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Η ΣΤΕΡΝΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΙ
< Στερνή μου γνώσι νά σ’ είχα πρώτα ». Μέσα είς τά 

τόσα δεινά, τά δποΐα μαστίζουν τήν δύσμοιρου ’Ελλάδα, 

ή κραυγή πόνου, τήν όποιαν έρριξε προχ&ες ενώπιον τής 

Σέρβικης Σκουψίνας, συνεδριαζούσης μακράν τοΰ πα

τρίου εδάφους, είς βουλευτής, άληϋ-ής Σέρβος πατριώτης, 

πρέπει νά τύχη Ιδιαιτέρας όλως προσοχής ^άπό ήμάς τούς 

Έλληνας, τούς όποιους άνέφερεν ώς παράδειγμα πρδς 

έπίρρωσιν τών λόγων του, λόγων, κάτωθεν τών όποιων 

διαφαίνεται ποιον ήτο τό αληθές συμφέρον τής Σερβίας 

καί οϊτινες άποδεικνύουν περιτράνως τό δίκαιον τής πο

λιτικής, ήν έχάραξεν ό Βασιλεύς. Αί κραυγαί τοΰ άλγους 

τής ψυχής τοΰ εντίμου βουλευτοΰ, αί άντηχήσασαι έντός 

τής αιθούσης τής συνεδριάσεως τής-Σερβικής Βουλής, δι

καιούσαι καί ένισχύουσαι ήμάς άφ ένός, είναι ίκαναΐ άφ" 

ετέρου νά αφυπνίσουν πάντας εκείνους, οϊτινες άπό στρε

βλήν και κακήν άντίληψιν τής αληθούς καταστάσεως, 

ήκολοϋθουν τά δόγματα τοΰ εκ Κρήτης κομματάρχου, 

καθώς καί εκείνους, οϊτινες, παραπλανηθέντες, ύπεστή- 

ριζον άσυνειδήτως τήν πολιτικήν του.

« Ποΰ είναι τό Κράτος μας, έκραύγασεν ό, Σέρβος βου

λευτής, καί τί μας άπέμεινεν άπό τό πάτριον έδαφος; 

Διατί δεν ελάβομεν ώς παράδειγμα τήν γείτονά μας Ελ

λάδα, ήτις κατώρθωσε νά άποφύγη τά δεινά καί τάς συνέ

πειας ένός καταστρεπτικού πολέμου, άπό τόν όποιον δέν 

θά είχε νά προσδοκή ού δε μίαν -ωφέλειαν, παρά τήν ισχυ

ρόν άντίδρασιν πολεμοφίλου κόμματος, μεταχειρισθέντος 

τά πάντα διά νά παρασυρθή ,'καί αύτή είς τόν κυκλώνα, 

τόν σαρώνοντα όλόκληρον τήν Ευρώπην;» Άλλ εάν ή 

'Ελλάς, κατορθώσασα νά άποτρέψη άπ' αυτής τά δεινά 
ένός καταστρεπτικού καί άσυμφόρου πολέμου, δστις μετέ- 

βαλεν είς ερείπια τήν Σερβίαν όλόκληρον, δέν κατώρθωσεν 

όμως ν' άποφύγη τήν κατάργησιν τής Κρατικής της ϋπο- 

στάσεως, τήν άποσύνθεσιν τοΰ στρατοΰ της, τήν κατάργησιν 

τών ελευθεριών της, τούς παντοίους έξευτελισμούς, τάς 

ταπεινώσεις καί τούς προπηλακισμούς, εις οΰς υπεβλήθη 

καί υποβάλλεται έπί τοσοϋτον καιρόν τώρα, αύτά δεν ση

μαίνουν τίποτε, ούτε έχουν τήν δύναμιν νά μειώσουν 

κατ' έλάχιστον τόν παραλληλισμόν τοΰ Σέρβου βουλευτοΰ. 

Ή Ελλάς, μεθ’ όλους τούς έξευτελισμούς, μεθ" όλας τάς 

ύβρεις, μεθ' όλους τούς προπηλακισμούς, τάς ταπεινώσεις 

καί τήν σωρείαν τών άλλων δεινών, έίτινα ύφΐσταται 

άκουσίως της, έχει όμως τόν στρατόν της, τάς δυνάμεις 

της καί τό ηθικόν της, νά άντεπεξέλθη έν δεδομένη στι
γμή κατά τών έχθρών της, ό,τι δέν κατώρϋωσε νά έχη ή 

δυστυχής Σερβία καί ό,τι κλαίει σήμερον ή πατριωτική 

ψυχή τοΰ Σέρβου βουλευτοΰ. Νά περιμένωμεν τώρα νά 

σωφρωνισθοΰν έκεϊνοι, τούς όποιους δέν είναι δυνατόν νά 

σαιφρωνίση τίποτε, είναι ώοάν νά κτίξωμεν πύργους εις 

τήν' Ισπανίαν καινά ζητώμεν « _Π till aquatOI'Ze heUl'CS·. 
όπως λέγουν οί Γάλλοι. Ή κραυγή όμως τοΰ^Σέρβου βου. 

λευτοϋ μας άρκεϊ καί μας ύπεραρκεϊ πρός’ ένίσχυσιν τής 
’Εθνοσωτήριου πολιτικής τής χαραχθείσης ύπό τοΰ Βασι- 
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λέως, άλλά καί διά τήν Ιστορίαν, .ήτις άπαθώς καί όλως 
άντικειμενικώς θά όμιλήση άργότερον. Καί άποδεικνύεται 

περιτράνως ότι, διά μέν τούς,Σέρβους είνε πολύ αργά, 

δι' ήμας δέ πολύ ένωρίς ευτυχώς.

«.
ΤΟ ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ή μεγαλειτέρα προσοχή τών παρακο?,ουθούντων 
τόν διεξαγόμενον είς τά διάφορα μέτωπα άγώνα, στρέ
φεται τήν στιγμήν αυτήν εις τάς επιχειρήσεις τοΰ 
Ρουμανικού μετώπου. Ε’ις τάς επιχειρήσεις ταΰτας 
αποδίδεται μεγίστη σημασία, καθ’ δσον έκ τοΰ διεξα- 
γομένου εις τά Ρουμανικά έδάφη άγώνος, μέλλει νά 
κριθή ό άγων τής Βαλκανικής, ό όποιος θά έχη, δπως 
έτονίσδη επανειλημμένα»; άπό άμφοτέρους τους εμπο
λέμους, σημαντικήν έπίδρασιν και έπ'ι τοΰ καθόλου 
άγώνος καί θά βαρόνη γενικώς έπ’ι τής άπό δυο έτών 
έξακολουθούσης πάλης μεταξύ τών δύο μεγάλων Ευ
ρωπαϊκών' συνδυασμών. Και δν κρίνη κάνεις άπό τάς 
πληροφορίας, αϊτινες φθάνουν μέχρις ήμών, δ άγων 
εις τά Ρουμανοβουλγαρικά και Ρουμανοουγγρικά 
σύνορα εύρίσκεται είς τό δξύτερον σημεϊον μέ έπίτευ- 
ξιν άποτελεσμάτων μέχρι τοΰδε, τά δποΐα κάθε άλλο 
παρά ευνοϊκά είνε διά τούς Ρουμάνους.

Τά Γερμανοβουλγαρικά στρατεύματα έχουν είσδύ- 
σει άπό Δοβρουτσάς εις άπόστασιν άρκετών χιλιομέ- 
τρων έντός τοΰ Ρουμανικοΰ έδάφους, άπειλεΐται δέ 
ήδη ή Κωνστάντζα, ή κατάληψις τής όποιας, έκτος 
τής έντυπώσεως ήν θά παρήγε είς τό Ρουμανικόν 
κοινόν άφ’ ένός, θά έθετεν άφ’ ετέρου βάσιν σημαν
τικήν διά τήν περαιτέρω έξακολούθησιν τοΰ άγώνος. 
Ταυτοχρόνως έπ'ι τοΰ άλλου Ρουμανικού μετώπου τοΰ 
έκτεινομένου κατά μήκος τών Καρπαθίων τά Ρουμα
νικά στρατεύματα άνεχαιτίσθησαν, τών Αύστρογερ- 
μανών άνακαταλαβόντων πάντα τά έπίκαιρα σημεία, 
τά δποΐα είχον καταλάβει παρ’ αυτών κατά τήν έναρ- 
ξιν τών έπιχειρήσεων οί Ρουμάνοι.

Έπΐ τοΰ λοιπού Βαλκανικού μετώπου ή λήξασα 
έβδομάς έσημείωσε σημαντικήν έπιτυχίαν τών Συμ
μάχων διά τής άνακαταλήψεως τής Φλωρίνης καί τών 
πέριξ δχυρών σημείων ύπό τοΰ Σερβικοΰ στρατού. 
Έπΐ τοΰ μετώπου τούτου άναμένονται σοβαρά γεγο
νότα μετά τήν άγγελθεΐσαν κα'ι άρξαμένην ήδΐ) κάθο
δον Ισχυράς δυνάμεως Γερμανικού στρατοΰ, άνερχομέ- 
νης είς 6οο χιλιάδας άνδρών. Εις τά λοιπά μέτωπα 
ή κατάστασις παραμένει ή αύτή, πλήν τοΰ Ρωσικού 
μετώπου, δπου άπό τής προχθές οί Γερμανοί ήρχι- 
σαν νά σημειώνουν έπιτυχίας.

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΙΑΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ.ΚΑΒΑΜΑΣ. _ Δ^νωιν
0Λ°1α νήνχόίιν βανΣγαβωί.ν κατασκηνώ^ν.

Σάς βεβαιώ λοιπόν, συμπολΐται ότι τά πλέον αξιοθαύμα
στα πράγματα, άπό όλα τά μέρη τής ύφηλίου, συμβαίνουν 
έδώ είς τήν Ελλάδα, όπου κοκκινίζει ή σταφυλή καϊ βάλλει ή 
έλαια, άλλά δέν κοκκινίζει κανείς άρμόδιος σπό εντροπήν 
δι’ όσα τραγελαφικά συμβαίνουν καθ’ έκάστην εις βάρος 
ήμών τών δυστυχών πολιτών "Ελλήνων, οί όποιοι έχομεν 
τράχηλον διά νά μή ύπομένωμεν τόν ζυγόν, άλλ’ ΰπομένομεν 
τήν ζυγαριάν τού παντοπώλου καί άλατά άλλα βασανιστήρια, 
διά τά όποια βά ήσχύνετο καί ή Ιερά έξέταοις άκόμη. Καί 
σάς βεβαιώ άκόμη,_ αν τύχαινε νά ήμουν ξένος, θά έπεσκεπτό- 
μην τήν Ελλάδα, όχι δια νά θαυμάσω τάς αρχαιότητας, αί 
οποΐαι. ίσως άπό ιδιοσυγκρασίαν, δέν μού κινούν κανένα 
ενδιαφέρον, άλλά [διά νά ευθυμήσω μέ τόν λαόν της. Καϊ 
άκόμη θά έκανα προπαγάνδα καί θά συνιστοΰσα έταιρίας 
καί συλλόγους, σκο-’ϊ 
πόν έχοντας νά παρα
σύρουν είς τόν μακά
ριον αυτόν τόπον ό
λους έ κείνους ποΰ 
πάσχουν άπό άνίαν. 
Καλλίτεροι· καί ά- 
σφαλέστερον μέσον 
θεραπείας άπό μίαν 
έπίσκεψιν είς τήν 
Ελλάδα δέν θάήδύ- 
νατο νά ποθώσιν καί 
νά φαντασθοΰν οί 
δυστυχείς αϋτοϊ άν
θρωποι. Διότι είς 
κανένα άλλο μέρος 
τοΰ κόσμου δεν θά 
έκηρύσσετο απεργία, 
ή όποια νά παρατεί- 
νεται πέραν άπό δε
καπέντε ημέρας. Καϊ 
τί πταίομεν ημείς 
σάς παρακαλώ διά 
τάς διαφοράς τών 
τροχιοδρομικών μέ 
τήν έταιρίαν των, ώ
στε νά ΰπομένομεν 
όλα αύτά τά μαρτύ
ρια, πού ΰφιστάμεθα 
μέ τήν έλλειψιν τής 
συγκοινωνίας; Νά λύ
σουν τάς διαφοράς 
τους όπως θέλουν, 
άλλ’ημείς, έν πάσειπεριπτώσει, νά έχωμεν τήν συγκοινωνίαν μας. Άλλά μή
πως έκάμαμε καί ημείς τίποτε περισσότερον άπό λόγια;

*
ΟΙ κινηματογράφοι ανακαινίζονται, καθαρίζονται, ξεσκο

νίζονται καϊ έτοιμάζονται διά τήν χειμερινήν περίοδον, κο
λοσσοί απέναντι τών όποιων εϊνε ζήτημα άν δυνηθή νά 
άνθέξη ή ταλαίπωρος Ελληνική σκηνή, τής όποιας εϊνε τό 
φάσμα. Οί σάλες των έτοιμάζονται, τά καθίσματά των στε- 
ρεόνονται, τά φώτα τους ένιοχύονται. Τά μεγάλα προγράμ
ματα, πού θά Αναγγείλουν τούς θριάμβους τών άστέρων τής 
οθόνης, ποΰ θά ρεκλαμάρουν είς τάς Άτθίδας τόν πλούτον 
τής τουαλέττας τής Μπερτίνι, τής Μινικέλη, τής Τορέλλι, 
τής Μπορέλλι, τής Νιέλσεν καϊ τών άλλων άστέρων, εϊνε 
έτοιμα νά προβάλλουν είς τούς τοίχους — άρχισαν νά προ- 
βάλλου ήδη. "Ενας κινηματογράφος άρχισεν ήδη, άλλοι θά 
τόν άκολουθήσουν πολύ ταχέως καί έντός όλίγου αρχίζει ή 
κινηματογραφική σαιζόν μέσα είς τάς σκοτεινός αίθουσας 
καϊ εμπρός είς τάς λιποθυμούσας καλλιτέχνιδας τής οθόνης.

*
Ούτε ό σάλος τοΰ πανευρωπαϊκού άγώνος, ούτε δ διεξα

γόμενος είς τά έδάφη μας πόλεμος, ούτε ή άνωμαλία τής 
εσωτερικής καταστάσεως, ούτε η άκρίβεια ή όποια κατήν- 
τησε τήν ζωήν πολυτέλειαν πολυδάπανου καί πολυέξοδον, 
ούτε τίποτε τίποτε ήμπόρεσε νά μειώση καϊ νά έξαλείψη τήν 
άγάπην τοΰ ’Αθηναίου καί Ιδίως τής ’Αθηναίας — διότι περί 
αυτής περισσότερον πρόκειται — άπό τοΰ νά έπαναλάβη τό 
κατ’ εξοχήν χειμερινόν Αθηναϊκόν σπόρ, τόν χορόν. Μέσα 
είς τάς φωνάς καϊ τάς ίαχάς ποϋ δονούν καθ’ εσπέραν τήν 
άτμοσφαίραν τού Άστεως, ήκούσθη δειλά δειλά τώρα εις τήν 
άρχήν, έντονώτερα άργότερα, όσον ό καιρός συννεφιάζει καϊ 
ό χειμών μάς πλησιάζει, ό ήχος τής καχεκτικής καϊ βραχνής

Sβίας. Μέσα είς τήν ξεσκονισμένην καϊ φρεσκοβαμμένην 
αν τοΰ χοροδιδασκαλείου, ή όποια έζωήρευσεν άπό τάς 

φωνάς καϊ τά γέλοια τοΰ μοδιστρονιοϋ καϊ τοΰ έμποροϋπαλ- 
λήλου, έπανελήφθησαν καί πάλι τά διακοπέντα πέρυσι μαθή
ματα καί τά άρχόμενα εφέτος νέα. ’Ολίγοι ήχοι μουσικής 
χωρίς άξιώσεις, ένας διδάσκαλος, φωνές, χάχανα, μυρωδιά 
παρθενικής σαρκός, ανάμικτος μέ όλίγα εύτελή αρώματα, ό 
θροΰς ένός εύτελοΰς φουστανιού, τό τρίξιμο ενός λουστρι
νιού, μιά δειλή έκμυστήρευσις σέ μιά γωνοΰλα. Ή αιώνια 
νεότης, ποΰ παραδίδει τόν εαυτόν της είς- τήν χαράν ένός 
βάλς ή μιάς καντρίλιας, ολιγαρκής, άλλά μή ένδιαφερομένη 
δι’ άλλο τίποτε.

