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Ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΝ
Άθλιεστέρα καί φρικωδέστερον όζουσα αισχρά φαυλοκρα- 

τία,δέν ώργίοσε ποτέ,άπό τήν άποκαλυπτομένηνΜπενακικήν 
δρϋσιν,είς τόν Δήμον Αθηναίων. "Επρεπε νά συμβοΰν όσα 
συνέβησαν, διά νά έξασκηθϊ) αυστηρός έλεγχος ύπό τής Νο
μαρχίας είς τήν διαχείρησιν καί διοίκησιν τοϋ έξ Αίγυπτου 
βαμβακεμπόρου, τόν όποιον ό πάτρων του έγκαθίδρυσε εις 
τόν πρώτον Δήμον τοΰ Κράτους.

Νόμοι, Διατάγματα, έγχύκλιοι, προϋπολογισμοί τερατω- 
δώς εξογκωμένοι, Νομαρχιακοί αποφάσεις άναστέλλουσαι 
υπερβασίας, όλα αυτά ήσαν κουρελόχαρτα τά όποια έρρί- 
πτοντο είς τόν κάλαθον τών αχρήστων, διά νά είναι έλεύ- 
θεροι οί δράσται νά κατασπαταλούν άσυνειδήτως τό λαϊ
κόν χρήμα. Πλέον άπό ένα εκατομμύριου υπολογίζεται οτι 
έσπαταλήθη καθ’ ύπέρβασιν, ένφ καί ποινικώς ακόμη κο
λάσιμοι πράξεις, δέν έλειψαν.

Εύτυχώς ότι έδόθη μία άνακούφησις είς τόν άγωνιώντα 
Δήμον, άπό τήν στιγμήν ποϋ άνέλαβε τά ηνία είς τάς στι- 
βαράς του χεϊρας ό κ. Τσόχας. "Ηρζεσεν αυτό τό έλάχι- 
στον χρονικόν διάστημα, διά νά γίνη αισθητή ή στοργικω- 
τάτη καί υπέροχος δράσις τοΰ θεία τύχη σημερινόν μας 
Δημάρχου.

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΙΑΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
’Επί τέλους ήρθε δ χειμώνας·«κάλλιο άργά παρά ποτέ» 

φωνάξουν οί περίεργοι ΰγειολόγοι, έμπνεόμενοι άπό τήν 
άσπρίλα ποΰ σκέπασε τής κορφές τών βουνών, παρ’ δλας 
τάς διαμαρτυρίας τών γεροντίων καί τών άνευ παλτού συν
αδέλφων οί όποιοι ξεσπαν στή φασολάδα καί τά φασκό
μηλα. ’Αλλά καί αί Άτθίδες,παρ’ δλον τό πανθομολογού- 
μενον σίκ των, έχουν τήν πιό άκαλαίσθητον έμφάνισιν, μέ 
τά διάφορα δασύμαλα δέρματα, μέ τά όποια έτυλίχθηκαν. 
Ευτυχώς ότι άπέμειναν τά φορέματα κοντά καί επιτρέπουν 
είς τά ώραϊα πόδια, νά επιδεικνύονται τυλιγμένα στήν 
άραχνοΰφαντη μεταξωτή κάλτσα, ώστε νά αποζημιώνουν τά 
έρευνητικά μάτια τών’Αθηναίων καί τά όποια έτσι μπορούν 
νά σκορπίζουν εκφράσεις θαυμασμού καί θυμιάματα λα
τρείας είς τό λεπτότερον, εΰγενικώτερον καί καλαισθητικώ- 
τερον δείγμα τής χάριτος τής Άτθίδος.

’Αλλά ήλθε δυστυχώς ή έποχή ποΰ εφαρμόζεται τελείως 
τό λαϊκόν ρητόν«Φάτε μάτια ψάρια καί κοιλιά περίδρομο». 
Διότι πραγματικώς περίδρομος είναι τό ψωμί ποΰ τρώμε 
καίτοι δέν μπορούμε νά φάμε τόν περίδροιιο

*
Διά τού τύπου, πλείστοι υποδεικνύουν είς τόν πεινώντα 
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λαόν νά καταγγείλη τρόπον τινά είς τάς άρχάς,όσους γνω
ρίζει ότι έχουν κάνει παρακαταθήκας τροφίμων. Αλλά 
δέν νομίζετε ότι ή σύστασις αυτή,γίνεται διά τόν τύπον, 
άφοΰ οί ύποδεικνύοντες είναι καί οί πρέπον νά υποδειχθούν 
ώς έχοντες κάνει τάς μεγαλειτέρας προμήθειας -.'Ί

Σ1ΙΜ.

ΣΑΤΥΡΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΑΝΩΦΕΛΑ
Ανώφελα ουδέτερη έπόθησες νά μείνης, 
άφοΰ ’χες δύο μαργιόλικα καί γαλανά ματάκια 
ποϋ στής άγάπης τής φωτιές ζητούσαν νά σέ ρίξουν, 
άδιάφορ’ αν θά σοδκαναν καρδιά καί νοΰ κομμάτια.

’Εγώ, προστάτις δύναμιςμ’ αύτά έσυνομώτησα, 
ζηττώντας τήν καρδούλα σου νά φέρω στά νερά μου.
Αυτή όμως μοΰ ξέφευγε καί κρύβονταν γελώντας, 
μεσ’ στά συρματοπλέγματα ποΰ έρριξες κυρά μου.

Νότες πολλές σοϋ έστειλα κι’ έ π έ μ β α σ ι σοΰ κάνω 
στά μυρωμένα κι’ έμορφα τά έ σ ω τ ε ρ ι κ ά.
Μά σό άρχίζεις τής φωνές,δέν θέλεις παραβ ίασι, 
παρ’ δλην τήν αγάπη μου, τά λόγια τά γλυκά.

Στό τέλος τελεσίγραφο σοΰ στέλνω γαλανή μου 
κι’ά ποκλεισμό σοϋ σκάρωσα στενό καί δίχως τέλος. 
Καί τώρα θέλεις καί δέ θές, τά δυό γλυκά σου μάτια, 
στήν αγκαλιά μου σ’ έφεραν, σάν άλλος Βενιζέλος.

x__ ’ Ό άνταντικός

ΠΡΟΖΕΣ

ΒΡΑΔΥΝΟΙ Ι1ΕΡ11ΙΑΤΟΙ
Ή νύκτα σιγοαπλώνεται όλοΰθε, στής βραδυνές αυτές 

ώρες, κατάπεσ’ ό άγέρας, ή σκόνη έχάθη καί κάποιο μα
καριό γήτεμα αντάμα μέ τ’ άπέραντα τής νύχτας καρδιο
χτύπια σκορπιέται στόν αιθέρα. . . .

Κάτω άπ’ τής δενδροστοιχίες καί μακρυά στά εξοχικά, 
ζευγάρια ταιριαστά άργολαλοΰν κάποιους παράδοξους σκο
πούς, ένφ απονήρευτο τ’ άγαπητό κορίτσι τραγουδεϊ, τούς 
ποιό γλυκούς, τούς ποιό τρανούς τοϋ έρωτα όρκους.

Γύρω άπ’ τά μαγεμμένα ρόδα,ίσκιοι άγέλαστοι δείχνουί 
οιυύς περιπατητάς τό μεγαλείο τής θειότητος, αγκαλιασμέ
νοι σκύβουν μπροστά στ’ αυριανά καί ρίχνοντας κάποιο 
σατανικό γέλοιο βλέποντας τήν αιώνια τοΰ κόσμου λήθη, 
χάνονται μέσ’ άπ’ τά ροδοκλώνια. . . . Υπέρτατη ή γλυ- 
κάδα τής δραματικής κιθάρας, σκορπάει μέ τούς ήχους της 
άιατριχίλες στής καρδιάς τά όλόβαθα, π’ άκούγοντας οί 
περιπατητές τήν υπέροχη αρμονία, παίρνουν κι’ αυτοί τό 
δρόμο τού Ρυθμοΰ ποΰ δέν τόνε ταράζουνε οί πόθοι καί 
μόνο κάπου-κάπου κάτι σάν αναστεναγμός ακοίμητος φεύγει 
άπό μΐά θολή ματιά.

