεύω.
— Είς τό πείσμα τοΰ Πλουτάρχου;
— Κύριε κόμη, είπε γελών ό Δελαμόλ. Ό Πλού

ταρχος λέγει άλλαχοϋ: «Ό έχων οφείλει νά διανέμε
ται μετά τοΰ μή έχοντος». Θέλετε λοιπόν, χάριν τοΰ 
Πλουτάρχου, νά μοιραστούμε τήν δμελέττα σας καί 
τρώγοντες, νά συνομιλήσωμεν γιά τήν άρετή;

—“Οσο γιά τό τελευταίου αύτό, δχι, άπήντησεν δ 
Κοκκονάς. Αύτά μόνο τά λέγει κανείς, δταν εύρίσκεται 
είς τό Λοΰβρον καί φοβάται νά μή τόν άκούσουν καί 
μάλιστα, δταν έχη ά'δειο τό στομάχι. Τώρα δμως κα- 
θεΐστε έκεϊ καί ας δειπνήσωμεν.

— Εμπρός, λοιπόν βλέπω, δτι ή τύχη μάς συνέδε- 
σεν άναποσπάστως· θά κοιμηθήτε έδώ;

— Δέν ξέρω.
— ΚΓ έγώ έπίσης.
— Τότε ξέρω ποΰ θά διέλθω τήν νύκτα.
— Ποΰ;
—“Οπου κι’ εσείς. Είναι άφευκτον.
Καί οί δύο νέοι άρχισαν νά γελούν, τιμώντες δσο 

καλλίτερου μπορούσαν τήν δμελέτταν τοΰ κυρ Λαου- 
ριέρου. (·Η ουνέχεια βΐς τό -τροορχές).

ΊΙ συζήτησις είχε παραταθή εκείνο τό βράδυ πέραν άπό 
τά μεσάνυχτα Το θέμα μα; ήτο έξόχως ενδιαφέρον. «Ή 
ντροπή είναι αίσθημα έμφυτον είς τόν άνθρωπον ή κοινω
νικός δεσμός, καθ ερωΟείς μέ/pt βαθμοί γελοίου ; » Ό φί
λος μας ιατρός Δ. ύπεστήριζεν, δτι είναι ένστικτον, που 
υπενθυμίζει τά φύλλα τής συκής. έπειτα άπό τήν αμαρτίαν 
τού Παραδείσου, ένώ ό μηχανικός Σεσσάν, άνθρωπος κο- 
σμογυρισμένο; και εςυπνος, έλεγεν, δτι ή πρωτόγονος κατά- 
στασις τοΰ ανθρώπου ήτο ή φυσιχωτέρα και δτι τώρα α! 
κοινωνία: τήν διέστρεψαν.