Αί συνοικίαι πάλιν εις τις δόξες τους αυτήν τήν εποχήν- 
τό πρώτο φθινοπωρινό άεράκι, μαζϋ μέ τήν πνοήν τών φύλ
λων καϊ τάς πρώτος ψεκάδας τής βροχής, μάς έφερε" καϊ’τούς

νέους φοιτητάς. ΟΙ διάφορες νοικοκυρές εύρίσκονται εις 
κίνησιν καί είς συγκίνησιν μεγάλην καί καταβάλλουν όλην 
τήν Ικανότητά τους νά καταπείθουν τόν νέον φοιτητήν νά 
ένοικιάση τό δωμάτιόν τους <ποΰ δέ θά βρή άλλο νά τοΰ 
μοιάζρ στήν Αθήνα» . . . Καϊ τά παιδιά αύτά, ποΰ έρχονται 
άπό την έπαρχία των είς τήν πρωτεύουσαν, ποΰ τόσον όνει- 
ροπώλησαν καί έπόθησαν, μέ τούς ίούλους μόλις άνθίζοντας 
καϊ τά μάτια όρθάνοικτα εμπρός εις όσα καταπληκτικά βλέ
πουν, γυρνοΰν τούς δρόμους είτε έν συνοδείφ τοΰ θείου,' είτε 
τοΰ συμπατριώτου παλαιού φοιτητοΰ. σάν άρνάκια'πού παρα
στράτησαν άπό τό ποίμνιόν τους, χαμένα μέσα είς τόν θό
ρυβο καϊ τήν κίνησιν τής πρωτευούσης μέ τό βήμα κλονιζό
μενοι’, μέ τήν άπορίαν είς τά μάτια καϊ τήν δίψαν είς τήν 
ψυχήν. "Επειτα άπό λίγον καιρόν θά φεύγουν διά τήν πα
τρίδα τους ξεφτέρια μέ τό βήμα στερεόν πιά καϊ τό βλέμμα 
όχι άπλανές. "Ιστορία ποΰ επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο.

ο ΡΕΤ.
*

ΨΥΧΕΣ

Έρμες ψυχές στ άβέβαιο, τό φώς τ' άποοηεριοϋ. 

μελάγχολες τ’ όλόϋλιβο στρατί ν άκολουϋάτε· 

τάχα οάν ποιο φωιόβολο καντήλι άναζητάτε 

πνιγμένο μέ» τά βάϋη 'νός κόσμου μακρυνον ;

'Άτερμος πίρ' άνοίγετε κί αγκάθινος ό δρόμος 

έρμες ψυχούλες μου, συντρίμμια εύγενικά- 

μεσοστρατίς τήν κεφαλή θά γύρτε δουλικά 

καί μόνο άπογοήτεψης θά σάς ουμών' ό τρόμος.

ΒΑΣ. Μ. ΑΠΡΙΛΗΣ
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ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΩΤΑΤΟΝ
(Σννέχχη άπό τό προηγούμινον)

ΕΙΝΑΙ IIPΟΠΑΙ ΑιΝΛΑΙ ΕΙΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ ΤΟ ΠΡΟΣΟΠΙΚΟΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΠΑΡΗΚΟΛΟΥΘΗΣΕ

ΑΟΗΙΝΑΙΣ
ΤΗΝ ΔΡΑΣΙΝ ΤΟΝ

Άντελήφθην ϊτι χατεβήχαμε τήν σκάλα, δτι έβγήχαμε 
έξω, ήσθάνθην τήν νυχτερινήν παγωνιά χαι δτι έτοποθετή- 
θην είς ένα ώτομομπίλ.

— Κοιμήσου χαλά τώρα! μοΰέπέταξεν ή βασανίστριά μου.
Δέν ενθυμούμαι τίποτε άλλο. Πόση ώρα έπέρασε δέν έχα- 

τάλαβα. Μιά ώρα; Μιά ημέρα; "Ενας χρόνος; Δέν άντε
λήφθην. “Εξαφνα όμως ηχούσα τήν φωνήν της πάλιν, σάν 
άπό πολύ μαχρυά :

—“Ελα, έφθάσαμε. Σήχω' μοϋ είπε.
'ήίσθάνθην οτι μέ ώδηγοΰσε χαϊ χατέβηχα. “Επειτα με 

έχαμε νά άναιβώ χαι χατέβω μεριχά σχαλιά. ’Εμβήκαμε 
χάπου. Μιά ατμόσφαιρα χλιαρά μοϋ έδωκε νά εννοήσω, ότι 
ήμουν σέ υπόγειον. Μέ έκάθησαν σέ έναν καναπέ.

—“Ακούσε τώρα. Έδώ είσαι είς τήν διάθεσίν μας. Δέν 
θέλω νά μας κρύψης λέξιν. θέλω νά απαντάς εις τάς ερω
τήσεις τοϋ αδελφού μου. Αχούς; Τό θέλω I

Τότε'ηχούσα μίαν άλλην φωνήν, ανδρικήν, να μοϋ λέγη 
είς παρεφθαρμένην Γαλλικήν:

— Διατί |εας παρακολουθείς ; Είσαι κατάσκοπος .
—"ΟχΓ απήντησα.
— Μας παρακολουθείς όμως.
— Ναί. . .
— Γιατί;
Έδοχίμασα νά μή απαντήσω.
— Λέγε ! μοϋ προσέταξεν η Λολόττα.
Κατέβαλα άπεγνωσμένην προσπάθειαν, διά νά μή άποκα- 

λύψω τό επαγγελματικόν μου απόρρητον.
Έπέοασε ώρα πολλή, χωρίς νά ακούσω πλέον τίποτε. 

Πόση όμως;
'Έξαφνα ήκουσα μίαν άλλην φωνήν νά μοϋ λέγη :
— Ξύπνα! Ξύπνα! Θέλω νά έςυπνήσης !
Ίβσθάνθην νά τρέμουν τά μέλη μου, σάν ηλεκτρικόν 

ρεύμα νά μέ έτάραζε. “ΙΙρχισα νά ασθμαίνω. Σιγά-σιγά 
ένοιωθα ότι συνηρχόμην, ένω γύρω μου μιά βαρειά μυρω
διά αίθέρος έπλημμυροϋσε τό διάστημα

"Ανοιξα τά μάτια μου καί είδα, ότι ήμουν δεμένος μέσα 
είς ένα υπόγειον, περιεργότατα έπιπλωμένον.

'Έρριψα μιά ματιά γύρω μου' εϋρισκόμουν είς ένα ύπό- 
γειον, στρο,μένον μέ πλάκες. 'Ένα δυό φωτέϊγι, ένας κανα
πές, ένα σάν χειρουργικό, ερμάρι, ησαν τά μόνα έπιπλά του.

Μέσα εις τό ερμάρι διέκρινα περίεργα έργαλεϊα καί φια- 
λίδια σκοτεινόχρωμα, έπάνω δέ είς τήν κρυσταλλίνην 
πλάκα του είδα μίαν κυβέττα μέ βαμβάκια αίματωμένα. 
Καί τέλος είς μίαν γωνίαν ανεπαύετο ενα σάρωθρον πελώ
ριον άπό αύτά τών σκουπιδιαρέων.

Ή πόρτα έφαίνετο σάν σιδερένια, καθώς δέ ήτο μισοα- 
νο’.χτή διέκρινα μιά βαρειά μπάρρα μέ μιά πελωρία κλει
δαριά.

Έφρικίασα' ποϋ είχα πέσει; Είς θάλαμον βασανιστηρίων ; 
Γιά μιά στιγμή μοϋ ήλθαν είς τόν νούν ίσα είχα διαβάσει 
περί Ίερας Έξετάσεως, τροχών μαχαιροφόρων, σφιγκτή- 
ίων κ.λ. καί περιέφερα τό βλέμμα μου γύρω-γύρω διά νά 
ιαχρίνω τά βασανιστικά μηχανήματα κάτω άπό τό άμυ- 

δρόν φώς ήλεκτρικού λαμπιονιού, τό όποιον δέν μπόρεσα 
νά εννοήσω πώς έδιδε τόσον όλίγον φώς. 'Αλλά δέν είδα 
κανένα μηχάνημα τέτοιο.

Δίπλα μου μόνον έστέκοντο δύο άτομα μέ ένα πιστόλι, 
σάν Μπράουνιγκ, έπαναληπτικόν, όπως άντελήφθην εΐς τό 
χέρι. 'Ο ένας ήταν καλόγηρος άκάθαρτος, μ' ένα παληο- 
χάπελλο, ό δέ άλλος έφοροϋσε ράσα καί είχε ψαρά γένεια 
μακρυά πολύ. Δέν ξέρω όμως γιατί ολα αύτά τά έβλεπα 
σάν δίπλα, όπως όταν φορή κανείς ξένα γυαλιά πρεσβυω
πικά καί τά βγάλη Ήθέλησα, λησμονήσας ό’τι ήμουν 
δεμένος, νά τρίψω τά μάτια μου, νά τά καθαρίσω, έπειδή 
δέν ήμπορούσα νά φαντασθώ ότι είχε διασταλεϊ ή κόρη τοΰ 
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οφθαλμού μου, ώστε νά βλέπω τά αντικείμενα συγκεχυ
μένα, καί έκαμα κάποιαν κίνησιν.

Άλλά τότε τά δύο άτομα έκαμαν μίαν κίνησιν χαϊ αύτά 
χαΐ ησθάνθην, από τό ένα μέρος καί άπό τό άλλο, είς τούς 
κροτάφους μου, ένα πράγμα κρύο, ποϋ μ έκαμε νά άνα- 
τριχιάσω. Μοϋ έστήριςαν την κάννην τών πιστολιών των 
είς τόν κρόταφον.

— Νέ ρεμυέ πά ! μέ διέταξε ό ένας.
Που νά κινηθώ, ούτε κίχ! "Εβλεπα νά έγγίζη ή τελευταία 

μου στιγμή. Έσήχωσα τά μάτια νά ίδώ ποιο! ήσαν καί 
είδα ό'τι έφορούσαν μαύρες μεταξωτές μάσκες.

Άτυχώς, καί νά ήθελα δέν ή-αποροϋσα νά κινηθώ. Μά 
έπί τέλους τί μού είχε συμβή ; Πώς είχα καταντήσει έτσι; 
Πόσος καιρός έπέρασε ; Προσεπάθησα νά συγκεντρώσω τάς 
σκέψεις μου καί ανέδραμα έως εις τό γραφείον ποϋ έγραφα 
ήσυχος καί έξαφνα ήκουσα τό τηλεφώνημα τού Διευθυντοΰ 
μας. Έβγήκα είς τούς δρόμους, πέρασα τούς ίδιους, ποΰ είχα 
άκολουθήση έκείνη τή βραδυά, έ^θασα είς τό Καμπαρέ, 
άνεπόλησα τήν Λολότταν μέ τά αγκαλιάσματά της. Τόν 
ξένον ποϋ μού είχε κάνει τόσην έντύπωσιν, έπειτα τήν 
επιμονήν τής ωραίας ξανθής νά μέ πάρη μαζύ της, τά 
χάδια της, τά μάτια της, έχείνα τά γοητευτικά μάτια, ποϋ 
έπετοϋσαν φωτιές ...............Έδώ έσταμάτησα. Ή |ΐνήμη
(ju’ έγχατέλειπε Δέν ένθυμούμην τίποτε άλλο. Πώς από τό 
αρωματισμένο καί κοκέττικο δωμάτιο τής Λολόττας εύρέ- 
θηκα στό άπαίσιο αύτό υπόγειον ; άπό πότε ήμουν ; πώς 
εΰρέθηκα δεμένος ; τί είχα κάμει; δέν ήμποροϋσα ν’ άντι- 
ληφθώ.

Έξαφνα, κάτω άπό τό έδαφος ένας φοβερός δοΰπος, 
άντήχησε είς ολον τό ύπόγειον διαμέρισμα. Έστρεψα τά 
μάτια μου πρός τό μέρος, από τό όποϊον είχα άκούσει τόν 
θόρυβον, άκριβώς τήν στιγμήν ποϋ οί δύο φρουροί μου έπρό- 
τειναν πρός τό αύτό σημεΐον τά πιστόλια των και είδα ποϋ 
είχε πεταχθεϊ καί άναποδογυρισθεί μία τετράγωνη πλάκα 
μεγάλη καί έχασκε τό μαύρο στόμιον.

Μπάμ, μπάμ, μπάμ I Τρεις τέσσαρες πυροβολισμοί άντή- 
χησαν. Άλλά ταύτοχρόνως δύο άλλοι πυροβολισμοί άπήν- 
τησαν από τό στόμιον τοϋ δαπέδου.

— Φιλόν μόν βιέ. Νού σόμ τραι ! εΐπεν ό ένας φρουρός 
μου είς τόν άλλον.

Καί τούδωκαν πράγματι φοβούμενοι οτι έπροδόθηκαν, 
πρός τήν πόρτα καί είς τους υπογείους διαδρόμους ήκουσα 
νά άντηχήσουν άκόμη ένας δύο πυροβολισμοί. Οί έρίφηδες 
υποστήριζαν τήν ύποχώρησιν των. Δέν έβαστάχθηκα.

— Άλλέ βού φαΐρ πάντρ ! τούς έφώναξα
Καί άλήθεια ήθελαν κρέμασμα, οί παλληκάρ................
Μά δέν έπρόφθασα νά τελειώσω τήν σκέψιν μου. Άπό 

τό χάσμα τοΰ πλακοστρώτου δαπέδου άντελήφθην κάποιον 
θόρυβον. Δέν θά έτελείωναν λοιπόν τά βάσανά μου ; Ελλάς 
έγινα καί καταντούσα ερμαιον τών Μεγάλων Δυνάμεων ;...

Ο ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΣΚΟΥΠΙΔΙΑΡΗΣ

Πρέπει νά εύ'ρωμεν] τώρα τόν Γκράν; διά νά έννοήσετε 
τήν άλληλουχίαν τών καταπληκτικών αύτών γεγονότων. 
Τόν είχαμε άφήσει είς τό καμπαρέ. Έπερίμενε τόν Ρέτ, 
καπνίζων, καί συχνοσκουπίζων τό μεγαλείτερον άπό αύτόν 
μονόκλ του καϊ συγορρουφών ενα ποτήρι μπύρα, κατά τήν 
συνήθειαν ποϋ είχε κληρονομήση άπό τόν φίλον του Σταύ
ρον, τόν διευθυντήν τοΰ έπί τής οδού Μενάνδρου γκαρράζ, 
ό όποιος παρέθετε γεύματα είς τούς φίλους του μέ μπου- 
τάκι .... πιτσουνιού ή μέ μία φτεροϋγα γάλου.

Έπερίμενε πολλή ώρα. Ήταν βέβαιος ό'τι ό Ρέτ θά έγύ- 
ριζε. Εϊξευρε, άλλως τε, ότι δέν είχε χρήματα μαζί του. 
Τί τόν ήθελε ή Λολόττα λοιπόν ; Άλλά ό Ρέτ δέν έφαίνετο.

