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Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΣ
Τό τελευταίου κτύπημα, τό όποιον έπεκρέματο υπέρ 

τήν δύσμοιρου ‘Ελλάδα ώς δαμόκλειος σπάθη, έδόθη προ 

χθες άπό τόν σατράπην έν τή άρχή καί έπαναστάτην 

έκτός αύτής, άρχηγόν τών Φιλελευθέρων, οστις άνεχώρη- 

αεν είς Κρήτην, δπόθεν έξαπέλυσε τό έπαναστατικόν μανι

φέστου τον καί όπου έθεσε τάς βάσεις τής Δευτέρας Κυ- 

βερνήσεως. Ή πρώτη πικάντικη σκηνή τής τραγικής δπε· 

ρέντας, τής σκηνοθετηθεϊσης είς τήν ράχην τής ταλαί

πωρου, τής άδυνάτου καϊ μικρός Ελλάδος, μεταξύ τής 

όδοΰ Δραγατσανίου και τής όδοΰ Λυκαβητοΰ, καί τής 

δποίαν τήν εισαγωγήν προανέκρουσε τό επαναστατικόν 

κίνημα τής Θεσσαλονίκης, έξελίχθη προχθές άπό Φαλήρου 

είς Χανιά, έπί τών γαλανών ύδάτων τοΰ Αιγαίου και ύπό 

τήν συνοδείαν Γαλλοαγγλικών πολεμικών, διά νά προσ- 

δοθή είς τήν σκηνήν αύτήν περισσότερα μεγαλοπρέπεια. 

Νά φωνάξωμεν καί νά χαρακτηρίσωμεν τό γεγονός, θεω- 

ροΰμεν δλως περιττόν. Είς τό σημεΐον, είς δ περιέστησαν 

τά πράγματα σήμερον, χάρις είς τήν πολιτικήν τής αμέσου 

δράσεως καί τής άκατασχέτου άρχομανίας, ή "Ελλάς είναι 

διηρημένη είς δύο άντίθετα στρατόπεδα, λυσσωδώς φανα

τικά καί μέχρι τελευταίας πνοής άποφασισμένα νά υπο

στηρίξουν τάς ιδέας των. Κανείς δέν είναι δυνατόν νά 

πεισθή σήμερον άπό τά έκατέρωθεν επιχειρήματα. Και 

άν ή "Ελλάς ήτο σήμερον Κράτος και ήδύνατο νά κανο- 

νίζη τά κατ’ αύτήν ανεξαρτήτως και κατά βούλησιν, δπως 

πράττη κάθε έλεύθερον Κράτος, ή μόνη άπάντησις θά 

ήτο τό κλείσιμον τής πολιτικής αύτής παραφροσύνης είς 

τό Φρενοκομείου. ΆλΧ δ φοβερός αύτός εχθρός τής 

"Ελλάδος, αύτό άκριβώς προέβλεψε καί προσέφεε τήν 

συνδρομήν του είς τούς ξένους, οί όποιοι δέν έδίστα- 

σαν — ώ τής τραγικής είρωνίας ! νά καταπέσουν μέχρι 

τοιούτου σημείου, ώστε νά κινηιοποιοΰν όλόκληρον πολε

μικόν, διά νά πάρουν ένα έπαναστάτην άπλοΰν άνθυπολο- 

χαγόν άπό τάς Καλάμας Είς τά σημεΐον, είς δ έχουν 

φθάσει τά πράγματα σήμερον, 'δ,τι αίοθάνεται κάθε Έλ

ληνική ψυχή, είναι φρικτόν άλγος καί πένθιμος δδύνη διά 

τήν ηθικήν κατάπτωσιν καί τό διανοητικόν ξεχαρβάλωμα 

μερίδος τής φυλής· ξεχαρβάλωμα, τά όποιον έπιτείνει καί 

ενισχύει τήν έξαφάνισιν κάθε ίχνους τής κρατικής έννοιας 

καί μορφής τής "Ελλάδος. "Ισως αύτά φανούν σκληρά, 

άλλ’ έν πόση περιπτώσει αύτή είναι ή αλήθεια, ή τραγική 

άλήθεια. Δέν πταίει δ Βενιζέλος, διότι αύτός, δρών δπως 

έδρασε, τίποτε άλλο δέν έπραξε, παρά νά επιδίωξη τήν 

πραγματοποίησιν τών φιλοδόξων του σκοπών. Τήν ήθι- 

κήν εύθύνην διά τά ύψίοτης τραγικότητας συμβαίνοντα, 

φέρει ή μερίς έκείνη τοΰ "Ελληνικού κόσμου, ή όποία μετε- 

βλήθη είς άνδρείκελον άνευ βουλήσεως καί κρϊσεως είς τάς 

χεΐρας τοΰ πολιτικού καραγκιοξοπαίκτου Καί διά νά 

έννοήση τις μέχρι ποιου σημείου έχει φθάσει τό ξεχαρβά

λωμα αύτό καϊ ή άνδρεικελοποίησις τής διανοητικότη
τας καί άντιλήψεως τής μερίδος αύτής, αρκεί νά λε· 

χθή, δτι δλοι έκεΐνοι οί επίορκοι βαθμοφόροι άξιωμα- 
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τικοί, είναι οί ύποστάντες τάς μεγαλειτέρας ταπεινώσεις 

και τούς μεγαλειτέρους έξευτελισμούς καί τήν λυσσωδε. 

στέραν καταδίωξιν. "Ισως, πολύ πιθανόν, τήν στιγμήν, 

καθ' ήν θά άναγινώσκεται τάς γραμμάς αύτάς, νά έχουν 

συμβή ήδη γεγονότα μέγιστα καί ύψίστης σπουδαιότη- 

τος·"Ό,τι μας κάνει δμως νά θρηνώμεν, είναι ή κατάπτω- 

σις καί ή ξενοποίησις τής μερίδος αύτής τοΰ "Ελληνικού 

κόσμου, αί όποΐαι συνετέλεσαν είς τό νά γραφή ή είδεχθε- 

σιέρα καί ή μελανωτέρα σελ'ις τής "Ελληνικής ιστορίας. 

Κλαίομεν καί χύνομεν πύρινα δάκρυα Εθνικού άλγους 

και φυλετικής δδύνης διά τήν άπωλεσθεΐσαν Εθνικήν 

ένότητα, ύπέρ πάσαν άλλην στιγμήν απαραίτητον. Ή μόνη 

μας παρηγοριά πλέον είναι ή μεσολάβησις τοΰ Θεού τής 

"Ελλάδος, δ'ά τήν άποκατάσταοιν αύτής.

*

ΤΟ ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΟΰδΡιυα ουσιώδης μεταβολή χαρακτηρίζει τήν λή

ξασαν εβδομάδα άπό τής άπόψεως τής Εξωτερικής 
καταστάσεως, τόσον τής πολεμικής, δσον και τής πο
λιτικής. Και προκειμένου μέν περί τής πολιτικής, έχο
μεν νά άναφέρωμεν τήν λήξιν τών εργασιών τής 
Σέρβικης Σκουψίνας, ήπς έξουσιοδόηισε πλήρη Ελευ
θερίαν εις τήν Κυβέρνησιν τοϋ γηραιού κ. Πάσιτς νά 
εξακολούθηση τήν πολιτικήν, ήν ειήρησε μέχρι τοΰδε, 
παρά τήν άντίστασιν, οπωσδήποτε σοβαρα'ν, ήν άντέ- 
ταξεν έν τή Σέρβική Βουλή ή Λντιπολίτευσις. 'Η πο
λιτική κατάστασις είς τά έμπόλεμα Κράτη άμφοτέρων 
τών πολεμικών ομάδων δέν έχει νά επίδειξη μεταβο
λήν σημαντικήν καί άξίαν λόγου. Τό άνοιγμα τής 
Γαλλικής Βουλής παρέσχε τήν άφορμήν νά τονισθή, 
άπαξ έτι δπό τής Γαλλικής Κυβερνήσεως ή σύμπνοια 
ήτις χαρακτηρίζει τόν αγώνα τών Συμμάχων και νά 
έπαναληφΑή καί πάλιν, δτι οί Σύμμαχοι Αγωνίζονται 
και θά άγωνισθοΰν μετά πεποιΑήσεως, μέχρις δτου 
φΑάσουν εις τόν σκοπόν των, δστις είνε ή τελική νίκη. 
Όσον δ’ άφορμ τούς "Αγγλους, οΰτοι προσπαθούν 
ήδη πώς Αά κατωρθώσουν νά συγκεντρώσουν εις τό 
δυτικόν μέτωπον περισσότερα στρατεύματα και πώς 
Αά τροφοδοτούν αυτά μέ έπαρκή ποσότητα πολεμε- 
φοδίων. Άπό πολεμικής άπόψεως έπίσης ή κατάστα- 
σις, ή έπικρατήσασα κατά τήν λήξασαν έβδομάδα παρ- 
έμεινεν εις στασιμότητα, πλήν τής υπό τών "Αγγλων 
καταλήψεως τού Κόμπλ εις τό δυτικόν μέτωπον. Ό 
άγών τών Ρωσορρουμανικών στρατευμάτων εις τό 
Βαλκανικόν μέτωπον άφ’ έτέρου, δέν παρουσιάζει 
οΰδέν χαρακτηριστικόν γεγονός, δυνάμενον νά έπη- 
ρεάση τάς μέχρι τοΰδε έπιτυχίας τών Γερμανών και 
νά καταστήση τήν θέσιν αύτών μειονεκτικήν άπέ-
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ναντι τών άντιπάλων των. Τουναντίον, τά Γερμανο- 
αυστριακά στρατεύματα, διά σειράς μεμονομένων επι
τυχιών κατά τήν λήξασαν εβδομάδα, κατώρΑωσαν νά 
καταλάβουν άρκετά επίκαιρα σημεία, ατινα κρατούν 
τά Ρουμανικά τοιαΰτα περιορισμένα εις τάς Αέσεις 
των καί ματαιοΰν πάσαν επιθετικήν Απόπειραν αύ
τών. Είς τό Μακεδονικόν μέτωπον ή δράσις τών 
Σερβικών στρατευμάτων είς τούς δυτικούς τομείς 
έπαυσε πλέον νά έχη τόν χαρακτήρα τής δρμής, δν 
είχε κατά τάς προηγηθείσας τής κατά τής Φλωρίνης 
επιθέσεως αύτών, πάσαι δέ αί άπόπειραι επαναλή- 
ψεως αύτής προσκρούουν καί ματαιούνται έπί τής 
Ισχυρός άντιστάσεως τών Γερμανοβουλγάρων, οχυρω
μένων ίσχυρώς είς τήν Φλώριναν καί τό Σόροβιτς τά 
όποια κατέλαβον. Ή άλλη έν γένει κατάστασις παραμέ
νει ή αύτή, χωρίς νά παρουσιάζη τίποτε τό εξαιρετικόν 
καί χωρίς νά άφίνη νά ύπονοηθή καμμία προσπάθεια, 
τείνουσα είς τόν τερματισμόν πλέον τής τρομακτικής 
θυσίας ανθρωπίνων υπάρξεων.

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΙΑΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Έκλαυσε προχθές ό ’Αττικός ουρανός πικρά, μελαγχο

λικά καϊ απαλά, όσον ούδέποτε έκλαυσαν οί ερωτευμένοι καϊ 
Άτθΐδες πρό τής Μαργαρίτας Γκωτιέ. Έκλαυσε, συνεφια- 
σμένος καί παραπονιάρης καϊ τά δάκρυα του έπεσαν, δχι πύ
ρινα, άλλά δροσιστικά έπάνω είς τήν φύσιν καϊ έδρόσισαν 
τήν άσφαλτον τοΰ ’Αθηναϊκού δρόμου καϊ έψαυσαν απαλά 
τό λιποψυχούν φυτανάκι τοΰ άγροΰ, τοΰ οποίου τό τρυφερόν 
βλασταράκι μόλις άνέθρωσκεν άπό τήν ’Αττικήν γήν. 
Έκλαυσε καϊ οί κρουνοί τών δακρύων του έπεσαν έπάνω 
εις τά κιτρινισμένα φύλλα καϊ τά συντρόφευσαν είς τό κατρα- 
κυλιστόν ξεψύχισμά των. Καϊ είς τό παράπονον αύτό, τό 
όποιον άνελύθη μέσα εις τούς κρουνούς τής ευεργετικής 
βθ°7.ής ή φύσις άλλαξεν άμέσως, πήρε μιά άλλη μορφή, γλυ
κεία καϊ ελαφρά πένθιμη καϊ μόνον ό σπουργίτης, ό άναιδής 
αύτός μόρτης τοΰ κλαριού — πού φαντάζομαι πώς έδώ είς 
τήν Ελλάδα Οά εϊνε άναιδέστερος άπό κάθε άλλον τόπον — 
μόνον ό άθλιος αύτός ζεμανφουτιοτής τού ουρανού έμεινεν 
άμετάβλητος καί ασυγκίνητος κοροϊδεύων τό σάμπαν. Ήλθεν 
δ πόλεμος, ό καταστρεπτικός, ό βάρβαρος καϊ μάς άνέτρεψε 
τάς συνήθειας καϊ μας τοαλαπάτησε τούς όρους τής ζωής 
μας. Άλλ’ ή φύσις μένει άμετάβλητος. Τό φθινόπωρον θά 
μελαγχολή καί θά κλαίη, ό χειμώνας θά έχη τήν λευκή 
έμορφιά τοϋ χιονιού καϊ τής ναρκώσεως καί ή άνοιξις θά 
γελφ τό ροδόγελιο τής άθώας παιδίσκης, μέ τό αναπτυσσόμε
νων έμβρυον τών νεανικών πόθων.

Τώρα, έπειτα άπό τήν άπαραίτητον αύτήν εναρκτήριοι· 
ρωμάντσαν, ας έπανέλθωμεν είς τήν πεζότητα. ’Αλήθεια τά 
πρωτοβρόχια δέν μάς έφεραν μόνον τούς σαλιάγκους άλλά 
καί τό άνοιγμα τών σχολείων. Καϊ δέν υπάρχει φρικτώτερον 
πράγμα αύτήν τήν έποχήν άπό τό μαρτύριαν, είς τό όποιον 
άγωνιά ή παιδική ψυχή καί καταΰλίβεται ό ευαίσθητος παι
δικός εγκέφαλος, άπό τήν έπανάληψιν τών μαθημάτων. Δέν 
εΐνε δ φόβος τών μαθημάτων, τών βιβλίων καϊ τής παραδό- 
σεως, ποΰ ζαρώνει τήν παιδικήν φυσιογνωμίαν είς μίαν γκρι- 
μάτσαν άποσιροφής και βουρκώνει τά μάτια σάν φθινοπω
ρινά σύννεφα (αχ αύτή ή ρωμάνισα πήρε κατήφορο!). Είνε 
ό δάσκαλος, ποΰ προσωποποιεί τό άθλιον Εκπαιδευτικόν 
σύστημα. Τό παιδϊ όργψ νά μάθη, διψφ νά γνωρίση δ,τι νέον, 
άλλ" έρχεται τό σύστημα, τό έλεεινόν καί τρισάθλιον καϊ τοΰ 
καταστρέφει τήν όρεξιν και τό αποκαρδιώνει. ”Ας κάμουν 
μίαν άπόπειραν οί παιδαγωγοί νά τό μελετήσουν αύτό τό 
ζήτημα σοβαρά.

Ή ιεροτελεστία τών προεορτιών τού Βάκχου τελείται αύ
τάς τάς ήμέρας είς τά υπόγεια τών "Αθηναϊκών παντοπω
λείων καί οίνοπωλείων, όπου βράζει ό μοΰστος μέσα είς τά 
βαρέλια καί τής μπόμπες. "Ολη ή ορμή καϊ τό πάθος ποΰ 
κρύβει μέσα της ή ευγεστος καί γλυκόχυμος ρόγα τοΰ σταφυ
λιού, δημιουργεϊται αύτήν τήν έποχήν, διά νά φανερωθή 
μετ’όλίγον είς τό χρυσΐζον ρευστόν πού ανοίγει τούς ώραίους 
κόσμους, στρογγυλεύει τίς οπτικές γραμμές τοϋ ματιοΰ καϊ τής 

φαντασίας, άλλ’ έξεγείρει τά πάθη καί τά νεύρα. Μεθαύριον 
ό βακχικός αύτός πόθος θά ρεύση εις υγείαν τοΰ ήδονιστοΰ 
Οεοΰ. μέ τήν συνοδείαν τής εξαιρετικής μυρωδιάς, ποΰ άφίνει 
ή τηγανιζόμενη φαληρική μαρίδα.

Καί επειδή έγεινε λόγος διά τόν μούστον, θυμήθηκα μίαν 
άλλην μυρωδιά, πού καλύπτει αύτήν τήν έποχήν τήν ατμό
σφαιραν όλης τής Ελλάδος. Μιά μυρωδιά ευχάριστος γλυ
κεία καϊ γαργαλιστική, προκαλούοα τήν μέθην. σάν τή μέθη 
τής παρθενικής σαρκός, ή μυρωδιά ποϋ άφίνει ό βραζόμενος 
μούστος. Είς δλα τά σπίτια, τά αρχοντικά, τίς πτωχές καλύ
βες, τά σπίτια τοϋ άστοΰ καϊ τοΰ μεγαλοεπιχειρηματίου, 
κατασκευάζονται αύτάς τάς ημέρας αί πολυκοίκιλοι συνθέ
σεις τών γλυκυομάτων, εφευρέσεις τής Έλληνίδος νοικοκυ
ράς. ποΰ γοητεύουν τά παιδιά καί καθιστούν λιχουδιάριδες 
καί τούς μεγάλους. "Ολοι εκείνοι οί συνδυασμοί τοΰ χυμού 
τοϋ σταφυλιού, μέ τά καρύδια, τά κυδώνια, τά αμύγδαλα, τά 
κουκουνάρια, που θά ποικίλουν τήν μονοτονίαν τής χειμω
νιάτικης νυκτός, γύρω άπό τήν θερμάστραν, ή τόν τζάκι καί 
τήν εκλεκτήν οικογενειακήν εσπερίδα καϊ άκόμη καί τήν κο- 
σμικήν συγκέντρωση·.

