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Έξάμηνοι εις τό ήμισυ— Προπληρωτέοι άνευ έξαιρέσεως.
Πάσα έν γένει έπιστολή καϊ παν έμβασμα δέον νά απευθύνονται οΰτω: 
Κύριον Δ. Βρατσάνον, Διευθυντήν-'Ιδιοκτήτην Εικονογραφημένης*  οδός Λέκα 21Α ’Αθήνας-

ΤΙ ΜΑΣ ΜΕΝΕΙ
ΛΓέ δ'λα τά μεσολαβήσαντα γεγονότα άπό τής παρελθού- 

αης έβδομάδος, ή κατάστασις ούδεμίαν βελτίωσιν παρου

σιάζει, περιπλακεϊσα ετι περισσότερον και έξακολουθοΰσα 

νά διατελή έν κρισιμωτάτω σημείω. Ή 'Ei-λάς εύρίσκεται 

«*ί  θέσιν, είς ήν άπό καταβολής τής άνασυστάσεως τον 
Βασιλείου δεν εύρέθη και τά καϋ·’ ή μέραν παρουσιαζό- 

μένα νέα γεγονότα άντι νά διευκρινίσουν, απεναντίας περι

πλέκουν άκόμη περισσότερον τά πράγματα, είς τρόπον ώστε 

νά μή άπομένη πλέον παρά νά εύχεται καί νά παρακαλή 

κάθε "Ελλην τήν μισολάβησιν τοΰ Θεοΰ τής 'Ελλάδος, 

δστις και μόνος θά έσωζεν αύτήν. Δυστυχώς δε εκείνο 

τό όποιον διακρίνει τόν "Ελληνα εις τάς εξαιρετικός ταυ- 

τας περιστάσεις, ή ένότης δηλαδή σκέψεως καί ένεργείας, 

δέν έξεδηλώθη άκόμη, άν δέ υπήρχε κάποτε έν τή μέχρι 

τοΰδε σταδιοδρομίφ τον Κράτους έποχή, κατά τήν όποιαν 

τά πολιτικά πάθη, αί διαμάχαι καί αί έριδες εύρίσκοντο 

είς τό μάλλον οξύ καί έντεταμμένον σημεΐον, ή έποχή 

αύτή είνε ή σημερινή. ’Επανειλημμένος έτονίσαμεν καί 

αίσθανόμεθα τήν άνάγκην νά τό έπαναλάβωμεν καί πάλιν, 

δτι δέν άνήκομεν είς ούδεμίαν πολιτικήν μερίδα καί είς 

ούδεμίαν εμπόλεμον δμάδα, διότι ούδεμϊα έξ αύτών τών 

τελευταίων έξυπηρετεΐ τά 'Ελληνικά συμφέροντα. Καί ώς 

τοιοΰτοι, πάντοτε μέν, Ιδίως δμως ύπό τάς σημερινός περι

στάσεις, αίσθανόμεθα τήν ίεράν ύποχρέωσιν νά τονίσω- 

μεν, δτι ώριαμένη μερίς ένεργεϊ καί δρα εναντίον τών ‘Ελλη

νικών συμφερόντων. Καρά τήν λαβυρινθοειδή περίπλεξιν, 

ήν παρουσίασαν τά 'Ελληνικά πράγματα, έν γεγονός προ

βάλλει όλοκάθαρον καί ξάστερον, τό γεγονός, δτι ζητούν 

νά μας περιπλέξουν είς πόλεμον ακούσιον, χάριν τής ίκα- 

νοποιή-,εως ξένων συμφερόντων. Καί εις τούτο συντρέχει 

καί συνηγορεί 'Ελληνικόν κόμμα, κυβερνήσαν ύπό αίσιω- 

τάτους καί δί αύτό καί διά τό Κράτος, οιωνούς. Είνε 

άστεΐον τώρα νά ζητώμεν εύθύνας καί νά καταρώμεθα 

καί νά φωνασκούμιν καί νά βλασφημώμεν. Τίποτε δέν 

θά κατορθώσωμεν, υπάρχει δέ κίνδυνος νά περιπλέξω- 

μεν άκόμη περισσότερον τά ζητήματα, πρός ζημίαν μας 

πάντοτε.

Δί εκείνους οί όποιοι έξυπηρετοϋντες ξένα συμφέροντα 

και ξένάς βλέψεις, χάριν τοΰ χυδαίου καί ποταποΰ συμ

φέροντος τής άρχομανίας μόνον, δί αύ'ούς θά όμιλήση ή 

ιστορία καί θά τούς παραδώση είς τούς μεταγενεστέρους 

μουτζουρωμένους δπως έμπρέπει είς αύτούς. Τό δυστύ

χημα, τό όποιον μας κάμνει νά φρικιώμεν, είνε δτι δί δτι 
δήποτε είνε αργά .σήμερον. Τά πράγματα έχουν φθάσει 

εις έκεϊνο τό σημεΐον πλέον, είς δ δ πόλεμος είνε άναπό- 

φευκτος, δποιανδήποτε ετυμηγορίαν καί άν δόση διά τής 

ψήφου του δ Έλλην. Λαός. Καί αν τά πράγματα τό έπι- 

βάλλουν, ήμπορεϊ και έκλογαί νά μή γίνουν άκόμη, δπως 

ήρχιοεν νά παρατηρήται κάποια τοιαύτη ενέργεια. Έν τοι- 

αύτη δέ περιπτώσει έκεϊνο πού μας απομένει πλέον είνε 

νά συσσωματωθώμεν καί νά ταχθώμεν είς τό πλευράν τοΰ 

Βασιλέως μας. Μαζί του θά πολεμήσωμεν, μαζί του θά 

2 '

νικήσωμεν, ή μαζί του θά πέσωμεν ύπερασπίζοντες έν 

πάσει περιπτώσει τήν τιμήν μας ώς "Εθνος καί τήν τιμήν 

μας ώς άτομα. "Αλλως ας άφεθώμεν τυφλά δργανα τών 

ξένων άπό τώρα, διά νά ήσυχάσωμεν μία ώρα άρχήτερα.

«.
ΤΟ ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Εϊς τό μέτωπον τοΰ Βερντέν έπανελήφθη καϊ πάλιν 
σφοδρός δ αγών κατόπιν νέας ίπιΑέσεως τών Γερ
μανικών στρατευμάτων, άποσκοπούσης τήν Ιπίτευξιν 
σημαντικής νίκης τών Γερμανικών οπλών, ήτις νίκη 
θά ήτο δ προάγγελος τοϋ τερματισμού τοϋ τρομα
κτικού άγώνος, οστις άπό πολκών μηνών διεξάγεται 
μεταξύ τών δύο-άντιπάλων, στοιχίζων εϊς άμφοτέρους 
έκατόμβας.^

Ή νέα αυτή Γερμανική έπίθεσις, ήτις έγένετο καϊ 
διά νά φέρη κάποιον αντιπερισπασμόν είς τόν Ρωσο- 
αυστριακόν άγώνα τής Γαλικίας, προσεπόρισεν εϊς 
τούς Γερμανούς τό δχυρώτατον φρουριαχόν συγκρό
τημα τοΰ Φλερύ, δπερ είναι ?ν έκ τών μάλλον σημαν
τικών φρουρίων, άτινα υπερασπίζουν τήν κυρίως φρου- 
ριακήν συγκρότηση· τοϋ Βερντέν καϊ τό όποιον έμείωσε 
σημαντικιότατα τήν αμυντικήν θέσιν τών Γαλλικών 
στρατευμάτων άπέναντι τών άντιπάλων των. Διότι, 
δπως βεβαιοΰσιν αί στρατιωτικοί ειδικότητες, μετά 
τήν πτώσιν τοΰ Φλερύ δ άγών τών έπιζητούντων τήν 
κατάληψιν τοΰ Βερντέν διευκολύνεται τά μαλλα, δέν 
άπαιτεΐται δέ πλέον ή μία τελευταία έπιδεξίως δργανω- 
μένη επιθετική ένέργεια έκ μέρους τών Γερμανών, διά 
νά καταστήση αύτούς κυρίους τοΰ περιωνύμου Γαλλι
κού φρουρίου. Και άγών τοΰ δυτικού μετώπου μετά 
ιαΰτα θά ήδύνατο νά θεωρηθή λήξας, πράγμα τό 
όποιον θά παρείχε πολλάς έλπίδας νά σχηματισθή ή 
πεποίθησις δτι ή Ιδέα τής προσεχούς εϊρήνης θά 

' άπέκτα άκόμη μίαν σημαντικήν ένίσχυσιν. Ή κρίσι
μος θέσις, είς ήν άπό προχθές είσήλθεν δ άγών τοΰ 
δυτικού μετώπου, είναι καϊ ή τελευταία τοΰ πρό τοΰ 
φρουρίου τούτου διεξαγομένου πολύμηνου άγώνος καϊ 
ή κρισιμωτέρα ταυτοχρόνως, ή όποία, δπως φαίνεται, 
θά απόληξη μέ τήν ύποχώρησιν τών Γάλλων καϊ τήν 
έγκατάλειψιν τοΰ θρυλλικοΰ φρουρίου ΰπ’αύτών, εκτός 
άν μεσολαβήσουν γεγονότα δυνάμενα νά άνατρέψουν 
άρδην πάντας τούς άνωτέρω υπολογισμούς.

Άλλ’έρχεται καϊ κάτι άλλο άκόμη νά ένισχύση τήν 
περί προσεχούς έγκαταλείψεως τοΰ Βερντέν ύπό τών 
Γάλλων γνώμην, καί τό άλλο αύτό είναι ή κατάλλη
λος προετοιμασία τοΰ Γαλλικού κοινού, τήν όποιαν

άνέλαβε νά κάμη διά τό μέγα αύτό γεγονός ό Γαλλι
κός Τόπος. Καϊ λέγουν αί Γαλλικοί έφημερίδες, δτι 
καϊ δν άκόμη τό Βερντέν έγκαταλειφθή, ό άγών-τών 
Γάλλων εϊς τό δυτικόν μέτωπον δέν θά είχε νά χάση 
καϊ σπουδαία πράγματα, διότι ή Γαλλική παράταξις 
άμύνης είναι κατά τοιοΰτον τρόπον διατεταγμένη, 
ώστε νά μή έπιτρέπη εϊς τούς Γερμανούς τήν έπίτευ- 
ξιν σπουδαίων άποτελεσμάτων έν τώ άγώνί των.

Κατά τά άλλα, ή εξωτερική κατάστασις ούδεμίαν 
νέαν οψιν παρουσιάζει, πλήν τής ολοσχερούς άναχαι- 
τίσεως τής Ρωσικής προελάσεως εϊς τήν Γαλικίαν.

«.
ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΙΑΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ‘

Καϊ άλλη μιά Ιδέα καθαρώς Ελληνική άνέθαλλεν άπό τό 
τέλμα τών Ελληνικών προλήψεων κβϊ έριζοβόλησεν εις τόν 
Ελληνικόν έγκέφαλον καϊ άνεπτύχθη όπως αναπτύσσονται 
δλαι αί ’Ελληνικοί ίδέαι, άλλά καϊ τά Ελληνικά προϊόντα 
ύπό τό γλυκύ τής Ελλάδος κλίμα καϊ δπως δέν άναπτύσσον- 
ται ποτέ τά έξανΰρωπιστικά αίοθήματά μας καϊ ό’ χαρακτήρ 
μας, άλλά τό κάτω - κάτω τής γραφής πώς νά άναπτυχθοΰν 
τά δυστυχισμένα, άφοΰ είς τό σχολεΐον γινόμεθα ραχητικοϊ 
διά νά μάθωμεν τό άθλιον Συντακτικόν καϊ τά φρικτά Λατι
νικά καϊ είς τήν κοινωνίαν δέν ήξεύρομεν τί Οά πή γυναίκα; 
Καϊ ή Ιδέα αύτή έγεννήθη άπό τόν Αστυνομικόν ήθικολογι- 
κόν κώδικα καϊ άνεπτύχΟη μέσα είς τόν έγκέφαλον κάθε 
Ρωμηοΰ κα'ι κατέληξεν είς τόν λάρυγγά μας ύπό μορφήν 
όξείας κραυγής: «Πώ, πώ, Θεέ, τί φρίκη, τί φρίκη ! Άνδρες 
καί γυναίκες κολυμπούν μαζί! Τί μασωνισμός καϊ τί μαλλια
ρισμός καϊ τί άΟεΐα καϊ τί άσέβεια πρός τά εικονίσματα καϊ 
πρός τάς εκκλησίας καϊ τά παρεκκλήσια, οΰ μήν άλλά καϊ τήν 
κάραν τοΰ 'Αγίου Ούνουφρίου!» Πώς είναι δυνατόν νά γίνων- 
ται αύτά τά πράγματα; Καϊ πώς Οά άνεχθώμεν αύτήν τήν 
άνηΟικότητα, νά βλέπωμεν μέσα είς τήν θάλασσαν τις γυναί
κες κουστουμαρισμένες άπό τά νύχια έως τά μαλλιά, ένφ έξω 
τις βλέπομεν Οεόγυμνες;

"Ετσι ή ’Αστυνομία έκινητοποιήΟη καϊ τά τσόκαρα τής γεΓ 
τονιας έξέσχισαν τά τσεμπέρια τους. Και οί δύο αύτοί παρά
γοντες ποΰκανονίζουν τήν κοινωνικήν έξέλιξίν μας έπανεστάτη- 
σαν κατά τοΰ καθεστώτος καϊ διέρρηξαν τά ίμάτια τους κα’ι 
ήπείλησαν τήν γήν καϊ τόν ουρανόν καϊ τό σύμπαν άπ' άκρου 
είς άκρον. Ωραία έν πάσει περιπτώσει τά πράγματα, ωραία 
καϊ περίφημα καϊ άξιόλογα καϊ τώρα διά νά έξαγνισθώμεν 
πρέπει νά άλειφώμεΟα μέ έλαιον καντήλας τετράκις τής ήμέ
ρας καϊ νά ποιοΰμεν 31 μετάνοιες. Άλλ’ έκτος άπό αύτά τά 
πρόχειρα, πρέπει νά ένεργήσωμεν δραστικοιτερα κα'ι νά έκβά- 
λωμεν τόν πονηρόν έκδιώκοντες δλα τά Ουλικά όντα έκ τής 
χώρας καϊ νά ένδυθώμεν ένα ράσον μακρύ μακρύ κα*  τραχύ, 
όπως οί Άγιορεϊται. Τοιουτοτρόπως ίκανοποιοόμεν τήν Ελλη
νικήν ’Αστυνομία καϊ τά τσόκαρα, τάς δύο μεγάλας δυνάμεις 
κα'ι δολοφονοΰμεν τήν άΟλίαν κα'ι ποταπήν πρόοδον καϊ 
έξανθρώπισιν τών ηθών μας.

*

Επιτέλους νά κα'ι ένας πρωτότυπος καϊίεΰφυής λωποδύτη.-J 
ό όποιος άπηχθάνετο τά συνήθη καϊ σκουριασμένα μέσα τής 
λωποδιισίας που μεταχειρίζονται έως τώρα οί συνάδελφοι του. 
Ή μέθοδος τοΰ μανιταριού δέν είχε δΓ αύτόν καιιμία άξίαν 
και ούτε τά άλλα μικρολωποδυτικά κόλπα ήσαν άξια νά τόν 
άπασχολήσουν τήν σκέψιν του διά τήν άνακάλυψιν ένός πορτο
φολιού, τοΰ οποίου ούτε κάν άνάγκην είχε. Γυρνοϋσε μέ τό 
πορτοφόλι άδειο, όπως θά γυρνοΰσεν ό Ρότσιλδ μέ τό χρη- 
ματοφ^λάκιόν του παραφουσκομενον άπό τραπεζογραμμάτια. 
Τό μόνον τό όποιον χρησιμοποιοΰσεν είς τάς συναλλαγάς καϊ 
τάς δοσοληψίας του, ήτο ένα κομματάκι χαρτ'ι ποΰ παρα- 
καλοϋσε τόν πρώτον καταστηματάρχην, ξενοδόχον, αμαξηλά
την, σωφέρ, καφετζήν νά περάση άπό τό Κεντρικόν Ταμεϊον 
καϊ νά έξωφλήση τόν λογαριασμόν του, άφοΰ έτυχε νά είναι 
δημόσιος υπάλληλος: Καϊ έφ’ όσον ζοΰσε πλουσιοπάροχα μέ 
ξενοδοχεία, μέ υπηρεσίας, καϊ μέ σωφέρ καϊ αυτοκίνητα τϊ 
άνάγκην είχε τά λεπτά; Άλλ’ αί ώραΐαι ήμέραι δέν διαρκούν 
δπως δέν διαρκοΰνκαι τά ωραία όνειρα άλλά καϊ αί Κυβερνή
σεις καϊ τά ένδύματά μας, δπως κατήντησαν μέ τά σπρωξί
ματα τών τραμ. Κα'ι ένας σωφέρ διέκοψε τήν ώραίαν έπιχεί- 
ρησιν. Έν πάσει περιπτώσει άποκαλυφθήτε έμπρός είς τόν 
νεαρόν έπιχειρηματίαν διότι τοΰ άξίζει. Όσον άφορά τήν 
διακοπήν τοΰ όνείρου.... έ.... sic trancit gloria_mundi_...

