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Η ΠΡΟΔΟΪΙΑ ΑΛΕΙΒΟΜΕΝΗ
Άπό τίνος ήρχισαν εις τόν τύπον εμφανιζόμενοι 

ειδήσεις υπό τήν μορφήν τηλεγραφημάτων έκ τοΰ 
εξωτερικού, φύσεως τοιαύτης, ώστε μόνον υπό φρο- 
νούντων ότι έπανήλθομεν είς τό πρό τής 18ης Νοεμ
βρίου καθεστώς νά είναι δυνατόν νά τίθενται είς κυ
κλοφορίαν. Τά αύτοϋ τοΰ είδους τηλεγραφήματα ά- 
νακοινοΰνται ύπό τοϋ Άθην. ΓΙρακτ,ιρείου τό όποιον 
έν τούτοις αμείβεται ύπό τοΰ Κράτους αδρότατα. "Εν 
έκ τών τοιούτων τηλεγραφημάτ ον είναι καί τό ύπό 
ημερομηνίαν 13)26 ’Ιανουάριου, περιέχον κρίσεις δή
θεν τής « Ήχους τών Παρισίων» φρονούσης οτι ή 
c κατάπτωσις τοϋ 'Ελληνισμού άναδεικνύει σπου
δαιότερου τόν ρόλον τής ’Ιταλίας έν τή ’Ανατολή». 
Πας τις αντιλαμβάνεται οτι προδοτικωτέρα- εϊδησις 
δέν ήτο δυνατόν νά άνακοινωθή. Άλλα τό φρικω- 
δέστερον είναι δα διακηρύττεται ύπό διάλυσιν ό 'Ελ
ληνισμός ύπό τοϋ έν λόγω Πρακτορείου ύπάρχοντος 
καί δρώντος εντός αυτών τών γραφείων τοϋ 'Υπουρ
γείου τών Εξωτερικών καί ύπό τούς ρώθωνας τοϋ 
κ. Ζαλοκώστα καί τινων άλλων νύκτωρ άπελαθέντων 
έκ Ζαγαζικίου.

Ή σκανδαλώδης αΰτη διαγωγή τοϋ τε ειρημένου 
Πρακτορείου καί τών λυμαινομένων τό μέγαρον τής 
όδοϋ Φιλελλήνων, προκαλεΐ τήν άγανάκτησιν παντός 
Έλληνος διότι τοΰ επιβάλλεται νά άμείβη προδοτικός 
ένεργείας ένίων αναίσχυντων αΐτινες δέν μένει παρά 
νά θεωρούνται καί ώς ύποστήριξις τών συμφερόντων 
τοϋ Κράτους !

ΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΤ

Ή αναγκαστική έξορία τών άνδρών είς τά προχώματα 
λόγφ τοΰ πολέμου, έγένετο αίτια νά γραφούν πληθύς άρ
θρων καί μελετών έπί τής θέσεως τήν όποιαν καταλαμ
βάνει ή γυναίκα, εισχωρούσα παντού πρός άντικατάστασιν 
τών άπουσιαζόντων άνδρών. Έν τούτοις μή νομίσετε ότι 
άναξίως καί ακατάρτιστος καταλαμβάνει αύτάς τάς θέσεις. 
Διότι ή γυναίκα είς δλα τά εμπόλεμα κράτη τής Ευρώπης
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ιδίως δέ εις τήν ’Αγγλίαν καί τήν Γερμανίαν, κατά τήν τε
λευταίαν δεκαετίαν, κατείχε ήδη θέσιν τοιαύτην, ώστε έν 
πόση πεποιΟήσει νά τής έμπιστευθώσι τήν θέσιν ήν λίαν δι
καίως κατέχει σήμερον. At στατιστικοί αί γενόμι ναι πρό 
τού πολέμου, έπιβεβαιούν πλήρως τήν γνώμην τούτην.

Είς τήν ’Αγγλίαν 7°° γυναίκες ιατροί έξήσκουν τό επάγ
γελμά τους. ’Αρχιτέκτονες 250. Δικηγόροι καί συμβολαιο
γράφοι 3οο. Συγγραφείς καί δημοσιογράφοι 200S. Ρεπόρ
τερ εφημερίδων 35°· Καλλιτέχνιδες 5CO° έξαιρουμένων τών 
ηθοποιών. Κυβερνητικοί υπάλληλοι Ι5300· 'Υπάλληλοι 
φυλακών Ι2οο καί διδασζ.άλισσαι καί παιδαγωγοί 2605S0.

Λί δέ Γερμανίδες έκέρδιζαν,ώς τηλεφωνήτριαι JOOO φρ. 
τό έτος. Αί τηλεγραφήτριαι igoo. Αί ύπάλληλοι λογιστι
κής 150 — 200 Φρ. τόν μήνα. Αί νοσοκόμοι 4 φρ. τήν η
μέραν. Μία καλή μαγείρισσα too φρ. τόν μήνα. Αί τυπο
γράφοι άπό 40—8ο φρ. τόν μήνα. Αί εργαζόμενοι είς φω
τογράφους άπό 70—200 φρ. τόν μήνα. Αί διδασκάλισσαι 
πληρώνονται άπό 2500—3Ο°Ο ΤΟ- έτησίως.

Έκ τών ολίγων αυτών, βλέπετε δτι σχεδόν είς δλα τά 
έπαγγέλματα εϊχον εισχωρήσει άμειβόμεναι ίκανοποιητι- 
κώτατα.

-«»-
Ζ ΜΑΙΑ Ρ Α

Ζηλιάρα λύρα ζήλεψες 
μέ κείνη π’ αγαπούσα 
ποϋ σύ μοΰ τήν προξένεψες 
καί γλυκοτραγουδούσα. 
’Εσύ μοΰ τήν ξεμυάλισες 
κακία βρωμογυρίστρα 
καί τής τρελλής της εύμορφιάς 
ή πρώτη ξεμυαλίστρα.
Καί μέ γελάσατε κι’ ή δυο 
μ’ άφίσατε μονάχο 
τή λησμονιά τή μοναξιά 
γιά συντροφιά μου νάχω.

ΔΟΓΗΣ
-48#^·

ΦΙΛΑΡΓΥΡΙΑ

Ένας γέρος ήτο τόσον φιλάργυρος, ώστε έλυπεΐτο νά 
ένδυθη. Τά παιδιά του, επειδή έντρέποντο νά βλέπουν τόν 
πατέρα τους νά φορή γιά παλτό ένα ράκος, τοΰ έπεβλήθη- 
σαν μιά ήμερα νά άγοράση ένα καινούργιο παλτό, γιά νά 
μην τούς ρεζιλεύη.

— Δέν πειράζει, τούς είπεν ό γέρων φιλάργυρος, καλύ- 
τ. ρα έχω νά είναι ή έκατό δραχμές στή τσέπη μου.

Τέλος τά παιδιά συνεφώνησαν μέ ένα ράπτην νά πωλήση 
στό γέρο ένα παλτό τών too δρχ, μόνο 20 έλπίζοντα δτι Βά 
τό ήγόραζε, άφοΰ ήτο τόσο φθηνό.

Πράγματι ό γέρο φιλάργυρος, μετέβη νά ίδή τό παλτό, 
τό όποιον έκόστιζε τόσον όλίγον καί άφοΰ μάλιστα έκοψε 
τρεις δραχμάς! άπό τάς 20, τό έλαβε γιά νά πάη στό σπήτι 
του. Όταν όμως έφδασεν έκεΐ μετ’ έκπλήξεως παρετήρησαν 
δτι ’φορούσε ακόμη τό πσληό.

— Δέν τό αγόρασες πατέρα ; τόν ήρώτησαν,
— Ναι τό άγόρασα παιδιά μου, καί μόνο ιχ δραχ. καί 

ϋχι 20 ποΰ μού ζητούσε δ ράπτης.
— Καί τώρα ποΰ είναι ; Θά τό στείλη αυτός στό σπίτι ;
— Όχι, άλλα στό τράμ, πού ερχόμουνα εύρηκα ένα 

φίλο μου, τοΰ τό έδειξα καί τοΰ άρεσε τόσο πολύ, ώστε 
τού τό έπούλησα 45 δρχ. κ’ έτσι ωφελήθηκα άπό αυτή τή 
δουλειά δυό πράγματα : έπήρα τής ιχ δρχ. ’πίσω καί έκέρ- 
δισα κι’ άλλες 2S δρχ.!!!

