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ΑΠΟΓΕΜΑΤΙΑΝ Η

'Επειδή μα- ρωτούν όλοι, τί θά. 'πή «άπογεμα- 
τιανή» άπεφάσισα κ' έγώ νά. ρωτήσω τό άφεντικό 
μου, γιατί μ’ άρέσει νά ρωτώ. χίλια δηό πράγματα, 
άν καί πολ.λαίς φοραίς άπάντησι δέν παίρνω. Μοΰ 
λέγει : «πώς ταράττω τούς κύκλους του».

Μά. κι'αύτό είνε μιά. άπάντησις γιά [Λένα, ποΰ 
διψώ άπό λόγια.

Τόν ρωτώ λοιπόν, τήν ώρα 'ίσια ι’σια ποΰ ήταν τά 
φρύδια του πολύ ζαρωμένα καί ένας ποΰ δέν τόν κα- 
λοξέρει, Οά τόν έπαιρνε γιά. φονιά.

— Συλλογίζουμαι τώρα, παιδί μου Σάνκο 
είπε, μέ άλλοιώτικη γλυκύτατα, ποΰ μοΰ έοερ 
κρύα 'στο αριστερό μάτι (ποΰ όλο δακρύζει έπειδά 
φαίνεται είνε τό μάτι τής καρδιάς). Συλλογίζουμαι, 
πώς νά σώσω τήν άνθρωπότητα! !.'

— Τί λες, άφεντικό. κινδυνεύουμε ; 
γραμματισμένος καί διαβάζεις Καζαμία, 
-χουμ.ε φόβο πάλι άπό κανένα σεισμό ; νά

εσυ ε·,σχ’.
νκ jxr.v ε- 
εταψ.ά,σω

τσαντήρι ; τί λες.
— Φλύαρε, κενή κεφαλή. ΊΙ άνθρωπότης διατρέ

χει κίνδυνον καί τού σεισμού φοβερώτερον.
— ’Αφεντικό, τρέχω, νά παρακαλέσω τόν πάτερ 

Λαυρέντιο, νά κάμη συλ.λείτουργο...
— Σιώπα. Τήν οικονομικήν κρίσιν, τήν άναγινώ- 

σκει κάνεις εις τάς εφημερίδας καί όμως δέν τήν 
βλέπει άλλου πουθενά. 11 γυναίκα έδώ στήν πάλι, 
είνε βουτιγμένη στό μετάςι καί στο διαμάντι, χωρίς 
καθόλου να σκεφθ-ή, ότι ό σύζυγος κατεστρά.φη ή 
ατιμάζεται. Πτωχεύει ο σύζυγος μί τίν άτιμώτερον 
τρόπον καί ή ζ. .τηω γε fvrarroc, φαίνεται εις τόν 
κόσμον ύπέρλαμπρος καί ύπερήφανος, ώς νά μή ήτο 
καί ϊδική της ή καταστροφή. Δεν είνε σύντροφοι αί 
σύζυγοι, όχι. 'Ανήκουν εις ολον τόν κόσμον, ο οποίος 
θαυμάζει τήν τουαλέτα των, άλλ'οχι εις τον σύζυ
γον, ό οποίος έκηλίδωσεν, 'ίσως πάλιν χάριν τών κο
σμικών απαιτήσεων, τό όνομά του.

Έπειτα, τό χαρτοπαίγνιου, άπό διασκεδαστικο 
παιγνιδάκι. καμμιά. φορά μέσα εις τά φωτολουσμένα. 
σαλόνια, μεταβάλλεται εϊς εμπαθή πόλεμον όπου ή 
οικοδέσποινα εξέρχεται πάντοτε νικηφόρος καί μέ 
τον καρπόν αύτοΰ τοΰ δηλητηριώδους παιγνιδιού, 
ενδύει μέ άκριβά. τρίχαπτα καί βελούδα τά μπεμπέ 
της καί τό -υποκείμενόν της.

— Τί λές άφεντικό; μά έδώ δέν έπαιζαν θαρρώ.
— "Αχ, τώρα ήρχισαν καί παίζουν δι' αύτό θά 

φορέσω τόν θώρακα μου καί τήν περικεφαλαίαν μου 
καί έπί τοΰ Ροζινάντη. θά πολεμήσω τό μικρόβιου 
τοΰ χαρτοπαιγνίου, τό οποίον πλανάται εις τήν
ατμόσφαιραν.

Ά... είνε μικρόβιο. άφεντικό ; Τότε, συ 
σέ με. γιατί κατάπια κάμποση μικρόβια καί 
τον θώρακα καί τόν έχασα.

ϊ—χ’.ζχ

— Τώρα!
— Έννοια σου άφεντικό. θά ξαναπαίξω μέ τόν 

πλαγινό τόν μάγειρο καί. .έννοια σου.
— Νά! αύτό τό θά ζαναπαι'ζω... αύτό καταστρέ

φει- αυτό τόν φρόνιμο άνθρωπον, τόν κάμνει λέοντα. 
Άφισε, Σάνκο, δέν έχω τώρα άνάγκην άπό θώρακα, 
θά πολεμήσω χωρίς αμυντικά.

Τί θά πγ, «άπογεματιανή ;» πάγει ή έλπίδα πέ- 
ταςε... δέν θά τό μάθω. Νά μήν ήνε έκεΐνο ποΰ έλε
γε προχθές ο κ. Κορόμηλα; «Φλυαρία» δηλ. ;... Έ
ξαφνα μιά κυρία ένώ έκαμνε περίπατο στήν προκυ
μαία, όπου τώρα μαζεύεται ή itpiOToxjwirZii κι’ έγώ, 
έλεγε-

— "Αχ άλήθεια τί ωραίος περίπατος τώρα έδώ 
στήν προκυμαία!! καθαρός αέρας. θάλασσα... ανοίγει 
ή καρδιά σου. καί όλο γνωστός κόσμος. 'Εννοείς, δέν 
θά πατούσα, άν δέν μού έλεγαν άπό πριν, πώς έρχε
ται ό κόσμος uac..

— Καϊ νά ίδής πειό βράδυ, ποΰ κλείουν έδώ τά 
τριγυρινά μέγαρα τοΰ χρυσού, βγαίνουν άπό τά γρα
φεία των όλο γνωστοί χί^ιίοι,ν.^έ.νΐΎ,σε r, ηλικιωμένη 
κυρία, ή όποια, έμοιαζε μέ άλογο.

ΊΙ νέα, διώρθωσε λιγάκι τό βελάκι της, διά νά 
μήν τήν ίδή κάνεις, άπό τούς γνωστούς κυρίους, μέ 
καμ.μιά. άνορθογρα.φία. στήν τουαλέτα της.

*» * ,Εφυγαν καί μιά νέα εύμορφη σαν παιδάκι πα
χουλό έλεγε-
. — Νά, τί θά 'πη «άπογεματιανή»,
' —Τό σαλόνι, μεταβάλλεται σέ δικαστήριο- μα
ζεύουνται συνοδικαίς αύστηρά. ντυμέναις, έτοιμαις 
νά κρίνουν, νά. έςηγήσουν, νά παρεςηγήσουν, νά κα
ταδικάσουν, άλλά νά αθωώσουν .rnrs.

Βουβαί, δέν λένε τίποτε, άπό φόβο νά μή χάσουν 
κανένα κίνημα, κα.αμιά. λε'ςι.

Πίνουν τό τσάι πού προσφέρει μέ χάρι ή χωρίς 
χάρι ή οικοδέσποινα καί τρώνε τά. σάντβιτς ή τά 
μπισκότα πάντα μέ όρεξι.

Μαζεύουνται καί άλλαις ζωηραϊς ζωηραίς, μέ τήν 
καρδιά στά χείλη καί ή συνοδικαίς συνεννοούνται μέ 
■zi/yt. καί άποδοκιμάζουν έκείνην τήν πλημμύρα τής 
ζωής, οχι γιατί δέν τήν άρέσουν, άλλά γιατί ήϊδιαις 
γήρασαν καί ςεράθηκαν πειά.

Μαζεύουνται καί άλλαις- ποΰ σχολιάζουν δυνατά 
όλα καί ομιλούν μέ σπάνιάν έλευθεροστομίαν τήν ο
ποίαν βαπτίζουν μέ τό εύμορφο όνομα ει.Ιιχφή'εια) 
διά τά πλέον ιερά καί σεβαστά, οικογενειακά άπό- 
κρυφα. Αί συνοδικαί, αύτάς τάς έπιδοκιμάζουν καί 
μάλιστα διά. νά. δείξουν τήν εύχαρίστησιν των, τρώ
γουν καί δεύτερον σάντβιτς.

Έπειτα άρχίζει τό defile καί φεύγουν καί «ί 
γλώσσα·, καί τά κύτιά καί τά. δόντια καί ή σάλα μέ
νει άδεια καί τό κινέζικο πανεράκι μέ τά μπισκότα 
άδειο καί ή καθέκλαις δέν τρίζουν άπό τό βάρος τών

ΟΛΟΜΟΝΑΧΗ

— Ποιά είνε αύτή;
— Σοΰ φαίνεται ωραία ;
Φόρεσε τά γυαλιά του ό κ. Λάτρης καί καλοπα- 

ρατήρησε τήν ωραία κυρία, πού ήταν ξαπλωμένη 
επάνω στά. κόκκινα προσκεφάλια ενός καϊκιού, πού 
έγλυστροΰσε σιγά, σιγά., στή λειά καί γελαστή επι
φάνεια τής Προποντίδος.

— Ξεύρεις, πώς εινε πολύ ωραία ;
■—"Α... οχι καί τόσω...