Δι’δνομα του Θεοΰ λοιπόν, ρηξικέλευθοι συμπολϊται, τί θά 
γίνωμεν έφέτος μέ τά Ίμαλάϊα τής τιμής τών παπουτσιών ; 
Διά νά ύποδυθώμεν άμεμπτα μέ καινουργή πέδιλα πρέπει νά 
εϊμεθα, έφοπλιστα’ι καϊ διά νά έπιδιορθώσωμεν τά παλαιό, 
οπωσδήποτε εύπρεπώς, πρέπει νά εϊμεθα τουλάχιστον άλευ- 
ρέμποροι ή παντοπώλαι. Καί άν έχωμεν τό άτύχημά νά μή 
εϊμεθα ούτε τό έν ούτε τό άλλο, τότε πρέπει νά κάνωμεν τόν 
σταυρόν μας καϊ νά περπατώμεν, δπως οί άρχαΐοι ημών πρό
γονοι. Αλλ’ αί συμπολίτιδες θά συγκατατεθοΰν νά υποφέ
ρουν τό δεινόν αύτό; Καϊ αΰταί μέν δέν θά λάβουν ΰπ’ δψιν 
τίποτε καί θά εξακολουθούν νά φορούν υποδήματα μέχρι τών 
γονάτων, άλλ’ ημείς ποΰ θά ΰποστώμεν τόν άντίκτυπον αυτόν 
πρέπει νά τό πάρωμεν άπόφασιν καϊ νά πωλήσωμεν τό σακ
κάκι μας, τό καπέλλο μας, τό μπαστούνι καϊ τήν ταμπακέραν 
μας, διά νά άντεπεξέλθωμεν. ο pet

*
ΔΕΙΛΙΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑ
"Ενα όνειρο προχθές μ’ έρριξε σέ μιά ζωή δλως διόλου 

διαφορετική απ’ αύτή ποΰ περνάμε. Είδα πώς μού έκαναν 
τήν κηδεία μου. Παρακολουθούσα δλη τήν τελετή καϊ χαμο
γελούσα γιά τά κλάμματα τών δικών μου. Έννοιωσα συνάμα 
μιά χαρά καϊ μιά λύπη. Χαρά, γιατί έβλεπα πώς κάποιοι 
μς αγαπήσανε κ’ έμένα, λύπη, γιατί άφινα τόσο νέος τή ζωή.

Καϊ δμως πόσες φορές μοΰ δόθηκε νά τήν μελετήσω καλά 
και νά τήν άηδιάσω. "Ανοιξα τά μάτια τής ψυχής μου καί 
τότε κατάλαβα πώς δλα, δλα είναι ψέμμα.

Ή ζωή ! Μιά θλιβερή λιτανεία ποΰ περνάει. Σύ υποφέρεις, 
μά ποιός.σέ ξέρει; Κλαϊς τήν τύχη σου, θέλεις κάποιον νά 
βοής νάξομολογηθής τόν πόνο τής καρδιάς σου, άλλά κανείς 
δέν θέλει νά χάση τόν καιρό του μέ τούς δικούς σου τούς 
στεναγμούς. Κλείσε τά μάτια σου, άνθρωπε I Κατέβα στόν 
τάφο σου χαρούμενος. Μοϋκαναν τήν κηδεία μου. Ήτο ίδική 
μου ή κηδεία, ή κηδεία τής ζωής; .. .

Τί όνειρο άλήθεια! Ξύπνησα, άλλά δέν ήμουν ταραγμένος. 
Γιατί άραγε;......................................................................................

Νύχτα βαθειά.
Κάθισα άπάνω σένα βράχο, έκεϊ στή Φαληρική ακρογια

λιά καϊ θυμήθηκα τά περασμένα.
'Όποιος κλαίει τά περασμένα του, τϊς άγάπες του τϊς 

παληές κλαίει, χωρίς νά τό καταλαβαίνει. "Αν δέν ήτανε ή 
άγάπη στόν κόσμο, πώς οί νέοι Οάκλεγαν τή χαμένη τους 
ζωή. πώς οί γέροι θάναστέναζαν ;

"Αν ή Φύσις είναι έμορφη, δέν είναι έμορφη παρά γιά 
τϊς καρδιές ποΰ ξέρουν νά λατρεύουν. ’Αλλά σήμερα ποιός 
είναι έκεΐνος, ποΰ μέ παρθενική ψυχή θά βρεθή νά τραγου
δίση τόν άτελείωτο ύμνο στήν έκλεχτή του;

Τί τήν θέλεις τήν μελαγχολία καί τά έμορφα δειλινά; Ό 
κόσμος τριγύρω οου γελά· δέν εϊσαι γιά τήν έποχή μας 
μ’ αύτά τά μάτια τά βουρκωμένα. Κρύψου. Τί ντροπή ! Δέν 
πρέπει ό άλλος νά ξέρη τόν πόνο σου.

Γύρισε σιό φτωχόσπιτό σου. Πέταξε τά βιβλία σου, σχίσε 
τα, τί σοΰ χρειάζονται; Κύιταξε τήν φύσι, ποΰ δλόγυρα σου 
απλώνεται σ’ δλη τή μεγαλοπρέπεια. Αύτή Οά καταλάβη τούς 
αναστεναγμούς σου καί τό κλάμμά σου. Ό κόσμος γιά σένα 
δέν υπάρχει. Γελά μαζύ σου ... γ. α. πρατςικας
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— Μας έχατάλαβαν" έφώναξε ό Νίκο;. Θέλουν νά μδς 
ξεφόγουν καί άνοιξαν τήν έσαπμάν. Μά δέ σφάξανε.

Εκεί είς τήν οδόν Άραχώβης, ή Φόρδ έκοψε κάτω, 
άοιστερά. έπειτα έμβήκε εις τήν οδόν Χαριλάου Τριχούπη. 
κοι υστέρα είς τήν οδόν ’Ακαδημίας. Ήτο καμμιά εκα
τοστή μέτρα εμπρός άπό τήν "Ωβερλαντ.

— Θά πέσουν πάλι εις τήν οδόν Ίπποκράτους· είπε ό 
Νίκος, τήν στιγμήν ποΰ έβγαινε είς τήν οδόν 'Ακαδη
μίας. Τωκαμαν γιά νά μείνουμε πίσω στούς ελιγμούς.

Άλλ' έξαφνα ή Φόρδ χώθηκεν είς τήν οδόν Μαυρομι- 
χάλη. Ό Νίκος έκοψε δεξιά μ'ε μιά μεγάλη καμπύλη πρός 
τό πεζοδρόμων τοΰ θεάτρου Άρνιώτη, γιά νά πέση καί 
αύτός είς τό στενό. Έμεινε έτσι λίγο πίσω.

Έν τω μεταξύ ή Φόρδ σταμάτησε κάπου έχει εις τό 
βάθος τοΰ δρόμου αριστερά.

— Τούς πιάσαμε' είπε δ Νίκος.
Οί τρεις επιβάτες κατέβηκαν, ό ένας άνο ξε τήν πόρτα 

ένός διορόφου σπιτιού, έχώθηκαν μέσα καϊ ή Φόρδ έχάθηκε 
είς τά σκοτάδια. Καί όταν έφΟασε, ή "Οβερλαντ έκεΐ ποΰ 
ύπελόγισαν ό Νίκος καί ό Γκράν ότι έστάθμευσεν ή Φόρδ. 
ο'εν εύρηκαν ούτε αμάξι, ούτε ψυχήν ζώσαν.

— Στό διάολο ! είπεν ό Γκράν καί κατέβηκε.
Έκανε ένα-δυό βήματα, έξήτασε τις πόρτες, έτε'ντωσε 

τά αύτιά του, μά τίποτε. Έν τω μεταξύ είχε κατεβή καί 
ό Νίκος.

— Μά τί τρέχει, κύριε Γκράν. ήρώτησε γεμίζων τήν 
πίπα του μέ «κάπστεν».

— Τί νά τρέχη, μωρέ Νίκο! τοΰ είπε ό Γκράν. ’Έχασα 
τόν ί’έτ καί φοβούμαι μή τοΰ συμβή τίποτε.

Μέ ολίγα λόγια τοΰ εξήγησε τούς φόβους του καί τά 
οιατρέξαντα.

— "Αφησε, κύριε Γκράν Οά βρω έγώ τόν Ρ'τς, τόν σω- 
φέρ τοΰ Χάοτμαν, καί κάτι θά τοΰ βγάλω" είπεν ό Νίκος, 
ρουφόντας δυό γουλιές καπνό. "Α! μεγαλείου.

Ό Γκράν έπλανατο έδώ κι’ έκεϊ. "Εξαφνα ένόμισεν, ό'τι 
εις τό βάθος τοΰ δρόμου είδε κάποια σκιά ύποπτη. Εγύρισε 
κοντά εις τό αμάξι καί έχώΟηκε μέσα.

— "Ελα πδμε ! είπε τοΰ Νίκου. Γρήγορα!
Ό Νίκος άνέβηκεν εις τό κάθισμά του, χωρίς νά ζητήση 

εξηγήσεις καί έβαλεν εμπρός- ’Ανέβηκαν πρός τήν σκιάν καί 
έστρεφαν άπό τόν πρώτον εγκάρσιον δρόμον αριστερά.

— Κόψε λίγο νά πηδήσω, έπειτα τραβα πάρα κάτω καί 
πήγαινε είς τό θέατρο τοΰ Άρνιώτη νά μέ περιμένης, είπεν 
ό Γκράν τοΰ Νίκου.

Ό σωφέρ έκοψε λίγο καί ό Γκράν έπήδησε. "Ετρεξε 
τότε πρός τήν οδόν Μαυρομιχάλη καί έβγαλε μόνον τό κε
φάλι του άπό τόν τοίχον τής γωνίας. Διέκρινε τώρα την 
σκιάν είς τό μέσον τοΰ δρόμου, κοντά είς τό σπίτι, ποΰ είχε 
σταματήσει ή Φόρδ. Τοΰ έπέρασεν ή ιδέα, ότι ή σκιά 
εκείνη κατασκόπευε τό σπίτι. Έξαφνα, άπό τήν οδόν ’Ακα
δημίας έφάνη άλλη σκιά Κάτω άπό τό πρώτο φανάρι, κα
θώς έπερνοΰσε, ένόμισεν ότι ήτο κυρία ή ρασοφόρος. Έπρο- 
χώρησεν ή νέα αύτή σκιά καί έσταμάτησε κοντά εις 
τήν άλλην.

Τώρα δέν είχε καμμίαν αμφιβολίαν. Τά δύο αύτά υπο
κείμενα ήσαν ύποπτα. Άφήκε τήν σκοπιάν του και προσ
ποιούμενος κάπως τόν μεθυσμένου έπροχώρησε παραπαίων 
πρός τάς σκιάς.

Μόλις έπλησίασε όμως έζεπλάγη καϊ ολίγου άκόμη έστα- 
μκτοΰσε. Διέκρινε καλά τώρα δύο άυδρας. Ό έυας ητο 
καλόγηρος μέ μακρυά γένεια" ό άλλος ήτο σκουπιδιάρης, 
μ' ένα μακού σάρωθρον άπό φρύγανα είς τόν ώμον.

Τί ήθελαν έκεΐ; Διά τόν σκουπιδιάρην ήτον πολύ ένωρίς, 
διά τόν καλόγηρον πολύ αργά.

Έπέρασε πολύ κοντά τους καί μάλιστα παρ' ολίγον νά 
τραάάρη έπάνω τους. Ό καλόγηρος είχε προτεταγμένον τόν 
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άναπτήρα του καί ό σκουπιδιάρης, μισοσκυμμένος, άναβε 
τό τσιγάρο του.

Τήν στιγμήν ποΰ ήτο κοντά των ό Γκράν, έγύρισαν καί 
τόν έκύτταζαν καλά.

— Βά τ' άν σάλ ίβρόνιε, τοΰ εΐπε ό σκουπιδιάρης.
Ό Γκράν, προσπεράσας, «χαμογέλασε διά τήν επιτυχίαν 

του, άφοϋ τόν είπαν μεθύστακα. Άλλά έβλεπε καϊ ένα 
μεγάλο μυστήριον. Ό σκουπιδιάρης μιλούσε Γαλλικά.

Έξηκολούθησε λοιπόν τόν δρόμον του, παραπαίων πάν
τοτε, έφθασε είς τήν οδόν Ακαδημίας και έστρεψε δεξιά. 
'Απέναντι του διέκρινε μίαν σκιάν αυτοκινήτου.

Ήταν ή "Οβερλαντ τοΰ Νίκου μέ σβυσμένα φανάρια. 
"Ετρεξε λοιπόν κοντά. Ό Νίκος χωμένος μένα εις τά μαξι
λάρια μέ τά πόδια έπάνω είς τό σέρα ποντέν έρρουφοΰσε τό 
«μεγαλείου» τ·.υ.

— Αϊ τί τρέχει ; ήρώτησε τόν Γκράν βγαίνων έξω.
— Μυστήρια Νίκο" άπήντησε εκείνος. "Εχεις ακούσει 

σκουπιδιάρη νά μιλή Γαλλικά μέ καλόγηρον ;
— Τί έκανε λέει ; είπε ό Νίκος, έκπληκτος. Γιά νά τους 

δώ καί έγώ.
"Ετρεξαν μέ τά νύχια έως τήν γωνίαν τής όδοΰ Μαυρο

μιχάλη καϊ είδαν τις δύο σκιές τώρα είς τό πεζοδρόμιου 
σκυμενες. Τή» στιγμήν εκείνην ένας κρότος σιδήρου 
ήκούσθη, καί έπειτα ή δύο σκιές έχάθηκαν.

— Στάσου" τοΰ είπε ό Γκράν Μπορεί νά κρυφοκυτταζουν. 
Φαίνεται Οτι έκεΐ είναι στομίου υπονόμου. Βρέ τούς φιλα
ράκους ! Λύτοί κατασκοπεύουν τούς άλλους" ποΰ κυνηγού
σαμε μεΐς. Τούτοι δέ μιλούσαν Γαλλικά, οί άλλοι πάλι έχουν 
αύτοκίνητο Γερμανοΰ. "Ετσι είναι.

— Τό όποιον, ίσως είίρωμεν τον κύριο Ρέτ.
— "Εχεις πιστόλι μαζή σου; ήρώτησεν ό Γκράν.
— Καί τόν άφίνω τό φωνακλά μου ποτέ ;
— Καλά. Δύο πιστόλια αύτοί, δύο έμεϊς. Πάμε.
Έπροχώρησαν μέ τά νύχια έπάνω εις τό κατάστρωμα 

τοΰ δρόμ-.υ, διά νά μήν άκούωνται τά βήματά των καί 
έφθασαν έκεϊ ποΰ είχαν έξαφανισθεί ή δυό σκιές Τότε είδαν, 
οτι έχασκε τό στόμιον τής υπονόμου, διότι τό σιδερένιο 
σκέπασμα τό είχαν τραβήξει καί τό άφησαν στήν μπάντα, 
ίσως διά νά έχουν τήν ύποχώρησιν έλευθέραν.

Ό Γκράν έσκυψε καί δέν ήκουσε τίποτε.
— Μή χάνουμε καιρό" είπε Στέκα.
Έβγαλε άπό τήν τσέπη του τήν ήλεκτρική λαμπίτσα 

του, έσυρε τό κουμπί της καί προσεκτικά έρριξε είς τό στό
μιον τήν φωτεινήν δέσαην. "Επειτα έβαλε τό ένα πόδι εις 
τήν σιδερένια σκάλα, έβγαλε τό «Σμίθ» του καί έδωκε τήν 
λάμπα εις τόν Νίκο

— Φώτα μου. τοΰ είπε.
Ό Νίκος έπήρε τήν λάμπα καί τοΰ φώτιζε, έως τό βά

θος, ένώ ό Γκράν έχάθηκε κάτω.
— ‘Έλα καϊ σύ" τοΰ είπε, όταν έτελείωσεν ή σκυλίτσα-
Ό Νίκος έχώΟηκε μέσα. Ό Γκράν είχε παραμερίσει εις 

ένα είδος θολωτού διαδρομίσκου. Έπήρε τήν λάμπα του μέ 
τό αριστερό χέρι και τήν έσβυσε. Έφοβείτο μήπω: ήσαν 
κάπου έκεϊ κοντά οί δύο μυστηριώδες άνθρωποι. "Επειτα, 
άφοΰ δέν ήκουε κανέναν θόρυβον, άναψε πάλιν τήν λάμπα 
του, έξηρεύνησε τά γύρω του καϊ κατέβηκε ένα δυό σκα
λάκια, ακολουθούμενος άπό τόν Νίκον.

Μία χλιαρά ατμόσφαιρα καί μιά αφόρητος δυσοσμία τούς 
έφερε άνω κάτω τό στομάχι" εύρίσκοντο εις τό «πεζοδρό
μων ι> νά εΐποΰμε τής υπογείου όδοΰ. Είς τό μέσον διέκρι- 
ναν ένα κανάλι είς τό όποιον έλίμναζαν νερά, μέ ακαθαρσίες 
καί βούρκο. Δεξιά καί αριστερά τειχώματοί, άπό τά οποία 
κατά διαστήματα έσταζαν διάφορα υγρά καί σκοτάδι χαώδες. 
Ό Νίκος έκαμε νά προχωρήση μέ τό πιστόλι προτεταμένου.

— Στάσου μωρέ νά ϊδοΰμε τί γίνεται έδώ μέσα. Μπορεί 
νά είναι σύρματα ηλεκτρικού Εερω γώ . . .

