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χίαν, πόθων καί βλέψεων, αΐτινες δέν έπαυον ίιπολαν- 

θάνουσαι πάντοτε καϊ ύπ’ αύτό τό σκήπτρον άκόμη" τοΰ 

άποθανόντος Καισαροβασιλέως.
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Έξάμηνοι εΐς τό ήμισυ.— Προπληρωτέοι άνευ έξαιρέσεως.
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Ιίάσα έν γένει έπιστολή καί παν έμβασμα δέον νά Απευθύνεται ούτω 
Κύριον Δ. ΒΡΑΤΣΑΝΟΝ, Διευθυντήν-Ίδιοκτήτην Εικονογραφημένης· 

'Οδός Δέκα 21 α ’Αθήνας.

ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ
Τά γεγονότα, τά όποια έκτυλίοσονται άπό έβδομάδος, 

άποτελοΰντα συνέχειαν των πρωτοφανών γεγονότων, άτινα 

εκτυλίσσονται άπό τίνος έν Έλλάδι, καθιστοΰν περιττόν 

παν σχόλιον και πάσαν συζήτηοιν ’Εκείνο τό δποϊον έχο

μεν νά συστήσωμεν μόνον άπό τής στήλης αυτής πρός τόν 

Ελληνικόν λαόν τόν πονοΰντα και άγαπώντα τήν πατρίδα 

του, είνε ή άκρα ψυχραιμία. Τοιαϋτα γεγονότα διά νά 

κριθοΰν, έχουν άνάγκην απολύτου ψυχραιμίας. Καί τήν 

ψυχραιμίαν ταύτην βλέπομεν ευτυχώς έκδηλουμένην άπό 

δλα τά κοινωνικά στρώματα, τά άποτελοΰντα τήν Ελληνι

κήν πολιτείαν. ‘Απόλυτος ψυχραιμία καί αταραξία, συνα

σπισμός είς εν σώμα καί εΐς μίαν ψυχήν δλων τών Ελλή
νων καί προσεκτική παρακολούθησις τών γεγονότων, θό. 

μας έξαγάγη άπό τήν δύσκολον θέσιν είς ήν περιήλθομεν 

ένεκα μεσολαβήσεως πραγμάτων, τά δποϊα είνε περιττόν 

νά άναφέρωμεν ενταύθα· καθότι και πασίγνωστα είνε καϊ 

εις τήν άντίληψιν δλων έχουν περιέλθει. Χρειάζεται άκριβε- 

στάτη στάθμισες τών πραγμάτων πρός άπομάκρυνσιν έκ 

τής χώρας τών κινδύνων, οΐτινες τήν απειλούν

Η ΔΥΑΔΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ
Μέ τόν θάνατον τοΰ Καισαροβασιλέως Φραγκίσκου 

’Ιωσήφ εκλείπει μία φυσιογνωμία, ή δποία κατά κοινήν 

δμολογίαν, συνεκράτει έως τώρα τήν πολυσύνθετον Βαβέλ, 

ήτις άπετέλει τό δυαδικόν Κράτος Έλέγετο, καί τώρα τε

λευταίως έπανελήφθη πολλάκις, δτι ό τελευταίος τών 

Άπζβούργων, ήτο και δ τελευταίος δεσμός, δστις συνεκρά- 

τει τά διάφορα 'Έθνη, τά άπαρτίζοντα τήν Αΰστροουγ- 

γρικήν συμπολιτείαν, ήτις θά έξέλειπε ευθύς ώς θά έξέ- 

λειπε καϊ δ ατυχής Αυτοκράτωρ καί θά διελύετο είς τά 

έξ ών συνετέθη. Είνε τοΰτο αλήθεια ; Κανείς δεν γνωρίζει. 

'Οπωσδήποτε είς τήν κατάστασιν, είς ήν εύρίσκονται τά 

πράγματα σήμερον, και υπό τήν γερμανικήν έπιβολήν, ή 

έκπλήρωσις τής άνωτέρω προρρήσεως, φαίνεται λίαν δύσ- 

σκολος άν δχι άκατώρθωτος. Ό απηνής άγων έχει σύν

δεση τοσοΰτον στερρώς τήν Γερμανίαν μέ τά έθνη τής 

Αυστριακής βαβέλ, ώστε ή διάσπασις αύτών, νά θεωρήται 

αδύνατος. Θέλει διαρκέση ; Βραδύτερον μετά τήν άποκα- 

τάστασιν τής ειρήνης είνε άγνωστον τί θά συμβή. Άλλ’ ό 
χάρτης τής Ευρώπης θά έξέλθη τής παγκοσμίου συρρά- 

ξεως τοσοΰτον αλλοιωμένος, ώστε νά μή θεωρήται απίθα

νος καϊ ή έκπλήρωσις τών πόθων καϊ τών βλέψεων τών 

διαφόρων εθνών τών άποτελούντων τήν δυαδικήν μοναρ.
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ΔΙ’ ΕΝΑ ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΝ
Είς τάς 'Αθήνας ύπάρχει κάποιος ιερωμένος εκκλησια

στικός προϊστάμενος, άλλοτε τής κοινότητος Τσεγκέλκιοΐ 

τής Κωνσταντινουπόλεως, μέ δ ρ S σ ι ν δχι κοινήν καί τυ- 

χοϋσαν. Ό Ιερωμένος αύτάς, μεταφέρων τήν έδραν του εν

ταύθα έκ Κωνσταντινουπόλεως, έζήλωσεν, έκτός τών άλ

λων του επιχειρήσεων καϊ τήν δόξαν τοΰ διευθυντοΰ 

περιοδικού έκ τοΰ αφανούς, έγκαθιδρϋσας διά τήν συγκά- 

λυψιν τών τύπων καί τών προσχημάτων, άρχισυντάκτγν 

ένα νεαρόν δόκιμον μύστην τών γραμμάτων. Ό νεαρός 

αύτός φιλοτίμως προσπαθεί, καθ’ έβδομάδα νά άντιγραφή 

τάς καινοτομίας τής .Εικονογραφημένης.. Φυσικά δέν κά- 

μνει οΰτε κρύο οΰτε ζέστη εις τήν Έίκονογραφημένην , 

άποτεινομένην εΐς εύρύτατον κύκλον αναγνωστικόν ή άν- 

τ,γραφή αύτή έκ μέρους λαθροβίου φυλλάδας, αγνώστου 

πέριξ τοΰ κύκλου τοΰ νεαρού αρχισυντάκτου της.

Αλλ' δπωσδήποτε έφανταζόμεθα, δτι δ πρώην προϊστά 

μένος Τσεγκέλκιοΐ, -τοΰ δποίου, σημειωτέου, γνωρίζομεν 

κάλλιστα τήν ζωήν και τήν δρασιν — θά έθετε κάποια 

όρια εύπρεπείας είς τήν τόσον γόνιμον φαντασίαν τοΰ νεα

ρού του άρχισυντάκτου. Έν πάσει περιπτώσει, ο,τι δέν 

έγένετο έξ αρχής τό άναμένομεν νά γίνη τώρα. Άλλως θά 

άναγκασθώμεν νά τό ύποβάλωμεν ήμεϊς κατά τρόπον, 

δ όποιος δέν θά εΐναι καθόλου συμφέρον είς τόν έκ τοΰ 

αφανούς διευθυντήν καϊ Ιδιοκτήτην τοΰ λαθροβίου 

περιοδικού των.

ΑΛΛΟ ΠΑΛΙΝ ΤΟΥΤΟ
Ακούσατε λοιπόν εως ποΰ φθάνει ή εμπάθεια: Άπό 

μακροΰ χρόνου τό ξενοδοχεΐον τής J Αγγλίας. έλάμβανε 

τό τεύχος τής μηνιαίας Εικονογραφημένης, πληρώνον 

ανελλιπώς τήν συνδρομήν του. "Οπως πάντοτε λοιπόν 

κατά τήν έποχήν αύτήν, μετέβη δ είσπράκτωρ τής ιιηνι- 

αίας Εικονογραφημένης. και προσήγαγεν είς τόν διευ

θυντήν αύτοΰ τήν σχετικήν άπόδειξιν πληρωμής τής 

συνδρομής του. Άλλ' άντί νά λάβη τό έκ δραχμών είκοσι 

ισότιμον τής άποδείξεως, έδέχθη παρά τοΰ διευθυντοΰ τον 

ξενοδοχείου κ. Θ. Πετρακοπούλου, μανιακήν φρασεολογίαν 

διότι δήθεν ή « Εικονογραφημένη . υβρίζει τόν κ. Βενιζέλον.

Σημειωτέον δτι ή σεμνή μηνιαία .Εικονογραφημένη, 

ούδέποτε ύβρισε κανένα, συγκεκριμμένως δέ τόν φίλον 

τοϋ κ. Πετρακοπούλου, έκθϋμώς υποστηρίζει άπό τής 

έμφανίσεώς του εις τήν πολιτικήν κονίστραν,

Κατά τοΰ έν λόγω φίλου του ήμεϊς διεξάγομεν, άπό 

πεποιθήσεως, άγώνα καϊ προφανώς ημάς ύπεννόει ώς 

υβρίζοντας αυτόν, άγνοών ίσως δτι ή εβδομαδιαία .Εικο

νογραφημένη. πλήν τοΰ τίτλου της, δστις είναι ιδιοκτησία 

τοΰ μηνιαίου περιοδικού καϊ τόν δποϊον ήμεϊς έμισθώ- 

σαμεν, δέν έχει καμμίαν άλλην σχέσιν μέ τό άρχαΐον 

περιοδικόν, δπερ, περιεποίει τιμήν είς τό ξενοδοχεΐον τής 

«’ Αγγλίας..

Τήν οργήν του λοιπόν δ κ. Πετρακόπουλος, έπρεπε νά 

συγκράτηση καϊ νά τήν άφήση νά έκσπάση κατά τοΰ 

πρώτου ύπαλλήλου μας, δστις θά μετέβαινε νά τοΰ ζητήση 

τόν δβολόν του.
Είς τήν εύχάριστον δμως θέσιν νά διαδηλώση τά επα

ναστατικά του φρονήματα δ κ. Διευθυντής τοΰ ξενοδο

χείου τής Αγγλίας δέν θά εΰρεθή, τόν διαβεβαιοΰμεν.

Άς είναι καλά ή άντιβενιζελική Ελλάς ή δποία εκθύ. 

μως υποστηρίζει τό φΰλλον μας.

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΙΑΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Μαρτύριον κυριολεκτικώς έχει καταντήσει ένας περίπατος 

είς τά πεζοδρόμια τής όδοΰ Σταδίου. Δέν φτάνουν ή κασόνες 
τών διαφόρων έμπορων ποΰ εκθέτουν αυτήν τήν έποχήν, ή 
βγαλμένες πλάκες τοΰ πεζοδρομίου, τά σανιδένια μανδρώ- 
ματα τών κτιρίων, άλλά καί οί μικροί διαβολάκοι βρίσκουν 
τήν ώρα νά παίζουν τρέχοντες άνάμεσα άπό τούς περιπατη- 
τάς σπρώχνοντες. Πατούν κάλλους, τραβούν τίς γούνες τών 
κυριών καί χώνονται άνάμεσα είς τά πόδια οϋρλιάζοντες. 
Κάποτε-κάποτε αρπάζουν καί καμμιά μπαστουνιά, άλλά αύτό 
δέν τούς εμποδίζει νά εξακολουθούν μπροστά στή μύτη τών 
φρουρών τής τάξεως!

*
Πολύ κακό δρόμο έπήρε ή συνήθεια τών κομψών Άτθίδων 

μας αί όποϊαι τά μοντέλα τών καπέλλων τους, τά πέρνουν 
άπό τούς κινηματογράφους. Ή Μπερτίνη, ή Κασέ, ή Μενι- 
κέλι καί όλες ή ήρωίδες τού άφωνου θεάτρου έγιναν αιτία νά 
βλέπουμε μπροστά μας κάθε έξαντρίκ γούστο τους. Καί λέω 
ότι έπήρε κακό δρόμο, διότι τώρα τελευταίως άρχισαν νά 
μιμούνται καί τά κουστούμια τους καί καθώς πάν θά μιμη- 
θοΰν καί πολλά άλλα πράγματα- οπότε μαζύ μέ τήν τωρινήν 
έξέγερσιν τών συζύγων, θά σημειωθή έξέγερσις τών ήθικολό- 
γων καί ή αιώνιος έπέμβαοις τοΰ κ. Ζυμβρακάκη.

*
Καί άφοΰ έγεινε λόγος περί τών αποτελεσμάτων τοϋ κινη» 

ματογραφου ήμπορεϊ νά λεχθή ότι έκτός ολίγων οί όποιοι 
μιμούνται άντιγράφοντες ο,τι ώραΐον καί καλόν μάς παρου
σιάζεται είς τήν οθόνην, οί πλεϊστοι άδιακρίτιος φύλλου καί 
ήλικίας μιμούνται δ,τι τούς κάνει έντύπωσιν. Σημειωτέον δτι 
έντύπωσιν κυρίως, μάς κάνει ό ύπό τόν μανδύαν τού πολιτι
σμού εμφανιζόμενος κοινωνικός έκτροχιασμός. Πολλοί δυνα
τόν μυκτηρίζοντες νά διαβάζουν αύτάς τάς γραμμάς, διότι ή 
νεωτέρα φιλολογία ιδίως δέ ή Γαλλική, ή δποία τόσην διά- 
δοσιν έχει είς τήν μελετώσαν κοινωνίαν μας. στηρίζεται άκρι
βώς έπ’ αύτών τών θεμάτων. "Ας μή λησμονούν δμως δτι ό 
συγγραφεύς ψυχολογεί καί διά τών γραμμών τού έργου του, 
μάς δίδει τήν έντύπωσιν του είτε, διά τής έξελίξεως τών γε
γονότων τά όποϊα έκθέτει εϊτε διά τής γνώμης του ήν θέτει 
είς τό στόμα τοΰ ήρωός του. Έκτός όμως αύτοΰ, άλλο είναι 
νά διατάξη κανείς, οπότε σχηματίζει δικός του εικόνας άνα
λόγως τής άντιλήψεως, τού χαρακτήρος του καί πάντοτε υπό 
τήν σκέπην τής ήθικής ή όποια είναι ό οδηγός τοΰ βίου του, 
άλλο δέ νά σχηματίζει ιδέας καί ηθικήν ύπόστασιν ί) όποια 
νά επιβάλλεται είς τόν χαρακτήρα του διά τών ζωντανών ει
κόνων ζωής, ή όποια παρελαύνει έπί τής οθόνης, οκοπούσης 
ένδιαφέρον πρός ύλικά κέρδη τών έπιχειρηματιών. Άς μή 
ρίχνομε έλαιον οτή φωτιά ποΰ καίει καί ζεσταίνει τούς 
δεσμούς τής κοινωνικής ύποστάσεως άλλ’ άς τήν άφήσωμεν 
νά κάνη έλευθέρα καί χωρίς νά τήν περιορίζουμε απολύτως. 
"Οχι σεμνότυφοι άλλά καί δχι ύπέρ τό δέον ελεύθεροι.

Μέ, τήν άκριβεια ποΰ βασιλεύει, ώρισμένως θά καταντήσω- 
μεν στό τέλος άσκηταί σάν τόν Άϊ Γιάνη τόν Πρόδρομο. 
Δερμάτινον θά είναι τό κουστούμι μας, καί μέλι άγριον καί 
άκρίδες ή τροφή μας. 'Εννοείται δτι καί τότε δέν θά λείψουν 
πολλοί νά ακολουθούν κατά γράμμα τή μόδα καί νά έπω- 
χοΰνται έπ’αύτοκιιήτων!

Αύτά έχει ό πόλεμος- Έμένα μοΰ έσπασε τό μονόκλ καί 
ώρισμένως δέν θά τό άντικαταστήσω... ας όψεται ό συνά
δελφός μου κ. Ρέτ.

&
Εΐς τό κομψόν θέατρον τοΰ Συντάγματος, τά «Διονύσια*,  

ήρχισαν αί διαλέξεις τών διαφόρων λογίων μας. Κοσμική συγ- 
κέντρωσις, έπίδειξις χάριτος, λούσου καί έμορφιάς δέν ήτο 
δυνατόν νά εϋρουν μάλλον έναρμονιζομένην πρός αύτά αίθου
σαν. Καί σχετικώς πρός τήν πρώτην διάλεξιν, τήν οποίαν 
έκαμεν ό κ. Δαραλέξης, διημείφθη δ άκόλουθος διάλογος :

— Καί τί εΐπεν ό κ. Δαραλέξης;
— Λέξεις... λέξεις ... λέξεις...

*
Καί μέσα είς τόν σάλον τοΰ πολέμου, τάς άλλεπαλλήλους 

ειδήσεις καί τά σοβαρά γεγονότα αύτής τής έβδομάδος, 
ήγγέλθη καί δ θάνατος τοΰ γηραιού Φραγκίσκου ’Ιωσήφ. 
Έάν αύτό συνέβαινεν εις άλλην έποχήν θά έθεωρεΐτο ώς ενα 
τών σπουδαιοτέρων γεγονότων τής Εύρώπης, λόγφ τής ιδέας 
ή όποια υπήρχε διά τά μέλλοντα σχετικά γεγονότα έν τή 
Δυαδική Μοναρχίφ. Έν τούτοις ήκούσθη ώς ένα άπλοΰν 
έπεισόδιον τοΰ φρικώδους πολέμου χωρίς νά σημειδιση τήν 
άνάλογον πρός τό γεγονός έντύπωσιν.