— Είνε άπό κείναις τις εύμορφιαίς, πού κάμνουν 
τόν καλλιτέχνην νά. συλλογίζεται καί τόν άπλό 
θνητό νά. θαυμάζη. "Αν ήμουν Πάρις....

— Τί πειράζει; άρπαξε' την, συνεχίζων τα προ
γονικά κατορθώματα.Σέ βεβαιώ. αύτή ή ολομόναχη 
Ελένη. πού ςεπετά.χτηκε πρό δέκα ήμερων έδώ 
στήν Αντιγόνην καί διάλεξε τόσω ρωμαντικό σπή- 
τι — επάνω στό’ βράχο — άλλο δέν περιν.ένει. πα
ρά ένα Πάρι -— νά. τήν πάρη —.

— Είνε ολομόναχη ;

— Έτσι μοΰ φαίνεται 
πηγαίνη μόνη στα λουτρά 
νη_νά. βγαίνη στον περίτ 
ένα αρρωστιάρικο, όπως
διά, όλων τών απρόσεκτων 
σα νά. λέγη ό κόσμος...

Τήν 
μόνη 

:ζτο 
είνε

βλέπω τό πρωί νά. 
νά έπιστρέφη- μό
το κοριτσάκι της, 

ιάοικα τά παι- • ·
’Αλλά, ήκου-

Η ι 
άρρω 
μητέρων.

— "Α τί λέγει ό κόσμος ; ήρώτησε μέ ενδιαφέ
ρον ο κ. Λάτρης, χωρίς νά. ύποθέτη. ότι ή γυναίκα 
πίσω άπό τό «λέγει ό κόσμος» κρύπτει τά φαρμα
κωμένα βέλη τής συκοφαντίας. Ό κ. Λάτρης ήξευ- 
ρε τί βαρύνει μιά. γυναίκα σάν τήν έξαδέλφην του, 
ή οποία έμοιαζε μέ τά. τρία τέταρτα τών γυναι
κών, έκακολόγει καί έθεοποίει χωρίς λόγον έτσι 
γιά. νά πή κάτι τί- είδος πάσα - τέν.πο- άλλά. τό
σην έντύπωσιν άφήκεν εις αύτόν τό κάλλος έκεΐνο, 
ώστε ήρχ.ισε νά. περιμένη μέ ανυπομονησίαν, τήν ά- 
πάντησιν τής έξαδέλφη; του.

— Ό κόσμος λέγει αύτά. πού σοΰ είπα-
— Τί είπες;

— Δέν ακόυσες ;
— ”°7.ζ·
— Ό κόσμος λέγει, ότι ό σύζυγός της λείπει 

καί αύτή διασκεδάζει τήν πλήξι τή; μοναξιάς, 
όπως μπορεί...

Ό κ. Λάτρης έγειρε τό κεφάλι του καί άρχισε 
νά. συλλογίζεται.

«Νά... παίρνεις μιά. γυναίκα μέ τόση άγάπη, 
μά τόση λατρεία, θυσιάζεις όλες τέ; τρελλέ; δια
σκεδάσεις τής νεότητος, γιά. νά. σκλαβωθή; καί 
νά βαρόνη; τούς ώμους σου μέ τόσα βάρη καί άν 
δέν βγή πλάσμα νευρικό, τυραννικό, μέ ακαιραις 

ζήλιαις, θά. βγή σπάταλο καταστρεπτικό ποΰ νά. 
προσπαθή νά. απόκτηση επιρροήν, γιά νά. σέ σύ- 
ρη άπό τή μύτη χ, χειρότερο σέ άπατα... Δέν 
παν στο διάβολο όλοι οί θηλυκοί διάβολοι. Σέ κά
θε γράμμα του ό φίλος μου Γεωργός, άλλο δέν 
κάυ.νει. παοά υ.οΰ ά.εαδιάζει παίαινετικούς. γιά. νά. 
αποφασίσω νκ σ/.Λαβωθώ... Καί ώζν.ις ώοκις 
έγώ, άμα γυρίζω έτσι άπό κανένα χορό, άπό καμ.- 
μιά. έκδρομή καί έμβιο στο δωμάτιό μου, τό ευρί
σκω έρημο- σάν νά. περιμένω νά. μέ ύποδεχθή μιά. 
ςανθή γυναικούλα, νά μ.οΰ χαμογελάση. θά. ήνε 
φαίνεται ή άνάμνησις τής οικογένειας μου, τοΰ τρα
πεζιού ποΰ τό έστόλιζαν τά. προσωπάκια τών αδελ
φών μου καί τής καλής μου μητέρας καί αί όποίαι 
προσπαθούσαν ά.πο τές γραμμές τού προσώπου μου, 
νά. καταλάβουν άν είμαι πικραμένος καί νά. μέ κάμουν 
μέ χίλια τρυφερά λόγια, νά. ξεχάσω τέ; πίκραις μου».

— Καλέ τί έπαθες; ήρώτησεν ή έξαδέλφη, ή 
οποία πήγε νά. ξαναφορέση νέον στρώμα πούδρας 
καί ήρχεσο άεριζομένη μέ έπιτηδειότητα, διά. νά. 
μήν τό παρασύρη.

—Ά... τίποτε...
— Μοΰ φάνηκες δακρυσμένος.
— Έγώ; τί τρέλλα... Καλέ κλαίουν ποτέ οί άν- 

δρες; έκεΐνο τό μονοπώλιο τό κρατείτε σείς μέ 
ζηλοτυπίαν.

— Ά... αλήθεια! ! χάνω κάθε ιδέα, γιά. άνδρα 
ποΰ δακρύση μπροστά μου.

— Καί καμνεις καλά. Οί άνδρες πρέπει νά ηνε 
πέτραις άσυγκίνητα-.ς καί θηρία άσπλαχνα, γιά νά. 
σοΰ άρέσουν.

— Βέβαια...
— Ααμ.πρά... λαμ.πρά...
— Μέ περιπαίζεις;-
— Έγώ ; καθόλου- μά. θά. παγω νά. περιπατήσω 

λιγάκι- ailio-
Φόοεσε τό καπέλο του καί έφυγε.
Ό καθαρός άέρας τοΰ 'καθάρισε τό πνεύμα άπό 

τάς λυπηράς σκέψεις, ή μάλλον τό έθόλωσε μέ 
σκέψεις άκαθάρτους.

Τελείωσε, είπε, ένω εροιπτε μισοκαμένο τσιγάρο, 
δέν τήν παίρνω τήν γυναικαδέλφη, τού Γεωργού. 
"Ας γράψη παραινετικού; όσου; θέλει. Καλά πού 
είνε τόσφ καλή αύτή ή ’Ολομόναχη Έλε’νη, γιά 
νά διασκεδάσω τήν πλήξι μου. Δυό μήνες άργίας, 
μέ έξαδέλφη σαν τήν δική μου καί έξάδελφον 
σάν τόν άνδρα της. θά μέ κάμουν νά. επιθυμήσω 
πολύ γρήγορα τήν Τεχεράνη καί τάς υποθέσεις τοϋ 
μονοπωλείου τού τουμπεκιού, εϊς τάς οποίας είμαι 
καρφωμένος καί ύποδουλωμένος.

Σέ λίγο, πίσω άπό μιά πεύκη, διέκρινε ένα 
άσπρο φόρεμα ριχμένο στή χλόη φόρεμα μικρού 
κοριτσιού καί μια κόκκινη ομπρέλα. Σαν πώς τον 
έτραβοΰσε τό μ.αγνητισμένο βουνό τής χαλιμας, έ- 
πλησίασε χωρίς νά. θέλη.
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44 ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ
ΗΧΩ

«ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΙ ΚΑΙ ΤΕΡΡΑΚΟΤΤΕΣ»

Μ Α Κ Α ΒΙΊ2

Τό ιου ιιοΰ παίρνει η συιιφοοά. μά τή ζωή μοΰ άφήνει, 
γιατί τοϋ πόνου τις κορφές, ποΰ είναι ,πολΰς. δεν φτάνω· 
Δεν φτάνω, κι όνειρο θαρρώ πώς μι: ζαλίζει πλάνο 
■μες στις θαμπές αναλαμπές, ποΰ κάπου ό νους μου χύνει.

Τό ξέρω! άπ’ οτι αγάπησα σκιά δέν έχει μείνη, 
και τδνομα, ποΰ πιό γλυκό μοΰ εϊταν—άς πεΟάνω! 
σ’ άσποη τόρα ταφόπετρα είναι γραμμένο επάνω, 
ποΰ άπό κάτω άξύπνητα κοιμάται Έκείνη . . . Έκείνη!

Met όταν τις νύχτες μου περνώ στον τάφο της τριγύρω 
καϊ μούρχεται απ' τό χώμα του τό ίδιο έκεΐνο μύρο, 
ποΰ ζωντανή τήν πότισε βαθιά ώς τά κόκκαλά της.

Κι’ άφοός στή γή της τά στερνά λουλούδια ξεχειλίζουν, 
— τόν πρώτο τής αγάπης μας ύπνο σάν νά στολίζουν — 
κλίνη θαρρώ τόν τάφο της, ποΰ μέ καλεϊ κοντά της!

I. ΓΡΓΙΙΑΡΙ1Σ

ΚΑΙΝΟΓΡΓΙΕΣ ΜΓΡΟΓΔΙΕΣ!

Χτες μοΰ την έβριζε!... Σήμερα εϊταν ξετρελαμέ
νος!.. Δέν τήν αγαπούσε !,. Δέν τού εϊταν τό άστοι 
τών μάγων Iv.ti'rr, Ομως έρχονταν στιγμές, πού ό 
άνθρωπο; καταντούσε αξιολύπητο;!...

