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ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ
Μέ τό δυστύχημα τής 'Αγγελικής·, άλλο ενα οδυνηρόν 

πλήγμα έδόνησε τήν Ελληνικήν ψυχήν. Καί δ κάλαμος 

τών πατριδοκαπήλων, ώς δηλητηριώδης μάχαιρα δολο 

φόνου, εύρε πάλιν νήν ευκαιρίαν νά έγγίση τήν αίμάσ- 

σουσαν πληγήν, προσπαθούσα νά τήν δηλητηρίαση. Κρο- 

κοδείλια δάκρυα ερρευσαν έπί ήμέρας. μεμιγμένα μέ τόν 

Αχετόν τής αντεθνικής δράσεώς των. Καί άφοΰ απεκάλι- 

σαν «άτιμο ν. ένα άπό τά μεγαλείτερα κράτη τής Ευρώ 

πης, τό μέχρι σήμερον άποδεικνυόμενον καί τό ίσχυρότε- 

ρον, χωρίς νά λάβουν ύπ' δψιν των, ότι ή πατρίς μας, 

είναι ένα μικρόν κράτος, τό δποϊον είχε καί θά έχη άνάγ

κην τών ισχυρών, έφθασαν μέχρι τοΰ σημείου νά έγκα- 

λέσουν τήν δυστυχή Ελλάδα ώς Μήδειαν σφάζουσαν τά 

τέκνα αύτής. Ασυστόλως καί προδοτικώς φερόμενοι, κα 

τηγόρησαν, δτι Γερμανικόν υποβρύχιον, υποθαλπόμενου 

καί τροφοδοτούμενου παρ' αύτής, έτορπίλλισε τό 'Ελληνι 

κόν Ατμόπλοιου.

Καί ή αλήθεια εις τδ συμβάν, έπέχυσεν ήδη τό αγνόν 

άΛΣα καί καυστικόν της φώς, άλλά αύτοί άπεδείχθησαν 
διά μίαν άκόμη φοράν άνευ τής λεοντής των. ΟΙ γνωστοί 

σκοποί των άνεφάνησαν γυμνοί, ώς δ ήρως τοΰ Αισώπου, 

προκαλέσαντες τήν άπέχθειαν τής ‘Ελληνικής ψυχής Τό 

ψεύδος καί ή ιδιοτέλεια ύπήρξαν πάντοτε οί δύο φανοί 

τής πορείας των, άνά τάς βρωμεράς καί δυσώδεις οδούς 

ιών προδοτικών ενεργειών των. ΙΙροσπαθοΰντες νά εξα- 

γνιοθοΰν απέναντι εκείνων, τους όποιους έτροφοδότουν 

μί κακοήθη ψεύδη έπι δύο έτη, δέν έδυσκολεύθησαν νά 

ραδιουργήσουν τήν πατρίδα των.

Ό ‘Ελληνικός δμως λαός μειδιά είρωνικώς πρό τής λυσ

σώδους αύτή; αναισχυντίας, τής μή σεβόμενης πρό πολ- 

λοΰ ούδέν ιερόν καί δσιον. Καϊ μειδιά, διότι παρήλθε 

πολύς καιρός άφ δτου τό συνέδριου τής Βουλώνης, αφή- 

ρεσεν άπό τήν έχιδναν τόν δηλητηριασμένου οδόντα. ' Αβλα 

βής πλέον, περιστρέφεται περί έαυτήν ή βδελυρά εχιόνό- 

μορφος φατρία. 'Εάν δμως δ Ελληνικός λαός περιφρο

νητικούς μειδιά, δ κ. είσαγγελεϋς δφείλει νά δράση.

ΤΟ ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΟΝ ΕΞΟΤΕΡΙΚίΙΝ
13—20 'Οκτώβριοι·.

Ούδέν νεώτερον πολεμικόν γεγονός εχει νά παροθ- 
σκχση ή λήξασα έβδομός γενικωτέρας οημασίας. Εΐς 
to δυτικόν μέτωπον, αί κατά τάς παρελθουσας έβδομά- 
δας σημειωθεΐσαι σφοδρά! έπιθέσεις τών Άγγλογαλ- 
λικών στρατευμάτων έσταμάτηοαν, περιορισθεΐσαι εις 
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τοπικάς μόνον επιθέσεις καί είς καθημερινός αψιμα
χίας καί μεμονωμένα; μονομαχίας πυροβολικού, μή 
δυναμένας νά έχωσι συνέπειας έπί τής έξελίξεως τοΰ 
άγώνος. Άπό τό Ρωσσικόν μέτωπον ούδεμίαν ειδη- 
σιν έχομεν, φαίνεται δέ δτι άπό πολλοΰ έπαυσαν αί 
επιθέσεις τοΰ μετώπου τούτου νά έχωσι σημασίαν. Εξ 
άλλου, αί επιθέσεις τών Γερμανών είς τό Ρουμανικόν 
μέτωπον διεκόπησαν, φαίνεται δέ δτι οί Γερμανοί θά 
χρησιμοποιήσουν τό διάστημα τοΰτο εις προπαρα- 
σκευήν νέας ορμητικής έπιθέσεοις κατά τών Ρουμά
νων, πρός τελείαν αυτών χατάσΰντριψιν.

Γενικώς δέ παρατηρεΐται στασιμότης τών επιχειρή
σεων καί πάλιν είς δλα τά μέτωπα, στασιμότης, ήτις 
παρατείνει τόν πόλεμον έπ' αόριστον, μή μεσολαβοΰν- 
τος γεγονότος σημαντικού, τό όποιον νά δυνη θή νά 
προσδώση τήν νίκην, εϊτε εΐς τήν μίαν, είτε ε1 ς τήν 
άλλην τών διαμαχομένων. Ευρωπαϊκών όμάδων, νίκην 
τοιαύτην, ώστε νά δύναται νά τερματισθή ό μεγάλος 
αλληλοσπαραγμός.

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠ© ΜΙΑΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Νά λοιπόν που έγινε καί μια εριστική απαγωγή έπιτιΛου·. 
μέσα είς τήν καταθλιπτικήν πεζότητα, ποΰ διερχόμεθα τά; 
άθλιας αύτάς ήμέρας. Μία απαγωγή, ί| όποια άπι'δειξεν, ότι 
ή έποχή. ποϋ τά βασιλόπουλα έπαιρναν τίς έμορφες πτωχές 
κοπέλλες. ύφίσταται πάντοτε είς τήν αισθηματικήν ζωήν και 
ότι τό άθλιον παιδί τής ’Αφροδίτης δέν θά παύση ποτέ τίς 
παραδοξότητές του. Ή απαγωγή κατέληξεν είς τήν είσαγγε 
λείαν, δπου τά πτωχά θύματα τοΰ έρωτος έσύρθησαν άπό τά 
σκληρά όργανα τής εξουσίας. Άλλά άξίζει νά γίνη ιδιαίτερος 
λόγος διά τό γεγονός, ποΰ άποδεικνύει ότι καί είς τόν αιώνα 
αύτόν ποϋ ζώμεν σήμερα, εξακολουθεί άκόμη νά μη κανό 
νίζη τάς ερωτικός σχέσεις καί τά αισθήματα τό χρήμα, ό 
Παντοκράτωρ αύτός τής σημερινής έποχής. Η νεαρά κόρη 
ή όποια καί ανεξάρτητος καί πολύφερνος είναι, ήγιίπησε τήν 
λεβεντιάν καί τήν έμορφιάν τοϋ πτωχού βιοπαλαιστοΰ. Τί 
σημασίαν ή μπορούσαν νά έχουν δι’αυτήν τά χρήματα, δταν 
εΰρισκε τόν νέον ποϋ έσχημάτισεν είς τά ώραϊα παρθενικά 
όνειρά της ; Τό ζήτημα είναι τώρα, άν οί κοινωνικοί νόμοι 
άφίσουν τό αίσθηματάκι. νά κατάληξη εκεί ποϋ πρέπει.

«
Τί κακό είναι αύτό ποϋ γίνεται πάλιν έφέτος μέ τάς δρα 

ματικάς σχολάς; Ανοίγουν άλλαι πέντι τουλάχιστον, προ
στιθέμενοι είς τάς άλλας τόσαι ποϋ ύπάρχουν. Άλλά μέ δλον 
τόν πολλαπλασιασμόν τους δέν βλέπομεν άποτελέσματα. 
Διότι αποτέλεσμα δέν πιστεύω νά θεωρήται ή έξοδος άπό τάς 
σχολάς αύτάς νέων καί νεανίδων,'πού νά έπιδεικνύωνται κα
τόπιν είς τάς συνγκεντρώσεις καί είς τάς κοσμικός συναθροί
σεις, ώς απόφοιτοι μιάς άπό τάς σχολάς. Τό αποτέλεσμα 
είναι νά φανή άπό δλην αύτήν τήν κίνησιν καί άπό δλον 
αυτόν τόν θόρυβον κάτι καλόν διά τό 'Ελληνικόν θέατρον 
Καί τό καλόν αύτό δέν έφάνη μέχρι τής ώρας. Κανείς καλλι
τέχνης. άπό τήν σωρείαν τών μαθητών καί.μαθητριών, δέν 
έπάτησε τά σανίδας τής 'Ελληνικής σκηνής καί δέν έδειξεν 
ανάστημα απέναντι τών άλλων καλλιτεχνών, ποϋ στηρίζουν 
σήμερα τό "Ελληνικόν θέατρον. Πιστεύετε, δτι εις τό διά
στημα αύτό άπό τήν έποχήν ποϋ έπρωτοφάνησανΆί σχολαί 
τοΰ είδους τούτου δέν πέρασαν άπό εκεί μέσα στοιχεία ποϋ 
νά είμποροϋν νά χρησιμεύσουν ώς στυλοβάται τής έξελισσο 
μενης 'Ελληνικής σκηνής; Δέ*·  τό πιστεύω- κάτι άλλο συμβαί
νει. Καί τό κάτι άλλο αύτό, πρέπει νά έξετάσουν καί νά εϋ- 
ρουν οί αρμόδιοι. Διότι έπί τέλους είναι καϊ άδικον νά ύπάρ
χουν τόσαι ίδικαί σχολαί καί νά μί] παρουσιάζουν άπο
τελέσματα.

Οί Αθηναίοι εύρέθησαν απροετοίμαστοι μέ τήν προχθε
σινήν βροχήν, άλλοι μέ τά καλοκαιρινά τους καί άλλοι μέ 
ψαθάκια. ’Ιδίως αί Άτθϊδες, ποΰ είχαν βγή έκείνην τήν ώραν 
είς τόν άτελείωτον συνηθισμένον άνά τά καταστήματα τής 
όδοΰ 'Ερμου περίπατόν τους, ήναγκάσθησαν νά παραμείνουν

όπου εύρέθησαν. Μολαταύτα έθεάθησαν είς τούς δρόμους 
’αλλά κο\ ψά καλοκα,ρινά όμπρελλίνα. νά χύνουν τδ χρώμα 
X μέσα εϊς τάς χονδράς σταγώνας της βροχής- Η -Ά- 
χθείιΐή βροχή έπίσης άπέδειξι την σπανιν των ζ ?
σοωτευούοης Μέ τήν διακοπήν της τροχιοδρομιχης συγκοι 
Χας ήτο άδύνατον νά εΰρΉ κανείς άμάξι χωρίς αγώγι 
Χ·ότ. πλεϊστοι ήσαν έκεΐνο. ποϋ,. άντ. να ςητηοω ν κατα 
'Γύγ<ο*  είς μίαν αμαξαν δια να τους μεταιιερη εκ το σπα 
■ ον·- έζήτησαν πρόχειρον καταφυγιον, . ω_ «του πέραση η 
ιιπορα μέσα ι'ί τά καταστήματα και ύπο τας οτεγτις των. 
:Οπωσδήποτε. ή προχθεσινή «ϊφνιδίσ καταιγις μας έθυμισεν 
ότι τό καλοκαίρι έφυγε πλέον.

Εξαπελύθ.ι πάλιν είς τούς δρυμούς «δ ιρελλόπαιδυ ιο·’ 
καιρού καί ήνόχλησι τούς διαβάτης, ως να ήτο το -τλεον α 

«αβες καί κακοανατεθραμμένο χαμίνι τής 
<ου. "Υψωσε σκανδαλιστικα τα φουστάνια των κυθι<,>' 
ΐιαρέσυρεν είς τόν τρελλδν χορόν του τά καπέλλα των ίβεβα
ιών καί έσήκωσε ιά πυκνά νέφη τής "Χη χο
έσυρε τά κιτρινισαενα η-θινοπωρινα φύλλα εί^ 
οόν και έσυρθη έπάνω εΐς τά κλαδια των δένδρων · συριζον 
,ό χαρακτηρΐστΙκόν σφύριγμα .ου καϊ ετρυπωσεν “''“θΕσ“ 
τίς χαραμάδες ιών σπ.τιών κα. εστρεφετο είς το άπειρον της 
άτμοσφαίρας. ύρχούμενον τήν δαιμονιώδη ορχησιν του. αορα- 
?ον Χν άσόλληπτον. περ.φρονοϋν κα. τάς αστυνομ.κας 
διατάξεις καί ιούς θυμούς ιών αρθριτικών γεροντίων, που 

άντμΓζε. τι. πτερά τής βελλάδα. κα. τήν μανίαν του 
φρουρού ,ωρυη υλακ.κ, μυκτήριζαν, με ιό συριγμακα< 
'κδήλωών δυσαρέσκειας κα. οργής των V°t'
..πως ιό χαμίνι μυκτηρίζει εκ ιου Λοφαλρυς, θετών τόν άνη 

είς »<> ακρον νης ρινος του.
«

Η ερημιά έγκαιεοτησε πλέον όρωτικώ*,  ιο Λ,ιϊ^θ'' Ι’"* ’'' 
λΕ..?ν τη' εί, «ήν Φαληρεκήν άκτήν. εκε.
δ,άρκειαν τής έφειεινής καλοκαιρινής
xXtuv t<onpa κίνησις τής κοσμικής ζυ,τ|€- ΎΟ 
παραθύρων τών κομψών έπαύλεών της ^'"'^"Γ,ά^ωώια 
κώ· πρό ιης ι πελθούοης καιρικής μεταβολής και το φω·α 

./αμπάριζαν είς τό νυκτερινόν στερέωμα Π)ς 
πκός πλάζ. έσβίοθησαν απο τας πρώτας πνοα.. του /ειμερ 
νοϋ ΰν.μου ποϋ έοτροβίλιο.ν έπάνω εις την εκτασιν του ηρε 
μούνιο; όρμου, καϊ άπό ιά πρώτα ρίγη, που °«* “^ευζ“ν ιΤ 
παρουσίαν τών στακτυχρώμων νεφών ε.πι του Ατηκου ι υ 
ρανοϋ. Ή βασιλεία m πλάζ εληξε πλέον ο^σ,.κως κα η 
πεοιποιημένη έκιασίς της εγκατελειφθη ε.ς .ου, 'λίγο | 
νάζονιας λάτρεις τών ήρεμων φαληρικων απογευμάτων.

«
Είς ιό Λύκειον ιών Έλληνίδών ήρχισαν αί πρώτοι κινήσεις 

διά τήν προετοιμασίαν τής χειμερινής περιόδου, η οποία δεν 
θά περιυρισθη είς τά περυσινα, ως «ραίνεται, προγράμματα, 
άλλά θά λάβη εύρυτεραν ιιορφην- Και πρώτα πρώτα, εντός 
ολίγου θ' ανοίξουν τιί σαλόνια δια την χειμερινήν σαιζόν 
οτου θ' άρχίσουν πάλιν αί συγκεντρώσεις του ωρισμενου 
κύκλου ποΰ ’τάς αποτελούν πάντοτε κατ’ έτος, με ολιγας προ- 
οθήκας των νέων προσερχομενων, μέσα εις τα κομψά σαλόνια 
τού Λυκείου καϊ κάτω άπό τους χρυσους κρουνούς, των ηλεκ 
τρικών λαμπτήρων.Έπειτα. εις την ολην ^«1?^ θα προσδώ- 
ΟΠ ζωηρότητα καί ή σειρά των διαλέξεων που θα γίνουν εις 
ιην αίθουσαν τού Λυκείου,άπό διακεκριμμενας χειριστριας τον 
Λόγου. Έν γένει αί κυρίαι ποΰ Αναμιγνύονται εις την κοσμικήν 
κίνησιν τής πρωτευούσης, σκέπτονται να δώσουν μεγάλην 
ώθησιν είς τήν έφετεινήν χειμερινήν κίνησιν. ο pet.