Τότε ήρχισε νά άνησυχή. Ή ώρα ήτον δυό μετά τά μεσά
νυχτα. Έσκέφθη λοιπόν νά τρέζη εις άνεύρεσίν του. Έπρεπε 
νά πάρη μπάλλα πρώτα τά μεγάλα νυκτερινά κέντρα 
«Ήβη» «Βουστάσια» κ. λ.

Έπλήρωσε λοιπόν, έοιωρθώθηχε, έτιναξε τά πόδια του 
έδιώρθωσε τίς άσπρες γκέτες του καί κατέβηκε τήν σκάλα. 
Έρριξε μιά ματιά στό «Πανελλήνιον, καί είς τό «Πάνθεον» 
καί συνήντησε μιά παρέα συντακτών. τούς όποιους ήρώ
τησε διά τόν Ρέτ.

— Τόν έσερνε ενα κάρρο' τοϋ είπε ένας καλαμπουρίζοντας.
— Καλό I Καλό! είπαν οί άλλοι.

, Ό Γχράν εϊξευρε οτι ό Ρέτ είχε φύγει μέ τήν Λολόττα 
καί έχάρηκε ποϋ εΰρισκε τά ίχνη του. Εύρήκε λοιπόν καί 
τήν ετοιμότητά του διά νά ύπεραμυνθή τής καλαισθησίας 
τοΰ συναδέλφου του.

— "Οσα δέν φθάνει ή άλεποϋ τά λογαριάζει . . . χάρρα' 
τούς είπε.

“Εμαθε έπειτα ότι από τό κρύσταλλο τού Πανελληνίου 
τούς είδαν οί συντάχται νά τραβούν πρός τήν όδόν Θεμιστο-

Κρυμμίνος οέ μιά γωνία .ταραχολουθούοα μέ προσοχήν τάς κινήσεις 
τών δύο ξένων ποϋ έβαζαν έμπρός τό μοτέρ τού διπλάνου των . . . 

κλέους καί έκατάλαβε δτι θά έπήγαν είς τής Έλεονώρας 
πού έμενε ή Λολόττα. Έκαμε λοιπόν νά τρέξη έχει, άλλ’ 
έξαφνα, τήν στιγμήν ποϋ ήτον 'έτοιμος νά κατέβη άπό τό 
πεζοδρόμιον ήκουσε μιά τρομακτική, ώτοβάξ καί έσταμά
τησε. "Ενα ώτομομπίλ άνέβαινε μέ ΐλιγγιώδη ταχύτητα. 
Έπέρασε άπ’ έμπρός του άστραπή. Άλλ' έξαφνα έτινάχθηκε. 
Μέσα είδε τήν Λολόττα και δυό άλλους. 'Απέναντι είς τό 
«Πάνθεον» έστάθμευαν τάαύτοκίνητατής πιάτσας.Έτρεξε, 
άνοιξε τήν πόρτα ένός καί έπεσε μέσα. Ήτο τό 250, μία 
ώβερλαντ καινούργια. Ό σωφέρ μισοκοιμώτανε. Καθώς 
ήτον όρθιος ό Γκράν, έσκυψε καϊ τόν άνεγνώρισε :

— Βρέ Νίκο, σύ σαι ;
Ήτον άλήθεια ό Νίκος. Τόν έγνώριζε άπό τό γκαράζ τοϋ 

Σταύρου, είς τό όποιον είχε τή ρεμιζα του. Καμμιά φορά έκα· 
λείτο καί αύτός είς τά προγεύματα διά νά . . . μήν τρώγη.

— Καλησπέρα κύριε Γκράν. Τί τρέχει ;
— Νά πιάσωμ’ αύτό τό άμάξι ποΰ πάει έμπρός. Κάτι 

τρέχει πολύ σπουδαίο.
— Είναι αύτουνοΰ τοϋ Γερμανού παραγγελιοδόχου Χάρ- 

τμαν' είπε. Είναι Φόρδ. Τό^πιάνουμε.
Έπάτησε τό κουμπί τής μίζ άν μάρς ώτοματίκ, έστριψε, 

έβαλε διαδοχιχώς τετάρτη ταχύτητα χαί έρρίχτηχε άπό 
πίσω του.

Ή Φόρδ έτρεχε, μά καί ή "Οβερλαντ έπετοΰσε. Έκεϊ 
έμπρός άπό τά μέγαρα Νικολούδη—Πεσμαζόγλου, ή Φόρδ 
έκαμψε άριστερά και έχώΟηκεν είς τήν οδόν Ίπποκράτους. 
"Εξαφνα ή Φόρδ ήρχισε νά κτυπφ καί σύννεφα σκόνης και 
καπνού έγέμισαν τόν δρόμον.

(Ή σννέχβια ·1ς τό προσεχές). 
«

ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ XQPI ΑΤΟΠΟ ΥΛ ΑΣ
Χωριατόπουλά έμορφη 

μι τίς μακρυές πλεξίδες, 

μέ σάν τά μήλα μάγουλα 

μέ μάτια σάν έληές.

Μοΰ έπεράσαν τήν καρδιά 

ή λαμπερές αχτίδες 

ποΰ βγαίνουν άπ’ τά μάτια οου, 

τοΰ έρωτα φωλρές.

Μέ ένοιωσες πώς σ' άγαπώ 

κι έχω γιά σένα τρέλλα. 

Μαντεύω τήν καρδούλα σου 

πώς μ' άγαπά κι αύτή. 

Δειλή χωριατοποΰλα έσύ, 

ή μάγισσα κοπέλα· 

κρύβεις βαδειά τόν πόνο σου 

κοπέλα ζηλευτή.

Άλλ’ άφηνε έλ.εύέλερο 

τ' ώραΐο χαμογέλοιο 

στά ροδαλά τά χείλη σου 

άγάπη νά σκορπά.

θι νά διαβάζω έπάνω τους, 

ώσάν οέ Ευαγγέλιο 

λόγια χρυσά, λόγια γλυκά 

παρηγορητικά.

Παίρνε rd λούλουδα ποΰ έγώ 

δροσάτα σοΰ σκορπάω 

στ αγγελικό σου πέρασμα 

κάθε πρωί γλυκό.

Καί σένα καί τά λούλουδα 

άνήουχα κυτάω,

γιά νά Ιδώ ποιό άπ’ τά δυό 

είν πλιό έρωτικό.

Ή Ρήγιοοα σΰ τοΰ χωριού 

ή μαγική Νεράιδα, 

ποΰ στήν ψυχή μου στέκεσαι 

θεά άλη&ινή.

Ή τά λουλούδια τοΰ αγρού 

πώχουν τήν ώμορφάδα 

τήν άσπιλη καί άφθαστη 

καθώς οί Ουρανοί.

Πέρνα κοπέλα έμορφη, 

δροσάτη μυρωμένη 

καί σκόρπιζε τή χάρι σου 

παντού οπού περνρς.

Πέρνα κοπέλα καί ποτέ 

δέν θάσαι ξεχασμένη 

άπ’ τήν καρδιά μου, ώς καί σΰ 

ποτέ μή μέ ξεχνρς.

Π. *.  ΜΑΡΚΕΤΟΣ

ΤΙ ΣΥΜΒΟΛΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΤΗΝΑ
Ό αετός.— Ό άετός κατέχει μεταξύ τών συμβολικών 

πτηνών τήν πρώτην θέσιν παρά τε τοϊς Έλλησι καί Ρω- 
μαίοις. Ή αρχαία μυθολογία τόν άνύψωσεν είς τήν περιω- 
πήν τού συνοδού τού Διός καί τόν παρέστησεν ώς έμβλημα 
τής Ισχύος, τής μεγαλονοίας κα! τής βασιλικής έπιβολής. 
Διά τούτο καί οί Αύτοκράτορες τού Βυζαντίου καί τών νεω- 
τέρων Κρατών έξέλεξαν αύτόν ώς έμβλημα είς τά μεγαλο
πρεπή των Στέμματα καί είς τά μεγαλείτερα παράσημα.

Ή αηδών.— Ή άηδών θεωρείται ώς σύμβολον τού έρω
τος καί τών ποιητικών ύμνων χαί διά τό γλυκύ ασμά της 
καί διότι εις αηδόνα μετεμορφώθη ή ύπό τοϋ Νηρέως ατι- 
μασθεϊσα Φιλομήλα. 'Ανατολικός μϋθος τήν παριστά ώς 
έρασθείσαν τοϋ ρόδου καί χάριν αύτοΰ μέλπουσαν τό ήδύ 
αύτής άσμα·

Ό κόραξ. — Ό κόραξ, κατά τήν Ελληνικήν άρχαιό
τητα, ήτο άφιερωμένος εΐς τόν Θεόν τού ύπνου, προπο- 
ρευόμενος αύτοΰ καί διαχέων έπϊ τής γής τήν γαλήνην καί 
τόν νυσταγμόν, έσυμβόλιζε δέ διά τοϋ μαύρου πτερώματος 
του τήν μέλαιναν καί λυσίπονον νύκτα Έθεωρεΐτο καί ώς 
άνήκων είς τήν τάξιν τών μαγικών πτηνών. Άλλά μετέ- 
πειτα ή μαγική του δύναμις προσέλαβε κακήν σημασίαν, 
ϊσως διότι ό έκ τής κιβωτού τοΰ Νώε έκπεμφθείς κόραξ δέν 
έπανήλθε πλέον.

Ό κύκνος.— Ό κύκνος, άφιερωμένος τό πάλαι είς τόν 
Απόλλωνα, έσυμβόλιζε τήν μαγικήν καί τήν ωδικήν. 
'Εντεύθεν καϊ τό παροιμιώδες «κύκνειον άσμα», τό όποϊον 
έχρησίμευε καϊ ώς αλληγορία είς τά ύστατα άσματα τών 
ποιητών. Οί ναυσιπόροι έθεώρουν αίσιον οιωνόν τήν συνάν- 
τησιν κύκνου. βαχιαειος σ. κουβελης

ΜΕΓΑ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ

ΜΙΧΑΛΗΝΟΣ-ΒΟΛΙΚΑΣ και Σ'*
ΕΝ Π Ε I Ρ A I Ε I
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k DADDET

(ΣννΔχβια ά.τθ τό κροηγοϋμβνον)
Τρεις φορές τήν έβδομάδα ήρχετο εϊς τό Καστλέ 

μία μοδίοτρα, έ'να κομψό κορίτσι ψαράδων, ή Ντιβόνη 
Άμπριέ, γεννημένη στις όχθες τοΰ Ροδανού, αληθινό 
φυτό ποταμού, μέ εύλύγιστον και υψηλόν σώμα. 
"Ετσι καθώς ήτον ντυμένη, έμοιαζε μέ τις γυναίκες 
τών παλαιών έρωτικών αυλών τοΰ Σατωνία, εϊς τούς 
παλαιούς πύργους, τών οποίων τά ερείπια φαίνονται 
άκόμη είς τούς λόφους.

Τό ιστορικόν αύτό ένθύμιον δέν έπρόσθετε τίποτε 
εις τόν έρωτα τοϋ Σεζαίρ, τής άπλής αύτής ψυχής, τής 
στερημένης άπό Ιδανικά καί άπό άναμνήσεις. Άλλά, 
κοντός καθώς ήτο, προτιμούσε τις ψηλές γυναίκες και 
τήν άγάπησεν άπό τήν άρχή. "Ενας χορός τήν Κυρια
κήν, ένα δώρο άπό τόν κήπο και έπειτα στά χωρά
φια μιά .ζωηρά έπίθεσις καϊ ένα πέσιμο στό χορτάρι.

Μιά μέρα ή Ντιβόνη ούτε έχόρεψε, ούτε έφερε τό 
κυνήγι στήν κουζίνα καί μ’ ένα χτύπημα έστειλε δέκα 
βήματα μακρυά τόν διαφθορέα. Άπό τότε τόν έκρά- 
τησεν εϊς άπόστασιν, τόν έτρέλλαινεν άπό αγάπην 
τόση, ποΰ έσκέφθηκε νά τήν παντρευτή, καϊ είπε μά
λιστα τή σκέψι του εϊς τήν νύμφην του. Εκείνη, άπό 
μικρή έγνώριζε τήν Ντιβόνη Άμπριέ, σοβαρή και λε
πτή και ευρισκε κατά βάθος, ότι δ γάμος αύτός θά 
ήτο ϊσως ή σωτηρία διά τόν,Σεζαίρ. Άλλ’ή υπερηφά
νεια τοΰ άδελφοΰ του δέν έπέτρεπε νά πάρη ένας Γκω- 
σέν ντ’ Άρμαντύ μίαν χωρικήν:

—Έάν δ Σεζαίρ κάνη αύτό, έλεγε, δέν θά τόν ξα- 
ναϊδώ πλέον.

Καϊ έκράτησε τόν λόγον του.
Άφοΰ παντρεύτηκεν δ Σεζαίρ, έγκατέλειψε τό Κα

στλέ καϊ πήγε νά ζήση εις τήν όχθην τοΰ Ρήνου, 
κοντά στούς γονείς τής γυναικός του, μέ ένα επίδομα 
μικρό ποΰ τοΰ έδινεν δ άδελφός του. Τό ποσόν τούτο 
έφερνε κάθε μήνα ή καλή νύμφη, συνοδευομένη άπό 
τόν μικρόν Ζάν, δ όποιος ήταν καταγοητευμένος άπό 
τήν καλύβην τών Άμπριέ, ποΰ τήν έκαμνε νά τρέμη 
δ άνεμος. Ή πόρτα ήταν πάντα άνοιχτή καί έβλεπε 
κανείς άπό μέσα τά δίκτυα νά κρέμωνται καϊ νά στίλ
βουν σάν άσήμι. “Οσον μικρός καϊ δν ήταν δ Ζάν, 
έπαιρνε ένα γούστο γιά τά μακρυνά ταξείδια καϊ γιά 
τήν θάλασσα, τήν δποίαν δέν εϊχεν ϊδει άκόμη.

Αύτή ή εξορία τοΰ θείου Σεζαίρ διήρκεσε δύο ή 
τρία χρόνια, καϊ δέν θά έτελείωνε ϊσως ποτέ, έάν δέν 
συνέβαινεν ή γέννησις τών δύο διδύμων Μάρθας καί 
Μαρίας. Ή μητέρα άρρώστησε ύστερα άπό αύτό καί 
δ πατέρας τού Ζάν έδωσεν εϊς τόν θειον Σεζαίρ τήν 
άδειαν νά έρθουν νά τήν ϊδοΰν. Τά δύο άδέρφια τά 
έφτειαξαν πάλι, χωρίς νά τό καταλάβουν. Ή συγγέ
νεια τοΰ αϊματος, αύτός δ άδιάρρηκτος δεσμός, έρριξε 
τόν ένα στήν άγκαλιά τοΰ άλλου.

"Ολοι ένωμένοι πιά, έμεναν στό προγονικό σπίτι 
καί δταν ύστερα άπό λίγα χρόνια ή μητέρα τοΰ Ζάν 
προσεβλήθη άπό ρευματισμούς καί άκίνητη ήταν άνί- 
κανη πλέον νά διευθύνη τό σπίτι, ή Ντιβόνη άνέλαβε 
τά χρέη τής νοικοκυράς. Αύτή έφρόντιζε γιά τήν άνα- 
τροφή τών παιδιών καϊ δυό φορές τήν έβδομάδα 
έπήγαινε στό Άβινιόν γιά νά βλέπη τόν Ζάν εϊς τό
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Λύκειον, ποΰ έσπούδαζεν ώς έσωτερικός μαθητής, 
χωρίς νά σκέπτεται δτι ή άρρωστη νύφη της εϊχεν 
άνάγκην τών φροντίδων της κατά τάς ώρας αύτάς. 
ποΰ αύτή άπησχολεΐτο μέ τόν Ζάν.

