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ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΛΩΝ ΚΥΒΟΝ
Ό 'Ελληνικός Λαός, ό όποιος μέχρι τοΰδε τοσαΰτα δείγ

ματα τών καλών διασέσεών του απέναντι τών Δυνάμεων 

τής Άντάντ και τών ειλικρινών ταυ προθέσεων απέδειξε, 

εύρίσκεται είς τήν σκληρόν άνάγκην νά διαμαρτύρησή μέ 

δλην τήν δύναμιν τής ψυχής του κατά τής νέας άξιώσεως 

τών Συμμάχων, τής διατυπωθείσης διά τοΰ στόματος τοΰ 

Γάλλου Υπουργού τών Στρωτιωτικών, άξιώσεως, τεινού- 

σης νά εξαφανίση καί τό τελευταΐον ίχνος τής Κρατικής 

του ύποστάσεως. Καί έπί τής διαμαρτυρία; ταύτης τοΰ 

'Ελληνικού Λαοΰ πρέπει νά δώση τήν δέουσαν προσοχήν 

ή Κυβέρνησή, ήτις δσον υπηρεσιακή καί Sv είνε έν τή 

περιπτώσει ταύτη, ή στάσις της σά εχει σοβαροτάτας συνέ

πειας. Μέχρι τής στιγμής, κασ’ ήν σ’ άναγινώσκωνται αί 

γραμμαι αύται είνε βέβαιον δτι ή Κυβέρνησις σά έχη 

άπαντήση καί εϊμεθα βέβαιοι οτι σά εχη άπαντήση συμ

φώνως πρός τήν θέλησιν και τήν γνώμην τοΰ Ελληνι

κού Λαοΰ, είς τοΰ οποίου και μόνον τάς χεΐρας εύρίσκε

ται τό ζήτημα, έκφεΰγον τής δικαιοδοσίας της. Τί σά 

γίνη κατόπιν άγνωστον. Άλλ έκεϊνο είς τό όποιον δέον 

νά άποδοθή μεγίστη προσοχή ύπό τών διπλωματών τής 

’Αντάντ άρκετά ευφυών, ώστε νά δύνανται νά διακρίνουν 
τήν αληθή κα'ι πραγματικήν κατάστασιν, είνε ή στάσις τοΰ 

Ελληνικού Λαοΰ, δστις βρόντοφωνεΐ δτι παρέοχεν δσα 

δύναται νά παράσχη και δτι είνε έτοιμος νά παρέξη καί 
άλλα, έφ’ δσον ταΰτα δέν θίγουν άμέσως αύτήν τήν ύπό- 

στασίν του. Άλλ’ άξίωσις ώς ή τελευταία διατυπωΟεΐσα, 

σέτουοα τήν Ελλάδα είς τήν διάθεσιν τών επαναστατών 

χαί είς δεινόν επομένως αδελφικόν αιματοκύλισμα, είνε 

άδύνατον νά γίνη ύπ' αύτοΰ παραδεκτή, προτιμώντος νά 
ρίψη τόν περί τών δλων κΰβον, έκλέγων τό μή χείρον 

μεταξύ τών δύο κακών.

ΑΣΚΟΠΟΙ ΡΑΔΙΟΥΡΓΙΑΙ
Λυσσοΰν, άλλά αί ύβρεις είναι τό δπλον τών αδυνάτων. 

Μή άρκούμενοι δμως είς τάς ύβρεις, άφοΰ έχασαν πλέον 

κάθε ήθικήν ύπόστασιν, ραδιουργούν τό επίσημον Κρά

τος, διαβάλλουν τόν Βασιλέα καί ενίοτε έγείρουν τήν 

κεφαλήν, όχυρούμενοι όπισθεν τής λαϊκής ύποστηρίξεως, 

ήν έχασαν πρό πολλοΰ. Καί άφοΰ άπεδείχθησαν κοΰφοι 

πολιτικοί κα'ι ανάξιοι δημεγέρται, χρεωκοπήπαντες τελείως 

είς τήν προδοτικήν έπιχείρησίν των, σήμερον άποδεικνύε- 

ται δτι ή λογική, ήτις ποτέ δέν υπήρξε φανός τής πορείας 

των, ούδ' έπι τα συμφέροντί των δέν λαμβάνεται ύπ’ 

δψιν. Διότι ύβρίζοντες και διαβάλλοντες, ούδέν έχουν νά 
κερδίσουν, έφ’ δσον μετά πάροδον πάντοτε ολίγων ήμε. 

ρών, ή κατάστασις διευκρινίζεται καί δέν κατορθώνουν 

τίποτε, δταν αϋτη είνε θολομένη. Ή άλήσεια πάντοτε 

όρθοΰται άπέναντι των έξευτελίζουσα τάς ένεργείας των 

καί πλήττουσα μέ τό εκτυφλωτικόν της φώς τούς έν τή 

σκοτίρ, έργα έργαζομένους.

Άσκοπος πολιτική δί άσκόπων επιχειρήσεων ενεργού.
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μένη, δέν σά κατορθώση νά έπιβληθή τής σωφρόνου καί 
εθνοσωτήριου πορείας τοΰ μεγάλου Βασιλέως μας, έφ’ 

δσον ό Ελληνικός λαός δέν θέλει νά άκολουθήση τήν 

τύχην τών λαών τοΰ Βελγίου καί τής Σερβίας.

ΤΙ ΕΚΑΜΕ ΤΟ ΙΑΤΡΟΣΥΝΕΔΡΙΟΝ:
Είς τό προηγούμενον φύλλον εϊχομεν άποκαλύψει αίσχη 

διαπραττόμενα μέ τό γάλα τοΰ οϊκου Νεστλέ, τοΰ όποιου 

έπιτήδειοι έκμεταλλευταί, έθεσαν είς κυκλοφορίαν είς τήν 

άγοράν γάλα νοθευμένον μέ ούσίας βλαβερός διά τόν όρ· 

γανισμόν τοΰ άνθρώπου καί ιδίως τόν παιδικόν όργανι- 

σμόν, ύπό τοΰ όποιου γίνεται καί ή μεγαλητέρα κατανά- 

λωσις. Άλλ’ ενώ προέβημεν είς τήν άποκάλυψιν τών έν 

μέση πρωτευούση κατασκηνωσάντων δηλητηριαστών καί 

έπεστήσαμεν τήν προσοχήν τών αρμοδίων, παραδόξως 

δλως, ούδέν μέτρον εϊδομεν ή ήκούσαμεν λαμβανόμενον. 

Αλλά τί κάμνει λοιπόν τό περίφημον ίατροσυνέδριον ; 

Ποια είνε ή άποστολή του καί είς τί άσχολεΐται; Καί 

πώς δικαιολογείται ή ΰπαρξίς του, μέ έναν δαπανηρόν 

προϋπολογισμόν; "Αν αύτή είνε ή άποστολή του, νά ύπο- 
θάλπη διά τής κωφεϋσεως καί τής αφροντισιάς του τήν 

έγκατάστασιν δλων τΛν μολυσματικών μέσων έν τή πρω

τευούση, τότε νά μάς τό είπή διά νά ξεύρωμεν νά λαμβά- 
νωμεν μόνοι μας τά άπαιτούμενα μέτρα.

ΤΟ ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αί έκ τών διαφόρων μετώπων τοΰ πολέμου είδήσεις, ούδέν 

νεώτερον γεγονός έχουν νά αναφέρουν. Μόνον είς τοπικός 
συγκρούσεις, ελάχιστης σημασίας, περιωρίοθη ό άγών κατά 
τήν λήξασαν έβδομάδα. Παραθέτομεν σήμερον πρό παντός 
άλλου καί αναδρομικόν άπολογισμόν τών αποτελεσμάτων τοΰ 
διεξαγομένου εις τά διάφορα μέτωπα πολέμου.

Άπό τής άρχής_ τοΰ πολέμου αί δυνάμεις τής Άντάντ καί 
οί σύμμαχοί των, έθεσαν καί θέτουν άδιαλείπτως είς κυκλο
φορίαν, διαφόρους παραπειστικός ειδήσεις, ούτως ώστε 
σήμερον οί πολλοί νά μή δύνανται νά έχουν ακριβή γνώσιν 
τής πολεμικής καταστάσεως. Έν τούτοις ό αμερόληπτος κρι
τής έπί τή βάσει τών μεγάλων αποτελεσμάτων άτινα μέχρι 
σήμερον έπετεύχθησαν, δύναται άσφαλώς νά εϊπη δτι ή Γερ
μανία νικά· Σαφέστεροι· παντός όμιλοΰν τά γεγονότα· καί τό 
Βέλγων, η Σερβία καί ή Πολωνία είναι αψευδείς μάρτυρες 
τής Γερμανικής νίκης.

Μερικοί καταπληκτικοί αριθμοί έξακριβωθέντες κατά τόν 
απολογισμόν τοΰ 2ου έτους τοΰ πολέμου, καταρρακώνουν 
τελείως τάς άνταντικής πηγής πομπώδεις ειδήσεις περί δια
φόρων νικών καί καταστροφών του Γερμανικού κολοσσού. 
Ώς είρωνία τών διαφόρων συγχαρητηρίων τηλεγραφημάτων, 
ίεταξΰ τών πολλών καί ποικίλων αρχηγών τών Άνταντικών 
υνάμεων άκολουθοΰν τά έξής άποτελέσματα, ώς τά έδημο- 

σίευσεν ή "Ελβετική έφημερίς «Bund».
ι. Αί Κεντρικοί Αύτοκρατορίαι έχουσιν ήδη καταλάβει 

έν Ευρώπη τ’ ακόλουθα έχθρικά εδάφη. Βέλγων περίπου 
29,οοο τετρ. χμ., Γαλλία 2ΐ,οοο τετρ. χμ., Ρωσοία 280,000 
τετρ. χμ., Σερβία 87,000 τετρ. χμ., Μαυροβούνων 14,000 
τετρ. χμ., έν δλο> περίπου 431,000 τετρ. χιλ.

01 Σύμμαχοι έχουν καταλάβει· Αλσατία περίπου ιοοο τρ. 
χμ., Γαλικία καί Βουκοβίνα 21 ,οοο τετρ. χλ., έν δλφ 22,000 

τετρ. χιλ. Κατά τό τέλος τοΰ πρώτου έτους οί σχετικοί άριθ- 
μοί ήσαν ιδο,οοο τετρ. χμ. πρός ιι,οοο τετρ. χμ.

2. Ο συνολικός άριθμός τών αιχμαλώτων πολέμου, ήτο 
κατά τό τέλος τοΰ δευτέρου έτους, έν Γερμανίφ ι ,663,794, έν 
Αύστροουγγαρία 942,489, έν Βουλγαρίφ περίπου 38,000, έν 
Τουρκίφ 14,000, ήτοι έν δλω 2,658,283. Πρό ένός έτους ό 
ολικός άριθμός τών αιχμαλώτων πολέμου έν Γερμανία καί 
Αύστροουγγαρίφ άνήρχετο εις 1,695,40°· Ρώσσοι αιχμάλωτοι 
πολέμου εύρίσκοντο έν Γερμανίρ 9019 αξιωματικοί καί 1,202, 
872 όπλϊται, έν Αύστροουγγερίφ 4242 άξιωματικοί, 777,324 
όπλίται, έν Βουλγαρίρ καί Τουρκία 33 άξιωματικοί καί 1435 
όπλϊται, έν δλφ 13,294 άξιωματικοί καί 1,981,631 όπλϊται. 
Παρά τών Γερμανών ήχμαλωτίσθησαν μέχρι τοΰδε Γάλλοι 

5947 άξιωματικοί, 348,731 όπλϊται, Ρώσσοι 9019 άξιωματικοί, 
1.202,872 όπλϊται, Βέλγοι 656 αξιωματικοί, 4'.752 όπλϊται. 
"Αγγλοι 947 αξιωματικοί, 29,956 όπλϊται, Σέρβοι 23.914 
όπλϊται, έν δλφ 16,519 άξιωματικοί καί 1,647,225 όπλϊται.

♦

3· Έν Γερμανίφ έβεβαιώθη μέχρι τοΰδε ή ακόλουθος λεία 

πολέμου: 11,036 πυροβόλα μέ 4,746,038 βλήματα, 9,°9ά οχή
ματα πυρομαχικών κλπ., ι,556>>32 τυφέκια καί άραβίδες, 
4,46ο πιστόλια καί περίστροφα, 3,45° πολυβόλα. Ση^ιειωτέον, 
ότι είς τούς άριθμούς τούτους περιλαμβάνεται μονον ή είς 
Γερμανίαν άποσταλεΐσα λεία. Έκτός ταύτης μέγας άριθμός 
πυροβόλων, πολυβόλων καί τυφεκίων μετά τών σχετικών 
πυρομαχικών, άριθμός, μή δυνάμενος ούτε κατά προσέγγισιν 
νά καθορισθή. έχρησιμοποιήθη άμέσως εις τά πεδία τοΰ 
πολέμου.

4- Έκ τών είς τά νοσοκομεία δλοκλήρου τής Γερμανίας 
είσελθόντων άξιωματικών καί όπλιτών τοΰ γερμανικού στρα
τού κατέστησαν πάλιν Ικανοί πρός υπηρεσίαν, συμφώνως 
πρός τήν τελευταίαν συνταχθεϊσαν στατιστικήν, 95,2 έπί τοΐς 
έκατόν. Άπέθανον ι.4ί'/0, έμειναν δ’άνίκανοι πρός υπηρεσίαν 
ή άπεστάλησαν είς άδειαν 3,4 ο/ο·

Λυτά άποδεικνύουν τά πράγματα, άτινα δέν είναι καθόλου 
εύχάριστα διά τούς ύποκύπτοντας πρό τών Ισχυρών καί πιέ
ζοντας τούς αδυνάτους, υπέρ ών διεκήρυξαν δτι πολεμούν.

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΙΑΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Μέ τί άλλο ν’ άρχίσω τάς έντυπώσεις αύτήν τήν έβδομάδα, 

παρά μέ τόν καιρόν, ύ όποιος άπησχόλησε τόν περισσότερόν 
μας χρόνον καί έξακολουθεϊ νά μάς άπασχολή; Κρΰο παγερό 
καί δυνατό, βροχή, άθλιότης μέσα είς τούς θρόμβους τοΰ 
ουρανίου ΰδατος, τά πιτσιλίσματα τών άμαξιών καί τών αυτο
κινήτων, τίς λάσπες καί τίς ανωμαλίες τών δρόμων καί ιδίως 
τών συνοικιακών. Καί δλα αύτά ήνώθησαν καί άπετέλεσαν 
μίαν αφετηρίαν, έπάνω είς τήν όποιαν έκαθίσαμεν καϊ έβγά- 
λαμεν δλας τάς θλιβεράς σκέψεις, ποΰ συναποφέρει ώς συνέ
πειας ό χειμών. Θεέ μου! Τί μακροσκελής καί οδυνηρός 
προϋπολογισμός, προκαλών τόν ίλιγγον καί σταματών τήν 
ενέργειαν τοΰ νού πρό τών Ίμαλαΐων τών άπαιτήσεων τής 
νέας περιόδου. ’Αρχίζει νά μάς πιάνει τρεμούλα καί τά μέλη 
μας διατρέχει κρύος ίδρώς καί άν τύχη νά έχωμεν καί οικο
γένειαν, θέτομεν τόν έγκέφαλον μας ύπό πίεσιν τετρακοσίων 
άτμοσφαιρών διά νά εύρωμεν μίαν λύσιν. Ούδέποτε άλλοτε 
έδοκιμάσαμεν τόσας συγκινήσεις άπό τόν έρχομόν τοΰ χειμώ- 
νος, δσας έφέτος, έκτός άπό τάς συγκινήσεις έπί τη είσόδφ 
τής ζωής τοΰ σαλονιού καί τών μακρών χειμερινών νυκτών. 
Καί ή καλοκαιρία ποΰ μάς παρεσχέθη, ώς παρένθεσις, ήλθεν 
ώς φάρμακον καταπραϋντικόν διά νά ξεχάσωμεν.

*
Συγκίνησις τρομερή είς τούς κύκλους τών κυριών καί τών 

δεσποινίδων έξ άφορμής τής είδήσεως ποΰ μάς ήλθεν άπό 
τήν Αμερικήν καί κατά τήνόποιαν έψήφισαν κατά τάς προε
δρικός έκλογάς καί πολυάριθμοι γυναίκες. Τά κομψά τακού
νια μέ τά είδικά καουτσούκ—παρετηρήσατε τήν λεπτότητα 
αύτήν τών Άτθίδων, ποΰ έχουν όλαι καουτσούκ είς τά τακού
νια τους ; — έκρότησαν μέ θυμόν είς τό δάπεδον, ώραϊαι κε- 
φαλαί άνετινάχθησαν άπό οργήν καί υπερηφάνειαν— πυγμαί 
έτάθησαν άπειλητικαί είς τό κενόν καί αί θαρραλεότεραι έξε- 
φώνησαν φιλιππικούς έναντίον τών άνδρών— εϊνε ό φεμινι
σμός τής παλαιάς έποχής αύτός—ζητήσασαι δικαίωμα ψή
φου. Άναστάτωσις γενική έπήλθε είς δλα τά σπίτια, καί άν 
έπροσέξατε, ιδατε δτι δλαι αί’Ατθίδες αύτάς τάς ήμέρας εϊχαν 
κάποιο ύφος μυστηριώδες, συνωμοτικόν, κάτωθεν τοΰ όποιου 
έμαντεύετο κοχλάζουσα ή έπανάστασις. Άλλ’ ήρκεσαν οί ψε- 
κάδες τής βροχής, ποΰ έλουσαν τήν πόλιν έπί δύο συνεχείς 
ήμέρας διά νά διαλύοουν δλους αύτούς τούς έπαναστατικούς 
καπνούς ποΰ ύπελάνθανον. ‘Ιδού ή Άτθίδες μάς άπεδόθησαν 
πάλιν ήρεμοι, γλυκείς, πράοι, ήσυχαι «γυναίκες», τών κέν
τρων, τών κινηματογραφικών αιθουσών καί τών κοσμικών 
συγκεντρώσεων.