—“Εχω νά σας φέρω ένα σπουδαίο επιχείρημα, μας 
είπεν, έπειτα άπό τό οποίον ή συζήτησις θά πέση μόνη της. 
'Ακούστε τί μου συνέβη είς τό τελευταίο μου ταξείδι, έχει 
χάτω είς τήν ’Ινδοκίναν, καί κρίνετε Γνωρίζετε, δτι έκεϊ 
χάτω είχα μίαν λαμπράν θαλαμηγόν είς τήν διάθεσίν μου. 
Προσεκάλεσα εΐς εκδρομήν άνά τόν Σογγόϊ ποταμόν όλους 
τους Ευρωπαίους φίλους μου. Εΐμεθα έξη δλοι κι’ όλοι. 
Ένα νεαρόν άνδρόγυνον, νεοαφιχθέν είς τό Τογκϊνον, ή 
χήρα ενός υπαλλήλου μηχανικού καί ένας πλούσιος λόρδος 
περιηγητής μέ τήν κόρη του, θαυμασίαν καλλονήν. Τό πλή
ρωμα άπετελεϊτο άπό τόν μάγειρον, τόν θερμαστήν καί δύο 
ιθαγενείς. Τις τρεις πρώτες ήμερες τού ταξειδιοΰ δ καιρό; 
ήτο εξαίσιος "Ολα πήγαιναν θαυμάσια. Ιίαραλείπω τώρα 
τάς περιγραφά: τών θαυμάσιων τοπείων. Τό νεαρόν ζεύγος 
τών νεονύμφων απελάμβανεν ύλην τήν γοητείαν τών έμοο- 
φων τοπε'ων. Τΐσαν πάντοτε τραβηγμένοι άπό τοΰ; άλλους, 
μέ τά χέρια σφιχτά πιασμένοι. II χλιαρά αύρα έδιωχνε 
τούς πέπλου; τής μελαγχολία; άπό τό πρόσωπο τής χήοας. 
Καί ό λόρδο; άπελάμβανε τήν έμορφιά τής φύσει»; μέ τήν 
άγγλική σοβαρότητα, ένώ ή κόρη του έπαφνε φωτογραφίες 
τών διαφόρων μερών, πού περνούσαμε. Τάς θερμάς νύκτα; 
έκοιμώμεθα εις το κατάστρωμα, ένώ δύο ιθαγενείς αγρυ
πνούσαν πλάι μας. Τό ώοαίόν μας ονειρον όμως διεκόπη 
αίφνιδίως και άποτόμως. "Ενα πρωί έξαφνα, βρεθήκαμε αιχ
μάλωτοι πειρατών' χωρίς άντίστασιν άναγκασθήκαμε νά 
παραδοθώμεν. Οί δύο ιθαγενείς ΰπηρέται είχαν γίνει άφαν
τοι. Τους άφήσαμεν νά μας οδηγήσουν είς ένα εκεί κοντά 
χωριουδάκι, όπου μας έκλεισαν μέσα σέ μιά καλύβη άπό 
καλάμια χαί μας διέταξαν νά γράψωμεν είς τό Τογκϊνον νά 
μας φέρουν χρήματα. Ποτέ όμως δέν έφανταζόμεθα τί τύχη 
μας περιμένει έκεϊ μέσα. Φαντασθήτε, φίλοι μου, άφού γρά
ψαμε τάς έπιστολά; μας, οί πειραταί μας έγδυσαν και μας 
άφησαν τσίτσιδους, δ'ά νά μή μπορνύμεν νά δραπετεύσω- 
μεν I Άλλοίμονον ! Καί είς τήν περίστασιν αύτήν κάθε άν- 
τίστασίς μας ήτο περιττή. Τό δίκαιον τοΰ ΐσχυροτέρου. 
Μας ΰπεσχέθησαν, οτι θά μάς τά ξαναδώσουν άμα παραλά- 
βουν τά δώρα. Καί έτσι μείναμε ολόγυμνοι καί οί εξ. τρεις 
Άδάμ καί τρεις Εύαι, μέσα εΐς τήν στενήν εκείνην καλύ- 
βην, ούδεαίαν σχέσιν έχουσαν φυσικά μέ τόν ΙΙαοάδεισον τών 
Πρωτοπλάστων. Τί νά κάμωμεν τους εαυτούς μα:; ΓΙοϋ νά 
τους κρύψουμε ; Στεκόμαστε ολόρθοι, έξω φρένων, κατα
ντροπιασμένοι, άναυδοι!... Πώς νά σάς περιγοάψω τήν 
ψυχικήν μας ταραχήν ; Κατά πρώτον μιά φριχώδης άμηχα- 
νία πνευματική μάς κατέλαβεν, ένω συγχρόνως μάς κατέ- 
τρωγε χαί μία πεοιέργεια νά ίδούμε καί τοΰ; άλλους. Άλλά 
τί αμηχανία, τί στενοχώρια! "Ολοι οί νόμοι τής ανατομίας 
χαί τής φυσιολογίας άνατρέπονται σέ τέτοιες φοβερές στι
γμές. Α'. άρθρώσεις δέν λειτουργούν, ο! βραχ ονες κρέμονται 
σάν μολυβένιοι . . ή άτμόσφαιρα γίνεται τόσο βαρειά, ώστε 
ούτε ν’ άναπνεύση κανείς μπορούσε, ούτε νά χινηθή. *Ας  
έλθωμεν τώρα καί είς τάς κυρίας συντρόφου: μας. Ύπεί- 
κουσαι, δέν ξέρω χΓ έγώ σέ πιό κωμικό αίσθημα, μάς 
έστρεφαν χαί αί τρεις τα νώτα! ΊΙ φλογερή μας περιέρ
γεια πρός αύτάς κυρίως έστρέφετο Καί τά άπληστα μάτια 
μας, λησμονούντα δλην τήν καχοτυχίαν μας καί τήν άβε- 
βαιο'τητα τού μέλλοντος, χατέτρωγον εκείνην τήν στιγμήν 
τάς χάριτας τής μελαγχολικής χήρας, τής έοωτολήπτου 
συζύγου καί τής ύπερηφάνου Άγγλίδο; παρθένου! Σιγά, 

