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ΤΟΥ ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΟΥ
Τό δεύτερον φόλλον μα; όμιλεϊ άφ’ *αυ 

τοί. Κάθε σχόλιον, έπαινος ή σύστασις clva 
περιττή έκ μέρους μας. Λεν ζητοΰμεν άπό 
τον αναγνώστην είμή νά σ*εφθή, άφοΰ ά 
ποδιαβάση το παρόν φύλλον, 5τι τό περιο 
δικόν είνε δεκάλεπτο·; καί νά τό παραβάλη 
με τά ά'λλα, δεκάλεπτα ή άκριβώτερα, πε 
ριοδικά ποΰ έκδίδονται.

***
Ή  υποδοχή τήν όποιαν ό κόσμος εκαμεν 

ε ις  τό πρώτον φόλλον, διαψεύδει τόν ir/u 
ρισμόν μερικών ότι ένα περιοδικόν δέν είνε 
δυνατόν νά είνε τα^τοχρόνως λαϊκόν καί 
εκλεκτόν. Μέχρι τοΰόε τό εκλεκτόν δεν 
ήτο λαϊκόν κα ί ιό λαϊκόν άπεκλειετο νά 
έχτ, οϊανδήποτε άρετήν. Λεν νομίζετε ότι 
ή «Κ υιιακή» άποδεικνόει·. πώ ; κάτι λάκτ 
κο.· Οά είχε ή φάβα καί ϊ ΐ ι  έδίδετο εντε 
λ ώ ς  άλλη σημασία εις τά ; λέςεις  λαϊκόν 
καί εκλεκτόν ;

ναγνωριζω οτι ό πατριωτισμό; μόνον δεν 
είνε αρκετός· Λέν αισθάνομαι ούτε μίσος 
ούτε πικρίαν εναντίον ούδενός.» Μέσα στήν 
μανία τής άγριας πάλης, στο σκοτάδι τού 
μίσους καί τών αντεκδικήσεων, ΰ$>Θη μία 
φωνή αγνή καί αγία. Ά πό τό χεϊλο; τής 
άβνσσου, όπου έπρόκειτο νά μι η 5Λ>ρεα
αότή, είπε λόγια προφητικά καί συνεβού 
λευσε τούς πα ιριώτας της νά πολεμήσουν 
ό-/: μόνον τόν ένώπιόν των εχθρόν, α/.λά 
καί τόν χειρότερον έ/.θρόν ποΰ είχαν μεσχ 
των, τό μίσος καί τήν πικρίαν. Οί γέρμα 
νοί ¿σκότωσαν μίαν κατάσκοπον, άλλ ή 
’Α γγλ ία , ή άνθρωπότης «κέρδισε μίαν μ ί 
γάλην μορφήν.

Ο ΑΡΧΙΣΤΝΤΑΚΤΒΣ 

ΤΑ Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Α  ΜΑΣ

***
Ε ις τό παρόν φόλλον βλέπετε καί τόν 

δεύτερον διαγωνισμόν μας, ε ις  τον όποιον 
όλοι ήμ-ορείτε v i  απαντήσετε. Τ ί δέν θά 
χουν νά μάς ενπονν οί περισσότεροι σό'υ 
γο·. επί τοό ζητήματος τού γάμου. 0 1  νέο: 
δμως σκεφθήτε καλά πριν δώσετε τήν ά- 
πάντησιν. Γνωρίζομεν ότι εις κανένα ζή 
,ττμα ο’· νέοι καί αί νέα ι δεν σπεύδουν πε 
ρισσότερον καί δέν σκέπτονται όλιγωτερον 
όσον ε ις  τόν γάμον. Σκεφθήτε λοιπόν λιγά 
κ ι περισσ'τερον καί ίσιος 5τσ·. σάς δώσω 
μ ε; αφορμήν νά προλάδητε καί κανένα πρα 
ξικόπνρα · . .

***η ■
Ό  διαγωνισμός τής καλλονής, ποΰ προ 

εκήρυξεν ή «Κυριακή» ε ίς  τό περασμένο·; 
φόλλον της. ¿προξένησε την περιέργειαν 
κα ί τό μέγα ενδιαφέρον πάντων καί πα 
σών.

’Ήρχισαν νά φθάνουν ε ις  τά γραφεία μας 
αί πρώται φωτογραφία·, τών ωραίων·

Μ άς έρωτα κάποιος άν επιτρέπεται νά 
λάβουν μέρος ε ί; τόν διαγωνισμόν μας.άπο 
στέλλουσα· τά ς φωτογραφίας των, κα ί καλ 
λιτέ-χνιδες. γυναίκες τοΰ Θεάτρου κλπ.

Βεβαιότατα. Βεβαιότατα. ’Λφοΰ πρόκει 
τα ι νά ευριθοΰν αί ώραιότεραι μεταξύ 5 
λ.ων τώ ν  Έ λληνίϊω ·;. δπου δήποτε γη ς :ύ 
ρισκομένων. δεσποινίδων ή κυριών, γυνα> 
κών τοΰ θεάτρου, ή μαθητριών τοΰ σχο 
λείου.

***
Τό σαλόν. σας σήμερα Οά στολισθή μέ 

τήν εικόνα μιάς εόγενοϋς Ά γγλ ίδος, ή ό 
ποία έθυσιάσθη προθύμω; ε ίς  τόν βωμόν 
τοΰ καθήκοντος. Ή  ΈντιΘ Κέίδελ κ*τε 
δ'.κάσθη όπό τών γερμανών ε ις  τό στρατό 
δικεϊον τών Βρυξελλών ε ις  θάνατον. έπει 
δή έδοήΟηρεν ε ίς  τήν άπόδρασιν Βέλγων 
αιχμαλώτων y.*; ή θανατική ποινή της έ 
ξετελέσθη τήν 12ην τρέχοντος. Τά τελ.ευ 
ταϊά της λόγια ή τα ν  « ‘ Ετοιμη γ ιά  νά με 
ταβώ ε ίς  τόν Θεόν καί τήν αιωνιότητα, ά

O ¿ Γ Α Μ Ο Σ
"Υστερα άπό τό φ ιλ ί τοΰ περασμένου 

φύλλου, μοιραίω; βέβαια έρχεται τό ζήτη 
μα τοΰ γάμου. Βγάζω λοιπόν τό σακκάκι 
πάσης προλήψεως, ανασκουμπώνω τά ;■ α 
ν'ικια παοης σεμνοτυφίας καί είμαι έτοι
μος, σάν ’Αμερικανός μπόξερ, νά σάς δώ 
σο> όχι καμμιά γροθιά, αλλά τήν ειλικρινή 
μο·. γνώμην, άφοΰ μάλιστα ή «Κυριακή» 
έθεσε τό πρόβλημα τοΰτο, τό μέχρι τοΰδε 
άλυτο·; (μή θυμώνετε. δεσποινίς, αυτή είνε 
ή γνώμη μου ¿>ς άμτικειμενον διαγωνισμού 
Ή  «Κυριακή» Οά δώση καί βραβεία, τά ό 
ποια. δέν αμφιβάλλω, Οά ε'-νε ουσιαστικέ) 
τερα κα ί όλιγωτερον ακανθώδη άπό τά συ 
νήθη στέφανα. ποΰ ή Μοίρα προσφέρει ε ί; 
του; νικήτας {;}. τοΰ γρίφου τούτου. Λοι 
πό·;. έγώ  θεωρώ τόν γάμον ώ ς τό έσχατον 
καταφύγιο·;— έτσι πρέπει νά είνε δΓ ένα άν 
Θρωπον αξιοπρεπή καί σοβαρόν. «Άφοΰ 

'νοιώσης όλα», λένε ο: φιλόσοφοι, . «άφοΰ 
π ιή ς όλο τό σπινθτ,ροβόλον, άφρισμένο πο 
τήρι τής ζωής, πέθανε.» Τό ΐδιιο και μ* 
τό γάμο· «άφοΰ κάμΤ,ς όλα. ϊοκιμάσης όλα, 
κουρ ασΟής άπό όλα, παντρέψου.»

Λεν είμαι κατά τοΰ γάμου τών άλλων. 
ΤΑ . . .  "Οχι. "Οταν ή ερωμένη σας σάς 
πή ότι πρόκειται νά παντρευθή. Οά τήν ά 
ποτρέψετε: 'Η  μεταφορά τοΰ βάρους ε ί; 
διάφορον πλάτην θεωρείσαι άπό τους κοι 
νωνιολόγους ώ ς  σημείο·; μάλλον προόδου. 
Ό  γάμος ιδ ίως αρμόζει ε ις  τους αγαπών 
τα ; τους Θορύβους, τήν κίνησιν. τήν δρά 
σιν καί ε ίς  τούς άλτρουίστάς. 'Ο θεός τοΰ 
γάμου (αν εχη Θεοί είνε τυφλός, όπως 
κα ί ό ερως. Ρωτήστε «να παντρεμμένον 
νά σάς πή γ ια τί πανδρεύθηκε καί θά πε: 
σθήτε.

Σχετικώ ; με τόν διαγωνισμόν τής «Κυ 
ριακής» οί πανδρεμμένο· είνε ακατάλληλοι 
νά δώσουν απαντήσεις, επειδή θά κρίνουν 
τό ζήτημα μεροληπτικώς. ϋποκειμενικώς. 
Θά θυμηθούν τήν σύζυγόν των. τήν πεθεράν 
των. τά παιδιά των καί ή άπάντησίς των 
τότε θά είνε μελαγχολική καί άπαισιόδο 
ξος. Θά μάς δώσουν τήν αλήθειαν γυμνήν, 
όπερ «ίνε ®χι μόνον σόκιν, αλλά κα ί έπικίν

ΕΡΩΣ ΤΟ Γ ΙΆΡΙΒΛΛΛΗ  
ΕΙΣ ΤΟ ΑΛΛΟ Φ ΓΑΛΟΝ ΘΑ 
ΚΑΤΑΠΛΗΞΗ ΘΑ ΜΆΓΕΓΣΗ

δυνον διά μία·; κοινωνίαν στηριζομένην έπί 
άρχών καί παραδόσεων, α ίτινε; άπεδείχθη 
σαν θεμελιώδεις επί τόσους αιώνας-

»•Vΐ-
Ο ελεύθερος γάμος είνε ίσως προτιμώ 

τερος. Είπα κάποτε ε ίς  κάποιον φίλον μου 
πανζρεμένον· «Γιά φαντάσου μιά μέρα ν' 
άφηση; τό σπίτ· σου, τήν πεθερά σου, τήν 
σύζυγό σου, τά παιδιά σου. ιό  σκυλάκι τής 
συζύγου σου, τή γάτα τής πεθεράς σου. 
κάθε θόρυβο μέ τήν πεποίθητιν ότι δέν θά 
έ-ιστρέψτ.ς π/.έον, ότι τό βράδυ Οά είσαι = 
λεύθερος νά πώς όπου θέλεις , ότι θά κ>. 
μηΟής μιά νύχτα ήσυχο; χωρίς φωνές καί 
σκουξήματα τών μικρών, ότι δέν .Οά ξα ;α  
τρέ/ης πλέον στής καπελλοΰ^, στη μοδί 
στρα, στά ν.αηοκπήματα;»  Ό  φίλος μου μ: 
σόκλεισε τά μάτια του λιγοθυμισμένα καί 
μοΰ έκαμε μέ συγκίνησι' « 'Α χ , μή μοΰ τό 
λες. Μή μοΰ τό λές·>: "Οταν ό ελεύθερος 
γάμος έπιτραπή τότε κι’ έμείς οί εχθροί 
τοΰ γάμου μπορεί νά όπανδρευθοΰμε ίσως. 
Πρέπει ό άνθρωπος νά *χη τήν ελευθερίαν 
του. Λέν μ’ άρεσε·, πλέον ή σύζυγός μου, 
δεν μοΰ κάνει. Μπορεί νά θέλω νά ήσυχά 
σω. μπορεί νά θέλω νά ξαναπανδρευθώ— 
δέν έχω δικαίωμα; Μ ία κυρία -κάποτε εύ 
ρέΟη σύμφωνος με τά ; βλέψεις μου καί μοΰ 
είπε (ήταν πολύ μορφωμένη καί χωρίς προ 
λήψεις. «Βέβαια ό ελεύθερος γάμος είσε 
φυσικός—μήπως τρώμε πάντα τό ίδιο φα 
γητό :» Καί ό σύζυγό; της, άπό μιά γωνιά 
ελάλησε καί είπε μέ σπαραξικάρδιον φω
ν ή ν  «Βέβαια, έφαγες έμένα, έχεις όρεξι
τώρα νά φάς κι’ άλλον,»

*  i  *
Λύτό σάς συνέβηκε ·/.·.’  εσάς βέβαια. 

Μ ιά φθι?ά έ/,ασα ενα φίλο μου γ ιά  πολλές 
ήμερες— ένα Λ ιστό φίλο, μέ τόν όποιον πη 
γαίναμε μαζυ στα κέντρα, στά θέατρα, π! 
ναμε. συζητούσαμε, γλεντούσα;,; μαζύ. Ρώ 
τησα τούς άλλους τής παρέα;, άλλα κα ί 
λ’είνο· τόν θεωρούσαν χαμένο- κ χ ;ε ί; δέν ή 
ξ:ρε τί γίνηκε. Έ τ σ ι,  άνοιγα κάθε ήμέρα 
τής εφημερίδες μέ τρόμο μήπως ίδω τήν 
αγγελία  τοΰ θανάτου του. όσα·;, ένα καλό 
η ιω ι. έπείσθην ότι ο χαμός του οφείλε το 
ε ί ;  άλλο γεγονός. Έδιάβασα· «Χθές έτε 
λέσθησαν οί γάμο·, τοΰ κ· Α. μετά τής 
διά πολλών χαρίτων κεκοσμημένες δεσπο; 
νίδος Β .» Ό  καϋμένος ό φίλος μου. Καί 
ήταν τόσο καλός, τόσο εύθυμος, τόσο ήτυ 
χο;. Τον απάντησα κατά τύχην αργότερα 
στό δρόμο. Κρατούσε μιά καπελλιέρα, δυό 
γ,αλλικά μυθιστορήματα, μουσικά τεμάχια 
κα ί άλλα δέματα κα ί βάρη τής συζύγου 
του- τΠτα·; τόσο ά.··;ώρ:στος. Ίδρωμένος, 
κουρασμένος, κατασκονισμένος, με μάτια 
ποΰ ήταν ώ ς  νά ζητούσε έλεος. Λεν ε:.νε 
συνήθης ή είκνα αότή: Ν ά γ ιατί δέν παν 
ορεύαμαι. Ξέρω ότ« εν τώ "Αδη ^  ®στϊ 
μετάνοια. Καί μέ τά χίλια βάσανα, πάλ' 
ή ζωή γλυκεία  ’να ι—για τ ί λοιπόν νά παν 
δρευθώ ;

Ό  Μ ερ α κ λ ή ς
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Ο Σ Τ Ι Γ Γ  Α Ρ Η Σ
ΒΕΡΙΑΗΊ'ΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

Τ Η  μίς Χ ίλντα Μπουβερι, συνοδός τή ; κ . Κλάρκσον— ένώ έκάθητο στό πιά 
νο καί τραγουδούσε μέ τή Θαυμασία φωνή της μία ρωμάντσα, έδέ-χθη τήν επίσκεψι 
ένος αγνώστου τζέντλεμαν. 'Υποθέτει ότι ε ίχε έλθει πρός έπίσκεψιν τολ κ. καί 
τής κ . Κλάρκσον^ άλλ’ έ κείνος με μ εγάλη  αβρότητα τή ; δηλώνει ότι άώβηκ.'ν 
επάνω νοητευθεί; άπό τήνεξοχη φωνή τηςγ.αΟώς περνούσε; έφιππος άπ’έ’ςω . Η μις 
Μπουβερι κολακευθείσα έκτελεϊ χρέη οίκοδεσποίνη; καί με τήν απλότητα ποΰ 
χαρακτηρίζει τάς σΤ/έσεις σ’ εκείνα τά μέρη—ή σκηνή διεξάγεται στό εξοχικό 
σπ-τι τής ιδιοκτησίας τοΰ κ. Κλάρκσον, εξω  άπ’ τή  Μελβούρνη τής (Αύστραλία; 
— τον πληροφορεί ότι είνε συνοδός τής κ· Κλάρκσον, ή όποια είχε μεταβή στή 
Μελβούρνη γ ιά  ν’ άγοράση κάποιο φόρεμα, γ ια τ ί πρόκειται νά δώση στό Γιαλα 
ρυόκ μία συναυλία, όπου Οά επίδειξη τή φωνή της μπροστά στό μεγάλο μουσικο 
ε-νθέτη τοΰ Λονδίνου Σέρ Τζούλιαν Κρέμ. Κατόπιν τή παρακλήσει τοΰ άγνωστου 
τρα-.-ευδεΐ μερικά τραγουδάκια, καί τελευταία τή ρωμάντσα «Τό απραγματοποίητου 
ιδανικόν», έκ τή ; όποιας μένε· ¿κείνος ενθουσιασμένος. Ά ναχωρών τήν παρακαλεΐ 
να μή όμιλήση σέ κχυέναν γιά  τήν έπίσκεψί του, βεβαιώνω·; α'-'τήν ότι θά τόν ξα 
ναίδή στή συναυλία ποΰ Θά έδινε ή κ. Κλάρκσον, καί εκείνη μετά τινας δισπαγ 
μούς τό υπόσχεται, μέ τήν υπόνοιαν ότι ό άγνωστος αύτό; δέν ήταν άλλος άπό 
τέν μουσικοσυνθέτην Σέρ Τζούλιαν·)

ΚΕΦΑΛΛΙΟΝ Β '.
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

"Οιαν έγύρισε σπίτ: ό κ. Κλάρκσον 
γ ιά  τό δείπνο, συνοδευόμενος ά^ό τους ό 
πα/.λήΰ.ους ·<ου, έδυσκσλεύθη ν ’ ά·;χ;νω 
ρίοη τήν αυστηρή μίς Μπουβερι, ή όποία 
¿ « ;  τότε έσυνείθιζε νά μή βγάζη μιλιά 
οτό τραπέζι. Ί ΐ  επιβλητική όσον κα ί ψυ 
χρή καλλονή της ε>χε ζωηρεύσει κατά 
τό μικρό διάστημα τοΰ απογεύματος έκεί 
·<*ου, καί θά τήν παρωμοίαζε κανείς μέ 
ένα ώραίο άγαλμα ποΰ) ζίωντανεϋει. Ίο 
•πρρυωπό της ήταν ξαναμμένο, ·ϊά μαλ 
λιά  της, ποΰ είχαν χαλκόχρωμε; άποχρώ 
σεις καί ¿σχημάτιζαν φυσικές μποΰκλες, 
δέν ήσαν καί τόσο πεειποιημένα. οϋτε εί 
χαν τ“ή συνειθισμένη ακαμψία τών προη 
γουμένων ημερών. Ο κ· Κλάρκσον όπω 
πτεύθη ότ· ή άναχ,ώρησις τής κ. Κλάρκ 
« ν  συνέβαλε οπωσδήποτε οπήν καινούρ 
γ*ια στάσι δής θαλαμηπόλου της, οί δε 
<05 υπάλληλοί του δέν είχαν τήν παραμι 
κρή άμφιβολία περί τουτου.

—- Ή  κυρία τήν προσέχει πάρα πολύ, 
είτε στό φίλο του ό κοντός κ. Χ άκ, δ ό 
πώος έκτελοΰσε χρέη λογιστοΰ τοΰ Οίκου. 
"Οταν όμω; μένει μονάχη τη ς, στοίχημα 
τίζω  πιος τότε είνε ποΰ βγάζει τά σπίρτα
'η ς·

Ό  Τέντ Ράντφορτ, ό διαχειριστής τοΰ 
κτήματος, παρουσίαζε τόν άγνό τύπο τοΰ 
άτ.οίκου, όλος ψυχραιμία, κομπαστή; φο 
βερές καί καυχώμενος ότι δέν φοβείται 
Οτε αλόγα, οΰτε άνδρες, ούτε γυναίκες.

Η τ«ν πολύ ομιλητικό; μέ τό·/ Χάκ. όταν 
ησαν μόνοι καί δέν ήρχετο ν’  άναμιχθή 
κανένας τρίτος. Στά τελευταία λόγια τοΰ 
Λάκ, ό Ράντφορτ ¿γέλασε σαρδωνικώς.

—  Γιά κάμε λοιπόν καμμιά δοκιμή. 
cl-πε, κ·.’ έρχομαι κΓ έγώ  κατόπιν, γ ια τ ί 
φα··*εται πώ ς ό πάγος σάν καί αρχίζει 
νά λυώνη·

Ο Τέντ Ράντφορτ είχε μεγάλη πε 
r-οιθησο στό·; έαυτό του καί δέν τοΰ έκλο 
νισθη μέ όλε; ιή ς  ψυχρότητες τής νέας.
Εν τούτοις ά·; καί έως τότε ή μ ίς  Μπου 

6ερί είχε βαλθή νά τους άτποθαρρόνη καί 
τους δυο, έκεινο τό βράδυ δέν ήταν βέβαια 
η «δια- Έ χ ε  τό αόριστο προαίσθημα £ et 
είχε κάμει τήν τύχη της κ*,' θά «τράγου 
δοψσε μέ μεγάλη εΰχαρ ί*τησι εκείνο τό 
σούροΐΛ ,̂ τά ωραιότερα tv/; κομμάτια, 5ν

δέν έοκέπτετο ότι Οά τήν άκουε ό κ. Κλά 
ρχσον καί ίσως νά ό έλεγε στη σύζυγό 
του.

Τό άλλο βράδυ οί τρεϊς άνδρες ήσαν 
πάρα πολύ άπησχολημένοι μέ κάτι τι 
πφΰ είχε συμβή στό κτήμα, ένα γεγονός 
διά νό όποιον τη νέα δέν τήν ένοιασε καθό 
λου, οϋτε κάν ¿κέντησε τήν περιέργεια 
τ ι,ς . ’Εν τούτοις δέν μπόρεσε καί νά  μήν 
πηρατηρήση άπό τό γεύμα πόσον έφαίνον 
το ¿κείνο: απογοητευμένοι· Μετά το φα 
γητό άπεσύρθησαν στή βεράντα, όπου άρ 
παξε εκείνη άκρες μέσες άπό τή συνδιά 
λ εξ ί του;, τήν όποιαν ε’χ ε  τό τάκτ νά μήν 
άκροασθή. Δέν έςεπλάτρη λοιπόν καθόλου 
τό άλλο πρωί ποΰ είδε" τους δύο νέους νά 
βγαίνουν1 μέ περίστροφα στά χέρια.

—  Τ ί ;  Οά πάτε νά μονομαχήσετε; ή 
ρώτησε χαμογελώντας.

—  Ποιος ξέρει, άπεκρίθη ό διαχειρι 
στής μέ δύσθυμο τόνο· ’Εν πάση περ ίπα 
τε · Οά κάττυμε λ ίγη  σκοποβολή στά έλα 
τα.

’G λογιστής Χάκ έφαίνετο πολύ περί 
φροντις, καί ή νέα ένοιωσε κάποια άνακού 
φισι κατά τό πρόγευμα ποΰ τόν είδε ζων 
τανόν. Ή  δουλειές τήν εποχή εκείνη ήσαν 
τελείως σταματημένες· εύρίσκοντο στήν 
καρδιά τοΰ θέρους κα ί ή βροχές ¿πέμενιν 
άκόμη. Ή  Χίλντα είχε ακούσει τόν κ· 
Κλάρκσον ποΰ έλεγε ότι εΓ/.α·; άκόμη γιά  
κάμποσον καιρό άνάπαυσ· μπροστά τους.

Πράγματι τόν είδε περισσότερον καιρό 
κατά τήν περίοδο εκείνη- Ό  σύζυγος τής 

κ. Κλάρκσον δέν 7ή ; άπή-.εσκεν όταν έ
λειπε ή τελευταία αυτή, άλλ’  όταν ήταν 
παρούσα, εκείνος εγίνετο μαλακό κερί 
μέσ’ στά χέρια τη ς , έπιδοκιμάζων o.Tt 
•λεγε εκείνη καί γινόμενος δούλος όλων 
τών ιδιοτροπιών τής γυναικός αυτής τής 
ματαιοδόξου στό·; ΰψιστο βαθμό. Ά πό τη 
στιγμή ποΰ έφευγε ή κ· Κλάρκσον, ή μίς 
Μπουβερι είχε παρατηρήσει ότι ό κ· Κλά 
ρκσο·; μποροΰρε, όταν ήθελε, νά γίνεται 
πολύ ευχάριστος, καί τής ολίγες αυτές 
ήμερες εθεωροΰσε ώ ς τής καλύτερες ποΰ 
είχε περάσε·. σ’ αύτό τό σπίτι.