ΆΒήναι Δ. ΔΙΑΜΛΝΊΌΠΟΤΛΟΣ

ΓΕΓΟΝΟΣ
(ΜαξΙμον Γκόρκυ*

Στό δρόμο τοΰ χωριοΰ, ανάμεσα άπό τές καλύβες, περ
νάει μιά παράδοξη λιτανεία συντροφευμένη άπό άγριες 
φωνές.

Ένα πλήθος άνθρωπων ακολουθεί όπίσω, άργά, σάν ένα 
μεγάλο κΰμα, καί εμπρός πηγαίνει ένα παληάλογο, λιγνό 
καί κουτσό, μέ τό κεφάλι, γυρμένο ώς τή γή.

Όταν σηκώνη τό μπροστινέ» του πόδι,φαίνεται. σάν νά Βέ
λη νά σύρη τό κεφάλι του στό χώμα τοΰ δρόμου, μέ τόσο 
παράξενο τρόπο τό φέρνει πρός τά υψηλά- καί δταν χαμη- 
λώνη νά πισινά του πόδία, λυγίζει τό κορμί του, λές και 
κάθε στιγμή Βά πέση κάτω.

Πίσω άπό τό κάρρο του είνε δεμένη μ>ά γυναίκα, μία μι
κρή γυναικούλα, κοπέλλα ακόμη. Είνε όλη γυμνή, δέν φορεϊ 
κανένα ρούχο.

'Η άλυσίδες τής σφίγγουν τά χέρια καί έκείνη άκολου- 
Οεϊ μέ δυσκολία, άργά. Τό κεφάλι της είνε γυρμένο πίσω 
καί ή ξανθή τη; πλεξίδα άνεμίζει έλεύθερη στον αγέρα.

Τά μάτια της, μεγάλα μάτΙα, είνε γουρλωμένα. καί κυτ- 
τάνε μακρυά, σάν Αποβλακωμένα χωρίς καμμίαν έκφρασιν... 
Στό βλέμμα της δέν ΰπάρχει τίποτε τό ανθρώπινό.

Όλο της τό σώμα είνε σκεπασμένο άπό γαλαζοκόκκινα 
σημάδια, καί ζερβά, στό έπάνω μέρος, φαίνονται κάποιες 
πληγές, ποΰ άργορρέει τό αίμα.

’Επάνω είς τό γόνατο, εϊνε συρμένη μΐά γραμμή ματω
μένη. Όλο της τό σώμα είνε Ακονισμένο, καί μέσα άπό τή 
σκόνη παρουσιάζονται ή πληγές.

Ή δυστυχισμένη έχει τά πόδία μικρά,αδύνατα καί μέ δυ
σκολία τά σέρνει πίσω άπό τό κάρρο,στή σκόνη τοΰ δρόμου.

Δέν είμπορεϊ νά κρατηθή στά πόδια της, ποΰ κι’ αύτά, 
όπως τό σώμα της, είνε γεμάτα άπό πληγές, καί γέρνει 
πότε στά δεξιά, πότε στ’ άριστερά.

Κάθε τόσο κάνει ένα απότομο κίνημα, πού φαίνεται σάν 
νά θέλη νά σωριασθή χάμω στή γή καί ν’ άφήση νά τήν 
οέρνη όπίσω του τό κάρρο, δεμένην άπό τά χέρία.

'Επάνω στό κάρρο στέκεται ένας χωρ’άτης ύψηλός, χον- 
τροδεμένος, μέ άσπρο πουκάμισο. Φορεϊ ένα μαΰρο παλη- 
οκάπελο καί ολόγυρα περιχύνονται τά μαλλιά του. ξανθά 
καί λιγδωμένα.

Μέ τό ένα χέρι βαστά δυνατά τά λουριά, καί μέ τό άλλο 
σφίγγει τό καμιτσί, καί χτυπά μέ δύναμι πότε τά πλευρά 
τοΰ άλογου καί πότε τή μικρή γυναίκα.

Στά μάτια του, ποΰ λές καί κολυμπούνε στό αίμα, άσ- 
τράφτει ένας άγριος θρίαμβος, καί είνε τόσο κόκκινα ποΰ 
δέν μπορείς εύκολα νά τά ξεχωρήσης άπό τά φρύδια του 
τά ξανθά.

Τά άσπρα μανίκια τοΰ πουκάμισού του τά έχει άνασυρ- 
μένα ψηλά, έτσι, ποΰ φαίνονται τά χέρία του δλόκληρα, 
δύο χονδρά καί νευρώδη χέρία.

Κάπου—κάπου άνοίγει τό στόμα του, *αί  φαίνονται δύο ■ 
σειρές άσπρα κοφτερά δόντια, γΐά νά φωνάζη :

— Εμπρός... στρίγγλα ! Έεεεεμπρός ! Νά, τί σοΰ πρέ
πει ! ’Αλήθεια άδρέφι ;...

Καί πίσω άπό τό κάρρο, ποΰ εϊνε δεμένη ή γυναίκα, κυ
ματίζει τό πλήθος, καί φωνάζει, ουρλιάζει, σφυρίζει, γε
λά, βλασφημά, όπως θέλει ό καθένας.

’Από στιγμή σέ στιγμή γίνονται πλειό μανιακοί.
Τά παιδιά τρέχουν εμπρός καί τής φωνάζουν σκυλόλογα 

καί τότε όλοι γελούν δυνατά, ποΰ σκεπάζεται κάθε άλλη 
βουή καί άκούεται μοναχά τό καμιτσί, ποΰ συρίζει σέ κάθε 
κτύπημα....

Ή γυναίκες έχουν τά πρόσωπα ερεθισμένα καί τά μάτία 
αστραφτερά, άπό τήν εΰχαρίστησι.

Οί χωριάτες φωνάζουν σ’ εκείνον ποΰ είνε έπάνω στό 
κάρρο σάν γιά νά τοϋ δώσουν καρδιά, καί έκείνος. γυρί- 
ζωντας όπίσω, γέρνει καί τούς γελήι μέ διάπλατα στόμα. 
Καί χτυπά, χτυπρ. αλύπητα έπάνω στό σώμα τής μικρής γυ
ναικούλας.

Τό καμιτσί είνε μακρύ καί στενό καί κουλουριάζεται δυ
νατά πότε στές πλάτες της, καί πότε στά μηριά. Τότε έ- 
κεΐνος τραβά πρός πίσω μέ δύναμι τό καμιτσί καί ή μι

κρή γυναίκα φωνάζει καί κλαίει, απλώνει τά χέρία της ψη
λά καί πέφτει στό χώμα...

Τρέχουν όλοι κοντά της καί τό άλογο σταματά γιά μΐά 
στιγμή. Ύστερα αρχίζει πάλι καί ή γυναικούλα τό ακο
λουθεί, μέ όλο τΐ)ς τό σώμα ματωμένο, όπως πρώτα.

Το παληάλογο πηγαίνει άγάλιακαί σαλεύει τό κεφάλι του 
τό δασύιιαλλο, σάν νά ήθελε νά πή :

«Κυττάξετε, πόσο άσχημο πού είνε νά είνε κανείς ζφο ! 
Μέ αναγκάζουν νά λάβω μέρος σέ μ>ά ατιμία !...»

Κι’ ό ουρανός τοΰ μεσημεριού είνε όλογάλανος καί λάμ
πει... οΰτε ένα συνεφάκι δέν τόν σκοτεινιάζει σέ κανένα μέ
ρος, καί ό ήλιος σκορπίζει τές αχτίδες του πύρινες... σ’ 
όλο τόν κόσμο.

Ότι έγραψα, δέν είνε άλληγορική διήγησις προφήτου α
γνώστου είς τόν τόπον του, έκδιωχθέντος μακράν—όχι, εί- 
λικρινώς όχι!—Είναι ενα αληθινό γεγονός. Μέ τοιοΰτον 
τρόπον τιμωρούν οί άνθρωποι τάς άπιστους γυναίκας των. 
Είνε μία εϊκών ζωής, μία εϊκών εθίμων... Καί έγώ είδα 
τά ανωτέρω κατά τόν μήνα ’Ιούλιον τοΰ έτους «89’ τί? τόν 
τόπον τής 'Ρωσσίας ICaii'lytouhr, διοικούμενον άπό τόν 
Gliersson.

