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ΤΙ ΘΕΛΕΤΕ ΑΚΟΜΗ;
Πάλιν τά πράγματα ώθοΰνται εις κρίσιμον σημεΐον 

ύπό τής’Αντάντ. Μας έζητήσατε μετασταθμεύσεις καί 
ύπερεθεματίσαμεν μή άφήσαντες ούτε ενα σχεδόν στρα
τιώτην εις τήν ’Ηπειρωτικήν 'Ελλάδα. Μάς έζητή
σατε νά άπολύσωμεν τούς έν ταΐς φυλακαϊς τοΰ Κρά
τους έγκλειστους στασιαστής και έσπεΰσαμεν, παρά 
πάντα νόμον καί παρά πάσαν λογικήν, νά τούς άφή- 
σωμεν ελευθέρους- Μάς έζητήσατε τήν διάλυσιν τών 
συνδέσμων τών επιστράτων καί παρά πάν συνταγμα
τικόν δικαίωμα, ώ αυτόκλητοι Προστάται καί ρυθμι- 
σταί τής συνταγματικής λειτουργίας—κατά τήν’Νόταν 
τής 8 ’Ιουνίου—διά μέτρου άπλοϋ τής έκτελεστικής ε
ξουσίας, τό έκάμαμεν, άναστείλαντες τήν ίσχύν τοϋ 
σχετικού άρθρου τοΰ Συντάγματος. Τέλος έκάμαμεν, 
μόνον καί μόνον διά νά σάς δείξωμεν δτι έμφορού- 
μεθα άπό τήν μεγαλητέραν ειλικρίνειαν καί δτι δέν 
πρέπει νά έχετε κανένα φόβον άπό ήμάς διά τά περί
φημα νώτα σας, δ,τι μάς έζητήσατε, διά νά μάς άφή- 
σετε νά ζήσωμεν ήσυχοι καί τρώγοντες τό άθλιον ψω
μάκι, ποΰ ούτε μάς δίδετε τώρα. Είς αντάλλαγμα εϊ- 
χετε ύποσχεθή νά μάς έξασφαλίσετε άπό πάσης επι
βουλής τών στασιαστών, νά μάς έξασφαλίσετε τήν 
υπόλοιπον ακεραιότητά μας καί νά μάς δίδετε, έστω 
καί κατά αταρόαπειρο τό ψωμί μας. Καί δχι μόνον 
δέν έξεκενώσατε τά Κύθηρα άπό τούς έπαναστάτας, 
δχι μόνον δέν έπαύσατε νά τούς συνοδεύετε μέ άντι- 
τορπιλλικά σας, καταλαμβάνοντας όλονέν νέα εδάφη 
μας, δχι μόνον δέν μάς κλέπτετε τά σιτοφορτία μας 
διά νά τά δίδετε είς αύτούς, δχι μόνον μάς υβρίζετε, 
δχι μόνον δέν αίρετε τόν αποκλεισμόν, άλλά νέας προ
στριβής καθ’έκάστην δημιουργείτε,διά νά δικαιολογήτε 
τήν παράτασιν τοΰ άπανθρώπου μέτρου,καί νά μή μάς 
δίδετε ψωμί.Τά πάντα ήθετήσετε σείς καί σείς εισθε οί 
ανειλικρινείς.Σάς τό έβροντοφώνησαν καί είς τήνΓαλ- 
λικήν Βουλήν, χαρακτηρίσαντες «κτηνώδεις τάς μεθό
δους σας», Γάλλοι βουλευταί. Είπέτε μας τέλος πάν
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των τί θέλετε ; Νά μάς έγκαταστήσετε τόν Σατανάν 
έν Άθήναις, τό έκπτωτον Πνεύμα τοϋ Κακού, δια 
μέτρου βίαιου ; Αί μόνον αύτό δέν θά γίνη ’Άν θε- 
λήσετε νά έπαναλάβετε τό πείραμα τής 18 Νοεμβρίου, 
δέν θά ευρετε είς τόν λόφον τοϋ Φιλοπάπου τόν στρα
τόν, άφοΰ έφροντίσατε νά τόν μποτιλλιάρετε κακοβού- 
λως εκεϊθεν τοΰ Ισθμού. Είς τούς προμαχώνας λό
φους τών Αθηνών θά σάς περιμένη τήν φοράν τού
την ό ‘Ελληνικός Λαός, μέ μαυρισμένο τό μάτι άπό 
τήν πείναν καί τήν άπόγνωσιν και αντί δπλου θά έχη 
τήν σφενδόνην τοΰ Δαυίδ. Δέν θέλομεν τήν προστα
σίαν σας πλέον, άφοΰ μάς τήν έδανείσατε διά νά μάς 
πάρετε έν καιρφ τό αίμα μας, χειρότεροι σεις τοΰ Σάϊ- 
λωκ, ζητοΰντος μίαν λίτραν αίματος παρά τού πτω
χού Αντωνίου μετά τής υπογραφής του διά τό τοκο- 
γλυφικόν δάνειόν του.

Η ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

Αγνή, σαν αύρα τής νυκτός μέ μυρουδιές γεμάτη 
Θερμή, καθώς καλοκαιριού ήλιου χρυσή αχτίδα 
Μεγάλη, σάν τοΰ ουρανού τ’ άπέραντά τά πλάτη 
’Ακλόνητη, σάν τό βουνό, γλυκεία σάν τήν ελπίδα 
ΕΙν’ ή αγάπη ποΰ γιά σέ ’ς τά σωθικά μου νοιώθω 
Καί μοΰ γεννά γλυκούς παλμούς κι’ατέλειωτο τόν πόθο.

ι
Α. Μαυρουκάκης

ΠΕΙΡΤ^ΜΑΤΑ

Θέλετε νά ακούσετε τής καμπάνες τής 'Ρωσσικής έκκλη- 
σίας; ’Ακούστε λοιπόν: Πέρνετε ένα κουτάλι τής σούπας— 
όχι μολυβένιο—άφοΰ τό δέσετε στή μέση ενός σπάγγου,άπό 
τήν ούρά του,τοποθετήτε τά δύο άκρα τοΰ σπάγγου έκαστον 
σέ ένα άπό τά αύτιά σας όσο τό δυνατό μέσα, μέ τό δά
κτυλό σας,—κρατούντες πάντοτε σέ ισοζυγία τό κουτάλι— 
τώρα κτυπήστέ το σέ ένα έπιπλο ή καλλίτερον σάς τό κτυ- 
πρ ένας άλλος μέ ένα μαχαίρι καί προσοχή. ’Ακοΰτε χωρίς 
υπερβολή τής καμπάνες τής 'Ρωσσικής εκκλησίας., Προσέ
ξετε δμως μετά τόν κτύπον μή τό κουτάλι άκουμπήση στά 
ρούχα σας καί ό ήχος άπορροφηθή.

—Καί ένα άλλο.Θέλετε νά βράσετε νερό σέ χαρτί; ’Ορί
στε. Πάρτε ένα τετράγωνο χαρτί, διπλώσατε ούτως,ώστε νά 
σχηματισθή τό ύπό τών παιδιών καλούμενον στρατιωτικό 
καπέλλο.Διπλώσατε τής άκρες τοΰ γείσου τοΰ καπέλλου, ώ
στε νά μή εξέχουν καί υπάρχει φόβος νά καοΰν γεμίσατε το 
νερό, στερεώσατε το εις τά ποδαράκία τοΰ καμινέτου σας 
καί άνάψατε τό καμινέτο. Καί τώρα βλέπετε. Στήν άρχή τό 
νερό αχνίζει καί κατόπιν αρχίζει νά βράζη μέχρι τοΰ ση
μείου, ποΰ μπορείτε νά βράσετε καί καφφέ στό χάρτινο σύ- 
τό μπρίκι. Δοκιμάσατε.

ΔΗΜ. ΧΑΡΑΒΑΧ-®»-
ΤΖΕΝΓ ΘΕΟΤΟΚΗ

Ή Λογοτεχνική Βιβλιοθήκη τής Άγκύρας έξέδωσεν έκ 
τής σειράς τών έργων τοΰ κ. Π. Δημητρακοπούλου, τά 
όποια μάς γνωρίζουν τήν έπί "Οθωνος ζωήν τών ’Αθηνών, 
νέον τόμοχ εκτάκτου ενδιαφέροντος, τήν κοντέσαν Τζένν 
Θεοτόκη.

