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ΕΝΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ
Είς τόν κ. Υπουργόν τών ’Εκκλησιαστικών καί τής 

Δημ. Έκπαιδεύσεως ύποβάλλομεν τήν έξής έρώτησίν: 
Ύπό τών άειμνήστων άδελφών Ζωσιμα είχεν άφεθή 

κληροδότημα έκ δρ. 270.2H ύπέρ τής έκπαιδεύσεως 
τών όρφανών τέκνων τών ύπέρ πίστεως καί πατρίδος 
άγωνισαμένων.

’Εκ τών χρημάτων τούτων, τά όποια άπεστάλησαν 
έκ διαλειμμάτων κατά τά έτη 1836, 1841, 1852 καί 
καί 1856, ήγοράσθησαν 18H όμολογίαι τών 6 έκα- 
τομμυρίων πρός δρ. 100 έκάστη ήτοι έν συνόλφ δρ. 
121.100. 65 μετοχαί τής ’Εθνικής Τραπέζης πρός 
1000 δρ. έκάστη δρ. 65000. Τοιουτοτρόπως άπετελέ- 
σθη κεφάλαιον έκ δρ. 246100. Ή σημερινή κατάστα- 
σις τοϋ κληροδοτήματος έπρεπε νά έχη ώς έξής: Τό 
άντίτιμον τών 1811 όμολογιών αΐτινες κληρωθεΐσαι 
είς τό άρτιον έξηργυρώθησαν πρός δρ. 100 έκάστη δρ. 
181100. Ή άξία τών 65 μετοχών έν συνόλφ λαμβα- 
νομένου ύπ’ δψιν δτι ή σημερινή άξία έκάστης είναι 
δρ. 4,500, άποτελεΐται άπό δρ. 292,500. Οί τόκοι τών 
181100 άπό τοϋ 1859; έντεΟθεν άνευ άνατοκιαμοΰ 
παρά τήν περί τοΟ έναντίου ρητήν θέλησιν τών κλη
ροδοτάν ήτοι έπί 58 έτη πρός 4 °/0 έτησίως δρ. 420 
152. Μερίσματα τών μετοχών άπό τοϋ 1844 — 185.3 
δρ. έν συνόλφ 198,259. Συμφώνως πρός τ’ άνωτέρω 
ή σημερινή κατάστασις έπρεπε νά είναι δρ. 1,092,011.

Άλλ’ ή σημερινή κατάστασις τοϋ κληροδοτήματος, 
χωρίς νά έκπαιδευθή κανέν όρφανόν άγωνισθέντος 
ύπέρ πίστεως καί πατρίδος, άλλά διατεθέντος είς διαφό
ρους υποτροφίας είναι: Μόνον αί 65 μετοχαί τής Εθνι
κής Τραπέζης, ών τό έτήσιον εισόδημα είναι 14,625 δρ.

Σημειωτέου δτι τοϋ κληροδοτήματος τούτου διαχει
ριστής ήτο καί είναι τό Υπουργείου τώυ Έκκλησια- 
στικώυ καί τής Δημοσίας Έκπαιδεύσεως.

Τί έγιυαυ τά χρήματα αύτά, τά όποια σήμερου θά 
ήδύυαυτο υά άπαλλάξουυ τό κράτος άπό μίαυ δαπά- 
υηυ καί υά έκπληρώσουυ κάλλιστα τόυ σκοπόυ δΓ δυ 
έγίυετο τό κληροδότημα; :-j-i

* 
Ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΜΑΣ

Ούδέποτε 'Ελληνικόν περιοδικόν κατέλθεξε συνε- 
κίνησε, συνήρπασεν έγοήτευσε περισσότερον μέτό πρώ
τον φΰλλον του, δσον ή «Εικονογραφημένη». Είναι 
αμέτρητοι αί έπιστολαί, αί καταφθάνουσαι 'καθ’ έκά- 
στην είς τά γραφεία μας άπό τά πέρατα τής Ελλάδος, 
ΰποβάλλουσαι ήμΐν θερμά συγχαρητήρια διά τήν τό
σον έπιτυχή καί σαγηνευτικήν έμφάνισιν τοϋ περιοδι- 
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κοϋ μας.Άλλά πλήν τών επιστολών, γεγονός τό όποιον 
έπίσης τρανότατα μαρτυρεί τήν επιτυχίαν τής «Είκο
νογραφημένης» καί τήν θέσιν, ήν αϋτη κατέλαβεν εις 
τήν χορείαν τοΰ περιοδικού 'Ελληνικού τόπου είναι 
και ή έξάντλησις τοΰ πρώτου και δευτέρου φυλλαδίου, 
ήτις ώς έκ τής ύπαρχουσης ζητήσεως ήνάγκασεν ή μάς 
νά ΰποβληθώμεν είς τήν κολοσσιαίαν δαπάνην τής 
άνατυπώσεως άμφοτέρωντών φύλλων, διά νά έπαρκέ- 
σωμεν είς τήν ύπάρχουσαν ζήτησιν τόσον ένταΰθα δσον 
καί έκ τών επαρχιών. Πάντα ταΰτα τί άλλο μαρτυ- 
ροΰσιν ή μή τό γεγονός δτι ή « Εικονογραφημένη » 
έκδοθείσα έπί τή βάσει νεωτεριστικών προγραμμάτων 
καί έμφανισθεΐσα πρό τοΰ κοινοΰ μέ δψιν έντελώς 
διαφορετικήν άπό τήν συνηθισμένην τών άλλων περιο
δικών, μέ πλοΰτον εικόνων πρωτοφανών, μέ ΰληνέκλε- 
κτήν καί σπανίαν, μέ σελίδας, αί δποΐαι άποτελοΰσιν 
έντρύφημα άΐ.ηθινόν δΓ δλα τά μέλι; μιάς οικογένειας, 
άπό τής άρθριτικής γιαγιάς μέχρι τοΰ ροδοκόκκινου 
έγγόνου, μαθητοΰ τοΰ Σχολαρχείου, ήρεσε, κατέλθε- 
ξεν, έγοήτευσε;

Αί πανταχόθεν έρχόμεναι αΰται έκδηλώσεις μάς συγκι- 
νοΰσι βαθύτατα καί μάς ένισχύουσιν είς τόν δύσκολον 
άγώνα τόν όποιον άνελάβομεν.

Άπό τήν σωρείαν αυτήν τών επιστολών παραθέ- 
τομεν τά κατωτέρω άποσπάσματα, ικανά νά μαρτυ
ρήσουν τήν άλήθειαν τών άνωτέρω.

'Αξιότιμε κ. Διευ&υντά,

Θεωρώ καθήκον μου έπιβεβλημένον νά σάς συγχαρώ έπί 
τή έμφανίσει τοΰ περιοδικού σας, χαράξαντος έντελώς νέαν 
μορφήν μέ τήν άλως ιδιαιτέραν καί ένδιαφέρουσαν ύλην, ήν 
περιέχει. Είναι άξία παντός επαίνου ή φιλοπονία καί ή φιλο
καλία ΰμών. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

~ Κύριε Διευ&υντά,

Μεταξύ τών όσων υποστηρίζουν τήν ύμετέραν «Είκονογρα- 
φημένην» συγκαταλέγομαι καί έγώ. καταγοητευΟείς άπό τήν 
πρωτότυπον καί σαγηνευτικήν έμφάνισιν αύτής.

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΜΥΡΤΖΗΣ 
Κύριε Βραταανε,

Άγοράσας τό πρώτο φΰλλον τής«Εικονογραφημένης», έχά- 
Sκα πολύ διότι είδα δτι βά έχωμε έπί τέλους ένα περιοδικό 

ως πρέπει νά διαβάξου|ΐε. Πραγματικώς είναι θαυμάσιο 
καί πρωτοφανές. Διά τούτο σάς παρακαλώ νά δεχθήτε τά 
ειλικρινή συγχαρητήριά μου. Π. ΣΟΦΟΥΑΗΣ

'Αξιότιμε κ. Διευ&υντά,

Μή πρός Θεού υποθέσετε δτι μέ εΐλκυσε τό αύτοκίνητον 
Peugeot, τό όποιον προσφέρετε ώς δώρον. "Ενα τέτοιο 
πράγμα θά ήτο πολύ πεζό γιά μένα. ’Εκείνο πού μέ εϊλκυσε 
καί μέ κατέθελξεν είναι ή πρωτότυπος έμφάνιοις τοΰ περιο
δικού σας, καί ή αδιαφιλονίκητος έκτίμησις τήν όποιαν πρέ
πει νά έχη κάθε άναγνώστης σας πρός τούς εύγενείς σύνεργά- 
τας τοΰ περιοδικού σας. ζοη φουντουκακη

ΤΟ ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ
Ό Γάλλος Υπουργός κ. Βιβιανί, ευρισκόμενος μέ 

άποστολήν εις Μόσχαν δέν παρέλειψε τήν εΰκαιρίαν 
κατά τινα έορτήν τής έκεϊ Γαλλικής παροικίας, δοθεΐ- 
σαν πρός τιμήν του καί τών συνοδευόντων αύτόν 
συναδέλφων του, νά τονίση δτι οί σύμμαχοι πρέπει νά 
έντείνουν πάσας τάς προσπάθειας των καί πάσαν τήν 
ένεργητικότητα αύτών, δπως καταβάλλουν τελειωτικώς 
τόν έχθρόν. 'Ωραΐαι φράσεις καί ωραίοι λόγοι, οί 
όποιοι δέν έπαυσαν νά άκούωνται άπό τής άρχής τοΰ 
πολέμου. Οί ωραίοι λόγοι δέν είνε δυνατόν νά άντικατα- 
στήσουν τά κανόνια καί ούτε μέ τάς ωραίας φράσεις 
κατασκευάζονται πολεμοφόδια.Έχουν τόν τόπον των 
τά ώραΐα λόγια καί χρειάζονται και αύτά, άλλά πρό 
παντός χρειάζεται ή σύμπνοια, ή κοινότης ένεργείας, 
ή ταυτότης άντιλήψεων καί άποφάσεων, ή μεθοδική, 
ή συνεχής, ή ταχεία έργασία. Άλλά δυστυχώς άπό τής 
άρχής αύτής τοΰ πολέμου, δπως μάς έδειξαν τά 
γεγονότα, οί σύμμαχοι περιωρίσθησαν είς τά ώραΐα 
λόγια μόνον. Καί δταν άφίνοντες κατά μέρος τήν 
ιδεολογίαν έρρίφθησαν άκάθεκτοι μέ τήν σημαίαν 
τοΰ ρεαλισμοΰ καί μέ τήν έπίγνωσιν τής πραγματι
κής καταστάσεως, μάς έδειξαν θαύματα. Αύτό έδωκεν 
άφορμήνείς τό νά άκουσθή ή περίφημος έκείνη κραυγή 
«Des Canons! Des Munitions» τό όποιον άνοιξε 
τά μάτια εις δλους καί έδειξε πρώτον τήν έπιβεβλη- 
μένην άνάγκην τής ταυτότητος τών σκέψεων καί τών 
άντιλήψεων μεταξύ τών συμμάχων καί κατόπιν τήν 
άμεσον ύποχρέωσιν αύτών δπως ριφθώσιν άκάθεκτοι 
μέ δλας τάς δυνάμεις των είς τήν κατασκευήν δπλων 
καί πολεμοφοδίων, τά όποια θά τούς δώσουν τήν 
νίκην. ’Επανειλημμένα Οικονομικά καί πολεμικά συμ
βούλια συνεκροτήθησαν τότε έξ άφορμής τών άνω
τέρω, εναλλάξ είς Παρισίους είς Ρώμην καί είς Λον- 
δϊνον, άποστολαί ίδιαίτεραι έταξείδευσαν είς τάς δια
φόρους πρωτευούσας τής Άντάντ μέ σκοπόν τόν 
καθορισμόν τών βάσεων τής κοινής συνεργασίας, άλλά 
συνεργασίας πλέον θετικής καί άποτελεσματικής διά 
τήν έπικράτησιν τών συμμάχων. Αί βάσεις κατηρτί- 
σθησαν, λέγουν οί σύμμαχοι καί ή προπαρασκευή 
ήρχισε ταχεία, συστηματική, τονώνουσα τό ήθικόν καί 
δίδουσα τήν πεποίθησιν δτι ή τελική έπικράτησις άνή- 
κει εϊς τούς συμμάχους. Μέχρι τής στιγμής ούδεμία 
ένδειξις τής συντελεσθείσης έργασίας υπάρχει καίτοι 
έχουν παρέλθει πολλοί μήνες. Νά συντελεϊται άραγε 
ή έργασία μέλλουσα νά έκδηλωθή έν προσέχει μέλ- 
λοντι; Διά τό καλόν τών συμμάχων, άλλά καί διά τό 
καλόν τής άνθρωπότητος πλέον, άς τό πιστεύσωμεν καί 
άς τό εύχηθώμεν.

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΙΑΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ft

Μέ τήν αρχήν τής έβδομάδος έκαμεν έναρξιν τών εργα
σιών της καί ή Βουλή. Οί πατέρες τού "Εθνους άναπαυθέκ- 
τες έπί μήνα όλόκληρον ήλθον άπό τάς έπαρχίας των σφρι
γηλοί καί ακμαίοι, μέ όρεξιν νά άφοσιωθοΰν είς τήν νομο
θετικήν εργασίαν καί νά διορθώσουν τά κακώς κείμενα καί 
νά σώσουν τό Έθνος άπό τάς δυσχερείς περιστάσεις τάς 
όποιας διέρχεται. Διά τόν λόγον αύτόν άπό τής πρώτης συνε
δρίας ιο βουλευταί έζήτησαν άδειαν απουσίας, ήτις έχορη- 
γήθη είς αύτούς, άλλοι 20 δέν ήλθον άκόμη, καί έκ τοΰ 
ύπολοίπου οί ήμίσεις περνούν τόν απογευματινόν των ύπνον 
είς τά βουλευτικά έδώλια ένφ οί άλλοι ήμίσεις άνεβοκατεβαί- 
νουν τά Υπουργεία ρουσφετολογοΰντες ύπέρ τών έκλογέων, 
τοΰ κόμματος άλλά καί έαυτών. Καί έτσι καί τά πράγματα 
πηγαίνουν θαυμάσια καί δλοι μένουν ένθουσιασμένοι.«

Είς τήν Βουλήν ήκούσθη προχθές κραυγή διά τήν άρχαίαν 
’Ολυμπίαν, ή όποια απειλείται άπό τελείαν καταστροφήν 
πρός δόξαν καί τιμήν τών αρμοδίων. Τέλος πάντων φαίνεται 

δτι έχομεν κατάραν νά κρατήσωμεν κάτι σωστό. "Ο,τι κατωρ- 
θώθη έπειτα άπό ύπερανθρώπους προσπάθειας νά περισωθή 
άπό τάς έκάστοτε έπιδρομάς τών περιηγητών, άπειλεΐται άπό 
τήν καταστροφήν. "Ωχ! άδελφέ, σοΰ λέγουν οι αρμόδιοι*  γιά 
αρχαιότητες είναι νά κυττάμε τώρα μ’ αύτή τήν κατάστασι;

Πολύ σωστό. Γιά άρχαιότητες θά κυττάζουμε τώρα; Είναι 
καιρός τώρα νά φροντίζουμε γιά άρχαιότητΐς, γιά νερό, γιά 
καθαριότητα τής πόλεως, δι’έπάρκειαν τροφίμων καί περι
στολήν τής αισχροκέρδειας; Πολύ όρθός συλλογισμός. Νά 
ξαπλωθούμε, κοροϊδεύοντες έαυτούς καί άλλήλους «ένεκα 
ό πόλεμος. β

Τήν έπιδημίαν τών αύτοκτονιών διεδέχθη ή έπιδημία τών 
απεργιών. ’Απεργία ύποδηματεργατών, άπεργία εργατών 
αρτοποιών καί τελευταίως άπεργία γκαρσορνιών καφενείων. 
Τά πράγματα πηγαίνουν φίνα. Αί γερουσίαι καί οί τύποι τών 
καφενείων έχασαν τά υποχρεωτικά γκαρσόνια τά όποια έννο- 
οΰσαν τά συμβολικά των κινήματα, έπρολάμβανον τάς έπι- 
θυμίας καί τάς διαταγάς των, άράδιαζαν είς τό μάρμαρον 
τών τραπέζιών διμοιρίας ποτηριών παγωμένου νερού καί 
έλάμβανον μέρος οίκειότατα είς τάς συζητήσεις. Άντ’ αύτών 
τώρα άντικρύζουν νέους τύπους καί νέας μορφάς ψυχράς καί 
άτονους. Άλλά τί θά γίνωμεν μέ τήν νέαν έπιδημίαν; Λέγε
ται δτι προμηνύεται σειρά τοιούτων. Πρόκειται κατ’ αύτάς 
νά άπεργήσουν οί παντοπώλαι διότι ζημιώνουν άπό τήν ύπερ- 
τίμησιν τών τροφίμων, οι ξενοδόχοι διά τόν αύτόν λόγον, οί 
Ιατροί έλλείψει πελατείας, οί σύζυγοι καί οί τροχιοδρομικοί 
ζητούντες... νά έπιβληθή είς τούς πελάτας νά συμπεριφέρον
ται καλλίτερον.

