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ΕΝΙΣΧΥΣΩΜΕΝ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ

Κανείς δέν δύναται νά προείπη τήν τελικήν 
βκβασιν, τήν όποιαν ·&ά έ'χη ή κρισιμωτάτη κατά- 

στασις, ήν διά πρώτην φοράν διατρέχει άπό τής 
Ιδρύαεώς τον τό 'Ελληνικόν Κράτος, λαμβανομέ- 
νης ύιΐ δψει τής ραγδαιότητος μεϋ·' ής έξελίσ- 

σονται τά γεγονότα.
ΕΙς τήν -ψυχολογικήν δμως ταύτην στιγμήν 

μία καί μόνον σκέψις πρέπει νά έπικρατήση καί 

μία φωνή δέον νά άκονσ&ή άπό τό στόμα πάντων 
τών 'Ελλήνων:

— Συσπειρωΰώμεν περί τό Στέμμα καί ένι- 

σχύσωμεν τόν Βασιλέα!

ΤΟ ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ή διεθνής κατάστασις, άπό πολεμικής άπόψεως, δέν 
παρουσιάζει άξίαν λόγου μεταβολήν κατά τήν λήξα- 
σαν έβδομάδα. Ή προέλασις τοΰ Ρωσικού στρατοΰ 
εϊς τήν Γαλικίαν συνεχίζεται μετ’ επιτυχίας πλήν τινων 
σημείων, εϊς τά όποια ή προέλασις άνεκόπη μετά τήν 
ένίσχυσιν τών Αυστριακών στρατευμάτων τών μαχο- 
μένων εϊς τά σημεία ταΰτα διά σημαντικής δυνά- 
μεως Γερμανικοΰ στρατοΰ.’Ιδίως ή καλλιτέρευσις τής 
καταστάσεως τών Αυστριακών παρατηρεϊται είς τόν 
τομέα τής Βολονίας. Νοτιώτερον δμως τοΰ τομέως τού
του τά Ρωσικά στρατεύματα εξακολουθούν τήν έπι- 
τυχή προέλασίν των έκ τών κινήσεων των δέ συμπε- 
ραίνεται δτι άποσκοποΰσιν είς τήν κύκλωσιν και τήν 
ύπερφαλάγγισιν τών Αυστριακών στρατευμάτων. Τά 
στρατεύματα τών Ρώσων τά καταλαβόντα τό Τσέρνο- 
βιτς προελαύνουν πρός τόν ποταμόν Σέρετ. ΟΙ αρμό
διοι στρατιωτικοί κύκλοι κρίνοντες τήν κατάστασιν 
βεβαιοΰν, δτι ή θέσις τών Αυστριακών, παρά τήν 
ανακοπήν τής Ρωσικής προελάσεως εϊς τινα σημεία, 
έξακολουθεΐ νά είναι κρίσιμος, διατρέχουσα μάλι
στα τό κρισιμώτερον στάδιον αύτής. Εκφράζεται δέ ή 
πεποίθησις δτι έάν τό Γερμανικόν Έπιτελείον δέν 
κατωρθώση νά ένισχύση έγκαίρως, έντός βραχυτάτου 
μάλιστα χρονικού διαστήματος,τά Αύστριακά στρατεύ
ματα, ή προέλασις τών Ρώσων θά συνεχισθή έπιτυ- 
χώς έντός τής Γαλικίας, θέλει δέ έπιφέρει σημαντικόν 
κλονισμόν εϊς τά στρατεύματα τών Κεντρικών Δυνά
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μεων, προσθέτουσα είς τό ενεργητικόν τών συμμάχων 
έπιτυχίαν, τής οποίας τά άποτελέσματα θά ένισχύσουν 
τήν θέσιν αύτών άπέναντι τών άντιπάλων των. “Ηδη 
ήγγέλθη δμως άποστολή δύο Γερμανικών στρατιών 
πρός ένίσχυσιν τών Αύστριακών και καλλιτέρευσιν τών 
θέσεων των άπέναντι τών άντιπάλων των.

*

'Ο άγων τοΰ μετώπου τοΰ Βερντέν, έκτός τών συνή
θων συγκρούσεων, αιτΓνες δέν έχουν ούδεμίαν γενι- 
κωτέραν σημασίαν έν τή έξελίξει τής πολεμικής διε
θνούς καταστάσεως, έξηκολούθησε καί κατά τήν λήξα- 
σαν έβδομάδα, χωρίς νά παρουσιάση ούδεμίαν μετα
βολήν, δυναμένην νά έχη οίασδήποτε συνέπειας δι’ 
άμφοτέρους τούς εμπολέμους Ευρωπαϊκούς συνδια- 
σμούς. Τό αύτό δύναται νά λεχθή καί διά τά άλλα 
πολεμικά μέτωπα, δπου μόνον μικροσυγκρούσεις άνευ 
σημασίας λαμβάνουν χώραν. Οί συμμαχικοί στρατιω
τικοί κύκλοι άναμένουν μετά μεγάλης πεποιθήσεως 
περί τής έπιτυχοΰς ύπέρ αύτών έκβάσεως τοΰ άγώνος, 
τήν γενικήν έπίθεσιν, καθ’ δπαν τό δυτικόν μέτωπον, 
ήτις, δπως βεβαιοΰται, θά θέση τέρμα είς τόν άγώνα 
τοΰ μετώπου τούτου.

*

Ό σχηματισμός τής νέας ’Ιταλικής ΙΚυβερνήσεως, 
είς τήν οποίαν συμμετέχουν άντιπρόσωποι πάντων 
τών έν τή Βουλή κομμάτων τής χώρας, έχαιρετίσθη 
μετά μεγάλης χαράς ύπό τοΰ ’Ιταλικού καί τοΰ συμ
μαχικού τύπου. Οί σύμμαχοι πολιτικοί κύκλοι άφ’ έτέ
ρου άποβλέπουν μετά μεγάλης έμπιστοσύνης πρός 
αύτήν καί τονίζουν δτι θά έπιτύχη νά κατασιγάση τήν 
έκδηλωθεΐσαν δυσφορίαν τοΰ ’Ιταλικού λαοΰ, μετα- 
βάλουσα τήν δυσμενή διά τούς Ιταλούς κατάστασιν 
τοΰ ’Ιταλικού μετώπου είς εύνοϊκήν τοιαύτην. Έν 
τούτοις παρ’ δλα ταΰτα δέν άποκλείεται ή συνέχισις 
τής κρίσιμου καταστάσεως καί μετά τήν λήξιν τής 
Κυβερνητικής κρίσεως καί παρ’ δλην τήν Κυβερνητι
κήν μεταβολήν, έφ’ δσον ή έκδηλωθεΐσα δυσφορία 
τοΰ Ιταλικού λαοΰ, δέν στρέφεται έναντίον προσώ
πων, άλλά γενικώς κατά τής άτυχούς έπεμβάσεως τής 
Ιταλίας είς τόν πόλεμον καί τών δυσαρέστων συνε
πειών αύτής, τών οποίων ζητείται ή ριζική θεραπεία.

Τό νά μή ξέρης νά ύπομένης τήν πτώχεια είναι εντροπή*  
’Αλλά πόσο άκόμη πιό ντροπή τό νά μή θέλβς νά τήν άπο- 
διώξης μέ τήν έργασίαν. (Π·ρ«λής)

Ή φρόνησις άπαγορεύει νά πιστενης «ά*  ό,τι άκοΰεις, νά 
κάμνης παν ό,τι μπορείς, νά λίγης παν ο,τι γνωρίζεις, καί νά 
ξοδεύης δ,τι καί fiv έχης. (oxeu«tiern)

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΙΑΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Δέν διασκεδάζει μόνον ό βασιλεύς, όπως τόν θέλει τό γνω

στόν μελόδραμα, αλλά καί ό ’Αθηναϊκός λαός, ό λαός αύτός 
ποΰ άποτελεϊται άπό τόν έργάτην τοΰ έργοστασίου, τό μόδι· 
στρόνι, τόν μικροεπαγγελματίαν, τόν χειρόνακτα, δλόκληρον 
τόν κόσμον εκείνον, ποΰ έργάζεται έπί έξ ήμέρας διά ν’ ανα- 
παυθή τήν έβδόμην, όπως τό έκαμε κάποτε καί δ Θεός, μέ 
τήν διαφοράν ότι αύτός τό έκαμε μίαν φοράν, ένφ ό Έλλην 
εργάτης τό κάμνει τακτικά κάθε έβδομάδα. Καί δ άθηναϊ- 
κος λαός διασκεδάζει είς τό ύπαιθρον, όπου καί άν τό βρή, 
είτε είς τήν Κολοκυνθοΰ, είτε εις τά Πατήσια, είτε είς τούς 
Αμπελοκήπους, παντοΰ τέλος, δπου κατορθώση νά άνακα- 
λύψη μιά ανοικτή έκταση όλίγον φύλλωμα κι' ένα τραπεζάκι. 
Και πηγαίνει έκεϊ, συμπαρασύρων τό εύτελές του ένδυμα καί 
τής συμβίας του τήν λυγδομένην ρόμπαν, σύρων άκόμη καί 
τό Κουλέρ λοκάλ τής συνοικίας του, τήν οσμήν τοΰ μουχλια
σμένου χαμόσπιτου ποΰ τοΰ χρησιμεύει ώς κατοικία, και τόν 
κανακάρην του μουντζουρωμένον, ελεεινόν καί άξιοδάκρυτον. 
Άλλ' δ άθηναϊκός λαός ένΥοεϊ νά διασκεδάση τό Σαββατό
βραδο καί τήν Κυριακήν κατ’ ίδιον έντελώς τρόπον καί ένα 
κοιλό μπύρας, ή μισή όκά χρυσοκίτρινης ρετσίνας είναι Ικανά 
νά τοΰ δώσουν τήν ευτυχίαν καί τήν ήδονήν ποΰ ζητάει, 
ξεπορτίζων οίκογενειακώς άπό τό σπίτι του, κι’ ένα γεΰμα 
έξω ύπό τόν έναστρον ούρανόν, τήν στιγμήν ποΰ ό κανακάρης 
του κλαίει καί ή συμβία του στάζει τόν Ιδρώτα σάν ίδρωμένο 
βαρέλι, είναι τό κορύφωμα τοΰ γλεντιοΰ καί τής άπολαύοεως.

Καί εις τό κορύφωμα αύτό τοΰ γλεντιοΰ φωνάζει στόν 
γείτονά του:

— Έλα, βάλε τόν γυιό σου, κύρ Κώστα, νά παλέψη μέ τόν 
δικό μου, νά δής τί δύναμι ποΰ έχει δ κανακάρης μου I...

Μ
Φωνάζω μ' δλην τήν δύναμιν τών πνευμόνων μου ότι ύπο- 

μονητικώτερον ζώον άπό τόν Άθήναιον δέν υπάρχει. "Οποιος 
άμφιβάλλει δέν έχει παρά νά κάμη ένα περίπατον είς τό 
Σύνταγμα καί εις τό Ζάππειον τήν ώραν ποΰ λειτουργοΰν οί 
ύπαίθριοι Κινηματογράφοι. Ό Ρωμηός ποΰ δέν μπορεί νά 
περιμένη είς τό κουρεϊον, ποΰ έξαγριοΰται είς τό τράμ, ποΰ 
καταντρ άνήμερον θηρίον εις τό καφενεϊον καί τό έστιατό- 
ριον μεταβάλλεται εις ήσυχον καί άπεράντου ύπομονής 
πράγμα, έμπρός είς τό πανί τοΰ κινηματογράφου. Είναι άφάν- 
ταστος ή έπίδρασις ποΰ έξασκεΐ είς τόν όργανισμόν καί τά 
νεύρα τοΰ Αθηναίου τό λευκό αύτό τετράγωνο κομμάτι τοΰ 
πανιού όταν άναπαριστφ όντα κινούμενα. Μόλις αφίσει τήν 
δουλειά του σπεύδει νά φάγη βιαστικά σάν νά τόν κυνηγφ 
κανείς μή δίδων προσοχήν εις έκεϊνα ποΰ τρώγει, καί παρα- 
λαμβάνων τό έτερον ήμισυ καί τά τέκνα του πορεύεται νά 
ϊδη κινηματογράφον. "Οταν φθάση είς τήν πλατείαν μετα
βάλλεται είς στήλην άλατος άκίνητος, ένφ τόν δέρνει ό 
ίδρώς, ή κούρασις ή σκόνη ποΰ σηκώνεται είς πυκνά νέφη 
άπό τά αυτοκίνητα, καί ή δομή τής άσφάλτου. Τίποτε δέν 
είναι Ικανόν νά τοΰ άποσπάση τήν προσήλωσιν καί ήμπορεϊ 
νά κινήση περιφρονητικώς τούς ώμους είς τήν άναγγελίαν 
τής πιό τραγικωτέρας καί παραδοξοτέρας είδήσεως. Δέν είναι 
πλέον άνθρωπος, άλλ' ένα δν ποΰ άποκαθηλοΰται έμπρός είς 
τό πανί τοΰ κινηματογράφου, σάν νά μή τόν είδε άλλοτε 
ποτέ, σάν νά τοΰ εξασκή ύπνωτιστικήν έπίδρασιν, είς τόν 
οργανισμόν καί τά νεΰρα. Νομίζει κανείς ότι δέν ζή παρά 
διά τόν κινηματογράφον, ότι δέν σκέπτεται παρά δι' αύτόν, 
ότι δέν βλέπει παρά διά τό καταραμένο αύτό τετράγωνο κομ
μάτι τοΰ πανιού.

Ώρισμένως είναι πολύ περίεργος ή ψυχολογική αύτή κα- 
τάστασις τοΰ Αθηναίου καί παρέχει εύρϋ πεδίον μελέτης.

Μ
Τί χαλασμός κόσμου καί τί γλώσσα καί τί μαλλιοτραβήγ- 

ματα κάθε πρωί καί κάθε βράδυ είς τις βρύσες τών συνοι
κιών! Κορίτσια καί γρηές καϊ γυναίκες μεστωμένες μ’ένα 
κανάτι καί μέ μιά στάμνα, ώθοΰν καί ωθούνται καί καταβάλ
λουν αγώνας διά τήν άπόκτησιν δλίγων δραμίων ΰδατος, τό 
όποϊον καί αύτό δέν τρέχει άπό τήν στεγνωμένην σάν τούς 
φάρυγγάς μας βρύση. Καί δταν, έπειτα άπό μακράς ώρας 
αναμονής, ή βρύση άρχίζη νά σιγοστάζη σάν τά βουρκωμένα 
άπό άπογοήτευσιν μάτια παρθένας, τό τί γίνεται δέν περιγρά- 
φεται πλέον. Όλο τό φαρμάκι τών καχεκτικών γραϊδίων, ποΰ 
τους φταίουν δλα, ξεσπφ είς δαγκώνουσα κακογλωσσιά καί ή 

γλωσσίτσες τών κοριτσιών άραδιάζουν - άραδιάζου*  κουτσο- 
μπολεύματα καί κάποτε ■ κάποτε έκτείνονται τά χέρια είς μίαν 
χειρονομίαν θυμωμένην καί μιά κοτσίδα πετιέται άπ’ έδώ καί 
μιά τοΰφα γκρίζα μαλλιά ρίχνονται άπ' έκεϊ καί ένα έρείπιον 
τσεμπεριού άνεμίζεται είς τόν άέρα. Μάχη ολόκληρος μέ 
τακτικήν, μέ πρωτοπορείαν, μέ έφεδρείας καί μέ έθνοφρου- 
ράν άκόμη τήν γιαγιάν μέ τό μπαστοΰνι της. Καί όλα αύτά 
πρός δόξαν καί τιμήν τοΰ κ. Μπενάκη.

*

Ζέστη, ζέστη φωνάζουν, άπό έδώ ζέστη όρύονται άπό έκεϊ, 
έσκάσαμεν φωνάζουν άθλια γερόντια, ξεροψηθήκαμε κελαϊ- 
δοΰ μημουαπτικές ντεμουαζελίτσες. Θεέ μου τι ζέστη ;ΐναι 
αύτή; Ποτέ δέν θυμούμεθα νά έκαμε παρομοίαν ζέστην, 
υψώνεται μιά φωνή άπό τά στόματα δλων τών συμπολιτών. 
Άλλά γιατί δλα αύτά καί γιατί παραπονεϊσθε ; Μήπως δέν 
έκαμε τήν ίδια ζέστη καί πέρυσι καί προπέρυσι καί χρόνια 
καί χρόνια τώρα; Καί μήπως δέν έγεννήθημεν καί δέν έζή- 
σαμε μέσα εις αύτό τό περιβάλλον καί δέν άντικρύσαμε μόλις 
άνοίξαμε τά μάτια μας τάς έκτυφλωτικάς καί πυριφλεγείς 
ήλιακάς άκτϊνας ; Άλλά έσυνηθήσαμε νά μεμψιμοιροΰμε δι’ 
δλα τά πράγματα καί τώρα πώς νά άφίσουμε τήν συνήθειάν 
μας αύτήν ; ο ρετ.

ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΠΕΡΠΑΤΩ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΘΡΕΦΤΗ
'Γό κομψό τακουνάκι έκροτάλιζε ρυθμικά είς τις πλάκες 

τοΰ πεζοδρομίου, τονίζον τόν ύμνον πρός τήν ζωήν τήν χά
ριν καί τήν έμορφιάν. Τίκ, τάκ, τίκ τάκ, έ|ΐετροϋσε τις άνισες 
πλάκες καί άπό τις άκρες του έξετείνοντο ρυθμικοί, κομψοί 
καλλιτεχνικοί αί γραμμα'ι ένός λευκού σκαρπινιοΰ, ποΰ άπό 
μέσα του έφύτρωνε και άνέθαλε μιά κνήμη, τροφαντή, λεπτή 
εΰγραμμη, στενοχωρουμένη μέσα είς τήν άζοΰρ μεταξωτή 
κάλτσα καί απειλούσα νά τήν ξεσχίση. "Ενα κομμάτι κνήμης 
μέσα είς τό ρυθμικόν άνέμισμα τής λευκής φούστας, άφινε νά 
διαφαίνωνται άγαλματώδεις γραμμα'ι προκαλοϋσαι ντελίριουμ. 
Άλλ' ή ζηλότυπος φούστα είς κάθε της άνέμισμα μόλις άπο- 
καλύπτουσα τόν θησαυρόν τής κνήμης έσπευδε νά τόν κα- 
λύψη έως τά σφυρά, κρατούσα δι' έαυτήν τό ώραΐον καί 
γαργαλιστικόν θέαμα καί σκορπούσα έτσι τήν άπογοήτευσιν. 
Δύο μάτια μαύρα άκολουθοϋσαν έξ άποστάσεως. δύο μάτια 
υπνωτισμένα άπό τό θέαμα, μαγνητισμένα άπό τήν φευγαλέαν 
οπτασίαν, δούλα είς ένα πάθος, είς μίαν ορμήν είς ένα πό
θον, άπειλοΰντα νά πεταχτοΰν άπό τις κόγχες νά έπιμυκην- 
θοΰν, καί νά φθάσουν μέχρι τής κνήμης. Τίκ, τάκ, τικ, τάκ 
έξακολουθοΰσε τό τακουνάκι νά μετρφ τις πλάκες τοΰ πεζο
δρομίου καί είς κάθε έπαφήν του μέ τό λίθον ή ροδίνη κνήμη 
άνεπάλλετο καί έχόρευε μαζί μέ τήν φούσταν ή όποια έξα
κολουθοΰσε νά τήν καλύπτη άπό ζηλοτυπίαν. Ένας καθρέ- 
πτης εΰρέθη εις τόν δρόμον κι' ένα προσωπάκι σχεδόν σάν 
άϋλο έστράφη και τοΰ έρριξε μιά ματιά. Ό καθρέπτης έρί- 
γησε, τό ρίγος έκεΐνο τό υπέροχο ποΰ ριγούν οί άψυχοι καθρέ
φτες, δταν άντικρύζουν τήν όργιάζουσαν χάριν καί έμορφιάν, 
τό ρίγος έκεΐνο ποΰ λέγεται άντανάκλασις. Καί τό άψυχον 
άντικείμενον, κυριευμένον άπό τό πάθος έφαίνετο σάν νά 
έφώναζε:

— Ζήτω ή ζωή, ή χάρις καί ή έμορφιά!...
”Ή φευγαλέα σκιά πέρασε καί ό καθρέφτης άγκάλιασε πάλι 
τις κρΰες πέτρες τοΰ πεζοδρομίου. Άλλ' έφθασαν έκεϊ σέ 
λιγάκι καί τά δυό μάτια καί έβυθίσθησαν ιιέοα είς τόν καθρέ
φτην, σάν νά ζητοΰσαν όλίγον οίκτον καί όλίγην παρηγοριάν.

Άλλ’ ό καθρέφτης, άπηνής καί άμείλικτος, έφάνη σάν νά 
έγρύλλισεν αύτήν τήν φοράν:

— Ού, νά χαθής! Ασχημομούρη! Κακομούτσουνε. Δέν
είναι γιά τά μοΰτρά σου! ΑΛΚΗΣ

Είς ένα σαλόνι έγένετο λόγος διά κάποιαν είδησιν, ή όποια 
έφαίνετο απίθανος. Κάποιος κύριος ό όποιος είχε έξαι- 
ρετικώς μεγάλα αύτιά έκρινε καλόν νά πρόσθεση.

— Έν τούτοις είναι μιά είδησις, ποΰ έφθασεν καί είς τά 
δικά μου αύτιά.

— Ώ! προσέθεσε καί κάπιος άλλος διωρθώνων, έπρεπε 
μολαταύτα τ’ αύτιά σας νά τρέξουν πιό μπροστά άπό τήν 
είδησι.
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΟΥΜΑ

Μ ΒΤ^ΣΙΛΙΣΣΤ*  Μ7ΧΡΓΚΏ
(Σννέχβια άπό τό χροηγουμχνον Τό χρονικό τής Μόδας.

— Βασιλεύ!... έψιθΰρισεν ή Μαργαρίτα, στραφεΐσα 
καί αύτή, χωρίς να θέλη, πρός τό τιμώνιον, ένφ ό 
Βεαρνός βλέπων τήν πονηριάν του νά έπιτυγχάνη 
έμειδία ύπό τόν μΰστακά του.

— Νά λοιπόν, τί σκέπτομαι νά κάμω, έξηχολού- 
θησε λέγων, χωρίς νά δίδη φαινομενικώς προσοχήν 
εις τήν ταραχήν τής νέας. Θά...

— Δέσποτα!... είπε τότε έξαίφνης ή Μαργαρίτα, 
εγειρόμενη καί συλλαμβάνουσα τόν Βασιλέα άπό τόν 
βραχίονα, έπιτρέψατέ μου ν’άναπνεύσω. Δέν... είμαι 
καλά... ή συγκίνησις... δ ζέστη ... πνίγομαι...

Καί πραγματικώς, ή Μαργαρίτα ήτο ωχρά καί 
έτρεμε σύσσωμος, κινδυνεύουσα νά πέση.

Ό Ερρίκος έ'τρεξε πρός τό παράθυρου καί τό 
άνοιξε’ τό παράθυρο ήτο επάνω άπό τόν ποταμόν.

Ή Μαργαρίτα έσπευσε κατόπιν του.
— Σιωπή! Σιωπή! Βασιλεύ, τοϋ έψιθύρισε γοργά. 

Σιωπή χάριν τής Μεγαλειότητός σας!
— “Ε, Δέσποινα, είπε μέ πονηριάν δ Βεαρνός, δέν 

μοΰ είπατε δτι εϊμεθα εντελώς μόνοι;
— Ναί, άλλά δέν μέ άκοΰσατε, δταν σάς ελεγα, δτι 

εϊμπορεΐ κανείς ν’ άκούη κάλλιστα δ,τι λέγεται έδώ, 
χάρις είς ένα σωλήνα είσαγόμενον είς τήν όροφήν ή 
διά τοϋ τοίχου;

— Πολύ καλά, είπε ζωηρά δ Βεαρνός. Δέν μέ αγα
πάτε, είναι άλήθεια, άλλ’ εΐσθε πάντοτε γυναίκα τιμία.

— Τί εννοείτε μ’ αύτό, Δέσποτα;
— ’Εννοώ, δτι δν εϊσθε ικανή νά μέ προδώσετε 

θά μέ άφήνατε νά εξακολουθήσω, διότι μόνος μου 
έπροδιδόμην. Μέ άνεχαιτίσατε. Τώρα γνωρίζω δτι 
κάποιος κρύπτεται εδώ, δτι δέν εισθε πιστή σύζυγος. 
’Αλλά, ώς σύμμαχος, εισθε πιστή. Καί, πρός τό παρόν, 
πρέπει νά τό δμολογήσω, έχω περισσοτέραν ανάγκην 
τής πίστεως είς τήν πολιτικήν παρά είς τόν έρωτα.

— Βασιλεύ... έψιθύρισε, μή γνωρίζουσα τί νά είπή, 
ή Μαργαρίτα.

— Καλά, καλά, είπεν δ Ερρίκος. Γιά δλ’ αύτά θά 
δμιλήσωμεν άργότερα... δταν γνωρισθώμεν καλά.

"Επειτα μέ φωνήν δυνατήν είπε:
— "Ε, τώρα αναπνέετε καλλίτερα, Δέσποινα. Δέν 

είνε έτσι;
— Μάλιστα, Βασιλεύ, έψιθύρισεν ή Μαργαρίτα.
— Τότε δέν θέλω νά σάς ενοχλώ περισσότερον. 

"Ωφειλα νά προσφέρω πρός υμάς τά σεβάσματά μου 
καί άποδείξεις τινάς φιλίας είλικρινοΰς. Ευάρεστη θήτε 
νά δεχθήτε αύτάς. Σάς τάς προσφέρω έγκαρδίως. 
Άναπαυθήτε καί σάς εύχομαι καλήν νύκτα.

Ή Μαργαρίτα ερριψε πρός τόν σύζυγόν της βλέμμα 
γεμάτο άπό ευγνωμοσύνην καί τοΰ έτεινε τήν χεΐρα.

— Εϊμεθα σύμφωνοι, τοΰ είπε.
— Πολιτική συμμαχία, πιστή και ειλικρινής;
— Πιστή καί ειλικρινής, άπήντησεν ή βασίλισσα.
Τότε δ Βεαρνός έβάδισε πρός τήν θύραν έλκων μέ 

τό βλέμμα του τήν Μαργαρίταν. "Επειτα έξήλθαν τοΰ 
κοιτώνος καί τό παραπέτασμα τής θύρας έπεσεν 
δπισθέν των.
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— Εύχαριστώ, Μαργαρίτα, εύχαριστώ, είπεν δ Ερ
ρίκος μέ χαμηλήν φωνήν. Εύχαριστώ. Είσαι άληθινή 
θυγάτηρ τής Γαλλίας. Τώρα αναχωρώ ήσυχος. Έν 
ελλείψει τοΰ έρωτός σου θά έχω τήν φιλίαν σου τού- 
λάχιστον. Βασίζομαι είς σέ, δπως καί συ μπορής νά 
βασισθής σ’ έμένα. Χαίρετε, Δέσποινα.

Καί δ 'Ερρίκος ήσπάσθη τό χέρι τής συζύγου του 
θλίψας αύτό έλαφρώς. "Επειτα έλαφρόπους έπανήλ- 
θεν είς τόν κοιτώνα του ψιθυρίζων:

— Ποιος διάβολος νά είναι μαζί της; Ό βασιλεύς,
δ δούξ τοΰ Άντζιοΰ; δ δούξ τοΰ Άλανσόν, ή q δούξ 
τοΰ Γκύζ; Νά είναι άραγε δ άδελφός ή δ εραστής; ή 
καί τά δύο; ’Αλήθεια μετανόησα ποΰ ζήτησα τήν 
συνέντευξιν ταύτην μετά τής βαρόνης. ’Αλλά, άφοΰ 
έδωκα είς αύτήν τόν λόγον μου καί ή Δαριόλη μέ 
περιμένει....... ’Αδιάφορου. Φοβούμαι, δτι ή βαρόνη
θά χάση ολίγον. Πέρασα άπό τόν κοιτώνα τής συζύ
γου μου, πηγαίνω είς αύτήν καί μά τήν πίστιν μου 
αύτή ή Μαργκώ, δπως λέγει καί ό γυναικάδελφός μου 
Κάρολος δ Θ' είναι αξιολάτρευτου πλάσμα.

Καί μέ βήμα ποΰ πρόδιδε μικρόν δισταγμόν, δ 
Ερρίκος τής Ναβάρρας άνέβαινεν είς τά δωμάτια τής 
κυρίας τοΰ Σώβ.

Ή Μαργαρίτα τόν συνόδευε διά τοΰ βλέμματός 
της, έως δτου έγινεν άφαντος, έπειτα δέ έπέστρεψεν 
είς τόν κοιτώνα της. Ό δούξ τήν περίμενε δρθιος είς 
τήν πόρτα τοΰ τιμωνίου. Ή Μαργαρίτα είς τό άντί- 
κρυσμά του αίσθάνθηκεν έλεγχον συνειδήσεως.

Καί δ δούξ ήτο σκυθρωπός καί τά σκεπασμένα 
φρύδια του φανέρωναν σκέψεις πικράς.

— Ή Μαργαρίτα, είπε, σήμερον είναι ούδετέρα. 
Μετά δκτώ ήμέρας θά είναι έχθρά.

— Ά ! ώστε ακόυσες τί είπαμε;
— Τί ήθελες νά κάμω ευρισκόμενος εκεί μέσα;
— Καί βρίσκεις πώς δέν φέρθηκα δπως θά έπρεπε 

νά φερθή ή Βασίλισσα τής Ναβάρρας;
— "Οχι, άλλ’ άλλως, ή ώς ώφειλε νά φερθή ή ερω

μένη τοΰ δουκός τοΰ Γκύζ.
— Κύριε, άπήντησεν ή Βασίλισσα, ήμπορώ νά μήν 

άγαπώ τόν σύζυγόν μου, κανείς δμως δέν δικαιούται 
ν’ άπαιτήση παρ’έμοΰ καινά τόν προδώσω. Πές μου 
είλικρινώς θά πρόδιδες ποτέ τά μυστικά τής πριγκη- 
πίσσης τοΰ Πορκιάν, τής συζύγου σου;

— "Εστω, Δέσποινα. Βλέπω πώς δέν μ’ άγαπάς 
πιά, δπως κατά τάς ήμέρας, δτε μοΰ διηγήσω τί έχάλ- 
κευεν δ βασιλεύς έναντίον μου καί τών οικείων μου.

(Ή ουνέχίΐα Γ.Ις τό Ιχόμενον)

I. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΙΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡ
ΈχΙ 13 ίτη έν Βίρολίνφ λκχαιδβνΦεΙς. 'Υφηγητής έχΐ τριετίαν έν τφ 
Πανεχιστημίφ Ββρολίνου. Συνεργάτης τοί· Γυναιχολογικού Περιοδικού 
Ββρολίνου. Διευθυντής τής Γυναιχολογιχής Κλινικής Πανβχιστημίου 

Βερολίνου έχΐ χ«ντα«τ(αν
8-11 π.μ. — 3-6 μ. μ. ΑΘΗΝΑΙ, Ζήνωνος 6*

«μούς λεπτούς καϊ πλήθος ^ό λεί,οκαμωμέ^γάρνιρες.

». Φυσικά δέ7 ε'ίμεθα ύποχρεω^'"καί 
ταφτά· τών Γαλ-

Άπό τά μάλλον συνηθιζόμενα αύτήν τήν έποχήν ύφάσματα 
είς τό Παρίσι διά τις καλοκαιρινές τουαλέττες. έκτος άπό τά 
άσπρα, πού δέν πολυφορουνται έφέτος, είναι ό ταφτάς όλων 
τών ειδών καί όλων τών αποχρώσεων. Αύτός βασιλεύει παν
τού. Όχι πλέον τά βαρυά ύφάσματα. Ένα μεταξωτό άπλούν 
καί χαριτωμένο, τό όποιον επιδέχεται σωρείαν άπό συνδυα
σμούς λεπτούς καί πλήθος άπό λεπτοκαμωμένες γαρνιτούρες. 
Είς τό Παρίσι καί είς τά άλλα κέντρα τής Γαλλίας συνηθίζε
ται ένα είδος ταφτά, τόν όποιον χαρακτηρίζουν μέ τό όνομα 
«ταφτάς δ έθνικός». Φυσικά δέν γΤ,.οΛ.. -·-------
ήμείς έδώ νά μεταχειριζώμεθα τόν «έθνικόν 
λίθων, άλλά ήμποροϋμεν νά μεταχειριζώ- 
μεθα κάτι άνάλογον ποΰ νά ταιριάζη μέ 
τήν έποχήν, τό χρώμά μας, τό ανάστημά 
μας, καί τόν πλούτον τοϋ φωτός ποΰ 
πλημμυρεϊτόν ’Αττικόν καϊ τόν ’Αθηναϊ
κόν όρίζοντα. Ό ταφτάς μάς στολίζει μέ 
κάποιο ιδιαίτερο γοΰοτα. Είναι ύφασμα 
πολύ άριστοκρατικό. Έπειτα σηκώνει 
τόση γαρνιτούρα ό ταφτάς, γαρνιτούρα 
ποΰ τοΰ προσθέτει χάρι έντελώς εξαιρε
τική καί έμορφιά καί κομψότητα άσυ- 
νήθιστη. la mondaiNE

Τά μυστικά τής οικονομίας.
Δαντέλες καϊ κεντήματα, τά όποια δέν 

είναι πιά τού συρμού μή τά ρίπτετε ποτέ, 
διότι καί βάφουνται καί είς έργό- 
χειρα τού σπιτιού ήμπορεΐτε νά τά 
χρησιμοποιήσετε. Έπίσης καί τά 
άποκόμματα έκλεκτών υφασμά
των, ή τά στερεώτερα κομματά
κια παλαιών ένδυμάτων ήμπορεΐτε 
νά τά χρησιμοποιήσετε διά τήν 
κατασκευήν διαφόρων έργοχείρων. 