ΠΕΤΡΟΣ 0 ΜΕΓΑΣ ΚΜ 0 OAAMUOE ΠΔΟ ΑΡΧΟΣ

Ή οικία ή μάλλον ή καλύβη εις τήν οποίαν κατοικοϋ- 
σεν ό Μέγας Πέτρος, διαρκούσης τής θεμελιώσεως τής 
Πετρουπόλεως, θεωρείται σχεδόν ώς Ιερά υπό τών *Ρώσ-  
σων, καί έκαλύφθη ύπό πλινθόκτιστου οικοδομής μετά 
θόλων, όπως προστατευθή έκ τής φθοράς τοΰ χρόνου. Εις 
αύτήν τήν καλύβην. ή όποια συνίσταται άπό τρία μόνον 
δωμάτια, ό Μέγας Πέτρος έδέχθη 'Ολλανδόν τινα πλοίαρ
χον, δστις, άκούσας ότι ή Πετρούπολις έκτίζετο καί δτι ό 
Αύτοκράτωρ είχε μεγάλην αγάπην διά τά πλοία και τό 
έμπόριον, άπεφάοισε νά δοκιμάση τήν τύχην του καί έφθα
σε μέ τό πρώτον εμπορικόν πλοϊον, τό όποιον διέπλευσε 
τόν Νέβαν.

Ό 'Ολλανδός, ήτο κομιστής έπιστολής συστατικής πρός 
τόν λιμενάρχην, κάποιου φίλου του έν Όλλανδίφ, έν ή 
παρεκαλεΐτο νά λάβη τήν φροντίδα, δπως εύρη φορτίον ό 
παρ’ αϋτοΰ συσταινόμενός. Ό Μέγας Πέτρος εΐργάζετο ώς 
άπλοϋς έργάτης έν τφ Ναυαρχείφ, δταν τό πλοϊον διήρ- 
χετό καί «χαιρέτησε διά δύο ή τριών κανονιοβολισμών.

Ό Αύτοκράτωρ κατεθέλχθη, καί πληροφορηθείς περί 
τής ΰποθέσεως τοΰ ‘Ολλανδού, άπεφάσισε νά άστειευθή μέ 
αΰτόν. Διέταξε λοιπόν τόν λιμενάρχην νά Ιδη τόν πλοίαρ
χον άμέσως μόλις έφθασε, καί νά τόν διευθύνη πρός τόν 
Αϋτοκράτορα ώς πρός έμπορον πρό ολίγου έκεΐ έγκατα 
σταθέντα. Ό Πέτρος έπήγεν είς τήν καλύβην μετά τής 
Αύτοκρατείρας, ήτις δπως δώση έτι μεγαλειτέραν αστειό
τητα είς τό παιγνίδιον, ένεδύθη άπλά φορέματα, δπως άρ- 
μόζει είς τήν σύζυγον έμπορου. Ό πλοίαρχος είσήχθη είς 
τόνΑύτοκράτορα,δστις τόν έδέχθη μέ μεγάλην εύμένειαν καί 
έκάθησαν μαζί τρώγοντες ψωμί καί τυρί. Ό οφθαλμός 
τοΰ πλοιάρχου συγχρόνως διηρεύνα τό δωμάτιον, καί ήρ- 
χιζε νά σκέπτεται δτι άνθρωπος ζών τόση» εύτελώς δέν ήτο 
δυνατόν νά τοΰ φανή χρήσιμος. Ή Αύτοκράτειρα μετ’ ο
λίγον είσήλθεν είς τό δωμάτιον καί ό πλοίαρχος άπηύθυνε 
πρός αύτήν τόν λόγον, είπών δτι τής είχε φέρει ένα θαυ
μάσιο τυρί, καί αΰτη τόν ηύ/αρίστησε προσποιηθεΐσα μέ 
άλλόκοτον τρόπον. Εύχαριστηθείς πολύ έκ τοΰ έξωτερικοΰ 
της δ πλοίαρχος έλαβεν έκ τοΰ θυλακίου του τεμάχιον λι
νού υφάσματος καί τήν παρεκάλεσε νά τό δεχθή.

—Ώ! Κάτε ! είπεν δ Αύτοκράτωρ.Θά ήσαι τώρα ώραία 
καί υπερήφανος ώς αύτοκράτειρα ! Είσαι ευτυχής γυνή.

Είτα ό ξένος ένθαρρυνθείς έτόλμησε νά ζητήση καί έν 
φίλημα παρά τής Αύτοκρατείρας, τό όποιον καί τοΰ- έδό- 
θη. Τήν στιγμήν ταύτην δ πρίγκηψ Μεντζικώφ, ό ευνοού
μενος υπουργός τοΰ Αύτοκράτορος, είσήλθε κεκοσμημένος 
δι’ όλων τών παρασήμων καί έστάθη ένώπιον του ασκεπής. 
Ό πλοίαρχος ήρχισε νά άπορή, καί δ Πέτρος ίδών τοΰτο 
ένευσεν είς τόν πρίγκηπα, έξ ου έννόησεν εκείνος δτι έπε- 
θύμει ν’ άποσυρθή.

Ό έκπλαγείς πλοίαρχος είπε" «Φαίνεται ότι έχεις μεγά
λος γνωριμίας έδώ·. <Ναί, είπεν δ Αύτοκράτωρ, έτσι καί 
σύ δύνασαι νά έχης έάν μείνης ενταύθα μόνον δέκα ημέ
ρας.'Υπάρχουν πολλοί τοιοΰτοι ένδεεΐς εύγενεϊς έδώ, ώσάν 
αύτόν ποϋ είδες, οι όποιοι πάντοτε έχουν χρέη καί χαίρουν 
πολύ,δταν εΰρουν νά δανεισθοϋν άπό κανένα."Ετσι εύρήκαν 
έμενα. ’Αλλά σοΰ λέγω ότι πρέπει νά φυλάττεσαι άπό αύ
τούς, νά άνθίστασαι είς τάς ενοχλήσεις των όσον καί άν 
είναι αύται κολακευτικοί, καί μή θαμβωθής άπό τούς ά- 
στέρας καί τάς περικνημίδας των καί άπό όμοια άλλα κο
σμήματα·.

Ή έξηγητική αΰτη συμβουλή καθησύχασε τόν ξένον. 
“Επειτα δέ διεπραγματεύθη μετά τοΰ αύτοκράτορος έμπο
ρου, περί φορτίου.Άμα έκλεισε τήν συμφωνίαν, δ άξιωμα- 
τικός τής φρουράς, δστις είχεν άλλάξη, είσήλθεν δπως 
λάβη διαταγάς καί πριν ή δ Πέτρος δυνηθή νά τόν σταμα- 
τήση, άπηυθύνθη πρός αύτόν μέ τόν τίτλον «Αύτοκρατο- 
ρική μεγαλειότης». Ό 'Ολλανδός άνηγέρθι; άπό τοΰ καθί
σματος αύτοϋ, έγάνάτισεν ένώπιον τοΰ Αύτοκράτορος καί 
τής Αύτοκρατείρας καί έπεκαλέσθη συγγνώμην διά τήν ε
λευθερίαν τήν όποιαν είχε λάβει. Ό Πέτρος λίαν ηύχαρι- 
στήθη έκ τής σκηνής ταύτης καί άνεγείρας τόν έντρομον

Ικέτην,τόν έκαμε νά φιλήση τήν χεΐρα τής Αύτοκρατείρας, 
τοΰ έχάρισε J500 ρούβλια, τοΰ έδωκε φορτίον καί διέτα- 
ξεν. έφ’ όσον υπάρχει τό πλοϊον του. νά εισέρχεται είς 
όλους τούς Ρωσσικους λιμένας, χωρίς νά πληρώνη κανένα 
φόρον.Τό προνόμιον τοΰτο, ταχέως κατέστησε τόν πλοίαρ
χον πλούσιον.

Γ. ΔΟΡΠΗΧ 
-«S>-

«-ΤΟ ΠΑΡΟΝ»
Πολύ προσεχώς θά ΐδή τό φώς νέα έφημερίς 

καθημερινή, απογευματινή ύπό τόν τίτλον «ΤΟ 
ΠΑΡΟΝ ». Τήν νέαν αύτήν εφημερίδα θά έκδώση ό 
γνωστός καί αρχαίος συνάδελφος κ. ΔημΚαραχάλιος, 
άπό τούς πλέον εμπείρους καί έγκυκλοπαιδικωτέρους 
δημοσιογράφους. Εις τό «ΠΑΡΟΝ» ή «Εικονογρα
φημένη» εύχεται μέλλον λαμπρόν.