Έλύσαμεν τό ζήτημα τής άποστρατεύσεως, τής Κυβερνη
τικής κρίσεως, τής έξασφαλίσεως ένός τεμαχίου άρτου, ήμι- 
σείας περισκελίδος καί πέντε σταγόνων ΰδατος καϊ μόνον τό 
ζήτημα τοΰ σακκακιοΰ δέν έλύσαμεν καϊ θά παραιιένη διά 
τούς δυστυχείς φλεγομένους κατοίκους τοΰ ίοστεφοΰς ζήτημα 
άλυτον. Άλλ’ ώ βέλτιστοι, πρός τί ΰπάρχουν αί τόσαι έταιρίαι 
κα'ι οί σύλλογοι; Άς προσκληθούν τέλος πάντων νά τό λύ
σουν καϊ αύτό, όπως έλυσαν καϊ τόσα άλλα ζητήματα. Καϊ 
πρώτα-πρώτα πρέπει νά καθορισθή άν προσβάλη τήν δημο
σίαν αιδώ κύριος μέ χιονόλευκον ΰποκάμισον περιφερόμενος 
άνευ σακκακίσυ είς τους δρόμους. Έλέχθη, δτι τό πράγμα θά 
έπείραζε τήν αισθητικήν τών μημουαπτικών κυριών καϊ θά 
έκαμνε τάς άβράς δεσποινίδας νά έρυθριάσουν έξ αίδοΰς. 

■ Καλέ ποΰ άκούστηκε κύριος χωρίς σακκάκι έμπρός σέ μίαν 
κυρίαν ή δεσποινίδα μέ ντεκολτέ μέχρι τής όσφύος;> Άλλοι 
μάς λέγουν, δτι οί κύριοι δέν πρέπει νά λάβουν ΰπ’ δψει τους 
τίποτε καϊ νά κάνουν δπως τούς άρέσει καϊ δ,τι τούς ανακου
φίζει περισσότερον άπό τά φριχτά καύματα. Άλλ’όλοι οί 
άγαθο'ι λΰται δέν έλαβον ύπ’ δψει τους, ότι Ζυμβρακάκη 
άστυνομεύοντος τέτοιαι προσβολαί κατά τής δημοσίας ηθικής 
απαγορεύονται διά ροπάλου καϊ μόνον τό άνηλεές κατά
βρεγμα τών δυστυχισμένων τοίχων τών Αθηναϊκών σπιτιών 
έπιτρέπεται έλευθέρως κα'ι άνενοχλήτως ύπό τά παράθυρα 
καϊ τά δμματα τοΰ φρουρού χωροφύλακας. Θά μοΰ ε'ιπήτε 
τιόρα, δτι υπάρχει τό ρητόν, άνορθόγραφον πάντοτε, «άπα- 
γορεύεται κτλ.». Άλλά πώς θέλετε νά άφαιρέσετε άπό τόν 
νεοέλληνα ένα δικαίωμα, θεσπισμένον άπό τήν Ρωμαίϊκην 
επιμονήν, τήν στιγμήν ποΰ δέν τόν άφίνετε νά άφαιρέση καϊ 
αύτός τό σακκάκι του; 'Οπωσδήποτε τό ζήτημα θά έξακο- 
λουθή νά μένη άλυτον. Μήπως δμως θά είναι μόνον αύτό; 
Κα'ι τί έλύθη είς τόν τόπον αύτόν έκτός άπό τήν άναίδειαν 
τών σπιτονοικοκυραίοιν κα'ι τών παντοπωλών; ο ρετ.

ΑΠΟ ΤΗΝ ZQHN

© ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
Τό καλαμάρι μου σήμερα ύψωσε τόν αύχένα, άνεκορδιόθη 

είς τά μετάλλινα πόδια του καί μ'ένα ύφος σοβαρόν μοΰ είπε :
— Άχ έσεΐς οί άνθρωποι, τελοσπάντων θά είσθε πάντοτε 

οί ίδιοι. Ότι καί άν συμβή είς αύτήν τήν πλάσιν, δτι μεταλ
λαγή καϊ άν έπέλθη δέ θά είναι ίκανή νά κροτήση τό σφυρί 
τη; έπάνι» είς τις άλυσσίδες τών σκουριασμένων προλήψεων 
ποΰ σάς κρατούν αιχμαλώτους καί ούτε ή ειρηνική έξέλιξις 
άλλά καί ή δίνη τοΰ πολεμικού συναγερμού ποΰ κρατεί τά 
νεύρα τεντωμένα επάνω είς τόν τόνον ποΰ ήχεΐ ή υπερδιέγερ
σή θά σα; ξυπνήσουν άπό τόν λήθαργον τής φθισικής άντι- 
λήψεως καϊ Οά οά; άνοίξδυν τά μάτια είς τό φώς τής άλή- 
θειας κα'ι είς τήν φωτοπλημύραν τής Οετικότητος. Τά σινδό- 
νια μεσαιωνικών παραδόσεων καϊ μυθιστορηματικών κοινω
νικών συνθηκών σάς περιτυλίσσουν καϊ σας φράσσουν τά μά
τια τής διανοίας καϊ σας περιορίζουν τούς ορίζοντας τής 
άντιλήψεως καϊ δέν βλέπετε τούς ωραίους κόσμους τής άλη- 
θείας καϊ δέν έγγίζετε μέ τήν άντίληψίν οας τούς ωραίους 
καρπούς τοΰ περιβολιού τής ζωής. Τί ζήτε λοιπόν ; Καϊ ποιόν 
προορισμόν, έχετε είς τόν στρόβιλον τής κοινωνίας είς τήν 
οποίαν εύρέθητε έκσφενδονισμένοι μίαν πρωίαν; Τί γενεάν 
θά ποδηγετήση καϊ τί νάματα Οετικότητος καί φυλετικής 
Ισχύος θά δώση μέ τό παράδειγμά του ό νέος ποΰ έκοψεν 
ήλιθίως προχθές τό νήμα τής ζωής του είς τό γύρισμα τής 
πλάτης ένός κοριτσιού ποΰ τό άγαποϋσε; Ποΰ θά καταντήση 
λοιπόν αύτή ή άσθένειά σας καϊ πότε Οά παυσετε έπιτέλους 
νά άφίνετε εις τήν κάνην ένός περιστρόφου, ε'ις μίαν παστί
λιαν σουμπλιμέ ή είς τήν λείαν καϊ ψυχρόν ράβδον τής σιδη
ροδρομικής γραμμής νά κανονίζη τήν αισθηματικήν σας δια
φοράν; Είσθε άνάξιοι νά φέρετε τό όνομα τοΰ εδγενικω.τέρου 
πλάσματος. Θά έπρεπε νά τόν πάρετε τόν νέον αυτόν καί νά 
τόν στιγματίσετε μέ τό μαύρο μελάνι τής κοινωνικής άνε- 
παρκείας καϊ νά τόν χρησιμοποιήσετε ώς παράδειγμα διά 
τούς άλλους όμοίους σας κα'ι νά τούς άνοίξετε τά κλειστά μά
τια είς τήν άλήθειαν τής ζωής, νά τοΰ ξεφράξετε τούς πόρους 
είς τήν πλημμύραν τών ναμάτων τοΰ άνθρωπίνου προορι
σμού. Άλλ’είσθε άνάξιοι νά ζήτε. Ή άραχνοΰφαντος κλωστή 
τής ερωτικής άποτυχίας σάς μπερδεύει τά πόδια είς τόν 
ώραΐον ανήφορον τής ζωής, σάς σταματφ καϊ σάς κρημνίζει 
είς τό βάραθρον'. Ένφ θά έπρεπε νά έχετε τό σθένος νά τήν 
κόψετε είς ψιλά κομματάκια μέ τό ψαλίδι τοΰ πόθου τής 
ζωής καϊ νά τήν παραμερίσετε μέ τήν σκούπαν τής περιφρο- 
νήσεως καί τής ορμής είς τό άνέβασμα τού προορισμού σας 
καϊ νά προχωρήσετε άκάθεκτοι, ορμητικοί, έως δτου φθάσετε 
είς τό τέρμα τοΰ δρόμου σας, που δέν είναι αύτό ποΰ δημι
ουργείτε μέ τήν κάνην τοΰ περιστρόφου I...

Δέν είπα τίποτε. Άλλά καϊ τί είχα νά πώ ; αλκής

3



ίΣυνέχβια άχό τό προηγούμκνον) Ή καλλονή.

Τήν νύκτα εκοιμόταν δύο ώρες μόνο, επάνω στό 
ντιβάνι, έτοιμη νά ξυπνίση γιά νά τόν περιποιηΰή 
στήν παραμικρή άνήσυχη κίνησί του.

Μιά μέρα τήν έρώτησε.
— Καϋμένη, Φανή μου, σ’ ευχαριστώ πολύ ... πάρα 

πολύ, άλλά δέν πηγαίνεις καθόλου καί σπίτι σου.......
Τώρα είμαι καλλίτερα κα'ι μπορείς νά πας νά ξεκουρα- 
σθής νά είδοποιήσης,κα'ι τή Μασώμ νά μήν άνησυχή.

"Ενα μειδίαμα ύπήρξεν ή άπάντησίς της. Κι’ ένφ 
ό Ζάν τήν έκύτταζε μέ θαυμασμό κι’ ευγνωμοσύνη, 
αύτή τοΰ εξήγησε δτι τά έπούλησεν δλα. Δέν τής έμεινε 
τίποτα άλλο άπό τό φόρεμα ποΰ φορούσε κι’ έάν τώρα 
τήν έδιωχνε, θά έμενε στό δρόμο . Λ...

Γ
— Αύτή τή φορά νομίζω δτι τό βρήκα....... Είναι

στήν οδόν Άμστερντάμ, απέναντι άπό τό σταθμό... 
Τρία δωμάτια και ένα μεγάλο μπαλκόνι.... Έάν θέ- 
λης πάμε νά τό ϊδοΰμε, άμα τελειώσης άπό τό γρα
φείο σου.... άλλά δταν θά άνεβοΰμε τις σκάλες θά 
μέ πάρης στά χέρια. Θυμάσαι,τί ώραΐα ποΰ ήταν τότε;

Καί γεμάτη χαρά σ’ αύτή τήν ένθύμισι, στήν άνά- 
μνησι τής ήδονής ποΰ είχεν αίσθανθή δταν, υστέρα άπό 
δύο ώρες άπό τή γνωριμία τους, τήν πήρε σπίτι του 
καί τήν ανέβασε στό δωμάτιό του, κρατώντας την στήν 
άγκαλιά του, πήδησε στό λαιμό του, τόν άγκάλιασε, τόν 
έσφιγγε κι’ έγυρε τό κεφάλι της στόν ώμο του ζη
τώντας τήν πρώτην της θέσι, τή θέσι ποΰ ποθοΰσε, 
τή θέσι ποΰ άνήκε στήν άγάπη· της.

Έζητοΰσαν σπίτι, γυρίζοντας ένα μήνα τώρα καί 
δέν κατώρθωναν νά τό ευρουν δπωςτό ήθελαν. Αύτό 
τής όδοΰ Άμστερντάμ τούς έφάνη καλό οπωσδήποτε. 
"Αλλως τε, δέν τούς συνέφερε νά μένουν καί νά τρώνε 
στό ξενοδοχείο. Μέ τά έξοδα ένός μηνός, ήμποροΰσαν 
νά περάσουν τρεις μήνες άρκετά καλά, δν είχαν τό σπι
τάκι τους. Θά έμαγείρευεν ή Φανή κι’ έτσι δέν θά 
ξόδευαν τοΰ κόσμου τά λεπτά.

’Αμέσως μόλις ένοικίασαν τό σπίτι, άρχισαν νά 
φροντίζουν γιά τά έπιπλα.

Ό Ζάν έγραψε στό σπίτι του, δτι ήθελε νά έγκα- 
τασταθή στό Παρίσι καί δτι τοΰ έχρειάζοντο έπιπλα. 
Ή θεία του Ντιβάνη, ή όποία ήτο ουτωςείπεϊνή έπι- 
μελήτρια τοΰ σπιτιού, τοΰ έστειλε τά χρήματα ποΰ τοΰ 
έχρειάζοντο, συγχρόνως δέ στό γράμμα της, τοΰ έγραφε 
δτι σέ λίγο θά λάβη μία ντουλάπα, ένα λαβομάνο καί 
ένα μεγάλο φωτέϊγ, τά όποια τοΰ έστειλε.

Σέ λίγες ημέρες ή έπίπλωσις είχε τελειώσει. Σάν 
μιά νοικοκυρά ή Φανή, είχεν άγοράσει δ,τι άναγκαΐον, 
χωρίς νά ξοδεύη λεπτά γιά πολυτέλειες, ή γιά περιττά 
πράγματα. "Ολη αύτή ή νοικοκοιροσύνη έθύμιζε στό 
Ζάν τό πατρικό του σπίτι.

"Οταν έπέστρεφε, μόλις έκτυποΰσε τό κουδούνι 
ετρεχεν άμέσως ή Φανή νά τοΰ άνοιξη περιποιημένη, 
κοκκεταρισμένη μπορεί νά π ή κανείς.

Μέ τό χαμόγελο τής εύτυχισμένης στήν άγάπη, τόν 
άγκάλιαζε καί τόν φιλούσε μέ δλον τόν πόθον τής έρω- 
μένης ποΰ λατρεύει. Ή ρόμπα της άπό μαύρο λινό, 
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μονοκόματη, άλλά στενή στή μέση, μέ ένα έμορφο 
πατρόν, είχε τήν γοητευτικήν απλότητα τής γυναίκας 
ποΰ ξέρει νά ντυθή. Έφορούσε καί μιά άσπρη ποδιά, 
γιατί έμαγείρευε μόνη της, άπό τήν μαγειρική της δέ 
δ Ζάν ήτο κατενθουσιασμένος. Έπηγαινοήρχετο μέσα 
στό σπίτι, σάν τήν πιό καλή νοικοκυρά. Τό σπίτι 
τους περιποιημένο, κομψό, άπλό, έφαίνετο σάν ένα 
κλουβάκι ποΰ έκλεινε τό έμορφότερο πουλί, γιατί ή 
Φανή, δταν έδούλευεν, έτραγουδοΰσε κι’ δλα, μέ τήν 
ώραία φωνή της τής κοντράλτο.

Κάτω ή ζωή τοΰ δρόμου έξέσπαγε σ’ ένα θόρυβο 
τρομακτικό ποΰ έμοιαζε σάν τή βοή τοΰ χειμάρρου. Ή 
βροχή έκτυποΰσε στόν τζίγκο τής βεράντας, μουρμου
ρίζοντας τό μονότονο τραγούδι της. Άπό τό κρύο ό 
Γκωσέν είχε χωθή σέ μιά πολυθρόνα μέ τά πόδια τεν
τωμένα κοντά στή φωτιά. ” Ενοιωθε τόν εαυτό του 
εύτυχισμένο.

Δέν ήταν ερωτευμένος, δχι. Άλλά έβλεπε μέ εύχα- 
ρίστησι τόν έρωτα τής ερωμένης του, τής όποιας έβλεπε 
τήν άφοσίωσι νά τόν άγκαλιάζη πάντοτε μέ τήν ίδια 
θέρμη. Καί έσκέπτετο γιατί τόσον καιρό νά στερήται 
αύτής τής ευτυχίας, μόνο γιά τό φόβο μή τυχόν καί 
δεθή άπό τήν άγάπη καμμιας γυναικός, ώστε νά μή 
μπορή ύστερα νά χωρισθή άπ’ αύτή, φανταζόμενος 
δτι αύτό είναι μιά ακολασία; Μήπως τώρα ή ζωή 
του δέν ήτο πιό ηθική άπό τότε ποΰ έτρεχε κινη- 
γώντας κάθε μικροΰλα, διατρέχων καί τόν κίνδυνον 
τής υγείας του;

Δέν έβλεπε κανένα κίνδυνον γιά τό μέλλον. "Υστερα 
άπό τρία χρόνια, δταν θά έφευγε γιά τήν πατρίδα 
του, ή ρήξις θά έπήρχετο μόνη της, χωρίς συγκινήσεις, 
χωρίς ούτε ή υγεία του, ούτε ή τιμή του νά κλο- 
νισθοΰν. ‘Η Φανή τό ήξερε. Πολλές φορές είχαν μι
λήσει γιά τό χωρισμό τους, δπως μιλάη κανείς γιά τό 
θάνατο ποΰ άργεΐ ίσως, μά πάντως έρχεται.

Έσυλλογίζετο τή λύπη ποΰ θά είχαν σπίτι του, έάν 
έμάθαιναν δτι δέν ζοΰσε μόνος. Μέ δλο του τό δίκιο 
θά έθύμωνεν ό πατέρας του. Άλλά πώς μπορούσαν νά 
τό μάθουν; Αύτός δέν έβλεπε κανένα στό Παρίσι. Ό 
πατέρας του, «ό σύμβουλος> δπως τόν έλεγαν έκεϊ 
κάτω, ήτο τόσον άπησχολημένος δλο τό χρόνο, ώστε 
τοΰ ήταν άδύνατο, έστω καί γιά δύο μέρες, νά έλθη 
στό Παρίσι. Ή μητέρα του άπό τήν έποχή ποΰ έγέν- 
νησε τίς δύο δίδυμες άδελφές του, τήν Μάρθα καί 
τήν Μαρία, δέν ήμποροΰσε νά κάνη ούτε δύο βήματα 
χωρίς βοήθεια. Όσο γιά τό θειο του τόν Καίσαρα, 
τόν άντρα τής Ντιβόνης, αύτός ήταν έ'να μεγάλο παιδί, 
ποΰ δέν τόν αφίναν ποτέ νά ταξειδεύση μόνος.

f |Ή συνέχεια είς τό προσεχές)
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Διά νά βελτίωση μιά γυναΐ«“ τήν καλλονήν της είναι 
άνάγκη νά μάθη, πώς νά έπιμελήται τήν ύγείαν της καί πώς 
νά περιποιήται τό δέρμα, τά μαλλιά καί τά δόντια της. 
Φυσικά είναι άδύνατον μέ κρέμες καί μέ παρόμοια μέσα νά 
μεταβληθή τό φυσικόν χρώμα. Δέν είναι όμως μικρόν κέρδος 
νά κατορθώνη μέ διάφορα άλλα 
καλλυντικά μέσα νά άπαλύνη τήν 
έπιδερμίδα, νά τονώνη καί νά λαμ
πρύνει τά μαλλιά της κλπ. "Οσον 
άφορρ. τήν διατήρησιν τής καλλο
νής καί τής νεότητος επ’ άπειρον, 
αύτό είναι μωρία καί νά τό φαντά
ζεται κανείς.

