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ΝΑ ΤΟ’ ΠΑΡΩΜΕΝ ΑΠΟΦΑΣΙΝ
Τελείωσε. Πρέπει νά. κάμωμεν τόν σταυρόν μας καί νά 

τό πάρωμεν Απόφασιν πιά. Νερό δέν θά Εχω μεν εφέτος. 

Εφωνάξαμεν εν δσφ ήτο καιρός, άλλά ή φωνή μας έγύ. 
ρισε και μάς έκτύπησεν είς τά μούτρα, χωρίς νά γίνη 

ακουστή εκεί όπου Επρεπε Καί έν δσφ ήτο καιρός, <5 εξ 

Αίγυπτου νεοφώτιστος πολιτικός καί δήμαρχος καί τά 
περί αυτόν κοκκάρια τοΰ Δημοτικού Συμβουλίου ήσχο- 

λοΰντο μέ τόν τετραγωνισμόν τοϋ κύκλου και συνεζήτουν 

περί άνεμων, άνευ ύδάτων φυσικά, διότι έάν συζητούσαν 

και περί ύδάτων θά εϊχομεν τούλάχιστον όλίγας σταγόνας 

άπό τό πολύτιμον αύτό ύγρόν καί Λέν θα ύφιστάμεθα 
σήμερον τό μαρτύριον τοϋ Ταντάλου. Καί δταν εύρεθημεν 

εις τά μέσα τοϋ Μαΐου, τότε οί έν τή Δημαρχίφ έξύπνη- 

σαν άπό τόν λήθαργον τής Ακηδίας καί, τρίβοντες τά 

μάτια, εσπευσαν νά κάμουν όλίγας σπασμωδικάς κινήσεις 

πρός έξεϋρεσιν μιάς λύσεως, ή όποία δέν εύρέθη, διότι 

ήτο άργά πλέον. Καί τότε, νϊπτοντες τάς χεϊράς των, μάς 

άπήντησαν ό'τι δέν ήμποροΰσαν νά κάμουν τίποτε λόγφ 

τής ιιεγάλης ανομβρίας, ή όποία έπεκράτησε κατά τόν 

έφετεινόν χειμώνα. Ωσάν κατά τά παρελθόντα Ετη τής 

Δημαρχίας τοϋ κ. Μερκούρη, καί Ετι περαιτέρω, Εβρ χε 

διαρκώς καί έξεχειλοϋσε όλόκληρον τό ’Αθηναϊκόν λεκα

νοπέδιον άπό νερά. Άλλ’ ή διαφορά είναι δτι κατά τήν 

Εποχήν έκείνην, έλαμβάνετο φρονείς εγκαίρως καί δέν Ανε- 

μένετο ή τελευταία στιγμή, όπότε παντοΰ είχεν άπλωθή 

πιά ή ξηρασία. "Αλλά καί μέσα είς δλα αύτά, εύρέθη αρ

κετή ποσότης νερού είς τις Άδομες καί τά πράγματα 

ήμποροΰσαν νά διορθωθούν. "Ο Δημαρχεύων δμως μεγα- 

λο κτηματίας συν τοϊς κοκκόροις ποΰ τόν περιστοιχίζουν ώς 

σύμβουλοι, άγρόν ήγόραοαν, διότι ό Ιδιοκτήτη' Ετυχε νά 

μήν είναι «έκ τών ήμετέρωνν.'Υπάρχουν σωρεϊαι μελετών 
είς τά Αρχεία τοΰ Δήμου, άπό τόν Διευθυντήν τοϋ'Υδραυ- 

λικοΰ τμήματος κ. Καλογερόπουλον, τόν τέως Υπουργόν 

τής Συγκοινεονίας κ. Διαμαντίδην κ.λ.π. αί όποΐαι άπο- 

δεικνύουν δτι τό νερό, τό όποιον ύπάρχει είς τό 'Αθη

ναϊκόν λεκανοπέδιον, έπαρκεϊ δΐ δλας τάς αναγκας τής 

πρωτευούσης. ©ά άπαντήσουν τώρα δτι χρειάζονται δαπά- 

ναι. Άλλ’ αί δαπάναι αύται θά ήσαν άσυγκρίτως μικρό

τεροι Εκείνων ποΰ γίνονται κάθε χρόνον μέ τά ήμίμετρα. 

Καί Επειτα προκειμένου περί ένός τόσον σοβαρού ζητή

ματος, Επρεπε νά μείνουν δλα τά άλλα είς τήν μπάντα, ώς 
δτου νά τιλειώση τό ζήτημα αύτό δριστικώς. Πώς ημπο- 

ρεϊ νά γίνουν δμως δλα αύτά τήν στιγμήν ποϋ καί τώρα 

άκόμη μ' δλην τήν τρομακτικήν Ελλειφιν ύπάρχουν οι 

προνομιούχοι αήμέτεροι» οί όποιοι υδρεύονται και κολυμ

πούν μέσα είς τό νερό, ένζ είς όλίγην άπόστασιν άπέχου- 

σαν βρύσιν συνάπτονται όμηρικαί μάχαι διά τήν απόκτη- 

σιν όλίγων δραμίων ΰδατος, χάρις είς Ιδιαιτέρας συμφωνίας 

καί συμβάσεις καί άκόμη, πώς μπορεί νά ξημερώση καί 

δΐ ή μάς, άφοΰ ό καθένας κόκκορας τοΰ συμβουλίου λαλεί 

κατ’ ίδιον τρόπον ;
*Εάν τά πράγματα συνέβαιναν τΐς&α άλλο κράτος, ίστοο
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καί είς τήν Βουλγαρίαν, αί έπαύλεις τοΰ κ. Μπενάκη θά 
είχαν γίνη στάκτη πρό πολλοΰ. Άλλ’ εις τόν μακάριον 

αύτόν τόπον έμάθαμεν νά γογγύζωμεν μόνον καθ’ δλον 

τό άλλο διάστημα, καί είς τάς έκλογάς νά ξεχνάμεν δλα καί 

νά φωνάζωμεν ξεσχιζόμενοι ·Ζήτω ί........................
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ΤΟ ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΠΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δύο γεγονότα έχει νά παρουσίαση ή λήξασα έβδο
μός, έκ τοΰ Ευρωπαϊκού πολέμου. Τήν προέλασιν τών 
Ρώσων εϊς τήν Γαλικίαν και τήν πτώσιν τής ’Ιταλι
κής Κυβερνήσεως. Τά Ρωσικά στρατεύματα, τά ευρι
σκόμενα εϊς τδ μέτωπον τής Γαλικίας, άπό έβδομάδος 
και πλέον προελαύνοντα νικηφόρα, αναγκάζουν τούς 
Αυστριακούς εϊς ΰποχώρησιν, ΰποχώρησιν δέ, ήτις 
ΰποχρεοΐ αύτούς νά έγκαταλείπουν εϊς τάς χεϊρας τοΰ 
Ρωσικού στρατού μέγαν Αριθμόν αιχμαλώτων. Ο 
άριθμός ούτος δέν κατωρθώθη νά έξακριβωθή εϊσετι 
τά δέ έκατέρωΑεν άνακοινωθέντα παρουσιάζουν άντι- 
φάσεις, αΐτινες δμως άφίνουν νά διαφαίνωνται κάτω
θεν αύτών, δτι, έν πάσει περιπτώσει, αί άπώλειαι τών 
Αυστριακών είναι σημαντικοί συνυπολόγιζα μ ένων 
μετά τών αιχμαλώτων καϊ τών νεκρών καϊ τραυμα
τιών. ’Εκ τής μεταστροφής ταύτης τού άγώνος εϊς τό 
’Ανατολικόν μέτωπον άπειλεΐται και πάλιν σοβαρώς τό 
Τσέρνοβιτς. Οί Ρωσικοί καϊ Άνταντικοι κύκλοι βε- 
βαιούν διά τοΰ κατηγορηματικωτέρου τρόπου, δτι οί 
Ρώσοι άναλαβόντες τήν έπίθεσιν κατόπιν πολύμηνων 
προετοιμασιών καϊ μακρας καϊ ένδελεχούς προπα
ρασκευαστικής έργασίας, έχουν σκοπόν νά κατατροπώ
σουν τελείως τά Αύστριακά στρατεύματα τής Γαλικίας 
κα’ι νά έξουδετερώσουν πάσαν μελετωμενην,^ ίσως 
έπιθετικήν ένέργειαν αύτών, καθιστώντες αύτά Ανί
κανα διά κάδε πολεμικήν έπιχείρησιν, έπιφέροντες 
τοιουτοτρόπως σοβαρόν Αντιπερισπασμόν εϊς τους 
Γερμανούς τούς μαχωμένους εϊς τά άλλα πολεμικά μέ
τωπα. Τά άνακοινωδέντα έξ άλλου τών συμμάχων 
κεντρικών δυνάμεων Αποφεύγουν ν’ Αναφέρουν τι έπι 
τών Αποτελεσμάτων τών έπιτεΐ'χδέντων μέχρι τούδε 
εϊς τό ’Ανατολικόν μέτωπον, μόνον δέ τό Αυστριακόν 
Ανακοινωθέν ήρχισε ν’ άναφέρη μέ κάποιαν έπι- 
φυλακτικότητα, δτι τά Αύστριακά στρατεύματα ευρισκό
μενα Απέναντι πολυαριθμοτέρων έχθρικών ήναγκασθη- 
σαν νά έγκαταλείψουν μερικός έκ τών θέσεών των.

‘Οπωσδήποτε ή μεταστροφή ήτις παρατηρεΐται Από 
τής νέας έντάσεως τού άγώνος εϊς τό ’Ανατολικόν 
μέτωπον μέλλει νά έξασκήση σημαντικήν έπίδρασιν 
έπϊ τοΰ άγώνος τών λοιπών μετώπων καϊ δέν είναι

δυνατόν παρά νά Απόληξη εϊς σημαντικά διά τόν συμ
μαχικόν αγώνα ωφελήματα.

’Εξ άλλοι·, ώς Αντιστάθμισμα εϊς τ’ άνωτέρω, έπήλ- 
θεν η παραίτησις τής ’Ιταλική; Κυβερνήσεως, προελ- 
θουσα έκ τής δυσφορίας τού ’Ιταλικού λαοΰ διά τάς 
προσφάτους ήττας τού ’Ιταλικού μετώπου. Άλλ’ εϊς 
τήν παραίτησιν τής ’Ιταλική; Κυβερνήσεως δχι ολίγον 
συνέτειναν καϊ αί ένέργειαι τής Γερμανικής προπαγάν
δας, τηςέργαζομένηςέν Ιταλίρ,ήτιςεύρενέδαφοςπρόσ- 
φορον δράσεως, έν τή έκμεταλλεύσει τής πανταχόθεν 
έκδηλουμένης γενικής δυσφορίας διά τά Αρνητικά 
αποτελέσματα τοΰ ’Ιταλικού μετώπου, έν τφ άγώνι 
εις τόν οποίον κατήλθεν, παρά τήν συνείδησή· του 
καϊ υπό τήν έπίρρειαν πολιτικών πιεζομένων ύπό 
της Αντάντ, άλλά καί διατελούντων μετ’ αύτής εις 
συνεργασίαν, ό ’Ιταλικός λαός.

Όποιαδήποτε δέ κυβέρνησις καϊ άν είναι ή δια- 
δεχθησομένη τήν ΑπελΟοόσαν Κυβέρνησιν τοΰ κόμη- 
τος Σαλάνδρα,, τονίζεται δτι θά χρειασθή, διά νά άπο- 
τρέψη πάσαν έμφανεστέραν έκδήλωσιν τής δυσφορίας 
τοΰ ’Ιταλικού κοινού έκ τών δλεθρίων συνεπειών ένός 
Ακουσίου πολέμου καϊ δπως κατασιγάση αύτήν, νά 
μεταχειρισθή μέτρα, τα όποια δέν είναι δυνατόν παρά 
φέρουν Αντιπερισπασμόν εϊς τόν άγώνα τών συμμάχων.

“Οταν δέ ΰπό τοιαύτας συνθήκας παρουσιάζονται 
τά^ζητήματα, δέν είναι δυνατόν παρά νά έξουδετε- 
ροΰνται ΰπό τής Ρωσικής νίκης τής Γαλικίας τά Απο
τελέσματα τής πτώσεως τής ’Ιταλικής Κυβερνήσεως 
και τΑνάπαλιν.
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ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΙΑΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
,Ζέστη,, ζέστη, ζέστη! Γιάτίάλλο εϊμπορεΐ νά μιλήση κανείς 

αυιην την έβδομάδα παρά γιά τήν ζέστην, τήν φρικαλέαν 
ζροΓην, ή οποία μας έχει τσουρουφλίζει, μάς έχει ψήσει 
κυριολεκτ'κώς, μάς έχει παραλύσει τά νεύρα, μάς έχει κόψει 
κάθε οοεξιν γιά δουλειά! Ζώμεν καϊ πλέομεν μέσα εϊς τόν 
ιδρώτα, ΰπό θερμοκρασίαν ίκαιήν νά ψήση όβελίαν. Τά πρό
σωπα μας περνούν μίαν εκρριισιν γελοίαν καϊ γλοιώδη οάν 
λουκάνικα, τό πάν έντός καί έκτός μας άλλοιούιαι. Τά κολ- 
λαραμιις εξευτελίζονται γύρω άπό τόν έλεειιόν καί στάζοντα 
τυ“ΖΊλόν_μας, τά ρούχα μας κολλούν έπάνω εϊς τάς σάρκας 
μας, έν εϊδει πεπυρακτωμένων σιδήρων. Λεπτά πουκαμισά- 
κια κλίνουν άπηυδησμένα καί κάΟυγρα έπάνω εϊς ροδαλές 
σάρκες καί μεταξωτές κάλτσες λιποθυμούν άπό τήν Απελπι
σίαν, έπάνω εϊς τορνευτές κνήμες. ΙΙροσωπάκια κρινόλευκα 
ως χθες, ροδίζουν καί ίδρορρούν ώς φρεσκοψημέιη κουρα- 
(«ινα. Καί από χείλη πού ώς χθές φιλούσαν, παρακαλούσαν, 
εμαλλωναν, ύβριζαν, σήμερον άνατείνεται μία αηδιαστική 
αποστροφή:

— θΰ’Ρ ζ®στη> τί τσουρονφλισμα! . . .
Τί 0ά γίνωιιεν, τί Οά γίνωμεν. Θεέ μο··, τσουρουφλιζόμενοι 

μέσα εϊς τό άθλιον αύτό λεκανοπέδιον τής πρωτευούσης ΰπό 
τα πεπυρακτωμένα ηλιακά βέλη, άνευ σταγόνος ΰδατος καϊ 
άνευ τής παρηγοριάς τών «Villes des Eaux. πού πηγαίνα· 
μεν άλλοτε ..........

*
Καϊ μέσα εϊς δλην αύτήν τήν ζέστην καϊ τό κακό, έδόθη 

έπι τέλους τήν περασμένην Κυριακήν εις τό Στάδιον ή έκτα
κτος εορτή τών βραβευΟέντων στρατιωτικών Ασμάτων, μέ τήν 
προσθήκην ιππικών γυμνασμάτων μετ'έμποδίων καϊ μετά 
συμμετοχής τών σαλπιγκτών τού ίππικοΰ. Άλλ*  ή χαριτόβρυ- 
το; επιτροπή τών Ολυμπιακών άγώνων, ή άνοβαλλούσα έπϊ 
εβδομάδάς τήν έορτήν, έφύλαξε τήν κατάλληλον ευκαιρίαν, 
να την δωση την στιγμήν ποΰ όλόκληρος ή πρωτεύουσα 
έπυρπολεϊτο άπό τήν τρομακτικήν πτ-ρκαίάν ποΰ ήναπτεν ό 
ήλιος και ωρισε τήν Τετάρτην άπογευμαιικήν ώς ώραν ένάρ- 
ξεως, ωρα δηλαδή κατά τήν όποιαν, όλόκληρος ή πόλις 
επρεπε νά ήσυχιίζη καί νά κοιμάται. Καί ό κοσμάκης δ συρ- 
Ρ8* ,σ,<5_άπό τά περατα τών'Αθηνών, ηλεκτριζόμενος άπό τήν 
ιδέαν, ΟΤΙ θά άντικρόση τόν Βασιλέα του και θά τόν ζητω- 
κραυγασπ. εσπευσε σάν αρνάκι ν ΐ παραδοΟή εϊς τάς άγκάλος 
τού φλεγ..ιιένι»υ Σταδίου, δπου έψήθη και ίδρωκόπησε, καϊ 
υπεστη ολα τα μαρτύρια τής Ίεράς Έξετάσεως μαζί, χάρις 
εϊς την ώραίαν πρωτοβουλίαν τοΰ κ. Λάμπρου, τόν όποϊον,

δν οί θεαται ήσαν Αμερικανοί, έπϊ παραδείγματι, θά τόν 
άναγκαζαν να μεηφ τρείς ημέρας γυμνός έπάνω εϊς τά μάρ
μαρα του Σιαδιού, καιομενος καϊ φλέγόμενος, διά νά μάθη 
να καμνη κάποτε, κάποτε καϊ καμμιά στοιχειώδη οκέψιν.