Γ Λ Ε Ν Τ I ...
«Ή ζωή ’ναι μαρτυφ-υ, 
βάβανο, δηλητήριο

'Ανάμεσα απ' τούς καπνούς τών σιγαρέττων καί τϊς τρελ
λός σκέψεις, πού στροβιλίζονται σ’ ΐνα παράξενο χορο πόθου 
καϊ τρέλλας κι' ανεβαίνουν επειτα ψηλά, σαν θυμίαμα της 
νειότης πρός τή μάγισσα θεά νύχτα, ξεγλιστρούν μέσα στο 
σκοτάδι τά γελοία τών διασκεδαστών ...

Οϊ καπνοί τής σαμπάνιας, ποϋ σκοτίζουν τό μυαλό και 
ρίχνουν τή σάρκα στήν ασυναίσθητη απόλαυσι τής πιο υλι
στικής ζωής, μοιάζουν μέ τό «νηπενθές» νέκταρ της τερ-

ψεως, ποΰ άφίνει στις ψυχές τόν πόνο άνίσχυρο, ναρκωμένο 
απ' τή μαγεία τής αμέριμνης νειότης... Τά ζευγάρια, 
αγκαλιασμένα, δέν άκουνε παρά τή μουσική των παλμών, 
ποϋ γενν^ ή ώραία συγκίνησι τής άπολαύσεως . .

Κι" όμως πέρα ακούονται. σάν μιά παραφωνία, απ την 
παληά φυσαρμόνικα οί θλιβεροί τόνοι ενός Λησμονημέ
νου βαλς

’// ι»ΐ'/ 'vat

Ένα παιδακι, ντυμένο μέ κάτι βρώμικα κουρέλια,_ τρα- 
ουδά, άκουμβωντας στό μπράτσο τής μάννας του, που παι- 

ζε, τό παθητικό όργανο . Τά ματάκια του. νυσταγμένα 
άπ' τήν κούρασι. κρατιούνται αθέλητα τους ανοιχτα απ τη 
θέλησι τής ανάγκης·.. Κάπου - κάπου κλείνουν, γιατί τα 
θαμπώνουν οί καπνοί τής τρελλής απολαύσεώς 
πνοί - - · Ματιές, λόγια, αγκαλιάσματα, ξεφωνητά, 
καπνοί, καπνοί τής σκέψεοις, τών ματιών, 
ό χρόνος · ·

Ή μάννα του μόλις κρατα τους λυγμού 
άφίνει ή φυσαρμόνικα νά κλάψη . ■ ■ Κ< .
πως μέσα στούς τόνους τού συντριμμένου όργανου, μικει μια 
ψυ/ή. ή ψο/ή τΐι< ούστυχης γυναίκας . . . Τα οακτυλα της, 
τά κοκκαίιασμένα, σέρνονται ξέψυχα πάνω στα π/.ηκτρα 
του άψυχου ψάλτη τού Πόνου, τού θρηνωδόν της Ζ.ωης

Καί τό παιδάκι τραγουδάει
II ζωή μ·ιρ"'ΐ.·"’. 

βάσανο, διμηιήρω ■

Τά γέλια ακούονται πιό τρανταχτά καί. ξεψυχ άνε μέσα 
τους οί άρρωστημένοι τόνοι τού λησμονημένου βαλς

Σε παντίνες αγκαλιάζουν*  το κενό, ποϋ πλημμυρίζουν ω 
καπνόϊ τοϋ γλεντιοΰ, καί σφυξίματα, ποϋ παίρνουν την όρμη 
Ιής νειότης. νά τό τραγούδι τής χαράς, ποϋ πνίγει τους 
τόνους του τό βαλς τή; θλιψεως. , <

Μιά έμορφη κοπέλλα. μεθυσμένη απ τη σαμπανια και 
τό χχσϊς τού πόθου, γέρνει άπαλά στό στήθος τού καβαλιέ
ρου της καί τού ψιθυρίζει γλυκά τήν έξομολόγησι τής λιγω
μένης καρδιάς I · . · , . ,

—'Αχ'■ Τί τρέλλα 1 Τί έμορφη, τι γλυκεία που είναι 
ή ζωή ! . ·_·

,ακένδυτο παιδί του δρόμου καί τής δυστυχίας, με τά νυστα- 

τραγουοα τό θλιβερό λησμονημένο βαλς :

.'// .<·»; ι·αι μιιρινριο, 

βάσανο, δηλητήριο ■ ■

ΤΑΚΗΣ I- ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΑΟ»

Κα- 
όλχ 

. ποϋ άέρας τους 

ις . . . Μά δέν τήν 
Καϊ θάλεγε κανείς.

— "Λχ

"Όλοι γλεντούν καϊ γελούνε καϊ κανείς δέν προσέχει τό

Γ ,
γμ,ένα ματια. που

*
• ΜΙΚΡΟΙ ΠΟΝΟΙ,.

ΑΛΗΘ1ΝΗ ΑΓΑΠΗ

ι· ,μλύχιι οτή καρδιά μου ιή φτωχή 

, οάν με κοιτάζουν

κΓ ας με πονή ■ . ■

Η .

ΚΓ άς ρίχνω’·· 

ιά 'λόγλυκα ματάκια σον, σάν με κΐ’ΐιάζουν 

κΓ tic μέ πονή . . ■

Ιί ύάχη βαρυγγόμια ή μαύρη μου ψυχή, 

ποτάμια κΓ άν τά δάκρυα σκεπάζουν

« ζΐέ πνίγεται μι άγάπ’ Αληθινή. . · 

θδρθη καί μιά στιγμή γιά μένανι γλυκεία 

ποΰ στή καρδιά μον δά σηαράαη νέο μύρο 

δε &ά πονή ■ ■ ■

Κ' ή φλόγα ιών μαιιώνι οου ή μυοιικια, 

μί μιά χαρά ιόιε ΙΓ άπλώνειαι τριγύρω ' 

Νικάει μΓ <ΐ;·<ίπ' Αληθινή 1

·,»*  ΤΑΚΗΣΑπηνα,

Είς τοΰ Ζαχαράιου :

— Τί τύπος αύτός 

διαδήλωσι. * .

— Έπρόοεξες όμως, δτι δεν έχει φωνάξει

— Μά τον ιό απαγορεύει τό έπάγγε/.μα.

ό γιατρός Ζ. άέν λείπει άπό καμμιά 

ούτε ενα « ζήτω · ;
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ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟΝ TOY ΕΡΩΤΟΣ
(Συνέχβιπ ditd τό χροηγοΰμβνον)

Στανύ. — Θά τόν άποφύγετε σήμερα, θά σάς γοη
τεύσω καί θά σάς έλκύση αύριο. Τό λαμποκόπημα τού 
Ανθρωπίνου πάθους είναι μέσα μας, τό μπλε λαμποκό
πημα τοΰ ζωντανού ρευστού, πού κυκλοφορεί μέσα είς 
τίς φλέβες μας, μέσα εΐς τίς μυστηριώδεις κλωστές 
τών δντων μέχρι τών κέντρων τής εύαισθησίας καί τής 
θελήοεως. Υπάρχουν γυναίκες, πού μέσα τους δέν 
ύφίσταται τίποτε- ναοί άδειοι, μέσα είς τούς όποιους 
ήμπορεΐ κανείς νά τοποθετήση τή θρησκεία. Άλλά ή 
θρησκεία ή ίδική σας δέν είναι παρά μιά σύμδασις, 
μιά προφύλαξις, μιά έπιπρόσθεσις ... Είναι μιά θρη
σκεία, πού δέν εύρίσκεται μέσα είς τά έπιπλά της καϊ 
πού κατέχει παρανόμως τή θέσι μιάς άλλης, τή θέσι 
τοΰ άνδρός- γιατί δέν είσθε καί σεις, παρά μιά Αληθινή 
γυναίκα.

Μπερναρντίν (άγωνιζομένη).— 'Οχι, δχι!...Ά- 
πατάσθε!...

Στανύ.—Μιά Αληθινή γυναίκα, σάς λέγω, καί όχι 
ένα αύτόματο τερατώδες καί παγωμένο, ποΰ δέν έχει 
άπό τήν γυναίκα παρά μόνο τά μειδιάματα, τά βλέμ
ματα, χωρίς νάχη καί τήν καρδιά, (την σύρει κον
τά τον, παρά την Αντίστασίν της). ’Ιδού λοιπόν σείς, 
όλόκληρη εσείς!.... Νά βγήτε έπάνω άπό τό χελώ- 
νιόν σας, ζωντανή! Ανθρώπινη! .Ύφίστανται μόνον 
εκείνοι καί έκείναι πού έδημιουργήθησαν άπό τό θαύ
μα τού έρωτος καί ή λέξις τοϋ θαύματος αύτού σάς 
Ανεβαίνει είς ίΑ χείλη !

Μπερναρντίν (συντετριμένη).—Ά! σταθήτε, προ
σέξατε !... Τό λάθος ...

Στανύ, (σφιγγών περισσότερον αύτήν).— Σάς τρα
βά... ή ζάλη τοΰ Αμαρτήματος προστίθεται στό 
άλλο ... καί δλη σας ή Αγιοσύνη κατρακυλά, ύπό τήν 
ώθησιν τής νικήτριας φύσεως !

Μπερναρντίν. — Φτάνει, φτάνει!... (Μέ μιά Από
τομη κίνησι άποσπαται καί τρέχει νά φωνάςη ενα υπη
ρέτην. Μόλις τόν άκούει νά έρχεται, άποπέμπουσα τόν 
Στανύ, τοϋ λέγει). Είς τό έξής δέν γνωρίζει ό ένας τόν 
άλλον πιά!... Σάς Απαγορεύω, φίλε μου, νά μού Απευ
θύνετε τόν λόγον!... (Μπροστά είς τόν ύπηρέτην) 
χαίρετε, κύριε.

Στανύ, (χαιρετών). — Χαίρετε κυρία- ( χαμηλόνων 
τήν φωνήν του, ίνφ πέρνα άπό κοντά της). Σβύνουν 
τόν λόγον ... δχι δμως καί τό αίσθημα !

'II Μπερναρντίν, βαθειά συγκεκινημένη, ίοκιμάζουσα με- 
γάλην λύπην. 8·.ότ·. άφησε έτσι τόν Στανύ νά φύγη; βλέπει έν 
καταλλήλφ στιγμή νά εισέρχεται δ ιατρός Βαζελίν, ό όποΤος 
έχει κάμη τήν συνηθισμένην του έπίσκεψιν εΐς τόν κ. ντί Καλονέ :

Μπερναρντίν, (ένω ή φωνή της τρέμει άκόμη).—
Λοιπόν, γιατρέ, είστε εύχαριστημένος;

Βαζελίν.—Τελείως εύχαριστημένος σήμερα. Ό κ. 
κόμης πηγαίνη Από καλά στά καλλίτερα. Οί ένδοξοι 
συνάδελφοί μου ήπατήθησαν Απολύτως μέ τά για
τρικά ποΰ τοΰ ώριζαν. Σάς υπόσχομαι, δτι σέ λίγες 
έβδομάδες άπό σήμερα, θά σάς άποδόσω, δέν σάς 
λέω ένα τελειότατον άνδρα, άλλ’ έν πάση περιπτώ- 
σει ένα άνδρα δυνάμενον νά διέρχεται·μίαν ζωήν, σχε
δόν συνηθισμένην.

Μπερναρντίν,,(μέ βία). — Καί δ όποιος θά μπο- 
ρέση νά ζήση;
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Βαζελίν. — Νά ζήση !... Άλλ’ δσο θέλη, έφ’δσον 
θά περιποιήται.... Είκοσι χρόνια!.... Είκοσι πέντε 
χρόνια!... (Παρεξηγων τήν εκπληξιν τής Μπερναρ
ντίν, ή όποια τής σταματά τήν άπάντησιν). Βλέπω, κυ
ρία, δτι δέν περιμένατε ποτέ, μια τόσο εύτυχισμένη 
διάγνωσι καί θεραπεία....

Μπερναρντίν. — Έν τούτοις ... ή χαρά !... Εύ- 
χαριστώ, γιατρέ, σάς εύχαριστώ πολύ !...

Μετά μίαν έβδομάδα εΐς τού Ζασσέν.
Στανύ (έξακολονθεϊ μίαν διήγησιν, ποΰ είχεν Αρχί

σει). — Ήμουν μόνος είς τό σπίτι μου .. . "Οταν έξα
φνα χτύπησαν τήν πόρτα. Ό ύπηρέτης μου είχε βγή 
μέ άδεια. Έπρεπε λοιπόν νά πάγω μοναχός μου 
ν’ Ανοίξω. ΙΙήγα. Καί τί είδα νομίζετε;. . .

Ζασσέν. — Τήν Μπερναρντίν:
Στανύ. — Ακριβώς. Εισέρχεται ώχρή σάν μοναχή 

Καρμηλίτίς, μέ τά μάτια παράξενα, σχεδόν άλλό- 
φρονα. Μέ παρακολουθεί μέ τό βλέμμα της, κυττάζει 
γύρω της καί άποτόμως, χωρίς νά προφέρη καμμιά 
λέξι- μέ ένα κίνημα Αλησμόνητο ρίχνεται έπάνω μου 
καί μοΰ προτείνει τά χείλη της.

Ζασσέν. —"Ε ! πώς; "Οταν σοΰ μιλοΰσα έγώ γιά 
τό Απρόοπτον Αποτέλεσμα μερικών παθών. Καί ή 
συνέχεια;

Στανύ. — Ή συνέχεια; Τήν βλέπετε;
Ζασσέν. — Δηλαδή τήν φαντάζουμαι. Γλυκεία;
Στανύ. — Θαυμασία! . . . Μόνο μιΑ μικρή μελαγ

χολία. Μέ ύποχρεοί νά Αλλάξω κατοικίαν καί νά νοι- 
κιάσω ένα διαμέρισμα Αντίκρυ είς τήν έκκλησία τού 
Σαίν - Ώγκουστέν.

Ζασσέν. — Γιά νά μπορή, έξερχομένη άπό σένα, νά 
προφασίζεται μιά έπίσκεψι στήν έκκλησία. . .

Στανύ (σνμπληρών). — Καί είς τό έξομολογητή- 
ριον τοΰ πέρ Μαπιγιόν! . ..

Ζασσέν (μει.διών). —Έτσι συμβιβάζονται τά πρά
γματα ! Ή τελευταία φωνή άναπαυτικότητος, γιά τίς 
θρησκόληπτες ψυχές. Καθάρισμα μέ έξασφάλισιν έναν
τίον τών κινδύνων τής κολάσεως. Μέ τόν τρόπον αύ- 
τόν — δπως τό φαντάζεται — είς περίπτωσιν δυστυχή
ματος άπό ώτομομπίλ ή έπανάστασιν, είναι ήσυχη 
ίσα μέ τό προσεχές αμάρτημα! . . .

(Ή συνέχεια ek το προσεχές).

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΙΣ
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ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
Ή δπερέττα. — Μετ' ολίγον καί τρίτη όπερέττα θά λει- 

τουργή έν Άθήναις. "Ενας άπό τους σπουδαιοτε’ρους τρο
χούς τοϋ άρματος τής 'Ελληνικής όπερέττας. ή Δ1' Κο
λυβά, καταρτίζει θίασον οστις ύπό τήν διεύθυνσιν τοϋ κ. 
Λετενιώτου, θά παίξη τόν χειμώνα είς τό «Κεντρικόν» 
καταλλήλως διασκευαζόμενον. Τό περίεργον είναι οτι δ Ευ
ρωπαϊκός πόλεμος, ένώ εΐς δλα τά είδη τοϋ θεάτρου έπέ- 
φερεν ισχυρόν κλονισμόν, λόγω έλλείψεως ξένων έργων, 
είς τήν όπερέτταν δέν είχε καμμίαν έπίδρασιν. 'Ο κι
νηματογράφος ψυχορραγεί καί θά σβύση ώρισμένως, έάν 
δέν άναλάβη μία σοβαρά 'Ελληνική εταιρεία νά τόν τρο
φοδότηση μέ ταινίας αξίας λόγου Τό Οέατρον χωλαίνει, 
διότι άπέμεινε σχεδόν άνευ ρεπερτουαρ καί έάν δέν ύπήρ- 
χον τά «ΓΙαναθήναια», ό «Παπαγάλος» καί δ Ιταλός συγ
γραφεύς Νικοντέμι, δέν θά είργάζετο ούτε κατά τήν διαρ- 
ρεύσασαν θερινήν περίοδον.