ΟΛΑ Τ’ ΑΡΝΗΘΗΚΑ
Τά πάντα άρνήθηκα γιά σέ
άκόμη καί τήν πίστη ποΰ πιστεύω.
Τρέχω στους δρόμους σάν νά ήμουνα τρελλός 
καί ούτε καί γώ, δέν ξέρω τί γυρεύω.
Πέφτω νά κοιμηθώ καί δέν μπορώ 
το κουρασμένο μάτι μου νά κλείσω 
μισάω τό κόσμο, καί ότι καί άν θωρώ 
γιατί άπό αύτά, δέν έχω τί νά έλπίσω. 
Γέρνω τ’ άποσταμένο μου κορμί, 
καί αίσθάνωμαι πώς γρήγορα θά σβύσω. 
"Εφτεξα έγώ ! ! . . σ’ άγάπησα πολύ ... 
καί τώρα δέν μπορώ να σέ μισήσω ! ! . .

ΑΓΓ. ΧΑΛΟΥΤΧΗΧ

ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΣ
Είναι πολύ εύκολο ν’ άνοίξετε μιά κοινή έπιστολή χωρίς 

διόλου νά προδοθήτε. Εύκολα τό κατορθώνετε, είτε άν τήν 
κρατήσετε έπί ί"—2" ατούς ατμούς ζέοντος ΰδατος, είτε 
άν τήν βρέξητε μέ λίγο κρύο νερό. Διά νά έμποδίσουν μίαν 
τοιαύτην απόπειραν, ύπέβαλον πλείστους τρόπους, οίτινες 
πάντες παρουσιάζουν, κατά διάφορον βαθμόν, τό μέγα μει
ονέκτημα, νά είναι αρκετά πολύπλοκοι, καί σχετικώς δα
πανηροί. Άλλ’ ιδού ότι τά «Χρονικά τών Τ. Τ. Τ.» τών 
Παρισίων υποδεικνύουν ένα μέσον τόσον εΰχρηστον όσον 
καί όλιγοδάπανον, διά τοΰ όποιου μπορείτε- νά κάμετε τό 
γράμμα σας άπαραβίαστον. Ό τρόπος οΰτος στηρίζεται εις 
τήν άντικατάστασιν τής γόμμας ή δεξτρίνης, τά όποια συ
νήθως χρησιμοποιούν γιά τό κλείσιμο τών φακέλλων, διά 
τοΰ άσπρου του αύγοΰ, τό όποιον ύπό τήν έπίδρασιν τής 
θερμότητος γίνεται τελείως άδιάλυτον. Πρέπει δμως είς τήν 
περίπτωσιν ταύτην νά μεταχειρισθήτε φάκελλον χωρίς γόμ- 
μα. Γ1ά νά θέσετε τώρα τό συγκόλλημα, περνάτε άπό τά ά
κρα τοΰ φακέλλου ένα πινέλο βουτηγμένο σέ άσπρο τοϋ αύ
γοΰ. Κλείετε ύστερα τόν φάκελλον καί χωρίς νά περιμένετε 
νά στεγνώση, περνάτε άπ’ έπάνω ένα σίδερο τοΰ σιδερώμα
τος άρκετά ζεστό ίρο11—ιοο" περίπου). Τό λεύκωμα πήζει 
καί κολλά τάς δύο εκατέρωθεν έπιφανείας, αί όποϊαι μέιουν 
τελείως ηνωμένοι. Μόνον τό σχίσιμο τοΰ φακέλλου έχουν 
νά άντιτάξουν εις τό άνω μέσον οί αδιάκριτοι, μεταξύ τών 
οποίων είναι καί οί λογοκριταί....

(Μετάφρ. Μ. Γκαοπολα)

ΚΟΛΩΝΙΑ ΑΡΙΣΤΗ
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΟΥΜΑ

Μ Β7ΧΣΙΑΙΣΣΑ Μ7ΚΡΓΚΛ

Ποιος είναι ; έψιθύρισε μία γυναικεία φωνή.
— Θεέ μου ! Θεέ μου ! είπε διά μόλις άκουομέ- 

νης φωνής ό Δελαμόλ. ’Έρχονται,.. Τούς άκοΰω... 
Νότοι!... Τούς βλέπω... "Εγώ!... ’Εγώ?..

— Ποιος σείς ; έπανέλαβεν ή φωνή.
Ό Δελαμόλ έθυμήθηκε τό σύνθημα.'
— Ναβόρρα !.. Ναβόρρα !.. έκραύγασε. Ή πόρτα 

άνοιξε αμέσως. Ό Δελαμόλ χωρίς νά ίδή, χωρίς νά 
ευχάριστή ση τήν Γιλόννην, είσώρμησεν είς ενα προ
θάλαμον τοΰ προδρόμου, έπέρασε τόν διάδρομον καί 
δύο τρία δωμάτια καί έφθασεν έπί τέλους είς ενα 
κοιτώνα φωτιζόμενον ύπό κρεμαστής λυχνίας.

Ύπό παραπετάσματα έκ βελούδου κεντημένα διά
I χρυσών κρίνων, έπί κλίνης έκ δρί’ός γεγλυμμένης, μία 

ήμίγυμνος γυνή, στηριζομένη έπί τοϋ άγκώνος, έβλε
πε πλήρης τρόμου. Ό Δελαμόλ, ώρμησε πρός αυτήν.

— Κυρία ! έκραύγασε. Φονεύουν, σφάζουν τούς 
αδελφούς μου. Θέλουν νά μέ σκρτώσουν, νά μέ σφά
ξουν κι’ εμένα ... Ά, εισθε ή Βασίλισσα ... Σώσατέ 
με, σώσατέ με.

Καί έπεσε είς τούς πόδας της, άφίνων έπί τοϋ 
τάπητος πλατύ ίχνος αίματος.

— Κυρία ! ε’πεν δ Δελαμόλ καταβάλλων ύπερτά- 
την προσπάθειαν δπως .γερθή.Έν δνόματι τοϋ Θεοϋ, 
μή κραυγάσετε, διότι άν σάς ακούσουν έχάθην ! Δο
λοφόνοι μέ καταδιώκουν. ’Ανέβαιναν τήν κλίμακα 
δπισθέν μου. Τούς ακούω... έρχονται... έρχονται...

— Βοήθεια ! έκραύγασεν ή Βασίλισσα έξω φρε- 
νών... Βοήθεια !

— Ά ! Σείς μέ φονεύετε ! ε’πεν δ Δελαμόλ έν 
απελπισία. Νά άποθάνω διά τόσον ώραίας φωνής !.. 
Νά άποθάνω άπό ένα τόσο έμορφο χέρι !.. Ά ! Ποτέ 
δέν θά τό έπίστευα !

Κατ’ έκείνην τήν στιγμήν ή πόρτα άνοιξε βιαίως 
καί στίφος άνδρών άσθμαινόντων καί μαινομένων, 
μέ τά πρόσωπα γεμάτα αίματα καί μπαρούτι, είσώρ- 
μησαν είς τόν κοιτώνα προτείνοντες δπλα καί ξίφη.

Έπί κεφαλής δλων αυτών ήτο δ Κοκονάς μέ τά 
μαλλιά σηκωμένα, τά ώχροκύανα μάτια του γουρλω- 
μένα καί τό μάγουλο κτυπημενο άπό τό σπαθί τοΰ 
Δελαμόλ. ’Ετσι παραμορφωμένος δ Πεδεμόντιος ήτο 
τρομερός τήν δψιν.

— Διάβολε ! έκραύγασε. Νά τον... Ά ! Αυτί] τή 
φορά δέν μάς ξεφεύγει.

Ό Δελαμόλ παρετήρησε γύρω του μήπως εύρη κα
νένα δπλο, άλλα τίποτε δέν εύρήκε.

Τότε έκύτταξε τή βασίλισσα καί εΐδεν έπί τοΰ 
προσώπου της έζωγραφισμένον βαθύν οίκτον. Τότε 
έκατάλαβε δτι αυτή μόνον ήδύνατο νά τόν σώση.

