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ΕΡΧΕΤΑΙ.—Το τραίνο έξεκίνησε -καί ό Βασιλεύς Κωνσταντίνος υπάκουων εις τήν διά τοΰ δημοψηφίσματος 
διακηρυχθ-εΐσαν άπόφασιν τοΰ ‘Ελληνικού Λαού, επιστρέφει είς τήν αγαπητήν του Ελλάδα μέ τήν άνά· 
μνησιν τής φιλοξένου Ελβετίας.

ΣΤΟ ΜΠΙΖΑΝΙ- Ό  ’Αρχιστράτηγος, έν μέσω τών Πριγκήπων και τοΰ ’Επιτελείου σχεδιάζει τήν 
ιστορικήν έκπόρθησιν τοΰ Μπιζανίου.

ΣΤΗΝ ΛΟΥΚΕΡΝΗ. Τριάμησι χρόνια' ξενητειάς ένωναν τούς *λμούς τοΰ πόνου ένός όλοκλήρου λαοΰ μέ τούς παλαούς 
της καρδιας του Βασιληα του. Ποτε ό Κωνσταντίνος μαύεγ ηταν πι6 κοντά μας, άπό τήν τριετίαν έκείνηνΙ

ΤΟΝ ΕΦΕΡΑΜΕ. Δέν ύπαρχει στήν ιστορία τοΰ κόσμου παρόμοια σελίδα. Κανείς βασιληάς δέν ηότόχισε νά 
τον αγκαλιαση ό λαός του ετσι, δπως ό λαός τών ’Αθηνών τόν λατρευτόν του Κωνσταντίνον κατά τήν 
άλησμόνητον ήμέραν τής Κυριακής 6 Δεκεμβρίου 1923.

ΣΤΟΥΣ ΓΑΜΟΥΣ ΤΟΥ.—’Αλησμόνητος ήμέρα διά τό Πανελλήνιον, ή ήμέρα τών γάμων του. Αϊ 
ευχαι του έλευθέρου καί δοΰλου Έλληνισμοΰ συνώδευσαν τήν ευτυχή αύτήν ενωσιν.

ΝΑΥΑΡΧΟΣ.—"Οταν έπεσκέφίΝ 
μετά τό εύτυχές τέρμο 
ένεφανίσθη μέ τήν στ(" 
σας φρενίτιδα ένθουσι® 01 
κών καί τοΰ πληρώματα

:°ν θρυλλικόν «Άβέρωφ» 
Βουλγαρικοΰ πολέμου, 

τοΰ ναυάρχου προκαλέ- 
^  μεταξύ τών άξιωματι- 

τόν έβλεπαν άρχηγό.ο#°δ
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• Μέτωπον Μαίος 1920
Σεβαστή μου μητέρα

Σ ά ς γράφω δυο λόγια βιαστικά γιά 
I νά^ ήσυχάσης. "Αργησα τελευταίως νά 
I σοΰ στείλω έπιστολήν μου γιατί ήμουν 

όλίγον άρρωστος. Είχα ένα έλαφρό κρυ
ολόγημα, τδ όποιον έπέρασε πλέον 
χάρις είς τάς περιθάλψεις τών ιατρών 

I καί τών νοσοκόμων. "Εμεινα λίγες 
ήμερες στο νοσοκομείο καί δέν μοΰ 
έλειψε τίποτε, έπέρασα σάν νά ήμουν 
σπίτι κα νά σέ είχα σιμά μου. Εύ- 
τυχώς άνέρωσα έγκαίρως ώστε νά μή 
χάσω τήν μεγάλην εορτή ποΰ θά 
Ύϊ'νή είς τό στρατόπεδον έπί τή όνο- 
μαστική έορτή τοΰ λατρευτού Βασιλέως 
μας Κωνσταντίνου. Μήν τά ρωτάς τί 
έ^οιμασίες γίνονται. Οί άξιωματικοί 
τρέχουν έπάνω κάτω, οί ύπαξιωμα- 
τίκοί, οί στρατιώται στολίζουν παντοΰ 
Μ& τέχνη καίμε τό τραγούδι τοΰ <’Αετού» 
στό στόμα. Τά πυροβόλα είναι άν- 
θοστόλιστα μέ λιθογραφίας τοΰ 
Κωνστ α ννίνου λουλουδοστολισμένες έ
πάνω, αί σκηνές καί τά άντίσκηνα I 
έχουν σημαιοστολισθή καί σμυρτοστο- 
λ?σθή καί άνάμεσα σέ κλάδους δά
φνης κρέμεται ή είκών τοΰ λατρευ
τού Βασίλειά. Τί θά γίνη πλέον τήν 
ήμέραν τής γιορτής Του τό φαντά- 
ζρβαι. Τά κανόνια θά βροντήσουν καί 
τά γΰρω βουνά θ ’ άντιλαλήσουν τό 
θούριο μας γιά τό Γυιό τοΰ Ά ετοΰ.