ΑΓΓΛΙΑ- ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
Είς τό προηγούμενον άρθρον μου άνέφερα τήν πώλησιν 

τής Πάργας. Σήμερον συνεχίζων τήν ιστορικήν άναοκόπησιν, 
θά έξετάσω τήν συμπεριφοράν τού έπισήμου ,γλικοΰ κρά
τους κατά τήν έθνικήν μας παλιγγενεσίαν, άρχομενος άπό τής 
έμφανίσεως τών πρώτων συμπτωμάτων τοΰ άγώνος τοΰ ι8ζι.

Κατά τήν 27 ’Ιουνίου τοΰ 1821 ό έν Κωνσταντινουπόλει 
πρεσβευτής τής ’Αγγλίας έδιδεν έγγραφον πρός τήν Υψηλήν 
Πύλην, λέγων:

< Ένταΰθα δέν πρέπει νά άμφιβάλλουσι ποσώς περί τών 
αισθημάτων τής ’Αγγλίας απέναντι τής Τουρκίας, λίαν έμ- 
φανοΰς δντος δτι τό κίνημα τών Ελλήνων όφείλεται είς έμ- 
πνεύσεις τής Ρωσσίας καθώς δεικνύουσι καί αί έκ Πετρουπό- 
λεως ένέργειαι τοΰ Έλληνικοΰ Πολιτικού Συλλόγου. Ή ’Αγ
γλία βεβαίως δέν θά άνεχθβ τήν δημιουργίαν έν τή Ανατολή 
Κράτους δπερ διά τής ύποστηρίξεως τής Ρωσσίας ήθελε κα- 
ταστή δργανον αύτής έν τφ μέλλοντι καί ούτως αύτη έγκαθι- 
δρύση είδος τι θαλασσίας κυριαρχίας έν τή ανατολική λεκάνη 
τής Μεσογείου θαλάσσης».

Τό έγγραφον αύτό χαρακτηρίζει σαφέστατα τήν άνθελλη- 
νικήν πολιτικήν τής έπισήμου ’Αγγλίας, έξηγοΰν τούς λόγους 
τούς ώθήσαντας τήν αγγλικήν κυβέρνησιν πρός τήν πολιτικήν 
ταύτην. Τό έλατήριον αύτοΰ τοΰ έγγράφου ήτο ή μεταξύ ’Αγ
γλίας καί Τουρκίας συνθήκη τοΰ 1814, καθ’ ήν ή πρώτη άνε- 
λάμβανε ύποχρέωσιν άπέναντι τής άκεραιότητος τού ’Οθω
μανικού κράτους.Μόλις έξερράγει έν τή κυρίως Έλλάδι ή έπανάστασις άμέ- 
σως έσπευσαν οί πατριώται Έπτανήσιοι νά διαπεραιωθώοιν 
είς Πελοπόννησον καί Στερεάν Ελλάδα ΐνα συμπολεμήσωσιν 
ύπέρ τής έλευθερίας τής κοινής πατρίδος. Άλλ’ ή πατριω
τική αύτη δρμή τών ύπηκόων τής αγγλικής κυβερνησεως 
έξώργισε τόν "Αγγλον κυβερνήτην τών Ίονίων νήσων Μαί- 
τλανδ δστις ώχυρούμενος όπισθεν τής Ιδέας τής ούδετερότη
τος, έδημοσίευσε δύο προκηρύξεις, τήν 6 ’Απριλίου καί τήν 
ι8 Ιουλίου 1821, δι’ών ειδοποιούντο οί κάτοικοι τής Επτά
νησου οί κατελθόντες νά πολεμήσωσιν είς τήν Ελλάδα ότι 
έάν δέν έπέστρεφον έντός 15 ήμερών νά δικασθώσιν, θά κα- 
τεδικάζοντο είς άειφυγίαν, τά κτήματά των θά έδημεύοντο 
καί έάν ποτέ συνελαμβάνοντο ΰπό τής άγγλικής κυβερνησεως, 
ής είναι πολϊται, θά έπαιδεύοντο κατά τούς νόμους».

Καί άλλος "Αγγλος, ύπάλληλος τής Βρετταν. διπλωματίας, 
ό διερμηνεύς τού προξενείου Πατρών, Βαρθόλδ, ύπακούων είς 
τάς διαταγάς τού προξένου του έφθασε μέχρι προδοσίας.

"Οτε κατά τόν Μάρτιον τού 1821 οί έπαναστάται έπολιόρ- 
κησαν τούς Τούρκους, οί όποιοι είχον καταφύγει είς τό φρού- 
ριον τών Πατρών, κατεσκεύαοαν υπόνομον διά τής όποιας τό 
φρούριον Ο’άνετινάσσετο είς τόνάέρα.Έν τούτοις άφοΰ ήτοι- 
μάσθησαν δλα καί έτέθη πΰρ εις τήν ύπόνομον, τό άποτέλε- 
σμα δέν έπήλθε, διότι οί Τοΰρκοι δι’ άλλων ύπονόμων είχον 
ματαιώσει τήν έπιτυχίαν τού έλληνικοΰ έπιχειρήματος.

Τοΰτο ώφείλετο είς τόν προαναφερθέντα "Αγγλον προξενι
κόν ύπάλληλον, δστις έπρόδωσεν είς τούς Μουσουλμάνους 
τήν διεύθυνσιν τής έλληνικής ύπονόμου. ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ 
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*ΰ fl Π Φ
(Σνν*χ«ια άχό τό χβοηγούμτνον)

Τό στόμα καί ό χαρακτήρ.
"Επρεπε νά ανεβούν εις τό τέταρτο πάτωμα καί 

ήταν πολύ ψηλά καί πολύ δύσκολο.
— Θέλετε νά σάς πάρω σ’ τά χέρια ;... τής λέει γε

λώντας. Αύτή τοϋ άπήντησε μ’ ένα γλυκό βλέμμα, ενώ 
ό εικοσαετής Γκωσέν τήν άρπαξε στήν αγκαλιά του 
μ’ ένα ώραΐο κίνημα, σάν νά έκρατοϋσε ένα μικρό 
παιδάκι.

’Ανέβηκε τό πρώτο πάτωμα χωρίς νά άναπνεύση, ευ
τυχής γιά τό βάρος ποΰ κρατούσε, ενώ δύο ωραίοι βρα
χίονες γυμνοί και δροσάτοι τοΰ έσφιγγαν τό λαιμό.

ΕΙς τό δεύτερο έφτασε κουρασμένος, χωρίς καμμιά 
εύχαρίστησι. Ή γυναίκα είχεν 
αφειδή βαρειά στήν άγκαλιά 
του, καί σέ κάθε βήμα τήν 
ήσθάνετοπιό βαρειά. Τά βρα
χιόλια της ποΰ πρώτα τόν 
έχάϊδευαν γαργαλιστά, τώρα 
έμπαιναν σιγά-σιγά στάς σάρ
κας του μέ τήν σκληρότητα 
τοΰ κρύου μετάλλου.

Είς τό τρίτο έλαχάνιασε. Ή 
αναπνοή του είχε σταθή ένώ 
αύτή τοΰ έψιθΰριζε έρωτικά μέ 
τά μάτια κλεισμένα: «’Αγάπη 
μου, τί ωραία ποΰ είναι, τί 
ωραία». Τά τελευταία σκαλιά 
τά όποια ανέβαινε μέ δυσκολία 
ένα-ένα, τοΰ έφαίνοντο άτέ- 
λειωτα καί πανύψηλα.

Ένόμιζε πώς στά χέρια του 
δέν κρατοΰσε πιά γυναίκα, 
άλλά ένα βάρος τρομερό ποΰ 
τόν έπνιγε. Κάδε στιγμή τούρ- 
χότανε νά τό πετάξη μ’ ένα 
βάρβαρο θυμό, κι’ ας τσακι
ζότανε.

Γιά μιά στιγμή έστάθηκε: 
«Έφθάσαμε;...» τόν ρώτησε 
άνοίγοντας τά μάτια, ενώ αύτός 
έσκέπτετο «έπί τέλους!. .. » 
άλλά δέν είχε τί) δύναμι νά μι- 
λήση. Κατακίτρινος μέ τά χέ
ρια σταυρωμένα στό στήθος Ανέπνεε μέ άνακούφησι.

“Ολη τους ή ιστορία έπέπρωτο νά είναι αντιγραφή 
αύτοΰ τοΰ πρωινού άνεβάσματος τής σκάλας.

Β'
Τήν έκράτησε δύο ήμέρας. Φεύγουσα τοΰ ά'φισε τήν 

κάρταν της είς τήν όποίαν έγραψε: «“Οταν μέ θελή
σατε, φωνάξτε με.... θά είμαι πάντοτε έτοιμη».

Ή κάρτα της μικρούλα καί μυρωσμένη ήτο αύτή:

ΦΑΝΝΗ ΑΕΓΚΑΝΤ

6 όδός Αρκαδίας

Μίαν ή δύο εβδομάδας ύστερα άπό τόν χορόν τοΰ 
Ντεσελέτ, ένα βράδυ, ένώ ό Γκωσέν έμελετοΰσε ύπό 
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τό φώς τής λάμπας, ά'κουσε ένα κτΰπο ελαφρό εις τήν 
πόρτα. ΙΊρίν ^προφθάση νά σηκωθή έφάνηκε στήν 
πόρτα μία κυρία έλεγκάντ μέ άσπρη τουαλέττα. Τήν 
άνεγνώρισε δταν έσήκωσε τό βέλο της. «Βλέπετε, έγώ 
είμαι.... ξαναήρθα»... ’Αλλά μόλις είδε τό Ανήσυχο 
βλέμμα του, «Δέν θά σάς ένοχλήσω» έπρόσθεσε, «ξέρω 
έγώ» έβγαλε τό καπέλλο της έπήρε ένα βιβλίο, τό 
Γύρο τοϋ κόσμου, έκάθησε καί δέν έκινήθηκε πιά 
άφωσιομένη στήν άνάγνωσι τοΰ βιβλίου της- άλλά 
κάδε φορά ποΰ έσήκωνε τά μάτια της συναντούσε τό 
βλέμμα του. Αλήθεια τοΰ έχρειάσθη πολύ θάρρος γιά 

νά μήν τήν άρπάξη άμέσως 
στήν αγκαλιά του. ’Ηταν ένα 
πλασματάκι. Μ’ αύτό τό ωραίο 
κεφαλάκι, μέ τό μικρό μέτωπο 
μ’ αύτή τή μυτίτσα, μέ τά φι
λήδονα χειλάκια της καί τό 
κανονικό της σώμα, ποΰ τό 
έσφιγγε ή Παριζιάνικη τουαλ- 
λέτα της, τοΰδινε μιά είκόνα, 
ποΰ δέν έμοιαζε καθόλου μ’ 
αύτήν ποΰ ήξερε, τής φελάχας 
τοΰ χοροΰ.

Τήν άλλη μέρα έφυγε πολύ 
πρωΐ γιά νά ξανάρθη πολλές 
φορές αύτή τήν εβδομάδα. 
Άλλά πάντοτε έμπαινε μέ τήν 
ίδια ωχρότητα, μέ τά χέρια 
κρύα καί ίδρωμένα, μέ τή 
φωνή σφιγμένη άπό τή συγκί- 
νησι.

«Τό ξέρω δτι σ’ ένοχλώ, τοΰ 
έλεγε, δτι σέ κουράζω. “Επρεπε 
νά ε’ι'μουν πιο υπερήφανη ... 
Πίστεψε με, κάθε πρωί ποΰ 
φεύγω όρκίζουμε νά μήν ξα- 
νάρθω: Άλλά .... ύστερα μέ 
πιάνει σάν τρέλλα». “Οσες είχε 
γνωρίση έως σήμερα, κορίτσια 
τής μπύρας ή τοΰ σκαίτιγκ, 
πολλές φορές, νέες καί ωραίες, 
τόν αήδιαζαν μέ τά άνοστα

αστεία τους μέ τά χοντρά τους χέρια καί έν γένει μέτήν 
προστυχιά τους. "Ολες αύτές τώρα περνούσαν έμπρός 
άπ τά μάτια του σάν ταινία κινηματογράφου ποΰ ξε- 
τυλιγέται άργά άργά δείχνωντας δλη τή λίγη ζ«>ή ποΰ 
πέρασε μέ τής γυναίκες. “Ολα αύτά τόν έκαναν νά 
εκπλήττεται γιά τή σημερινή του ιστορία.

Στή Φαννή εΰρισκε μιά τρυφερότητα, μιά γυναίκα 
πραγματική. Γυναίκα μέ δλη τή δύναμιν τοΰ φύλου 
της μέ τήν έπιβολή τής γοητείας. Στήν παράκλησί της 
ύπετάσσετο, τά θέλγητρά της ένεθουσίαζαν τήν υπο
ταγήν του.

Μέ γνώσεις πολλές, έκανε πάντοτε τήν όμιλία τους 
εύχάριστη καί γεμάτη ένδιαφέρον. Χωρίς νά τό αισθά
νεται αύτό ό Γκωσέν έβλεπε μιά γυναίκα μέ γνώσες 
σέ κάθε ζήτημα. Γνώσες ποΰ ή έκπαίδευσις, έστω καί 
ή ανώτερα, δέν τάς δίδει. (Ή αννίβα «ΐς «ό προαβχές]

Χρονικά τής Μόδας.
’Ακόμη όλίγα πράγματα, ώς συνέχειαν εις τά προχθεσινά 

γιά τήν νέαν μόδαν <άλά κρινολίν». Τά κορσάζ Αποτελούν 
άντίθεσιν μέ τήν φούσταν. Ένα είδος μπλούζας, μέ κόψιμο 
άπλό καί μέ χονδρά κουμπιά, τό λεγόμενον ·κυϊράς», συνηθί
ζεται πολύ. Άλλά καί τά άλλα είδη τοϋ κορσάζ είνε πάντοτε 
έπάνω είς τό αύτό κόψιμο καί δέν διαφέρουν παρά μόνον 
είς κάτι μικρολεπτομέρειες.