Ώρμησε λοιπόν καί τήν αγκάλιασε.
Ό Κοκονάς έπροχώρησε τρία βήματα καί διά τής 

αιχμής τοΰ ξίφους του έτρύπησεν είς τόν ώμον τόν 
εχθρόν του, σταγόνες δέ αίματος έβαφαν τό λευκό 
καί μυρωμένο πουκάμισο τής Μαργαρίτας.

Ή βασίλισσα, μόλις είδε τό αίμα νά τρέχη καί 
ήσθάνθη τό σώμα αύτό, ποΰ τήν είχε άγκαλιάση νά 
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τρέμη, έρρίφθη μαζύ του όπισθεν τής κλίνης. Τίτο 
καιρός. Ό Δελαμόλ είχε χάσει πιά τάς δυνάμεις του 
καί ήτο ανίκανος πλέον νά κινηθή. Ούτε νά φυγή 
ήδύνατο, ούτε νά ύπερασπισθή. Έστήριζε τήν πε
λιδνήν κεφαλήν του έπί τοϋ ώμου τής νεαράς βασι- 
λίσσης καί οί συνεσταλμένοι δάκτυλοί του έσφιξαν τό 
λεπτότατον καί κεντημένον άπό βατίσταν ύφασμα,τό 
δποΐον ώς αράχνη περιέβαλλε τό σώμα της.

— Ά ! Κυρία ! έψιθύρισε μέ ξεψυχισμενη φωνή. 
Σώσατέ με !

Δέν κατώρθωσε νά πή τίποτε άλλο. Τά μάτια του 
σάν νά τά έσκέπασε τό σύννεφο τοϋ θανάτου- έσκο- 
τείνιασαν. Τό κεφάλι του, βαρύ, έπεσε πρός τά δπί- 
σω. Τά χέρια του έχαλαρώθηκαν. 'Η μέση του έλύ- 
γισε καί έγλύστρησεν έπί τοΰ πατώματος,σύρων μαζύ 
του καί τήν βασίλισσαν.

"Ο Κοκονάς τότε, έξημένος έκ τών κραυγών, με
θυσμένος έκ τής δσμής τοϋ αίματος, ήρεθισμένος έκ 
τοΰ βίαιου δρόμου, δν είχε κάμει, έτεινε τήν χεΐρα 
πρός τήν βασιλικήν κλίνην. Μία στιγμή ακόμη,καί τό 
ξίφος διεπέρα τήν καρδίαν τοϋ Δελαμόλ, ίσως δέ 
ταυτσ/ρόνως καί τήν τής Μαργαρίτας.

Έπί τή θέα τοΰ γυμνοΰ εκείνου σιδήρου, ίσως δέ 
μάλλον έπί τή θέα τής κτηνώδους εκείνης αύθαδείας, 

_ή θυγάτηρ τών βασιλέων ήγέρθη έν δλη αυτής τή 
υπερήφανε^, καί έρρηξε κραυγήν τοσοϋτον τρόμον, 
άγανάκτησιν καί λύσσαν έμφαίνουσαν, ώστε δ Πεδε- 
μόντιος έμεινεν άπολιθωμένος έξ αγνώστου αισθήμα
τος. Είναι άληθές δτι άν ή σκηνή αυτή παρετείνετο 
περιοριζομένη μεταξύ’ τών αυτών προσώπων, τό αί
σθημα αύτό θά διελύετο ώς πρωινή χιών είς τόν ή
λιον τοϋ ’Απριλίου. Άλλ*  αίφνης διά τίνος θύρας 
κρυπτόμενης ύπό τό έπίτοιχον ώρμησε νεανίας δεκαέξ 
ή δεκαεπτά ετών, μελανείμων, κάτωχρος καί έχων 
τήν κόμην έν άταξίφ.

— Περίμενε, αδελφή μου, περίμενε ! έκραύγασεν. 
’Ιδού έγώ ! ’Ιδού εγώ !

— Φραγκίσκε ! Φραγκίσκε ! Βοήθειαν ! είπεν ή 
Μαργαρίτα.

— Ό δούξ τοϋ Άνανσών !... έψιθύρισεν δ Λαου- 
ριέρος ταπεινώσας τό πυροβόλον του.

— Διάβολε ! Είς υιός τής Γαλλίας ! έγρύλλισεν 
δ Κοκονάς δπισθοχωρήσας έν βήμα.

‘Ο δούξ τοΰ Άλανσών, παρατηρήσας περί αυτόν, 
είδε τήν Μαργαρίταν, τήν κόμην -έχουσαν λυτήν καί 
εϊπέρ ποτέ ώραιοτέραν, στηριζομένην έπί τοΰ τοίχου, 
περικυκλουμένην ύπό άνδρών μαινομένων, κάθιδρον 
έχόντων τό μέτωπον καί άφρίζον τό στόμα.

Π
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Κάσσιο;. Ά τό κακοκέφαλο !!.. Τί ήθελε μ’ αύτό τό μπου
ρίνι νά βγή στής βόλτες ;.. Καί τέτοια ώρα I Τουλάχιστον άν f
ήταν μέρα, θά είχαμε μιά παρηγοριά, θά τόν έβλέπαμε, θά ι
ξέραμε ποϋ εινας, καί άν έκίνδύνευε, θά μπορούσαμε νά τόν 
βοηθήσουμε.... (Ακούεται τό τηλέφωνον. Τό αρπάζει νευρικά 
και ξαναπέρνει κουράγιο). Ναΐ-ναί! Λοιπόν ; Σας έδωκε τήν 
βενζινάκατο ;... Λοιπόν θά πϊτε καί σεις ; Ώ σας είμαι εύ- 
γνώμων. Ή πράσινη φαναριέρα τής «Σαϊντα· ;... Φαίνεται; 
Τρέξτε.... Ένα μίλλι άνοικτά;... Μήν άφίνετε τά λορνιόν ! 
... Ναΐ-ναί- τρέξετε... νά μοϋ σώσετε τό παιδίμου !.., Τούς 
φάρους τοϋ ώτομομπίλ ;... Ναι. Πάρτε τους- φωτίζουν καλά 
... Ή πράσινη φανεριέρα ;... Πώς χοροπηδάει ; Α. Σπιληά- 
δες θά τόν μπλέξανε....Τί: Τί έκαν’ ή φαναριέρα ;... Πώς 
χάθηκε ;....Πρόσεχε παληόπαιδο !... Λοιπόν ;../3ίέ άγωνία) 
Λοιπόν ;... Κανείς δέν ειν’ έκεΐ;... Ένας χριστιανός δέν 
βρίσκεται νά μοϋ σώση τό παιδίμου !... Κέντρον, μή μας 
διακόπτετε !... Πνίγεται τό παιδίμου.. . Τώρα χάλασε κι’ 
αύτό ; Λοιπόν Κ-.. ‘Α ναι. . Συγνώμην... (Πετφ τό τηλέφω
νο καί πιάνει io κεφάλι του). Δυστυχία ! (Ή Νενέλλα γονα
τίζει σε μιά γωνιά. κρύβει τό πρόσωπο μεσ' στά χέρια, άκου- 

μπισμένη σ’ Ινα φωτέίγ καί κλαίει). Τώρα ; (Πέρνει τό τηλέ
φωνο καί κτυπφ) Κέντρον.. Παρακαλώ, μοϋ δίδετε Ναύστα- 
φμον ; (Κτυπφ καί μετά τήν άπάντησιν) Ναύσταθμος;.. Γενι
κός Διευθυντής; “Α ! Καλησπέρα Ναύαρχε. Κάσσιος... Μοϋ 
συμβαίνει ναύαρχέ μου, κάτι πολύ σπουδαίο... ίσως... δυ
στύχημα... Εκείνο τό βρωμόπαιδο έβγήκε στής βόλτες μ’ 
αύτό τό μπουρίνι καί φοβοϋμαι... Μοϋ «τηλεφώνησε άπό 
τήν ’Ελευσίνα ό άστυνόμος... Πρό μιάς ώρας...Λέτε νά τόν 
ξόριασ’ ό καιρός κατά τόν Ναύσταθμο ; Μακάρι. Ά βέβαια.
... Τοϋ είπα μάλισα νά τόν συλλαβή, μά τό βρωμόπαιδο τώ- 
σκασε...Ναι...Πάει καί ό ίδιος μέ τήν βενζινάκατο τοϋ Σα
πωνοποιείου...Κανένα φώς;..Βέβαιαέχει τής φαναριέρες.Έως 
μισή ώρα εβλέπαμε τήν πράσινη... θά πή λοιπόν πώς μέ 
τήν πρώτη βόλτα, είχε πλώρη κατά τοΰ Σκαραμαγκα . . . 
"Επειτα όλο διά μιας... στή βόλτα*  άπάνω, τόν είδαμε νά 
χοροπήδα καί έπειτα.... Λέτε καμμιά θάλασσα νά τοϋ τά- 

σβυσε ;...
Νενέλλα. (Σηκώνει τό κεφάλι). Μακάρι θεέ μου !
Κάσσιος. θά στείλετε άμεσος ! Εύχαριστώ ναύαρχέ μου... 