Διά τήν όπερέτταν όμως τό πράγμα διαφέρει. 'Εάν δέν 
κατωρθιόσωμεν νά γίνωμεν αύτάρκεις είς τό θέατρον, τήν 
όπεραν καί τόν κινηματογράφον, είς την όπερέτταν απε- 
δείχθη δτι εϊμεθα πλέον ή αύτάρκεις, έφόσον έλληνικαί 
όπερέτται παίζονται εΐς τήν 'Αγγλίαν καί τήν 'Ιταλίαν.

ΓΙρό πολλοϋ ή βιενέζικη όπερέττα έπαυσε νά μας δίδη 
νέα έργα, έάν δέ τελευταίως μετεφράσθησαν καί έπαίχθη- 
ταν μερικά, ώς τό «Βενέζικο» αϊμα» ή «Βασίλισσα τοϋ κι
νηματογράφου» καί άλλαι, ήσαν πολύ κατώτεραι άπό τάς 
'Ελληνικάς.

"Ενα μόνον πρέπει νά προκαλέση τήν' προσοχήν καί τάς 
προσπάθειας τοϋ κ. Ιίονταράτου, τοΰ κ. ΙΙαπαϊωάννου καί 
τής δ°ϊ Κολυβά’ τό κόρο. Χρειάζονται πρό παντός γυναίκες 
έμορφες καί όπως δήποτε καλλίφωνες. 'Εάν καί αύτό κα- 
τωρθωθή, ή 'Ελληνική όπερέττα θά φθάση πραγματικώς εις 
τό ΰψος τών Εύρωπαϊκών. "Εχουν^γίνει τόσαι πρόοδοι, ώστε 
νά μή βλέπη κανείς, όπως άλλοτε, τόν μέν πρωταγωνιστήν 
μέ φράκο καί κόκκινα παπούτσια, τήν δέ πρωταγωνίστριαν, 
νά ϊσταται ωσάν τρόφιμος μοναστηριού. Εΐς αύτά τά ζητή
ματα, έφιστώμεν τήν προσοχήν τής o°S Κολυβά διά νά μήν 
μάς παρουσιάση γεΰμα είς τήν έζοχήν, μέ ψαθάκι καί φράκο I 

Μ. Π.
ΤΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΔΑΝΕΙΟΝ 

Η ΠΙΣΤΙΣ ΕΠΙ ΤΗΝ ΝΙΚΗΝ
Πόσον πεπεισμένος περί τής τελικής νίκης είνε ό γερ

μανικός λαός δεικνύει αρκούντως ή συμμετοχή είς τό 
τελευταϊον δάνειον όλων τών τάξεων καί αύτών τών λαϊ
κών και δή έν τή αύτή άναλογίρ: περίπου ώς καί διά τά 
προγενέστερα δάνεια. Καί τφ δντι ένεγράφησαν διά ποσά 
μέχρι 200 μάρκ. άτομα 1,794,084 μέ ολικόν ποσόν 154 έκατ. 
....................... 681,027 > 

605,494 · 
301,863 » 
245,874

μέχρι AIU μαρ
άπό 300 500 μ. 
. 600 1000 . 
. 1100 2000 .

2100-5000

2C3 
• 552
. 520
. 911

ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
Τήν παρελθοϋσαν Κυριακήν 16 'Οκτωβρίου οί πρόσκοποι 

τών ομάδων ’Αθηνών έξέδραμον είς τό κτήμά τους. Συγ- 
κεντρωθέντες τήν 7.40' π. μ. εις τήν πλατείαν Κάνιγγος 
έπέβησαν τοϋ σιδηροδρόμου καί άνήλθον είς Κηφισσίαν, 
παρακολουθήσαντες εΐς τόν έκεϊ ναόν τήν θείαν λειτουργίαν. 
Μετέβησαν κατόπιν εΐς τό κτήμά τους, δπου δ έφορος 'Αθη
νών κ. Μίνδλερ, καθόρισε λεπτομερώς τό είς έκάστην 
ομάδα άνήκον μέρος. Έπέστρεψαν τήν 6 μ.μ.

e. Γ. ΒΑΛΑΧϊΟΠΟΥΛΟϊίΠοόοκοπος Γ άμάδος). 

γράφον, τόν τόσον γνωστόν εΐς δλους τούς διαβάζοντας. Τό 
κύριόν του όνομα είναι Henry-Rene - Albert - Guy de 
Maupassant. Έγεννήθη εΐς τό Σατώ τοϋ Μιρομεσνίλ, τό 
1850. Ανεψιός τοΰ Φλωμπέ?- τάς πρώτας σπουδάς του 
έκαμεν εΐς τό κολλέγειον τοΰ Yvetot, έπειτα εις τόΛύ- 
κειον τής Ρουέν καί προσεκολλήθη έπΐ δώδεκα έτη εις τά 
ΰπουογεϊα τών Ναυτικών καί τής Παιδείας. Παρέσχε τήν 
συνεργασίαν του κατ’ άρχάς εΐς τό «Soirees de Medan» 
Έπειτα έξέδωκε στίχους του καί είς τάς συλλογάς αύτάς 
έφαίνετο ενα δυνατό ταλάν. "Εγραψεν έπίσης και διά τό 
θέατρον. Εΐς τήν άκμήν τής φιλολογικής του δράσεως προ-

UY DE MAUPASSANT

σεβλήθη άπό μίαν αισθητικήν άσθε'νειαν. Καί άπέθανεν 
έπειτα άπό έτη τινά Αναισθησίας. Μολονότι 'έγραψε καί 
μυθιστορήματα μεγάλης άξίας, έν τούτοις Οά μείνη δ μο
ναδικός διηγηματογράφος. 'Επίσης είναι δ μοναδικός να- 
τουραλίστας Γάλλος συγγραφεύς.

ΤΙ γίνεται είς τόν εξω κόσμον.

— Τό σώμα τών Προσκόπων Αλεξάνδρειάς άρχισε τάς 
έργασίας του, έπανελθόντων έκεΐ τών άρχηγών των άπό 
έδώ, οπού ήσαν επίστρατοι.

— Είς μίαν αίθουσαν τοΰ Σάν Στέφανο τής ’Αλεξανδρείας 
ή κυρία Θάλεια Φλώρα έχει εκθέσει διάφορα έργα της. ΊΙ 
έκθεσις τής κ. Φλώρα προσελκύει κόσμον πολύν, δ όποιος 
τά άγοράζει μέ μεγάλη*·προθυμίαν.

ΠΩΣ ΘΑ ΓΝΩΡΙΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ
Guy de Maupassant. — Οί άναγνώσται τής «Εικονο

γραφημένης» γνωρίζουν κάλλιστα τόν Γάλλον οιηγηματο-

ςτου ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΔΙΟΥ 11 (ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΣΤΑΥΑΟΝ)

Κουστούμια Σκωτσέζικα άνδρικά χει
μερινά. Κασμίρια όλων των νεωτέρων 

ειδών καί χρωματισμών κ.λ.π.
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* σαπφώ #
(Συγβχβια Λλ6 τό ΛροηγούμβνΟν)

Τόν εΰρισκε έ'ναν άνθρωπο γεμάιο πάθος, ικανόν 
γιά δλα,Ανοιχτοχέρη, ασυλλόγιστοι·· ήταν άκριβώς ό 
χαρακτήρ ποΰ τής άρεσε. Συνεκινήθη καί .προσπα
θούσε νά βρή εναν τρόπο νά τόν βοηθήση. Άλλά 
πώς; "Ενα χρόνο τώρα δέν έβλεπε κανένα. Ό Ζάν 
δεν είχε καθόλου σχέσεις/.. Αίφνης ενα δνομα τή; 
ήλθε εις τό νοΰ.

Ό Ντεσελέτ!... Αυτή τήν εποχή θά ήτο στό Πα
ρίσι καί ήταν άλλοτε τόσο καλός μαζύ της...

“Οταν τό είπε στό Ζάν, αυτός τής άπιρτησε σάν 
νά μήν ήθελε:

— Μά, μόλις τόν γνωρίζω...
— Θά πάω έγώ..
— Σύ! καί θέλεις νά πρς;...
— Γιατί δχι;...
Συνεννοήθησαν σέ μιά συνάντησι τών βλεμμάτων 

των. 'Ο Ντεσελέτ ήταν άλλοτε εραστής της. ’’Εστω 
κΓ δν υπήρξε μόνο γιά μιά νύχτα, ποΰ αδτή μόλις 
τήν θυμότανε. Αύτός δμω; δέν τό ξεχνούσε καθόλου.

—Έκτός... αν δέν θέλης έσύ... προσέθεσε σάν 
ντροπιασμένη άπ’ αύτήν τήν συνεννόηση·, ή Φανή.

Ό Σεζαίρ, αύτή τή στιγμή τούς έκύτταξε μ’ έ'να 
βλέμμα παρακλητικό, τό όποιον, μέσα στήν συσπασι 
τής απελπισίας ποΰ είχε πάρει ή μορφή του, ανάγκα
σε τόν Ζάν, μόλις τόν άντίκρυσε, νά υποχωρήση. Χρειά
στηκε δμως μιά μεγάλη προσπάθεια γιά ν'άψιση τήν 
έρωμένη του νά πάη. 'Ενα αργό, σιγανό καλά 
έβγήκε άπό τά δόντια του, σάν νά σερνότανε: σπα 
ραγμένο άπό τή δύναμι τής σκληρής ανάγκης.

’Ακουμπισμένοι και οί δύο στό μπαλκόνι, τήν έπε- 
ρίμεναν νά γυρίση. Καί γιά τούς δύο, ή ά»ρα ποΰ 
περνούσε τούς (ραινότανε ολόκληρος αίών. ’Ανήσυ
χοι, βασανιζόμενοι άπό διαφορετικές σκέψεις ό καθέ
νας τους, παρατηρούσαν στό δρόμο.

'Ο θειος του δέν μπόρεσε νά κρατηθή καί μιά 
στιγμή ποϋ κρεμασμένοι ατά κάγκελα περίμιναν, ιόν 
έρώτησε:

Μά κάθεται μακρυά αυτός ό Ντεσελέτ;. . .
—Ά! μπά. Στήν οδόν Ρώμης.........δυό βήματα

είναι άπό δώ τοΰ άπήνιησε ό Ζάν θυμωμένος, γιαιί 
εϋρισκε κΓ αύτός οτι ή Φανή αργούσε πολύ νά γυ
ρίση. Προσπαθούσε νά ήσυχάση τήν αγωνία του μέ 
τήν άντίληψι ποϋ είχεν ό Ντεσελέτ γιά ιόν έρωτα, θέ
λοντας τή γυναίκα μόνο γιά μιά ημέρα. "Αλλως τε, 
δταν τοΰ μιλούσε γιά τή Σαπφώ, τοΰ τήν άνέφερε 
σχεδόν περιφρονητικώς, σάν μιά παληά του έρωμένη. 
’Ερωμένη ποΰ ‘τήν άπήλαυσε στά πρώτα του χρόνια.

Έν τούτοις ή υπερηφάνεια τοΰ έραστοΰ επανα
στατούσε. "Ηθελε καί σχεδόν τύ ηύχετο, ό Ντεσελέτ 
νά τήν εύρη άκόμη ώραίαν καί επιθυμητήν.

Τέλος τό πανωφοράκι τής Φανής φάνηκε στή γωνία 
τοϋ δρόμου.Έγύρισε γεμάτη χαρά. Σχεδόν πετούσε.

— Τελείωσε . . . Νά τά λεπτά. Ό Σεζαίρ έκλαψε 
άπό τί) χαρά, μόλις είδε τίς οχτώ χιλιάδες μπροστά 
του. "Ηθελε νά ύπογράψη μιά άπόδειξι, δτι έλαβε 
αύτό τό ποσόν, άλλά ή Φανή δέν τόν άφισε.

— Δέν χρειάζεται θείε μου, τοΰ είπε. Δέν είπα 
τό δνομά σας. Σέ μένα τά έδάνειοεν αύτά τά λεπτά, 
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σέ μένα τά χρεωστάτε και . μπορείτε νά τά χρεω- 
στάτε δσον καιρό σάς άρέσει.

— Τέτοιες υπηρεσίες, παιδί μου, τής άπήντησεν ό 
Σεζαίρ παραφερθείς άπό τήν ευγνωμοσύνην, πληρώ
νονται μέ μιά φιλία παντοτινή.

Στό σταθμό, δπου ό Γκωσέν τόν ουνώδευσε γιά νά 
είναι βέβαιος αύτή τή φορά περί τής άναχωρήσεώ; 
του, δέν έπαυσε νά τοΰ επαναλαμβάνη μέ δάκρυα 
στά μάτια:

— Αύτή ή γυναίκα είναι ένας θησαυρός! . . IIρέ
πει νά τήν κάνης ευτυχή, νά τώξερες . . .

Αύτή ή περιπέτεια ήτανε γιά το Ζάν πολύ άσχημη 
Ενοιωθε τήν άλυσσίδα τώρα βαρειά, νά τόν σφίγγη 

περισσότερο καί νά τόν τραβάη κοντά της. Αύτό, ποΰ 
τόσον καιρό τό πρόσεχε μέ δλη τήν λεπτότητα καί τή 
διάκριση έβλεπε τώρα νά τοΰ τό καταστρέφη ό θείος 
του. Έπρόσεχε πάντοτε νά μήν ύπάρχη καμμία σχέ- 
σις μεταξύ τής οικογένειας του καί τών σχέσεών του 
|ΐέ τή Φανή. Τώρα ό Σεζαίρ έκανε γνωστά στή μαι- 
τρέσσα του, δλα του τά οικογενειακά, δλες τους τίς 
υποθέσεις. Κάθε τόσο τής έγραφε άπό τό Καστλέ 
καί τής άνέφερε κάθε νέο οικογενειακό ποΰ υπήρχε. 
ΊΙ δε Φανή έκρινε τό πείσμα τοΰ αδελφού του στό 
ζήτημα τής σταφϊδος, μιλούσε γιά τήν αρρώστια τής 
μητέρας του καί τόν έξώργιζε μέ τό ύφος κηδεμόνος 
ιού έπερνε, ή μέ τής συμβουλές της. Δέν ήτανε πιά 
μιά άπλή ίρωμένη, άλλά ή κυρία τού σπιτιού τους 
καί ένας κηδεμών τοϋ Ζάν στό ΙΙαρίσι. Ποτέ όμως 
δίν τοΰ έκανε νύξιν γιά τήν υπηρεσίαν τήν όποιαν 
είχε προσφέρει εις τόν θειον του. Μιά φορά μόνο 
συνέβη, άντί άλλης εύστοχου άπαντήσεως νά μετα- 
χειριοθή τήν υπόθεσιν τών οκτώ χιλιάδων.

(Ή .iinr^xnu βΐς ιό Λρηα·χ*ς).
*

ΑΡΜΟΝΙΕΣ
—V βράχο γό(μ· οκυΐ/ιιΐυ ιό . . . καί μαίιρο list’ ιι< χουησ,
/οΰ Αοϋοη/ΚΛΡ άπ ιη 'αί κμό<ΐ'ΐηκ/ Uh\ χαίτια,

άγριολοίώουΛο μικρή, κάτάκλρ/oro
’φι/’ΓρωοΛ α.ταΐ'ο/ ro/·, μκοα οι λίγο χώμα.

In ληύλουόιι ίρρί^ωα? καί Ιϊέρΐ£·με οιό 

irVlilf ό/.// τη ιίριααά ta ιράαιιά rot· ι/'άλλα, 

μα ’τμανε ερημικό, ίίλιμμε ι·ο, καί μονάχο 

·>! ιι'ΐυ όί.ιίγυμνη γιμιίτ άναιρ/χίλα . .

. . . . Ηροχη πί/ρι ΐό χώμα τον, μαράθηκαν // οΐ .·

κ/’ <■ άνιμιΐζ τό ιτ·τα;τ, χλωμό, αί μίαν ΰκρη, 

ό βράχος ιό λυπήθηκε /.' πάν ΐίλες ιοι· η έλπίάε.ν., 

κι' « /ο Γη μαήρη ιοί1 κ«οΛ/π εκί’λιΓ ι’να Λιίκρν 1

ΘΕΜΟ> 5 ίΕΦΗΣ

Καπέλλα, ύποκάμισσα
Λαιμοδέτες, Κολλάρα, Υποδήματα 

καί δλα τά ανδρικά είδη 

[■ ειχ τον "ΚΟΣΜΟΝ,,
ΟήΟΪ ΧΤΧώΙΟν 31

ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΩΡΑΝ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Ο ΘΕΙΟΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ
« ΕΝΤΥΠΩΙΕΧΧ ··,·

Δέν ημπορούμε νά έννοήσωμεν ήμείς, πόσον ανώτερον 
δν, πραγματικώς θεία προσωπικόνης, είναι είς την αντίλη- 
ψιν τών υπηκόων του, « Ο υιός αύτός τοΰ Ουρανού», πού 
οίποιηταί προσονομάζουν Μικάδο, ό ανώτερος αύτός Κύριος, 
πού τδ έπίθετον Τεννο αντιστοιχεί μέ τόν τίτλον «Αύτο- 
κράτωρ—©εός».