Έγώ τόνε συμπαθώ πολύ... Εινε φίλο; μου, καί 
ζ.εΐνο; βρίσζ.οντά; αε καταφύγιο μί:ζ$··.χζε·. τήν 
ψυχή του κάθε μέρα... θυμούμαι: πάνε δυό -χρόνια, 
τόρα, πού τήν πρωτοπρόσεξε. Τοΰ τήν έδειξαν στό 
θέατρο μιά νύχτα..Τού είπζν, πώ; είνε εύζ.ολοκατά- 
φερτη· τοϋ είπζν, πώ; πολλοί σέρνουντζι άπό πίσω 
τη;· ζ.ζί τοΰ σφύριξαν, πώ; προχτέ; ρώτησε γι' άφτό- 
νζ μέ ένδιαφέρο... Ιν.’ ό φίλο; μου πιάστηκε στά βρό
χια !... Βρόχια, πού τάστησαν, όσοι τόν αγαπούσαν 
περισσότερο· ή ξαδέρφη του, έγώ... Τή γνώρισε. Τά 
’φζ.ιζσαν. Νόμιζαν, ποΰ άγαπιώνται. όσο ποτέ; δέν 
αγάπησε στόν κόσμο άλλο; ! Πέρασε καιρός. Άλλαξε ή 
ατμόσφαιρα τούζ.ύζ.λου του;. Μπήζ.ζν νέοι στή μέση. 
Εκείνοι άλλαξαν. Ξεγνωρίστηζ.αν. Τά χάλασαν. Νό
μιζαν, πώ; θ άδιζφοροΰσζν ό ένα; τόν άλλονα για 
πάντα. Μά ζ.ζί πάλι ή άτμόσφαιρζ δέν έμεινε στή 
θέση τη;. Δέν τόν άφηναν.Δέν τήν άφηναν; είπε τοΰ

το, έζ.αμε έζ.εΐνο. Πήγε ζ.εΐ, ζ.ζί άβριο Οά πάει ε’δώ. 
«Γιάννη δέν πάμε καί'μεΐς νά γελάσουμε.Σέ παραζα- 
λώ». Ετοιμάζαμε τά γέλια μα;, πού τόσο τά ορί
ζαμε. βλεπετε. Εχουν τήν ιδέα, πώ; ζ.εΐνο; δέν τήν 
μιλάει πιά, πώς ζ.είνη δέν τονέ σκέφτεται πιά. Κι’ 
έγώ ξέρω, άν δυό χρόνια τόρα, χωρίς διακοπή, ,έχει 
τίποτ' άλλο στό στόμα του έζ.εΐνο; ! Ά σκέφτεται 
τίποτι; άλλο έκείνη ! Καί έξαφνα λέει έζ.εΐνο; σήυ.ε- 
ρζ : «Τί χτήνος!.. Δέν ξέρει;. Γιάννη, πόσο τή συ- 
χζίνουμαι ! Μζ δέ φαντάζεσαι! Άιντε, χτηνωδία 
πλανητιζ.ή... σουσουράδα τοΰ δρόμου. Μή μοΰ τήν 
ξζναμελετήσει; !...» Κι’άβριο: «Δέν μπορώ, Γιάν
νη. στο λέω. Θά μέ τρελάνει! Τήν άγαπώ! Τήν ά- 
γζπω ! Θέ μου, τήν άγαπώ !...»

Άλλά ζ.ζί ζ.είνη δέν έχει άλλη κοντά σκέψη. Σή
μερα προσπαθούσε νά τόν ψήσει κι' άβριο έπεφτε ή 
έκανε πώ; έπεφτε. Καί τόν έπαιζε, σά νευρόσπζστο 
τό φτωχό ή τρομερή γυναίκα! II γυναίκα ή τρομε
ρή. πού τό ~.x/y. τ-Γ- τοΰ έδοσε άπάνω του
τή ακαταγώνιστη της τή δύναμη.

Προχτές τήν νύχτα είμαστε στό Φάληρο. Έζ.είνη 
δέν ειταν...Συργιανούσαμε άμίλητα. Εϊταν στενοχω
ρημένος. Τόν ζ.ύτζζα μέ τ’ άνάμ.πλεμά μου. Τοΰ θύ
μιζε τόσα τό Φάληρο! Ξάφνουμέ λέει-. «Θά φύγω .'» 

Τόν ακολούθησα. Ανεβήκαμε στήν Αθήνα ζ.ζί δέ 
μιλήσαμε.—«θά μπώ στό θέατρο!» Τόν άζ.ολούθη- 
σζ. Βγήκαμε αμέσως ζ.ζί δέ μιλήσαμε. Δέν εϊταν 
πουθενά! Τήν ήθελε;.. Άπό τό πρωί μέ τήν έβριζε. 
Τάπόγεμα σέ ζ.άπιον παροξυσμό μέ είπε : «ΊΙ γυ
νζΐζ.ζ, φίλε μου. είνε ή ζ.ατάρζ τή; ζωής .'..Τήν τρα
βάει τό βούρκο, όπω; τό γουρούνι !... Άλλοίμονό 
σου, ά.νίσω; σύ ξέφυγε; άπό τό βόρβορο ζ.ζί τήν άπο- 
στρέφεσζι !.. Τί Οά κάμη;, κακομοίρη, τότε; Τήν γυ
ναίκα Οά. μουντζώση; ή Οά βουτηχτής, καί σύ, έκεϊ 
μέσα, γιά νά τή τραβήξης κοντά σου; Τί Οά 
κάμης ; !...»

’Ανεβαίναμε στήν όδό Φιλελλήνων, σά βγήκα
με άπό τό θέατρο. Μήτε τσιγάρο δέν είχαμε στό 
στόμα μας. Τά πατήμζτά μας χτυπούσαν στό 
πεζοδρόμιο καί άντηχοΰσαν στό μυαλό μζ; μέσα. 
Μέ τραβάει ξάφνου άπό τό μανίκι. Γυρίζω ζ.ζί 
τονέ βλέπω αλαφιασμένο. Δέν ώριζε τίποτι;! Αντα
νακλαστικέ; κίνησες χίλιες δυό τού σήκωναν ζ.ζί τού 
ριχνζν τά χέρια, τά πόδια, τό κεφάλι, τό κορμί 
του άλάζ.ερο!-. Καί μέ λέει μέ φωνή, πού ποτέ; 
μου δέν Οά τή ξεχάσω, βιαστικά - βιαστικά τρα
βώντας με ολοένα, ϊσως καί χωρίς νά τό θέλει !.. 
«Τή; χίμαιρα; θέλω τήν άποθυμιά, Γιάννη!.. Τό 
ξέρει;!... Θέλω καινούργιε; μυρουδιές!.. Τάκους ; 
Καινούργιες μυρουδιές θέλω νά μέ ταράξουν... νά μέ 
ζαλίσουν!... «Τόν ζ.ύταζα στά μάτια μάνοιχτό τό 
στόμα θέλοντας κάτι να πώ!.. Δέ μχφηζ.ε !..« Τίπο
τα δέ μέ συγζ.ινεϊ πιά!.. Τίποτα δέ μ' έφχαριστεΐ!. 
Όλα τά μπούχτησα!.. Δό; μου καινούργια πρά
ματα. Δό; μου νά μυρίσω μυρουδιές καινούργιες, ά
γνωστες μου !.. Κάμε με νά. συγκινηθώ λιγάκι!., 
νά! τόσο δά... λιγάκι!.» Χζ συγκινηθεΐ ; .... Κι’Ο
λος έσφάδαζε... Έζ.είνη δέ τή μελετούσε! Στό νού 
του βέβαια δέν κυριαρχούσε αύτή τή στιγμή καί 
όμ.ως συχαίνουνταν τή ζωή του...έπασζ.ε· βασζνίζουν- 
ταν. Τό νευοικό του σύστημα εϊταν σέ’ςαψη. παρα- 
Φ5θνοΰσε ό άνθοωπος !.. «Καλέ, τόν είπα, Οά τήν ί- 
δούμε... Στό Ζάπειο Οανε. Σύχασε...» Καί τότε, οχι 
ήσυχώτερος μέ κάνει μουγζ.ριστά... «Ποια:!.. έζ.είνη; 
Τί λές, βρέ αδερφέ; Ξεφόρτωνε' με!... Ποιό; λογαρ- 
γιάζει αύτή τή στιγμή καθάρματα, και τέτιζ 
καθάρματα!...» Κι’ άρχισε πάλε νά τηνέ βρίζει 
μέ ορμή, μέ πάθος, μέ τήν άλήθεια τή; στιγμή; 
καί ησύχαζε σιγά-σιγά!... ΊΙτον ξεΟυμασμένο; λίγο. 
Φτάσαο.ε στό Ζάπειο. Εϊταν έκεϊ!... Τήν είδαμε 
στή στιγμ.ή... Ό φίλος μου έστρεψε τό κεφάλι, ση
μείο δυσαρέσκεια;!... Κάμαμε πώ; Οά φύγουμε καί 
προχωρήσαμε λίγο, Αστέρα ξαναγυρίσαμε ζ.ζί θρο- 
νιαστήκαμε παραπέρα!...

Δέ μιλούσε πάλε. Μά σέ λίγο άνζψζμε τσιγάρα, 
έφαγαμε παγωτά καί κάτι είπαμε. ’Εκείνη έκεϊ φλο 
γερή, κολασμένη, δαιμονισμένη, σέ στιγμή ζοφερή, 
μζ; χαμογελούσε, δείχτοντζ; νέο πέσιμο. Καί ζ.αΟή- 
σαμε ώρα άλάκερη, καί μιλούσαμε ήσυχα, ήσυχα καί 

....άγοράσαμε δυό τρζντάφυλλζ μυρουδάτα καί τά 
μυρίζαμε κι’ έφχζριστιόμαστε. Ναι, έφχαριστιόταν 
καί ό φίλος μου μέ ζ.είνη τή μυρουδιά τήν τόσο συνει- 
Οισμένη... τήν κοινή... καί μέ τό είπε:

— «Πόσο μέ τέρπουν τά τρζντάφυλλα !..»