σιγά όμως ή στενοχώρια μας άρχισε νά διαλύεται. Ανε- 
πνέαμεν κάπως εύκολώτερα. Ο νέος υπάλληλος -ζήτησε 
καί επέτυχε νά τοΰ δώσουν τά γυαλιά του, πράγμα, ποΰ 
τον έπέτρεψε νά κάμη μερικός φυσικός κινήσεις. Ό Άγ
γλος μυλόρδος τραβούσε τήν γενειάδα του. σάν νά ήθελε νά 
σχεπάση μ’ αύτήν τήν γυμνότητα του. 'Εγώ στησίχθηχα 
στόν τοίχο τήν καλύβης καϊ άρχισα νά ρουφώ ένα ζαχα
ροκάλαμο, πού βρήχα κατά γης. Αί σύντροφο! μας, όμοια 
μέ τά ουράνια σώματα, πού σιγά-σιγά στρέφουν πρός τόν 
ήλιον καί τά; άλλας περιφέρειας των, άοχισαν νά μάς στρέ
φουν καί τά πρόσωπά τους. *Αν  όμως ή φυσική στενοχώρια 
άιχισε νά διαλύεται, ή περιέργεια μας ϋφίστατο άκόμη. 
'Οφείλω νά πώ, οτι καί μιά ελαφρά φυσική επιθυμία έφί- 
πτατο άκόμη τών ωραίων εκείνων σωμάτων, άλλά τόσον 
αγνή καί άκακος, σάν τά άθώα πουλάκια, ποΰ πετοϋν έπάνω 
εί; τά γυμνά αγάλματα τών δημοσίων κήπων. Έπειτα όμως 
άπό λίγο καί ή επιθυμία αύτή σβύσθηκεν εντελώς. Τήν 
Τετάρτην ήμέραν δέν μά; απασχολούσε πια, παρά η απε
λευθέρωσές μας. Δέν έδίδαμε καμμιά προσοχή στην γυμνό- 
τητά μα;. Βλέπετε, ότι ή επάνοδός μας είς τήν φυσικήν 
άρχέγονον κατάστασιν τοΰ ανθρωπίνου γένους είχε συντελε
στή πιά. Καί τά μάτια μας είχαν συνηθίσει πιά καϊ τήν 
τελείαν γυμνότητα τών γυναικών τήν ευρ·σχαν κοινήν καί 
στερημένην ενδιαφέροντος. Τότε μέσα μου (ομολόγησα, ότι 
ή λεγομένη ντροπή είναι λέξις χενή. πού τήν δημιούργησε 
ή πονηριά τών άνθρώπων χαί ότι μαζί μέ τά ένούματα. που 
έφερεν ό πολιτισμός, λείπει καί κάθε ίχνος πονησίας χαί 
κάθε κακός λογισμός άπό τόν άνθρωπον. Σάς βεβαιώνω, φί
λοι μου, πώς μετά μίαν εβδομάδα άπό τήν πρώτην ήμέραν 
τοΰ περιστατικού αύτοΰ ζούσαμε όλοι μέσα σ' αύτήν τήν γυ
μνότητα, όπως οί Ποωτόπλαστοι είς τόν Παράδεισον, πριν 
πέσουν είς τήν αμαρτίαν. Έπΐ τέλους τά λύτρα έφθασαν 
χαί μαζί μ’ αύτά χαί ή ποθητή μα; ελευθερία Σάς πα:α- 
χαλώ όμως τώρα νά έπιστήσετε τήν προσοχήν σας σ' εκείνα 
πού θά σάς πώ. 'Ακούστε, φίλοι μου. χαί απορήσετε. Όταν 
τό δέμα μέ τά φορέματα μάς έπεστράφη. καθένας πήρε τά 
δικά του. Άλλοίμονον όμως. Μαζί μέ τ' ανόητα αύτά καί 
περιττά κουρέλια έπανεύρομεν ό'λας τάς ανοήτους καϊ παρα
λόγους προλήψεις χαί συνθήκα: τών πολιτισμένων άνθρώ
πων. Φαντασθήτε, οτι ή κυρίες άπήτησαν νά κρεμάσουν μίαν 
ψάθαν, διά νά μή τάς βλέπωμεν τήν ώραν π·ύ θά ντύνων- 
ται ! Ντυθήκαμε λοιπόν τόν βαρΰν χιτώνα τοΰ πολιτισμού. 
*0 τοίχο; τών προλήψεων μά; χώρισεν αμέσως. Καί έγω 
αίσθάνθηκα σκληρότατα τόν χωρισμόν αύτόν σέ λιγάκι. 
Ένω, αναζητώντας τόν λαιμοδαίτην μου, που είχα χάσει, 
σήκωσα μέ τήν μεγαλειτέραν αθωότητα τήν ψάθα. ποΰ χώ
ρισε τις γυναίκες άπό ήμάς, μέ τήν μεγαλειτέραν αθωότητα 
σάς είπα, άφοΰ δέν θά είχα νά δώ τίποτε καινούργιο, έπειτα 
άπό δώδεκα ήμερων κοινήν γυμνήν εντελώς συμβιωσιν. Μιά 
άγρια φωνή άκούσθηχε συγ/ρόνως άπό τά στόματα τών 
κυριών, μιά άγρια φωνή φρίκης καί διαμαρτυρίας, κραυγή 
παοθένων δειλών καί ντροπαλών. Τί συνέβη, φίλοι μου;

Είδα τάς κυρίας συντρόφου; μας τήν στιγμήν, ποΰ έβα
ζαν τόν χορσε τους 1 . . . (Μετάφρασή έκ τον Γαλλικοί)

ΝΕ ΑΙ ΘΕ ΡΑΠ ΕΙ ΑΙ
ΕΝ TQi ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΠι

X. ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΥ Τ. ΥΦΗΓΗΤΟΥ

θεραπεύονται τά νευρικά νοσήματα- Ή έπιληψία (σελη
νιασμός) είδικώς, άποτελέσματα θαυμάσια 12 έτών. Κέκτη- 
ται τό τελειότερον ΉλεκτροΟεραπευτήριον τής 'Ανατολής 
διά τήν θεραπείαν τής Άρτηριοσκληρώσεως, ‘Αρθρίτιδας κλπ- 
καί τό τελειότερον σύστημα 'Αχτίνων Ραιντγκεν.—Όδός Πει
ραιώς ίο. Τής όνικανότητοε καϊ έκσπερματοισεως ιδία όλως 

θεραπεία μέ εκπληκτικά αποτελέσματα.
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H ΓΥΝΑΙΚΑ

TO ΚΑΤΙ
ΧΤΜΒΟΤΛΕΣ ·

Είμαι περίεργη σέ μεγάλο βαθμό χαι κάποτε μούπανε 
πολλοί, πώς ήμουν μιά φορά έμορφη άρκετά. Άν πρα
γματικά έλαβα κι' έγώ τό δώρον τή; έμορφια;, πράγμα, 
διά τό όποϊον άμφ βάλλω πολύ, δέν τό πολυεπαινεύομαι, 
μολονότι ένα μεγάλο μέρος τής έμορφια; μου αύτή; Οά 
οφείλεται ε!; τήν προσωπικήν μου προσπάθειαν, νά την 
αναπτύξω καί νά τήν διαφυλάξω.

