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ΔΗΛΟΥΤΑΙ ΟΤΙ :

Λυ&είοης τής ουμβάσεως τοϋ τίτλου, τήν δι- εύ&υνοιν τής Εβδομαδιαίας έκδόοεως τής Εικονογραφημένες» άνέλαβεν ό Ιδιοκτήτης τοΰ Περιοδικού κ. Δ. Βραταάνος.
ΜΕ ΤΙ ΚΟΤΡΑΓΙΟ ;

Οί άναγνώσται τής «Είκονογρφημένης» είδον βέ
βαια δσα έγράψαμεν έν τφ πριηγουμένω φυλλω μας 
περί, της ΐδρΰσεως τοϋ νέου πολιτικού κόμματος. Ή 
ζύμωσις αύτή άποσκοπεΐ είς τήν καλλιέργειαν καί 
παρασκευήν τοΰ εδάφους διά τήν άνάμιξιν τής Ελ
λάδος είς τήν Πανευρωπαϊκήν σύρραξιν καί παρά τό 
πλευράν τής Άντάντ. Ό επίδοξος ηγέτης τοϋ νέου 
κόμματος, άνθρωπος πολυμήχανος, καταδιώκων άπό 
πολλοΰ τό φέρον τά υπουργικά χαρτοφυλάκια κάρρον 
καί άπό κόμματος είς κόμμα μεταταπηδών πρός τόν 
σκοπόν αυτόν, έσκέφθη εξυπνότατα : Δοθέντος δτι ό 
Βενιζέλος δέν είναι δυνατόν νά έπανέλθη είς ’Αθήνας 
καί άφ’ ετέρου οτι ή Άντάντ, κατανοήσασα τούτο, 
θά ειχεν ανάγκην μιας κυβερνήσεως φιλικώς διακει- 
μένης πρός αυτήν και πειθήνιου είς τά νεύματά της 
ό μήκης αυτός, δστις έπροκάλεσε τήν κομματικήν 
ταυτην ζύμωσιν, άνέλαβε νά παίξη τόν ρόλον ένός 
νέου Βε’νιζέλου έν Άθήναις τόν ρόλον δηλαδή τοϋ 
νέου πολιτευτοΰ "Ηρο Στρατού.

Ό λογαριασμός,εννοείται, καταστρώνεται άνευ τοϋ 
ξενοδόχου—Ελληνικού Λαού, ό όποιος ένα μόνον 
ερώτημα έχει νά άντιτάξη είς τόν κύριον αυτόν καί 
τούς πάτρωνάς του Άφοΰ τόσον καιρόν ή Άν
τάντ μάς κατέθλνψε, μάς άπεστράγγισε, μάς κατεπό- 
νησε, μάς κατετεμάχησε, μάς διέσπασε, μάς άπεστρά- 
τευσε, μάς άφήκε νά άποθανωμεν έκ τής πείνης,πώς, 
μά πώς, θά πολεμήσωμεν μαζή τους ; Μέ τί καρδιά, 
μέ τί μένος, μέ τι στοργήν, μέ τί στρατόν, μέ τί 
ιήθικόν ;

Μόνον μίσος έχει νά συγκομίση άπό τόν λαόν 
αυτόν, τόν θάπτοντα τά τέκνα του έκ πείνης με ’«ί 
χεϊρας του.

Η ΚΩΠΑΙ'Σ ΚΑΙΕΤΑΙ
Θά τό κιοτεύσετε ; Ή Κωπαίς, ή πρώην μεγάλη λίμνη 

τής Άττικοβοιωτίας, είς τήν όποιαν έξέβαλλεν άλλοτε ό 
Κηφισσός, καίεται. «

Σάς έξηγοΰμεν τό πράγμα :
Ή Κωπαίς, αρχαία λίμνη, ειχεν έκτασιν 3°° χιλ. 

στρεμμάτων. Ήτο όμως άβαθής καί ώς έκ τούτου όλη ή 
Βοιωτία σχεδόν είχε καταντήοη νοσηρότατη.

Ή κυβέρνησες, λοιπόν, διά νά έξυγειάνη τό μέρος, πα- 
ρεχώρησε είς ’Αγγλικήν εταιρίαν τό δικαίωμα νά άποξη- 
ράνη τήν λίμνην διά τεχνικών έργων, ε’ις αντάλλαγμα δέ νά 
εκμεταλλευτή αΰτη τάς γαίας, αί ύποϊαι έπρόκειτο νά 
έκχερσωδώσι, δι’ ώρισμένον χρόνον.

Αί έργασίαι ήρχισαν πρό πολλών έτών. Διά τεχνητής 
διώρυγας μετέφεραν τήν κοίτην τοϋ Κηφισσοΰ καί τον (ο
δήγησαν νά έκβάλη τοϋ λοιπού, όχι διά μέσου τής Κωπαί- 
δος, άλλ’ απ’ εύϋείας ε’ις τάς γνωστός καταβόθρας του.

Οΰτω ή Κωπαίς, άπομονωΟεϊσα, δέν έτροφοδοτείτο πλέον 
μέ νέα ΰδατα, δι’ έγκαταστάσεως δέ αντλιών, έξήντλησαν 
τά ϋδατά της καί τά διηύΟυναν πρός τήν θάλασσαν.

Καί έτσι ή Κωπαίς, μετεβλήδη, μετά τήν πλήρη απο
στράγγισή· της διά διωρύγων, αί όποϊαι τά τυχόν λιμνά- 
ζοντα ΰδατα τών βροχών ή έκ κατακλύσεων τοϋ Μελανός, 
ό όποιος κατά τό θέρος ίδίφ, λόγφ τών έν τή κοίτη του 
φυόμενων βρύων εκχειλίζει, τά φέρουν είς τήν θάλασσαν, 
είς μίαν άχανή καί εύφορωτάτην έκτασιν, άνερχομένην είς 
26ο χιλ. στρεμμάτων τά όποια καλλιεργεί διά λογαριασμόν 
της ή Εταιρία σπείρουσα δημητριακά.

Άπό τίνος χρόνου παρετηρήθη περίεργον φαινόμενον. 
Κατά τόν χειμώνα καί πρό πάντων έν ώρφ ξηρασίας, άνα- 
δρώσκει έκ τοΰ έδάφους πυκνός καπνός, κατά χώρας αρ
κετά _έκτεταμένας, ό όποιος οφείλεται είς παρκαϊάν λυ- 
μαινομένην τό ύπέδαφος τής άλλοτε λίμνης.

Μηχανικοί μάλιστα καί άλλοι έκ τοϋ προσωπικοϋ τής 
Εταιρίας ύπέστησαν καί έγκαύματα εις τους πόδας των, 
βυδισδέντες εντός τοΰ μαλακού καί ευκόλως καδιζάνοντος 
έδάφους.

Κατά τήν έπιστημονικήν έξήγησιν, τό φαινόμενον τοΰτο 
οφείλεται είς _τά βρΰα καί τήν πόαν τοΰ πυδμένος τής λί
μνης, ή όποία καταχωσδεϊοα καί σαπείσα μετεβληδη εις 
πόάνδρακα, ό όποιος άπό καιρού είς καιρόν καί ύπό συν- 
δήκας καταλλήλους, δφίσταται αύτανάφλεξιν.