Άν θέλετε νά φυλάξετε άφόρε- 
τον έπί πολλούς μήνας μία έοθήτα 
χορού, ή τό τυφικό σας φόρεμα, 
ύπάρχει φόβος μήπως κιτρινίση 
τό άσπρο ύφασμα έστω καί άν 
είναι κλεισμένο μέσα σέ Ιματιο
θήκη. Τό καλλίτερον σύστημα προ- 
φυλάξεως είναι νά φυλάξετε τό 
φόρεμα μεταξύ δύο φύλλων βάτας 
καϊ νά περιτυλίξετε τό δλον μέσα 
σέ ένα σινδόνι καλώς λουλακια- 
σμένο.

Τά κρέπια πρέπει νά τά τινάσ- 
σετε καί νά τά βουρτσίζετε πολύ 
έλαφρά. Όταν τύχη ν“ βραχούν 
τά στεγνώνετε πάντοτε στή φωτιά 
γιά νά διατηρήσουν τάς ρυτί
δας των.

Υπάρχουν σωρεΐαι καλών συνη
θειών, αί όποΐαι συντελούν πολύ 
είς τήν πολυχρόνιον διατήρησιν 
πολλών πραγμάτων. Όταν λ. χ. 
βγάζετε τά γάντια σας άπό τά χέ
ρια σας ή καμμιά κορδέλλα μετα
ξωτή άπό επάνω σας, μή ξεχνάτε 

Η ΜΟΔΑ ΜΑΣ.—Ένα μοντέλο πολύ χαριτωμένης κοί ά-τλής 
ρόμπας μέ κεντήματα τής ίπιλτγομένης Σόνια. Ή φούστα, 
κατασκευασμένη κατύτό σύστημα πεΤζάν, είναι γαρνιρισμένη 
είς το κάτω μέρος μέ μία γκρέκα μέ μπαρέττες καί μέ τρείς 
σειρές κεντημένες άλ’άγκλαΐ. Τό κορσάζ κουμπώνει στά 
πλάγια, είναι καί αύτό κεντημένο έαάνω στό αύτό μοτίβο. 

Στήθος καί γιακάς έχουν κεντήματα μέ μπαρέττες.·, ■ 7------- ,-ΥΜ ΡΊ .νά τά τεντώσετε αμέσως, διότι έτσι ανακτούν τήν καινούργια 
*.........’ ·■' — »· . ’ ζεστά άπό τό σώμα. Τις

σας μή τις έμπήγετε όπου τύχη άλλ’
........ δυνατόν πάντοτε είς τήν αρχικήν δπήν. "Ετσι άπα- 

φεύγετε άπό τοΰ νά μεταβάλλετε γλήγωρα τό καπέλλο σας σέ 
σουρωτήρι. Και προκειμένου γιά τις μπήχτρες έχετε ύπ’ δψει 
σας, ότι δέν πρέπει νά τις διαλέγετε όχι πολύ μακρές ϊν’ άπο- 
φεύγετε τάς ενοχλήσεις, που τυχόν είναι δυνατόν νά προκα- 
λέοουν είς τούς άλλους μέ τό μήκος των.

δψι καί τό σχήμα ίους καθώς είναι ζι 
Γά *Ιχ ί°εζ ·ΛΥ Χ?π®λ^ων σ"« 1‘ή τ'ξ έ[

Διά τάς βλεφαρίδας.
Υπάρχει μία τάξις κυριών, ποΰ είτε δέν έχουν έπαρκώς 

άνεπτυγμένες τις βλεφαρίδες, είτε λόγφ διαφόρων αιτιών 
τούς έχουν κοκκινήσει. Υπάρχειφάρμακον, μέ τό όποιον έντός 
μηνάς, κατ’ άνώτατον δριον, όχι μόνον άποκτώνται, αί ώραιό- 
τεραι τών βλεφαρίδων, άλλά τούς φεύγει ταυτοχρόνως καί 
κάθε κοκκινάδα. ’Αρκεί κάθε βράδυ πριν κατακλιθήτε νά 
έπαλείφετε τάς ρίζας τών βλεφαρίδων καί όχι τά βλέφαρα 
μέ καθαράν βαζελίναν. Τό πρωί ποΰ θά ξυπνήσετε τά πλέ
νετε μέ καθαρό νερό χλιαρό, είς τό όποιον προσθέτετε μικράν 
δόσιν βορικοϋ οξέος, τούς όφθαλμούς.

Τό φάρμακον αύτό είναι λίαν αποτελεσματικόν.

Ή μαγειρική σας.

Διά νά έπιτύχη τό αύγολέμονον, πρέπει άφοΰ κτυ- 
πήσετε καλά τά αυγά καί προσθέσετε τόν χυμόν τών 
λεμονιών, νά άραιώσετε όλίγον τό μίγμα μέ κρύο 
νερό καί κατόπιν άρχίζετε νά προσθέτετε όλίγον 
κατ’ όλίγον θερμόν ζωμόν άπό τήν χύτραν, άνακι- 
νώντας τό μίγμα, τό όποιον επίσης εξακολουθείτετό όποιον έπίσης εξακολουθείτε 

ν’ άναταράσσετε μέ τό κοχλιάριον 
καί όταν τό κενώσετε έντός τής 
χύτρας. Είνε άνάγκη τότε νά πάρη 
μία μικρά βράσι τό φαγητόν μέ 
τό αύγολέμονον, διά νά πήξη δλί- 
Ϊον ωσάν κρέμα ή σάλτσα· άλλως 

ν κατεβάσετε άμέσως τήν χύτρα 
μένει τό αύγολέμονον ώμον.

Τό τηγάνισμα καί ιδίως τών 
ψαριών πρέπει νά γίνεται μέ πολύ 
δυνατήν φωτιάν καί έάν είναι 
δυνατόν, είς τήν φλόγα ξύλων, 
ούτως ώστε νά καή] καλά τό βού- 
τυρον ή τό έλαιον τοϋ τηγανιού 
καί ν’ άρπάξη τό ψάρι, διά νά μή 
προφθάση νά ποτισΟή μέ λάδι 
έσωτερικώς, άλλά νά ψηθή μόνον 
έξωθεν, έσωτερικώς δε νά βράση 
μάλλον μέ τούς άτμούς.

ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΕΙΟΝ

ST©ΒΑΚΧΟ
Σάν έρχεται ό Βάκχος 
μοΰ φεύγουν ή φροντίδες 
μοΰ φαίνεται πώς έχω 
τοΰ Κροίσου τ’ αγαθά. 
Γλυκά τότενες ψάλλω 
καί μέ κισσούς στά χέρια 
τόν κάθε πόνο σβύνω 
ποΰ έχω στήν καρδιά. 
Κέρνα, παιδί μου, κέρνα... 
καί.μέσ’ στό ποτηράκι 
ποτέ 'γω δέν άφίτω 
ούτε σταλαματιά.

"Ω κάλλιο άπ’ τό μεθύσι 
στή γή νάμαι πεσμένος 
παρά νάμ’ άπ’ άρρώστεια 
σέ στρώματ’ απαλά.

Άμφιβαα ΙΩ. ΑΓΓΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

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

Gabardines, serges, eponges, tyssors, coutils 
=~ -~= καί Λινά είς δλα τά νέα χρώματα ■ —
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ΔΗΜΟΥ ΒΡΑΤΣΑΝΟΥ
Ο ΑΝΗΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΓΟΛΓΟΘΑ

(Συνέχεια άαό τό χροηγούμβνον)

Ένας βαρκάρης τότε τολμηρός έχώθηκβ μέσα καϊ έχά&ηκε 
είς τούς καπνούς. Όλοι έσιώπησαν καί ή αγωνία άπλωσε τίς 
φτεροϋγες τη« εκεί.

“Εξαφνα ό Δημητρός, ζαλισμένος, τσουρουφλισμένος, μετά 
ροϋχά του φλέγόμενα, έφάνηκε πάλι βαστώντας οτά χέρια 
τόν Μανώλη. "Ολοι έπεσαν έπάνω του καί μέ τά χέρια τοΰ 
έσβυναν τά κόκκινα σημάδια ποΰ είχεν έπάνω είς τά ρούχα 
του. Έτρεξε καϊ ό παραγυιός τοΰ καφενέ καϊ έφερε τή 
«σύχλα> γεμάτη νερό. 'Ενας έκανε ένα ακούσιο ντους τοΰ 
Δημητροΰ καί τοϋ Μανώλη.

Τήν στιγμή εκείνη ένας υπόκωφος κρότος ήκούσθη άπό 
μέσα. Φλόγες μεγάλες έπετάχβηκαν άπό έπάνω καί έπειτα 
μυριόφωτες σπίθες, σάν διάττοντα άστρα. Έπεσεν ή σκεπή.

Τότε όλοι σάν νά έχασαν τήν φωνή τους. Μιά βουβαμάρα 
απλώθηκε, σάν νά έτεντωσε άπό πάνω τους τϊς φτεροΰγές 
του ό θάνατος. Μέ τό πέσιμο τής σκεπής έκατάλαβαν, ότι ό 
δυστυχής Κόν;ε - Ρόκας εΰρήκε τόν οίκτρότερον θάνατον 
μέσα εϊς τά συντρίμματα, τά χαλάσματα καί στή φωτιά.

Ό δυστυχής Μανώλης δέν άργησε νά συνέλθη. Άλλά είχεν 
εγκαύματα εϊς διάφορα μέρη τοΰ σώματός του καί πρό πάν
των έπονοΰσε τρομερά εϊς τό χέρι, ποΰ τοΰ είχαν γλύψει 
ή πρώτες φλόγες ποΰ τόν έζωσαν.

Μόλις άνοιξε τά μάτια του, ή σκέψις του έστράφη πρός τόν 
κύριόν του. Έτινάχθηκε έπάνω καί, κυττάζοντας πρός τό 
αρχοντικό, ποΰ μέσα είχε μεγαλώσει καί τώρα τό έβλεπε 
παρανάλωμα, έφώναξε;

— Τ’άφεντικό, μωρέ παιδιά I
— Κάτσ*  έπαδά- τοΰ είπεν ένα γεροντάκι. Τ’ άφεντικό σου 

είναι καλά έκεϊ ποΰ είναι.
— Τόν βγάλατε; ήρώτησεν.
— Όσκε. Έπεσ’ ή σκεπή καί τόν πλάκωσε.
Ό πιστός υπηρέτης άρχισε τό κλάμμα τότε. Έν τφ μεταξύ 

είχαν φέρει γλυκάδι καϊ εβούτηξαν πανιά μεγάλα, τά όποια 
τοΰ έβαλαν έπάνω εϊς τά έγκαύματα.

— Καί λίγο ξαντό νά τοΰ βάλουμε στό χέρι· είπε κάποιος.
— Ποΰ νά τώβρης τέτοια ώρα; παρετήρησεν άλλος.
— ’Εκείνη ή Λασκαροΰ τοΰ Καραουλάνη θάχη· εϊπεν ό Δη

μητρός καί, στρεφόμενος πρός τόν παραγυιόν τοΰ καφενείου, 
τοΰ είπε: Πετάξου σύ. βρέ μικρέ, μιά ματιά. Ξέρεις πουν’ τά 
σκαλάκια; Αϊ, έκεϊ κιδανά καρσί στή Φραγκοκλησιά. Άμε 
γειά σου.

Ό μικρός έξηφανίσθη. Σιγά - σιγά έμαζεύθηκαν έργατικοί 
ποΰ έπήγαιναν νά πιάσουν δουλειά. Έξαφνα όλοι παρεμέρι- 
σαν μέ κάποιον σεβασμόν. Έπί τόπου έφθανεν ή κυρία Μαρ- 
κέτου, άδελφή τοΰ Κόντε-Ρόκα καϊ σύζυγος τοΰ βουλευτοΰ.

Ή εύγενής δέσποινα, ποΰ άλλοτε έσκόρπιζε χαιρετισμούς 
δεξιά καί άριστερά, έπροχώρησεν έν συντριβή καί οϊ αφελείς 
νησιώται άπεκαλύπτοντο εΰλαβώς πρό τής είκόνος τής οδύ
νης. Τήν αύτήν στιγμήν έφθασε καί ο Λατίνος Επίσκοπος, ό 
όποιος άπηύθυνε λόγους παραμυθίας πρός αύτήν, θέσας εϊς 
τήν διάθεσίν της τό αμάξι τής Επισκοπής.

Πράγματι, μετ’ όλίγον δ Σεμπαστιάνος, μέ τόν σκούφο 
στό χέρι, παρουσιάσθη ύποκλινόμενας.

—'Οπότε θέλει άς όρίση ή εϋγενεία σας- είπε πρός τήν 
κυρίαν Μαρκέτου. Τό αμάξι, επειδή δέν μπορεί νάρθη έδώ, 
τώχω μαθές οτοΰ Λιναρδή τό μΰλο.

Ή κυρία Μαρκέτου έστράφη τότε καϊ έζήτησε τόν Μανώλη. 
Άλλ’ ό Μανώλης, άψηφών καί πόνους καί τρομάρα, τό είχε 
σκάσει γιά τό Μοναστήρι.

ΠΡΩΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΝΕΦΑ
Καλοκαίρι. Ένα πρωί μαγευτικό. Γύρω ή Κηφισσιά 

άπό τό μελτέμι ξυπνφ όλοδροση. Ό ήλιος έχει ψηλώ
σει καί τά πεύκα τοΰ Στροφυλιοΰ αρχίζουν νά ξεχύνουν 
τό μεθυστικό άρωμα τοΰ κέδρου, ποΰ σμίγει μέ τϊς μυρω
διές τών λουλουδιών τής έπαύλεως, μέ τά γραφικώτατα 
παρί υΐα της, μέ τά ταπί-βέρ άπό γκαζόν καϊ τά οφιοειδή 
δρομάκια της από τό φιστικί χρώμα τοΰ Τατοϊοΰ. Κάτασπρη 
όρθοΰται ή έπαυλις Δαρκάλη, τοΰ Διευθυντοΰ τής Τραπέζης 
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Κτηματικής Πίστεως, μέσα άπό καζουαρίνες καϊ κέδρους του 
Λιβάνου. Ό ένας τοίχος της είναι κατακόκκινος άπό μίαν 
πελωρίαν Μπουγκεμβίλλια, ένφ ή μεγάλη βεράντα της είναι 
κατάφορτη άπό μωβ τσαμπιά μιάς τεράστιας Γκλενσίνιας. 
Καί κάτω, εϊς τά κάγκελα, όργιάζουν τά αϊγοκλίματα μέ τούς 
σαλιγκάρους καί τά γιασεμιά καί τίς μπιγνόνιες. Μέσα άπό 
τόν γκαζόν, τόν καταπράσινον, προβάλλουν ή τριανταφυλλιές, 
ντροΰσκι καί τρίτομα καί μποΰστοι μαρμάρινοι καί πέρα 
έκεϊ γυαλίζει ή μεγάλη λίμνη, μέ τούς άπορρώγας βράχους 
της, ποΰ άπό μέσα άπό ρωγμές καϊ τρύπες άναβλύζει διαυγέ- 
στατον νερό. Γύρω άπό τούς μέ πολυτρίχι κατάφορτους βρά
χους της, κάλλες μέ πελιόρια φύλλα καί καλαμιές καί έπάνω 
είς τό ήρεμο νερό της απλώνονται θαυμάσιες νυμφαίες μέ τά 
κρινόλευκα άνθη τους.

Ό Άντώνης, ό περιβολάρης, ποτίζει μέ τόν σωλήνα, ένώ 
ό παραγυιός του ό Κώτσος, καθαρίζει τά παρτέρια. Εϊς τήν 
βεράντα ό Νικόλας έτοιμάζει τό πρόγευμα καί τοποθετεί τά 
ψάθινα έπιπλα.

Σέ λίγο ένα ωραίο ταμπλώ έβλεπε κανείς έπάνω εϊς τήν 
βεράντα. Κατάφορτο τό τραπεζάκι άπό μαρμελάτες, βούτυρα, 
ζαμπόν, σερβίτσια τσαγιού.

Ό Στέφος κρατεί εϊς τά γόνατά του τόν Μπούμπη του, 
ένα χαριτωμένο, ολόδροσο, άγοράκι, καϊ δεξιά του είχε τήν 
Λάκα του, ή δποία πέρνει τό γάλα της. Ό Στέφος άλείφει 
ψωμάκια μέ βούτυρο καί μαρμελάτα καϊ μιά τά βάζει εϊς τό 
στόμα τής χαριτωμένης γυναικούλας του καϊ. μιά στοΰ 
Μπούμπη. Παρέκει σέ μιά ψάθινη πολυθρόνα, άνάμεσα σέ 
σέζ · λόγγ καί ζαρντινιέρες, γεμάτες άπό Άσπιντίστριες, Κεν
τιές καϊ λατάνιες, καθισμένη ή φροϋλάϊν Έλσα, ή ένστιτυτρίς. 
κεντρ.

Έπειτα άπ’ όλίγον τό πρόγευμα τελειώνει. Ό Στέφος άνα- 
παύεται όλίγον, μέ ένα εύωδέστατον πούρο εϊς τό στόμα, 
ξαπλωμένος εϊς μία σέζ - λόγγ, μέ τόν Μπούμπη στά γόνατα 
του καϊ τόν πειράζει φυσώντας τόν κυανόλευκον καπνόν εϊς 
τά μούτρα του. Δίπλα του ή Λάκα, ξαπλωμένη καί αύτή, κο 
λυμβρ μέσα είς ένα πέλαγος ευτυχίας. Ό Νικόλας σηκώνει 
τά σερβίτσια καί απλώνει έπάνω εϊς τό τραπέζι ένα βαρύτι
μον κάλυμμα, βάζοντας έπειτα τό κουτί μέ τά πούρα, τόν 
άναπτήρα καί δύω τρία βάζα γεμάτα άπά άνθη.