Φτωχέ άνθρωπε!...

ΓΙΑΝΝΗΣ Λ. ΚΑΜΙ1ΓΣΗΣ

ΓΈΕίΓΟΡΙΟΎ- ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ΨΪΧΟΠΑΤΕΡΑΣ

’/δε σε./. 36

Βάυλας.—Ί'·χ_ω μιά χαρά άπό τό πρωί ! Γιά 
φαντζσΟήτε ! Τζ ζ.αϊμένζ τά παιδιά, τά δισάρφζνα! 
έκεϊ ποΰ τά είχαμε γιά χαμένα, νά του; φανερωθή 
έξαφνα τέτοια τύχη !... Παιδιά καλογεννημένα, κα- 
λοανζστημένζ, καλομαθημένα, καί νά καταντήσουν 
νά ξενοδουλεύουν... (Ά, έκείνη ή Ούρανία θησαυρός !) 
Μά νά ποΰ ό Θεός δέν άφίνει κανένα στόν ζ.όσμο...

Θεώνη.—Δόξα, σοι ό Θεό; !... Δόξα σοι ο Θεό;!... 
ή εύχή τή; μανούλα; των καί τοΰ πατέρα των!... 
/δίίζφύζίί;.

Βένιερης.—ί'είσεφγ·ώ(.Ι>·ο<·γ·ωώ<: ζά ^-./εό;?/ τ>/>· 
θνζαν, Κάτι κλάματα βλέπω... έ, τί τρέχει ; Τόσω 
σά; συγζ.ινοϋν τά δολάρια: (Κατέρχεται ή Φρα>·- 
τϊ,έαχα).

Θεώνη.—Τίποτα.
Βάρλας.—Τίποτα- 
Εύτύχιος.—Τίποτα.
Βένιεοης.—(ίΙζο<, τ>ι>· <I>^ar-^eirxar, ή όποια, 

ιϊφ' al· έαάί,ιΐ’ΐΐε xl'.-rf././ιι και. ποτήζία ε’.τι' (ισκα- 
ζΐίον. έι οι μάχεται τα ρύγιΐ). Μή φεύγη;· γιά νά σε 
πώ. Ποιό; σέ πείραξε πρωτήτερα, έδώ ;

Φοαντίέσκα.—Κανένας, κύριε.
Βένιεοης.—Έλα- άφησέ τα τόρ' αυτά. Δεν εχω 

καιρό γιά λόγια. Ποιό; σέ τσίμπησε ;
Θεώνη.—Ποιό; τήν τσίμπησε;... δέν τήν έτσίμ- 

πησε κανένα; Χριστιανέ.
Φοαντζέσκα.—Κανένα;, κύριε...όχι...έγελούσζ... 
Βένιεοης.— 'ΙΙζοτ,τηι· (-)εώιιρ·) Άφησέ με σύ. 

(ΓΓξιόι: τί/Γ Φραιτζέιτκαί') Έλα. έλα- γιά κάτι τι 
ποΰ είμαι βέβαιο;, δέν θέλω άντιλογίες. Ποιό; ; ο 
Τέλη; ή ό Γιζγζ.ο; ;

Φραντζέσκα. — Κανένας, σάς είπα.
Βένιεοης.—Να! τήι: ιίίόει εια ιιπάτσο. ΊΙ 

ΦοαΓΤΙ,έακα κ.Ι.ΟΓίϊ,ο at τη xi)-(vrtvtt τα (ί[''>ι τοτ 
όίσκοτ Πρόσεξε νά μή μοΰ κάμη; καί ζημία. Ποιό; ;

Φοαντζέσκα.— Κ./αίουσα και ι'ιπι χορέτιι Ο 
Γιά','Ζ.Ο; !

Βένιερης.—’Ορίστε, έπρεπε νά τί; φά; γ.α νζ 
το υ.αοτυοήση;.k I ·
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Θεώνη.—Τί σου έκαμε τόρα ζαί το έδειρες τό 
κορίτσι ; Βάρβαρε άνθρωπε !

Βένιερης.—Δέν θά. σου δώσω λόγο. Ξέριυ γώ τί 
κάνω καί νά μήν ανακατεύεσαι στις δουλειές μου.— 
( Π.Ιησιάΐ,ων τόν Βάμ.Ιαν) Άζουσε, Παντελή. ΊΙ 
άπόφασις έγεινε. Έγώ θάναλάβω τήν ύπόθεσι καί 
ύλικώς καί ηθικώς. Τά παιδιά, καί πριν λάβουν τήν 
περιουσίαν καί άφ’ ου τήν λάβουν, έχουν ανάγκην 
άπό μιά πατρική προστασία. Βλέπω καλά ότι αί πε
ριστάσεις υποδεικνύουν έμενα καί δέν θάρνηθώ αύτό 
το καθήκον—διότι τό θεωρώ πλέον καθήκον μου,— 
όσον μεγάλην ζαί άν έχη ευθύνην.

Βάρλας.— ,ήπυνί.ΤΓωκ τάς χείρας “12, Λεω
νίδα μου...

Βένιερης.—Έπειτα τό έργου αύτό κάθε αυτό δέν 
θά είνε δύσκολου. Πρώτον έχω εσένα, πού θά με βοη- 
θήσης είς -ολα, χάριν τών ορφανών δεύτερον έχω υ
λικήν ανεξαρτησίαν καί δέν θά λυπηθώ ό,τι δέν πρέ
πει νά λυπηθώ· τρίτον, παιδιά δένέχω ζαί είμαι ε
λεύθερος άπό άλλες φροντίδες...

Βάρλας.—(εγειρόμενος, έναγκα.ίιΐ,εται rar /1έ-
νιερην). Είσαι ένας άγγελος !

Βένιερης-—Καλά. καλά... Θά χρειασθή πρώτα 
νά πας ώς τή Σύρα νά μου φέρης τά κορίτσια.

Θεώνη.—Τί;
και V*— εςυ- 

ορφανζ 
Θεώνη

ό Γεωργό 
ι.αζεύσω εδώ 
προστασίαν.

Τι; 
τά
Η

Σύρα έχουμε •ην

Βένιεοης.—Θά 
πνο παιδί — θέλω 
ύπο κοινήν στέγην 
σννοιρρι-οϋται

Βάρλας.—Ναί. 
είνε άξια γυναίκα καί θά φροντίση 
σθή έκεϊ.

Βένιεοης.—Ναί· υστέρα πού θά έλθη ό Γεώο- 
γος θά τά πούμε καλλίτερα. Τό άπόγευμα άμέσως 
θά πάγω νά βρώ τό δικηγόρο μου, καί νά ίδούχε 

θά ένεργήσουμε. Ίσως σοϋ είνε πεπρωμένο νά 
καί τόν Ωκεανό, τόρα στά γεράματα,

Άνετα·
γ·-ά ό,τι χρεια-

πω 
πέρασης 
Βάρλα!

Βάρλας.—Γεράματα; όχι δά!
Ευτύχιος.—"Αν δέν εινε καλλίτερα νά πά.γη 

εκεί κάτω ο Γεώργος. Έγώ τουλάχιστον νά ήυ.ην 
στή θέσι του...

Θεώνη.—(εγειρόμενη Για νά σας πώ τόρα ζ’ 
έγώ. (πρός τόν Βένιερην Ε, σάν πολλά άποφά.σι- 
σες καί πάρα πολύ γρήγορα.

Βένιερης. —Τί;
Θεώνιι. — Μέ ρώτησες έμενα; 

άπόφασι, έτι γιά τόν τύπο, έρώ 
ναίκά. σου;

Βένιερης
νά σε ερωτώ γιά ο.

Εύτύχιος.—“12.
ότι θά ήθέλατε !

Πριν κάμης τήν 
ησες καί τήν γυ-

. — Ευτυχώς δέν 
ι κάμω, 
θεία μου. ητο

σε έχω συνειθισμένην

τόσον βέβαιος

Βάρλας.—Θεώνη ! ; Θεώνη ! ;
Βένιερης· — Καί νά μή ήθελε τό ίδιο θά μου 

ήταν. Είμαι τής άρχής ό,τι ό άνδράς είνε ό κύριος 
τών πράξεών του καί ότι είς κάθε περίστασιν, αί 
συμβουλαί τών γυναικών βλάπτουν.

Θεώνιι.— Καλά.· έγώ στή δουλειά σου δέν ανα
κατεύομαι· ούτε θά σου έλεγα ποτέ ξόδευσε ή μήν 
ξοδεύσης· τό πολύ πολύ θά σε παρακαλοϋσα. ’Αλλά 
τόρα πρόκειται γιά τό σπίτι, καί έγώ είμαι ή νοι
κοκυρά τοϋ σπιτιού.

Βένιερης.—Τί μας λές!:
Θεώνη.—Μέ ρώτησες άν θέλω τά παιδιά στό 

σπίτι ; Με ρώτησες άν θέλω νά βάλω τέτοιους μπε
λάδες στό κεφάλι μου; ΊΙ σου φαίνεται πώς είνε 
έτσι εύκολο νά προστεθούν άμε'σως τρεις άνθρωποι 
σένα νοικοκυρικό ήσυχο σάν τό δικό μας άπό τόσα 
χρόνια ; όλο τό βάρος θά είνε σέ μένα καί έμενα έ
πρεπε πρώτα - πρώτα νά ρωτήσης.