Άλλ ’ ΰπερηφανεύομαι, γιατί υπήρξα περίεργη, γιατί καλ
λιέργησα μέσα μου τήν περιέργεια, μέ τήν φροντίδα και 
τήν αγάπην, ποΰ καλλιεργούν ένα πολύτιμο λουλούδι, γιατί 
ξέρουν, πώς άπο τήν καλλιέργειαν αύτήν Οά προχύψη μιά 
έμορφιά. ένα στόλισμα καί μιά αδιάκοπο; πηγή αρώματος. 
Άπό τήν μιχοή μου ήλιχία είχα σχηματίσει τήν γνιόμη, 
πώς ή χαριτωμένη αύτή ιδέα, νά γνωρίσουμε τί είμαστε, 
είναι ό μόνος σκοπός τής ζωής μας, ή μόνη πηγή τής 
εύτυχίας μας. “Ετσι συνήθισα νά είμαι περίεργη καί πι
στεύω πώς επέτυχα έκεΐνο ποΰ ήθελα. Η περιέργεια μου 
ένεβάΟυνε καί μελέτησε τό αίσθημα έκεΐνο π·ΰ τό λέμε, 
έρωτα, γιατί πολύ γλήνωρα εννόησα, οτι γι' αύτό καί μόνο 
— άν τόν έξετάση κανείς βαθειά — είμαστε γεννημένες.

Πρώτη φορά ήγάπησα όταν ήμουν έπτά έτών. "ΙΙμουν 
τότε μαθήτρια σ’ ένα μοναστήρι μιάς επαρχιακής πόλεως. 
Τό πλάσμα ποΰ συνεκέντρωνε τήν αγάπην μου, ητο ένα 
παιδί τοΰ κόρου τής εκκλησίας. Θυμάμαι, πώς εΐχεν ένα 
πρόσωπο ωχρό καί χωρίς καμμίαν έντονον έκφρασιν καί 
όταν συναντούσε, κατά τύχην, τό β/έμμα μου, διέκρινα 
μέσα στά μάτια του, μιά αδιαφορία, μιά ατελείωτη καί 
βαθειά αδιαφορία. Μολαταύτα, εκανε τήν καρδιά μου νά 
κτυπα. Τό αγαπούσα, γιά τόν ρόλο ποΰ έπαιζε στήν λει
τουργία, γιά τά εκκλησιαστικά του ενδύματα “Επειτα δια- 
δοχικώς αγάπησα πολλούς. Έν πάσει περιπτώσει, οφείλω 
εύγνωμοσύνην κα! ευχαριστίας είς τήν περιέργειά μου, ποΰ 
μοΰδωσε τά διδόμενα νά έξετάσω να μάθω και νά αισθανθώ) 
όσες χαρές αίσθάνθηκα έξ αιτίας αύτής καί μόνης στήν 
ζωή μου Λύτή μ’ έκαμε νά γνωρίσω και ν’ αγαπήσω τήν 
πολυσύνθετον αύτήν κατηγορίαν τών ανθρωπίνων υπάρξεων, 
ποΰ είναι φίλοι μας. αντίπαλοί μας. κύριοί μας, μαθηταί 
μας. παιδιά μας και κάποτε παιγνίδια μας. Μελέτησα μέ 
πάθος τά μικρά έπεισόδια τής ζωής τους, τά μεγάλα τους 
κινήματα, τήν ματαιότητα καϊ τήν απλότητα τους Μέ 
στοογικήν είρωνίαν. άρκετά δικαιαν, γιά νά μή συγκινηθώ 
πραγαατιχά. παοατηοοΰσα τά αγαπημένα του; ελαττώματα, 
τά; αγαπητά; του; βλέψεις, τίς κακές του; άξιε;, τίς ψεύ- 
τικές του; αρετές. Παρετήρησα, ότι υπήρχε κάτι πού τά 
διηύθυνε καί τό κάτι αύτό. άμα τό κατέχουμε έμεϊς αί γυ
ναίκες. οί άνδρες γίνονται εϊς τά χέρια μας κάτι σάν τίς 
κούκλες τών παιδ ών, πού άνοιγοκλε ουν κατά παραγγελίαν 
τά μάτια, χτυπούν τά χέοια καί βγάζουν άνάρθεους φωνάς, 
όταν ξέρουμε νά μεταχειριστούμε τό κάτι αύτό. Γίνετε 
περίεργες, φίλαι μου. καί μελετήσετε καλά αύτό τό κάτι.

ΧΑΙΤΗ 
«

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Γ. Παλιατσέαν. Πρέπει >·ά εκλεγούν δέκα. ουμφώνως πρός 

τούς όρους. Ή έκλογή θά γίνη κατά τήν σειράν τών ψήφων. 

'Ο κ. Λάάπ.τε εΐχεν εΐδοποιηθή, ότι άνεκηρύχθη καί άπέοτειλεν 
άμού κερί τά 40 δελτία ώς πρώτην αποστολήν.— Θ Μηνάν. 

