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ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΝΑ ΠΟΛΙΤΙΣΘΗΤΕ

Τί έξωφρενών αντιλήψεις είναι αύται τών Ελλή
νων, όταν ή τύχη τούς προχειρίζη Ιθύνοντας; "Ολοι 
εϊμεθα καλο'ι καϊ άξιοι. ΙΙάρτε δμως ενα οίονδήποτε 
έξ ήμιόν καϊ κάμετέ τον ΰποχωροφύλακα. Θα γίνη 
σατράπης. Κανών δέ γενικός. Δέν έννοοϋμεν να ύπα- 
γάγωμεν τά νεύρα μας και τό έγώ μας είς τό αξίωμα 
ποΰ μάς δίδουν, άλλ’ έννοοϋμεν νά ύπαγάγωμεν τό 
αξίωμα εις τά νεύρα καϊ τό έγώ μας, θεωροΰντες την 
υπηρεσίαν, ής προϊστάμενα, εϊτε είναι υπουργείου 
αυτή, εϊτε μία έφορία, τσιφλίκι μας.

Κάτι τέτοιο συνέβη μέ τά έγκαίνια τοΰ ενωτικού. 
Ό υπουργός τής Συγκοινωνίας, γνήσιος "Ελλην καϊ 
αύτός, παρεξήγησε τά πράγματα καϊ έξέλαβε τήν σιδη
ροδρομικήν γραμμήν Αθηνών — Θεσσαλονίκης ώς 
ιδιόκτητον. Όχι ώς κτήμα τού ’Έθνους, ώς κτήμα τού 
λαού, ώς γραμμήν τοΰ Δημοσίου. Καϊ προκειμένου 
νά έγκαινιασθή αύτη έπισήμως καϊ άπαθανατισθή τό 
γεγονός αύτό, διαφημιζόμενον παγκοσμίως, άπηύθυνε 
προσκλήσεις πρός διαφόρους «ήμετέρους» απέκλεισε 
δέ τούς Δημοσιογράφους, κατ’ άντίλήψιν έντελώς ιδι- 
κήν του, ώς εκείνη τών Δημαρχικών έκλογώντοϋ 1903, 
οπότε Προεδρεύων τής 'Ελληνικής Κυβερνησεως καϊ 
υπουργός τών Εξωτερικών καϊ Οικονομικών, κατε- 
δίωξε τά κάρρα τής καθαρΐότητος. διαλαλοΰντα τό 
ύπέρ τοΰ υποψηφίου τής άντιπολιτεύσεως κ. Μερκούρη’. 
φρονημάτων, διάνά συλλαβή τούς οδηγούς τωνάσκε- 
πής καϊ μέ τήν κόμην άνεμιζομένην άπό τοΰ έπι τής 
οδού Φιλελλήνων μεγάρου τοΰ 'Υπουργείου τών ’Εξω
τερικών έως τής πλατείας τοΰ Συντάγματος καϊ κατό
πιν μαινόμενος έξ δργής, δταν παρουσιάσθησαν ένώ- 
πιόν του είς τό ύπουργεϊον τών Οικονομικών οί δη
μοσιογράφοι, τούς παρέπεμψε.... είς τά <κάρρα τής 
καθαρΐότητος» τά όποια ούκ εϊων αύτόν καθεύδειν.

Και οί μέν δημοσιογράφοι τότε έλαβον τήν άγου
σαν πρός τήν Εισαγγελίαν τών Έφετών, δπου έπέ- 
δωκαν μήνυσιν έπϊ εξυβρίσει. Άλλ’ ό κ. Ράλλης, παρ’ 
δλην τήν πάροδον δεκαπενταετίας περίπου, έξακολουθεΐ 
νά έχη τάς αύτάς Αντιλήψεις καϊ νά διαθέτη τό ύπουρ
γεϊον του καϊ τά έξ αύτοΰ έξαρτώμενα, άπό τοϋ Ενω
τικού μέχρι καί τοΰ αυτοκινήτου, δίκην τσιφλικιού.

Δέν θά περιαυτολογήσωμεν διά νά έξάρωμεν ποιαν 
συμβολήν θά παρείχε καϊ ή «Εικονογραφημένη» είς 
τόν έπιδιωκόμενον σκοπόν. Χάρισμά σας καϊ δ Ένω- 
τικός καί τό αύτοκίνητον. Έρωτώμεν μόνον:

Είς τί χρησιμεύει ό Ένωτικός, τό 'Υπουργεϊον 
τής Συγκοινωνίας, τής Εθνικής Οικονομίας, αί θεω- 
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ρίαι καϊ αί έπιτροπα’ι τής βιομηχανίας τών ξένων, ώ 
Άβδηρϊται, άνευ Τύπου διαφημίζοντος καί άπαθα- 
νατίζοντος;

Μά δέν πηγαίνετε νά πολιτισθήτε πρώτον, νά μά
θετε τί θά είπή Τύπος έν Εύρώπη καϊ κατόπιν νά γί
νετε υπουργοί;

Τουλάχιστον θά μάθετε νά φέρεσθε, καϊ νά ύπο- 
δέχεσθε Πρεσβευτάς, νά μή προκαλήτε δέ διωγμούς 
άπηνεϊς τοϋ ομογενούς στοιχείου έν Ρωμανίςι καϊ μή 
φέρεσθε δπως φερθήκατε τήν περίφημον έκείνην επο
χήν είς τόν Πρεσβευτήν τής Ρωμανίας Παλασϊνο.

«.
ΤΟ ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΠΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

’Από τής παρελθούσης έβδομάδος εις τό Ιταλικόν 
μέτωπον διεξάγονται σφοδρότατα: μάχαι, άπολήξασαι 
είς ύποχώρησιν τών ’Ιταλών έκ τών θέσεων τής πρώ
της αμυντικής γραμμής μετά σημαντικών απωλειών. 
Αί μάχαι συνεχίζονται σφοδρόταται. Τοιουτοτρόπως 
έχομεν δεύτερον μέτωπον πολεμικόν, είς τό όποιον 
έζωηρεύθη ό αγών, ένεργηθείσης Αποφασιστικής έπι- 
θέσεως διά συγκεντρωμένων μαζών στρατού. Καϊ έντός 
ολίγου, δπως φαίνεται, θά έχωμεν καϊ τρίτην ζωήρευ- 
σιν τού άγώνος είς άλλο μέτωπον, τό Ρωσικόν, δπου 
ήδη διεξάγονται έκατέρωθεν σύντονοι έργασίαι προπα
ρασκευαστικά!, έπιτιθεμένων τών Γερμανών. Και είς 
δλα αύτά οιακρίνεται ή Γερμανική προσπάθεια πρός 
κατασύντριψιν τών συμμάχων, πρός έξουδετέρωσιν τής 
ύπ’ αυτών συντελουμένης ήδη προετοιμασίας διά τήν 
ένέργειαν γενικής έπιθέσεως κατά τών Γερμανών, είς 
δλα τά μέτωπα και έξ δλων τών σημείων. Τό τοιούτον 
οί σύμμαχοι διεκήρυξαν άπό τής έπομένης των τελευ
ταίας πολεμικής συμμαχικής διασκέψεως είς Παρισίους, 
καί δέν παύουσι νά διακηρύττωσι καθ’ έκάστην, έξαί- 
ροντες τάς συντελουμένας προπαρασκευαστικάς πολεμι- 
κάς έργασίας. Δέν έχομεν είς τάς χείρας πάντα τά δε
δομένα έ κείνα, τά όποια έχοντες οί σύμμαχοι, έκφρά- 
ζονται καθ’ δν τρόπον έκφράζονται μετά πεποιθήσεως 
καϊ αισιοδοξίας διά τήν έπιτυχίαν τοΰ νέου πολεμικού 
των σχεδίου, τού βασιζομένου έπί τής ένιαίας τής συγκεν
τρωμένης καί ταυτοχρόνου ένεργείας. Καί έφ' δσον μάς 
λείπουν τά στοιχεία εκείνα, μάς είναι αδύνατον νά 
έκφέρωμεν γνώμην τινα χωρίς νά πέσωμεν έξω. Άλλ’ 
έχομεν κάτι άλλο- τήν ένέργειαν τής Γερμανικής έπι
θέσεως πρός έξουδετέρωσιν καί άνατροπήν τών συμ
μαχικών σχεδίων. 'Η γερμανική σκέψις, πιθανώς, άνα- 
χωρεί άπό τό έξής σημείον: Αποχωρισμός τής συλλο

οί περίφημοι διά νά έμποδίσουν τούς Φωτογράφους τών 
’Εφημερίδων νά κάμουν τήν δουλειά τους. Καϊ έβλεπε κανείς 
τούς ψηλοκαπελλάτους τών διαφόρων 'Ολυμπιακών 'Επιτρο
πών, νά έκδιώκουν άμειλίκτιος τούς φωτογράφους άπό τόν 
στίβον ,νά μή έχουν δ’ άφ’ ετέρου ‘τό θάρρος νά άναλάβουν 
άπέναντι τών ζητούντων τόν λόγον τήν εύθύνην, άλλά νά 
επιρρίπτουν ταύτην είς τόν Άνναν καϊ τόν Καϊάφαν. Τί 
περισσότερον έκαμαν καϊ οί μακαρϊται Γραμματείς καί 
Φαρισσαΐοι;

*

Τί θά γίνη λοιπόν μέ τό περιώνυμον αύτό ζήτημα τών δια
λειμμάτων τοΰ θεάτρου ; Κάθε παράστασις καταντφ ν’ άρχίζη 
εις τάς ιο κάθε βράδυ καί νά τελειώνη εις τήν ■ ’/, μετά 
τό μεσονύκτιον. Οί κατοικούντες είς τά Φάληρα καϊ εις τάς 
άλλας έξοχάς είναι άναγκασμένοι έτσι ν’ άφίνουν τήν παρά- 
στασιν είς τό μέσον. Άλλά καϊ οί άλλοι θεαται, ποΰ κάθον
ται κοντά δυσανασχετούν, διότι μία παρακολούθησις παρα- 
στάσεως κατ’ αύτόν τόν τρόπον καταντρ. ξενΰχτι σωστό. Οί 
θιασάρχαι, λέγουν, δτι συσκέπτονται νά εΰρουν μίαν λύσιν καϊ 
ή Αστυνομία έπενέβη διά νά θέση τέρμα είς τό κακόν, δπως 
πάντοτε, τελευταία. Λέγεται δμως, δτι καϊ οί θεατρικοί συγ
γραφείς άπεφάσισαν νά άναμιχθοΰν ένεργώς διά τήν λύσιν 
τοΰ ζητήματος κατά τρόπον λίαν πρωτότυπον. Καϊ βεβαιοΰν, 
δτι εΰρον μίαν λύσιν, ήτις ικανοποιεί δλους. Νά είσαχθή, 
δηλαδή, είς τό θέατρον δ μελλοντισμός. Οΰτω, τά δράματα 
καϊ αί κωμφδίαι θά γράφονται τοΰ λοιπού έπάνω εις τό 
έξής σύντομον σχέδιον:

’ Η σκηνή ιταριστα δωμάιιον.
’Εκείνος. (Κάθεται είς τό γραφεϊον του μέ τά χέρια κρα

τούντα τήν κεφαλήν του).
Εκείνη. (Ανοίγει τήν πόρτα καϊ εισέρχεται, σιωπώσα καϊ 

κουρασμένη).
’Εκείνος. (Γυρίζει καϊ τήν κυττάζει.) ΓΙοΰ ήσουν; 
‘Εκείνη. (Σιωπά)...
Εκείνος. (Μέ θυμό). “Εννοια σου!Τά ξέρο> δλα! 
'Εκείνη. (Γονατίζει καϊ τοΰ άγκαλιάζει τά πόδια, ένφ εκεί

νος εγείρεται.) Συγχιόρησέ με. Τόν άγαπώ!
'Εκείνος (έξαλλος αρπάζει ένα μαχαίρι καϊ τό βυθίζει είς 

τό στήθος του). Καλά. ’Αντίο λοιπον I... (πίπτει νεκρός, έκεί- 
νη πέπτει λιπόθυμος έπάνω του καϊ είς τό τέλος πίπτει καί ή 
αυλαία καϊ οί θεαται απέρχονται).

Κατ’ αύτόν τόν τρόπον καϊ συγγραφείς καϊ ήθοποιοί καϊ 
κοινόν μένουν εύχαριστημένοι καϊ Ικανοποιημένοι.

Αί μονομαχίαι πάλιν εις ,την ήμερησίαν διάταξιν. Τρεις 
κατά σειράν έπρόκειτο νά γίνουν έκ τών όποιων καί ρία 
μεταξύ λογιών, καϊ αί τρεις άπεσοβήθησαν. Τό πράγμα εχει 
τοΰτο τό εξαιρετικόν, δτι οί λόγιοι μετέφεραν τήν μονομα
χίαν άπό τά έργα των είς τήν ιδιαιτέραν των ζωήν. Οί κακαϊ 
γλώσσαι λέγουν δτι οί προκαλέσαντες τήν μονομαχίαν αύτήν 
ήσαν βέβαιοι δτι δέν θά έγίνετο, χάρις είς τάς ένεργείας τών 
μαρτύρων καϊ έτσι έπέμενον μέχρι τής τελευταίας στιγμής νά 
γίνη ή μονομαχία «μετ'αποτελεσμάτων». ΊΊ νά σημαίνη άραγε 
αύτό καϊ ποια πρέπει νά είναι τά αποτελέσματα; Αί κακαϊ 
γλώσσαι προσθέτουν άκόμη, δτι ή μονομαχία προεκλήθη επί
τηδες άπό τόν έτερον τών συγγραφέων διά νά χρησιμεύση ώς 
σκηνή είς μία του έπιθειόρησιν.'Οπωσδήποτε τό γεγονός μάς θυμίζει μιά μονομαχία, ή 
όποια έγινεν είς τήν Μιτυλήνην πρό καιρού καϊ ή όποια άπο- 
τελούσε θαυμάσιον νούμερο δι’ έπιθειόρησιν. Ήρως ήτο ό 
γνωστός υμνητής τών Άτθίδων Νέης, ό Έλλην λόρδος. Είχεν 
έξυμνήση τά ώραΐα μάτια μιάς Λεσβιάδος καϊ ό άδελφός 
της, άπό τούς θαυμαστός τοΰ άνδρός, τό.ν προσεκάλεσεν είς 
μονομαχίαν. Ό Νέης μετέβη έπί τοΰ πεδίου τής τιμής συνο- 
δευόμενος άπό τήν κλασσικήν μπελλερίναν του καϊ τό^κλασι- 
κώτερον μπαστούνι του. Είς τήν πρώτην βολήν ποΰ έρριξεν 
δ αντίπαλος, δ Νέης έκαλύφθη άπό νέφη στάχτης _μέ τήν 
οποίαν ήσαν γεμισμένα τά πιστόλια καϊ έτράπη είς ατακτον 
φυγήν συμπαρασύρων μαζί μέ τήν μπελερίναν του καϊ δια
φόρους τενεκέδες τού πετρελαίου τούς όποιους οί μάρτυρες 
είχον καταλλήλως άναρτήσει πίσω του. αλκής

«
— Δέν μου έέγεις, ζωγράφε, άγεέάία είναι είς ιό έργον αύιό; 
— Μάλιστα, άλέ.ά συμβολική.
—Ά, μά γί αυτό καί ίχώ δέν τήν έκαιάλαβα γί αγελάδα . . .
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γικής έπιθέσεως τών συμμάχων κατά τών Γερμανικών 
δυνάμεων είς δλα τά μέτωπα- πρόληψις τής κοινής 
ένεργείας διά τής μεμονωμένης έπιθέσεως χωριστά είς 
κάθε μέτωπον έξαναγκασμός τών συμμάχων νά ένεργή- 
σουν μεμονομένως, δπως άντεπεξέλθουν εϊς τήν Γερμα
νικήν έπίθεσιν καί τοιουτοτρόπως ύπερίσχυσις τών γερ- 
μανοαυστριακών στρατευμάτων καί ώς συνέχεια τού 
συλλογισμού αύτοΰ, κατασύντριψις τών συμμάχων καί 
έξαναγκασμός αύτών πρός είρήνευσιν. Είς τόν έπανα- 
ληφθέντα είς τό ’Ιταλικόν μέτωπον άγώνα, ή νίκη έστεψε 
έκ τών πρώτων βημάτων, τά γερμανοαυστριακά δπλα. 
Μένει ήδη νά γνωσθή έάν θά έπιτύχη ό έπιδιωκόμενος 
ύπό τών Γερμανών άπώτερος σκοπός. Άλλ’ έφ’ δσον 
έχομεν τόν άγώνα τού Βερντέν καί τήν άνακατάληψιν 
τού Ντουωμόν καί τών πέριξ ύπό τών Γάλλων, καί έπί 
τού δευτέρου τούτου ζητήματος δέν δυνάμεθα νά έκφέ
ρωμεν γνώμην.