Κι’ ή πόλις, μΐά μεγάλη οπτασία, κρύβει στής ώρες 
αυτές όλα τά μυστήρια κι’ όλους τούς γοητευτικούς τούς 
γεμισμένους μ’ αίσθημα έρωτας, ποΰ ή νύχτες ατέλειωτες 
τούς μεταρσιώνουν, σέρνοντας τους πρός μιά νέα ζωή όπου 
άθελα πειά γονατίζουν ευλαβητικά μπροστά στήν ύπερφυ- 
σικότητά της. . . !

Γαλήνια ή θάλασσα τής χινοπωριάτικης βραδυας,σέρνει 
τών δειλινών τούς στοχασμούς, πάνω άπ’ τό φλοίσβο της 
χαϊδευτικά, ένφ ή βαρκοΰλες φτερωτές γέρνουν άπ’ τούς 
καϋμούς π’ άργοκυλοΰν άπ’ τά χείλη τών έρωτευμένων. . . .

‘Ω σείς καϋμοί τοΰ "Ερωτα I . . .

Π. Φάληρο ΧΑΡΙΛ ΑΓΓΕΛΟΓΙΟΥΔυΣ

ΝΕΚΡΟΦΑΝΕΙΑ
Είναι γνωστή εις όλους μας ή κατάστασις, είς ήν περι

πίπτει ενίοτε ό άνθρωπος, εκλαμβανόμενος ώς τελείως νε
κρός, ώς επίσης πολλά·, είναι αϊ περιπτώσεις.' καθ’ ας άνε- 
χαλύφθησαν άνθρωποι ταφέντες ζωντανοί. Ή κατάστασις 
αϋ'τη. καθ’ ήν ό πάσχων παρουσιάζει όλα τά φαινόμενα τοϋ 
θανάτου, εις τρόπον ώστε ή ’Επιστήμη σπανιώτατα δύναται 
νά εξακρίβωση τήν ίίπαρξιν ίχνους ζωής, ωνομάσθη προσφυέ
στατα «Νεκροφάνεια». Πολλοί, εννοείται, επιστήμονες έπε- 
ϊόθησαν είς έπισταμένην μελέτην τοΰ φαινομένου τούτου, 
άλλα κανείς δέν ήουνήθη νά έξηγήση τοϋτο καί νά εξακρί
βωση τί συμβαίνει είς τόν ανθρώπινον οργανισμόν.

Ή κρατούσα, μέχρις άποδείξεως τοΰ εναντίου, θεωρία 
είναι οτι, ό ά'νθςωπος ζή ενίοτε επί πολλάς ήμέρας εσωτε- 
ρικώς, άφοΰ παύση πασα σχέσις αυτού πρός τόν έξω κόσμον, 
ότι δέ ή διακοπή τών εξωτερικών φαινομένων τής ζωής κα
ταντά έπισφαλέστατον γνώρισμα πρός έξακρίβωσιν, άν έπήλ- 
θεν ό θάνατος. Συνεπώς δέν δυναταί τις ν’ αποφανθή μετά 
βεβαιότητας, αν έπαυσεν ή ζωή, παρά μόνον όταν πει- 
σθή ότι, κατεπαυσαν τά φαινόμενα τής εσωτερικής ζωής 
όριστικώς.

Πρέπει νά δεχθώμεν λοιπόν, φς άλλως τε βεβαιοΰν καί 
όλοι οί παθόντες νεκροφάνειαν καί άναζήσαντες, ':τι πράγματι 
οί νεκροφανείς διατηρούν άκεραίαν τήν λειτουργίαν τής διά
νοιας, αισθάνονται, ακούουν καί έχουν πλήρη συνείοησιν τών 
περί αυτούς, αδυνατούν δέ μόνον νά κινηθούν ή οπωσδήποτε 
άλλως νά εκδηλώσουν τήν ϋπαρξιν τής ζωής.

»• «
Ό Μπιχάτ, φαντάζεται οτι κάποιο μποτιλιάρισμα τής 

ζωής, γίνεται, δυνάμενον να διαρκέση έπί πολύ, ότι δέ ή 
ζωή ύπό τό κράτος τής εκ τών εξωτερικών εντυπώσεων — 
σαβανώματος, συνοδείας, ενταφιασμού κλ.— συγκινήσεως 
καί φρίκης, έξωτερικεύεται καί πάλιν, άλλ’ άργά πλέον, 
καί οΰτω έκ τού τρόμου τής έν τω τάφω άναβιώσεως επέρ
χεται ό θάνατος, τήν φοράν ταύτην πραγματικός.

Κάτι τέτοιο, κατά βούλησιν μάλιστα, θά είναι καί ή γνω
στή ΰπνώτιοις εις ήν περιπίπτουν οί φακιραι τών Ινδιών, 
οιτινες περιπίπτουν εις είδος νεκροφάνειάς έπί τρεις καί έξ 
μήνας, μή παρέχοντες κανέν σημεΐον εξωτερικής ζωής καί 
εγειρόμενοι όπόταν αυτοί θέλουν.

Είς τάς Πυραμίδας τής Αίγυπτου κάποτε εύρέθησαν, κρυμ
μένοι άπό ολοκλήρων αιώνων, κόκκοι σίτου. Χάριν περιέργειας 
τούς έφύτευσαν εις τό ύπαιθρον, τούς έπότισαν καί μετά τι- 
νας ήμέρας έβλάστησαν σφριγηλότατοι στάχεις. Ή ζωή 
είχε κοιμηθή αιώνας!

Μήπως δέν υπάρχουν έντομα, τά όποια περιπίπτουν εις 
νεκροφάνειαν επί έτη ολόκληρα καί μένουν ζαρωμένα καί 
άναζοΰν ;

Άλλα καί ζώα, ποΰ έπάγωσαν άπό τό ψύχος καί έμει
ναν νεκρά σχεδόν πολλάς ήμέρας, άνέζησαν θερμανθέντα-

Πιθανώς λοιπόν τοιοΰτον τι, τείνει νά πιστεύση ό σο®ός 
ότι, συμβαίνει καί εις τόν άνθρωπον.

• ·
"Απειρα είναι τά σημειωθέντα κρούσματα νεκροφάνειάς 

καί πρό πολλοΰ εις όλα τά κράτη έλήφθησαν μέτρα ειδικά 
πρός διάσωσιν τών οΰτω προώρως ένταφιαζομένων. Ή Γιλ 
λική Γερουσία άπησχολήθη εις ολόκληρον συνεδρίασίν της 
άπό του 1866 μέ τό ζήτημα αύτό. Είς τήν συζήτησιν αυτήν 
έλαβε μέρος καί ό καρδινάλιος Ντοννέτ, άπαριθμήσας τέσ- 
σαρα θύματα, εις τήν εκταφήν τών όποιων είχε παραστή. 
’Ανέφερε μάλιστα δτι, κατά τό 1872 νεαρός άβά'ς, ένω έκή- 
ρυττεν άπό τοϋ άμβωνος, έμεινεν άπόπληκτος, σαβανωθείς 
δέ ένω ήκουε τά γύρω του τελούμενα, έναπετέθη είς τήν 
εκκλησίαν καί ήκουσεν ολόκληρον τήν νεκρώσιμον ακολουθίαν, 
ότε παρά τό χείλος τοΰ τάφου άνηγέρθη εν μέσω γενικοΰ 
τρόμου καί φρίκης τών παρισταμένων. Καί ό νεκραναστάς 
έν έ'τει 1872 άββας, ήτο αυτός ούτο; ό καρδινάλλιο·· 
Ντοννέτ.

