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, ‘..........Έχε δέ
rd παρ' ήμών άρπα- 
χθέντα αδίκως κά
στρα καί γήν ώς 
δίκαια, άπόκοψον 
καί τούς φόρους τό
σους, δσους, κατά 
τήν ήμετέραν δύνα- 
μιν κατ' έτος δού
ναι σοι, καί άπελθε 
έν ειρήνη. Τί γάρ 
οίδας, εί θαρρών 
τήν πόλιν κερδάναι 
εύρεβής κερδαν- 
θείς; Το δέ τήν πό
λιν σοι δούναι ούτ 
έμδν έστίν, οϋτ'άλ
λου τών κατοικούν- 
των έν τούτη. Koivfj 
γάρ γνώμη πάν- 
τες αϋτοπροαιρέτως 
άποθανούμεν καί ού 
φεισόμεθα τής ζωής 
ημών».

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ

«... "Αν ή χώρα 
Μου πρόκειται νά 
χαβή, όλίγον μ' έν- 
διαφέρει τί θά συμ- 
Βή είς τδν θρόνον 
Μου. Δέν μέ γνω
ρίζουν καλά, όταν 
Μού ζητούν νά βάλω 
τήν Ελλάδα νά πο- 
λεμήση, παρά τάς 
πεποιθήσεις Μου. 
Δέν εννοώ Έγώ νά 
γείνω νβκροθάπτης 
τής πατρίδος Μου, 
ούτε νά πατήσω έπΐ 
τοΰ πτώματός της 
διά νά σώσω τό 
σαρκίον Μου».
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ IB.
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Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ
«... Ευχαρίστως θυσιάζω τόν θρόνον Μου, έάν διά 

τής θυσίας ταύτης πρόκειται νά σωέλή ή ‘Ελλάς. Δεν Μέ 

γνωρίζουν καλά, Οταν Μοΰ ζητούν νά βάλω τήν 'Ελλάδα 

νά πολεμήση παρά τάς πεποιθήσεις Μου, άφοΰ φρονώ 

δτι θά συντριβή, μόνον καί μόνον διά νά συγκρατηθώ 

‘Εγώ και ή δυναστεία Μου, Δεν εννοώ ’Εγώ νά γίνω νε- 

κροθάπτης τής Πατρίδος Μου, οϋτε νά πατήσω επί τοΰ 

πτώματός της, διά νά σώσω τό σαρκίου Μου.............. ...

Τί περισσότερον είπεν ό Παλαιολόγος, δταν δί απε

σταλμένου του ήγεμόνος, έζήτηοε παρ' αυτού ό Μωάμεθ 

νά τοΰ παραδώση τάς κλείδας τής Κωνσταντινουπόλεως ; 

Καί ποϋ ώμίλησεν ή 'Ελληνική ψυχή περισσότερον, ή 

ψυχή τοΰ “Εθνους ή αγνή, ή πάσχουοα διά τά δεινά καϊ 

ή πληγωνομένη καθ’ έκάστην υπό τών αλλεπαλλήλων συμ

φορών, εΐς τους ολίγους αυτούς βαρυσήμαντους λόγους, ή 

είς τούς λόγους τούς μεστούς ύβρεων τοΰ αύτοχειροτονή- 

του Κυβερνήτου. και .Σωτήρος. τής ' Ελλάδος ; Οί λόγοι 

αυτοί τής αγνής ‘Ελληνικής ψυχής, ιών όποιων τόσον 

έπικαίρως ήλθεν ή έκφώνησις διά τών Βασιλικών χει- 

λέων, συμπέσασα με τήν κατάργησιν ύπό τής Άντάντ καϊ 

τοΰ τελευταίου ίχνους τής ΰποστάσεως καί τοΰ τελευταίου 

σημείου τής ΰπάρξεως τοΰ Κράτους, εξαλείφουν πλέον 

καί τόν τελευταίου κόκκον δυσπιστίας, περί τών ελατη

ρίων, ατινα υποκινούν καϊ τροφοδοτούν τήν σταθερόν 

καί άκλόνητον πεποίθησιν καϊ εμμονήν τοΰ μάρτυρος 

“Ανακτος επί τήν πολιτικήν τήν χαραχθεϊσαν ΰπ" Αυτού. 

Τά γεγονότα, τά έκτιλυχθέντα μέχρι τούδε, μας παρέσχον 

τήν αφορμήν νά σχηματίσωμεν τήν γνώμην, δτι ή Άνταν- 

τική πολιτική σφάλλεται απέναντι τής Ελλάδος καί δτι 

αί μέχρι σήμερον εξασκηθεΐσαι επ’ αυτής πιέσεις καί οί 

συσσωρευθέντες έπ' αυτής έξευτελισμοί, οφείλονται είς 

συμφεροντολογικός εισηγήσεις τρίτων, παρασχεθείσας πρός 

έξυπηρέτησιν ίδιας πολιτικής καϊ Ιδίων συμφερόντων. 

Καϊ εχομεν τήν πεποίθησιν, δτι ή 'Αντάντ, ένεργοΰσα 

καθ’ δν τρόπον ένήργησε, παρεπλανήθη. Άλλ' αν μέχρι 

σήμερον έπετρέπετο ή παραπλάνησες αΰτη, αί μεγάλαι 

άλήθειαι, αί έξελθοΰσαι προχθές τών Βασιλικών χει- 

λέων, αϊρουσι κάθε δικαίωμα πρός τοΰτο Καϊ άκόμη 

περισσότερον άπό τό γεγονός αύτό, τό δτι ενα ένδοξον 

ναυτικόν, τιμήσαν καί δοξάσαν μέχρι τούδε τό Ελληνικόν 

όνομα, έσύρθη ράκος ευτελές είς τούς δρόμους τής πρω 

τευοΰσης, μέ τάς εικόνας τοΰ Βασιλέως έπΐ κεφαλής, κύ· 

πτον υπό τήν πυγμήν τής βίας καϊ τοΰ Ισχυροτέρου, αιχμά

λωτον κατ’ ουσίαν, ανευ πολέμου, μόνον ύπό τής ύπερο- 

χής τοΰ αιχμαλωτίζοντας. Τό δτι ένας λαός, κύπτων ύπό 

τό οδυνηρόν πλήγμα τής ύποδουλώσεως, ένας λαός, χύνων 

ποταμούς δακρύων διά τούς προσγεγνωμένους έξευτελι- 

σμοϋς, ένας λαός, τού όποιου ή λειτουργία τής σκέψεως 

άνεκόπη άποτόμως, ώς εκ τοΰ δγκου τών γεγονότων. Τό 

δτι τό όφειλόμενον είς τόν "Υπατον "Αρχοντα σέβας χαί 

ή όφειλομένη εμπιστοσύνη καϊ ή πεποίθησις άφηρέθησαν 
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καϊ παρεδόθησαν εις ένα έπαναστάτην. Τό δτι έπειτα από 

δλα αυτά ό 'Ελληνικός λαός εξακολουθεί νά μένη πιστό; 
εΐς τόν Βασιλέα του, μέ γιγαντωμένου πλέον τό μίσος 

έναντίον τών αίτιων τής κατερειπώσεως αύτής, πείθουσιν, 

δτι ή βία καί ή πυγμή δέν είναι τά ασφαλέστερα μέσα 

τής επιτυχίας εΐς μίαν πολιτικήν καϊ δτι ή Άντάντ, στη- 

ριχθεΐσα επί τής ράχεως τοΰ Βενιζελισμού, άπώλεσε κάθε 

ίχνος συμπάθειας και φιλίας έν Έλλάδι υπέρ αύτής. Πό

σον σημαντικόν είναι τοΰτο έννοεϊται ύπό τών θελόντων 

νά τό εννοήσουν. Γνωρίζομεν, δτι υπέρ τάς κεφαλάς μας 

αΐωρεΐται τό συμμαχικόν τηλεβόλου καί δτι ή συμμαχική 

πυγμή είναι έτοιμη νά καταπέση, βαρεία καϊ ισχυρά αύτή, 

έναντίον τών ασθενών ήμών, δίδουσα τήν τελευταίαν ώθη. 

σιν πρός τήν άβυσσον Καϊ δτι έπομένως κάθε διαμαρτυ

ρία τήν στιγαήν, ποΰ πρόκειται νά δοθή ή τελευταία 

κλωτσιά είς τό ράκος, είναι περιττή. Αλλά δεν έπαϋσαμεν 

νά εϊμεθα Ελληνες καί ώς τοιοΰτοι νά έξακολουθοϋμεν 

υπερασπιζόμενοι τά συμφέροντα τοΰ "Εθνους, καθ' δν τρό

πον ημείς νομίζομεν πρόσφορου. Αύτό αΐσθανόμεθα, δτι 

μάς επιβάλλει ή φωνή τοΰ καθήκοντος, άδιάφορον αν ούδα- 

μόθεν πρόκειται νά είσακουσθή ή δικαιότατη κραυγή μας

ft
ΤΟ ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ώς γράφουσι τά 'Αγγλικά φύλλα, κατά τάς άρχομένα; 
τήν προσεχή Τρίτην συνεδριάσεις τής Αγγλικής Βουλής, 
0ά συζητητή πρωτίστως τό ζήτημα τής άναπληρωτικής 
στρατολογίας. Ή εσπευσμένη αΰτη φροντις διά τήν συμ- 
πλήρωσιν τών στρατιωτικών δυνάμεων τής χώρας δέν εκ
πλήττει, δοθέντο; ότι αΐ ζημίαι, 5ί; ΰπέστη ό 'Αγγλικός 
στρατός είς τάς μάχας τοϋ Σόμ, είναι ανυπολόγιστοι. Συμ- 
φώνως πρός τόν πίνακα τών απωλειών, ον δημοσιεύει τό 
«Νταίΐλυ Τέλεγκραφ", κατά τούς τρεις παρελθόντα; μήνας 
έτέΟησαν εκτός μάχης 17,187 "Αγγλοι αξιωματικοί καί 
288,878 άνδρες. Ή εξακολουθούσα δέ επίμονος Γερμανική 
άντίστασις απαιτεί διαρκώς βαρείας Θυσίας τοϋ Άγγλικοϋ 
στρατού. Σημειωτέου, δτι είς τόν ανωτέρω μνημονευθέντα 
πίνακα περιλαμβάνονται μόνον αϊ άπώλειαι τοΰ πραγματι
κού 'Αγγλικού λευκοΰ στρατού, καθ' όσον διά τήν έγχρω
μον τροφήν τών Γερμανικών πυροβόλων, τουτέστι τά αποι
κιακά στρατεύματα, οέν δημοσιεύονται ονομαστικοί κατάλογοι

Όποια κατεύθυνσις θά δοθή είς τήν σχετικήν έν τή 'Αγ
γλική Βουλή συζήτησιν, άφίνει νά ύπονοηθή άρθρόν τοϋ 
στρατιωτικού κριτικού τών «Τάΐμς», τού συνταγματάρχου 
Ρέππιγκτον. *0πως  ό Υπουργός τών Στρατιωτικών Λόϋδ 
Τζωρτζ απέτρεπεν υπέρμετρου αισιοδοξίαν επί τήν ταχεϊαν 
καί εύκολου υίκηυ. καθώς επίσης καί ό αρχηγός τοΰ 'Επιτε
λείου Ρόβερτσου έξέθετεν, δτι ή ’Αγγλία δέου ν’ άυαμείυη, 
άδηλου πόσου χρουικόν διάστημα, τήυ έξακολούθησιυ λυσσώ
δους αγώυος, κατά τόν αυτόν τρόπον άποτρέπει νϋν καί ό 
Ρέππιγκτον πασαν φαντασιοπληξίαν, συμβουλεύων δπως μή 
προσδοκϊται, παρ’ ολα; τάς απώλειας τοϋ εχθρού, ή προσε
χής εξάντλησές του είς στρατιώτα;. Πρό τοϋ έαρος τού 
1917. λέγει, ούτε νά σκέπτεται τις περί τού τελικού κτυπή
ματος επιτρέπεται καί τότε μόνον θ’ ανατείλη διά τήν 'Αγ
γλίαν ή νίκη, εάν ή νϋν άρχομένη αναπόφευκτος χειμερινή 
διακοπή χρησιμοποιηθή είς συγκρότησιν 100 μεραρχιών 
μονίμου ενεργού στρατοΰ. Κατά τήν γνώμην τού Ρέππιγ- 
κτον. τούτο είναι κατορθωτέον, μόνον έάν ό στρατολογικός 
νόμος, ό'στις συνετάχθη μετ' ευτελών επιεικείων, άλλ' οΰχί 
μέ σκοπόν τήν νίκην, ύποβληθή είς πραγματικήν καί ριζι
κήν μεταρρύθμισιν, ούτως ώστε νά δύνανται νά χρησιμο- 
ποιηθώσιν ενεργώ; καϊ άνευ επιείκειας αί είς άνδρας έφε- 
δρεΐαι, ας κατά τό τέλος τοΰ 1915 ό λόρδος Θέρμπύ ύπελό- 
γιζεν εί; πέντε έκατομύρια, μή συμπεριλαμβάνων τάς ετή
σιας προσελεύσεις 350,000 νεοσυλλέκτων.

Έκ τής μεταρρυθμίσεως ταύτης εξαιρεί ό' Ρέππιγκτον 
τήν έξ 150,000 άνδρών έτησίαν βοήθειαν τής ’Ιρλανδίας, 
θεωρών ότι ή παρούσα ταραχώδης έκεϊ κατάστασις. απο
κλείει τήν έπ βολήν αναγκαστικής θητείας, δ'σον λυπηρόν 
καί άν είναι, δτι ή 'Ιρλανδία μέλλει νά μείνη αμέτοχος έν 

τή πάλη τής Γερμανία; έναντίον τή; έλευθερίας τής Ευρώ
πης καί έναντίον τής ΰπάρξεως τών μικρών εθνών. Ό 
Ρέππιγκτον νομίζει, δτι ή μεταρρύθμισις, μόνον τότε θά 
φέρη αποτελέσματα, δταν οί ύπό παντοΐα προσχήματα κα- 
τοοθώσαντες τήν έξαίρεσίν των καί μέ τάς αιτήσεις των 
διηνεκώ; πλεϊστα δικαστήρια άπασχολοϋντες, άνερχόμενοι 
δέ είς I 1/3 εκατομμύριου, ύποβληθώσιν εί; αϋστηροτάτην 
έξέτασιν, ώς πρός τήν στρατιωτικήν των ικανότητα. "Αλ
λως πρέπει νά προσκληθώσιν οί δεκαεπταετεϊς καί δεκα- 
οκταετεϊς καί ν' άναβιβασθή τό δριον ηλικίας άπό 41 είς 
45 έτη. Πάντως απαιτεί ό Ρέππιγκτον νά καταβληθή πάσα 
ποοσπίθεια, δπως άποκτηθή ακαταμάχητος αριθμητική 
ύπεροχή τών αγγλικών μαχίμων στρατευμάτων, άλλως ή 
Γερμανία θά κατορθώση διά τής στρατολογικής της όργα- 
νώσεως νά ύπερισχύση Διότι ή Γερυανία. ή; αί έτήσιαι 
προσελεύσεις νεοσυλλέκτων, υπολογίζονται είς 600.000 άν
δρας, δύναται εύκόλως ν’ άναπληροι τά έν ταϊς γραμμαϊς 
της κενά και νά σχηματίζη μεγάλα; έφεδρείας, άφοΰ ή 
χρησιμοποίησ ς τών Βέλγων καί Πολωνών έν τοΐ; έργοστα- 
σίοις καθιστά διαθεσίμους διά τόν πόλεμον πάντα; τούς διά 
τήν στρατιωτικήν υπηρεσίαν ικανού;. Οί κληρωτοί τού 
1917 καί 1918 δέν μετίβησαν είς τό πεδίον τή; μάχη; και 
ό άρεΟμό; τών εί; τό μέτωπον έπιστρεφόντων ίαθέντων 
τραυματιών είναι άναμφισβητήτως μέγιστος. Καί έν άνάχκη 
ή Γερμανία θά παλαίση «μέχρι τελευταίας άναπνοής άν- 
δρός καί ’ίππου» καί θά καλέση είς τά δπλα πάντα; τούς 
μεταξύ 16 καί 60 έτών. 6’/4 δισεκατομμύρια νέαι πιστώ
σεις ζητούνται παρά τή; Βουλή;’ άναμφιβόλως θά ψηφι- 
σθώσι. Έάν ομω; μέ τό χρήμα εΰρεθώσι καί οί αναγκαίοι 
άνδρες. προωρισμένοι νά έξασφαλίσωσι τήν τελικήν άγγλικήν 
νίκην, τούτο έπιφυλάσσεται νά δείξη τό μέλλον.

ft
ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΙΑΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Ώοισμένως πολύ κακήν εποχήν έξελέξαμεν νά ξήσωμεν είς 
τόν ελεεινόν αυτόν πλανήτην, ήμείς οί "Ελληνες. Έχω τήν 
γνώμην, ή μάλιστα, άν θέλετε, τήν πεποίθησιν, δτι έάν έζη ή 
μακαρίτισσα έκείνη ιερά έξέτασις Οά έτιλλε τήν κόμην της 
πρό τών πρωτοφανών καί αφανταστών μαρτυρίων, ποΰ ΰφί- 
στανται οί σημερινοί απόγονοι τοϋ Θεμιστοκλέους πεπεισμένη 
πρός τούτο άπό αίσθημα δικαίας άγανακτήσεως. Πρέπει 
άναμφιβόλως ό μέγας θεός νά μάς είσαγάγη ασυζητητί είς 
τόν Παράδεισον καί ή Εκκλησία νά μάς προσκολήση εις τήν 
σειράν τοϋ υφισταμένου μαρτυρολογίου, ώς όμοτίμους. Διότι 
δέν φαντάζομαι νά ύπέστησαν οί καλοί αυτοί Χριστιανοί πε
ρισσότερα άπό τούς νεοέλληνας. Τά βασανιστήρια, τά δποΐα 
έδοκίμασαν έγιναν έπιτέλους * μία κι' έξω, έφ'άπαξ· ένφ ημείς 
ΰφιστάμεθα άσυγκρίτως υπέρτερα καθ'έκάσνην. Τό κακόν 
δέ είνε, δτι μέχρι τής στιγμής, όχι μόνον νά παυσουν δέν φαί
νονται, άλλά τείνουν νά φΟάσουν είς τό άπροχώρητον, μέ πε
ρισσοτέρου καδ’ ήμέραν έντασιν. θεέ τής Ελλάδος, λυπήσου 
καί εΰσπλαχνίσου μας, διότι κινδυνεύομεν νά παραφρονί- 
σωμεν πλέον.