*

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΙΑΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Λύτοκτονίαι, έπϊ αυτοκτονιών αύτήν τήν έβδομάδα, φόνοι 
καί δολοφονίαι. Αίμα, αίμα, χύνεται άφθονον είς τήν πρω
τεύουσαν, ΰπό τόν γαλανόν ’Αττικόν ούρανόν, ύπό τόν. αϊθέ- 
ριον τών ’Αθηνών ορίζοντα, μέσα είς τήν όργωσαν άπό βλά- 
στησιν, έμορφιάν, ζωήν, χρώματα καϊ εύωδίας φύσιν. θεέ μου! 
τί επιδημία είνε αύτή πάλιν καί τί μανία έπιασε τούς φιλή
συχους συμπολίτας, τούς αγαθούς καϊ ήρεμους αστούς νά τερ
ματίζουν τόσον άδόξως τήν ζωήν το»ν καϊ νά κατακρεουργούν 
τούς όμοιους των κατά τρόπον μάλιστα ήκιστα ανθρώπινόν; 
’Αλλά διά νά γίνωνται δλα αυτά πρέπει νά ύπάρχη κάποια 
αίτια. Λέγουν δτι οι αότοκτονήσαντες, προέβησαν είς τό απο
νενοημένοι' αυτό διάβημα, διότι νεράκι έζήτησαν καί νεράκι 
δέν εΰρον. Ή γλώσσα των είχε στεγνώσει καί δ φάρυγξ των 
έκαίετο- έκρουσαν δλας τάς πόρτας και αύτήν τοΰ κ. Δημάρ
χου, δπου άντί νά λάβουν άπάντησιν έλαβον μία κλωτσιά είς 
τά νώτα, άπό τόν άράπην θυρωρόν τοΰ πονοΰντος τήν πόλιν 
Δημάρχου. Τί νά κάμουν οί άνθρωποι; Έσπευσαν είς άναζή- 
τησιν ολίγου ύγροΰ διά τόν φάρυγγα των. Είς τά καφενεία 
δέν τούς έδιδαν νερό, διότι έπρεπε νά πάρουν καϊ έναν καφέ. 
Είς τά Ζαχαροπλαστεία έπίσης. Καί μία μπΰρα έχει τήν 
ιδίαν τιμήν μέ μίαν οίκίαν καί όλίγον κρασί χρειάζεται διά 
ν’ άποκτηθή νά πωληθή ένα σακκάκιον. Καϊ έτσι έν τή άπελ- 
πισίφ των πήραν όλίγην διάλυσιν σουμπλιμέ καϊ πήγαν είς 
τόν άλλον κόσμον, δροσισμένοι τουλάχιστον. Άς κάμωμεν τόν 
σταυρόν μας καί ημείς καί άς τούς άκολουθήσωμεν. Μία φορά 
πρέπει νά τό πάρωμεν άπόφασιν δτι νεράκι γιόκ εφέτος.

Υπάρχει ένας νόμος «περί αισχροκέρδειας κλπ.» ό όποιος 
τιμωρεί αυστηρότατα, λέγουν οί οίκογενειάρχαι, τούς διαφό
ρους καταστηματάρχας, τούς πωλοΰντας είς τιμάς άνωτέρας 
τής ύφισταμένης διά κάθε είδος διατιμήσεως. Άλλά, λέγουν 
καί πάλιν οί οίκογενειάρχαι, ό νόμος αύτός έχει καταντήση 
άντϊ νά προστατεύη τά δικαιώματα τών πολιτών άπό τήν 
αισχροκέρδειαν μερικών άπλήστων έμπορων, νά προστατεύη 
καίύποθάλπη αύτούς τούς αίσχροκερδοΰντας. Ένας οικογενει
άρχης διά νά λάβη όλίγον κρέας πρέπει νά παραδώση είς τόν 
έμπορον τήν οίκίαν του ώς άντίτιμον, καί διά νά φάγη ένα 
ίχθύν πρέπει προηγουμένως νά έκποιήση δλα του τά έπιπλα. 
Καί είνε άμφότερα προϊόντα τής 'Ελληνικής γής καϊ τής 
'Ελληνικής θαλάσσης καϊ ούτε άπό τό εξωτερικόν μάς έρχον
ται άλλ’ ούτε καϊ είς τό εξωτερικόν τά στέλνομεν. Καί λέγουν 
άκόμη οί οίκογενειάρχαι, δτι οί αρμόδιοι τούς συνιστοϋν νά 
διαμαρτυρηθοΰν διά νά εΰρουν τό δίκαιόν των. Τί νά κάμω
μεν; Βλέπετε αί διαμαρτυρίαι έγιναν τής μόδας πιά.

*
Είς τήν οίκείαν στήλην ό άρθρογράφος τής έβδομαδιαίας 

«Εικονογραφημένης» όμιλεΐ περί τής στενοκεφαλιάςτών ιθυ
νόντων. Αύτούς τούς στενοκεφάλους τούς συναντά κανείς εις 
κάθε βήμα. Άκόμη πρό τινων ήμερων, που έδίδετο είς τό 
Στάδιον ή ύπέρ τών Μαθητικών Λουτήρων έορτή, εύρέθησαν



(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο?)
Σάλτσα γιά ψητό άρνί»

Άλλά αύτό ποΰ τοΰ ανέβαζε τήν Φανή περισσό
τερο'άπό τις άλλες στήν έκτίμησί του, ήτο ή μουσική.

Ό Ζάν έτρελλαινότανε γιά τή μουσική καί ή Φανή 
έπαιζε πιάνο, και τραγουδούσε μέ μιά ώραία φωνή 
κοντράλτο. Όπως τοϋ είπε, έτραγουδοΰσε εις τό «Λυ
ρικόν Θέατρον», άλλά δέν έμεινεν έκεϊ πολύ, γιατίδέν 
τής άρεσε.

Και πράγματι δέν έφαίνετο σάν γυναίκα τοϋ Θεάτρου. 
Τό τρέμμα καί ή υπερηφάνεια, ποϋ τήν χαρακτηρίζει 
έλειπαν έντελώς άπ’ αύτήν, άλλά ενα μυστήριον βαθύ 
έσκέπαζε τήν ζωήν της. Αύτό τό μυστήριον ό Ζάν 
ποτέ δέν έζήτησε νά ξεσκεπάση. Δέν ήταν περίεργος 
νά τό μάθη, γιατί δέν έζήλευε. Τήν άφινε νά έρχεται 
τήν συνηθισμένην ώραν, χωρίς νά κυττάζη τό εκκρε
μές μέ τήν ανυπομονησίαν τών έρωτευμένων.

Κάποτε, κάποτε, έπήγαιναν εις τις διάφορες εξοχές, 
ποϋ είναι έξω άπό τό Παρίσι, τις όποιες αυτί) έγνώ- 
ριζε πολύ καλά. "Ετρωγαν τό μεσημέρι σέ κανένα μα- 
γαζάκι, άλλοτε μέσα στό δάσος κι’ άλλοτε στής σκιερές 
όχθες τών λιμνών.

Μιά ήμέρα, ποΰ τής έπρότεινε νά πάνε στό Βώ - ντέ 
Σερνάϊ, αύτή τοϋ άρνήθηκε: «Όχι, όχι.... έκεϊ πάνε 
πολλοί ζωγράφοι.... » τοΰ άπήντησε.

Καί αυτή ή άντιπάθειά της πρός τούς καλλιτέχνας 
τήν έκανε νά θυμηθή, ότι ύπήρξεν ή αιτία τοΰ έρω
τός των.

“Οταν δ Ζάν τήν έρώτησεν τόν λόγον αύτής τής 
άντιπαθείας τοΰ άπήντησε: «Οί καλλιτέχναι... αυτοί 
δέν είναι δπως δλος ό κόσμος, δέν ζοΰν δπως δλοι. 
’Αλλέως φαντάζονται τήν ζωήν καί πάντοτε υπόσχον
ται πράγματα τά όποια δέν γίνονται.......Οί καλλι-
τέχναι... μοΰ έχουν κάνει πολύ κακό .... »

— Ναι μά οί καλλιτεχνία είναι κάτι υψηλόν. Είναι 
τό ώραΐον.... Τίποτ’ άλλο δέν έμορφαίνει τή ζωή 
δσον ή καλλιτεχνία.

— Άγάπη μου, τό ώραΐον είναι, νά είναι κανείς 
απλός και εύθύς δπως έσύ, νά είναι είκοσι έτών καί 
νά άγαπάται πολύ.......

Άλλά καί αύτή δέν ήμποροΰσε κανείς νά τήν κάνη 
περισσότερο άπό είκοσι έτών, δταν τήν έβλεπε τόσο 
ζωηρά, πάντοτε έτοιμη νά γελά καί νά είναι πάντοτε 
ευχαριστημένη.

"Ενα άπόγευμα, δταν έφθασαν εις τήν ΣαΙν-Κλαίρ, 
τήν έπομένην τής εορτής, δέν ευρισκαν δωμάτιο γιά 
νά μείνουν τήν νύκτα.

"Αρχισε πιά νά σκοτεινιάζη καί έπρεπε νά ευρούν 
τέλος πάντων μία στέγη. Έπί τέλους τούς προσέφε- 
ραν ένα κρεββάτι μέ στρίποδα, μέ στρώμα άχυρένιο, 
ποϋ είχε μείνη ελεύθερο μέσα σέ έναν άχερώνα.

Ό Γκωσέν, δταν τό άκουσε, άρχισε νά στενοχωριέται.
— Μά, στό κρεββάτι ποΰ κοιμώνται θεριστάδες θά 

κοιμηθούμε;
— Πάμε, πάμε, τοΰ λέει γελαστή.... αύτό θά μοΰ 

θυμήσει τήν περασμένη έποχή τής φτώχειας μου.
“Ωστε είχε γνωρίσει καί τήν φτώχεια.
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Έγλύστρησαν σιγά, σιγά άνάμεσα άπό τά άλλα 
κρεββάτια, εϊς τά όποια έκοιμώντο οί χωριάτες, ένώ 
μέσα στά σκοτεινά τοΰ μεγάλου αύτοΰ άχερώνος, ένα 
μικρό λυχνάρι έκάπνιζε περισότερο παρά έφώτιζε.

Όλη τή νύκτα σφιγμένοι δ ένας κοντά στό άλλο, 
έπνιγαν τά φιλιά τους καί τά γέλοια τους μέσα στό 
ροχαλιτό τών κουρασμένων συντρόφων των, τών οποίων 
τά χοντρά ξύλινα παπούτσια καί τά δρεπάνια ήταν 
ριγμένα κοντά στό μεταξωτό φόρεμα καί τό λουστρι- 
νένιο σκαρπινάκι τής Παριζιάνας.

Τά ξημερώματα, άνοιξε ένα παραθυράκι, ή μάλλον 
μία τρύπα ποϋ είχαν γιά νά βγαίνουν ή κόττες είς τό 
κάτω μέρος τής φαρδειάς σταυλόπορτας καί μία δέσμη 
λεπτοΰ φωτός έγλύστρησε λαμποκοπούσα έπί τών ξαν
θών άχύρων.

Οί θερισταί έσηκώνοντο ένας, ένας καί έφευγαν μέ 
τήν σκέψιν, δτι έκοιμήθηκαν κοντά σέ μίαν έμορφη 
κόρη.

Σέ λίγο, άφοΰ έφυγαν δλοι, έσηκώθηκε, φόρεσεν 
δπως δπως τή φούστα της, έδιώρθωσε λιγάκι τά μαλ
λιά της κι’ έπετάχτηκε έξω. «Μείνε κεΐ... κι’ έφθα- 
σα... » τοΰ έψιθύρισε.

Πριν άκόμη δ Ζάν νά καταλάβη καλά καλά τί τρέ
χει, τήν ϊδε νά έπιστρέφη μ' ένα πελώριο μπουκέτο 
άπό άγριολούλουδα καί τριαντάφυλλα. «Τώρα άς κοι
μηθούμε....» τοΰ είπε, κι’έπεσε στό κρεββάτι. 
Ή μυρωμένη δροσιά τής αυγής άναζωογονοΰσε τήν 
γύρω τους άτμόσφαιρα.

Ποτέ δέν τοΰ φάνηκε τόσον ώραία, δσον αύτή τή 
στιγμή ποΰ έμπαινε γελώσα, μέ τά ξανθά μαλλιά της 
άνεμίζοντα καί τό δροσερό μπουκέτο στήν αγκαλιά της. 
Ή διαφάνεια τής αυγής τήν εξαΰλωνε καί νόμιζε πώς 
ό άγγελος τής χαράς πετοΰσε κοντά του. 'Η ζωή καί 
ό έρωτας αγκαλιασμένοι, μέ τά δροσάτα λουλούδια, 
σκορπισμένα γύρω τους, συνώδευαν μέ τά φιλιά τους 
τά πρωινά κελαϊδήματα τών πουλιών.

Μίαν άλλην φοράν προγευμάτιζαν εϊς Βίλντ’Άβραί. 
Ή φθινοπωρινή πρωία αγκάλιαζε μέ τόν στακτερόν 
της πέπλον τό δάσος, καί τά ήρεμα νερά τής λίμνης 
άντανακλοΰσαν σάν καθρέφτης τις κατάφυτες όχθες.

|'1Ι συνέχβια είς τό προσεχές]

ΝΕΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΙ

ΕΝ ΤΑ. ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑι

X. ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΥ Τ. ΥΦΗΓΗΤΟΥ

Θεραπεύονται τά νευρικά νοσήματα. Ή έπιληψία (σελη
νιασμός) είδικώς, άποτελέσματα θαυμάσια 12 έτών. Κέκτη- 
ται τό τελειότερον Ήλεκτροθεραπευτήριον τής 'Ανατολής 
διά τήν θεραπείαν τής Άρτηριοσκληρώσεως, ΆρΟρίτιδος κλπ. 
καί τό τελειότερον σύστημα ’Ακτινών ΡαΙντγκεν.—Όδός Πει
ραιώς ιο. Τής άνικανότητος καί έκσπερματώσεως ιδία δλως 

θεραπεία μέ εκπληκτικά άποτελέσματα.

Χρονικά τής Μόδας.
Δέν υπάρχει τίποτε ποΰ νά δίδη περισσότερο τόνο κομψό- 

τητος οαφιναρισμένηςείς τήν μπλούζα μας και εις τις ποδιτσες 
τών παιδιών μας, άπό τά κεντήματα τοΰ χεριού. Μερικαι εφέ
τος έκδηλοΰν τήν γνώμην δτι τά κεντήματα δεν προσθέτουν 
καί κανένα τόνον σπουδαίο εύμορφιάς και κομψοτητος- Η 
γνώμη αύτή οφείλεται είς τό γεγονός δτι, ένεκα τής καταστα- 
σεως, τά κεντήματα είναι πολύ άκριβα εφετος. Αλλα φθάνει 
μία ματιά νά ρίξη κανείς είς ένα σχέδιο μπλούζας γαρνιρισμέ
νης μέ κεντήιιατα, γιά νά καταλαβω την ςωην, την χαριν, την 
εύϊιορφιά, ιόν άέρα καί τήν έλεγκάνς ποΰ δίδε; ενα κέντημα 
τοΰ χεριού οέ μία μπλούζα. Τό ζήτημα τής ακρίβειας των 
κεντημάτων λύεται πολύ εύκολα. Δέν 
είναι άνάγκη νά άγοράζωνται. Μπορεί 
ή κάθε μιά άπό τάς άγαπητάς μου 
άναγνωοτρίας νά κατασκευάζω μόνη 
της τά κεντήματα της καί νά τους 
δίδη τό δικό της γούστο καί τόν δικό 
της τόνο, χωρίς νά είναι άναγκαομένη 
νά δαπανά ώρας ολοκλήρους διά νά 
διαλέξη ένα κέντημα ποΰ τής αρεσει 
είς τά εμπορικά. Έτσι καί οικονομία 
μεγάλη έχει καί τήν μπλούζα της γαρνί
ρει δπως καί μέ δ,τι κέντημα θέλει και 
έχει εύχάριστον έναοχόλησιν γιά να 
περνφ τάς ώρας τής σχολής της. Σχέδια 
ή μπορείτε νά εΰρητε πολύ εύκολα, ξη- 
τοΰσαι είς τόν κύκλον τών φίλων καί 
τών γνωστών σας. la μονοαινε
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Τά δόντια και ό χαρακτήρ.