Συνέβη δηλαδή δ,τι συμβαίνει καί μέ τά προαιώνια δάση, 
άτινα κατακλυσδέντα υπό ύδάτων καί άπανδρακωδέντα με- 
τεβλήϋησαν είς τά γνωστά γαιανδρακωρυχεΐα, τά όποία 
εκμεταλλεύεται σήμερον ή Άνδρωπότης·

Τόσον είναι άληδής ή έξήγησις αΰτη ώστε, οί χωρικοί 
τών γύρω τής Κωπάίδος μερών, γνωρίζοντες τήν εντός τοΰ 
έδάφους τής Κωπάίδος ΰπαρξιν τοϋ ποάνδρακος τούτου, ά- 
νασκάπτουσι τό έδαφος καί άποσπώσι τεμάχια όλόκληρα, 
τά όποία μεταχειρίζονται πρός δέρμανσιν καί μαγείρευμα.

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ
Τώρα μέ τό ξεψύχισμα τών λουλουδιών ποΰ άνδοϋσαν, 
Καί γύρω μας μοσχοβολιές καί ώμορφιές σκορπούσαν, 
Τώρα ποΰ μαύρο απλώθηκε φδινοπωριοϋ σεντόνι 
Καί στή φωλιά του δλίβεται,μοιρολογεί τ’ αηδόνι.

Τώρα ποΰ οί κλώνοι γύρανε καί τών δεντριών τά φύλλα 
Χλωμά σκορπάει ό άνεμος στή γή μέ ανατριχίλα, 
Πέφτουν τά φυλλοκάρδια μου καί ή ματιά μου κλείνει, 
Γιατ’ ή αγάπη μου έμοιασε φδινοπωριοϋ κ’ εκείνη.

ΣΤ. ΑΥΓΟΤΣΤΑΚΗΣ

Εις τής κ, Δαρένη τό απόγευμα έ-ζεϊνο, ήτο μία 
πρώτης τάξεως κοσμική συγζέντρωσις.Ή Λιλή, μό
λις έμπήκαν στή σάλα, άρχισε νά έρευνα τούς προσ
κεκλημένους. Αίφνης τόν διέκρινε εις ένα κύκλον 
τοϋ οποίου *τό  κέντρον ήτο μία κυρία σαγηνευτι
κής καλλονής. Καθισμένη σ’ένα φωτέϊγ μέ μιά προ
κλητική νωχέλια, έκύτταζε τόν Πέτρο μέ μιά ματιά, 
ποϋ έκλινε δλη ή δι'-ναμη τής γυναίκας.Τά χείλη της 
ολίγον παχέα, διεστέλλοντο σ’ένα ηδονικόν μειδίαμα, 
γεμάτο μεγαλοπρέπεια και εγωισμό.

Ή κάθε έκφρασίς της, δλα της έν γένει, έδειχναν 
δτι ή γυναίκα αυτή, είχε πεποίθησι. στή δύναμι τής 
έμορφιάς της, τήν οποίαν δέν άφηνε περίστασιν ποϋ 
νά μήν έπιδεικνύη χωρίς νά έπιτρέπη διά τής υπερή
φανου στάσεώς της, νά τολμούν οί περικυκλοϋντες 
αυτήν νά έκφράσουν ουδέ καν τόν θαυμασμόν των.

Έξαιρετικ.ώς πρός τόν Πέτρον, έφαιρετο ώς πρός 
πρόσωπον τό όποιον τής έπεβάλλετο διά τής μεγάλης 
αξίας τοΰ ταλέντου του. Τοϋ είχε ζητήσει τή χάρι νά 
τής κάνη τό πορτραίτο κα’ι δ Πέτρος ωσάν νά έδυ- 
σκολεόετο, τής άπήντησε δτι έφοβείτο μήπως δέν κα- 
τωρθώση νά άποδώση εις τό εργον τήν καλλονήν τοϋ 
πρότοτυπου.

— Μήν τό λέτε αύτό, τοϋ λέει· ένας καλλιτέχνης 
σάν καί σας, μόνον δταν δέν θέλει, άρνεϊται 'προσ
ποιούμενος άνικανότητα.

— Μέ παρεξηγήσατε κυρία Σαντίδου. Κάθε άλλο. 
Είναι τιμή γιά μένα νά έκθέσω εις τήν προσεχή έκ- 
θεσιν τό πορτραίτο σας.

— Τότε φαίνεται δτι τά χαρακτηριστικά μου.. δέν 
σάς εμπνέουν καί ξέρω δτι, δ,τι δέν άρέσει είς·· τόν 
καλλιτέχνην δέν τόν εμπνέει. Μοντέλο δέ τό όποιον 
δέν έμπνέει τόν καλλιτέχνην, τόν άδικεΐ είς τό εργον.

— Δέν έχετε δίκαιον κυρία μου. Μέ παρεξηγεϊτε 
έπανειλημμένως. Ίσως δέν εκφράζομαι καλώς > Θέλω 
νά σάς έκτελέσω τό πορταίτο μέ τήν πεποίθηση δτι 
έάν κατορθώσω νά άποδώσω τήν πραγματικότητα, 
θά έκτελέσω ένα μεγάλο εργον αντάξιον υμών.

Τόν έκυτταξε κατάματα, ρίχνοντας τό βλέμμα της 
λίγο λοξά μέ ένα σαγηνευτικό μισόκλισμα τοϋ ματιού 
κα’ι τοϋ άπήντησε τείνοντας τό χέρι.

— Σάς ευχαριστώ... αύριο το πρωί, θά σάς πε
ριμένω σπήτι.

Ο Πέτρος τής έτεινε τό χέρι καί στό σφίξιμο ποΰ 
τοϋ έκανε τό αβρό χεράκι τής κ. Νόρας Σαντίδου, 
έννοιωσε μιά ταραχή, μιά φωτιά νά κυλάη στής φλέ
βες του, μια φωτιά ποϋ μεγάλωνε τό βλέμμα της πού 
τοϋ περνούσε τά μάτια σάν λεπίδα πύρινη.

— Εχετε τό λόγο μου δτι αύριο στάς 11 θά λάβω 
ιήν τιμήν να σάς έπισκειρθώ σπήτι σας, άπήντησεν ό 
Πέτρος.

Η Λιλή αυτήν ακριβώς τή στιγμή τόν διέκρινε.

Δέν είχε ακούσει τίποτα άπό δσα είχανΤίπεΐ,’ άλλά 
άπό τάς εκφράσεις καί τών δυο, έκατάλαβε δτι κάτι 
τρομερό προοιωνίζετο. ΤΙ ζήλεια, πού γιά πρώτη 
φορά,ησθάνετο έτσι, τήν έκανε νά άλλάξη τό χρώμα 
τη?· Η φρικώδης υπόνοια ποΰ έπέρασε στό μυαλό 
τη?, μόλις άντίκρυσε τήν (ομορφιά τής κ. Σαντίδου, 
έγινε μαρτύριο δταν είδε τήν έκφρασί της τή στιγμή 
ποΰ τοΰ έτεινε τό χέρι.

II εσωτερική χαρά ποΰ έκανε τό προσοιπάκι της νά 
λάμπη στό δρόμο, έσβυσε και μιά βαρεία μελαγχολία 
τής έσφιγγε το νοΰ καί τήν καρδιά.

' Θ Πέτρος μόλις τήν είδε έξαφνιάστηκε. Ήταν 
στήν άλλη α'κρη τής αιθούσης άλλά τήν διέκρινε καϊ 
η λύπη πού απλώθηκε στό προσωπάκι της τόν έκανε 
να τρομαξη. ΤΙ υπόνοια ποΰ τοΰ πέρασε άπό τό 
μυαλό δτι είναι επικίνδυνη ή δύναμι τής ώμορφιάς τής 
κ. Νόρας, τοΰ έγινε δυνατώτερη. Νόμισε πώς έβλεπε 
τήν καρδιά του τρομαγμένη στή θέα τοΰ έπικίνδυνου 
εχθρού έμπρός σ’ ένα μαγικό καθρέφτη, στήν δψι 
τής Αιλής. (Ή συνέχεια είς τό προσεχές).

