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ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑΝ ΜΑΣ
Τέλειοι εις την σκηνοθέτησιν σκευωριών, έδημιούργη- 

σαν έκ τοΰ μηδενός χαΐ προς κορεσμόν τής λυσσώδους 

προδοτικής ψυχής των, μίαν ατιμωτικήν κατηγορίαν δια 

να δικαιολογήσουν τήν ληστρικήν έπιχείρησίν των έντός 

τής περιοχής αυτής τής πρωτευοΰσης τής πατρίδας 

των, καί μή εύρίσκοντες ευκαιρίας, δημιουργούν τοιαύ- 

τας ΐνα τήν πληγώσουν μέ τό δολοφόνον έγχειρίδιόν των. 

'Ο κ Καλλιμασιώτης ών φίλο; τοϋ κ Γοΰναρη χαί χα- 

θήμενος επί τής Καστέλλας, δέν έχει τό δικαίωμα νά 

είναι πατριώτης χαί άφωσιωμένος υπήκοος τοΰ Μεγάλου 

Βασιλέως του. 'Επειδή δέ ό αξιότιμος αυτός κύριος δέν 

ανήκει, είς τό κόμμα τών πατριδοκαπήλων, πρέπει νά 

καταδιωχθη. Τοΰ προσήψαν τήν κατηγορίαν τοΰ τροφο- 

δότον τών Γερμανικών ύποβρυχίοεν καί πλαστογραφή- 

σαντες τήν υπογραφήν του, έδημοσίευσαν ανυπάρκτους 

έπιστολάς έπί τή βάσει τών οποίων καταδιώκουν νά τόν 

συλλάβουν, άφοΰ πρότερον παρεβίασαν τό οικογενειακόν 

του ΰσυλον,μή τηρήσαντες τούλάχιστον ούτε τάπροσχήματα, 

ένεργοΰντες κατά τάς σχετικός διατάξεις τοϋ Συντάγματος. 

Κατ’ αύτό, επιτρέπεται διάρρηξις καί κατ’ οίκον ερευνά 

νυκτωρ, μόνον τή παρουσία τοΰ αστυνόμου, τοΰ παρέδρου 

καί ένός δευτέρου άνακριτικού υπαλλήλου. Αύτοί δμως, 

αποβλέποντας καί εις τό λωποδυτικόν μέρος τής έπιχει- 

ρήσεως, ήτις οΰτω κατέστη τελείως ληστρική, έν γνώσει 

καί άπό σκοπού άπέφυγον τήν τήρησιν τών νόμων τοΰ 

Κράτους Έν τοιαύτη περιπτώσει, πας τίμιος πολίτης 

αγαπών τήν πατρίδα του καϊ μόνων πιστός είς τόν Σω- 

τήρα Βασιλέα, θεωρών δέ ώς προδότας τους άπάτριδας 

επαναστάτας τής Θεσσαλονίκης τούς κηρύσσοντας τόν πό

λεμον κατά τών Βουλγάρων καί φονεύοντας τους ενδό

ξους συμπολεμιστές τοΰ Έλευθερωτοΰ Βασιλέως, κινδυ

νεύει άπό ήμέρας είς ήμέραν νά συλληφθή ύπό τών Έλ 

ληνικών οργάνων τής ξένης αστυνομίας, δικαιολογου- 

μένων διά τής ύπ αύτών προσάψεως μιας οίασδήποτε 

κατηγορίας θιγούσης τούς διά τήν Ελλάδα ισχυρούς τής 

ήμέρας.

Ήμείς ευρισκόμενοι μεταξύ αύτών τών πολιτών, άνα- 

μένομεν τήν σειράν μας νά καταδιωχθώμεν ύπό τών 

όργάνων τών προδοτών, όπότε συλλαμβανόμενοι θά δια 

κηρύττωμεν, δτι άπελαυνόμεθα διότι έμείναμεν πιστοί είς 

τούς κειμένους νόμους τής πατρίδας μας καί άφοσιοτμένοι 

υπήκοοι τοΰ Βασιλέως μας.

«
ΟΙ ΚΑΡΚΙΝΟΙ

Αληθινή μάστιξ έχουν καταντήσει διά τήν κοινωνίαν 

αί άπεργίαι. Παριστάμεθα δέ πρό τον θεάματος μιάς Κυ

βερνήσεως πάντοτε —δχι μόνον τής παρούσης—άδυνατού- 

σης νά λάβη ριζικά μέτρα, πρός καταστολήν τών έκρη- 

γνυομένων απεργιών. Θέλομεν .νά πιστεϋωμεν μάλλον, δτι 

δέν θέλουν αί κατά καιρούς Κυβερνήσεις νά λάβουν έκά- 
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στοτε μέτρα. "Αν ήθελαν πράγματι νά λάβουν ριζικά μέτρα 

κατά τών απεργιών, δέν έπρεπε νά στρέφωνται ούτε κατά 

τών απεργών, ούτε κατά τών διευθυνόντων τάς έταιρίας. 

Τί πταίουν οί διάφοροι Διπλαρόπουλοι ; Αύτοί άσημοι 

καί αφανείς, προχειριζόμενοι ύπό τών ισχυρών παραγόν

των ποΰ λυμαίνονται τάς διαφόρους έταιρίας, καταντούν 

αληθινά νευρόσπαστα είς χεϊρας των, άκακα, άλλ επι

κίνδυνα, μόνον, διότι έκ τοΰ αφανούς υποστηρίζονται 

Είς τάς τελευταίας απεργίας, τών ήλεκτροτεχνιτών, 'Αττι

κής κ. λ επρεπε νά χτυπήσουν τό κακόν εις τήν ρίζαν 

του, νά κάμουν μίαν φουλγκισκρασιόν διά νά εξαλείψουν 

τόν κακοήθη όγκον τόν καρκίνον, ό όποιος κρύπτεται 

είς τήν Ηλεκτρικήν Εταιρίαν.

ΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ
Εάν ή Κεντρική ‘Επιτροπή τών Προμηθειών συναι

σθάνεται τά καθήκοντα καί τήν αποστολήν της, πρέπει 

νά προβή άμέσως είς τήν πραγματοποίησιν τής ιδέας τής 

ίδρύσεως πρατηρίων, πρός πώλησιν τής ζάχαρης Έτσι 

υπάρχει έλπίς νά λεΐψουν rd άτοπα, ποϋ δημιουργοϋνται 
καθ’ έκάστην έξ αίτιας τοϋ άπαραιτή του αύτοΰ προϊόντος είς 

βάρος τοϋ κόσμου, άπό τήν αισχροκέρδειαν τών έμπορων 

καί τών παντοπωλών. Τό πράγμα, φυσικά, δέν ήκούσθη 

μέ εύχαρίστησιν άπό τούς ενδιαφερομένους κύκλους, οι 

όποιοι προέβησαν ήδη καί είς τήν σχετικήν διαμαρτυρίαν. 

Αλλ ή Επιτροπή, εάν πραγματικώς αισθάνεται τάς ύπο- 

χρεώσεις, άς έχει άναλάβει απέναντι τοΰ κοινού, όφείλει 

νά κλείση τά ώτα πρό πόσης τοιαύτης κακοήθους δια 

μαρτυρίας. "Αλλως, είναι περιττόν να ύφίσταται, καί δν 

δέν ήμπορή νά πραγματοποίηση τήν άπόφασίν της, τότε 

τό καλλίτερον ποΰ θά έχη νά κάμη θά είναι νά διαλυθή. 

Τουλάχιστον νά μήν ύπάρχη. διά νά ξεύρη καί ό κόσμος 

νά λάβη τά ανάλογα μέτρα.

«
ΤΟ ΔΕΛΤΙΟΝ TQN ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

20 — 27 ’ Οκτωβρώι

Ή λήξασα έβδομός παρουσίασε ποιαν τι να δράσιν 
είς τό δυτικόν μέτωπον μέ τοπικάς επιτυχίας τών 
Συμμάχων είς τό μέτωπον τοΰ Σόμ, δπου κατέλαβαν 
Γερμανικός προχεχωρημένας δέσεις. Πλήν δμως τής 
δράσεως, ήτις παρετηρήδη είς τό δυτικόν μέτωπον, 
ή κατάστασις είς τά άλλα μέτωπα παρέμεινεν άμετά
βλητος, με τάς τοπικός καί άνευ τίνος σημασίας κα
θημερινός συγκρούσεις. 'Η έπελθοϋσα χειμερινή πε
ρίοδος εϊς τά διάφορα μέτωπα εμποδίζει τάς κινήσεις 
τών στρατευμάτων καί τήν σημαντικήν δράσιν. Ής 
έκ τούτου δέ δέν αναμένονται γεγονότα σπουδαία κατά 
τήν περίοδον ταύτην. Άλλ’ έν τω μεταξύ γίνεται ή 
προκαταρκτική ένέργεια καί λαμβάνονται τά κατάλ
ληλα μέτρα διά τήν σφοδροτέραν έπανάληψιν τών 
έπιχειρήσεων μέ τήν έ'ναρξιν τής περιόδου τής άνοί- 
ξεως. “Ηδη άνηγγέλθη, δτι λίαν προσεχώς πρόκειται 
νά συνέλθη είς Παρισίους μέγα συμβουλίου τών συμ
μάχων, τό όποιον θά κανονίση τάς λεπτομερείας. 
τής κοινής ΰπό πάντων τών παραγόντων τής Άντάνι 
επιθετικής ένεργείας έναντίον τών Γερμανών καί ιών 
συμμάχων των. Έξ άλλου δέ καί ο· Γερμανοί προ
βαίνουν εις παραλλήλους ένεργείας, ούτως ώστε νά 
αντιμετωπίσουν τήν έναντίον αυτών δράσιν τών συμ
μάχων. 'Οπωσδήποτε ή έπερχομένη χειμερινή περίο 
δος άναβάλλουσα άναγκαστικώς τήν πολεμικήν δρά 
σιν είς τά διάφορα μέτωπα, άπομακρύνει ταυτοχρό- 
νως καί- παρατείνει έπί μήνας τινάς ακόμη, τήν πα
ρουσίαση’ τών σημαντικών γεγονότων, τά όποια ήθε
λαν έπιφέρει μεταβολήν τής σημερινής καταστάσεως 
καί κατάπαυσιν ϊσως τών εχθροπραξιών.

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΙΑΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Ό χειμων πλέον μάς έπεσκέφθη μέ ύλην του «ήν μεγάλο- 

πρέπειαν. qH τελευταία έπάνοδος τού καιρού είς τήν καλό 
καιρίαν δέν διήρκεσε παρά όλίγας ήμέρας μόνον καί μόλις 
έπροφθάσαμεν νά χαρώμεν μίαν σεληνοφώτισιον νύκτα. <» 
ουρανός έκαλύφθη άπό πυκνά σύννεφα καί ό Λυκαβητός 
απέκτησε τό χειμερινόν σκοτεινόχρωμον φόντο ιου καί ύπέρ 
τήν πόλιν έπεσαν άφθονοι αί σταγόνες τής ευεργετικής, αύτήν 
τήν έποχήν. βροχής, ή όποία έξέπλυνε τήν άσφαλτον και έκ« 
θάρισε τούς δρόμους. Άλλ' ή έποχή αύτή, ποΰ είναι τόσον 
έμορφη, όταν τήν παρακολουθή κανείς άπό μέσα άπά τό πα
ράθυρο'· τοϋ θερμού του δωματίου, δημιουργεί σωρείαν αναγ
κών, αί όποΐαι καθίστανται έντελώς απραγματοποίητοι άπό 
τήν σημερινήν κατάσταση·. Δ«ά πολλάς οικογένειας προβάλ
λουν χίλια δυό προβλήματα πρός λύσιν καί τά προβλήματα 
αύτά μένουν σχεδόν άλυτα. 'Ιδίως τάς συνέπειας τής μεταβο
λής τού καιρού ήσθάνθησαν περισσότερον αί υπαλληλικοί 
τάξεις, αί ζώσαι άπό ένα ώριομένον εισόδημα μισθοδοσίας, 
τό όποιον σήμερον δέν έπαρκεΐ ούτε διά τόν άρτον ακόμη, 
τού όποιου ή τιμή ανέρχεται διαρκώς. Καί αν θελήση κανείς 
νά έξειάση κάπως βαθύτερα τά πράγματα Οά ΐδη, οτι ένφ 
άπό τό ένα μέρος ρέει ιό χρήμα άφΟονον εις τά χρηματοκι 
βώτια ώρισμένης μερίδος. άπό τό άλλο μέρος βασιλεύει δυσ 
ιυχία πρωτοφανής είς τήν πρωτεύουσαν. Καί άν έρωτήση κα
νείς τούς παλαιοτέρους Οά μάθη, οτι οΰδεποτε άλλοτε πάρε 
τηρήΟη είς τάς ’Αθήνας τόσον άφθονος εισροή χρήματος, 
άλλά καί ουδέποτε άλλοτε έβασίλευσε τόση δυστυχία. Είναι 
καί αύτό ενα άπό τά ανάποδα, τά δημιουργηθέντα άπό 
τόν πόλεμον. *

Μ' δλην τήν πληθώραν τών νέων κινηματογραφικών αιθου
σών, πού ήνοίχθησαν έφέτος, οί κινηματογράφοι διατρέχουν 
τήν έποχήν αύτήν περίοδον κρισιμότητος. Τό πράγμα όφεέ 
λεται είς τήν έλλειψιν νέων κινηματογραφικών έργων, μέ τά 
όποια έπρεπε νά ανοίξουν αί κινηματογραφικοί αϊθουσαι 
Άλλά νέαι ταινίαι δέν υπάρχουν σχεδόν, διότι τά πλεΐστα, 
ιϊν όχι δλα τά εργοστάσια ποΰ παράγουν ταινίας, έχουν δια 
κόψει, τάς εργασίας των καί έάν ήμποροΰν νά έξευρεθοΰν 
μερικαϊ νέαι, απαιτούνται διά τήν ένοικίασιν ή τήν αγοράν 
των μυθώδη ποσά, πρό τών όποιων πάσα καλή θέληοις τών 
’Αθηναίων θεατρωνών κινηματογράφων σταματά· “Ετσι εύρί- 
σκονται εις τήν άνάγκην νά εξοικονομήσουν, δπως, όπως τά 
πράγματα μέ παλαιάς ταινίας, τάς όποιας έχομεν ίδή έπα- 
νειλημμένως, ή άν δέν τάς έχωμεν ίδή. δέν ήμποροϋμεν νά 
τάς ίδωμεν, διότι έχουν ληφθή πρό έτών καί μας παρουσία 
ξουν μόδαν άνδρικήν καί γυναικείαν παρωχημένης έποχής, 
πράγμα πού αποτελεί δεινόν πλήγμα κατά τής καλαισθησίας 
τού Αθηναίου καί ιδίως τής Άτθΐδος, ή όποία δέν πηγαίνει 
τόσον είς τόν κινηματογράφον διά νά ίδή τό έργον, δσον διά 
νά θαυμάση τίς θαυμάσιες νέες τουαλέττες τής_ μόδας καί 
τήν μοντέρναν έπίπλωσιν. Φαίνεται, δέ, ώς έκ τοϋ γεγονότος 
αύτοΰ δτι ή βασιλεία τοϋ έφετεινοϋ χειμώνοςθά άνήκηείς τό 
θέατρον, τό όποιον άπεφάσισε πλέον νά έγκατασταθή όρι- 
στικώς καί τόν χειμώνα είς ’Αθήνας.

«
Τίς νά μή έφθαναν τά τόσα άλ.λα. εϊχομεν καί πλήθος 

απεργιών αυτήν τήν έβδομάδα. Απεργία ναυτεργατών, απερ
γία σιδηροδρομικών καί αλλαι ΰπό μελέτην. Πάς^δυσηρεστη 
μένος ύψώνει τήν σημαίαν τής απεργίας. Άλλ’ έως ποΰ θά 
φθάοη τό κακόν; 01 αρμόδιοι πρέπει νά λάβουν έπιτέλους 
τά μέτρα των, διά νά λείψη ένα κακόν, τό όποιον ξεσπφ πάν 
τότε κατά τοϋ κοινού. Διότι όποιαδήποτε απεργία καί αν 
γίνη. τά άποτελέσματα της πάντοτε θά βαρύνουν τό κοινόν. 
Αύτό θά πλήρωσή δλας τάς αμαρτίας. Δέν θέλω να πώ, δτι 
πρέπει νά παραβλέπωνται τά συμφέροντα τών άπεργούντων, 
ούτε είμαι κεκηρυγμένος κατά ιών απεργιών. Άλλζέν πάσει. 
περιπτώσει τό κοινόν δέν όφείλει τίποτε νά πληρώνη αύτό 
πάντοτε τάς συνέπειας μιάς άπεργίας. "Εγινε λόγος_ πολλάκις 
δι' αύτό καί έγράφησαν τόσα, δσα θά εφθανον νά γεμίσουν 
τόμοι ολόκληροι. Άλλ’ έν τφ μεταξύ δέν προέκυψε τίποτε 
τό πρακτικόν καί οσάκις κηρύσσεται απεργία, αί συνέπειαι 
πάντοτε φορτώνονται είς τήν ράχην τοϋ κόσμου. Αύτό τό άδι

κον πρέπει νά λειψή καί είς τό σημεΐον αύτό πρέπει νά επι- 
στήσουν τήν προσοχήν τους οί αρμόδιοι.