’Εκτός τής μαρτυρίας ταύτης τοΰ παθόντος καί άπό τά 
νοσοκομεία δυνάμεθα νά άρυσθώμεν απειρίαν περιπτώσεων
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νεκροφάνειάς, βεβαιουμένων καί ύπό επιστημόνων. Οΰτω πι
στοποιείται ότι, εύρέθησαν νεκροί μετακινηθέντες έν τω φε- 
ρέτρω των καί άλλοι σχίσαντες τά σάβχνά των. Άλλοι πάλιν 
εύρέθησαν μακράν τοΰ φερέτρου των, ίκπνεύσαντες είς τάς 
βαθμίδας τής υπογείου κρύπτης, εύρέθησαν δέ καί νεκραί έγ
κυο; γεννήσασαι εντός τοΰ τάφου.

Ό Μπρουχέρ εις σύγγραμμά τι περί συμπτωμάτων τοϋ 
θανάτου, άναφέρει 180 περιστατικά νεκροφάνειάς, έξ ών 50 
περιπτώσεις ταφέντων ζωντανών, άλλας τοσας αναβιωσάν- 
των έν τω φερέτρω, 75 έγερθέντων πρό τής εκφοράς η έπί 
τής νεκροφόρου. 4 δέ άναζησάντων ενώ ανετέμνοντο εν τώ 
άμφιθεάτρω τοϋ Πανεπιστήμιου.

*• ·
Τό φαινόμενον αύτό είναι άρχαιότατον. Ό Πλίνιος άνα- 

φέρει πολλάς περιπτώσεις άναζησάντων κατά τήν τελετήν 
τής κηδείας, μεταξύ δ’ άλλων διηγείται καί πώς ό ύπατεύ- 
σας Άκίλιος Άβίολος, έκληφθείς ώς νεκρός καί αποτεθείς 
έπί τής πυράς, άνηγέοθη καί ήςξατο κραυγάζων, επειδή δέ 
δέν έπρόφθασαν νά σβύσουν τό πΰρ, εύρεν οίκρότατον θάνα
τον. ’Επίσης έπάνω εις τήν πυράν άνέζησε καί ό πραίτωρ 
Λούκιος Λαμίας, καείς καί αυτός ώς έκ τής μή έγκαιρου κα- 
τασβέσεως τοϋ πυρός. 'Ωσαύτως άνέζησε και ό Κέλιος Τιβε- 
ρόν, τόν όποιον κατόρθωσαν οί ύπηρέται του νά άπο-ύρουν έκ 
τής πυράς ζώντα.

Φρικώδες είναι τό περιστατικόν τοϋ αύτοκράτορος Ζήνωνος 
τοΰ Ίσαύρου. .'στις έπαθεν αναισθησίαν άπό μέθην καί έκλη- 
οθείς ώς νεκρός έκηδεύθη καί ένεταφιάσθη. "Εξαφνα λοιπόν 
τήν νύκτα οί φύλακες άκούουν άπό τόν αΰτοκρατορικόν τάφον 
γοεράς κραυγάς καί τρέπονται είς φυγήν. Καί τήν έπομένην 
εύρον τον αύτοκράτορα αιμοσταγή, τάς δέ σάρκας του σπα- 
ραγμένας μέ τά δόντια άπό τήν άπελπισίαν.

Ό άββας Πρεβό. ό συγγραφεύς τής Μανόν Λεσκώ, διερ- 
γόμενος τό δάσος Σαντιγύ καλοκαίρι, επαθε απο αποπλη
ξίαν. εύρεθείς δέ τήν έπομένην άπνους, έθεωρήθη νεκρός. 
Άφοΰ μάλιστα παρήλθεν ή έκ τοϋ νόμου, προθεσμία χωρίς 
νά συνέλθη, παρέδωκαν τόν νεκρόν του εις κάποιον ιατρόν 
διά νεκροψίαν. Μόλις όμως τό χειρουργικόν μαχαίρι έσχισε 
τήν κοιλίαν τοΰ νεκρού, κρουνός αίματος ανεπήδησεν καί ό 
άββας έχβαλών γοεράς κραυγάς, έτινάχθη όρθιος, διά νά άπο- 
θάνη μετ’ ολίγον έκ του τραύματος.

Είναι περίεργον καί τό περιστατικών τοΰ έκ τών εύγενών 
τοΰ Καρόλου IB' Φραγκίσκου Κεβΐλη, όσης αγράμματος ών, 
είχε σφραγίδα,μέ τήν έπιγραφήν tTptf. άποθανων, τρις εντα- 
φιασθείς καί τρις «γερθείς θεία χάριτι έκ νεκρών». Πράγματι 
δέ αυτός είχε γεννηθή εντός τοΰ τάφου, τής μητρός του 
άποθανούσης μικρόν πρό τοΰ τοκετού, αυτός δέ εξήχθη μετά 
τρείς ήμέρας έκ τοΰ τάφου. Μετά τριάκοντα έτη, εις τήν 
πολιορκίαν τής Ρουέν, τραυματίζεται, θάπτεται μετά σωρού 
άλλων νεκρών, καί μένει ύπό τήν γήν ολόκληρον ήμέραν, ότε 
τόν έξέθαψεν ό υπηρέτης του. Μετ’ ολίγον πάλιν εις άλλην 
μάχην, έξελήφθη ώς νεκρός καί, γυμνωθείς ύπό νεκροκλεπτών, 
έτάίη ύπό τών οικείων του καί άνέζησε.

Ένα οργανον άνεκαλύφθη πρό τίνος, τό δυναμοσκόπιον τοΰ 
δόκτορος Κολόνι, τό όποιον τοποθετουμενον επ', τοΰ στήθους 
τοΰ νεκροφανούς, επιτρέπει είς τόν νεκροσκόπον νά αχούση 
ύπόκωφον ζωικόν ψίθυρον, έάν ύπολανθάνη ίχνος ζωής- Είναι 
ωσαύτως έν /ρήσε: καί ηλεκτρική τις συσκευή, δι’ ής έξα- 
κριβοΰται ή τυχόν λανθάνουσα ζωή.

ΠΡΟΤΥΠΟΝ Ο Δ Ο Ν Τ Ο I A Τ Ρ Ε I Ο Ν

Κ. ΔΤΧΜΙ^ΝΟΥ’
ΙΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝ. ΠΑΝΈΙΙΙΣΤΙΙΜΙΟΥ. ΔΙΙΙΛ. ΤΗΣ 

ΣΧΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡ1ΣΙΩΝ, ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΩΝ 
ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΔΟΝΤΩΝ

9-12 καί 3-6 κα&Ίκάστην πλην τή; Κυριακής καί Πέμπτη: μ.μ.

ΑΘΙΙΝΑΙ. Οδός Κοιεζώτου 6λ

3



ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Ο ΔΕΣΜΟΣ.

—Άφισέ με ήσυχη. Δέν πάω πουθενά, τής άπήν
τησε, ένώ τό πόδι της έκτυποΰσε μέ θυμό τό 
παχύ περσικό χάλι καί τά μάτια της είχαν βουρκώσει 
άπό απελπισία. Ή πόρτα έκλεισε καί σέ λίγο άνοιξε 
πάλι, γιά νά μπή ή μαμά της.

—Άκόμη; Βάλε τό καπέλο σου... Μά τί έχεις; 
Τά μάτια σου εϊναι κόκκινα.... Ή Αιλή έντροπιά- 
σθηκε σάν νά άνεκάλυψε ή μαμιί της κάποια ενδόμυχη 
σκέψι της ποϋ δέν ϊ']θελε νά τήν ξέρη κανείς.