Άλλ’ έάν τά κορσάζ παρουσιάζουν μίαν μονοτονίαν διαρκή 
άντιθέτως ή τραχιλιές ποικίλουν καί μάς παρουσιάζουν συν
δέσεις αρμονικές καί πολύ εύμορφες. Βλέπομεν τραχιλιές 
ίσιες καί υψηλές, αί όποϊαι κλείουν όλοτελώς τόν λαιμόν καί 
άλλες πού καλύπτουν μόνον τόν αυχένα καί μάς Αποκαλύπτουν 
ολόκληρον τό έμπροσθεν μέρος τού ' ..■> ι-
οτρογγυλεύουν γύρω-γύρω Από 
τόν λαιμόν, τόν όποιον Αφίνουν 
νά φαίνεται δλος, άφίνουσαι 
κάθε έλευθερίαν είς τά κινή
ματα. Μερικές περνούν σχήμα 
βεντάγιας περιτριγυρίζουσαι τό 
ντεκολτέ τής μπλούζας. Έν γέ- 
νει είς τόν τρόπον αύτόν τής 
κατασκευής τών τραχιλιών άφί- 
νεται δλη ή έλευθερία νά σχη- 
ματίζωνται πλεΐσται ποικιλίαι 
όλων τών στυλ καί δλων τών 
έποχών. Προσθέτει έπί πλέον 
είς τά μοδέλα τά τραβηγμένα 
άπό παλιά πορτραΐτα κάποιαν 
φαντασίαν καί κάποιο καπρίς 
ποΰ δέν τό περιμένει κανείς. 
"Ολα αύτά Αποτελούν μίαν σύν- 
θεσιν πολύ όλίγον δμογενή 
δπου μποροΰμεν νά έφαρμό- 
σωμεν δλο μας τό γούστο, ολο 
μας τό καπρίτσιο καί δλας μας 
τάς προτιμήσεις, μένουσαι πάν
τοτε μέσα είςτά δριατής μόδας.

LA MONDAINE
Ή Μόδα.

1.— Ρόμπα πολύ κοκέττικη. 
Τό μοδέλο αύτό πού θ’άρέση 
πάρα πολύ είς τάς νεάνιδας 
κατασκευάζεται πολύ εύκολα. 
Χρησιμοποιείτε βουάλ μαρκι- 
ζέτ, μπατίστα, μπατίστα Σουΐς 
τουάλ φίν, τουάλ άμσεσουάρ, 
λινόν κρέμ ντέ κοτόν, κρέπ 
Ζορζέτ ή κρέπ ντέ σίν. Τό κορ- 
σάζψπλοΰζα γαρνίρεται μέ πλί 
καί άπό ένα μικρό ζιλέ. Τό 
περιλαίμιον ήμπορεϊ νά κατα- 
σκευασθή πλαγιαστό ή ορθό. 
Τά αανίκια τά κατασκευάζετε 
κατα προτίμησιν κοντά ή μα
κρυά καί μπουφάν. Ή φούστα 
είνε ίσια καί Ανοικτή πολύ κάτω 
καί γαρνίρεται μέ φαρδυά πλί. 
Τά πλί είνε μιά πολύ έμμορφη

λαιμού. "Αλλες τραχιλιές

γαρνιτούρα καί κοστίζει πολύ φθηνά. Διά νεάνιδα έως ι8 
έτών χρειάζεται 7 μέτρα καί ίο μπατίστας πλάτους ι μέτρου, 
ι μέτρον καί 30 μπορτούρα άπό νταντέλλα, 0,55 ιιέτρου τούλ.

2.— Μοδέλο ρόμπας σουαρέ πού -θά άρέση πολύ.’έπίσης είς 
τάς νεάνιδας. Τό περιλαίμιον στρογγυλόν καί μέ Αρκετόν 
καρρέ καί τά [ίανικάκια πολύ κοντά καί μπουφάν. Ή μπλούζα 
πολύ απλή καί χαριτωμένη, έχει μέση. Τό μπλουζόν δμως κφί 
τά πλί τής φούστας μπορούν νά απλοποιηθούν πολύ. Τό μον
τέλο αύτό γίνεται πολύ γραφικό κατασκευαζόμενον'άπό τούλ, 
μουσελίν ντέ σουά, κρέπ ντέ σίν, βουάλ ντέ σουά, μέ τό μπλου
ζόν άπό μετάξι πομπαντούρ, μεταξύ ταφτά ή σατέν. Διά τήν 
κατασκευήν χρειάζεται διά νεάνιδα ι8-2ο ετών 5,7° μέτρα 
κρέπ Ζορζέτ. Τό έσωτερικό μπόρ 2,8ο μέτρα.

Στόμα συνεσφιγμένον, τού όποίου ή βραχεία σχισμή προ
χωρεί είς γραμμήν εύθεΐαν καί τοΰ όποίου τό άκρον τών χει- 
λέων δέν φαίνεται, είνε ένδειξις τάξεως, άκριβείας καί καθα- 
ριότητος. Έάν είνε πολύ συνεσφιγμένον φανερώνει έγωισμόν. 
Τό μεγάλο καί πλατύ στόμα, φανερώνει κλίσιν πρός τήν 
φλυαρίαν, τήν πολυφαγίαν, τήν φιλαργυρίαν καί τήν ψευτιά. 
Τό μικρόν στόμα άντιθέτως φανερώνει καλόν χαρακτήρα, 
σωφροσύνην καί δειλίαν. Παχύ στόμα μέ χείλια παχειά προ

δίδει Αγνότητα, εύπιστία καί άστασία. Τό 
τελείως κανονικόν στόμα φανερώνει έξαί- 
ρετον χαρακτήρα. Άντιθέτως τό έξαιρε- 
τικά σχισμένον στόμα σημαίνει πνεύμα 
βαρύ καί βάναυσον. Τό πάντοτε άνοικτόν 
παραμένον στόμα φανερώνει βλακείαν.

Τά λουτρά.
Ή βάσις τών λουτρών είνε ή καθαριό- 

της, έκτος δέ τούτου σπουδαιοτάτη ώφέ- 
λεια προέρχεται έξ αύτών διά τήν υγείαν. 
Τό ύδωρ διεγείρει τήν ένέργειαν τών 
πόρων τοϋ δέρματος σύν τή έξωτερική 
καθαριότητι, διευκολύνει τήν άπέκκρισιν 
τοΰ περιεχομένου τών άδένων τού δέρ
ματος. Ή υγιεινή έπιβάλλει δι’ αύτούς 
τούς λόγους, έν τούλάχιστον γενικόν λου
τρόν καθαριότητος καθ’ εβδομάδα, θερ

μοκρασίας 25° τό θέρος καί 3° 
τόν χειιιώνα τού όποίου ή διάρ
κεια δεν πρέπει νά ύπερβαίνη 
τά 20 ή 3° λεπτά τής ώρας.

Είς τά λιπαρά δέρματα, είς 
τά όποια ή λειτουργία τών σμι- 
γματογόνων άδένων διατελεϊ 
παρά φύσιν ηύξημένη, άρμό- 
ζουσι μάλλον τά αλκαλικά λου
τρά, τά δποία δύνασθε εύκό- 
λως νά παρασκευάσετε κατ' οί
κον προσθέτουσαι 8ο έως ιοο 
δράμια σόδας έντός όπλου χλια
ρού λουτρού.

Είς τά ξηρά δέρματα άρμό- 
ζουσι μάλλον τά διά πιτύρων 
καί άμύλου λουτρά. Τά πρώτα 
κατασκευάζονται τή προσθήκη 
4 οκάδων πιτύρου έντός τού 
λουτρού, διά δέ τά άμιλοΰχα 
διαλύετε ήμίσειαν όκάν άμύλου 
έντός τοΰ ΰδατος τού λουτρού 
ώς έξής: Πρώτον διαλύομεν τό 
άμυλον (κόλλα τού κολλαρίσμα- 
τος) έντός όλίγου χλιαρού ΰδα
τος καί κατόπιν έντός θερμό
τατου, μεθ’ δ τό χύνομεν έντός

2 τού ΰδατος τοΰ λουτρού.
Είς τά τραχέα δέρματα άρ- 

μόζουσι τά λουτρά τής γλυκερίνης, άτινα κατασκευάζονται 
τή προσθήκη 150 δραμίων γλυκερίνης έντός τού ΰδατος τού 
λουτρού. Είς τάς έχουσας εύερέθιστον τό νευρικόν σύστημα, 
άρμόζουσι τά λουτρά τής φιλύρας (τίλιου) ή τού χαμομηλιού. 

Τά άρωματικά λουτρά είνε καταλληλότατα διά τά σώματα 
τά έκκρίνοντα άφθονον ιδρώτα καί μάλιστα ύδμηρόν, καί τά 
όποια κατασκευάζονται τή προσθήκη ΰδατος κολώνιας καί 
όλίγου βάμματος βενζόης έντός τού λουτρού.

Αποφεύγετε, κυρίαν μου, τά θερμά λουτρά, τά άτμόλου- 
τρα καί τήν κατάχρησιν τών θαλασσίων λουτρών. Καταστρέ
φουν τήν καλλονήν σας, χαλαροΰν τήν στερράν σύστασιν 
τού δέρματος. Ή Ιατρός σας.

ΘΕΜ. ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, δικηγόρος
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ΤΑ ΒΛΗΜΑΤΑ KAI ΑΙ ΟΒΙΔΕΣ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ

Είς τήν έποχήν ποΰ έφθάσαμεν δλαι αί προσπά
θεια! μας καί δλοι οί άγώνες μας τείνουν νά συνενώ
σουν πάσας τάς έπιστημονικάς δυνάμεις, ποΰ κατέχο- 
μεν έως τώρα είς τρόπον ώστε νά σκο
τώσουν, νά καταστρέψουν, νά έρειπώ- 
σουν νά σκορπίσουν τόν όλεθρον δτά 
τήν έπικράτησίν μας. Τίποτε δέν έμει- 
νεν άχρησιμοποίητον, τίποτε δέν άφέ- 
θη άνεκμετάλλευτον άπό τάς μεγάλας 
έφευρέσεις τοΰ άνθρωπίνου νοός, ποΰ 
νά μή προσφέρη σήμερον ύπηρεσίας είς 
τά έξολοθρευτικά μέσα τοΰ πολέμου.

Τήν βάσιν τών καταστρεπτικών αύ
τών πολεμικών μέσων άποτελοΰν τά 
πυροβόλα δπλα έν γένει. Καί τήν βάσιν . 
τών πυροβόλων δπλων είτε κανόνια 
είναι αύτά, είτε δπλα απλά, άποτελεΐ 
ή σφαίρα, ή δβίς, τό βλήμα.

Αύτό τό τελευταΐον είναι έκεΐνο, τό 
όποιον, έκσφενδονιζόμενον καταλλή
λως, έπιφέρει τόν όλεθρον καί τήν 
καταστροφήν. Τό βλήμα άπό άρχαιο- 
τάτων χρόνων άποτελοΰσε τήν βάσιν 
παντός πυροβόλου δπλου. Εϊς τήν 
άρχήν έχρησιμοποιοΰντο ώς βλήματα 
είς τά πρώτα δπλα καί είς τά κανόνια 
ή πέτρες, αί όποϊαι κατέστρεφαν μέ 
τόν όγκον καί μέ τό βάρος των. 'Ως 
πρώτον δπλον φέρεται ή σφενδόνη, 
τής όποιας βλήματα ήσαν οί λίθοι. 
Βαθμηδόν καί κατ’ όλίγον διά τής 
έξελίξεως καί τής άναπτύξεως τής άν- 
θρωπότητος οί λίθοι άντεκατεστάθη- 
σαν άπό τάς σιδηράς σφαίρας αί 
όποϊαι, όγκοι σιδήρου είς τήν άρχήν, 
μετεβλήθησαν κατόπιν είς κοιλώματα, 
έντός τών όποιων περιεκλείοντο παν
τοειδείς έκρηκτικαί δλαι καί ούσίαι. 
Άργότερον έχωρίσθησαν αί σφαϊραι 
είς δύο τούς κάλυκας καί τά βλήματα, 
καί διά τής τελειοποιήσεως έφθασαν 
μέχρι τοΰ σημείου, είς τό όποιον εύρί- - 
σκονται σήμερον.

' Η όβίς 'Έρχαρτ. — Ή κατασκευή 
καί αί Ιδιότητές της.

Μολονότι άνομολογεϊται γενικώς ή 
ύπεροχή τοΰ Γαλλικοΰ Πυροβολικού 

φαίνεται δτι οί Γερμανοί έχουν τό τε
λειότερον βλήμα, τό βλήμα Έρρερ, δπως τό λέγουν 
οί Γάλλοι, καί Έρχαρτ, δπως τό λέγουν οί Γερμανοί. 
«Η είκών, τήν όποιαν παραθέτομεν παριστά κατα-

Γερμανική όβίς.

ΝΕΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΙ 
ΕΝ TQ< ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤHPIQi

X. ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΥ Τ. ΥΦΗΓΗΤΟΥ
θεραπεύονται τά νευρικά νοσήματα. Ή έπιληψία (σελη

νιασμός) είδικώς, άποτελέσματα θαυμάσια 12 έτών. Κέκτη- 
ται τό τελειότερον Ήλεκτροθεραπευτήριον τής Ανατολής 
διά τήν θεραπείαν τής Άρτηριοσκληρώσεως, ΆρΟρίτιδος κλπ. 
καί τό τελειότερον σύστημα ’Αχτίνων Ραΐντγκεν.—Όδός Πει
ραιώς ίο Τής άνικανότητος καϊ έκσπερματώσεως Ιδία δλως 

θεραπεία μέ έκπληκτιχά άποτελέσματα.

κόρυφον τομήν όβίδος βολιδοφόρου τών 10.5. Προσέ
ξατε διά νά έννοήσετε πόσον έξυπνα είναι διατε
ταγμένα τά τοΰ έσωτερικοΰ της. Τό άνω κωνοειδές 

μέρος άποτελεΐ τήν ρίνα τής όβίδος, 
ήτις συνίσταται έκ τοΰ κατά τό άκρον 
πυροδοτικού έπικρουστήρος έκ τής 
έναυσματοδόχης καί τοΰ πυροσωλή- 
νος. 'Όλα διακρίνονται καθαρά. Ό 
έπικρουστήρ κτυπά έπί τοΰ έναύσμα- 
τος, δπερ έκρήγνυται καί δί’ έπικρου- 
στικής φλογός μεταδίδει τό πΰρ είς 
τήν προσθίαν γόμωσιν, ήτις εύρίσκεται 
κάτωθεν άκριβώς τοΰ κώνου τής ρινός.

Άλλά ταυτοχρόνως τό πΰρ μεταδί
δεται καί είς τόν διά τοΰ μέσου τής 
τομής πρός τά κάτω μαΰρον σωλήνα 
είς τήν γόμωσιν τοΰ πυθμενίου, ήτις 
έκρηγνυομένη έκσφενδονίζει πρός 
τά έμπρός τάς ένδιαμέσους βολίδας 
συσκευασμένας μέ εκρηκτικός ούσίας. 
Πως χρησιμοποιείται.—Η ταχύτης 

xal τό βάρος της.

'Η όβίς αδτη χρησιμοποιείται ύπό 
τών Γερμανών τώρα κατά τών θωρη- 
κτών όχυρωμάτων, έκρήγνυται δέ άφοΰ 
τρυπήση τόν θώρακα όπισθεν αύτοΰ 
καί αί βολίδες διασκορπίζονται άπό 
τό άλλο μέρος. Σημειωτέον δτι ή δβίς 
αύτή ύφίσταται δύο ειδών έκρήξεις, 
άναλόγως τής βουλήσεως τοΰ χειρι- 
ζομένου. Δηλαδή ύφίσταται τήν μερι
κήν έκρηξιν καί τήν γενικήν. Τήν 
όλικήν κανονίζει ό χειριζόμενος τήν 
όβίδα, ρυθμίζων τό ρινίον τοΰ πυρο- 
σωλήνος καταλλήλως, όπότε τό πΰρ 
μεταδίδεται ταυτοχρόνως καί είς τήν 
γόμωσιν τοΰ πυθμενίου. θρυμματί
ζονται τότε δλα, καί σώμα όβίδος 
καί πυθμένων.