Τό Ρν μετά τό άλλο ήνοιξαν τάς πύλας των τά χειμε
ρινά κέντρα τής κραιπάλης καί της |»έθης μέ ιίς πεταλού
δες. ποϋ σκορπούν αφειδώς τά μειδιάματα καί τάς περιπτυ 
'4εις των είς τόν πρώτον τυχόντα, πού θά μυιραση μαζί τους 
μια μποιίλια σαμπάνιας. Πρόκειται διά ιό κένιρα, τά κάπως 
ανώτερα τών υπογείων παραδείσων. Καί προμηνύεται καί 
πάλιν έφέτος άφθονος ροή χρυσού είς τόν βωμόν τής ‘Αφρο
δίτης- Ήμπορεΐ νά άλληλοσφάζεται δλος ό κιισμος. άλλ' η 
νεότης έννοεί νά χαρή καί νά γλεντήση καί έφ' δσον νοιώθει 
ιό πορτοφόλι της, απειλούμενοι· νά διαρραγή άπό τάς δέομας 
τών χαρτονομισμάτων, τά σκορπά αφειδώς, συλλεγουσα την 
ήδονην. «ήν μέθην καί τήν απόλαυση· κάτω άπό «ά ηλεκτρικά 
πολύφωτα τών κέντρων αύτών, άντίάδροτάτης πάντοτε αμοι
βής.'Ολόκληροι περιουσίαι κατατίθενται πρό τών ποδών τών 
γοησσών συλφίδων άπό τούς θαυμαστός των πρωτόβγαλτους 
λεοντιδείς, περιουσίαι, αί όποΐαι έδημιουργήθησαν έκ τού 
μηδενός πάντοτε, περιουσίαι. αί όποΐαι έσχηματίσθησαν άπό 
ιόν πόλεμον καί αι όποΐαι, κατά κανόνα, διαλύονται μέσα είς 
ιά κέντρα αύτά. 0 ΡΕ1.

ΦΡΥΝΗ
δΐή με κνιτιις, τό μάτια δεν δειλιιιϊουν, 

οτίς οττίθες ττοΰ συρίφλογες οκσρπιζει.. 

μή μέ .τλανάς μ> λόγια, μον θυμίζεις, 

καιρούς ιρελλών ερώτων, αοο τρομα.'ονι·.

Οί πόθοι, ποϋ στά οι ήθη σου φωλιάζουν, 

ζητιάνα οέ ξεσέρνουν νά γυρίζης. 

ζητιάν άγάπης, ώ ■' μή νανουρίζεις, 

τά φειδία που τον κόρφο σου οπαρσ-ϊονν.

Ιέν θά μέ δής νά γέρνω τό κεφαλ', 

οτά οιήθια τ’ αλαβάστρινα, ι·'ι Φρννη, 

έροπενμένου, φοίβυυ ξανθομάλλη.

Σβύοε ιήν φλόγα τοϋ ιρελλοΰ οου όνείροιι 

Κ' ένας σταυρός έξιλαομόΰ τίς βαρόνη, 

τόν τράχηλό σου, με τό ράσο καλογήρου '

Βόλος ΓΡΗΓ. ΓΙΟΚΑ»
«.

ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΣΕΛΙΔΕΣ

Η ΕΞΩΣΙΣ ΤΟΥ 
η Ό "00ων δι’ 'Αγγλικού πλοίου

ΟΘΩΝΟΣ
χατήλθεν είς τήν 'Ελ

λάδα, δι' ’Αγγλικού πλοίου θ' άπέλθη αυτής». "Ετσι ίίπεν 
ό Άγγλος ύπουργός τών 'Εξωτερικών, καί έτσι εγινε.^ Βε
βαίως δέν είναι δυνατόν νά παραίε/θώμεν μαντικήν δύνα- 
μιν είς ενα υπουργόν τών 'Εξωτερικών, άλλά διά τούτου 
πασιφανώς άποδειχνύεται δ,τι ή ιστορία αναφέρει : Η έκθρό- 
νισις τοϋ Όθωνος ήτο έργον τής Αγγλική; πολιτικής.

Πας άναδιφών τάς σελίδας τής νεωτέρας Ιστορίας, ανα
γνωρίζει, δτι ή 'Αγγλία ουδέποτε εργάζεται έκ τού έμφα- 
νοΰς πρός έπίτευξιν τοΰ έπιδιωκομένου. Έν τούτοις είς τήν 
περίπτωσιν ταύτην, ήλθε στιγμή καθ ην ήρχιτε πλέον έκ 
τοϋ εμφανούς γεννώσα προσχώματα καί έπιδεικτικώς κατα- 
φερομένη κατά τού άτυχούς βασιλέως- Εκ τούτου δικαίως 
δύναται νά ϋποτεθή, ότι λίαν σοβαρά αίτια ηνάγκασε τήν 
'Αγγλικήν πολιτικήν νά άποδάλη πάσαν έπιφύλαξιν 
αδιαφορούσα διά τάς έκτός καί έντός τού κράτους της 
θέσεις, νά κηρύξη αυτήν έχθράν πρός τόν βασιλέα 
ξένου κράτους καί δή μικρού καί αδυνάτου, δ'πως ήτο τότε 
ή 'Ελλάς. Αύτός ό Άγγλος πρωθυπουργός, είς διαμαρτυ
ρίας άκουσθείσας έν αύτή τή Άγγλικί) Βουλή, ύπό τινων 
πραγματικώς φιλελευθέρων άνδηρών, άπήντησεν. δτι «τά 
συμφέροντα τής ’Αγγλίας καί αυτής τής Ελλάδος, χώρας 
προστατευομένης ύπό τής "Αγγλίας, επιβάλλουν πολιτικήν
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δραστηρίαν, ητις δύναται μέν νά μή φαίνεται αρεστή νυν 
εις τινα μερίδα εξημμένων πατριωτών, κακώς άντιλαμβανο- 
μένων τί προσήκει εΐς τήν πατρίδα των, αποτελεί όμως 
ακριβώς τήν αρίστην έξυπηρέτησιν τών τε γενιχωτέρων 
συμφερόντων τής ειρήνης χαί τών συμφερόντων τών ενδια
φερομένων κρατών».

Διά νά αντιλ.ηφθή τις, έάν άπό αγαθού συνειδώτος, καί 
ποίαν σχέσιν πρός τήν αλήθειαν έχει ή επιτήδεια άνάμιξις 
τών συμφερόντων τής 'Ελλάδος καί συσχέτισις τούτων μετά 
τών τής Αγγλίας καί χάριν τής ειρήνης, άρχει νά γνωσθή 
ή φράσις, διά τής όποιας έγένετο αποδεκτή ή εϊδησις τής 
έν Ναυαρίνω ναυμαχίας ύπό τής Αγγλικής κυβερνήσεως. 
ύφ ’ ής έθεωρήθη, ότι «τό συμβάν τοΰτο είναι εν έκ τών 
θλιβερωτέρων τών χρόνων μας» !

Πρός πλήρη κατανόησιν τής τότε τηρούμενης έχθριχής 
συμπεριφοράς τής επισήμου Αγγλίας πρός τόν Βασιλέα 
"Οθωνα, πρέπει νά γίνη γνωστόν, ότι ύπήρχεν ή αυτή 
αιτία, ήτις ΰπηγόρευσε τήν έχθρικήν της στάσιν χαί κατά 
τόν απελευθερωτικόν μας αγώνα τοϋ 1821. ΊΙ σοβαρά αυτή 
αιτία, ητο ή ύπό τής Αγγλίας έγγύησις πρός τήν Υψη
λήν Πύλην τής άκεραιότητος τής ’Οθωμανικής αυτοκρα
τορίας.

Άπαξ όμως άποφασισθείσης τής άπελευθερώσεως τής 
Ελλάδος ύπό τών λοιπών Δυνάμεων, ϊνα μή χάση ή Αγ
γλία τήν τυχαίως γεννηθεϊσαν επιρροήν της, έπΐ τοΰ νεο- 
συσταθέντος κράτους, συνεφώνησε νά άναλάβη τήν πρωτο
βουλίαν, ήν πράγματι όμως άνέλαβεν ϊνα έμποδίση τήν 
Ρωσσικήν πολιτικήν νά έφαρμώση τό πρόγραμμά της, δι ’ 
ου ήθελε τήν Ελλάδα μεγαλειτέραν, πρός βλάβην τής 
τότε έχθρας της Τουρκίας. Άλλως τε, τότε έπανελαμβά- 
νετο ύπό διαφόρων κύκλων ή γνιόμη τής Αυστριακής κυ
βερνήσεως, ήτις είπεν: «Ή κάμετέ την μεγάλην, ή μή 
τήν κάνετε καθόλου». Τήν γνώμην δέ ταύτην ησπάζοντο 
καί 4λοι ο! φιλέλληνες. ’Εκ πάντων τών ανωτέρω άποδει- 
κνύεται, οτι ή Αγγλία, καίτοι δέν εστεργεν είς τήν άπε- 
λευθέοωσιν τής Ελλάδος, χάριν τής αγαπητής της Τουρ
κίας καί τών έν αύτή συμφερόντων της, έν τούτοις άνέλαβε 
τήν πρωτοβουλίαν τής συστάσεως τοΰ ‘Ελληνικού κράτους, 
ϊνα πεοιορίση όσον τό δυνατόν περισσότερον τά βριά του. 
Πράξεις τινές, μετέπειτα γενόμεναι, δι ’ ών έμφανίζεται εΰ- 
ρύνουσα τά όρια τής μικρά; Ελλάδος, ώς ή προσάρτησις 
τής Έπτανήσου, θά σχολιασθώσιν είς επόμενον άοθρον, 
δι’ ου θά άποδειχθή ό'τι ή άρχή τής Αγγλικής πολιτικής 
«ό σκοπός αγιάζει τά μέσα», έπέβαλλε τό τοιοΰτον όπως, 
άκόμη περισσότερον, δένουσα τάς χεΐρας τής Ελλάδος δι ’ 
άναλόγων συμβάσεων, έξασφαλίση τήν περιβόητου Τουρκι
κήν άκεραιότητα.

Άφοΰ τοιαΰται ήσαν αί σκέψεις τής Βρεττανικής πολιτι
κής, τας τις κατανοεί, έάν ήτο δυνατόν, βασιλεύς ώς ό 
“Οθων, έμπνεόμενος άπό τά ιδανικά τοΰ λαοΰ του καί έπι- 
διώκων τήν πραγματοποίησιν αύτών, νά είναι άνεκτός 
ύπό τής έπισήυου ’Αγγλίας. Πλήττουσα τόν "Οθωνα ή 
Αγγλία, προσεπάθει νά καταπνίξη τήν Μεγάλην ’Ιδέαν. 
Τά συμφέροντα τής 'Ελλάδος παρεβλέποντο πρό τής 
Τουρκοφιλίας τοΰ Πάλμερστον. Τούτου ενεκεν, ό πολι- 
τειολόγος καί συγγραφεύς Ούίλιαμ Κρόμπυ, διελθών τής 
Ελλάδος κατά τήν εποχήν έχείνην καί ίδών τήν κατά τής 
’Αγγλίας έξέγερσιν τοΰ λαοΰ, εγραψεν είς τήν « Εβδομα
διαία» Έπιθεώρησιν» μακροσκελεστάτην επιστολήν, δι’ ής 
κατήγγελλε τήν εξωτερικήν πολιτικήν τής πατρίδος του, 
ώς τείνουσαν νά τήν αποξένωση φιλιών, «αϊτι'ες όσον μι- 
κραί καί άν είναι, δέον πάντοτε νά ύπολογίζωνται ύπό τοΰ 
έμφρονος καί έπιδεξίου πολιτικού». 'Εν τούτοις είς ούδέν 
ταΰτα Γσχυσαν, ούδέ ό εις Λονδΐνον πρέσβυς μας Σπυρίδων 
Τρικούπης κατόρθωσε τίποτε. 'Αδιαφορούσα πρός πάντα 
ταΰτα ή 'Αγγλική πολιτική, έχώρει σταθεοώς καταπνίγουσα 
τήν δικαίαν φωνήν έξεγέρσεως τοΰ 'Ελληνικού λαοΰ καί 
ύποσκάπτουσα παντί σθένει καί τρόπω τόν θεόνον τοΰ "Οθω- 
νος Ή ραδιουργία, προσόν χαί αύτό τής διπλωματία; τών 
ισχυρών, εδρασεν όσον ουδέποτε άλλοτε, έναντίον τοΰ "Ελ- 
ληνος Βασιλέως.

Λόγω τής άτεκνίας τοΰ Όθωνος καί τής" συμπειιφορας 
μερικών πατριωτών του, είχε γεννηθή μία άντιδημοτικό- 
της παοά τώ λαώ. Ταύτης γεννηθείσης, ή Αγγλία τήν 
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ύπέθαλπεν, παριστάνουσα μάλιστα αυτόν ώς έπιβουλευόμε- 
νον καί τό Σύνταγμα λόγω τών δεσμών, οϊτινες τόν συνέδεον 
πρός τήν Αυστρίαν. Είς δέ τήν Αυστρίαν καί τήν ΙΙρωσ- 
σίαν τόν διέβαλεν ώς Ρωσσίζοντα.

Τέλος αποφασίσασα διά παντός μέσου τήν έκθρόνισίν του, 
άπέστειλεν είς τήν έν Άθήναις πρεσβείαν, μέ ειδικήν πρός 
τούτο εντολήν, τόν Σίρ 'Ερρίκον "Ελλιοτ, ώς προσωρινόν 
πληρεξούσιον. ‘Η άφιξις τοΰ διπλωμάτου τούτου έν Άθή
ναις, ένέβαλεν είς πλείστας άνησυχίας τούς γνωρίζοντας τά 
’Αγγλικά πράγματα, ιδίως όμως τόν Σπ. Τρικούπην. Τού
του ενεκεν, όταν ό Βασιλεύς τοΰ έπρότεινε νά Βένθη τήν 
πρωθυπουργίαν, ουτος ήρνεϊτο, κατειΒών τάς άγγλικάς. άπο- 
φάσεις πλέον καί ούχΐ προθέσεις. Έν τώ μεταξύ ή Ναυπλιακή 
κληθεϊσα έπανάστασις, έδιδε τήν άρχηγίαν τοΰ κινήματος 
είς τον άπολυταρχιχόν καί βίαιον Βούλγαρην, δι' ου άντι- 
κατέστησε τόν μετριοπαθή Κανάρην. Ό Σπ. Τρικούπης, 
άφοΰ ελαβε μακροτάτην συνέντευζιν μετά τοΰ “Αγγλου 
έπιτετραμμένου "Ελλιοτ, άπηύθυνε έχτενή επιστολήν πρός 
τόν "Ανακτα, δι’ ής, ώς "Ελλην καί φίλος τοΰ Θρόνου 
τόν συνεβούλευε νά ύποχωρήση πρός πάσας τάς αξιώσεις, 
τής Αγγλίας, έκτος τών θιγουσών τήν άξιοπρέπειαν καί 
τήν ΰπόστασιν τοΰ Κράτους. Αί άγγλικαί όμως άξιώσεις, 
άκριβώς πρός τοΰτο έτεινον. Έζήτησαν νά τόν εκτο
πίσουν, καθιστώντες αυτόν ύποπτον, κυρίως πρός τόν 
λαόν του.

Ό "Ελλιοτ, δύο ημέρας μετά τήν άφιξίν του, παρουσιά- 
σθη πρός τόν Βασιλέα, χωρίς κάν νά τηρήση τά διπλωμα
τικά έθιμα, άπευθυνόμενος πρώτον πρός τήν Κυβέρνησιν 
τής χώρας καί κατόπιν πρός τόν συνταγματικόν Βασιλέα. 
Παρουσιασθεΐς πρός τήν Λ. Μεγαλειότητα ό "Αγγλος πρέ
σβυς, έπέδωχε διαχοίνωσιν, δι’ ής πρός τό συμφέρον αύτοΰ 
καί τής χώρας του, ής τήν ελευθερίαν καϊ ευδαιμονίαν ήγ- 
γυήθη ή Κυβέρνησις τής Α. Βρεττανικής Μεγαλειότητας, 
απήτει τήν έκπλήρωσιν σειράς όλης αξιώσεων. Διά τήςδια- 
κοινώσεώς της ταύτης ή 'Αγγλική Κυβέρνησις έπενέβαινεν 
εΐς τά εσωτερικά τοΰ Κράτους, απαιτούσα τόν καταρτισμόν 
Κυβερνήσεως, τή υποδείξει της, καί τήν παραδοχήν τής 
μειονοψηφούσης αντιπολιτεύσεως. ΊΙ άπάντησις τοΰ Βασι- 
λέως ύπήρξεν άξιοπρεπής, καί ό Σίρ "Ελλιοτ άπήλθε, φα
νείς ότι έπείσθη περί τής ειλικρίνειας τοΰ Βασιλέως. Έν 
τούτοις πριν παρέλθη ολίγον χρονικόν διάστημα, ό διαδε
χθείς τόν "Ελλιοτ πρεσβευτής Σκάρλετ, άνακαλύψας οτι ή 
'Ελλάς συνεννοείτο μετά τής Σερβίας διά κοινήν ένέργειαν 
έναντίον τής Τουρκίας, έπενέβη ίταμώτατα, έπιδώσας νέαν 
διακοίνωσιν τοΰ Υπουργείου τών 'Εξωτερικών τής ’Αγ
γλίας, δι’ ής ήπειλεΐτο άπ’ ευθείας ό "Οθων διά βιαίων 
μέτρων.

Ό "Οθων πλέον είχε καταδικασθή. Εξωτερικοί εχθροί 
καί έσωτερικοί, έμπνεόμενοι ύπό τών έξωτερικών, περιέ- 
βαλλον τόν άτυχή Βασιλέα, περισφίγγοντες τόν άποπνικτι- 
κόν κλοιόν. Ο Θρόνος έσείετο καί μίαν ήμέραν έπεσε, απω- 
λέσας τά θεμέλιά του, τά όποια ύπέσκαπτεν ή Αγγλία μέ 
ελληνικούς πελέκεις. Καί ένώ ό Γαλλικός τύπος ήπόρει διά 
τήν μεταπολίτευσιν καί ό Ρωσσιχός τήν έπέκρινε σφοδρώς, 
ό ’Αγγλικός τήν έθεώιρησεν ώς άναμενόμενον συμβάν.