Καϊ μέσα είς δλα αύτά τά δεινά, νέα συμφορά έπληξε τούς 
λάτρας τοϋ χρυσοκίτρινου ποτοΰ, τό όποιον ΰφίσταται ήδη εΐς 
τά υπόγεια τήν άπαιτουμένην ζύμωσιν. Δέν έφθαναν τά τόσα 
πράγματα, τά δποΐα άπέκτησαν τιμήν συναγιονιζομένην τά 
Ζέππελιν εις τήν πρός τά αιθέρια ΰψη πτήσιν, άλλ' έπρεπε νά 
ύψωθή καί τοΰ ποτοΰ αΰτοΰ ή τιμή καί νά ύπερβή τήν τιμίαν 
δραχμήν διά νά άκουσθοΰν νέαι άρραΐ καί νέαι κραυγαί άγα- 
νακτήσεως κατά τών αιτίων. Τό πράγμα συνεκίνησε τόσον 
όσον δέν βά συγκινοΰσε ή εις τό τριπλάσιον άναβίβασις τής 
τιμής τοΰ ψωμιού καί έξώργισε, δσον ποτέ δέν θά έξώργιζε, 
ή διακοπή κάθε μέσου φωτισμού καί θερμάνσεως καί μπορώ 
νά σάς βεβαιώσω, δτι υπάρχουν πλεΐστοι, οί όποιοι θά άντί- 
κρυζαν μέ τήν κλασσικωτέραν άπάθειαν τ’ ανωτέρω καί δέν 
θά ήσθάνοντο ουδέ ίχνος ένδιαφέροντος είς δλους τούς ΰψω- 
μούς τών τιμών τών διαφόρων είδών καί θά έμεναν άσυγκίνη- 
τοι, έάν μιά όκά άρτου έστοίχιζεν ένα μεγαλοπρεπές τάλλη- 
ρον, άλλ’ οί όποιοι έξεμάνησαν καί κατέστησαν τίγρεις μαινό- 
μεναι πρό τοΰ συντελεσθέντος νέου κακού, έπΐ τή ίόέφ καί 
μόνη, δτι έκινδύνευαν νά στερηθούν τοΰ αγαπημένου των 
ποτοΰ. Γιά σκεφθήτε δμως, ή κλασική ρετσίνα, ή περιφρονη- 
μένη τών ’Αθηναϊκών υπογείων καί τό καβουρδιστηρι τοΰ 
γλεντιοΰ κάθε ’Αθηναϊκής λαϊκής παρέας, νά λάβη τόσην τι
μήν καί νά παρουσιασθή καί αύτή μεγάλη κυρία. Ό τέμπορα! 
Ό μόρες!

Είδατε τούς Αθηναίους, καθισμένους έπάνω εΐς τό απλό 
καί καχεκτικό σκαμνάκι τών μπαρ; Καί τούς είδατε ποτέ 
καθισμένους μέ τέτοιο ύφος είς τήν καρέκλαν τού κουρείου, 
παραδεδομένους είς τάς χεϊρας τού κουρέως, ή είς τήν κε- 
κλιμμένην πολτρόναν τού όδοντοϊατρού, υφισταμένους τήν 
αγωνίαν τής άποσπάσεως ένός όδόντος: Ουδέποτε άλλοτε οί 
άνθρωποι περιεβλήθησαν έπισημοτέραν φόρμαν καί καμμίαν 
άλλην φοράν δέν έλαβον τόσην σοβαρότητα! Καί νά συλλο
γιέται κανείς δτι δλα αύτά γίνονται έπάνω είς τό περίφη
μοι· σκαμνάκι, ποΰ είναι προορισμένον γιά ένα όλιγόλεπτον 
τετ-ά-τετ μ' ένα προσωπάκι λεπτοκαμωμένο καί ροδόχρωμο 
αγαπημένης ΰπάρξεως, ή μέ μιά χαριτωμένη σιλφύδα καί 
δλα αύτά όσο ν’ άδειάσουν δύο ποτήρια άιρέντι, ή νά γαργα- 
λιοθοΰν τά νεύρα τής γεύσεως μέ τόν χυμόν ένός, οποιοσδή
ποτε μάρκας, λικέρ !

Λ
Τό βαλσάκι άπό τήν τελευταίαν όπερέτταν τής εγχωρίου 

παραγωγής, όργιάζει μέσα εΐς τήν ξυλίνην κοιλίαν τής καχε- 
κτικής ρομβίας καί ο! ήχοι, πού άφίνει είς τό κενόν τής άπε- 
ράντόυ αιθούσης δ κύλινδρός της, πλημμυροΰν τήν θερμήν 
άτμοσφαΐραν άπό τόνους γαργαλιστικούς, εύθυμους, πετα
χτούς, γλυκείς, χρωματισμένους μέ τήν έλαφράν καί γλυκειαν 
μελφδίαν, τήν εΰπεπτον είς τήν χρυσήν νεότητα τών είκοσι 
χρόνων. Ή ’Αθηναϊκή νεότης χορεύει αύτήν τήν εποχήν τής 
μελαγχολίας τής φΰοεως καί χορεύει μανιώδης καί μέ πάθος, 
στροβιλιζουοα έπάνω είς τό μικροσκοπικό τακουνάκι τής μο 
διστρούλας, τής δακτυλογράφου, τής γραφέιος. τής τηλεφω
νήτριας, ή έπΐ τού κομψού λουστρινιού τοΰ έμπορούπαλλήλου, 
τού υπουργικού γραφέως, ή τοΰ νεαροΰ κάλφα κουρείου. 
Ή 'Αθηναϊκή νεότης, ποΰ γεννάται καί άναπτύσσεται έπάνω 
είς τό στρώμα αυτό τής κοινωνίας, χορεύει δπως έχόρευσε 
καί πέριου καί προπέρισυ καί είς περασμένες χρονιές καί 
δπως θά χορέψη καί τοϋ χρόνου καί τά έπόμενα έτη. Τά χρυ
σά γαλόνια τοϋ Γάλλου ναυάρχου δέν τήν συγκινοΰν, καί τά 
καθοριζόμενα φράκα τών διαόεχομένων άλλήλους Υπουργών 
δέν τής προξενούν καμμίαν έντύπωσιν. Στροβιλίζεται ύπό 
τούς ήχους τοϋ γαργαλιστικού βάλς καί χορταίνει μέ δλους 
τούς πόρους τήν άπόλαυσιν τοΰ χορού.

'Εκείνο ποΰ πρέπει νά ξεχωρίση κανείς μέσα ε(ς τήν περίο
δον αύτήν τοΰ έκνευρισμοΰ καί του Ιλίγγου μέ, τήν διαρκή 
φροντίδα τοΰ τί Οά γίνη τήν έπομένην, είναι ή ψυχραιμία 
καί ή άπάθεια μεθ’ ής άντικρύζει τά γεγονότα ό Αθηναϊκός 
λαός. Καί έκεΐνο πού πρέπει νά τονισθή είναι, δτι ή άπάθεια 
αύτή καί ή ψυχραιμία δέν έχουν τήν αφορμήν τους, ούτε είς 
πόρωσιν τοΰ 'Αθηναίου, ούτε είς άμβλυνσιν τής άντιληψεώς 
του. Ό ’Αθηναίος εξακολουθεί νά είναι ό ίδιος, λεπτός, μέ 
τήν όξεΐαν άντίληψιν, τόν εύκολον ένθουσιασμόν καί τήν 
περισσότερον ευκολον άπογοήτευσιν. Άλλά τήν στιγμήν αύ
τήν τής πρωτοφανούς ’Εθνικής δοκιμασίας, αίσθάνεται δλην 
τήν σοβαρότητα τής περιστάσεως καί ατενίζει τήν έξέλιξίν 
της μέ τήν άπαιτουμένην σοβαρότητα καί μέ τήν βαθείαν 
πεποίθησιν τής συναιοθήσεως τοΰ καθήκοντος καί τών ΰπο- 
χρειόσεών του. ο ρετ.

ft
ΔΕΙΛΙΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

ΠΡΙΝ ΑΠ© ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ
. . . Θάθελα τά λόγια σου νάτανε δ επίλογος τών μυστικών 

πού άηαλλάξαμε. Θάθελα νά μέ ρίξουν σέ μιά έκστασι άλ- 
λοιώτικη, νά μέ συγκινήσουν βαθειά. Άπό τή στιγμή ποϋ 
σ’ έγνώρισα, ένοιωσα μέσα μου τ’ άγνότερα αισθήματα καί 
θά ποθούσα νά σοΰ ψιθυρίσω τρυφερά τά λόγια τής άγάπης. 
Ή φιλία σου δέν μέ φθάνει. Τόν έρωτά σου θέλω . .. ’Εσύ, 
είσαι ή γυναίκα, ή αληθινή, ή όνειρεμμένη Βασιλοπούλα, 
ποϋ πέρνεις άπό τό χέρι τό φτωχό- παιδί καί τό κάνεις ευτυ
χισμένο. Σ' έσένα μπόρεσα νά μελετήσω βαθειά τή γυναίκα, 

αν καί είναι πολύτροπη, απατηλή καί δύσκολα κανείς τήν 
μαντεύει. Σύ δέν μοιάζεις μ’αυτές· σύ, είσαι κάτι τό αιθέριο, 
κάτι τό άχαρακτηριστο, τόσο είν’ έμορφη ή ψυχή σου, τόσο 
μεγάλη ή πονεμμένη σου καρδιά! ...

Ποθώ νά σ’ άγαπήσω, δχι άδελφικά, δπως πρώτα, άλλά 
βαθειά, μ’ έρωτα, μέ πάθος. Είσαι γιά μέ, τό παρθενικό λου
λούδι, ποΰ σκορπίζει τριγύρω του τό άρωμά του, που στό 
διάβα του μαραίνονται δλα· έοΰ μόνο ξέρεις νά λατρεύης, 
έσύ είσαι ή Γυναίκα ...

Καί τήν ώρα ποΰ τό δειλινό θά φωτίζη μελαγχολικά τή 
φύση, πόσο τότε θά σέ σφίξω στήν άγκαλιά μου, πώς θά 
κολλήσω ,τά χείλη μου στά χείλη σου καί πώς Οά αι
σθανθώ τόν εαυτό μου συγκινημένο τήν ώρα ποΰ γλυκά θά 
σοΰ ψιθυρίσω:

— Σ’ αγαπώ ... έλα νά γίνης δική μου ! γ. α. πρατϊικας
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ΔΗΜΟΥ ΒΡΑΤΣΑΝΟΥ

Ο ΑΝΗΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΓΟΛΓΟΘΑ
(Σιη-ρχειο άττά ιο προηγοϋμΓνον)

Ή Μίτσα έκοντοστάθηκε. Εΰρισκε τήν ευκαιρίαν. Άλλά 

γιά μιά στιγμή περιήλΒεν είς αμηχανίαν. Δέν έγνώριζε τούς 
κυρίους. ’Εκείνοι τό άντελήφθησαν καί παρουσιάσβησαν μό
νοι τους. Μέ τό καπέλλο στό χέρι, τήν στιγμήν τής χειραψίας, 
έλεγε καθένας τό όνομά του. Ή Μίτσα έδωκε διαχυτικιότατα 
τό χέρι είς δλους. Ήτον ό κ. Μυναξής τοΰ Συναλλάγματος, 
ό κ. Τριάγης τής Διεκπεραιώσεως, ό κ. Φασαμής τής ’Αλλη
λογραφίας καί ό κ. Καζάλκης τοΰ ιδιαιτέρου γραφείου τής 
Γεν. ΔιευΟύνσεως.

Μετά τά τυπικά, ή συνδιάλεξις έστράφη είς τήν εργασίαν, 
είς τόν καιρόν κλπ. Ή Μίτσα έδειξεν, δτι ήθελε νά φύγουν 
δλοι μαζί καί έπροχτόρησαν πρός τά έπάνω τής όδοΰ Σταδίου. 
Έτσι άπέφευγαν καί τόν Ντιντή.

Έν τφ μεταξύ ό Ντιντής είχε ι.αταίβει καί έπερίμενε είς 
τό περιστύλιον, άφοΰ προηγουμένως εκτύπησε τό κουδούνι 
τοΰ κέντρου τής Τραπέζης διά νά βεβαιωθή δτι δέν έφυγε 
ή Μίτσα. "Οταν δμως είδεν, δτι τό κέντρον δέν απαντούσε, 
άρπαξε βιαστικά τό καπέλλο καί κατέβηκε σάν τρελλός. Καί 
δταν πέρασαν τρία-τέσσαρα λεπτά, χωρίς νά έμφανισΟή ή 
Μίτσα, έπήδησε στό ώτό του καί έβγαλε τόν σωφέρ άπό τήν 
θέσιν του, διά νά διευθύνη αυτός.

Έξεκίνησε καί μ’ ένα τίναγμα έμπρός άνεστάτωσε τήν 
οδόν Σταδίου μέ τήν ώτοβάξ.

Έκεϊ είς τήν μεγάλην οικίαν Βούρου έφθασε τήν συνο
δείαν καί έγινε έξω φρένων, ποΰ είδε τήν Μίτσαν ανάμεσα 
είς τέσσερεις καβαλλιέρους.

Πρός στιγμήν τοΰ ήλθε νά πηδήση κάτω καί «νά τούς 
κάνη σκουπίδι τούς κυγίους αύτούς·. «Τί κατάστασις ήτον 
αύτή · Άκοϋς νά συνοδεύουν τάς υπαλλήλους τής Τγαπέζης» !

ΈπεφυλάχΟη δμως νά τό άναφέρη καί «νά λάβη μέτγα·. 
Έκοψε έν τούτοις τόν δρόμον του, έγύρισε καί ιούς είδε διά 
νά προκαλέση χαιρετισμόν καί κατόπιν ολοταχώς έτράβηξε 
πρός τά έπάνω. ’Εκεϊ όλίγον πρό τής «Μινέρβας» έσιάΟη 
καί έπερίμενε, είπών είς τόν σωφέρ νά ψωνίση κάτι άπό τοΰ 
Άπότσου, διά νά δικαιολογήσω τήν αναμονήν του.

Έξηρεύνα μέ τό μάτι έναγωνίως τήν οδόν Σταδίου, ρίπτων 
καί μιά ματιά ε’ις τό έδωδιμοπωλεϊον διά νά δείξη, ότι. περι
μένει τόν σωφέρ του.

Τέλος είδε τήν συνοδείαν, ποΰ κατέβαινε άπό τό πεζοδρό
μιου τής Βουλής. Έπλησίαζαν. Άλλ’ ό σωφέρ δέν έφαίνετο.

—Έλα, βγέ ζώον I τοΰ έφώναξε.
Ό σωφέρ έφάνη είς τήν πόρτα. Ό Ντιντής έκάθησεν ατά

ραχος, προσποιούμενος δτι δέν τούς έβλεπε. Έφθασε ή παρέα 
άκριβώς τήν στιγμήν, ποΰ ό σωφέρ άνοιγε τήν πόρτα καί 
έτοπο&ετοΰσε έπάνω στά μαροκέν μαξιλάρια τά ψώνια.

Άλλά οΰτε ή Μίτσα, οΰτε κανείς άλλος έδειξεν, ότι τόν 
είχαν ίδή. Έν τφ μεταξύ έξεκίνησε τό αυτοκίνητου καϊ έπέ
ρασε άπό τήν «Μινέρβα» δαιμονιωδώς, τήν στιγμήν άκριβώς 
ποΰ ή Μίτσα έχαιρέτα τούς συνοδούς της καί έχώνετο είς τό 
ξενοδοχεϊόν της, δπου εΰρισκε τούς θείους της νά τήν περιμέ
νουν διά τό πρόγευμα. ____

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ
Σάν μιά λίμνη μεγάλη, μέ νερά χωρίς κανένα χρώμα, μά 

ήσυχα καί ακύμαντα, χωρίς κανένα σύννεφο νά τά σκοτει
νιάζω, ήταν ή ζωή μέσα είς τό σπήτι τοΰ Στέφου.

Μέ τό τέρμα τής σαιζόν καί μόλις έπιασαν ή πρώτες δρο
σιές, κατέβηκαν άπό τήν Κηφισσιά καί έγκαιεστάθησαν είς 
τό μεγαλοπρεπές μέγαρον τής Λεωφόρου Κωνσταντίνου τοΰ 
Διαδόχου.

Τίποτε δέν άλλαξε έκεϊ μέσα. Διαχυτικός πάντοτε καί 
στοργικός ό Στέφος πρός τήν Λάκα του καί τόν Μπούμπη 
του καί τό μάζεμά των γύρω άπό τό τραπέζι εις τήν μαρμα- 
ρένια βεράντα, ποΰ τούς έβαζε ψωμάκια άλειμμένα μέ μαρ
μέλαδα καί βούτυρο είς τό στόμα, καταντούσε άληθινό κάδρο.

Μετά τό πρόγευμα ή Λάκα μέ τόν Μπούμπη άνεπαύοντο 
είς τό έπάνω πάτωμα καί τότε ό Στέφος, άφοΰ τό ποΰρο του 
έσβυνε μέσα είς τό φυμουάρ, έπερνε τό βιολί καί έξετέλει 
άριστουργήματα μεγάλων.

Τό άγαπημένο του κομμάτι ήτον ή «Ρεβερί» τοΰ Σοΰμαν. 
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Ήτον βιρτουόζος ό Στέφος τοΰ Κονσερβατουάρ τής Βιέννης 
καί εΐχεν ακούσει δύο τρεις φορές τήν έκτέλεσιν άπό τόν δαι
μόνων Κιούμπελικ.