— Τό όποιον κινδυνεύουμε; ήοώτησε ό Νίκος.
— Ξέρω γα> τί γίνεται;
Ό Γκράν έκαμε μίαν «άναγνώρισιν τού εδάφους» μέ 

τήν λάμπα καί έπειτα έπροχώρησε, έξερευνών τά τοιχώ
ματα. Έδώ ητο τό στόμιον ενός οχετού, παρέχει τό λο'ΰκι 
ενός βόθρου. "Εσκυψε δεξιά καί αριστερά μήπως άκούση 
κανένα θόρυβον, μά τοΰ κάκου. Τέλος πάντων τί είχε γίνει 
ό σκουπιδιάρης καί ό καλόγερος;

'Έξαφνα 'ένας περίεργος κρότος, σάν πτάρνισμα, ήκούσθη 
από μακρυά. καί αντήχησε ύπό τόν θόλον. Ό Γκράν έσβυσε 
τήν λάμπα του αμέσως καί ήτο καιρός. Άπό μακράν είδαν 
μίαν ανταύγειαν καί ήκουσαν ομιλίαν.

Έστριμοιχθηκαν μέσα είς τόν θολωτόν διάδρομον ποΰ 
ώδηγοΰσε είς τό στόμιον, μέ τά πιστόλια έτο μα. Άν κα- 
τηυθύνοντο πρός τήν έξοδον καί εκείνοι, αντίο μαστέλο 1 Έν 
τώ μεταξύ τό φώς «πλησίαζε. Ήσαν οί δύο μυστηριώδε-ς 
άνθρωποι" ο σκουπουδιάρης καί ό καλόγηρος. Καί οί δύο 
ησαν απησχολημένοι μ' ένα χαρτί.

— Σά ντουάτ έτρ ίσί, μόν κολονέλ! έλεγεν ό καλόγηρος 
εις τόν σκουπιδιάρην.

Εδώ ό Γκράν τά έχασε. Ό σκουπιδιάρης ήτον συν
ταγματάρχης ! ίΟ καλόγηρος θά ήτο ναύαρχος τότε.

Μέσα είς τό ήμίφως, .τού έπιχρατοΰοε εκείνην τήν Ωραν sk τό όιυμώ 
τιον, είδα έξαφνα μέ μεγάλη ν μου έκπληξιν τήν δακτυλογράφον νά 

-τί.ττη είς τήν Αγκάλην τοΟ κόμητος ....

Άλλά τί έζητοΰσαν μέ τό χαρτί εκείνο, πού «θά ήτο 
έκεϊ» ;

"Ηκουσε κατόπιν ό Γκράν, ότι έπρόκειτο περί ζητουμένου 
σημείου, κειμένου τριάκοντα μέτρα άπό τού στομίου, δεξιά 
καί απέναντι. Τούς είδε έπειτα νά γυρίζουν πίσω καί νά 
ίάχνουν είς τό απέναντι τείχωμα. "Εξαφνα ό σκουπιδιάρης 
φώναξε :

— Ά λά μπον έρ !
Τό εύρηκαν λοιπόν. Ό Γκράν έσκυψε νά Ιδη, άλλά καί 

οί δύο είχαν έξαφανισθή. Κάπου έχώθηκαν. Τό χαρτί ποΰ 
έκρατοΰσαν προφανώς ήτο σχεδιαγ'οάφημα καί τή βοήθεια 
αυτού έζήτουν κάποιαν κρυφήν δίοδον.

—"Ελα" είπε ό Γκράν είς τόν Νίκον άνάβων τήν λάμπα του.
Έπροχώρησαν αποφασιστικά πρός τό αύτό σημείου καί 

έκεϊ είδαν ένα χάσμα, σάν διάδρομον, άπό τό οποίον μόλις 
ήμποροΰσε νά περάση ένας άνθρωπος.

Ό Γκράν έσβυσε πάλιν τήν λάμπα του καί είς τό βάθος 
διέκρινε τόν σκουπιδιάρην, κρατούντα τήν λαμπίτσα, ένώ ό 
ι^ευτοκαλόγηρος έκρατοΰσε ένα βουβό είς τά χέρια. Ήτον 
ένα κομμάτι πάτερο, μέ δύο σιδερένιες λαβές’. Καθώς τό 
έκρατοΰσε ό καλόγηρος δρθιον, έχαμήλωσεν ολίγον καί, ορ
θωθείς μέ δύναμιν, έδωκε ένα «κτύπημα κριού» πρός τά 
άνω Κάτι ύπεχώρησε μέ κρότον, φώς έχύθη άπό τό χάσμα 
καί βήματα δρομαία ήκούσθησαν άπό πάνω. "Επειτα μόλις 
αποκατεστάθη ήσυχία, ό καλόγηρος άπέθεσε τόν «κριόν» είς 
τήν γωνίαν, έπάτησεν είς τήν λαβήν καί έπέρασέν άπό τό 
χάσμα μέ τό πιστόλι στό χέρι προφυλαχτικά.

— Βνέ. μόν κολονέλ" είπε, άφοΰ έβεβαιώθη ότι δέν υπήρ
χε κίνδυνος.

Ό σκουπιδιάρης τόν έμιμήθη καϊ έξηφανίσθη πρός τά 
έπάνω καί αύτός Τότε ό Γκράν έτρεξεν, ακολουθούμενος 
άπό τόν Νίκον, καί. έσκαρφάλωσεν είς τό βουβό, χωρίς νά 
βγάλη τό κεφάλι του όμως. Άλλά δέν έπρόφθασε' νά ΐδή 
πολλά πράγματα, διότι ό σκουπιδιάρης καί ό καλόγηρος, 
άφοΰ μέ τά πιστόλια στό χέρι έψαξαν δεξιά καί αριστερά, 
έκριναν καλόν νά κλείσουν τό στόμιον μέ τήν πλάκα.

(Ή συνέχεια είς τό προσεχές).
ΤΗΣ ΜΟΙΡΑΣ

Καί περπατούσα κι έρραινα μαδώντα; τίίγρια κρίνα, 

ποΰ ά/.όλευκη τά χαΐδευε τοΰ φεγγαριού ή ακτίνα. 

Κι είχα τοΰ ονείρου συντροφιά τί; μνρωδιέ; μονάχα· 

'κϊ δλο ρωτούσα γνριο μου, <Δεν Οά ζαναρϋρ τάχα;»

Μάρθε της μοίρα; ταγριο και μανιασμένο αγέρι 

και τάνΟια καί τά φΰλλά μου σκορπάει σ' όλα τά μέρη 

κι έμειν ό πόνος μοναχά στην ερημιά την τόση.

Καί τάσπρα τριαντάφαλέα, ποΰ είχα οτό δρόμο στρώσει, 

>·ά περπατάς καί πειότερο τ'η νύχτα νά ιάμορηαίνουν, 

τιάρα οιά σάπια τά νερά χέωμιάζονν καί πεθαίνουν.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΠΕΡΛΝΤΣΛΣ 
«S Κ I X S Α.

ΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΜΑΣ
* Στούς μάρτυρας τοΰ καθήκοντος -

Άπλοϋν καί απέριττο είνε τό δημοσιογραφικό τραπέζι. 
Ένας μουσαμάς καί τέσσαρα πόδια. Ούτε σχαλίσματα, οΰιε 
γιρλάντες. Ό ρυθμός του είνε κοινότατος, ή μάλλον δέν έχει 
κανένα ρυθμόν. Άν δέν αγοράσθηκε άπό τό παλαιοπω
λείου, θά κατασκευάσθηκε χωρίς άλλο είς τόν πρώτον τυ
χόντα ξυλουργόν. Ό τεχνίτης αυτός δέν έφρόντισε γιά τίποτε 
άλλο παρά πώς νά κόμη ένα τραπέζι γερό καί ευρύχωρο-

Καί τό έπέτυχε.
Γιά γερό είνε. Καί πρέπει νά είναι τά δημοσιογραφικά 

τραπέζια διά κάθε ενδεχόμενον καί νά γίνωνται καί κρεββά- 
τια, 5τιΧν οί μάρτυρες τοΰ καθήκοντος διανυκτερεύουν κατά 
τάς μακράς καί ατελείωτους νύχτας τοΰ χειμώνος. "Ενα χαρ
τοφυλάκων, φουσκωμένο σάν φυσαρμόνικα. "Εχει μέσα χίλιες 
δυό σημειώσεις, έγγραφα, χαρτιά, φαλλιδίσματα διαφόρων 
εφημερίδων, εφημερίδες άκέρηες, γράμματα πρός τήν εφημε
ρίδα καί ατομικά, έπιστολιμαΐα χαρτιά, φάκελλα, γραμματό
σημα μεταχειρισμένα καί τόσα άλλα πράγματα. Καί δλα αύτά 
ριγμένα καί ανακατωμένα μέ αταξία, ποΰ τής τρελλής τά μαλ
λιά δέν τήν φθάνουν. Ένα καλαμάρι σιδερένιο, ποΰ μοιάζει 
σάν βάσις όλμοβόλου τών 42. "Αλλοτε, είς χρόνους ί.ησμονη- 
Ϊ.ένους, είχεν έπάνω του κάποιο αμάλγαμα. Τώρα δέν τοΰ 
μείνε τίποτε. Κονδυλοφόροι φαγωμένοι, δαγγωμένοι καί 

σπασμένοι καϊ πενάκια καινούργια καί μεταχειρισμένα, φίρ- 
δην μίγδην ριχμένα σ’ένα βαθούλωμα τοΰ καλαμαριού. "Ενα 
τασάκι σιδερένιο, ή τενεκεδένιο, αγνώριστο πρός τό άρχικό 
του χρώμα καί γεμάτο μέ αποτσίγαρα, εύρίσκεται κοντά στό 
μελανοδοχείου.

Παραπλεύρως είναι καί τό πακέτο τών σιγαρέττων καί τά 
σπίρτα. Τό σιγαρέττο καπνίζει διαρκώς σάν τό άσβεστο πΰρ 
τών Έστιάδων καί.... κατεβαίνει ή έμπνευσις.

Ένα ποτήρι, δανεικό άπό τόν καφετζή μέ δύο τρία λου
λούδια, είναι τό μόνο στόλισμα τοΰ τραπεζιοΰ. Κι’ αύτά 
όμως δέν μένουν πολΰν καιρόν. Τά έφερε κάποιος τυχαίως 
καί μοιραίως. Θά τά πάρη κάποιος άλλος, χωρίς μάλιστα νά 
ζητήση καί τήν συγκατάθεσίν μας.

Καί ώς συμπλήρωμα τής έπιπλώσεως τοΰ τραπεζιοΰ, Οά 
εύρίσκωνται έπάνω κανένα ζευγάρι μανσέττες, κανένα κολ- 
λάρο βουτηγμένο στόν ιδρώτα, κανένα καπέλλο, ένα δυό φλυ- 
τζάνια τοΰ καφέ, καί πολλά άλλα πράγματα.
g>Kai ολα αυτά ριχμένα καί πεταγμένα έπάνω σ’ ένα κοινό 
τραπέζι αποτελούν τή συνειθισμένη εικόνα του δημοσιογρα
φικού τραπεζιοΰ. κ. θ. αντονιαδης

I. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΙΣ
ΔΙ&ΑΚΤΩΡ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡ
Έπΐ 13 ίτη Αν Βερολίνφ έκ.ταιδενβίίς. Υφηγητής έ.τί τριετίαν έν τφ 
Παντπιστημίφ Βερολίνου. Συνεργάτης τοΰ Γυναικολογικοΰ Περιοδικού 
Ββρολίνου. Διβνΰ-υντής τής Γνναςκολογικής Κλινικής Πανβχιοτημίου 

Ββοολίνου έχΐ χΒνταβτίαν.
8-11 π.μ. — 3-6 μ. μ. ΑΘΗΝΑΙ, Ζήνωνος 6*
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ΔΗΜΟΥ ΒΡΑΤΣΑΝΟΥ
Ο ΑΝΗΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΓΟΛΓΟΘΑ

(Σννβχβια άπό τό προηγούμενων)
Τό χρονικό τής Μόδας.

— Πολύ κοπιαστική δουλειά, Δεσποινίς- είπε.
“Επειτα έβγαλε τό πακέτο του καϊ έζήτησε τήν άδειαν τής 

Μίτσας «γιά νά στρίψη ένα». Τό άναψε, έτράβηξε μιά δυό μέ 
λαιμαργίαν, έπέταξε κάτω εϊς τόν μουσαμάν τό σπίρτο καί 
έξηκολούθησε.

— Εΐς έργον λοιπόν- είπε τής Μίτσας.
Κατά τήν μίαν παρά τέταρτον έπεσεν ό αριθμός ι.
— Διατάξτε Κύριε Γενικέ. Ή Δεσποινίς; Ά ναί, πηγαίνει 

πολύ καλά.
Έστράφη τότε πρός τήν Μίτσαν. _
— Ό κύριος Γενικός Διευθυντής λέγει, ότι σείς ήμπορεΐτε 

νά φύγετε. "Ωστε μπορούμε καί μεϊς νά πηγαίνωμεν.
Έσηκώθηκαν. Ό γέρο Γάμψος έπήρε τό καπέλλο του καί 

τό μπαστούνι του, έφόρεσε τό παλτό του καϊ άπεχαιρέτισε 
τήν Μίτσα.

Έκείνη έφόρεσε τό καπέλλο της, έβγαλεν άπό τήν τζάντα 
της ένα καθρεπτάκι, έδιώρθωσε τά μαλλιά της καί έβγήκε 
εϊς τό Χώλλ. Άλλ’ έξαφνα μέοα άπό τά κρύσταλλα της μεγά
λης πόρτας τοϋ Χώλλ είδε τόν Ντιντήν, ποϋ έπερίμενε έτοιμος, 
μέ τό καπέλλο, τήν γούνα του, τά γάντια του. Προφανώς 
έπερίμενε αύτήν. Καταντούσε άηδία πειά. Έκοντοστάθηκε έλ- 
πίζουσα ότι έπερίμενε τόν πατέρα του.

Μετ’ όλίγον είδε καϊ τόν Γενικόν νά βγαίνη άπό τήν πόρτα 
τοϋ άσσανσέρ, ένφ οί κλητήρες έστεκαν σούζα εϊς τό περι
στύλων. Πατήρ καϊ υιός άντήλλαξαν δύω λέξεις, έπειτα ό 
πατήρ κατέβηκε τήν σκάλα καϊ ή κορνέττα τού ώτομομπϊλ 
τής έδωκε νά έννοήση ότι ό Γενικός έφυγε.

Ό Ντιντής λοιπόν—ήτο φανερόν—έπερίμενε αύτήν. Τί νά 
κάμη τώρα; Τι σκάνδαλον! Θά ήθελε νά τήν συνοδεύση. 
Ήσθάνθη ότι έκοκκίνιζεν ύλόσωμη. Άλλ’ έπί τέλους τί είχε 
νά πάθη; Θά άπεποιεΐτο. Ώπλίοθη λοιπόν μέ ψυχραιμίαν 
καϊ έπροχώρησε. “Εσπρωξε τό βαρύ φΰλλον τής πόρτας μέ 
τά κρύσταλλα καϊ κατηυθύνθη πρός τήν έξοδον, σοβαρά καί 
αύστηρά.

Ό Ντιντής, καθώς έπερνούσε άπ’έμπρός του, άπεκαλύφθη 
μειδιών καί έπροχώρησε τείνων τό χέρι του.

— Λοιπόν πώς έπήγε ή πγατίκ; τήν ήρώτησε.
Ήναγκάσθη νά κοντοσταθή, μέ κάποια κίνησι νά έξακο- 

λουθήση τόν δρόμον της.
— Άρκετά καλά- άπήντησε.
— "Οσφ γιά έντελιζάνς, περισσεύει- παρετήρησεν έκεϊνος.
Ή Μίτοα άπό τό κομπλιμάν αύτό άντελήφθη νέαν έπίθε- 

σιν. Ύπεκλίθη λοιπόν, άλλ' δ έχθρός τήν ύπερεφαλάγγιζεν. 
Ό Ντιντής μέ ένα βήμα έπιασε τήν πόρτα τής έξόδου. 
’Εκείνη άνέκοψε τό βήμα.

— ΙΙαρντόν- τοϋ είπε.
— Τόσφ γήγογα; παρετήρησεν ό Ντιντής.
— Γρήγορα; Μία ή ώρα. Τί ώρα τρώνε οί Αθηναίοι; 

ήρώτησεν ή Μίτσα γελώοα.
— Μιάμιση, δύω’ άπήντησεν δ Ντιντής,, παραμερίζων καϊ 

άνοίγων τήν πόρτα.
Δέν ήθελε τίποτε άλλο. Άπλώς ήθελε νά μήν τού γλυ- 

στρήση, έως τήν έξοδον. Έκεϊ πλέον δέν θά τοΰ έξέφευγε.
Κατέβηκαν άργά-άργά τήν μαρμαρένια σκάλα. Ήταν μιά 

συννεφιά βαρειά έξω. Ή βροχή έφθανε καί ό κόσμος έτρεχε 
νά προλάβη. Ένόμιζε κανείς δτι ή Αθήνα είχε καταληφθή 
ύπό πανικού. Τά σχέδια τοϋ Ντιντή ΰπεβοηθοϋντο μέ τήν 
βροχήν- .