Ο ΕΡΩΣ ΟΔΗΓΟΣ
Έλα σιμά μου μήν αργής μικρούλ’ αγαπημένη 
Ελα σ τής λίμνης τή γωνιά ή βάρκα περιμένει 
Εκεί ποΰ πάντα ήσυχο τό κυματάκι σκάζει 

Σ τή λίμνη ποϋ μέ τήν ζωήν έρωτευμένων μοιάζει 
Οταν ή ζήλεια σάρακας τά στήθη δέν πληγώνει 

Καί δέν μας φαρμακώνουνε τής δυσπιστίας πόνοι.

Οί δυό μας ολομόναχοι ’ς τήν βάρκα μας θά μπούμε - 
Καί τό κουπί μας σιγανά μονάχοι θά τραβούμε 
Τόν έρωτα θά βάλωμε χρυσό μας τιμονιέρη 
Σ’ τά πείό Αγαπημένα του νά μάς γυρίσή μέρη 
Έκεΐ ποϋ είνε ή ζωή άπό χαρά γεμάτη 
Ποΰ έχει μεθ’ ερωτική κτίσει χρυσό παλάτι.

Έμπα νά πάμε άντικρύ ποϋ πράσιν’ ειν’ οί κάμποι
Ποϋ κάΰε στάλα τής δροσιάς σαν τό διαμάντι λάμπει 
Ποΰ πνέει αΰρα πάντοτε λεπτή καί μυρωμένη 
Ποΰ μαγεμένη ή ζωή καί ήσυχη διαβαίνει 
Άπό τής λύπες μακρυά κι’ άπό τόν κάθε πόνο 
Τόν έρωτά μας νάχωμε γλυκεία φροντίδα μόνο.

Α. Γ. ΜΑΥΡΟΥΚΑΚΗΣ

ΤΑ ΌφΘαλμ,ίκά νοσήματα

Θεραπεύονται έν τή via τελεία κλινική τοΰ ύφΰαλμολόγου 

π ή λ c ο υ I. X. α ft κ j j. ή 
Τ. ύφηγητον ΌφΟαλμολόγου Σχολής Παριοίων κ.λ.π.

•Α^ήναι 27 οδός Μενάνδρου 27 τ,μέφωεον 6ό4
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΟΥΜΑ

Μ Β7ΧΧΙΑΙΧΣΑ Μ^ΡΓΚΩ

— "Αθλιοι ! έκραύγασεν.
— Σώσατε με, αδελφέ μου ! είπεν ή Μαργαρίτα 

έξηντλημένη, θέλουν νά μέ δολοφονήσουν.
Τό ωχρόν τοϋ δουκός πρόσωπόν έγένετο πρός 

στιγμήν καταπόρφυρον.
Καίτοι άοπλος, στηρίζομε νος άναμφιβόλως έπί τοϋ 

ονόματος του, προσχώρησε τάς χεϊρας έχων συνε
πτυγμένος κατά τοϋ Κοκονάς καί τών συντρόφων του 
οϊτινες οπισθοχώρησαν έντρομοι βλέσεοντες τάς έκ τών 
ύμμάτων του έξακοντιζομένας άστραπάς.

— Θά δολοφονήσετε και ένα υίόν της Γαλλίας ; 
"Ας εΐδωμεν !

Βλέπων δέ δτι εξακολουθούν νά δπισθοχωροϋν, 
άνέκραξεν.

— “Ε φρούραρχε ! έλθετε καί διατάξετε νά κρε- 
μάσωσι δλους αυτούς τούς λησιάς !

Τρομάξας μάλλον έπί τή θέα τοϋ αόπλου εκείνου 
νεανίου, ή άν έβλεπεν δλόκληρον λόχον στρατιωτών 
ή λογχοφόρων δ Κοκονάς είχεν ήδη έξέλθει. Ό Λα- 
ουριέρος κατήρχετο τήν κλίμακα ώς δορκάς. Οί στρα- 
τιώται συνωθοϋντο έν τφ προδρόμφ δπως φύγωσι τό 
ταχύτερον, ευρίσκοντες τήν θύραν λίαν στενήν έν 
συγκρίσει πρός τόν μέγαν πόθον δν είχον δπως έξέλ- 
θωσι.

Έν τοΰτοις ή Μαργαρίτα έρριψεν έναγωνίως έπί 
τοϋ λιπόθυμου νέου τό δαμασκηνόν αύτής κλινο
σκέπασμα, καί άπεμακρύνθη αύτοϋ. Ότε καί δ τε
λευταίος τών φονέων έγένετο άφαντος, δ δούξ τοϋ 
Ά λανσιον έπανήλθεν.

— ’Αδελφή μου! ανέκραξε, βλέπων τήν Μαργα-* 
ρίτα καθημαγμένην. Έπληγώθης ;

Καί ώρμησε πρός αύτήν μετ’ ανησυχίας, ήτις θά 
έτίμα τήν φιλοστοργίαν του, άν αύτή δέν κατηγγέ- 
λετο ώς μείζων τής εις αδελφόν άρμοζοΰσης.

— "Οχι είπεν ή Μαργαρίτα. Δέν τό πιστεύω. Καί 
άν είμαι πληγωμένη, θά είμαι ελαφρώς.

— Άλλά, τό αίμα αύτό, είπεν δ δούξ διατρέχων 
διά τών τρεμουσών χειρών του τό σώμα τής Μαργα
ρίτας. Τό αίμα αύτό πόθεν είναι ;

— ’Αγνοώ, είπεν ή νεαρά γυνή. Είς τών αθλίων 
έκείνων έφερεν τήν χεΐρα έπ’ έμοΰ, καί ίσως θά ήτο 
πληγωμένη.

— "Εφερε τήν χεΐρα έπί τής αδελφής μου ! άνέ
κραξεν δ δούξ. Ά ! άν μοί τόν έδείκνυες μόνον διά 
τοϋ δακτύλου. Άν μοί έλεγες ποιος ήτο, άν εϊξευρον 
ποΰ νά τόν εΰρω ! ...

— Σιωπή ! είπεν ή Μαργαρίτα.
— Καί διατί είπεν δ Φραγκίσκος.
— Διότι άν σέ έβλεπον τοιαύτην ώραν έν τφ κοι- 

τώνί μου....
— Είς άδελφός δέν δύναται νά έπισκεφθή τήν 

αδελφήν του ;
'Η βασίλισσα προσήλωσε έπί τοϋ δουκός τό βλέμμα 

τόσοι Απειλητικόν, ώστε δ νέος ώπισθοχώρησε.
— Ναί, ναί. Μαργαρίτα, είπε έχεις δίκαιον· ναί, 

άποσύρομαι είς τόν κοιτώνά μου. Άλλά δέν δύνασαι
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νά μείνης μόνη δλην τήν φοβέραν ταύτην νύκτα. Θέ- 
νά φωνάξω τήν Γιλόνην ;

— "Οχι ! δχι ! κανένα. Πήγαινε, Φραγκίσκε. 
Πήγαινε έκεΐ δθεν ήλθες.