Ή Ντιβόνη ήταν γιά τό σπίτι πραγματικός στύλος. 
Τήν άνάπτυξι, ποΰ τής έλειπε, τήν άντικαθιστοΰσε ή 
έξυπνάδα της καί δ χαρακτήρ της. "Αλλως τε δ Σεζαίρ 
εϊχε φροντίσει νά τής μεταδώση τάς γνώσεις του, καϊ 
ή άγράμματη χωριατοπούλα εϊχε κατορθώσει νά είναι 
τύπος νοικοκυράς. Ό πατέρας τοΰ Ζάν εϊχεν έγκατα- 
λείψει τό σπίτι στά χέρια της μέ δλη του τήν πεποί- 
θησι. Αί υποθέσεις του τόν απασχολούσαν τόσο πολύ 
άπό χρόνο σέ χρόνο, ώστε έφθασε ήμερα, ποΰ ή Ντι
βόνη ήταν ή μόνη ποΰ εϊχε τίς φροντίδες τού σπιτιού. 
Αύτή ένοσήλευε τήν μητέρα τοΰ Ζάν, πάντοτε μέ τήν 
ϊδια άφοσίωσι, αύτή άπησχολεΐτο μέ τήν ανατροφήν 
τών κοριτσιών, ποΰ άρχισαν νά γίνωνται δύο έμορ
φες ντεμουαζελίτσες, καϊ μέ τήν φροντίδα τού Ζάν 
άπό τότε ποΰ ήτανε μαθητής στό Αύκειο, έως δτου 
έπήγε στό Παρίσι γιά νά σπουδάση.

Κάθε φορά ποΰ δ Ζάν έσκέπτετο τό Καστλέ, μόλις 
έσήκωνε τά μάτια στή φωτογραφία τοΰ πατρικού σπι
τιού του, τό πρώτο δνομα ποΰ άνέβαινε στά χείλη του 
ήταν τό τής θείας του Ντιβόνης, τής χωριατοπούλας 
μέ τή μεγάλη καρδιά, ποΰ τήν αισθανότανε κοντά του 
νά τόν κρατάη δρθιον, γεμάτον σεβασμό καϊ άγάπη 
σ’ αύτή τήν δύναμι τής θελήσεως καϊ τής εύγενείας, 
ποΰ έσυντρόφευαν τήν άγάπη τής θείας του γιά τόν 
μικρόν της Ζάν, ποΰ ήταν μακρυά. Άπό τότε δμως, 
ποΰ κατάλαβε τί ήταν ή μαιτρέσσα του, δέν έπρόφερε 
ποτέ τό δνομα τής θείας του μπροστά της, δπως δέν 
έπρόφερε καϊ τό τής μητέρας του καί κανένα άλλο 
άπό τούς δικούς του. Άκόμη καϊ τή φωτογραφία δέν 
έτολμοΰσε νά άντικρύζη, καθώς ήτανε τοποθετημένη 
έπάνω άπό τό κρεββάτι τής Σαπφοΰς.

(Ή συνέχεια είς^τό κροοεχίς).
«

Jo· μέ πλανούν τά μάτια σου 

ποΰ σπλάχνα έχουν κάψει 
καί μύρια τόσα θάψει 

α,'ί μαύρη γή κορμιά.

ΤΑ πονηρό τό βλέμμα του 

ποΰ ό κόσμος λαχταράει, 
εμέ δέ με τραβάει 

οτην άγρια τον φωτιά.

ΓΙΓΑϊ Θ ΑΜΑΙ !

Μάγια σ' έμ'ε δη πιάνουνβ 

μα δσα κι’ άν μοΰ κάνης,. 

τό νοΰ οου θά τρελλάνης 

καί γίγας θάμαι ‘γώ !

Γιά τέτοια μάτια πλάστηκα 

έγώ νά πολεμήσω 

σαν τά δικά οου, Χρύοω, 

άμέρευτο θεριό.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΟΔΟΝΤ ΟΪΑΤ ΡΕ ΙΟΝ

Κ. ΔΑΜΙΑΝΟΥ
ΙΑΤΡΟΥ ΤΟΥ Ε0Ν. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ. ΔΙΠΑΟΜ, ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΝ ΠΑΡΙΣΙΟΝ 

ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΟΝ ΠΛΟΗΣΕΟΝ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΑΟΝΤΟΝ
9-12 καί 3-5 καθ' έκάστην πλήν τής Κυριακής καί Πέμπτης μ.μ.
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# ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ
ΚΑΜΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ

Καμαρώστε τον καί αύτόν δπως καμαρώνετε κα'ι τόσους 

άλλους. Ό κ. Γ. Στρατοϋλης, ό Βενιζελικός κ. Στρατού- 

λης, Α" περίφημος Στρατοϋλης, δ προμη&εύσας εις τόν 

Ελληνικόν στρατόν τις περίφημες άρβύλλες, εις τόν είσ- 

πράκτορα τής .Εικονογραφημένης., μεταβάντα νά είσ

πραξη Αύο ετών κα&υστερουμένας συνδρομάς τής μη

νιαίας .Εικονογραφημένης , είπε με άγανάκτησιν, νά μή 

τοϋ στέλλεται τό φΰλλον διότι δημοσιεύει εικόνας τοϋ 

Βασιλέως .' I ! Περισσότερα σχόλια εϊνε περιττά.

Ο ΒΡΥΚΟΛΑΚΑΣ
Ή γερμανική έφημερϊς «Φόβισε Τσάϊτουγκ» αναγράφει 

νέα κατορθώματα γερμανικών εμπορικών άτμοπλοίων είς τά 
παράλια τής Ανατολικής ’Αφρικής. Τό εν έκ τών ατμό
πλοιων αύτών, άποπλεϋσαν τού λιμένος τοϋ Στεττίνου κα: 
μεταφέρον μεγάλας ποσότητας πυρομαχικών είς τήν Γερμα
νικήν Ανατολικήν ’Αφρικήν, άνεκαλύφθη ύπό τών Αγγλων 
παρά τόν ποταμόν Σοϋντι και έβομβαρδίσθη σφοδρότατα. Τό 
άτμόπλοιον, φέρον σοβαρά ρήγματα, κατόρθωσε, χάρις είς 
τήν άναπτυχθεΐσαν ύπό τοϋ πλοιάρχου καί τοϋ πληρώματος 
ύπερτάτην προσπάθειαν, νά διέλθη τήν γραμμήν τών αγγλι
κών φρουρίων καί επικινδύνου θαλασσίας ΰφαλόδους ζώνης, 
μή συχναζομένης υπό τών ναυτικών, καί νά φθάση είς τήν 
Μπατάβια, όπου καϊ παραμένει ήδη Οί Άγγλοι, όταν τό 
είδαν σώον είς τόν λιμένα αύτόν, τό ώνόμασαν «Βρυκόλακα», 
μή δυνηθέντες νά κρατήσουν τήν έκπληξίν των, διότι 
ένόμιζαν ήδη καταβυθισμένον τό πλοϊον.

* 
ΦΙΛΙ ΚΑΙ ΥΛΗ

"Ενα τής ζήτησα φιλί 'ς τά χείλη 

γιά τήν αγάπη τοΰ Χρίστον μας τή γλυκειά· 

κι’ εϊπ' — ύ Χρίστος δεν δίδαξε τήν ΰλη, 

'Αγάπη θέλει, που >·ά ειν ίδανικιά.

—Αλήθεια λές, τής είπα, δμως ΰλη 

δεν είναι διόλου ενα φίλημα γλυκό- 

ουσία δίν κολλά καμμιά ‘ς τά χείλη 

Γιατ ειν αιθέριο, γιατ ειν Ιδανικό.

— Σωστά, μ' Απάντησε, άλλ' δμως ΰλη 

δταν τό φίλημά μας δίνομ' απαλά, 

καμμιά άν δίν κολλφ πάνω 'ς τά χείλη 

πόθος τής ΰλης 'ς τήν καρδιά κολλή.

Α. Γ. ΜΑΥΡΟΥΚΑΚΗΣ

*
ΠΡΟΣΟΧΗ

Ή τιμή έκάστου φύλλου, διά τούς τυχόν θέλοντας νά συμ 
πληρώσουν τήν σειράν τής έβδομαδ. «ΕΙκονογραφημένης> καί 
ζητοϋντας μεμονομένας, ώρίσθη είς λεπτά είκοσι (ο,2θ). Διά 
τούς έν έπαρχίαις άποστέλλονται ελεύθερα ταχυδρομ. τελών.

ΣειραΙ άπό 1—10 δρ. 1.60 και 11—20 δρ. 1.60.

X
ΜΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΣ ΑΜΑΖΩΝ

Άγγλος, εγκατεστημένος είς τήν Δυτικήν Αφρικήν άπό 
πολλών έτών καί πολεμών έκεϊ μέ τους έπίσης έγκατεστη- 
μένους Γερμανούς, άπό τής ένάρξεως τοϋ πολέμου, άποστέλ- 
λει πρός τό «Νταίϊλυ Νιούς» έπιστολήν, είς τήν δποίαν με
ταξύ άλλων πολλών περιέργων άναφέρει μετά Θαυμασμού 
καί περί τής άνδρείας καί τής αύταπαρνήσεως μιας Γερμα- 
νίδος, τήν δποίαν άποκαλεϊ άμαζώνα. Ή Γερμανίς αΰτη, 
όνομαζομένη ΓΙίπιτς Ζαχαρίνη, ήτο εγκατεστημένη άπό 
πολλών έτών είς τήν Δυτικήν Γερμανικήν Αφρικήν, οπού 
δ σύζυγός της ήτο καλλιεργητής μεγάλης έκτάσεως γαιών. 
"Οταν έξερράγη δ Ευρωπαϊκός πόλεμος, δ σύζυγος τής Σαχα-

ΚΑΙ ΑΠ' ΟΛΑ ,

ρίνη συνήθροισε τούς άνδρας τοϋ υποστατικού του κα! έπε- 
τέθη κατά τών Αγγλων γειτόνων του. Είς μίαν από τάς 
πρώτα; μάχας έφονευθη κατά τήν 25 Σεπτεμβρίου τοϋ t91 Λ. 
Τό σόιμά του ητο έτοιμον νά διαλυθή. Άλλ' ή σύζυγός του 
τό έκράτησε καί, αναλαβοϋσα τήν αρχηγίαν αύτή, ύπήρξεν 
ϊκτοτε τό φοβητρον τών Άγγλων. ΙΙολλάκις τήν συνήντη- 
σαν μόνην νά μάχεται πρός δεκάδα στρατιωτών έφιππος, κατά 
τόν άνδρικόν τρόπον καί μέ τό βραχύκανόν της, σκορπούσαν 
τόν θάνατον Οί στρατιώται της τήν ΰπακούουν τυφλός καί 
οί εχθροί της σέβονται τήν άνδρείαν καί τήν γενναιότητά 
της, ήτις άποτελεϊ πρωτοφανές γεγονός.

*
ΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ ΣΑΣ 

Διατήρησις τοϋ γάλακτος.

’Εάν προσθέσετε είς I */ 2 δκαν γάλακτος μιά κουταλιά τοϋ 
γλυκού αλατι ^ζΐλό. θά κατορθώσετε νά διατηρήσετε τό γάλα 
έπ! 2 ή 3 ήμέρας, χωρίς καμμιά άπό τάς θρεπτικά; ιδιότη
τάς του νά άφαιρεθή.
Τά μυρμήγκια.

Κοπανίζετε, έοις δτου γίνουν σκόνη, ϊσα μέρη βόρακος 
καϊ ζάχαρης. Τό μίγμα αύτό τό σκορπίζετε εϊς τά μέρη, είς 
τά όποια συχνάζουν οί μύρμηκες, οί όποιοι τρώγουν τόσον 
πολύ άπ' αύτό. ι'όστε ό βόραξ τούς φονεύει ολους μέχρι καί 
τοϋ τελευταίου.

Χρήσεις τής άμωνίας.

Ένα άπό τά χρησιμότερα καί πρακτικότερα είδη, τά 
όποια πρέπει νά υπάρχουν πάντοτε σ' ένα σπίτι, είναι καί ή 
άμωνία. "Ενα μπουκαλάκι άραιομένης άμωνίας είναι τό πο- 
λυτιμότερον έφόδιον μιας καλής καί πρακτικής νοικοκυράς. 
Αί χρήσεις της είς πλείστας περιστάσεις έχουν πραγματικός 
θαυμάσια αποτελέσματα.

—Όλίγαι σταγόνες άμωνίας έντός ολίγου χλιαρού ΰδατος 
απαλύνουν καί καθαρίζουν έξαίρετα τό δέρμα, καλλίτερον 
ίσως' παντός άλλου μέσου.

— ΊΙ εϊσπνευσις τών ατμών τής άμωνίας έπιφέρει κατα- 
πράϋνσιν κα1. ένίοτε παντελή θεραπείαν τής κεφαλαλγίας.

— Αί έπί τών Ουρών έπικολλημέναι μεταλλικά! πλάκες 
καθαρίζονται τελείως, προστριβόμεναι διά μιάς φανέλλας 
έμπεποτισμένης εις άμωνίαν.

— ΟΙ τάπητες καθαρίζονται καϊ καθίστανται ζωηρότεροι 
μάλιστα ο! χρωματισμοί των, έάν τούς καθαρίσωμεν μέ 
σπόγγον βρεγμένον μέ ύδωρ άμωνιοϋχον.

— Έπίσης αί,ΰελοι τών παραθύρων καθαρίζονται πολύ 
καλλίτερον, πλυνόμεναι δι’ άμωνιούχου ΰδατος η διά 
σάπωνος. ,

— Αί έπ! τών φορεμάτων κηλϊδες τών λιπών έζαλείφον- 
ται, έάν προστριβή πρώτον καλώς τό κηλιδωμένον μέρος 
διά πολύ αραιωμένης άμωνίας, έπιτεθή λεπτότατος χάρτης 
ή ύφασμα μεταξωτόν κα! στιλβωθή κατόπιν διά τοϋ θερμού 
σιδήρου, όπως σιδηρώνωνται τά άσπρόρρουχα. άνευ κόλλας.

— Αί δέ δι’ οξέων κηλϊδες τών φορεμάτων έξαλείφονται 
διά τής χρήσεως πυκνής άμωνίας. Κατόπιν μέταχειρί- 
ζεσθαι χλωροφόρμιον διά νά έπαναλάβη τό ύφασμα, τό αρχι
κόν του χρώμα.

— Αί ψήκτραι (βούρτσες) κα! τά κτένια καθαρίζονται 
εμβαπτιζόμενα έντός άμωνιούχου ΰδατος.

Η ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ θεραπεύεται 100 °/ο
‘Απόκτησες γραμμών.—Αΰξτισις δυνάμεων.—Άνευ διαίτη;.

0Ρ8ΟΠΕΑ1Κ0Μ ΚΑΙ ΜΗΧΑΚ08ΕΡΑΠΕΠ1Κ0Μ ΙΝΠΙΙΟΠΟΝ
ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 2 — ΤΗΑ. ΙΟΔ7
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(δ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
(Γ------------------------------------------------------------------------

ΕΙΣ ΤΟ ΚΟΓΚΟ. — Τό πϋρ καί ό ΛλκΟρος, τά όποια αύλαχώνουν τήν αίματάβρικτον Εύρώηην, 
«ύρίακσυν Αντίκτυπον καί βίς τάς ’Αφρικανικός έκτάοβις. Τά Απέραντα αΙωνόβια δάση τοϋ Κογκό 
υβρίζονται άπότά σράπνβλ, ποΰ σκορπίζουν tdv θάνατον βΐς τά άποικ. στρατβύματα τών * Αγγλων.