Δόντια λεπτά καί σουβλερά φανε
ρώνουν κακεντρέχειαν. Δόντια άραια 
προμηνύουν ευτυχίαν. Τά πλατειά και 
λευκά δόντια φανερώνουν ειλικρίνειαν 
καί νομιμοφροσύνην. Ένφ έξ άλλου τα 
σουβλερά καί δυνατά δόντια, δεικνύουν 
ΐσχυρογνωμοσύνην καί είναι σημεΐον 
γήρατος. Τά μικρά καί χωρισμένα δόν
τια φανερώνουν λεπτότητα καρδιάς 
καί πνεύμα.

£

Τό γλυκό τής εποχής-
Μαζί μέτή φράουλα καί τά κεράσια 

βγήκαν καί τά καϊσιά χρυσοκίτρινα 
αρωματικά καί εύχυμα. Τά πρώιμα 
καϊσιά ιδίως είναι κατάλληλα δια μιδ
μελάτα, ή όποια ήμπορεϊ νά διατηρηθώ 
έπί πολύν καιρόν. Ή μαρμελατα αυτή 
κατασκευάζεται ώς εξής: ...................

Βγάζομεν τά κουκούτσια απο τα καί
σιά, τά περνοΰμεν άπό τρυπητό καί ζυ- 
γίζομεν κατόπιν αύτόν τόν πουρέν τών 
καϊσιών. ’Αν είναι μία οκά βάζομεν μιαν 
όκάν ζάχαρην καί 50 δράμια νερό. Αν 
είναι 1 Ί, όκα πρέπει νά βάλωμεν ανα- 
λόγως 1 !/2 όκά ζάχαρη καί 75 δραμια 
νερό. Καί οϋτω καθεξής- Κατόπιν τα
βάζομεν δλα μαζί νά βράοουν εις δυνα- , 
τήν φωτιάν, έως δτου δέσουν. Διά νά δοκιμασωμεν εαν είναι 
έτοιμον τό γλυκόν, στάζομεν μίαν σταγόνα έπανω εις ενα 
χαρτί, καί έπειτα ιό άναποδογυρίζομεν. Έαν η σταγων σταθη 
στερεά, τό γλυκό είναι έτοιμον. Έάν δχι, τότε πρεπει να 
έξακολουθήση τό βράσιμο. "Αμα τό κατεβάσωμεν και το το- 
ποθετήσωμεν είς τά βάζα, τό άφίνομεν να κρυωορ και άμα 
κρυώσω, τό σκεπάζομεν μέ άσπρο χαρτί, εις τό κεντρον του 
οποίου άνοίγομεν μιά τρυπίτσα με μια βελόνα. Κατόπιν αφι- 
νομεν τά βάζα είς μέρος εύάερον. .

Τό οχέδιον .ταριατά ενα πολύ σίκ κουστούμι 
άσπρο /ιέ δμοιόχρωμα βολάν άπό κρέπ ντε οίν.

Σέ ζουμί βραστού άρνιοΰ ρίχνετα ένα ποτήρι άσπρο κρασί, 
ένα χαψί λιανισμένο, αλάτι, πιπέρι, ολίγο μοσχοκαρυδο τρυμ- 
μένο’καί τό βράζετε έπί ένα τέταρτο τής ώρας. Ολίγον πριν 
νά τήν σερβίρετε προσθέτετε βούτυρο με φαρίνα, κατόπιν Οε 
δταν σερβίρετε στήβετε μισό λεμόνι.
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Πώς καθαρίζονται τά σφουγγαράκια τής τουαλέττας.

Ρίψατέ τα μέσα είς μίαν λεκάνην, δπου έχετε διαλύση είς 
νερόν μαγειρικόν άλας. Τρίψετε τα καλά κατόπιν και άφισατε 

τα μέσα εις τό νερό έπι είκοσι τεσσα- 
ρας ώρας, φροντίζουσαι νά άλλάσσε- 
τε τακτικά τό νερό. ...

Δευτέρα μέθοδος, πιό δραστική ακό
μη, είναι ή εξής: Τρίβετε καλά καλά 
τά σφουγγαράκια μέσα είς διαλυσιν 
άμμωνιακού άλατος, έως δτου κάθε 
κηλίς καί κάθε άκαθαρσία έξαφανισθή. 
Κατόπιν περνάτε τό σφουγγάρι δια- 
δοχικώς άπό καμμία δεκαριά νερά και 
τό άφίνετε νά στεγνώσω·

Καί τέλος μία τρίτη μέθοδος, η 
οποία καϋιστρ. τό σφουγγαράκι ολο- 
καίνουργο. ’Αρκεί νά κόψετε εις πολύ 
μικρά κομματάκια ένα κίτρο- Ρίχνετε 
έπειτα νερό βραστό, τά άφίνετε έπι 
είκοσι τέσσαρας ώρας μαζί μετά σφουγ
γαράκια. Κατόπιν τά περνάτε άπό πολ
λά νερά καθαρά, τά * τρίβετε καί τά 
σφουγγάρια γίνονται δπως ήσαν, όταν 
τά αγοράσατε. &

Ή σκουριά τών άσπρορρούχων-

Συμβαίνει συχνά κατά τήν μπουγά- 
δαν νά καή ή νά σκουριάσω ένα ασπρο- 
ρουχο, τό όποϊον ήλθεν είς επαφήν με 
κανένα σιδερένιο κουμπί ή καμμιά φερ- 
πεζούπ. Αύτό ήμπορεϊ νά διορθωθή. 
Δύο τρία καθαρίσματα του υφάσματος 
μέοα είς τήν διάλυσιν ποΰ δίδομεν κα
τωτέρω, άρκοΰν διά νά επαναφέρουν 
τό ύφασμα είς τήν προτέραν του κατά- 
οτασιν*  χωρίς νά φαίνεται κανένα ίχνος 
τοΰ καψίματος, έάν εννοείται δέν είνε 
βαθειά σκουριασμένη.

’Αναμιγνύετε καλά 5° γραμμαρια 
άργίλου ψιλοκοπανισμένου, 12 '/, γραμ
μάρια σαπουνιού καί 2 καρύδια ψιλο
κομμένα.

Τό δλον βράζετε μέσα είς μίση 
λίτρα δυνατό ξύδι, άνακατεύουσαι, με- 
χρις δτου γίνω ένα πυκτό σύνολο. Κατό
πιν επιθέτετε έπάνω ε’ις τό καημένο η 
κιτρινισμένο σημείο τού υφάσματος 
λεπτό στρώμα άπό τήν άνωτέρω ουσίαν 
καί άφίνετε αύτήν έπί είκοσι τέσσαρας 
ώρας. Έάν τό κάψιμο ή τό κιτρίνι
σμα είναι έλαφρά , αύτό , άρκεϊ διά να 
εξαλείψω κάθε κηλϊδα, άφοΰ πλύνετε

δυό-τρεις φορές τό ύφασμα.
Έάν είναι δυνατότερο, επαναλαμβάνετε δυο - τρεις φοράς 

τήν έπάλείψιν μέ τήν άνωτέρω ουσίαν.

ΜΕΓΑ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ 
ΜΙΧΑΛΗΝΟΣ — ΒΟΛΙΚΑΣ ΚΑΙ Σ'*  

ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ
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ΔΗΜΟΥ ΒΡΑΤΣΑΝΟΥ

Ο ΑΝΗΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΓΟΛΓΟΘΑ
ΜEPOS Α

(Είναι πρωί άκόμη. Μιά ήμέρα, άπό εκείνες τις μολυβιές 
τοϋ Μαρτίου, μέ τις συννεφιές τις απαλές, πού νοιώθει κανείς, 
ότι ή Φύσις είναι παραδομένη σέ μιά μυστική λατρεία, σέ 
μιά αληθινή μυσταγωγία, εις τήν λατρεία τοϋ Άπειρου, είς 
τήν λατρεία τής Διαιωνίσεως.

Τό Μοναστήρι ορθώνεται μέσα άπό τά αιωνόβια δένδρα 
σιωπηλό καί λευκάζει μέσα είς τό σκοτεινό πράσινο φύλλωμα. 
Σάν νά κοιμάται τό Μοναστήρι.

Πέρα ή χώρα, μέ τά σπιτάκια της τά πάλλευκα, ποϋ νομίζει 
κανείς πώς άργά-άργά καταιβαίνουν άπό τό πρανές πρός 
τήν θάλασσαν, κοιμάται- καί τό νησί μέ τήν πρωινήν σιγαλιά 
του, μοιάζει μέ νεράιδα κοιμισμένη έπάνω στό νερό.

Σέ λίγο ή καμπάνα τοϋ Μοναστηριού σκορπά μέσα ε[ς 
δάσος άργά - άργά, σάν νυσταγμένον, τόν ήχον της. ΌρβρΟς.

Τά κορίτσια ξυπνούν καί τρέχουν μαζί μέ τάς άδελφάς εϊς 
τούς νιπτήρας καί μαζή μέ τά νερά ξεχύνουν καί τά χάχανά 
τους καί γέλοια καί κελαδήματα σκορπίζονται σάν ένας ύμνος 
πρός τήν Ζωήν.

Δύο - δύο τώρα πηγαίνουν είς τήν εκκλησία. Έξημίρωσε 
Κυριακή. Μεγάλη τελετή είς τό Μοναστήρι. Περιμένουν τόν 
'Επίσκοπον καί ή Σουπεριόρα έπί κεφαλής τοϋ υπηρετικού 
προσωπικού μέ τήν άδελφήν Οίκονόμον, επιστατούν είς τάς 
προετοιμασίας.

Ό ϋρθρος δέν έχει τίποτε τό έξαιρετικόν. Τόν έσυντόμευ- 
σαν μάλιστα διά νά γίνη μία τελευταία δοκιμή τής συμφω
νίας. ‘Η Μίτοα, ή ώραία Μίτσα, ή εύγενής Φράγκα, ή όργα- 
νίστ τοΰ Μοναστηριού, άπό εβδομάδων τώρα μελετρ. τό 
• Angelus·, τήν γεμάτην άπό μεγαλοπρέπειαν καί μυοτικοπά- 
θειαν συμφωνίαν τού Μασσενέ, τήν όποίαν Οά έκτελέση είς 
τό όργανον, όταν θά χοροστατήση ό Μονσενιέρ.

"Οταν ή Μίτσα έγινεν όκτώ έτών άπέθανεν ή μητέρα της, 
ή εύμορφη Κιάρα. Τότε ό πατέρας της, διά νά μορφωθή ή 
κόρη του, τήν έκλεισεν είς τό Μοναστήρι.

Δέν είχε καί μεγάλην περιουσίαν ό πατέρας της. Υπόλειμμα 
αυτός άρχαίας καί εύγενοΰς Φραγκικής οικογένειας, είχε κλη
ρονομήσει άπό τόν πατέρα του ένα πύργον μέ άρκειήν έκτα- 
σιν, γεμάτην άπό όπωροφόρα δένδρα. Τό εισόδημά του όμως 
δέν έφθανε διά τάς άνάγκας τής οικογένειας του καί μέ πρώ
την ευκαιρίαν τό έπώλησε είς άρκετά καλήν τιμήν. Μέ τά 
χρήματα τότε εκείνα ήνοιξε εμπορικόν κατάστημα άπό τά 
λεγάμενα · Κιγκαλλερία· καί έπεδόθη είς τό έμπύριον.

Έν τφ μεταξύ ή Μίτσα έμεγάλωνε, καί άνεπτύσέτο καί εις 
τό πρόσωπον της έξεχύνετο είς μία άπερίγραπη εΰμορφιά 
μαζύ μέ μία άούλληπτη έκφρασιν, δλον τό εσωτερικόν κάλλος 
τής εύγενοΰς ψυχής της.

Κοντά της έμεγάλωνε καί ό Μανώλης, ύ γυός τοΰ περιβο
λάρη τοΰ κτήματος, τόν όποιον, δτανό Κοντορρόκας έπώλησε 
τό κτήμα, προσέλαβε ώς υπηρέτην είς τό κατάστημα του.

Είχε καταντήση αληθινή σκιά τής ■ μικρής κυρίας*  ύ Μανώ
λης καί είχε κατορθώση ώστε νά έννοή καί νά προλαμβάνη 
κάθε έπιθυμίαν της.

Φαντάζεται λοιπόν κανείς τήν συντριβήν του, δταν μέ τόν 
θάνατον τής «μεγάλης κυρίας» έμαθε και τήν άπόφασιν τοϋ 
κυρίου του, δπως ή Μίτσα είσαχθή είς τό Μοναστήρι.

"Εκλαψε πικρά τό κακόμοιρο τό παιδί. Μά έχει γυρίσματα 
ή Τύχη. Λυτή ή σκέψις τόν παρηγόρησεν. Καί αλήθεια. 
"Επειτα άπό δεκαπέντε ημέρες ό Κοντορρόκας έζεψε τό κα
ροτσάκι ποϋ είχε άλλοτε εις τό κτήμα καί έπήγε είς τό Μονα
στήρι καί τήν έπήρε.

Καί κάθε δεκαπέντε ημέρες ή Μίτσα έπερνοϋσε τό Σαββα
τοκύριακο μέ τόν μπαμπά της καί τήν Δευτέρα πρωί — πρωΐ 
μέ τό καροτσάκι «γύριζε νά κλεισθή είς τό Μοναστήρι.

Μέ πόση χαρά ό Μανώλης έζευε κάθε δεκαπέντε καί μέ 
πόση λύπη έβλεπε νά ξημερώνη ή Δευτέρα. "Οταν έφευγε τό 
καροτσάκι καί τοϋ έπερνε τήν Μίτσα, έτρεχε άπό πίσω πεζός 
καί έμάζευε άγρολούλουδα είς τά χωράφια καί τής τά έδιδε 
οτή μεγάλη πόρτα τοϋ Μονασταριοϋ.

Πέρασαν έτσι λίγα χρόνια. Ή Μίτσα είχε γίνει μιά χαρι
τωμένη ντεμουαζελλίτσα, μά καί μέσα της είχε γίνει μιά μετδ-
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-Remituntur ei peccala inulta, 
quia ditexit multum*.

βολή. Οί ψαλμοί καί τό όργκ ξύπνησαν μέσα της ένα άλλον 
κόσμον, χεμάτον άπό μυστικισμόν.

"Ολος ό κόσμος γύρω της δέν τής έκανε καμμίαν έντύπω- 
σιν καί μόνον η Λατρεία πρός τό Θειον τήν εϊλκυε.

Ώρες ολόκληρες έπερνοϋσε έπάνω άπό τό κλαβινέ τοΰ ύργά- 
νου καί έσκόρπιζε τούς βαρείς καί άδιάκοπους ήχους, γεμά
τους άπό μιά θεία αρμονία, είς τήν όποίαν έξεχείλιζε ύ πρός 
τό Άπειρον ψυχικός οργασμός της.

"Ενοιωθε τότε πώς ή ψυχή της εξέφευγε άπό τό βαρύ σώμα 
της καί άνάλαφρα πετώνας μέ φτερά κάποιου άγγέλου, 

_έξητμιζετο μέσα είς τόν ύπεργήϊνον κόσμον.
Καί ό ψαλμός καί ή συμφωνία είς τά δάκτυλά της τά ορφι

κά καταντούσε μία μυσταγωγία τοΰ Πόνου καί τής ’Αγάπης.
"Ετσι σιγά — σιγά ήρχισε νά αισθάνεται μίαν άποστροφί|ν 

πρός τόν έξω κόσμον καί έπαυσε νά κατεβαίνη είς τήν χώ
ραν. Καί ό δυστυχής Μανώλης έβλεπε νά τοΰ φεύγΐ) μακρυά 
ή «μικρή κυρία».

*
Ό δρθρος έτελείωσε. Έξω μία πυρετώδης κίνησις. Άπό 

τήν μεγάλη πόρτα τοΰ περιβολιού έως μέσα είς τό τελευταίοι- 
διαμέρισμα τοΰ Μοναστηριού, σκουπίζουν, καθαρίζουν, συγυ
ρίζουν. Τά κορίτσια τρέχουν δεξιά καί άριστερά μέ τά έορτά- 
σιμά των. "Αλλα δοκιμάζουν τόν χορόν, άλλα συνάζουν άνθη.

Καί άπό μέσα άπό τήν εκκλησίαν ξεφεύγουν βαρειά καί 
αρμονικά τά κύματα τού οργάνου.

Δέκα ώρες σημαίνει τό μεγάλο ρολόι τοΰ Μοναστηριού. 
Έπάνω είς τήν ταράτσα μία αδελφή μέ λορνιόν άδιάκοπα έξε- 
ρευνά τόν οφιοειδή, μέσα άπό τήν κατάφυτη έξοχή, δρόμον.