Καί έπειδή έκαμα λόγον διά τάς Άτθίδας δέν μπορώ νά 
μή αναφέρω τήν μεταβολήν ποΰ μοΰ έκαμεν έντύπωσιν τώρα 
τελευταία καί ποΰ, υποθέτω, δτι θά τήν άντιληφθήκατε,καί 
έσεϊς. "Ιδατε μέ τί κομψότητα καί μέ τί χάρι ένδύεται ή 
Άτθίς τώρα τελευταία; Έχει άποκτήσει δικό της έντελώς 
γούστο καί δική της μόδα καί ξέρει νά συναρμολογώ καί νά 
ταιριάζη μέ τό μπόι της, τό σώμά της, τό χρώμά της καί τήν 
έμορφιά της, κάθε γυναικεία ένδυμασία. Μέ ‘καλαισθησία 
λεπτή, μέ πολύ γούστο καί μέ μεγάλη λεπτότητα, άντεκατέ- 
στησε τή χοντροκοπιά ποΰ παρετηρεϊτο άλλοτε είς τούς Αθη
ναϊκούς δρόμους καί είς τάς συνοικίας πρό πάντων καί ποΰ 
έκαμνε τόση κακή έντύπωσιν είς τά κέντρα. "Ολα αύτά πέτα- 
ξαν καί άνήκουν είς μίαν περασρένην έποχήν δπου ή Ελλάς 
ήτο μικρά καί περιορισμένη. Τώρα—άνή Παριζιάνα κατέχει 
τά σκήπτρα τής κομψότητος καί τής λεπτότητος καί ή Αθη

ναία δέν ύστερεϊ πολύ — καί άν κάμετε ένα περίπατοι· είς 
τούς δρόμους τών Αθηναϊκών συνοικιών, ή είς τούς κεντρι
κούς, τό βράδυ ποΰ πλημμυρίζουν άπό τόν θηλυκόν κόσμον, 
θά ίδήτε συλφίδας ποΰ ήμπορεΐ νά είναι πτωχές, άλλ’ έν 
πόση περιπτώσει είνε ένα χάρμα ματιών νά τίς βλέπη κανείς 
ντυμένες μέ δ,τι τό λεπτό καί εξιδανικευμένο γοΰστό τους 
έφευρίσκει. ο ρεγ.

ΤΟ ΜΠΟΥΚΕΤΟ
Ένα μπουκέτο οοΰοτειλα με ρόδα μυρουδατα 

γεμάτα μέ. αίοδήματα καί μέ καρδιά γεμάτα, 

,ΪΛΛα. κακιά, μου γύρισες τά λούλονδά μου πιοω. 

Γιατί; ΦοβήΟης μήν τό πώ κα! ο'ε ονκοφαντήοω, 
ή θάρρος, έφοβήθηκες, μήν τύχη καί μοΰ δώσης 

κα! ι9ά σέ κάμω υστέρα, σκληρά, νά μετανοιώσης ;

Άλλ' όταν πίσω τώλαβα έ.πρόοεξα καί είδα, 

πώς έλειπ ενα κα! αυτό μ έγέμιοε μ’ έλ.-τίδα. 

Γιατί τό ρόδο τό μικρό, ποΰ εχει; κρατημένο, 
δείχνει πώς κάτι στήν καρδιά αισθάνεσαι γιά μένα, 

άλλα τό κρύβεις ! ... Τί καπό, ίέ>· τώνοιωσες άκό/ια, 

πώς ή καρδιά δταν πονή, δέν φλυαρεί τό στόμα:

Λ. Γ. Μ4ΤΡΟΥΚΑΚΗΧ
«

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

ΤΟ ΑΑ Ε ΚΑ ΚI
Άς θρηνήσωμεν μίαν παλαιόν Αθηναϊκήν δόξαν, ή όποία 

παρέσχεν είς τούς κοινούς θνητούς πολλάς ώρας εύτυχίας καί 
είς τούς χρονογράφους πολλάς άφορμάς διά νά σερβίρουν τό 
καθημερινόν των έξυπνονή άνιαρόν κατασκεύασμα. 01 Αθη
ναίοι δλοι ένθυμοΰνται τήν δόξαν αύτήν ποΰ πέρασε σάν 
φωτεινόν μετέωρον άπό τόν λωποδυτικόν ούρανόν τής πρω- 
τευούσης καί ποΰ έμεσουράνισεν άρκετά διά νά έξαφανισθή 
κατόπιν. Εννοώ τό Άλεκάκι. Τόν θαυμάσιον αυτόν λωποδυ
τικόν τύπον, δ όποιος εϊχεν άναστατώσει πρό ένός έτους τήν 
καταδίωξιν, καί εϊχε θέσει είς κίνησιν έπί μήνα όλόκληρον 
τά αστυνομικά λαγωνικά, ποΰ έφθανον αίωνίοις κατόπιν έορ
τής άπό τά μέρη δπου εϊχε περάσει. Ενθυμούμαι ζωηρότατα 
δλα τά κατορθώματά του. Είσήρχετο κάθε βράδυ είς ,τά χρυ
σοχοεία τής πόλεως, άκριβώς δπως εισέρχεται δ νοικοκύρης 
είς τό σπίτι του, έξέλεγεν δ,τι έθεωροΰσε πολύτιμο άπό αύτά, 
καταμετρούσε τήν άξίαν των καί έφευγε τήν στιγμήν ποΰ 
ένόμιζεν, δτι ή έπιχείρησις τής νυκτός τοΰ εϊχεν άποφέρει 
άρκετά κέρδη. Είναι άλήθεια—καί αύτό δμολογεϊται καί άπό 
τά όργανα τής καταδιιόξεως—δτι τό Άλεκάκι ούδέποτε έδειξε 
τάσεις πλεονεξίας, σάν έκείνας άκριβώς. τάς δποίας δει
κνύουν άπό τίνος όλοι οί έπιχειρηματίαι. Ήρκεΐτο, διότι ήτο 
βέβαιος δτι τήν άλλην βραδειάν θά έπεσκέπτετο άλλο χρυσο- 
χοεϊον καί θά έφευγεν άπό αύτό ήσυχος, ήρεμος, άτσαλάκοι- 
τος. Έπειτα έξηφανίζετο δΓ δλίγας ήμέρας. Καί έξαφνα τά 
άστυνομικά όργανα έμάνθανον δτι τό Άλεκάκι έπήρε τόν 
καφφέ του είς τό Θησεϊον, ήπιε τό όρεκτικό του είς τό 
Παλαιόν Φάληρον καί έπρογευμάτισεν είς τήν έπαυλιν Θών. 
Ή καταδίωξις, ποΰ ίδρωνε νύκτα καϊ ημέραν διά νά άνακα- 
λύψη έστω καί ένα ίχνος του, έκτυποΰσε τό κεφάλι της είς 
τόν τοίχον. Διάβολε! Ποτέ δέν εϊχε χρεοικοπήσει δπως τότε. 
Μίαν ήμέραν τέλος κατώρθωσε νά γελάση. Καί άνεκοίνωσε 
δτι συνέλαβε τό Άλεκάκυ Άλλ’ άμέσως έπείσθη, δτι δ συλ- 
ληφθείς δένήτο δ περίφημος λωποδύτης, δ όποιος ώρισμένως 
διαβάζων τάς άνακοινώσεις τής Καταδιώξεως θά τήν έσάρ- 
καζε δπως ό Μεφιστοφελής. Τό Άλεκάκι έκτοτε έξηφανίσθη 
όριστικώς καί ή άστυνομία κατώρθωσε νά έπανεύρη τήν ησυ
χίαν της. "Ολη αύτή ή Ιστορία είναι γνωστή είς τούς Αθη
ναίους, ποΰ έφαντάζοντο είς τό πρόσωπον τοΰ έπιτηδείου 
αύτοΰ λωποδύτου μίαν μικρογραφίαν Φαντομά. Επιχειρήσεις 
του δέν διαβάζωμεν πλέον είς τάς εφημερίδας καί εύρέθη- 
μεν είς τήν άνάγκην νά παρακολουθοΰμεν πάλιν τά άνιαρά 
πολεμικά άνακοινωθέντα. Ά ! άν ήξερε τό Άλεκάκι πόσον 
μάς έθελγε ή ποικιλία τής δράσεώς του μέσα εις άτελείωτον 
κομβολόγιον άνακοινωθέντων δέν θά άπεφάσιζε ποτέ νά μάς 
στέρηση μιάς εύτυχίας. Τώρα ένα δλιγόστιχον τηλεγράφημα 
άπό τήν Θεσ)νίκην μάς άναγγέλει δτι τό Άλεκάκι μέ όλόκλη
ρον τήν συμμορίαν του συνελήφθη έκεϊ. Θεέ! Ποιον τέλος, 
τό όποιον δέν θά έφανταζόμεθα ποτέ τόσον οίκτρόν. Οΰτε 
σχόλια διά τήν σύλληψίν του, οΰτε κάν δύο λέξεις διά τήν 
περασμένην του ιστορίαν. Τό τηλεγράφημα μόνον κατορθώ
νει νά μάς πληροφόρηση, δτι ή περίφημος αύτή προσωπικό 
τηςΐίήτο φρούτο τής Νέας Ελλάδος, καταγόμενη άπό τήν 
Καστοριάν. Τά γεγονότα τής Βαλκανικής καί ή νότα τοΰ 
Φουρνέ καί τοΰ Ρόκ κατέγραψαν άκόμη μίαν Αθηναϊκήν 
δόξαν. αθ. ΤΡΥΓ.3



ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΣΕΛΙΔΕΣ

Η ΔΩΡΕΑ ΤΗΣ
Μία δίκαια καί ακριβή; ιστορική σελϊς είναι ένας γνώ- 

μων, συμφώνως τοϋ όποιου πρέπει να κανονίζεται ή μέλ- 
λουσα πορεία. Πολλά γεγονότα, πλαισιούμενα άπό απατη
λόν πλαίσιον, περικαλύπτονται συγχρόνως καί δι' ενός πέ
πλου, δστις μας αποκρύπτει τάς λεπτομέρειας έν τε τοϊς 
έλατηρίοις καί τγ, έκτελέσει. Τά ουτω παρουσιαζόμενα γεγο
νότα, κατά συνέπειαν, εμφανίζονται ύπό άλλην μορφήν ή 
την πραγματικήν των, αλλοιοϋντα καί τήν δικαίαν έκτίμη- 
σιν, λόγω τής άποπλανηίείσης άντιλήψεως.

"Οταν έκηρύχθη ή έπανάστασις τοϋ 1821, μαζί μέ ολον 
τόν Ελληνισμόν έξηγέρβησαν καί οί Έπτανήσιοι κατά τοϋ 
προαιώνιου έχθροϋ. ‘Οποία δμως ύπήρξεν ή διαγωγή τής 
Αγγλίας απέναντι τών πατριωτών 'Ελλήνων, άλλ'άτυχώς 
"Αγγλων ύπηκόων, Έπτανησίων ; Είς πολύ προηγούμενα 
φύλλα εξιστόρησα τά μαρτύρια καί τάς πιέσεις, τάς όποιας 
ύπέστησαν, άτινα δμως άντί νά άποσβέσουν ή νά σιγήσουν 
τουλάχιστον τό εθνικόν των φρόνημα, όπως έπεδίωκεν ό 
"Αγγλος αρμοστής Μαίτλανδ, τό ήναψαν περισσότερον. 
' ΕλευΟερωθείσης άπαξ τής 'Ελλάδος, διά τούς ατυχείς 
νησιώτας κατήντα πλέον αφόρητος ζυγός ή 'Αγγλική 
κυριαρχία, ή κατάστασις δέ ή^έρα τή ημέρα έδεινοϋτο διά 
τήν Αγγλίαν. Ό Γλάδστων ανεγνιόρισεν ώς μέγα σφάλμα 
τήν κατοχήν τών νήσων, θεωρών ό'τι είναι έπάναγκες νά 
οοΟώσιν εϊς τήν 'Ελλάδα- ’Αντίκτυπος τής άφορήτου διά 
τούς όμαίμονας Έπτανησίους καταστάσεως. τής 'Αγγλίας 
προσπαόεύσης διά τής βίας νά τούς άναγκάση νά λησμονή
σουν, ό'τι εΐναι "Ελληνες, έγεννήθη καϊ είς τό ελεύθερον 
πλέον Κράτος. Ή ’Αγγλία άπεξενοΰτο τών έν Έλλάδι 
συμπαθειών της καί ή επιρροή της έμειοΰτο, έν άντιΟέσει 
πρός τήν Γαλλικήν, ήτις διαρκώς έκέρδιζεν έδαφος. Τοΰτο 
άνησύχησε τούς "Αγγλους πολιτικούς, οΐτινες ώφειλον νά 
άκολουβοϋν τό πρόγραμμα τής έπικρατήσεως και τους ήνάγ- 
κασε νά σκεφθοϋν, οτι μόνον διά τίνος γενναίου διαβήματος 
θά κατώρθουν νά κερδηθή ή επιρροή, τήν όποιαν είχον 
χάσει. Τότε έτέθη έπϊ τάπητος τό ζήτημα τής δωρεάς 
τής Έπτανήσου.

Κατά δέ τό έτος 1861 διά μέσου τοϋ Σπ. Τρικούπη, 
έπρότεινε τήν προσφοράν τών Ίονίων νήσων, έπί τω ρητώ 
ό'ρω τής άπολύτου αποχής είς τό μέλλον, άπό πάσης κατά 
τής 'Οθωμανικής αυτοκρατορίας ένεργείας. Ύπό τοιούτους 
δρους ό "Οθων οέν ήτο δυνατόν νάδεχθή τήν δωοεάν, άνα- 
λαμβάνων τήν βαρείαν ύποχρέωσιν νά καταπνίξη άπό τάς 
Ελληνικά; ψυχάς καί άπό τήν ίδικήν του, τ'ον κο/λά- 
ζοντα πόθον τής αποπερατόισεως τοΰ έργου τών αγώνων 
τοΰ 1821.

Ματαιωθείσης τής δωρεάς, ή κατάστασις έξηκολούθησεν 
ή αύτή διά τού; άτυχεΐς νησιώτας. Τοΰτο δμως έπροκάλεσε 
γενικήν εσωτερικήν καί έξωτερικήν κατακραυγήν οιά τούς 
"Αγγλους. Άρκεΐ νά παραθέσω τήν άντίληψιν του Γλάδ- 
στωνος έπϊ τής καταστάσεως, διά νά περιτεύση παν σχό- 
λιον καί πάσα άντίρρησις. Ό φιλέλλην άνήρ ή μάλλον ό 
δίκαιος καϊ πραγματικός φιλελεύθερος, χωρίς νά παύση ούδέ 
στιγμήν νά σκέπτεται ώς "Αγγλος, σταλείς ώς έκτακτος 
άπεσταλμένος τής 'Αγγλίας εϊς 'Επτάνησον, δταν έπέστρε- 
ψεν έν αύτή τή Βουλή όμιλών, εΐπεν: «ό βίος ένός λαοΰ 
οέν αποτελεϊται έξ υλικών συμφερόντων, άλλ' ύπάρχει τί 
άνώτερον έν τώ νώ και τή καρδία, έν ταΐς παραδόσεσι τοΰ 
άνθρώπου»' και κατόπιν, «οΰτε Σεραφείμ, οΰτε Χερουβείμ 
θά ηδύναντο ν' άνεχθώσι τοιαύτην κατάστασιν».

Κατόπιν τής τοιαύτης κρίσεως τοϋ "Αγγλου διπλωμάτου 
παραλείπω πάσαν άλλην, αναφέρων μόνον τήν τοΰ Γερμανοΰ 
Χρ. Μύλλερ έπισκεφθέντος τήν 'Επτάνησον, καί δ'στις 
μελετήσας τήν έκεϊ κατάστασιν εγραψεν ότι «έλευθέραν 
δημοκρατίαν, τεθεΐσαν ύπό τήν προστασίαν της, ή 'Αγγλία 
ήθέλησε νά μεταβάλη εϊς ’Ινδικήν αποικίαν».

Έν τώ μεταξύ έπήλθε καϊ ή έξωσις τοϋ "Οθωνος- ή δέ 
Αγγλία περιφέρουσα τό Ελληνικόν Στέμμα άνά τάς δια- 
φόοους αύλάς πρός εΰρεσιν μνηστήρος διά τόν Ελληνικόν 
θρόνον, συνήντα παντού άρνησιν. Ώ; αναφέρει ό ιστορικός
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ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ
Τάκερμαν, τοιαϋται ήσαν αι έπιβαλλόμεναι υποχρεώσεις εϊς 
τούς διαφόρους Πρίγκηπας, ώστε ούδείς έξ αύτών έδέχετο. 
Καϊ τοΰτο, διότι ύπό τοϋ φιλοτούρκου ίΐάλμερστον ήκολου- 
Οεϊτο πιστώς τό δόγμα τοϋ Λονδόνδερυ είπόντος δτι «πε- 
θύμει «νά καταστή ή Ελλάς δσον οϊόν τε ακίνδυνος, ό οέ 
λαός αύτής μικρόψυχος ώς οί λαοί τοϋ Ίνδοστάν».

Μετά πολλάς περιπέτειας, αΐτινες παρέλκουσι τοϋ σημε
ρινού θέματος, ό πρίγκηψ Γουλιέλμος τής Δανίας μετρια- 
σθεισών τών Αγγλικών απαιτήσεων, έδέχθη τόνΈ/.λ.ηνικόν 
θρόνον, είς δν άνέβη ύπό τό δνομα Γεώργιος Α'. άνακηρυ- 
χθείς «Βασιλεύ; τών Ελλήνων»

Εΐναι γνωστόν, δτι ή Αγγλία προσφέρουσα εϊς τήν 
Ελλάδα Βασιλέα, προσέφερε συγχρόνως κα'ι τήν Επτάνη
σον. Διά τού; μή έξετάζοντας τά προηγούμενα, ή πραξις 
αύτη τοϋ Πάλμερστον θεωρείται ώς άκρως φιλελληνική. 
Καϊ αύτοί δμως. δταν μάθουν τάς λεπτομέρειας τής συμβά- 
σεως περί προσφορά; τών νήσων, θά άντιληφθοϋν τά έλα- 
τήρια καί του; σκοπούς, οΐτινες παρουσιάζουν ώς φιλέλληνα 
τόν μάλλον φιλότουρκον "Αγγλον διπλωμάτην.