'Αφού προτιμάτε τόν κ. Πλατανιώτην, δέν εχετε παρά νά φρον

τίσετε ν’ άνακηρυχθή.— ΔΛ" Άνδρ. Δελατόρα. Όσοι επιθυ

μούν νά ψηφίσουν ένα υποψήφιον, ήμποροϋν νά οτείλουν όσα 

ητηφοδέλτια θέλουν, ουνοδευόμενα άπό ισάριθμα γραμματόσημα 

δεκάλεπτα.—Α. Ποπολάνον. Δέον νά εγκρίνετε τό ψευδώνυμόν 

σας____ Άπόστ. Άβδελόπ. θά σάς άπαντήσωμεν έν καιρώ,

— Ευστ Μανωλόπουλον. Δέν ήτο ορθή. Τό ποιηματάκι δέν 

ένεκρίθη, διότι είχε πολλάς άιελείας Αί φωτογραφίαι θά δημο

σιευτούν λίαν προσεχώς. Τρύφωνα Τσόλην. "Εχετε τό δι- 

καιοιμα, άλλά δέον προηγουμένως νά άποοτείλετε ί δρ. διά ν’ άνα- 
κηρνχθήτε ύποψήφιος. Ρέαν Μύρον. Πρέπει πρό παντός, 

άλλου νά έγκρίνετε τό ψευδώνυμόν σας. Τής μηνιαία, είναι θερι

σμένοι οί συνεργάται. 'Εν πάθη περιπτώσει στείλατε κάτι νά 
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τό ίδωμεν Δημ. Κουκιάδην. Ή μία τών φωτογραφιών δη 
ιιοσιεύεται σήμερον. Διά τό ζήτημα τών ανταποκριτών άναγνώ- 

οατε τους όρους.—A. X. ’Αντωνίου. Γράψατε πρός τόν συγγρα

φέα. όδός Ακαδημίας 71.— Π Θαρρουνιάτην. "Εχετε δίκαιον, 

διωρθόι εται. Διά τό ζήτημα τής ΰλης τί νά σάς πούμε. "Ολοι 

ο! γράφοντες έτσι άρχισαν.—Άδαμ Μενεγάκην. Ίό ζήτημα 

αύτό δέν λύεται μέ έπιοτολάς. Ήμπορεΐτε νά περάσετε άπό τό 

γραφείον μας 10- 12 καί 4 - 7: — Αγγ Βλασσοπούλου. Σάς 

δίδομεν τήν ιδίαν άπάντησιν, ήν καί είς τό πρόσωπον πού έπε

σκέφθη τά γραφεία μας. θά δημοσιευθή μέ τήν σειράν του 

Διότι προηγούνται είς τήν εγκριοιν πλεΐοτα άέ.λα.—Γ. Σολω

μόν Σάς οτέλλεται. Είχε συμβή κάποιο λάθος.- 'Εμμ Κυ 

πράκην, Στείλατε μας τήν άκριβή'ώιεόθυνσΐν οας, ΐνα σάς στο

λή.—’Αμαλίαν Καλαΐς. Διορθώνεται. "Οσα έοτείλατε έλήφθη- 

σαν. Κων. Μαυράκην. Τί »-ά σάς άπαντήσωμεν; Δυστυχώς 
δέν είμεθα ήμεϊς οί κατάλληλοι. 'Ο καθένας είναι ελεύθερος "νά 

κανονίζη δπως θέλη τήν πορείαν του. ' Επαναλαμβάνομεν, δτι 

θά μάς κάμετε μεγάλην τιμήν νά μή διαβάζετε, χριστιανέ μον, 

τήν .Εικονογραφημένη!··. Ύπάρχουν τόσοι σειραί παραμυθιών 

νά διαβάσετε ! Είς ημάς αύτή ή πορεία αρέσει. Τά λοιπά είναι 

περιττά Ουδέτερον, Νικ. Πανονσύπουλον, Π. Θαρρουνιά

την, ' Αδαμ. Μενεγάκην, Χαρ. Κλάκαν, Βασ. Κονβέλην, 

Άντ. Ποπολάνον, Άπ. 'Αβδελλόπουλον, Στυλ. Αύγουοτά- 

κην, Σενοφ. Φραγκίδην, Ρέαν Μύρον, Γρ. Τσοκάν, Διον. 

Κατσούλην, Τάκην, Εύάγγ. Δάνην, *Εμμ. Καρακαλάν. Τα 

παρ' ί μών σταλέντα έλήφθησαν. Είς τήν στήλην τής έγκρίσεως 

τού προσεχούς φύλ.λου προσέξατε ι·ά ίδήτε ποια έκ τούτων 

ένεκρίθησαν.

«
ΛΥΣΕΙΣ TQN ΛΙΑΓΠΝΙΣΜΟΝ ΤΟΥ Ιθ' ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ

Ό αδελφός τών δεσποινίδων φαίνεται έάν άντιστρέψωμεν 
τήν εικόνα, ούτως ώστε ή δεξιά πλευρά νά γίνη βάσις. Φαί
νεται τότε κατά μήκος τής οΰτω σχηματιζομένης αριστερός 
πλευράς.