Έξαφνα χονδρές ψιχάλες έσταζαν τα πεζοδρομία.
— Άά. Σά κομμάνς- έφώναξε ό Ντιντής ενθουσιασμένος.
— Τώρα; έκαμε ή Μίτσα.
— Τί τώγα; Τό ωτό μου πεγιμένει.
Αλήθεια ένα θαυμάσιον ώτό, Τσάλμερς, έπερίμενε. Ό 

σωφέρ προσήρμοζε τούς πλαγινούς μουσαμάδες.
Ή Μίτσα έγινε κατακόκκινη. Νά μπή στό ώτομομπϊλ 

μ’ ένα νέον, ποΰ μόλις τό πρωΐ είχε γνωρίσει!
Έπειτα έσκέφθη διαφορετικά. Ποιος τήν έγνώριζε εις 

τάς Αθήνας; Καί έπειτα ή «Μινέρβα» δέν άπεϊχε πολύ.
Τήν στιγμήν έκείνην μία δακτυλογράφος, ή Κάκια. κατέ

βαινε τήν σκάλα. Ή Μίτσα έδέχθη καϊ έπήδησε είς τό αύτο- 

κινητόν, ένφ δ σωφέρ μέ τό κασκέτο εϊς^τό,χέρι έπερίμενε 
διά νά κλείση τήν πόρτα.

Ή Κάκια, μή έχουσα όμπρέλλα, έπερίμενε είς τήν πόρτα 
καϊ έκύτταζε μέ άμηχανίαν. Ό Ντιντής τήν είδε.

— Τί πεγιμένετε σείς αύτοΰ ; τής είπε άποτόμως, ύποπτευ 
θείς ότι τούς παρηκολούθει.

— Βρέχει- παρετήρησε έκείνη μειδιώσα.
— Βγέχει ξεβγέχει νά πάτε στή δουλειά σας. Δέν είσθε 

άπό ζάχαγη νά λυώσετε.
Καϊ έχώθηκε μέσα, άκριβώς τήν στιγμήν ποΰ ραγδαία ή 

βροχή ήρχιζε- ,
— Καλέ άντες, μέ τήν άλεποϋ σου' είπε, ή Κάκια. Σάς 

διορθώνω έγώ.
Ό Ντιντής δέν τήν ήκουσε. Ήτον άπορροφημένος.
— Θέλετε νά πάγωμε τό πγόγευμα στό «Άκτεό»; ήρώ

τησε τήν Μίτσαν.
Άλλ' ή Μίτσα αγρίεψε. Αύτό ύπερέβαινε κάθε δριον.
— Μέ συγχωρεϊτε, Κύριε- τοΰ είπε. Έδέχθην τήν εύγενή 

προσφοράν σας, έφ’ δσον έπρόκειτο νά μέ πάτε εϊς τό ξενο
δοχείου μου, άλλως ...

Καί έκαμε νά άνοιξη τήν πόρτα.
— Μά πώς μέ παγεξηγεϊτε! είπε. Δέν ξέγω τά καθ’ ύμάς... 

“Ισως δέν έχετε οικογένειαν έδώ ... Τότε ποΰ ;
— Στήν «Μινέρβα»· είπε ή Μίτσα.
Τό ώτομομπϊλ έξεκίνησε καί, έπειτα ολοταχώς, κατηυθύνθη 

εϊς τήν «Μινέρβα».
Ή Μίτσα ήτοιμάσθη διά νά κατέλθη, άλλ’ δ Ντιντής τήν 

έκράτησε.
— Δέν φεύγετε γεναγισμένη ; Τήν ήρώτησε. Παγντόν, έ; 
Έτράβηξε τό χέρι της καϊ τοΰ είπ..
— Εύχαριστώ Κύριε.
Έπήδησε καϊ έχώθηκε είς τό ξενοδοχεΐον, δπου εύρε τούς 

θείους της νά τήν περιμένουν εϊς τό έστιατόριον, γύρω άπό 
ένα τραπεζάκι.

— Νάτην! έφώναξε ή κυρία Μαρκέτου.
— Έλα, σέ περιμένουμε- τής είπε ό θείος της.
Ή Μίτσα έβγαλε τό καπέλλο της, τό έπανωφόρι της 

καϊ έδωκε τά πράγματά της είς τόν καμαριέρην νά τά βάλη 
εϊς τό δωμάτιον της. Καϊ έπειτα έκάθησαν δλοι μαζή νά προ
γευματίσουν, χωρίς νά εϊπή λέξιν ή Μίτσα άπό τά επεισόδια 
τοΰ Ντιντή.

ΑΝΙΑΡΑ ΖΩΗ

Είς τάς 3 τό άπόγευμα ,ή Μίτσα ήτον είς τήν θέσιν της, 
πλάϊ τού γέρο Γάμψου έμπρός είς τό ταμπλώ καϊ έως τό 
βράδυ είχε τελείως άντιληφθή τόν χειρισμόν τού τηλεφώνου.

Πράγματι κατά τάς 6 ό γέρο Γάμψος άνέφερε, ότι ή διά
δοχός του ήτον έτοιμη καϊ δτι ήδύνατο αύτός νά άποχωρήση 
πλέον.

Καϊ άπό τής έπομένης πλέον ή Μίτσα έγκατεστάθη μονί- 
μως πρό τοϋ ταμπλώ, μέ τό ακουστικόν είς τό ένα χέρι καί 
τό άλλο είς τό στρόφαλον.

Απά τήν ήμέραν έκείνην ή ζωή της έγινε άνιαροτάτη.
Χρρρρ- Δεσποινίς .... Δότε μου εξ - δεκαεπτά. — Κέντρον 

έξ — δεκαεπτά παρακαλώ.—Λάβετε Κύριε έξ — δεκαεπτά.— 
Χρρρρρ. Έδώ Κέντρον κοπέλλα μου, σάς ζητεϊ ή Εθνική.— 
Έλά. Έμπρός. Τί θέλετε ; — Συνάλλαγμα—Έχετε.

Καί οΰτω καθεξής. Τήν μονοτονίαν αύτήν διέκοπτε μόνον 
συχνότατα ό Ντιντής, πότε διά νά τής προσφέρη μιά δέσμη 
άπό ώραϊα άσπρα μεγάλα τριαντάφυλλα Ντρούσκη κα'ι πότε 
διά νά άνοιξη τήν πόρτα τής καμπίνας καϊ νά φλυαρήση.

Άλλ' ή Μίτσα, χωρίς νά διακόπτη τήν έργασίαν της, τόν 
εύχαριστοΰσε άπλώς, ή τοϋ άπαντοΰσε διά μονοσυλλάβων 
λέξεων. (Ή συνέχεια βΐς τό πς,οαεχές).

ΜΕΓΑ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ

ΜIX ΑΛΗ ΝΟΣ - ΒΟΛΙΚ ΑΣ και Σ'*
ΕΝ Π Ε I Ρ A I Ε

Εις το προπκρτκθον φΰλλον σας είχα ΰποσχςθή νά σας 
πώ μερικά πραγματα δια τόν γάμον ηλικιωμένων δεσποινί
δων. Δυστυχώς μιά έλαφρά αδιαθεσία, απο εκείνη μέ τήν 
όποιαν μάς εφιλοδώρησεν όλους σχεδόν αϋτας τας ήμέρας 
ό καιρός, δέν μέ άφισε νά έξακολουθήσω είς τό περασμένο 
φΰλλον τής «εικονογραφημένης». Σήμερα γενικεύω το 
ζήτημα τοΰ γάμου καί το περνώ άπο την άρχή, όπως τό 
καθορίζη είς τό όαυμάσιον βιβλίον της η βαρόνη Στάφφ. 
ΙΙρώτα πρώτα είναι τα προκαταρκτικά, δηλαδή τά προξενιά.

“Ενας νέος έξαφνα, νομίζει, πώς μια κόρη ποΰ είδε θ ’ άπο- 
τίλέση τήν ευτυχίαν του και όελει να τήν ζητήση είς 
ρίμον. Ομιλεί πρώτον περί αύτοΰ είς τούς γονείς του καϊ 
άν όέν έχει τοιούτους εϊς τον προστάτην του, τόν κηδεμόνα 
του, ή είς ηλικιωμένους φίλους του. Τό πρόσωπον, τό όποϊον 
έοέχύη τήν έξομολογησιν αύτήν έρχεται εις σχέσεις, είτε 
απ' ιύθειαν μέ τους γονείς τής κόρης, είτε μέ ενα φίλον 
της. Μια συναντησις τών νέων, χωρίς έννοείται να προειδο- 
ποιηθή ή κόρη περί τίνος πρόκειται, επακολουθεί τήν πρό- 
τασιν, έκτος έαν ο'ι γονείς τής νέας έχουν σοδκρούς λόγους 
ν’ αποφυγουν το συνοικέσιον. Δι ’ ολα αύτά όμως καταύαλ- 
λεται μεγίστη φροντίς, δπως τηοηθή πλήρης εχεμύθεια 
απέναντι τών τρίτων. ‘Ας ύποθεσωμεν τώρα, δτι οϊ δύο 
νέοι ήρεσαν ό εϊς εϊς τόν άλλον. 'U νέος τότε πρέπει άμέ
σως να καμη τήν αϊτησιν του, διά μέσον τρίτου καϊ πάλιν 
καϊ να κανονισθώσιν — απαραίτητον αύτο—τά ύλικα ζητή
ματα. Ο μνηστήρ έπειτα μέ τουαλέτταν περιπάτου, όσον 
το δυνατόν έπιμελημενην, πηγαίνει να ευχαρίστηση τους 
γονεΐ, τής κόρης, αΰτη δε, καλουμένη έν τώ μεταξύ, φαί
νεται ευπροσήγορος. “Οταν έκεϊνος θ’ αναχώρηση. φροντίζει 
νά τού τεινη πρώτη τό χέρι. 'Απο τής ήμέρας αύτής ό νέος 
ήμπορεϊ νά επισκέπτεται συχνότερα τό σπίτι τής, τρόπον 
τινά, μνηστής του.

Κατά τήν πρώτην έπίσκεψιν, περί τής όποιας ώμίλησα 
παραπάνω, πρέπει να κανονισθή ή ημέρα τών αρραβώνων, 
ή όποια ποέπει νά είναι όσον το δυνατόν πλησιεστερα. Συμ- 
φωνείται ακόμη κατα την έπίσκεψιν αϋτην καϊ ποιοι θά 
προσκζ.ηθώσίν εκατέρωθεν. Οί αρραβώνες λαμβανεται φρον- 
τϊς νά γινωνται έν στενώ κύκλω. Ό μνηστήρ στελλει τό 
πρώτο του μπουκέτο την ήμέ-αν τοΰ αρραβώνος καϊ έκτοτε 
κάθε ημέραν άπό ενα, εάν το επιτρέπουν οϊ πόροι του.

Μεταβαίνει είς τήν οικίαν τής μνηστής του συνοοευόμε- 
νΟς από τούς γονείς του ή εκείνους, οι οποίοι τούς άντικα- 
θιστοΰν καϊ πρό τών άλλων προσκεκλημένων. Φέρει τήν 
βέραν καϊ δύναται νά ασπασθή τότε ό μνηστήρ τό χέρι τής 
κόρης περνών τό δακτυλίδι. Φέρει ακόμη καϊ ένα δώρον 
εΐς τήν μνηστήν.

Το μενού τού γεύματος, τό όποιον θά έπακολουθήση καϊ 
είς τό όποιον οϊ μνηστήρες τοποθετούνται πλι,σίον, εϊς τό 
όποιον δέ παρακάθηνται καϊ οί συντελέσαντες είς τήν μνη- 
στε αν, πρέπει νά είναι σχετικώς άπλοϋν. ΙΙρέπει νά δίδεται 
ή έντυπωσις Οτι πρόκειται περί οικογενειακού γεύματος.

11 νέα φέρει έσθήτα ανοικτού χρώματος ρόζ ή ούρανϊ 
ή καί λευκού καϊ αί άλλαι κυρίαι αποφεύγουν τα σκούρα.

Εϊς τήν μετά τό γεΰμα έιπερίδα, χωρίς βέβαια νά άφί- 
νωντατ μόνοι οί νέοι, πρέπει νά καταβκλλεται φροντίς νά 
τοϊς δοθή κα-ρός νά ομιλήσουν χωρίς νά ακούωνται.

Ίό ίδιον καϊ καθ’ δλην τήν διάρκειαν τών αρραβώνων. 
Δέν άφίνουν ποτέ μόνους τούς μνηστευμένους, άλλά καί δέν 
φκίνωνται, δτι τούς έχουν ΰπο έπ-.τήεησιν.

Τήν έπαύριον δΓ επιστολών άγγέλλονται εϊς τούς μή 
παρευρεθέντας συγγενείς οί αρραβώνες

Το δ.άστημα τό μεταξύ τών άρραβώνων καί τοΰ γάμου 
δέν πρέπει νά είναι μεγάλο. Έκτος τοΰ ότι έχει καθήκοντα

στενοχωρούντα πολλάκις, καθήκοντα > επτοτατα, διά τά όποϊα 
θά γράψω είς τό επόμενον φΰλλον, άλλά δέν πρέπει να δίδε
ται καιρός νά ψυχραίνεται ή άγαπη, ούτε νά άνυπομονοΰν 
οί μνηστευμένοι. UA μΟΝΟΛινε
Πώς τρώγονται τά ροφητά ώά.

Θραύετε τό κελυφος τού αύγού μέ τό κουταλάκι καί, 
άφοΰ τό άνοίξετε, τρώτε τό περιεχόμενον μέ τό κουταλάκι, 
χωρίς νά παίρνετε πολύ καϊ τρώτε συγχρόνως καί μικρά 
τεμάχιά ψωμιού, είς τα όποια άλε φετε μέ τό μαχαίρι φρέ
σκο βουτυρον. Το βούτημα τοΰ ψωμιού έντος τοΰ αυγού 
είναι άπρεπές. Είς το τέλος δέ δέν πρεπει νά παίρνετε τό 
κέλυφος καί νά τό ξύνετε μέ τό κουταλάκι, γιά νά βγάλετε 
κα’ι δ,τι έχει απομείνει. Τό αλάτι κα'ι τό πιπέρι τό ρίχνετε 
μέ τό κουταλάκι τής αλατιέρας. Άφοΰ τελειώσει το αύγό, 
τό βγάζετε άπό τήν αυγοθήκην καϊ τό βάζετε στό πιατάκι, 
ποΰ έχετε δίπλα, δπου καϊ το σπάτε μέ τό μαχαίρι-
Βουτήματα τοΰ τσαγιού μέ καρύδι.

Αναμιγνύεις κακώς 35 όραμι» ζαχαρι, 75 δρ. ψιλοκοπανι· 
σμένα καρύδια, 150 δρ. άλεΰρι ψιλό καϊ 30 δρ. βούτυρο καί 
τα ζυμώνε μέ ζεστό νερό, έπειτα δέ πλάθετε μικρά γαλετά- 
κια και τά ψήνετε είς μέτριον φούρνον έπϊ 45 ' τής ώρας.
Χρήσεις τής άμωνίας.

— Ι,ί φανεκ/.ες και έν γένει τά μάλλινα υφάσματα καθα
ρίζονται εμβαπτιζόμενα άπλώς έντός κάδου περιεχοντος διά- 
λυσιν σάπωνος καί όλίγην αμωνίαν.

— Οί παλαιοί πίνακες ζωγραφικής καθαρίζονται μέ μίγμα 
έξ ίσων μερών άμωνίας καί τερεβυνθίνης.

— Τά έξ άργύρου, χρυσού καί νικελίου σκεύη, προστρι- 
βόμενα μέ έριοΰχον βεβρεγμένον δι' άμωνίας καθαρίζονται 
καί άναλαμβάνουσι όλην αύτών τήν ζωηρότητα καί λάμψιν. 
'Επίσης καί οί αδάμαντες.

— 'Ο πεπαλαιωμένος χαλκός άναλαμβάνει τήν συνήθη 
αύτοΰ μεταλλικήν οψιν, έαν διαβραχή 3ιά πυκνής άμωνίας 
και προστριβή ίσχυρώς διά ψήκτρας. Κατόπιν δέ έκπλύνε- 
ται δΓ ΰδατος.

Άλλά και ώς φάρμακον ή άμωνία έχει μεγάλην χρήσιν.
Εΐς τήν κα αρροην ωφελεί πολύ ή διαδοχική εϊσπνευ- 

σις έπί 3-4 φοράς τής άμωνίας· έπέεχεται δέ άποτελεσμα- 
τική καί βέβαια θεραπεία, έάν γίνη χοήσις τής αμωνίας 
έγκαίρως, εύθύς ώς αίσθανθή τις τά πρώτα συμπτώματα τοΰ 
κρυολογήματος.

*
ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Ώ θάλασσα ! .. . ΖΖώς άγαπώ νά κάϋουμαι οιμά σου, 

οάν παίζης χρνοορρόδινη μέ τής Αυγής τά χάδια. 

Μά πιιόττρο όμως ο’ άγαπώ τά μαγιμίνα βράδυα, 

οάν τό φεγγάρι λούζεται οιά διάφανα νερά οου!...

Αθήνα,. ϊ. ΡΟΚΟΣ

ΝΕΑΙ ΘΕΡΑΠείΑΙ
ΕΝ ΤΑι ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑι

X. ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΥ Τ. ΥΦΗΓΗΤΟΥ

θεραπεύονται τά νευρικά νοσήματα. Ή έπιληψία (σελη
νιασμός) είδικώς, άποτελέσματα θαυμάσια ιζ έτών. Κέκτη- 
ται τώ τελειότερον Ήλεχτροθεραπευτήριον τής Ανατολής 
διά τήν θεραπείαν τής Άρτηριοσκληρώσεως, Άρθρίτιδος κλπ. 
καϊ τό τελειότερον σύστημα Αχτίνων Ραΐντγκεν.—Όδός Πει
ραιώς ίο. Τής άνιχανότητοι καϊ έκσπερματώσεως Ιδία όλως 

θεραπεία μέ εκπληκτικά άποτελέσματα.
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΝ-—. - .Έπροχώρησε δύο βήματα, 
ή αίθερία μορφή Του έλαβε τό μεγαλοπρεπές καί αύστη· 
ρόν ΰφος Της καί τό στόμα Του ήνοιξε διάνα λαλήση 
πρός τούς ατρατιώτας Του ... . «Διά τοΰ Ορκου, τόν 
όποίον έδώκατε, έγίνατε στρατιώται τοΰ Βασιλέως, 
στρατιώται δικοί Μου. Χρειάζεται άφοσίωσις τυφλή είς 
τόν Βασιλέα σας. θά άκούσετε νά σάς λέγουν διάφορα 
πράγιιατα δπως σάς παραπλανήσουν’ μή τούς πιστεύετε, 
διότι πωλοΰν πατριωτισμόν καί εϊναι ππτριδοκάπηλοι. 
Μή λημσονείτε τά δικά Μου λόγια. Έχετε πίστιν 

άφοσίωσιν καί έμπιστοσύνην>.