"Εξαφνα κάτι διέκρινεν νά κινήται μέσα εις μίαν συστάδα 
δένδρων, κάτι σάν άμάξι. Τότε έτρεξε κάτω καί άνεκοίνωσε 
δτι έρχεται ό Μονσενιέρ καί άμέσως ή καμπάνες έσκόρπισαν 
χαρμόσυνα τό άγγελμα είς δλον τό Μοναστήρι.

Τόβαρΰ άμάξι τής επισκοπής, τό μοναδικόν είς δλον τό 
νησί άμάξι, έκυλίετο σιγά — σιγά μέσα εις τόν σκολιόν δρο
μάκον μέ τά βαθειά αύλάκια, τά γεμάτα άπό μεγάλες κροκά
λες καί λάσπη κοκκαλωμένη καί έλικνίζετο δεξιά καί άριστερά 
καί έτινάζετο.

Έπί τέλους έφθασε. Ή μεγάλη πόρτα άνοιξε διάπλατη καί 
τό άμάξι έκύλιοε άπαλά — άπαλά έπάνω είς τό μαλακόν έδα
φος τής εισόδου.

Δεξιά καί άριστερά τής εισόδου έπερίμεναν ή Σουπεριόρα 
μέ τάς άδελφάς καί τά κορίτσια καί είς τήν έμφάνισίν τοΰ 
επισκοπικού αμαξιού ύπεκλίθησαν εύλαβώς, ένφ ένα χέρι, 
κοσμούμενοι- άπό τό γνωστόν δακτυλίδι, έπρόβαλε είς σχήμα 
ευλογίας.

Τό άμάξι έπροχώρησε σιγά—σιγά, ένώ δπισθέν του ήκο- 
λούθει ή συνοδεία καί έστάθη έμπρός είς τήν σκάλα τοΰ Μο
ναστηριού, δπου είχε τρέξει ή Σουπεριόρα. Δέν είχε προφθά- 
σει άκόμη νά σταματήση καί ή Ηγούμενη πάντοτε ΰποκλινο- 
μένη μέ εΰλάβειαν, άνοιξε τήν θύραν τής άμάξης.

"Ενα πόδι έπρόβαλε πρώτα μέ γόβες κομψές καί μεγάλες 
άγκράφες, μέ κάλτσες χρίσματος ρουμπί μεταξωτές καί ο Σε- 
βασμιώτατος Επίσκοπος, σκορπίζων δεξιά καί άριστερά εύλο
γίας, έπροχώρησε πρός τό εσωτερικόν ακολουθούμενος άπό 
τόν Γραμματέα τής Επισκοπής καϊτό άνώτερον προσωπικόν.

Μέσα είς τό γραφείον άνεπαύθη ολίγον, άφοΰ δέτούς προ- 
σέφεραν αναψυκτικά, δ Επίσκοπος έξέφρασε τήν επιθυμίαν 
νά ένεργήση επιθεωρήσει- τής Μονής, έπειτα δέ κατηυθύνθη 
σαν είς τήν έκκλησίαν. (Ή συνέχεια είς τδ προσεχές).

ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΟΔΟΝΤΟΪΑΤΡΕΙΟΝ 

Κ. ΔΑΜΙΑΝΟΥ
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ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Ο ΒΙΟΣ ΤΗΣΓίΑΓΙΑΣ» ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
(ΣννΑχβια.άχο τό προηγούμίνον)

υπέρτερον τών ινδαλμάτων— Νυμφίον, ώ κόρη, 
σου, άνώτερον τών ονείρων σου.

— Μόνον μεταξύ τών χριστιανών ήμπορεΐ νά υπάρ
χουν τοιαΰτα θαύματα....

— Ναι μόνον άλλά δέχεσαι;
— Δέχομαι πάτερ, άλλά νά ίδω πρέπει πρώτον τόν 

ύπέροχον τοϋτον’νυμφίον.
— θά τόν Ιδης, άλλά μόνον είς τόν ύπνον σου, έάν 

παρακαλέσης τήν Παρθένον τήν Μητέρα του.
— Πώς: τόν Χριστόν λοιπόν νυμφίον λέγεις; Άλλά 

είνε τοΰτοΤδυνατόν;
Καί ό άσκητής, μέ τούς ώραίους καί γλυκείς του 

λόγους,’πείθει τήν σοφήν Αίκατερίναν είς τήν ύψηλήν 
τοΰ χριστιανισμού ιδέαν, ώστε, άπερχομένη ήδη τοΰ 
άσκητικοΰ κελιού του, δέν ήτο πλέον σύννους, άλλά 
φαιδρά καί εύχαρις.

— Ή μεγάλη και ύψηλή ιδέα τοϋ γέροντος άσκη
τοΰ περί Χριστού ώς νυμφίου, τοσοϋτον συνεκίνησε καί 
κατέθελξε τήν Αίκατερίναν, ώστε έσκέπτετο δτι τοΰτο 
ήτο τό ΰψηλότερον ίνδαλμα, τό όποιον ή καρδία της 
ήμποροΰσε νά ποθήση.

Έγνώριζε περί τοΰ θεανθρώπου Διδασκάλου τών 
χριστιανών πλείστα καί έκ|τής άναγνώσεως τών χρι
στιανικών συγγραμμάτων, καί έκ τής τελευταίας συσχε- 
τίσεώς της μετά τών,χωρικών χριστιανών. Έγνώριζεν 
δτι ’Εκείνος ύπήρξεν ό υίός μιάς άγίας άσπιλου ΙΙαρθέ- 
νου, τής όποιας μόλις τό λευκόν καί μυρόεν κρίνον ήδύ
νατο νά συμβολίση τήν αγνότητα καί τήν ώραιότητα. 
Καί δταν έφθασεν εις τό σπίτι της, γονυπετήσασα:

’£2 Μήτερ άγια, άνεφώνησε, τής σελήνης τό 
ήρεμον φέγγος δύναται ίσως νά είκονίζη τήν Άρτε- 
μιν καί τοΰ ήλιου τό θαμβωτικόν φώς τόν Φοίβον ύπέρ 
τήν “Αρτεμιν σελαγίζει, καί ό Γίός Σου υπέρ τόν ήλιον 
λάμπει! Γονυπετής προ τής αίγληέσσης μορφής Σου, 
προσκυνώ τήν θεότητα τής Άγ’Λτητος, τήν άγνωστον 
είς τήν ’Εθνικήν ήμών θρησκείαν καί έν τφ προσώπφ 
τοΰ Γίοΰ Σου, λατρεύω τόν θεόν τής άληθείας, τόν 
όποιον μάτην έπί τοσοϋτον έπεζήτησαν οί ήμέτεροι 
φιλόσοφοι....

Γονυπετής καί εύρισκομένη είς έκστασιν, μέ τούς 
βφθαλμούς άτενείς πρός τόν ούρανόν, ένεθυμήθη τούς 
λόγους τοΰ άσκητοΰ περί τοΰ θείου Νυμφίου, «θά τόν 
δής, άλλά μόνον είς τόν ύπνον σου, έάν παρακαλέσης 
τήν Παρθένον, τήν Μητέρα του. Καί έφαντάσθη δτι τήν 
στιγμήν έκείνην ό όρίζων έγίνετο φωτεινότερος, δτι 
τής σελήνης τό φέγγος ώχρία' δτι τών φοινίκων καί 
τών δένδρων ό ψίθυρος έγίνετο μουσική αρμονία ούρα- 
νία- δτι τοΰ Νείλου τά νερά έγίνοντο άργυρά κάτω 
άπό τό φώς τής σελήνης καί; τέλος είδε διαγρα- 
φομένην ένώπιόν της έν παραστήματι θείας μεγα
λοπρέπειας μορφήν αίθαιρίαν ΙΙαρθένου’αίγληέσσης, 
βασταζούσης βρέφος είς τάς άγκάλας της.

— ’£2 μήτερ άγια, έψέλλισε, 'πόσον ή αίγλϊ/ σου 
είνε θαυμασία καί πόσον τό θειον βρέφος σου φαίνεται 
νά είνε ύπέρλαμπρον.

— Τέκνον μου, είπε τότε ή Παναγία, ίδέ τήν 
δούλην σου Αίκατερίναν πόσον είνε ώραία !....

Άλλά τό θειον παιδίον έφαίνετο δτι δέν ήθελε νά 
άτενίση τήν’γονυπετή έκείνην μορφήν καί μάλιστα 
έδείκνυεν δτι δέν εύρίσκει είς αυτήν παρά τό ζοφώδες 
και τό τρομερόν. Ή Αίκατερίνα τόσον κατεθλίβη άπό 
τό γεγονός αύτό, ώστε άρχισε νά κλαίη· δάκρυα 
έβρεξαν τάς ώραίας της] παρειάς καί θλίψις βαρειά 
έπίεσε τήν καρδίαν της.

Τήν στιγμήν έκείνην ή ίερά οπτασία έξηφανίσθη’ ό 
άλέκτωρ ήκούσθη μακρόθεν καί ή Αίκατερίνα ένό- 
μισεν δτι έξηγέρθη άπό βαθύν ύπνον. Έςηκώθη τότε 
έπάνω καί άγρυπνος περίμενεν τήν αύγήν διά νά έπι- 
σκεφθή τόν γέροντα άσκητήν καί λάβη έξηγήσεις.

Τήν έπομένην ή Αίκατερίνα μετέβη είς τοΰ γέροντος 
άσκητοΰ καί μετά δακρύων τοΰ διηγήθη τήν όπτασίαν 
τής παρελθούσης νυκτός. Καί διηγουμένη ταϋτα έκλαιε.

— Κόρη μου, τής είπε τότε ό γέρων άσκητής, δέν 
έκατάλαβες άκόμη τό μυστήριον τής όπτασίας; Ό 
Κύριος βεβαίως δέν είμπορεΐ νά εύχαριστηθή άπό τό 
κάλλος τό άπλοΰν τοΰ σώματος, ούτε άπό τά πλάνα 
σοφίσματα τής φιλοσοφίας τοΰ κόσμου. Άν δέ ηύδό- 
κησε νά έμφανίση είς σέ τό θειον κάλλος του, τό 
έπραξεν αύτό χάριν τής μητρός του, ή όποια τόν 
παρακάλεσε. ’Επρεπε νά έννοήσης αύτό άπό τήν 
άποστροφήν τοΰ θείου βρέφους, τί έζήτει άπό σέ ό 
Κύριος, έζήτει νά καλλυνθής είς πνευματικόν κάλλος, 
νά λαμπρυνθής είς αΐγλην πνευματικήν' έζήτει νά 
άναγεννηθής έν τή ιερά πηγή τοΰ Χριστιανισμού.

— Άλλά ποια είνε, πάτερ μου, ή θεία αύτή πηγή;
— 'Η θεία κολυμβήθρα τοΰ χριστιανικού βαπτίσμα- 

τος, άπήντησεν ό άσκητής.
— Όμιλεϊτε, πάτερ μου, διά τό θειον καί μυστη

ριώδες έκεϊνο λουτρόν, διά τοΰ όποίου οί ξένοι τής 
πίστεώς σας μυοΰνται τά χριστιανικά μυστήρια;

'Ομιλώ διά τό χριστιανικόν βάπτισμα, τό όποιον 
είνε βάπτισμα τοΰ πνεύματος, βάπτισμα ζωής, βάπτισμα 
χάριτος.

—’Ακόυσα πολλές φορές, πάτερ μου, διά τό μυστη
ριώδες αύτό βάπτισμα καί έπίστευσα δτι οί χριστιανοί 
δέν είνε ξένοι τών ιερών ’Ελευσινίων μυστηρίων, τά 
όποια είναι τόσον ένδοξα είς παλαιοτέραν έποχήν.

— Τών δαιμόνιων τά μυστήρια, κόρη μου, δέν 
έχουν καμμίαν άπολύτως σχέσιν μέ τά άγια μυστήρια 
τοΰ χριστιανισμού. "Οταν δέ θελήσης νά μυηθής θά 
ίδής πόσον απλά είνε έκεΐνα ποΰ ό χριστιανισμός 
ήμών καλεΐ μυστήρια.

— Άλλά διατί, πάτερ μου, ό λαός μας ψιθυρίζει 
τόσα φρικώδη περί τών άποκρύφων χριστιανικών 
μυστηρίων.

— Κόρτ; μου, πολλάκις ή πλάνη τυφλώνει. Γνωρίζεις 
τούς χριστιανούς, καί γνωρίζεις τήν φιλανθρωπίαν τών 
ούρανίων των άρχών. Καί διά τοΰτο δέν έχω νά σοΰ 
πώ παρά δτι σοΰ έλεγα καί προτήτερα. Έάν θελήσης 
νά μυηθής είς τήν πίστιν μας, θά ίδής πόσον άπλά είνε 
έκεΐνα, τά όποια διά τό άκατάληπτον καί υπέρ κατά- 
ληψιν ό χριστιανισμός ήμών καλεΐ μυστήρια καί τά 
όποια βεβαίως δέν ήμποροΰν παρά νά παρανοοΰν οί 
άμύητοι καί οί άφώτιστοι. (·η σννίχ.,α «ι? «δ .-*οοα«χ4ς).
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Αι ΜΑΧΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΙΤΑΛΙΚΟΝ.-ΟΙΆύσ 
τάς έναντίον τών Ιταλών ίαιβέσεις 

πανουργίαν, Ενάπτοντες πυράς

ΕΙΣ ΤΟ ΤΡΕΝΤΙΝΟΝ.-Άπό δεκαπενβημίρου οί Αυστριακοί, «νισχύσανεες 
τόν στρατόν των είς τόν τομέα τοϋ ΤρτντΙνου, ίπετίΟησαν λυσσωβώς 
ηπτά τών Ιταλών καί παρ' δλον τό θεριστικόν πΰρ τών τελευταίων τούτων 
καί παρ’ δλην τήν τρομακτικήν Ανωμαλίαν κατωρδωσαν νά προελάσονν 

σημαντικώς και νά αιχμαλωτίσουν 10,000 ‘Ιταλών.

ΕΙΣ ΤΟ ΥΠΡ.—‘Απόσπασμα τοϋ l.-τπικοΰ τών Γερμανών, έπελάσαν Ατρόμητου κατ’ ίξερευγομένης 
•παυστεες πυρ καί σίδηρον Αγγλικής πυροβολαρχίας, σννέλαβεν αύτήν αΙχμάλωτον,

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΙΠΠΟΝ. ΕΙς το St. 
οτρατύπεδον. οί ‘Άγγλοι έχουν «γκα 
τα πληγωμένα κα άόδκνή άλογα. ΟΙ 

χειρουργούς

ΕΙΣ ΤΟ ΡΟΣΙΚΟΝ- — Etc τόν ΔβΙναν, μολονότι αί μεγάλοι μάχαι ίχουν παυσει ί.ν τούτοις αποσπάσματα ίο/ονται 
τακτικά είς «χάψην Είς τας συγκρούσεις αύτάς διακρίνονται οΐ Κοζάκοι Ιππείς, οΐ όποιοι μεταχειρίζονται 

«.πτώματα τών ίππων των ώς ίρείσματα διά νά Αποκρούουν τάς ίχύρικάς «πιβέσεις.

Ν ΓΙΓΑΝΤΟΜΑΧΙΑΝ

ΕΙΣ ΤΟ ΒΕΡΝΤΕΝ- Είς τό Βερντέν έξακολουΟούν φοβεραι μονομαχία^ τ< ./.ικοΰ Έν«κ μ(Λ_, μ κ - 
μεταβάλλονται βίς στάχτην πυροβολαρχιαι ολόκληροι, άντιπροσωπεύουσαι Λ ·Ι-ν πολλών .κατ · οουρι·»

ιυ iyn έγκατα στ <ι.Ο ή το ’Αγγλικόν 
καί τίλτιότατον χκιρονργείον διά 

>ι »υό Χίδες βοηθούν τού- Άγγλους 
Βργον τ·ν.

Αί ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ. — Έκβΐ είς τήν Θεσσαλονίκην οί σύμμαχο» δεν «αιζουν Μ .όλο, τβν 
καταπληκτικόν Αριθμόν Αεροπλάνων, .τού συνεκτντρωσαν είς την Βαλκανικήν, . cir>:. A<ι J > ν να ιπταη.ρβυν 

καί άλλα, Αποβιβάζοντας αύτά άπό τήν πρόχειρον Αποβάθραν ποΰ έστησαν είς τό μικρό ΚαρκμΛουννον.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΦΥΑΑΚΕΙΑ. -’Κ.τάνωεΙς τήν σιδηραδρ··, ι-ι· γ$» enaou
λονίκης-Φλωρίνης, έκεί Ακριβώς πού ή γραμμή Αψινει τι.· •.-.ηνικυ . ίδαψυς 
καί οϊσίρχοται είς τό σερβικόν, γερμανικά άποσχ. σμοτα /.τιτιθ«. ,u. Au· 

' καιρού είς καιρόν αίψνιδιαστικώς κατά των Γάλλων.