Παρ’ δλα αύτά, ή νεότης είναι πάντοτε νεότης καί θέλει 
νά διασκέδαση. Αύτό τούλάχιστον μαρτυρούν ή δράσις τών 
χοροδιδασκαλείιον. Τά βάλς τής Λ»! «Τιπ-Τόπ». τής - Μον
τέρνας καμαριέρας· καί τά Μαξίμ καί Ούάν-Στέπ έμορφαί- 
νουν τίς βραδυές τών νεαρών συμπολιτών ποΰ μέ αγωνίαν 
περιμένουν αύτήν τήν ώραν γιά νά μεθύσουν στούς ηδονικούς 
στροβίλους τοΰ χορού, σφίγγωντας στήν άγκαλιά τους, άνευ 

παρεξήγησις, τήν χαριτιομένην μικρούλα, πού μόλις έβγαλε 
τήν ποδιά τηςποΰ φοροΰσε στό μοδιστράδικο δλητήνήμέρα. 
Είναι κάτι σπουδαίο κΓ αύτό διά τάς νεαρτίς ψυχάς, 
ποΰ βασανίζονται νά γυρίζουν άπό τό πρωί έως τό βράδυ τόν 
βαρυν τροχόν τής ανάγκης τής δουλειάς.

"Εγινε λοιπόν καί <’> μακάριος καί σιωπηλός, σάν ρωμαίος 
συγκλητικός, καστανάς τής Αθηναϊκής γωνίας τής μόδας. 
Ήρκεσε νά σταματήση μία Άτθίς έμπρός του. άναδίδουσα 

τό τελευταίου άρωμα τού Πειβέρ καί Ιπτάμενη έπάνω είς 
δύο μικροσκοπικά σκαρπινάκια διά νά τονισθή διθύραμβος 
διά τόν ειρηνικόν καί ταπεινόν αύτόν χειμερινόν επισκέπτην 
τής πρωτευούσης καί νά γραφούν δσα δέν έγράφησαν ούτε 
διά τόν νεοεκλεγέντα Πρόεδρον τών Ηνωμένων Πολιτειών.

ΟΙ χρονογράφοι τόν ύμνησαν είς μακρά χρονογραφήματα, 
έξατμίσαντες τό πλέον πλούσιον καί τό πλέον ηχηρόν λεξιλό- 
γιόν των καί διά μιάς έσταμάτησαν έμπρός ε’ις τήν σκουρια- 
σμένην φουβοΰ του, αύτοκίνητα πολυτελή καί αμάξια καου
τσούκ, έδημιούργήθησαν πρό αύτοΰ μαχραί σειραί γαλαζοαι- 
μάτων τεινόντων λαιμάργως τό χέρι των πρός τό κίτρινο 
άχνίζον έμπόρευμά του. Είναι μεγάλη αλήθεια έκεΐνο ποΰ 
εΐπεν κάποιος μιά φορά, δτι μιά μόδα δημιουργεΐται άπό ένα 
ανάξιον έντελώς έπεισόδιον καί δτι έκεϊ ποΰ αγωνίζονται 
στρατιαί ολόκληροι ειδικών νά τήν δημιουργήσουν καταρρέει 
καί έξαφανίζεται. Έπειτα νά σάς πώ, μή λησμονάτε δτι ήρ
κεσε νά λησμονήση ό μακαρίτης έκεϊνος ζέντλεμαν βασιλεύς 
Έδουάρδος τό τελευταίο κουμπί τοΰ γελέκου του ξεκούμποιτο 
διά νά δημιουργηθή έξ αύτοΰ ή γνωστή μόδα! γκραν

«
Ο ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΜΑΣ

Είς ιήν ψυχή μσυ κάίϊειαι ο πονος 

ιήν έχει έδρα ιοί' :ιαντοιτινη. 

"Ετσι ήβέληοε <ί άγριος ό φθόνος 

ιΐς δι·ΰ καρδούλες μας ι·α ιυραννή.

Ναί, θά θυμάμαι, ώ γλυκειά παρθένα, 

τήν ευτυχία μας τήν περασμένη 

ναι θάναι ό νους μου πάντα είς εσένα 

ιή γλυκεία κόρη την πικραμένη,

ί'λνκειά μ' άγάπη, θά υποφέρω 

οσσ μπορέσω τό χωρισμό, 

άλλί ή καρδιά μον, δέν το ήξευροτ, 

αν θά άνθέξη είς τόν καϋμό.

Μήνες καί χρόνια θά είμαι μακρυά οου 

μόνος και έρημος στήν ξενητειά.

Ιίν θά ακούω πειά τή λαλιά σου, 

δέν θά σοΰ δίδιο θερμά φιλιά.

'Εκεί δμως μόνος θί νά παλαίψω 

γιά νά σοΰ φπάοω ιήν ευτυχία 
καί ή μέ τή νίκη θά έπιοτρέψοι 

ή θά πεθάνω οτή δυστυχία.

Κυρά μου, χαΐρε, καί >·ά μοϋ οτέλλης 

τά γραμματάκια σου πειό τακτικά. 

Πιστή στόν Ορκο σου πάντα νά μένης 

κι’ δλα θά είναι περαοτικά.

Π. Α. Μαρκβτσς

ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΟΔΟΝ Τ Ο ϊ AT Ρ ΕI ΟΝ

Κ. ΔΑΜΙΑΝΟΥ
ΙΑΤΡΟΥ TOY Ε8Ν. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ. ΔΙΠΑ. ΤΗΙ ΪΧΟΛΗΤ ΤΟΝ ΠΑΡΙΪΙΟΝ 
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ΑΛΕΒΑΝΔΡΟΥ ΔΟΥΜΑ
-------------------------- Η Β^ΣΙΛΙΣΣ^ ΜΑΡΓΚΩ

(Χννέχνια άπό τό χροηγονμβ*ον)  *

—Έχετε δίκαιον, κύριε Δελαμόλ. Ό λόγος ένός 
ευπατρίδου αξίζει δσον κα'ι τό χρυσάφι καί μάλιστα, 
δταν ό εύπατρίδης αύτός χαίρη τά πιστά τής Αύλής. 
Ώς έκ τούτου πιστεύσατε, δτι δέν θά διεκινδύνευα 
πολύ, παίζων μεθ’ ύμών τήν πρώτην πρός έμέ εύνοιαν.

— Τήν δποίαν σεις μέν ήμπορούσατε νά χάσετε, 
άλλ’ έγώ δέν θά είχα νά πάρω τίποτε, διότι, άνήκων 
είς τόν βασιλέα τής Ναβάρρας, τίποτε δέν ήμπορώ νά 
λάβω άπό τόν δούκα τοΰ Γκύζ.

—Ά! Αλιτήριε, ψιθύρισεν δ ξενοδόχος, καθαρίζων 
τό παλαιόν του κράνος. Καλά σέ μυρίσθηκα.

Καί σιώπησε, διά νά κάμη τό σημεΐον τοΰ σταυρού.
— Λοιπόν, ώρισμένως πιά, εϊπεν δ Κοκκονάς, άνα- 

μιγνύων τά χαρτιά, είσθε...
-ΤΙ;
— Διαμαρτυρόμενος;
—Έγώ;
— Ναί, σείς.
— Καί τί υποθέσατε δτι είμαι; εϊπεν δ Δελαμόλ. 

“Εχετε τίποτε έναντίον μου;
—"Οχι. Μοΰ είναι έντελώς άδιάφορον. Μισώ έκ 

βάθους ψυχή, τήν θρησκείαν τών Ούγενόττων, άλλά 
δέν άποστρέφομαι τούς Ούγενόττους. "Επειτα αύτό 
είναι και τοΰ συρμού.

— Ναί, είπε γελών δ Δελαμόλ. Καί άπόδειξις ή 
απόπειρα κατά τοΰ Ναυάρχου 1 ’Αλήθεια, μήπως θέ
λετε νά παίξουμε καί ζάρια;

—"Ο,τι θέλετε. Έγώ θέλω νά παίξω. Άδιάφορον τί.
—“Ας παίξουμε, λοιπόν, είπεν δ Δελαμόλ, λαμβά- 

νων τά χαρτιά και τοποθετών αύτά εϊς τά χέρια του.
— Ναί, παίξετε και παίξετε μ’ Εμπιστοσύνην, διότι 

και δν έκατόν χρυσά σκούδα, καθώς τά δικά σου, 
χάσω, αύριο τό πρωί θά έχω νά σοΰ τά πληρώσω.

—Ή τύχη, λοιπόν, θά σάς έλθη ένφ θά κοιμάστε;
—"Οχι. Θά πάγω έγώ νά τήν συναντήσω.
— Ποΰ; Πέστε μου, γιά νά έλθω κι’ έγώ μαζί σας.
— Είς τό Λοΰβρον.
— Κα'ι θά πάτε άπόψε;
— Ναί. Άπόψε θά μοΰ δώση άκρόασιν ό μέγας 

δούξ τοΰ Γκύζ.
Ένφ δ Κοκκονάς έλεγεν, δτι θά μεταβή νά ζητήση 

τύχην εις τό Λοΰβρον, δ Λαουριέρος έπαυσε καθαρί
ζων τό κράνος του κα'ι έτοποθετήθη πίσω άπό τό 
κάθισμα τοΰ Δελαμόλ, κατά τοιοΰτον τρόπον, ώστε νά 
τόν βλέπη μόνον δ Κοκκονάς, άπό έκεϊ δέ τοΰ έκαμνε 
μερικά νοήματα, τά δποΐα δ Πεδεμόντιος, άφοσιωμέ- 
νος μέ τό παιχνίδι του, δέν πρόσεχε.

— Διάβολε! Αύτό είναι θαυμάσιο, είπεν δ Δελα
μόλ. Και είχατε δίκηο, δταν έλέγατε δτι γεννηθήκαμε 
ύπό τό αύτό δστρον. Και έγώ έπίσης έχω συνέντευξιν 
εϊς τό Λοΰβρον αύτήν τήν νύκτα. "Οχι δμως μέ τόν 
Δούκα τοΰ Γκύζ, άλλά μέ τόν βασιλέα τής Ναβάρας.

— ’Έχετε σύνθημα, σείς;
— Ναί.
— Κανένα σημεΐον συνεννοήσεως;
— "Οχι.
— Άλλ’ έγώ έχω. Τό σύνθημα είναι...
Εϊς τούς λόγους αύτούς τοΰ Πεδεμοντίου, δ Λαου- 
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ριέρος έκαμε χειρονομίαν τόσο εκφραστικήν, άκριβώς 
τήν στιγμήν, ποΰ δ Δελαμόλ, έσήκωσε τήν κεφαλήν, 
ώστε δΈοκκονάς έμεινε άπολιθωμένος, μάλλον άπό 
τήν χειρονομίαν, παρά άπό τό παιχνίδι, ποΰ έχασε 
τρία σκούδα. Ό Δελαμόλ, ιδών τήν έκπληξιν τοΰ συμ- 
παίκτου του ζωγραφισθεΐσαν εϊς τό πρόσωπον του 
έστράφη, άλλά δέν εϊδε τίποτε άλλο, παρά τόν ξενο- 
δόχον νά φορή τό κράνος του, τό όποιον πρό μικροΰ 
τόν εϊχεν ίδή νά καθαρίζη.

— Μά τί τρέχη έπϊ τέλους; είπε πρός τόν Κοκκονάς. 
Ό Κοκκονάς παρετήρει τόν ξενοδόχον και τόν σύν

τροφόν του άφωνος, διότι τίποτε δεν καταλάβαινε 
άπό τάς έπανειλημμένας χειρονομίας τού κύρ Λαου- 
ριέρου.

'Ο τελευταίος αύτός άντελήφθη τότε, δτι έπρεπε νά 
σπεύση εϊς βοήθειάν του και τοΰ είπε:

— Νά τί τρέχει. Επειδή άγαπώ πολύ τά χαρτιά, 
πλησίασα νά ϊδώ πώς παίζατε δταν κερδίσατε. Ό 
κύριος μέ εϊδε μ’ αύτό τό κράνος καϊ έξεπλάγη, διότι 
μέ εϊδε μέ τέτοιον πίλον, ένα πτωχόν αστόν!

Ώραΐον, μά τήν άλήθειαν, άνέκραξεν ό Δελαμόλ 
γελών μέχρι δακρύων.

Ά! κύριε, έπανέλαβεν δ Λαουριέρος, μέ θαυμασίαν 
προσποιητήν απλότητα, ενώ έκαμνε κίνημα τών ώμων, 
έμφαΐνον τήν συναίσθησιν τής ύποτελούς θέσεώς του, 
έμεΐς δέν είμαστε άνδρεΐοι και δέν έχομεν πολιτικόν 
παράστημα. ΟΙ άνδρεΐοι εύπατρίδαι, καθώς εϊσθε σεΐς, 
πρέπει νά έχετε στίλβοντα τά έπίχρυσα κράνη σας 
και τά λεπτά ξίφη σας. 'Ημείς άρκεΐ νά έκτελούμεν 
άκριβώς τήν φρουράν μας...

Ά1. ά! εϊπεν ό Δελαμόλ, άνακατεύων τά χαρτιά. 
Φρουρείτε;

— Μάλιστα, κύριε κόμη. Είμαι λοχίας εϊς ένα λόχον 
τής πολιτοφυλακής.

Και άφού εϊπεν αύτά, ένφ δ Δελαμόλ έμοίραζε τά 
χαρτιά, άπεσύρθη θέσας τόν δάκτυλον εϊς τό στόμα 
του, δπως συστήση σιωπήν εϊς τόν Κοκκονάς.

"Ενεκα ϊσως καί τής προφυλάξεως αύτής έχασε καί 
τό δεύτερο παιχνίδι, δπως καί τό πρώτο.

— Καί λοιπόν, εϊπεν δ Δελαμόλ, νά, χάνατε άκριβώς 
έξη σκούδα. Θέλετε τώρα νά εξακολουθήσετε έπί τής 
μελλούσης τύχης σας;

— Εύχαρίστως, εϊπεν ό Κοκκονάς, εύχαρίστως. 
—Άλλά πριν άρχίσουμε, σάς υπενθυμίζω, δτι, ώς

μοΰ είπατε, έχετε συνέντευξι μέ τόν δούκα τού Γκύζ.
Ό Κοκκονάς πριν άπαντήση έστράφη πρός τόν 

Λαουριέρον, δ όποιος άπό τό μαγειρείου τοΰ συνι- 
στοΰσε προσοχήν διά νοημάτων.

(Ή συνέχεια »1ς τό χροσκχές).

Καπέλλα, ύποκάμισσα
Λαιμοδέτες, Κολλάρα, Υποδήματα

και δλα τά άνδρικά εϊδη

ειχ τον “ΚΟΣΜΟΝ,,
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Ποτέ άλλη φορά δέν φέρθηκε μ' αύτό τόν τρόπο μπροστά 
του μέ τέτοια έκρηξι οργής, είς τήν όποιαν έξεχύνετο όλο τό 
άργκό τοϋ παρελθόντος της, ποΰ τήν έκαμνε νά εκτείνεται 
ό λαιμός της. Δέν ήτο δύσκολον νά μαντεύση τί ήθελαν 
εκείνοι έκεί κάτω. . . Τούς εϊχε μιλήσει δ Σεζαίρ καί λογά
ριαζαν στήν οίκογένειά του νά κόψουν τούς δεσμούς, ποϋ 
τήν συνέδεον μέ τόν Ζάν, καί νά κατορθώσουν νά τόν σύρουν 
είς τό χωριό τους.

— Κατά πρώτον πρέπει νά μάθης, πώς άν φύγης, έγώ 
θά γράψω τοϋ Σεζαίρ . . . Σέ ειδοποιώ. ’Ά_Ι. . .

Μιλώντας συμμαζευότανε έμπαθώς έπάνω είς τό κρεβ
βάτι της, ωχρά, μέ τά χαρακτηριστικά τοΰ προσώπου της 
αλλοιωμένα, σάν ένα ζώο σαρκοβόρο, ποϋ είναι 'έτοιμο νά 
όρμήση έπάνω είς τό θϋμά του.