Έτσι άνέτειλε, σάν άνέφελη Αυγή, ή ζωή των. Πέντε 
χρόνια πριν, είχαν γνωρισθή είς τόν ’Ανακτορικόν χορόν. Ή 
Λάκα, κόρη χαριτωμένη τού βαθυπλούτου Τραπεζίτου Βαδή, 
έβγήκε στόν κόσμο έκείνην τήν έποχή, καί έντεμπουτάρισε, 
καινούργιο φυντανάκι, εϊς τόν χορόν τής Πρωτοχρονιάς.

Φρέσκο, δλόδροσο κορίτσι, ελαμψε έκείνη τή βραδυά. ΟΙ 
νταντήδες καί οί άξιωματικοϊ τής έπεσαν δίπλα άμέσως καί 
εύρέθηκεν έτσι είς ένα στενώτατον άποκλεισμόν. Δέν έπρό- 
φθάνε νά σημειώνη άγκαζμάν καϊ έχόρευε διαρκώς, κατά
φορτη άπό κομπλιμάν. |

Ό υποπλοίαρχος Κουρέντης τήν είχε τρελλάνει κυριολεκτι
κούς εϊς τόν χορόν καί μέ τά κομπλιμάν του καί αύτή, σάν 
μεθυσμένη πλέον, έστριφογύριζε μέσα εϊς τήν άγκαλιά του.

Έπί τέλους, ζαλισμένη, εύρέθηκε κοντά εϊς τόν πατέρα 
της. Δίπλα του έστεκε ένας κύριος, σοβαρός άρκετά, μολονότι 
ήτο νέος, μόλις τριάντα έτών. Ήσαν καϊ οί δύο άπορροφη- 
μένοι άπό τήν συνδιάλεξιν.

Ή Λάκα έτρεξε καί έκόλλησε εϊς τό μπράτσο τού πα
τέρα της μέ μιά έλαφρά ΰπόκλισι πρός τόν άλλον κύριον.

(Ή αννέχ«ια «Ις τό *β° α·Χ*»Ι

ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΟΔΟΝ ΤΟ ί AT ΡΕ ΙΟΝ

Κ. ΔΑΜΙΑΝΟΥ
ΙΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΕΒΝ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΔΙΠΑΟΜ. THE ΙΧΟΛΗΙ ΤΟΝ ΠΑΡΙΙΙΟΝ 

ΕΙΑΙΚΟΥ ΤΟΝ ΠΑΟΗΖΕΟΝ ΤΟΥ ΠΟΜΑΤΟΧ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΑΟΝΤΟΝ
9-12 καί 3-5 καθ’ ίκάατην πλήν τής Κυριακής καί Πέμπτης μ.μ.

ΑΘΗΝΑΙ, ΟΛΟΣ ΚΡίΕΖΟΤΟΤ β*

Ό Μαξιμϊνος, δταν τοΰ άνηγγέλθη τό^δνομα τής 
θυγατρός τοΟ Κέστου, μόνον ποΰ δέν παρεφρόνησε άπό 
χαράν. Αησμονών τήν θέσιν του χαΐ πάσαν βασιλικήν 
άξιοπρέπειαν, κατήλθε τοΰ θρόνου του καί έσπευσεν 
είς τόν άντιθάλαμον είς προϋπάντησιν τής ώραίας καί 
σοφής Αίκατερίνας. Έν τφ μεταξύ, ή ώραία Αίκατε
ρίνα ώχρά άπό φυσικήν δειλίαν καί κοχκινίζουσα κά
ποτε άπό παρθενικήν αιδώ, είσήλθε καί κύπτουσα ήθέ
λησε νά χαιρετίση τόν τύραννον κατά τά έθη τά άσια- 
τικά’ άλλ’ δ Μαξιμϊνος διακόπτων τήν προσεφώνησε: 
«Ώ, σύ, θεά ή θνητή — άγνοώ πώς νά σέ προσαγο- 
ρεύσω! Διότι θνητή μέν είσαι έκ καταγωγής, άήλά 
θεά διά τό κάλλος καί τήν σοφίαν σου. ’Ιδού ό ένδο
ξος αύτός θρόνος σοΰ άνήκει, διότι είσαι ή ένδοξωτέρα 
παρθένος τής μεγάλης ’Αλεξανδρείας! Κατεβαίνω διά 
ν’ άνέλθης σύ έπ’ αύτοΰ ....

— Κράτιστε Μαξιμίνε, άπήντησε δειλά ή Αίκατε
ρίνα, μία ταπεινή ύπήκοός σου δέν είμπορεϊ νά έχη 
άξιώσεις έπί τοΰ ένδοξωτάτου τών θρόνων ....

— θεά τής καλλονής καί τής σοφίας, διέκοψεν ό 
Μαξιμϊνος, θά στέψω τήν κεφαλήν σου μέ στέμματα 
ρόδων καί ίων καί άνεμώνης· θά διατάξω τούς δούλους 
μου νά σέ προσκυνήσουν καί τής μεγάλης ’Αλεξαν
δρείας οί κάτοικοι πάντες θά προσφέρουν θυσίας είς 
βωμόν, τόν όποιον θά στήσω έπί τούτφ διά σέ. ’2, οί 
θεοί τοΰ Όλύμπου θά ζηλεύσουν, διότι δέν σέ έχουν 
έναρίθμιον καί αί θεαί θά φθονώσι τό κάλλος καί τήν 
σοφίαν σου!

— Είς είναι ό θεός, Κράτιστε Μαξιμίνε, τοΰ δέ 
Όλύμπου δ Ζεύς καί τό δωδεκάθεον είναι- μυθοπλα- 
στίαι τών ποιητών, άπήντησεν ή χριστιανή νεάνις δλο- 
πόρφυρος. Καί ό θεός αύτός, δ Είς καί Τριαδικός, 
είναι ό άληθής καί μόνος θεός υπάρχων, είναι τό κάλ
λος τό άφάνταστον, ή σοφία ή άνέφικτος, ή δύναμις 
ή άνυπέρβλητος είς δημιουργήματα. Αύτοΰ πάντα τά 
έπί τής Γής δντα καί πάντα τά είς τό Σύμπαν ύπαρκτά. 
Πάν καλόν έξ Αύτοΰ τοΰ άκρου Καλοΰ προέρχεται, 
πάσα σοφία έκ τής άκρας Αύτοΰ σοφίας έκπορεύεται 
καί πάσα καλλονή έκ τής πηγής αύτής τοΰ Κάλλους. 
Είς Αύτόν άνήκει ή δόξα καί ή τιμή καί ή λατρεία 
καί ή προσκύνησις ;καί ένώπιον Αύτοΰ θέλει κάμψη 
πάν γόνυ έπουρανίων καί έπιγείων καί καταχθονίων!

— ’2 δαιμόνια σοφή, τί βαθυστοχάστους λόγους έκ- 
στομίζεις. Πλήν πρόσεχε όλίγον, διότι τής σοφίας σου 
ή άγερωχία καί τοΰ κάλλους σου ή ύπερηφάνεια σέ 
κάμνουν νά βλασφημής κατά τών ’Αθανάτων!

— Δέν βλασφημώ, Κράτιστε Μαξιμϊνε,. άπήντησεν 
ή Αίκατερίνα, άλλά προφέρω τήν άλήθειαν. Έρώτησε 
καί τούς σοφούς σου αύτούς καί, άν είμποροΰν, άς άρνη- 
θοΰν δτι πολύ άπιθάνους έπλασαν τούς μύθους των οί 
πόιηταί μας....

— ’Αφησε τώρα, ’ώ θεσπεσία, τάς φιλοσοφίας, θά 
έχωμεν καιρόν νά δμιλήσωμεν καί δι’ αύτάς άργότερα. 
Τώρα άς σκεφθώμεν διά τούς γάμους μας.... ’2, δέν 
είμπορεϊς νά ξεύρης πόσον ή καρδία μου σ’ εύγνωμο- 
νεϊ, διότι τόσον έξαφνικά μοΰ δίδεις τής καρδίας σου 
τήν συγκατάθεσιν. Μ’ έκαμες νά περιμένω πολύ καί 

ώργίσθην. *2,  θεσπεσία, συγχώρησόν με. ΣοΟ έπιφυ- 
λάσσω έκπλήξεις διά τάς τελετάς τών Υμεναίων ...

— Άλλά, Κράτιστε Μαξιμίνε, άπήντησε χαμηλώ- 
νουσα ζτό βλέμμα καί ,^κατέρυθρος ή Αίκατερίνα, ή 
καρδιά μου άνήκει είς άλλον καί άλλος είναι ό έκλεκτός 
τής ψυχής μου Νυμφίος....
,^,Είς τούς λόγους αύτούς δ Μαξιμϊνος έταράχθη καί 
συνωφρυώθη άγρίως. ’Εσφιξε τάς πυγμάς του, ώς 
πυγμάχος έτοιμαζόμενος πρός πάλην, ήτένισε βλοσυ- 
ρώς τήν χριστιανήν νεάνιδα καί άπεκρίθη.

— Άν δχι λοιπόν, είς έμέ, τότε είς τόν Χάρωνα 
μήπως;.... ’2, ναί, ναί- είς τόν άθλιον αύτόν πορθμέα 
τοΰ Άδου!... ’Αληθώς πόσον άξιός σου θά είναι!...

Έπειτα βλέπων τήν θεσπεσίαν καλλονήν τής νεάνι- 
δος καί καταπραϋνόμενος έξηκολούθησε:
“— ’2 θεσπεσία, διατί λέγεις αύτά; θέλεις νά δοκι- 
μάσης τό μέγεθος τοΰ έρωτος ποΰ κοχλάζει είς τά 
στήθη μου; Άν ήμπορέσης νά εδρης μέτρον τοΰ κάλ
λους σου, τότε θά μπορέσης θά εδρης μέτρον καί τοΟ 
ίδικοΰ μου έρωτος.

— Κράτιστε Μαξιμϊνε, άπήντησεν έκείνη, ή καρδιά 
μου δέν άνήκει είς έπήγειον νυμφίον, άλλως ήθελον 
σοί τήν προσφέρη .........

— ’2 δαιμόνια, μή λοιπόν τών άθανάτων τις ήράσθη 
τό κάλλος σου; είπεν ώσεί ειρωνευόμενος ό Τύραννος. 
Μήπως άνανεοΰνται μ’ έσέ τών ποιητών οί μΰθοι καί 
οί εύτυχεϊς έκεϊνοι καιροί ποΰ οί θεοί ήρώντο τών 
ώραίων τής γής θνητών; Εξηγήσου λοιπόν. Ή σοφία 
σου ή μύθους πλάττει ή μυστήρια........Άλλοίμονον
δμως άν μέ έμπαίζης.......

— Κράτιστε Άναξ, είμαι Χριστιανή καί ή καρδιά 
μου άνήκει είς τόν Κύριον, τόν θεϊον καί ούράνιον 
Νυμφίον τών ψυχών. Τών άθανάτων δέ οί φαΰλοι έρω
τες, είναι μΰθοι τών ποιητών άνύπαρκτοι, δπως άνύ- 
παρκτος είναι καί ή δπαρξις τών ψευδοθέων.

— Τί είπες Αίκατερίνα; ρώτησε σάν νά μήν έπίστευεν 
έκεϊνα ποΰ ήκουσεν ό Τύραννος. Είσαι Χριστιανή; ’2 
αύτό δέν είναι δυνατόν.

*2ς μαινόμενος δέ ήγέρθη καί πλησιάζων αύτήν:
— Λέγε Αίκατερίνα. Είσαι Χριστιανή;
— Χριστιανή, Κράτιστε Άναξ, άπήντησεν ή κόρη 

τοΰ Κέστου, ταπεινώς.
— Ά! τότε μαντεύω πλέον ποΰ άνήκει ή καρδιά 

σου! Άνήκει είς τά αίσχη έκεϊνα τών καταράτων Να
ζωραίων, οί όποϊοι συνέρχονται είς τάς κρύπτας διά νά 
τρώγουν άνθρωπίνας σάρκας, νά συντρίβουν τά είδωλα 
τών άθανάτων, καί νά άναμιγνύουν τήν κόνιν αύτών 
μέ οίνον καί έν τή όργιώδει λατρείφ ένός δνου νά πα- 
ραδίδωνται είς τό αίσχος καί τήν άτίμωσιν!

("Έπβται τά τ&λος).

στοϋ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
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* ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΝ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΑΕΥΤΑΙΑΝ ΝΑΥΜΑΧΙΑΝ. — Είς τήν βόρειον «άλαβσαν τήν χαρελόούσαν έβδομάδα 
συνήφύη Ρωοογερμανική ναυμαχία είς τήν όποιαν έλαβον μέρος καί άεροχλάνα.

ΚΙΣ ΤΟ ΥΖΕΡ.— Είς τό Ύζίρ τό Γερμανικόν πι 
προελάσεις τον κατά τών “Αγγλων, ΰπι

ΤΑ ΓθΥΜΑΤΑ. — 'Αχό τήν'άρχήν ΙτοΟΤχολίμου: ot 'δυστυχισμένοι"κάτοιχ·ι^’τής Γαλικίας 
ύχοψέρουν τά χάνδεινα άναγκαζόμενοι μά τάς συχνός καταλήψεις καί Ανακαταλήψεις 

τών χωρίων των νά μετοικούν άχ· έδώ καί άπ’ tout.
/

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΧΗΤΑΣ.—Άπό τής άρχής τοϋ πολέμου ή Βασίλισσα τής Βαυαρίας Μορία 
θηρεσία Ιδρυσεν τίς τό Μόναχον έργοστήριον άσαρορρούχων διά τους χυλεμούντας 

Βαναρέζενς καί <·πό τήν έχίβλιψίν της έζακολτνσεί νά Ιργάζητει άαυμάσια.

Ρωσσικού Ιππικοί), είσερχομένη etc ίν< 
β, κατόπιν τής όρμητικής προβλάστως 
ποΰ στρατού.

ΑΠΟ ΠΛΆΙ.—’Αχό μικρό χι 
άνωτέρω εικόνα, ό Κάϊζερ 
χαροχτήρόςτου καί έδειχνι

ΓΙΓΑΝΤΟΜΑΧΙΑΝ *

ΤΑ ΙΚΙΑΧΤΡΑ.—ΟΙ Γερμανοί μεταχειρίζονται χαντος είδους τεχνάσματα διά νά έζαπατούν 
τόν έχύρον. Ιδέτε πώς μέ ένα κράνος, ένα μανδύαν και τρεις λόγχας τοποθετούν δύο σκοπούς.

λικόν είς μίαν Λχό τάς τελευταίας θυελλώδεις 
μηφούνται Ολα τά στοιχεία τής φνοεως.

δχως φαίνεται είς τήν 
ονε τό άτίόοτσον τού 
γίνρ άμα μεγολώσζ.

ΟΙ ΚΟΖΑΚΟΙ. — θαυματουργούν πάλιν είς τήν Γαλικίαν οί περίφημοι Ρώσσοι Ιππείς, 
οί Κοζάκοι, οϊτινες μέ τον περίφημον στρατηγόν των, τόν έπίσης Κοζάκον Ρένεκαμπφ, 

καταντούν σάν Φρυλλικόν σώμα.

ΟΙ ΕΚΛΕΚΤΟΙ.— Κοζάκοι άπό τούς άποτελούντας τό έκλεκτόν σώμα 
τών Κοζάκων τού Ντόν, τού όμωνύμου ποταμού, διακριύέντες διά 
τήν γενναιότητά των είς δλας τάς μάχας είς τας όχοίας έλαβον μέρος.



>Χν»4χ«ι« άπό χό κροηγούμ^ον)

* ΘΕΑΤΡΑ - ΚΟΣΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ *

Δέν τής άπαντοϋσε τίποτα. Τής ύπεσχέθη ένα ραν
τεβού γιά τήν μεθεπομένην κι’ έφυγε, άφοΰ έδωσε 
στή Μσσώμ μερικά Λουδοβίκια. ’Έφυγε μέ τήν πεποί- 
θησιν, δτι έτελείωσε πιά. Μέ ποιο δικαίωμα νά ταράξ») 
τή ζωή αυτής τής γυναίκας; Και τί θά μπορούσε 
αυτός νά τής προσφέρη είς αντάλλαγμα αυτών πού 
θά έχανε γιά χάρι του;

Αύτή του τή σκέψι τής τήν έγραψε τήν ίδια ημέρα 
έκφραζόμενος μέ δλη τήν δυνατή ειλικρίνεια. Απε- 
φυγε δμως νά άναφέρη δτι, οί λυγμοί τού εγκαταλει- 
φθέντος έραστού είς τούς οποίους αύτή απαντούσε 
μέ τό σκληρότερο γέλοιο, ύστερα άπότήν νύχτα ποΰ 
έπέρασαν μεθυσμένοι άπό τό κρασί τής ηδονής, χτυ
πούσαν άκόμη στ’αύτιά του κι’έσπασαν ένα ένα τους 
κρίκους τής άλυοίδας, μέ τήν όποιαν ό έρως τούς είχε 
δέσει. Είτε άπό λεπτότητα είτε άπό< καλωσύνη, δέν 
ήθελε νά τής γράψη τήν άλήθειαν, ή οποία θά ήτο 
ίσως, σκληρά γι’ αύτήν, χωρίς νά παύη άπό τοΰ νά 
είναι καί προσβλητική.