Τά εύζωνάκια έτοιμάζονται καί 
αύτά μέ προθυμία καί σβελτοσΰνη, 
άψίδες όλοπράσινες έχουν στηθή καί 
παντού γύρω κυματίζουν αί γαλανό
λευκες Ελληνικές σημαίες καί .  φαν
τάζουν μικρές καί μεγάλες τοΰ Στρα
τηλάτου βασιλέως Κωνσταντίνου εικόνες. 
Σ ’ αύτά τά προχώματα πράσινο βολοΰν 
αί δάφνες καί είναι μοναδικός των 
στολισμός τοΰ Κουμπάρου μας ή 
χρωματιστές εικόνες. Γιά τό χατήρι 
τού Βασίλειά, γιά τή γιορτή του κανείς 
δέν θέλει νά σταθή, δέν θέλει ν ’ ά- 
ναπαυθή στιγμή. Καί έγώ σοΰ γρά
φω το γράμμα μου αύτό βιαστικά 
γιατί πρέπει νά πάω μ’ άλλους συν
αδέλφους νά κόψουμε δάφνες, σμύρτα 
καί άγριολούλουδα γιά τόν στολισμό. 
'Από τήν μία άκρη τοΰ στρατοπέδου 
έως τήν άλλη μιά χιλιόστομη άκού- 
γεται φωνή :

’̂Εμπρός παιδιά γιά τό Βασίλειά! 
ί Στολήστε γιά τή γιορτή τοΰ Κουμ

πάρου I . . .
Αύτά σήμερα βιαστικά καί σέ φιλώ

Ό  υϊός σου
'Αλέξανδρος

Προφυλακαί 17 Μαίου 1921
’Αγαπητέ μου

Περνούμε κατ’ αύτάς ταΐς εύτυχέστε- 
ρες καί ταΐς ποιο ωραίες ήμέρες τής ζωής 
μας I "Ολα γύρω έχουν μεταβληθή ώς διά 
μαγείας είς ένα άνθώνα. Είνε μέτωπον 
πολεμικόν έδώ ή μπαξές, ή πανήγυρις; 
Είναι πόλεμος ή έορτή εορτών; Γιατί λάμ
πουν τόσο χαρούμενα τά μάτια τών στρα
τιωτών ; Γιατί τραγουδούν,γιατί άνυπομο- 
νούν, γιατί στολίζουν; Θελεις νάτό μάθης; 
Θά σου τό έξηγήσω άμέσως. Πλησιάζει 
ή έορτή τοΰ Κωνσταντίνου μας καί ό 
στρατός ολόκληρος έτοιμάζεται νά πανη- 
γυρίση. Δέν μπορείς νά φαντασθής τί 
γίνεται καί μέ τί προθυμία τρέχουν δλοι 
έπάνω-κάτω καί έργάζονται. Δέν μπορείς 
να φαντασθής πόσο έχουμε ήλεκτρισθή 
δλοι, πόσο ξανανειώσαμε, έπρεπε νά ή
σουν έδώ, νά έβλεπες μέ τά μάτια σον, 
νά άκουγες μέ τά ίδια σου τ’ αύτιά γιά 
νά καταλάβης μιά γιά πάντα τή.ν άγάπη 
τήν μεγάλη καί τήν άπεριόριστη τοΰ στρα
τού πρός τόν βασιληά του. Ό  βασιληαςί 
Γι Αύτόν ζοΰν, γι’ Αύτόν πολεμοΰν, γι’ 
Αύτόν στολίζουν, γι’ Αύτόν χαίρουν καί 
ύπερηφανεύονται! Ποτέ ίσως δέν άγαπή- 
θηκε τόσο ένας Βασιλεύς άπό τό λαό του. 