ΑΠΟ ΤΗΝΌΡΚΩΜΟΣΙΑΝ.—’Ασκεπής, μέ τό μεγαλοπρεπές παράστημά 
Του, ύπο τήν Βασιλικήν σκηνήν, ό Βασιλεύς ’Αρχιστράτηγος παρη- 
κολούθει μετά θρησκευτικής εύλαβίας τήν άνογνωσιν τών εύχών, 
ήτις προηγήθη τής όρκωμοσιας τών στρατιωτών Του ΟΙ στρατιώται 
είς τήν θέαν Του είχον καταληφθή ύπο φρενητιώδους ένθουοιασμοΰ 
καί το βλέμμα,Του τούς «στερέωνε τήν πεποίθησιν καί τούς πλημμύ

ριζε*  'πό ίεράν συγκίνηοιν.

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ.—... «'Ορκίζομαι νά φυλάττω πίστιν είς τόν Β-»σι- 
β...· άνέκραξαν μέ μίαν ένθουσιώδη φωνήν οί νεοσύλλεκτοι, άναιείνοντες τήν δεξιάν 
r, ίνώπιον τοΰ Βασιλέως - Στρατηλάτου, έμψυχουμενοι είς τήν θεάν Του καί ένθου- 

σιαζόμενοι άπο τό μεγαΛΟπρ.-πές παραοτημα καί τό άέτειον βλέμμα Του.
ΤΟ ΤΡΟΜΕΡΟ ΠΑ ΔΙ. — Τα «ξημερώματα} τής 
παρελθουσης Δ»υτι ρας άνεχώρησε μι το Επι
τελείου τών φίλων και όπαδών του ό κ. Βενι- 
ζέλος είς Κρήτην καί έκεΐθεν είς Θεσσαλονί
κην, όπως ά-αλάβη τήν άρχηγίαν τοΰ ύπο τής 
«Εθνικής Άμυνης*  ύργανωΰρντος κινήματος. 
Ή είκων μας παριστφ τόν κ. Βενιζελον είς τήν 
παιδικήν του ήλικίαν, δταν ήτο μαθητής τού 

Σχολαρχείου.

ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ'ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ. — Αί όβίδες τών συμμάχων καί τών άντιπάλων των Γερμανοβουλγάρων, 
πού κατέχουν τά ύπερκείμενα τών Ποροίων ύφώματα, όργώνουν καθημερινώς τήν πεδιάδα τών Σερρών. ΟΙ 
δυστυχείς άγρόται, οί όχοίοι Ιτυχε νά εύρεθοΰν μεταξύ δύο πυρών, άναγκάζονται νά διαχόφουν τάς έργα- 

οίας των είς τό ύπαιθρον καί νά ζητήσουν χαταφύγιον κάτω άπό την στέγην τών σπιτι&ν των

«α άπό τάς Απεγνωσμένος προσ- 
*<Λ πολεμοφοδίων, τό ’Αγγλικόν 
"~^σρ τά είς τό μέτωπον τοΰ Σόμ

U· νίον πυοοβολικόν. Ό άξιω·

01 ΑΓΓΑΟΓΕΙΣ'ΤΟ 20L ............ „ .
χαθείας, αί όχοΐαι χ ονται είς ύλην τήν ’Αγγλίαν διά 
την παραγωγήν πυρο r“’ 
ΈπιτελεΙον κατώρθωΟ ®Χ«< 
μαχύμενα ’Αγγλικά οτ le u< vtov πυροβολικόν. Ό άξιω- 
μαειχός τής πυροβόλα «Οψαλωμίνος έπάνω tl$ ιήν πρό

χειρον σκοπ *«νονΙζ<ι  τά βλήματα.κανονίζει τά βλήματα.

01 ΣΕΡΒΟΙ. —ΟΙ Σέρβοι, οί όποΙοι μάχονται είς την Δυτικήν Μακεδονίαν, ήναγκάσθησαν 
καί πάλιν 'νά έκκενώσουν τήν Φλώριναν καί να ύ.ποχωρήσουν είς τήν δευτέραν πρό τής 
πόλεα>ς άμυντικήν γραμμμήν, δπο» καί έχουν στρατοπεδεύσει ήδη, άνασυντασσόμενοι καί 

άναδιοργανούμενοι.



* Μ Σ ΥΑΒΙΝ7^ *
— ΔΙΗΓΗΜΑ —

— Ποΰ πηγαίνεις, μικρούλα μου, έμορφη Συλβίνα ;
Η νεαρά γυναίκα σήκωσε τά μάτια της πρό; τή» γρηά 

γιαγιά.
— Γιαγιάχα μου, τή; άπήντησε μ- ίνα δροσερό μειδίαμα 

ατά χείλη χαί μέ μιά χαρωπή ϋπόκλισι, πηγαίνω, μέ τήν 
άδεια σου, νά χάμω ενα γύρο, νά πάρω τόν άέρα μου χαί 
νά ρουφήσω τήν άνοεξιάτιχη δροσιά.

— Ανοιξιάτικη είσαι σΰ ή (δια, γαλιάντρα, τή; χαμο
γέλασε ή γρηά. Καί ποιό; θά διαβάση σήμερα στήν γιαγιά;

— Σ' όρχιζουμαι. γιαγιάχα μου, πώ; θά γυρίσω νωρί;. 
“Εννοια σου χαί δέν σ' άφίνω έτσι έγώ. Μά χυτταξε αυτό 
τόν ήλιο, τί μαγευτικό; ποΰ είναι ; Δέν θάτανε κρίμα νά 
μή τον άπολαύσω ;

Και άνοιξεν ορθάνοιχτο τό παράθυρο.
— Αλήθεια είναι ώραϊο; χαιρό; έπεβεβαίωσε μέ μελαγχο

λία χαί ή γιαγιά. Καί ποΰ Οά πας ;
— Νά, θά περάσω άπό τή; Μόδ . . . Θά πάμε μαζί στά 

μαγαζια. “Υστερα θά πιούμε τσαΐ, ή θά πάμε εί; τό δάσος...
ΊΙ γιαγιά, μιά στιγμή έρριξεν εξεταστική τήν ματια τη; 

έπανω εί; τό τρυφερό, τό έλχυστιχό τό άβρο πζ.άσμα, ποΰ 
ήτο ή έγγονή τη;. Καί μέ φωνή, εί; τήν όποιαν άμυδρώ; 
διεχρίνετο χαποια μαχρυνή ανησυχία, ρώτησε :

— Θα σέ συνοδεύση ή μητέρα σου ;
'Αθώα παιδικά γελοία, εί; τά όποια υπήρχε χαί κάποια δό- 

σι; ειρωνείας,άπήντησαν εί; τήν έρώτησιν αύτήν τή; γιαγιά;.
— Τϋ I γιαγιακα . . . Σήμερα είναι Σαβόατο. Ή μητέρα 

έχει νά χυτταξη τό νοιχοχυριο τη;. Πώ; νά μέ συνοδεύση ; 
“Οχι γιαγ,άχα μου θάβγω μονάχη μου, σάν μιά μεγάλη 
κοπέλα.

Κάποιο ελαφρό σύννεφο διεχρίνετο στή φωνή χαί στήν 
μορφή τη;, ποΰ τήν έκαμε νά σταματήση. Σέ λίγο 
προσέθεσε:

— Νομίζω πώ; τό αξίζω, έ ;
— 'Αλήθεια, αλήθεια, έστέναξεν ή γρηά.
Καί ένω έπανακτοΰσε τήν γαλήνην τη;, τόσο γρήγορα, 

δσο γρήγορα είχε συνοφρυωβή, ή Συλβίνα ή αναχωρούσε 
μέσα εί; τήν μουσιχήν, πού άφινεν ό θρού; τού μεταξωτού 
τη; φορέματο;. Ή γρηά έσυλλογίζετο.

Είκοσι χρονών νέα μέ τήν ζωήν συντετριμμένηνί Καί άν 
δέν ήτανε συντετριμμένη ή ζωή τη;, είχε κακήν αρχήν μέ 
τόν γάμον τη; έξ έρωτος. Αύτή ήτο φιλάρεσκο; χαί" έχεϊ- 
νο; ζηλότυπο;. Καί ό γάμο; διελύθη έπειτα άπό έξ μηνών 
άφόρητον συμβίωσιν, μέσα σέ φιλονιχεϊες. Καί δμω; ελεύ
θερα είχε διαλέξει ό ένα; τόν άλλον χαί είχαν άγαπηθή 
π<λύ . . . Καί ποιό θά ήτο τό μέλλον τή; Συλβίνα;, καμω
μένη; γιά ν’ άρέση, προωρισμένη; γιά τήν άγάπη, βπω; τό 
τρόβατον είναι προωρισμένο γιά τή σφαγή:

Μ
Ή Μόδ έλειπε. Καί ή Συλβίνα έξεπλήρωσε τό μισό 

ρόγρχκ εί τη;. Γύρισε έπί τοΑζ μέσα εί; τοϋ; μεγάλου; 
χαθρέ^τε; τών προθηκών τών καταστημάτων, άπολαύουσα 
τή; ήοονής, δτι ητο πολύ έμορφη καί δτι δλες ή ματιέ; 
έπεφταν έπανω τη; θαυμχστιχέ; ’Αλλά χαθώ; πήγαινε 
προ; τό δασο;, κοντά εί; τήν μεγάλην άψίδα, χωρίς νά γνω- 
ρίζη γιατί, έχασε τήν χαράν τη;. Πόσαι καί πόσαι άνα- 
μνήσει; άπό τήν σελήνην τού μέλιτο; φτερούγιζαν έχει μέσα 
και οί τσιγγάνοι μέ τά μελαγχολιχα βιολιά του; τή; χτυ
πούσαν άκόμη τά νεύρα, παίζοντε; έχείνου; τοϋ; μεθυστι
κού;, τοϋ; τρελλου; χαί τοϋ; φριχιαστικοϋ; στροβίλου;, ποΰ 
ά.αφταν μέσα εί; τά βλέφαρα τού Γιάννη τήν φλόγα τοϋ 
πόθ-.υ ! . . .

— Γιάννη ! ...
Είχε προφέρει τό όνομά του τόσο δυνατά, ώστε κάποιο; 

διαβάτη; έγύρισε, νομίσα; πώ; αύτόν φώναζε, καί χαμογέ
λασε. Συγχισμένη καί θυμωμένη μέ τόν εαυτόν τη; ή Συλ
βίνα, συνωφρυώθη καί χτύπησε τό πόδι τη; κατά γή; . . . 
Ύστερα άπό δυό χρόνων χωρισμό νά καταντήση έτσι, ένώ 
αύτο; τήν εποζένην τού χωρισμού έφυγε γιά τήν Αίγυπτο... 
Γσω; μέ χαμμιάν άλλη I . . .

Ή Συλβίνα δάγκωσε τά χείλη τη;, διά νά δαγκώση 
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τά παράπονά τη;, καί συνήλθε. Τά περασυένα πέρασαν.
Άφηρημένη σκόνταψε. Ποΰ; Πώ; ; Δέν ήξευρε Σήκωσε 

τήν κεφαλήν, άνοιξε τά μάτια, καί τό στοματάκι της., τό 
μικρό, τό λεπτόν.τό συμμετρικό I

— Σύ I . . .
— ΤΩ I σύ I Συλβίνα I . . . TQ I Συλβίνα μου I . . .

Μ
— Μά παιδί μου, πέ; δ,τι θέλει; . . . Άλλά δ,τι και αν 

πή;, δέν θά μέ πείση;, δτι περισσότερον επιπόλαια πράγ
ματα μπορεί νά κάμη ό άνθρωπο;. Καί τό κάτω—κάτω τή; 
γραφή;, γι’ άνεμομύλου; μα; πήρε; ;

— Όχι, πατέρα 1 .
— Ό πατέρα; σου έχει δίκηο. Θέλησε; νά πανδρευθή; 

τόν Γιάννη. Τον πήρε;. Μετά εξ μήνα; θέλησε; νά τόν 
χωρίση;, γιατί ή ζωή σου χατήντησεν άνυπόφορο;’ τόν 
χώρισε;. Ό θεό; γνωρίζει τί πικρέ; χαί τί βάσανα, χαί τί 
χρήματα μα; έκόστισε, χωρί; νά λογαριάσωμεν καί τί ρημα- 
διακό κατήντησε τό σπίτι μα; . . . Σήμερα άρχησε; νά μα; 
λέ; άπλούστατα, «θέλω νά τόν ξαναπάρω». Μά είσαι στά 
καλά σου, ή μά; κοροϊδεύει; ;

— “Οχι μητέρα . . .
— Τότε, παρενέβη ή γιαγιά, ζητούσα νά συμβιβάση τά 

πράγματα, διηγήσου μα; τήν αιτίαν αύτή; τή; μεταβολή;...
’Αντί ν’ άπαντήση ή Συλβίνα έξερράγη εί; λυγμού;. Καί 

έπειτα έχραύγασε μέ παρακλητικήν φωνήν :
— Τον άγαπώ γιαγιάχα μου ! . . .
Ή γιαγιά διώρθωσε τά ματογυάλια τη; γιά νά δή καλ

λίτερα. Καί μέ λεπτοτάτην ειρωνείαν ρώτησε.
— Δέν μού λέ; ; Αύτήν τήν φοράν είσαι βέβαια ;
— Καί σϋ γιαγιά μου ; ώ! Άλλά πάντοτε τόν αγαπούσα.- 

Καί έκεϊνο; ποτέ δέν έπαυσε νά μ' αγαπά. Μόνον εϊμεθα 
χαί οί δύο βλάκες υπερήφανοι . . . Δέν ξέραμε τόν κόσμο. . . 
Τώρα ζήτησεν ό ενα; συγγνώμην τού άλλου, έχλαύσαμεν 
μαζή . . . Είναι άνδρα; μου .. .

— Καί πού έγινεν αύτή ή ώραία συνάντησι; ;
— 'Εμπρός εί; τήν Παναγίαν . .
Στεναγμοί έχπλήξεω; διέφυγον άπό τά στήθη τή; για

γιά;, εί; τά όποία έπεσαν τά ματογυάλια. Τα μαραμένα 
ρόδα τή; σεβαστή; τή; παλαιά; μορφή;, άνεζωογωνήθησαν 
λιγάκι. Καί μέ μισοτρέμουσαν φωνήν είπε :

— Τότε σέ ίχέτευσε νά τόν άχούση; . . . σού πήρε τό 
χέρι σου, καί τό κράτησε στό διχό του . . . Δέν αντιστά- 
θηκε; πολύ. Τόν ακολούθησε;, χαί μαζή συργιανίσατε, 
χωρίς νά ξεύρετε πώ;, μέ μικρά βήματα, έμπρό; είς τήν 
Παναγία. Βέβαια θά δώσατε, έλεημοσύνην καί σ’ ένα 
μικρόν ζητιάνο . .

— Ναί, σ' ενα γέρο δώσαμε.
— Καί εί; τό τέλος, άν χαί είχατε άχόμη μερικέ; αμφι

βολίες, μπήκατε εί; τήν έχκλησία καί έχει ώρχίσθητε 
αίωνίαν πίστιν, άγάπη χαί άφοσίωσι. “Ισως τά κεριά σα; 
νά χαίουν άχόμη . .

— Γιαγιά 1 . . . Γιαγιά ! Πώ; τά ξέρεις ολα αύτά;
Χαριτωμένη είς τήν στενοχώριαν της, χοχχινιζουσα πε

ρισσότερον χαί άπό τήν άρραβωνιαστιχήν τή; χθές, ή για
γιά άπεχρίθη :

— Τά έτραβηξα καί έγώ, παιδάκι μου. Έχει ξαναβρήκα 
χαί έγώ τόν παππού σου, άφού τά είχαμε χαλασμένα γιά 
πολϋν καιρό . . . Όλα γυρίζουν, δλα άλλαζουν, δλα περνούν. 
Μόνον ή αγάπη μένει ή ιδία μέ τήν κληρονομικότητα της, 
μέ τά πεπρωμένα της. . . Καί έμεί; ζούσαμε κα-ά, ευτυ
χισμένοι. Είχαμε πιά τήν πείρα... Πήγαινε ναϋρης τόν 
Γιάννη σου, Συλβίνα μου, πήγαινε μέ τήν εύχή μου . ..

(Μετάφρασις Λκ τοΰ Γαλλικού)

Η ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ θεραπεύεται 100 %
Άπόκτησις γραμμών.—Αΰξτισες δυνάμεων.—*Ανη>  δεαίτης.

