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“Η ΕΛΛΑΣ ΥΠΕΡ ΠΑΝΤΑΣ,,
Ούδέποτε άλλοτε <1 ‘Ελληνικός λαός εύρέθη κατά τοιοΰ- 

τον τρόπον ηνωμένος είς εν σώμα καϊ μίαν ψυχήν. ..‘Η 

'Ελλάς υπέρ πάντας-. Προ τής φωνής αύτής κά&ε ατο
μικόν αίσ&ημα σιγμ καί χάθτ ατομική βλέψις παύει νά 
νςρισταται. Τά χαρίσματα τον Ελληνος άντλαμψαι, μέ 
ό'λην τήν φωτεινήν των λαμπρότητα πρό τον κινδύνου, 
δστις άπειλεΐ τήν Πατρίδα, τό Κράτος, τό "Εθνος καί ή 
‘Ελλάς προβάλλει σήμερον σύσσωμος πρό τον έπαπειλου- 

μένου κινδύνου. Μία είναι ή Απόφασις, η σωτηρία τής 
Πατρίδος, καϊ μία είναι ή κραυγή, ή όποία διέρχεται άπό 
δλων τά στήδη, ·Ή ‘Ελλάς νπέρ πάντας.'» Είχομεν καϊ 
εχομεν άκόμη χοί ήμεϊς τάς συμπάθειας μας ώς Κράτος, 
ώς “Εθνος, ώς Λαός καϊ ώς άτομα. Άλλά τήν στιγμήν 
ποΰ βλέπομεν άτι τά συμφέροντα τής Πατρίδος εύρίαχον- 

ται έν κινδύνφ, χάθί αίσθημα παύει πλέον υφιστάμενοι 

χαΐ ή 'Ελλάς τίθεται ύπέρ 5νω δλων, Αύτό είναι τό καθή- 
χόν μας καϊ αύτό είναι τό καθήκον χάθτ άτόμον Απέ

ναντι τής πατρίδος τον, εις περίπτωσιν κατά τήν όποιαν 
θέλει νά ίήση ώς Κράτος καί ώς Έθνος άνεξάρτητον χαΐ 
αύτεξούσιον. Άχαπώμεν καί τήν Σερβίαν, Αγαπώμεν χαΐ 

τήν Ρουμανίαν και τους συμπαθούμε? καί έχομεν δλην τήν 
καλήν όιάδεσιν νά τούς βοηθήσωμεν δ'λονς κατά τό δυνα
τόν τών μικρών μας δυνάμεων, ’άλλ’ έφ όσον δέν βλά
πτονται τά ίδιά μας συμφέροντα. Τήν στιγμήν δμως κα& 

ήν συμβαίνει τό έναντίον, ή ‘Ελλάς έν τή συνειδήσει καί 
τή ψυχή τών ‘Ελλήνων, τίθεται ύπέρ πάντας καϊ ύπέρ 
πάντα. Ούτε μοναρχίαν σημαίνει αύτό, ούτε στρατοκρατίαν, 
ούτε Καϊζερισμύν, οΰτε τίποτε άλλο. "Ολα αύτά είναι πα- 
χειά Λόγια, άλλά κενά σημασίας. Αυτή είναι ή κραυγή ένδς 

Έ&νους, ποΰ θέλει νά ?ήσυ καϊ έχει δλα τά δικαιώματα 
πρός τούτο. Δυστυχώς αύτό δέν ήθέληααν νά τό εν
νοήσουν οί ισχυροί, οί όποιοι μάς ζητοΰν νά Φέσωμεν 

τά αίο&ήματα καί τό συμφέροντά των ύπέρ τήν 'Ελλάδα 
καϊ νά αύτοχτονήσωμεν

%
ΤΟ ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ

Αί Βενιζελικαί έφημερίδες, δημοσιεύουν κα& έκάστην 

μακροσκελείς δνομαστικούς καταλόγους καί μακροσκελέ- 
στερα άρθρα, διά νά πείσουν τόν κόσμον περί τής στρα
τιωτικής δυνάμεως, τήν όποιαν κατώρθωσε νά συγκέντρωση 

έως τώρα τδ κίνημά των. ’άλλ’ ύπέρ τούς πλαστούς καί 
έχατοντάκις έπαναληφ&έντας καταλόγους καϊ τά πηχυέα 

άρθρα, όμιλοΰν εύγλωττότερον καί σαφέστερου τα πράγ

ματα. Και τά πράγματα αύτά λέγουν μέ τήν ψύχραν καί 
θετικήν των λογικήν, δτι τδ κίνημα τδ όποιον προσπαθεί 
μέ παιδομάζωμα Από τά Γυμνάσια χαί μέ μείρακας 14 
έτών νά ένισχύση τάς τάξεις του στρατού, τον δέν εϊναι 

πλέον κίνημα σοβαρόν, άλλά καταντή δπερέττα Έάν είναι 
αύτο άλήθεια ή δχι τδ γνωρίζουν πλείστοι γονείς είς τών 

όποιων τά παεδιά έγένοντο προτάσεις καϊ άλλοι τών

2

“Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΙίΡΥβΕΝ Τ£). 1904 

ιδιόκτητης Α. ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ διευθυντής 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β'
ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΔΟΣ ΛΕΚΑ 2Ι·— ΓΗΛ. ΙΟ’β

ΔΕΚΑΛΕΠΤΟΥ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΚΟΤ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ

Δρ. 20 I Εσωτερικοί και Ρουμανίας έτησία Δρ. 
» 22 I 'Εξωτερικού » »

όποιων τά τέκνα εύρίσκονται είς τήν Θεσσαλονίκην ήδη 
μέ χρήματα καί ύποσχέσεις. Έρωτήσατε μερικούς καί θά 
Αντιληφ&ήτε τήν άλήθειαν. Δέν ζητοΰμεν μέ αύτά νά 
ένισχύαωμεν τάς Απόψεις αας, Απέναντι τοΰ Βενιζελισμοΰ. 

Οΰτε εντροπήν ζητοΰμεν Απο ανθρώπους, οί όποιοι έχα
σαν κάθε ίχνος της, Αφοΰ έφτασαν μέχρι τοΰ σημείου νά 

ζητοΰν τήν παράδοσιν τών δπλων είς τούς ξένους καί νά 
καταφεύγουν ύπό τήν προστασίαν των. Τδ Αναφέρομεν 

Απλώς διά τδ δπαντον τοΰ Βενιζελικοΰ κινήματος.

< ·
ΜΠΟΫΚΟΤΑΖ

Οΐ Βενιζελικοί καταστηματάρχαι, Αφ ένός μέν ζητοΰν 

τήν προστασίαν τών συμφερόντων τους έκ μέρους τοΰ 
Γάλλου ναυάρχου, Αφ έτέρου δέ ληστεύουν τόν ’Ελληνι
κόν λαόν, πρός όφελος αυτών τών συμφερόντων των 

πάλιν. Δικαίωμά των. Άλλά είναι δικαίωμα χαΐ τοΰ ‘Ελ
ληνικού λαοΰ νά φερ&ή Αναλύγως χαΐ νά τους κηρΰξη 

μποϋκοτάζ. Τότε θά Ανοίξουν τά μάτια τους οί έμποροι 
καί θά Ιδοΰν ποιον εϊναι τό άληθινόν συμφέρον των. Θά 
άντιληητθοΰν τότε, δ'ει έχεΐνος ποΰ τούς (ζησεν έπί τόσα 

(τη τώρα, εϊναι δ ‘Ελληνικός λαός καί έχεΐνος ποΰ θά τούς 
ζήση καί εις τό μέλλον εϊναι πάλιν ό ίδιος. Έάν δέν τδ 

αντιληφ&οΰν, τόσον τό χειρότερον τότε δί αύτούς Δέν 

εϊμεθα οΰτε σωβινισταί, οΰτε πολεμοΰμεν τό κεφάλαιον 

Αγαπώμεν μόνον τήν πατρίδα μας. Και άπό τδ αίσθημα 
μόνον αύτό υποκινούμενοι, ζητοΰμεν Από τόν'Ελληνικόν 
λαόν νά λάβη μέτρα Αποκλεισμού κατά τών έμπόρων. Είς 

τό σημεΐον ποΰ έφ&άσαμεν σήμερον πρέπει νά ξεκαθαρι- 
σθοΰν τά πρόβατα Από τά Αρίφια. Νά μείνουν ποιοι εϊνε 

οί καθαροί καί Αγνοί Έλληνες και νά φανή ποιοι θέλουν 
νά ύποδουλώαουν καί νά έξαφανίσουν τήν Ανεξαρτησίαν 

καί τήν έλευθερίαν τοΰ Κράτους. Αυτοί νά φύγουν και νά 
μάς Αφίσουν ήσύχους. Αύτό ζητοΰμεν.

Ή Νεράιδα τοϋ ’Αρσάκειου
ΤΟ ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΠΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σπουδαία πολεμικά γεγονότα, εκτός τών λαμβανόν- 
των χώραν εϊς τδ Ρουμανικόν μέτωπον, δέν εχει νά 
άναγγείλη ή λήξασα έβδομάς. Άφ’ έτέρου δμαις έχει 
σπουδαιότατα πολιτικά εϊς άμφοτέρους τούς Αντιπά
λους συνδυασμούς. Ό ·9άνατος τοΰ γηραιού Καιοα- 
ροβασιλέως τής δυαδικής μοναρχίας, έπέφερε κάποιαν 
πολιτικήν ζΰμωσιν είς τά έθνη, τά άποτελοΰντα τήν 
Αΰστροουγγρικήν μοναρχίαν. Ιδιαιτέρως δέ ή άναγ- 
γελθεΐσα, ώ; μελετώμένη, άνακήρυξις τοΰ Νοτιοσλαυϊ- 
κοΰ κράτους υπό τό Αύστροουγγρικόν σκήπτρου καί

Στέμμα, Ικανοποιούσα τούς πόθους καί τάς βλέψεις 
ένός λαοΰ, ένός έθνους, είναι γεγονός σπουδαιότατου. 
Άλλά καί έν τφ άντιθέτφ συνδυασμφ τά λαβόντα 
χώραν κατά τήν λήξασαν έβδομάδα πολιτικά γεγονότα 
δέν εϊναι μικράς σημασίας. Καί πρώτον, ή έπίθεσις 
τής παγκοσμίου αγγλικής έφημερίδος, τών «Τάϊμς», 
κατά τής Αγγλικής Κυβερνήσεως καί τής Άνταντικής 
διπλωματίας, ώς μή συμφωνούσης και μή ένεργοΰσης 
άπό κοινοΰ καί ύπό μίαν άρχήν, άποτελεϊ γεγονός, 
τό όποιον δεικνύει ύπολανθάνουσαν Κυβερνητικήν 
κρίσιν έν Άγγλίφ. Άφ’ έτέρου τά γεγονότα τής Ρωσ- 
σίας, μέ τήν αλλαγήν τοΰ Πρωθυπουργού, άποτελοΰν 
σημαντικήν ένδειξιν, δτι ό Ρωσσικός λαός έπεθύμησε 
πλέον τήν ειρήνην καί τήν κατάπαυσιν τοΰ απαίσιου 
δι’ αύτόν αίματοκυλίσματος, άφοΰ βλέπει καθαρώ· 
τατα, δτι τίποτε δέν θά εχη νά ώφεληθή έκ τής συνε- 
χίσεώς του καί δτι δλα τά Ρωσσικά προβλήματα δέν 
πρόκειται νά λυθοΰν, δπως αύτός έπόθει καί προέ- 
βλεπε κατά τήν άρχήν τοΰ πολέμου. Ή άλλαγή δέ τοΰ 
Ρώσσου Πρωθυπουργού, άρχηγοΰ σημαντικής δυνά
μεως εΙρηνοφίλου κόμματος, δέν είναι δυνατόν νά 
κατασιγάση καί νά καταπνίξη τήν άντίδρασιν τοΰ 
εϊρηνοφίλου τούτου κόμματος. 'Οπωσδήποτε οί δυνά- 
μενοι νά γνωρίζουν τά πράγματα, προβλέπουν γεγο
νότα σπουδαία έν τή Άνταντική πολιτική, μέλλοντα 
νά έπιδράσουν σπουδαίως έπί τής έξακολουθήσεως 
τοΰ πολέμου-

Ή Νεράιδα τοϋ ’Αρσάκειου
ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΙΑΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Τί φριχτή άγωνία ποΰ μάς έσφιγγε'’αύτή τήν έβδομάδα. 
Καί δμως αύτό δέν ήμπόδισε τούς 'Αθηναίους νάχαταχλύ 
ζοιτν αμέριμνοι τά κέντρα χαΐ τάς αίθουσας τών Κινηματο
γράφων. Ώρισμένως εις αύτούς δφείλεται ή ψυχραιμία τών 
συμπολιτών. Ένφ τό ήφαίστειον ήτο έτοιμον νά έχραγή, αί 
ήρωιδες τοΰ κινηματογράφου δίκην σειρήνων μάς έκαναν νά 
παραβλέπωμεν τόν κίνδυνον και νά άφοσιωνώμεθα είς τήν 
λατρείαν των. Δυστυχώς δέν έλειπαν καί οί απόγονοι τοΰ 
Όδυσσέως, οΐτινες, χωφεύοντες, ίρριχναν κραυγάς διά τόν 
έπικείμενον κίνδυνον. Πολλάς συγκινήσεις ευχάριστους μάς 
έχάρισεν άλλοτε ή Γαλλία, άλλά τάς τωρινός κανείς δέν 
τάς έπερίμενε.

*
Τάς μεγαλειτέρας όμως συγκινήσεις ήσθάνθηοαν αί νεαροί 

καρδίαι τών δουλικών. Τί ναυτάκια ήταν αύτά; Ήμποροϋσαν 
έπί τέλους καί νά διαλέξουν. Άπεδείχθη, ότι ή κολαρίνα καί 
τό ηλιοκαμένο ντεκολτέ τοΰ ναύτου έξασκοΰν ιδιαιτέραν 
έπιρροή είς τάς καρδίας τών μαγειρίσσων. Τά καϋμένα τά 
φανταράκια δέν πιάνουν πιά μπάζα, τό δέ σκαπανάκι άδικα 
«τρίβει τό μουστακάκι. Πάει πιά- ’Από τότε ποϋ άρχιοαν αί 
ναυτικαί επιδείξεις, έχασαν τήν αξίαν τους "Ας δψεται 
ό κ. Φουρνέ.

ί·
Καί έπειδή ό λόγος περί Φουρνέ, φαίνεται ότι έσκεμμένως 

ή Γαλλική Δημοκρατία μάς τόν έστειλε. Ποιός άλλος θά ήταν 
καταλληλότερος νά έμποδίση τούς φουρναρέους νά φουρνί
σουν; ’Αλλ’εϊναι, κατά τό Βενιζελίζειν και τό Φουρνίζειν. 
Μόνο ποΰ δέν τό άκολουθοΰν οϊ Έλληνες, έκτός ελάχιστων, 
τών άκολουθούντων καί τό πρώτον. Μεταξύ αύτών είναι καί 
ή κ. Κυβέλη ή όποια' μάς φουρνίζει διαλέξεις είς άς πρωτο
στατεί ο κ· Δαραλέξης........

»
Φαίνεται πώς ή τύχη δέν επιτρέπει τήν εφαρμογήν τοΰ 

ψηφισθέντος στρατιωτικού νόμου καθ' δν οί Έλληνες ύπή- 
κοοι ύπέχουν στρατιωτικήν ύποχρέωσιν άπό τοϋ είκοστοΰ 
έτους. Αύτό τουλάχιστον άπεδείχθη μέχρι σήμερον, διότι καί 
οΐ κληρωτοί τοΰ ij καί οί τοΰ τρέχοντος δέν κατώρθωσαν νά 
συμμορφωθούν πρός αύτόν. Ώρισμένως πρέπει νά τροπο
ποιηθώ αύτός ό νόμος.

Τί αδιακρισία ποΰ τήν έχει ούτός ό άέρας! Δέν σέβεται 
τίποτα. Έπί τέλους νά αποκάλυψη τά απόκρυφα μιάς χάριτος 
εϊναι',κάπως συγχωρημένον. Άλλα μιά γρηοΰλα μέ κόκκινες 
κάλτσες, ποΰ μέ κόπο σύρει τό βαρύ άπό τά χρόνια κορμί 
της άνά τάς όδούς, τί τοΰ χρεωστεΐ; Καί όμως πόσα τέτοια 
θεάματα δέν μας έχάρισε τήν παρελθούσαν έβδομάδα γελών
τας μέ τό θυμό καί τήν άπόγνωσιν τής γυναικείας αίδοΰς I;

*
Ή νέα ’Ελληνική βενζίνη, ή Τερπινη, έδωσε πάλι ζωή εις 

τό πάθος τών λτοντιδέων καί τών άτθίδων πρός τόν ίλιγγον 
τής ταχύτητος. Τώρα πλέον ένα περίπατος μέ αύτοκίνητον 
είς τό .Φάληρον, τίς ώρες ποϋ τδ χειμωνιάτικο φεγγάρι 
καθρεπτίζεται στή θυμωμένη αγκαλιά τής θαλάσσης δέν 
στοιχίζει περισσότερο’ άπό ένα εΐκοσιπεντάρικο. Χάριν τής 
αισθητικής Ανάγκης οΐ Έλληνες έπιχειρηματίαι έδρασαν καί 
αξίζουν τήν ευγνωμοσύνην μας. ι. χαρ.