Δέν ήθελε νά τής γράψη, δτι τήν βλέπει τώρα όπως 
δλες τις περαστικές. Ένόμιζε δτι ή άγάπη της τού 
φέρνει ντροπή γιατί δέν ήταν ποιά γι αυτόν η άγάπη 
τής γυναίκας, ήταν ή άγάπη τής κοινής. Τέτοια τήν 
έβλεπε τώρα ύστερα άπό τά πρωινά συμβάντα.

Ό Ζάν ήταν ένα μεγάλο παιδί μέ τήν Επαρχιώτικη 
ψυχή, ποΰ τό Παρίσι δέν κατώρθωσεν άκόμη νά τού τήν 
άλλάξη. Τά συμβουλευτικά λόγια τού πατέρα του άντη- 
χούσαν άκόμη στ’ αύτιά του. Έάν δέ είχε δλην την 
λεπτότητα, τήν ευγένειαν τής μητρός του, είχε καί τήν 
ψυχικήν δύναμιν της.

Γιά νά άντισταθή δέ εϊς τήν έλξιν τής ήδονής, είχε 
έπίσης καί τό παράδειγμα τού άδελφοΰ τού πατρός 
του, δ όποιος μέ τ'ις τρέλλες του είχε καταστρέψει τήν 
οϊκογένειάν τους, τής οποίας παρ’ ολίγον νά άτιμάση 
καί τό δνομα.

Ό θείος Καϊσαρ! Αύτές ή δύο λέξεις μέ το όραμα 
πού περιέκλειναν, ήσαν άρκετές γιά νά κάνη δ Ζάν 
πολύ μεγαλείτερες θυσίες άπό τήν θυσίαν τού έρωτος, 
είς τόν όποιον άλλως τε δέν είχε δώσει σπουδαίαν ση
μασίαν. Έν τούτοις υπήρξε πολύ δυσκολώτερη άπ’ 
δτι τήν έφαντάζετο, ή διακοπή τών σχέσεών τους.

Ένφ πάντοτε τήν έδιωχνε κρατώντας τούς τύπους, 
αύτή έπανήρχετο χωρίς νά Αποθαρρύνεται, καίτοι 
εΰρισκε τήν πόρτα κλεισμένη, τήν ώρα ποΰ ήξερε πώς 
ήταν μέσα, x w

Σέ δλες αύτές τίς δικαιολογημένες άρνήσεις νά την 
δεχθή, ή όποιες δμως έφανέρωναν δτι δέν ήθελε νά 
εξακολούθηση ή ερωτική τους σχέσις^αύτή τοΰ άπαν- 
τοΰσε μέ γράμματα εις τά όποια τοΰ έλεγε: <Δέν μέ 
παραφέρει δ εγωισμός ώστε νά σέ ξεχάσω. Έρχομαι 
γιατί σ’ άγαπώ καί ή άγάπη μου είναι πιό μεγάλη 
άπό τόν εγωισμό μου. Ή άγάπη μου δέν μ αφίνει 
νά αϊσθανθώ τόν εαυτό μου προσβεβλημένο άπό τήν 
άρνησί σου».

Παραφύλαγε είς τό έστιατόριο ποΰ πήγαινε νά φαη, 
είς τό καφενείο δταν εδιάβαζε τίς εφημερίδες καί 
χωρίς δάκρυα, χωρίς νά κάνη σκηνές, έάν ήταν μέ 
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παρέα, τόν παρακολουθούσε έως ποΰ έμενε μόνος καί 
τότε τοΰ μιλοΰσε.

— Θέλεις νά πάμε’’ μαζύ άπόψε;....... Όχι;.... ■
’Έ, καλά.... τότε άλλη φορά. Καί έφευγε, ένφ αύτός 
ένοιωθε νά τόν τύπτη ή συνείδησις γιά τήν σκληρό- 
τητά του καί γιά τά ψέμματα ποΰ τής έλεγε δικαιο
λογούμενος δτι «πλησιάζουν ή εξετάσεις του...... ή 
δτι «δέν είχε καιρό. αύτήν τήν ήμερα» ή «αργότερα, 
έάν αύτή έξακολουθοΰσε νά τόν άγαπάη άκόμη». 
ϋιΈσκέπτετο δλα αύτά κι’ έλογάριαζε σέ λίγο, ποΰ 
άρχιζαν αΐ διακοπαί, νά φύγη άπό τό Παρίσι κάνων- 
τας ένα ταξεϊδι ώς τήν πατρίδα του, ώσπου να τον 
ξεχάση καί νά τής περάση.

Δυστυχώς δμως, μόλις δ Ζάν έτελείωσε τάς έξετά- 
σεις του, άρρώστησε άπό γρίππη. Στό Παρίσι δέν 
έγνώριζε κανένα, έκτός άπό μερικούς συμπατριώτας 
του φοιτητάς, τούς όποιους ή σχέσις του μέ τήν Φανήν 
τούς εΐχεν άπομακρύνει. “Αλλως τε ε’ις αύτήν τήν περί- 
στασιν έχρειάζετο μία άφωσίωσις δχι συνήθης. Άπό 
τήν πρώτην βραδυά τής άρρώστιας του ή Φανή Λεγ- 
κράντ έμεινε δίπλα του. Ή φροντίδα γιά τόν άρρω
στο, ποΰ μόνο ή μεγάλη στοργή τήν δίνει, έβρέθηκε 
στήν καρδιά τής διωγμένης έρωμένης του. Ή Φανή 
έκάθισε άπό πάνω άπό τό κεφάλι του καί τόν περι
ποιείτο σάν άδελφή, σάν μητέρα, χωρίς νά λογαριάζη 
τήν κούρασιν. Δέκα δλόκληρες ημέρες, χωρίς ούτε μιά 
στιγμή νά φύγη άπό κοντά του, τόν έφύλαγε στον 
δπνο του, άγρυπνη αύτή. Τίς ώρες ποΰ άναίσθητος, 
ένφ δ πυρετός τόν έκαιγε, παραμιλούσε, θυμώτανε 
τήν θεία του Ντιβόνη καί τής έλεγε «ευχαριστώ θεία 
μου». Τό χέρι τής Φανής τοΰ δρόσιζε τό φλογι
σμένο μέτωπο, τήν στιγμή πού αύτός οΰτε ήξερε τήν 
ΰπαρξί της.

— Δέν είναι ή Ντιβόνη ... Είμ’ έγώ ... Έγώ πού 
σ’ άγαπώ . ..

Ή φροντίδες της τόν έσωσαν. Μιά ήμέρα ποΰ ό 
πυρετός έπεσε καί άρχισε νά αισθάνεται, τήν είδε σκυ- 
μένην έπάνω του νά τόν κυττάζη μέ άγωνία, μέ τόν 
πόνο τής καρδιάς ποΰ άγαπάη πραγματικά. Στην 
αρχή, δταν τήν άνεγνώρισε δέν τοΰ έφάνη παράξενο. 
Στήν μνήμη του είχαν σβύσει δλα δσα συνέβησαν 
τελευταία, πρό τής άρρώστειας του. Άλλά ύστερα 
ήσθάνθη τόση εύγνωμοσύνη γι’ αύτή τή γυναίκα ποΰ 
ένφ αύτός τής έφέρθη βάναυσα, αύτή τοΰ άνταπέδωσε 
τήν σκληρότητά του μέ τήν πιό μεγάλη άφωσίωσι.

(Ή συν«χ·ια ·1ς τό προβΒχίς)

<
Καπέλλα, Ύποκάμισσα

Λαιμοδέτες, Κολλάρα

καί δλα τά ανδρικά είδη

ΕΙΧ ΤΟΝ “ΚΟΣΜΟΝ,,
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ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
<Ό "Ερως &ριαμβτύίΐ·. — ‘Ο έρως έθριάμβευσεν, άλλ’ ό 

κ. Ξενόπουλος άπέτυχεν. Αύτή είναι ή αλήθεια, σκληρά μέν 
διά τών συγγραφέα τής ι·Φωτεινήί Σάντρη», σκληρότερα 
όμως διά τήν κ. Κυβέλην. Άνάλυσιν τοΰ έργου βεβαίως δέν 
θά κάνω, διότι δυστυχώς δέν τοΰ άξίζει τόν κόπον, άς μοΰ 
έπιτρέψη όμως ή κ. Κυβέλη μερικός συστάσεις. Έν πρώτοις 
έχει ύποχρέωσιν άπέναντι τοΰ κοινού, τό όποϊον τήν παρακο
λουθεί και τήν θαυμάζει, νά μή άνεβάζη οίονδήποτε έργον, 
επειδή τυχαίνει νά είναι τοΰ άλφα ή τοΰ βήτα γνωστοΰ συγ- 
γραφέως. "Αν δέ τό ταμεϊόν της χρεώστη ευγνωμοσύνην εις 
τόν κ. Ξενόπουλον, τόν πρό τοΰ «Έγώ δέν είμ' έγώ·, τά στο 
μάχια τών θεατών δέν τής χρεωστοΰν τίποτε.

Είναι γεγονός, ότι άπό τήν έκτέλεσιν έξαρτάται ή έπιτυχία 
ένός έργου, άλλ’ όταν ό συγγραφεύς άναγκάζει τούς εκτελε
στός νά άραδιάζουν άσυνάρτητες κουταμάρες, ή νά μή λένε 
τίποτε έπί ένα τέταρτο, δέν είναι υπεύθυνοι αύτοί, δπως ήθέ- 
λησε νά εϊπρ ό κ. Ξενόπουλος. Θαυμάζομεν τόν κ. Ξενόπου
λον εις τάς επιτυχίας του, άλλά δέν τόν άνεχόμεθα όταν έννοή 
νά μας έπιβάλη τάς άποτυχίας του.

Κινούμενος άπό τόν θαυμασμόν πρός τήν καλλιτέχνιδα, 
παρακαλώ τήν κ. Κυβέλην νά παύση πλέον νά παίζη ρόλους 
δεκατετραετών κορασίδων, διότι ή επιβλητική διάπλασις τοΰ 
σώματός της δέν τήν βοηθεϊ.

«Ή χορεύτρια τής μαύρης ταβέρνας». — Είς τό «Κεντρι
κόν» έδόθη τήν Δευτέραν τό κινηματογραφικόν έργον «Ή 
χορεύτρια τής μαύρης ταβέρνας», διαοκευαοθέν είς θεαματι
κόν δραματικόν έργον 5 πράξεων. Έν πρώτοις δέν δυνάμεθα 
παρά νά συγχαρώμεν τούς ήθοποιούς, οΐτινες μέ δλην των 
τήν δύναμιν προσεπάθησαν νά μάς παρουσιάσουν ώς έργον 
θεατρικόν ένα θέαμα. Ό κ. Ροζάν υπερτέλειος ώς καί ή 
κ. Ρ. Νίκα.. ’Ανάλογοι πρός αύτούς ό κ. Τρίχας, ό κ. Παρα- 
σκευάς καί ό κ. Παλαιολόγος. Έλπίζομεν δμως, δτι θά είναι 
ή μόνη ώς ήτο καϊ ή πρώτη άπόπειρα έκτελέσεως έπί τής 
σκηνής τοΰ θεάτρου κινηματογραφικών δραμάτων.

• Β αΙωνία Ιστορία·.—Τήν παρελθοΰσαν Δευτέραν έδόθη 
είς τό θέατρον Κυβέλης, τό νέον έργον τοΰ κ. I. Παξινοΰ 
«Ή ΑΙωνία ’Ιστορία», τό όποιον έγράφη είς τήν Γαλλικήν 
έξ ής μετεφράσθη έπιτυχώς, έξαιρέσει τοΰ τίτλου· διότι ό κ. 
Παξινός τό είχε τιτλοφορίσει «Ό Νόμος τοΰ Θεοΰ» χαρα- 
κτηρίζων τελείως τό έργον του. Βαθύς ρεαλισμός καθρεφτί
ζεται καθ’ δλην τήν έξέλιξιν, στυγνός καί άποκρουστικός σέ 
μερικά. σημεία. Ό θεατής δέν ευρίσκει ένα συμπαθητικό 
τύπο. Όλοι ζοΰν δπως θέλουν, δπως πρέπει νά ζοΰν κατα
πατώντας τούς νόμους καί τίς συνθήκες μέ τίς όποιες έχουν 
αλυσοοδεθή οί άνθρωποι. Ή βάσις τοΰ έργου του είναι μιά 
μεγάλη άλήθεια. Όπως ό άνδρας έτσι καί ή γυναίκα είναι 
άνθρωπος καί έχει δικαιώματα διά ζωή δσα καί αύτός. Τό 
έργο του, κατά τήν γλώσσαν τοΰ θεάτρου, δέν έστάθηκε γιατί 
ή άλήθεια είναι πικρή καί ό συγγραφεύς τήν υποστηρίζει. 
"Ετσι τό έργο του γίνεται άντιπαθητικό. Μέ τέχνη, δ κ. I. 
Παξινός ξεσκεπάζει τήν άλήθεια, βγάζοντας τή μάσκα τής 
υποκρισίας άπό τή ζωή καί μάς δίχνει δ,τι βλέπουμε, άλλά 
δέ θέλουμε νά ξέρουμε. ’Αποδεικνύει δτι ή φύσις είναι πιό 
δυνατή από κάθε δεσμό, άπό κάθε πρόληψι ποΰ μάς περι
σφίγγει τή ζωή.

Ό κ. Παξινός άπεδείχθη κάτοχος τής σκηνής, μετ’ όλίγον 
δέ έξελεισσόμενος θά μάς παρουσιάση τά έργα, τά όποϊα πρέ
πει νά βλέπουμε άν θέλουμε νά ζοΰμε ώς σύγχρονοι. Τά 
θέατρά μας, μάς παρουσιάζουν μόνο τίς φάρσες τής Γαλλι
κής ζωής άλλά όχι καί τά δράματα. Άς μετριάση όλίγον ό 
*· Παξινός τήν στυγνότητα μέ τήν όποιαν ντύνει τά έργα του 
γιάνά έχουμε τό πραγματικό σύγχρονο δράμα, τήν comedie 
καί νά γλυτώσουμε άπό τά άνούσια κατασκευάσματα μερικών 
διασήμων, οί όποιοι άς μή τόν κατηγοροΰν, δτι γράφει μέ 
Γαλλικήν άντίληψιν, διότι οΰτω άποδεικνύονται άγνοοΰντες 
τήν άθηναϊκήν ζωήν. Άλλωστε άς μή λησμονούν, δτι είς όλους 
ένα ταξεϊδι στό Παρίσι καί ή μελέτη τοΰ Γαλλικού θεά
τρου τούς είναι τά πιό άπαραίτητα έφόδια γιά τή θεα
τρική τους δράσι. Ό κ. Παξινός μαζί μέ τά θερμά χειροκρο
τήματα τοΰ έκλεκτοΰ του άκροατηρίου, άς δεχθή καί τά δικά 
μας, βέβαιος, ότι τό θέατρον έλπίζει άπό τήν έξέλιξιν του.