Inhuun UI Μηιαμοοεμηεπικοι Ιιςϊιτοποι
ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 2 - ΤΗΑ. Ι0·7

Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
Ο ΛΑΥΡΑΓΚΑΣ

Όταν πρό ολίγων ημερών έπροβέρνετο άπό τό 'Ελληνι
κόν μελόδραμα ή » Εβραία» τού Άλεβύ, όλοι εκείνοι πού 

πονούν καί ένδιαφέ- 
ρονται διά τον μονα
δικόν μελοδραματικόν 
θίασον, πού έχει νά 
επίδειξη ή Έλζ.ηνική 
σκηνή, έφευγαν άπό 
τίς πρόβες κουνώντας 
μετά οισπιστιας το κε
φάλι μέ τήν χαρακτη
ριστικήν κίνησιν, πού 
σημαίνει άμφιβολίαν 
διά τήν επιτυχίαν Καί 
πραγματικά, ό μονα
δικός μελοδραματικός 
θίασος έως τώρα δέν 
είχεν άναλάβει να με- 
λέτήση νέα έργα, νά 

κοπιάση, νά ίδρώση εί; τίς πρόβες, νά σφιχτή, διάνα παρου- 
σιάση κάτι νέο. Όταν δμω; είς τήν πρώτη καί έπειτα εϊς 
τήν οευτέραν καί κατόπιν εί; τήν τρίτην κατά σειράν πα- 
οάστασιν τού γλυκυτάτου έργου τού Άλεβύ, ό κόσμος έθαύ— 
μασε τήν τελειότητα τής παρουσιάσει»;, έξέσπασε είς άκρά- 
τητα καί ένθουσιώδη χειροκροτήματα καί συγχαρητήρια 
δεά τόν μαέστρον τής ορχήστρας, τόν δημιουργόν τού Ελλη
νικού μελοδράματος, τον δαιμονιον Λαυράγχαν. Καί έννόησε 
ό'τι, δταν θέληση ό μαέστρος κάτι, τό έπιτυγχανει. Μή
πως σ' αύτόν δέν οφείλονται δλαι αί φετειναϊ εμφανίσει; 
νέων μελοδραμάτων καί ιδίως ή κατά τό δυνατόν τε
λεία έμφάνισι; τή; «Άϊδάς»; Άλλά μήπως αύτός δέν 
είναι ό δαιμόνιο; δημιουργό; παντός δ τι έχει νά έπιδείξη 
είς μελοδραματικόν θίασον ή ‘Ελληνική σκηνή :

* 
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ

λ Η τιμή τοϋ αδελφόν,·.—Εί; τό θέατρον «Κοτοπούλη» 
τήν παρελθούσαν εβδομάδά έδόθη τό τελευταΐον έργον τοϋ 
χ. Ξενοπούλου, «Ή τιμή τούάδελφοΰ». Ό χ. Ξενόπου- 
λος, ακολουθών πάντοτε τήν τακτικήν, τοΰ νά δραματο- 
ποιή τά διηγήματα καί μυθιστορήματά του, μα; παρουσίασε 
τό πρό δύο έτών δημοσιευθέν εϊς τήν Εφημερίδα «Έθνος» 
μυθιστόρημά του « ‘Η τιμή τού άδελφού», τό όποιον τότε 
είχε μεγάλην έπιτυχίαν, ώς τετράπρακτον ρεαλιστικόν δρά
μα. Ή ύπόθεσι; τού έργου ώς έκ τούτου είναι πολϋ γνω
στή. Ό άδελφός, ό όποιο; ώς βοηθός καί τρόφιμο; τή; 
άδελφή; του, δέχεται τήν άτιμίαν, γίνεται έκόικητή; τή; 
άνυπάρκτου πλέον τιμή; του τήν στιγμήν, καθ ’ ήν ή 
άδελφη παύει πλέον νά τόν άνέχεται ώ; καταβόθραν τών 
τών χρημάτων, πού κερδίζει μέ τήν έμορφιά της. Ό συγ- 
γραφεϋ; θέλει νά δείξη εί; τό κοινόν, δτι οί ώ; ήρωε; Θεω
ρούμενοι έκδικηταΐ τή; οικογενειακής τιμής, δέν είναι παρά 
οί αισχρότεροι δολοφόνοι. Καί μάλιστα δολοφόνοι, φονεύον- 
τε; έκ τού άσφαλούς, βασιζόμενοι εί; τήν ίεράν ιδέαν τή; 
τιμής, τήν όποιαν τόσον έχουν κατασπιλώσει. “Ενα μεγάλο 
προτέρημα τοΰ έργου είναι, δτι όλοι οί τύποι είναι έκ τού 
φυσικού, χωρίς καμμίαν έξαρσιν ή κατάπτωσιν. Ζωντανή 
αναπαράστασις τή; ζωής καί τή; κοινωνία; μας « Ή τιμή 
τού άδελφού», βεβαίως δέν είναι έργον μεγάλης άξια;. Έάν 
δμω; δέν φθάνη τόν «Κόκκινον Βράχον», είναι τό σπουδαιό- 
τερον άπό δλα τά μέχρι σήμερον δοθέντα κατά τήν έφετει- 
νήν περίοδον Ελληνικά έργα. Έάν δ κ. Ξενόπουλος έπεμε 
λεϊτο περισσότερον τοϋ; διαλόγους, Θυσιάζων καί μερικά επι
τυχή διά τό μυθιστόρημα σημεία, θά παρέδιδεν ένα έργον 

τό όποιον Θά τόν άπεζημίωνεν ήθικώ; διά τήν αποτυχίαν 
τού είς τό Οέατραν Κυβέλης δοθέντο; έργου του « Ό έρως 
Θριαμβεύει». Ό Θίασος μελετημένος καϊ ή Δ1* Κοτοπούλη 
πολύ στοργική διά τό τελευταΐον αύτό τέκνον τού αιωνίως 
παραπονουμενου συγγραφέως.

Ί1 Δι« Κοτοπούλη, τελεία είς τόν ρόλον της. Οί κ.κ. Φι
λιππίδης χαί Μυράτ Θαυμάσιοι. Υπέροχος δμως ό χ. Ίωάν- 
νου. Ζωντανότερος τύπος δέν παρουσιάσθη ποτέ εί; τήν 
σκηνήν τού Ελληνικού Θεάτρου

»
A D I Ο

Θά χάο/ις τότε τό γνωοιόν 

τό ύφος τό μειλίχιον, 

κάδε οου πόθο μυοτικό 

κι αυτόν οου ιόν πιό μϋχιον

Καί ειοι καταλύεται 

καί τό χνωοτόν Γριώδιον, 

άφοΰ τό άπεφάοιοες 

νά πάρης πλέον ■.. πόδιον. 

ίΚ

Και Ζοι.τιίΐ', μας εφυγες.

Καλόν οου κατευόδιου 

κι' ούτε πουλί οιό δρόμο οου, 

μα οϋτε κ&ν καί βώδιον.'

Οΰ μήν, άλλά εύχύμεδα 

κανένα^ υποβρύχιον 

νά βοής καί νά χορέψετε 

αληθινόν πυρρίχιου.

ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
Τήν παρελθούσαν Κυριακήν αί ομάδες τών Αθηνών έξέ

δραμον εί; τό παρά τού κ. Μπενάκη δωρηθέν είς τοϋ; προ
σκόπους χτήμα. Τήν 7,25'ήχησεν εί; τήν Πλατείαν Ομό
νοιας πρό τού σιδηροδρομικού σταθμού τό προσχλητήριον. 
Έντός ολίγου δέ είχον συγχεντρωθή έκεϊ μετά τών άρχη- 
γών καί ϋπαρχηγών των απασαι αί ομάδες. Έκεί συντα- 
χθείσαι έπέβησαν τού σιδηροδρόμου Κηφισσιάς καί μετά 
μίαν ώραν έφθασαν εϊς τό γραφικόν προαστειον. Μετά τήν 
παρακολούθησιν τή; θείας λειτουργίας είς τήν εκκλησίαν 
τοϋ Αγίου Νικολάου έφωδιάσθησαν μέ τά άναγκαιούντα 
τρόφιμα καί έξεκίνησαν διευθυνόμενοι πρός τό «κτήμα τους». 
Καθ ' οδόν δμως. μετά πορείαν άρκετή; ώρας, ήναγκάσθησαν 
νά σταματήσουν εί; τό Στροφΰλι. Τήν I I π. μ., έπωφελού- 
μενοι σχετική; χαλλιτερεύσεω; τού καιρού, έξεκίνησαν καί 
πάλιν διευθυνόμενοι παρά τό κτήμα. Άμα έφθασαν έκεϊ, ό 

έφορος κ. Μίνδλερ χαθώρισε τό μέρος, δπερ έπρεπε νά κατα
λάβη χάθε όμάς, μεθ ’ δ ήοχισε τό έργον τού καθαρισμού 
και τή; ΐσοπεδόσεως τού έδάφους, άμιλλομένη; κάθε δμά- 
δος νά παρουσιάση καλλιτέραν καϊ ταχυτέραν έργασίαν. Τήν 
3 άπογευματινήν άφοΰ έπρογευμάτισαν μετά άρκετήν πο
ρείαν κατήλθον είς Κηφισσίαν διά τής δημοσίας όδοΰ Τα- 
τοΐου - Κηφισσία; καί έχείθεν διά τού σιδηροδρόμου μέχρι 
Αμαρουσίου. Εί; τό Άμαρούσιον άφού έπρογευμάτισαν χαί 
πάλιν συνετάχθησαν χαί έπιβάντες τού σιδηροδρόμου τήν 
5,30’ χατήλθον εί; Αθήνας.

Β. Γ. βαλαςζοποτλοι(Πρόσκοπο; Γ’ όμάδο;).
Πάτραι. Τό σώμα Προσκόπων τών IΙατρών είχε διαχόψει 

τάς έργασία; του μέχρι τοΰδε, λόγω άπουσίας τού άρχηγού 
κ. Κοντογεώργη, δντος έπιστράτου. Τώρα μετά τήν άπο- 
στράτευσιν, έπανήλθεν καί πάλιν ό κ. Κοντογεώργη; καί τό 
σώμα ήρχισε τάς τακτικά; έργασία; του, δπως καίπρότερον. 

Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟνΛΟΣ (Ύ'τάρχη;)
*

Ο Κ. ΦΕΣΣΑΣ
Ό έν Καδάλλφ διακεκριμένος παθολόγος · παιδίατρος κ. Κ. 

Φέσσας, δστις έπί σειράν έτών έπεσκέπτετο τά περιφημότερα 
έπιστημονικά κέντρα τής Ευρώπης, έγκατεστάθη έν Άθήναις. 
Οί γνωρίζοντες τήν διαγνωστικήν καί θεραπευτικήν δεινότητα 
τοΰ έμδριθοΰς έπιστήμονος, έχαιρέτησαν μέ άνακούφισιν τήν 
ένταΰθα έγκατάστασίν του.
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ΑΛΕ3ΑΝΔΡΟΥ ΔΟΥΜΑ

Μ ΒΑΈΙΛΙΣΣ^ Μ^ΡΓΚΩ

—Έμπρός, κύριε, εΐπεν ή Μαργαρίτα. Δέν ανη
συχώ πλέον περί υμών. Θά κάμετε τήν τύχην σας εΐς 
τήν αυλήν. “Εχετε, είπατε, έπιστολήν διά τον βασι
λέα; Ήτο ανωφελής. Άλλ’ «διάφορον. Ποΰ είναι; 
Θά τοΰ τήν δώσω... Σπεύσατε μόνον, σάς παρακαλώ.

Έλ’ ριπή οφθαλμού ό Δελαμόλ άνοιξε τόν επενδυ
τήν του καί έξήγαγεν άπό τήν τσέπην του μίαν έπι
στολήν έντός μετάλλινου περικαλύμματος.

Ή Μαργαρίτα, λαβοΰσα τήν έπιστολήν, παρετή
ρησε τήν γραφήν.

— Δέν είσθε σεις ό κύριος Δελαμόλ; είπε.
— Ναί, δέσποινα. Και έχω, Θεέ μου, τήν εύτυχίαν 

νά είναι τό δνομα μου γνωστόν εϊς τήν Ύμετέραν 
Μεγαλειότητα;

—’Ήκουσα νά σάς άναφέρουν ό βασιλεύς, ό σύζυ
γός μου, καί δ αδελφός μου, δ δούξ τοΰ Άλανσών. 
Εϊξεύρω, δτι σάς περιμένουν.

Καί έδεσε τήν έπιστολήν, θερμήν άκόμη άπό τήν 
θερμότητα τοΰ στήθους τοΰ νέου, εΐς τόν στηθόδε
σμον της, γεμάτον άπό κεντήματα καί άδάμαντας. Ό 
Δελαμόλ παρηκολούθει τά κινήματα τής Μαργαρίτας 
άπλήστως.

— Καί ήδη, κύριε, τοΰ είπε, κατεβήτε εΐς τήν κάτω 
στοάν καί περιμένετε έκεϊ, έ'ως δτου έλθη κανείς έκ 
μέρους τοΰ βασιλέως τής Ναβάρρας, ή τοΰ δουκός τοΰ 
Άλανσών, νά σάς προσκαλέση. "Ενας άπό τούς άκολού
θους μου θά σάς δδηγήση κάτω.

Καί άφοΰ εΐπεν αύτά ή Μαργαρίτα, έξηκολούθησε 
τόν δρόμον της καί έχάθη ώς οπτασία.

—“Ελθετε, κύριε, εΐπεν δ άκόλουθος, δ δποϊος 
είχε διαταχθή νά δδηγήση τόν Δελαμόλ είς τήν ισό
γειον στοάν.

—Ά! ναί, ναί, άνέκραξεν δ Δελαμόλ σάν παρά- 
φρων, διότι ΐδών δτι δ άκόλουθος τοΰ έδειχνε τόν 
δρόμον, ποΰ είχε λάβει ή Μαργαρίτα, ήλπιζεν, δτι τα- 
χύνων τό βήμα, θά τήν ξαναϊδή.

Καί πράγματι, δταν έφθασεν εΐς τήν δίκραν τής κλί- 
μακος τήν διέκρινεν εΐς τά κάτω πάτωμα. Καί εϊτε 
κατά τύχην, εϊτε άκούσασα τόν κρότον τών βημάτων 
του, ή Μαργαρίτα άνήγειρε τήν στιγμήν έκείνην τήν 
κεφαλήν της καί έτσι ήδυνήθη νά τήν “δη άκόμη μίαν 
φοράν.

—Ώ! εΐπεν, άκολουθών τόν οδηγόν· δέν είναι 
θνητή’ είναι θεά καί, δπως εΐπεν δ Βιργίλιος:

«Λ/ wra incessu patint dear·
— Καί λοιπόν; ρώτησεν δ νεαρός άκόλουθος.
— Νά με! εΐπεν δ Δελαμόλ. Είμαι εΐς τάς διατα- 

γάς σας.
Καί δ άκόλουθος, έπομένου τοΰ Δελαμόλ, κατήλθεν 

ένα όροφον, άνοιξε μίαν θύραν, έπειτα δευτέραν, έπί 
τής ούδοΰ τής δποίας σταθείς είπε:

—’Ιδού, κύριε, τό μέρος δπου πρέπει νά περιμένετε.
Ό Δελαμόλ εΐσήλθεν είς μίαν στοάν, τής δποίας ή 

θύρα έκλείσθη δπισθέν του.
Ή στοά ήτο έρημος. Είς μόνος ευπατρίδης περι

πατούσε άναμένων φαίνεται καί αύτός.
’Ήδη ή νύκτα άρχισε νά ρίπτη τήν μεγαλοπρεπή
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της σκιάν έκ τοΰ ύψους τών θόλων. Ώς έκ τούτου 
οί δύο άνδρες καίτοι μόλις είκοσι βημάτων άπήχον 
άπ’ άλλήλων, δέν ήδύναντο νά διακρίνουν δ ένας τήν 
μορφήν τοΰ άλλου. Ό Δελαμόλ πλησίασε.

— Ό Θεός νά μέ συγχώρηση! έψιθύρισε, φθά- 
σας εΐς ολίγων βημάτων άπόστασιν άπό τοΰ δευτέρου 
εύπατρίδου. Άλλ’ είναι δ κόμης Κοκκονάς, αύτός 
ποΰ βλέπω έδώ.

Εΐς τόν κρότον τών βημάτων του, δ Πεδεμόντιος 
γύρισε καί τόν παρετήρησε μεθ’ ϊσης έκπλήξεως, 
άνακράξας:

— Νά μέ πάρη δ Διάβολος, δν δέν είναι δ κ. Δε
λαμόλ! Ουφ τί έκαμα! Έβλαστήμησα μέσα εΐς τά 
Ανάκτορα! Άλλά δέν πειράζει. Φαίνεται πώς καί 
αύτός δ Βασιλεύς βλάστημε! καί μέσα εϊς τήν έκκλη- 
σία μάλιστα. Άλλά, τέλος πάντων, είμαστε μέσα είς 
τό Λοΰβρον... έ;

— Ώς βλέπετε. Ό κ. Μπέσμης σάς εΐσήγαγε;
— Ναί, είναι πολύ θελκτικός Γερμανός αύτός δ κ. 

Μπέσμης. Σάς ποιος σάς εΐσήγαγε;
— Ό κ. Δεμουΰ. Δέν σάςτό έλεγα, δτι καί οΐ Ούγε- 

νόττοι ευνοούνται εΐς τήν Αύλήν, δπως καί οί... Άλλά 
συναντήσατε τόν δούκα τοΰ Γκύζ;

— “Οχι άκόμη. Καί ύμεϊς έτύχατε άκροάσεως παρά 
τώ Βασιλεϊ τής Ναβάρρας;

— “Οχι- άλλά δέν θά βραδύνη. Μέ έφεραν έδώ καί 
μοϋ είπαν νά περιμένω.

— Καθώς βλέπετε, πρόκειται γιά κάποιο μεγάλο 
δείπνο καί θά εϊμεθα πλάϊ πλάϊ εΐς τό τραπέζι. Πα
ράδοξος σύμπτωσις άλήθεια!... Άπό δύο ώρες ή τύχη 
μάς συνέζευξε.... Άλλά τί έχετε; φαίνεστε, σάν άπη- 
σχολη μένος.