Καί βμως εύρίσκετο στήν άνάγκη νά 
φυλά η μονάχα γ ιά  τόν έαυτό της τήν άγά 
•τη της γ ιά  τό τραγούδι, καθόσον ό κ. 
Κλάρκσον έσυνείθιζε νά περνά ολόκληρε; 
ήμερες κμάτω άπό τηΝ βεράντα. Ή τα ν  τ.ο

λύ  βαρειά ή δοκιμασία γ ιά  τό τάλαντο 
ποΰ άνεγνώριζε ότι είχε στό τραγούδι· 
,Αεννάως έσυλλογίζετο τόν ξίνο, κα ί ή|6ε 
λε νά μάθη άν θά πήγαινεν ¿κείνος στή 
συναυλία ή όχι. Νά ή τα ; εκείνος ποΰ ένό 
μ ιζε; θ ά  τήν καλοήσαν ίσως νά τράγου 
δήση. έκ ε ί; Λέν θά έΰ^ίβαινε κανένα γραμ 
ματάκι έκ μέρους του πρό; τόν σκοπόν 
αυτά; ;  ',

Επάνω σ’ α'ύτά έγύρισε καί ή κ . Κλά 
ρκσον άπό τό ταξεϊδι της, κουβαλώντας 
μαζύ της μιά πολυτελέστατη τουαλέττα. 
καί μέ μεγάλη χαρά διηγήθη ό,τι είχε 
ίδεί στή Μελβούρνη. Έ χε αγοράσει όλη 
τή συλλογή άπό τής ρωμάνΤσες τοΰ Σέρ 
Τζούλιαν Κρέμ, κα ί είχε διαρκώς στά 
χείλη  της τό όνομα τοΰ τελευταίου τού 
του·

Χωρίς κ.αμμιά κακία ή μ ίς Μπουβερι 
τήν ήρώτησε τ· ηλικ ία  είχε έπάνω κάτω.

— Οϋτε ξέρω, άπεκρίθη ή κ. Κλάρκ 
σον. Καί γ ια τ ί ρωτάτε;

—  Ρωτώ άπλώς νά μάθω άν είνε νέος·
ΙΕ κ. Κλάρηρον έ-ήκ.ωσε τά βλέφαρα

όσο ποΰ έγγιξαν ένα τσοΰμπο ψεύτικα μαλ 
λ ιά , ποΰ ήρχοντο κατ’ ε'ϋθεϊαν άπό τήν 
πρωτεύουσαν τής επαρχίας Βικτώρα.

—  Μπά, αλήθεια; είπε μέ περιφρονη 
τικόν τόνο· |

Ή  νέα δεν είπε τίποτε κα ί βγήκε άπό 
τό δωμάτιο, άλλ’ άπό τήν ¿κφρασι τοΰ προ 
σώπου της μπορούσε κανείς νά δ·.ακρινή 
τό τραύμα ποΰ ΰπέστη ή φιλαυτία της.

Ύ>ταν ήλθε ή μεγάλη ήμέρα έπικράθη 
ποΰ δέν τήν παρουσίασαν, ώ ς έπερίμενε, 
στον Σέρι Τζούλιαν. ’Αλλά έχασε όλο τό 
ενδιαφέρον ποΰ έδιδε στήν παρουσίασι α'-1 
τή, όταν έρριξε μιά ματιά στό πρόσωπο 
ποΰ έφερναν στήν κυρία Κλάρκσον μέ τό 
όνομα τοΰ τελευταίου τούτου· Ή τα ν  ένας 
μεσήλικος τζέντλεμαν, μέ ψαρά γένεια, με 
•υπεροπτικό »φος καί τοΰ όποιου ¿-/άνοντο 
τά μάτια ¿πίσω άπό διπλά χρυσά ματογυά 
λ ια . Τ ής Χ ίλντας τής ήρχετο νά κλαΰση 
άπό τό πείσμα. Τ ρεις «βδομάδες τώρα τόν 
έφα·;τάζετο πολύ διάφορον καί ένόμιζ» ότι 
ό περίφημος μουσικοδιδάσκαλο; δέν ήταν 
άλλος παρά ό συμπαθητικός ξένος ποΰ τό 
σο ζωηρά είχε εκτιμήσει τό τραγούδι της. 
Τόν άνεζήτησε τοΰ κάκου μεσ’ στή σάλα, 
καθόσον ή παρουσία του θά της ®ρρ·.χ''ε

(Συνέχεια ε ίς  -ήν ) 5ην σελίδα)
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01 Ε Ρ Ω Τ Ε Σ  Τ Ο Υ  Ν Α Π 0Α Ε 0Ν Τ 0Σ
«Ό  έρως stvs ή άπζσχόλησις ιώ ν  χ ζ 

σομέρηδων. ή 5*«σκ*3«σις τού πολεμιστού 
κα ί ή καταστροφή το-i ήγεμόνος· μια τρελ 
λ». κυριολεκτικώς- "Ολες ή γυναίκες στόν 
κόσμο δεν κατόρθωναν νά  μέ κάμουν νά 
χάσω ο»τε μ’.a  ώρα», έλεγε·/ 6 Ναπολέων. 
Ό  μέγας στρατηγός ώμιλει τόσον έλαφοά 
γ ιά  τον έρωτα καί έν τούτοις κανείς πολε 
μιστής δέν υπήρξε πιστότερος ε ις  την θεάν 
Αφροδίτη·/ όσον φ η ς .

Κατά τάς άρχάς τού σταδίου, 5τε ίση 
μος στρατιώτης περιήρΓ/3ετο τά ς όδους των 
ΙΙα,οισίων ή τής Μασσαλίας μ.έ «τά μαλ 
λ«ά του πού ¿κυμάτιζαν άκτίνιστα καί άπε 
ριποίητα στούς ώμους του, τον μανδύαν του 
ξεκούμπωτο καί 8λον του τό εξωτερικόν ά 
τημέλητο καί καθόλου έλκυστικόν», πολύ 
όλίγας γυναίκας συνήντησε. αί όποίαι ε; 
χον τήν δύναμιν νά άντιστούν ε ις  τόν πα 
ράδοξον μαγνητισμόν ποΰ έξήσκει έπί τού 
ωραίου φύλου-Τότε, εκτός τών άλλων, είχε 
κερδίσει καί την καρδίαν της δεσποινίδος 
Καρολίν ντε Κολομπιέ. «Δέν πιστεύω», έ 
λ εγ ε  στά τελευταία του χρόνια εις την έ 
ποχήν τής τραγικής του χ ατοπτώ σεως,«νά 
υπήρξαν άθωότεροι ερωτευμένοι άπό μ ίς  
τούς δύο. Συχνά ορίζαμε μικράς έχδρομάς. 
’Ενθυμούμαι μίαν ιδιαιτέρως- Ή ταν μιά 
θερινή ήμερα κατά τά ξημερώματα (">ά 
τό πιστεύσητε; Ή  μόνη μας τέρψις εκείνη 
τήν ημέρα ήταν νά μαζεύουμε κεράσια μα 
ζ ι.»

’Αργότερα, άφοϋ εξέχασε τό εϊδύλλιον 
αΰτό. τόν βλέπομεν έίομολογούμενον τό ~ά 
θος του ε ις  θερμόαιμου Κορσικανήν παρ 
Οένον, ή όποια, σε μιάν στιγμή τρελλής 
ζηλοτυπίας, τόν πρφβχάλεσε ε ις  γεύμα 
καί άνίμιξε δηλητήριου ε ις  τό κρασί του. 
Τού νεαρού αξιωματικού ή ζωή ήλθεν ε ις  
τό κρισιμώ-ερον σημείον τού κινδύνου μ* 
τό π'.οτόν πού τού προσέφερεν ή ΰ*ερήβ*νος 
Κορσικανή-

Καίτοι είχε ν.αή αρκετά, τόν ξαν,αβλέ 
πομεν, ολίγον έπειτα, προσπαθούντα νά 
ζεστάνη πάλιν τά χέρια του ε ις  τήν φωτιά 
τού έρωτος, α'ύχήν τήν φοράν όμως πολύ 
φρονιμώτερα. Τό αντικείμενου τών όρκων 
του καί τού πάθους του ήτο ή ηλικιωμένη 
κυρία Περμών, τήν όποια·/, γονυκλινής, 
κρατών τό χέρι της στά δικά του. παρεκά 
λ ε ι νά δεχθή νά γίνη σύζυγός του. Μ ία 
6κρη;·-ς φαιδρού γέλωτος ήτο τό άποτέλε 
σμα τής έξομολογήσεως. « ’Αγαπητέ μου 
Ναπολέων», τού είπε·/ ή κυρίχ μόλις κα 
τώρθωσε νά συγκράτηση τά γέλοι,α της· 
«μην είσαι τόσο γελοίος- ’Εγώ είμαι μάννα 
σου στά χρόνια. Λεν νομίζεις καλλίτερα

γιά  νά συγκρατήσω τά γάλοια μου. Έ πρε 
πε νά δείξι» σοβαρότητα. "Ενας νεαρώτα 
τος αξιωματικός καί μία καλλιτέχνις είδε 
μηκοντοϋτις.» Δεν έπέπρωτο όμως ή γη 
ραιά ήθοποιό; νά φορίση στέμμα. Ό  Να 
πόλεων δέν άργησε νά τήν άφήση στή με 
ση άπό τά όνειρά της καί τά ς προσδοκίας 
της. Μέ τήν ίδια ευκολία καί ταχύτητα 
πού έδέχετο τά 6έλη τού μικρού θεού, ήτο ! 
ικανός επίσης νά τόν άπωθήση καί τού 
κλείση τήν Ούρα·/. Ούτε πιστός ήτο ώ ς έ 

ραστής, ούτε ήτο ποτέ βέβαιον εάν άπό τό 
πάθος πού τόν πλημμύριζε καί έξεδήλου 
ε ις  τά γόνατα τής εκλεκτής τής καρδίας 
του τό βράδυ, θά υπήρχε τό πρωί τό έλάχι 
στον ίχνος. -Αλλαι τόν έχαρακτήριζον ώς 
«τροχόν καί δεσποτικόν». εις τόν έρωτα,

αλλαι όμως «βεδαίουν 5τι ήτο «γλυκυς 
κα ί άφελής σαν παιδί». Αί περισσότερα·, 

νά δώτωμε ένα τέλος σ" αυτό τό πα ιγνίδ ι;» όμως συμφωνούν ότι ήτο «τέρας», «φρικώ
Ο Ναπολέων όμως δέν ήτο άνθρωπος, 

τόν οποίον μπορούσε νά κάμψη ή έλαφρόττ ;  
τής γυναίκας. Αφού τόν απώθησε μία γυ 
ναίκα, πού ήταν ηλικιωμένη, Ετρεξεν ε'ι; 
τάς άγκαλας τής «γλυκείας σειρήνος κυ 
ρίας Μοντασσιε. τής ηθοποιού», ή οποία 
είχε κάμει κόρτε τριάντα χρόνια ίσως πριν 
γεννηθή ό Ναπολέων. Ό  Μπαρράς περι 
γράφει πολύ χαριτωμένα τόν περίεργον αύ 
τόν ε,ρωτα- «Οί μέλλοντες σύζυγοι κά 
Οον-αι στό τραπέζι, κατά τό δείπνον. ό έ 
vac αντίκρυ στόν άλλον, διασταυρούντες 
τής φλογεσώτερες ματιές πού είδα ποτέ 
ε ις  ερωτευμένους. Ε κείνη  τήν ήμέρα ή 
σαν κηό/.ας ά ρ ραίων ι ασμ έν ο:. Έπάλα'-α

δης τμρρανος», «ό άπιστοτερο; εγωιστής».
II δεσποινίς Ντυσσενοά γράφει ότι ά 

φηνε τής έρωμένες του νά μαραίνωνται 
εις τήν περιφρόνησίν του καί άδιαφορίαν 
μόλις έπχυον νά τόν ευχαριστούν- "Οταν ό 
μως ήρνούντο νά υποχωρήσουν εις τήν γλυ 
κύτητά του καί τό πάθος του τά ς μετεχει 

υρ αννικά καί άπότομα.» 
Παράδειγμα τού τελευταίου εινε ό έρως 

του μέ τήν Πολωνέζαν κυρίαν Βαλέσκα. 
'Ο ταν εκείνη ήρνήθη νά άνταποκριθή ο ί; 
τόν έρωτά του. ό Ναπολέων ση;/|»θηκε ·;.έ 
μανία, έβγαλε τό χρυσό του ρωλόι άπό τήν 
τσέπη του, τό έξεσφενδόνισε στόν τοίχο κά 
νοντά το κομμάτια καί λέγει με θυμόν

ρίζετο

«Ό πω ς έκαμα θρύμματα αύτό τό ρωλόί, 
έτσι 0ά κάμω καί τήν πατρίδα σας τήν 
Πολωνίαν, αν έ;ακολούθησε νά μέ άχο/,ρού 
ετε. Εννοώ νά σάς κατακτήσω· ’ Οφείλε 
τε. ναί, οφείλετε νά μ’ αγαπήσετε.» Ινα: 
οτα·/ ή κυρία ελιποθύμησεν άπό τρόμο, ό 
Ναπολέων στά γόνατά της προσπαθούσε 
νά τήν συνεφερη καί τής σπόγγιζε τά ϊά  
κρύα μέ γυναικεία φροντίδα, γλύκα καί 
τρυφεράδα. ;

Ό  Ναπολέων ήτο καταχτητής στόν έ 
ρωτκ οπως καί εις τό πεδίον τής μάχης. 
Δέν εννοούσε εμπόδια. Ερωτεύετο μιά γυ 
να ίκα : Έ πρεπε νά τόν άγαπήση κΓ αυτή, 
μέ κάθε μέσον.

Ότ,α* ήτο ακόμη στή Μασσαλία τίτω 
χός καί άσημος, έρωτεύθη τήν κόρην ενός 
πλουσίου εμπόρου μεταξωτών, τήν δεσποι 
νίδα ’Ιουλίαν, τήν όποιαν καί ήρραβωνί 
σθη. ενώ ό αδελφός του. πού ήτο μαζί του, 
¿κέρδισε τό χέρι τής νεωτέρας αδελφής 
Ποθητής. Ό  Ναπολέων όμως αργότερα 
άνεκάλυψε πώ ς έκαμε κακήν εκλογήν καί 
μιά μέρα. ¿νψ ήσαν καί οί τέσσαρες περί 
πατο, λέγει άπλούστατ,α' «Είδα ότι ούτε 
έγώ καί ή Ιουλία ταιριάζομε, ούτε σϋ καί 
ή Ποθητή.» Πήρε έπειτα τήν Ποθητήν 
άπό τό χέρι, τήν τράβηξε σιμά του κα ί τής 
κάνει· «’ Εσύ θά γίνης γυναϊκά μου. Τήν 
’Ιουλία θά τήν πάρη δ αδελφός μου.»

Γρήγωρ,α όμως έγκατόλειψε τήν ώρα? 
αν Ποθητήν ό Ναπολέων, ούτε έδιδε προ 
σοχήν ε ις  τά δάκρυα καί απελπισίαν της, 
επειδή άλλη έκράτει ύπό τήν γοητείαν της 
τήν καρδίαν τού μεγάλου κατακτητοΰ αίχ 
μάλωτον. Ή  ΰ'ρα'οτέρα κυρία τ ί ς  Γαλλί 
ας. ή ’ Ιωσηφίνα, όποκόμησσα τού Μπωαο 
ναί, τόν έπεσκέφθη μιά μέρα όπως τόν εύ 
■χαριστήση δι’ υπηρεσίαν προσφερθεϊσαν ύπ’ 
αύτού ε ις  τόν νεαρόν υιόν της. Ό  ώχρός, 
μελαγχολικός, τραχύς Κορσικανός, μόλις 
τήν είδε την ήγαπησε αμέσως. Τ ής άντα 
πέεωκ.ε τήν έπίσκεψιν τήν έπρμένην και 
όπως έλεγεν ό ίδιος, λ καρδιά του χόρευε 
στό στήθος ίου και τά γόνατά του έτρεμαν 
εμπρός στήν. γυναίκα, τής όποιας τό χαμό 
γελο. τό άπλο γγιάξιμο τού χελιού, τού γέ 
μιζαν τό ε'ιναί του άφατον μαγείαν. Ή τα ν  
ώμορφη σαν όνειρο.

Μ αγεία ύπήρχεν ε ϊς  όλον τό ώραϊό της 
κορμί, ε ϊ; τό πλούσιον χρώμα πού έλαμπε 
στό πρόσωπό της· ε ις  τά γλυκά ττς  κάστα 
νά μάτια πού κύτταζαν διά μέσου μακρών, 
πυκνών βλεφαρίδων εις τήν μικραν. λεπτό 
τάτην μύτην ε ις  τά θαυμάσια, τά καμωμέ 
να γιά  φιλήματα κατακόκκινα χείλη· είς 
τήν δόξαν τής καστανής κόμης πού στόλι 
ζε τό «>:αίο /εφάλι σαν τό πλουαιώτερο 
στέμμα, τέλος, περισσότερον πάντων, εις 
τήν μελωδικήν φωνήν, τής όποιας κάθε ιό 
νος ήτο καί μία θωπεία στήν ακοή. Ή  έ- 
ξτ,μολόγησις τού Ναπο/έοντος ¿κολάκευσε 
Siix 'x  -Λ/ κυρίαν, γιατί τόν έβλεπε ήδη 
πού άνέβαιν* τά σκαλιά πού ώδηγούσαν στό 
θρόνο τής Γαλλίας. Έ καλλιέργει ή ίδια 
το πάθος του καί τόν Μάρτιον τού 1 700 έ- 
νυμφεύθησαν.

Ί Ι  σελήνη τού μέλιτος όμως δέν διήρ 
κεσε περισσότερόν τών δύο ημερών- έ Ναπο 
λεων ώφει/.ε νά σπεύση εϊς τήν ’Ιταλίαν 
όπου εύρίτκοντο τά στ,νατεύματά του. Τήν 
έγκατέλειψε άκουσίως καί άπό κάθε σταθ
μόν τής έστελνε άγγελιαφόρου καί έπιστο 
λάς γεμάτας άπό τό φλογερώτερον πά'ίος 
πού άναψε ποτέ ό έρως στήν καρδιά του. 
Τήν εξοιρκιζε νά αναχώρηση καί νά μετα 
ξ-ή πλησίον του, ά λλ ’ ή κυρία δεν άπεφάσ: 
ζε νά έγκαταιλείψτ, τό άγαπημενον της 11α 
ρίσι. όπου διήτ/ε βίον πολυτελέστατο·/ καί 

(Συνέχεια σελίδα 13)
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ΑΝΤΙΟ, ΖΩΗ...
ΕΡΩΤΙΚΟΝ Μ Υ Θ ΙΣ Τ Ο Ρ Η Μ Α  ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΘΗΝΑ ΓΚΗΣ ΖΩΗΣ

Ί 'π ό  ν Ο Λ Χ Λ Χ ϊΟ Ι ·  Μ Ι Χ ,Α

(ΠΕΡΕΠΕΙΤΣ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟVMENΟΤ ΦΤΛ-ΜΟΙ*· Ή  δεσποινίς Μαργαρίτα 
ΠρινεΡη, κόρη πλουσιωτάτης οικογένειας τών ’Αθηνών, μόλις έπιστρέψασα άπό τήν 
Ε λβετίαν, όπου έσπούδαζε, πτγαίνΐε· ενα Σεπτεμβριανόν απόγευμα νά έπισκεφθή τόν 
εξ αδελφόν της Πέτρον ΓΓρινέρψ, ό οποίος εινε άρρωστος εις μίαν Κ λινικήν τής 
όδού Πατησίων.

"Η νοσοκόμος δεν τής επιτρέπει νά είσέλθη εϊς τό δωμάτιο·/ τού αρρώστου, διότι 
ή κατάσταοίς .του εινε απελπιστική. ,Αφήνει τό μπ-λλιέτο της καί χρυσάνθεμα είς 
ττν νοσοκόμου, λαμβάνει· δέ πληροφορίας άπό τόν έφημερεύοντα ιατρόν.

Τήν ώραν πού φεύγει συν'αντάται είς τήν ¿ξώθυραν μέ τόν δικηγόρον κ . Κλοντή 
φην, γνωστόν τής οικογένειας της, ό όποιος ήρχετο νά έπισκεφθή ν.αί αύτός - τόν 
ασθενή. ’Επειδή ομως ή έπίσκεψις εινε άπηγορευμένη, πηγαίνετ με τό άμάς: ε ίς  τό 
σπήτι τής Μαργαρίτας, όπου τού έχει γράψει ό πατέρας της ότι τόν περιμένει. Μ αζί 
πήγαινε; και ή Μαργαρίτα.

Καθ οδόν τής διηγείται τό τέλος τοϋ άτυχούς γάμου τοϋ έξαδέλφου ττς Πέτρου 
ιΠρινέρη, ο όποιος ζητεί διαζύγιο·/ άπό τή ν 'γ .να ίκά  του καί θέλει νά πάρη καί τό 
παιδί του— πράγματα, τά όποια τού άρνείται εκείνη.)

ΚΕΦΛΛΕΙΟΝ λ ε τ τ ε ρ ο ν
(Συνέχεια έκ  τού προηγοακένουΤ 

’Έ / ο υ ν  / α ί  ο ί  τ ο ίχ ο ι  α ύ τ ιά

Μόλις τό αμάξι Εφτασε στό σπήτι τού 
τραπεζίτου Πρ.νέρη, κΓ ανέβηκαν επάνω, 
ή Μαργαρίτα ¿χαιρέτησε τόν κ. Κλοντή- 
ρη κ’ ¿πήγε κ ’ έκ/.ε ίσθηκε στό δωμάτιό 
της. _

Αισθανόιανε τόσο πολύ τήν ανάγκη νά 
με ίνΤι μόνη. ;

Ό  Κλοντήρης ίίσήχθη στό γραφείων 
τού κ·. Πφ-ινέρη, ό όποιος τον. έπερίμενε.

Τόν εύρήκε σκυμμένο έμπρός ε ίς  τό μαϋ 
ρο ίδενινον γραφεϊόν του, ¿πάνω ε ίς  τό ό 
ποιον ήταν απλωμένα, είς μίαν χα^-ακτη 
ριστικήν αταξίαν, μεγάλα εμπορικά βιβλία 
καί δικόγραφα.

Ε ίς τό εύρύχωρον, πλούσια καί αυστηρά 
¿π πλωμένον ¿κείνο γραφείον μέ τήν μεγά 
7.ην έβένινην βια'Λιοθήκην, πού κατελάμβα 
•«ε σχεδόν καί τής δύο πλευρές τού δωμα 
τίου. έτ.λανατο κάτι μυστηριώδες κα ί σκο 
τει/ύν.

Ά πό τά όλοκένιητα κάτασπρα κουρτίνα 
ν< Χ τών παραθύρων έμπαιν« μέσα τό άμφί 
βολον πλέον φώς, τό χρυσοκίτρινο·/ μελαγ· 
χολικόν φώς τού προχωρημένου δειλινού, 
καί έπεφτε άπαλ.ά ¿πάνω στά χαρτιά τού 
γραφείου, στό πρόσωπο τού κ. Πρινέοη. ·/.’ 
έπαιζε μέ τά πλατ&ιά καταπράσινα φύλλα 
μιάς μεγάλης λατανίας, πού ήταν πάνω σ’ 
ενα ψηλό ηιίποδα, στήν γ«>νια τού δεουα 
τίου.

Ό  κ . Πρινερ.ης ήταν ενας πα/.ύς. πολύ 
φαλακρός κύριος, μέ »σπ)σ* μουστάκια και 
δυν μάτια αεικίνητα, γεμάτα ενέργειαν καί 
Οέλησιν.

Μόλις ό ·/.. Κλοντήρης ¿μπήκε, έτρεξε 
νά τόν συνάντηση καί ά/.λαξαν μιά θερμήν 
χειραψία. '

—  ΰρέ αδελφέ, είπεν ό κ . Κλοντήρης, 
ήλθεν ή κόρη σου 'καί δέν μοϋ έγραφες ϊυό 
λόγια στό γράμμα σου; θ ά  ‘λ εγα  στά κο 
βίτσια νά έλθουν νά τήν δούν.

—  ’Αλήθεια, τό έ ξέχυσα. Εινε άπό

προχθές τό βράδυ ¿δώ. ΚάΟησε όμως, γιατί 
έχω πολύ σοβαρά ποάγματα νά σου είπώ ...

Ό  δικηγόρος εκάθησε σέ μιά πλατεία 
πέτσινη πολυθρόνα, σκοτεινού χρήματος 

καί προσήλωσε τά μάτια του, πού έλαμπαν 
πίσω άπ’ τά χρυσά γυαλάκια, στόν κ. Πρι 
νερη, σαν δύο ερωτηματικά.

Ο τραπεζίτης Ιΐρινέρης άρχισε νά 6η 
ματίζη έδώ κ ι’ έκεί στό δωμάτιο, χωρι; να 
ρ.··/·'ή. μέ τό δάκτυλο στά σφιγμένα χείλη, 
μέ τό κεφάλ. σκυμμένη.