Κατά τήν σύμβασεν τής έκχωρήσεως άπεφασίζετο ή 
κατεδάφισις τών φρουρίων καϊ ή διαρκής ούδετερότης τών 
νήσων, άπαγορευομένης έν αύταΐς παρουσίας στρατοΰ και 
στόλου έκτός τής δυνάμεως τής άπαιτουμένης πρός τήρησιν 
τής τάξεως καϊ τήν είσπραξιν τών φόρων. Εΐς μάτην ό 
αποσταλεΐς εϊς Λονδϊνον ώς άπεσταλμένος τή; Ελληνική; 
Κυβερνήσεως αείμνηστος Τρικούπης, προσεπάθει νά έλατ- 
τώση την τραχύτητα τών απαιτήσεων αύτών τής 'Αγγλίας, 
ήτις οϋτω καθίστα δώρον ανωφελές τήν δωρεάν.

Τέλος ό άληθώς μέγα; διπλωμάτης, τή ύποστηρίξει τοϋ 
βαρώνου Μπρουνώφ, πρεσβευτοΰ τή; Ρωσσίας, καϊ τού 
μαρκησίου Καδόρ, επιτετραμμένου τής Γαλλίας, έπέτυχε 
τήν κατάτό δυνατόν βελτίωσιν τών έπαχθεστάτων όρων.

Άλλά καί ή ύπ' αύτούς τούς δρους προσφορά τών Ίονίων 
νήσων έξήγειρε τήν άγανάκτησιν, έκτο; τοΰ λοιπού πεπολι· 
τισμένου κόσμου, καί μεταξύ αύτών τών "Αγγλων, ό δέ 
βουλευτής Γκρέγκορυ εϊς τήν βουλήν έπετέθη δριυύτατα 
κατά τού φιλοτουρκισμοϋ τής πολιτικής τής πατρίδος του 
ψέξα; τούς δρους τής παραχωρήσεως, οΰς έθεώρησεν «αυτό
χρημα απαίσιους». «Ή ύπόθεσις αϋτη διεξήχθη μετά τής 
μεγαλειτέρας βίας, άηδίας καί κακής πίστεως», εΐπεν ό 
φιλελεύθερο; "Αγγλο;, «τό δέ "Εθνο; καθ' ου διεπράχθη ήτο 
άσθενές καί απροστάτευτου, κατά μείζονα δέ λόγον επι
βάλλεται νά τοϋ δοθή δικαιοσύνη» Προσέθηκε δέ οτι, ή 
έντύπωσι; έκ τής σκαιάς ταύτης καϊ βαρβάρου συμπεριφοράς 
τής 'Αγγλίας ήτο τοιαύτη καθ’ δλην τήν Ευρώπην, ώστε 
ό ταξειδεύων "Αγγλος «ώφειλε νά κλείη τούς οφθαλμούς 
ΐνα μή βλέπη τάς γελοιογραφίας, δι ’ ών ή Αγγλία παρι- 
στάνετο ύβριστικώς ταπεινοϋσα έαυτήν πρό τών ισχυρών».

Η απάντησις τοΰ ύφυπουργοΰ τών Έξωτερικών Λαϋάρδ 
ήτο δτι, ή κατεδάφισις τών φρουρίων τής Κέρκυρας ήτο 
μία άνάγκη, «ή δέ Κέρκυρα δέν πρέπει νά άποβή φωλεά 
ραδιούργων και βάσι; πρός εχθρικά; επιχειρήσει; κατά τών 
γειτονικών ακτών». Ό βουλευτής Φίτζγεοαλδ έθεώρησε 
τήν προσφοράν ώς άπάτγν, τήν δέ δωρεάν ώ; αίσχος!

Ό Γλάδστων τότε δικαιολογιών τήν κυβερνητικήν ενέρ
γειαν εΐπεν,' ό'τι οϊ ’Έλληνες "οφείλουν νά άποθέσουν τάς 
ελπίδας περί τής έκπληρώσεως τών έθνικών ονείρων των 
εϊς τάς βουλάς τής Θείας Προνοίας, αύτοί δέ νά έπιδοθώσιν 
εϊς τήν βιομηχανίαν καί τ'ο έμπόριον ! Ε ΠΑΠ

ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ ΠΑΛΛΗ & ΚΟΤΖΙΑ
ΟΙΚΟΣ ΙΔΡΪΘΕΙΣ ΓΟ 18701) 

ΔΙΑΔΟΧΟΙ Α. ΠΑΛΛΗΣ καιΊ Σα 
Μίγάλαι άχοθηκαι χάρτου ’Εφημερίδων, Περιοδικών και πάσης ποιό*  
τητος. — Μεγάλαι άποΟήκαι είδών Γραφικής "Υλης. — ’Εργοστάσια 
Κατάστιχων, Φακέλλων, Φωτογραφικών χαρτονίων κλπ. — Τμήμα 
είδιχον διά σφραγίδας έξ έλαστικοΰ καί μετάλλου ώς χαί δι’έπιγραφάς 
διά Ούρας.—Άτμοκίνητον ΤυπογραφεΙον μέ 10 πιεστήρια.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ — ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ·

ΑΛΕΗΑΝΔΡΟΥ ACVMA
-----------------------------------------Η

(Συνέχεια άπο το προηγουμβνον)

Ή Μαργαρίτα άπεσύρθη, κλονιζόμενη καί ζητούσα 
ματαίως νά συνάντηση τό βλέμμα τοϋ συζύγου της, 
ύ όποιος οΰτε κάν έστράφη πρός τό μέρος της. Έπη- 
κολούθησαν μερικαί στιγμαί σιωπής, κατά τάς οποίας 
ή Αικατερίνη έμεινε μέ τά βλέμματα προσηλωμένα 
έπι τής δουκίσσης τής Λωρραίνης, ποΰ άφωνος έβλε- 
πε τήν μητέρα της μέ συνεσφιγμένας τάς πυγμάς. Ό 
Ερρίκος εΐχεν εστραμμένα τά νώτα, άλλ’ έβλεπε τήν 
σκηνήν μέσα εις ένα καθρέπτην, καίτοι προσεποιεϊτο, 
ό'τι κτένιζε τό μουστάκι του.

— Και σείς, Έρρΐκε, εΐπεν ή /λϊκατερίνη, δέν θά 
βγήτε κι’ εσείς έξω ;

—’Α! ναί, άπήντησεν ό βασιλεύς τής Ναβάρρας. 
Μά τήν πίστι μου, λησμόνησα πώς ό δούξ τοϋ Άλαν
σών και δ πρίγκηψ τοΰ Κονδέ μέ περιμένουν. Άλλά 
είναι θαυμάσια αύτά τά αρώματα, ποΰ μοϋ έδωσεν ό 
μυρεψός σας καί μ’ έκαμαν, πιστεύω, νά χάσω τήν 
μνήμην. Καλήν νύκτα, δέσποινα!

— Καλήν άντάμωσιν! Αΰριον περιμένω νά μοϋ 
φέρετε ειδήσεις γιά τόν ναύαρχον. Θά μοϋ φέρετε;

— Δέν θά λείψω ... ’Έ! Φοίβη ! φώναξεν ό βασι
λεύς τής Ναβάρρας, αποτεινόμενος πρός τό σκυλλάκι 
τής βασιλομήτορος.

— Φοίβη! "Ελα έδώ! εΐπεν ή βασιλομήτωρ μέ 
άνυπομονησίαν.

— Φωνάξτέ την, δέσποινα, γιατί δέν μ’ άφίνει 
νά φύγω.
ίΙ ι'Η Αικατερίνη, έγερθεϊσα, έκράτησε τό σκυλλάκι καί 
δ Βεαρνός έφυγε μέ γαλήνιον καί μειδιώσαν τήν δψιν, 
σάν νά μή συνησθάνετο τόν κίνδυνον θανάτου, ποΰ 
τούς απειλούσε.

— Τώρα, Καρλόττα, εΐπεν ή Αικατερίνη πρός τήν 
δέσποιναν τής Σώβης, προσκάλεσε τόν Γκύζ καί τόν 
Ταβάννην, ποΰ εύρίσκονται μέσα εΐς τόν άντιθάλα- 
μον, καί γύρισε μαζί τους γιά νά παραμείνης μέ τήν 
δούκισσαν τής Λωρραίνης, ποΰ έχει τά νεΰρά της.

Ή νύκτα της 25 Αύγούστου 1572.
"Οταν ό Δελαμόλ καί ό Κοκκονάς τελείωσαν τό λι

τόν δεϊπνον τους, δ δεύτερος έταλαντεύθη λιγάκι έπί 
τής έ'δρας του, έξέτεινε τούς πόδας του, στήριξε τόν 
αγκώνα έπάνω εϊς τό τραπέζι, έκένωσε τό τελευταίο 
ποτήρι κρασιού καί είπε:

— Μήπως έχετε διάθεσι νά κοιμηθήτε τώρα άμέ
σως, κύριε Δελαμόλ;

— Μά τήν πίστι μου, έχω μεγίστην διάθεσιν, γιατί 
πιθανόν νά μέ φωνάξουν τήν νύκτα.

— Καί έμένα έπίσης, εΐπεν δ Κοκκονάς. Άλλά νο
μίζω πώς, έν τοιαύτη περιπτώσει, άντί νά κοιμηθούμε 
καί νά αναγκάσουμε εκείνους ποΰ θά μάς ζητήσουν 
νά μάς περιμένουν, θά κάμουμε πολύ καλλίτερα νά 
περιμένουμε καί νά παίξουμε έν τώ μεταξύ χαρτιά. 
"Ετσι θά είμαστε πάντοτε έτοιμοι.

— Θά δεχόμουν πολύ ευχαρίστως τήν πρότασίν 
σας, άλλ’ έχω πολύ λίγα χρήματα, μόλις εκατό χρυσά 
σκούδα, καί εΐναι αύτά δλη μου ή περιουσία. Σέ μένα 
έναπόκειται τώρα νά κάμω μ’ αύτά τήν τύχη μου.

—'Εκατό χρυσά σκούδα! φώναξεν δ Κοκκονάς. Καί 

παραπονεϊσθε; Διάβολε! Άλλ’ έγώ έχω μόνον έξη.
—Αφήστε τα αύτά, έπανέλαβεν ό Δελαμόλ. Σάς 

είδα νά βγάζετε άπό τήν τσέπη σας πορτοφόλι, τό 
όποϊον ήτο άρκετά εξογκωμένο.

— Ά! άπήντησεν ό Κοκκονάς. Λύτό θά χρησιμεύση 
γιά νά πληρώσω κάποιο παληό χρέος σέ ένα άρχαΐον 
φίλον τοΰ πατέρα μου, ποΰ υποθέτω πώς είναι λιγάκι 
Ούγενόττος, δπως σείς. Έδώ μέσα, έξηκολούθησε, 
κτυπώντας τήν τσέπη του, εΐναι εκατό χρυσά νομί
σματα, ποΰ ανήκουν εϊς τόν κύριον Μερκαδών. 'Η δέ 
προσωπική μου περιουσία περιορίζεται, δπως σάς 
είπα, σέ εξ?] σκούδα.

— Τότε πώς θά παίξουμε;
— Άλλ’ άκριβώς γι’ αύτό θέλω νά παίξω. "Επειτα 

μοΰ ήλθε καί μιά ιδέα.
— Τί ιδέα;
— Δέν ήρθαμε καί οί δυό στό Παρίσι, γιά τόν αύ

τόν σκοπό;
-Ναί.*
— Δέν έχομε δ καθένας μας άπό ένα προστάτη;
— Ναί.
—"Εχετε πεποίθησι στόν ϊδικό σας προστάτη, δπως 

έγώ στόν ϊδικό μου;
— Ναί.
— Λοιπόν, σκέφθηκα νά παίξωμαι πρώτα τά χρή

ματά μας, έπειτα τήν πρώτη εΰνοια, ποΰ θά μάς τύχη 
εϊτε έκ τής Αύλής, εϊτε έκ τής έρωμένης μας.

— Πραγματικά, αύτό εΐναι εύφυέστατον. Άλλ’ ομο
λογώ, δτι δέν είμαι και τόσο καλός παίκτης, γιά νά 
διακινδυνεύσω δλη τήν ζωή μου εϊς τά χαρτιά είτε εϊς 
τά ζάρια, γιατί ή πρώτη εΰνοια ποΰ θά τύχη, εϊτε 
σ’ έμένα, εϊτε σ’ έσάς, ϊσως άποφασίση περί δλοκλή- 
ρου τής ζωής μας.

—Άς άφήσωμεν, λοιπόν, τήν εΰνοιαν τής Αύλής, 
εΐπεν δ Κοκκονάς, καί ας παίξωμεν τήν εύνοιαν τής 
έρωμένης μας.

—"Ενα μόνον άτοπον βρίσκω σ’ αύτό.
— Ποιό;
— Δέν έχω έρωμένην.
— Οΰτε έγώ. Άλλα σκέπτομαι νά ευρώ μιά, δσο 

τό δυνατόν γρηγορώτερα. Δόξα σοι ό Θεός δέν είμαι 
καί τόσο άσχημος, ώστε ν.ά μ° άποφεύγουν αΐ γυναίκες.

— Συμφωνώ κι’ έγώ εΐς αύτό. ’Επειδή δμως κι’ έγώ 
δέν έχισ τήν ϊδιαν πεποίθησιν είς τόν έρωτικόν αστέ
ρα μου, πιστεύω πώς θά ήτο τό ϊδ.ο σάν νά σάς 
έκλεπτα, αν έπαιζα μαζί σας. Άς παίξωμεν, λοιπόν, 
τά έξη σκοΰδά σας καί, άν δυστυχώς τά χάσετε, είσθε 
εύπατρίδης καί δ λόγος σας εΐναι Ισάξιος μέ χρυσόν.

(Ή συνέχεια εΐς τό προσεχές).

Καπέλλα, ύποκάμισσα
Λαιμοδέτες, Κολλάρα, Υποδήματα 

και δλα τά ανδρικά είδη

ΕΙΣ τον "ΚΟΣΜΟΝ,,
ΟΔΟΕ ΣΙΤ-Α-ΑΙΟΥ 31
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ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΩΤΑΤΟΝ

( Συνέχεια άπό τά προηγούμενοι)

ΕΝΑΙ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΙ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΠΑΡΗΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΤΗΝ ΔΡΑΣΙΝ ΤΟΝ

Γύριζαν άπό τό θέατρον ύπό ραγδαίαν βροχήν μέσα 
σ’ένα αμάξι, ποΰ τό έσερνε ένα παληάλογο καχεκτικό 
και μισοπεθαμένο. Ό αμαξάς του, μισοκοιμισμένος και 
αύτός, μέ χίλια ζόρια κατόρθωσε νά ξεκινήση. Έκείνη 
τή στιγμή παρουσιάσθηκε ένας γέρος άμαξας κρατών
τας είς τό χέρι τό μαστιγών του καί πλησίασεν ήσυχα 
τό αμάξι πετώντας είς τήν Φανή ένα:

— Καλησπέρα, τί γίνεσαι;
— Μπά, εσύ είσαι;
Αίσθάνθηκε ένα ταχύ άνατριχίασμα νά διατρέχη 

τά μέλη της καί είπεν χαμηλοφώνως στόν εραστήν της :
— Ό πατέρας μου !
Πατέρας της αύτός ό αγριάνθρωπος, μέ τό μακρύ 

του φόρεμα ξεθωριασμένο, βρωμερός, γεμάτος μέ λά
σπη, μέ τά μετάλλινα κουμπιά μισοσπασμένα καί αλ
λοιωμένα τά χαρακτηριστικά τοΰ προσώπου του άπό 
τό πολύ άλκοόλ καί τάς καταχρήσεις! Στό κύτταγμά 
του ό Γκωσσέν φανταζότανε πώς έβλεπε τό κανο
νικό προφίλ τής Φανής καί πώς άνεγνώριζε τά μάτιά 
της. Εκείνος χωρίς ν’ άπασχοληθή καθόλου γιά τόν 
άνθρωπο ποΰ συνόδευε τήν κόρη του, εξακολουθούσε 
άπαθώς νά τής μιλή καί νά τής δίνει νέα τοΰ σπι- 
τιοΰ των.

— Ξέρεις, ή γρηά είναι είς τό Νέκερ, καμμιά δεκα
πενταριά ημέρες τώρα. Πήγαινε καμμιά άπ’ αύτές τις 
μέρες νά τήν δ ιης. Αύτό θά τής δώση κουράγιο, 
γιατί είναι άρρωστη ... Έγώ, νά κουτσοπαιρνώ. Είμαι 
καλά, μόνοοί δουλειές μοΰ τά χαλάνε συχνά. ’Άν έχης 
άνάγκη άπό κανένα καλόν αμαξά μέ τόν μήνα, τήν 
έκαμα' δέν έχεις;... Τόσο τό χειρότερο ... Γειά σου!..

Άντήλλαξε μιά χειραψία καί τό αμάξι έξεκίνησε.
Έως ποΰ νά φθάσουν είς τό σπίτι, έκείνη τοΰ έξι- 

στοροΰσε τή ζωή τών παιδικών της χρόνων. Πώς 
δέν γνώρισε καθόλου μητέρα, γιατί πέθανε στήν γέννα 
της καί πώς τήν άνέθρεψε μιά τροφός. Άλλ’ ό πατέ
ρας της κουράστηκε γλήγωρα νά τήν περιποιήται, νά 
τήν ντύνη καί νά τήν τρέφη. "Έπειτα τοΰ ήτανε έμ- 
πόδιο είς ένα γάμο ποϋ λογάριαζε μέ μιά χήρα ένός 
λαχανοπώλου.

Τότε μ’ δλη τή μικρή της ηλικία ή Φανή, κατάλαβε 
πώς ό πατέρας της ήθελε νά τήν ξεφορτηθή μέ κάθε 
τρόπο. ΚΓ αν δέν ήτανε έκείνη ή καϋμένη ή τροφός 
της, ή Μασώμ, νά τήν πάρη ύπό τήν προστασίαν της ...