(Μετάφρασις) Gorky
ΠΗΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΥ

ΙΣΚ01 ΤΟΓ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ
1 . * 

'Ωραίων θλιμμένων δειλινών άντα·?/ειες ποΰ τίύνουν 
Κάτ’ άπό ουράνια στάχτια ποΰ 4 ήλιος αγκαλιάζει 
Ξύπνα- τών λουλουίιών τά φύλλα όντας ταράζει 
Τ’ αγέρι τήν μοοκόδολη πνοή τους χύνουν. 
Βαρύΰημα τήν ψυχούλα μου τό 6ράϊυ ώς οημώνει 
Αγιάζουν, καί μυριστική υψώνεται καΟάργια 
Όμοια μέ τό γλυκολάλημα τών πουλιών π’ άνάργια 
Στήν γαλήνη ήχολογά- τό φεγγαράκι ώς άργυρώνει 
Τής λίμνης τόν καθρέφτη καί οί σκιές ξυπνάνε 
Καί γίνεται νεραΐίόκορμο τό κάθε κυματάκι 
ΚΓ όπως τά φύλλα τά χλωμά οί άνεμοι κυλάνε 
Στά βαλτονέρια (Ιρηνερά έτσι πικρά διαβαίνουν 
Μονότονα γιά λίγο όλόγλυκα ενθύμια 
ΚΓ ύστερα πάλι σβύνουνται άργά άργά θλιμμένα.

Π 
Γυναίκα τώρα έσέν’ άνιστορώ 
Τό βύσμα τής ζωής μου ώς σιμώνει 
Και τήν θερμή άγάπη σου πώς λαχταρώ 
Τώρα νά μέ σκεπάζη π’ άρχινά τό χιόνι 
"Αρά γε καί σένα ή σκέψι αυτή 
Σέ βασανίζει τά μελαγχολικά τά βράβυα 
Καί στήν ματιά σου τήν μισοσβυστή 
Σάν ίσκιος δέν περνάει στά κρυερά σκοτάδια : 
Τώρα όπου άφτέρουγα πουλιά ερημωμένα 
Τό κύμα τής ζωής μάς βρίσκει καί τούς δυό 
Δίχως φωληά εύσπλαγχνική σέ μέρη ξένα 
Καί σόύνουμε όλοένα σάν άνθος στ’ άνθογιάλι 
"Ας γύρουμ’ ύποταχτικά. ώς ποΰ νά έρθη ή στιγμή 
Τήν χιονισμένη κεφαλή στής μοίρας τήν αγκάλη.

Β. ΑΠΡΙΛΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΟΔΟΝΤΟ Ι ΑΤΡΕ ΙΟΝ

Κ. ΔΑΜΙΑΝΟΥ1
ΙΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, Δ1ΠΛ. ΤΗΣ 

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

9-12 καί 3-β καθ'ίκβστηε πλήν Κυριακή; καί Πίμκτης μ.μ.

ΑΗΗΝΑ1. Όόός Κριεζώτου 6λ
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GUY DE MAUPASSANT

Ο ΜΕΘΥΣΟΣ

ΔΗΜΟΒΡΑΤΣΑΝΟΥ

0 ΑΝΗΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΓΟΛΓΟΘΑ
Έπήρε βιαστικά βιαστικά τό λουτρό του καί σέ ενα τέταρτο 

ήταν έτοιμος.
Έπήγε είς τήν κάμαρα τοΰ Μπούμπη καί τόν έφίλησε 

τρυφερά, χωρίς νά τόν εξυπνήση. Έπειτα αγκάλιασε τήν 
γυναίκα του, έπήρε τήν σοκολάτα του καί κατέδηκε ,είς 
τήν ρεμίζα τοϋ άμαξιοΰ.

Ό σωφέρ έπερίμενε νά τόν ειδοποίηση μέ τό μικρόφωνου. 
Ό Στέφος μόλις τοϋ άνοιξε τήν πόρτα ό σωφέρ, έμπήκε μέ
σα καί τοϋ είπε νά τόν πάη στό Έμπεριάλ.

'Ηταν ακριβώς έξ καί τέταρτο. Ό Μαυίφης τόν έπερίμενε 
στήν είσοδον. Σέ λίγο έφθασε καί ό Ζυγούδης.

— Αί πάμε νά πάρουμε καί τό γιατρό’ είπε ό Στέφος.
Έμπηζαν καί ό Στέφος ώδήγησε τόν σωφέρ. Ό χειρουρ

γός άπό τό παράΟυρον τοϋ γραφείου του είδε τό αυτοκίνητου 
τοϋ Στέψου, ποΰ έσταμάτησε είς τήν πόρτα του καί κατέβηκε.

— Μή κτυπάτε’ είπε, άνοίγων τήν πόρτα.
’Ακριβώς έπτά παρά πέντε ήσαν πίσω άπό τό Νοσοκομείου 

τών Παίδων. ’Ερημιά γύρω. Κατέδηκαν καί ό Στέφος έτί- 
ναξε τά χέρια του τρεις φορές γιά νά ξεμουδιάσουν. "Επειτα 
έφώναξε τόν Μανίφην καί τοϋ έδωκε τόν φάκελλον ποΰ είχε 
σφαγίση.

— Γιά καλό καί γιά κακό’ τοΰ είπε γελών.
Τήν στιγμήν εκείνην ένα άλλο λαντολέ άπεβίδαζε τόν αντί

παλον μέ τούς μάρτυράς του. Οί διαμειφθέντες χαιρετισμοί 
ήσαν πολύ αυστηροί.

’Έπειτα οί δύο αντίπαλοι έτραβήχθηκαν ολίγον καί άφήκαν 
τούς μάρτυρας νά κανονίσουν τά προκαταρκτικά. Ό 
Καλός έπλήρωσε τά πιστόλια, άφοΰ τά έπεθεώρησαν καί οί 
τέσσαρες καί κατόπιν τούς έκάλεσαν πλησίον. Έμέτρησαν 
τήν άπόστασιν απέναντι άλλήλων, άφοΰ έσήκωσαν τά περι
λαίμιά των καί τούς εξήγησαν τήν σκόπευσιν. "Επειτα ό 
Καλός τούς έδωκε τά πιστόλια και απομακρυνθείς έδωκε τό 
παράγγελμα :

— Προσοχή ! Ένα !.. Δύω !..
Ό Στέφος μεταξύ «ένα» καί «δύω» έσήκωσε τό πιστόλ1 

του είς τό ύψος τοΰ οφθαλμού, έσκόπευσε καί έπυροβόλησε- 
Λλλά κρότος δέν ήκούσΟη. Ένας απλούς ψόφος τοΰ καψυ*  

λ ιου μόνον.
ΊΙ Μοίρα, ή κακή Μοίρα έβαλε τό χέρι της.

— Άφλογιστία ! έψιθύρισε ό Μανίφης κρατών τήν ανα
πνοήν του.

Άλλ’ ή αγωνία έπεφτε βαρειά έπάνω τους τώρα. Ό νι
κητής μέ τό πιστόλι προτεταμένου έσκόπευε καί ό Στέφος 
ήταν άπέναντί του, στόχος, άοπλος κατά τούς κανόνας.

Επυροδόλησε καί ό κρότος τοΰ πιστολιού τοΰ έπνιξε τό 
παράγγελμα «τρία». Ό Στέφος έπεφτε αναποδογυριζόμενος. 
"Ετρεξαν νά τόν σηκώσουν καί πρώτος ό χειροΰργος μέ τά 
εργαλεία του, ένφ οί άλλοι έπέβαινον τοϋ αυτοκινήτου των 
καί έφευγον.

Ο Στέφος πελιδνός έβγαζε αίμα άπό τό στόμα. Ό χει- 
ροΰργος τόν έξεκούμδωσε καί είδε τό χαίνον τραύμα. ‘‘Η 
σφαίρα τόν είχε πλήξει είς τόν δεξιόν μαστόν. Τοΰ παρέσχε 
τήν πρώτην βοήθειαν, τοΰ έβαλε ταμπόν άπό βάμδακα καί 
τόν μετεφεραν εις τό ώτομομπίλ.