*ΐ; ΜΑΧΑΙ (ΕΙΣ ΤΟ [ΡΟΥΜΑΝΙΚΟΝ.[ΜΕΤΩΠΟΝ. — Μόλις έκηρύχΰη! ό· πόλεμος ύπό τής 
ΡουμανΙας-'χατά^τήςίΑύοτρίας, ή Γερμανία καί ή Βουλγαρία έσπευεαν νά κηρύξουν άμέσως 
καί αύταίετόν πόλεμον κατ'αύτής. Καί εύβύς άμέσως αί χρώται Βουλγαρικοί στρατιαί, 
όπό τήν άρχηγίαν Γερμανών άξιωματικών διέβησαν τά Ρουμανοβουλγαρικό σύνορα καί 
είσήλβον είς τά Βουλγαρικόν έδαφος, τά όποιον ή Ρουμανία Λφήρεσε κατά τό 1·1» άχό 

τούς Βουλγάρους.

ΤΑλΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΟΛΕΜΕΦΟΔΙΑ— ΕΙςτήνΙΙ 
φάδια τών 'Ελληνικών φρουρών τής Μακεδι 
στρατευμάτων. Τά χολεμεφόδια ταΰτα I 
Ιτοιμα νά μεταφερδώσιν εΐς τόν Βόλον, ί 

καί μετεφίρβησαν εΐς θι

>λαν ουνεκεντρώδησαν δλα[σχιδεν τά πόλεμε- 
μετά τήν εΐοβολήν τών Γερμονοβουλγαρικών 
άοόηεαν 'Ελληνικού μεταγωγικού χοί ήσον 
ιατεσχίδησαν ύπό τών ’Αγγλικόν πολεμικών 
ιν(χην διά τούς έπαναστότας.

Λ κυρίως τόν. νέον Πρωθυπουργόν 
; καί άχραιφνής πατριωτισμός. Μόρ- 
I έοωτερικών χραγμάτων τής χώρας. 
| διά το Κράτος καί τό "Εθνος περι- 
; έλχίδας είς τήν Ικανότητα τοΰ νέου 
ν δυσχερών αύτών περιστάσεων.

Ο ΝΕΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ. - "Ο,τι I 
κ. Ν. Καλογερόπουλον, είναι σιδηρά 
φωσις τελεία καί γνώσις τών έξωτερε 
Άνέλαβε τήν Κυβέρνησιν είς δυσχερι 
στάσεις Ό "Ελληνικός λαός στηρίζει ι 

Πρωδυχουργοΰ διά τήν έξομάλυι

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΛΔΟΧ &

ΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ.-Άχό τής έναρξεως τής έχιδεοεως του Γερμανο- 
βουλγαρικοΰ στρατοΰ είς τό Βαλκανικόν μέτωπον καί τής εισβολής των Γερμανοβουλγαριχών 
ατοατευμάτων είς τήν Ελληνικήν Μακεδονίαν, ά Ελληνικός στρατός μετακινείται διαρκώς διά 
νά χατορδώση νά εύρίσκεται έκτός τής γραμμής τοϋ πυράς τών δύο άντ.μαχομενων στρατοπέδων 

καί νά χατορδώνη νά εύρίσκεται είς άμεσον έπικοινωνίαν με τα κέντρα εφοδιασμού.

ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ. - Τό τί γίνεται έχει «άτωίείς τήν Θεσσαλονίκην, αίτ’ΐν την 
έποχήν, μέ τό κράμα τών φυλών, χοΰ μετεφέρδησαν έκεϊ, δεν χεριγράφεται. Παρατηρήσατε 
τί χαλασμός κόσμου γίνεται είς τους σιδηροδρομικούς σταδμους, μέ την Βαβέλ ποΰ f 
παρουσιάζουν οί οτρατιώται τών διαφόρων Έδνών. Σέρβοι, Ιταλοί,
Γάλλοι, πολϊται τών διαφόρων αύτών κρατών κ.λ.π. άνοκατευονται με τραυματίας, μέ 

Αξιωματικούς, μέ οτρατιώτας, άναχωρουντας δια το μέτωπον . ,



GABRIELLE D'ANUNZIO

# O TO T ΟΣ *
— JENA ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ —

"Εμοιαζε σάν μιά μικρή άρκουδίτσα, ποΰ είχε κατεβή 
στήν πεδιάδα τής χαράδρας τής Μαγχέλλα, μέ τό λερωμένο 
του μουτράχι, τά μαύρά του μαλλιά, χαΐ τά μικρά στρογ
γυλά ματάκια του, κίτρινα σάν άνθη κισσού, ποΰ αδιάκοπα 
κουνούσε. Τήν καλή εποχή τοΰ χρόνου ζοΰσε στους αγρούς, 
κλέβοντας τά φρούτα άπό τά δένδρα, αρπάζοντας βατόμουρα 
άπό τούς φράχτες, ποΰ ξαπλώνονται στόν ήλιο.Κάποτε έβγανε 
σπασμένε; άγριες φωνές, ποΰ θύμιζαν γαυγίσματα σκύλλου 
δεμένου στόν κορμό μιας βαλανιδιάς στά όλόθερμα καλο
καιρινά μεσημέρια. Ό κακομοίρης ό Τοτός ήτανε βουβός. 
Οί ληστα'ι τοΰ είχαν κόψει τή γλώσσα καϊ σ’ αύτή τήν 
εποχή φύλαγε τής αγελάδες τοΰ κυρίου του, τις έβοσκε 
στά λιβάδια, τά γεμάτα άπό κοκκινισμένα τριφύλλια, σφυ
ρίζοντας μέ τό καλαμένιο πίφερό του καί κυττάζοντας τά 
σύννεφα, ποΰ ολοένα πλησίαζαν στις κορφές τών βουνών, ή 
τις αγριόπαπιες, ποΰ έδιωχνεν ή χειμωνιά. Μιά καλοκαι
ρινή μέρα, ενώ ό σορόκος φυσούσε καί ή Μαγχέλλα χανό
τανε μαγευτικά πίσω άπό τούς μενεξεδένιους ατμούς, ό Μαύ
ρος ληστής παρουσιάστηκε μέ δυό του συντρόφους καί τού 
άρπαξε μιάν αγελάδα. 'Ο Τοτόςέφώναξε κ’έτσιτοΰ έκοψαν 
τή γλώσσα.

— Τώρα πήγαινε νά τά διηγηθής, τοΰ είπαν.
Ο Τοτός έγύρισε στό σπίτι τρικλίζοντας, κουνώντας τά 

χέρια του, ενώ τό αίμα έτρεχεν άφθονο άπό τό στόμα του. 
Τό πώς έγλύτωσεν ήταν θαύμα' όμως τόν Μαύρο πάντοτε 
τόν θυμώτανε κι' όταν μιά μέρα στόν δρόμο τόν είδε νά 
πέρνα δεμένος, περικυκλωμένος από στρατιώτες, τοΰ επέ
ταξε μιά πέτρα κ'έ^υγε, περιγελώντας τον. 'Αργότερα άφησε 
τή μητέρα του στήν κίτρινη καλύβα, ποΰ ήταν χτισμένη 
κάτω άπ’ τή βαλανιδιά, καί έζοΰσε ξυπόλητος, λερωμένος, 
κουρελιασμένος, πεινασμένος μέ άλήτας γιά συντρόφους. 
Είχε γίνει κακός. Κάποτε έξαπλώνετο στόν ήλιο, σκοτώ
νοντας τις γουστέρες καί τά ποικιλόχρωμα ερπετά τού 
κάμπου Όταν οί σύντροφοί του τόν έπείραζαν, έφώναζε 
σάν αγριόχοιρος διωγμένος απ’ τους σκύλλους. Μιά μέρα 
έκτύπησεν ένα απ' αυτούς καί από τότε τόν αφήσανε ήσυχο, 
μοναχό ...

Ό Τοτός αγαπούσε τήν Νίνα, μιά κόρη αδύνατη, μέ πολύ 
μεγάλα μάτια καί πρόσωπο καλλωπισμένο μέ κοκκινάδες. 
Τά μαλλιά της έπεφταν ξανθά είς τό μέτωπό της.

Πρώτη φορά τήν είχε ίοή 'ςτήν γέφυρα τοΰ Σάν Ρόκκο.
II Νίνα μαζεμένη σέ μιά γωνιά, έτρωγεν ενα κομμάτι 

ψωμί καί ό Τοτός, ποΰ δέν είχε, τήν κύτταξε μελαγχολι
κός, γλύφοντας τά ^είλη του.

— Θέλεις ; τοΰ είπε τό κορίτσι, μέ αδύνατη φωνή, σηκώ
νοντας τά μεγάλα λαμπερά μάτια του, ποΰ έμοιαζαν μέ 
ούρανό τοΰ Σεπτεμβρίου. Θέλεις ; "Εχω άλλο 'ένα κομμάτι.

Ό Τοτός έπλησίασε μέ χαμόγελο είς τό στόμα καί τό 
πήρε. Ετρωγαν καί οί δύο χωρίς νά μιλούν. Δύο τρεις φο
ρές τά βλέμματά των συνηντήθησαν καί χαμογέλασαν.

— Άπό ποΰ είσαι ; Τόν ήρώτησεν ή Νίνα. ’Εκείνος μέ 
νοήματα τής έδειξε πώς δέν μπορούσε νά μιλήση κι' άνοί- 
γοντας τό στόμα του, άφησε νά φανή μιά μαυρισμένη 
γλώσσα. ‘Η κόρη μέ αποτροπιασμό έστρεψε τό κεφάλι της.
Ο Τοτός έπιασεν ελαφρά τό χέρι της μέ δάκρυα στά μάτια, 

σάν νά ήθελε νά τής πή:
— Μήν κάνης έτσι. Μή μ’ άφίσης καί σύ... Γενοΰκαλή...
Κι’ άπό τό στόμα του έβγήκεν'ένας παράξενος ήχος, ποΰ 

έκανε τή φτωχή κόρη ν' άνατριχιάση.
— Χαιρε. τοΰ είπε φεύγοντας. . .

*
"Υστερα άπό καιρό, τήν ξαναεΐδε κι’ έζοΰσαν σάν αδελ

φοί. Έκάθηντο στόν ήλιο ό ένας κοντά στόν άλλον. Ό Το
τός άκουμπούσε τήν καστανή κεφαλή του στά γόνατα τής 
Νίνας καϊ έκλειε χαϊδευτικά τά μάτια του, σάν γάτα ποΰ 

χαϊδεύεται άπό μικρά χεράκια κοριτσιού. Καί εκείνη τοΰ 
διηγείτο τις ιστορίες τοΰ μάγου και τής βασιλοπούλας.
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— Ήτανε υ,ιά ^οοά ένας βασιληας, ποΰ είχε τοεΐς κόρες. 
Τήν πιό μικρή τήν έλέγανε Στελλίνα. Είχε χουσα μαλλιά 
καί διαμαντένια μάτια, κι' όταν περνούσε έλεγεν ό καθένας: 
« Νά ή Παναγία 1> Κι’ έγονάτιζαν όλοι.. . Μιά μέρα, ένώ 
έκοβε λουλούδια μέσα στόν κήπό της, είδεν έναν έμορφο πα
παγάλο πράσινο έπάνω σ' ένα δένδρο καθισμένο ... Ό Το
τός, νανουρισμένος άπ' τή χαϊδευτική φωνή της, έκοιμό- 
τανε καί στό όνειρό του έβλεπε τήν Στελλίνα. Τά λόγια 
άπ’τό στόμα τής Νίνας έβγαιναν σιγανά, πνιγμένα, κι’ έσβυ- 
ναν λίγο-λίγο. Ό ήλιος αγκάλιαζε τό δάσος μέ μιά ζεστή 
πνοή φωτός. "Ετσι έπέρασαν άρκετόν καιρό' τις ελεημοσύ
νες έμοιράζοντο, έκοιμώντο στή χλόη απάνω κι’ έτρέχανε 
στήν έξοχή άνάμεσα άπό ταμπέλια, τά πλούσια σέ σταφύλια, 
μέ τόν κίνδυνο νά τους πετύχη καμμιά τουφεκιά χωρικού.

"Ενα Κυριακάτικο απόγευμα τοΰ Νοεμβρίου εΰρέθηκαν 
κάτω άπ' τή γέφυρα τοΰ Σάν Ρόκκο. Στόν γαλάζιο ούρανό 
ό ήλιος έλαμπεν, άφίνων νά ξεχύνεται ένα γλυκό ξανθό φώς, 
καί μέσα σ ’ αύτή τήν ξανθή διαύγεια, χτυπούσαν δλες ή 
καμπάνες μαζύ καί ό ηχός τους μέ τόν θόρυβο τών κοντι
νών δρόμων ανακατιόνετο. Ήσαν μόνοι. Άπό τό ένα μέρος 
έρημος μεγάλος δρόμος' απ' τ' άλλο οί σκαμμένοι κάμποι. 
Ό Τοτός έκύτταζε τόν ανθισμένο κισσό, κρεμασμένον από 
τή σχισμή κάποιου τοίχου.

— "Ερχεται ό χειμώνας, είπεν ή Νίνα σκεπτική, κυττά
ζοντας τά γυμνά πόδια της. Τό χιόνι θάρθη καί θ’ άσπρίση 
τή γή · . . Καί δέν έχομε σπίτι' καί δέν έχομε φωτιά . . . 
Ή μητέρα σου πέθανε, έ ;

Ό Τοτός έκλινε τό κεφάλι του' υστέρα τό έσήκωσε πάλι 
καί προσήλωσε τά λαμπερά του μάτια στόν άτελείωτον 
ορίζοντα.

— Δέν πέθανε λοιπόν ; . . Σέ'περιμένει.
Ό Τοτός έκούνησε τό κεφάλι του, σάν γιά νά πή ναί' 

υστέρα μέ άλλα σχήματα ζητούσε νά τής πή : «Πάμε στό 
σπίτι, έκεϊ κάτω' εκεί θά βρούμε γάλα ψωμί καί φωτιά».