Τήν λύσιν ταύτην ορθήν άπέστειλαν οί έξής:
Εΰστρ. Μανωλόπουλος, Βασ. Βουλευτής, Νικ. Φερδιανά 

κης, ΕύστάΟ. Λοΐζος, Διον. Γιαννόπουλος, Μιχ.. Ι’ιαμπανάς, 
Δημ. Κουρέτας Διον. ΆΟ. Παντόπουλος, I. Ζαγανιάρης, Διον. 
Πολλάτος, Ίω. Εύριγένης, Άδριάνα Δελατόρα, Νίτσα Κατω- 
μέρη, Γεώρ. Διαμαντόπουλος, θεοδ. Στασινόπουλος, Ξενοφών 
Φραγκίδης, Αγγελική Ί'σώνη, Ζαφ. Δεναξας, Όδ. Καλλίνι
κος, II. θαρρουνιάτης, Νεοπτ. Φασιανός, Τ. Σ. Ράπτης, Κων. 
Κίννας, I. Δ. Ρέπουλης, Ν. Κόντος, Κωνστ. Φραγκισκανός, 
Κ. Κούφιος, Άνδρ. Μαυροπούλου, Όδ. Κτένας, Λέων. Οίκο- 
νομίδης. Α. Βουλισσας, ΆΟ. Δοΰρος, Δ. Γκούμας, Γ. Καλλέρ
γης, Κ. Π. Μαλικούρτης, Γ. Κούντσικος, Κ. Λάβδας, Γ. Δη- 
μακόπουλος, ΆΟ. Μενεγάκης, ΆΟ. Καρελλάς, Εύάγγ. Κυριά
κης, Βασ. Χαραλάμπους, Λ. Κιάππε, Ν. Άδσμόπουλος, Μ. 
Σαρίμβεης, Γ. Ροκάκης, Βασ. Σακκάς, Γεώρ. Σολωμός, ΆΟ. 
Ζιόγκας, Άρ. Μπουντούρης, Άν. Σφήκας, θωμ. ΙΙαπασυννε- 
φάκης, Γεώρ. Κατινιώτης, Ν. Μανιακής, Τρ. Τσόλης, Δ. Χρι- 
στοδουλόπουλος, Ίω. Τζίφος, Στυλ. Βούτσης. Γεώρ. Σαραν- 
τίνης, Βασ. Ζαχαράκης, Δημ. Σαράβας, Σπ. Παχής, Κωνστ. 
Πέππας, Γεώρ. Δικαιάκος, Π. ΓΪαναγιωτόπουλος, Δ. Φού- 
σκης, Άρ. Μπασιακος, Δ. Μαγκριώτης, I. Μπάτσας, Κ. Μαν- 
δραπήλιας, Μ. Φραντζεδάκης, Ν. Μαυρογεώργης, Αντιγόνη 
Μιχοπούλου, 1. Κολοκοτριόνης, Δ. Παπαδόπουλος, Δημ. Σω- 
τηρόπουλος. Ε. Ήλίας.

Γενομένης κληρώσεως έκέρδισαν οί έξής:
1. Δ. Φούσκης μίαν έτησίαν συνδρομήν τής μηνιαίας 

«Εικονογραφημένης· καί εν τετράδραχμον λαχεϊον τοϋ ’Εθνι
κού Στόλου.—2. Γεώργ. Κούντσικος μίαν έτησίαν συνδρο
μήν τής μηνιαίας <ΕΙκονογραφημένης> καί έν ’Εγκυκλοπαι
δικόν Ήμερολόγιον Βρετοΰ. — 3. Νικόλαος Κόντος μίαν 
έτησίαν συνδρομήν τής έβδομαδιαίας · Εικονογραφημένης· 
καί εν ’Εγκυκλοπαιδικόν Ήμερολόγιον Βρετοΰ.

ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΉΝ ΤΗΣ “ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ,,
Οί άνακηρυχθέντες υποψήφιοι τής Α' Σειράς

Τού Νομού Άττιχοβοιωτίας : Τεώργιος Πατρίκιος. Κωνστ 
Πέχ, ’Αθανάσιος Γουλιάς, Χρ. Κανελλόπουλος, Όδ. Καλλίνικος, 

Άν. Ποπολάνος, Δημ. Παπανικολάου. Γεώρ. Παλιατοέας, Ξεν. 

Φραγκίδης,'Ισίδωρος Καραλής, Ίάκης—Κορινθίας: Εύάγγ. Κυ

ριάκης—Σιμού: Πάνος Σοφούλης.—Ααρίσση;: Άρ. Μπου

ντούρης.— Άχαϊοηλ'δος: Ίω. Τζανής.—Εύβοιας: Μίμης’Ολυμ

πίου.— Μιτυλήνης: Π. Μιχαήλ. Φθιωτιδοφωκ. 'Αμαλία Καλαΐς.
Οί άνακηρυχ&έντες υποψήφιοι τής Β' Σειράς

Ύπό τή; ειδικής επιτροπή; ανεχητύχθησαν οί κατωτέρω 
υποψήφιοι τή; Β σειρά; :

Άττικοβοιωτία; : Ιωσήφ Κιάππε, Μαρία Ν. Γερμανού, 

Σπ. 1 κούμας — Τρικχάλων . Δημ. Βρετόπουλος,—Βόλου: 
Χρ. Σννόπουλος. — Αιτωλοακαρνανία;: Γέώρ. Πλατανιώτης.

ΊΙ ψηφοφορία καί τών. υποψηφίων τούτων άρχεται άπό 
σήμερον καί λήγει έντό; τή; ταχθείση; προθεσμία;.