Έκθρονισθέντος τοΰ "Οθωνος, ή 'Αγγλία έθεώρησεν, οτι 
ώφειλε νά τοΰ έξασφαλίση τήν άναχώρησιν’ χαί τό άγγλι- 
χόν πολεμικόν «Σκύλλα», παρέλαβε τούς έκπτώτους Βασι
λείς έκ Πειραιώς, διά νά τούς άποβιβάση είς Βενετίαν. Πό
σον ειρωνική ήτο ή έκφρασις αύτή τής ασφαλείας, ή οποία 
ύπέκρυπτε τήν αγωνίαν τής ’Αγγλικής πολιτικής, σπευδού- 
σης νά απομακρύνη τό θύμα της, φοβουμένης άμεσον μετα
μέλειαν τοΰ λαοΰ, ή άλλο τι γεγονός, τό όποιον θά έμα- 
ταίωνε τούς πόθου; της I Ε. παπααημητρ.ου

“CENTRAL·,,
τό πλουσιώτερον καί άριατοκρατικώτερον

Έδωδιμοπωλεϊον τών Ά&ηνών.
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ΕΝΑΙ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΙ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΠΑΡΗΚΟΛΟΥθΗΣΕ ΤΗΝ ΔΡΑΣΙΝ ΤΟΝ 

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΩΤΑΤΟΝ

XAt TUV bVA i.J.j.UV, ινν 
ής χαί ήρχισε νά έπιθεωρή Τόν

Τό αύτοκίνητον έξηκολούθει νά κυλιέται έπάνω είς τήν 
άτέρμονα λεωφόρον, άθόρυβα, γιατί, κατά τάς οδηγίας ποΰ. 
όπως άντελήφθην, είχε δώσει ή γόησσά μου, ό σωφέρ είχε 
κλείσει τήν μηχανήν καί έγλυστρούσαμε είς τήν κατηφοριά.

"Εξαφνα, το αμάξι μας έστάθη. 'Ο σωφέρ έκαμε μίαν 
κίνησιν Βιά ν ’ άνοιξη τήν πρϊζ τής βενζίνης καί κατόπιν 
άντελήφθην, πώ; άλλαζε μανιβέλες ταχυτητος. Άλλά τό 
αμάξι δέν έκουνοΰσε.

Τότε έπήδησε κάτω, έβγαλε τόν ένα φάρον, τόν άναψε, 
άνοιξε τό καπάκι τής μηχανής καί ήρχισε νά έπιθεωρή Τόν 
είδα έπειτα νά κουνάη τό κεφάλι του, σάν νά έλεγε : Καλή 
φάμπρικα θ’άνοίξουμε.

Τότε ένόμισα, ότι ήτο μιά καλή εΰκαιρία καί άνοιξα 
τήν πόρτα:

— Παρντόν, σερίχα, έ ; είπα τή; Λολόττα;.
Έτραβηξα πρός τά σκοτεινά χωράφια καί δταν άντελή- 

;θην, ότι δέν ητο δυνατόν νά μέ ίδοΰν, έβγαλα τό μπούκα- 
άκι μέ τό σταγονόμετρου καί έσταξα σέ κάθε μάτι μου 

άπό μιά σταγόνα άτροπίνης. "Επειτα ήσυχα-ήσυχα καί μέ 
άδιαφορίαν, έσπευσα πρός τό άμαξι.

— Σά ύ έ, βιέν ! μοΰ έφώναξεν ή Λολόττα.
Ή βλάβη δέν ήτο λοιπόν σοβαρά, άφοΰ τόσο γρήγορα 

έπεσκευάσθη. ’Επέσπευσα λ.οιπόν τό βήμα, άκριβώς τήν 
στιγμήν πού ό σωφέρ έτοποθετοΰσε τόν φαρον είς τήν θέσιν 
του. Άλλά τότε ένοιωσα 'ένα θάμβωμα είς τά μάτια, σάν 
νά είχα κυττάξη πολλή ώρα τον ήλιο. Κατάλαβα άμέσως, 
ότι ή άτροπίνη έπρόφθασε νά ένεργήση καί μού διέστειλε 
τάς κόρας τών ματιών μου είς τρόπον, ώστε νά εισέρχεται 
πολύ φώς καί νά μοΰ έρεθίζη τό οπτικόν νεΰρον.

Εύτυχώς ό σωφέρ έσβυσε τόν φάρον πάλιν καί μέ μιά-ουό 
στροφές τής μηχανής, έκαμε το αμάξι νά έπαναλάβη τό 
άθόρυβο τσούλημα του έπάνω είς τό πισσοστρωμένον κατά
στρωμα τής εύρείας λεωφόρου.

Μετ’ ολίγον—θά είχαμε περάσει τό εκκλησάκι τοΰ Σω- 
τήρος—είδα νά στρέφωμε δεξιά, ν' άνεβαίνωμε στό πεζο
δρόμιο καί νά πέφτωμε σέ ένα μαλακό έδαφος, ένώ ταύτο
χρόνως ήκουα νά κτυπα πάλιν ή μηχανή.

"Ενοιωθα, ό'τι πέσαμε σέ κατηφοριά καί πράγματι ή μη
χανή έσταμάτηοε. "Επειτα πάλιν ολίγες στροφές μέ τήν 
έσσαπμάν άνοικτή καί πάλιν «κράτει». Μετ’ ολίγον έστρί- 
ψαμε άριστερά. 'Ερημιά γύρω μας καϊ σκοτάδι πίσσα, τό 
όποιον έστιζαν σάν πετράδια, λαμπυρίζοντας τά φανάρια 
μακρυά. Άφιναμε δεξιά μας, δπως έκαταλαβα, τήν Καλλι
θέα. Καί πράγματι διέκρινα τώρα τά μαύρα φράγματα τοΰ 
Σκοπευτηρίου, τοΰ όποιου ή σκοτεινή σιλουέττα διεγρά- 
φετο μέσα είς τήν ασθενή ανταύγειαν τών φαναριών, νταν- 
τελλωτή, μέ τάς επάλξεις του.

Έπροχωρήσαμε άκόμη ολίγον καί έπειτα έστάθηκε τό 
αμάξι μας. Δεξιά διέκρινα μιά μάνδρα μέ μιά μεγάλη πόρτα.

Ή Λολόττα άνοιξε τήν πόρτα χαί έπήδησε κάτω, δίνον- 
τάς μου τό χέρι. Άλλά καθώς άγγιζα τό χέρι της, αίσθάν- 
θηκα ένα δυνατόν τιναγμόν είς τό χέρι μου, σάν νά έπιασα 
ρευματαγωγόν, ποΰ μοΰ έπέρασε όλο τό σώμά μου. Ό θη
λυκός αύτός σατανάς είχε, φαίνεται, έπάνω της κάποιον 
ηλεκτρικόν άκκιουμυλατέρ, γιά νά μοΰ Βιεγείρη τήν ύποβο- 
λήν καί νά μέ καμη νά πιστεύσω, ότι ασκεί έπάνω μου 
κάποια γοητεία, έτσι δέ νά διευκολύνη τήν ύπνώτισίν μου.

— Τί έχεις, σερίκο μου; μέ ήρώτησεν, δταν ένοιωσε τό 
τίναγμά μου καί ταύτοχρόνως μοΰ έχαϊδεψε τό μέτωπο.

'Ομολογώ ό'τι δέν μπορούσα νά τά υποφέρω καί έσπαρ- 
τάριζα.

— Άσχημα τήν έχω, έσκέφθην, άν εξακολουθήσουμε 
έτσι.

— Υποφέρεις χρυσό μου; μέ}ήρώτησεν εξακολουθούσα 
τά τρυφερά χάδια της. Υποφέρεις γιά μένα; Αί ; Μ ’ αγα

πάς λοιπόν μ' αγαπάς, ώστε ανατριχιάζεις πού σ' αγγίζω ;
— "Λ ναι- τής είπα μέ λαχτάρα. ΊΙ ανατριχίλα αύτή 

είναι ό πόθος μου ό άσβυστος γιά σένα, Λολόττα.
Όχι παίζουμε. Τώρα πειά εϊξευρα τί θέλει από μένα ή 

Λολόττα, άλλά χάρις είς τόν φίλον μου Μαυρουκάκην, 
εϊξευρα καί τί θά εΐπή υποβολή, πώς προκαλεϊται, πώς 
ύπνωτιζεται κανείς καί έτσι ήμουν άπόρθητος.

—"Ελα, πάμε μέσα, έπανέλαβεν ή Λολόττα. Σοΰ ετοί
μασα αγάπη μου μία νύκτα τρέλλας καί εύτυχίας. “Ελα.

Μέ αγκάλιασε στοργικά, σχεδόν μ’ έχουκούλωσε μέ τίς 
εσάρπες καί τίς σορτί της καί καθώς μοΰ κρατούσε σφιχτά 
τό χέρι, ένοιωθα τό ρεύμα νά διατρέχη τά μέλη μου καί 
νά μέ κάνη να σπαρταρώ στήν άγχαλιά της, ένώ τό συ- 
κ/.αμέν μαζύ μέ τό άρωμα τοΰ κορμιού της, μ' έμεθοΰσαν.

'Ομολογώ, ότι είδα τήν ανάγκην νά άντιτάξω δλην μου 
τήν ψυχικήν Βύναμιν. ’Ολίγο άκόμη έχανα τάς αισθήσεις. 
Έξεσχέπασα λοιπόν τό πρόσωπό μου καί τότε είδα περί
εργοι πράγματα.

Ένω εϊμεΟα άκόμη είς τόν δρόμο, περιμένοντες νά 
άνοιξη ό σωφέρ, δρόμος δεξιά κΓ αριστερά μας δέν έφαί
νετο. ΊΙ πόρτα ήτο κατά τέτοιον τρόπον κτισμένη, μέ όυώ 
γωνιές τοΰ τοίχου εκατέρωθεν, ώστε ούτε τό ώτομομπίλ, 
ούτε ήμείς έφαινόμεθα άπό μακράν.

Τέλος ή πόρτα ήνοιξε καί ή γόησσά μου μέ έσυρε μέσα. 
Ό σωφέρ άφού έβαλε μέσα τό ώτομομπίλ, έκλεισε τήν πόρτα 
καί άναψε τον φάρον. Τότε είδα, ότι εύρισκόμεθα είς ένα 
άσκεπή διαδρομίσκον, ποΰ έσχημάτιζε μέ τόν τοίχον τής 
πόρτα; ένας άλλος τοίχος αδιέξοδον, δεξιά κι’ αριστερά. Ο 
σωφέρ Βιηυθύνθη σέ μιά μικρή πόρτα, φωτίζων τόν δρόμο 
μας καί τήν ήνοιξε. Έπεράσαμε καί εύρέθημεν είς άλλον 
διάδρομον, έπίσης στενόν, κάθετον πρός τόν πρώτον. Εί; 
τό βάθος ήτο μιά άλλη πορτίτσα. Τήν άνοίξομε καί εύρέ- 
θημεν είς ένα μικρόν δωμάτιον, σάν βυρωρεϊον, καί μέ 
άλλη πορτίτσα αριστερά. Τήν ήνοιξε καί αύτήν ό σωφέρ 
καί άντελήφθην ότι έβγήκαμε σέ περιβόλι. ΊΙΘέλα νά ίδώ 
πέρα, άλλ' οί τοίχοι τή; μάνδρας ήσαν υψηλοί. Τέλος μιά 
άλλη πόρτα μας ώδήγησεν είς ένα είδος αύλής Άριστερά 
διέκρινα ένα παράθυρο καί παρέχει μιά πόρτα. Τότε άντε
λήφθην, οτι τό μικρό εκείνο οίκοδόμν,μα εΰρίσκετο είς τό 
μέσον ενός μικρού λαβυρίνθου άπό διαδρόμους. Έσήχωσα 
τά μάτια, άλλ’ οί τοίχοι τής αύλής, όπως χαί τής μανΒρας 
καί τών διαδρόμων, οί εσωτερικοί ήσαν υψηλότεροι τών 
έξωτερικών.

Ό σωφέρ έν τω μεταξύ άνοιξε τήν πόρτα, άναψε μιά 
ήλεκτρική λάμπα καϊ ή Λολόττα μέ έσυρε μέσα :

— Μπορείς νά πηγαίνης έσύ' είπε τοΰ σωφέρ.
'Εκείνος ύπεκλίθη καί χάθηκε. ΊΙ Λολόττα έκλεισε τήν 

πόρτα, επέταξε τό καπέλλο της καί άνοιξε τή σορτίτα της. 
Έφάνηκε τότε μέ δλην της τήν γοητεία ή συλφίς.

Εϊμεθα είς ένα δωμάτιον πολυτελέστατα έπιπλωμένον. 
1’ιντώ, ταπέτα πλούσια, μιά σαίζ-λόγγ, φωτέϊγ, μπιμπλό, 
καδρα. Δίπλα άπό μιά άλλη πόρτα διέκρινα ένα είδος μπουν
τουάρ. Μιά αληθινή φωληά, μέ χλυδήν επιπλωμένη, ποΰ τό 
κάθε τι διήγειρε τόν ήΒονισμόν.

(Ή συνέχεια εΐς τί· προσεχές).

ΧΑΡΊΌΠΩΛΕΙΟΝ ΠΑΛΛΗ & ΚΟΊΖΙΑ
ΟΙΚΟΪ ΙΛΡΥΘΕΙΧ ΤΟ 1870

ΔΙΑΔΟΧΟΙ Α. ΠΑΛΛΗΣ και Σ*
Μεγάλαι Αποθήκαι χάρτου 'Ε<ς·ημερ(δοιν, Περιοδικών χαί πά«ης ηοιό- 
τητος. — Μεγάλαι άτιοΰήχαι είδών Γραφικής "Υλης. — Έργοοτάοια 
Καχαστίχων, Φακίλλων, Φωτογραφικών χαρτονίων κλχ. — Ί’μήμ· 
είδικον δια σφραγίδας έξ ίλαστικοΰ καί μετάλλου ώς καί δι'έπιγραφός 
διά ΰύρας.—ΆτμοκΙνητον Τυπογραφβΐον μέ 10 πκοτήρια.

« ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ — ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ·
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ΚΡΟΝΟΓΡΑΦΗ Μ Α

ΔΗΜΟΥ ΒΡΑΤΣΑΝΟΥ

Ο ΑΝΗΦΟΡΟΣ

Άνυπομονοΰσε τώρα πότε Οά εξημέρωνε, νά πάη οτό γρα- 
φεΐον της και νά τόν πάρη καί έκλεισε τά μάτια της διά νά 
κοιμηΟή. Ένόμιζε πώς έτσι Οά έπερνοΰσε γρηγορότερα ή 
μεγάλη νύκτα τοΰ Νοεμβρίου.

Και πράγματι, μόλις έξύπνησε κατά τάς όκτω, γρήγωρα - 
γρήγωρα έτουαλετταρίσΟηκε καί ευρέΟηκε άπό τίς έννέα παρά 
τέταρτον εϊς τήν καμπίναν της.

Μάτην όμως τόν έζήτηοε καί εϊς τό σπίτι καί εϊς τό γρα 
ψείον του κατ' έπανάληψιν. Τό τηλέφωνο έμενε βουβό και 
ή Μίτσα έξεσποΰοε πότε κατά τών αψύχων όργάνων καί 
πότε κατά τών γραμμών καί τοϋ Κέντρου.

Έως τό μεσημέρι ό Στέφος δέν έφάνηκε πουθενά. Είχε 
άπασχοληΟη είς συνεννοήσεις διά τό δάνειον μέ διαφόρου, 
παράγοντας τοϋ χρηματιστικοϋ κόσμου. Καί ή Μίτσα έκά- 
ύισε χωρίς όρεξιν τό μεσημέρι εΐς τό πρόγευμα καί άπε- 
ούρΟη είς τό δωμάτιον της, άποδίδουσα τήν άΟυμίαν της εΐς 
αδιαθεσίαν.

“Οταν έκλεισε τήν πόρτα της καί έπεσε εϊς ιό κρεββάτι 
της διά νά άναπαυΟή, ένοιωσε τά μάτια της νά βουρκώνουν.

Τί συνέβη; έσκέπτετο. Τί έγινε όλο τό πρωί: Γιατί 
αύτί; ή έξαφάνισις; Μήπως τάχα είχε θυμώσει; Μά γιατί; 
Δέν τοϋ είχε κάνει τίποτε. “Ισως όμως νά είχε καί δουλειά. 
Αύτό Οά τό εξακρίβωνε τό άπόγευμα.

ΈοκέφΟη λοιπόν νά πάη είς τήν Τράπεζαν άπό τάς δυό 
μισυ, διά νά έχη καιρόν έως τίς τρεις, ποΰ ήρχιζεν ή εργασία 
τό άπόγευμα.

Είδε λοιπόν τό ρολόι της καί ήτον δύο καί εϊκοσιπέντε. 
Άρπαξε τό καπέλλο της βιαοτικά καί έτρεξε είς τήν καμπίνα.

Ή πρώτη της δουλειά, μόλις έπέταξε τό καπέλλο της εϊς 
κάτι άνθη, ποϋεύρίσκοντο εϊς κάποιο τραπέζι, ήτον ν'άρπά- 
ξη τό στρόφαλον καί τό ακουστικόν καί νά ζητήση τό σπίτι 
τοϋ Στέφου.

Άκριβώς έκείνην τήν στιγμήν ό Στέφος ήτον είς τό καπνι
στήριου του καί εΐς τό βιολί του έξέχυνε μιά στενοχώρια τής 
ψυχής του, ανεξήγητη έντελώς.

Μόλις ήκουσε τό τηλέφωνον, καθώς ήτον όρθιος μέ τό βιολί 
στηριγμένο εϊς τό σαγόνι άπό κάτω, έμπρός εϊς τό άναλόγιόν, 
έτρεξε καί άπήντησε:

— Αύτί| είναι τάχα; έσκέφδη.
Καί ήτον αύτή. Τόν ηρώτηοε : Τί έγινεν όλο τό πρωί; Πώς 

είναι; "Αν Οά τήν έπαιρνε αύτός ; Τί κάνει τήν στιγμή αύτή;
— Περνώ τήν ώρα μου εϊς τό βιολί μου· είπε.

Ά, παίζετε βιολί; θά είσθε, βέβαια, καλόςέξεκιουτέρ.
— Αϊ, τσαγκρουνάω τίς χορδές κάπου · κάπου· άπήντησεν 

ό Στέφος.
— Μπορώ νά σάς άκούσω; ήρώτησεν ή Μίτσα.
Ό Στέφος άντί άπαντήσεως εύρήκε κάπου έκεϊ ενα σπα- 

γάκι, έδεσε βιαστικά τόν μικρόν μοχλόν του άκουοτικοϋ, διά 
νά μή τόν κράτη μέ τήν παλάμην, άφησε τό άκουοτικόν είς 
τό τραπεζάκι καί, πλησιάσας μέ τό βιολί του, ήρχισε νά παίζη.