Ό νεαρός πρίγκηψ ύπήκουσε. Μόλις δέ έξήλθε, ή 
Μαργαρίτα άκούσασα στεναγμόν, δστις έξήρχετο όπι
σθεν τής κλίνης της, ώρμησε πρός τήν θύραν τής μυ
στικής εισόδου, καί τήν έκλεισε καλώς, συρασα τόν 
σύρτην, έπίσης καί τήν άλλην θύραν τοϋ κοιτώνας, ήν 
έκλεισε ακριβώς καθ’ ήν στιγμήν στίφος κλητήρων 
καί στρατιωτών καταδιωκόντων άλλους Ούγενόντους 
κατοικοϋντας έν τφ Λούβρφ, διήρχετο ώς λαΐλαψ την 
έτέραν άκραν τοϋ διαδρόμου.

Τότε άφοϋ παρετήρησε καλώς περί αύτήν άν ήτο 
μόνη, έπανήλθεν εις τήν κλίνην, ήγειρε τό δαμασκη
νόν κλινοσκέπασμα, δπερ είχε κρύψει τό σώμα τοΰ 
Δελαμόλ άπό τόν δοϋκα, έσυρε μετά μόχθου τόν α
δρανή εκείνον όγκον είς τό μέσον τοΰ κοιτώνος, και 
βλέπουσα δτι δ δυστυχής άνέπνεεν έτι, έκάθισεν έστή- 
ριξεν τήν κεφαλήν του έπί τών γονάτων της καί έρ- 
ριψεν έπί τοΰ προσώπου του ύδωρ δπως τόν έπανα- 
φέρη εις τάς αισθήσεις του.

Μόλις τό ύδωρ έκαθάρισε τήν κόνιν, τήν πυρίτιδα 
καί τό αίμα άτινα έκάλυπτον τό πρόσωπόν του, ή 
Μαργαρίτα τόν άνεγνώρισεν ώς τόν ώραϊον εύπα- 
τρίδην, δστις πλήρης ζωής καί ελπίδων πρό τριών ή 
τεσσάρων ωρών είχε ζητήσει τήν προστασίαν της 
παρά τφ βασιλεϊ τής Ναβάρρας, καί καταλιπών αύτήν 
ρεμβάζουσαν είχεν άπέλθει θαμβωθείς έκ τής καλ- 
λονής της.

Ή Μαργαρίτα έρρηξε κραυγήν φρίκης, διότι νϋν 
δέν ήσθάνετο μόνον οίκτον υπέρ τοΰ τραυματίου, 
άλλά καί ενδιαφέρον. Καί πράγματι δέν ήτο πλέον 
δι’ αύτήν ξένος, ήτο σχεδόν γνώριμος. Ύπό τήν 
χεΐρά της, τό ώραϊον τοϋ Δελαμόλ πρόσωπόν έπα- 
νεφάνη δλόκλορον, άλλ’ ωχρόν, καταβεβλημένον έκ 
τοϋ άλγους. "Εθεσε ριγούσα καί σχεδόν ωχρά ώς 
αύτός, τήν χεΐρα έπί τής καρδίας του, καί ευρεν αύ
τήν πάλλουσαν άκόμη. Τότε έλαβε φιαλίδα άλατος,ού- 
σαν έπί τής τραπέζης πλησίον, καί έθεσε αύτήν υπό 
τούς ρώθωνας τοϋ νέου.

Τό άλας εκείνο δέν έβράδυνε νά ένεργήση. Ό 
Δελαμόλ ήνοιξε τούς οφθαλμούς.

— Ώ Θεέ μου έψιθύρισε, ποΰ είμαι ;
— Έσώθης θάρρος ! έσώθης είπεν ή Μ< ργα- 

ρίτα.
Ό Δελαμόλ έστρεψε μετά κόπου τά όμματα πρός 

τήν βασίλισσαν,τήν έκήταξε ατενώς καί έψιθύρισεν ;
— Ώ πόσον εΐσθε ώραΐα :
Καί ώς θαμβωθείς έπανέκλεισεν αμέσως τά βλέ

φαρα καί έξέπεμψεν στεναγμόν.

ΚΟΛΩΝΙΑ ΑΡΙΣΤΗ
ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΟΝΟΝ ΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΡΓΑΔΟΥΡΗ

ΟΔΟΣ ΕΔΟΥΑΡΔΟΥ ΛΩ ΑΡ 7.

ΤΟ ’’ΚΥΚΝΕΙΟΝ,,
Ή ημέρα ήτο παγερά, ημέρα Δεκεμβρίου.
Γέρων τις περιβεβλημένος πλατύν παλαιόν επενδυτήν, 

δστις μόλις κατώρθου νά προφυλάσση αυτόν άπό τής δρι- 
μύτητος τοΰ ψύχους, περιεφέρετο δλως άσκόπως άνά τάς 
όδοϋς τής Βόννης.

Πολλάκις Υστατο ένώπιον τοίχου καί διά χειρός προθύ
μου μέν άλλ’ ασθενούς, έχάραττεν έπ’ αύτοϋ μουσικούς χα
ρακτήρας δι’ άνθρακος τυχαίως εύρεθέντος.

Ήτο ό Μπετόβεν.
Καί ήτο σκυθρωπότερος τήν ημέραν εκείνην ή άλλοτε.
"Εκλαιεν, οΐμοι ! ό μεγαλοφυής θεμελιωτής τής γερμα

νικής μουσικής σχολής καί ούδείς εύρίσκετο νά τφ άπευ- 
θύνη παρηγορητικούς λόγους. Ούδείς ύπήρχεν, δστις έκ φι
λανθρωπίας τούλάχιστον νά υπεράσπιση αύτόν καθ’ όμάδος 
άγυιοπαίδων οϊτινες έκλαμβάνοντες αύτόν ώς τρελλόν, έμυ- 
κτήριζον αύτόν άμειλίκτως, οσάκις δέν τόν έλιθοβόλουν.

Είς τούτων μδλα ταΰτα ό ζωηρότερος πλησιάσας έκύτταξε 
τάς έπί τοΰ τοίχου χαραχθείσας ύπό τοΰ Μπετόβεν γραμ

μάς, είταδέ μετά θάρρους έσυρεν αύτόν έκ τοϋ έπενδύτου.
Ό Καλλιτέχνης έφαίνετο δτι συνήλθεν άπό τοΰ ιδανικού 

εκείνου κόσμου, εις δν έπλανάτο.
— Κύριε, τφ είπεν δ παϊς μέ οικειότητα, κρυόνετε πολύ. 

’Ελάτε νά ζεσταθήτε εις τό σπήτι μας. "Ισιος καί πεινάτε. 
Μετ’ δλίγον θά γευματίσωμεν.

’Εν άλλη εύτυχεστέρρ. έποχή,ϊσως ήννόει ό Μπετόβεν τήν 
άφελή ταύτην γλώσσαν. Τώρα μόνον έξεπλήσσετο.

— Ευχαριστώ, παιδί μου, έψιθύρισε.
Άλλά τό παιδίον έπέμενε, τότε δέ δ Μπετόβεν σιγηλώς 

καί σχεδόν είπεϊν μηχανικώς, τόν ήκολούθησε.
Διήλθον ουτω δαίδαλον δδών καί δρομίσκων σκοτεινών 

ως έπί τό πλεϊστον, σιγώντες άμφότεροι, μεθ’ δ έφθασαν 
πρό τίνος μεταπρατηρίου, έν φ υπήρχε καί ή οικία τοΰ 
μεταπράτου.

Ό παϊς είσήλθε, μετά βραχύ δέ δισταγμόν είσήλθεν έν 
αύτφ καί ό Λουδοβίκος Μπετόβεν, άλλά οϋδένα είδε, ούδέ 
ήκουε, ούτε τάς ύπό τοΰ παιδός δοθείσας ε’ις τούς γονείς 
του εξηγήσεις.