Ή πραγματική καί αληθινή φι- 
λαρέσκεια γνωρίζει, ότι όλη ή τε
χνητή διασκευή τής καλλονής πρέ
πει νά περιορίζεται είς τήν λεπτήν 
καί τήν άθώαν δεξιότητα. Προτι
μότερου είναι νά συγκάλυψη κα
νείς τό έλάττωμά του έπιτηδείως 
όλίγον, παρά νά ζητή νά τό έξα- 
λείηηι όλοτελώς. 'II οφθαλμαπάτη 
ποΰ επιζητεΐται μέ τεχνητά μέσα, 
έπιτρέπεται μόνον είς τάς ηθο
ποιούς καί τοΰτο διά λόγους επαγ
γελματικούς μόνον.

Ή Μόδα μας.
Κοστούμι άπό σατέν μαύρο μέ 

μετάξινο βουάλ, κεντημένο έπάνω 
σέ τρανσπαράν άσπρο. Συνήθιζε^ 
ται πολύ αύτήν τήν εποχήν καί 
έχει μιά ιδιαίτερη έλεγκάνς καί 
κομψότητα. (Ίδε παρατειθεμένην 
εικόνα).

Καλλυντικόν τού προσώπου.
Τώρα μέ τό καλοκαίρι καί μέ 

την υπερβολικήν ζέστην, ή όποία 
αλλοιώνει τό πρόσωπο καί τοΰ δί
δει μίαν γλοιώδη χροιάν, ένα καλ
λυντικόν ύδωρ είναι απαραίτητον 
διά νάδροσίζη καί νά άνακουφίζη 
τό δέρμα. Μια συνταγή θαυμάσιου 
καλλυντικού ΰδατος είναι ή έπο- 
μένη :

Είς ιοο γραμμάρια έκχυλίσμα- 
τος άνθέων πορτοκαλλέας προσθέ
τετε ιο γραμμάρια βορικοΰ οξέος 
καί άλλα ίο ροδοστάγματος. Τά 
άναταράσσετε καλώς καί κάμνετε 
χρήσιν κάθε πρωί, έπειτα άπό τό 
νίψημον.

Τά λουτρά σας.
Ή έποχή ποΰ διατρέχομεν τιάρα 

είναι ή έποχή πού γίνονται τά λου
τρά. Μ ή ξεχνάτε, δπως σας είπα 
καί άλλοτε, οτι τά λουτρά είναι τό 
χνριώτερον μέσον τής υγείας καί 
τής άνβηρότητος, άνευ τού όποιου, 
οπωσδήποτεάλλοιώτικακαί ανέπι- 
μηληΟήτε τόν εαυτόν σας, ή έπι- 
δερμίς οας δέν θά άποκτήση τήν 
έπιθυμητήν εντέλειαν. Πρό πάν
των ημείς αί γυναίκες πρέπει νά 
ένθυμούμεθα πάντοτε τήν ώραίαν 
άλληγορίαν τής ’Αφροδίτης, ή 
όποία έβγήκεν άπό τόν βυθόν τής 
θαλάσσης. ’Εάν τά ψυχρά, χλιαρά 
ή θερμά λουτρά ή τά γινόμενα μέ 

άπλοΰν νερό είναι ωφέλιμα, ώφελιμώτερα θά είναι έκεϊνα, 
εις τά όποια γίνεται χρήσις καί μερικών χημικών ενώσεων. 
Τά πρώτα άρκοΰν διά νά διατηρούν τήν λεπτότητα καί τήν 
καθαριότητα τής έπιδερμίδος. Τά Αρωματικά καί τά λεπτά 
μαλακτικά μίγματα έχουν δραστικωτέραν ένέργειαν, όχι [τόνον 

διά τόν καλλωπισμόν, άλλα καί 
διά τά θαυμάσια Αποτελέσματα 
πού έπιφέρουν είς τό έσωτερικόν 
καί τό-έξωτερικόν τού σώματος. 
Σάς δίδω σήμερον μίαν συνταγήν 
άναψυκτικού λουτρού, τού οποίου 
ή χρήσις τώρα μέ τήν ύπερβολι- 
κήν ζέστην είναι πολύ επιθυμητή 
καί άπαραίτητος. Παίρνετε 6ο γρ. 
αμύγδαλα γλυκά καθαρισμένα, 250 
γρ. Enula Campana, 250 γρ. κου
κουνάρια, 6ο γρ. λινάλευρον, 3° 
γρ. σιτάλευρου, 15 γρ. άγριομολό- 
χας, ι$ γρ- βολβών κρίνου καί 8 γρ. 
βάμματος βενζοϊκού. Τά κοπανί
ζετε καλά καί άφοΰ τά μεταβάλετε 
είς ζύμην παίρνετε τό ήμισυ αύτής 
καί τό θέτετε έντός σακκουλίου, τό 
όποιον τοποθετείτε εις τόν πυθ
μένα τοΰ λουτήρος ή τοΰ μπάνιου. 
Τό άλλο ήμισυ τό τοποθετείτε εις 
μικρά σακκούλια, τά όποια θά 
χρησιμοποιήσετε διά ν’ άλείψετε 
τό σώμά σας. Τό λουτρόν αύτό έχει 
τήν ιδιότητα νά λεπτύνη τό τραχύ 
ή κεκαλυμμένον μέ άνωμαλίας δέρ
μα, νά έμποδίζη τό ΰδωρ νά δια- 
περφ τήν έπιδερμίδα. ’Επίσης δρο- 
σίζει καί τό έσωτερικόν τοϋ σώμα
τος, θεραπεύει τάς καυτηριάσεις, 
τάς φυσαλίδας τοΰ δέρματος, τά 
έξανθήματα καί τέλος δίδει εις 
τόν άνθρωπον, ποΰ κάμνει χρήσιν 
αύτοΰ, δροσερότητα έξαιρετικήν.

Η ΙΑΤΡΟΣ ΣΑΣ

Αί κηλίδες τοΰ καφέ.
Διά νά καθαρίσετε τάς κηλϊδας 

τοΰ καφέ άπό τά φορέματα σας 
δέν πρέπει νά μεταχειριζεσθε ποτέ 
θερμόν ΰδωρ. Καί τό κρΰο όμως 
είναι άνωφελές. Τό μόνον μέσον, 
μέ τό όποιον κατορθώνετε νά έξα- 
λειφθοΰν, είναι νά παρασκευάσετε 
μίγμα άπό δύο κοχλιάρια ύγροΰ 
γλυκερίνης μ’ ένα κροκόν αύγοΰ 
καί μέ τό μίγμα αύτό προστρίβετε 
δυνατά τό κηλιδωθέν ύφασμα. 
Κατόπιν τό πλύνετε μέ ψυχρόν 
ΰδωρ καϊ ή κηλίς έχει έξαλειφθή 
όλοτελώς.

Costumes-Tailleur

ΣΤΟΥ Ε. ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 
ΕΝΑΝΤΙ TUN Β. ΣΤΑΥΛΒΝ (ΣΤΑΔΙΟΥ 11) 

Gabardines,serges,coutils 
eponges, tyssors καί Λινά 
είς δλα τά νέα χρώματα.
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ΔΗΜΟΥ ΒΡΑΤΣΑΝΟΥ

Ο ΑΝΗΦΟΡΟΣ ΓΟΥ ΓΟΛΓΟΘΑ
(Συνέχβια άχό τά προηγ ύμβνον)

— ΛοιπόνΆεσποινίς; τής εΐπεν ό γέρο - Τραπεζίτης. Τάς 
έντυπώοεις σας. Ό κύριος Δαρκάλης. Ή κόρη μου.

Ή παρουσίασις ήτο τυπικωτάτη. Ό Στέφος έβαλε τό 
κλακ κάτω άπό τήν μασχάλην καί μέ μίαν ύπόκλισι τής έδωκε 
τό χέρι, ένφ εκείνη έψιθύριζε ένα φιλοφρόνημα:

— Γοητευμένη κύριε άπό τήν τιμήν.
— "Αν δέν οάς έβλεπα έτσι κουρασμένη, θά σεις έζητοΰσα 

ένα βαλσάκι· τής είπε.
— Εύχαρίστως· άπήντησε.
Ή μουσική τής φρουράς έξακολουθοΰσε τό Βιεννέζικο βαλς 

τοΰ «Βάλτοερ - τράουμ», τό μεθυστικό. Ό Στέφος τήν έπήρε 
εις τήν αγκαλιά του καί τό ζευγάρι έλανσαρίσθηκε μέσα είς 
τά άλλα, λικνιστικά, αρμονικά.

"Εφεραν δύο τρεις βόλτες κάτω άπό τόν μεγάλον πολυέ
λαιον μέ τά σήματα τοϋ Όθωνος. Ό Στέφςς δέν τής είπε 
λέξιν. Οΰτε τό παραμικρό κομπλιμάν. Ή Λάκα είχε παρα- 
δοθεϊ είς τόν ρυθμόν καί έγύριζε μαζί του, σάν ένα σώμα.

"Επειτα άπό όλιγα λεπτά ό Στέφος τήν παρέδωκε πάλιν 
είς τόν πατέρα της μέ ένα τυπικώτατον ευχαριστήριον. Ό 
Τραπεζίτης Βαδής εύρήκε εύκαιρίαν νά συνέχιση τήν συνδιά- 
λεξίν του μέ τόν Δαρκάλην «γιά τά πράγματα τής Μπόρσας».

Είς τό μεταξύ αύτό ή Λάκα τόν περιειργάζετο. Ήτον ένας 
νέος τριάντα περίπου έτών, μάλλον υψηλός, μέ μιά πολύ 
συμπαθητική φυσιογνωμία, άψογα ντυμένος, κομψός, μέπολΰ 
μετρημένος κινήσεις. Καί άπό τήν δλην μέ τόν πατέρα τη 
συνδιάλεξιν, άντελήφθη μιά πολύ άνωτέραν μόρφωσιν. Πράγ
ματι δέ, όχι μόνον εκείνοι ποΰ τόν έπλησίαζαν άντελαμβάνοντο 
έπειτα άπό όλίγων λεπτών συνδιάλεξιν τήν εύρυτάιην έγκυκλο- 
παιδικήν κατάρτισίν του, άλλά καί γενικώς είς τούς άνωτέ- 
ρους κύκλους υπήρχε περί αύτοΰ μία άρίστη φήμη. Έθεω- 
ρεϊτο ώς οίκονομολογος εγκρατέστατος, γνωρίζων τά μεγάλα 
ζητήματα τοϋ Τόπου καί τής ’Αγοράς, καί ώς άνθρωπος τών 
■ μεγάλων συνθέσεων», δπως λέγουν.

"Εφθανε νά παρουσιαοθή είς τόν κύκλον τοΰ Χρηματιστη
ρίου ό μεσίτης του Γρανας, ζητών νά άγοράοη «Βιομηχανι
κές», διά νά άναίβουν είς δυσθεώρητα ύψη τά χαρτιά αύτά. 
Δύο έτη πρωτήτερα, δταν έπεσε ή Κυβέρνησή τό σχηματιοθέν 
άχρουν Ύπουργεϊον διά νά ύπογράψη τήν συμβασιν τοΰ Δα
νείου τών 75·οοο·θθο τήν δποίαν ή Βουλή, παρά τόν όγκον 
τής συμπαγούς πλειοψηφίας, άπέρριψε, έπειτα άπό μίαν δρι- 
μυτάτην έπίθεσιν τής Άντιπολιτεύσεως καί τοΰ Τύπου, τόν 
συμπεριέλαβε καί αύτόν. Τοΰ άνετέθη τό χαρτοφυλάκειον 
τών Οικονομικών.

Τό άχρουν 'Υπουργεϊον διέλυσε τήν Βουλήν. Ό Στέφος, 
παρά τήν πλέον ή άσφαλή έπιτυχίαν του ώς βουλευτοΰ Κυ
βερνητικού, δέν έξετέθη είς τήν ιδιαιτέραν πατρίδα του Κε
φαλληνίαν. Τό άχρουν ύπουργεϊον δμως έφερε πλειοψηφίαν 
μόνον καί μόνον λόγφ τών εύνοϊκωτέρων ορών, οΟς έπέτυχε 
ό Ύπουργός τών Οικονομικών, μεταβάς τότε είς τό Παρίσι. 
Καί ό Στέφος ένεφανίσθη πρό τής ’Εθνικής Αντιπροσωπείας 
διά νά κάμη τήν έπί τής συμβάσεως είσήγησίν του.

Ή συνεδρίασις εκείνη ήτο ένας θρίαμβος άληθινός. Ή 
έκλεκτοτέρα τάξις είχε κατακλύσει τό θεωρεϊον τών Κυριών, 
xS Διπλωματικόν, τών Άνωτάτων Υπαλλήλων, τά δέ λαϊκά, 
τών αξιωματικών, πρώην βουλευτών, κληρικών κ.λ. ήσαν 
άσφυξία κυριολεκτικώς. Καί τά έδώλια τών βουλευτών γε
μάτα, καί γύρω άπό τό Προεδρείου, άνώτατοι ύπάλληλοι τοΰ 
Κράτους καί είς τό γραφείον τών στενογράφων καί τών έπι- 
σήμων πρακτικών. Είς δέ τά Δημοσιογραφικά «πατεϊς με πα- 
τώσε» οί συντάκται καί ειδικοί οικονομολόγοι μέ τά μολύβια 
έτοιμα.

’Αμέσως μετά τάς αναφοράς κ.λ. ό Πρόεδρος έκτύπησε 
τόν μεγάλον κώδωνα.

— Τόν λόγον έχει δ κύριος έπί τών Οικονομικών Υπουρ
γός· είπε.

Ό Δαρκάλης, συγκρατών τήν συγκίνησίν του, έσηκώθη άπό 
τό κάθισμα του, έκούμβωσε τό σακκάκι του, έπήρεν άφελώς 
τό χαρτοφυλάκειον του καί έπροχώρησε σοβαρά πρός τό βήμα.

Ένα «σσσσσ» παρατεταμένον διέδραμε τήν αίθουσαν καί τά 
θεωρεία.
. Η είσήγησίς του ήτο άληθινόν αριστοτέχνημα. Είχε μίαν 
εύμορφιά είς τήν γλώσσαν, δχι μακαρονίστικη, άλλ’ ούτε καί 
μαλλιαρή, ποΰ ουνήρπαζε.’Αναλυτικώτατος δέ. Ήρχισε άπό τά 
πρώτα δάνεια τοΰ Κράτους καί έξήτασε τό οίκομικόν πρόβλημα 
ύφ' δλας τάς έπόψεις του. Ή Βουλή εϊχε κρεμασθεϊ άπό τά 
χείλη του. Καί δταν έφθασεν είς τήν άνακοίνωσιν τών δρων 
έν συγκρίσει πρός παλαιό δάνεια καί πρός τήν ούμβασιν τής 
προκατόχου κυβερνήσεως καί ή ’Εθνική ’Αντιπροσωπεία άντε
λήφθη οτι, ούδέποτε άπό καταβολής τοΰ Βασιλείου είχε 
συναφθή δάνειον ύπό τόσον επωφελείς όρους, δλος δ ύπό 
τήν στέγην έκείνην κόσμος έξέσπασεν είς άτελείωτα χειρο
κροτήματα καί οί άρχηγοί τών κομμάτων θερμότατα τόν 
συνεχάρησαν.

Αύτόν τόν θρίαμβον ένεθυμήθη έκείνην τήν στιγμήν ή 
Λάκα, ένφ δ πατέρας της συνδιελέγετο μέ τόν Δαρκάλην. Γιά 
μιά στιγμή, πού έκλεισε τά μάτια της, τόν είδεν έπάνω είς τό 
βήμα, μέ τό αύστηρόν πρόσωπον του, μέ τάς οοβαράς χειρο
νομίας του, «άνθρωπον τής ήμέρος». Καί έν άντιθέοει γύρω 
της έβλεπε τώρα τούς σαχλούς νταντήδες νά κοκορεύωνται 
διαρκώς, έτοιμους νά κάμουν δύο καί τρεις τοΰμπες γύρω 
άπό τά τέσσαρα - πέντε έκατομμύρια τοΰ γέρο - Βαδή.

Άλλ’ δ Δαρκάλης ήτο άφωσιωμένος είς τήν συνδιάλεξιν 
του, ένφ έφερνε βόλτες αύτή μέ διαφόρους. Ή Λάκα έπεί- 
σμωσεν έπί τέλους.

— Φαίνεται δτι είσθε πολύ κουρασμένος· τοΰ είπε διακό 
πτουσα τούς δύο τραπεζίτας.