Έπαιξε τήν «Ρεβερί» τοϋ Σοϋμαν. Τό δοξάρι του έγλυ- 
στροϋσε έπάνω εϊς τίς χορδές μέ μιά βελουδένια απαλότητα 
καί τό δργανον, ένόμιζε κανείς, πώς έπαιρνε κάτι άπό τήν 
ψυχή του καί τό έοκόρπιζεν εϊς τό διάστημα, έξαερούμενον 
είς πάθος καί πόνον.

Ή Μίτσα περιέπιπτε οέ μιά έκστασι. Σιγά-οιγά άφήκε τό 
κεφαλάκι της νά γείρη καί άκούμβησεν έπάνω εϊς τήν καρέ
κλα της, μέ τό άκουστικόν εϊς τό αύτί. Τά μελψδικά κύματα, 
ποΰ έξεχύνοντο άπό τό τύμπανον τοϋ τηλεφωνικού δέκτου, 
είσέδυον βαθειά εϊς τήν ψυχήν της καί έκεϊ κάθε μουσική 
φράσις, ποΰ άπέδιδε τό παθητικόν δργανον, έκανε νά ξυπνά 
τό πάθος καί ό πόνος.

Ένοιωθε τήν ψυχή της βαρειά, τήν καρδιά της νά σφίγγε
ται, κάτι νά τήν πνίγη, νά ουσπώνται τά χαρακτηριστικά της 
καί εϊς τό τέλος ύγράνθησαν ιά μάτια της- Ήρχισε νά κλαίη 
καί νά τής φεύγουν λυγμοί.

Έξαφνα ό Στέφος έσταμάτησε καί έπήρε τό άκουστικόν. 
Ή <ρεβερί*  είχε τελειώσει.

— Λοιπόν; ήρώτησε τήν Μίτσα. Πώς σάς έφάνηκε;
Άλλ’ έκείνη δέν μπορούσε νά μιλήση. Έπνίγετο μέσα είς
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τόν κλύδωνα τής ψυχής της καί οί λυγμοί της, σάν μούγκρι- 
σμα μανισμένου πελάου, τής κρατούσαν τή μιλιά καί τήν άφι- 
ναν νά βγαίνη άναρθρη.

— Κλαΐτε ; τής εΐπεν ό Στέφος. Αύτό Οά πή, οτι είσθε πολύ 
αισθηματική. Παίξετε κανένα δργανον ;

Ναί-.έκαμεν ή Μίτσα.
— Τί;

“Οργκ, άριιονιον είπε.
—Ά, τώρα καταλαβαίνω, εΐπεν έκεϊνος, γιατί παθαίνεσθε 

έτσι. Εχει μιά άλλη ιδιότητα τό δργκ, ανεξήγητη άλήθεια, 
καί άνοίγει τήν ψυχή σέ μιά μυστικοπάθεια καϊ ιά αΐσθή 
μαία, ποΰ είναι μέσα βαθειά κρυμμένα, σάν νά λυώνουν σιγά 
σιγά, σάν νά εξατμίζονται είς χίλια δυΰ άρώματα, ποΰ βαλ 
οαμώνουν τή μιλιά.

Ή Μίτσα τά είχε χαμένα μέ ιήν ποιητικήν του έκφραοι. 
Έσφιγγε τό άκουστικόν, οάν νά ήθελε νά είσπνεύση άπό τά 
αύτιά τήν έσσάνς έκείνην τής ψυχής του.

Άλλά δέν μπόρεσε νά άπολαύοη πολύ. Ή πόρτα έτριξε καί 
έγλύοτρησε ό ήλίθιος Ντιντής, φορτωμένος μιά πελώρια 
ανθοδέσμη, τήν όποιαν άπέθεσεν είς τήν ποδιά της μέ μιά 
ΰπόκλισι μενουέτου. Ή Μίτσα έφαίνετο οάν νά κοιμάται, 
δπως ήτο μέ τά μάτια μισόκλειστα.

— Τιέν! Ντέ φλέγ ά λά μπέλ ντορμάντε’ εΐπεν ό Ντιντής.
— Ευχαριστώ- είπε στεγνά - στεγνά ή Μίτσα.
— Ξέγετε άπό πού τά φέγνω αύτά; έπανέλαβεν ό ήλίθιος 

καί κατά φαντασίαν Δονζουανίσκος. Μόλις πήγαμε τό πγό- 
γευμα πηδάω στο ώτό, λέω τοΰ σωφέγ νά έλθη νά πεγιμένη 
έδώ καί τό σκάω γιά τήν Κηφισσιά. Φαίνεται δμως, οτι ό 
πεγβολάγης μας κάπου είχε πάει καί ή πόγτα ήτο κλειστή. 
Σκαγφαλώνω λοιπόν άπό τά κάγκελα καί νάμαι μέσ’ στη 
βίλλα μας. Είχα μιά χαγά ποΰ τάκοβα μόνος, μέ τά χέγια μου, 
γιά σάς, χαγιτωμένο μου άγιμάκι.

Ή Μίτσα δέν ήμποροΰσε νά συνέλθη άπό τήν έκστασιν καί 
έμεινεν έκεϊ, σέ ιιιά πόζα νωχελη καί μέ μιά έκφραοι ρεμβώ 
δη. Ό Ντιντής, μή γνωρίζων τί είχε προηγηθή, ένόμιζεν δτι 
τήν είχε σαγηνεύσει μέ τήν θέρμην του καί έπήρε θάρρος. 
"Αρπαξε λοιπόν άπό τά ολόδροσα λουλούδια μιά δέσμη καί 
τήν άκούμβησε είς τά όλόξανθα μαλλιά της. Τότε τό κεφα
λάκι της, λουλουδοοτεφανωμένο, ήτον αληθινό κάδρο. Ό 
Ντιντής δέν έκρατήθηκε. Τής έπιασε τό κεφάλι και έσκυψε 
νά τήν φιλήση. -·

—Ώγαία μου ξανθοΰλα· έλεγε.
Άλλ’ ή Μίτσα, δταν ήσθάνθη τά χέρια του εϊς τούς κροτά

φους της, ένόμισεν δτι τήν έσφιγγε μιά μέγγενη. Συνήλθε λοι
πόν άκαριαίως καί έτινάχθη όρθή.

Μέ συγχωρεϊτε, Κύριε Γενικέ Έπιθεωρητά· είπε. Νομί 
ζω, οτι αύτό δέν υπάγεται είς τά καθήκοντά μου.

— Μήν άνακατεύετε τά ύπηγειιιακά, Μίτσα- είπε. Έγώ ποτέ 
δέν σάς ένόμισα γιά υπάλληλόν μας. Αίσθάνθηκα γιά σάς κάτι 
άλλο . .. κάτι ποΰ δέν μέ άφίνει νά ησυχάσω ...

Τήν ντεκλαρασιόν αύτή τοϋ τήν έκοψε μέ τό μαχαίρι 
ή Μιτσα.

Λυπούμαι πολύ, Κύριε Γενικέ Έπιθεωρητά- τοΰ είπε. 
Επιτρέψατε μου νά σάς υπενθυμίσω, ότι μάς χωρίζει μεγάλη 
άπόστασις ...

Ό έγως, Δεσποινίς, εΐπεν ό Ντιντής διακόπτων αύτήν, 
συντομεύει τάς άποστάσεις. Απέναντι σας δέν είναι αύτήν 
τήν στιγμήν ό Γενικός Έπιθεωγητής τής Τγαπέζης. Ούτε 
σείς ή τηλεφωνήτγιά μας. Νά ξέγετε, δτι έχετε άπέναντι σας 
ένα άφωσιωμένον φ,ίλον, έτοιμον είς πάσαν θυσίαν οίασδή- 
ποτέ «ρύσεως. (Ή αυνλχίια etc χύ Λ^οβχίς).

ςτου ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΔΙΟΥ II (ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΣΤΑΥΛΟΝ)1 Κουστούμια Σκωτσέζικα ανδρικά χει

μερινά. Κασμίρια δλων των νεωτέρων 
είδ&ν και χρωματισμών κ.λ.π.

Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ
Έβράδυαζε Ή βροχή πότε αραιή καί πότε πυκνή έπλσ- 

ιάγιζε έπάνω είς τό αντίσκηνό μας, άπό ιήν στέγην τοϋ 
όποιου εοταζι μευα καί μάς έβρεχε. Συγχρόνως κάτω άπό τό 
αντίσκηνο, τοΰ όποιου τό έδαφος είχαμε στρώσει μέ άφθονο 
στρώμα πουρναριών έσχηματίζοντο μικρά ρυάκια. Έτσι δεξιά 
καί άριστερά άπό πάνω ή άπό κάτω μάς περιέβαλε τό νερό. 
Ή ιστορία αύτή ήτο πολύ συνηθισμένη. Είς τά Πέντε Πη
γάδια, όπου είμαστε καταυλισμένοι τόν ’Οκτώβριον τοΰ 1912, 
ή βροχή δέν είχε παύοει ούτε ιιιά ήμέρα. Τό πρωί παρετασ- 
οόμεθα γιά τό προσκλητήριο με βροχή, μάς έμοίραζαν ύστερα 
ιό συσσίτιο μέ βροχή, έτρώγαμεν [ουνοδευόμενοι άπό τή 
νανουριστική μουσική της, έκοιμωμαστε τό βράδυ ένφ έκτυ- 
πούσε έπάνω οτό άντίσκηνό μας πότε δυνατώτερη και ποτέ 
ήρεμη καί απαλή. Τής πρώτες ήμέρες έφοβηθήκαμε, οτι δλοι 
θό έκρυολογούσαμε καί ϊσως ίσιος θά έ τινάζαμε τά πέταλα 
χωρίς νά ρίξουμε ντουφεκιά. Σιγά-σιγά όμως έσυνηθίοαμε. 
Καί ή βροχή μάς διεσκέδαζε.

Τήν έδεχόμεθα οάν κάτι μοιραϊον, πού δέν ήμπορεϊ κανείς 
νά άποφύγη καί πού τούναντίον πρέπει νά έχη τό θάρρος 
νά τό άντιμετωπίζη. "Ετσι καί τό απόγευμα έκεΐνο τής 27ης 
'Οκτωβρίου- Αφού έκάμαμε μιά βόλτα στήν αγορά — άγορά 
έλέγαμε δυό - τρεις σκηνές όπου διάφοροι πωληταί έπωλοΰ- 
σαν φαγώσιμα — έκαθήσαμε μέσα στό αντίσκηνο καί άφοϋ 
έκοκαλίσαμε τό γενναϊον γεΰμα μας, άποτελούμενον άπό 
κουραμάναν καί ρέγκαν, έφιλοσοφούσαμεν διά τήν ζωήν καί 
διά τόν πόλεμον. Είς τό αντίσκηνο έμείναμε τέοσαρες άν
θρωποι οπωσδήποτε μορφωμένοι, τούς όποιους ό πολεμικός 
ενθουσιασμός είχε παρασύρει καί οί όποιοι από τάς Αθή
νας, εύρέθησαν είς τά Πέντε Πηγάδια

Έη ιλοσοφούοαμε, λοιπόν, για τήν ζωή μας ιδίως, ή όποια 
αύριο ήμποροΰσε νά κοπή σάν τό λουλούδι, ποΰ τό κόβει καί 
τό ρίχνει κάτω ή μανία τοϋ άνέμου. Κανείς μας, βέβαια, δέν 
ήμποροΰσε νά υποστήριξή μέ βασιμότητα, οτι θά έγύριζε στάς 
Αθήνας, σέ μιά ζωή δηλαδή, ποϋ μάς έφαίνετο τώρα πολύ 
μακρυά, οάν ένα είδος ξεχασμένου παραμυθιού. Έν τούτοις 
δέν μάς έμελλε πώς θά ξημέρωνε ή αΰριον καί άν μάς εΰρισκε 
μέ τά μάτια ανοιχτά. Καί τόση ήταν ή αδιαφορία μας γιά τή 
ζωή, ώστε μ' δλον εκείνον τόν χαλασμόν, πού έγίνετο γύρω 
μας, αρχίσαμε ιό τραγούδι μετά τή φιλοσοφία.

Έβράδυασε. Ό κάμπος τών Πέντε ΓΙηγαδιών έξετείνετο 
μπροστά μας απέραντος. Τά δεξιά μας καί άριστερά μας 
βουνά έχάνοντο σιγά σιγά μέσα είς τό σκοτάδι. Ή βροχή 
αραιώθηκε οπωσδήποτε και έμπρός στά αντίσκηνα τού τάγ
ματός μας αναπηδούσαν δειλά - δειλά ή φωτιές, ή μόνη 
παρηγορία μας. Άπό τήν άγορά ήρχετο μιά βοή σιγανή οτήν 
άρχή, δυνατώτερη κατόπι. Έπεταχτήκαμε δλοι έξω άπό τό 
άντίσκηνό. Τί συνέβαινε, Οί φαντάροι ερχόντουσαν τρεχάτοι, 
χοροπηδούντες καί άλαλάζοντες.

— Τί συμβαίνει παιδιά ; έρωτήσαμε.
Ή Θεσσαλονίκη, ή Θεσσαλονίκη! Ζήτωωω

— Τί ή Θεσσαλονίκη ;
— Έπηραμε τή Θεσσαλονίκη 1 Ζήτωωωω !
— Βρέ μιλάτε καλά I
— Ήρθε τώρα τηλεγράφημα στό συνταγματάρχη.
— Ζήτωωωωω I
Ό κάμπος τών Πέντε Πηγαδιών οί λοφίσκοι καί αΐ χα- 

ράδραι τών όποιων ήσαν κατειλημμένοι άπό τό σύνταγμά 
μας έβούϊζαν άπό τής ζητωκραυγές. Καί σέ μιά στιγμή, 
ένφ τώρα ή βροχή είχε πάλι δυναμώσει, τριακόσιοι φαντά
ροι, δλοι τού λόχου μας, έπιαστήκαμε άπό τά χέρια καϊ γύρω 
άπό τής μισοσβυμένες φωτιές έτραγουδούοαμε χορεύοντες, 
χοροπηδούντες μάλλον, άψηφούντες τήν βροχή καί τό βρα- 
δυνύ κρΰο. “Οταν έκουρασθηκαμείέχωθήκαμε δλοι στά αντί
σκηνά μας. Καί γλυκός, γλυκός ό ύπνος έπεφτε στά βλέφαρά 
μας. Ά! ήμπορώ νά βεβαιώσω πώς ποτέ δέν έκοιμηθήκαμε 
γλυκύτερα, ένφ δεξιά, άριοτερά, άπό πάνω, άπό κάτω μάς 
περιέβαλεν ή βροχή. αθ. τρτγ.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
Ή . Τρισήγενη,, εΐς τό Δημοτικόν

Τήν προσεχή Παρασκευήν 4 Νοεμβρίου, μία πρώτης 
τάξεως καλλιτεχνική έσπερίς εϊς τό δημοτικόν θέατρον. 
Ή κ. Ζηνοβία ίίαρασκευοπούλου,μία πραγματική καλλιτέ- 
χνις άπό τους μύστας τής "Ελληνικής σκηνής, δίδει τήν 
τιμητικήν της ύπό τήν υψηλήν προστασίαν τής Α. Μεγα- 
λειότητος τοΰ Βασιλέως, μέ τό μοναδικόν θεατρικόν έργον 

τού λ ΙΙαλαμά. τήν «Τρισεύγενηο. Τό 'Αθηναϊκόν κοινόν 
τό όποιον εσχε πολλάς ευκαιρίας νά θαυμάση τό τάλαντον 
τής κ. Ιίαρασκευοπούλου, άναμφιδόλως θά π/.ημμυρήση τό 
θέατρον διά νά τήν χειροκρότηση άκόμη μίαν φοράν είς τόν 
δυσκολον.ίσον καί μεγάλον ρόλον τής «Τρισεύγενης». ,θ.φ

•

Είνε ώρισμένον νά εϊσπράττηται φόρος 10 % έπί τών
- · ’ ' ' 2 - »........ ....... ·λ·>ί- παρά

είσι- 

μιάς 

1,25

Ό φόρος τών δημοσίων δεαμάτων 

Κάρα Εισαγγελεΰ,

Έφιστώμεν τήν προσοχήν σας έπι καθαρας ληστείας δια- 
πραττομένης έντός τής πρωτευούσης και εϊς τά κεντρικότερα 
σημεία αύτής ύπό τών φορατζήδων τών δημοσίων θεαμά
των. ι:’._ λγ-γ.:. ‘'.,'. ,;
εισιτηρίων τών δημοσίων έν γίνει θεαμάτων. Άλλά, 
πάντα κανόνα, είσπράττεται από τά δημοσιογραφικά 
τήρια τών θεάτρων φόρος 65 λεπτών έπί εισιτηρίων 
ή δύο δραχμών καί 65 λεπτών έπίσης έπί εισιτηρίων 
τών κινηματογράφων. Και ή ληστεία τοιουτοτρόπως δια- 
πραττεται διπλή Διότι, ένώ αφ’ ένός είσπράττεται φόρος 
ίθ, 50 καί 60% άντί «0%, άφ' έτέρου είσπράττεται ούτος 
έπί εισιτηρίων τών όποιων τό αντίτιμον δέν κατεδλήθη είς 
τό ταμεϊον τοϋ θεάτρου διότι, ώς γνωρίζετε, τά δημοσιο
γραφικά εισιτήρια δίδονται δωρεάν

Έκτείνατε τήν χεΐρα τής Δικαιοσύνης, κύριε Είσαγγελεϋ. 
έπί τών φορατζήδων. Φοβούμεθα πολύ δτι Οιαπράττεται 
συμπαιγνία μεταξύ φορατζήδων καί ταμιών τών θεάτρων, 
είς τήν συμπαιγνίαν δέ αύτήν φοβούμεθα άκόμη, δτι είνε 
άναυεμιγμένοι καί οί θεατρώναι. Είμεθα δέ πρόθυμοι νά 
άναφέρωμεν και ονόματα καί νά έπιδώσωμεν έν ανάγκη 
καί τακτικήν μηνυσιν. έκθέτοντες έν πλάτει τά όργια τά 
διαπραττόμενα ύπό τών θεατρωνών.

*
Η ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ

Οσες φορές μοΰ έτυχε 
>·ά ίδώ καϊ γιο άφριομένα 

τά κύματα νά σκάζουνε, 

τά ρώτησα για οώ’β-

Κ" είπα οέ κ«ά τό κύματα 
τ' άφράτα, νά μον ποΰνε 

άν τά χιονάτα κάλλη οου 
ετύχανε νά Ιδοΰνε.