Βένιερης.—Να σε πώ. κυρία σύζυγος- σέ παρα
καλώ πολύ νά με ξεφορτόνεσαι καί άν έχης όρεξι γιά 
φωνές, πήγαινες στό μαγειρείο νά μαλώσης τήν 
Φραντζέσκα.

Θεώνη.—Τόν άαούτε ; ό ίδιος πάντα. Άμα τοϋ 
κάμω παράπονο, πρώτα θά με βρίση καί ύστερα θά 
με ζοροϊδέψη.

Βάρλας.—Οϋ. Θεώνη! σ.τειν)';/ κα! κ./εΐει την 
θί·ραν τον γραιρει'.ου, ανήσυχος).

Εύτύχιος.—Ά, τί λέτε θεία, τόρα...
Βένιερης.—Οϋ. τόρα καί’σύ! (στρέφει τά νώτα '
Θεώνη.— ΙΙξός τόν Είτί-χιον Ναί, ναί· έσύ 

έλειπες ζαί δέν τον ξέρεις. Ρώτησε τόν Παντελή νά 
ίδής πόσες φορές μ' έκαμε νά χύσω μαύρα δάκρυα. 
(Την πιάνει τό παράπονο) Είνε άπότομος άνθρω
πος καί τόν άλλον δέν τον λογαριάζει γιά τίποτα. 
Καταπίνω, καταπίνω...

Εύτύχιος,—Θεία... ('Εγείρεται καί την π./η- 
σιάΐ,έι).

Θεώνιι. — Μά δέν μπορώ πειά νά βαστάξω. "Αν 
δέν το πώ στούς συγγενείς μου σέ ποιόν θά. το πώ; 
Είμαι γυναίκα περιφρονημ.ε’νη. δυστυχισμένη. Μ’ ε
ξευτελίζει καί με ταπεινόνει κάθε στιγμή μπροστά 
σέ όλο τόν κόσμο... Άκοϋς έκεϊ, καλέ, νά. ..

ΙΙέι ιεοης.—■στρετ'ό/εεΓοε Στ! Σώπα μή
σ' ά.κοϋνε μέσα οί ςένοι άνθρωποι !

Εύΐύχιος.- "Ελα. θεία, πάμε επάνω... Έδώ δέν 
είνε τόπος κατάλληλος , τήν τραβζι .προς τήν ζ./ι- 
μακα! σέ παρακαλώ, θείτσα.

Θεώνη.—Τιάρα πού έμαθε πώς έχουν τά παιδιά 
παράδες. άμέσως νά. τα φέρη στό σπίτι. Πρώτα τό 
Γεωργό ούτε νά. τον άκούση ήθελε.

Βέν ιερης.—Τόν κακό σου τόν καιρό. Άμα θυ
μώσουν ή γυναίκες, ό,τι αισχρότερου τό φαντάζον
ται. καί ό,τι φαντασθοϋν τό λένε.

Θεώνη.-—Καλά, καλά ! Θά έλθη καί εμένα ή 
σειρά μου. Άιε'ργετο, τήν κ.Ιίμακα, ι'.τό τήν ώθη- 
αιν τοΰ Ευτυχίου. Ό Βάρ./αι. σκο.ίονθεΤ, νεΰοιν 
εις τον Ιίένιερην νά ήσυχάση).

Βένιερης.—ζ.τρός ;·/}>· χ.Ζι'ρεαζαήΜ’ή σώση καί 
έλθη, γρινιαρα ! Σοϋ φέρνω στό σπίτι τούς συγγενείς 
σου. σέ κάνω νά ποζάρης ώς προστράτρια καί εύερ- 
γέτρια καί έχεις άκόμη μούτρα καί μιλεϊς, αχάρι
στη! (Βήχει. Κάθεται πρό τον γραφείου του και 
εργάζεται έπί τινας στιγμάς θυμωμένος και σκε
πτικός). Λαζούρης... χμ !

τΑ! (Κτυ.τζι τό κουόοΰνι καί έμφαιίΐ,εται ό 
Μανώ.ίης). Πές τοϋ Γιάγκου νά έλθη μιά στιγμή 
έδώ.

Γιάγκος.— (προσερχαμένος) Τί προστάζετε;
Βένιερης.—Δέν είσαι διόλου τακτικός είς τήν 

εργασία σου, κύριε. Κάθε μέρα μού δίδεις άφορμή 
παοαπόνων.

Γιάγκος. —Κύριε Βένιερη...
Βένιερης—Κύριε Βένιερη καί κύριε Βένιερη... Τις 

δικαιολογίες σου τις ξεύρω- τις ακόυσα τόσες φορές. 
Ακούσε, παιδί μου. Έγώ έχω ανάγκη είς τό γρα
φείο μου άπό άνθρωπο πού νά προτιμά τήν εργα
σία του άπό τή Φραντζέσκα... Δεν μπορώ νά. σε 
κρατήσω, παρά ώς τό τέλος τοΰ μηνάς. Δέν είνε μό
νον τό συυ.-,εοον υ.ου, άλλά καί τό καθήκον μου... 
Φρόντισε νά βογί; άλλου... χ)τά οπού θέλε·.;.

Γιάγκος.—(εκπ.Ιηχτος} Μά... κύριε Βένιερη...
Βένιερης.-—Σέ παρακαλώ πολύ να με άπαλλά- 

ξης άπό...
Γιάγκος.—Πολύ καλά. (ΐ-ποκ.Ιίνεται και εήερ- 

Λ'ίΓα^·
Βένιερης.—(ίζακο.ΐουθέΐ τήν εργασίαν τον έπί 

μά.Ι.Ιον καί μά././ο>· σΰνοφρυς. '(> κώδων γειτονι
κού κωδωνοστασίου κτυπά). Ά, διάβολε! Μεσημέ
ρι... (Έίάγει τό ώρο.ίόγιόν τον καί τό χορδίΖ,ει).

ΊΙ αυλαία πίπτει.

ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡ12ΊΊΙΣ ΠΡΛΞΕ12Σ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ 

Άπόιίπασμα ίκ της περί μικροβίων μελέτης. τοϋ 
όφθαλμολόγου κ. Α. Γαβοιηλίοοι·.

Έκαστος τύπος μικροβίου παρουσιάζει πολλάς 
ποικιλίας· οϋτω π. χ. είς μικρόκοκκος, δύναται νά 
έχη τό σχήμα τοϋ <υοϋ ή άλλο τι κλΐνον πάντοτε 
πρός τά σφαιροειδές. Τά βακτηρίδια, δύνανται νά 
φέρωσιν μίαν σφαίραν είς έν τών άκρων των τοιοϋ- 
τον τι παρουσιάζει τό μικρόβιου τού τετάνου. 
ύ, ίν.όμτ, -τά δύο άκρα των νά είνε άπεστρογγυλω- 
μένα, ώς τό τής διιι>θεζιίτιδος. Επίσης τά νηματο
ειδή παρουσιά.ζουσιν ελιγμούς καί τότε λαμβανουσι 
τό όνομα σ.τεί^αι καί δυνάμεθα νά τάς παραβά- 
λωμεν μέ ένα εκπωχ.ατήρα ώς τό μικρόβιου τής 
χο.Ιέζας. Ενταύθα 'ίσως πρέπει νά δώσωμεν μίαν 
έπεξήγησιν διότι πολλοί ές ύν.ών. θά άνεγνώσατε 
εν ταίς έφημερίσιν κατά τήν τελευταίαν έν τή πόλει

μας επιδημίαν τής νόσου ταύτης. ότι τό μικρόβιον 
τής χολέρας ομοιάζει μέ έν κόμμα- τώ οντι τό 
μικρόβιον τής νόσου ταύτης έχει τό σχήμα τοϋ κόμ- 
ματος, άλλά. πρός τούτω καί σύναμα παρουσιάζεται 
καί ώς σπείρα- τούτο δέν είνε παράδοξόν τι φαινό
μενου έν τή μικροβιολογία· διότι πλείστα άλλα 
μικρόβια, άναλόγως τής ηλικίας των, τοϋ εδάφους 
έπί τοϋ οποίου εύείσκονται. τής τροφής ήν λαμβά- 
νουσιν, δύνανται νά άλάσσωσιν μ.ορφας· το αυτό 
π. χ. συμβαίνει καί διά τό μικρόβιον τοϋ άνθρακος· 
τούτο, έν μέν τω αϊματι τού άνθρώπου εινε έν 
βακτηριδίου, έν τη θοεπτικΤι ομωι. πι/κτΐι (θά 'ίδω
μεν έντός ολίγου τί έστιν αΰτη παραλάσσει τήν 
μορφήν του είς σπείραν τά τοιαϋτα μικρόβια κα
λούνται πο.Ιύμοξτμα.

Καί ταϋτα μέν περί τής μορφής των μικροβίων 
έλθωμεν δέ είς τήν γ</»/γ κυτών ήτοι είς τήν μικρο- 
σκοπικήν κατασκευήν καί σύστασίν των.

Εν μικρόβιου είνε έν κντταζον τελείως αυθυ
πόστατον άλλά τί έστί κύτταρου θά μέ έρωτήσητε.