Ή Νεράιδα τοϋ ’Αρσάκειου
ΣΚΕΨΕΙΣ

ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΙΣΧΥΡΟΥ
Αί όρμαί τοΰ ανθρώπου και ό τρόπος τοϋ σκέπτεσθαι, δέν 

ύπέοτησαν ούδεμίαν ριζικήν μεταβολήν άπό τήν άνά τους 
αιώνας πρόοδον τοϋ πολιτισμού. Ήρκούσε πάντοτε μία περί- 
στασις διά νά δώση ευκαιρίαν είς τό ένστικτον τού άνθρω
πον νά δράση πρωτογόνως, άπορρίπτον τήν μάσκαν τοϋ πολι
τισμού, ή όποία διά τής έκφράσεώς της έθεωρεΐτο ότι κατ' 
άντανάκλασιν ,'θά έτροποποίει καί τήν αιτίαν ή όποία τήν 
έπροκάλεσε, τήν σκέψιν. Όμαλώς έχόντων τών πραγμάτων, 
ή σκέψις προκαλουμένη ύπό τής άναπτύξεως διά τής παιδεύ- 
σεως καί τοΰ πολιτισμού, άνέρχεται είς έπίπεδα ύψηλά άλλά 
πάντοτε έτοιμόρροπα διά τήν κτηνώδη όρμήν.

Ή πρωτόγονος σκέψις έκδηλουμένη αναλλοίωτος,διά χαρα
κτηριστικών πράξεων είναι ή παρατηρούμενη παρά τοΐς 
άγρίοις, καί δή μεταξύ τών άνθρωποφάγων. Έάν κανείς σχε· 
τίοη έκείνας, μέ πλείστας σημειουμένας μεταξύ τών πολιτι
σμένων Εύρωπέων κατά τήν σημερινήν πολεμικήν δίνην, θά 
Γδη ότι δέν υπάρχει σχεδόν καμμία διαφορά.

Ενθυμούμαι ότι πρό τινων έτών, άναγινώοκων τά άπομνη- 
μονεύματα ενός έκ τών εξερευνητών τής κεντρώας Αφρικής, 
είδα ένα έπεισόδιον πολύ χαρακτηριστικόν: Τόν εξερευνητήν 
αύτόν εϊχε αγαπήσει ή Βασίλισσα μιάς φυλής άνθρωποφάγων. 
Άφοΰ λοιπόν δΓ δλων τών δυνατών μέσων τοΰ άπέδειξε τήν 
αγάπην της, μίαν ήμέραν άπεφάσισε νά τοΰ δώση τό μεγαλεί- 
τερον δείγμα τό όποιον ήδύνατο. Διέταξε νά άνάψουν μίαν 
μεγάλην φωτιάν καί κατόπιν πλησιάσας τόν ύψηλόν έραστήν 
εϊς έκ τών αγνών ύπηκόων της, τόν διέταξε νά γδυθή. “Εκπλη
κτος αύτός ήθέλησε νά μάθη τόν λόγον καί τότε ή λατρευτή 
του. τοΰ έδωσε νά καταλάβη ότι τόσο πολύ τόν άγαπούσε, 
ώστε εϊχε άποφασίσει νά τόν φάη!

Συγκρίνατε τήν συμπεριφοράν αύτής τής άγαπώσης γυναι- 
κός, τής Βασιλίσσης τών άνθρωποφάγων, μέ τήν άπέναντι τής 
'Ελλάδος στάσιν τών Προστατίδων Δυνάμεων 111

ΓΚΡΑΝ

iENA 4HMOTHA ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΛΟΓΙΑ
Γιατί δέ βγαίνεις στή συντροφιά 

δροσόλουστη τριανταφυλλιά; 

ή έχεις άρρωστο ιόν άντρα 

ίίον αν πεδάνη εγώ γιά ηάντα 

έσένανε γλυκειά &ά πάρω 

χαί στολίδια άά σοΰ κάνω;

(Μττάφρααι Άο^ανΙτιχο)

—Έγώ δέν δέλω τά στολίδια 

μόνο τά γλνχά σου φρύδια 

χαί ιά όλόμαυρά σου μάτια, 

.τοΰ τήν καρδούλα μου κομμάτια 

τήν κάμανε καϊ στο στρώμα 

Γιά σένα χοίτομαι ακόμα!

ΣΤΕΦ. ΠΑΝΟΕ

ςτου ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΔΙΟΥ 11 (ΕΝΑΝΤΙ TSN ΘΑΧΙΑΙΚΜ XTAYASN)

Κουαχούμεα Σκωτοέζικα άνδρικά χβι- μςρινά. Κασμίρια δίων τ&ν νιωτέρων ρΐδ&ν καέ χραμαχιαμ&ν κ.Α.«.
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— Ναί, εΐπεν, άλλά δέν είνε άκόμη ώρα. “Αλλως 
τε ας μιλήσουμε λιγάκι καϊ γιά σάς, κΰριε Δελαμόλ.

— Πιστεύω, δτι θά κάμωμεν καλλίτερα νά δμιλή- 
σωμεν διά τό παιχνίδι, αγαπητέ μου Κοκκονάς, γιατί 
μοϋ φαίνεται δτι πλησιάζω νά σάς κερδίσω άκόμη 
εξη σκούδα.

— Διάβολε! "Εχασα κι’ δλας. Καλά μοϋ Ιλεγαν, 
πώς οί Οΰγενόττοι ξχουν διαβολεμένη τύχη εΐς τά 
χαρτιά. Ό διάβολος νά μέ πάρη, δν δέν γίνω κΓ έγώ 
Ουγενόττος!

Τά μάτια τοΰ Λαουριέρου σπινθηροβολούσαν σάν 
άναμένα κάρβουνα, άλλ*  ό Κοκκονάς, άφωσιωμένος 
εΐς τό παιχνίδι του, δέν είδε τίποτε.

— Κάμετε το, κόμη, κάμετε το, εΐπεν δ Δελαμόλ. 
Και μολονότι δ τρόπος, μέ τόν όποιον σάς ήλ&εν 
αΰτη ή κλίσις, είναι παράδοξος, έν τούτοις θά γίνετε 
προθύμως δεκτός.

Ό Κοκκονάς έξυσε τό οδς του.
— Νά σάς πώ, δν ήμουν βέβαιος πώς σδς έρχεται 

ή τύχη γιατί είσθε Οΰγενόττος, δέν σας λέγω... γιατί 
δέν μέ μέλει και πολύ - πολύ γιά τήν λειτουργία, άφοΰ 
δ ίδιος ό Βασιλεύς δέν ένδιαφέρεται.

— Καί έπειτα... εΐναι τόσο ώραία ή θρησκεία, 
εΐπεν ό Δελαμόλ, τόσον άπλή καί τόσον αγνή ί

—“Επειτα... είναι καί τοϋ συρμού, εΐπεν δ Κοκ
κονάς ... έπειτα... φέρει καί εύτυχίαν εις τό παιχνίδι, 
γιατί... ό διάβολος νά μέ πάρη, δλοι οΐ άσσοι σέ 
σάς έρχονται..· ΚΓ δμως «χωάπό τήν άρχή τοΰπαι
χνιδιού δλη μου τήν προσοχή συγκεντρωμένη έπάνω 
σας, μή μέ κλέπτετε. Βέβαια ή θρησκεία σάς βοηθεΐ.

— Μοΰ δφείλετε άκόμη έξη σκούδα, άπήντησεν 
ήσυχα δ Δελαμόλ.

—Ά! πώς μέ πειράζετε, εΐπεν δ Κοκκονάς. "Αν 
τήν νύκτα αύτήν δέν μείνω ευχαριστημένος άπό τόν 
δούκα τού Γκυζ...

-Τί;
— Ναί! αΰριον θά σάς ζητήσω νά μέ παρουσιά

σετε εΐς τόν βασιλέα τής Ναβάρρας. Μείνατε ήσυχος. 
‘Αφού γίνω Οΰγενόττος, θά είμαι περισσότερον καϊ 
άπό τόν Λούθηρον καί άπό τόν Καλβΐνον καί άπό 
τόν Μελα'γχθωνα καί άπό δλους τούς μεταρρυθμιστάς 
τής γής.

— Σιωπή, εΐπεν ό Δελαμόλ, διότι κινδυνεύετε νά 
τά χαλάσετε μέ τόν ξενοδόχου μας.

—"Ω! άλήθεια, εΐπεν 0 Κοκκονάς, στραφείς πρός 
τό μαγειρείου. Άλλ’ δχι’ δέν μάς άκούεν^ΕΙναι πολύ 
άπησχολημένος τήν στιγμήν ταύτην.

— Καί τί κάμνει; εΐπεν δ Δελαμόλ, δ όποιος άπό 
τήν θέσιν του δέν ήμποροΰσε *ά  τόν Ιδη.

— Συνομιλεί... δ διάβολος νά μέ πάρη αύτός εΐναι!
— Ποιος;
— Αυτό τό είδος τοΰ νυκτερινοί δρνέου, μέ τόν 

δποϊον συνομιλούσε δταν φθάσαμε. Ό άνθρωπος μέ 
τό κίτρινο φόρεμα. Διάβολε, πόσον ζωηρά όμιλεΐ. 
"Ε! κύρ Λαουριέρε- τί.κάνετε αυτού; Μήπως κατά 
τύχην μιλάτε πολιτικά;

Άλλά τήν φοράν αύτήν δ κύρ Λαουριέρος άπήν
τησε μέ τόσον εκφραστικήν καί Επιτακτικήν χειρο- 
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νομίαν, ώστε ήνάγκασε τόν Κοκκονάς νά σηκωθή 
καϊ νά τόν πλησιάση.

— Τί τρέχει; ρώτησεν δ Κοκκονάς.
— Θέλετε κρασί, εύπατρίδα μου; εΐπεν δ Λαουριέ

ρος, άρπάσας μετά ζωηρότητος τόν Κοκκονάς άπό τόν 
βραχίονα’ άμέσως θά σάς φέρουν. Γρηγόριε, φέρε 
κρασί εΐς τούς κυρίους!

"Επειτα έσκυψε εΐς τό αύτί τοΰ Κοκκονάς.
— Σιωπή, ψιθύρισε’ σιωπή Sv άγαπάτε τήν ζωήν 

σας καί στείλετε τόν σύντροφόν σας νά κοιμηθή.
*0 Λαουριέρος ήτο τόσο ωχρός και ό κίτρινος άν- 

θρωπος τόσο άπαίσιος, ώστε ό Κοκκονάς ήσθάνθη 
φρίκην καί, έπανελθών είς τόν Δελαμόλ, τοΰ εΐπε:

— Φίλτατέ μου κύριε Δελαμόλ, σάς παρακαλώ νά 
μέ συγχωρήσετε. "Εχασα έως τώρα πενήντα σκούδα. 
Φαίνεται, πώς δέν έχω τύχη άπόψε.

— Καλά, καλά’ δπως άγαπατε. "Αλλως τε δέν δυσα- 
?εστοϋμαι άν πέσω νά κοιμηθώ λίγες στιγμές, Κύρ 
Λαουριέρεί...

— Διατάξατε, κύριε κόμη.
— Άν έλθουν νά μάς ζητήσουν έκ μέρους τοΰ 

βασιλέως της Ναβάρρας, νά μέ ξυπνήσετε. Θά κοι
μηθώ ντυμένος καί ώς έκ τούτου θά είμαι άμέσως 
έτοιμος.

— Καί. εγώ θά κάμω τό Χδιο, εΐπεν δ Κοκκονάς, 
γιά νά μή Αναγκάσω τήν Αύτοΰ ’Υψηλότητα νά μέ 
περιμένη. Πηγαίνω νά ετοιμάσω τό σημεϊόν μου. 
Κύρ Λαουριέρε, δώστε μου ψαλίδι καϊ χαρτί άσπρο.

— Γρηγόριε! φώναξεν δ ξενοδόχος- δώσε εις τόν 
κύριον άσπρο χαρτί διά νά γράψη καί ένα ψαλίδι διά 
νά κόψη τόν φάκελλον!

— Μά τήν πίστιν μου, εΐπεν δ Πεδεμόντιος, κάτι 
έκτακτον θά συμβαίνη έδώ.

— Καλή νύκτα, κύριε Κοκκονάς, εΐπεν δ Δελαμόλ. 
Σείς δέ, κύρ Λαουριέρε, λάβετε τήν καλοσύνην νά μέ 
οδηγήσετε εις τόν κοιτώνά μου. Καλήν έπιτυχίαν, 
φίλε μου.

Και δ Δελαμόλ εγινεν άφαντος εΐς τήν κυκλοτερή 
κλίμακα, Ακολουθούμενος άπό τόν Λαουριέρον.

Τότε δ μυστηριώδης Ανήρ, λαβών τόν Κοκκονάς 
άπό τόν βραχίονα, τόν έσυρε και τοΰ εΐπε:

— Κύριε, λίγο έλειψε ν’ άποκαλύψετε έκατοντάκις 
μυστήριον, άπό τό όποιον έξαρτδται ή τύχη τοϋ Βασι
λείου. ‘Ο Θεός ηύδόκησε και τό στόμα σας έκλείσθη 
έγκαίρως. "Αν έλέγατε άκόμη μιά λέξι θά σδς εσκό- 
τωνα μέ μιά σφαίρα. Τώρα είμαστε εύτυχώς μόνοι. 
Ακουστέ. (Ή αννέχτια ίΐς «ό προσεχές).

ΜΕΓΑ ΖΥΘΟΠΩΛΕΙΟΝ Η “ΗΒΗ„
ειετβτΝίΐΣ: Ν. ΓΙΑΚΟΎΜΑΚΗ

Τδ άριστοκρατικώτερον καί καθαρότατου 
Αθηναϊκόν Κέντρον

ΖΥ®Ο2 ΠΑΤΡΩΝ ΜΑΜΟΥ
Ρεύματα έπί παραγγελίρ..-' Τμήμα χορτοφαγίας.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ.-ΤΚ*ε«..64β

ΠΑΓΙΔΕΣ
’Από έτους ή3η τά εμπόλεμα Κράτη προσφεύγουν είς τά 

ουδειερα ού μονον πρός κάλυψιν τών μεγάλων δανείων των 
άλλα και πρός τοποθέτησήν χρηματιστικών τίτλων τών ούδε- 
τερων, τών όποιων έβριθαν αί άγοραΐ τών έμπολέμων καί αί 
Τράπεζαί των κατά τήν ήμέραν τής κηρύξεως τοΰ πολέμου. 
Αί, εξαντλητικαί δαπάναι τών εμπολέμων Κρατών άφ*  ένός 
και η εκπτωσις τών συναλλαγμάτων αύτών έπί τών άγορών 
τών ουδετέρων άφ’ έτέρου, ύπεδείκνυον τήν άνάγκην τής 
προσφυγής τών κυβερνήσεων τών έμπολέμων είς τά ρηθέντα 
μέτρα πρός ένίσχυσιν τών Δημοσίων Ταμείων, έστω καί τεχνη
τήν και προσωρινήν καί πρός σνγκράτησιν τοΰ τιμήματος 
τών συναλλαγμάτων των, τά όποϊα κατέπιπτον πολύ κάτω 
τοΰ άρτιου ραγδαίως καί έπιφόβως.

Άλλ’ ό πολύς κόσμος, ό όποιος συνήθως τελευταίος αντι
λαμβάνεται τήν άπογύμνωσίν του καί τό γδάρσιμον του, είς 
το όποιον υποβάλλεται ύπό τών χρηματιστών και μπαγκέρη- 
οων άπό κοινοΰ καί έκ συστάσεως ένεργούντων έν τή Διεθνή 
Άγορφ τών κινητών άξιών, βά άργήση καί έν προκειμένω 
να έννοησρ περί τίνος πρόκειται. Έν τφ μεταξύ αί μεγάλαι 
και μικροί Τράπεζαί τών έμπολέμων εκφορτώνουν είς τάς 
αγοράς τών ουδέτερων τοννους ολοκλήρους χρηματιστικών 
χαρτιών, καί προσεταιρίζονται τά guichets τών Τραπεζών 
τών ούδετέρων πρός έπιτυχίαν τής έγγραφης τών δανείων 
των, τό δέ προϊόν είς χρυσόν έκ τε τής έγγραφης τών δά
νειων xat εκ τής τοποβετήσεως κινητών άξιών τρέπουν είς 
πίστωσίν των δικαιολογοΰσαι τήν έκδοσιν νέων χαρτονομι
σμάτων, μέ τά όποϊα περισυλλέγονται νέα φορτία κινητών 
αξιών πρός έξαγωγήν είς τά ούδέτερα Κράτη, υποστηρίζομε- 
νης ταυτοχρόνως καί τής τρεχούσης διατιμήσεως πάσης σα
πίλας χρηματιστικής πρός άφαίμαξιν τών ηλιθίων.