Σύμφωνα μέ τό τέταρτον άρΟρον τής πολιτικής όργανώ- 
σεως τών Ιαπώνων, ό αύτοκράτωρ είναι ό υπέρτατος »ρχη- 
γός τοϋ Κράτους. Κατέχει όλα τά δικαιώματα τής κυριαρ
χίας του καί τα έκτελεΐ σύμφωνα με τά; άνάγκας τού συν
τάγματος.

Ή δυναστεία του, σύμφωνα με τό κείμενον, είναι "μόνη 
είς τήν αιωνιότητα» ό προσωπικός του χαρακτήρ είναι ιερός 
χαί απαραβίαστος. Ενσαρκώνει εϊς τό πρόσωπον του τήν 
διεύθυνσίν τής κυβερνήσεως τής χωράς καί τήν απόλυτον 
δύναμιν τοϋ Κράτους. ’Οφείλουν δλοι νά τόν σέβωνται καί 
νά τόν ύπακούουν έπί τής γης, ώς τόν ένδοςώτερον τών 
παντοδυνάμων.

Ή φρόνησίς του έχτιμάται ως άπειρος, ή δόξα του ανα
γνωρίζεται ώς άφθαρτος, χαί ή μεγαλειότης του θεωρείται 
ώς πάνσοφος.

‘Ο αύτοχράτωρ είναι, ό ανώτερος, ό ειρηνευτής, ή έν- 
σάρκωσις τοΰ λόγου, ό καλός ποιμήν τοϋ Ιαπωνικού Λαοΰ.
Ο πλέον γενναίος Ίάπων στρατιώτης καί μέχρι σήμερον 

άκόμη, τρέμει και έπι μόνη τή ίδέφ τής άντιμετωπίσεως 
ένός τοιούτου Κυρίου.

* .

Εκπλήσσεται κανείς, πώς ένας άνθρωπος, τόσον πολύ 
Οαυμαζόμενος, ήδυνήθη νά ύποφέρη τάς τόσας τιμάς, χωρίς 
νά κουρασθν, χαΐ νά χάση άπό τήν ιδιοφυίαν του.

Ό αύτοχράτωρ τής Ιαπωνίας ή Λ. Μ. ό Μούτσου-Χίτο, 
Ιί'Ι°ί βασιλεύς τής δυναστείας, ό όποιος άπέθανε είς ηλι
κίαν εξήντα έτών, μάς φαίνεται ώς κάτι εξαιρετικόν, διότι 
ή «επένδυσες» τής θεότητας δεν ϊ,μβλυνε τό πνεΰμα του.

Ή φυσιογνωμία τοΰ Μικάδου ήτο Ισχυρά, ενεργητική, 
αύστηρας θελήσεως, σκεψεως καί καλοσύνης ταύτοχρόνως.

Ήτο ό δεύτερος υιός τοϋ αυτοκράτορος Κομε’η καί τής 
ζύτοχρατείρας Φουτζιβάρα Λ Σάκο. Έγεννήθη είς τό Κιό- 
τον, τόν Νοέμβριον τοΰ 1852 καί άνηγορεύθη αύτοχράτωρ 
τω 1867.

Είς ήλικίαν δέκα επτά έτών, ένυμφεύθη τήν πριγκήπισ- 
σαν Χαροΰχο, τήν δποίαν ό λαός ώνόμαζεν είς τά τραγού- 
διά του ώς «Αΰτοχράτειραν ‘Άνοιξιν». Άλλ' επειδή δέν 
έτεκνοποίει, ό αύτοχράτωρ,σύμφωνα μέ τό έθιμ.ον,προσέλα6ε 
μέγαν αριθμόν εύνοουμένων, αί όποΐαι τοϋ έδωσαν κατά 
σειράν δέκα τρία παιδιά. Ή Λ. Μ ο Μούτσου^Χίτο, χαίτοι 
έχων τήν μεγαλειτέραν συνείδησίν τής κυριαρχικής χαΐ 
θείας θέσεως τήν οποίαν κατείχε, ύπήρξεν ίσως ό ευεργετι- 
κώτερος καί προοδευτικώτερος άνθρωπος τής αύτοχρατορίας 
του. Η εύΐ|>υής ένέργειά του, έβοήθησεν ούτως είπείν, τά 
πρώτα τής Ιαπωνίας βήματα πρός τό φώς τοΰ πολιτισμοϋ 
τής Δύσεως. Διά τής μεγάλης αναπτύξεως τοϋ πνεύματός 
του καί τής φιλεργίας του, ό Μικάδος κατόρθωνε νά άναγι- 
νώσκη νά ριανθάνη, νά γνωρίζη τέλος ο,τι συνέ6αινε είς τήν 
Ευρωπαϊκήν "Ηπειρον.

Έπεδόθη μετά ζέσεως εϊς τάς πολιτικάς καί κοινωνικά; 
έπιστήμας καί δ'λα τά στρατιωτικά ή ναυτικά ζητήματα

ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΟΔΟΝΤΟΪΑΤΡΕΙΟΝ

Κ. ΔΑΜΙΑΝΟΥ
ΙΑΤΡΟΤ ΙΟΥ Ε6Ν. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ. ΔΙΠΑ. ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΝ ΠΑΡΙΣΙΟΝ 

ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΟΝ ΠΑΟΗΣΕΟΝ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΔΟΝΤΟΝ
9-/2 καί 3-5 καϋ'εκάοτην τιλην ιΐ}ζ Κνριακής καί Πέμπτης μ·μ·

ΑΘΗΝΑΙ, Οαος KpieZqtoy 6*  

εύρισχον εϊς αύτόν μίαν άντίληψιν, πααγματικώς περίεργον 
καί μίαν πρώιμον άφομοιοτικότητα. Καί ήμπορεΐ νά εϊπη 
κανείς, ότι έπέρασε πολλούς τών εύρωπαίων συναδέλφων του.

Ίί δυναμίς του πρός τήν εργασίαν ητο μάλλον έξαιοετική· 
Μή εΖ ων διόλου τό έθιμον τών επισήμων τελετών καί 

άποστρεφόμενος τά; προεδρεία; τών εγκαινίων σιδηροδρομι
κών γραμμών, τών καταθέσεων θεμελίων λίθων, τών εκθέ
σεων και τήν απαγγελίαν ανωφελών λόγων, ήμποροΰσε νά 
συγκεντρώνη όλην του τήν προσοχήν έπί τών υποθέσεων 
τοϋ Κράτους χαί νά άποφασίζη έπϊ παντο; ζητήματος, κα
τόπιν έπισταμένης μελέτη;.

Αποσυρθείς είς τό βάθος τών ανακτόρων του, εννοούσε 
να μή ύφίσταται καμμίαν απώλειαν χρόνου, διέθετε δέ τόν 
εαυτόν του, όχι διά νά ίκανοποιή διαφόρους προσωπικά; 
αξιώσεις, αλλά φροντίζων πάντοτε διά τήν καλλιτέρευσιν τής 
καταστάσεως καί τήν πρόοδον τής χώρας του.

*

Ό Μικάδο έδεχετο τούς επισήμους Εύρωπαίους μετά με
γάλης άβρότητος καί ενδιαφέροντος. Ή σοβαρά καί διαρ
κώς σκεπτική έκφρασις τών γραμμών τού προσώπου του 
έφωτίζετο άπό καλοσύνην έπί τή θέα τών Εύρωπαίων, ο! 
οί όποιοι δμως ήσθάνοντο, ότι έφερε μέ περιφρόντιΟα σο
βαρότητα, τό βάρος τής αύτοκρατοριχής του κληρονομιά; 
και τήν άρχαϊκήν ψευδοθεότητά του. τήν οποίαν μέ μεγά

λην εύχαρίστησιν θ' απετίνασσε.
Ό αύτοχράτωρ έφαίνετο έν τούτοις πολύ ευπροσήγορος 

είς τούς υπηκόους του καί τό ένδιαφέρον του έδεικνύετο, βε· 
βαιοϋσι τινέ;, έφ ’ όλων τών πραγμάτων τού έςωτερικοϋ 
κόσμου.

Ιίαρηκολούθει τά στρατιωτικά γυμνάσια, έλέγχων καί 
τιμωρών τούς άνικάνους καί άμοίβων τούς γενναίους, αδιά
φορου ’άν ήσαν ουτοι οί πλέον αφανείς στρατιώται.

Παρατηρεί κανείς διά τής συντόμου ταύτης σιλουέττας 
τού «Υιού τού Ούρανοϋ—Μικάδο», δτι ό αύτοχράτωρ τών 

μίαν πραγματικού ενδιαφέροντος
ΟΚΤΑΒΙΟΙ ΟΤ2ΑΝ

τοϋ «1'ίοΰ τού Ουρανού 
Ιαπώνων παρουσίαζε 

φυσιογνωμίαν.
*

ETON ΤΙΤΑΝΑ

•'•Ος...• .........υίχμήν τήν
Γης τ· τινάκτ«ιραν νόοον ryluivuv 
Ποβίιδώνος oxF.fta· (ΑΙοχύλος)

— Σιον Λ'έου Καί’καοου τό //ράχο καρφωμίτο·;. 

ιιο<'· ϋρομή&ίας, Σύ, μάς Οίρμαπ; οιό φώς <κί·. 

Τιιά>·, Έοι’, θέ>· λιχμς οτό>· ινραντό οου. 
ιού S καρφώιΐι μί ίύοοα μανιωμίνος.

—Κι ιίΐ1 άγριος Γόπας τά οπλάγνα πιιιαομινος. 
ιό βαοί).ίΐο Σου οπαράζρ τό πιοτό Σου, 

ποΰ ό Νιος Κρονίόης οοϋ ατίλνοι, ό ίήμιύς οον, 

σά·· φρτνιαοτ μόοα στό αίμα μβ9υομίνος. 
Μό. ΐ'ίες ’ϋκεανίίες, τά πιοτά παιάιά οου, 

ατό βρά/ο γύρω σου όλα βαρεία όρητοϋμε :

Φωτιά >·ά κάψγι τ’ άρτιο . . . κα'ι μαύρτι αντάμα 
ιί/ γή νά ιςεϋτμτλιό/ορ ατά όεινά οου , 

”Αγρια μουγγρίζει ή ψυχή μας ποΰ βογγοΰμι: 
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Ο ΠΡΙΓΚΗΨ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Μαζί μι τούς 'Υψηλού; 
Αδελφούς του καί ό χρίγκηψ Γεώργιος, εύρισκόμε- 
νος άχό πολλού είς ΙΙαρισίους, έσπευσε νά έχι 
σκεφδή εΐς τό ΛονδΧνον τήν Αγγλικήν Αύλήν και 
τήν ·Αγγλικήν Κυβέρνησιν καί νά έκδέθΐ| τή\ 
Αληθή άχοψιν τής πολιτικής τού Εστεμμένοι· 
Αδελφού του, διαστρεβλωθεΐσαν Αχ ο τούς ένδιο 
φερομένους κύκλους. Ό πρίγκηψ Γεώργιος άναμι 
νβται νά ίλθη ένταϋθα, δπως έκθέση είς τόν Βασ< 

λέα τά Αποτελέσματα τών ένεργειών του

Ο ΕΚΠΑΤΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΡΟΥΜΑΝΩΝ. — Μετά τού 
ή σειρά τών Ρουμάνων τώρα. "Ολαι αί παραμε 
πληθυσμού των φεύγοντος τήν έχθρικήν είσβολήν 

άπό τά δεινά, τά όποία ύφίσταται ό Ρ

τούς Σέρβους καί τούς Πολωνούς, ήλθε και
I πόλεις καί τά χωρία έξεκενωθησαν, τού 

_ ερικόν τής Ρουμανίας. Εΐναι και αυτό ένα 
λαός, παρασυρθείς νά χολεμήση.

>

Ο ΚΑΪΖΕΡ Καί μια εϊκών τού Κάιζερ σπανά·, 
ληφθίΧσα κατά τήν έποχήν τών νεανικών ιου 

ιών. Ή φωτογραφία τόν παριστάνει με την στο
λήν τού Μεγάλου Έκλέκτορος.

ΠΩΣ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΙ ΝΑΡΚΑΙ. - Δέν. είναι άσκοπον, μετά 
τά δύο θαλάσσια δυστυχήματα, τά πλήξαντα τήν *Ελληνικήν  κοι
νωνίαν χρό;ό λίγων ήμερων, ,νά παραθέσωμεν εΙκόνα τού συστή 
ματος, μέ τό όποιον τοποθετούνται αί νάρκαι. Ή εϊκών μας 
παριστάνει τήν πρύμνην τορπιλ) οθέτιδες, ή όποια είναι δια
σκευασμένη κατά τοιοντον τρόπον, ώστε νά σύρεται ή νάρκη 
έχί τροχών μέχρι τής άκρης τής πρύμνης καί κατόπιν νά καταβι- 
βάζεται είς τήν θάλασσαν τή μεσολαβήσει είδικοΰ βαρούλκου. ’Η 

αύτή έργασία γίνεται καί διά τήν άνέλκυσιν,

Οι ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ.—’Ιδού τα μέσα, μέ τα δχοΐα π 
κριτοι τής Θεσσαλονίκης καί τής Μακεδονίας, 
φυλακισμένοι, ώς οί χειρότεροι κακούργοι, διότι 
δυναστικόν κίνημά των Μεταξύ τοΰ Ιατρού Σ 

διακρίνεται δ άρχικελευστής τού

νά έχιτύχη τό κίνημά των. Πρό. 
τής θολάορης καί τής ξηράς, 

Αησαν νά προσχωρήσουν είς τό αντί. 
1<θυ κοί τού βουλευτοΰ Κοτζαμάνη 
Νίπού Λ. ΆντωνΟκη; Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ.—’Αργά, καθυστερημένοι, μάς ήλθον αί είδήσεις καίίαί φωτο 

γραφίαι άπό τήν Κωνσταντινούχολιν, χέρι τής έντυχώσεως, χού έπροξένησεν είς τούς 
Τούρκους ή κήρυξις τού πολέμου τής Ρουμανίας κατά τής Γερμανίας και τών αυμμάχων 
της. ΟΙ Νεότουρκοι διωργάνωσαν συλλαλητήριον κατά τής Ρουμανίας, κατά τό όποίον πολ
λοί ρήτορες κατηγόρησαν τήν Ρουμανίαν ώς χορασχονδήσασαν και έτόνισαν, δτι ή Τουρκία 

καί οί σύμμαχοί της’θά τής δώσουν «να καλό μάθημι διά τήν προδοσίαν της αύτήν



Δ ΗΜΟΥ Β ΡΑΤΣΑΝ ΟΥ

Ο ΑΝΗΦΟΡΟΣ

— Κάτι παραπάνω.... ’Αναιδέστατος.... ένόμισε, δτι εύ· 
ρήκε τήν κατάχτησή' του . ... Καϊ επειδή αποκρούεται, μοΰ 
κάνει δλο ιστορίες . . . · Μοΰ άνοιξε τώρα τήν πόρτα τής καμ
πίνας καί μ'ενα ύφος Όβέλλου, μοΰ λέγει: Σάς παρακολουθώ 
άπύ τήν θυρίδα δέκα λεπτά.... Μέ ποιόν μιλεΐτε ; Μέ μιά 
συνάδελφό μου τοΰ Υπουργείου τών Οικονομικών- τοϋ είπα. 
Μά έδώ δέν είσθε γιά κομβερσασιόν- μοΰ άπαντά . . Ά' είνε 
φρίκη !. . . Πολύ ανιαρόν επάγγελμα .... Ό ένας γρινιάζει. ό 
άλλος δονζουανίζει. .

Καί τέτοια; παρετήρησεν ό Στέφος.
— Οΰ, άπ’ τό πρωί ώς τό βράδυ- έπανέλαβεν ή Μίτσα. Μη 

ρωτάτε. Μόλις άκούσουν γυναικεία φωνή, αμέσως αρχίζει νά 
ιρέχη άπ’ ιό Ακουστικόν ροδοζάχαρη καϊ αιτήσεις ραντεβού... 
Καί ξέρετε πώς τά συχαίνομαι αυτά;

Πράγματι ή Μίτοα είχε πάρει πλέον τόν άέρα τοϋ τηλε
φώνου καί τής άρεσε νά περνρ. τήν ώρα της, παίζοντας αφε
λέστατα μέ τούς αγνώστους συνομιλητάς της.

