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- Γ—.- ;-ΚΕΦΑΛ.ΑΙΟΝ θ '  (Συνέχεια)
'0  άντιβααίλιάς κούνησε τό κεφάλι.
— Μιά βασίλισσα δε ζητίί ποτέ σογ- 

γνώμη, βΐπε. Χάνεις §ναν Ι£οχο αονερ- 
γ£τη. ΠρέΒϊΐ να ¡3ρής άλλον.

Άλλ’άξαφνα αλλβζβ δφος.
— Τό χάτιο -κάτω, έπρόοθεσε,' δπάρ- 

χοον πολλοί οικονομολόγοι στό Βασί
λειο. Είναι θέση ζηλεοτή, θά βρούμε 
δέκα άντί γιά τόν iva πού χάνοομβ...

— ’Αλήθεια, θειε μοο; ρώτηαβ ή 
ή Ζίνα κάπως άνήσοχη.

— Έ χ ω  πεποίθηση, άπάντησβ ήσο- 
χος σχεδόν δ πρίγχηφ.
• Κι’ δπως τίκανε πάντα, Ιμπιστεύ- 
θηκβ καί τώρα στήν καλή τύχη νά νι- 
κήαη κι5 αύτή τή δοσχολία.

/Ιβώς θάπανε «αλότερα ν’ άχοόβη. 
τήν ιδέα τής Ζίνας xal νά έ*τ 
θέση στό βαρωνο τά πράγματα δπως 
|7ινάν. Μά δ πρίγχηφ δεν ήθελε ,νά · 
ΙΛπεινώση τήν άνεφιά τοι>.

’Από τότε ή μικρή Βασίλισσα I -

δβιχνε περισσότερη σοβαρδτηται’Α- 
φβσιωνόταν ατά μαθήματά της,'δέν 
γελούσε μπροστά στοάς κοθηγη- 
τάς της καί προσπαθούσε. νά έννβή 
δ,τι τήν ¿δίδασκαν.

Δέν τελείωνε τώρα δπώί-δπως 
τά θέματά της· τά ΐγραφ« μέ πολ
λή προσοχή, τά ίαναδιάβαζί καί 
δέν τής ζέφεογβ λάθος.

"Ενα μάθημα μάλιστα τής κι- 
νοδσβ ζωηρότατο ίνδιαφέρο: ή 
σόγχρονη Ιστορία. Ό. καθηγητής 
τής διηγόταν μπριχάς [βτορικές 
λίπτομέρείίς ποό τήν έγοήτίυαν.

Έπρόκθίτο γιά τήν Ίατορία τής 
χώρας της. Μέ τήν «¿χαιρία αο- 
τή ίμαθβ xal κάτι πού ως τώρα τής 
τδχαν κράψβι: Ιμαθβ δτι δπήρχβ 
μιά οίκογένίΐα, πού διβκδικοδσί 
δικαιώματα στό θρένο τής Βαλ- 
κανίας.

Τά δικαιώματα δμως αδτά ήταν 
τόσο άμφίβολα, ώστβ μίρικοΐ δέν 
τά παραδβχόνταν καθόλοο,

'II βριγκηπική οικογένίΐα Ίσλάζ— 
Ιτβι λϊγόταν—ιΐχ5 έξορισθή άιτδ πο- 

λόν καιρό κι’ ειχ® έγκατασταθή ατή 
γαλλική ' Έλββτία, χωρίς ποτέ νά 
Ϊπιχϊΐρήση νά ίαναρθή στή Βαλκα- 
νία.

Οί κρίγκηπές Ίσλαζ'' έίχάν αοα- 
γ?χάσ3ΐκάθ’ Ιλπίδα, ή πίρίμεναν 
χαμμιάν βδνοίκή tóxatpía γιά. y3 
ápw+Soov τή βασιλεία καί νά διώ- 
ξοον τή Ζίνα; Qoióc μπορούσε νά 
ξέρη!

Έτοιμη νά κλάψη, ή· Ζίνα φιθό-

»Ό διαχονιάρης άπομ«χρύ»6ηΚ6 ¡ié tó rcsóffüiji·. 
. ^ωιιςνό άΐ'.ό χαρέ,,,.. (Σίλ. 5U. στ. λ ')

— "2στβ έχω έχθροός, xápts 
Φέλδ; Αύτή τή βκέφη ποτέ δέν τήν 
Ικαμα...

— Δέν δίναι προσωπικοί έχθροί 
τής Μίγαλβιότητός Σας·, άπάντησβ 
ό ϊιγ ρ'κός. Είναι άνθρωποι . ποό 
θίλ'ΐον να καθοονται στό παλάτι καί 
να [ίατιλεόοον αάτοί. Μάή Μβγαλβι- 
άτης Σις δέν πρέιτβι' ν' άνησοχή: 
φροαρειτιι καλά-

— Καί, πο ός θά τούς έμποδίση 
αδτοός τούς Ισλάζ νά μπούνε στό

<νΑχ, τα περιστέρα μσυ, τέ περιστεράκια μαν1..ν 
(Σελ. 57 ,στ.α'.)

παλάτι μοι> καί νά μέ διώζοον ντρο
πιασμένη;

— Πρώτβ-πρώτ« ή άγάπη τοδ λα
ού Σας·"

— Χμ!.. λέτβ; .
— *Α, δ λαός λατρβέίΐ τή Μίγαλβι- 

δτητά Σας!· 'Τστβρα δπάρχ«ι στρα
τός... yAv βκβφθοόμβ έτσι, τότε ποιδς . 
Ιμπρδίζίΐ τούς λωποδέτϊς νά μπούν 
ατά σπίτια τοθ κόβμοο καί νά χάμοον:· 
αύτοί τδ νο.κοκόρη; Ά ν  κανένας κίν- . 
δονος άπβιλήση ^0ΐέ τή Βασίλισσα, δ - . 
λος δ λαδς θά σηκωθή στδ πόδι γιά 
νά τήν φροορήση.

'Ο καθηγητής ¿¿ακολούθησε χδ . 
μάθημα, μά ή Ζινα δέν άκοογε πιά. 

Ξαφνικά κι’ άπότομα τόν άποπήρε: 
— Κόρι* Φέλδ, μέ »ονοκεφάλιάσα· 

τ$! *Αν σάς «ύχαριστή νά μή χάνετε 
o6re ySKtÓ.isó τήν ώρα σας, μείν$τβ 
έδώ, βίστδ έλε59spo<. Μά έγώ σάς ά· 
ιρί-ω.

‘Π κορία,Ροζ*μόντ θέλησε κάτι νά 
πή. Μά' ή ¿iva τήν ¿κοψϊ ¿ερά-4ερά; , 

— Μιά Γίασίλισσα κάνει δπως τής. 
άρέσει!..

I



θ έ  "

Kt9 Ιφογε, κλείνοντας πίσω της «ή 
βαρειά πόρτα μέ τά έπίχροσα σχαλί- 
σματα.

1 *  *
ΤΩ, πώς.λησμονιούνται μέ τήν πρώ- 

τη εδκάιρίά οι καλές άϋβφάσεις πού 
παίρνουμε τΙς ώρες τής &γωνίας καί 
τής άγρόπνιας!.....................

Ή  Ζίνα πήγε καί βρήκε τήν πριγ- 
κήπισα Βαλεντίνα.

—-θεία μου, άλήθεια tW αότό που 
λέει" δ καθηγητής, 3τι υπάρχει *ά- 
ποίος πού θέλει νά βασιλεεση αντί γιά 
μένα; ’Ακόμη δέν μπορώ «4 ήσυχάσω,

Ή  πριγκήπισσα σήκωσε τούς ώμους.
— Ti άνάγκη ήταν νά στά πή 3λ' 

αυτά:
— Γπάρχοον λοιπόν άληθινά αδτοί 

ot άνθρωποι;
— Ναί... ύπάρχουν οΐ πρίγκηπες 

Ίαλάζ πού είχαν-άλλοτε·τήν άξίωση 
νά καταλάβουν «ή Βαλχανία.. . Μ4 
αότή ή ιστορία είναι παλιά. Κίνδυνος 
κανείς δέν δπάρχει τώρα... -ΙΙάψε νά 
τό συλλογίζεσαι.

Καί βλέποντας τή Ζίνα νά τήν 
κοιτάη μέ τά μεγάλα άνησυχα μάτια 
της, ή άντιβασίλισσκ έπρόσθεσε:

— Κοίταξε τί ώμορφος καιρός. Πή
γαινε νά κάμής μιά.βόλτα ατδ>» κήπο.

Ά λ λ ο  πού δέν ήθελε κι’ ή Ζίνα. 
Ό  καθαρός άέρας κι’ δ γλυκύς ήλιος 
γρήγορα τήν-έκαμαν νά ξεχάση καί 
τόν ιστορικό καί τά... παραμύθια «οο.

Φώναξε τό σκολί της, Ινα μεγάλο 
λαγωνικό, πού τό έλεγαν Βολίδα. Έ 
κανε μαζί του Ινα σωρό παιχνίδια 
καί τρεχάλες στίς δενδροστοιχίες καί 
σιό τέλος έπεσε λαχανιασμένη σ’ iyav 
πάγκο.

Βρισκόταν στήν άκρη τού κήπου, 
πρός τά κάγκελα, δπού, λίγες μέρες 
πρίν, είχε δώσει σ’ Ινα φτωχό'.τό 
χρυσό της βραχιόλι.

Μέ μεγάλη της_|κπ_ληξη βρήκε ά·- 
νάμεσα ατά κάγκελα Ινα μεγάλο 
μπουκέτο άπό άγρια κρίνα μέ ώραία 
φύλλα καί γλυκό άρωμα. Μέσα στό 

: μπουκέτο βρισκόταν ένα χαρτάκι, πού 
έγραφε:

*Έ ναζ  ευγνώμων ίπήκοος προ
σφέρει αύτά τά λουλυύόια στήν 
A. M. καϊ τήν είδόποιεϊ δη  κατέχει 
Ινα μυαηκβ πον ϊσως Μ  τής χρησι
μεύσει καί, οιαν δαρδη δ καωός, # ά  
τής ■ τό Ανακοινώσει με μεγάλη του 
χαρά.—Μ αρούαηςν.

Ή  Ζίνα έβαλε τά γέλια.
— 'Ο διακονιάρης μου θά είναι βέ

βαια! Κί'αδτός θά μοΰ προσφέρει δ- 
πηρεβία!.. Τί ώραίο άστείο!.. Γιά τήν 
ώρα δμως μοΰ προσφέρει ωραία λου
λούδια πού δέθά μβοροδεε νά τ’ άγο- 
ράση κανείς στά άνθοτ,ωλεία. Πάλι 
καλά!

$ ι ’ ή Ζίνα συλλογιζόταν τά λόγια

δ  ΔΪΑΰΛΛ2ί2 TUN IIAIÀQN

τοδ γέρου Φέλδ:*— 'Ο λαός λατρέύει 
τήν Μβγαλβιότητά Σας.»

Τής άρεσε νά νοιώθη πώς τήν άγα- 
ποδν. Βέβαια δμως ό βαρώνος ντέ 
Μπρόχ κι’ ® σύμβουλος Μάρφας δέν 
τήν άγαποδσαν. ’Αλλά τί σημασία είχαν 
δυό ή τρεις μπροστά σέ δλόκληρο 
λαό;

Κι’ ή μικρή βασίλισσα, κρατώντας 
στό χέρι τό μπουκέτο πού, μαζί μέ τ' 
άρωμά τοο, σκορπούσε μιά χρυσή βρο
χή άπό γύρη, χάθηκε μέσα στόν κή
πο, Ινφ άπό πίσω τήν άκολοοθοδσαν 
πεταλούδες καί χρυσόμυγες..;

Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ Ν  ΙΑ '
‘Ο ΠζΙγκηψ ‘Ιαλάζ

Τά διάφανα νερά τής λίμνης τής 
Γενέβης, τής πιό γαλανής λίμνης τοδ 
κόσμοο, συνδέουν τή γαλλική δχθη μέ 
τήν ελβετική.

Απ’ τό τραίνο πού μόλις είχε μκή 
στό σταθμό τοδ Μοντρέ, πήδησαν δύο 
ταξειδιώτες μαυροντυμένοι καί κατα
σκονισμένοι. Έρχόνταν άπό μακριά 
κι’ έρριχναν γύρω τους δόστιστα βλέμ
ματα.

Μιά άμαξα προχωρούσε πρός τό μέ
ρος τους. Έκαμαν νόημα στον άμαξά 
και χώθηκαν μέσα. 'Ο άμαξας τίναξε 
τήν πίπα τοο, μάζεψε τά χαλινάρια 
καί περίμενε σιωπηλός τίς διαταγές 
τών άγνώστων.

Εκείνοι άλλαξαν δοό-τρείς λέξεις, 
υστέρα ό ένας άπ’ αυτούς, μέ'φωνή 
τόσο χαμηλή, δστενά τήν άκοόση μό
νο ό αμαξάς, είπε:

—-Στήν Ιπαολη τοδ πρίγκηπος Ίσ - 
λάζ!

— Πολύ καλά!
(Έπεται συνέχεια)

MIX- Δ. ΣΤΑΣίΝΟΠΟΥΑΟΣ

Ε Ι Δ Α  Χ Θ Ε Σ  Β Ρ Α Δ Υ

Είδα χίές ββάδυ.ατ’ δνδΑ05-.μου.. 
τό γεννημένο μας Χριστό! 
τά βώ3ια άπάνω του «φυσούσαν 
δλο τό χνώτο τους ζεστό·

τό μέτωπά του ήταν αάν ήλιος, 
καί, μέσα ή φάτνη, ή φτωχική, 
άστραφτε πιό καλά άπό μέρα. 
μέ κάποια λάμψη μαγική.