“Ενα άπομεσήμερο, άπό έκεΐνα τά συννεφιασμένα τοΰ 
’Οκτωβρίου, τά μολυβιά, ποΰ σοΰ πατούν βαρειά οάν έφιάλ- 
της τήν ψυχή, ό Στέφος τό έπαρατράβηξε. Αφού έπαιξε Σοΰ
μαν, Γκλούκ, Μπάχ κ.λ. ένοιωσε έναν εκνευρισμόν, κάτι σαν 
κενόν μέσα του, είς τήν ψυχήν του, άρπαξε δεύτερο πούρο, 
τό άναψε, έρούφηξε μέ δίψα μιά γουλιά καπνό καί έχώθηκε 
μέσα είς ένα φωτέϊγι μέ κλειστά τά μάτια.

Έπέρασε λίγη ώρα έτσι. Έξαφνα ένα τηλεφωνικό κουδού
νισμα τόν έτίναξε έπάνω. Έπήγε μέ βραδύ βήμα κανιά είς 
τό τραπεζάκι, έπήρε τό ακουστικό. έκουδούνισε καί πατών
τας τόν μοχλόν, έπεσε είς τό φωτέϊγι ποΰ ήτο κοντά του.

—Άλό· είπε.
— Οικία Κυρίου Δαρκιίλη; ήρώτησε μία φωνή άνδρική.
— Μάλιστα· αύτοΰ ποώς; ήρώτησε.
— Σιδηρόδρομοι Βορειανατολικής Ελλάδος. Γραμματεία.
— Λέγετε, ό ίδιος.
— Κύριε Γενικέ, πρό ολίγου σάς έζήτησαν άπό τήν Τρά 

πεζαν Κτηματικής Πίστεως. Σάς ήθελεν ό Γενικός Διευθυν
τής καί παρήγγειλε, δταν έλθετε, νά τόν είδοποιήσωμεν. Θά 
έλθετε είς τό γραφείον;

Ό Στέφος έξεπλάγη ποΰ τόν έρωτοΰσαν έάν θά πάη. 
Έβγαλε τό ρολού του καί είδε τήν ώρα. Ήτον τέσσερες καί 
τέταρτο. Συνήθως εϊς τάς τρεις ήτον είς τό γραφείον του. 
Άλλά τώρα πλέον τί νά πάη;

—Άκοΰτε.........Δέν θά έλθω. "Αν είναι τίποτε χαρτιά,
γιά υπογραφή, έπείγοντα, στείλτέ μού τα.

— Πολύ καλά.
— Μερσί. Τήν Κτηματική Οά τήν πάρω άπ’ έδώ. Διακό- 

ψατε παρακαλώ.
Έξηκολούθησε νά κρατή τό ακουστικόν είς τό αύτί. χωρίς 

νά πιέζη τόν μοχλόν του, καί ήρχισε μέ διακοπάς νά καλή 
Κέντρον.

Μετ’ όλίγον ήκουσε τήν φωνήν τής υπαλλήλου.
—'Ορίστε. Έμπρός! Έμπρός!
— Είκοσι - εβδομήντα- άπήντησε.
— Τράπεζαν Κτηματικής Πίστεως; ήρώτησεν ή υπάλληλος.
— Μάλιστα.
— Λάβετε.
Ό Στέφος έπερίμενε μέ τό ακουστικόν είς τό αύτί.
—Άλό I ήκουσεν έξαφνα νά λέγη μιά φωνή γλυκειά οάν 

ήχος κρυστάλλου.
— Κτηματική ;
— Μάλιστα Κύριε. Τί επιθυμείτε ;
— Τόν Κύριον Γενικόν Διευθυντήν, δώστε μου παρακαλώ· 

είπε ό Στέφος.
— Δέν ήλθε άκόμη Κύριε1 άπήντησε ή ιδία φωνή.
— Μά πώς; Πρό ολίγου μ’ έζήτησε, δεσποινίς.
—Άπ' έδώ πάντως δχι. ‘Ίσιος άπό τό σπίτι ίου. Άλλά δπου 

νάναι θά έλθη. Έκτός έάν βιάζεοθε ... νά σάς δώσω τόν άρι- 
Ομόν του. Τρία έβδομήντα.

— Μερσί, μαμζέλ.
— Παρακαλώ, κύριε. ’Αν πάλιν έλθη έν τφ μεταξύ, σάς 

παίρνω έγώ. Τί αριθμόν έχετε ;
—Έπτά - μηδέν - δύο. Εύχαριστώ άπείρως, δεσποινίς. Είσθε 

πολύ υποχρεωτική.
— Ά, κύριε ... Πολύ-πολύ εύγενής... Δέν κάνω παρά τό 

καθήκον μου. Χαίρετε. (Ή συνέχεια fl; το προστχές).

ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΟΔΟΝΤΟΪΑΤ ΡΕΙΟΝ

Κ. ΔΑΜΙΑΝΟΥ
ΙΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ. ΔΙΠΛΟΜ. ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΝ ΠΑΡΙΣιΟΝ 

ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΟΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΔΟΝΤΟΝ
.9-/- και .7-ν καά εκαοιι/ν αλήι· ιής Κυριακής m Ιί;μ ιιφ μ.«ι.
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Η ΓΥΝ ΔΙΚΑ

ΟΜΟΙΟ 1 ΗΣ ΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΜΕ Τ'ΑΛΟΓΑ δήποτε βαθμού καί άν είναι νά μή τήν έκμεταλλευθοϋν.
τ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ * Θά συναντήσατε έως τώρα άναμφιβόλως γυναίκες πού τό 

φόρεμά τους υπενθυμίζει τάς στοατιωτικάς αύτά; στολάς.
Στο περασμένο, σάς είπα μερικά πράγματα για τους άν- 

όρας γενικώς Συνεχίζω σήμερα, είδικευουσα τα ζητήματα. 
Ιίρεπει να τις πα.ρνουμε άγρια τίς γυναίκες, λέγουν οί άνδοες. 
γλυκείς καί πράοι μ Ολχ ταΰτα, ποΰ ονειρεύονται μόνον να 
γεννήσουν ένα αίσθημα υπεροχής έπί τής γυναικός ποΰ θά 
έχουν κοντά τους. Καί ελπίζουν έτσι πώς θα τίς κατακτή
σουν. Καί αν αποπειρώνται μερικοί νά τό κάμουν, ή γυναίκα, 
στήν ίοιοτητα της, συνηθισμένη στή σκλαβιά, κλίνει τήν 
κεφαλήν και πιστεύει πώς έχει νά κάμη μ’ έναν άνδρα 
σκληρό καί άγριο, ποΰ 'έχει συνηθίσει τις γυναίκες. *Αν  
διηγηθή σκληρότητες πραγματικές ή φανταστικές μπροστά 
σ άλλες γυναίκες, αύτές θα άφήσουν νά έκραγή ένας τρό
μος φαινομενικός, πον θα κρύψη ένα σχετικό θαυμασμό τους 
και ό έν λόγφ άνδρας θά παρουσιασθή στά ματια τους μέ 
μιά μεγάλη γοητεία. Διότι στον πόλεμο, ποΰ ύφίσταται με
ταξύ τον άνδρος καί τής γυναικός, δέν θριαμβεύει ό πιο δυ

νατός, αλλά εκείνος πού έχει τήν πεποίθησι πώς είναι καί 
κάμνει νά πιστευθή πώς είναι πραγματικώς. Γυναίκα, θάσαι 
νικητής ή νικημένος. Καί σκεψου πώς έχεις δλα τά διδό
μενα νά είσαι νικημένη. Μόλις είσέλθη; είς τήν ζωήν, άμέ
σως ϋπόκεισαι είς όλας τά; έπιθυμιας, είς δλας τάς προσπά
θειας, είς δλα τά παζαρεύματα. Οί άνδρες σέ περικυκλώ
νουν, σέ πολιορκούν, σέ πιέζουν. Πώς θ άντισταθής συ, ποϋ 
δέν ξέρεις τίποτε, πώς θά σωθής σύ,πόΰ έπιθυμείς ν’ άπολε- 
σθής; Γιατί αισθάνεται μιά γλυκειά υπερηφάνεια γιά τήν 
αδυναμία τοΰ φύλου σου, γιά τήν εϋπειθειά σου, γιά τή 
στοργή σου, γιά ο,τι πρέπει νά σέ παραδώση χωρίς άντί- 
στασιν είς τους εχθρούς σου. Εισέρχεσαι μέσα σ’ ένα ιππο
τροφείο, δπου υπάρχουν χίλια δυό άλογα διαφόρων φυλών 
καί γενών. Ιίρεπει νά έχης χαλινάρια δυνατά, βλέμμα κα
θαρό καί δυνατό, φωνή ποΰ νά μή τρέμη. Πρέπει νά πάρης 
ενα μαστίγων νά τό κτυπήσης στόν αέρα, καί ιπποκόμος, μέ 
καρδιά σταθερή καί άκλόνητη, νά δαμασης καί νά υπόταξης 
τό άλογό σου. Μέσα είς αύτό τό ίπποτροφεϊον θά εΰρης 
άλογα άπό ευγενικό αίμα καί άλογα παράλυτα. Θαυρης ζώα 
μέ πόδια λεπτά καί θαυμάσια, μέ μυκτήρας φρίττοντας, γε
μάτα άπό υπερηφάνεια γιά τήν ευγένεια τοΰ αϊματός των, 
πού άνορθοΰνται υπό τά κτυπήματα καί τά όποϊα δέν ενο
χλούνται άπό τά σπιρούνια. Θαυρης καί άλλα, συνηθισμένα 
νά σέρνουν βάρη καί ποΰ θά έχουν στό λαιμό τά σημεία 
τοϋ σχοινιού. Θαυρης αλλα, πού θά έχουν καμφθή άπό τά 
κτυπήματα τού μασιιγίου, θαυρης κΓ άλλα πού θα πονούν, 
καί άλλα πού θά είναι άδυνατισμένα. Θαυρης άκόμη έκεϊ 
μέσα άλογα, πού έχουν τρέξει πολύ, σύροντα άμαξια, καί 
στά μάτια τους θά διακρίνης μιά μελαγχολία καί μιά λύπη 
άπέραντη. Θά ευρης άλογα μέ φαΰλον χαρακτήρα καί άκο- 
λάστους έξεις, μερικά μουλάρια καί άκομη μερικούς όνους, 
άποτραβηγμένους σέ μιά γωνιά. Σκέψου, νεαρά ιπποκό
μος, πώς κανένα ζώον δέν είναι άξιον περιφρονήσεως. 
Μή Οιαλέξης μόνο τό ωραίο άλογο μέ τό γυαλιστερό τρί
χωμα καί τό εύγενικό αίμα. Θά σ' δδηγήση πιό μακρυά, 
άλλά θά σέ ρίξη, ϊσως, στό χαντάκι. Χάϊδεψε τό ένα, μίλη
σε στό άλλο, άλλά μή χάνης ποτέ τό μαστίγων άπό 
τά χέρια σου. * Κ4,ΤΗ

Εις τό Παρίσι αύτήν τήν έποχήν ποϋ φτιάχνονται τά χει
μερινά μοντέλα, τά βουλεβάρτα, οί περίπατοι καί τά διά
φορα κοσμικά κέντρα, είναι γεμάτα άπό κύριε; πού φέρουν 
τουαλέττες κομμένες έπάνω είς τό εΐδο; αύτό. Μή τό πά
ρετε όμως τοϊς μετρητοις τώρα, δτι κατά τό χρώμα καί 
κατά τήν κοπήν τό είδος τοϋ κουστουμιού αύτοΰ έχει ώς 
πρότυπον τήν στρατιωτικήν στρατιωτικήν στολήν Ή γυ
ναικεία τουαλέττα, δανείσθηκεν άπό τις στρατιωτικά; στο- 
λά; τά πλεϊστα τών εμβλημάτων έκείνων ποΰ χρησιμεύουν 
ώς διακριτικά σημεία τών οπλών καί τών σωμάτων. Βλέ
πετε νά έρχεται μία νεαρά κυρία μέ ταγιέ μπλέ μαρίν, ή 
χακί' τό σύνολον έχει τήν χάριν τής άπλότητος, άλλ' δμως 
θά ίδήτε δ'τι είς τά μανίκια, είς τά ρεβέρ καί ώς έπί τό 
πλεϊστον είς τόν λαιμόν, λάμπουν μερικά στίγματα χρυσού. 
Τά βλέμματα σας, προσελκυόμενα άπό τά λάμποντα έκεΐνα 
σημεία, διακρίνουν άμέσως κεντήματα έπίχρυσα' άναγνω- 
ρίζετε εύκόλως έδώ μίαν βόμβαν φλογοβολον, έκεϊ άγκύρας, 
είς άλλο πάλιν φόρεμα άστίρας. Εν τοσυύτω τά στρατιω
τικά έμβλήματα ποΰ άνεβιβάσθησαν είς τήν περιωπήν τού 
γυναικείου στολίσματος, στολίζουν τήν τουαλέτταν, χωρίς 
νά μεταβάζλουν τάς γραμμας της. Λΐ χρυσαϊ άγχυραι καί 
α'ι πτέρυγες δέν διακρίνονται άπό μακρυά. Σαχκάκια καϊ 
ζακέττες διατηρούν τήν συνήθη μορφήν των. Ό πόλεμος 
όμως έπέφερεν άλλας αίσθητάς μεταλλαγάς. Τό κεφάλαιον 
τών καπέλλων πλουτίζεται μέ νέαν παράγραφον μέ τή 
άνάρρησιν τού ναυτικού σκούφου μέ μαύρην μεταξωτήν 
φούνταν είς τήν κορυφήν καί μέ τήν κορδέλλαν. χωρίς 
δμως τά χρυσά γράμματα τού ονόματος τοϋ πλοίου. Τάχα 
δ ναυτικός σκούφος θά γίνη άφορμή νά άλλάξουν καί τά 
ύποδήματα; Άκόμη δέν παρουσιάζεται κανένα σύμπτωμα 
προαναγγελίας τοϋ τέλους τών κοντών φουστανιών καί τών 
μεγάλων υποδημάτων. la mondaine

Ή κα&αριότης.

11 καθαριοτής τού δέρματος έχει μεγάλην σπουδαώτητα 
πρός διατήρησιν τής καλλονής αυτού, καθόσον τά έπί τής 
έπιφανεία; αύτοΰ έπιβαλλοντα στόμια τών σμηγματογόνων 
καί ιδρωτοποιών άδένων, διηνεκώς άπεκκρίνουσι διάφορα 
προϊόντα άφετεοοϊάσεως, ών τά πλεϊστα λιπαρά καί οξέα 
καί ών ή έπί πολύ παραμονή έπί τής έπιδερμίδος βλάπτει, 
τό μέν διότι έρεθίζουσι τό δέρμα, τό δέ διότι προδιαθέτου- 
σιν είς τήν χατασκήνωσιν διαφόρων μικροβίων έπ’αύτοΰ. 
άτινα τύ μόνον δύνανται διαφόρους νά έπιφέρωσιν αλλοιώ
σεις τής έπιδερμίδος, άλλά είσδύοντα διά τών πόρων τοΰ 
δέρματος έντός τών άδένων νά προχαλέσωσι τήν φλόγωσιν 
αύτών, ιδίως τού θυλακίου τής τριχός, τοϋθ' δπερ αποτελεί 
τήν πηγήν τοΰ πλείστου τών δερματικών έξανθήσεων.

, r, . *
Εντός φρουρίου :

Σκοπός (εοωϋεν). — Τίς είναι ;
Άξιωματικός (ίξωδεν) — Ζώον ! 1 άνοιξε !
Σκοπός.— Μά μήτε στά ζώα δέν έπιτρέπεται τήν νύκτα 

ή είσοδος 1
’Εστάλη ύπό τοΰ Κ. Μαν&οαπήλια.

ΜΠΟΥΝΤΟΥΑΡ- ΜΟΔΑ
Τό χρονικό τής Μόδας.

Ό πόλεμος δέν έπέφερε μόνον ανατροπήν εις τας συνή
θειας τής ζωής μα;, δέν ΰπεισήλθεν είς τά ήθη καϊ έθιμά 
μας, δέν μά; άλλαξε τόν χαρακτήρα, άλλά έπέφερε καί γε
νικήν άναστάτωσιν είς τήν μόδα. Βλέπετε, δέν είναι μόνον 
οί ζαχαροπλάσται καί οί καταστηματάρχαι νεωτερισμών 
πού προσανατολίζονται σέ μιά πολεμική ονομασία, σ' ενα 
ιστορικό όνομα καί βαπτίσουν μέ άύτό διάφορα γλυκίσματα 
ή διάφορε; νευβωτέ. Είναι καί αί μοδίσται μας. Δέο έχουν 
άφίσει στολήν στρατιωτικήν δποιουοήποτε όπλου καί όποιου-

ΝΕΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΙ

ΕΝ TQi ΗΑΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟι

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, Άρδρίτιδος κλπ. >
καί τό τελειότερον σύστημα 'Ακτινών Ραϊντγκεν.—Όδός Πει
ραιώς ιο. Τής σνικανότητος καί έκσπερματώσεεος ίδια άλως

θεραπεία μέ εκπληκτικά άποτελέσματα.
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** ZEL 7% Π Φ £1
(Συνέχβια άπό τόζπροηγούμονον)

"Ύστερα έπέρασαν στό μπαλκόνι. Τήν ήμέρα έκείνη 
εϊχε κάνει τόση πολλή ζέστη, ώστε ό τσίγκος τής βε
ράντα. έκαιγε άκόμη. Μιά ψιλή βροχοΰλα άρχισε νά 
πέφτη, ποΰ δρόσιζε τή βαρεία άτμόσφαιρα. Ή στα
γόνες, πέφτοντας στό πλακόστρωτο πεζοδρόμιο, άντη- 
χοΰσαν σάν παιχνιδιάρικο γέλοιο. Ή κίνησις τοΰ δρό
μοι·, ή ατέλειωτη σειρά τών άμαςών, ποΰ άνεβοκατέ- 
βαιναν, τοΰ άναβαν τό κέφι. Μέ τήν ευθυμία τοΰ μι- 
σομεθυσμένου θυμόταν., τά παληά του. Και στό κε
φάλι του, τό άδειο, ποΰ τό μυαλό του γύριζε σάν ανε
μοδείχτης, ζωντάνευαν α' αναμνήσεις τής γλεντζέδικης 
ζωής, ποΰ έκανε δταν ήταν νέος. Έθυμότανε γελών
τας, δτι πρό τριάντα έτών είχε περάσει στοΰ φίλου του 
Κουρμπεμπαΐς τρεις μήνες αλησμόνητους.