Είς τό βάθος τοΰ καταστήματος υπήρχε κατά τύχην 
κλειδοκύμβαλο'·. ‘Ο Μπετόβεν ήνοιξεν αύτομάτως τό επικά
λυμμα καί μελαγχολικώς έσυρεν τούς δακτύλους του έπί τοΰ 
πλήκτρου αύτοϋ ώσεί έζήτει έν τή φαντασίφ ή έν τή καρ- 
δίρ του άνυπότακτόν τινα μελφδίαν.

Έπί τέλους ή έμπνευσις τοΰ έπήλθε'τότε δέ κατακλυσμός 
τόνων μελωδικών ή σκληρών, έκ περιτροπής σοβαρών ή 
καί μελαγχολικών, ήρξατο άναδιδόμενος άπό τοΰ οργάνου, 
ώς συγκινητικόν παράπονον ψυχής έτοιμης νά έγκαταλίπη 
τόν κόσμον.

Βυθισθέντες αίφνης είς έκστασιν οί παρευρισκόμενοι, 
έδάκρυσαν έκ συγκινήσεως.

Τό κατάστημα ήρξατο πληρούμενον περιέργων, οϊτινες 
μετά θρησκευτικού σεβασμού ήκροώντο τής έξοχου μελω
δίας. "Οταν δ Μπετόβεν έκλεισε τό κλείδοκύμβαβον, τό 
πλήθος είχε κατακλύσει καί τήν δδόν έν τφ μεταξύ, μόνον 
δέ όταν έπείσθη ότι ή μουσική πράγματι είχε παύσει ήρξατο 
διαλυόμενο ν.

Ούδέ είς τών απλοϊκών έκείνων αμφέβαλλε πλέον τίς ήτο 
δ γόης.

Ο Μπετόβεν στραφείς καί θεωρήσας τόν θαυμασμόν τών 
αυτοσχεδίων έκείνων ακροατών, έμειδίασε θλιβερώς. Θ’άνε- 
πόλησε τούς νεανικούς αύτοϋ θριάμβους, τάς φωτοβόλους 
αίθούσσς, όπου αρχιδούκες καί πρίγκηπες καί πριγκήπισσαι 
δέν άπέκαμαν προσκαλοΰσαι αύτόν είς τάς εσπερίδας των. 
Θά ένεθυμήθη τά έκλεκτά καί πεφωτισμένα έκεϊνα άκροα- 
τήρια, άτινα άνεκήρυττον αύτόν «τήν πρώτην τοΰ αίώνος 
του μεγαλοφυΐαν>. "Ω πώς τά πάντα μετεβλήθησαν ! Νίν 
ό Μπετόβεν πτωχός, παρεγνωρισμένος. ήναγκασμένος δέ νά 
άποκρύπτη τήν δυστυχίαν του καί τήν ένδειαν. Κατασκονι- 
σμένον πρατήριον,πλήρες παλαιών άσυναρτήτων έπίπλων καί 
αντικειμένων, άντικαθίστα ήδη τά έπίχρυσα μέγαρα. Ή 
άκτινοβολοΰσα εύγένεια, τό λεπτόν τής αριστοκρατίας άν
θος, άνεπλήρου δ λαός δ χυδαίος.

ΤΥΠ01Σ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ AEQNH

ΤΟΥ ΜΠΕΤΟΒΕΝ
ΔΙΗΓΗΜΑ

Καί είς έπίμετρον έβλεπεν ήδη εαυτόν γεγηρακότα, 
ασθενή, κινδυνεύοντα ν’ άπολέση τό πολυτιμότεροι· δι ενα 
μουσικόν—τήν ακοήν.

Ό Μπετόβεν έπειτα έζήτησε χάρτην, ό δέ νεαρός αύτού 
δδηγός, δστις συνέπεσε νά έχη καί έ γνώσεις τινας τής 
μουσικής, σπεύσας έφωδίασεν αύτόν μέ χάρτην καί μολυ- 
βδίδα.

Ό Μπετόβεν έγραψε μελωδίαν ήν πρό μικρού είχε συνθέ
σει καί ήτις έμελλε νά είναι καί ή τελευταία.

Πάντες παρηκολούθησαν μετά σεβασμού τήν έργασίαν 
του, ό δέ πατήρ έσπευσε πρός αύτόν.

— Πού είμαι, σάς παρακαλώ; ήρώτησεν ό καλλιτέχνης.
— Μεταξύ φίλων, άπήντησεν δ μεταπράτης.
— Είς τί δύναμαι νά σάς φανώ χρήσιμος ; προσέθηκεν 

δ Μπετόβεν μειδιών θλιβερώς.
— Τή άληθείρ, οτι έχω νά σάς ζητήσω είνε τόσον λε

πτόν. ώστε πρέπει νά λάβω πολύ θάρρος.
— Άλλά περί τίνος πρόκειται ; διέκοψεν άποτόμως δ 

Μπετόβεν.
— Νά γίνητε άνάδοχος τοΰ νεογέννητου τέκνου μου.
— Θά είμαι πολύ κακός άνάδοχος.
— ΓΙροτιμώτερον ή κόρη μου νά έχη κακόν ανάδοχον, 

παρά νά μή έχη διόλου.
— Είμαι πάρα πολύ πτωχός καί τό τέκνον σας δέν έχει 

τίποτε παρ’ έμοΰ νά έλπίση. Τίποτε ! προσέθηκε μετά τό
νου σπαρακτικού, ούτε μικράν τινα συμπάθειαν, διότι ή 
καρδία μου έστείρευσε πλέον άπό τάς ατυχίας καί δέν αισθά
νεται ούτε έρωτα, οΰτε μίσος.

— Άδιάφορον. Είπέτε μας μόνον δτι δέχεσθε .. θά δε- 
χθήτε ; Φαίνεσθε τόσον καλός.

Ό Μπετόβεν δέν ήδυνήθη πλέον ν’ άντιστή καί άκουσίως 
αύτοϋ ώδηγήθη είς ένδότερον δωμάτιον, δπου εύρίσκετο ό- 
λόκληρος ή οικογένεια.

— ’Ιδού ένας άνάδοχος τόν όποιον μας στέλλει δ Θεός. 
’Εμπρός τώρα, άς ύπάγωμεν δλοι είς τήν έκκλησίαν.

Έν τφ ναφ,ύπό τό σκιόφως τοϋ εύχητηρίου, δ Μπετόβεν 
παρηκολούθει τά πάντα χωρίς ούδέν έξ αύτών τά έννοή.

Κατά τήν είς τόν οίκον επιστροφήν τά παιδία έξοικειω- 
θέντα μετ' αύτοϋ έπήδων έπί τών γονάτων του γελώντα καί 
παίζοντα, άλλ’ ό δυστυχής καλλιτέχνης δέν άπέβαλλε τήν 
σιγήν του.

Έν τφ μέση) τοϋ γεύματος, δπερ είχε δοθή μετά τήν ιε
ροτελεστίαν, ό Μπετόβεν έγερθείς άποτόμως.

— Χαίρετε είπε. Σας άφίνω καί ίσως δέν μέ έπανίδητε 
πλέον.

Έπειτα, ώς μετά αίφνηδίαν σκέψιν.
— Άλλά πριν φύγω, θέλω νά κάμω έν μικρόν δώρον είς 

τήν βαπτιστικήν μου. Τό προϊόν τής πωλήσεως τοΰ χάρτου 
τούτου χαρίζω ε’ις αύτήν. Διατηρήσατε τό χειρόγραφόν μου 
αύτό καί μετά τινα έτη έλπίζω νά εΰρητε καλήν τιμήν. Ή 
ύπογραφή, τήν όποιαν φέρει, αρκεί. Τίποτε άλλο δυστυ
χώς δέν έχω νά σάς προσφέρω. Καί άποθέσας έπί τής τρα 
πέζης τήν μελωδίαν, ήν είχε έν τφ μεταξύ συμπληρώσει 
άπήλθεν.