Ο̂ τελευταίος στρατιώτης άναφέρει τό 
δνομά του τό άγαπημένο μέ λατρεία, μέ 
λαχτάρα. Καί νά, τώρα έμάξεψαν δλα 
τά“ άγριολούλουδα τοΰ κάμπου γιά νά  
στολίσουν γιά τή γιορτή Του. Είνε δλοι 
καταχαρούμενοι. Γιορτή Βασιληά θά πή 
γιορτή τοΰ Κουμπάρου των κι’ ό Κουμ
πάρος είνε σάν πατέρας τους, είνε συμ- 
πολεμιστός των παλαιός, είνε στρατιώτης 
σάν κι’ αύτούς, είνε λεβέντης, είνε ό νι- 
κητής, ό λατρευόμενος. *ΩΙ άν ήσουν έδώ
νά τους έβλεπεςΙ  Έτσι μόνο θά έν-
νοιωθες πόσο μπορεί ν ’ άγάπήση ένας 
στρατός τόν βασιληά τ ο υ . . . .  Σείς ποΰ 
θα γιορτάσετε μαζύ Του δέν θά χαρήτε 
ποιο πολύ άπό τούς λεβέντες τοΰ με
τώπου, πίστεψε το. Έδώ ζοΰν γιά τό Βα- 
σιληά, πολεμοΰν γιά τό Βασιληά. Ό  Βα
σιλεύς Κωνσταντίνος είνε τά όνειρά τους, 
ή ζωή τους, ή δόξα τους J ___

Σέ φιλώ 
Ν ΐ  κ ο ς

Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α  Τ Ο Υ  Μ Η Τ Ρ Ο Υ Γ Η

Μ έ το ν π ο ν ν  Μ ά η ς  χρ υ ο ο υ μ ά λη ς
Ζ α χ ά ρ ο υ  μ ’ τσ ιβ ιρ δέλ ι μ ’

Γειά σ’ κι’ άντίου. ΣΙ διπλουτριπλουσκυνώ κί 
σί φιλώ στά μάτια κι’ άποΰ τά μάτια στού λιμό 
κι’ άπ’ τού λιμό Τί γένισι κΐ πουώς μιτέρχισι 
τοΰν κιρό σ’ ούρή φριγάδα μ’ ; Κλουτσάει κα- 
9-όλ’ ή καρδούλα σ’ γιά τοΰν Μήτρου ; Μί γλιέπς 
στά ούνείρατά σ’ ; ’Αναστινάζεις φλουγιρώς · 
Σοΰρχιτι νά κάμς φτιρά κΐ νά φλιτουρήξης σ& 
δώ ; Γαργαλιέσι ούρή γαργαλιάρα μ’ καμιά στάλα ; 
Μή τά ρουτας ούρέ μπιρμπίλι μ’ τί χαλασμός π’ 
γίνετι αΰτούνη τν’ ώρα ποΰ σ’ γράφου τού παρόν. 
Καίγιτι τού πιλικοΰδι! Μήν άναταράζισι δμους 
πλάκι μ’ κί δέν πρόκειτι πτρί καυγά μι τσ’ Κιμά- 
ληδις τσ’ άφαλουκουμένς. Αύτούνους θ-ά τσ’ κα- 
ταχειρίσουμι ίέν διέουντι τόπου κι’ χρόνου. 
Προυός τού παρόν ούρέ φριγάδα μ’ τοιμαζόμα- 
στι γιά τή γιουρτή τ’ Βασληά τού Κουμπάρ’. 
Ά ΐντι κί νασουν άπού μίνια άκρούλα νόίγλιπις τί 
γίνιτι. Θά σοΰφευγι τού τσιρβέλου. °Οπ’ νά κάμς 
ούρέ πλί μ’ κι* 6π’ νά στρίψ’ τού μάτι σ’ δέν 
γλιεπς παρά μόνουν κί μουναχά στουλισμούς κί 
τιρτιρέλια. Οΰλους ού στρατός μπήκι στ’ δουλειά 
νά γιουρτάσ’ γιά τοΰν Κουμπάρου λιβέντικα *1 
ούώς ΐμπρέπ’. Κόψαμι σμύρτα κι δάφνις κί δα- 
φνοϋλις, κόψαμι 9-μάρ’ κόψαμι λιλούδια, κόψαμι 
κλάρις κί κλαδιά κι’ οδλου στουλίζουμι κι’ οδλου 
τιμαζόμαστι. "Οπ’ νά στρίψ’ τού μάτι σ’ κί τοΰ 
φουτιρό β’ γλιέπς ζουγραφιές μί τούν άρχιλι- 
βέντ’ τούν Κουμπάρου, τούν Κώτσου τούν πιρή- 
φανου τούν πουλυπινεμένου ! Βουΐζ ούρή σ’ λιέου I 
τού στρατόπιδου διξιόθιν - ζιρβιό&ιν. Τρέχουνι τά 
ιύζουνάκια κί κουβαλάν λιλούδια κί κλαριά κ’ 
ούλου στουλίζουνι κι γλιέπς κί 9-ουρεΐς κί λιές 
δτ’ ε’νι πανεύρ i Στουλίζουμι ούρέ τσουπί τά χα
ρακώματα, στουλίζουμε τσ’ σκηνές κι τά άντί
σκηνα, στουλίζουμι τά κανόνια κι’ δπ’ νά πάς κι’ I 
δπ’ νά σταθής δέν άϊκοΰςπαρά « Κώτσους κί πάλι I 
Κώτσους!» Ά μ ’ ίένανι Κουμπάρου τούν ϊέχουμι I 
κί μεΐς ούρή φουρταλίδα μ’ κί νά μή τοιμαστοΰμι 
γιά τ’ γιουρτή τ’ ; Κί νά δής Ζαχάρου μ’ π’ φέ- I 
pavt κι’ δλας τ’ άρνιά τά τιτράπαχα π’ 9-ά σφά- I 
ξουμι κί 9-ά ψήσουμι στή σούγλα άνήμιρα τσ’ γι- I 
ουρτής. Κί νά δης π’ φέρανι τά βαριλόπλα μί τού I 
κουκκινέΧι γιά νά τσιγκρίσουμ' κί νά βρουντου- I 
φωνήσουμι : I