Τί γίντται μέσα είς τά? Τοαπέξας καί τά Χρηματιστήρια, 
ί Αλλ’άν τό μέγακοινόν αργή νά ϊδη τάςστηνομέναςπάντοβεν 

παγίδας και τά απλωμένα ένθεν καί ένβεν δίκτυα, άρα γε οί 
κυβεριήται τών ούδετέρων Κρατών δπου γίνεται ή έκποίησις 
τών χαρτιών έπίσης και αυτοί δέν βλέπουν τίποτε, δέν ύπο- 
πτεύοντα,ι τίποτε, δέν αντιλαμβάνονται τίποτε; Δέν πληροφο
ρούντο^; Δέν περνούν μυρωδιά; Καί οί δημοσιογράφοι; Ούτε 
αυτοί Ή μήπως καί οδτοι και εκείνοι προσποιούνται τνφλω- 
οιν και κώφωοιν έκ συμφέροντος;
. Έν τοιαύτη περιπτώσει δέν βά ήτο δύσχολον νά κάμωμεν 
ενα ξετίναγμα όλης τής σειράς τών χαρτιών τοΰ χρηματιστι- 
κοΰ Δελτίου άπό έπάνω εως κάτω ή καί κατ’ έπιλογήν, χάριν 
περιεργείας διά νά ίδωμεν αν ή προσποιητή τϋφλωσις καί 
κώφωσις βά έξακολουθήσουν, ή τούναντίον βά διαταχθή τό 
κλείσιμον καί^τού Χρηματιστηρίου χαί τών θυρίδων τών 
καταθέσεων τών Τραπεζών, διατασσομένων νά έπιστρέψωσι 
τάς ιδιωτικός καταθέσεις πριν ή αϋται έξατμισϋώσι μεταβαλ
λόμενοι άφ’ ένός μέν εΐς παχέα μέχρι σημείου διαρπαγής ή 
άποστραγγίσεως τών εταιρικών ταμείων μισθολόγια, άφ*  ετέ
ρου δέ εις κυβείαν ήτοι τζόγον.

Δέν διέφυγε βεβαίως τήν άντίληψιν τών Αρμοδίων ή πρό 
τινων μηνών γενσμένη συνέλευσις τών μετόχων μιάς Τραπέ*  
ξης, ής οτε Γεν.^διευθυντής καί τό Διοικητικόν Συμβούλιον 
κατηγορήθησαν ώς συνένοχοι παρανόμων χρηματιστικών ένερ- 
γειών έξ ών έζημιώθη μεγάλως ή Τράπεζα, ούτε πιστεύομεν 
νά έλησμονήθη ή πομπωδώς γενομένη έν τή ουνελενσει δή- 
λωσις περί ύποβληβησομένης καταγγελίας καθ’ όλοκλήρου 
τον Διοικητικού Συμβουλίου.

Αίσχη καί λγ/σττϊαι τον κόσμον.

Είτε ή^άπειλή περί καταδιώξεως έγένετο πρός τό θεαθήναι 
είτε δι’ άλλους σκοπούς, οί όποιοι έπιτυχόντες κατέστησαν 
περιττήν τήν καταδίωξιν, τό βέβαιον είναι ότι, κατά τόν ύπο- 
βληθέντα εϊς τήν συνέλευσιν τών μετόχων Ισολογισμόν ούδέν 
διετίθετο ώς μέρισμα έπί δύο ετη ένεκα μεγίστων ζημιών 
προερχόμενων κυρίως έκ τών υποκαταστημάτων Θεοσαλονί- 
*ης. ’Αλεξάνδρειάς καί Σμύρνης, όπου φαίνεται άποτελειώ· 
νονται τά άπομένοντα τοΰ εταιρικού κεφαλαίου και τών Ιδιω
τικών καταθέσεων, ένώ τό έδώ διοικητικόν Συμβούλιον τηρεί 
άπόέτώντήνπλέονπονηράνκαι έν ταυτφ άδισντροπον τακτι
κήν:—νά προσποιητοί άγνοιαν. Ένφ δέ οί μακρόθεν θεωρού- 
μενοι ώς άπαρτίζοντες τί> Διοικητικόν Συμβούλιον, ώς ό έν 
Ίταλίρ κ. Καστελμπολονέζε καί άλλοι παρητήθηοαν έξ αισχύ
νης ή έκ φόβου ποινικής καταδιώξεως καί φυλακίοεως, μάλ
λον έξ αισχύνης, νομίζομεν, διότι μέ όλίγας χιλιάδας ξελα-

ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ
ϊΐσπώνει άπό τήν καταδίωξιν κάθε μεγαλοκατέργαρος, είς τάς 

θέσεις θεωρούνται ως μένοντες οί έλπίζοντες άκόμη κάτι νά 
ξεκοκκαλισουγ ήμέραν τινά, ή τούλάχιστον νά συμμετάσχουν 
είς την έορτην τής έκκαθαρίσεως, χωρίς έν τώ μεταξύ νά 
ένοχοποιοΰνται ως μετέχοντες τής διοικήσεως.

Αλλως έκ τής διοικήσεως τούτης, πλήν τών μνησθέντων 
ξ«νων, άπεχωρησαν,καί οί ήμεδαποι κ. κ. Ί. Άθανασάκης 
και Γ. Στρέϊτ, ίσως έκ τών αύτών λόγων αισχύνης διά τοιαύ
την κακοήθη διαχείρησιν, ή έκ φόβου ποινικής καταδιώξεως, 
η όποια — θλιβερόν ε’ιπείν — άναμένεται άπό πολλοΰ χρόνου 
και σχεδόν από το πρώτον έτος τής ίδρύσεως τής έν λόγω 
Ιραπεζης, ενφ αντιθέτως ό διευθυντής αύτής απειλεί άπό 
πολλών ετών μέ ποινικήν καταδίωξιν παντας τούς όμιλούντας 
ή γράφοντας, ή σκεπτομένους Διά τάς ατελεύτητους ιστορικός 
χαταχβήοεις Ζεβελεκη, at onolat έλάμπςυναν μίαν άχόμη 
Τράπεζαν έκ τών έν Άθήναις προσθέσασαι μίαν άκόμη δόξαν 
εις τας έταιρικας καί ιδίως τάς τραπεζιτικός διαχειρίσεις, 
οιαι ή τής Πιστωτικής, ή τής Ήπειροθεσσαλίας, ή τού Βα- 
λαωριτου καί Μαύρου, ή τής Τραπέζης Αθηνών, ή τοϋ Σκουζέ 
και ή τής Μυτιλήνης. Άλλ*  εύγλωττότερον παντός άλλου 
όμιλεί εις ανακριτής έν τή έκ Σμύρνης πρός τήν ένταΰβα 
Εισαγγελίαν εκθέσει τον, ήτις πολλά διδάσκει είς τήν κοι
νωνίαν και ιδίως είς τούς έχοντας οικονομίας προοριζομέ- 
νας ©ιά χατάΰεαιν ή διά τοκοθέιηαιν μετοχάς Τραπεζών. 
2Τώς όημιονβγοΰνται αί μτγάλαι ntgtovoiaf και τά μέχαρα.

Καί μήπως είναι μόναι αϋται αί στηνόμεναι παγίδες εις 
την κοινωνίαν καί μόνα αύτά τά άπλωνόμενα δίκτυα είς τάς 
λαϊκάς οικονομίας; Μή δέν είναι άληβές, ότι τά κεφάλαια 
τεσσάρων εταιρειών άπό δρ. ις έκατομμύρια έγιναν διά συγ· 
χωνεύσεως 7 έκατομμύρια έντός ήμιοείας ώρας, καθ’ ήν συν- 
εκροτήθησαν τρεις συνελεύσεις δήθεν μετόχων καί αντιπρό
σωπων Τραπέζης ύπό ένα καϊ τόν αύτόν πρόεδρον πρός 
διαπραξιν ενός δανείου μετά τής Τραπέζης Αθηνών, καί ένφ 
«ς τήνολην ύπόθεσιν τό μεταλείον Λαρίμνης έφιγουράριζε 
δια 4 εκατομμύρια, καί άνω, έπωλήθη τούτο άντί ένός μόνον 
εκατομμυρίου; Καί μόλα ταΰτα δέν συνεστήθη καί νέα ίται- 
ρια έπί τών έρειπίων έκείνων (Έφημερΐς Κυβερνήσεως άριθ. 
>93 τής Σεπτεμβρίου <9’3) πρός έξαγοραν τού ενεργητι
κού τών ως άνω συγχωνενθεισών έταιριών τών έκατομμυ- 
ριων; Καϊ δέν φιγουράρει ύπό τήν νέαν ταύτην έμφάνιοίν 

η ίέπιχείρησις ώς σύνολον ενεργητικού εκατομμυ
ρίων, ηυξημένουκατά ίο εκατομμύρια, παράγοντος ώς κέρδος 
βιομηχανικόν δρ. 47<,οοο έτησίως, έκ τών όποιων δρ. 77>ο°ο 
άπορροφούν αί μιαβοόοσιαι, όμοίβαί, ουντύξτΐί και Ιπιίό- 

ftava καί δρ. 57,οοο απορροφούν αί πρσμήβειαι, οί τόκοι 
και τά μοτκά ξξοδα, έτέρας δέ δρ. 56,000 αί άστοσβίσας 
τγκαταστάστιον ;

Καί δέν είναι γεγονός άναμφισβήτητον, ότι έπλαστογραφή- 
θησαν άκόμη και τά πρακτικά τής συνελεύσεως τών μετόχων 
τής Τραπέζης ’Αθηνών κατά τήν καταχώρισιν έν τή «Έφη- 
μερίδι τής Κυβερνήσεως»; (άριθ. 55 τής ερ Μαρτίου «9ΐ3)> 
εν τή οποίφ μέν Πρόεδρος τής ρηθείσης συνελεύσεως 
πιστοποιεί διά τής υπογραφής του, Οτι δημοσιεύεται δήθεν τό 

απόσπασμα έκ τών πρακτικών» τής ει Μαρτίου, τό 
δε Βασιλικόν Διάταγμα, μετά όκτώ ήμέρας υπόγραφεν, περιέ
χει τροποποιημένος περιόδους όλοκλήρους καί άρθρα τοΰ 
Καταστατικού τής μνησθείσης Τραπέζης, άπαραλλάκτως ώς 
το ψευδώς δημοσιευθέν ώς «ακριβές άπόσπασμα τών πρακτι
κών» τής συγκροτηθείσης όκτώ ημέρας προηγουμένως ουνε- 
λευσεως τών μετόχων;
Μία όνακβίτον, στον βά έπρεπε νά y/rg Εναγγόλιον.

Εκ τΟιούτων γεγονότων, παροδικώς άναφερομένων μόνον 
ένταϋθα, θά ήδννατό τις νά μόρφωση άμυδραν ιδέαν περί 
τής εορτής καϊ πανηγύρεως, είς ήν θά έξετίθετο ό έμπίπτων 
τυφλώς είς τά δίκτυα καί τάς παγίδας τής cote τοΰ Χρηματι·

ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΟΔΟΝΤΟΪΑΤΡΕΙΟΝ
Κ. ΔΑΜΙΑΝΟΥ
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στηρίου καί τών πρός κατάθεσιν τών οικονομιών του δημο
σιευόμενων προσκλήσεων Τραπεζών τινων, προσφερουσών 
τόκον 5 % και 5 Ά 'Ίο *“» 6 % θέλετε, *“ΐ όσον αγαπάτε, 
άρχει νά εμπιστσυθήτε τάς οίκονομίας σας νά τας φυλαχτούν 
καϊ νά τάς διαχειρίζωνται οί άλχημιοεαί, οί μεταβάλλοντες τα 
πάντα είς μισθολόγια, άμοιβάς καϊ άποζημιώσεις, δίχως να 
βλέπετε και δίχως νά ακούετε τίποτε περί τής τύχης τών 
χρημάτων σας, πρό παντός δμως δίχως νά ένΐ'Οήτε τίποτε 
άπό Ιερογλυφικά τών ισολογισμών, οΰτε άπό τάς ίκθέοεις 
τών’δαυθυντών, τών διοικητικών συμβουλίων καϊτών:άπα- 
ραιτήτων ελεγκτών, οί όποιοι δλοι όμού καί έναμίλλως φιλο
τεχνούν είδός τι έπιφυλλίδος μυθιστορήματος, ως έκεϊνο τό 
όποιον κατέληξεν είς τάς συλλήψεις καί φυλακίσεις τής 11 
'Ιανουάριου Ι9·4· ,

Έν τούτοις τώρα πάλιν μέ τήν πολεμικήν άνιμοζαλην ο*  
λύκοι χαίρονται.

Επ' εδκαιρίφ δέ τοΰ γενικοΰ άφανισμοΰ, τόν όποιον ο 
Άρης άπεργάζεται, μαγειρεύονται εν πάσρ σπουδή χρημα-

*
U VS

Μ κπελπιςμενμ
PireRR'E to

Αύτό τό οίκημα τών έργατών, άπετελεΐτοαπό δύο δωμά
τια καί |κ<ά μικρούλα κουζίνα, άλλά κανένα άπό τά δωμά
τια δεν ήταν άρκετά πλατύ γιά νά συμπεοιλάβη μαζύ καί 
-τά δύο κρεββάτια τής οικογένειας. Στό πρώτο κοιμούνταν 
οϊ γονείς μέ τό μικρότερο. Στό δεύτερο ήταν τ'άλλο κρεβ
βάτι, γιά τό γυιό χαί τά κοριτσάκια: Τόν ’Γουλιανό, δεκα
οχτώ χρονών’ τή Βέρθα, δεκατεσσάρων, καί τή Συλβανία 
έννηά ή δέκα.

Πρό μιας καί πλέον ώρας όλοι ησαν κοιμισμένοι. 'Ο 
Ϊωτεινός καί γλύκες αέρας τοΰ φεγγαριού καί τής νύκτας 
μπαίνε, άπ’ τ' ανοικτό παράθυρο, στό δωμάτιο τών «παι

διών». Καί τά τοία άνεπαύοντο στό πλάι, δ Ίουλιανός στρέ
φοντας τή βάχη στή μικρή, ποΰ κοιμώτανε στήν άκρη τοΰ 
στρώματος χαί ή Βέρθα τεντωνότανε απέναντι τοΰ αδελφού 
της, τό μάγουλο στό μπράτσο, τά μάτια δλάνοιχτα.

Ό Ίουλιανός έστρεψε :
— Δέν κοιμάσαι;
Έκείνη έκαμε νευρικά:
— Καί σύ;
Έστύλωσε κάμποσο καιρό τά μάτια του στά δικά της ·'
— Σκέπτεσαι ’Εκείνον ;
— Καί σύ, σκέπτεσαι ’Εκείνη ;
Ανασηκωμένος στόν αγκώνα του, κούνησε πολύ σιγά τό 

κεφάλι, μ'ενα, βλέμμα γεμάτο αγαπημένης ευσπλαχνίας, 
ένα βλέμμα μεγάλου άδελφού, ό όποιος έχει πιά ζήση καί 
ό όποιος ξέρει τί είναι μιά πρώτη άγάπη. Ή Βέρθα σφίγ
γοντας τά δόντια γιά νά μή μελήση πιά, εϊχε πιάση τήν 
αχρη τής πλεξίδας της μεταξύ τών δακτύλων της καί μηχα
νικώς διόρθωνε τό μικρό φιόγκο, χάμνουσα ένα γαϊτάνι 
μαύρο, ποΰ έπνιγε τη ξανθιά πλεξίδα.

— Φτωχούλα, έπανέλαβε 'κείνος, φτωχούλα μου, ξέρεις 
πώς έχεις αλλάξει άπό τόν άλλο μήνα; Δέν κοιμάσαι πιά 
ίλη τή νύχτα, δέν τρώς πιά, δέν έχεις χρώμα, ούτε υγεία. 
Μήπως Θά κράτηση πολύ αυτή ή ζωή;

‘Εκείνη άπήντησε μέ ησυχία:
— Ισως όχι. Αυτοκτονώ αύριο.
Μ’ ενα μόνο κίνημα, τήν άρπαξε άπό τούς ώμους καί τή 

κράτησε από τά δυό μπράτσα:
— θά . . . τι λές; Τί πήγες νά πής; Είσαι τρελλή ; ;
Προηγουμένως, έκρυψε τό κεφάλι, σάν νά φοβόταν μήπως 

φάη κανένα μπάτσο έπειτα, τάχασε έξαφνα, δέν μπόρεσε

Οδός Σταδίου 11 έναντι βασ. ςταυαον
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τιστικοί συνδυασμοί, συγχωνεύσεις έταιρειών καί ,έξαγοραι 
σαπίλας χαρτιών παλαιών διά νέων τοιούτων, τά όποια χο
ροπηδούν ύπό τόν ρυθμικόν ήχον λιθογραφικών πιεστηρίων, 
κατασκευαξόντων χαρτοκεφάλαια καί χαρτοπεριουσίας έντός 
τών όποιων θά άποθάνουν έκ τής πείνης όσοι έπιζήσουν τοΰ 
διεξαγομένου άλληλοσπαραγμοΰ.