Βοσκοί πολλοί καί βοσκοπούλες 
τόν προσκυνούσαν ταπεινά· 
ξανθόμαλλοι άγγελοι εστεκόνταν 
κι* έψελναν γύρω τού” «ΏσαννάΙ»

Στά πόδια του έσκυβαν οΐ Μάγοι, 
κι* έμοιαζε τ ' άστρο άπό ψηλά 
πώς θά  καθήση σάν κορόννα 
στής ΙΙαναγίτσας τά μαλλιά.

Μά κι'άπό αγγέλους κι' άπό Μάγους 
δέ ζήλεψα άλλο πιό πολύ, 
δσο τής Μάννας του τό στόμα 
καί τό ζεστό, ζεστό φιλί...

ΤΕΛΛ05 ΑΓΡΑΣ
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Τ Α  Ζ Ω Α  Κ Ι’ Η Χ Ε Λ Ω Ν Α

Ένας Ιξοχικός κήπος. ,Στρογγυλό 
παρτέρι με Αμμο τριγύρω. 'Αριστερά, 
οειρά Από γεράνια' δεξιά, φασκομηλιές. 
Στο βάδος δάσοζ—πέντε μέτρα με 
έπτά— &πό ποιχιλόχρωμε§ μελίίς 
καί κόκκινε? φουντουκιές.

Πρωΐ, Αύγουστος. Τά ζώα μιαο- 
κοιμοννται ατδν κήπο ή_ κάνουν τήν 
τοναλέττα τους. Είναι τδ Ποιμενιχό 1 
σκυλί, μαύρο καί κόκκινο' ή οκνλα 
Μπίλλ-πού-δ-άδερφός-της-άγοράσιηκε 
-άπδ-ενα-Άμερικανό' ή Περσική γά
τα, ηλικιωμένη, λιγάκι ονόμπ, κι ή 
νέα Μαύρη γάτα, ενα είδος δαιμο
νόπληκτης.—‘Η  πόρτα του σπιτιού Α
νοίγει, Κάποιο Δίποδο κατεβαίνει τά 
σκαλιά τον μπαλκονιού κι" άφίνει 
πάνω στον Αμμο, στόν .ήλιο, μιά Χ ε
λώνα, μεγάλη αάν ενα πεπονάκι, κι' 
'¿να δεμάτι ραδίκια.'Έπειτα φεύγει.

Φωνές τών Δίποδων, μέσα άπ%, 
το σπίτι.—θά συνειθίση γρήγορα, ά-, 
λήύεια

Τά ζώα'δέν θά. τήν πειράξουν ;..
Μά θά τήν φυλάγουμε μείς δώ... 

(κτλ. κτλ.)
Ή  Χελώνα, με τά πόδια καί τδ κε

φάλι κρυμμένα, μοιάζει μιά μεγάλη 
πέτρα με φλέβες.

‘Η  σκύλα Μπίλλ.— ΤΙ έβαλε κα-

Τά 7^ς’ .  .ηΤό Ποιμεντκδ σκυλί.—Τίτοτα. 
Έ «α  στρογγυλό κουτί. Ή  μιά πέτρα.

‘Η  Περσική γάτα, μισοκοιμιομέ- 
νη.—Τί είν9 αότό;

Ή  Μ αύρη γάτα, Αμέσως σέ με
γάλη ταραχή καί μέ τά μάτια της Εξω. 
— Τί είναι; καλέ, τί είναι; Γιά όνομα 
τού θεού, τί είναι; Τί μού κρύβετε;

Ή  σκύλα ΜπΙλλ ατή μαύρη γά
τα.—Έ  σείς, παλαβή, κάντε μας τή 
χάρη νά καθήστε ήσοχη, ή γυρίστε 
ατούς γειτόνους. Εέριτεπολύ καλά νά. 

-πηγαίνετε- ατούς γειτόνους-τήν ώρα 
τοδ φαγητού, κάνοντας τήν πεινασμέ- 
νη γάτα. Πηγαίνετε λοιπόν άμέσως!

Τό ΙΙοιμενικό σκυλί, σιγά, ύπερή ·' 
φανα..—Σοότ! ’Ακούστε.

Τά ζώα στρέφουν πρδς τό Ποιμε- 
νικδ ακνλί, πον είναι ξαπλωμένο μο
νοκόμματο καί διιυϋίνει τ ’ αίτιά  καί 
τά μάτια τον πρδς τή Χελώνα.

Τά ζώα, μαζύ.—Έ !  λοιπόν; τ ί ;
Τό Ποιμενιχό σκυλί, μέ τόνο 

ζωηρδ κι’ Ιξημμένο.—Αδτό κουνιέται!
'Η Μ αύρη γάτα.—Τί; τί; θ έ  μόο, 

τί κουνιέται;
Τό ΙΙοιμενικό σκυλί, χωρίζ νά 

οαλέψβ καδόλου.—Αϋτό.
Ή  σκύλα ΜπΙλλ, σηκώνοντας 

τούς ώμους.— Γιά φαντασθήτε! Μέ 
τή μανία τής έπαγρυπνήσεως πού έ
χετε, βλέπετε παντού πράγματα δπο- 
πτα. Οί πέτρες κουνιούνται, τό παιδί

S  Δ1ΑΠΑΑ2ΕΒ TON HAÏAON

τού χασάπη είνάί κακούργος άξιος θα
νάτου, οί γαλατάδες δεν άξίζοον τό 
σχοινί γιά νά κρεμαστούν. ’Αλήθεια,
Περσική; ,

Ή  Περσική γάτα, κομψή κι Λ- 
ποτραβηγμένη.—Δέ μέ νοιάζει! _

Ή  σκύλα ΜπΙλλ, Ιξακονλονδει. 
—Είναι δπως μέ τούς στραιιωτικοός. · 
’Εγώ λέγω καλημερα σ’ δλοος τούς
στρατιωτικούς, 5νιϊ>·-. Σ ω παίνει μέ 
τά μάτια δλάνβικτα: μιαν άκρη λεπι- 
δωτοϋ ποδιού Ιχβι βγ'ή κάτω άπ τψ  
πέτρα μ ϊ τϊς φλέβες. .) νΑλλο πακι 
καί τούτο! ...Rupia Περσική, είδατε; 
ιί λέτε γι’ οοτο

Ή  Περσική γ&τα, με σουφρωμένη 
μύτη.— Δέν κ*τχ/αβαίνω τίποτε.’Αλλά 
δέν θάναι καλό, άφνό έγώ δέν τό ξέρω. 

'Η  ο.ιύλα Μπίλλ. —Ποιμενικέ,
τί’ναι αότό;

Τ δΠ οιμενιάό σκυλί, χαμηλόφω
να, ένφ φερμάρει τή Χελώνα.—Π*-
οιμένω- „

’3 σκύλα Μπίλλ. — Τί περ.μένετ;; 
Τό ΙΙοιμενικό ακνλί, νευρικά.— 

Ά *ήστε με- ήσυχο! ^
‘Η  Μαύρη γάτα, που δέν ■ είδε 

τίποτε ακόμη —ΤΙ λέτε; Γπάρχει κα
νένα μυσιήριο; Κάτι τρομερό, δεν ειν 

"ϊτσι; Μά μιλάτε Xotttóv!
Έ  σκύλα Μπίλλ, σκεπτική, με 

ψεύιικη βεβαιότητα. — Έ!^ άφήστε 
μας ήσυχους, βλέπετε πώς είμαστε α
πασχολημένοι!—Βέβαια, έχω ίδή πολ
λά πράγματα σιή ζωή μ°ο> μάλι
στα τόν καιρό πού είχα αότοκίνητο, 
στά παλιά, μου Δίποδα, άλλα δέν θυ
μούμαι κανένα τόσο περίεργο σάν.

Ή  έμφάνιαη τών Αλλων τριών πο
διών τής κόβει τδ λόγο. Ή  Χελώνα, 
χωρίς νά βγάλη τδ κεφάλι της, ριψο
κινδυνεύει δυδ βήματα πάνω στο 
ζεστόν Αμμο.

Ή  Μ αύρη γάτα, πηδώντας πί
σ ω .-*  ΑααΙ ΤΙ βλέπω; Φρίκη! Μα- 
γείαΙ-Χάνω τό κεφάλι μου! Τά μάτια 

• μου σί'ότε'Γνίάζβυν’! Ρδ'ρω {ίού νό παν 
είναι παγίδες, άπειλή, άκαίσ ος οίωνός!

Τό ΙΙοιμενικό σκυλί, τρέμοντας 
χωρίς νά έγκαταλείψη τή στάση τον, 
χαμηλόφωνα.— *Αν ειχα δυό λεπτά 
Λα>ρό, θά έκανα αότή τή Μαύρη γά
τα νά- φωνάζη μ’ άλλον τρόπο...

Ή  Περσική γάτα .— Προτιμώ xa 
λύχερα να φύγω. Αότός 6 θόρυβος  ̂ μέ 
κουράζει καί οά: βεοαιώ, πώ; αότό το 
πράιμα μυρίζει άσ/ην.α. (Αποιιακρν- 
$εται. τινάζοντας τά πόδια της τονα 
ύστερα άπό χά-ίλο, σάν Ρά περπατή 
πάνω οε βρώμικο νερό )

Ή  σκύλα Μπίλλ, μυρίζοντας.— 
ΟΒρ κι’ αότή ή ξεμωραμένη γριά!

■ Μ* αότό δέ̂ ι μυρίζει καθόλου! (Κολ
λά τή μύτητης-πάνω στή Χείώνα,τά 
τέσσεοα πόδια Ιξαφανίζονχαι αΐψνίδια. 
'Η σκύλλα-ΜπΙλλ πηδάει στον Αέρα).

Τό ΙΙοιμενικό σκυλί, νευρικά·— 
Ά !  μή μ’ ένοχλεΐτε! Ε σ είς φταίτε 
πού αότή ή πέτρα δέν Ιχει τώρα πόδια!

Ή  σκύλλα Μ πίλ .— Έγώ φταίω; 
θά μέ μάθετε, δηλαδή, τί πρέπει νά. 
κάνω; Τά Δίποδα με τ’ αότοκίνητο 
είχανε Ινα σκίουρο άπό-τή Βραζιλία, 
καλέ μου κύριε, κι’ ε*α παπαγάλο μέ 
φτερά σάν σέλινα στό κεφάλι, καί μ 
δλα αυτά έγώ περνούσα πολύ φιλικά, 
αάςπαοκκαλώ νά...

Ή  Χελώνα, ζεσταμένη Απ' τον ή
λιο, ίξακοντίζει τδ πλατύ της κεφάλι 
μέ τά μικρά μάιια καϊ χάσκει με ορε- 
έη, δείχνοντας τήν κόκκινη της' γλώο- 
σα, Ό  διπλωμένος της λααιος μα- 
κοαίνει κι ή Χελώνα βτδιζει τολμη
ρά προς τά ραδίκια.

’3  Μαύρη γάτα, οέ έπιληψία.— 
Π.ί>, πώΐ Maná! Ένα φείδι, Ινα φεί- 
δι' Οδ! Μιάοο! Βοήθεια! {έξαφανίζε- 
τ :ι σχ νά τή σέρνουν οί δαιμόνοι.)

I Ή  σκύλα Μνίλλ, τρίζοντας τά 
δόντια, στο Ποιμενιχό σκυλί.—Πι- 
Kiar*688stat πωκώς είναιναι φείφείδι; 
1 Τδ Ποιμενιχό ακνλί, μέ οηχω-

μένες τίς ιρ’χες τής ράχης ίου. χα- 
μηλόφωνα.- Περιμένετε. ’Αφήστε με 
νά κάνω 2,τι πρέπει. ..Mtà δαγκαμα
τιά στήν κατάλληλη στιγμή, καί τε
λείωσε... Ξέρω έγώ... · >

Ή  σκύλα "Μ,πίλλ,‘τρέμει.—Πολυ 
καλά., σάς-, σάς άφίνω μαζύ...ΈπισΓρέ- 
φω σέσέσέ μιά στιστιστιγμή.., (Φεύγει), 

Τρεις άρες Αργότερα Κοντά στή 
Χελώνα πού ίχει κάνει τδ γύρο τον 
κήπον καί τώρα τρώει, κάτι μπιζέλια, 
ίο Ποιμεηκδ σκυλί φερμάρει πάντα.

Ή  σκύλα Μπίλλ,πάνω ατή μπαλ
κόνι, χωρίς νά πληαιάζη.— Έ ί  λοι
πόν; Τό σιοτώσατε;

Το Ποιμενιχό σκυλί, έξψτλημένο 
άλί!ά ηρωικό, μέτή μύτη δυο δάχτυλα 
μακριά απ’τή Χελώνα.—ΤΟχι ακόμα.

' 3  σκύλα Μπίλλ ειρωνικά.—Καί 
τί χάνετε λοιπόν;

Τδ Ποιμενιχό σκυλί.—Περιμένω ! 
Ή οκύλαΜ πίλλ .Ίί τί περιμένετε; 
Τό Πόιμενεχδ σκυλί. — Νά βγή 

απ’ τή φβλιά του. . ,
I (Ά πό  τό γαλλικό τής Colette)

S  · ΚΩΣΤΑΣ ΤΡ0ΥΚ1ΛΗΣ

Η Ρ Η Ν Ο Τ Λ Α  Κ Γ  Ο  T O T O S
Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Μ Α  Γ * Α  Π Ο Λ Υ  Μ Ι Κ Ρ Α  Π Α Ι Δ Ι Α  1

e s '
Πήγαν λοιμόν στά ψηλά δέντρα, έκεΐ στήν ακρη τοδ λειβαδιού. Ήταν Ιτιις 

ν,· ®ί-/«ν vAoivouc εύλΰνιστους καί λεπτούς σα σχοινιά.
Ή  μικρή χωριατοπούλα. πο ύ *ς αδτά ήταν τό«ο έπιτηδεια, ¿νωοε μερικούς

κλώνους κι* έκαμε γρήγορα δυό ωραιότατες κούνιες. ^  ^  ^ ά^ ύΖ αδτιί

στην άλλη ό Τοτός κι αρ-. 
χισαν νά κουνιούνται.