Καί δ Γκωσέν θυμότανε, πώς τήν είχε ξαναειδή'έτσι είς 
τήν οδόν Άρκάντ, σ' έκείνη τή σκηνή μέ τόν παληό της 
έρωμένο, ποϋ τόν έδιωχνε. Άλλ' αύτή τή φορά ή οργή καί 
το μισός της έστρέφοντο έναντίον του τώρα καί σάν νά τόν 
προκαλοΰσαν νά πέση έπάνω είς τήν μαιτρέσσα του καί νά 
τήν κτυπήση, νά τήν κτυπήση αλύπητα, διότι είς τούς 
σαρκικούς έρωτας, δπου ή έκτίμησις καί ό σεβασμός πρός 
τό άγαπώμενον δν είναι ανύπαρκτα, ή σκληρότης έπιπλέει 
πάντοτε καί είςτόν θυμόν καί είς τά χάδια. Φοβούμενος μήπως 
δέν ήμπορέσει νά συγκρατήση τόν εαυτόν του, έκίνησε νά 
φύγη είς τό γραφεΐον του κι' ένώ περπατούσε στό δρόμο 
αήδιαζε γιά τήν ζωή, ποϋ είχε δημιουργήσει. Αύτό θά τοΰ 
χρησίμευε ώς μάθημα, νά μή ξαναπέση σέ τέτοιες γυναί
κες. Τί άπανθρωπία, τί φρίκη!. . . ΙΙώς! Οΰτε νά έχη τό 
δικαίωμα νά βλέπη τούς δικούς του. Σέ τί φυλακή, λοιπόν, 
είχε κλεισθή ; Ετσι σκεπτόμενος έπανέφερε στήν μνήμην 
του ολη του τήν ιστορία μέ τήν Φανή. 'Αλλά τήν απόφασί 
του τήν είχε πάρει πιά. Τό ίδιο έκεϊνο βράδυ θά έφευγε 
γιά το Καστλέ. Κανόνισε μερικές του υποθέσεις, πήρε τήν 
άδεια άπό τό Υπουργείο καί γύρισε ενωρίς είς τό σπίτι 
του, αναμένοντας καμμιά τρομερή σκηνή, άλλ' έτοιμος γιά 
δλα καί γιά διακοπή τών σχέσεων άκόμη. 'Αλλά τό «μπόν 
ζούρε, γλυκό καί ήρεμο, πού τοϋ εϊπεν ή Φανή, τά μεγάλα 
μάτια της, τά μάγουλά της, σάν μαλακωμένα άπό τά 
δάκρυα, ποΰ έτρεξαν έπάνω τους, τοΰ άφησαν μόλις τό θάρ
ρος νά ψιθυρίση :

— Φεύγω άπόψε 1
—"Εχεις δίκηο, φίλε μου . . . Πήγαινε νά δής τήν μη

τέρα σου καί προπάντων . . .
Τόν πλησίασε θωπευτικά:
— Καί προπάντων, συνέχισε, λησμόνησε τήν πρωινή 

κακία μου, σ’ άγαπώ πολύ, είναι ή τρέλλα μου I . . .
Όλο τό ύπόλοιπο τής ήμέρας ήσχολείτο νά τοΰ έτοιμαζη 

τά πράγματά του, κρατώντας απέναντι του την θέρμη τής 
έποχής τής πρώτης γνωριμίας τους, μέ τή σκέψι πώς έτσι 
ήμποροϋσε νά τόν συγκρατήση άκόμη. Έν τούτοις οΰτε 
μιά φορά δέν τοΰ είπε «μείνε»' καί δ'ταν τήν τελευταία 
στιγμή, κάμνοντας άκόμη τίς τελευταίες προετοιμασίες, τόν 
χαΐδευε, σφιγγωμένη έπάνω του, προσπαθούσε ν' αφήση 
έπάνω του κάτι γιά τήν διάρκεια τοϋ ταξειδίου του, γιά τήν 
διάρκεια δλης του τής άπουσίας, ό άποχαιρετισμός της, τό 
φίλημά της δέν ψιθύριζε παρ’ αύτό: «Πές μου, Ζάν, δέν 
θά μέ ξεχάσης, . . . »

Τήν επομένη τό πρωί ό Ζάν ξύπνησε στό πατρικό του 
σπίτι, μέσα είς τό δωμάτιο ποϋ πέρασε τά παληά παιδικά 
του χρόνια. Σύγκρινε τό ξύπνημα αύτό μ’ εκείνο, ποΰ ικανέ 
κάτω είς τήν πρωτεύουσα ύπό ουρανόν βορβορώδη, όπως καί 
ό ερως του. Και αισθανότανε τόν εαυτό του ευτυχισμένο καί

ελεύθερο. Βγήκε έξω κΓ έκαμε ενα μακρό περίπατο εις τό 
πάρκον καϊ τ' αμπέλια. Έξαφνα μπροστά του φάνηκεν ενα 
λευκό κάλυμμα γυναικείο. ΤΠτο ή Ντιβόνη. ή πρώτη ποΰ 
εϊχε σηκωθή άπό τό σπίτι έως έκείνη τήν ώρα. Τά μάγουλά 
της, ώχρά συνήθως, έλαβαν έξαφνα 'ένα ζωηρό κόκκινο 
Ζ?ώΙ*«·  ■ , , . . .

— Έσύ είσαι, Ζάν; Μ έτρόμαςες, καύμένε . . . Νόμιζα 
πώς ήτανε δ πατέρας σου . . . Επειτα ρίχθηκε έπάνω του 
κΓ άρχισε νά τόν καταφιλή. Δέν μοΰ λές, κοιμήθηκες καλά;

— Πολύ, πολύ καλά, θεία' άλλά δέν μοΰ λέτε, γιατί 
φοβόσαστε τόν ερχομό τοΰ πατέρα ;

— Σοΰ είπανε γιά τή φυλλοζήρα καί γιά τά μέτρα, ποϋ 
έλαβαν. Καί δμως νάτο τό ζωύφιο πάλι.

Καί έξηκολούθησε νά τοϋ μιλά γιά διάφορα πράγματα, 
σχετικά μέ τό κτήμα τους καί μέ τόν Θείο Σεζαίρ.

Τήν ίδια ημέρα ό Ζάν έγραψεν είς τήν Φανή πώς οί γο
νείς του δεν ήμπορο’ύσαν πιά νά έξακολουθήσουν νά τοΰ 
στέλνουν χρήματα είς τό Παρίσι, πώς 6 ’ αναγκαζότανε νά 
περιοσθή μόνον είς τόν μισθό ποΰ επερνε άπά τό υπουργείο 
καί επομένως δέ μπορούσαν νά συντηρηθούν καί οι δυό. 
Έτσι, άναγκαστικώς, ερχότανε ή διακοπή πολύ γληγορώ- 
τερα άπό οτι φανταζότανε, τρία τέσσαρα χρόνια πιό νωρίς 
άπό δ,τι προέβλεπαν. Είχε τήν πεποι'Θησι δμως πώς ή μαι- 
τρέσσα του Θά άνεγνώριζε δλας αύτάς τάς σοβαράς αίτιας 
καί δτι Οά τόν βοηθούσε εις τήν σκληράν έκπλήρωσιν ένός 
καθήκοντος. Ήτο πραγματικώς Θυσία; Μήπως Θέλησε νά 
τελείωση πιά μέ μιά ΰπαρξι ποϋ τήν Οεωροϋσε βλαβερή καί 
άπεχ,Θή, πρό πάντων άπό τή στιγμή ποϋ βρέθηκε άνάμεσα 
είς τούς δικούς του καί κοντά είς τήν φύσι ; Άφοΰ έγραψε 
τήν επιστολή σκέφθηκε πώς επρεπε νά έμποδίσρ άπάντησι 
τήν όποιαν προέβλεπε γεμάτην'^άπό οργή, καί απειλάς έπί 
τής τίμιας καί πιστής στοργής τών καλών καρδιών ποΰ τόν 
τριγύριζαν είς τό σπίτι του. Πέντε έξη μέρες πέρασαν έτσι μέ 
ήσυχία καί σιωπή. Πρωί καί βράδυ, ό Ζάν πήγαινε τακτικά 
είς τό ταχυδρομείο καί γύριζε μέ τά χέρια άδεια καί μέ 
μεγάλη έκπληξι γιά τή σιωπή. Τί νά έκανε ; Τί εϊχεν άπο- 
φασίσει, καϊ πρό πάντων γιατί νά μή τοΰ άπαντήση ; Δέν 
έσκέπτετο παρά αύτό. Καί τήν νύκτα, ένω δλος ό κόσμος 
κοιμότανε είςτό Καστλέ, αύτόςκα! ό Σεζαίρ μιλούσαν μέσα είς 
τό μικρό του δωμάτιο. «Όπου νά είνε θά έλθη τό γράμμα», 
έλεγεν ό θείος. Καί ή ανυπομονησία του έγένετο μεγαλει- 
τέρα, δταν συλλογιζότανε πώς εϊχε βάλη μέσα είς τόν φά- 
κελλον δύο γραμμάτια, 'ένα εξαμηνίας καί ένα ετήσιο, κα- 
νονίζοντα τό χρέος του μέ τούς τόκους. Πώς θά τά πλήρωσή 
αύτά τά γραμμάτια ; Πώς νά έξηγήση τό πράγμα είς τήν 
Ντιβόνην; Ανετρίχιαζεν ποϋ τό συλλογιζότανε μονάχα. 
Έπειτα, μέ τήν πίπα εϊς τό στόμα έλεγε καληνύχτα: «Όπως 
καί άν έχη τό πράγμα αύτό ποΰ έκαμες ήτο πολύ καλό».

'Επί τέλους μιά μέρα ήρθεν ή έπιστολή ποϋ μέ τόσην 
ανυπομονησίαν περίμενε. Στής πρώτες γραμμές τοϋ έγραφε' 
« Αγαπημένε μου, δέν σοΰ έγραψα πιό νωρίς, γιατί λογά
ριαζα νά σοΰ αποδείξω άλλοίωτικα παρά μέ λόγια έως ποιό 
σημείο σ' άγαπώ καί σέ καταλαβαίνω . . ■ ».

(Ή συνέχεια «Ις ιό κροσ·χές),

ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ ΠΑΛΛΗ & ΚΟΤΖΙΑ
ΟΙΚΟΣ ΙΔΡΥΘΕΙ! ΤΟ 1870

ΔΙΑΔΟΧΟΙ Α. ΠΑΛΛΗΣ και Σ*
Μιγάλαι άχοδήκαι χάρτου ’Εφημερίδων, Ιίεριοδικών καί χάσης χοιΟ- 
τητος. — Μεγάλοι άχοΦήκαι είδών Γραφικής "Υλης. — 'Εργοστάσια 
Καταστίχων, Φακίλλων, Φωτογραφικών χαρτονίων κλχ. — Τμήμα 
είδικόν διά σφραγίδας έξ έ Χαοτικού καί μχτάλλου ώς καί δι'έχιγραφάς 
διά Λύρας.—‘Ατμοκίνητον ΤυχογραφαΙον μέ 10 χιχατήρια.

* ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΙ ·
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ΕΝΑΣ ΜΑΡΤΥΡΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ

Εΐς ήλιχίαν όγόοήκοντα έξ έτών απτθανε τήν περασμί- 
νηνΛ Τρίτην μέσα είς, την χλυοήν καί τόν πλούτον τών 
'Ανακτόρων τοϋ Σεμπροΰν ένας Εστεμμένος, ό οποίος μαζί 
με τό βάρος τών δυο στεμμάτων τής δυαδικής μοναρχίας 
ποϋ έφερεν έπΐ τής κεφαλής του, έφερε καί τόν άκανΟινον 
στέφανον τοϋ μαρτυρίου. Και πραγματικώς ό Καισαροβασι- 
λεΰς Φραγκίσκος Ιωσήφ έδοκίμασε κατά τά 67 έτη τής 
βασιλείας του τόσας λυπας καί ή βασιλικό, ψυχή του ζσθάνθη 
τόσας πικρίας, δσας έδοκίμασαν ολίγοι θνητοί. καί δσας δέν 
έδοκίμασε κανείς—ίσως πολλοί ολίγοι—από εκείνους είς τών 
όποιων τάς φλέβας ρέει τό βασιλικόν αίμα ‘Ο Αύτοκράτωρ 
καί βασιλεύς, ό όποιος ήσυχα καί ειρηνικά παρέδωκε ενα 
βράδυ τής περασμένης εβδομάδος τό πνεύμα, ένω ό δύων 
ήλιος j έβαφε μέ πορφύραν τά βαρέα παραπετάσματα τοϋ 
χοιτώνός του, έπειτα άπο όδυνηράν ασθένειαν ένισχυομένην 
άπό τό βάρος τών έτών, αλλά περισσότερον τών θλίψεων 
καί τών πικριών καί ένώ ό λαός του εΰρίσκετο είς μίαν 
ανόρωποχνόνον πάλην καί είς ένα αιματηρόν αγώνα δμοιον 
τοΰ όποιου δέν ειδεν άκόμη ό κόσμος, ήτο αληθινός μαρτυς.

7'ά Λαιόικά του χρόνια.

Διά τόν άποόανόντα Καισαροβασιλέα ημπορει νά πή κανείς 
οτι από τήν παιδικήν του ήλικίαν καί ένώ ακόμη βρέφος 
εΰρίσκετο είς τό λίχνον του, ή μοίρα τοϋ έθεσεν είς τόν 
βαρόν καί άνηφορικόν του δρόμον πικρίας καί βάσανα δυσ
βάστακτα. Άπο τής παιδικής του ηλικίας υπήρξε δυστυχής 
και δταν νεαρός άνήλδεν είς τόν θρόνον, τόν όποιον έγχα- 
τέλειψεν ό πατήρ του Φραγκίσκος ό Β' καί ό βεϊός του, 
εΰρέόη πρό σοβαρωτάτων έξωτερικών κινδύνων καί έσωτε- 
ριχών ταραχών. Καί έχρειάσδη νά άναπτύξη δλην του τήν 
δραστηριότητα καί δλην του τήν όέλησιν διά νά κατίσχυση 
όλων τών κτυπημάτων τής μοίρας, τά όποια αποτελούν 
άκάνθας εις τό στέμμα τό όποιον ή τύχη, δι’ είρωνίαν, 
βέβαια, έθεσεν έπΐ τής κεφαλής του. Άλλ’ έπάλαισε μέ 
δλην τήν δρμήν καί τήν ζέσιν τάς όποιας έμπνέει ή νεανική 
ήλικία καί άν ή 'Ιταλία κατόρθωσε νά άποσπάση τήν 
Λομβαρδίαν καί τήν Βενετίαν καί νά κηρύξη τήν ανεξαρ
τησίαν τών Ίταλιχών επαρχιών, ποϋ οιετέλουν ύπό τήν 
Αυστριακήν κατοχήν, αύτός ήνώθη μέ τήν Ιίρωσσίαν, έπο- 
λέμησε, πολέμους μάκρους καί τέλος κατά τό 18 κατόιρ- 
θωσε νά ενιίιση είς τό στέμμα του τήν Ουγγαρίαν, νά 
άνακηρυχβή βασιλεύς της καί νά προσλάβη τόν τίτλον τοϋ 
Αύτοκράτορος τής Αυστρίας καί βασιλέως τής Ουγγαρίας 
συνβέσας μίαν μοναρχίαν πολυσύνθετον άπό μία» Βαβέλ 
λαών μέ διαφόρους βλέψεις, διάφορα ήβη καί έθιμα καί 
διαφόρους αντιλήψεις. Είς τό τέλος όλων αυτών, μετά τόν 
ι αλλογερμανικόν πόλεμον, έκ τοϋ όποιου έςήλβεν ισχυρά ή 
Γερμανική ομοσπονδία, προσετέβη είς αύτήν όμοϋ μετά τής 
Ιταλίας καί άπετελέσβη ή τριπλή συμμαχία, καταστάσα 

συνδυασμός σημαίνων καί έπιβαλλόμενος είς τήν ισορροπίαν 
καϊ είς τάς σχέσεις τών Ευρωπαϊκών Κρατών.

Τα κτυπήματα τής μοίρας.

Άλλ' ή μοίρα, ή οποία τόν κατεδίωκε καί έφρόντιζε 
κακεντρεχώς νά τοϋ γεμίζη τάς ημέρας άπό στενοχώριας καί 
πικρίας, δέν ήβέλησε νά τόν άφήση ήσυχον έπειτα άπό τους 
ζωηρούς αγώνας καί τήν διαρκή πάλην. Τήν στιγμήν, ποϋ 
έπ’ ολίγον κατεσίγασαν αί'έξωτερικαί καί αί έσωτεριχαί 
περιπλοκαί καί ταραχαί, τοϋ έφερεν είς τό μέσον τάς οικο
γενειακός θλίψεις καί βάσανα. Μίαν ήμέραν άνηγγέλετο 
εΐς τόν Καισαροβασιλέα, ό’τι ό άρχιδούξ Ροδόλφος ηύτοκτό- 
νησε, καί δέν έπέρασε πολύς καιρός από τό θλιβερόν γεγο
νός; οπότε άλλο γεγονός ήλθε νά εξάλειψη κάθε ίχνος χα
ράς καί ησυχίας άπό τά Καισαροβασιλικά άνάκτορα τής 
Βιέννης. Ή Αύιοκράτειρα Έλισσάβετ, ή άγαθή, ειρηνική 
καί άκακος Βασίλισσα, τής όποιας ή ζωή ήτο 'ένα λεπτόν 
καί αισθηματικόν ποίημα, καί τής όποιας ή καρδία ήτο 
αγνή καί άκαχος ώς ένα λευκόν ρόδον ύπό τήν πρωινήν 
δρόσον, έπλήγει από εγχειρίδιο» δολοφόνου ένώ εχαμνε τόν 
συνηθισμένον μονήρη της ρωμαντικόν περίπατον. Ποιος δέν
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ενθυμείται τήν άγαθήν χαί ρωμαντικήν Αύτοκρατειραν, 
ιδίως έδώ, είς τήν 'Ελλάδα, μέ τήν όποιαν συνεοέθη διά 
τοϋ μονήρους καί ποιητικού Ανακτόρου τής Κέρκυρας, ενός' 
δείγματος τής ποιητικής και καλλιτεχνικής της ψυχής : Τό 
γεγονός αύτό συνεκλόνισε τήν ψυχήν τού πολυπαθοϋς Αύ- 
τοκρατορος. Εβλεπε πλέον καθαρα, δτι ή μοίρα τόν κτυπφ 
άλυπητα Τό θάρρος άρχισε νά τόν έγκαταλείπη, ζοΰσε 
διαρκώς ύπό τάς απειλάς τής ειμαρμένης, άλλ οπωσδήποτε 
έςηκολσύθει νά παλαίη ένα αγώνα άπεγνωσμένον κατά τών 
πληγμάτων αυτών και κατά τών δυσκολιών, ποΰ όρθοϋντο 
ενώπιον του—άνυπέρβλητοι πολλάκις—είς τήν διοίκησιν 
μιας άπεράντου ομοσπονδίας, όποια ήτο τό Κράτος του. 
και είς τήν ίκανοποίησιν τών βλέψεων χαί τών πόθων όλων 
έκείνων τών λαών, οί οποίοι έζων ύπό τό διπλούν στέμμα 
καί τήν ήνωμένην σημαίαν τοϋ διπλοϋ του Βασιλείου. Καί 
είναι γεγονός πλέον σήμερον, ότι τό πρόσωπόν του επέβαλε 
τόν σεβασμόν χαί τήν άγάπην καί ή σκιά του συνεκρατει 
τήν έξέγερσιν, ή όποια ύπελανθανεν ύπό τήν φαινομενικήν 
γαλήνην τής άπεράντου καί πολυσυνθέτου {εοναρχίας, ή 
όποια άλλως θά απεχωρίζετο είς τά Κράτη ατό τά όποια 
απετελείτο. Άλλ' ή σκλ,ηρά τύχη έννοοϋσε νά τόν όδηγήση 
μέ τά κτυπήματά της εΐς τόν τάφον. 'Ολίγα έτη μιας φαι
νομενικής ήσυχίας έπηκολούθησαν. Άλλ' ή μοίρα ή κακή 
δέν απηύδησε νά τόν καταδιώκη. Επαυσεν έπ ’ ολίγον, 
προετοίμάζουσα νέα θλιβερά πλήγματα. Καί ήλθεν ή τρα
γωδία τοϋ Σεραγέβου, μέ τήν δολοφονίαν τοϋ Άρχιδουκός 
Καρόλου καί έπειτα ή έχρηξις τοϋ Ευρωπαϊκού πολέμου 
καί έπέφερον ταχύτερον τό τέλος τοϋ γηραιού Μονάρχου, τόν 
όποιον έβάρυνον ήδη τόσαι πικρίαι καί τόσαι θλίψεις.