Διά τούτο ή προαναφερομένη Ικθεσις τοϋ έν Σμύρνη ανα- 
κριτοΰ πρός τήν ενταύθα Εισαγγελίαν, ήτις ποιείται μνείαν 
τών .βΐκονικ&ν συναλλαγών καί τών παιγνίων^Χρηματι- 

στηρίον*  έν συναφείς πρός τό άρθ. Ποινικού Νόμου 402 καί 
τόν Νόμον 3795 τής εο Ιουνίου 191· κτλ. θά έπρεπε νά ήτο 
τοιχοκολλημένη εϊς πάσαν κατοικίαν καί εϊς κάθε'κατάοτημα 
καί μαγαζεϊον άοτών καί χωρικών, καθώς καί είς τας εισό
δους καί τούς τοίχους σχολείων, εκκλησιών καί συλλόγων, 
διά νά ένθυμίζη διαρκώς είς τούς οίκογενειάρχας, τούς πατέ
ρας, τούς έργάτας, τούς βιοπαλαιστάς νά προσέχουν τάς 
παγίδας καί τά δίκτυα.

Νά προσέχουν πολύ'

SENA ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ —

νά κράτηση τά μάγουλά της άπό τό νά μή συσπασθούν, τά 
δάκρυά της νά’μήί σπινθηροβολήσουν καί μέ λυγμούς έπα
νέλαβε πολύ χαμηλά στή σιωπή τοϋ δωματίου:

— Ναί, σκοτώνουμαι, Ίουλιανέ' ναί, αυτοκτονώ . . . Δέν 
Θά άκούση πιά χάνεις νά μιλάνε γιά μένα . . . Θά τελειώση 
μιά χαί χαλή ή Βέρία χαί ή μαμά Θαναι ευχαριστημένη, 
γιατί είμαι γεμάτη από ελαττώματα, ποΰ λέει πώς γλή- 
γορα Θά καταλήξω στό χακό . . ■ Ό καλός όμως Θεός ξέρει 
οτι αυτό δέν είναι αλήθεια, ότι δέν ίχω κάμει τίποτα μέ 
κανένα, ούτε χαί μέ τό μικρό μου φίλο . . . Θά πάω αύριο 
στό νησί τών Κύκνων" δέν έχω παρά ν' αφήσω τό σώμά μου 
νά γλυστρίση· Θάχω περισσότερο κουράγια άπό τοΰ ν« ψχτώ 
άπό μιά γέφυρα. Τό πήρα πιά άπόφασι, έλα Ίουλιανέ, μπο
ρούμε νά ποΰμε.ό ένας στόν άλλον άντίο μέχρις αύριο στή 
Μόργα.

Ό Ίουλιανός κατάλαβε πώς αυτός ό μεγάλος πόνος βάχε 
καμμιά άλλη αί-.ία. Πήρε τήν άδελφοϋλα του στά μπράτσα 
του χΓ δταν ή δική του συγκίνησι τοΰ επετρεψε ν' άρθρωση 
δυο λέξεις, τής είπε στ’ αυτί:

— Κι’ δ Γιάννης;
Τότε οί λυγμοί έδιπλασιάσβησαν.

**—Μικρέ μου Γιαννάκη, μικρούλη μου Γιάννη, ίχλαιγε' 
■μμορφοΰλη μου Γιαννάκη !

— Γιά νά δούμε, πε’ς μου, Βέρθα, πρε’πει νά μοΰ τά πής 
8λα τώρα' από πότε γνωριζόσαστε ;

— Άπό τίς 14 τοΰ άλλου μήνα.
— Ποϋ τόν γνώρισες ;
— Στό βουλεβάρτο Μονπαρνάς
— Καί πώς ;
— Πάνω σ ένα πάγκο.

1Κ ι' άπό ρώτημα σέ ρώτημα, κατόρθωσε νά μάθη, άλλά 
άργά καί μέ μεγάλη δυσκολία, ολο τό μυστικό αύτής τής 
φτωχής μικρδς ϋπάρξεως, ποΰ ήθελε άπό τώρα νά ϊχμη- 
δενισίή.

Ό «Γιάννης» ήταν ένας τεχνίτης δεκάξη χρονών ποΰ 
μόλις είχε βγή άπό μαίητοΰδι καί καλός βουλευτής, δσω 
μπορούσε χάνεις νά πιστέψη αύτή ποΰ μιλούσε γι ‘ αυτόν. 
Έχεΐνος χαί χείνη εϊχον συναντηβή μέ μιά άπό χεΐνες τίς 
τύχες τοΰ Παρισιού ποΰ μεταξύ τριών έχατομμυρίων ανθρώ
πων ενώνουν δύο ερωτευμένους. Την εϋρισχε χαριτωμένη,
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Κουστούμια έτοιμα καί έπί παραγγελία 
δι Άνδρος. Ύφάσματα χειμερινά, έσώρ- 

ρούχα πλεκτά νεωτάτον συρμού. ί

αυτή τρελλαινόταν' γι αυτόν χι' άμέσως είχαν φόασει έως 
αυτά τά μεγαλα αισθηματικά πάθη, ποΰ μεταμορφώνουν 
γρήγορα δυό παιδιά σε πρόσωπα τραγωδίας.

Έχεΐνος δεν είχε καθόλου δοκιμάσει νά χάμη τίποτα 
σ’ αυτή τή μοδιστρσΰλχ τών δεκατεσσάρων χρόνων, δπως 
ίάχανε ϊνας μπουρζουά, ό όποιος θά τήν είχε όδηγήση στό 
τροτουάρ. Ιίολύ τίμια τής είχε ζητήσει «τήν χείρά της», 
όπως τή ζητάνε στό Παρισινό λαό, μεταξύ άρραβωνιασμέ- 
νων,ποΰ έχουν ήδη τήν ήλιχία τής ανεξάρτητης δουλειάς, 
Κι>ρί< νάχουν_φίάσει στήν ήλιχία τοΰ γάμου. Δηλαδή τής 

χε προσφέρει τήν κοινή ζωή, τήν είσοδο στό νοικοκυριό 
καί τόν όρκο ν αγαπιόνται πάντα. Πολλά βράουα στή σειρά 
ήλθε να τήν πάρη στην έξοδο του εργαστηρίου, γιά νά 
μιλήση μαζί της καθ' όλο τό διάστημα τον δρόμου, χωρίς 
νά έπιβραδύνουν πολύ τήν ώρα τής επιστροφής της κι δλα 
απεφασίσθησανΐμεταξύ των, ώς χαί τό δωμάτιον ποΰ θά νοί
κιαζαν μέχρι τοΰ προϋπολογισμού τοΰ μέλλοντος των. Εκεί
νος έβγαζε τέσσερα φράγκα τήν ήμέρα, εκείνη εβδομήντα 
πέντε λεπτά' ήσαν άρκετά γιά νά ζήσουν ήσυχα καί 
νάχουν, μάλιστα, x ’ ενα μπεμπέ. Μιά ή δυό φορές ίδράδυ- 
ναν στίς άπομονωμέναις πλαταιϊτσες, πίσω άπό μιάσυβτάδα 
δέντρων, χωρίς ν' ανταλλάξουν άλλες απολαύσεις, άπό κεί
νες τών χεριών γύρω στή μέση καί τοΰ στόματος στό 
στόμα αλλά αύτό μονάχα άρχοΰσε νά τούς χάμη νά μη 
κοιμηθούν τήν επόμενη νύχτα.

Σ’ αύτό τό σημείο είχαν φθάση, δταν ή μικρή Βέρθα 
έκαμε τήν ανοησία ν' άφήση νά τούς πιάση μιά γειτόνισσα 
στά σύνορα τής συνοικίας της. Ή μητέρα γρήγορα ειδο
ποιήθηκε' τή σκηνή ποΰ ακολούθησε, τήν άφίνω νά τήν 
σκεφθήτε. Τό φτωχό κοριτσάκι τίς έτρωγε είκοσι λεπτά 
τής ώρας καί σέ κάθε χτύπημα ή μητέρα της τής έφώναζε 
μιά από κείνες τις άπειρες λέξεις ποΰ δείχνουν τίς πρόστυ
χες, ή φράσεις ποϋ αναφέρουν πιό ωμά τήν απασχόλησι 
τοΰ καιρού των. Άπό τότε πήγαινε κάθε βράδυ νά πάργ, 
τή κόρη της άπό τό εργαστήριο, γιά νά τή βρίζη καθ' δλο 
τό μήκος τοΰ δρόμου, γιά τήν ώρα πού έχανε- χ’ έτσι 
χώρεσε μεταξύ τής Βέοθας καί τοΰ Γιάννη ό άγριος -χωρισμός-

*
Ό Ίουλιανός άχουγε τή μικρή απελπισμένη πού έκλαιγε 

σέ κάθε λέξι, σέ κάθε άνάμνησι καί έτρεμε τό στόμα της 
άπό τήν αγωνία. Παντού ήσαν δάκρυα' στό μαξιλάρι, στό 
πουκάμισο, στήν άκρη τοΰ σεντονιού, σ’ δλο τό μήκος τών 
μπράτσων χαΐ τών χεριών.

Ν» μαλλώνη τά κοριτσάκια πού μιλούνε γιά αυτοκτονία, 
νά τά μεταχειρίζεται σάν κουτή και νά έκφοβίζη μέ τήν 
απειλή ή τή βία, είναι ή πρώτη ιδέα πού’ρχεται στό νού 
χανενός- Άλλά ό Ίουλιανός ήξε^ε χαλά τό χαρακτήρα τής 
μικρής του αδελφής' ήξερε δτι θακανε, ίπως εϊχε πΐ( κΓ δτι 
δέν ύπήρχε δεύτερο μέσο γιά νά τής ξαναδώση την δρεξι 
πρός τή ζωή.

— θά τόν ξαναίδής, εϊπε, τό πέρνω απάνω μου. θά τόν 
ξαναίδής αύριο xt’ δχι γιά μιά στιγμή· Θάχετε φύγει καί 
θάχετι φτάσει, Βέρθα μου, στή Μπελβίλ, όταν θά ζητάνε 
νά σας βρουν . . .

Νέοι λυγμοί τόν διέχοψαν :
— 'Δέ θά τόν ξαναϊδώ πιά. . . Φεύγει αύριο τό πρωϊ · - 

Μούγραψε στό εργαστήριο - - · Τούρθε στό νού, δτι έχω 
άλλον άγαπητικό, γιατί δέν εΐχα^,βρεϊ μέσον νά συναντη
θούμε τώρα καί δεκαπέντε μέρες . - ■ Μουπε, δτι θά μέ 
περιμένη αύτή τή βραδυά στό νησί τών Κύκνων, Ισα με 
τά μεσάνυχτα, κάτου άπό τή γέφυρα τοΰ σιδερόδρομου χαί 
σέ περιπτωσι πού θάβρεχε κι ’ αν δέ πήγαινα, ίτ» θάφευγε 
γιά τόν Άγιο - Στέφανο, ποϋ ό θειόί του θά τοΰδινε δου
λειά . . . Δέ μπορώ νά βγω άπό 'δώ τή νύχτα, αλλά θά 
πάω αύριο στήν ίδια θέσι καί θάμαι ευχαριστημένη νά 
πεθάνω ακριβώς στό uepo< ποϋ μέ περίμενε.

Ό Ίουλιανός έπήδηξε άπό τό κρεββάτι:
— Ντύσου γλήγωρα ! Νά, ιστορίες τοΰ άλλου κόσμου 

γιά μιά νύχτα πειότερο ή λιγώτερο πού θά μείνης μαζύ 
μας! Δέ χτύπησε ακόμα έντεκα. Άει ντύσου σέ πεντε 
λεπτά καί, καθώς δέ θέλω νά σ’ άφήσω νά κάνης μονάχη 
τό δρόμο τοϋ Ζαβέλ, τέτοια ωρα, θά χατέβω μαζύ σου, 
φτωχούλα μου, κ’ έτσι δέ θά σέ πειράξη κανείς.

ίί Βέρθα- σαστισμένη άπό την έκπληξι χαί μιβοσηχω- 
μένη απ' τη χαρα, άφησε το κορμί της νά γλυστρήση άπό 
τό κρεββάτι. έτρεξε στή καρέκλα, πήρε τις κάλτσες της. 
τίς καλτσοδέτες της. τό φόρεμά της . . . Δέν άφησε ούτε 
μιά στιγμή τόν αδελφό της άπό τα μάτια της καί τάτριβε, 
τόνα κοντά στό άλλο, λίγο γιά νά σχουπίση,τά δάχρυά της, 
άλλά περισσότερο γιά ναναι βέβαια δτι είχε δει καλά χαί 
καλά εννοήσει, δτι ό Ίουλιανός της δέν έπαιξε μαζύ της, 
οτι θάβγχινε, θαφευγε, δέ θά αυτοχτονοΰσε, ούτε θάχε πιά 
πόνους καί δτι,θά έμπαινε μ' όλες της τίς,δυνάμεις ;σ ’^δλες 
τις ευτυχίες τής ζωής.

ΤΗταν άπληστη καί ελαφριά' ένχ εξακολουθητικό μει
δίαμα τής άφηνε ανοιχτό τό στόμα σ’ ενα'άνοιγμα χαράς. 
Δέν ήξερε άλλο καλλίτερο άπό κείνο ποΰ έχανε- άφοΰ είχε 
φορέσει τις κάλτσες της, τίς έβγαλε, τις πέταξε πέρα, πήρε 
άλλες, καμάρωσε στό καθρέφτη τό καλό της .'πουκάμισο 
μ’ ενα μικρό πανταλόνι καινούργιο πούχε μονάχη της »ε- 
στουνιάσει. Προτού ντυθή, άοπαξε ενα ύγρό σφουγγάρι, τό 
έτριψε στό σώμα της, απ’ τό κεφάλι ίσα μέ,τά πόδια καί 
σκουπίστηκε μέ μιά καθαρή πετσετα. Εϊχ< κρύψει στό βά
θος ένός συρταριού μια; πούδρα τοΰ δεξιού, έβαλε άπ’ αύτή 
στήν άκρη τής μύτης, στό μέτωπο χαί στο μάγουλο. Νά 
χτενισθή τώρα ! είχε λησμονήσει. Σέ τρεις γύρους τών 
δάχτυλων ή πλεξίδια της ξεπλέχθηκε, χτενίσθη μ'ίνα κομ
μάτι τσατσαρας, τόσο γρήγωρα. πού έβγαλε σαράντα τρίχες- 
ή φουρκέτες καί ή χτένες ήσαν έκεϊ στή γωνία τής χα- 
πνοδοχου ; γρήγωρα - γρήγωρα σηκώθηκαν, τοποθετήθη
καν, γιαλήστηκαν. τακτοποιήθηκαν. Φόρεσε τήν Κυριακά
τικη της φούστα, τήν τραχηλιά, μέ τούς κόκκινους πικέδες 
φρεσκοκολλαρισμένη, τή δερμάτινη ζώνη της χαί τή ^όζ 
γραβάτα της, έπειτα τό μοναδικό της ζευγάρι σκαρπίνια, 
τό καπέλλο της. τήν ΰμπρέλλα της, έπί τέλους παν δ,τι 
χρειάζεται.

— Δέν ετοιμάσθηκες άκόμα ! είπε στόν Ίουλιανό
Αύτός δέν ήθελε παρά μιά στιγμή.
Καθώς πήγαιναν νά περάσουν από τή πόρτα, κύτταξε, 

άν κοιμάται πάντα στήν άκρη τοΰ στρώματος, ή μικρή της 
άδελφή Σολβανία' τίποτα δέν τήν είχε ξυπνήσει.

— Δυστυχισμένη Νινί, είπε ή Βέρθχ κλείνουσα τό κε
φάλι. Δέν είναι παρά αύτή ποΰ λυπάμαι τήν ήμέρα ποϋ 
^εύγω άπό ’δώ. Σύ, θάρχεσαι νά μέ βλέπης, δέν εΐν' έτσι,
Ιουλιανέ ; Θά αλληλογραφούμε πόστ- ρεστάντ ; . . . Αλλα 

τί θα σοΰ πή ή μαμά, όταν θά δή ίτι είμαι φευγάτη ; Δέ 
θάχουνε τελειωμό

— Ούτε καί 'γώ θά ξανάμπω πιά, είπε δ Ίουλιανός πε
ρισσότερο θλιβερά. Εΐχες δίκηο προτήτερα. Άν συλλογιέ
σαι σύ Κείνον, έγώ συλλογιέμαι Κείνη.

(Μηάφρασις άπό τό Γαλλικό).
C

ΕΑΝ

ΤΑΚΗΣ

Άν ηταντ καεορίέωτό ν’ άλλάξω τήν χαρί^ά μον 

μβ τή Λική οου τήν χαρίιά . ..