*
Αί νεαραί δεσποινίδες, αί όποΐαι ώρμησαν μέ ένθουσιασμόν 

και κατασυνετριψαν μέ τήν δύναμιν ποΰ τούς δίδει ή άγάπη 
προς την σκηνήν τό μεσότοιχον, ποΰ τήν έχώριζεν άπό τήν 
κοινωνίαν, αρχισανάπό τώρα νά άπογοητεύω’νται. Μικροφώο- 
τιμιαι υψωθησαν καϊ μικροζητήματα έδημιουρ-,ήθηοαν άπό 
την πρώτην έμφάνισιν των άκόμη καϊ έτσι αγγέλλεται τώρα 
οτι άποσκιρτουν από τους θιάσους, όπου είχαν συμβληθή, έξ 
αφορμής των ανωτέρω. Καϊ αί γλώσσαι τών παρασκηνίων 
βεβαιοΰν on τα μικροζητήματα καί αί μικροφιλοτιμίαι έδη- 
μιουργηθησαν, διότι αϊ νεαραί ίέρειαι τής Τέχνης, έπ· ούδενϊ 
λόγφ καταδέχονται να εμφανισΟούν εϊς τριτεύοντας καϊ δευ- 
τερευοντας «κόμη ρόλους. Τό πράγμα αξίζει καϊ Ιδιαιτέρας 
προσοχής. Εκείνο μονον ποϋ «ϊσθανόμεθα τήν ύποχρέωσιν 
να τονισωμεν εϊς τόν στενόν αύτόν χώρον, είναι ή ευχή όπως 
αναγνωρισθή από τάς πλημμυρισμένος άγάπην διά "τό θέα
τρον νεαρας καλλπεχνιδι.ς, οτι ό καλλιτέχνης κάμνει, δημι
ουργεί, διαπλαττει τόν ρόλον καϊ όχι ό τελευταίος αύτός τόν 
καλλιτέχνην. Ολαι αί άρτι άνελθοΰσαι είς τήν σκηνήν νεαραί 
υπάρξεις έαν αϊσθανωνται τόν έαυτόντους Ικανόν νά μοχΟήση 
ναπαλαιση, να αγωνισθή. διά τό καλόν τοΰ θεάτρου, άς άφί- 
σουν τας μικροφιλοτιμίας κατά μέρος. "Αλλως δς γυρίσουν 
στο σπιτάκι τους καϊ άς άφίσσυν εϊς τήν ησυχίαν της τήν 
πτωχήν Ελληνικήν σκηνήν. Ίσως αύτά τά όλίγα είναι σκληρά 
και απογοητευτικά δι- αύτάς, άλλ’ έεσι πρέπει διά τήν περί- 
σωσιν και τοΰ ϊδικοΰ των γοήτρου καϊ τοΰ γοήτρου τής Ελ
ληνικής σκηνής.
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ΤΦ ΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
Η άχτίδες τοΰ ήλιου έπαιζαν χίλια παιχνίδια μέ τά ξανθά 

σταχυα, μέ τα κοκκη-α τριαντάφυλλα, μέ τούς άσημέιιους 
αφρους του γαλανοΰ νεροΰ. Τά πουλάκια χαρούμενα κελαη
δούσαν με λιγωμένη λαλιά τό τραγούδι τής άγάπης τους, με- 
θυόμενα άπ' τό άρωμα τών χιονάτων λουλουδιών τής λεϊ
μονιάς.

Ή Ζωή Αγκαλιαστά μέ τόν "Ερωτα, γιόρταζαν τό πανηγύρι 
Ι’’1.ε'7'7·ΙΠς “ο0 ιού» φ«ν«<·ων' ή χαρά μέ τό χαμόγελό της.

Τι ωραίος ποΰ ήταν τότε ό κόσμος!
_ Μά ξάφνου, ένας κεραυνός έτοάνταξε! Τά πουλιά έλούφα- 
ξαν, τα λουλουδα χλωιιιάσαν. ’Αλαφιασμένη ή Ζωή ξέφυγεν 
ατο την αγκαλιά τοΰ "Ερωτα, ένώ στή β.άσι της τ’ αγκάθια 
τής ματωναν τά γυμνά πόδια ξεσκίζοντας τή ροδόπλαστη 
σαρκα. 1

— Θεέ μου, τ' είν" αύτό 1
"Ενα μαύρο σι’ιγνεφο, βαρύ σάν σίδερο καϊ μεγάλο σάν τόν 

ουρανό κυλούσε γοργά πάνω στή γή'σαρώνονιας στή διάβα 
του το κάθε τι. Στό πέρασμά του τίποτα δέν άτέμεινε opflto. 
Ολα πεφταν τρίζοντας. Κάτι σάν κλάμμα, σάν βογγητό, σάν 

καταρα- ένας στριγγλιάρικος μουρμουρισμός, συντρόφευε 
κάθε του βήμα.

’° ξ«Ί"'·χισμα τοΰ έμορφου κόσμου πού πέθ«η·ε!
, **ου! •Ίν* 1'1· σιό μαύρο σύννεφο, βλέπω κάτι φωτιές

ν αστράφτουν, κόκκινες σάν αίμα.
— Είναι δαυλοί.

Φ·-;1?01."?’®!" *ούς ΧόατΛν; Δέν βλέπω. Μά κάτι φωτίζουν. 
Τ είν- αυτό; Ένας κοκκαλιάρης κιτρινοπράσινος, σάν μου
χλιασμένος, μέ μιά μαύρη χλαμύδα ποΰ ξετυλίγεται σάν τά 
φτερά τής ι-υχτερ δας 1

— Ένα ματοστάλαχτο σπαθί, ποΰ κρατάει μέ τά δυό του 
χέρια!

— Δέν είναι σπαθί. — αύτό είναι είναι δρεπάνι!
Τό κεφάλι του! Ό φρίκη 1 Μέσα άπό τή μαυρίλα ποΰ γεμί

ζει τής άδειες κόγχες τών ματιών του, ξεφεύγουν κάτι φωτιές 1
— Και τά μαλλιά του τί χοντρά ποΰ είναι 1
— Δέν είναι μαλλιά αυτές ή μπούκλες ποΰ άνεμίζουν. Είναι 

φείδια μαυροκίτρινα ποΰ μανιασμένα στριφογυρίζουν.
— Ποιος είν’ αύτός;
— Δέν βλέπεις τί γράφει στό μέτωπό του;

!,ή'·η κ™ΓΙ ,’Γ,Ι<’ιλ«δες Ατό αίματα βλέπω .... "A I 
Ναί. «Π >λεμος» γράφουν τά αίματα στό κοκκαλιάρικο μέ
τωπο του. ε Π

ft
Η ΓΥΝΑΙΚΑ

Ολα τάπλασ" ό Θεός μ" έμορφιά καϊ Αρμονία, 
τη γυναίκα όμως μέ γλώσσα I Τί μεγάλη είρωνίαΐΐ
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ΑΠΟ TCVS ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ 
. . . ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ * · · ΤΑ ΠΑΡΚΕΡΙΚΑ

Δέν είναι ή πρώτη φορά ποΰ ή 'Ελλάς αίσθάνεται τήν 
φρίκην τοΰ Αποκλεισμού, στραγγαλιζομένων τών δικαίων της 
υπό τής ’Αγγλίας. Κατά τήν βασιλείαν τοΰ πρώτου μας βασι- 
λέως, τοΰ άτυχους Ό θύννος, ό έθνικός μας έγωίσμός έπρο- 
πηλακίοθη ύπό τής αγγλικής πολιτικής είς περίοταοιν, ή 
οποία κατά πολύ ομοίαζε τής φρικώδοιις σημερινής.

Τά Παρκερικά, ώς ώνομάσθησαν, είναι μία θλιβερά άνά- 
μνησις, ή όποια σήμερον έρχεται είς τόν νοΰν κάθε Έλληνος 
γνώρίζοντος τήν ιστορίαν του.

Ό ύπό τοΰ "Αγγλου ναυάρχου Πάρκερ ένεργηθείς απο
κλεισμός, ήτο αμείλικτος καί σκαιότατος, έφερε δέ είς δεινο- 
τάτην θέσιν καί τόν Βασιλέα καί τήν Κυβέρνησιν, άλλά καϊ 
τόν λαόν, ό όποιος ύφίστατο τάς συνέπειας. Ή τότε μικρά 
Ελλάς ύπέστη θλιβερόν πλήγμα υπό τής πανίσχυρου ’Αγ
γλίας, αίτια τοΰ όποιου ύπήρξεν ή Αντιπάθεια της πρός τόν 
Βασιλέα, δστις άπέβλεπεν είς τήν άνάστασιν τής μεγάλης 
πατρίδας. Ή ’Αγγλία, ή έγγυηθεϊσα τήν Ακεραιότητα τής 
Τουρκίας, δέν ήδύνατο νά άνεχθή τοιοΰτον Βασιλέα είς τήν 
Ελλάδα, έπεζητοΰσε δέ εύκαιρίαν, ΐνα πιέζουσα σκαιώς τό 
'Ελληνικόν κράτος καί παριστώσα τόν Βασιλέα αίτιον τών 
δεινών διά τής πολιτικής του, τόν καταστήση μισητόν παρά 
rip λαφ του. Δι’ αύτοΰ τοΰ τρόπου ένόμιζεν οτι θέτουσα έκ 
ποδών τόν μεγαλοϊδεάτην Βασιλέα στερεί τόν ελληνικόν λαόν 
τοΰ ελατηρίου τοΰ ώθοϋντος αύτόν πρός τήν πραγματοποίησιν 
τής Μεγάλης Ιδέας, χωρίς νά λαμβάνη ύπ’ δψιν της, ότι ό 
Βασιλεύς διά τών ένεργειών του, έδρα ώς Αρχηγός διά τήν 
έκπλήρωσιν τών προαιώνιων πόθων τοΰ λαοΰ του, δστις 
έβλεπε τόν Βασιλέα του ώς διάδοχον τών αύτοκρατόρων τοΰ 
Βυζαντίου. Δέν ήννόει ότι ό Βασιλεύς άποβλέπων είς τήν 
Μεγάλην Ιδέαν, ήκολούθει απλώς πρόγραμμα προδιαγεγραμ
μένοι1 ήδη ύπ’ αύτής ταύτης τής ψυχής τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ, 
άτενιζούσης άπό τής πρώτης στιγμής τής άποσείσεως τοΰ 
Τουρκικού ζυγού, πρός τήν πλήρη έθνικήν άποκατάστασιν.

Ό Φίνλεϋ δημοσιογράφος καί άνταποκριτής τών «Τάϊμς» 
τοΰ Λονδίνου έλθών είς τάς ’Αθήνας ώς καθηγητής καί ό 
έβραϊος Πατσίφικο, έδωσαν είς τήν Αγγλίαν τήν έπιζητουμέ- 
νην εύκαιρίαν.

ΑΦΟΡΜΗ Ο . . . ΙΟΥΔΑΣ
Ό Φίνλεϋ ήτο κάτοχος οίκοπέδου, τό όποιον μαζί μέ τά 

οικόπεδα τοΰ Λ. Παπαρρηγοπούλου, τής κ. Κόρτη καί τού 
Χίλ. περιελήφθη είς τό σχέδιον τοΰ ’Ανακτορικού κήπου. 
'Όλοι οί άλλοι ίδιοκτήται έδέχθησαν τήν άποζημίωσιν τήν 
όποιαν ώρισεν ή Κυβέρνησις πρός 3 δρ. τών πήχυν, ό Φίνλεϋ 
όμως έδήλωσεν ότι δέν δέχεται καμμίαν διατίμησιν προερχο- 
’μένην έκ τών Ελληνικών άρχών, είς τάς όποιας δέν άναγνω- 
ρίζει τό δικαίωμα τής έπεμβάσεως είς τά συμφέροντά του.

Τήν άλλην αιτίαν έδωσεν ό Δαυίδ Πατσίφικο δστις έξελ- 
ΰών είς τό παράθυρον τής οίκίας του κατά τήν ήμέραν τοΰ 
Πάσχα καί ίδιον τό κατά τό γνωστόν έθιμον καιόμενον άχύ- 
ρινον ομοίωμα τοΰ ’Ιούδα, διεμαρτυρήθη δι’ ύβρεων καί Απει
λών, προκαλέσας τήν όργήν καί τήν άγανάκτησιν τοΰ πλήθους. 
Ζωηρότεροι τινές είσώρμησαν κατέστρεψαν τήν οΙκίαν τοΰ 
’Ιουδαίου καί τόν έκακοποίησαν.

Βεβαίως δέν δυνάμεθα νά έπαινέσωμεν τήν τοιαύτην δια
λογήν τών μερικών έξημμένων, οΐτινες παρεφέρθησαν, άλλά 
τό πράγμα έγένετο κινδυνωδέστατον, διότι ό Πατσίφικο ήτο 
"Αγγλος υπήκοος. Σημειωτέον δτι προηγουμένως ύπήρξεν 
έναλλάξ ΙΙορτογάλλος, Γάλλος καί είς τό τέλος έγένετο 
"Αγγλος πολίτης. Όσον άφορρ. δέ τήν ζωήν του, Αρκεί νά 
σημειωθή δτι έζη έκ τής έλεημοούνης διαφόρων πλουσίων 
φίλων του ξένων. Τοιοΰτον υποκείμενον Ανέλαβε νά υποστή
ριξή, ή-Αγγλία καταρρακώνουσα τήν Κρατικήν ύπόστασιν 
ένός "Εθνους.

Ό Δ. Πατσίφικο διά τήν λεηλασίαν τής οικίας του καί τήν 
καταστροφήν τών επίπλων του έζήτησεν άποζημίωσιν άπό 
τήν Ελληνικήν Κυβέρνησιν 888,636 δρχ. καί 67 λεπτά, έζή- 
τηοε δέ καί τήν προστασίαν τής ’Αγγλικής πρεσβείας.

Ο ΔΠΛΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΒΙΑΣΜΟΣ
Ό Άγγλος Πρέσβυς Λάίονς τέσσαρας ήμέρας μετά τό 

γεγονός, μεταβάς αύτοπροσιόπως είς τό Ύπουργεΐον τών εξω
τερικών έπέδωκεν είς τόν Υπουργόν διαμαρτυρίαν Απαιτών 
έκ μέρους τής ’Αγγλικής Κυβερνήσεως νά πληρωθή δ υπή
κοος της μέχρι λεπτού. ΊΙ 'Ελληνική Κυβέρνησις άπήντησε 
ότι ό αδικηθείς δέον νά άποιανΟή είς τά 'Ελληνικά δικαστή-
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(Ίαζορικα'ι σιλίόες).

ρια διά νά έξακριβοιθή ή πραγματική άξια τών ζημιών. Ή 
τελική άπάντησις τής 'Αγγλικής Κυβερνήσεως κατόπιν Ανταλ
λαγής όκιτ’ο τοιούιων έγγραφων, ή co επίσημος γνωμοδότησης 
τών Νομικών Συμβούλων τού Αγγλικού θρόνου, επικυρωμένη 
ύπό τοϋ μισέλληνας ΙΙάλμερστον ή άπαίιηοις τής άμέοου 
καταβολής τής ζητηθείοης άποζημιώσεως.

ΒΑΣΙΛΕΥΣ — ΠΑΛΛΗΚΑΡΙ
Είς τάς αυθαιρέτους καί αλόγους αύτάς αξιώσεις τής Αγ

γλίας. ή 'Ελληνική Κυβέρνησις Αξιοπρεπέστατα άντετάσσετο 
έπικαλουμένη τό δίκαιον καί τήν λογικήν, δεχόμενη δένά πλη- 
ρώση μόνον δ,τι ήτο δίκαιον άφοΰ καί τούς πταίοτας έτιμώ- 
ρησε αύσιηρότατα. «Τάς Αξιώσεις σας μόνον ή έσχατη βία 
δύναται, νά μά$ άναγκάση νά παραδεχθώμεν» Απήντησε ό 
Βασιλεύς, φανταζόμενος δτι δένήτο δυνατόν νάφθάση είς τά 
έσχατα ή ποοσζάζις ’Αγγλία, χάριν παραλόγων Αξιώσεων 
πολιτών "Αγγλων.

’Εν τούτοις ό Λάίονς Αντί νά συγκινηθή πρό τής τοιαύτης 
διαγωγής τής Κυβερνήσεως καί τοΰ Βασιλέως, άπήντησεν ότι 
«ή ’Ελληνική Κυβέρνησις άπατάται, νομίζσυσα ότι δέν θά 
τής έπιβληθή βία·. Αί Άγγλικαί έφη μερίδες έδημοσίευον 
άρθρα βίαια καί υβριστικά, άναφέρουσαι ότι ή 'Ελλάς είναι 
τόπος «ληστών καί κακούργων μή κυβερνώμενος μήτε βασι- 
λευόμενος»..

ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΜΑΣ
Ό πρέσβυς Ούάϊλ, δ διαδεχθείς τόν Λάίονς συσσωρεύσας 

είς τάς δύο προαναφερθείσας κυρίας αίτιας καί τινας άλλας 
δευιερευούσης σημασίας, ήπείλησε νά μετέλθη δραστηριωτέ- 
ραν πολιτικήν, διά τής τελευταίας του διακοινώσεως τής τε 
Δεκεμβρίου, άπαιτών συγχρόνως καί αΰξησιν τής άποζημιώ
σεως, ένφ διαταγή του, ό Ναύαρχος τής Μεσογείου ΙΙάρκερ, 
Απέκλειε τά 'Ελληνικά παράλια, τό φάσμα τής πείνης έπε- 
σείετο σατανικώς μειδιών τό μειδίαμα τής ’Αγγλικής πολι
τικής. Ή Ελληνική Κυβέρνησις προέτεινε τήν μεσολάβησιν 
τής Ρωσοίας καί τής Γαλλίας. Άλλ’ είς μάτην. Ό Άγγλος 
πρέσβυς ήπείλει, ότι θά καταστρέψη καί τά μικρά πλοιάρια 
τά άποτελούντα τόν έλληνικόν στόλον. Ή τοιαύιη διαγωγή, 
έξήγειρε τήν άγανάκτησιν, δχι μόνον όλου τοΰ Ευρωπαϊκού 
κόσμου, άλλά καί μερικών Άγγλοιν άκόμη βουλευτών. Έδη- 
μοσιεύθη μάλιστα τότε έν Άγγλίφ καί γελοιογραφία παρι- 
στάνουσα τόν Πρωθυπουργόν Πάλμερστον, σώζοντα ένα Εύ- 
ζωνον, ένώ τά πυροβόλα τών ’Αγγλικών πολεμικών ήσαν 
έστραμμένα εναντίον τού δυστυχούς Αδυνάτου. 'Ολόκληρος ή 
'Ελλάς, καί αύτοί άκόμη οί μέχρι τής ήμέρας έκείνης Αγγλό
φιλοι συνεσπειροΰντο περί τόν Βασιλέα των καί τήν Κυβέρ- 
νησιν. Ή ’Αγγλική πολιτική σπετύγχανεν είς τό πρώτον 
μέρος τών σκοπών της. Ό Βασιλεύς, άντί νά γείνη μισητός, 
έγένετο πλέον Αγαπητός παρά τφ λαφ του. ’Αλλά, εύτυχώς 
διά τήν 'Ελλάδα, έπέπρωτο νά άποτύχουν έξ ολοκλήρου, αί 
βλέψεις τής ’Αγγλικής βίας. Ό Γάλλος βαρώνος Γκρό, διω- 
ρίσθη διαιτητής. Κατόπιν τής μεγάλης έξεγέρσεως όλης τής 
Εύρώπης καί αύτών τών Άγγλων άκόμη. Ό εύγενής Γαλά
της, έλθών είς 'Ελλάδα, έχαρακτήρισεν άδικους καί αύθαι- 
ρειους τάς Αγγλικός Αξιώσεις.

Ένφ διήρκουν άκόμη ιιί διαπραγματεύσεις, ό Ούάϊλ καί ό 
Πάρκερ ένήργουν οτενώτερον τόν Αποκλεισμόν. ΙΙρίν δέ ή 
άκόμη ή υπόδεσις έκκαθαριοθή ό Άγγλος πρέσβυς, δι’ άνα- 
κοινώσεώς του, διεκήρυξεν είς τήν Ελληνικήν Κυβέρνησιν, 
ότι έάν ή Ελλάς έντός είκοσιτεσσάρων ωρών, δέν άποδεχθή 
πάσας τάς άγγλικάς Απαιτήσεις, ό Αγγλικός στόλος, θά ένήρ- 
γει διά βίαιο ιέρων μέσων.

Ευτυχώς, χάρις είς τήν μεσολάβησιν τοΰ διαιτητοϋ, δ Απο
κλεισμός ήρθη, είς δέ τόν Πατσίφικο έδόθη Αποζημίωσες 
3·7°ο δραχμών, Αντί τών goo περίπου τάς όποιας έζήτει.

Τήν Αποτυχίαν της ταύτην, ή Αγγλική διπλωματία δέν 
ήδύνατο νά τήν συγχώρηση. Ό έγωίσμός της έπλήγη καί 
ωφειλε νά έκδικηθή. Έκ τοΰ εμφανούς πλέον ήρξατο πολε
μούσα τόν βασιλέα καί έπιδιιόκουσα τήν έκθρόνισίν του.

___________ ____________ Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ

ΜΕΓΑ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ

ΜΙΧΑΑΗΝΟΣ —ΒΟΛΙΚΑΣ και Σια

ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ

ΔΗΜΟΥ ΒΡΑΤΣΑΝΟΥ

Ο ΑΝΗΦΟΡΟΣ ΓΟΥ ΓΟΛΓΟΘΑ
(Συνέχεια ά.-τό τό προηγούμενοι!

Κάτω ή χώρα κοιμάται. Μία σιγαλιά Απλώνεται πέρα-πέρα 
άπό τ ήν έξοχή έως τήν θάλασσα.

Μέσα είς τοΰ Κάντε Ρόκκα τό Αρχοντικό, μιά βαθειά σιωπή 
βασιλεύει. Μόνο τό μεγάλο εκκρεμές Ακούεται ρυθμικά νά 
κτυπφ. Αδιάκοπα. Έξαφνα κΓ αύτό, μία ασθενική καί Αθό
ρυβη κίνησις, έσταμάτησε σιγά - σιγά, σάν τήν ζωήν ποΰ σβύ- 
νει, όταν φθάσει ή μοιραία στιγμή.

Τότε, ένας καπνός ήλθε στό έπάνω διαμέρισμα, άπό τις 
ροιγμές τών παληών σανιδιών τού πατώματος. Άπό κάτω 
άπό τό μαγαζί, πυκνά σύννεφα ανέβαιναν. Ό Μανώλης έκοι
μάτο μέσα εϊς ένα μικρό διαμέρισμα τού βάθους, τό όποιον 
τήν ήμέραν έχρησίμευε καί ώς συνεργείον. Εΐχεν Αργήσει νά 
τόν πάρη δ ύπνος. Έπλάγιασε μέ μιά σκέψι. τήν αιώνια σκέψι 
πού κατείχε τό μυαλό του. Ή Μίτσα, ή «μικρή κυρία». Τώρα, 
πού τήν έβλεπε σωστή ντεμουαζέλλα, άρχιζε κάτι νά τόν στε
νόχωρη. Έν δσω ήσαν μικρά ένόμιζε πώς πιά δέν θά άπε- 
ωχρίζοντο. Μά τώρα έβλεπε μεταξύ τους ένα μεγάλο χάσμα.

Αύτή κυρία, αύτός ύπηρέτης.
Κάθε βράδυ αύτό τόν έβασάνιζε. Έμενε ώρες δλόκληρες 

είς τό στρώμα του, έπάνω είς τρεις σανίδες καί δύο στρίποδα 
καί μέ τά μάτια, στό άμυδρό φώς μιας λουσέρνας, παρακο
λουθούσε τις γραμμές καί τά σχήματα τών παληών κοσμη
μάτων τοΰ ταβανιού.

Έπί τέλους τόν έπήρε δ ύπνος, ένας ύπνος κατ’ άρχάς τα
ραχώδης άπό τήν διέγερσιν τής Αϋπνίας. Έπειτα τό ξαπλωμα 
τοΰ έκαλμάρισε τά νεύρα καί άπό τήν κούρασι τής ήμέρας 
περιέπεσε σέ μιά βαθειά νάρκη.

θά πέρασαν ίσως δύω-τρεις ώρες. "Ενα όνειρο περίεργο, 
ποΰ δέν άντελήφθη πότε ήρχισε, τόν έτάραζε. Έβλεπε ότι 
κάτι βαρύ, πού δέν τόν άφινε νά άναπνέη, τοΰ έπλάκωνε τό 
στήθος. Μιά βαρειά Ατμόσφαιρα, άποπνικτική ήτο γύρω του. 
Κάτι σάν καπνός τόν έπνιγε. Μιά δύο φορές έπήρε βαθειά 
Αναπνοή, άλλά ή πνιγμονή τόν έκαμε νά οπαράζη.

Έπειτα μιά λαύρα ένοιωθε καί ένα φώς δυνατό μαζή μέ 
ένα τριγμόν, τού έκτύπησεν είς τά μάτια, οάννά έπεφτε έπάνω 
είς τά βλέφαρά του ήλιος.

Ή ζέστη είχε καταντήσει Αφόρητη. Ένόμιζε ότι εύρίσκε
ται μέσα σέ φούρνο. Έτίναζε χέρια καί πόδια.

Έξαφνα είς τό χέρι του, τό Απλωμένο έξω άπό τό στρώμα, 
ένοιωσε ένα φρικτό πόνο, έως μέσα είς τήν καρδιά καί 
έξύπνησε.

Γύρω του φλόγες μεγάλες έχοροπηδοΰσαν, Ανάμικτες μέ 
μαΰρον πυκνόν καπνόν.

Φωτιά!
Έντρομος, πνιγμένος άπό τόν καπνό, ζαλισμένος, έτρεξε 

πρός τήν πόρτα, τρικλίζοντας. Μέ γουρλωμένα τά μάτια άπό 
τήν πνιγμονήν, κατακόκκινος, έκύ ιταξε δεξιά καί άριστερά 
καί έζητοΰσεν άέρα. Καθώς έτρεχε σάν τρελλός έκτύπησε είς 
ένα ράφι καί τά σιδερικά ποΰ άνεπαύοντο χρόνια έπάνω έσω- 
ριάσθηκαν κάτω μ’ ένα σατανικό κρότο. Έπί τέλους έφθασε 
στήν πόρτα. Έτράβηξε τήν μεγάλη μπάρρα, άλλά τό φύλλο 
της δέν άνοιγε. Είς τήν ταραχήν του έλησμόνησε τό κλειδί 
κάτω άπό τό μαξιλάρι του, πού τό έβαζε πάντα. Έκύτταξε μέ 
τό ένστικτον τής ζωής γύρω του νά εύρη καμμιά άλλη έξοδο, 
άλλά καί τά δύο στενόμακρα, σάν Γοτθικής έκκλησίας, πα
ράθυρα τοϋ μαγαζειού, ήσαν κλεισμένα μέ σίδερα στερεά.

Καί ό καπνός τώρα είχε μπουκάρει είς όλο τό διαμέρισμα 
καί σύννεφα πυκνά, στροβιλιζόμενα, κατέκλυζαν τό σκοτεινό 
μαγαζί.

Ό Μανώλης ένοιωθε δλα τά συμπτώματα τής Ασφυξίας. 
Ένα βάρος μέσα είς τό μυαλό εΐχεν άρχίσει νά τοΰ δεσμεύη 
τήν σκέψι. Ή φλέβες του είχαν φουσκώση καί τό κόκκινο 
χρώμα τοΰ προσώπου του ήρχισε νά ύποχωρή είς τήν γνωστήν 
κυάνωσιν τής Ασφυξίας.

"Εξαφνα μιά μεγάλη πύρινη γλώσσα, ποΰ πριν έγλυφε τό 
πάτωμα τοΰ συνεργείου έπήδησε άπό τήν στενόμακρη πορ
τίτσα. Δίπλα στήν πόρτα άκριβώς ήτο μιά νταμζάνα μέ 
σπίρτο τού καμινέτου. Σέ λίγο έπετάχθηκε ό φελλός της 
ψηλά. "Επειτα έπιασε φωτιά τό ψαθί. Τέλος έσπασε τό 
γυαλί. Τότε ένας χείμαρρος πύρινος έξεχύΟη μέ δρμή καί μιά 

φλογοκύανος θάλασσα, λιμνοθάλασσα, κατέκλυσε τό παληό 
καί σαρακωμένο πάτωμα.

Ό Μανώλης εύρέθηκε μέσα εις τις φλόγες. Τά γυμνά πό
δια του έβράχηκαν άπό τό αναμμένο οινόπνευμα. Ή παληές 
σανίδες άρχισαν νά καίουν καί μαζή μέ τήν κυανήν φλόγα 
τοϋ σπίρτου άνακαιεύθηκε καί ή κίτρινη τοΰ ξύλου μ’ έναν 
άπαίσιον τριγμόν.

Σάν τρελλός έπήδησε στό πεζούλι τοϋ παραθύρου, Ακρι
βώς τήν στιγμήν ποΰ μέ τά χέρια εΐχεν άρχίσει νά κτυπφ τόν 
άέρα, γυρεύοντας κάπου νά στηριχθή, γιατί τό μυαλό του 
είχε θολώσει καί δ άέρας είχε λείψει έντελώς άπό τό αίμα του.

Εύτυχώς μέ τό κεφάλι του έσπασαν τά τζάμια τοΰ παρα
θύρου. Ήταν καιρός. Μετά δύο λεπτά Οτι έπεφτε Αναίσθη
τος μέσα είς τις φλόγες. Άλλ’ δ άέρας τοΰ υπαίθρου κατέ
κλυσε τούς πνεύμονας του, έχώθηκε μέσα εις τά τριχοειδή 
καί τό αίμα έξωγκωμένον τόν έπανέφερε είς τάς αισθή
σεις του.

— Βοήθεια! Φωτιά! Βοήθεια Χριστιανοί! ήρχισε νά 
φωνάζη.

Απέναντι ήταν τό καφενεδάκι τοϋ Γιακουμή. Ό παρα- 
γυιός του, ποϋ κοιμώιανε κΓ αύτός στό μαγαζί, Ακόυσες τις 
φωνές καί κατέβηκε άπό τό πατάρι. Άπό ιόν φεγγίτη τής 
πόρτας είδε τήν κόκκινη Ανταύγεια τοϋ δρόμου. Άνοιξε τής 
πόρτας καί τά δύο φύλλα καί πετάχτηκε έξω.

Τό σπήτι τοϋ Κάντε - Ρόκκα έκαιε σαν πυροτέχνημα. Φλό
γες μεγάλες τό είχαν σφικταγκ,ιλιάοει μέ μιά λύσσα Απερί
γραπτη καί ή φωτιά σάν μέσα εϊς ένα ηδονιομόν, έτριζε 
Απαίσια. Σάν φειδία πύρινα είχαν ορθωθεί ή γλώσσες τής 
φωτιάς πρός τά έπάνω καί έχοροπηδοΰσαν καί έσφύριζαν. 
Σπίθες έξέφευγαν άπό παντού καί καπνός κατάμαυρος άνε- 
βοκατέβαινε Αδιάκοπα.

Ό παραγυιός τοϋ καφενείου γιά μιά στιγμή έσιάθηκε νά 
θαυμάοη τό θέαμα.

— Βοήθεια! έφώναξεν ό Μανώλης αδιάκοπα.
Τότε άπό τούς κρότους πλέον καί τις φωνές έτρεξαν καϊ 

άλλοι. Τούς άπησχόλησε πρώτα ή διάσωσις τοϋ Μανώλη. 
Έδοκίμασαν νά Ανοίξουν τήνπόρτα, άλλάή κλειδαριά άντεΐχε.

Ό μπάρμπα Φραντζέσκος τότε, σοφό γεροντάκι, ποΰ μ’ 
δλα τά έξήντα χρόνια του κατέβηκε κΓ αύτός. παρενέβη.

— Τί κιιθουσάστε; άμέτε καρσί στόν ταρσανά νά πάρετε 
κανένα βουβό νά τήν μπάσητε μέσα.

Τρία γερά παιδιά τότε έτρεξαν καί έφεραν τό βουβό, ένα 
ξύλο μακρύ καί χονδρό σάν πάτερο, ποϋ μεταχειρίζιηται 
στά ναυπηγεία γιά πουντέλια, νά στηρίζουν τά καράβια. 
Έβοήθησαν καί άλλοι καί δπως τό έκρατοϋσαν όριζυντιω- 
μένο, τό έλίκνισαν έμπρός καί όπίσω.

— Έεεεγια — μόλά!
Μέ τό «μόλα» τό βουβό, μέ τήν Αδράνειαν τοΰ βάρους του 

προσέκρουσε σάν Αρχαίος κρυός έπάνω είς τήν πόρτα, καί 
ούτε μπάρρες ούτε κλειδαριά ήμπόρεσαν νά ΑνΟέξουν.

Άπό τό έπάνω μέρος τής πόρτας μαύρα σύννεφα καί πύρι
νες γλώσσες έξεπήδησαν πρός τά έξω, ένώ ΰσοι J\nuv έκεϊ 
κοντά ένοιωσαν κάτω είς τά πόδια τους ένα ορμητικό ρεύμα 
άέρος νά τούς παγώνη καί νά εϊσορμφ μέσα, διά νά γεμίση τό 
κενόν, ποΰ έσχημάτιζεν ό θερμός άέρας. ΊΙ φωτιά τότε ποΰ 
έως έκείνην τήν στιγμή, μέσα είς τό άζωτον καί τό Ανθρακικόν 
όξύ, άφοϋ έξήντλησε τό όξυγόνον τοϋ ατμοσφαιρικού άέρος, 
είχε καί αύτή άρχίσει νά άσφυκτιρ, Ανεζωογονήθη, άνεζω- 
πυρώθη, δπως όταν φυσφ κανείς κάρβουνα μισοσβυσμένφ καί 
σκεπασμένα άπό τήν στάχτη τους. (Ή συνίχοια τΙς τί> προββχίς)?.

ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΟΔΟΝΤΟΪαΤ ρειον
Κ. ΔΑΜΙΑΝΟΥ
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(Συνέχεια άχό τό προηγοΰμενον)

— Ώ μητέρα μου, χαν»ίς «ίς τόν κόσμον αύτόν! δέν 
ήμπορεί νά παραβληθώ μέ τόν Νυμφίον τόν Ουράνιον. 
Είναι μονάρχης δλων τών καρδιών, αί όποία: τόν λα
τρεύουν μέ τόν αιώνιον έρωτα. Εις ένα του νεύμα ή 
γή όλόκληρος σείεται. Κατήλθεν άπό τούς ούρανούς 
καί ίταπεινώθη καί έγινεν ό υιός μιάς Ίσραηλίτιδος 
παρθένου. Έζητωκραύγασαν οί όχλοι έν διαδηλώσει, 
ύπέρ αύτού, άλλά καί διά τής συκοφαντίας τών προ
κρίτων, οί αυτοί όχλοι έζήτησαν τόν θάνατόν του. Τόν 
έφόνευσαν διά τού σταυρού, άλλ’ άνέστη καί ζή, διότι 
είναι ό Γίός τού θεού καί ή βασιλεία του θά έπε- 
κταθή έφ’ άπάσης τής γής.

— Iltpl τού ’Εσταυρωμένου Ναζωραίου όμιλείς καί 
αύτός είναι ό Νυμφίος σου, Αίκατερίνα; άνέκραξε μέ 
φωνήν σχεδόν έκλείπουσαν ή Πατρικία. Άλλοίμονον! 
ποτέ δέν έφανταζόμουν νά μάς ήρχετο άπό αύτούς 
τούς χριστιανούς μία τοιαύτη συμφορά!

Τήν στιγμήν έκείνην παρουσιάσθη ό Κέστος, ό όποιος 
άνυπομόνησε νά περιμένη καί είδε τήν μέν ΙΙατρικίαν 
σχεδόν λιπόθυμον, τήν δέ Αίκατερίναν περίλυπον καί 
τεθλιμμένην.

— Τετέλεσται, είπεν, ό γάμος σου, Αίκατερίνα, άπε- 
φασίσθη. Μετ’ όλίγον ό πατέρας σου καί ή μητέρα σου 
θά σέ έχουν Βασίλισσάν των. Γάμον ένδοξώτερον δέν 
είμπορούσα νά σού έτοιμάσω....

— Άλλοίμονον! έψέλλισεν ή Πατρικία- άντί τού 
ύμεναίου ν’ άνάψετε τάς δάδας, άνάψετε πένθιμους 
πυράς...

Δάκρυα δέ μέ τούς λόγους αύτούς έπλημμύρισαν 
τούς όφθαλμούς της καί λυγμοί άνέσεισαν τό στήθός 
της καί έπνιξαν τήν φωνήν της, ώστε νά είναι άδύνα- 
τον νά έξακολουθήση.

— Τί λοιπόν; άνέκραξεν ό Κέστος. Είς τού τυράννου 
τήν θέλησιν κανείς δέν είμπορεί ν’ άντισταθή, άλλως 
άπειλείται όλεθρος!

— Καί στραφείς πρός τήν Αίκατερίναν, είπεν: <Άν 
δέν σέ θέλγη ή δόξα καί ή ισχύς τού ένδοξοτάτου θρό
νου τής ’Αλεξάνδρειάς, δέν σέ τρομάζει τούλάχιστον 
ή όργή τού άγριωτέρου τών τυράννων; Τολμάς ν’ άν- 
τιτάξης άρνησιν είς τόν Μαξιμίνον, Αίκατερίνα; Έγώ 
θά προτιμούσα νά μήν έμφανισθώ ποτέ ένώπιόν του 
παρά νά τού άρνηθώ!

— Ειμπορώ, πάτερ, καί νά έμφανισθώ ένώπιόν του 
καί νά τού άρνηθώ άπήντησε μέ ταπεινότητα, άλλά 
καί θάρρος ή Αίκατερίνα.

— *2  συμφορά! άνέκραξεν ό Κέστος. θά μέ διά
ψευσης λοιπόν είς τόν τύραννον; Προτιμότερον νά 
έμπήξης αύτήν τήν μάχαιραν είς τό στήθος μου....

Ή χριστιανή παρθένος είς τούς λόγους αύτούς 
έφρικίασε. Ό πόνος διά τούς γονείς της τής έσπάρασσε 
τά φιλόστοργα στήθη της- συναισθανομένη δτι έλύπει 
μέχρι θανάτου τούς γονείς της δέν ήξευρε καί αύτή τί 
νά κάμη.

Ό πατέρας της τής έπρότεινε τό ξίφος του, διά 
νά τόν λογχεύση, ή μητέρα της έκλαιε οίμώζουσα. 
Δάκρυα έξαφνικά έθόλωσαν τούς δφθαλμούς τής Αί- 
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κατερίνας, λυγμοί έπνιξαν τήν φωνήν της καί αί δυνά
μεις της τήν έγκατέλιπον.

Είς τήν τραγικήν αύτήν στιγμήν, κατά τήν 
όποιαν τόσον όδυνηρά διά τήν μάρτυρα έπάλαιαν τά 
φιλόστοργα αισθήματα μέ τό καθήκον, ή άπελπισμένη 
ψυχή τής Αίκατερίνας έζήτησε πάλιν τήν ένίσχυσιν 
τού θεϊκού Νυμφίου καί ό παντοδύναμος Γίός τού θεού 
δέν τήν έγκατέλειψε. Συνήλθεν είς έαυτήν μετ’ όλίγον 
και άναλαβούσα δυνάμεις είπε:

— Γονείς μου, μή θρηνήτε, ώσάν νά έπρόκειτο περί 
συμφοράς, θά παρουσιασθώ ή ιδία εις τόν τύραννον 
καί θά τόν πείσω δτι ό γάμος αύτός θά ήτο δι’ αύτόν 
πρωτίστως άσύμφορος ....

Κατόπιν μακράς συσκέψεως ό Κέστος καί ή Πα
τρικία έφάνησαν δτι ύποχωροΰν είς τήν πρότασιν 
τής θυγατρός των, διότι ό όλεθρος θά ήτο κατά πολλά 
βεβαιότερος καί φοβερώτερος, έάν ή άρνησις έγένετο 
διά στόματος τού Κέστου. Άλλως τε, τις οίδεν, έάν ή 
Αίκατερίνα έμφανιζομένη πρό τού τυράννου δέν έπεί- 
θετο ύποχωρούσα είς τάς κολακείας του ή τάς άπει- 
λάς του.

ΟΟτω λοιπόν όριστικώς άπεφασίσθη, μόλις έπα- 
νέλθωσιν εις τήν πόλιν, νά παρουσιασθή ή Αίκατερίνα 
είς τόν Μαξιμίνον. Καί κατά μίαν τών πρώτων ήμε- 
ρών τού Νοεμβρίου, ή ώραία κόρη τού Κέστου, ένδε- 
δυμένη τήν απλήν, άλλά σεμνήν περιβολήν της, ή 
όποια τήν έκαμνε νά ύπερβαίνη καί τήν Άθηνάν 
Παλλάδα είς σεμνοπρέπειαν καί έπιβάλλον παραστή
ματος, έφέρθη διά λαμπροτάτου φορείου, ύποβαστοζο- 
μένου άπό αίθίοπας δούλους, είς τό καλλιμάρμαρον 
άνάκτορον τού Μαξιμίνου, δπου ό πλούτος καί ή ασια
τική χλυδή έφάνταζον μέ τήν ποικιλίαν τών ταπή
των, μέ τήν κομψότητα τών άλουργίδων καί μέ πά
σαν ποικίλη? τέχνην καί πολυτέλειαν τής έπιπλώ- 
σεως καί τού διακόσμου τών διαμερισμάτων.

Ό Κέστος, διά ν’ άποφύγη νά τήν συνοδεύση, 
έφρόντισε προηγουμένως ν’ άπομακρυνθή είς μερικά 
μακρυνά του κτήματα, τά όποια άπό καιρόν δέν είχεν 
έπισκεφθή καί τά όποια είχεν έμπιστευθή είς έπιστά- 
τας έντοπίους, οί όποιοι τού άπέφερον πράγματι άρκε- 
τάς προσόδους, άλλά έκλεπτον περισσότερα καί έβα- 
σάνιζον άσπλάχνως τούς δυστυχείς δούλους. Ή μη
τέρα τής Αίκατερίνας, μόνη, έμεινεν είς τό μέγαρόν 
των, κλαίουσα καί όδυρομένη καί μόλις συγκρατούσα 
τήν άπελπισίαν της.

(Ή αυνίχεια βΐς τό έηόμβνο»)

I. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΙΣ
4Ι4ΑΚΤΩΡ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡ

ΈχΙ 18 ίτη tv ΒτρολΙνφ ΙιιχαιδτνθτΙς. "Υφηγητής ίχΐ τριετίαν tv τφ 
Παν«χιστημ(φ Βιρολίνου. Συνεργάτης τοϋ Γνναιχολογικοΰ Περιοδικοί) 
Βτρολινου. Δι«νθυνχής τής Γνναιχολογιχής Κλινικής ΠανιχκτημΙβυ 

Βερολίνου έκΐ χτνταττίαν.

8-11 π.μ. — 3-6 μ. μ. ΑΘΗΝΑΙ, Ζήνωνος 6*

Τό πρωί, έξύπνησε άναπηδών, άπό τήν φωνήν τής 
Μασώμ, ή όποία έμπήκε στην κάμαρη καί χωρίς καμ- 
μιά προφύλαξι Ιφώναξε στή Φανή.

— Είναι άπ’ έξω .... θέλει νά σας μιλήση.
— Πώς; Τί; Μά δέν είμαι λοιπόν πιά κυρία στό

σπίτι μου! Τόν άφισες νά μπή; Ώ!.........
“Εξω φρένων, έπήδησε άπό τό κρεββάτι κι’ έβγήκε 

έξω άπό τό δωμάτιο, σχεδόν γυμνή, μέτό μπατιστένιο 
πουκάμισο.

— Μι<χ στιγμή, άγάπη μου, κΓ έπιστρέφω.... μήν 
σηκωθής....

Άλλ’ αυτός δέν τήν έπερίμενε. ’Ανήσυχος έσηκώ- 
θηκε, έντύθηκε κι’δταν έφόρεσε τής μπόττες του αΐσθάν- 
θηκε τόν έαυτόν του ήσυχον.

"Οταν έντύνετο, μέσα στήν κατάκλειστη κάμαρα, τήν 
όποιαν έφώτιζε τό ασθενές φώς τοϋ καντυλιοΰ, άκουγε 
άμυδρώςτόν θόρυβον μιάς άγριας φιλονικείας, ή όποία 
έγένετο είς τό διπλανό σαλόνι.

Άκουγε τήν φωνήν ένός άνθρωπον, ό όποιος κατ’ 
άρχάς έφώναζεώργισμένος, υστέρα δέ Ικέτευε μέ άσθε- 
νεϊς λυγμούς οί όποιοι τόν διέκοπτον. ’Ενώ μιά άλλη 
φωνή, ποΰ δέν μπορούσε στήν άρχή νά τήν άναγνω- 
ρίση, σκληρή κα'ι βραχνή, γεμάτη μίσος, μέ λέξεις άγνω
στες γι’ αυτόν, τού έδινε τήν έντύπωσι ένός μαλώμα
τος, σάν κι’ αυτά ποΰ γίνονται στις μπύρες, άπό τά κο
ρίτσια τοΰ δρόμου.

Όλο τό ώραΐον τής άγάπης του έξηφανίσθη. Μέσα 
στό βούρκο τής προστυχιάς, έβλεπε τώρα κι’ αύιήν, δπως 
δλες τής άλλες ποΰ είχε συχαθή άλλοτε.

Σε λίγο έμπήκε άσθμαίνουσα. Μ’ ένα ωραίο κίνημα 
διώρθωσε τά μαλλιά της μονολογούσα.

— Τί αηδία ποΰ είναι νά κλαίη ένας άνδρας! 
^.“Υστερα μόλις τόν είδε δρθιον κα'ι ντυμένον τής ξέ- 
φυγε μιά φωνή θυμού.

— Σηκώθηκες!.. Πέσε πάλι... άμέσως... Τόθέλω... 
' ,’Αμέσως δέ μέ μιά γλυκάδα, σχεδόν μέ Ικεσία.

— “Οχι, δχι, τού είπε, μή φεύγεις.... Δέν μπορείς 
νά φυγής έτσι.... Άλλως τε είμαι βεβαία δτι δέν θά 
ξανάρθης.

— Μά ναί.... θάρθω. Γιατί νά μήν έρθω;....
— ’Ορκίσου μου δτι δέν είσαι θυμωμένος, δτι θά 

ξανάρθης...
Αυτός τής ώρκίσθη δ,τι ήθελε, άλλά δέν ξαναέπεσε 

στό κρεββάτι μέ δλα τά παρακάλια της καί τάς διαβε
βαιώσεις της, δτι είναι έλευθέρα στό σπίτι της καί δτι 
δέν έχει νά δώση είς κανένα λόγον τών πράξεών της. 
Κατόπιν δμως τής έπιμονής του, αξιοπρεπέστατα τόν 
συνώδευσε μέχρι τής θύρας καί τοΰ έζήτησε συγνώμην.

Άπεχαιρετίσθησαν είς τόν άντιθάλαμον μέ μεγά
λην άγάπην. Τόν έκύτταξε καλά στά μάτια καί τόν 
έρώτησε:

— Λοιπόν, πότε πάλι;
Ό Ζάν ήταν έτοιμος νά τής άπαντήση χωρίς άλλο 

ψέμματα, δταν ένα κτύπημα τοΰ κουδουνιού τόν 
έσταμάτησεν. Ή Μασώμ έβγήκε άπό τήν κουζίνα 
κι*  έτριξε γιά νά άνοιξη, άλλά ή Φανή τήν έκράτησεν:

—Όχι... μήν άνοιξης...

Καί έμειναν καί οί’τρεις άκίνητοι, χωρίς νά βγά
λουν μιλιά.

“Ενας πνιγμένος λυγμός έφτασε ώς τ’ αυτιά τους 
"Ύστερα ό θόρυβος ποΰ κάνει ένα γράμμα δταν γλυ- 
στράη άπό κάτω άπό τήν πόρτα, τούς έκανε νά στρέ
ψουν. “Ενας φάκελλος έμπαινε σιγά - σιγά, σπρωχνό- 
μενος άπό τό τρεμάμενο άπό τόν πόνο χέρι τοΰ έγκα- 
ταλελειμμένου έραστοΰ.

’Έσκυψε, τόν έπήρε και τοΰ τόν έδωσε.
— Πάρτο... Βλέπεις, δταν σοΰ έλεγα πώς είμαι 

έλευθέρα !...
Αύτή της τήν φράσι τήν συνώδευσεν ό κρότος τών 

βαρέων βημάτων τοΰ διωγμένου, ποΰ έφευγε.
Τό πήρε καί τό άνοιξε. Ήταν ένα γράμμα έρω- 

τικό, γραμμένο πρόχειρα μέ μολύβι, στό μάρμαρο τοΰ 
τραπεζιού κάποιου καφενείου. Ό δυστυχής έζητοΰσε 
συγγνώμην καί χάρι γιά τήν πρωινή του τρέλλα. Άνε- 
γνώριζεν, δτι δέν είχε κανένα δικαίωμα έπ’ αυτής 
εκτός άπό κείνα ποΰ θά ήθελε νά τοΰ έπιτρέψη. Τήν 
παρακαλοΰσε γονυκλινής νά μήν τόν διώξη γιά πάντα 
άπό τήν καρδιά της. Ήταν έτοιμος νά τά ύπομείνη 
δλα, νά ύποφέρη, ναί, νά ύποφέρη πολύ γΓαύτήν, άλλά 
νά μή τήν χάση γιά πάντα. Γιάτό Θεό! νά μή τήν χάση...

— Μέ πιστεύης λοιπόν τώρα; Τοΰ είπε γελώσα. 
Άλλ' αύτό τό γέλοιο τόν πλήγωσε βαθειά.

Μ’ αύτό τό γέλοιο της έδιωχνε τήν καρδιά ποΰ 
ζητούσε νά κατακτήση. Ό Ζάν τήν εΰρισκε άπονη. 
Δέν ήξερε άκόμη, δτι ή γυναίκα ποΰ άγαποΰσε δέν 
είχε καρδιά παρά μόνο γι’ αύτόν.