Ό ιδιωτικός του βίος

Ύπό τοιούτους όρους καί ύπό τοιαύτας συνθήχας, φαντά
ζεται κανείς ποιος ημπορεϊ νά ϋπήρξεν ό ιδιωτικός βίος τοΰ 
μάρτυρος Καισαροβασιλέως, τοϋ οποίου ή ζωή ήτο μία απέ
ραντος τραγωδία, τής οποίας τό τέλος έγράφη προχθές μέ 
τόν θάνατόν του. Τά πλήγματα τής μοίρας μόλις τοϋ άφη
ναν ολίγα; στιγμάς ζωής καί τάς όλίγας αύτάς στιγμάς, τάς 
όποιας σάν νά ύπέκλεπτεν άπό τάς άσχολίας καί τάς φρον
τίδας του ό Αύτοκράτωρ, διήρχετο είτε κυνηγών, είτε μονά- 
ζων καί μελετών, είτε ύπό τά φυλλώματα τών πάρκων καί 
εΐς τά περίπτερα τών αγαπημένων του θερινών ανακτόρων 
τοϋ Codolo καί τοΰ "Ισλ.

Ό Φραγκίσκος 'Ιωσήφ ήτο μανιώδης κυνηγός καί τά 
απέραντα δάση τής μοναρχίας του τού παρείχον άφθονον τό 
έδαφος διά τό αγαπημένον του αύτό σπόρ. Είς την Βιέννην, 
όταν έμενεν, έσυνείθιζε νά σηκώνεται πολύ πρωί και μετά 
τό πρόγευμά του νά εξέρχεται είς περίπατον, είτε έφ’ άμά- 
ξης είτε έφιππος. Τό πρόγευμά του ήτο λιτόν, επίσης καί 
τό γεϋμά του. Είς τους σπανίους έπισήμους ανακτορικούς 
χορούς ο Καισαροβασιλεΰς ήτο λίαν εύπροσήγορος καί ησθά- 
νετο τήν ύποχρέωσιν νά όμιλή μέ δλους τούς παρισταμένους. 
Ιίάντοτε είχε ένα λόγον διά νά συνάπτη ιδιαιτέραν ομιλίαν 
μέ ένα έκαστον έξ αύτών. Τήν ήμέραν σπανίως έκοιμάτο 
καί έπροτίμα μάλλον νά αναπαύεται μελετών. Αί ασχολίαι 
τοΰ Κράτους του τοΰ απησχόλουν όλόκληρον τό απόγευμα, 
παρετείνοντο δέ καί μετά τό δεϊπνον τοΰ Καισαροβασιλέως, 
τό οποίον ήτο καί αύτό λιτόν.

' Ητο ό εμπρηστής τής πανευρωπαϊκής πυρκαϊάς ;

Λέγουν ό'τι ό άποθανών Καισαροβασιλεΰς ήτο αίτιος τοϋ 
Ευρωπαϊκού πολέμου. Πολλαί μάλιστα εφημερίδες έδημο- 
σίευσαν τήν εικόνα του μέ τόν χαρακτηριστικόν τίτλον ό 
έμπρηστής. Ήτο πραγματικώς αύτός ό αίτιος; Ή Ιστορία 
θά τό απόδειξη. Τό γεγ'ονός είναι δτι ό άποθανών βασιλεύς 
καί Αύτοκράτωρ ύπήρξε μάρτυς καί δτι συνεχράτει τήν 
ομοσπονδίαν τών πολυποικίλων έθνών τών απαρτιζόντων τό 
Κράτος του. Θά έξακολουθήση τώρα ύφισταμένη αΰτη μετά 
τόν θάνατόν του; Υπάρχουν πλείστα δεδομένα όδηγοϋντα 
κανένα νά πιστεύση τό έναντίον. αλκής ζαφειροπουλος

ΔΗΜΟΥ ΒΡΑΤΣΑΝΟΥ ο ΑΝΗΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΓΟΛΓΟΘΑ

’ΌΝτιντής έποντάριζε. Μέ τρόπον της έκανε προτασεκ. Η 
Μίτοα τό άντελήφθη. άλλά έσκέφθη να προσποιηθη και είπε

L Σά“ εύχαριστώ άπείρως δ.ά τήν διαβεβαιωσ.ν αυτήν 
περί φιλίας,τής όποιας μία κόρη μέσα εις αυιο^“’‘διΓκάθε 
χάος έχει μεγάλην ανάγκην. Κρατώ σημείωσα- δια κάβε 

ών®φβη τότε ό Ντιντής πολύ κουτοπόνηρα. Νά τής φερ- 
Αή σάν προστάτης, ανιδιοτελής και αφιλοκερδής.

_ Καί σάς τό επαναλαμβάνω. Θά εύγετε εις έμενα τόν φι- 
λον τόν ατομικόν, δ δπο£ς θάείνα.
στατεύση είς κάθε στιγμήν. Νν ακκόρ, ε,.·. Αλλιέ... 
Χρ<Και τή^έτεινε τό χέρι. Ήσαν σύμμαχοι λοιπον. ΊΙ συν- 
Αίικυ ύπεγοάφη. Ή Μιτσα τοΰ έδωκε το κρινόλευκο χεράκι 
της τό όποιον έφίλησε διαχυτικότατα εκείνος καί έφυγε.

— Ουφ 1 έκαμεν ή Μίτσα καί έπεσε στην καρέκλα της. 
Έσκέφθη νά ξαναπάρη τόν Στέφον, άλλ'εξ.αρνα μια π^σ. 

νλνιαω τϋς έδωκε νά έννοηση, οτι ηρχιζεν η εργασία. ααι &σεςμΓτά μούτρα είς τήν δοϊλειά, άλλά και με την σκέψ.ν 

^^ασΤέίσ'ΙΧρι'ικΓδΖ ώρες, δταν έξαφνα

—Άν τόν έπαιρνα, έσκέφθη- Άίλά τό
Έκάλεσε τό Κέντρον και εζητησε το σπίτι του. Αλλα τό 

άκουστικόν της. ένώ αύτή είχε μιά αγωνία στήν ψυχη,εμειε 
Βουβό. Έζήτησε τότε τά γραφεία τών Βορειοανατολικών 
δηροδρόμων - Γεν. Διεύθυνσιν. Το κουδούνι απηιτησε.

Ζ Ναί·'έδίΓ"Ιπήντησεν ύ Στέφος άναγνωρίσας τήν φωνήν 
της. Τί έγίνατε; Γιατί έκείνη ή ξαφνική

Τό μεσημέρι; ήρώτησεν η Μιτσα. Που να σας τα λ . 

"^τώοα δτι. Τό τηλέφωνον έχει πολλά αυτιά.
Ό Στέφος έσκέφθη, δτι έχει δίκαιον ή Μιτσα. Αλλα τότε 

πώς θά τοΰ τά έλεγε; Νά τής έζητοΰσε συναντησιν ητο πολύ 
παρακεκινδυνευμένον. Ήδελεν όμως και να την γτωριση.

— Πώς, λοιπόν; τήν ήρώτησε. .
— θά σάς τά γράψω- άπήντησεν εκείνη. Εξακολουθεί 

pi- τό γώλλ καί τά άλλα διαμερίσματα οι κλητήρες, αφού 
άνοιξαν^ιά παράθυρα καί έκαθάρισαν, έσβυναν το ενα μετά

• ,Άλο τά ιτώτα Τέλος έφθασαν και είς την καμπίνα. 
"ΣΪπΓάκόμη έϊώ, δεσποινίς; είπεν δ καθαριστης, ανα-

Miro« ΖΖάσθηκε. δταν είδε τό φώς καί έκύτταξε 

Χ0·ΓκλοΰΓ^ες· ;?Πτ^υατ^Ζίν<». δκτώ παρά

Σί^ς/Τί ώρα «ά είσθε αύτοϋ;

— Είς τάς όκτώμισυ. Καληνύχτα σας. 
ΐ^άκ4Ζα ό Στέφος μέ

°χεδίΤί Μο^Πώς πέρασ' ή ώρα τόσο γρήγορα; έσκέφθη. 
^Χιτο έβαλε τδςπανωφόρι του Μδησε στο ωτομο-, 

μπίλ του σάν άφηρημένος Τι ε1να. δ.Αρκώς στό

|£υν«χ«ια ν“ Λοοηνο'ώενον)

δίπλα της - . . "Ενοιωθε, δτι άρχιζε νά
Μίτσα... "Οχι βέβαια την υλικήν Μιτσα. αφού δει ) 

tl’·Αλλ’ένφ έσκέπτετο αύτά καί τό ώτομομπίλ έΥλυστ®-°®°£ 
έπάνω είς τήν άσφαλτον απαλά- απαλό, σαν οπτασία του πα
ρουσιάστηκε ή Λάκα καί ό Μπούμπης. a1W1„ τη-

Καθ.σμένη στή βεράντα, γύροι απο τραπέζι. Δίπλα 
ή ένστιτουτρίς κεντρ. Ό τραπεζιέρης στεκει 
Αλείφει ψωμάκια μέ βούτυρο και μαρμέλαδα και τα δίδει 
πότε τής Λάκας καί πότε τοΰ Μπουμπη. __ ,Τότε τοΰ έφάνηκε, ότι είχε έγκληματησει. Εβαλετό κεφάλι 
κάτοι καί προσεπάθησε νά δίωξη απο το μυαλό του κάθε σκε- 
''"έΤ τώΜμεταξύ είχε φθτίσει είς τό μέγαρόν του καί ανέ
βηκε Είς τό έπάνω μέρος τής μαρμαρενιας σκάλάς τον επε- 
ρίμενε ή Λάκα καί ό Μπούμπης, ό οποίος ετρεξε και εσκαρ- 
φάλωοεν εΐς τό πόδι του, διά νά φιληθούν. Εφιλησεν επειτα 
τήν Λάκα του καί έπήγαν νά δειπνήσουν. _

Χωρίς νά θέλη, μόλις είχαν αρχίσει να τρώγουν, του ήλθε 
πάλιν είς τό μυαλό ή Μίτσα. Τί θα του εγραφε ταχα, . 
Είχε κΓ αύτός νά τήςείπή πολλά . . Καλύτερα όμως θα ήτοι 
νά τής τά έλεγεπροφορικώς - Με το τηλέφωνον δεν καίει. · 
Πάλι νά τής γράψι, .. . Θά τής προτεινη εναν περίπατον ... 
Κλειστό τό ώτομομπίλ, μέ τά μπριζ- μπιζ κατεβασμενα, μ 

τ^έχεΛς^Στέφο; τόν ήρώτησεν ή Λάκα καί τόν διέ-

Γιά μ.ά στιγμή ένόμισεν, δτι ή 
γυναΐκά του έδιάβασεν εις τήν σκεψιν του.

Ξ Σο".’ μΙεΤΤ'Μπούμπης καί δέν τοϋ άπαντφς- έπανέλα- 

βεν ή Λάκα. (CfJ ωπ,έχβια el? τί> „ρΟοτχές).

ΑΠΟ ΓΑΣΟΝΕΤΤΑ ΜΟΥ
SE ΜΙΑ ΛΕΥΚΑ

Ιέιώρο ισιωμένο, μ’ άμορφο ϋώρι, 

όί βλίπω, σαν γιγαντωμένο δόρι. 

κάποιου οτρατιώτη, έτοιμοδανάτου, 

μαχητή, τοΰ ώραΐον Δοξάιου. 

Σε βΐέηοι νά νη’ώνεααι με γλύκα, 

οέ βλέπω νά κοιμαααι μέρα, 

οί βλέπω νά ζητάς πατέρα,

„τοΰ πλάτανου, τδχαρα γλύκα, 

κορμιού τον, τον ξεγιαλάατρου,

' ίνος πεθαμένου, κάοτρου .. ■ 

"Αχ! πώς ζηλεύω τά υψηλά οου κάλλη, 

"Αχ! πώς Οά ή/λελα καί έγώ πάλι, 

Νά πεδάνω οτοϋ κορμιού οον τήν άκρη 

Ιιά νάχω δροοάδα, άφοΰ οχι δάκρυ!

Κ. ΠαπαΦεοιρΙλβυ

ΜΕΓΑ ΖΥΘΟΠΩΛΕΙΟΝ Η ΗΒΗ,,
διευθυνςις: Ν. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ

Τό άριστοκρατικώτερον και καΰαροτατον 
’Αθηναϊκόν Κέντρον

-Υ®©2 ΠΑΤΡΟΝ ΜΑΜΟΥ
Γεύματα έττί παραγγελία.- Τμήμα χορτοφαγίας.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ·-ΤΗΛΕΦ. 546
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΝ

ΓΙΓΑΝΤΟΜΑΧΙΑΝ
* ©1 ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ J ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ *

ΤΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΜΑΣ —Τά άφοπλισθέντα Ελλη
νικά πολεαικά, τά παραμένοντα είς τόν Ναύ
σταθμον ύπό τήν φρούρησιν τοΰ Γαλλικού 
στόλου, φέρουν άκόμη έπ’ αύτών κυματίζουσαν 

τήν 'Ελληνικήν σημαίαν.

ΑΙ ^ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΟΝ.—ΟΙ Σύμμαχοι είς τό Δυτικόν μέτωπον μεταφέρουν 
καθ' ήμέραν καί νέας ένιοχύσεις πυροβόλων, τά όποια κατασκευάζονται ,έν Άγγλίφ καί 

•Ις τά Γαλλικά πολεμικά έργοστάσια. |

Μ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΝΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΚΟΛΟΣΣΟΥ-— Τήν παρελθ. {βδομάδα, πού τό Ρωσσιχόν ναυτικόν άπώλεσεν ένα 
τών μεγαλειτέρων του θαλασσίων κολοσσών. Τό ύπερντρέντνωτ «Δούκισσα Αίκατερίνη., μόλιτ καΟελχυοθέν, κατε- 
βυθίσθη τορπιλλιοθέν άπό Γερμανικόν ύχοβρύχιον. *Η  είκών τό παριστρ τήν στιγμήν τής καταβυθίσεις του.

ΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΑΙ ΤΩΝ ΡΟΥΜΑΝΙΚΟΝ ΧΩΡΙΩΝ.— Τό Γνα μετά τό άλλο τά Ρουμανικά χωρία ύφίστανται τας συνέπειας τού πολέμου. Χωρία καί„κωμθ· 
πόλεις, «ύοισκόμενα είς τάς Ρουμανικός πεδιάδας, μετά τήν κάθοδον είς αύτας τών Αύστρογεραανικών στρατευμάτων γίνονται παρανάλωμα του πυράς 
καί έκ«ί δπου έως τώρα έβασίλευεν ζϋχντία καί ή χαρα λαού, παραμενοντος ήσυχου μέσα είς τόν παγκόσμιον Αλληλοσπαραγμόν, Απλούται

ή έρήμωοις καί κυριαρχούν τά έρείχκ.

(Ό ^νόμενος μ«δ τοΰ Γερανού Δξ^οΰ afc τδ χέντ,ον .Ινατ δ W άντ^νταγματά^ς χ. Κα,άχαΧος)



ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΙ ΜΕΤΟΧΙΚΑ! ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Εΐς τάς αγοράς τών Κινητών ’Αξιών δέν έπήλθον ακόμη 

αι καταστροηαί τάς όποιας παταγωδώς πρό τοϋ πολέμου 
προανήγγελον μετά πεποιβήοεως οί οικονομολόγοι τής Δύ
σεως. Θά έπέλθουν; Δέν Οά έπέλθουν; Τοιοΰτον θέμα Οά 
ήδύνατο ν’ άποτελέοη άντικείμενον ιδιαιτέρας καί βαΟείας 
έρεύνης τών ειδικών περί τά χρηματιστικά.