Κπηγε ·/.’ ¿ν.τύπησε τό κουδούνι κΓ ά

μέσω : ενας υπηρέτης με άψογο φράκο πα 
ρουσιάσθη,

—  Πού εινε ή δεσποινίς Μαργαρίτα;
—  Στό δωμ άτιά της.
—  Καλά. Ό  Ι’ ιαννάκης;
—  Εϊνε στόν κινηματογράφο μέ την 

Φ ρυύλ.άιν.
> —  Πολύ καλά. Μόλις έπισφρέψουν, νά 

ειδοποιήσετε τήν δεσποινίδα Μαργαρίτα να 
καθήσουν στό τραπέζι, γ ια τ ί είμαι πολύ 
απασχολημένος μέ τόν κ. Κλοντήρη καί 
δέν 0ά φάω μαζί τους σήμιρα. Κλείσε τά 
παράθυρα κ ι’ άναψε τό φώς.

Ό  υπηρέτης έκλεισε αμέσως τα  στόρ 
*τών μεγάλων παραθύρων fr.ai ί^ναψε τό 
ηλεκτρικό.

Ό  μικρός λαμπτήρ τοϋ γραφείου μέ τό 
κοκκινωπό άμπαζούε έχυνε έν£ γλυκό φώς 
¿πάνω στήν αταξία τών χαρτιών καί τών 
μεγάλων εμπορικών βιβλίων. ,

'Ο υπηρέτης έτοιμάζειο να <?'ύ·;η.
—  Νά σοϋ πώ. Φέρε μας τσάι. Θά πά 

{γ,ς βέβαια π. Κλοντήρη εν«  τσάι.
Ν αι, τό πέρνω

ν’ αποφασίσω. Καί όμως πρέπει σήμερα 
νά πάρνο μιάν άπόφασι όρ ιστίκή  καί νά 
βάλω ε ίς  ένέργειαν τήν άπόφασι μου άπό 
αύριον με δραστηρ,ιότητα, θέλησι κ ’ έπιμο 
νή. Έ χ ω  πεχοίθησι σε σένα, καί μόνο σέ 
σένα έχω αύτή τήν πεποίθησι. Πρέπει νά 
μ ί βοηθήστ.ς. |Ί Α

—- Είμαι όλος ε ίς  τάς διαταγάς σου, 
είπεν ό γηραιός δικηγόρος καί τά μάτια 
του αστραποβολούσαν πίσω άπό τά χρυσά 
γυαλάκια .

'Ο, κ . ΙΙρινέρης έφερε πάλι τό δάκτυλο 
στά χείλη ¿κατέβασε τό κεφάλι του 
ελαφρά κ’ έδυθίσθη σε σβιίψεις. .

’Έ γεινε αρκετή σιωπή, τήν οποία·/ διέ 
•/.οπτε τό παράξενο, μεταλλικό τίκ-τάκ τοϋ 
μικρού ¿¡ρολογιού, πού τταν στό γραφείο·/.

'Ο  κ. Πρινέρης έσήκωσεν άπότομα τό 
κεφάύ.·, του καί έκανε μίαν αποφασιστικήν 
χειρονομίαν.

—  Λοιπόν, μάθε ότι είς χεηματιστικάς 
καί τραπεζιτικά: επιχειρήσεις έχασα τον 
τελευταίο·/ μήνα 300 -χιλιάδες φράγκα. 
Ε ις τόν ανεψιό μου Πέτρο, πού εινε σέ 
κακά χάλια  στήν Κ λινική, οφείλω ακόμη 
ύπό/.οιπον τής κληρονομιάς τοϋ πατέρα του 
περίπου 2 εκατομμύρια. Ή  Μαργαρίτα 
σε λίγο ενηλικιώνεται καί είς πρώτην στιγ 
μην μπορεί νά μοϋ ζητήση τό μερίδιό·/ της 
άπό τήν μητέρα της, πού εινε πλέον τών 
Β εκατομμυρίων. Καί τά ποσά αυτά, κα 
θώς ξέ ιε ις . δέν τά έχ»>_

'Ο δικηγόρος έδάγκχ/ε σκεπτικός τά 
χείλη του.

—  "Οσον αφορά τόν Γιαννάκη, έςηκο 
λούθησεν ό κ . Πρινέρης, όμιλών σχεδόν 
στό αυτί τού τυνομιλητοΰ του, αύτός είνε

Μ όλις έφυγε ό υπηρέτης, ό κ . ΓΙρινέ’ ευτυχώς πολύ μικρός «κόμη. ’Αλλά οΐ άλ 
εης εκάθησε πολύ κοντά στό·/ γτρα/ό δ ικη ίλο ι δύο; Ή  Μαργαρίτα προ πά·/των; . . .  
γερο ‘/-αί. πέρ·/οντας ενα ύφος μυστηριώδες, Έ,·.ο=ίς τήν θέσ·. μου ;
%-χισε -μέ σιγανή φωνή.

—  Φίλε μου, τά πράγμ,ατα! μου άρχί 
ζΟυν νά μπερδεύωνται πο/.ϋ καί έχω μεγά 
λην άναγκην άπό τή/Ι βοήθεια σου. Εχω 
άνά’ρκην πρώτα πρώτα άπό την συμβουλή

Εγεινε πάλιν μία μικρή σιωπή.
Ό  δικηγ^ιος έξαφνα ¿ρώτησε.
—· Αί έταιρικαί σου σχέσοις μέ 

Περρινά πώς είνε
—  Μαζί μέ τήν τελευταία ζημία, μένω

τον

σου. Εινε τόσο τραγική ή θέσις μου. πού οφειλέτης 800 χιλιάδων.



Η Κ »' I» I \  Κ ΚΙ

—  Καί ή περιουσία σου πόση είνε σήμε 
οα ακριβώς ;

—  Λεν έχω ποτέ μεγα/.είτερη άπο 3 
εκατομμύρια 800 χ ιλιάδες, δλη-δλη, μαζί 
μέ τ ι  sπήτια.

Ό  κ. Κ5,οντήρης σονωφρυώθη περισσό 
τερον,

—  Ν ά σού π ω ; έκανε με βεβιασμένων εύ 
θυμια ό ·/.. ΙΙρ ¡νέτης. Λεν σ’ swspa έδό/ γιά 
νά  ν./.άψωμε τήν μοίρά μου. S ’ έφερα γιά  
νά ϊδοϋμε τ· Οά κάνωμε. ’Βκ,α?άλ*Ϊε; ;

Ό  δικηγόρος -τον έκύτταξε κα/.ά καλά 
στά μάτια καί είπε αμέσως*

-— Δεν μοϋ λ ε ς ; . . .  Κάποτε μοϋ είχες 
πή ~ώς ό Πεερινάς είνε ξετρελλχμένο; 
με τήν Μαργαρίτα. άπό τότε πού ή κόρη 
σου ήτα·/ κοριτσόπου/.ο.. .

— Ν«':· , . . ί !—  Τήν άγαπαε: άκομα ;
—  Σάν τρελλός.
—  Λοιπόν. τ ί κάθεσαι ; Πρέπει να παν 

τρέψης μέ κάθε θυσία τη·; -/.όρη σου μ* τον 
Περρινά Με κάθε θυσία. Τό ¿κατάλαβες; 
"Αμα γείνη  αετός ό γάμο;, το χρέος σου 
xpcç τον Περσινά κανονίζεσαι καί μπαλώ 
νέτα·, κηόλα καί το ζήτημα τής περιουσία; 
τή ς  Μαργανίτας. ‘Ω ; πρός τον Π έτρ ο ...

—  Αύτό; γρή’.Όρα θά μάς άφήση ύγεί 
« ς ,  διέκοψεν ό κ. Πρινέοης,

Σ’ αΰτό το σημείον έμπήκε ό υπηρέτη; 
με τό τσάι. Ευθυτενής καί αλύγιστος ¿σερ 
βιρισε κ ’ έφυγε.

—  Κ ι’ αν πεθά/η αύτός, είπε ό κ . Κιλον 
τή-,ης. ο εν έχει καμμιά σημασία, γ ια τί εΐνε 
πό παιδάκι του, πού θά χρέτη να τόν κλη 
ρονομήση. (.

Ό  κ. 1 Ιρ/.νέρης έ γέλασε ένα σατανικό 
γελοίο. Έπλησίασε τόν δικηγόρο καί τόν 
έκτύπησε με οικειότητα στην πλάτη. ,

—  Λ», τότε θά τά καταφέρης εσύ νά γ ί 
νω επίτροπο; τής περιουσίας τοϋ μ.ικροϋ, 
είπε. ι

Έ γέλασε καί ό δικηγόρος.

Τήν ώρα αύτή, που έκαναν την Χ.αρα 
κτηριστ-.κή συνομιλία τους οί δύο «νδρες, 
πίσω άπό τήν μεγάλη δίφυλλη πόρτα, που 
¿χώριζε τό γραφείο τού κ· ΙΤρινήρη άχό ένα 
κομψό σαλόνι, ρυθμού Λουδοβίκου 14ου, ή
ταν ή γρηά Σπύραινα, ή άγαθή νταντά 
τής Μαργαρίτας κ ’ εκρυφάκουε.

:Ι1 ανησυχία μήπως άνακαλυφθή αλλά 
καί ο τρόμο; διά τά  πράγματα πού άκουγε, 
έζωγοαφίζοντο ‘Λαλά στό πρόσωπό τη ς .

( ’Ακολουθεί

ΧΡΟ Ν Ο ΓΡ Α ΦΗ Μ Α

Μ Ε  Ρ Α Β Δ Ω Τ Α  
- « ·  Π Ι Σ Τ Ο Λ Ι Α

Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Λ Η Θ Ε Ι Ε Σ
Γ ια  κάποια μυαλά, δ κόσμος θά μεένη 

πάντα άπλούστχτα μία γεωγραφική σφαί 
ρα·

ν**
Είνε αρκετά εύκολο νά συγχωρή κανείς 

τούς εχθρούς του- τό δύσκολον είνε νά συγ 
χωρώμεν τούς φίλους μας.

' # Λ  .
Ό  γήρο— Χρόνος μάς φιλοδωρεί κάθε 

τόσο- κ·.’ άπό μιά ρυτίδα, γ ιά  νά μ ή νομί 
σωμεν. φαίνεται, πώ ς μάς ξ έχασε.

***
Τό ουσιώδες είνε τ ί είσθε καί όχι τ ί ύ 

πήρξατε. \
***

Είνε πολύ εύκολώτερο νά άνταποκριθή 
κσνείς πρός τά ς ηθ ικά ; μάλλον προσδο 
κ ια ; τής συζύγου του ή τά ς οίκονομικάς.

*
Τίποτε δεν επιτυγχάνει τόσον όσον ή 

αποτυχία.

Ακούσετε τ !  συνέβη τήν περασμένη 
Δευτέρα, πού έωρτάσθη ή έπέτειος τής κα 
ήήλήψιεως 1ρή; Θεσσαλονίκης, ,,κχτά 'τό1 
βράδυ, πού ή κοσμοβριθή; όδό; Σταδίου, 
ολόφωτος, παρουσίαζε·/ ενχ θέαμα Οαλάσ 
σης. τής οποίας τά κύματα ε ις  μίαν διαρ 
κή παλίρροιαν καί άμπωτιν ιάήεδοκατέβαι 
vow βουερά άπό τήν πλατείαν τού Συντάγ 
ματος εί; τήν πλατεία·/ τής Όμονοίας.

Εύρισκόμη/ καί εγώ . ώραίαί μου άνα 
γνώστρια. καί εύγενείς μου άναγνώστακ, τδ 
βράδυ τής Δευτέρας είς τήν όδόν Σταδίου, 
κάτω άπό τά φώτα τών τόξων τού γκάζ. 
χαζεύω·/ καί παρασυρόμενος άπό τχ κώμα 
τα τού (κόσμου εδώ κα ί εκεί, δίχω; καμ 
μίαν ώιισμένη·/ κατεύθυνριν.

"Ημουν μόνος, διότι αί ' τρείς Χάριτες 
τοϋ σπητιοϋ μου καί τής ζωής μου. ή πεν 
θερά μου. ή σύζυγός μου καί ή θυγάτηρ 
μου, είχον μεταβή μετά τή ; φιτίμου οίκο 
γεΜίίας Μπιτσικώκου νχ πάρουν τό τσάι 
τους είς τά αριστοκρατικά «Τ ή ρούμς» 
τής πλατεία ; τού Συντάγματος.

***
Γνωρίζετε 5τ: τά σπουδαιότερα γεγονό 

τα συνήθως έχουν τάς πύ.έον ασήμαντους 
άφορμάς. Ό  Τρωικός πόλεμο; λ. χ . συνέ 
6η διότι ή περιώνυμος εκείνη Ε λένη , ή 
σύζυγος τού Μενελάου, ετυχε νά έχη τά 
προν.λητικώτε·-α μάτια κα ί νά θέλη ν' ά 
πα-ήση τόν σύζυγόν της (πράγμα κοινότα 
τον καί καθημερινόν, ώ ς γνω ρ ίζετε;. Ή  
'Ιστορία βεβαιώνει καί έκπληκτικώτερα 
πράγματα. Φαντασθήτε, 2τι αν ή . . .μ ύ τ η  
τή ; Κλεομάτρας ήτα·/ ένα εκατοστό τού 
μέτρου μακρύτευη, ή όψις τού κόκκου θά 
ήτο άλλη σήμερα. Καί ά/.τιθέτως, εκ  τής 
προσφάτου ίστο'-ίας, άν ή γλώσσα τού βου 
λευτοϋ κ. Βλάχου ήτο μερικά εκατοστά κον 
τήτερη, δεν θά έπήρχετο ή τελευταία ϋ- 
πουυγική κρίσις. ούδέ θά έ·/ωχλούσαμεν
τούς ρευματισμούς τού κ·. Σκουλούδη διά 
νά τούς άναβίβάσωμεν είς τό πρωθυπουρ 
γικέν αξίωμα.· '  ),

Μυστήρια φράγματα, κα ί όμως συμβαί 
VCUV.

Α λ λ ά , διά νά μή άπομακρύνωμαι περισ 
«έτερον άπό τό θέμα μου. ¿^υαϊαί μου άνα 
γνώστριαι και εόγενείς μου ά/·αγ·/(ώσται, 
θά σάς διηγηθώ άμέσω; τάς έκπληκτικάς 
μου περιπέτειας, εκείνο τό βράδυ.

Ή  κακή μου τύχη πο\νουσιάσθη είς τό 
πρόσωσχν ένός φίλου μου—-ένό; γεροντο 
παλ.λήκαρου, ό όποιος, μεταχειρρζόμενο; 
διά τά μουστάκια του κα> τάς εικοσιεπτά 
τρίχας ιή ;  κεφαλής του μπογιά·/ τής εκ- 
λεκτοτέρα; μάρκας. έχε: σφριγηλότητα 
φο'.τητοό καί καρδίαν νεάζουσαν καί άνοι 
ξιάτικ-rv. ' 1

ΛΙί κ'.παςε με όρμήν άπό τό μπράιτο, 
τό οποίον παρ**όλίγο-/ νά μοϋ εξάρθρωση, 
κα ί με παρέ-υρεν έκόντα ακοντα ε ίς  τό ε
ρωτικόν του κυνήγιον, τό οποίον ένήργει 
με έπιδεξιόπητα καί πείραν μεταξύ τών 
Οηλέων τού συνωσςιζομενου πλήθους.

—  Κακομοίρη, μού είπε, νά ίδής μιάν 
'Λλεξανδρειχ/ή, πού Οά σού πέσουν τά 
σάλ.ια. Τύφλα νάχουν μπροστά της όλες 
ή ’Αθηναίες...

—  ’Ό χι δά, ¿τόλμησα νά διαμαρτυρη 
Οώ εγώ , ΰποστηρίζων τήν εγχώριον παρα 
γο.γήν θη/.έων.

—  Δεν έχει; ιδ έ α . . .
Καί σπρώχνω·/ τό πλήθος καί ήρωϊκώς 

διαγ/.ωνιζέμενς-ς, πατών κάλου; καί άκού 
ων βλαστήμιε;. έπροχώρει όσον ήμποροΰσε 
ταχύτερο·/, παρασή-.ω·/ καί έμε ε ίς  τήν ή 
ρωϊκήν εκείνην διάβατιν άναμέσον τού κ ί 
σμου.

-— ΠΙαληάνθρωπε. . . Σήναβομάρα ·!...
Καί έφαγα μίαν γροθιάν ε ί;  τό ψυχικό 

άπό γηραιόν κυρίαν, βαμμένην ώ ς χαλκό 
μίτ/ίαν, τής όποιας είχα πατήση τόν κά 
λ  ον.

’Ατού συνήλθον άπό τόν πόνον, τόν όποί 
ον μού έπροξένησεν ή γροθιά, διεμαρτυρή 
θην πρός τόν φίλον μου. /

—  Στάσου, 6ρέ αδελφέ. Έρρημάξαμε 
τούς κάλο-υς τού κόσμου.

’Α λλά εκείνο; δεν με ο|/Λυσε καν. Έ  
ξακολού'Οησε νά σηιώχνη τόν κ.όσμον καί 
νά με παρασύρη ε ίς  τόνΙ βουρλισμένον δρί 
μον του.

Τέλος έφθάσαμεν είς τόν ή·.,ός δν όρον.
—  Νά την, νά ττν\ μού έκανε τό σφρι 

ή-η/.ό·/ γε^ντοπαλλήκαρρ/. [
Χίλιοι δ ιάβολοι... 7Ητο πριάΐγματ·, μία 

κομψή κυρία, άν άμεσα ε ίς  δύο δορυφόρους 
κυρίου;, οί όποιοι έστέκοντο βλοσυροί καί 
εόΟυιενείς. σάν νά είχαν κατόπι ή στέκα ; 
μπίλλιάρδου. *-

ΕΰρισκόμεΟα άηριβώς δπισθεν τ ή ; τιμή 
τ ικ ή ; εκείνης συνοδεία; καί ό φίλος μου 
κατέτρωγε με βλέμματα φλογερά τό ώραί 
ον σωματάκι, τό ευρισκόμενον μεταξύ τώ/ 
δύο άγριων σωματοφυλάκων,

Ή ρχεσα νά μαντεύω τ ί ήθελε συμβή 
καί κρύος ίδρους με πφιελουσε.

Πράγματι, ε ίς  μία·/ στιγμήν τό πυρπο 
λοό|.·.ενον γ^νοντοπαλλήκαρονί άρχισε νά 
λέγη άγαρμπίες. Μίαν φοράν ή ώραία έγύ 
ρισε μέ ό:γή··· τό κεφάλι.

Έ ν  ριπή οφθαλμού ένα ; άπό τούς κα 
βαλλιέροι-ς άστραψε·/' ένα ήχη|·όν σκαμπίλι 
ε ίς  τό φρεσκοξυρισμένο·/ μάγουλο τού φί 
λου μου.

Τό .ν-άγμα θά έγίν.ιτο τραγικώτερον. 
Ά/.λά ίπποτικώς άνπμλάγησον μόνον μπιλ 
λ ιέτα . καί ένα διερχάμενον τήν στιγμήν I 
κείνην άμάξ· παρέλαβε τήν ώρα;αν μέ 
τούς δύο καβαλλιέρους της.

Ό  κόσμο; μάς έκύτταζε κ’  έ γελούσε.
Τό γ*ροντοπαλλήκαρον με τό μάγουλο 

κατσκόν.κινο άπό τόν μπάτσο ώρύετο. ενώ 
έκ.ύτταζυ τό απομακρυνόμενο·/ άμάξι·

•— Θά μού τό πληρώση α κ ρ ιβ ά .. .  ΔΙέ. 
ραβδωτά π ισ τόλ ια .. Θά μού Χυρησιμεόσης 
όυς μάρτυς.

***
Περιμένετε βέβαια νά σάς δώσω τώρα 

λεπτομίρε'ας τής μονομαχία; και τού έ- 
πακολουθήσαντο; συμφιλιωτικού γεύματος.

Πλανάσθε, /,οιπόν. Σάς αναγγέλλω τούς 
π,υοσεχεί; γόμους τού φλογερού γεροντοπαλ 
λήκαρου μέ τήν «>?αίαν Άλεξανδρειανήν. 
τής όδού Σταδίου.

Καί ύπό εχεμύθειαν. Ή  ώραία έχει 
ψεύτικα δόντια καί κάνε: κούνα διά τήν άρ 
θρίτιδά της.

Κ αλά νά τήν πάθη ό φίλος μου ό γέρον 
ΐοπα/./.ήκαρος. Ποιός ¡τού ειίτΤε νά είνε 
τόσον φλογερός ; ί

Ό  Κ υ ρ ε α χ ά τ ιχ ο ς

—  Ιίόυς σού συμβαίνει καί βγήκες στό 
ψάρεμμα Τ ρ ίτη ; Ενόμισα πώ ; θεωρείς 
τήν Τρίτη κακή ήμέρχ :

— Χαί. πάντα τήν θεώρησα κακή, ά/.λά 
τέλος πάντων σκάφθηκα ότι ίσως σήμεοα 
τουλάχιστον, Οά ήτο κακή γιά  τά ψάρια.
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'Οταν μάς έφεραν στό λόχο " ή ς  προφυ 
5.0κές τού Μπιζά·/ιού τής ψα/.λίδε; γ ιά  :ό 
κόψιμο τών εχθρικών συρματοπλεγμάτων, 
πού θά προηγείτο άπό τήν έναγωνίως άνομε 
νομένη μεγάλη έπίθεσι. ό λοχα-.'ός είπε-

—  Δέν ειν’ άλλος γ ι’ αύτή τή δουλ,ειά 
άπ’ τό λοχία Τρικέρη. Χρειάζεται θάρρος 
•καί αύταπάρνησις, καί το·ϋ Τρικέρη τού τό 
λέει ή καρδιά·

Καί αποτεινόμενος σ' έμέ πού έγραφα 
δίπλα του·

—  Στείλε ένα στρατιώτη νά  τόν φω
ν*=ϊ.

*Γπήκουσα προθύμους. “Ετρεφα γιά  τόν 
λοχίαν αΰτόν μεγάλο θαυμασμό, ό όποιο; 
r.rav τε/νειώς δικαιολογημένος. Ό ταν έ- 
χρειάζετο νά γίνη καμμία επικίνδυνη άπο 
στολή, απαιτούσα θάρρος, αντοχήν, αύτά 
πάρνητ/ν, ηρωισμόν τέλος πάντων, ό 5.0- 
χ ίας Τρικέρης έθεαηείτο ά μόνο; κατά/,λη 
λος. Ή ταν άληθι/ός ήρους. άν κα ί δέν 
περιεόα'/.λπ/ο καθόλου μέ τήν γοητευτική 
εκείνήν ατμόσφαιρα, μέ τήν όποιαν συνβιθί 
ζουε νά έξιδανικεοωμε τούς η ιω α ;. Δέν 
έθά. πιονε τό μάτι ούτε ή τσαλακωμέν·/ 
και λ.ιγδιαρικη στο/.ή του, ούτε τό κοντό 
του ά/άστημα, ούτε τό μελ.αψό προσωπάκι 
του με τό κατάμαυρο λεπτό μουστάκι του. 
Μό/cv τά μάτ/α του, μεγάλα ολόμαυρα μά 
τια. σοβαρά, ειλικρινή, ό/.όφωτα, κα ί ή 
μετάλλινη φωνή 7 0υ σού προσείλκυον τήν 
συμπάθεια καί τίποτε άλλο. Κ αι δμως ό 
άνθρωπάικυς αύιός, πού δ*·/ θά έδινες γΓ 
αυτό·/ τήν παραμικρή προσοχή άπ’ τό έξω 
τερι/όν το-, είχε καρδί'.ά λιονταρίσια.

Σέ λίγο ό /.οχίας Τρικέρη; «μπήκε στή 
σ/ηνή καί έστάθη μπροστά στό λ.οχαγό σέ 
■τάτ; προσοχής μέ τό χέρ. στό γείσο τού 
πηληκίου.

—  Λοχία Τρικέρη], τού είπε·/ ό 5.οχ,α 
γός. αφού τόν διέταξε νά κατεβάση τό χέ 
ρ: του. Μάς έφεραν τής ψαλλίδες γ.,ά τχ 
συρματοπλέγματα. Φαίνιεται ότ» γρήγορα 
θά τε/.ειώνωμε μ' αύτή τήν κατάστασι, νά 
πάμε καί στα σπιτάκια μα;. 'Έ , τί / .ίς;

— Μάλιστα, κ. λ.οχαγέ.
— Ή  γενική έπίθεσι ς κατά τού Μπιζά 

νίου θά γίνη σέ λ ίγ ε ς  μέρες. ’Αρκετά μάς 
ετυραννησι αυτός ό διάβολος τόσο καιρό. 
Αεν μπορεί παρά νά πέση τιορα, έ ;

—  Μάλιστα, κ . λοχαγέ.
—  Λοιπόν, όταν θά ερθη ή ώρα ή καλή 

καί με τή βοήθεια τού θε*ύ θά διατάξτ. 
ό λϊτυευιός μας στρατηλάτης τήν έπίθεσι. 
Οχ χρειχσθή .ά κόψωμε τά συρματόπλεγμα 
τα τών Τούρκων. Γ ι' αύτή τή δουλειά 
χρειάζονται ανδρες μέ καρδιά, κατάλ.α ίες;

— Μάλιστα, κ . λοχαγέ.
, ~~ —»όν τομέα μας θάναλάβης εσύ αό 

ΤΓ·_1ά  ΪΜλε,ά. Νά διάλεξης καλά παιδιά 
που θα σέ ακολουθήσουν πρόθυμα καί δέν θά 
δειλιάσου·/. Έ χ ε ις  τέτοιου; ά/ίρες ;

"Εχω τή διμοιρία μου, κ . λοχαγέ.
***_ διάλεξης άπό όλον τόν 

λόχο τούς •/.¿/.ότερους. καμμιά δεκαπεντα 
ρια. και θα πάτ» στόν άνΙθυπολ/υχαγό κ. 
Άγούρη νά σάς κόμη γτ.ά λ ίγες μέρες θε
ωρία γιά τή χρήσι τών ψα/.λίδων. Χά. πά

.:ε καί τ ή ; ψα/Λίδες καί μέρασέ τες στούς 
«νδρε; σου.

Τΰν<τ, ό λοχίας ¿σήκωνε τό σακν.ίδιο μέ 
τής ψαλλίδες. ό λοχαγός έ πρόσθετε·

—  Καί νά σέ ίδώ πάλ.ι.
'Υστερα παίρνοντας φιλικό ύφες-
— Έ ,  γ?ήγο?α θα φορέσουμε καί τό μα 

•/ρύ σπαθί, σώπα. Θά είσαι ό πρώτο; πού 
Οά προτείνω. Θά πάρωμε μα: κανένα πα- 
/σάττμο. Έ ;  θέλεις τό παράσημο·, έ ;

—  Μάί/.ιστα, χ. λοχαγέ.
—  Θά τό πάρτ,ς, θά τό πάρης, θά χα 

λάσω τόν -//.σμΛ, «·/ δέν τό πάρης. Γ ιατί 
εισα·. πα/.ληκάρι, /.οχια. “Αϊντε.

Σέ λ ίγ ες  μέρες ό λοχία; 'Πεικόρης, τραυ 
ματισθείς βαρτιά σέ κάποια έιπίθεσι. εφυγε 
γιά τό νοσοκομείο καί δέν τόν ξαναείδα.

*Ä/f »
Πέρυσι ¿καθόμουν στν καφενείο «Χεο 

Κέντρο» μαζί μέ μιά παρέα άπό μυείς τέσ 
σάρες φίλου; μου. Ή  συνομιλία ήταν γύρω 
άπό :ά γεγονότα τού Ευρωπαϊκού πολέμου, 
'καί έ /ω ώυχισα νά τούς ψιηγούμ,α: έπ^ισό 
δ. α άπό τούς πολέμους μας. Έ τυχ ε  μά’/.ι 
■στα νά έχω επάνω μου καί τα δύο μετάλ 
λ .ά  μου με τής επτά διεμβο/.έ;, καί έσκέ- 
φθηκα νά τούς τά δείξου. ’ .Sf/.λ’ ένφ σιω 
πών το^ς παρακολουθούσα πού σκυφτοί, μέ 
τά κεφάλια κολλητά, ^υοσπαθούσαν νά δ: 
αβάσουν τής ονομασίες τών μαχών πού εί
χα λάβει μόρο; έξαφνα ήσθάνθην ε·/αν κλ.ο 
νισμό από μια βαρύτονη σοβαρή φωνή πού 
ακόυσα λίγο άπο πίσω μου.

—  Ίέρα ίε; τσατσάρες, πά)ιτε ώραίος 
τσατσάρες.

Έσσράφηκα απότομα. "Ενας κοντός μ.ε 
ντρίλλινα ρούχα, μέ προσωπάκι μελαψό 
καί λεπτό κατάμαυρο μουστάκι, ¿περνούσε 
άπό τραπέζι σέ τραπέζι, δείχνοντας τό έμ 
π'ύιευμά το·;, πού έκρατούσε στό χέρι. ’ Η
ταν ό λοχίας Τρικέρης.

—  Τσάτσάρε;. έφώναξα ασυνείδητα.
Καί καθώς εκείνος ήρχετο στή φωνή

πού ακούσε, έγώ άρπαξα μέ 6ία τά μετάλ 
λ ια  άπό τά χέρια τών συντρόφων μου καί 
τά έχωσα στ η τσέπη.

—  ’Ορίστε, κύριοι, τσατσάρες γερές, 
άπό κόκκαλο. χ

—  Κύριε Τ,ργ/.έρη, τού έκαμα κυττά 
ζονττς τον μέ άγάπη στά ολόφωτα είλι 
κρινή του μάτια.

Ή μουν σαστισμένος. Ποτέ δέν μού είχε 
περάσ:·. άτ·ό τό- νού οτ: ό λοχία; Τ(γ.κέρης 
μπορούσε νά είνε πολίτης καί μάλιστα γυ 
ρολόγος. ‘

—  ’ Λ. ό Άντρου/.ής, έκαμε σφίγγοντας 
μου τό χέρι.

— Π ώ ς; τσατσ;}:ες πουλεί; τώρα; Έ  
/.α κάθτσε νά πάρης ένα·/ καφέ, έλα, έλα' 
Σ'ή παρακαλώ.

Έκάθησε. Έ γώ  ήμουν* στενοχωρημένος 
καί ευτυχισμένος. ,

—  Λοιπόν: "Εφυγες άπό τό στρατό ; 
Για?· έφυγε;: Δε·/ σέ προβίβασαν;·

— Δεν ήταν γ ι’ αΰτό. μοϋ άπήντησεν 
άπλ.ά. Δέν μπορούσα νά μείνω. . ,

—  Είσαι παντρεμένος :
—  ' ά λλ ί 5χω τή μάνα μου, τόν

πατέρα μου καί τρείς μικρές άδεέ.φούλ.ες.
—  Λ\αί τώρα που/,είς τ σ α τ ίφ ε ς ;
—  Τόχω γιά  τήν Αμερική, Χ τέ ; ήρτα 

άπ’ τήν πατρίδα καί μού είπαν πώ ς τό 5α 
πόρι Οά φύγη μεθαψριο. "ΙΊτσι, γ ιά  νά μην 
καθωχ.α: χαι τρώω άπ’ 7ά έτοιμα, εσκέ- 
φθηκα /α κάμω αύτό τό μικρό εμπόριο.

—  Τ ί ήταν αύτό π ά λ ι: μ*ύ έκαμε κά
ποιος άπτ τήν παρέα μου, όταν ¿κείνος με 
άπεχαιυέιησ* καί άπεμακρά/θη. Τού έκα 
μες τόσες περιποιήσεις αύτού τού γυρολό 
γου σάν νά ήταν κανένα; Οείός σου, καί 
πρόκειται νά τόν κληροΆομήσης.

—  Καί άρπαξες τόσον απότομα τά με 
τί/υ'/.ια πού κρατούσαμε, μόλις τόν είδες, 
πού θά νόμιζε κανείς πώ ς τού τά  είχε; 
κλεμμένα, έπρόσθεσεν άλ/.ος γε/,ών'.

**
ΙΓ-ιοχδές τό πρωί έκαθόμουν άπέξου άπ’ 

τό Σταθμό τού Μοναστηρακίου. Ήτα·/ θαυ 
μασίυ θαλπωρή, και καθισμένος δίπλα άπό 
ένα τραπεζάκι τού καφενείου τού Σταθμού 
έπινα τόν καφέ μου, ενώ τά βλέμματά μου, 
όεφεύγοντα κάθε τόσο άπ’ τό περιθώριο 
τής εφημερίδες, πού διάβαζα, παρακολου
θούσαν τήν κινησι τής μικρής πλατείας. 
Έ ξαφνα προσείλκυσε τήν προσοχή μου μιά 
σ-νοδεία άπό πολίτες πού ήρχονίτο πρός τό 
Σταθμό κατά τεττ.άδα; μέ έρρυθμο βήμα, 
καί τούς οδηγούσε ένας δεκανέας καί ενας 
κοντός 5.0/ίας. Γχ μάτια μου έκαρφώθη 
σαν επάνω στό λοχία καί τά χείλη μου 
έπρόφεραν ένα ονομα·

—  Ό  λοχία; Τρικέρης.
’Επέταξα τήν εφημερίδα, ¿σηκώθηκα 

καί, όταν εφθασε κοντά μου, τού έβγαλα 
τό κ.ιπέ/,/.ο.

—  Κύρ λοχία...
—  Μπά, ό Άνδρουλής. Τ ί γίνεσαι :
Άφησε τούς ¿νδρες νά  μποϋν στό Στα Ο

μό ύπό τήν συνοδείαν τού δεκανεως καί 
μοϋ «σφίξε τό χέρι.

Ή τ α ν  ό ίδιος ό ποιλαιός λοχία; Τρικό 
φης. Ή  ίδια άποφασιστικότης στό βάθος 
τό)·/ ολόφωτων, ειλικρινών μβγάλων ματ; 
ών ή ίδια γαλήνη στό μικρό μελαψό προ 
σωπάι/.ι του καί τό λεπτό κατάμαυρο μου
στάκι του.

—  Κίχες πάει στήν ’Αμερική; τόν ήρώ 
τήσα.

—  Χ αι. χ τέ ; ήρτα άπό κεί. Δ [ν πρό 
φτασα νά’ρτω γ|?ηγορώτερα. Λες νά πάθιο 
καμμία, έ ;. \

Χά πάθη καμμία... Χά τού έπιβαίλουν 
καμμιά φυ'λακισι.. .  Άύπός ήταν ό μόνος· 
φόβος τού τίμιου αύτού χαραν.τήρος πού 
εινε καρδιά μεγαλύτερη άπ’ το κορμί του.

Τόν έστειλα στό καλό ;/ώ τή θέρμη τής 
μητρική; ευχής καί είπα μέσα μου'

—  Μιλάμε ό/.οι γ ιά  τό θεό τής Έ λλά 
δος καί κ α ν ε ί ς ‘δέν τόν ξέρει. Νά. λοιπόν, 
αυτός ό γυιο/.όγος. αύτό τό στήριγμα τής 
οικογένεια; τού πατέρα του, αϋτός 6 λοχι 
ας ε ίΐε  ό άγχοστος θεός τής Ε λλάδος.

Ε Ι Σ  ΤΟ  .1/1.10 Φ Υ Λ Λ Ο Ν  

Σ 1 Χ Ε Ρ Ι Ά  Σ Ι  Ai Α Χ Α Υ Χ Ω Σ Τ Ω Ν
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ΑΙΝΙΓΜΑ

T í ¿πά"/ε4 χειρότερο άπό τό νά ναυα 
γήση κανείς ε<ς Ερημον ακτήν καί νά εό?Τ< 
μ·2ν σουφραζέτταν ;

Δ ΙΤ Τ Η  ΕΦΑΡΜΟΓΗ

—  Λοιπόν, φίλε μου, άνέκραξεν ό ε·/.α 
τομμυριούχος μέσα οπό γραφείο που,* τ ! επ: 
Ουμε'τε »ήμερα;

—  Ή ρ θα  πάλι νά ζητήσω τήν χείρα 
τή ς  δεσποινίοος κόρης φας, άπβκρίθη ό 
πτωχός, άλλά  φιλοπρόοδος νέος. |

—  Ά λ λ ά  δεν σούπα εκατό φορές, κάθε 
φορά πού ελάβατε τόν κόπο νά με έπισκε 
φθήτε. ότι ούτε λόγος δύναται νά γίνεται 
γ ι ’ αυτό τό ζήτημα; Τ ι επιμένετε καί μ’ 
ένοχλείτε; Μου γινήκατε βάρος.

—  Έ άν έφιμένο» περισσότερον ή όσον 
θά μπορούσατε νά υποφέρετε, σεις εισθε ή 
Ι^ιτία. κύριε.

—  Εγώ, άνέκραξεν ό τραπεζίτες με 
άγανάκτησιν δεν σάς εννοώ.

—  ’ Ιδού. άπεκρίθη ό νέος πού αγαπούσε 
τό κορίτσι, δεικνόων μέ τό χέρι του Ενα 
ιχαρτί πού ήταν κρεμασμένο μέσα σέ κορ 
ν ίζ »  στόν τοίχο τού δωματίου- ιδού ή ,αίτια 
διά την όποιαν έρχομαι κάθε μέρα. Τ ί λέ 
γ ε ι αύτό; «Έ άν 3έν έπιτύχης κατ’ άοχάς. 
επίμεινε, έπίμεινε, έπίμεινε μέχρι τέλους». 
Τό παραδέχεστε αυτό πού ό ίδιος κρέμα 
ρχ&  εκεί ή τό έχετε γ ιά  νά κοροϊδεύετε
τόν κόσμο ;

Ό  τραπεζίτης έδυσε λίγο τό κεφάλι του 
κ-’ έπειτα κάνε'.- (

—  Βεβαίως κα ί τό πιστεύω. Δεν κα 
τύρθωσα μέχρι τοϋδε νά σάς πείσω ότι τό 
κορίτσι μου δεν μπορεί νά πάρη εναν πα 
λαβό, ώ ς έκ τούτου θά έπιμείνω, θά έπι 
μείνω  μέχρι τέλους· Κάλημέρα σας.

/Κι' εκείνη την ημέρα ό εκατομμύριού 
χος επέτυχε.

ΕΙΣ ΤΟ ΖΥθΟΠΩΛΕΙΟΝ

—  Δεν μού λ ε ς , σερβιτόρε, δύο δραχ 
μάς Οά πληρώσω γιά  μια μερίδα κοτόπου 
λο ; Τ ί λογαριασμός' εΐν’ αύτός;
“  _  Μά, ξέρετε, Εδώ έχομε καί όρχή 
στρα καί είνε ακριβό καί καθώς πρέπει

ν·έ?0?· ’ , , , > ■» ·—  ”Ε, καλά, την ορχήστρα την πλη 
ρωσα, νομίζω, με τή σούπα·..

ΚΑΜ ΜΙλ ΑΛΛΑΓΗ

—  Μάλιστα, κύριε. Σ άς βεβαιώ και 
σάς ύπόστχομαι ότι ή κόρη σας μόλις 6γώ 
;άπό τό Παρθεναγωγείο θάνε τέτοια πού δε“ 
Οά τήν αναγνωρίζετε.

—  Μ ήπως τήν αναγνωρίζω καί τώρα!

ΕΝΑ ΑΠΡΟΟΠΤΟ
— Κλάρα, άνέ/.ραςεν ό Τάκης θειων 

τό χέρι έπά ιω  στην καρδιά του. Τόσον κ-α: 
-ό περιμένω αυτήν τήν ευκαιρία»' νά σου 
πω πώ ς σ’  άγαπώ με όλη τή θέρμη 7θύ 
ειλικρινούς χαρακτηρός μου. Πες εκείνη 
τή γλυκ’ειά λ έ ίι, Ινλάρα. πού Οά μΛ κάμη 
τόν εύτυχέστ,ειο των θνητώ»·. Καί αν ή 
παρθενική σου αιδώς κράτηση τά κοραλ 
λένια  χείλια  σου -κλειστά, δώσ’ μου κάτι 
δικό σου πού νά μού λέγη σιωπηλά πώς 
άνταποκρίνεσαι στόν έρωτά μου καί πού 
θά είνε γιά  μέι·α τό αλησμόνητο ενθύμιο 
ευτυχίας μου της στιγμής αύτής. Νά, δώσ’ 
μου μια χρυσή σου πλεξίδα, ενα μι/ρό φυ 
λαχτό άπ’ τά χρυσόμαλλα σου.

Ή  Κλάρα έκοκν.ί»·ησε, καί βλέποντας 
τόν Τάκη πού έπήρε τό ψαλλίδι άπό τό 
τραπέζι, ¿ψιθύρισε·

—  Μή. Τάκη μου, δέν χρειάζεται τό 
ψαλλίδι. Στάσου, (καί ¿παρουσίασε μιά 
ψεύτικη πλεξίδα). Νά, πάρε. Μού κοστί 
ζει πενήντα δραχμές- μιά τέτοια άγάπς 
σάν τή δική σου αξίζει πολύ περισσότερο.

Ά ,ν α ιτ ο λ έ τ ε κ α  άίνβτη

Τ Ι  ΚΥΤΤΑ'ΑΟΥΧ 
Προχθές καθόμαστε μέ μιά δεσποινίδα 

στοϋ Ντορέ καί τήν έρώτησα-
—· Τ ί σας προσελκύη τήν προσοχήν σ’ 

έναν άνδρα, δεσποινίς;
—  Νά σ*ς π 16 τήν αλήθεια- τό πρώτο 

πού πρωτοκυττάζω είνε άν είνε καλοντι» 
μένος κα ί τής μόδας. Ά ν  είνε καλοσιοε 
ρο>μένο τό παντελόνι του, άν τά παπούτσια 
του είνε εγγλέζικα , καλά· Ά ν  τά γάντια 
του πηγαίνουν μ.έ τό σύνολο. Έ π ε ιτα  ση 
κώνω τά μάτια ψηλά καί τού κυττάζω τό 
κεφάλι, δηλ. τό καπέλλο του. Ά ν  φορή 
με/.όν δέν τόν κυττάζω πλέον, είνε πρόστυ 

χο. Φορεί μαλακό; Τ ί χρώμα;
—  Τά μούτρα του; έτόλμησ% νά δια 

κόψω. ·___
Ή  δεσποινίς σήκωσε τό φλυτζάνι μέ 

τό τσ.άΐ, Επ··ε μακαρίως μιά ρουφηξιά καί 
πρόσθεσε-

—  Μ μ .. . Δέν τά  κυττάζω αΰτά...

ΧΑΡΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΝ
— Ά ,  κύριε Κςλοκυθόπουλε, λέγει, ό άν 

Ορωπος συίγγων τήν χείρα τού νεαρού δι 
Ο.ηγόρου μ’ ενθουσιασμό· σάς είμαι διά βίου 
ευγνώμων. Τ ή δίκη, ξέρετε, πού είχαμε 
τής πρθάλλες τήν κέρδ ισα ...

—Ευχαριστώ. άλλά δέν ήμην εγώ ό ϊ ι  
κήγόρος σας.

— Εισαστε ό δικηγόρος τού άντιδίκου 
όμως.

ΔΕΝ ΤΟΥ ΕΚΑΝΕ Ο ΜΙΚΡΟΣ
—  Συγγνώμην, κύριε διευθυντά, μπορώ 

νά λειψό» νό απόγευμα; είπε τό παιδί τού 
γραφείου. ;

—  Τί συμβαίνει; ήρώτησε ό επιχείρημα 
τίας. ΙΙέθανε ή γ ιαγιά  σου;

Ό  Ο (ο μάς είχε διδαχθή ότ· δέν υπήρχε 
κα/,ύτερο στο·; κόσμο άπό την τιμιότητα. 
Ήτα·»’ παλό παιδί. Ποτέ δέν ξεκολλούσε 
τά γραμματόσημα, οϋτε ¿ψιθύριζε στην ω
ραία όακτυλογράφο πώς είνε Ενας ποντι 
κός άπό κάτω άπ' τό γραφείο της γιά νά 
τήν κόμη νά πηδήση τρομαγμένη. ’Επειδή 
αγαπούσε τήν αλήθεια, άπήντησε ό βω -
μ·«· , ; ,

—  Ό χ ι, κύριε, δέ»· έχω γιαγιά , άλλά 
όλα τά παιδιά Οά πάνε ιό απόγευμα στόν 
κινηματογράφο καί ήθελα νά πάω κ ι' έ-
Τ £ >. ■ ,

Ό  σεβάσμιος κύριος τον-»υτταξε ξαφνι 
σμένος γιά  μια στιγμή, καί έπειτα έβγαλε 
Ενα τάλληρο άπ’ τή»· τσέπη του κα» τό I 
βαλε μ ;- ’ στό χέρι τού παιδιού.

Άναγνώστα, στάσου. θ ά  νόμισες πως 
τού τά εδων.ε γιά νάνταμειψι, τή φρλαλή 
θ ιιά  του καί νά τόν ένθαρρύνη στό δρόμο 
της ειλικρίνειας, δ; Γ ιά περίμενε λ ιγά κ ι.

—  Νά, τού είπε, πάρε παιδί μου·τό μι 
σθό πού έχεις νά λά 6·ης καί μή ξανάρθης 
στό γραφείο. Παιδί πού δέν μπορεί νά βρή 
μιά τόση δά δικαιολογία οέ τέτοια περίστα 
σι. δέι· θά κάμη π(:οκοπή ποτέ σ' αύτή τήν 
εργασία. έ <

Ο ΧΡΥΣΟΣ ΤΗΣ ΙΏ ΙΣ ΙΑ Σ
Ή  μεγαλειτερια ποσότης χρυσού είνε ή 

φυλαττομένη ε ς τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν 
τής Ρωσσίας, σινμποσομμένη ε ις  4*.2δΟ. 
000.000 φράγκ-α. Συνήθως ένας ταξειδιώ 
τν,ς μπορεί νά ταξειδεύση άπό τήν μιάν ά 
κρην τής Ρωσσίας ε ις  τή·υ άλλη κα ί νά 
μή εύρη χρυσό νόμισμα αρκετό ν άγοράση 
εν ζεύγος υποδημάτων. Τό χαρτονόμισμα 
κυκλοφορεί γενικώς- Τό σύστημα των τσε 
■/ιών, πού ε'·νε τόσον σύνηθες ε ί ;  τά ς Ή  
νωμένας Π ολιτείας κα! τ ή ν . ’ Α γγλ ία ; ί 
δ ίως, είνε άγνωστον στή Ρωσσία Καίτο» 
υπάρχουν ε ις  τάς μ εγά λα : ρωσσικάς πό 
λείς πρώτης τάξεως Τράπεζαι, έν τούτοι: 
εκατοντάδες χιλιάδες πλουσίων Ρώσσων 
δέν είχαν ποτέ τραπεζικήν κατάθεσιν. Το 
κεφάλαιον ά/,τ:προσωπεύετα·. άπό χαρτονο 
μίσματα μεγάλης αξίας πού φέρου·» μαζί 
τω ν . Δέν είνε δύσκολο στή Ρωσσία νά συ 
ναντήση κανείς ένα κακοντυμένο άνθρωπο 
πού φαίνεται πτωχός εργάτης καί ό όποιο·: 
όμως π'-θανόν νά εχη πάνω του, μέσα σέ 
δερμάτινο σάκκο, κρεμασμένη άπό τό λα ι 
μό του, 100 ή 200  χιλιάδες φράγκα.

ΑΆΗβΙΝΟ
—  Πρόσεχε, παιδί μου, νά μή ζητ®? χΛ 

ρες άπό τόν κόσμο. I.
—  Γ ιατί ; _ ,
—  ’Επειδή όταν Ενας άνθρωπος σοΰ κα 

με- μιά χάρι, Οά σε Οεωρή ο φ ε ιλ έ τ η  του 
έφ’ βρου ζω ής. )

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΥΝΗΘΩΣ
—  Τ ί έσ ιι αισιόδοξος *.
—  Ό  ά-υθριοπος, ό οποίος ότα-» τοΰ Ερ 

χονται όλα βολικά, λέγει στους άλλους νά 
μή-» άνητυχοϋν.

Η Κ r  Ρ  I  Λ Κ  II 5>

Α Ν Ε Κ Δ Ο Τ Α  - Π Ε Ρ Ι Ε Ρ Γ Α - Δ Ι Κ Α  Μ Α Σ  Κ Α Ι  Ξ Ε Ν Α
ΆΝΤΕΣΤΗΑΦΗΣΑΝ ΟΙ ΟΡΟΙ

Μ ία παλαιά παροιμία λέγει- «Ό τα ν  ή 
<.φτώχεια μπαίνει άπό τή θύοα, ό έρως φεύ 
γε; άπό τό παράθυρο». Ή  παροιμία δμως 

-αύτή πάλη|ΐοσε καί σήμερα τό αντίθετον 
συμβαίνει. νΕπρεπε νά λέγη- «"Οταν ό πλοϋ 
τος μπαίνει άπό τή Ούρα, ό έρως πέφτει 
άπό τό παράθυρο καί σκοτώνεται». Α’ύτά 

-συλλογιζόμουν όταν έδιάδαζα, σέ μιάν άγ 
-γλικήν εφημερίδα, 2τ·. ή σύζυγος ενός ύπαλ 
λήλου, μόλις ¿κληρονόμησε 50.000 λίρες, 
»Οφησε τό σπίτι της, έσπούδασε ‘/ορόν, εγι 
νε καλλιτέχνις, πήρε οιαζύγιον άπό τόν 

•,άνδρα της καί ένυμφεύθη κάποιον κόμητα.
Ά λ λ η  άπόδειςις ε ί ν ε . . .
Ά λ λ ά  γ ια τί νά αναφέρω πράγματα γνιο 

«^ττότατα; Δέ-» γ·Αορίζομεν όλοι σήμερα ·3:ι 
ό πλούτος σκοτώνει τήν αγάπη καί ότι τό 
οιαζύγιον είνε ασθενεί,α έπισκεπτομένη συ 
νήθως τούς εκατομμυριούχους; Ά λ λ ά  γ··α 
τ ί ή φτώχεια διατηρεί σήμερα τήν αγάπη, 
«νώ  ε 'ς  παρελθούσας έποχάς τήν έφόνευε-. 
Διότι ό νεο»τερος πολιτισμός έ'-ωσε π«λλάς 
ανέσεις, πολλά μέσα, πολλά ς ευκαιρίας εις 
τήν τάξιν τών πτωχών, τόσον ώστε μπο 
ροϋν θαυμάσια νά δημιουργήσουν', μένοντες 
πτωχοί, μιά ζωή εύχάριστον καί «νετον. 
Τ ά  θέατρα είνε φθηνά, τά βιβλία φθηνά, 
α: διασκεδάσεις φθηνές- ό'λα προσιτά καί 
ε ις  τούς πτωχούς. Τά παληά χρόνια όλ' 
αύτά ήσαν προνόμια . τών ά·Λ>κέρ<ον τάίε 

*®ν. Ή  φτώχεια σήμερα είνε ύγ.ής κατά 
τττασις, ε ις  τήν οποία·» μπορεί κάλλιστα ό 
Ερως νά καλλιεργηθώ καί ν’ άνθιση- Ά λ λ ’ 
ό πλούτος σήμερα, τ ί ε ίνε ; Πλούτος σή 

;μερα^ Οά πή ταρ/.ό ή άλλους βάρβαρους 
χορούς, αμάθειαν, σπασμέ-»α γαλλικά  ή 
■αγγλικά, κο-υρχουσουριά, τσά-ρ,α, αύτοκίνγ 
το, ταςε-δια στήν Εϋρ|ώπη χωρίς έννοια, 

-λουτρά άπό τά όποια έπιστρέφςις χειρότε 
ρος άπό πριν. ματαιοδοξία, έπίδειξι, άνοη 

•σία—-μέ μιά λέξ ι πυρετό— καί ό πυρετός 
σκοτώνει τόν έρωτα, όπως σκοτώνει κάθε 
·*'- Συνήθως ότ,αν ό πλούτος μπαί'Λΐι άπό 
τη  θυρα( ο ερω:  πηδάει άπό τό παράθυοο 
'/.αι τρέχε: νά ορή Ενα δικτγόεο γιά  τό 
-διαζύγιο.

Τ Α  ΖΕΠΠΕΛΙΝ
X Ζ-έππελ·.·» Εχει δεκαές πλευράς, 

" ΐ“?  “Γ.0’·*5, 5*/1» 3 -!ζουν αί δεκαές λεπτά· 
από άλουμινιουμ ράβδοι, έκτετνόμεναι κα 
τά  μήκος τού αεροστάτου καί έπί τώ·/ όποί 

•ων τενψώνετ.αι τό εξωτερικόν περίβλημα. 
Π ταχυτης του κυμαίνεται άπό 15— 50 

μ ίλια τήν ώραν, ή μ,-κροτέρα δέ έναέριο; 
^ορεια, τήν όποιαν δύ*ατ,αι νά  διανύση, 
τουλάχιστον κατά θεωρία», χωρίς άνάγ

- ί λ «  «ερίου, είνε 000—
0 μιλιά. Ί λ ·  Ζέππελιν δύναται νά ϋψώ 

■αη περιττού βάρος τριάκοντα τόνων, δηλ. 
πό βάρος του είνε 25 τόνο-, κα ί 5  τόνοι πού 

: μένουν, αποτελούν τό βάρος τού πετρελαί 
0'-* διά τά ς μηχανάς, τό πλήρωμα, τάς'προ 

-μηθειας, τήν έγκατάστβσιν άσυρμάτου, μυ 
ΒρβλΓΒβόλα, τά πυρομαχικά των, βόμβας 
κλπ . Ε ις  τά τελειώτερα άερόσταςα Ζέπ 
χελιν ή μηχα»ή τ«-» 6Τν , ϊ υν5^ ω ; 1000 
ίππων, ή. όποια συνδυαζομένη μέ τ ά ;  νεω 
-τάτας τυποπο ιήσεις, ϊ-^ατα ι νά οώστ. 

•ταχύτη-α κα ί 60 μίλίων.

' ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΝ ΠΙΑΟΝΥΝ ;

’ Ιδού τ ί γράφει ε ις  γνωστός μυθιστοριο 
γράφο: Ά γγλ ο ς , άπό κείνους ποϋ γράφουν 
λα ίκά  μυθιστορήματα, περιπετειών εγκλη
μάτων, κλπ κλ.π.

—·Ό σημερινός μυθιστοριογράφος 'είνε 
ό μεγαλείτερος έγκληχατίας. Ε ις τά δικά 
μου μυθιστορήματα, ακούσιε τ ί διέπραϊα- 
Είμαι υπεύθυνος διά 256 φόνου; εξ ών 122 
μέ διάφορα όπλα (ρεβόλβερ, μαχαίρια, ξου 
ιράφια) καί 134 μέ δηλητήρια. Ε π ίση ς σι’ 
125 ληστείας, 100 πυρκαιάς καί 50 πνιγ 
μ,ούς. Απηγαγον 99 παιδάκια καί άντήλ 
λ  αία άλλα 8,0 . Έ ξετέλεσα 2 qP ψεύτικες 
διαθήκες καί συνέτεινα ε ις  180 μονομα 
χίας- Έβοήθησα 75 Εγκληματίας νά άπο 
δράσουν, διέπραξα 318 λωποδυσίας διαφό 
|9wv ποσο>·» V.a: αντικειμένων^ κολλιέ ά (

Λ ΥΣΙΣ ΤΟΥ ΑΙΝΙΓΜΑΤΟΣ , 

Ά πάντ.— Νά εύρη r - ; ís . 

ΤΑ ΖΩΑ ΠΩΣ ΚΟΛΥΜΒΟΥΝ ,

Σχεδόν όλα τά ζώα είνε καλλίτερο·, κο 
λυμβηταί άπό τόν άνθρωπον κα ί ξέρουν έκ 
φύσεως κολύμβημα, ένώ τό λ.ογικόν ζώον.

ξίας 20,000 λιρών, πορτοφόλια μέ χιλ-.ά ή  άνθρωπος, πρέπει νά διδαχθώ. Ό  ρ’-νό 
δες, τέλος ήνο-.ξα καί 5 Τραπέζας καί ά ! κερως καί ό ιπποπόταμο; είνε θαυμάσιοι 
φηηα τούς ήρωάς μου νά σηκώνουν όλο τό ' '  *" '  --*»■* ----
■/ρημ«

Καλλιτεχνικοί τύποι

Ε Ν ΤΕ Λ Ω Σ Ύ ΥΧ Α ΙΟ Ν
Ά γρ ιο ς -καί τριχωτός κυττάζων δυσπί 

στως μέ τά μικρά του μάτια τόν Είσαγγε
λεα, τόν όποιον είχεν ίδή πολλές φορές „ , , ,
πρωτήτερα, ό Γιάννης Ά τζουλή ; έκάθητο W  ™ μ ^ ρ ο υ «  ν «  κΟΛ^ηση κ «  τον 
στό εδώλιο τού-κατηγορουμένου

κολυμδη-τα: κα ί σέται, ό δέ έλέφας των 
'•Ινδιών διασχίζει μεγάλου; ποταμούς κο 
/.υμβών μέ βαρύτατο φορτίο. Τό ελάφι είνε 
πρώτης τ.άξε,ως κολυμβητής καί στερνά 
άπό τήν μίαν όχθην τού ζοταμ.ού ε ις  τήν 
«λλη ν κατ’ ευθείαν χωρίς νά στρέψη τό 
κεφάλι του. Ό  καλλίτερος κολυμβητής ό 
μως άπ’ ολα τά ζώα, πάσης χώρας, καίτο·. 
όχι κα ί ό ταχύτερος, είνε ή πολική άρκτος, 
ή όποια περνά τό ήμισυ τού χρόνου της κο 
λυμδώτα καί καταδυόμενη· ^Ας λ.ηφθή δέ 
ύπ ' όψει ότι τό νερό ε ις  τά μέρη πού κο 
λυμβά είνε ψυχρότατο καί, όπως θά ξέρε 
τε τό ψύχος τού υδατος παρακωλύει τό κο 
λύμβημα. Μ’ όλ’ α'ύτά ή πολ.ική άρκτος 
δύναται ευκολότατα νά  διανύση διάστημα 
40 καί 50 χ·.λιομέτρο»Μ, Ε ις  άπό τούς τα 
χυτέρους κολυμβητάς είνε ό σκίουρος. Κά 
ποιος σπόρτσμαν μιά φορά πώρε Ενα σν.ίου 
ρο. ημερωμένο, πού εγεννήθη καί άνετρά 
φη μέσα ε ί; ζωολογικό-» κήπον κα ί δέν 
,είχε ποτέ του ίδή νερό Φύ-ο έκτος Εκείνου 
πού έπινε, τόν πήγε σ’ Ενα ποτάμι γιά  να

Ό  Άτζουλής ήταν όνομαστός σέ όλη 
τή συνοικία τή ; Βάθενας γ ιά  τήν επιμονή 
πού έδειχνε νά Οέλη νά έπιφέρη τήν τάς: 
στό φτωχικό του μέ αξιέπαινη δραστήριο 
-»;-«·

Ό  πρόεδρος όμως ήταν Ενα άντιπαθητι 
κό κτήνος, κατά τήν άντίληψι τού Ά  
ιζουλή.

— ’Αποτελείς αίσχος διά τόν άνθρωπ· 
σμόν. τού Ελεγε- Είσαι αδιόρθωτος, αχρείος 
κα ί επικίνδυνος ε ί; τήν κοινωνίαν. Σέ σέ 
ραν πάλιν μπροστά μου, γιατί ¿κόντεψες νά 
σκοτώσης τή γυναίκα σου μέ τήν καρέκλα 
πού τής Εσπασες τό κεφάλι κ α ί. . .

—  Ή τα ν τυχαίο, κ. Πρόεδρε, διεμαρτυ 
ρήθη Εκπληκτος,ό Ά τζουλής.

—Τυχαίο, μωρέ άλογο; Τολμάς νά μώρ 
χεσα: τώρα νά μού λές πώς ¿χτύπησες τήν 
γυναϊκά σου ¡».έ τόση δύΐ'βμι πού Εσπασε ή 
καρέκλα, καί πώ ς ,αύτό ήταν τυχαίο;

Ό  Ά τζουλής τάχασε μέ τήν κουταμά 
ρα Εκείνου τού ι·ανόητο-»».

—  Λόγ.-ρ -..μή--, κ . Πρόεδρε, ¿μούγκρισε.
¡Μ ν είχα διόλου σκοπό νά σπάσω τήν καρέ
κλα.

Εβαλε στό νερό. Ό  σκίουρος τόβαλε,στό 
κολύμβημα μέ τέτοια ταχύτητα πού ό σπόρ 
τσμαν ίδρωσε γ·-ά νά τό·/ πιάση-

ΕΚΑΝΑΝ Λ Α β’ΟΣ I

Ή  άι-χή είνε τό ήμεσυ τού παντός. Ναι. 
άλλά μήν ξεχνάτε ότι δέν είνε είμή τό 
ήμισυ μίνον.

Έ να ς Επαρχιώτης έγραψε μιχν '  ημέρα 
σέ κάποιο κτηνοτροφείο νά τού στείλουν 
Ενα καλό γουρουνόπουλο. Τό γουρουνόπουλο 
πού τούστειλαν ήτο τόσο μικροσκοπικό καί 
ό λογαριασμός τόσο μεγάλος, πού τά εστει 
λε πίσω μέ τήν εξής επιστολήν « Αξιότιμε 
κύριε. Ά πό τό σχήμα τού γουρουνόπουλου 
ά : ’ ο·»ός καί τόν όγκο τού λογαριασμού άφ’ 
ετέρου, ύποθέτω πώ ; θ' άν,αν.ατίοσατε τά 
πράγματα καί ότι ¿κάνατε λάθος, t ía  Επρε 
πε νά στείλετε, νομίζω, τό γουρουνόπουλο 
ταχυδρομικώς καί τό λογαριασμό μέ Ενα 
φορτηγό τραίνο.»

-Γ ιατί δεν χτεν ίζε ις  τά

ιε·» εχω χτένι.
δέν παίρνεις τού πατέρα

Διδάσκαλο;, 
μαλλιά σου;

Μαθητής.—
Διδ.— Γιατί 

σου τό χτένι;
Μαθ.— Δέν Εχε. χτέν. ό πατέρας μου. 
Διδ.—-Γιατί δέν Εχει;
Μαθ.— Ό  πατέρας μου δέν έχει μαλ

λ>«- * ' i



ΙΟ II Κ  k* Ρ  I Λ  Κ  II

Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α  Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Τ Ω Ν
ΕΚ ΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΕΚΚΕΤΗ

ΣΑΝ ΘΑ ΠΕθΑΝΩΜΕ 
Έ ,  -·. θά κάνης, ώ παιδούλα, τ ί θά κάνης. 
"Ovrav σέ γγ ίξη  το. άναπόφυγο μο*.ρα'·ο; 
Λεν θά π5θάνης; θ ά  πεβάνης. θ ά  πεθά

η ς ·

Σάν τι Οά κάνω ■/.'·’  έγώ , σάν τ ί Οά κάνω : 
“Οντας μ: ‘.'V-5Τι "Ο άναπόφυγο μοιραίο; 
Ω, Οά πεθάνω, Οά πεθάνω, Οά πε άνω.

Τότε γ ιατί λοιπόν νά μέ παιδενης θέλεις, 
X :: μέ άργ'οστανρώνης σάν τό Ναζωραίο, 
Κ αί στοά θανάτου τό λιμόν; νά μέ στέλ

(λε·.ς;

Ά εον καί ο: ονό τό :ϊιο  θέ νά κάνωμε 
Ακολουθόντας τό άνχπόφυγο μοιραίο, 
Αφού, ιόν άνθρωπο; έι’  οί όνο 9έ νά πε

(θάνομεϊ
Μετάφρασις Πέτρον ΤΙετρολέκα

ΕΙΣΑΙ ΑΝΌ ΗΤΟΣ.. .
Μ ιά μερα στό μάθημα των Ελληνικών 

ό κ· —/ολά,ρχης μ’ ¿σήκωσε γ ιά  νά έςηγή 
σ·» —-ενορώντα. Εγώ. αμελέτητος κείνη 
την ήμερα, κόλλησα στή φράσι* «εί ε-ή 
θης, ω Φαρνάβαζε» είσαι ηλίθιος. Φαρνά 
β*ζε).

—  Λοιπόν τ ί εννοεί; μοϋ λέγε; ό δάσκα 
λος. 1

Κότταξα δεξιά κι’ αριστερά στην τάξ; 
μήπως κανείς μου "βν,ρίόη τήν έξήγησι. 
Στήν άρχή νόμισα πώ ς οϊ σνμμαΟηταί μου 
με γελούσαν, όταν μοϋ είπαν τήν αληθή 
ερμηνείαν, άλλά στό τέλος, πιεζόμενος άπό 
τήν έπιμονήν τον δασκάλου, »ρριψα τον κϋ 
■So« καί τό είπα.

—  (θά π ή . . .  είσαι ηλίθιος.
Ο; σνμμαΟηταί μον σκάσανε στά γέλ.οια, 

μ.’ επιδοκίμασαν καί δεν μ’ »prpav νά τε 
λειώσω τήν φρ-άσιν καί καθαρίσω τά πράγ 
ματα.
( ’Εστάλη Οπό τον Xίκου Φ'ραγκονικβλο 

πούλου)

ΤΟ ΒΡΗΚΕ Ο ΜΙΜΗΣ
Διδάσκαλος.— Μίμη, σε παρακαλώ κλί 

νε μον τό όνομα γάτα.
Μ ίμης— Ή  γάτα, γενική τής γάτας, 

οοτ. τή γάτα , αιτιατική τήν γάτ,αν.
Λιδάσκ.— Καί ή κλητική ;
(Ό  Μίμης άπορων σιωπή καί κ.αηαπί 

Ιε· τό σάλιο του·
Λιδάσκ.·— Παιδί μον, όταν θέλεις νά 

ν.ράςης τή γάτα τ ί Οάν τής π ή ς ; |
Μ ίμης {κατ,άλαβε).—  Ά .  μάλιστα. Η 

γάτα . κλητική ψίνια. ψίνι,α, ψίνια μου·..
ΑΝΆΓΚ ΑΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

—  Μαμά, σέ παρακαλώ, τώρα πού Τ)ά 
&γβ.(ιε περίπατο πάρε μαζί σον καί λ ίγα  
κΟνοέτα.

—  Γιατί Ι&τό ; I
—  Γιατί δταν κλάψω στό δρόμο μπο 

ρείς νά μοϋ τά δώσης καί Οά σωπάσω...
Έστάλησαν ϋπό Π· Η. Κωστάκη

Μ Υ Θ Ο Σ : 0 Π Ο Ν Τ Ι Κ Ο Σ  ΚΑΙ Η Γ Α Τ Α

Τ ον  παραι/θ)·ενεί, τόν σ η μ α δ εύ ε ι, το»· β γ ά ζ ε ι από τή ν  τρι'πα τον  καί tor i o  
π χ ζ ε ι.  Π α ίζ ε ι μαζύ τον, τύν  πετά ε ι ψη/.χ, τον κ υ λ ά ε ι χ ά μ ον , τον δ χ γ κ ίε ι ,  το ν  
χ α ϊδ ε ύ ε ι ,  το ν  γ ρ α τσ ο υ ν ίζ ε ι κ α ί  άμα κ ο νρ α σ ίΐή  tor άρτ .ά ζε ι μέ tú  ό ο ν τχ κ ιχ  τ η ς  
ι ό ν  π ν ίγ ε ι ,  ιο5 β γ ά ζ ε ι τή  ζω ή ,  tór π ε ϋ χ ίν ε ι  χ « ί τον óS v fftx  ε ζ ε ιτ χ ...  ο το ν  π«ππα !

ΛΑ I ΚΑ ΣΕΡΒΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

Ό  /ωρ;σμί);
Αινεί πίσω στό παλληκάρι, τό δαχτν 

λ ίδ ι ή κόρη·
— ΤΙ άρτο, καλέ μον, π άρτο πισω τό 

.δαχτυλίδ:,,· I ίο ον κανένανε (2εν ίγ τζ ί/ Υ , 
απ’ τούς δικούς μον εσύ. Οίίτε τόν πατέ 
■ 3. μον, οντε τήν γλυ>.ε:ά μον μαν/α, οίίτε 
τ’  όδερςάκια μον τ’ αγαπημένα. Πάρτο. 
Μα σέ κανέναν μήν τό πής. Στον κοσμο 
γιά μένα !'ή μώήσης. Είμαι μιά ταπεινή, 
δνστν,ι σμένη κόρη. ϋασ .λ’κό φμτεύω·, 
βγαίνει αψιθιά. ; U, αψιθιά μον, χορεάρι 
μον *;·/-■;ό. Μέ- σένα, οί κουμπάρο: μον, 
0ά με στολίζουν όταν στόν μαϋρον τάφο 
Οά μέ πηγαίνουν», θλιμμένη.

'■I ποινή που έρκατοΰ
Κεντούσε ή Ζέϊλα στόν κήπο,— κάτου 

στόν κήπο, δίπλα στήν πλουμιστή τριαν 
ταφυλλιά τη ς . Τ ής φωνάζει: ή *óv*.(a* 
τη : νά  ράνε. Απαντά ή Ζέίλα μέσα τη ς .

—  Φάτε σείς, μή μέ περμένε?*. Ά λ  
λη όρεξ: δέν έχω, τό sat σας νά σκεςθώ...

, Ά λ λ ο  μέ τρώει έμένα, άλλη μ ι βασανί 
’ ζει σ'.έψι. ΊΙι,Ο' ό καλός μον σή,χίρα καί 

μον φέρθηκε σκληρά. Τά λουλούδια μοϋ'
I τά ρήμαξε στόν κήπο, στόν' τελάρο μοϋ 

έλυσε τά μετάξια, μοϋσπασε τής κλωστές, 
μ' έκανε άνω κάτω. Χά τοϋδ’.νες και συ, 
μσίζύ μον, τήν κατάρα σου, μανονλά μον... 

, Έ τσ ι τά στήΟια μον φυλακή νά τον γε 
νονν. κα; τά μπράτσα μον άλνσσίδες στό 
λαιμό τον, κα; τά χείλη μον νά ,τονφή 

¡ ςονν, H i  μοο, τά μάτια τ ο ν . . ,  r, ; , 
I* - TL' ρίΛογλϊδης

κα;
πλώ ς

Ό  λόγος γ ;ά  τόν οποίον μερικοί δέν 
παν'ϊρ&νοντα; είνε έπε;δή ο γάμος ε'.νε τό 
εΰκολώτερον πράγμα·

***
Ενας καλός καί πιστός σύζυγος εϋρ! 

σκει _πάντοτε ότι στοιχίζει φθηνότερα ν' 
άγαπά τήν ¡δικήν τον σνζ*γον ή τήν ςένην.

Ε ις  τό Σχολεϊον. ό Α’.δάσκαλος έρωτά· 
— Τ ί  γνωρίζεις, Τάν.η, δ;ά τήν Βάρε: 

, Ον ’Αμερικήν;
— Μ ά...κατοικείται κυρίως άπό ίΟαγε 

νείς .

ΑΙΑ ΤΟΝ ΛΙΑΠΑΧΙΣΜΟΝ ΤΙΙΣ 
ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΑΛΛΟ 
ΦΤΛΛΟΝ ΕΝ ΛΕίΠΤΟΜΕΡΕΒΑ

ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΜΑΣ

ΛΕΥΤΕΡΟΣ ΑΙΛΓΩΝΊΣΑΙΟΣ

Τό σπονδ«;ότερον ζήτημα πάσν,ς κοινωνι 
ας σήμερα, πον άπασχολεέ φιλοσόφους» 
κοινωνιολόγους κα ί συγγραφείς είνε ό γ «  
μος. "Οσον πλέον πολύπλοκοι γίνονται αί 
συνθήκες'. τόσ</> κνί ό γάμος καθίσταται 
προβληματικώτερος. Πολλοί κατέφυγον 
ε ίς  τήν Οιω);.ίαν τ&ϋ έλενθέρον γάμου, ή ό 
ποια έσ/.ατως καί άπό σκηνής ιλιβανισθη 
και δ·.’ άρθρων έπεδοΐκιμάσθη. ’Ελεύθερος 
γόμος δηλ. óvspóρητός άπό θρησκεία καί 
πολιτεία. Αυτός υπέρ τον οποίον φαίνονται 
συνηγορούσα· ή δεσποινίς Μ· Νεγροπόντη 

ή κυρία Καλλ;ρόη Παρ,ρέν. Ά  
μία σχέσις έρωτ-.κή, \ Κ*θέ 

νας θά κάνη τό κέφ; τον· Δέν σ’ άρέ 
no ; Σπιτάκ: σου. Σείς τ: λέτε ; Έ5γκρ·ί 
νετε τόν ελεύθερον γά;χον; Συμβιβάζεται 
μέ τά ; άρχάς ε ις  τά -  οποίας στηρίζεται 
ή κοινωνία μας: Πέστε μας τήν γνώμην 
σας. Λλλ’ αν δέν έγν,-.ίνετε τόν ελεύθερον 
γάμον τότε τ; πρέπε; νά γ ίνη ; Πολλά συ 
νοικέσια, τά περισσότερα ίσως. άπο·τυ·;·/.ό 
νονν. Πώς έ’̂ οειτι σείς τόν γόμον; Ποιος 
είνε ό τέλειος γάμος : ’ Εντεύθεν, βλέπε 
τε. ότ: προκύπτουν δύο ζητήματα, ε ις  τά 
όποια ήμπορ*ίτε νά απαντήσετε, είτε ε ίς  
«μφότε^-α. είτε κα! ε ίς  εν μόνον.

Ι.Τ ; λ έτε διά τόν ελεύθερον γάμον ;
2 . Π ώς έννοδίτε σείς τόν γάμον ;

Θά δεχόμεθα άπαντήσ«;- μέχρι τή ς  25ης 
Νοεμβρίου καί θά ϊι'οσωμεν 2 βιραβεία. Είς- 
τάς δύο καλλ.τέρας άπα;τήτεις. ίραβείον 
Αον 10  δραχμαί. Ι^ιαβεϊον Βον μίαν έτη 
σίαν συνδρομήν τής (.Κυριακής». Αί δύο 
καλλίτερα: άπαντ-τ,σεις θά δημ&σιευθονν κα 
(ιός καί αί εικόνες τών 6ραδε·υθέ·ηων.Στε{ 
λατέ μας λοιπόν μίαν άπήνττρη.ν. Γέρο·^ 
νέο:, κορίτσια, παντρεμένοι, άνύπαντροι—  
σκεφθήτε καί άπαντήσατέ μας. Τό σαλόνι 
τού διαγωνισμόν μας είνε άρκετά ενρύ καί 
χωράει όλους. Λέν εχομεν πρού.ή’ύεις. Λε 
χόμεθα απαντήσεις ακόμα καί άπό πενθ*
ρ“?· . .  . . . . . . Ι ι

Μ Ιό. I* 1» I Λ Κ Η

Γ ν ω μ α ι  Γ ια  Γ υ ν α ί κ ε ς

**·► MONT Α Ν Ι Τ Ε  *«·►

Είνε ή εποχή τών χρυσανθέμων, τών ώ 
ραίων ουσιών και τών γ  ον τοπαλλ η κ. α ρ: 
ών. Ουδέποτε οί τελευταίο: βέβαια Οά έ 
φαντάζοντο πλέον δοςοσμένε; δύσεις, ϊχ ι 

μόνον στόν ουρανό, άλλά καί στή ζωή 
των άπό τάς φετεινάς· Οί νέοι είνε στρα 
τιώται στά σύνορα, τά σαλόνια καί τά  κέν 
τρα τούς άποζητονν καί ή μικρούλα άπό 
τήν »κρη τού διβανιού, μαζενμένη σάν 
γατίτσα, καί πάνω άπό τήν *χνα τούι τσα 
γιού, πού τής θωπεύει απαλά τά διάφανα 
τών ματιών της πέτκλα, κνττάζει τώρα 
— άκονμπά τήν ανία της. ε ί ;  τά ς διηγή 
σεις, κομπλιμέντα, φλέρτ ίσως. τού κυρίου 
πού αριθμεί άνω τών σ,αράντα Ίανουαρίων 
καί τού όπίον τά μάτια έχουν ένα π&ρίεργο 
χαμόγελο, νεανικό θάλεγε κανείς, τό πρό 
σωπο ένα προσωρινό ρόδισμα έ’λπίδος— ςε 

•γέλασμα θαλπωρής μέσ’ στό Γεννάρη. Καί 
ή  δεσποινίς σταμάτησε τά μάτια τον πάνω 
τον, άφαιρέθηκε. Καί ό κύριος μέ τά γκρι

Ή  γυναίκα έχει πολν πε^:σσόιερη θάρρος 
áse róv ¿ropa. Πο/.λοί όλιγο: άι·δρες Ο» 
δγαΐναν εςω  με μαύιια μαλλιά τή μιά μέ 
ρα και την έπομένην ςχνθά.

Λ
Ό άνθρωπος διττώς μετανοεί στή “ζωή 

¡τον' γ··ά δ,τι έκαμε καί γιά  ο,τι δέν «κάμε. 
*

Ολες ή γυναίκες είνε έκ γενετή ; ζχτ'.ά 
ί νοι, ’Επ' δύο χιλιάδας -χρόνια τώρα άπο 
! κτούν δ,τι θέλουν, όχι κερδίζοντας το, άλλ’ 
•απλώς ζητώντας το· ·,

^  ,
"Ο ..; κ ι’  άν δώση; σέ μιά γυί'αίκα παν

τα 9ά ίν ή σ η  πηιισσότερο.

' ΤΉ  γυναίκα ήρθε στόν κόσμο γιά  ν ’ άκομ 
παν‘.όση τόν άνδρα στό σωστό /.. ειδί, .ν 
τιύτο ς πολλοί άνίρες. φαίνεται χρτιέζον 
τχ : ό/.όκλη;η ορχήστρα.

%*
Πολλοί, πρώτης τάςεως δρομεί,' ü .  τόν

δρόμον τού ερωτοί, σκόνταψαν κ; έπεσαν
μέσα τιό λάκκο τού γάμον.

*
**Ή  βυριαισιόνες ε ίς  τό ντουέτο τυύ ίίιω 

τος ε ίν ; ω ς έπ: τό πλείστον ανυπόφορες κα 
κοφωνίες.

**
Μιά γυναίκα πού ζηιμ καιρόν νά σκ* 

φθτ. καί ν ’ άπαντήση ε ί; μίαν πρότασιν γά 
μου, χωρίς άλλο θά εχη μεγαύ.ην πεποίθη 
σι)· ε ίς  τόν άνδ,- α πού τή ζήιησε.

Μ Ε Ρ Σ Ι

Τ ί ΛΕΓΟΥΝ ΑΙΑ ΤΗΝ «ΚΥΓΙΛΚΠΧ
«. . . Σάν τά σφριγηλότερα Άμερικά 

νοαγγίλικά περιοδικά»·^. Ε φήμερες, «Έμ
π;ιόν»

Λ .
«,... Ό  ακατάβλητος Γαόρ|ηλίάθν ·έ 

•ςακοντίζει 7 r¿ii»p;a τήν «Ίνυμιακή/^. . . 
Έφημερίς («Καιροί».

V .
<«■... Ύ λ η  διαλεγμένη, ποιηιλη, δια 

 ̂σκεδαστική, 'Ουφηχτή, γιά  δλους....·· Έ

Λ
Ονδεποτε θα σε συγχώρηση μια γυναίκα, 

άν Ουμάσοε τήν ακριβή της ηλικίαν ή τό

***
ζα μαλλιά απολαμβάνει άπληστα πήν ά ( ^ θ ι ν ό  χρώμα τών μαλλιών της. 

•νελχιστην προσοχήν πού τού προσφέρεται, 
χωρίς νά ένδιαφέρεται νά μάθη αν είνε προ 
σοχή «¡ροσφερομένη πρός αυτόν πράγματι, 
σταμάητημα στά λόγια αυτού, ή νοσταΓλγικό 
κάλεσμα στελλόμενο μακρυά...

Α ί κνρίαι τού Λονδίνου, έδιάβαζα προ 
χθες σ’ ¿να άγ-γλικό περιοδικό, έχουν μιά 
πραγματική ευκαιρία νά ντυθούν κα/.λίσε

"Ενας κούκος δεν φέρνει την ανοιξι βέ
βαια. μ,ιά γυναίκα δμως μπορεί νά φέ'-η 
κατακλυσμό. ί

*
Φ αίνίται πώς ή γυναίκα γεμίζει τη 

μΰιη της πούδρα μόνο κα ί μόνο γιά  νά 
πειράζη τούς άνδρας.

των, τά λονδρέζικα κα ί εισήγοντο στήν 
Α γγλ ία , «κλείπονν. «Τό γούστο μάς Οά 
μεταρρυθμισθή». γράφει ή ήρθρογράφος, 
Τ,θά άποκτήσωμεν περισσό τέραν καλαισθησί 
αν. δτ,αν ξεσυνειθίσωμεν τής γερμανικές

Ό  α-ίϊρκς δημιουργεί την ζωην τον, 
γυναίκα δικαιολογεί τήν ίδικήν τη ;.

Ό  íts-aatvos

όμως είνε ειλικρινής καί αληθινός, ά'ληθ: 
νότερος άπό τά όπερλυρικά παραλήρημα 
•τα περί ελευθερίας τών εθνών καί προστα 
σίας τών αδυνάτων.

Μονόλογο; κυρίας- | 
« Η ζέστη εξακολουθεί. II υπαίθριος

ζωη τής Αθήνας οέν διεν.όπη. Πόσο θά 
εξακολούθηση αυτό; Μπορεί νά ε’νε καλό 
Ύΐ« μ-ρικονς, γιά ώρισμένη τάξι. άλλά -.έ 
λος πάντων πρέπει νά λάβη νπ’ όψει τον ό 
έρ ανο ς πως οί σύζυγοί μας έκαμαν τόσα 
socoa γ ,«  χειμωνιάτικες τοναλέττες
μα:
Έ τ ;

και Οτι περιμένομε νά τής φορέσωαε. 
Οα **“ΛW  Οα τωρα: Με σταυρωτέ

να τα χέρια: Τώρα ό σύζυγός μου θά
βρη αφορμή να πησαπονεθή (μέσα τον. ον 
σικαι γ ια  τους λογαριασμού; πού πλή-ω 
« .  Ω ουρανέ, δέν φείδεσαι τής ήσυχίας 

•και γαληνης των πτωχών συζύγων μας :

ΤΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ ΤΗ Σ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 
ΝΑ Τ Α  ΠΛΓΑΚΟΛΟΥΘΗΤΕ 

ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΑΙ ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ 
ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ ΣΠΟΡΤ&ΜΕΝ

φημορις "Νέα Ε λ λ ά ς» .
***

ο . . . .  -ΐΣάν Ναπο,λιτάνν/.η γρχυίτα...» 
Έ φημερ'ς «"Εθνος». , ,

***
«  . .  Ζωηρότατου, πλούσιον ώ ς  είκό 

νας καί υλην, πλήρες ένδιαφήροντος είς 
κάθε σελίδα, καλλιτεχνικώτατον καί πρω 
το.τνπό-τατί.η.. .· Τνφτμερίς «Νέα ‘ Ημέ
ρα». S I***

«Κυριακή—Μ ελωδία Καβαλερίας Ρον 
στ ικανός». Τηλεγράφημα ένός τών καλ 
λιτέρων λογιών μας.

ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΕΠΙ ΣΤΟΑ ΑΣ

«Λαμπρόν περιοδικόν» —«Φυλακισμένο 
Αίγιοτάκιΐ».— « ‘Λ π^αίτητον ιδ ίως διά
ήν μεσαία·« τάξιν——άναπληροί σπουδαία·« 
έλλειψ ιν»—Α«μ. Παπαδόπουλος, δικηγό 
ρος.—β ά  έ/.η μεγάλην κυκλοφορία·« εις 
Σύρον τό ωραιον φύλλον σας», Βρετόρια 
Βάονστ.—*«Το καλλιστον τών έν Ελ.λ.αδι 
έκδιδομένων πειριιοδικώ·«·«, ΑΙ,. Π , ;Αση 
άκος». «Περιοδικόν ¿«ώτερον πα·«τός *λ 

λονν, -ν  Βερ-οιόπονλος. «Είδα τό πρώτο 
φύλλο. Μ’ ενθουσίασε.» «Ναυτόπουλο·« 
Χαλκίδο;».'— «Τό ώφελιμότερον πβριοδι 
κόν>·. Γερ.* Μαγκλιβέρος.—«Τό περιοδικόν

πος
δικό σας. Κάθε -·'■ πού διάβαζα ήτ*ν καί 
μία Οχυμασια εκπ/.ηςις.» Πν/.ρ. Καλαμα 
ιτιαν*όπουλο»,—'Η  «Κυριακή.» —  άλλά; 

εοσ ϊιά  νά σάς άναφερωμεν εστω 
τ ά : έκατοντάδας έπιστο

πον χωρο 
καί μιά λέξ·. άπό 
λών που έ« ά"αμε

ΛΑ Ϊ ΚΑ  Ψ Ε Υ Λ Η

«Μ άλιστα, κύριε. Ε γώ  κα! ή σύζυγός 
μου έζήσα».ε μαζί 30 ολόκληρα χρόνια χω 
ρί" ποτί νά δώση οντε μια φορά ο ενας 
στόν άλλο αφορμή γ ιά  καυγά.»

.**
« Ό  άνδρας μου ο'-'τε καπνίζει, οϋιε π! 

νε ι σπίρτα·»
*

«Λέν π'.σιεύετε πώ ς σά; λατρεύω, δεσποι 
ν ίς :  Λεν αγάπησα ποτέ άλλη στόν κόσμο· 
Τό όνειρό·« μου είνε νά γίνετε σύζυγός μου 
— δέν άπέβ/.εψα ποτέ ε ίς  χρήματα.»

** *
« Ή  'Ελληνική όπερέττα τού κ. Μπε 

μό> είνε μελ.όδραμα έντελώς πρωτότυπον·»
Κ

Ά πό άρθρο·« Ελληνος κριτικού'
<·Χθές άνέγνωσα τόν Λ’έο·« τόμον τών 

πο.ημάτων τού κ. Α. καί νομίζω κλπ.»
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Τ Ο  Τ Α Χ Υ Δ Ρ Ο Μ Ε  ΙΟΝ Τ Η Σ  Κ ΥΡ ΙΑΚ Η Σ Δ Ι Α  Τ Η Σ  Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Α Δ Ε Σ

Α Λ ' Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

Κυρίους, κυρίους· Ι ’ρηγ. Ξενοφιόπουλον 
κα ί Θρασήν Φρικτάκην, Λάρισσαν. Άπαν 
τήσεις διαγωνισμού έλήφθηφχν. Εύστράτι 
ον Μχνωλόπουλον, Πειρασ*. ’Ελάδομεν, θά 
δημοτιευθΤι. Άνδρ. Βεροοιόπουλον. Στείλτε 
τίποτα φαιδρότερο καί νά είνε βραχύ, κάτι 
άπό τον τόπον σας.ένα εθιμο,ε/αν τύπο,ένα 
ανέκδοτο. Νίκον Φρ αγχονικολόπουλον- Με 
χρ. το-ύδε ¿πιστεύαμε π ώ ; μπορεί κανείς 
μ. ένα σμπάρο, καμμιά φορά, νά σκοτώση 
δυό τρυγώνια. Τά δυό τρυγώνια, ή τσβλιγ 
κοπούλχ καί το τσοπανόπουλο. έπεσαν, άλ 
ιλά καί ό γέρο πλάτανος; Γ ίνεται αύτό ; 
Τά άστείχ νοστιμώτατα. Τά βλέπετε είς 
τό παρόν φύλλον. ’Ιωσήφ Ραφτόπουλον. Έ  
λήφθτψ β ά  δημοσιευθΐ- Εύχαρ<στούμεν. 
«Ναυτόπουλο Χ-αλκίϊος», Χαλκίδα. \ί 
καταχωρίσεις πληρώνονται προς 3 λεπτά 
ή /.έξις κα ί δημοσιεύεται ε ίς  την 14 ή 
15 σελίδα. Σχετικώς με τά διηγήματα τ ί 
εννοείτε: ΛΙάς γράφετε περισσότερα; Εύαγ 
γελον Οίκονομόπουλον, Τρίπολιν. Γ ιατί 
τόσο σχοινοτενές καί τόσο θλιβερό; Στεί 
λατε κάτι φαιδρό. ΕύσΟε νέος. ή ζωή γελά 
γύρω σας- άν δέν γελάσετε τώρα. πότε 
περιμένετε; Εχετε καιρό γ ιά  στεναγμούς. 
Μή βιάζεσθε. Γεράσ. Αιον. Μαγκ/.ιόέραν, 
ΑΙεσολόγγνον. Πώς εννοείτε την άντιπρο 
σωπεί,χν; Σωτήρην Εύαγγελχδην, Κοζά 
νην. Έ λήφθη τό γράμμα σας διά τόν δια 
γωνισμόν. Δέν μάς στέλλετε καί κανένα 
ανέκδοτο από τόν τόπο σας. κανένα έθιμο 
(σύντομα ό λα :, καμμιά φωτογραφία περίερ 
γη  προς δημοσίευσιν; 1 Ιεριμένομεν. «Πε 
Ιριφρον. Καλαματιανόπονλο», Καλάμας. 
(Τά περί μαθητικής φάλαγγος αργότερα- 
Ε ις  τό τρίτον φύλλον τής "Κυριακής» Οά 
ίδητε όλα λεπτομερώς. A i καταχωρίσεις 
δημοσιεύονται προς 3 λεπτά ή λέςις ε 'ς  
τήν Μη·/ ή 15ην σελίδα. Α. Στ., Θήβας. 
Έλάβομεν; Τό δεύτερον λ.έτε πώς έδημο 
σιεύθη. Τότε: ΙΙεριμένομεν νά  μάς στείλε 
τε τίποτε δικό σας ζουμερό, σύντομο καί 
αστείο. Ή  άπάντησις ε ίς  τόν «Δι,χγωνι 
ςμόνυ έδόθη όπου πρέπει. II. Η. Κωτσά 
κην. Εύχαριστούμεν. "Αν έγκρ ιθ ΐ, θά δη 
μοσιευθΤι. «Όρφέα», Θήβας. Έλήφβη. “ά i  
τό κυττά*ωμεν, Μπορείτε νά μάς στείλετε 
τίποτε βραχύ καί αστείο; Ή ., Μεσολόγγι 
ον- Επίσης. Νά γράφητε επί τής μιας 
πλευράς τού χάρτου. Είνε αδύνατον νά 
δοίιή είς τό τυπογραφείο χειρόγραφο Y?<*μ 
μένο καί άπό τάς δύο πλευράς, Δοχ Π.
Μ .. Θεσσαλονίκην. Έλήφθη. Αν έγκρι
θή. θά δημοσιευθή. Αδα Μ. Φ., Λευκάδα. 
ΙΙεριμένομεν τίποτε δικό σας. Καν Η. Εί 
σθε πανδρ-εμενη κα ί είσθε κατά τού γάμου; 
Γιατί τόσο τραχύ ά  μάς τά λ έτ ε ; «Α .Β.Γ." 
Πάτρας. Ελήφθη. ’ Αν έγκριθή. θά δημο 
σιευθή. Λεν κατορθώσ,χμεν νά κυττάξωμεν 
καλά όλα τά χειρόγραφα, επειδή είνε άδύ 
νατον νά φαντασθήτε τ ί έφθασε καί τ ί κα 
τ,αφθάνει στά γραφεία μας διαρκώς. Λυτό 
όμως δεν έχει r /έσιν, φυσικά. ’ Εξακο/.ου

:  »

θείτε νά μάς στέλλετε. «Αδα Νιτούς», Πει 
ρα·.α. Και βέβαια δεχόμεθα τήν συνεργασίαν 
κυριών καί δεσποινίδων· Τήν έπιζητοϋμεν 
μάλιστα. Οσον διά τήν ¿ρώτησίν σας πώς 
μπορείτε νά δημοσιεύητε κάτι πού δεν θάέγ 
κριθή. σάς παραπέμπομεν ε ίς  τήν σελίδα 
των καταχωρίσεων. Έκε' δύναται νά δη 
μοσιευθή πρός 3 λεπτά τήν λές ιν , «Γαρι 
τσιώτισσαν», Κέρκυραν. Σάς ευχάριστου 
μεν. .Στείλατε μας τίποτε άπό τήν ωραία; 
κα: ονειρώδη πατρίδα σας· Γιόγκον ’ Αν 
θίλλην. ενταύθα. Τό έλάβομεν. ·θά δημο 
σιευθή με τήν σειρ/ν του. Μ. II. Άσημα 
κον. Πειραιά. Γράψτε τίποτε πεζό καλλ ί 
τερα. Γιά τούς στίχους, μή βιάζεσθε νά 
δημοσιευσητε. Σ τείλτε μας πρώτα τίποτε 
σύντομο, κανένα ανέκδοτο, αστείο, Στήν 
ποίησι κανείς καμμιά φορά αναγκάζεται 
νά πή πράγματα, πού θά εσέπληττον ίσως 
κα ί τόν ίδιον άν τά έβλεπε τυπωμένα. Τού 
λάχιστον έμενα με κατεπλήξατε όταν έοι,α 
βασα πώς τά τρυγώνια ουρλιάζουν. Οΰτε 
υπάρχει σπουδαίος λόγος νά θρηνήτε. έπει 
δή ο! βάτραχοι φωνάζουνε μόνο.Βρετώριαν 
Βάσυστί αύτό είνε τέ/.ος πάντων τό όνομα: 
Σύρον. Αεχόμεθα ευχαρίστως τήν πρότασίν 
σας καί περιμένομεν τά ς Συρίανάς σιλου 
έττας. Ά ν  πρόκηται περί περιέργων τύ 
πων καί καμμιά μικρή φωτογραφία δε ·ίά 
•ήταν άσχημη· τ ί λ έ τ ε ; Αημ. ΙΙαπαδόπου 
/.ον. ’ [•Τλάδομεν κα ί εύχαριστούμεν. θ ά  δτ 
μοσιευθΤι· Πέτρον Πετοολέκα. Εύχαριστού 
μεν. Τό δημοσιεύομε·;. Περιμένομεν καί

—  Προσπαθήστε νά συνηθίσετε τό'παιδί 
σας νά κοιμάται χειμώνα, καλοκαίρι μέ 
ανοιχτά παράθυρα. Ε ίνε τό μ.όνο μέσον πού 
θα τό κχταστήση απρόσβλητο άπό κρυολο 
γήματα·

—  Μερτ/.χί μητέρες νομίζουν ότι όσο. 
περισσότερες φανέλλες κα ί βαρύτερα, ροϋ 
χα φορέσουν -τά  παιδιά των, τόσο καί καλ 
λίτερα τά προφυλλάσσουν· Είνε πλάνη εις 
τήν όποιαν άν επιμένετε, δΰνασθε νά κατχ 
στρεψετε τήν υγείαν τού παιδιού. Δώσατε 
στό παιδί σας ήλιον, άέρα κα ί κίνησιν. 
Ι^υτά χρειάζεται γ ιά  νά γίνη γερό.

—■ Ο κανονικός αριθμός των παλμών 
γιά  τούς μεγάλου; εινκ 70 κάθε λεπτό· 
Σ : μεγάλο πυρετό φθάνει καί 140, σπανιώ 
τατχ  περισσότερο.

—  ΙΙοτέ νά μήν έπι σκέιπτεσθε δωμάτιο ν 
όπου είνε άρρωστος πάσχων άπό μ'-ασμα 
τιν.ήν ασθένειαν, οτχα είσθε ίδρωμένος.

; κουρασμένος ή έχετε άδειο τό στομάχι .Ε ις 
τοιαυτχς περιπτώσεις ύπόκειτ,χι κανείς s i  
κολώτερα ε ίς  τό μίασμα.

—  "Οταν αλλάζετε έναν επίδεσμο, μήν · 
ξεχνάτε νά έχετε πάντοτε τόν νέον έντε 
λώ ς έτοιμον ώστε νά τόν βάλετε αμέσως.

—· Ν ά δίδετε φαγητό στό σκύλο σας 
τής ήμέρας.

κανένα πεζό.
Ε ίς όσους δεν προφΟάνσμεν νά άπαντή 

σωμεν, τούς παρακαλούμεν νά περιμένουν 
μέχρι τού επομένου φύλλου. |

II ΒΙΒΛΟΣ TO I1 ΔΙΑΒΟΛΟΥ

Ή  Βίβλος τού Διαβόλου εϋρίσκεται είς 
τήν Βιβλιοθήκην των ανακτόρων τής Στ·,-/ 
χό/μης, έυ Σουηδία. Ε ίνε μία πελώρια άν 
τιγραφή τών Γραφών, γραμμένη ε ίς  300 
φύλλα περγαμηνής χονδρής. Ή  πχράδοσις 
λέγε: ότι έχρει,άσθησχ; 500  χρόνια άπό 
χλς Β ης δηλ. μέχρ-. τής 13ης έκατονταε 
τηρίδος, όπιος γ ίνη  ή ά/τιγραφή, ή  όποια 
είνε τόσον μεγάύ.η, ώστε τοποθετείται είς 
ιδιαίτερο μεγάλο τραπέζι. Ά λ λ η  όμως 
παράδοσις βέβαιοί ότι ή εργασία έγίνηκε 

σέ μιά νύκτα ϋπό ενός μοναχού, τόν όποιον 
εβοήθει ή ¡A. Μ. ¿ Διάβολος, όστις μετά 
τήν άποπεράτωσιν μάλιστα τού έργου έχά 
ρ.σε τήν εικόνα του στόν καλόγηρο, αύτήν 
πού βλέπει ό επισκέπτης στολίζουσ,αν 'ό  
έξώφυλλον καί χάρις ε ίς  τήν οποίαν έδόθη 
τό ανωτέρω όνομα ε ίς  τήν Γραφήν· Τό 
Οαυμόσιον αύτό χειρόγραφον μετεφέρθη 
άπό τούς Σουηδούς έκ  Πράγας, κατά τόν 
τριακονταετή πόλεμον.

μονον απα
—  Συχνή αλλαγή διχίτης στά καναρί 

νια , τά κάμνει νά κελαδούν ωραιότερα.
—  Ε ίς ή λ ικ ίχ ; 15 ετών ό σκύλο? είνε . 

πειό γέρος ή ®ν.χς άνθρωπος είς ηλικ ίαν · 
80.

—  Διχρκούντος τού χειμώνος, μή κρ-ε 
μ ίτε  ποτέ τό κλουβί μέ τά καναρίνια σας 
μέσα σέ δωμάτιον, άπό τό όπο'ον λείπει 
φ«·;τιά ή θέρμανσίί.

-— Λ ίγο θειάφι ά·; ρίχ\·ετε κάθε τόσο 
στό γάλα  πού δίδετε στό γατάκι σας, προ 
λαμβάνετε πολλές ασθένειες.

—  Ά ν  κρεμάσετε εν,α σχκκουλάκι μέ 
θε άφ·. μέσα στό κλουβί τού, πουλιού, άπο 
μακρύνετε κάθε έντομο.

— Οί παππχγάλοι δέν πρέπει νά τοπο 
¡ θετούνται ε ις  μέρη όπου ακούουν δυσαρέ 
στους ήχους, βλασφημίας ή σ φ υ ρ ίγ μ α τ α  

παιδιών, θ ά  τ ' άπομιμηθούν όλ” αύτά, θά 
τά επαναλαμβάνουν διαρκώς καί θά σά; 
γίνουν ανυπόφοροι.

— Ά ν  προάθέσετε λιγάκι μονάχα 
στύψι στό νερό, τό καθαρίζετε χωρ ίς ' νά 
έχετε à'/άγκην νά τό διϋλισετε.

ΕΙΣ ΤΟ 'ΑΛΛΟ Φ ΓΑΛΟΝ 
ΘΑ ΣΑΣ ΜΙΛΗΣΟΥΝ ΓΙΑ 
ΤΠ λΙΟΔΑ Η ΚΑΛΛΙΤΕΡΕΣ 
ΜΟΔΙ ΣΤΕΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΚΗΟ Ο Μ ίΚ φ Σ  
Ό  πατήρ.— Τώρα, Τάκη, πές μου για  

τ ί σέ τιμώρησα ;
Ό  Τάκης.— "Ετσι είνε πάντα, άπεκρί 

Or ό μικρός μέ άγανάκτησ·.· μέ τσακίζεις 
στό ξύλο κ ι' ύστερα δέν ξέρεις γ ιατί τδκα ■ 
Η*·;.

ΑΚΡΙΒΗ Σ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ
—  Τ ί ιδέα έχεις γ ιά  τόν Πατσούλη!;
—  Αυτός : Είνε άνθρωπος πού σού δίνετ 

σβερκιές μπρός στό πρόσωπό σου καί σού 
βγάζε» τό μάτι πίσω άπό τήν πλάτη σου.

ΠΟΛΥ ΣΤΕΝΟΣ
— ΓΕίνε στενός φίλος σου ;  **” '
—I Πολύ στενός, δε θά μέ δάνειζε ο'-*τ: 

μιά δεκε^α-
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ΚΟΚΚΙΝΟ Η ΓΑΛΑΖΙΟ ΑΙΜΑ
Ύπί» i;. MOI'kOMEPl·

Πώς, θά πήτε ; Ιδού. Μέ 5 μόνον δραχ 
•pàc εγγράφετε τά παιδιά σας δ:’ 'έξ μή άπλή ιμιτασιόν 
να ς συνδρομητές ε ίς  τήν

«Α γαπητέ Αού·
Τό ποίρόν ει>·ε τό τελευταίο γράμμα πού 

’σού γράφω, επειδή άπό ,αύριο αλλάξω ζωήν. 
Στής τέτ-αρες τό απόγευμα θά *ρϊ·;ω κυ 
ρία. Φυσικά και έσύ καί εγώ ξερομε πώς 
δέν είμαι είμή απλή ίμιτασιό»', άλλά με 
τήν πιροίκα που έχω καί τά δι'.αμαντικά μου, 
καθένας Οά μ’ έπερνε διά γνήσια)' κυρίαν.

Λού, ή'θελα νάςερα πόσες γενεές πρέπει 
r i  περάσουν γ ιά  νά γίνη μία; αληθινή κυ 
f ía  ’Ί σ ω :  ή κό;η μου Ύΐνη. α·; «-/’ Βο
ή κόρη της· έγου όμως θά μείνω πάντοτε

ΝΕιΑΝ ΓΕΝΕΑΝ 
Καί λαμβάνετε καί τά  16 μέχρι τούδε 

εκδοθεντα τεύχη
ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΙ1ΕΑΝ 

Ή  συνδρομή Οά λογίζεται άπό τού 17ου. 
Μόνον τά 5 μυθιστορήματα, πού περιέχουν 
τά 15 τεύχη, θά σάς έστοίχιζον 25 ^?αχ 1,
μάς δηλαδή προσφέρομεν,

5 ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ ΑΞΙΑΣ 
25 ΔΡΑΧΜΩΝ ΔΩΡΕΑΝ

Ή  «Νέα Γενεά» είνε έργο·; άφιε<?ωμένον, 
αύστηρώ; κα ί άποκλειστικώς. εις τήν μόρ 
φώσΊν τού 'Ελληνόπαιδος.

Ξ Ε φ Τ Ε  Τ Ι ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ :
Τά παιδιά σας: Είσθε βέβαιοι ότι ή πνευ 

ματική τροφή μέ τήν όποιαν τρέφεται τό 
μυαλό των είνε καθαρά κα ί υγιής : Προ 
λάβατε τήν έπίδρασιν ακαθάρτων άναγινω 
σμάτων. Έ-,γ-ράψατέ τα ε ίς  τήν «Νέαν 
Γενεά·;».Γραφεία «Άκροπόλεω-ς»,Αθήνας

'Η  γιαγιά μου έδούλευε σκληρά όλη μέ 
) α γιά  νά καταοτή ικανή ιά  στέλνη τήμ 
μ,ητέρα μου σχοι’/.εϊο καί ή μαμά μου μέ 
βοηθούσε στό μαγαζί γ,ιά /ά έχω ώρες νά 
πηγαίνω στό χοιρρδιδασκαλείς καί μάθω 
ιούς χορού; τής μόδας όταν ήμουν ακόμη 
έ :  χρονών. ’Εγώ Οά κάμω τό καθήκον μου 
στά παιδιά μου πού Οά γεννηθούν. Τά β/,έ 

ω άπό τώςα νά μ,ού τεντώνουν τά  χερά

ΟΙ ΕΡΩΤΕΣ TO I' ΝΛΠΟΛΕΟΝΤΟΣ 
(Συ/έχεια καί τέλος) 

φαιδρό·;. ΚάΟ· φοράν εΰρισκε καί νέα·; δι 
καιολογίαν, έως ότου τέλος, άπό εντροπήν, 
άπεφάσισε νά άναχωρήση. Έ ν φ  όμως ό 
Ναπολέων διείξήγε τιτανικό/ άγουν α. εν 
μέτω μορίων κακουχιών καί κινδύνων, ή 
κυρία εΰρισκε παραμυθία·; ε ίς  τούς ίππό- 
τας, πού «εριεστοίχιζο^ τήν άαυν.ουθί'χ; 
τ τ ς . Έδόθη πάλιν τόσον ε ις  τήν πολυτέ 
λείαν καί σπατάλην, ώστε τά χρέη της 
έφΟχσαν -ά  2  εκατομμύρια φράγκων καί 
μιά ν.αλή ήμερα τό άναπόφευκτον τέ/,ος 
έφθ.τσε. Ό  Ναπολέων επέτυχε τό διαζύ 
γιον και εί;;·, έαυτήν έκείνη ίν  μέσω δααρύ 
ων καί απελπισίας αντικαθιστάμενη·/ 
υπό τής Μαρίας Λουίζης τής Αυστρίας.

Την επςχην ajrr,·; τελειώνουν αί ήμέραι 
τ ί ;  δόξης καί τών ερώτων τού Ναπολέο-·1 
τος. Ε·.ς τήν νέα ν σύζυγον δεν ευρεν ε’ιμή 
ά-,-έρωχ:·'. αδιαφορίαν καί ψυχρότητα. Ή  
ε·δησις τής πτώσεως του δέν έπροκάλεσε 
ουτε μιά λέςι συμπάθειας είς τά χείλη της. 
υτε δε, εξ έτη. αργότερα ό Ναπολέων άπι 
θνησκεν εξόριστος ε ί; τήν 'Αγίαν Ε λένην, 
«λεγεν ε ίς  τόν ίαπρόν του' «νά βάλετε :ήν 
κιροια μου μεσα σέ οινόπνευμα, νά τήυ 
πάτε στή Μαρία Δουίζα καί τής πήτε πώ ; 
τη·; αγαπησα πάντα καί ποτέ δέν έπαυσα 
να την αγαπώ·;, εκείνη ώρκίζετο αιώνιον 
έρωτα ε ις  τόν μονόφθαλμο·/ Νίππεργγ, βε 
βαιουσα ότι «ο'υδέποτο ήσθά.νθη τό π,αραμι 
κρον γιά τόν Ναπολέοντα. άν καί δέν μπο 
ρούσε βέβαια νά ξεχά-η ποτέ ότι ήτβ ό 
πατή* τού τέκνου της.»

κ',ια τους καί νά μού λένε’ «τ ί θά γίνομε 
μαμμά;» Έγου Οά τους δώσω ένα καθώς 
πρέπει πατέρα. Ναι, Λού, είνε μικροκα 
μωμενος ό αρραβωνιαστικός μου, μούρχε 
ται ώ ς τόν ώμο· είνε παχύς, γέρος καί 
κακοφτειασμένος. άλλά 'χ ε ι Iva όνομα 
πού μαγεύει κάθε £ναν σιή Νέα 'Υάρκη, 
μιά υπογραφή πούνε καλή γ ιά  πολλές χι 
λ ¡¿δες δολλάρια. Φαί’ίάσου 2τ: σ’ αύτό 
τό περιώνυμο όνομα Οά κολλήση τό δικό 
μου. Μού είπαν δλες, φυσικά, πώς Οά I 
πρεπε νά ήμουν υπερήφανος διά τήν κατά 
κτησίν μου καί είμαι, έπειδή δέν είνε μόνο 
τό χ.ρήμά μου πού τόν έπιασε-στήν παγίδα, 
άλλά καί ό εαυτός μου. Είμαι ώμορφη, 
Λού.. "Εχεις ε .  i α χρόνια νά μέ ΐδής καί 
κάθε μέρα γίνομαι ωραιότερη.

Είμαι ψηλή, εχω θείο ανάστημα, λεπτά 
πόδια, στήθος γεμάτο καί κάθε τε πάνω 
μου δίδει τήν ύπόσχεσι γυναικός πού ώρ· 
μάζει. Αύριο·; ή δεσποινίς θά θυσ·ασθή είς 
τόν βωμόν τού ιερού γάμου καί ή  με 
ιανόρφωσις Οά síi·; π/.ήρης. θ ά  γίνω κυ 
ρία. ,1

« ΤΩ, Λού, γ ιατί ό μπαμπάς σου νά μή 
είνε κύριος καθώς πρέπει, γ ια τ ί; Ά ς  ήταν 
άσωτος, ά ς ήτα·; χα'ρτοπχίκιης, άς ήταν 
ό,τι δήποτε, αρκεί νάταν τζένιλμαν. Δυ 
στυχώς δέν εί)·ε παρά ένας παιδικός φίλος 
τού μπαμπά μου καί ξυλουργός μονάχα.

Έσύ ήσουν υποχρεωμένος νά εργάζεσαι 
γιά  νά συντηρήσαι καί πηγαίνεις στό Πα 
νεπιστήμιο, ενώ έγ<'υ έπλεα στά δολλάριχ.

Καί έν τούτοος, μέ όλη τήν ανατροφή 
πού έλαβα, αισθάνομαι δπ κάτι ανάποδο 
είνε ο.έσα μου. Είμαι μιά μέλλουσα μεγάλη 
κυρία, μιά ιμιτασιόν κυρία.

Εκείνο ομως πού μέ ανησυχεί, είνε 
ότι; ίσως είμαι καί μιά ιμιτασιόν γυναίκα.

Οί πρόγονοί μου είχαν κόκκινο αίμα 
στής φλέβες των καί οί απόγονοί μου θά 
έχουν, φυσικά, γαλάζιο. Στής δικές μου 
όμως τής φλέβες τρέχε: νερό άνιί -γιά  
αίμα.

"Ακούσε, Λού· σήμερα κλΠσθηκα στό 
δωμάτιό μου κα ί έσφογγάρισα τό πάτωμα 
τής σάλας τού μπάνιου. Γονιατισμενη μέ 
μιά βούρτσα καί σαπούνι, παιδεύτηκα τό 

rv ώρα, ·2.;.ωσα. κοπήκαν τά κόκκαλά

μου, άλλα τό πάτωμα πολύ απείχε άπό ιού 
να είνε καθαρό. Καί φτ/τάσο^ έγώ , ή 
εγγενή μιας γυναίκας πού σφογγάριζε τά 
πατώματα όλου της ιού σπην.οϋ καί τά 
σφογγαιρίζει άκόμη, καίτοι ε ίν ε  όγδοηκον, 
τούτις. 'Ώ , Λού, Οά ήθελα νά είχα τήν 
τόλμη τότ» νά φυγω μαζύ σου έκείνίη τήν 
νύκτα πρό τφιών ετών. θυμάσαι— τό φεγ 
γάρι, τήν θύρα πού έτριζε, χό γάΐτο πού 
νιαούριζε απαίσια, τήν μυρουδιά τής δρο 
σιάς στά χόρτα, τό λάλημα τούι γρύλλου 
— μιά ουράνια θερινή γύκ t α καμωμένη γ ιά  
έ',Ό'τα—τά λόγια τής αγάπης πού είπαμε;

’  Ημουν υποχρεωμένη νά σηκωθώ στής 
μύτες γιά  νά με φιλήσης, ψηλότερος όπως 

, ήσουν. Καί τά αγαπημένα σου μαΊια γέμ:
ι̂χ> πίκρα όταν άπεχωρίσθημεν. Λού. είπες 
πώ ς Οά σ’ εϋρισκχ πάντα όπου καί όταν 
σέ ήθελα. "Ω, πόσο σέ χρειάζομαι τώρα.

ΙΙόσες γενεές θά χρν.ασθοϋν στά πα 
διά τών παιδιών μας γιά  νά γεν)·ηθή μιά 
μεγάλη κυρία, Λού;

Κάθε τι μού φαίνεται ανάποδο απόψε. 
Ή  καρδιά μου πονεί κα: δέν μπορώ νά 
σκεφθώ ιίποτα. *

Κύττα. Πάνω σιό γραφείο μου εχω ενα 
πολύ καλό ν-ομο/.όγιο, Iva γαλάζιο δρο
μολόγιο πού μού λέγε ι πώς ή άπόστασις
πού μάς ■/«'?ίζεΐ είνε μόνο τέσσχρες ώρες 
μέ τό τραίνο καί πώς έχω άκόμα αρκετή 
ώ ; α ν’ αρπάξω τό τραίνο καί )’άρθ<·) σέ 
σένα πού άγαπώ.

’ Λ·; ερθο), δέν υπάρχει καθείς λόγος 
νά σού στείλω τό παρόν γράμμα. Ά ν  δέν 
Ιρθω, τότε δέν πφέπε: νά τό ίδής. θ ά  τό 
κάψω. {

Ή  στιγμή μου έφθασε. Τό μέλλον μου 
εύρίσκετα; όλο στά χέρια μου. Δέν χρειά 
ζεται ειμή θάρρος καί άπόφασις. Οέ πρό
γονοί μου τό είχον και πολύ μάλιστα, θ ά
τό έχουν οί απόγονοί μου ; Τό έχω ή ιδ ία .

ΤΙ δυστυχισμένη σου ΡΟΥΘ»
Ό  γάμος ενός εκατομμυριούχου αξίζει 

δύο στήλες στήν πρώτη σελίδα κάθε έφη 
μερίδος τής Νέας Ύ όρκης. Εικόνες τού 
ευτυχούς ζεύγους έκύτταζαν τούς άναγνύ 
στι ς άπό τήν πρώτη σελίδα. Τ Ι καμαριέρα 
δίπλωσε μιά τέτοια έφημερίδ:: στό πάτωμα 
καθώς έταχτοποιούσε τό δω̂ υ/άλιο ποί ή 
δεσποινίς Ρουθ, ή κυρία της, άφησε.

Έ τίναςε ένα μικρό σιφ ο  άπό στάχτη 
πάνω στήν εφημερίδα καί έπεσε στό μίρο: 
πού ήσαν αί εικόνες τών νεόνυμφων. Έ  
σκέπασε τά μειδιώντα πρόσωπα τού μικ.υο 
σί/οπικού γαμβρού -/.α: τής νύμφης—  δέν 
πείραζε όμως. επειδή ή στάκτη ήταν κρύα.

ΕΔΕΧΕΤΟ ΤΗΝ ΘΥΣΙΑΝ

Ή  σύζυγος (μέ ανησυχία).— Ξέρω. ά 
γαπητέ μου. 0τ·. εύρισκόμεθ,α ϋπό ·φ?ομερας 
συνθήκας. Ό λ α  άκρίβηναν, άλλά νοςυ-ίζΐ;ς 
αληθινά πώς μπορούμε νά ζήσωμε χωρίς ύ 
πηρέφρια; . . . .

Ό  σύζυγος.—Πρέπει, εκτός h  ό διευ 
Ουντής μού μεγαλώση τό μισθό. Ά ν  όμως 
δεν γίνη τίποτα κα ί τό πράγμα χειρότερε; 
ση, πρέπει νά ύποκύψωμεν. Μπορεί; νά 
μαγειρεύης μόνη σου κι’ έγώ  θά τρώγω 
στό ρεστωράν. Ά λ λ η  θεραπεία δέν ύπ.άρ
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Ο Σ Τ  Ι Γ Γ Α Ρ Η Σ
(Συνέχεια έκ  τής 3ης σελίδο;)

J  ίγο βάλσαμο στήν καρδιά- άλλά δέν δ·.έ 
κρίνε πουθενά τή στρατιωτική σιλουέττα 
του άγνωστου·

Ή  συναυλία ήρχισε. Ή  μ ις Μπουβερί 
έκάθησε στο πιάνο καί άρχισε νά παίζη 
τήν απαραίτητη μονωδία, πού αποτελεί 
7 :- υπνωτικό προοίμιο κάθε συγκέντρωσε 
ω ς  του είδους τούτου· Έδέχθη ούχ ήττον 
τά  καθ’ ύποχρέωσιν χειροκροτήματα τής 
©μηγύρεως, τά οποία διέκοψε ή φωνή ένός 
άποίκου ζητοϋντος μια ρωμάντσα. Ή  μ ις 
-Μπουβερί άπέφυγε νά κυτιάξη τον Σερ 
Τζούλιαν καθώς κατέβαινε άπ’ τήν έξέ 
δρα καί δεν έλαβε το θάρρος νά τοϋ ρίξη 
ένα βλέμμα, παρά μόνον άφοϋ έτραγούδη 
σε ή κ. Κλάρκσον τήν ζητηθεί σαν ρωμάν 
τσαν. Ή  επιτυχία της ήταν κολοσσιαία 
κα ί την ετίμ.τ)σαν μέ μπιζαρίσματα, άλλ’ 
ή μ ις  Μπουβερί, που είχε συνοδεύσει μέ 
τά πιάνο τήν άοιδον, κατευχαριστήθη πού 
διέκρινε τό κατσουφιασμένο ύφος τού Σέρ
Τζούλιαν.

Ό λ ο ς σχεδόν 6 πληθυσμός τής μ ικρά ; 
πόλεως ήλθε νά παραστή στή συναυλία 
κα ί δεν έφειδετο χειροκροτημάτων, θ ά  
έλεγε κανείς ότ· ή σάλα είχε κατασκευα 
σθϊι έπίττ,δες γ ιά  παρόμοια θεάματα. Στο 

ένα άκρον είχαν φτειάσε: γιά τούς ήθοποι

ερίδολο άπά τό αλλο ακρο
σκηνή είχαν φτειάσει ένα είδος φουαγιέ, 
όπου άπεσύρετο ή κ. Κλάρκσον περιμένου 
σα νά μπιζαρίσουν τά τραγούδια της. Ό  
7 αν Ομως είδε ότι έχρειάζετο νά βγαίνη 
στή σκηνή κάθε στιγμή, έμεινε έπάνω 
στήν εξέδρα χαμογελώντας χαριτωμένα. 
Κατά τά διαλείμματα «πήγαινε καί έκά 
θητο σε μια θίσι πού τής είχαν κρατήσει 
δίπλα άπά τον μέγαν εκείνον άνδρα·

Οί άλλοι ποϋ έλαβαν μέρος στή συνα·; 
λί& δέν τήν έπεσκ.ίασον καθόλου. Ό  ούζο 
γό ; της απήγγειλε ένα σοβαρό μονόλογο, 
Ηνας ερασιτέχνης έδειξε τή χαλασμένη 
φωνή του ώ ς βαρύτονος καί τέλ,ος ένας 
άλλος κάτοικος τής πόλεως έκαμε τούς 
τοίχους τοϋ κτιρίου νά τρέμουν μέ τήν ώς 
τενόρου φωνή του ούρλιάζων μια ρωμαν 
τσα ποϋ έπεγράφετο «Ό ταν τό χελιδόνι 
χτίζει τή φωληά του»· Η κ. Κλάρκσον 
ά χ β  γ ια  ολους ένα ενθαρρυντικό λόγο καί 
τούς ¿χειροκροτούσε ζωηρά, 5ν κα ί έφοδε·, 
το μή νομίση ó Σέρ Τζούλιαν ότι έθαύμαζε 
•αληθινά αυτούς τούς άτζαμήδος.

—  Ε ινε ύποχρέωσις νά χειροκροτή κα 
νε ίς . είπεν ήμιφώνως γ ιά  νά τήν άκοϋση 
¿κείνος. Ε ίνε τόσο δειλοί· Γ ιά έλάτε στή 
Οέσ: τους; Έ γώ , νά σου πώ , δεν αίσθάνο 
μο· κομμ ά σνγκίνησ» όταν τραγουδάω. 
Σέρ Τζούλιαν. '

•— ΤΑ. αύτό ν’ ακούεται, κυρία, άπε 
κρίθη ό μουσικοδιδάσκαλος·

Ή  μίς Μπουβερί έκάθητο στήν ίδια 
σε-.ρά καθισμάτων μέ τή κυρία Κλάρκσον. 
Ά πό τήν μια μεριά άγγιζε τόν τοίχο καί 
άπ' ~ψ άλλη είχε παρακαθήμενον τόν κ. 

ϊ ’άντφορτ. Βλέποντας μ·.ά 2$?α ελεύθερη 
άπό πίσω της, έκαμε νεύμα στό κ. Χάκ 
νά τήν πιάση, καί «rst έν άνέσει εϊ^ισκε 
μεγάλη διασκέδασι στής κριτικές των δύο 
νέων περί των ερασιτεχνών ποϋ έτραγου 
δοϋσαν στή σκηνή;

— Δεν είν’ άλλο απ’ το χορέ κα ί :ό 
λαϊκό τραγούδι, έλεγε ό κ. Χάκ· Νά 6λ* 
πάτε τής αδελφές Μπέλτον «τό Λονδίνο..·

Εδώ. ξέρετε, ©¿ν γίνετα ι καί τίποτς οπου 
οαίο.

—  Μπορεί, άπεκρίθη ό Ράντςοκτ. Ύ -  
ποθετω όμως ότι θά έχουν ακροατήριο, 
ποϋ νοιώθει καλλίτερα άπό σένα μουσική.

Ά έτά  συνέδαιναν κατά τό διάλειμμα 
τής συναυλίας, κατά τό οποίον ή εξέδρα 
η-αν άδειανή κα ί είχαν ανοίξει τής δυο 
πόρτες γιά  νά σχηματισθή ρεύμα άέρος. 
Μερικοί θεαταί τοϋ κάτω μέρους τής σά 
λα ς  είχαν βγή έξω, άλλ’  έξαφνα τούς ή 
κουσαν ποϋ γύριζαν πίσω τρέχοντας. Ή  
μ ίς Μπουβερί καί οί παρακαθήμενοί της 
έκύτιαξαν νά δοϋν τ ί συμβαίνει, άλλά κά 
ποιος θόρυβος προερχόμενος άπ’ τήν έξέ 
δρα. τούς έκαμε άμέσως νά στραφούν. Ή  
νέα δεν μπορούσε νά πιστέψη στά μάτια 
της οταν είδε μέσ’ στή μέση άπ’ τή σκηνή 
τόν ή'ρωά της πού ¿χαμογελούσε στους θεα 
τ ε ς , ¿φορούσε μπότες καί σπιρούνια ά/.ρι 
βώς όπως τόν είχε ιδή τήν άλλη ςοεά- 
Τήν ίδια σηγμή μέ τά δύο χέρια του τεν 
τωαένα ήπείλησε τήν όμήγυριν μέ τά δύο 
γεμάτα περίστροφά του.

—  Έ πάνω τά χέρια όλοι οί άνδρες. έ 
φώναξε. Ε?ν= περιττό ή κυρίες. Ά λ λ ά  ό 
σο: άνδρες ςέν θέλουν νά τούς έλθη καμ 
μιά σφαίρα, νά σηκώσουν άμέσως ψηλά 
τά^ χέρια- _ /

Ή  ίδια διαταγή έπανελήφβη στήν αλλη 
πόρτα καί ένας ληστής μέ πυκνά γένεια 
ήπεΡ-ησε τό κοινό μέ-σό περίστροφό του. 
Σέ μιά στιγμή ένόμιζε κανείς πώ ς εύρί 
σκέτο στή Βουλή σέ μιά φηφοφοφία δΓ
ά’ρσεως τών χειρών.

—  "Ισως έχετε ακούσει γ ιά  μένα, είπε 
ό άνθρωπος εκείνος άπό τήν εξέδρα, κυτ 
τάζων μέ τό μονόκλ του τό δάσος τών 

σηκωμένων χεριών, ’Ονομάζομαι Ττιγγα 
ρής.

—  Ποιος είν’ αύτός; ή ρώτησε ν ή Χ ίλ  
ντα Μπουβερί μέ μεγάλη ταραχή, άλλά 
χωρίς νά φαίνεται τρομαγμένη.

—  "Ενας κατάδικος που άπέδρασε... 
ό κομψευόμινος φυγόδικος, άπηντησε ψυ 
χρά ό ’Ά νιφορτ. Τό έπερίμενα αύτό. Τήν 
ήμέρα ποϋ είχε πάει στή Μελβούρνη ή κ. 
Κλάρκσον. τόν είδ,αν μέσα στό κτήμα.

Αύτός λοιπόν ήταν ό ήρως τής Χ ίλ  
ντας· "Ένας κατάδικος ποϋ άπέδρασε. ’Έ  
νας κοινός φυγόδικος, ένας πρόστυχος 
κλέπτης ν

—  Κ αί πώ ς δέν μοϋ τό λέγατε, ε’πεν 
άγανακτιομένη.

— Μ ά ούτε καί τ ή ;  κ. Κλάρκσον τό 
είπαν· Μάς τό είχε απαγορεύσει ό σύζυγός 
της.

Η Χ ίλντα άπέστρεψε τό βλέμμα άπό 
τόν Στιγγαρήν κα ί τό έσταμάτησε άπάνιο 
στην κ· Κλάρκσον. Γ ιά πρώτη’ φορά άπ’ 
τόν καιρό ποϋ τήν ¿γνώρισε έννοιωσβ γιά  
Βαύτην κάποιον οίκτο. Τό πρόσωπό της 
ήταν άσπρήτερο άπ’ τήν άσπρη μεταξωτή 
ρόμπα της καί γιά  λίγες στιγμές έγινε γε 
ροντότερη κατά δέκα -χρόνια. Ό  σύζυγός 
τη ς  τήν έπροφύλασσε μέ τό σώμά του. Δ! 
πλα των ό Σερ Τ]ζθύλιαν έφαίνετο σάν 
διευθυντής ορχήστρας ποϋ έβαστοΰσε τόν 
χρόνο μέ τά χέρια του τά σηκωμένα πρός 
τόν ουρανό. Έ ν τώ  μεταξύ τό μονόκλ έ 
στυ>|ώθη έπάνω στό σύντροφο τής μίς 
Μπουβερί χωρίς νά σταματήση ουιε στιγ 
μή έπάνω στή νέα.

—  Ε, σιωπή αϋτοΰ κάτω , έκαμε αύ 
στηρώς ό Στιγγαρής. Δέν ήρθα έδώ μή

ιΣ ^ έχε ια  εις τήη 15ιην σελίδα)

ΔΙΑ Τ Ο Υ Σ  Ν Ε Ο Υ Σ
ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ ΤΗ Σ  ΚΥΡΙΑΚΗΣ

\  ΔΡΟΜΟΣ ΜΕΤ’ ΕΜΠΟΔΙΩΝ
II άπόστασ'.ς ίου δρόμου δέν πρέπει νά 

ύπερβαίνη τά 100 μέτρα. Γ ιά  παιδιά μι 
ζρότερα τών 13 ετών ορίζεται 50—70 
μέτρα άναλόγως- Οσο περισσότερα έμπό 
δια δυνη|θήτε νά τοποθετήσετε τόσο διασ/ε 
δαοτικώτερον γίνετιαι ίο  παιγνίδι. Τοπο · 
θετείτε έπί τής όδοϋ, κατά πλάτος «ύτή ς , 
δύο σειράς σχοινιού, α ίτινες απέχουν ί 5  
βήματα. Τό σχοινί πρέπει νά έγγίζη στή 
γη . Κάθε δρομεύς οφείλε: νά διαδή άπό 
κάτω. Παραπέρα τοποθετείτε, άν έχετε, 
εν;: καραβόπανο τεντωμένο, ύπό τό όποιον 
Οά περάσουν, επειτα ό δρόμος φράζεται 
μέ μιά σειρά άπό αναποδογυρισμένα καθί 
σματα, παρακάτω δύο σειρές άπό μπούκα 
λ ε ς , ούτως ό’>στε νά τούς κάνουν δσω τό - 
δυνατόν δυσκολώτερον τό διάβ,α (όποιος 
άναποδογυρ ίση κα ί μίαν έστω τίθεται έκ 
τός τοϋ παιγνιδιού), μιά σειρά άπό τραπέ 
ζια , τά όποια δέν πρέπει ν’ αναποδογυρί
σουν ή διαχωρίσουν άλλά νά περάσουν ο 
πω ς μπορούν γρηγορώτερα. Στό τέρμα κά 
θεται ενα κορίτσι μέ ένα τριαντάφυλλο ή 
άλλο άνθος. "Οποιος πρώτο πάρε. ςό τρι
αντάφυλλο κερδίζει. Γ ιά νά γίνεται «κόμη ■ 
δυσκολώτερο τό παιγνίδι, μπορείτε νά το 
ποθετήσετε ε ις  τό σημείον τής έκκινήσεονς 
οσα βαρέλια εήνε καί οϊ διαγωνιζόμενο: 
γυρτά πάνω στή γή  καί ά;ο:·/.τά άπό τό' 
ενα μέρος. Οί διαγωνιζόμενο: μπαίνουν μέ 
σα και περιμένουν τό σύνθημα γ ιά  νά σπεύ 
σουν νά ξεκινήσουν. Τά μέλη τής έπιτρο 
πής, τοποθετούμενα ε ίς  διαφόρους άποστά: 
σεις τοϋ δρόμου, θά ¿»ελέγχουν έάν κανείς 
τεθη εκτός τοϋ παιγνιδιού.
2. ΔΡΟΜΟΣ ΜΕ ΑΛΛΑΓΗΝ ΕΝ ΔΕ

ΜΑΤΩΝ
Ορίζετε τό σημείον τής έκκινήσεως καί 

τό τέρμα καί. έπειτα τοποθετείτε ε ϊς  δοαφσ 
ρους αποστάσεις καθίσματα επί τών οποί 
ων είν» φούστες, ποδιές, όμπρέλλες, σκυύ 
φοι, διαφόρων ειδών /.απέλλα, πανωφόρια 
κλπ. Ο! διαγωνιζόμενο: καβάλλα ε ίς  άλο 
γο ή γαϊδουράκι ή έπί ποδηλάτου, ξεκινούν 
μόλις δοθή τό σύνθημα. Καθώς περνούν- 
άπό τά καθίσματα θά κατεβαίνουν, θά περ 
νοϋν τήν ποδιά ή τή φοϋστ,α καί θά ξάνσι-» 
νεβαίνουν, έπειτα θά κατεβαίνουν πάλι. Οά 
περνούν μιά όμ-ρέλλα καί οΰτω καθεξής 
μέχρι τοϋ τέρματος. "Οποιος φθάσει π ρω 
τήτερα κερδίζει. Εννοείται ότι αν κανε 
νός τού π ίση ή όμπρέλλα ή τό καπέλλο 
ποϋ πήρε ή τοϋ φύγη ή ποδιά, έίαιρείται- 

¡τοϋ παιγνιδιού. |
3- ΔΡΟΜΟΣ ΜΕ ΔΕΜΕΝΑ ΤΑ ΓΟ- 

ΝίΑΤΑ
Τοποθετούνται οί δ’.α*/ωνιζόμενοι είς τδ 

σημείον τής έκκινήσεως άνά ζεύγη καί 
οί άποτελοϋντες τήν επιτροπήν τούς δένουν 
τά πόδια μέ μαντήλ. ή σχοινί. Δένουν τό 
δεξί πόδι εκείνου ποϋ είνε αριστερά μέ τό 
αριστερό τοϋ διπλανού του. Τό δέσιμο γ ί 
νετα: ά̂ν<·> άπό τό γόνα, ‘ πειηα δίδεται τδ 
πρόσταγμα τής έκκινήσεως κα ί οί διάγω 
νιζόμενοι δεμένοι άνά δύο τρέχουν πρός τδ 
τέρμα. Τδ ζεύγος ποϋ φθάνει πρώτο κερ 
δίζει. ’Η δυσκολία τοϋ παιγνιδιού συνίστα 
τα: ε ις  τό ότι οί δύο κάθε ζεύγους οφείλουν 
νά κάνουν κινι'/σε·ς συμφώνους, 

j Σημ. ΙΤολλ^άκις συμβαίνει ή παρέ.ες νά 
είνε πολυάριθμες κ » ί νά αποτελούνται άπό 
κορίτσια κα ί παιδιά διαφόρου ηλ ικ ία ς. Έ ν -  
τοιαύτη περιπτώσε· χωρίζονται οι μικροί 

¡άπό τούς μεγάλους είς ϊύο ή τρεϊς ομίλους, 
* καί παίζουν χωριστά.

Βλ Κ  Ρ Ρ  I Λ .  Κ  II

Ο ΣΤΙΓΓΛΡΗΣ
(Συνέχεια)

τό σκοπό νά σ*ς βλ,άψω. Αν εχετε άκου 
σε; γ ιά  μένι, γνιυρίζετε βέβαια ότι έχεο 
αδυναμίαν γιά τή μουσική, όταν φυσικά 
είνε καλή.

Γ ιά  λ ίγ ε ς  στιγμές τά μάτια του έστυ 
λώΟησαν επάνω στήν κ. Κλάρκσον κα ί ό 
Ράντςορτ έπωφελήθη ττ,ς άπασχολήσεώς 
του γιά  νά συνέχιση τάς .παρατηρήσεις 

-του. , , f
—  "Εχω κι’ έγώ ακούσει πώς τοϋ άρέ 

σε·. ή λαντέρνκ, όπως καί μιά σωστή όρ 
χήστρα. Μ ίς  Μπουβερί, τό περίστροφό 
μου είνε στή τσέπη μου κατά τή μεριά 
σου.

—  Ή  μουσική μέφερεν έδώ άπόψε, έ 
ξηκολουθησεν ό Στιγγαρής κυττάζων τούς

• δύο νέους. ' ΤΗρθα μόνον καί μόνον γ ιά  ν’ 
ακούσω καί γιά κανένα άλλο λόγο. Δυστυ 
χώς, οταν έχουν κανενός επικηρυξει τό

-κεφάλι, είνε άνκγ-κασμένος νά λάβη με?', 
κ έ - προφυλάξεις προτού ριψοκινδυνεύση 

- νά παρουσιασθγ, μεταξύ τώ ν  όμοιων του. 
Προσθέτω όμως ότι αν κα ί ήλθα έδώ μέ 

-τής είρηνικώτερες διαθέσεις, δέν 8ά διστά 
σο>, αν δοκιμάση κανείς νά πλησιάση. νά < 
-τόν σκοτώσω σάν σκυλλί-

— Αύτό εινε δικό μου. . ¿ψιθύρισε 
ό άτρόμητος Ράντφορτ χαμηλοφώνως. Τώ

,ρα δέν κυττάζει εδώ..· Μοϋ φαίνεται πώς 
ή κ· Κλάρκσον δέν είνε καλά. Πάρτε έ 

-κείνο ποϋ σάς είπα, yp-ύψτέ το κάτω  άπό 
τό σάλ: σα; καί νά ιό έχετε έτοιμο νά 

ιμοϋ τό δώσετε όταν χρειασθή, έάν ή κυρία 
λιποθυμήση εντελώς.

Ή  Χ ίλντα ¿δίσταζε. Βαθειά σιγή έπε 
ικράτει μέσα σιή σάλα καί κατά τό διά 
•στημα αύτό ό Σ τιγγαρής έίήταζε μέ έν 
διαφβρον τήν κ. Κλάρκσον, ή όποια έφαί 

-νετο ότι θά πάθαινε άπό συγκοπή.
— Έ λα , τώρα. έψιθύρισεν ό Ράντφορτ·
Ή  Χ ίλντα δέν έδίστασε πλέον. Έφο

ροϋσε ένα μαύρο σάλ·. άπό δαντέλλα καί
• έν ριπή οφθαλμού έσυρε τό περίστροφο 
έ ;ω  άπ’ τή τσέπη τοϋ παρακαθημένου τη.-ς 
κα ί τό έσφιξε έπάνω στό στήθό; τής.

— Κυρία Κλάρκσον. είπεν ό (Στιγγα 
ρής, έπαρατραγουδήσατε καί κατά
τήν ποσότητα τά κομμάτια σας ήταν πολύ 
ανώτερα άπό τήν ποιότητα.

Οί λόγοι αύτοί ήταν αϋΟάδει; καί τό 
-κοινόν άπό τό βάθος τής σάλας έ ίελή ΐω  
σε τή δυσαρέσκεια του. άλλ’ ήταν έκπλη 

"κτικο τό αποτέλεσμα ποϋ παρήγαγον στήν 
*'*. Κλάρκσον. Τό ώχρό πρόσωπό της έζω 
ηρευσε, -ά  μάτια 7ης Ιρριψαν αστραπές 

'ύργής. καί όλο τό είνέ της έτρεμε άπ’ τήν 
άγανάκτησι.

—  Δέν τραγουδώ γ ιά  7θός Ιγκλνματίες 
κα ί τούς φωνηάδες σάν κα ί σένα, άνέκρα

Συγχρόνως ερριξε ένα βλέμμα στον 
Σέρ Τζούλιαν διά νά το-3 δείξη ότι γ ί’
λευταιος οΰτος έχαμογέλασε εύχαρι-τη- 
τιΰτόν καί^ μόνον είχε τραγουδήσει.' Ό  τε 
” «να μέ όλη τήν απειλή τοϋ περιστρόφου 

3ϋ Στιγγαρή.
, —  X, βέβαια πώς δέν τό κάματε γιά 
ενα. άπεκρίθη ούτος- Τοανουδάτε νάειν

νοι στή Χίλντα Μπουβερί, ή όποια έκαθη 
το στή γωνιά της·

—  Έ ,  σείς. νέα μου. αύτοϋ πέρα. όλο 
κουβεντο-ϋλες μοϋ ε 'τθε άπό τήν ώρα πού 
έπέβαλά σιωπή. Σείς πρέπει νά πλήρωσε 
τε τά έξοδα. Λάβετε τήν καλωσύνη νά 
περάσετε άπ’ έδώ.

Μπορείτε ευκόλως νά φανιασθτ,τε τήν 
ταραχή τής Χ ίλντας, ή όποια όμως ■/.% 
τώρθωσε νά τήν όπερνικήση- Βγάζοντας 
τό σάλι της μέ φαινομενική σπουδή, πράγ 
ματ·, δε μέ υπολογισμένη βραδύτητα, τό 
έθεσε ¿πάνω στήν έδρα πού έκάθητο καί 
¿προχώρησε έν μέσω τών χειροκρότημά 
των τού κοινού. Ό  Στιγγαρής έσκυψε καί 
τής εδωκε ·τό χέρι γιά  ν ’ άνεβή στήν -Ιξέ 
δρα. Μέ τήν δύναμι πού τη ; έσφιίε το χέοι 
τής έδωσε νά καταλάβη ότι όλη •α’-'τή ή 
σκηνοθεσία τήν ¿σκάρωσε γιά  μόνο τό σκο 
πό νά επίδειξη τό τάλαντά της μπροστά 
στόν Σέρ Τζούλιαν, ούτως ώστε νά τής 
δώση τή μοναδική ευκαιρία νά νιεμπουτά 
ρη μπροστά σένα μεγάλο καλλιτέχνην- 
Μπορεί νά ήταν εγκληματίας. 'Οπωσδή 
ποτε ήταν ό άβρότερος. ό ίπποτικώτερος. 
ό συμπαθητικώτερος τών λν/στών πού μπο 
ροϋσε κανείς νά συνάντηση, κα ί ή νέα έ 
σκέφθη 8τ>. είχε καθήκον νά φανή άξια το-ϋ 
τόσου θάρρους της.

Ό  Στιγγαρής ηυρε ένα πρόγραμμα καί 
μέ μεγάλη έπιδεξιότητα τό ¿στερέωσε ά 
νάμεσα άπ’ τό λύκο καί τή φυσιγγιοδόχη 
τού ένός περιστρόφου του. 'Έ πειτα, άφοϋ 
¿σήκωσε πάλι τά δύο περίστροφά του μπρο 
σιά στο-ύς θεατάς, έξηκολούθησε·

—  Κύριοι καί κυρία», τό ακόλουθο νού 
μερο είνε ενα σόλο στό π ’.νάο άπ’ αύ-ή τή 
νέα. ίΑ ς  τό άφήσωμε, αν αγαπάτε. Κατό 
πιν έσχεται στό πρόγραμιαα μία ρωμάντσα. 
τό « ’Απρχ·,γαατοποίητον ιδανικόν»· Ή  μου 
σική είνε τού διακεκριμένου μΟυσικοσυνθέ 
του καί μαέστρου Σέρ Τζούλιαν Κρέμ. 
Λύτό τό κομμάτι έπράκειτο νά τό τράγου 
δήση ή κ. Μοντγκόμερ-υ Κλάρκσον, προ
τιμώ όμως ν’ ακούσω τής μ ίς Μπουβερί 
νά μάς έξηγήση πώς θά πραγματοποίηση 
ψό ιδανικόν της, καί θά πσρακχλέσω τόν 
Σέρ Τζούλιαν Κρέμ νά τήν συνοδεύση υ.έ 
τό πιάνο.

. (Ή  συνέχεια ε ίς  τό επόμενον)

Ξ ί-νχι δ η ιιο σ ιζ ν χ ζ ΐζ

Ϊ Ο Χ Ε Τ Τ Ο
(Ε ίς μνήμην τοϋ ποή.υκλαύστου έξαδέλφου 

μου Δημητρούλη, θ .  Γούλλελου .
Δέν μπόρεσα νά βρώ τή λησμονιά άκομα 
Ί ’έμμα μου φαίνεται— έτσι θαρρώ.
Π ώ ς δέν σέ σκέπασε τό μαύρο χώμα 
Πώς λε ίπ ε ις  μόνο γ ιά  λίγο καιρό.

"Ετσι συλλογισμένος κάθε βράδυ 
θαρρώ πώ ς Οά ξανάρθτ,ς καί προσμένω 
Βλέπω τόν ίσκιο σου μέσ’ στό σκοτάδι 
Έ κ ε ϊ στήν ίδια κώχη άκουμπ:σμένο·

ΣΤΗΛΗ ΤΟΓ ΚΟΧΤΟΡΕΒίβΟΓΛΗ

βρούμε εδώ έν* άηδόνι χωρίς τόσο ώραϊα 
-πτερά γιατ·. ήρθα μ’:  τήν άπόφασι ν’ άκου 

σο; το πρόγραμμα ώ ; τό -Γ/.π-τρογραμ υ̂,α ωτ το τέλος.
Τά μάτια του Βιέτρεξα·, Τής πρώτες σε: 

'ί?ές τών θεατών, όσο πού ¿σταμάτησαν έπά

Ό  Κος - Κοντορεβιθούλης

Αχ α’ύτό ποϋ βλέπω ειν’ό ίσκιο; σου μο > ά
..................(λ,1

jM à έγώ θαρρώ πώς πά'·ι θα γυρισης τα/α 
j Καί περιμένω, περιμένω στ à χαμένα.

¡Έ τ σ ι ολόκληρε; ώρες περνούνε 
Κι’ αμίλητα τα -δάκρυα μου κύλούνε 
Στά κρύα μάγουλά μου ένα ένα.

Α ’δ/.ος Γ .  Γ ε κ ν ν ο ύ σ η ς

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 
29 Οκτομβριο-υ κηρυε σιντακτα, χθες 

μας έπ ιγε -ερηπατο η Μαριγο στο Ζα 
πηο εμενα τή Λ ιλιτσα κε το Μ πλοκ τό 
σκιλακι μας κε καθησαμε ες ενα μπάγκο 
κε ιρθε ενας δεκανεας συγγενις της Μα 
ρίγος κε εκαθηρε κοντά μας κε η Μαριγο 
μ α ; ιπε να πχμε παφαπερ,α να πεξομε κε 
επιγαμε κε :δα;υ.ε κάτι μηρμιγκια που δου 
λεβαν επιδι η Λ ιλιτσα μου ν/πε πω ς τα 
μηρμιγκ’,α ζουν σαν κε εμας κε ε-χουν χω 
ρεγ καιο -απο τ ι γ : κε δουλους αλα μόνο 

; δεν πιγεννυν σκολιο επηδη δουλευουν 
διαρκος κε δεν έχουν κερο να χασουν οπο; 
ερης τ,α πεδία κ ε  e r/.ηψαμε κε ιδαμε ενα 
μηρμιγκι που κουβαλούσε ενα άχερο μεγα 
λο σα σπίρτο κε το κρατούσε ορθο σα σημεα 
κε ιθελα να το βοηθησω κε το επηασα με 
TO yjaipi μου αλα το μυρμιγκι θιμοσε 
εφιγε -/λ μου αφυσε το άχερο κε επιγε να 
μπη στο οπητη του αλα μόλις εφθασε 
μπρος στιν τρηπα σταθικε γιατί κατ> ;ε 
χασε κε γιρισε πισο κε τοτε με εροτισε η 
Λ ιλιτσα αν ιθελα να ιμουν μιρυ,ιγκι αλα 
δεν εσκεφθικε πος θα μπορούσε va uæ πα 
ιισ ι ολος ο κοσμος αμα περνούσε απ0 κινο 
το μέρος κε εγι,ρισαμε ιστερα στι Μαριγο 
κε ιταν μαζί τ ις  ενα; αλος συγκενις της 
λοχιας που τ ις  μηλουσε αλα δέν ακόυα 
γ ιατί τα ελεγε σιγα τοτε ι Μαριγο μας 
,ν,πε ν,α ξαναπχμε να  πεξομε γ ια τί ηταν ε 
νωρης κε εξαναπυγαμε στα μιρμιγ/.ια κε 
*ηδα;υ.ο το Μπλακ το σκηλακ: μας που ειχε 
κολυμενο το μουσο-υδη του στι φολιά κε ε 
μιριζε κε εν* μιρμιγκι του π ιγε στη μυτυ 
κε εθιμοσε κε τρίβονταν με το πόδι του να 
το βγαλι κε για  εκδυκυθι άρχισε να χαλαη 
τη φολια μΧ το ποδη του κε εγο απο φιλάν 
θιοπηα το σταματυσα κε 7ου ετραβιξα 
ταφτ: κε του ηπα νχ  μ: το ςανακαμι γιατ·. 
τα μιρμιγκια ηνε ζοα υσιχα σαν κε εμα; 
ασπασμούς απο ολο το σπητη κε μι εχον 
ετερον ταφτα κε μενο ολο; ημετερος πα·, 
τοτε

Ο ΚΟΝΤΟΡΕΒΙΘΟΥΛΗΣ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΛΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΙΠΟΤΕ 
ΑΠΟΒΛΕΠΟΜΕΝ ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 

ΚΑΌΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ καί ΚΑΌΜ ΤΕΡΑ

Η “ Ν Ε Α  Γ Ε Ν Ε Α , ,
ϊΕ ιν ε  τό ~ρ;:οδ:·/.όν κάθε Έλληνόπαιδος. 
Κάθε 'Ελληνική οικογένεια πού ένδιαφέρε 
τα ι γιά τά παιδιά της πρέπει νά έχη. 

ΤΗΝ NE ΑΝ ΓΕΝΕΑΝ



^  Γ Ε Λ Ο Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Η  Σ Ε Α Ι Σ

ΣΤΟ Τ ΑΒΕΡΩΦ
Τ ο  γ κ α ρ σ ό ν ι : — Στό λογαριασμό, κύριε, δέν π ε -

ριείχετο κα ί ό σερβιτόρος__
Ό  ε κ α τ ο μ μ υ ρ ι ο ύ χ ο ς : — ”Ε ! Κ αλά . Μ ήπω ς 

13έ τ ι τραβάμε κ ι ’ έμείς οι Λούστρο;! έφαγα  κανένα σερβιτόρο στο γεϋμά μου;

ΎΛ ΒΑΣΑΝΑ ΤΟΥ ΕΠ ΑΓΓΕΛΜ ΑΤΟ Σ 

Ό  λ ο ΰ σ τ ρ ο ς

ΠΡΟ ΤΟ Υ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚ Α Σ ΤΙΙΡΙΟ Υ

Ή  Κ α Παρρέν συνηγορούσα υπέρ τού ελευθέρου γά 
μου κα ί προσπαθούσα νά  ττειστ, τ ο ύ ς—  ενόρκους!

Ό  κ. Φαταούλας- Μ ε τ ρ ώ ε ι η  μύτη μου. 
Ή  σόΟ'ί’ος. Λ '« οπέ τέλους ααί κάτι τιοΰ 
σέ τρώ ει κα ί όί.->' μπορείς )'« φ α ς  ι!|

Μ εταφ ορά  τ .ν ο ομ α χ ικ ώ ν  δ ιά  ιώ ν  στρα 

τ ιω τ ικ ώ ν  μας αυτοκ ίνη τω ν