— Τήν γνώρισες τήν Μασώμ, στό σπίτι μου, έ; 
είπεν ή Φανή.

— Πώς! Έκείνη ή ύπηρέτριά σου...
— Ναί έκείνη ήτο ή μητρυιά μου. Υπήρξε τόσο 

καλή γιά μένα.. Καί έξηκολούθησε νά τοΰ λέγη γιά 
τά παιδικά της χρόνια, ποΰ πέρασε μέ τήν Μασώμ. 
ΚΓ έπειτα γιά τόν πατέρα της, τόν μεθύστακα εκείνον 
αμαξά. Μιλοΰσεν έτσι άσυνειδήτως, χωρίς ντροπή, ούτε 
αηδία, σάν νά έπρόκειτο γιά κανένα ξένο. Καί μέ τή 
λεπτή της διαίσθησι καταλάβαινε τήν άηδία ποΰ ήσθά- 
νετο ό ερωμένος της, μέσα είς τήν σιωπή του, γιά τό 
κοινωνικό απόβρασμα ποΰ είχε πλάι του. Καί στό τέ
λος τής διηγήσεώς της τοΰ είπε μέ ύφος φιλοσοφικό:

— Τέλος πάντων, έτσι συμβαίνει έπάνω κάτω σ’δλες
6 

τίς οικογένειες. Δέν είναι κανείς υπεύθυνος.. .’Εγώ έχω 
τόν πατέρα Λεγκράν, εσύ έχεις τόν θεΐόν σου Σεζαίρ.

VI
Κ/θΟ®10? μπροστά εΐς τό παράθυρο, ποϋ άνοιγε σέ 
μιά χειμερινή ομιχλώδη ημέρα ό Γκωσσένή διάβασε 
μιά επιστολή τής θείαςτου, μακροσκελή, είς τήν οποίαν 
τοϋ περιέγραφε πώς έχασαν τήν περασμένη Κυριακή 
τά δυό μικρά τους κοριτσάκια, τίς Ανησυχίες τους, τά 
χτυποκάρδια τους, τίς ανησυχίες τής μητέρας του, ποΰ 
έλεγε πώς αισθανότανε τό θάνατο νά πτερυγίζη εΐς 
τό σπίτι της, γιατί τής έκρυβαν τήν Αλήθεια νά μή 
τήν στενοχωρήσουν στήν ασθένειαν της. Έπειτα τοΰ 
περιέγραφε πώς τά ηύραν πάλιν καί είς τό τέλος τόν 
παρακαλοΰσε νά έκπληρώση μία έπιθυμία τής μητέ
ρας του, ποΰ δέν τολμούσε νά τήν έκδηλώση μπροστά 
είς τόν πατέρα, γιατί εκείνος ήθελε νά μείνη στή δου
λειά του, άλλά ποΰ τό είχε κρυφό μαράζι καί τόν 
προσκαλοΰσε νά τούς έπισκεφθή κατά τάς έορτάς τών 
Χριστουγέννων. Ό Ζάν διάβαζε τήν επιστολή ένώ είς 
τό μυαλό του έπανήρχετο τό μπουκέτο τών παιδικών 
του αναμνήσεων.

— Τί είναι αύτό; Νά τό δώ.
Τοΰ είπεν ό Φανή ποΰ ξυπνοΰσεν έκείνη τήν στιγμή, 

ζαλισμένη άκόμη άπό τόν ύπνο. Εκείνος έδίστασε 
γνωρίζοντας τήν ζηλοτυπία τής έρωμένης του γιά τήν 
Ντιβόνη. Άλλά πώς νά κρύψη τό γράμμα έκείνο ποΰ 
ή Φανή γνώριζε τήν προέλευσι καί τό όχημά του;

Τής τό έδωσε. Ή περιπέτεια τών μικρών κορι- 
τσιών τήν συγκίνησε κατά πρώτον, ένώ τό διάβαζε 
μέ τούς βραχίονας έκτεταμένους στό κενόν, μέ τό 
κεφάλι της έπάνω είς τό μαξιλάρι, άνάμεσα είς τά 
κύματα τών μαλλιών της καί μ’ ένα σιγαρέττο εις τό 
στόμα. Τό τέλος όμως τήν έκαμε νά γίνη μανιώδης. 
Πετώντας τήν έπιστολή τοϋ είπε:

— Ά!μ’ αύτό καταντφ πολύ. Εφευρέσεις καί ψευ
τιές γιά νά σέ κάμουν νά φυγής, ή άγιες γυναίκες.

Θέλησε νά τήν έμποδίση νά μή προχωρήση στήν 
κακογλωσσιά της γιά τούς δικούς του.

(Ή συνίχβια βΐς τό προσεχές).

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ
Είς άγαλμάτιον έρωτος.

Τον κάκου κοκορεύεσαι! Δέν πιάν ή σαϊτιά σου, 
Κατεργαράκο.' Δεν κερνάει σ’ εμάς έδώ η μπογιά σου. 
Με τόξα, βέλη καί φτερά πιά δέν μάς τρως τό μάτι, 

Φέρνεις παράδες ; Τότε ναί! Μέ γειά σου καί ο’ πολλά τι ...

Σατανάς

ΜΕΓΑ ΖΥΘΟΠΩΛΕΙΟΝ Η “ΗΒΗ,,
αιευθυνςις: Ν. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ

Τό άριστοκρατικώτερον καί καθαρότατου 
'Αθηναϊκόν Κέντρον

ΖΥΘΟΣ ΠΑΊΡ42Ν ΜΑΜΟΥ
Γεύματα έπΐ παραγγελία. — Τμήμα χορτοφαγίας.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ.- ΤΗΛΕΦ. 546*

— Είσαι στήν γκαρσονιέρα μου' είπε μειδιώσα ή Λολότ
τα. Σ’ έφερα στό άδυτόν μου. Έδώ είναι τό θυσιαστήριόν 
μου, ποϋ ολίγοι έχουν πατήσει. Έδώ μέσα κάνω τις μυστα
γωγίες μου πρός τόν θεόν τής αγάπης

'Απέναντι μου ήτον ένας μεγάλος καθρέπτης, τόν όποιον 
ύπεβάσταζε μέ τά νύχια του χαί έδάγκωνε ένα εξωτικόν 
τέρας άπό καρυδιά σκαλιστή. Χωρίς νά θέλω έρριςα μέσα 
μιά ματιά καί έπείσθην, ότι αληθινά τό ξανθόν της βρέφος, 
τό πάνοπλον άπό φαρέτραν καί βέλη καί τόξον, είναι θεό
στραβο. Γιά νά παίξω έν τούτοις τόν ρόλον μου έπήρα ενα 
ύφος Ναρκίσσου, θαυμάζοντος τά κάλλη του είς τά ήρεμα 
νερά καί, ένω μέ κυττοϋσε καλά-καλά, τής είπα:

—"Ελα, γλυκεία μου Σειρήνα, μαζή νά προσφέρουμε τή 
θυσία. Δέν μπορώ πειά ν’ άνθέξω είς τό βλέμμα σου, ποϋ 
εισδύει μέσα στήν ψυχή μου. Μέ ζαλίζουν τά μάτια σου καί 
μέ μεθφ ή πνοή σου.

Ένόμισε δτι είχε φθάσει ή κατάλληλος στιγμή καί μέ 
'ένα πήδημα σάν τής γάτας μέ άρπαξε στήν αγκαλιά της, 
μέ αναποδογύρισε σέ 'ένα φωτεϊγ καί έκάθησεν είς τά γό
νατά μου, κολλώντας τά χείλη της στό στόμα μου, ένώ 
μέ τά χέρια της, ποϋ μ' έχάϊδευε, μ' έχανε νά τρέμω 
ολόκληρος.

Έδέησε νά κάμω μιά νοερά έπίκλησι:
—Άγιε 'Αντώνιε, είπα μέσα μου, οιώκτα τοϋ Πειρασμού- 

Σύ, ποϋ ξέρεις τί θά πή μαρτύρων, πάρεσο καί προστά- 
τευσόν με.

"Εκλεισα τότε τά μάτια μου καί άφήκα τό κεφάλι μου 
καί τό σώμά μου αδρανές. Άλλ' άντί νά έλθη ό άγιος Αν
τώνιος, μοϋ ήλθεν είς τόν νοϋν μου ό 'Αντώνιος . . . Μαυ- 
ρουκάκης. Ένθυμήθην τότε όσα μού είπε περί ύποβολής καί 
έγινα κύριος εαυτού.

— Κοιμήσου, αγάπη μου' άρχισε νά μοϋ λέγη ή Λο
λόττα. Κοιμήσου I Θέλω νά κοιμηθής, βαθειά... πολύ 
βαθειά 1

Άφήκα ένα στεναγμόν καί ήρχισα—κατά τό μάθημα — 
νά αναπνέω γρήγορα καί νά τεντώνω τά άκρα καί τό σώμά 
μου. Ένθυμήθην τήν «Καταληψίαν». Έσηκώθηκε τότε ή 
Λολόττα, έγονάτισε κοντά ριου καί ήρχισε μέ τά δυό της 
χέρια, σάν νά μέ θωπεύη από τά μαλλιά έως τά γόνατα. 
"Επειτα μέ τά δάκτυλά της μοϋ άνοιξε τά βλέφαρα καί είδα 
τότε, οτι είχε αλλάξει έκφρασιν καί είχε ένα σαρκαστικό 
μειδίαμα για τόν θρίαμβό της. Ιίοιός ξέρει πόσο θά ησαν 
διεσταλμέναι αί κόραι μου.

— Φέρτιχ; ήκουσα τότε νά έρωτα μιά ανδρική φωνή.
Ταύτοχρόνως ήκουσα 'ένα έλαφρόν βάδισμα καί τέσσαρα 

χέρια μέ άπέθεσαν είς τήν σα'ιζ-λόγγ, ξαπλωμένον. "Επειτα 
ήκουσα Γαλλιστί τόν εξής διάλογον :

— Θέλετε ν ’ άρχίσωμε αμέσως τήν άνάκρισι, “Ερν Γκράφ; 
ήρώτησεν ή Λολοττα.

— Προτιμώ τώρα χαί κατόπιν τόν ναρκώνομε' απήντη- 
σεν ό άποκληθεϊς κόμης.

— Είναι γεμάτο τό άεριοφυλάκιον ;
—ΤΩ, βέβαια. Δέν έχομε παρά νά κλείσωμε πόρτες καί 

παράθυρα καί νά άνοίξωμε έχεϊνο έκεϊ τό ρομπινέ, ποϋ είναι 
πίσω άπό τή λατάνια τής γωνιάς.

Χωρίς νά θέλω μιά ανατριχίλα έφερε βόλτα ό'λο μου τό 
σώμα. Τί είχαν σκοπό νά μοΰ κάμουν ; Γιατί νά μέ ναρ
κώσουν ; "Εβλεπα πολύ σκούρα τά πράγματα, διότι έννοοϋσα 
τώρα τί έκαναν. Επειδή άπέτυχαν είς τήν πρώτην απα
γωγήν μου, βέβαιοιί πώς Οά ξαναέπεφτα στά δίχτυα τής 
Λολόττας, μέ ώδήγησαν είς έχεϊνο έκεϊ τό κρησφύγετον. 
οπού διά νά μοϋ άποσπάσουν, τίς οίδε ποιά ϋπώπτευαν 
μυστικά, θά μέ ύπέβαλαν καί εις βασανιστήρια άκόμη.

Άλλ’ άφοΰ μιά φορά μοϋ έλαχεν ό κλήρος νά παίξω 
αυτόν τόν ρόλον τοϋ λαγωνικού—άχ, βρε αφιλότιμε Γκράν, 

πού γλυστράς άπ’ τίς κακοτοπιές σάν χέλι—έπρεπε νά τόν 
παίξω μέχρι τέλους.

"Εξαφνα άπό τάς σκέψεις μου αύτάς μέ άπέσπασε μία 
άλλη τωνή, ή όποια προσετίθετο τώρα

— 'Από τ'ον 'Άγιον Κοσμαν ειδοποιούν κύριε Κόμη, είπε 
Γαλλιστί, ότι έτελείωσεν ή έγκατάστασις.

— Λοιπόν, μεταξύ μιας καί τριών μετά τό μεσονύκτιον 
πές τους θά δώσουν είς δυο σκάφη.

— Μπενζίνα μόνο ;
— "Οχι καί τρόφιμα. Τό «V 3» άνέφερεν οτι άπό χθες 

δέν έχουν τίποτε.
— Τί φανάρια θά βγάλουν :
— Είπαμε: Άρχίζόμεν από πράσινο καί κόκκινο, όπως 

ορίζει τό σημείωμα τοϋ ναυτικού ακολούθου.
Νά λοιπόν μιά πολύτιμος άνακάλυψις. Οί κατεργαρέοι 

μιλούσαν δ.ά τήν άναχορηγίαν τών υποβρυχίων των, νομί- 
ζοντες οτι έγώ είμαι υπνωτισμένος. Λϊ ψυχή μου λαυράκι 
δημοσιογραφικό! . . Θά τό πουλήσω άχριβώτατα στήν 
πρώτη Βενιζελική έφημερίδα.

Φαντάζομαι τίτλους: «Πώς τροφοδοτούνται τά ςενα υπο
βρύχια—Συνεργεία είς τον "Αγιον Κοσμαν.— Έγκατάστα- 
σίς ασυρμάτου.» Καί μεγάλο πρόγραμμα είς τούς δρόμους : 
«Είς τήν «Καθημερινήν» σήμεοον. Μεγάλη δημοσιογραφική 
έκστρατεία—Θρίαμβος! Θρίαμβος! "Ελληνες ποοδόται τρο- 
φοδοτοΰντες ξένα υποβρύχια. — Τρέξατε ! Τρέςατε ! —Ίο 
φύλλον 5 λεπτά».

Άν μάλιστα ήμπορούσα νά συνεννοηθώ μέ μιά από τίς 
έφημερίδες αύτές νά μοΰ παράσχη τά μέσα νά πάω έπΐ 
τόπου. Καί μιά ιδέα: Νά βουτήξω μέ σκάφανδρου σαν δύτης 
καί νά παρακολουθήσω άθέατος τήν εργασίαν αύτήν καμ- 
μία ώρα ποΰ θά έγίνετο ήμέραν.

— Καί τώρα είς τόν φίλον μας' είπεν ό άποκαλούμενος 
κόμης. Κοιμάται καλά;

— Ή κόρη του είναι σάν φακή μεγάλη' είπε ή Λολόττα. 
Έλα' μοΰ είπε. "Ακούσε τί θά σοΰ είπή ό κύριος. Άκοϋς ;

Έκούνησα τό κεφάλι μου.
— ’Ενθυμείσαι τίποτε άπό 5,τι σοΰ συνέβη προχθές;
— ’Όχι' άπήντησα.
— Ούτε άπό τά άποψινά θά ενθυμείσαι τίποτε. Δέν θέλω 

τίποτε νά ένθυμήσαι, ούτε νά άνακοινώσης από δ,τι συμ
βαίνει γύρω σου ή βλέπεις ή άκοϋς. Άκοϋς;

(Ή συνέχεια εΐς τό προσβχές). 
β

ΕΙΣ ΤΟΝ ΒΕΝΙΖΕΔΟΝ

Γ Νά τό λοιπόν ποΰ έγινες 

καϊ αντιβασιλέας 

μόλις τό πόδι πάτησες 

μεθ’ όλης τής παρέας 

είς τή Θεσσαλονίκη 

Ου μήν άλλά έφόβεσες 

καϊ στό κεφάλι στέμμα 

καϊ εοπενοες μ’ αδελφικό 

γιά νά τό βρέξης αίμα, 

γιά γοϋρι - μερακλίκι. 

Μά ενα πρωί ποΰ ξύπνησες 

νά πιής καί άλλο αίμα.

ενρήκες — ώ τοΰ θαύματος !- 

στήν κεφαλή γιά στέμμα 

πελώριο κα&ήκι.

'Αλήθεια ώραΐο όνειρο .’ 

έάν δέν άπατώμεθα 

διά μαλλίον πήγατε 

είς τήν Θεσσαλονίκη. 

Καϊ τώρα πώς βλεπόμεθα! 

Διά νυκτός έφνγατε 

κι απ' τήν πορφύρα εχετε 

μονάχε ενα . .. μανίκι.

Ό Ιΐενρασμος

Τό Κατάστημα τοΰ ΣΠΥΡΟΠΟΥΔΟΥ I /

πρός Ικανοποιήσω τής πολνπλη- 1/
θοϋς πελατείας του, ϊδρυσεν ϊδιον 
Τμήμα διά Παιδικά 'Υποδήματα.
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* ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΝ

ΕΙΣ ΤΟΙίΡΟΥΜΑΝΙΚΟΗ.—'Επάνω είς τάς υψηλός ύροοειράς τών^Τρανσυλβα- 
νικών “Αλπεων, δπου τά ύπό τόν Φαλκενχάίν Γερμανοαυστριακά στρατεύματα 
ύπερισχύουν τών άντιπάλων Ρουμανικών, μέοαιείς τά πυκνά στρώματα τών 
χιόνων, ποΰ καλύπτουν τάς άπεράντους έκείνας όρεινάς έχτάσεις, οί Ρουμάνοι, 
μή δυνάμενοι νά συγκρατήσουν Αντίστασιν πρό τής θυελλώδους καί Ερμητι
κής έαιθέσεως τών Γερμανών, Αναγκάζονται νά ύποχτβροΰν, άφίνοντες είς 
τάς X«tQ“? τών άντιπάλων των πολεμεφόδια,ΐαίχμαλώτους και πυροβόλα, 
άπό τά όποια φροντίζουν νά Αφαιροΰν τά κλείστρα καί νά τά παραλαμβάνουν 

μαζί των ύποχωροΟντες.