*
Περπατούσαν, περπατούσαν . . .
Ή Νίνα ύπέφερεν—είχεν αδυνατίσει, τά μάτια της ήσαν 

σβυμμένα, τά χείλη της κίτρινα, τά πόδια της πρισμένα 
καί αίματωμένα. Ό Τοτός, όταν τήν έκύτταζε, αισθανότανε 
τήν καρδιά του νά σχίζεται άπό τόν πόνο. Τής έρριψε στους 
ώμους της τό παληό τρυπημένο επανωφόρι του καί πολλές 
?ορές, δι’ άρκετόν διάστημα, τήν σήκωνε στά χέρια. Ενα 

ράδυ ΰστερ' άπό πολυώρους περιπλανήσεις, βρέθηκαν σέ 
κάποιο έρημο μέρος' κοντά δέν ήτανε κανένα σπίτι' τό 
χιόνι, ποΰ μιά πνοή άνεμου έδιωχνε, είχε σκεπάσει όλα. 
Ή Νίνα είχε μαζευθή κοντά του σάν φεΐδι κουλουριασμένη. 
Τά δόντια της χτυπούσαν άπ’ τό κρύο καί τόν πυρετό' τό 
παραπονετικό της κλάμμα, σάν ψυχορράγημα περνούσε τό 
στήθος τοΰ πτωχού βωβού καί τόν έκοφτε σάν μαχαίρι. Μά 
ολο προχωρούσε, ακούοντας τήν καρδιά της νά χτυπά κοντά 
στή δική του . . . "Υστερα δέν άκουε πιά τίποτε. Τά 
(Λίχρά τά χέρια της έσφιγγαν γύρω άπό τό λαιμό του, σάν 
άτσάλι, καί τό κεφαλάκι της έγερνε άπό τό ένα μέρος. 
"Αφησε μιά φωνή, σάν κάτι νά σπούσε τό στήθός του, έσφι- 
ξεν άκόμή περισσότερο τό πεθαμένο σώμα καί έπροχώρησε 
στό μάνιασμα τών στοιχείων . . . Σέ λίγο δέ βαστοΰσε πιά’ 
έπεσε μέ τό πτώμα κρεμασμένο στό λαιμό του. Τους σκέ
πασε τό χιόνι . . . (Μετάφρααις έκ τοΰ ’Ιταλικοί))

I. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΙΣ
ΔΙΑΑΚΤΩΡ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡ
Έπΐ 13 έτη έν Βερολίνφ ίκχαώβνΰιίς. Ύηηγητής έτΐ τριετίαν έν τφ 
Πανεχιστημίιρ Βερολίνου. Συνεργάτης τοΰ Γυναιχολογικοΰ Περιοδικού 
Βερολίνου. Διευθυντής τής Γυναικολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου 

Βερολίνου έπΐ πενταετίαν.
8-11 π.μ. — 3-6 μ. μ. ΑΘΗΝΑΙ, Ζηνονος 6'

Η ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ
ΤΩΝ ΝΕΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ

Είς τά παραπήγματα έλαβε χώραν 
τήν πρωίαν τής παρελδούσης Τετάρ
της συγκινητικωτάτη ή τελετή τής 
ορκωμοσίας τών νεοσύλλεκτων. Τής 
τελετής προίστατο ή Α. Μ. ό Βασι
λεύς μεθ’ άπάσης τής Βασιλικής Οι
κογένειας. Μετά το πέρας τής άνα- 
γνώσεως τών καταλλήλων ευχών καί 
τής έν τώ μέσω βαθυτάτης σιγής ορ
κωμοσίας τών νεοσυλλέκτων ή Λ. Μ. 
ό Βασιλεύς δι’ ολίγων, άλλά κεραυ- 
νωδών λόγων Του, μέ τρυφερότητα 
Βασιλέως-Πατρός, ώμίλησε προς 
τούς στρατιώτας Του, ένεφύσισεν είς 
τήν ψυχήν των τό σάλπισμά της 
πίστεως καί τής άφοσιώσεως, τό σάλ
πισμα τοΰ καθήκοντος. Τό τί προεκάλεσαν οί λόγο,: τοΰ 
Βασιλέως Στρατηλάτου είς τά πλήθη”, τών ενθουσιωντων 
νεοσυλλέκτων είναι άνώτερον πάσης περιγραφής. Οι στρα- 
τιώται καί οί εΰζωνοι, έξαλλοι άπό ενθουσιασμόν και φρε-

νιτιώντες άπό 'πατριωτικήν συγχ'νησιν, περιεκυκλωσαν το 
αύτοκίνητον τοΰ Στρατηλάτου καί προσεπαθουν να εγείρουν 
αύτό είς τάς χεϊράς των, πετώντες τά πιλίκια των εις τον 
άέρα καί βραχνιάζοντες άπό ζητωκραυγάς.

ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ

χ.

Μία μετά τήν άλλην άνακοινοΰν- 
ται αί πολυήμεροι θεοιναί έκδρομαί 
τών κατά τόπους προσκοπικών ομά
δων. Τήν εκδρομήν τών προσκοπι
κών ομάδων τής Λάρνακος είς Λε- 
μεσσόν ύπό τήν διοίκησιν τοΰ Εφόρου 
ομάδων χ. Δημ. Συμεωνίδου, τήν 
οποίαν παρηχολούθησαν καί τά μέλη 
τής Περιφερειακής Επιτροπής χ. κ. 
Ευστρατίου, Κ. Μαργαριτίδης καί 
Μ. Νικολαίδης, έπηκολούθησεν ή εκ
δρομή τών ομάδων Θεσσαλονίκης εις 
Νιάουσαν ύπό τόν Αρχηγόν χ. Σ. 
Παπανικολάου. Ταύτην έπηχολούθη- 
σεν ή εκδρομή τών ομάδων Βόλου 
εις Ζαγοράν διά Πορταριάς, ύπό τόν 
"Εφορον' κ. Γ. Οικονόμου καί τούς 
’Αρχηγούς, ταύτην πενθήμερος εκ
δρομή τών ομάδων Καρλόβασι τής 
Σάμου είς τόν γΰρον τής νήσου ύπό

Γ

/

τόν Αρχηγόν |κ. Γ. Κηπιώτην καί ταύτην ή τών ομάδων 
Πάρου είς τάς Μονάς Χρυσορρογιάτίσσης καί Κύκκου ύπό 
τήν διοίκησιν τοΰ 'Αρχηγού χ. Λ. Φιλίππου^ ήν'παρηκο- 
λούθησε καί ό γραμματεύς τής Π.’Επιτροπής κ. Σ.Μαυ-

ρομμάτης Αί ομάδες Σύρου 
έξετέλεσαν τετραήμερον εκ
δρομήν είς Πάρον, ύπό τόν 
Αρχηγόν κ. Π. Αλβανόν, 
αί δέ ομάδες ’Αθηνών τε
τραήμερον εκδρομήν περί 
τόν, Υμηττόν μετά καταυ
λισμών είς τήν Βουλιαγμέ- 
νην, Κορωπή καί Αγίαν 
Παρασκευήν.

Τής τελευταίας ταύτης έκ- 
δρομής παραθέτομεν εικόνας 
έκ τών καταυλισμών καί έπι- 
σταθμιών των.'Επίσης παρα
θέτομεν καί ώραΐον σύμπλε
γμα τών Προσκόπων Λαρ- 
ναχος καί Λεμεσσοΰ, έχόντων 
έν τώ μέσω τόν Πρόεδρον 
τής Περιφερειακής ’Επιτρο- 

Ν. Λανίτην καί τούς Άρχη-πής Λεμεσσοΰ βουλευτήν κ. 
γοΰς αυτών. t

Λυπούμεθα ότι δέν χατωρθώσαμεν ν' άποκτήσωμεν φω
τογραφίας καί ίκ τών άλλων εκδρομών.
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΟΥΜΑ

Μ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΜΤ^ΡΓΚΧΙ

—Συγγνώμην, είπεν ό Δελαμόλ, Αποτανθείς πρός τόν 
στρατιώτην. Δέν εϊπετε, παλληκάρι μου, οτι ό Αξιω
ματικός αυτό; είναι ό κύριος Δεμουΐ;

— Ναί, εΰπατρίδα μου.
— Καί οί μετ’ αυτού είναι....
— Είναι Αλίτουροι... Τό είπαν.
— Ευχαριστώ, είπεν ό Δελαμόλ, χωρίς νά φανή 

προσέξας εϊς τήν περιφρονητικήν λέξιν, ήν είχε μετα- 
χειρισθή δ φρουρός. ’Ιδού δ,τι ήθελα νά μάθω.

Καί προχωρήσας πρός τόν άρχηγόν τόν Ιππέων 
τού είπε.

— Κύριε, πληροφορούμαι, πώς είσθε δ κ. Δεμουΐ.
— Ναί, κύριε, άπήντησεν εύγενώς δ Αξιωματικός.
— Τό όνομά σας, γνωστότατον ε’ις τούς Ομοθρήσκους, 

μέ ένΟαρρύνει νά Απευθυνθώ πρός σάς, κύριε, καί 
νά σας ζητήσω κάποια χάρι...

— Τί κύριε;... Άλλά πρώτον, πρός ποιον έχω τήν 
τιμήν νά ομιλώ;

— Πρός τόν κόμητα Λεράκ Δελαμόλ.
Οί δύο νέοι Αντεχαιρετίσθησαν.
— Σάς άκούω, κύριε, είπεν δ Δεμουΐ.
— Κύριε, έρχομαι άπό τό Αϊξ καί φέρω επιστολήν 

τού Δωριάκ, διοικητού τής ΙΙροβηγγίας. 'Η επιστολή 
αυτί] Απευθύνεται πρός τόν Βασιλέα τής Ναβάρρας, 
καί περιέχει σπουδαιότατα; καί λίαν κατεπειγούσας 
ειδήσεις... ΙΙώς μπορώ νά μπώ εϊς τό Λοΰβρον;

— Τίποτε ευκολώτερον άπό αύτό ποΰ ζητάτε. Φο
βούμαι μόνον μήπως δ Βασιλεύς τής Ναβάρρας είναι 
πολύ άπησχολημένος τήν στιγμήν αύτήν καί δέν μπορεί 
νά σάς δεχθή. Άλλ’ άδιάφορον! Άν θέλετε νά μέ 
άκολουθήσετε, θά σάς δδηγήσω έως τά δωμάτιά του. 
Τά λοιπά άφορούν σάς.

— Εύχαριστώ.
—“Ελθετε, κύριε.
Καί, λέγων ταύτα δ Δεμουΐ, άφίππευσεν, έρριξε 

τούς χαλινούς τοΰ ίππου τού εϊς τόν ιπποκόμον του 
καί πλησίασε πρός τό θυρίδων τοΰ φρουρού, Ανε- 
γνωρίσθη άπό αύτόν, εϊσήγαγε τόν Δελαμόλ εϊς τό 
φρούριον καί, Ανοιξα; τήν Αύραν τών δωμάτων 
τοΰ βασιλέως:

— Εισέλθετε, κύριε, είπε, και πληροφορηθήτε.
Καί, χαιρέτισα; τόν Δελαμόλ, άπεσύρθη. Ό Δελα

μόλ, μείνας μόνος, παρετήρησε προσεκτικός γύρω του. 
Ό άντιθάλαμο; ήτο έρημος- μία άπό τάς εσωτερικά; 
του θύρα; μόνον ήτο ανοικτή. Έπροχώρησε καϊ μετ’ 
ολίγον εΰρέιθη είς ένα διάδρομον. Έκρουσε καί έφώ- 
ναξεν. Άλλά κανείς δέν τοΰ άπήντησε.

— Καί μοΰ έλεγαν, έσκέφθη, δτι ή έθιμοτυπία έδώ 
είναι αυστηρότατη! Τριγυρνρ κανείς έδώ μέσα, σάν νά 
περιφέρεται εϊς δημόσιον δρόμον.

Ξαναφώναξε καί πάλιν, άλλ’ άνευ Αποτελέσματος.
—Έμπρός λοιπόν, έσκέφθη, Ας ποοχωρήσω. Κά

ποιον έπϊτέλους θά -συναντήσω.
Καί εϊσήλθεν εις τόν διάδρομον, δ όποιος έπί μάλ

λον καί μάλλον καθίστατο σκοτεινότερος. Αίφνης άπέ- 
ναντι τής θύρα;, άπό τήν οποίαν εϊσήλθεν, ήνοίχθη 
μία άλλη καί δύο ακόλουθοι έφάνησαν, φέροντες δά-
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δας, οί καϊ συνοδεύοντες μίαν γυναίκα υψηλού Ανα
στήματος, μεγαλοπρεπούς ήθους καί θαυμασίας δντως
ωραιοτητος.

Τό φώς τών δρδιον έπλημμυρισε τόν Δελαμόλ, δ 
όποιος έμεινεν ακίνητος.

Ή γυναίκα έστάθη έπίσης, δπως είχε σταθεί καί 
δ Δελαμόλ.

— Τί θέλετε, κύριε, τόν ρώτησε μέ φωνήν θελκτι- 
κωτάτην, ή όποία ήχησε σάν μουσική εϊς τά αυτιά 
τού νέου.

—Ώ! δέσποινα, είπεν δ Δελαμόλ, συγχωρήσατε με, 
σάς παρακαλώ. Άφησα τόν κύριον Δεμουΐ, ποΰ είχε 
τήν καλωσύνην νά μέ δδηγήση έως έδώ, καί ζητώ 
τόν βασιλέα τής Ναβάρρας.

—Ή Α. Μεγαλειότης δέν είναι έδώ, κύριε. Είναι, 
πιστεύω, παρά τώ γυναικαδέλφω του. Άλλ’ έν άπου- 
σίρ τοΰ βασιλέως δέν μπορείτε νά πήτε εϊς τήν 
βασίλισσαν;...

— Βεβαίως, άναμφιβόλως, δέσποινα, είπεν ό νέος- 
άν κανείς δέν άπηξίου νά μέ όδηγήση ένώπιόν της.

— Είσθε, κύριε.
— Πώ; ! άνέκραξεν δ Δελαμόλ.
— Είμαι ή Βασίλισσα τής Ναβάρρας, είπεν ή 

Μαργαρίτα.
Ό Δελαμόλ έκαμεν ένα κίνημα έκπλήξεω; καί τρό

μου τόσον απότομον, ώστε ή βασίλισσα έμειδίασεν.
—'Ομιλήσατε, κύριε, διότι μέ περιμένουν παρά τή 

βασιλομήτορι.
—Ώ! δέσποινα, αν σάς περιμένουν τόσον Ανυπο

μονώ;, επιτρέψατε μου ν’ Απομακρυνθώ, διότι τήν 
στιγμήν αύτήν μοΰ είναι άδύνατον νά ομιλήσω. Είμαι 

-Ανίκανο; νά συναρμολογήσω δύο ϊδέας. 'Η θέα ύμών 
μέ κατέπληξε. Δέν συλλογίζομαι πλέον, θαυμάζω.

'Η Μαργαρίτα έπροχώρησε πλήρης χάριτος και 
καλλονής πρός τόν νέον εκείνον, ό δποΐος χωρίς νά 
τό έννοήση έφέρθη ώς ό μάλλον πεπειραμένο; τών 
αύλικών.

— Συνέλθετε, κύριε, τοΰ είπε. Περιμένω καί άς 
μέ περιμένουν.

—Ώ! συγγνώμην, δέν έχαιρέτισα τήν Ύμ. Μεγα
λειότητα μεθ’ δλου τοΰ σεβασμού, τόν όποιον δικαιού
ται νά περιμένη άπό ένα τών ταπεινότερων δούλων 
της... Άλλά ...

—Άλλά, είπεν ή Μαργαρίτα, μέ έξελάβατε ώς μίαν 
τών θεραπαινίδων μου.

—’Όχι, δέσποινα- άλλά διά τό φάσμα τής ώραίας 
Άρτέμιδος τοΰ Ποατιέ, δπερ, ώς λέγουν, έπανέρχεται 
είς TO Λοΰβρον. (Ή συνέχεια είς τό προστχές).

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΩΤΟΣ
(Συνέχτια άηό τό προηγούμενου)

Στανύ.—"Ωστε ό κ. Μαρζύ Αγαπά τίς ιπποδρομίες;
'Οδέττη. — Βέστε τίς λατρεύει. Είναι μέλος, σύμ

βουλος ορών τής εταιρίας! καί ξέρω κι’ έγώ τί άλλο 
άκόμη; Οί ιππικοί Αγώνες είναι ή δόξα του! Δεκα
πέντε μέρες κάθε χρόνο περπατά μ’ ένα φωτοστέ
φανο ... είναι κάτι!

Στανύ (καθ’ έαυτώ·/ -Νά τά μας ! (νη'η/.οφιόνως). 
Πιστεύω, πώς ό κ. Μαρζύ θά είναι άκόμη κύριος καί 
σέ πολλά άλλα σπόρ.

Οδέττη. — Σ’ δλα! Σέ βαθμό ποϋ Αν δέν γεννιό
τανε πλούσιος, θάτανε άσφαλώς σέ κάποιο μέρος τής 
γής Αθλητής έξ επαγγέλματος. Σας βεοαιώ, πώς δταν 
είμαστε μόνοι στό σπίτι, δέν τόν άκούω νά μιλά γιά 
τίποτε άλλο. 'Η φυσική δύναμις είναι ή έστιάς θεά 
τοΰ σπιτιού μας.

Στανύ.—Μοΰ φαίνεται πώς μιά γυναίκα, ποΰ έχε: 
μιά διανοητικότητα σάν τήν δική σας, πολύ ντελικάτ, 
δφείλει νά δοκιμάζη, έν σχέσει μέ τήν δύναμιν αύτή, 
ένα αίσθημα ... δέν θάλεγα έρεθισμόν τών νεύρων ...