βΕΜΟΧ

ΚΟΣΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
Χθές είς τήν αίθουσαν τών έορτών τοΰ Αρσάκειου έδόθη 

καλλιτεχνική προεσπερίς. Κατ’ αυτήν, έξετελέοθησαν πολλά 
άποδεικνύοντα δτι ό σχολαστικισμός άπέπτη, όσον είναι δυνα
τόν, μαστιγούμενος άπό τό νεωτεριστικόν καί φιλοπρόοδον 
πνεύμα τής Διευθυντρίας τοΰ ’Αρσάκειου κ. Αίκ. Βαρουξάκη. 
Μεγαλοπρεπή έντύπωσιν έκαμεν ή διά πρώτην φοράν έμφάνι- 
οις ϊήζ_ έξηκονταμελοΰς ορχήστρας τοΰ εξωτερικού ’Αρσά
κειου, ητις ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ νεαρού μαέστρου κ. I. 
Παπαδημητρίου μάς κατέπληξεν διά τής άρίστης έκτελέσεως. 
Όταν δέ ή μπακέτα, τού είς έλάχιστον χρονικόν διάστημα 
έξελιχθέντος εις πρώτης τάξεως διευθυντήν ορχήστρας, ύπερ- 
βαλλόντα δέ πολλούς γηραιοτέρους παλαιμάχους τής μπα- 
κέτας, κ. I. Παπαδημητρίου διηύθυνεν εξήκοντα όργανα καί 
15° μαθήτριας τής χορωδίας, ό θαυμασμός καί ή έκπληξις 
τών θεατών έκορυφώθη. Τό τέλος έκάστης έκτελέσεως έκά- 
λυπτον παταγώδη χειροκροτήματα. Εύγε είς τό Διοικ. Συμ
βούλων τού Αρσάκειου, τήν Διευθύντριαν κ. Α. Βαρουξάκη 
καί τόν κ. I. Παπαδημητρίου, δστις έντός μιας έβδομάδος 
μάς παρουσίασε τάέκπληκτικά αύτά άποτελέσματα, τά όποια 
κατόπιν τριετοϋς εργασίας δέν κατώρθωσε να μάς δώση είς 
τό έσωτερικόν Άροάκειον ό κ. Λάβδας.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Τήν παρελθοΰσαν Κυριακήν έτελείωσαν οί άγώνες εφήβων 

καί παίδων τοΰ Πανελληνίου Γυμν. Συλλόγου. Κατ’ αύτούς 
διεκρίθησαν έκ τών εφήβων είς τό άλμα είς ΰψος άνευ φοράς 
οί κ. Η. Δαβίδ, Λ. Μαλακατές, Η. Λαντζόπουλος καί I. Χα- 
τζηπέτρος. Είς τήν λιθοβολίαν, έκτός συναγωνισμού ό κ. Τ. 
Μαλακατές, ήρίστευοαν δέ οί κ. κ. Λ. Φιλίπ, Γ. Τράκας. Β. 
Παυλίδης, Παπουτσάκης, Λ. Γιαννάκης καί Χατζόπουλος. 
Είς τήν πάλην οί κ.κ. Σ. Κραπούζης, I. Πιστώνης, Δ. Πεστα- 
ρίνης.’Εκ τών παίδων δέ, εις τόν δρόμον μετ’ έμποδίων, οί 
Θ.’Αποστολόπουλος, Π. Δεληγιάννης, I. Παυλίδης, Μ. Άρτέ- 
μης, Σ. Βακαλόπουλος κ. Κ. Σολάτσης. Είς τό άλμα είς 
μήκος μετά φοράς, Σ. Βακαλόπουλος, Γ. Καλέργης, Κ. Σολά
τσης, θ. Άποστολόπουλος, Π. Δεληγιάννης καί I. Παυλίδης.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ
Ή ώραία ιδέα τοΰ Λυκειάρχου κ. Ήλ. Κωνσταντινίδη μέ 

τόν Παιδικόν Κινηματογράφον, επέτυχε θαυμάσια. ’Ολόκλη
ρος ή μαθητεύουσα νεολαία περνφ τώρα άπό τά καθίσματα 
τοΰ παιδικού κινηματογράφου, δπου προβάλλονται ταινίαι 
κατάλληλοι διά τά παιδιά τερπναί καί διδακτικοί συγχρόνως. 
Κατ’ αύτόν τόν τρόπον τά παιδιά μας δέν διατρέχουν κανένα 
κίνδυνον άπό τάς αστυνομικός ταινίας τών 3 χιλιάδων μέτρων, 
αί όποϊαι διαστρεβλώνουν τήν παιδικήν άντίληψιν καί προ
διαθέτουν εις σωρείαν τερατωδών σκέψεων τήν εύέξαπτον παι
δικήν φαντασίαν. Διά τό έργον του αύτό άξίζει ένα μέγα εδγε.
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ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΕΙΩΝ

ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ
Τί έμορφα ποΰ είναι μέσα σέ περιβόλι 
κανείς νά τριγυρνάη μ’ έμορφη κοπελιά.........
Ή αΰρα ή μυρωμένη τήν κόμη της νά λύνη 
καί νά τήν άνεμίζη έπάνω σου τρελλά.
Στες ρίζες κάποιου δένδρου νά κάθεσαι σιμά της 
καί μέ γλυκά λογάκια νά κλέβης τά φιλιά.
Νά νοιώθης τήν .ψυχή σου νά πέρν’ άπ’ τήν πνοή της 
φτερά καί στά ούράνια τρελλή νά φτερουγρ..

’β είναι, είν’ άλήθεια μάγο τό περιβόλι, 
σάν βρίσκεται' σιμά σου έμορφη κοπελιά.

■Άμφισσα ΙΩΑΝ. ΑΓΓΕΑΟΓΙΑΝΝΗΣ

Η ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ θεραπεύεται 100 % 
Άπόκτησις γραμμών — Αύξησις δυνάμεων 

άνευ διαίτης.
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Ο Kes ΠΟΥ ΒΡΗΚΕ ΕΝΑ ΡΟΛΟΙ

Ένφ τό τραμ διέσχιζε τήν πλατείαν Μπλάνς, είδα στον 
έξώσιη του τόν φίλο μου Μπρελόκ. Ό φίλος μου έφαίνετο 
ταραγμένος καϊ τά χαρακτηριστικά τοϋ προσώπου του είχαν 
μιά τέτοια σύγχυσι, ποΰ αναγκάσθηκα νά κατεβώ άπό τό 
αμάξι μου καϊ νά ρωτήσω:

— Τί πρόσωπο είναι αύτό, Μπρελόκ; τί έπαθες;'τί έχεις; 
Ε ’αι μελαγχολικώτερος κα'ι άπό μαγαζί κλειστό «ένεκα 
πέν ους».

Ά. ήντήσεν:
—Άς τα. Ας τα, φίλε μου. Κόντεψα νά πάω φυλακή.
Μόλις ακόυσα αύτό ύπέθεσα, ότι ό φίλος μου έκαμε καμ- 

μία ατιμία. Έβαλα τις φωνές. Άλλ’ ό φίλος Μπρελόκ εννόησε 
τή σκέψι μου καϊ φώναξε βιαστικά:

— Λάθος, λάθος κατάλαβες!... Κόντεψα νά πάω φυλακή 
έξ αιτίας ένός άθλιου ρωλόγι οΰ, ποΰ βρήκα χθές στό βουλε
βάρτο Σαίν Μισέλ καϊ τό όποιον, οάν έντιμος άνθρωπος, 
παρέδωκα σήμερα τό πρωί στόν αστυνόμο τής συνοικίας μου. 
Έ, πώς σοΰ φαίνεται- αύτό; Κα'ι όμως είναι τόσο σωστό, όσο 
ότι σοΰ μιλώ καϊ μοΰ μιλάς καϊ Ακόμα δέν μπορώ νά συνέλ- 
Θω, φίλε μου, άπό τόν τρόμο καϊ τήν έκπληξι. Άλλως τε 
μόνος σου μπορείς νά κρίνης. “Εχεις πέντε λεπτά διαθέσιμα 
νά μ’ άκούσης;

— Διάβολε!
— Τότε άκουσέ'με.'· Καϊ κύτταξε νά πάρης δίδαγμα καϊ ού. 

Μέ τό ρωλόγι λοιπόν στό χέρι, ποΰ σοΰ έλεγα—ένα ώραίο 
ανδρικό ρωλόγι, μά τό ναί, καπάκι χρυσό μέ τ’ Αρχικά γράμ
ματα άπό πλατίνα—παρουσιάοΟηκα στις εννέα καϊ μίση στο 
τμήμα τής όδοΰ Δουπερρέ σήμερα τό πρωί καϊ ζήτησα νά 
είσαχΟώ στόν ενωμοτάρχη. Ή προσωπικότης αύτή μόλις είχε 
άποτελειτόοει τό πρωινό της ρόφημα—τσοκολάτα μέ βουτυ- 
ράκι και ένα αύγό—καϊ διέταξε νά μέ εισαγάγουν ύστερα άπό 
λίγο. Μόλις μπήκα, μέ τόν πρώτο λόγο καϊ χωρίς νά μοΰ 
είπή κάν νά καΟήσω, μ’ έρωτφ:

— Τί θέλετε;
Πήρα τό ύφος ποΰ ήθελεν ή περίστασις καϊ μέ τό μυστικό 

χαμόγελο ανθρώπου, ποΰ έξεπλήρωσε μίαν λαμπρόν πράξιν 
καί περιμένει νά καλυφΟή άπό επαίνους καϊ δάφνας, άπήντησα:

— Κύριε αστυνόμε, έχω τήν τιμήν νά καταθέσω εις χεϊρας 
σας ένα ρωλόγι, ποΰ βρήκα χθές αργά καϊ τό όποιον ....

Δέν είχεν άποτελειώση καϊ ό Αστυνόμος άνατιναζόμενος 
έφοιναξε επαναλαμβάνω»’:

— Ένα ρωλόγι! ένα ρωλόγι!
Έπειτα στρεφόμενος πρός τούς χωροφύλακας, ποΰ έπαιζαν 

έξω άπό τήν πόρτα του πικέτο :
— Έ, σείς, κλειστέ μου τήν έξώπορτα. Χάνι τώχουμεέδώ;
Καϊ περίμενε όρθιος, δαγκάνων τό νϋχί του, ώσότου έκτε- 

λεσθή ή διαταγή του. "Οταν έξετελέσθη, ησύχασε, ξαναβυ- 
θίσθηκε στήν πολυθρόνα του κα'ι εϊπε :

— Δώστε μου, παρακαλώ, τό ώρολόγι.
Έκαμα, δπως είπε. "Αρπαξε τό ρωλόγι_τό γύριζε, τό ξανα- 

γύριζε μέσα στά δάκτυλά του, τό μύρισε έπειτα, τό κούρδισε, 
τό ξανακούρδισε, άνοιξε τό καπάκι του, τό έξήτασε καί:

— Μάλιστα, συνεπέρανεν έν τέλει μέ ύφος σοβαρώτατον, 
είναι.... ρωλόγι. Δέν είμπορεϊ κανείς νά υποστήριξή τό . . . 
αντίθετον. Κ’ επάνω σ’ αύτό έξέτεινε τό χέρι κ’ έκρυψε τό

?ωλόγι σ' τό βάθος ένός Απέραντου χρηματοκιβωτίου, τό 
ποιον έκλείδωσε κατόπιν μέ διπλ.ή καϊ τριπλή στροφή. Τόν 

παρηκολούθησα σέ δλ'αύτά, έκπληκτος. ’Εκείνος ρώτησε:
— Ποΰ βρήκατε αύτό τό πολύτιμον Αντικείμενο»·, παρακαλώ;
— Στό βουλεβάρτο Σαϊν Μισέλ, άπήντησα, στή γωνία 

τής όδοΰ Μεσιέ Λέ Πρένς.
— Χάμου ; Καταγής ; Στό πεζοδρόμιο ;
— Μάλιστα, τοΰ άπήντησα.
— Νά ένα πράγμα άρκετά περίεργο, είπε τότε, στηρίζων 

επάνω μου ένα δύσπιστο βλέμμα. Τό πεζοδρόμιο δέν είναι 
μέρος, δπου βάζει κανείς ένα ρωλόγι.

— Πράγματι..........είπα χαμόγελών.
Ξηρά, ό άστυνόμος άπήντησε:
— Αρκεί! δέν ζητώ τάς κρίσεις σας.
Έσιοιπησα κα'ι έπαυσα νά χαμογελώ.
— Ποΰ κατοικείτε;
— Πλατεία Μπλάνς, άρ. 26 Α.
— Ποιοι είναι οϊ πόροι σας;
Εξήγησα δτι έχω δώδεκα χιλιάδες λίρες εισόδημα.
- Τί ώρα ήτο επάνω—κάτω, δταν βρήκατε αύτό τό ρωλόγι;
- Ήτο τρεις μετά τά μεσάνυχτα.
- "Οχι Αργότερα; εϊπε ό άστυνόμος εϊρωνικώς.
Όχι, άπήντησα άφελώς.
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— Καί τί κάνατε στις τρεις τό πρωί στήν διασταύρωσι 
τής όδοΰ Μεσιέ Λέ Πρένς καί βουλεβάρτου Σαίν Μισέλ σείς, 
ποΰ λέτε δτι κάθεσθε εις τήν πλατείαν Μπλάνς;

—— Πώς «λέχω»;
— Μάλιστα, λέτε.
— Έάν τό λέγω. Οά πή δτι είναι καί έτσι, δπως τό λέγω.
— Αύτό ακριβώς πρέπει πρώτα νά διαπιστωθή. Έν τφ με

ταξύ κάνετε μου τή χάρι νά μή φεύγετε άπό τό ζήτημα και 
νά μοΰ απαντάτε δταν σάς όμιλο». Σάς έρωτώ: τί έκάνατε σέ 
μία ώρα τόσο προχωρημένη τής νυκτός, είς μίαν συνοικίαν, 
ή όποία δέν είναι ή δική σας.

— Διάβολε, άπήντησα, έπέστρεφά άπό ένα σπίτι, δπου έπέ- 
ρασα τή βραδεία μου.

— Ά, μπά I
— Μάλιστα, κύριε.
— “Ε, λοιπόν σάς συγχαίρω, είπε σαρκάζων ό συνομιλητής 

μου· διάγετε μίαν Οαυμασίαν ζωήν.
Κα'ι ύστερα άπό σύντομον σιγήν :
— Δέν είχατε ποτέ είς βάρος σας καταδικαοτικάς Αποφά

σεις, Μπρελόκ;
Αύτό μ’ έκαμεν έξω φρενών.
— Καταδικαοτικάςάποφάσεις! ... Άκοΰςέκεΐ! Μέπέρνετε 

λοιπόν γιά κανένα «ύποπτον»; Αρχίζετε νά μέ σκοτίζετε μέ 
αύτάς τάς ανακρίσεις σας, τό καταλαβαίνετε;

Μ’ ένα πήδημα, ό άστυνόμος ορθώθηκε κα'ι ορμών κατ' 
επάνω μου κατακόκκινος, ένφ κάτο» άπό τά πυκια φρύδια 
του έλαμπαν δύο μάτια θηρίου έβρυχήθη:

— Τί είπες; Τί είπες; _
Προσπάθησα νά πώ κάτι, νά έπανορθώσω, ,άλλ' αύτός δέν 

μοΰ άφησε καιρόν:
— Σιάσου νά σέ στεϊλω μέσα, νά μάθης. θέλεις νά μοΰ 

κάνεις καί τόν δικολάβο ; Έ ; Νά διαμφιοβητήσης άκόμα καϊ 
τά δικαιώματα τοΰ Νόμου, ποΰ αντιπροσωπεύω;

Έπειτα τονίζω»· κάθε φράσιν του καϊ δίδων μία γροθιά 
έπάνω στό τραπέζι, πράγμα ποΰ άνεστάτωνε τόν κόσμο τών 
χαρτιών, ποΰ ήταν έκεϊ επάνω:

— Άκοΰς έκεϊ άξίωσι! Καί σέ ξέρω έγώ έσένα ; Ξέρω ποιός 
είσαι; Λές δτι όνομάζεσαι Μπρελόκ. Λές ότι κάθεσαι στήν 
πλατεία Μπλάνς. Ποΰ τό ξέρω, ποιός μοΰ τό βεβαιεϊ ; Έπειτα 
λές δτι έχεις 12 χιλιάδες λίρες είσόδημα. Ποιός μοΰ τό άπο- 
δεικνύει; Καϊ είμαι υποχρεωμένος νά τό πιστέψω : Δείξε,μου 
λοιπόν λιγάκι νά τις δώ αυτές τις 12 χιλιάδες τοΰ εισοδήμα
τος σου. Τόσο σοΰ κοστίζει νά μοΰ τάς δείξής

Ήμουν άπολιθωμένος.
— Όλ’ αύτά δέν είναι πράμματα καθαρά, ουνεπέρανε μόνος 

του κα'ι έξαπτόμενος ολοένα περισσότερον. /Ακοΰς; δέν είναι 
καθαρά. Καί ξέρω 'γώ άν δέ τό έκλεψες, σύ, αύτό τό ρωλόγι;

— Νά τό έκλεψα;
— Ναί, νά τό έκλεψες I Καί, έπειτα, δέν είναι μόνον αύτό... 

Πρέπει νά έκτελέσω τό καθήκον μου.
Στόν θόρυβο είχαν προστρέξει οί χωροφύλακες.,
— Ψάξτέ μου, αύτόν τόν άνθρωπο! διέταξε δ άστυνόμος.
— «Αύτός ό άνθρωπος» είμαι έγώ ;
— Ά, θέλεις νά μάς κάνής τόν έξυπνο ; Έ; έπανελάμβανε 

ό άστυνόμος.
— Σηκώστέ του τά χέρια ψηλά, σείς οί άλλοι· Ανοιχτέ του 

τά πόδια.
Ή φωνή τοώ Μπρελόκ, ποΰ μοΰ διηγείτο όλες αυτές τις 

Αθλιότητες, έγένετο βραχνή. Ένφ έγώ γελοΰσαώς τά δάκρυα, 
κουνώνταςτό κεφάλι, εύχαριστημένος διότι άνεγνωριζα σ’ όλη 
αύτή τή φασαρίαν τούς δύο Αγρίους παλαιούς, εχθρούς τών 
Αγαθών Ανθρώπων, τήν Γραφειοκρατίαν καϊ τόν Νόμον:

— Άς βρώ, άς βρώ άλλη φορά ρωλόγι!... ■ έμούγκρισε ό
δυστυχής μου φίλος, δέν πρέπει ένας τίμιος άνθρωπος, δταν 
εΰρίσκη κάτι, νά τό έπιστρέφη, έάν θέλη νά μή κινδυνεύση 
ή . .. . τιμιότης του! » G. COURTELINE

Τά ’Οφθαλμικά νοσήματα
θεραπεύονται έν ιη τελείς κλινική τού είδικοΰ όφύαλμολόγου

Χϊπήλιου I. Χ,αραμή
Τ. ύφηγητ«·ΰ τού Πανεπιοτημίου κλπ.