ΡΩΣΣΙΚΑ ΛΑΦΥΡΑ.—Μετά τάς πρώτος όρμητικάς έπιθέσεις τών ύπό τόν 
στρατηγόν Μπρουσίλωφ Ρωσσικών στρατευμάτων είς τό Ανατολικόν μέτω
πον, οί Γερμανοί συγκεντρώοαντες έπαρκείς δυνάμεις στρατού Ανεχαίτισαν 
τήν Ρωσσικήν προέλασιν καί ήνάγκασαν τούς Ρώσσους νά Αποχωρήσουν, 
άφίνοντες είς τάς χεΐρας τών έχθρών των μεγάλην ποσότητα ύλικού 
πολέμου. Μεταξύ αύτών είνε καί τά πυροβόλα πού παριστάνει ή είκών, 
άπό τά νέα κατασκευαοθέντα είς ’Ιαπωνικά έργοστάσια, μέ τά όποια ή 
■Ιαπωνία, έπί τή βάσει τής γνωστής μετά τής Ρωσσίας συμμαχίας της, 

ένισχύει τόν Ρωσσικόν στρατόν.

01 ΝΕΚΡΟΙ TQN.TEPMANnN.—Μ’ δλας τάς νίκας των 
έχουν κα'ι αύτοί τάς άπωλείας των είς οτρατιώτας νεκρ 
δέν γεμίζουν τάς έκτάσεις τών πεδίων τών μαχών μέ τ 
Μετά τό πέρας τής μάχης οί νεκροί συλλέγονται καί τ 
τό Γερμανικόν στρατόπεδον, μετά τό πέρας τής μάχη 
τής προσφοράς τοσούτων Ανθρωπίνων ύπάρξεων είς τόν 

αί καταστρεπτικοί διά

ύπερίσχυσιν Απέναντι τών άντιπάλων των .οί Γερμανοί, 
τούς νεκρούς τους αύτούς οί Γερμανοί δέν θάπτουν καί 

εριστικούς έκείνους σταυρούς τών στρατιωτικών τάφων, 
ιαι είς σωρόν, μεθ’ 0 καίονται. Καί παρουσιάζεται είς 
ιόν θέαμα, τό όποιον παρουσιάζει ή άνωτέρω είκών, 
θεού τού πολέμου.“Εως πότε άραγε θά έϊακολουθήοουν 
ιπόνητα αύται θυσίαι;

ΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΟΑΜΟΒΟΛΑ.— 
Άπό τά μεγάλα όλμοβόλα τοΰ 
Γερμανικού στρατού, τά χρησι
μοποιούμενα ύπό τών Γέρμα 
νών είς τό Δυτικών μέτωπον 
έναντίον τών ήνωμένων Άγγλο- 
Ϊαλλικών στρατευμάτων. Τά 

λμοβόλα αύτά μόνον ό Γερμα
νικός στρατός έχει, είναι δε 
τεράστια, δπως βλέπετε είς τήν 

παρατιθεμένην εικόνα.

ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΥ. —Τέλειοι 
οί Γερμανοί είς δλα των, προβλέ- 
ψαντες διά κάθε τι πού θά ’συνέτει- 
νεν είς τήν’νίκην τών στρατευμά
των τών καί είς τήν ύχερίσχυσιν 
άπέναντι τοϋ Αντιπάλου των. Ή 
είκών παριστα σταθμόν τηλεγρα
φικόν είς τό μέτωπον, τελειοτάτου 
και άκρίβεστάτου συστήματος, ό 
όποιος ήμπορεΐ νά στηθή καί νά 
λυθή Ετοιμος πρός μεταφοράν είς 
διάστημα μόνον ό λεπτών τής ώρας.



ALEXANDRE KIELLAND

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ

Έκείνη εΐχεν άνεβή τήν άπότομη σκάλα τής ευδαιμο
νίας, χωρίς νά το καταλαβη. Είχε μπή είς αίθούσας πλου
σίων καί δέν είχε χάσει εϊς τό κατώφλι τους, ούτε τήν 
τιμή, ούτε τό ακιλήδωτο δνομα. Κανείς δέν γνώριζε άπο 
ποϋ προήρχετο. Οί αυστηρότεροι ψιθύριζαν, πώς τήν γεν- 
νησί της εΐχεν ύποδεχθή ό βόρβορος τής πιό χυδαίας συνοι
κίας τού Παρισιού. ’Εκεί είχε περάσει τά πρώτά της χρό
νια μέσα σέ φτώχια τρομερή, ποϋ δέν τήν εννοεί παρά 
όποιος τήν περασε. Όπως όλες τίς όμοιες της, ή έμορφια 
της θά τήν ερριχνε, μιά κρυερή νύχτα τοϋ χειμώνα, είς τά 
δόντια τοΰ φοβερού τροχού καί θά τήν έσερνε, πετώντάς την 
κατόπιν εϊς τό αίσχος καμμιας σκοτεινής γωνίας, όπου θά 
πέθαινε άγνωστη καϊ άτιμη. ΊΙ τύχη της δμως εΐχεν απο
φασίσει διαφορετικά. Κάποιος πλούσιος κύριος τήν είχεν 
ανακαλύψει, όταν ήτανε άκόμη δεκατεσσάρων χρόνων. Ό 
γενναιόψυχος αύτός δέν έθαύμασε μοναχά τήν παιδιακίσια 
έμορφια της, άλλά κι’ ό'λο το άρωμα τοϋ παραδόξου, ποϋ 
έξεχύνετο άπό έπάνω της. Καταληφθείς άπό τό ιδιότροπο 
έκεΐνο αίσθημα, άπό τό όποϊον καταλαμβάνονται οι ισχυ
ροί, θέλησε νά έπιμεληθή γιά τήν ανατροφή της. Τής 
εδωκεν ένα τυχαίο δνομα καί μέ εύχαρίστησι τήν είδε νά 
έπανέρχεται είς τήν τραχεϊαν οδόν τής άρετής. ’Αργότερα 
ό γενναίος προστάτης τήν έκαμε σύζυγόν του. Ήρεμος και 
γαλήνιος γάμος πραγματικά, μέ ολην τήν διαφοράν τής 
ήλικίας. Γάμος σεβασμού, έκτιμήσεως καί ύπολήψεως. 'Ο 
πλούτος άντί νά τήν κουράζη, τήν διεσκέδαζεν υπερβολικά. 
Είς τήν αρχή. δ κόσμος μιλούσε διά τήν χυδαία καταγωγή 
της, ύστερα Ομως έπαυσε. Λυτή είχε πετάξει είς τόν ανοι
ξιάτικου άνεμο τήν περασμένη ιστορία της. Τήν είχε λη
σμονήσει, δπως λησμονούνται τά ρόδα καί αί έρωτικαΐ έπι- 
στολαί τής νεότητος. Κάποτε δμως, τίς νύχτες, νόμιζε, πώς 
αισθανότανε εΐς τους ώμους της τήν γρηά μέγαιρα, πού τήν 
βασάνιζε είς τήν παιδική της ήλικία, νά τήν σπρώχνη νά 
προσφέρη τεχνητά άνθη στις, κυρίες. Σηκωνότανε ορθή είς 
τό κρεββάτι της, τρέμουσα άπό τήν άγωνία καί τήν φρί
κην . . . άλλά τό όραμα τότε άλλαζε καί έβλεπε μικρούς 
άγγέλους νά πετοΰν γύρω της.

Ξαπλωμένη μέσα είς τήν άμαξάν της, πήγαινε είς τόν 
χορόν τής Ρωσσικής πρεσβείας. "Εξω άπό τ'ο μέγαρον στα
ματούσαν πλήθος, διαβάτες περίεργοι, γυναίκες ελευθερίων 
ηθών. Έκείνη πλησιάζουσα ακούσε λέξεις, πού είχε πολλά 
χρόνια ν’άκούση, κι’ έκοκκίνισε. Διέτρεξε μέ τό βλέμμα 
τους ανθρώπους κι ένόμισε, πώς άναγνωρίζει τά πρόσωπα. 
Θέλησε ν ’ άπομακρύνη τήν σκέψι της άπό αύτό, άλλά δέν 
τό κατώρθωσε. Θυμήθηκε πόσες φορές κι’ αύτή, παιδούλα, 
έβλεπε τούς πλουσίους σ’ αμάξια νά τρέχουν σέ χορούς, ή 
διασκεδάσεις. Πόσες φορές δέν είχε βρέξει μέ δάκρυα θερμά 
τό ταπεινό καλαθάκι μέ τά λουλούδια, πού κρατούσε, άπό 
ζηλοτυπία κι ’ άπό μίσος ! Καί τώρα έβλεπε άλλα μάτια νά 
εκφράζουν τά ίδια συναισθήματα είς τό πέρασμά της. 
Κι’ ένώ παρατηρούσε τήν παρέλασι τών άμαξιών. θυμή
θηκε μιά παληά διήγησι, άνάμνησι τών νεανικών σπουδών 
της, τήν παράδοσι τοΰ Φαραώ, ποΰ ήθελε μέ τό άρμα του 
νά καταδίωξη τους Εβραίους πέραν τών οχθών τής Ερυ
θρός Θαλάσσης. Καί τής φάνηκε πώς έβλεπε τά κύματα νά 
ΰψοΰνται, άδιαπέραστα τείχη, μπροστά είς τούς Αιγυ
πτίους. Εννόησε τότε πόσο μεγάλο τοίχωμα τήν χωρίζει καί 
αύτήν. Ή καρδιά της ϊπαλλεν ορμητικά. Αίσθάνθηκε, γιά 
πρώτη φορά, ότι ή ευτυχία της ήτο αδίκημα, ήτο έγκλημα.

ΦΑΝΤΑΣΙΑ
— ΝΟΡΒΗΓΙΚΟ ΔΙΗΓΗΜΑ —

γιά τό όποιον έπρεπε νά ντρέπεται Δέν ήτο έκεϊ, ποϋ εύρί
σκετο ή αληθινή της θέσις. Αίοθάνθηκε τόν έαυτόν της 
ςένον. Αλλ έξαφνα συνέθλιψε σπασμωδικά τό μεταξωτό 
μαντήλι της Η άμαξα είσήρχετο μέσα είς τό προαύλιου. 
^Εγινε κυρία εαυτής. Νεαρός άκόλουθος τής πρεσβείας 
έσπευσεν είς προϋπάντησίν της, υπερήφανος διότι τής έτεινε 
τόν βραχίονα:

— Πέστε μου. εύγενής κυρία, ποιά μοίρα σας έδωσε 
στήν κούνια το δώρον νά εξωραΐζετε ο,τι είναι γύρω σας: 
I ά ρόδα λαμβάνουν νέα ζωή, σάν άπό πρωινή δροσιά, έπάνω 
ιίί μαλλια σας. Οταν χορεύετε θάλεγε κανείς, πώς .τό 
έ_δαφος υποχωρεί είς τά έλαφρά βήματά σας-

Εκείνη έκλινε πρός τό κιγκλίδωμα τοΰ εξώστου, δπου 
είχαν φθάσει. καί κύτταζε μέ απλανή βλέμματα. Ό συνο
δός της ακούε συχνά τήν λέξι «Φαραώ» νά βγαίνη άπό τό 
στόμα της και νά, τήν είδε νά τόν άτενίζη αίφνιδίως μέ 
παράδοξα καί φλογοβόλα μάτια.

— Δεν πιστεύω, άπήντησε, καμμιά μοίρα νά μέ φίλησε 
στην κούνια, γιατί ποτέ δέν κοιμήθηκα σέ κούνια. Άν τό 
ρόδο ξανανειώνη είς τά μαλλιά μου, είναι δχι άπό τήν 
πρωινή δροσιά, άλλά άπό τά δάκρυα πού χύθηκαν γιά τήν 
αθλιότητα, τήν πείνα, τήν ντροπή, τήν κακομοιριά. Κι’ αν 
τό έδαφος, ύποχωρή ύπό τούς πόδας μου. αύτό είναι διότι 
τό σείει ή άντάρτις δύναμις τοΰ πλήθους, ποΰ κλίνει ύπό 
τόν ζυγόν . .

Καί επειτα έξηφανίσθη, μετά άβρόφρονα χαιρετισμόν, 
στις κατάφωτες αίθουσες.

Μαύραι χυοαΐαι σκέψεις πηδούσαν μέσα εϊς τήν κεφαλήν 
τοϋ κόμητος. Καί δταν τοΰ έπανήλθεν ή ψυχική γαλήνη, 
σβυνότανε είς τήν άτμόσφαιρα οί τελευταίοι πτερωτοί ήχοι 
ένός γλυκυτάτυυ βάλς . . . (Μετάφρασις Σ. Ρ.)’

“ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΑ ΔΑΚΡΥΑ,,

ΠΟΝΟΥ ΑΝΑΚΡΟΥΣΜΑ
Μια φρίκη !...

Ενός βουβαμοΰ ή μπίρα καταδέρνει 

ιήν κάβε μιά αιά oititi μας ψυχή. 

Μελαγχολία...

Μέοα οτής βλ.ίψης τόν ρυέλμό 

άργά τά συνεπαίρνει 

τά ρόδινα χαμόγελα, 

νεκρών ή μελωδία

Στοΰ πόνου τό άνάκρουσμα, 

μ' όλόΆερμη πνοή, 

π' ανάερο, 

τό αϋλο τό κλαμμα άργοκυλάει, 

στολίζουνε βλαμμένες τίς μορφές 

αχνότρεμοι άν&οί, 

γιά 'να χαμένο όνειρο ποΰ σβνοτηκε 

. . καί πάει / . . .

Κι' όλο οτό μάγο τό βιολί

τόν πόνο κεί σκορπούνε

άργότρεμες, αστείρευτες ή δοξαριές 

τριγΰρα.

Καί τά βλιφτά λαγκέματα

μιά βλέψη άνιοτοροΰνε

γιά τ όνειρο ποΰ τωκλεψε

—Ά.'... ποιά ζηλειάρα Μοίρα!...

Ρέας Μύρος

* ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠ’ ΟΑΑ *

ΜΠΟΥΝΤΟ ΥΑΡ-ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ
Τό χρονικό τής Μόδας.

Μαζύ μέ τις πρώτες ψύχρες άρχισε καί ή κίνησις τών 
σαλονιών. Τσάι, πόκερ, χορός, κουρκουσουριά καί ή.άπα- 
ραίτητη πολιτική συζήτησις,ϊ’μας τραβούν κάθε βράδυ στό 
ώραΐον περιβάλλον τών συγκεντρώσεων τών σαλονιών. “Οτι 
μας κρύβουν ζηλότυπα ή χειμερινές τουαλέτες, μέσα στήν 
γλυκειά άτμόσφαιρα τού σαλονιού παρουσιάζεται όπως καί 
στήν εξοχική ζωή τού καλοκαιριού, άλλά πειο μεγαλοπρε
πές. ’Η χάρι καί ή έμορφιά βρίσκουν εύκαιρία νά δράσουν 
περιτριγυρισμένες άπό ένα άνεξήγητο ελκυστικό aureole. 
Τί φρικώδης όμως ποΰ είναι ό μπανάλ, ήχος τοΰ φταρνίσμα
τος. Εΐναι κι’ αύτός ένας άπό τούς άπαραιτήτους συντρόφους 
τής άκολουθίας τοΰ χειμώνος. Έν τούτοις ύπάρχει τρόπος 
νά τόν άποφύγη κανείς. Μόλις σηκωθήτε τό πρωί καί 
αίσθανθήτε ένα βάρος στό κεφάλι, νά είσπνεύσητε λίγο 
κάλιον. Ή άλήθεια είναι ό'τι αύτό τό φάρμακο εΐναι λίγο 
οχληρό άλλά άποτελεσματικώτατο. Είμαι βεβαία πώς δλες 
σας θά τό μεταχειρισθήτε. la mondaine

Costumes - Tailleur

stoy ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΒΑΣ. ΣΤΑΥΛΩΝ (ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ JJ)

Gabardines, serges, eponges, tyssors, coutils, 
χειμερινά υφάσματα είς δλα τά νέα χρώματα.

ΕΙΣ ΤΟΝ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ΠΚΟΣΜΟΝ,,
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Κονστονμι,α έτοιμα και έπι παραγγελία 
δι’ ανδρας. Υφάσματα χειμερινά, έσώρ- 

ρουχα πλεκτά νεωτάτου συρμού.

Κολωνία
Πώς κατήντησε κι’ αύτή ή κακομοίρα, ένεκα ό πόλεμος! 

Κάθε άλλο παρά Κολώνια είναι αύτή ποΰ άγοράζουμε τώρα, 
κι’ αν μπορέση κανείς νά βρή πουθενά καλή, θά τήν πλη- 
ρώση τόσο άκριβά, ώστε νά καταντάν) ζήτημα πολυτελείας 
ή χρήσίς της. Γι’ αύτό καί έγώ σάς δίνω μία συνταγή, νά 
τήν φτιάνετε μόνες σας. ώστε νά είναι καί φθηνή καί πρώ
της τάξεως.

’Αγοράζετε άπό τό φαρμακείο :
Μύρον κιτρομήλου (essense de', bergamote)

»
»
»
Μ

Teinture d’ ambre
Benjoin ....
Alcool 90 βαθμών
Τά άνακατεύετε δλα αύτά καί έχετε τήν θαυμασιώτερη 

κολώνια ποΰ ήμπορείτε νά μεταχειρισθήτε γιά κάθεχρήσι.
ΚΑΙΤΗ«

ΑΓΓΛΙΚΗ ΙΔΙΟΤΡΟΠΙΑ
Ή ’Αγγλία είναι πατρίς τών μεγάλων ιδιότροπων. Λίγοι 

ό'μως έξ αύτών ήμποροϋν νά παραβληθούν μέ τόν σέρ Ούίλ- 
λιαμ Δράγς, ό όποιος έγινε ήρως τού έξής επεισοδίου.

Τό φθινόπωρου τοΰ 1885 εΐχεν άγοράσει μιά καινούργια 
θαλαμηγό. Μιά μέρα άπεφάσισε νά δοκιμάση τήν θαλαμη
γόν του καί τρός τούτο πήρε ενα άμάξι οιά νά κατεβή άπό 
τό κέντρον τής πόλεως, Οπου κατοικοϋσεν, είς τόν λιμένα.