Ή&τλκ τόττ λυιτη9ξ τα τόσα βάσανά μον

^αΊ Λ0υ απονιά . . .

Κ' ή&τλτς φρίξτι π&ζ βαοτδι καί πώς ΰπάρχτο άκόμα 
Xa6‘S F“ βγάνω μτά'μιλιά,

και ή&τλτ afj τό άπιστο και τό σκληρό οου στόμα 

χαράστη γιά καρότά .

Άν ίμωι σοΰ ξανάόινα και πάλι τήν καρίιά σου 

άχόρταγτ φονιά...

’H&tlav τόττ ξαναποΰν τά χτίλη τά όικά οου 

χαράοτη γιά καρόιά

ΖάχννΦος. ΑΓΓ- ΣΑΑΟΤΤΣΗΣ

ΧΑΡΤέΣΠΏΔΕΙΦΝ ΠΑΛΔΗ & ΚΟΎΖΙΑ

ΟΙΚΟΣ ΙΑΡΤΟΕΙΣ ΤΟ 1870

ΔΙΑΔΟΧΟ) Α. ΠΑΛΛΗΣ και Σ*
Μεγίλαι άαοΜχαι χάρισν Έφηιιερ,όβν, ΠεβιοθιχΑν χαΐ χάσης «οιό- 
τηεος. ~ Μεγάλοι ΑχοΟήχαι ειδών Γραφικής Ύλης. — Έργοοτάο», 
Καναστςχαιν, Φαχίλλον, Φωτογραφιχών χαρτονίά*  κλχ. — Τμήμα 
εΐ&ιχδν διά αςρραγίβας έξ (λάστιχου χαλ μετάλλου ώς χαΐ δι’έχιγραφάς 
διά φάρας.—Άτμοχίνητον Τυχογραφελον μά ΙΟ^χωβνήρια.
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ΔΗΜΟΥ ΒΡΑΤΣΑΝΟΥ
Ο ΑΝΗΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΓΟΛΓΟΘΑ

—Ή’Λάκα δέν έπέμεινε, άλλά κάποιο συννεφάκι τής έσκίασε 
τήν ήρεμη λίμνη, πού αρμένιζε. Μέσα είς; τήν ψυχή της 
ένοιωθε μιά σταλαγματιά πίκρας.

Ο ΑΝΟΜΟΣ ΕΡΩΣ
Τήν έπομένην ό Στέφος ήτον άπό τάς όκτώμισυ οτό γρα

φείο. Καί μόλις είχε καθίσει ήκουσε τό κουδούνι τοϋ τηλε
φώνου του.

Ή συνδιάλεξίς των μέ τάς σχετικός διακοπάς διηρκεσε 
μόνον δύο ώρας. Ή Μίτσα ήτον άκατάσχετος είς διαχύσεις. 
Τοΰ έλεγε χίλια δυό πράγματα γιά τή ξωη τοϋ Μοναστηριού, 
ποΰ έζησε περιωρισμένα, άλλά ήσυχα καί ωραία, μέ τούς 
ψαλμούς καί τά θρησκευτικά της βιβλία, γιά τό δργκ, ποϋ τό 
έλάτρευε, γιατί οί βαρείς ήχοι του άπέδιδαν τής ψυχής 
της τούς στοχασμούς. t ,

— Γιατί δέν γυρίζετε, λοιπόν, στό Μοναστήρι; τήν ηρωτη- 
σεν ό Στέφος.

— Τώρα; Ά, δχι. Ίσως ήμποροΰσα πρό ενός μηνος να 
γυρίσω. Τώρα είναι άργά πιά. Θά μείνω έδώ. Πρέπει νά 
μείνω έδώ. Έδώ είναι ή ζωή μου- Εκτός άν...

—Έκτος άν; ήρώτησεν ό Στέφος.
—Έκτος άν ήπατήθην. Τότε ένα είσιτήριο καί γραμμή γιά 

τό Μοναστήρι. ’Εκεί θά πεθάνη ή Μίτσα, ή τηλεφωνήτρια 
τής Κτηματικής Τραπέζης, καί θά σέρνη τήν ζωή της ή 
αδελφή Καικιλία.

— Καί άν δέν ήπατήθης;
Ή Μίτσα δέν άπαντοΰσε.
— Μίτσα, Έλα. "Αν δέν ήπατήθης;
Ή Μίτσα γιά πρώτη φο^ά άκουε νά τής μιλή ό Στέφος είς 

ενικόν καί νά τής λέγη τό Ονομά της σκέτο, ένφ συνήθως τήν 
έλεγε δεσποινίδα. Αυτό τήν συνεκίνησε βαθύτατα. Ένοιωθε 
είς τόν ορμητικόν τόνον τής φωνής του κάποια άμοιβαιότητα.

_ Ά τότε θά μείνω καί θά άφοσιωθώ· άπήντησε, ένφ 
ένοιωθε κάτι νά τής φουσκώνη ™ στήθος καί νά τής πνίγη 
τήν φωνή.

‘Η συνδιάλεξίς θά έτελείωνε έδώ, άν ό Στέφος δέν εύρισκε 
τήν εύκαιρίαν κατάλληλον νά τής ζητήση νά γνωρισθοΰν. Ή 
Μίτσα δέν έφερε άντίρρησιν. Ήτον έρμαιον πλέον τής παρα
φοράς της καί έδέχθη. Τού είπε νά τήν περιμένη «ίς τάς 6 
τό άπόγευμα στού Πετρίτση τό ζαχαροπλαστεϊον.

Ή ήμερα έφάνηκε καί είς τούς δύο, σάν τις ήμερες τών 
Πολικών χωρών, ποΰ δέν νυκτώνει ποτέ, άτέρμων, ατελείωτη.

Έπί τέλους ήλθαν ή έξ. Ό Στέφος είχε προηγηθή μέ τό 
ώτομομπίλ του καί τό άφήκεν άπ’ έξω άπό τήν Δυτικήν Εκ
κλησίαν νά περιμένη καί αύτός έπερίμενε κάτω άπό ένα δέν- 
δρον, στη σκιά.

Σέ λίγο είδε μιά σιλουέττα νά πλησιάζη μέ διατακτικόν 
βήμα. Έβνήκε τότε άπό τήν σκιάν καί ή Μίτσα μόλις τόν 
διέκρινε, ετρεξε κοντά του. Άλλά έτρεμε σάν τό ψάρι καί 
είχε γίν-Q κατακόκκινη.

Ό Στέφος έπροχώρησε πρός τό αυτοκίνητου, ένφ ή Μίτσα 
τόν ήκολούθει, και έδιωξε τόν σωφέρ του. Έπειτα έκάθισε 
είς τό κάθισμα τού οδηγού καί έκάλεσε τή Μίτσα δίπλα του.

Εκείνη δέν μιλούσε. Κάτι τήν έσφιγγε. Ένας τρόμος τήν 
έκρατοΰσε, μά καί μιά χαρά κρυφή τής έπνιγε τήν φωνήν.

Τό αύτοκίνητον έκίνηοε άθόρυβα καί έχώθηκε είς τήν 
όδόν Σίνα, έπειτα είς τήν όδόν Άκαδηιιίας καί άπό στενά τής 
όδοΰ Σόλωνος εύρέθη είς τό Πολυτεχνείου άπ' όπίσω. Καί 
άπ’ έκεϊ είς τήν λεωφόρον ’Αλεξάνδρας-

Τώρα άπλώνετο εμπρός ή άιηφοριά, ό φαρδύς δρόμος, 
σχεδόν έρημος καί σκοτεινός. Κάπου-κάπου ένα άμάξι συν
αντούσαν μέ κανένα ζευγαράκι λαθραΐον ή κανένα διαβάτην 
ποΰ έτρεχε νά κλεισθή εις τό σπίτι του- —«<

Έπειτα έβγήκαν είς τήν λεωφόρον Κηφισσιάς, έπέρασαν τό 
Διαβολόρρεμμα καί άνήχθησαν είς τόν άτελείωτον δρόμον.

Έως έδώ δέν είχε πή λέξιν ό ένας είς τόν άλλον. Έξαφνα 
ό Στέφος, ήσυχος από τήν έρημιά τοΰ δρόμου, πού δέν ήτον 
ήναγκασμένος νά προσέχη είς τήν «μανέτα> και εις τά «ντεμ-

10

[Συνέχβκι άχο τό προηγούμενο*)

πραγιάζ», καθώς έτρεχε μέ δλην τήν ταχύτητα τό αμάξι του, 
έγύριστ και τήν έκύτταξε καλά-καλά. ’Εκείνη έκάρφωσε τά 
μεγάλα γαλανά μάτια της έπάνω του και χωρίς νά βέλη 
εγειρε τό κεφάλι της εις τόν ώμόν του, άφίνοντας μιά βαθειά 
αναπνοή.

— Τί έχεις Μίτσα; τήν ήρώτησε.

— Μοΰ χαρίζεις στιγμές ευτυχίας· τού εϊπε. 2’ εύχαριστώ. 
‘Η ταχύτης τοϋ αμαξιού ήτο εξωφρενική έκείνην τήν στιγ

μήν. Μέσα ε'ις τόν ίλιγγον εκείνον δ Στίφος έγύρισε νά τήν 
κυττάξη πάλιν καί τά χείλη των έκόλλησαν είς ένα πύρινο 
φιλί.

Τώρα έφθαναν'είς τό Μαρούσι καί έπερναν τόν άνήφορο 
τής Κηφισσιάς.

’Εκεί δύο - τρία βήματα παρακάτω άπό τό μεγάλο ξενοδο
χείο τού Τζαννίδη έσταμάτησαν καί δ Ξτέφος έφώναξε ένα 
γκαρσόνι πού έστεκε είς τήν πόρτα.

— Ό κΰρ Χρηστός είναι μέσα; ήρώτησε. Πες του μιά 
στιγμή νάέλθη.

Μετ’ όλίγον έφάνη ό ιδιοκτήτης καί έσκυψε νάναγνωρίση 
τούς έπιβάτας.

— Σέ παρακαλώ, μάς στέλλεις ένα λόντσον;
Σέ λίγο ένα γκαρσόνι έκουβαλοϋσε ένα δίσκο κατάφορτου 

άπδ τά ζητηθέντα εξαρτήματα «τού πηρουνιοΰ».
Τά έφαγαν «στό πόδι» δπως λέγουν, καί τούδωκαν πάλιν 

διά τάς Αθήνας, άλλ’ άπό τόν δρόμο τοϋ Τατοϊοΰ.
Ή Μίτσα. χωρίς νά πιή, περνώντας άπό τόν μαγευτικόν 

πευκώνα, ήτον σάν μεθυσμένη. ΕΙσέπνεε βιαστικά τόν δξυγο- 
νωμένον αέρα, ποϋ τής έβαλσάμωνε μέ τό άρωμα τών πεύκων 
τό στήθος καί είχε κλείσει τά μάτια, σάν υπό τό κράτος 
κάποιας γοητείας.

Έβγήκαν ολοταχώς άπό τις κορδέλλες είς τήν ατελείωτη 
μέ τις πικροδάφνες της κατηφοριά τού Τατοϊοΰ, έπεσαν είς 
τό ρέμμα τοΰ Κόττου, τό κατασκότεινον καί γιά μιά στιγμή 
έτρόμαξε, άνοίγοντας τά μάτια, δταν είδε νά φωτίζωνταιάπό 
τήν ανταύγεια τών Ισχυρών φάρων τοΰ άμαξιοϋ τις πυκνοφυ- 
τες πλαγιές τής ρεμματιάς, ποΰ τής έφαίνοντο σάν εξωτικά.

Έπειτα έπέρασαν άπό τις Κουκουβάουνες,ποΰάπό μακρυά 
έλαμπύριξαν κάπου-κάπου καί άραιά ολίγα φώτα, έπεσαν είς 
τήν όδόν Πατησίων, έπήραν τήν όδόν Αγίου Μελετίου, έπέ· 
ρασαν τά σκολιά δρομάκια τών Σεπολιών, έβγήκαν στήν 
κοίτη τοΰ Κηφισσοΰ, έπέρασαν άπό τά γιοφύρια τής Κολο- 
κυθοΰς καί έβγήκαν είς τόν δρόμο τού Δαφνιού.

Τώρα είς τήν ανηφόρια έως τόν Προφήτ’ Ήλία ό Στέφος 
δέν έβγαλε λέξι. Έπρόσεχε μόνον ποΰ εις κάθε βήμα συναν
τούσαν κάρρα καί σούστες. Έπειτα ήρχισαν νά γλυστροΰν 
στήν κατηφοριά, ανάμεσα άπό τις πευκόφυτες πλαγιές, ΐλιγ- 
γιωδώς πρός τήν θάλασοαν.

’Ενα φεγγάρι δλόφωτο, γεμάτο, ψήλωνε πίσω άπό τόν 
Ύμμητό καί έρριξε σάν πελώριος φάρος τό φώς του, καίέφώ- 
τισε τήν όφιοειδή κατηφοριά. Δεξιά είχαν τήν ήρεμη λίμνη 
καί αριστερά τήν θάλασσα τού Σκαραμαγκά, ποΰ άπλώνετα 
σάν ρευστό ασήμι κάτω άπό τό φώς τοΰ φεγγαριού.

Ό Στέφος έκράτησε τήν μηχανήν καί ή Μίτσα συνερχό
μενη δέν μπόρεσε νά κρατήση τόν θαυμασμόν της άπό τήν 
φαντασμαγορίαν.

— Τί κάδρο Θεέ |ΐου' είπε. Αληθινή φεερίΐ
— θέλεις νά κατεβουμε; τήν ήρώτησεν δ Στέφος.

(Ή συν*χ«ια  ιΐς τό »ο«βτχέτ).
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ΛΙΑΝ ΠΡΟΣΕΧΩΣ
e)("Τσεος άπό τό έρχόμενον φύλλου)

* Η ΝΕΡΑΙΔΑ ΤΟΥ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ *
Μή μ&ς ρωτάτε »d σας ειπωμεν λτπτομτρειας. Θά μάς είναι Hiram νά σας προδιαώέσωμεκ καταλλήλως δια τήν 

άνάμνωσιν τοΰ νέου μας μυθιστορήματος. Σας λάγομεν μόνον τά εξής ολίγα: Ουδέποτε ή πέννα τοΰ συνεργάτου μας. ένός άπό 
τους όνομαοτοτάρους "Ελληνας μυθιστοριογράφους, έβουτήχθη είς τό μελάνι διά νά γράψη παρόμοιον έργον. Φανταοθήτε τήν ζωήν 

μιδς παιδούλας 17 έτών, ένός μπουμπουκιού μόλις άνοιγομένου, λαχταροΰντος τήν ζωήν υπό τήν πρωινήν δροσιάν καί τήν μυρω- 

μένην πνοήν τής αύρας. Και φανταοθήτε τό μπουμπούκι αύτό είς τάς πρώτα, οτιγμάς τής άπολαύσεως, τοϋ άνιικρύοματος τής 

ζωής, νά εΰρεθή κάτω άπό ένα πυκνοφοριωμτνον μ'τ σύννεφα ουρανόν, κλαψιάρην, μελαγχολικόν, διαοχιζόμενον άπό άοτραπάς καί 

έξαπολύοντα βροντάς. Σκεφθήτε μόνον, ότι θά Ιδήτε είς ωραίας, γλαφυρός, γεμάτας άπό κάλλος σελίδας, πώς γεννώνται οί έρωτες 

άνάμεοα είς τήν "Αλγεβραν και τήν 1 ραμματικήν καί μάοα είς τις άθώες παιδικές καρδιάς, ποϋ λαχταρούν μάσα εις τήν αίθου

σαν τής παραδόσεως, τό φώς τής ΐλευθέρας ζωής. Πώς γίνονται τά περισσότερα συνοικέσια είς τάς 'Αθήνας, άλλά καί πώς γεν- 

νώνται τα μεγαλειτερα κοινωνικά δράματα, τά μίση καί τά πάθη. 'Ακόμη θά έντρυφήσετε καί θά απολαύσετε μέσα είς σελίδας, ποΰ 

θα έζονυχίσουν καί θα λεπτολογήσουν έπϊ τών παγίδων, ποΰ στήνονται είς μίαν μικρόν οπαρξιν, όμοίαν ιι' έκείνας ποΰ βλέπετε 
να βγαίνουν κάβε μεσημέρι απο τήν πόρταν τοΰ μεγάλου Παρθεναγωγείου, μικρογραφίας αναπτυσσόμενων γυναικών, μ' ίίλα τά προ

τερήματα καί τά έλαττώματα τοΰ θήλεως. "Επειτα ή πλοκή : Ά, αυτό είναι τό μυστικόν μας. Τώρα οκεφ&ήτέ τα όλα αυτά, έχετε 

τήν καλωσύνην νά διαβάσετε τήν πρώτην συνέχειαν καί έπειτα, ίίν μπορέσετε νά κρατηβήτε μή μάς ξεχύσετε ίλην τήν εύχαρίστησιν 

και την ίκαναποίησίν σας, είς ένα θερμότατου ευχαριστήριον γράμμα.