έν xfj Όφ-Οαλμολογικίι Σχολή τών Ηαρισίων οπουδάσαντος κλπ. 
Ά9ή>Όΐ. 20 ό3ός ϋείοαίώς. Τηΐΐφωτον 664.

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΤΟΥ ΕΡΩΤΟΣ
(Συνέχεια άπό τό προηγούμενον)

Ζασέν.— Μή μ’ εύχαριστής δά τόσο πολύ. Γιατί 
πολλοί ήθικολόγοι θά εΰρισκαν άρκετά Αχαρακτήριστου 
τήν Αποστολήν μου αύτήν, ή όποια σοΰ παρουσιάζε
ται ώς ή ύποχρεωτικώτερη έκδούλευσις. Κάνω τόν 
Μεφιστοφελή. Άλλά, τό κάτω - κάτω, έχω νά κατα
κρίνω είς τίποτε τόν έαυτό μου; Δέν πίπτουν παρά 
ή γυναίκες, ποΟ είναι νά πέσουν. Δέν θά ήσουν σύ, θά 
ήτον Αλλος, αύτοδίδακτος καί εύτυχέστερός σου. Έπει
τα, δπως έλεγε καί μία ύψηλή κυρία τοΟ 18ου αίώνος: 
«Ή πτώσις μιάς γυναικός, άν κανείς τήν παρακολου
θήσω άπό κοντά, δέν είναι καί τίποτε σοβαρό πράμα ! » 
Καί τό κάτω - κάτω τής γραφής, πώς παρακαλώ, μία 
πράξις έρωτος Αποτελεί πτώσιν; Δέν είναι Απεναντίας 
μία έξύψωσις, μία μεταρσίωσις πρός ένα ιδανικόν ανώ
τερου, πρός έυα αίσθημα εύγενέστερον, πολύ πιό 
εύγενέστερου Από τάς κατά συνήθειαυ χαμηλάς δουλι- 
κότητας, ποΰ άποτελοΰν τάς σχέσεις’μιάς γυναικός 
πρός τόν Ανδρά της, δταν ή συμβίωσις δέν συνοδεύε
ται άπό τόν Ερωτα, διότι ό έρως ποτέ δέν μπήκε 
μεταξύ των, ή διότι πλέον τούς έγκατέλειψε; ’Επάνω 
σζ δλα αύτά τά πράγματα, έχω, έγώ, γνώμας καί Αντι
λήψεις εντελώς ίδικάς μου.

Στανύ. — Καί πολύ όρθάς !
Ζασέν (μέ σκεπτικισμόν).—Ώ, άγαπητό μου παιδί, 

ξέρει κανείς ποιό είναι ορθό καί ποιό δέν είναι σ’ τόν 
κόσμο αύτό; Έχει [τόσες ηθικές, δσοι είναι καί οί 
λαοί τής Γής καί τόσες συνειδήσεις δσα καί Ατομα. Καί 
Ισως καθένα χωριστά άπό τά Ατομα αύτά, ύπό τάς 
συνθήκας, ύπό τάς όποιας εύρίσκεται, μέ τήν ιδιαιτέ
ραν κράσιν του καί τάς άνωμαλίας του, ή τάς άναπη- 
ρίας, νά έχη, καθένα χωριστά δίκαιο σέ δ,τι καί άν κάνη, 
σέ δ,τι καί άν ένεργή. Ώστε, μή έξετάζωμεν τά 
πράγματα μέ Αξιώσεις ήθικολόγων.

Στανύ. — Άλλ’ άς ένεργοΰμε μόνον σύμφωνα πρός 
τάς δυνάμεις μας, ποΰ μάς καθοδηγούν!

Ζασσέν (χαμόγελών).—Ή δικές σου τώρα σέ όδη- 
γοΟν πρός τήν κατάκτησιν τής μικράς συμβολαιογρα- 
φίνας. Δοκίμασε! Τί έχεις νά χάσης; Δέν σοΰ εξασφα
λίζω τήν έπιτυχία, γιατί αί ύπάρξεις αύτές, πού έπλά- 
σθησαν σ τήν έπαρχία, έχουν τείχη σινικά μπροστά των 
άπό προλήψεις, ποΰ ή δυνατώτερες εκρηκτικές ύλες 
τού πάθους άδυνατούν συνήθως νά καταστρέψουν.Ένας 
τρόπος μένει γιά νά είσχωρήση κανείς: ν’άνακαλύψη 
τά μυστικά κλειδιά, ποΰ άνοίγουν τάς πύλας τών τειχών.

Στανύ. — Χμ!...
Ζασσέν. — Βέβαια. Έχεις καιρόν μπροστά σου, 

έλευθερίαν δράσεως, τήν αΐγλην τοΰ παρισιανισμοΰ, 
πού σέ περιβάλλει καί τό καλοκαίρι, θελκτικόν συνέ
νοχον: ’Εμπρός! Έγώ θά σημειώνω τις έπιτυχίες σου 
καί θά σοΰ δείχνω ποΰ πρέπει νά πατάς.

(Τρεις έδδομάδες περνούν καί είς τό διάστημα αύτό έκτελεί- 
ται τό καταστρωθέν στρατηγικόν πρόγραμμα. Είς τόν Στανύ 
πολλές φορές έδόθη ή εύκαιρία νά ίδή τούς Ρεβερσάν. Κούρσες 
μέ αύτοκίνητο, παρτίδες τίνος, γκίλφ, γεύματα, έαπερίδες, ίλα 
μπήκαν είς ενέργειαν, γιά νά διευκολύνουν τάς καθημερινός 
σοναντήσεις.Ό Στανύ κατήντησε πλέον ό επίσημος οικογενειακός 
φίλος τών Ρεβερσάν. 0 K°S καί ή Κα δέν μπορούν νά περάσουν 
μιά μέρα χωρίς αυτόν. Τά πράγματα λοιπόν έφθασαν είς τό σημείον 
αύτό καί δ Ζασσέν όμιλεί τώρα μέ τόν μαθητήν του έπ’αΰτών).

Ζασσέν.—Ναί, σ’ δλο αύτό τό διάστημα τών τριών 
έβδομάδων, χωρίς νά σοΰ είπώ τίποτε, σ’ έχω παρα
κολουθήσει. Αλήθεια, τά πράγματα πηγαίνουν άρ
κετά καλά.

Στανύ.—Σημείωσα κ’έγώ τούς βαθμούς τής προόδου 
μου: Αναστεναγμοί, ματιές, ύπαινιγμοί, εκμυστηρεύσεις.

Ζασσέν.— Καί τί σοΰ έξεμυστηρεύθή;
Στανύ.—Μοΰ είπε κάποτε αύτό : «Έχω δλα δσα 

χρειάζονται γιά νά είναι κανείς μετρίως εύτυχής καί 
μοΰ φαίνεται δτι είμαι. Άλλά μοΰ φαίνεται έπίσης — 
κα! αύτό τό νοιώθω σάν κάτι πόθους άορίστους ποΰ 
πνέουν κάποτε μέσα μου κα! μ’ έκπλήττουν—δτι μπο
ρούσα νά είμαι περισσότερο εύτυχισμένη».

Ζασσέν.—Έξοχα! Πόθοι, έπιθυμίες Αόριστες, Ανα- 
ζήτησις τοΰ καλυτέρου. Έπειτα, νά σοΰ πώ' παρετή- 
ρησα τώρα τελευταίως στήν Άντουανέττα κάτι φτε- 
ρουγισματα τών βλεφάρων ποΰ έχουν σημασίαν, σάν 
παραπετάσματα ποΰ άνοίγουν σέ έσωτερικά συναισθή
ματα. Μένει τώρα νά δοκιμάσης τό φίλημα, στό χέρι ή 
τόν καρπόν τοΰ χεριοΰ, ή μεταξύ τοΰ στήθους καί τοΰ 
λαιμοΰ. Έκεϊ είναι τό πιό εύαίσθητο σημείο. Άπό 
έκεϊ Ανοίγεται ή πόρτα. Άν μάλιστα έπωφεληθής 
κάποιας συγχύσεως, ποΰ θά έπακολουθήση φυσικά, 
καί άποτολμήσ/ς νά φθάσης έως τά χείλη, τότε είσαι 
νικητής πέρα-τ.ίρα, κύριος τοΰ πεδίου.

Στανύ.— Ναί, άλλ’αί περιστάσεις τοΰ τέτ-ά-τέτ; 
Άν δέν είναι εύνοϊκές, άν δέν έπιτρέπουν νά γίνη ένα 
τέτοιο πράγμα;

Ζασσέν (διακρίνων την κ. Ρεβερσάν νά διέρχεται 
την πόρταν ιυΐ’ πάρκου.και νά διευθύνεται πρός τό 
μέρος τωι·/—Στάσου! Στανύ μου, βλέπω πώς οί θεοί 
δλοι είναι μέ τό μέρος σου. Νά την έρχεται. Ήμουν 
βέβαιος πώς, έπωφελουμένη τής έλευθερίας της, θά 
ήρχετο. ,

Στανύ (έκπληκτος).—Τής έλευθερίας της;
Ζασσέν.— Ναί, τής έλευθερίας της. .’Απορείς; Δέν 

είναι άνάγκη. Σοΰ ετοίμασα μιά μικρή έκπληξι. 
Εφεΰρα μιά ΰποθεσιν, ή όποία Ανάγκασε τόν κύριον 

Ρεβερσάν νά κατεβή γιά είκοσι τέσσαρες ώρες στό 
Παρίσι. Στάσου, λοιπόν, μήν άνυπομονής, μήν άλλάσ- 
σης χρώματα. Καί κάμνω τώρα κι’έγώ κάτι καλλί
τερο' παίρνω τό αύτοκίνητο καί Ακολουθώ τόν κύριον 
Ρεβερσάν. Έτσι θά μείνετε μόνοι καί ήσυχοι, θάχης 
στό ένεργητικό σου τήν έμορφιά καί τήν ήσυχία τής 
Εξοχής, μιά άπό τις έμορφότερες καλοκαιρινές ήμέρες 
καί όλόκληρη μιά βραδυά στήν διάθεσί σου... ίσως 
καί παραπάνω!

Στανύ (σφιγγών τά χέρια τον Ζασσέν).— Είσθε ένας 
θαυμάσιος φίλος ! |ΊΙ σντίχεια είς τό έΛόμενον]

ΕΙΣ ΤΟΝ “ΚΟΣΜΟΝ,,
ΣΤΑΛΙΟΎ 31 

Κουστούμια μπάνιου, μπουρνούζια, 

έσώρρουχα λευκά και πλεκτά κ. λ.
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* ΑΠ© ΠΑΝΤΟΥ

κών φλογώσεων. 
Λίγιον

©1 ΦΑΚΙΡΑΙ
Περιηγηταί, οί όποιοι έχουν αφιερώσει τήν ζωήν τους όλό

κληρον καταγινόμενοι εις μελετάς είς τά βάθη τών Ινδιών, 
έχουν ρίψει φώς είς πολλά σημεία τής λατρείας τών φακιρών, 
οί όποιοι άποσύρονται είς τόν ασκητικόν βίον. Συγγράμματα 
ολόκληρα έχουν γραφεί έπί τής ζωής τών Φακιρών, ή όποία 
παρουσιάζει πλείστας περιεργότητας καί σωρείαν άπό φαινό
μενα παράδοξα.

Έκτός άπό τά βασανιστήρια, είς τά όποια υπάγουν τό σώμα 
τους οικείο θελώς, χρησιμοποιούν καί ποικιλίαν άλλων γυμνα
σμάτων τοΰ σώματος, τά όποια έχουν σκοπόν νά τό προφυ- 
λάσσουν άπό τάς διαφόρους άσθενείας. Έπί παραδείγματι 
μέ λεπτήν κλωστήν ή ταινίαν άπό μουσελίναν ή καϊ οπάγγον 
άκόμη, καθαρίζουν τούς ρώθωνάς των. Ή μέθοδος αύτή είναι 
πολύ δύσκολη καί έχει σκοπόν νά προφυλάσση τους πνεύμο
νας άπό διαφόρους άσθενείας καί νά όξύνη τήν δρασιν.

Μέ ταινίαν άπό μουσελίναν έπίσης γίνεται καί καθαρισμός 
τοϋ στομάχου’. Ό Φακίρης καταπίνει τήν ταινίαν καί κατόπιν 
κρατών τό ένα άκρον της, τήν έξάγει. Συνέπεια τοΰ καθα
ρισμού αύτοΰ είναι ή πρόληψις τοΰ άσθματος καϊ τών νεφρι-

8ΑΣΙΛΕΙΟΣ Σ. ΚΟΥΒΕΛΗΣ 
*

ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΣΑΣ
Κυκλοφορείτε άδιάκοπα 
Σάν ρυάκι πολυτάραχο, 
Ξέρετε πώς σάς βάφτισαν; 
Μεσολογγιοΰ αύγοτάραχο.

ο ΠΕΙΡΑΣΜΟΙ

ΕΚΛΕΚΤΑ ΚΑΠΝΑ ΚΑΙ ΣΙΓΑΡΑ Μ ΕΞΗ

Είς τό Φαρμακείου. — Δώστε μου σάς παρακαλώ κάτι γιά 
νά γιατρέψω τούς κάλους μου.

— Άκριβώς έχω μιά σκευαοία ειδική γιά τούς κάλους.
— Καί είναι ριζικά τά αποτελέσματα ; '
— Σάς βεβαιώ. Οί πελάται μου τήν μεταχειρίζονται μετά 

μεγίστης έπιτυχίάς έπί. . .., 17 έτη τώρα !
*

ΕΓΚΡΙΣΙΣ ΨΕΥΔΩΝΥΜΩΝ
Κάθε συνδρομητής, αγοραστής ή άναγνώστης τής «Είκονο 

γραφημένης», έπιθυμών νά έχη ψευδώνυμον,δέον νά έγκριτη 
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 πρέπει νά 
άνανεώση τούτο ή έάν θέλη νά τό άλλάξη. άποστέλλων πάν
τοτε μίαν δραχμήν, δικαίωμα έγκρίσεως. Πάς μεταχειριξόμε- 
νος ψευδώνυμον διά τήν άλληλογραφίαν, τάς λύσεις καί τήν 
άποστελλομένην πρός δημοσίευσιν ύλην, δέον νά προσυπο- 
γράφη τά χειρόγραφα διά τοΰ πραγματικού του ονόματος. 
'Αλλως δέν θά λαμβάνωνται ύπ' δψει.

ΣΤΟΝ ΠΟΘΟ ΜΟΥ
Γύρε ώ πόθε γύρε τού φριχτού σου 

Τώρα όνειράτου άλήθεψαν οί πόνοι. 
Γύρε στόν κόρφο έκεϊ τοϋ σπαραγμού σου, 
Γιατί άρχόντισσα είν’ ή αλήθεια μόνη.

Γύρε ώ πόθε γύρε· τό κεφάλι
Ώ μήν τό υψώνεις γιά νά 'δή τόν "Ηλιο, 
Μά κρύψου μέσ’ στήν ίδια σου άγκάλη, 
Καί μείνε, ωιμέ, στό τρίσκοτο τ’ άνήλιο.

Γύρε ώ πόθε, γύρε- μείνε άκόμα, 
Δέν ήρθ’ ή ώρα ποΰ ή δύναμί σου 
Μπορεί ν’ άνοιξη στήν άλήθεια στόμα, 
Καί καταλύτρα νά διαβή ... Κοιμήσου.

Ν. ΔΡΑΚΟΥΛΙΔΗΣ
*

Λίς τό Ρεστωράν. — Πές μου, γκαρσόν, είναι πραγματικώς 
άγριόπαπια αύτή ποΰ μοΰ έφερες;

— Μάλιστα κύριε, είναι τόσο άγρια ποΰ χρειάσθηκε ό μά
γειρος ένα τέταρτο τής ώρας γιά νά κατωρθώση νά τήν 
πιάση κάτω είς τήν αύλήν!....

ΘΕΜ. ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, δικηγόρος

Πανεπιστήμιού st,

ΚΑΙ ΑΠ’ ©ΛΑ *
Η ΑΠΟΣΤΕΑΛΟΜΕΝΗ ΥΛΗ

Έφιστώμεν τήν προσοχήν τών αναγνωστών μας έπί τών 
κατωτέρω: Πάς ό άποστέλλων πρός τήν «Είκονογραφημένην> 
εϊτε ύλην πρός δημοσίευσιν, εϊτε λύσεις; εϊτε διαγωνισμούς, 
εϊτε έπιστολήν, εϊτε δ,τι δήποτε άλλο, πρέπει νά γράφη έκα
στον ζήτημα χωριστά, είς χωριστόν φύλλον, χάρτου, καί δχι 
δλα μαζί είς ένα κομματάκι χαρτί. Άλλως πάντα τά άποστελ- 
λόμενα θά ρίπτωνται είς τόν κάλαθον τών άχρήστων.