“Οταν έφθασεν εϊς τήν προκυμαίαν εΐπεν εΐς τόν αμαξη
λάτην νά τόν περιμένη καί κατόπιν έπέβη τής λέμβου τής 
θαλαμηγού.

Εΐχεν άπλώς σκοπόν νά κάμη ένα μικρόν θαλάσσιον περί
πατον διά τήν δοκιμήν. Άλλα'τόσο εύχαριστήθηκεν, ώστε 
άπεφάσισε άντί νά έπιστρέψη είς τόν λιμένα νά στρέψη 
πρός τά άνοικτά καί νά περιπλεύση . . . τήν γήν !

Κατά τό διάστημα αύτό ό αμαξηλάτης, άξιος συμπολίτης 
τού μισθώσαντος, έμενεν εκεί είς τήν αύτήν θέσιν παρά τήν 
αποβάθραν. Τήν έπομένην, τήν μεθεπομένην, έπί μίαν 
έβδομάδα. έπί ένα μήνα, άκίνητος έκεϊ. Μόνον έσκέφθη νά 
σκεπασθή αύτός καί ό 'ίππος του μ’ ένα πρόχειρο στέγα

σμα. Ό αμαξηλάτης, καθισμένος πάντοτε έκεϊ περίμενε μέ 
τήν πίπα του στό στόμα.

Έπ! τέλους ένα πρωί έπειτα άπό πολύν καιρόν ό σέρ 
Ούΐλλιαμ Δράγς επανήλθε. Ό πρώτος άνθρωπος ποΰ συνήν- 
τησε ε!ς τήν άποβάθρα ήτο ό αμαξηλάτης. Δέν έξεπλάγη 
καθόλου δι' αύτό. Τό βρεττανικόν του φλέγμα οέν έταράχθη.

— *Ωλ  ράϊτ 1 τοΰ είπε. Πόσα κάνει νά σέ πληρώσω ;
Ό αμαξηλάτης έξάγει λεπτομερή λογαριασμόν. Τό όφει- 

λόμενον ποσόν άνήρχετο εϊς 500 λίρας.
Ό "Αγγλος χωρίς νά ταραχθή καθόλου έβγαλε μία επι

ταγή, τήν συνεπλήρωσε καί τήν έδωσεν εΐς τόν αμαξηλάτην.
— Τώρα, τον λέγει, πηγαινέ με είς τό ξενοδοχεΐον.
“Οταν έφθασαν, ό σέρ Ούΐλλιαμ κατέβηκεν άπαθής καί 

εϊσήλθεν είς τό ξενοδοχεΐον.
'Αλλ' ό αμαξηλάτης κατελθών άπό τήν θέσιν του τόν 

έσταμάτησε :
— Καί τό αγώγι μου ;
— "A I ναί έχεις δίκηο.
Καί τού έδωσε άκόμη δύο σελήνια I . . .

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΓΑΝΙΑΡΗΣ

ΜΙΑ ΠΡΟΟΔΟΣ
Καμαρώσατέ την 1 Είναι ή πολυθρύλητος νέα Όφθαλμο- 

λογική Κλινική τού διακεκριμένου όφθαλαολόγου μας κ. Σπ. 
Χαραμή. Αληθινό καμάρι τής οδού Μενάνδρου, άρ. 27, είς δ 
δ,τι τελειότερον καί

πορτοκαλιού ........................................·
λεμονιού................................................
κίτρου . ...........................- . . .
λιβανωτίδος (essence de romarin) ■

10
10

5
3
1
5
6
1

ϊ?·
»
»
»

»

»
» 

λ(τ.

δ,τι έπιστημονικώτε- 
ρον μέχρι σήμερον 
έχει νά επίδειξη ή 
Επιστήμη καί ή Εύ- 
μάρεια καταλάμπειείς 
κάθ ε λ επτομέρ ειαν αύ - 
τής. ’Ηλεκτροφώτι
στος, εύάερος, άνετος, 
πάμφωτος, άναπαυτι- 
κωτάτη, έκ καθαριό- 
τητος άπαστράπτουσα 
μέ πατώματα άπό ξυ- 
λόλιθον, μέ θαλάμους 
καί χειρουργεία καί 
εργαστήρια ολα άπό 
λακέ, μέ λουτρώνας, 
μέ άνεμιστήρας, μέ 
νερά άφθονώτατα, μέ 
έπίπλωσιν πλουσιωτά- 
την, έν γένει μέ ο,τι 
δύναται νάτήν παρου- 
σιάση ώς τό τελειό
τερον όφθαλμολογι- 
κόν ίδρυμα ένζ’Ανα- ,
τολή. Ό κ. Σπήλ. Χαραμής καί. ώς επιστήμων, άλλά καί 
ώς ιδιοκτήτης αύτής, ήμπορεϊ πράγματι νά ύπερηφανεύεται, 
τοιοΰτον δωρήσας είς τούς 'Αθηναίους έγκαλλώπισμα.

«
Ο ΜΩΠΑΣΑΝ ΚΑΙ Ο ΦΛΩΜΠΕΡ

Ή κακή μας μοίρα, τά τυπογραφικά λάθη, μάςτά έθαλάσ- 
σωοαν είς τόπροπερασμένο φύλλο πάλιν. Φαντασθεϊτε, ότι έκα
μαν τόν μακαρίτην Μωπασάν . . . ανεψιόν τοΰ Φλωμπέρ, ένφ 
πραγματικώς ήτο αναδεξιμιός του, δπως άλλως τε ήθελε νά 
πή καί ό γράψας. Αύτό διά νά μή νομισθή, δτι έπάθαμεν 
γκάφαν άπό άγνοιαν.

“CENTRAL·,,
τό πλουαιώτερον καί άριατοκρατικώτερον
Έδωδιμοπωλεΐον^τών Ά&ηνών.
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I. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΙΣ
&ΙΔΑΚΤΩΡ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΒΕΡΟΑΙΝΟΤ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡ
I Έπί Ι3 έτη tv Βερολίνφ έκπαιθουθείς/Υφηνητής Μ τριετίαν tv τφ 
' Πανεπιστημίφ Βερολίνου. Συνεργάτης τοϋ Γυναικολογικ. Περιοδικού 
• Βερολίνου. Διευθυντής τής Γυναικολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου 

Βερολίνου έπί πενταετίαν
8-11 π.μ.— 3-6 μ. μ. ΑΘΗΝΑΙ, Ζήνωνος 6*
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ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟΝ TOY ΕΡΩΤΟΣ
(Σνν4χ·ι· dad τό χροηγούμβνον χαι τέλος)

Φλαζεόλ.— Παραπονοΰμαι μέ μεγάλη ένεργητικότητα I... 
Παραπονοΰμαι πρό πάντων, γιά μιά ζωή αντίθετον έντε
λώς πρός τά γοΰστά μου, τήν υγεία μου, τάς πεποιθήσεις 
μου!... Λατρεύω τήν ησυχία, είμαι ένας σκεπτικιστής, 
ένας άνθρωπος τής μελέτης’ ένω τώρα ζώ σαν ενα λοκομοτίβ, 
πάντοτε ΰπ' ατμόν ! Νά, αύτήν τήν έβδομάδα ήλπιζα, πώς 
Οά μείνω ήσυχος. ΓΙατατράκ I νά κι' έξαφνα φεύγουμε γιά 
μιά εξοχική φιλική έπαυλι, οπού Οά κάνουμε τέννις, γκόλ^ 
και ένα σωρό άλλα πράγματα. Θά παίξουμε κωμωδίες, Οά 
χορέψουμε ! Κι' αύτή τήν λένε εξοχική ανάπαυσι I Ή γυ- 
ναίκά μου γι’ αύτό είναι ενθουσιασμένη. Έγώ είμαι απελ
πισμένος. Αύτό, εννοείται, δέν Οά μας έμποδίση τό βράδυ, 
ποΰ Οά συναντηθούμε μαζί μέ άλλους, νά έχουμε τό μει
δίαμα στά χείλη καί νά δίνουμε αφορμή νά λένε: «"Αχ ! 
αύτο! οΐ Φλαζεόλ I Τί εύτυχισμένο αντρόγυνο ποΰ είναι!» 

Στανύ.—Φυσικά, άφοΰ γι’ αύτή τήν ρήσι ήλθα έδώ. 
Φλαζεόλ (με ϋφος μελαγχολικό).— "Ε ! καλά, αγαπητέ μου. 

δέν μπορείτε νά φαντασθήτε τί πληκτικό, τί άπαίσιο, τί 
φοβερό είναι ή συνεχής αύτή άντίθεσις μεταξύ εκείνου, ποΰ 
θ' άγαποΰσε κανείς νά κάνη, καϊ έκείνου, ποΰ είναι ύπο- 
χρεωμένος νά κάνη. Δέν τό λέγουν αύτό τό Ον δυστυχές. 
Κάτι χειρότερο άκόμη !

Στανύ.—"Ισως νά είστε πιό δυστυχής άκόμη, άν άποτό
μως μένατε έξω άπό τήν κίνησιν αύτήν ; . . .

Φλαζεόλ.—Τό πιστεύετε ; "Ε I λοιπόν, ακούστε τήν γνώ
μην μου. Δέν μπορώ νά καταλάβω τήν ψυχολογία τών χή
ρων, ποΰ ξαναπαντρεύονται !

Ό Στανύ, καθιστάμενος περισσότερον σκεπτικός, φθάνει είς 

τούς ντε Νερύ. Καταλαβαίνει, χωρίς >·ά λάβη τόν καιρόν ό ντέ 
Νερΰ ν’ άλλάξη ύφος, μια βαθειά μελαγχολία οτό πρόσωπό του.

Νερύ (διατρέχει μέ τό βλέμμα τήν έπιστολήν καί αισθανόμε

νος μιά έμορφη μυρωδιά, προερχομένην «.τό τήν έπιστολήν).— 

Τί περίεργη αύτή ή ιδέα τοΰ Ζασσέν, νά άρωματίζη άκόμη 
τά έπιστολικά χαρτιά του !

Στανύ.—Πιστεύετε;
Νερύ—"Οχι έγώ, άλλά ή γυναίκα μου, ποΰ έχει μιά 

μύτη λαγωνικού, άνακαλύπτουσα καϊ τά πιό λεπτότερα καϊ 
αιθέρια άρώματα’ θά τό καταλάβη καϊ θά μοΰ λέγη έπειτα 
«πώς αισθάνεται ένα άρωμα, ποΰ δέν γνωρίζει!» Καϊ 
θάχουμε πάλι νέες σκηνές! Άφού ζητάτε έντυπώσεις συζυ
γικού βίου, νά ποΰ σας είπα μιά καλή, 
jg Στανύ.—Τήν ζηλοτυπία ;

Νερΰ—Ναί, τήν ζηλοτυπία. Καί δσοι δέν τήν ύπέστη· 
σαν, δέν τήν δοκίμασαν, δέν ξέρουν τί είναι ζωή ένός δντος, 
ποΰ ζή διαρκώς μπροστά εϊς τά μάτια, συνεχώς αντίπαλα 
έπ’ αύτοΰ προσηλωμένα, ένός δντος πού αισθάνεται τόν εαυ
τόν του έξερευνόμενον μέχρι κα! τών προθέσεων έκείνων, 
ποΰ δέν έχει άκόμη, ύποπτευόμενον άκόμη καϊ εις τήν 
σιωπήν του . . .

Στανύ.—Δέν πίστευα, δτι ή κυρία ντέ Νεού! . . .
Νερό.—Φυσικά. 'Επειδή μπροστά είς τόν κόσμο είμαι 

πάγος γιά τϊς άλλες γυναίκες, γιά ν' αποφύγω Οταν μείνω 
μόνος μέ τήν γυναικά μου, τϊς πιό φρικαλέες θύελλες, φαν- 
τάζεσθε βλοι σείς, ποΰ μας βλέπετε, πώς είμαστε ό Ρωμαίος 
καί ή Ίουλιέττα I *Α!  μά τόν Θεό 1 Πόσο θά είμαι εύχαρι- 
στημένος, άν μπορώ ν' απαλλαγώ από δ,τι υποφέρω . . . 
Αύτό θά σας χρησιμεύση ώς δοκουμέντο.

Στανύ. — Έν τούτοις, έάν καμμιά άπό τϊς πράξεις αύ
τές δέν δίδει κανένα στοιχείο εϊς τό ένστικτο αύτό τής 
ύπονοίας;

Νερύ. —"Α ! δέν υπάρχει καμμία άνάγκη στοιχείου . . . 
Μιά φορά γεννηθέν τό ένστικτο αύτό, τρέφεται έξ εαυτού 
του, από δ,τι τοΰ δίδει ή φαντασία γιά τροφή. ‘Αν δέν 
λέγω τίποτε, αύτό σημαίνει «πώς σκέπτομαι άλλη γυναίκα.» 
‘Αν μένω στό σπίτι, αύτό σημαίνει, «πώς έχω ραντεβού» 
καϊ άν βγαίνω έξω, αύτό σημαίνει μ' δλη τήν ακριβή 
δικαιολογίαν, μέ απολογισμόν τών άσχολιών μου λεπτό, μέ 
λεπτό τό στήριγμα κάθε πράγματος, πού έχω νά κάμω, έάν 
βγω. είναι γιατί «σέ κάπο.ο μέρος, πρόκειται νά συναντήσω

Κοσρέϊγ.—Ά '. ναί, βέβαια, γιά σας, γιά τούς άλλους. . . 
Κι’έγώ έπίσης, γι’αύτή τήν γλυκύτητα γελάσθηκα. Πρέ
πει νά τήν Ιδήτε τί είναι μέσα εϊς τό σπίτι. "Ενας άληθι- 
νός τύραννος. Δέν μπορώ να έχω μιά γνώμη, νά έκφράσω 
μιά θέλησι. νά κάμω έλεύθερα ένα βήμα. ! Μοΰ υποδεικνύει 
αύτή τί πρέπει νά κάμω, μοΰ καθορίζει αύτή τήν ζωή ! ‘Αν 
κάποτε έχω κάποια έκρηξι προστασίας τοΰ έαυτοΰ μου. 
αύτό προκαλεΐ τέτοιες σκηνές, ποΰ όλίγον κατ ’ όλίγον μέ 
οδηγούν νά προτιμώ νά υποφέρω, παρά νά ένεργώ. Αύτή 
είναι ή εύτυχία μου ! . . .

Στανύ— Εν τούτοις, στόν κόσμο φαίνεσθε ειρηνικά καϊ 
άγαπημένα ηνωμένοι!

Κοσρέϊγ.— Τό πιστεύω. Είμαστε πεπεισμένοι, πώς δέν 
θ ’ άλλάξουμε οΰτε μιά λέξι. 'Π σιωπή μάς προφυλάσσει. 
Άλλ’ όταν γυρίζουμε; ’Λ! δταν γυρίζουμε εϊς τό σπίτι!... 
ι’Εμπιστευτικώς). Σάς εγγυώμαι, άγαπητέ μου, πώς’άν ποτέ 
είχα τήν δυστυχία νά χάσω τήν γυναικά μου . .

Στανύ—Ώ ! καλέ μου, κύριε Κοσρέϊγ, δέν πιστεύω νά 
τό λέτε σοβαρά!

Κοσρέϊγ. — Ώρισμένως,ί. Δέν τό σκέπτομαι I Δέν τό κάνω, 
αλλ' επιτέλους ύπάρχουν μέσα εϊς τόν κόσμο τόσες καί τόσες 
δυνάμεις τής τύχης '. . .

Ό Στανύ, καταστάς σκεπτικός άπό ιάς δηλώσεις αύτάς, πη

γαίνει στόν Φλαζεόλ, ποΰ υογ βρίσκει μέ φούρια μπροστά σέ 
μπαγκάζια καί οέ πακέτα.

Φλαζεόλ (άφοΰ έλαβε γνώσιν τοΰ περιεχομένου τής επιστο

λής τοΰ Ζασσέν). — Νά σας πώ τήν αλήθεια; Πέσατε σέ πολύ 
καλή στιγμή! Ή εύτυχία τοΰ συζυγικού βίου; Νά την, 
ίδέστε την! Ταξείδια, δταν έπιθυμή κανείς νά μείνη στό 
σπίτι του, κόσμος τή στιγμή πού εχει τήν έπιθυμία νά τόν 
άποφεύγη, ή μπαναλιτέ τών άλλων, δταν βέλη κανείς νά 
έργασθή κτλ. κτλ. Καταδικασθήτε πάντοτε νά κάμνετε τό 
άντίθετον άπό δ,τι επιθυμείτε καϊ θάχετε μιά άκριβή ιδέαν, 
τήν ιδέαν ένός ώραίου συζυγικού βίου I

Στανύ (κατάπληκτος).—“Ισως μιά σύμπτωσις περαστική 
σάς κάνει νά εξογκώνετε λιγάκι τά πράγματα.

Φλαζεόλ.— Τά εξογκώνω; Θέλετε τόν τέλειον άπολογι- 
σμόν τού οεκαπενταετούς συζυγικού μου βίου; Τόν θέλετε ; 
"Ε ! λοιπόν, κυττάχτέ με. ’Αποθαρρυμένος, ελεεινός, νευ
ρασθενικός σέ ήλικίαν σαράντα έτών! . . .

Στανύ (παραζαλισμένος).— Δέν μπορώ νά φαντασθώ, δτι ή 
κυρία Φλαζεόλ, ποΰ εχει τήν χάρι, τό πνεΰμα. τήν νεό
τητα, τήν έμορφιά, τά γούστα, τϊς ιδέες τής κυρίας . . .

Φλαζεόλ (τόν διακόπτει).— Ώρισμένως τά εχει δλα αύτά... 
καϊ αύτά έχουν ώς συνέπειαν έκεϊνο, πού λένε οχληρότητα !