Μέ τόν ένα έγλυκοκουβέντιαζε, μέ τόν άλλον έκορόϊδευε, 
άλλον έπείραζε. εΐς άλλον, ποΰ τήν έπροάκαλοϋσε έδιδε ραν
τεβού, χωρίς νά πηγαίνη· καί δταν έφθανε, δπως λέγουν, «6 
κόμπος είς τό κτένι», τόν έκοβε μέ τήν ίδιαν ευκολία ποΰ καϊ 
ό Μέγας 'Αλέξανδρος έκοψε τόν Γόρδιον.

Η έβαζε τούς παρεκτρεπομένους εΐς τήν θέσιν των. ή 
έκλεινε τήν γραμμήν.

Ό Στέφος έδώ προσεπάθησε νά ένθυμηθή μήπως ύπέπεσεν 
ε.ϊς αύτήν τήν γκάφα, άλλά ή Μίτσα δέν τόν άφησε νά συγ
κέντρωση τάς σκέψεις του. Σάν χείμαρρος, έξηκολούθησε :

Γι’ αύτό μοΰ έκαμε έντύπωοι ένας κύριος, ποΰ έγνώρισιι 
χθες . . Σωστός κύριος, άξιοπρεπής, σοβαρός . .

Ό Στέφος, άντιληφθείς δτι εννοούσε αύτόν. ηόχαρίοιησε· 
καϊ έξηκολούθησε συνδιαλεγόμενος αρκετή ώρα.

— Μήπως θέλετε καί σεις νά μέ γνωρίσετε τοΰ λέγει έξα
φνα ή Μίτσα.

— Νά σας γνωρίσω; είπεν ό Στέφος. Ιίροιιμώτύ Αγνωστον. 
Καί έγώ. “Εχει κάποιο μυστήριον. Δέν είν’ έτσι; Πάρε

τήρησεν ή Μίτσα.
—’Ακριβώς- είπεν ό Στέφος.
Μά τί είδους άνθρωπος, λοιπόν, ήτον αύτός, έσκέφθη ή 

Μίτοα, που ό πρώτος καί ύ μόνος δέν ήθελε νά γνωρισθοΰν . 
“Ολοι εκείνοι, μέ τούς όποιους μιλούσε τηλεφωνικώς. μέ τό 
πρώτο τής έζητοΰοαν νά τήν γνωρίσουν. Καί τότε τούς έπαιζε 
τό κορδόνι.

Μιά ήμέρα τόν επιτελάρχην κάποιου σώματος, ιόν έστειλε 
νά τήν περιμένη δυω ώρες πίσω άπό τήν Ρωσοικήν έκκλη 
αίαν- ένα τμηματάρχην Υπουργείου, έξηντάρην, τόν έστειλεν 
είς τό Παλαιόν Φάληρον.

’ξίσθάνθη, λοιπόν, κάποιοι πίκα μέσα της καί έσκέφθη νά 
δολώση τό αγκίστρι.

Μήπως έχετε εργασίαν καϊ σάς απασχολώ; τόν ήρώτησε. 
Κάθε άλλο, δεσποινίς- είπε ό Στέφος. Μήπως έγώ σάς 

είμαι οχληρός;
Ή Μίτσα έστενοχωρήθηκε. Είχε βρή τόν μάστορή της. Τί 

νά άπαντήοη; Έάν έλεγε «ναί·. έπρεπε νά διακόψη τήν 
οανδιάλεξίν της.

— Καλέ, ένδεκα παρά δέκα- τοΰ λέγει έξαφνα ή Μίτοα.
— Αί, λοιπόν ;
— Μά δέν έχετε ραντεβού μέ τόν Γενικόν μας στις ένδεκα;
-*Α,  ναί! Δτάολε, τό ξέχασα. Έρχομαι. Ώρβουάρ

— "Α, μπιαντό- είπεν ή Μίτσα.
Ό Στέφος άφήκε τό ακουστικόν, άνοιξε τήν πόρτα, έφώ- 

ναξε τόν κλητήρά του, εφόρευε τό πανωφόρι του, τοΰ έδωκε 
τή σερβιέτα του νά τήν βάλι) στό ώτομομπίλ, κατέβηκε κι' 
τπήδησε στό αμάξι του.

— Στή Κτηματική Τράπεζα- είτε τοΰ σωφέρ, φορών τά 
γάντια του.

Έξεκίνηοαν. Στό δρόμο έσυλλογίζετο, αν θά κατώρθωνε 
νά ΐδή τήν τηλεφωνήτριαν, άλλά ταύτοχρόνως τοΰ ήλθε μιά 
άπορία: Γιατί ένδιεφέρετο περί αυτής;... Κάτι τοΰ σιινύ- 
βαινε . . . Μά τί;

—“Ωχ, αδελφέ ! έσκέφθη.
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ΤΟΥ ΓΟΛΓΟΘΑ
(Συνέχεια άκό cO σραηγούμενον)

'Ακριβώς τήν στιγμήν εκείνην, τό ώτομομπίλ έσταματοΰοε 
στήν Κτηματική. Έπήδηοε καί έχώθηκε στόν άσσανσέρ. 
Έπειτα έβγήκε είς ενα μεγάλο corridor πλακόστρωτο καϊ 
κατηυθύνθη πρός τήν πόρτα τής Γενικής Διευθύνσεως, ένφ 
δυό-τρεις κλητήρες, πού έπερίμεναν άπ’ εξω, έστεκαν σοΰζα 
μόλις τόν είδαν.

Τήν στιγμήν εκείνην άπό τό βάθος τοΰ διαδρόμου έφάνη 
μία ύπά?.ληλος αρκετά νόστιμη.

Ό Στέφος έχαμογέλασε κι' εμεινε αρκετά ευχαριστημένος.
— Χιι. Τούτη είναι- έσκέφθη.
Άλλά ταύτοχρόνως άπό τήν μαρμαρένια σκάλα ανέβαινε- 

μιά όλόξανθη κοπέλλα, μέ μεγάλα μάτια γαλανά, χαριτωμένη.
’Εδώ δ Στέφος τά έχασε. Ποιά ήτον άπό τις δυό;
Τήν στιγμήν «κείνην ό κλητήρ άπό μέοα τοΰ άνοιξε τήν 

πόρτα καί ήναγκάσθη νά χωθή εΐς τό γραφεΐον τοΰ Γενικού 
Διευθυντοΰ.

ΜΟΝΙΜΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Ένα δειλινό φθινοπωρινό, άνεβοκατέβαινε άκοσμος είς 
τήν οδόν Σταδίου καϊ τά διάφορα κέντρα, ζαχαροπλαστεία, 
καφενεία, μπύρες, μαστιχάδικα, ήσαν γεμάτα^άπό κόσμο.

— Τό παράρτημάάά ! Ή διάλυοις τής Βουλής, έφάιναζαν 
οί έφημεριδοπώλαι τοΰ πρακτορείου.

Σάν βόμβα έπεσεν ή εϊδησις. Όμιλοι έσχηματίοθησαν άμέ 
σως καί τόν λόγον είχαν οί περίφημοι πολιτικοί κύκλοι.

Πράγματι ή κυβέρνησες είς ένα ζήτημα δέν ήδιινήθη νά 
παρατάξη έν τή Βουλή τήν συμπαγή πλειονοψηφίαν τής «λ 
λυτέ καί υπέβαλε τό Διάταγμα τής διαλύσεως τής Βουλής.

Τό γεγονός ήλθε νά ταράξη καί τό καθεστώς τής Μίτσας. 
Ο θείος ιης ήτον υποχρεωμένος νά μειαβη είς τήν επαρ

χίαν ιου, μετά τής κυρίας Μαρκέςη, διά τάς έκλογάς. Ίίγνρθη 
λοιπόν τότε τό ζήτημα τής διαμονής τής Μίτσας.

Νά βρίσκαμε καμμιά καλή οικογένεια- είπε ή Μίτοα.
Νά φροντίσωμε- είπε ή θεία της.

Καί ευτυχώς ό καμαριέρης των τούς ουνέστησε ένα άνδρό- 
γυνο, μέ τό όποιον έκλεισαν συμφωνίαν άντί εξήντα ,τέντι 
δραχμών κατά μήνα. Τής παρειχον δωμάτιον καλόν, έπιπλω 
μένο νοικοκυρίστικα, μέ ηλεκτρικόν φώς, υπηρεσίαν καί 
τροφήν. Ό κύριος ήτον υπάλληλος τοϋ ‘Υπουργείου τής Δι 
καιοσύνης.

Ή Μίτσα έγκατεοιάθη άμέοως, διότι οί θείοι ιης έβιά- 
ζοντο νά φύγουν και έμεινε ενθουσιασμένη μέ τήν φωλίτου 
της άπό την πρώτη βραδυά.

Άπό τήν οδόν Προαοτείου, πού κατοικούσε τώρα, δεν τής 
έπεφτε μακρυά ή Τράπεζα καί αύτό ήτο ένα πλεονέκτημα 
σπουδαϊον.

Έν τω μεταξύ έφυγε καϊ τό ζεύγος Μαρκέτου καϊ ή Μίτσα, 
εύρεθεϊσα μόνη είς τήν πρωτεύουσαν, έβλεπεν οτι έπρεπε νά 
όπλισθή μέ υπομονήν διά τόν αγώνα τής ζωής, τόν άχαριν, 
τόν κουραστικόν.

' Όταν έπεσε είς τό κρεββάτι της τήν πρώτη βραδυά καϊ 
έσβυσε τό ήλεκτρικόν, ή σκέψι; της επέταξε εΐς εκείνον, ποϋ 
τής έκαμε έντύπωοιν. Μάλιστα άπό τήν στιγμήν ποΰ τόν 
είδε έξω άπύ τό γραφεΐον τού Γεν. Διευθιιντοΰ, μέ τήν σερ 
βιέτα του τήν μαύρην, μέ τό ασημένιο μονόγραμμά του, μέ 
τό παράστημά του τό σοβαρόν καί τήν ζωηράν φυοιογνω 
μίαν του, ήσθάνθη μέσα της κάποιο περίεργον συναίσθημα, 
ποΰ έτος έκείνην τήν στιγμήν δέν τό είχε γνωρίσει.

(Ή σννίχβια «Ις τό

"CENTRAL·,,
τό πλουσιώτερον και άριστοκρατικώτερον 
Έδωδιμοπωλειον τών Αθηνών.
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ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ
— ΔΙΗΓΗΜΑ —

Γωσσιχή
Λεοντος

ΣΤΟ

‘Ήμουνα τότε νέος. 'Ολομόναχος, στή μεγάλη 
πρωτεύουσα, κατοικούσα σ' ενα σπίτι τής οδού 
Τολστόϊ, όπου είχα νοικιάσει ένα δωμάτιο στό τέταρτο πά
τωμα. Έκεϊ μέσα κανένας δέ μέ πρόσεχε. Ανέβαινα τίς 
ατέλειωτες σκάλες τό βράδυ στις έντεκα, όταν πήγαινα νά 
κοιμηθώ. Τό κρεββάτι τό εΰρισκα άστρωτο, όπως τό άφινα 
τό πρωί- ό νιπτήρας άκαθάριστος- τά έπιπλα καί τό πά
τωμα, γεμάτα σκόνη. Έν τούτοις έστρωνα μονάχος μου 
καί πλάγιαζα, γιατί έπρεπε νά ξυπνήσω στις πέντε καί νά 
πάγω στήν έπαγγελματική σχολή, όπου μάθαινα ξυλουρ
γική. Μέ είχεν έγγράψει έκεΐ ό μακαρίτης πατέρας μου, 
ποϋ πριν κλείση γιά πάντα τά μάτια, μο-χε δώσει τήν συμ
βουλή : «Νά γίνγ,ς καλός τεχνίτης καί δέν θάβγης μετά- 
νοιωμένος». Μετά τόν θάνατο τοϋ μακαρίτη, ποΰ ήτο πτω
χός καί δέν είχε τίποτε νά μ' άφίση, βρέθηκα ολομόναχος, 
γιατί τήν μητέρα μου δέν τήν είχα καθόλου γνωρίσει. Άπε- 
φάσισα ν’ ακολουθήσω τήν συμβουλή του. Καί δέ βγήκα 
ζημιωμένος, γιατί έζησα τίμια καί ευχάριστα, έπειτα, όταν 
πήρα τό δίπλωμά μου κι' έγινα ξυλουργός Τά χρόνια όμως 
τής μαθητεία; μου ύπέφερα πολύ. Επειδή δέν είχα χρή
ματα νά πληρώνω, κανείς δεν μέ περιποιότανε καί μ'έτρωγε 
ή ακαθαρσία. Στάληθινά δέ είχα τήν γελοία έκείνη υπε
ροψία τών οικοδεσποίνων, ποϋ σαρώνουν κάθε Σάββατο, 
γιά νά φαίνωνται στί; Κυριακάτικες επισκέψεις νοικοκυρές. 
"Επειτα δέν είχα καί τήν τιμή νά δέχωμαι άλλην έπί- 
σκεψι εκτός τής τακτικής μηνιαίας τή; σπιτονοικοκυρας 
μου γιά τό νοίκι.

Άλλ' ύπέφερα πάρα πολύ, γιατί μ’ έπνιγεν ή σκόνη καί 
αισθανόμουν αηδία, μόλις ήθελα νάγγιζα κάτι εκεί μέσα. 
Μέ μεγάλη στενοχώρια κατόρθωνα νά αγοράζω τό ψωμί μου

Άλλ' είχα μεγάλη μανία στά βιβλία. Μέ τά ολίγα 
γράμματα ποϋ ήξερα, έκανα προσιτό για μένα κάθε σύγ
γραμμα λαϊκής φύσεως. Αύτό τό πάθος μου ε-ϊρισκεν ίκα- 
νοποίησι. Κάθε βράδυ πήγαινα στή λαϊκή βιβλιοθ ήκη καί 
διάβαζα δυό ώρες. Δέν έφευγα, παρά όταν ό επιστάτης μέ 
ειδοποιούσε, ότι θά έκλεινε.

Τότε,βυθισμένος στις σκέψεις μου καί στις περίεργες αντι
λήψεις μιας ζωής εκκεντρικής, μέσα είς τό πέλαγος τών 
επαναστατικών τάσεων ποϋ δημιουργούσαν γύίω μου τα 
ρωμαντικά έργα τής ομωνύμου σχολής, άναβα ενα τσιγάρο 
κΓ έκανα ένα περίπατο κάτω άπό τίς φυτείες τών άποκέν- 
τρων βουλεβάρτων καί πάρκων. "Επειτα πήγαινα νά πλα
γιάσω. «

Μιά βραδυά, φυσούσ» δυνατός άέρας καί ή σελήνη ψηλά 
·. ίς τό στερέωμα φώτιζε τά πράγματα καί τά εξαΰλωνε 
μέ το διαυγές φώς της. Τίποτε δεν θά ΐσχύαν, νά μοΰ έξα- 
/είψη από τήν μνήμην τήν βραδυά έκείνη. Οπως πάντοτε, 
είχα διαβάσει στή λαϊκή βιβλιοθήκη. Διάβαζα «Φάουστ» 
άπό μιά ιταλική μετάφρασι, κι ’ όταν ήλθεν ό έπιστάτης νά 
μοΰ πή πώις ήτανε καιρός νά φύγουμε, εύρισκόμουν είς τό 
τέλος. Ήμποροΰσα νά τ’ άφήσω, μά έλα πού ή ανάγνωσι 
μοΰ είχε πάρει τά μυαλά καί χρειάσθηκε νά τοϋ κενώσω 
είς τήν παλάμη όσες πεντάρες περιείχε τό ευτελές πορ
τοφόλι μου, γιά νά μ' άφήση πέντε λεπτά παραπάνω άπό 
τήν κανονική ώρα. Όταν τελείωσα καϊ βγήκα έξω καί 
μ’ έκτύπησε ό ψυχρός άέρας, έγινα έρμαιον τών άντιλή- 
ψεων καί τών ίοεών τοΰ μεγάλου Γερμανού ποιητοΰ.' ΊΙ 
Μαργαρίτα, ό Ί’άουστ, ό Μεφιστοφελής, ή ώραία πλοκή, τά 
περίεργα πράγματα, τό δραματικό μεγαλείο, όλα όσα χαρα
κτηρίζουν τό άριστούργημα τοΰ Γκαϊτε μέ είχαν πάρει 
σ' άλλου; κόσμου; Έβλεπα τό χλωμό φεγγάρι, τά δένδρα, 
ποΰ χ^τυπιιότανε άπό τόν άνεμο, τά σύννεφα, ποΰ έλάμβα- 
ναν αλλόκοτα σχήματα έπάνω είς τόν μαύρο Ρωσσικο 
ούρανό καί γενόμουν ϋνειροπόλος. “Ετσι, μέ τήν φαντασία 
ίπταμένη σ' άλλους κόσμους καί τό μυαλό γεμάτο από τούς 
καπνούς, πού μοΰ γέννησεν ή άνάγνωσις τοϋ «Φάουστ», 
βάδιζα άσυναισθήτως μέσα στήν πυκνοφυτευμένη δενδρο- 
στοιχία ένός πάρκου.