— ’Έλα λοιπόν....
— Έρχομαι...,
Μέ τά μάτια κατεβασμένα καί δαγκώνοντας τά χεί

λη της γιά νά κοκκινίσουν, έπήγαινε στό δρόμο ένώ 
τ’ αυτιά της έβουϊζαν. Ένόμιζε πώς όλος ό κόσμος 
έκυττοϋσε τό σκασμένο της χείλι!

Β'. II ΠΡΩΤΗ ΑΓΑΠΗ

Ή κόρη της κ. Δαρένη, ένα κορίτσι 18 χρόνων, 
απάνω στό φόρτε τής αγνής προκλητικής έμορφειάς, 
ποΰ δταν τήν στολίζουν, ή προίκα καί ή μόρφωσις, 
δημιουργεί έναν άπέραντον κύκλον μνηστήρων,τόσον 
άπό νεαρούς λεοντιδεΐς οσο καί άπό σαραντάρηδες 
χρυσοκανθάρους ποϋτό έμπόριον τούς έκράτησε γκαρ
σόνια ώς αύτή τήν ηλικία, κύκλο ποϋ άκατάπαυστα 
καίει λιβάνι θαυμασμού, στά έμορφα νειάτα καϊ γε
μίζει εγωισμό τήν ψυχή τής κόρης, έξετέλέι μέ μεγάλη 
ικανότητα τό «All clair de lune» τοϋ Μπετόβεν. 
Όλοι οί προσκεκλημένοι παρακολουθούσαν μέ προ
σοχή αύτήν τήν σύνθεσιν τοϋ μεγάλου μουσουργού.

Ό πόνος, ή τρικυμία τής ψυχής, τό ί<λάμα, ή κου
ρασμένη απελπισία, δλα αύτά εξεχύνοντο σ’ έναν στρό- 
βηλον ήχων ποΰ έβγαιναν άπό τό άψυχο όργανο.Τά 
άσπρα κοκαλάκια τοϋ πιάνου σάν αγνά αισθήματα, 
χτυπούσαν τής ευαίσθητες χορδές, ή όποιες απέδι
δαν δλο τό μεγαλείο τοΰ πόνου τοϋ μεγάλου συνθέ
του πού δεν κατώρθωσε δταν ζοΰσε νά προκαλέση τήν 
άγάπη όσο κι’ άν αγάπησε. Ή Λιλή, σάν άφηρημένη 
παρακολουθούσε τήν έκτέλεσι μέ τό κεφάλι ακουμπι
σμένο στό χεράκι της, ένώ τό βλέμμα της έκύτταζε τά 
σχέδια τοΰ ποικιλόχρωμου χαλιοΰ ποΰ απλωνότανε στά 
πόδια της.

Κάθε ήχος, χτυπούσε βαθειά στήν ψυχή της καϊ 
σιγά σιγά τής ετοίμαζε τήν καρδιά, νά δεχθή τό αί
σθημα- τής άγάπης, σάν κάτι ποϋ περίμενε.

Μέσα στό σύννεφο τών ήχων,έβλεπε τήν μορφή τοΰ 
νέου πού τήν κυττοϋσε στό Ζάππειο τό πρωί. Ένό- 
μιζε πώς ή μουσική τοΰ Μπετόβεν εξέφραζε τό μυ
στήριο τής ματιάς του. Σιγά σιγά, τό μεγάλο «Γιατί 
μέ κύτταζε έτσι» ποΰ άπασχολοΰσε τό μυαλό της άπό 
τό πρωί, άρχισε νά διαλύεται σάν ομίχλη, πίσω άπό 
τήν όποιαν διέκρινε τήν έντύπωσι ποϋ τής έκανε ή 
μουσική τού μεγάλου συνθέτου.
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Ή Αιλή. ή μικρούλα Λιλή άρχισε νά αισθάνεται 
τή μουσική. Αύτό εϊναι τό γλυκύτερο ξύπνημα τής 
καρδιάς άπό τη νάρκη τής αγνής αναισθησίας. Καϊ ή 
καρδιά μεταβάλλεται πλέον σέ άδεια φωληα ποΰ ζητ- 
τάει τήν άγάπη, γιατί τής χρειάζεται, γιατί τήν θέλει, 
γιατί άρχισε ήδη νά άγαπά.

Τό τέλος τής έκτελέσεως ύπεδέχθησαν ακράτητα 
χειροκροτήματα. Συγχαρητήρια άπειρα τήν περιεκύ- 
κλωσαν, ένώ δέν έπρόφτανε νά δίνη τό χέρι της 
ποΰ δλοι ζηττούσαν νά τής σφίξουν.

Μετ’ όλίγον ή κυρία Δαρένη έφερε ένα μικρό ταμ
πλώ ποΰ τής έχάρισε πρό δύο ημερών δ σύζυγός της 
καί τό όποιον δέν είχε άκόμη καδράρει. Ήταν ένα 
κομμάτι τής ’Αττικής φύσεως, μέ μιά υπέροχη άπο- 
δοσι. Απλό στό σχέδιο άλλά μέ δλο τόν πλούτον τών 
απαλών χρωμάτων ποϋ χαρακτηρίζουν τό αττικόν πεϊ- 
ζάζ, έδειχνε τήν ικανότητα τοϋ ζωγράφου. Ένας 
απέραντος αγρός. Δεξιά ένα πεύκο, στό βάθος λίγες 
έληές, στό φόντο έκλειναν τόν ορίζοντα ή απαλές κορ
φές τοϋ 'Υμηττού καϊ ουρανός πολύς. Γεμάτο άέρα 
φώς κΓ έμορφιά, ήταν ένα μικρό αριστούργημα.

Όλοι περίεργοι προσπαθούσαν νά διακρίνουν τήν 
δυσανάγνωστου υπογραφήν τού ζωγράφου, άλλά μα- 
ταίως. ’Άγνωστο όνομα κακογραμμένο, κανείς τους 
δέν μπορούσε νά τό διαβάση.

— Τίνος είναι ; Έρώτησε μία κυρία μέ τά φασαμέν 
στό χέρι.

—Ά, είνε ένός νέου, άγνώστου άκόμη,μέ μεγάλο 
ταλάν δμως.Εϊνε τό Πέτρου Δεσάλη. εϊπε ήκ. Δαρένη.

—Γνωστό όνομα,άπήντησε ή μαμά τής Λιλής.
— Αλήθεια, γνωστό όνομα, προσέθεσαν πολλοί.
—Γνωστό όνομα, άλλά όχι γιά όνομα ζωγράφου- 

είπε μιά άλλη κυρία. ’Άν ενθυμούμαι καλά, μού 
φαίνεται πώς μ’ αύτό τό όνομα,ήξερα έναν καθηγη
τή τού Πανεπιστημίου, πού πέθανε πρό πολλών ετών.

—Γυιός του εϊνε, προσέθεσε ή κ. Δαρένη.
— Αλήθεια; Καί δλοι πιό περίεργοι τώρα τό πε- 

ριεργάζοντο.
—Θαυμάσιο έργο.
—Μεγάλο ταλέντο.
—Έχει μεγάλο μέλλον αύτός ό νέος. Καί ό καθ’ 

ένας, εϋρισκε κι*  έναν καλόν λόγο, μιά κολακεία γιά 
τό νεαρό καλλιτέχνη]. "Ισως Ιπειδή ήταν γυιός καθη- 
γητοϋ τοΰ Πανεπιστημίου.

— Νά, αύτός εϊναι. Εϊπε η κ. Δαρένη δείχνοντας 
μιά καλλιτεχνική φωτογραφία.

