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ΑΙ ΓΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΑΙ ΙΔΕΑΙ ΜΑΣ

Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛ. ΛΑΟΥ
Οι παρά τή Έλληνική Κυβερνήσει αντιπρόσωποι τών 

Δυνάμεων τής Αντάντ προέβησαν είς διάψευσιν τής παρα

γράφου εκείνης τής επιστολής τοϋ Βενιξέλου, τής άναφε- 

ρομένης εις τήν παρ αυτών παροχήν ΰποστηρίξεως πρός 

έπιτυχίαν τών άντιδυναστικών του σχεδίων, δηλώσαντες 

οτι οΰτε αύτοί, ούτε αί Κυβερνήσεις των έξεδήλωσαν,όπωσ- 

δήποτε, τοιαύτην πρόθεσιν. ' Εδέχθημεν τήν τοιαύτην δια- 

βεβαίωσιν, αντιπροσώπων Κρατών άγωνιξομένων υπέρ 

έπικρατήσεως τών ιδεών τής τιμής και τής έλευθερίας 

καί παρ' δλα τά εναντίον τούτου δεδομένα, έβιάσαμεν τόν 

εαυτόν μας, εν τή έπιθυμία τοϋ νά άρθή πάσα παρεξή- 

γησις καί νά δώσωμεν καί τό άπτότερον δείγμα τών ειλι

κρινών μας διαθέσεων, νά παραδεχθή δτι ούτως έχουν 

τά πράγματα καί δτι ή κακοήθεια και ή άτιμία ένός γυ

ρολόγου πολιτικού, ήτο δυνατόν νά φθάσουν μέχρι τοΰ 

σημείου, ώστε νά έμπλέξουν αντιπροσώπους Μ. Δυνάμεων 

είς τήν κατά τής Ελλάδος πλεκτάνην του πρός έξασφά- 

λισιν τής επιτυχίας τών σχεδίων του. Δυστυχώς δμως οί 

Σύμμαχοι δεν μάς αφισαν τόν καιρόν νά πείσωμεν τόν 

εαυτόν μας περί τούτου. Καί τήν έπομένην τής τοιαύτης 

διαβεβαιώσεως άπροκαλύπτως καί κατά τρόπον λίαν προ

κλητικόν ϊδομεν νέα δείγματα ΰποστηρίξεως των πρός 

«τόν ειλικρινή καί δεδοκιμασμένον φίλον των, είς τά γε

γονότα τής Σύρου, γεγονότα εξευτελιστικά αυτόχρημα διά 

τούς Συμμάχους. Καί ήμείς, οί όποιοι δεν έχομεν τήν 

άνάγκην τοΰ προσωπείου τής διπλωματίας καί οΰτε μάς 

επιβάλλεται ή διά περιστροφών έκφρασις τών σκέψεων 

καί τών διανοήσεων μας, δυνάμεθα νά εϊπωμεν καθαρά 

καί ξάστερα, δτι ούδέποτε έπαύσαμεν νά έχωμεν τήν από

λυτον πεποίθησιν, δτι δ έπαναστάτης ύπεστηρίξετο εϊς τά 

σχέδια καί τούς σκοπούς του άπό τήν Άντάντ. Διότι, 

άπλούστατα, δέν τρώγομεν άχυρα καί δταν τά γεγονότα 

μας παρουσιάξωνται τόσον χαρακτηριστικά δέν θά τούς 

κάμωμεν, βέβαια, τό χατήρι νά έξορύξωμεν τούς δφθαλμούς 

μας διά νά μή τά βλέπωμεν.’ Αλλ' έάν φαντάξωνται, δτι διά 

τοΰ τρόπου τούτου θά μάς επιβληθούν, πλανώνται πλάνην 

οίκτράν. Τό θηρίον μέσα είς τόν κλωβόν του κεντώμενον 

καί έξερεθιξόμενον άπό τόν θηριοδαμαστήν έξαγριοΰται, 

όρμα καί κατασπαράξει πάν δτι δύναται, έν τή πεποιθή- 

σει δτι θά πέση ύπό τήν μάχαιραν τοϋ πρώτου. Καί αύτή 

εϊνε σήμερον ή ψυχολογία τοΰ Ελληνικού λαοϋ.

Η ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
Ή πρότασις, ή γενομένη έκ μέρους τής Γερμανίας, άν- 

τιπροσωπευούσης καί τούς συμμάχους της, περί διαπραγ

ματεύσεων πρός έπίτευξιν μιάς ειρήνης, ποθητής καί έξ 

άμφοτέρων τών διαμαχομένων μερών, παρά τάς περί τοΰ 

εναντίου βεβαιώσεις τής διπλωματίας, έρχεται νά θέση 

τέρμα είς τό τόσον άφθόνως χυνόμενον αίμα, άσκόπως δέ, 

διότι τούτο άπεδείχθη άπό τήν έξέλιξιν τών γεγονότων 

καί άπό τάς εύνοϊκάς διαθέσεις τής Γερμανίας, έκδηλω- 

θείσας τήν έπομένην μιάς περιλάμπρου νίκης της. Έφ 

δσον ή συνέχισις τοϋ πολέμου μέχρι σήμερον άπέδειξεν 
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δτι ή Γερμανία δέν εϊνε δυνατόν νά καταβληθή" δί ους 
λόγους γνωρίξομεν πάντες καί άφ έτέρου αί Κεντρικοί 

Αύτοκρατορίαι θέτουσιν ώς δρον τών διαπραγματεύσεων 

τήν πλήρη άποκατάστασιν τοΰ προπολεμικού εδαφικού 

καθεστώτος μέ έπιπλέον διαρρύθμισιν τών συνόρων τής 

Γαλλίας έν Άλσατίρ καί Λωρραίνη, κατά τούς πόθους καί 

τάς βλέψεις τής τελευταίας ταύτης, δέν βλέπομεν ποιος ό 

σκοπός τής περαιτέρω άνωφελοΰς αιματοχυσίας, προσα- 

πτούσης κηλΐδα αίσχους εις τόν πολιτισμόν τοϋ εικοστού 

αιώνας.

Μεγαλοφυεστέρα πρότασις πρός δφελος τής άλληλοσφα 

ξομένης αδίκως άνθρωπότητος δέν ήτο δυνατόν νά γίνη. 

Ή Γερμανία έπετέλεσε έν τφ προσώπφ τού Αρχικαγκε- 

λαρίου της, έξαποστέλλοντος τήν λευκήν περιστεράν μέ τόν 

κλαδίσκον τής έλαίας, τό καθήκον της άπέναντι τής άν

θρωπότητος καί τοΰ πολιτισμού καί άν οί Σύμμαχοι 

θελήσουν νά έξακολουθήσουν τόν μάταιον άγώνα θά άν- 

τλήσουν μέν είς πίθον Δαναΐδος, άλλά καί θά φέρουν είς 

τό παθητικόν των, πράξιν στρεφομένην έναντίον πάσης 

Ιδέας άνθρωπισμου καί πολιτισμού.

ΚΑΜΑΡΩΣΤΕ ΤΟΥΣ.
Καμαρώστε τους ποιοι εϊναι οί σχεδιάσαντες τήν άνα- 

τροπήν τοΰ καθεστώτος. Ό Στρατοϋλης, ό Πετρακόπουλος 

τοϋ Ξενοδοχείου τής'Αγγλίας καί οί άλλοι σύντροφοί των, 

δλοι δηλαδή έκεΐνοι ποϋ μάς έπέστρεψαν τήν «Εικονογρα

φημένης διότι έδημοσίευε εικόνας τοΰ Βασιλέως της, ή 

σπείρα τών προδοτών ποΰ έφαντάσθησαν δτι θά έγκα- 

θιδρύσουν νέον ζυγόν δικτατορίας, είς τόν τράχηλον τοΰ 

Ελληνικού λαοΰ. Χαίρομεν διότι άπό πολλοϋ οί προδόται 

αύτοί έπαυσαν νά μολύνουν τόν κατάλογον τών συνδρο

μητών μας.

«.
ΤΟ ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΝ
24 Νοεμβρίου — I Δεκεμβρίου.

"Ολη ή λήξασα έβδομός διέρρευσε μέσα εις ένα σάλον γε
γονότων πολιτικών είς τήν έτέραν τών διαμαχομένων ευρω
παϊκών δμάδων, τήν ’Αντάντ. Ή ’Αγγλική Κυβέρνηοις παρη- 
τήθη ακολουθούσα τήν τύχην τής ύπό τόν Στούρμερ Ρωσοι- 
κής Κυβερνήσεως, παρ’ όλίγον δέ νά τήν ήκολούθει καί ή 
ύπό τόν κ. Μπριάν Κυβέρνηοις τής Γαλλίας, έάν δέν έμεσο- 
λάβουν, τίς οϊδε, ποια γεγονότα κατά τήν διάρκειαν τών μυ
στικών συνεδριάσεων τής Γαλλικής Βουλής, τά όποια ήμείς 
έδώ άγνοοΰμεν. Καί δλα αύτά τά γεγονότα καί δλαι αί ύπο- 
λανθάνουσαι έσωτερικαί διαμάχαι, τάς όποιας οί Σύμμαχοι, 
προσπαθούν μέν νά καλύψουν άπό τά δμματα τών ξένων, 
άλλ’ αί όποΐαι μολαταύτα δέν παύουν άπό τοϋ νά ύφίστανται 
μαρτυρούν, δν δχι τίποτε άλλο σοβαρώτερον, μίαν σύγχυσιν, 
έν πάσει περιπτώσει τών Συμμάχων τής Άντάντ διά τήν πα- 
ρατεινομένην άπραξίαν έκ μέρους των καί τήν ύπεροχήν τής 
Γερμανίας καί τών Συμμάχων της, ύπεροχήν ήτις ούτε είς τό 
παρόν δύναται νά έξουδετερωΰή άλλ’ ούτε καί είς τό μέλλον, 
δπως κάλλιστα άναγνωρίζουν κατά βάθος καί αύτοί οί ίδιοι 
οί Σύμμαχοι. Τό σπουδαιότερον δέ έξ δλων είνε δτι είς τήν 

ψυχήν τής κοινής γνώμης τών συμμάχων τής Αγγλίας καί 
αυτής τής Ιδίας, έχει ριζώσει μία πεποίθησις άνάλογος πρός

Ο ΑΝΑΚΡΙΤΗΣ Κ. ΚΟΝΟΡΘΟΣ
ίζ "Αργους, Ανήκει είς τήν χορείαν τών δραοτηρίιον δικοοτ. ύπαλλήλο,ν. 

οι ΑποΙοι μΑς έλύτρωοαν άπό τό Αγος τών έπαράτων προδοτών.

τ’ άνωτέρω. Ή κοινή γνώμη τών Συμμάχων έχει χορτασθή 
άπό τάς καθημερινός βεβαιώσεις τών Ιθυνόντων τάς τύχας 
της περί έπικρατήσεώς των, βεβαιώσεις γαρνιρισμένος μέ 
ωραίας λέξεις καί πομπώδεις φράσεις καί έχει εννοήσει δτι 
δλα αύτά έχουν άξίαν, ϊσην πρός μίαν ’Αργεντινήν δεκάραν. 
Οί Σύμμαχοι κατά τό διαρρεΰσαν διετές χρονικόν διάστημα 
τού πολέμου δέν κατώρθωσαν νά συνεννοηθοΰν καϊ νά συσσω
ματωθούν διά νά άντεπεξέλβουν κατά τού κοινού έχθροϋ.Δέν 
είχε μεταξύ αύτών κανείς τήν ΐσχύν καί τήν πυγμήν τής Γερ
μανίας διά νά έπιβληθή καί νά διευθύνη δπως αυτή τούς 
Συμμάχους της. Καί ούτε ύπάρχει έλπίς διά τήν έπίτευξιν 
τής τοιαύτης συνεννοήσεως είς τό μέλλον. Εντεύθεν έπήγα- 
σεν δλη ή κακοδαιμονία τών Συμμάχων μέχρι τοΰδε. Όταν 
δέ ύπό τοιαύτας συνβηκας παρουσιάξωνται τά πράγματα, ή 
ριφθεϊσα έν τφ μέσφ αύτών πρότασις τής Γερμανίας περί 
είρήνης. είναι εύλογον καί δικαιολογημένου νά έλπίζη τις δτι 
θά εύρη άνάλογον ήχώ.

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΙΑΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Τί μαρτύριον, Θεέ μου, αύτό πού μάς άνάγκασεν ή κατά- 

στασις νά ύφιστάμεθα! ΈφαντασΟήκ.ατε ποτέ δτι θά εύρε-

νικοααος in. ΒΟΥΤΕΡΗΪ
Πίθών κατά τάς συμπλοκάς τής 18 Νοεμβρίου παρά τόν Άγιον 
Λημήτριον. Εθελοντής τοϋ 1ου πεζ. συντάγματος, τοΰ 7ου λόχου.

θώμεν ήμείς οί Έλληνες είς έποχήν κατά τήν οποίαν δλοι 
ώς έκ συνθήματος, μίαν ώρισμένην ώραν τής έσπέρας θά 

έγκαταλείπωμεν τά κέντρα είς ομάδας ; Καί δμως! Αύτό έγινε 
μετά τήν διαταγήν νά κλείουν τά καταστήματα ’είς τάς δέκα. 
Καί είνε θαυμάσιον νά βλέπη κανείς τούς Έλληνας, τούς αν
θρώπους αύτούς, ποΰ έκυλοΰσεν ή ζωή τους ήσυχα καί άθό- 
ρυβα μέσα είς τούς καπνούς τοΰ καφενείου μεταξύ ένός ναρ- 
γυλέ καί μιάς πρέφας, νά άφίνουν είς τήν μέση τό παιχνίδι 
τους, νά πίνουν βιαστικά τόν βαρύ γλυκύν των, καί νά άπέρ- 
χωνται είς τά σπίτια των I "Ηρκεσε μία διαταγή διά νά κατα- 
στρέψη μίαν συνήθειαν μακρών’έτών καί νά μάς βγάλη έπί 
τέλους άπό τά καφενεία !

'Οπωσδήποτε αύτά τά δελτία είναι άδύνατον νά τά συνη- 
θίσωμεν. Ήμπορέσαμεν νά έγκαταλείπωμεν τά καφενεία άπό 
τάς δέκα, ήμποροϋμεν νά συνηθίσωμεν νά κάμωμεν οικονο
μίας είς τό φαγητόν μας, ήμποροϋμεν άκόμη νά στερηθώμεν 
καί όλοτελώς τόν έρατεινόν μας, άλλά νά συνηθίσωμεν δελ
τία είς τάς ουναλλαγάς μας μέ τόν παντοπώλην καί τόν γαλα
κτοπώλην τής συνοικίας, αύτό είναι μαρτύριον, ζυγός αφάν
ταστος’ καί βαρύτατος, ποΰ είναι άδύνατον νά τόν ύποφέρω- 
μεν ήμείς, ποΰ ό τράχηλός μας, κατά τήν παροιμίαν, εϊναι 
άδύνατον νά ύποφέρη κάθε είδους ζυγόν. Τί τά θέλετε! Επα
ναστατούμε'· διά τό τίποτε, διά τήν προμήθειαν ένός εισιτη
ρίου τοΰ τράμ, καί έχομεν δλην τήν διάθεοιν νά στείλωμεν 
είς τόν διάβολον τόν είσπράκτορα, έκτελοϋντα τό καθήκον 
του, καί νά συνηθίσωμεν τώρα νά προμηθευιόμεθα μιά δεκά
ρα τυρί μέ δελτίον; Ή ύπηρέτριά μου καί δλη ή συνωμοτα-

18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ. — ΟΙ γίνναίοι ΔκίστρατηΙ,, τρέξαντες Ης τήν φωνήν 
τής Πατρίδος καί υΛακούσαντβς είς τάς διαταγάς τοΰ Μεγάλου Βασι- 
λέως μας, ύπερησπιβαν τό έδαφος τής Πατρίδος των κατά τών πατρώ
νων τών προδοτών, έκδιώκοντβς αύτούς άπό Ιονς Ιερούς βράχους 

τών ’Αθηνών.

ξία τών δντων αύτών εϊναι έτοιμα νά μάς πετάξουν τήν 
ποδιά είς τά μούτρα καί νά έγκαταλείψουν καί τόν άχόρτα- 
γον έξάδελφον καί νά γυρίσουν είς τά σπίτια τους, παρά νά 
έχουν δοσολοψίας μέ τα δελτία.