—’Ά! παιδιά μου, τί γλέντια!
Καί άρχισε νά έξιστορή τά γλέντια του μέ τις ερω

μένες του καί τούς φίλου- του, γελώντας παταγωδώς. 
Καί, σφυρίζωντας ένα βάλς τής έποχής του, κρατούσε 
τήν Φανήν άπό τή μέση καί τήν κουνούσε δεξιά - άρι
στερά μέ τό χρόνο τοΰ βάλς. Τά μεσάνυχτα, δταν 
τούς άφησε γιά νά πάη στό ξενοδοχεΐό του, έκατέ- 
βαινε τίς σκάλες τραγουδώντας καί στέλνωντας φιλιά 
στήν «ανεψιά» του, ή όποία είχε ξεκαρδιστή άπό τά 
γελοία, φωνάζωντας στό Ζάν;

— Τό νού σου, φυλάξου άπό τό θεΐό σου, μή μέ 
χάσης!...

Μόλις έφυγε, ή Φανή έπέρασε γρήγορα στο μπουν
τουάρ της καί άπό τήν μισόκλειστη πόρτα του έλεγε 
στό Ζάν μέ μιά αδιαφορία:

— Είναι πολύ έμορφη ή θεία σου ... δέν θά μού 
έκανε καμμιά έντύπωσι αν μοΰ τό είχες ειπή άλλοτε... 
Τόν καϋμένο τόν Σεζαίρ.. .έπρεπε νά τόν είχατε κάνει 
νά τό προσέξη... νάχη τό νού του... Ά?Λά μέ τό κε
φάλι πού έχει αύτός...

Ό Ζάν μέ δλη του τήν άγανάκτησι ύπερήσπιζε τήν 
θεία του. Τήν Ντυβόνη, ποΰ ήταν γΓ αύτόν μιά δεύ
τερη μητέρα, ποΰ τόν περιποιείτο, δταν ήταν μικρός, 
ποΰ τόν έντυνε... Αύτή, ποΰτόν είχε σώσει, δτανήταν 
άρρωστος, σχεδόν άπό τό θάνατο... 'Α! όχι, ποτέ. 
"Οχι, ποτέ δέν τοΰ εϊχε περάσει άπό τό μυαλό, δτι ήταν 
δυνατόν νά είχε ποτέ παραστρατήσει.

—“Ελα, έλα’ τοΰ άπαντοΰσε μέ τήν Ιδιαίτερη φωνή 
τής γυναίκας, δταν κακολογή. Στά δόντια της κρα
τούσε τίς φουρκέτες της καί τίς δάγκωνε. Δέν θά μέ 
κάνης νά πιστέψω, δτι μ’ αύτά τά έμορφα μάτια καί 
τό θαυμάσιο σώμα, γιά τά όποια μιλούσε αύτό τό 
κτήνος, δτι ή Ντυβόνη του δέν αίσθάνθηκε ποτέ κα
νένα πόθο, δταν βρισκότανε κοντά σ’ έναν νέο έμορ
φο, ξανθό, μέ δέρμα μαλακό σάν κόρης, δπως σύ!... 
Βλέπεις, εϊτε άπό τόν Ρήνον, είτε άπό παντού άλλοΰ, 
ή γυναίκες δλες ίδιες είμαστε...

Τά έλεγε αύτά μέ πεποίθησιν, πιστεύουσα δτι δλες 
ή γυναίκες είναι εύκολες γιά κάθε καπρίτσιο καί δτι 
ήττώνται στήν πρώτη επιθυμία. Αύτός τήν άντέκρουε, 
άλλά λιγάκι αδύνατα. Ή εμπιστοσύνη του έμοιαζε σάν 
γυαλί, ποΰ τό έχει χαράξει διαμάντι.

— Κύττα!.... Κύτια!.... Νά τό χτένισμα τής 
πατρίδας σου!

6

’Απάνω στά έμορφα μαλλιά της, πού τά είχε φτιά
ξει δυό χονδρές πλεξούδες, είχε καρφώσει μιά άσπρη 
φαρδειά κορδέλα, ποΰ έμοιαζε μέ τόν ιδιότροπο σκού
φο πού φορούν ή κόρες τού Σατωνέφ. Όρθια, καθώς 
στεκότανε μπροστά του, κρυμμένη στίς πτυχές τής 
κάτασπρης βατιστένιας ρόμπας της, πού φορούσε τή 
νύχτα, ένφ τά μάτια της πετοΰσαν μιά λάμψι αύταρε- 
σκείας καί πόθου, τόν έρωτοΰσε:

— Μοιάζω μέ τήν Ντυβόνη;
Ά! δχι, δέν τής έμοιαζε καθόλου. Ήταν πάλι αυτή 

ή ίδια' καί μόνο, αύτή ή στάσις της μ’ αύτό τό χτένι
σμα και τόν άσπρο σκούφο έθύμιζε τόν άλλον, αύτόν 
ποϋ φορούσε στή φυλακή καί δ όποιος τήν έκανε νά 
φαίνεται τόσο έμορφη, καθώς λένε, τή στιγμή πού 
δταν έστελνε τό άποχαιρετιστήριο φιλί στόν καταδικα- 
σθέντα ερωμένον της, τοΰ φώναξε μέσα στήν αίθουσα 
τοΰ δικαστηρίου, ποΰ ήταν γεμάτη άπό κόσμο: «Μή 
στενοχωριέσαι, άγάπη μου, θά ξανάρθουν ή εύτυχισ- 
μένες ημέρες...»

Αύτή ή ενθύμισι έκανε τόσο κακό στό Ζάν, ώστε 
μόλις έπεσε στό κρεββάτι ή μαιτρέσσα του, έσβυσε τό 
φώς γιά νά μή τήν βλέπη.

("Η σννέχβια βΐς τό -τροσβχίς).
«

ΜΕ ΣΕΝΑ ΒΑΣΙΛΗΑ
Φτερούγιζε περήφανα οιό γαλανό μα; θόλο 

καί χύν ελπίδας βάλααμο στίς έθνικέ; πληγές, 

έχοντας πίοί ακράδαντο οιό τολμηρό οου στόλο, 

οιά πεταχτά βζωνάκια οον, ο 'Ελληνικές καρδιές.

Μέ πίκρες κι αν ποτίσθηκες, κι αν μάρτυρας σάν σκλάβος, 

στή λύπη οου, οτόν πόνο οον. πονεΐ κάθε καρδιά, 

γιατί ιό νοιώθει, Βασιληα, γιά δόξα τής 'Ελλάδος, 

πώς μαριυρρς καί λυόνεοαι μέ τόσην άοπλαχνιά.

Σένα δέν πρέπει, Βαοιληά, τά χείλια νά σέ λένε, 

Σωτήρα καϊ Πατέρα μας. ο' Αρμόζει προσλαλιά, 

γιατί, ποιό; είχε ξαναδεΐ τούς βασιλείς νά κλαΐνε, 

νά μαρτυρούν οτής χώρας των τήν κάθε συμφορά ; 

Μονάχα Σύ, προστάτη μας, Σύ μαρτυρρς, Σύ μόνο 

καί φθείρει; γιά τούς "Ελληνας ότ έχεις ιερό. 

Τά χείλια οου πρωτόπανε, ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ, μ' ένα πόνο, 

όσους μαζί οου ζήοανε δυό χρόνια στό βουνό.

Γί αύτό κί αύτοί οέ λάτρευοαν καί σ’ έχουν στήν καρδιά τους 

αάν αίμα, ποΰ χωρίς αύτό δέν σπαρταράει παλμός. 

Κί είναι γιά ΣΕΝΑ πρόθυμοι νά δοΰν τά σωθικά τους 

ΦΩΑΗΑ οέ σφαίρες εχθρικές μέ δίχως βογγητύ.

Πατέρα, πίστεψε καί μάς, πώς Σέ λατρεύουμ' δλοι, 

στό πλάι Σου θά στήσουμε γιά βράχους τά κορμιά 

καί δοξασμένο τό «ΚΙΛΚΙΣ*  μέ Σέ θά μπή στήν Πάλι 

Νά λειτουργήσης, Βαοιληά, μέο' στήν Άγιά Σόφιά.'

Έπί τοϋ Οωρηκτοϋ «Κιλκίς», τή 16 Σ)βρ1ον 1916. Ν. ΓΙΑΝΗΙΟΖ
Τό άνωοέρω ποίηαα, γραφέν άπό ναύτην τοΰ Ο'ηρηκΓοΰ «Κιλκίς· 

βΐς στιγμάς τόσον κρίσιμους διά τήν Πατρίδα καί μαρτυρούν τήν 
άφοσίωαιν τών άληϋών στρατιωτών τής 'Ελλάδος καί τοΰ Βπσιλέως 
των, διβνεμήθη κίς τά πληρώματα δλων τών πολεμικών σκαφών, ώς 
Οούριον σάλπισμα, ποός ’Εκείνον, πρός τον όποιον μβτα πεποιΦη- 
σεως άτενίζει κάθε 'Ελληνική ψυχή.

ΜΕΓΑ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΐΟΝ

ΜΙΧΑΑΗΝΟΣ - ΒΟΛΙΚΑΣ και Σ'*
ΕΝ Π ΕΙΡΑ I ΕΙ

# ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ

ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Σ’ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
— Κατά τόν Σεπτέμβριον τοϋ 1914, 6τε τά Γερμανικά 

στρατεύματα, άκατάσχετα, προήλαυνον ορμητικά έντός τοϋ 
Γαλλικού εδάφους, ένας χωρικός τών πέριξ τού Σουασσόν, 
φεύγων τήν Γερμανικήν εισβολήν μαζί μέ τούς συγχωρικούς 
του, έλαβε τήν πρόνοιαν νά κρύψη ολην του τήν περιου
σίαν, άπαρτιζομένην άπό 50,000 φράγκα, είς χρήματα, 
αξίας καί κοσμήματα, μέσα σέ μιά γλάστρα είς τόν κήπον 

νών έπέστρεψεν είς τό χωριό του, Θέλησε νά ξεθάψη τόν 
κρυμμένον Θησαυρόν. Άλλά ποία ύπήρξεν ή έκπληξις τού 
δυστυχισμένου χωρικού, όταν είδεν ότι τά είχαν κλέψει 1 
ΠεριωρίσΘη μόνον νά ίιποβάλη μήνυσιν έναντίον τοϋ άγνω
στου κλέπτου μέ τους τίτλους τών αςιών του. Πρό ολίγου 
καιρού είς μίαν Παρισινήν Τράπεζαν παρουσιάσθη μία Θυρω
ρός, ή όποία ζήτησε νά έξαργυρώση ενα κουπόνι φέρον τόν 
αριθμόν μιάς μετοχής τού χωρικού. II Θυτωρος συνελήφθη 
καί κρατείται ήδη, χωρίς όμως καί νά έξακριβωθή είσέτι 
όλοτελώς τό μυστήριον τής κλοπής.

— Ο ανταποκριτής τοΰ «Νταίϊλυ Εξπρές» είς τήν 
Γενεύην, τηλεγραφεί πρός τήν εφημερίδα του, ότι ό διευ
θυντής τών εργοστασίων τής Φρειδρισχάφεν έλαβε τηλε
γράφημα τής Γερμανικής Κυβερνήσεως. διατασσούσης αύτόν 
νά επίσπευση τήν κατασκευήν τοΰ τελευταίου Ζέππελιν. 
διά ν' άντικαταστήση τό τελευταΐον καταστραφέν πλησίον 
τών φρουρίων τοϋ Λονδίνου.

Κατά τόν αύτόν ανταποκριτήν, έζητήΟησαν άπό τό άνω 
έργοστάσιον μηχανικοί διά νά επισκευάσουν δύο έτερα Ζέπ- 
πελιν. εύρισκόμενα είς τά εργοστάσια τού Βιλχελμσχάφεν.

— Είς τήν ‘Ελβετίαν ή διατίμησες τού μάρκου είναι
25,07 °/0 καί τοϋ φράγκου είς 9,82 ®/0- Είς τήν Ολλαν
δίαν τό μαρκον είχε διατηρηβή είς 29 καί τό φράγκον είς 
13,41 °/0· Είς τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας τό μάρκον έχει 
διατιμηΘή είς 26,81 καί τό φράγκον είς 13,80 °/0.

— Τό Γαλλικόν Ύπουργεΐον τής Παιδείας διέταξε τάς 
σχολάς τοϋ Γαλλικού Κράτους, όπως λαμβάνωσιν εϊς τάς 
εξετάσεις τών έν ταϊς σχολαίς εγγεγραμμένων Σερβοπαίδων 
ώς βασιν βαθμολογίας τήν μητρικήν των γλώσσαν

*

ΠΩΣ ΕΠΕΝΟΗΘΗ Ο ΚΑΡΑΓΚΙΌΖΗΣ
Πολύ περίεργα είναι όσα άναφερονται είς τήν αφορμήν, 

ή όποία προεκάλεοε την έ&εύρεσιν τού καραγκιόζη. Λέγουν, 
οτι κάποτε, είς πολύ παλαιούς χρόνους, 'ένας Τούρκος πασάς 
είς τά βάθη τής 'Ασίας, έκτιζεν ένα παλάτι. Ό πασάς 
επιθυμούσε νά τελείωση γλήγωρα τό παλάτι καί γι' αύτό 
είχε συγκεντρώσει μεγάλον άριθμόν έργατών. Παραδόξως 
όμως ό πασάς έβλεπε, μέ μεγάλην του λύπην, μ δ'λον τό 
πλήθος τών εργατιών, οτι δέν προχω^οΰσεν ή οικοδομή. 
ΓΙροσεπάθησε νά λύση τό μυστήριον αλλά δέν τό κατόρ
θωσε. 'Επιτέλους μίαν ημέραν έχασε τήν υπομονήν του 
πιά καί ώργισμένος έκάλεσε τόν άρχιεπιστάτην. είς τόν 
όποιον έκαμε δριμυτάτας παρατηρήσεις καί τοΰ έζήτησε 
συγχρόνως καί τήν έξήγησιν τοΰ φαινομένου αύτοΰ. Καί τί 
ανεκαλύφθη τότε ; Μέσα είς τούς έργάτας ύπήρχε καί κά
ποιος, ό οποίος έπαιζε ένα ρόλον άστεΐον και απαράλλακτα 
δμοιον μέ τόν σημερινόν καραγκιόζην. Λί κινήσεις καί αί 
φράσεις του ησαν τόσον χωμικαί καί προκαλοϋσαν τόσον 
γέλωτα, ποϋ ήτο άδύνατον είς τούς έργάτας νά έργασθοΰν 
όταν τόν ακόυαν ή τόν έβλεπαν. Σημειωτέον, Οτι καί τό 
σώμα τού έργάτου αύτοΰ ήτο έτσι καμωμένο, ώστε μόνη 
ή'θέα του νά προκαλή γέλωτας. Κανείς δέν έτολμοΰσε νά 
κάμη παρατήρησιν, διότι όταν τόν έβλεπεν έπεφτε λιγωμέ-

ΚΑΙ ΑΠ’ ΟΑΑ #

νος] άπό τά γέλια. Ό πασάς έζήτησε νά ίδή τό περίεργο 
αύτό πλάσμα καί όταν εΰρέθη αντίκρυ του δέν είμπόρεσε 
νά κρατήση τά γέλοια. Ετσι τά πράγματα έςηκολ.ούθησαν 
καί ό πασάς πήγαινε κάθε μέρα καί πχρευρίσκετο είς τάς 
τρόπον τινά. παραστάσεις αύτάς. Άλλ’ επειδή τώρα μέ τήν 
αποκάίυψιν ή έργασία είχε παραλυσει τελείως, ό πασάς 
ήναγκασθη νά διατάξη τήν άποκεφάλισίν του. Άλλ’ εύθΰς 
μόλις έξέλειπεν ό παράδοξος αύτός Τύπος, ό πασάς παρε- 
δόθη εϊς μίαν βαθείαν μελαγχολίαν, καταρώμενος τήν στι
γμήν πού έζήτησε τήν άποκεφάλισίν τοϋ τύπου αύτοΰ.
Επιτέλους, επειδή ή άνία τοϋ πασά προχωροΰσεν είς βαθ

μόν επικίνδυνον, ένας έξυπνος αΰλιχός του κατασκεύασε ένα 
χάρτινον ομοίωμα τού αποκεφαλωθέντος καραγκιόζη καί 
έμιμεϊτο τήν φωνήν του καί τά αστεία του. Ό πασάς 
έπανέκτησε τήν προτέραν του εύθυμ.αν χαί έτσι έγεννήθη 
ό περίφημος καραγκιόζης, που τόσον μά; συνεχίνησε τήν 
πα διχήν μας ήλικίαν καί ό όποιος είναι τό μοναδικόν 
θέαμα χαί ή μοναδική απόλαυσίς τών αγαθών καί πτωχών 
Τούρκων χαί ιδίως τών χαρεμίων τους. Π. θαρρουνιατηϊ

ΜΟΥΡΜΟΥΡΙΣΜΑΤΑ

Τί ώραΐα ακούεται ρυθμικά τό κΐ-μα

ποΰ φλοισβίζει ήσυχα πέρα στ άκρογνάλι. 

Και άπό τό στόμα άθελα βγαίνει ένα ποίημα, 

γιά τίς έμορφιές αύτές, γιά τά τόσα κάλλη ;

Μέσα καθρεφτίζεται στά νερά ή Σελήνη 

καί ή βάρκα στή σιγή τά γαλάζια σχίζει.

Καί τό άσπρο της πανί στ' άγεράκι δίνει, 

Απαλά χαϊδέματα κί δλο ψιθυρίζει . ..

Τό ναντάκι ντροπαλό δίπλα οιό τιμόνι 

τ.ραγουδεϊ ερωτικά γιά μιά κόρη πέρα. 