“Ολη της ή ψυχή, ή καλωσύνη, ή άφοσίωσις, ή 
ευσπλαχνία, ή άγάπη ήτανε μόνο γι’ αύτόν. Όλη ή 
δύναμις τής ψυχής της, δλη ή καλωσύνη της ήταν 
μόνο γιά ένα δν, γιά ένα μόνο.

—“Εχεις άδικο νά τόν περιγελάς, τής είπε. Αύτό τό 
γράμμα έχει δλην τήν έμορφιά καί τό άλγος τής μεγά
λης άγάπης...
.... Καί σέ λίγο μέ μιά φωνή σοβαρά τής είπε, τείνον- 
τάς της τά χέρια του:

—Έλα, πές μου, γιατί τόν διώχνεις;
— Δέν τόν θέλω... Δέν τόν άγαπώ πιά.
—Έν τούτοις ήταν έραστής σου ... Όλον αύτόν 

τόν πλούτον, είς τόν όποιον ζής καί έζοΰσες καί ό 
όποιος σοΰ είναι αναγκαίος, τόν όφείλεις σ’ αύτόν.

—’Αγάπη μου, τοΰ είπε μέ τόν πώ ειλικρινέστερο 
τόνο, δταν δέν σ’έγνώριζα δλα αυτά τάβρισκα καλά... 
Μά τώρα μέ κουράζουν, τά βλέπω σάν ντροπή. Τώρα 
ποΰ... Τό ξέρω, θά μοΰ πής πώς ή άγάπη σου δέν 
είναι τίποτε σοβαρό, δτι ϊσως δέν μ’ άγαπρίς... Άλλά 
αύτό άφορα έμένα... Τό ξέρω, θά μ’ άγαπήσης, γιατί 
τό θέλω, γιατί σ’ άγαπώ. (Ή σννέχεια είς τό KQOOextfl

ΧΤΟΥ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
Σ ΤΑ ΔΙΟΥ 11

ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΣΤΑΥΛΩΝ

Κοστούμια Σκωτσέζικα ανδρικά » » 
» * * Fresco, Λινά καί Σετακροϋτες.
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΟΥΜΑ

(Σννέχτια άπό τό χροηγουμενον)

* ΘΕΑΤΡΑ - ΚΟΣΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ]

—Ώ, Δέσποτα, είναι Ανάγκη νά μ’έρωτΰτεγι’αύτό,
— Ναί, Δέσποινα, έλπίζω κα'ιθέλω νά πειοβώ πώς ή 

έλπίδα μου αυτή δέν είνε άβάσψος. Είνε δέ βέβαιον 
γιά μένα δτι οί γάμοι μας είνε ή πρόφασις, ή παγίς.

‘Η Μαργαρίτα άνεσκίρτησε, ίσιος γιατί έκείνην τήν 
στιγμήν καί αύτή τό ίδιο έσκέπτετο.

— Ποιον δέ έκτων δύο; έξηκολοΰΟησεν ό Ερρίκος
τής Ναβάρρας. Ό Βασιλεύς μέ μισεί. Καί δ δούξ τοΰ 
Άνζιοΰ έπίσης καί ό δούξ τοΰ ‘Αλανσών καί ή ΑΙκα- 
τερίνα τών Μεδίκων καί, καί.......

— “Ω! τί λέγετε;.......
— Τήν αλήθειαν, Δέσποινα, έπανέλαβεν δ Βασιλεύς 

καί ήθελα, γιά νά μή νομίζουν πώς άπατώμαι ε’ις τό 
ζήτημα τής δολοφονίας τοΰ Δέ Μοί'ύ καί τής δηλη- 
τηρ'άσεως τής μητρός μου, νά εύρίσκεται κανείς έδώ 
γιά νά μέ άκούση.

— Ώ! Δέσποτα, εΐπεν ή Μαργαρίτα, μέ κάποιαν

Ό Κοκονβς άνήλ·Ο« τήν κλίμακα', δπισδεν τοΰ Λαονριίρου.

ζωηρότητα, καίτοι προσπαθούσα νά κρύι|η) τήν Ανησυ
χίαν της κάτω άπό ένα θελκτικό μειδίαμα. Ώ! Δέσποτα, 
δέν αγνοείτε φυσικά, δτι έδώ κανείς άλλος έκτός άπό 
μάς τούς δύο εύρίσκεται.

—“Ισια-ϊσια γι’αύιό μιλώ τόσον ελεύθερα καί τολμώ 
νά σάς πώ, πώς δέν άπατώμαι άπό τά χάϊδια ποΰ μοΰ 
έπιδαψιλεύουν ή οικία τής Γαλλίας καί τής Λωρραίνης.

— Βασιλεύ, Βασιλεΰ, άνέκραξεν ή Μαργαρίτα.
— “ΕΙ καί τί τρέχει, φίλη μου; ήρώτησεν δ 'Ερρίκος 

μειδιών.
— Τί τρέχει; αύτοί οί λόγοι, Δέσποτα, είναι λίαν 

Επικίνδυνοι.
— Διόλου, δταν είμεθα μόνοι οί δύο, έπανέλαβεν δ 

Βασιλεύς. Σάς έλεγα λοιπόν.......
Ή Μαργαρίτα φαινότανε σάν νά κάθεται έπάνω σέ 

Αναμμένα κάρβουνα. Επιθυμούσε νά κλείση τό στόμα 
τοΰ Ερρίκου, άλλ.’ αύτός έξηκολούθησε δίδων είς τό 
ΰφος του κάποιον τόνον Απλοϊκότητος έπίπλαστον.

— Σάς έλεγα λοιπόν πώς Απειλούμην άπό δλα τά 
10

μέρη. “Ολοι μέ Απειλούν. Ό Βασιλεύς, δ δούξ τοΰ 
Άνζιοΰ ή Βασιλομήτωρ, δ δούξ τοΰ Γκύζ, δ δούξ τοΰ 
Μαζέν, δ καρδινάλιος τής Λωρραίνης, δλοι, δλοι, τέλος 
πάντων. Αυτό ξέρω πολύ καλά, δτι δέν τό Αγνοείτε. 
’Εναντίον δμως δλων αύτών τών απειλών μπορώ νά 
άντεπεξέλθω μέ τήν βοήθειαν σας, διότι δλοι αύτοί, 
ποΰ εμένα μισούν, Αγαπούν έοάς!

— Έμέ! ήρώτησεν ή Μαργαρίτα.
— "Ε! καίτί παράξενο βρίσκετε εϊς τό δτι σάς Αγα

πούν δλοι; “Επειτα, αύτοί πού σάς άγαποΰν είναι 
Αδελφοί σας, συγγενείς σας. Καί ή άγάπη πρός τούς 
συγγενείς καί τούς Αδελφούς είναι Αγαπητή καί εϊς τόν 
Θεόν.

— Άλλ’ έπί τέλους, ήρώτησεν ή Μαργαρίτα, κατα
βεβλημένη άπό τήν· ταραχήν καί τήν συγκίνησιν, πού 
θέλετε νά καταλήξετε;

— Εϊς ο,τι σάς είπα ήδη, Άν γίνετε-δέν λέγω φίλη μου- 
άλλά σύμμαχός μου, ένώ, δν ήσθε έχθρά μου, χάθηκα.

—Έχθρά σας ! ουδέποτε, Δέσποτα 1
—Άλλ’έπίσης, ουδέποτε καί φίλη μου, δέν είνε έτσι;
— “Ισως.
— Σύμμαχος μου δέ;
— Βεβαίως.
Και ή Μαργαρίτα στραφείσα τοΰ έτεινε τό χέρι της, 

τό όποιον έκεΐνος έλαβε καί τό ήσπάσθη καί τό έκρά
τησεν έπ’ Αρκετόν μέσα εϊς τό δικό του χέρι, δχι άπό 
έρωτικόν αίσθημα, άλλά διά νά τό έξετάση.

— Καλά. Καλά, είπε. Σάς πιστεύω, Δέσποινα καί 
σάς δέχομαι ώς σύμμαχον. Μάς συνέδεσαν, χωρίς νά 
γνωριζόμαστε, χωρίς ν’ άγαπώμεθα. Μας συνέδεσαν, 
χωρίς νά μάς έρωτήσουν. Γι’ αύτό, ώς σύζυγοι, τίποτε 
δέν δφείλομεν δ είς εϊς τόν άλλον. Συμμαχούμεν τώρα, 
μ’ έλευθέραν θέλησιν, χωρίς κανείς νά μάς έκβιάζη 
εις αύτό. Συμμαχούμεν, ώς δύο καρδίαι ειλικρινείς, 
αί όποϊαι ξεύρουν δτι οΰτω όφείλουν Αμοιβαίαν 
προστασίαν. Δέν είναι μήπως καί ή ίδική σας γνώμη;

— Απολύτως, Δέσποτα! άπήντησεν ή Μαργαρίτα^ 
προσπαθούσα συνάμα ν’ άποσύρη τό χέρι της.

— Λοιπόν έξηκολούθησεν δ Βεαρνός, έχων πάν
τοτε τό βλέμμα καθηλωμένον είς τήν θύραν τοΰ τιμω- 
νίου, έπειδή πρώτη άπόδειξις τής είλικρινοΰς συμμα- 
χίας είναι ή μάλλον Απόλυτος έμπιστοσύνη, θέλω νά 
σάς Αναπτύξω εϊς δλας του, καί τάς μυστικωτέρας 
άκόμη, λεπτομερείας τό σχέδιον, τό όποϊον κατήρτισα,, 
διά νά καταπολεμήσω δλας αύτάς τάς Εναντίον μου 
έχθροπαθείας. ΓΗ συνέχεια el? τά 4χόμ«νον]

Καπέλλα, Ύποκάμισσα

Λαιμοδέτες, Κολλάρα

και δλα τά άνδρικά είδη

εις τον "ΚΟΣΜΟΝ,,
ΟΔΟΧ ΧΤΧΔ1ΟΤ 31

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
, ΊΙ θεατρική κίνησις έξηκολούθησε ζωηρότατη καί καθ’ 
o/.ijv την ληξασαν εβδομάδα μέ επαναλήψεις γνωστών πα
λαιών έργων (δικών [ίας συγγραφέων καί ξένων, κατά προτί. 
μησιν Γάλλων. Νέα έργα δέν έδόθησαν παρά δύο μόνον «Ή 
Οχλοκρατία» τοϋ κ. Άσπρέα καί ό «Έρως θριαμβεύει» τοϋ 
κ. ^ενσπουλον.

* λϊ Οχλοκρατία» είναι ενα τρίπρακτον Ιστορικόν έργον 
αναφερομενον είς τήν έποχήν τών πρώτων έτών τής βασιλείας 
τοϋ αείμνηστου βασιλέως Γεωργίου, όπόιεό λαός υποκινού
μενος καιαπο ολίγους εξημμένους ύπερπατριώταε έζήτει νά 
κηριιχθή Ο πόλεμος κατά τής Τουρκίας. Άπό τό έργον παρε
λαύνουν διάφοροι πολιτικοί φυσιογνωμιαι τής έποχής έκείνης, 
α.τοτελοΰσαι Οικουμενικήν Κυβέρνησιν μέ διαφόρους αντιλή
ψεις διαφόρους άρχά, καί διαφόρους βλέψεις. ΙΙροκειμένου 
ν“ κ<?ά·ΰ Μ · Οχλοκρατία· ώς έργον θεατρικόν ή κυριολεξία 
είναι οιι ηιο νεκρόν εντελώς άνευ ουόεμιάς δράσεως, ή μάλ
λον ύέν ήτο τίποτε, καί ότι μετεφέρθη μέ κάποιαν σκηνικήν 
έξοικονομησιν κατά τό μάλλον καί ή(Ιον έπιτυχή είς τήν 
οκηνην έκ τών σιηλών έψημερίδος ένα άρκετά εύπρόσωπον 
Ιστορικόν αναγνωσμα. Το έργον έν τούτοις έκράτησε τό 
πρόγραμμα έπι μιαν εβδομάδα σχεδόν καί τούτο διότι ή πα 
ρέλ.ασις τών πολιτικών.προσώπων έπί τής σκηνής άνέζησεν 
ε(ς τήν πλατείαν μιά έποχήν είς τήν όποιαν πολλοί έκ τών 
παρισταμένων έλαβον μέρος. Ή έκμετάλευσις τής λατρείας 
τοϋ λαοΰ πρός τόν Βασιλέα, διά τής σκηνής έκείνης καθ’ ήν 
παρουσιάζεται ή Α. Μεγαλειότης μικρό παιδάκι πρό τοΰ 
Μπαμπά 1ου πολύ Ανεπιτυχής. Ό θίασος τής Δ&ος Κοτοπούλη, 
άνεβίβασε τό έργον μέ πάσαν τήν δυνατήν επιμέλειαν,άπαντες 
δέ οί ηθοποιοί,' η Δ1? Κοτοπούλη ώς κόμησσα Δανεσκιόλτ, ό 
κ. Φιλιππίδης ώς Βασιλεύς Γεώργιος, δ κ. Μυράτ ώς πρέσβυς 
τής Ιταλίας, ό κ. Βεάκης ώς Κουμουνδοΰρος καί όλοι οί άλ
λοι πολύ καλοί καταβαλλ.όντες πάσαν φιλότιμον προσπάθειαν 
νά ομοιάσουν μέ τούς ρόλους των καί έπιτυχόντες τοΰτο κατά 
ποζ.ύ. Τό μόνον τό όποιον παρετηρήθη είναι τό ότι δέν κα- 
τεβλήθη ή δέουσα προσπάθεια νά μάθουν άπό όσους έτυχε 
νά γνωρίζουν τούς δρώντας έπί σκηνής, τά χαρακτηριστικά, 
τας κινήσεις καί τά ιδιαίτερα γνωρίσματα ένός έκάστου. Ό 
κ. Φιλιππίδης π., χ. ωμίλει Ελληνικήν ρέουσαν, ένφ ό μακα
ρίτης Βασιλεύς έκείνην τήν έποχήν μάλιστα ωμίλει τά 'Ελλη
νικά κάπως ψευδίζων μή καιωρθώσας μέχρι τών τελευταίων 
ημερών νά προφέρη καθαρά τό δ. καί τό Ο.

Τήν Τειάρτην είς τό αύιό θέατρον διεδέχθη τήν «’Οχλο
κρατίαν. τό «Σάν τά Φύλλα» τό τρίπρακτο δραματάκι τοΰ 
Τζιάκοζα, είς τό οποίον ή Μαρίκα καί ό Μυράτ, θαυματουρ
γούν. Εν τφ μεταξύ ετοιμάζονται μέ καταπληκτικήν ταχύ- 
η|τα τά νέα « Παναθήναια». Άπασαι αί σκηνογραφίαι έχουν 
έτοιμασΟή ήδη καί οί πρόβες τών ασμάτων έξακολουθ’οΰν 
πιιρετωδώς. Το αύτό θέατρον προαναγγέλη δύο νέα 'Ελληνικά 
πρωτότυπα έργα, τά δποϊα δμως θ’άναβιβασθοΰν έάν... τό 
επιτρέψουν τά «Παναθήναια». Καί προκειμένου περί τών 
«Παναϋηναίων» ό κ. Μυράτ έβεβαίωσεν ότι τά έφετεινά 
«Παναθήναια.» ύπερβαίνοντα καθ’ δλα, άπαντα τών περασμέ
νων έτών θ’ άφίσουν έποχήν.

Είς τό «Κεντρικόν, έπαίχθη τήν Κυριακήν ή «Μαμζέλ Νι- 
τους» μέ καταπληκτικήν έπιτυχία τής κ. Νίκα καί τοΰ κ. Λε- 
πενιώτη, τών πρώτων διδαξάντων τό έργον άπό τής 'Ελληνι
κής σκηνής. Ο θίασος Αναβιβάζει τότόσον κρότον προκαλέ- 
σσν έργον κατά τήν χειμερινήν κινηματογραφικήν περίοδον 
«Ή χορεύτρια τής Μαύρης Ταβέρνας». Έν τφ μεταξύ δέ 
έτοιμάζει τόν «Παπαγάλλον» είς τόν όποϊον προσέθεσε τήν 
συνεργασίαν του έφέιος καί δ κ. Στεφ. Ξενόπουλος.

Τήν παρελθοΰσαν Τρίτην έδόθη είς τό θέατρον Κυβέλης, 
ή τρίπρακτος κωμφδία τοΰ κ. Ξενοπούλου ό «Έρως θριαμ
βεύει·. Ό συγγραφεύς προηγουμένως εΐχεν αναγγείλει διά 
τοΰ τύπου, ότι τό έργον του δέν είναι «έργον σοβαρόν» ούτε 
«αξιώσεων», έφθασε μάλιστα μέχρι τοΰ σημείου νά προτρέψη 
τό κοινόν νά μή λάβη ύπ’ όψει του τάς κρίσεις τών κριτικών 
τών εφημερίδων βεβαιών ότι κινούμενοι άπό εμπάθειαν θά 
κτυποΰ„αν τό έργον του. Ή αλήθεια όμως είναι ό κ. Ξενό
δουλος, ήτο εις θέσιν, πρό παντός άλλου, νά γνωρίζη, τήν 
αξίαν τοΰ έργου του καί έζήτει εΐ δυνατόν νά μειώση προ
καταβολικός τήν έντύ.τωσιν ήν θά παρήγεν είς τό κοινόν ή 
κριτική. Άλλά παραδόξως τό έργον έγκατέλειψε τό πρόγραμ

μα άπό τής δευτέρας έσπερος. Λεπτομερή άνάλυσιν καίκριτι 
κήν θά δημοσιεύσωμεν είς τό προσεχές.