(’Ακολουθεί)

ΚΟΛΩΝΙΑ ΑΡΙΣΤΗ
ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΡΓΑΔΟΥΡΗ

ΟΔΟΣ ΕΔΟΥΑΡΔΟΥ ΛΟ ΑΡ 7.

Ή παρουσία εκείνης, τήν όποιαν είχε χωρίση άπό οκτα
ετίας. ιδού τό σκοτεινόν σημεϊον τοΰ αποχαιρετισμοί. Αυτό 
τόν κατέβαλε. Τήν εϊδησιν ποΰ είχε μάθη ό κ. Άγκουράν, 
οτι ό υιός του Λουδοβίκο; θά περνούσε από τό Άμιέν, διά 
νά μεταδή εις τήν γραμμήν, τήν είχε μάθη συγχρόνως καί 
ή μητέρα του. Ό Λουδοβίκος είς τήν κοινήν του άγάπην 
πρό; τόν πατέρα του καί τήν μητέρα του, ήθέλησε νά τους 
κάμη νά συναντηθούν.

Καί νά ό Λουδοβίκος ήρχετο. Το στρατιωτικό κοστούμι ποΰ 
έφοροΰσε τόν έκαμε ώραϊον καί υψηλόν. II Μαρία-Λουίζα, 
συγκεκινημένη καί ύπερήφανος, διότι έβλεπε δτι μέσα είς τά 
μάτια τοΰ παιδιού της έφαίνετο ή νίκη, τόν ένηγκαλίσθη πα
ράφορα. Ό κ· Άγκουράν άφήκε τήν μητέρα τοΰ παιδιού 
του νά προηγηθή είς τήν τρυφερότητα αύτήν. Άντήλλαξαν 
ύστερα ενα τυπικόν χαιρετισμόν. Άπό τόν καιρόν ποϋ είχαν 
διαζευχθή δέν είχαν ιδωθή καί άφ’ δτου είχαν βάλη τόν 
Λουδοβίκον ώς εσωτερικόν εις τό κολλέζ.

— Ήμπορώ, είπεν ό Λουδοβίκος, σήμερα νά γευματίσω 
μαζί σας ....

Ή μητέρα έπήρε ήδη τόν βραχίονα του παιδιού της.
— Πατέρα, τοΰ είπε, αναχωρώ α-ϊριον διά τό μέτωπον 

καί θέλω νά εϊσθε μαζί μου σήμερα.
Ό κ. Άγκουράν ήναγκάσθη νά ύποκύψη είς τήν περί- 

στασιν. Καί ήρχισε νά περιπατή μαζί τους άπό τό άλλο μέ
ρος, ούτως ώστε ό Λουδοβίκο; εΰρίσκετο είς τήν μέσην. Ή 
πρώτη κακή έντύπωσις, τήν όποιαν είχαν ό πατέρας καί ή 
μητέρα τοΰ Λουδοβίκου, ήρχισε τώρα νά ύποχωρή. Συνεκέν- 
τρωναν καί οί δύο δλην τους τήν αγάπη τώρα πρός τό παιδί 
του:, τό όποιον αύριον θά αναχωρούσε διά τήν πρώτην γραμ
μήν του πυρός.

Είς τόν περίπατον, εί; τό έστιατόριον, εις τό ξενοδοχείου 
ό Λουδοβίκος κατώρθωσεν επανειλημμένοι; νά τού; φέρη εϊς 
συνομιλίαν.Καί εφ’ δσον επερνοΰσεν ή ώρα, επί τοσοϋτον καί 
οί δύο έλησμονοΰσαν τόν έαυτόν του; καί συνεκέντρωναν δλην 
τήν προσοχήν του; εις τό παιδί του;. ’Αλλ’ επΛησίαζεν ήδη 
ή ώρα τής άναχωρήσεως τοΰ Λουδοβίκου καί οί γονείς του 
κατελαμβάνοντο άπό μελαγχολίαν. Οί λόγοι των έγιναν αραι
ότεροι καί έβλεπαν τά ωρολόγιά των συχνότερα.

— Μιά παράκλησ:- είπε μίαν στιγμήν ό Λουδοβίκος. Διά 
νά μαθαίνετε ειδήσεις μου, είναι ανάγκη νά γράφω χωριστά 
εί; τόν καθένα άπό σάς. Πρέπει λοιπόν νά γράφω δύο επι
στολές, άντί μιας. Άλλά μέσα εϊς τά χαρακώματα, ούτε 
καιρόν έχει κανείς, ούτε τά μέσα, διά νά ασχολήται εις τήν 
αλληλογραφίαν. Δέν θά ημπορούσατε νά δίδη ό ένα; εί; τόν 
άλλον τήν επιστολήν μου : ΚΓ έτσι θά γράφω πότε εί; τόν 
ενα, πότε εις τόν άλλον καί θά τήν διαβάζετε καί οί δύο. 
Μπαμπάκα θά στέλνης τά γράμματά μου νά τά διαβάζη ή 
μαμά. Καί σύ μαμά τό ίδιο.

Ή μητέρα έκύτταξε τόν Άγκουράν. Αύτό; έγύρισε τά 
μάτια του. Έσκέφθη τό διαζύγιον καί έκίνησε τήν κεφαλήν 
του άρνητικώς.

— Μιά κάρτ-ποστάλ, είπεν ή μητέρα του, μόνο, μιά κάρτ- 
ποστάλ θέλω... Μιά γραμμή, μιά λέξι νά μοΰ γράφης πώ; 
είσαι. ΚΓ έτσι δέν θά έχη; νά γράφη; γράμματα.

Ό Λουδοβίκο; έφαίνετο τώρα καταλυπημένος. Ό κ. Άγ
κουράν είπεν.

— Εινε ώρα...
Καί μετέβησαν ε’ι; τόν σταθμόν σιωπηλοί.
— Μοΰ οαίνεται, είπεν ό Λουδοβίκος, σήμερα, σαν τήν 

ήμέρα άκριβώς, ποΰ μέ συνωδεύσατε διά νά μέ βάλετε εί; 
τό κολλέζ.

Διά να άποφύγη τά; αναμνήσεις εκείνα; ό κ. Άγκουράν, 
ώμίλησε περί τοΰ πολέμου. Ευρε λόγους γενναίους νά είπή 
εϊς τό παιδί του, ποΰ έφευγε γιά τή μάχη. Τοΰ συνέστη- 
σεν δμως νά, προσεχή καί νά μή εκτίθεται εις κινδύνους 
χωρίς λόγο Επί τέλους έφθασεν ή στιγμή τοΰ αποχαιρε
τισμού. Ό κ.Άγκουράν ήθέλησε τήν στιγμήν αύτήν νά προξε- 
νήση κάποιαν χαράν εις το παιδί του καί νά κάμη γι’ αύτό 
μίαν θυσίαν. Καί είπε :

ΔΙΗΓΗΜΑ

— Άν ή μαμά σου συγκατατίθεται νά σέ άπαλλάξη άπο 
διπλόν κόπον....

— Νά άνταλλάσουμε τάς έπιστολάς σου" συνεπλήρωσεν ή 
μητέρα. Ναί, θέλω..·

Ό Λουδοβίκος έβάνη ευχαριστημένο; από την συμφωνίαν 
αύτήν. Τοΰ; έφίλησε καί τού; δύο καί έπήδησε στο βαγόνι. 
Αύτοί έμειναν μιά στιγμή ακίνητοι μέσα εϊς τό σκοτάδι 
καί το πλήθος,

— Έχετε, ήρώτησεν ό Άγκουράν τήν διεύθυνσί μου γιά 
νά μοΰ στέλνετε τά γράμματα τοΰ Λουδοβίκου :

— Τήν έχω... Τήν δική μου ;
— Κ’ έγώ τήν έχω" εϊπεν ό κ. Άγκουράν.