Στανύ.—'Οχληρότητα ;
Φλαζεόλ.— Ή άνάγκη τής διαρκούς κινήσεως, τού θορύ

βου, τοϋ σκιρτήματος τής ζωής! ΊΙ γυναικά μου άγνοεί τί 
είναι νά μείνη μιά ώρα χωρίς νά κινηθή. Ή χάρις της 
πρέπει νά βοή κάτι ν' άσχοληθή’ γιά τό πνεύμά της τής 
χρειάζεται ένα κοινόν καϊ γιά τήν έμορφιά τής χρειάζονται 
άφορμαϊ πάντοτε καινούργιες νά τήν ξοδεύη ... ΤΑ I ναί, 
την ξοδεύη μέ κάθε τρόπο I

Στανύ.— Τί θέλετε νά πήτε μ’αύτό ;
Φλαζεόλ.— Θέλω νά πώ, πώς μέσα σέ μιά μέρα δέν φτά

νει νά τήν ακολουθώ εϊς τό δάσος, μέ ώτομομπίλ, σέ φιλικά 
γεύματα, σέ ματινέ, σέ τσάγια, σέ έκθέσεις, σέ δείπνα, στό 
θέατρον κλπ. Χρειάζεται άκόμη, έπειτα άπ’ δλα αύτά, νά 
είμαι όσο πιό δυνατόν συχνά καϊ ό πιό τελείως πραγματι
κά σύζυγός της ! Καταλαβαίνετε ;

Στανύ.— Παραπονείσθε, γιατί ή γυναικά σας είναι πολύ 
έμορφη !

ςτου ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ *
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Κουστούμια Σκωτσέζικα άνδρικά χει- ΊΛΚ 
μερινά. Κασμίρια δλων τών

ειδών καί χρωματισμών κ.λ.π. II-
12

έμορφη συγκίνησις νά ζήση κανείς. (Πιό ευμενής). Καϊ μ'δλα 
ταΰτα, έπειδή γνωρίζω λιγάκι τήν ιστορία σας, άγαπητό 
μου παιδί, αισθάνομαι τήν έπιθυμία νά σοΰ πώ: «Γιατί, 
άφού έσχες ήδη και μπορείς άκόμη νά έχης τίς επτά χορδές 
τής λύρας, άπό τϊς όποιες μερικές, όσον υπέροχες και άν 
ησαν, έσπασαν μέσα στά δάκτυλά σου έπειτα άπό τήν άπώ- 
λειαν τής αρμονίας, γιατί νά πιάσης στά χέρια σου καϊ τήν 
όγοόη—γιατί όγδοη θά είναι αύτή—ποϋ δέν θά σπάση μέν, 
άλλά οί τόνοι της μέ τόν καιρό θά σβύσουν, όπως αισθάνε
ται κανεϊς μέσα εις τήν αγωνία τά κτυπήματα τής καρδιάς 
νά έξαντλοϋνται καϊ νά σβύνουν; (Μέ μεγάλη μελαγχολία). 

Άτονη τότε, χωρίς ήχο ή θαυμασία χορδή, δέν είναι πιά 
παρά δ χυδαίος δεσμός, ποϋ δένει τόν ζυγόν τών υποζυγίων!...

Στανύ·—Άλλά τά υποζύγια ίως τό τέλος τοΰ αύλακιοΰ 
μένουν δύο ! τέλος του σχολειού του έρωτος

Η ΓΥΝΑΙΚΑ

Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΗΔΟΝΗΣ
— ΣΥΜΒΟΥΛΑΙ —

Τό σπουδαιότερον προσόν μας διά νά αιχμαλωτίζωμεν 
τούς άνδρας είναι ή πρόκλησις τού πόθου, ό όποιος είναι 
ενα είδος φαντασίας ποΰ προηγείται, συντροφεύει καί άκο- 
λουθεϊ τήν φυσικήν άπόλαυσιν. Είναι όπως ενα πάρκο τήν 
νύκτα μέ τό φώς τοΰ φεγγαριού, ποϋ πέρνει μιά μαγική 
έκφρασι, κάτι πού τό εξαϋλώνει είς τά μάτια καϊ τού πιό 
πεζού και τού τό παρουσιάζει μέσα είς τήν αγκαλιά ένός 
άσημένιου πέπλου, απαλού, καί αραχνοΰφαντου.

Ή νύχτα χωρίς φεγγάρι δέν έχει καμμία έμορφιά' 
μοιάζει σάν μαύ^ο βάραθρο ποΰ έχει καταπιεί τήν ζωήν 
δέν άφίνει τή σκέψι νά έξαρθή καί απογυμνώνει τήν ψυχή 
άπό κάθε αίσθημα, έκτός άπό τόν ιόβο, ποΰ τήν σ-ίγγει. 
“Ενα φόβο άνεξήγητο Αύτή ή νύχτα μοιάζει μέ μιά ερω
τική νύχτα χωρίς πόθο.

Πολλοί διακηρύττουν δτι ό αισθηματικός ερως, είναι 
κάτι υψηλόν καϊ άνώτερον τής φυσικής άγάπης, τήν όποιαν 
χαρακτηρίζουν ώς κτηνώδη. Άλλά αύτοί δέν έχουν κατα
λάβει τί χαρίζει εϊς τήν ψυχήν ό πόθος’ δέν έχουν γνωρίσει 
αύτόν τόν λεπτόν δεσμόν ποΰ ενώνει τό πνεύμα μέ τάς 
αϊσθήσεις, τήν ήδονήν. Άλλά ό πόθος αύτός πού τόν ονο
μάζουν ο! Γάλλοι νοίυρϊέ, είναι κάτι ποΰ δέν μπορεί νά 
όρισθή. Εκδηλώνεται από μίαν θερμότητα τοΰ αίματος 
μεταδοτική. Γεννάται μέσα στις φλέβες μας καϊ ξεχύνεται 
σάν υγρό μέσα στίς φλέβες έκείνου πού αγαπάμε καϊ τοΰ 
γεννά τήν ίδια έπιθυμία, φτιάνοντας μιά γέφυρα γιά τήν 
αγάπη κι' ενα δεσμό μεταξύ δύο άνθρώπων ποΰ δέν έγνω- 
ρίζοντο έως αύτή τή στιγμή. Συνδέονται δέ έτσι περισσό
τερο άπό δτι μ' ένα άγκάλιασμα, ή μέ άληθινή στοργή. 
Κάνει τόν έρωτα κάτι πραγματικό, χωρίς ή καρδιά νάχη 
σ’ αύτό καμμιά έπίδρασι. ΊΙ καρδιά αιχμαλωτίζεται σ’ 'ένα 
άγκάλιασμα, άλλά τίποτε περισσότερο. 'Ενώ ό πόθος τής 
ήδονής άναγκάζει νά δοθή κάνεις άπολύτως καϊ νά κάνη 
δ,τι χωρίς αύτόν οΰτε ή πιό τρυφερή άγάπη δέν κατορθώνει.

Οί περισσότεροι άνδρες απολαμβάνουν τό σώμά μας χωρίς 
κάν νά φαντάζωνται τήν ΰπαρξιν της, άλλά μόνον ευχαρι
στούμενοι άπό τό ένστικτον τοΰ φύλου.

Τί θλιβερό γιά μιά γυναίκα μέ λεπτότητα άντιλήψεως 
καί έκφράσεως, αισθανομένην τό γοήτρου τοΰ πόθου, όταν 
έπι παραδείγματι, τή στιγμή ποΰ παραδίδεται σέ μιά από 
τής σπανιώτερες ψυχικές όρμές γιά τό ιδεώδες τοΰ έρωτος, 
νά είνε στήν άγκαλια ένός ηλιθίου βαρβάρου, ό όποιος 
άρκείται σέ τρία δευτερόλεπτα ήδονής και ό όποιος έπϊ 
πλέον τά έπισπεύδει.

Κάποτε δμως συμβαίνει αύτός, ό όποιος έμφανίζεται ώς 
βάρβαρος, τήν κρίσιμου στιγμήν νά έξαρθή σ' ένα καλλιτέ
χνην λεπτόν, ένα δημιουργόν ηδονικών φρικιάσεων καϊ ό 
όποιος μέ τά χέρια του, μέ τά χείλη του, μέ όλόκληρον τήν 
ψυχικήν καί σωματικήν ΰπαρξιν του, μάς ρίχνει μεθυσμέ
νες, είς τήν άτελείωτη θάλασσα τής άπολαύσεως. καιτη

ΜΕΓΑ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΐΟΝ

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

τό πρόσωπο»! "Αμα έπιστρέψει, αναλύω έκ νέου τήν χρη- 
σιμοποίησι τού διαστήματος τής απουσίας μου, ζυγίζει τά 
μειδιάματά μου καϊ τϊς άπαντήσεις μου. Μέ έξετάζει άπό τό 
φωκόλ έως τά παπούτσια μου. Μιά σκονίτσα έπάνω εϊς τά 
ρούχα μου είναι ίχνη πούντρας καί μιά τρίχα άπό τήν 
ούρα ενός αλόγου τού αμαξιού, πού μπήκα, μεταβάλλεται 
σέ ξανθιά τρίχα, άπό γυναικεία μαλλιά ! . . .
Γ Στανύ. — Χωρίς άλλο άπό τό έπίμονον αύτό ένδιαφέρον, 
ήμπορεΐ νά προκύψη μιά νευρικότης. Αύτό δμως έν πάση 
περιπτώσει σημαίνει πώς ή κυρία ντέ Νερύ, σας αγαπά πολύ. 

Νερύ. — Μ' αγαπά πολύ, πάρα πολύ! τρομακτικά πολύ! 
Άλλ’ αύτός είναι έρως : . . . . "Οχι, είναι ενα αίσθημα 
σκληρό καϊ ύπερεξημένο !

Στανύ.— Ωστε, άν όπως στήν εποχή πού ζούσαν ή νε
ράιδες, θά είχατε νά εύχηθήτε κάτι, γιά νά είσθε εύτυχι- 
σμένο ανδρόγυνο : . . .

Νερύ (πεπεισμένος ι.—ΤΑ 1 Θεέ μου! Θά ζητούσα νά μή 
μ' άγαπα πιά !

"Επειτα άπό τίς τρεις αύτές συνομιλίες ό Στανύ συναντή τό 

βράδυ είς τήν Λέσχη καί τόν τέταρτον ,εύτυχισμένον σύζυγον,, 

τόν κ. Ζαμπλώ. Μόλ.ις ό τελευταίος αύτός έμαθε περί τίνος 

πρόκειται, οΰτε άνυπομόνηοε, οΰτε φανέρωσε κανένα άλλο δυσά

ρεστο αίσθημα. Μειδίαοε ενα μειδίαμα μόλις διαγραφέν εις τά 

χείλη του, άπό εκείνα ποΰ προδίδουν κάποιον ενδόμυχον πόνον.

Ζαμπλώ (μέ γλυκό ΰφοςι. — Γιατί άγαπητέ μου, ζητάτε 
τήν άνθρωπίνη εύτυχία. έκεί ποΰ είναι ή πιό άπραγματο- 
ποίητη ;

Στανύ (λίγο ταραγμένος)---------Μιλάτε γιά τόν γάμον ;
Ζαμπλώ. — Ναί μιλώ γιά τήν κατάστασιν αύτήν, ποΰ 

έπϊ αιώνας υπήρξε μιά κοινωνική άνάγκη, ποΰ θά άντι- 
σταθή άκόμη λίγο καιρό, πριν παρασυρθή καϊ έξαλειφθή 
άπό τήν ταχύτητα τών σημερινών ήθών μας, μέ τήν κατά- 
στασιν αύτήν, ποΰ είναι πιό αντίθετη εϊς τήν φύσι μας, είς 
τά αϊσθήματά μας, εϊς τούς χαρακτήράς μας καί προπάν
των, εϊς τήν δύναμιν έκείνην ποΰ κανονίζει τον ούσιωδέ- 
στερο καϊ τόν πιό απαραίτητο νόμο τής έξελίξεώς μας. την 
δύναμι τής άκαταπαύστου φυσιολογικής καί ηθικής μετα- 
μορφώσεώς μας."Ετσι καταντά, δυό όντα άστατα, σέ σημείο 
ποΰ νά μή έχουν δυό λεπτά τής ζωής των, ποΰ νά Ομοιά
ζουν μέ τόν εαυτό τους, νά τά συγκολλούν άμετατρέπτως !

Στανύ. — Δέν νομίζετε όμως, πώς κάποτε καϊ ή συγ- 
κόλλησις αύτή είναι καλή ;

Ζαμπλώ. — Νομίζω προπαντός, οτι μέσα σέ μιά συζυ
γική συμβίωσι είκοσι έτών, δπου δέν έγεννήθησαν ούτε 
επεισόδια, οΰτε καυγάδες, οΰτε άντικρούσεις, ύπάρχουν 
σκέψεις περί τής καταστάσεως περί τής άνατροφής τών 
παιδιών, περ! τοΰ σκανδάλου τό όποιον πρέπει νά άπο- 
φύγη κανείς, περί τής σκηνογραφίας ποΰ χρειάζεται γιά νά 
κρατηθή κάνεις όρθιος ! Άλλ' αύτό είναι ή συνέχισις τής 
έκπαιδεύσεως και δχι ή ένωσις τών καρδιών καί τών σωμά
των, έπάνω είς τά όποια έστηρίχθη δλο τό δημιούργημα! 
Άπό τά δύο όντα, τά όποια ενώνουν απολύτως διά τήν αιω
νιότητα, αύτό έξηφανίσθη, δπως εξαφανίζεται ή βλάστησις 
μιάς χώρας, τήν όποιαν παύει νά φωτίζη ό ήλιος. Τά φυτά 
παύουν νά άνθίζουν, τά δένδρα άποξηραίνονται, τό χόρτο 
πεθαίνει, πνιγόμενον άπό τήν άμμο, και έπάνω εϊς τήν 
χλοεοάν προηγουμένως έκτασιν, ποΰ έγινε τώρα έρημος, 
άπλοΰται τό ερείπιο τών έκλειψάντων πραγμάτων, δπου ή 
ζωή δέν θά ξαναέλθη πιά. Δέν υπάρχει εϊς τόν κόσμο με
λαγχολία πιό συγκινητική άπό τοΰ νά αισθάνεται κανεϊς 
μέσα του καί μέσα στήν ΰπαρξιν ποΰ έχει κοντά του, τήν 
ψυχρότητα αύτήν, τήν άποξήρανσιν αύτήν, μέ τήν τελική 
έκείνη λέξι, ποΰ δέν τολμούν νά ρίξουν, σάν τό σάβανο 
έπάνω σέ περασμένες ώρες ! . . .

Στανύ (λίαν ταραγμένος). — Άπό δτι μοΰ είπαν εως τώρα 
γιά’τό θέμα αύτό, τίποτε δέν μοΰ έκανε τόσο μεγάλη έντύ- 
ποισι,’δσο τά τελευταία σας αύτά λόγια ! Λοιπόν τί νά κάμω :

Ζαμπλώ— ΊΙ 'πείρα τών γειτόνων δέν ωφέλησεν ώς 
τώρα κανένα. Είναι προφανές, πώς θά παντρευτήτε και σείς, 
καί γιά πολλές αφορμές. Κατά πρώτον ή κεκτημένη ταχύ- 
της, γιά τήν δποίαν σάς ώμίλησα’ έπειτα ή πεποίθησις 
αύτή, ποΰ πιστεύετε πάντοτε πώς είναι πραγματοποιήσιμο 
γι’ αύτούς έκεϊνο, ποΰ δέν πραγματοποιείται γιά τους άλ
λους. Τέλος ή ϊδέα, πώς στόν γάμο ύπάρχει μιά νέα καϊ 13



Η ΣΕΛΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΣ ΜΑΣ

Σεσάς ποΰ έκθύμως ύπεστηρίξατε τήν «Είκονογραφημένην» 
άπό τής πρώτης ημέρας τής έκδόσεώς της καϊ τήν περιβάλατε 
μέ τήν πιό θερμή άγάπη, σέ σάς τούς αγαπητούς της φίλους 
αποτείνεται μέ πεποίθησι αύτή τή στιγμή, βασιζόμενη στήν 
στοργή καϊ στήν έκτίμησι ποϋ τρέφετε γι’ αύτήν. Ή «Εικονο
γραφημένη» σας, καίτοι είναι τό πολυτελέστερο καϊ τό ωραιό

τερο Ελληνικό περιοδικό, μή συγκρινομένη καϊ λόγω τής 
εκλεκτής της ΰλης καϊ λόγφ τής πολυτελείας τής έκδόσεώς 
της, μέ τά λοιπά, έν τούτοις δέν ηΰξησεν, δπως αύτά, τήν 
τιμήν τοϋ φύλλου της είς tj λεπτά. Μέ τάς σημερινός τιμάς 
δμως δλων τών υλικών μιας έκδόσεώς καϊ δή μέ τάς δυσθεο- 
ρήτως ηύξημένας τιμάς τοΰ χάρτου, άντιλαμβάνεοθε, άγαπη- 
τοί άναγνώσται, δτι ή «Εικονογραφημένη» σας ζημιώνεται 
αρκετόν ποσόν καθ’ έκάστην εβδομαδιαίοι· της έκδοσιν. Βε
βαίως σείς αύτό δέν τό θέλετε, άλλά καϊ ημείς δέν θέλομεν 
νά αύξήσωμεν τήν τιμήν τοΰ φύλλου μας, καίτοι οί πλεϊστοι 
έξ υμών Οά είσθε διατεθειμένοι νά τό δεχθήτε πολύ εύχαρί- 
στως. Άντί δμως τούτου ή ■ Εικονογραφημένη . στηριζομένη 
εΐς τήν αγάπην σας πάντοτε, Οά σάς παρακαλέση νά τήν υπο
στηρίξετε άλλως, χωρίς νά ύποβληΟήτε είς κανέν έξοδον έπΐ 
πλέον καϊ Οά σάς άνταποδώση τύν ευγνωμοσύνην της έμπρά- 
κτως, καθώς Οά ΐδητε είς τό κατωτέρω έξηγούμενον σύστημα 
τής φιλικής ύποοτηρίξεώς σας.

ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Ό υποφαινόμενος

ένεγράφην άναγνώαχης τής· Εικονογραφημένης· τή ονσια- 

οει τοΰ κ.