Καί πώς έοταματήοανι

και κείνα στη δωριά σον 

καί τόν άφρό τους δίρμανε 

ή φλογερή ματιά σον.

Κ είπα καί γώ, άν οτό νερό, 

ποΰ ή κάδε φλόγα ο/Ιενει 

άνιϊ ή ματιά οου νά σβυοδή, 

τή δάλαοοα δερμαϊνει

Καϊ κειά, κρυφά μοΰ είπανε Ιίώςδάοβυοδήοτάοπλάγχναμου 

πώς ο' έρημο ακρογιάλι ή δέρμη τής καρδιά σου
μιά μέρα σ' είδαν κ' έλουζες άφοΰ άνάφτει τό νερό

τά κάτασπρα οου κάλλη. η φλόγα τής ματιάς οου.

Ζάκυνθος. λγγϊαοχ ΖΑΛΟντΖΗΧ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΙ
Μια πρωτότυπος δσον καί πρακτική ιδέα τής Α. Μ. τής 

Βασιλίσσης πρόκειται νά πραγματοποιηθή κατά τόν προσεχή 
μήνα. Εϊς τήν μεγάλην αίθουσαν τής Αρχαιολογικής σχο
λής, Οά λειτουργήση άνωτέρα σχολή κοινωνικών καί πολι
τικών επιστημών, διά τάς κυρίας καί δεσποινίδας. Εϊς αύτήν 
θά διδάξουν ό κ. Γουναράκης καθηγητής τοΰ Πανεπιστη
μίου. Πολιτικήν Οικονομίαν, ό κ. Ζησίου 'ιστορίαν τών 
γραμμάτων καί γραμματολογίαν, ό κ. Λαμπαδάριος ύγιει- 
νήν, ό κ. Έξαρχόπουλος καθηγητής τοϋ Πανεπιστημίου, 
παιδαγωγικήν, ό κ. Κεραμόπουλος άρχαιολογίαν καί ή κυ
ρία Λογοθετοπούλου πολιτικήν οικονομίαν καί οΐκοκυρικήν.

Η ΜΟΔΑ Ί9Ί6
ΧΙΤΟΥ

ΣΠΥΡΟΠΟΥΑΟΥ
ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΣΙΣ
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Ο ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΣ. — Δέν βίναι μόνον ή άΜβλευδέρωσις τής χόλεως ύπό τοϋ Έστβμμένου Στρατάρχου, πού ουνδέβι τήν 'Ελληνικήν δυναστείαν μέ τήν 
Μακεδονικήν πρωτεύουσαν, ήτις προχθές έώρτασβ τήν τβτάρτην έπίτβιον τής άπελευθερωσεώς της. ‘Υπάρχουν άκόμη δεσμοί Ιερό,τεροι και άγιώτεοοι 
Είναι τό χυνιν αίμα τοϋ Εύνομάρτυρος άρχηγού τής Δυναστβίας, τό όποίον έχυύη έπΐ τών χωμάτων τής άπελευ-Ο»ρωΰείσης 'Ελληνικής μεγαλοπό- 
λβως. Η είρωνεία τής τύχης ήύέλησβ νά οτεφανωϋή έφέτος ό τάωος τοϋ Έύνομάρτυρος άπό τόν κ. Βενιζίλον και τούς ίπαναστότας τον. Αλλ’ εΐς 
τήν μνήμνν τών Ελλήνων μένει το γεγονός καί δταν κατ’ έτος θά άναπέμπωντοι βύχαί πρός τρν *Υψιστον  διά τό χαρμόουνον γεγονός, τό ‘Ελληνι 
κον μάτι δέν θά λησμονή νά χύνη καί Ενα δάκρυ ·1ς μνήμην Έκβίνου, ποΰ συνέδβσβ τόσον ατενώς τό όνομά Του με τήν άτελευάερωθεΐσαν πόλιν.

ίι'κί-^ασδίί-Η**ΤΛ,Α *_4Π°ΐά* έκείνας, κατά τάς όποιας έβασίλευεν ή φρενίτις τοϋ ένβουοιασμοΰ el? δλα? τάς Έλλη-
Τας ήμέρας έκείνας καά ας ό Διάδοχος τότε, Βασιλεύς Στρατηλάτης, έδρεπε τάς δάφνας τής δόξης ; Ή εϊκών τόν παριστάνει έξωΰΛ 

τής Θεσσαλονίκης με τό ΕχιτβλεΙον Τσυ, όμιλοΰντα μέ Μακεδόνος χωρικούς.
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Μ·Α ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΟΣ ΣΚΗΝΗ. - θά μείνη άλησμόνητος etc χάντας ή γεμάτη 
άπό Ιερόν συγκίνησιν καί άπό παλμούς πατριωτικής χαράς σκηνη αύτη 
παθ’ ήν δ Στρατηλάτης Διάδοχος, μέ τόν άείμνηστον πατέρα Του, έφιπποι 
«Ισήρχοντο είς τήν Θεσσαλονίκην προηγούμενοι τών πριγκήπων, τοϋ Exl- 
«λείου τοϋ στρατοΰ καί τοΰ ’Επιτελείου τών ύπασπιστών καί άκολονΟούντων 
ιών άχελευδερωτών στρατιωτών. Ή βροχή έρραινβ μέ τάς σταγόνας της 
τούς εισερχομένου? «ριαμβευτικώς άπελευϋερωτάς καί τά πλή&η τών κατοί
κων ϋπεδέχοντο μέ ζητωκραυγής, έξερχομένας άπό τά βάδη τών άγαλλομενων 

καρδιών των καί μέ φρενητιώδη χειροκροτήματα.

ΚΑΙ ΟΙ ΪΓΡΑΤΙΟΤΑΙ.—Καί έπειτα άπό τήν δριαμβευτικην αύτην είσο
δον, ό απελευθερωτής στρατός είσήρχετο ύπό τάς τρελλάς έπευφημίας, 
τάς μανιώδεις ζητωκραυγάς, τά αγκαλιάσματα και τήν άλλαγήν αδελ
φικών άσπαομών, διά τής όδοΰ Έγνατίας είς τήν πόλιν, ραινόμενος 
μέ άνθη καί μέ μϋρα άπό γυναίκας καί παιδία έκ τών οικιών, ανε

ξαρτήτως θρησκείας καί φυλής.



ΑΛΚΒΑΝΔΡΟΥ AOVMA
Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΜΑΡΓΚΏ

# ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠ’ ΟΛΑ *

— t)<» υπάγω, δέοποινις άφοΰ επιδοκιμάζετε τό 
διάβημα αυτό.

—Έγώ, είπεν ή Αικατερίνη, έγώ . . . κανένα διά
βημα δέν επιδοκιμάζω... μά ποιός είναι: . . Διώ-
ξετέ τον . . . διώξετε τον . .

Ό Ερρίκος έκαμεν ένα βήμα προς ιήν θΰραν διά 
νά έκτελέση τήν διαταγήν ιής Αικατερίνης, αλλά'κατα 
τήν αυτήν στιγμήν, ιό παραπέτασμα άνυψώθτ) κα'ι ή 
δέσποινα τοΰ Σώβ έδειξε τήν ξανθήν κεφαλήν ιης.

Δέσποινα, είπεν, είναι <> Ρενέ, ύ μυροπώλης πού 
προοεκαλέοατε.

‘Η Αικατερίνη έρριξε βλέμμα ταχύ ώς αστραπήν 
έπί τοΰ Ερρίκου τής Ναβάρρας.

‘Ο νεαρός πρίγκηψ έκοκκίνηοεν ελαφρά καί έπειτα 
έκιτρίνισε φρικωδώς, εϊς τό άκουσμα τοΰ όνόματυς 
τοΰ δολοφόνου τοΰ πατρός του. Αϊσθάνθηκεν, ότι ιό 
πρόσωπον του έπρόδιδε τήν ταραχήν του και δι’ αυτό 
έσπευσε νά σιηριχθή έπϊ τοΰ διαφράγματος τοϋ πα
ραθύρου.

Τήν στιγμήν αύτην δύο νέα πρόσωπα εϊσήλθον 
υ Ρενέ κα'ι ή πρωτότοκος άδελφή τής Μαργαρίτας, 
ή δούκισσα τής Λωρραίνης Κλαυδία. Εις τήν είσοδον 
τών δύο προσώπων αύτών ή Αικατερίνη έστράφη:

— Κόρη μου, είπε πρός τήν Μαργαρίταν, μπορείς 
ν’ άποσυρθής εις τόν κοιτώνα σου. Καί σείς παιδί 
μου Ερρίκε, ήμπορεΐτε νά φύγετε καί νά πάτε στήν 
πόλιν νά διασκεδάσετε.

Ή Μαργαρίτα σηκώθηκε καί ό Ερρίκος έστράφη 
κατά τό ήμισυ.

Ή κόμησσα Κλαυδία άρπαξεν ευθύς τό χέρι τής 
Μαργαρίτας καί τής είπε χαμηλοφώνως:

— Άδελφή μου, σέ έξορκίζω εις τό δνομα τοΰ δου
κός τοΰ Γκύζ, ποΰ σέ σώζει, δπως τόν έσωσες κι’έσύ, 
μή βΥΪ|ζ άπ’ έδώ καί μή πηγαίνης, πρό πάντων, εϊς 
τόν κοιτώνά σου.

— Έ! τί λέγεις αύτοΰ, Κλαυδία; ρώτησεν ή Αικα
τερίνη, στραφεΐσα.

— Τίποτε, μητέρα.
— Ναί, άλλά μίλησες σιγά μέ τήν Μαργαρίταν.
— Γιά νά τής ευχηθώ τήν καλήν νύκτα καί νά τής 

πώ μερικά έκ μέρους τής δουκίσσης τοΰ Νεβέρ.
‘Η Αικατερίνη παρετήρησε τάς δύο γυναίκας μέ 

ύποπτον βλέμμα καί κατόπιν, συσπώσα τάς όφρΰς:
—“Ελα έδώ, Κλαυδία, είπε.
Ή Κλαυδία ύπήκουσε καί ή Αικατερίνη πήρε τό 

X*V ‘ ξήί
— Ι’ί τής είπες, αδιάκριτη ; ψιθύρισε, ένφ τής έσφιξε 

τό χέρι τόσο δυνατά, ποΰ τήν έκαμε νά φωνάξη άπό 
τόν πόνον.

— Κυρία, είπε πρός τήν σύζυγόν του ό Ερρίκος, 
ό όποιος παρηκολούθησεν δσα μεταξύ αύτής, τής 
Κλαυδίας καί τής βασιλομήτορος ελέχθησαν, κυρία, 
θά μοΰ κάμετε τήν τιμήν νά άσπασθώ τό χέρι σας;

Ή Μαργαρίτα τοΰ έτεινε τό χέρι, τό όποιον έτρεμε.
— Τί σάς ρώτησε; ψιθύρισεν ό Ερρίκος, ένφ φι

λούσε τό χέρι.
— Νά μή φύγω άπ’έδώ. Γιά ιό δνομα τοΰ Θεού 

μή φύγετε ούτε σεΐς.
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Ήτο αστραπή, άλλ’ εϊς τό φώς τής αστραπής αύτής 

όσο ταχεία καί άν ήτο, ό Ερρίκος έμάντευσεν όλό
κληρον συνωμοσίαν.

— Δέν είναι αύτό μόνον, πρυσέθεσεν ή Μαργαρίτα 
Ιδού καί μιά έπιστολή, τήν οποίαν έφερι ν ένας Προ
βηγκιανός εύπατρίδης.

Ό κύριος Δελαμόλ;
— Ναί.
— Ευχαριστώ, είπεν ό “Ερρίκος καί έκρυψε τήν 

έπιστολήν εις τόν υπενδύτην ιου. Ιίλησιάσας δέ ιόν 
μυροπώλην, έθεσε ιό χέρι έπί τοΰ ώμου του καί 
ιόν ρώτησε:

— 11ώς πηγαίνουν αί έργασίαι;
—’Αρκετά καλά, Μεγαλειότατε.
— Τό πιστεύω, είπεν ό ‘Ερρίκος. “Οταν είναι κα

νείς προμηθευτής όλων τών εστεμμένων ιής Γαλλίας 
καί τοΰ έξωτερικοΰ.

Έκτος τοΰ βασιλέως τής Ναβάρρας, άπήντησεν 
άναιδώς ό μυροπώλης.

Διάβολε, είπεν ό Ερρίκος- έχετε δίκαιον, άλή 
θεία. Καί δμως ή πτωχή μου μητέρα ήτο πελάτίς οας 
καί σάς έσύστησε σ’ έμένα, δταν άπέθανε. Ελάτε 
αΰριον ή μεθαύριον νά μοΰ φέρετε τά καλλίτερα 
μΰρά σας.

— Καί· θά τύχης καλής αμοιβής, προσέθεσεν ή Αι
κατερίνη, διότι λέγουν...

—"Ο,τι έχω λεπτόν βαλάντιον ... είπεν ό ‘Ερρίκος. 
Άλλά ποιός σάς τά είπεν αυτά; μήπως ή Μαργκώ;

—“Οχι, παιδί μου ή δούκισσα τοΰ Σώβ.
Τήν στιγμήν αύτήν ή δούκισσα τής Λωρραίνης, ή 

όποία μέ δσας προσπάθειας κατέβαλε δέν’μπορούσε 
νά κρατηθή, έξερράγη εϊς λυγμούς.

Ό Ερρίκος ούτε έστράφη κάν.
—Άδελφή μου, φώναξεν ή Μαργαρίτα, τί έχε.ς;
— Τίποτα, είπεν ή Αικατερίνη, τεθεϊσα μεταξύ των 

δύο γυναικών τίποτε. “Εχει τόν νευρικόν πυρετόν, τόν 
οποίον τής έσύστησεν ό Μαζίλης νά θεραπεύη μέ 
αρώματα.

Καί άρπάσασα τόν βραχίονα τής πρωτοτόκου θυ- 
γατρός της, τόν έσφιξε μέ μεγαλειτέραν δύναμιν. 
“Επειτα, στραφεΐσα πρός τήν Μαργαρίταν, τής είπε:

—“Ε! Μαργκώ, δέν ιϊκουσες ποΰ σοΰ είπα νά πφς 
νά κοιμηθής; “Αν δέν αρκεί αύτό σέ διατάσσω.

— Συγχωρήστέ με, μητέρα, είπεν ή Μαργαρίτα, 
τρέμουσα καί κατακίτρινη. Εύχομαι είς τήν Ύμετέραν 
Μεγαλειότητα καλέ] νύκτα.

— Καί έλπίζω, δτι ή ευχή σου θά εϊσακουσθή. 
Καλή νύκτα, καλή νύκτα! (·η owq™ είς τδ ««οο·^).

Καπέλλα, ύποκάμισσα
Λαιμοδέτες, Κολλάρα, Υποδήματα

καί δλα τά ανδρικά είδη

ειχ τον ΚΟΣΜΟΝ,,
ΟΔΟ» ΧΤΑΛΙΟΤ 31;

Η ΑΓΓΛΙΑ ΛΕΝ ΕΧΕΙ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΑΣ
Επιστολή έκ Λονδίνου πρός τήν «Έζυψιαν Γχαζέι· 

γραφείσα πρό μηνάς έλεγεν, οτι έ, Αγγλική Κυβέρνησις 
σκοπεύει νά^διατάξγ. τό κλείσιμον τών καταστημάτων τοΰ 
Λονδίνου άπό τής ίβδόμης εσπερινής καί ένωρίτερον άχόμη 
εάν είναι δυνατόν, έκτός τοΰ Σαββάτου, οπότε Θά μένουν 
ανοιχτά μέχρι τής έννάτης. Ώς λόγος διά τό τόσον επι
βλαβές είς τόν εμπορικόν κόσμον μέτρον τοΰτο, έφέρετΟ ή 
ελλειψις ανθράκων καί μάλιστα, άφοΰ τό παοελθόν έτος ή 
εφαρμογή τοΰ αύτοΰ μέτρου άπέδειξεν, οτι αρκετά σημαν
τική οικονομία ανθράκων προκύπτει διά τοΰ περιορισμού 
τοΰ φωτός και τής Θερμάνσεως. Κατά δεύτερον λόγον επειτα 
έρχεται ή σβέσις τών φώτων, ώς προφυλαχτικόν μέτρον 
εναντίον τών επιδρομών τών Ζέππελιν κατά τοΰ Λονδίνου

Καί γεννάται τώρα τό ερώτημα "Ελλειψις άνθράχων είς 
ιήν κατ’ έξοχήν γαιανθρακοπαραγωγον χώραν "ΛρΘρον 
τής «Μόρνιγκ ίίόστ» δίδει τήν λύσιν τοΰ αινίγματος. II 
Αγγλική έφημιρίς έξαχριβώνει, ότι ή έζόρυξις τών ανθρά

κων έν Άγγλίφ είναι κατά τόν πόλεμον ανεπαρκής. Κατά 
τό τελευταΐον ειρηνικόν έτος ή παραγωγή γαιανθράκων έν 
Αγγλία άνήλθεν εϊς 278 Εκατομμύρια τόννους, ένω σήμε
ρον μόλις 255 εκατομμύρια τόννοι έξορύσσονται έτησίως. 
Ένω δέ ή έξαγωγή άνήρχετο πριν είς 98 κατομ. τόννους, 
σήμερον κατήλθεν είς 54 χατομμύρια τόννους, σημειωτέου 
δέ, οτι αί έσωτερικαί άνάγχαι ηύξησαν νΰν είς 200 έκατ. 
τόννους. “Οταν δέ, ή μέν παραγωγή ήτο μικρότερα, αί δέ 
άνάγχαι τής χαταναλώσεως μεγαλείτεραι, έπρεπε νά αφε- 
Θώσιν αί ξέναι άγοραί, αϊτινες έτροφοδοτοΰντο μέχρι σήμε
ρον, παρατηρεί ή ’Αγγλική έφημερίς. Καί έάν κατά τόν 
προσεχή μήνα δέν έπέλθη σημαντική παραγωγική αύξησις. 
Θά μείνη, οχι μόνον έλάχιστον περίσσευμα άνθράκων διά 
τάς ξένας χώρας, άλλά καί διά τάς εντοπίους βιομηχανικάς 
καί οίκιακάς άνάγκας, εξαιρέσει τών πολεμικών άναγκών. 
δέν Θά ύπάρχη έπάρχεια. Ή τοιαύτη σημερινή έξέλιξις Θά 
ήδύνατο νά φέρη είς άποτέλεσμα, τοιοΰτον, ώστε νά μή 
περισσεύουν διά τήν κυρίως έξαγωγήν γαιανθράκων είς τά 
ουδέτερα κράτη, παρά μόνον ελάχιστοι ποσότητες. Γεγονός 
είναι, δτι ήδη άκούονται έκ Γαλλίας χαί Ιταλίας κραυγαί 
άνάγκης περισσοτέρων άνθράκων. Ι’εγονός είναι έπίσης, οτι 
ή τελευταία οικονομολογική συνεννόησις, μεταξύ Ελβετίας 
καί Γερμανίας έπήλθε κατά μέγα μέρος διά τής έξασφαλί- 
σεως τακτικής χα'Ρέπαρχοΰς παροχής ανθράκων έκ μέρους 
τής Γερμανίας είς τήν πρώτην