'Οδέττη.—Χαί, ναί, μπορείτε νά τό πήτε χωρίς νά 
σκέπτεσθε ... Αύτό μέ νευριάζει... καί δοκιμάζω 
πλάϊ του ένα αίσθημα, σάν κ.Γ εκείνο ποΰ θά αισθα
νόμουν, άν είχα στό πλάι μου ανθρώπους, ποΰ μιλούν 
άγνωστη γιά μένα, ξένη γλώσσα.

Στανύ.—Προφανώς τά σπόρ κάμνουν τόν άνθρω
πον νά χάνη κάθε ένδιαφέρον γιά τά άλλα πράγματα. 
Καί έπειτα άπό μιά όλόκληρη ήμέρα, Αφιερωμένη 
σ’ αύτά, ό κ. Μαρζύ, μ’ δλο ποΰ είναι ένας πολύ - πολύ 
γκαλάν καί χαριτωμένος άνδρας, δέν μπορεί νά εύρί
σκεται είς τό αύτό επίπεδον, είς τό ίδιο ψυχολογικό 
πάτωμα, γιά νά συμφωνή μ’ έσάς σ’ένα ζήτημα αισθη
ματικό, νά μιλήση γιά τήν τέχνη, ή νά συζητήση γιά 
ένα φιλολογικό έργο. Άλλως τε μεταξύ Ανθρώπων, 
ποΰ είναι συνδεδεμένοι γιά νά συζοΰν, αύτή ή ταυτό- 
της τοΰ γούστου, τών ιδεών, τών διανοητικών δυνά
μεων, πρέπει νά είναι πολύ σπανία. Έγώ μάλιστα, άν 
θέλετε, ρωτώ, μπορεί νά ύπάρξη;

'Οδέττη.—Καί>. γιατί νά μήν ύπάρχη; "Οταν οί άν
δρες θάθελαν νά γίνουν όλιγώτερον έγωισταί καϊ πε
ρισσότερον συνετοί καί θά φρόντιζαν νά γνωρίσουν τάς 
γυναίκας ποΰ διάλεξαν, ένα τέτοιο πράγμα θά ήτο 
πολύ συνηθισμένο. Τούλάχιστον άς τό έκαναν κατόπιν, 
άφοΰ τίς διαλέξουν, άφοΰ δέν τό κάνουν προηγουμένως. 
(Μειδιώσα). Άλλά μέ παρεσύρατε, άλήθεια, νά σά; 
μιλήσω γιά πράγματα ... Κυττάχτε αυτόν τόν λοχα
γόν, ποΰ θά πηδήση τώρα τό εμπόδιο ... Άκόμη ένας 
άνδρας, ποΰ,;άν είναι παντρεμμένος, δέν θά μιλά στό 
σπίτι του παρά γιά τή δράσι καί τά χαρίσματα 
τοΰ άλογου του!

Στανύ (έπειτα άπό μικρά σιωπή ίπανερχόμε}·ος είς 
τύ θέμα).—Σάς έτυχε καμμιά φορά νά κάνετε τό συλ
λογισμό, πώς άφοΰ τό πεπρωμένο σά; άφαίρεσε κάθε 
δύναμ: νά ένεργήσετε, τυχαίνει νά συναντήσετε έκει- 
νον ή έκείνην, ποΰ σάς κάνε: άμέσως νά πήτε: «Αύ
τός ή αύτή Αγαπά, σκέπτεται, δοκιμάζει, αισθάνε
ται, επιθυμεί τό ίδιο δ,τι άγαπώ, σκέπτομαι, δοκιμάζω, 

αισθάνομαι κα! έπιθυμώ κι’ έγώ καί Οά ήτανε μιά 
εύτυχία Ατελείωτη νά ζοΰσε κανείς μ’αύτόν ή μ’αύτή;

Οδέττη (Όνειροπόλος).—Τί καλό βγαίνε: νά σκέ
πτεται κανείς τέτοια άπραγματοποίητα πράγματα;

Στανύ. — Τό νά λυπάται καί νά ποθή κανείς είναι 
δύο σημεία, τά όποια περικλείουν δλη τήν άνθρώπινή 
μας ιστορία.

Οδέττη /σχεδόν χωρ'ις ν ακούεται).—Γι’ αυτό είναι 
καί θλιβερή.

Τοποθό-ήοας κατ' αύτόν τόν τρόπον τό αισθηματικό του νύχι 
ό Στανύ, τάς ακολούθου; έόδομάόας προσπαθεί ακολουθών τά 
άρθρα τοΰ προγράμματος του, δπου τυχαίνει νά συναντηθούν 
νά ύφαίνη τις χίλιες κλωστές τής άραχναίν.ας αυτής εργασίας, 
δπου τόσον μοιραίως πιάνεται ή μύγα. Τέλος μιά μέρα, ολίγο 
θορυβημένη, όλίγο μελαγχολική, ή ’Οδέττη επιτρέπει τό πρώτο 
τέτ-ά-τέτ στό σπίτι της, ΰπό τό άθώον πρόσχημα μιάς φιλικής 
έπισκέψεως, έκτός άπό τήν ζούρ φις.

Στανύ (εισερχόμενος είς τό σπίτι τής ’ Οδέπης, ποΰ 
φαίνεται σάν νά επανέρχεται άπό μακρυνάς σκέφεις).— 
Σέ τί είχατε άπησχολημένη τήν σκέψι σας;

Οδέττη.—Νά μή κάνετε λοιπόν ποτέ σας τήν έρώ- 
τησιν αύτή σέ μιά γυναίκα. ’Εννέα φορές στις δέκα 
δέν θά μπορή νά σάς πή τήν Αλήθεια.

Στανύ.— Ιίοΰ σημαίνει δηλαδή, δτι καί στήν περί- 
πτωσιν αύτή τήν δική μας, εύρίσκεσθε στήνίδια θέσε... 
Δέν μοΰ λέτε δμως αν έμάντευα;

Οδέττη.— ’Ελάτε δά!
Στανύ. —Σταθήτε, νά! Σάς έκοψα μέ τήν άφιξί μου 

στήν μέση τήν σκέψι, πώς είσθε μόνη, έντελώς μόνη, 
μέσα στήν ζωή, χωρίς νάχετε κανένα στόν όποιον νά 
έκμυστηρευθήτε, νά γδύσετε τήν ψυχή σας, δπως καί 
τό σώμά σας, ένα Ατομο, είς τό όποιον θά εισαστε 
ευτυχισμένη νά τοΰ χαρίσετε καί τίς δυό αύτές γυ
μνότητες.

Οδέττη (μετά μικρή διακοπή καί σκεπτική).—Ίσως.
Στανύ. — Σκεπτόσαστε άκόμη, πώς αν κάποτε μιά 

παρομοία ένωσι μπορούσε νά πραγματοποιηθώ, αύτό 
θά ήτανε, ένα τέτοιο άνακάτωμα χαράς, ώστε τίποτε 
πιά νά μή ύφίσταται στόν κόσμο άπό έκεϊνο, ποΰ έως 
τώρα έγέννησεν ένδιαφέρον, ή άπό έκεϊνο ποΰ ύπέστη 
κανείς ή σεβάσθηκε.

Οδέττη (νευριασμένη). —Ίσως άκόμη κι’ αύτό νά 
είναι. Άλλά, δέν μοΰ λέτε, ποιός σάς έδωσε τό δι
καίωμα νά μπήτε τόσο Αδιάκριτα μέσα μου καί νά 
καταλάβετε τήν σκέψι μου;... Δέν τό θέλω!

(Ή οννίχεισ είς τό .τροπεχές).

Ν Ε A I ΘΕΡΑΠΕίΙΑΪ 
ΕΝ TQi ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑι

X. ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΥ Τ. ΥΦΗΓΗΤΟΥ
θεραπεύονται τά νευρικά νοσήματα. Ή έπ'ιληψία (σελη

νιασμός) είδικώς, άποτελέσματα θαυμάσια 12 έτών. Κέκτη- 
ται τό τελειότερον Ήλεκτροθεραπευτήριον τής ’Ανατολής 
διά τήν θεραπείαν τής Άρτηριοσκληρώσεως, Άρθρίτιδος κλπ. 
καί τό τελειότερον σύστημα ‘Ακτινών Ραΐντγκεν.—Όδός Πει
ραιώς ίο. Τής ανικανότητας καί έκσπερματώσεως ίδια άλως 

θεραπεία μέ εκπληκτικά άποτελέσματα.
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ΤΙ ΧΑΝΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΑΧΟΙ

ΒΑΡΥΣΗΜΑΝΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΛΟΫΔ ΤΖΟΡΤΖ
Ό "Αγγλο; Υπουργό; τών Στρατιωτικών έδήλου πρό 

ολίγων ήμερών είς τήν Βουλήν τών Κοινοτήτων, οτι αί 
προβλέψεις τών "Αγγλων στρατιωτικών κριτικών περί τών 
αποτελεσμάτων τής ’Αγγλική; έπιθέσεω; είς τό Δυτικόν 
μέτωπον, τότε μόνον Οά έπαλήδευον, όταν ό Αγγλικό; 
στρατός θά κατόρθωνε νά διασπάση τάς Γερμανικά; γραμ- 
μας. Άλλ’ ή διάσπασις αΰτη, εΐπεν ό Αγγλο; Υπουργός, 
δέν έχει καί μεγάλην σημασίαν. Είναι πολύ μεγάλον κα
τόρθωμα ήδη διά τόν στρατόν μα; τό γεγονό; τοϋ εξα
ναγκασμού τοϋ Γερμανικού Επιτελείου νά απόσπαση στρα
τεύματα έκ τών άλλων μετώπων, διά νά κατωρθώση νά 
συγκράτηση τήν άμυναν καί νά άποσοβήση τήν ’Αγγλικήν 
διάσπασιν. Τοιουτοτρόπω; χατωρθώθη νά μειωδή ή πίεσις 
τών Γερμανών έπί τοϋ συμμαχικού μετώπου τοϋ Βερντεν 
και κατέστη άδύνατον είς τούς Γερμανούς νά σπεύσουν είς 
βοήθειαν τών Αυστριακών, πρό; άντιμετώπισιν τών σφοδρών 
επιθέσεων τοΰ Ρώσσου στρατηγού Μπρουσίλωφ. ΙΙρό παντός 
όμως, κύριοι, έτόνισεν δ "Αγγλος Ύπουργός, δέν πρέπει 
νά ΰποτιμήσωμεν τήν αξίαν τής Γερμανίας. Ή Γερμανία 
είναι άκόμη δυνατή, τά στρατεύματά της άκόμη πολυά
ριθμα καί ό έξοπλισμός των φοβερός, ώς καί πρότερον. 
Μένουν άκόμη πολλαί κοιλάδες νά διασχίσωμεν καί πολλά 
ορη νά ΰπερβώμεν, έως δτου φθάσωμεν είς τήν τελικήν 
νίκην. Ή ’Αγγλία έπρεπε νά έχη ήδη περισσοτέρου; στρα- 
τιώτας, περισσότερα πολεμοφόδια, περισσότερα τηλεβόλα καί 
καλλιτέραν στρατιωτικήν έξάρτησιν. Ή Αγγλία πρέπει νά 
συγκεντρώση δλον τό θάρρος καί δλην τήν άντοχήν τής 
Φυλής της. Κυρίως πρέπει νά τονισθή ενταύθα ότι, έάν οι 
’Αγγλία καί οι σύμμαχοί της ήσαν συνηνωμένοι καί είργά- 
ζοντο συνηνωμένοι καϊ έμπίστω;, θά κατώρθουν νά στέψουν 
μέ τήν δάφνην τής νίκης τάς σημαίας των».

Πόσον δίκαιαι ήσαν αί προβλέψεις καί ή πεποι’θησις έπί 
τήν τελικήν νίκην καταφαίνεται έκ τών καταλόγων τών 
απωλειών, τούς όποιους δημοσιεύουν οί τελευταίως ληφθέν- 
τες «Τάϊμς» μέ τά ονόματα τών φονευθέντων, τραυματι- 
σθέντων καί άγνοουμένων. Κατά τους καταλόγους αύτούς, 
ό ’Αγγλικός στρατός άπώλεσεν έντός 12 ήμερών 2,181 
άξιωματικούς, έξ ών οι 754 νεκροί, καί 62,240 στρατιώτας.

Αί άπώλειαι αυται δέν είναι έξαιρετικαί. Οί παρατιθέμε
νοι άνωτέρω άριθμοϊ άνταποκρίνονται περισσότερον είς τόν 
μέσον ορον τοϋ άριθμού, τόν όποϊον δύναται νά ανάγνωση τις 
εϊς τάς Αγγλικά; εφημερίδα; περί τών άπωλειών τών “Αγ
γλων άπό τή; ένάρξεως τής συμμαχικής έπιθέσεω; τοϋ Σόμ.

Ή απώλεια 2,171 άξιωματικών σημαίνει, δτι 45 Αγγλικά 
συντάγματα έμειναν άνευ αρχηγών, πράγμα άρκετά σπου- 
δαΐον διά τό ’Αγγλικόν Έπιτελείον, τό όποϊον άπό τή; 
ένάρξεως τού πολέμου εΰρίσκετο εΐ; μεγάλην δυσκολίαν διά 
τόν καταρτισμόν τών στελεχών τού ’Αγγλικού στρατού.

Τό γεγονό; τής άπωλείας 65,000 άνδρών είς διάστημα 12 
ήμερών eivat άρκετά χαρακτηριστικόν, καθότι σημαίνει απώ
λειαν δύο ολοκλήρων σωμάτων στρατοΰ.

Ύπό τοιούτου; ορούς, καθίσταται ευνόητο; ή άνησυχία 
ή έπικρατοΰσα είς τούς ’Αγγλικού; στρατιωτικού; κύκλους, 
λόγω τού δτι δέν ύπάρχουν διαθέσιμοι έφεδρικαί δυνάμει; 
πρό; συμπλήρωσιν τών κενών, τών σχηματιζομένων έκ τών 
καθημερινών άπωλειών, Τοιουτοτρόπως ή μάλλον διαδεδο
μένη έν Αγγλία έφημερί; «Daily Cronicl» έφιστί τήν 
προσοχήν τών ιθυνόντων κύκλων έπί τοΰ γεγονότος, δτι κατά 
τά; τελευταίως ένεργηθείσα; έξερευνήσει; τή; ’Αστυνομία; 
τοΰ Λονδίνου άπεδείχθη, δτι αί έναπομένουσαι δυνάμει; έκ 
τών κληρωτών είναι μηδαμηναί. Τονίζει δέή έν λόγω έφη
μερί; τήν άνάγκην τή; έξελέγξεως τών μέχρι τούδε έκδο- 
θέντων καταλόγων τών ανικάνων. διά νά διαπιστωθή ή 
άκρίβειάτων, καθόσον ύπάρχουν ύπόνοιαι. δτι ένεφιλοχόρη- 
σαν πλεϊσται παρανομίαι κατα τήν σύνταξιν αύτών. Έπίσηςή 
αύτή έφημερί; τονίζει τήν άνάγκην τή; άναβιβάσεως τοϋ ορίου 
τή; ηλικία; τών στρατευσίμων, άπό τοϋ 41 ϊτου; εί; τό 45.

14

ΙΙροκειμένου περί τή; ’Αγγλία; καί τή; ’Ιταλία;, τά αρ
μόδια στρατηγεϊά των δέν εκδίδουν, παρά τήν άπαίτησιν τή; 
κοινή; γνώμης, καταλόγους τών άπωλειών. Ή ’Ιταλική 
έφημερί; «Avantl», δργανον τών αντιμιλιταριστών Ιταλών 
σοσιαλιστών, κατέκρινε τό γεγονό;, ειρωνευόμενη τήν Κυ- 
βέρνησιν τή; ’Ιταλία; μέ τά; λέξει; «δτι μόνον ή Άγγλο- 
σαξωνική καί ή Γερμανική βαρβαρότη; δύνανται νά καυ- 
χώνται τόσον άπροκαλύπτω; καί σκληρώ;, μέ τήν αναισθη
σίαν των, όμιλούσαι περί τών απωλειών εί; ανδρας καί περί 
τοϋ τόσον άφθόνω; χυνομένου αίματος.