Μετά παρέλευσιν δλίγων μηνών δ Μπετόβεν ώσεί ένστί- 
κτως έλκυόμενος, μετέβη καί πάλιν είς έπίσκεψιν τής οι
κογένειας τοΰ μεταπράτου.

Είσήλθε, γενόμενος ευχαρίστως δεκτός.
Τό κλειδοκύμβαεον κατεΐχεν πάντοτε τήν αύτήν θέσιν.
Ό Μπετόβεν τό ήνοιξε'καί έσυρε τούς δακτύλους του έπί 

τών πλήκτρων. Άλλ’ οΐμοι Ούδείς ήχος έπληττε τήν
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ακοήν του. Είς μάχην, έντείνων αυτήν, προσεπάθει νά έ- 
νωτισθή τών μελωδικών τόνων. Αί χεϊρες του κατέπεσαν 
έπί τών γονάτων του, ή δέ κεφαλή του προσέκλινεν έπί τοϋ 
στήθους ύπό τό βάρος τής άιτοθαρρύνσεως καί τής λύπης. 
"Αφθονα δάκρυα κατέρρευσαν έπί τών παρειών του τών έρ- 
ρυτιδωμένων ύπό τών στερήσεων καί τών πόνων.

'Ολόκληρος ή οικογένεια μαγευμένη έκ τών μουσικών 
αύτοΰ ήχων έξεδήλου πρός αύτόν βαθύν σεβασμόν.

—Τό κλειδοκύμβαλόν σας έχάλασεν,εϊπεν δ Μπετόβεν κι- 
νών έκ νέου τούς δακτύλους ταυ. Αί χορδαί του έσπασαν.

Πάντες παρετήρησαν άλλήλους έν έκπλήξει.
— Ή μάλλον. ..έξηκολούθησεν ό Μπετόβεν, μήπως έκω- 

φ,άνθην; Καί έγειρε τήν κεφαλήν έν απελπισία, τήν οποίαν 
ουνεμερίζοντο δλοι οί αγαθοί έκεϊνοι άνθρωποι.

Έπειτα έσηκώθη άποτόμως, άσπαζόμενος δέ τήν μικρόν 
κόρην, ήν εφερον πρός αύτόν :

— Δυστυχισμένο παιδί, είπε στενάζων, είθε νά ζήσης 
πλέον ευτυχής άπό τόν άνάδοχόν σου.

Καί έφυγε δρομαίως παρέχων δλα τά σημεία τής παρα
φροσύνης .

' Εξ μήνες παρήλθον χωρίς νά μάθωσί τι περί αύτοΰ.
Εσπέραν τινά θυελλώδη ιδού καί πάλιν αύτός έν τή 

γνωστή του οϊκίρ. Πάντες συνδειπνοϋντες έτι ήγέρθησαν 
άμα τή είσόδω του. Έκεϊνος έχαιρέτησε σιωπηλώσ, έζήτησε 
τήν κόρην, τήν ήσπάσθη, εϊτα δέ άποθέτων τάς ίσχνάς καί 
τρεμούσας αύτοΰ χεϊρας έπί τής κεφαλής τοΰ βρέφους, έ
φαίνετο δτι έπεκαλεϊτο ύπέρ αύτοΰ τήν θείαν εύλογίαν.

"Εφυγεν ώς σκιά, δπως μή έπανέλθη πλέον τήν έπαύ- 
ριον ό Λουδοβίκος ιρόν Μπέτοβεν δέν ύπήρχεν έν τή ζωή.

Ότε βραδύτερον, μετά δεκαετίαν περίπου, ή οίκογένειά 
τοϋ μεταπράτου ’περιήλθε μοιραίως έν έσχάτη οικονομική 
δυσχερείς, ή θυγάτηρ είς ήν είχον άφηγηθή τά περί τοΰ 
άναδόχου τ>]ς.

— Καί τό δώρον ποΰ μοΰ έκαμε τό έξεχάσατε ; ήρώτησε.
— Άλλοίμονον ! είπεν ό πατήρ. Ό δυστυχής έκεϊνος 

άνθρωπος εϊχεν δλην τήν καλήν διάθεσιν δι’ ήμάς, αλλά τί 
ήμποροΰσε νά μάς κάμη ; Ήτο πτωχός. Φαντάζεσθε δτι 
ήμπορεϊ νά έχη άξίαν ένα παληόχαρτο ·,

Έν τούτοις ή κόρη έπέμενε νά έξετάσωσι περί τής άξίας 
του, παραλαβοΰσα δέ τήν μητέρα της, μετέβη παρά τινι 
έκδοτη μουσικών έργων.

Μόλις ούτος έρριψε "ερευνητικόν τι βλέμμα έπί τοΰ 
χάρτου.

—Μπετόβεν!....Μπετόβεν !.... έψιθύρησε μετά τίνος δυσ
πιστίας.

Έφοβεΐτο μήπως έπρόκειτο περί απάτης. Μεθ’ δλον δέ 
τόν ύπέρ τής τέχνης ενθουσιασμόν του δέν έλησμόνησε καί 
τοΰ έμπορου τήν φρόνησιν.

— Καί πώς εύρίσκεται είς χεϊρας σας το τεμάχιον τοΰ
το ; ήρώτησεν ό έκδοτης.

Π μεταπράτις έν άκρρ άφελείρ. άπήντησε.
— Μάς τό έδωκεν ό συγγραφεύς.
— Ό συγγραφεύς ! Καί πώς τόν έγνωρίσατε ;
Ή μικρά ύπέλαβε πάραυτα.
— Ήτον άνάδοχός μου ' Αύτό τό χαρτί μοΰ τό έχάρισε 

τήν ήμέραν ποΰ μέ έβάπτισε.
Ή άθωότης τής κόρης διέλυσε πάσαν αμφιβολίαν τοΰ 

έκδοτου.
— Ήτον άνάδοχός σου κόρη μου, είπεν ούτος, άφοΰ έ- 

πείσθη πλέον έντελώς καί περί τής γνησιότητος τοΰ έργου 
έκ παραβολής. ’Αλλά τότε, έλα νά σέ άσπασθώ, παιδί μου, 
άφοΰ έχεις άνάδοχον τόν άθάνατόν μας διδάσκαλον. Δόσε 
είς τήν βαπτιστικήν τοΰ μεγάλουΜπετόβεν τετρακόσια φράγ
κα, είπεν είς τόν ταμίαν του ό έκδοτης.

Καί έξήλθεν άφείς έκπλήκτους τήν μητέρα καί τήν κό
ρην έπί τή ύπερβολική δπως δήποτε τιμή ήν προσέφερεν ό 
εκδότης, δι’ εν παλαιόχαρτον.