*
ΤΙ ΩΦΕΛΕΙΤΑΙ Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ

Άπό στατιστικήν δημοσιευθεϊσαν πρό τίνος παραλαμβά- 
νομεν τούς κάτωθι χαρακτηριστικούς άοιθμούς περί τής 
κινήσεως τοΰ ’Αμερικανικού έμπορίου κατά τό ταμιευτικόν 
έτος 1915—<6, τό όποιον εκλεισε τόν παρελθόντα Ιούνιον. 
Ή δλη έμποριχή κίνησις άνήλθεν εϊς τό ποσόν τών 6 ι/2 
δισεκατομμυρίων δολλαρίων ! Έκ τούτων τό μέν έξαγωγι- 
κόν έμπόριον άντεπροσωπευε τό ποσόν τών 4,334,000,000. 
ϋπερβαϊνον κατά 2 */ 2 δισεκατομμύρια τάς εισπράξεις τοΰ 
1915 καί κατά 2 τάς εισπράξεις τοΰ 1914. Τό εισαγωγι
κόν έμπόριον άνήλβεν εις τό ποσόν τών 2,190,000,000 δολ
λαρίων, ύπερβαίνον κατά 524,000,000 δολλάρια τό άντί- 
στοιχον τοΰ 1915 καί κατά 4,760,000,000 τό άντίστοιχον 
τοΰ 1914. Τό έκ 2,136,000,000 δολλαρίων πλεόνασμα τής

Costumes - Tailleur

γτου ΑΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΝΑΝΤΙ TQN ΒΑΣ. ΙΤΑΥΛΩΝ (ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ II)

Gabardines, serges, eponges, tyssors,coutils, 
χειμερινά ύφάσματα είς δλα τά νέα χρώματα. 

έςαγωγής έναντι τής εισαγωγής, έδιπλασιασθη μέν απέναντι 
τοΰ 191:·, έτετραπλασιάσθη δέ άπέναντι τοΰ 1914

*
ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΙΙοία είναι ή σχηματισθεΐσα έν Αμερική γνώμη πιρ'ι 
τών ύπό τής Άντάντ έπί τής Ελλάδος έξασκουμένοιν πιέ
σεων, άποδεικνύει κύριον άρβρον τής έφημερίδος εΒόρλδ» 
τό όποιον μεταξύ άλλων λέγει:

Τί δύνανται νά πράξουν άπέναντι τών μικρών λαών οί 
αύτόκλητοι ύπερασπισταί των, άποοεικνύεται άπό τήν δια
γωγήν τών συμμάχων, άπέναντι τής Ελλάδος. Κατέ- 
λαβον τόν στόλον της, τά παραλιακά αμυντικά της φρούρια 
καί τήν ζυριωτέραν σιδηροδρομικήν της γραμμήν. Άλλ’ ή 
Άντάντ, διά νά ύποτάξη την Ελλάδα, δέν είχε καμμίαν 
άνάγκην νά κάμγ( χρήσιν οπλών χαί πυρσών. 0ύχ’ ήττον 
όμως, κατέστρεψε τήν ανεξαρτησίαν της. Καί αί συνόήκαι. 
αϊτινες ήγγυώντο ταύτην, παρεβιάσθησαν άπεινώς.

ΟΙ ΓΑΛΛΟΙ ΑΘΑΝΑΤΟΙ
’<» Γάλλος Ακαδημαϊκός Έμίλ Φαγκέ, ό όποιος άπέθανε 

πρό τίνος, ητο οχι μόνον κριτικός άπό τούς πλέον δικαίους 
καί αυστηρούς, αλλά ήτο δΓ δλους καί ό Θείος, ό μαιτρ, t 
όδηγός, πρός τόν όποιον άπευθύνετο κανείς μέ δλην του τήν 
εμπιστοσύνην ’Ολοι ίσοι έδιάβαζαν τόν ήξεραν. Μέ τήν 
ευκαιρίαν αύτήν προσθέτομεν, οτι οί Γάλλοι Ακαδημαϊκοί 
δέν ευρίσκουν άντικαταστάτας τών δύο χηρευουσών εδρών 
τής Ακαδημίας, έκ τοΰ Θανάτου τοΰ Φαγκέ καί τού Λι- 
μαίτρ. Καί υπάρχουν μέν άρκετοί Γάλλοι, έξέχοντες εϊς τά 
γράμματα καί είς τάς έπιστήμας, άλλά φαίνεται, οτι δέν ιΰρί- 
σκονται ειδικοί διά τάς δύο χηρευούσας Θέσεις, τής εΐδικότη- 
τος δηλαδή τών άποβανόντων.

ΣΥΝΤΑΓΑΙ
ΊΙ <!ι·ιιοι;ιμ<υ ιοΒ οιόμυιο,- — Διά τήν αντισηψίαν τοΰ 

στόματος λαμβάνετε διάλυμα άπό Teinlure il’iode C. a 
CC gouttes καί Eau bouillie 1 litre μέ το όποιον κά
μνετε συχνάς πλήσεις.

Ναρκωτικόν. ΙΙρός άνακούφισιν τών πόνων τού αρθοι- 
τισμοΰ. τοΰ τοπικού ρευματισμού καϊ τής οσφυαλγίας, μετα- 
χειρίζεσθε τήν άκόλουθον άλοιφήν :

Menthol cristallisi· I gr.
Salicylate de inethvle 4 >·
LanoTine to

Ιΐρυσέχετε νά έπιθέτετε έπί τού άλοιφομένου μέλους, 
άδιάβροχόν τι ύφασμα, ή καί παχύ μάλλινον.

Μ
Σ' ΑΝΑΙΣΘΗΤΗ ΚΑΡΔΙΑ

Γέλα xupiia araioi>iit>i, 

γέλα Λυοιυχιομίνη 

κι' ΰ.ιι οΐ πτριμένκι 

μήν τώχρς οιοχαομό.

Άργά αΐ Λάκρυ άατέριντο 

ιό γΆοιυ οου ιΐά οιρίφιι, 

αχ! κι άγρια θά siaiihpn 

ιόν “Λιο οου παλμό.

Γέλα σαράια, ξι.φάνιιοοι 

καί ιό χορό οου σέρνι 

οιό βούρκο rail κι' ας κλαΐνι 

Λικι μάιια ϋαμπτρά.

Όπου γιά οένα ΙΙάμποιοι 

ιό φώς ιούς ιϊ/Γ τή &λϊφι 

παοχίζονιας >’ά κρύφμ 

μιά τέτοια συμφορά.

τ αυγουυτ««μτ

ειχ τον ΚΟΣΜΟΝ..
ΣΤΑΔΙΟΥ 31

Κουστούμια έτοιμα και έπι παραγγελία 
0ι' ανδρας. Ύφάσματα χειμερινά, έσώρ- 

ρουχα πλεκτά νεωτάτου συρμού.
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TO ΣΧΟΛΕΐΟΝ
(Σννέχεια ά.τό

ΕΒΔΟΜΗ
κοιτά εΐ» τό ΙΙαρίοι.

ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΝ. — Η
Στήν έξοχή, οτήν επαυλι τών Βιλμαρέ

Μιά πολύ έμορφη επαυλι, τή; όποια; τά ανθισμένα παρτέρια, 

ή έμορφε; πρασινάδε; καί οί λουλουδοφορτωμένοι κήποι, απο

τελούν ένα πολύ ωραίο περιβάλλον, είς μίαν εορτήν νεανίδων 

καί νέων. Μεταξύ τών προσκεκλημένων ό Ζαοοέν καί ό Στανύ. 

Ό Ζαοοέν, ιό γεροντοπαλλήκαρο αύτό, ήρθε γιά >’ά άι-απαυφφ 
λιγάκι εί; τήν έμορφη ανοιξιάτικη πρασινάδα. * 0 Στανύ είχε 

προσκληθή άπό τού; Βιλμαρέ μέ τήν όπισθόβουλον οκέφιν, 

δτι μιά άπό τί; κόρες τον;, ή Λυδία ή ή Ζερμαίν, θά ικανέ 

κάποια έντύπωσιν εί; τόν νεαρώτατον ανιόν καταχτητήν, ό 

όποιο; τόοε; επιτυχίες εΐχεν εί; ιό ενεργητικόν τον. 'ϋ Ζαοοέν, 

αναπαυτικά καθισμένο; οέ μιά οαίζ-λόγκ, παρακολουθεί τά: 

ευκάμπτου; κινήσει; ιών νεανίδων, μέ ιί/ν μελαγχολικήν έκείνην 

σκέψι, πώ; θά γίνουν σέ λίγο καιρό τέλειε; γυναίκες, χαρές 

καί επιθυμίες τής αέριον, δταν αύτός πιά θά άνήκη είς τό 

παρελθόν. Ό Στανύ τόν πλησιάζει έξημμίνος, επανερχόμενο; 

άπό ενα ματς ιέννυς μέ τήν Λυδίαν καί τήν Ζερμαίν.

Ζαοοέν (άοννειδήτως ζηλότυπος)--------- Διασκεδάζεις ;
Στανύ. — Μά τήν πίστι μου, ναι ! . . . Αί συμπαίκτριαί 

μου είναι εύθυμες, χαριτωμένες, δροσερές και εύχυμες σάν 
τά πρωτοφανή μήλα. Λύτό μ’ ενθουσιάζει! . . ■ Έ Λυδία 
πρό πάντων έχει μιά φωνή, μιά λεπτότητα, μιά χάρι, ένα 
διαβολεμένο μειδίαμα, ποΰ εδρεύει διαρκώς στήν άκρη τών 
έμορφων χειλέων της I . . . Κι’ έπειτα, μέσα στά μάτια 
της, δέν βρίσκω τίποτε τό κοινό και τό συνηθισμένο. 
Υπάρχει κάτι σάν χάϊδευμα λουλουδιών δροσερών, ποΰ δέν 
έδρεψαν άκόμη άνθρώπινα χέρια 1

Ζαοοέν (μέ νφος κωμικόν). — Προσοχή I I ! 'Επικίνδυνη 
κάθοδος πρός . . . τόν γάμον !

Στανύ. — Γιατί έπικίνδυνη ; Ό γάμος δέν πρέπει νά 
είναι ή κατακλεις τής διδασκαλίας σας ;

Ζαοοέν. — Παρντόν ! Σοΰ είχα πή άπλώς, πώς θά είναι 
πολύ δυσκολότερο νά κράτησης μιά γυναίκα καταδίκη σου 
έντελώς, παρά νά πάρης τις γυναίκες τών άλλων ! . . . 
"Επρεπε λοιπόν ν’ άρχίσης άπό τήν δευτέραν έξάσκησιν.

Στανύ.—Ναί, άλλ’ έπειτα άπό τά έπτά μαθήματα ποΰ σας 
οφείλω — καϊ γιά τά όποϊα δέν αισθάνομαι καμμίαν μεταμέ
λειαν — δέν έχω άραγε τό δικαίωμα νά προχωρήσω λιγάκι;

Ζασσέν. — Καί αύτό τό θεωρείς προχώρησι ;
Στανύ. — Άνάπαυσι τότε, άν θέλετε κάποια κυριολεξία. 
Ζασσέν. — "Ω I ώ I άναπαυσι μέ τά πρωτοφανή μήλα 

καί μέ τά χάδια τών λουλουδιών ποΰ δέν έδρεψαν 1
Στανύ.—"Ωστε ώρισμένως δέν μέ συμβουλεύετε γιά γάμο; 
Ζασσέν. — Δέν μπορώ νά σέ συμβουλεύσω γιά ένα πρά

γμα, ποΰ δέν γνώρισα. Δέν γνώρισα άπό τόν γάμο, παρά τις 
παντρεμμένες γυναίκες, ποΰ βγαίνουν έξω άπό αύτόν. Δέν 
ξέρω άν τό εσωτερικό εΐναι αναπαυτικό, Οταν δέν τό κου
νούν από έκεϊ. Έν τούτοις νά σχηματίσουμε μιά γνώμη 
άπό έκείνους ποΰ ξέρουν I . .

Στανύ. — Μήπως οΐ άλλοι έχουν διαφορετικάς γνώμας ; 
Ζασσέν. —"Εχεις ενα μέσον άπλούστατον νά βεβαιω- 

θής . . . Νά τούς τάς ζητήσης 1 "Ελα νά έξετάσουμε, θά 
ήσουν πραγματικά διατεθειμένος νά φθάσης, μέ τήν Λυ
δίαν έξαφνα, μέχρι τής εύλογίας τοΰ γάμου, έάν αί πληρο
φορία! αί σχετικά! μέ τόν συζυγικόν βίον θά είναι καλαί;

Στανύ — Το πιστεύω !
Ζαοοέν. —'Άθλιε I . . . Δέν σέ φανταζόμουν τόσο προ

χωρημένο! . . . (Κίνημα ενθουσιασμού τοΰ Στανύ). Ναί . . . 
ναι, ξέρω τήν έντύπωσι τής άνοίξεως I ’Όλοι γνωρίσαμε 
αυτή την κρισι. Οί μέν γιατρεύονται, οί άλλοι πιάνουνται 
Νά ίδοΰμαι τί σοϋ επιφυλάσσει εσένα-τό μέλλον. Έν πάση 
περιπτώσει, γιά νά μη πιαστής έτσι στά τυφλά .... βε
βαιώσου προηγουμένως, οργάνωσε ένα υπόμνημα κοντά είς 
τους συζύγους, ποΰ διελθόντες ήδη δέκα ή δεκαπέντε έτών 
συζυγικόν βίον χωρίς κανένα^1 έπεισόδιον σοβαρόν, άποτε- 
λοΰν έκεΐνο ποΰ λένε καλά νοικοκυριά.

Στανύ. — Δέν γνωρίζω παρά τρεις τέσσαρες μόνο . . .
Ζασσέν. — Τούς γνωρίζουμε δλοι . . . Είναι πάντοτε οί 

ίδιοι........... Οί Κοσρέΐγ. ο: Φλαζεόλ, ο: ντέ Νερύ καί οϊ
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Ζαμπλέν. Τέσσαρες έπί εκατοντάδων άλλων. ’Επειδή τούς 
γνωρίζω και τούς σχετίζομαι πολύ περισσότερο καιρό άπό 
σένα, θέλεις νά σοΰ δώσω συστάσεις έγώ γιά τόν καθένα 
άπό αύτούς ;

Στανύ. — Σάς τό παρακαλώ. Αύτό θά μέ άπαλλάξη άπό 
ένα σωρό προκαταρκτικές διατυπώσεις.

Ζασσέν. — Κι' έπειτα θά άφίσουν τόν εαυτό τους καλλί
τερα νά σοΰ πή τήν άλήθεια . . . Λύριο τό πρωί, πριν φύ
γης, θά σοΰ δώσω τϊς πρώτες πληροφορίες. Άν βιάζεσαι, 
θά μπορής ν’ άρχίσης τήν έξέτασι τό άπόγευμα.

Είς τούς Κοσρέΐγ.

μέ πολ/.ή θερμότητα τόν Στανύ τοΰΚοσρέΐγ (υποδεχθεί;

διαβάζει την εγκύκλιον επιστολήν τοΰ Ζασσέν). — “ Αγαπητέ 
μου, σάς συνιστώ) τόν νεαρόν καί εξαιρετικόν φίλον μου, 
ποΰ είναι καϊ λιγάκι δικός σας. "Επειτα άπό μιά έρωτική 
έκπαίδευσι ποΰ ιδιαιτέρως τόν έδίδαξα, κρίνω τάς σπουοάς 
του άρκετά τελείας. Έρωτεύθηκε μέ νεάνιδα. τήν οποίαν θά- 
θελε νά νυμφευθή. Άλλά, πρϊν προβή είς τίποτε, θάθελε 
νά φωτισθή έπϊ τών ανταλλαγμάτων εύτυχίας, ποΰ θά είχε 
σέ παρομοίαν περίπτωσιν, λαμβάνοντας, έννοεϊται, τίς' πιό 
εύνοϊκές ύποθέσεις. Έσκέφθηκα, οτι δέν είχα τίποτε καλλί
τερο νά κάμω, παρά νά συστήσω τόν υποψήφιον, σέ σάς, 
ποΰ έπραγματοποιήσατε — τό πιστεύω τούλάχιστον — τό 
σχεδόν άλυτον πρόβλημα τής εύτυχίας έν τώ γάμω».

Στανύ. (παρατηρών τόν Κοσρέΐγ, που μένει σκεπτικός μετά 

τήν άνάγνωσιν). — ϋά είναι ϊσως μεγάλη αδιακρισία έκ μέ
ρους μου ; . . .

Κοσρέΐγ.-Mica, σάς παρακαλώ, κάθε άλλο. Άν μπο
ρούσα νά σάς άποτρέψω άπό τοΰ νά κάμετε μιά γκάφα ! . . . 
(Κυττάζει τόν Στανύ/. Λοιπόν, ήλθατε έπειδή σάς δίδω πρα
γματικά τήν έντύπωσιν ένός συζύγου εύτυχισμένου ;

Στανύ (λιγάκι αποθαρρυμένοςI----------Διάβολε, ναί! Ιΐαντοΰ,1------ -- r..z----  ν>/. — ναι ι ιιαντυυ,ΐηη 
οπού καί άν πηγαίνω, δταν τύχη νά γίνη ομιλία γιά τούς 
Κοσρέΐγ, τούς άναφέρουν ώς πρότυπον συζύγων.