Είς τό θέατρον τής Κυβέλης έπίσης έτοιμάζεται μέ τήν 
αυτήν πυρειώδη ταχύτητα τό νέον «Πανόραμα» τοΰ κ. Μω- 
ραϊτίνη. Τήν παρελθοΰσαν εβδομάδα εις τό αύτό θέατρον 
έπαίχθη κατ’ έπανάληψιν μιά τρίπρακτος κωμφδία τοϋ Ιτα
λού συγγραφέως καί δημοσιογράφου Άρνάλδο Φρακαρόλι 
«Φΰλλον Συκής». Τό «Φύλλον Συκής» είναι μία πολύ χαρι
τωμένη κωμφδία μέ εξυπνότατο διάλογο, ποϋ προκαλεϊ ακρά
τητα τά γέλοια τού άκροατηρίου.

Ό «Μουσικός Θίασος, άπό τής Πέμπτης παίζει εις τό Φα- 
ληρικόν θέατρον μέ έπαναλήψεις παλαιών όπερεττών. Ετοι
μάζει δέ τήν θεαματικήν έπιθεώρησιν «Ξιφίρ Φαλέρ», ή 
όποια θ’ άναβιβασθή μόλις φθάσει έκ Λονδίνου τό άναμενό- 
μενον μέγα μπαλέττο, τοϋ θεάτρου «Κολοσσαΐον». Τό «Ξιφίρ 
Φαλέρ» θά άναβ.βασθή μέ πρωτοφανή σκηνικόν πλοΰτον καί 
με πλουσιώτατα κουστούμια. Άρκεϊ νά λεχθή ότι διά τρεις 
σκηνογραφίας του έδαπανήθησαν ύπέρ τάς 5° χιλιάδας δραχ
μών. Διά τά τραγουδάκια του συνεργάζονται όλοι οί μουσικο- 
συνθέται μας. ΊΙ πρόβα τζενεράλε θά είναι μέ εισόδους 
άκριβοπληρωνομένας. Ό κ. Κονταράτος τήν έξεχώρισεν ήδη 
έργολαβικώς άντί 13 χιλιάδων δραχμών.

Ή Όπερέττα τού κ. Παπαϊωάννου, θριαμβεύει κάθε βράδυ 
είς τό κομψότατον όμώιυιιον θεατράκι τής όδοϋ Πατησίων 
μέ τό. «Πίκ Νίκ». Είς τό έν λόγφ θέατρον προβάρονται δύο 
νέαι όπερέτται τοϋ κ. Σακελλαρίδη ή «Πρόθυμος Χήρα» καί 
ή ·Δ·ς Τίπ Τόπ» έκ τών όποιων ή μία Αναβιβάζεται έντός τοϋ 
δευτέρου δεκαημέρου τοϋ Ιουνίου. Συγχρόνως προαναγγέλ
λονται δύο άκόμη 'Ελληνικοί όπερέττες καί 4 Βιενέζικες άπό 
τάς τελευταίας.

Είς τό θέατρον τής κ. Ρεζάν έκράτησε καθ’ δλην σχεδόν 
την έβδομάδα είς τό πρόγραμμα, ό «Φιλάργυρος» τού Μολιέ- 
ρου, παίζόμενος μέ εξαιρετικήν επιμέλειαν καί προσοχήν άπό 
τόν έν λόγφ θίασον.

Είςτό «Άθήναιον», ό Πλέσσας σκορπά τόν γέλωτα καί 
τήν ευθυμίαν μέ τήν νέαν έπιθεώρησιν ό «Πόλεμος τοΰ ι6». 
. Ή παρα ικηνιακή κουσκουσουριά φέρει ώς παραδοθέντα 

είς τούς θιάσους καί μελετώμενα ήδη άπό τούς ήθοποιούς, 
νέα 'Ελληνικά έργα τών κ. κ. Κόκκινου (Μακαβαίου), Λαδο- 
πούλου, ΠαξινοΟ, 'Ιωσήφ, Ήλιάδου καϊ άλλων.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
— Είς τό «Λύκειον τών Έλληνίδων» έξακολουθεΐ ή έκθε- 

σις έργων ζωγραφικής έρασιτεχνίδων κυριών καί Δδ“». Ό 
Αμερόληπτος παρατηρητής οφείλει νά οημειώοη, ότι μεταξύ 
τών έκθεμάτων υπάρχουν καί έργα προδίδοντα αίσθημα, 
άρκετήν τέχνην καί χέρι ζωγραφικό.

— Χθές διεξήχθησαν ένώπιφν πυκνού άκροατηρίου αί 
ένιαύσιοι εξετάσεις τών μαθητριών καί μαθητών τής Άνωτέ- 
ρας τάξεως τής μονφδίας τοΰ ’ρδείου. Αί έπί διπλώματι εξε
τάσεις ώρίσθηοαν διά τήν ιο Ιουνίου. Έφέτος θά λάβουν 
διπλώματα ό κ. Άχ. Παπαδημητρίου (βάρβιτος), ή ΔΙ? Έλλη 
ΙΙεράκη (πιάνο), ή Δ1· Κούλα Μπεράτη (άσμα), ή AU Άννα 
Καίσαρη (ρσμα) καί. ή AU Λίζα Δαλεζίου ($σμα).

— Έντός τοΰ πρώτου έπίσης δεκαημέρου τοϋ άρξαμένου 
μηνός θά τελεσθοϋν αί εξετάσεις τής Δραματικής Σχολής τοϋ 
’φδείου- Διπλιίηιατα πρόκειται νά λάβουν αί Δδτς Κωνσταντι- 
νιδου καί Βρασιβανοπούλου καί ό κ. Γαλανής. Κατά τάς έξε- 
τάσεις θά παιχθή καί ή «Μονάκριβη» τοΰ κ. Ξενοπούλου.

— Τήν περασμένην Κυριακήν έδόθη έπιτέλους ή άναβλη- 
θεΐοα στρατιωτική έορτή τού Σταδίου. Παρέστη πλήθος άπει
ρον, πρωτοστατούσης άπάσης τής Β. Οίκογενείας.

ΜΑΤΙΑ
Μάτια ποϋ δύσκολα γελούν, 
μάτια ποΰ άργοΰν νά κλάψουν, 
είναι ματάκια ποΰ άγαποΰν 
καί δέν ποθούν νά βλάψουν.

Μάτια ποΰ εύκολα γελούν 
κι’ εύκολα πάλι κλαϊνε, 
είναι τά μάτια ποϋ άπατοϋν 
καί φυλλοκάρδια καίνε.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΤΓΟΥΣΤΑΚΗΣ
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ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΩΤΟΣ
(Συνέχβια άπό τό πςοηγοΰμβνον)Τό χρονικό τής Μόδας.

Πόσα πράγματα άπό τά λεπτεπίλεπτα έκεϊνα μικροσυμπλη- 
ρώματα ποΰ μά; χρειάζονται διά τόν καταρτισμόν μιά; τουα- 
λέττας δέν μά; έλειψαν έφέτος! "Ολα τά είδη τή; γαρνιτού
ρας, τή; διακοσμητικής μιάς μπλούζας, ένός καπέλλου είναι 
πολύ δύσκολο νά εύρεΟοΰν, γιά νά μή πώ αδύνατο, καί χρειά
ζεται νά καταναλώσω μεν ώρας δλοκλήρους εί; τά καταστή
ματα τών νεωτερισμών, διά νά εΰρωμεν ένα κομματάκι δαν- 
τέλλας, μισό μέτρο σειρητιοϋ, ένα κουμπάκι που νά πηγαίνη 
μέ τό ύφασμα τή; μπλούζας μας. Ό πόλεμος, βλέπετε, δέν 
άφισε τίποτε που νά μήν έξαπλώση επάνω του τήν έπίδρασί 
του, έως καί είς αυτά άκόμη τά μικροπράγματα τής τουαλέτ- 
τας μας. Οί μικρέμποροι μάς άπαντοΰν είς τάς ερωτήσεις μας 
μ’ ένα στερεό τύπον: «Δέν υπάρχει πλέον, κυρία, τά έργοοτά 
σια πού τό έκαμναν έκλεισαν, δέν έρχονται πιά καβόλου άπό 
τό εξωτερικόν.»

Τήν δυσκολίαν αύτήν όμως ήμποροϋμεν νά τήν παρακάμ- 
ψωμεν, καταφεύγουσαι είς τάς παλαιάς μας τουαλέττας. ’Εκεί 
ήμποροϋμεν νάεΰρωμεν δ.τι 
τυχόν Οά μάς χρειασύή ώς 
μικροσυμπλήρωμα τής του
αλέττας μας. Μέ μιά μι- 
κροδιώρβωσι, μ’ ένα συμ
πλήρωμα, μέ κάποιο συν
δυασμό ήμποροϋμεν έτσι, 
σύμφωνα μέ τό γούστο μας, 
άκολουβοΰσαι τάς προτιμή
σεις μας. "Ο,τι καί άν πώ 
περισσότερο είναι περιττό. 
Κάβε μιά άπό σας Οά έκ- 
λέξη από τις παλιές της 
τουαλέττες, άπό τήν γκαρ- 
ντσρόμπα της δ,τι συμφω
νεί μέ τό γοΰστό της καί 
δ,τι προτιμφ ν“ συνδυάση μέ 
τήν καινούργιαν της τουα- 
λέτταν. la μονωαινε

Ή μόδα μας.

1. -Χαριτωμένη, συγχρό
νως δέ καί άπλή αΰιή ή 
τουαλέττα. Τό κορσάζ, μέ 
μανίκια, νέα, κοντά ή μα- 
κρυά, μπορεί καί νά κλεινή 
τελείως περί τόν λαιμόν, 
μέ ένα γιακά. Είς τό κορ
σάζ αύτό εφαρμόζεται φού
στα άπό δύο ή τέσσαρα 
κομμάτια, μέ μέση συνη- 1 
Οισμένη.

2. — Τό κουστούμι αύτό, 
γεμάτο χάρι, είναι για νεά-
νιδας. Ή μπλούζα, μιά άπό τάς πολλάς ποικιλίας ρωσσικοϋ 
κοψίματος, ι’μιπορεϊ νά γίνη πιό κοντή άπό δ,τι παρισιάνεται 
είς τό σχέδιον. Γαρνιτούρα γύρω είς τό περιλαίμιον καί είς τά 
άκρα τών μανικιών. ΊΙ ζύ.τ είναι Ανεξάρτητη καί κατασκευά
ζεται κατά προτίμησιν άπό 3 ή 4 κομμάτια. Οί ταφτάδες ή 
φάϊγ γκρός ντέ λούτρ, τά κρέ.τ νιέ σίν,ή μουσελίν, ή μαρκιζέτ 
είνε υφάσματα ποΰ ταιριάζουν έξαίρετα διά ιό μοντέλο αύτό. 
Διά νεάνιδα ιχ ετών χρειάζεται 3·2° μ· κρέπ Ζωρζέτ ι μ. 
φάρδους 0.25 μ-, δαντέλλας 046 μ. φάρδους δια τό περιλαί
μιου καί 2.5° μ· ταφτά Ι.ιο μ. φάρδους διά τήν ζύπ.

3. — Ή ρόμπα αύτή είναι καμωμένη μέ πολύ επιμελημένο 
κόψιμο, τό όποιον τής δίδει γραμμάς άπλάς. ’Ιδιαίτερο δια
κριτικό τοϋ μοντέλου αύτοΰ είναι τό κοκέττικο τών λεπτομε
ρειών του. Γραμμή κουμπυηιατος φανταιζί μέ δύο λοξές τσέ
πες είς τήν φούσταν καί μέ ύψηλάς περιχειρίδας, πολύ συνη
θισμένος αύτήν τήν εποχήν. Τό ντεκολτέ τής μπλούζας, μέ 
τό μικρό γιακαδάκι, ήμπορεΐτε νά τό αντικαταστήσετε μέ 
γιακά κλειστό. Ή φούστα, ένουμένη μέ τήν μπλούζαν κάτω 
άπό τήν ζώνην, κατασκευάζεται άπό 3 ή 4 κομμάτια. Μον
τέλο ποΰ συνιστώ ιδιαιτέρως δταν πρόκειται νά κατασκευα- 

ofl'fi άπό σέρζ, άπό γκαμπαρδίν, άπό φαΐγ, άπό ταφτά ά γκρό 
ντέ λούτρ. Διά νεάνιδα ιχ ετών χρειάζεται διά τό κουστούμι 
πού παριστφ τό μοντέλο αύτό 4·όο μ. μεταξωτό ραγέ φάρ
δους O.S8 μ.. 0.38 μ. μεταξωτό ύνί “.88 μ. φάρδους.
Ε 4.—Χαριτωμένο μοντέλο άπό σέρζ τό όποιον συνδυάζει τά 
πιό έξέχοντα χαρακτηριστικά τής τελευταίας μόδας. Κούμ- 
πωμα ρωσσικόν μέ μεγάλο πλαγιαστό γιακά καί μέ μανίκια 
λιγάκι κοντά καί φαρδυά. Ή φούστα, ενωμένη μέ τό κορσάζ, 
άποτελεϊται άπό τρία ή τέσσαρα κομμάτια. Συνιστώ διά τήν 
κατασκευήν τά ίδια υφάσματα μέ τό τρίτο μοντέλο. Μιά 
κοκέττικη σύνΟεσις σχηματίζεται άπό τήν χρησιμοποίησιν 
φαΐγ ντέ ταφτά καί σατέν γιά τήνφοϋσταν καί κρέπ ντέ Ζωρζέτ. 
Διά νεάνιδα 17 ετών χρειάζεται 3-'° μ· σέρζ φάρδους 1-37 μ- 
καί 0.45 >>■ μεταξωτό κοτλέ φάρδους ο.χο. Η ΡΑΦΤΡΑ ΣΑΣ 
Πώς καθαρίζεται ό χρυσός.

Τά σκεύη καί τά κοσμήματα τά έκ χρυσού καί αργύρου, 
καθαρίζονται κατά τόν άκόλουθον τρόπον: Διαλύιηιεν 6ο 

γραμμ. χλωριούχου άμμω- 
νίου έντός μιάς λίτρας κα
θαρού ΰδατος, τό όποιον 
βράζομεν. Είς τήν έν βρα- 
σμφ διαλυσιν ταύτην, έμβα- 
πιίζομεν έπί τινα δευτερό
λεπτα τά πρός καθαρισμόν 
αντικείμενα.

Κατόπιν τά έξάγομεν καί 
τά καθαριζομεν τή βοηθείφ 
λεπτής ψήκτρα; διά σάπω- 
νος καί μετά τά πλένομεν 
διά ψυχρού ΰδατος. ’Αφού 
δέ τά στεγνώσωμεν έντός 
πριονιδίων,τά έμβαπτίζομεν 
έντός οινοπνεύματος 9° ’/ο-
Καλλυντικά.

Eau Athdnienne. 
Glycerine . . . . ■ 30 gr. 
Teinture de Quillaja 3 » 
Eau de Cologne . . 20 · 
Teinture d’Iris . . . 20 » 
Liqueurd'Hoffinann20 · 
Essence d' ambre 

ntusquie . . . .15»
Eau de quinine. 

Ecorce de quinquina 60 gr. 
Sei de tartre . . . 6 · 
Alcool........................150 »
Essence de tubtreuse 2 · 

. d'ylang-ylang 3 · 
» de n6roli . . 2 » 

Eau bouillante . . 1 litr.
Χύνομεν τό ΰδωρ έπίτού φλοιού τής κινίνης, διηθοϋμεν, 

κατόπιν δέ προσθέιομεν είς τό διήθημα τό υπόλοιπον.
Φασολάκια σωτέ.

Βράζουμε τά φασολάκια καί κατόπιν, άφού βράσουν, τά 
δροσίζουμε μέ κρύο νερό καί τά στραγγίζουμε.

Χωριστά όμως έχουμε ετοιμάσει άσπρη σάλτσα μέ αλεύρι, 
βούτυρο καί γάλα, δπου ρίπτομεν τά βρασμένα καί στραγγι
σμένα φασόλια, άνακατώνουμε καί προσθέτουμε λίγο φρέσκο 
βούτυρο, αλάτι, πιπέρι καί λίγο μοοχοκάρυδο. Τ’ άφίνουμε 
νά πάρουν μιά βράσι καί σερβίρομεν.