Οΰχ' ήττον μέτοχοι, όμολογιούχοι καί διευθυνταί Ανωνύ
μων εταιριών έδοκίμαοαν καί δοκιμάζουν αγωνίαν, όχι μι- 
κροτέραν εκείνης ήν ύπεφερον καί υποφέρουν βασιλείς, στρα
τηγοί, επιτελείς καί υπουργοί τών εμπολέμων Κρατών.

Καί θά διέλθουν ήμέρας αγωνίας έτι σπαρακτικωτέρας καί 
ούτοι καί εκείνοι έξίσου.

Δέν ήξεύρω ίίν ήπατήθησαν είς τάς προβλέψεις των οί οι
κονομολόγοι οί προαναγγείλαντες τόσον μεγάλας καί γενικός 
καταστροφάς άπό τάς άρχάς τοϋ ·9 >4, ή αν σκοπίμως ήθέλη- 
σαν νά καταπτοήσουν τάς κοινωνίας καί τάς κυβερνήσεις διά 
νά άποτρέψουν τάς άλλας συμφοράς τοΰ πανευρωπαϊκού πο
λέμου, ό όποιος προεβλέπετο ώς φυσική συνέπεια τών απο
τελεσμάτων τής Βαλκανικής συρράξεως.

Τό βέβαιον όμως είναι ότι, οί οικονομολόγοι—θεωρητικοί 
καί απονήρευτοι μάλλον άνθρωποι—δέν έσυνείθησαν νά δια- 
πιοτοΰν είς τάς θεωρίας των καί νά προσέχουν ένίοτε εΐς τάς 
έπινοίας τών χρηματιστών, τών μπαγκέρηδων, τάς άεννάως 
τροποποιούμενος καί προσαρμοζομένας έκάστοτε πρός τάς 
περιστάσεις. ‘Επινοίας νέας πάντοτε διά τε τάς θυελλώδεις 
περιόδους καί διά τάς ήμέρας τής γαλήνης.

‘Επομένως δπως πάντοτε οΰτω καί άπό τής ήμέρας καθ 
ήν έξαπελύθησαν έπϊ τής άνθρωπότητος τό πΰρ καί ό θάνα
τος, έκ διαφόρων σημείων ταύτοχρύνως τό 1<μ4> οί χρηματι
στή! καί οί μπαγκέρηδες άπό τής ήμέρας έκείνης, έ σχέδιασαν 
χρυοίς δουλιτς, είς βάρος μέν τών κοινωνιών καί τών λαών καί 
αλλαχού καί έν Έλλάδι, είς πείσμα δέ τών θεωριτικών, τώι 
οικονομολόγων, τών άπονηρεύτων Ανιχνευτών αριθμών, στα
τιστικών καί πελιδνών έρμηνευτών τών δεδομένων τής θεω
ρίας, άλλά καί πρός έμπαιγμόν τής ισχύος τών άνθριόπων 
έκείνων οί όποιοι ώς κυβερνήται Κρατών, ένφ δύνανται έντός 
τίνος ώρών νά σύρωσι είς σφαγεία εκατομμύρια λαών άγνο- 
ούντων τούς λόγους τοΰ αλληλοσπαραγμού των καί τού όλέ- 
θρου των, έν τούτοις κλίνουν τήν όσφήν μετά σεβασμού έιώ- 
πιον ένός ή δέκα ή είκοσι γαντοφορούντων λωποδυτών καί 
μυροποτισμένων άπάχηδων, οί όποιοι έν πόση έλευθερίφ καί 
εν μέσφ θωπευτικών μειδιαμάτων καί χειραψιών τών άσκούν- 
των πάσας τάς έξουσίας, άπό τής βασιλικής μέχρι τής χωρο
φυλακής, έργον έχουν τόν άποτελειωμόν τών οικογενειών τών 
σφαζομένων εις τά πεδία τών μαχών καί τών έν έφεδρείρ 
καί παρακαταθήκη άνδρών τών επίσης προωρισμένων διά 
σφαγήν, ένω αί γυναίκες των, αί άδελφαί των, αί μητέρες 
των, τά παιδιά των είναι καταδικασμένα θύματα τών κατα
σκευαστών λιθογραφημένου χάρτου όνομαζομένου μετοχή, 
όμολογία, τραπεζογραμμάτιον. Τίτλων τάχα παραστατικών 
ΰλης πολυτίμου, άξίας εμπορικής, ή όποια όμως άπό δισδιά- 
κριτος όπου ήτον ήδη πρό τοΰ πολέμου έν Ευρώπη, διότι ή 
είς λιθογραφημένο χαρτί έκφρασιςτής δληςταύτης, τής έμπο- 
ρικής άξίας, ΰπερέβαλεν δυσαναλόγως τό έκφραζόμενον, κα- 
τήντησε τώρα ονειρώδες τι, άερώδες τι, τό όποϊον υποτίθεται 
ότι ιιετά τόν πόλεμον θά εύρίσκεται, έν τή ελάχιστη αύτοΰ 
άναλογίρ. πρός τά κυκλοφορούντο χαρτιά, πανταχοϋ άλλου ή 
έν Ευρώπη, ϊσως έν ’Αμερική, έν Λύστραλίρ. έν Κίνφ, έν ταΐς 
Ίνδίαις, έν Ίαπωννίρ. Διότι εκεί φυγαδεύεται πάσα ρευστή 
είς μεταλλικόν περιουσία τών ευρωπαϊκών 'Εθνών τών τε έμ- 
πολέμων καί τών ουδετέρων, αντικαθιστάμενη είκονικώς διά 
τεμαχίων χάρτου μικρών μετά μεγάλων, τά οποία είς χιονο
στιβάδας κατέκλυσαν καί κατεκάλνψαν τάς αγοράς όλας τάς 
περί ημάς, μετά τών κυβερνητικών ταμείων καί τών πιστωτι
κών καί βιομηχανικών έταιριών. ίυνεπείρ τής χαρτοθυέλλης 
τούτης καί τής ΰπερεκχειλίσεως όλων τών ταμείων, τά χαρ
τιά αύτά διωχετεύθησαν ύπό δεξιών χρηματιστών καί μπαγ- 
κέριδωνείςτά χρηματόγραφα. Ταΰτα επομένως ΰπερετιμήθη-
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Κουστούμια Σκωτσέζικα άνδρικά χει
μερινά. Κασμίρια ό'λων των νεωτέρων / 

ειδών καί χρωματισμών κ.λ.π.

ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ

σαν καί τά ευτελέστερα άκόμη. καθώς καί έκεΐνα τών^κατ 
ουσίαν χρεωκοπημένων έταιριών

Εντεύθεν οί περί καταστροφών φόβοι τών οικονομολόγων 
άπέβησαν ανυπόστατοι. Καί χωρίς νά όμιλήσωμεν άκόμη περί 
τής διεθνούς άγοράς, αν περιορισθώμεν διά σήμερον, είς τήν 
αθηναϊκήν, παρατηρούμε»· ότι, ένεκα τής χαρτοθυέλλης, άν 
μία μετοχή διατιμωμένη πρό τού πολέμου δρ. 98100, ώς λ.χ. 
ή μ8ΤΡχή, ί’Ί? Εμπορικής Τραπέζης ή τοϋ Πυριτιδοποιείου ή 
άλλη ομότιμος καί ίσόβαθμος, διατιμάται τώρα ιο—30 μονά
δας άνω ιού άρτιου, ή τιμή όμως ή πρό τοϋ πολέμου ήτο 
ισοδύναμος περίπου πρός 200 ύκάδας άλεύρου ή πρός ιοο οκ. 
ζάχαριν ή 4°° όκ. κρεμμύδια ή πρός 4 ή 5 ζεύγη παπούτσια, 
ένώ σήμερον ή τιμή τών 100—130 δρ. τής Ιδίας μετοχής είναι 
ισοδύναμος πρός μόνον 110—130 όκ. άλεύρου, πρός 38 όκ. 
ζάχαριν, πρός 200 όκ. κρεμμύδια πρός 3 ζεύγη παπούτσια 
περίπου. Έδώ δέν πρόκειται είδικώς περί Εμπορικής Τραπέ
ζης, οΰτε περί τοΰ Πυριτιδοποιείου. Παρεμπιπτόντως μόνον 
άνεφέρομεν τάς μέτοχός αύτών. Ήδύνατο ϊσως τό αύτό νά 
λεχθή καί περί τών μετοχών τής Τραπέζης ’Αθηνών, τής 
Τραπέζης 'Ανατολής, τών Σιδηροδρόμων Πελοπονήσου καί 
άλλων έταιριών, αί όποϊαι γίνονται άντικείμενον τζόγου συνε
πείς τής πλημμύρας τοϋ χάρτινου χρήματος, δίχως νά έξετά- 
ζεται τό έσωτερικόν τής έπιχειρήσεως ήν αντιπροσωπεύει έκά
στη μετοχή καί άκόμη όλιγώτερον, τό ποιόν τής διοικήσεως 
καί τής διαχειρίσεως, οΰτε τό παρελθόν αύτής. οΰτε τά βάρη 
καί αί υποχρεώσεις τής Εταιρίας.

Μεταξύ τόσων καί τόσων θεμάτων κοινωνικοπολιτικών τά 
όποϊα διερευνιίνται καθ' έκάστην λεπτομερώς, ή προσέλκυσις 
τού κοινού είς τόν τζόγον αύτόν τών μετοχών κατά τήν πα
ρούσαν θυελλωδεστάτην περίοδον, δέν είναι φαινόμενον άξιον 
πολλής προσοχής; Καί δέν θά ήτο εγκληματική σχεδόν 
ή έκ μέρους τού Τύπου καί τών διαφόρων έξουοιών τελεία 
αδιαφορία πρός τήν όργιάζούσαν cote τών χρηματογράφων, 
τά όποϊα παρίστανται είς τά όμματα τού απλοϊκού κοινού ώς 
δήθεν άξίαι άνιότεραι έκείνης ήν είχον πρό τού πολέμου, 
χωρίς τίποτε άπολύτως νά έχη συμβή, τό όποιον νά θεωρήται 
έθνικώς ή κοινωνικώς ώς ευτυχές γεγονός καί χωρίς τίποτε νά 
προστεθήέπί τής πριόην άξίας χρηματογράφων, οϊα φέρ'είπεϊν 
αί μετοχαί Τραπεζών τών όποιων αί έργασίαι δέν επαρκούν 
νά επουλώσουν παλαιός πληγάς. ή βιομηχανικών επιχειρή
σεων τών όποιων ή φθορά τών έγκαταστάσεων άπαιτεϊ προς 
θεραπείαν πολλά εκατομμύρια ζητητέα εϊτε διά δανείων εϊτε 
διά νέων εκδόσεων μετοχών :

Είναι καιρός πλέον άλλων σκέψεων καί άλλων Λέξεων περί 
δλων τών ζητημάτων τών εθνικών καί κοινωνικών καί και
ρός άλλης στάσεως άπέναντι ομάδων καί προσωπικοτήτων αί 
όποϊαι είχον μέχρι τούδε τήν καλωσύνην καί τήν προνομια
κήν πρωτοβουλίαν νά φωτίζουν, νά καθοδηγούν καί ιά προσ
τατεύουν δλας τάς κοινωνικός τάξεις καί τάς λαϊκάς μάζας. 
"Αν τάς έφεραν είς άπόγνωσιν, τούτο έκαμον διά νά κατα
στήσουν τήν πρός αύτάς προστασίαν των απαραίτητον καί 
άκριβοπληρωμένην. Αί ομάδες έκεΐναι καί αί προσωπικό
τητες έκεϊναι, εϊτε άποτελοΰσι τάς διοικήσεις τών ανωνύμων 
έταιριών, εϊτε δίδουσι τόν τόνον είς-τάς χρηματιστικάς συ
ναυλίας, είτε καί τό σύνθημα τής ρεμούλας κατά τών λαϊκών 
αποταμιευμάτων, καθόις άλλοτε οΰτω καί κατά τό 191 ύ, εϊτε 
είναι συνεργοί ή αυτουργοί εις τά κοινωνικά εγκλήματα τής 
μεταποιήσεως ιών λαϊκών οικονομιών είς ποσοστά καί μισθο
δοσίας διευθυντών, υποδιευθυντών καί συμβούλων, μετά τών 
οικογενειών των, τών προστατευομένων των καί τών προμη
θευτών σαρκικών απολαύσεων, όλαι ήμποροϋν νά βλέπουν 
τά χρηματιστικά πράγματα όπως τά θέλουν καί νά διευθύ
νουν τάς επιχειρήσεις των όπως αντιλαμβάνονται ή όπως ταϊς 
συμφέρει. Καλόν δμως θά ήτο νά έπαυον διαφημίζοντες με
ρίσματα μετοχικά ώ; ψαράδες τά φρέσκα των ψάρια. Καλόν 
θά ήτο νά είχον κάποιαν συστολήν έκθειάζοντες τήν ασφά
λειαν τής τοποθετήσεως κεφαλαίων είς μέτοχός Τραπεζών 
καί βιομηχανικών επιχειρήσεων, τούλάχιστον κατά τήν περίο
δον τήν οποίαν διερχόμεθα. Νά έπαυον μεταδίδοντες είς τό 
κοινόν τήν «αισιοδοξίαν» των καί τάς περί «ύψωμού» τών 
χρηματιστικών χαρτιών «προβλέψεις» των διά τών έντυπων 
αύτών καί δΓ ειδικής στήλης είς εφημερίδας. Άντί νά δίδουν 
αφορμήν καί είς ημάς νά γράψωμεν δσα γράφομεν, είς ήμάς 
οί όποιοι έπέσχομεν μέχρι σήμερον τοιαύτης συζητήσεως, 
καλόν θά ήτο νά έκράτουν διά λογαριασμόν των τήν «αισιο
δοξίαν» των καί τούς «ύψωμούς» τού χρηματιστηρίου, γνω- 
ρίζοντες δτι διαφήμιση; τοιούτου είδους, παριστώσα ψευδή 

πράγματα ώς αληθή πρός παραπλάνησιν τοΰ κοινού, δέν 
προϋποθέτει βεβαίως τελείαν άποβλάκωσιν πάντων τών έκτός 
τοΰ Χρηματιστηρίου καί τών Τραπεζών ηύκλων.

Ψευδή δέ είναι τά διαφημιζόμενα, έάν καί έφ'ύσον έκ τών 
περιφήμων εταιρικών κερδών, δίχως καν νά έκπεσθώσι οί 
τρέχοντες τόκοι τής χρήσεως, προαφαιρούνται μισθοδοσίας 
καί άμοιβαί κατά πολύ άνιότεραι τών άπολαυών υπουργών, 
πρέσβεων, ναυάρχων, στραταρχών καί ηγεμόνων άκόμη.

Ψευδή είναι έάν καί έφ’ δσον προαφαιρούνται έκ τών 
κερδών, ιϊν μή ελλείψει τοιούτων λαμβάνονται έπί τού εται
ρικού κεφαλαίου καί τών πρός τρίτους όφειλομένην. μισθο- 
δυσίαι υπαλλήλων κατά πολύ άνιότεραι τών άπολαυών 
Άρεοπαγειτών,καθηγητών Πανεπιστήμιων καί υποστρατήγων.

Οΰτε τήν όρεξιν οΰτε τόν καιρόν έχομεν νά κακίσωμεν 
τάς εντίμους transactions τοΰ Χρηματιστηρίου, ήτοι τοϋ 
τζόγου, οΰτε ν’άντιδράσωμεν κατ'άνθρωπος άγων πρόκειται, 
οΰτε λόγους έχομεν νά δυοχεράνωμεν τήν χριστιανοπρεπή 
καί εθνοπρεπή κίνησιν τής χρηματικής άγοράς δπου δέν αρ
πάζουν, υποθέτομεν, μάτια καί μύτες καί έντύσθια. Άλλ' ή 
ίκζητουμένη κοινότης αισιοδοξίας καί κερδών, μεταξύ χρη
ματιστηρίου καί λαοΰ, ή προθυμία εκείνου τοϋ νά πείιηι 
τούτον νά μεταλαμβάνη τής πανδαισίας, ήν έγκλείουσιν καί 
υπόσχονται τά χαρτιά είς τάς σημερινός περιστάσεις ιδίως, 
ή προσπάθεια ιού νά γίνη πιστευτόν ΰτι Τράπεζα οία ή 
Εμπορική ή Λαϊκή, ή 'Αθηνών, ή Ανατολής ή καί αί άλλαι, 
είναι οί παράδεισοι ιών καταθετών καί τών μετόχων, καθώς 
καί δτι αί βιομηχανικοί έταιρίαι, άποτελοΰσι τούς διαφόρους 
τόπους καί διακλαδώσεις μακαριότητος ώς συμπλήρωμα τών 
παραδείσων, αύτά θά μάς ήνάγκαζον ϊσως νά ύπομνήοωμεν 
δτι, είς τάς ημέρας ιού τρόμου, δν σπείρει τρέχουσα πρός 
πάσαν καιεύθυνσιν ή όβίς τού θανάτου καί τού άφανισμοΰ, 
θά ήτο παραφροσύνη νά έπιστεύειο ότι ή μετοχή έκείνης 
τής Τραπέζης άξίζει ιρο δρ. ή μετοχή τής άλλης 73 δρ. 
ή παρ’αύτήν όγ δρ. ί) μετ' αύτήν 15° δρ. ή κατόπιν ιοό δρ. 
Δέν είναι ολίγοι τών έν τφ χρηματιοτηρίφ. οί όποιοι γνω
ρίζουν κάλλιαν ημών, τί δίδει τις διά ιοοο μετοχάς τοιαύτας, 
προσφερομένας ώς ένέχυρον καί πόσον έκτιμώνται είς εκκα
θάριση- λογαριασμών. Άλλά αύτοί προσποιούνται ένθουσια- 
ομόν, διότι τό συμφέρον των είναι νά φορτώσουντάς μετοχάς 
εϊς τάς λαϊκάς τάξεις, είς τούς μικρούς οικογενειάρχης, εΐς 
ιούς μικροεισοδηματίας.