— Περίεργον ! έλεγεν ή μεταπράτις είς τήν θυγατέρα 
της δταν έξήρχοντο. Ό νονός σου, σοΰ έκαμεν ένα λαμπρό 
δώρον. Μά γιατί άραγε νά μή γείνη πλούσιος, άφοΰ ένα τό- 
ση> μικρό έργον του πωλείται τόσιο άκριβά ;

'II απλή έκείνη μελωδία ήτο τό τελευταίου παράπονου 
τής έκλεκτής εκείνης ψυχής, ήτο τό «Κύκνειον άσμα· τοΰ

ένδοξου δσον καί δυστυχούς κατά τά τέλη τής ζωής του 
Μπετόβεν. Ch. Barbara Fils

(Μετάφρασις) ΠΗΝΕΛ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΕΡΜΚΝΙΑ !
’Ασύγκριτο άστριττοκοπ? τ'ο ατίμητο σου στέααα, 
Σείριος ’ς τά μάτια τοΰ δειλού, τοΰ γλωμιασμένου κόσμου" 
Σέμιά άκρη άπ*  τήν πορφύρα σου, ποΰέβαψε αθάνατο αίμα, 
σέ φίλημα Θερμό ας χυθη κι’ άς σβύση ό θαυμασμός μου...· 
Σάν μανιασμένη θάλασσα, σύσσωμη ή γη φουσκώνει, 
γιά σένα βράχο ακλόνητο" εσέ ν’ άφροσκεπάση" 
μά ακράτητος κι*  αδάμαστος τό δρόμο του αύλακώνει 
τών κανονιών σου ό κεραυνός μές ’ς τών λογχών τά δάση !
’Στούς κόλπου; σου στήσαν φωλιά, ’ςτή στοργική σου αγκάλη 
ή άποοιωγμένες Μοΰσές μας" δέν ήρθες άπ’ τά σκότη 
κόσμου βαρβάρου" έβλάστησες μ’ αυτές άγάλι άγάλι;
—· Ή 'Ελλάδα ειν’ή πατρίδα Σου κ’είναι ή γενιάΣου ή πρώτη I 
Ό Άχιλλέαί σοΰ τά οδηγεί τα αστραφτερά σου κράνη, 
κι’ ό Βουκεφάλας χύνεται κι’ άφροκοπα ’ς τή μάχη" 
’δικοί μας είν’ οί ανίκητοι, οί γοργοί Σου καπετάνοι" 
κ’ ή δόξα σου κ’ή δάφνη σου είναι γιά ’μας μονάχη...
Χάραζε δρο’μο, χάραζε, μ’ ακούραστο κανόνι, 
ποΰ τάζει αμέτρητα ή βαθειά καί μακρυνή λαλιά του ' 
Καί στείλε πολυπόθητο τό πρώτο χελιδόνι
*ς τήν κουρσεμένη του φωλιά, ποΰ καρτέρα έδώ κάτου!

ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ

“ΤΟ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΝ”
Νέα σατυρική έφημερίς έκδιδομένη κατά Σάββατον 

μέ δύο πολυχρώμους ολοσέλιδους εικόνας, μέ σπαρ
ταριστή ϋλη, μέ καυστικές σατυρικές... τορπίλλες τής 
όποιες σκορπάει δεξιά καί αριστερά. Διευθυντής δ 
μοναδικός καλλιτέχνης καί πρώην Διευθυντής τής 
Έβδ. <Εικονογραφημένης» κ. Ε. Παπαδημητρίου. 
ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΟ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΝ 10 λεπτά.

*
ΣΚΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΖΩΗ

Περπατάτε—τί θέλετε νά κάνετε στό δρόμο ; νά χαζέ- 
βετε ; Έ ! άς είναι κι’ αύτό" τό ίδιο κάνει — λοιπόν, περ
πατάτε, δταν άξαφνα μιά γλυκειά ματιά, άπό ’να φωτεινό 
προσωπάκι, μαζύ μ’ ένα άλλο τόσο γλυκό χαμόγελο—μ’ 
δλη τήν άκρίβεια καί τις κατσαρήδες τών γλυκών ! πέφτουν 
άπάνου σας. Ποΰ άλλοΰ μ στά μάτια σας ! δηλαδή συναν
τιόνται ή ματιές σας σέ μιά άξαφνη διασταύρωσι—τήν αιώ
νια διασταύρωσι !

Ή δεσποινίδα, δίχως άμφιβολία, σάς άγαπάει !..
Κόβετε τό νήμα τών άλλων σας ιδεών, δπως καί τό δρό

μο σας, γυρίζετε πίσω καί παρακολουθήτε τήν δεσποινίδα, 
μέ ϋφος νεωτέρου έρωτεμένου, πού κάτι ζητάει νά μάθη, 
μά καί κάτι νά δή άπ’ τό πλάσμα ποϋ λατρεύει.

Καί παρακολουθάτε, παρακολουθάτε... ώς ποΰ άποσταί- 
νετε, απογοητευόσαστε καί φεύγετε, δίχως νά κάνετε καμμιά 
ξημολόγησι τοΰ έρωτα ποΰ οάς κατακαίει, μέ τήν έλπίδα 
πώς θά ξαναϊδητε τήν άλλη βραδυά «τήν προσφιλή τής καρ
διάς σας·, δπως λένε καί οί δασκάλοι !.

ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΩΝ ΠΑΛΛΗ & ΚΟΤΖΙΑ
ΟΙΚΟΣ ΙΔΡΥΘΕΙΣ ΤΟ 1870

ΔΙΑΔΟΧΟΙ Α- ΠΑΛΛΗΣ και Σλ
Μεγάλαι άποΟήκαι χάρτου Εφημερίδων, Περιοδικών καί πά- 
σης ποιότητος.—Μεγάλαι άποθήκαι ειδών Γρπφικής’Υλης.— 
’Εργοστάσια Κατάστιχων,Φακέλλων,Φωτογραφικών χαρτονίων 
κλπ.—Τμήμα ειδικόν διά σφραγίδας εξ έλαστικοθ καϊ μετάλλου 
ώς καί δι’ έπιγραφάς διά Ούρας.—Άτμοκίνητον Τυπογραφείο·/ 
μέ 10 πιεστήρια.
ΕΙΔΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ - ΕΠΙΣΚΕΠΤΉΡΙΑ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΙ «Μ0ΥΣΑ1»
ΛιευΟυντα- ΣΤΛΠΣ—ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ—ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ

Ά&ήναι—Άρκαδίου 7.
Δήλωάις.—Γνωστοποιοΰμεν τοϊς ένδιαφερομένοις, δτι 

ύ ήμέτερος Σύνδεσμος θέλει έξακολουθήσρ τάς έργασίας του 
είς τό μέλλον έν τίί> Περιοδική» «Εικονογραφημένη·. ’Απο
τελέσματα α'. διαγωνισμού : ’Ιωάν. Δράκος, ’Ιουλία Κου- 
βέλη, ’Ιωάν. Περράκης, Γεώργ. Παξημάδης, Δημ. Γαβαλάς, 
1’εώργ. Γεωργίου, Δημ. Διαμαντής, Χρήστ. Κάσσιος.

Α'. κληρώσεως λαχείων: 518*  6ι, 357’ 297· 54« 544· 
463, 4<>β, so, ioj, 22ρ. 36ι> 4οι> 521, 449·

Β'.), Διαγωνισμός :
Έλλειποσύμφωνον.—α'.) .η.ω-ο .υ.. ε..ο.-.α-. β'.) Φω- 

νηεντόλλειπον. Ζ.τ.,ντ,.-.ντ.πρ.σ.π..
Όροι : Λύσεις δεκταί μέχρις 15’15 Μαρτίου μετά δεκά

λεπτου γραμματοσήμου.
Σπεύσατε πάντες νά όγοράσητε 25λεπτα λαχεία β' κλη

ρώσεως.
Βραβεία: ι)ος Δραχμ. 20. —2)ος 12 — 3>ος 8. —4)ος 

έτηβία συνδρομή Εικονογραφημένης 5·°5 Ήμερολόγςον 
Βρετοΰ 6)ος 3 δραχμ. λαχεϊον Στόλου 7.'°? ‘Εξαμηνιαία 
συνδρομή Εικονογραφημένης 8)ος Σφραγίς ρ)0? 2 δραχμ. 
λαχεϊον ιο-ιι)ος ιοο επισκεπτήρια Ι2-Ι3)ος Έτησία 
συνδρομή Συνδέσμου 14-15)°? Έξάμηνος. Ή κλήρωσις 
τών λαχείων γενήσεται τήν 3ΐην Μαρτίου ένώπιον παντός 
βουλομένου.