ΓΣΙΜΠΟΛΟΓΗΜΑΤΑ

ΣΑΝΤΣ©, ΕΙΔΕΣ ΝΙΚΗ;
Λεύτερη, πούσαι τό ντελίριο στήν 'Αθήνα, 
ποΰ δέν σοΰ καλοφάνηκαν τά πάχη μας 
κι’ έκρινες πιό σωστό νά νοιώσουμε τήν πείνα, 
γιά ν' άχαμνύνη λίγο τό στομάχι μας.
Λευτέρη μου τρανέ, ποΰ νάχω τήν εύχή σου, 
άν έτσι ήταν συμφέρο γιά τό κόμμα σου, 
νά ποΰ μάς αποκλείσανε κι' οί πρόμαχοί σου, 
κι' απόκλεισε καί σύ τό στόμα σου.
Λευτέρη, Γκρέϋ ποΰ σέ γράφουν στήν «Εστία· 
καί βγάζεις κάθε Κυριακή τόν... «Κόρακα·, 
νά τώρα ποΰ σοΰ γίνηκε κι’ Αποστρατεία 
καί πές καί σύ «Τήν νίκην μου έώρακα».
Μά κύτταξε πιό γλήγορα νά, μάς γλυτώσης 
άπ’ τά συμφέροντά σου κι' άπ’ τά ξένα σου· 
καί μή θελήσης πάλι νά μάς . . . λευτερώσης, 

πού νά συχωρεθούι· τά πεθαμένα σου.
ΠΙΕΡΡΟΤΟΣ

*
Είς τό δικαστήριον ό δικηγόρος κατόπιν θαυμασίας άγο- 

ρεύσεώς του κατώρθωσε νά έπιτύχη τό διαζύγιον διά τήν πε- 
λάτιδά του. Ή πελάτις του, ή όποία σημειωτέον ήτο τρο
μακτικά χοντρή καί κακοφτιασμένη, τρελλή άπό τήν χαράν 
της τήν έπομένην μετέβη είς τό γραφεϊον τοϋ δικηγόρου της 
διά νά τόν εύχαριστήση. Είς τό κορύφωμα δέ τής χαράς της 
θέλει νά ριχθή είς τόν λαιμόν του καϊ νά τόν φιλήση. Ό δι
κηγόρος προσπαθών νά τήν συγκράτηση : , .

— Ώ! κυρία μου .... αύτό θά ήτο μεγάλη αχαριστία έκ 
μέρους σας I....

“ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ,,
ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΧ
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πολίτικος: διευθυντής και αρορογραφοε

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΒΑΦΑΚΗΣ

ανταποκριται εν ευρππηι Παρισίων Ζ. ΦΥΤΙΛΗΣ, Λον
δίνου Π. ΓΙΑΝΝΑΣ, Πετρουπόλεως Α. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ, 
Ρώμης Γ. ΝΗΣΙΩΤΗΣ, 'Αλεξάνδρειάς Γ. ΤΗΝΙΟΣ, 
Βουκουρεστίου Κ. ΤΟΡΡΕΤΣΕΑΝΟΣ.

ςυντλκται και ςυνεργαται οί διαπρεπέστεροι τών 'Ελλήνων 
λογίων καί δημοσιογράφων.

Στρατιωτικός αρθρογράφος ό Στρατηγός »·»
Ναυτικός αρθρογράφος ό κ. ΠΕΛΟΠ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ.
2 περιστροφικά πιεστήρια ·Χάου καί «Κρ»τε», άποδόσεως 

70,000 φύλλων χαύ' ώραν. — Στερεοτυπική έγκατά- 

στάσις Μαρινόνι. — Αυνοτυπικαΐ μηχαναι τής Δάϊνοτνπ 

Μαούνερι Κόμπανυ.

Ό “ΕΛΕΥ©ΕΡ©Σ ΤΥΠΟΣ,, δπως έπικοινωνή μέ τήν 
Ευρωπαϊκήν σκέψιν θά δημοσιεύη τακτικώς έπί τών ζητημά
των τής ήμέρας άρθρα τών μεγαλειτέρων συγγραφέων τής 
Εύρώπης τοΰ μεγάλου ΚΛΕΜΑΝΣΩ, τοΰ AN0TQ, τοΰ ΛΕΡΟΥΑ · 
ΜΠΩΛΙΕ, τοΰ διασήμου Ελβετού Συνταγματ. ΦΕΥΛΕΡ κ.λ.π.

Ό “ΕΛΕΥΟΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ,, πρός ένίσχυσιν τοΰ 
άποταμιευτικοΰ πνεύματος έν Έλλάδι, θά διανείμη εις τούς 
άναγνώστας του ΔΩΡΕΑΝ διά κληρώσεως, βιβλιάρια τοΰ 
Ταμιευτηρίου τής 'Εθνικής Τραπέζης άξίας 3,οοο δραχμών.

ΕΙΔΙΚΗ ANAKOINQXIE β’ ΑΝΑΓΓΕΙΑΗι ΤΗΝ ΗΜΕΡΑΝ THE ΕΚΔΟΧΗ!

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Δ Ν. Βλιαγκόφτην, Κοζάνην-------- ’Επιστολή μετά υπολοίπου

3 δρ. έλήφδη, ' Ενεγράφητε. Λυποΰμεδα ποΰ δε δυνάμεδα νά 

σάς φαν&μεν χρήσιμοι, δι δτι ζητείτε. Σάς είναι εύκολώτερον 

νά έξεύρετε το ζητούμενου είς Θεσσαλονίκην. Σ. Ζερβουδάκην 
Σΰρον.—Φυλλάδια έστάλησαν. Χρ. Πάππα, Κλημέντι.— Διά 

τρεις δχι. Δι’ έξάμηνον μάλιστα. Ν Μακρήν, Πειραιά—'Εχετε 

όλίγην νπομονήν. Το ζήτημα κανονίζεται έντός όλίγον. Άλ. 

Τσιφλάκον, Ένταΰδα—Στείλατε κα! έφ" δσον έγκριδιόσι θά 
δημοσιευδοϋν με τήν σειράν των. Μάριον Κλάμμερ, Πάτρας. 

Εν πρώτοις διατί αυτή ή ξενομανία; Έπειτα ποΰ δέλετε νά 

ξεύρωμεν ημείς έάν είναι ίδικόν σας τό έν τή αρχή δνομα άφοΰ 

ήτο ξενικόν ; ’Αναμείνατε έγκριοιν. Α. Γεωργόπονλον, Άνα- 
γνώοατε σχετικήν στήλην συνεργασίας. Διά τήν άλλην έρωτηοιν 

έχετε όλίγην υπομονήν. X. Θράβαλλον, Βιοδενά. —Έχετε όλί

γην νπομονήν κα! δά κανονιοδή τό ζήτημα, περί ον ζητείτε 

πληροφορίας. Μ. Δαπέργολαν, ’ Ανταπόκρισις δυστυχώς έλήφδη 

άργά. Δ. Σιδίρην, Αΐγιον. — Παράκλησίς σας βλέπετε, ικανο

ποιείται. Στήλην καταχωρήσεων υπάρχει- στείλατε Τάκην. 

Άπηντήοαμεν ταχέως. Α. Χριστοφϊλην, Χαλκίδα.— Μάλιστα 

δννασδε όποιαν δέλετε. νά «ά στείλετε. Διά τό άλλο ζήτημα έχετε 
όλίγην νπομονήν. Γ. Λαχανά ’Άμφισσαν. — Άπαντώμεν ια- 

χνδρομικώς. Δ. Παπαγιαννόπουλον, Στ. Ζερβουδάκην, Κυ

ριάκον Παπαδόπουλον, Γ. Βουρλιάν, Κατίναν Παρδενο- 

πούλου. Ζητηδέντα έστάλησαν. Π. Λυρτζήν, Δ. Κανάκην, 

Γ. Κωνσταντακόπουλον, Κ. Καραγεωργίου. Άγγελλίαι έστά

λησαν. Δ. Διαμαντόπουλον Ένταΰδα. — Φυλλάδια έστάλησαν. 

Ιιά νά σννεχισδή τό τοιοντον δέον νά έγγραφήτε τουλάχιστον 

διά μίαν εξαμηνίαν συνδρομητής. Σ. Δημητριάδην, Μεσολόγ- 

γιον.—Εΰχαριοτοΰμεν δερμώς.Έχετε όλίγην υπομονήν. Β. Γκί- 

καν, Κέρκυραν.—Μάλιστα, δυνάμεδα. 'Η συνδρομή είναι 8 δρ. 

έτηοίως τής έβδομαδιαίας καϊ 20 τής μηνιαίας καί τής εβδομα

διαίας όμοΰ. Κ Κικολόπουλον, Αάρισσαν_____Έστάλησαν. Στυλ.

Αύγουστάκην, Α. Χριστοφϊλην, Τάκην, Δ. Σιδέρην, Γ. 

Μανουσάκην, Τσακίρην, Παπακώσταν, Θ. Αιάσκαν, Σ Ροΰ- 

σον, Στ. Δημητριάδην, I. Τσιβαρίδην.—Σταλεΐσα παρ' υμών 

ΰλη έλήφδη. Είς τό προσεχές φΰλλον δά ϊδετε είς τήν οίκείαν 

στήλην έάν ένεκρίδη ή δχι.

ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΜΡΑ ΤΗ! “ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ,,
Ή «Εικονογραφημένη· θέλουσα νά σημειώση καί ένα νέον 

σταθμόν, άπεφάσισε προβαίνουσα εις μίαν μεγάλην δυσίαν 

νά δωρήση είς τούς άναγνώστας της ένα δώρον, τό όποιον 
θά πάρη έκεϊνος πού θά εύνοηθή ύπό τής τύχης.

Τδ δώρον αύτό τής «Εικονογραφημένης· είναι εν αυτο

κίνητου τής φημισμένης μάρκας «Peugeot· άξίας πραγμα

τικής : 4500 δρ. καινουργές καί πολυτελέστατοι·. Τό αύτο- 
κίνητον αύτό κάθε άναγνώστης μας μπορεί νά τό ίδή είς τό 
γκαράζ αύτοκινήτων τοΰ κ. Π. Βλασσοπούλου έπί τής δδοΰ 
Σωκράτους 26.

Κάδε άναγνώστης τής «Εικονογραφημένης» έχει δικαίωμα 
νά άποκόπτη καθ' εβδομάδα καί νά άποστέλλη είς τήν «Διεύ- 
θυνσιν τής Εικονογραφημένης· τό ειδικόν δελτίον συμμετο
χής μέχΟΚ ότου συμπληρωθή ό άριθμός τών 52 δελτίων.

Έντός τοΰ φακέλλου θά ύπάρχη μεθ’ έκάστου «δελ
τίου συμμετοχής» καί τό δνομα καί ή διεύθυνσις τοΰ άπο· 
στέλλοντος. "Εκαστον δελτίον πρέπει νά συνοδεύεται άπα- 
ραιτήτως μέ ενα ΙΟλεπτον άσφράγιστον γραμματόσημον.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΔΑΡΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 1916 - ΑΡΙΘ. 8

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

ΟΙ συνδρομηταί τής έβδομαδιαίας «Εικονογραφημένης· 
έ^ουν τό δικαίωμα νά συμμετάσχουν είς τά δώρά μας, χωρίς 
να αποστέλλουν δελτία καί γραμματόσημα.

ΜΕΓΑ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΪΟΝ 

ΜΙΧΑΛΗΝΟΣ — ΒΟΛΙΚΑΣ και Σ'* 
ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΪ

ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΜΑΣ

1. -Γρίφος: ΚΑΙ ΚΑΙ Μ

2. —’ Ελλειποσύμφωνον: —η — g α — α —

(Έστάλησαν ύχό τοδ Ν. ΚΟΛΛΙΑ)

Αί λύσεις δέον νά έχουν φθάσει εις τά γραφεία μας μέχρι 
τής εσπέρας τής μεταπροσεχοΰς Τρίτης 21 ’Ιουνίου.

Βραβεία ώρίσθησαν τρία διά κλήρου. Ό πρώτος έξαχθη- 
σόμενος λαχνός θά λάβη ι έτησίαν συνδρομήν τής μηνιαίας 
• Εικονογραφημένης» καινής έβδομαδιαίας έκδόσεως καϊ τής 
έβδομομαδιαίας έκδόσεως καί εν τετράδραχμον λαχεϊον τοΰ 
Εθνικού Στόλου. Ό δεύτερος μίαν έτησίαν συνδρομήν τής 
μηνιαίας «Εικονογραφημένης» καί εν ’Εγκυκλοπαιδικόν 
Ήμερολόγιον Βρετοΰ. Καί δ τρίτος μίαν έτησίαν συνδρομήν 
τής έβδομαδιαίας «Εικονογραφημένης» καί εν Εγκυκλοπαι
δικόν Ήμερολόγιον Βρετοΰ.

ΔΕΛΤΙΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ :
ΚΥΡΙΑΚΗ -12 ΙΟΥΝΙΟΥ 1916

ΛΥΣΕΙΣ TUN ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΣΤ’ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ
Τά τεμάχια, συναρμολογούμενα καταλλήλως, αποτελούν τήν 

σκιάν τής κεφαλής τής Α. Μ. τοΰ Βασιλέως.
Τήν άνωτέρω λύσιν άπέστειλαν οί έξής:
Πλ. Λυρτζής, Άν. Άνδρειαδέλης, Γεώρ. Δουκάκης, Κ. Α. 

Λάβδας, Γ. Παπανικολάου, Δημ. Άγγελόπουλος, Βασ. Μπί- 
τσινος, ,Α. Σπανός, Μ. Παρπαλάς, Β. Ταράτσας, Μ. Βιθυνός, 
Α. Ζησίμου, Σπ. Τζώρτζης, Α. Λεμπέσης, Β. Ταρκάσης, Λ. 
Άλέστας, Κ. Βαρδακώστας, Ν. Πιστώνης, I. Βαλάσης, Ξ. 
Φραγκίδης, Α. Άργυρόπουλος. Α. Γεωργόπουλος, Ν. Σεκέρης, 
Λ. Κοσμάτος, Όδ. Καλλίνικος, Σ. Γκουβέρης. Κ. Γκούμας, Γ. 
Δούκας, I. Παυλακάτος, Λ. Αγραφιώτης, Κ. Αγραφιώτης, Γ. 
Αγραφιώτης, Άν. Λεμπέσης.

Γενομένη$ κληρώσεως, μεταξύ τών άνωτέρω έκέρδισαν:
1· — Γεώρ. Δούκας έκ Κορίνθου. μίαν έτησίαν συνδρομήν 

τής μηνιαίας «Είκονογραφημένης» καί τής έβδομαδιαίας 
όμοΰ καί έν τετράδραχμον λαχεϊον τοΰ Εθνικού Στόλου.

2. — I. Παυλακάτος έκ Σπάρτης, μίαν έτησίαν συνδρομήν 
τής μηνιαίας «Εικονογραφημένης· καί έν έγκυκλοπαιδικόν 
ήμερολόγιον Βρετοΰ.

>3. —Α. Ζησίμου έκ Λαμίας, μίαν έτησίαν συνδρομήν τής 
έβδομαδιαίας «Εικονογραφημένης· καί έν έγκυκλοπαιδικόν 
ήμερολόγιον Βρετοΰ.

ΑΡΤΕΜΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, διπλωματούχος μαία

ΟΔΟΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 77

ΣΤΗΛΗ ΕΓΚΡΙΖΕΟΧ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ TQN ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
Έκ τής σταλείσης κατά τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα ύλης 

πρός τήν «Εΐκονογραφημένην» ένεκρίθησαν τά έξής:
Μιχαήλ Σωτηράκου «Τό φάρμακον τής αϋπνίας», Κ. Κα 

ρακίτσου «Ό Πόνος» (ποίημα).

ΟΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΙ ΜΑΣ
Είς δσους δι’ έπιστολών 

μάς έζήτησαν πληροφορίας 
έάν δεχόμεθα άνταποκριτάς 
είς τάς διαφόρους έπαρχίας 
άπαντάψεν νά έχουν όλίγην 
ύπομονην μέχρι τοΰ προσε
χούς φύλλου, είς τό όποιον 
τό ζήτημα θά κανονιοθή 
κατά τρόπον πρωτότυπον.

Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ
Από τούς κ. κ. συνδρομητάς τής «Εικονογραφημένης· έν 

Άθήναις καί Πειραιεϊ ζητοΰμεν συγγνώμην διά τό άκανόνι- 
στον τής μέχρι τοΰδε διανομής τοΰ φύλλου. Ή «Είκονογρα 
φημένη» άπό τοΰ άνά χεΐρας φυλλαδίου άνέθεσε τήν τακτι
κήν καί ταχεϊαν διανομήν αύτής ένταΰθα καί έν Πειραιεϊ είς 
τό Κεντρικόν Πρακτορεϊον, άπό τούς έφημεριδοπώλας τού 
όποιου καί θά διανέμεται Παρακαλοϋιιεν τούς κ. κ. συνδρο
μητάς νά μάς καθιστώσιν ένημέρους δια πάσαν άταξίαν.
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ΟΙ ΑΓΟΝΙΖΟΜΕΝΟΙ ΥΠΕΡ ΤΗΧ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΟΝ ΛΑΟΝ!

ΏΖΖρΣΠΣΕΣΡ >Τ» Η»..
ΑΓΓΛΙΑ. — Τί φωνάζβις, μχκ$έ. όφσΟ έγΑ μόνο τό καλό σου θέλοχ