— Κάθε άλλο, μαμζέλ· τής άπήντησε.
Καί παρεδόθησαν είς τήν μέθην τοϋ χοροΰ. Άλλ’ οΰτε 

αύτήν τήν φοράν έφάνηκε θερμότερος. Καί ή Λάκα έπεί- 
σμωσε περισσότερον, τόσον, ώστε μετά πέντε λεπτά έπροφα- 
σίσθη άδιαθεσίαν καί έπεισε τόν πατέρα της νά φύγουν.

Είχαν άκόμη μίαν συνάντησιν είς τής κυρίας Γαλλιάδου 
τό τοάϊ καί έπειτα άλλην μίαν. Έν τφ μεταξύ ό γέρο - Βαδής 
είχε τάς σκέψεις του. Ό Δαρκάλης τοΰ έφαίνετο ό Ιδεώδης 
σύζυγος τής κόρης του. Ήρχισε λοιπόν νά παρακολουθή τάς 
συναντήσεις των είς τάς κοσμικός συγκεντρώσεις, νά έπι- 
διώκη δέ καί νά προετοιμάζη τοιαύτας. Δένέβράδυνεν, έννοεϊ- 
ται, νά άνακαλύψη τής Λάκας τά πρώτα συμπτώματα, τά 
δποϊα ήρχισε νά ύποθάλπη. Φάληρα, Κηφισσιές, Τατόϊα, 
ώργώθησαν μέ ώτομομπίλ καί γεύματα έπί γευμάτων. Ό 
Δαρκάλης άφ’ έτέρου δέν έβράδυνε ν’ άντιληφθή τάς διαθέ
σεις τοΰ σεβαστού φίλου του καί τότε έσκέφθη νά προσανα- 
τολισθή πρός αύτάς.

Έπειτα άπό αύτό δέν έχρειάσθη πολύς καιρός διά νά έξε- 
λιχθοΰν τά πράγματα κατά τόν κοινόν πόθον καί τών τριών. 
Πράγματι δέ μετά τινας ήμέρας δ γέρο - τραπεζίτης μέ άφα- 
τον χαράν προανήγγελλε τούς γόμους τής άγαπημένης Λάκας 
μετά τοΰ Δαρκάλη. Καί ήσαν οί γάμοι άληθινά ηγεμονικοί.

Έπειτα έπηκολούθησε ένα ταξεϊδι είς δλην σχεδόν τήν 
Εύρώπην, άπό τό όποϊον έπέστρεψαν ύποψήφιοι γονείς, δπως 
καί πράγματι έγιναν διά νά ξετρελλαθή δ γέρο-Βαδής, άνα- 
γνωριζων είς τά χαρακτηριστικά τοΰ μικρού έγγονοΰ του τήν 
μύτη τήν ίδικήν του, τά μάτια τά ίδικά του, τό χαμόγελό του 
καί τήν έξυπνάδα ταυ. (Ή συνέχεια et« τό επόμενον)

I. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΙΣ
ΔΙΔΛΚΤΟΡ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡ
ΈχΙ 13 έτη έν Ββρολίνφ 'Υφηγητής έκΐ XQirrlav έν τφ
Πανίχισνημίφ Βερολίνου. Σνν»ργάτης τοΰ Γνναιχολογικου Περιοδικού 
Ββφολίνου. ΔκνΟυνττις τής Γνναικολογιχής Κλινικής Πανιχκτημίον 

Βερολίνου λκΐ xtvranlav.
8-11 «.μ.— 3-6 μ. μ. ΑΘΗΝΑΙ, Ζηνονος 6*

— Ιΐλανάσαι, Κράτιστε Άναξ! εΐπεν ή Αίκατερίνα.
— Μακάρη νά έπλανώμουν καί μαχάρη νά μήν είχε 

πλανηθή έτσι τής ’Αλεξάνδρειάς τό σέμνωμα, άπήντησε 
περίλυπος ό Μαξιμΐνος. Άλλ’δχι μία τοιαύτη καλ
λονή, δπως έσύ, δέν θά χαθή είς μάτην. Έπλάσθη διά 
νά βασιλεύση έπί ισχυρού θρόνου διπλή βασίλισσα, Βα
σίλισσα τής καλλονής καί Βασίλισσα τής Αλεξάνδρειάς 
λατρευομένη άπό τά πλήθη τών ύπηκόων της. Με- 
θαύριον πού άγω τήν έπέτειον τών γενεθλίων μου, έπι- 
θυμώ νά προαναγγείλλω τήν τέλεσιν τών γάμων μου. 
Διά σέ θά θυσιάσω έκατόμβην καί θά σέ στέψω μέ 
στέμματα σπανίων ρόδων καί χρυσανθέμων.

’Εκείνην τήν έποχήν είχε μεταβή είς τήν Αλεξάν
δρειαν ό Καϊσαρ τής Ρώμης Μαξέντιος μετά τής συ
ζύγου του Αύγούστας. ’Επί τή ευκαιρία ταύτη καί θέ- 
λων νά διωργανώση έορτήν ύποδοχής, έπί τή έπετείω 
μάλιστα καί τών γενεθλίων του, άπεφάσισε διά τήν 
έπομένην νά τελέση έπισήμως τούς γάμους του μετά 
τής ώραίας χριστιανής παρθένου. Αί προετοιμασίαι τής 
έορτής έκείνης άπησχόλησαν πλήθος άπειρον δούλων 
καί ύπηρετών. Ούδέποτε ή Αλεξάνδρεια εΐχεν ίδεϊ τό
σον πλούτον καί τόσην χλυδήν καί ούδέποτε άλλοτε 
οί κάτοικοί της παρέστησαν θεαταί είς τόσον μεγα
λοπρεπές καί έπιβλητικόν θέαμα. Άλλ’ δταν, μετά’τήν 
κεκανονισμένην θυσίαν, δούλοι προσέφερον είς τήν 
Αίκατερίναν πολύτιμα στέμματα, αύτή τά άπώθησε καί 
άποτεινομένη πρός τόν Μαξιμΐνον τοΰ είπε.

— Ούδέποτε τήν κεφαλήν μου μέ Στέμματα είδολω- 
λατρικά θά στέψω.

Καί ήρχισε μέ λόγους θερμούς πίστεως καί μεστούς 
σοφίας νά άναπτύση τήν άλήθειαν τής χριστιανικής 
θρησκείας.

Ό Μαξιμΐνος έξωργισθείς καί βλέπων τήν μανίαν 
τοΰ δχλου διά τήν ΰβριν τών θεών, διέταξε τούς ραβδού- 
δους του νά τήν μαστιγώσουν άνηλεώς. Πράγματι οί 
ραβδούχοι έγύμνωσαν τό έκπάγλου καλλονής σώμα 
τής χριστιανής νεάνιδος καί ήρχισαν νά τήν ραβδίζουν, 
έως δτου τό μετέτρεψαν είς μίαν άμορφον μάζαν. Κα
τόπιν τούς διέταξε νά τήν κλείσουν είς σκοτεινήν ειρκτήν 
καί νά τήν φρουρούν αύστηρώς έκεϊ, χωρίς νά τής δί
δουν οΰτε νερό οΰτε άρτον, έως δτου τούς διατάξη τι 
πρέπει νά κάμουν. Ή Αύγούστα δμως συγκλονισθεΐσα 
άπό τούς λόγους τής χριστιανής Παρθένου, μετέβη 
κρυφά άπό τόν σύζυγόν της τήν νύκτα είς τήν ειρκτήν, 
συνοδευομένη άπό τόν στρατηγόν Πορφύρων, δστις 
είχε τήν άρχηγίαν τών 200 λογχοφόρων, είς τούς 
όποιους άνετέθη ή φύλαξις τής χριστιανής Μάρτυρος. 
Όποια δμως ύπήρξεν ή έκπληξις των, δταν είδον, δτι 
ή Αίκατερίνα ήτο ώραιοτέρα ή πριν, μέ τάς πληγάς 
καί τά τραύματα έντελώς έπουλωμένα! Μέ εύγλωττίαν 
καί εύφράδειαν μοναδικήν ήρχισε νά άναπτύσση, είς σχε
τικήν έρώτησιν τής Αύγούστας, τά μυστήρια καί τάς 
ώραιότητας τής χριστιανικής θρησκείας. Τοσούτον δέ 
πειστικοί ήσαν οί λόγοι της, ώστε ή Αύγούστα μετά τού 
Πορφυρίου καί τών λογχοφόρων του έγιναν χριστιανοί.

Τήν έπομένην ό Μαξέντιος διέταξε νά κομίσουν καί 
πάλιν ένώπιόν του καί τού Μαξιμίνου τήν Αίκατερί- 

ναν. Όχλος πολύς, μαινόμενος xal λυσσών, ήτο έξω
θεν τοΰ Παλατιού κραυγάζων: «θάνατος είς τήν έξω- 
μότιδα!». Έχει προσεπάθησε μέ τρόπον γλυχύν νά τήν 
κάμη νά μετανοήση καί νά έπανέλθη είς τήν θρη
σκείαν τών Ειδώλων. Άλλ’ είς μάτην. Τότε έκμανείς, 
διέταξε νά κομίσουν μέγα βασανιστήριον μέ λεπίδας 
καί σιδηράς αίχμάς. Άλλά μόλις τό σώμα τής Χρι- 
στιανής παρθένου έναπετέθη έπάνω, χωρίς νά πάθη 
τήν παραμικρόν κάκωσιν, εύρέθη ώς διά μαγείας πρό 
τού θρόνου τού Μαξεντίου. ’Εκείνην τήν στιγμήν πρό 
τού θεάματος τούτου τού ύπερφυσικού, ή Αύγούστα, 
προχωρήσασα πρός τόν σύζυγόν της, τού είπε:.
ΐί—'Η νεάνις αύτή δέν πρέπει νά άποθάνη. 'Εκείνα 
τά όποια τόσον πανσόφως διακηρύττει, αύτά καί μόνον 
είναι ή άλήθεια καί ή ζωή!
»Είς τούς λόγους τούτους τής Αύγούστας ή οργή τοΰ 
Μαξεντίου έφθασεν είς τό κατακόρυφον πλέον, λυσ
σών έξ όργής, διέταξε πάραυτα νά άποκεφαλίσουν 
τήν σύζυγόν του καί τήν Χριστιανήν νεάνιδα. Άλλά 
έκείνην τήν στιγμήν ό Πορφύριος καί οί λογχοφόρο: 
του, άπαντώντες είς τάς ίαχάς τού πλήθους, έφώνησαν: 

—Μόνον ή Χριστιανική θρησκεία είναι ή άλήθεια! 
Ή όργή τού Μαξεντίου δέν εΐχεν δρια πλέον. Καλέσας 
τόν άρχηγόν τών σωματοφυλάκων του, τόν διέταξε νά 
συλλάβη πάραυτα τούς άποστάτας καί νά τούς άποκε- 
φαλίση όμοΰ μέ τάς δύο γυναίκας. Ή διαταγή τοΰ 
Μαξεντίου έξετελέσθη καί ή ψυχή τής 'Ωραίας Μάρτυ
ρος άπέπτη είς τούς ούρανούς, πρός συνάντησιν τού Αιω
νίου Νυμφίου, έν έτει 305 π.Χ. περίπου. (Τίλος)

“ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ,,
ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΕ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ, ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ 22 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΒΑΦΑΚΗΣ
ανταποκριται εν ευρωπηι Παρισίων Ζ. ΦΥΤΙΛΗΣ, Λον

δίνου Π. ΓΙΑΝΝΑΣ, Πετρουπόλεως Α. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ, 
Ρώμης Γ. ΝΗΣΙΩΤΗΣ, Αλεξάνδρειάς Γ. ΤΗΝΙΟΣ, 
Βουκουρεστίου Κ. ΤΟΡΡΕΤΣΕΑΝΟΣ.

ςυντακται και ςυνεργατλι οί διαπρεπέστεροι τών Ελλήνων 
λογίων καί δημοσιογράφων.

Στρατιωτικός άρθρογράφος ό Στρατηγός Α
Ναυτικός άρθρογράφος ό κ. ΠΕΛΟΠ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ.
2 περιστροφικά πιεστήρια «Χαον» καί «Κρετέ», άποδόσεως 

70,000 φύλλων κα&' ώραν. — Στερεοτυπική έχκατά- 
στασις Μαρινόνι.— Λννοτυπιχα'ι μηχαναι τής Λάϊνοτυπ 

Μααύνερι Κάμπανυ.

Ό “ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ,, όπωςέπικοινωνή μέ τήν 
Εύρωπαϊκήν σκέψιν θά δημοσιεύ]) τακτικώς έπι τών ζητημά
των τής ήμέρας άρθρα τών μεγαλειτέρων συγγραφέων τής 
Ευρώπης τού μεγάλου ΚΛΕΜΑΝΣΩ, τοϋ ANCTQ, τού ΛΕΡΟΥΑ- 
ΜΠΩΛΙΕ. τού διάσημου ’Ελβετού Συνταγματ. ΦΕΥΛΕΡ κ.λ.π.

Ό “ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ,, πρός ένίσχυσιν τοΰ 
άποταμιευτικοΰ πνεύματος έν Έλλάδι, θά διανείμη είς τούς 
άναγνώστας του ΔΩΡΕΑΝ διά κληρώοεως, βιβλιάρια τοΰ 
Ταμιευτηρίου τής Εθνικής Τραπέζης άξίας 3Ι000 δραχμών.

ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΛΚΟΙΝΒΣΙΣ β’ ΛΝΛΓΓΕΙΛΗ. ΤΗΝ ΗΜΕΡΑΝ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΕΟΣ
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩ

Ai ΜΑΧΑΙ ΤΟΥ ΒΕΡΝΤΕΝ. — ΕΙς τά'μέτωπον τοϋ Ββρντέν αίμάχαι έπανελήφθησαν καί πάλιν μέ 
μεγάλην σφοδρότητα. Οί Γερμανοί προελαύνουν ποός τά θρυλλικόν φρούριον, καταλαμβάνοντβς 
τάς, γαλλικός-,.έπικαιρους θέσεις. Άλλά χαί οΐ Γάλλοι δμως μάχονται γενναίος, έγκαταλβίποντες 

το έδαφός των ‘σπιθαμήν πρός σπιθαμήν.

ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΝ. — Είς όπ< 
στρατοπεδεύουν είς τούς δρόμους 
ΕΙς τήν Σόφιαν, δπου άπό πολυν κα 
στρατιώταί των είνε στρατοπεδευμέν

ΗΝ ΓΙΓΑΝΤΟΜΑΧΙΑΝ

ικοτε πάλιν ναί άν ύπάγουν οί Γερμανοί 
είναι πόντον. Ετοιμρι ν’ άρπόξουν τά δαλα. 
τώρα εύρίσν,ονται ί'ερμανιν.ά οτντάγμοτο, οί 
; τούς δρόμους τής Βουλγαρικής πρωττυούαης

ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ. — Εϊς τάς Ανιχνεύσεις των οί Γάλλοι μεταχειρίζονται, δπου 
το έπιτρεπει τά έδαφος, αύτοκίνητα τεθωρακισμένα. Μίαν στιγμήν ποΰ τό αύτοκίνητον 
διεραινεν ένα λασπώδη καί έλεεινάν δρόμον, έσπασεν ά ένας τροχός. ΟΙ έπιβαίνοντες 
έσπευσαν; νά τόν έπιδιυρθώσουν. Άλλά κατά κακήν σύμπτωσιν έκείνην τήν στιγμήν 
Γερμανικόν Απόσπασμα, κρυπτόμενον έκεϊ κάπου, έξώρμησεν έναντίον του. Τό μικρόν 

κινητόν φρούριον Αντέταξε λυσσώδη άγώνα, Αλλ’ έπί τέλους ’παρεδόθη.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΙ.— Είς τό Κραγιούγεβατς τής Σερβίας οί Αύστριαχοί έχουν συγκεν
τρώσει δλα τά λάφυρα, τά όποία έγκατέλειψαν είς τάς χείράς των, μαζί μέ τήν 
έγκατάλειψιν τής πατρίδος των, οί -Σέρβοι. Άπό τά λάφυρα αύτά ξεχωρίζουν τώρα 
τα κανόνια, λάφυρα καί αύτά τών Σέρβων κατά τόν Βαλκανικόν πόλεμον, τά άποϊα 
υά χρησιμοποιήσουν διά νά σκορπίσουν τό πΰρ καί τόν όλεθρον, ποιός ξέρει πού...

ΤΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ.—Τά Αεροπλάνα, ή 
εύκαιρίαν νά παρέλθη χωρίς νά σ 
στρατόπεδα τόν τρόμον καϊ τήν τα 
ΛύστριακοΙ έχουν τρελλάνει τους Ίτ 

αίφνιδιαο

λεμένες αύτές μηχανές, δέν' άφίνουν 
ιοορν άπο τά ύψη είς τά μαχόμενα 
»■ *λ1ς Ί“ >,'ιαλ*><ο·ν μέτωπον Ιδίως οί 
'ί,Η* ’°5 °ύχνάς των δι’ άεροπλάνωγ έπινέο.ις.

ΑΙ ΜΑΧΛΙ1 ΤΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ. — ΟΙ περίφημοι Τουρκώ τών Γάλλων, οί όποιοι διεκρΙΟησαν 
.Ις κολλάς μάχας, μεταςερύεντες καί είς τήν Βαλκανικήν καί εύρισκόμενοι είς τά Ελληνο- 
βουλγαρικά σύνορα, έπιχτιρούν συχνά αιφνιδιαστικός έφόδους κατά τών Βουλγάρων, ·1ς 

τάς τάξεις τών όποιων προξενούν μεγάλην βραύοιν.

ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ.—ΕΙς' ένα'ώραϊον Ίσραηλιτικδν Σχολικόν μέγαρον 
Ιχει έγκαταοτήσει τό Στρατηγεϊόν του ό στρατηγός ΣαράΙγ. Όλόκληρον διαμέ
ρισμα τού κτιρίου ούτοϋ έχει μεταβληβή είς μαγειρεϊον και οί όρδινάντσες τών 
διαφόρων άξιωματικών τού Επιτελείου παρασκευάζουν είς την αύλήν τό γεύμα.

ΑΙ ΜΑΧΑΙ ΤΗΣ ΓΑΛΙΚΙΑΣ. — Μία άπό τάς μεγαλειτέρας δυσχερείας, τάς δποίας 
συναντούν οί Ρώοσοι είς τήν προέλααΐν των, είναι καί αί μεγάεαι δυσκολίαι τού 
έπισιτισμοϋ, διότι ένεκα τής διαφοράς τών Ρωσσικών σιδηροδρομικών γραμμών, 
άναγκάζονται νά μεταφέρουν τά τρόφιμα μέ άτέρμονας συνοδείας μεταγωγικών.
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(Σννέχκια άπό τό προηγούμενον

— Τότε δ βασιλεύς ήτο Ισχυρός κα'ι σείς είσθε ανί
σχυροι. "Ωστε βλέπεις πώς παίζοι πολύ καλά αυτό 
τό μέρος.

— Ναί, άλλά πηγαίνεις άπό τό ένα στρατόπεδο 
είς τό άλλο.

— Είναι δικαίωμά μου, τό όποιον άπέκτησα σώ- 
σασα τήν ζωήν σου.

— ΓΙολύ καλά, Δέσποινα. ’Επειδή δέ, δταν άποχω- 
ρίζωνται οί έρασταί έπιστρέφουν πρός άλλήλους τά 
δώρα ποΰ άντήλλαξαν, επιφυλάσσομαι κι’ έγώ νά 

' σώσω τήν ιδικήν σου ζο>ήν, μόλις παρουσιασθή περί- 
στασις κα'ι τότε θά είμαι άπηλλαγμένος κάδε ύπο- 
χρεώσεως.

Άφοΰ δέ είπε ταϋτα δ δούξ ύπεκλίθη και άνεχώ- 
ρησε, χωρίς ή Μαργαρίτα νά κόμη τήν έλαχίστην κίνη- 
σιν, δπως τόν έμποδίση. Είς τόν άντιθάλαμον βρήκε 
τήν Γιλόννην, ή όποία τόν ώδήγησεν είς τό παράθυ- 
ρον τοΰ Ισογείου, άπό τό όποιον κατέβηκε καί συν- 
ήντησε τόν άκόλουθόν του, μετά τοΰ όποιου έπέστρε- 
ψεν είς τό μέγαρον τής οικογένειας ντέ Γκύζ.

Έν τούτοις ή Μαργαρίτα σκεπτική κάθισε στό 
παράθυρο.

— Τί πρώτη νύξ γάμου ! σκέφθηκε. Ό σύζυγος μέ 
αποφεύγει, ό έραστής μέ παραιτεΐ!

Έκείνην τήν στιγμήν περνούσε άπό τό άπέναντι 
μέρος τής τάφρου ερχόμενος άπό τόν πύργον τοΰ 
δάσους και βαδίζων πρός τόν μύλον τοΰ νομισματο
κοπείου ένας μαθητής, ό όποιος τραγουδούσε:

"Οταν θέλω νά φιλήσω τά μυοΐπνοα μαλλιά σου, 

δταν θέλω νά δαγκάσω τά ώραΐα μάγουλά σου.

Κόρη μου γιατί θυμώνεις 

καί τό πρόσωπο ζαρώνεις; 

Διά ποιον τά φυλάγεις τά ώραΐα σου ματάκια; 

τόν μαρμάρινο λαιμό σου τά χιονάτα σου τά οτήθεια·: 
Μήν επιθυμείς άλήθεια;

άπό τό φιλί παρθένα είς τόν "Αδη νά τά πάρης 

νά σοΰ τά φιλήο' δ Πλούτων ό μωρός ό ξεκουτιάρης ;

Ή Μαργαρίτα ήκουσε τό τραγούδι τοΰ μαθητοΰ 
μέ μειδίαμα μελαγχολικόν. "Επειτα, δταν ή φωνή τοΰ 
μαθητοΰ δέν ακουότανε πιά, έκλεισε τό παράθυρο καί 
φώναξε τήν Γιλόννην νά τήν βοηθήτη) νά κατακλιθή.

ΕΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΠΟΙΗΤΗΣ

*Η έπομένη καί αί άκόλουθοι ήμέραι πέρασαν μέ 
έορτάς καί μέ άγώνας. 'Η συγχώνευσις τών δύο μερί
δων εξακολουθούσε. Θωπεΐαι καί τρυφερότητες άντη- 
λάσσοντο ίκανα'ι νά γυρίσουν τήν κεφαλήν καί τών 
λυσσωδεστέρων Ούγενόττων. "Εβλεπε κανείς τόν γέ
ροντα Κοττιώ νά γευματίζη καί νάδιασκεδάζη μέ τόν 
βαρώνον Κοτιρτομέ, τόν δούκα τοΰ Γκύζ νά κάμη 
λεμβοδρομίες είς τόν Σηκουάνα μέ τόν πρίγκηπα ποΰ 
Κονδέ. Ό Βασιλεύς Κάρολος έφαίνετο δτι άπηλλάγη 
άπό τήν συνηθισμένην μελαγχολίαν καί δέν μπορούσε 
πιά ούτε στιγμή νά μείνη χωρίς τήν συντροφιά τοΰ 
γαμπρού τού Ερρίκου. Έξαλλου ή βασιλομήτωρ ήτο 
πάντοτε φαιδρά καί τόσο τήν απασχολούσαν, ώστε δέν 
τής έμενε κμιρός νά κοιμηθή. Οί Οΰγενόττοι άπο- 
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χαυνωθέντες, άρχισαν νά φορούν ένδύματα άπό μετάξι 
νά φέρουν σύμβολα καί νά περνάν έπιδεικτικώς κάτω 
άπό τούς εξώστας, σάν νά ήσαν καθολικοί. Παντού 
διεκρίνετο μιά Ισχυρή άντίδρασις ύπέρ τής μεταρρυθμί- 
σεως καί ένόμιζε κανείς, πώς δλη ή αυλή πρόκειται νά 
γίνη διαμαρτυρομένη. Καί αύτός ό Ναύαρχος μ’ δλην 
τήν πείραν του, συνελήφθη είς τήν παγίδα, δπως καί 
δλοι οί άλλοι, τόσο δέ εξημμένος έγινεν, ώστε μίαν 
έσπέραν έλησμόνησε νά μασσήση τήν οδοντογλυφίδα, 
πράγμα, τό όποιον έκαμνς τακτικά άπό τής δεύτερος 
μεταμεσημβρινής μέχρι τής όγδοης έσπερινής, δταν 
καθότανε είς τό τραπέζι νά δειπνήση.

Ίο βράδυ ποΰ δ Ναύαρχος ύπέπεσεν είς τήν άπί- 
στευτον αύτήν λήθην τών συνηθειών του, δ βασιλεύς 
Κάρολος δ Θ' είχε προσκαλέσει είς τό δειλινόν τόν 
Ερρίκον τής Ναβάρρας καί τόν δοΰκα τοΰ Γκύζ. Μετά 
τό φαγητόν τούς έφερεν είς τό σπουδαστήριόν του 
διά νά ίδοΰν μιά παγίδα προορισμένην διά τούς λύ
κους. Ένφ δέ τούς άνέπτυσσε τόν μηχανισμόν έξαφνα 
ρώτησε:

— Καί δ Ναύαρχος δέν θά έρθη άπόψε; Ποιός 
τόν είδε σήμερα;

— Έγώ, είπεν ό βασιλεύς τής Ναβάρρας. Καί αν ή 
Ύμετίρα Μεγαλειότης άνησυχή διά τήν υγείαν του, 
ήμπορώ νά τήν καθησυχάσω, διότι τόν είδα σήμερον 
είς τάς 6 τό πρωί καί εϊς τάς 7 το βράδυ.

— Είς τάς έξη τό πρωί; ρώτησεν δ βασιλεύς μέ 
περιέργειαν. Μά αύτό καταντά άπίστευτον. Οί νεό
νυμφοι δέν σηκώνονται τόσο πρωί!

— Ναί, βασιλεύ, άλλά ήθελα νά μάθω άπό τό Ναύαρ
χον, δ όποιος τά ξεύρει δλα, έάν μερικοί εύπατρίδαι, 
τούς όποιους περιμένω ήλθαν.

— Καί άλλοι εύπατρίδαι; Είχες δκτακοσίους τήν 
ήμέραν τώνγάμων σου. Κάθε ημέρα δέ έρχονται καί 
άλλοι. Μήπως θέλειςζνά μάς καταλάβης;

— Βασιλεύ, έπανέλαβεν δ Βεαρνός, μελετάται έπί- 
θεσις κατά τής Φλάνδρας καί θέλω νά συγκεντρώσω 
γύρω μου δλονς δσους κρίνω, δτι θά είναι καί ωφέ
λιμοι είς τήν Ύμ. Μεγαλειότητα.

Ό δούξ τοΰ Γκύζ, ένθυμηθείς, δτι δ Βασιλεύς είχεν 
είπή εις τήν Μαργαρίτα γιά κάποιο σχέδιο, ένέτεινε 
τήν προσοχήν του είς τήν δμιλίαν τοΰ Βεαρνοΰ.

— Καλά, καλά, άπήντησεν δ βασιλεύς γελών πονη- 
ρώς. "Οσο περισσότεροι είναι, τόσο περισσότερο θά 
εύχαριστηθοΰμε. Φέρε, φέρε, Ερρίκε. Άλλα πόσοι είναι 
οί Εύπατρίδαι αύτοί; Ελπίζω δτι θά είναι’άνδρεϊοι, έ;

(Ή συνέχεια είς τό έπόμενον)

εις τον “ΚΟΣΜΟΝ,,
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Κοστούμια μπάνιου, μπουρνούζια, 
έσώρρουχα λευκά καί πλεκτά κ.λ.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
Κυβέλης.—Ό θίασος τής κ. Κυβέλης ανέβασε μέ δλην τήν 

δυνατήν επιμέλειαν τό περίφημου έργον τοϋ Όσκάρ Ούάϊλδ 
«Τό πορτραϊτο τοΰ Ντόριαν Γκρέϋ». Δυστυχώς δμως ή με
γάλη φιλολογική αξία καί ή πρωτοτυπία αύτοΰ τοΰ έργου έξη- 
φανίσθησαν λόγφ τής θεατρικής ανάγκης. Δι*  δσους δέν έμε- 
λέτησαν Όσκάρ Ούάϊλδ ήτο απολύτως άδύνατον νά είσέλθουν 
είς τό πνεύμα του, βλέποντες τό έργον του έμφανιζόμενον είς 
τήν σκηνήν.

Ή έκτέλεσις ύπήρξεν πολύ καλή, άλλά ή σωματική διάπλα- 
σις τοΰ κ. Γαβρηλίδου δέν μάς έδινε νά έννοήσωμεν τόν τύπον 
τοϋ συγγραφέως. Έν τούτοις ή προσπάθεια τοΰ καλοΰ ήθο- 
ποιοϋ είναι άξια συγχαρητηρίων.

Ή κ. Κυβέλη έμελέτησε πολύ τόν χαρακτήρα, τής Σόμπυλ, 
τόν ήννόησε άλλά δέν κατώρθωσε νά τόν άποδώση. ΙΙρό πεν
ταετίας Οά ήτο ίσως ή τελειοτέρα Σόμπυλ, σήμερον δμως ή 
κ. Κυβέλη πρέπει νά περιορίση ή μάλλον νά άλλάξη τούς 
ρόλους της. Τό εϊπομεν καί τό έπαναλαμβάνομεν ή σημε
ρινή Κυβέλη είναι επιβλητική καί δταν άκόμη υποκρίνεται 
τόν πιό τρελλό κοριτσίστικο ρόλο. Μέ τήν τελείαν διάπλα- 
σιν τοΰ σώματός της, μάς παρουσιάζει τήν τελείαν γυναίκα ή 
όποία είναι άδύνατον νά ύποκριθή πλέον κοριτσίστικους ρό
λους, ένφ είναι τελεία Ζαζά καί Μαρί — Κλαίρ.

Κοτοπούλη. — Ή μεγάλη έπιτυχία τής Δ°ί Κοτοπούλη, 
• Ή καρδία κνβερνρ», έδόΟη μέ μεγάλην συρροήν κόσμου. Ό 
Παλμύρας καί ό Γονίδης εις τούς ρόλους των. Έπίσης ,ό 
Βεάκης απέδωσε τελείως τόν ρόλον του ώς ζωγράφος Ιδιό
τροπος καί παράξενος. Έν τφ μεταξύ τά «Πανοθήναια» τοΰ 
1916 ετοιμάζονται. Ή πολυτέλεια τών,σκηνών θά είναι πρω
τοφανής, ώς φαίνεται δέ, θά ύπερβή δλας τάς άλλας είς επι
θεωρήσεις πνεύμα.

Παπαϊωάννου.—Ύό «Πίκ-Νίκ» τό έχορτάσαμε, άλλά φαί
νεται δτι Οά μάς βαρυστομαχιάση. Τουλάχιστον αύτό άποδει- 
κνύουν τά γεγονότα. Ό κ. Λάσκαρης, δυσφορήσας λόγφ πολ
λών αίτιων, άπέσυρε τό λιμπρέτο τής «Πρόθυμης Χήρας·, 
τό όποιον παρέδωσεν είς τήν Κυβέλην κι’ έτσι άναγκαστικώς 
καθ’ δλον τό καλοκαίρι θά άκοϋμε τό «Σφίξε με» τοΰ «Πίκ 
Νίκ». Λέγεται δτι ή κυριωτέρα αιτία τοΰ επεισοδίου είναι 
ό κ. Παπαίωάννου, ό όποιος, άποβλέπων μόνον είς τό συμφέ
ρον του, δέν λαμβάνει ύπ’ δψιν του τίποτε άλλο.

Πανελλήνιον.—Τήν προσεχή Τετάρτην ή κ. Φωφώ Γεωρ- 
γιάδου άνεβάζει τό δράμα τοΰ κ. Β. Ήλιάδη «Τά Ερείπια», 
τό όποιον τόσην επιτυχίαν είχε πέρισυ.

ΤΟΥ ΣΤΕΚΕΤΤΙ

Μοΰ φεύγ’ό νοΰς κ’είμαι άρρωστη μένος, 
ό πυρετός στις φλέβες μέσ’ άνάβει, 
είμαι χλωμός, πολύ άδυνατισμένος, 
μά δταν σέ σκεφτώ, ό πόνος παύει.
Μά δταν σέ σκεφτώ ό πόνος σβένει 
καί ή έλπίδα στή καρδιά... πάλι ανεβαίνει, 
γιά νά μήν πάσχω θέλω νά πεθάνω!,... 
μά δταν οέ σκεφτώ... θέλω νάγιάνω!

(Μκτάφςασις) ΤΑΚΗΣ
«

ΚΟΣΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
Τά σαλόνια έρημα άναπολοΰν τήν παρελθοΰσαν δόξαν των, 

καταρώμενα τόν τρομερόν έχθρόν τους τή ζέστη. Ή βασι
λεία τους έτελείωσε γιά ν’ άρχίοη μέ τήν πρώτη βροχή τού 
φθινοπώρου. Ό κύαμος όλος τώρα ζητάει άπό την έξοχη 
άνακούφισι καί ή Κηφισσιά κατέχει τά σκήπτρα όλων τών 
’Αθηναϊκών εξοχών είς έκλεκτικότητα. Παραμένει άκόμη τό 
άριστοκρατικόν προάστειον, χάρις είς τάς τιμάς τοΰ σιδη; 
ροδρόμου τών ξενοδοχείων καί τών σπιτιών.

Έν τούτοις πολλοί οί όποιοι δέν είναι είς θέσιν νά έχουν 
βίλλα ή νά παραθερίζουν στοΰ Μελά, κατορθώνουν δμως νά 
έξοικονομοΰν τό αντίτιμου τοΰ ταξειδίου, ανεβαίνουν χάριν 
έπιδείξεως μάλλον ή γιά τή δροσιά, στό ώραϊο προάστειο. Πέρ- 
νουν τό παγωτό τους στό άλσος ξεροσταλιάζοντας πάνω σέ 
μιά καρέκλα καί άμα φτάση ή ώρα τοΰ φαγητού τοΰ δίνουν. 

"/Κατ’ αύτής τής καταπατήσεως τών φιφτυτουϊκών δικαιω
μάτων των οί παραθερίζοντες άπεφάοισαν, κυρίες καί κύριοι, 
νά βγαίνουν χωρίς καπέλλο, εις τρόπον ώστε νά διακρίνωνται 
άπό τούς έπισζ.έπτας. Έν τούτοις ό Ρωμηός δέν θά ήτο 
άξιος τής φήμης του, έάν δέν κατέρριπτε καί αύτό τό όδό- 
φραγμα- καί έθεάθησαν πολλοί ξεσκούφοτοι, ένφ ήσαν μόνον 
δύο ώρών παραθερίζοντες. Πώς ; άγνωστον.