— Χρόνια πουλλά ούρέ Λιβεντουκούμπαρη κι’ 
άπού χρονς κύρ’ Βασιληά νά ζήσης νά γηράσης, I 
νά ζήσ’ ή κυρά κμπάρα κί τά κουμπαρόπλα, νά I 
ζήσ’ κ’ ή άναδιξιμιά, νά σ’ έχουν νά σί χαίρουντι, I 
νασι γιρός κι άκατάλυτους σάν τά βνά, νά φ&ς 
ούλόβουλη τή Τουρκιά νά τήν άφαλουκόψης !... I 

Ναι ούρή Ζαχάρου μ’ πλί μ’ 8-ά καη τοΰ πιλι" I 
κοΰδ’ ίδώ κάτ’. Λιέμι Κώτσους κί στάζνι τά χβι" j 
ληα μας ζάχαρ’ κί καντιουζάχαρ’ I Νά ίδής στου" I 
λιδια άπού δώ, στουλίδια άπού κεΐ νά χάσης τού I 
μυαλό σ’. Νά δής τσ’ ζουγραφιές τοΰ Κμπάρ’ 
μέσα στά'λιλούδια, νά δής τά κανόνια μί τά dv- I 
8-ια τσ’ κί τσ’ γιρλάντις τσ’ πράσινις, νά δγής τσ’ I 
σημαίγις, νά δγής τού κακό κί τούν σαματ$  π’ I! 
γένιτι νά 9-αγμάσης μιά φουρούλα. Στουλίζουμι, I 
στουλίζουμι κι’ οδλου τραγοΰδ’ τώχουμι κι’ ά- I 
κοΰς «Τ’ ’Αητού τού Γυιό» ποΰ τρέμ’ ού ούρα- I 
νός κι’ ή γης ! jj

Μάς γλιέπνι άντικρυνά οί Κιμάληδις, κί κιτρι- II 
νίζουνι σαν τού φλουρί άπ’ τή σκάσι τσ’ κί τή I 
βράσι τσ κί τσ’ κόβουντι τά ύπατα κί τσ’ πιάνει I 
τσιριπιτό γιατ’ ξέρουη τί τσ’ περιμένει κί τι μαύ- I 
ρου φεϊδ’ κί μαρμάγκα 8-ά τσ’ δαγκώσ’ ! Οδλους I 
ού στρατός ούρέ τζιέρι μ’ ειν’ στού πουδάρ’ σα- I 
νώτιρ’ κί κατώτιρ’ κι’ ούλα στουλίζουνι κι δέν II 
γλιέπουμι τν’ ώρα κί τή στιγμούλα νά ξημιρώσ’ I 
τ’ Ά ϊ  Κουσταντίν’ νά τού βρουντουλουήσουμι, II 
να τού σκούξουμι, νά δής γλιέντ’ μνιά φουρούλα, I 
να πης τ’ ειν’ τούτου ! Ίέτσ’ είν’ ούρέ φουώς μ' II 
Κώτσους κι πάλι Κώτσους πέρα ούώς πέρα κί II 
μί τούν Κουμπάρου κοιμώμαστι κι μί τούν Κουμ- I 
πάρου ξυπνάμι κί τούν γλιέπουμι ούώς κι στά I 
ούνείρατά μας. Ά ϊντι νά ξημιρώσ’ τ’ 'Α ϊ Κου- I 
σταντίν’ κι ξημέρουσι....