Έπί τής γης δικκρίνομεν δύο τινά. τά σώματα, 
άτινα δέν μετεχουσιν ζωής, ώς τά ορυκτά, καί τά 
σοίματα άτινα μετέχουσιν αυτής· τά μετέχοντα 
ζωής, είνε τά ζώα καί τά φυτά, άτινα συνίσταν- 
ται άπό σμι ζιότιιτιι εμμο^τρα στοιχεία δτά·. ά.~ό 
σώματα έχοντα ώρισμένην μορφήν καί ζκτέχοντκ 
χώρον οϋτω έν μέρος τού σώματός μας. ή έπιδερμίς 
μας π. χ. συνίστκται έξ άπειραρίθμων δικκεζριμμέ- 
νων μιζροσκοπικών σωμάτων άτινα έχουσι τά διά
φορα σχήματα, τών λίθων τής λιθοστρώτου οδού 
τήν οποίαν πρό μικρού άνήλθετε, έπίσης έν φυτόν 
τό ξύλον τής τραπέζης ταύτης π. χ. συνίστκται 
άπό εκατομμύρια πολύγωνα, διαζεκριμμένα κομκτί- 
δια. Τά σμικρότατκ ταϋτα έμμορφα στοιχεία, άπό 
τά όποια συνίσταται ο ζωικός καί ο φυτικός ορ
γανισμός ονομάζονται κύτταρα, έν άλλαις λέξεσιν 
τό κύτταρον είνε ό οργανικοί; κόσμου, ό ΰ.το τι/ε- 
άιτ.Ιουστάτην αυτοΰ μούρην ττατ,ουσιαι.όμενος. Έάν 
έξετάσωο-εν έν κύτταρου διά τού μικροσκοπίου, βλέ- 
που.εν, ότι τούτο συνίσταται άπο τρία τινά μέρη 
διακριτά ένεκεν τής διαφόρου θλκστικότητος ήν 
παρουσιάζουσιν τούτων τό μεν. οπερ αποτελεϊται. 
άπό λευκήν καί μαλθακήν ούσίαν. ώνόμασαν .πρω- 
τόπ.Ιασμα, τό δέ σώμα τι σαφές μείζονα άντίστασιν 
έμφανίζον έκάλεσαν .πυρί/κα· τά δύο ταϋτα περιορί
ζονται καί προφυλάττονται υπό ενός περιβλήματος, 
όπερ οϋδέν άλλο είνε ή ή περιφέρεια τού πρωτοπλά
σματος πυκνότερα καταστκσα καί τούτο έκάλεσαν 
μεμβράνην. Τό μικρόβιον λοιπόν είνε έν μεμονωμένου 
καί τελείως αυθυπόστατον κύτταρου- είνε ή μονός 
τής Ζωής καί όπως τά κύτταρα καί τό μικρόβιον 
συνίσταται άπό μίαν μάζαν πρωτοπλάσματος περι- 
βεβλημενην ύπό υ.ικς μεμβράνης καί περιέχουσαν ένα 
πυοήνα, ό πυρήν τοϋ μικροβίου ένδεχόμενον νά εύρί- 
σκηται διακεχυμένος έν τώ πρωτοπλάσματι καί ε- 
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πομένω; νά μή είνε δ'.ακριτό; διά απλής παρατηρή- 
σεως,ή τό πλεΐστον μέρος τοΰ μικροβίου νά άποτελή- 
ται έκ τοΰ πυρήνος ζ.ζί τό έλάχιστον έκ τοΰ πρω
τοπλάσματος.

Αί ούσίαι ζ.ζί τά συστασικά άπό τά όποια συν
τίθεται το πρωτόπλασμα, ό τζ-εζτ,'ΐ ζ.ζί ή μεμβρά
νη είσίν, αί διάφοροι συνθέσει; τοΰ οξυγόνου, υδρο
γόνου, άζωτου, θείου φωσφόρου κτλ. αί συνθέσει; 
αύται είνε ζί έξη;, αί ΰ{ΐι··.1ώ3ειτ. ζ.ζί αί .Ιευχομα- 
τώιίειι; Wifa·., τό ζάζ.χαρι τό ύδωρ ζ.ζί τινε; α
νόργανοι οΰσίαι.

’Εάν άναζ.εφαλαιοΰντε; τά μέχρι τοΰδε έκτεΟέν- 
τα, θελήσωμεν νά δώσωμεν ένα όρισυ.όν σαοε'στε- 
ρον ζ.ζί τελειότερου τοΰ μικροβίου, Οά ε'ίπωμεν: ότι 
το μεχφύβιο»· lire εν αυθυπόστατον //>ντιχόν χαι 
ζωιχόν χύττα^ον (ξώζ-, ή ζωή όμως έζ.δηλοϋται διά 
Λειτουργιών, αίτινε; είνε ή τή; Λ-ου/σεω;, ara- 
.ύγο^γ, ^ρε'ι.'-εοχ, έχζρί'σεω; ζ.ζί πολλαπλασιασμού.

Α. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ.

Η. ARDEL

ΚΑΡΔΙΑ ΣΚΕΠΤΙΚΙΣΤΟΤ

(Συνέχεια σε./. 39).

Καί πιστεύουσα, ότι εΰρεν έν αϋτώ ένα φίλον 
σχεδόν, τοΰ έπέτρεψε άφελώ; νά 'ίδη όλα; τά; 
εντυπώσει; της. τοΰ ήνοιξε τήν σζ.έψιν τη; ζ.ζί τήν 
ζ.αρδίζν της, ζ.ζί συχνά τόν άφησε νά διαβάσή μέσα 
έζ.εΐ. Καί ίσως έζ.εΐνο; τόσον διορατικός, είχεν ίδή 
ποια ακαταμάχητος συμπάθεια τήν παρέφερε πρό; 
αύτόν,.. Τότε βέβαια Οά εΰρισζ.εν διασζ.εδαστιζ.όν 
τόν ενθουσιασμόν τή; νεαρά; κόρης, νά παρακολου
θήσω; τήν άνάπτυζίν του ζ.ζί εύρη αφορμήν παρα
τηρήσεων διά τό έργον -.ου.

Φλός τή; έπορφΰρωσε τό πρόσωπον. Μόνον, μεΟ’ 
όλον τό πείσμα τή; Οελήσεώς τη;, δάκρυ έζ.ύλησε ύπό 
τήν βεβαρυμένην βλεφαρίδα τη;, άλλ' ήτο πολύ σζ.ό- 
το; διά νά τό διακρίνω; ή ’Ισαβέλλα.

— Μέ ήπάτησε! δέν έφέρΟη τιμίω; απέναντι 
μου ! ά, τί κακόν, έψιΟύρισε. μέ πάθος, ζ.ζί μ’ χ- 
διόρατον τών χειλέων τη; ζ.ίνησιν.

Τή; ήρχετο επιθυμία νά φύγη. νά ζ.ρυφΟή εί; τό 
δωμζτιόν τη;, να κρύψω; τό πρόσωπον τη; εί; τό 
μαξιλάρι τη;, ζ.ζί νά ζ-λάψη, νά ζ.λάψη, ώ; πού νά 
μήν έχη πλέον δάκρυα-να έγζ.ζταλειφΟή εί; αύτήν 
τήν απελπισίαν τη; πού τήν κατείχε ζ.ζί τήν ζ.ζτέ- 
βζλε μέ τήν φριζ.ώδη αϊσΟησιν τοΰ κενού.

— Πώ; εισΟε σιωπηλή, μι; Λίλιαν, είπεν ή ’Ισα
βέλλα, ήτι; μέ τό ίδιον άφηρημένον ύφος. έξηζ.ολούΟει 
νά ζ.ινη τό ριπίδιόν τη;.

— Ακούω τήν μουσικήν. Κυρία, ή ορχήστρα είναι 
εξαίρετο; απόψε, είπεν άργά. προσπαθούσα νά μ.ήν 
τήν προδώση ό τόνο; τη; φωνή; τη;. Άλλ' ένόει 

ζ.άλλιστζ οτι δέν Οά ήδύνατο επί πλέον νά τηρήσω; 
τήν φαινομενικήν αύτήν γαλήνην.

Εύτυχώ; κύριοί τινε; επλησίζσαν ζ.ζί έμελλον νά 
διακόψουν αύτήν τήν λυπηράν κατά μόνα; σκηνήν 
μετά τή; κυρία; de λ ίειΠΠΟ.

— Μι; Λίλιαν, είπεν εϊς έξ αύτών, εί; Γάλλο;, ό 
Παύλο; de Gayres, μεγάλη απόψε εορτή εί; τό ξε
νοδοχείου μζ;, ή ορχήστρα μζ; υπόσχεται τόσου; 
γύρου; βάλ; όσου; δυνάμεΟα νά έπιΟυμήσωμεν. Θέλε
τε νά μοΰ κάμετε τήν τιμήν νά μοΰ παραχωρήσετε 
τόν πρώτον;

Νά χορεύση; ένώ ήσΟάνετο τό στήθος γεμάτον 
άπό λυγμού; Ομως άπεκρίΟη, εύρίσκουσα μάλιστα 
ζ.ζί έν άσΟενέ; μειδίαμα."

— Ευχαρίστως. Οά γράψω τονομά σα; έπί κεφα
λή; όλων πού Οά με ζητήσουν.

ΊΙ υπερηφάνεια τη;, τήν οποίαν έ'Οεσεν ύπό τόσον 
σζ.ληράν δοκιμασίαν ή 'Ισαβέλλα, ολίγο πριν, τήν 
ύπεστήριζεν ήδη έν τή θλίψει τη;. Ούτε ή κυρία de 
\ iaiine ούτε έχεΐνοι,ϊ-ζε—ε ίχ ύποπτεύσωσι τί ύπέ- 
φερε. Καί άμέσως ήγέρΟη διά νά άκολουΟήση τόν νέον, 
όστι; προσέκλινεν ένώπιόν τη;, προσοέοουσζ εί; αυ
τόν τόν βραχίονα τη;.