Ποιοι υπερτερούν — Φθιωτιδοφωκίδο; 'Αμαλία Καλαΐς 

ψήφου; 7. — Άττικοβοιωτία; Ιωσήφ Κιάππε ψήφου; 63. 
Δεύτεροι έρχονται Ίοίδ. Καραλής 29, Όδ. Καλλίνικος 27, Κ. 

Πέχ·2·'ι, Ιεώρ. Παληατοέας 15. Άχαϊοήλιδο;’Ιωάννης Τζαννής 

ψήφου; 10 Εί; τού; άλλους νομούς, μή υπαρχόντων άντι
πάλων, ή ψηφοφορία βαίνει κανονικώς.

ΨΗΦ01ΕΛΤΙ0Η ΕΚΛΟΓΗΣ ΑΚΤΑΠΟΚΡΙΤΟΗ ’ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ..
Ψηφίζω τόν

Εΐς τόν Νομόν

'Εν τή 1916.

Όνοματβπώνυμον ψηφίζοντος

ΤΑ ΙΪΙΕΓΑΛΑ ΔΟΡΑ ΤΗΣ “ΕΙΚΟΜ)ΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ„
Ή «Εικονογραφημένη» Οέλουσα νά σημειιόση καί ένα νέον 

σταθμόν, άπεφάσισε προβαίνουσα είς μίαν μεγάλην -θυσίαν 

νά δωρήση είς τού; άναγνώστας της ένα δώρον, τό όποιον 
θά πάρη έκεϊνος ποΰ Οά εΰνοηΟή ύπό τής τύχης.

Τό δώρον αύτό τής «Εικονογραφημένης» είναι εν αύτο- 

κινητόν τής φημισμένης μάρκας «Peugeot· άξίας πραγμα

τικής : 4500 δρ. καινουργές καί πολυιελέστατον. Τό αυτο
κίνητου αύτό κάθε άναγνώστης μας μπορεί νά τό ίδή είς τό 
γκαράζ αυτοκινήτων τοΰ κ. Π. Βλασσοπούλου έπί τής όδοΰ 
Σωκράτους 26.

Κάθε άναγνώστης τής «Είκονογραφημεπ)ς» έχει δικαίωμα 
νά άποκόπη) καθ’ έβδομάδα καί νά άποστέλλη είς τήν «Διεύ- 
Ουνσιν τής Εικονογραφημένης» τό ειδικόν δελτίον συμμετο
χής μέχρις δτου συμπληρωθή ό άριΟμός τών $2 δελτίων.

Έντός τοΰ φακέλλου Οά ύπάρχη Ιιε^’ έκάστου «δελ
τίου συμμετοχής» καί τό δνομα καί ή διεύθυνσις τοΰ άπο

στέλλοντος. Έκαστον δελτίον πρέπει νά συνοδεύεται άπα- 
ραιτήτως μέ ενα ΙΟλεπτον άαφράγιστον γραμματόσημον.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΔΩΡΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1916 - ΑΡΙΘ. 23

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

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

ΠΡΟΣΟΧΗ
Ή τιμή έκάστου φύλλου, διά τούς τυχόν θέλοντας, νά ουμ- 

πληρώσουν τήν σειράν τής έβδομαδ. «Εικονογραφημένης» καί 
ζητοΰντας μεμονομένας, ώρίσθη είς λεπτά είκοσι (ο,ϊο). Διά 
τούς έν έπαρχίαις άποστέλλονται έλεύΟαρα ταχυδρομ. τελών.

Σειραί άπό 1— 10 δρ. 1.50 καί 11— 30 δρ. 1.50.

Γ ΣΕΙΡΑ Αριθ. 3.
ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΜΑΣ

Ποΰ είναι ή βοσκο.τοΰλα ;

Λύσεις γίνονται δεκται μέχρι τής εσπέρας τής μεταπροσε- 
χοϋς Τρίτης 3 ’Οκτωβρίου, συνοδευόμεναι μόνον ύφ' ένός 
ΙΟλέπτου γραμματοσήμου, τών δελτίων κσταργουμένων.

Ή «Εικονογραφημένη», Οέσασα ώς βάσιν τοΰ προγράμμα
τος αύτής τήν Ικανοποίησίν κα'ι εύχαρίστησιν τών άναγνω
στών της, ΰπήκουσεν είς τάς έπανειλημμένως έκφρασΟείσας 
πολλαχόθεν Οερμάς παρακλήσεις καί έπιΟυμίας περί καταρ- 
γήσεως αύτοΰ, διά νά μή καταστρέφεται τό φΰλλον, τόκατήρ- 
γησε. ΟΙ λΰται τού λοιπού Οά συνοδεύωσι τήν λύσιν μόνον μέ 
τό ιολεπτον γραμματόσημον.

Α' Βραβεία ώρισΟησαν 3 διά κλήρου. Ό πρώτος έξαχΟη- 
σόμενος λαχνός Οά λάβη 1 έτησίαν συνδρομήντής μηνιαίας 
• Εικονογραφημένης» καί τής έβδομαδιαίας έκδόσεως καί εν 
τετράδραχμον λαχεϊον τοΰ ’Εθνικού Στόλου.Ό δεύτερος μίαν 
έτησίαν συνδρομήν τής μηνιαίας «Εικονογραφημένης» καί 
έν Ήμερολόγιον Εγκυκλοπαιδικόν Βρετοΰ. Καί ό τρίτος 
μίαν έτησίαν συνδρομήν τής εβδομαδιαίας «Εικονογραφημέ
νης» καί έν Εγκυκλοπαιδικόν Ήμερολόγιον Βρετοΰ.