Γιά φαντασθήτε δμως άν έξακολουθήση άκόμη αύτή ή 
κατάστασις έπί πολύ. Εϊμεθα διατεθειμένοι νά κάμωμεν 
έπτά έπαναστάσεις I Μάς κόβονται μέ μιά αί συνήθειαί μας, 
δηλαδή μάς άφαιρεΐται, μάς άλλάσει ό χαρακτήρ μας, μαζύ 
μέ τόν όποιον είνε ζυμωμένοι. Αύτό είνε άφάνταστον ! χάνο- 
μεν μίαν πρός μίαν τάς ώραίας συνήθειας μας καί έφθάσα- 
μεν μέχρι τού σημείου ώστε νά έγκαταλείψωμεν καί αύτόν 
τόν κινηματογράφον, δ όποιος μάς παρείχε τάς μόνας συγ
κινήσεις, μέσα εις τήν πεζότητα είς τήν όποιαν έζούσαμεν, 
μέ τούς άφώνους καί ήσυχους ήρωάς των. Αΰριον θά χάσω 
μεν τόν καφέν μας, μεθαύριον τά κουλούρια μας, τήν ιιεθε- 
πομένην δέν ξεύρω κι’ έγώ τί καί είς τό τέλος πιά δέν θά 
μάς μένη νά κάμωμεν τίποτε άλλο παρά νά αύτοκτονήσωμεν, 
διότι δέν θά είναι ζωή αύτή ποΰ θά διάγωμεν.

Έν πάσει περιπτώσει μέσα είς αύτήν τήν άθλιότητα πού 
έκτυλίσσομεν τήν ζωήν μας ύπάρχει κάποιος, ό οποίος συγ
κινείται άπό αύτήν καί προσπαθεί νά μάς ανακούφιση. Είνε 
τό φεγγαράκι πού πλανάται τάς νύκτας αύτάς τής μονώσεως 
καί τής πλήξεώς μας έπάνω είς τόν καθαρόν καί διαυγή ’Ατ
τικόν ούρανόν καί μάς παρηγορεϊ μέ τάς λεύκάς άκτίνας του 
καί μάς φωτίζει τά άναποφάσιστα βήματά μας έπάνω είς 
τούς αθηναϊκούς δρόμους, όπου σερνώμεθα έξερχόμενοι άπό 
τά καφενεία καί μή γνωρίζοντες πού νά κατευθυνθώμεν- τοΰ 
χρεωοτοΰμεν εύγνωμοσύνην οπωσδήποτε. ο ρετ.



(Συνέχβια άπό τό προηγουμενον)

ΑΙ ΞΕΝΑΙ
ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ ΤΟ

ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΙ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΠΡΟΣΑΠΙΚΟΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΠΑΡΗΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΤΗΝ ΔΡΑΣΙΝ ΤίΙΝ

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤ1ΚΩΤΑΤΟΝ ΓΊ Φ Ω. %
(Συνέχβνο άπό τό ηροηγούμβνον καί τέλος)

— Τό βλέπεις αύτό ; τή: είπα.
Ή Λολόττα είς τήν θέαν του ταράχθηκε, άλλά δέν είπε 

τίποτε’ περίμενε νά τής εξηγήσω.
— Λοιπόν, Λολόττα. τά ξέρω 8λα. Ξέρω, οτι μέ υπνω

τίσατε τήν πρώτη φορά· ξέρω, οτι μέ (οδηγήσατε σ’ έκεΐνο 
τό υπόγειο, ξέρω άκόμη, ό’τι μ' έγκατελείψατε κι έσπεύ- 
σατε νά γλυτώσετε μόλις είδατε, ότι σας είχαν παρακολου
θήσει οί άλλοι καί έκινδυνεύατε νά έλθετε αντιμέτωποι. 
Και ξέρω άκόμη δλας τάς ένεργείας σας, όλους τούς σκοπούς 
σας, ολα τά σχέδιά σας. Καϊ σας παρακολούθησα, γιά νά 
μάθω τάς λεπτομέρειας τής δράσεώς σας. Καί τά έμαθα 
όλα-όλα ανεξαιρέτως. “Εμαθα καί πώς τροφοδοτείτε τά 
υποβρύχια καί πώς προμηθεύεσθε τήν μπενζίνα. Γιατί, 
χάρις είς αύτό τό μπουκαλάκι. πού τό είδες πρό ολίγου καί 
ταράχθηκες, δέν υπνωτίσθηκα. Ξέρεις τήν ένέργειά του καί 
ξέρεις, πώς έξουδετερώνει κάθε ενέργειαν τοϋ υπνωτισμού. 
Ξέρω τώρα τήν δρασίν σου καί ξέρω καϊ τούς συνενόχους 
σου. Καϊ διά τήν ιστορίαν αύτήν καί μόνην σέ παρηκολού- 
θησα τήν πρώτη βραδυά καϊ ήλθα χθές τό βράδυ, πού μέ 
έκάλεσες. “Ηθελα νά μάθω τάς ένεργείας σας, τήν δρασίν 
σας χαϊ έμαθα τώρα αρκετά στοιχεία

Τό στήθος τής Λολόττας έφούσκωνε άπό τήν άγωνίαν 
Τά μάτια της είχαν ζωηρέψει καϊ πετούσαν αστραπές. 
Έφαίνετο σάν νά ήσθάνετο κάτι νά τής πιέζη τήν καρδιά, 
κάτι πού νά μή τήν άφίνη ούτε νά καθίση. ούτε νά σταθή 
Συνέσφιγγε ενα μεταξωτό μαντηλάκι μέσα είς τά δάκτυλά 
της, άγωνιώσα. Μιά στιγμή έδειξε σάν νά ήθελε νά ση- 
κωθή. άλλ' έπειτα μετενόησε, φαίνεται, πέταξε χάμου τό 
μαντηλάκι καί μοΰ είπε :

—’Επιτέλους! Γιά τ' όνομα τοΰ Θεοΰ, λέγε .γλήγορα. 
πού θέλεις νά καταλήξης; ΓΙαρεξηγήθηκα. Λυπούμαι γι'αύτό 
κα! σέ παρακαλώ νά μέ πιστέψης. "Λλλα έφανταζόμουν 
καί άλλα βγήκαν εις τήν μέση- Άλλά μή εξακολούθησης 
μ' αύτό τό ύφος. Μή ποοχωρήσης. Δέν μπορώ ν' ακούω 
πιά τόν Γδιο τόνο. Δέν αντέχω. Καλλίτερα σκότωσε με, 
πνίξε με, εξαφάνισε με άπό τό πρόσωπο τής γής, αύτό είναι 
τό καλλίτερο, έτσι πού ήλθαν τά πράγματα. Άλλά, σού τό 
ζητώ ιός χάριν, μή έςακολουθήσης!

Τά μάτια της τώρα είχαν αλλάξει έκφρασιν και έστράφη- 
σαν έπάνω μου Ικετευτικά. Τό πρόσωπό της έδειχνε σάν 
κάτι σοβαρό νά συνέβαινε μέσα είς τήν καρδιά της, εΐς τήν 
ψυχή της, σάν μιά έπανάστασις, σάν ένα κατρακύλισμα 
μιάς ιδέας, μιας πεποιθήσεως

— Δέν ύπάρχει κανείς απολύτως λόγος νά σέ σκοτώσω, 
νά σέ πνίξω ή νά σέ έξαφανίσω Δέν είναι ή αποστολή μου 
νά σκοτώνω άνθρώπους. Είμαι δημοσιογράφος κα'ι σάν ευσυ
νείδητος είς τό έπάγγελμά μου, είχα μιά άπορία καϊ έπρεπε 
νά τήν λύσω, ήθςλα κάτι νά μάθω καί τό έμαθα. Έκεΐνο 
μονάχα, πού δέν μπορώ νά εξηγήσω χαϊ θέλω, έχω μεγάλη 
έπιθυμία. άνάγκη μπορώ νά πώ, είναι ή άλλαγή σου αύτή. 
Ι'ιατί μοΰ μαρτύρησες, πώς μέ υπνωτίσατε : Γιατί θέλησες 
νά μού άποκαλύψης τό μυστήριο ; Μήν άγωνιας, τελείωσα 
πιά. Δέν έχω παρά δυό λόγια νά σού πώ άκόμη κΓ έπειτα 
είναι ή σειρά σου νά άπαντήσης. Άλλά θέλω νά μού άπαν- 
τήσης είλιχρινώς καί χωρίς νά μού κρύψης τίποτε άπολύ- 
τως. Καί πρέπει νά ξέρης, οτι τήν στιγμή ποΰ θά πώ οτι 
θέλω κάτι, πρέπει νά τό έχω “Εχε ύπ ’ όψει σου, ότι δέν 
είμαι καί τόσο βλάκας, ώστε νά καθήσω νά σού αραδιάσω 
ολα αύτά και νά μείνω κατόπιν εκτεθειμένος άπέναντι τής 
οργής και τής λύσσης σας διά τήν άποκάλυψιν τών ένερ- 
γειών καί τών σχεδίων σας. Έχω έξασφαλισθή άπό τον κίν
δυνον αυτόν. Πρόσεξε λοιπόν καλά. Τήν στιγμήν ποΰ θά 
μάθη ό αρχηγός σου, δ κόμης, τό παραμικρό άπό ο,τιέγινε 
έδώ μέσα, είσαι, κι' έσύ κΓ αύτός, άλλά πρό παντός έσύ,
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χαμένοι. Σκέψου μονάχα, ότι είσαι Γαλλίς. Λοιπόν, περι
μένω τήν άπάντησιν σου.

Άλλ' ή Λολόττα δέν άπήντησε. Μέ κύτταζε έπί τινα 
λεπτά μέ τό βλέμμα της, πού είχε καταστή πιά τελείως 
άπλανές κι’ έπειτα σάν νά έλάμβανε μιά πολύ σοβαράν και 
οριστικήν απόφασιν, σηκώθηκε μέ βία έτρεξε κατ' έπάνω 
μου. έροιξε τά χέρια της στό λαιμό μου και ξέσπασε σέ 
λυγμούς.

— Άγάπη μου. χρυσέ μου, γιατί, γιατί δέν μέ κατάλα
βες . Σ’ άγαπώ», σ’ άγαπώ κι' ήμουν άποφασισμένη νά στά 
πώ όλα. όλα ανεξαιρέτως γιά νά μέ γλυττώσης άπό τό 
βασανιστήριο αύτό! Γιατί μέσα σ'ένα βασανιστήριο, σέ μιά 
κόλασι φριχτή έχω πέσει. Άλλα μού είπαν καί άλλα είδα 
καί βλέπω αφάνταστα' εξακολουθώ νά τά βλέπω καϊ ποιος ξέρει 
τί μέλλει νά δώ άκόμη' Είμαι δίκη σου, όλη δική σου, 
κάμε με ό'τι θέλεις, αλλά βγάλε με από τό μέρος αύτό. 
θέλω νά φύγω1 Ηθελα νά φύγω τόσο καιρό αλλά δέν μπο
ρούσα, δέν είχα τή δύναμι. τό θάρρος! Ό άνθρωπος αύτός 
ό καταχθόνιος μέ τά χρυσά γυαλιά έξασκοΰσε μιά τέτοια 
επιρροή έπάνω μου, όπως καϊ σ’ όλους ποΰ τόν περιτριγυ
ρίζουν, ποϋ αισθάνομαι κάθε θέλησι καί κάθε δύναμι μου 
νά παραλύουν' Αισθανόμουν πώς ήμουν γιά πάντα δεσμευ
μένη. άλυσσοδεμένη κοντά του. σέ σημείο ποΰ είναι άδύνατο 
πιά νά άποσπασθώ! Μόνον σύ, άγάπη μου, θά μέ γλυτώ- 
σης Μόνο έσύ μπορείς “Ελα χρυσέ μου, δέν μπορώ πιά 
νά ζήσω χωριστά σου, άν μ' άφίσης θ' αύτοκτονήσω, έλα 
πάμε είς τό σπίτι μου. θά φύγουμε απ' έδώ από την κόλασι 
αύτή. Δέν θά ξαναπατήσω πιά ούτε στη «Χαραυγή» ούτε 
πουθενά αλλού Θά μένουμε μαζί, θάμαι κοντά σου. Λυτό 
θέλω μονάχα ! Έλα, έλα πηγαίνουμε γρήγωρα, φεύγουμε 
άπ ’ έδώ!

Τήν έπομένην κατά τάς έντεκα ό Ι’ετ βημάτιζε νευρικά 
εΐς τό γραφείον του, άναμένων τόν διευθυντήν του καϊ τόν 
Γκραν (Ή ουνέχεια εΐς τό προσεχίς).

<L
ΦΙΛΙΑ

Ώ.' τέτοιο οφιχιαγκαλιαομα κάνεις οεν τοΜ ακόμη 

χάνεις ηοιέ. δέν ενναιωοε τρελλόιερο φιλί.

Φιλί πον ιόοο τή τμνχή, μοϋ την τραβφ οτό οιόμα 

πον λέω: Φθάνει, άγάπη μον, θα μον κοπή η πνοή

Φθάνει·' θά βρουν τό ο&μα μου ota χέρια οου πλεγμένα 

κι όπως τό πνίγει τό κλαδί ό τρυφερός κιοηος»

Δέν θά ιό βρόντε ζωντανό... θά τωβρουν πεθαμμένο 

Λ'/’ αντή μοϋ λέει: ι γίνεται θάνατος πιό γλυκός;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΧ

ΜΕΓΑ ΖΥΘΟΠΩΛΕΙΟΝ Η “ΗΒΗ,,

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ: Ν. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ

Τό άρτστοκρατικώτερον καί κα&αρότατον 
’Αθηναϊκόν Κέντρον

ΖΥΟΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΜΑΜΟΥ

Γεύματα έπϊ παραγγελία.— Τμήμα χορτοφαγίας.

ΠΛΑΤΕΙΑ Ο ΜΟΝ Oil ΑΣ.- ΤΗΛΕΦ. 5*6

στολισμένη, 
γευματίσουμε στήν έξοχή.

Μιά Κυριακή ή Φανή ήλθε πιο
— Σήχω γλήγορα, τού εΐπε, Οά
— Στήν έξοχή ;
— Ναί, στό 'Αγκιέν, στήν προϊστάμενόν μου. Μάς προσ- 

κάλεσε καί τούς δυό.
Θέλησε εΐς τήν άρχήν νά ξεφύγη καί νά αρνηθή. Άλλά 

έκείνη έπέμεινε καϊ είς τό τέλος τόν κατάφερε. Πήγαν. 
'Όλο τό παρελθόν τής προϊστάμενης της, ενα παρελθόν 
γεμάτο βούρκο καί χυδαιότητα, άπό τό όποιον έσερνε ένα 
ονομαστό μουσικό, παντρεμμένο καϊ μέ παιδιά άκόμη, κοντά 
της, μέ δυό φίλες της τής αύτής κατηγορίας, άντίχρυσεν 
ε·ς τό Άγκιέν. Τούς ΰπεδέχθησαν, χαΐ πρό πάντων τήν 
Φανή, όπως υποδέχονται παληές γνωριμίες μέ φωνές καϊ 
μέ γέλοια. Τό τραπέζι πέρασε μέσα σέ γενική ευθυμία καϊ 
χαρά. Έπειτα έκαμαν ένα περίπατο μέ βάρκα είς τό ποτάμι 
καί όταν άρχισε νά βραουάζη ή προϊστάμενος τής Φανής 
τούς έδιωξε μ’ ενα επιτακτικό ύφος. Ό Ζάν οέν μπόρεσε 
νά άνθέξη πιά. Ελαβε τήν άπόφασι. Κα'ι τήν άνεκοίνω- 
σεν είς τήν Φανή. Άλλά δέν μπορούσαν νά ζήσουν εΐς τό 
Παρίσι. Καί άπεφάσισαν νά ζήσουν είς τήν Σαβίλ. Έκεϊ 
έμεναν άλλωστε—και περνούσαν καλά—καί οί παλαιοί τους 
γειτόνοι, οί Έττεμά, πού ό άνδρας έπαιρνε μόνο διακόσια 
φράγκα μισθό είς τό ' Γπουργεϊο.

— Έμεϊς μέ τριακόσια, έλεγε ό Ζάν, θά περάσουμε 
πολύ καλά.