— Είς τό σπίτι σιγά ! είπε δ χειροΰργος.
Οχ? ■ όχι ! ’Οδός ’Επικούρων 18 Μανίφη ! έψιθύρισε ό 

Στέφος καί έλιποθύμησε.
Έβοήθησαν όλοι νά τόν τοποθετήσουν προσεκτικά είς τό 

αμάξι καί ό μέν Μανίφης τόν ύπεβάσταζε μέ τά πόδια έπάνω 
στό στραποντιέν, δ δέ Σαματέλος τοΰ έπίεζε έλαφρά-έλαφρά 
τής κομπρέσσες.
..Τό άμάξι έπροχώρησε άργά-άργά καί τέλος έφθασε είς τήν 
οδόν Επικούρων. Είς τήν αρχήν τοΰ δρόμου δ χειροΰργος 
κατέδηκε καί εζήτησε τό αριθμόν 18. Έκτύπησε τό κουδούνι 
καί τοΰ ήνοιξε δ πορτιέρης.

— Ή κυρία ; ήρώτησε.
— Παρακαλώ ;
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— Ό'χειροΰργοςΣαματέλος,πές της,ιατρός τού κ.Δαρκάλη.
Ό πορτιέρης μετεδίόασε τά λόγια εις τήν Καίτην. καί 

μετ’ ολίγον ή καμαριέρα ώδήγησε τόν Σαματέλλον είς τό σα- 
λονά κι.

Ή Μίτσα μόλις είχε ξυπνήσει, ποΰ τής ανήγγειλε ή Καίτη 
τήν απροσδόκητου έπίσκεψιν καί έκτενίζετο. Έπέρασε βιαστικά 
ένα φόρεμα και έτρεξε είς τό σαλόνι.

— Κυρία συγγνώμην ποΰ σας ενοχλώ τέτοια ώρα- είπεν δ 
γιατρός. Άλλά κάποιο άτύχημα...

Ή Μίτσα δέν έπρόφθασε νά πάρη αναπνοή.
— Άτύχημα ! είπε.... Σέ ποιόν :.... Στόν Στέφο :
— Ελπίζω νά μήν είναι πολύ σοβαρόν... έπανέλαβε δ χει- 

ραΰργος.... Άλλά πάντοτε έπικρέμαται ό κίνδυνος...
— Μά πήτε μου τί συμβαίνει τέλος πάντων Κύριε’ έφώναξε 

ή Μίτσα αγριεμένη.
— Δέν είναι καιρός τώρα. Πρό παντός άλλου πρέπει νά έ- 

πέμβωμεν. Τό τραΰμα...
— Έτραυματίσθη δ Στέφος : έφώναξεν ή Μίτσα καί έρρί- 

φθη πρός τήν έξώθυραν.
Τήν στιγμήν εκείνην ό Ζυγούδης. ό Μανίφης καί ό σωφέρ 

μετέφεραν τόν Στέφον άναίσθητον. Ή Μίτσα άπελιθώθη, ώ- 
χρίασε καί έκλονϊσθη. Άλλ’ ή φωνή τοΰ γιατρού, ό όποιος 
έκυριάρχησε άπό τήν πρώτην στιγμήν έκεΐ μέσα, τήν συνε- 
κράτησε.

— Ποΰ είναι δ κοιτών ; ήρώτησε.
Ή Μίτσα έτινάχθη. Έπήδησε τά δύο-τρία σκαλάκια καί 

έχώθηκε εις τό δωμάτιον της.άνοίγοντας διάπλατα τήν πόρτα.
Οί τρεις άνδρες άπέθεσαν τόν Στέφον προσεκτικά είς τό 

κρέββάτι τής Μίτσας καί ό Σαματέλλος έπελήφθη τοΰ έργου 
του. Η Μίτσα άφωνη, έστεκε παράμερα μέ τήν καρδιά σφιγ
μένη καί κρεμασμένη άπό τά χείλη τοΰ γιατρού και έπνιγε 
τούς λυγμούς της.

Ό γιατρός έζήτησε λεκάνες και άλλα χρειώδη. Ή Μίτσα 
έτρεξε μέ τήν Καίτη νά φέρουν τά ζητηθέντα.

— Κύριοι είναι λίγο σοβαρά ή κατάστασις’ είπε ό χειροϋρ- 
γος. Πρέπει νά ειδοποιηθώ ή κυρία Δαρκάλη.

— Και τί θά γίνη έπειτα ; ήρώτησεν ό Ζυγούδής.
— Θά εΰρω τρόπον έπανέλαβεν δ γιατρός. ’Ελπίζω νά τά 

καταφέρω.
Έν τφ μεταξύ έφεραν τά ζητηθέντα. Ό γιατρός γρηγωρα- 

γρήγωρα έπλυνε τό τραύμα, έξήτασε τήν διεύθυνσίν τής σφαί
ρας καί τό έπέδεσε πάλιν. 'Π σφαίρα είχε πράγματι είσδύσει 
διά τοΰ δεξιού μαστού, έψαυσε τόν δεξιόν πνεύμονα καί χωρίς 
νά Οίξη τήν καρδ'αν ένεσφηνώθη είς τάς πλευράς τοΰ αριστε
ρού μέρους.

— Γιατρέ! έκαμε ή Μίτσα μέ αγωνίαν.
— Μήν ανησυχείτε. Θά συνέλθη...Ή αιμορραγία βλέπετε. 

Σέ μιά ώρα είμ’ έδώ... Πηγαίνομε·? Κύριοι.
Οί τρείς άνδρες έβγήκαν χαίρετήσαντες καί ή Μίτσα έ

νοιωσε τά πόδια νά λυγίζουν καί έπεσε κοντά στό κρεδβάτι.
Ο γιατρός έπήδησε στό αμάξι τοϋ Στέφου μέ τούς μάρτυ

ρας καί τούς άφήκε είς τό ξενοδοχείου τοΰ Μανίφη. Άπ’ έκεΐ 
έτράδηξε εις τό μέγαρον Δαρκάλη.

Η Λάκκα ήτον μελαγχολική. Αύτή ή αταξία είς τήν 
ζωήν τού Στέφου, αί απουσία·, του, αί καθυστερήσεις τής εί
χαν εγείρει τάς ύπονοίάς. Κάποια άσύλληπτη, ακαθόριστη, 
ύποψία τής έσκότιζε τήν σκέψιν. Καί ή δυσθυμία της είχε 
τήν άντανάκλασιν είς τύν μικρόν της Μπούμπην.

ΠΑΠΟΓΤΣΙ 
ΑΠΟ ΓΤ Σ I 
ΑΠΟΓΤΣ!
ΕΤΡΟΣ ΚΩ

ΚΟΜΨΟ! 
ΣΤ ΕΡΕΟ! 
ΦΘΗΝΟ! 
ΣΤ ΑΚΗ Σ
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Ό βορριάς φυσούσε μανιασμένος παρασύροντας από τόν 
ουρανό πελώρια χειμωνιάτικα σύγνεφα βαρειά καί μαύρα, 
ποΰ έριχναν παροδικά στή γή ορμητική βροχή.

Ή θάλασσα ταραγμένη μούγγριζε καί τάραζε τό βυθό 
κατακρημνίζοντας στήν ακτή πελώρια κύματα, αργά καί 
άφρισμένα. ποΰ κατάπεφταν σαν έκπυρσοκροτήσεις πυρο
βολικού.

’Ερχόντουσαν άγάλια-άγάλια, τό ’να πάνω στ’ άλλο, ψη
λά σάν τά βουνά, σκορπίζανε άπό τήν καταιγίδα τόν κά
τασπρο άφρό τών κορυφών των πού έμοιαζε σάν σάλιο 
θηριών.

Ό λαίλαπας καταποντιζότανε μέσα στή μικρή κοιλάδα 
τοϋ Ύπόρ, σφύριζε καί βογγοϋσε, άποσπώντας τούς σχι
στόλιθους τών στεγών, σπάζοντας τά προστεγάσματα, κατα
κρημνίζοντας τίς καπνοδόχες, ξεχύνοντας στους δρόμους 
τέτοιους όγκους μανιασμένου άέρα, ποΰ δέν μπορούσε κα
νείς νά περπατήση, αν δέν κρατιότανε στοάς τοίχους.

Ή ψαρόβαρκες είχανε ρημουλκηθή ώς στήν ξηρά, άπό τό 
φόβο τών κυμάτων, ποΰ σέ λίγο θά σάρωναν τήν ακρογια
λιά μέ μιά φοβερή φουσκοθαλασσιά, μαζί δέ καί μερικούς 
ναύτες ποΰ ’χαν κρυφτή πίσω άπό τή στογγυλή κοιλιά μια- 
νής βάρκας ποΰ ’χε γΰρει στό πλάι, καί κύτταζαν αύτή τή 
μανία τοΰ ούρανοΰ καί τής θάλασσας.