Κοσρέΐγ (μίοα στά δόντια του).—Θαυμάσιο !
Στανύ.— Μάλιστα, αύτό τό μεταχειρίζονται σάν ένα σοβα

ρότατο έπιχείρημα, όταν σέ συζητήσεις περί συζυγικής εύ
τυχίας, εύρίσκονται οί πλεϊστοι μέσα σ’ ένα σαλόνι νά μή 
παραδέχωνται τήν ΰπαρξιν τοΰ πράγματος αύτοΰ.

Κοσρέΐγ. — Αύτό προδίδει, ότι πολύ έμορφα έσωσα τήν 
φατσαδα γιά νά μή φαίνωνται τά μέσα!

Στανύ.—Πώς;
Κοσρέΐγ—"Ο,τι θά πώ θά μείνη άντρ-νού, δέν είναι 

έτσι ; άλλ ’ έπειδή θέλετε τήν πραγματική άλήθεια ιδού την ! 
Δέν είναι συζυγικός παράδεισος αύτός, ποΰ κατοικώ, είναι 
κάτι όμοιο μέ τό καθαρτήριο πΰρ! Καί άκόμη οί άνθρωποι, 
ποΰ είναι μέσα είς τό καθαρτήριο, γνωρίζουν πώς μιά μέρα 
θά εϊσέλθουν είς τήν βασιλείαν τών ούρανών, ένώ έγώ είμαι 
βέβαιος, πώς αύτό δέν θά μοΰ συμβή ποτέ . . . Τούλάχιστον 
είς αύτόν τόν κόσμον, διότι είς τόν άλλον έχω τήν πεποί- 
θησιν πώς τό αξίζω μ' όλο μου τό δίκηο!

Στανύ. — Ύπάρχουν πάντοτε, βέβαια, μερικές ψυχρότη- 
τες οίκειότητος. . .

Κοσρέΐγ. — Ψυχρότητες; . . . Είμαι, φίλε μου, περισσότερο 
άπό ψυχραμένος, είμαι συντετριμμένος Δέν υπάρχει άνθρω
πος, ποΰ νά είναι περισσότερο θύμα άπό έμένα !

Στανύ.—Μέ κάνετε νά μένω κεραυνόπληκτος! "Εχετε 
τόσο πολύ τό ύφος ένός συζύγου εύτυχισμένου !

Κοσρέΐγ.— Ησυχάζω, γιατί έχω βαρεθή πιά. Κουράστηκα 
μπροστά είς τήν άχρηστίαν καί τήν ανικανότητα δλων μου 
τών προσπαθειών ! . . .

Στανύ—Ώ, έλάτε τώρα, μπορεί ή κυρία Κοσρέΐγ, πού 
έχει μέσα εΐς τό μειδίαμά της μιά τέτοια ιδιαίτερη έκφρασι 
γλ'υκύτητος ; . . . (Τδ τέλος οίς τό προσεχές)

ΜΕΓΑ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ

Μ IX ΑΛΗ ΝΟΣ - ΒΟΛΙ Κ ΑΣ και Σ'*
ΕΝ η Ε I Ρ A I Ε I

* ΟΤΑΝ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΤΑ ΜΑΤΙΑ *

, . _ , οΰτε γνώσις, οΰτε
οΰτε έγώ. Δέν είχε τό δικαίωμα νά έχη τίποτα 

άν δέν ήθελε νά χάση ο,τι είναι. Δέν 
δέν θά τόν έκτιμοΰσε πιά b

Ποτέ του δέν έγόγγυσε γιά τά μικρά θλιβερά έπεισόδια, 
ποΰ τοϋ γρατζούνιζαν τήν απαλή καϊ έμορφη ζωή. ποΰ τοϋ 
είχε δημιουργήσει ή οϊκογένειά του. Εύρήκε άπό τόν πα
τέρα του ένα όνομα τίμιο, σεβαστό και οί άνθρωποι τόν 
χαιρετούσαν καί τόν εκτιμούσαν, γιατί ήταν γυιός τοΰ πα
τέρα του. "Οχι μόνον ηθικώς αλλά καί ύλικώς, ή ύπόστα- 
σίς του ήταν κάτι ποϋ άνήκε σ’ αύτούς ποΰ τόν έκαναν.

Πολλοί νέοι τής ήλικίας του τόν ζήλευαν καϊ γιά τήν 
κοινωνία, ποΰ τόν ήξευρε άπό τό επώνυμό του, ήταν ένα 
&ά, ώρισμένο καϊ περιωρισμένο. Εύρήκεν ένα δρόμο χαρα
γμένο, εύρέθηκε σ’ ενα κύκλο ποϋ τοϋ διέγραψε ό βίος τοΰ 
πατέρα του καί σιγά σιγά κι’ αύτός έπίστεψε, ότι είναι ένας 
διάδοχος τού πατέρα του, ποΰ θ' άναλάβη νά τόν άντικατα- 
στήση σ’ όλα. Τό πίστεψε και τοΰ άρεσε αύτό, όταν άκόμη 
δέν είχε γνωρίσει καί τόν έαυτό του. Έβλεπε γύρω του 
έναν κύκλο λουλουδένιο, χωρίς νά διακρίνη όμως καί τά 
κάγκελα ποΰ έτριγύριζαν τά λουλούδια. Δέν μπορούσε νά 
Ιδη τίποτ' άλλο άπό τόν ορίζοντα, είς τόν όποιον εύρέθηκε 
καί γι’ αύτό τού άρεσε. ΊΙοθε όμως ή στιγμή πού ένοιωσε, 
οτι δέν μπορεί νά είναι πιά παιδί. "Ο,τι είχε τά έβλεπε 
ξένα. Ό έγωίσμός του πληγωνότανε κάθε φορά, ποΰ ήσθά
νετο τόν άτομισμό του. Τίποτα δικό του. Οΰτε όνομα, οΰτε 
κοινωνική ύπόστασις, οΰτε άντίληψις, 
θέλησις. ι ” 
δικό του από αυτά, 
θά ήταν πιά τό καλό παιδί, 
κόσμος Δέν θά ήταν πιά τό παιδί ποΰ όλοι έζήλευαν.

Αύτός όμως δέν ήθελε νά είναι πιά παιδί. "Ηθελε νά 
τόν λογαριάζουν, γιατί ήταν αύτός. Νά τόν έκτιμοΰν γιά 
τόν έαυτό του. Κα'ι σιγά σιγά άρχισε νά παραμερίζη τά 
λουλούδια ποΰ τόν τριγύριζαν. Μά σέ λίγο βρέθηκε μπρο
στά στά σιδερένια κάγκελα.Κατάλαβε πώς ήταν φυλα
κισμένος !

Ποιος θά τοΰ άνοιγε τήν πόρτα τοΰ περιβολιού; Ποιό 
χέρι θά τόν ελευθέρωνε άπό τήν μυρωμένη φυλακή του;

Σήκωσε τό κεφάλι του ψηλά, κύτταξε τόν ούρανό, τά 
δέ’τρα, τά λουλούδια, τό χώμα. Παντού έβλεπε χέρια, ποΰ 
τουδειχναν τό μέρος ποΰ έμενε, σάν νά τοϋ έλεγαν ίλα. . . 
« ’Εκεί» 1
Ά ! όχι. Ήθελε νά βγή έξω στό δρόμο, νά τρέξη στά 

χωράφια, νά γρατζουνίση τά πόδια του στ’ αγκάθια, νά τά 
λερώση στις λάσπες.

"Ηθελε νά σκάψη κι’ αύτός τή γή, να φυτέψη κι' αύτός 
δικό του περιβόλι. "Ενοιωθε, ότι στό μυαλό του, στή δυ- 
ναμί του. στήν ικανότητά του, βρισκότανε πολλοί σπόροι. 
Καί ήθελε νά τούς σπείρη, νά δή τί θά φυτρώσουν. Μά 
πώς θά έβγαινε άπό τή φυλακή του; ΓΙοιός Οά^τού άνοιγε 
τήν πόρτα ; Καί μέσα στήν αδυναμία του, άρχισε νά πατάη 
τά λουλούδια ποϋ τόν στόλιζαν, τά λουλούδια, ποϋ άλλοτε 
μέ τόση επιμέλεια κι’ άγάπη έπότιζε. ΝαίΓάρχισε νά μισή 
τό περιβάλον του. "Εκοβε, πατούσε, μάδαγε, ο,τι έβλεπε 
μπροστά του. Μιά λύσσα τρομερή είχε γεννηθή μέσα του. 
Έβραζε άπό θυμό καί μίσος.

Άλλοι παλεύουν μέ στοιχειά καϊ άλλοι μέ άνθριόπους-
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μά τό χειρότερο καί κουραστικότερο είναι νά παλεύη κανείς 
μέ τόν έαυτό του. Καϊ αύτός έπάλευε μέ τόν έαυτό του. 
Ό νέος άνθρωπος ποΰ γεννήθηκε μέσα του, πάλευε μέ 
τόν παληό. Δέν άργησε νά κουραστή. ’Έπεσε!

Ό νέος άνθρωπος έβλεπε καλά, πώς μόνο ή θέλησις 

μπορούσε νά τόν λευτερώση. Μά ό παληός, δέν άφινε· τήν 
κρατούσε πολύ σφιχτά. Σ' έναν άντάρτη δέν μπορούσε νά 
τήν παραδώση ασυλλόγιστα.

"Επεσε καί τό κεφάλι του άκούμπησε στά ροδόφυλλα 
πούχε μαδήσει πριν. Ό ύπνος δέν άργησε νά τοΰ κλείση 
τά βλέφαρα, νά τοΰ σβύση τάς σκέψεις. Σ’ αύτή τήν κα- 
τάστασι παρουσιάστηκε ή γυναίκα. Άν ήταν ξύπνιος, δέν 
ξέρω τί θά συνέβαινε, άλλά καθώς ήταν κοιμισμένος, αύτή 
κατώρθωσε νά διακρίνη τί γινότανε στήν ψυχή του. Σ' αύτή 
τήν άγνωστη, ποΰ τόν είδεν έτσι, δλη του ή προηγούμενη 
ζωή παρουσιάστηκε σά σέ βιβλίο άνοιχτό. Αύτή τό διάβασε.

Είναι στό ένστικτο τής γυναίκας.
Είδε καί τούς δύο, τήν πάλη τους, τούς χαρακτήρας 

τους καί μιά άγάπη γιά τόν νέον άνθρωπο γεννήθηκε μέσα 
της. Ή άγάπη ή μεγάλη, ή πραγματική άγάπη. τήν 
έκανε νά πιάση τό παγωνόφτερο πού στόλιζε τά μαλλιά 
της καί άργά άργά τόν χάϋδευε στό πρόσωπο. Στό ήδονικό 
γαργάλισμα πετάχτηκε γελώντας δ νέος.

Τέτοιο ξύπνημα γιά πρώτη φορά έκανε στή ζωή του. 
Καί τοΰκανε τόση έντύπωσι αύτό! Χωρίς νά καταλάβη τί 
καί πώς, μιά νέου είδους ταραχή, γεννήθηκε μέσα του. 
Ό νέος άνθρωπος ένοιωσε τή δύναμι τής γυναίκας, μά ό 
παληός έγινε σκλάβος της. Αύτή’άγκάλιασε τόν νέο καϊ 
φίλησε τόν παληό στό στόμα Λύτό ήταν δ'λ.Ο. Ό παληός. 
χωρίς νά ξέρη τί κάνει, μεθυσμένος άπό τό φιλί, τής παρέ
δωσε τή θέλησι. Τότε ή γυναίκα, έγυρε στόν ώμο τοϋ νέου 
καί τοΰ ψιθύρισε: «Πάμε», έχω τό κλειδί νά σ' ανοίξω 
τήν πόρτα.

Κι' έφυγαν ΘΕΜΟΣ ΦΕΡΜΕΛΗΣ
*

ΑΠΙΣΤΙΕΣ
Κυνηγητό κι’ αν πήρα 

δυό έμορφα κορίτσια, 

όπου στό δρόμο είδα, 

γλυκειά μου σύ χαρα.

Μή μοΰ παρεξηγήοης 

αύτά μου τά καπρίτσια. 
Μοιάζω τή χρυσαλδα 

π άνθους πολλούς γυρνά.

"Ετσι κ’ έμέ μ’ αρέσει 

στό δρόμο οαν ματιαοαι 

δροσάτες κοπελούδες, 

νά θέλω ν άκλουθώ.

Μά οέ, μικρό μ άνθάκι, 

ποτέ δέν θά ξεχάοω 

π άπ τή γλυκειά ευωδιά οου 

άχόρταοια ρουφώ.

Λ. Π. Μαρκέτος.

Τήν έπομένην πριότης παραστάσεως, πολύ ολίγον επιτυ
χούς έργου, έγίνετο λόγος εύρύς περί τής τελείας αδεξιότη- 
τος τοΰ συγγραφέως καί τής άθλιότητος τοϋ έργου.

— Καϊ έν τούτοις, λησμόνησα νά τόν σφυρίξω, είπε κάποιος.
— Μά είσαι περίεργος! άπήντησε μιά φίλη καί συνάδελ

φος τοϋ συγγραφέως. Πώς ήθελες νά τό σφυρίξης, ένώ 
χασμώσουν ; . . .

I. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΙΣ
4IAAKTQP ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ . ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡ
Έπί 18 ίτη έν Ββρολίνφ έκΛαιδΒυίΜς.'Υς'ηνητή; τριττίαν έν τώ 
Πανεχιστημίφ Βερολίνου. Συνεργάτης τοΰ Γυναιχολογικ. Περιοδικού 
Βερολίνου. Δκνθνντ^ς τ^ς Γυναιχολογιχής Κλινικές Πανεπιστημίου 

Βερολίνου έχΐ πενταετίαν
8-11 π.μ. — 3-6 μ.μ. ΑΘΗΝΑΙ. 7mnqno> 6*
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Γ ΣΕΙΡΑ
ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΜΑΣ

ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΤΑΙ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

,<1ιά το /?. ’ Ιατροουνέδριυν.

Υπήρξε |ΐιά εποχή διά τήν πρωτεύουσαν — αληθινή μα
καριό εποχή - που οί ’Αθηναίοι έπιναν γάλα άγνόν καί άδο
λου. ‘Γάτε δέν ήσαν γνωσταί, ούτε αί ζυμογαλακτικαί, ούτε αί 
άλλαι ιδιότητες του, καί δύναταί τις νά εϊπη, δτι τό γάλα 
έθεωρεΐτο ένα είδος τροφής πολυτελείας. Τότε έκανε δειλά- 
δειλά τήν έμφάνισίν του καί τό «γάλα τοϋ κουτιοΰ>, ή τό λε
γόμενον -Γάλα τής Ελβετίας», τό όποιον δέν ητο τίποτε 
άλλο παρά γάλα άγελάδος, συμπεπυκνωμένον μέ άνάλογον 
ζάχαριυ καί αποστειρωμένου, παρασκευαζόμενοι' έν Έλβετίρ, 
όπου άρχικώς είχε κάμει'μεγάλας προόδους ή γαλακτοκομία 
καί συνεπώς έπρεπε νά εΰρουν τρόπον νά εξάγουν τό γάλα 
ποϋ τούς έπερίσσευε. Ήτον όμως τότε τόσο ακριβό, ώστε 
μόλις όλίγα σπίτια τό μετεχειριζοντο.

Έν τ<|> μεταξύ ή επιστήμη άνεκάλυπτε πολυτίμους ιδιότη
τας είς τό γάλα καί σιγά - σιγά έγενικεύετο ή χρήσις του έν 
Άθήναις. Τότε δμως ό αισχροκερδής "Ελλην ένόμισεν, ότι 
ήμποροΰσε νά εκμεταλλευτή καί τήν υγείαν μας. Ήρχισαν 
λοιπόν νά νοθεύουν τό γάλα. Τίς εκατό οκάδες τίς έκαναν 
μέ έκατό οκάδες νερό, διακόσιες καί διά νά συγκαλύπτουν, οί. 
Βοργίαι αυτοί, τό κατά τής δημοσίας υγείας έγκλημά των, 
έβαζαν καί χίλιες δυι'ο ξένες ουσίες, κόλλσ, άλεϋρι κλπ.

Καί ένφ άφ' ένός οί περίφημοι καταστηματάρχαι είργά» 
ζονιο κατ' σύτόν τόν τρόπον, έκ παραλλήλου έκαναν τή δου
λειά τους καί οϊ ένεργοϋντες τήν κατ' οίκον διανομήν υπάλ
ληλοί των, άπονερώνοντες τό γάλα ποϋ προωρίζετο διά τούς 
ασθενείς μας καί τά παιδιά μας, μέ παντός είδους βρωμό 
νερά.

Φαντάζεστε πλέον τί έπιναν τά άτυχή βρέφη μας, ποϋ διά 
τόν ένα ή άλλον λόγον δέν έπρεπε νά σιτίζωνται μέ τό γάλα 

τής μητρός των.
’Αρκεί νά εϊπωμεν, ότι είς φιάλην γάλακτος μεγάλου γαλα

κτοκομείου, προωρισμένην γιά παιδάκι, τό όποιον άνελάμ- 
βανεν άπό όξυτάτην γαστρεντερίτιδα, εύρήκεν ή μαμά του 
ένα σβόλον κόλλας καί ενα σκουλήκι !

Ένφ λοιπόν οί Βοργίαι αύτοί διά νά θησαυρίσουν έπότι 
ζαν τά παιδιά μας μέ τά φοβερότερα δηλητήρια, είσήλασε 
σάν κατακτητής, έκτοπίζων όλες αυτές τίς ελεεινές σκευα 
σίβς, ποϋ μόνον ίχνη γάλακτος περιεΐχον, τό «Γάλα Νεστλέ».

Ό Ερρίκος Νεστλέ είναι χημικός, έν Vevey τής Ελβε
τίας, έπινοήσας τήν ομώνυμον σκευασίαν των Γαλακτούχων 
’Αλεύρων, τά όποια, όμολογεϊται, ώς ή τελειότερα τροφή διά 
τά μικρά παιδία, περιέχουσα αλευρον έκ διπυρίτου καί γάλα 
εΐς μορφήν κόνεως.