♦ ·
Είς τό Παρίσι τήν πρώτην επιστολήν τοΰ Λουδοβίκου πρός 

τήν μητέρα του, τήν έφερεν ό υπηρέτη; της εις τον κ. Άγ
κουράν. Καί τήν επιστολήν, πού ελαβε μετά δύο ήμέρας ό 
πατέρας του, τήν έστειλ.εν είς τήν μητέρα του.

Ό Λουδοβίκο; εΰρίσκετο εί: τό μέτωπον. Ό ασθενή; δε- 
σαός, ό δποΐοςήρχισε νά άναφαίνεται άπό τήν κοινήν άγάπην 
πρός τό παιδί των, τούς έκαμε νά αίσθάνωνται τήν ιδίαν α
γωνίαν, δταν δέν ύπήρχον ειδήσεις του. Ή μητέρα δέν ήρ- 
κεϊτο πλέον εΐ; τά τηλεγραφήματα ποΰ έόημοσίευαν αί εφη
μερίδες. "Ήθελε νά ξεύρη περισσότερα; λεπτομέρειας διά 
τόν πόλεμον. Καί έσκέπτετο δτι ένας άνθρωπο; σαν τόν Άγ
κουράν, ό όποιο; ήτο άνακατωμένο; μέ τούς πολιτικούς κύ
κλους. κάτι θά ήξευρε περισσότερο.

Καί τοΰ έγραψε μίαν επιστολήν, ζητούσα πληροφορίας. 
Κατόπιν, ύστερα άπό όλίγα; ήμέρας, ό κ. Άγκουράν, συγ- 
κεκινημένο; άπό τό μητρικόν ενδιαφέρον, την εδέχθη νά πα- 
ρουσιασθή εϊς αύτόν καί νά τοΰ ζητήση προφορικώς λεπτο
μέρεια; διά τόν πόλεμον. Ένόησαν τότε καί οί δύο δτι ή 
συμφωνία των, εφήμερος σχεδόν, εϊχεν άποκτήση κάποιαν 
δύναμιν.

Αί εβδομάδες έπερνοΰσαν δι’ αύτούς μέ άμοιβαίαν χαράν 
καί λύπην. Συγκεντρωμένοι καί οί δύο εις τήν άνάμνησιν 
τοΰ παιδιού των, δέν έχώριζαν πλέον τάς σκέψεις των. Καί 
ή θέλησις τοΰ Λουδοβίκου έξ άλλου επηρέαζε πολύ. Ό Λου
δοβίκο; έγραφεν εί; τά; έπιστολάς του : «Θά πής εις τήν 
μαμά...» «’Ερώτησε τόν πατέρα...»* »

Έτσι δ κ. Άγκουράν ανανέωσε τήν έπίσκεψίν του είς 
τό σπίτι τής .Μαρίας—Λουΐζας. Τώρα πλέον έφερνε μόνος 
του τήν επιστολήν,ποΰ έλάμβανε κάθε τόσον άπό τό παιδί του.

— Τρέμω, έλεγεν ή μητέρα, δτ»ν έρχεσθε. Άλλά τρέμω 
περισσότερον, δταν άργήτε νά έλθετε·.· Μοιάζει όλίγον μέ 
■Λν καιρόν, ποΰ ήτο ό Λουδοβίκο; άρρωστος καί έπεριμέναμε 
τό γιατρό. Τό ένθυμείσθε ;

Ο κ. Άγκουράν τό ενθυμείτο. Αί αναμνήσεις ηρχισαν 
νά παίζουν σπουδαίον ρόλον. Τά πρώτα βήματα του Λουδο
βίκου, τά πρώτα παιγνίδια του, τά πρώτα του λόγια. Καί 
έπειτα ή άγάπη, πού είχαν προτού νά χωρισθούν.

Μία τυπική διαφωνία τούς έχώριζεν άκόμη, άλλά κρυφά 
καί οί δύο ήσθάνοντο -χαράν, δταν εύρίσκοντο μόνοι των. ’Ε
πιθυμούσαν καί οί δύο νά είνε σάν άλλοτε ή καρδιές τους. 
Καί ενα αίσθημα τού; συγκινοΰσε και προσήγγιζε τόν ενα 
πρός τόν άλλον ήμέραν μέ τήν ήαέραν. Ενα; θαυμασμός, 
μία υπερηφάνεια γιά τήν γενναιότητα τοΰ Λουδοβίκου έχανε

ΜΕΓΑ ΖΥΘΟΠίΙΛΕΙΟΝ Η„ΗΒΗ“
Διιώ&υνσις : Ν. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΤό άριστοκρατικώτερον και κα&αρότατον ‘Αθηναϊκόν Κέντρον
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ΜΠΟΥΝΤΟΥΑΡκαϊ τούς 5ύο νά αναγνωρίζουν οτι ησαν ύπερήφανοι δια τό 
παιδί του;.

Ό χ. Άγκουράν ενα πρωί έτρεξε θριαμβευτικά είς τό 
σπίτι της μητέρας τοΰ παιδιού του.

— Το όνομά του άνεγράφη εϊς τήν ήμερησιαν διαταγήν· 
της ειπεν.

Ή μητέρα εχλαψε άπό τή χαρά της. Ό κ. Άγκουράν 
μετά τήν άνάγνωσιν της επιστολής τή; είπε.

— Θά εϋ'ρω τής εφημερίδες, ποΰ τό γράφουν. Θά δήτε... 
Είνε υπέροχο...

Έδιάβα σαν τήν επιστολήν αύτήν. ποΰ ανέρερε τούς ηρω
ισμούς τοΰ παιδιού των έπανειλημμένως. II ώρα του προ
γεύματος είχε περάση. Η μητέρα δειλά παρεκάλεσε.

— Έάν έμένατε.... Θά είχαμε τόσα πράγματα νά πούμε 
γιά τό παιδί μας....

Ό κ. Άγκουράν έδέχθη. "Οταν έκάθησαν εί; τό τρα
πέζι, άπό τόν νοΰν τοΰ κ. Άγκουράντ έπέρασαν όλες ή ευχά
ριστες ώρες, ποΰ έπέρασε μέ τήν γυναίκα του. Την ήρώτησε:

— Τό ξέρει ότι έρχομαι έδώ ;
— Ναί, τού τό έγραψα.
— Έκάματε καλά. Πρέπει νά είνε ευχαριστημένος. Έάν 

•ήμποροΰσε νά μας έβλεπε έτσι σήμερα--· Έχουν καί αυτοί 
ποϋ εινε στό μέτωπον ανάγκην νά είνε ευχαριστημένοι.

'Ρπηκολούθησε σιωπή. Δυό τρεΐ; ®ορές, ποΰ ό κ. Άγ*ου-  
ράν έκαμε κίνησιν νά φύγη, τής είπε.

— Ό καύμένο; ό Λουδοβίκος θά ήτο τόσο ευτυχής άν.,:
— Άν ;.... ήρώτησεν ή μητέρα·
Καί οί δύο ένοοΰντο. Άλλά κανείς δέν έτΛμοΰσε νά εκ- 

Φράση τάς σκέψεις καί τούς πόθους του- Ό κ. Άγκουράν 
έπανέλαβε.'

— Έάν τοΰ έγραφα...
— Νά τοΰ γράψετε τί ;
— Σταθήτε' είπε ζωηρώς ό χ. Άγκουράν. Θά γράψω 

τώρα τήν επιστολήν.,. Και θά μοΰ πήτε, άν θέλετε νά την 
στείλω,

Έκάθησε στό γραφείο.Μετ’όλίγον έσταμάτησε τό γράψιμο.
— Δέν τολμώ νά προχωρήσω, χωρίς νά γνωρίζω...θελετε 

να τήν διαβάσετε ;
II Μαρία έσκυψε καί έδιάβασε.