‘Λ τήν «Αίγλη·’■, "Εξοχα. Μέ τούς προβολείς της θά τόν 
εΰρη αμέσως... (Χαρούμενο;). Ναι ναι ! Να τόν δέσετε στον 
ιστό έως τό πρωί, τόν μπιρμπάντε....Ευχαριστώ....θά περι
μένω μέ τήν ψυχή στό στόμα (ΆφίνεΙ τό τηλέφωνο καί στρέ

φεται πρό; τήν Νενέλλα'. Ό καϋμένος ό Ναύαρχος, πώς μάς 
άγαπα ! Διέταξε αμέσως τό άντίτορπιλλικόν «Αίγλη» νά πάη 
πρός τόν κόλπο τής Έλευσΐνος.

Νενέλλα. Βλέπετε λοιπόν ; (Σκουπίζει τά μάτια τη;) . . . 
Αλλά θά συμφωνήσετε καί σεις, πιστεύω, οτι, είναι καιρός 
νά λείψουν αυτές ή εκδρομές είς ’Ελευσίνα. Ό θειος δέν 
τοϋ μιλάει, τήν θειά δέν τήν ακούει..·.

Κάσσιο;. Πρώτα ό θεός .... τοΰ χρόνου δέν έχει πειά 
(Βηματίζει. 'Ακούεται τό τηλέφοινον. 'Ανήσυχο; τό άρπάζει) 

’Εμπρός, έ·πρός! Μάλιστα Κάσσιος. Μάλιστα κύριε αστυ
νόμε.... Λοιπόν:... Ή βενζινάκατος;... ’Επέστρεψε άπρα
κτος ; (Πέφτει στό κάθισμα τοϋ γραφείου κυί σκεπάζει τό πρό

σωπό του κλα/ων).
Νενέλλα. ('Αρπάζει τό τηλέφοινον). "Εψαξαν καλά;... Ά 

έπήγατε πρός τοϋ Σκαραμαγκά, έκεΐ ποΰ έβλέπαμε τά φώτα 
τοϋ «Σαϊντά·... Ναι, ναί... (Μέ σβυσμένη τ,ωνή) Έκεΐ 
•ποΰ....(Σιωπή).

Κάσσιο;. (Πετηέται ξαφνικά) Έκεΐ ποϋ;
Νενέλλα. Έκεΐ ποΰ έχάσαμε τήν πράσινη φαναριέρα... 

Ναί. Μά ό Ναύαρχος λέγει οτι στή βόλτα άπάνου καμμιά 
θάλασσα θά τούσβυσε τά φώτα....Αί άπ’ έκεΐ δέν μπορούμε 
νά ξέρουμε ποϋ έπήγε... Πώς; Ή θεία ; Τό ώτομομπίλ ; 
Ά τό έστειλε στοΰ Σκαραμαγκά. μήπως τόν ξόριασ’ έκεΐ.. . 
Μακάρι θεέ μου... Ναί—ναί. Σάς παρακαλοϋμε. ..Ναί, μό
λις μάθετε τίποτε... (Μακρά σιγή..., 'Ακούεται τα τηλέφω

νον).
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Κάσσιος. ('Αρπάζει to άχουστικό). Ναΐ-ναί. . Ναύστα
θμος ;.... Ναι ! Ό ίδιος ναύαρχε... (Κάνει νεϋμα ήσυχ/ας εί; 
τήν xViveUaJ. Τί αναφέρει ό αρχηγός τής μοίρας άπό τό 
Κερατσΐνι μέ τόν ασύρματο;... Τόν εΐχετε ειδοποιήσει;... 
Είδαν ένα ίστιοφόρον μέ πλώρη πρός τήν Κυρά. Τί νησάκι 
είναι ;... Ά τό νησάκι ποϋ είναι ή αποθήκη τών πυρομα- 
•/ικών τών θωρηκτώι.(Ή Νενέλλα γονατίζει καί προσεύχεται). 
Ώστε ή «Αίγλη» πάει στήν Ινυρά ; Εΐδοποιήθη μέ τόν ’Ασύ
ρματο ;... Έχετε τηλέφωνον μέ τή Κυρά; Ναι, θά περι
μένω μέ τό ακουστικό στό αυτί......  ("Αλλη σιωπή μακρά...)
’Εδώ... (Πιάνει την καρόιά του) Ειν' έκεΐ ;...Στήν Κυοά ;... 
Σας μίλησε;... Δόστε μοΰ τον, δόστε μοΰ τον ! (Ή Νενέλλα 
πετηέται χαΐ πλησιάζει τον μπαμπϋ τη;, για νά άχονση) Μα- 
σκαρά I Μας εζοψες τό αίμα I Νά μήν τολμήσης νά παρου- 
σιασθής στά μάτια μου! Ναι... Καλησπέρα χρυσέ μου μπα- 

μπακο....Νενέλλα. ( Παρεμβαίνουσα σκύβει προ; τό άκουστικόν) Τορ- 

κουεαάδα !Κάσσιο;. Ναι, αυτά ξέρεις (Μιμούμενο; τήν φωνήν του) 
Καλησπέρα ακριβή μου Νενελοϋκο... Δέν έχεις τίποτε τό 
έλαφρυντικόν Κύριε·.. Δέν θέλω ν’ άκούσω τίποτε...Τό κότ- 
τερο θά έκποιηθή.,.ναί—ναι... Αύριο κι*  ολας... Πολύ καλά! 
Πολύ καλά, ορίστε. Άπολογήσου νά ίδοΰμε... "Α ! ... Βλέ
πεις ; Τώρα ομολογείς οτι διέτρεξες κίνδυνο... Μά καλά, 
βγαίνει ό κόσμος στής βόλτες μέ τέτοιο μπουρίνι εύλογημένο 
παιδί ;... Ναι, πολύ καλά, δέν εϊξερες οτι θά φρεσκάριζε 
έτσι ό καιρός.... Μά γιατί όταν σοϋ φώναζε ό άστυνόμος 
δέν στάθηκες;... *Ας  είναι·.. Τό σίδερο; Τό πήρες μέσα καί 
βόλεψες τό πανί σου...Στην άρχή...·Τή σκότα στό σκαομό... 
μά ανοίχτηκες άρρόδο καί φρεσκάριζε ολοένα... Άπό στε- 
ρηά ό καιρός... σούφερνε κάτι σπιληάδες... τήν πήρες στό 
χέρι. ’Εσκοτείναζε πειά... Γύρω ένας καπνός... Ξυδιάς ο 
καιρός... Ή «Σαϊντά»...μουντάρει γερά... Βάζεις ρότα στήν 
πρώτη βόλτα γιά τοϋ Σκαραμαγκά... Τί κάνει ή «Σαϊντά» ;

• ’Α βαστάει. ..Άς ειν’ καλά τό μολύβι τής καρένας καί τά 
παράτροπΐδια... Στήν αριστερή μάσκα ;

Νενέλλα. Γιατί δέν γύριζες πίσω ;
Κάσσιο;. Τί κάνουν ; Ά σκάζουν ή θάλασσες..-Σαλτάρουν 