Costumes - Tailleur
ΣΤΟΥ Ε. ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛ. ΣΤΑΥΛΩΝ (ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ II) 

Gabardines, serges, eponges, tyssors, coutils 
—~ καί Λινά είς ο?.α τά νέα χρώματα------

Στανύ. Άπ’ έξω. (*  Απαγγέλων).— ·Ή δεύτερα 
χορδή τής λύρας».Εκείνες ποΰ άγνοοϋνται άπότόν 
κόσμον, fj τόν άγνοονν, έκεϊνες δηλαδή πού είναι χω
μένες μέσα είς ένα περιβάλλον, είς τό όποιον δέν είσε- 
χώρησε καμμιά άποκάλυψις. Τάξις πολύ περιεκτική 
φθάνουσα, άπό τής άθωότητος, μέχρι εκείνης ποΟ θά 
σοΰ τήν όνομάσω άφελή καί άπειρον. Μεταξύ των 
ύπάρχουνέκείναι ποΰ τά πάθη τους είναι άποκοιμισμένα, 
άκόμη, διότι δέν βρέθηκε κανείς νά τά ξυπνήση καί 
πολλαί άλλαι τοΰ αύτοΰ είδους.

Ζασσέν (τόν διακόπτει).—Ξέρεις πολύ καλά τό μά
θημά σου. Νά τώρα ή ιστορία τών Ρεβερσάν κατόπιν 
θά σοΰ πώ πώς θά ένεργήσης. Ή Άντουανέττα έγεν- 
νήθη άπό γονείς Παριζιάνους, οί όποιοι μετά καταστρο
φήν τής περιουσίας των ήλθαν καί έγκατεστάθησαν 
έδώ είς τό Έπερνόν, ζώντες μιά ζωή πολύ άνωτέραν 
άπό έκείνην ποΰ έπέβαλον αί δυνάμεις των. Λοιπόν 
αταβισμός δρεξις γιά πολυτέλεια γιά διασκεδάσεις γιά 
χαρές γιά καλλιτεχνία. Μικρή ή Άντουανέττα άνετράφη 
μέ τάς αύστηροτέρας άρχάς τής έπαρχίας, διά νά έπι- 
τευχθή δ τύπος έκείνος τής «σοβαρά; νεάνιδος». Καί ή 
νεαρά Άντουανέττα κατωρθώθη νά άνατραφή καί νά 
μεγαλώση δπως τήν ήθελαν οί γονείς της, οί όποιοι 
τήν έδωσαν κατόπιν ώς σύζυγον είς τόν συμβολαιογρά
φον Ρεβερσάν, ένα τύπον συμβολαιογράφου έπαρχιώτου, 
έως τά βάθη τής ψυχής καί τής γραββάτας του, δπως 
σοΟ έδόθη εύκαιρία νά τό ίδής.

Στανύ. — Τί λέτε, τά έχη τά είκοσιτέσσαρα, ή τά 
είκοσιπέντε χρόνια, ή συμβολαιογράφος;

Ζασσέν.—Είκοσιπέντε’ καί έπτά χρόνια παντρεμένη. 
Καί άπό τήν έποχήν έκείνην κατέβηκε μόλις πέντε 
έως έξη φορές τόν χρόνο είςτό Παρίσι, ποΰ είναι πολύ 
λίγο διά νά μπορέση νά πάρη τόν άέρα έκείνον ποΰ 
τής χρειάζεται.

Στανύ. — Όσον γιά τόν σύζυγον, μοΰ φαίνεται δτι 
είναι ένα άπό κείνα τά στρείδια.......

Ζασσέν.—Επαγγελματικών όχι. Άπό τήν άποψιν 
δμως τής οικογενειακής έστίας, ναί. Είναι άπό τό πολύ 
διαδεδομένο έκείνο είδους τών συζύγων, ποΰ φαντάζον
ται πώς τό μόνο καθήκον ποΰ έχουν άπέναντι τής συ
ζύγου των, είναι νά τής διδάξουν τά άπαραίτητα διά 
τήν μητρότητά των καί τίποτε περιπλέον.

Στανύ.—Οί άνθρωποι αύτοί, ποΰ έπιάάλουν τά που
κάμισα τής άγνότητος, ποΰ σβύνουν τά φώτα καί τάς 
λέξεις.......

Ζασσέν. — Καί άφίνουν έτσι έλεύθερον ένα πλάσμα 
περιστοιχιζόμενον άπό τέτοιο περιβάλλον, έάν ή ιδιο
συγκρασία του έχει όρίζοντα, είς τόν πρώτον τυχόντα 
ποΰ θά μπορέση νά θέση δλίγην ικανότητα μέσα είς 
ένα φιλί.

Στανύ. — Ή ίκανότης αύτή, ή τέχνη αύτή σ’ τό 
φίλημα μοΰ άρέσει! Καί ό ντιλεταντισμός μου θά 
εύρισκε ένα εύχάριστον θέμα σ’ αύτή τήν μισοεπαρ- 
χιώτισσα.

Ζασσέν. — Άνάλυσέ την είς γενικά; γραμμάς, γιά 
γιά νά δώ πώς προχωρείς είς τάς παρατηρήσεις σου.

Στανύ. — Είναι ένα φροΰτο άκόμη άωρο, λόγφ τοΰ 
αισθηματολογικού κλίματος, δπου τό άφησαν, άλλά 
έτοιμο νά ώριμάση, σάν έλθη ή πρώτη καλοκαιριά
τικη μέρα. Γραμμές σώματος κομψές, έλαφρά καμπύ
λες, αρκετά καμπύλες μόλα ταΰτα, γιά νά προδίδουν 
τήν κρυφίαν ροπήν πρός τάς γλυκείας καί στοργικά; 
διαθέσεις, ένας χαρακτήρ, ποΰ θά μποροΰσε κανείς 
κρατών διπλό γκέμι νά χαλιναγώγηση χρόνια καί 
χρόνια, άλλ’ είς τό βάθος τοΰ όποιου κρύπτονται άνυ- 
πομονησίαι σφριγηλοΟ άλογου- ή φωνή διαυγής, με- 
λφδική μοιάζει σάν κάποια μουσική τής ψυχής! "Ενα 
μόνον μέ κάνει νά χάνω τόν δρόμο μου σ’ τήν ψυχο
λογία αύτή. ..

Ζασσέν. — Τί;
Στανύ. — Τά μάτια της! Είναι ώχρογάλανα, έχουν 

δλην τήν τέφραν τών θολωμένων ούρανών... θάλεγε 
κανείς πώς ... ψιχαλιζουν !

Ζασσέν.— Δέν είδες δμως σέ μερικές έξαφνικές 
λάμψεις τοΰ βλέμματος, δτι πίσω άπο τήν βροχή αύτή 
ό ήλιος ήταν έτοιμος νά προβάλη; Λίγο καλό άεράκι, 
ποΰ νά διώξη τά σύννεφα καί, δλα παν πρίμα. Ωραία! 
τό μικρό σου ψυχολογικό ενσταντανέ δέν δουλεύει 
άσχημα. Τώρα, θυμάσαι τήν πρώτην ένέργειαν τής 
τακτικής; προπαρασκευή. Τί σκέπτεσαι, σύ, νά 
προετοιμάσης;

Στανύ. — Ό αίφνηδιασμός μοΰ έδωσε τόσο καλά 
άποτελέσματα μέ τή Λιάνα ντέ Γκρέζ.

Ζασσέν. — Ά! μπά, έδώ ή τακτική αύτή θά έξη- 
σφάλιζε προκαταβολικήν άποτυχίαν. Όπως λέγει καί 
ή παροιμία: «Μέ τόν γλυκό τόν τρόπο...» Ά φίλε 
μου, έπί τοΰ προκειμένου χρειάζεται όλόκληρος μακρά 
έκστρατεία, προελάσεις βαθμιαία: καί συστηματικαί, 
άνιχνεύσεις καί... καλή υπομονή. Κάθε μέρα καί ένα 
βήμα πρός τά έμπρός. Αύτό άρκεί. Σήμερα μία φρά- 
σις διφορούμενη, αύριο μία πρόσψαύσις ύποστηριζο- 
μένη άπό ένα άναστεναγμό’ τήν άλλη, έκμυστήρευσις. 
Ά, αύτό, είνε έξοχο: οί εκμυστηρεύσεις! Είναι ένας 
δρόμος, άόρατος είς τούς τρίτους, ποΰ σοΰ έπιτρέπει 
νά προχωρής άκίνδυνα καί άνενοχλήτως κατά τά 
τρία τέταρτα τής έμπολέμου περιόδου. Καί, ώς τελευ
ταίο κόλπο, έχεις τήν σύμπτωσιν μιάς ιδιαιτέρας 
συναντήσεως, ένός τέτ-ά-τέτ, πού, φυσικά, προετοί
μασες, γιά νά τό παρουσιάσης έπειτα ώς σύμπτωσιν. 
Εις τήν τελευταίαν αύτήν πολεμικήν ένέργειαν, θά σέ 
βοηθήσω. ΓΓ αύτό ξαναμιλούμε.

Στανύ. — Ώ, σάς εύχαριστώ.
[*Η  συνέχεια είς τά προσεχές]

εις τον “ΚΟΣΜΟΝ,,
ΣΤΑΔΙΟΥ 31

ι
Κονοτούμια. μπάνιου, μπουρνούζια, 
έσώρρουχα λευκά και πλεκτά κ. λ.
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* ΑΠ© ΠΑΝΤΟΥ
ΦΑΝΤΑΣΙΕΣ

Τί έμορφα, τί γλυκά, μέ τί φαντασία, μέ τί ευκολία, ποΰ 
γράφουνε τόν έρωτα, τις κατακτήσεις, οί διάφοροι ουγγρα- 
Ϊεϊς! Λές κ'είναι άληθινό. "Οτι οϋ είσαι ό εύτυχισμένος 

γαπητικός ποΰ πέφτει στά πόδια σου, μέ τά μαλλιά ξέπλεκα, 
ή έμορφη καί χαριτωμένη κοπελλούδα, παρακαλώντάς σε νά 
τήν κάνης εύτυχισμένη.

Καί πλανιέσαι έτσι, χωρίς νά τό θέλης, καί πάει ό νους σου 
σέ πλούσια παλάτια, μέ χρυσοστολισμένους υπηρέτες, ποϋ 
στέκουνται σάν τίς κολώνες ακίνητοι. Σέ παλάτια ποΰ τά πε
ριστοιχίζουνε κήποι μεγάλοι, δάοη........ Καί πάς, μέ τό νοΰ
σου, μέ τή φαντασία σου, μέσα στό σκοτεινό δάσος, κάτου 
άπ' τά Αγκαλιασμένα κλαδιά τής Ιτιάς καί τοΰ πεύκου, κάτου 
άπ' τίς φωληές τών πουλιών ποΰ σκορπίζουνε τό γλυκό τους 
κελάηδισμα.... πας νά χτίσης καί ού τή φωληά σου, τή φω· 
ληά ποΰ βά βάλης μέσα τό θησαυρό σου, τήν άγάπη σου, τή 
βασίλισσά σου ! Πάς νά τήν κτίσης σέ μέρος μοναχικό, από
μερο, ποΰ νά μή τό ξέρη κανένας, ποΰ νά μή τό βαράη κανέ
νας, άνεμος.. . . Σέ μέρος σκεπασμένο άπ' τά κλωνιά τών 
γύρω του δένδρων, σέ μιά φωληά τριγνρισμένη άπ’ τίς φω· 
ληές τών άηδονιών, ποΰ νά περνάη δίπλα της τό καθαρό τό 
κρουσταλλένιο §υάκι.........

Καί νά! ποΰ τήν βρήκες αύτή τή φωληά, καί νά! ποΰ πάς 
νά βτίλλης μέσα κεΐ τό θησαυρό σου τώρα, τήν άγάπη σου .. .

Καί κεΐ ποΰ τήν Αγκαλιάζεις καί τά πουλάκια κελαηδούνε 
γλυκά καί τ' άνθια σκορπάνε τήν ευωδιά τους.........ξυπνρς!
Κοττάς γύρω σου, κι’ άντίς δάσος, κι’ άντίς παλάτια, μέ χρυ
σοστολισμένους υπηρέτες, μέ κήπους καί βασιλικά στολίδια, 
κι' άντίς ^υάκια μέ κρουσταλλένια νερά, κι' άντίς αηδόνια, 
κι’ ευωδιές τών λουλουδιών, βλέπεις τούς χαλασμένους καί 
γιομάτους βρώμες δρόμους, τό παληόσπιτο ποΰ κόβεσαι, ποΰ, 
κύριος οίδε, πόσοι έχουνε καβήσει, τί) ξυπόλητη δούλά σου 
(άν τήν έχης καί κείνη), τό μισογεμιομένο ποτήρι σου μέ νερό 
γιομάτο σκόνη, τ’ Αηδόνι, τή οπιτονοικοκυρά σου μέ τίς φω
νάρες της, καί τή δουλειά μπροστά σου, γιατί δν δέν δούλε
ψης ούτε κι' αύτα 0ά τάχης !...

’Απελπίζεσαι. Σοΰρχεται ν’ αύτοκτονήσης, άλλά πάλι κρα
τιέσαι καί λές :

— Τί τά θέλω τά πλούτη, τά παλάτια καί τά δάση ; Φτάνει 
νά μ’ άγαπάη καί πλούτη, παλάτια καί δάση είναι ή άγάπη 
της....

Καί βγαίνεις έξω. Περνάς κάτου άπ’ τό παραθύρι της. Σέ 
βλέπει, στρίβει τά μοΰτρά της άλλοΰ! Ξαναπερνάς, τά ίδια! 
— Ζωή ‘ναι αύτή ; Δέ πάει στό διάβολο γιά ζωή !....

Καί ποιος σοΰ φταίει γιά δλα αύτά; Ποιος άλλος παρά τά 
μυθιστορήματα; Αύτά σοΰ σηκώσανε τό μυαλό, σέ κάνανε 
νά τά νομιζης όλα Αληθινά, εύκολα. Έν φ είναι φαντα
σίες. καί μοναχά φαντασίες ! Καί τί φαντασίες !.. . Φαντα
σίες, ποΰ ούτε τό τοσουλάκι άπ' αυτές δέν έχει γίνει!...

« TAKHJ
ΠΛΑΚΙΡΤΙΚΟ

ΑΜΑΝΕΔΕΣ
Στής Πλάκας τό στενό σοκκάκι 
νύχτα δέ στάθηκες ποτές 
άπό λαρύγκι κουτσαβάκη 
ν’ άκούσης πώς κυλρ. ό αμανές.
Τφ! πώς τό ντέρτι του ξεσπάζει 
καί τό γιαγκίνι του σκορπά- 
Γιά τή Σταμάτα έχει μαραζι 
ποΰ έναν Ιππέαν άγαπφ.
Άιντε καί ιιούκοψες τό νήμα 
τής Ανθισμένης μου ζωής 
άπιστη I Άπ’ τό θεό τό κρίμα 
μιά μέρα νάν τό βρής.
Σκληρή, ποΰ μοΰκανες κουρέλια 
τή μαυρισμένη μου καρδιά . . . 
Όχου, καί νάχε ή γής κιρκέλια 
νάν τήν άσήκωνα ψηλά!

Σ. ΣΚΙΠΗΣ «
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Πολλοί έκ τών συνδρομητών καί Αναγνωστών μας, έσπευ- 
σαν Από τοΰ πρώτου φυλλαδίου νά μάς άποστείλουν δλην 
πρός δημοσίευσιν καί άλλοι καθημερινώς μάς έρωτοΰν δι’ έπι- 
στολών των έάν έχουν τό δικαίωμα νά άποστέλ?κ>υν ύλην καί 
έάν Οά δημοσιεύωμεν αύτήν. Είς πάντας τούτους καί είς όσους 
Οά μάς έρωτήσουν είς τό μέλλον, άπαντώμεν τά έξής: Κάθε
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ΚΑΙ ΑΠ’ ©ΛΑ *
συνδρομητής ή άναγνώστης τής «Εικονογραφημένης» έχε' 
δικαίωμα καί δύναταί νά ά.τοστείλη πρός δηιιοοίευσιν ύλην, 
ήτις Οά δημοσιεύεται, έφ' όσον έγκρίνεται ΰπό τής ειδικής 
πρός τοΰτο έπιτροπής.

ΟΙ Απσστελλοντες ύλην πρέπει νά προσέχουν πολύ είς τά 
κατωτέρω:

Ή Αποστελλομένη ύλη πρέπει νά καταβάλλεται φρονείς 
νά είναι γραμμένη επάνω είς τό ΰφος εις τήν γλώσσαν, καί 
μέ τόν τρόπον μέ τόν όποιον γράφεται ή έν γένει ύλη τής 
«Εικονογραφημένης'·.

Νά είναι σύντομος καί νά μή καταλαμβάνη περισσότερον 
τών 10-15 χειρογράφων κοινού χάρτου, όχι ψιλογραμ μένων, 
διότι ό χώρος τόν όποιον διαθέτωμεν δέν μά£ έπιτρέπει νά 
κρατώμεν καί άλλας συνεχείας έκτός τών ύπαρχουσών ήδη.

Δέον νά καταβάλλεται πάσα φρονείς δπως ή Αποστελλο
μένη ύλη νά είναι κομψογραμμένη, νά έχη κάποιο ένδιαφέ- 
ρον καί διά τούς άλλους άναγνώστας τοΰ περιοδικού, έκτός 
άπό τόν στέλλοντα, νά είναι πρωτότυπος ή μετάφρασις γνω
στού έργου.