Ταΰτα κι μένου ούρή πουλακίδα μ’
Ού Σός λάντρς 

Μ ή τρ ο υ ς  ού Κ α ρ α φ ο ν τ ια ς

ΔΗΛΩΣΙΣ
Παρακαλοΰμεν τάς οίκογενείας τών 

ήρωϊκών νεκρών νά στέλλουσι είς τά 
γραφείάμας τάς φωτογραφίας των, διά 
νά τάς δημοσιεύσωμεν είς τάς σελίδας 
τής "Ν ΙΚΗΣ,,.

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ
Η ΑΔΕΙΑ

Τό χκ5νι έχει ντύσει μέ λευκή, πάλευ- 
κη νυφική φορεσιά βουνά, λόφους καί 
κάμπους γύρω ... Αύτό τό άγριο τό Μπι- 
ζάνι ποΰ διαγράφεται στον σταχτήν ού- 
ρανό σάν σκυθρωπός γίγας φορεί τώρα 
όλόλευκη γοΰνα. Τά άντίσκηνα καί αί 
σκηναί τών στρατιωτών έχουν γίνει καί 
αύταϊς όλόασπρες καί μοιάζουν σάν ψεύ
τικες μέσα στοΰ χιονιοΰ τή θαμπάδα. Τό 
λευκό στρώμα ποΰχη στρώση τή γή τρι- 
ζοβολά στά πατήματα τών στρατιωτών 
σάν νάνε στρωμένο μέ μετάξι. Γύρω είνε 
άπλωμένη ή γαλήνη, ή λευκή γαλήνη τοΰ 
χιονιοΰ καί ή βουβαμάρα τοΰ κατσιουφια- 
Ομένου ούρανοΰ καί μόνον σ’ άραιά δια
στήματα βροντά τό κάνόνι σάν κεραυνός 
κι’ άντιλαλοΰν τό βρόντημά του τά γύρω 
βουνά κ’ ή λαγκαδιές........

Είνε ή ένδοξες καίάλησμόνητες ήμέρες 
τών Βαλκανικών πολέμων. Τό Μπιζάνι 
πολιορκεϊται, ό Ελληνικός στρατός τό 
έχει περισφίξει γύρω καί αί γιγαντομα
χίες διαδέχονται ή μία τήν άλλην γιά τό 
πάρσιμο τής όχυράς αύτής«άητοφωληάς» 
τοΰ έχθροΰ. Οί γενναίοι πολιορκηταί είνε 
άτάραχοι πρός τόν κίνδυνο, είνε άτσα- 
λένιοι έμπρός στής κακουχίες. Περιφρο- 
νοΰν τή παγωνιά, περιφρονοΰν ταίς οβί
δες ποΰ πέφτουνε σάν βροχή καί τρέχουν 
σάν άνήμερα θεριά ένεργόντας τή μία 
έπίθεσι πάνω στήν άλη.

Είνε ένας άγών άγριος, ένας άγών λυσ
σαλέος καί μανιασμένος μπρός στό βουνό 
τό άπαρτο ποΰχει σταματήσει τήν ελλη
νική λαίλαπα. Μά κανείς δέν άπελπίζεται, 
κανείς δέν παραπονείται κι’ έχουν δλοι 
τήν έλπίδα στό Θεό καί στή παληκαριά 
τους πώς δμοιοι μέ σταυραετούς θά πέ
σουν πάνω στον έχθρό καί θά τοΰ πάρουν 
τό ψήλωμα αύτό πάνω στό όποϊο φώληα- 
σε καί σκορπάει τό θάνατο. Δέν μπορεί 
νά γίνη άλλοιώς, δέν τό χωράει άλλοιώς 
τό κεφάλι τών πολεμιστών.
—Τό Μπιζάνι θά πέση ! ___

Θά τόν κυνηγήσουν τό Τούρκο καί 
καί στό ψήλωμα αύτό, θά τοΰ τό πάρουν 
καί θά τό κάμουν δικό τους. Τό γενονός 
μάλιστα πώς έφτασε μαζύ τους κι’ ό λα
τρευτός ό Βασιληάς τούς δίνει νέαις έλ- 
πίδες, τούς κάμνει νά τώχουν πεά βέβαιο. 
—Τό Μπιζάνι θά πέση . . . .