"Επειτα ξεκίνησαν σιγά-σιγά, γιατί άρχισε νά νυχτώνη 
καί ή σκοτινιά έσκέπασε τόν μανιασμένο ’Ωκεανό.

Δυό άνθρωποι μένανε άκόμα μέ τά χέρια στις τσέπες, μέ 
στρογγυλές πλάτες άπό τόν δρμητικό άέρα, μέ τό μάλλινο 
σκούφο χωμένο ώς στά μάτια, δυο μεγαλόσωμοι Νορμανδοί 
ψαράδες, μέ μαύρη γενειάδα, μέ καμένη επιδερμίδα άπό 
τήν άρμύρα τής θάλασσας, μέ μάτια κεντιμένα μ’ ένα 
μαΰρο στίγμα στή μέση, αύτά τά διαπεραστικά μάτια ποΰ 
βλέπουν στήν άκρη τοΰ ορίζοντα, σάν αύτά τά άρπαχτικά 
πουλιά.

Ένας άπ’ αύτούς έλεγε :
— Λοιπόν, έλα, 'Ιερεμία. Πάμε νά σκοτώσουμε τήν ώρα 

μας στό ντόμινο. Έγώ πληρώνω. Ό άλλος έδίσταζε άκόμα, 
τρικλίζοντας άπ’ τό παιγνίδι καί τό ρακί, έπειδή ήξερε 
καλά ότι πήγαινε νά μεθύση άκόμα, έάν έμπαιναν στοΰ 
Πωμέλ’ κρατιότανε άπό τήν έγνοια τής γυναίκας του ποΰ 
έμενε καταμόναχη στήν καλύβα της.

Καί τόν ρώτησε :
— Θά νόμιζε κανείς ότι έβαλες στοίχημα νά μέ μεθάς 

κάθε βράδυ.
— Πές μου τί σ’ αναγκάζει καί πληρώνεις ολοένα ·,
Καί έγελοΰσε όχι λιγώτερο μέ τήν ιδέα δλΰυ εκείνου τοΰ 

ρακιού πού είχε πιή μέ έξοδα άλλουνοΰ, έγελοΰσε μ’ ένα 
εύχάριστο γέλοιο άπλοϊκοΰ νορμανδοΰ.

Ό Μαθουρέν, ό σύντροφός του, τόν τραβοΰσε πάντοτε 
άπό τό μπράτσο του-

— Λοιπόν, έλα, Ιερεμία, τί φοβάσαι ; Ή γυναίκα σου 
δέ θά ζεστάνη τό κρεβάτι σου ;

Ό ’Ιερεμίας απαντούσε :
—Τήν άλλη βραδιά ποΰ δέν μποροΰσα νά βρώ τήν πόρτα.. 
Καί γελούσε άκόμα μ’ αύτή τήν ένθύμησι τού μεθυσιού, 

καί πήγαινε σιγά-σιγά στήν ταβέρνα τού Πωμέλ, πού τά 
φωτισμένα της τζάμια έλαμπαν· πήγαινε τραβιούμενος άπό 
τόν Μαθουρέν καί σπρωχνόμενος άπ’ τόν άέρα, αδύνατος 
ν’ άντισταθή σ’ αύιές τίς δυό δυνάμεις.

Τό καφενείο ήτανε γεμάτο ναυτικούς, καπνό καί φωνές. 
"Ολοι αύτοί φωνάζανε γιά νά γίνωνται ακουστοί καί, όσο» 
περισσότεροι πελάτες έμπαιναν, τόσφ περισσότερο έπρεπε 
νά ούρλιάζουν μέσα στό θόρυβο τών φωνών καί τών ντόμι
νο ποΰ χτυπιόντουσαν πάνω στό μάρμαρο, πρόφασι γιά νά 
κάνουν μεγαλείτερο θόρυβο άκόμα.

Ό ’Ιερεμίας καί ό ίΐαθουρέν πήγαν νά καθήσουν κάτω 
σέ μιά γωνιά καί ’κεΐ άρχισαν νά διασκεδάζουν, ένφ τά πο
τηράκια ερχόντουσαν τό ’να πάνω στ’ άλλο.

"Επειτα, αφού παίξανε μερικά παιγνίδια, εϊπιαν κι’άλλα 

ΤΥΠΟΙΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΫΑ λεονη

ποτηράκια. Ό Μαθουρέν έκερνούσε πάντοτε, κλίνοντας τό 
ματάκι στόν ταβερνιάρη, ένα χοντρό άνθρωπο κόκκινο σάν 
τή φωτιά, ποΰ διασκέδαζε κι’ αύτός σάν νά είχε καταλάβει 
κάποια βρωμοδουλειά’ καί ό ’Ιερεμίας έπινε, ταλάντευε τό 
κεφάλι του καί ξεσποΰσε σέ γέλοια όμοια μέ ούρλιάσματα 
κυττώντας τόν κουμπάρο του μ’ ένα ήφος ήλίθιο καί εύ
χάριστο.

"Ολοι οί πελάτες έφυγαν. Καί κάθε φορά ποΰ καθένας 
άπ’ αύτούς άνοιγε τήν πόρτα γιά νά φύγη, ένα ορμητικό 
ρεύμα άέρα έμπαινε στό κρασοπουλειό, κουνούσε παροδικά 
τό βαρύ καπνό τών τσιμπουκιών, έταλάντευε τίς λάμπες 
στήν άκρη τών αλυσίδων καί έκανε νά ύποτρέμουν τά 
φώτα’ καί άκουγε κανείς ξαφνικά τή βαθειά ηχώ τών κυ
μάτων πού κατακρημνιζόντουσαν καί τό μηκυθμό τής θύελ
λας. Ό ’Ιερεμίας μέ παραλιασμέ.νο τράχηλο έπερνε στάσεις 
μεθυσμένου, μέ τό ’να πόδι ξαπλωμένο, μέ τό ’να χέρι πε
σμένο καί μέ τάί.λο κρατούσε τό ντόμινό του.

"Εμειναν μόνοι μέ τόν ταβερνιάρη, ποΰ είχε πλησιάσει 
μέ μεγάλο ένδιαφέρο καί κύτταζε τόν Μαθουρέν μ’ένα ύφος 
δόλιο καί τοΰ είπε :

- Καί ή καλή σου, Μαθουρέν, πού είναι αύτή τήν ώρα; 
Ό ναύτης χαμογέλασε.
— Είναι στά ζεστά, μήν άνησυχής.
Καί οί δύο έκύτταξαν τόν ’Ιερεμία, ποΰ έπινε τό δέκατο 

έκτο λέγοντας’
— Γιά δές το τό κοκκινέλι.
"Οταν πλησιάζανε στό τέλος τοΰ παιχνιδιού, ό ταβερ

νιάρης τούς λέει :
— Ξέρετε, παλληκάρια μου, ότι έγώ πηγαίνω νά κοι

μηθώ’ σας άφίνω μιά λάμπα καί τρεις οκάδες κρασί. Θά 
κλείσης τήν πόρτα, Μαθουρέν, καί θά χώσης τό κλειδί 
κάτω άπό τό προστέγασμα, καθώς τό ’κάνες τήν άλλη 
βραδιά.

Ό Μαθουρέν άνταπήντησε :
— Μήν άνησυχής. Αύτό έννοεΐται.
Ό Πωμέλ έσφιξε τό χέρι τών δύο του πελατών καί άνέ- 

βηκε μέ κρότο τή ξύλινη σκάλα του. Έπειτα άπό κάμπο
σο; λεπτά τό βαρύ βήμα του άνέκρουσε μέσα στή μικρή κά
μαρά του καί ένα βαρύ τρίξιμο άκούστηκε, ποΰ φανέρονε 
πώς είχε πέσει στό κρεβάτι γιά νά κοιμηθή.

ΟΙ δύο φίλοι έξακολούθησαν νά παίζουν' άπό καιρό σέ 
καιρό μιά λύσσα καταιγίδας δυνατώτερη άπό κάθη άλλη 
έτάραζε τήν πόρτα, έκανε νά τρέμουν οί τοίχοι καί οί δυό 
μπεκρήδες έσήκωναν τό κεφάλι, σάν νά έπρόκειτο νά μπή 
κανένας. "Επειτα ό Μαθουρέν έπερνε τήν όκά καί ξαναγέ
μιζε τό ποτήρι τοΰ ’Ιερεμία. Άλλά ξάφινου τό ρωλόζ τό 
κρεμασμένο στό τζάκι έσήμανε μισή. Τό βραχνιασμένο σή
μαντρο έμοιαζε σάν καμμιά σύγκρουσι κατσαρολών, καί τά 
χτυπήματα κρατούσαν αρκετά μέ ήχιτικότητα σκουριασμέ
νου σιδήρου. Ό Μαθουρέν σηκώθηκε σάν ναύτης, τοΰ ο
ποίου ή βάρδια τελείωσε.