Μά έκείνη κάθεται στ ακρογιάλι μόνη 

καί φωνάζει:.βοήθα τον, τον καλό μ ',αγέρα.

• Φύοηξε καί γρήγορα νάλ,θη πού προσμένω, 

τρίχα, αγέρι, χάϊδετμε τό λευκό πανί.

Πόσες νύχτες μόνη μου στ άκρογυάλι μένο>, 

τό μικρό ναυτάκι μου πότε θά φανή; »

Τί γλυκά Ακούεται, οτή οιγή τριγύρω 

ήσυχα, τό φλοίσβισμα πέρα στ άγρογιάλι !

ΤΙ ελπίδες μυστικές ή Σελήνη γύρω 

μές ατά στήθη ποΰ πονούν τίς οκορπφ άγάλι '

Καλάμαι. αγγελική χ. ΒΛΑίχοπΟΥΑΟν
*

ΠΩΣ ΘΑ ΓΝΩΡΙΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ
Montesquieu. — Ό περίφημος Γάλλος Ιστορικός 

Charles ile Secondal βαρώνος de Montesquieu έγεν
νήθη τόν Ιανουάριον τοϋ 1809 είς τήν πατρικήν του έπαυ- 
λιν Labrede κοντά είς τό Μπορντό). Μελετήσα; τήν πλασ
τικήν άρχαιότητα καί έμβαθύνας εϊς τους νόμους τών Ρω- 
μαίων καί τών αρχαίων 'Ελλήνων, έγραψε τά σπουδαία 
εκείνα συγγράμματα «περί νόμων καί καθεστώτος». Θεω
ρείται ό πρώτος, δστις συνηρμολόγησε τά ιστορικά γεγο
νότα χαί έξήγησε πολλάς σκοτεινά; περιόδους τής Ιστορίας. 
Υπήρξε πρόεδρος δικαστηρίου καί χατά τήν περίοδον αύ
τήν τής δράσεώς του ανέπτυξε μεγάλην ικανότητα "Εγραψε 
πολλά έκ τών οποίων τά σπουδαιότερα είναι «Τό πνεύμα 
τών νόμων», α! « Περσικά! έπιστολα! », «Παρατηρήσεις 
έπί τής άκμής καί τής πτώσεως τής Ρώμης» κ.λ.π. Πλήν 
τοΰ ότι ητο ιστορικός, ύπήρξε κα! φιλόσοφος. Άπέθανε έν 
ήλικία 66 έτών τό 1875. αημ παπανικολαου
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ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΟΡΕΙΟΝ] ΗΠΕΙΡΟΝ. — Μέθα είς τά τόσα δείνα, τά όποια πλήττουν τήν δυστυχή *Ελ>οδα άπό μητών τώςο, 
οΐ Ιταλοί εύρον εόκαιφίαν νά πραγματοποιήσουν τάς Ιμπεριαλιστικός βλέψεις των. Και διά να δοθή εΰκαιρία 'αηφόρου 
προελάσεως τών φρατελων εΐς τά άναχοινωθέντα τοΰ γκλοριοζίσιμο Καντόρνσ, πρσήλασαν εΐς τήν Β/Ηπειρον, ύχερβάντες 

καϊ τά βρια αύτής. Κατόπιν τούτου ό Ελληνικός στρατός τοΰ τμήματος έκείνου συνεπτύχθη.πρός νότον.
ΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑ! ΜΙΑΣ ΕΙΣΒΟΛΗ! h είς τούς άλλους Εμπολέμους καί 

υνεπείας τής έπεμβάσεως τού Ρου- 
^λλοσπαραγμόν.*Κάτοικοι  παραδου·

δ Ρουμανικός λαός δοκιμάζει
μανικού Κράτους είς τόν παγη .....  , .
ναβίου χωρίου παρά τό Τουτρα» <ράν έξοδον έκ τοΰ καταστραφέντος 
χωρίου των, όδβύοντες πρό; «> τής Ρουμανίας, άφοΰ παρέλαβον 
ο,τι πολύτιμον ήμποροΰσαν u > όποίων καϊ τόν Έσταυρωμένον.

, „ ιφοΰ παρέλαβο-
όποίων καί τόν Έσταυρωμένον.

ΕΡΕΙΠΙΑ! ΕΡΕΙΠΙΑ! - Εΐς έρείπια κΐιιστάχτην, άφοΰ έρημώθησαν ιών κατοίκων των προηγουμένως, έχουν μεταβληθή τά 
χωρία τά εύρισκόμενα έντός τοΰ τομέως, όπου διεξάγονται αί τρομακτικοί μάχαι είς τά βόρεια Ρουμανικά σύνορα μεταξύ 
τών Ρουμανικών καί τών Γερμανοαυστριακών στρατευμάτων. 'Ολόκληροι συνοικισμοί είρηνικοί γεωργικών πληθυσμών 

έξεπατρίαθηααν καί τά σπίτια των έσωριάσθησαν είς έρείπια άχνιζοντα άπο το έχθρικόν πυροβολικόν.

Ο ΠΡΙΓΚΗΨ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. Μετά την τρίμηνον περιοδείαν του είς 
τάς Εύρωχαίκάς αύλάς, πρός διαφώτισιν τών Εύρωπαίκών Βασιλικών 
παί έχισήμων κύκλων περί τής άληθοϋς καταστάσεως τών 'Ελληνι
κών πραγμάτων καί τής άντιλήψεως τών προθέσεων τοΰ Βασιλέως 
τής 'Ελλάδος καί τής Κυβερνήσεώς του, έπανέρχεται ά διπλωμάτης 

πρίγκηψ, κομίζων τάς έντυ.τώσεκ του εΐς τήν A‘ Μ. τόν Βασιλέα

ΕιΣ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ. Ή κακοκαιρία, αί βροχαΐ καί ό δυνατός άνεμος άρχισαν 
εΐς τό Δυτικόν μέτωπον, προάγγελοι τοΰ χειιιώνος, ό όποίος έπέρχεται μετ’ όλίγον, 
διά ν’ άναχαιτίση τήν τρομακτικήν άνθρωποσφαγήν? εΐς τά βόρεια μέτωπα, δπου λόγψ 
τών κλιματολογικών συνθηκών ό χειμών είναι βαρύτατος καί πυκνά στρώματα χιό- 
νος καί πάγων καλύπτουν τά πεδία τών μαχών. Μικρόν Ιδέαν τών έμποδίων αΰτών 
δίδει ή παρατιθεμένη εϊκών, είς νήν όποίαν, μέσω δυνατής βροχής καί άνέμου, δυο 
Γάλλοι Ιππείς άνιχνευταΐ προχωρούν, ύπό τήν δδτιγίαν του άπαραιτήτου χωρικού, 

τοθ γνωρίζοντας τά έδάφη.

•U Υά διάφορα μέτωπα,, όπου 
> «παντάται ή άνωιέρω εϊκών 
tCDV» εΐς τήν Εύρώπην άπό τά 

υπέρ ξένων βλέψεων, προσφέ- 
’°νς τραυματίας, άνθρώπους τής

Ο ΠΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ. - Π< 
διεξάγεται ό τρομακτικός παγκόσ> 
Μαΰροι, μεταφερθέντες, παρά τήι 
ένδότερα τής Αφρικής, διά νά X 
ρουν τάς περιποιήσεις των πρός Κ 

Λευκής Φυλής,

Ο ΠΡΙΓΚΗΨ1 ΑΝΔΡΕΑΣ.—Μέσον Βρινδησίου, έπανήλθε τήν λήξασαν 
έβδομάδα ό πρίγκηψ Άνδρέας, άφοΰ έπί μακράν παρέμεινεν είς Λον- 
δίνον καί Παρισίους δπως καταστήση κοινωνούς τών βλέψεων καί τής 
πολιτικής τοΰ ’Εστεμμένου άδελφοΰ του, τάς Εύρωπαϊκάς Αύλάς καί 
τους Ευρωπαϊκούς έπισήμους κύκλους, τούς παραπλανηθεντας άπό 
κακοβούλους είσηγήσεις καί περιπεσόντας, συνεπείφ τούτων, εΐς μυρίας 

παρεξηγήσεις τών άγαθών τής έπισήμου 'Ελλάδος προθέσεων.

ΟΙ ΣΕΡΒΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑΝ. - Είς τά υψώματα, τα ύπερκείμενα τής Φλωρίνης, όπου 
διεξήχβη πρό ή μερών τρομακτική μάχη, οΐ Σέρβοι έγκατέλειψαν τό ϋποοτηρίζον αϋτονς πυρο- 
5ολικόν, κατεβτρομμένον, ϋποχωρήοαντες. Κατά τήν έπακολουϋήσασαν κατόπιν μεταφοράν τών 

ουλγαρογερμανικών στρατευμάτων, έντος τοϋ Σέρβικου έδάφους, οί Σέρβοι έπανεϋρον τμήματα 
τοϋ πυροβολικού των, λπιδιορθώσαντες αύτό.



- ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤ1ΚΩΤΑΤΟΝ

( Χννέχβνα άπό προηγούμενοιτό

ΕΝΑΙ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΙ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΠΑΡΗΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΤΗΝ ΔΡΑΣΙΝ ΤΩΝ

— Προ/ωραμε, προχωρϊ|χε, άπήντησεν ό Γχράν. Κάπου 
βά βγούμε.

'Ανέβηκαν τά σκαλοπάτια καί εύρέθησαν μέσα εΐς μίαν 
μάνδραν. Ό Γκράν έβγαλε άπό τήν τσέπη του το μονόκλ, τό 
προσήλωσε στό αριστερό του μάτι καί έςήτασε προσεκτικά 
τά πέριξ. Ό Ρέτ τόν έμιμήθη είς τήν έξέιασιν.

— Μωρέ, νά τό τυπογραφείο τοϋ Μάϊσνερ, εΐπεν ό τε
λευταίος αύτός. Βρισκόμαστε στήν μάντρα, ποϋ είναι πλάι 
του. Πάμε νά βγούμε άπό τό πορτάκι έκεϊ κάτω.

— Πάμε γλήγορα, εΐπεν ό Νίκος, ανυπόμονων διά τό αυ
τοκίνητό του.

Επρο/ώρησαν πάλιν καί οι τρεις καί σέ λίγο εΰοίσκοντο 
έπί τής δδού Ιπποκράτους. Προχώρησαν, έκαμψαν αριστερά 
τήν όδόν Ακαδημίας καί σέ λίγο βρέθηκαν έμπρός εΐς τό 
θέατρο τοϋ Άρνιώτη, όπου ευρον σώον καί ακέραιον τό 
αΰτοκίνητον.

— Τώρα ποϋ βά παμί; ρώτησεν δ Νίκος.
— Ξέρω κΓ έγώ; άπήντησεν δ Ρέτ.
ί Ό Γκράν τίναξε τά πόδια του μέ τό συνηβισμένο του 

κίνημα, έφερε τό χέρι είς τό στήβος, πήρε βαθειά τήν ανα
πνοή του, όπως συνήθιζε νά καμη, γιά νά οείξη ότι κάτι 
έχει ποϋ τόν ενοχλεί έκεϊ, καί είπε :

— ΓΙαμε στήν «’Ήβη» νά πάρουμε μιά μπύρα.
Ανέβηκαν εΐς τό αΰτοκίνητον καί σέ λιγάκι κατέβαιναν 

μπροστά στήν «"Ηβη». Ήτανε τρισήμισυ, σχεδόν ξημε
ρώματα. Κάθησαν εκεί λίγα λεπτά, πήραν άπό μιά μπύρα 
καί κατόπιν διηυθύνθησαν ό καθένας στό σπίτι του, αφού 
προηγουμένως έδωσαν εαντεβοϋ γιά τις έννέα τό πρωί είς 
τό γοαιοεϊον.

ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
— Γιάννη, πάρε μου ένα πακέτο τσιγάρα, εΐπεν δ διευ

θυντής τής «Εικονογραφημένης» πρός τόν υπάλληλον τοϋ 
γραφείου του, βηματιζων νευρικά μεταξύ τοϋ ιδιαιτέρου γρα
φείου καί τοϋ γραφείου τής διευθυνσεως.

Ό Γιάννης έσπευσε νά τοϋ πάρη τά τσιγάρα καί ό κύ
ριος διευθυντής έβγαλε ένα, τό άναψε καί έξηκολούθησε τό 
νευρικό περπάτημά του, μονολογών :

—■ Μά τί διάβολο γένηκαν αύτοί ; Άραγε νά έκαμαν τί
ποτε ή νά τό πήραν τδ πράγμα είς τ' αστεία ; “Αχ ! αύτός 
δ Γκράν. φοβούμαι πώς θά τά έκαμε θάλασσα πάλι. Είναι 
ικανός, όπως ξεχνά τό παλτό του είς τά καφενεία ή τά ρε- 
στωράν, νά ξέχασε καί τόν έαυτό του, σάν ένα πράγμα, σέ 
καμμιά γωνιά κανενός καμπαρέ. Καί τό κακό θάναι νά έχη 
παρασύρη μαζί του καί τόν Ρέτ Μά έπί τέλους είναι ή ώρα 
όκτώμισυ, γιατί άργοΰν έτσι ;

Καί εξακολουθούσε τόν νευρικόν του περίπατον, άνεβοκα- 
τεβάζων τά φρύδια του, κατά τήν συνήθειάν του.

— Γιάννη, φώναξε σέ λιγάκι, μήπως είδες χθές τό βρά
δυ, ή τήν νύκτα, κανένα Γκράν ή κανένα Ρέτ;

—"Οχ·., δέν πήρε τό μάτι μου κανένα.
— Μά τί διάβολο έπιτέλους έγιναν I
"Εξαφνα τοΰ ήλθε μιά ιδέα. Διηυθύνθη πρός τό «ιδιαί

τερον», ήρπασε τό τηλεφωνικόν κόρας καί ζήτησε άπό 
τό κέντρον :

— Κέντρον; Δώστε μου, παρακαλώ, 9 92.— Έμπρός, τί 
είναι αύτοΰ; Γκαράζ τοϋ κ. Σταύρου; Ποιδ; είς τό τηλέ
φωνο ; Ό ίδιος: Δέν μοΰ λές, Χριστιανέ μου, μήπως είναι 
αύτοΰ δ Γκράν ή δ Ρέτ; Δέν είναι αύτοΰ ; Μήπως τούς 
εϊχες παραθέσει χθές τό βράδυ κανένα γεΰμα μέ μπουτάκι 
πιτσουνιού : Ό Νίκος τούς είδε νά τούς σέρνη δ μπόγιας ; 
Εΐναι αύτοΰ δ Νίκος τώρα ; "Οχι ; Δέν τό κλείνεις, λέγω 
έγώ, τό κατάστημα ; Γιατί νά τό κλείσης ; Μά άφοΰ δέν 
έχεις τόν Νίκο αύτοΰ!
? Καί κρέμασε θυμωμένος τό ακουστικόν, διακόψας άποτό
μως τήν συνομιλίαν.
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Έκείνην τήν στιγμήν άνοιξεν ή πόρτα καί ένεφανίσθη ή 
σιλουέττα τοΰ Γκράν, κρατούντο; τό έπανωφόρι του είς τό 
χέρι, τό όποϊον, άσφαλώς, περνών άπό κάποιο μαγαζί, οπού 
θά τό είχε ξεχάσει. τό πήρε.

Ό κύριος διευθυντής μόλις τόν είδε φώναξε :
—"Ελα, έπιτέλους, έλα, τί γινήκατε ; Ποΰ είναι δ Ρέτ , 

Χάλασα μέ τό τηλέφωνο τόν κόσμο γυρεύοντάς σας, είς 
τήν ’Αστυνομία, εί; τήν κζταδίιοξι, είς τούς Παλαιούς 
Στρατώνας . . . είς τάς Κεντρικά; . .

— Σταθήτε, σάς παρακαλώ, σταθήτε μιά στιγμή, γι’αύτδ 
δέν μας βρήκατε, δέν διαμένουμε έκεϊ. Δέν μοϋ λέτε, είδατε 
ποτέ συνταγματάρχη σκουπιδιάρη ;

— Καί Καλόγηοο νά μιλάη μέσα σέ μιά υπόνομο Γαλλικά ;
— 1 I I............
— Δέν μοϋ λέτε, τί ώρα είναι;
—Έννέα.
— Τώρα δπου νά εΐναι έρχεται δ Ρέτ.
— Τόν συνάντησες χθές τό βράδυ; Τί κάματε;
Δέν είχαν τελειώσει τήν συνομιλίαν αύτήν καί δ Ρέτ 

άνο,ξε τήν πόρτα τού γραφείου.
— Νάτος έπιτέλους! άνέκραξαν καί οί δύο μαζί. "Ελα 

λέγε τί έγινε χθές τό βράδυ ;
Ό Ρέτ διηγήθη έν έκτάσει δσα καταπληκτικά γνωρί

ζουν έκ προηγουμένης αφηγήσεώς του οί άναγνώσται.
— Καϊ τώρα, κύριοι, τί φρονείτε, οτι πρέπει νά γίνη ;
— Πρέπει να έπαναληφθή τό ίδιο παιχνίδι, εΐπεν δ Ρέτ.
— Βέβαια, βέβαια, παρετήρησε καί ό Γκράν.
— Καί; έξηκολούθησε τήν έρώτησίν του δ διευθυντής.
— Καί κατ’ αυτόν τόν τρόπον θά έχουμε την αρχή τού 

μίτου, δ όποιος μάς χρειάζεται. Δέν πιστεύω νά νομίζετε 
δτι θά ύπνωτισθώ καί πάλ^. "Αλλωστε, έχω τό σχέδιόν 
μου. Θά τους έςαπατήσω, δτι είμαι υπνωτισμένος. Τό μέ
σον είναι πρόχειρον. Μία «ταγών άτροπίνης Αύτοί θά κυτ- · 
τάζουν την κόρην τών όοθαλμών μου. Καί, δπως γνω
ρίζετε. δ υπνωτισμένος εχει τάς κόρας τών ματιών του 
διεσταλμένας· αύτό είναι τό μέσον, με τό όποιον έξακριβοϋ-

ή κατάστασις του υπνωτισμού. Μία σταγών άτροπί- 
ιτ... ι— υ,ότηχα νά διαστέλλη τήν κόρην

ται ·.
νης πάλιν έχει τήν
τών οφθαλμών. Τό “διον αποτέλεσμα δηλαδή, μέ άλλο μέ
σον
Μαρουκάκη.