— Εϊς τό Παλαιόν Φάληρον ή κοσμική κίνηοις δλη συγ- 
κεντροΰται είς τήν θαυμασίαν, νεότευκτον, δροσόλουοτον καί 
ευρωπαϊκωτάτην βίλλαν «Ίντεάλ» τοΰ κ. Κοκκονέζου. "Ολη 
ή φαληριζομένη άριστοκρατία τών ’Αθηνών καί τοΰ Πει
ραιώς περνφ τάς ώρας τής άναπαύσεώς της είς τήν θαυμα
σίαν αύτην βίλλαν, δπου ό φαληρικός μπάττης άποθέτει τις 
μυρωμένες πνοές του. Ή ιδιαιτέρα περιποίησις, ή πολυτέλεια 
καί ή λογικότης τών τιμών έχουν καταστήσει τήν βίλλαν 
«Ίντεόλ» τό μοναδικόν κοσμικόν κέντρον τοΰ Π. Φαλήρου.

ΤΟ ΣΚΥΛΛ1 ΜΟΥ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΣΟΥ
Μέ ρώτησες νά μάθης τό γιατί 

τό πιστό μου σκυλλάκι σέ γαυγίζει, 
ένα μονάχα ξέρω νά σοΰ πώ, 
κάτι κακό γιά σένα θά γνωρίζη... 
Ξέρεις πολύ καλά πώς τό σκυλλί 
είναι τό μόνο ζώ όποΰ γνωρίζει, 
δσοι είναι άνθρωποι κακοί, 
αύτούς μονάχα νά γαυγίζη.

"Οσο σέ μένα ήσουνα πιστή 
ήξερε καί νά σ’ άγαπάρ, 
τώρα ποΰ είσαι άπιστη, κακή, 
καί κείνο τό σκυλλί μου οέ μισάει!I...

Ζάκυνθος. Α. ΣΑΑΟΥΤΣΗΣ«
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Λίαν ένδιαφέρουσα ύπήρξεν ή συνεδρίασις τής Εταιρείας 
τής Υγιεινής, περί τών έλλείψεων τών νΰν έν χρήσει έν 
Έλλάδι Ύγιειονομικών Νόμων.

Μεγίστης σπουδαιότητος ήτο ή άνάπτυξις τής είσηγή- 
σεως τοΰ κ. Σωτηριάδου, περί τής άποτωμας τής_ παρ ήμϊν 
Άστυϊατρικής υπηρεσίας, καθ’ ήν κατεδείχθη δτι μάλλον 
πρόξενος βλάβης τής Δημ. Υγείας γίνεται διά, τοΰ τρόπου 
καθ’ δν λειτουργεί. Έξήγησεν τό άστοχον τών άστυίατρικών 
επιθεωρήσεων, αϊτινες ούδέν αποτέλεσμα φέρουν, άναπτύξας 
τόν τρόπον καί τά άτελή μέσα τά όποια διατείθενιαι δι’ αύτάς, 
λαμβανομένουύπ’δψιν δτι ό,οοο καταστήματα έν Άθήναιςκαί 
Πειραιεϊ πρέπει νά έπιθεωρηθοϋν ύπό 3 I μόνον άστυϊάτρων, 
οί όποιοι έπί πλέον έχουν καί τόσος άλλας άσχολίας καί έπι- 
θεωρήσεις σχετικώς μέ τήν Δημοσίαν υγείαν.

Άλλ' δ,τι χαρακτηρίζει άρκετά τήν ακηδίαν τών έκάστοτε 
'Υπουργών τών Εσωτερικών είναι, δτι δέν ύπάρχει ούτε Χη
μικόν ούτε Μικροβιολογικόν Εργαστηρίου είς τήν ’Αστυνο
μίαν, αί δέ αναλύσεις, αί άλλωστε έλάχισται, γίνονται είς διά
φορα ξένα Εργαστήρια.

Ή άθλια αύτή κατάστασις τής Άστυϊατρικής ύπηρεσίας 
προεκάλεσε τόν καταρτισμόν έπιτροπής έκ τών νομομαθών 
κ. κ. Παπαφράγκου καί Μπασιά, βουλευτοΰ, καί τών Ιατρών 
Κανελλη καί Σωτηριάδου ώς εϊσηγητοΰ εϊς τό κατατεθέν 
ύπ’ αύτοΰ νομοσχέδιου.

Κατόπιυ συνεζητήθη τό ζήτημα της στατιστικής, είς τό 
όποιου ύστεροΰμεν καί αύτών τών Βαλκανικών Κρατών, 
συσταθείσης καί δι’ αύτό ειδικής έπιτροπής.

ι STOY ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
Σ ΤΑ ΔΙΟΥ -1-1

ΕΝΑΝΤΙ TQN ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΣΤΑΥΛΟΝ 

Κοστούμια Σκωτσέζικα ανδρικά * * 
» Fresco, Λινά καί Σετακροΰτες.
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GUY DE MAUPASSANT

ΤΟ ΣΧΟΛΕΐΟΝ ΤΟΥ ΕΡΩΤΟΣ
(Σννέχεια άχό τόίπροηγοΰμενον)

ΑΝΘΡΏΠΙΝΗ ΔΥΣΤΥΧΙΑ
(ΞΕΝΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ)

Ό Ζάν ντ' Έσπάρ μοΰ έλεγε:
— Ώχ αδελφέ, ξεφορτώσου με κι’ έσύ μέ τήν ευτυχία σου, 

μέ τήν βλακώδη ευτυχία σου, ποΰ ευχαριστιέται άπό τό τί
ποτε, από ένα ποτηράκι παλιού κρασιού, άπό ένα πέρασμα 
θηλυκού! Σοΰ λέγω πώς ή ανθρώπινη δυστυχία μέέχει θανα
τώσει, τήν βλέπω παντού μέ μάτια στεγνά, έκεϊ πού δέν τήν 
βλέπεις σύ, πού περπατάς στό δρόμο σκεπτόμενος τήν Απο
ψινή γιορτή καί τήν γιορτή τής αΰριον. Νά, προχθές στήν 
λεωφορο τής "Όπερας, στή μέση τού κόσμου πού εύΟυμούσε 
κάτω άπό τίς ήλιακές άκτΐνες τοΰ Μαΐου, είδα έξαφνα νά 
περνφ ένα δν, μιά γρηά κυρτωμένη σέ δύο κομμάτια, ντυμένη 
μέ παλιόρουχα καί μ'ένα ψάθινο καπέλλο στό κεφάλι Αποξε
νωμένο άπό κάθε ίχνος στολιδιού καί ξεφτυσμένο. Περιπα
τούσε μ’ ένα βήμα συρτό, πού προξενούσε σιήν καρδιά μου 
τόση λύπη καί τόσο σπαραγμό, δσο προξενούσε καί στήν δική 
της καρδιά! Δυό ραβδιά τήν υποστήριζαν. Περνούσε χωρίς 
νά βλέπη κανένα, Αδιάφορη γιά τό θόρυβο τού δρόμου, τών 
Ανθρώπων, τών άμαξιών, τοΰ ήλιου. 11ού πήγαινε; Κρατούοεν 
ένα πακετάκι. Τί είχε μέσα; ψωμί; Ναίχωρίς άλλο. Άπό πού 
έρχότανε; “Όλος ό κόσμος γυρνούσε καί τήν έβλεπε. Άλλά 
περιοριζότανε μόνο νά λέγουν: «Πτωχή γυναίκα! · κι’έπειτα 
περνούσαν I Τά λείψανα τού φουστανιού της σερνότανε έπάνω 
είς τό πεζοδρόμιο κσί μόλις σιιγκρστιούντανε άπό κάτι κου
ρέλια έπάνω είς τό οώμα της. Καί μέσα έκεϊ θά υπήρχε 
κάποια σκέψι! Μιά σκέψι; "Όχι, άλλά μέ τρομακτική δυστυ
χία, άκατάπαυστη, καταθλιπτική! Ώ! αύτή ή δυστυχία τών 
γερόντων πού δέν έχουν ψωμί, οΰτε έλπίδα, οΰτε παιδιά, ούτε 
λεπτά, οΰτε τίποτε, τίποτε- δάκρυα μόνον είς τά μάτια, είς τά 
μάτια έκεϊνα τά στεγνωμένα, πού Αλλοτε έλαμπαν καί ήσαν 
χαρούμενα 1

Στάθηκε μερικά δευτερόλεπτα κι' έπειτα έπανέλαβε :
— Όλη μου ή «χαρά τής ζωής, γιά νά μειαχειρισθώ τήν 

φράσιν ένός άπό τούς πιό δυνατούς καί τούς πιό βαθεϊς μυ- 
θιοτοριογράφους μας, τού Ζολά, πού είδε, ένοιωσε καί περι
έγραψε δοο κανείς άλλος τήν Ανθρώπινη δυστυχία, δλη μου 
ή χαρά τής ζοιής, έξηφανίσθη, πέταξεν έτσι ξαφνικά, θάνε 
τώρα τρία χρόνια, ένα φθινόπωρο, μιά μέρα κυνηγιού οτήν 
Νορμανδία.

Έβρεχε- προχωρούσα μόνος μέσα στά χωράφια, ποΰ τά 
είχε λασπώσει ή βροχή, κ’ ή λάσπη βουλοΰοε πυκνή κάτω 
άπό τά πόδια μου. Κάποτε - κάποτε καμμιά πέρδικα ξεπε- 
τοΰοε φοβισμένη μέσα άπό τούς θάμνους. Πυροβολούσα καί 
ο πυροβολισμός έσβυνε μέσα σιή βροχή πού έπεφτεν άπό τόν 
ουρανό καί ηχούσε σάν μαστίγιο- τό ζώο έπεφτε μέ ματω
μένα τά φτερούγια.

Αισθανόμουν μιά μελαγχολία, ποΰ μουρχότανε νά κλαίω, 
νά κλαίω σάν τά σύννεφα ποΰ έκλαιαν οτήν πλάσι κι’ έπάνω 
μου. Έγύριζα πίσω σιό σπίτι, δταν είδα on'] μέση τών αγρών 
τό άμάξι τού γιατρού. Περνούσε συρόμενου άπό τό κόκκινο 
άλογό του, σάν ένα προειδοποίημα θανάτου μέσα στούς 
Αγρούς. "Εξαφνα έσταμάτησεν. Ή κεφαλή τού γιατρού πρό- 
βαλεν Από μέσα καί μιά φωνή άκούσθηκε: <—Έ, κύριε 
ντ’ Έσπάρ·. Έφθαοα στ’ άμάξι κ’ έκεΐνος έξηκολούθησε: 
«— Φοβάοθε τίς κολλητικές Ασθένειες; · «—Όχι·. «—Θάχετε 
τήν κιιλωσύνη νά μέ βοηθήσετε νά περιποιηθώ ένα διφθέρι- 
τικό; Είμαι μονάχος καί θάθελα κάποιον νά τόν κρατή, γιά 
τά τού βγάλω τίς ψευδομεμβράνες άπό τόν φάρυγγα ». « — Έρ
χομαι μαζί σας, ευχαρίστως·. Καί Ανέβηκα στ’ άμάξι. Ένφ 
προχωρούσαμε ό γιατρός μοΰ διηγήθηκε: «—Ή διφθερϊτις, 
ή φριχτή αύτή Ασθένεια, ποΰ καταδυναστεύει τούς δυστυχείς 
Ανθρώπους, ένέσκυψε οτήν έπαυλι τού Μαρτίνε. Ό πατέρας 
καί ό γυιός πέθαναν προχθές. Ή μητέρα καί ή κόρη πεθαί
νουν τώρα. Μιά γειτόνισσα πού τούς περιποιείτο έφυγε χθές, 
άφίνουσα τήν πόρτα Ανοικτή καί τίς άρρωστες είς τό έλεος 
τού Θεού, νά άγωνιοΰν είκοσιτέσσαρες ώρες τώρα! »

«Όταν φθάσαμε, έδεσε τό άλογο τού αμαξιού σέ μιά μηλιά, 
ποΰ ήτο στήν πόρτα, καί είσηλθαμε. Μιά μυρωδιά αρρώστιας 
καί υγρασίας μάς χτύπησε. "Εκανε τρομακτικό κρΰο σ’έκεΐνο 
τό δωμάτιο, ποΰ έμενε χωρίς φωτιά, χωρίς ζωή, γκρίζο καί 
απαίσιο. Τό ώρολόγι είχε σταματήσει. Ή βροχή έπεφτε 
πυκνή καί μελαγχολική άπό τήν καπνοδόχο καί άπό μιά γω
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νιά έρχότανε ό ήχος τοΰ ροχαλιτοΰ τών αρρώστων. Ή μητέρα 
ξαπλωμένη καί κρυμμένη κάτω άπό τά παλιά σκεπάσματα, 
Εφαίνετο ήσυχη. Μάς άντελήφθη καί γύρισε τό βλέμμα της 
έπάνω μας. Ό γιατρός τήν ρώτησε: «—Έχετε κανένα καν- 
Τηλιέρι;» Ή γρηά άπήντησε μέ φωνή χαμηλή: «—Έχει 
μέσα είς τό μπουφφέ·. Πήρε τό φώς καί διηυθύνθη πρός τό 
μέρος τοΰ κοριτσιού. Κατέκειτο μέ τά μάτια άπλανη καί 
βαθουλωμένα- .μόλις μάς άντελήφθη χώθηκε κάτω άπό τήν 
κουβέρτα. Τό έ.τιασα άπό τούς ώμους καί ό γιατρός, έπωφε- 
λούμενος, τής έβγαλεν άπό τόν φάρυγγα ένα κομμάτι δέρμα 
σκληρό καί κιτρινωπό. Έκεΐνο τότε Ανέπνευσε Ανακουφισμένο 
καί ψιθύρισε: ·—Τελείωσε;· «—Ναί». «—Καί θά μείνουμε 
μόνες μας τώρα;» Κάποιος φριχτός φόβος διεκρίνετο στή 
φωνή της, φόβος μονώσεως καί έγκαταλείψεως μέσα εις τά 
σκότη καϊ τόν θάνατο, ποΰ τόν αισθανότανε κοντά. Άπήν- 
τησα: «—Όχι, κορίτσι μου. Θά μείνω εδώ ώς ποΰ ό κ. για
τρός σάς στείλη κάποιον·. Καί γύρισα πρός τόν γιατρό: 
«—Γιατρέ μου, στεϊλέ μου τή γρηά Μωντυί Θά τήν πλη
ρώσω έγώ νά μείνη εδώ». «—Μάλιστα. Πηγαίνω νά τήν 
στείλω τώρα άμέσως». Έμεινα μόνος μαζί μέ τίς δυό έτοιμο- 
θάνατες. Σκέφθηκα δτι μιά φωτιά θά ήτο καλή γιά δλους 
μας καί βγήκα νά εΰρω ξύλα. Άφοΰ άναψα τή φωτιά, ποΰ 
φώτισε άμέσως τό δωμάτιο, κάθισα κοντά στή γωνιά. Ή 
βροχή χτυπούσε μονότονα έπάνω στά τζάμια. Ό άνεμος έσειε 
τή στέγη. "Ακόυα τό Αγκομαχητό τών Αρρώστων. Παρατη
ρούσα τίς μπόττες μου, πού ζεσταθεΐσαι κάπνιζαν, ένφ έκανα 
σύγκρισι τής θέσεώς μου μέ τήν θέσι τών καταδίκων. Ή 
αγωνία τής μικρούλας άρχισε καί ό ρόγχος της έγινε πιό 
δυνατός καί διακεκομμένος. Τήν πλησίασα καί τήν ρώτησα:

— Θέλεις νά πιής;
Έκούνησε τό κεφάλι γιά νά μοΰ πή ναι καί τής έχυσα λίγο 

νερό στό στόμα λίγο νερό, πού μολαταύτα δέν προχώρησε 
παρακάτω.

Ή μητέρα πιό ήσυχη, γύρισε νά διή τό παιδί της. Ένας 
φόβος Απαίσιος μέ κυρίευσε. Ποϋ βρισκόμουν, τί συνέβαινε 
γύρω μου; Μήπως ονειρευόμουν; Νά είναι Αλήθεια πώς συμ
βαίνουν τέτοια πράγματα; Ή φωτιά κόντευε νά σβύση- 
Έρριξα καί άλλα ξύλα καί γύρισα νά ζεστάνω τή ράχη μου, 
πού τήν αισθανόμουν παγωμένη. Είχα τήν ιδέα πώς θά πέ- 
θανα τούλάχιστον έγώ μέσα σένα καλό δωμάτιο μέ γιατρούς 
καί γιατρικά γύρω μου! Ένφ αύτές αί γυναίκες αί δυστυ
χισμένες έμεναν εΐκοσιτέσσερες ώρες μέσα σ’ ένα καλύβι, χω*  
ρίς φωτιά, μή έχοντας παρά μόνο νερό καί σφίγγουοα τήν 
-ψάθα τοΰ δαπέδου!.... Έξαφνα άκουσα τό τρέξιμο ένός 
αλόγου καί τό κύλισμα ένός άμαξιοΰ. Καί σέ λιγάκι είδα τήν 
γρηά Μωντυΐ νά εισέρχεται, ήσυχη ευχαριστημένη, διότι θά 
κέρδιζε λίγα λεπτά, χωρίς νά εκπλήττεται μπροστά σ’αύτή 
τή δυστυχία. Τής άφισα λίγα λεπτά καί έφυγα δρομαίος, σάν 
ένας κακοποιός ποΰ τόν κυνηγοΰσαν, ένφ στ' αύτιά μου Αντη
χούσαν οί ρόγχοι τών δύο γυναικών, τρέχων πρός τό σπίτι 
μου, δπου μέ περίμεναν οί ύ.τηρέται μου έτοιμάζοντας ένα 
καλό δεϊπνον.........

ΝΕΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΙ

ΕΝ ΤΑι ΗΛΕΚΤΡΟθΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΠι

X. ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΥ Τ. ΥΦΗΓΗΤΟΥ

Θεραπεύονται τά. νευρικά νοσήματα. Ή έπιληψία (σελη
νιασμός) είδικώς, άποτελέσματα θαυμάσια 12 έτών. Κέκτη- 
τ°ι τό τελειότερον Ήλεκτροθεραπευτήριον τής Ανατολής 
διά τήν θεραπείαν τής Άρτηριοσκληρώσεως, Άρθρίτιδος κλπ. 
καί τό τελειότερον σύστημα Αχτίνων Ραϊντγκεν — Όδός Πει
ραιώς ίο. Τής ανικανότατος καί έκσπερμαιώοεως ιδία δλως 

θεραπεία μέ έκπληκτικά άποτελέσματα.

ΘΕΜ. ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, δικηγόρος
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Ζασσέν (ένφ φεύγει).—Ά μπά, άπλώς είμαι ένας 
μπόν ά τοΰ φέρ.

Στανύ (στήν σκάλα υποδεχόμενος τήν Άντουανέτ- 
ταν).—Βλέπετε, Αγαπητή κυρία, πως εϊς έμένα έτυχεν 
<5 κλήρος νά σάς Αποδώσω τάς τιμάς τής ύποδοχής.

’ Αντουανέττα (κοκκινίζουσα).— Καί ό κύριος Ζασσέν;
Στανύ.—Έφυγε αυτή τήν στιγμή γιά τό Παρίσι, 

γιά μιά πολύ σπουδαία ύπόθεσι.
’Αντουανέττα. —Καί δ σύζυγός μου έπίσης. Γι’ αύτό 

κι’ έγώ... (συνερχόμενη). Δηλαδή θέλω νά πώ, έπειδή 
ήμουν μονάχη, μετά τό πρόγευμα βγήκα έξω γιά ένα 
μικρό περίπατο. Χωρίς νά τό έννοήσω έκαμα δρόμο ποΰ 
δέν σκεπτόμουν νά τόν κάμω... Καί κάνει μιά τέτοια 
ζέστη... πάει νά σκάση κανείς... μέ συγχωρεΐτε... 
άλλά αισθάνομαι τόν έαυτό μου παραλυμένο... κΓ 
έπειδή ήμουν έδώ κοντά ...

Στανύ.—Άλλά, Αγαπητή κυρία, περάστε, περάστε 
μέσα νά Αναπαυθήτε λιγάκι!...

’Αντουανέττα. — Εύχαριστώ, δχι γιά πολύ δμως, 
δέν θά καθίσω πολύ. Καί θά μέ συνοδεύσετε είς τό 
σπίτι, δέν είν’ έτσι;

Στανύ.—Σάς τό ύπόσχομαι.
(Τήν δίηγεϊ σ’ ένα μικρό καί κομψό σαλονάκι).

’Αντουανέττα (σάν νά διστάζη λιγάκι).—Έδώ θά 
μέ δε·χθήτε;

Στανύ.—Βέβαια έδώ. Διά δυό λόγους. Πρώτον διότι 
έδώ μέσα έχει μιά θαυμασία μπερζέρ γιά ν’ άναπαυ- 
θήτε καί δεύτερον γιατί έδώ σέ τοΰτο τό σαλονάκι σάς 
είδα γιά πρώτη φορά. Καί, άφοΰ αύτό είναι ένα άπό 
τά πιό καλλίτερα, τό καλλίτερο ένθύμιό μου!...

’Αντουανέττα.—Σάς παρακαλώ. Μή λέτε κομπλι- 
μέντα ποΰ δέν τά σκέπτεσθε, ούτε τά πιστεύετε.

Στανύ. — Άπ’έναντίας. Δέν μπορείτε νά φαντα
σθήτε μέχρι ποιου σημείου τά σκέπτομαι! (Τήν όδηγεϊ 
είς τήν μπερζέρ ήσυχα-ήσυχα). Σάς έχω έντυπωμένη 
καί θά σάς έχω στή φαντασία μου, καθισμένη σ’ αύτή 
τή θέσι—δέν είναι παράξενο;—μέ τήν ίδια τουαλέττα 
σας, ποΰ φοράτε σήμερα. Μέ παρουσιάζουν. Άνταλλά- 
σουμε ένα βλέμμα. Γιατί, άντί τής Αδιαφορίας μιάς 
συναντήσεως μπανάλ, αίσθάνθηκα τότε μέσα μου μιά 
άπό τίς Ανεξήγητες έκεΐνες συναισθήσεις, ποΰ είναι 
γιά μάς σάν μιά προειδοποίησις τοΰ μέλλοντος;

’Αντουανέττα (προσπαθούσα νά φαίνεται ήσυχη).
—Ένός μέλλοντος, φυσικά, καλής φιλίας.

Στανύ.—Πιστεύετε, δτι έκτός άπό τήν φιλίαν, δέν 
ύπάρχει καί κάτι παραπάνω άκόμη; "Ενα ρόζ συννε
φάκι έπάνω στήν σταχτιά αύτή λέξι;

’Αντουανέττα. — Άν συννεφιάσετε δένθάμπορέσω 
πιά νά περιμένω.

Στανύ.—Γιατί; Αί λέξεις είναι ή Ανταύγεια τών 
σκέψεών μας. Είναι λάθος μας τάχα άν, κουβεντιάζον
τας, ένφ είμαστε άγνωστοι έως χθές, ηΟραμβ Απεναν
τίας δτι είμαστε πολύ παλιές γνωριμίες, Από τήν κοι
νότητα τών σκέψεών μας, Από τήν ιδίαν άποψιν άπό 
τήν όποιαν βλέπομεν τά πράγματα, άπό τήν κοινότητα 
τών αισθημάτων; Δέν τήν βρίσκετε πολύ καλή τήν 
γλυκύτητα αύτής τής έντιμιτέ δύο Ατόμων, ποΰ ή φύ- 

σις τά έπλασε γιά νά ζήσουν μαζί καί ποΰ δοκιμάζει 
τή σκληρή εύχαρίστησι νά τά κρατή χωρισμένα γιά 
κάμποσο καιρό, άκριβώς γιά νά εύρουν τήν εύκαιρίαν 
νά άναμετρήσουν δλη τήν εύτυχία ποΰ θά τούς φέρη 
ή ένωσίς τους;

’Αντουανέττα. — Ώ, μή τό λέτε αύτό, μή τό λέτε, 
σάς παρακαλώ.

Στανύ.—Ώ! τό νά λέγη κανείς κάτι, δέν είναι 
έγκλημα... δταν μάλιστα είναι καί άλήθεια. Έπειτα 
μιλώ γιά τόν έαυτό μου. Έάν ξέρατε, ίσα μέ πιό 
σημείο άλλαξα είς δλα μου άπό τή στιγμή ποΰ σάς 
γνώρισα, θεέ μου! Πρώτα ήμουν ένας νεαρός Παριζιά- 
νος, λίγο γκατέ, ζαλισμένος πρό πάντων άπό ίπποτι- 
κές ιδέες διά τήν κατάκτησι τών καρδιών. Τώρα ποΰ 
τό αίσθημα τοΰ έρωτος, τό άληθινό αίσθημα μ’ έκυ- 
ρίευσεν δλόκληρον, τώρα ποΰ ή θρησκεία αύτή μέ έχει 
ύποδουλώσει, έγώ δ άθεος καί δ άπιστος έγινα δ 
πιστότερος τών θνητών. Δέν τολμώ πιά. Έχω τήν 
πίστι έκείνης ποΰ έκαμε τό θαΰμα αύτό.

’Αντουανέττα (συγκεκινημένη και καταθορυβημένη). 
— Στανύ, λέγετε πώς δέν τολμάτε πιά, κΓ δμως μοΰ 
μιλάτε γιά έρωτα σάν νά μή ξέρετε, δτι αύτό τό 
πράγμα γιά μένα είναι τό Αδύνατο καί τό άπηγορευμένο.

Στανύ. — Δέν ζητώ νά σάς ύποδείξω τούς συνήθεις 
δρους γιά τάς Αντιλήψεις τοΰ καθήκοντος. Άλλά πέστε 
μου, θέλω νά μοΰ πήτε, πιστεύετε Αληθινά πώς έκεΐνος 
ποΰ μάς έπλασεν, υποκειμένους σέ χίλιες δυό βίες, 
έρωτος καί πάθους εύμεταβόλους, προεΐδε τόν ήλίθιο 
Ανθρώπινο νόμο; Όχι, δέν τό πιστεύετε- είμαι βέβαιος 
πώς δέν τό πιστεύετε, έστω καί άν τά χείλη σας είναι 
συνηθισμένα διά τό Αντίθετο. Ή άλλοιώτικα, άν είναι 
Αλήθεια, τότε (μέ λυρισμό) δυστυχώς άπό τούς δυό 
μας έγώ μονάχα άγαπώ !....

’Αντουανέττα (ζωηρά).—Όχι! δχι! (Συνερχόμενη). 
Ά! θεέ μου! Χωρίς νά τό νοιώσουμε φθάσαμε μέχρι 
τοΰ σημείου νά συζητήσουμε αύτά... Δέν τό περί- 
μενα!... Μέ προκαταλάβατε!... (Νευρική). Καί έν 
τούτοις δέν μπορώ νά σάς άφήσω νά πιστεύσετε πώς 
έμεινα έγώ Αναίσθητη ...

Στανύ (χαρούμενος και λαμβάνων τό χέρι της).—
Αλήθεια; Πέστε μου, Αλήθεια;

’Αντουανέττα.—Ναί, είναι Αλήθεια δυστυχώς. Δέν 
ξέρω νά λέγω ψέμματα. Αίσθάνθηκα κι’έγώ... μιά 
συμπάθεια πολύ δυνατή... Καί κάθε φορά ποΰ σάς 
βλέπω καί σάς μιλώ είμαι πολύ-πολύ εύτυχι- 
σμένη, αισθάνομαι τόν έαυτό μου νά πλημμυρίζη άπό 
εύχαρίστησι ! ' Ι’Η ουνέχεια είς τό προσεχές]

Καπέλλα, Ύποκάμισσα

Λαιμοδέτες, Κολλάρα

και δλα τά ανδρικά εϊδη

ειζ τον "ΚΟΣΜΟΝ,,
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ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΤΗΣ “ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ,,

Α . ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ.-ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ

Άπό τής πρώτης ήμέρας τής έκδόσεως τής «Εικονογραφη
μένης» πλεϊστοι άναγνώσται της έκ τών επαρχιών έγραψαν 
ζητοΰντες νά γίνουν άνταποκριταΐ της, κατά τό σύστημα, τό 
οποίον επικρατεί εις τά άλλα 'Ελληνικά περιοδικά. Είς τά 
γραφεία μας εξακολουθούν νά καταφθάνουν καθ’ έκάστην 
σωρεΐαι έπιστολών άπό δλα τά μέρη, διά τών όποιων άναγνώ
σται τοΰ περιοδικού ζητοΰν νά γίνουν άνταποκριταΐ αύτοΰ. 
Κατ’ άρχάς εϊχομεν λάβει τήν άπόφασιν νά μή δεχθώμεν 
ούδένα άνταποκριτήν, επειδή ό διατιθέμενος χώρος ΰπό τού 
περιοδικού, δέν έπιτρέπει τήν άπασχόλησιν σελίδος μέ τάς 
άνταποκρίσεις. Άλλ’ ή επιμονή τών άναγνωστών μας, μας 
ήνάγκαοε νά προβώμεν είς τήν Ουσίαν τού άπαιτουμένου 
χιόρου, ό όποιος όμως Οά χσησιμοποιηθή κατά τρόπον πρω
τότυπον έντελώς καί Οά προκαλέση καί τό ενδιαφέρον όλων 
τών άναγνωστών, έκτός τού στενού κύκλου, τόν όποιον ένδια- 
φέρει μία τέτοια άνταπόκρισις. Αί ανταποκρίσεις δηλαδή, αί 
δποΐαι Οά στέλλωται πρός τήν «Εικονογραφημένη»* 1» πρέπει 
νά εϊνε σύντομοι, νά μή υπερβαίνουν τάς δύο σελίδας χάρτου 
συνήθους έπιστολικού καί νά άναφέρωνται είς γεγονότα, τά 
όποια ήμποροΰν νά ενδιαφέρουν δλον τό αναγνωστικόν κοι
νόν τοΰ περιοδικού. Κάθε πόλις καί κάθε περιφέρεια παρου
σιάζει πολύ συχνά μικρά έπεισοδιάκια, περίεργα, πρωτότυπα, 
αστεία, τά όποια γραμμένα μέ χιούμορ ήιιπορούν νά σταθούν 
εις μίαν ειδικήν σελίδα τού περιοδικού. Κάτι τέτοια μικρογε- 
γονότα μέ πολύ ένδιαφέρον πρέπει νά κυνηγούν οί άνταπο- 
κριταί μόνοι τους καί μέ τήν βοήθειαν τοΰ ύποανταποκριτού 
καί νά τάς στέλλουν καί μέ φωτογραφίας σχετικάς, έάν εϊνε 
δυνατόν. Αποκλείεται κάθε άνταπόκρισις περιέχουσα θεατρι
κήν καί κοινωνικήν κίνησιν έν γένει, συγκεντρώσεις, έκδρομάς, 
έορτάς, πού δέν έχουν κανένα ένδιαφέρον διά τούς έξω τής 
πόλεως άναγνώστας τοΰ περιοδικού. Μέ τάς άνταποκρίσεις 
αΰτάς έπιδιώκεται κυρίως νά γίνη γνωστόν εις τόν λοιπόν 

κόσμον κάτι εξαιρετικόν καί πρωτότυπον.

ΕΓΚΡΙΣΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Έκ τής σταλείσης κατά τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα ύλης 
πρός τήν ·Εικονογραφημένη»’» ένεκρίθηοανκαί θά δημοσιευ- 
θοΰν μέ τήν σειράν τους τά έξής :

I. Τσιοβαρίδη «Ευτράπελα».—Θ. Λιάσκα «Τρικυμία σκο- 
ταδιών» (πεζόν).—Α. Χριστοφίλη «Αστεία».—Τάκη «Παρά
ξενες Αγγελίες», «Ή ονομασίες τής γυναίκας».—Στυλ. Αύ· 

γουστάκη «Λουλούδια», «Στήν Άγάπη μου» (ποιήματα).

Άν ήξευρες τρισεύγε»η 
τό τί τραβώ γιά σένα 
τόν κόσμον δλον θ’ άφινες 
νά έρχόσουνα στά ξένα, 
νά μούδωνες κρύο νερό 
τή φλόγα μου νά οβύσω 
ποϋμ’άρρωστος καί δέν μπορώ, 
ποιός ξεύρει &ν θά ζήοω! 
Κι’ άν άποθάνω καϊ μέ.κλαϊς 
δ κόσμος θά σοΰ λέει, 
ή ψεύτρα τόν έοκώτωσε 
καί τώρα τόνε κλαίει.

St
Μεταξύ δύο γεωργών. — Τάμαθες; Είς τήν Βουλήν περισ

σότεροι άπό 3°° βουλευταί έψήφισαν τόν προϋπολογισμόν 
τοΰ ‘Υπουργείου τής Γεωργίας ύψώνοντες τά χέρια. _

— Καί έπειτα μάς λένε πώς ή γεωργία δέν έχει χέρια I

Είς τδ δικαστήριον. Κατά τήν διάρκειαν τής δίκης, εϊς έκ 
τώ»’ δικαστών Αποκοιμάται. "Οταν ή διαδικασία έπερατώθη 
καί έπρόκειτο νά έξαχθή ή έτυμηγορία, ό Πρόεδρος ζητών 
τήν γνώμην τών συνέδρων του ζητεί καί τήν γνώμην τοΰ κοι- 
μωμένου. Εκείνος ξυπνών τρομαγμένος λέγει:

— "Οχ αδελφέ, άς τόν κρεμάσουν!
— Μά δέν πρόκειται έδώ περί κρεμάοματος. Πρόκειται γιά 

ένα χωράφι, παρατηρεί ό πρόεδρος.
— Μά καταντάτε ανυπόφοροι. Άς τό θερίσουν τότε.

ΤΔ ΌφΟαλμΛΧά νοσήματα 
Θεραπεύονται έν τή τελείρ κλινική τοϋ είδικοΰ όψβαλμολόγου 

22πήλιου I. Χαραμή 
Τ. ύφηγητοΟ τού Πανεπιστημίου κλπ.

έν τη Όφ·0αλμολυγικ·ή Σχολή τών ΙΙαρισίων σπουδάσαντος κλπ. 
^Α&^ναι. 20 όδός ΠείεΟαίως. Τηλίφωνον C54.