Έν περιπτώσει μή έκπληρώοεως τών άνωτέρων όρων, ή 
στελλομένη ύλη θά Απορρίπτεται.

Έάν ό άποστέλλων ύλην έπιθυμεΐ νά έχη τήν κρίσιν τής 
έπιτροπής έπ’ αύτής, δέον νά άποστέλλη είχοσάλτεττον 
άσφράχιστον γραμματόσημον, τό όποιον Οά διατίθεται διά 
τήν κριτικήν έπιτροπήν. Καί έν τοιαύτη περιπτώσει Οά λαμ- 
βάνη άπάντησιν είς τήν ιδιαιτέραν στήλην καί δν Ακόμη δέν 
έγκριθή ή ύλη του, ποια λάθη έχει, ποΰ πρέπει νά προσέχη. 
ποια προσόντα παρουσιάζει κλπ.

01 άποστέλλοντες Οά βλέπωσι μετά μίαν έβδομάδα άπό 
τής παρελεύσεως τής ήμέρας τής άποστολ.ής. είς τήν Αλληλο
γραφία, ότι ή ύλη των έλήφθη. Είς τό άμέσως δέ έπόμενον 
φύλλον Οά ειδοποιούνται έν τή οίκείφ στήλη τής έγκρίσεως 
αν τά ύπ’ αύτών σταλέντα ένεκριΟησαν ή όχι. Είς τούς άπο- 
στολεϊς των μή έγκρινομένων, έάν δέν έπιθυμώσι νά έχωσιν 
Ιδιαιτέραν άπάντησιν καί κρίσιν δέν Οά γίνεται ιδιαιτέρα 
Απάντησις Οά έννοώσι δέ τήν μή έγκρισιν τής ύλης των έκ 
τής μή αναγραφής τούτου έν τή σχετική στήλη.

“ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ,,
ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
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ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ Δ1ΕΥ0ΥΝΤΗΕ ΚΑΙ ΑΡΟΡβΓΡΑΦΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΒΑΦΑΚΗΣ

αντ»πο«ριτιι εν ενροπΗι Παρισίτον Ζ. ΦΥΤΙΛΗΣ, Λον
δίνου Π. ΓΙΑΝΝΑΣ, Πετρουπόλεως Α. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ, 
Ρώμης Γ. ΝΗΣΙΩΤΗΣ, Αλεξάνδρειάς Γ. ΤΗΝΙΟΣ. 
Βουκουρεστίου Κ. ΤΟΡΡΕΤΣΕΑΝΟΣ.

τνΝτικτιι κ»ι ετνεργατλι 01 διαπρεπέστεροι τών 'Ελλήνων 
λογίων καί δημοσιογράφων.

Στρατιωτικός Αρθρογράφος ό Στρατηγός »*,  
Ναυτικός Αρθρογράφος ό κ. ΠΕΛΟΠ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ.

2 περιστροφικά πιεστήρια ·Χάου> χαί «Β'ρετέ», Αποδόσεως 
70,000 φύλλων καθ' έδραν.— Στερεοτυπική ίγκατά- 

στασις Μαρινόνι. — Λυνοτυπικαι μηχανα! τής Λάϊνοτυπ 

Μαούνερι Κόμπανυ.

Ό “ΕΛΕΥβΕΡΟΪ ΤΥΠΟΣ,, όπως έπικομωνΑ μέ τήν 
Εύρωπαϊκήν σκέψιν θά δημοσιεύη τακτικώς έπί τών ζητημά
των τής ήμέρας άρθρα τών μεγαλειτέρων συγγραφέων τής 
Εύρώπης τοΰ μεγάλου ΚΛΕΜΑΝΣΩ, τοΰ ANOTQ. τοΰ ΛΕΡΟΥΑ- 
ΜΠΩΛΙΕ, τοΰ διασήμου 'Ελβετού Συνταγματ. ΦΕΥΛΕΡ κ.λ.π·

Ό “ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ,, πρός ένίσχυσιν τοΰ 
άποταμιευτικοΰ πνεύματος έν Έλλάδι, Οά διανείμη είς τούς 
άναγνώστας του ΔΩΡΕΑΝ διά κληρώσεως, βιβλιάρια τοΰ 
Ταμιευτηρίου τής Εθνικής Τραπέζης άξίας 3,οοο δραχμών.
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ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Τάκην---------φύλλα έστάλησαν. Γ. Λαχ. ' Αμφισσαν.— ‘Αργο

πορία όφείλεται είς τό ταχυδρομείου.’ Υφ' ήμών ταχυδρομούνται 

ίν καιρφ. Έκτελέοαμεν νέαν παραγγελίαν οας. Κ Χανίδην 

Φιλιατρά.—Στείλατε, θά δημοοιευθώοιν έφ' όσον ίγκριθώσιν. 

Α. Δ. Άρταν.—Άνταπόκριοίς οας έλήφθη άργά. Λ. Στρούζαν 

Τρίπολιν.—Στείλατε. Ψευδώνυμόν σας δέον έγκριθή, Γ>·α μετα
χειρίζεστε, Γ Κορκάρην. 'Ιωάννινα. —'Ετησία συνδρομή 8 

δρχ. διότι θά συμμετέχετε τών δώρων Ανευ Αποστολής δελτίων 

καί γρμ/μων. Ε; Κοκκίνην. Κυπαρισσίαν. — Τί ευκολίας εν

νοείτε; I. Παπαδόπουλον. Στείλατε. Δημοοιευθώοιν έφ’ όσον 

ίγκριθώσιν. Σ. Δεστούνην. Εΰχαριοτοΰμεν. Λ. Μάντσιον. 

Φλώρινα. — Μόνον έάν ίγγραφήτε συνδρομητής. Δ. Σιδίρην. 

Αΐγιον. — Λογογραφήματά οας έλήφθησαν. Άποβλέψαιε είς τό 

ποιόν και όχι είςτό ποοόν. Ν, Πανοντσον. Άχιιίαν.— Ζήτημα 

Αντιπροσώπων κανονιοθή προσεχώς ώς συναφές πρός αλλο- 

οπουδαϊον ζήτημα Σταλέν οας έλήφθη. Μ. Κορνάρον, Ήρά. 

κλειον—Σταλέν σας έλήφθη. Τζ. Ζ., 'Ηράκλειον. — Στείλατε 

Κ. Δρόσον, Α. Γεωργ. καί Γ. Αιβιεράτον, Αηξοϋριον.— 

Φύλλα ζητηθέντα, έοιάλησαν. Π Σοφούλην, Σάμον. — Αιτία 

Αργοπορίας ταχυδρομείου. Εΰχαριοτοΰμεν δι' ένεργείας. Γράφο- 

μεν τ)κώς. Σ. Στα&όπουλον, Κυπαρισσίαν.—Είς τό τέλος 

έκάστου μηνός κα! τιμαται πρός 2 δρ. έκαστον τεύχος. Γ. Χρι

στοδούλου, Θεσσαλονίκην.—Ή κλήρωοις ώρίοθη ήδη νά γίνρ 

είς τό τέλος τοΰ έτους. Εΰχαριοτοΰμεν δι ένεργείας οας Διά τό 

δελτίον δυστυχώς δέν δύναταί νά γίνη Αλλως. Γ. Σκαλίγκον, 

ένταΰθα. — Εΰχαριοτοΰμεν. Τήν μηνιαίαν δΰναοθε νά ζητήσετε 

ίκ τοΰ γραφείου μας, τιμαται 2 δρ. έκαστον τεΰχος. Π 'Ανα

γνώστου, ένταΰθα.—■’Αναμένομεν. X. Μπίλμπαν, Πύργον, 

Άλ. Χριστοφίλην, Χαλ.κίδα.—Ζητηθέντα έοτάλησαν. Α. Κο· 

τρώνην, θ/>·<χρν. — 'Η μηνιαία έκδίδεται άπό 12ετίας.' Υπάρ
χουν έτη μόνον, έκαστον τών όποιων τιμαται 30 δραχμάς. Τά

κην, ένταΰθα, -“Ιδετε εις τήν οίκίαν στήλην. Δέν έννοοϋμεν 

ποιας έρωτήσεις. Εις δλας τάς προηγουμένας οας έρωτήσεις 

Απηντήσαμεν. Δημ. Σταυρινόν, Σάμον. — Εΰχαριοτοΰμεν θερ 

μώς. Μιχ. Σωτηράκον, Ένταΰθα.—Δυστυχώς ή λύοις έλήφθη 

ίκπροθέσμως. Φ Κανάκην, ‘Ενταΰθα. Άγγελλία έστείλαμεν. 

Θ. Καμττάσην, Ζάκυνθον.— Συνδρομή έλήφθη, ένεγράφητε.

ΕΚΛΕΚΤΑ ΚΑΠΝΑ ΚΑΙ ΣΙΓΑΡΑ Μ ΕΞΗ

ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ JDPA ΤΗΣ “ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ,,
Ή «Εικονογραφημένη» θέλουσα νά σημεκίιση καί ένα νέον 

σταθμόν, άπεφάσισε προβαίνουσα εις μίαν μεγάλην θυσίαν 

νά δωρήση εις τούς άναγνώστας της ένα δώρον, τό όποιον 
θά πάρη έκεΐνος ποΰ Οά εύνοηθή ΰπό τής τύχης.

Τό δώρον αύτό τής «Είκονογραφημένης» είναι ft· αΰτο- 

κινητόν τής φημισμένης μάρκας «Peugeot» Αξίας πραγμα

τικής : 4 500 δρ. καινουργές καί πολυτελέστατου. Τό αύτο- 
κινητόν αύτό κάθε άναγνώστης μας μπορεί νά τό ίδή είς τό 
γκαράζ αυτοκινήτων τοΰ κ. Π. Βλασσοπούλου έπί τής όδοΰ 
Σωκράτους 26.

Κά&ε άναγνώστης τής «Εικονογραφημένης» έχει δικαίωμα 
νά άποκόπτη καθ’ έβδομάδα καινά Αποστέλλη είς τήν ·Διεύ- 
θυνσιν τής Είκονογραφημέι·ης» τό ειδικόν δελτίον συμμετο
χής μέχρις ότου συμπληρωθή δ Αριθμός τών $2 δελτίων.

Έντός τοΰ φακέλλου θά ύπάρχη μεθ' έκάστου «δελ
τίου συμμετοχής» καί τό όνομα καί ή διεύθυνσις τοϋ Απο- 
στέλλοντος. Έκαστον δελτίον πρέπει νά συνοδεύεται Απα
ραιτήτους μέ ένα ΙΟλεπτον Ασφράγιστου γραμματόσημον.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΔΩΡαΊ
ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 1916 - ΑΡΙΘ. 7 L

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

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

ΘΕΜ. ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, δικηγόρος

ΠΛΝΧΠΙΧΤΗΜ1ΟΤ S6

01 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΜΑΣ

Αί λύσεις δέον νά 
έχουν φθάσει είς τά 
γραφεία μας μέχρι τής 
εσπέρας τής μεταπροσε- 
χοΰς Τρίτης 14 ’Ιουνίου.

Βραβεία ώρίσθησαν 
τρία διά κλήρου. Ό 
πρώτος έξαχθησόμενος 
λαχνός Οά λάβη ι έτη
σίαν συνδρομήν τής · Εί
κονογραφημένης» καί 
τής έβδομαδιαίας έκδό
σεως καί έν τετράδραχ
μου λαχεϊον τοΰ Εθνι
κού Στόλου.Ό δεύτερος 
μίαν έτησίαν συνδρομήν 
τής «Εικονογραφημέ
νης» καί έν 'Εγκυκλο
παιδικόν Ήμερολόγιον 
τοΰ Βρετοΰ. Καί δ τρίτος 
μίαν έτησίαν συνδρομήν 
τής έβδομαδιαίας «Ει
κονογραφημένης» καί έν Πο0 Λναι ό ZmvedTOCi το0 6,οίου τά 
Ημερολογιον Βρετοΰ. ίργον θαυμάζουν οί δύο γκΗοοαι;
; ·-· · · ·■· · · · · · · · ·.·.·.· · · · · · · · ·-· ·*«■·'*·«  ·· · ·*̂- μ

: ΔΕΛΤΙΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ί 
I ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 1916 !

ΛΥΣΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ε' ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ
Άριθ. 1. θ Άριθ. 2. 1

ΜΥΣ Σ
ΠΟΡΟΣ ΕΚΤΟΣ

ΙΣΠΑΝΙΑ Ο
Σ

Τήν λύσιν ταύτην ή Αντίστοιχον αύτής πληρούσαν πάντας 
τούς όρους άπεστείλαμεν ώς έξής:

Μιλτιάδης Γκαρπολάς Φ Πιστώνης, Κ. Παπαθεοφίλου, 
Άννα Νικολαΐδου, Π. Τυπάλδος, Π. Παπακυριάκου, Ξ. Φραγ- 
κίδης, Ζ. Πιστώνης, Ζ Πολύχρονης, Άλ. Φραγκόπουλος, Δ. 
Μαντζουλΐνος, Β Φόσκωλος, Π. Καραντζής, Κ. Λο-ίκης, Φ. 
Σταυρούδης, Δημ. Μαλοΰχος, Άθ. Σαμαράς, Α. Γρηγορό- 
πουλος, Χρ. Παυλόπουλος, Σ. Παναγιωτόπουλος, Α. Κοκκι- 
νάκης, Λ. Σπύρου, I. Βουλγαρίδης, Ε. ΊΙλίας, Γ. Δικαιάκος, 
Μ. Καρακαλάς, I. Μιχαλάκος, Ν. Κάλλιας, Δ. Πεσταρίσης, 
I. Παπούτσης, Κ. Σακελλαρόπουλος, 'ΛΟ. Βαγιάνης, Β. Κου- 
βέλης, Γ. ’Αναγνώστου, Άθ. Στάμος, Κ. Λεανταρίτης, I. Γρέ- 
κοβιτς, Γ Παπαθεοφίλου, Γ. Κάρμης, I. Χρόνης, Π. Μαλα
χίας, Α. Βλαστός, Κ. Χανίδης, Ν. Παπούλιας, I. Παπαδό
πουλος, X. Διαπούλης, Β. Κονιάρης, Γ. Χριστοδούλου, Έμμ. 
Στρατηγάκης. Γ. Ταμερλάνος, Ν. Κορβέλλης, Γ. Σκαλίγκος. 
Κ. Κούφιος, Σ. Νικολάου, Κ. Λαγάκος, Τιίκης. Ε. Δαλα- 
μάγκας, Κ. Γλαυκίδης, I. Λέβης, Γ. Σουμέλας, Κ. Γσβανώζης, 
Χρ. Νουσιάδης, Μ. Κόκκορος, Β. Κριθαράς, Σαμπειάϊ, Κον- 
φϊνο, Δ. Γλαυκίδης, Α- Μπαμπούρας, Φ. Κανάκης, Δημ. Σί- 
νης, Α. Κουβέρης. Δ. Γκούμας, «Τό Βιθινάκι», X. Διαπούλης, 
Ν- Σεκέρης, Άλ. Κουτνατζής, Εύθ. Κόγκας, Κ. 'Αγραφιώτης.

Γενομένη® κληρώσεως, μεταξύ τών Ανωτέρω έκέρδισαν:
1. — Κ. Λούκης έκ Πειραιώς, μίαν έτησίαν συνδρομήν 

τής μηνιαίας «Είκονογραφημένης» καί έν τετράδραχμον 
λαχεϊον τοΰ Έθνικοΰ Στόλου.

2. — I. Παπουτσής έκ Σύρου, μίαν έτησίαν συνδρομήν 
τής μηνιαίας «Είκονογραφημένης» καί έν έγκυκλοπαιδικόν 
ήμερολόγιον Βρετοΰ.

3. — Ν. Κορβέλλης έκ Μιτυλήνης, μίαν έτησίαν συνδρο
μήν τής έβδομαδιαίας «Εικονογραφημένης» καί έν έγκυκλο- 
παιδικόν ήμερολόγιον Βρετοΰ.

τα ΌφΟαλμεκά νοσήματα 
θεραπεύονται έν ιή τελείς κλινική τού εΙδικού ΔφΟαλμολόγου 

£πήλεου I. Χ-αρχμή 
Τ. ύφηγητοϋ τοΟ ΙΙαν«πιστημ(ου κλχ.

tv τή Όφϋαλμολυγική Σχολή των ΙΙαριαΙων σχουύάσαντος κλπ. 
M^ruc. 20 όδόζ Ttjitffwrov 664.
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ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΕΛΙΣ

Τά αποτελέσματα τής τελευταίας άγγλογερμα- 
νικής ναυμαχίας. — Ό αγγλικός στόλος και οί 
έφιάλται του.

Είς τήν Γαλικίαν χορεύεται κατ' αϋτάς άπό 
τούς Ρώσσους καί τούς Αυστριακούς τό περίφημον 
Pas de I'Oura, χορός τά μάλλα έπικίνδυνος.

4 Ν
 ,