Καί ύστερον νά γελούν!
Νά γελούν καί μέ. τά θύματά των καί μέ τούς δημοσιογρά

φους, οί όποιοι νομίζουν ότι παρακολουθούν τά πάντα έξ 
ΰποχρεώσεως πρός τήν κοινωνίαν, έξ ής άξιούν νά αντλούν 
τήν δύναμιν των.

ΜΠΟΥΝΙΌ ΥΑΡ-ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ
Οικονομίες

Άν τυχόν σχισθή τό φόρεμά σας μήν άπελπισθήτε. 
Ήμπορεϊ νά διορθωθή τό σχίσιμο χωρίς νά ραφθή, οπότε 
άναγκαστικώς θά φαίνωνται ή βελονιές καί Οά προδίδεται 
τό σχίσιμο. Ζητήστε άπό τό φαρμακείο, ένα λεπτότατο 
φύλλον guula - percha, τό όποϊον τοποθετείτε είς τό αντί
στροφον μέρος τοΰ φορέματος έπάνω είς τό σχίσιμο Κατόπιν 
τό σιδερώνετε καί τό φόρεμα συγκολλαται τόσον επιτυχη
μένα, ί»στε δέν διακρίνεται τίποτα.
'Ιατρική

Μόλις συναχωθήτε, ήμπορεϊτε νά γίνετε καλά, έάν προ- 
καλέσητε έφίδρωσιν τοΰ σώματος. Έάν όμως ή καταρροή 
επιμένει, κάνετε ένα ποδόλουτρο μέ συνασπισμό καί πέρνετε 
ζεστά μολόχας ή σύκων- Εννοείται οτι κατά τό διάστημα 
αύτό τής θεραπείας πρέπει νά μένετε κλινήρης καϊ νά μήν 
μιλάτε πολύ ΣυμβουΙ'ες

Με τήν .διαφορά τής θερμοκρασίας, μόλις σβύσετε τό 
φώς σας σέ λίγο τά γυαλιά σπάζουν. Γιά νά γλυτώσετε άπό 
τό επίφοβο καί πολυδάπανον αύτό σπάσιμο, μόλις αγοράζετε

Τό Κατάστημα τοϋ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 
πρός ίκανοποίησίν τής πολυπλη
θούς πελατείας του, ϊδρυσεν ίδιον 
Τμήμα διά Παιδικά ' Υποδήματα.
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γυαλί, νά τό σχίζετε κοντά στή βάσι βαθειά μέ τό διαμάντι 
τοΰ δακτυλιδιού σας. "Ετσι νά είσθε βέβαια δτι τό γυαλί 
σας δέν έχει φόβο νά σπάση άπό τή θερμοκρασία
Ριζόγαλο

Γιχνετε Ιθθ δράμια, καλά καθαρισμένο καί πλυμένο 
ρύζι καρολίνα, σέ μισή οκά γάλα μέ λίγη φλούδα λεμονιού 
ςυμενη καί λίγο αλάτι. Άμα τό ρύζι άρχίζει νά ύποσκαζη 
προσδέσετε όλίγον κατ’ ολίγον γάλα. Αμα συμπυκνωΟή. 
ρίχνετε φρέσκο βούτυρο, 1U0 δράμια ψιλή ζάχαρι, -ί αύγά, 
πορτοκαλόνερο καί τά ανακατεύετε καλά. Βρέχετε τό ταψί 
ζ( τήν φόρμα σας μέ βούτυρο καί χύνετε μέσα τή μάζα 
σας. Τό στέλνετε στό φούρνο καί τήν άφίνετε νά -Ιηΰή έπί 
•JU λεπτά τής ώρας.

Τό χρονικό τής ΑΙόύιις.

Ή φούστες καί τά πανωφόρια μας έχασαν πιά έκεΐνο τό 
εξωφρενικό φάρδος πού είχαν πέρυσι ’Εφέτος Οά τά φορέ
σουμε τοσο φαοοεια όσο χρειάζεται γιά 
νά είναι χυτά στό σώμα μας. Δέν Οά 
είναι ούτε μπέρτες άλλά ούτε μαγιό. 
Τά κουστουμιά μας πολύ απλά, καρρέ 
άσπρο καί μαύρο, μοιάζουν μέ κουστού
μια ταςειδίου, όλο χάρι καί μέ λεπτο
μέρειες πολυτελείς. Πρώτη θέσιν είς τήν 
σημερινή μόδα έχουν ή τσέπες. Τσέπες 
διά πανωφόρια καί στής ζακέτες, ή 
όποιες ήμποροϋν νά είναι άπ 'έςω, δπως 
εϊς τά πανωφόρια τού κυνηγιού, άλλά 
κυρίως πρέπει νά είνε άπό μέσα, δη
λαδή νά σχηματίζονται άπό τή φόδρα. 
Είς τήν άκρη πάντοτε χρειάζεται μπορ
ντούρα καί γιά μέν τά πανωφόρια, άπό 
γούνα, γιά δέ τής ζακετες, από ένα σει- 
ρητάκι τό όποϊον άφίνει νά φαίνεται τό 
έσωτερικόν τής τσέπης φοδραρισμένης 
άπό καζμίρι ή μεταξωτό. Τά μανίκια 
πολύ μακρυά ένω ή φούστες μέτριες καί 
μάλλον κοντές. Μία ουσιώδης λεπτομέ
ρεια είνε ότι μέσα πρέπει νά είνε ψηλά, 
από κάτω σχεδόν άπό τό στήθος τό 
όποϊον μένει ελεύθερον. ΟΙ ύψηλοί για
κάδες δέν είνε πολύ τής μόδας. Ιίροτι- 
μάται νά φαίνεται ό λαιμός. Ιίολύ τής 
μόδας είνε τά γαλόνια άντί τών σει- 
ρητιών καί τά κοστούμια στή φόρμα τής 
ρενδιγκότας καί τής Ρωσσικής μανδύας. 
Ακριβή ιδέαν τών γενικών γραμμών τής
σημερινής μόδας, σας δίδει ή παρατειΟεμένη είκών μας. 
Σίκ, άπλότης καί έλεγκάνςείνε ή βάσι; τής έφετεινής μόδας, 
ή όποια μάς δίνει μεγάλη χάρι μέ τόν περίεργον κα! πολύ 
παράδοξον αύτόν συνταυτισμόν. ε*  μονολιντ

«
ΧΑΡΤΙΝΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ

Μέ αύτόν τόν καιρόν όταν θέλουμε νά βγούμε έξω τό πρωΐ 
οέν ξέρουμε τί νά πάρουμε, μπαστούνι ή όμπρέλλα. “Οσοι 
έχουν βαρόμετρο σπήτι τους μπορούν τέλος πάντων νά κατα
λάβουν άν ΰά βρέξη ή δχι, άλλά οί άλλοι; Γι’ αύτό έσκέ- 
φθηκα ότι και μεϊς ποϋ δέν έχουμε βαρόμετρο πρέπει νά 
βρούμε ένα άλλον επιστημονικόν μάντιν νά μας συμβου- 
λεύση- καί τόν εύρηκα Σάς τόν λέω καί 'άν θέλετε μπορείτε 
νά τόν κατασκευάσετε καί σείς.

Κάνετε μιά διάλυσι ύπο^λωριούχου κοβαλτίου, αραβικού 
κομμέως κα> μαγειρικού άλατος. Πάρτε κατόπιν δύο χαρ
τάκια, ενα μπλέ ανοικτό καί ένα ρόζ. Στό μπλέ χαρτί 
γράφετε μέ ένα πινέλο βουτηγμένο είς τήν διάλυσίν σας 
«Θά βρέξη» ε’ις δέ τό Ρόζ «Δέν θά βρέξη»’ τά κολλάτε δέ 
άφοΰ στεγνώσουν εΐς ένα ξύλο.

Κάθε πρωί κυττάτε τότε τό βαρόμετρό σας αύτό. Έάν ή 
ατμόσφαιρα είναι γεμάτη ύορατμους και επομένως κατά 
πάσαν πιθανότητα Οά βρέξη, θά ίδήτε τό μπλέ χαρτί νά 
γράφη «βά βρέξη» ένω τό ρόζ δέν θά λέη τίποτε. Τό άντί- 
στροφο δέ θά συμβαίνη έάν ό καιρός είναι ξηρός καί δέν 
υπάρχει φόβος βροχής. ο χνΐΗβονκοι
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KANE TO ΓΙΑ MENA

ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΥΣΙΝ

Ό κύριος, σαρανταπέντε χρόνο»· (γεροντομπασμένος).

' Β κυρία, είκοοιεπτά χρόνων, πολύ ώραία.

Πρωί. Είναι άκόμη στό κρεββάτι καί περιμένουν τό μικρό 

τους πρόγευμα.

Ό· κύριος.—Τί έχεις ; Όλο κουνιέσαι κΓ αναστενάζεις. 
Ή κυρία. — Πονώ.
Ό κ.—Πάντοτε αύτοί οί πόνοι, ποϋ σέ είχαν πιάσει τδ 

καλοκαίρι στήν ακροθαλασσιά ;
‘Η κ. — Πάντοτε.
Ό κ.—Έ ! μά τότε, αγαπητό μου παιδί, πρέπει νά χυτ- 

ταχτής. Είναι καιρός πιά. Δέν πρέπει νά περιμένης νά μεγα- 
λώση τό κακό.

'Β κ—Κ’ έγώ αύτό θέλω.
Ό κ.—'Δ, μπράβο ! Είμαι πολύ εύτυχής νά σέ βλέπω, 

έπί τέλους, μ’ αύτές τίς καλές διαθέσεις καί θά έπωφεληθώ 
απ' αύτό, γιά νά σοϋ κάμω μιά έξομολόγησι.

Ή χ.—Τί έξομολόγησι;
Ο κ.—-Έπήγα χθές στόν κ. Μουλέν.
Η χ. —Μουλέν; Ποιός είν’ αύτός;
Ό κ — Ό χ. Μουλέν, καλέ. Τόν γνωρίζεις καλά. .. δ 

γιατρός Μουλέν . . . Αύτός ό νέος γιατρός, τοΰ όποιου έκά- 
μαμε τή γνωριμία στήν «Ούλτάνη», στό βαπόρι.

Ή κ.—"Α ! ναί. Κατάλαβα. Καί γιατί πήγες σ' αύτόν ;
Ό κ—Γιά νάρθη νά σέ δή καί νά σέ περιποιηθή.
Ή κ. — Μά δέ θέλω.
Ό κ.—Δέ θέλεις ;
Ή κ.—'Απολύτως οχι.
Ό >·.. — Γιατί; Δέ σ' αρέσει;
‘Β κ.—Ναί καί όχι.
Ό κ. 'Εξηγήσου.
Ή κ—Δέ θέλω νά μέ περιποιηθή ό κ. Μουλέν.
Ό κ.—Μά είναι ένας νέος πρώτης τάξεως. "Ολος ό κό

σμος είναι σύμφωνος γι' αύτό.
Ή κ. — Μπορεί νάναι 8,τι θέλει, άλλά ήταν παράξενη ή 

ιδέα σου νά τρέξης σ' αύτόν, σάν βλάκας, χωρίς μάλιστα νά 
μέ ρωτήσης, χωρίς νά ξέρης άν μ' άρεσε νά έμπιστευθώ 
σ’ αύτόν.

Ό κ.—Τό'πίστευα. Μιλούσες γι’ αύτόν άκατάπαυστα. Νά, 
χθές άκόμαξ μοΰ^έλεγες: «Αύτός ό γιατρός Μουλέν έχει 
μεγάλο μέλλον!»

Ή κ.—Χωρίς αμφιβολία. Άλλά αύτό δέν είναι λόγος. 
Ξέρω ένα σωρό ανθρώπους, ποΰ έχουν μεγάλο μέλλον, καί 
είς τούς όποιους προσωπικώς δέν έχω καμμία εμπιστοσύνη.

Ό κ—Καλά. Λυπούμαι. Πίστεψε με, έάν τό ήξερα . . . 
'Επί τέλους θά ελθη σήμερα τό πρωί. Καί σοΰ ζητώ, γιά 
μιά φορά, νά τόν ύποδεχθής καλά.

Ή κ—Θά μοΰ είναι πολύ δύσκολο.
Ό κ. — Γιατί;
Ή κ. — Γιατί είναι πολύ νέος, μέ ύφος πολύ ξεθυμασμένο, 

μ’ ενα μειδίαμα αιώνιο καί ύπουλο, ποΰ οέ μ’ αρέσει.
Ό κ—Δέν έχω παρατηρήσει.
Ή κ.—Σείς οί άνδρες δέν παρατηρείτε ποτέ τίποτε.
Ό κ----Σέ παρακαλώ. Σοΰ τό επαναλαμβάνω, δτι είναι 

ένας νέος μεγάλης αξίας. Δέ σ' αρέσει τώρα, δέν επιμένω 
Άλλά είμαι βέβαιος, ότι μιά φορά νά τόν δοκιμάσης δέ θά 
θέλης πιά άλλον. Άν ήξερες, διαρκούσης τής έπισκέψεως 
ποΰ τοΰ έκανα χθές, μέ τί τρόπο μοΰ έμίλησε γιά σένα ....

Ή κ.—Γιά μένα ;
Ό κ. —Γιά τήν άρρώστεια σου. Μέ καταλαβαίνεις καλά I 
Ή κ—Καί ποΰ τήν ήξερε;
Ό κ.—Τοΰ τήν εξήγησα... Τόν κατέστησα ένήμερο 

σ’ ϊλα. Τοΰ είπα δλα τά σημεία, όλα τά συμπτώματα, 
τέλος πάντων όλα. Καί μοΰ είπε τότε πράγματα ποΰ σέ 
άφοροΰν.. . γιά τή φύσι σου .. . γιά τήν κράσι σου . . . εκ
πληκτικά! "A I δέν είναι ό πρώτος τυχών.

Ή κ. — Μέ λίγα λόγια, πότε έρχεται ; . . .
Ό κ.—Κατά τάς όκτώμισυ.
Ή κ.—Καί τό θέλεις στ' αλήθεια νά τόν δεχθώ ;
Ό κ.—Τό θέλω. Κάνε το γιά μένα.
Ή κ—Έστω. Άλλά τότε σήκω γρήγορα, γιά νά κάμω 

κ’ έγώ τό ίδιο.
Ό κ.— Έσύ, δέν είναι άνάγκη νά σηκωθής.
Ή κ.—Πώς ;
Ό κ. — Μοΰ είπε, ότι πρέπει νά μείνης στό κρεββάτι, ό'τι 

θαχε άνάγκη νά σέ δή ξαπλωμένη . . . γιά νά σέ έξετάση... 
τέλος γιά όλα αύτά !

Ή κ.—Στό κρεββάτι; Ποτέ I Ποτέ I
Ό χ.— Κι' όμως . . .
Ή χ.—Όχι, φίλε μου.
Ό κ.— Άλλά γιά στάσου, έσω λογική, όλοι οι γιατροί. .
'Β κ.—Όχι σ' αύτή τήν ηλικία. Ό γιατρός Μουλέν 

είναι πάρα πολύ νέος, γιά νά τόν δεχθώ έτσι . . .
Ό κ. —ΤΩ! μά είσαι γελοία, έπί τέλους! Όλο δυσκολίες 

βρίσκεις! Θά σέ στηθοσκόπηση, Οά σέ έξετάση, θά βάλη τό 
αύτί του εις τήν πλάτη σου . . .

"Β κ. — Κι’ άπό μπρος ;
Ό κ.—Μήπως φαντάζεσαι ότι αύτό τόν σκανταλίζει; Ά ! 

χά I χά ! Άν νομίζης, μάλιστα, δτι τόν φαιδρύνει άπατασαι 
πολύ. Τοΰ κάνει τόση έντύπωσι, δση έντύπωσι κάνει σέ 
μιά βδέλλα ενα ξύλο.

'Β χ.—Μή μοΰ ζητάς αύτό . . . Μονάχα νά τό σκέπτωμαι 
γίνομαι έξω φρενών . . . ντρέπουμαι.

"Ο χ.— Άλλά 'ένας γιατρός οέν είναι όπως οι άλλοι 
άνθρωποι, φτωχή μου φίλη. Δέν έχει φύλον 'ένας γιατρός !

'Β κ—Σέ Ικετεύω I Μοΰ προξενείς κακό.
Ό κ·—Νά, είμαι θυμωμένος μαζύ σου. Κυττάει κανείς 

πώς καί πώς νά σέ γιατρέψη, είναι στίς άρχές καί νά τό 
εύχαριστώ 1 Είναι νά τά μουντζώση κανείς όλα I (Σηκώνεται 

καί ντύνεται με θυμό). Γιά τελευταία φορά, σέ έξορκίζω, 
κάτσε στό κρεββάτι νά εξιτασθής άπό τό γιατρό Μουλέν. 
Κάνε το γιά μένα.