Ή όβίς αδτη έχει άρχικήν ταχύ
τητα 600 μέτρων, βάρος δέ όλικόν 18 
χιλιογράμμων. Τό βάρος τών βολίδων 
μετά τοΰ έναύσματος είναι 275 χιλιογρ. 
Τό βάρος τής έκρηκτικής ούσίας τοΰ 
κώνου, ήτις είναι ή φοβερά Τρινιτρο- 
τύλλη, είναι 0,450 χιλιογρ. Τό βάρος 
τής έκρηκτικής ούσίας τών βολίδων 
είναι 0,200 χιλ., αί βολίδες 470, βά

ρους έκάστη 11 γραμ., τό δέ βάρος τής γομώσεως τοΰ 
πυθμενίου 225 γρ. Ή όβίς αύτή έκρήγνυται είς άπόστα- 
σιν 6,500 μέτρων, διατρυπά δέ τόν παχύτερον θώρακα.

ΤΑ ’Οφθαλμικά νοσήματα 

θτραπβνονται έν ιή τελτίφ κλινική τοϋ εΙδικοΓι Αφθαλμολόγου 

Χπήλεου 1. Χαραμή

Τ. ύφηγητον τοϋ Πανεπιστημίου κλπ. 
έν τή ΌφΟαλμολογική Σχολή τών Ιίαρισίων σπουδάσαντος κλπ. 

‘A&ijvtu. 20 όδός Πειραιώς. Τηλέφωνο? 654.

Η ΩΡΑΙΑ ΜΑΡΤΥΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Ο ΒΙΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
(Συνέχεια άπό τό πρσηγονμενσν)

Τόσον τούς είχε συμπαθήσει ή Αίκατερίνα, ώστε 
τάς συνομιλίας των εδρισκε πάντοτε άνωτέρας καί άπό 
τάς όμιλίας τών σοφών, μέ τούς όποιους τόσον τής 
άρεσεν είς τήν πόλιν νά συζητή.

— Παράδοξον, έλεγε πολλάκις είς τήν μητέρα της, 
πώς οί άπλοϊ καί άφελεΐς αύτοί άνθρωποι γνωρίζουν 
άληθείας ύψηλοτέρας τών φιλοσόφων μας καί εισδύουν 
είς τά μυστήρια τής φιλοσοφίας βαθύτερον τών 
σοφών μας!

Άλλ’ ή σύζυγος τοΰ Κέστου, μ’ δλην τήν πρός τούς 
Χριστιανούς συμπάθειαν καί έκτίμησιν τής κόρης της, 
ήσθάνετο ούχίήττον άποστροφήν τινα. Ίσως διότι τήν 
έτρόμαζε τό άγνωστον καί αί ποικίλαι κατά τών Χρι
στιανών διαδόσεις, αί έπικρατοΰσαι τότε.

Διά τοΰτο, άποφεύγουσα ή ιδία ένίοτε τήν συνανα
στροφήν τών Χριστιανών, άφινε μόνην τήν θυγατέρα 
της νά έπισκέπτεται αύτούς είς τάς πτωχικάς οικίας 
των καί νά συζητήίμαζί τους έπί διαφόρων ζητημάτων. 
Οΰτω δέ μετ’ όλίγον ή Αίκατερίνα είχε γνωρίσει κατά 
βάθος τά δόγματα τής νέας θρησκείας καί ήσθάνετο 
δτι ή καρδία της άνεύρισκε τήν άλήθειαν έντός αύτής.

Είς γέρων Χριστιανός, άνθρωπος αύστηράς καί 
άσκητικής διαίτης, μακράς δέ χριστιανικής πείρας καί 
πνευματικής άναπτύξεως, είχε πρό παντός έπισύρει 
τήν προσοχήν τής θυγατρός τοΰ Κέστου έξ δλων τών 
άλλων Χριστιανών. Αύτοί μάλιστα οί Ιδιοι οί Χριστια
νοί άπέδιδον εϊς αύτόν πολύ περισσότερον σεβασμόν 
καί μεγάλην είς τάς συμβουλάς του ύπακοήν.

’Ητο ένας άπό έκείνους τούς άσκητάς, οί όποιοι 
παμπληθείς είχον άρχίσει νά κατακλύζουν τάς έρη
μους τής Αίγύπτου. Είς ώραΐον καί έρημικόν τόπον, 
όχι μακράν άπό τήν έπαυλιν τοΰ Κέστου, είχε πήξει 
τό άπλοϊκόν κελλί του κάτω άπό μίαν σκιεράν καί 
μεγαλοπρεπή συστάδα φοινίκων, δπου πολλοί Χρι
στιανοί τόν έπεσκέπτοντο κάθε ήμέραν, ζητοΰντες τάς 
συμβουλάς του. ’Εκείνος μέ τό γαλήνιον καί ευχαρι 
πρόσωπον, μέ τήν γλυκύτητα καί πραότητα τοΰ τρό
που, άφελής καί όλιγόλογος, παρηγορούσε τούς έχον
τας άνάγκην παρηγοριάς καί έδιδε συμβουλάς δι’ δλα 
τά ζητήματα.

Ή Αίκατερίνα πρώτην φοράν ήκουσε νά γίνεται 
λόγος, δι’ αύτό έζήτησε νά τόν έπισκεφθή καί νά γνω- 
ρίση προσωπικώς τόν άνθρωπον έκεϊνον, ό όποιος ήδύ
νατο νά είναι κατά πολύ άκόμη ύπέρτερος είς άρετήν 
καί είς πνευματικότητα τών Χριστιανών, τούς όποιους 
είχε γνωρίζει καί έθαύμαζε.

Όταν δέ τόν έπεσκέφθη είς τό άσκητικόν κελλί του 
μαζί μέ άλλεςχριστιανές γυναίκες καίείδετήνγλυκείαν 
έκείνην μορφήν άνυψοΰσαν τήν κεφαλήν έκ τοΰ έργο- 
χείρου, τό όποιον μετά νεανικής φιλεργίας αί χεϊρές 
του έπλεκον, καί προσβλέπουσαν μέ ίλαρότητα, καί 
τήν μακράν καί λευκήν γενειάδα κυματίζουσαν έπί 
τοΰ στήθους του, τόν ένόμισε ώς ένα θεόν τοΰ Όλύμπου. 
Όταν δέ άκουσεν άπό τό στόμα του τούς δλίγους άλλά 
σοφούς καί γλυκείς αύτοΰ λόγους, δέν ήδυνήθη νά μή 
άναφωνήση μετά θαυμασμοΰ:

— θεοί, όποιους άνδρας έχουν οί χριστιανοί!

Έκτοτε ή σοφή τοΰ Κέστου θυγάτηρ έπεσκέφθη 
καί δίς καί τρις τόν γέροντα άσκητήν, καί κατά πάσαν 
νέαν έπίσκεψιν ήσθάνετο τόν πρός αύτόν σεβασμόν 
της αύξάνοντα, τήν μεγάλην σοφίαν της έκμηδενιζο- 
μένην πρό τής πνευματικής άπλότητος τοΰ άσκητοΰ, 
καί έαυτήν ύποτεταγμένην είς τό ύψος τής διδασκα
λίας του.

Μίαν ήμέραν μάλιστα κατά τήν όποιαν ό πατήρ της 
είχε παραγγείλη νά έπισπεύσωσι τήν έπάνοδόν των είς 
τήν πόλιν διότι τοΰ ήτο άδύνατον νά παρατείνη άκόμη 
τήν άρνησίν του είς τόν Μαξιμίνον, καί δτι τέλος ό 
λαμπρός αύτός γάμος έπρεπε νά τελεσθή, ή Αίκατε
ρίνα περίλυπος καί μελαγχολική άπεφάσισε νά ζητήση 
έπί τοΰ προκειμένου τήν συμβουλήν τοΰ χριστιανού 
άσκητοΰ.

Καί ή ώραία καί εύγενής τοΰ εύπατρίδου θυγάτηρ, 
ή ύπερήφανος διά τό κάλλος της καί αγέρωχος διά 
τήν σοφίαν της, έζήτει ήδη μετά ταπεινότητας τήν σο
φήν καί πολύπειρον τοΰ γέροντος πνευματικού γνώμην.

Ήτο τοΰτο τό πρώτον άληθώς βήμα, τό όποϊον 
έκαμνε πρός τόν χριστιανισμόν · διότι άληθώς τό πρώ
τον πρός τήν άγιότητα βήμα είνε ή ταπείνωσις ....

— Πατέρα μου, είπεν είς τόν άσκητήν, ό γάμος 
αύτός μέ τόν τύραννον μέ τρομάζει άντί νά μέ θέλγη. 
Οί τύραννοι ποτέ δέν είναι δυνατόν νά σεβασθοΰν τήν 
φιλοσοφίαν καί τά θεία διδάγματά της καί τών παλα- 
τιών οί κόλακες είναι κακοί σύμβουλοι, καί τής Αύλής 
ή πολυτέλεια είναι όλεθρία διά τό πνεύμα καί τήν 
ιδέαν. Άν δε οί εύγενεΐς μας δλοι καί οί εύπατρίδαι 
είναι κατά τό πλεΐστον χαρακτήρες άθλιοι, δοΰλοι τοΰ 
πλούτου καί τών ήδονών, καί οί φιλοσόφοί μας ύποκρι- 
ταί κενόσοφοι μέ τούς όποιους ή ψυχή μου άποστέργει 
κάθε σχέσιν, πολύ μάλλον δέν είναι δυνατόν νά παρα
δεχθώ ένα τύραννον.

Ό πατέρας μου δμως δέν έννοεϊ τά άποφθέγματα 
τής φιλοσοφίας, πολύ δ’ δλιγώτερον ό τραχύς καί άλα- 
ζών τύραννος. Διά νά μ’ έννοήση ό πατέρας τοΰ είπα: 
«Έάν μοΰ εΰρετε σύζυγον ώραΐον ώς έμέ καί άν δχι 
σοφώτερον τούλάχιστον σοφόν δπως έμέ, τότε Ισως 
δεχθώ νά συνενώσω μαζί του τόν βίον μου. Άλλοίμο- 
νον δμως, τοΰτο είναι άδύνατον νά γίνη τώρα καί έγώ 
είμαι άναγκασμένη, πρός χάριν τοΰ πατέρα μου, νά 
κύψω είς τήν θέλησιν τοΰ Μαξιμνίου, ένώ θά προτι
μούσα νά άποθάνω χιλιάκις.

— Άλλ’ άν, εύγενεστάτη κόρη, άπήντησεν ό άσκη- 
τής, σοΰ έλεγον έγιΐ) δτι ήδυνάμην νά σοΰ εΰρω νυμφίον 
καί είς τό κάλλος καί είς τήν σοφίαν καί- είς τόν πλοΰ
τον άκόμη δχι μόνον σοΰ άντάξιον, άλλά καί ύπέρτε- 
ρον, θάπεφάσιζες ν’ άφοσιώσης καί νά θυσιάσης τήν 
ζωήν σου είς αύτόν;

— Ώ γέρον, φαίνεται δτι μυστηριώδη τινα κόσμον 
θέλεις νά μοΰ άποκαλύψης... (Ή σννίχ«ια ·ΐς τόχρο«χές).

ΜΕΓΑ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
ΜΙΧΑΛΗΝΟΣ —ΒΟΛΙΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ

ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΝ ΓΙ ΓΑΝΤΟΜ ΑΧΙ ΑΝ

τ·» Αναπτύσσει τά οχέδιον τής έπιύέσεως, τά όποιον, κατά την γνώμην τον, «ά δώση είς τούς Γερμανούς τήν νίκην.
ΝΕΑ ΑΠ’ ΓΟ ΧΟΡΙΟ.— Μέσα εί 
ά.τό τήν πατρίδα τους καί τού| 
καί ξένους, νοσταλγοϋντες οι Γ 
ξνα χωριουδάκι μέ τις γνωστές q 

ροφούν μέ λαχτάρα τά γράμμ

Ιακεδονικούς κάμπους, μακρυα 
τ. τους, σέ τόπους άγνωστους 
λεμισταί ένα κομμάτι Γαλλίας, 
Αίες καί τούς γνωστούς τύπους, 
τον; στέλνουν οί δικοί τονς.

ΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΑΑΚ ΑΝΙΚΗΣ.—;Τί γίνεται έκεϊ εις τήν Θεσσαλονίκην δέν περιγράφεται. Βάρκες, μαούνες. 
Ατμάκατοι τών συμμάχων, ναΰται, Αξιωματικοί, έργάται Εβραίοι καί δικοί μας μεταφέρουν, τα,ιβετοΟν, ξεφορτώνουν 

τρόφιμα, πυρομαχικά, ιματισμόν, όπλα, κανόνια διά τήν I αλλικήν στρατιάν τής Ανατολής.

ΒιΣ, .Τ° *'Γ* ΙΟΝ· — Λ1|νηοψίαι έπανελήφύησανΙ καί πάλιν. ΟΙ σύμμι 
άπδ τά Αίγαίον χωρίς νά|τά έξετάσονν. Καί τά τελευταίου καρα

* ~ί1

γρνπνους περιπολίας πολεμικών δέν άφίνονν τίποτε τά περάοη 
σταματούν καί ένεργοϋν έπ’ αύτού αύστηροτάιην νηοψίαν.

λΕΝ* nrp.r0N· — Ενίοτε καί (να σπιτάκι, άναλόγως τής τΪλιΧ έ.Βηα.^ϊ?5’ !*'ί  μ^'»νΐ* σ,βσ,,ΊΤι'·ήν οπουδαιότητα δ.ά τήν 
ην έκβασιν. Κοντά είς τό δάσος τοϋ Κορμπώ υπάρχει ένας μενάλος 

ΚΧω·Γη*? 0«άΓ'0?ίΧ051"ύΧγΟ5· ,*?®"  Λπ0 ™βΥ°*  αύτόν δϊέξήχβ^ 
λυσβώδης πάλη. Κατεληφάη καί άνεχατελήφύη πολλάκις ύπδ άμφοτέρων 

τΛν Αντιπάλων.

Οι ΠΥΡΓΟΙ. ’Αφού έπί τόσους αΙώνας είδαν πολέμους καί πολέμους, 
σήμερον Αντιχρϋζουν χαί τήν λαίλαπα τοΰ Πανευρώπαιχοΰ πολέμου, προ 
ίου όποίου δέν δύνανται ν’ Αντιτάξουν τήν παραμικρόν Αντίστασιν είς 
τήν σημερινήν μηχανικήν τοΰ πολέμου. Τά μέσα, τά όποία διαθέτουν 
έναντίον τής πολιορκίας, Αποδβιχνύονται Αθύρματα πρό τών χαταστρβ- 

πτιχών όβίδων τών 41.

I? Κ*ι  °**Ρ Β0ΛΑ· —, Επτδς τών συνήύων πυροβόλων τοϋ Κρούπ κεΡβλαρτ, οί Γερμανοί έχουν καί τά πολιορκητικά τών 4Ϊ και τά σράπνελ και
λυόμενα καί τά έφιππα καί τέλος πλήβος πυροβολαρχιών όλμοβόλων, τ*» ο1α παριστάνει ή άνωτέρω είκών. Τά τελευταία ταϋτα μετεφέράησαν 

εσχάτως είς τά δυτικόν μέτωπον έκ τοϋ Ανατολικού, δπου U*  ,’|ς διακοπής τών έπιχειρήσεων· εύρίσκονται έν άργίφ.



ΑΛΚΗΑΝΔΡΟΥ ;ΔΟΥΜΑ
* ΘΕΑΤΡΑ-ΚΟΣΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ *

Μ ΜΚΡΓΚΠ

'(ΓΚάρολος, Απάντων*  εϊς τάς προσφο>νήσεις τών 
Ούγενόττων, έλεγε μειδιών:

— Δίδων τήν άδελφήν μου Μαργκώ εϊς τόν ’Ερρί
κον τής Ναβάρρας, τήν δίδω εις δλους τούς Διαμαρ- 
τυρομένους τής χώρας μου.