Οί Έττεμά τούς ΰπεδέχθησαν με μεγάλη χαρά, γειτό- 
νους πάλι. “Ολη ή περασμένη άγάπη τους ξαναγεννήθηκε 
μέσα είς τό έςοχικό έκεΐνο σπιτάκι μέ τήν γύρω έμορφιά 
τής φύσεως. “Ετσι ή ζωή τους κυλούσε ειρηνικά, ώς πού 
μίαν ήμέραν ή Φανή, ένώ ήταν παραδομένοι σέ μιά 
βαθειά ρέμβη, τού είπε :

— Ξέρεις, 'ένα παιδάκι έρημο καί ορφανό, μού είπαν βρί
σκεται τό κακόμοιρο σ' ένα γειτονικό χωριό. Μιά γρηά για
γιά του, ποϋ μόνην εΐχεν είς τόν κόσμον, άπέθανε προχθές. 
Τώρα έμεινε κατάμονο. Θέλεις νά τό πάρουμε ; Άλλοιώ
τικα τό κακόμοιρο θά καταντήση είς τό άσυλο τών ορφα
νών. Κι’ έπειτα βά τό έχω γιά φροντίδα και ασχολίαν γιά 
τίς μακρές ώρες τής ήμέρας, ποϋ θά μένω έδώ μονάχη.

Ό Ζάν άντέτεινε είς τήν άρχή, πρό πάντων άπό τήν 
ιδέαν πώς ήτο κανένα παιδάκι δικό της μέ κανένα άπό τήν 
σειράν τών ερωμένων της, πού προηγήθησαν. Αύτή ή ιδέα 
τόν κατέτρωγε. Καί βρήκε πρόφασι τά έξοδα.

Άλλ’ έκείνη θέλησε νά τού βγάλη τήν ιδέα αύτή :
— Μά δέν θά κοστίση τίποτε. Σκεψου ένα παιδάκι μόλις 

εξη χρόνων. Θά τό ντύνουμε μέ τά παληά σου ρούχα. Καί 
έπειτα ή κυρία Έττεμά, ποϋ ξέρει άπό τέτοια πράγματα, 
μ’ έβεβαίωσε πώς όύτε θά τό καταλάβουμε κάν.

— Άς τό πάρη τότε αύτή, άπήντησεν ό Ζάν. Κι’ όταν 
έγώ δέν θάμαι πιά, όταν Οά φύγω μετατιθέμενος, τί θά 
γίνη . Σκέψου τί βάρος θά είναι γιά σένα ;

— Μπα άπατϊσαι, φίλε μου. Θά τώχω γιά παρηγοριά, 
θά μοΰ δίνη κουράγιο νά ζήσω καϊ νά έργασθώ I

Εκείνος σκέφθηκε γιά μιά στιγμή, κΓ έπειτα:
— Πού βρίσκεται τό μικρό ; τήν ρώτησε.

Οδός Σταδίου 11 έναντι β*ς ςιλυλπν

Τά πεφημισμένα Costumes-Tailleur

ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
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— Εδώ κοντά.
— Καλά, πήγαινε νά τό πάρης αύριο.
Έτσι πέρασεν άκόμη αρκετός καιρός. Έπειτα άρχισαν 

οί γκρίνιες. Μαλλωναν τακτικά καϊ μάλιστα δέν έλάμβα- 
ναν ούτε φροντίδα νά κρυφθούν άπό τούς Έττεμά. πού τούς 
προσκαλούσαν νά φάνε μαζύ.

Μιά μέρα πήγαιναν στήν έξοχή νά φάνε μαζύ τους. Οί 
Εττεμά, τό μικρό καί ή Φανή είχαν προχωρήση. Αύτός 

ακολουθούσε. Έξαφνα βρέθηκε μπροστά του ένα άμάξι 
φορτωμένο μέ δροσερά μικρά παιδάκια, γεμάτα χάρη 
κι’ έμορφιά. Γό αμαξάκι ώδηγοΰσε μιά λεπτοκαμωμένη 
ροδοκόκκινη ξανθιά ντεμουαζέλα, τήν όποιαν δ Ζάν γνώ
ρισε. "Ητανε ή κόρη τού γιατρού, Μπουσερώ, πού είχε 
συνοδεύσει άλλοτε είς τό χωριό του γιά τήν μητέρα του. 
Έκείνη τόν χαιρέτισε καί δ Ζάν ανταπέδωσε τόν χαιρε
τισμό καί κατ.λήφθη άμέσως άπό μιά βαθειά μελαγχολία. 
Τό άμάξι έτρεχε πρός τά κάτω. Μιά ιδέα τοϋ ήλθε, έξαφνα 
κ’ έκαμε μιά αντιπαραβολή τού άμαξιοΰ εκείνου μέ τήν κα- 
τάστασί του. Άπό τούς συλλογισμούς αύτούς τόν έβγαλεν 
δ Έττεμά, πού τόν φώναξε νά προχωρήση καί ή νευρική 
φωνή τής Φανής ποϋ τόν ρώτησε.

— Ή μικρούλα Μπουσερώ σ’έσταμάτισε ;
— Ναί, άπήντησε άντί τοϋ Ζάν ό Έττεμά. Ή μεγαλεί- 

τερη. Καϊ είνε άρκετά έμορφοΰλα.
— "Εμορφη! έπανέλαβεν ή Φανή. Ναί άλλ’ άγαπϊ καϊ 

τϊς περιπέτειες.
—"Α ! Φανή !
— Ιίαρντόν, ξέχασα πώς δ κύριος πιστεύει είς τϊς αθώες 

υπάρξεις. Σε βεβ'αιώ πώς ύπάρχει μεγαλείτερος κίνδυνος 
άπό αύτά τά κορίτσια ποϋ μένουν στά μεγάλα σπίτια κοντά 
στάς οίκογενείας τους ή μέσα στά εκπαιδευτήρια.

— Δέν έχεις οίκηο. Υπάρχουν κορίτσια καί κορίτσια 
καθώς πρέπει, ποΰ βρίσκονται άκόμη μέσα είς τίς οικογένειες.

—“Λ ! ναί οί οικογένειες, άπήντησεν ή μαιτρέσσα του 
μέ περιφρονητικόν ύφος : Σάν τή δική σου.

— Σώπα. Σού άπαγορεύω.
— Μπουρζουά !
— Αδιάντροπη ! . . Εύτυχώς ποϋ θά τελείωση γλήγωρα 

ή Ιστορία. Δέν θά μείνουμε άκόμη πολύ
Άπό τήν ήμέραν έκείνην τά πράγματα έπαιρναν κατή

φορο. Καί ή ιδέα τής μικρούλας Ειρήνης Μπουσερώ τοΰ 
κυριαρχούσε πάντοτε είς τό μυαλό. Μιά βραδυά τόν είχαν 
προσκαλέσει είς τό σπίτι τους, είς τό Παρίσι Προφασίσθηκε 
ότι έπρεπε νά παραστή είς 'ένα χορό ποΰ έδιναν οί υπάλ
ληλοι τού Υπουργείου. Άλλά κατόπιν, σάν νά μετανόησε, 
ήρνεΐτο νά πάη. Κ' έχρειάσθηκε νά έπιμείνη έκείνη γιά νά 
άποφασίση. ’Από τήν ήμέραν έκείνην άλλο δέν έσκέπτετο 
παρά πώς νά χωρίση. Άλλά δέν κατώρθωνε νά εύρη τό 
μέσον. “Οταν, σάν άπό μηχανής θεός, ήλθε είς τό Παρίσι δ 
θείος Σεζαίρ. Τοϋ άνεκοίνωσε ολα. Καϊ αύτός άνέλαβε νά 
τόν βγάλη άπό τήν δύσκολον περίστασιν. Κατόπιν τών συμ
βουλών του γύρισε μιά μέρα νωρίς. Έκείνη μόλις τόν είδε 
ταράχθηκε.

— Γιατί τόσο γλήγωρα ;
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Κουστούμια έτοιμα και έπι παραγγελία 
δΓ άνδρας. Υφάσματα χειμερινά, έσώρ- 

ρουχα πλεκτά νεωτάτου συρμού.

ύ
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— Αύτή ή λιακάδα μ'έσυρε. Πάμε περίπατο;
Στό δρόμο τής άνεκοίνωσε τήν μεγάλην είδησιν.
— Ξέρεις, εκείνος ό Χεντουέν άρρώστησε. Δέν θά φύγη 

για τή Προξενική θέσι. Μέ διέταξαν νά τόν αντικαταστήσω. 
Φεύγω 1

— Και πότε θά φύγης ;
— ’ Απόψε.
“Ολα τά κλάμματά της, όλαι αί παρακλήσεις, δέν μπό

ρεσαν νά κατισχύσουν. Τήν επομένην ό θείος Σεζαίρ ηλθεν 
είς τόν Σαβίλ κ’’ έμάζεψε τά πράγματά του.

Άλλ’ ό Ζάν δέν μπορούσε νά ήσυχάση. Μόνο ησυχία 
εύρισκε όταν πήγαινε εις*  τήν Ειρήνη, τήν όποιαν είχεν 
άρραβωνισθή. Αλλά δέν βάσταςε. Μιά μέρα πήγε νά τήν 
έπισκεφθή 'είς τήν Σαβίλ, μέ τήν πεποίθησιν ότι δέν θά 
τήν εύρισκε έκεϊ. Είς τόν σταθμόν συνάντησε τό παιδάκι, 
πού είχε μεγαλώση πιά, μ "ένα άνδρα, πού σέ μιά καλλίτερα 
έξέτασίν του άνεγνώρισε τόν Φλαμάν, τόν παληόν ερωμένον 
της, τόν χαράκτην, δ όποιος είχεν άποφυλακισθή, φαίνεται. 
Τότε μιά φωτεινή λάμψις τού έφώτισε τήν σκέψιν. Ι’ι αύτό 
εΤχε συμμαζέψη τό παιδί! “Ητανε δικό του !

Μανιώδης ετρεξε στό σπίτι.
— Ό κύριος, κυρία.
— Ποιος κύριος, άκούσθηκε ή φωνή τής Φανής.
— Έγώ, άπήντησεν ό Ζάν.
—Έρχουμαι αμέσως.
Μετ’ολίγον είσήρχετο είς τό δωμάτιον. Αλλ απέναντι 

είς τήν ψυχρότητά του σταματισε.
Πέρασαν'λίγα λεπτά. Εκείνος διέκοψε τήν,σιωπήν.
— Πολύ άργά ξυπνάτε έδώ στήν έξοχή.
Εκείνη προφασίσθηκε πονοκέφαλο- "Επειτα σώπασαν. 

Μέ τό βλέμμα τή ρώτησε σέ λίγο γιά τό τραπέζι, πού 
έδειχνε πώς κάποιος είχε φάγει.

—“Εφαγε τό παιδί πρίν νά φύγη σήμερα.
— Νά φύγη; πού πάη ;
— Βρέθηκε ό πατέρας του.κΓ ήρθε νά τό πάρη.
— Βγήκε δηλαδή άπό τή φυλακή !
’Εκείνη ταράχθηκε, άλλά δέν προσπάθησε νά ψευσθή.
—"Ε.Ι ναί 1 . ' . Τού τό ύπεσχέθηκα, θυμάσαι, διάβασες 

τήν επιστολή του τότε.. . Πολλές φορές θέλησα νά σού τό 
πώ, άλλά δέν τολμούσα. Φοβούμουν,μή τό διώξης. “Ησουν 
τόσο ζηλότυπος ! . . .

'Εκείνος γέλασε μέ υπερηφάνεια. Ζηλότυπος εκείνος ένός 
καταδίκου ! “Ελα δά !

— Τόν συνάντησα,τόν Φλαμάν σου. Κοιμήθηκε έδώ ;
— Ναί' ήτανε άργά χθές την νύκτα πού ήλθε. Χιόνιζε... 

Τού έστρωσα στό ντιβάνι.
— Λές ψέμματα ! κοιμήθηκε στό κρεββάτι σου I . . . 

Φαίνεται I
— Κι’^έπειτα ; Μήπως τώξερα πώς θά έρθης; Κι’ αφού 

μού έφυγες έσύ, τί νά κάμω . "Ημουν μελαγχολική, μόνη !
— Καί μ’ αύτό τόν κατάδικο I .. . “Επειτα άπό τη ζωή 

σου μ' ενα τίμιο άνθρωπο . . . Σού φαίνεται αύτό καλό ; 
Σέ εύχαρίστησε μέ τά χάδια του. "A ! βρώμα, στάσου 
νά δής 1

Καί γύψωσε τό χέρι του καί τής κατέφερε ενα μπάτσο, 
χωρίς νά τό περιμένη έκείνη. Έπειτα άπό ένα λυγμό πό
νου, άναμεμιγμένου μετά χαράς, χύθηκε απανω του:

— Καλέ μου . . . καλέ μου . . . μ' άγαπφς ακόμη ;
Καί κύλησαν μαζί είς τό κρεββάτι...................................

—'Ένα γράμμα γιά τόν κ. Πρόξενον.
“Ενα γράμμα ! 'Εκεί πού δέν τό περίμενε, πού πεοίμενε 

τή Φανή. Κανείς δέν ήξευρε τήν διεύθυνσίν του, παρά 
μόνον αύτή. Πρόσεξε τόν γραφικόν χαρακτήρα καί τόν άνε 
γνώρισε. "Ανοιξε καί διάβασε:

« Ηθελα νά στό πω πιο μπρός, αλλά δέν μ' άφινε ή με
γάλη σου απόφασις. Δέν μπορώ νάρθω. Αισθάνομαι μέσα 
μου κάτι κλεισμένο πιά μεταξύ μας. Μή νομίσης πώς είναι 
έξ αιτίας τού φτωχού Φλαμάν. Καί γι’ αύτόν, όπως καί γιά 
σένα καί γιά άλλους, ή καρδιά μου είναι νεκρά. Άλλά μένει 
τό παιδί αύτό, πού μέ οδηγεί πρός τόν πατέρα, τόν φτωχό, 
πού χάθηκε από αγάπη μου. Φαντάσου πώς, όταν πρωτοειδο- 
θήκαμε τήν πρώτη βραδυά, πέρασε δλη τή νύκτα κλαίοντας 
έπάνω εις τόν ώμό μου. Σκέψου, αγαπημένο μου παιδί, 
άγάπησα πολύ, τώρα έχω άναγκη αγάπης καί περιποιή
σεων. Κι’ άν μέ παντρευθή, δπως έχει τήν πρόθεσι, θά 
ησυχάσω. Πρό πάντων όχι τρέλλες. "Ελαβα δλας μου τάς 
προφυλάξεις, γιά νά μή μπορέσης νά μέ ξαναβρής. Νάσαι 
τώρα . . έλεύθερος. Δέν θ' άκούσης πιά νά λένε γιά μένα.

Αντίο, ενα φιλί, τό τελευταίο, είς τόν λαιμό σου, φίλε μου.»
ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ "ΣΛΠΦΟΤΣ,,Ι |

ΔΕΙΛΙΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ

Μέ τής χαραυγής τόν ερχομό, τράβηξες έμορφη παιδούλα 
ανάμεσα οτοΰς κάμπους ρωτώντας τά λουλούδια τί είναι ή 
ζωή. Ή μαργαρίτα ή αγνή μέ τό χαμόγελό της θ’ άποκρί- 
θηκε πώς έμορφιά καί χάρι γεμάτος είν’ ό κόσμος. Ή 
μελαγχολική βιολέττα ποϋ στό χορό στολίζει τό κεφάλι σου 
χωρίς νά οέ φοβίοη «ή οκέψι βασιλεύει» ψιθύρισε γλυκά. Τό 
ντροπαλό τό ρόδο, τό εφήμερο λουλούδι, ποΰ τήν αύγή δρο
σιά γεμάτο είναι: «ή ελπίδα, μόνο αύτή σκορπίζειτά σύννεφα 
καί τις πίκρες» σού είπε μυστικά. Καί όλος ό κάμπος, σάν 
νάτανε μιά γνώμη, σούδειξε τή χαρά, τό γελοίο, αύτό ποΰ 
μας κάνει νά βλέπωμεν τό κάθε τι «ξένοιαστα.

Ξάφνου τό κοιμητήριο άντίκρυσες· σταμάτησες καί είπες: 
«Γιατί νά μή ρωτήσω τό βασιληά τοϋ κόσμου, τό μόνο μέρος 
ποΰ ό καθείς σκύβει τό κεφάλι, πού ό άρχοντας τό δούλο 
του δέν ξέρει;»

"Ετρεξες καί στάθηκες στό μνήμα.
Καί σ' απαντάει έκεΐνο.
«Ρωτφς νά μάθης τί είναι ή ζωή. Ποτήρι χολή γεμάτο, 

πίκρες, βάσανα, έξευτελισμούς...
"Εφυγες τρομαγμένη γιά τά λόγια τά σκληρά ποΰ σοΰ 

πέταξε ό τάφος-
Καί δμως ή ζωή, παιδούλα μου, γεμάτη χαρά καί λύπη 

είναι- καί τά λουλούδια καί τό κοιμητήριο είπαν τήν αλή
θεια... Αλλοίμονο! τήν αλήθεια... γ. α. πρατςικλς

JEAN MOREAS

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

Τήν είχε ό Μαύρος ντύσει 

Μετάξι μ’ αρχοντιά, 

'Γην είχε ωρηα στολίσει 
Μ’ αράδες τρεις φλουριά. 