'Β χ—Καλά . . .
Ό κ—Δόξα νάχη ό Κύριος !
'Β κ.—Άλλά τότε θά μείνης έδώ ; Δέ θά μ' άφίσης ;
Ό κ.—Δέντό λέ; σοβαρά αύτό;
«Τ» .. Μ» » » - - ·

κ—Καλά . . .

κ.—Άλλά τότε θά μείνης έδώ; Δέ θά μ' άφίσης ; 

Ή κ.—Χωρίς αμφιβολία. Διστάζεις ;

Ο κ.—Θάμενα εύχαρίστως, άγαπητό μου παιδί. Άλλά 
αύτό δέν είναι δυνατό. Γιά συλλογίσου το.

Ή κ—Τί τό άσύνηθες γιά ενα σύζυγο;. . .
Ό κ.—Θάταν γελοίο, φτωχή μου μικοοΰλα I Γιά τί 

θέλεις νά μέ περάσης στά μάτια τοΰ Μουλέν ; Θά είχα τό 
ύφος ζηλιάρη, ποΰ βάνει μέ τό νοΰ του πράγματα άδύ- 
νατα . . . ένός κυρίου ποΰ δέν τολμάει ν' άβίση τή γυναικά 
του πέντε λεπτά, μάλιστα μέ τό γιατρό ! Μή μοΰ ζητάς 
αύτό. Κι' έπειτα οί γιατροί άποστρέφονται νά είναι κανείς 
άπό πάνω τους τέτοιες στιγμές . . Ντρέπουνται, αύτοί οί 
άνθρωποι, τή λεπτότητά τους... καί τό καταλαβαίνω, μά 
τή πίστι μου ! Άν ήυ,ουν στή θέσε τους τό ίδιο θά σκε
πτόμουν.

‘Β κ.—Τέλεια! “Ω ! Είσαι θαυμάσιος στό είδος σου. σύ. 
ξέρεις I

Ό κ.—Σέ τί.
'Β η.—Σέ όλα. Δέν αξίζει τό» κόπο ναναι κανείς ανυ

πόφορος, όπως είσαι, στή ζωή νάχη ζηλοτυπίες τίγρεως, 
ώστε νά μή μπορώ ν ’ αγοράσω ένα ζευγάρι κορδόνια μονάχη 
μου, γιά νά ριχτώ κατόπιν όλόγυμνη. στό κρεββάτι, στά 
χέρια τοΰ τυχόντος I

Ό κ.— Όλόγυμνη! Νά ριχτής στά χέρια!.. . Άφησε 
αύτές τίς υπερβολές τίς γλώσσης. Δέν ύπάρχει άλλο φρι
χτότερο ! Μάλιστα, είμαι ζηλιάρης, τό παραδέχομαι ! . . . 
Άλλά δέν είμαι άκόμη ηλίθιος! δόξα τώ Θεώ ! Κι’ 'άν σέ 
άκουγα καί έμενα 'δώ, ενώ ό Μουλέν θά σ' έξέταζε, αύτό 
θάξιζε νά μέ κοροϊδεύουν. (Κτύπημα κώδωνος).

‘Β κ—Κτυπανε.
Ό κ.—Νά τος. "Ωστε σύμφωνοι; Πάω νά τόν υποδεχθώ. 

Νάσαι λογική.
'Β κ.—Μέ άναγκάζεις I Άλλά, ξέρε το. πρός χάρι σου 

τό κάνω.
Ό κ.—Είσαι χαριτωμένη.' Καί θά σοΰ τό χρωστάω (Ό 

Κύριος εξέρχεται).
Ή Κυρία μένει ξαπλωμένη, σκεπτική. Έπειτα άπό δέκα 

λεπτά, ή πόρτα ανοίγει καί ό Κύριος άπό τό κατώφλι, λέει:

— Έκεϊ γιατρέ, είναι ή μικρή μας άρρωστη, σάς άφίνω 
μόνον μ' αύτή. Είναι πολύ καλλίτερο. (Μόλις ή πόρτα ξανά- 

κλειοε καί τά βήματα τον Κυρίου άπεμακρύνθησαν).

Ό Μουλέν.—“A I άγάπη μου!
'Β χ---------Ώ! μικρέ μου λύκο! Πιστεύεις ότι εϊμεθα πονηροί;
Ό Μουλέν.—-Ναί, χρυσό μου ! . . . (Καί ό σύζυγος, στό 

δωμάτιό τον, διαβάζει με ησυχία έ'να σοβαρόν άρθρον έπί τής 

αποικιακής πολιτικής).

(Μετάφρασις έκ toil Γαλλικού) ΤΑΚΗΣ

ΤΟ ΔΩΡΟ ΣΟΥ
Ίό δώρο ποΰ μοΰ ίδωκες. άπ' τά ξανθά μαλλιά σου 

τό έκαμα Άγιο φυλακτό, καί τό κρατεί ή καρδιά μον 

καί κάθε μέρα ποΰ ξυπνώ, καί κάνω ιό σταυρό μον 

αλ κεί: τό άγιο φυλακτό, λέω τά βάσανά μον. 
Αύτό μόνο μ' άπέμεινε παρηγοριά καί ελπίδα 

στις πίκρες πώχει μιά ζωή, τόσο βασανισμένη 

είς τά φαρμάκια ποΰ περνά, μέ υπομονή ή καρδιά μου 

παρηγοριά τό δώρό σου σέ μένα μ' Απομένει.

Κα! όπως ό άγιος ασκητής, σ' αύτή τήν προσευχή τον 

παρηγοριά στόν πόθο του, λαμβάνει άπό κεί πάνω 

"έτσι καί γώ, άπ τό δώρό σου, ιό άγιο φυλακτό μου, 
νέα ζωή και ί'παρξι, φιλιώντας το, λαμβάνω .. .

Ζάκυνθος, άγγελοι ιαλουτιηι

Η ΔΡΟΣΟΣ
Τέλος πάντων όλα τά πράγματα εις αύτόν τόν κόσμον έχουν 

καί τίςΙδιοτροπίες τους. Δέν πιστεύομεν όμως νά φανταστήκατε 
ποτέ ότι ή δρόσος ποϋ χαρίζει τήν πρωινή δροσιά στά φύλλα, 
έχει κΓ αυτή τίς Ιδιοτροπίες της καί τίς αγάπες της. Καϊ όμως 
αυτό συμβαίνει. Άν κατεβήτε τό πρωί εις τό περιβόλι σας, Οά 
Ιδήτε ότι τά φύλλα άλλων φυτών είναι γεμάταάπό τά έμορφα 
αύτά μαργαριταράκια, άλλα δέν έχουν καθόλου, άλλα έχουν 
πολύ όλίγα. Έπϊ παραδείγματι, τά απαλά καϊ μυρωμένα 
πέταλα τοΰ τριαντάφυλλου εϊνε γεμάτα, ένφ τά τραχέα κα'ι 
πυκνά φύλλα τής μελιντζάνας δέν έχουν καθόλου.

Έάν προσέξετε δέ άκόμη καλλίτερα, Οά Ιδήτε ότι μέ μιά 
εκπληκτική προσοχή διαλέγει τά*  αγαπημένα της φύλλα. Καϊ 
δταν τυχαίνη νά μή είναι πολλή ώστε νά μπορή νά τάχη σκε
πάσει ολόκληρα σαν μιά υγρή χλαμύδα, γίνεται σταγονοΰλες 
πολύχρωμες σάν μικρά μαργαριτάρια καί κάθεται σέ δλες 
τίς άκρες τών νεύρων τών φύλλων. ΦαντασΟήτε ένα φύλλο 
άπό τά άκρα τοΰ όποιου κρέμαται μία όλόκληρη γιρλάντα 
άπό 30 τέτοια μαργαριτάρια. Έάν τό έξετάοετε αύτό τό φαι
νόμενου, Οά ίδήτε ότι ούτε μία σταγών δέν εύρίσκεται άλλοΰ 
παρά είς τό άκρον τών φύλλων καϊ όπου τελειώνει καϊ ένα 
νεΰρον. Επειδή δέ μερικά φυτά, δπως τά λεγάμενα μονοκοτυ

λήδονα, έχουν ένα μονάχα διάμεσον νεΰρον, είς τά φΰλλά τους, 
Οά ίδήτε, ότι μία μόνον σταγών υπάρχει καί κρέμαται άπό 
τήν αιχμή τοΰ φύλλου, δηλαδή άπό τήν άκρη τοΰ μοναδικού 
νεύρου I

Τί τά θέλετε, ή φύσις εϊναι μεγάλος καλλιτέχνης ποΰ 
λατρεύει τά ώραΐα έργα του καϊ γι' αύτό τά στολίζει πάντα. 
Στολίζει τήν έμορφιά τοΰ ρόδου, έστω κΓ άν είναι λιγόζωη.

ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΙΣΙ
Στή γωνία τών βουλεβάρτων Ρασπάϊγ καί Μονπαρνάς 

είς τό Παρίσι εύρίσκεται ένα |ΐικρό καφενείο, ή περίφημη 
Ροτόνδα. Μικρά τό δέμας, άλλά μαχήτρια. "Εχει βίον 
μόλις τεσσάρων ή πέντε έτών καί είναι πασίγνωστος άν 
όχι παγκόσμιος. Καί έδώ άκόμη εϊς τήν Ελλάδα έχει 
θαυμαστάς ή θελκτική Ροτόνδα, καί άν ποτέ διαβάσουν τής 
γραμμές αύτές θά θυμηθοΰν περασμένα.... μεγαλεία. Είναι 
ένα καλοκαμωμένο καφενεδάκι ποΰ όφείλει τήν δόξαν του 
στους θαμώνές του. Κ' εϊναι αύτοί καλλιτέχναι ποΰ βρί
σκονται ακόμη στήν περίοδο τής «άσπρης νύχτα;» καί τοΰ 
μαύρου ψωμιογ. Όχι ποΰ δέν έχουν άξια οι τεχνίτες αύτοί. 
Τούναντίον. Θέλουν όμως νά ζοΰν μέ τήν άξια τους καί 
κατά τό κέφι τους. Λεύτερα τά λόγια, φτηνά τά φαγιά καί 
ζήτω τά έμορφα μοδέλα. Άνταμιόνουνται λοιπόν έκεί ζω
γράφοι καί ποιηταί, γλύπται καί μουσικοί, δημοσιογράφοι, 
κριτικοί, φιλόγογοι καί φιλόσοφοι, δικασταί, γελοιογράφοι, 
ηθοποιοί καί θεατρώναι, πρώην έφοπλισταί ή βιομήχανοι, 
πρώην ϊατροί καί δικηγόροι, καί μαζύ μέ τή θηλυκή σειρά 
τοΰ καταλόγου αύτοΰ, δλοι ίσοι θέλουν νά περάσουν μιά 
φαιδρή βραδειά.

Δ Η Λ Ω Σ I Σ
Επειδή οί άποστέλλοντες τά σχετικά δελτία διά 

τά μεγάλα δώρα, είναι έλάχιστοι, πολύ όλιγώτε- 
ροι άπό ΰ,τι &ά έπρεπε, παρακαλοϋνται ό'σοι τών 
άναγνωστών μας έχουν άποστείλλει, νά μας γρά
ψουν διά νά τούς έπιστρέψωμεν τό άντίτιμον τών 
σταλέντων γραμματοσήμων των, καταργουμένων 
τών μεγάλων δώρων.

Costumes - Tailleur

χτου ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΝ ΒΑΣ. ΣΤΑΥΛΟΝ (ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ 11)

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

εις τον ΚΟΣΜΟΝ,,
ΣΤΑΔΙΟΥ 31

Κουστούμια έτοιμα καί έπι παραγγελία 
δι’ &νδρας.:Ύφάσματα χειμερινά, έσώρ- 

ρονχα πλεκτά νεωτάτου συρμού.

“CENTRAL·,,
τό πλουσιώτερον καί άριστοκρατικώτερον

Έδωδιμοπωλεϊον τών Αθηνών.
Ο Δ Ο Σ - ΑΊ.Ο Λ Ο Υ 168

ΔΙΕΥΘΥΝΤΑΙ: ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ. ΚΑΡΑΛΗΣ, ΚΑΠΡΑΛΟΣ

I. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΙΣ
ΔΙΛΑΚΤΟΡ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΡΟΑΙΝΟΤ 

ί ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡ
] 13 Ιτη έν Βερολίνφ έκΛαιΛβνΟβίς. Υφηγητής έκί τριβτίαν έν τφ
. ΠανβΛίστημίφ Ββρολίνου. Συνβ<γάτης τοϋ Γυναικολογικ. Πιςιοδικού 
• BbqoXIvov. Διβνθνντής τής Γυν οικολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου 
| Βερολίνου Axl πβνταβτίαν
| 8-II π.μ.— 3-6 μ. μ. ΑΘΗΝΑΙ, Ζηνονος 6*

12 13



Η ΣΕΛΙΣ ΤΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΣ ΜΑΣ

Σ'έσάς ποΰέκθύμως ύπεστηρίξατε τήν «Είκονογραφημένην» 
άπό τής πρώτης ημέρας τής έκδόσεώς της καί τήν περιβάλατε 
μέ τήν πιό θερμή αγάπη, σέ σάς τούς αγαπητούς της φίλους 
αποτείνεται μέ πεποίθηοι αυτή τή στιγμή, βασιζομένη στήν 
στοργή καί στήν έκτίμησι ποΰ τρέφετε γι’ αύτήν. Ή «Εικονο
γραφημένη» σας. καίτοι είναι τό πολυτελέστερο καί τό ωραιό
τερο Ελληνικό περιοδικό, μή συγκρινομένη καί λόγιμ τής 
εκλεκτής της ΰλης καί λόγφ τής πολυτελείας τής έκδόσεώς 
της, μέ τά λοιπά, έν τούτοις δέν ηΰξησεν, όπως αύτά, τήν 
τιμήν τοϋ φύλλου της εις 15 λεπτά Μέ τάς σημερινός τιμάς 
δμως όλων τών ύλικών μιας έκδόσεώς καί δή μέ τάς δυσθεο- 
ρήτως ηύξημένας τιμάς τοΰ χάρτου, άντιλαμβάνεσθε, αγαπη
τοί άναγνώσται, δτι ή «Εικονογραφημένη» σας ζημιώνεται 
άρκετόν ποσόν καθ' έκάστην έβδομαδιαίαν της έκδοσιν. Βε
βαίως σείς αύτό δέν τό θέλετε, άλλά καί ημείς δέν Οέλομεν 
νά αΰξήσωμεν τήν τιμήν τοΰ φύλλου μας, καίτοι οί πλεΐστοι 
έξ ύμών Οά είσθε διατεθειμένοι νά τό δεχθήτε πολύ ευχαρί
στως. Άντί δμως τούτου ή «Εικονογραφημένη . στηριζομένη 
είς τήν άγάπην σας πάντοτε, θά σάς παρακάλεση νά τήν υπο
στηρίξετε άλλως, χωρίς νά ύποβληθήτε είς κανέν έξοδον έπΐ 
πλέον καί Οά σάς άνταποδώση τήν ευγνωμοσύνην της έμπρά- 
κτως, καθώς Οά ϊδητε εΐς τό κατωτέρω εξηγούμενου σύστημα 
τής φιλικής ύποστηρίξεώς σας.

ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Ο ι’.ύογ; α<»·ο/ιβ»·ος

rvFygdyqr αναγνώοτης ιής·ΕΙχοΓογδΗΐφημκτης· r// ornra-

of.i του κ.

Είς τήν «Είκονογραφημένην» δημοσιεύεται άπό σήμερον τό 
άνωτέρω ειδικόν δελτίον. Τό δελτίον αύτό Οά συμπληρώνεται 
καταλλήλως καί Οά μάς στέλλεται κατά τόν εξής τρόπον. 
Κάθε άναγνώστης, ποΰ άγαπά τήν «Είκονογραφημένην» καί 
θέλει τήν πρόοδον καί τήν άνάπτυξίν της, τίς προσπαθήση νά 
μάς κάμη νέους άναγνώστας. Οί νέοι αυτοί άναγνώσται Οά 
μάς οτέλλουν τό δελτίον. είς τό όποιον Οά γράφουν τό όνομά 
τους καί τό όνομα τοΰ άναγνώστου, τή συστάσει τοΰ οποίου 
έγιναν άγορασταί. "Οσοι έγγράψουν είς τό διάστημα ένός 
μηνός άπό σήμερον, ήτοι μέχρι τής 6 Δεκεμβρίου τρ. έ. 
κατ’ αυτόν τόν τρόπον ιοο άγοραστάς, Οά μάς στείλουν τάς 
εικόνας τους καί θά τάς δημοσιεύσωμεν δωρεάν εις τήν · Είκο
νογραφημένην», «είς τήν ειδικήν στήλην τών Ύποστηρικτών 
τοΰ φύλλου». Σημειώσατε, δτι κάθε νέος άγοραστής πρέπει 
μόνον ένα δελτίον νά μας στείλη. ’Εμπρός, λοιπόν. "Ολοι σείς, 
ποΰ άγαπάτε καί έκτιμάτε τό εργον μας καί μας ζητάτε έπα- 
νειλημμένως πώς θά μάς ύποστηρίξετε, ιδού τώρα σάς άνοί- 
γεται εύρύ τό στάδιον τής ένεργείας καί δράσεως.’Εργασθήτε 
μεταξύ τών φίλον καί τών γνωστών σας καί κάμετε προπα
γάνδαν υπέρ τής «Εικονογραφημένης . Λ/έ αγάπην

“Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ.' 
«

ΠΡΟΣΟΧΗ
Έφιστώμεν τήν προσοχήν τών λυτών καί έν 

γνωστών τής <Εικονογραφημένης», οί όποιοι σ 
μετ’ αυτής 8ιά γραμματοσήμων, έπΐ τοΰ εξής 
διεύθυνσις τών Τ. Τ. Τ. έξέδωκεν άνακοίνωσιν, 
καθιστφ γνωστόν, δτι λόγιο παραποιήσεως έκ μέρους τής 
Προσωρινής Κυβερνήσεως τής Θεσσαλονίκης τών έν χρήσει 
γραμματοσήμων ύπό τοΰ Κράτους μέχρι σήμερον, εύρίσκεται 
είς τήν Ανάγκην νά άκυρώση ταΰτα καί νά έκδώση άλλα μέ 
διακριτικά σημεία. Επομένως πάς άναγνώστης τής «Εικονο
γραφημένης» οφείλει νά προσέχη είς τό εξής νά μάς στέλνη 
άπό τά νέα γραμματόσημα μέ τά διακριτικά σημεία. "Αλλως 
τά στελλόμενα παλαιά, μέχρι τοΰδε έν χρήσει. δέν θά λαμβά- 
νωνται ύπ’ όψει.