Διερχομένη τόν διάδρομον, έρριψε λαΟραΐον βλέμ
μα εί; τον κζΟρέπτην έφοβεΐτο μήπως είχεν αλλά
ξω; διόλου ή όψι; τη; καί τό παρετήρει έλ-fZroi.'. ΙΙτο 
μόνον ωχρά, καί είχε λεπτοτάτην ροδίνην φλόγα εί; 
τά; παρειά;, καί οί οφθαλμοί τη; έλαμ.πον ώ; νά 
τού; έκαιε κρυφή φωτιά.

Όσον τή; ήτο δυνατόν, έχόρευσεν έζ.εΐνο τό βράδυ, 
διά νάποφύγη πάσαν δυνατήν συνδιάλεξιν μετά τοΰ 
Ροβέρτου. Αύτή πού Οά έΟυσίαζε τό παν άλλοτε δι' 
έν λεπτόν ομιλία; μαζί του. Μίαν φοράν όμως, εί; 
διάλειμμα μεταξύ δύο βάλ;, ένώ έκάΟησε ζ.ατασυν- 
τετριμένη άπό τήν συγκίνησιν. τόν ήκουσε όπισΟέν 
τη; νά τήν έρωτα μέ τόν τόνον εκείνον, τόν όποιον 
τόσον ήγάπζ νά.ζ.ούη. ,

— Τί έχετε, μι; Λίλιαν; πάσχετε; έκρυώσατε 
εί; τόν κήπον ;

— Όχι, άπήντησεν έζ.είνη απλώς, σφίγγουσα 
τού; όδόντας τη;, ιό; διά νά συγκρατήσω; τά; λέξεις, 
πού τής ήρχοντο σωρός εί; τό στόμα.

Τήν έζ.άλυψε μέ τό έταστικόν του βλέμ.μζ. Δέν 
ήδυνήΟη νά. ύπομείνη αύτήν τήν έξέτασιν ζ.ζί έστρά
φη διά νά ομιλήσω; εί; ένα τών χορευτών τη;... ”Α ! 
εάν έγνώριζεν ό Ροβέρτος, ποια Ολίψι; τήν έβασάνι- 
ζε. ένώ έσηκών-το διά νά χορεύση, άπαντώσα μέ 
έλαφρόν μειδίαμα πλήρες πυρετού εί; τού; λόγου; 
τοΰ χορευτού τη;.—Άν "-γνώριζε αύτήν τήν άγω- 
νίαντης. Οά εύρισκε βέβαια ύλην διά νέα; μελέτα;.

Ακολουθεί.) 

ι—’.ηΐ.τζ’ζζ'.ύ'ΐ ζ.ζί τών αραιών επισκεπτών καί ή οί- 
ζ.οδέσποινα κουρασμένη άπό τά πολ.λά. ποΰ είπε, δεν 
εύρίσκει τίποτα νά 'πή μέ τού; 'δικού; τη;.

Γιά. σου, εύμορφο αηδόνι, αύτό Οά πή «απογεμζ- 
τιζνή». Ναι. Μοΰ θύμισε; όμω; τόν παλτ,ό καιρό, 
ποΰ ή πολίτισσε; στέλνανε τό δουλάκι μέ τήν άσπρη 
ποδιά καί προσκαλνοΰσζν τή; φιληνάδε; //έ τα ε'υνό- 
γει^χί του<:, νά περάσουν τήν άπογεματιανή.

Τότε έλεγε μία άπ’ όλζ.ι; καί κανένα παραμύθι 
ζ.ζί έπαιρναν στο μετζςύ καλοζ.αμ.ωμένο γλυκό ζ.ζί 
κζφέ μέ βούτημα, καμωμένο στό σπήτι, μέ τά χέρ·ζ 
τών κοριτσιών.

Θά 'πήτε : δέν κακολογούσαν τότε ;
"Α. νζί... Μά λέγει θαρρεί; πειό πολλά, ή γλώσ

σα, όταν δέν δουλεύουν τά χέρ·ζ.

ΣΑΝΚΟ ΙΙΑΝΣΑΣ

ΑΝ ΑΛΕΚΤΑ

Καί άλλη συλλογή γραμματοσήμων.
Αύτή δέν ξέρω στήν ποσοστή σειρά τών σπζ- 

νίοιν συλλογών πρέπει νά τήν κατατάζωμεν.
Είναι τού κόμη το; ΓΙριμολή ή συλλογή πού α

γόρασε τελευταίω; ό Κύριο; Βίκτωρ Ροβέρτο; εκα
τόν πενήντα χιλιάδε; φράγκα

Τήν συλλογήν αύτή τήν έσχημάτησεν ο πατήρ 
τοΰ ζ.όμητο; ζ.ζί έχει αύτό τό ιδιαίτερον ότι άπο- 
τελεΐτζι άποκλειστικώ; άπό νέζ γραμματόσημα.

Τρία μόνον πζλαιά υπάρχουν: τή; Μολδαυΐα; 
πού έξετιμήθη οκτώ χιλιάδε; φράγκα, τών νήσων 
τή; Ένώσεω; πέντε καί τέ> 3 lire τή; Τοσκάνη; 
τρεϊ; χιλιάδε; φράγκα.

τοΰ ά:ιστού

παράπονο, κοινό όλων 
ο, πού ή κοινωνία

Κ' ένα παράπονο νεκρού, 
οέω; Έρνέστου Έλώ.

Μοιάζει άλήθεια σάν ένα 
τών όμ.οίων του γιά τό άδικο, πού ή 
τού; κάμει.

ΊΙ κοινωνία άγζπζ. λέγει, τόν Οζνόντζ, άλλ’ 
ούχί ζ.ζί τόν ζώντζ. Έφ’ όσον ζή ό άνθρωπο; άρ- 
νείται νά τοΰ άναγνωρίση όπω; πρέπει τήν άςίαν 
του, νά. τόν ύποστηρίζη καί 
άνομολογεΐ τό με· 
λοι τό κάμνομεν : 
ξάσουν, τό όνομά

Άλλ' ενόσω ζή
Είμπορώ να πω 

βάλλει τήν χαράν 
πτεύηται διόλου, οτι 
καρδιά, πού νοιώθε 
τόν πόνο και ότι ' 

ο πω;
μόνον μετά θάνατον 

γαλεϊον του. ΆσυναισΟήτω; ο- 
«Οί μεταγενέστεροι Οά τού; δο
τών Οά. μείνη ά.Οάνζτον».

άπό χαιρεκαζ.ίαν σχεδόν άνα- 
των, τήν δόξαν, χωρίς νά ΰπο- 

αύτά τά πλάσματα έχουν 
ι περισσότερο άπό τού; άλλου; 
τό αίμζ των τρέχει πιο γρήγο- 
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ρο άπό τήν πληγή πού τού; ανοίγει τόσον άπονα ή 
Κοινωνία.

• ·
Καί τά έργα του; δέν γλυτώνουν άπό τή βε- 

βήλωσι.
Περί τά μέσα τού δεκάσου ογδόου αίώνο; οί 

’Άγγλοι, πού είχαν τότε τήν μανίαν τών αρχαιο
τήτων, έστειλαν στήν Ρώμη δυό πράκτορα; επι
φορτισμένου; νά τού; στέλλουν όσα; αρχαιότητα; 
ήΟελον εύρει· τά περισσότερα άριστουργήμζτα πού 
έχουν τά έπρομ.ήΟευσαν μέ τοιοΰτον τρόπον. Ό εί; 
όμω; άπό τού; πράκτορα; αύτού; έφαντάσθη νά. τά 
σιάζη λιγάκι αύτά. πού έστελλε, ζ.ζί κάπου - κά
που έχάρασσεν άπό καμμιά επιγραφή δική του. 
Μετ' ολίγον εστάλη εί; Ρώμην ζ.ζί ένα; Σουηδό; 
διά τόν αύτόν σκοπόν.

Καί αύτό; είχε τήν ιδία μανία. Έστειλε μεταξύ 
άλλων ένα σύμπλεγμα πζριστζνον τά; , ένέα Μού
σα; όπου τά κεφάλια τών μουσών είναι οχι αυτών 
τών άναλαάτιον άλλ' όλω; διόλου ξένα.

• ·
Όσον άφορζ. τί; Μούσε;, θαρρώ οτι αυτή ή άλ- 

λαγή άρζ.ετά συχνά συμβαίνει στί; μούσε; τών 
συγγχρόνων φιλολογιών. Μέσα στήν παρέλασιν τών 
διαφόρων μουσών βλέπειζ.ζνεί; πού καί πού ένα κεφάλι 
ομορφα κτενισμένο καμ.μιζ; παρισινή; κοκκέτα;, πού 
ζ.αμ.μιά γεροντοκόρη πού προσπαΟή άκόμη νά φα- 
νή νέζ μέ χίλια δυό φκιασίδια, άλλου καμμιά μαυ- 
ρομμάτα πού εμπνέει μέ τή φλόγα τών ματιώ τη; 
τά. πειό τρελλά ειδύλλια- καί τόσα καί τόσα άλλα 
πού δέν οτάνω νά τά.ριΟμήσω όλα, άφοΰ ούτε τρελ- 
λέ; ούτε γνωστικέ; πρέπει νάφήσω.

•
• ·

Μέσα στά τόσα παράδοξα καί ή φύσι; δέν μένει 

πίσω.
Στήν Αραβία εύρέΟη φυτόν, τό όποιον έχει τήν 

ιδιότητα νά προκαλή τον γέλωτα.
Είναι είδος θάμνου μικρό μέ φύλλα σάν τή; ζ.α- 

μελίζ; χονδρά καί γιαλιστερά. Ό καρπό; του μοιά
ζει σάν τά φασούλια καί έχει γεύσιν οπίου, ολίγον 
νλ.υκεΐζν.