Si
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ (ΠΡΟΣ 5 ΛΕΠΤΑ Η ΛΕΞΙΣ)

Καρτοσυλλέκτριαι,"Αλτ.1 Άνταλλάσω κάρτ-ποοτάλ μετά δεσποι

νίδων καί δή ’Αρσακειάδων Αθηνών, Αιιρίοης, Πατρών, Κερκδ- 

ρας. Διεύθυνσις: Ντόριαν Γκρέύ Posh· Reslll II Ιι·. ' Αθήναι-

ΔΗΛΩΣΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ “ΑΡΕΟΣ,.
Οί άποστέλλοντες 4 ψηφοδέλτια λαμβάνοτ-οι λαχεϊον ΣυλΔόγου.

'Ανταλλ.άοοω κάρτ-ποοτάλ. μέ δεσποινίδας όλων τών έν 

'Ελλάδι πόλεων. Προτιμώ καλλονάς. Διεύθυνσις: Θ. Μηνάν, 

Πλάτανος Νανπακτίας.

ΟΡΙΣΤΕ ΛΟΙΠΟΝ !
Πωλείται κινηματογραφική μηχανή πρός λήψιν ταινιών, 

συστήματος Έρνεμανν, καταλληλότατη δί έρασιτέχνας /Μο- 

dele ammleurs) πλήρης, μετά ταινιοδόχων (chassis), τρί

ποδος κλ. Πληροφορϊαι εις τά γραφεία τή; Εικονογραφημένης-

τα ’Οφθαλμικά νοσήματα
θίρα.τβυονται έν τή νέα τβλεί^ κλινική τοΟ ύφϋαλμολόγου

Χπήλιου I. Χαραμή ·
Τ. ύιρηγητοΰ ΌφΟαλμολόγον Σχολής Παρισίων κ.λ.π. 

’Λθήναι 27 όδός Μενάνδρου 27 Τηλέφοπον 654
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Ο ΑΓΩΝ ΕΙΣ TO PCYMANO- 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ.

Είνε τό μάλλον ένδιαφέρον 
άμφοτέρους τούς άντιπά- 
λους μέτωπον αυτήν τήν 
στιγμήν. Οί σύμμαχοι υπο
λογίζουν έπϊ τής δυνάμεως 
τοΰ Ρουμανικού στρατού 
ώς μελλούσης νά βαρόνη 
σημαντικώς έπί τοϋ έν τή 
Βαλκανική άγώνος ύπέρ αυ
τών. Άφ’ ετέρου τό Γερ
μανικόν έπιτελεΐον ύπό τάς 
εμπνεύσεις τοϋ νέου άρχη
γοΰ του στρατάρχου Χίνδεμ- 
πουργκ συγκεντρώνει ύλην 
τήν δύναμιν καί τήν ένέρ- 
γειαν τοΰ Γερμανικού στρα
τού έναντίον τοΰ νέου συμ
μαχικού παράγοντος, άπο- 
σκοποΰν είς τήν έξουδετέ- 
ρωσιν τής συμμετοχής του 
παρά τό πλευράν τών Συμ
μάχων. Μέχρι τής στιγμής 
τό σχέδιον τοΰ Γερμανικού 
’Επιτελείου φαίνεται στε- 
φόμενον ύπό επιτυχίας. Τά 
Γερμανοβουλγορικά στρα
τεύματα εύρίσκονται ήδη 
έπί τής γραμμής Τουτρα- 
κΰν - Σιλιστρίας - Λόμπριτς- 
Μπαλτζίκ, άπειλοΰντα τήν 
Ρουμανικήν πρωτεύουσαν, 
ένφ άφ’ ετέρου ή ύπό τόν 
στρατάρχην Μάκενσεν Γερ
μανική στρατιά έξασκεϊ ση
μαντικήν πίεσιν έπί τών 
Ρουμανικών στρατευμάτων, 
τών ευρισκομένων είς τό 
μέτωπον τού *Ερμανστατ.  
Τά τελευταία τηλεγραφή
ματα ανήγγειλαν, δτι τά 
Ρουμανικά στρατεύματα,εύ- 
ρόντα ασθενές οημεϊον τών 
Γερμανοβουλγαρ ικών στρα
τευμάτων, κατώρθωσαν νά 
διαβοΰν τόν Δούνοβιν καί 
νά είσέλΟουν είς τό Βουλ
γαρικόν έδαφος παρά τό 
Ρουχτσούκιον. Οί στρατιω
τικοί κριτικοί δμως. λαμ- 
βάνοντες ύπ’ δψει τήν έκ- 
τασιν τοΰ έντός τοΰ Ρου
μανικού έδάφους μετώπου 
τών Ι'ερμανο - βουλγάρων, 
φρονοΰν, δτι ή εισβολή 
αΰτη δέν Οά έχη σπουδαίαν 
έπίδρασιν καί δτι οί Ρου
μάνοι, πιεζόμενοι πρός τό 
Βουκουρέστιον, Οά άναγκα- 
σΟούν νά άναχαιτίσουν τήν 
πρός τά πρόσω πορείαν των.