«Αγαπητό μου παιδί, μας κάνεις έμενα και τήν μητέρα 
σου πιό ευτυχισμένους καί πιό ύπερηφάνους. Ή γενναιότης 
σου κατώρθωσεν, ώστε νά μας προσεγγίζω κάθε ημέρα πε
ρισσότερο....»

— Τήν πένα' παρεκάλεσε συγκεκινημένη ή Μαρία-
Καί συνεπλήρωσε τήν φράσιν «καί θά μας ένώσης διά νά 

Μ χωρίση τίποτε πλέον».
— Δέν είνε έτσι Πέτρο; τόν ήρώτησε.
Δέν είπαν "πλέον τίποτε. Ό κ. Άγκουράν άνοιξε τήν 

αγκαλιά του καί έπεσε κλαίουσα ή γυναίκα του.

(Έκ τοΰ Γαλλικού)

~es*-

ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑ
Παντού τά άγρια σύννεφα σκορπίσανε ιιαυρίλα 
κι’ άνάρηα-άνιρηα άκούγονται τοϋ ουρανού οί βόγγοι, 
σάν Ι-αβωμένου λιονταριού πού οί τελευταίοι βόγγοι 
μέσα στήν άγρια ερημιά σκορπούν Ανατριχίλα...

* * *

Φυσά βορριάς αγριωπός καί ή βροχή- σταλάζει, 
σπαν’ άγρια τά κύματα στους βράχους μανιασμένα, 
σκίζουν τά αστραπόβροντα τόν ουρανό, ποϋ μοιάζει 
μέσα στήν τόση σκοτεινιά, σαν κόλιισ’ ώϊμίνα !

• * ♦

Καί μέσ’ σ’τήν τόση καταχνιά πού σκέπασε τήν πλάση 
καί τών στοιχειών τό βογγητό π’ αφήνουν μανιασμένα, 
βαρυΟυμεΐ μου ή ψυχή καί μέσα μου γροικώ, 
σαν νά ξυπνούνε όνειρα κρυφών ελπίδων θρέμμα 
καί συλλογιέμαι σένανε πού τόσο σ’ αγαπά) !...

ΛΛΦΡΕΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Περισσότερον άπό κάδε μόδα καί τουαλέττα, πρέπει νά 
ιρροντίζωμεν διά τήν επιδερμίδα μας, ή όποια, όταν τήν 
περιποιούμενα, είναι τό καλύτερον στόλισμά μας. Πρώτα- 
πρώτα πρέπει νά πλυνώμεθα μέ νερό χλιαρό κάδε πρωί καί 
τό βράδυ πριν πλαγιάσωμε. Μετά τό βραδυνό πλύσιμο ό ■ 
λείφομεν τό πρόσωπον μέ τήν έξης σκευασίαν : 

Clyccrale d’ amidon 30,0 gr.
Τό πρωί, ένοεϊται. πλύσιμο μέ χλιαρό νερό πάλιν καί 

έτσι δά στρώση ή έπιδερμίς. αφού δέ έξαλειφθί| κάδε ση
μάδι τοϋ προσώπου, μεταχειριζόμεδα τήν έξης αλοιφήν :

6ο.ο gr. 
60,0 gr.

3-° gr-

Eau de Roses 
Fleurs d’ Oson 
Teinture de Benjoin 

Πάντοτε πρό τής κατακλίσεως.
*

Τό μεγάλο τόίνορο, ή βλεφαρίς δηλαδή, νοστιμίζει πολύ 
πολύ τό γυναικείο προσωπάκι. Χάνει πολύ τό μάτι χωρίς 
μεγάλο τσίνορο. Δέν υπάρχει δ’ ευκολότερο πράγμα δια νά 
κάμετε μεγάλα τσίνορα : Αλείφετε δυό φαρές τήν ημέρα 
τής ρίζες τών τριχών μέ βαζελίνην.

sS
Θέλετε νά παχύνετε : Προσέξατε διότι χρειάζεται μέθο

δος. Όχι : Πολύ φαγητόν κλπ.
Πρώτα πρώτα νά προτιμάτε λιπαρός τροφάς. Βούτυρα, 

κρέας χοιρινόν, λίπη, αμυλώδη, πάστες, μακαρόνια, κου
κιά, φακές, μπιζέλια, αρακά, ρεβίδια, ρύζι, φασόλια, κά
στανα, πατάτες, κρασί, μπϋρα καί νερό.

Αύτά διά τήν τροφήν. Άλλά καί φάρμακον διά τόν πολ
λαπλασιασμόν τών ερυθρών αιμοσφαιρίων. ’Ιδού :

Arrh6nal 1 gr
Plioshate de soude 20 >
Vanadat de soude 25
Sirop de Strychnine 200 »
S. d’ecorce d’oranges aincres q.s. '/a Litre

Μιά κιΛταλιά τής σούπας μέ τό κρασί είς τά γεύματά σας 
έπί πέντε ήμέρας. θά διακόπτετε δέκα ήμέρας καί da crpo. 
Θά ξαναρχίζετε άλλας πέντε ήμέρας.

Η ΙΑΤΡΟΣ ΣΑΣ

ΑΠΟ ΤΑ ΑΘΑΝΑΤΑ ΤΟΥ ΝΙΤΣΕ
Ξεύρω τί μίση καί τί φθόνους κρύβει ή καρδιά σας. 

Δέν εϊσθε άρκετά μεγά .οι, όίστε νά μή γνωρίζετε άπό 
μίσος καί φθόνον. Νά εϊσθε τού/.άχιστον τόσον μεγά
λοι, ώστε νά μήν τρέπεσθε διότι μισητέ καί φθονείτε.

Δύο πράγματα θέλει δ άνδρας : Κινδύνους καί παι
γνίδια. Γι’ αυτό θέλει τήν γυναίκα γιατί εϊναι τό 
πιό επικίνδυνο παιγνίδι.

4*
Κάθε λαός λαλεϊ ιδικήν του γλώσσαν, τοϋ ’Αγα

θού ή τοΰ Κακού. 'Ο γείτων δέν τήν εννοεί. Τήν 
γλώσσαν του τήν έπενόησε εις τά ήθη του κάθε λαός 
καί τά δίκαιά του.

XΑΡΤΟΠΏ.ΛΕΙΟΝ ΠΑΛΛΗ & ΚΟΤΖΙΑ
ΟΙΚΟΣ ΙΔΡΥΟΕΙΣ ΤΟ 18χο

ΔΙΑΔΟΧΟΙ Α ΠΑΛΛΗΣ και Σ'
Μεγάλαι άποΟήκαι χάρτου ’Εφημερίδων, Περιοδικών καί πά- 
σης ποιότητος.—Μεγάλαι άποθήκαι ειδών Γραφικής "Υλης.— 
Εργοστάσια Κατάστιχων.Φακέλλων.Φωτογραφικών χάρτσνίων 
κλπ.—Τμήμα ειδικόν διά σφραγίδας ίξ ελαστικού καί μετάλλου 
ώς καί δΓ επιγραφές διά Θύρας.—’Ατμοκίνητου Τυπογραφείου 
μέ 10 πιεστήρια.
ΕΙΔΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ - ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ

ΙΝΔΙΚΗ ΦΙΑ Ο ΛΟΓΙΑ

ΤΟ ΜΗΛΟΝ ΤΟΥ.... ΕΡΩΤΟΣ
"Ενας Βραχμάνος κάποτε έδωκε εϊς τόν Βασιλέα Βα- 
τριχαρή ενα μήλο καί τοΰ εϊπε :

—"Οποιος φάη αυτό τό μήλο, ποτέ δέ θά γεράση.
Ό Βασιληδς Βατριχαρή, ποΰ άγαποΰσε τρομερά 