βόντες άπό δεκαπενθημέρου 
παν μέσον χαΐ πάσαν 

τάφρους, νώ προελάσουν.



ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ,ΔΟΥΜΑ
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Ό Ερρίκος εμεινε σύννους άλλ’ επιτέλους μειδιά- 
σας είπε :

— Βαρόνη, ζητάς νά τά χαλάοωμε και δμως νομίζω 
πώς δέν έχεις τό δικαίωμα. "Ας ϊδοΰμε, τι έκαμες γιά 
νά μέ έμποδίσης νά πάρω τήν Μαργαρίτα; ’Απεναν
τίας πάντοτε μέ απέλπιζες.

— Και έκαμα πολύ καλά.
— Γιατί;
— Διότι σήμερον θά πέρνατε άλλη.
— Τήν παίρνω διότι έσύ δέν μ’ αγαπάς.
— Καί δμως, Μεγαλειότατε, αν σάς αγαπούσα μετά 

μία ώρα θά πέθαινα.
— Θά πέθαινες; Και άπό τί ασθένεια, άν επιτρέπεται;
—’Από ζηλοτυπίαν... διότι μετά μία ώραν άπό τόν 

γάμον, ή μέν Βασίλισσα τής Ναβάρρας θά έδιωχνε τάς 
ακολούθους της και ή Α. Μεγαλειότης τούς ϊδικούς της.

— Καί αύτό, άγάπη μου, σέ λυπεί;
— Δέν είπα αύτό. Είπα δτι άν σάς άγαποϋσά, αύτό 

θά μέ έβασάνιζε φοβερά.
— ΙΊολύ καλά. Άλλ’ άν ο Βασιλεύς τής Ναβάρρας, 

δέν διώξη τούς άκολούθους του άπόψε;
— Μεγαλειότατε, λέτε πράγματα αδύνατα καί προ

πάντων άπίστευτα.
— Καί γιά νά πιστέψης τί πρέπει νά γίνη;
— ΙΙρέπει νά έχω τήν άπόδειξιν ποΰ σεις δέν ήμπο- 

ρεϊτε νά μοΰ δώσετε.
— Καί γιατί δχι Βαρόνη ; Μά τό άγιον Ερρίκον 

θά σοΰ δώσω τήν άπόδειξιν ποΰ ζητάς εΐπεν ό Βασι
λεύς, ρίπτων βλέμμα γεμάτο άπό έρωτα έπί τής νεαράς 
γυναικός.

— Ώ, Μεγαλειότατε, άπήντησε εκείνη, χαμηλώνουσα 
τά μάτια. Δέν εννοώ. "Οχι, δχι είναι αδύνατο νά άπο- 
φύγη κανείς τήν εύτυχία ποΰ σάς περιμένει.

— Μέσα είς τήν αίθουσαν αύτήν, άγάπη μου, εύρί- 
σκονται τέσσαρες Έρρΐκοι. Ό Ερρίκος τής Γαλλίας, 
ό Ερρίκος τοΰ Κονδέ, ό Ερρίκος τοΰ Γκύζ άλλά ένας 
μόνον Ερρίκος τής Ναβάρρας. Καί, άν δλην τήν 
νύκτα άπόψε έχεις στό πλευρό σου τόν 'Ερρίκον αύτόν ;

— Όλην τήν νύκτα άπόψε;
— Ναι. Θά πίστευες τότε πώς δέν τόν έχη άλλη 

κοντά της;
— Ώ! αν τό κάνετε αύτό, Μεγαλειότατε!
— Θά τό κάμω, σοΰ δίδω τόν λόγον μου.
Ή δέσποινα τής Σώβης σήκωσε τότε τά μάτια, 

υγρά έν τή ηδυπαθείς των καί έμειδίασεν είς τόν βα
σιλέα, ό όποιος είχε μεθύσει άπό χαρά καί ελπίδα.

— Άς ίδοΰμεν, επανέλαβε μετ’ όλίγον ό Ερρίκος, 
τί θά έλεγες τότε;

— Θά έλεγα τότε πώς μ’ άγαπάς στάληθινά.
— Καί μά τήν άλήθεια, θά τό πής πραγματικώς.
—Άλλά τί νά κάμω; εΐπεν ή δέσποινα τής Σώβης.
— Ώ! βαρόνη, δέν έχεις καμμία θεραπαινίδα, ακό

λουθον, καμμία θαλαμηπόλον έμπιστον δέν έχεις;
— "Εχω τήν Δαριόλη, ποΰ πρός χάριν μου μπορεί 

νά γίνη κομμάτια.
— Αξιόλογα! Πές είς τήν νεάνιδα δτι θά κάμη τήν

τύχην της, δταν γίνω Βασιλεύς τής Γαλλίας, δπως μοΰ 
τό προεϊπαν οί άστρολόγοι. t
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^Συνέχεια άπό τό προηγουμένου)

Η Καρλότα έμειδίασε, διότι ό πρίγκηψ τοΰ Βεάρν 
άπήλαυε φήμην εντελούς Γασκόνου, προκειμένου περί 
υποσχέσεων.

— Πολύ καλά. Τί επιθυμείτε άπό τήν Δαριόλην;
— ’Ολίγα δι’ αύτήν,’’τό παν δι’ έμέ.
— ’Επιτέλους;
— Ο κοιτών σου δέν είνε έπάνω άπό τον ίδικόν μου;
— Ναί.
— ’Ας περιμένη πίσω άπό τήν πόρτα. Θά κτυπήσω 

τρεις φορές είς τήν πόρτα, θ’άνοιξη καί θά πάρης τήν 
άπόδειξι ποΰ σοΰ ύποσχέθην.

Η δέσποινα τής Σώβης έμεινε λίγα δευτερόλεπτα 
σκεπτική. ’Έπειτα σάν νά ζητούσε νά έξακριβώση 
μήπως τήν ακούσουν, προσήλωσε τό βλέμμα έπί τοΰ 
ομίλου, είς τόν όποϊον εύρίσκετοή βασιλομήτωρ. Άλλ’ 
δσον στιγμιαίου καί αν υπήρξετό βλέμμα αύτό ή Αικα
τερίνη καί ή βαρόνη άντήλλαξαν βλέμμα συνεννοήσεως.

— Ώ, δν ήθελα, είπεΆέ λίγα λεπτά, ώ αν ήθελα 
νά πιάσω τήν Μεγαλειότητα σας νά ψεύδεται;

— Δοκίμασέ το φίλη μου, δοκίμασέ το.
— Μά τό Θεό, μοΰρχεται αύτή ή δρεξι.
—'Άφισε λοιπόν τήν ό'ρεξί σου νά θριαμβεύση. 

Ουδέποτε αί γυναίκες είνε ισχυρότεραι παρά μετά 
τήν ήτταν τους.

— Βασιλεύ, κρατώ τήν ύπόσχεοι πού έκάματε διά 
τήν Δαριόλην, γιά λογαριασμό της, δταν θά γίνετε 
βασιλεύς τής Γαλλίας.

Ό Ερρίκος έρριξε κραυγήν χαράς.
Άκριβώς δέ την στιγμήν έκείνην ή Βασίλισσα τής 

Ναβάρρας, άπαντοΰσεν εϊς τόν δοΰκα τοΰ Γκύζ.
— Noctu pro more. ’Απόψε, δπως συνήθως.
Ό 'Ερρίκος άπεχωρίσθη τής βαρόνης, τόσον εύτυ- 

χήζ. δσον καί ό Δούζ τοΰ Γκύζ Απομακρυνόμενος τής 
Μαργαρίτας ντέ Βαλοά.

Β
Ο κοιτών της Βασιλίσοης της Ναβάρρας.

Ό δούξ τοΰ Γκύζ ώδήγησε τήν νύμφη του δούκι- 
σαν τού Νεβέρ είς τό μέγαρόν της, κείμενον έπί τής 
οδού Σώμ, αφού δέ τήν άφισε είς τάς θεραπαινίδας 
της, άλλαξεν ενδύματα, πήρεν ένα μανδύαν καί ώπλί- 
σθηκε μέ ένα μικρό εγχειρίδιο. Τήν στιγμήν δμως 
ποΰ τό έπερνε άπό τό τραπέζι, βρήκε έπάνω του μιά 
έπιστολή. Τήν άνοιξε καί διάβασε τά Ακόλουθα.

«’Ελπίζω πώς ό δούξ τοϋ Γκύζ δέν θά γυρίση άπόψε είς 
τό Λούβρ, ή αν γυρίση, θά λάβη τουλάχιστον τήν πρόνοιαν 
νά όπλισθή μέ καλόν θώρακα καί μέ κοπτερό ξίφος».

|Ή συνέχεια είς τό προσεχές]

εις τον “ΚΟΣΜΟΝ,,
ΣΤΑΔΙΟΥ 31 

Κουστούμια μπάνιου, μπουρνούζια, 

έσώρρουχα λευκά καί πλεκτά κ. λ.

ΕΝΑ ΚΑ®’ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
Είςτό θέατρον τής Δδος Κοτοπούλη έδύθη τήν Δευτέραν 

τό βράδυ διά πρώτην φοράν ·Ή Δυνατές Γυναίκες κωμωδία 
τοΰ Σαρντοΰ. Πρωτηγωνίοτησαν μέ εξαιρετικήν επιτυχίαν ή 
δ‘4 Κοτοπούλη καί οί κ. κ. Μυράτ καί Γονίδης. Ή θέσις τοΰ 
έργου πολύ καλή καί ή μετάφρασις οπωσδήποτε επιμελημένη. 
Τό έργον έπανελήφθη τήν Τρίτην. Τήν Τετάρτην έδόθη ό
• Διάβολος» τοΰ Ούγγρου συγγραφέως Φράνζ Μόλλναρ, ό 
όποιος έσχε πέρισυ τόσην επιτυχίαν, παιχθείςτό πρώτον είς 
τήν «Ν. Σκηνήν». Ό κ. Μυράτ διέπλασεν ένα ρόλον πολύ 
ενδιαφέροντα. Άπό τήν Πέμπτην επαναλαμβάνεται καί πάλη·
Ή Μονμάρτρη». Εις τόν θίασον Κοτοπούλη θά παραδοθή 

έντός ολίγου νέον μονόπρακτου δραματάκι τοΰ κ. Συναβινοΰ 
ύπό τόν τίτλον ή «Κόκκινη Μάσκα».

Είς τής «Κυβέλης» έπανελήφθησαν έν τφ μέσω συρροής 
κόσμου τήν Δευτέραν τό βράδυ τό «Σπίτι τής Καρδιάς- καί 
τό «Διπλό Δόλωμα» τά γνωστά έργα τοΰ ύπό τό Ψευδώνυμον 
Μ. Μαρής κρυπτόμενου Πρίγκηπος Νικολάου._ Ή κ. Κυ
βέλη, ένεφανίσθη διαδοχικώς, εις τό πρώτον ώς έβδομη- 
κοντοΰτις μελλόνυμφος καί εις τό δεύτερον ώς χαριτωμένο 
κοριτσάκι. Είς τό δεύτερον ιδίως ή κ. Κυβέλη είχε τόσην έπι- 
τυχίαν, ώστε συχνά διεκόπτετο άπό τά παρατεταμένα χει
ροκροτήματα τοΰ κοινοΰ. Τήν Τρίτην έπανελήφθη τό Περί- 
συνόν «Πανόραμα» τοΰ κ. Μωραϊτίνη, μέ νέας σκηνάς καί 
άσματα. Έκράτησεν είς τό πρόγραμμα καθ' (ίλην τήν εβδο
μάδα. Ή κ. Κυβέλη έν τφ μεταξύ ετοιμάζει τούς ρόλους της, 
ε’ις τά νέα έργα, μεταξύ τών όποιων καί τών κ. κ. Ξενοπούλου 
καί Παξινοΰ. ,

Είς τό «Κεντρικόν· έκράτησε καθ’ δλην σχεδόν την εβδο
μάδα ή -Κούκλα» ή χαριτωμένη Γαλλική κωμωδία ή όποια 
ύπερήρεοε καί κατεχειροκροτήθη. ’Αξίζει ιδιαιτέρων επαίνων 
ύ θίασος, διότι άνεβίβασε τό έργον μέ τελείαν διδασκαλίαν 
καί πλουσιωτάτας σκηνογραφίας. Τό σαλόν, τής πρώτης πρά- 
ξεως ιδίως είνε θαυμάσιον. Ύπερήρεσαν έπίσης καί τά κου
στούμια καί προπάντων δύο μοντέλα τής κ. Νίκα. Τήν Τετάρ
την έπανελήφθη ό «Παπαγάλος» μέ νέας σκηνάς, · Γάς δύο 
Μονμάρτρας» ένα ώραιότατο στρατιωτικό κουαρτέτο, τό
• Γράμμα» καί τήν «Έγκαταλελειμμένη». Διά τάς νέας σκηνάς 
έφιλοτεχνήθη μία ώραιοτάτη νέα σκηνογραφία. Ο θίασος 
ετοιμάζει τήν τρίπρακτον Γαλλικήν κομεντί «Τό, Καταφυγών» 
μέ τήν όποιαν θά κάμη τήν έμφάνισίν της ή Δ«4 Τζούλια 
Κωνσταντινίδου.

‘Εξαιρετικήν καί πρωτοφανή επιτυχίαν έσημείωσεν ή πρώτη 
τής «Άϊντάς», διδόμενη Ελληνιστί είς τά «’Ολύμπια». Ώς 
πρώτη, είχε πλείστας δυσκολίας, διά τάς οποίας κατεβλήθη 

φιλότιμος προσπάθεια νά ύπερνικηθοΰν. 'Ολόκληρος ύ θίασος 
τοΰ 'Ελληνικού μελοδράματος άνεδείχθη ύπέρτερος εαυτού. 
Είς τήν δευτέραν ιδίως πράξιν καί είς τήν δευτέραν της 
εικόνας μέ τούς εβδομήντα τουλάχιστον κορίστας καί κομπάρ
σους, παρείχε κάτι τό πρωτότυπον δι' 'Ελληνικήν σκηνή καί 
τό μεγαλοπρεπές.Ή έκτέλεσις πλήν ελάχιστων ελλείψεων πολύ 
καλή. Ή κ. Βλαχοπούλου εΐχεν έξαιρετικήν διαύγειαν καί 
γλυκύτητα φωνής, Είς τό τέλος έκάοτης πράξεως τό άκροα- 
τήριονκατ' έπανάληψιν έκάλεσε καί έχειροκρότησε τούς καλ- 
λιτέχνας. Ύπέρ πάντας δέ ζωηρότερον τόν διευθυντήν τής 
ορχήστρας κ. Λαυράγκαν. Ή Αϊντά» έκράτησεν εις τό 
πρόγραμμα καθ' δλην σχεδόν τήν εβδομάδα.

Λόγφ μή συμπληρώσεως τών προετοιμασιών, τό θέατρον 
Πλέσσα, ήρχισε τήν Τετάρτην τάς παραστάσεις του άντί τοΰ 
παρελθόντος Σαββάτου μέ τό «Φιόρο τοΰ Λεβάντε» τοΰ κ. 
Ξενοπούλου, τήν μεγάλην επιτυχίαν τοΰ Πλέσσα καί τοΰ θιά
σου του. Είς τόν θίασον προσελήφθη ή κ. ’Αγγέλα Γαβριηλί- 
δου. Είς τό θέατρον Πλέσσα θ’ άναβιβασθή προσεχώς νέα 
Έπιθεώρησις, ύπό τόν τίτλον Ό πόλεμος τοΰ ιό».

Τό έπί τής όδοΰ Πατησίων άνοικοδομηθέν κομψότατου 
θέατρον τοΰ κ. Παπαίωάννου, άποπερατωθέν τελείως, ήρχι- 
σεν άπό τής παρελθούσης Πέμπτης τάς παραστάσεις του μέ 
τέ Πίκ - Νίκ» τοΰ κ. Σακελλαρίδου καί μέ πρωταγωνίστριαν 
τήν κ. Έλλην Άφεντάκη. Είς τά έγκαίνια, τελεσθέντα τό 
άπόγευμα τής Τετάρτης, παρέστησαν πλεΐστοι άνθρωποι τών 
Γραμμάτων καί τών Τεχνών. Μετά τόν αγιασμόν έδόθη με
γάλη μουσικοθεατρική προεσπερίς, εις τήν όποιαν έλαβον μέ
ρος αί κ. κ. Κυβέλη καί Ρεζάν, ή Δ»? Κοτοπούλη ή κ. Νίκα 
καί άλλαι πρωταγωνίστρια», καθώς καί δλοι οί μουσικο- 
συνθένται μας.

ΚΟΣΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
Είς τήν αίθουσαν του Πανεπιστημίου έγένετο τό.άπόγευμα 

τής παρελθούσης Τρίτης ή διάλεξις τοΰ καθηγητοΰ τοΰ Σέρ
βικου Πανεπιστημίου Βελιγραδιού κ. Δ. Άναστασίεβιτς μέ 
θέμα «ή Σλαϊκή Φιλολογία». Ό κ. Άναστασίεβιτς είνε καθη
γητής τής Νεοελληνικής καί Βυζαντινής Φιλολογίας. Ό ρήτωρ 
ώμίλησε μετά πολλής έμβριθείας, ηύχήθη δέ έν τέλει δπως 
καί τό Ελληνικόν Πανεπιστήμιο»' άποκτήση έδραν Σλαυϊκής 
Φιλολογίας- Τήν είσήγησιν έκαμεν ό κ. Μεσολωρας.

— Είς τήν -Εταιρίαν τής Υγιεινής» έγινε συνεδρίασις τών 
μελών αυτής κατά τήν λήξασαν έ(3δθ)ΐάδα, καθ’ήν ο,Αρχία
τρος κ. Χωματιανός άνεκοίνωσεν, δτι ή 'Εταιρία έχει ετοίμην 
έργασίαν διά τήν ΐδρυσιν λαϊκών σανατορίων κατά τής φθί- 
σεως. Κατά τήν συνεδρίασιν ταύτην ώμίλησε καί ό καθηγη
τής κ. Λιβιεράτος «περί φυματιώσεως».

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
Ύπό τήν προεδρείαν τής Α. Ύψηλότητος τής Πριγκηπίσ- 

σης Αλίκης, ίδρύθη σύνδεσμος, ό όποιος έτέλεοε τά έγ- 
καίνιά του είς τήν αίθουσαν τοΰ Λυκείου τών Έλληνίδων. 
Σκοπός τού νέου συνδέσμου θά είνε ή διά τής μονιμοποιη- 
σεως τών χορωδιών πρόσθεσις νέου πολυτίμου παράγοντος 
είς τήν συντελουμένην διάδοσιν τής μουσικής καί είς τήν 
άνάπτυξιν τοΰ μουσικού αισθήματος έν Έλλάδι. Ό σύλλογος 
θά έπιδιώξη καί τήν καλλιέργειαν τοΰ λαϊκού τραγουδιού. 
Επίτιμος πρόεδρος είνε ό καθηγητής τού ’Ωδείου κ. Ναζος 
καί προσωρινός γραμματεύς ή έπί τών τιμών τής Πριγκηπίσ- 
σης AU Σιμοπούλου.

— Είς τήν προθήκην Έλευϋερουδάκη, εξετεϋηοαν δυο 
τρεις εικόνες μέ ιδιαίτερον τόνον δροσιάς καί χρώματος καί 
ιδιαιτέραν τεχνοτροπίαν. Οί πίνακες ανήκουν είς τήν Δ4“ Φοί- 
βην Κοντοπούλου.

I. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΙΣ
ΔΙΔΑΚΤΟΡ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡ
•Επί 13 ίτη έν Βερολίνφ Δκπαιδτΐ'βείς. 'Υφηγητής έπί τριετίαν έν τφ 
Πανεπιστημίω Βερολίνου. Συνεργάτης τοΤ Γυναικολογικοϋ Περιοδικό». 
Βερολίνου. Διευβυντής τής Γυναικολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου 

Βερολίνου πενταετίαν.
8-11 π.μ. — 3-6 μ. μ. ΑΘΗΝΑΙ, Ζήνωνος 6*
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ΤΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ TOY ΠΑΤΕΡΑ

Βαρυαλγεϊς, βουτηγμένοι στά μαΰρα, μέ τά μάτια κατακόκ- 
κινα, έγύρισαν άπό τήν κηδείαν τοΰ πατέρα τους.Ό καϋμένος 
ό Πίπης ήθελε νά παρηγόρηση τήν άδελφοΰλα του, μά δέν είχε 
τήν δύναμη. Ήταν κι’ αύτός σάν μεθυσμένος. Σέ κάθε βήμα 
του έσκόνταιρτε στά έπιπλα. Ή Κλαίρη, ριγμένη στόν καναπέ 
μέ τό μαντήλι στά μάτια, απαντούσε μέ λυγμούς στά παρηγο
ρητικά λόγια, ποΰ τής έλεγαν αί φίλες της, ένφ αύτός περιτρυ- 
γυρισμένος άπό τούς φίλους του καί μερικούς φίλους τοϋ 
μακαρίτη πατέρα του, τούς άκουγε μέ τό κεφάλι σκυμένο.

Ήρθεν ή ώρα, ποΰ άπεσύρθησαν όλοι οί ξένοι καί άφισαν 
μόνα τά δύο άδελφάκια νά κλάψουν τήν όρφάνια τους. Συγ
γενείς δέν είχαν κανένα στήν ’Αθήνα, καί αύτήν τήν νύχτα 
θ’άιιεναν ολομόναχα, στήν πλούσια έπαυλί τους, ποΰ έστόλιζε 
μαζύ μέ άλλες τήν λεωφόρον Κιφισσίας.

Ό υπηρέτης έσερβίρισε τό γεύμα, ποΰ πρόφτασε νά ετοι
μάσω ή μαγείρισσα καί έκάθησαν στό τραπέζι χωρίς δρεξι. Ή 
θέσι τοΰ πατέρα τους ήταν κενή- αύτό έκανε τήν Κλαίρη νά 
βουρκώσουν πάλι τά μάτια της. Ό Πίπης τήν αγκάλιασε, τήν 
φίλησε καί τήν παρηγορούσε, σερβίροντάς της μόνος του τή 
σούπα.

— “Έλα, Κλαίρη μου, πάψε, δέν κάνει πιά νά κλαϊς ... Νά, 
πάρε λίγη σοΰπα. ...

«
Ό Πίπης ήταν 3 χρόνια μεγαλείτερος άπό τήν Κλαίρη ποΰ 

όταν ήτο 12 χρόνων, δηλαδή πρό 5 έτών. έχασε τήν μαμά της 
καί σήμερον έχανε καί τόν πατέρα της. Εύτυχώς τής έμενε ό 
άδελφός της, ποΰ τήν έλάτρευε κυριολεκτικώς.

Ή όρφάνια τής μητέρας τους καί αί πρό αύτής οικογενεια
κοί οκηναί, είχαν πληγώσει τις καρδιές τών δύο παιδιών, ποΰ 
μ’δλα τους τά χρήματα ήτανε πάντοτε δυστυχησμένα, γιατί δ 
μακαρίτης ό πατέρας τους μέ τάς νεανικός παραλυσίας του, 
ποΰ είχε ξαναρχίσει πέντε χρόνια ύστερα άφοΰ γεννήθηκε ή 
Κλαίρη, δημιουργούσε, σχεδόν κάθε μέρα, σκηνές μέ τήν μα- 
καρίτισσα τήν μητέρα τους, αυτί) τήν αγία γυναίκα, πού είχε 
τό ελάττωμα νά άγαπάη πάρα πολύ τόν άντρα της, καί τά 
παιδιά της.

Μ’ δλα αύτά δμως τά δύο παιδιά τόν αγαπούσαν τόν πα
τέρα τους, καίτοι ήσθάνοντο δτι αύτή του ή διαγωγή έγινε ή 
αιτία τού θανάτου τής μητέρας. “Άλλως τε, δέν είχαν καί 
κανόναν άλλον στόν κόσμο, αύτός ήταν δ προστάτης τους, 
αύτός ή οικογένεια τους κι’ αύτός ήτανε πολύ καλός γι’ αύτούς. 
Τά αγαπούσε πολύ τά παιδιά του, αύτό τώβλεπαν.

«
"Υστερα άπό λίγο σηκώθηκαν άπό τό τραπέζι καί δ υπηρέ

της έπήρε τά πιάτα σχεδόν γεμάτα. Δέν είχαν δρεξι γιά φαί 
Έπήραν ένα καφέ καί σιωπηλοί έκάθησαν ό ένας κοντά στόν 
άλλον.

Γιά μιά στιγμή ή Κλαίρη έσήκωσε τά μάτια της πρός τόν 
τοίχο καί άντίκρυσε τό πορτραϊτο τής μητέρας τους.

— Καϋμένη μαμά . .. Πίπη δέν βάζουμε τό πορτραϊτο τού 
μπαμπά, ποΰ είναι στό γραφείο του, δίπλα σ’ αύτό τής μαμάς; 
Έτσι ή καϋμένη ή μαμά δέν θάνε μόνη της.

— Ναί, ναι, Κλαίρη μου. Άλλά άφισε καλλίτερα νά τό βάλ
λουμε αύριο. Πήγαινε τώρα νά κοιμηθής, γιατί είσαι κου
ρασμένη.

Άπό*τή  στιγμή που ή Κλαίρη μίλησε γιά τή μαμά τους, δ 
Πίπης έγινε σκυθρωπός, τά μάτια του τά κουρασμένα ζωήρε
ψαν, σάν νά γεννήθηκε μέσ’τό μυαλό του κάποια ζωηρή άνά- 
μνησις τοΰ παρελθόντος. Καί ένώ ή Κλαίρη τοΰ έλεγε καλήν 
νύκτα, αύτός φιλώντας την, έστέναζε....

— Καϋμένη μαμά! .. .
«

Τήν έπομένην ό Πίπης έπήρε τόν υπηρέτη καί ανέβηκαν 
στό γραφείο τοΰ μπαμπά του γιά νά βγάλη τό πορτραϊτο καί 
νά τό κρεμάση είς τή σάλα.
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‘Όταν δ Γιάννης, ό υπηρέτης, έστήριζε τήν σκάλαν καί ήταν 
έτοιμος νά τό ξεκρεμάοη, έμπήκε ή Κλαίρη.

— Καλή μέρα,'Πίπη μου.
— Καλή μέρα, Ριρή μου.
Τής έπιασε τό ξανθό κεφαλάκι καί τήν έφίλησε στό μέτωπο.
— Κοιμήθηκες καλά;
— Ναί... κοιμήθηκα λιγάκι. Μά γιατί άφίνης τό Γιάννη 

νά πιάση τό πορτραϊτο τοΰ Μπαμπά;
, — Δέν πειράζει, άφισε νότο ξεκρεμάση αύτός, νά τό ξεσκο

νίσω κ“ί ύστερα τό κρεμώ έγό> στή σάλα.
Τό πορτραϊτο τό κατέβασαν σιγά σιγά καί μέ εύλάβεια τό 

άκούμπισαν στό καναπέ.
Ή Κλαίρη είχε πάλι δακρύσει «Μπαμπάκα μου» κι’ άρχισε 

μέ άγάπη καί πόνο νά φιλάω τό άψυχο πρόσωπο, ποΰ τήν 
κύτταζε γελαστό.

Ό Πίπης κρατούσε τήν συγκίνησί του γιά νά δίδη θάρρος 
στήν καϋμένη τήν άδελφοΰλα του.

Έπλησίασεν έπιασε τό χέρι τής Κλαίρης κι’ έσκυψε γιά νά 
φιλήση κι’ αύτός τόν μπαμπά.

Αίφνης, ένφ έσκυβε, σάν κάτι βδελυρό νά τόν άγγιξε, τινά
χτηκε άποτόμως. Τά μάτια του, ποΰ μισόκλειστα προσπαθού
σαν νά κρατήσουν τά δάκρυα, τεντώθηκαν έκπληκτα· κι’ ένφ 
πρώτα έσκυβε βαρύς άπ’ τή λύπη, τώρα μέ μιά περιέργεια 
έσκυβε κυττώντας προσεκτικά στό κέντρον τοΰ πορτραίτου. 
Δέν έκοιτοΰσε στά μάτια τόν πατέρα του, άλλά στό στήθος. 
Μιά καρφίτσα διαμαντένια άοτραφτε στή γραβάτα.....

Κ’ ύστερα σάν κουρασμένος σηκώθηκε άργά άργά, κρύβον
τας μέ τό δεξί του χέρι τά μάτια του.

— Τί έπαθες Πίπη ; τόν ρώτησε ή Κλαίρη.
— Τί...πο...τα..... Καί σάν νά έλαβε μιάν άπόφασι σήκωσε τό

κεφάλι. Μέ τό μέτωπο ζαρωμένο, τά μάτια λάμποντα καί τά 
χείλια σφιγμένα, έπιασε τό χέρι της Κλαίρης καί τώσφιγγε 
δυνατά, άμίλητος.

— Τί έπαθες, Πίπη ;
— Κύριε, θά τό πάμε κάτω τό πορτραϊτο ;
Μά αύτός άμίλητος έκύτταζε τήν καρφίτσα. Ένα μονό

γραμμα διαμαντένιο άστραφτε. Ό Πίπης νόμιζε δτι αύτή ή 
λάμψις τοΰ έκαιγε τά μάτια.

Ένα γράμμα ξένο άπό τό σπίτι τους, τό δνομα τής έρωμέ- 
νης τοΰ πατέρα του, έλαμπε ειρωνικά!

Ή καρφίτσα αύτή ήτανε δώρο αύτηνής, αύτηνής ποΰ σκό
τωσε τή μαμά τους, αύτηνής ποΰ πότισε φαρμάκι τις παιδικές 
τους καρδιές.

ΚΓ,δ πατέρας τους, είχε κάνει^αύτό τό πορτραϊτο μέ τήν 
καρφίτσα αύτή I

— Μά, τί έπαθες, Πίπη ;
— Τίποτα.
Δέν ήθελε νά πή τίποτα στήν άδελφή του. Άλλά τά τελευ

ταία*  λόγια τής μαμάς του ζωντάνευαν στό μυαλό του καί 
τόν έδιωχναν άπό κεΐ μέσα-

— Γιάννη, κρέμασέ το πάλι!
— Πίπη !... Δέν θά τό βάλουμε στή σάλα;
— Δέν έχει θέσει αύτό τό πορτραϊτο δίπλα στήν μαμά !....

Ε. π.

STUDEBAKER AUTOMOBILES
Εντός όλίγου φθάνουν τά έκτός συναγωνισμού αυτοκίνητα 

τής άνωτερω μάρκας, τά όποια κατόπιν διαγωνισμού άνε
γνώρισε και χρησιμοποιεί ό Αγγλικός στρατός. Πολυτελέ
στατα, στερεώτατα και εύθυνότατα.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ: Π. ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 26
Τά αύτοκίνητα «Studebaker, έχουν τό ρεκόρ τής πωλή- 

σεως είς δλον τόν κόσμον.

ΤΟ ΣΧΟΛΕΐΟΝ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ: Η ΕΡΩΤΟΛΗΠΤΟΣ
Είς -ής κομήσσης Σπαδέττι. Τό γεύμα τής Παρασκευής, δπου 

ό Ζασσέν, καθηγητής τής ψυχολογίας καί τής έρωτικής τακτι
κής, έπανεύρε τόν μαθητήν του Στανύ, καθισμένον είς τά δεξιά 
τής Αιάννας ντέ Κρέζ. Μεγαλοπρέπεια καί γούστο, όφειλόμενα 
είς τήν οικοδέσποιναν, διακρίνονται παντού. Τό κάπνισμα επιτρέ
πεται καί εϊς τούς κυρίους καί είς τάς κυρίας. Ένας ελαφρός 
καπνός μέ άρωμα ανέρχεται άπό τά τσιγάρα καί εκπνέει μέσα 
είς τό κενόν τής πολυφώτου αιθούσης.

Στανύ (πλησίαζα»· τον Ζασσέν, δ όποιος κάθεται 
είς Εναν απομακρυσμένοι· καναπέν).—'Αγαπημένε μου 
καθηγητά, είνε θαυμασίως έμορφη ή Δ.ιάνα! Έχει 
μιά έλκυστικότητα, μιά λάμψι, μιάν έπιδερμίδα, ένα 
σώμα ! Τί ιδέα νά μοΰ προτείνετε ν’ άρχίσουμε άπ’ έδώ!