— Έγώ, εΐπεν δ Δελαμόλ μέ ζωηρότητα, διότι 
πράγματι φαινότανε ζαλισμένος, σάν νά εΐχεν ΐδή ένα 
δνειρο.... “Οχι, δέν έχω τίποτε. Άλλά δ τόπος αύτός 
μοΰ γέννησε χίλιες δυό σκέψεις. “Οχι δέν έχω τίποτε.

— Φιλοσοφικάς, δέν Αμφιβάλλω. Τό αύτό συμβαί
νει καί σ’έμένα.Άκριβώς τήν στιγμήν ποΰ έμπαίνατε 
έδώ μέσα θυμήθηκα δλας τάς συστάσεις τοΰ διδασκά
λου μου. Κύριε κόμη, γνωρίζετε τόν Πλούταρχον;

— Πως, είνε άπό τούς πιό εύνοουμένους μου συγ
γραφείς.

— Λοιπόν, δ μέγας εκείνος άνήρ, νομίζω πώς δέν 
άπατάται συγκρίνων τά δώρα τής φύσεως πρός λαμ
πρά, άλλ’εφήμερα άνθη, ένφ τήν άρετήν τήν θεωρεί 
ώς βαλσαμώδες φυτόν ποΰ έχει άφθιτον εύωδίαν καί 
τήν θαυμασίαν ιδιότητα τής θεραπείας τών πληγών.

— Γνωρίζετε Ελληνικά, κ. Κοκκονάς;
(Ή συνέχεια είς τό προσεχές).
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ΤΟ ΣΧΟΛΕΐΟΝ ΤΟΥ ΕΡΩΤΟΣ
(Xvvexetu &λο το προηγούμουν)

Στανύ (μέ μεγάλη γλυκύτητα ύφους καϊ σιγά).— 
Παρντόν, άν τό έκαμα ... Μοΰ φάνηκε πώς δέν εϊσαστε 
εύτυχισμένη, ύποχρεωμένη νά συγκεντρώνετε μέσα σας 
τά μυστικά τών ιδεών, τών έμπνεύσεων, ένός ΐοανικοΰ, 
ποΰ... ένα άλλο δέν ήξευρε νά καθορίση. Καϊ μοΰ 
φάνηκε ακόμη, πώς, ϊσως περισσότερο άπό κάθε άλλον 
άδικηθείς άπό τήν ζωήν έγώ, άλλά περισσότερο ένας 
φίλος καλός καϊ ειλικρινής γιά σάς, τήν τόσο συμπα
θητική καϊ γεμάτη άπό τόση άγάπη, μοΰ φάνηκε... 
πώς θά μπορούσα... θά ήμουν... κατάλληλος νά 
σάς άκούσω ...

Όδέττη (σνγκεκινημένη).—Ά! ναί, έχω άνάγκη 
ένός, ποΰ νά μέ καταλαβαίνη!... ποΰ νά συμφωνή 
μαζί μου!... ποΰ νά μπορώ νά τοΰ έκμυστηρευθώ.

Στανύ (έπωφελούμενος).—Καϊ δέν είχατε ποτέ τήν 
εύτυχίαν αύτήν;

Οδέττη. — Μήπως μπορεί νά τήν έχη κανείς μέ τόν 
γάμον, έτσι ποΰ γίνεται σήμερα; ΙΙροσπαθοϋν νά μά
θουν ή μαθαίνουν τήν περιουσίαν του, τήν κοινωνική 
του ύπόστασι τοΰ άνδρός, ποΰ πρόκειται νά πάρουν, 
άλλά δέν μαθαίνουν τίποτε άπό τήν άνθρωπο. Τόν 
άγνοοΰν καϊ έκεϊνος σάς άγνοεϊ καί δέν κάνει καμμιά 
προσπάθεια νά σάς κατακτήση, μή έχοντας νά έξα- 
σκήση παρά τό δικαίωμα τής ύλικής κατοχής, ποϋ 
τόν ικανοποιεί καί τόν άφίνει ευχαριστημένον. Καϊ 
ύπάρχουν άκόμη κα! γυναίκες, ποΰ μένουν κι’ αύτές 
εύχαριστημένες άπό τήν κατάστασιν αύτή, εϊτε γιατί 
βρίσκουν μιά σχετική εύχαρίστησι, εϊτε γιατ! ύπα- 
κούοϋν καί υποτάσσονται εύχαρίστως, είτε γιατί περι
γελούν κα1 περιφρονοΰν, εϊτε άκόμη γιατί, γινόμεναι 
μητέρες ή δχι, δέν φαντάζονται πώς μπορεί νά ύπάρχη 
άκόμη καί άλλο πράγμα.

Στανύ.— Καί ύπαρχε·.. Τό αίσθανθήκατε μέσα σ’ δ,τι 
αηδές καϊ μπανάλ ύπάρχει είς τήν καθημερινή ζωή 
σας μέχρι σήμερα. Τό αίσθανθήκατε άκόμη καί στήν 
άποκάλυψιτής μυστηριώδους αύτής δυνάμεως,ποΰ δνο- 
μάζεται ή δύναμις τής ζωής! Σάς τό λέγω αύτό. γιατί 
τό δοκίμασα κι’ έγώ, άπό τήν στιγμή ποΰ έφθασα είς 
τό σημεΐον ν’ άναλύσω... άπό τή στιγμή, ποΟ, άσυναι- 
σθήτως, σύρθηκα είς τό σημεΐον νά μάθω, γιατί ύπο- 
φέρετε, κα! νά ζητήσω τό μέσον νά έλαττώσω τά 
βάσανα αύτά.

’Οδέττη (σκεπτική).— Κανείς ώς σήμερα δέν μοΰ 
μίλησε έτσι, δπως έσεΐς τώρα. Καί επιθυμούσα νά σάς 
άκούσω. Θά ήτανε τόσο νέο γιά μένα καί τόσο καλό, 
νάχω μιά φιλική τρυφερότητα, ποΰ νά μοΰ έλαφρύνη 
τήν μελαγχολία καί τούς πόνους μου! Άλλά αύτό δέν 
είναι ένας λουλουδένιος δρόμος πρός τό κακό;

Στανύ.— Πρός τό κακό; Γιατί; Ποΰ θά βρεθή; 
Πρώτα - πρώτα δέν ύπάρχουν παρά ήθικότητες σχετι
κές, διαψευδόμενες σέ κάθε στιγμή άπό τις νικηφόρες 
έλξεις κάθε κανόνος, ποΰ ή καλή φύσις κάνει νά λάμ- 
πη μέσα μας. Άλλά μεταξύ σάς καί έμένα, πώς νά 
τό πώ; (Ζητεί μιά λέξι κατάλληλη), θά ήτο μιά έντι- 
μιτέ τών ύυχών! Καί θάναι πολύ γλυκό νά σκεπτώμεθα 
μαζί σ’ δλα τά ζητήματα. Έχουμε ήδη τόση άκρί- 
βεια όμοιων έντυπώσεων, ποΰ μέ μιά άπλή άνταλλαγή 

βλεμμάτων μαντεύουμε πώς ή γνώμη μας είναι ή ίδια
’ Οδέττη.—Αλήθεια.
Στανύ.—Καί στήν ιστορία σας, δπως καί στήν δική 

μου, πόσα πράγματα δμοια ! ’Ανατραφήκατε μόνη, 
δπως κ’ έγώ. Καί συνηθίσατε άπό πολύ ένωρίς εΐς τό 
έργον τής σκέψεως. "Οπως κΓ έσείς, άγαπώ καί έγώ 
κάθε τι, ποΰ προέρ'χεται άπό τήν σκέψι κΓ άπό τήν 
καλλιτεχνική έκφρασι. Είμαστε άπό τά πλάσματα 
έκεΐνα, τά πιό σύγχρονα, ποΰ δέν μποροΰν νά είναι 
εύτυχισμένα, παρά δταν σκέπτωνται. Συναντηθήκαμε, 
δέν σάς φαίνεται τώρα, πώς θάπρεπε νά άφεθώμεν είς 
τήν άτελεύτητον ήδύτητα νά βλεπώμαστε, νά συναν- 
τώμαστε... συχνά.... πάντοτε;

Όδέττη (βραδέως).—θάπρεπε νάχω τό θάρρος νά 
τό πώ!

Στανύ (έπειτα άπό μικρά σιωπή, αυννεφιάζων λιγάκι 
τήν φωνήν του).—Δέν είμαστε λοιπόν καλά σ' αύτή 
τήν έντιμιτέ, ποΰ μάς περιβάλλει; Τώρα άρχίζει νά 
βραδυάζη καί τό ήμίφως έρχεται, ('/ήν πλησιάζει . Σάς 
αισθάνομαι νά ζήτε πολύ κοντά μου. Τά λόγια μας 
έχουν περισσοτέραν δύναμιν, ψιθυριζόμενα παρά λεγά
μενα, καί τά μάτια σας μ’ άφίνουν καλλίτερα νά είσέρ 
χωμαι μέσα σας, μολονότι τά μαντεύω περισσότερο 
παρά τά βλέπω! (Τής παίρνει τό χέρι, ένω αί’τή Αντι
τάσσει ασθενή αρνησιν). Γιατί άρνείσθε νά μοΰ δώσετε 
τό γέρι σας; Τό σφίξιμο τοΰ χεριοΰ οέν είναι σάν μιά 
υπογραφή τής ειλικρίνειας;

Όδέττη.—Καί τό χάϊδευμα δλων τών ψευδών!
Στανύ.—Έχετε τέτοια άμφιβολια, δταν σάς μιλώ;
Οδέττη.—Όχι. Σάς πιστεύω! Είμαι εύτυχισμένη 

νά σάς πιστεύω!
Στανύ (γαμηλοφώνως, ένω τήν σφίγγει κοντά του). 

— Πόσο σάς άγαπώ!
’ Οδέττη (διαμαρτυρομένη). Ώ! φίλε μου !
Στανύ.—Καί δμως είναι ή ίερή λέξι!
'Οδέττη.—Ή όποια δέν έπροφέρθη έως τώρα.
Στανύ.—Έπαναλάβατέ την.
Όδέττη.—Τήν ακόυσα... είναι σχεδόν τό ίδιο, σάν 

νά τήν έπανέλαβα.
"Επειτα άπό 15 μήνες είς τοΰ Χτανιί.

Ζασσέν.— Σέ ποιό σημείο βρίσκεται ή διακοπή τών 
σχέσεών σου μέ τήν κυρίαν Μαρζύ;

Στανύ (έκπληκτος).— Ποιός σάς τό είπε πώς ζητώ... 
Ζασσέν.— Δέν εϊτανε άνάγκη νά μοΰ τό πή κανείς 

Σέ βλέπω καί σέ εξετάζω. Αύτό άρκεΐ. Μόνο ποΰ δέ 
έξηγοΰμαι καλά. Ή Όδέττη, βέβαια, είναι μιά γυναίκα 
μέ χάρι σπανία καί έξαιρετική, δφείλει νά πραγματο- 
ποιή τόν πιό ιδανικό τύπο τής μαιτρέσσας καί σ’ άγαπά 
τρελλά I Λοιπόν ; . . . (Ή συνέχεια εΐς τό προσεχές).
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ΤΙ ΣΥΜΒΟΛΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΤΗΝΑ
Ό κόκκυξ.— Ό κόκχυ:, ·ίι χαί παρ'ΑΙλιανώ αναφέρετα 

ώς «σοιοώτατος καί πλέχειν εύπορους έζ απόρων μηχανάς 
δεινότατος». έΰεωρείτο ώ; έμβλημα ίδιωφελείας χαί δόλου.

Ή νήσσα.— 11 νήσσα θεωρείται ώς σύμβολον τοΰ ψεύ
δους, έχ τής παρομοιώσεως ίσως, ότι ώς εκείνη επιπλέει 
τών ύδάτων, επιπλέει καί τοΰτο είς τά εύπιστα ονόματα τοϋ 
πλήθους.

Ό χήν. — Ό /'ήν, εκπροσωπεί τήν μωρίαν καί τήν ηλι
θιότητα. αδίκως όμως, άφοΰ ο! χήνες τον Καπιτωλίου τής 
Ρώμης έδειξαν τόση» νοημοσύνην, σώσαται διά τών κραυ
γών αυτών τήν πόλιν από τής έπιδρομής τών έχθρών

Ή χελιδών. — Ή χελιδών, ή μεγάλας ώφελείας παρέ- 
χουσα διά τής καταστροφής τών βλαβερών εντόμων, «συμ
βόλιζε τήν άναγεννωμένην φύσιν.

Ό πελαργός. — Ό πελαργός, ώς χαταδιώχων τούς οφεις 
καί πάντα τά επιβλαβή ύδρόβια ζώα. έσυμβόλιζε *ιν  γονι
μότητα. Άλλ’ ήτο καί τής μαντικής σύμβολον. διότι, όπως 
πεοησίάνετο τούς κινδύνους, εγκαταλείπω·/ τάς οικίας, ένθα 
εΐ/ε τήν φωλειάν του, προ τής έπερχομένης καταστροφής.

Ή περιστερά. - Ή περιστερά, ζαίτοι πτηνόν εριστικόν 
καί φιλόνεικον κατά τήν Φυσικήν Ιστορίαν, έν τούτοις 
συμβόλιζες τό "Αγιον Πνεύμα χαί θεωρείται ώς άγγελος τής 
ειρήνης, τής πραότητος χαί τής άγάπης. "Ενεκα δέ, ίσως, 
και τοϋ λευκού της χρώματος, συνδυάζει και τήν έννοιαν 
τής άδωότητος.
Ό Ταώς. — Ό.Ταώς, τέλος έθεωοεϊτο παρά τοΐς "Ελλησι χαί 

Ρωμαίοις ιερός, ώς άνήκων εις την "ΙΙραν. έσήμαινε δέ τήν 
ύπερηφάνε αν. τήν ματαιοφροσύνην καί τήν μεγαλοπρέπειαν.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ I. ΚΟΪΘΕΛΗΣ
*

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Κ. Λαγακον. — Ή δεύτερα επεξηγηματική επιστολή σας 

έλ.ήφθη. Τά ποιήματα δέν ένεκρίθησαν υπό τής Επιτροπής. 

Όσον αφορά τά γραμματόσημα, αύτά δέν ύπήρχον μέσα είς τόν 

γάκελλο»·· τό αίτιον δεν ε'ίμεθα, βέβαια, ήμεΐς έκεΐνοι ποΰ πρέ

πει νά τό γνωρίζω,μεν.—Π. Θαρρουνιάτην. Ή δραχμή περί 
τής όποια; μάς γράφετε δέν υπάρχει εί; γραμματόσημα είς τά 

γραφεία μας. 'Αποστείλατε άλλην διά νά συμπεριληφθήτε είς 

τούς υποψήφιον; τοΰ διαγωνισμοί· τών άνταποκριτών. — Ν 

Δάγλαν. Στείλατε τό άντίτιμον καί τήν διεύθυνοίν σας διά νά 

σας σταλή. — Κων. 'Αλεξανδρόπ. Διά τήν λύσιν Οά Ιδήτε εν 

καίριο. "Οσον άφορή τήν προσκοπικήν κίνησιν δημοσιεύεται. 

—'Ιωάν. Τζαννήν. Μάλιστα οκτώ. — Μάρ. Ράην. Στείλατε 

μίαν δραχμήν διά τήν έγκρισιν. — Γεωρ. Σολωμόν. Νά στεί

λετε τό άντίτιμον.—Έμμ Καρελλάν. Διά >·ά δημοσιευθή 
άποοτείλετε δρ. 2,35.—' Αδολ. Λίντερερ. Σάς πιστεύομεν και 

τό έγκρϊνομεν. — Γ. Παλιατσέαν. ’ Ελήφθη ί·π’ άγει, διότι 

έχετε τό δικαίωμα - Δ. Μπιτσάκον. Γιατί δεν ξαναδιαβάζετε 

τάς έπιστολάς, ποΰ γράφετε, θέλετε νά μαντεύοωμεν τήν διευ- 

θννοίν σας διά νά σάς σιείλωμεν τό φΰλλον ; Στείλατέ την διά 

νά τό λάβετε — Γ. Πράτσικαν. Ευχαρίστως γίνεοΟε δεκτός, 
θά δημοοιευθοΰν. Στείλατέ μας τήν μελέτην. — Θ. Ξανθών. 

Άποστέλετε μίαν δραχμήν, διά ν ανακηρυχθήτε υποψήφιος. 

’Επιταγή δέν ελήφθη είσέτι.—’Απ. Άβδελόπουλον Στείλατε 

άναμένομεν. — Γεώρ. Πλατανιώτην. Ώς βλέπετε άνακη- 

ρύχθητε. — Παν. Γουνελάν, Ν. Φασιανόν, Θ. Φρ’αγκιάν, 

Τάκην, Ιούλιον Καΐσαρ, Άθ. Τσάμην. — Τά παρ’ ύμών 

σταλέντα έλήφθησαν. Προσέξατε τήν στήλην έγκρίοεως τοΰ 

ποοσεχοΰ- φύλλου, διά νά ί.δήτε ποΰα έκ τούτων ένεκρίθησαν.

f

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Δδα "Ελδαν. — Τό ποιηματάκι σας ένεκρίθη. Ή επιτροπή 

τό ένέκρινε διά νά σάς ένθαρρύνη διότι, όπως σάς έγράψαμεν 

ήδη, ηνρε, ότι μπορείτε νά γράψετε καλά μίαν ήμέραν — Θεμ. 

Στέφην 'Έχετε πάρει ήδη τήν σειράν καί μπορείτε νά γρά

ψετε. Έπιμεληθεΐτε πολύ τόν στίχον σας. ' Η επιτροπή, ίγκρί- 

νασα τό ποίημά σας, σάς εδωσε τήν άπαιτουμένην ωθησιν— 

Δάμωνα. Τό σταλέν δέν ένεκρίθη άπό τήν έπιτροπήν. Αύτό δέν , 

πρέπει νά σάς άποθαρρύνη, διότι ήτο τό δέμα ακατάλληλον. 