τήν Βασίλισσα καί ήθελε νά τήν βλέπη πάντα νέα, 
τής έδωσε τό μήλο καί τής είπε :

—Φάτο- θέ/,ω νά σέ βλέπω πάντα νέα.
Ή Βασίλισσα δμως άγαποΰσε τόν σεΐζη της καί 

τώδωκε σ’ αυτόν.
—Φάτο τοΰ εϊπε. Θέλω νά σέ βλέπω πάντα νέον.
Μά ό σείζης άγαποΰσε τήν χορεύτριαν τοΰ Βασιληά 

και τής τώδωκε.
—Φάτο τής εϊπε. Θέλω νά σέ βλέπω πάντα νέα.
Καί κείνη ποΰ άγαποΰσε τό Βατριχαρή.
— Φάτο βασιληά μου, τοΰ εϊπε, γιά νάσαι πάντα 

νέος.
Ό Βασιληας τάχασε καίτήν έρώτησε ποΰ τό βρήκε.
— Ό σείζης μοΰ τώδωσε τοΰ εϊπε.
Ό Βατριχαρή, φωνάζει τόν ιπποκόμο του καί τόν 

έρωτά ποΰ τό βρήκε.
— Ή Βασίλισσα μοΰ τώδωσε' τοϋ. άπήντησε, 
Άπολιθωμένος άπό τήν άπάντησι ό Βετριχαρή άρ

χισε νά συλλογίζεται ύστερα.
Αυτή ποΰ άγαπώ έγώ, δέν μ’ άγαπάει άλλά άλλον.
Αύτός πάλι άλλη, κι’ έκείνη εμένα. "Ολοι λοιπόν 

άς πάμε στό διάβολο, κΓ ό Έρως κι’ έγώ μ’ αύτούς.
’Έφυγε λοιπόν άπό τόν κόσμο καί έπήγε στήν έ

ρημο.Αύτός εϊναι ό σοφός Βατριχαρή καί ποιητής ποΰ 
έζησε στά 60 πρό Χρίστου.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

I. Παπαϊωάννον Βόλον. Εστάλη. Γ»αν. ΙΙαναγιω- 
τόπονλον. Άτυχώς τό ποίημά σας έλήφθη άργά. —ϊ. 
Mavooyatnv. Πρός τό παρόν όχι έφ’ δσον υπάρχει αρ
μόδιος συντάκτης. — Γ. Δράκον. Λόγφ ανεπάρκειας χώ
ρου, πρός τό παρόν δέν είναι δυνατή ή δημοσίευσίς του.— 
Κ- Παπαΐωάννον- Χριστουγεν. λογογράφημά σας ε
στάλη άργά. —Α. Σείριον, 3 δελτία σας ανταποκριτών 
έλήφθησαν άνευ γραμματοσήμων. Έάν Θέλετε νά ληφθώ- 
σιν ΰπ’ δψιν ενεργήσατε δεόντως καί ταχέως. — Ι.Τζάννην. 
Φύλλον εστάλη. — Γ. Kayicdnv. Μετά τήν ψηφοφορίαν Θά 
δημιουργηθή νέος τρόπος οπότε έάν Θέλετε λαμβάνετε μέ
ρος.— Βλ. Βαλαόόπονλον. Διατί έπαύσατε στέλλων 
Προσκ. κίνησιν: — Κ. Πέ^ζ. Έφ’ δσον σείς άνεκηρύχθητε 
υποψήφιος ανταποκριτής, είναι άδύνατον άνθ’ υμών νά 
ΘεωρηΘή ό κ. I. Πέχ. Εννοείτε καί μόνος σας, δτι ή 
προσωπική ίκανότης δέν μεταβιβάζεται. — Γ. Σιομόπον- 
λον. Σειρά 1 — 25 έστάλη. — Β. Βαλαδάόπονλον. Ή
μερολόγιον Βρεττοΰ τιμάται φ δρ. χρυσόδετον. Τό ψευδώ
νυμον Σατανάς ανήκει είς πρόσωπον τής συντάξεως. Ψη
φοδέλτιά σας έλήφθησαν.—Γ. Παλιατόέαν. Είς τά απο
τελέσματα θά ϊδετε τόν ολικόν αριθμόν τών ψηφοδελτίων 
σας.—3. Χριότοψορίδην. «Χριστουγεννιάτικου' δνειρον» 
δέν ένεκρίθη δυστυχώς.—Πραξιτέλην Α.—Γ. Διρμαντόπου- 
λον.—I. Πίππαν.—Σ. Αΰγουστάκην.— Β. Άπρίλην. — Γ. 
Κ· Σούτσον.—Γ. Πύρρον. — Τάκην. — Δ. ’Αθανασίου.— 
• Κόκκινον αετόν»—ΓΙ. Παπαδοπούλαν.—Ε. Καρακαλάν.— 
Α. Χρηστίδην.— II. Μαρκέτον.—I. Ζαγανιάρην. Τά παρ’ 
υμών σταλέντα έλήφθησαν.

ΜΕΓΑ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ 
ΜΙΧΑΛΗΝΟΣ —ΒΟΛΙΚΑΣ και Σια 

ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ

ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΜΑΣ
Γ'. ΣΕΙΙΆ Αριθμός ιό

ΜΑΓιΚΗ ΕΙΚΩΝ

Ποΰ είναι ή κυρία ;
Λύσεις γίνονται δεκταί μέχρι τής εσπέρας τής μετα- 

προσοχοΰς τρίτης 17 ’Ιανουάριου συνοδευόμεναι μόνον ύφ’ 
ένός ιολέπτου γραμματοσ.

Βραβεία ώρίσθησαν 3 διά κλήρου. Ό πρώτος έξαχθησό- 
μενος λαχνός θά λάβρ I έτησίαν συνδρομήν της μηνιαίας 
• Εικονογραφημένης· καί τής εβδομαδιαίας έκδόσεως καί έν 
4δραχμον λαχεϊον τοΰ Έθν. Στόλου. Ό δεύτερος μίαν έτη
σίαν συνδρομήν τής Μηνιαίας «Εικονογραφημένης». Καί ό 
τρίτος μίαν έτησίαν συνδρομήν τήν εβδομαδιαίας «Εικονο
γραφημένης»

ΛΥΣΕΙΣ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ 32=υ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ
Π. Οικονόμου. X. Διαπούλης, Π. Σιμός, Ν. Δενδράκης, 

Α. Ραζής. Γενομένης κληρώσεως μεταξύ τών ανωτέρω, έ- 
κέρδισαν οί κ. κ.

I. Π. Σϊμος, μίαν έτησίαν συνδρομήν τής μηνιαίας 
«Εικονογραφημένης» καί έν τετράδραχμου λαχεϊον τοΰ 
Έθν, Στόλου. 2. Λ. Ραζής, μίαν έτησίαν συνδρομήν τής 
μηνιαίας «Εικονογραφημένης» καί έν ’Εγκυκλοπαιδικόν 
Ήμερολόγιον -Βρετοΰ. — 3- Ν. Δενδράκης. μίαν έτησίαν 
συνδρομήν τής εβδομαδιαίας «Εικονογραφημένης» καί έν 
’Εγκυκλοπαιδικόν Ήμερολόγιον τού Βρετοΰ.

Παρακαλούνται οί κερδίσαντες όπως μάς στείλωσι τάς 
διευθύνσεις των ΐνα τοϊς άποσταλώσι τά βραβεία.
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Τά ’Οφθαλμικά νοσήματα

Θεραπεύονται έν τή νέα τείείφ κλινική τοϋ ώφϋαλμολίγου
X π ήλιου I. Χαραμή

Τ. ύφηγητοϋ Όφ^αλμολόγου Σχολής Παρισίων κ.λ.π.

27 όδός Μενάνδρου 27 ΤηΙΐφωνοτ 664
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