Για νά θωργ) σιμά ιης 

Βασίλισσα μιά ’Αγάπης.
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ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Στή γέφυρα έπά νά το.1 

περνά τους ρίχνει κάτω.

Κι ή θάλάοου π αφρίζει 

'Απ’ τον πελάου ιό βάθος 

’Αγκαλιαοτοϋς με πάθος 

' Υψώνει μέ καμάρι, 

Τήν "Ωρηα ςτά φλουριά, 

Ίον Μαύρο τόν Κουρσάρη.

Ν. ΔΡΑΚΟ’Λ ΔΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΑΠΑΡΘΡΑ

ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΑΝΑΚΡΙΤΟΥ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

Τό παν τελείωσε. Άπεφάσισε νά φύγουν μαζί' πέταξε 
καί τούς άρραβώνες καί τό σπίτι του καί δλα. "Επαιρνε μιά 
προξενική θέσι είς τό Περού. Κατέβηκε είς τήν Μασσαλίαν 
καί τήν περίμενε. "Ετσι είχαν συμφωνήσει. Τί μέρες πέρα- 
σεν έκεϊ, έως ό’του κατέβη ή Φανή ! Τήν τελευταία βρα- 
δυά, έξαντλ.ημένος, έπεσε νά κοιμηθή νωρίς. Άλλά τρομα
κτικά όνειρα τού άνησύχησαν τόν ύπνο. Έβλεπε πώς βρέ
θηκε είς τό Καστλέ καί πώς τόν έδιωχναν οί δικοί του. 
«'Αφού φεύγεις μ’ αύτή, δέν θέλουμε νά σέ ξέρουμε πιά I » 
Ξύπνησε. Είς τόν διάδρομον συνήντησε τό γκαρσόνι τού 
ξενοδοχείου.
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Στοΰ πλοίου τό γβφύρι 

Σφιχτά τήν αγκαλιάζει 

Τό κΰμα δμως μανιάζει,

Καπέλλα, ύποκάμισσα
Λαιμοδέτες, Κολλάρα, Υποδήματα 

καί δλα τά ανδρικά εϊδη

ΕΙΣ τον "ΚΟΣΜΟΝ,,
ΟΔΟΧ ΣΤΑΔΙΟΥ 31

Έν τή έτησίφ γενική συνελεύσβι τών μετόχων τής Τρα
πέζης ’Ανατολής, καθ' ήν υπεβλήθη, ώς ήδη άνεφέραμεν 
έν τοϊς έμπροσθεν, ό ισολογισμός τού 1915 μετά τής σχε
τικής έκθεσεως τού Δ. Συμβουλίου, και καθ’ ήν ούόέν 
μέρισμα οιενέμετο ώς καί κατά τό προηγουμενον έτος, αί 
αναγραφόμεναι αποσβέσεις, άνήρχοντο είς δρ. 264,983 
μόνον απέναντι τών μεγάλων ζημιών, ένώ κατά τό προη- 
γούμενον έτος οιετεθησαν δι' αποσβέσεις δρ. 1.950.000 
απέναντι ζημιών τής χρήσεως εκείνης.

Έν τή ρηθείση συνελεύσει είς έκ τών παρευρισκομένων 
μετόχων ώμίλησεν έκτενώς έπί τού ύπό κρίσιν Ισολογισμού, 
τονίσας οτι αί μεγάλαι ζημίαι τής Τραπέζης ’Ανατολής αί 
προερχόμεναι κυρίως έκ των υποκαταστημάτων Θεσσαλο
νίκης, Σμύρνης, Αλεξάνδρειάς, οφείλονται είς παρανόμους 
χρηματιστικάς ένεργειας τού διευθυντού έν Άθήναις κ. 
Καμάρα.

Ό ρηθείς μέτοχος απεριφράστως κατηγόρησε τήν διοί- 
κησιν τής Τραπέζης ώς διατελούσαν έν πληρεστάτη γνώσει 
όλων τών άνωμαλων πράξεων (δέν είπεν έγκληματικών) 
καί τής έν μεγάλη κλίμακι κυβείας καί ότι ένεθαρρύνοντο 

μάλιστα οί ένεργούντες τάς πράξεις ταύτας ύπό τού κεντρι
κού καταστήματος έν Άθήναις, χάριν τών μεγάλων κερδών 
τά όποια άπεκομιζον κατά τά προηγούμενα έτη, ώσεί ήθελε 
νά είπη ότι τά κέρδη τής Τραπέζης Ανατολής κατά τό 
παρελθόν προήρχοντο μόνον έκ τής κυβείας.

Ό μέτοχος δεν περιωρίσθη είς ταϋτα μόνον, αλλά προέβη 
καί περαιτέρω, πρός ένίσχυσιν δέ τής γνώμης του καί πρός 
κατάπληξιν τών παρισταμένων έν τή συνελεύσει μετόχων, 
άνέγνωσε απόσπασμα έπισήμου έγγραφου τού έν Σμύρνη 
άνακριτού κ. Λάμπρου πρός τήν ενταύθα Εισαγγελίαν.

Τό έν λόγω έγγραφον έχει ώς έπεται:
«Κατ’ έμην γνώμην», γράφει ό έν Σμύρνη ανακριτής 

κ. Λάμπρου, «προκυπτουσιν έκ τών ένεργηθεισών ανακρί
σεων στοιχεία ένοχης έπί απιστία κατά τών προσώπων τών 
διοικούντων έν Άθήναις την Τράπεζαν τής Ανατολής τοΰ 
τε Γενικού Διευθυντού Μαν. Καμάρα καί τών μελών τού 
Διοικητικού Συμβουλίου, τών άμεσώτερον τουλάχιστον 
δρώντων έν τή διοικήσει τής Τραπέζης, ότι έζημίωσαν έκ 

προθέσεως τήν περιουσίαν τού Νομικού προσώπου τής 
Τραπέζης Ανατολής, ής έχουσι τήν επιμέλειαν καί δια- 
χείρισιν δυνάμει τού Καταστατικού, ένεργήσαντες κερδο
σκοπικός έπιχειρήσεις, ήτοι εικονικός συναλλαγάς καί παί- 
γνια χρηματιστηρίου (άρθ. ΙΙοιν. Νόμου 402 καί Νόμος 
3705 τής 20 Ιουνίου 1911 κτλ).

Ό τά ανωτέρω εκθέτων ανακριτής έκ Σμύρνης έξέφρα- 
ζεν έν τέλει τήν πεποίθησιν του, οτι ό έν Άθήναις Εΐσαγ- 
γελεύς, σχηματίζων τήν ιδίαν γνώμην, ήθελεν απαγγείλει 
κατηγορίαν κατά τών διευθυντών καί τών μελών τοΰ Διοι
κητικού Συμβουλίου τής Τραπέζης ’Ανατολής, έπί τή βάσει 
τών προκυψάντων έκ τής άνακρίσεως στοιχείων, άν καί 
ταϋτα περιωρίζοντο είς μόνον την διαχείρισιν τού έν Σμύρνη 
υποκαταστήματος τής έν λόγω εταιρίας τής Τραπέζης 
Ανατολής, μήπω έπιληφθείαης τής άνακρίσεως καί τής 
έρεύνης τών άλλων έν τω έξωτερικω υποκαταστημάτων, 
ούδέ τού κεντρικού έν Άθήναις Καταστήματος, τό όποιον 
άφεθέν άνεξέλεγκτον, άπέβη κέντρον σπείρας άνατροπέων 
τού καθεστώτος, έναμίλλως έργαζόμενον μετά τής Τραπέ
ζης Αθηνών, έτέρας εστίας διαφθοράς, συνωμοσιών καί 
δολοφονιών, καί ταύτης δέ καί εκείνης ένισχυθείσης καί 
άναπτυχθείσης είς βαθμόν τρομακτικόν διά τής παρουσίας 
Ελλήνων ώς μελών τών διοικητικών συμβουλίων αύτών, 
άλλά καί διά τής άμερημνησίας καί άφροντησίας τών δια
φόρων καί πολυωνύμων έξουσιών έν Έλλάδι.

Καί όμως ό μέτοχος, ό'στις έτόλμησεν έν τή συνελεύσει 
τών μετόχων τής Τραπέζης Ανατολής νά άνασύρη μίαν 
άκραν τοΰ καλύπτοντος διαχειριστικόν βόρβορον πέπλου, τόν

όποιον έπιμελώς συγκρατούν έξηπλωμένον οί άλλοι έν τοίς 
χρηματιστηρίοις, έν τή δημοσιογραφιφ καί είς άλλας σφαί
ρας farceurs, ή διώκται τής αλήθειας ή φωτοσβέσται, ό 
ίδιος μέτοχος εσχε καί τό θάρρος έν τή αύτή συνελεύσει νά 
δηλώση καί μάλιστα νά άπειλήση, οτι θά καταγγείλη ολό
κληρον τό Διοικητικόν Συμβούλων τής Τραπέζης 'Ανατο
λής. Τό επραξε ; Τί ένηργήθη εκτοτε, μετά παρέλευσιν 
οκτώ μηνών ; Διατί έσταμάτησεν ή έρευνα περί τραπεζικών 
έπιχειρήσεων μετοχικών ; At όποίαι όχι μόνον ήδικησαν 
μετόχους, άγοράσαντας τάς μετοχάς τής Τραπέζης Ανατο
λής αντί δρ. 125—150, άμφιβάλλοντας τώρα άν θά πραγ
ματοποιήσουν 10 δρ. καί έπιχειρήσεων, αϊ όποιαι συγκεν
τρώνουν ιδιωτικός τοΰ πτωχοκόσμου καταθέσεις 30 εκατομ
μυρίων περίπου ; “Οχι μόνον τούτο, άλλά, ώς άπεδείχθη 
τάς τελευταίας ταύτας ημέρας, έδωροδόκουν και έμισθοδώ- 
τουν τούς Κουλουμβάκηδες διά νά ύβρίζουν τόν Βασιλέα, 
νά βυσσοδομοΰν κατά τής Ελληνικής πατρίδος καί νά παρα
σκευάζουν ένόπλως έπανάστασιν καί φόνους, πρός έγκαθί- 
δρυσιν τής βρωμερός σπείρας τής Θεσσαλονίκης είς τήν 
έξουσίαν έν αύτή τή πρωτευούση, άφού πρώτον έπέτυχον 
νά έγκαθιδρύσουν τήν κατάπτυστον σπείραν είς άλλας πόλεις 
τής Ελλάδος διά χρημάτων καί όπλων τής Τραπέζης 
’Ανατολής καί τής Τραπέζης Αθηνών. Διατί έσταμάτησεν 
ή έρευνα τών ένδοτέρων λογαριασμών τοιούτων τραπεζικών 
έπιχειρήσεων, συνδυασμένων μέ συνωμοσίας καί επαναστά
σεις ; Μή ένέπνευσαν σεβασμόν, ή δέος, τά ονόματα τών 
μελών τών Διοικητικών Συμβουλίων καί τών Διευθύνσεων, 
οία τών κ. κ. Ίω. Εύταξία, Φ. Σερπιέρη. Α. Σκουζέ, Μ. 
Καμάρα, 1. Άθηνογένους, I. Μινέττα, Φούντη, Βασιλο
πούλου, Ήλιάσκου ή άλλων τινων έν τοίς Χρηματιστηρίοις 
συνεργατών καί θιασωτών ; Μετά δέ τά άποκαλυφθέντα άπό 
τοΰ 1913 όργια τής Τραπέζης Αθηνών καί τό χανδάκωμα 
60 εκατομμυρίων καί μετά τήν άνάμιξιν τοιούτων οικονο
μικών οργανισμών είς αιματηρός ληστανταρτικάς πράξεις 
κατά τοΰ Ελληνικού Κράτους, τί άλλο άπομένει διά νά 
άνοιχθοΰν οί οφθαλμοί τής ελληνικής κοινωνίας

*
VICTOR HUGO 

UN JOUR JE VIS . . .
Περπατώντας μιά ημέρα κάτω o' ενα άκρογνάλι 

ενα πλοίο έκυττοϋοα με πανιά καταοχιομένα, 

είς τή θάλαοοα ι·ά τρέχη μέσα στήν ανεμοζάλη, 
κυκλωμένο άπ' άοτέργια κι άπό κύματ Αγριεμένα.

Κι όπως ρέμβαζα κυττώντας μίαν αβυοοο τρομάχτρα, 

π' αρχιζ' άπό τά ουράνια κι έφθανε οτής γης τό χώμα, 

ξάφν άπό 'ψηλά άκούω μιά φωνή πολύ τραντάχτρα, 

χωρίς δμως και νά βλέπω άπό ποιο έβγαινε στόμα.

Μπράβο, ποιητή, μοϋ είπε πονχεις μάτια λυπημένα! 

καί ρεμβάζεις μέ τό κΰμα, χωρίς τούτο νά οέ σκιάζη !

κι' δοα κρύβουν ή φουρτούνες τ' Ανασέρνεις ενα ένα, 

τ' άνεξήγημα μυστήρια, ποϋ ιό κΰμα τά σκεπάζει.

θάλαοοα ό Θεός είνε, που καλά καί κακά φέρει, 

δοα όείχν ή Ειμαρμένη καί ή Μοίρα δοα λέει.

Τό άγέρι θεός είνε, θεός είνε καί τ' Αστέρι. 

"Ανθρωπος 0έ είν’ ιό πλοίο, είς τά βάσανα ποΰ πλέει.

(Contemplations). ΙΟ. Β. ΚΟΛΛΙΑΣ

1 ςτου ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΔΙΟΥ 11 (ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΣΤΑΥΑΟΝ)

Κουστούμια Σκωτσέζικα Ανδρικά χει
μερινά. Κασμίρια όλων τών νεωτέρων 

είδών καί χρωματισμών κ.λ.π.

i
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ΤΟ · ΣΟΥΦΦΡΑΙΝ,,—Γό γαλλικόν εϋδρομον καταδρομιχόν <Σουφφραίν , τό όποίον κατεβυθίσθη ύπό γεομανι- 
κοϋ υποβρυχίου. Τό «Σουφφραίν. ήτο έκτοπισματος 12,730 τόννων. Είχε πυροβόλα 1 τών 30,5, 10 τών 

16,4,8 τών 10 και 22 τών 4,7. ’Επίσης είχε καί δύο τορπιλοβλητικούς σωλήνας τών 15.;
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Ο ΑΓΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΚΑΡΠΑΘΙΑ.—Μόλις ταρα κατόρθωσαν νά μάς έλθουν 
φωτογραφίαι άπό τάς πρώτος έβδάαάδας τού άγώτος είς τά Καρπά
θια. θαυμάσατε τήν μεθοδικοτητα καί τήν τακτικήν τών Γερμανών
Ολας τάς δυσνολίασ, ποΰ παρουσιάζει ό άγών έπάνω είς τά όρη, καί 

μάλιστα είς τά Καρπάθια, κατώρθασαν νά τος ύπερβάλουν καί νά 
κατανικήσουν τά φυσικά έμπόδια, μεταφέροντες άνδρας καί βαρέα 
πυροβόλα έπάνω [είς τούς βράχους. Πρό τής όρμής καί τής Ουέλλης 

αυτής βέβαια ήτο άδύνατον νά άντισταθοΰν ι>1 Ρουμάνοι.
ΑΠΟ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟ*.  — Αί φωτογραφίαι αύται, ποΰ άναφέςονται είς τά γεγονότα 
τής ιστορικής αύτής ήμέρας, πρέπει νά άποτελέσουν τό κειμήλιον κάθε "Ελληνος. Είναι ζωντανή μαρτυρία 
τής άποκαταστάσεως τοΰ νΕθνους, τής συσσωματώσεως θλης τής Φυλής. CH είκών μας παριστ^ τούς στρα- 

τιώτας έπάνω είς τόν λόφον τοΰ Άρδυττοΰ έφορμοϋντας.

!li*!.l?.A'>T0-'Xlf?T-H*A-,-«Ir1*4 ••’««’’"Οαυμάοη x<xveie άπό τούς Γ£6μα»ούς! Τήν ό.κήν τους όογάνοοιν, 
τα θαύματα, .του ίχιτολάΤό οτρατος τους, ή την ττλτιοτητα χαΐ τό ονοτημα, μέ τά όποια διωργάνωοαν 
του, ουμμαχους τους; Να τωςα οΐ Βούλγαροί, τους όποίου; (μάζεψαν, ώβγάνωσαν, ίουοτηματοποίησαν 

καί τους έβαλαν είς τήν γραμμήν κατά τών Ρουμάνων !