Είδαν τό Βασιληά νά τό κυττάζη μέ 
βλέμα άητοΰ, σάν νά τό μετρούσε μέ 
τό μάτι γιά ν’ άνοιξη τάπλατυά φτε
ρά του καί νά ριχτή άπάνω του, τόν είδαν 
καί γέμισε ή καρδιά τους χαρά καί γέ
μισε θάρρος καί βεβαιότητα.

Μά κεΐ, λίγο πιο κάτω, τί κάνει κεί
νος ό τσολιάς ποΰ άκουμπισμένος σ’ ένα 
κορμό μιάς γερικής άγραπιδιάς φαίνε
ται σάν βυθισμένος στή συλλοή; Καί τί 
κρατάει στά χέρια του καί γιατί τό κυτ- 
τάζη έτσι καί γιατί λάμπουνε τά μάτια 
του καί γιατί βουρκόνουνε; Μά ποιος 
προσέχει τώρα τό τσολιά; Μπορεί καί 
νάναι άρρωστος, μπορεί νά θυμήθηκε 
καί τίποτε... Ποιος ξέρει; Κ ’ οί στρα
τιώτες τρέχουν καί μαζεύουνται στις 
σκηνές τους πρόσχαροι γιατί ή ήμέρα 
τής γενικής έπιθέσεως μέ τόν Βασιληά 
έπί κεφαλής πλησιάζει. Μένει ό τσολιάς

Η Ν I Κ Η
μονάχος του κι’ δλο κυττάει κάτι ποΰ 
κρατάη στά χέρια του κι’ δλο βουρκώ
νουνε-βουρκώνουνε τά μάτια του. ‘Η 
ώρα περνά, φυσάει παγωμένος ό Βορ- 
ρηάς. μά ό τσολιάς δέν προσέχει γύρω 
του κι’ δλο κυττάει κάτι κι’ δλο βουρ
κώνει ή άστραφτερή του ή ματιά. Τό 
χιόνι είναι παχύ γύρω του. Καί γι’ αύτό 
δέν άκουσε πώς κάποιος ποΰ τόν παρα
μόνευε πλησίασε τώρα καί νάτος κάνει 
ένα βήμα άκόμα καί τόν κυττάει κατά
ματα.

Τόν κυττάει κι’ ό τσολιάς, πετιέται, 
άλαφιάζεται, στυλώνεται όλόρθος, χαι
ρετά.

Έμπρός του στέκει ό Βασιληάς καί 
τόν θωρεϊ κατάματα μέ συμπάθεια.

— Γιατί δακρύζεις πατριώτη ; Τόν 
ρωτά...

—  Δακρύζου; Ά μ ’ δέ δακρύζουν οί 
τσουλιάδις Βασιληά μ’ I

— Διάβαζες ένα γράμμα καί βουρκώ
νανε τά μάτια σου. ’Από τή μάνα σου 
είνα ι;

— Ό χ ι Βασιληά μ’ ;
— ’Από τήν άδελφή σ ου ; Τή γυ, 

νάΐκά σου ;
—  Ό χ ι Βασιληά μου
— Ά π ό  τήν άρραβωνιαστική σου;
— Ναί... ναί... ναϊσκι Βασιληά μ’ !
—  Καί τί σοΰ γράφει, θέλεις νά μοΰ

π ή ς ;
— Ά κοΰς λιέει; Μιτά χαράς. Μ’ λιέει 

μαθές πουώς μί άπουθύμησι κί θέλει νά 
πάου γιά μνιά ήμέρα νά μί δή...

—  Καί σύ θέλεις νά π α ς ;
— Ά ν  θές κί Σύ Βασιληά μ’...
— Κι’ έγώ τό θέλω... Αύριο θά πά- 

ρης δέκα ήμερών άδεια... Πήγαινε τώρα 
στή σκηνή σου νά τοιμαστής!...

$  ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
ΤΟΥ ΑΓΠΝΟΣ

Τετάρτη 1 2  Μαΐου. Είς Νικομήδειαν 
διελύσαμεν άνταρτικήν συμμορίαν.