Η “Νεράϊόα τοΰ Agaaxciov», ή ωραία Λιλή, θά παλαιό/] μέ τή μεγάλη κοκότα ποΰ τής έκλεψε τήν αγάπη τοΰ 

Πέτρου της, καί θά νικήση, γιατί ή άγνή κοπέλλα με τή δύναμη τοΰ έρωτος της είναι ισχυρότερα άπό τά θέλγητρα τής Μαίρης. 
Μεθοΰν τά οργιά, μά ή άγάπη ή άληθινή νικρ στό τέλος. Ωραιότερο μυθιστόρημα δέν έχει γραφή άκόμη. θα ενίρυφήοετε, θά 

δακρύσετε, θά γοητευθήτε. Ή άλληλογραφία τών δύο εραστών, παρμένη άπό τό καρνέ τής Άρσακειάδος, θά μείνη τό ώραιύτερον 
υπόδειγμα έρωτικής άλληλογραφίας και ό περιπετειώδης έρως της, θά σάς συναρπάοη μέ τήν αγωνίαν, ποΰ θά αιοθανθήτε γιά τό 

τέλος αυτής τής μεγάλης πάλης.' Καί. όλα αύτά, δεν δίδουν ούτε τή μικρότερη σκιαγραφία τοΰ ώραιοτέρου τών 'Ελληνικών μυθι

στορημάτων, τής νΝεράϊδας τοΰ Ά^ναχείον^.

ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ

ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

θυμάστε, είχομεν γράψει άλλοτε τί κολοσσιαία καίδύσλυτα 
προβλήματα θά πρόκύψουν μετά τόν πόλεμον είς όλα τά 
έμπολεμα Κράτη. Καί είχομεν αναφέρει ένα άπό τά μεγαλεί- 
τερα καί τά πλέον δνσλυτα αύτά προβλήματα, τάς δυσκολίας 
ποΰ θά συναντήσουν οί άνδρες, δσοι θά έχουν τήν ευτυχίαν 
νά γυρίσουν άπό τόν πόλεμον, έκ τής έξαπλώσεως τής γυναι
κείας έργασίας είς πλεϊστα ανδρικά επαγγέλματα, εις τά 
όποια, έως τώρα, δέν τολμούσε νά είσέλθη ή γυναίκα. Καί 
αύτοί οί εμπόλεμοι εξετάζουν άπό τώρα τά διάφορα αύτά 
ζητήματα. Είς ένα Παρισινόν περιοδικόν, ό Γάλλος 'Ακαδημαϊ
κός Μωρίς Ντονναί είς μίαν υποθετικήν, πολύ πιθανόν καί 
πραγματικήν, συνομιλίαν του, μέ Γάλλον στρατιώτην έπιστρέ- 
ψανταέκ τών χαρακωμάτων μέ άδεια εις τό Παρίσι, εξετάζει 
τό ζήτημα τής καταλήψεως τών έργασιών τών έπιστράτων 
άπό τού^ διαφόρους εΰεργετηθέντας μέ έξαίρεσιν άπό τόν 
στρατόν η κουραμπιεδοποίησιν.

τΠολν δύσκολου νά χάρεομεν πάλε*  tdf έργασίας μας»

Μ’ όλην του τήν προσπάθειαν ποΰ καταβάλλει ό Γάλλος 
’Ακαδημαϊκός, δέν κατορθώνει νά πείση τόν στρατιώτην, ότι 
έπιστρέφων άπό τόν πόλεμον θά εύρη καί πάλιν τήν έργα- 
σίαν του. Καί είς τό έπιχείρημα τού Ντονναί, ότι εις τούς 
νικήτας καί τούς γενναίους ύπερασπιστάς τής πατρίδος, 
όποιοι θά είναι αΰριον οί Γάλλοι στρατιώται, έπιστρέφοντες 
εις τά σπίτια τους, έκτός τής τιμής ή όποία θά τού; άπονέ- 
μεται καί τής διακρίσεως πού θά τούς γίνεται, θά έχουν πάν
τοτε τά πρωτεία παντού καί οί καταστηματάρχαι καί οί 
έργοστασιάρχαι θά θεωρούν τιμήν τους νά έχουν είς τήν 
θπηρεοίαν τους δαφνηφόρους, ό Γάλλος στρατιώτης άπαντρ 
μέ τήν ψυχράν λογικήν καί τήν άπέραντον πρακτικότητα, μέ 
τήν όποιαν τόν έπροίκιοεν ή ζωή τών χαρακωμάτων:

— Τό πράγμα είνε δύσκολον. Διότι αυτοί οί σαλιάγκοι δέν 
δείχνουν κανένα σημείον, ότι θά μάς παραχωρήσουν τήν θέ- 
σιν τους. ‘Οπωσδήποτε αί σχέσεις καί at συνεργασίαι ποΰ 
είχαν δημιουργηθή πρό τού πολέμου θά έκλείψουν καί θά 
έπικρατησουν άλλαι ποΰ έπεβλήθησαν άπό τόν πόλεμον καί 
τάς συνήθειας τής εποχής αύτής. 'Ομοιάζουν αύτοί πού μάς 
κατέλαβον τάς θέσεις σάν τά άγρια καί κακά χόρτα ποϋ ξεφυ
τρώνουν ανάμεσα εΐς τά ήμερα καί τά πνίγουν. Καί τά, χόρτα 
αύτά τά άγρια τά φοβούμαι πολύ περισσότερον άπό τάς όβί- 
δας καί τάς σφαίρας τών χαρακωμάτων. Προχθές άκριβώς 
έπήγα είς τό κατάστημα πού έργαζόμουν πριν άπό τόν πόλε
μον. Είς τήν θέσιν μου ηύρα άλλον, ένα κουραμπιέν. Διηγοΰ·

- ΤΙ ΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΙ -

μην τήν ζωήν τών χαρακωμάτων καί αυτός άφοΰ μέ ήκουε 
επί rivu ώραν κατόπιν μέ ήρώτησε μέ ένα ύφος κοροϊδευτι

κόν, άν κάνουν πολύν κρότον αί όβίδες πού έκρήγνυνταιΐ Τί 
νά τού απαντήσω; Δέν είχα τίποτε καί ένφ σιωπούσα, έσκε- 
πτόμην, ότι μετά τήν καταπαυσιν τού αίματηροΰ πολέμου, θά 
έχωμεν ένα άλλον πόλεμον, άναίμακτον αυτόν, άλλά έξ ίσου 
λυσσαλέον καί άγριον. Ίσως άγριώτερον.

Τί σκέπτονται μέσα είς τά χαρακώματα.

Παρακάτω ό Γάλλος ’Ακαδημαϊκός προσπαθεί νά πείση 
τόν συνομιλητήν του, ότι τά παριστάνει τά πράγματα κάπως 
υπερβολικά καί ότι η φαντασία του άπό τήν επήρειαν τοϋ 
πολέμου παριστάνει τά πράγματα κάπως έξογκωμένα. 
·■■ Άλλ’ ό Γάλλος στρατιώτης άπαντρ:

— Εμείς εκεί κάτω, κατά τάς μακράς ανιαρός καί πληκτι
κός ώρας τής άναπαύσεώς μας ύπό τά χαρακώματα καί μέσα 
είς τόν πλέον περιορισμένου ορίζοντα ποΰ μας επιτρέπεται νά 
βλέπωμεν, έτσι τά φανταζόμεθα τά πράγματα. Καί έχω κάθε 
λόγον νά πιστεύω ότι έχομεν δίκαιον, &ν όχι άπόλυτον, 
πολύ έν πάση περιπτώσει. Αύτοί ποΰ έργάζωνται τώρα είς 
τάς θέσεις μας, τάς έχουν καταλάβει καί τάς κατέχουν στερ- 
ρεά καί βεβαιωθήτε, ότι δέν θά τούς διώξουμε εύκολα, θά 
άγωνισθώμεν πολύ θά πολεμήσωμεν. Καί άν τόν κατορθώσω- 
μεν τί βγαίνει; Θά φύγωμεν άπό τόν Ινα πόλεμον μέ τήν 
Ιδέαν, οτι θά έπιστρέψωμεν είς τά οπίτια μας καί θά ριχθώ- 
μεν είς ένα άλλον άγώνα, άπεγνωσμένον αυτόν. Καί τό πλέον 
φριχτόν είνε ότι τόν άγώνα αύτόνθά τόνδιεξαγάγωμεν ήμεΐς 
τά άτομα, χωρίς νά μάς έχει καλέσει ή πολιτεία καί νά μάς 
συνασπίση διά νά στραφώμεν έναντίον ώρισμένου ίχθροϋ.

Τά φοβερόν ετρύβλημα.

Αύτό είνε ένα άπό τά φοβερά προβλήματα, που θά έχη νά 
λύση ή μεταπολεμική περίοδος. Καί είνε καί αύτό μιά άφορμή 
έξ αίτιας τής όποιας καί μετά τήν άνακούφισιν ποΰ θά σκορ- 
πισθή μετά τήν ύπογραφήν τής Είρήνης, ή ποθουμένη ησυ
χία δέν θά έπέλθη καί θα χρειασθη πάλη καί άγών διά νά 
επανέλθη ή κατάστασις τής Ευρώπης είς τό σημείον είς τό 
όποιον ευρίσκετο πρό τού πολέμου.

ΜΕΓΑ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ

ΜΙΧΑΛΗ ΝΟΣ - ΒΟΛΙΚΑ2 και Σ'*
Κ Ν ΠΕΙΡΑΙΕ I
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ΑΙ ΞΕΝΑΙ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΙ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΠΑΡΗΚΟΛΟΥΘΗΧΕ ΤΗΝ ΔΡΑΚΝ ΤΟΝ

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΑΠΟΚΑΑΥΠΤ1ΚΩΤΑΤΟΝ

(ΧννβχΒ.ο Λλο >

Ό Ζάν σταμάτησε to διάβασμα, έκπληκτος, σάν ένας 
άνθρωπος, ποϋ άκούει μιά συμφωνία μελωδική έκεϊ ποΰ 
περίμενε ν ’ άχούση τυμπανοκρουσία. Γύρισε γλήγορα τήν 
τελευταίαν σελίδα δπου διάβασε : «... Θά μείνω έως τή στι
γμή τοΰ θανάτου μου τό σκυλλάκι σου, που σ’αγαπφ, ποΰ Θά 
μπορής νά τό χτυπάς χαί ποΰ βά σέ χαϊδεύη μέ παβος. . .»

Φαίνεται λοιπόν πώς δέν βά ελαβε την επιστολή του. 
Άλλά τήν ξαναδιάβασε μέ δάκρυα είς τά μάτια, είδε πώς 
ή έπιστολή ήτο μιά άπάντησις εΐς τήν ίδικήν του, τήν 
όποιαν πεοίμενε τέτοια άπό τήν στιγμή ποϋ δ Ζάν έφυγε 
γιά τό Καστλέ. Τοΰ έγραφε κατόπιν οτι ϊσπευσε να φύγη 
από τό σπίτι γιά νά μή τον έπιβαρύνη και νοίκιασε ενα δω
μάτιο επιπλωμένο σ ’ ένα ξενοδοχείο. Πλήρωνε εκατόν φραγχα 
τόν μήνα διά τροφήν χαΐ κατοικίαν χαΐ τά έξοδα αυτα τά 
πλήρωνε μιά πλουσία κυρία είς τήν όποιαν Θά^οουλευε. 
«Βλέπεις, τοΰ έγραφε, τήν μεγάλη βυσία ποϋ,εχαμα νά 
δουλέψω, γιά πρώτη φορά είς τήν ζωή μου' τουλάχιστον βά 
μοϋ χαρίζης μιά ημέρα τήν εβδομάδα, έ ; Καί παραπατώ' 
• Άλλ' αισθάνομαι μιά έντελώς εξαιρετική εύχαρίστησι νά 
υποφέρω γιά τήν άγάπη σου. Σοϋ οφείλω τόσα, μ έκαμες 
νά νοιώσω τόσα καί τόσα καλά και τίμια πράγματα, Οια τα 
όποϊα κανείς οέν μοΰ εΐχεν όμιλήση ώς τώρα I “A 1 αν συν
αντιόμαστε πιό νωρίς! Τώρα ξαναγύρισε όπόταν θέλεις, τό 
άπαρτμάν είνε έλεύθερο. Πήρα δλα τα πράγματά,μου. Τί 
οδύνη ν’ ανοίγω τά συρτάρια καί νά βλέπω τόσα ένθύμια 
ποϋ μοΰ ράγιζαν τήν καρδιά 1 Δέν θά εΰρης πια παρα μια 
φωτογραφία μου. Τέλος θά μοΰ χαρίσης την μιά ήμερα 
μου τήν εβδομάδα ποϋ σοϋ ζητώ, τη θέσι μου είς τόν λαιμό 
σου . . . ξέρεις άλλοιώτικα ...»

— Δέν λέγει τίποτε διά τά μπιλιέτα μου; τόν ρώτη
σεν ό θειος Σεζαίρ.

_ S5; τά ξαναστέλνει όπίσω. Τά στέλνετε, δταν θά γί
νετε πλούσιος ...»

Ό Σεζαίρ άφησεν ένα βαθΰν στεναγμόν ανακουφίσεως 
καί γύρισε πρός τόν Ζάν :

__ Θέλεις νά σοϋ πώ ενα πράγμα; Ή γυναίκα αυτή, 
είνε άγία.

“Επειτα περνώντας σέ μιά άλλη σειρά συλλογισμού, μέ 
τήν ευκολία έκείνη ποϋ είχε έξ αιτίας τής έλλείψεως τής 
άπαιτουμένης λογικής χαϊ τής μνήμης, προσέθεσε: «Καί 

' τί πάθος, καλέ μου, τί φωτιά ί»
“Ετσι ταχτικά, μέ κάθε ταχυδρομείο, ή Φανή τοϋ έγραφε 

σάν ένα μικρό πρωτοερωτευμένο κοριτσάκι καί τοϋ έδινε στις 
γραμμές τής επιστολής της τό ταμπλώ τοΰ ξενοδοχείου της. 
«Μέσα είς τό σπίτι ποΰ μένω, άγαπημένε μου, εχω ίνα 
περιβάλλον έντιμο και νοικοκυρευμένο. Έγώπερνωώς χήρα 
καί μοϋ δείχνουν κάθε είδος έκτιμήσεως και αγαπης. θα 
μοϋ έκανε κακό άν δέν ήταν έτσι. Πρέπει τήν γυναΐκά σου 
νά τήν έκτιμοϋν καί νά τήν σέβωνται. Κι’ δταν λέγω «την 
γυναΐκά σου» μέ καταλαβαίνεις πολύ καλα. Ξέρω πώς μια 
μέρα θά σέ χάσω πιά όλότελα. Άλλά θά μείνω πάντα δική 
σου, φυλάγωντας σάν πολύτιμο ένθύμιο, τά χάδια σου καί 
τίς έμοοφες στιγυές ποϋ μοΰ χάρισες μέ τά καλά ένστικτα 
ποϋ ξύπνησες μέσα μου . . - Είναι πολύ παράξενο, δεν είναι 

έτσι, ή Σαπφώ, ένάρετος 1. .. Ναί, έν τούτοις ένάρετος. όταν 
πιά δέν θά είσαι κοντά της. Γιά σένα δμως είμαι καί θά 
είμαι πάντοτε όπως όταν μ’ αγάπησες· σέ λατρεύω...»

“Εξαφνα ό Ζάν χατελήφθη άπό μιά βαθειά μελαγχολία. 
Οί πρώτοι ενθουσιασμοί τής επιστροφής είς τόν τόπον δπου 
έπέρασεν ή παιδική του ζωή πέρασαν και ή ζωή τοϋ χωρίου, 
ή τραχεία καί πεζή, τοΰ πλημμύριζε τήν καρδιά άπό μελαγ
χολία. Τό χειμερινό πρωί τής έπαρχίας του δέν του έδιδε 
πιά καμμίαν χαράν. Γύρω του δέν άκουε τίποτε τό καινού
ριο, τίποτε τό ενδιαφέρον. Πάντοτε τά Ιδια καί τά Ιδια.
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γιά τήν ασθένεια τών αμπέλων, 
επτά πληγάς ποϋ ένέσκηψαν έπί

*φ>«ΐγο4μνγον)

Διαρκώς ήκουε παράπονα 
γιά τάς θεομηνίας μέ τάς 
τής χώρας. Καί προσπαθούσε πάντοτε όταν έβγαινε «ερί- 
πβτο είς τά χωράφια νά μή συναντφ τους ίοικούς του χα
λνώντας επίτηδες τόν γύρον άπό μονοπάτια. Κάποτε συναν
τούσε τόν παπά Μαλασάχ, ποΰ πήγαινε είς την εκκλησίαν 
μέ μεγάλα βιαστικά βήματα. Ό παπάς εΐς τό άντίχρυσμα 
τοϋ Ζάν στεκότανε χαΐ τοϋ παρεπονεϊτο γιά τήν ασπλαχνίαν 
τών χωρικών και τήν άπανθρωπίαν τον Δημοτικού Συμ
βουλίου. Ό Ζάν, ποϋ είχε πάντοτε είς τήν τσέπην τούτην 
τελευταίαν έπιστολήν τής Φανής, ήκουε μέ το βλέμμα καί 
τόν λογισμόν μακρυά, κυττάζοντας πώς να ξεγλυστρήση πιό 
γλήγωρα άπό τόν παπά καί γύριζε εις τό Καστλέ για νά 
κρυφθή μέσα είς ένα κούφωμα βράχου, προστατευομένου από 
τόν άνεμον και εκεί είς τήν μοναξιά καί τήν ησυχία διά
βαζε τήν έπιστολήν- Τό χάί'δευμα τής φράσεως, τά γεμάτα 
άπό άγάπην καί στοργήν λόγια τής Φανής, τοϋ έξηφάνιζον 
σιγά σιγά τό θέαμα τής γύρω φύσεως χαι τόν μετεφεραν 
έκεϊ κάτω μέσα είςτό δωμάτιον του άνάμεσα είς τά τρεκλά 
χάδια καί τις μανιώδεις επιθυμίες της ...