— Λοιπόν,’Ιερεμία,πρέπει νά τελειώνουμε άπ’ τό γλέντι. 
Ό άλλος άρχισε νά κουνιέται μέ περισσότερο κόπο, ξα- 

ναβρήκε τήν άταραξία του στηριζόμενος στό τραπέζι- 
"Επειτα προχώρησε πρός τήν πόρτα καί τήν άνοιξε, ένφ 
ό σύντροφός του έσβυνε τή λάμπα.

ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ ΠΑΛΛΗ & ΚΟΤΖΙΑ
ΟΙΚΟΣ ΙΔΡΥΟΕΙΣ ΤΟ 1870

ΔΙΑΔΟΧΟΙ Α- ΠΑΛΛΗΣ και Σλ

Μεγάλαι άποθήκκι χάρτου Έφημερίβων, Περιοδικών και πά- 
σης ποιότητας.—Μεγάλαι άποθήκαι ειδών Γραφικής Υλης. 
’Εργοστάσια Κατάστιχων,Φακέλλων,Φωτογραφικών χαρτονίων 
κλπ.—Τμήμα ειδικόν διά σφραγίδας έξ ελαστικού καί μετάλλου 
ώς καί δΓ έπιγραφάς διά Ούρας.—’Ατμοκίνητου Τυπογραφείου 
μέ 10 πιεστήρια.
ΕΙΔΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ - ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ
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Όταν βγήκανε στό δρόμο, ό Μαθουρέν έκλεισε τήν τα
βέρνα, έπειτα τόν καληνύχτήσε καϊ σέ λιγάκι έγινε άφαν
τος μές στό σκοτάδι.

* * *

Ό ’Ιερεμίας έκανε τρία βήματα, έπειτα ταλαντεύτηκε 
άπλωσε τά χέρια, άκούμπησε σ’ έναν τοίχο, ποϋ τόν’έβά- 
στηξε όρθιο κα'ι άρχισε νά περπατάη σκσντάφτοντας.

Πότε-πότε μιά θύελλα καταποντιζομένη μέσα στό στενό 
δρόμο τόν έσπρωχνε πρός τά έμπρός, τόν έκανε νά τρέχη 
μερικά βήματα' έπειτα, δταν ό όρμητικός λαίλαπας καθη
σύχαζε, σταματούσε ακίνητος χάνοντας τό σπρώχτη καϊ άρ
χιζε πάλι νά ταλαντεύεται πάνω στά Ιδιότροπα πόδια τοΰ 
μεθύσου.

Πήγαινε άπό ένστικτο σπήτι του, δπως τά πουλιά πη
γαίνουν στή φωλιά τους. Τέλος άνεγνώρισε τήν πόρτα του 
και άρχισε νά τήν ψηλαφίζη γιά νά βρή τήν κλειδαρότρυπα 
καϊ νά βάλη μέσα τό κλειδί. Δέν εϋρισκε τήν τρύπα καϊ 
βλαστημούσε χτυπώντας μέ γροθιές τήν πόρτα, φωνάζοντας 
τή γυναίκα του γιά νά ρθή νά τόν βοηθήση.

— Μελίνα "Ε. Μελίνα !
Καθώς άκουμποΰσε πάνω στήν πόρτα γιά ν' άνοιξη, αυτή 

ύπεχώρησε κι’άνοιξε. ΌΊερεμίας χάνοντας τ’ακουμπιστήρι, 
μπήκε μέσα κατακρημνιζόμενος, ξαπλώθηκε στή μέση τοΰ 
σπιτιού του καϊ αίσθάνθηκε κάποιο πράγμα βαρύ νά τοΰ 
περνάη πάνω άπό τό σώμα του, έπειτα χάθηκε μές στό 
σκοτάδι.

Δέν κουνιότανε πιά καταπτοημένος άπό τό φόβο, ένα 
φόβο διαβολικό, περίμενε πολύ, χωρίς νά τολμήση νά κου- 
νηθή.

Άλλά, καθώς είδε δτι τίποτα δέν κουνιότανε πιά, λίγο 
λογικό τού ξανάρχεται, λογικό θολό μεθυσμένου.

Καϊ έκάθησε σιγά-σιγά. Περίμενε άκόμα πολύ καί τέλος, 
αφού πήρε θάρρος, έπρόφερε-

— Μελίνα !
Ή γυναίκα του δέν άπήντησε.
Τότε συγχρόνως, μιά υποψία έπέρασε άπό τό σκοτισμένο 

μυαλό του, μιά υποψία άβέβαιη, μιά υποψία άσαφής.
Δέν κουνιότανε πιά, έμενε κεΐ καθισμένος κατά γής, στό 

σκοτάδι, ανασκαλεύοντας τις ιδέες του, μπλεγμένος σέ 
σκέψεις ατελείς καϊ πρόσβαρες σάν τά ποδάρια του.

— Πές μου ποιος ήτανε, Μελίνα ! Πές μου ποιος ήτανε! 
Καμμιά φωνή δέν ακούστηκε μές στό σκοτάδι.
Σκεπτότανε πολύ καθαρά τώρα.
— Είναι έκεϊνος ποΰ μ’ έμέθυσε. Τώκανέ γιά νά μή γυ

ρίζω καθόλου σπήτι. \
Καϊ έπανελάμβανε-
— Πές μου τέλος πάντων ποιός ήτανε, Μελίνα ;
Άφοΰ περίμενε ξανά, έξακολουθοΰσε μέ μιά λογική βρα

δυκίνητη καϊ έπιμονή. Είναι έκεΐνος πού μ’ έκράτησε στό 
κρασοπουλειό αύτουνοϋ ,όΰ ακαμάτη Πωμέλ γιά νά γυρίζω 
έτσι δά. Αύτός είναι ό μουστερής. "Ά ! ψοφίμι !

Καί σιγά-σιγά κάθησε στά γόνατα. Μιά παράφορη οργή 
τόν κατέλαβε, άνακατωμένη μέ τήν έξαψι τοΰ ποτού.

Έπανέλαβε : «Πές μου ποιός ήτανε. Μελίνα, θά σού τις 
βρέξω, σέ προειδοποιώ·. Ήτανε όρθιος τώρα, τρέμοντας 
άπό ’να θυμό φοβερό, σάν τό κρασί ποΰ είχε πιή καϊ 
είχε άνάψει στις φλέβες του. "Εκανε ένα βήμα, σκόνταψε 
σέ μιά καρέκλα, τήν άρπαξε, προχώρησε άκόμα, έζύγωσε 
στό κρεβάτι, τό έψαχούλισε καί αίσθάνθηκε μέσα τό ζεστό 
σώμα τής γυναίκας του. Τότε μανιασμένος άπό λύσσα 
μουρμούρησε'

—"Α ! ήσουν έδώ κάθαρμα καϊ δέν απαντούσες καθόλου!
Καϊ σηκώνοντας τήν καρέκλα ποΰ κρατούσε στό στιβαρό 

χέρι του, τήν κατάφερε έμπρός του μέ μιά άπηλπισμένη 
λύσσα. Μιά κραυγή ξεπήδησε άπό τό κρεβάτι, μιά φωνή 
χαμένη, σπαραχτική.

Τότε άρχισε νά χτυπάη, σάν κανένας άλωνιστής στό 
αλώνι. Καϊ τίποτα μέ λιγάκι δέν έσάλεψε πιά. Ή καρέκλα 
έγινε κομμάτια- ένα ποδάρι τού έμεινε στό χέρι καϊ χτυ
πούσε ολοένα, άσθμαίνοντας. "Επειτα ξαφνικά σταμάτησε 
γιά νά ρωτήση·

— Θά πής ποιός ήτανε αύτή τήν ώρα ;
6

Ή Μελίνα δέν άπήντησε πιά.
Τότε κουρασμένος άπό τόν κόπο, ξανακάθησε κατά γής, 

ξαπλώθηκε καϊ κοιμήθηκε.
"Οταν ξημέρωσε, ένας γείτονας, βλέποντας τήν πόρτα 

ανοιγμένη, μπήκε μέσα. Παρατήρησε τόν ’Ιερεμία πού ρο
χάλιζε πάνω στό πάτωμα, δπου ήσαν σκορπισμένα τά συν
τρίμματα τής καρέκλας καί μέσα στό κρεβάτι ένας όγκος 
άπό σάρκα καϊ αίμα...