Είμεθα λοιπύν υποχρεωμένοι διά τάς άπωλείας τών λοι
πών συμμάχων νά σχηματίσωμεν γνώμην κατά προσέγγισιν 
από εικασίας.

Άλλ’ έάν ή υπουργική πεποίθησι; εί; τήν νίκην, ώ; ή 
τοϋ Λοϋδ Τζώρτζ, σημειώνη έντός 12 ήμερών άπώλειαν 
65000 άνδρών, δέν πρέπει τότε νά λάβωμεν διά τήν Γαλ
λίαν μικρότερον αριθμόν. Διότι δπως αύτός ό ίδιο; ό κ. 
Μπριάν, ό όποϊος κατά τόν τελευταϊον λόγον του ένώπιον 
τής Βουλής, είς τόν όποιον ώς γνωστόν έθιξε καί τό ζήτημα 
τής παρουσίας τών Συμμαχικών στρατευμάτων εί; τήν 
Ελλάδα, ύπό τήν μόνην μορφήν ένθέομου φροντίδο; τών 
ΙΙροστατίδων Δυνάμεων, διά τήν διά ξένη; δωροδωκία; 
άποπλανημένην χώραν, είπε :

«"Οσον δύσκολον καί άν θά είναι τό πρόβλημα, ήμεϊ; θά 
τό φέρωμεν εΐ; αίσιον τέλος διά τή; συνενώσεως τών προσπα
θειών μα; καί τής καλής μα; θελήσεως. από τας οποία; η 
Γαλλία είνε πλούσια».

Συνεπώς, φαίνεται δεοικαιολογημένον τό συμπέρασμα, 
δτι ή Άγγλο - Γαλλική έπίθεσις είς τό Σόμ, δπως έν καιρω 
έξηκοίβωσε καί ή Γερμανική έπισκόπησις τοΰ Ιουλίου, στοι
χίζει είς τούς συμμάχου; μηνιαίαν μείωσιν 300-350,000 
άνδρών. Φαίνεται περισσότερον ή άμφίβολον άν τό μηδα
μινόν έδαφικόν κέρδος, τό όποϊον έπραγματοποιήθη είς του; 
3 παρελθόντα; μήνας, είναι παράλληλον μέ τάς τόσα; μεγά
λα; αιματηρά; θυσία;.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
, Παν. Μπεναρδάν.—Σάς άπηντήσαμεν >·ά στείλετε τό άντί- 
τιμον. Αύτός είναι ό γενικός όρος. Στείλατε το, δρ. 1.40 ΐνα 

σας σταλώσι.—Άγγ. Σαλούτσην. Σταλέντα έλήφθησαν, θά 

δημοσιευθοΰν. Ε. Πέππαν, Λαμπρόπουλον κλπ. θά δημο- 

οιευθώσιν έφ’ δσον υπάρχει χώρος και τά καλλίτερα.—Άν. Κα. 

ρατζάν. Στείλατε τό άντίτιμον, ΐνα σάς οταλή. Στέλλετε δτι 

εχετε καλογραμένον καϊ σύντομον. Τού οταλέντος άναμείνατε την 

κρίσιν.—Στυλιανόν Βούτσην. Εΰχαριοτοΰμεν άπείρως.—Άπ. 

Άβδελόπουλον. Άποστείλατέ την δλην διά νά την μελετήσω- 

μεν—Δδα "Ελδαν. θά είμεθα καί ήμεϊς ευτυχείς έάν γίνη 

εκείνο ποΰ επιθυμείτε. Τό ποιηματάκι σας δά σταλή εις τήν 

έπιτροπήν μέ τάς άναγκαιούοας συστάσεις.—I. Κιάππε. Είσθε 

είς τήν δευτέραν σειράν τών έγκεκριμμένων, τών οποίων τα 

όνόματα δημοσιεύονται είς τό προσεχές--------Γ Άνδρικόπουλον.

Ji»· είοθε σεις ό κερδίαας, εκείνος δνομάζεται Αγησίλαος.— 
Νικ. Άδαμόπουλον. Έδόθη δπου δει.—Άναγνωστρίας. Ή 

συνταγή ήν ζητείτε, θά δημοσιευθή είς τό προσεχές—Βασ. 

Χαραλάμπους. Μά δι δνομα θεοΰ, γιατί δέν προσέχετε έκεΐνα 

ποΰ διαβάζετε ; Δέν είδατε έπανειλημμένως δτι, «πάσαι αί στα- 

λεΐοαι υπό των αναγνωστών πνευματικοί άσκήσεις καί αινίγματα 

ένεκρίθησαν, ; — Διά τόν γράψαντα περί δώρων κ.λ.π. ’ Εν 

πρώτοις νά μάς κάμετε τήν χάριν νά μάς γνωρίσετε τό δνομά 

σας καί νά μή κρύπτεοθε όπισθεν μιάς τζίφρας, διά νά σάς 

άπαντήσωμεν. Κατά δεύτερον λόγον αίσθανόμεθα ΰποχρέωσιν 

>·ά σάς παρακαλέσωμεν νά μή διαβάζετε τήν ιΕίκονογραφη- 

μένην· άλλά τόν Μπερτόδουλον, διά τοΰ όποιου τό έπίπεδον είσθε 
κατάλληλος--------Κων. Κίνναν. Εύχαριστοΰμεν θερμώς. Μάλιστα

δύνασθε. ~ Δ. Παυλάκην, ’Ιωάν. Δεκοϋλον, Τάκην, Στυλ. 

Αύγουστάκην, Άδάμ. Μενεγάκην, I. Ζαγανιάρην, "Αγγ. 

Σαλούτσην, Β. Βαλασσόπουλον, Π. Θαρρουνιάτην, Νικ. 

Οικονόμου, Γ, Δικαιακον, Δ. Σαράβαν, Ν. Καρακϊταον, 

Θεοφ. Τζήμαν, Άν. Καρατζαν, Ν. Τσακαλάκην, Δδα 

"Ελδαν Λιβαθυνοΰ. Τά παρ' υμών οταλέντο έλήφθησαν. Είς 

τό προσεχές φΰλλον θά ίδήτε είς τήν στήλην συνεργασίας τών 

αναγνωστών, ποια τούτων ένεκρίθηοαν.

ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΤΗΣ “ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ,,
Οϊ άνακηρυχθέντες υποψήφιοι.

Τού Νομού Αττικοβοιωτίας : Γεώργιος Πατρίκιος. Κωνοτ, 
ίΐέχ, 'Αθανάσιος Γουλιάς, Χρ. Κανελλόπουλος, Όδ. Καλλίνικος, 

Άν. Ιΐοπολάνος. Δημ. Παπανικολάου. Γεώρ. Παλιατσέας, Σεν. 

Φραγκίδης,' Αμαλία Καλαΐς, Ισίδωρος Καραλής, Τάκης.

Τού Νομού Κορινθίας: Ενάγγ. Κυριάκης,

» » Σάμου : Πάνας Σοφούλης.

» » Λαρίσσης: Άρ. Μπουντούρης.

» » Άχαΐοήλιδο; : Ιωάννης Τζανής.

" » Εύβοιας : Μίμης 'Ολυμπίου.

>' » Μιτυλήνη; : Π. Μιχαήλ.

Τής Β 'σειράς οί ύποψήφιοι θά άνακηρυχθώσιν εί; το προσεχές.

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ ΕΚΛΟΓΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΟΝ 'ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ.,
Ψηφίζω τόν .

Είς τόν Νομόν

’£>■ τή 1916.

'Ονοματβπώνυμον ψηφίζοντος

%-------------------------------------------------------------------------------

ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΔΟΡΑ ΤΗΣ “ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ,,

Ή «Εικονογραφημένη, θέλουσα νά σημείωση καί ένα νέον 
σταθμόν, άπεφάσισε προβαίνουοα είς μίαν μεγάλην -θυσίαν 

νά δωρήση εΐς τούς άναγνώστας της ένα δώρον, τό όποϊον 
©ά πάρη έκεϊνος ποϋ βά εΰνοηβή ύπό τής τύχης.

Τό δώρον αυτό τής «Εικονογραφημένης» είναι ε> αυτό 

κινητόν τής φημισμένης μάρκας «Peugeot» άξίας πραγμα

τικής : 4 500 δρ. καινουργές καϊ πολυτελέστατον. Τό αυτο
κίνητοι· αυτό κάθε άναγνώστης μας μπορεί νά τό ίδή είς τό 
γκαράζ αυτοκινήτων τοΰ κ. Π. Βλασσοπούλου έπί τής όδοΰ 
Σωκράτους 26.

Κάθε αναγνώστες τής «Εικονογραφημένης» έχει δικαίωμα 
νά άποκόπτη καθ’ εβδομάδα καί νά άποστέλλη εις τήν «Διεύ- 
βυνσιν τής Εικονογραφημένης» τό ειδικόν δελτίον συμμετο
χής μέχρις δτου συμπληρωθή ό άριβμός τών 52 δελτίων.

Έντός τοΰ φακέλλου _Οά ύπάρχη μεβ’ έκάστου «δελ
τίου συμμετοχής» καί τό δνομα καί ή διεύθυνσις τοΰ άπο
στέλλοντος. Έκαστον δελτίον πρέπει νά συνοδεύεται άπα- 
ραιτήτως μέ ενα ΙΟλεπτον άαφράγιστον γραμματόσημον.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΔΟΡΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ι9Ι6 - ΑΡΙΘ. 21

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

Οί συνδρομηταί τής έβδομαδιαίας «Εικονογραφημένης» 
έχουν τό δικαίωμα νά συμμετάσχουν είς τά δώρά μας, χωρίς 
νά άποστέλλουν δελτία καί γραμματόσημα. ’Εξαιρούνται οί 
γινόμενοι συνδρομηταί κατόπιν βραβεύσεως, οΐτινες ύπο- 
χρεοΰνται νά συμμορφωθούν μέ πάντας τούς άνωτέρω δρους.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Εμμ. Βαοίλαν.— Τό σταλέν φανερώνει δτι μπορείτε νά γρά. 

ψετε καλά. Άλλά τό θέμα κάπως ατονον καί δχι κατάλληλον 

διά τήν ιΕίκονογραφημένην >. Γράψετε κάτι μέ θέυα κοινωνι

κόν, είς τό όποιον φαίνεται δτι θά έπιτυγχάνετε ιδιαιτέρως. — 

Ουδέτερον. Τό σταλέν καλό πολύ καλό. 'Η γνώμη μας είναι 

δτι μπορείτε νά γράψετε. Άλλ’ ή άθρογραφική ύφη του τό κα

θιστά άκατάλληλόν διά τό φΰλλον μας.—Άδόλ. Δύντερ . . . Τό 

διηγηματάκι θαυμάσιο. Γί αυτό άκριβώς πριν δημοσιευθή σάς 

παρακαλούμεν νά μάς έξομολογηθήτε, είναι δικό οας ή ξένο; 

Καί εχετε κάμει οεΐς τήν μετάφρασιν, ή τώχετε άντιγράψη; 

Περιμένομεν.—θεοδ. Φραγκιών. Πριν σάς δώσω μεν άπάντη- 

σιν θά σάς συστήσωμεν κάτι. "Οταν γράφετε πρός “Ελληνας 

καί θέτετε 'Ελληνιστί τήν υπογραφήν σας, είναι περιττόν καϊ 

άτοποι· έντελώς νά θέτετε καί Γαλλιστί ταύτην. Προκειιιένου 
δια τά ποιήματα σας, λέγουν κάτι, άλλά δεν είναι άκόμη δήμο- 

σιεύοιμα. Μελετήσετε καλά τόν στίχον καί έπιμεληθήτε τον. — 

Άδάμ. Μενεγάκην. Τί νά οάς είπομεν διά τόν πολύν θόρυ

βον διά τό τίποτε; Μύθος γνωστότατος τοΰ όποιου τό ούνο- 
λον δέν μάς δίδει κανέν στοιχεϊον νά κρίνομεν τήν ικανότητά 

οας. Στείλατε μας τίποτε πρωτότυπον ίδικόν σας ή μετάφρασιν 

οας διά νά σας κρίνωμεν. Δέν συμφωνείτε ;

Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΑΣ
Χάρις είς ποικίλους λογιστικούς συνδυασμούς, οΰς έπέ- 

τυχεν ή Εικονογραφημένη,, άπό τής Ιΐτ Σεπτεμβρίου 

ΰπεβίβαοε τήν συνδρομήν, τοΰ εβδομαδιαίου φύλλου άπό 8 

δρ. έτησίως είς 6 διά τό εσωτερικόν καί άπόΙΟδρ. είς 8 

διά τό εξωτερικόν. Αί. εξάμηνοι τό ήμισυ. Τρίμηνοι 

έπ οΰδενί λόγω γίνονται δεκται.

ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΜΑΣ
Γ ΣΕΙΡΑ Άριθ. 1.

ΠοΟ είναι ό Ιδιοκτήτης τής βάρκας;

Λύσεις γίνονται δεκται μέχρι τής έσπέρας τής μεταπροσε- 
χοΰς Τρίτης 2ο Σεπτεμβρίου, συνοδευόμεναι μόνον ύφ’ ένός 
ΙΟλέπτου γραμματοσήμου, τών δελτίων καταργουμένων.

Ή «Εικονογραφημένη», θέσασα ώς βάσιν τοΰ προγράμμα
τος αύτής τήν ίκανοποίησίν καί εύχαρίστηοιν τών άναγνω
στών της, ύπήκουσεν είς τάς έπανειλημμένως έκφρασθείσας 
πολλαχόθεν θερμάς παρακλήσεις καί επιθυμίας περί καταρ- 
γήσεως αύτοΰ, διά νά μη καταστρέφεται τό φΰλλον, τό κατήρ- 
γησε. Οι λϋται τοϋ λοιπού θά συνοδεύωσι τήν λύσιν μόνον μέ 
τό ιολεπτον γραμματόσημον.

Ά Βραβεία ώρίσθησαν 3 διά κλήρου. Ό πρώτος έξαχθη- 
σόμενος λαχνός θά λάβη ι έτησίαν συνδρομήντής μηνιαίας 
• Εικονογραφημένης» καί τής έβδομαδιαίας έκδόσεως καί έν 
τετράδραχμον λαχεϊον τοΰ Έθνικοΰ Στόλου.Ό δεύτερος μίαν 
έτησίαν συνδρομήν τής μηνιαίας «Εικονογραφημένης» καί 
έν Ήμερολόγιον Εγκυκλοπαιδικόν Βρετοΰ. Καί δ τρίτος 
μίαν έτησίαν συνδρομήντής έβδομαδιαίας «Εικονογραφημέ
νης» καί έν ’Εγκυκλοπαιδικόν Ήμερολόγιον Βρετοΰ.

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ (ΠΡΟΣ 5 ΛΕΠΤΑ Η ΛΕΞΙΣ)

ΜΕΓΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΨΕΥΔΏΝΥΜΟΝ
ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ’ΑΡΗΣ,.
ψευδονυμοϋχοι καί μή. Άποστείλλατε ψευδώνυμον μετά 

πεντηκονταλίπτου γραμματοσήμου διά νά συμμετάσχητε είς 
τόν άληθώς ώραΐον τοΰτον διαγωνισμόν.

Άποστολαί δεκται μέχρι 31 ’Οκτωβρίου 1916.
Βραβεία: 1) Δρχ. 25. 2) 10. 3) 10.
Διεύθυνσις: Σύλλογον ΓΑρηντ Poste Restant, Αθήνας.
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