— Πάτα τό πόδι̂  σου
•■¿ν ¿.λ καί σπρώχνε μέ δύναμη
γ? *· - γιά νά πηγαίνης ή>ηλά! τού

ελεγε ή Ρηνοόλα. Να, πώς 
κάνω κι’ έγώ;

Δέν ήταν δύσκολο.  ̂ Ο 
Τοτός τό εμαθβ. καί σέ λί
γο έβρισκε πώς το παιχνίδι 
αυτό ήταν τό,πιό διασκε- 
δαστικό άπ’ ολα.

—  ΤΙ ώραϊα , τι 
ραία

—Μπράβο, Τοϊό!
’Αλλά άξαφνα κράκ! 

vag κλώνος έσπασε κι 
Τ οτός βρέθηκε καθισμέ
νος χάμω!

Φυσικά, ή Ρηνουλα άρ
χισε πάλι τά γέλια. Ο 
Τοτός δμω; δέν γελούσε 
Κι’ ας μήν είχε κτυπήσει 
καθόλου. ,

— Γέλασε, καϊμένε και
mit τοίί ωώνα'Εε Α Ρηνουλα. Τόσο πιά σου κακοφάνηκε ποΐι έπεσις από^τήν 
κούνια; S t a t o  πράμμα! H i μήν % ,ς, κ.αθώ? λένε, «α«ό
Λεν τό πιστεύω!,.. Η κυρ 4.μαρθα

(Έπζται σννίχεια)

ω-

ε-
ί·
ο
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 Μ Μ Ι Ί Ι Μ  H H E TO A M
M A S Κ Α Ρ Α Δ Ε Σ
: ‘Αγαπητοί μ ον,

yto πού ' θάρχίσουμε ^álb J  ης' Μάρ
τιον/..* Αβέτόν tóto τρόπο da μπο
ρούσε νά ώικαιολογηθή «ai tó Πά-, 
αχ «.»oí» έρχεται τόσο βιαστικό.: 2(> 
Μάρτιον θ ά  λέη τόΤΤαλιό ‘Ημερολό
γιο, μά τό Νέο .θά ΜJ) 8 ’ Απριλίου.. 
Ό πωίδήποτε, δλα μας φέτος βιαστι
κά. Μ'όλις πέρασάνόΐ γύρτές, νά ά- 
μέαωςοί ‘Αποκριές. ΧώρΙς νάνασά- 
νονμεκαΙχωρΧςνά τό καταλάβουμε. ‘Ε 
γώ τουλάχιστο, με μεγάλΐ} μον έκπλη
ξη, τήνπερμσμένηΚυρυαχή το μεσημέ
ρι, ατό Ζάππειο, είδα άξαφνα κι’ ένα 
μικρό, τοσούλη μαοχαρά...

Αγοράκι ήταν κάΐ ,φοροΰάε όλο- 
πράσινα. Κι' ϊτοι μικρό, χαριτωμένο, 
με τά κόκκινα μαγονλάν.ια. του, μέ τά 
γαλανά τον μάτια, μέ. τό άσπρο μυ
τερό κάπελλάκι του, με τα χρυσά του 
κονδουνάκια xal παντού άλλον πρά- 
οινο,μεα’σ'τήν ηλιοφώτιστη πρασινά
δα τοΰ πάρκου, εμοπζε κ ι 'ai τόμ ε  
ανθισμένο’ φυτό. Μά φυτό ζωντανό, 
ποί) έτρεχε, «οΙ φώναζε, nal γελονοε, 
κι' έκανε τά κονδουνάκια τον νάφί- 
νοννε ένα γλυκύτατο ήχο, κι έδειχνε 
ο' δλονς χαρούμενο τό θαυμάσιο άν
θος τον, τό ξανθό τον κιφαλάκι..

Μον φαίνεται πώζ σας τό είπα κι' 
βλλη φορά: Στην πατρίδα μον, δταν 
βλέπαμε τόν πρώτο μαοκορά τής χρο
νιάς, ψιθυρίζαμε. ένα ξόρκι: ι  Σίδερο 
τό κεφάλι μθν, κοφίνι τό δικό σου!« 
Άλλοιφτικα *δέ_ν πήγαινε γοϋριν.'Αλ
λά πον νά τολμήσω νά στεφθώ. τέ
τοιο πράγμα μπροοτά otiv χαριτω
μένο έκεϊνο πράοινο μασκορατζίκο! 
’Απεναντίας, τό-θεώρησα «γονρι^πον 
αύιόν πρωιόβλεπα φέτος, έισι ώμορ■ 
φο, κι’ δχι αέ κανένα βρώμικο δρόμο 
ή οέ καμμιά πνιγηρή σάλο χορού, αλ
λά σ' ένα πρείσινο κι’ •¡λιοφώιισζσ 
πάρκο, γεμάτο λουλούδια «ai π αι
δάκια. Έ π ε ιτα ’ό καϊαί.νοζ μου δεν 
φορούσε ούτε μάσκα. { ’Όχι μόνο γιατ 
ήταν μικρός, παρά κνί γ ια  i ή μάσκα 
Απαγορεύτηκε άπό την ’Αστυνομία.) 
Είπα. λοιπόνμέαα μβυ με χαρά: τ.Μπά! 
από τώρα; *ΚαΙ τον χρόνον! Σίδερο - 
κέφαλος!* Κι’ Αντίθεια^άπ' δ,τιουνει- 
θίζαμε στήν πατρίδα, ή ευχή μου αυτή 
Αποτεινόταν περισσότερο oto μικρό 
μασκαρά παρά. στον έανιύ μον. . .

'Ωστόσο δ τρελλός κουδουνάτος 
(κουδουνάτους λένε οε τνολλα μέρη 
τους μασκαράδες κι’ Ας μήν έχουν 
κουδούνια,) <5έν έπαυε νά τρέχ-η, νά 
φωνάζη, νά γελά:, νά πειράζή ταλλα 
παιδάκια, νά χαλά ιόν κόσμο. Rai κά
ποιος δίπλα μου είπε: ε ’Ιδές τό
πράοινό διαβολάκι!» ’Αμέσως ή φρά
ση αντή μου θύμισε κάποιο φίλο μας 
μέ τό ψευδώνυμό τον «Πράσινος Αι
άβολοβ». Kal συλλογίστηκα πώς καί 
τό ψευδώνυμο, δεν είναι άλλο παρά 
μιά μάσκα καί μια Αποκριάτικη οτο- 

. Χή. Στό σαλόνι τής Αιαπλάσεως, πον 
. έχει μιά αιώνια Αποκριά, οΐ μικροί 
. της φίλοι μπαίνουν μαοχορεμένοι.Κο.■ 

νείζ δεν ξέρει ποιοί είναι, τΐ είναι,πώς 
τους λένε, τί ξέρουν, τί κάνουν. Rai κα
θένας προσπαθείνμ τί μαντεύση αυτά 
δ'λ,μ^πό τή μάακβ π στα-πρώτα.ΧαΙ 
τήν Αποκριάτικη, σκ  ή. ~Επειια άπό 
τά λόγια κτΧ ιά καμ ιματα.

Τύ ϊδιο δέν γίνεται καί σιάληθινα 
σαλόνια τής ‘δίπ'κριας; Γ ι’ ι.ντό οι 
άνθρωποι πηγαίνουν §κεΓ δαο μπο- 

. ρονν πώ καλά, πώ κομψά, πιό κα-, 
λαίσθητα μασκαρεμένοι. Κανένας δεν 
άά παραδεχόταν νά παρονοιασθή μα- 
οκαρός ofits μέ κονρίλ,ια ονιε μέ υ
περβολικά κα} γελοία φοριώματα. Δι
αλέγει τή μάσκα τον, διαλέγει τό δό- 
μινΰ του, τήν π·ε»ροτίστικη φορεσιά 
του, τήν άρλεκίνιπη ή τή φανταστική’ 
Γιατί ξέρει πώς αυτά είναι ή σύστα
σή τ ον, άπ’ αυτά θά  κόμη ατούς άλ
λους καλή, κακή ή μηδαμινή έντύπω- 
οη. Κι" αυτό «όνο για μερικές ώρες. 
Κρίνετε λοιπόν καί φανταοθήτε πό
σο προσεκτικότερα πρέπει νά διαλέ 
λέξγι κανείς τό ψευδώνυμό τον, πού 
μ’ αυτό θά  ίμφανίζεται δ'λοχρονίς 
,χαί ποί> άά του μείνη, ·θά τον Χολλή- 
οη υστέρα σάν άνομα!

Πολλές, πολλές φορές οάς τό σύ
στησε ή Αιάπλαοις: Διαλέγετε ώμορφα, 
εύηχα, σύντομα, ποιητικά ή νόστιμα, 
άστεϊα ψευόωνιμιάκι«. · Αποφεύγετε 
τά μακριά, τΙς σαρινταποδαροΟσεζ, ■ 
τά βάναυσα, τά πρόστνχα? τά γελοία 
καί τ Ακατάλληλα γιά τήν ηλικία σσς... 
ΤΙ νόστιμο ψενδωνυμτκι που είχε δ 
μικρός μασκάράς που είδα τήν ns- 
ρααμένη Κυριακή στό Ζ ίππε ο ' Knl 
τϊ ώραΐο ψευδώνυμο πού έχει Λ μι
κρός μας φ Χης πον θύμιζε, <’> . Πρά
σινος Αιάβολο;..

Σας ¿σπάζομαι ΦΛΙΔΛΝ '

ΈτΤ. Τ  A
~ Ϊ2

—S ’ örroiQ-v auö «oojsvaí κακό, 
Ότανοοδ εάχη βολικό, 
EÓFg^aía κάνε.
Κι1 άν ετσι τον έκδικηΛ ς̂, 
Ψηλότερα του θά ατα&ης 
Κ»’ δλοι ·Θά σέ τιμΐνε

CHEF

O ΒΡΑ ΧΟ Σ ΤΩΝ ΓΛΑΡΩΝ
[Μυθιστόρημα ιοβ ‘Axaiη 

. μαΧκοϋ JU'LES SANDEAU

ç ; .  (Συνέχει«)
Nal, Λι’ ακόμα έ •¡ενναί''« ί- 

χααε γιά λίγο τή ζωηρόιτ,τά tco καί 
, τό θάρρος τοο κι' ήταν Ιτοιμος νά 

ϊτροτβίν-χι μιά τρ&χολογία στήν χρότμση 
τού Άγκιστρ^: πώς &ν δηλαδή τούς ά- 
νάγκαζβ ή κείνα νά ρίξουν κόμπο, δ 
κακβτάνισς είχε το δί<αίωμα νά μήυ 
πιάση.

’ Αζβφνα ?μως tè σομβόόλιο άλλα
ξε γνώμη κι' $μι μαζί, σύμφωνοι,φώ
ναξαν μέ άγανάκτηση:

—Όχι, όχι! ICa*ótepa νά ícs6ávo;j-
μβ τής πείνας παρά νά φαγωθούμε 
σάν άνθρωποφάγοιίΚάτω όΆγκίστρης, 
κάτωΐ

—Msâ! Ι.κάμ*. δ Άγκίσιρής,"χωρίς 
νά ταραχθή καθόλομ· ίτνι φαγώθηκε 
κ'.’δ παππούς μοο τόν καιρό κί» ναυά
γησε ή «Μέδουσα»' ΤοΚπεσε έ κόμ
πος κι’ σί άιλοι ναυαγοί τον Ιφαγαν.

— Σκασμός! φώναξε μέ θομό δ Kou- 
πιάς. Φτάνει πιέΙ.,Ή πρότααις άπερ- 
ρίφδη παμφηφεί'. Έλα σό, ΙΙλημμό- 
ρη, πές μας τή γνώμη ανο.

-- ’.Εγώ, αποκρίύηκε θαρρετά δ 
ΙΪΑημμόρης, δέν ξέρω πολλά πολλά. 
ΙΙοτέ μοο δέν χα>ώ τήν καρδιά μου 

. γιά ιό τίποτα καί δεν χάνω τόν καιρό 
μου μελάνια. Ή  ιδέα μοο είναι πώς 
πρέπει νά φύγουμε άπό δώ μιά ιόρα 
άρχότερα, νά πάμε στά σπιτάκια μας 
πρίν τό καταλάβουν ú  γονείς μας πώς 
λείπουμε, νά ρίξουμε στό στόμα ϊ,τι 
βρεθή καί... νά χιοθοδμε κροφα-κροφά 
στά κρεββατάκ'α μας. 'Ay κανένας άλ- 
λος έχη νά πή· τίποτα καλύτερο, «ς 
τό πή. .

Όσο ή γνώμη τοο Άγκίστρη δοσα- 
ρέσιτριε τό βομβοόλιο, $λ*α τόβο τδ 
εόχαρίσιησ® ή γνώμη τού Πλημμόρη. 
ΓΗταν τόσν άτλή κι' είχ5 έκφραπθή μέ 
τό33-άπλβ κι’ άφιλή λόγια! Τά παι
διά άναςουρίστηκαν, ένθοοσιάστηκαν 
καί τήν έψήφισχν «δμοθομαδόν».