Είς τήν · Εικονογραφημένην» δημοσιεύεται άπό σήμεροντό 
ανωτέρω ειδικόν δελτίον. Τό δελτίον αύτό Οά συμπληρώνεται 
καταλλήλως καί Οά μάς στέλλεται κατά τόν εξής τρόπον. 
Κάθε αναγνώστης, ποΰ άγαπφ τήν «Είκονογραφημένην» καί 
θέλει τήν πρόοδον καί τήν άνάπτυξίν της, ας προοπαΟήση νά 
μάς κόμη νέους άναγνώστας. Οί νέοι αύτοί άναγνώσται θά 
μάς οτέλλουν τό δελτίον. είς τό όποιον θά γράφουν τό όνομά 
τους καί τό όνομα τοΰ αναγνώστου, τή συστάσει τοϋ οποίου 
έγιναν άγορασταί. "Οσοι έγγράψουν είς τό διάστημα ένός 
μηνός άπό σήμερον, ήτοι μέχρι τής 6 Δεκεμβρίου τρ. έ. 
κατ’ αυτόν τόν τρόπον too άγοραστάς, θά μάς οτείλουν τάς 
εικόνας τους καϊ Οά τάς δημοσιεύσωμεν δωρεάν είς τήν «Είκο
νογραφημένην». ·εΐς τήν ειδικήν στήλην τών Ύποστηρικτών 
τοϋ φύλλου». Σημειώσατε, δτι κάθε νέος άγοραστής πρέπει 
μόνον ένα δελτίον νά μάς στείλη. 'Εμπρός, λοιπόν. Όλοι σείς, 
ποϋ άγαπάτε καί εκτιμάτε τό εργον μας καί μάς ζητάτε επα
νειλημμένος πώς θά μάς υποστηρίξετε, ιδού τώρα σας ανοί
γεται εύρύ τό στάδιον τής ένεργείας και δράσεως.Έργαοθήτε 
μεταξύ τών φιλί, ν και τών γνωστών σας καϊ κάμετε προπα
γάνδαν ύπέρ τής «Εικονογραφημένης». Λ/έ αγάπην

"Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ, 
«

ΠΡΟΣΟΧΗ
Έφιστώμεν τήν προσοχήν τών λυτών καί έν γένει τών ανα

γνωστών τής «Εικονογραφημένη;», οί όποιοι συναλλάσσονται 
μετ’ αυτής διά γραμματοσήμων, έπΐ τοΰ εξής γεγονότος. Ή 
διεύθυνσις τών Τ. Τ. Τ. έξέδωκεν ανακοίνωση·, διά τής όποιας 
καθιστφ γνωστόν, δτι λόγφ παραποιήσεως έκ μέρους τής 
Προσωρινής Κυβερνήσεως τής Θεσσαλονίκης τών έν χρήσει 
γραμματοσήμων ύπό τοϋ Κράτους μέχρι σήμερον, εύρίσκεται 
είς τήν ανάγκην νά άκυρώση ταΰτα καϊ νά έκδώση ά>λα μέ 
διακριτικά σημεία. Επομένως πά; αναγνώστης τής «Εικονο
γραφημένης» οφείλει νά προσεχή είς τό εξής νά μάς στέλνη 
άπό τά νέα γραμματόσημα μέ τά διακριτικά σημεία. Άλλως 
τά στελλόμενα παλαιό, μέχρι τοΰδε έν χρήσει, δέν θά λαμβά- 
νωνται ύπ’ δψει.

Π ΑΠΟ ΥΤ2Ι 
ΑΠΟΥΤΣΙ 

ΑΠΟΥΤΣΙ 

ΕΤΡΟΣ ΚΆ

Κ ΟΜΨΟ ! 

ΣΤΕΡΕΟ! 
ΦΘΗΝΟ! 

ΣΤΑΚΗΣ
3 — Στοά Συγγρου — 3

ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΗΣ Β’ ΣΕΙΡΑΣ 
Ποιοι έβραβεϋϋησαν

"Ολους τούς διαγωνισμούς τής Β’ Σειράς δέν’έλυσε κανείς· 
Τούς S έκ τών ίο τής σειράς έλυσαν οί κ. κ. Α. Μενεγάκης, 
I. Ζαγανιάρης καί Δ. Σαράβας. Γενομένης δέ κληρώσεως 
μεταξύ αύτών, έκέρδισε τό πρώτον βραβεϊον ό κ. Α.Μενεγάκης.

Υποψήφιοι διά τό δεύτερον βραβεϊον έρχονται οί κ. κ. Ν. 
Μακρογεώργης, Μ. Γιαμπανάς, Όδ. Καλλίνικος, I. Κιάππε. 
Δ. Χριστοδουλόπουλος καϊ Κίννας, λύσαντες τούς επτά έκ 
τών δέκα διαγωνισμών τής σειράς. Γενομένης κληρώσεως 
μεταξύ αύτών, έκέρδισε τό Β' βραβεϊον ό κ. Μ. Γιαμπανάς.

Διά τό Γ' βραβεϊον υποψήφιοι έρχονται οί κ. κ. Κ. Λάβδας, 
Ξ. Φραγκίδης καϊ Π. Θαρρουνιάτης. Γενομένης κληρώσεως 
καϊ μεταξύ αύτών, έκέρδισε τό Γ' βραβεϊον ό κ. Ξ. Φραγκίδης.

Ό κ. Άδ. Μενεγάκης λαμβάνει ώς Α' βραβεϊον 3 ήμερολό- 
για έγκυκλοπαιδικά Βρετοΰ χρυσόδετα σειράς έτών κατ’εκλο
γήν του, καϊ έχει τό δικαίωμα νά στείλη δέκα διαγωνισμούς 
άνευ δεκαλέπτου γραμματοσήμου.

Ό κ. Μ. Γιαμπανάς λαμβάνει 2 ημερολόγια εγκυκλοπαι
δικά Βρετοΰ χρυσόδετα τής έκλογής του, κα’ι έχει δικαίωμα νά 
στείλη λύσεις 5 διαγωνισμών άνευ ιολέπτου γραμματοσήμου.

Ό κ. Ξ. Φραγκίδης λαμβάνει δύο ημερολόγια Βρετοΰ χρυ 
σόδετα κατ’ εκλογήν του.

* 
ΔΗΛΩΣ Ι£

’Επειδή οί άποστέλλοντες τά σχετικά δελτία διά 
τά μεγάλα δώρα, είναι έλάχιστοι, πολύ όλιγώτε- 
ροι άπδ δ,τι ·&ά έ'πρ^τε, παρακαλοϋνται δσοι τών 
άναγνωστών μας έχουν άποστείλλει, νά μας γρά
ψουν διά νά τούς έπιστρετμωμεν. τδ'^άντίτιμον τών 
σταλέντων γραμματοσήμων των, καταργουμένων 
τών μεγάλων δώρων.

ΚΟΝΙΑΚ V.O.
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ = 

= ΟΙΝΩΝ & ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΟΝ ΤΗΣ “ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ,,
Οί άνακηρυχ&έντες υποψήφιοι τής Α' Σειράς

Κατά παράκληαιν πλ.είστων υποψηφίων ή προ&εσμία 

τής ψηφοφορίας, παρατείνεται μέχρι τής 25 Νοεμβρίου. 

Νέα παράτασις δέν &ά δο&ή

Τοΰ Νομού Άττικοβοιωτίας: Γεώργιος Πατρίκιος Κωνστ 
Πέχ, ' Αθανάσιος Γ ονλιας,Χρ. Κανελλ.όπουλος, Όδ. Καλλίνικος, 

Αν. Ποπολάνος, Αημ. Παπανικολάον. Γ εώρ. Παλιαιοέας. Ξεν. 

Φραγκίδης ΐ Ιοιδωρος Καραλής, Τάκης—Κορινθίας: Ενάγγ. Κι- 

ριάκης.— Σάμου: Ιίάνος Σοφούλης--------Λαρίσσης: Άρ. Μαου-

ντούρης.—Άχαϊοήλιδος: Άο. Τζανής.—Εύβοιας: Μίμης’Ολνμ. 

πίου.—Μιτυληνης: Π. Μιχαήλ. ΦΟιωτιδοφωκ. ’Αμαλία Καλαίς.

Οί άνακηρυχ&έντες υποψήφιοι τής Β' Σειράς

Άττικοβοιωτίας : ‘Ιωσήφ Κιάππε, Μαρία Ν. Γερμανού, 

Σπ. Γκοϋμας — Τρικκάλων : Δημ. Βρετόπουλος,—Βόλου: 
Χρ. αυνόπουλος. — Αιτωλοακαρνανίας: Γεώρ. Πλατανιώτης.

ΆνεκηρύχΟη υποψήφιος τής γ' σειράς εΐς τόν νομόν 
'Αττικοβοιωτίας ό κ. Βλ Βαλαοοόπουλος.

Ποιοι υπερτερούν : — ΦΟιωτιδοφωκίδος ’Αμαλία Καλαις 

•Ιιήγους 42. — Άττικοβοιωτίας ’Ιωοήφ Κιάππε 140. Σ. Γκοΰ. 

μας ψήφους ΙΟΙ, ’ Γοίδ. Καραλής 103, Όδ. Καλλίνικος 55, 
-■ Φραγκίδης 110, Κ. Πέχ 36, /'. Παληαταέας 62. Α. Γουλιάς 

36, Τάκης 0, Κυριακής 3. Άχαϊοήλιδος 7ω. Τζαννής 47.

--------------------------------------------------------------------------------- Ν
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ*  ΕΚΛΟΓΗΣ ΑΜΤΑΠΟΚΡΙΤίΙΗ ΕΙΚΟΜΟΓΡΑΦΗΜΕΜΗΣ..
Ψηφίζω τόν

Είς τόν Νομόν
Έν τή 1916.

’Ονοματβπώννμον ψηφίζοντος

ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Κα'ι μίαν καταγγελίαν έχομεν αύτήν τήν εβδομάδα. Ό κ. 

Γ. Κ. Παπαδόπουλος έκ Πατρών μάς καταγγέλει δτι τά δη- 
μοσιευθέντα είς τό παρελθόν φύλλον τής «Εικονογραφημέ
νης» ύπό τόν τίτλον «Πνεύμα τών Παιδιών» ύπό τοΰ κ. ’Αδ. 
Μενεγάκη ανέκδοτα, έχουν αντιγραφή άπό τήν α’ εξαμηνίαν 
τοΰ 17OU τοΰ έτους t8go τοΰ περιοδικού «Διάπλασις τών 
ΓΙαίδων». Συμφώνως μέ τούς όρους μας, ό κ. Μενεγάκης 
χάνει πλέον τό δικαίωμα νά δημοσιεύη ΰλην είς τήν «Είκονο
γραφημένην». Ή δέ τυχόν ύπάρχουσα εγκεκριμένη δλη του, 
θά ριφθή είς τό καλάθι τών άχρηστων.

Με τήν ευκαιρίαν·αύτήν παρακαλοΰμεν τούς άναγνώστας 
μας νά μάς καταγγέλουν όσα τυχόν, τών δημοσιευόμενων είς 
τήν «Είκονογραφημένην- βρίσκουν ότι έχουν αναγραφή άπό 
άλλα περιοδικά, ή βιβλία. «

ΛΥΣΕΙΣ TQN ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΝ ΤΟΥ ΚΔ' ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ
F? Διά νά κατορθιόσωμεν νά έχωμεν δώδεκα στρατιώτας είς 
έκάστην πλευράν, μετά τόν φόνον τεσσάρων, τοποθετούμεν 
άνά πέντε είς έκάστην γωνίαν καϊ δύο είς τό μέσον έκά- 
στης πλευράς.

Τήν λύσιν ταύτην όρθήν άπέστειλαν οϊ εξής :
Γ. Σαραντίτης, Μιχ. Σκοπελίτης, Κ. Πρωτοψάλτης, Γύζης, 

II. Θεοδώρου, Ν. Μαυρογεώργης. Έμμ. Θεοδωρόπουλος, Γ. 
Άνδρικόπουλος, Γ. Κιρκινέζης, Μιχ. Γιαμπανάς, Δ. Γκούμας, 
X. Σταυρόπουλος, Δημ. Παυλόπουλος, Βίκτωρ Αεβή, Μιχ. 
Μακρυωνίτης, Βασ. Φώσκολος, Άδ. Μενεγάκης, Κων. Κού
φιος, Βίκτωρ Πρωτοψάλτης, Βασ. Σορώτος, Δημ. Σαράβας, 
I. Ζαγανιάρης, Θωμάς Λιάσκας, Σπ. Κοιλίας, Δ. Τζήμας, 
Έλ Τοτόμης, Σάσα Σακελλαριάδου, Κ. Δημόπουλος, Β. Χα- 
ραλάμπους, Θεοδ Τσίκας, Πρ. Κριθαράς, τό «Βιθυνάκι», 1. 
Μπιμπίρης, Γ. Πετρίτοης, I. Παπαδόπουλος, Γ. Σολωμός, Δ. 
Γιαννόπουλος, Όδ. Ταντοΰρος, ΆΟ. Τσερβινιώτης, Δ. Χρι- 
στοδουλόπουλος, ,Ήλ. Τζάθας, Π. Αδαμόπουλος.

Γενομένης κληρώσεως έκέρδιοαν οί εξής:
1. Μ. Σκοπελίτης μίαν έτησίαν συνδρομήν τής μηνιαίας 

■ Εικονογραφημένης » καί έν τετράδραχμοι· λαχεϊον τοΰ 
Έθνικοΰ Στόλου.—2. Δημ.Παυλόπουλος μίαν έτησίαν συνδρο
μήν τής μηνιαίας «Είκονογραφΐ)μένΐ)ς» καί έν ’Εγκυκλοπαι

δικόν Ήμερολόγιον Βρετοΰ. — 3. Οδ. Ταντοΰρος μίαν 
έτησίαν συνδρομήν τής έβδομαδιαίας «Εικονογραφημένης» 
καϊ έν ’Εγκυκλοπαιδικόν Ήμερολόγιον Βρετοΰ.

ΣΤΗΛΗ ΕΓΚΡΙΣΕΒΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΓΝΟΣΤίΙΝ

Έκ τής σταλείσης κατά τήν παρελθοΰσαν εβδομάδα ύπό 
τών άναγνωστών τής «Εικονογραφημένης» δλης, ένεκρίθησαν 
καϊ θά δημοσιευθοΰν μέ τήν σειράν των τά επόμενα:

Τέλλου’Άγρα «Πές μου» (ποίημα). — X. 'Αγγελοποΰλου 

«Ώρες» (διήγημα), είναι δμως πολύ μεγάλονκαϊ θ’άργήση νά 
δημοσιευθή.— Τάκη Σέ μιά ώρα», «Μέ τό φεγγάρι» (ποιή
ματα), μεγάλο κΓ αύτό καϊ θ’ άργήση νά δημοσιευθή.—Στυλ. 

Αυγουστάκη ·Τό Νυχτοπούλι», «Τό Μυστικό» (ποιήματα). 
Π. Πολίτη ’Ανέκδοτον τοΰ Κάίζερ»· — I. Ροντήρη Τραγού
δια τής ζωής μου» —I. Ζαγανιάρη «Ασκήσεις».—Θ. Βούλ

γαρη. -Ρήμες». — Ν. Ταακαλάκη ’Ανέκδοτα». — Τάκη 

«Πιάνα» (εντυπώσεις).

ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΜΑΣ
Γ ΣΕΙΡΑ Άριθ. 9.

Που είναι ή μητέρα τών παιδιών;

“ Λύσεις γίνονται δε
κτοί μέχρι τής έσπέ- 
ρας τής μεταπροσε- 
χοΰς Τρίτης ιφ Νοεμ
βρίου, συνοδευόμεναι 
μόνον ύφ’ ένός ΙΟλέ- 
πτου γραμματ., τών 
δελτίων καταργουμέ
νων.— Βραβεία ώρί- 
οθησαν 3 διά κλή
ρου. Ό πρώτος έξα- 
χθησόμενος λαχνός 
θά λάβη ι έτησίαν 
συνδρομήντής μηνι
αίας «Εικονογραφη
μένης» καϊ τής έβδο
μαδιαίας έκδόσεώς 

καϊ έν Ιδραχμον λαχεϊον τοΰ Έθν Στόλου.Ό δεύτερος μίαν 
έτησίαν συνδρομήν τής μηνιαίας «Εικονογραφημένης» καϊ 
έν Ήμερολόγιον ’Εγκυκλοπαιδικόν Βρετοΰ. Καϊ ό τρίτος 
μίαν έτησίαν συνδρομήν τής έβδομαδιαίας «Εικονογραφημέ
νης» καϊ έν ’Εγκυκλοπαιδικόν Ήμερολόγιον Βρετοΰ.

«
ΔΗΛΩΣΙΣ

Ένεκα πληθώρας 
ΰλης ή συνέχεια τοΰ 
ι’Ανήφορου τοΰ Γολ
γοθά» καθώς κα’ι ή ’Αλ
ληλογραφία θά δημοσι- 
ευθοΰν είς τό προσεχές.

«
ΟΡΙΣΤΕ^ΛΟΙΠΟΝ I

Πωλείται κινηματογραριική ^μηχανή [πρός λήψιν ταινιών' 
αΐ’οτήμαιος Όρνεμανν, καταλληλότατη δί έρααιτέχνας <Μθ- 

(lel.e amuteurs) πλήρης, μετά ταινιοδόχων (chassis), τρί

ποδος κλ Πληροφορίαι είς τάγραριεϊα τής ιΕΐκονογραφη/ιένηςι.

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

πληρώσουν τήν σειράν τής έβδομαδ. «Είκρνογραφημένης» καϊ 
ζητοϋντας μεμονομένας, ώρίσθη είς λε’ΛβΛβίκοσι (ο,2ο). Διά 
τούς έν έπαρχίαις άποστέλλονται έλεύθΚ^Βιχυδρομ. τελών.

Σειραι άπό 1—10 δρ. 1.50 καΐΠ1> 20 δρ. 1.50.

Τά ΌφΟαλμΛΧά νοσήματα

Θεραπεύονται έν τή νέ<1 τελεία κλινική τού όφύαλμολόγου

Ιίπήλιου I. Χ.αραμ»ή
Τ. ύφηγηιοϋ ΌφΟαλμολόγου Σχολής Παρισίων κ.λ..τ.

Άύςιαι 27 όδός Μενάνδρου 27 Τηλέφωνο· 6όί
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