άπ’ τό κοράκι καί σαρώνουν πλώρα-πλύμα τήν κουβέρτα 
σου...6-7 μίλλια. Μά ό καιρός γίνεται ολοένα... Τόν xaxat- 
βάζει κομμάτια-κομυ,άτια... “Αξαφνα... μιά σπιληάδα, δυό, 
τρεις... ορτσ*  άπάνω στον καιρό καί λάσκα τή σκότα... Τό 
πανί έπαιξε μιά-δυύ...Ή δεξιά φαναριέρα ; ..Πώς έσβυσε;... 
Άπάνω στή βόλτα... Ά καθώς βούτηξε ή δεξιά μπάντα. . . 
Τότε νομίσαμε πώς ήλθες καπάκι... Ή «Σαϊντα· ; "Λ δέν 
σορβετάρει εύκολα... Βέβαια νά ποδίσης... Καί τού'δωσες γιά 
τήν Κυρά... Ή σκότα όμως... Νάχουμε καί τό νοϋ μας, 
στό χέρι.. Μουσκίδι;... Τό πιστεύω,.. Ποιος; Ποοός ;... 
Κλείτσας;... *Α  ό Σταμάτης ό Κλείτρας, ό ύπςκελιυστής 
πυροβολητής... Τώρα λοιπόν ; Φοράς τά ροϋχα του κύριε 
ύποκελευστακο ;... Σοϋ τά στεγνώ-ει ή Σταμάτενα.... Χά 
-χά-χά καί κόβει λόρδα τώρα ; (Πρό; τήκ Λενέλλα^ Φοράει 
τά ροϋχα τοϋ ύπαξιωματικοϋ τής αποθήκης καί είναι νηστι
κός... Ή Σταμάτενα;.. ΤΙ βράζει;... Αυγά... Π’άσατε 
καί....καί...καβούρια ;.. (Γελά νευρική) Ό μασκαράς έπιασε 
στής πέτρες κάτι μεγάλα καβούρια (Πάντοτε νευρικά γελών-

XΑΡΤΟΠΛΛΕΙΟΝ ΠΑΛΛΗ & ΚΟΤΖΙΑ

ΟΙΚΟΣ ΙΔΡΥ0Ε1Σ ΤΟ ι8χο

ΔΙΑΔΟΧΟΙ Α· ΠΑΛΛΗΣ και Σ'
Μεγάλαι άποΟήκαι χάρτου ’Εφημερίδων, Περιοδικών καί πά- 
σης ποιότητος.—Μεγάλαι άποθήκαι ειδών ΓραςικήςΎλης.— 
’Εργοστάσια Κατάστιχων,Φακέλλων.Φωτογραφικών χαρτονίων 
κλπ.--Τμήμα ειδικόν διά σφραγίδας έξ ελαστικού καί μετάλλου 
ώς καί δι’ επιγραφές διά Οΰρας.—Άτμοκίνητον Τυπογραφείου 
μέ 10 πιεστήρια.
ΕΙΔΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ- ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ
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ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
χί:) μέ δαδί (’Ακούει χαί διαβιβάζει) χαί βγαϊναν μόλις έβλε
παν τό φώς στή στερηά μέ σηκωμένες τής δαγχάνες τούς 
...Σωστός Ροβινσών έγινες μαχαρα.... Τί ; 'Α μπρελόκ... 
(Πρό: τήν Νενέλλα) Θά σοΰ φέρη τά δόντια τά δεξιά... Οί 
ναυτικοί τί/ουν γιά πόρτ-μπονέρ... Νά τά κάμης μπρε
λόκ..· (Σταματά ί.τοτομω; και πιάνει ιό κεφάλι τον. “Επειτα 
βάζει χό χέρι στήν καρδιά). Ναί, ναι. (Σάν έΐηνχλημένο:)... 
"Οχι καλύτερα νά έλθης έπάνω, έδώ στάς ’Αθήνας. Νά 
3γής μέ τήν «Αίγλη» στοϋ Σκαραμαγχα καί έκεί θά σέ πε- 
ριμένη τό ώτομομπίλ τοϋ θείου σου... Άλλά κύτταξε, δχι 
τρέλλες στόν δρόμο!... Καλά.... Μήν άργήσης.. (’Αφίνει χό 
άκουσχικόν καί κάνει δύο βήμαχα, σκυθρωπό;). Τί μπουρίνι ! 
("ΐ-ζαφνι κινεί χό χέρι, σάν νά φωνάζγ) χήν Νε.έλλα καί πέφτει. 
Ή Νενέλλα τρέχει κοντά. γονατίζει, τον ξεκουμπώνει χό κολ- 
λάρο καί λύνει χόν λαιμοδέτη).

Νενέλλα. Μπαμπάχα. (Δυνατά χώρα) Μπαμπάχα ! . (Βάζει 
τό αντί στήν καρδιά. . Σηκώνεται λίγο, τόν κυττάζει καλά 

αχό πρόσωπο ζΐνχατά χαί άγρια) Μπαμπάχα μου ! (Πέφτει 
καί τόν καταφιλεΐ με λαχτάρα).

ΑΥΛΑΙΑ
(’Απαγορεύεται ή άνευ άδείας διδασκαλία)-

Δ· ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ
*

ΑΠΟΚΡΗΑΤΙΚΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ

Στή φωτισμένη σάλα χορεύανε μέ χάρι, 
Δυό ντόμινα μέ μάσκες, μέ μάτια φλογερά. 
Καί στροβίλιζαν γύρω μέ κάθ’ ένα ζευγάρι, 
Στοΰ βάλς τόν ώρηο ήχο μέ άδολη χαρά.
Ή μουσική μέ τρέλλας όλόγλυκα κομμάτια, 

Τούς λίκνιζε σαν κούνια γλυκά μεθυστικά. 
Τούς ρύθμιζε τό βήμα καί στά γλαυκά της μάτια, 
Άνήσυχ’ ή ψυχή του πλανηώταν μυστικά.
Κι’ αύτή σφιχτοπιασμένη πνιγόταν στά φιλιά του, 
Στό κομφετί, στά γέλια, μ’ έπιθυμιές τρανές, 
Ώς ’ποΰ ένας αρλεκίνος άπό τήν άγκαληά του, 

Τήν άρπαξε σκορπώντας παράτονες φωνές.

Γ. Τσοκάς+
Η ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΙΚΙΑ

Άπό τά βιβλία τών όποιων ή έμφάνισις έπροξένησε τήν 
μεγαλειτέραν έντύπωσιν καί τά ζωηρότερα σχόλια, μεταξύ 
τοϋ κόσμου ποΰ διαβάζει, υπήρξε, δτε τό πρώτον έδημοσι- 
εύθη έν Δανίρ. ή «’Επικίνδυνος Ηλικία». Ή συγγραφεύς 
κυρία, άγνωστος τότε καί είς αύτόν τόν φιλολογικόν κό
σμον τής πατρίδος της κατέκτησε, διά μιάς, μέ τό έργον 
αύτό, τήν φήμην. Έκτοτε ή «Επικίνδυνος Ηλικία» μετε- 
φράσθη εις δλας τάς γλώσσας, άφοΰ πρώτος ό πολύς Πρεβώ 
τά μετέφρασεν είς τήν Γαλλικήν, μέ κολακευτικώτατον πρό
λογον. Χάρις είς yjv Λογοτεχνικήν Βιβλιοθήκην τής Άγ
κυρας, άποκτώμεν ήδη καί "Ελληνικήν μετάφρασιν τοΰ έρ
γου, εις τό όποιον μέ μεγάλην παρατηρητικότητα καί πολ
λήν τόλμην έρευνώνται τά άδυτα τής γυναικείας ψυχής.

+
Μεταξίτ Λιζνγων

Ό διάλογος εις τόν προθάλαμον, δύο ώρας μετά τά 
μεσάνυχτα :

"Εκείνη.—Τέσσαρας ώρας καθόμουν τοΰ κάκου καί 
πρόσμενα ώς ποΰ νά έλθης άπό τήν λέσχην !

’Εκείνος. - Καί έγώ άλλες τόσες περίμενα στή λέσχη ώς 
ποΰ νά κοιμηθής ...

* * »
’Απολογία !

— Γιάννη, πάλι άργησες νάλθης σήμερα στό μαγαζί.
— Νά μέ συγχωρεΐτε, αφεντικό γέννησε ή γυναίκα μου.
— Μά καί χθές τό ίδιο μοΰ είπες.
— Ναί άφεντικό, ήτανε δίδυμα τάναθεματισμένα ! . . .