Πέμητη 1 3  Μαΐου. Άπεκρούσθη 
έχθρικόν τμήμα έπιχειρήσαν νά κατα- 
λάβη θέσιν ήμετέρων έπί τοΰ Όλύμπου. 
Είς τομέα Μαιάνδρου κίνησις έχθρικών 
περιπολιών.

Παρασκευή 1 4  Μαΐου, Σάββατον 1 5  
Μαΐου, Κυριακή  1 0  Μαΐου, Δευτέρα 
1 7  Μ α ΐο υ : ’Ηρεμία έπεκράτησε καθ’ 
δλον τό Μέτωπον.

ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ ΜΑΣ
Κ ο ν  Β ο ν τσ . Λ ά μ π ρ ο ν ,  νοσηλευόμενον τραυ- 

ματιαν. Ένταύθ-α. Τό παρόν τεύχος είναι άφιερω- 
μένον εις τόν Βασιλέα μας. Τό προσεχές θ-ά είναι 
άφιερωμένον εις τόν Παλαιολόγον, ώς έκ τούτου 
δσα δίστιχα πρόκειται νά δημοσιευτούν έκ τού 
ποιήματος σας τού περιγράφοντος τήν μάχην τού 
Εσκι-Σεχήρ, θ-ά τά περιλάβωμεν είς τό μεθεπό

μενον φύλλον, ήτοι τό φΰλλον τής 6ης ’Ιουνίου. 
Κ ον Φ ώ την 3Α σ τέρ η ν } Μέτωπον. ‘Η έπιστολή 
σας θά δημοσιευθή είς τόν 8ον άριθμόν_.τής «Νί
κης. Κ ον X . Β . Β λ ά χ ο ν , Τραυματίαν : Μάς 
έστάλησαν πολλά ποιήματα δπως τό ίδικόν σας. 
Ελλείψει χώρου δέν δημοσιεύομεν κανένα γιά 
νά μή δυσαρεστηθούν οΐ φίλοι τής «Νίκης».

Η “ΝΙΚΗ,,
Εβδομαδιαία Εικονογραφημένη 

Έπιθεώρησις 
Γραφεία οδός Βερανζέρου 14 

Τιμή έκάστου φύλλου λεπτά 30
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ΤΟ ΗΡΠΟΝ ΤΟΥ ΑΓΠΝΟΣ
ΟΙ ΤΙΜΗΜΕΝΟΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΑ! ΜΑΣ

Τραυματίαν αξιωματικοί : Ό  άντισυνταγμα- 
τάρχης κ. I . Δροσινός, οί ταγματάρχαι κ. κ. 
I . Κανελλόπουλος. Π . Καλομενόπουλοϊ, :Σ π . 
'Αγιοβλασίτης, ο ί λοχαγοί κ . κ .  Γ , Πλάτος:, Δ. 
Πατσουράκος, Κ . Δερβιτσάνος, Σ π . Θεοδωρό- 
πουλος, οί ύπολοχαγοί κ. κ. Β . A. Νίκας,ί Μ. 
Κ ιμονιάτης, Ν. Κορυνάκης, Δ. Κοσκινάς,: Γ . 
Χαραλαμπάκης, Ά ρ . Σακελλαριάδης, Ν. Τσί- 
τσουρας, Φ. Ι ενατας, οί άνίΗιπολοχαγοί %, κ .  
Ζαλταλοΰδης, Δ. Χ ατζηλίας, Γ . Γιουρουκέξης, 
Π . ’Αρβανίτης, Α. Σωτηρόπουλος, Π . ΙΙοινα- 
για>τόπουλος, Σ τ . Κόκκαλης, I .  Κοπατσάρης, 
Κ. Θράβαλος, Ή λ . Φερέτης, Ε . Βασιλειάδης, 
Γ . Καρκάνης, ο ί άνθυπασπισταί Β . Χρυααν- 
θακόπουλος, θ. Σταθόπουλος, Σ π . Γιαννάκος 
καί ό ανθυπίατρος κ. Α. Γεωργόπουλος.

Λ ο χ ία ι: Βασ. Σαπάνης, Ν. Τσόλκας, Άστ. 
Γαλανής, Κοον. Μίγκας, ’Αντ. Μυζήθρας;: Ν. 
Γαλανής, ’Αναστ. Μπαζούτας, I . Καβάλας, Δ. 
Πατσας, Γ . Ό ρφ ανίδης, Τ ιμ . Θεολογης, I .  
Κατσαούνης, Αν. Ρέκας.

Η Ζ Ω Η  Τ Η Σ  Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ο Σ

ί·Π έ μ π τ η  1 3  Μ α ΐο υ . — ΑΙ διαδόσεις Λερί 
Τουρκικών προτάσεων πρός τήν Ε λληνικήν 
Κυβέρνησιν πρός συνεννόησιν διαψεύδονται 
κατηγορηματικώς.

— Συνεπείς τών έν ’Αλεξάνδρειά ταραχών 
ό 'Ελληνισμός τής Αίγυπτου ύπέστη σημοίντι- 
κάς απώλειας. Κ αί θύματα καί νεκρούς καί 
τραυματίας καί καταστροφάς περιουσιών.

Π α ρ α σ κ ευ ή  14  Μ α ΐο υ .—-Οί Βούλγαροι ενι
σχύουν ύλικώς τήν έρυθράν ημισέληνον. Ό  
Σουλτάνος προσέφερε 1)2 έκατομμύριον; λε
βίων. Ο ί Βούλγαροι έμποροι Κ)πόλεως έπ»'σης 
σημαντικά ποσά.

— Ά πέθανεν είς Παρισίους ό Στρατηγός 
Γκυγιώ ’Αρχηγός τών έν Έ λλάδι οικονομικών 
υπηρεσιών τοϋ Στρατοΰ.

Σ ά β β α το ν  1 5  Μ α ΐο υ .—-’Εκηρύχθη τό Ναυ
τικόν δια  Β . Δ. έν επιστρατεύσει.

— Ή  Γαλλική Κυβέρ·\ησις άπέρριψε τάς 
ύποβληθείσας τελειωτικώς προτάσεις τών Κβ- 
μ α λικώ νδι’ ών έπ ιζητεΐτο  συνομολόγησις συμ
φωνίας έπί νέων βάσεων.

Κ υ ρ ια κ ή  1Θ Μ α ΐο υ .—Προκειμένου νά με- 
ταρρυθμισθη τό ένοικιοστάσιον θ ά  ληφθοϋν 
δλαι α ί εγγυήσεις διά  τήν άνενόχλητον παρα
μονήν τών οικογενειών τών έφέδρων είς τάς 
ύπό ένοίκιον κατοικίας των.

— Τηλεγραφούν είς τόν « Η μ ε ρ ή σ ιο ν  Τ η λ έ 
γ ρ α φ ο ν » δτ ι τό ήθικόν τών Ε λλήνω ν διά τήν 
συνέχισιν τής έπιθέσεως παραμένει άκμαΐον 
καί άκατάβλητον.

-— Τήν ’Αλβανικήν προκλητικότητα ενισχύει 
ή Κ)πολις,

— Ταραχώδεις σκηναί έλαβον χώραν είς τήν 
Έθνοσυνέλευσιν τής Ά γκύρας συνεπεία δρι- 
μείας έπικρίσεως τοϋ Στρατηγού Ραφέτ βέη 
τοϋ ήττηθέντος είς Τουλοΰ-Μπουρνάν.

Δ ευτέρ α  1 7  Μ α ΐο υ .— Ή  θέσις τών αδελφών 
μας είς τόν Πόντον είναι απελπιστική. "Ολοι 
οί πρόκριτοι τών πόλεων έξωρίσθησαν είς τό 
εσωτερικόν, δπου συνεστήθησαν έκτακτα δικα
στήρια έκδίδοντα καταδικαστικάς είς θάνατον 
αποφάσεις.

Τ ρ ίτη  1 8  Μ α ΐο υ . — Ε ίς Πόντον Κεμαλικοί 
πράκτορες προβαίνουν είς λεηλασίας Ε λ λ η ν ι
κών χωρίων, ό δέ Ό σμάν ’Αγάς ήρχισε σφα- 
γάς είς Σαμψοϋντα. Έ ν  γένει καθ’ δλον τόν 
Πόντον καί τήν Ά νατολίαν διενεργεΐται απη
νής διωγμός.

— ’Επιβεβαιοϋται έπισήμως ή άπόφασις τής 
μεταβάσεως τής Α. Μ. είς τό Μέτωπον,

Τ ε τά ρ τη  1 9  Μ α ΐο υ . — Ή  Ά γγλοελληνική 
φιλία  εύρίσκεται είς τάς παραμονάς στενής 
συνεργασίας πρός καταπολέμησιν τοϋ κοινού 

Κ εμαλικο ϋ Στρατοΰ. Χαράς ευαγγέλια !