“Εξαφνα δμως τήν μοναξιά του τήν διέχοπταν τα τραν
ταχτά γέλοια τών μικρών του αδελφών : «Νά τος, εδώ 
είναι!» Και τά δύο μικρά παιδάκια παρουσιάζοντο μπροστά 
του, μέ γυμνά τά πόδια, δδηγούμενα από τόν σκύλο τους. 

(ΤΟ τέλος «Ις τθ χροβ«χές).

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ = 

----- OINfiN S ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΝ
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— Ναί' άπήντησα μαζύ μέ ίνα βαθΰν στεναγμόν.
— Τώρα θέλω νά μοΰ πής γιατί μας παρακολουθείς;
“Επρεπε νά δείξω πώς δυσκολεύομαι. *Αν  έλεγα πώς 

είμαι δημοσιογράφος δέν είχε μεγάλην σημασίαν. Μάλλον 
έπρεπε νά τους κάμω νά ΰποπτεύουν δτι είμαι κατάσκοπος.

— ’Όχι. δέν μπορώ' είπα δυστροπών.
— Τό θέλω! διέταξε αυστηρά έ κόμης μου.”* .·
— Όχι! Είναι άτιμο αΰτόΙ '
— Ρούΐχ ! Τσούμ τόϋφελ ά νοχμάλ !
Μπά τόν άστείο, κουράγιο ποϋ είχε νά μέ στέλλη καί 

στό διάολο. Μοϋ ήρθε νά τοΰ κόώω μιά γροθιά στά μάτια 
νά τοϋ μπάσω τά γυαλιά μέσα. Αλλ’ «θυμήθηκα άμέσως 
τό ρομπινέ μέ τό ναρκωτικόν αέριον.

— 'Ελα ! Έφώναξε πάλιν. Πές μου, μάς παρακολουθείς; 
Τό θέλω. Σέ διατάσσω.

— Ναί, είπα μέ δυσκολίαν.
— Γιατί; Είσαι κατάσκοπος;
— “Α, όγι. Δέν μπορώ.
— Τό θέλω.
— Ναί!
— Ποιοι σέχουν βάλει;
— 01 άλλοι' είπα.
— Α, ά! Θά λογαριασθοΰμε μ’αύτοΰς'τούςκυρίους' είπε. 

Καί γιατί τό κάνεις αυτό; Είσαι είς τήν υπηρεσίαν των ; **
— Ναί' άπήντησα.
— Έπί μισθώ ;
— Ναί.
— Πόσα;
— Χίλια πεντακόσια φράγκα τόν μήνα.
— Έάν σοΰ «δίδαμε τά διπλά, ήσουν διατεθειμένος νά 

ύπηρετήσης ημάς με τήν Ιδια άφοσίωσι;
Έδώ έμπλέξαμε. Τί νά τους καταδώσω, ποΰ δέν ήξευρα 

τίποτε. Καλλίτερα νά άρνηθώ.
— Α όχι. Αύτό εΐνας ατιμία! είπα.
— Καλά.
Έπειτα άπετάνθη πρός τήν Λολόττα.
— Φθάνει ϊως έδώ' τής είπε. Τώρα πιά αύτόν τον 

έχομεν στό χέρι- θά είναι τώρα 2 ή ώρα. θά πεταχθώ εως 
τήν καμπίναν τοϋ Τελεφοΰγκεν νά Ιδώ τί γίνεται μέ τό «V3» 
καί θά ξαναέλθω. Έν τω μεταξύ άς άνοίξωμεν τό ρομπινέ.

Εφρικίασα. Τόν ήκουσα νά διευθύνεται πρός τήν γωνιά 
ένώ ή Λολόττα τόν ήκολούθει. 'Ανοιξα λοιπόν όλίγον τά 
μάτια μου. Παρεμε'ρισε τά κλαδιά τής λατανίας χαί είδα 
τρία-τέσσαρα κουμβία ηλεκτρικά.

— Βλέπετε; έλεγε τής Λολόττας. Τό πρώτον γράφει 
C1-F. Είναι διά νά μας διοχετεύσουν χλωροφόρμιο», τό δέ 
δεύτερον γράφει Ν, Ο. Είναι διά τό Ύποξείδιον τοΰ ’Αζώ
του ή τό ’Ιλαρόν ’Αέριον, τό όποιον προκαλεϊ ίνα είδος 
πρόσκαιρου παραφροσύνης. Τό τρίτον γράφει C 02. Είναι 
διά τό Διοξείδιον τοϋ 'Ανθρακος .. . Τώρα λοιπόν άνοίγομεν 
τό Χλωροφόρμιον. Ώρισμένη ποσότης θά χυθή είς τήν 
ατμόσφαιραν τοΰ δωματίου αύτοΰ. Κλείνομεν τίς πόρτες καί 
έπειτα άπ’όλίγον ό φιλαράκος μας θά κοιμάταιγλυχά-γλυκά.

Είδα ποΰ άνοιξε τό ρομπινέ, έπροχώρησε πρός τήν πόρτα, 
έκαμε νεύμα είς τήν Λολόττα νά τόν άκολουθήση καί έπειτα 
ήκουσα νά κλείνουν τήν πόρτα απ’ έξω.

Έπιτάχτηχα τότε αμέσως καί ίτρεξα πρός τό παράθυ
ρο». Ακριβώς έκείνην τήν στιγμήν ήσθάνθην τήν γλυκειά 
καί χαρακτηριστική οσμή τοΰ χλωροφορμίου.

Άλλ’ ή ποσότης τοϋ ατμοσφαιρικού άέρος, ποΰ είχεν 
«ισέλθει άπό τό ανοικτόν παράθυρον έξουδετέρωνε τήν επί- 
δρασιν ποϋ περίμεναν ο! «φίλοι μου» νά έξασκήση έπ’ έμοΰ 
τό χλωροφόρμιου. Καί τώρα; Τί πρέπει νά κάμω; έσκέ- 
φθην Νά φύγω άπό τόν λαβύρινθον αυτόν είναι άδύνατον. 
Τό καλλίτερον ποϋ θά έχω νά κάμω είναι νά μείνω έδώ 
καί νά εξακολουθήσω τό παιγνίδι. Αύτοΐς πιστεύουν πώς 

είμαι υπνωτισμένος καί επομένως δτι θά είναι άδύνατον νά 
αντισταθώ εις τήν έπίδρασιν τοΰ χλωρο®οςμ·ου. Τό καλλί
τερων ποΰ θά είχα νά χάμω ήτο νά χλείσω τήν στρόφιγγα 
τοΰ χλωροφορμίου καί νά επιστρέφω είς τήν θέσιν μου. 
Έπροχώρησα μέχρι τής λατάνιας, παρεμέρισα τά φύλλα 
της, έπιασα τό «Cl-F», έστρεψα τό ρουμπινέ χαί διέχοώα 
την διοχέτευσιν τοϋ χλωροφορμίου. Έπειτα ιιετέβην εις τό 
παράθυρον, έμεινα έπ’ ολίγα λεπτά έκεϊ αναμένων τήν 
Ιξουδετέρωσιν τοΰ ευρισκομένου είς τήν ατμόσφαιραν τοΰ 
σωματίου χλωροφορμίου από τόν ατμοσφαιρικόν άέρα καί 
κατόπιν έκλεισα τό παράθυρον, οιηυθύνθην πρός τό ντιβάνε 
καί ξαπλώθηκα. ΤΗτο καιρός, διότι έχείνην τήν στιγμήν 
αχούσα βήματα διευθυνόμενα πρός τό δωμάτιον δπου εΰρι- 
σκόμφιν. Μετ’ όλίγον διέκρινα τήν Λολότταν άχολουθουμέ- 
νην από τόν κόμητα νά εισέρχεται.

— Άνοιξε τό παράθυρον γλήγωρα, τής εΐπεν ό κόμης. 
Εδωσα διαταγήν κάτω νά κλείσουν τήν διοχέτευσιν τοΰ

χλωροφορμίου. Έτσι σε πέντε λεπτά τό πολύ τό χλωρο- 
φόρμιον ποΰ εύρίσκεται έδώ μέσα άκόμη θά διαλυθή μέ τόν 
ατμοσφαιρικόν άέρα ποϋ θά είσέλθη άπό τό παράθυρον.

— Καλά είμαστε, έσκέφθην. Δέν θά έξετάσουν καθόλου 
τό ρουμπινί άφοΰ έλαβον τήν φροντίδα νά κλείσουν τήν διο- 
χέτευσιν άπό κάτω.

Προσεποιήθην τόν έντελώς αναίσθητον. καί περίμενα νά 
[δώ τί βά συμβή.

Έπηχολούθησαν ολίγα λεπτά σιωπής, κατά τά όποια δέν 
διέκρινα τί έγίνετο μέσα είς τό δωμάτων, διότι έφοβούμουν 
ν’ ανοίξω τά μάτια μου, μήπως προδοθώ.

Μετ’ όλίγον αχούσα τήν φωνήν τής Λολόττας:
— Καλά είναι ό φιλαράκος μας, ερ Γκράφ. Τό χλωροφόρ

μιο» έφερε τό ποθούμενον άποτέλεσαα. Μόλις θά άρχίση νά 
επανέρχεται εϊς τάς αισθήσεις του, θά τόν ζαλίση. Καί τώρα ;

— Η ώρα είναι τρεις και τέταρτο. Πρέπει ν’ ανεβώ είς 
τάς ’Αθήνας.

— Εγω λέγω νά μείνω έδώ. θά εΐναι καλλίτερα νά εύρί- 
σκωμαι έδώ, δταν θά ξυπνήση. 
καμμιά υπόνοια.

Τήν συνομιλίαν τους διέκοψε κάποιος, ό όποϊος είσήλθε 
βιαστικός. Ό κόμης τόν έπλησίασε καί τόν ρώτησε;

— Όλα έν τάξει;
-Ναί-
—Έγυγε;
— Μαλιστα.
—Έχεις τίποτε άλλο:
— Παρήγγειλε νά έτοιμασθώμεν οιά τό «X. 14». Αύριο 

τό απόγευμα είς τάς 6 1/3. Θά περιμένη καί τόν φάκελλον.
Προφανώς έπρόκειτο διά τό «V 3», τό όποϊον έπρόκειτο 

νά πάρη βενζίναν. Αΰριον θά πάρη τό άλλο. Εύκαιρία λοι
πόν νά τους παρακολουθήσω άπό τόν βυθόν τής θαλάσσης.

— Περίμενέ με, διέταξεν δ κόμης, θ’ άνεβώμεν μαζί 
έπάνω.

Καί έπειτα, αποτεινόμενος πρός τήν Λολότταν :
— Διά τόν φίλον μας αύτά εΐναι άρκετά άπόψε. Τόν 

έχουμε μιά φορά εΐς τό χέρι. Avptov βλέπο^,εν, θά σάς 
περιμςνω εΐς τό σπίτι τό μεσημέρι. Καί τώρα αφ’ ίντερζέεν.

— Αφ ίντερζέεν, έρ Γκράφ, άπήντησεν ή Λολόττα.
(Ή συνέχεια «Ις τό

Έτσι οέν θά τοϋ περάση

Καπέλλα, ύποκάμισσα
Λαιμοδέτες, Κολλάρα, Υποδήματα 

καί δλα τά άνδρικά είδη
ΕΙΖ ΤΟΝ “ΚΟΣΜΟΝ,, 
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* Ο,ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ *
Η ΚΟΣΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ

Μολονότι πολλαί οίκογένειαι έξαχολουθοΐν νά παραμένουν 
«ί; τήν Κηφισσιάν άχόμη, δπου απολαμβάνουν τήν έμορ
φιάν τής φθινοπωρινής φύσεως ποΰ περιβάλλει τό γραφικόν 
προάστειον, ή κοσμική κίνησις τής πρωτευούσης δέν ύστε- 
ρ«ϊ εΐς ζωηρότητα. “Ηδη έχουν σ^ηματισθγ, διάφορα χο
ρευτικά γκρούπ, ώρισμένα δέ σαλόνια άνοιξαν τάς πύλας 
των είς τεϊα-μποίτς χαΐ εϊς χορευτικά; εσπερίδας. Η χατά- 
στασις καί τά γεγονότα 8έν επηρεάζουν καβάλου τήν ζωη
ρότητα τής κοσμικής κινήσεως.

Εξαιρετικήν κίνησιν 6α έχη έφέτος τό Λύχειον τών 
Ελληνίςων, τό οποίον έστησε μέσα είς την αίθουσα» του 

χαί μίαν κομψήν σκηνοΰλαν, δι' ερασιτεχνικός παραστάσεις 
καί μουσικά; συναυλίας, άπό τάς οποίας είνε γεμάτο τό πρό
γραμμα τής χειμερινής δράσεώς του·

«
Η ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΟΥ κ. ΟΘΩΝΑΙΟΥ

Εϊς τήν αίθουσα» τοΰ .«Παρνασσού», ηνοιξετήν παρελ- 
θούσαν εβδομάδα ή εκβεσις τοΰ καλλιτέχνου κ. Όβωναίου. 
Προσεκτικός έπισκέπτης τής έκβεσεως οφείλει νά όμολο- 
γήση ό'τι πολλά άπό τά έχτιθέντα ταμπλώ είναι έργα τέχνης 
μέ αξίαν χαΐ υέ έμπνευσιν δχι. τυχαία». Την έκβεσιν από 
τής πρώτης ήμέρας έπισκέπτίται κόσμος πολύς.και εκλε
κτός. Τήν παρελθοΰσαν Τετάρτην τήν έπεσκέφθη και ή 
Α. Μ. ό Βασιλεύς συνοόευόμενος ύπό τής Α Β- Υ. τής 
Πριγκηπίσβης Ελένης 
«ραιοτάτας εικόνας.

του Νικολάου καί ήγόρασε δύο

«
ΟΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ

Ουδέποτε αΐ Άβήναι είδον τόσην πληθώραν κινηματο
γραφικών αιθουσών, δσα; έφέτος. Κάβε πέντε βήματα καί 
νέον σκάνδαλον διά τούς ’Αθηναϊκούς οφθαλμούς μέ τάς 
πσλυχρώμβυς άφις. Καθένας έφαντάζετο δτι μέ τήν πλη
θώραν αυτήν, θά έπέλβη κάποιος συναγωνισμός και οί διά
φοροι κινηματογραφοβεατρώναι βά φιλοτιμηθοΰν, /ά?·.» καί 
τοΰ ϊίίον των συμφέροντος νά φέρουν τουλάχιστον νέας ται
νίας, ή προπολεμικός μέν. αλλά οπωσδήποτε μέν καποιαν 
σχετικήν αξίαν. Έκάμαμεν επίτηδες τόν γΰρον δλων τών 
κινηματογράφων. Καί δέν τολμώμεν νά βεβαιώσωμεν δτι 
έμείναμεν εύχαριστημένοι από την έπιθεώρησιν αυτήν Αν 
εξαίρεση κανείς τούς γνωστούς είς δλους μας κινηματογρά
φους, οί όποιοι φιλοτιμοΰνται νά μας παρουσιάζουν κάτι 
καινούριο οπωσδήποτε καί ευχάριστου, οί άλλοι έχουν χά
λια. Τούς πέρνωμεν μέ τήν σειράν Καί πρώτα πρώτα το 
« Άπολλό» με τόν πομπώδη τίτλον καί σήν έπιδεικτικήν 
αίθουσαν, οέν μάς παρουσιάζει τίποτε τό ενδιαφέρον. Φαν- 
τασβήτε δτι μεταξύ τών άλλων παλαιών ταινιών μας ά»έ- 
στησε καί πάλιν τήνπτωχήν «Μονμάρτρην» ποΰ τήν έχορ- 
τάσαμεν πέρσυ καί τήν έβαρεθήκαμεν ώς θεατρικόν εργον 
τό καλοκαίρι. Τώρα μας σερβίρει διάφορα λωποδυτικά κα- 
τωρθώματα. Ταινίας διά καφεσαντάν χαί θεάματα ποικι
λιών 14ης τάξει»;. ΓΙρο/ωροΰμε». “Ερχεται κατόπιν τΰ 
«Σπλεντίτ - Πατέ». Μάς ήτοίμασαν οί άνθρωποι αύτοί μίαν 
αίθουσαν καί έπειτα ΐνεπαύθησαν είς τάς δάφνας των, σερ- 
βίροντε; τάς αίσχοοτέρας ύπό έποψιν έργου καί γούστου 
ταινίας. Καί 5<ά τό ·<ΜανΜήνιον» τ· »ά εϊπωμεν ; ’’Αθλιοι 
και |έλεειναί|ί'ταιυίαι είς άθλιεττέραν καί ζ έλεείνοτέραν 
αίθουσαν, — αχυρώνα. Άλλά γιατί τό περνούν οι κύοιοι 
αυτοί τό Αθηναϊκόν κοινόν:

“CENTRAL·,,
τά πλουσιώτερον καί άριστοκρατικώτερον 

‘Εδωδιμοπωλείου των Ά&ηνων.
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ΕΝΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
Είς τόν καθολικόν ναόν τοΰ 'Αγίου Διονυσίου, έτελέσβη 

τήν παριλθ'-ϋσαν Πέμπτην ύπό τής Αϋστροουγγρικής πα
ροικίας ’Αθηνών και Πειραιώς, Επιμνημόσυνος λειτουργία 
ύπέρ άναπαύσεως τής ψυχής τοΰ άποθανόντος Καισα;οβα· 
σιλέως τής Αυστροουγγαρίας Φραγκίσκου Ιωσήφ. Είς τήν 
λειτουργίαν παρέστησαν ή Α. Μ. ό Βασιλεύς, οί πρίγκη- 
πες, οί Υπουργοί καί άπαντα τά μέλη τής έν τή πρω- 
τευούση καί Πειραιεϊ Αϋστροουγγρικής παροικίας.