Α. ΧρηστΙδης

Π. Ακρίταν.— Δέν άρκεϊ ή γραφομηχανή. Χρειάζεται 
διαύγεια καί είς τήν σκέψιν. Τό «Χαλίνωμα βορρηά» καί 
ή «Φεγγαριά» σάς αδικούν. Ή Εικονογραφημένη έκ προη
γούμενης συνεργασίας σας, σας έγνώρισε πολύ ίκανώτερον. 
— Γιόγκον Τιίιοβαρίόην. Τό διήγημά

σας «Αρώματα ρόδων» καλόν, άλλ’ άτυχώς δέν έπροσέξατε εις τήν γλώσσαν. 
Έάν θέλετε, γράψατέ το έκ νέου άλλά νά έπιμεληθήτε τό 
λεκτικόν. Δέν άρκεΐ μία έννοια νά είναι καλή, πρέπει καί 
νά διατυπωθρ καλά. II. Θαρροννιάτην- Διά τό διήγημά 
σας · Ο Δήμαρχος» σάς έπαναλαμβάνομεν τά άνωτέρω.

ΣΚΟΡΠΑΝ ΤΑ ΓΙΑΣΕΜΙΑ

Ζενή, θυμάσαι ;
Ήταν ή μέρα ποΰ στήν έξέδρα 
σοΰ χάρισα ένα μπουκέτο γιασεμιά 
ένα μικρό μπουκέτο τής πεντάρας 
τά κράταγες στό χέρι έτσι γυρτά 
καϊ πέφταν ένα ένα. Θυμάσαι, σούπα 
—Ζενή σκορπάν τά γιασεμιά.

* * *
Ζενή, θυμάσαι;
Ήταν τά όνειρα τής νιότης 
ποΰ τότε λέγαμε σάν γιασεμιά 
μοσκάτα, άπιαστα, σ’άτμούς ριγμένα 
καί φτερουγίζαν στ’ άγνωτο μέ μ’ά 
χαρά άπέραντη. Ώ τά φτωχά τά όνειρα 
—Ζενή, σκορπάν σάν γιασεμιά.

Θ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
*

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΙ

’Αξιότιμε Κύριε Διευ&υντά, 
Τό δημοσιευθέν είς τό 34θν Φύλον σας Ανέκδοτον 

«Φιλαργυρία» ύπό τοΰ κ. Φ. Δισμαντοπούλου έχει δημο- 
σιευθεΐ είς τό Περιοδικόν «Παρθένων» έτος Αον άριθ. ιό. 

Έπίσης δέ καί ή παροιμία ήτις έχει σταλεί ύπό τοϋ 
κ. Ί. Βασιλείου έχει δημοσιευθεϊ είς τόν «Παρνασόν» έτος 
γον άριθ. 595· ύπό τοΰ κ. Β. Σ. Κουβέλη.

Μεθ’ ύπολήψεως Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

Κύριε Διεν&υντά τής «Εικονογραφημένης» 
Καταγγέλω τόν κ. Ά. Μενεγάκην, διά τόν λόγον ότι τό 

άποσταλέν ύπ’ αύτοΰ Κρυπτογραφικόν καί δημοσιευθέν είς 
τό φοον φύλλον τής άγαπητής «Εικονογραφημένης «έχει άν- 
τιγραφεΐ άπό τήν α' εξαμηνίαν τοΰ ιχου τόμου τοΰ έτους 
1890 τοΰ περιοδικού «Διάπλασις τών Παίδων».

Ν. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ 
Κατόπιν τούτου οί καταγγελλόμενοι συνεργάται, στε

ρούνται έπί I μήνα τού δικαιώματος τής συνεργασίας, έάν 
καί έφ’ δσον δέν δύνανται νώ άποδείξουν δτι εϊναι αθώοι 
τών καταγγελομένων

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥ ΝΕΡΓΑΤΑΣ ΜΑΣ.— Οομ 

χειρογράφων ή υπογραφή είναι δυσανάγνωστος, δέν 
λομβάνονται υπ’ οψιν.

ΜΕΓΑ ΖΥΟΟΠΩΛΕΙΟΝ Η „ΗΒΗ“
Διεύθυνσις: Ν. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ 

Τό άριστοκρατικώτερον καί κα&αρότατον Ά'&ηναϊκόν Κέντρον
ΖΥΘΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΜΑΜΟΥΓεύματα έπί παραγγελίρ—Τμήμα χορτοφαγίας. 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ.-- Τηλεφ. 518

ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ 35°» ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ
Τήν λύσιν ταύτην ορθήν άπέστειλαν οί έξής :
I. Πλατσής, Σ. Δάρρας, Σ. Μπαϊρακτάρης, Γ. Άνδρι- 

κόπουλος, Σ. Λαλαούνης, Β. Κλειδαράς, Ε. Καρελάς, I. 
Ζαγανιάρης, Σ. Παχής, Ν. Μιυρ«γ«ώργης, Μ Γκαρπολάς, 
Άδαμ. Σκαρπαλέζου, 1. Τσιυβαριδης, Κ. Κλαμιιρής, Δ. 
Καλύβας. Γ.*  Καμίτσης. Ε. Γκούση., Μ. Γιαμπανάς, Ν. 
Λαμπρο.ιουλυς, Σ.· Θε,ιδωρόπουλος, Μ. Ροσόλυμος, Β. 
Κουτσυυμπλής, Β. Βαλασ ιό.ιουλος, Είρ. Παναγιωτεπούλου.

Γενομένης κληρώσεως μεταξύ ιών άνωτέρω έκέρδισαν οί 
κ. κ. Σ. Λαλαούνης, μίαν έτησίαν συνδρομήν τής μηνιαίας 
«Εικονογραφημένης» καί έν τετράδραχμον λαχεϊον τοΰ Έ 
θνικοΰ στάλου. —2. Δ. Καλύβας, μίαν έτησίιν συνδρομήν 
τής μηνιαίας «Εικονογραφημένης» καί έν Εγκυκλοπαιδικόν 
Ήμερολόγιον Βρεττού.—3· Ν. Λαμπρό.τουλος, μίαν έτη
σίαν συνδρ μήν τής εβδομαδιαίος «Εικονογραφημένης καί 
έν Εγκυκλοπαιδικόν Ήμερολόγιον Βρετού-

Παρακαλούνται οί κερδίσαντες δπως μάς στείλωσι τάς 
διευθύνσεις των,ΐνα τοίς άπ,.σταλώσι τά βραβεία.

ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ 39™ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ
Όρθάς λύσεις καί πληροϋσας δλας τούς δρους, έστειλαν 

οί κ.κ. Ν. Μαυρογεώργης, Π. Ζαχαρόπουλος, Δ. Σαραβας, 
Π Ράνος, Ειρήνη Δόστη, Ν. άλλας, Α. Σιαματόπυυλος. 
I. Άποσίολόπουλος, Μ. Ράνος, Σ. Τράντας, Μ. Γιαμπα
νάς, Β. Άσπροποταμίτης, Ν. Κυυισομητόπουλσς, I. Ά- 
ναγνωστόπουλος, I. Λοιδωρικης, X. Παυλόπουλος. II. 
Σοΰρσος, Λ. Καστρίτου, Π. Άυρτζής, Γ. Δράκος, Κ. Χα- 
νίδης, Σ. Παχής, I Παπαδόπουλος, Ε. Μανωλόπουλος, 
Μ. Γκαρπολάς.

Γενομένης κληρώσεως μεταξύ τών άνωτέρω έκέρδισαν οί 
κ. κ. Μ. Ρανος, έτησίαν συνδρομήν τής μηνιαίας καί εβδο
μαδιαίας «Εικονογραφημένης» καί έν τετράδραχμον λα- 
χεΐον τοΰ ’Εθνικού στόλου. — 2. Σ. Τράντας, μίαν έτησίαν 
συνδρομήν τής μηνιαίας «Εικονογραφημένης».—3· Ν. Δάλ- 
λας, μίαν έτησίαν συνδρομήν τής έβδομαδιαίας «Εικονο
γραφημένης».