*

Η ΕΛΛΑΣ ΥΠΕΡΑΝΩ ΟΛΩΝ. 'Έπρεπε νά κινδυνεύοη ή ΙΙατρίς καί τό *Εθνος,  διά νά 
άναλάμψη δλον τό μεγαλεϊον τής Φυλής."Ολοι οί "Ελληνες, οί πραγματικοί καί Ανόθευτοι, 
άπετέλεσαν ένα σώμα καί μίαν ψυχήν. Έφόρεσαν τήν στολήν τού έφέδρου, ποΰ είχαν 
άπό τήν πρόσφατον έκστρατείαν τοΰ 12, J3 καί έσπευσαν είς τούς σιδηροδρομικούς 

σταθμούς, έτοιμοι είς τά κελεύσματα καί την φωνήν τής Πατρίδος.
ΚΑΙ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ.— Ποιός τό^έπίστευιν, δτι καί οΐ Τούρκοι θά άνέκυπτον ;άπό το^βάραθρον καί 
τήν κατάπτωσιν, είς τήν όποιαν τούς ειχον δδηγήσει ή κακή διοίκησις καί <ιΙ έσωτερικαί ταραχαί 
καΓδισμάχαι; Καί όμως ήρκεσεν ή σιδηρά γερμανική πυγμή νά τούς συλλάβη, διά νά τούς 
ύογανώση καί νά τούς σώσή. Etc τήν έκστρατείαν κατά τής Ρουμανίας έλαβον οπουδαΐον μέρος 
μέ στρατόν*  καί πυροβόλα, τά όποια μετέφερον είς τό Ρουμανικόν μέτωπον διά Κων/πόλεως, 

Βουλγαρίας.



ΔΗΜΟΥ ΒΡΑΤΣΑΝΟΥ

(Συνέχεια άπα το πρσηγουμενον)
ΑΝΗΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΓΟΛΓΟΘΑΟ

ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

2_ΕΙχαν φθάσει είς’τό περιστύλιον (όταν είδαν πώς είχε αρχί
σει ψιχάλα.

— "Α, νά μιά εύκαιγία νά εξιλεωθώ- παρετήρησεν ύ Ντιν- 
τής. Βγέχει καί καταδικάζομαι νά σάς πάω σπίτι σας.

Ή Μίτσα δέν ήρνήθη. Έμπήκε στό ώτό του, ποϋ περί
μενε, δίπλα στό κάθισμα τοϋ σωφέρ.Ό Ντιντής έκάθισε στό 
τιμόνι, έδιωξαν τόν σωφέρ καί έξεκίνησαν.

Άλλά καθώς έστριβαν πρός τά κάτω, ένα άλλο αύτοκίνη- 
τον ήρχετο ολοταχώς. Ό Ντιντής έφρενάρισε, ακριβώς τήν 
στιγμήν ποϋ τό άλλο έσταματοϋσε άποτόμως είς τά φτερά του. 
t Έγλύτωσαν. Άλλ’ ή Μίτσα έγινε κατακίτρινη. Μέσα είς 
τό άλλο αμάξι διέκρινε τόν Στέφον, ό όποιος έπίσης τήν 
άντελήφθη.

Ή Μίτσα έσκυψε ολίγον διά νά μαντεύση άπό τήν έκφρα- 
σίν του, τί έντύπωσιν τοϋ έκαμε. Άλλ’ δ Στέφος οΰτε έγύρισε 
νά τήν κυττάξη δευτέρα φορά.

—Έλα τράβα· είπε είς τόν σωφέρ του.
Ή Μίτσα ήθελα νά προκαλέση τήν προσοχήν του, νά τόν 

κάμη νά γυρίση νά τήν κυττάξη καί μ' ένα άδιόρατον νεΰμα 
νά τοϋ δώση νά έννοήση ότι δέν έπρεπε νά ύποπτεύση τίποτε. 
Ήθέλησε νά τοΰ φωνάξη έπειτα. Άλλά τήν στιγμήν εκείνην 
τό αμάξι τοΰ Στέφου άπεμακρύνετο.

— Φοβήθηκα μή ντεγαπάγωμεν, ξέγετε, καί τότε ό Θεός 
ξέγει ποϋ θά βγισκόμαστε’ είπε ό Ντιντής.

Ή Μίτσα δέν άπήντησε. Ήτον κόκκινη φωτιά καί έσυλλο- 
γίζετο τάς ένδεχομένας συνέπειας. Τί θάλεγε ό Στέφος; Πώς 
θά τό έξελάμβανε; Θά ύπώπτευε βέβαια ότι τάπαιζε καί μέ 
τόν Ντιντή. Δέν έφαντάζετο ότι θά ΰπωπτεύετο τίποτε μεγα- 
λήτερον. "Οτι δηλαδή ήτο ερωμένη τοΰ Ντιντή καί οτι έκο- 
ρό'ίδευε αυτόν. *Α,  οχι, αγαπούσε τόσον πολύ τόν Στέφο, 
ώστε ούτε είς αύτόν έπέτρεπε τέτοια υποψία. Έπί τέλους 
αύτή εΐξευρε καλά δτι δέν έπρεπε νά φοβηθή τίποτε ό Στέ
φος. Θά τοϋ τά έξηγοϋσε μέ τό τηλέφωνον δλα.

Καί πράγματι, μόλις έπήγε είς τήν κατοικίαν της, έφρε- 
σκαρίσθηκε, εύρήκε κάποια πρόφασι γιά τούς συνοίκους της 
καί έβγήκε αμέσως έξω.

Έζητοΰσε κάποιο τηλέφωνον, διότι ή Τράπεζα ήτον κλει
στή, νά προλάβη, νά τοΰ έξηγηθή, νά τοΰ είπή δλην τήν 
αλήθεια.

Έμβήκε λοιπόν είς τό πρώτον κατάστημα ποΰ εύρήκε εμ
πρός της. Ήτον ένα χαρτοπωλείου. Ένας υπάλληλος ποΰ 
ήτον έκεϊ τά έχασε μέ τήν εϋμορφιά της καί έδειξε δτι ήτον 
έτοιμος νά γίνη κομμάτια διά νά τήν έξυπηρετήση.

Έπήρε λοιπόν τό ακουστικόν καί έζήτησε τό σπήτι τοΰ 
Στέφου.Έκτύπησε, έκτύπησε, έκτύπησε, άλλά δέν άπαντοϋσαν. 
Είχε άρχίσει νά δυσανασχετή καί έγύριζε τό στρόφαλον νευρι
κά. Ό υπάλληλος ήθέλησε νά τήν καταπραΰνη καί τής είπε:

— Θά κοιμούνται στό Κέντρον αυτές ή πατσαβούρες.
— Τί φταίει τό Κέντρον! έκαμε,σάν νά μονολογή ή Μίτσα. 

Τό Κέντρον μούδωκε γραμμή.
— Εμένα θά μοϋ τής μάθετε; έπανέλαβε δ υπάλληλος. 

Νά ξέρατε τί τραβούμε μ’ αυτές. Γυρεύουμε γραμμή νά συνεν- 
νοηθοΰμε μ’ένα πελάτη μας καί φράπ σέ λίγο μας κόβουν, 
γιά νά .. . .

— Σας δώσουν άλλον, ποΰ σάς ζητεί βιαστικά’ τοΰ συνε- 
πλήρωσε ή Μίτσα. Τί φταίει τό Κέντρον ; Φταίει έκεϊνος ποϋ 
έπιμένει νά σάς πάρη, άφοΰ μιλεϊτε μ’ άλλον. Είναι τό μη
χάνημα τού Κέντρου τέτοιο.

— "Αλλες βολές πάλι μάς άφίνουν ενωμένους μέ τή γραμ
μή, ποϋ μιλούσαμε, μιά ώρα. Καί γυρεύουμε άλλη γραμμή 
καί δέν άκούει.

— Μά πώς νά γίνη ; Σάς κόβουν, φωνάζετε. Δέν σάς κό
βουν, πάλι φωνάζετε.

— Τίποτε, όλες πέρα-πέρα, κι’ αυτές ποΰ είναι στής Τρά
πεζες, στής έταιρίες, θέλουν καθάρισμα. Ή γυναίκα δέν είναι 
γιά υπάλληλος.

Ή^Μίτσα έγινε κατακόκκινη. Χωρίς νά τό ξέρη αύτός ό 
κουτουροΰ—άντιφεμινιστής, ό κατά περίοτασιν καί διά νά 
παράσχη δήθεν ό κορτάκιας έκδούλευσιν είς αύτήν καί νά 
πιάση λίμα μαζή της, συμπεριελάμβανε εις τόν κατά τηλεφω- 

η

νητριων πανηγυρικόν του καί αύτήν. Δέν έκρατήθη λοιπόν. 
5 — Καί εϊσθε σείς γιά ύπάλληλος, ποΰ έπεσαν τά σάλια σας, 
μόλις είδατε μιά γυναίκα νά μπαίνη στό μαγαζί σας ; Πρέπει 
νά τά πούμε καθαρά: Είμαστε δλον μας πολύ πίσω.

Καί, άφίνοντας τό ακουστικόν, έφυγε βιαστική, χωρίς νά 
τοΰ είπή οΰτε «αντίο».

"Οταν έβγήκε έξω είς τόν δρόμο, συνήλθε καί έκύτταξε είς 
τό μπρασελέ της τήν ώρα. Δέν ήσαν οΰτε δύο άκόμη. Έκαμε 
μιά βόλτα έως τά μαγαζιά καί μέ τήν έλπίδα, δτι όταν έτη- 
λεφώνησε τού Στέφου, θά ήσαν άκόμη στό πρόγευμα, έμβήκε 
είς ένα έμπορικόν, ποΰ είχε τηλέφωνον, καί έξαναζήτηοε τό 
σπίτι τοΰ Στέφου. Άλλά καί πάλιν δέν άπήντηοεν.

Τέλος ήλθε ή ώρα τής εργασίας και κατηυθύνθη είς τό 
γραφεϊόν της. Επέταξε βιαστικά τό καπέλλο της σέ μιά κα
ρέκλα καί άρπαξε τό ακουστικόν.

Τοΰ κάκου. Ούτε φωνή οΰτε άκρόασις άπό τοΰ Στέφου.Έξα- 
φνα ήκουσε άπάντησιν καί κάτι τήν έκαμε νά άνατριχιάση.

—Άκοΰτε· έλεγε μιά γυναικεία φωνή.
— Τί είν’ αύτού; ήρώτησε ή Μίτσα.
— Κέντρον.
—"Ακούσε κοπέλλα μου, γιατί δέν άπαντφ; Τό καλώ ^τό

σην ώρα.
— Αύτό ήθελα νά σού πώ. Παρουσίαζε διακοπήν. Τό έκά- 

λεσα καί έγώ, μά δέν άπαντρ.. ΚΓ άλλα δυώ ταμπλώ αναφέ
ρουν δτι, πριν τό έζήτησαν άπό δυώ νούμερα καί δέν άπαντφ.

Ή Μίτσα πήγε νά τρελλαθή. Έπάνω είς τό κρισιμώτερον 
σημείον έμενε χωρίς έπικοινωνίαν. Έσκέφθη τέλος νά περι
μένη δλίγον καί νά τόν ξαναζητήση, αν δέ δέν άπαντοΰσε, νά 
τόν πάρη άπό τά Γραφεία τής Εταιρίας.

Δέν έφαντάζετο τί συνέβαινε. Ό Στέφος, μόλις τήν είδε 
μέ τόν Ντιντή στό ώτό, ένόμισε δτι τά έμάντευσε δλα. "Οτι 
αύτός δ ηλίθιος τήν είχε μαιτρεσσαρισμένην καί δτι τόν έκο- 
ροΐδευεν αύτόν. Καί δμως αύτός, δ σοβαρός, ό σύζυγος καί πα
τέρας έπί τέλους, χωρίς νά τό θέλη, είχε κάνει ένα παράπτωμα 
γι’ αύτήν. Ί^σθάνθη τότε μέσα του σαν κάτι νά έρράγησεν.

— ’Ωχ αδελφέ· έσκέφθη. Θά κάτσω νά σκάσω γι' αύτήν ;
Καί ή πρώτη του δουλειά, μόλις έπήγε στό σπίτι του, ήτον 

νά φιλήση μέ πολλή στοργή τήν γυναΐκά του καί τό γυιό του, 
σαν νά τούς έζητοΰσε συγγνώμην γιά τό άδικη μα ποΰ τούς 
είχε κάμει. Έπειτα έτρεξε είς τό καπνιστήριον καί έξεβίδωσε 
τό ένα σύρμα τής ηλεκτρικής στήλης. "Ετσι καί άν απεπει- 
ράτο νά τόν ένοχλήση ή Μίτσα, θά εδρισκε τό τηλέφωνον 
της άπομονωμένον.

Μέσα του δμως έγίνετο κάποια δίνη. "Ενοιωθε μιά στε
νοχώρια, ένα βάρος είς τήν ψυχή του. Καί ήσθάνθη τήν 
ανάγκην νά ξεσπάση κάπου. Έπήρε λοιπόν τό βιολί του καί 
σέ κάθε φράσι τής παθητικής ρεβερί τοϋ Σοΰμαν έξέχασε τόν 
πόνο τής ψυχής του.

Ο ΕΚΦΥΛΟΣ
Μάτην ή Μίτσα κατ’έπανάληψιν έζήτησε τόν Στέφον εις 

τα γραφεία καί είς τό σπίτι. Άπό τήν εταιρίαν τής άπαντοϋ
σαν δτι δέν έφάνηκε· άπό τό σπίτι του .δέν απαντούσε τό τη
λέφωνον. Όσάκις έζητοΰσε τό σπίτι του, τής άπαντοΰσε τό 
Κέντρον δτι παρουσιάζει διακοπήν τό νούμερό του. Είς τήν 
Εταιρία πράγματι δέν έπήγε δ Στέφος τό άπόγευμα. Έπρο- 
τί[ΐησε νά μείνη σπίτι του. Ήσθάνθη τήν ανάγκην νά μείνη 
μονος. (Ή συνέχεια βίς τό προσεχές).

ΧΑΡΤΦΠΩΔΕΙΟΝ ΠΑΛΛΗ & ΚΟΤΖΙΑ
ΟΙΚΟΣ ΙΔΡΥΘΕΙΣ ΤΌ 1870

ΔΙΑΔΟΧΟΙ Α. ΠΑΛΛΗΣ και Σ*
Μεγάλοι άποΟήχαι χάρτου ’Εφημερίδων, Περιοδικών καί Βάσης ποιό
τητάς. — Μεγάλαι άποβήκαι είδών Γραφικής "Ύλης. — Εργοστάσια 
Καταστίχων, Φακέλλων, Φωτογραφικών χαρτονίων κλπ. — Τμήμα 
είδικόν διά σφραγίδας έξ έλαστικοϋ καί μετάλλου ώς καί δΓίπιγραφάς 
διά Ούρας.—ΆτμοκΙνητον Τυπογραφείου μέ 10 πιεστήρια.

• ΕΙΔΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ — ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ »

ΙΩΑΝΝΗΣ «ΣΕΡΒΗΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙΝ —Μεταξύ εκείνων ποΰ έδρασαν 
καί έξακολουθοϋν νά δρώσι διά τήν έκκαθάριοιν τής πρω- 
τευούσης άπό τό άγος τών έπαναστατών συγκαταλέγεται καί 
δ γραμματεύς τής Εισαγγελίας τών Πρωτοδικών κ. I. Σέρβης. 
Ακούραστος, άκαταπόνητος, ακατάβλητος έργάζεται νυχθη
μερόν εις έρευνας καί έπί τοΰ όγκου τών ένοχοποιητικών έγ- 
γράφων, τά δποία εύρέθησαν εις τό σπίτι τοΰ Βενιζέλου καί 
εις τά σπίτια τών άλλων πρωτεργατών. Είς τήν εικόνα δεξιά 
του έχει τόν περίφημον θώρακα καί αριστερά του τόν περι
μένει δ σωρός τών έγγράφων, τά όποια πρέπει νά έξελεγχθούν, 
είς τά έγγραφα έπάνω θά ίδήτε καί τό περίφημο στρατηγικό 
πηλίκιον.

ΑΠΟ ΤΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ.—’Ιδού πώςέφρόντιξε 
νά άσφαλίζεται ό γενναίος (!) λαοπλάνος 
Τον δώρακα αύτόν τόν έφοροΰσε πάν
τοτε, τόν άφήκε δέ φεύγων διά Θεσσαλο
νίκην προμηβενδείς, ίσως, τελειότερον.