[Άπό τό ΓαλλικοίΣαΜ/ΰς ΕΥΑΓ. I. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
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0 ΟΡΚΟΣ ΤΟΤ ΝΕΟΕΑΛΗΝΟΣ

Ώ Βασιλεύ, -ής Ελλάδος, ορκίζομαι σέ Σέ. 
στήν γνώμην τοΰ προδότου νά αήν έλθω ποτέ, 
μήτε νά τόν δουλεύσω. μήτε νά πλανηθώ, 
εϊς τά ταξίματά του νά μή παραδοΟώ.
Έν όσω ζώ στόν κόσμον ό μόνος μου σκοπός
γιά νά τόν άσανϊσω Οά ναναι σταθερός.
Πιστός εϊς τήν πατρίδα συντρίβω τόν εχθρόν 
αχώριστος νά είμαι άπό τόν στρατηγόν. 
ΚΓ άν παραβώ τόν όρκον νά'άστράψ’ ό ουρανός, 
καϊ νά μέ κατακάψη νά γένω σάν καπνός.

Κατά τόν έν τφ Οουρίω τοϋ Ρήγα Φεοραίου, όρκον).
Δ. ΣΑΡΑΒΑΣ

ΕΝΤΤΠΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ
“ΜΙΑ ΠΕΝΤΑΡΑ ΠΙΣΩ,,

Άφ’ οτου ΰφιστάμεθα τόν αποκλεισμόν τών χαλύβδινων 
αύτών κερβέρων, έπί τών όποιων είπε τήν τελευταίαν της 
λέξιν στυγνή ’Επιστήμη, ή φτώχεια καί ή δυστυχία άνοί- 
γονται είς τήν κοινήν θέαν- έκθεσις φρικαλέα, είς τήν ό
ποιαν αντιπροσωπεύουν τό προϊόν κάθε νόσου ανάγλυφα 
χαραχθέντα άπό τό νύχι τών στερήσεων,— φρικτή έκθεσις, 
είς τήν όποιαν μέ δ/-<χς τάς μορφάς καϊ είς δλους τούς τό
νους κλαίει τό πέ'θιμον κύμα τής δυστυχίας- ή λύρα τοΰ 
φτωχοΰ γέρου, τό γοερόν τραγούδι τοΰ πολεμιστρΰ, ή μι- 
σόσβυστη φωνή τής γρηούλας, δλα άπηχοΰν τόν ίδιο τόνον : 
«Πείνα !» — Είναι ή παγερά είκών, πρό τής όποιας καϊ ή 
καρδία έπίσης γίνεται πάγος. Άλλ’ έχει καί μερικός πε
ριπτώσεις, πού κτυποΰν τόσο βαδειά καί άποτυπούνται τό
σον είς τήν κινηματογραφικήν πλάκα τής ψυχής ! Είναι 
ϊσως ή ώρα, — πού ή πλάκα αύτή δέχεται τό κατάλληλον 
φώς,—φώς κάποιου συλλογισμού —καϊ ύπάρχουν άφθονα τά 
ύγρά, ώστε νά κάμουν μίαν άνεξίτηλον έμφάνισιν. Τό αύτό 
γεγονός δέν κάμνει πάντοτε τήν ίδια αϊσθησι- «τό θέαμα 
είναι είς τόν θεατήν· λέγει ό Λαμαρτΐνος.

Συνήντησα ένα παιδάκι- είχε έμπρός του κρεμασμένη μιά 
μόστρα μέ γλυκίσματα ύποπτου προελεύσεως- τά ροΰχα του 
— διότι παπούτσια δέν έφοροϋσε — ϊσως τοΰ έκρατοΰσαν 
ζέστη, άλλά γι’ αύτά καμμιά μητέρα δέ θάσκυψε ’πάνω 
απο τό μπαούλο, νά παρατηρήση τήν παληά φορεσιά τοΰ 
πατέρα του καί νά τήν κόμη γιά τό παιδί της. "Ενας σκού
φος τοΰ έκρυβε τό μισό πρόσωπό του, καί, σκυμμένο κα
θώς ήτον, έκινδύνευε νά τοΰ άναστατώση τά γλυκά. Τί νο
μίζετε πώς έκομνε σκυμμένο ; Μήπως τ’ άνακάτευε διά νά 
τά χορτάση μέ τά μάτια ; "Εσκυψα κι’ έγό> καί διέκρινα 
τά μικρά του δάκτυλα νά πέρνουν ζάχαρι καϊ νά πασπαλί- 
ζουν,τά λουκούμια μέ βαθειά-βαθειά προσοχή...Έθυμήθηκα 

ΜΕΓΑ ΖΥΘΟΠΩΛΕΙΟΝ Η ..ΗΒΗ"
Διεύθυνσις : Ν. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ 

Τό άριστοκρατικώτερον καί κα·&αρότατον Ά’&ηναϊκόν Κέντρον
ΖΥΘΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΜΑΜΟΥΓ εύματαέπΐ παραγγελία—Τμήμα χορτοφαγίας.
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του» δέν ένεκρίθη. Ή έμπνευσις πολύ καλή άλλά ό στίχος 
σας άτεχνος. -X. Άγγελόπονλον. Περάστε άπό τά γρα
φεία μας. Πρόκειται διά τήν «Θεατρίναν»

ΣΤΗΛΗ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
Τ. Άγρα. «Γερμανία· «Πείνα» (ποιήματα). Στ. Λεον- 

τούδη. «Τετράγωνον» (διαγωνισμός). - Μ. Γζαρπολά. «χαϊρε 
Λουκία, Ζήτω ή Ιαπωνία!» (μετάφρασις). «Φάκελος άπα- 
ραβίαστος» (μετάφρασις).— I. Ζαγανιάρη. «Γρίφος».—Λ. 
Χρησιίδη «Άπό τά γνωστά». — Σ. Λύγοοστάκη. «Μίσος» 
(ποίημα). Πην. Παπαδοπούλου. «Τό γραφτό» (ποίημα). 
«Γεγονός» τού Μ. Γκόρκυ (μετάφρασις) - Δ. Σαράβα «Πει
ράματα». — Πην. Παπαδοπούλου- «Τό Κύκνειον τοϋ 
Μπετόβεν» (μετάφρασις).—X. Άγγελοπούλου «Ή Θεα
τρίνα*  διήγημα.

ΚΟΛΩΝΙΑ ΑΡΙΣΤΗ 
ΕϊΡΙΣΚΕΤΑΙ ΝΟΝΟΝ ΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΡΓΑΔΟΥΡΗ 

ΟΔΟΣ ΕΔΟΥΑΡΔΟΥ ΛΩ ΑΡ 7.

ΔΙΑ ΤΟΓΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΑΣ ΜΑΣ
Τά χειρόγραφα δέον νά γράφονται έπί τής μιάς δψεως 

τοΰ χάρτου, έν ούδεμιά δέ περιπτώσει έπιστρέφονται. Έκ 
τών άποσ τελλομένων λογογραφημάτων άναφέρονται μόνον 
τά έγκρινόμενα εις τήν οίκείαν στήλην.

Οί βουλόμενοι νά έχουν τήν κρίσιν της Κριτικής ’Επι
τροπής διά τής Ιδιαιτέρας άλληλογραφϊας δέον εϊς 
τόν φάκελλον νά εσωκλείουν μετά τής άποστελλομένης ύλης 
καϊ εν 2θλεπτον γραμματόσημου. Πρό παντός όμως πρέπει 
νά γράφωσιν εύαναγνώστως οί κ.κ. συνεργάται μας Πάν 
■χειρόγραφον μή πληρούν απαντας τούς όρους θεωρείται ώς 
μή λαμβανόμενον.

ΑΤΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ 33ου ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ
’Ορθός λύσεις έστειλαν μόνον οί εξής :

Π. Άούερβαχ, Ν. Γουράκος, Δ. Κουκούρας, Ν. Παν 
ταζής, Κ. Λαγάκος, Δ- Σαράβας, Π. Παγκάρας, Ν. Κα- 
ρελλάς, Δ. Σπηλιόπουλος, I. Ζαγανιάρης, Α. Δελερής, Α. 
Δημόπουλος, Γ. Σουμέλας, Ε. Θεοδωρύπουλος, Π, Ζα- 
φειρόπουλος.