"Εχετε πάρει μιά φορά κατ' αρχήν τήν σειρά τής γλώσσης. 

Έργαοθήτε καί εΰμεθα βέβαιοι, ότι θά επιτύχετε Ικεΐνο ποΰ 

επιθυμείτε. — Γεώρ. Σολωμόν. Εκείνο ποΰ βρίσκει είς τά 

ποιήματα σας ή επιτροπή, είναι ή κακοτεχνία τοϋ στίχον, θέ
λουν πολύ κτένισμα τά ποιήματα σας, πράγμα ποΰ θά αποκτή

σετε μόνον μέ τήν μεγάλην μελέτην καί τήν συνεχή εργασίαν, 

βλέπετε δέν φθάνει, δυστυχώς, μόνον νά εχετε τό όνομα τοΰ 

μεγάλου ποιητοΰ—Π. Θαρρουνιάτην. Ή επιτροπή παρετήρη- 

οεν είς όλα όσα έχετε, έως σήμερα στειλη, οτι δέν έχετε μόρ

φωση άκόμη τό άπαιτούμενον λεκτικόν. Δέν είναι ανάγκη νά 

δημοσιεύετε άπό τώρα. Πρέπει προηγουμένως νά έργαοθήτε. 

Καί είναι ή προσεκτική μελέτη καί ή πείρα, ποΰ θά Αποκτή

σετε γράφων. Γράφετε καί οχίζετέ τα. “Ετσι θά συνηθίσετε. — 

Έμμ Σκρούς. Ό Γάλλος στρατιώτης, εγκρίνεται. Άλλ’ αύτό 

δέν δίδει είς τήν έπιτροπήν τό άπαιτούμενον νά σας κρίνη. 

Μιά φορά είς θέματα αύτή; τή; φύοεως επιτυγχάνετε.

ΕΓΚΡΙΣΙΣ ΨΕΥΔΩΝΥΜΩΝ
"Εκαστος συνδρομητής, αγοραστής ή άναγνιόστης τής 

Εικονογραφημένης», έχει δικαίωμα νά έγκρίνη ψευδώνυμον 
άποστέλλων πρός τοΰτο μίαν δραχμήν. Ή διάρκεια τής 
έγκρίσεως είνε έτησία.

Ένεκρίθησαν τά ψευδώνυμα ΧΙκ και Δάμων.

«
ΕΓΚΡΙΣΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

’ Αδόλ. Λίντερερ, ...Στό Φθινόπωρου (διήγημα).—Κ. Παπα- 

■Θεοφίλου. ·Καϋμό; · Σέ μιά Λεύκα Φΰλλα Βελανιδιάς 

/ποιήματα)_____Ν. Τσακαλάκη, Ανέκδοτα- —Τάκη, “Ονειρα··

(σκηνή) Αληθινή Αγάπη·____Άγγελ. Σαλούτση, κ'Π ματιά

σου·, 'Εάν «Τό Δώρο σου· (ποιήματα).—Άδ. Μενεγάκη, 

Ανέκδοτα· —Δδος'Έλδας. ,Δύο 'Αστέρια (ποίημα). —Ίω.

Ζαγανιάρη, .' Αγγλική" Ιδιοτροπία ·.—Β. Γ. Βαλασσοπούλον. 

ΙΙώ; διέρχονται τόν καιρόν τους τά ζωύφια». — Θ. Βούλγαρη, 

• Σκορπάνε τά γιασεμιά . — Θέμου Στέψη, «’Αρμονίες· (ποίημα). 

— Π. Μαρκέτου. ' Ο χωρισμός μας 'Απιστίες (ποιήματα/

—Έμμ. Σκρούς, ώΟ Γάλλος Στρατιώτης·.

«
Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΑΣ

Χάρις είς ποικίλους λογιστικούς συνδυασμούς, ούς έπέ- 

τυχεν ή ^Εικονογραφημένη-, από τής In Σεπτεμβρίου 

ύπεβίβασε τήν συνδρομήν τοΰ εβδομαδιαίου φύλλου άπό 8 

δρ. έιηοίως είς β διά τό εσωτερικόν καί άπόΙΟδρ. εις 8 

διά τό εξωτερικόν. Αί έξάμηνοι τό ήμισυ. Τρίμηνοι 

επί οΰδενι λόγφ γίνονται δεκτοί.

OPISTE ΛΟΙΠΟΝ !
Πωλείται κινηματογραφική μηχανή πρός λήψιν ταινιών, 

συστήματος “Ερνεμανν, καταλληλότατη δι ερασιτέχνας (Μθ- 

liele limnteill’S) πλήρης, μετά ταινιοδόχων (chassis), τρί

ποδος κλ. Πληροφορίαι εί; τά γραφεία τής ■ Εικονογραφημένης·.

•
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ (ΠΡΟΣ 5 ΛΕΠΤΑ Η ΛΕΪΙΣ)

Λ Η Λ Ω Ζ I Ζ
Παρακαλ.οΰνται οί κ. κ. άναγνώσται, οί ψηφίζοντες τόν ύπο- 

ψήφιον έιι ταποκριτήν I. Κιάππε, νά άποοτέλλωοι τό ψηφοδέλ- 

ιιόν των, άνει δεκάλεπτου γραμματοσήμου, είς τήν κατωτέρω 

διεύθυνση· I. ΚΙΑΠΠΕ (Εύριπίδου άρ 5, Α&ηνας).

Κίνναν. - Στείλατε. .ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΗΣ-.

ΑΡΤΕΜΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, διπλωματούχος μαία

ΟΔΟΤ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ ΊΊ

Πωλείται οίκόπεδον μεγάλης έκτάσεω; είτε όλόκληρον είτε κατά

τμήματα, κείμενον εν Π Φαλήρτρ. Πληροφορίαι παρά ιφ δικη

γόροι κ. Θ. Φαρμακοπούλφ, Πανεπιστημίου 55, ωρα 8-10 π.μ.
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ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΝ THE “ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ,,
01 άνακηρυχ&ένζες υποψήφιοι τής Α' Σειράς

Τοΰ Νομού 'Λ’τικοβοιωτίβς : Γεώργιο; Πατρίκιος Κωνστ, 
Πέχ, Άδανάοιος Γουλιάς, Χρ. Κανελλό.τονλος, Όδ. Καλλίνικος, 

'Αν. Ποπολάνος, Δημ. Παπανικολάου. Γεώρ. Παλιαιοέας, Ξεν. 

Φραγκίδη;,' Αμαλία Καλαΐς, 'Ισίδωρο; Καραλής, Τάχη;. — Κο
ρινθίας : Εύάγγ. Κυριακής.—Σιμού: Πάνο; Σοφσύλης.— Λα- 
ρίσσης: Άρ. Μπουντονρης.— Άχαϊοήλιδος : Ιωάννης Τζανής. 

— Εύβοιας: Μίμης" Ολυμπίου.—Μιτυίήνης : Π. Μιχαήλ.

Οί άνακηρνχ&έντες υποψήφιοι τής Β' Σειράς

Ύπό τής είο-χής έπιτροπής άνεχη ύχβησαν οϊ χατωτίρω 
υποψήφιοι τής Β’ σε'.οϊ;:

' Λττιχοίοιωτ ας : Ίωοήφ Κιάππε, Μαρία Ν· Γερμανού, 

Σπ. Γκοΰμα; — 'ΓοιχχϊΛΐυν : Δημ. Βρετόπουλος, — Βόλου : 
Χρ. Ξυνόπουλος. — Αιτωλοακαρνανίας: Γεώρ. Πλατανιώτης.

Ί1 ψηφοφορία χαϊ τών ύπ ψηφίων τούτων άρχεται από 
σημείο» χαί λήγει έντος τής τχ/Οείτης προθεσμ-ας.

Ποιοι υπερτερούν: — Άπό σήμερον βά δημοσιεύεται 
χαθ' έχαστην ε6όθμαδα ποιος ΰποψήφ ος ύπερτερει εϊς έκα
στον Ν μόν 3υτω εϊς τόν Νομόν Άτ'ΐχοζοιωτίας ύπερ- 
τερεΐ ό χ ‘Ιωσήφ Κιάππε, εϊς τόν Νομόν Άχαΐοή/ιδος ό 
χ. Τξαννής. Εϊς τόν νομόν 'Αττιχοζοιω-ίας δεύ-εοος έρ/ε- 
ται δ χ. Οδ. Καλλίνικος χαϊ τρίτος δ κ. Παληατσέας. 

Εις τους άλλους νομούς μή ϋπαο/δντων μέχρι τής στιγμής 
άντιπάλων ή ψηφοφορ α βαίνει κανονικώς.

Ζ----------------------------------------------------------
ΨΗΦΟΑΕΛΙΙΟΜ ΕΚΛΟΓΗΣ ΛΚΤΑΠΟΚΡΙΤΟΗ “ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ.,
Ψηφίζω τόν

ΕΙς τόν Νομόν

Έν. τή . 1916.

’Ονοματεπώνυμον ψηφίζοντος

------------------------------------------------ :-------------------  

ΤΑ ΙϋΕΓΑΛΑ ΔΟΡΑ ΤΗΣ “ΕΙΚΟΚΟΓΡΑΦΗΙΕΝΗΣ,,

Ή «Εικονογραφημένη· θέλουσα νά σημειώση καϊ ένα νέον 
σταθμόν, άπεφάσισε προβαίνουσα εϊς μίαν μεγάλην -Ουσίαν 

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

Τδ δώρον αύτό τής «Εικονογραφημένης» είναι εν αΰτο- 

κινητόν τής φημισμένης μάρκας «Peugeot» άξίας πραγμα

τικής : 4500 δρ. καινουργές καϊ πολυτελέστατου. Τό αυτο

κίνητου αύτό κάθε αναγνώστης μας μπορεί νά τό Ιδή εϊς τό 
γκαράζ αυτοκινήτων τοΰ κ. Π. Βλασσοπούλου έπϊ τής όδοΰ 
Σωκράτους 26.

Κά&τ αναγνώστης τής «ΕΙκονογραφημενης» έχει δικαίωμα 
νά άποκόπτη καθ’ εβδομάδα καϊ νά άποστέλλη είς τήν «Διεύ- 
θυνσιν τής Εικονογραφημένης» τό είδικόν δελτίον συμμετο
χής μέχρις δτου συμπληρωθή ό αριθμός τών $2 δελτίων.

Έντός τοΰ φακέλλου θά ύπάρχη μεθ’ έκάστου «δελ
τίου συμμετοχής» καϊ τό δνομα καϊ η διεύθυνσις τοΰ άπο
στέλλοντος. Έκαστον δελτίον πρέπει νά συνοδεύεται άπα- 
ραιτήτως μέ ΐνα ΙΟλεπτον άαφράγιστον γραμματόσημον.

©1 ΛΙΑΓΩΝΙΧΜ©! MAX
Γ ΣΕΙΡΑ Άριθ. 2.

. . . . = Μέγα ζώον.

... = Μέλος κεφαλής.
= Ζώον.
= Γράμμα τοΰ αλφαβήτου.

Λύσεις γίνονται δεκται μέχρι τής εσπέρας τής μεταπροσε- 
χοϋς Τρίτης 27 Σεπτεμβρίου, συνοδευόμεναι μόνον ύφ' ένός 

ΙΟλέπτου γραμματοσήμου, τών δελτίων καταργουμένων.
Ή «Είκονογραφημένη», θέσασα ώς βάσιν τοΰ προγράμμα

τος αύτής τήν ίκανοποίησίν καί εϋχαρίστησιν τών άναγνω
στών της, ύπήκουσεν εϊς τάς έπανειλημμένως έκφρασθείσας 
πολλαχόθεν θερμάς παρακλήσεις καί έπιθυμίας περί καταρ- 
γήσεως αύτοΰ, διά νά μή καταστρέφεται τό φΰλλον, τό κατήρ- 
γησε. Οί λΰται τοϋ λοιπού θά συνοδεύωσι τήν λύσιν μόνον μέ 
τό ιολεπτον γραμματόσημον.

Α' Βραβεία ώρισθησαν 3 διά κλήρου. Ό πρώτος έξαχθη- 
οόιιενος λαχνός θά λάβη ι έτησίαν συνδρομήντής μηνιαίας 
• Εικονογραφημένης» καί τής έβδομαδιαίας έκδόσεως καϊ εν 
τετράδραχμον λαχεϊον τοΰ ’Εθνικού Στόλου.Ό δεύτερος μίαν 
έτησίαν συνδρομήν τής μηνιαίας «Εικονογραφημένης» καί 
έν Ήμερολόγιον 'Εγκυκλοπαιδικόν Βρετοΰ. Καϊ ό τρίτος 
μίαν έτησίαν συνδρομήν τής έβδομαδιαίας «Εικονογραφημέ
νης» καϊ έν ’Εγκυκλοπαιδικόν Ήμερολόγιον Βρετοΰ.

ΛΥΣΕΙΣ TQN ΛΙΑΓΟΝΙΣΜΒΝ ΤΟΥ 12' ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ

Ό Ψαράς εύρίσκεται έάν άναστρέψωιιεν τήν εικόνα, ούτως 
ώστε ή κορυφή αύτοΰ νά γίνη βάσις. Ή κεφαλή του σχημα
τίζετε εϊς τήν βάσιν τοΰ πρώτου μικρού οϊκίσκου καϊ ό λοι
πός κορμός του κατά μήκος τής παραλίας έπϊ τοΰ τοίχου τοΰ 
κυματοθραύστου.

Τήν λύσιν ταύτην όρθήν άπέστειλαν οϊ έξής:
Όδυσσεΰς Καλλίνικος, Άδαμ. Μενεγάκης, Αντιγόνη Μιχο- 

πούλου, Κ. Σ. Κίννας, Νικσλ. Μαύρογεώργης, Ίωάν. Ζαγα- 
νιάρης, Μιχ. Γιαμπατάς, Π· Θαρρουνιά-ης, Α. Κιάππε, Γ. 
Καλλιακούδας, Γεώρ. Σολωμός, Δημ. Χριστοδουλόπουλος, 
Θεοδ. Σιασινόπουλος, Λεωνίδας Οίκονομίδης, Σοφία Τζήμα, 
θεοφ. Τζήμας. Ν. Άδαμόπουλος, Όδ. Κτένας, Ά. Παπα- 
μήτσος, Γεώρ. Ζαγανιάρης, Ίωάν. Εύρυγένης, Ματσαϊδώνης, 
Κ. Γ. Μανδραπήλιας, Σταμ. Μαύρος, Κων. Πέππας, Κων. 
Λάβδας, Μάρκος Σαρίμβεης, Εύάγγ. Κυριακής, Σ. Κολο- 
κοτρώνης, Λουκάς Κυριάκης, Άθ. Ζιούνας. Γεώρ. Κατινιώ- 
της, Β. Χαραλάμπους, Γεώρ. Νικολάου, Κ. Κούφιος, Εύάγγ. 
Χατζό.τουλος, Δημ. Κατσουλός, Ίωάν. Φραντζιδάκης, Ίωάν. 
Ρεπούλης, Κ. Κατσιούλας, Μιχ. Καλφαγιάννης, Βίκτωρ Λεβή, 
Γ. Σιφναΐος, Άνδριάνα Δελατόρα, Σπυρ. Παχής, I. Σκουλού- 
δης, Γεώρ- Σαραντίτης, Δημ. Σαράβας, Άθ. Σαμαράς, Πλουτ. 
Λυρτζής, Νίτσα Κατωμέρη, Γεώργιος Δικαιάκος, Περικλής 
Τούτσης, Ιωάννης Σκοπελίτης, Δ. Ι'κούμας, Μάνος Οικονό
μου, Γεώρ. Σολωμός, Σ. Άναστασιάδης, Κ. Μαλικούρτης.

Γενοιιένης κληρώσεως έκέρδισαν οϊ έξής:
1. Γεώργιος Νικολάου μίαν έτησίαν συνδρομήν τής μη

νιαίας «Εικονογραφημένης» καϊ έν τετράδραχμον λαχεϊον τοΰ 
Έθνικοΰ Στόλου.—2. Περ. Τούτσης μίαν έτησίαν συνδρο
μήν τής μηνιαίας «Εικονογραφημένης» καϊ έν ’Εγκυκλοπαι
δικόν Ήμερολόγιον Βρετοΰ.—3. Λουκάς Κυριάκης μίον 
έτησίαν συνδρομήν τής έβδομαδιαίας ‘Εικονογραφημένης» 
καϊ έν ’Εγκυκλοπαιδικόν Ήμερολόγιον Βρετοΰ.

Τά άποτελέσματα τής κληριόσεως τών δώρων τών λυσάντων 
δλους τούς διαγωνισμούς τής β’σειράς θά δημοσιευθοΰν όμοΰ 
μετά τών άποτελεσμάτων τοΰ διαγωνισμού τοΰ 20 φύλλου.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Ή τιμή έκάστου φύλλου, διά τούς τυχόν θέλοντας, νά συμ

πληρώσουν τήν σειράν τής έβδομαδ. «Εικονογραφημένης» καί 
ζητοΰντας μεμονομίνας, ώρίσθη εΐς λεπτά είκοσι (ο,ιο). Διά 
τούς έν έπαρχίαις άποστέλλονται έλεύθαρα ταχυδρομ. τελών.

ΣειραΙ άπδ 1—10 δρ. 1.50 καί 11—20 δρ. 1.50.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΔΩΡΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1916 - ΑΡΙΘ. 22

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

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

Τά ΌφΟαλμ,ϊκά νοσήματα

Θεραπεύονται έν τή νέα τελεία κλινική τού όφθαλμολόγου

Ζ&πήλδου I. Χ-χραμή
Τ. ύφηγητού Όφθαλμολόγου Σχολής Παρισίων κ.λ.π.

‘ΑΦήναι 27 όδός Μενάνδρου 27 Τηλεφώνου 65i
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