Ζασσέν. ■ Μά τί διάβολο, φίλε μου, τήν γνωρίζεις 
τώρα έξη μήνες. Δέν τήν είχες παρατηρήση;

Στανύ. — ΙΙοτέ τόσο. Μόνον σήμερα, έπειτα άπό τις 
διαβολεμένες ιδέες, ποϋ μοΰ έβάλατε είς τό κεφάλι.Άλλά 
τί νά σάς πώ, κ. καθηγητά. Ψυχρή, σάν νά είνε ύπερ
βόρειος. Ποΰ είνε ή θερμότης, ποΰ μοΰ ύποσχεθήκατε ;

Ζασαέν.— Μά τί ήθελες; έπάνω είς τό τραπέζι νά 
σ’ άγκαλιάση καί νά σέ γεμίση φιλιά, κρατώντας μιά 
φρασεολογίαν άνάλογη; Γι’ αύτό τήν βρίσκεις ψυχρή ; 
Καί δμως άν ήσουν λιγάκι ψυχραιμότερος καί έρρι- 
χνες ένα βλέμμα έκεϊ κάτω, είς τόν δμιλον ποΰ ευρί- 
σκεται, θά έβλεπες δτι δύο φορές, έπωφελουμένη ένός 
σκοπίμου παιχνιδιού τής βεντάγιας της, έρριξε τό 
βλέμμα της πρός τά έδώ, πρός έσένα. Τό ένδιαφέρον 
της είνε έδώ, μαντεύει δτι μιλάμε γι’ αύτή.

Στανύ. — ’Αλήθεια ; Ή τά λέτε έτσι αύτά;
Ζασαέν. — Ή Διάνα; ’Αλλά αύτή, φίλε μου, είνε 

τό γυναικεϊον δργανον, τό πιό έρωτόληπτο ποΰ ύπάρ- 
χει. ’Αλλά καί τό τελειότερο. Γιά παρηκολούθησε 
μαζί μου τις λεπτομέρειες. Κύτταξε προσωπάκι, κύτ- 
ταξε λαιμό, κύτταξε έπιδερμίδα, κύτταξε χειλάκια, 
κύτταξε, κύτταξε........

Στανύ (μέ κάποιαν ανυπομονησίαν). — ’Ας άφή- 
σουμε τώρα αύτά. Δέν μοΰ λέτε, κ. καθηγητά, μπορώ 
νά έχω έλπίδας;

Ζασσέν.— Έννέα έπί τοΐς δέκα, άν χειρισθής τό 
ζήτημα δπως πρέπει.

Στανύ. —Τό βλέπω. Φρόνησις, τακτική πολιορκία 
καί θερμότης βραδεία καί προοδευτική.

Ζαασέν. — Ά! όχι, δχι, φίλε μου. Έτσι θά προε- 
τοιμάσης τό έδαφος γιά κανένα άλλον, θά ένεργήσης 
βιαίως καί άπροόπτως. Έάν δέν βγής άπό δώ μέσα 
κύριος τής καταστάσεως, πάει θά κάμης γκάφα.

Στανύ. — 'Ώστε έπιμένετε γι’ άπόψε;
Ζασαέν. — Άμέσως, μόλις τά πλήθη τών προσκε- 

κλημμένων έπιτρέψουν ένα τέτ - ά - τέτ ή'συχο καϊ χω
ρίς ενοχλήσεις. Νά τήν όδηγήσης σέ μιά γωνιά έκεϊ 
κάτω, ποΰ φαίνεται καμωμένη έπίτηδες. Έκείνη ξέρει 
πολύ καλά τήν τακτικήν της, σοΰ τό διαβεβαιώ. θά 
περάση άπό κοντά σου. Εις έσένα έναπόκειται τώρα 
νά τήν σταματήσης καί νά τής μιλήσης άκολουθώντας...

Στανύ. — Τήν καρδιά μου;
Ζαασέν. — ’Οχι!... τήν νεότητά σου!
Ό Στανύ πηγαίνει καί κάθεται σέ μιά γωνιά τής σέρας. Ή 

Διάνα, ή δποία παρετήρησε τούτο, περνφ άπό έμπρός του βρα
δέως καί νωχελώς, σάν νά ήρχετο νά ζητήση ολίγο καθαρό άέρα 
ή νά μελετήση τά σπάνια δένδρα τής σέρας.

Διάννα (Βλέπονσα τδν Στανύ έγειρό μενον).— Μπά ! 
Σεϊς έδώ;

Στανύ. — Εύρίσκω τή γωνιά αύτή θαυμασία γιά 
δνειροπόλημα.

Διάνα. Έτσι, μόνος;

ΤΟΥ ΕΡΩΤΟΣ

Στανύ. — θά προτιμούσα νά είμαστε δυό. Έάν 
τολμούσα νά σάς ζητήσω αύτή τήν χάρι! (Φαίνεται 
σάν νά διστάζη).

Διάνα (γελώσα). — Άς μένουμε έδώ σ’ αύτή τήν 
γωνιά.

.Στανιλ — Δέν σάς προξενώ φόβο ;
Διάνα. — Όχι, φίλε μου. Μοΰ κρατήσατε μιά θαυ

μασία συντροφιά στό τραπέζι.
Στανύ. — Κάθε φορά ποΰ πρόκειται νά σάς ϊδώ, 

χρειάζεται νά προετοιμάσω τάς φράσεις καϊ άπόψε 
μάλιστα.... Έπειτα, προκειμένου γι’ άπόψε, μέ κυτ- 
τάζατε μέ ένα ύφος ποΰ έλεγε, δτι είσθε πολύ μακρυά 
μου, δτι μέ θεωρείτε σάν τό πιό άσήμαντο δν. Έπειτα, 
έχω τόσα πράγματα στήν καρδιά μου !...

Διάνα. — Έπάνω στήν καρδιά; Αλήθεια; Μά δέν 
είνε δά καϊ τόσο σοβαρό!

Στανύ. — Έπάνω, κάτω, μέσα έξω παντοΰ. Μει
διάτε; ’ Αχ! αύτό τό μειδίαμα, ποΰ μοιάζει σάν νά κρατά 
μέσα εϊς τόν λάρυγγά σας τάς φράσεις!

Διάνα. — Καλλίτερα. Καϊ θάνε καλλίτερα άκόμη 
άν καϊ αί δικαί σας φράσεις σταματούσαν έκεϊ. Μαν
τεύω, μιά φορά, τήν ΰπαρξί τους.

Στανύ. — Ά! δχι, ποτέ δέν μπορείτε νά φαντα- 
θήτε τί υπάρχει μέσα μου. Προσπαθώ, βλέπετε, νά τό 
έξωτερικεύσω, άλλά ... τίποτε... δέν μπορώ

Διάνα (Μέ συγκίνησί ποΰ προσπαθεί νά την κρά
τηση άλλά δέν μπορεί διότι προδίδεται μ ενα κίνημα 
των ματιών). — Άλλά μοΰ φαίνεται δτι είνε πολύ 
φανερό αύτό ποΰ θέλετε νά πήτε, τό καταλαβαίνω !

Στανύ. — Ά!... Λοιπόν;...
Διάνα. — Λοιπόν;... Έπειτα ποΰ θά μάς όδηγήση 

αύτό; Ξεχνάτε πώς έχω ένα σύζυγο, καθήκοντα, τήν 
κοινή γνώμη κατόπιν; Είστε πολύ νέος. Έγώ είμαι 
λιγάκι μεγαλείτερή σας. 'Όσο έμορφο καί άν είνε ένα 
δνειρο, έχει άνάγκη γιά νά ζήση, τής έλπίδος τοΰ 
μέλλοντος.

Στανύ. — Μπορεί νά είνε αύταρκες καί νά ζήση 
μόνο μέ τήν ϊδική του δύναμι.

Διάννα. — Ενθουσιασμός τής νεότητος.
Στανύ. — Κάτι καλλίτερο. Πίστις τοΰ έρωτος!
Διάνα. — Ποΰ θά φθάση μιά μέρα νά γίνη άθεϊσμός 

(Μετ’ ολίγον) Τουλάχιστον νά ήτο άλήθεια, πραγμα
τικά ;...

Στανύ. — Σάς δρκίζομαι...
.Διάνα (Διακόπτουσα).—Όχι, δχι1 παρεσύρθην. Άν 

ήτο αύτό φοβούμαι κα’ι γιά σάς καϊ γιά μένα. Αφήστε 
τα δλα, σάς έξορκίζω. Δέν είμαι άπό τϊς γυναίκες, ποΰ 
περνά άπό μέσα τους τό πάθος, σάν καταιγίς. Μετρώ, 
κρίνω, ύπολογίζω. Σάς έξορκίζω άκόμη μίαν φοράν άς 
μείνομεν έως έδώ. (’Εγείρεται καί φαίνεται σάν να 
είνε τελείως ησνχη). Δώστέ μου τό χέρι σας, σάν κατό
πιν μάχης. _

Στανύ (Σφίγγα»’ τδ χέρι ποΰ τοΰ τεινεται) — Ναί 
κΓ έγώ μένω πληγομένος!

Διάνα. — Μόνο στήν έπιδερμίδα! Υπάρχει διαφορά 
βλέπετε!...

Ό Στανύ μένει 8να δευτερόλεπτο μέ κάποιαν αβεβαιότητα. 
Ή έπαφή τής λεπτής έπιδερμίδος τής γυναικός τού αναφτεί τό 
αίμα. Τέλος αποφασίζει, τήν τραβα βιαίως πρός τό στήθος του 
καί τής άποθέτει ένα ηχηρό καί θερμό φιλί στό λαιμό. ’Εκείνη 
μεθυσμένη κρεμιέται έπάνω του, σάν νικημένη καί τοΰ αποδίδει 
τό φίλημα στά χείλη θερμότερο καί παρατεταμμένο. Κατόπιν 
συνερχόμενοι, αποχωρίζονται ωχρότατοι.

Διάνα (Χαμηλά ενώ απομακρύνεται). Ώρεβουάρ, 
αύριο στό σπίτι σας !...
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ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΛίΙΡΑ ΤΗΣ “ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ,,
Ή ;«Εικονογραφημένη» έχουσα πάντοτε ιός σημαίαν της 

τήν «Καινοτομίαν· καί «έλουσα νά σημειώσή καί ένα νέον 
σταθμόν, άπεφάσισε προβαίνουσα είς μίαν μεγάλην θυσίαν 
νά δωρήση είς τούς άναγνώστας της ένα δώρον, τό όποιον 
θά πάρη εκείνος ποΰ θά εύνοηθή ΰπό τής τύχης.

Τό δώρον αυτό τής ■ Εικονογραφημένης» είναι εν αυτο
κίνητου τής φημισμένης μάρκας «Peugeot, άξίας πραγμα
τικής : 4500 δρ. καινουργές καί πολυτελέστατοι·. 'Γό αυτο
κίνητου αύτό κάθε αναγνώστης μας μπορεί νά τό ίδή είς τό 
γκαράζ αΰτοκι,νήτων τοϋ κ. Π. Βλασσοπούλου έπί τής ύδοϋ 
Σωκράτους 26, δστις καί μάς άπηύθυνε τήν έξής έπιστολήν:

Φίλε κύριε Δ. Βρατσάνε,
Εχό» τήν τιμήν >·ά φέρω είς ;·ι·ώοίΐ· υμών, δτι έλαβον τήν άπό 

20 τρ. φιλικήν οας, έξ ής άπέουρα επιταγήν είς Ονομά μου έκ δρ. 
•ί.500, ισότιμον μιάς voiturette Peugeot διά τρίιι άτομα μηχανής 
S ίππων έκ 4 κυλίνδρων, ιήν όποιαν έχω είς ιήν διάθεσίν σας.

Π. Βλασσόπουλος
Κάθε άναγνώστης τής «Εικονογραφημένης· έχει δικαίωμα 

νά άποκόπτη καθ’ έβδομάδα καινά άποστέλλη εϊς τήν «Διεύ- 
θυνσιν τής Είκονογραφημένης» τό ειδικόν δελτίον συμμετο
χής μέχρις ότου συμπληρωθή ό. άριθμός τών $2 δελτίων.

Τό δελτίον θά άποστέλλεται έντός ιδιαιτέρου φακέλλου 
φέροντος μόνον τήν επιγραφήν «Συμμετοχή είς τά Μεγάλα 
Δώρα»· Έντός τοϋ φακέλλου θά ύπάρχη μεθ’ έκάστου ’δελ
τίου συμμετοχής· καί τό όνομα καί ή διεύθυνσις τοΰ άπο
στέλλοντος. "Εκαστον δελτίον πρέπει νά συνοδεύεται απα
ραιτήτους καί με ενα δεκάλεπτον άσφράγιστον γραμμα
τόσημον.

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

"Εκαστος άναγνώστης τής «Εικονογραφημένης· δύναταί 
νά άποστείλη περισσότερα τοΰ ενός δελτία συνοδευόμενα ύπό 
Ισαρίθμων δεκαλέπτων γραμματοσήμων, τά όποια θά τοΰ 
δώσουν τό δικαίωμα νά συμμετάσχη τόσας φοράς είς τήν 
κληρωτίδα, όσοι καί οί αριθμοί τών δελτίων.

Είς τό τέλος τοΰ έτους μετά την συμπλήρωσιν τών 52 δελ
τίων θά καταρτισθή έπιτροπή έκ γνωστών εϊς την Αθηναϊ
κήν κοινωνίαν προσώπων, τών όποιων τά ονόματα θά δημο- 
σιευθοΰν έν καιρφ. Ένώπιον τής έπιτροπής_ αΰτής θά γίνη 
έξαγωγή έκ τής κληρωτίδος εις ήν θά είναι όλοι οί άριθμοί 
τών συμμετεχόντων, είς, δστις καί θά κερδίση τό αύτοκίνητον.

Οί συνδρομηταί τής έβδομαδιαίας Είκονογραφημένης 
έχουν τό δικαίωμα νά συμμετάσχουν είς τά δώρά μας, χωρίς 
νά αποστέλλουν δελτία καί γραμματόσημα.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΔΩΡΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΜΑΪΟΥ 1916 - ΑΡΙΘ. 4

ΘΑ ΜΙΛΟΥΣΕΣ
Σίδερο νάσουνα, θάχες λυγίσει 
στόν έρωτά μου, τό φλογερό 
κι’ άν ήσουν άγαλμα, θάχες μιλήσει 
μέ τά τραγούδια μου τόσον καιρό.

Τ’ΑΣΠΡΑ ΜΑΛΛΙΑ
Μή βλέπεις τάσπρα μου μαλλιά, 
είναι λευκοί κι’ οί κρίνοι 
μάχουν καρδιά κι- αισθάνονται 
καί άγαποΰν κι’ έκεΐνοι.

(Άπό τη «Χρυσή Φλογέρα· τού Ιό;τ/).

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
*

Θ. Δ. Γιαννόπουλον, Καρδίτσαν. — Εΰχαριοτοΰμεν άπείρως 
διά τάς εΰχάς σας. Ζητηθέντα φύλλα έοτάλησαν. Ν. Λουμάκον, 
Γυθειον. — Αί εΰχα'ι καϊ τά συγχαρητήριά σας μάς ενισχύουν 
είς τό έργον μας. Εΰχαριστοϋμεν θερμώς. Θ. Μορφέσην, Ιθά
κην----Ύπερεν/αριοτοΰμεν δΐ ενδιαφέρον οας. Ι'ράφομεν ταχυ
δρομικέ*.  Ίω. Βασιλείου, Πάτρας. — Εΰχαριοτοΰμεν άπείρως 
δι' ειλικρινείς οας εΰχάς. Ζήτημα έκλογής καί άνταποκριτών 
θά κανονιοθή έντός όλίγον κατά τρόπον λίαν πρωτότυπον. Δημ 
Σιδέρην, Αϊγιον. — Εΰχαριστοϋμεν δΐ εΰχάς καϊ ποίημά σας. 
Δΰναοθε νά αποστέλλετε σύντομα, άτινα θά δημοοιεΰωνται 
έφ’ όσον έγκρίνωνται. Ζήτημα αποστολής φύλλου κανονιοθή. 
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Σταλένια έλήφθησαν. Θ. Θεοδωρόπουλον, Τρίπολιν,—Ζήτημα 
ανταποκριτών κανονιοθή λίαν προσεχώς. Κων. Βασιλειάδην, 
Κοζάνην. — Ζητηθέντα φνλλα άπεοτάλησαν. Γ. Δεληγάκην, 
Τρϊκκαλα. — Φυλλάδια άπεοτάλησαν, εΰχαριοτοΰμεν. Γ. Λαχα- 
νάν, “Αμφισσαν.— Εΰχαριστοϋμεν άπείρως δΐ ενδιαφέρον κα 
δι εΰχάς σας. Ζητηθέντα φύλλα έοτάλησαν. ' Ενεργήσατε. Ιελ.τΐον 
σας ου/ηιετοχή άπεοιάλ.η άρμοδίαν επιτροπήν, Π Λιακόπου- 
λον Πρόνοιαν Ναυπλίου.—Άπάντησίς οας διαγωνισμόν α. φύλ
λου έλήφθη έκπροθέομως δυστυχώς. Φροντίζετε τοϋ λοιπού 
άποστέλλετε εγκαίρως Δ. Ζυγοΰρον Συγχαρητήριά σας δΐ
ΕΙκονογραφημένηνη μάς συγκινοϋοι. Συνεργασία έλήφθη, άπε- 

στάλη άρμοδίαν 'Επιτροπήν πρός έγκριοιν. Π. Τυπάλδον Χαλ
κίδα Ζητηθέν φύλλον άπεστάλη. Γεωρ. Κουμαριανόν Σύ
ρον. — Εΰχαριστοϋμεν διά προταοίν σας, ήτις γίνεται δεκτή. 
'Αποστέλλετε προσκοπικά τακτικά καϊ έγκαίρως. Λοιπά οτέλλον- 
ται ειδικήν επιτροπήν πρός έγκριοιν. I. Κορνέρην Χίον. — Στα- 
λέν έλήφθη άπεστάλη πρός έγκριοιν. Εΰχαριστοϋμεν δΐ εΰχάς. 
Δΰναοθε ν' άποστέλλετε σύντομα. Ψευδώνυμον δέον έγκριθή. 
Άναγνο'ιοατε σχετικά. Κυρ. Παπαδοπούλαν. Σταλ'εν έλήφθη.
Ιημοοιενθή έφ*  όσον έγκριθή καϊ μέ τήν σειράν του. Κων. 