Ζητούνται πανταχόθεν Αντιπρόσωποι. Παρέχονται κατα
στατικά καί κατάλογοι διαγωνισμών δωρεάν.

Αί «Μοθάαι». 
-«»·

ΣΤΗΑΗ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
Λ. Σαρά6<ι.«Ό δρκος τού νεοέλληνας (ποίημα).— IIην 

ΙΙαπαδοπονλον. «Ό καθρέφτης» Α. Τσεχώφ. (μετάφρα- 
σις).—Α. Χρηότίδη. «Γνώμαι», «Διαγωνισμοί·, «Άπό 
τά γνωστά». — Ν. Τόακαλάκη. «Στόν άρχιπροδότην» 
(ποίημα).£. ΡιξοπούΟ,ου «Τί μοΰπες» (ποίημα;. Τ&κη 
Φίτόον «Ή παρθένος» (πεζόν .Δέν είμ "έγώ «Τό ψηλό 
καπέλλο» (εύθυμογράφημα). Β. Απρίλη «Ίσκιοι τοΰ 
Φθινοπώρου» (ποίημα). Κ' ΙΙαπαλάϊον «Τό άλατένιο 
άγαλμα» (πεζόν). Στ. Λύγουότάκη «Σουρουπώματα·(ποί
ημα). Κ «Γιά κείνην» (ναυτικόν διήγημα).

-«μ»-
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Π. Θαρρουντάτην. Νομίζετε τέλος πάντων δτι ή δδός 
καί ό αριθμός τής διευθύνσεώς σας δέν χρειάζονται ; Ή 
μήπως ό διανομεύς μας εϊναι ύποχρεωμένος νά γνωρίζη 
ποΰ κατοικεί ό κ. Γ. Λιάντος ; Έπανειλημμένως σάς έγρά- 
ψαμεν νά στείλετε πλήρη τήν διεύθυνσή· σας, άλλά πάν
τοτε εϊχομεν στερεότυπου άπάντησιν, συνοδευομένην ύπό 
παραπόνων. Πεισθήτε πλέον δτι τό λάθος είναι ίδικόν σας.
— Ν. Δαλτάνην. Δέν εϊναι δυνατόν νά διορισθήτε, πρέπει 
νά έκλεγήτε. Τά τής ύποψηφιότητος καί εκλογής ίά εΰρητε 
είς τά προηγούμενα φύλλα. — Γ. ΜτχαΛλον. Ποίημά σας 
έλήφθη. — Λ. Λααπρόπονλον, Λύσις σας έλήφθη άργά.
— Π. ’Ακρίταν. Ύποψηφιότης σας ένεκρίθη. —Β. Βαλα- 
ιΙόπουλον. Τό «Πεινώ· έλήφθη. —Τ. Φίτόον. «Άνθρω- 
ποφαγία» έλήφθη. Περιγραφή σας αν έγκριθή δύναται νά 
δημοσιευθή. Δέν πρέπει δμως νά εϊναι μακροσκελεστάτη.
— 1. Μπάτάαν. Φύλλον εστάλη.

Μ. Πεκνιεντάκην, Δ. Παυλάκην, Θ. Βακώτην, Π. Θα- 
ρουνιάτην, Ν. Μαυρογεώργην, X. ’Αθανασίου, Έλ. Κυρι- 
ακοπούλου, Σ. Ριζόπουλον, Σ. Δεσσάλερμον.

Τά παρ’ υμών σταλλέντα έλήφθησαν.

ΜΕΓΑ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕ10Ν
ΜΙΧΑΛΗΝΟΣ -ΒΟΔΙΚΑΣ και Σ>α

ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ

ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ 41- ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ
KQMH
ΩΜΟΪ
ΜΟΚΑ 
ΗΣΑΥ

Όρθάς λύσεις καί πληρούσας πάντας τούς δρους, έστει
λαν μόνον οί έξής :

Σ. Παχής, Θ. Παυλόπουλος, Μ. Λόλλιος, Δ. Λυμπερό- 
πουλος, Π. Χαρισιάδης. Λ.Καστρίτου, Ε. Θεοδωρόπουλος, 
Δ. Χρήστου, Τασία Θεοδωροπούλου, Σ. Ντίρης, Ν. Τζιώ- 
της, Μ. Γιαμπανάς, Ν. Μαυρογεώργης, Κ. Λαμπρίδης, 
Σ. Βασιλείου.

Γενομένης κληρώσεως μεταξύ τών άνωτέρω έκέρδισαν οί 
κ.κ. Σ. Ντίρης, έτησίαν συνδρομήν τής μηνιαίας καί εβδο
μαδιαίας «Εικονογραφημένης» καί εν τετράδραχμον λα
χεϊον τοΰ Εθνικού στόλου.— 2. Μ. Δόλιος, μίαν έτησίαν 
συνδρομήν τής μηνιαίας «Εικονογραφημένης·.—3· Δ. Χρή
στου, μίαν έτησίαν συνδρομήν τής έβδομαδιαίας «Εικονο
γραφημένης».

Παρακαλούνται οϊ κερδίσαντες δπως μάς στείλωσι τάς 
διευθύνσεις των ΐνα τοϊς άποστα?άϊ>σι τά βραβεία.

ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ 42"° ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ
Επειδή ύ διαγωνισμός αύτός ήτο πολύ δύσκολος λόγιο 

κακής τοποθετήσειος τών αριθμών, αί λύσεις αί σταλεϊσαι 
δέν ήσαν όρθαί. Διά νά μή χάσουν δμως οί λύοντες τούς 
διαγων. ολοκλήρου τής σειράς τά δικαιώματά των, θά θεω- 
ρηθή ώς μή γινόμενος αύτό; ό διαγωνισμός.

+
ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΜΑΣ

Δ' ΣΕΙΡΑ Άριθ. 2
" ΑΙΝΙΓΜΑ

’Αριθμόν καί μέρος δένδρου 
ι’Ιν θελήσης νά ένωσης 
εις τόν κήπον θά μέ ενρης 
καί θά θέλης νά μέ κόψης.

Καρδίτσα Δ· Πιινλάκης
ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ

123415G
123415
12341
1423
51

Πειραιεύς

=άρχαΐα βασίλισσα
=πόλις τής 'Ελλάδος
=θεά τοΰ Όλύμπου 
π=στόλισμα τών κήπων 
=άνθος

Μ. ΙΙερνιεντάκης

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΝ
ΕΚΛΟΓΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ «ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ»

Ψηφίζω τ... κ. __ _______ __________________
Είς τόν Νομόν ___:______________________

Έν__________ r/J________________ ___  7.926
Όνοματεπώνυμον ψηφίζοντος

----------------- --------------- —

ΜΕΓΑ ΖΥΘΟΠΩΑΕίΟΝ Η „ΗΒΗ“-
Διεύθυνσις: Ν. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ

Τό άριστοκρατικώτερον καί καΌ·αρύτατον ‘Α’&ηναϊκόν Κέντρον
ΖΥΘΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΜΑΜΟΥΓεύματα έπί ηαραγγελίρ.—Τμήμα χορτοφαγίας.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ.—Τηλεφ. 548
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