Και μέ τά λόγια αύτά άλλοι ηύχαριστοΰντο καί 
άλλοι έχαμογελοϋσαν πονηρά, διότι ΰπενθυμιζαν κάτι 
σκάνδαλα, μέ τά όποια τά χρονικά τής Αυλής έσπί- 
λωναν τήν νυμφικήν έσθήτα τής Βασιλοπούλας.

Έν τώ μεταξύ ό Γκύζ συνδιελέγετο μέ τόν Τελινύ, 
χωρίς νά προσέχη δμως, διότι παρηκολούθει τήν 
ώραίαν Μαργκώ, ή όποια, μόλις τά βλέμματά των 
συνηντώντο, άνατρίχιαζε. Ή άδελφή της Κλώδ, Δού- 
κισσα τής Λορραίν, τό έπρόσεξε αύτό καί ήθέλησε νά 
τήν πλησιάση, άλλά τής έματαίωσε τήν πρόθεσίν της 
ή Βασίλισσα—Μήτηρ, ήτις στηριζομένη εϊς τόν βρα
χίονα τοΰ Πρένς Ντέ Κοντέ παρενέβη μεταξύ τών 
δύω γυναικών.

Ό Γκύζ έπλησίασε τότε τήν Δούκισσαν τοϋ Ναβάρ, 
νύμφην του, 'ή όποια έστεκε κοντά εϊς τήν Μαργαρί
ταν, ή δποία πάλιν προσποιουμένη τήν άτάραχον 
έστράφη, μόλις ήσθάνθη τήν προσέγγισίν του.

Ό Δούς ύπεκλίθη εύλαβώς καί τής έψιθύρισε.
— Ipse attuli. Τό έφερα. Ή Μαργκώ άνταπέδωκε 

τόν χαιρετισμόν καί τοΰ είπε σιγά - σιγά.
— Noctu pro more. Απόψε δπως συνήθως.
Καί άπεχωρίσθησαν, χωρίς νά τούς άκούση κανείς. 

Ή Μαργκώ περισσότερον ρεμβώδης καί ό Γκύζ, φαι
δρότερος άπό πρίν. Ό Βασιλεύς Ερρίκος, ό σύζυγός 
της, τίποτε δέν είδε, διότι καί αύτός είχε καρφώσει τά 
μάτια του εϊς ενα κύκλον, εϊς τό μέσον τοΰ όποιου 
έστεκε ή Δέσποινα Σώβ, ή Καρλόττα Σαμπλασέν, 
έγγονή τοΰ άδίκως εϊς τόν δι’ άγχόνης θάνατον κατα- 
δικασθέντος, σύζυγος τοΰ Σιμόν Δεφίξ, βαρώνου τοΰ 
Σώβ, μία έκ τών κυριών έπί τών Τιμών τής Αϊκατε- 
ρίνης, ή φοβερωτέρα συνεργάτις τις, ή δποία έπότιζε 
τούς έχθρούς της μέ φίλτρον έρωτικόν, δταν δέν ή μπο
ρούσε νά μεταχειρισθη τά Φλωρεντινά δηλητήρια. 

H Μικρόσωμη, ξανθοΰλα, πότε φαιδρά καί ζωηρά...
Εκείνο ποΰ έξέπλησσε πολύ δλους ήτο ή διαγωγή 

τής Αικατερίνης τών Μεδίκων, ή δποία μολονότι 
έφαίνετο δτι έπεδίωκε τήν Ινωσιν τής θυγατρός της 
μετά τοΰ βασιλέως τής Ναβάρρας, έπροστάτευε σχε
δόν δημοσίφ τούς έρωτας αύτοΰ μετά τής δεσποίνης 
τής Σώβ. Καί δμως μέ δλην τήν ϊσχυράν προστασίαν 
ή ώραία Καρλόττα άντέσχε, πράγμα ποΰ έκανε τό 
πάθος τοΰ Πρένς ντέ Βεάρν νά αύξάνη άπό ήμέρας 
εϊς ήμέραν.

Ό ‘Ερρίκος έπί τέλους πήγε στής εύμορφης Καρ- 
λόττας άντί νά ύπάγη εϊς τήν νύμφην. Οί αύλικοί πρό 
τοΰ γεγονότος αύτοΰ παρεμέρισαν διά νά τούς άφή- 
σουν έλευθέρους. Καί τήν στιγμήν που ή Μαργαρίτα 
ντέ Βαλουά καί δ δούξ ντέ Γκύζ άντήλασσον τά 
μυστηριώδη λατινικά των, δ Ερρίκος ήρχισε τήν 
άκόλουθον συνομιλίαν μέ τήν δέσποιναν τοΰ Σώβ εϊς 
γαλλικήν μέ προφοράν γασκωνικήν:

— Ά! φίλη μου, ήλθες άκριβώς τήν στιγμήν ποΰ 
10

(Συνέχεια άπό τό π^οηγουμενον)

έχασα πάσαν έλπίδα δτι θά σέ ξαναϊδώ, γιατί έμαθα 
δτι εϊσα ασθενής.
■ — 'Η Μεγαλειότης σας, άπήντησεν έκείνη, έχει’τήν 
άξίωσιν νά πιστεύσω πώς μιά τέτοια άπώλεια θά τήν 
συγκινοΰσε;

— Νά τό πιστεύσετε. Δέν ξέρεις λοιπόν, δτι τήν ήμέ
ραν εϊσαι δ ήλιος μου καί τήν νύκτα τό άστέρι μου; Εΰ- 
ρισκόμουν πρώτα μέσα εϊς πυκνό σκοτάδι καί δταν 
έμφανίσθηκες έσύ, βασίλευσε γύρω μου χαρμονή φωτός.

— Τότε παίζω πολύ κακό παιχνίδι.
— Τί εννοείς μέ αύτό, φίλη μου;
— ’Εννοώ, δτι δταν κανείς έχη είς τήν έξουσίαν του 

τήν εύμορφοτέραν γυναίκα τής Γαλλίας, ένα μόνον 
πρέπει νάέπιθυμή διαρκώς. Σκοτεινιά παντοτεινή, διότι 
μέσα εϊς αύτήν ευρίσκει τήν εύτυχίαν τήν πραγματικήν.

— Κακιά. ‘Η εύτυχία αύτή βρίσκεται στά χέρια 
μιάς μόνον γυναίκας. Καί ή γυναίκα αύτή εϊσαι σύ. 
Άγάπη μου, γιατί σοΰ άρέσει νά μέ πειράζης καί νά 
παίζης μέ τήν δυστυχία μου;

— Ώ! άπήντησεν ή βαρώνη, θά πίστευα δτι ή 
γυναίκα αύτή μάλλον περιπαίζεται άπό τόν βασιλέα 
τής Ναβάρρας.

Ό ’Ερρίκος δ Δ' έτρόμαξε, βλέπων τήν έχθρικήν 
στάσιν τής γυναίκας αύτής. Έσκέφθη δμως, δτι τό 
πράγμα αύτό ήτο πείσμα καί δτι πίσω άπό τό πείσμα 
έκρύπτετο δ έρως.

— Γλυκειά μου Καρλόττα, μέ άδικεΐς πολύ, παρά 
πολύ. Άλλοΰ δέν υπάρχει άλλο στοματάκι τόσο 
εύμορφο καί γλυκό, ποΰ νά είναι καί τόσο σκληρό. 
Τό πιστεύεις στ’ άληθινά, δτι έγό> θά παντρευτώ; 
Μ’ άδικεΐς, άγάπη μου, πολύ, πάρα πολύ.

— ’Ίσως, άπήντησε μέ τραχύτητα ή βαρώνη. “Αν 
είναι δυνατόν ποτέ νά φανη τραχεία ή φωνή μιάς 
γυναίκας ποΰ μάς άγαπφ, δταν μάς έλέγχη δτι δέν τήν 
άγαπώμεν.

— Βαρώνη, καλή μου βαρώνη, έχεις τόσο εύμορφα 
μάτια καϊ δέν μπορείς νά βλέπης λιγάκι μακρύτερα; 
“Οχι, δχι, σοΰ τό έπαναλαμβάνω. Ό Ερρίκος τής 
Ναβάρρας δέν θά πάρη τήν Μαργαρίταν ντέ Βαλουά.

— Τότε ποιός θά τήν πάρη;
— Έ! διάβολε! Ή μεταρρύθμισις παντρεύεται τόν 

Πάπαν.
—Ά! Ά ! Μεγαλειότατε. Ή Καρλόττα δέν πιάνεται 

εύκολα εϊς τά έξυπνα καλαμπούρια σας. Μεγαλειότατε, 
άγαπφς τήν Μαργαρίταν. Δέν τολμώ, δέν θέλω νά σάς 
ελέγξω γι’ αύτό. ‘Η Μαργαρίτα είναι πολύ εύμορφη, 
πρέπει νά τήν άγαπάτε, πρέπει νά τήν πάρετε!... Τί 
είμαι έγώ μπροστά της; (Ή συνέχεια ιΐς τό προσ·χ4ς).

STUDEBAKER AUTOMOBILES
Έντός ολίγου φθάνουν τά έκτός συναγωνισμού αυτοκίνητα 
τής άνωτέρω μάρκας, τά όποια κατόπιν διαγωνισμού άνε- 
γνώρισε καί χρησιμοποιεί ό ’Αγγλικός στρατός. Πολυτελέ
στατα, στερεωτατα καί εύθυνότατα.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΛΝΙΙΠΡΟΣΑΠΟΣ : Π. ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΚΡΑΤΟΥΣ 2· 
Τά αυτοκίνητα «Studebaker» έχουν τό ρεκόρ τής πωλή- 

σεως είς δλον τόν κόσμον.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
Ή θεατρική κίνησις τής ληξάσης έβδομάδος έκλεισε μέ 

επαναλήψεις περισυνών έργων ξένων καϊ ϊδικών μας.
— Είς τής Κοτοπούλη έξηκολούθησεν ή -Μονμάρτρη» καθ’ 

δλην τήν έβδομάδα.
— Είς τής Κυβέλης έδόθη ή «’Ανατολή» ή τρίπρακτος 

κομεντί τοΰ κ. Κουρτζή σημειώσασα θριαμβευτικήν ίπιτυ- 
χίαν τό έργον έπαίχθη τό πρώτον πέρισυ.

— Εϊς τό « Κεντρικόν» έπαίχθη καθ’ δλην τήν έβδομάδα ό 
«Παπαγάλλος» μέ διακοπήν τήν Πέμπτην, δπότε έδόθη ή 
• Κούκλα».— Εϊς τό Μελόδραμα καϊ εϊς τόν Μουσικόν θίασον έπα- 
ναλήψεις γνωστών μελοδραμάτων καϊ όπερεττών.

— Χθες έκαμεν έναρξιν τών παραστάσεών του εϊς τό έπί 
τής όδοϋ Πατησίων θέατρον του ό θίασος Πλέσσα μέ τό 
«Φιόρο τοϋ Λεβάντε· τοΰ κ. Ξενοπούλου.

— Εϊς τόν θίασον τής κ. Ρεζάν προσελήφθη ό κ. Μαδράς, 
δστις έπί έτη έπαιζεν εϊς τό έν Παρισίοις θέατρον τής Σά
ρας Μπερνάρ.

— Εϊς τό θέατρον Κοτοπούλη δίδεται λίαν προσεχώς τό 
ιστορικόν έργον τοΰ κ. Άσπρέα «Ή ’Οχλοκρατία».

ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΛΟΔΡΑΜΑ
Τήν παρελθοΰσαν Δευτέραν έντεπουντάρισεν είς τό Μελό

δραμα ή Δ'ί Περπινιά μαθήτρια τοϋ Ωδείου τής τάξεως τής 
κ. Φωκά, μέ τό μονόπρακτον οί -Γάμοι τής Γιαννούλας· τοϋ 
Μασσέ.Δυστυχώς ή δ1? Περπινιά δέν έφάνη άνταξία τοΰ θορύβου 
τόν όποιον είχεν εγείρει περί τό όνομά της ή διεύθυνσις τοΰ 
θεάτρου.

'Εκείνο τό όποιον παρετηρήθη άπ’ άρχής είναι δτι στονά- 
ρει, καθό,ς λέγουν οί μουσικοί, δηλαδή φεύγει διαρκώς άπό 
τόν τόνον. Τό πλάτος τής φωνής της πολύ μικρόν. Εϊς αύτό 
πιθανώς νά συντείνη τό νεαρόν τής ηλικίας της καί ή συγκί- 
νησις. "Ελειπαν δμως καί ή έντασις καϊ ή γλυκύτης καί ή 
διαύγεια, ένφ συγχρόνως ήτο καί αχρωμάτιστος.

Τό άσμα τής άηδόνος ήτο τό μόνον τό όποιον μάς καθιστά 
οπωσδήποτε εύέλπιδας διά τό μέλλον τής νεαρός σοπράνο. 
"Ας μοΰ έπιτραπή νά παρατηρήσω εις τήν κ. Φωκά τήν δι- 
δασκάλισάν της, ότι δέν έπρεπε νά τής έπιτρέψη νά άνέλθη 
άκόμη εϊς τήν σκηνήν, άφοΰ άλλωστε δέν έτελείωσε καί τάς 
σπουδάς της. Όσον άφορά τά σκηνικά της, μετρία. "Αν λά- 
βωμεν δμως ύπ’ δψιν δτι· έμφανίζεται διά πρώτην φοράν άπό 
τής σκηνής, δυνάμεθα νά έλπίζωμεν.

Τό κόρο καϊ δ σκηνικός διάκοσμος άπελπιστικώς άθλιος.
Ένα εύγε εϊς τόν πάντοτε τέλειον μοναδικόν μας βαρύτο

νον κ. Άγγελόπουλον καί τόν μαέστρον κ. Λαυράγκαν.
Ο ΜΟΥΣΙΚΟΣ 

ΣΕ ΜΙΑΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

'Γό κ«ρσ$ τό ακουστικόν 
όλημερής βαστάς 

καϊ στέλνης τή φωνή σου 
στά τέσσαρα τά πέρατα. 

Φλογοβολεϊ καϊ καίει 
τό ρεΰμα ποΰ σκορπάς 

καϊ κάνεις δλοι λένε 
σημεία τε καί τέρατα. 

Καλότυχος ό άνδρας σου· 
θά τον γέμισης κέρατα.

ΚΟΣΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
— Αί μεγάλοι έπαύλεις τής Κηφισσιάς καί τών άλλων κέν

τρων έτοιμάζονται νά δεχθούν — δσαι δέν έδέχθησαν άκόμη— 
τούς ένοικους των.

— Τά Φάληρα είναι έτοιμα ήδη καί >| πλάζ μαζί μέ τήν 
βεράνταν τοΰ ξενοδοχείου πήραν τήν καλοκαιρινήν των ζωήν, 
τής κυριαρχίας τοΰ λευκού, τών έξώμων ενδυμασιών τών λευ
κών σκαρπινιών καϊ τών ποικιλόχρωμων δμπρελλίνων.

— Αί συγκεντρώσεις καί τά τσάγια μετετοπίσθησαν εις τό 
ύπαιθρον κάτω άπό τά πυκνά φυλλώματα καϊ τά βελουδον- 
τυμένα καθίσματα καί οί πολτρόνες άντεκατεστάθησαν καϊ οί 
καναπέδες άπό τά πλεκτά καθίσματα τοΰ υπαίθρου.

— Αί κοσμικαί ήμέραι τών έξοχικών κέντρων δέν ώρίσθη- 
σαν άκόμη, φαίνεται δμως δτι ή Πέμπτη θά έπικρατήση διά 
τά Φάληρα καί τό Σάββατον διά τήν Κηφισσιάν.

— Έξ άλλου ήρχισε καί ή κοσμική κίνησις τοΰ Ντορέ καί 
τοΰ Γιαννάκη, τών Δαρδανελλίων δηλαδή, ί) όποια διαρκε! 
άπό τής 11 π. μ. μέχρι τής ι μ. μ.