Πουλάκον. Γύθειον. —' Υπερευχαριστούμε!· δι ειλικρινείς εΰχάς 
οας. Σταλ'εν έλήφθη δημοοιευθή έφ' οσον έγκριθή. 'Αποστέλ
λετε. Δ. Λαλούνταν Κρέσταιναν.— Λύσεις β. φυλλαδίου δέν 
έλ.ήφθησαν ΰπ όψει καθόσον έοτεροϋντο δελτίου· έλ.ειπε δέ και 
ή μία. Προσέχετε, άλλοτε. Σωκρ.' Αποστολίδην ’ Ιωάννινα. — Εΰ- 
χαριοτοΰμεν άπείρως δι’ εΰχάς οας. Φροντίσατε διά τήν διάδο
ση·. Λ. Γ Μάντσιον. Παν Τριανταφύλλου Φλώριναν. —
Επιταγαϊ έλήφθησαν, ένεγράφητε συμφώνως επιθυμία οας έπϊ 

έξάμηνον είς τήν μηνιαίου, έχοντες τό δικαίωμα νά λαμβάνετε 
συμπληρωματικούς καϊ τήν έβδομαδιαίαν. — Ζητηθέντα φύλλα 
έοτάλησαν. Βασ. Ξυπολιάν Ενταύθα.—Εΰχαριστοϋμεν δΐ 
εΰχάς σας. Δΰναοθε είς τό τέλος έκάστου μηνός. Γεώρ. Μονί- 
δην Φλώριναν— Λεχόμεθα. 'Αποστέλλετε. Φώ. . Καν... 
Ενταύθα. — Εΰχαριοτοΰμεν άπείρως δΐ εΰχάς οας. Προσέχετε 
είς τό έξής νά χωρίζετε τά θέματα. Μή γράφετε είς τό αύτό 
φύλλου χαρτιού επιστολήν λύσεις ύλην κ. λ. διότι οΰδέν τούτων θά 
λαμβάνετε υπ~ όψει. ‘Επίσης έκάστου διαγωνισμού ή λύοις χω
ριστά. Ν. Φυλακτόν Βελβενδόν. — Έλήφθη κα! παρεπέμφθη 
επιτροπήν. ’ Αναμείνετε έγκριοιν. Τ. Θεοφυλόπουλ. 'Ενταύθα.— 
' Υπερευχαριστούμε!· δΐ ώραΐα οας καϊ κολακευτικά λόγια. Συνερ
γασίαν δεχόμεθα, ήτις δημοσιεύεται κατόπιν έγκρίοεως. Σταλένια 
άπεοτάλησαν επιτροπήν. Τασ. Μανταξωγρ. Ένταΰθα.—Στήλην 
μονίμως δυστυχώς δέν δννάμεθα νά διαθέσωμεν δΐ υμάς, καθό
σον υπάρχει άρτιον τό συντακτικόν προσωπικόν. “Υλην έν το- 
οούτω στέλλετε καϊ θά δημοσιεύεται ευχαρίστως, έφ' οσον έγκρί- 
νεται. Σπ Νάνον Κέρκυρα. Εΰχαριοτοΰμεν Νικ. Χριστό
δουλον Κόρινθον. - Οχι. Τής συμμετοχής είς τά μεγάλα δώρα, 
τά δελτία δέον νά άποστέλλονται χωριστά. ·Τ. Ιϊι&υνάκι» 'Εν
ταύθα. Λεον νά εγκρίνετε τό ψευδώνυμον σας καϊ >·α γράφετε 
καϊ τό όνομά οας κάτωθεν τώυ διαγωνισμών καί πάοης άλλης 
ύλης, ήν αποστέλλετε. Άλλως δέν θά λαμβάνεοθε νπ όψει. Π 
Δαπέργολαν Κέρκυραν.—Στέλλετε ουντόμους. Π. Σοφούλην 
Σάμον. — Σταλένια έλήφθησαν. I. Γεωργιάδην Σάμον----Ε!··χα-
ριοτοϋμεν δΐ εΰχάς οας. X. Παντόπουλον Τρίπολιν. —■ Δύναοθε 
είς τό τέλος τοΰ μηνός. Μ. Μηλιώτην Κέρκυραν. — Δυοτυχώς 
δέν δύναταί νά γίνη άλλως. Εΰχαριοτοΰμεν δΐ εΰχάς οας. Στέλ
λετε ουντό/ιους. Κ. Μιχαηλίδην Ιωάννινα Εΰχαριστοϋμεν θερ
μώς δΐ εΰχάς σας. Σταλ.έν έλήφθη καϊ παρεπέμθη πρός έγκρι- 
οιν. Κούξην Κυργούσιον. — Διατϊ τόση άταξϊα είς τά χειρό
γραφά σας; Γράφετε άλλοτε έπϊ τής μιας όψεως τοΰ χάρτου 
καθαρά καί χτοριστά κάθε θέμα. "Αλλοτς θά άπορρίπτωνται.

Καπέλλα, Ύποκάμισσα

Λαιμοδέτες, Κολλάρα

και δλα τά ανδρικά είδη 
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Αινίγματος:

Κύβου:
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Αμήν — Μήν.

ΟΥΡΑ 
ΥΔΩΡ 
ΡΩΜΗ 
ΑΡΗΣ

Τήν λύσιν άμφοτέρων τών αινιγμάτων άπέστειλαν ύπέρ 
τούς 6οο άναγνοίσται, άποκλεισθέντες, οί πλεϊστοι. διότι δέν 
συνώδευον αΰτάς μέ τό δεκάλεπτον γραμματόσημον ή μέ 
τό δελτίον.

Συνιστώμεν λοιπόν προσοχήν έπί του έξής: ΓΙάσα λύοις δέν 
θά λαμβάνεται ύπ’ δψιν, έστω καί όρθή, όταν δέν συνοδεύε
ται μέ τό απαραίτητον γραμματόσημον καί τό δελτίον συμ
μετοχής, έάν δέν είναι γεγραμμένη έπί ιδιαιτέρου φύλλου 
χάρτου, άνευ άλλης τινός ύλης, έάν δέν φέρη τό όνομα τοΰ 
άποστολέως καθαρογεγραμμένον ή τό ψευδώνυμόν του έγκε- 
κριμμένον.

’Ορθάς λύσεις, πληρούσας πάντας τούς όρους, άπέστειλαν 
μόνον οί έξής:

Βασ. Φώσκολος, Μιχ. Λογγΐνος, Σ. Θεοδωρακόπουλος, Άρ. 
Παντελιας, θ. Παπαβαοιλείου, Εύάγγ. Καράμπελας, Κ. ί’αβα- 
νώζης, θεοδώρα Μαθιουδάκη, Ίω. Γεωργιάδης. II. Σοφού- 
λης, Γεώρ. Κατηνιώτης, Γεώρ.Παγκάλης, Άγησ. Παρτσάλης, 
Χρ. Άργύρης, Βαρ. Βαρλαμίδης. Ν. Μπίτσης, Χαρ. Διαπού- 
λης, Νικ. Παπούλιας, ’Αλέξ. Τσάτσος, Κ. Α. Ξανθόπουλος, 
Γ. Μονίδης, Χρ. Μπλέτας, Α-. Βαρακλιώτης, Π. Άγνελόπου- 
λος, II. Κοιτσάκης. Ίω. Δημητρούλιας, Ν. Παπαθεοδόιρου, Γ. 
Γιαννούσης, Άγγ. Χωρέμης, Ν. Χριστοδούλου, Ίω. Μιχαλά- 
κης, Λ. Βλαστός, Φιό..Κα...ς, Δημ. Άηδονόπουλος, Γ. Κουμα- 
ριανός, Γεώρ. Λεμονίδης, Βικτωρία Μαυρίδου- Τάκης Ίωάν- 
νου, Κ. Παπαδόπουλος, Δημ. Γλαυκίδης, Ν. Γλαυκίδης, Άν. 
Λεμπέσης, Δ. Σκίπης. Μ. Παπαδόπουλος, Π. Βερτράν, Θ. 
Παπαδόπουλος, Γ. Μιχαήλος, I. Τριανταφυλλής, Ν. Θάνος, 
Στ. ’Αγέλαστος, Σωκρ. Άποστολίδης. Ν. Σεκέρης, Λ. Μάν- 
τσιος, II. Τριανταφύλλου, Α. Δραγιόπουλος, Ν. Δουκάκης. 
Γ. Παπαθεοφίλου.

Έκ τούτων, τεθέντων είς τήν κληρωτίδα, μέ διπλούς κλή
ρους εκείνων οϊτινες άπέστειλαν πλείονα τοΰ ένός γραμματό
σημα, έξήχθησαν τά κατωτέρω ονόματα, άτινα καί κερδίζουν 

' 1. — Γεώργιος Νικολόπουλος, έκ Θεσσαλονίκης, κερδίζων 

μίαν έτησίαν συνδρομήν τής μηνιαίας «Είκονογραφημένης 
καί τής έβδομαδιαίας έκδόσεως καί έν τετράδραχμον λαχεϊον 
τοϋ Εθνικού Στόλου.

2. — Σωκράτης ‘Αποστολίδης έξ Ίωαννίνων, κερδίζων 
μίαν έτησίαν συνδρομήν τής μηνιαίας «Είκονογραφημένης*  
καί έν Έγκυκ?Λπαιδικόν Ήμερολόγιον Βρετοΰ.

3' — Γ. Μιχαήλος έκ Πειραιίός, κερδίζων μίαν έτησίαν 
συνδρομήν τής έβδομαδιαίας «Εικονογραφημένης· καί έν 
’Εγκυκλοπαιδικόν Ήμερολόγιον Βρετοΰ.

Παρακαλοΰνται οί βραβευθέντες όπως διέλθωσι τών γρα
φείων μας, ή μάς γράψωσι, διά νά λάβωσι τάβραβεΐά των.

ΕΓΚΡΙΣΙΣ ΨΕΥΔΩΝΥΜΩΝ
Κάθε συνδρομητής, αγοραστής ή άναγνώστης τής -Εικονο

γραφημένης», έπιθυμών νά έχη ψευδώνυμον, δέον νά έγκρίνη 
αύτό πρότερον άποστέλλων 1 δραχμήν είς τήν διεύθυνσιν 
τής «Εικονογραφημένης· καί έχων δικαίωμα νά μεταχειρίζε
ται τοΰτο έπί έν έτος, μετά τήν λήξιν τοΰ όποιου πρεπει νά 
άνανεώση τοΰτο ή έάν θέλη νά τό άλλάξη. άποστέλλων πάν
τοτε μίαν δραχμήν, δικαίωμα έγκρίσεως. Πας μεταχειριζόμε- 
νος ψευδώνυμον διά τήν αλληλογραφίαν, τάς λύσεις καί τήν 
άποστελλομένην πρός δημοσίευσιν ύλην, δέον νά προσυπο- 
γράφη τά χειρόγραφα διά τοΰ πραγματικού του ονόματος. 
"Αλλως δέν θά λαμβάνωνται ύπ' όψει.

Η ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΜΕΝΗ ΥΛΗ
Έφιστώμεν τήν προσοχήν τών αναγνωστών μας έπί τών 

κατωτέρω: Πάς ό άποστέλλιον πρός τήν «Είκονογραφημένην» 
εϊτε ύλην πρός δημοσίευσιν, είτε λύσεις, εϊτε διαγωνισμούς, 
εϊτε έπιστολήν, εϊτε δ,τι δήποτε άλλο, πρέπει νά γράφη έκα
στον ζήτημα χωριστά, είς χωριστόν φύλλον χάρτου καί όχι 
δλα μαζί είς ένα κομματάκι χαρτί. "Αλλως πάντα τά άποστελ- 
λόμενα θά ρίπτωνται εις τόν κάλαθον τών αχρήστων.

Ζ.ΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ “ΘΕΟζ.ΕΝΙΑ„
Π. ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, όΙΕΤΘΤΝΤΗΧ

Το άνω ΞενοδοχτΙον «ΰρίαχεται ·1; ύψος ΟΧ) μ. έπί τοϋ κατάφυτου 
ΠηλΙου (Ποβταριά), λ·ιτ«υργεί be κανά τό ’Ελβετικόν ονοτημα.

~©Ι ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΜΑΣ

Κόβετε τ’ άνωτέρω τεμάχια καί συναρμολογείτε κατόπιν 
αύτά καταλλήλως. Έκ τής συναρμολογήσεως ταύτης σχημα
τίζεται πρόσωπον, τό όποιον συνετάραξε τόν κόσμον όλόκλη
ρον. Τό συναρμολογημένον τούτο σχήμα κολλάτε έπί τεμα
χίου χάρτου καί μάς άποστέλλετε, συνοδεύοντες αύτό ύπό 
τού σχετικού δελτίου καί ΰφ’ ένός δεκαλέπτου ασφράγιστου 
γραμματοσήμου.

Αί λύσεις δέον νά έχουν φθάσει είς τά γραφεία μας μέχρι 
τής έσπέρας τής μεταπροσεχοΰς Τρίτης 24 Μαΐου.

Βραβεία ώρίσθησαν τρία διά κλήρου. Ό πρώτος έξαχθη- 
σόμενος λαχνός θά λάβη ι έτησίαν συνδρομήν τής «Εικονο
γραφημένης» καί τής έβδομαδιαίας έκδόσεως καί έν τετρά
δραχμοι· λαχεϊον τοΰ Εθνικού Στόλου. Ό δεύτερος μίαν έτη
σίαν συνδρομήν τής «Εικονογραφημένης» καϊ έν εγκυκλοπαι
δικόν ήμερολόγιον τοΰ Βρετοΰ. Καί ό τρίτος μίαν έτησίαν 
συνδρομήν τής έβδομαδιαίας «Εικονογραφημένης» καί έν 
Εγκυκλοπαιδικόν ήμερολόγιον Βρετοΰ.
ι............................................
ί ΔΕΛΤΙΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ί 
• ·
ί ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΜΑΙΟΥ -1Θ·1β
r *
Κ··ρία ίϊρός ιον ονζυγήν ιης, λογ ήτο βννιτίμβνος κις άναγντοση· 

θά ΐ.ΊΕ&υμούοα »ά ίγινόμουν βιβλίο Λιά να εχης πάντα 
ριγμίνα ra μάτια σου έπάνω μου.

- Να! αΛ/.ά νά γινόσουν ομοτς Ήμερολόγιον γιά νά μπο
ρούσα νά σε αλλάζω κάθε χρόνον.

τ» ’Οφθαλμικά νοσήματα 
θβραπκΰονται έν ι ή ιβλνί</ι κλινική τοΡ εΙδικού 6φ0αλμολόγου 

ϋπήλιου I. Χ,αραμή 
Τ. ύφηγητοΓ» τοΰ Πανεπιστημίου κλπ.

έν τή ΌφΟαλμολογική Σχολή τών ΓΙαριοίων σ.τουδάοαντος κλπ.
20 όδδς Πειοαιώς·
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ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΕΛΙΣ

Ποιους προσεκάλεσεν ό η. Ράλλης είς τά έγκαίνια τής γραμμής τοϋ 'Ενωτικού.