Γενομένης κληρώσεως μεταξύ τών άνωτέρω έκέρδισαν οί 
κ. κ. Ν. Γουράκος, έτησίαν συνδρομήν τής μηνιαίας «Ει
κονογραφημένης» και εν τετράδραχμο'1 λαχεϊον τοΰ ’Εθνι
κού στόλου. —2. Π. Ζαφειρόπουλος, μίαν έτησίαν συνδρο
μήν τής μηνιαίας «Εικονογραφημένης καϊ έν ’Εγκυκλοπαι
δικόν Ήμερολόγιον Βρεττοϋ. 3 Α. Δελερής, μίαν έτησίαν 
συνδρομήν τής έβδομαδιαίας«Είκονογραφημένης» καϊ εν Εγ
κυκλοπαιδικόν Ήμερολόγιον Βρετού.

Πσρακαλοΰνται οί κερδίσαντες όπως μάς οτείλωσι τάς 
διεεθύνσεις των ΐνα τοϊς άποσταλώσι τά βραβεία.

ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ 34™ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ
’Ορθός λύσεις έστειλαν μόνον οί εξής : Δ. Σαράβας, 

Άδαμ. Λαγού, Ν. Πύρρος, Γ. Άνδρικόπουλος, Μ. Γιαμ 
πανάς, I. ΙΙαπαδόπουλος, Κ. Ζωΐόης, Άδ. Άτσαβές, I. 
Ζαγανιάρης, Σ. Παχής, Γ. Σουμέλας, Δ. Αθανασίου, Ν. 
Μαυρογεώργης, Φω. Κα·, Σ. Βασιλείου, Εμ. Καρακαλάς, 
Λ. Χρηστίδης, Μ. Γκαρπολάς, Σ. Τράντας, Μ. Κιουρτσι- 
δάκης, Σ. Παπακωνσταντάκης, Π. Τυπάλδος, Γ. "Αμλετ.

Γενομένης κληρώσεως μεταξύ τών άνωτέρω έκέρδισαν οί 
κ.κ. I. Σ. Τράντας, μίαν έτησίαν συνδρομήν τής μηνιαίας 

.«Εικονογραφημένης» καί έν τετράδραχμον λαχεϊον τού 
’Εθνικού στόλου.—2. Ν. Πύρρος, μίαν έτησίαν συνδρομήν 
τής μηνιαίας «Εικονογραφημένης» καί έν ’Εγκυκλοπαιδικόν

Τά Όφ6αλμ.ίκά νοσήματα

Θεραπεύονται έν τή νέα τελεία κλινική τοϋ δφύαλμολόγου

2ε«ήλί.ου I. Χαραμή
Τ. ύφηγητοϋ Όφθαλμολόγου Σχολής Παρισίων 

•ΑΟήναι 27 όδός Μενάνδρου 27 ΤηΚίφοηον 654 

Ήμερολόγιον Βρεττοΰ. — 3· Γ. "Αμλετ, μίαν έτησίαν συν
δρομήν τής εβδομαδιαίας «Εικονογραφημένης» καϊ εν ’Εγ
κυκλοπαιδικόν Ήμερολόγιον Βρετού.

Παρακαλούνται οί κερδίσαντες δπως μάς στείλωσι τάς 
διευθύνσεις των ΐνα τοϊς άποσταλώσι τά βραβεία.

ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΜΑΣ
Γ’ ΣΕΙΡΑ Άριθ. ιχ

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ

123245121
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412342
5 2 3 2
G 3 2

G 5="ΙΙρως Έπαναστάσεως
=’Έντομον
=Ποτόν
=Νήσος τοΰ Αιγαίου
=Γυνή ΓΙατριάρχου τώνΈβρ. 
=:Θεά

Άθήναι Α. ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ

Αί λύσεις γίνονται δεκταϊ μέχρι τής εσπέρας τής 25 τ.μ.
* * *

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Ο, Βανιώτην. Σταλέντα σας έλήφθησαν. —I. Κιάππε. 
Όλων τών υπολοίπων σειρών οί άνταποκριταϊ θά άνακη- 
ρυχθώσι συγχρόνως. —Γ. Μονκάκον. Άποστέίλατέ τα.— 
I. Ζαγαντόρην. Ό άποστολεΰς διαγωνισμού δέν δύναται 
νά θεωρηθή καί λύτης αύτοΰ. ’Επειδή ό κατάλογος τών λυ
τών τών διαγ. 29, 3°> 31 «πολέσθη, άπεφασίσθη νά θεω
ρηθούν ώς μή ϋπάρξαντες αύτοϊ οί διαγ. καϊ ή Γ' σειρά 
νά έξακολουθήση μέχρι τοΰ ι8, ώστε νά άπαρτισθή καϊ 
αΰτη έκ 15 πράγματι διαγ.—I, Φίτόαν. Άτυχώς καί τά 
δύο δέν ένεκρίθησαν, καίτοι τό δεύτερον ήτο πολύ καλλί- 
τερον. Ή βελτίωσις αύτή πρέπει νά σάς δώση ώθησιν καϊ 
έπϊμέλειαν. - Π. ΙΙολνμίρον. Πρός έγκρισιν ψευδωνύμου 
δέον νά άπόστείλετε I δρχ. είς γραμματόσημα. Χειρόγρα
φόν σας δέν έλήφθη ύπ’ όψιν ώς γεγραμμένον καί άπό τάς 
δύο όψεις τού χάρτου. — Β. Πρωτοψάλτην. Σειρά Β' 
σάς έστάλη-—Κ. ΓαρηπΛν. Άντίτιμον σταλείσης σειράς 
έλήφθη. — Κ- «ϊ»ραγκιϋκ<ϊτον. ’Ανέκδοτον γνωστόν. Προ
σέξατε τάς συστάσεις πρός τούς συνεργάτας μας.—Κ. Πα- 
«αθεο^ίλον. Τά έγκρινόμενα δημοσιεύονται κατά σειράν 
άρχαιότητος. Είς τήν επιστολήν σας έκφράζεσθε κάπως 
ασαφώς. Το σταλέν «Άπό τή ζωή μου» έλήφθη. —Κ. Πα- 
•παλάϊον. ’Επιστολή σας καί λο-^ογραφήματα έλήφθησαν 
ώς καί ή επιταγή. — Δ. Κουκιάδην. Τό ζητούμενον 
κλισέ μόνον νά σας τό πωλήσωμεν δυνάμεθα. Τιμή του 6 
δρ. Κατ’ αρχήν δέν πωλοΰμεν ούτε, ένοικιάζομεν κλισέ, 
τό δέ άνωτέρω κατ’ έξαίρεσιν έπειδή ήτο ίδικήσας ή φωτο
γραφία. Τά ζητούμενα φύλλα έχουν διπλάσιάν τιμήν τής 
σταλήσης. — Γ. Τάτιον. Πρός έγκρισιν ψευδωνύμου δέον 
νά άποστεί>Λτε ι δρχ. Διά τό σαλόνι στείλατε πρός ,ς λ· ή 
λέξις.—Ε. Ίωάννον. Ποίημά σας «UBER ALLES» ελή- 
φθη —Ε. Καρακαλάν. « Ή μελετούσα ελπίς» έλήφθη.— 
Σ. Ροϋάάον. — Άπάντησιν δέν έλάβατε διότι άνεβάλλετο ή 
Ιδιαιτέρα αλληλογραφία.— Β. Καλαόόπονλον. Επιστολή 
σας μέ 3 δρχ. είς γραμ. δέν έλήφθη. Λογογραφήματα καθ’ 
δ έχετε δικαίωμα δύνασθε νά στέλλετε. Πάντως θά δημοσι
εύονται κατόπιν τής κρίσεως τής Κρ. Επιτροπής. Δ. 
Κόκκινον. Ποιήματά σας έλήφθησαν.—Κικήν Λάαχαρη και 
Β. Βαλααόχουλον. Αί λύσεις σας δέν συνωδεύοντο ύπό ίο 
λέπτου γραμματοσήμου καί συνεπώς δέν έλήφθησαν ύπ’δψιν.

ΜΕΓΑ ΖΤΘΟΠΰΛΕΙΟΝ Η (<ΗΒΗ“
Διεύθυνσις: Ν. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΤό άρεστοκρατεκώτερον καί κα'&αρότατον Ά'&ηναϊκόν Κέντρον
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