κώς ^παρά τό μνημεϊον τοϋ Φιλοππάπου. "Ετσι ή Μεγα- 
λόπολις, τής δποίας τά τέκνα διεκρίθηοαν καί διακρίνονται

ΟΙ ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΙΚΟΙ.— ’Από τούς πρώτους οί τροχιο- 
δρομικοί έσπευσαν νά προσφέρουν τόν εαυτόν τους εις τήν 

διάθεσιν τής κινδυνευ- 
ούσης Πατρίδος, κατά 
τήν ιστορικήν ημέραν 
τής ιβης Νοεμβρίου. 
’Εκτός τών έπιστρά- 
των, οί όποιοι είχον 
σπεύσει άπό τήν προη- 
γουμένην ημέραν, τήν 
πρωίαν τής ι8ήί μόλις 
ήρχισαν αί συγκρού
σεις, ό πρόεδρός των 
κ. Χρ. Τσολάτης είδο- 

. ποιήσας τά Γραφεία 
τής 'Εταιρίας, διέταξε 
νά δδηγηθοϋν τά βα
γόνια είς τάς άποθή- 
κας, καί παραλαβών 
αύτούς έοπευσεν εις 
τήν πρώτην γραμμήν 
τοϋ πυρός. Καί έπο- 
λέμησαν μέ γενναιό
τητα άπαραδειγμάτι- 
στον, μέ θάρρος καί 
μέ ανδρείαν πρωτο
φανή υπέρ τής Τιμής 
καί τού Μεγαλείου τής 
Πατρίδος, άψηφοϋντες 
τήν ζωήν των χάριν 
αύτής. Έξ αύτών έφο- 
νεύθησαν δύο δ Αθα
νάσιος Γελαδάρης καί 
ό Ν. Άργύρης ό πρώ
τος έκ Μεγαλοπόλεως, 
ένφ έμάχοντο ήρωϊ- 

πάντοτε έν τή έκτελέσει τών πρός τήν πατρίδα καί τόν Βα
σιλέα, καθηκόντων τους προσέφερεν κατά τήν ιστορικήν 
αύτήν ημέραν έκτος τών άλλων καί τέκνα της έκ τών 
τροχιοδρομικών. Εκτός τών άνωτέρω έτραυματίσθη θανα- 
σίμως καί δ ’Ιωάννης Τουρλεντές έκ Μεγαλοπόλεως καί 
αύτός. Είς τούς τροχιοδρομικους αξίζει ένα μέγα εύγε διά τά 
αίσθήματά των πρός τήν Πατρίδα.

«
ΑΙ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ. — Εύτυχώς διά τό Ελληνικόν Κράτος, τό 

μέτρον τής έκκαθαρίσεως έπεξετάθη είς κλίμακα λίαν παρή- 
γορον. Ό είς μετά τόν άλλον, πλεϊστοι μεγαλόσχημοι κύριοι, 
κατέχοντες θέσεις έν τή Πολιτείρ. έκ τών έμπιοτοτέρων, ουλ- 

ΑΠΟ.ΤΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ.—"Ο’μέλλων γενικός άρχιστράτηγος τής 'Ελλάδος 
Κόρακας τόσον/ήτο βέβαιος περί τήςέπιτυχίας τοϋ προδότου άρχηγοϋ 

[του, ώστε είχε έτοιμον τό πηλίκιον καί τάς έπωμίδας του .

λαμβάνονται ύπό'τής είσαγγελικής άρπάγης, τής δποίας οί 
σίδηροί βραχίονες ώς χεϊρες τής Θείας Δίκης, πίπτουν βα- 
ρεϊαι έπί τών ένοχων συνεργατών τού κατηραμένου προδό
του. Τμηματάρχαι πολλών Υπουργείων, άπεκαλύφθησαν 
βδελυρά όργανα, ύπούλως εργαζόμενα έναύτή τή καρδίρ. τοΰ 
Κράτους. Έάν τά γεγονότα τής ι8Ί5 Νοεμβρίου έσωσαν τήν 
τιμήν τοΰ Έθνους, αί έξακολουθοϋσαι άθροαι συλλήψεις έξα- 
σφαλίζουν άπό πάσης ραδιουργίας καί προδοσίας τήν λει
τουργίαν τοϋ Κράτους.

Τιμή καί ευγνωμοσύνη είς τούς Ήρακλεϊς, τούς έκκαθα- 
ρίσαντας τήν κόπρον τοϋ Αύγείου.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ
Δολοφονηθείς άγρί<ος ένώ έμάχετο παρά τό μνημεϊον τού Φιλοπάππου, 

ύπό χοΰΧορταρέα, δστις συνελήφθη.
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AAESANAPOY ΔΟΥΜΑ

Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ

— Τώρα κυττάξετε καί τήν ομάδα εκείνην τών 
ιππέων ποΰ περνούν, αναγνωρίζετε τόν αρχηγόν τους;

— Πώς θέλετε νά τόν αναγνωρίσω, άπήντησεν δ 
Κοκκονάς φρίσσων. Μόλις άπόψε εφθασα εις τό 
Παρίσι.

— "Ε! λοιπόν εϊναι αύτός, μέ τόν όποιον είχατε 
άπόψε συνέντευξιν εϊς τό Λοΰβρον. ΪΙηγαίνει έκεϊ καϊ 
σάς περιμένει.

— Ό δούξ τοΰ Γκυζ;
— Αύτός ό ίδιος. - ’Εκείνοι ποΰ βλέπετε νά τόν 

συνοδεύουν εϊναι. δ Μάρκελλος, δ πρώην δήμαρχος, καϊ 
δ Χερών, ό σημερινός δήμαρχος. Αύτός έκεϊ είναι ό 
λοχαγός τής συνοικίας. Κυτταξτε καλά τί θά κάνη.

— Κτυπρ τϊς πόρτες. Άλλά τί είναι έκεϊνο τό 
σημάδι, ποΰ φαίνεται εϊς τϊς πόρτες;

— Λευκός σταυρός, νέε μου. Σταυρός δμοιος μέ 
εκείνον, ποΰ έχουμε έμεϊς εις τά καπέλλα μας. "Αλλοτε 
ά'φιναν εϊς τόν Θεόν τήν φροντίδα νά διακρίνη τούς 
ίδικοΰς του. Σήμερα εϊμεθα πιό πολιτισμένοι καϊ τόν 
άπαλλάσσομεν άπό τήν φροντίδα αύτήν.

— Βλέπω, δτι ή πόρτες ποΰ κτυπφ, άνοίγουν κα'ι 
βγαίνουν πολΐται ώπλισμένοι.

— Θά κτυπήση καϊ τήν ϊδικήν μας πόρτα καϊ θά 
βγούμε και ήμεϊς, δπως καί οί άλλοι.

— Άλλά, είπεν δ Κοκκονάς, τόσο πλήθος γιά νά 
σκοτώσουν ένα γέροντα Ούγενόττον; Μά τήν πίστιν 
μου, αύτό είναι ντροπή. Αύτό είναι έργον σφαγέων 
καϊ δχι στρατιωτών!

— Νέε, είπεν δ Μωρεβέλ, αν περιφρονήτε τούς 
γέροντας, μπορείτε νά διαλέξετε τούς νέους. ‘Υπάρ
χουν δι’ δλας τάς ορέξεις. ’Άν καταφρονήτε τά εγχει
ρίδια, μπορείτε νά διαλέξετε τό σπαθί, διότι οί Ούγε- 
νόττοι δέν είναι άνθρωποι ν’ άφήσουν νά τούς σφά
ξετε, χωρίς νά ύπερασπισθοΰν. Όπως ξέρετε δέ, οί 
Ούγενόττοι, καί οί νέοι καί οί γέροι, έχουν σκληρό 
δέρμα.

— Μά θά τούς σκοτώσουμε δλους; ρώτησεν δ 
Κοκκονάς.

—Όλους.
— Κατά διαταγήν τοΰ Βασιλέως;
— Κατά διαταγήν τοΰ Βασιλέως καί τοΰ δουκός 

τοΰ Γκύζ.
— Καί πότε;
—Όταν άκούσετε νά κτυπρ ή καμπάνα τοΰ Αγίου 

Γερμανού.
—Ά ! γι’ αύτό λοιπόν, δ άγαπητός έκεϊνος Γερμα

νός, ποΰ ανήκει εϊς τόν δούκα τοΰ Γκύζ... Εκείνος... 
πώς τόν λένε;

—Ό Μπέσμης;
,— Ακριβώς. Γι’ αύτό λοιπόν, μοΰ έλεγε νά τρέξω, 

μόλις άκούσω τό εγερτήριον ;
— Καί ϊδετε τόν κ. Μπέσμην;
— Τόν είδα καί τοΰ μίλησα.
— Ποΰ;
—■ Εϊς τό Λοΰβρον. Αύτός μέ εϊσήγαγεν, αύτός 

μοΰ έδωκε τό σύνθημα,’αύτός...
— Κυττάξετε.
— Διάβολε! είναι αύτός ό ’ίδιος.
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ΜΑΡΓΚΏ
(Συνέχεια άπο τό προ ηγούμενον)

Θέλετε νά τοΰ μιλήσετε;
— Μά τήν ψυχήν μου, θά ήθελα.
Ο Μωρεβέλ άνοιξε σιγά καί μέ προφύλαξιν τό 

παράθυρον. Ό Μπέσμης πράγματι περνούσε τήν στι
γμήν έκείνην έπι κεφαλής άποσπάσματος.

— Ι'κι’ζ’ΐς Λωρραίνηι, είπεν δ Μωρεβέλ.
Ο Μπέσμης έσιράη η καί, έννοήσας δτι πρός αύτόν 

άπετείνετο, είπε:
— Γυρεύω τό ξενοδοχείο τού «Ωραίου Άστέρος», 

διά νά ειδοποιήσω 'ένα κάποιο κύριο Κοκκονάς.
— Νά με έγώ, κύριε Μπέσμη.
-- Λ, καλά, καλά! Είστε έτοιμος;
— Ναί, τί πρέπει νά κάνω ;
—“Ο,τι θά σάς πή δ κύριος Μωρεβέλ. Είναι καλός 

καθολικός.
— Τόν ακούετε; εϊπεν ό Μωρεβέλ.
— Ναί, άπήντησεν δ Κοκκονάς. Άλλά σείς, κύριε 

Μπέσμη, ποΰ πηγαίνετε;
—Έγώ; ρώτησεν δ Δέ-Μπέσμης γελών.
— Ναί, σείς.
—Έγώ πηγαίνω νά πώ ένα μικρό λογάκι εϊς τόν 

ναύαρχο.
— Εϊπετέ του Άν είναι άνάγκη καί δυό, εϊπεν ό 

Μωρεβέλ. Αύτή τή φορά δέ, αν σηκωθή μετά τόν 
πρώτον, νά μή σηκωθή μέ τόν δεύτερον τουλάχιστον.

— Μείνετε ήσυχος, κύριε Μωρεβέλ, μείνετε, ήσυχος. 
Καϊ διδάξετέ μου καλά αύτόν τόν νέον,

— Ναί! ναί! μή φοβεΐσθε. Ό Κοκκονάς είναι καλό 
λαγωνικό καί τά καλά σκυλλιά κυνηγούν έκ φύσεως.

— Χαίρετε!
— Πηγαίνετε.
— Καί σεϊς;
—Άρχήστε τό κυνήγι καί έμεϊς ερχόμαστε γιά τά 

άπομεινάρια.
Ό Δέ - Μπέσμης άπεμακρύνθη καί δ Μωρεβέλ 

έκλεισε τό παράθυρο.
— Ίον άκούσατε, νέε; εϊπεν δ Μωρεβέλ. "Αν έχετε 

κανένα προσωπικόν εχθρόν καί Άν δέν εϊναι δλως 
διόλου Ούγενόττος, βάλτε τον καί αύτόν εϊς τόν κατά
λογον νά περάση μέ τούς άλλους.

Ό Κοκκονάς, έκτός εαυτού άπό δσα εϊδε καί ακούσε, 
παρατηρούσε πότε τόν ξενοδόχου, δ δποϊος έπαιρνεν 
ύφος αρειμάνιο, καί πότε τόν Μωρεβέλ, ποΰ έβγαζε 
ένα κομμάτι χαρτί άπό τήν τσέπη του.

—‘Όσο γιά μένα, εϊπε, νά δ κατάλογός μου! Τρια
κόσιοι ! Άν κάθε καλός καθολικός, άπόψε τήν νύκτα, 
κάμη τό δέκατον έκείνου, ποϋ θά κάνω έγώ, αύριο 
δέν Οά είναι κανείς αιρετικός εϊς δλο τό βασίλειο.

— Σιωπή, είπεν ό Λαουριέρος.
(Ή συνέχεια είς τό προσεχές).

I / Τό Κατάστημα τον ΣϋΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 

I / πρός Ικανοποίησιν της πολνπλη- 
/’Ί Άοϋς πελατείας τον, ιδρνσεν ίδιον 
/jAi Τμήμα διά Παιδικά ' Υποδήματα.

ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΣΙΣ
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CATULLEMANDtS

Ο ΕΡΩΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ ΤΟΥ
— ΞΕΝΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ —

Τοΰ άρπαξα τό ρεβόλβερ άπό τά χέρια καί τοΰ είπα
— Είσθε τρελλός!
Μ' άπήντησε θλιβερά :
— Είμαι χαμένος καί είμαι άτιμος. Μήν έχετε ευσπλαχνία'. 

Αν δέν είχα κάμει κακό παρά είς τόν έαυτόν μου, άν δέν τόν
είχα έρειπιύσει, δάχα τό θάρρος νά ζήσο)’ άλλά ή περιουσία 
ποΰ έχω κατασπαταλήσει σέ δυό χρόνια. περισσότερο άπό 
ένα εκατομμύριο ' — ανήκε στό γιιιό μου. άνδρα τώρα, ποϋ 
έχει τό δικαίωμα νά μέ κυττάζη μέ αυστηρότητα, καί είς τήν 
κόρη μου ποΰ Οά πεθάνη άπό ΰλίι|Η, ίσως, γιατί, φτωχή, δέ 
μπορεί νά παντρευτή εκείνον ποΰ τήν αγαπάει. Ή μομφή τοϋ 
γυιοϋ μου, τά δάκρυα τής κόρης μου, αύτά είναι ποϋ μέ τρο
μάζουν καί ποΰ αποφεύγω ΓΙροτοϋ αύτός μιλήσει, θάμαι κου
φός' προτοϋ αύτή πεΟάνει. θάμαι πεΟαμμένος. Καί ή λύπη 
μου είναι τόσο πιό βαθειά.^ ή τύψι ;ιου τόσο πιό σκληρή, 
έπειδή τό έγκλημά μου τό έχω διαπράξει . . .

— Ναί, ξέρω, είπα.
— Γιά μιά κοινή γυναίκα ' Μά δέν τά ξέρετε δλα. Αύτό τό 

πλάσμα τό σχεδόν άσχημο, τό ήδη γέρικο καί φ,τιασιδομένο, 
ποΰ έπήρα πρό δύο έτών, ποΰ έπαιζε στό Ιπποδρόμιο· τοΰ 
όποίου τό πρόσωπο ψεύδεται, τοΰ όποίου ή καρδιά ψεύδεται, 
τοϋ όποίου αί αισθήσεις ψεύδονται- ποϋ πέφτει μέ μανία στήν 
ακολασία, χωρίς εύχαρίστησι, δπως στήν έκτέλεσι ένός μοι
ραίου έργου- τό κάθαρμα δλων τών μποέμικων κρεββατών 
αύτό τό τιποτένιο πλάσμα, είς τό όποιον έχω θυσιάσει, εύγε- 
νής καί τίμιος άνθρωπος, τήν περιουσία μου, τόν Γκουτράν 
καί τήν ' Αννα καί τήν τιμή.—είναι ή γυναίκα μου.

— Ή γυναίκα σας;
— Μάλιστα. Ή γυναίκα μου. Ποϋ τήν είχα παντρευτή νο· 

μίμως. Πάνε είκοσι χρόνια. Ή γυναίκα μου. Ή μητέρα τοϋ 
γυιοϋ μου καί τής κόρης μου.

,‘ϊί
Έκάθησε καί έξηκολούθησε νά μιλάη γρήγορα.
— Ήταν δεκαοκτώ χρονών, δταν τήν παντρεύτηκα. Περισ

σότερο νόστιμη, παρά έμορφη.Είχε τήν ομιλία αυθάδη καί από
τομη, έμπειρη, μέ αργκό, ποϋ ξεσπούσε σέγέλοια. καί, ντεκολτέ. 
Είς πιάνο, είχεν ένα τρόπο πολύ τεχνικό νά σηκώνη 
τό γυμνό της μπράτσο γιά νά κάνη νά σηκωθή τό μανίκι. Ή 
παρθενία, δίχως τήν αγνότητα· πόρνη, άν καί νέα κόρη. Τό 
βράδυ τών γάμων, δταν τήν έπήρα στό αμάξι μου πρός τή 
γαμήλιο κάμαρα, μοΰ φαινότανε δτι τήν έφερνα μαζύ μου νά 
φάγη. Τήν ηδρα, μάλιστα, πριν άπό τό υπέρτατο φίλημα, 
διεφθαρμένη.Άλλά τήν λάτρευα! Έξ νότιας αύτής τής παράξε
νης συναντήσεως τής αναίδειας μαζί μέ τιήν φυσικήν τιμιότητα; 
Έξ αιτίας τής ψυχρός της γνώσεως τοΰ έρωτος, δχι έξ ένστι
κτου, άλλά κτηθείσης άπό τά κακά αναγνώσματα καί τά κακά 
λόγια; "Ισως. Ένοχος πιά, αδιάφορο, ήμουν εότυχής! Κι’δ,τι 
ήθελε, τής τό έκανα. 'Απέκτησε τά καλύτερα αμάξια, τά 
ωραιότερα άλογα. "Επαιζε σ’ δλα τά σαλόνια βέ σόκιν όπε- 
ρέττες, έφιγούραρε σ' όλα τά ταμπλώ βιβάν μισόγυμνη. Έπέ- 
τρεπα δλα καί χαμογελούσα, έξ αιτίας τών Απολαυστικών 
νυκτών.Ένα βράδυ, γυρνώνταςάπό τή λέσχη, πρό τής συνηθι
σμένης ώρας, τήν είδα καθισμένη έπάνω είς τάγόνατα τοϋ υπη
ρέτη μου, είςτόν άντιθάλαμο. Έ! λοιπόν, δταν τήν,’έδιωξα, σάν 
μιά δούλα, αύτή τή μαιτρέοσα ένός υπηρέτη, ρίπτοντάς της 
δέ ξέρω τί μεγάλο ποσό γιά νά μή ζητιανεύη έκμεταλευομένη 
τό όνομά μου ώς παραπέτασμα, στό δρόμο· δταν άφησε τό Πα
ρίσι καί τή Γαλλία μ’ έναν όμιλο πάληοθεατρινών, ποΰ έπή- 
γαιναν νά τραγουδήσουν τήν ' iioalav 'Ελένην είς τό Ρίο Ία- 
νέϊρο ή στήν 'Αργεντινή Δημοκρατία· τότε, μετά τό θυμό, μιά 
μεγάλη απελπισία μέ κατέλαβε,—Ώ ! πώς είμαστε δειλοί! — 
οχι έξ αίτιας τοΰ έρημου σπιτιού μου καί τής άτιιίασθείσης 
τιμής μου- άλλά γιατί δέν ήταν έκείνη πιά έκεί, τό βράδυ, μέ 
τό κοκκινόμαυρο κορσέ, έμπρός εϊς τό καθρέφτη νά λύνη καί 
νά άφίνη νά πέφτουν στό λαιμό της τά μακρυά της κοκκινωπά 
μαλλιά, άπό τά όποία έβγαιναν τόσα άρώματα! Μέ τό πέρα
σμα τών χρόνων ή άσχημες άναμνήσεις έσβύστικαν. Ζοΰσα 
εύτυΧής, έπειτα άπό λίγο, μέ νά δυό παιδιά ποΰ μοΰ είχε άφή- 
σει. Δέν εϊναι τίποτε ποϋ νά μή παρηγορούν τά μικρά στόματα 
τών παιδιών ποΰ γελούν. Ώ! τί κριτές αύτά τά άθφα μάτια! 
άλλά κριτές ποϋ συγχωρούν. Ποΰ ήταν έκείνη ; Τί εϊχε άπο- 

γινει; 'Ανησυχούσα πολύ γι’αΰτό! Ό Γκουτράν γινότανε ένας 
μικρός άνδρας ένεργητικός καί αποφασιστικός· έβλεπα μέ τύ- 
χαρίοτησι νά μεγαλώνη ή Άννα, ή όποια δέν έμοιαζε τής 
μητέρας της. 'Όλη μου ή ζωή ήταν αύτά τά παιδιά, καί 
δσφ πιό πολύ ό καιρός περνούσε, τόσοι πιό πολύ τά πράγ
ματα τοΰ παρελθόντος έγένοντο ασαφή φαντάσματα ποΰ δέν 
έκαναν σκιά είς τή σκέψι μου. Ποτέ πιά δέ Οά είχα σκεφθή 
έκείνη ποϋ ήταν μιά φορά γυναίκα μου, έάν. τέλος, τή σςιγμή 
τοϋ γάμου τής κόρης μου, ή συγκατάθεσις τής μητέρας της 
ή ή άπόδειξις δτι ήταν πεθαμμένη, δέν ήτο αναγκαία. Έκ 
τούτου αναζητήσεις ποϋ επέτυχαν. Ή γυναίκα μου, έπιοιρέ- 
ψασαείς τό Παρίσι,έπειταάπό εκατό ταξείδια, έπαιζε,εΐς τό'Ιπ- 
ποδρόμιο, μ' ενα ψευδώνυμο, είς τήν ιππασία τοϋ Riquet ίι Ιιι 
I-Ioupe. Δέν αίσθάνθηκα καμμιά άπογοήτευσι. τόσο ή παληά 
τρυφεράδα ήτο πεθαμμένη. Πήγα σπίτι της, εφοδιασμένος 
μέ χαρτί πού θά έφτανε νά βάλη τήν ύπογραφή της καί 
μέ κάμποσα τραπεζογραμμάτια στό πορτοφόλλι μου. Δειλοί ! 
δειλοί, σάς λέγω! νά τί είμαστε! Γερασμένη. μέ κόκκινο στά 
μάγουλα, πάντοτεδμως επιθυμητή, αλλοίμονο! Πιό έπιθυμητή, 
ϊσως, έξ αιτίας τόσων άγνώστων έρώτων καί περιπετειών μα- 
κρυνών. Ά! δυστυχής, τί δυστυχής! ’Εκείνη τήν ήμέρα δέν 
κατώρθωσα νά τή κάμω νά ΰπογράψη καί τήν άλλη τήν ξα- 
νάϊδα καί τήν ξανάβλεπα κάθε μέρα. Συντετριμμένος, νικη
μένος. εφθασα σ' αύτό τό υπέρτατον αίσχος νά τής προτείνω 
νά ξαναπάρη τό όνομά μου. Δέ θέλησε. Μόνον — έπειδή δέν 
τήν εϊχα λησμονήσει —μοΰ έπέτρεπε νά πηγαίνω νά τήν έπι- 
σκέπτωμαι καμμιά φορά, σάν φίλος. Θαχατε φύγει σείς, δέν 
ειν’ έτσι; Θά τής είχατε ρίξει είς τά μούτρα κάποια Αλησμό
νητη προσβολή καί θαχατε φύγει; "Α ! δέν τήν άγαπάτε σείς. 
Δέ ξέρετε μέχρι τίνος σημείου κατατρώγει τό βλέμμα τών δο
λίων ματιών της καί πώς σάς δαγκώνει τό κόκκινο τών χειλιών 
της. "Επειτα άπό όκτό> μέρες, ήμουν ό ερωμένος της,—δ ερω

μένος τής γυναίκας μου. Κι’ αύτό ήτο μιά ζωή καταραμένη, 
ποϋ, διήρκεσε δυό χρόνια, ποϋ διαρκούμε άκόμη χθές! Διαρ
κώς κοντά της, μαλώνοντας γι’ αύτήν μέ τάς ιπποκόμους τών 
σταύλων, μέ τούς γυμναστάς, μέ τούς κλόουν, δίνοντας της. 
γιά νά κλείση τη πόρτα σ' αύτούς καί τήν άνοιξη σέ μένα, λε
φτά. λεφτά, λεφτά, θέλοντας νά τής λέγω πάντοτε: «Τί θέ
λεις; · έτοιμος είς δλας τάς ταπεινώσεις γιά νά τήν άκούω νά 
μοΰ φωνάζη καταβαίνοντας άπότι» άλογο: «Πάμε!· προσφέ- 
ροντάς της. πάντοτε περισσότερα ποσά, πληρώνων τά χρέη 
τών φιλενάδων της, πωλών σήμερα τό πρωί, γιά ενα κομμάτι 
ψωμί, τό παλάτι ποϋ εϊχε έπιθυμίσει χθές, δωροδοκιών τόν 
διευθυντή γιά νά τής δώσουν ενδιαφέροντα ρόλον είς τήν νέα 
παντομίμα και χαμένος, συντετριμμένος, τσακισμένος.άφούέκα
μα τή συνείδησί μου κουρέλι, γιά νά είμαι έπί δύο έτη. -γιά τό 
φιλί της! γιά τό αδύνατό της σώμα, γρηας πόρνης—τό νευρό- 
σπαστό της, ό χυδαίος έραστής μιάς αμαζόνας, ή όποία, παρά 
τόν ανοιχτό λογαριασμό τοϋ Λουμπέν, προκαλοΰσε τήν άπέ- 
χθεια μέ' τό παχύ φτιασίδι τό φτηνό καί τή παχειά πούδρα. 
Καί είς τό τέλος εξευτελισμένος, καταστραμμένος,—άπατώμε- 
νος πάντοτε — χρωστώ σ’ αύτή τήν άθλια κατάσταση τό πο- 
ταπό ρόλο νά είμαι έγώ ποΰ φέρω ένα δνομα μεγάλο—έγόι ό 
άντρας της,—ό ερωμένος τής καρδιάς της!

Si
— Κύριε, τοϋ είπα, εϊναι μιά ιστορία, πράγματι λυπητερή. 

Άλλά κανείς άνθρωπος, δσο χαμηλά κΓ άν έχη πέση - - ■
— "Οχι, οχι, έφώναξε. ή άνύψωσις μοΰ εϊναι αδύνατος. 

Γιατί σάς είπα ψέμματα πρό όλίγον. Άν θέλω νά σκοτωθώ, 
δέ τό κάνω έξ αίτιας τών δακρύων τής κόρης μου καί τών 
μομφών τοΰ γυιοϋ μου : τό κάνω γιατί έβαρέθηκε νά μή πλη
ρώνεται έκείνη καί χθές τό βράδυ μοήκλεισε τή πόρτα μ’ ενα 
τρελλό γέλοιο!

.Μετάφςαοις άπό τό Γαλλικό. ΤΑΚΗΣ

ΜΕΓΑ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΐΟΝ

ΜΙΧΑΛΗΝΟΣ - ΒΟΛΙΚΑΣ και Σ'*
ΕΝ Π ΕΙ Ρ A I ΕΙ
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ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ

ΜΙΑ ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΣΤΡΑΦΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΟΝ
Μή κατωρθωθέντος είσέτι τοϋ καταρτισμού τοϋ πίνα- 

κος τών επιτυχόντων υποψηφίων ανταποκριτών, τά άπο

τελέσματα τής έκλογής τής Ά' σειράς θά δημοσιευθώσιν 

είς τδ προσεχές.

s--------- --------------------------------------------“Ν
ΨΗΦΟΛΕΛΤΙΟΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΟΝ “ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ,,
ψηφίζω τόν

Είς τόν Νομόν

Έν τή 1916.

’Ονοματεπώνυμο» ψηφίζοντας

οίς οας δέν έλήφθη 6π’ όψει, διότι ήτο γραμμένη καί άπό τάς 
δύο όψεις τοΰ χάρτου. Πόσες φορές νά τδ πούμε; Μόνον άπό 

τήν μίαν δψιν γράφετε Συμμορφωθήτε και στείλατε.

~

ΚΟΛΩΝΙΑ ΑΡΙΣΤΗ
ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΡΓΑΔΟΥΡΗ

ΟΔΟΣ ΕΔΟΥΑΡΔΟΥ Λ Λ ΑΡ. ΤΉ Ρουμανία, ή καλλίτερα τδ πολεμικόν μέτωπον, τδ 
όποϊον έδημιουργήθη πρό τριών περίπου μηνών είς τήν 
εύφορον αυτήν χώραν τής Βαλκανικής, παρουσιάζει τήν 
στιγμήν αύτήν τό μάλλον ένδιαφέρον σημεΐον καί αί αλλε
πάλληλοι ητται, που ύπεστη ό Ρουμανικός στρατός άπό τήν 
θυελλώδη γερμανικήν προίλασιν, έχουν έπισύρει είς τό 
βόρειον αύτό σημεΐον τής Βαλκανικής χερσονήσου τήν προ
σοχήν δλων. 'Επομένως είς μίαν τέτοιαν στιγμήν δέν είναι 
καθόλου παράκαιρου και αδικαιολόγητον νά διαβάσουν οι 
αναγνώσταί μας μερικάς πληροφορίας διά τήν χώραν αυτήν, 
ποΰ τήν διαρρέει ό «έμορφος κυανούς Δούναβις» καί ποϋ 
κατοικεΐται άπό ένα λαόν ήσυχον καί φιλειρηνικόν, είς τοΰ 
όποιου τάς φλέβας δέν σφρίγα τό πολεμικόν αίμα, λαόν, 
άγαπώντα τάς άπολαύσεις τής ζωής, εϊτε είς τό ύπαιθρον, 

ε1ς,τ“ς πόλεις καί άγωνιζόμενον καί παλαίοντα μόνον 
δι ’ αύτάς.

"Ενας Ακούσιος πόλεμος.

Καί πρώτα - πριϋτα έχει έςακριβωθή, ότι ό Ρουμανικός 
λαός έπολέμησε χωρίς νά τό θέλη, χωρίς νά τό έχη επιθυ
μήσει, χωρίς νά τό ξέρη καλά-καλά άκόμη. Έσηκώθη μίαν 
πρωίαν μέσα είς μίαν άχλΰν πολεμικού μένους, ασυνήθους 
είς αυτόν καί αδικαιολογήτου ύπό τών πραγμάτων, έφώναξε 
ολίγα «ζήτω», άφησε τάς έργασίας του, παρεσύρθη άπό ένα 
ρεύμα, πού δέν τό έκατάλαβεν ούτε ό ίδιος, δημιουργηθέν 
τεχνητώς γύρω του, πέταξε τό βιολί του, έθερμάνθη άπό 
πατριωτικάς ιδέας «καί έκπληοώσεις τών έθνικών ιδεωδών» 
καί χωρίς νά τό έννοήση εύρέθη είς τό μέτωπον στρατιώτης. 
Καί εύρέθη άπαράσκευος, όπως ήτο επόμενον, έμπρός είς 
την γερμανικήν θύελλαν. Νά διατί. άτύχησε ή Ρουμανία 
καί ίδου διατί σήμερα άπ’ άκρου είς άκρον ή χώρα αΰτη 
θρηνεί άνωφελεΐς καί αδικαιολογήτους άπωλείας καί θυάίας, 
έκεϊ πού τραγουδούσε καί έκεϊ πού σφριγούσε ή ζωή ένός 
φιλειρηνικού λαού.

Αϊια βοκιιιή και ένα σχέδιον άποτυχόντα.

Τόν πέρα ιμένον Ιούλιον τό Ρουμανικόν Έπιτελείον διέ
ταξε μεγάλα γυμνάσια είς τήν πεδιάδα τοΰ Καμπολοόγκ. *0  
λαός τό έμάνθανε τεχνηέντως καί τοϋ έδόθη έξήγησις δτι 
ησαν απλώς γυμνάσια άπό έκεΐνα ποΰ κάνει ένας στρατός 
συνήθως τούς καλοκαιρινούς μήνας. Έν τούτοις ό σκοπός 
τών γυμνασίων αύτών ήτο άλλος. Τό Ρουμανικόν Έπιτε- 
λεϊον ήθελε νά έφαρμόση ενα σχέδιον έπιθέσεως καί άμύνης 
μετά ένδεχομένην κάθοδον τών Γερμανών έκ τών Καρπα
θίων, Άπό τότε οί πολιτικοί καί στρατιωτικοί τής Ρουμα
νίας φλομωμένοι άπό τάς Άνταντικάς ύποσχέσεις καί τό 
Άνταντικόν 'ρήμα, έσχεδίαζαν τόν πόλεμον. Καί τό σχέ
διον αύτό είς δλην του τήν έκτασιν καί είς δλας τάς λεπτο
μέρειας έφήρμωσαν καί όταν ήναγκάσθησαν νά υποχωρή
σουν άπό τά Καρπάθια, μέ τήν αύτήν, άκριβώς, παράταξιν 
καί τα αυτά συντάγματα. Αύτά προκύπτουν άπό μίαν μυ
στικήν έκθεσιν, ποΰ εύρέθη είς ενα Ρουμάνον άξιωματικόν 
αιχμάλωτον τών Γερμανών.