— Εό,’ε του Ιί-νημμόρη! φώναξα·1. 
Ό  Πλημμύρης τ« tine καλύτερα άπ’ 
■8«ίο;! Τή γνώμη τού Πλη ιμύρΟι πρέ
πει yà παραδιχτούμί! Ζ^·ω τού ΓΪΛη τ- 
μύρη: ίήιωωωω!..

— ΙΙνλό καλά! τά .ούσ’ με! Ή  προ- 
χαοις έγειιε δεκτή παμψηφεί. Ήσυ- 
χ ίϊ τώρα!

Αυτά τά είτε κάπως ψοχρ* δ. κ«: 
πβτά'-Κοϊβιάς Γιατί έ θρίαμβος αδτός 
τού Πλημμόρη, πού δέν τόν περίμευε 
ποτέ, τόν ¿πίκρανε αρκετά κα! τόν έ 
καμε νά σκεφθΐ) ti Ιφήμερο πράγμα 
πού είναι ή’εδνοια μ’ή άγάπή τοδ πλή
θους. Νά, τό σ*υλολόγι Ικεΐνο.πρό 5·. 
λίγης ωρας άκέμ.α, μέ τόσο Ινθιοσια- 
σμ'ό, τόν είχε άνακηρδξει καπετάνιο.
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οΟί δνλοι μάίιναν τά κομμάτι« κα! τά οτί(3*ζ*ν...»

κάί τώρά. πάλι δέν τώχε γιά τίποτα νά 
τόν κατεβάση, γιά νά βάλη στή θέση 
τοο τόν Πλημμόρη...

Ό  Koostá? λοιπόν άρχισε νά τρέ- 
μ·η μήπως χάση άπό τά χέρια του τήν 
Ιξοοσία καί, γιά νά μή του συμθή αό- 
τό τό δοσάρεστο καί ταπεινωτικό, ααέφ- 
Οηκε πώς ήυθε ή στιγμή νά φχνή τολ
μηρός. Ξανδπε λοιπόν μώ-μιάδλες τίς 
γνώμες πού είχαν προταθή κΓ έδειξε 
πόσο ήταν άκατόρθωτε; δλες, άνεφάρ- 
μοστες, Ακατάλληλες καί γελοίες. Τή 
γνώμη μάλιστα τοδ Πλημμόρη τήν έ- 

-καμε κουρέλι!
—Μά τό ναι, είπε· καί ποιός δέν τό 

ξέρει πώς τό καλύτερο είνα-, νά φύγου
με άπό δώ-πέρα; Δεν μά; λες δμως, 
κύριε Πλημμόρη, καί τί πρέπει νά %ά- 
voup,s; πώς νά τό καταφέρουμε;.. νΒ- 
λα ντέ! έδώ σέ θέλω!. . 'Εδώ οε θέλω 
κάβουρα, ι ά πηδάς στά κάρβουνά, δ- 
πως λέει κΓ δ παππούς μου!

—Ά , 2σο γι? αδτό... 2σο γι’ αδτό... 
έτραόλισε δ Πλημμόρης, πού άρχισε νά 
τά χάνη, βλέποντας πώς ή γνώμη τοο 
ήταν γελοία.

Καί σώπασε.
—Έ τσ ι έ; ήθελες λοιπόν νά μάς 

κοροίδεψης; φώναξε μέ θυμό . 4 Κόυ- 
•πιάς καθώς είδε τόν Πλημμόρη νά τά 
κατεβάζη χωρίς νά λέη τίποτα. Κορο
ϊδία ήταν αότό; Τότε, κύρ Πλημμόρη 
μου, yá μέ συμσαΙήσης yá σοδ πώ 
πώς δέν Ιδιάλεξεςτήν ώρα... Ά ν  πά- 

1 λι τά είπες μέ. τά σωστά σου, νά μέ 
συμχαθήσης πάλι, κόρ Πλημμόρη μου, 
νά σοδ πώ πώς τέτοια κουταμάρα δέν 
πιστεύω νά τήν είπε ποτέ άνθρωπος 
’ς δλο τόν κόσμο, ουτε Θά τήν πή πο
τέ κανείς! ·

Ό  ϋλημμόρης συνήλθε λίγο καί, 
χωρίς νά κοονηθή καθόλου άπό τή 
θέση του, είπε μέ περιφρόνηση:

— Ά ς  τά λόγια τώρα! Τά πο^ά άο- 
χια είναι φτώχεια, λέει κι1 δ δικός

μου δ' παππούς.
Μόνο πες μας τή 
γνώμη τή δική σου.

—Λοιπόν άκοδ- 
στε τη! φώναξε 6 
Κουπιάς. ?Ας ψά
ξουμε πρώτα 5λοι 
σάς τσέπες μας νώ 
βροδμε σπίρτα!

'Τά παιδιά ψάχ
τηκαν καλά, μά Βέ 
βρήκαν πάρά τρία 
σπίρτα δλα-δλα...
Γιατί οί γ.ονείςτοός 
άπαγόρευαν αέστη- 
ρά νά πιάνουν σπίρ
τα ή νά τά βχοον 
στήν τσέπη τους,

—Κα! τώρα, έ- 
ξακολούθησε δ κα- 
πετάν Κουπιάς- σέ 
τόνο στρατιωτικού 
παραγγέλματος, μέ 
τά σανίδια τής βάρ
κας μας θά φτιά- 

1 σουμε, βχι σχεδία 
δπως είπε κάποιος, 
άλλά μιά στίβά'καί 
θά τής βάλουμε 
φωτιά,νάνάψη φλό
γα μεγάλη, τόσο 
μεγάλη, πού νά 
φαίνεται δέκα μίλ- 
λια μακριά στή 
θάλασσα. Τά περα
στικά καράβια, δ
ταν Ιδοδναότή τή φωτιά, δεν θά πουν 
βέβαια πώς* Ιιτιασε καμμιά καμινάδα 
ή πώ; καίγεται δ βράχος, παρά θά κα
ταλάβουν πώς είναι σημείο κινδόνοο 
καί θά τρέξουν. Στδ άναμεταξό, έμείς 
έδώ, τριγόρω στή θράκο, σάν τό άρνί 
στή σούβλα, θά ζεσταίνουμε τά παγω- 
μένα.κρκχαλάχια μας, μέ ιήν ήσυχία 
μας, αντί νά χτυπούμε τίς φτέρνες μας

χάμω, γιά 
νά ξεμου
διάσουν τά 
πόδια μας. 
Καί θά πε
ριμένουμε. 
Δέν γίνε
ται νά μήν 
ίδοΰν τή 
φωτιά καί 
νά μήν έρ · 
θουν έδώ 
νά μάς πά
ρουν.

Μαντεύ
ετε τήν. 
έντόπωσ η 
αδτής τής 
δμιλ ί α ς. 
Καί Χα- 
ρομέρ η ς,

καί Φοκιώτης κι’ Άγκίστρης Ικλιναν 
τόν αυχένα. Όλοι έπαίνεσαν τήν εό- 
φοέστατη γνώμη τοδ καπετάνιου. Ή 
ιδέα προπάντων πώς σέ λίγη Sipa θά 
είχαν φωτιά ιά ζεσταίνυονται, ενθου
σίασε τά παγυμένα παιδιά.

— Μπράβο! εύγε! Αφώναζαν. Ζήτω 
του Κουπιά. ,

Έτσι ή έξοίσία. πού κινδόνεοσε μιά 
στιγμή νά τή χάση, έμεινε πάλι στά χέ
ρια τοο.

— Καί τώρκέμπρός! έπρόσταξε.Ό- 
λοι στό κατάστρωμα! δλη ή . τοόρμα 
στή δουλειά!

Κ αίμε τήν άστροφεγγιά, άκολοο- 
θοόμενος κι’ ¿π’ δλη τήν παρέα, Κήγβ 
ίσια στή βάρκα,— τή βάρκα έκείνη 
πού τήν είχε κυβερνήσει τόσο περί
φημα,ώστε βρισκόταν τώρα πλαγιασμέ
νη στά ρηχά, δποιλ είχε πέσει καί 
σπάσει τά πλευρά της... Έψαξε αυτό 
τό σκελετό, μέ τήν ελπίδα νά βρή τί
ποτα φαγώσιμε. Δέν βρήκε δμως παρά 
λίγα μάτσα στβυπί, λίγα κουρέλια πισ- 
σωμένοο πανιού, .Iva μικρό τσεκούρι 
καί σχοινιά

’Αλλά τίποια στόν κόσμο δέν είναι, 
άχρηστο!

( Έ π ε τ α ι  αυνέχιία) 
Ιάττάφρααις Π . Ι.Φ . « α ΐ Γρ. Ξ.• Ζ«ρωμέν«βτή ρίζα τοϋ βράχοο τά Τϊβιδι«...» (Σε/.. 60, ίτ.γ’.]
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σαν τις n m m i
J Στην ‘Ανθισμένη Μυγδαλιά]

,  ' l 'A e - 3 .  ’ Β νχβ · 15.)

Σάν τις βαρκούλες τίς μιαρές 
λ où τρυφερά .αχνίζουν 
τ à [ΐι/Λ«ά τά κύματα 
κονιΔ ατ’ άχροθαλάοοι, 
iiè te  λ«χ)»« νεανάκιμ τους 
κΓ αρχίζουν νά κοιμίζουν 
σύν κύκνου; κάτασπρους πολλούς 
σαν ύόχϊΐ ;αίι βραόνάοει.

Παρακαλώ οας, άνεμοι 
fiuyB.Tvooi κι" αγέρια, 
λικήίσιε την «Οόρυβα, 
λικνίσίΒ/τήν ψυχή μουί 
ηάριε την πέρα οτό γλαυκό, · 
σφκώστβ την ο ι’ άσεέρια 
μ,ακρυά άπ' τή μαύρη τή ζωή 
*αί πέρα άπ" το νηοί μου.
*Ώαάν τό γλάρο τό λευκό 
πού άξέγνοιαοτος πττάει 
πάνώ άπό τΦγρια χΰμαια 
πρύς τή φωίαύ tou πέρα, 
πάριε την ετοι τή λευκή 
ψυχή μου, γιάνά πάη 
lu i/y -à  οτυν αίίίριον ουρανό, 
ατύν γαλανόν αιθέρα...

Κύκνος

ζ ϊρ ο λ ο υ λ ο υ δ α

Ι ’ Α ς ιΟ . '£ r » e ·  2«.1

Ζ. Τ ή ; έλπίδαί τ ' αστέρι 
(Σ τ ό ν  Ά φ ύ λ ή  Γυμνασιόπαιδα'. 

"Ας σωριάζονται πάνω μου λύ
πες... Αυλάκια τά δάκρυα άς 
σκάψουν οτά χλωμά μου χά μά
γουλα καί ιό  γέλιο στά χείλη ά? 
οβύοβι...·

Κι* άς σχίζει μου ή θλίψη τήν 
ψυχή... Σύννεφα μαύρα ας Θο
λώνουν τό γαλάζιο τούρανοϋ της 
χρώμα. Κι’ άς σπαράζει την ό 
πόνος-

...Τής ελπίδας τ' Αστέρι τό 
μακρυνό του φέγγος θά στέλλα 
μου, κι’ ατάραχη στής μοίρας 
τ «  κτυπήματα, μιά γαλήνια -χαρά 
θά προρμένώ ...

I I .  Ζωγραφιά
(Χ ν 6  Κ α λ α μ α τ ια νό  Λ ουλούδι) 

Σκυμμένη ο«ύ παράθυρο, Α
διάκοπα διαβάζει ή ξανθή παι
δούλα. Σχώνα χέρι ιδ  βιβλίο 
κρφτά καί οτ’ άλλο άκουμπάει 
ιό μικρούισιχο κεφάλι. Οί ξαν
θές μπούκλες σάν στεφάνι ολό
χρυσο στή λαμπράδα τού ήλιου 
τρίνυρνάνε τό μέτωπο καί τό ρό- 
δινο άχό εύχαρίστηση πρόσωπά- 
κι. Κι* ενα γέλιο γλυκό τ’ άλικα 
χ-.ίλη μισανοίγει.. .

Αιαβαζήι·... Κι" άξαφνα τό βι
βλίο Από τά χέρια της πέφτει... 
Σηκώνει τύ κεφάλι. ΤΑ γαλανέ 
ματάκια, τά. πάνα/να, -πού λές 
κ^κό ποτέ τους δέν καθρέφτισαν, 
-•στυλώνούνιαιστό άπειρο.Τό γέ
λιο ξεψυχάει κι* ενα πικρό χα. 

,μόγελο στή θέση του ζωγραφίζε
ται. Μιά σκιά απλώνεται . στά 
γαλανά ματάκια.

Ποιά σκέψη πικρή, ποιό κκκό

προαίσθημα γιά τ’ άγνωστο μ&λ- 
λόμενο, σκοτείνιασε τήν όλόχα- 
ρη όψη;

I I I .  Μιαν άχτίδa μοναχά...
■ Κλείοιε μου όλοΰθε τά παράθυ; 

ρα. Άφίοτε τό σκοτάδι ν’άπλω- 
θεί ατήν κάμαρα καί στήν κλει
στή βιβλιοθήκη πού Αλήθειες καί 
ψέμμαιιι τά βιβλία τη s λεν, οέ 
κάθε γωνιά πού ή  σκόνη λερώνει.

Μιαν Αχτίδα μονάχα άφίοτε 
νά φιάσ-Q ως τό κρυστάλλινο άν- 
θογιάλι με τά πάναγνα κρίνα... 
Τα φως τήν ομορφιά τους μόνο 
Ας φωτίσει...