θεωρείται ώς ό Σωτήρ τής βρεφικής ηλικίας, ής τά άπο- 
τελέσματα τοΰ διά τής σκευασίας του σιτισμού είναι αληθώς 
καταπληκτικά.

Μεγάλα εργοστάσια αμέσως έγιναν παντού, παρασκευά- 
ζοντα κατά τό σύστημα Nestle Γαλακτοϋχον Άλευρον.

Ταύτοχρόνως παρασκευάζουν τά ίδια καί ·Γάλα συμπεπυ
κνωμένον -άπεστειρωμένον», τό όποιον εκτοπίζει βαθμηδόν 
τά νωπά βρωμογάλακτα.

Ό κόσμος έτσι έπεσε μέ τά μούτρα είς αύτό τό «Γάλα τοΰ 
κουτιού-Nestle· καί ή έν Έλλάδι κατανάλωσές του ηύξησεν 
καταπληκτικώς.

'Αλλά καί ή έκμετάλλευσις άρχίζει έκ παραλλήλου νά αϋ 
ζάνη, έπιφόβως διά τής νοθείας.

Μάς καταγγέλλεται δι’ επιστολών συμπολιτών μας, ότι είς 
τήν άγοράν μας φέρεται «Γάλα τοΰ κουτιού» ώς «Γάλα Ne
stle., προφανώς παραπεποιημένον, νο&ευμένον, άποσυντε- 

Κειμένου καί προκαλοϋν σφοδρός έντερικάς διαταράξεις, 
ούχί μόνον είς τήν βρεφικήν ηλικίαν, άλλά’ καί είς τούς 
μεγάλους.

Αϋο τενεκεδάκια άγορασ&ένια άπό μεγαλόσχημου φαρμα
κείου τών ’Αθηνών, άπόζοντα φρικωδως μάς παρεδόθησαν,

Π Α. Γ ί Ο Υ Τ S 1

Α Π Ο Υ Τ S 1
Α ΠΟΥΤΣΙ 

ΚΟΜΨΟ! 
ΣΤΕΡΕΟ[ 

-Ψ® ΗΝΟ !
ΞΤΡΟΣ KOSTAKHS

-»· 3 Στοκ S-vri-iOY — 3 ·►

τά όποια παρεδώσαμεν είς Μικροβιολόγον - ’Ιατρόν πρός έξέ- 
ταοιν, επιφυλασσόμενοι νά δημοσιεύσωμεν τήν έκθεσίν του.

Έν τφ μεταξύ νομίζομεν καθήκον μας νά έξυπνήοωμεν τό 
Ίατροουνέδιον, διά νά λάβη τά μέτρα του καί προφύλαξη 
τόν κόσμον άπό τόν ύπουλου αυτόν κίνδυνον, καθόις καί τούς 
αντιπροσωπεύοντας τόν Οίκον Nestle.

* 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Κ. Τσαλαμαρόπονλον, Αποοιείλαττ έιερυν ι'ν δεκάλεπτοι· 

ϊνα σάς οταλή τό φύλλου, διότι φύλλα .ιαλ.αιά τιμωνιαι ποός 2d 

λεπτά έκαστοι’.—ΛΓ. Μαυρογεο'ιργην. Ιιότι δεν ήλΙλεν άκόμη ή 

σειρά ιιον — Ι’'" Λίξαν Μπότσαρη. ψηφοδέλτια έλήη Οηοαν. 

— "Αγγ. Μπατσιιότον Τά παλαιό φύλλα τής η ΕΙκσνογρωι η 

μένής ■ διετιμήίληοαν εσχάτως πρ<>; λεπτά. Έκ τούτου προ
έρχεται ή διαφορά. Αί σειραί άπύ 1—Ιΰ καί !Ο—20 τιμωνιαι 

/ > λεπτά τό φύλλου,—I. Ροντήρην. Ευχαριστούμε»·. Αεκιή ή 

συνεργασία οας.— Ρέαν Μύρον. Φωιογραιρία τοιαύτη δέν έδη- 

μοσιενίΐη. -Μίμην Κατσούλην. ζΐυοτυχώς δεν εκρίϋη κατάλ
ληλον.—I Τζανήν Ψηφοδέλτια έλήφάηοαν—Γ. Σοΰτσον 

Ιιά ΐ'ά έκίΐέοειι ϋποφηφιότηια πρέπει νά άποοτείλετε δείγμα, 

τον τί ήμπορείτε ΐ'ά γράφετε. 'Εάν άνακηρνχϋήτε υποψήφιος 
ί>ά o«s ηιηφίοουι·. άποστέλλοντες καί ΙΟ λεπτά μιίΤ έκαστου 
ψηφοδελτίου. Συμμορφωθείτε, λ.οιπόν, συμφάνως μέ τούς όρους 
αυτούς. Πενιΰλεπχον είς την διάθεοίν οας — X. Αγγελόπου 

λον. ' Αναμείναιε ι:ίς τό ,χροοεχές. Γ. Παληατσέαν. Ψηφοδέλ 

ιια έλήφίληοαν—Βλ. Βαλασσόπουλον. Τήν κρίσιν θά τίμ· εχετι 
είς ιό προσεχές -Α. Σείριον. Στείλατε εν δεκάλεπτοι1 άκόμη 

διά νά σάς οταλή τό ψύλλον, διότι τιμιόνται πρός λεπτά. 
Αναμείναχε τήν άνακήρυξίν οιις ώς υποψηφίου είς τό προσεχές. 
Πολλά ψηφοδέλτια ένός φύλλου δύναοθε νά άποοτείλετε, άλλά 

ουνοδευόμενα "καοτον με δεκάλεπτο»· γραμματόσημου.— Β. Λια 
κόπουλον, Γ. Σκαλίγκον. Ζητηίλέντα φυλλάδια εστάλησαν. — 

Ν. Τσακαλάκην. 'Αγαπητέ κύριε, ή επιτροπή κρίνει ό,τ.ι. νομί 

ξει, ότι είναι δημ,οοιεύοημον. Τά Ιδικά οας Οά ι}οαν με έλλεί- 
ψεις καί δέ αύτά δΐν ίνεκρίιίηοαν. Τά οτι έδημοοιεύίληοαν εί. 
άλλα περιοδικά δεν είναι λόγος, οτι ήμποροΰν νά δημοοιευίλοΰν 

είς ιήν · Εικονογραφημένη»· . II νλη ή δημοοιευομένη άκριβτό'. 

δεν είναι δι εκείνους, ιιον γράφετε σεις, άλλά δι άνΙΙρώπους 

ο.τω; νμεΐς. Καί άν ολίγοι’ .ταρεκκλίνωμεν τής γαραχϋιίοης 

γραμμής καί άρχίοωμεν νά δημοσιεύωμεν άπό τον άωρόν, ;τρο>- 

ιος σείς ί)ά μάς κάμετε τήν ,ταρατήρηοιν.—Αημ. Σαράβαν, 

Τάκην, I. Ζαγανιάρην, I·'" Εύτίρπην ’ Αλεβιξάτου, Στυλ. 
Αΰγουστάκην, I. Ροντήρην, Π. ΙΙολίτην, Π. ΙΙαγκάραν, 

Π. Θαρρουνιάτην, Μ. Γαλεόν, Μ. Βρυσίναν, Ν- Τσακαλά 

κην. Τά παρ’ νμιδν οταλέιπα έλήφάηοαν. Εΐς τό προσεχές δά 
ιδήτε ποια τούτων ενεκρίδηοαν.
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ΙΙωλιτΐται κινηματογραφική μηχανή πρός λήιμιι· ταινιών· 

συστήματος “Ερνεμανν, καταλληλότατη δΐ ύρασιτέχνας (Mo- 

dele iimuteursj πλήρης, μετά ιαινιοδόχων (chassis}, τρί

ποδος κλ. Πληροφορίαι εις τά γραφεία τής «Εικονογραφημένης ·.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Ή τιμή έκάστου φύλλου, διά τούς τυχόν θέλοντας, νά συμ

πληρώσουν τήν σειράν τής έβδομαδ. «Εικονογραφημένης, καί 
ζητοϋντας μεμονομένας, ώρίσθη είς λεπτά είκοσι (ο,εο). Διά 
τους έν έπαρχίαις άποστέλλονται ελεύθερα ταχυδρομ. τελών.

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

<''· ’Οφθαλμικά νοοήΐιαια
0H>u.t>:uoviui i:v τή νέα ιελειι; ιΑινικϋ τοϋ όφι>αλμι>λύγυυ

Χ-πήλιου 1. Χαραμή
Τ. ύφηγητού Όφθαλμολόγου Σχολής Παριοΐων κ.λ..Ί.

ΆΟιίιαι 27 όδός Μενάνδρου 27 Τηλέφωνον 6δί

Δ Η Λ Ώ Σ. I Σ

Επειδή οί άποστέλλοντες τά σχετικά δελτία διά 
ιά μεγάλα δώρα, είναι ελάχιστοι, πολύ όλιγώτε- 
ροι άπδ ο,τι ϋ·ά επρεπε, παρακαλοϋνται ΰσοιτών 
Αναγνωστών μας έχουν άποστείλει, νά μάς γρά

ψουν διά νά τούς έπιστρέψωμεν τό άντίτιμον τών 
σταλέντων γραμματοσήμων των, καταργουμένων 

ιών μεγάλων δώρων.
«

ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΤΗΣ “ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ,,

Οί άνακηρυχ&έντες υποψήφιοι τής Α' Σειράς

Τοϋ Νομού Άττικοβοιωτίας: Γεώργιος Πατρίκιος, Κωνοτ. 
Πέχ, ' Αΐλανάσιος I ούλιας,Κρ. Κανελλ,όπουλος, Όδ. Καλλίνικος, 

'.Ιν. Ποπολάνος. Αημ. Παπανικολάου. Γ εώρ. Παλιατοίας. Σεν. 

Φραγκίδης,'Ισίδωρος Καραλής, Τάκης—Κορινθίας: Ενάγγ. Κυ

ριακής.—Σάμου: Πόνος Σοψούλης.—Λαρίσση; Αρ Μπον- 

ντούρης.—'Αχαϊοήλιδος:'Αο. 'Γζανής.—Εύβοιας: Μίμης Ολυμ

πίου_____Μιτυλήνης: Π. .Ιίιχαγλ ΦΟιωτιδοψωκ 'Αμαλία Ιίαλαΐς.

Οί άνακηρυχά-έντες υποψήφιοι τής Β' Σειράς

Αττικοβοιωτίας: 'Ιωσήφ Κιάππε, Μαρία Ν. Iερμανσυ. 

Στ. / κούμας — Τρικκάλων Ιημ· Βρετόπονλος,— Βόλου: 

Χρ. Συνόπονλος. — Αιτωλοακαρνανίας: Γέιόρ. Πλατανιώτης.

Ή ψηφοφορία και τών υποψηφίων τούτων άρχεται άπο 
τήμερον καί λήγει έντός τής τα/Θείσης προθεσμίας.

Άνεκηρύχΰη υποψήφιος τής γ' σειράς είς τόν νομόν 
Αττικοβοιωτίας ό κ. Βλ. Βαλ.ασοόπουλ.οι.

Ποιοι υπερτερούν : — ΦΘιωτιδοφωκίδος ‘Αμαλία Καλαις 

ψήφους Τ2. — Άττικοβοιωτίας 'ίωσή'/ Κιάππε καί ~. /κυύ. 
/ιας άνά ψήφους 101. ’Ιοίδ. Καραλής 117. Οδ. Καλλίνικος ι", 
Ξ. Φραγκίδης 1S Λ'. Πεχ :>|>, Παληατόέας 1:12. .1. Πούλιας 

3(>, Τάκης ί. Κυριακής ;’> Λχαϊοήλιδος Τω Τίαννής 17.

>___--------------------------— -

ΨΗΦΟΑΕΑΉΟΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΠΜΟΙΡΙΤίΙΙ ΕΙΚΟΗΟίΡΑΦΗΜΕΗΗΣ..
Ψηφίζω τόν

Είς τόν Νομόν
Εν <ϊι '!,"!

’(Ινοματεκώνυμον ςαϊφίζον ·<ις

------------------------------------------------------------------------------

Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΑΣ
Χάρις εις ποικίλους λογιστικούς συνδυασμούς, ους έπέ- 

τυχεν ή Εικονογραφημένη·, άπό τής 1’Λ Σεπτεμβρίου 

ΰπεβϊβασε τήν συνδρομήν τοΰ εβδομαδιαίου φύλλου άπό Λ 
δρ. έτησίως εΐς 6 διά τό εσωτερικόν καί άπόΙΟδρ. είς 8 

διά τό Εξωτερικόν. Αί έξάμηνοι τό ήμισυ. Τρίμηνοι 

επ' ουδενί λόγω γίνονται δεκταί.

ΝΕΑΙ ©Ε ΡΑ Π Ε I A I

ΕΝ ΤΟι ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟι

X. ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΥ τ. υφηγητου

θεραπεύονται τά νευρικά νοσήματα. Ή έπιληψία (σελη 
νι,ασμός) είδικώς, αποτελέσματα θαυμάσια 12 ετών. Κέκτη- 
ται τό τελειότερου Ήλεκτροθεραπευτήριον, τής Ανατολής 
διά τήν θεραπείαν τής Άρτηριοσκληρώσεως, Άρθρίτιδος κλπ. 
καί τό τελειότερου σύστημα ’Ακτινών Ραϊντγκεν.—Όδός Πει
ραιώς ίο. Τής άνικανότητοτ καί έκσπερματώσεως Ιδία όλως 

θεραπεία μέ εκπ/.ηκτικά αποτελέσματα.

Άριθ. 8.
Γωνία : . ... = προφήτης

... = μικρόν ζωον

. . = αναφορική αντωνυμία
=γράμμα

Λύσεις γίνονται δεκταί μέχρι τής εσπέρας τής μεταπροσιι 
χοΰς Τρίτης 8 Νοεμβρίου, συνοδευόμεναι μόνον όφ ίνο<. 
ΪΟλέπτου γραμματοσήμου, τών δελτίων καταργουμένων.

Α Βραβεία ώρίσθησαν 3 διά κλήρου. Ό πρώτος εξαχθη 
σόμενος λαχνός θά λάβη ι έτησίαν στινδρομήντής μηνιαίας 
• Εικονογραφημένης· καί τής εβδομαδιαίας έκδοσεως και εν 
τετράδραχμοι’ λαχεϊον τοϋ Εθνικού Στόλου.’Ο δεύτερος μιαν 
έτησίαν συνδρομήν τής μηνιαίας «Εικονογραφημένης» και 
εν Ήμερολόγιον Εγκυκλοπαιδικόν Βρετοϋ. Καί ο τρίτος 
μίαν έτησίαν συνδρομήν τής εβδομαδιαίας «Εικονογραφημέ
νης» καί εν ’Εγκυκλοπαιδικόν Ήμερολ-όγιον Βρετοϋ. “

ΔΗΛΩΣΙΣ
"Ενεκα πληθώρας 

ύλης ή συνέχεια τής 
■ Σαπφοΰς καθόις καί 
οί λΰται τοϋ 24 καί ή 
έγκρισις τής συνεργα
σίας τών αναγνωστών 
θά δημοσιευθοϋν είς τό 
προσεχές.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
Πολλοί έκ τών συνδρομητών καί αναγνωστών μας,^έσπευσαν 

άπό τοΰ πρώτου φυλλαδίου νά μάς άποστεϊλουν ΰλην πρός 
δημοσίευσιν καί άλλοι καθημερινώς μάς έρωτοΰν δι’ έπιστο 
λών των έάν έχουν τό δικαίωμα νά αποστέλλουν ύλην καί 
έάν θά δημοσιεύωμεν αύτήν. Είς πάντας τούτους καί εΐς 
όσους θά μάς έρωτησουν είς τό μέλλον, άπαντώμεν τά εξής : 
Κάθε συνδρομητής ή άναγνώστης τής «Εικονογραφημένης· 
έχει δικαίωμα καί δύναται νά άποστείλη πρός δημοσίευσιν 
Γώην, ήτις θά δημοσιεύεται, έφ’όσον έγκρίνεται υπό τής είδι- 
κής πρός τοΰτο επιτροπής.

Ή άποστέλλοντες ΰλην πρέπει νά καπαβάλλεται φροντις 
νά είναι γραμμένη έπάνιο εΐς τό ύφος, είς τήν γλώσσαν καί 
μέ τόν τρόπον μέ τόν όποιον γράφεται ή έν γένει δλη τής 
• Εικονογραφημένης».

Νά είναι σύντομος καί νά μή καταλαμβάνη περισσότερό” 
τών ίο 15 χειρογράφων κοινού χάρτου, όχι ήιιλογραμμενων. 
διότι ό χώρος τόν όποϊον διαθέτωμεν δέν μάς έπιτρέπει να 
κρατώμεν καί άλλας συνεχείας έκτος τών ΰπαρχουσών ήδη. 
Δέον νά καταβάλλεται πάσα φροντις όπως ή άποστελλομενη 
δλη νά είναι κομψογραμμένη. νά έχη κάποιο ενδιαφέρον και 
διά τούς άλλους άναγνώστας τοΰ περιοδικού, έκτος άπό τόν 
στέλλοντα, νά είνε πρωτότυπος ή μετάφρασις γνωστού έργου.

Έν περιπτώσει ιιή έκπληρώσεως τών άνωτέρων όρων, η 
στελλομένη δλη θα απορρίπτεται.

Έάν ό άποστέλλων ΰλην έπιθυμή νά έχη τήν κρίσιν τής 
επιτροπής επ’ αυτής, δέον νά άποστέλλη είκοσάλεπτον 

ασφράγιστου γραμματόσημου, τό όποιον θά διατίθεται δια 
τήν κριτικήν επιτροπήν. Καί έν τοιαύτη περιπτώσει θά λαμ- 
βάνη άπάντησιν είς τήν Ιδιαιτέραν στήλην καί αν άκόμη δέν 
έγκριθή ή ΰλη του, ποια λάθη έχει, ποΰ πρέπει νά προσέχη. 
ποια προσόντα παρουσιάζει κλπ.
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