Ετοιμαζόμουν νά γυρίσω, όταν αχούσα χάτι σάν λυ
γμούς. Προχώρησα πρός τό μέρος έχεϊνο χαί δέν άργησα νά 
διακρίνω καθισμένη σ' ενα πάγκο μιά νέα ώς δεκαεπτά έτών. 
Μόλις άντελήφθη τήν παρουσία μου σκούπισε τά μάτια της 
καί προσπάθησε νά περιστείλη τήν έξωτερίκευσι τοϋ πόνου 
τή; ψυχής της. Άλλά μάτην. Όταν περνούσα από κοντά 
τά της μέ ρώτησε :

— Τί ώρα είναι, χύριε ;
Κύριος έγώ! ΙΙρώτη φορά ακόυσα νά μέ προσφωνούν 

μ’ αύτό τόν τίτλο. Πόσο ήθελα νά έπιδειχθιΰ στό δυστυχι
σμένο έκεϊνο πλάσμα! Αλλά τί νά απαντήσω; Όρολόγι 
δέν είχα. Πλησίασα είς τό παγκάκι, ποϋ καθότανε, κι έκά- 
θησα. Μιά συμπάθεια άρχισε νά γενν-ζται μέσα μου γιά τή 
δυστυχισμένη κόρη, πού μου έφερε σύγχισι εί; τήν πνευμα
τική μου διαύγεια. Άντί νά τής άπαντήσω είς τήν έρώτησί 
της, πράγμα εύκολο οπωσδήποτε. γιατί θά μοΰ ήτανε δυνα
τόν νά υπολογίσω κατά προσέγγισιν τήν ώρα. άρχισα νά 
τής απευθύνω διαφόρους ερωτήσεις

— Γιατί χλαίς ;
Τό στήθος της ώγκοϋτο καί ή τρικυμία ποϋ έμυκάτο έκεΐ 

μέσα, δέν τήν άφινε νά μιλήση. Τό πικρό παράπονο τής 
έπνιγε τάς λέξεις μέσα είς τόν λάρυγγα

— 'Υποφέρεις, λοιπόν, πολύ ;
Κατέβαλε μεγίστην προσπάθειαν ή δυστυχής καί μοΰ 

άποκρίθηχε :
— Κύριε, έχασα τούς γονείς μου κ’ επειδή είμαι ανήλι

κος μοϋ πήραν τήν κληρονομιά οί θεϊοί μου . . . Μέ είχαν 
σάν ύπηρέτριά τους καί μ' έβαζαν μέσα είς τήν κουζίνα νά 
κοιμάμαι. · . Σήμερα μ' έδιωξαν . . Δέν έχω ποϋ νά κοι
μηθώ . . “Εχω από τό πρωί νά φάγω

Λυγμοί τής έκοψαν τήν ομιλία “Εκλαιε καί τά δάκρυα 
αύλάκωναν τό ι'.ιραϊό της πρόσωπο.

— “Ακούσε, τής είπα Μή κλαΐς Κι’ έγώ είμαι ορφανός, 
σάν κι' εσένα, άλλά δέν απελπίζομαι. 'Ελπίζω είς τόν θεό

Σήκωσε τά μικρά της χεράκια πρός τόν ούρανό
'Ό θεός. . ί> θεός, ποϋ πάντοτε λατρεύω, όέν θα μέ 

αφήση νά χαθώ !
Λίσθάνθηκα ένα ρίγος νά διατρέχη τό σώμα μου.
— Μπορούμε νά ζήσουμε μαζί, θά σ’ έχω άδελφοΰλα 

μου. Έχω ενα δωμάτιο νοικιασμένο . . θά μένης εκεί 
μαζί μου καί θά σοΰ φέρνω νά τρώγης.

— Ό ! κύριε, θά τό κάμετε αύτό Δέν θέλω πολλά πρά
γματα ψωμί μονάχα. ψωμάκι! 'Εσείς θά τρώτε πρώτα 
είς το τραπέζι, κι' έπιιτα θά παίρνω έγώ ο,τι μένει. Εσείς 
θά κοιμασθε στό κρεββάτι σας κι' έγώ θά πλαγιάζω χάμω, 
σέ μιά γωνιά.

Τά έλεγε μέ τόση άψέλεια. ώστ: δέν κρατήθηκα. Τήν 
άρπαξα κι' άρχισα νά τήν φιλώ.

— Άδεκφοϋλά μου !
Ζήσαμε μαζί ενα μήνα Πρός τό τέλος τοϋ μηνός έγινε 

ένας φόνος στό σπίτι, πού καθόμαστε. II αστυνομία μέ 
συνέλαβε ώς ύποπτο και τά δικαστήρια μέ κατεοίκασαν είς 
δεκαετή καταναγκαστικά έργα. Οταν μέ άπεφυλάκισαν 
συνήντησα τήν ορφανή κόρη είς τόν δρόμο. I Ιεριπατοΰσε’ είς 
τό πλάι ένός κυρίου καλοντυμένου, καλοντυμένη κι' αύτή 
καί είχεν είς τό χέρι της ένα έμορφο δακτυλίδι. Εννόησα 
τί συνέβη. "Οταν ήλθεν ή ένηλικιότη; της. πήρε τήν πα
τρική της περιουσία και παντρεύτηκε.

Ούτε τής μίλησα κάν, ούτε αύτή θέλησε ν' άνανεώση 
τήν γνωριμία μας.

“Ετσι τό έπεισόδιόν μας έσβυσε, μέσα είς τήν ποιητική 
έκστασι τοϋ φθινοπώρου ποϋ γνωρισθήκαμε.

ΑΔΟΛΦΟΣ ΑΙΜΕΡΝΑΛ
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ΓΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΕΛΑ
Έρημος τόπος.
Κι' όλοΰθε απλωμένη ή σιγαλιά. Στόν βαθυγάλαζο πόντο, 

σαν αύγινή σταλαγματιά δοοσοΰλας, τό νησάκι μιά σβύνεται 
καί μιά σ' αναλαμπή τρεμολάμπει, δταν τό λούζουν οί χρυ
σές άκτϊνες τοΰ ήλιου. Έτοιμη ή βαρκούλα καί τά πανιά 
όλανοιχτά, κι' άλάθεφτος καραβοκύρης ένας μου πόθος μό
νος, στά /έρια του άς παραδόσουμε τής μικρούλες μας ψυ
χές στόν τόπο ποϋ δέν αγγίζει ό πόνος νά τίς οέρει.

'Έλα' τί κι' άν έκεϊ πέρα ανοίγεται μπροστά μας τ’άβέ- 
βαιου ή αγκαλιά ;

Θά μάς μεθάη ή γνώριμη Λαλιά τοϋ άηδονιοΰ κι' άπ' τ' αν
θισμένα δένδρα τ’ αέρι ποϋ Οά μακροσέρνη.

Και ώ τήν άνέπνευστη μαγεία I
Ποϋ άνάμεσα σ' ερείπια, όντας καταλυτής ό πόνος θ' άρ- 

γοδιαβαίνει, ή νύχτα ιός θά πέφτη, τοϋ τρα-Όυδιοϋ, τή; 
μεστομένης κι’ άςςαθης ζωούλας μας ό τόνος. -ιαμβικά θέ 
νά ύψώνεται στόν γαλάζιο αιθέρα. κ. απριλης

Τό πνεύμα τών παιδιών.

Ή μαμά.—Πώ, πώ ! Τί κατάστασις είναι αύτή! Ποιος 
ςερρίζωσε τά λουλούδια άπό τόν κήπο και τάφερε έδώ μέσα;

Ο μικρός.—Έγώ, μαμά !
Ή μαμα.— Γιατί, κακόπαιδο ;
Όικχρόί.— Γιατί έκανε πολλή ζέστη, μαμά, κΓ έβοβή- 

θηκα νά μή καούν.

Ό μικρός Γιάννης κλαίει, άλλ’ έξαφνα σταματά.
— Γιατί έπαυσες ; τόν έρωτφ ή μικρή αδελφή του. Δέν 

θέλεις λοιπόν νά σού γίνη έκεϊνο ποϋ ζητάς;
—Όχι, θά ξεκουρασθώ λίγο καί θά ξαναρχίσω.

Είς τόν μικρόν Τάκην άνηγγέλθη, δτι ή μαμά του γέν
νησε δύο άδελφάκια.

Ό Τάκης είναι ίλο χαρά. Τήν προτεραίαν τοΰ είχαν δεί
ξει τρία νεογέννητα γατάκια, άπό τά όποια τά δύο έρριξαν 
είς τήν θάλασσαν.
' ‘Ο Τάκης πλησιάζει τήν κούνια, φιλεΐ καί θωπεύει τά 
δίδυμα, κι’ έπειτα, παρατηρών πότε τό ένα καί πότε τό 
άλλο, ρωτά μ’ όλη τήν παιδική του άφέλεια :

— Μαμά, ποιό άπό τά δυό θά πετάξουμε;
ΆΔάμ Μενεγάκης

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Άναστ. ’ Ιωαννίδην. Έλήφθη, άλλά δυστυχώς έκρίθη ακα

τάλληλον--------Δ. Μπαοάκον. 'Η έπιοτολή σας, ή περιέχουοα την

λύσιν τοΰ 25ου είχεν έλλειπέ; γραμματοσ. κα! έπληρώσαμεν 10 

λεπτά δια νά τήν παραλάβωμεν, τό δεκάλεπτου, δηλαδή, δπερ 

είχατε έοωκλείοη. Στείλατε άλλο διά νά ληφθή ΰπ' δψιν ή λύ

σις. Κα! προσέχετε άλλοτε. ‘Εάν έπαναληφθή, σάς είδοποιοΰ- 

μεν, δτι δεν Οά παραλάβωμεν τήν έπιστολήν. — Κ. Κοϋφιον. 

Ητο ελλειπής η λύσις.— Αλ. Κόντον. Είναιπροοωπική και ώς 

τοιαύτη δίν είναι δυνατόν νά δημοσιενθή.— Βλ. Βαλασσόπου- 

λον Έλήφθη κα! άνεκηρύχθητε.— Τόν στείλαντα τρία ψευ

δώνυμα πρός εκλογήν ειδοποιού μεν, δτι διά νά έγκριθή τοιοϋτον, 

πρέπει νά στείλη δίκαιοι μα έγκρίσεως μίαν δραχμήν.— Τάκην. 

Τά παράπονα είναι γιά τούς Ανθρώπους, βέβαια. "Οσον άφορή. 

τήν αιτίαν των Οά ήτο καλλίτερα >ά τήν ουζητούσαμεν προφορι- 
κώς. Περάστε άπό τό γραφείο.— Ν. Ζαβιτσιάνον. Έλήφθη- 

σαν μετά ιό άθροισμα κα! διά τούτο.— Δέων Μέρμηγκαν. Κά

νε!; δρυς. Στείλατε κα! ίίν έγκριθοΰν Οά δημοσιευθοϋν_____ Ν.

Καρακίτσον. Τουναντίον ήμείς δεν βλέπομεν καμμίαν σκαιό- 

τητα. 'Απλώς ή επιτροπή οάς εξήγησε τόν λόγον τής αργοπο

ρίας, δι' δν παρεπονεϊοϋε. Μή ευρίσκετε στοιχεία παρεξηγή- 

σεως, έκεί δπου δεν ΰφίοτανται. —Άδαμ Μενεγάκην. ΕΙ; τήν 

τελευταίαν σας. Ολα αποσφραγίζονται μετά μεγίστης προ- 

οοχής. Έπιμένομεν, δτι είς τό γραφεΐον μας δέν γίνεται τό πα

ραμικρόν λάθος. Τά περί κληρώσεως θά μάς επιτρέψετε νά μή 

τά χαρακτηρίοωμεν. Κα! άλλος έξέφρασε τήν γνώμην αύτήν. 

Άλλ' έχουν οχέοι τόσον με τήν αλήθεια δσον καί τά κουκιά με 

τούς καθρέφτες. — Λεωνίδαν Πολυμερόπουλον. Είναι αδύ

νατον αύτό ποΰ ζητάτε."Εχετε άνακηρυχθή μέ τό ψευδώνυμον.
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Γ Ποπολάνον ' Υπό τοΰ κ. Γ. Καρακαλά μάς έστάλησαν 10 

ψηφοδέλτια άνιυ γραμματοσήμων, ατινα ώς μά; γράφει, τοΰ 

είπατε, οτι θά στείλετε σείς Φροντίσατε.

Τέλλον "Αγραν, Θ. Βούλγαρην, Τζήμαν Θεοφάνην,~ Χαρ. 

Αγγελόπουλον, Τάκην, Άλφ. Γεωργίου, Θέμον Στέψην, 

Φ. Διαμαντόπουλον, Π. Πολίτην, "Αγγελ. Αυγερινόν, Γ. 

Διαμαντόπουλον. Τά παρ' ύμών σταλέντα έλήφθηοαν. Είς τό 

προσεχές ψύλλον θά ίδήτε ποια έξ αύτών ένεκρίθηοαν

«
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Θ. Φ. Πρό παντός άλλου πρέπει νά οτείλλετε τό πραγματι
κόν σα; δνομα. — Ούδέτερον. Ώ; άρθρον καλόν, πολύ καλόν. 

Αλλά δυστυχώ; ή . Εικονογραφημένη· δέν διαθέτει άλλον χώρον 

δΓ άρθρογραφίαν, έκτός τής μικρά; στήλης τοΰ άρθρου, δί ήν 

ύπάρχει ειδικό; συνεργάτης. — ΓΑήττητο Ναυτάκι·. Πρέπει 

νά εγκρίνετε προηγουμένως τό ψευδώνυμόν οας, άποστέλλοντε; 

μίαν δραχμήν, δικαίωμα έγκρίσεως. — Β. Χαραλάμπους. Τί 

θέλετε νά σάς είπωμεν; Μεταφράζετε πολύ πολύ καλά. Άλλά 

δέν προσέχετε εί; τήν εκλογήν τών θεμάτων νά έχουν ένδια

φέρον καί κάποιαν πλοκήν Προσέξατε σ αύτό. — Κ. Πουλά

κον. Τά ποιήματά σα; παρουσιάζουν άρκετά; έλλείψει; άκόμη.

Ιδίως δεν παρατηρονμεν τήν αρμονίαν έκείνην, ποΰ πρέπει νά 

έχη ° στίχος. Έπειτα φαίνεται, δτι δέν έχετε άκόμη αποκτήσει 

και τήν ευχέρειαν τή; κατασκευής του. Μήν άποθαρρύνεσθε 

δμως. Αύτά είναι ζητήματα, ποΰ διορθώνονται μέ τήν έξάοκη- 

σιν κα! τήν πείραν.

ϊ
ΣΤΗΛΗ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΓΝΟΣΤΠΝ

Έκ τής σταλείσης κατά τήν παρελθούσαν εβδομάδα ύπό 
τών άναγνωστών τής «Εικονογραφημένης» ΰλης, ένεκρίθηοαν 
καϊ θά δημοσιευθοϋν μέ τήν σειράν των τά επόμενα:

Π. Πολίτη: «Ανέκδοτα.». —27. Τσοκά: «Άγάπης Στοχα
σμοί·, «Φθινοπωρινό’ (ποιήματα).—Σακελλαριάδου : 

«Τής ζωής τό διάβα· (ποίημα). — Αγγέλου Σαλούτση: «'Όλα 
τ'άρνήθηκα», «Νά σοΰ ανάβω·, «Σοΰ τάζω·, «Άλλά Γιατί;· 
(ποιήματα). — Τάκη: «Ή απελπισμένη·, (τοΰ Πιέρ - Λουϊ, 
διήγημα), «Στά μάτια της» (ποίημα).— Θ. Διάσκου: «Ζωή Ζη
τιάνα·.