«
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Ή μόδα τών διαλέξεων έλαβε μεγάλην ευρύτητα έφέτος. 
Εκτός άπό τήν αίθουσαν τοΰ «Παρνασσού», οπού θά συνε
χιστούν αί περυσιναί διαλέξεις περί τών ‘Ελλήνων πεζο
γραφώ» του 1Θ αίώνος, διαλέξεις ήρχισαν καί είς τό θέατρον 
«Διονύσια» καθ’έκάστην Τρίτην, μέ κύκλον θεμάτων πλέον 
εύρύτερον έδώ. Όμιλοΰσιν ο'ι γνωστοί λόγιοι. ‘Επίσης δια
λέξεις μέ όμύητά; κυρία; καί δεσποινίδας, έπί γυναικείων 
ζητημάτων θά έχωμεν καί εις τήν αίβουσαν τον Λυκείου. 
'Οπωσδήποτε τό πράγμα είναι παρήγορον άρκετά, διότι μετά 
τά βιβλία ή διάλεξις είναι ένα μέσον, μέ τό όποιον, χωρίς “ά 
κουράζεται κανείς, μαθαίνει ενα σωρό άπό ευχάριστα καί 

ωφέλιμα.
* ΤΟ ΝΕΟΝ ΜΕΛΟΔΡΑΜΑ

Μετά τάς τόσας απόπειρας που έγιναν διά τήν παγίωσιν 
ενός ευπροσώπου μελοδραματικού βιάσου καί αί όποϊαι, δλαι 
απέτυχον μετά τά πρώτα βήματα,' τά όποια έδειξαν κάποιαν 
φιλότιμο» προσπάθεια», ίδρύθη τώρα τελευταία »έος μελο
δραματικός όμιλος, ενα είδος τρόπον τινα παραρτήματος τοΰ 
Μουσικού Θιάσου τοΰ κυρίου Κονταράτου. Διευθύνεται από 
τάς κορυφάς τής μουσικής κινήσεως τής 'Ελλάδος χαΐ τά 
μέλη του, είνε άπό τάς καί τούς διακριθέντας 'έως τώρα είς 
μουσικός καί καλλιτεχνικά; εσπερίδας, αποφοίτους τών δύο 
Ωδείων τής πρωτευούσης. Τό ντεμπούτο του, ποΰ έγινε 
τήν περασμένην Πέμπτην είς τό Δημοτικόν θέατρον. μέ 
τήν «Καβαλλερία Ρουστιχάνα» καί μέ τήν «Σέρβα Πα- 
τρόνα» τοΰ Περγκολεζε. είνε μία προσπάθεια ύποσ/ομενη 
πολλά Τούλάχιστον μάς έδωσε μία έλπίδα άρκετά ί·α>τιι· 

νήν νά φανταζόμεθα, δτι ή προσπάθεια, αύτη διά τήν πα- 
γίωσιν ένός διαρκούς μελοδραματικού θιάσου, δστις είνε και 
ό απώτερος σχοπός τοΰ «Εθνικού μελοδραματικού ομίλου», 
είνε ή τελευταία, ή όποία όμως θά στεφθή ύπό επιτυχίας.

«
ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ

Επέτυχε ή δέν επέτυχε τό χειμερινόν θέατρον είς τάς 
Αθήνας : Νά ένα ζήτημα τό όποιον δέν κατορθώθη νά 
έξακρ βωβή άκόμη μέ δλας τά; συζητήσεις, πού έγιναν 
έπ' αυτού. Τά έφετεινά χειμερινά θέατρα έγιναν μέ δλας 
τάς ύποδείξεις τών κλειστών θεατρικών αιθουσών, ποΰ απαι
τεί ή χειμερινή θεατρική περίοδος τών Αθηνών, έκτός 
από τά υπάρχοντα ανέκαθεν, τό Δημοτικόν καί τό Βα
σιλικόν. Μέχρι τής στιγμής αύτής κάνεις δέν είμπορεΐ νά 
πή άν έπέτυχαν^ή ζδχι. Έκεΐνο μόνον ποΰ ύποπέσει 
είς την άντίληψιν πολλών, είνε ότι τίποτε τό νεον καί τίποτε 
τό εξαιρετικόν δέν μάς παρουσιάσθη άπό τά χειμερινά θέα
τρα. Επαναλήψεις! έπί επαναλήψεων γνωστών έργων τής 
τελευταίας τριετοΰ; θεατρικής κινήσεως. Καί δλα ξένα- Τί
ποτε 'Ελληνικόν. Καί έρωτάται κανείς, δικαιολογημένα, τί 
έγιναν οι Ελληνες συγγραφείς , "Επαυσαν νά γράφουν πλεΟν;
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I. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΙΖ
ΛΙΛΛΚΤΠΓ ΤΗ1 ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡ
ΈχΙ 13 ίτη iv Βερολίνφ έκχαιΔκυΟεΙς.Υφηγητή; Sxt τριετίαν Αν τ& 
Παν^ωτημΙφ ΒβρολΙνον. Σνν«ργά«ης τοό Γυναικολογία. Περωθικον 
Βερολίνου. ΔιτυΟωντής τής ΓνναικολόγικΛς Κλινικής ΠανβπιστπιΔον 

BefoUvov tat χενταετίαν.
β·Η Λ.Ο. — 3·6 Β.Ο. ΑΘΗΝΑΙ. Ζηνονοχ 6*

Η ΣΕΛ1Σ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Κνριΐ Ailt’9«vra τή; Εικονογραφημένη; ■ _

Δημοσιεύσατε σός παρακαλώ τήν παροΰσάν μου. Έν τφ 
άξιοτίμω περιοδικφ σας έδημοσιεύσατε άρδρον, διά τον 
όποιου επιτίθεσθε κατά τίνος διευθυντοΰ περιοδικού έςανι- 
ζομένου τήν ΰλην άπό τού περιοδικού σας. Τό περιοδικόν 
τοΰτο, «'Εθνική Ζύ>ή - φέρει κατά τύπους μόνον τδ δνομά 
μου, διότι έχω ήδη αποχωρήσει τής συντάξεως αύτοΰ άπό 
τοΰ Ι7·υ φύλλου, δηλαδή άπό τής 5 Αύγουστου ιριό, διότι 
δέν ουνεφώνουν πρός τήν καθόλου διάταξιν τής ΰλης, ήτις 
έδημοσιεύθη είς τό ψύλλον έκεΐνο έν άγνοίρ μου. Άπό τοΰ 
ψύλλου εκείνου δι’ ούδέν εύθύνομαι.

Ταΰτα, Κύριε Διευθυντά. Ίνα μή υπονοείται πάσα κολάσι
μος πράξις ύπό τό όνομά μου οΐαδήποτε, διότι είμαι τής 
άρχης, ότι έν παντί εργερ άπαιεεϊται κυρίως πρωτοτυπία καί 
συστηματική έργασία.

Έπί τούτοις δεχθήτε, παρακαλώ, Κύριε Διευθυντά, τήν 
έκφραοι» τής εξαίρετου μου πρός υμάς ύπολήψεως.

’Ey ’Αθήνας 13 ΝοβμβςΕου Μετ έξαιρέτου τιμής

Αλέξανδρος JT. Μωραΐνης

ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
Ό νποφαινόμίνος .................................... ........................ . ..........................................

ένεχράφιμ· άναχι-ώητη; τής«Ε?κον<η-ρηψημίτης> ’/'/ ανοιά- 

σε< tot· χ.............

ΔΗΛΛΣΙΣ
Έπειδή οί άποστέλλοντες τά σχετικά δελτία όιά τά μεγάλα δ&ρα, εΐναι έλάχιστοι, πολύ όλιγώτε- ρσι άπό &,τι &ά επρεπε, παρακαλοϋνται Scot τ&ν άναγνωστών μας έχουν άποστείλει, νά μάς γράψουν διά νά τούς ίπιστρέψωμεν τδ άντίτιμον τΦν σταλέντων γραμματοσήμων των, καταργουμένων τ&ν μεγάλων δώρων.

ΕΠΙ ΜΙΑΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ό κ. Α. Μεντγάχης διά μακράς έπιστολή; του, άπαντά τίς 

τή» προχθεσινήν κατ’ αύτοΰ καταγγελίαν με διαβεβαίωσιν 
τοΰ λόγου τής τιμής του. ότι τά δημοσι«υίέ>τ« εί; τήν 
«Διάπλασιν» «παιδικά πνεύματα», τά όποϊα μάς έστειλε καί 
έδημοσιεύσαμΛν, ανήκουν εί; συλλογήν τοΰ αδελφού του, 
έχ της δποία; ούτος είχε στείλει είς πολλά περιοδιχά απο
σπάσματα νά δημοσκυθοΰν, πρό καιρού πολλοΰ, χωρίς νά 
ένθυμήται χαί αύτός ποΰ χαί πότε. 'Επομε'νω; ό χ. Α. Με
νεγάκης, τά ίστειλε, χωρίς νά έχη ιδέαν τής δημοσιεύσεώς 
των, τήν δποίαν κατόπι» τούτου τοΰ Ιξήγησε. Πειβόμενοι 
«1< τά; διαβεβαιώσεις τον κ- Μενεγάκη, αίρομε» τήν τιμω
ρίαν τής άφαιρέσεως τοΰ δικαιώματος τής δημοσι«ύσ»ω; 
συνεργασία; του «ίς τήν «Είχονογραφημένην» Άλλά συγ
χρόνως, παρακαλούμεν καί πάλιν τους συνεργάτας μας, 
ίπως ίξακριβώσουνιττλιίωτ προηγουμένως'"δτι ή υλη πού 
πρόκειται νά «τείλουν δέν έχει δημοσιευθή άλλου καί έπειτα 
νά τήν στέλσυν. Δηλοΰμεν έπίσης συγχρονως ίτι οΰδεμία 
δικαιολογία θά λαμβάνεται όπ' όψει, κατόπιν καταγγελίας, 
όσον αληθοφανής χαί δικαιολογημένη ήθελε θεωρηθή. "Ετσι, 
διά »ά μή συμβαίνουν άτοπα.

ΟΙ ΛΥΤΑ)
"Ένεκα πληθώρας ΰλης ή δημοσίευαν; τών δνομάτων τών 

λυεών αναβάλλεται διά τό επόμενον φΰλλον.

Τδ Κατάστημα τοΰ ΣΠΥΡΟΠΟΥΔΟΥ πρδς Ικανοποίησίν της πολυπληθούς πελατείας του, Χδρυσεν ίδιον Τμήμα διά Παιδικά Υποδήματα.
ΔΙΑΣΤΑΥΡβΣΙΣ

ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΟΛΟΥ 221

ί)
Γ ΕΕΙΡΑ °’ Δ,ΑΓΟΝ,=Μ©· ΜΑΣ

Είΰβοε·
ΆβτΦ. 11. 

. ="νά'τό πράττης
. = εντολή τοϋ Χρίστου 

β πτηνό*. = Αρχαία πόλις
. ϊ= υδρόβιον πτηνόν

αύτά!
Εστάλη ύπό τού »- Δ. Παχανικολάου.

(χαϋέΐαις τά

Λύσεις γίνονται δεκται μέχρι τής έσπερος τής μεταπροσε- 
χοΰς Τρίτης ί9 Νοεμβρίου, συνοδευόμεναι μόνον ήφ’ ένός 10λέ· 
πτου γραμματ., τών δελτίων καταργουμένων.—Βραβεία ώρί- 
σθησαν 3 διά κλήρου. Ό πρώτος έξαχθηοόμενος λαχνός θά 
λάβη ι έτησίαν συνδρομήντής μηνιαίας .Εικονογραφημέ
νης. καί τής έβδομαδιαίας έκδόσεως καί Sv όδραχμον λαχεϊον 
τοΰ Έθν Στόλου. Ό δεύτερος μίαν έτησίαν συνδρομήν τής 
μηνιαίας «Εικονογραφημένης» καί εν Ήμερολόγιον ’Εγκυ
κλοπαιδικόν Βρετοΰ- Καί δ τρίτος μίαν έτησίαν συνδρο
μήν τής έβδομαδιαίας «Εικονογραφημένης» καί εν ’Εγκυκλο
παιδικόν Ήμερολόγιον Βρετοΰ.

Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Μέχρι τής Πέμπτης 

οπότε κλείει ή αλληλο
γραφία, παραόόξως δέν 
εΐχϋμεν λάβει παρά μό
νον 5 έπιστολάς, αί 
όποϊαι δέν είχον καί κα
νένα ένδιαφέρον διά ΐ'ά 
άπαντήσβιμεν.
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ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΤΗΣ '‘ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ,,
ΟΙ άνακηρυχάόνττί ύποψήφιοι τήε Λ' Σειραί

J Σοΰταοί, είς τόν νομόν Κορινθίας, Γ. Σιίριος εί; τόν 
ν&μο» Αρκαδίας καί ‘λωάτ. Παπαθόπουλος εί; τόν νομδν 
Άχαϊοήλιδος.

Ποιοι δπτρττροΰν : — Φθιωτιδοφωκίδο; 'Αμαλία Καλαίι 

ψήφου; 4?. — Άττικοβοιωτία; ‘/ωοήφ Κιάππι Πθ, Σ. Γπού. 

μας ψήφου; 129, Ίοίδ. Καραλή; 103, Όδ. Καλλίνικοι 62, 
Σ. Φραγκίδηι 11 0, Κ. Πΐχ 36, Η. Παληατοΐας 72- Γούλιαι 

3ίί, Τάκηι ^4. Κυριάκης 3 Άχαίοήλιδο; Ίω. Τζαννής ίΊ.

ΨΗΦΟίΕλΙΙΟΝ ΕΚΙΟΓΗΣ ΜΤλΠΟΚΡΙΙΜ ΕΙΚΟΜΟΓΡΑΦΗΜΕΗΗΣ,,
Ψηφίζω τόν .........

Είς τόν Νομόν. .
Έν

5

ιή.........
’Ονοματεπώνυμο*  ψηφίζοντος

...... W6’.
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Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΛΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
Ένεκα άσθενείας ένός μέλους τής κριτικής Επιτροπής ή 

κρίσις τής ύπό «γκρισιν διατελούσης ύλης αναβάλλεται διά 
τό έπόμενον.

ΟΡΙΣΤΕ ΛΟΙΠΟΝ!
Πωλείται κινηματογραφική .Ιιηχανή_, πρός ίήψιν ιαινι&ν, 

συστήματος “Ερνιμανν, καταλληλότατη δί tqaoitigvas (Μθ- 
dele amateurs) πλήρητ, μπά ταινιοδόχωχ (chassis), τρί

ποδοί κλ. Πληροφορίαι ιί; ιά γραφτΐα τήί · Εικονογραφημένης * ■

τα Όφθαλμ,βχά νοβ^τα
θεραπεύονται έ» tfl via τελεία κλινική το® όφίαλμολογυυ

Χτ,ήλ’.ου I. X.»μuμ.ή
Τ. ύφηγητοΰ ΌφΟαλμολύγου Σχολής ΠαφιοΜβν κ.λ.π. 

’4-0$να» 27 όδός ΑΓ©νάνδβθν 27

1514