* . · ιΆπο αυτόν ζατασκεαζουν μια σκόνη της ο
ποία; ελάχιστη δόσις φέρει άμέσω; τό αποτέλε
σμα. Άμέσω; φέρει γέλωτα καί... μέ όρεςιν όιότι, 
όποιο; τό πάρη. πήδα τρζγουδεΐ, γελά καί κατό
πιν πίπτει σέ βαρύτατον ύπνο. ’Οταν έξυπνήση 
δέν ενθυμείται πλέον τίποτε άπό όλα αύτά.

Είναι δμ.ω; πολύ επικίνδυνον όταν τό μεταχειρί
ζεται κάνει; συχνά.

Πότε καί πότε όμω; είναι εύχάριστον.
Έξαφνα καί τί δέν δίδει κανείς διά νά γελάσουν 

τά καρφωμένα, θαρρείς, χχ-ν.χζ.... πού θέ
λει νά κάμη, τόν θυμωμένο !

«
• ·

Δέν έχει ανάγκη άπ' αύτό ό μακάριος Αγγλο;
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ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ

νεόνυχ.φ'νς, χν άγχπζτε, πού κατοικεί μέ ττ,ν κυ
ρία του μαντεύσατε πού... στήν κορυφή τοΰ πύργου 
“Εϊφελ σ' ένα καμαράκι, τό μόνο πού ύπαρχε·. έκεί.

ΊΙ μετατόπισες, λέγουν, μέ τόν ήρεμοι τερον 
καιρό είναι εο>; όκτώ μέτρων!

Διαρκής κούνια πού νανουρίζει στό τρεζ.λό του; 
όνειρο τά δυύ ξζναυ.ωρζμένζ πζιδ'-ά τής Άλβιώνος.

Καί λίγα γλωσσικά.
Προφέρομεν έχεις σάν τού; 'Αρχαίους;
'Οχι, βεβαίως. Δεν είναι δικό υ.ου χυτό τό «οχι» 

ολάκερο. Ό 'Αριστοφάνης μιμούμενος τήν φωνήν τών 
προβάτων έγραφε —βή. βή.

Τώρα ή Οά. παραδεχΟώμεν ότι τό η —ρίτν. νζ τρσ- 
φερθ-ρ ώς εε κζί τότε άποδε'.ζ.νύεται ότι ή ά.ρ·/χΛ. 
προφορά ίϊν ομοιάζει ττ,ν νεωτε’ραν, ή ότι τά. πρό
βατα ήλλαςαν τήν .προφορά τοι·ς οπότε καί συμπε- 
ραίνωμεν ότι. άφοΰ τά πρόβατα ήλλαςαν προφορά, 
αύτό είναι φυσικό; νόμο; τόν οποίον συγκριτικού; καί 
κατά ισχυρότερου λόγον πρέπει νά άκολουΟήσαμε κ' 
εμείς καί ότι ή προφορά μζ; δέν μοιάζει τήν προφο
ρά τών προγόνων μας......  >.!!!!

I

Οί αρχαίοι θεωρούσαν τή μουσική ώς 
φάρμακου τών επιδημικών νοσημάτων.

Κάποιο; Άγγλος τόρζ βρήκε κάτι π 
άπό τούς παληούς. 
γνωστών ιδιοτήτων, 
γζν μερικοί καί έν 
υγείας έχει τό : 
καί προ πάντων 
βρίσκεται έπάνω

Τό πιάνο καί 
πτώσιν τών τρυχώ 

αριστον

ε-

τόρα βρήκε κάτι παραπάνω 
ΊΙ μουσική, λέγει, εκτός τών 

, «νά irvrtzTaipVH» όπως Οαλε- 
γένει νά επιδρά καλώ; έπί τή; 

προτέρημα νάναπτύση τό κρανίου 
νά προφυλάσση καί διζτηρή ό,τι 

' -ό κρανίου... τά μαλλιά! 
•J. ιδίως εμποδίζουν τήν 

,πά έγχορδα ώς έκ τών 
•ωτέραν έ 

όργανα

απο τι
τό βιολ 
ιν· τα λοι

ισχυρότερων ά.νζπά.λσεών των έχουν όλιγ
πίδρασιν ένώ άπ’ εναντία; τά πνευστά, 
είναι καταστρεπτικότατα.

Τί καλό Οά ήτο νά εύρίσκετο φάρμακον 
τηρή τά μέσα τοΰ κρανίου τ<’ 
πλ ζ σι άζει... κ αλ ο καίει.

νά διζ- 
■ώρα μάλιστα πού 

Εν πάση τ
ι------

τεριπτώσει
“Ο

πλησιάζει.................... _.Γ.. .. ............. ., ....
στεύω ότι ή μουσική δέν Οά. ήνχι εκείνη πού Οά. δια-_ ... 4................. - ......
δραματήση αύτό τό πρόσωπον.

Πολλοί άμφιβάλλουν διά τήν 
γομένων τοΰ άγγλου παρατηρητοϋ.

Καί όμω; παρατηρώ ότι όλε; ή γυναίκες έχουν 
μακριά μαλλιά καί ν, περισσότερες παίζουν πιάνο !

άκοίβειαν τών λε-»

Όλιγωτέρζ άπόστζσι; υπάρχει άπό τή; ζωή; 
εις τόν θάνατον άπό τοΰ κρότου εί; τήν ησυχίαν 
άπό τής πηγή; εί; τήν θάλασσαν άπό τό καλόν εί; 
τό κακόν άπό τήν κόλζσιν εί; τον παράδεισον ή 
άπό τήν καρδίαν τοΰ άνδρός εί; τήν καρδίαν τής 
γυναικός.

Τό όπλου τών γυναικών είναι ή γλώσσα των 
δι' αύτό δέν παύουν νά τήν ακονίζουν...

Μεταξύ δύο νέων:
—ΤάμαΟες: νυμφεύομαι-
—Μέ ποιαν;
—Μέ τήν άρραβωνιαστικιά μ.ου. 

Γ. I. Κάρ.
*

• ·
Ξεχασμένα
— Γιζτί, Μιμί, φορείς τήν κάλτσα σου άπ’ τήν 

άνάποδη ;
— Γιατί απ'τήν καλή είνε τοίπια.

’Αλληλογραφία.

κ. St. Β. ’Επιστολή έλήφΟη μετά συνδρομής, σϊς γρά- 
φομεν ταχυορομικως. 'Ο Γάλλος σας έχε: δίκαιον : έκ 
χάου; ή μεγβλοφυία είμπορεϊ νά δημιουργήση έ'να

■οΰ 
κόσμον 

ολόκληρον; άλλα καί τόν υπάρχοντα υποφερτόν κόσμον, 
άν τόν καλοπεριγράψη κανείς, μέ ύλην τήν ζωήν καί ζίνη- 
σιν, με όλους τούς μικροπερισπχσμού; του ... είμπορεϊ καί 
πάλιν νά όνομασόή μεγαλοφυής.

κ. Κ. Κ. Πύργον.— Έγράφχμεν δ:;.
Δεσποινίδα Ξ. I. ΙΙω; μα; έπίκρανεν ή άσ&ένειά σας. 

Λ. I. 'Όπω; βλέπετε, ό ζ. Γρυπάρης δημοσιεύει 
:ου· είσδε εύχα; στημένο;

κ.
σήμερον ενα ΣκχρχβαΤόν του- εΐσΟε εύχαρι---- ··-'■

κ. Ι.Χ. Μόσχον. Άγνοοΰμεν οιεύΟυνσιν κυρία; Χριστίδου.
Παρκκαλοϋνται οί κ.κ. συνδρομηται ρί μή λαμβάνοντες 

τό ψύλλον, νά δηλώσωσι τούτο έγκχίρω; εις τήν διεύΟυνσιν.
κ. Δ. A. II. 'Επιστολή έλήφΟη προτιμότερο·? ταχυδρο

μική επιταγή εάν όμως είναι αδύνατον δεχόμεΟα γραμ
ματόσημα με επιστολήν έπί συστάσει. Ποιημάτων έδόΟη 
εις συντακτικήν έπιτροπήν. Εύχαριστοΰμεν.

κ. Β. Ρ. ένταΰβα. Μϊς μένουν ολίγα σώμα'τα Α' 
περιόδου καί δεν δυνάμεθα—Εί; τούς πληρώνοντας άμα 
τή έγοαιοή των δίδιομεν δωρεάν τό μυθιστόρημα.
Είς όιίονς έλαβαν ιιέοος εις τον διαγωνιβηόν.

Διά νά είναι ή κρίσις όσον τό δυνατόν άμεροληπτοτέρα 
τά άποστελλόμενα χειρόγραφα αντιγράφονται καί δίδονται 
εϊ; έπί τουτω έπιτροπήν. Αΐ άντιγραφαί έφεραν αρκε
τήν αργοπορίαν, δι’ ο τό αποτέλεσμα αναβάλλεται εις τό 
προσεχές —

κ. Κ
έτοιμος 
σας γράμμα με 
λάθος. Άς είναι.— 
γράφετε συχνότερα 
κη νά τις ποϋμε 
τό λένε δλοφάνερα.

δι’ 8 τό
φυλλάόιον.

Μ. εις Λιβερποΰλ.— ’Ανεξήγητο! ήταν 
αυτός δ άριβμός όταν μϊς ήλθε τό χαριτωμένο 
---- μ’ε ημερομηνίαν 5 3 90. Θίγινε κανένα

Πόσο καλό μϊς κάμετε ! Νά μϊς 
χν είναι δυνατόν.. Δεν είναι χνάγ- 
τίποτε γιατί 
Ευχαριστούμε

;ϊ; λατρεύουν καί μϊς 
πολύ πολύ.
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