ΤΙ ΘΑ ΚΑΜΕΤΕ
Προσέξετε λοιπόν τώρα νά ίδήτε τί Οά κάμετε. ’Εν πρώτοις 

εις έκάστην πόλιν δέν Οά άφεθή ελεύθερον τό στάδιον τοΰ 
άνταποκριτοΰ, άλλά Οά έκλεγοΰν δύο μέν άνταποκριταΐ διά 
τάς μεγάλας πόλεις καί ένας διά τάς μικράς, εξαιρέσει τών 
’Αθηνών καί τοΰ Πειραιώς δπου Οά εκλέγουν ίο, διά ψή
φων, όπως έκλέγονται οί βουλευταί. Οί άνταποκριταΐ αύτοί 
Οά έχουν εϊς τήν δικαιοδοσίαν των όλόκληρον περιφέρειαν, ή 
όποία Οά καθορισθή βραδύτερον καί είς τά διάφορα χωρία 
καί κωμωπόλεις τής όποιας Οά εκλέξουν αύτοί (δικούς

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
I. Δημητρακοπ. 'Αλμυρόν.Απαντα μέχρι τούδε άπο- 

σταλλέντα δελτία οας έλήφθησαν. Είδοποίηοις δέν γίνεται δι 

Εκαστον δελτίον. Αποστέλλετε. Γ. Μανουσακ. 'Ενταύθα. — 

Ποίημα προσωπικόν. αδύνατον δημοοιευθή, ή μόνον επί πλη

ρωμή, πρός 5 λεπτά τήν λέξιν. Έμμ.Κοκκίνην, Κυπαρισσία — 

Ζητούμενα δυστυχώς αδύνατον έπιτευχθώαι, λόγφ τοΰ είδους 

τοΰ Περιοδικού. Προσέξατε διαγωνισμόν ανταποκριτών. Σ. Πα- 

ναγιωτόπουλον Καρδίτσαν. — Πρακτορείου δέν αναλαμβάνει 

'Αποστείλατε Αντίτιμου, Γι·<ι σάς σταλή φΰλλον Π. Αυρτξήν, 
Λόγφ, Αβλεψίας παρελήφθη καταλόγου. 'Ελήφθη ΰπ δψιν 

δμως κλήρωοιν. Ζητούμεν συγγνώμην. Δέν έπαιαληφθή. ‘ Α&. 

Σαμαράν, Τρίκκαλα.— Διά τρίμηνον δχι. Δί εξαμηνίαν ναί. 

Γ. Ααχαναν “Αμφισσαν.— Βεβαιωθείτε οΰδεμία διάκρισις γί

νεται. Πάντες ίσοι. "Υλη οίαδήποτε έγκρινομένη έπιτροπής δημο

σιεύεται δωρεάν μέ τήν σειράν της, καθόσον προηγούνται άλλοι. 

Ζήτημα φύλλων έγράψαμεν. Άναμένομεν άπάντηοιν.Ν. Γ. Πα· 

νουτσόπουλον Δαλιάνην.— 'Ελήφθη ΰπ’ δψει διώρθωσις. Ν. 

Κατραπαδάκην, Εΰχαριοτοΰμεν θερμώς. Συγχαίρομεν δί ιδέας 

σας. Ιιαλέξεις έτυπώθησαν είς βιβλίον ήδη. “Εχομεν ΰπ δψει 

μας διά μέλλον. Φΰλλον έστάλη. Χρ. Βλάχον, Λευκάδα.—Εύχα- 

ρισιοΰμεν. "Εκαστον τεύχος μηνιαίας τιμαται 2 δρ. συνδρομή 

έτησία 20 δρ. Αμαλία Καλαΐς, Γ. Μπέλην. Εύχ_αριοτοΰμεν 

θερμώς.^Κ. Σταυρίδην. Φύλλα έστάλησαν Κ. Ν. Νικολόπου- 
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τους άνταποκριτάς έξαρτομένους άπό αύτούς. Αί λεπτομέρεια» 
τής εκλογής τών ύποανταποκριτών, ας τούς εΐποΰμεν έτσι, θά 
κανονισθοΰν άργότερον.

ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΗ Η ΕΚΛΟΓΗ
Διά νά γίνη ή έκλογή πρέπει προηγουμένως νά γίνη ή άνα- 

κήρυξις τών ύποψηφίων. Τήν άνακήρυξίν των θά τήν κάμη ή 
■Εικονογραφημένη, ΰπέχουσα τόπον τού Πρωτοδικείου τρό
πον τινά. Άλλά διά νά γίνη ή άνακήρυξις τών ύποψηφίων 
πρέπει καί αύτοί νά κανονίσουν μερικός λεπτομέρειας, δπως 
καί οί υποψήφιοι βουλευταί. "Εκαστος άναγνώστης τής «Εικο
νογραφημένης» έχει τό δικαίωμα νά λάβη μέρος. Πρέπει δμως 
προηγουμένως νά ύποβάλλη τά χαρτιά του καί τούς τίτλους 
του. Δηλαδή πρέπει νά μάς στείλη μέχρι τής >5 ‘Ιουλίου 
δείγμα τού τί είμπορεϊ νά γράψη, έκλεγων ώς θέμα, ένα άπό 
τά θέματα, πού ύποδεικνύονται άνωτέρω διά τήν άνταπόκρισιν 
καί νά συνοδεύση αύτό μέ μίαν δραχμήν εϊς γραμματόσημα. 

-Αύτά τά δείγματα θά έξελέγξωμεν ημείς καί δσα εΰρωμεν έν 
τάξει δηλαδή δσα πληρούν τούς άνωτέρω δρους θά άνακηρύ- 
ξωμεν καλά καί οί άποστείλαντες θά άνακηρυχθοΰν υποψήφιοι.

Η ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
Έπειτα θ’ άρχίση ή έκλογική κίνησις. Τούς υποψηφίους 

αύτούς θά ψηφίσουν οί άναγνώσται μας τών περιφερειών εις 
τάς όποιας έξελέγησαν. Ή ψηφοφορία θ’άρχίση άμέσως μετά 
τήν άνακήρυξίν τών ύποψηφίων δηλαδή τήν πρώτην έβδο
μάδα μετά τήν ι$ ’Ιουλίου. Δέον νά σημειωθή έδώ, δτι τό 
σύστημα τής ψηφοφορίας τών άνταποκριτών είσήγαγεν έν 
Έλλάδι πρώτη ή «Εικονογραφημένη» διά τοΰ έκδιδομένου 
κατά τό 1908 παραρτήματος της «Πανόραμα τών Κυριών». 
Αί λεπτομέρειαι τής ψηφοφορίας θά κανονισθοΰν έν καιρφ.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ
Μετά τό πέρας τών έκλογών θά άνακηρυχθοΰν οί έπιτυ- 

χόντες άνταποκριταΐ. Κάθε ανταποκριτής άνακηρυσσόμενος 
θά λάβη ίδικόν δελτίον άναγνωρίσεως. Διάρκεια τών καθη- 
κόντοιν έκάστου άνταποκριτοΰ Οά είναι έτησία, μετά τό πέρας 
τής οποίας θά γίνωνται νέαι έκλογαί.
. ./Έκαστος ανταποκριτής θά μας γράφη τακτικά άνταποκρί- 
σεις, σύμφωνα μέ τούς έκτιθεμένους δρους, Οά έχη δωρεάν 
είσοδον είς τά θέατρα καί είς τάς δημοσίας έορτάς δυνάμει 
τοΰ δελτίου καί Οά άντιπροσωπεύη έν γένει τήν «Εικονογρα
φημένη»’» είς κάθε ζήτημα καί είς κάθε περίστασιν, κατόπιν 
συνεννοήσεως μετά τής Διευθύνσεως.

λον, Λάριοσαν. — Βραβεία έστάλησαν. I. Ζανδέν, Κοζάνην. Γ. 

Μιχαήλον Πειραιά, Χρ. Βλάχον Λευκάδα Κ. Παπαχρήστου 

Σπάτα. —Ζητηθέντα έστάλησαν. Χρ. Λεμπέσην, Κ. Σταυρί

δην, Ζητηθέντα έστάλησαν. Αντ. Ποπολάνον, 'Ενταύθα. — 

Δυστυχώς ζητούμενα αδύνατον πραγματοποιηθώσι. Προσέξατε 

εκλογήν ανταποκριτών. άπ Ντάκον, Τρίκκαλα. — Ζητηθέντα 

έστάλησαν. Κ. Δρόσον, "Αγιον Γεώργιον. — Ζητηθέντα φύλλα 

σταλένια έπεστράφησαν ταχυδρομείου. Γράψατε ακριβή διευ- 

θυνσίν οας άποοτείλλωμ>ν έκ νέου. Π. Τριανταφύλλου. Χρή

ματα έλήφθησαν ένεγράφητε εξάμηνου. Φΰλ-λα στέλλονται τακτικά 

πλήν τελευταίου άποκλειοθέντος λόγφ αποκλεισμού. “Αγγελον 

Σαλούτσην, “Αλκήν ’Αλκαίον, Γώγον Βουγιουκλ .... Βρ. 

Ζαργάνην, Ιωάννην Πουλημένου, Αιμιλίαν όν, Γ. Ααχανάν 

'Ιούδαν Αέβην, If. Μπακόπουλον, Σ. Δεσαλέρμον. Τά παρ’ 

ΰμϊν σταλένια έλήφθησαν. Είς ιήν οίκείαν στήλην τού προσε

χούς φύλλου θά ίδήτε αν ένεκρίθηοαν ή δχι.

Η ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ θεραπεύεται 100 °/ο
Άπόκτησις γραμμών. - Αΰξησις δυνάμεων άνευ διαίτης.

ΟΡΘΟΠΕήΙΚΟΗ και Μηχανοθεριπεϊτικον Ινςτιτοϊτομ
ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 2 - ΤΗΛ. 1087

Π ΜΕΓΑΛΑ ΑίΙΡΑ ΤΗΣ “ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ,,
Ή «Εικονογραφημένη» θέλουσα νά σημειώση καί ένα νέον 

σταθμόν, άπεφάσισε προβαίνουσα είς μίαν μεγάλην Φυσίαν 

νά δωρήση είς τού; άναγνώστας της ένα δώρον, τό όποιον 
θά πάρη έκείνος ποΰ θά εύνοηθή ύπό τής τύχης.

Τό δώρον αύτό τής «Είκονογραφημένης» είναι εν αυτο

κίνητου τής φημισμένης μάρκας «Peugeot» άξίας πραγμα

τικής : 4500 δρ. καινουργές καί πολυτελέστατου. Τό αυτο
κίνητου αύτό κάθε άναγυώστης μας (ΐπορεϊ υά τό ίδή είς τό 
γκαράζ αύτοκινήτων τοϋ κ. II. Βλασσοπούλου έπί τής όδοΰ 
Σωκράτους 2Θ.

Κάθε άναγυώστης τής «Είκουογραφημευης» έχει δικαίωμα 
νά άποκόπτη καθ’ έβδομάδα καί νά άποστέλλη είς τήν «Διεύ- 
θυνσιν τής Είκονογραφημένης» τό ειδικόν δελτίου συμμετο
χής μέχρις δτου συμπληρωθή ό άριθμός τώυ ζ2 δελτίων.

’Εντός τοΰ φακέλλου Οά 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 ασφράγιστου γραμματόσημου.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΔΩΡΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 1916 - ΑΡΙΘ. 9

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

ΟΙ συνδρομηταί τής έβδομαδιαίας «Εικονογραφημένης» 
έχουν τό δικαίωμα νά συμμετάσχουν εις τά δώρά μας, χωρίς 
νά αποστέλλουν δελτία καί γραμματόσημα.

ΜΕΓΑ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΪΟΝ 

ΜΙΧΑΛΗΝΟΣ —ΒΟΛΙΚΑΣ και Σ'*
ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΪ

©I ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΜΑΣ
Συλλαβική άκροστοιχίς.

Αί άρχικαΐ ουλλαβαί τών κάτωθι ζητούμενων λέξεων άπο- 
τελοΰσι Κράτος τής Εύρώπης.

1.—Μηχάνημα πλοίου. 2.—Μέρος τής οικίας. 3 Ποταμός 
τής Αμερικής. 4—Ποταμός τής Ελλάδος.

Αί λύσεις δέον νά έχουν φθάσει είς τά γραφεία μας μέχρι 
τής μεταπροοεχοΰς Τρίτης 28 ’Ιουνίου, όυνοδευόμεναι μεθ’ 
ένός δεκαλέπτου γραμματοσήμου.

Βραβεία ώρίοθησαν τρία διά κλήρου. Ό πρώτος έξαχθη- 
σόμενος λαχνός θά λάβη ι έτησίαν συνδρομήν τής μηνιαίας 
• Είκονογραφημένης» καί τής έβδομαδιαίας έκδόσεως καί έν 
τετράδραχμον λαχεϊον τοΰ Έθν. Στόλου. Ό δεύτερος μίαν 
έτησίαν συνδρομήν τής μηνιαίας «Είκονογραφημένης» καί 
έν ’Εγκυκλοπαιδικόν Ήμερολόγιον Βρετοΰ. Καί ό τρίτος 
μίαν έτησίαν συνδρομήν τής έβδομαδιαίας «Είκονογραφημέ
νης» καί έν Έγκακλοπαιδικόν Ήμερολόγιον Βρετοΰ. 

t ΔΕΛΤΙΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ |

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 1916

••Λ»··*····*·:·:·:·».···.**··*···»·*··**·*»·»·»»·*····» ’ΛΥΣΕΙΣ TQN ΔΙΑΓΑΝΙΣΜΟΝ ΤΟΥ Ζ' ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ
Ό ζωγράφος φαίνεται έάν άναστρέψωμεν τήν εικόνα κατά 

τοιοΰτον τρόπον, ώστε ή κορυφή αύτής νά γίνη βάσις. Τό 
σώμά του καταλαμβάνει όλόκληρον τήν δεξιάν πλευράν καί 
είναι προσκεκολλημένον επ’ αύτής.

Τήν άνωτέρω λύσιν άπέστειλαν οί έξής ■
I. Ζώγκος, Μιχ. Ζέρβας, X. Όρφανουδάκης, Μαρία Πανα- 

γιωτοπούλου, Σπ. Λαμπρόπουλος, Άν. Λεμπέσης, Δημ. Πα- 
παντωνόπουλος, Β. Διαλύτης, Άν. Λυμπερόπουλος, Χαρ. Μη- 
τρόπουλος, Κων. Λάβδας Σπ. Ντάκος, Π. Λυρτζής, Γ. Σουμε
λάς, Δ. Ν. Χατζόπουλος, Σπ. Παναγιωτόπουλος, Φιλ. Βουνε- 
σόπουλος, Κ. Κουκοσέλης, Βρ. Ζαργάνης, Β. Σακκάς, Έμ. 
Δελαμάγκας, Έμμ. Μόστρας, Άθ. Σαμαράς, Άθ. Καρε?.λάς, 
Κ. Μαλικούρτης, Άγ. Σιμιτσέλης, Κατίνα Παρθενοπούλου, 
I. Κολοκοτρώνης, Γ. Μπέλης, Ν. Βάγιας, Α. Τετάκης, Λάζ. 

Κάμτσας, I. Ταγανιάρης, Κ. Αγραφιώτης, Γ. Ρεπανάς, Γ. 
Αγραφιώτης, Γ. Χριστοδούλου, I. Βαλάοης, Στ. Πλατσής, 
Δημ. Μαλοΰχος, Νικ. Γαγάρης, Άν. Σοφιανός, Π. Κωτσάκης, 
Άνδρ. Δελατόρα, Αδαμαντία Ποταμιάνου, Άλ. Άναστασιά- 
δης, Μιχ. Γιαμπανάς, Ζαφ. Δεναξές, Ν. Α. Μπέτσης, Δ. Περί- 
δης, Γ. Ν. Φωτόπουλος, Δημ. Σάλης, Άν. ΙΙαπανδρέου, Ν. 
Παπούλιας, X. Καρούοας, Άλ. Χριστοφίλης, Άν. Μπεχρής. 
I. Πολύχρονης, Κ. Γκούμας, Αμαλία Καλαΐς, Γ. Βασίλιας, 
Βασ. Βαρδακώστας, Κ. Παπαθεοφίλου, Ν. Ι’ιώτης, Δ. Γκού
μας, Γ. Λιβιεράτος, Άλ. Κούτναιζης, Κόριννα Κούτνατζη, 
Μ. Βιθυνός, Γ’ Μαρινάτος, Δ. Σαράβος, Κ. Κούφιος.

Γενομένης κληρώσεως, μεταξύ τών άνωτέρω έκέρδισαν: 
ί. — Γεώρ. Μαρινάτος έκ Κεφαλληνίας, μίαν έτησίαν συν

δρομήν τής μηνιαίας «Είκονογραφημένης» καί τής έβδομα
διαίας όμοΰ καί έν τετράδραχμον λαχεϊον τοΰ Έθν. Στόλου.

2. — Γρηγ. Ρεπανάς έξ ’Αθηνών, μίαν έτησίαν συνδρομήν 
τής μηνιαίας «Εικονογραφημένης» καί έν εγκυκλοπαιδικόν 
ήμερολόγιον Βρετοΰ.

3. — Ν. Γιώτης έκ Μεσολογγίου, μίαν έτησίαν συνδρομήν 
τής έβδομαδιαίας «Εικονογραφημένης» καί έν έγκυκλοπαι- 
δικόν ήμερολόγιον Βρετοΰ.

ΕΚΛΕΚΤΑ ΚΑΠΝΑ ΚΑΙ ΣΙΓΑΡΑ Μ ΕΞΗ

ΨΕΥΤΡΑ

(Άπό τή «Χρυσή Φλογέρα· τοΰ Δόγη)
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ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΕΛΙΣ

ΞΕΝΗ ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Η ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΗΣ


