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Η ΝΑ ΕΪΣΘΕ Η ΝΑ ΦΤΓΕΤΕ

Υπάρχει άπό ετου; καί πλέον λειτουργούσα καί άμιλλωμένη 
πού; ιόν περίφημου ’Οβίδιον,άκόμη δέ χά πρό; τόν σύγχρονόν 

μα;, τόν δ,άσημον Φρέγκολη ή καί ιόν Ζύπ, εί; μεταμορφώ

σει;, μία έπιτροπή τών Προμηθειών. ή δποία θά έπρο.είνομε, 

νά μετονομα-θή « Επ.τροπή άμαρτιώνν. "Ο,τι θέλει κάνει κά

νει; Ικεΐ μέσα, διά τό μή είναι κεφάλι. Ύπάρχουν μέσα εί; 

τήν επιτροπήν σιοιχεΐι καλά καί παράγοντε:, άλλά δέν ύπάρχει 

ό γνοιρίζων νά τά διάθεση καί τά χρησιμοποίηση κατάλληλοι;. 

Εντεύθεν δλαι αί άμαρτίαι, τόν σταυρόν τών οποίων αίρει σή

μερον ό Ελληνικό; λαό;, σταυρόν δέ δυσβαστακτότερον τοΰ άπο ■ 

κλεισμοϋ. Ακριβώ; λόγφ τή; άνομυιογενοΰ; συγκροτήσεοι; τή; 

πάντοτε άκεφάλου κατ' ουσίαν έπιτροπή; αυτή;, έ ναυάγησε τό 

σύστημα τοϋ δελτίου τή; ζακχάρεω; κα·. διά τόν αυτόν λδγον 

κινδυνεύει νά ναυαγήση καί τό τοϋ δελτίου τοϋ άρτου, άφοΰ 

κάθε ψωμάς κίι φούρναρη; κάνει δ,τι θέλει. Καί ένώ μία 
Γερμανία μέ 75 ϊκατομμύρια στόματα σιτίζεται καί ζή μέ δελ

τία, εί; τήν Ελλάδα ρεζιλεύεται καί αύτό τό σοφόν σύστημα. 

Ποϋ είναι έκεΐνο; ό Δικτάτοιρ ;

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΙΑΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
"ΡΙμεΟα ή δχι είς τήν καρδιά τοϋ χειμώνα·, Μήπως 

κατά λάθος έωρτάσαμεν (!) πρωτοχρονιάν ; Διότι ύ καιρός 
διαψεύδει κατηγορηματικής τό ήμερολόγιον. Τό πανωφόρι 
έχει καταντήσει άχρηστον,τά δέ γάντια κυριολεκτικές πολυ
τέλεια. ’Εάν είνε αλήθεια οτι πράγματι δέν κάνουμε λάθος 
είς τήν ημερομηνίαν, ώρισμένως ύ θεός ευνοεί τούς άνα- 
ξιοπαΟοϋντας Έλληνας. Ό Πόλεμος μας άπηγόρευσε νά 
αγοράσουμε πανωφόρι άλλά ό θεός μάς επιτρέπει νά υπο
δεχθούμε είρωνιζώς αυτήν τήν καταδίκην.

*
’Ενθυμείστε πρό δέκα μηνών περίπου δταν ή αισχρό- 

κέρδια μεγάλων καί μικρών, μάς ήνάγκαζε νά τρώμε έκεΐνο 
τό αλησμόνητο -ψωμί, τό όποιον δέν ήτον καί τόσο μαύρο 
καί άνοστο δσον αύτό ποϋ τρώμε τώρα, τί γκρίνιες τί 
μεμψιμοιρίες, τί στομαχόπονοι ; Τώρα, ποϋ πάντως δέν 
λείπει ή αίσχροκέρδια τών αρτοποιών, δλοι δόξφ τφ θεφ 
ήμαστε ευχαριστημένοι. Κανενός τό στομάχι δέν έπαδε 
τίποτα, δλοι τό ευρίσκουμε εΰγεστον, ένώ ή μυρωδιά του 
μάς φαίνεται πιό ορεκτική καί άπό τό συμιγδαλένιο τών 
καλών ήμερων ! Αύτός είναι ό Έλλην ό δποΐος υποχωρεί, 
μόνον είς τήν άνάγκην ήτις είναι ικανή νά άναγκάση καί 
τούς θεούς νά υποκήπτουν !

*
ΊΙ στυγνή μορφή τής φρικώδους οικονομικής καταστά- 

σεως ή όποια σφίγγει τόν λαιμόν τών ατυχών θυμάτων της, 
εμφανίζεται κάθε βράδυ στό σκοτεινό ’Αθηναϊκό πεζοδρό
μιο, τό βρεγμένο άπό τήν υγρασίαν. "Όταν τό μεσονύκτιον 

κλείουν τά κέντρα καί εξαφανίζεται καί τό λίγο αύτό φώς 
ποϋ μάς θυμίζει δτι υπάρχει ηλεκτρικόν είς τάς ’Αθήνας, 
οί εύτυχείς Οαμώνες δοο βιαστικοί καί άν είναι, καί οσο 
εκνευρισμένοι άπό τήν πολιτικήν συζήτησιν, είναι άδύνατον, 
νά μή σταματήσουν σέ κάποια γωνιά. Μιά σκυθρωπή σκιά 
ποΰ φαίνεται νά ξεκολλάη άπό τά άψυχα κτίρια ποϋ όρθοΰν- 
ται σιωπηλά μέσα στό σκοτάδι, εμφανίζεται δειλή μπροστά 
τους. "Ενα γέρικο στόμα άφίνει μέ δυσκολία, σάν νά ντρέ
πεται. τή φρικώδη λέξι : «Πεινώ κύριε....· !

’Αλλοίμονο, πόσες άτολμες ψυχές, στενάζουν ύπό τό 
βάρος τής τρομακτικής άνεχείας, χωρίς νά τούς επιτρέπεται 
νά εκτείνουν τό χέρι ζητώντας βοήθεια !

*
Καί μέσα σ' δλα αύτά νά καταστροφή καί ή λίγη πα

τάτα ποΰ είχαμε. Διότι έπρεπε νά σαπίοη πρώτα καί ύστερα 
νά καταλάβουν οί αρμόδιοι δτι τήν έπέταζαν. Αύτά έχουν 
αί επιτάξεις δταν ένεργοϋνται άπό ειδικούς ποϋ δέν έχουν 
ιδέαν. Ο ΣΗΜ.

ΧΡΜΣ1ΜΟΤΜΣ
'Γήν παραμονή τής πρωτοχρονιάς,τόν συνήντησα στήν δδόν 

Αιόλου τόν φίλον μου κ. Κ. Έκρατοϋσε κάτω άπό τής μα
σχάλες του ένα σωρό πακέτα τυλιγμένα σέ χρωματιστά τσι
γαρόχαρτα.

—Μπουναμάδες βλέπω.
—Βέβαια, τά δώρα ! Τί νά κάνης άδελφέ :
— Καί σάν τί έψώνισες :
—Μά.... φίλε μου, πρακτικά πράγματα, πρακτικά πράγ

ματα, πρακτικά. Χρήσιμα’ δχι νά πετάς λεφτά. ’Ιδού : "
Στό μεγάλο μου γυό έκαμα ένα λεξικό Έλληνογαλλικό.
Γ ιατί θαυμάζεις ; Δέν σάρέσει ;
— Πώς Θαυμάζω μέ τί ανυπομονησία θά τό περιμένη! 
—Άμ τί ήθελες νά τοϋ χαρίσω ; Δαχτυλίδια ; ’Εδώ γιά

τό μικρότερο τού ’πήρα ένα ’πανωφοράκι ώμορφο !
—Λαμπρά! Κιαύτό ένα πολύ διασκεδαστϊκό δώρο ! 
—Φυσικά. Τής μικρής μου κόρης τής έψώνησα....
— Παπούτσια ;
— Όχι ! Τά νέα βιβλία ποΰ διέταξαν στό σχολεΐον....
— "Αλγεβρα, Τριγωνομετρία. . Τί ώραία !
Σέ συγχαίρω, φίλε μου. Στόν άλλον σου γυ’ό ;
— "Ενα καλαμάρι γιά τό σχολείο ! Ξέρεις τό είχε σπά

σει πρό ένός μηνός καί μοΰ έγύρευε. Έγώ τοΰ είπα νά οί- 
κονομηθή δπως-δπως καί ανέβαλα έως σήμερα... νά τά 
συνδυάσω καί τά δυο, δώρον καί ανάγκη.

— Ωραία. Τουλάχιστον είς τό μωρό σου τών 2 μηνών θά 
τοϋ ’πήρες καμμιά κουδουνίστρα;

— "Α ! μπα ! Χαμένα λεφτά ! Χρήσιμα δώρα φίλε μου. 
Τοΰ πήρα...,"Ενα μπιμπερέν! Τής γυναικός μου...

— Όχι βέβαια κανένα αδαμάντινο περιδαίρεο ;
— Αστειεύεσαι ; Μιά μηχανή τοΰ ραψίματος καί στήν 

υπηρέτρια μου ...
—Σαπούνι γιά τήν μπουγάδα ;
—Μιά καινούργια σκάφη. Μοΰ τήν ζητούσε τόσον καιρό 

ή καϋ,ιένη...
—Φαντάζομαι τή χαρά της. "Εμαθα πώς έκαμες ένα δώ

ρο καί στό.... σπιτονοικοκύρη σου.
—Έγώ :
— Βέβαια ! Τοϋ έπλήρωσες τό νοίκι !
— Άστιεύεσαι ;
—Καθόλου’ άπεναντίας σέ συγχαίρω, διότι εύρηκες τόν 

τρόπο, ποΰ, φαίνεσαι δτι κάνεις δώρα σέ δλο τόν κόσμο, 
νά κάμης δώρα μόνο.. . στόν έαυτό σου

— Πρακτικότης φίλε μου, πρακτικότής !
— Καί σπίτι εϊσθε δλοι καλά ;
— Ναί ! μόνο ή πεθερά μου ήτο λίγο κακοδιάθετη. Τό 

στομάχι της....
— Δέν άμφιβάλλω δτι θά τής έκανες δώρο λίγο....λάδι!.. 

Χρησιμότης πρό παντός.
—Α ! δχι ! Τής αγόρασα μιά πολύ ώραία θέσι στό Α’. 

Νεκροταφείο !!!...
_  ιιι Φ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΤΛΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΟΥΜΑ

Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΜΑΡΓΚΛ
ζ

“Επειτα άφισε τό χέρι του νά πέση και έτόλμησε 
νά ξανακυττάξη τόν ναύαρχον.

Τό πτώμα τοΰ γέροντος κατέκειτο αδρανές, άψυ
χον, ένώ αίμα μελανόν έξήρχετο άπό τό στόμα του 
και έκυλίετο αργά έπί τής λευκής γενειάδος.

Ό δούξ έσήκωσε τό ξίφος του μέ μιά χειρονομία 
απελπιστικής άποφάσεως.

—Λοιπόν κύριε, εϊσθε ευχαριστημένος ; Τόν ήρώ
τησε ό Μπέσμης.

— Ναί, ανδρείε μου, ναί· τοΰ άπήντησεν ό ’Ερ
ρίκος. Διότι έξεδικήθης. . .

— Τόν δούκα Φραγκίσκον · δέν είναι άλήθεια ;
— Τήν θρησκείαν· εϊπεν δ ’Ερρίκος μέ ύπόκωφον 

φωνήν. Τώρα δέ, έξηκολούθησε αποτεινόμενος πρός 
τούς ’Ελβετούς, τούς στρατιώτας καί τούς πολίτας, 
οι οποίοι έπλημμύριζαν τήν αυλήν και τόν δρόμον, 
εϊς τό έργον φίλοι μου, εϊς τό έργον !

— ”Ε ! Καλημέρα, κύριε Μπέσμη· είπε δ Κοκό
νας, πλησιάσας μέ θαυμασμόν τόν Γερμανόν, ό δποΐος 
μενών έπϊ τοΰ εξώστου, έσπόγγιζεν ήσύχως τό ξί
φος του.

— Ά, σείς λοιπόν τόν έξεμπερδέψατε! ’Εκραύγασε 
δ Λαουριέρος έν έκστάσει. Πώς τό κατορθώσατε, 
άξιέ μου εύπατρίδα;

— Πολύ απλά, πολύ άπλά. Μόλις αυτός ακούσε 
τό θόρυβο, άνοιξε τήν πόρτα του καί έγό) μέ τό 
σπαθί μου, τοΰ έπέρασα, τό κορμί. Άλλά δέν έτε- 
λειώσαμε. Μοΰ φαίνεται πώς δ Ντελινύ, βαστάει 
ακόμη· τόν ακούω ποΰ φωνάζει.

Καί πράγματι κατ’ έκείνην τήν στιγμήν κραυγαί 
απελπισίας ήκούσθησαν, ένώ υπέρυθροι αντανακλά
σεις έφώτισαν μίαν τών δύο πτερύγων, τών άποτε- 
λουσών τήν στοάν. Ταυτοχρόνως δύο άνδρες έφάνη ■ 
σαν φεύγοντες διωκόμενοι ύπό στίφους σφαγέων.

Βολή πυροβόλου έφόνευσε τόν ένα ένώ δ άλλος 
ευρών τό παράθυρον ανοικτόν, έπήδησε στήν αυλή 
χωρίς νά λάβη ύπ’ ό'ψιν του ούτε τό ύτμος ούτε τούς 
εχθρούς ποΰ τόν έπερίμεναν κάτω.

— Σκοτώστε τον! Σκοτώστε τον ! έκραύγασαν οί 
δολοφόνοι, βλέποντες δτι τό θΰμα τούς διέφευγεν.

Αύτός μόλις έπήδησε άρπαξε τό σπαθί του, ποΰ 
τοΰ είχε ξεφύγει κατά τήν πτώσιν καϊ άρχισε πάλι νά 
φεύγη μέ δλας του τάς δυνάμεις, διασχίζων τούς εχθρι
κούς ομίλους, άνατρέπων μερικούς τολμηρούς καί δια- 
τρυπήσας μέ τό ξίφος του, ένα ποΰ άποτόμως τοΰ 
έκλεισε τόν δρόμον.Ι’λυστρήσας μέσα άπό τάς λάμψεις 
τών πυροβόλων καί τάς μανιώδης κατάρας τών στρα
τιωτών ποΰ δέν τόν έπετύγχανον,έπέρασε σάν άστραπή 
έμπρός άπό τόν Κοκονά δ δποΐος τόν έπερίμενε μέ τό 
έγχειρίδιον στό χέρι.

— Τόν πέτυχα ! άνέκραξεν δ Πεδεμόντιος, ένώ τό 
έγχειρίδιον του έπέρασε τόν βραχίονα τοΰ άτυχούς.

— Τιποτένιε ! άπήντησεν δ φυγάς, κτυπών αύτόν 
κατά πρόσωπον μέ τήν λαβήν τοΰ ξίφους του, μή 
δυνάμενος λόγω τοΰ συνωστισμού νά τόν διατρυπήση 
διά τής αιχμής.

Συνέχεια άπό τό προηγούμενου

— Διάβολε ! είνε δ κύριος Δελαμόλ έφώναξε δ 
Κοκονά:.

— Ό κύριος Δελαμόλ I έπανέλαβαν δ Λαουριέρος 
καί δ Μωρεβέλ.

— Αύτός ειδοποίησε τόν ναύαρχον ! έκραύγασαν 
πολλοί άπό τούς στρατιώτας.

— Σκοτώστε τον, σκοτώστε τον, έφώναζαν παν- 
ταχόθεν.

Ό Κακονάς, δ Λαουριέρος καϊ δέκα στρατιώται 
ιίίρμησαν καταδιώκοντες τόν Δελαμόλ, δστις καθη- 
μαγμένος, είχε φθάσει εϊς τήν έξαψιν τής άπελπι- 
σίας ή δποία εϊνε τό τελευταΐον έφόδιον τής άνθρω- 
πίνης ισχύος καϊ έτρεχε' πηδών. Άπό πίσω του ήκούον- 
το τά βήματα καί αί φωναί τών εχθρών του,οί όποιοι 
τόν έκαναν σχεδόν νά πέτα. ’Ενίοτε καμμιά σφαίρα 
ποΰ περνούσε δίπλα του, τοΰ έδινε νέας δυνάμεις νά 
έξακολουθήση.

Δέν άνέπνεε πλέον. Άπό τό στήθος του έβγαινε 
υπόκωφος ρόγχος.

Ό ίδρώς καί τό αίμα έτρεχαν άπό τήν κόμην του 
καϊ κυλύσαν άναμεμιγμένα έπϊ τοΰ προσώπου του.

Μετ’ ολίγον, τόν έπενδύτην του έπειδή τόν έστενο- 
χωροΰσε, έμποδίζων τούς παλμούς τής καρδίας του, 
τόν έξέσχισε. Κατόπιν τό ξίφος του, ήτο πολύ βαρύ 
καί τό πέταξε. ’Ενίοτε, ένόμιζε δτι ό θόρυβος τών 
διωκτών του άπεμακρύνετο καί ήλπιζε δτι θά τούς 
διέφευγε, άλλά εϊς τάς κραυγάς των, άλλοι σφαγείς 
ευρισκόμενοι είς τήν δδόν ώρμοΰσαν έναντίον του. 
Λϊφνης ειδεν ένώπιον του, τόν ποταμόν ρέοντα ήσύ
χως πρός τά αριστερά.

Πρός στιγμήν ήθέλησε νά πηδήση καϊ νά ζητήση 
άσφάλειαν εϊς τά μολυβδόχροα νερά. Εύτυχώς δτι μιά 
στιγμιαία λάμψις τοΰ λογικοΰ τόν έσωσε. Δεξιά του 
ήτο τό Λοΰβρον, πένθιμον, σκοτεινόν, καϊ άπό τό 
δποϊον ήκούοντο κρότοι άπαίσιοι. Διά τής κινητής 
γεφύρας εισήρχοντο καί έξήρχοντο κράνη καϊ θώρα
κες άντανακλώντες τό φώς τής σελήνης.

Ό Δελαμόλ έθυμήθηκε τόν Βασιλέα τής Ναβάρ- 
ρας, καθώς εϊχεν ένθυμηθή καϊ τόν ναύαρχον.

Αύτοί οί δύο ήσαν μόνοι προστάται του. Συνή- 
θροισεν δλας του τάς δυνάμεις, έκύτταξε τόν ουρανόν 
καί ύποσχεθείς νά άσπασθη τόν καθολικισμόν έάν 
έσώζετο, έκανε μίαν στροφήν λόγφ τής δποίας οί 
διώκται του, έμειναν πολύ πίσω. "Ωρμησε ευθύς πρός 
τό Λοΰβρον, έρρίφθη έπί τής γεφύρας άνάμεσα εϊς 
τούς στρατιώτας, έλαβε νέαν πληγήν εγχειριδίου τό 
δποϊον έγλύστρησενέπί τών πλευρών του καί παρ’ δλας 
τάς κραυγάς: «Σκοτώστε τον! Σκοτώστε τον! αί 
όποϊαι αντηχούσαν ολόγυρά του, μεθ’ δλην τήν έπι- 
θετικήν στάσιν τών φρουρών, έρρίφυη ώς βέλος έν 
τή αυλή, έφθασε δι’ ένός άλματος εϊς τόν πρόδρο
μον, άνήλθε τήν κλίμακα, έφθασεν εϊς τήν δευτέ
ραν οροφήν, άνεγνώρισε μ’αν έκ τών άπειρων θυρών 
καί στηριχθείς έπ’ αύτής, άρχισε νά τήν χτυπάη μέ 
χέρια καί πόδια.

(ΆκολουΟϊΙ)
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ΞΕΝΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ “ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ,,

ΔΗΜΟΥ ΒΡΑΤΣΑΝΟΥ

C ΑΝΗΦΟΡΟΣ

"Έπειτα άπ’ ολίγο ήκουσε μιά «ώτοβόξ» ποΰ έχορνά- 
ριζε συνεχώς καί έτινάχθηκε. Είχε αρχίσει νά, σουρωπώνη 
καί μέσα στό αραιό σκοτάδι είδε νά λάμπουν, σάν πελώ
ρια μάτια εξωτικά οί δύω φάροι τοΰ άμαξιοϋ.

Ήταν αλήθεια ό Στέφος καί έσταμάτησε κοντά της. 
ένφ ή Μίτσα έτρεχε βιαστική νά χωδή μέσα στό αμάξι, 
κοντά του.

Ένφ τό αμάξι έτρεχε, μέ μιά ζαλιστική ταχύτητα καί 
δεξιά καί αριστερά ήρχοντο καί έφευγαν πίσω, διάφορες 
σκιές, άψυχες καί βουβές, ποΰ έχάνοντο πριν προφθάσουν 
νά τάς άντιληφθοΰν, τοΰ είπε όλα όσα συνέβησαν.

— Τόν ηλίθιο ! είπε ό Στέφος.
Τέλος έφθασαν έξω εις τόν άτελείωτον δρόμον τοΰ 

Τατοϊοΰ, ποΰ άπλώνετο ερημικός καί λευκάζων μέσα στό 
σκοτάδι. Ό Στέφος έσταμάτησε τό αμάξι στό δεξιό μέρος 
τοΰ δρόμου, έμετρίασε τό φώς τών φάρων, άφησε τό κόκ
κινο φώς όπίσω αναμμένο καί κατέβηκαν γιά νά ξεμου
διάσουν.

— Όλα αυτά τά προέβλεπα' τής είπε. Λοιπόν μάς 
περιμένει μία φωλίτσα είς τήν όδόν 'Επικούρων, αριθμός 
S7- Άπό αΰριον αρχίζει ή έπίπλωσις καί σέ. 3-4 ημέρας 
θά έγκατασταθής μέ τήν υπηρεσία σου καί όλα τά «κομ
φόρ». Είσαι ευχαριστημένη ;

— Όπου είσαι σύ, είναι καί ή χαρά μου- του άπήν- 
τησε.

ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΡΟ ΦΕΙΔΙ

Έπέρασαν τρεις ημέρες. II έπίπλωσις τελειώνει. Ένας 
ταπετσιέρης μέ τούς βοηθούς του έχει κάνει κουκλίτσα τό 
σπητάκι τής Μίτσας. Μία κρεββατοκάμαρα μέ ένα θαυμάσιο 
κρεββάτι, μιά τάμπλ ντέ νουί καί όλα τά σχετικά άπό 
μαόνι, μέ πασσαμέντα άπό μαόνι επίσης, μία σέζ λόγκ κλπ. 
"Επειτα τό μπάνιο καί τό μπουντουάρ, μία τραπεζαρία 
άπό δρύν, φυμουάρ κτλ·

Ή Μίτσα ολην τήν ημέραν τήν έπερνοΰσε έκεϊ. δί- 
δουσα οδηγίας, ποϋ νά τοποθετήσουν τό κάθε τι καί τό 
μεσημέρι καθώς και τό Απόγευμα έπερίμένε τόν Στέφο.

Έν τφ μεταξύ έγινε καί ή έγκατάστασις τού ηλεκτρι
κού, τό δέ απόγευμα τής τελευταίας ημέρας έκομίσθη καί 
τό όργκ, ένα θαυμάσιου άρμόνιον, τό όποιον ή Μίτσα ήθέ- 
λησε νά τοποθετηθή μέσα εις τό δωμάτιον της.

Έτρεξε τότε γεμάτη άπό χαρά νά τό δοκιμάση καί 
ήρχισε έκ μνήμης νά παίζη τό «Angelas» τοϋ Μασσενέ. 
Τό οργανον έξέχυσε μέσα εις τό περίκομψον δωμάτιον τούς 
βαρείς καί αρμονικούς ήχους του μαζύ μέ τό πάθος ποΰ 
έπλημμύριζε τήν ψυχήν τής Μίτσας.

Τήν στιγμήν έκείνην άναίβηινε ό Στέφος. Οί τεχνίται 
είχαν τελείωση πλέον καί ό Στέφος άφοΰ έπλήρωσε τούς 
διαφόρους λογαριασμούς, έκλεισε τήν πόρτα καί κατηυ- 
θύνθη πρός τό δωμάτιον.

Έπροχώρησε είς τά νύχια, φροντίζων νά πνίγη κάθε 
θόρυβον μέσα εις τό παχύ χαλί καί καθώς ή Μίτσα, σάν 
οπτασία άγγελική, ήτον άφωσιωμένη είς τό ίίργκ, έσκιψε 
νά τήν φιληση.

’Αλλά τότε ένα ταμπλώ απλώθηκε έμπρός του. Μιά 
βεράντα μαρμαρένια. ΊΙ Λάκα, ό Μπούμπης καί ή ένστι- 
τουτρίς μαζή του, γύρω άπό τό τραπέζι. Κάτω άπό τά 
σκαλάκια, μέ τό κασκέτο στό χέρι, περιμένει ό σωφέρ καί 
παρέχει τό αμάξι. Ό Μπούμπης καταβροχθίζει ψωμάκια 
άλειμμένα μέ βούτυρο καί μαρμελάδα ποΰ τοΰ δίνει ό 
μπαμπάς του καί ή Λάκα χαμογελά, κολυμβώσα μέσα σ’ ένα 
πέλαγος εύιυχίας.

TCr ΓΟΛΓΟΘΑ
[Συνέχεια άπό τό προηγούμενου |

Τά χέρια τοΰ Στέφου, ποΰ ήσαν έτοιμα νά τήν άγκα- 
λιάσουν, έπεσαν άδρανή καί ή Μίτσα. ποΰ τόν είχεν άντι- 
ληφθή έν τφ μεταξύ, έξεπλάγη.

— Τί έπαθες ; τόν ήρώτησε.
— Τίποτε' άπήντησε. "Εχω έναν φοβερόν πονοκέφαλον. 
’Αλλά μέσα του είχε αίσθανθή ένα κραδασμόν· φοβε

ρόν. Ή Μίτσα είχε σηκωθή καί τόν έκύτταζε καλά καλά 
άφωνη. Ό Στέφος τότε ήναγκάσθη νά καταβάλη κάθε 
προσπάθειαν διά νά δείξη, έξωτερικώς τουλάχιστον, αδια
φορίαν.

"Εξω είχε άρχίσει νά νυκτώνη καί τό διαμέρισμα, 
επειδή δέν είχαν δώσει ρεύμα άκόμη άπό τιήν εταιρίαν, 
ήτον κατασκότεινο.

— Έλα, τελείωσέ το' είπε ό Στέφος.
ΊΙ Μίτσα έκάθησε πάλιν καί ήρχισε νά παίζη, ένφ 

ό Στέφος όρθιος δίπλα της άφινε τήν ψυχήν του νά άρμε- 
νίζη μέσα είς τά αρμονικά κύματα τοΰ οργάνου.

Είχε σκοτεινιάση πλέον καλά, όταν έτελείωσε ή σύνθε- 
σις. Ύπό τό φώς τής ηλεκτρικής λάμπας τοΰ Στέφου έβγή- 
καν, αφού έκλεισαν τά παράθυρα καί έχωρίσθησαν είς τήν 
πόρτα τής Μίτσας, τήν όποιαν έπερνοΰσε διά τελευταίαν 
φοράν.

Θά έπλήρωνε άπό τόν μισθόν πού έπήρε'άπό τήν Τρά
πεζαν τής ολίγες ημέρες καί τήν έπομένην θά μετέφερε είς 
τήν νέαν κατοικίαν της τά ολίγα πράγματά της.

Ή νύκτα εκείνη τής έφάνηκεν χρόνος. Έξύπνησε τρεις 
τέσσερες φορές καί έβλεπε διαρκώς σκοτεινά. Τέλος όταν 
τήν τελευταίαν φοράν άνοιξε τά μάτια της, είδε κατάφωτον 
τό δωμάτιον της.

’έπετάχθηκε, έντύθηκε βιαστικά, έκανόνισε τόν λογα
ριασμόν της καί έπήδησε είς ένα καροτσάκι.

— Επικούρων 8χ' είπε εις -τόν άμαξα.
Μετά πέντε λεπτά κατέβαινε είς τήν νέαν κατοικίαν 

της. Έπλήρωσε τόν άμαξα καί, έπειδή ήσαν τά παράθυρα 
ανοικτά, ύπώπτευσε ότι ό Στέφος τήν έπερίμενε καί έκτύ- 
πησε τό κουδούνι.

Η πόρτα άνοιξε καί ή Μίτσα τά έχασε κυριολεκτικώς. 
Ένας υπηρέτης άπό μέσα ύπεκλίνετο εις στάσιν προσο
χής. Παλμιέ, Κέντιες καί Άσπιντίστριες άφθονες έδιδαν 
είς τήν είσοδον μιά ιδέα σέρρας. "Επειτα είς τήν σκάλα 
ενα ταπί βελουιέ μέ χονδρές βέργες μπρούιζινες, επάνω είς 
τό κορριντοράκι ένα περίκομψον πόρτ μαντό) καί καρέκλες 
καρυδένιες μέ μπαρονέν επίστρωμα.

II Μίτσα ένόησε ότι ύ Στέφος, γιά νά τήν σουρπρι- 
ζάρη. είχε έπισπεύσει τά πράγματα.

Έπροχώρησε σιγά-σιγά θαυμάζουσα καί εκπληττόμενη 
είς κάθε βήμα.

— Ό κύριος ήλθε ; ήρώτήσε τόν θυρωρόν, ό οποίος, 
άφοΰ έκλεισε τήν πόρτα, έστεκε εις προσοχήν.
— "Οχι κυρία' είπε ξηρά-ξηοά εκείνος. (Έπεται συνέχεια)

ΧΑΡΤ0ΠΏ.ΛΕΙ0Ν ΠΑΛΛΗ & ΚΟΤΖΙΑ
ΟΙΚΟΣ 1ΔΡΥΘΕΙΣ ΤΟ ιδγο 

ΔΙΑΔΟΧΟΙ Α· ΠΑΛΛΗΣ και Ja
Μεγάλα·. άποΟήκαι χάρτου ’Εφημερίδων, Περιοδικών καί πά- 
σης ποιότητος.—Μεγάλα: άποθήκαι ειδών Γραφικής "Υλης.— 
Εργοστάσια Κατάστιχων.Φακέλλων.Φωτογραφικών χαρτονίων 
κλπ.—Τμήμα ειδικόν διά σφραγίδας ές θλαστικού χαΐ μετάλλου 
ώς καί δ·’ επιγραφάς διά Ούρας.—Ατμοκίνητου Τυπογραφείου 
μέ 10 πιεστήρια.
ΕΙΔΙΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ -ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ ΣΤΙΓΜΙΑΙΩΣ
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ΤΠΑΡΧΟΤΝ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ;

Οί σοβαροί θά μειδιάσονν ίσως. Καί όμως υπάρχουν 
ποβαρώτεροι άπύ αΰιούς, επιστήμονες περιωπής, σοφοί, οί 
όποιοι ήσχολήθησαν είς τήν ερευνάν τών Μεταφυσικών Φαι
νομένων, ώς έζλήθησαν τά φαινόμενα τοϋ 'Υπνωτισμού, 
τοϋ Πνευματισμού, τής Τηλεπάθειας, καί οί όποιοι άπο- 
φαίνονται άδιστάκτως περί ύπάρξεως αύτών καί περί άλλων 
καταπληκτικών πραγμάτων, πρό τών όποιων έςϊσταται δ 
ημιμαθής, δ δέ αμαθής καταλαμβάνεται υπό δέους.

Ό "Αγγλος φυσιοδίφης Κρούξ, ό έπινοήσας τήν σφαί
ραν Κρούξ, εις τήν όποιαν άλλος σοφός ό Ρέντγγεν ένεΰρε 
τάς Καθοδικός ’Ακτίνας, ό διάσημος ψυχίατρος Ρισέ, δ 
"Αγγλος ψυχίατρος Μπάνερμαν, ό μέγας έγκληματολόγος- 
καθηγητής τής ήιυχιατρικής Καΐοαρ Λαμπρόζο. δΝτέ Βέσμ. 
δ Όσσόροβοτς. ό Μαρτζοράτη, ό Μορσέλλη, ό Λόδζ, δ 
Τζέΐμς, ό Ίσλοπ, ό Ούάλας, ό Μπότατση, δ ντέ Ροκά, ό 
Φόν. ό "Ερλιτκα. ό ντ*  Άρσονβάλ, ό έφευρέτης τών ϋψι- 
πύκνων ρευμάτων κατά τής άρτηριοσκληρώσεω; καί άλλοι 
άκόμη έκ τών κορυφαίων τής ’Επιστήμης έπειραματίσθη- 
σαν, ήλθον εις επικοινωνίαν μέ πνεύματα, συ·νδιελέχθησαν 
μαζή των, άντήλλαξαν χειραψίαν κτλ.

Ό Λομπρόζο εις τό περΐφημον βιβλίον του « Υπνω
τισμός-Πνευματισμός» αναφέρει δτι περί τά τέλη τών καλυ
τέρων συνεδριάσεών των, έθεάθησαν αληθινά φαντάσματα. 
Τήν έμφάνισιν αίφνης τοΰ άποθαμμένου υιού τοΰ Βασσάλο 
τήν βεβαιοΰν πολλοί μάρτυρες. Ό Μορσέλλη άφ’ ετέρου 
αναφέρει δτι είδε νά τοΰ εμφανίζεται ή μητέρα του, νά τόν 
φιλή, νά τοΰ σκουπίζη τά μάτια καί νά τού λέγη ένα δυό 
λόγια. «Είχα καί έγώ μίαν έμφάνισιν, λέγει ό καθηγητής 
Λομπρόζο, πολύ συγκινητικήν κατά τό 1S82 είς τήν Γέ
νουαν. Η Εύσαπία—Διάσημον μέντιωμ, περί ού θά ίδω
μεν πολλά'Εύσαπϊα Παλλαντίνο—μισοκοιμισμένη δέν έλεγε 
πολλά πράγματα. Ένφ δμως τήν περεκάλουν νά κόμη νά 
κινηθή έν πλήρει φωτί ένα βαρύ καλαμάρι, μοΰ άπαντρ. 
αύτή μέ τόν πρόστυχου τρόπον της : Μά γιατί αυτές τής 
μπαγκατέλλες : Ήμπορώ νά σοΰ παρουσιάσω τήν μητέρα 
σου. Καί μετ’ ολίγον είς τό ημίφως μιάς λάμπας μέ κόκκινα 
γυαλιά, βλέπω νά άποσπαται άπό τό παραπέτασμα μία 
σκιά πεπλοφόρος, κοντή δπως ήτο ή καϋμένη ή μητέρα μου. 
Κάνει ολόκληρον τόν γύρον τού τραπεζιού έως έμέ, χαμο
γελά καί μοϋ λέγει κάτι λόγια, τά όποια ήκουσαν οί άλλοι, 
έγιο δμως, λόγιο τής βαρηκοΐας μου όχι. Βαθύτατα συγκε- 
κινημένος τήν παρακαλώ νά μοΰ ξαναμιλήση καί μού λέγει : 
Καΐσαρ, γυιέ μου, (Cesar, fio inio). 'Ομολογώ δτι κατεπλά- 
γην, διότι συνήθιζε νά μοΰ δμιλή Βενετσιάνικα : Mio fiol. 
Κατόπιν έπί τή παρακλήσει μου, ξανακάνει τόν γύρον τοΰ 
τραπεζιοΰ καί μοΰ στέλλει ένα φιλί. Κατά τήν στιγμήν 
αύτήν τήν Εύσαπίαν τήν έκρατοΰσαν καλά δύο αύτόπται 
καί έπειτα τό ανάστημά της ήτο ύψηλότερον άπό τό τής 
μητέρας μου κατά δέκα εκατοστά τουλάχιστον. Μού ένεφα
νίσθη όμως καί άλλοτε ή μητέρα μου, όλιγώτερον καθαρά, 
στέλλουσά μοι φιλήματα καί ομιλούσα μόι, εις οκτώ διά
φορους συνεδριάσεις κατά τό ιροό καί 1907 είς τό Μιλανον 
καί τό Τουρίνον.

Ο Μασσάρο έκ Παλέρμου είς -μίαν'συνεδρίασιν τού 
Μιλάνου τήν 26 Νοεμβρίου ιροι είδε τόν υιόν του, τόν 
όποιον ΰπεδέχθη μέ ανοικτάς άγκάλας καί τόν έφίλησε.

’Ολίγους μήνας πρό τοΰ θανάτου του δ Κιάΐα μού 
έδειξε σχέδια αναγλύφων, τά όποια είχεν επιτύχει διά τής 
Εύσαπίας έν ένεργείφ. "Εβαζαν κοπανισμένην κιμωλίαν, 
βρεγμένην, είς ένα κουτί σκεπασμένου μέ ένα σανιδάκι καί 
μέ μιά. βαρεία πέτρα. Τό μέντιωμ έβαζε τό χέρι του έπάνω 
και μόλις έλεγεν «έτοιμον» άνοιγαν τό κουτί καί έβρισκαν 
γύψινα ομοιώματα χειρών καί προσώπων. Δέν παρέστην είς 
τοιαύτας συνεδριάσεις, ή' μαρτυρία δμως τού Κιάΐα καί 
ενός γλύπτου Ναπολιτάνου φθάνει. Κατά τήν γνώμην τοϋ 
τελευταίου διά νά κάμη κανείς αύτά τά δμοιώματα, που 
άπό κοντά έλεγαν ολίγα πράγματα, άλλ’ άπό μακράν έκα
μαν φοβερόν καί εξωτικήν έντύπωσιν, ήθελε πολϋν καιρόν 
και επρεπε νά υπόθεση κανείς δτι τό μέντιωμ είχεν άρτί- 
στικην εύχ,έρειαν. δλως έκτακτον, ένώ ούτε ιδέαν έχει ή 
Εύσαπία άπό σχέδιον.
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Όμοιον πείραμα έπετεύχθη ένώπιον τού Μποεσάνο είς 
τό επιστημονικόν 'σωματεϊον τής Γενούης «Μινερβά», είς 
Μουνφάρ λ’ Άμωρύ τής Γαλλίας ένώπιον τοΰ Φλαμμαριόν. 
οπού έγινε καί τό πορτραί τής Εύσαπίας καί τέλος ύπό τά 
ομματά μου είς τό Μιλάνον καί τό Τουρίνον.

Ένα βράδυ, μέ τά παράθυρα κλειστά, έκρατούσαμεν 
τά χέρια τοΰ μέντιωμ, τό όποιον έπιμελώς είχαμε δέσει τή 
αιτήσει του. "Εξαφνα αίσθανόμεθα καί οι δύο είς τό κάτω 
μέρος τοΰ βραχίονος ένα ξένον σώμα καί βλέπομεν ένα 
τριαντάφυλλου φρεσκοκομμένου καί σφράτο, πράγμα πολύ 
περίεργον, διότι έπρεπε μέ τά μανίκια μας νά είχε στρα- 
πατσαρισθή.

Τό Δελτίου τοΰ Γενικού Ψυχολογικού Ινστιτούτου τού 
Δεκεμβρίου igoS δημοσιεύει έκθεσιν τού Κουρτιέ περί τών 
έν Παρισίοις συνεδριάσεων τής Εύσαπίας κατά τά έτη Ι9Ο5 
6-7-8 ύπό τόν έλεγχον τών κ.κ. Κουρτιέ Κιουρί, Ρισσέ, 
Ντ’ Άρσονβάλ. Ζούριεβιτς καί Ντουμπιέρν. Δι’ αύτής πι
στοποιούνται ανυψώσεις τραπεζών 25, 5° και 6ο έκατο- 
στών άπό τού εδάφους διάρκειας 27 έως 25_ δευτερολέ
πτων. Ό Ντουμπιέρν δέν έπρόφθασε νά είπή δτι ύ Τζων, 
τό «οδηγούν πνεύμα» τής Εύσαπίας.ήμπορεΐ νά σπάση ενα 
τραπέζι καί άκούεται ό κρότος ποΰ έσπασε τό πόδι του 
πράγματι κώς.

Διά νά αντιλαμβάνονται τάς ανυψώσεις οπλίζουν τά 
πόδια τοΰ τραπεζιού μέ ηλεκτρικός έπαφάς, αί όποϊαι λει
τουργούν δταν τά πόδια άφίνουν τό δάπεδον. Διά νά βεβαι
ωθούν άν τό βάρος τής τραπέζης έπιρρεάζη ή προστίθεται 
καί τό βάρος τού σώματος τού μέντιωμ κατά τήν διάρ
κειαν τής άνυψώσεως, έτοποθέτησαν τό κάθισμα τής Εύ
σαπίας έπάνω είς τόν ζυγόν τού Μαρέ καί έπιστοποίησαν 
δτι ηΰξανε τό βάρος τής Εύσαπίας, ώς έάν πράγματι τό 
βάρος τοΰ μακράν αύτής άνυψουμένου τραπεζίου προσετί- 
θετο είς τό βάρος τοΰ σώματός της».

-Ο»-
ΜΠΟΥΝΤΟΥΑΡ

ΣΥΝΤΑΓΑΙ
Κατά τής πιτυριάσεως.

Alcolat. de lavande . . Ijio.o
Sublime............................. 1 -°
Huile de lavande ... 4.0
Savon vert.............................. 80,0

Πλένετε 8Γ αυτού τά πάσχοντα μέρη, 7ίωΡ11' κατόπιν να 
τά σφογγίσετε.Μετά τρεις ήμέρας, κάνετε ένα χλιαρό λουτρό 
μέ τήν βεβαιότητα οτι πιο σύντομος καί αποτελεσματική 
θεραπεία δέν ύπάρχει.

Κατά τής κακοσμίας τοΰ στόματος (Vaucaire).
Bicarbonate de Sonde 
Saccharine
Acide salicvlique . aS 5.0 
Alcool............................. 150,0

Σέ ένα ποτήρι νερό, ρίπτετε ένα κουταλάκι τοΰ καφέ 
άπό τήν άνω διάλυσιν καί μέ αύτό κάνετε πλύσεις τοΰ στό
ματός πολλές φορές τήν ημέραν.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ

'Ο χάρτης τής Ιδιαιτέρας προμήθειας, ποΰ είχε κά
μει ή «Εικονογραφημένη» έξ ’Ολλανδίας, έτελείωσε. 
Είμεθα λοιπόν υποχρεωμένοι, προσωρινώς, νά μετα- 
χειρισθώμεν χαρτί άπό τά εδώ υπάρχοντα. Μέ τήν 
ελπίδα δτι πολύ γρήγορα θά παρουσιάσωμεν εις 
τούσ πολυπληθείς αγοραστός της τήν «Είκονογραφη- 
μένην» μέ τήν γνωστήν πολυτέλειαν της, τούς ζητοϋ- 
μεν συγγνώμην. Ή Διεύ&υνσις

ΤΙ συνέχεια τής ΝΕΡΑ Ι ΔΑΣ ΤΟΥ ΑΡΣΑ
ΚΕΙΟΥ)) εις τό προσεχές.

Η ΑΝΑΜΝΗΣΙΣ
Hermann Souderman.

Έλευϋέρά μίτώφρααις ΘΕΜΟΥ I. ΒΑΝΙΤΙΙ
— Δίατι τόση άγανάκτησις φιλτάτη μου : ·, Εύρίσχεις 

λοιπόν τόσον ένοχον τήν διαγωγήν αύτοϋ τοΰ κοριτσιού ; ;......
Ομολογώ και έγώ οτι ή περίστασις είναι αρκετά πρωτότυπος 

καί ότι είνε υπερβολικόν νά εγκατάλειψη κανείς τον μνη
στήρα του μίαν ώραν πρό τοΰ γάμου. Νά φύγη τήν τελευ- 
ταιαν στιγμήν μ’ έναν άλλον.... είναι πολύ.... πάσα πολύ 
τολμηρόν ! !

Άλλά άς όμολογήσωμεν καί μεταξύ μας : Δέν είχε τάχα 
δίκαιον τό κορίτσι ;

Ο μνηστήρ είναι, ή μάλλοι ήτο τόσον ώραΐος, ώστε τό 
πράγμα καταντά άφόρητον ! Ποια γυνή ήτο εκείνη ήτις δέν 
θά έκουράζετο νά βλέπη, έμπρός της -ιόν τέλειον αύτόν τύ
πον τής ώραιότητος ! Έκτος τούτων τών χαρισμάτων ήτο άοω- 
νις ενάρετος.... Όλην τήν ζωήν του την διήλθε έν άσπήλω 
περιβολή ! Μάτην τόσες γυναίκες ήθέλησαν νά τόν σκανδα
λίσουν !

"Α!Εκείνος ό κόμης είχε άλλα θέλγητρα.Πώς νά άντιστή 
τις εις εκείνον τόν δήμιον τών καρδιών, τοΰ όποιου ή ζωή 
είναι γεμάτη άπο διαζύγια καί εκατομμύρια χρέη ; Καί έπι 
τέλους : «La donna e mobile....»

Ναί, ή γυνή είναι άσταστος. Ναί είναι άπιστος, μολονότι 
ή.Φύσις τήν έπλασε διά τήν πίστιν καί τήν ευστάθειαν .... 
Μέ έρωτας διατί μειδιώ όλοέν ; ;

Ενθυμούμαι μίαν γυναίκα τήν όποιαν χθές άπήντησα είς 
τόν δρόμον, καί επαναβλέπω τό εύγνώμον βλέμμα, τό ό
ποιον μοΰ έρριψεν έπειδή άπέφυγα νά τήν χαιρετήσω. Σοΰ 
φαίνεται παράξενου ; Θα σοΰ διηγηθώ αύτό τό μικρόν γε
γονός, τό όποιον καθώς θά ίδής έχει καί*αύτό  τήν ψυχολο
γίαν του.

«Τό παρελθόν Θέρος έπανηρχόμην έκ Βερολίνου μετά τι- 
νων ημερών ταξείδιον άνά τόν Ρήνον καί εύρισκόμην μόνος 
είς ενα βαγόνι...Είς τόν σταθμόν τοΰ-'Κλμ, είσήλθε μία κυ- 

, ρία την όποιαν έκ τής εύκαμψίας της έμάντευσα νέαν, καί 
μετ’ αύτήν, κύριος τριακοντούτης την ηλικίαν, μέ μαύρην 
γενειάδα καί συμπαθητικήν φυσιογνωμίαν. Μέ έχαιρέτησεν 
εύγενώς και έκαθησε πλ.ησίον τής νεαράς γυναικός.

"Εμειναν έπ’ ολίγον άφωνοι. Εκείνη έκράτει τούς οφθαλ
μούς χαμηλωμένους καί άπό καιρού είς καιρόν φρικίασίς τις 
τήν συνεκλόνει ή καταστελλόμενος λυγμός.

— Πόσον καιρόν άκόμη θά μείνωμεν μαζύ ; ήρώτησε μέ 
φωνήν γλυκείαν ;

Εκείνος παρετήρησεν τό ώρολόγιόν του.
— Μισή ώρα άκόμηΙΣύ πότε θά φθάσης είς Ζυρίχην;
— Αύριο τό πρωί.
— Έ ! τότε είπεν έκεΐνος θά μάς χωρίζουν πάλιν εκατόν 

λεΰγαι ! Καί έσφιγξαν ισχυρά τάς χείρας τών I
— Θά μοΰ γραφής συχνά’ άλήθεια ;
Εκείνος ένευσεν καταφατικώς... Ή μηχανή έσύρι-εν... 

Τότε εκείνη άνήγειρε τόν πέπλον της. Στρογγυγόν πρόσωπόν, 
ωχρόν έκ τής λύπης, d>pata χαρακτηριστικά, μεγάλοι περι
παθείς κόκκινοι και έξωγκωμένοι οφθαλμοί έκ τών δακρύων. 
Πτωχή γυνή !

— Χαϊρε Γκρέτχεν.
Καί έπήδησεν έπί τοΰ λιθοστρώτου ! ’Αμέσως σχεδόν τό 

τραίνον έςεκίνησεν...Εκείνη εις τήν γωνίαν έκλαιεν...όπόταν 
εις τον σταθμόν τής «βίβρας» ήκουσα τήν γλυκείαν της φωνήν 
νά μοΰ λέγη :

— Κύριε δέν αισθάνομαι τόν εαυτόν μου καλά. Θά μπο
ρούσατε νά μοϋ προμηθεύσετε ένα ποτήρι, νερό σάς παρα
καλώ.... ;;

ΠAno Γ Τ Σ I 
ΑΠΟ ΓΤΣΙ 
ΑΠ ΟΥ Τ Σ I
Ε Τ Ρ Ο Σ Κ η

Κ Ο Μ Έ Ο ! 
ΣΤ ΕΡΕΟ! 
ΦΘΗΝΟ!
Σ Τ A Κ Η Σ
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Διήλθον ταχέως τό ένα βαγόνι μετά τό άλλο, ότε τέλος 
έ’φθασα είς το Wagon Restaurant. Μετά μίαν ώραν εΐχαμεν 
συνδέσει γνωριμίαν.... ’Εκείνη ήχου.» τήν φλυαρίαν μου μέ 
ποιαν τινα εύχαρίστησιν. Μοΰ διηγήθη οτι είχε δώσει συνέν- 
τευςιν εις ’Αμβοϋργον καί ότι τήν είχε συνοδεύσει μέχρι 
Φούλδας διά νά έπιστρέψη πάλιν όπίσω είς Ζυρίχην. Αί ύπο- 
θέσεις του τόν έχράτουν είς ’Ελβετίαν ! Ένώ εκείνη πάλιν 
ήτο ήναγκασμένη νά διαμένη είς Βερολΐνον.

— Καί σείς μένετε.αίφνηδίως μέ ήρώτησε, εις Βερολΐνον:
"Οταν άπήν ησα καταφατικώς, έφανη σχεπτομένη... Μετά 

έζήτησε συγγνώμην κοΐ άπεχοιμήθη.Έκοιμήθη πραγματικώς 
έπί 5 ώρας.Είς τόν σταθμόν τής Χάλλης δύο νέοι ταξειδιώται 
είσήλθον.’Εκείνη έμεινε ακίνητος... Τέλος εφθάσαμεν είς Βε- 
ρολϊνον. Έφάνη τό πρώτον προάστειον μέ τά λευκά ξύλινα 
σπητάκια τής Τέργιαν Ντόρε.Έμάζευσε τάς αποσκευές της...

— Δύναμαι νά σάς χρησιμεύσω, κυρία : Θέλετε νά σάς 
φέρω μία» άμαξαν : τήν ήρώτησα :

- Σάς ευχαριστώ’ είπε μειδιώσα αορίστως. Μέ περιμένει 
ό σύζυγός μου....

Καί αμέσως κύμα πορφυροΰν τής έκάλυψε.τό πρόσωπόν,μέ 
παρετήρησε τρομαγμένη καί αί χείρες της έκτύπησαν είς τό 
κενόν, ώς νά ήθελον νά συλλάβουν τάς λέξεις, αί όποϊαι τής 
διέφυγον.

— Θεέ μου ανέκραξε, κτυπώσα διά τής χειρός της, τό 
μέτωπόν της...·

— 'Ησυχάσατε κυρία.... Τής έλεγα έγά> !
Ή Ούρα ήνοίχθη....
— Γκρέτχεν ! Γκρέτχεν.... "Εκραζε μία φωνή, ενός κυ

ρίου εως 40 έτών.... ένώ ταύτοχρόνως εγύριζε πρός έμέ....
— Ώ! Άρμάνδε...... ’
Ή Γκρέτχεν έγεινε καταπόρφυρος..,. άλλά ενα ταχύ κα- 

θησυχαστικόν βλέμμα μου, τήν καθησύχασεν....
— Καί εσύ εδώ ! Κρίμα ποΰ ή Γκρέτχεν δέν σέ ήξευρε καί 

ήλθε μόνη της έξ Ελβετίας......
Καί έκείνη ώς ήχώ άπήντησε.
— .... Κρίμα ! ! !

ΔΗΛΩΣΙΣ
Αόγω της Ανωμαλίας έκ τής αλλαγής τοΰ τυ

πογραφείου ή έ'γκρισις τών άποσταλέντων λογο- 
γροφημάτων καί ή άληλλογραφία &ά δημοαιευ- 
'ϋ'ώσιν είς τό προσεχές, ώς καί τά αποτελέσματα 
τών ανταποκριτών.

ι
χτού ΛΕΟ1ΝΤΟ1ΙΟΓΛΟΥ
ΣΤΑΔΙΟΥ 11 (evrzvtt τών Βασιλικ. σταΰλων)

Εοστονμια Σκωτσέζικα άνδρικά χειμε
ρινά. Κασμίρια όλων τών νεωτέρων 

ειδών κα'ι χρωματισμών κ.λ.π.

ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΟΔΟΝΤΟΙΑΤΡΕΙΟΝ

Κ- ΔΑΜΙΑΝΟΥ
ΙΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΔΙΠΛ. ΤΗΣ 

ΣΧΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ, ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΩΝ 
ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΔΟΝΤΩΝ

9-12 καί 9-·5 καϋ'ίκάατη»· σλήν τή: Κυριακή: καί Πέμπτη: μ.μ.

ΑθΙΙΝΑΙ. Οδός Κοεείώτον 6λ

Τώ Όφβαλμ,ϊκά νοσήματα 

θεραπεύονται tv τή νέα τελεία κλινική τοϋ όφΟαλμολόγου 

Χπήλεου I. Χαραμή 
Τ. ύφηγητοϋ ΌφΟαλμολΰγου Σχολής ΠαριαΙων κ.λ.π.

ΜΛϊκαι 27 όδδς Μενάνδρου 27 ΤηΜφωτον 654
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