OPISTE ΛΟΙΠΟΝ 1
Πωλείται κινηματογραφική ·,μηχανή πρός λήψιν ταινιών, 

συστήματος "Ερνεμανν, καταλληλοτάτη δί έρασιτέχνας ΐΜθ- 

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

ποδος κλ. Πληροφορία: εί; τά γραφεία τής τ Εικονογραφημένης·.

'Ο εύθυμος κόσμος.

Είς συναναστροφήν;
— Σάς ζητώ συγγνώμην, έπειδή δέν γνωρίζω πώς νά 

σάς άποκαλέσω. Κυρίαν ή δεσποινίδα . . .
— Μά σεις, τέλος πάντων, τί μέ νομίζετε ;
— Περισσότερον . . . κυρίαν.
— Καί πώς εννοήσατε τήν αλήθειαν, κύριε ; . . .
— Απλούστατα . . . έάν είσθε δεσποινίς θά μού τό λέ

γατε αμέσως, χωρίς νά ζητάτε τήν γνώμη μου I . . .

Μεταξύ φιλενάδων :
— Μέ τό παρντόν, καϋμένη Φιφίκα! . . . Αύτός ό άρρα- 

βωνιαστικός σου είναι έξυπνος, έμορφος, λεβέντης, αξιέρα
στος, αλλά . . . σοβαρός, θυμώδης, σκληρός, εύέξαπτος 
καί μάλιστα στό χθεσινό χορό φάνηκε καί λίγο χοντρός 
άπέναντί μου ...

- Τόν συγχαίρω, Κική μου, γιά όσα επίθετα τού άράδια- 
σες, άφού, καθώς μού είπε, τού έκανες κόρτε! . . .

Ν. Τσακαλάκης

ΧΑΡΤΟΠΩΑΕΙΟΝ ΠΑΛΔΗ & KCTZ1A
ΟΙΚΟΣ ΙΔΡΥΘΕΙΣ ΤΟ 1870

ΔΙΑΔΟΧΟΙ Α. ΠΑΛΛΗΣ και Σ*
Μεγάλοι άκοΟήκαι χάρτου ’Εφημερίδων, Περιοδικών κοί κάοης ποιό· 
τητος. — Μεγάλοι άποΟήκαι ειδών Τροφικής Ύλης. — ’Εργοοτάσια 
Καταοτίχων, Φακελλων, Φωτογραφικών χαρτονίων κ>π. — Τμήμα 
ειδικόν διά σφραγίδας Ζς Ζλαοτικοΰ καί μετάλλου ώς καί δι’έπιγραφάς 
διά Ούρας.—ΆτμοκΙνητον Τυ.τογραφείον μέ 10 πιεστήριο.

• ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ - ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ . ·

ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΉΝ ΤΗΣ “ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ,,
Οί άνακηρυχθέντες υποψήφιοι τής Ά Σειράς

Τοΰ Νομού Άττικοβοιωτίας: Γεώργιος Πατρίκιος, Κώνοι. 
Πέχ, Αθανάσιο; Γ ούλιας,Χο. Κανελλόπουλος, Όδ. Καλλίνικος, 

Άν. Ποπολάνος, Δημ. Παπανικολάου. Γ εώρ. Παλιατσέας. Ξεν. 

Φραγκίδης,*Ισίδωρο;  Καραλής, Τάκης.— Κορινθίας: Εύάγγ. Κυ- 

ριάκης.—Σάμου : Πάνος Σοφούλης.—Λαρίσσης: Άρ. Μπσυ- 

ντούρης.— Άχαϊοήλιδος:’/ω. Τζανής.—Εύβοιας: .Vi/n); Ολυμ. 
■που.—Μιτυληνης: Π. Μιχαήλ. Φθιωτιδοφωκ. Αμαλία Καλαΐς.

Οΐ άνακηρυχθέντες υποψήφιοι τής Β' Σειράς

Άττικοβοιωτίας: ’Ιωσήφ Κιάππε, Μαρία Ν. Γερμανού, 

Σπ. Γκούμας. — Τρικκάλων : Δημ. Βρετόπουλο,-,-Βόλου : 
Χο. Ξενόπουλος. — Αιτωλοακαρνανίας: Γεώρ. Πλατανιιόιης.

Ή ψηφοφορία καί τών υποψηφίων·τούτων αρχεται απο 
σήμερον καί λήγει έντός τής ταχθείσης προθεσμίας.

Άνεκηρύχθη υποψήφιος τής γ' σειράς είς τόν νομόν 
'Αττικοβοιωτίας ό κ. Βλ. Βαλασσόπουλος.

Ποιοι υπερτερούν : — Φθιωτιδοφωκίδος 'Αμαλία Καλαΐς 

ώήφους 30. — Άττικοβοιωτίας 'Ιωσήφ· Κιάππε Σ. Γκού- 

ιιας άνά ψήφους ΙΟΙ, 'Ιοίδ. Καραλής 97, Οδ. Καλλίνικος 40, 
Ξ. Φραγκίδης 40. Κ. Πέχ 86, Γ. Παληαισέας 41. Α· Γούλια; 

ο·? Τάκης 3, Κυοιάκη; 2. Άχαϊοήλιδος’Τω. Τζαννή; 36. 
Λ--------------------------------------- ------ ---------------------------------

ΨΗΦΟΑΕΑΤΙΟΜ ΕΚΛΟΓΗΣ ΑΚΤΑΠΟΚΡΙΤΟΜ ‘ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ..
ψηφίζω τόν

Είς τόν Νομόν

Έ>· τβ Ι»1^·

Όνοματεπώνυμον ψηφίζοντας

ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΔΟΡΑ ΤΗΣ “ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ,,
Ή «Εικονογραφημένη» θέλουσα νά σημείωση καί ένα νέον 

σταθμόν, άπεφάσισε προβαίνουσα είς μίαν μεγάλην θυσίαν 

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

Τό δώρον αύτό τής «Εικονογραφημένης» είναι εν αύτο· 
κινητόν τής φημισμένης μάρκας «Peugeot» αξίας πραγμα- 

τικής: 4500 δρ. καινουργές καί πολυτελέστατου. Τό αύτο- 
κίνητον αύτό κάθε άναγνώστης μας μπορεί νά τό ίδή είς τό 
γκαράζ αύτοκινήτων τοΰ κ. Π. Βλασσοπούλου έπί τής όδοΰ 
Σωκράτους 26.

Κάθε άναγνώστης τής «Εικονογραφημένης· εχει δικαίωμα 
νά άποκόπτη καθ’ έβδομάδα καινά άποστέλλη είς τήν «Διεύ- 
θυνσιν τής Εικονογραφημένης· τό ειδικόν δελτίον συμμετο
χής μέχρις δτου συμπληρωθή ό άριθμός τών $2 δελτίων.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΔΩΡΑ 7
ΚΥΡΙΑΚΗ 23 0KTQBPI0Y 1916 - ΑΡΙΘ. 27 [

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

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

Οί 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 συμμορφωθοΰν μέ πάντας τούς άνωτέρω δρους.

Η ΜΟΔΑ -19-16
STOY

ΣΠΥΡΟΠΟΥΑΟΥ
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΙΣ

ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΟΛΟΥ 221 Α

ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ MAS
Άριθ. 7.

4- 
+ - 

+ ■ 

+ ·

Γ SEIPA

Λάμπον πράγμα.
Κράτος τής Εύρώπης. 
Πόλις τής Πελοποννήσου. 
Μέρος τής οικίας.

Οί σταυροί άποτελοΰν δνομα προφήτου-

Λύσεις γίνονται δεκταί μέχρι τής εσπέρας τής μεταπροσε- 
χοΰς Τρίτης 1 Νοεμβρίου, συνοδευόμεναι μόνον ύφ' ένός 
ΙΟλέπτου γραμματοσήμου, τών δελτίων καταργουμένων.

Α' Βραβεία ώρίσθησαν 3 διά κλήρου. Ό πρώτος έξαχθη- 
σόμενος λαχνός θά λάβη ι έτησίαν συνδρομήντής μηνιαίας 
«Εικονογραφημένης» καί τής έβδομαδιαίας έκδόσεως καί εν 
τετράδραχιιον λαχεΐον τοΰ Έθνικοΰ Στόλου.Ό δεύτερος μίαν 
έτησίαν συνδρομήν τής μηνιαίας «Εικονογραφημένης» καί 
έν Ήμερολόγιον ’Εγκυκλοπαιδικόν Βρετοΰ. Καί ο τρίτος 
μίαν έτησίαν συνδρομήν τής έβδομαδιαίας «Εικονογραφημέ
νης» καί έν Εγκυκλοπαιδικόν Ήμερολόγιον Βρετοΰ.

ΛΥΣΕΙΣ TQN ΔΙΑΓΠΝΙΣΜΠΝ ΤΟΥ ΚΓ’ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ
Ή βοσκοποΰλα φαίνεται έάν άντιστραφή ή είκών, ούτως 

ώστε ή άριστερά πλευρά νά γίνη βάσις. Ή κεφαλή της σχη
ματίζεται κάτωθεν τοΰ δεξιού βραχίονος τοΰ βοσκοΰ.

Τήν λύσιν ταύτην ορθήν άπέστειλαν οί έξής:
Πάνος Κιπενής. Β. Ζαχαράκης, Κωνστ. Νίκου, Γεώρ. Ζα- 

ραντίνης, Εύστ. Τσαλίκης, Μιχ. Γιαμπανάς, «Τό Βυθινάκι», 
Θεοφ. Τζίμας, Βασίλ. Χαραλάμπους, Άθ. Σείριος, Θωμάς 
Λιάσκας, Σπ. Παχής, Γ'εώργ. Καλλέργης, Δ. Ι’ιακόπουλος, 
Δημ. Χεκίμογλου, Κων. Σάλας, Ν. Λαμπρινόπουλος, Ντϊνος 
Μπασούρης, Βασ. Πρωτοψάλτης, AU Λουΐζα Λεβή, Ήλίας 
Λεβή, Βίκτωρ Λεβή, Λεοπ. Φασιανός, Λέων. Μέρμιγκας, Δ*«  
Καίτη Παρθενοπούλου, Β. Σακκάς, Δ. Κουρέτας, Α. Κιάππε, 
Δ. Σωτηρόπουλος, Δ. Παφούτης, Άνδρ. Εύσταθίου, Κ. Σταυ- 
ρόπουλος, I. Παπαδόπουλος, Π. Παναγιώτου, Κων. Κρίσπης, 
Άθ. Νικολάρα, Βλ. Βαλασόπουλος, Μάρκος Σαρίμβεης, 
Έλ. Τοτόμης, Άδάμ Μενεγάκης, Νικ. Δάρας, Κωνστ. Κού
φιος, Ε. Κυπράκης, Σ. Φραγκούλης, I. Ζαγανιάρης, Πάνος 
Ακρίτας, Β. X. Λιακόπουλος, Φ. Διαμαντόπουλος, Γεώργ. 
Σολωμός, Ν- Καρακίτσος, Ε. Ήλίας, Εύστ. Τριαντόπουλος, 
Ήλίας Τζάθας, Ν. Μαυρογεώργης, Θ. II. Κρεμμύδας, Δημ. 
Χριστοδουλόπουλος, Δ. Γκούμας, Χαρ. Διαπούλης, Δ. Καρυώ- 
της, Ν. Κώστος, Μιχ. Τραφύρος, Εύάγ. Μαυρόπουλος, Θ. Στα- 
σινόπουλος, Δημ. Βαγενάς, Άθ. Δοΰρος, Γ. Άνδρικόπουλος.

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

« Εικονογραφημένης · καί έν τετράδραχμοι· λαχεΐον τοΰ 
Έθνικοΰ Στόλου. — 2. Ν. Κώτσος μίαν έτησίαν συνδρο- 
ίήν τής μηνιαίας «Εικονογραφημένης» καί έν Έγκυκλοπαι- 

ικόν Ήμερολόγιον Βρετοΰ. — 3. I. Ζαγανιάρης μίσν 
έτησίαν συνδρομήν τής έβδομαδιαίας «Εικονογραφημένης· 
καί έν Εγκυκλοπαιδικόν Ήμερολόγιον Βρετοΰ.

01 ΛΥΤΑΙ ΤΗΣ Β ΣΕΙΡΑΣ
Γ. Είς τό προσεχές φΰλλον 
Ανυπερθέτως θά δημοσιευ- 
θοΰν τά άποτελέσματα τών 
λυτών τών διαγωνισμών τής 
Β’ σειράς.

"ΪΗΛΩΣΙΣ. 'Ένεκα πλη
θώρας ΰλης, ή συνέχεια τών 
« Ξένων Προπαγανδών» άνα- 
βάλλεται διά τό προσεχές.

ΑΙ

Τό περίφημον βιβλίον τοΰ ειδικού Γάλλου καθηγητοΰ κ. 
Γκιγερμέ, «Αί Δικαστικοί Πλάνοι», τό όποιον πλείστας δσας 
ήρίθμησε μέχρι τοΰδε, έκδόσεις έν Ευρώπη, έξεδόθη κατ’ 
αύτάς καί Ελληνιστί, έπιμελείφ τού δικηγόρου κ. I. Γεωρ- 
γιάδόυ, είς κομψόν τόμον τής «Άγκύρας».

Είναι ένα βιβλίον έξαιρετικώς ένδιαφέρον. οχι μονον τον 
νομικόν κόσμον άλλά καί κάθε φιλόσπουδον διά τό έπαγω- 
γόν ύφος, είς τό όποιον είναι γραμμένον καί τά πολύτιμό του 
διδάγματα, έπλουτίσθη δέ καί μέ φωτεινόν πρόλογον περί 
τής έν Έλλάδι ποινικής δικαιοσύνης παρά τοΰ άντιπροέδρου 
τοΰ δικηγορικού συλλόγου Αθηνών κ. Κ. Τσουκαλά.
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ΑΛΚΕΑΝΛΡΟΥ ACYMA
Η Μ7ΚΡΓΚΩ

Άλλά. Βασιλεύ, έπανέλαβεν ό δούξ τοΰ Γκύζ, άν 
έλεγα εϊς ιήν Ύμετέραν Μεγαλειότητα: ■ Βασιλεύ, ί] 
Ύμετέρα Μεγαλειότης θά είναι άπηλλαγμένη αύριο 
ιό πρωί άπό δλους τούς έχθρους ιης» ;

— Καί μέ ποιου αγίου τήν μεσολάβηοιν θά έγί- 
νετο αύτό τό θαύμα ;

— Βασιλεύ, σήμερα έχομεν 24 Αύγούστου. Άρα 
μέ ιήν μεσολάβηοιν τού άγιου Βαρθολομαίου.

— Λαμπρός άγιος, μά ιήν αλήθεια, άφισε τόν έαυ
τόν του νά ιόν γδάρουν ζωντανόν.

— Τόσο τό καλλίτερο! "Οσο περισσότερον όπέ- 
φερε, τόσο περισσότερον θά μνησίκακη έπειτα κατά 
ιών δημίων του.

— Καί είσθε σεις, έξάδελφέ μου, εΐπεν ό βασιλεύς, 
είσθε σείς ποϋ μέ τό κομψά σπαθί σας, μέ τήν χρυσή 
λαβή, πού θά σκοτιόσετε έως αύριο δέκα χιλιάδες Ού- 
γενόττους; 'Λ! είσθε πολύ άσιεΐος, κύριε κόμη!

Καί ό Βασιλεύς έξερράγη είς γέλωτα, άλλα ιόοο 
βεβιασμένου, ποΰ ή ήχ<’·> τής αιθούσης ιόν επανέλαβε 
πενθίμως.

— Βασιλεύ, μιά κα'ι μόνη λέξι, μόνον ί'να νεύμα 
καί τά πάντα είναι έτοιμα. "Εχω τούς 'Ελβετούς' 
έχω χίλιους εκατόν εύπατρίδας· έχω τούς έλαφρούς 
ίππεΐς έχω τούς πολίιας. Ή Ύμ Μεγαλειότης έχει τούς 
σωματοφύλακας της, τούς φίλου; της, τήν καθολικήν 
άριοιοκρατίαν της. . Είμεθα εϊκοσιν έναντίον ενός.

Καί λοιπόν, άφοΰ είσθε τόοον ισχυρός, έξάδελφέ 
μου, τί διάβολο έρχεοθε καί μέ ζαλίζετε μέ αύιά; 
Ενεργήσατε χωρίς έμένα. Ενεργήσατε λοιπόν !. .

Καί δ Βασιλεύς έστράφη πρός τούς σκύλλους του. 
Ι’ότε τό παραπέτασμα τής θύρας άνυψιόθη καί ξανα
φάνηκε!· ί) Αικατερίνη.