Π
ΑΓΤΟΥΤ = Ι 
ΑΠΟΥΤΣΠ 
απουτςι 
ΕΤΡΟΣ KJ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
'ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Λέων. Μέρμηγκαν. Εΐς τό ζήτημα τών ασκήσεων δέν έχετε 
δίκαιον. ’ Υπάρχουν πολλοί, οί όποιοι αγνοούν τήν Γαλλικήν.' Π

Ιιάπ/.ασις τώι· ΙΙαίδων» είναι περιοδικόν, τό όποιον αποβλέπει 
εις άλλον κύκλον αναγνωστών.— Γ Λαμπράκην. 'Η επιστολή 

οας έλ.ήφθη αργά, μετά τήν έκζύπωοιν τον φύλλου. Τά .ί11 λε

πτά εις τήν διάθεσίν οας. — Β. Πρωτοψάλτην. ' Υπολ.ογίοατε 

έκάστην λέξιν πρός ό λεπτά. Στείλατε τό άντίτιμον είς γραμμα

τόσημα Εγράφατε ό'τι οτέλλετε δύο λύσεις, ένώ έλάβομεν μίαν 

μόνον, τον ΰ?~ου. Φροντίσατε διά τήν αποστολήν καί τής άλλης- 
-—I. Κιάππε. Είς τό γραφεΐον μας ΐ-πάρχουν -Ί ψηφοδέλτια 

επ' όνόματί σας, οταλέντα ύπό ταΐ- κ. I. Παβουρη έκ Ζακύν

θου, όπως νά συμπληρώσετε σείς. Φροντίσατε διά τήν συμπλή- 

ρωοιν. Τά 2ίΐ ηιηφοδέλτια έκανονίοθηοαν, δπως εγράφατε — 

Βήτα. Έν πρώτοις σάς ευχαριστούμε»- άπείρως διά τήν συνερ

γασίαν οας καί τά καλά οας ένθαρρυντικά λόγια. Κατά δεύτερον 

λ.όγον σας παρακα/.ονμεν, εάν είναι δυνατόν, >·ά μάς άποκαλύ- 
η-ετε τό αληθές οας άνομα. Τοϋ Πι'ερ Λονΐ καλόν, πολύ καλόν. 

Άλλά δυστυχώς υπάρχει μετάφρασές τοΰ είς τά γραφεία μας, 

τακτικού μας συνεργάτου. ΙΙεριμένομεν νά μάς στείλετε άλλα. 

Άδ. Μενεγάκην. Τί νά σάς άιαντήοωμεν είς αύτά ποϋ γρά

φετε ; Τοιαϋτα ζητήματα μόνον διά ζώοης λύονται. Άλλ' άφοΰ 

δεν θέλετε νά μάς κάμετε τήν τιμήν νά σάς γνωρϊοωιιεν προοω- 

πικώς ... Άλλ' έν πάοη περιπτώσει σάς άπαντώμεν, διά τελευ

ταία»· φοράν εΐς γράμματα τοιούτου είδους. ' Εάν έξακολουθή 

σετε θά φερθώμειν κατ' άλλον τρόπον, ιόν άρμόζοντα.— Γ. 

Σοΰτσον. Χρειάζονται άκόμη 20 λεπτά διά ι· ίινακηρυχθήτε. 
Σπεύσατε νά τά συμπληρώσετε.— Γ. Καλλιοντζήν. Δεχόμεθα 

ευχαρίστως, άνευ ούδε/ιιάς νποχρεώσεως όμως. Μ. Πουρνά- 

ραν. Σάς εϋχαριοτοΰμεν άπείρως. —Εΰάγγ. Χατζόπουλον. Τό 

ψύλλον άπό τής ημέρας ιης έγγραφης στέλλεται τακτικότατα. 

’ Απσοτέλλομεν καί πάλιν τά τρία. Φσβούμεθα μήπως τό παίρ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ = 

= ΟΙΝΩΝ & ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΝ

KONIAK V.O.

νουν άλλοι εΐς τό τελωνείου, θά μάς υποχρεώσετε έάν εξετάσετε.
Β. Βαλαοσόπουλον. "Εχουν καί καθήκοντα. Συμβουλευ- 

Οείτε τάς οικείας οδηγίας. Ιέε γνωρίζομε)· εάν ίπάρχρ. — Ι. 
Τζαννήν. Παρατηρήσατε τό σημερινόν φύλλου. ’Αθ. Σείριον. 

Τά γραμματόσημά οας ίυτοστέλλομεν. Ιιά τά ποιήματα, νάΐδετε 
τήν οΐκείαν στήλην. X. ’Αραπογιάννην. Ευχαρίστως γίνεοθε 

δεκτός. Άναμείνατε την κρίσιν τής επιτροπής.—Γ. Παληα- 

τοέαν. ψηφοδέλτια έλ.ήψθηοαν Πλ. Λνρτζήν. Τά γραμματό

σημα σάς έοτάλησιιν. — Κ Πέχ. Τό ζητούμενου εΐυαι αδύνατον 

νά γίυρ —Δ '·' "Ανναν Γλυκιέρου. Σας εϋχαριοτοΰμεν πολύ 

διά τά καλά οας λόγια καί τάς συστάσεις οας- τάς λαμβάνομεν 

ι’.τό οημείωσιν.—^^ιλτιάύην Λαυρέντιον, Γίνεοθε εΰχαρίοτεος 
δεκτός.—I. Ζαγανιάρην. 'Ελήφθη ύπ ίΐψει. Είοΐλε έν τάξει.— 

Κων.'Αντωνιάδην. ί-ναοθε νά- οτέλλετε, χωρίς εννοείτε νά 

άναλάβωμεν οΰδεμίαν υποχρέωση- απέναντι οας. Τά στελλόμενα 

έν πάοη περιπτιόοει θά διέρχιοι-ται έκ τής έπιτρο.τγς. — Γ 

,^απαδόπουλου. Στέλλετε καί έφ' ίίοον έ-γκρίνονται θά δημο- 

σιεύωνται. — Θ Άργυρόπουλον Στείλατέ μας τήν ακριβή 

διεύθυνσιν σας ϊνα σάς σταλούν τά γραμματόσημα. Άθ. Μενε. 

γάκην. θά γΐτ'ΐι ή έπανόρθωοις. — Β. Βαλαοσόπουλον. Είναι 

συνεργάτης. Σάς άποοτέλλομεν αγγελίαν. Τό ήμερολόγιον έκδί- 

δτται όσονούπο».—'Ανδρ. Παζαχαρίου. Μί τό σημερινόν 8!I. 

Εκαστη σειρά έκ III φύλλου- τιμιέται δρ Ι.,ΐΙΙ. ’ Αποατείλατε 

Ι,όΟ εΐς γραμμαιόσημα ίνα σας ιίποσίαλοΰν. Γ. Παπαδό. 

πουλον. Συμμορφοτθήτε με τούς ορούς καί θ' άι-ακηρι-χθήτε--------

Γ. Σαραντϊτην, Πηνελόπην Παπαδοπούλου, Δ Παυλάκην, 

Μιλ. Άσημακον, Γ. Διαμαντόπονλον, Γ. Πύρρον, Τάκην, 

Α. Μπάκαν, Κ. 'Αντωνιάδην, Χαρ. Άγγελόπουλον, Ευ. 

Δρακόπουλον, Γ. - Παπαδόπουλον, Νίκον Καρακΐτσον, 

Στυλ Αύγουστάκην, Α. Μαΰρον, Γ. Δικαιάκον, Μ. Άαη- 

μάκον, I. Ζαγανιάρην, Π. Θαρρουνιάτην, Γ. Κ. Παπαδό

πουλον, Φώτον Νεφέλην /Νά έγκρίνετι ψευδιόνυμον/ - 

Τάκην, Άλ. Γεωργίου, X. Άγγελόπουλον, Α Λίντερερ, 

Κ. Κούφιου, Στ. Αύγουστάκην, Δδα Πηνελόπην Παπαδο

πούλου, X. Αραπογιάννην, Ν. Λαμπρινάκον, Ν Τσακα- 

λάκην, Τ. Βασιλείου, ’ Εμμαν. Καρελλάν. Τά παρ' υμών 

οταλέντα έλήφθι/οαν. Είς τό προσεχές προσέξατε τήν στήλην 

εγκρίσεως, διά νά ΐδήτε ποια τούτων ένεκρίθησαν.

ΛΥΣΕΙΣ ΤΟΝ ΔΙΑΓΑΝΙΣΜΟΝ ΤΟΥ ΚΕ' ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ
Ό οικοδεσπότης εύρίσκεται έάν άντιστρέφωμεν τήν εικόνα 

οϋτως, ώστε ή δεξιά πλευρά νά γίνη βάσις. Τό σώμά του έκ- 
τείνεται εΐς τήν βάσιν τοΰ μεγάρου.

Τήν λύσιν ταύτην όρθήν άπέστειλαν οί εξής:
Δημ. Μαγκριώτης, Χαρ. Ξανθός, Ευλαλία Συνάνη, I. Ζα

γανιάρης, Βλ. Βαλασσόπουλος. Παν. θεοδιόρου, Π. Θαρρου- 
νιάτης, Κ. Στουρνάρας, Μιχ. Γιαμπανάς, ΆΘ. Ιίαρελλάς, Άπ. 
Δούναβης, Κ. Γεωργιάδης, Βίκτωρ Πρωτοψάλτης, Άδάμ 
Μενεγάκης, Νικ. Μαυρογεώργης, Γ. Σαραντίνης, Μιχ. Μα- 
κρυονίτης, Γεώργ. Γεωγαντάς, Γ. Άποστολάκης, Δ. Χριστο- 
δουλόπουλος, «τό Βιθυνάκι». Ίω. Παπαδόπουλος, Λ. Μέρ
μηγκας, Δημ. Σαράβας, Χρ. Βλάχος, Έλ. Τοτόμης, Ν.Δάρας. 
Γεώρ. Καλλέργης, Χρ. Νικολάου. Λουκάς Κυριάκης, II. Οικο
νόμου, Λ. Κοκκουτάκης, Κ. Κούφιος.

Γενομένης κληρώσεως έκέρδισαν οί εξής:
1. Κ. Γεωργιάδης μίαν έτησίαν συνδρομήν τής μηνιαίας

• Εικονογραφημένης » καί έν τετράδραχμον λαχεϊον τοΰ 
’Εθνικού Στόλου. —2. Γ. Άποστολάκης μίαν έτησίαν συνδρο
μήν τής μηνιαίας «Εικονογραφημένης» καί έν ’Εγκυκλο
παιδικόν Ήμερολόγιον Βρετοΰ. — 3. Κ. Κούφιος μίαν 
έτησίαν συνδρομήν τής έβδομαδιαίας «Εικονογραφημένης» 
καί έν ’Εγκυκλοπαιδικόν Ήμερολόγιον Βρετοΰ.

ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΟΝ ΤΗΣ “ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ,,
Οί άνακηρυχ-θέντες υποψήφιοι τής Α' Σειράς

Κατά παράκλησιν πλείστωι- υποψηφίων ή προθεσμία 

τής ψηφοφορίας, παρατείνεται μέχρι τής 35 Νοεμβρίου. 

Νέα παράτασις δέν θά δοθή.

Τοΰ Νομού Άττικοβοιωτίας: Γεώργιος Πατρίκιος. Κώνοι. 
Πέχ, 'Αθανάσιος I ούλιας, Χρ. Κανελλόπουλος, Όδ. Καλλίνικος,

ΜΕΓΑ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΐΟΝ

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

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

Φραγκίδης,'Ισιδοτρος Καραλής, Τάκης-------- Κορινθίας: Εΰάγγ. Κυ.

ιχάκηί —Σάμου : Πάγος Σοφούλης.—Λαρίσσης : Αρ. Λίπου- 

ντούρης.—Ά/αϊοήλιδος: Ίω. Τζανής.—Εύβοιας: Μίμης'Ολυμ. 

πίου.—Μιτυλήνης: Π. Μιχαήλ. ΦΟιωτιβοφωκ. 'Αμαλία Καλαίς.

Οί άνακηρυχθέντες υποψήφιοι τής Β' Σειράς

Άττικοβοιωτίας: ’Ιωσήφ Κιάππε, Μαρία Ν. Γερμανοί-, 

Σπ. Γκούμας — Ταικκάλων Αημ· Βρετόπουλος,—Βόλου : 
Χρ. Ξυνόπουλος. — Αιτωλοακαρνανίας: Γεώρ. Πλατανιώτης.

Άνεκηρύχθη υποψήφιος τής γ σειράς είς τον νομόν 
Αττικοβοιωτίας ό κ. Βλ Βαλασσόπουλος."Έγει ψήφους 40.

Ποιοι υπερτερούν : — Φβιωτιδοφωκίδος 'Αμα/.ία Καλαίς 

ψήφους 42. — Άττικοβοιωτίας Ίωσηφ Κιάππε 140, Δ’. Γκού. 

μας ψήφους ΙΟΙ. Ίοίδ. Καραλής 103, Όδ. Καλλίνικος 62, 
Ξ. Φραγκίδης HO. Κ. Πέχ 3Γι, Παληατσέας 72· Λ. Ιούλιος 

30. Τάκης 15. Κυριάκης 3. Άχαϊοήλιδος 'Ζω. Τζατ-νής 47.

---------------------------------------------------- :----------------------------
ΨΗΦ0ΑΕΛΤ10Μ ΕΚΛΟΓΗΣ ΑΗΤΑΠΟΚΡΙΤΟΜ 'ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ,,
Ψηφίζω τόν

Είς τόν Νομόν
Έν τή 11)15.

’Ονοματβχώνυμον ψηφίζονιος

Ά

©1 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΜΑΣ
Γ ΣΕΙΡΑ ,0’

= πόλις τής Ελλάδος
- έπίθετον
= ποταμός τής Ελλάδος 
= δρος τής Ελλάδος
= χρονική διαίρεσις
= σύνδεσμος
= φωνήεν

Τρίγωνον.

(Καθέτως τα αύτά)
Λύσεις γίνονται δεκταί μέχρι τής έσπέρας τής μεταπροσε- 

χοϋςΤρίτης22 Νοεμβρίου, συνοδευόμεναι μόνον ύφ' ένός ΙΟλέ- 
πτου γραμματ., τών δελτίων καταργουμένων.— Βραβεία ώρί- 
οθησαν 3 διά κλήρου. Ό πρώτος έξαχθησόμενος λαχνός θά 
λάβη ι έτησίαν συνδρομήντής μηνιαίας «Εικονογραφημέ
νης» καί τής έβδομαδιαίας έκδόσεώς καί έν Ιδραχμον λαχεϊον 
τοΰ Έθν Στόλου. Ό δεύτερος μίαν έτησίαν όυνδρομήν τής 
μηνιαίας «Εικονογραφημένης» καί έν Ήμερολόγιον ’Εγκυ
κλοπαιδικόν Βρετοΰ. Καί ό τρίτος μίαν έτησίαν συνδρο
μήν τής έβδομαδιαίας «Εικονογραφημένης» καί έν ’Εγκυκλο
παιδικόν Ήμερολόγιον Βρετοΰ.

• ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Σάς καταγγέλλω, ότι τό 

ποίημα τοΰ Ρέα Μύρου, τό 
όποιον έδημοσιεύσατε εΐς 
τήν « Είκονογραφημένην · 
τής 6 Νοεμβρίου 19>6, έδη- 
μοσιεύθη τήν 3° Σεπτεμβ
ρίου ιριό εΐς τό περιοδι
κόν «Εθνική Ζωή».

Α. Μιχόπουλο;

ΟΡΙΣΤΕ ΛΟΙΠΟΝ!
Πωλ.εΐται κινηματογραφική μηχανή πρός λήψιν ταιι-ιίϋν· 

συστήματος "Ερνεμανν, καταλληλοτάτη δί έρασιτέχνας ΐΜο- 

dele Amateurs) κλήρης, μετά ταινιοδόχων (chassis), τρί

ποδος κλ. Πληροφορίαι είς τά γραφεία τής « Εικονογραφημένης -.

Τά ΌφΟαλ{ΚΔκά νοσήματα

0ieu.tE0uVxai έν τη Vt(I τελεία κλινική τοΰ όφΐΙαλ|ΐολόγ··υ 
Χπήλιου I. Χαραμή

Τ. ΰφηγητοϋ ΌφΟαλμολόγου Σχολής Παρισϊων κ,λ».τ. 
‘ΛΟήναι 27 ό&ός Μενάνδρου 27 Τηλέφωνον 65/
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