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

ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ 40™ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ
Όρθάς λύσεις καί πληρούσας δλους τούς όρους,έστειλαν 

οί κ. κ. Βλ. Βαλασσόπουλος, Γ. Σουμέλας, Π. Τυ- 
πάλδος, Α. Σείριος, Τ. Δεπάστας, I. Τσιοβαρίδης, Σ. 
Τράντας, Γ. Παπαδόπουλος, Η. Άρδαβάνης, Κ. Παπα- 
λάϊος, Ν. Μαυρογεώργης, Φ.(;) Διαμαντόπουλος, Λ. Κα
στρίτου, Γ- Κυρκινέζης, Ν. Καρατάσος, I. Γιωτόπουλος, 
Μ. Γκαρπολάς, Γ. Άμλετ, Έ. Θεοδωρόπουλος, I. Βενιε- 
ράκης, I. Παπαδόπουλος, Σ. Σϊμος, Είρ. Μιμικού, Μ. 
Τζαγκαράκης, Δ. Χατζή-Σαράντου, Κ. Άνδριανόπουλος, 
I. Καραφωτιάς, Μ. Γιαμπανάς, Εΐκρημία Σακελλαρίου,Άλ. 
Άλεξόπουλος, Π. Παναγιώτου, Δ. Σαράβας, Ν. Μαραγκός.

Γενομένης κληρώσεως μεταξύ τών άνωτέρω έκέρδισαν οί 
κ. χ. Τ. Δεπάστας, έτησίαν συνδρομήν τής μηνιαίας καί έ 
βδομαδιαίας «Εικονογραφημένης» καί έν τετράδραχμον λα- 
χεΐον τού Εθνικού στόλου.— 2. Ν. Καρατάσος,μίαν έτησίαν 
συνδρομήν τής μηνιαίας«Εικονογραφημένης. —3·Ν. Μαραγ
κός, μίαν έτησίαν συνδρομήν τής έβδομαδιαίας «Εικονογρα
φημένης».

Παρακαλούνται οί κερδίσαντες όπως μας στείλωσι τάς 
διευθύνσεις των ΐνα τοϊς άποσταλώσι τά βραβεία.

ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΟΔΟΝΤΟ ΙΑΤΡΕ ΙΟΝ

Κ. ΔΚΜΙΑΝΟΓ
ΙΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΔΙΠΛ. ΤΗΣ 

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

9-12 καί H-6 καθ'έκάστην πλήν τή: Κυριακή: χαί Πέμπτη: μ.μ.

ΑΘΗΝΑΙ. Οδός Κριεζώτον 6λ

ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΜΑΣ
Δ' ΣΕΙΡΑ Άριθ. ι

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ

12345578 = κράτος τής Ευρώπη;
93674 = μήν.
1253847 = πό'-ις τής Ιταλίας.
12346789 = νήσο; τοΰ Ίονίου.

Α. Χρηστίύης
Αί λύσεις γίνονται δεκταί μέχρι τής έσπέρας τής ιοης 

Φεβρουάριου.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Ν. Κοντιίορητόπονλον. Ή σειρά ι — 21 στοιχίζει 3 
δρχ. τά δέ υπόλοιπα 8 φύλλα πρός 20 λεπ. έκαστον.—Α. 
Σείριον. Δελτίον έλήφθη. Έκ τών 6 γραμ. άτινα έπρεπε 
νά σά; έπιστραφούν, τά 4 έθεωρήθησαν διά τά ψηφοδέλτια. 
— II. ΑνρτέΛν Έφ’ δσον δέν στέλ/^τε λύσεις δέν εϊναι 
δυνατόν.να θεωρηθήτε ώς λύτης.—Α.Δ Γ. Σταλέν διήγημα 
δέν έλήφθη ύπ*  ϋψιν ώς μή ύπογεγραμμένον διά τού όνομα 
τός σας δλογράφως. - Λ. Πολν^ιερόπονλον. Σύστασίς 
σας δέν έλήφθη.— Π. Θαρροννιάτην- ’Αποστείλατε σαφή 
καί εύανάγνωστον τήν νέαν σας διεύσυνσιν.— Α. Κοιίμό- 
ποΐ(λον. Τά ύπ’ αριθμόν ιφ καί 15 φύλ. έξηντλήθησαν.— 
Κ. ΚλαςιαρΑν. Ψευδώνυμόν σας «;Δέν είμαι έγώ» ένε- 
κρίθη. Εύθυμογράψημα έλήφθη. — Διαμαντόπουί-ον. 
Πάντοτε θά συμβαίνουν αύτά έφ’ δσον δέν καθαρογράφετε 
τό όνομά σας.—Κ. ΠαπαΧάΐον. Τά 2ο λ. διά τήν Κριτι
κήν Έπιτρ. έστάλησαν άργά, ευρισκόμενα ήδη είς τήν 
διάθεσιν σας. Λογιστήριον είδοποιήθη διά τήν συνδρομήν 
σας. — Α. Σείριον. Ψηφοδέλτιον δέν έλήφθη ύπ’ ϋψιν ώς 
σταλέν έκπροθέσμως. Τά ζητηθέντα φύλλα τιμώνται 20 λ. 
έκαστον. — Π. Τυπάλ-δον. Λύσις ιδού διαγων. έλήφθη 
έκπροθέσμως. — Τ. Σκριβίϊνον. Φύλλον έστάλη. — Δ Κόκ
κινου. Γ. Χνανριαν , Γ. Παπαν, Σ Αύγουότά κπν, 
Ζ. Χρηθτο&ορίδην. Δ. Σαραδαν., Τ. Φίτάον, Γ. 
Τόονκάν. Τά ύφ' ιΐμών σταλέντα λογογραψήματα έλήφθη
σαν.

Τά παλαια φύλλα μεμονωμένως, πωλοϋνται πρός 20 λ. έκαστον. ΣειραΙ άνά 10 φύλλα πρός 1,50 έκαστη.
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΝ

ΕΚΛΟΓΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ · ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ»

Ψηφίζω «...X._________________L-...
Είς'τόν Νομόν

Έν______________ Tfl
Όνομα τεπώνυμον ψηφίζοντος

1916

... ...    "Γ.
ΜΕΓΑ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ

ΜΙΧΑΛΗΝΟΣ —ΒΟΑΙΚΑΣ και Σ»α
ΕΝ ΠΕΙΡΛΙΕΙ

τά ΌφΘαλμοχά νοσήματα

ΘτραπβύονΛιι έν τ^ νί <ι xeXf (<? κλινική τον ύφΰαλμολόγου 

Σπήλοου I. Χ-αραμή 

Τ. ύφηγητοΰ Όφϋαλμολόγου Σχολής Παρισίων κ.λ.χ.

ΆΑήναι 27 όδός Μενάνδρου 27 Τηΐίφωνον 6Μ
6

1



ΑΠΟ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΑΠΟΚΡΗΕΣ.—Μέ δλην τήν κακομοιριά μας χωρίς νά θέ
λουμε, έκαταλάβαμε δτι έχουμε άπόκρηες. Τουλάχιστον ον 
τό κριθάρι καί ή ακρίβεια δέν μάς επιτρέπουν νά άποκρη- 
έψουμε, οί διάφοροι δημόσιοι χοροί καί τό πατροπαράδοτον 
γαϊτανάκι εννοούν καλά καί σώνει νά μάς διασκεδάσουν.

ΜΕΤΑΣΤΑΘΜΕΎΣΕΙΣ-—Τό ένα μετά τό άλλο τά αιτήματα τής’Αντάτ 
έκπληροΰνται απολύτως. Αί στρατιωτικοί μετασταθμεύσεις μέρα καί νύχτα 
ένεργοϋνται διίς νά άποδεί'ξωμεν τήν πρός^τούς ισχυρούς διαβληθεϊσαν ειλι
κρίνειαν μας.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΩΝ- —Οί ολίγοι Σέρβοι οί όποιοι άπέμειναν 
τής καταστροφής τής χώρας των συνεκεντρώδησαν εις Μακεδονίαν καί άπαρ- 
τίσαντες νέα συντάγματα έστάλησαν υπό τών Γάλλων στρατηγών, είς τήν 
πρώτην γραμμήν τοΰ πυρός διά νά αντιμετωπίσουν τάς άρτιας μεραρχίας 
τών εχθρών των.

ΡΟΥΜΑΝΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ- — Είς τό Βουλγαρι
κόν στρατηγεϊον τής Δομβρουτσάς, οί Βούλγαροι στρα
τηγοί μετά τών συναδέλφων των συμμάχων, καταρτίζουν 
τά σχέδια τής προελάσεως έπί τοπογραφικών χαρτών,

δντες ενήμεροι τών έπί τοΰ μετώπου^έπιχειρήσεων διά τοϋ τηίεγράφου όστις υπάρχει έντός τοΰ προχείρου αρχηγείου.
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