— Μάλιστα, έπεκύρωσεν δ κ.
μένος πρός τόν Γκράν:

— Καί συ τί θά κάμης:
— Ά, εχω τό σχέδιόν μου κι

“Επειτα, λεπτομέρειας θά ζητήσω άπό τόν ιατρό

Διευθυντής. Καί στρεφό-

έγώ, άπήντησεν δ Γκράν. 
Αφήστε καί θά ίδήτε αποτελέσματα καταπληκτικά.

’Απ'έδώ πάλιν ό Ρέτ άρχίζει τήν συνέχειαν τής άφη- 
γήσεώς του :

—"Επειτα άπό τήν συμφωνίαν αύτήν πήρα ένα άμάξι 
καί διευθύνθην είς τό ίατρεΐον τοΰ κ. Μαυρουκάκη. έπϊ τής 
όδοΰ ’Ακαδημίας :

— Γιατρέ μου, θέλω νά μοΰ πής, πώςπρέπει νά μεταχειρι- 
σθώ τήν άτροπίνην διά έπιτύχω άνοιγμα τής κόρης, δμοιον 
μ ’ έκεΐνο ποΰ έπέρχεται είς τήν κόρην τών οφθαλμών τών 
υπνωτισμένων.

— Τί πρόκειται νά καταφέρης πάλι ;
(Ή συνέχεια εΐς τό προσεχές).

I. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΙΣ
ΑΙΑΑΚΤΩΡ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡ
Έπί 13 έτη έν Βερολίνφ έκπαιδευΟεΙς. 'Υφηγητής έπί τριετίαν έν τφ 
Πανεπιστημίψ Βερολίνου. Συνεργάτης τοϋ Γυναικολογικοϋ Περιοδικού 
Βερολίνου. Διευθυντής τής Γνναικολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου 

Βερολίνου έπί πενταετίαν.
8-11 π.μ. - 3-6 μ. μ, ΑΘΗΝΑΙ, Ζηνονος 6λ

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΥΓΜΗΣ ΤΩΝ ΙΣΧΥΡΩΝ

Τό Ελληνικόν Ναυτικόν έγκατέλειψε προχθές τά πλοϊά του. 
ΰπακοϋον εΐς τήν έξασκηθεϊσαν ,έπ' αύτοΰ πίεσιν καί βίαν τών ισχυ
ρών. Έγκατέλειψε τά πλοϊά του, άφοΰ παρέλαβε παν δ,τι πολύτιμον 
καί ιερόν είχε, καί πρώτα-πρώτα τήν εικόνα τοϋ προστάτου τών 
Ναυτικών Άγιου καί '. τάς εικόνας τών Βασιλέων του. Άκόμη μιά 
θλιβερά καί τραγική έξοδος, όμοια μέ τάς άφθαστου μεγαλείου εικό
νας έξόδου, τάς όποιας έδημιούργησεν ό ^Ελληνικός λαός, όσάκις 
εύρέθη εις τό άπροχώρητον, πρό τήςζ'βίας τών ισχυρών, ζητούντων 
νά καταπατήσουν τά δίκαια καί τάς έλευθερίας τών άνισχύρων καί 
τών μικρών, κατά τόν αιώνιον νόμον 
τοΰ Ισχυρότερου. Αί μακραί σειραί τών 
ναυτών, ωχρών, σκονισμένων, | κουρα
σμένων. κυπτόντων ύπό τό βάρος τής 
κοπώσεως, τών συγκινήσεων ί καί τής 
ηθικής συντριβής, μ’ δλην τήν θλιβε
ρόν εικόνα, τήν όποιαν παρουσίαζον, 
καί μ'δλον τό άλγος, τό όποϊον προκα- 
λοΰσαν εϊς πάσαν Ελληνικήν ψυχήν, 
δέν κατώρθωσαν νά κάμουν τίποτε 
άλλο, παρά νά τονώσουν τό ήθικόν καί 
νά εδραιώσουν τήν πεποίθησιν εΐς τήν 
Ελληνικήν πολιτικήν.' Ήτο θλιβερόν 
τό θέαμα καί; προύκάλεσεν άλγος βα- 
θύτατον εΐς κάθε Ελληνικήν καρδίαν 
καί έχύθησαν δάκρυα αγνά ιερός συγκι-
νήσεως, άλλά καί βαθείας άγανακτήσεως άπό κάθε γνήσιον 
"Ελληνα, ό όποιος είχε τήν τραγικήν τύχην νά άντικρύση τό 
σπαραξικάρδιον θέαμα- άλλά διά τήν Ελληνικήν ιστορίαν 
έγράφη άκόμη μία έκπάγλου κάλλους σελίς.

ΟΙ ισχυροί τής.γής, οί θαλασσοκράτορες, οί άπόγονοι τοΰ 
Μαιζώνος καί τοΰ λόρδου Βύρωνος μέ τούς κραταιοϋς στό
λους των καί τά χαίνοντα στόμια τών τηλεβόλων των έζήτη
σαν νά αιχμαλωτίσουν τόν μικρόν, άλλά ένδοξόν μας στόλον. 
Τί ώραιότερον ήδύνατο τις νά φαντασθή;

Ή Ελλάς έπαυσε νά ύφίσταται ώς κράτος, καί ή μία 
πίεσις επακολουθεί τήν άλλην, ένφ ή Άνταντική πυγμή 

έπικρέμαται ώς Δαμόκλειος σπάθη άνωθεν τής κεφαλής 
της. Μεθ’ όλα ταΰτα όμως, μέσα εΐς τά δάκρυα τής συγκινή- 
σεως, τής προκαλουμένης ύπό τοϋ τραγικού θεάματος τής 
έξόδου, αξιωματικοί, ναΰται καί στρατός καί λαός, ήνοΰντο 
εΐς μίαν ουρανομήκη ζητωκραυγήν.

— Ζήτω ό Βασιλεύς !
Αύτό άρκεΐ!
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ALPHONSE DAUDFT

* ΤΟ Μ Ο Δ Ε Α Ο *
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟΝ TOY ΕΡΩΤΟΣ
(Συνέχβια Λπί· τύ προηγούμβνον)

Στανύ. — Λοιπόν; Λοιπόν είναι υπερβολικά, αφάν
ταστα κουραστικό, νά είναι κανείς ερωμένος μιάς γυναί
κας τής ιδιοσυγκρασίας καί τοϋ χαρακτήρος τής 
Όδέττης.

Ζασαέν. — Ά! ναί τό ξέρω' πρέπει νά μιλά κανείς 
μαζί της μιά ειδική γλώσσα, νά τορνεύη τάς φράσεις 
του, νά εύρίσκεται διαρκώς ύπό τήν πνοήν τής ψυχο
λογίας, νά συγκρατήται εΐς τό ύψος τοϋ ιδεώδους 
ποΰ αντιπροσωπεύει . . . καί, διάβολε, στόν έρωτα, τό 
νά συγκρατήται εΐς τό ύψος ένός ιδεώδους είνε ένα 
τούρ ντέ φόρς. 'Ώστε κουράστικες πιά. Λοιπόν τώρα 
τί έφεΰρες;

Ζτανύ.—’Εφεύρα νά τής παρουσιάζωμαι άπό τώρα 
καί είς τό έξής, δπως καί ό σύζυγός της, ένας άνθρω
πος τής δυνάμεως καί τών σπόρ.

Ζασαέν.—Καί τό ηύρε αυτό πολύ χαριτωμένο. Φυ
σικά. Στόν άνθρωπο ποΰ άγαπά μιά γυναίκα, βρίσκει 
χαριτωμένο κάθε τι, ποΰ άπεγ.θάνεται καί τής φαίνε
ται άποτρόπαιο σ’ έναν άνθρωπο ποΰ δέν άγαπά. Αύτό 
είναι αξίωμα!

Στανύ.—Καί έν τοιαύτη περιπτώσει, τί νά κάμω, 
κατά τήν γνώμην σας;

Ζασαέν (πονηρώς). — Ν’ άφήσης τόν καιρόν νά 
ένεργήση.

Στανύ.—Τό πετύχατε !... Ή Όδέττη μέ λατρεύει.
Κι’ αύτό μπορεί νά δίαρκέση δσο καί ή αίωνιότης 1

Ζασαέν.—’(.)■/1, δγι, φίλε μου- ένα άνθρώπινο αί
σθημα δέν διαρκεί ποτέ δσο καί ή αίωνιότης. Κάθε 
πράγμα έξαντλεϊται, καί πρό πάντων ό έρως. Τώρα, 
άν είσαι πολύ βιαστικός, προσπάθησε νά έγκατα- 
στήσης κοντά είς τήν Όδέττη ένα φίλο, ποΰ νά 
είναι, ή νά φαίνεται τούλάχιστον πώς είναι, ό άντί- 
πους σου καί νά τής ψάλλη σ’ ένα τόνο έντελώς Αντί
θετο τοΰ δικοΰ σου. Άν πιάση αύτό, θά καταπεισθή, 
πώς δέν τήν γνώρισες καλά καί πώς ό φίλος σου είναι 
ό πρώτος άνδρας, ποΰ, έπιτέλους, τήν κατάλαβε. Δεύ
τερον άξίωμα: Μιά γυναίκα τοΰ χαρακτήρος καί τής 
ιδιοσυγκρασίας τής Όδέττης, δέν παύει ποτέ νά είναι 
τέτοια καί μένει σ’ δλη της τήν ζωή ή ίδια.

Στανύ.—Μόνο ποΰ σέ κάθε δοκιμή πιστεύει, πώς 
Ανακαλύπτει τήν Αλήθεια, έ;

Ζαααέν.—Μικρούλη μου, Ας μή τής ρίξουμε τήν 
πέτρα. Κι’ έμεις σέ κάθε νέα γυναίκα, ποΰ γνωρίζουμε 
καί τήν σχετιζόμαστε, λέμε εϊλικρινώς: «Αύτή είναι ή 
πρώτη γυναίκα, ποΰ Αγάπησα μ’ δλη μου τήν καρδιά!» 

■Στανύ.—Πεποίθησις.
Ζαααέν.— Σύμφωνος. Μόνο βλέπεις τί μένει, δταν, 

έπειτα Από τόν θάνατο, κάνη κανείς τήν αύτοψία δλων 
του τών ίλουζιόν!

ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΤΟΝ·—Η ΘΡΗΣΚΟΣ
Ή έκκλησία τής Madelaine εΐς τό Παρίσι, μιά μέρα πού δ 

άμβων της κατείχετο άπό ίνα τών πλέον διακεκριμένων Ιεροκη
ρύκων. Τό θέμα ήτο «Τό αδύνατον τής ευτυχίας διά τοϋ ανθρω
πίνου ιδεώδους» καί ιδίως έπρόκειτο περί τών «αισθηματικών 
Ανώσεων», θέμα, ποΰ έγέμισε τό μέγα εσωτερικόν τοΰ μεγάλου 
Παρισινού ναοΰ, μέ δ,τι ή Παριζιάνες μοδίστες καί ράπτριες έδη- 
μιούργησαν έμορφο καί φανταχτερό, είς τουαλέττες καί εΐς κα- 
πέλλα. Μέσα εΐς τό μυστικοπαθές ήμίφως τού ναοΰ ήκούοντο ο! 
λόγοι τοΰ ρήτορος, πότε καυτηριάζοντας τά ανθρώπινα πάθη καί 
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πότε όξυνόμενοι άπό τήν οργήν, ή χαμηλώνοντες εΐς φωνήν άπό 
τήν Ιερότητα τοΰθέματος, σκορποϋντες μίαν ελαφρά/ συγκίνηοιν 
είς τά πλήθη, τά μυροίόλα, τοΰ εκκλησιάσματος. Καί, έπειτα 
άπό μίαν τεχνικήν αποστροφήν, μέ τήν όποιαν έτελείωσε τό δί
δαγμα τής συνηθισμένης έλπίδο; πρός τάς δριστικάς αποφάσεις, 
έπηκολούθησε μιά βραχεία προσευχή μέ γονυκλισίαν, κατά τήν 
όποιαν έδόθη ή εΰκαιρία νά Ηαυμασθοΰν αί καμπυλότητες τών 
γυναικείων σωμάτων. Έπειτα ή έςοδος όλου εκείνου τοΰ αριστο
κρατικού πλήθους, τών ελαφρών συνειδήσεων, κάτω άπό χαριτω
μένες τουαλέττες. Ό Στανύ, ποϋ παρεστη καί αυτός είς τόν 
λόγον κοντά εΐς τήν Μπερναρντίν ντε Καλλονέ, τήν πλησίασε 
κοντά είς τήν έξοδον γιά νά συναντηθούν τά δάκτυλά τους, άκόμη 
ΰγρά άπό τό ευλογημένο νερό. Γιά λίγα λεπτά άποτραβιούνται 
σέ μιά σκοτεινή γωνιά.

Μπερναρντίν (καταπεισμένη). -Ήτο θαυμάσιος δ 
λόγος, έ;

Στανν (ποϋ δέν είχε πειαθή).—Ναί, Αλήθεια; "Οταν 
άκούη κανείς τέτοιο λόγο, αισθάνεται τόν έαυτό του 
νά γίνεται καλλίτερος.

Μπερναρντίν.—Είμαι εύτυχισμένη, ποΰ μοΰ τό λέτε 
αύτό. "Εκαμα λοιπόν πολύ καλά νά σάς ξαναφέρω 
στις αλήθειες, ποΰ τις είχατε λησμονήσει πολύ. ’Ακού
σατε τί είπε γιά τήν αρρώστια τών πτωχών μας Αν
θρωπίνων καρδιών;

Στανύ.—Είπεν δμως, πώς σέ παρόμοια περίπτωσι 
δέν πρέπει νά ζητάμε τό Αδύνατο. Δέν είμαστε παρά 
ψυχές. Είναι τό ράκος.

Μπερναρντίν.— Πρέπει νά τις κατανικήσουμε.
Στανύ.—Σέ μερικές μέρες έκδικοΟνται. "Ετσι, είναι 

προτιμότερο νά τις παίρνουμε μέ τόν γλυκόν τρόπον 
καί αύτές καί τά αισθήματα τους. (Μετατρέπων τόν 
τόνον τής φωνής του). Πότε θά σάς ξαναϊδώ;

Μπερναρντίν (αυστηρά). — Δέν πιστεύω νά υποθέ
τετε, πώς θά σάς δώσω ραντεβού, δέν είναι έτσι;

Στανύ.—Δέν ζητώ ραντεβού, Απλώς μιά συνάντη- 
σιν. Νά είστε καλή, λοιπόν;... Πότε; Πέστε μου;...

Μπερναρντίν (ένώ απομακρύνεται γλήγορα).—
’Ελάτε αύριο, Αν θέλετε, στής μαρκησίας ντέ Ροκαρντί.

Ό Στανύ, μειίιών, βλέπει τήν Μπερναρντίν νά απομακρύνεται. 
Σέ λίγα λεπτά εξέρχεται καί αύτός.

Ζασαέν (τόν συναντά στά σκαλοπάτια τής έκκλη- 
σίας).—Νά τό πιστεύσω; Είναι δυνατόν; "Ερχεσαι άπό 
τήν λειτουργίαν;

Στανύ.—Ά μπά!... "Ερχομαι άπό τήν Ατελεύτητη 
λατρεία. (Ή συνέχεια εΐς τό προσεχές).

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΕΞΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΙΝΑΙ

= Η ΜΗΧΑΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ =
Χωρίς δίαιταν ή παχυσαρκία θεραπεύεται 100°/0·— Οί ισχνοί 
παχαίνουν.—Οί κοντοί ψηλώνουν.—Οί ραιβοσκελείς, κυφοί, 
σκολιωτικοί γίνονται αρτιμελείς. — Ή ατονία τών έντερων, 
τοΰ στομάχου, τής καρδίας, ή άρτηριοσκλήρωσις καί αύτή ή 
Νευρασβένεια, θεραπεύονται μέ τά θαυματουργά μηχανήματα 
τοΰ περίφημου Σουηδού καβηγητοΰ Ζαντερ.

0.Ρ80ΠΕΛΚΟΝ ΚΑΙ ΜΗΧίΝΟθΕΡΑΠΕΥΪΙΚΟΝ ΙΝΣΤΙΤΟΤΤΟΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΑΦΗ

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

8—12 π.μ. και 3—7 11 μ μ. πλήν Κυριακών.

Μοΰ «στοίχισε πολύ ποϋ έπήρα σύζυγον ένα καλλι 
τέχνην. .. Ώ! αγαπητή μου, αν γνώριζες!,.. άλλ’ αί 
νέαι έχουν δι’ δλα τά πράγματα τόσο παράδοξες ιδέες ! . . . 
Φαντάσου, δτι εί; τήν έκθεσι, δταν έβλεπα εΐς τδ βιβλιάριο 
διευθύνσεις μακρυνών δρόμων, φανταζόμουν ζωή ήρεμη, 
μόνιμη, αφιερωμένη είς τήν έργασία και τήν οικογένεια 
καί έλεγα μέσα μου, αισθανόμενη έκ τών προτέρων πόσον 
θά ήμουν ζηλότυπη ;

— Νά πής τόν θέλω τόν σύζυγό μου νά τόν έχω πάντα 
κοντά μου. νά περνάμε δλην τήν ήμέραν μαζί, αύτός νά 
κάθεται μπρος εις τό γραφεΐον του, ή εΐς τό ανάγλυοόν του 
καί έγώ νά διαβάζω, νά ράπτω έκεΐ, κοντά του.

Δυστυχισμένη άθωότης, λέγε δσα θέλεις. Τώρα γνωρίζω 
τί Οά ’πγ ένα ατελιέ καί τά παράδοξα πρόσωπα, ποΰ συ
ναντά κανείς εκεί μέσα. Ποτέ, δταν παρατηρούσα τά τόσον 
άναιδώς ήμίγυμνα αγάλματα, δέν μοΰ ήλθεν ή ιδέα πώς 
υπάρχουν γυναίκες, ποΰ Οά τολμούσαν . . καί δτι εγώ ή 
ιδία θά... ’Αν τό γνώριζα, σέ παρακαλώ, πίστεψέ το, 
ποτέ δέν θά έπερνα άνδρα ένα γλύπτη... "A I όχι ποτέ!...