ΙΙολύ καλά, είπε πρός τόν δούκα. Έπιμείνατε 
καί θά ένδόσΐ].

Καί τό παραπέτασμα ίπανέπεσε καί ή Αικατερίνη, 
έφυγε χωρίς ό Κάρολος νά τήν ΐδή, ή να δείξη, δτι 
ιήν είδε.

—Άλλά, εΐπεν δ δούξ, πρέπει νά ξέρω άν, ενεργών 
ώς έπιθυμώ, ευαρεστώ ιήν 'Υμετέραν Μεγαλειότητα.

— Νά σάς πώ τήν άλήθεια, έξάδελφέ μου. μοϋ 
βάζετε τό μαχαίρι εΐς τόν λαιμόν, άλλ’άς είναι, θά 
άνθέξω, μά τήν πίστιν μου. Δέν είμαι λοιπόν ό Βασιλεύς;

—’Όχι άκόμη, Μεγαλειότατε. Άν θέλετε δμως θά 
είσθε αΰριον.

— Ά! λοιπόν, άνέκραξεν ό Βασιλεύς, όίστε θά σκο
τώσω καί τόν Βασιλέα τής Ναβάρρας καί τόν πρίγ- 
κηπα τοΰ Κονδέ μέσα είς τό Λοΰβρον μου!... ά!

“Επειτα δμως άπό λίγο προσέθεσε σιγά:
—’Εκτός .. . δέν λέγω δχι.

Costumes - Tailleur
ηιχ τον ΚΟΣΜΟΝ,,

stoy ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ST ΑΔ1Ο Υ 31

ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΝ ΒΑΣ. ΣΤΑΥΛΩΝ (ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ 11) 

Gabardines, serges, eponges, tyssors, coutils, 
χειμερινά ύφάσματιχ εΐς ολα τά νέα χρώματα.

Κουοτούμία ετοι,μα παι έπι παραγγελία 
άι' άνδρας. Υφάσματα χειμερινά, έσώρ- 

ρονχα πλεκτά νεωτάτον συρμόν.

(Xt*vrzrtn  ΛμΑ ro *<*·»ηγητ·ι«·νον »

— Βασιλεύ, άνέκραξεν ό δούξ. άπόψε τήν νύκτα, 
εξέρχονται εϊς διασκέδασιν μέ τόν δούκα τοϋ Άλαν 
στόν, τόν αδελφόν σας.

— Μά Ταβάνη, έπί τέλους, εΐπεν ό Βασιλεύς μέ 
προσποιητήν άνυπομονησίαν, δέν βλέπεις, δτι βασα
νίζεις τόν σκύλλαν μου. ’Εδώ, Άκταίων, έδώ!

Καί δ Κάρολος έξήλθε, χωρίς νά θέληση ν’ άκούοη 
περισσότερα, πρός τόν κοιτώνα του, άφίνων τόν Τιι- 
βάνην καί τόν δούκα τοΰ Γκύζ, άμφιβάλλοντας, δπως 
καί πριν.

Έν τούτοις άλλου είδους σκηνή διεδραματίζετο παρά 
τή Αικατερίνη, έκείνην τήν στιγμήν. Αφού έσυμβου- 
λευσε τόν Γκύζ νά έπιμείνη, έπανήλθεν εϊς τό δωμά- 
ιιόν της, δπου εύρε τά πρόσωπα ποΰ έσυνήθιζαν νά 
καθίστανται εϊς τήν κατάκλησίν της. Έπιστρέφουσα 
ή Λϊκατερίνη, ι ίχε to πρόσωπον τόσο φαιδρόν, δσο 
κατηιρές ιό είχε δίαν εφυγι Βαθμηδόν απέλυσε μί 
μεγάλην ευγένειαν ιούς αύλικούς καί τούς ακολούθους 
της καί δεν έκράιησε, παρά ιήν Μαργαρίταν, ή όποια, 
καθημένη επάνω εις ένα κιβώτιου, παρά τό ανοικτόν 
παράθυρου, έβλεπε τόυ ούραυόν βυθισμένη εϊς τάς 
σκέψεις της.

Δύο ή τρεις φοράς μέσα εϊ; τήν μοναξιάν αύτήν 
ή βασιλομήτωρ άπεπειράθη νά όμιλήση, άλλά πένθι
μος σκέψις τήν εμπόδιζε κάθε φορά ποΰ άπεπειράτο 
Αίφνης ιΰ παραπέτασμα τής θΰρας άνυψώθη καί 
εϊσήλθεν ό Ερρίκος τής Ναβάρρας.

— Σείς έδώ, παιδί μου; άνέκραξεν ή Λϊκατερίνη. 
Τί, δειπνάτε εϊς ιό Λοΰβρον ;

“Οχι δέσποινα, άπήντησεν δ Ερρίκος. Αύτήν 
ιήν νύκτα έχομεν νάκάμωμεν περιπάτους είς τήν πό
λιν, μέ τόν πρίγκηπα τοΰ Κονδέ καί μέ τόν δούκα 
τοϋ Άλανσών. ’Ηλθα έδώ, διότι ένόμιζα, δτι θά τούς 
εϋρω περιποιουμένους υμάς.

Ή Αικατερίνη έμειδίασε.
Πηγαίνετε, κύριοι, πηγαίνετε, είπε... Οί άνδρες 

είναι ευτυχείς ποΰ μπορούν καί τρέχουν έτσι... \>ν 
συμφωνείς, κόρη μου;

— Είναι άλήθεια, είπεν ή Μαργαρίτα. Πόσο ωραίο 
καί γλυκό πράγμα είναι ή έλευθερία.

Αύτό σημαίνει, οτι έγώ εμποδίζω τήν δική σας, 
εΐπεν δ Ερρίκος ύποκλινόμενος πρό τής συζύγου του. 

—Όχι. Δέν λυπάμαι τόν έαυτόν μου μέ αύτά ποϋ 
είπα, άλλά τάς γυναίκας γενικώς.

Θά πάτε στοΰ ναυάρχου, παιδί μου; ρώτησεν ή 
Λϊκατερίνη.

—“Ισως.
—Όχι, πηγαίνετε. Αύτό θά εΐναι πολύ καλό παρά

δειγμα. Αύριο δέ νά μοΰ φέρετε ειδήσεις του.

# ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ
ΜΠΟΥΝΙΌ Υ A Ρ-ΝΟΙ ΚΟΚ ΥΡΙΟ

Μικρά - μικρά τής μόδας.

— Τά νειότερα φιγουρίνια τών συρμών επαναφέρουν τήν 
βασιλείαν τής πλερέζ. ή οποία έπί δύο σωτήρια έτη είχε 
καταργηθή άπό τό γυναικεϊον καπέλλο Καϊ ή οποία Θά μπο
ρούσε νά καταργηθή καί έφέτος, όπως έλεγε παραπονούμενος 
κάποιος σύζυγος.

— Όπως φαίνεται, ή ανεξάρτητες μπλούζες Οά έξακολου- 
Οήσουν νά είναι τοΰ συρμού καϊ έφέτος. Μόνο ή φόρμα του; 
Οά τροποποιηθή λιγάκι. Κατά προτίμησιν. Οά χρησιμοποιη
θούν γραμμές απλές, χαρακτηριστικές, ποΰ δίδουν ένα κασέ 
προσαρμοζόμενον τελείως μέ τήν ζύπ. Άπό αυτό ήμπορεϊ 
νά έξαχθή, τό συμπέρασμα, οτι ή γαρνιτούρες μέ δαντέλλες 
καί μέ κεντήματα, Οά πάρουν φόρμα πιό αυστηρή καϊ πιό 
ραφφιναρισμένη.

— Τά έφετεινά καπέλα, που καθιέρωσεν ή μόδα, ομοιά
ζουν μάλλον μέ καλιμαύχια ιερέων, τά οποία φέρουν κά
ποτε καϊ καμμιά γαρνιτούρα έπάνω καί έμπρός. νλλ <’··ς 
-πί τό πλεΐστον είναι ν.πΛά και σκέια.

-Συνεργάτρια Παρισινού Περιοδικού τής μόδα·;, απευθύ
νει πρό; τάς αναγνωστριας της τήν ακόλουθον έρώτησιν «Είς 
τί συνίσταται ή επιτυχία τής μετασκευής νός φορέματος 
παλαιας μόδας είς τήν σημερινήν τοιαύτην; · Καϊ άπαντα 
ή ιδία Μόνον εις τήν έφευρετικότητά σας, άγαπηταί μου 
ζναγνώστριαί Ή εξυπνάδα καϊ ή άντίληψις τής Έλλη- 
νίδο;. μοΰ επιτρέπουν νά φρονώ, ότι ήμπορεϊ νά τό κατωρ- 
Οώση κάλλιστα αύτό, ποϋ έρωτα ή Παρισινή.

I Λ ΜΟΝΙΆΙΟΙ 
Δ’σ.λιίια άηό σέλινο.

Ετοιμάζετε τρία πιάτα απο γουλιά σέλινου καθαρισμένα 
και Ψιλοκομμένα καϊ τρία πιάτα κοπανισμένα καρύδια. Τά 
ανακατεύετε καλά μέ σάλτσα μαγιονέζας και γεμίζετε μέ 
τό ύλικόν αύτό πιπιριές. από εκείνες ποϋ κάνετε ντολμάδες 
γαρνίρετε μέ φύλλα σέλινου καϊ μέ καρύδια κοπανισμένα 
καϊ σερβίρετε.

Μιά καλή συμβουλή

“Ενας Άγγλος συγγραφεύς προτείνει τρία πράγματα, 
πρός τά οποία κάθε γυναίκα οφείλει κα! οέν οφείλει νά προ
σομοιάζω.

1) ’Οφείλει νά όμοιάζη υ.ί κοχλίαν, 'ί οποίος δέν άφίνει 
ποτέ τό σπίτι του. αλλά δέν οφείλει όπως ό κοχλίας νά 
φέρη πάντοτε έπάνω της δ,τι 'έχει.

?) 'Οφείλει νά όμοιάζη μέ την ήχώ, ποϋ οέν λαλεί, έάν 
δέν έρωτηθή, άλλα δέν οφείλει, όπως ή ηχώ, νά έχη πάν
τοτε τήν τελευταίαν λέξιν.

3) Τέλος οφείλει, όπως τό ώρολόγι τής πόλεως. νά είναι 
τελείας κανονικότητος, αλλά δέν οφείλει ν' ακούεται, όπως 
αύτό άπό ίλη τήν πόλι. >Λ0 Μενεγάκη;

' «

ΤΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ
Ή μόΛα τών γελωτοποιών εϊς τά; βασιλικά; αύλάς έγεν- 

νήθη μετά τά; σταυροφορίας. Διά νά μη τους έμποδίζουν 
δέ τήν εμπνευσιν τούς άφιναν νά λένε καί νά κάνουν δ.τι 
θέλουν. Δηλαδή δέν υπήρχε οι αυτούς λογοκρισία.

ΚΑΙ ΑΠ’ ΟΛΑ *
Ή ορτανσία, λουλούδι, ποΰ ή καταγωγή του προέρχεται 

άπό τήν Κίναν καϊ τήν Ιαπωνίαν, οφείλει την ονομασίαν 
του εϊς τήν κυρίαν 'Ορτανσίαν Σεπώτ, εϊς τήν όποιαν έστά- 
λη άπό τόν Κομμερσον Ή κυρία αύτή, ητο ή γυναίκα τοΰ 
Λνδρέα Λεπώτ, ώρολογοποιοϋ περίφημου, ό όποιο; κατε- 

σκεύαζεν ωρολόγια ακρίβειας, αγνώστου μέχρι τής έποχής 
έκείνης εις τήν Ευρώπην.

‘Ο διάσημος ηθοποιός Μπυμούργκ, ό οποίος ήτο πολύ 
παχύς, έπαιζε ένα βράδυ τόν «Μιθριδάτην». Τήν στιγμήν 
πού ή Άδριάνα Λεκουβρέρ, παίζουσα εΐς τδ ίδιον έργον τόν 
ρόλον τή; πρωταγωνίστριας, τού έλεγε . Δέσποτα, αλλάζετε 
όψι! » κάποιο; άπό τδ ύπερώον. φώναξε : « Άφησε τον. λοι
πόν. νά τό κάμη»!

Φαντασέλήκαιτ ποτέ, οτι ή δύο σχισμές ποϋ έχει τό 
βιολί εκατέρωθεν τον clievalel και ή οποίες, έχουν τδ σχή
μα λατινικού σίγμα, έχουν ιδιαίτερα σημασία : Ακουστέ την 
τώρα. Τά δύο αύτά σίγμα σημαίνουν «Sempre slll'lio. 
-Sol" sileilli'·’1 · Γουτέστι Ελληνιστί "Μόνον μελέτη, 
πάντα σιωπή ·

Καί δι' εκείνους που γνωρίζουν την Γαλλικήν
Ιίαραδείγματα δυσκολίας τής προφοράς εΐς μερικάς φρά- ■ 

σεις, όπως αί ακόλουθοι
■Un anachoretc vint aver un caiecbuuiene cbercbei M. 

I'arcbeveque. <>n son archiiliacre an palais arcliiepiscopal .
Καϊ άλλη :
TraiKjuilie avec su bequille il entru dans la villi· avec 

sa fill**,  qui pen;» une anguille avec son aiguille .

Κομματάκια ■

— Ποιος θα πιστεύσγρ οτι έκεϊνος ποΰ έιρεϋρε τήν κατα 
σκευήν τής γομαλάστικας, πού βάζουν πίσω άπό τά μολύ
βια. κέρδισε διά τήν ίφεύρεσίν του 80.000 λίρας άγγλικάς .

— Εις τήν 'Ισπανίαν, τά πέταλα τών ίππων τά κατα
σκευάζουν άπό άχυρα, στοιχίζουν δέ 5 λεπτά τό ζευγάρι- 
Εϊς τήν Αυστραλία·» άπό δέρμα άγελάδος και είς τό Σουδάν 
άπό δέρμα καμηλού. ΞενωρΑν Φυαγκίδης

//ώς jxeQvovv τόν καιρό τους ιά ζιονφια.

Ό υπομονητικός Άγγλος φυσιοδίφης James Weir, έξε- 
τά.ζων τά κατά τόν βίον τών μικρών ζωυφίων, άνεκάλυψεν.’ 
8τι καϊ αύτών αί ασχολίαι ομοιάζουν περιέργως μέ' τάς 
ασχολίας τών μεγάλων ζώων. Άφοΰ φάγουν, πιουν καϊ κοι
μηθούν, συλλογίζονται έπειτα καί πώς θά διασκεδάσουν. Λί 
άράχναι, λόγου χάριν, διασκεδάζουν κατασκευάζουσαι νή- 
ματακαί, αίωρούμεναι έπ' αύτών, έκτελούν διαφόρους γυμνα
στικές ασκήσεις διά νά ξεμουδιάσουν τά πόδια τους. Τά 
μηρμύγκια παίζουν τούς κοντούς. "Λλλα 'έντομα πάλιν διορ- 
γανώνουν παιδιάς, δπως τό κρυφτό. Τά βλέπετε νά κρύ- 
πτωνται πονηρά πίσω από κανένα χόρτο, ένώ οί σύντροφοί 
τους έχουν έστραμμένην τήν ράχιν Μερικά πάλιν στοιχη
ματίζετε, ό'τι παίζουν φούτ-μπώλ.Άλλα παίξουν τϊς αμάδες! 
"Ενα κανόνα δ'μως τοϋπαιχνιδιοΰ αύτοΰ δέν έννόησε καλώς 
ό Άγγλος φυσιοδίφης. Τί κρίμα! Β. Γ. Βαλσσσόπουλος
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Είναι έμορφες χαί ή σαπσννόφευσκες κι’ έχουν κι’ αύτές λαμπράδα και έμορφια, βπως καί ή 
παρύένα, ποΰ καθρεφτίζεται καί ύαυμάζει τά φυσικά στολίδια της. Άλλά σβύνουν καί χάνουν- 
ται · .. σάν σαπουνόφουσκες. "Ετσι είναι καί τά κάλλη. Λάμπουν καί φεγγοβολούν καί 
μαγεύουν, άλλ* έρχεται καί μιά στιγμή που έζαφανίζονται, διαλύονται καί σβύνουν, σάν 
σαπουνόφουσκες. Αύτή είναι ή Ιδέα, έπι τής άποίας ό ξένος καλλιτέχνης ίκαμεϊτήν άνωτέρω 

χί εικόνα, έξηγ&ντάς την μέ£τόν ’’Ερωτα.