Το Γιούργεβον.

Ποιος δέν τό ξέρει κα! ποιος δέν τό έμαθε άπό τά άνα- 
κοινωθέντα: Είνε τό κέντρον τοϋ έμπορίου μεταξύ τής Ρου
μανίας καί τής Βουλγαρίας έν καιρω ειρήνης. "Επειτα ε'ίνε 
καί τό τέρμα τής πρώτης σιδηροδρομικής γραμμής, πού 
κατεσκευάσθη ύπό τής Ρουμανίας. Κατέχει τήν θέσιν τής 
αρχαίας Θεοδωρουπόλεως πού έκτίσθη άπό τόν ’Ιουστινια
νόν καί έκτίσθη άπό τούς Γενουηνσίους μεταξεμπόρους τήν 
δεκάτην τετάρτην εκατονταετηρίδα.

Διά τους Ρουμάνους τό Γιούργεβον άποτελεϊ ένα άπό τά 
ίερώτερα σημεία τής χώρας των, διότι βορείως του ύπάρχει 
μία κλεισωρία, έπί τής δποίας Μιχαήλ δ Γενναίος προέ-
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βάλε κατά τό 1895 άντίστασιν, τήν δποίαν οί ιστορικοί συγ
κρίνουν, δμοίαν μέ τήν άντίστασιν τών 'Ελλήνων κατά τών 
Περσών είς τάς Θερμοπύλας. Κάτω άπό τό Γιούργεβον δ 
Δούναβις έχει πλάτος τριών μιλιών. Τό καλοκαίρι αί γύρω 
πεδιάδες παρουσιάζουν πολύ εύχάριστον δψιν είς τό αντί
κρισμά των δέ θά έφαντάζετο κανείς, πώς εύρίσκεται είς 
τούς πράσινους άγρούς τού παραδείσου ποΰ δέν έχουν τέλος.

Ή γέφυρα τοΰ Τσερναβόδα.

Είναι δ μακρδς χαλύβδινος κρίκος, περατωθείς τό 1895, 
δ όποιος ήνωσε τήν παρά τήν Βόρειον θάλασσαν Όστένδην 
μέ τήν Κωνστάντζαν.

Κατά τόν χρόνον ποΰ έδόθη πρός χρήσιν είς τό έμπόριον, 
ή γέφυρα αυτή ητο ή μόνη ποΰ ήνωνε τάς δύο δχθας'τοΰ 
Δουνάβεως. Ό άρχιτέκτων πού άνέλαβε τήν κατασκευήν 
ητο Ρουμάνος τήν εθνικότητα.

'Η γέφυρα αΰτη, μέ τά παραρτήματά της εΐς τά μέρη 
έκεΐνα τά δποϊα ύπόκεινται είς περιοδικάς πλημμύρας έχει 
μήκος δεκατεσσάρων μιλίων. Ή κυρίως δέ γέφυρα, ποϋ 
εγείρεται ΰπεράνω τοΰ ρεύματος τοϋ ποταμού, είναι λεπτόν 
έκ σιδήρου κατασκεύασμα, μήκους πλέον τών 2,400 ποδών, 
είς πέντε ακίδας. Δύο μεγάλα τέρματα, tv είς τήν δεξιάν 
καί Jv είς την άριστεράν όχθην, μέ έξ λίθινα ύποστηρίγματα 
αψίδων καί παγοθραύστας, ύποβαστάζουν τό κατασκεύασμα 
πού έγείρεται είς ύψος πλέον τών 100 ποδών ύπεράνω τού 
ΰδατος, γενομένου τοιουτοτρόπως δυνατού δ'πως διέρχωνται 
κάτωθεν καί τά μάλλον ύψηλά σκάφη. Έστοίχισεν εϊς τήν 
Ρουμανίαν περί τά 13 εκατομμύρια φράγκων. Μετά τό 
στήσιμόν της τό Βουκουρέστιον απείχε πλέον άπό τόν Εύ- 
ξεινον Πόντον επτάωρον ταξείδιον. Ή γέφυρα εύρίσκεται, 
κατ’ εύθεΐαν γραμμήν, είς άπόστασιν τριάκοντα μιλίων πρός 
δυσμάς τής Κωνστάντζας καϊ ένενήντα μίλια πρός άνατολάς 
τού Βουκουρεστίου. Ή απόστασις σιδηροδρομικώς άπό τής 
πρωτευούσης μέχρι τού λιμένος είναι 147 μίλια.

Πώς εσχεδίασε τδν πόλεμον ή Ρουμανία.

Καϊ μερικές λεπτομέρειες τώρα άπό τά διπλωματικά 
παρασκήνια. Έδημοσιεύθησαν είς τό «Φιγκαρώ». Πέντε 
ήμέρας πρό τής κηρύξεως τού πολέμου δ άντιπρόσωπος τού 
Κάϊζερ είς τό Βουκουρέστι φόν δέρ Μπύλωφ προέβη είς τήν 
άκόλουθον έκμυστήρευσιν πρός ένα ΐξίλον του: —Κρατώ είς 
τά χέρια μου τήν άναμφισβήτητον άπόδειξιν, οτι ή Ρουμα
νία δέν θά βγ-7, άπό τήν ούδετερότητα. Παρ’ δλα ταΰτα 
όμως ύπήρχε πάντοτε ή ύποψία έκ μέρους τής Γερμανίας. 
Τά έγγραφα ποΰ έπειθον τόν Μπύλωφ νά έπιμένη είς τήν 
ιδέαν του ήσαν, μία παραγγελία σιδηροδρομικού ύλικοΰ είς 
τήν Γερμανίαν αξίας 10 έκατομ. φράγκων. ΚΓ έζήτησε νά 
βεβαιωθή διά τήν άκρίβειαν τού πράγματος. Διά τοΰτο έζή
τησαν από τό Βερολΐνον προκαταβολήν διά τήν έκτέλεσιν 
τής έργασίας Ή Ρουμανία, διά νά κλείση τά μάτια τής 
Γερμανίας, έδωσε τήν προκαταβολήν, ένάμισει περίπου έκατ. 
μάρκων. ΚΓ έτσι ή Γερμανία έμεινε ήσυχη. Τό πράγμα 
δέν τό βεβαιώνομεν καί δέν άναλαμβάνομεν τήν ευθύνην 
του, άφοΰ τό γράφει Γαλλική έφημερίς, άλλ’ δπωσδήποτε 
είνε χαρακτηριστικόν καί δέν ήμπόδισε μ’ δλα ταΰτα τήν 
κατατρόπωσιν τής Ρουμανίας.

V------------------------------------
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

I. Χηνόπουλον Άποστείλατέ μας τήν ακριβή διεύθυνσιν 

οας, ίνα σάς οταλώσι.—Θ Ν. Φραγκιάν. θά έχετε άπάντησιν 
εΐς τδ Ιπόμενον.—Ν. Τσακαλάκην. Σάς άπαντώμεν ταχυδρο- 

μικώς.___ Π· Πολίτην "Εχετε όλίγην ύπομονήν. Θά δημοσιευ

τούν με τήν σειράν των.—Εύάγγ. Ίω." Υποθέτομεν, θά συμ

φωνήσετε κα! σεις, οτι ενα τέτοιο ζήτημα δέν λύεται έδώ είς 
αυτήν τήν στήλην. ' Η'μπορείτε νά περάσετε άπό τό γραφείον 

g___ ~ μ. μ., όπόταν θέλετε. "Ετσι θά τά πούμε έν έκτάσει-—

I. Ζαγανιάρην. Βεβαίως θά δοθούν. Ή σειρά Οά κλείοη είς 

τδ ΙΕ ."Οσον διά τδ άλλο ζήτημα είμεθα τελείως σύμφωνοι. 

'Η Ανωμαλία τής αποστολής διωρθώθη.— Ν. Καρακϊταον. Θά 

σάς άπαντήση είς τύ προσεχές.—άύα Γεωρ. Μανιατοπ. Σάς 
εύχαριστοΰμεν άπεϊρως διά τά καλά σας λόγια. Τδ ποιηματάκι 

σας εστάλη εις τήν έπιτροπήν.— Σ. Χαϊδεμένον. Ή συνεργα

σία τών άναγνωστών, έγκρινομένη, δημοσιεύεται δωρεάν. .Μόνον 

οί θέλοντες νά προτιμηθή καί νά δημοσιευθή άμέσως πληρώ

νουν πρός 2 λεπτά τήν λέξιν καί οί έπιθυμούντες νά έχουν τήν 

κρίσιν τής έπιτροπής συναποοτέλλονν 20 λεπτά. 'Επομένως τδ 

ΙΟλεπτον, ποΰ έστείλατε, είναι είς τήν διάθεοίν σας.—Γλ. 

Άλιθέρσ. Διά νά εγκρίνετε ψευδώνυμον πρέπει νά άποστείλετε 

1 δραχ. εις γραμματόσημα. Διά τήν ιδιαιτέραν αλληλογραφίαν 

κάθε φοράν ποϋ οτέλλετε ΰλην, ουναποοτέλλετε καί 20 λεπτά, 
διά νά εχετε τήν ιδιαιτέραν γνώμην τής έπιτροπής. — Τάκην 

Φίτσον. Κάθε άναγνώστης έχει τό δικαίωμα νά στέλλη ΰλην, 

ήτις θά δημοσιεύεται έφ' δσον έγκρίνεται. Στείλατε. ΙΟλεπτον 

είς τήν διάθεσιν σας. — Γ. Παπαδοπ. Εύχαριστοΰμεν διά τά 

καλά σας λόγια. — Β Πρωτοπ. Ή επιστολή οας έλήφθη παρα- 

καίρως, μετά τήν έκδοοιν τοΰ 320ν· Θέλετε νά δημοσιευθή είς 

τό επόμενον;—Παύλον Σαυρ. Διά νά μή έχετε άπάντησιν ση

μαίνει, δτι δεν ένεκρίθησαν. Τά σταλέντα 'λάβομεν.—Άδ. Μενεγ. 

Είναι φοβερόν αύτό ποΰ συμβαίνει μέ σας. Παντού βλέπετε 

πράγματα ανύπαρκτα, βιάζετε, μπορεί νά πή κανείς, τόν έαυτόν 

σας, νά τά βλ-έπη.' Γιατί αύτό; Τά περί ών δ λόγος έστάλησαν.— 

Κ. Άγγελόπουλον, Π. Πολίτην, Π. Μαρκέτον, Κ. Π. 

Θεοφίλου, Ίάσωνα Π. . . , Τέλλον 'Άγραν (νά έγκρίνετε τό 

ψευδώνυμον), Σ. Χαϊδεμένον, Θ. Βανιώτην (νά έγκρίνετε 

ψευδώνυμον), Σ. Ρούσον, Π. Σαϋρον, Η. Τσακαλάκην, Α 

Χρηατίδην, Τάκην Φίτσον, Ν. Οικονόμου, Π. Παγκάραν. 

____Τά παρ’ υμών σταλέντα έλήφθησαν Προσέξατε είς τήν στήλην 

έγκρίσεως τοΰ προσεχούς φύλλου, ποια έκ τούτων ένεκρίθησαν.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Γεώρ. ‘Ιωακείμ. Ή ιδέα τοΰ ποιήματός οας πολύ καλή. 

Άλλ’ ή έκτέλεαις άκόμη παρουσιάζει πολλάς ελλείψεις. Χρειά

ζεται νά έργασθήτε άκόμη πολύ, διά νά άποκτήσετε τήν όμα- 

λότητα τού στίχου καί τήν εΰρυθμίαν. Τδ περιμένομεν σύντομα 

σέ άλλα, ποΰ θά μάς στείλετε;—Γερ. Πετρίτσην. ' II μετάφρα-

τδ ΌφΟχλμικά νοσήματα
Θεραπεύονται έν τή νέα τελεία κλινική τοϋ ύφΟαλμολόγου 

2πήλιου I. Χ.οιραμ-ή 
Τ. ύφηγητοϋ Όφθαλμολόγου Σχολής Παρισίων κ.λ.π.

•Αθήναι 27 όδός Μενάνδρου 27 Τηλέφωνον ΰ54

Γ ΣΕΙΡΑ

Τρίγωνον

©I ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΜΑΣ
Άριθ. 13.

. . . = Πόλις τής Ελλάδος
. . . = Επίρρημα
. . = Άνήρ τής Παλαιάς Γραφής

= Αντωνυμία

Λύσεις γίνονται δεκται μέχρι τής εσπέρας τής μεταπροσεχοΰς 
Τρίτης 13 Δεκεμβρίου, συνοδευόμεναι μόνον ΰφ’ ένος ΙΟλε- 
πτου γραμματ., τών δελτίων καταργηΰέντων.— Βραβεία ώρί- 
οΟησαν 3 διά κλήρου. Ό πρώτος έξαχΟηοόμβνος λαχνός Οά 
λάβη ι έτησίαν συνδρομήντής μηνιαίας «Εικονογραφημέ
νης. καί τής έβδομαδιαίας έκδόσεως καί έν ίδραχμον λαχεϊον 
τοΰ Έθν Στόλου. Ό δεύτερος μίαν έτησίαν συνδρομήν τής 
μηνιαίας «Εικονογραφημένης» καί έν Ήμερολόγιον ’Εγκυ
κλοπαιδικόν Βρετοΰ. Καί δ τρίτος μίαν έτησίαν συνδρο
μήν τής έβδομαδιαίας «Εικονογραφημένης, καί έν Εγκυκλο
παιδικόν Ήμερολόγιον Βρετοΰ.

ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
Ή είς τό παρελθόν 

φΰλλον δημοσιευΟεΐσα 
παράγραφος είς τάς«Έν- 
τυπώσεις τής Έβδομά- 
δος», δίγουσα τήν «’Α
στραπήν», άφεώρα άλ
λην έφημερίδα, κατά τυ
πογραφικόν δέ λάθος 
έμεινεν ή «Αστραπή»
καί έδημοσιεύδη οΰτως έν άγνοίφ τής Διευθύνσεως.

ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Ό υποφαινόμενος

ένεγράφην άναγνώστης τής· Εικονογραφημένης; τ!ΐ συοιά- 

σει τοΰ κ.

ΛΥΣΕΙΣ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΝ ΤΟΥ ΚΖ' ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ
I

ΦΩΣ 
ΔΑΝΙΑ 

Κ A Λ Α Μ A I
_ Σ

Τήν λύσιν ταύτην ορθήν άπέστειλαν οί έξής :
Ν. Παπαχρήστος, Εΰστ. Μυλωνόπουλος, Δ. Γιάννόπουλος, 

Βλάσιος Βλασσόπουλος, Άθηνά Νικολάρα, Εΰστρ. Τασούλης, 
’Αδ. Μενεγάκης, Έλ. Τοτόμης, Β. Πρωτοψάλτης, Π. Θαρ- 
ρουνιάτης, Μιχ. Γιαμπανάς, Δημ. Σαράβας, Α. Μιχόπουλος, 
ΔΙ? Ελένη Τζιβά.

Γενομένης κληρώσεως έκέρδισαν οί έξής:
1. Ν. Παπαχρήστος μίαν έτησίαν συνδρομήν τής μηνιαίας 

« Εικονογραφημένης · καί έν τετράδραχμον λαχεϊον τοΰ 
Έθνικοΰ Στόλου.—2. Ε. Τασούλης μίαν έτησίαν συνδρο
μήν τής μηνιαίας «Εικονογραφημένης, καί έν Εγκυκλο
παιδικόν Ήμερολόγιον Βρετοΰ. — 3. AU 'Ελένη Τζιβά μίαν 
έτησίαν συνδρομήν τής έβδομαδιαίας .Εικονογραφημένης» 
καί έν ’Εγκυκλοπαιδικόν Ήμερολόγιον Βρετοΰ.

ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΟΔΟΝΤΟΙΑΤΡΕΙΟΝ

Κ. ΔΑΜΙΑΝΟΥ
ΙΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ. ΔΙΠΑ, ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΝ ΠΑΡΙΣΙΟΝ 

ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΟΝ ΠΑΘΗΣΕΟΝ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΛΟΝΤΟΝ
9-12 καί .3-5 καθ' έκάστην πλήν τής Κυριακής καί Πέμπτης μ.μ.

ΑΘΗΝΑΙ, Ολος Κριεζοτου 6‘
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