— Έκεϊ αί κυρίαι καί δεσποινίδες ποΰ κατέρχονται είς τά 
εμπορικά κάμνουν έ’να σταθμό καϊ τσιγγρίζουν δυό λαμπο- 
κ.οποΰντα ποτηράκια μαστίχας, άνταλάσσουν δυό πεταχτά λο- 
γάκια, γιά τήν μόδα, τήν κίνησι, τάς σχέσεις καϊ κουσκουσου- 
ρεύουν λιγάκι.

ΣΕ ΜΙΑ ΚΙΚΗ
Εϊς τά χαρτιά ποϋ έρριξες 

σοΰ βγήκε ένας άσος 
καϊ τρεις βαλέδες γύρω σου 

μά ένας είν’ ό Τάσος.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΝ ΚΙΝΗΣΙΝ
Τήν προπαρελθοΰσαν Κυριακήν ήνοιξε τάς πύλας της έν 

τή αιθούση τοΰ Ζαππείου ή Καλλιτεχνική Έκθεσις τοϋ Συν
δέσμου τών Ελλήνων Καλλιτεχνών, ΰπό τήν Υψηλήν προστα
σίαν τής A. Β. Υ. τοΰ Πρίγκηπος Νικολάου.

Τό πρώτον τμήμα τής έκθέοεως άπαρτίζεται έξ όλοκλήρου 
άπό τήν συλλογήν τών έργων τοΰ κ. Θωμοπούλου, δστις έκθέ- 
τει περί τά άκατόν ταμπλώ. Τό δεύτερον τμή^ια άπαρτίζεται 
άπό τά έκθέματα τών λοιπών καλλιτεχνών ατινα έν συνόλφ 
άνέρχονται εϊς 147-

Εϊς τήν ίκθεσιν αυτήν έχουν λάβει μέρος οί Ζωγράφοι Α. 
Γεραλής μέ 3 έργα, δ Λ. Γεραλής έπίσης μέ 3 έργα ή κ. Ε. 
Γεωργαντή μέ 3 έργα, ή Δ'ί Π. Διαμαντοπούλου μέ 2, Μ. 
Ζαβιτσιάνου μέ 6 έργα, ό Π. Ζωγράφος μέ 2, ό διευθυντής 
τοΰ Πολυτεχνείου ’Ιακωβίδης μέ 3 έργα, ό Σ. Καντζίκης μέ 
8 ό Λ. Κογεβίνας μέ 13 έλαιογραφίας καϊ ίο raux— Forts, 
ό Κοντιάδης μέ ι ώς καί ό Laslo μέ μίαν προσωπογραφίαν 
τοΰ κ. Ίακωβίδου, ή Κ° Σ. Λασκαρίδου μέ ίο, ό Α. Λουκί- 
δης μέ 7 ό Ν. Λύτρας μέ 4 καί ό Π. Λύτρας μέ 5> <> Β- Μα- 
γιάσης δστις προκαλεΐ μεγάλην προσοχήν, μέ 11 δ Π. Μα- 
θιόπουλος μέ 2, ό Δ. Μπισκίνης μέ 3, δ Δ. Μπρέσσας μέ 4 ό 
Ν. Όθωναϊος μέ-9> ό Σ. Παπαπαναγιώτου μέ 8 δ Όθων 
Περιβολάκης μέ 2 υδατογραφίας ή Α. Στεφάνου μέ 3, δ Θ. 
Τριανταφυλλίδης μέ 2, ί) Α. Φαραντάτου μέ ι καϊ δ Κ. Μα- 
λέας μέ 7- Οί γλύπται Ε. Γεωργαντής. Ν. Γεωργαντής, Λ. 
Δέμπης, Γ. Ιακωβίδης, Ε. Μαυρουδής Ν. Στεργίου, Ε. Τζωρ- 
τζάκης, Μ. Τόμπρος καϊ Ν. Φώσκολος. ’Επίσης έχει έκθέσει 
καϊ ό άρχιτέκτων Δ. Τσιπούρας, μίαν γωνίαν τών Παρισίων.

"Ας μέ συγχωρήσουν οί καλλιτέχναι μας νά μήν έπεκταθώ 
καϊ είς κριτικήν διότι ό χώρος τής στηλης μου δέν μοΰ τό 
επιτρέπει.

— Ό νεαρός γελοιογράφος κ. Μαυριλάκος (Noir) εϊς μίαν 
αίθουσαν τοΰ Ζαππείου έχει εκθέσει περί τά 250 σκίτσα έκ 
τών όποιων πολλά είναι άρκετά έπιτυχή. Τήν εύγενή αύτήν 
προσπάθειαν έκτιμώσα ή ’Αθην. κοινωνία συρρέει καθημε
ρινώς θαυμάζουσα καϊ ένθαρρύνουσα δι’ άγορών τών νεαρόν 
καλλιτέχνην.

Καϊ μία συμβουλή πρός τούς γελοιογράφους μας. Έάν θέ
λουν νά άναδειχθοϋν καί νά έπιβληθοΰν ώφείλουν νά συνερ- 
γασθοΰν. "Ενας σύλλογος θά ήτο ή βάσις έξ ής πολλά καλά 
θά προέκυπτον. Μία γενική έκθεσις ή ένα γελοιογραφικόν 
περιοδικόν, θά έξησφαλιζαν τήν πρόοδον τής γελοιογραφίας 
έν Έλλάδι. "Ας δράσουν καί θά τούς ένθαρρύνη ή κοινωνία.

— Μεγάλαι προετοιμασίαι γίνονται διά τήν έορτήν, ή δποία 
θά δοθή είς τό Στάδιον. διοργανουμένη ύπό τής «Ένιόσεως 
τών Συντακτών».

— Κατά τήν έορτήν αύτήν, ή όποια θά άποτελέση γεγονός 
κοσμικόν πρώτης τάξεως.

— Έκτός τών άλλων θά έκτελεσθώσι διά δευτέραν φοράν 
τά βραβευθέντα στρατιωτικά ςίσματα ύπό μεγάλης χορφδίας 
έκ στρατιωτών.

— Ή πρώτη συναυλία τοΰ ’φδείου, περί ής έγράψα- 
μεν εϊς τό προηγούμενον φύλλον, θά δοθή εϊς τό θέατρον 
• ’Ολύμπια», τό προσεχές Σάββατον. Them trio
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ΤΟ ΠΑΙΔΙ
(ΔΙΗΓΗΜΑ)

Ό ’Ιάκωβος εΐχεν όρκισθή δτι, δέν θά ένυμφεύετο 
ποτέ. Και αϊφνιδίως ενα καλοκαίρι, ευρισκόμενος εις 
τά λουτρά όίλλαξε γνώμην. "Ενα πρωί, καθώς ήτο 
ξαπλωμένος εις τήν ά'μμον και παρετήρει τάς γυναίκας 
ποϋ έβγαιναν άπό τήν θήλασαν είδε καί τήν Βέρθαν. 
Ή μορφή της, τό σώμα της, τόν έσαγήνευσαν.

Κατώρθωσε νά γνωρίση τήν οικογένειαν της και 
υστέρα άπό λίγον καιρόν τήν άγαποΰσε τρελλά. Όταν 
τήν έβλεπεν άπό μακρυά στήν άμμουδιά έτρεμεν 
δλόκληρος και δταν ήτο σιμά της έμενε βουβός, δίχως 
νά προφέρη λέξιν, δίχως νά σκεφθή. Δέν ήξευρεν δέν 
έννοοϋσεν εΐχεν δμως άποφασίση νά πάρη αύτήν τήν 
μικρούλαν. Οί γονείς της εϊς τήν αρχήν δέν τόν ήθε
λαν. Είχε κακόν δνομα. "Ελεγαν πώς εΐχεν ερωμένην, 
μίαν άπ’ αύταΐς τις άγάπες, ποϋ νομίζει κάνεις πώς 
άπέθαναν και μολαταύτα ζοϋν παντοτεινά. Ίοτε λοι
πόν άπεμακρύνθη άπ’ αύτήν χωρίς νά θέληση ού'τε 
γιά τελευταίαν φοράν νά τήν ϊδή. "Ενας φίλος άνέ- 
λαβε νά κανονίση μικρόν εϊσόδημα διά τήν εγκατα- 
ληφθεϊσαν. Ό ’Ιάκωβος έπλήρωσεν άλλά δέν ήθέλησε 
νά άκούση τίποτε περί αύτής άλλο. Έξέσχισε τάς 
έπιστολάς ποΰ τοΰ έστελε χωρίς νά τάς άνοίγη καί νά 
τάς διαβάζη.

Τήν άνοιξιν έγιναν οί άρραβώνες. Ό γάμος έγινε 
κατά τάς άρχάς τοΰ Μαΐου. Οί νεόνυμφοι παραλεί- 
ποντες τό κλασικό ταξεΐδι τοΰ γάμου θά περνούσαν 
τήν πρώτην νύκτα εϊς τό πατρικό σπίτι τής Βέρθας.

Είχε νυχτώσει. Οί άλλοι έχόρευαν εϊς τήν αίθουσαν. 
Ό γαμβρός καί ή νύμφη είχον τραβηχθή μόνοι σ’ έ'να 
Ταπωνέζικο σαλονάκι μόλις φωτιζόμενου άπό ένα χρω
ματιστό φανάρι ποΰ έκρέματο άπό τό ταβάνι σάν με
γάλο αύγό. Άπό τό μισάνοιχτο παράθυρο έμπαινε 
κάπου, κάπου καί τούς έθώπευεν ή αρωματισμένη πνοή 
τής εαρινής βραδυάς. Δέν έλεγαν τίποτε, ήσαν πιασμέ
νοι άπό τά χέρια καί κάποτε κάποτε τά έσφιγγαν μέ 
δλην των τήν δύναμιν. ’Εκείνη έκύτταξε μακρυά της, 
φοβισμένη κάπως άπό τήν μεταβολήν ποΰ έγίνετο εϊς 
τήν ζωήν της, γελαστή δμως, συγκεκινημένη, έτοιμη 
ν’ άναλυθή εϊς δάκρυα καί κάποτε τρελλή άπό τήν 
χαβ« της.

’Έξαφνα, άνοιξε μία θύρα κι’ ένας υπηρέτης ένε- 
φανίσθη καί τοΰ έφερεν ένα γράμμα. Εϊς τήν μίαν 
άκραν τοΰ φακέλλου δύο λέξεις σημαντικαί: «Λίαν 
’Επείγον» τόν έφόβισαν. Τό άνοιξε λοιπόν, τό έδιά- 
βασε, έγεινε κάτωχρος, τό διέτρεξεν δλόκληρον διά 
μιας καί έπειτα πάλιν άρχισε νά τό ξανασυλλαβίζη. 
Όταν έσήκωσε τό κεφάλι του άπό τό διάβασμα έφάνη 
καταταραγμένος. «Βέρθα μου, έψυθίρισε.. . Βέρθα... 
Στόν καλλίτερο μου φίλο συμβαίνει ένα μεγάλο δυστύ
χημα. "Εχω είκοσι λεπτά τής ώρας. Θά γυρίσω άμέ
σως.» Τρομαγμένη ή Βέρθα μόλις πρόφθασε ν’ άρ- 
θρώση: «Ναι πήγαινε». Δέν ήταν άκόμη άρκετά γυ
ναίκα διά νά τόν ερώτηση, περί τίνος άκριβώς έπρό- 
κειτο. Αύτός έφυγε. Εκείνη έμεινε μόνη της, άχού- 
ουσα τούς άλλους, νά χορεύουν εις τό πλάγι της. 
Είχε πάρει ένα καπέλλο στήν τύχην, ένα παλτό καί 
κατέβη τήν σκάλαν πηδών. ΙΙρίν έξέλθη στόν δρόμον 
έστάθη κάτω άπό τό φανάρι τής αύλής καί ξαναδιά
βασε τό γράμμα. ’Ιδού τί έλεγε:

Κύριε,

Μία γυναίκα, όνομαζομένη Ραβέ, παλαιό σας φίλη, έτεκε 
πρό όλίγον καί ισχυρίζεται οτι, τό παιδί είνε ίδικόν σας. Ή 
μητέρα αποθνήσκει καί θέλει νά σάς ίδή. Λαμβάνω, τό θάρ
ρος νά σάς γράψω καί νά σάς έρωτήσω, άν θέλετε νά κάμετε 
αύτήν τήν τελευταίαν χάριν, είς αύτήν τήν γυναίκα, ή όποια 
φαίνεται πολύ δυστυχής. Μπουάη (ΐατοό;)
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Ή Αγωνία εΐχεν άρχίσει δταν αύτός εϊσήλθεν εϊς τό 
δωμάτιον της. Κατ’ άρχάς δέν τήν άνεγνώρισε. Ό 
γιατρός καί δύο νοσοκόμες τήν έπεριποιοΰντο. Όπίσω 
άπό τό κρεββάτι εϊς ένα λίκνον δμοίαζον μέ καλάθι, 
τό μικρό έφώναξε καί σέ κάθε του φωνή ή μητέρα 
προσπαθούσε νά σηκώση τά χέρια της.

’Έπεσε γονατιστός έμπρός εϊς τό κρεββάτι έπιασε 
τό χέρι, τό όποιον έκρέμετο καί τό έκάλυψε μέ τρελλά 
φιλήματα.

Μέ σβυσμένη φωνή κομμένη άπό τό άσθμα τοΰ 
είπε.

— Θά πεθάνω άγαπημένε μου .... Πές μου. Θά 
μείνης ώς τήν τελευταίαν στιγμήν;... Μή μ’ άφίσης 
πλέον μή μ’ άφίσης τήν τελευταίαν ώραν!...

Κουρασμένη, λιποψυχισμένη, δένήμποροΰσε νάσυνε- 
χίση τήν δμιλίαν της.

— Είνε δικό σου τό μικρό, σοΰ τό ορκίζομαι. Σοΰ 
τό ορκίζομαι εϊς τό δνομα τοΰ Θεοΰ εϊς τήν ψυχήν 
μου !...

’Εκείνος έσκυψε καί τήν φίλησε:
— Φέρτο έδώ νά δώ αν τ’ άγαπάς, τοΰ είπε.
Τής τό έφερε.
— Κάθησε τώρα.
Έκάθισε σιμά της, κρατών τό χέρι της, τό όποϊον 

έκαιε καί τήν φιλοΰσεν άπό έρωτα. Κάποτε, κάποτε 
κύτταζε χωρίς νά θέλη τήν ώρα ποΰ περνούσε. Μεσά
νυχτα, μία ... δύο ...

"Εξαφνα κατά τά χαράγματα έτίναξε τά χέρια της 
δυνατά. "Ενας ρόγχος έβγήκεν άπό τόν λαιμόν της κι’ 
έπεσεν ανάσκελα άκίνητη. Νεκρά!

— Έτελείωσεν, είπαν οΐ νοσοκόμες.
Έκύτταξε διά τελευταίαν φοράν τήν γυναίκα ποΰ 

εΐχεν άγαπήσει, έπήρε τό παιδί στήν άγκαλιά του κι’ 
έφυγε τρέχων, δίχως παλτό, έτσι δπως ήτο, μέ τό 
φράκο τοΰ γάμου.

Ή γυναίκα του, τήν δποίαν εΐχεν άφίση μόνην τόν 
έπερίμενε κατ’ άρχάς στό σαλονάκι. Ή μητέρα της 
ή όποια τήν είδε μόνην τήν ήρώτησε.

— Ποΰ είνε δ άνδρας σου ;
Εκείνη άπήντησε:
— Στήν κάμαρά του. Τώρα θ’ έρθη.
"Επειτα άπό μίαν ώραν δλοι τήν έρωτοΰσαν καί 

ήναγκάσθη νά όμολογήση τά διατρέξαντα. ’Έπειτα οί 
προσκεκλημένοι έφυγαν καί έμειναν μόνον οί στενοί 
συγγενείς.