Τριανταφυλλένια

Π Ρ Ο Σ Φ Υ Γ Α Σ

Ι'Αριθ.'Βνκε· 17.1 
Στους βράχους τής ακρογιαλιάς, 
βουβός, σκυθρωπιασμένος, 
ό πρόσφυγας τή θάλασσα 
τή μακρυνή Οωρεΐ,
Ακίνητος οάν άγαλμα,
— λες.εϊν* μαρμαρωμένος— 
έκβι, μακρυά, οιά βά^η της 
κάιι ζητάει νά βρή

Τής ώμορφης, μά Ατυχης 
πατρίδας του ζητάει 
νά βρή τούς γαλανούς γιαλούς, 
τά γραφικά βουνά' 
τοΰ κάκου, οί τόποι πού ή ψυχή 
κι* δ νους του λαχταράει, 
δέν φαίνονται στης θάλασσας 
τά βάθη πουθενά....

Μόνο τύ κύμα έρχεται 
στά πόδια του καί σπάει.
Iva σκοπό τονίζοντας 
μονότονο, τρελλό, 
πού μεΑ’ -σ* αυτόν τήν άχαρη 
τή μοίρα του ξεχνάει, 
σαν σβυέται άπαλά-άπαλά, 
ήσυχα στό γιαλό.

Καί σκύφτει έκεΐνος μέ χαρά 
στό κύμα πού Απ’ τά μάκρη 
πού βρίσκεται ή πατρίδα του, 
έρχεται, λές μιλεΐ 
μαζί του* * Γ  «π ’ τά μάτια του 
καθώς κυλά ενα δάκρυ, 
μέ μιά λαχ'άρα Ακράτητη 
σκύφτει καί τ ό φιλεΐ.

‘Ονειρεμένη Ίδιλάία

Τ Α  Π Υ Ρ Η Ν Λ Ι Α,

[ ‘Α φ ιΦ . Έ γ κ ρ .  30.)

Α π ’ τή/ταράτσα τού πύργου 
βλέπει κανείς δλη τήν περιοχή 
καί σ ό βάθος τά βουνά. ’Ένα 
πέπλο άπό Ασπρο φώς Απλώνεται 
άπ* ιόν», μέρος τ.νύ δρίζοντα οτ’ 
άλΑο, χωρίς οίτ· ένα σύγνεφο ν' 
άπαντήση. Ή  καρδιά είναι όλό- 
χαρη σ' αύτό τό απέραντο διά
στημα· τά μάτια θαμπωιιένα 
κλείνουν άπ*- τή λάμψη πού τά 
πλημμυρίζει καί χ·ά περιχύνει, 
τή λάμψη τή σταλμένη άπ* τόν 
πονετικό θόλο τ’ ουρανού...

Τό ξεροπόταμο κυλάει άνάμε-

σα οέ όχθες πού τις σκέπασε μέ 
άμμο. Διακρίνω μέσ’ στά νερα, 
τούς στύλους ιού ; άφρόσκίπους 
μιας γέφυρας χαλασμένης. Λαμ- 
π>κοπάει ό χείμχρρος οά ζώνη 
άπό πολύτιμα πετράδια.

01 σειρές τψν λόφων θαμπές 
κΓ υγρές μακραίνουν απεριόρι
στα, κάτω Απ' τις διαπεραστικές 
Αχτίδες πού τις θερμαίνουν, κι' 
υψώνονται άγάλι-γάλι, μέ τό πρά
σινο φόρεμά τους οτό.ν ήλιο, νά 
στεγνώσουν. Πέρα μακρυά ταχνο 
άλαζα Πυρηναία μοιάζουν με 

σειρά arco συγνδ^α* ot» ts- 
λευταΐες τους κορφές χάνονται 
σιόν υπόλευκον όρ>tovtn... Στή 
μέση τής νταντελωτής βουνοσει
ράς, ή κορφήτοΰ Mivti-vt’-"Oa- 
οώ προβάλλει τόν Απότομο κώνο 
της. Στό διάοτημα αύτό τά οχή
ματα μαλακώνουν, τά χρώματα 
συγχύζονται. Τά Πυρηνυΐα είναι 
τ’ (όμορφο όριο ένύ; τοπείοΐ' 
πρόσχαρου κι’ ενός Ιξαίσιου οΰ-
Ο'·νο0,
ί 'Ε :ίύΰερη μίΐόφριχσι/)

Τροβαδούρος

Η Π 4 Π ΙΛ

(Άρνό ’^7X9 38)
ΙΙεριπατούσαμε στήν Ακρογια

λιά, ό ένας κοντά στόν άλλον. 
Ό  ήλιος είχε βασιλέψει κΓ ή 
νύχτα άτλωνοταν γύρω μας. Μι
λούσαμε γιά τό βό?.εϋ-μπώλ ό 
ταν μάς διέκοψε ό Ε . λέγοντας:

♦ Παιδιά! Γιά κοιτάξτε. Μιά 
πάπια οχή θάλαοοα.

Ή  απροσδόκητη αύιή είδηση 
μάς εκίνησε τή περιέργεια.

»ΕΙοϋ είναι;» είπαμε κοιτάζον
τας ερωτηματικά τή θάλαοοα.

»Νά εκεί. Έ να  μέτρο μακρυά 
απ’ τήν άμμο,» άποκρίθηκε ό Ε . 
δείχνοντας τό μέρος μ« τό 6ά 
χτυλο.

»ΤΑ! Νά την!» είπαν μερικοί.
»Νά! Νά! σηκώνει τό κεφάλι 

της» έπρόσθεσα.
’ 'Εννοείται ότι ή-κουβέγχα γι

νόταν οέ χαμηλό τόνο γιά νά μήν 
άκούση ή πάπια καί φύγει...

»Κρίμα νά μήν είναι' κανείς 
κυνηγός!..» ψιθύρισε ό Κ.

»"Ας δοκιμάσουμε μέ τις πέ
τρες. είπε ό Μ,, Ϊσωϊ τή σκοτώ
σουμε. Πάρτε άπό μιά πέτρα καί 
αιγά-αιγά προχωρείστε δυό βή
ματα. Σημαδέψτβ κΓ άμα 'πώ 
μάρς, ρίξτε.»

"Ετσι κΓ Ιγινε. Προχωρήσαμε 
προσεκτικά, σημαδέψαμε καί μέ 
τό μάρς οί πέτρες ζεσφενδονή 
αθηκαν. .

Πλούμ! τσούφ! πάφ! πλούμ! 
ύκοόοθηκε καί δλοι κοιτάξαμε 
πρός τό μέρος τής πάπιας.

«Τή σκοτώσαμεί» φώναξε ό Σ. 
κΓέτρεξε πρός τήν πάπια.Τόν Α
κολουθήσαμε. Καί φσντιισθήεε 
τήν έκπληξή μα; Srav, άντί γιά 
πάπια, είδαμε ενο... χαλασμένο 
πανέρι πού τό σκοτάδι τδκανε 
άπαράλλαχτη πάπια!

'E&Vixi) Ένάτης

» Μ ! 3 Ρ . Β Χ . , . . . | iHAHAÍffiíU ΤΗΙ “ 1IWHAÍEH,,

*̂·— I
Βρέχει. . Σιγαλά καί μονότονα! ---------

άργοστάζει ή βροχή. | ΤΟΣΕΕΠΑΘΩΜΑ
Τί χαρά!... Στό ζεστό κρεββά ΐ,ί.,«),ί, ΚαΟ ίβίομά!«, χάρις eel< ίάρ- 

τι μου ξαπλωμένος, ουλλογ«έμαι|ρ£ς ,’ών *«λ«.ν μου ? íacuv, ίγγράρον- 
στβ μελιχρό φως τής κανδήλας,Εηι χάμπουοι νέοι ϊννδρομητ«!. ΚΓ ό 
που Ακοίμητη καίει μπρ ις οτίςκινκλον αυξέντι. ΕύχαριΦτΰ δλους τους 
εικόνες, συλλογιέμαι τό χειμώναβείπαωνοντας *Γ έλπίίω νέ τούς μι 
πού -θάρθη... _ _ _ -Ει^ούν « ' «πό τονς ίίλλου? Sffot fino·

Τό χειμώνα πού μου λέει πώςΕρών, κΓ áic¿ τούς Έαώτεριχούς 6έ· 
ακόμα δεν είμαι παρά ένα μικρόκρ*, «χχ# προπάντων άπό τούς Έξω- 
παιδί, όταν καθισμένος «OvtóKijixoúf, πού τύ. ξεοπαΟομά τους έι- 
σιή φωτιά, θ ' άκούω τά βράδυαΓΑι τώρα τύοο ουντελιυτιχό. Γιατί χα- 
τής γιαγιάς τό παραμύθι. η 

Γλυκείες ώρες πού-ή ζωή μ ιι 
τις παίρνει,άφίνωντας τή θύμηση 
νά μάς τις κάνη πιό γλυκείες...
Τό μελιχρό φώς τής .καντή at 
κΓ χή σιγαλιά πού απλώνει γύρα 
μέ τά σκοτεινά της δάκτυλα ή 
νύχτα, μου θυμίζουν τήν παι&ιά 
στικη.χαρά μου όταν άκούω ίής 
γιαγιάς τό παραμύθι, πού 'ψένε 
κάστανα στή φωτιά.

ΚΓ ή βροχή άργοστα'άζει κι 
οί σιγανές ώρες διαβαίνουν, Κ ι!

οας ιίχα πή κι* άΧλοτο, ο* αθτη 
!η πιρίοταοη, γιά νά τά βγάλω τάρα, 
,Εψί μόνος τρόπος ύπάρχει; νά κάμι» 
itoXXov;, κοίλους ουνδρομηχάς oto Έ ·  
ίοτιριχό. Ave»!, μι τη S ia ç o p à  toû 
ημίσματος, καλύπτουν τη ίημία πού 
ipfvsi ή μικρή συνδρομή του Έσω- 
ïplXOÜ.
/. Ό-κ.· Φαίδων ÍX«5t τήν ώραίΛ.έ.-. 
πστολή.τοΰ Ά ρ ια ς  καί τόν συγχοί - 
τι γ:ά τί; μτγάλις του προόδους. Μι- 
o.ít άλλιον τον γράφιι; «Διάβασα στή 

ύιάτλαση γιά τήν ‘Αγγλική ίκείνη Έ γ- 
δ ϋπνος σιγά σιγά μέ παίρνει ax¡< ακλοπαιδιία x«i 6« κροτιμονσα πολύ
φ·*ρούγες τον, όταν μιά σκέψ 
μέ κάνει κΓ άνατριχιάζω.

Ό χειμώνας, ό γλυκός χειμι 
νας μέ τις τόσες ώμορφιές 
φριχτός' πού Οάναι γιά τούς μ 
κρούς πρόσφυγες «ού.κρυώνου 
στήν κρύα μοναξιά, δίχως μάνν 
ίσως, δίχως είκόνιομα, δίχω· 
κρεββάτι, δίχως γιαγιά...

“δέν τό λέγω εγωιστικά,—νά τήν έ
λικα δημοσίευαμένη υτλ φύλλο μας, 

κι’αν μέναμε μ’ ί'ΐα μυθιστόρημα,. 
Καί τό Καλαματιανό Αονλαύδι 
'ίσχει Αναγκαία τή δημοσίευση μιας 

ύγκνχλοιιαιδεΕας, στή θέση τοΰ ίνός 
ινθισεορήματος, γιατί τά παιδια στό 
ίχολεΓο δέν αποκτούν πολλές τέτοιες 

ίϊεις.—Μά καί πως ν’ αποκτήσουν;
Εκείνο πού γιά μένα φέροΣτό.Σχολείο, βλέπετε, ό περισσότερο; 

νει. θύμησες χαράς, γ ,’ άλλουίκαφός έξοδείεται γιά τά "Ελληνικά, 
λοιπόν μπορεί νάναι μιά άκόμαίγιά τή γλωσσά. Καί 8υστ»χως ή γλΰσ- 
κοντα στις τόσες Αλλες.-δυοτυχίοΙσ#'μ«ς ϊτυχε τόσο δύσκολη, πού 'δεν 

...Σ τό  ζεστό κρβββάτι μου, ένΙ^μπορεΓνά γένη διαφορετικά. Οί γνώ- 
ή νύχτα απλώνει τή γαλήνη κι'ισιις λοιπόν περιαρίζοπαι σιό έλάχιστο 
Ινφ σιγαλά καί μονότονα αργοί»«! στό οτοιχειΰδε;, ένφ μιά Έγκυκλο· 
στάζει ή βροχή, συλλογιέμαι, ίπαιδεία, γραμμένη οπίτηδι; γιά παιδί, 

Β ρέχει.. τι κρίμα! ' ftov τίς δίνει δλες.
Δόν Κολοχν&όποαλος [  Ξεσπάθωσε κΓ δ Γιακάς καί μοϋ 

ραφει συνδρομητρια την ανιψια του, 
λικέας 4 μέλι; μηνών'.. Φαντασθήεε 
οιπόν πάσα χρονιά θά μ' ίχη. Γιά 
V ώρα θά [ιέ διαβάίη

ΠΑΙΔΙΚΟΝ ΠΝΕΥΜΑ!
Τό παράπονο τοΰ Τοτοϋ:
—Μαμμά, ό δάσκαλος μου εΐ 

πε πώς θά μουβαζε έ'να μεγάλι 
βαθμό καί μούβαλε ενα. 8  «οί μαχ|!."χ| 
μόλις > φαίνεται! .  λ 'ΜΙ'4'^
•Εστάλη ,ίπδ τ, Καποτάν Καηό*ιπιίΜ0|Λ[νω

ηισθερ’
—*Ιδές,'μαμμά, εκείνο τόν ψ» 

ρά πού ψαρεύει...
•Ναί, ό καϋμένο;... πολεμά νι 

βγάλη τό ψωμάκι του.
Τ ί; ή θάλασσα δχει και φρ'α 

τζόλες;
'Β σ ιά λ η  ώ ώ  τοΰ  Τρείλο .Β  Ά ί ο  

*
*

τόσην ώρα, Καλλιόπη;- Θά καθό 
σουνα στήν κυοά-Κώσταινα, ε;

Ή  μικρή Καλλιόπη'. — 
κυρία, δέν κιθόμουνα.

Όχι

στεκόμουν
Ρ σ τ ίλ η  ί.αδ το Β  S d v

ή μητέρα της 
—παλιά μου φίλη, πού μέ λυπη της 
μέ δφησε - όταν παντρεύτηκε,—κι* αρ
γότερα θά μέ διαβάζουν μητέρα χαί κόρη 

ρ̂αΓαΙ >Λ
ίλη ρόυ --τΒχ«ρΙ «τηση μα· 

ϊιλαγχολιχή Eardovka, πώς 
από τή μαμμά, εσύ είσαι ή 

νοικοκυρά τοΰ σπιτιού». Ούτε μέ μέ
λει πού, γι’ «ΰτό, δέν μπορείς νά μου 
γράφ-ιμ σιιχνά δσο Ιλλοτε. ‘Εμένα, ξέ
ρεις, μάρέσει ή νοικοκυροσύνη γιά τά 
κορίτσια. Καί σ’ άγαπω περισσότερο 
τώοα πού ξέρω πώςιίο*. νοιχοκυρούλα.

*Η *Ιρις μου γράφειf «Είναι νύ
χτα τώρα πού σοΰ γράφω καί τά μά
τια μου άπό τή νύστα κλείουν... Τόσο

_ ' Β  κυρία;— Μά γιατί άργησε ή- .¡£χω ΠΓήν καρδιά μου, που καί σαν

Γό πρώτιστον.Μα&ήμβν 
νον καλού συτδρομητον 
είναι ή 8γχαιρο$*&νανία>· 
coats τής συνδρομής τον.

πηγοίνω νά πλαγιάσω καί οάν ξυπνώ 
Ισένα θυμούμαι.' Θέλω νά τελειώνω 
.γρήγορα τά μαθήματα μου, γιά νά σέ 
διαβάζω, νά σοΰ γράφω καί νά χαλώ 
Sjjgia γράφοντας γιά τή Σελίδα οιά- 
(?υρά, (μά τίποτα δέν μάρέσει καί τά 
,σ̂ ίζω δλα.). Λαχταρώ τίς παύσεις, γιά 
ί/ασχολοΰμαι πάντα μέ οένα, γλυκειά 
ιίχιίριστη φίλη μου!»—Είμαι κατεν- 
;θ«υσι«σμένη γιά ¿λ’ αυτά, aal προπάν
των πού δέν άφϊνεις τά μαθήμβτά σου γιά 
μένα, Πές τή; "Αννας πώς θά τή διχθω 
μέ μεγάλη μου χαρά.

Συμφωνώ μέτήν ιδέα σου, ¿Γουλί 
τής Καταιγίδος, ία  γενικά α! μεταρ
ρυθμίσεις πρέπει να γί,ωνται μέ μεγά- 
γάλη περίσκεψη. Καί μέ συγκινεΓ αύ
τό πού γράφει;; «τά μυθιστορήμκτά σου 
κΓ ή άλλη σου ϋιη είναι γιά μά; χάτι 
τό αποκλειστικά διαπλασιαχά, κάτι πού 
δέν μπορούμε νά τό διαβάσουμε που
θενά άλλου». Πίστεφε ομω; ότι τέτοιο 
•διαπλασιαχό» θά γ/νη χΓ ή Έγκυ- 
χλοπαιθεία, αν αποφασίσω νά τή δημο- 
σιιυσω. ΚΓ αυτή θά είναι κάτι που που- 
θενά αλλοΰ δέν θά μπορήτε V« τό δια
βάσετε.

Χαίρω πολύ, Σμύρνη, πού γνω
ρίστηκες εδώ μέ πολλά Διαπλασάπου- 
λα χαί κερνάς ώραΓα. Ναί, στό Γρα- 
φιΓο' έχω πάντα πολλή δουλειά χαί 
δέν μπορώ νά χάνω μεγάλες κουβέντες. 
‘Εσύ δμως γράφε μου συχνά, δπως 
πρώτα από τή Σμύρνη, κκί 8ταν μπο
ρώ θά σοΰ απαντώ. Θά σέ παρακαλέσω 
μόνο μόνο νά μοΰ γράφης πιό' κα- 
θαοα, πιο' ευανάγνωστα. - -

Ό χι δά, Κιραννοβόλί 'Ιππότη, 
άπό τιύρα δέν μπορώ νά δημοσιεύσω 
'Εγκυκλοπαίδεια. Πρέπει νά τελείωση 
πρώτα τό ενα μυθιστόρημα. Καί πάλι 
δέν ξέρω, δέν τό έχω αποφασίσει. Α 
πλώς έζήτησα τή γνώμη σας γιά νά ίδώ.

Ναί. ΙίανταχοΒ ΙΓαρών, τώρα 
μπορεί να ξαναστείλης κομμάτι γιά τή 
13' Τριμηνία. Διαγωνισμό ‘Ασκήσεων 
θά προκηρύξω γρήγορα γιά τή Β’ Ε 
ξαμηνία τον 1923. 'Από τήν Αίγυπτο 
δέν ξανακούστηκε παράπονο’ μόνο ¿κεί
νοι οί δυό ηταν. "Ολοι οί ά ιίοι, όπως 
καί συ. αναγνωρίζουν ότι μέ τό νόμι
σμα του τόπου ή συνδρομή είναι ΐλα· 
χίσεη. Τό Ι.Α .Χ . πού βλέπεις στί; ε
πιγραφές των ¿πιστολών, σημαίνει «ί· 
δίαιρ αότοΰ (ή αυτής) χερσί». Δηλαδή 
νά δοθί) στά χέρια του η «τά χέρια τη;. 
-—’Αλήθεια 8έν ξέρει; τί είναι 'Εγκυ
κλοπαίδεια; Μά θϊθελα πολύ τόπο νά' 
σοΰ τό εξηγήσω. "Αλλη φορά.

"Ωστε τό μαγικό ραβδί σηκώθηκε, 
Νιφΐλη, τβνειρο τελείωσε καί, ΰστερ’ 
άπό δυό χρόνια, βρέθηκες πάλι στόν 
τόπο σου, κοντά στού; ά/απημένους 
σου. Ώ , φαντάζομαι τή χαοά πού δο
κίμασες εκείνη τή στιγμή! Τό «νόστι- 
(έον ημαρ», τί άλλο θές; Φαντάζομαι 
ακόμα ποσο «αλλοιώτικο;» σου φάνη
κε ό τόπος σου. Αυτό συμβαίνει πάντα 
’ς εκείνους που γυρίζουν άπό τήν Ξνροΐ- 
πη..Άλλα.,_γι.ά_. λίγο χαιρόι. ύστερα 
πάλι συνειθίζουν.—Ό  κ. 3 . σ' ευχα
ριστεί πολύ.

"iJiUii των Ό/ίΓρα»/, πολυ μέ συ- 
νεκϊνησε τό ωραίο σου γράμμα μέ τήν 
ώραία εόχή, Έπρεπε νά ύποθέσης δ- 
τι τό παλιό εκείνο μέ τίς 3 δραχμές θά 
έχάθη«ε,—υιαί_πραγματεχως δέν τό έ
λαβα,—γιατί ήταν αδύνατο να μή σοΰ 
ανανεώσω τουλάχιστο τό ψευδώνυμό 
σου. θά  μοΰ γράφης τώρα συχνόιεοα;

Ωραίας ‘Βχιοτβλάς μοΰ έστειλαν 
αύιήν τήν έ@8ομά$α xai οί §£ής{ 
Ιαβέρης. Σάτυρος. Μαύρος 'Ο— 
χλορχηγόζ, Μανροδχα, "Αιτιβρος 
Νίχη, Μιράντα, Νηοί τή; Αφρο
δίτης, Βίλουδένιο ΡοδοχέταΧο, 'Ιπ
πότης τής "Κόρας, Φράουλα, Κρη
τικό Προβκοπάκι, Γυναίκα, Νικη
φόρος καί Άνριόροδο. Έξετέλισα 
■τάς παραγγελίας των καί του; εύχαρι· 
στώ όλου; γιά τά καλά των λόγια, α
νανεώσεις, συμπληρώματα, ξεσπαθώ» 
[κατα, ειςφοράς κτλ. Καί πάλι, πολλά 
από τάνωτέρω γράμυατα, άργησα νά 
τά λάβω η νά τανσίξω.

ΔΙΑ ΤΗΝ Σ .Σ .Σ .
’ 1 Άπό - τά χομμάτια που έ'λαβχ τήν 
εβδομάδα αότήν, διά τήν Β' Τριμηνί
αν τοΰ 1923, —μερικά δέ, άπό δικαι- 
ουμέιους, και ,διά τήν Α’—·

Απορρίπτονται: «Ή μητέρα» τοΰ 
Μαρμαρομένου BauXià, Δέν είναι 
πρωτότυπο. Φαίνεται σάν .χακομεια- 
φραομένο από τό γαλλικό. "Αν ηταν
τουλάχιστο σέ άπλουστερη γλώσσα,__
«Ή  Διάπλασις» τοΰ ίδιου. Τό θέμα 
άχατάλληλο. 'Απορρίπτεται χαί ώ; 
δεύτερο, γιατί ενα μόνο μπορεί κανείς 
νά στέ«νη.—«Ναυάγιο» της Ματωμέ
νη; Δύσης. Τό γράψιμο χαπως τεχν.- 
χό άλλα τό σχέδιο άτεχνο. Ή  πρέπει 
νάλλάξ»] fi τέλος καί νά σώζεται τό 
καράβι· η πρέπει νάλλαξηη άρχή χαί νά 
γίνη πιό ταιριαστή μέ τήν καταστροφή 
τοΰ τέλους. Γιατ! ίτσι βπως είναι, άλ
λο κανείς περιμένιι. — «Ό  θάνατο; τοΰ 
Μουσικού» τοΰ Λεοντάχαρίου Κυ· 
ποιόπουλον. ’Ακατανόητο. Τί γυρεύει 
ό μουσικός στό σπασμένο καράβι; Καί 
γιατί νά πέφτη κεραυνός νά τόν χα'ίη;
— »"Ενας χψόνος στήν πατρίδα» τής 
"Απτιρης Νίκης, Τέραίο άλλα εκτε
νές. Ν» τό ξαναγράψη μέ λίγα, τά 
πιό αναγκαία, άπό κάθε εποχή. Καί 
’ς όλες πρέπει νά φαίνεται ή γιαγιά, 
που αποτελεί τό δέμα. Έν γένει νά 
μείνη τό μισό.—«Κάτω απ’ τό παρά
θυρό μου· τη: Έρημίτώος ιοΟ Βου
νού. Πρώτο ή γλώσσα πρέπει νά γί· 
νη σάν τή δική μου (χωρίς νί κτλ.) 
Δεύτερο πρέπει νά περιορισθή στήν 
πρώτη σκηνη τοΰ μαλώματος τών πον 
λιών γιάτό ψωμί.. Ή  άλλη ιστορία 
παρελχει ή θα μπορούσε, μόνη της, νά- 
ποτε-έση άλλο κομμάτι. — ■ Άνεχδοτο» 
τοΰ Kaxstàv Καραπιπέρη, Πένθιμο, 
απαίσιο. Γελούν μέ τέτοια τά παιδιά; — 
«Ή κ«Γ*ιγίς» τσϋ Έοημόσπιτον. 
Κοινό, ασήμαντο. — «Σειρά ατυχιών ο 
τής Μβγ&λης ’Ιδέας. "Ατεχνο, χωρίς 
γούστο. Ή  συντομία του τό χαλ^."Ε
πρεπε νά γρκφτή ρά περισσότερη άνε
ση' (μά τότε θα χωρούσε στή Σελίδα;
ώστε., άλλοΐ) «Τό κέντημα» τής
Ξανδής Κυρίας. Καλή ή ιδέα άλλα 
άτεχνοι οί.στίχοι.—«Μιά γιορτή» τής 
Ξενιτεμένης. Δημοσιογραφικό, χωρίς 
καμμιά τέχνη. — «Χουσαλλίδις» τού 
Ελληνικού 'Ιδανικού. Τις απορρί
πτω αλλά μ’ ένα μπράβο. Λίγη προσ
πάθεια ακόμη καί τό Έ λ λ . 'Ιδανικό 
θα ΥΡαφβ ώραίες στροφές'.

Έφκρίνονται: Πρώτα-πρώτα, γιά 
τήν Α' Τριμηνία, «νι Β' χομμάτιε 
που μοΰ είχαν παραπέσει καί «ήμερα 
τό βρήκα τυχαίως: 7 I. «Ό  τάφος τού 
Σατωμπριαν»’ ώραίά μιτάρρασις τής 
Τιτάνιας. —Γιά τή 13 Τριμηνία: 3. 
«Οί αλλαγές» τής Χρυοαυγή;.~ 4. 
«Μϋλφς-ερείπιο» τής Νυχτίρίδάς.—5. 
«’Αντίλαλοι», ποίημα τοΰ Φονρίου.
— 6. Ό  νέος πουαλλαξι τύχη» τοΰ 
Πουλιού τής Καταιγίδας,■—! ,  «Μπά- 
Μπρεώ* Ιμμετρη μετάφραση τοΰ "Α- 
ρ*«?.—8. «Θαλασσινοί στίχοι» τοΰ 
Σκόρπια Φύλλα— .5 .—Άπότά «Φαι
δρά» τοΰ Φασαρία.—.10.»Φύσεως Θλί
ψη», πολύ καλό ποίημα τού Άασαράτ.

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΨΕΥΔ2ΝΥΜ3Ν
(Οθδάν ■ ψευδώνυμον έγκρίνεται ή è- 

νανεοϋται, &ν δέν συνοδεύεται Ίιχό το3 
δικαιώματος δρ. 9 -  Τ* έγκφινάμανα ή 
άνανεοομενα Ισχύουν μάχην τής 80 Νο
εμβρίου 1 9 2 3 -  "Οσα συνοδεύονται 
Οπό Α, άνθκουν είς άγόρια καίθσα Από 
Κ, et; κοφίτσια).

Νέα Ψευδώνυμα: Ζοζάννα, κ. 
( U K }. Διωγμένο Σμίίρφιωτύπσιιέο,

ά. (ΘΣ). Όρφανβμένη, κ ( Σ Σ ) . 
'Ομιχλώδης Ψνχή, κ. (Ν  Βi Φα- 
ααρίβς, à  ( Γ  Μ) 4ιο/?ολοχια- 
τρός, à. (A M ). Νίκη τον Ποιω
ν ίου, ά. ((IN I, Χ ααψ  '·ι, ä (Β Β ). 
Noàç. &·(Α2). Y  H i τής Νυκζός, 
ά. (Τ Κ ). 'Ιούλιος Kaîoag, ά .(Α Τ) 
“Ελλάς τών Ό ατίρα>ν, » .  (Χ Π ) .  
Μαχόρτα. ά. (Σ Ν ). Νικηφόρος ,ά. 
(Ο Γ). Καυχίν-Κό, ά· (Κινέζος), 
Αύρα 'Απριλίου, χ ( . . ) .  Ώ οαία  
Σρηιικοπονλα, ». (Χ Ζ ). Σιιπρούμ, 
d. '(Κ Α ). ¿7«oa«ri*(fc. ά.(\\ς) ¿¡όν 
Κιχάτης, à (ΑΕ).Ψβύτιχο Μχου. 
ά. Xíivs, « , ( . . .)  Λέων τής Χαι- 
ρωνιίας, ά· ( Σ Κ ) .  Άήτιηιος Άβ- 
ροπάοο;, ό. ( Σ Κ ) .  Ανιοχράτορ 
τής Τρέλλας, ά. ( Σ Κ ) .  Βράχος των 
Γλάρων, ά (Ε Χ  ) .  Ά λιξανδρινό 
Διαβολάκι, » . (d i ) . Ναυτόπουλο, 
ά. (Τ Α ). Φώτης Πλανήτης,ά.(ΓΞ) 
Μνοιηριώδης Βαρώνος, β. (;).Φω- 
τιά, X. (ΆΦ).

’Ανανεώσει £ Ψ$νδατΰμα>ν. Ms- 
λαγχολική Εαν&ονλα, κ. ΠουΙουδόχι 
». " Απτερος Νίκη. » . “Αφράκρ νο, 
», ^άοσλα, κ. Φιλέρημος, ά. Κρη 
τικσ Προσκοπάκι-, ά. "Ονειρο τής 
' Ανατολής, ά. Κισσός, ά , “Ιδανισμός, 
κ. Χιώτικο Τριαντάφυλλο,* ».

ΜΙΚΡΑ ΜΥΣΤΙΚΑ.
¿ιό 1  !ι>; 3  τ δ  π ολύ  π ρ ο τά σεις 

δςαχ. Ι  . S O .  Δ ιά  τ ά ς  π εοιπλέσν  
λ επ τά  3 0  ή  λ έξις .

Μ  Μ. έπϊΚνμούν νάνταλλά%ουν 
τό Ζ Γ ο υ λ ί  τής Καταιγίδας μέ ‘Ε π α 
ναστάτην, ‘Αφρόκρινo, Tgel. ‘Αέ
ρα.—ή Νυχτερίδα μέ Άρχηγ. τ. 
ΦΛ., Νιαγάρ., ‘Αλησμάν. Σμνρν.— 
ή Γυναίκα μέ Καλαμιάν, ‘Ιδιότρο
πη, Άμυδο- Αάμψιν Μεγ. 'Ιδέαν, 
Δονκα τ. Σαλώνταν, Πεταχτήν Νη- 
οιωιοπ.—ή Χαλικουτοπούλα μέ 
Τολσιό’έ, ‘Ακράτ. Γέλιο, Μεγ. “Ι 
δέαν, Άλίκην, Ίβώνην, Βυζαντι
νήν. —ή Σμύρνη με Μάνικα, Ρο
δοδάφνη, Ήλεκτρα, θαλαασοποϋλι, 
Pita. Σαχλόπαιδ ο, “Ανθρωπο, 
UixatxÓHO, Πόντίκαρο, Ρόζα, Δια
βολόπαιδο, Ρέξ, Μάζ, Νεφέλη, 
Φλάχκο, Ή β η , "Ιζα, Μάγισσα, “Ιπ 
πόλυτο, Κίρκη, Ρίτα, Ήπειρτοτο- 
παΰλα, θέκλα, Καρλάτα, Φιλέρημο) 
Ίριδ ι, Τσουκνίδα, Σάτνρο, ‘Α 
στροπελέκι,. Σηρετνίλ,,Μανρούκα, 
Κάποιον, Νορίς, ‘Δκ&ούλα, Φαρέ
τρα, Μέμφιδα, Σκνίπα, Μησσισι- 
πή, ‘Ιδιότροπη,—S Ή ρ α ς  τής Κι- 
ουτάχ*ι·ις μέ Βασίλ, σ τ ι ς  Παπαρού
νες. Τρελ. Πεταλοόδ., Τρελ, Χο· 
ριύτρ. Μάηκα, 'Ακανθυλίδα, Ρα- 
δοδάφν., ΑεβεντογιΑννηνΔΗλέχτραν, 
Ή βην, Κρητ., Προσιοπάχι, Ά -  
βιορέτιαν, Ταλκάβ, Ά φ . Γυμνά- 
αιόπ., Φιλέρημο ν.

Ή  Διάπλασις άαττάζιταί τούς 
φίλοις της: Σκόρπια Φύλλα (εχε.ι 
καλώ;.) Μαρμαρτομίνον Βασιλιάν 
( ό β ν  ιΐναι και τόσο σ ύ ’ κ ο λ ο  ν ά  μ ι μ η -  

δής ιόν συνονόματο σου τοΰ 1903, 
»ρέπει νά κοπιάσηςί) “Ιζαν (τίπο
τε às‘ aèti' άλλ* αύτό τ ό ν  »αιρΰ 
άργηια νάνοίξω μερικά γράμματα' 
λάβαινα τόσο παλλάΐ αί ααραγγε- 
λίαι (ου έξετιλίσθησαν )  Λεοντό
καρδο Κυττριόπονλο (φονηιχρβφία 
¿λήφ9η·) Δοοδωναϊαν (έστειλα., ευ- 
χαριστώ' ά, νά μήν είναι τ&μπελαΐ) 
Νοά} (σοΰ ένέπρινα, βλέπεις, τό 
π^ώτο καί χαίρω, χιά τ ή ν  είσοδό.
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aov azàv κύχλο μας )  Άφράκρινο 
Οά εστειλα ix  νέου' ίνχαοισιώ πορα 
πολύ' )  Νυχτερίδα (  έ'πιιιία.' και 
ζάρα περιμένω τό άποιέλβσμα τοϋ 
κηρύγματα; )  Ελληνικό Ιδανικά  
(ή  τριμηνία μου τελειώαι τήν 2$  
Φεβρουάριον' για r ήν άλλαγή τοΰ 
Ημερολογωυ,ϋν légco άχύμη il 9à 

yí»B%)  Δοξασμένο* Toohäv (έχει 
χαίΆς') ‘Αμαδρυάδα (oro έρχάμενο 
θά t i  πσΰμζ') Δάν Κιχώτην [χαί
ρω πολύ για τή γνωριμία, γράφε μου 
νέε μου φίλε') Φασαρίαν (βύχαοι- 
σιώ για τα χαλά ifyia'J Διωγμένο 
Σμνρνιοπόπουλο (&' μοί άργά, τά 
έγχίρδια συλλυπητήριά μον ολαι οΐ 
παραγγελίαι ¿ξιτελέσ&ηοαν χι' εν- 
χαριστΛ γιμ 8λα·) Ελένην Ζηρίνη 
(έστειλα τήν 7  ‘ Γ<χν. )  Θεόδωρον 
Ά λ ε ξ . (έλαβα, εν/αρωτω·) Κ·χπε· 
τα»1 Εαραπιπέρην, Ζοζάνναν, 
χτλ, κτλ.

- ’¿Ιούλιον Καίοαρα, ,Χαμψινι, 
φιλέρημον (έστειλα.)

E lf δαας έκιστολάς ίλ ιβα μετά 
την 23 ‘Ιανουάριου, φάπαντήοω 
eis τό προσεχές.

ΙΜΕΪΙΙΤΙΜΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
(Σ Υ Ν Ε Χ Ε Ι Α  τ ο *  .2 )6ου  Διαγοονιβμοέ 

ΛΟΟβωΐ. A l M e e t ;  f e x i t i l  μέχρι 
21 M agvtov 4 λ λ ό . κ α ί κ«ραν vq« cifio- 
Φιομ,Ιαβ τ α β τ η ς , Ιφ 'ο α ο ν  Μ ν 0 4  ίχοονΔέσμη όιιμβοιιυΟβ.Ι

111. Δείςίγριφος
"Ενας θεός αρχαίο;
Κι’ ένα μικρό λιμάνι 
Στή Μικρασία πόλη 
"Εκαμαν μάνι-μανι 
. 'β β τ ά ΐη  Γ . Ι .  Μανουο 'JtoOXau 
• 1 ί2 . Σταΐχίιάγριφος 

"•Ανθος »Ιμαι άπ’ τα κοινά.
Μ* άν μου βάλ^ς καί. κεφάλι, 
Άκρωτήρι άπ’ tu  γνωστά 
θά  ίδής νά ξεπροβάλη

’Β α τ ά Ιη  f a d  «ο 6  ΠβλαργοΟ 
113 . Me*(iYf>Q.to(*axiG(ibi 
Σβύοτε Η καί γράψτε Υ 
Γ ιά  νά ίδήτβ όλοι 
Πώς, άπδ κοινό πουλί. 
Γίνεται μιά πόλη 

Έ ο ν ά λ υ  i ic d  τ ό  'E l i i O s j e  Πουλί.
114. Δϊνεγμα

“Αν καί πάντα ή ίδια μένω 
-Κ αί μέ ίδιο τονισμό, . —

Τρίά πράγματά σημαίνω: 
Πρ<σ«ά·πρώτα Ινα· θεσμό, 
"Επειτα ενα τόπο ξένο 
Καί τό τρίτο... θηλυκό.

• Ε β τά ΐη  &fi0 τ ό  Ψο^Αβνό ί ία υ ϊΛ ϊό υ λ ο
1 1 5 . Γωνία.

+ ’
* t l* t

I
:

Αΰτοκράτωρ Ρωμ. 
Κράτος εδρωπαΐκόν 
Βασιλεύς Εβραίων 
Πτηνόν υδρόβιον 
Προφήτες 
Ή ρω ς ομηρικός 
Χώρα τη ; 'Ελλάδος

Ο Ι σταυροί χαθέτω ς δμηρική  
βασιλάπαις.

Έοτόλη ά*&. τό <UpfOcn*cpiv. ΒΛμα 
115 . Κρυπτογραφικόν 

12342ÓG7 =  Νήσο;  έλληνική 
2 3 i‘¿ ' =  Ό ρ /uv >ν
82167 ■=' Εδτελές
42567 =  Κακόν
Ù23367 =  Καλόν
635367 =s "Ωρα τη ; ήμέρας 
Í42367 ~  “Ιχθύς

ΕστΛλη ΐυιό ’Εμμ. X . Μανοώλα

1 1 7 —121 Μαγικόν Γράμμα
. Τή ανταλλαγή Ινός γράμματος 
εκάστη« των κάτωθι 3 έξεων δι’ 
ενός άλλου, πάντοτε τοϋ αύτοϋ, 
νά σχηματισθοϋν άνευ άναγραμ- 
ματισμόδ άλλαι τόσαι λέξεις: 
Πάρος, τρέχω, Αγρός, διά, &ό· 
los.

• Ε ο ιά λ ΐ]  {,ίΐά  ΙΟ Ϊ  Φ ρ ίξ ο ν  Δ . Π Δ ξ η  

1 2 2 . Άκροστιχα
Των ζητούμενων λέξεων.
"Αν πάρη? τά κεφάλια- 
Νεώτερη Βασίλισσα 
Θά κβμη; γάλια-γάλισ:

1. Θεός κάποιος των αρχαίων
2 .  "Εν θηρίον τρομερόν
3. Μία νήσος στο Αίγαΐον
i .  Κράτος ’Ασιατικόν
3. Έδίδ κάποια αντωνυμία
6. Πόλις εις τή Θεσσαλία
7. ΕΙς Θηβαίος στρατηγός
8. Κι1 εδρωπαΐος... ποταμός.

,  “ε σ τ & λ η  Οπό τ ό  Χ ο μ 'ν ι

1 2 3 . . Μικτόν ’
ιο -  δλμ - ιαει - μγλ - αι 

Έ α τ Ο λ η  O u i ν ο δ  I .  Γ ρ η γ ο ρ ο Β ο ύ λ ο ν

1 2 4 .  Γρίφος 
αρ πα

N X“» οι σρ rta ετ πααρ αρ πα πα
αρ πα

! ‘ S n í J . r y  Oció τ ο ν  Y lo O  τ η ς  Α ίο λ ίό ο ς

Διά ro is  Γαλλομαθείς
1 2 5 .  Επιγραφ ή  

S 1 V Ε L 
A β Ε 6 S 
I Μ Ε L Τ 
R O I R D 
Ε Μ A L Ε

ΈστίΙη Οπό τοδ KeQUcOeoiOvTivv
1 2 6 —1 2 8  C iném a—Rébus
1. Άνήρ, μαλακός, αστυνομία
2. Κρίνος, σάπων
3. Χίλια γαϊδουράκια
‘Εάν μετσφρασθοΰν γαλλιστί 

αί άνω λέξεις και προφερθοδν 
γρήγορα, θάκουαθοϋν τρεϊς γνω- 
σταί πόλεις.

Ε ο τ ά λ η  Ονό ι ο ά  Γβ ν α Ι^ υ

-λ .Τ ιΓ Ζ 5 :β :ϊ3 3 ; 
r« v  ZT. ‘Αοχήσεων τον φ ύλ,.41

579. Μοσχάριον (Μόσχα, Ρίον.) 
—580. Αυρα-σαόρα.—δδΙ.ΑΙίνως- 
οΐνος.-~582.·Η σκιά.
583. A A Ν 581. S

Ν Α Ο  Π u  a  

Ε Κ Υ  A A M I A 
Υ Π Ο Μ Ο Ν Η  Λ Ε Ι Α Ι Ν Ω  

Ο Η  Ω [Ι.ϊΑ  ΜΩΣαι-
Ρ Ν Ν κά. 2 . Α?ΕΩ-

Κ Η  Η  Πος. 3. τ Α ’ί-
ΜΑΛάϊα. 4 . ΚυδΩΝΙΔΙ 'ΈΑλη- 
νική.]—  585 589. Διά ταυ Λ:, μ έ
λος, λάρος, άλλος, Λέρος (ή μέ  
λο-J ιδίος.— 590. ‘ Λγάπα τον 
πλησίον σσυ ώς σεαυτόν — 501. 
ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΗρα. Ρίς.'Ά μήν, 
Καοτορί*', Λέων, Ήφαιστος, Σά
μο;) — 502. Μάιην ουδέ* ά. Θε
ός και ή  φόσις ποιιι. (Μάτι, 
νουδ εν οθ*·, ώ ; καίει, φΧ; *1ς πί, 
ο ί)  -  562. Hélast. · Έ λλ ά :.

ΜίΚΡΑί α γ γ ϊε Α ια ι
Δ ιό 1 S a t  Ί Ο  t i  xoX-ù λ ί ξ * ι ;  μό 

ε τ ο ιχ β ία  ό ; .  Λ  ( τ ό  άΧ ά χιστον τ ΐ -  
μημα). Π έ^ α ν  τΦ ν Λ Ο  λ έξβ »ν  4  0  
λ « ι ι ά η λ έ ξ ι ς ,  μό ιιαχέα  Γ:3 ο το ιχ εία  
ΐΛ πτό 5 ο ,  κ α ΐμ ό  κεφ α λαία Ινπ . 6 0 .

‘Ο  χ ο ς ιο τ ό ; σ τ ίχ ο ς ΰ ρ σχ μ ός 2 .
Ή  «β οπ ληρ βμ ό  eïvot ό κσρ α ίτιιτιι.

(»Γ' -  21«
Ε ΛΙΗόΟΙΙΛΕΧΤΗ ΠΟΡΦΥΡΑ. 

ΙΙΛΗΓΩΜΕΝΗ ΓΡΓΓΩΝ, ΙΩ
ΝΙΚΕ ΟΥΡΑΝΕ, ΠΟΛΥΒΙΕ, 
ΚΟΜΗΣΣΑ ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ, 
ΙΔΑΝΙΣΜΕ, λίΛΜΖΚΛ ΦΙΦΗ; 
‘Η εκτίμησή σας βαθειά μέ συγ-

ΗΛΙΟΓΕΝΝΗΤΗ η 
Τριανταφυλλένια

-< ΚΓ' -  ,ΐΐ )-
Τ ραγούδι τής Ένώσεως, Μελά

το Σκαλιωτακι, γιά τή γιορτή 
σας πολλές εύχές.

'Λςε^ή: Κνχριοπούλα 
•I Κ Γ · -  218 )

Κ αιέρχυ'μαι ατό φετεινό δημο-. 
ψήφισμα μέ το ψευδώνυμό 

Α Π Τ Ε Ρ Ο Σ  ΝΙΚΗ  
Δανάη... “Ασπασία Ρομπότση, 

Νίτσα Ίωαννίόου, 8ά μέ ψηφίσε
τε; Ελπίζω έ;— Ά πζερος Νίκη 

-ιΚΓ ϊΐί) )
Ε ισερχόμενος εις τον Παραδει- 

σον τή ; Διαπλασεως, χαιρετώ 
ολους καί ολας, ιδιαιτέρως τήν 
Τζέννη Μέρρις. Νικηφόρος

-1 nr‘ -  280 >-
Τ ξέκνρ Μέρρις, θερμός εύχάς, 

γιά τή /ιορτοόλα σου.
Νικηφόρος 

(  Κ Γ '  — 221 )·
■ΛΠΙΔΟΠΑΕΧΤΗ ΠΟΡΦΪΡΑ 
_ Σ τ à Δημοψήφισμα

- {  Κ Γ  -  282  ) -

Γ άίί Γράχχε, χίλια ευχαριστώ 
δι' ΰποστήριξιν. Διαπλασά- 

πουλα ,  θά μοϊί χαρίσετε τήν ψή
φο σαο; Άφροκρινο

ΚΓ' — 223

Δ ιαβολόπαιδο, ευχαριστώ, άλλα 
δέν άνταλλάσοω. Μ.Μ. άνταλ- 

λάσσεις; ‘ Απάντησε.— Νυχτερίδα
-( ΚΓ -  221 )·

Πανταχον ¡Ταρών, ή σιωπή Σου 
sis άπαντηοέν μου.

πρώην ΙΑ ΒΕΡΗ Σ  
( ΚΓ* -  225 )

Α ποτελέσματα Μ. Μ. Ιαβέρη: 
Ιον) Τριανταφυλλένια, 2ον) 

Καρλότα, 3ον) Άλκης.
-I fer- - - -  2 2 α )'- '

Ε ισερχόμενος ατό Διαπλασιόκο; 
σμο, χαιρετώ όλους πέρα γιά 

πέρα. Xátvi
-------------------  ( Κ Γ -  221 / -------------------

AP  X  I Δ  I A  Β  Ο  Λ  Ο τΤ  
Ρ  X  I Δ  I A  Β  Ο  Λ  Ο Λ .

• ( Κ Γ  —  828 )

Δ ιαπλασόπουλα, Διαπλασοπού- 
λες, αλληλογραφώ καί άν- 

ταλλασσω κάρτες. Γραψατε: jeaa  
Hadjiuicolaon, Campo Césari, 
A lexandrie.

-( ΚΓ — 228 )-

ΙΝΩ: Έ δ 1̂ ; Κάί «γειτονβποϋλα»· 
Ύ στερ  άπ’ τήν τρομερή Κα

ταστροφή! Δάκρυσα .. Γιατί μοβ 
«ράβεστε; -ΑΦ£ΛΗΙ ΓΡΙΗΝΑΣίΟΠΑίΣ 

ΚΓ' -  231) )-
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΙΥ Ν Α Ε Σ Μ Ο Ι

n uioiu, £υ>.λογισάήτε προτοθ 
ψηφίσειε, ότι υπάρχουν ατόν 

κύκλο μας:
ΕΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ 
ΕΘ.ΗάΟΣ ΠΟΘΟΣ 
ΨΥΧΗ ΤΗΣ Π4ΤΡΙΛ0Σ

( ΚΓ’ -  231

Λ ουλουδοΟπαρμενος άς είναι, 
ΜΑΥΡΟ ΥΚΑ μου, δ ν.αινούρ- 

ριος δρόμος πού χάραξε γιά Σ έ 
να ή τάχη. ΙΔΑΝΙΣΜΟΣ

(  ΚΓ1 —  232 )
LS αρούμπα, Καρκαλετσε, Τρ;αν- 
ι\  ταωυλλένια, “Ιαβέρη, Νόρμα, 
Βεατρίκη, Ρίτα, Ιππόλυτε,Μπερ
μπαντάκο, Μέμφις, _ Σμύρνη, “Ε 
παναστάτη, ανταλλάσσουμε Μ.Μ. 
μέσον Διαπλ.; “Απαντώ τάχιστα.

'Mv«t£táYcMi> Τριαντάφυλλο 
.( κ«ί -  28*)-

‘ ΟΜΟΡΦΟΤΕΡΟ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟ 
Μ Ε Γ Α Λ Η  ΙΛ Ε Α

- (Κ Γ *  — 231 ΐ -
Λ π* τό μαγειρείο τ ·δ  Συλλόγου 

Ι π άναφωνοΰμεν: Ζήτω ó «HE·.
ΡΙΛΡΟΜΟΣ»! Κίρκη, νά σ' άνα- 
καλύψωμεν;—«Τέσσερα Κάππα», 
«ύχαριστίας γιά τό κομπλιμέντοΙ 
Ό  άρχιμάγειρος:

Πανταχοΰ Παρών 
η.«*' ,.,-, tas )r

Α ντμλλάσίκο M.M., c.p. και αλ
ληλογραφώ μέ συνδρομητάς 

Εξωτερικοί}, 'Εσωτερικού, Στεί
λατε δλοι ' καί όλες. ΙΙεριμένω. 
Δ)σις:Μυστηριώδη Βαρώνον, p .r. 
Α' Ταχυδρομικόν Παράρτημα, 
Άθήναι.

' Κ Γ ',--· 336 ·)--[ I
■̂ ■βσ-κβΛβςβ»! Χολέρα: Καινσταν- 
—  τινίόης' Μικρό; Διπλωμάτης:
Κριεζής· “Ιωνία, Πανούκλα: Κα· 
πετανάκης.

Μυστηριώδης ' Εαρωνος 
-ί ΚΓ’ -  087 I -

ΝΕΟΕΑΛΒΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Α ποτελέσματα “Εκτάκτου Δια
γωνισμού Καλλιτεχνικής Έ κ - 

θέσεως: Βραβεΰομεν τόν Κων
σταντίνον Παπακ«ριακόπουλον. 

Β’ ΕΚΤΑΚΤΟΣ &ΙΑΓΩΝΙ2Μ0Σ 
Προκηρύσαομεν Διαγωνισμόν 

Καλλιτεχνικών;' άγραφων . Κάρτ 
Ποστάλ. Βραβεία δύο. Ιον) Τό
μος Διο,πλάμεω; Δευτέρας Περι
όδου 2ον) Τόμος λίρώτης Περιό
δου κατ’ εκλογήν. Δικαίωμα συμ
μετοχής δραχμή. Δ)σις: Άντστην 
Κωνστάντίγίδην,ΠαΐήσιαΆθήνας 

(  ΚΓ.—. 181 >-

ΑΝΘΕΜΙΕ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΝ ΙΑ
ν ' .......................................Αφοΰ ξεΰρετε τόσο καλά ποία 

είμαι, γιατί 3έν τό λέτε; Εμπρός! 
-λίγδ' κουράγιο,,ίί.γ· καί άμφιβάλ- 
λω .άν ξίύρείδ ποιό είναι '■ τό ' 

ΑΓΟΡΟΚΟΡΙΤΣΟ  
( ΚΓ - -  *3»)-

¡ΠΠΟΑΥΤΕ^ .δέν.εϊναι δικό μου 
τό ψευδώνυμον “Ηρως, τής

Κιοντάχειας. “Ως . φαίνεται τού 
ήρειχα.ν - αΐ άπαντήσεις μου ..των 
Μ.Μ, ,καί τάς άντέγραψε. Ώ στε  
βλέπεις πόσον άδικον είχες νά 
είσαι όπ«ρ)8έ/?«Μ>{ δτι.ήμουν έγώ;

ΓΥΙΟ Σ ΤΟΥ ΑΕΤΟΥ
·[. κγ·, — *40, μ

ΗΡΩΑ τ η ς  κ ι ο υ τ α χ ε ι α ς
Φαίνεται πώς άντέγραψες α

παντήσεις μου τών Μ.Μ.Γ ώς βέ
βαιοι ό Ιππόλυτος,, καί αΰτό με 
κάμνει νά ύ.ιερηφανενωιιαι, γ ια ^  
φαίνεται θά είναι αρκετά εξν-.
jives ωστε ν αντιγραφωνται .

ΙΎ ΙΟ Σ ΤΟΥ ΑΕΤΟΥ
-< ΚΓ1 — 241 ) -

ΔΩΣΤΕ Κι’ ΕΝΑ ΨΗΦΟ XTÔ 
Α Γ Ο Ρ Ο Κ Ο Ρ ΙΤ Σ Ο , 

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ
ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑ

Τή*Μ ΔΔΕΔΦΆΗ KQAQKQTSA ‘Αθήναι