Πρέπει νά σοΰ’πώ, πώς οί συγγενείς μου όλοι ήσαν εναν
τίον τοΰ γάμου αύτοΰ, μ' δλην τήν περιουσίαν τοΰ συζύ
γου, τοΰ όποιου είχε γίνει διάσημον τό όνομα άπό τό ώραΐον 
μέγαρον ποΰ είχεν οικοδομήσει διά 'μάς μόνον τούς δύο. 
Έγώ μόνη μου τόν θέλησα. Ήτο τόσο κομψός, θελκτι
κός, περιποιητικός! Μόνον ποΰ άνακατεύετο είς τήν τουα- 
λέτταν μου καί τό κτένισμά μου : «Σήκωσε λιγάκι τά 
μαλλιά σου, έτσι δά, έκεϊ. . .» καί δ κύριος έτέρπετο, δταν 
μοΰ έβαζε ένα άνθος ανάμεσα είς τά μαλλιά μου, μέ περισ
σότερη τέχνη καί καλαισθησία, καί άπό αύτή τήν καλλί
τερη μοδίστα. Τόση έμπειροσύνη γιά ένα άνδρα, ήτο φοβε
ρόν, αλήθεια. Έπρεπε όμως νά δυσπιστώ . . . Έπΐ τέλους 
τώρα θά Ιδης. “Ακούσε :

Έπιστρέψαμε άπό τό ταξεΐδι τών γάμων. Κατά τό διά
στημα, ποΰ έτακτοποιούμην είς τό ώραΐον μου διαιιέρισμα. 
τό τόσον έμορφα επιπλωμένο, ο σύζυγός μου αμέσως άρ
χισε τήν εργασίαν του καί έμεινεν δλην τήν ήμέρα είς τό 
ατελιέ του. ποΰ εΰρίσκετο έκτος τοϋ μεγάρου μας. Τό 
βράδυ, όταν ερχότανε, μοΰ μιλοΰσεν ένθουσιωδέστατα γιά 
τήν προσεχή έκθεσίν του. Τό άντικείμενον ήτο μία «Δέ
σποινα Ρωμαία, έξερχομένη τοΰ λουτροΰ».

Μεταξύ μας, δταν μοΰ έλεγε διά τό άνάγλυφόν του, δέν 
τόν εννοούσα πάντοτε πολύ καλά . . · Άλλά τοΰ έλεγα μετά 
πεποιθήσεως : «Θά είναι πολύ ώραΐον! . . .» καί νά με είς 
τήν λεπτήν άμυ,ον τών οενδροστοιχιών τών Ήλυσίων Πε
δίων, θαυμάζουσα τό εργον τοΰ συζύγου μου, ένα ώραΐον 
άγαλμα, κατάλευκον, μέ μίαν έλαφράν άπόχρωσιν πρασί- 
νην, ένώ όπίσω μου έψιθύριζαν :

— Είναι ή γυναίκα τοΰ γλύπτου ποΰ τό έκαμε . .
Επί τέλους μίαν ήυέραν, περίεργος νά "δω εις ποιον 

σημεϊον εΰρίσκετο ή «Δέσποινα Ρωμαία», έσκέφθην νά 
ύπάγω νά τόν ευρώ είς τό άτελιέ του, τό όποιον άκόμη 
δέν είχα έπισκεφθή . . Πρώτην φοράν έβγαινα μόνη, καί
έκαμα πολύ άσχημα. Θεέ μου! . . . Μόλις έφθασα, είδα τήν 
θύραν τοΰ μικροΰ κήπου ολάνοικτη. Έπροχώρησα λοιπόν 
κατ’ εύθεΐαν καί σκέψου τήν άπογοήτευσίν μου. δταν είδα 
τόν σύζυγόν μου μέ τήν άσπρη του βλοΰζα. σάν νά ητο 
κτίστης, τά μαλλιά του άνω κάτω, τά χέρια του γεματα 
άπό πηλόν, καί εμπρός του νά έχη μία γυναίκα αγαπητή 
μου, ενα υψηλόν πλάσμα ορθιον έπάνω εΐς ένα ύπόβαθρον, 
σχεδόν ήμίγυμνον, καϊ μέ ΰφος ήσυχώτατον καί είς τοιαύ- 
την στάσιν, ποΰ ένόμιζες πώς ήτο έντελώς φυσική ! . . . 
Μιά άσχημη κουρελιάρα, μέ καταλασπωμένα τά ύποδή- 
ματά της· ένα στρογγυλό καπέλλο, μέ ενα πτερόν άναμαλ- 
λιασμένον, ήτο ριγμένον έκεϊ κοντά της, έπάνω’’ σέ ένα 
κάθισμα. . .. "Ολα αύτά τά είδα μέ μια ματιά, διότι τό 
εννοείς, αμέσως έτ^εξα νά φύγω I . . . Ό Στέφανος’θέλησε 
νά μοΰ μιλήση. άλλ’ έγώ,.μόλις είδα γεμάτα τά χέρια 
του άπό πηλόν, έκαμα μίαν χειρονομία φρίκης καί έτρεξα

είς τής μαμμας μου, ποΰ μόλις έφθασα ζωντανή . .
— Ώ παιδί μου, τί έπαθες ,
Τής διηγήθηκα δτι είδα, πώς ήτο απαίσια έκείνη ή γυ

ναίκα, σέ ποιά κατάστασι . . Καί έκλαια, έκλαια ... Ή 
μητέρα μου, άν καί πολύ συγκεκινημένη, προσπάθησε νά 
μέ παρηγόρηση, νά μοΰ δώση νά εννοήσω πώς θά ήτο ενα 
ιεοδέλο.

— Πώς!... άλλ' είναι αποτρόπαιου! Δέν μοΰ είπε 
τίποτε άπ’ αύτά πρό τοΰ γάμου μας! ...

Έν τώ μεταξύ, εφθασε καί ό Στέφανος έκπληκτος καί 
προσπάθησε καί αύτός νά μέ κάμη νά έννοήσω, δτι ένα μο- 
δέλο δέν είναι μιά γυναίκα, σάν τις άλλαις. καί δτι οί γλΰ- 
πται δέν ηυποροΰν νά κάμουν χωρίς αύτήν. Άλλ' δλα αυτά 
δέν μ' έπειθαν καθόλου καί έδήλωσα κατηγορηματικώς, πώς 
δέν ήθελα πλέον ό σύζυγός μου νά περνά τήν ήμέραν του 
κοντά μέ δεσποινίδες καί έν τοιαύτη μάλιστα καταστάσει 
περιβολής.

— Γιά νά δοΰμε. Στέφανέ μου. είπε τότε ή άτυχής 
μαμμά. ή οποία προσεπάθει νά διευθετήση τό πράγμα, 
μήπως, διά νά εύχαριστήσης τήν γυναΐκά σου, ήμπορεΐς 
νά άντικαταστήσης τήν νέαν αύτήν μέ μιά άλλη άπό . . . 
χαρτόνι ; . . .

Ό σύζυγός μου έδάγκασε τό μουστάκι του μέ θυμόν
— Μά είναι αδύνατον, αγαπητή μου μαμμά! τής είπε.
— Καί δμως. παιδί μου, μοΰ φαίνεται . . "Ακούσε, ή

μοδίστες έχουν κεφάλια άπό χαρτόνι είς τά όποια τοποθε
τούν τά καπέλλα . . . Λοιπόν, δ,τι γίνεται διά τό κεφάλι, 
δέν μπορεί νά γίνη καί διά . . .

Φαίνεται δτι δέν ητο δυνατόν νά γίνη δ,τι έλεγεν ή 
μαμμά μου. Καί αυτό τούλάχιστον προσεπάθησε νά μας 
απόδειξη ό Στέφανος διά μακρών λεπτομερώς καί τεχνι- 
κώς. Πραγματικώς έφαίνετο πολύ δυστυχής. Τόν παρατη
ρούσα μέ τήν άκρη τών ματιών μου. σφογγίζουσα τά δά- 
κρυά μου, καί άντιλαυβανομένη, ότι ή λύπη μου πολύ τόν 
έθλιβε. Έπΐ τέλους, έπειτα άπό μίαν ατελεύτητη συζήτηση, 
συμφωνήσαμεν, άφοΰ τό μοδέλο ήτο άπαραίτητο, όσάκις 
πάγαινεν έκείνη είς τό άτελιέ. νά πηγαίνω καί έγώ.Άκρι-, 
βώς, κοντά εΐς τό άτελιέ, ΰπήρχεν ενα μικρόν δωμάτιον 
άναπαυτικώτατον. άπό τό όποιον ήμποροΰσα νά βλέπω 
χωρίς νά μέ βλέπουν. Ήτο έντροτή, θά μοΰ πής, νά ζη- 
λοτυπώ παρόμοιον δν, καί μάλιστα νά φανερώνω τήν ζηλο
τυπίαν μου, άλλά. πρέπει νά αίσθανθής, φίλη μου. τήν συγ- 
κίνησιν ποΰ ήσθάνθην έγώ καί έπειτα νά όμιλής. Τήν 
έπομένην τό μοδέλο έπρεπε νά έλθη- έλαβα λοιπόν θάρρος 
καί έκάθησα στό μικρό μου δωμάτιον, μέ τήν οριστικήν 
άπόφασιν, δτι είς τό έλάχιστον κτύπημα τής θύρας, ό σύζυ
γός αου θά ήοχετο αμέσως.

Μόλις έκλείσθην έκεΐ τό δυσειδές μοδέλο έφθασε. ό Θεός 
γνωρίζει σέ ποιά κατάστασι φορούσε τέτοια κουρέλια, ποΰ 
έγώ μόνη μου έρωτοΰσα τόν εαυτόν μου, πώς ήμπόρεσα νά 
ζηλοτυπήσω μιά γυναίκα, ποΰ τρέχει στούς δρόμους χωρίς 
άσπρα μανικέτια, καί μέ ένα παληό σάλι μέ κοόσσια πρά
σινα . . Λοιπόν! άγαπητή μου, όταν είδα τό πλάσμα νά
βγάζη τό σάλι του, τ> φόρεμά του μέσα είς τό ατελιε, νά 
γδύνεται μέ τόσην άνεσιν και αναίδειαν, τόσην έντύπωσιν 
μοΰ έκαμε, ποΰ δέν ή απορώ νά σοΰ τήν περιγράψω. . Ό 
θυμός μ’ έπνιγε . . . Στήν στιγμήν έκτύπησα . . . Ό Στέ
φανος ήλθεν. "Ετρεμα, ήμουν ωχρή! Μέ περιγέλασε, μέ 
ένεθάρρυνε μέ πολύ ώραΐον τρόπον καί έπέστρεψε εί; τήν 
έργασίαν του . . . Τώρα ή γυναίκα έκείνη ήτο όρθία. τά 
ξέπλεκα μακρυά μαλλιά της έπεφταν έπάνω είς τούς ώμους 
της μέ μίαν άκαυ-ψίαν πολύ άνοστη. Δέν ήτο πλέον τό 
πλάσυ,α, τό όποιον πρό ολίγου είδα, άλλά έν σχεδόν άγαλμα, 
μέ δλην τήν κόπωσιν, ή όποια έφαίνετο έΐς τό πρόσωπόν 
της. Ή"καρδία μου συνεσφίχθη. Καί δμως δέν είπα λέξιν.

Αίφνης ήκουσα τόν σύζυγόν μου ποΰ έλεγε.
— Τήν άριστερή γάμπα. . . βγάλε τήν άριστερή γάμπα! 
Και επειδή τό μοδέλο δέν άντελήφθη καλώς, εκείνος
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έπλησ'ασε χαι . . . Ώ ! Αυτήν τήν στιγμήν δεν ημ,πόρεσα 
νά κρατηθώ. Κτυπώ· δέν μέ άκούει. ΐανχχτυπώ, τίποτε' 
χτυπώ μέ θυμόν "Ηχούσε χαι έτρεξε μέ τά φρύδια όλίγον 
συνωφρυομένα, έπάνω εΐς την θέρμην τής εργασίας του.

— Τί τρέχει, Λρμά.δη . . . χάθησε λοιπόν φρόνημα !
Καί έγώ μέ τά δαχρυα στά μάτια έστήριξα τό κεφάλι 

έπάνω στόν ώμο του.
— Είναι ανώτερον τών δυνάμειόν μου. Στέφανε I δέν 

η μπορώ δέν αντέχω ! . . ,
Τότε άποτόμως, καί χωρίς νά μοΰ άπαντήση, έπέστρεψεν 

εΐς τό άτελιέ καί έκαμεν ενα νεύμα εϊς τήν φριχώδη έκείνη 
γυναίκα, ή όποια ένεδύθη καί έφυγε.

Δι’ όλίγας ήμέρας ό Σ'έφανος δέν έπήγεν εις τό ατελιέ' 
έμεινε κοντά μου' χωρίς νά έξέοχεται, καί χωρίς νά θέλη 
νά ΐδή καί αΰτοΰς τούς φίλου; του. Ήτο πάντοτε καλός 
κα'ι περιποιητικός, άλλ' είχε 'ένα ΰφος θλιβερόν! . Μίαν 
φοράν τόν ηρώτησα δειλά :

— Δέν έργάζεσαι πλέον. Στέφανε ;
Καί μοϋ άπήντησε :
— Δέν 'μπορώ νά έργασθώ χωρίς μοδέλο !
Δέν είχα τό θάρρος νά έπιμεινω. διότι αισθανόμουν πόσον 

ένοχος ήμουν, καί είχε τό δικαίωμα καί έκεϊνος νά μέ 
νομίζη. Και όμως μέ τήν έμορφάδα, καί' τήν εύγένεια 
κατόρθωσα νά μοΰ ύποσχεθή, οτι θά πήγαινε είς τό άτελιέ 
του καί ό'τι θά προσπαθούσε νά τελείωση τό άγαλμα, διά . . . 
πώς τό λέγουν αύτό : ... διά τής φαντασίας, όπως λέγη 
καί ή μαυμϊ μου. Έγιό τό ένόμιζα κατορθωτόν άλλ’ ό 
άτυχης νέος έφαίνετο πολύ στενοχωρημένος. Τό βράδυ 
ήρχετο συνεσταλμένος, άποτεθαρρυμένος, σχεδόν ασθενής. 
Διά νά τόν ενθαρρύνω έπήγαινα συχνότατα είς τό άτελιέ. 
Καί πάντοτε τού έλεγα :

— Εϊναι’θαυμάσιον !
'Αλλά τό άποτέλεσμα ήτο. οτι τό'άγαλμα’.'δέν προχω

ρούσε καθόλου. Δέν γνωρίζω άν εΐργάζετο. "Οταν δμως 
έπήγαινα, τόν εΰρισκα πάντοτε νά καπνίζη έπάνω είς τό 
διβάνι, ή νά κατασκευάζη σφαίρας άπό πηλόν, τάς οποίας 
έρριπτε μέ θυμόν εΐς τόν τοίχον.

"Ενα άπόγευμα, πού ήμουν εΐς τό άτελιέ καί παρατη
ρούσα τήν άτυχή «Δέσποιναν Ρωμαίαν», ήμιτελειωμένην 
καί τόσω πολύ βραδύνουσαν νά έζέλθη άπό τό λουτρόν της. 
μία ιδέα φαντασιώδης έπέρασεν από τόν νοΰν μου . . . Πι
θανόν ιός πρός τήν αυστηρότητα νά ήμπορούσα. . .

— Τί έννοοϋν δταν λέγουν ιύραίαν γάμπα ηρώτησα αί
φνης τόν σύζυγόν μου.

Μοΰ εξήγησε τοΰτο διά μακρών, καί μοΰ έδειχνε τί έλει- 
πεν ακόμη από τό άγαλμά του, τό όποιον δέν ήδύνατο νά 
κατορθώση χωρίς μοδέλο , , . Άτυχή νέε ! Εϊχε τό ύφος 
τόσω έξαλλον, δταν μοΰ έλεγεν αύτά . . . Καϊ ξέρεις τί 
έκαμα; . . . Μά τόν Θεόν, τόσω τό καλλίτερον δι'έμέ, έσή- 
κωσα απαθέστατα τό ύφασμα πού ήτο πεταμένον σέ μιά 
γωνιά καί έπήγα εΐς τό δωματιάκι μου "Επειτα σ γά σιγά, 
χωρίς νά είπώ τίποτε, ένώ έκεϊνος παρατηρούσε τό άγαλμα, 
ανέβηκα έπάνω είς τό άνάβαθρον . . . άπέναντι του μέ τήν 
στάσιν και τήν περιβολήν, ποΰ είδα νά έχη τό άπαίσιον 
έκεΐνο μοδέλο ... Ώ ! αγαπητή μου, πόσον έσυγκινήθη, 
όταν σήκωσε τά μάτια κα'ι τά έρριξεν έπάνω μου ! Είχα 
μεγάλην επιθυμίαν νά γελάσω καί συγχρόνως νά κλάψω. . . . 
“Ημουν κατακόκκινη . . Καί ή καταραμένη έκείνη μου
σελίνα, ποϋ έπρεπε να τήν τακτοποιώ καθ ’ ολα τά μέρη. · .

Άλλ ’ άδιάφορον ! . . .
Ό Στέφανος τόσον έγοητεύθη, ώστε έγώ ήσύχασα καθ' 

ολοκληρίαν . .
Φαντάσου, άγαπητή μου, διά νά απαιτήσω . . .

Μετάφρασις έκ τοΰ Γαλλικού 
«

OPISTE ΛΟΙΠΟΝ !
Πωλείται κινηματογραφική μηχανή πρός λήψιν ταινιών , 

συστήματος'Έρνεμανν, καταλληλότατη δι ερασιτέχνας (Μθ- 

iiele amateurs) πλήρης, μετά ταινιοδόχων (chassis), τρί

ποδοί κλ. Πληροφορίαι εις τα γραφεία τής ■ Εικονογραφημένης .

ΑΡΤΕΜΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, αιπαοματουχοϊ μαία
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Πωλείται οίκόπεδον μεγάλης έκτάσεως είτε δλόκληρον είτε κατά 

τμήματα, κείμενον έν Π. Φαλήρφ. Πληροφορίαι παρά τφ δικη- 

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

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Παν. Ακρίταν. Γράφετε μόνον έπι τής μιάς όψεως τοΰ γάρ. 

του, διά >ά λαμβάνωνται ύπ’ όψει ιό στελλόμενα. — Είς τόν 

ερωτήσαντα έαν έχη τό δικαίωμα να εκλέξη ανταποκριτής άλ
λο»' νομών τον ίδικοΰ τον, άπαντώμεν: Πρώτον: νά μάθη νά 

γράφη εναναγνοιοτως τήν υπογραφήν τον. Δεύτερον : μάλιστα, 

δύναται —I. Στεργιώτην, Κ. Λαγάκον, Ν. Καρακϊταον, I. 

Ζαγανιάρην, Λέων. Καλφιώτην, Κων. Πέχ, Δάμωνα, Διον. 

Βογόπουλον, Φ. Διαμαντόπουλον, Π. * Ακρίταν. Τά οτα- 

λέντα παρ ημών έλήφθησαν. Προσέξατε είς την οίκείαν στήλην 

τοΰ προσεχούς φνλλον νά ίδήτε, ποια τούτων ένεκρίθησαν.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Θύμον Στέφην. Εξακολουθείτε νά γράφετε. 'Ηεπιτροπή σάς 

έδωσε ιό άπαιτούμενον θάρρος, έγκρίνασα τό σταλέν σας "Εχετε 

πάρει τόν δρόμον τώρα. ’ Εργασθήτε δμως άκόμη. — Θεοδ. 

Φραγκ. Τά πεζά ποιήματα οας άκόμη άτεχνα οέ πολλά ση

μεία. 'Έχετε έμπνενσι—καί αυτό είναι πολύ—τήν οποίαν πρέπει 

>·ά καλλιεργήσετε.— Ούδέτερον. Τό ποίημα πον μάς στείλατε 

φανερώνει, δτι τώρα μόλις αρχίζετε τό γράφετε. 'Εξακολουθή
σατε καί θά επιτύχετε έκεΐνο ποΰ ζητείτε.—Διον. Κατοούλην. 

Έκεΐνο πον ζητάτε είναι, δτι μπορείτε νά μεταφράσετε καλά. 

"Οσον ιιφορζι τό οιαλέν διήγημα, δέν^ένεκρίθη, διότι ήτο πολύ 

μεγάλο. Στείλατε μας κανένα μικρότερο καί ποοσέξατε πολύ νά 

έχη ενδιαφέρον τό δέμα. Τό κρατονμεν έν πάση περιπτώσει, 

ίσως παρουοιασθή ευκαιρία δημοσιεύσεως. —‘Εμμ. Καρακαλ. 

Ιέ»· είχεν έλθει άκόμη ή σειρά των καί διά τοΰτο. “Ηδη σάς 

άπαντώμεν. Παρουσιάζουν άκόμη πολλά άτεχνα σημεία, τά όποια 

τά καθιστούν ακατάλληλα πρός δημοσίευσιν. Έπιμεληϋήτε πρό 

πάντων ιόν στίχον σας καί φροντίζετε νά είναι αρμονικός καί 

ρέων. ' Εργασθήτε δμως μέ έπιμονήν πολλήν.

«
ΛΥΣΕΙΣ TQN ΔΙΑΓΟΝΙΣΜΑΝ ΤΟΥ Κ' ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ

Ό παπάς εύρίσκεται, έάν άντιστρέψωμεν τήν εικόνα, ούτως 
ώστε ή δεξιά πλευρά νά γίνη βάσις. Ό κορμός του απαρτί
ζεται εκ τοϋ Αντιθέτου τοϋ κέντρου καί ή κεφαλή του έκ τής 
βάσεως τής ξύλινης γέφυρας.

Τήν λύσιν ταύτην ορθήν άπέστειλαν οι έξής :
Νικόλ. Δάρας, Βλαο. Βαλασοόπουλος, Έμμ. Κυπράκης, 

Ίωάν. Ζαγανιάρης, Νικ. Μαυρογεώργης, Κων. Κίννας, Νικ. 
Μπατζιάλας, Δημ. Κουράτας, ΆΟ. Δοΰρος, Κωνστ. Πέππας. 
Άδ. Μενεγάκης, Γεώρ. Ρουμπέκας, Μιχαήλ Γιαμπανάς, Α. 
Κιάππε, Ε. Ήλίας, Κων. Άλεξανδρόπουλος, Δημ. Κουρέτας, 
Π. Θαρρουνιάτης, Εΰαγ, Κυριάκης, ΕύΟύμ. Κυριάκης, Λου
κάς Κυριάκης, Δημ. Σωτηρόπουλος, Κ. Μανδραπήλιας, Άντ. 
Γεωργόπουλος, Ίω. Φραντζεδάκης, Ν. Φασιανός, Λέων. Οί- 
κονομίδης, Τό «Βιθυνάκι·, Νϊκος Φερδιανάκης, ΆΟ. Καρελ- 
λάς, Νικ. Δρούτσας, Κων. Κίννας, Δημ. Σαράβας, Θ. Μπου 
σάκος, Γεώρ. Δικανάκος, Γεώρ. Κατινιώτης, Γ. Άνδρικόπου- 
λος, Κ. Λάβδας, Μ. Όρφανίδης, Όδυσ. Καλλίνικος, Θεοφ- 
Τζήμας, Ν. Νικολόπουλος. Ν. Άδαμόπουλος. Ξεν. Φραγκί
δης, Ν. Νικωτιάδης, Ν. Π. Ν., Όδ. Κτένας, Δ. Χριστοδου- 
λόπουλος, Δ. Γκούμας, Χρ. Νικολάου, Εϋθ. Νικολάου, Χαρ· 
Διαπούλης, Νικ. Φερδιανάκης, Κ. Δροϋτσος.

Γενομένης κληρώσεως έκέρδισαν οί έξής:
1. Κ. Δροϋτσος μίαν έτησίαν συνδρομήν τής μηνιαίας 

• Εικονογραφημένης» καί εν τετράδραχμον λαχεϊον τοΰ 'Εθνι
κού Στόλου. — 2. Μιχ. Όρφανίδης μίαν έτησίαν συνδρο
μήν τής μηνιαίας «Εικονογραφημένης» καί έν ’Εγκυκλοπαι
δικόν Ήμερολόγιον Βρετοΰ. — 3. Νικ. Φασιανός μίαν 
έτησίαν συνδρομήν τής έβδομαδιαίας «Εικονογραφημένης - 
καί εν ’Εγκυκλοπαιδικόν Ήμερολόγιον Βρετοΰ.

Μέ τήν δημοσίευσιν τών ονομάτων τών λυτών τοϋ εο φυλ
λαδίου συμπληροΰται ή Β' σειρά τών βραβείων. Παρακα- 
λοΰνται οί λύσαντες καί ταϋς δέκα διαγωνισμούς τής σειράς 
νά μάς άποστείλωσι τά όνόματά των, ΐνα κληρώσωμεν τά Β' 
βραβεία, μέχρι τής μεταπροσεχοΰς Τετάρτης ι,ϊ ’Οκτωβρίου.

«
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ (ΠΡΟΣ 5 ΛΕΠΤΑ Η ΛΕΕΙΣ)

'Αγοράζω ψηφοδέλτια 3 λεπτά έκαστον. Διεύθυνσις: Αττι

κήν Αύραν. P.R. ‘Αθήνας.

ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΤΗΣ “ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ,,

Οί άνακηρυχθέντες υποψήφιοι τής Α' Σειράς

Τού Νομού Ά-τικοβοίωτίας . Ιεώργιος Πατρίκιος, Κωνστ 
Πέχ, Αθανάσιος Γουλιάς, Χρ. Κυνελλόπουλος, Όδ. Καλλίνικος, 

■Jv. Ποπολάνος, Ιημ. Παπανικολάου. Γεώρ. ΙΙαλιατοέας. Ξεν. 

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

ρ ιάκης.—-Σάμου: Πόνος Σοφούλης.—Λαρίσση;: Άρ. Λ/ποι- 
ιτούρης.—Άχαϊοήζιδοτ:' Ιω. Τζανής. —Ε,'Λοία: Μίμης'Ολυμ. 

πίου.—Μιτυλήνη;: Π. Μιχαήλ. Φθιωποοφωκ. ’.Ίμαλί'α Καλαΐς.

Οί άνακηρυχθέντες υποψήφιοι τής Β Σειράς

Τπο τής ειδικής έπιτροπής ανεκηούχθησαν ο! κατωτέρω 
υποψήφιοι τής Β' σειοα; :

Άττικοβοιωτία; : ’Ιωσήφ Κιάππε, Μαρία Ν. Γερμανόν, 

Σπ. Γκούμας — Τρικκάλων Ιημ. Βρετόπουλος, - Βόλον 
Χρ. Χυΐ'όπουλυ; — Αιτωλοακαρνανίας: Γεώρ, Πλατανιαττης.

ΊΙ ψηφοφορία καί τών ύποψηφίων τούτων άρχεται άπό 
σήμερον καί λήγει έντός τής ταχθείσης προθεσμίας.

Ποιοι υπερτερούν : — Φθιωτιδοφωκίδος ’Αμαλία Καλαΐς 

ψήφου; 10. — ’Αττικοβοιωτία; 'Ιωοήφ Κιάππε ψήφους 80. 
Δεύτεροι έρχονται ’Ιοίδ. Καραλής 34, Όδ. Καλλίνικος 4.’Ί, Κ. 

Πέχ 26, Γεώρ. Παληατσέας 20-Άχαϊοήλιδος 7ωά>·>'>/ί Ίζαννής 

ψήφους 17. Είς τούς άλλους νομούς, μή υπαρχόντων αντι
πάλων, ή ψηφοφορία βαίνει κανονικώς.

---------------------------------------- > ΨΗΦΟΑΕΛΪΙΟΝ ΕΚΛΟΓΗΣ ΑΗΤΑΠΟΚΡΙΤΟΗ ‘ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ..
Ψηφίζω τόν

Είς τόν Νομόν

Έν τή 1916.

’Ονοματβπώνυμον ψηφίζοντος

------------------------------------------------------------------- 
ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΔΩΡΑ ΤΗΣ ’’ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ,,

Ή «Εικονογραφημένη» θέλουσα νά σημειώση καί ένα νέον 
σταθμόν, άπεφάσισε προβαίνουσα εΐς μίαν μεγάλην θυσίαν 

νά δωρήση εΐς τούς άναγνώστας της ένα δώρον, τό όποϊον 
βά πάρη έκεϊνος ποΰ βά εύνοηΟή ύπό τής τύχης.

Τό δώρον αύτό τής «Εικονογραφημένης» είναι εν αυτό- 

κινητόν τής φημισμένης μάρκας «Peugeot» άξίας πραγμα

τικής : 4500 δρ. καινουργές καί πολυτελέστατον. Τό αΰτο
κίνητον αυτό κάθε άναγνώστης μας μπορεί νά τό ίδή είς τό 
γκαράζ αυτοκινήτων τοΰ κ. Π. Βλασσοπούλου έπί τής όδοΰ 
Σωκράτους 26.

Κάθε άναγνώστης τής «Εικονογραφημένης» έχει δικαίωμα 
νά άποκόπτη καθ’ εβδομάδα καί νά άποστέλλη είς τήν «Διεύ- 
θυνσιν τής Εικονογραφημένης» τό ειδικόν δελτίον συμμετο
χής μέχρις δτου συμπληρωθή δ αριθμός τών 52 δελτίων.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΔΩΡΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 2 OKTUBPIOY 1916 - ΑΡΙΘ. 24

Έντός τοΰ φακέλλου θά ύπάρχη μεθ’ έκάστου «δελ
τίου συμμετοχής» καί τό δνομα καί ή διεύθυνσις τοΰ άπο
στέλλοντος. "Εκαστον δελτίον πρέπει νά συνοδεύεται άπα- 
ραιτήτως μέ ένα ΙΟλεπτον άαφράγιστον γραμματόσημον.

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 άποστέλλουν δελτία καί γραμματόσημα. ’Εξαιρούνται οί 
γινόμενοι συνδρομηταί κατόπιν βραβεύσεως, οΐτινες ύπο- 
χρεοϋνται νά συμμορφωθούν μέ πάντας τούς άνωτέρω δρους.

«
©1 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ MAX

■' ΕΕΙΡΑ Άριθ. 4.
"Εν τινι φρουρίφ φρουρούσιν ,έπί τών Γγ;------ --- ------ ~

επάλξεων 32 οτρατιώται· διά νά φαίνων- 
ται δέ εΐς τούς πολεμίους, δτι έφ’ έκά- 
στης πλευράς φρουρούσιν άνά 12 στρα- 
τιώται έτοποθετήθησαν ώς δεικνύει τό ,. 
παρατιθέμενον σχήμα, άνά 4 έφ’ εκάστης --------
γωνίας καί άνά 4 εις τό κέντρον εκάστης 
πλευράς. Έάν φονευθώσι 4 οτρατιώται, ΐ ΐ ί ΐ ί ί 
πώς πρέπει νά τοποθετηθώσι διάνά φαί
νονται πάλιν 12 φρουροί έφ’εκάστης πλευράς;

Λύσεις γίνονται δεκται μέχρι τής εσπέρας τής μεταπροσε
χοΰς Τρίτης 11 ’Οκτωβρίου, συνοδευόμεναι μόνον ύφ’ ένός 
ΙΟλέπτου γραμματοσήμου, τών δελτίων καταργουμένων.

Η «Εικονογραφημένη», θέσασα ώς βάσιν τού προγράμμα
τος αύτής τήν ίκανοποίησίν καί εΰχαρίστησιν τών άναγνω
στών της, ύπήκουσεν εΐς τάς έπανειλημμένως έκφρασθείσας 
πολλαχόθεν θερμάς παρακλήσεις καί έπιθυμίας περί καταρ- 
γήσεως αύτοΰ, διά νά μή καταστρέφεται τό φύλλον, τό κατήρ- 
γησε. Οί λΰται τοΰ λοιποΰ θά συνοδεύωσι τήν λύσιν μόνον μέ 
τό ιολεπτον γραμματόσημον.

Α' Βραβεία ώρίοθησαν 3 διά κλήρου. Ό πρώτος έξαχθη- 
οόμενος λαχνός θά λάβη ι έτησίαν συνδρομήντής μηνιαίας
• Εικονογραφημένης» καί τής έβδομαδιαίας έκδόσεως καί έν 
τετράδραχμον λαχεϊον τοΰ ’Εθνικού Στόλου.Ό δεύτερος μίαν 
έτησίαν συνδρομήν τής μηνιαίας «Εικονογραφημένης» καί 
έν Ήμερολόγιον ’Εγκυκλοπαιδικόν Βρετοΰ. Καί δ τρίτος 
μίαν έτησίαν συνδρομήν τής έβδομαδιαίας «Εικονογραφημέ
νης» καί έν ’Εγκυκλοπαιδικόν Ήμερολόγιον Βρετοΰ.

Β' Βραβεία. Εΐς τό τέλος τής σειράς θά γίνη δευτέρα κλή- 
ρωσις μεταξύ εκείνων, οΐτινες έλυσαν δλους τούς διαγωνι
σμούς τής σειράς, ή έν έλλείψει τοιούτων, έκείνων, οΐτινες 
έλυσαν τούς περισσοτέρους. Τά βραβεία τής δευτέρας αύτής 
κληρώσεως θά δημοσιευθώσιν εις τό τέλος τής σειράς.

«
ΕΓΚΡΙΣΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Τάκη, ’ Ο Γιώργος· (διήγημα μεταφ.) Σκηνές», .Καί πά

λιν· (ποίημα) ·Κάνε το γιά μίναν (μετάφρασις).—Γρ. Τσοκα, 

Φρύνη «Φθινοπωρινοί θάνατοι·. «Φιερουγίσματα- (ποιή

ματα).—Ρέα Μύρου, ι Φθινοπωρινά δάκρυα (ποίημα) —S. 

Φραγκίδη, ΓΑνέκδοτα·---------Στ. Αυγουστάκη, «Λευτέρωμα

(ποίημα).—Άδάμ Μενιγάκη, ,’Αστεία· —Θύμου Στέφη,

• Αρμονίες· (ποίημα).

«
ΠΡΟΣΟΧΗ

Ή τιμή έκάστου φύλλου, διά τούς τυχόν θέλοντας, νά συμ- 
πληριύσουν τήν σειράν τής έβδομαδ. «Εικονογραφημένης» καί 
ζητοΰντας μεμονομένας, ώρίσθη είς λεπτά είκοσι (ο,εο). Διά 
τούς έν έπαρχίαις άποστέλλονται έλεύθερα ταχυδρομ. τελών.

Σειραί άπό 1—10 δρ. 1.50 καί 11—20 δρ. 1.50.

«
Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΑΣ

Χάρις είς ποικίλους λογιστικούς συνδυασμούς, ούς επί- 

τυχεν ή «Εικονογραφημένη», άπό τής 1η< Σεπτεμβρίου 

ύπεβίβασε τήν συνδρομήν τοΰ ίβδομαδιαίου φύλλου άπό 8 

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

διά τό έξωτερικόν. ΑΙ ίξάμηνοι τό ήμισυ. Τρίμηνοι 
Ιεί ούδενί λόγφ γίνονται δεκται.

τά 'Οφθαλμικά ν00ήμ«τ«
Θεραπεύονται έν τή νέα τελεία κλινική τοϋ όφΟαλμολύγυυ

Χ-ήλιου 1. Χαραμή
Τ. ύφηγητοδ ΌφΟαλμολόγου Σχολής Παριαίων κ-λ..-ι.

‘Α»ήν«ι 27 όδός Μενάνδρου 27 Τηλΐφωνω- βϋ4
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ΣΕΝΜ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ ΠΙΝΑΚ, “ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ! .
ΤΑ ΔΥΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ
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