Στάς πέντε τό πρωί άκουσε μικρόν θόρυβον εϊς τήν 
είσοδον κι’ έπειτα μιά φωνή μικρή, σάν νιαούρισμα 
αντήχησε στό κοιμισμένο σπίτι. Αί γυναίκες έξύπνι- 
σαν καί πρώτη ή Βέρθα. Εϊς τό μέσον τοΰ δωματίου 
έστέκετο ό ’Ιάκωβος, ώχρός, δίχως σχεδόν ν’άναπνέη, 
μέ τό παιδάκι στά χέρια.

Ή Βέρθα διά μιας έπήρε θάρρος καί μέ καρδιά 
πνιγομένην άπό άνησυχία τοΰ είπε:

— Τί είνε; Τί τρέχει;
Ήτο σάν τρελλός καί μόλις μπόρεσε ν’ άρθρωση:
— Είναι παιδί μου .... Ή μητέρα του άπέθανε 

πρό δλίγων στιγμών!...
Κι’ έσήκωσε μέ τ’ άδέξια χέρια του τό μικρό ποΰ 

έκλαιε.
Ή Βέρθα χωρίς νά εϊπή λέξιν έπήρε τό μικρό τό 

φίλησε καί βλέπουσα τόν άνδρα της κλαμένον είπε:
— Πέθανε ή μητέρα του;
— Ναι τώρα δά.... μέσα στά χέρια μου. Δέν τήν 

είχα ϊδεϊ άπό τό καλοκαίρι. Δέν ήξευρα τίποτε.... Ό 
γιατρός μ’ έφώναξε....

— Καλά- τοΰ εΐπεν ή Βέρθα θ’ άναθρέψωμεν
εμείς τό μικράκι. γκυ ντε μοπαςαν

ΐ

ΤΟ ΣΧΟΛΕΐΟΝ ΤΟΥ ΕΡΩΤΟΣ
(Συνέχεια ά*ό  τό προηγούμενον)

Ζασσέν. — Μή φαντάζεσαι, μικρούλη μου, δτι καί 
αί άλλαι, ποΰ είναι δυσκολώτερον όπωσδήποτε νά τις 
κατακτήσης, είναι δλιγώτερον εύχάριστες, παιχνιδιά
ρες καί χαριτωμένες!... ’Απ’ έναντίας! (Μετ' όλίγον) 
λοιπόν πρίμο: Ή έρωτόληπτος καί ύπό τόν τίτλον 
αύτόν περιλαμβάνονται φυσικά δλες αί γυναίκες, αί 
ήδονοπαθεΐς, αί συγκινούμεναι άπό τάς ώραίας τέχνας 
κλ. Δεύτερον: Εκείνες ποΰ Αγνοούνται ή Αγνοούν, αί 
χωμέναι μέσα είς ένα περιβάλλον είς τό όποιον δέν 
είσεχώρησεν άκόμη καμμία άποκάλυψις. Τάξις πολύ 
περιεκτική, φθάνουσα άπό τής άθωότητος μέχρις έκεί
νης ποϋ θά τήν δνομάσω άφελή καί μεταξύ αύτών 
ύπάρχουν έκείναι, ποΰ τά πάθη τους είναι άποκοιμι- 
σμένα καί πλήθος άλλο.

Στανύ. — Ά! μά άρχίζετε νά γίνεσθε πολύ έν- 
διαφέρων.

Ζασσέν. — Εύχαριστώ, φαρσέρ. θά προτιμούσες 
καλλίτερα τήν πρακτικήν; θά φθάσουμε καί έκεϊ. 
(Συνεχίζων) Τρίτον: Ή Αναζητούσα, δηλαδή ή περίερ
γος, ή όνειροπόλος, ή λαίμαργος διά σανσασιονέλ 
πράγματα, ή έξερευνώσα τά αισθήματα. Έν γένει μία 
φύσις άγαπώσα τά παράξενα καί τά σπάνια. Τέταρτον: 
Ή πνευματώδης γυναίκα, ή μή έκτιμηθείσα, ή μή 
έννοηθεϊσα καί τελευταία ή ύπερευλαβής, ή ύπερβο
λικά θρήσκος.

Στανύ (μέ μειδίαμα). — Καλά, καί πότε θά περάσω 
άπό δλες αυτές τίς τάξεις;

Ζασσέν. — θ’ άρχίσης, δσο μπορείς χωρίς ψεύτικες 
νότες, νά κάνης μουσική. Άς καταστρώσωμεν τά 
γενικά σημεία τής τακτικής, ποϋ θά τηρήσωμεν άπέ- 
ναντι τοϋ έχθροϋ. Τακτικήν στρατηγικήν, μέθοδον 
προσεγγίσεως. Έν πρώτοις χρειάζεται μελέτη τοϋ 
σημείου, τό όποιον πρόκειται νά κυριευθή, καί καθο
ρισμός τών χαρακτήρων καί τής τάξεως τής ύπό 
σημείωσιν γυναικός. Όταν τάς γνωρίσης, ζητείς 
κατόπιν έάν, προσωπικώς άνταποκρίνεσαι είς τούς 
χαρακτήρας αυτού?, ή έάν δέν τούς έχης δλους — 
διότι δέν είναι δυνατόν νά τούς έχης— φροντίζεις 
νά τούς άποκτήσης, νά τούς ύποκριθής. Διά μίαν 
έρωτόληπτον πρέπει νά γίνης Άντονύ, διά μίαν Ίου- 
λιέτταν Ρωμαίος, διά μίαν Μ"10 Recamier Σατωμπριάν, 
διά μίαν Έλοΐζ, Άμπεγιάρ, κρατουμένης πάντοτε αύ- 
στηρώς τής άναλογίας. Πρέπει πάντοτε νά γίνεσαι ό 
καθρέπτης τής σκέψεως τής γυναικός... Κατά δεύ
τερον λόγον διά κάθε γυναίκα χρειάζεται νά έξευρίσκης 
τό «τρωτόν σημεΐον» καί τήν «κατάλληλον στιγμήν».

Στανύ. — Χωρίς αύτά ώστε...’Αντίο, έ;
Ζασσέν. — Τό νά έξευρίσκη κανείς τήν κατάλλη

λον εύκαιρίαν είναι ζήτημα ένστικτου, τό νά έξευ
ρίσκη δέ «τό τρωτόν σημεΐον»—τό όποιον καθίσταται 
πάντοτε καί σημεΐον τής παραδόσεως — είναι ζήτημα 
ψυχολογίας. Καί έν συνόψει δλα αύτά άποτελοϋν τόν 
πρώτον σταθμόν, τόν προπαρασκευαστικόν.

Στανύ. — Ό δεύτερος σταθμός είναι ό σταθμός τής 
όράσεως;

Ζασσέν. — Φυσικά, όρμητικέ νεανία! καί ό τρίτος 
σταθμός δνομάζεται διακοπή των σχέσεων.

Στανύ. — Τήν προμαντεύετε;
Ζασσέν. — Είς δλα τά πράγματα πρέπει κανείς νά 

περιμένη καί τό τέλος. Υπάρχει πάντοτε κάποιο τέλος 
διάφορον πολύ τό έν άπό τό άλλο, άναλόγως τών 
δεσμών τής ένώσεως, καί ένδιαφέρει τό ^τέλος αύτό, 
δπως πάντοτε ό θάνατος δλων τών πραγμάτων, τών 
δντων ή τών αισθημάτων, νά είναι δσο τό δυνατόν 
γλυκύτερος.

Στανύ. —Λοιπόν δι’ δλας τάς περιπτώσεις ποΰ θέλω 
νά ακολουθήσω, θά βασισθώμεν έπάνω είς τό πρό
γραμμα αύτό καί θά μέ συμβουλεύετε είς κάθε 
κεφάλαιον;

Ζασσέν. — "Εως δτου μπορέσης νά πετάξης μέ τά 
δικά σου φτερά!... "Εως έδώ τώρα είναι άρκετά διά <311 
σήμερον. (’Εγείρεται).

Στανύ. — ΙΙοΰ θά έργασθώμεν είς τό προσεχές *Λ®/ 
μάθημα:... ,

Ζασσέν. — Έπί τόπου. Σοΰ δίνω ραντεβού τήν W 
Παρασκευήν είς τό γεύμα τής κομήσσης Σπαδέττι. θά \ 
ευρωμεν έκεϊ τήν κυρίαν ντέ Κιρέζ.

Στανύ. — Τήν έμορφην Διάναν;
Ζασσέν. — Γιά τήν όποιαν μουρμουρίζονται τά άκό- 

λουθα: «Ή Κορνηλία άρνείται, ή Μεσσαλίνα δέν 
καταδέχεται, είς τήν Διάναν είμαι μέσα». Μελέτησε 
τώρα. Σκέψου είς δσα σοΰ είπα καί έτοιμάσου νά 
βαδίσης είς τήν μάχην.

Στανύ (μειδιών).—Σάς... βεβαιώ προκαταβολικώς 
δτι δέν μέ νοιάζει γιά τό πετσί μου.

Ζασσέν. — Έ!... Έ!... Δέν χρειάζεται δμως νά 
έκτίθεται κανείς καί άνωφελώς δταν δέν πρέπει. 
(Όδηγεϊ τόν,Στανύ" έως,την πόρταν. Έκεϊ τοΰ τείνει 
τό χέρι). Δέν μοΰ ρωτάς τήν τιμήν τοΰ πρώτου 
μαθήματος ;

Στανύ (δεικνύων ένα μικρό έπιπλον, οπον εϊξενρεν 
δτν δτι είχε κλεισμένα ίρωτικά γράμματα καί ίνθνμια 
έρωτος). Μήπως σέ σάς τά μαθήματα αύτά κόστισαν 
άκριβά;

Ζασσέν (Μελαγχολικά). — Τέλος πάντων!... Κυτ- 
τάζεις... τήν στακτοδόχην μου ;

Στανύ. — "Ωστε άπό δλα αύτά δέν άπέμειναν παρά 
στάκτη;

Ζασσέν. — Μέσα είς τής στάκτες αύτές, δπως καί 
είς τά νεκροταφεία έπάνω άπό τούς τάφους, φτερου- 
γίζει ή άϋλος ύποστασις τών έκλειπόντων πραγμάτων.

Στανύ. — ΚΓ αύτό είνε πόνος;
Ζασσέν. — Καλλίτερα πές γλυκύτης· διότι δταν 

κοντεύει κανείς νά είσέλθη είς τήν ώριμον ήλικίαν, γυ
ρίζοντας πρός τήν ζωήν βλέπει τούλάχιστον τόν δρό
μον έπάνω είς τόν όποιον είνε σκορπισμένα λουλούδια 
κΓ έκεϊ σπασμένα είς μικρά μικρά κομματάκια δλα 
τά πράγματα ποΰ έγέννησαν χαρά!

Στανύ. — "Ωστε πρέπει κανείς ν’ άγαπήση κι’δλα; 
Ζασσέν. — Ναι γιά νά έχη κάτι, δταν γηράση κα

νείς, νά τού φωτίζη τήν νύκτα !...

*
ΤΡΙΑΙΝΑ

Στήν ερημιά τής θάλασσας ή ξεμαλλιάρα ή μπάρα 
Μ’ αστροπελέκια ρυάζεται καί κλαίει _μέ τό_χαλάζη 
Κύμα θεριό καί σύγνεφο θά σμίξουν ώραν ώραν 
Κρύψου καράβι. Τό νερό μιά τρίαινα ταράζει

ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΡΒΑΝΑΣ
13



■2= ’3SΔΔΤΔΑ

ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΔΩΡΑ ΤΗΣ
Ή «Εικονογραφημένη» έχουσα πάντοτε ώς σημαίαν είς τήν 

έν γένει σταδιοδρομίαν της τήν · Καινοτομίαν# καί Οέλουσα 
μαζί μέ τήν δροσιάν καί τήν τέρψιν ποΰ Οά προσφέρει είς 
τούς άναγνώστας της κάθε εβδομάδα μέ τήν διαρκώς νέαν 
καί σπαρταριστήν έμφάνισίν της νά σημείωση καί ενα νέον 
σταθμόν άπεφάσισε προβαίνουσα είς μίαν μεγάλην θυσίαν 
νά δωρήση εις τούς άναγνώστας της ένα δώρον, τό όποιον 
Οά πάρη έκεΐνος ποΰ Οά εύνοήση ή τύχη, άλλά καί ποΰ Οά 
μείνη ή διαρκής άνάμνησις.

ΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ 'PEUGEOT’ 4500 ΔΡΑΧΜΩΝ
Τδ δώρον αύτό τής «Εικονογραφημένης» είναι εν αυτο

κίνητου τής φημισμένης μάρκας «Peugeot» αξίας πραγμα
τικής: 4500 δρ. καινουργές καί πολυτελέστατοι·. Τό αυτο
κίνητοι· αύτό κάθε αναγνώστης μας μπορεί νά τό ίδή εις τό 
γκαράζ αυτοκινήτων τοΰ κ. Π. Βλασσοπούλου έπί τής όδοΰ 
Σωκράτους 26, δστις καί μάς άπηύΟυνε τήν έξής έπιστολήν:

Φίλε κύριε Δ. Βρατσάνε,
“Εχω τήν τιμήν νά φέρω εις γνώοιν ημών, οτι ίλαβον τήν άπό 

20 τρ. φιλικήν σας, έξ ής άπέουρα επιταγήν είς άνομα μου έκ δρ. 
4,500, Ισότιμον μιάς voiturette I’eugeot διά δύο άτομα μηχανής 
8 Ιππων έκ 4 κυλίνδρων, τήν όποιαν έχω είς τήν διάΟεσίν οας.

Π. Βλασσόπουλος 
Διευθυντής τοϋ Γκαράζ αυτοκινήτων

ΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Κάθε άναγνώστης τής «Εικονογραφημένης» έχει δικαίωμα 

νά διαγωνισΟή διά τήν άπόκτησιν τοϋ πρωτοφανούς αύτοΰ 
δώρου. Νά διαγωνισθή είναι ή φράσις διότι είς τήν πραγ
ματικότητα δέν Οά κάμη τίποτε άλλο παρά νά άποκόπτη 
καθ’ έβδομάδα καί νά άποστέλλη είς τήν «ΔιεύΟυνσιν τής 
Εικονογραφημένης’ όδός Λέκκα άρ. 2ΐ« τό ειδικόν δελτίον 
συμμετοχής τό ευρισκόμενον είς κάθε φΰλλον τής «Εικονο
γραφημένης» μέχρις δτου συμπληρωΟή τό πρώτον έτος τής

Τ’ ΟΡΓΑΝΕΤΟ
(Άπο την «Διπλήν Ζωήν, 
τοϋ χ. Α. ΠροβελεγγΙουχ 

Χύνει τ’ οργανέτο γνώριμα τραγούδια 
μέσα στήν ώραία κι’ ήσυχη βραδιά. 
Μάτια μου τί κλαιτε; τί πονεϊς καρδιά 
μέ τά προστυχά του καί κοινά τραγούδια : 
Δέν είν’ τά τραγούδια, ποΰ μέ συγκινοΰνε. 
Μιάς ζωής, μιάς νιότης μυστική λαλιά, 
χρόνων περασμένων μαγικά πουλιά, 
μέσ’ άπό τόν ήχο γύρω μου πετοΰνε.
Καί μ' αρπάζει πόθος, πόθος, άχ, μέ πνίγει. 
Κάθε τόνος είνε μιάς χαράς λυγμός, 
πώχει σβύσει. θειος είνε στεναγμός 
κόσμου αγαπημένου, κόσμου πώχει φύγει.

*

Τΐ άγνώμονες ποΰ είναι οί άναγνώοται Κανείς άπ' αυτούς 
ποτέ δ'εν ήσθάνθη τήν παραμικρόν ευγνωμοσύνην πρός τούς 
συγγραφείς ο! όποιοι χάνουν τόν ΰπνο τους γιά νά τόν χαρίσουν 
είς τούς άναγνώστας των.

Τί σπουδαίο πράγμα! Ή έμορφιά τώε γυναικών είναι στήν 
δόξαν της, άπό τής ήλικίας τών 15 έτών μέχρι τά τριάντα, 
δηλαδή παύουν νά επιβάλλονται άκριβώς τήν στιγμή ποϋ άπο- 
κτοϋν τδ πνεύμα !

Δέν υπάρχει γυναίκα ή όποια δταν μπαίνη στό θέατρο χάριν 
τοϋ θεάματος, νά μή θέϊ.η όλίγον νά γίνη καί αύτή ή ίδια 
θέαμα.

Διά τάς θηρευούσας σύζυγον :
. Προτιμώτερον είναι ή γυναίκα νά είναι ό θησαυρός γέροντος, 

παρά ή δούλη νέου». (Αγγλική παροιμία)
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“ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ,,
έβδομαδιαίας έκδόσεως ήτοι μέχρις δτου συμπληρωΟή ό 
αριθμός τών $2 δελτίων.

Τό δελτίον Οά άποστέλλεται έντός ιδιαιτέρου φακέλλου 
φέροντος μόνον τήν επιγραφήν · Συμμετοχή είς τά Μεγάλα 
Δώρα». ’Εντός τοΰ φακέλλου Οά ύπάρχη μεθ' έκάστου «δελ
τίου συμμετοχής» καί έν έπισκεπτήριον τοΰ άποστέλλοντος 
ή τό όνομα καί ή διεύθυνσίς του. "Εκαστον δελτίον πρέπει νά 
συνοδεύεται άπαραιτήτως καί μέ ένα δεκάλεπτον ασφράγι
στου γραμματόσημου εσωτερικού διά τούς άποστέλλοντος έκ 
τοΰ έσωτερικοΰ καί έξωτερικοΰ διά τούς έκ τοΰ έξωτερικοΰ 
τοιούτους.

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

"Εκαστος άναγνώστης τής «Εικονογραφημένης» δύναται 
νά άποστείλη περισσότερα τοΰ ένός δελτία συνοδευόμενα ύπό 
ισαρίθμων δεκάλεπτων γραμματοσήμων, τά όποια Οά τοΰ 
δώσουν τό δικαίωμα νά συμμετάσχη τόσας φοράς είς τήν 
κληρωτίδα, όσοι καί οί αριθμοί τών δελτίων.

Είς τό τέλος τοΰ έτους μετά την συμπλήρωσιν τών 52 δελ
τίων θά καταρτισΟή επιτροπή έκ γνωστών είς τήν Αθηναϊ
κήν κοινωνίαν προσώπων τών όποιων τά ονόματα Οά δημο- 
σιευΟοΰν έν καιρφ. ’Ενώπιον τής επιτροπής αύτής Οά γίνη 
έξαγωγή έκ τής κληρωτίδος είς ήν Οά είναι όλοι οί αριθμοί 
τών συμμετεχόντων, είς, δστις καί Οά κερδίση τό αύτοκίνητον.

Οί συμμετέχοντες διά περισσοτέρων τής μιάς σειράς δελ
τίων Οά έχουν έν τή κληρωτίδι τόσους αριθμούς δσα καί αί 
σειραί, καί συνεπώς καί πλειοτέρας έλπίδας επιτυχίας.

Οί συνδρομηταί τής έβδομαδιαίας «Εικονογραφημένης· 
έχουν τό δικαίωμα νά συμμετάσχουν εις τά δώρά μας, χωρίς 
νά αποστέλλουν δελτία καί γραμματόσημα.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΚΕΡΔΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΪΟΥ 1916 - ΑΡΙΘ. 3

Μεταξύ φίλων.
— Ποΰ θά περάσουμε άπόψε τήν βραδυά μας ;
— ’Λ, δχι. ζίέ>· θά πάμε πουθενά άπόψε γιατί νυστάζω. 

Καί δέ. πάμε στόν κινηματογράφο, τότε ;

Ανεψιός - θειε, άπεφάοισα νά παντρευθώ
Θείος - Άστα αύτά τώρα! Πές μου πόσα λεπτά σοΰ χρειά

ζονται .........

— Τοΰ άνδρός μου ποτέ δέν τοΰ πονούν τά δόντια.
— Είναι τόσο γερά ;
— “Οχι ■ . . είναι όλα ξένα ! ... .

Δύο κύριοι συναντώνται είς τήν κλίμακα καί χαιρετίζει ό εις 
τόν άλλον:

— “Εχετε πολύν καιρόν είς αύτό τό ξενοδοχείου;
— Δύο χρόνια.
— Δύο χρόνια! καί μένετε; πώς υποφέρετε τό χάλι του;
— Είμαι δ ξενοδόχος ! ... .

’.Ιπό τόν λόγον τοϋ κ. Γυμνασιάρχου.
«......... Είς τό άρχαΐον 'Ελληνικόν θέατρον ουδέποτε γυνή

άνήλθε τήν σκηνήν καί εάν καμμία άνήλθε ταύτην ήτο άνήρ».

ΑΪΝΕ
ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

Τί χτυπιέσαι καί χτυπάς 
καί δέν ξεύρεις τί γυρεύεις, 
άφοΰ, δίχως ν’ άγαπρς, 
άνωφέλευτα ζηλεύεις;

Στό τραντάφυλλο δέν πφς 
νά μυρίσης, ποΰ μυρίζει; 
Τί τή μύτη σου τρυπρς 
είς τ’ άγκάΟι του, ποΰ σχίζει;

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Κυρ. Παπαδάτον, Βόλον.—Δύνασθε είς τό τέλος τοΰ μηνάς. 
Τδ ·Βιθυνάκι», ένταϋθα.—Εύχαριοτοΰμεν θερμώς δι εύχάς 
σας. Π. Άσπρογέρακαν, Λευκάδα. — Δελτίον συμμετοχής είς 
τά δώρα δέν έλήφθη ύπ’ όψει, διότι έοτερεϊτο γραμματοσήμου 
δεκάλεπτου. ’Αποοτείλατέ το έκ νέου μετά τοϋ γραμματοσήμου. 
Σωτήρ. Σταθόπουλον, Κυπαρισσίαν. — Δελτία Ανταποκριτών 
δέν εχομεν πρός τό παρόν, Αργότερου ίδιος. Δύνασθε νά άπο- 
στέλλετε συντόμους Ανταποκρίσεις. Α. Κουσουλάκον, Θήβας. 
— Σταλέντα έλήφθηοαν, δημοοιευθοϋν κατόπιν έγκρίοεως. 
Δημ. Βλιαγκόφτην. — Συνδρομή ετήσια είναι 8 δρ. ' Αποοτεί- 
λατε ταχυδρομικήν επιταγήν “να σάς έγγράφωμεν. Τά ζητηθέντα 
δέν υπάρχουν παρ' ήμΐν. Ζωήν Φουντακάκη, Προυαό.—Εΰχα- 
ριοτοϋμεν διά τά ώραΐά οας λόγια καί διά τό ωραιότερο καλα
μπούρι οας. 'II έτησία συνδρομή είναι δραχ. S προπληρωτέοι. 
Άποσιείλατι ΐνα εγγραφήτε. Ζητηθέντα φυλλάδια έοτάληοαν. 
Δημ. Θέμελην, Α. Σάμιον, Ν. Φραγκονικολόπουλον, Παύ
λον Κιτσανέλην, Κ. Βονασέραν, Έμμ. Κοκκίνην, Π Σο- 
φόύλην, Β. Βαρδακώσταν, Γεώρ. Καρδαρ&ν.—Ευχαριοτοΰ- 
μεν θερμότατα δΐ εύχάς οας. Βαλεντίνον Μαλμέν.—Σταλέντα 
έλήφθηοαν. Δημοοιευθοϋν έφ’ όσον έγκριθώσιν. “Οσον άφορρ. τό 
άλλο, εχομεν ειδικόν συνεργάτην. ‘Εμμ Κοκκίνην, ’Ηλ. Μα- 
ριολόπουλον. — Ζήτημα άνταποκριτοιν κανονιοθή βραδύτερου. 
Ήλ. Σάμιον κ λ. — Ζητούμενου δυστυχώς είναι άδύνατον >·ά 
γίνη άπό τεχνικής άπόψεως. Σανθόπουλον----Δύνασθε. Π.
Άοϋερ, Λαύρων. — Συνδρομή έτησία 8 όραχμαί. 'Αποστείλατε 
ΐϊα σάς έγγράφωμεν. Λύσανδρον Ίωαννίδην.—’ Εφ’ οσον 
έγκρίνονται, ναι. Εύστ. Δραγίκαν, Καλάμας. — Μάλιστα, Λι',ια- 
οθε. Μιχ. Στολίνην, Κόρινθον.—Μάλιστα, κατά μήνα.

Είς οοας έπιοτολάς έλάβομεν μετά τήν 4 Μαΐου, θ’ άπα»·ιι}- 
οωμεν είς τό προσεχές.

©I ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΜΑΣ
ΑΙΝΙΓΜΑ 1.

Είν’ εύκολος ή λύσις |ΐου 
δέν απαιτεί καιρόν· 
τό ήμισύ μου είναι γή, 
τό δλον μου νερόν.

ΑΙΝΙΓΜΑ 2.
Τήν νίκην τρέχω καί ζητώ έν μέση» τοΰ πολέμου 

"Αν τράχηλος καί κεφαλή 
μοΰ λειψή, τί μεταβολή !

Μέ βλέπεις; Πρώται σ' έπιασαν αί χεϊρες αί δικαί μου.

• ΔΕΛΤΙΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ j
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Αί λύσεις δέον νά έχουν φθάσει εις τά γραφεία μας μέχρι 
τής έσπέρας τής μεταπροσεχοΰς Τρίτης ι8 Μαΐου.

Έκαστος λύτης διά νά ληφΟή ύπ'δψει δέον νά άποκόΐ|>η τό 
άνωΟι δελτίον καί νά άποστείλη αύτό μεθ’ ένός δεκάλεπτου 
ασφράγιστου γραμματοσήμου. Λύσεις μή πληρούσαι τόν δρον 
τούτον δέν Οά λαμβάνωνται ύπ' δψει.

Βραβεία ώρίσΟησαν τρία διά κλήρου. Ό πρώτος έξαχθη- 
σόμενος λαχνός Οά λάβη 1 έτησίαν συνδρομήν τής «Εικονο
γραφημένης» καί τής έβδομαδιαίας έκδόσεως καί έν τετρά
δραχμοι· λαχεϊον τοΰ 'Εθνικού Στόλου. Ό δεύτερος μίαν έτη
σίαν συνδρομήν τής «Εικονογραφημένης» καί έν έγκυκλοπαι- 
δικόν ήμερολόγιον τοΰ Βρετοΰ. Καί ό τρίτος μίαν έτησίαν 
συνδρομήν τής έβδομαδιαίας «Εικονογραφημένης» καί έν 
'Εγκυκλοπαιδικόν ήμερολόγιον Βρετοΰ.

ΛΥΣΕΙΣ ΤΟΝ ΔΙΑΓΟΝΙΣΜΟΝ ΤΟΥ Α' ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ

Καθώς βλέπετε είς τήν έναντι εικόνα τά λευκά τεμά
χια συναρμολογηΟέντα σχηματίζουν τήν περίφημου εικόνα 
τής Τζοκόντας τοΰ διασήμου ζωγράφου Λεονάρδου Δά Βίντση.

Είςτήι· μαγικήν εικόνα δ άγροφύλαξ φαίνεται, έάν στρέ- 
ψωμεν τήν εικόνα, ούτως ώστε ή άριστερά αύτής πλευρά νά

γίνη βάσις. Σχηματίζεται δέ τό σώμα αύτοΰ άπό τήν ύδόν, 
ή δέ κεφαλή καί ό πίλος αύτοΰ εύρίσκεται μεταξύ τών ποδών 
τοΰ δεξιά τής είκόνος βόσκοντος ίππου.

Τάς άνωτέρω λύσεις όρΟάς καί μή άπέστειλαν περί τούς 
500 λϋιαι έκ τών όποιων άπεκλείσΟησαν οί πλεΐοτοι, είτε 
διότι δέν είχον εύρει τήν ορθήν λύσιν, είτε διότι δέν έπλήρουν 
πάντας τούς δρους τοΰ διαγωνισμού. Τών άποστειλάντων 
όρΟάς λύσεις τά ονόματα έτέΟησαν εις τήν κληρωτίδα έξ ής 
έξήχΟησαν οί κατωτέρω.

'Αγλαΐα Α. έξ 'Αθηνών κερδίζουσα ι έτησίαν συνδρομήν 
τής -Εικονογραφημένης καί τής Έβδομαδιαίας έκδόσεωςκαί 
έν τετράδραχμοι· λαχεϊον τοΰ ΈΟν. Στόλου. Πάνος Σοφού- 
λης έκ Σάμου κερδίζων μίαν έτησίαν συνδρομήν τής «Εικο
νογραφημένης» καί έν έγκυκλοπαιδικόν ήμερολόγιον Βρετοΰ. 
Καί Ν. Παπαθεοδώρου κερδίζων μίαν έτησίαν συνδρομήν 
τής έβδομαδιαίας «Εικονογραφημένης- καί έν Εγκυκλοπαι
δικόν ήμερολόγιον Βρετοΰ.

/’

Ιίαρακαλούνται οί βραβευθέντες δπως διέλθωοιν έκ τών 
γραφείων μας ή μάς γράψωσι διά νά λάβωσι τά βραβεία των.

ΌρΟάς λύσεις μάς άπέστειλλον έπίσης καί οί έξής :
θεοδ. Χούμης, Κ. Πατούνης, Σ. Χατζηπέτρου, Π. Καβακό- 

πουλος, θεοδώρα Μαθιουδάκη, Γ. Γρέκοβιτς, 'Αν. Βασιλειά- 
δης, Ν. Άτζαρίτης, I. Γεωργιάδης, Κ. Γαβανώζης, Γ. Κατι- 
νιώτης, Γ. Βουγιουκλάκης, Π. Βέργος, Γεώρ. Κουμαριανός, 
Χρήστος Μπολέτας, Άθ. Σαμαράς, Χρ. Λελάκης, Λ Κοσμό- 
πουλος, Ήλ. Άρδαβάνης, 'Αλ. Τσάτσος, Γ. Σουμάλας, Άλ. 
Οίκονομίδης, Κ. 'Ιωακείμ, Πλ. Μυρτζής, Σ. Λαμπρόπουλος, 
Ν. Διακόπουλος, Κατίνα ΠαρΟενοπούλου, Σ. Βατικιώτης, Μ. 
Τσάτσος, X. Χαραλαμπόπουλος, Στ. Διακάτος, Γ. Φερράρας, 
Γ. Λεμονίδης, Π. Άνάγνος, Γ. ’Αντωνίου, 'Αν. Άφεντάκης, 
Δ. Μαντζουλΐνος, θρ. Κυριακής, Β. Βαρλαμήδης, Μ. ΒυΟι- 
νός, Σ. Κολοκοτρώνης, Π. Ίωακειμίδης, Α. Υφαντής, Κ. 
Σαραντίδης, Σ. Τσότσου, Δ. Διακάκης, «Τό ΒιΟυνάκι», Π. 
Κεφαλάς, I. Χηνόπουλος.

Προσεχώς:

“Ο ΑΝΗΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΓΟΛΓΟΘΑ,,
ΜΕΓΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ 

υπο ΔΗΜΟΥ ΒΡΑΤΣΑΝΟΥ 
ΒΓΑΛΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΩΗ 

Ποϋ βΛ γοητεύση!
Ποϋ ·&ά ανναρπάσΐ] .'

Ποϋ συγκίνησή !

15



ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΕΛΙΣ

ΟΙ ΕΦΙΑΛΤΑΙ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ


