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Φ01ΤΗΤΑ1 ΚΑΙ... ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ]
‘Η  Λέσχη ετο ιμάζετα ι π υρετω δώ ς.— 'Αγνό, κ α ΰ ΐ' ΐό  xai ευθννό φαγητό. — Τά ν ύχ ια .., τής Αία- 

χροχεοδείας, ή Π απυρολογία κα ί δ ... ‘Α ϊν σ τ ά ιν !— Ό  ϋπνος ιώ ν  άπ ορω ν. — Αοασις προς
την ζω ήν. Έ ν άοχή ήν ο . . .  Τ α μ ία ς .—Εις τό παθολογ ικόν ‘Ανατομείων ή ποο&νμία κα ί
ή εν/ένεια.—'Ο Η. Πρόεδρος άαθεντ ΐ. — Τά μυσ τή ρ ια  τοϋ ‘Αακλι/πιον κα ί ή περιέργεια 
τών φοιτητώ ν;—Ί τα ρ ικ όν ... Συμβούλων. — Διαλέξεις, Αίγινα βασιλικόν, και ή  δημοπρασία 
τοΰ χ . ,.Ξ ’νοπονλον.—Τρεις κατηγορίαι.—Κάτωό Όργ 
*Ισμεζ και οι φονρνοι κλπ. κλπ.

Ιογανιομός. — Πώς τον διέποχξε. —βΟ
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—Το eetia rop iov -

Ί . Γ^α^ίά^τεος. Κίζ τόν Σύλ
λογόν των, δέν ιαχό?·. -· ή κ,ατάρτησις τοΰ

Τβ Κ/1ΛΛΙΤ£Ρ0 Χ?0Η6γγΛφηΧ4 
 ---- ΤΗΣ ΕΒΔΟΠΛΔΟΣ =

Διαλεγμένο άχ* ολα  τ ά ’ ΑΦηναΙκά 
χν»ονογραφήματα τοΰ 8]ημέρου

Η ΝΕΑ ΤΡΟΦΗ
— Νάφροντίστ)ς νά πάς μόνος σο\ι στην 

Αγορά, « ν  θέλης νά φάμε σήμερα! είπε 
πρός ifoV άνδρα της ή κυρία. Έδώ στή 
γειτονιά δέ βρίσκουμε τίποτε!

Ό  σύζυγός άνέλάβε τήν βαρεί αν εντο
λήν κα ΐ Ιξεκίνηίιε μέ' ύφος έξερευνητόΰ, 
έλστρατέύοντος πρός άνακάλυψιν τοΰ Βο
ρείου ΤΙόλού.

—Ά νδένβρής κρέας, έπρόσιίεσε προ-, 
πέμπουάα αυτόν ή κυρία,πάρε πουλερικά, 
πάρε ψάρι. "Αν δέν βρής ψαρι, πάρε αυ
γά. Ά ν  δέν βρής ουτε αυγά, πάρε έπί 
τέλους λίγα λουκάνικα καί κανένα χορ
ταρικό γιά σαλάτα.

c0  εξερευνητής, έφωδιασμένος μέ τάς 
σχετικάς οδηγίας, εφ&ασεν .είς τήν ’Αγο
ράν, ή όποία ΐοΰ έκαμε τήν έντύπωσιν 
κάποιου πράγματος μεταξύ Πομπηίας 
κα!- Δήλουί Μία ζωή είχε περάσ^ νάπότέ 
καί έπί τής νέκροπόλεως αύτη^.- Λέν'ύ- 
πήρχε πλέον! Κλειστά ήσαν τά' κρεοπω
λεία, έρημά τά ψαράδικα! ά'δεία τά κλου
βιά τών πουλερικών, πουθενά καλάθι 
αυγουλού ς> κάμμιά πρασινάδα είς τά 'μα
νάβικα.

. .ΈμελάΥχόλησε· θανασίμως κάί είσήλ- 
θε είς κάπόΐβ παντοπωλεΐον, μέ τήν τε- 
λευταίαν τβ» ελπίδα.

—Δώστέ μήυ, παρακαλώ, μίοή · όϋά 
λουκάνικα.,

Σωθήκανε, κύριε...
Έπήρε'κατά σειράν, ολα r<t παντοπω

λεία, τά εδωδιμοπωλεία, τά άλαντοπω- 
λεΐα. 'Η αυτή έρημιάί

— Οΰτε γιά νά δέσετε σ’ τό σκυλί σας, 
κύριε, δέ .βρίσκεταιΐ τοΰ είπε κάποιος α
στείος μπάκάλόγαττος.

—Τί τυριά έχετε τουλάχιστον;
— Μονάχα Ευρώπη, κύρΙε ! 'Ολλανδέ- 

ζικο εκατό ή οκά, τσέστερ όγδοΥτάπέντε 
μόνον.,.

'0  εξερευνητής άνεπόλησε τάς παλαιάς 
καλάς ημέρας, Είς τήν ’Αγοράν υπήρχαν, 
τά έλέη τόΰ Θεοΰ καί είς τό πορτοφόλι 
του τίποτε^ Τώρα τό πορτοφόλι του ήτο 
γεμάτο καί ή ’Αγορά άδεια. "Αν ήμπο- 
ροΰσε νά έχ̂ |·; τήν παλαιάν ’Αγοράν ?μ- 
πρός του μέ τό νέον τον πορτοφόλι; ’Αλλά' 
πότε υπήρξε Δικαιοσύνη είς τόν μάτάί-όν 
αύτόν κόσμον; Κ«ί είς τήν συνέχειάν τών 
φιλοσοφικών τον αυτών σκέψεων ,'.ένΟυ- 
μήθη τόν.άνθρωπον τον μύθον, ό ’ .όποι
ος, εϊς τήν ερημιάν, ευρήχενένα θησαυ
ρόν. Καί άπέθανεν έπί τόΟ θηβα-ύροΰ 
του, άπό τήν1 πεινάν κάί άπό'τήν \δΐψάν;

— Άλλοίμονον! άνεστέναξε; Τά παρα
μυθία έγιναν πραγματικύτης καί ή πρ.Γ, - 
ματικότης μΰθος!

Έ π ί τέλοτις, πλακωμένος κάί, άναστε- 
νάζα)ν. έφθασεν εΐ£ τό σπίτί τόν μίαν ώ 
ραν μετά, τήν ώρισμένΐ|ν ώραν τοΰ γεύ
ματος.. Ή  σία,όγένειά τόν άνέμενεννείς τό 
τραπέζι. \

— Δέ (ίρήκα τίποτε·!
— Ουτε; λουκάνικα;
— Ούτ?!
—Καί ni θά  φάμε τώρα;
Ό  έξερευνητής έρ/αλεν άΛό· τά' θήλά- 

κιά του ενα μάτσο χάρ.τετνομίσμάίίύΥ κάί 
τό έσκο ρΛισεν έπί τής τοαπέζης.

— Φάήέ λεφτά.’ Τί-νά σάς κάνω; Α ϊ
τό τό φα?ί;μονάχά βρίσκεται Λήν ’Αγο
ρά !

ΑΤίΟΚΑΎΚΟΣ

ΠΑΡίΚΟΔΟΥΘβΙΐΕΟΔΟΙ 
“ ΤΑ ΔΥΟ ΧΑΜΙΝΙΑ,,

0: ’Αμερικανοί λοιπόν τής Χ.Α.Χ αφ
ενός καί οί φοιτητικοί Σύλλογοι άφ’ ετέ
ρου επέμειναν καί έπέτυχον ώστε ή Λέσχη 
νά είναι εις τήν διάθεσιν τών φοιτητών 
εις τό τέλος Δεκεμβρίου. Μάλιστα! Εις 
τήν όδόν Πειραιώς Ινα διώροφον οίκημα 
ετοιμάζεται πυρετωδώς. Εις τό κάτω πά
τωμα θά εγκατασταθούν τά γραφεία τών 
φοιτητικών συλλόγων καί τό έστιατόριον. 
Τό φοιτητικόν’έστιατόριον οπού οι φοιτη- 
ταί, >0? μέλλοντες αυτοί έργάται τής κοιν» 
νικής^ρΰόδΟύ καί εΰημ&ρίας, οί τ.τωχάϊζ- 
ροί ίδίαΐς; 'ά ίΓ ·Λ^όί»ί,-θα'εΰ,ίίίσνΙοϋν · ά·ρ)ό 
καθαρό καί εΰθύνό φαγητό. Τό σπούδαί^ 
τερον - κατό|»θώ{ΐΛ τών -φόίίήί'Λών - συλλό
γων ηΐο αΰ,τό. ;0ίι 'τάλάίΐωρ&ίνφοίΐη^άί,'ά1to 
τού; oitotoiii ολΟί- 'iyjhiiy 'τά ίάί «Λάίτήιαε'.ίt 
δέν ή ϊ 'ξΜχίζόνΐάι πλέον άίό τά νύ//7 τής 
αίσ'/^οκερδϊίάς γΆ ;Ινα πιάϊο άθλίρύ 'f ̂ tV 
ταί! Κίαί οτα# 'ό σ τ ό μ ,^ ϊ : τών > t ig tv ip ' j t i  
καλώς τά εγκεφαλικά των κύτταρα ^ά είν- 
πρόθυμα οχ» μόνον διά τήν... ΙΙ**υρολο- 
γίαν τού κ. Ιίάκούλια άλλά καί... δ’.ά τήν 
θεώρίαν τού ■’Α^νστά'ίν άκόμη..

—‘<5Wii ώ ά  τονς αρόα^νρας ·
Τό -δέ επάνω πάτώμία^ιόύ ο'//.ήματός θά 

διατεθ^'^διά 'τόν 'ΰπνον 'τών,'άπορων πρ63φύ 
γαΐν, φοΛήΐών; attti εντός μΫ,νός
ή άρχάς νέου έτους τό πολύ. Ηά sivar το 
δώρον τδ'·όπβ'.Ον ■^αΐρβίφέρουν'ξίί εάΟτούς 
των ο! φο'.τηταί. Α  δώρον τή; ενώσεως, 
τής όργανώσεώς, τήίςίρά'ίεβίς τών πρός τήν 
ζωήν,.

—  '  β ν  α ρ χ μ ,  η ν  ζ ό . .  . Τ α μ έ Ι ο ν  !

Κά? ήδη·** τή? ’ ktpiAfjij.·
Είς τό Πά*)ολογ·ικ,όν ’Αναΐο^έΐον οπου 

έσπεύσαμ$ν άναζητούντες τόν Τίροεδρην 
ϋϊν'φο'.'ΐήτών τής Ιατρικής, συναντώμεν 
τόν κ. Γ. Πάρδενιάδη ,̂.· Ταμίαν τοϋ Συλ
λόγου. λϊιϊς δέχεται -ρίϊθυμότάτα, τ·Λετα·. 
δέ εις τήν ί ’.άθεσΓν'μα» άντί τοϋ ά^θε- 
v0SVt^TIj!ii536p0iJV·

Τό Ταμεϊον ,·τόϋ Συλλό^οί» τό ofte’.Ov · δι*· 
αχ^ψίζετόϋ 4 κ'. Π0ρβέν!τά,̂ ή5;άρ;θίΐΐ.ϊ πβ- 
ρ·.ουσίαν πέντε Ιώς Ζζ9Λ χιλ'ά^άί ίράχμών 
Καΐ ταΰτα a so εισφοράς τών μελών, άπ> 
τήν 'έφετέινήν πάράστάσ'-ν τόύ 1 ίά'ϊΐ'.λ'κ^ϋ 
κά? άλλ^ϋς πόρ.οϋς.-

— Ό άβδενων κ. 3Τρόεΰρο$
Τά μέλη .τοΰ Συλλόγου ανέρχονται εις 

πεντ,ακό'σΐά τάκΐιλά; f κ'τών όποίΐίν σαράν- 
τά'.πβρίπο») slvett' φό^πήΐριV-, επιδίδομέναι 
είς τά μυστήρια τοϋ*.^κ%¥νύύ μέ ό'χι όλι- 
γότβρΛν.' ζήλον (κά>..·. περιέργειαν, νο- 
μίζβμέν) άίΕδ'-τό&ςί άρ^νας- συναδέλφου; 
τών;

ΐίρ,όδδμός των είνα( ό κί Ν) ΚυστήνίΟς,'. 
τελειόφοιτος τής ’Ιατρικής, Λωδεκίανήσ'.ος 
τήν καταγωγήν, καί... ασθενής-κάτά τήν 
ημέραν τής έπισκέψιώς μας. (Δίοδεκανήαι·- 
ος έπΐσηί; καί ό'·£ογενής κ«: στώμύλος Τα
μίας κ. ΙΙαρ6«ν:άδης). ‘ Η όργάνωσις τών 
φόιτητών'τής 1 Ιατρικής φερετάι εργον τοϋ 
τόσον αυτού δσον καί τού κ. ΙΙαρθενιάδη, 
ώς έπληροφορήθην.

—Το... ια τρ ικ όν  £νμβού^ιον !
’Αντιπρόεδρος ό κ. Ί . Ρεπάνης,ό δέ κ.

Συμβουλίου από δύο φοιτητάς κάθε πανε
πιστημιακού' ετοϋς, ώς εις τόν τής Νομι
κής. Έδώ οί Σύμβουλοι εκλέγονται άδία- 
κρίτως, καί είναι τοιούτοι οί κ. κ. Γκίνης 
Κερεστεντζής, Καβαδίας,Γκλάβας καί Κου 
δούνης. “Βγουν έννέα έν ολψ.

— 'SK ,]ωηρά όρασίς zwv
‘ Η μέχρι τώρα δράσις τοϋ Συλλόγου, 

ίδρυθέντος τόν Δεκέμβριον τού 1921. έχει 
νά έπιδείςη ι αρκετήν... ζωηρότητα. ‘Κπτά 
διο .̂έ-ςεις είς τήν ’Ακαδημίαν άπό ισαρίθ
μους καθηγητάς. Μία πολύ έπιτυχοϋσα εκ- 
δρΰμή ,ε'.ς Αϊγιναν τήν όποιαν έτίμησεν ή 
συνίδ&ία'ες καθήγητών τοϋ Πανεπιστημίου. 
Ί Ϊ  λαμΚρά παράΐτάσις τού Βασιλικού μέ 
τόν .φορητήν» τού Φέρστρ—
Ξβνοίιόίίλού.; Kfir' αυτήν μάλιστα έλαβε 
χώρ^ν'καί' ή πβί'ί'Τόίυπος δημοπρασία δύο 
έρ^ων τοϋ ·κ:; ώϊνοίτούλου, έκ τής οποίας 
τό τάμ$5ιν'τόϋ Συλλόγου έκαρπώθη δραχ- 
μάς χΛί^χς. ’ [Λίσης οί έρανοι υπέρ τών 
προσφύγων φοιτητών, ώς καί τά βοηθήμα
τα πού διανέμονται είς αυτούς ώς εςής :

Α', καϊήγορία δρχ. 2(Χ)
If. » '  150
Γ?.  ̂ » 100

— ‘θ  cJZojvd6pv6og « ’Οργανισμός»

’Αλλ'εκεϊνο πόύ δύναταί νά θεωρηθή ή 
έξ ί'σοϋ συστηματική πρός τό έστιατόριον 
έπιτυχίΑ τών φό’.τητών, ολων τών σχολών 
καί δλω-ν τών Συλλόγων, είνε ή αναστολή 
τής έφαρμογής τοϋ · πολυθορύβου ’Οργανι
σμού.

’“Κ'ϊτί δέ « ’Οργανισμός τοΰ ΙΙανεπιστη- 
μίου» τεραϊούργημα... μεθοδικότητος καί 
τάςεως τόόϊόίον έφίλοτέχνησενήδιάνοια τού 
'κί Πολυγένους, πρ,υτάνεως τότε καί υπουρ
γού τής Παιδείας, Ά λλ ’ ό σοφός δημιουρ
γός του τόν.·.. διέπραςε, φαίνεται, κλει
σμένος εις τοΰ'ς τέσσαρας τοίχους τσΰ σπου 
δά^τηρίου τού, δπ-ό’Λ δέν έφθανεν ή βοή τών 
παρόντων, άνωμά,λων καί πολυθορύβων και
ρών. Καί ό εμβριθείς κ. καθηγητής, έν μέ- 
σω ογκωδών λεξικών καί «έγχειριδίο·», με- 
τέφέρθή,είς κλασικούς καί ειρηνικούς και- 
ρούς-όπότε καί μόνον δύναται νά... συζη- 
τηθή'.ή εφαρμογή ,τόύ μνημειώδους Όργα- 
ν^σμοΰ; - ,

Ά λλ ’ ό Ίσμέτ άπειλεί διηνεκώς έν Λω- 
ζάνη;,καί εϊς τό&'ς φούρνους διεξάγονται 
‘Ομήρι-κοί αγώνες-γιά ενα καρβέλι.

Δικαίως-λοιπόν-οί φοιτηταί έπεδίωξαν 
κάί έπέτυχαν τήν εφαρμογήν τοΰ 'Οργανι
σμού...υπό πολύάίσίωτέρους οιωνούς.

ΕΙς ιό  πρύτέχές : AI βλέψεις τον 
Σν\16γ0υ. — ‘Η  Πανελλήνιος φο ιτητι
κή. ‘Ομοσπονδία.—Προσχώρησις είς  
τήν λιε&νή !— ’Κ^δρο^ dva τά Βαλ
κάνια  τό Πάσ-χα.—Οί τής Φαρμακεν- 
τιΗήξ.—^ ί φοιτήτριαι.~-Εΐς... τό Φά
ληρον! /κλπ. κ> η .

ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΕΤΡΟΤΤΣΟΣ

(Σ υνέχ εια  Ι μ τοΰ προηγουμένου)

Γιατί καί χρήματα πολλές φορές τόν είχε 
δανείσει καί πελατεία μεγάλη τοΰ είχε κάνει 
με τήν σύστασιν καί τό παράδειγμά του. 
Καί μολονότι έ’λεγαν τόσα γιά τό χαρακτή
ρα του καί τή διαγωγή του, τόν έ'μπαζε καί 
στό σπίτι του σά φίλο, μέ κάθε,εμπιστοσύνη 
πώς τή γυναίκα τοΰ ευεργέτη του τούλάχι- 
στο θά ιή σεβόταν... Φαίνεται δμως, πώς 
ό μικρός αΰτός,Δόν-Ζουάν ό ντόπιος κατα- 
κτητής, πού. χωρίς νά είναι καθόλου, ώμορ- 
φος, έξασκούσε μιά γοητεία ακατανίκητη 
στες αρχόντισσες—τόσο πού καμμιά δέν 
μπόροΰσε νά τοΰ άντ,'.σταθή, καί αν καί 
παντρεμμένοςν με παιδιά, συχνότατα άκου- 
γόταν γιά. σκάνδαλα,—δέν έδίστασε νά ρίξη 
τά δίχτυα του καί στή νέ c Δίλαζαρινα. Άπό 
φιλοδοξία τδ . περισσότερο, γιά 'νάκουστή 
πώς δέν τού άντιστάθηκε ουτε αύ,τή...

Έδώ ή ’ Ισαβέλλα έτόλμησε νά κάμη 
μία παρατήρηση:

—’Αφού ήξερες πώς ήταν τέτοιος, είπε 
τού πατέρα της, δέν επρεπε νά ;όν μπά- 
ζης στό σπίτι σου.

Μά.σίΰ είπα, δικαιολογήθηκε ό. κόν
τες· είχα τυφλή εμπιστοσύνη 'στή μητέρα 
σου.. Καί γιά κείνον πάλι δέν, μπορούσα νά 
φαντασθώ, πώς -δσο παλιάνθρωπος κι’ άν 
ήταν, θά ε'φτανε έως έκεϊ.

—Τελοσπάντων! ψιθύρισε ή Ισαβέλλα. 
Καί...πώς έστάθηκε αυτό ;

Κι’ ό κόντες τής εξήγησε: ’Από μιά σύμ- 
πτωσι καί σέ μιά κακή ώρα. Είχε' άρχίιη 
ό άνθρωπος νά ε'χη κάποιες υποψίες μά τό
σο άμυδρες, μά τόσο, άόρισ-τες. πού θά μπο
ρούσε νά πή πώς ήταν καί ανύποπτος... 
Κάποτε είχε- πάει 2<ω στόν , νά κυ- 
νηγήση στή λίμνη, καί είχε πή πώς, θ,άλει- 
πε δυό μέρες.· Κίχε πάρη μαζί τοο,^αί τό 
Στάθη, πού ήταν τότε παιδί...”Ετσι. λογά
ριαζε π ρ α γ μ α τ ·. κ ώ ς, ε ί λ κ  p ι ν ώ ς. χώρίς καμ- 
μ·ά όπίσθοβοϋλία. Δεν βρήκε δμως κυνήγι' 
καί, επειδή έκανε καί πολύ κρύο, αναγκά
σθηκε νά ιρρίση -τήν· άλλη μέρα. εΰθύς,Δέν 
τόν περίμεναν. Ή τα ν  πρωί άκόμα δταν 
έφτασε στή χώρα, ’πάντα μέ τό ΣτάΑη καί 
σταμάτησε στό πλάτωμα τοΰ, σπιτιρύ ,του, 
γιά -.νά πεζέψη.

‘θ'Στάθης είχε μπή κιόλά στό προαύλιο, 
γιάνά χτυπήση τήν ;τόρτα.,(Κι’ άπόδειξις 
πώς ό Δελάζρφης. δέν Ζ'-Ί.Ζ στ° νοδ του 
κανένα κακό) είναι ποΰ -δεν ε ί-ys πάρει, μα 
ζί του ουτε κλειδί.) ’Άξαφνα, άκούει iv i  
παράθυρο τού ισόγειου ν’ανοζ,γη μέ βία^κάί 
βλέπει ένα μισόγυμνο άνθρωπο, άλαλιάσμένο 
νά πετιέται, νά πηδάη έ'ξιυ.

Ήταν έκε.νος.
Δέν τού χρειάστηκε τοΰ Δελάζαρη έ'να 

οε·>τερόλεπο γιά νά καταλάβη : Ό  γιατρός 
ήταν άγαπητικό ς τής γυναίκας του. Κι’ ε ί
χαν ώφεληθή άπό τήν απουσία τοΰ νοικο
κύρη, γιά νά περάσουν τή.νύχτα, μαζί!

Τραβ^ τό πιστόλι του,— ενα πιστόλι δί- 
κανο;· πού τό’είχε πάντα μαζί του', δταν πη 
γαινορχόταν στήν έξ,οχή,—καί τοΰ ρίχνει. 
‘ΟρμΊ έπειτα στV σπίτι, μέ τό πιστόλι ά
κόμα <ιτο χέρι,—έντώμεταξύ είχαν ανοίξει 
τήν πόρτα, καί γι’ αύτό ό ένοχος ετόλμη 
σε νά φύγη άπό τό παράθυρο, μέ τήν ελπί
δα πώς τή στιγμή έκείνη ό Δελάζαρης θά 
βρισκόταν οτή* πόρτα -καί δέν θά τόν εβλε- 
πε,.τ-άναϋβ^ίνει τή οκάλα καί τραβά ίσα 
στήν κάμαρα τής γυναίκας του, πού βρισκό 
ταν στο πρώτο πάτ^ομ,α...

Περίμενε νά .,τήν ίδή πεσμένη, χάμω, λι-, 
ποθυμη, ή γονατισμένη, σ,τά·.πόδΐα.τοο.νά 
τόν παρακαλή νά συχωρέση ή ν ά τή σ,κοτώ 
ση. Άλλά κάθε άλλο! ΤΙΙταν άρθή,< ά,γρι- 
εμμένη, ξεφρενιασμένη.

«-νΜοΰ ?όν β3^όιω3ες! τοΰ φώναζε.
Γιατί ; y i  μΌ'ί τ̂ »ν. σκΐιτώσης ;!»
Είχε ά^Όύσει ,^όν -.ί-υροβολισμό, κι- ώς 

πού, ν ά ν ε β ή Ρ Φ *  ό άντρας της, έ«ρό· 
φτ*σε νά ^ταχτή στό παράθυρο'καί νά 
ίδή^όν. άγαπητ^δ της ξαπλωμένο... Κάίτώ- 
ρα, έ'ξαλη τοΰ ζητούσε τό λόγο : Γιατί νά
τ ή ς  τον σκοτώση!..

-Π στάση αυτή,άποτελείωσε τήν τρέλλα 
τού Δελάζαρη. Καί μέ τό πισνόλι πού κρα
τούσε πάντα, τήν έπυροβόλησε.

’Έδώ έγινε πάλι μιά επώδυνη σιωπή. ‘Ο 
ήλιος ή'αν κρυμμένος, ή σάλα ήταν σκο
τεινή.'‘Ο Δελάζορας έσκυβε το κεφάλι/Η 
Ίσαβέ^α κοίταξε μ προστάτης σ/.ν άφηρη- 
μένη. ·

’Έπειτα, σιγά—σιγά τον ρώτησε :
—̂ Έμεινε στόν τόπο ;
>— Ναί, τής έγνεψε ό πατέρας της.
—Κι’ εκείνος;
—Έζησε μόνο λίγες ώρες.
—-Έγώ... πού ήμουν τήν ημέρα έκείνη 

έγώ ;
—Δέν ήσουν στό σπίτι. ‘Η καλή,σου μη

τέρα σέ είχε στείλει στής· θείας σου, καί 
τήν είχε κάμει νά σέ κρατήση, γιά νάναι 
πιό ελεύθερη νά μπάση τή νύχτα τόν άγα 
πητικό της...

-V,Ma πόσω χρονώ ήμουν, τότε;
—Τεσσάρο)-—πέντε...
—Καί θά τήν εμπόδιζα έγώ;... ’Ίσως 

άπλή σύμπτωση...
’Ό χ ι! ‘Ο σκοπός της ήταν προπάντων 

νάπομρικρύνη άπό τό σπίτι τή βάγια. ’ Ηταν 
πάντα σέ μέν* τόσο πιςτή, δσο ποτέ δέν, 
μοΰ- ήταν ή γυναίκα μου, Καί μέ τή βάγια, 
φυσικά, σέ είχε στείλει στής θείας σου,πού 
σέ λάτρευε ή μακαρίτισσα—τή θυμάσαι!— 
καί σέ κρατούσε στό σπίτι της, νά σέ κονα- 
κεύη, καί δυό καί τρεις ημέρες...

Σά νά τήν ένοχλοΰσε αύτή ή παρένθεση 
γιά -τή θειά, μ,έ κάποια άνυπομονησία ή ’ι 
σαβέλλα ρώτησε :

—"Υστερα;... ‘ II κηδεία καί τών δυο- 
νών έγινε τήν ίδια ήμερα ;

Κι’ ό κόντες στενοχωρημένος:
— Ναί.'. δχι... δεν ξ έρ ω .Δ έν  ξέρω τί-· 

ποτ’ άπ’ αύτά ! Έγώ πήγα άμέσως καί πα- 
ραδόθηκά στή Ρ ε ζ ι ν τ  έ ν τ σ α. Στή Ζά
κυνθο ήταν ακόμη ή Άγγλ,ική Προστασία.
’Επειδή ήμουν άρχοντας, μ’ έστειλαν νά 
δικασθώ στήν «’Αγγλία. -’Αθωώθηκα πανυ- 
γυρικά. Κι’ οίίτε άποζήμίωση οϋτε τί
ποτα.

—Ουτε αποζημίωση, άπόρησϊ ή ’Ισα
βέλλα.

—τΑύτό έλλειπε I «τής. άποκρίθηκε ό .πα 
τέρας της μέ θυμό. Νά πληρώσω άποζημί- 
ωση γιά τό ληστή, τόν αρπαγα τής τιμής 
μου, τό'< καταστροφέα τού σπιτιού μου, 
τής ευτυχίας μου τής ευτυχίας μας!

* **
Έδώ, ξαφνικά, ή Ισαβέλλα σηκώθηκε.
—Καλά ! είπε ζωηρά. Καί, μένα;
—Εσένα ; άπόρησε ό κόντες. Τ ί ;
—Επειδή^ ,ετυχε νά λείπω έγώ άπό τό 

σπίτι, δέν μέ συλλογίστηκες καθόλου ;
—Έγώ·;;.. "Πότε ;
—-Τότε !..,■■ Τή στιγμή πού μέ μιά σφαί

ρα τού πιστολιού σου, γιά τήν τιμή σου, 
μοΰ άφαιροΰσες έμένα τή Μητέρα μου!

‘Ο κοντές τινά/θηκε ορθός.
— ’Ισαβέλλα!; έκαμε. Τέτοια μητέρα;!.. 

Καί πώς δέ σέ συλλογίσθηκε πρώτα κείνη, 
νά κρατηθή στή-θέση της καί στήν ΰπόλη- 
ψή της ; '

Κακά κι’ αύτή, άποκρίθηκε ή ’ Ισαβέλ
λα, Κακά καί <ψ:>χρά. ,’Αλ/,ά τ,οΰλά/ιστο 
είχε μιά δικαιολογία... μιά πραγματική δι

καιολογία, άληδινή,
-+-ίΐοΰ είναι ;

' —-Τόν αγαπούσε } Σ» ό.Υδιο; μοΰ είπες 
προτίτερα πώς ό γιατρός αύτός ήταν Ινας 
χατακτητής, πού γυναίκα δέν μπορούσε 
νάντισταθή στή γοητείατου!Η'έμματα; ,1'ιατί
λοιπόν μονο εκείνη έπρεπε νάχη τόση ΐύ -  
ya-μη ; ^

— Γιατ’ ήταν ή γυναίκα μου ! φώναξε ό 
κόντες. Γιατ’ ήταν ή κοντέσσα Δελάζαρη !.

‘ II Ισαβέλλα δέν τάχανε τόσο εδκάλα. 
Τ1Ιταν αρκετά διαβασμένη σ’ αύτά κι’ άκό- 
μά τίς ιδέες της υποστήριζε τώρα τό αίσ
θημά της.

-■ Δέν άρκοΰσε αύτό, τού άποκρίθηκε, 
άν έλειπαν κάποια άλλα. Καί γι αυτά; πού 
ε'λειπαν, μπορεί 'νά μήν εφταιγε ή δοστυ- 
χισμένη!.·

Σά νά τοϋλεγε : «?Ά ς ήσουν ικανός, νά 
τήν έκανες νά σάγαπήση !» Κατάλαβε ό 
κόντες τόν υπαινιγμό' κί’ έγινε κατακόκκι- 
νος απ'τό θυμό του. Έκείνη . τή,,σιιγμή 
μάλιστα ξεσκεπάσθηκε κ ι’ ό ήλιος, πού έ
πεσε στό πρόσωπο τρυ κάί τό ίλόγισε,‘α
κόμα.

—’ Ισαβέλλα ; φώναξε. 'Γπεραβπίζεσαι 
τή μοιχαλίδα ;

—νΗταν μητέρα μου !
-—ΚΓ έγώ δέν είμαι πατέρας σου ;
Τό Δικαστήριο μέ αθώωσε, ή . Κοινωνία 

μέ δικαίωσε, καί τά παιδί μου μέ κατα
δικάζει ;

(’ .Ακολουθεί)
Τά ποοηγ. φνλλα τής « ‘Ισαβέλλας» στά ι Γρα

φεία  μας "Ολος ό κόσμος πρέπει νά άποιΙαΐ'σ>) 
τήν <'Ισαβέλλα·!

----------   w+m·
Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Ά  ί< Ε Β

Η· etfWEU TQH ΤΥΦΛΏΝ
Τρ νέον 2νγγρσμμα

"Οσοι δέν ίγνώριίταν π'ροσώπιχ,ώς i j -έξ 
άλλων έργων τον τόν ακαταπόνητο ν υφη
γητήν ’Οφθαλμολόγον κ. Σπήλιον Χαρα
μή ν, πρέπει ασφαλώς νά γνωρίσφσί τοΰ- 
τον διά τοΰ τε/,ευταίως έκδο’θέντος πολυ
τιμότατου, συγγράμματος ίου ' «Ηερί τής 
θεραπείας τών έκ γενετής τυφ/.ών».

Διά τοΰ συγγράμματος του τούτου ό κ 
Χαραμής επιβάλλεται δχι μόνον ώς επι
στημών άλλά ώς κοινοφέλής μελετητής 
εμβριθέστατος, έκ^αϊκεύσας τά ςιύστηρά 
καί σκοτεινά σημεία τής’Οφθαλμολογίας 
διά μελέτης πρωτοτύπου άποδεικνυόιυσης 
ευσυνειδησίαν ,καί πλ.ουσιαϊτατην διαύγει
αν νΊνεύμ/ιεος.

Ό  κ. Χαραμής επικοινωνεί διά τοΰ 
έργου του τούτου καί μέ τούς σοβαρούς, 
’.επιστήμονας, άλλά καί μέ τόν .λαόν, κάί 
γίνεται έξ. ’ίσου καταληπτός άπό πάντας. 
Συζητεί κάί πείθει διά ζωντανών παρα
δειγμάτων καί τόνπλέόν δύστροπον' τό 
έ'ργον του αποτελεί μίαν κοινωνικήν δι
δασκαλίαν γέμάτην ψυχολογικήν σοφίαν, 
ήτις είναι αποτέλεσμα τής μεγά/,ης του 
πείρας έκ τώ^ .ι*ι®δωνά'ό^ενών··έξδφθ·αλ- 
μικών παθήσεων, οΐτίνες διή/.θον καί δι
έρχονται άπό τήν άπαράμιλλον Κωνικήν 
του καί θεραπεύονται καί. τάς χιλιάδας 
εγχειρήσεις ας έκτελεΐ έπί τυφλών καίβλέ- 
πούσι, καί παρουσιάζουσι τό έπιστήμόνι- 
κόν ανάστημά τοΰ κ. Χαρςιμή έπιβλητι- 
κό·\’ καί σεβαστόν.

Τοιαΰτα εργα πρέπει νά γίνουν κττήμα 
πάσης οίκογενείας καί νά τέθοΰν πλάϊ 
είς τό Εύαγγέλιοντών θρησκευτικών,μας 
δοξασιών.

Τό σύγγραμμα πωλείται είς τά έν' Ά -  
θήναις Βιβλιοπωλεία καί έν ΓΓειραιεΐ 
Δ. Μ. Σλιά, ■



ΑΙ-ΑΛΕΧΤΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

Η ΓΥΝΑΙΚΑ
• · ΥΠΟ P .  K RECH

Ή σ α ν  στή λίμνη μέ τή βάρκα.
Ό  Τόνιο άφ ησε τα κουπιά κ ΐ’ή β ά ρ κ ι αργά 

μονάχη της πήγαινε πρός τήν ακτή.
‘Η ’Έ μμυ κάθονταν στό τιμόνι. Μέ τά ώ- ί 

μορφα λευκά χέρια της, είχε αγκαλιάσει τά j 
γόνατά της: τό μακρουλό πρόσωπό της, μέ τά | 
πρασινωπα μάτια, μέ τ ι  τοξοειδή λεπτά φρύ- ! 
δια, τό είχε άνασιραόσει λ ιγάκι. ”1£μενε σχεδόν j 
ακίνητη. Μόνο τό μικρό, νευρικό πόδι της, ποΰ j 
τό είχε βάλει.επάνω  στό γόνατό της, δέν εμε- ! 
νε  ακίνητο, πα ίζοντας ενα τρελλό παιχνίδ ι.

Ό  Τόνιο ακολουθούσε, μέ φλογισμένα  μά
τια , καί τήν παρ ιμικρότερη κ ίνησ ί της.

-Π αίζεις μ’ έμενα! τής ε ίπ ε  αξαφνα μέ μιά ] 
φωνή πού έτρεμε.

Ε κείνη  δέν έφα ίνε ιο  νά τόν προσέχχν μόνο j 
γ ιά  μια στιγμή μισοάνοιξε τά μάτια της, ένφ  j 
α ιό πρόσωπό της φάνηκε ένα αυτάρεσκο έλα- ! 
φρό χαμόγελο.

Ό  Τόνιο τή ν, κύταζε στά μάτια . Έ β λεπ ε  
τήν περιφρόνησι ποΰ έδειχνε στό θερμό α ί
σθημά του αύτή ή γυνα ίκα  καί γ ιά  πρώτη 
φορά έννοιίοσε μέσφ του ένα άγριο μΐ^ος έ 
ναντι ον της.

—Α πάντησε μου λοιπόν !
Τό χαμόγελό της έγ ινε  ζωηρότερο,
—«Φίλε μου» τοϋ ε ίπ ε  μ’ εναν τρόπο, ποΰ 

τόν κτύπησε σάν μιά καμτσίκια στό πρό-I 
σωπο,

Γ ιά  μια σ ιιγμ ή  ό Τόνιο θέλησε νά  σηκω θή , I 
άλλά πάλ ι έσκυψε τό κ εφάλ ι του, καρφώνοντας ! 
αχόρταγα τά μάτια του στά γοβάκι τ η ;, πού 
έπαιζε πάντα τί) τρελλό π α ιχ ν ίδ ι του, προτετα 
μένα λ ίγο 'μακρυά άπό τό στήθος του. ’Α=ί - 
φνα ή "Έμμυ τοΰ ε ίπ ε  μ’ ένα δυνατό, υπ ερή 
φανο γέλοιο.

— «Τί γελοίος ποΰ ε ίσ α ι, Τόνιο !»
Καί μ ’ ενα άγριο ξεφωνητό, άπλωσε τά χέ

ρια της στόν αέρα.
Αύτή, σκέφτηκε ό Τ όνιο βλέποντάς την, εΐ- 

νε ένα θη ρ ιό , ένα άγριο, μανιασμένο θηρίο καί 
τίποτε περισσότερο' άν δέν προσέςω θά  χυ- 
μίση επάνω μου καί μ’ αύτά τά μητέρά του δό
ντ ια  θά  μου σπαραξη τό στήθος καί θά  πιή... 
θά  π ιβ  αχόρταγα τό α ίμα μου...

Μ όλις συγκροτώντας τό ξέσπασμα τοΰ θυμού 
του τή ρώτησε. :

—Γ ιατ ί ε ίμ α ι γελο ίος “Εμμυ ;
Στά -/είλη της πά λ ι φάνηκε τό ειρωνικό χα

μόγελό της.
« —Μ ήπως ξέρω γ ια τ ί;·  τοΰ άπήντησε κου

νώ ντας άκατάπαυστα to κομψό γοβάκι της.
—«Δέν ε ίσα ι γυναίκα ”ι·.μμυ... Ε ίσαι μιά νε 

ράΐδα ποΰ δέν εχβι καρδιά»
Ε κείνη  τότε ξέσπασε σ ’ ενα ατέλειωτο γέ- 

λοιο,
— «Καρδιά ; άλλά  γ ια τί νά  έχω, φ ίλε  μου, 

καρδιά ; Ε ίμαι ώμορφη, πολύ ώμορφη. Τί 
μού χρειάζεται ή καρδιά ; Θέλεις τίποτε π ε
ρισσότερό, άπό τοΰ νά σοΰ επιτρέπω νά μέ 
βλέπης;
! Τόν κύ Εταξε μέ τά μεγάλα, παράξενα μά
τια  της.

‘Ο Τόνιο είχε κατεβάσει τό κ εφ άλ ι του α μ ί
λητος Αύτή δμως έβλεπε πώ ς άνέπνεε βαθειά 
κα ί πώς τό α ίμ α  ανέβα ινε στά κεφάλ ι, κάμνο- 
ντας τό πρόσωπό , του κατ ικόκκινο.
—Τόνιο τόν ξαναριότησε μέ μιά φωνή  γεμάτη 
ειρωνεία , λές δτι δέν ε ίμ α ι ώμορφη ; Πές 
μου. έχεις δή ώμορφότερη γυνα ίκα  άπό μένα; 
Ό χ ι, Τόνιο ποτέ! Πόσο ε ίμ α ι ΰπ ρ ή φ α νη  ποΰ 
είμ α ι τόσο ώμορφη Γ ,.

‘Ο Τόνιο σηκώθήκε τόσο απότομα, ποϋ ή 
βάρκα έγειρε.

—E loat υπερήφανη, άλλά  καί κουτή,Έ μμυ! 
Μ άλιατα κουτή! λ ιακρ ίνω  τό παιχνίδ ι, ποΰ θέ 
λεις νά  παίξης μαζύ μου. Ξέρω ακριβώς τί 
σκέπτεσαι, τ ί α ισθάνεσαι, τί θ έλεις ! Ξέρω σέ 
τ ί αποβλέπει κάθε κουτή, κάθε απλοϊκή σου

σ.ίέψ ι.
Ε κε ίνη  έβιίκωσε τό χέρι της, λέγ^ντάς του 

ειρωνικά.
—Λοιπόν; τό κα ;αλαβα ίνεις τό παιχνίδ ι μου 

Α λήθεια ; Ά λ λ ά  ι ί  σ ’ώ φελεΐ αύτό ; Ή  μήπως 
δέν είσα ι άκριβώς γ ι ’ αύτό σκλάβος μου.

‘ Ο Τόνιο στέκονταν όρθιος μπροστά της.
■■—«Έ γώ σκλάβος σου; τής είπε.
« -Μ άλιστα, αγαπητέ μου, μικρέ μου σκλά

βε. Κ ι’ άν τώρα σοΰ πώ : Φίλησέ μου τό πόδι, 
θά σκύψος καί θά  μοϋ τό φιλήσης !»

’« —"Οχι, Έ μ μ υ ,—αύτό δέν θά  τό κάμω 
ποτέ».

Τό πρόσωπό της παραμορφώθηκε άπό έναν 
άγριο μορφασμό.

« —ιό  θ έ λ ω ,  Τ όνιο»!
Ά ν  καί τοΟ τό είπε μ* ενα φοβερό πείσμα 

τάρι '.ο τόνο, εκείνος έμεινε άπαθέίς, δρΌτος 
μπροστά της.

« — Γονάτισε, Τ όν ιο .» τοΰ φιόναξε άγρ ια .
Στή μορφή τοΰ Τόνιο άρχισε νά φα ίνετα ι 

κάτι τό άναποφάσισ co. Έ μ ενε  δμως μπροστά 
της άκ νητος πάντα.

Τότε ή χλωμή μορφή της σκοτείνιασε, τά 
μάτια της άνοιξαν δ ιάπλατα , έσήκωσε προστα 
κτικά τό χέρι τ η ς —κ α ί. ό Τόνιο τό είδε νά 
τρέμη.

« —Τόνιο τοΰ φώναζε μέ λι'πσα.
Ε κείνος στεκόταν άκόμη όρθιος' τό κεφάλι 

του δμως άρχισε λ ίγο—λίγο νά  γέρνη ' ξανα- 
κύτιαξε τής μαγευτικές γραμμές τοΰ σώματός 
της, τό κομ[»ό πόδι της στό άνυικτό  γο β ίκ ιτη ς 
κ ι ’ είδε νά πα ίζουν πάντα ανήσυχα τά δάκτυ
λά της.—

’Αργά έγειρε τούς ώμους του, γονάτισε κυτ- 
τάζοντάςτη στά μάτια.“Οταν έφερετά χείλητου, 
στό προτεταμένο πόδι της,' τοϋ φώναξε μ’ ένα 
ζωηρό, υβριστικό γέλο ιο  :

« —Βλάκα I»
‘Ο Τόνιο τότε τινάχτηκε επάνω , μέ τά μά

τ ια  άστραφτερά από τόν άγριο θυμό πού τόν 
πλημμυροΰσε, μέ τά  χείλη παραμορφωμένα. 
Τήν άρπαξε μέ τά δυό του χόρια,τήν σήκωσε 
καί τήν έφερε ψ η λά , έπάνω άπ, τό νερό, λέγο 
ντάς της παράφορα:

* —ϊέ  ρίχνω μέσα στή λίμνη  !.»
Ε κείνη  έγέλασε δυνατότερα, ενώ  τά μάτια 

της κ ά  ή φω νή  ΐη ς  έπαιρναν μιά καυτερή εΐ- 
ρωνία .

<—2ύ ;!  Σύ ό Τόνιο ; Ε ίσαι α σ τε ίο ς !»
Τοΰ Τόνιο τά μάτια  έλαμψαν άπό τή προ

σβολή, τά χείλη του άνο ιξαν σπασμωδικά καί 
μέ μ ιά  ξαφνικ ιά  όρμή τήν πέταξε στή λίμνη.

Μ ιά φωνή γεμάτη τρόμο ακούστηκε, ένώ  
δυνατά πλατάγιζε στή βάρκα τό αυτάρεσκο γέ- 
λοιο τοΰ Τόνιο.

Γ ιά  λίγο τήν έβλεπε άδιάφορα πώ ς πάλευε 
μέ τό νερβ' ύστερα έβγαλε τό σακκάκι του, πή 
δησε στή λίμνη καί κολυμβώντας γρήγορα τήν 
εφερε άναίσθητη στήν αμμουδιά.

"Οταν ύστερα άπό λίγο συνήλθε κα ί άνοιξε 
τά  μάτια της, τόν κύτταζε φοβισμένα, έρριξε 
τά μπράτσα της γύρω στό λαιμό του. εφερε 
τό κεφάλι του κοντά της καί άρχισε νά  τόν φ ι- 
λή άχόρταγα, ένώ μέ μ ιά  φωνή γεμάτη πόθο 
τοϋ έλεγε :

«—Τ ό ν ι ο ...» —
Μειάφαασις απτό Γερμανικό 

ΡΗΓΑΣ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ

a S o  tcT n  E o  e r s A i f l - w  μ ε γ α λ & ϋ

„  ΚΑ Ι Φ ΙΛΟ ΣΟ ΦΟ Υ ΡΑ Μ Π ΙΝ Τ ΡΑ Ν Λ β  ΓΚΟ Ρ.' * _

• ·ο  Φ Τ Γ Α ' ε ; ; ΤΓ
ΑΝΑΠΟΝΗ '  ..

Κάθομαι i ! Ο), στή μίση τοϋ δρόμου. λΐη μοί> 
ζη ιίίς  νά προχωρήσω τ.ιό π ίρ« .

Ά ν  ή χγκΓ.η σου' μπορεί νά συμπληρωθ j  ίίχως 
τη δική μου άφησε με' νά γυ;ίσω  πίσω, -καί νά 
πάψω νά σέ ζητώ.

,Άρνοΰμαι νά^ζ'/tiανιψιό μιά ματιά σου, άν δέν 
αισθάνεσαι τήν ανάγκη μου.

Είμαι τυφλός άπό’ τή σκόνη τής αγοράς κ ι’ 
άπό τήν αντηλιά τοϋ μεσημεριού, ν '  έτσι προσ- - 
μένω., μέ τήν έλπίδα πώς ή καρδιά σου, πού αγα
πά τήν καρδιά μου, θά σέ στείλη νά μέ ρρή;.

Ο ΠΟΤΣΛΦΙΓΗΣ
Τί παράξενου; τρόπους έχει ό μουσαφίρης μου!
Έ ρχεται τ ί ;  ώρες πού είμαι απροετοίμαστη, 

καί, ομω; πως,μπορώ νά μήν τόνε δεχθώ;
’Αγρυπνώ ολη.ν τήν νύχτα μέ τό λύχνο αναμ

μένο’αύτός στέκεται έ ;ω , μακρυά. "Οταν τό φώς 
σβύση κ ’ ε!νε γυμνή ή κάμαρα; τότε ερχετα^ α 
παιτώντας τό κάθισμά του, καί πώς μπορώ νά 
τόν άφήσω νά περ^μένη; ,

Γελώ κ ' εύθυμώ μέ τις φιλενάδες μου, ύστερα, 
ξαφνικά, ανατινάζομαι, γιατί, νά, αύτός περνά 
άπό πλάϊ μου θλιμμένος, καί νοιώθω πώς μάταιη 
ηταν ή ευτυχία μου.

Συχνά είδα ένα χαμόγελο στά μάτια του, οΤαν 
ή καρδιά μου πο/οϋσε, κ ’ έννοιωθα τότε πώς ή 
λύπη μου δέν ήταν πραγματική.

Καί όμωί;, ποτέ δέν παραπονιέμαι όταν δέν τόν 
καταλαβαίνω.

«ΠΟΝΟ ΜΕ ΣΕΝΑ’
Είμαι ή βάρκα: είσαι ή θάλασσα, κ ’ επίσης, 

κ·,' ό βαρκάρης.
Κ ι’ αν ακόμα δέ φθάσης στήν ακτή, κ ι’ άν 

ακόμα μ’ άφήσης ν>. πνιγώ, γιατί ναμαι τρελλός 
καί νά φοβούμαι;

Τάχα, τό νά φθάσω στήν ακτή είνε μεγαλείτε- 
ρο βραβείο άπό τό νά χαθώ μαζί σου;

Ά ν  είσαι μόνο τό λιμάνι, όπως λένε, τότε τί 
είναι ή θάλρισσα;

Ά ς  άγριέψη κ ι’ , ας μέ τινάξουν5 τά κύματά 
της: ,θάμαι εύχαριστημίνος.

Ζώ σέ σένα, δτι κ ι’όπως κ ι’ άν παρουσιαστής. 
-ώσε'με, ή σκότωσέ με, δπο>ς θέλεις, μόνο ποτέ 
μή μ’ άφήν/,ς σέ άλλα χέρια.

ΤΟ ΡΑΒΑΣΑΚΙ ΤΗΣ ΝΓΧΤΑΣ
Τό μυαλό μου βούϋζε άκόμα άπό τις έγνοιες 

μι!άς πολυάσχολης μέρας. Κάθησα κ ’ έμενα βυ
θισμένος. χωρίς νά παρατηρώ πώς τό σούρουπο 
πύκνωνε όλο ένα καί γινότανε σκοτάδι. Ξαφνικά, 
ένα φώς πετάχτηκε μέσα άπ’ τά σκοτάδι καί μ’ 
άγγισε, λές μ’ ενα δάχτυλο.

Σήκωσα το κεφάλι μου καί συνάντησα τά μάτι 
τοϋ ολόγιομου φεγγαριού πού μέ κοίταζε όρθά- 
νοικτο άπό έκπληξι, σάν τό μάτι ένός παιδιού- 
"Ωρα πολλή κράτησε τά μάτια μου, καί μοϋ φά- 
νη,κε σάν ένα γράμμα έρωτικό νά μοδχαν ρίξη 
κρυφά άπ’ τό παράθυρο.Κι’ άπό τότε πάντα ή 
καρδιά μου άγωνίζεται γιά  νά γράψη μιά άπάν- 
τησι κάτι τί μυροβόλο σάν τ ’ αόρατα λουλούδια 
τής Νύχτας-καί μεγάλο σάν τήν έκμυστήρευσί 
της πού γράφτηκε μέ άναρίθμητα άστρα.

Κ. ΤΡΙΚΟΓΛΙΔΗΣ

—Ε ί; τόν έν Σίύρφ έορτάζοντα φίλτατον τών 
«Πανελληνίων» κ . Σπ. Κολοαοτσάν, εΰχόμεθα 
Χρόνια πολλά. ί

— Γιά τή γιορτή του εΰχόμεθα ε ί; τόν αγαπη
τόν μας ■/.. Πίπην Θεοφανόπονλον Διευθυντήν 
τοϋ Καταστήματος Ήλβκτρικοϋ Σταθμού 'Ομό
νοιας Χρόνια πολλά καί έύτυχισμένα. Κ .Δ.

( . ΟΙ ΣΤΙΧΟΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ,,

*Α π ' τ ις  'Α νωμαλίες

V C E U

‘Η π ερ η φ ά ν ε ια  δ ιαφ έρ ε ι ά π  ’ τ η ν  ξ ιπ α σ ιά  δσο ή  συστολή  ά π ό  τά  καμώ ματα

Στή ψηλότατη τοϋ βουνού, θέλω  απόψε ν
[άνέβω;

κορυφήν, άκουμπώντας στό χοντρό τό ραβδ1
(μου,

τό γλυκό  μου κ ι’ άχώριστο τής ζωής μου συν:
[τρόφι,

τής δροσιάς τή σταγόνα στή καμένη ψυχή μου.

Καί στά δέντρα-χρυσόμαλλες ορεσίβ ιες παρ
θ έ ν ε ς

άπό κάτω νά  τρέξω, σάν ελάφ ι νά παίξω .
Τά κλωνάρια τους πλούσια νά γλυστροϋν στά

--/μαλλιά μου. 
Χάδι άπό χέρι λαμπρότατο,-τάχα θ ’ άντέξω ;

Στό λεπτό τους τό άρωμα, π  όμοιο ε ΐν ’ σάν
[καί ’κείνο

π ’άναδίνονν ή σάρκες ή λευκότατες νέω ν 
σάν παιδάκι άπονήρευτο νά ριχτώ, νά μεθύσω.

Τήν αύγήν-άπαλότατον ανοιξιάτικο κρίνο 
πού τό πρώτον ό ήλιος τοΰ χαρίζει χαμογέλοιο, 
σ ’ένα κόσμον ώ 9αιότερον, ευτυχής νά ξυπνήσω. 

Όκτώμβρης 1 9 2 2  Β . Μεοολογγίτης

Α. Γρ. Κ.

Χ Ί 'Μ Β  IITWIC!

Η  Φ ΙΦ ΙΤ Ε Α
Ήτο μικρή, ήτβ καί κοντή, τβσηίά ήτον ή 

Αιφίτσ».
Τοΰ γέρο-Καλαμιώτη, τοΰ πατέρα της ή οι

κογένεια έγυνχικοκρατεΐτο:
Γιαγιά, Θεί#, ®ύο γβροντοκόραις κουνιάδαις, 

χωρίς δουλειά ή κυρία Καλαμιώτου καί ή μικρή 
Φι φίτσα.

Δούλευε, δούλευε, ό φτωχός ό Καλαμιώτης, 
μά ποΰ νά τού; προφβάση ψ ω μ ί!...Τ ή ν Φιφίτσα 
τήν έβαλα·) στά σχολείο κυρίως γιά νά ήσυχάση 
τό σπίτι άπ» τό νευρικώτατον καί αεικίνητον 
αύτό πλάσμα, μέ τήν βοήθειαν δέ καί τής Θείας 
της προώδευεν άρκετά. "Γστερα όμως έσκέφθη- 
σαν, τά έπρότεινέ μάλιστα ή ΐδιχ, νά μπή καλύ
τερα σέ δουλειά διά νά βοηθήση μιά μέρα τά 
σπίτι καί τόν εαυτόν της. «Τί κατάλαβε ή θεία 
ποϋ είναι δασκάλα πρωτοβάθμιος μάλιστα;»

Καπελοΰ, καπελοΰ! ...έψήφισεν όλος δ γυναικεί
ος πληθυσμός τοΰ κύρ-Στάθη Καλαμιώτη.

Ή Κυρία τήν έχρησιμοποίησε—δωρεάν κατά 
τά έθιμα—ε ί; μικράί ύπηρετικάς έντόξ τού κα
ταστήματος έργασίας, νά δίδ;, πότε είς τήν μίαν', 
π ίτε  είς τήν άλλην έργάτιδα τα χρειαζούμενα ύ- 
λικά, έπειδη δέ ήτο καί έξηπνα—σπίθα μονάχη— 
κχ: νά οδηγή ενίοτε καί τχς Κυρίας.

Κάθε βράδυ έπήγαινε καί τήν έπαιρνε·/ ή μη
τέρα της. "Γστερα δέ άπό κάμποσες ήμέρες πή-γε 
καί ό Καλαμιώτης νά ριοτήση πώς τά πάει ή 
χβρη του.

— Τί νά σοϋ’πώ κυρ-Κκλαμιώτη.. . !  Είμαι το- 
λΰ εύχαρίιτχμένη άπ’ τό κορίτσι σου. Πρόθυμο, 
έξυπνο^ υπάκουο, άκούραστο.,.ΙΙερίβργο κορίτσι. 
"Αν έξακολουθηση έτσι θά πάη μπροστά.

Καί άμα ό Καλαμιώτης εφυγεν, ευχαριστών 
καί ευχαριστημένος, έγύρίσεν ή καπελοΰ πρός 
τάς Κυρίας πού ήκουσαν τήν συνομιλίαν αύτην 
καί είπε :

Μέ πιάνουν τά γελοία... Είναι τόση δά! τήν 
εόχλχ, είναι μερικαίς μέραι;, καί στή δουλειά, 
στήν εύκολώτερη ποΰ φαντάζεσθε. Ούτε τήν έ- 
πρόσεχα.. Χθες όμω; μέ έκαμε καί ξεκαρδίστηκα 
στά γέλια. ΙΙροσπαθούσα νά τοποθετήσω μιά έγκρέ- 
τα. Μά. ή τό σχήμα τοΰ κχπέλου έφταΐεν, ή τό 
ίτρόσωπον ποΰ θά τό φορούσε, ,ή κέφι δέν ε ίχα ... 
ΐό βέβαιον είναι, ότι τήν έβαζα, τήν ξέβχζα, 
ώσπου θύμωσα κχί τήν πέταξα. Τότε σηκώνεται 
άπ’ τή θέσι τη ; ή Φιφίτσα καί μοΰ λέγει σιγά 
σίγά-καί τχπεινά...

— Μέ συγχωρεί; Κυρία, νά σού πώ τί| γνώ
μη μου;

Έ γώ γιά νά γελάσω τή ϊ λέγω'
■ —Πές μού την.

Τότε προχωρεί κοκκινισμένη ώς ταύτιά, ση
κώνει τήν έγκρέτα άπο χάμω, παίρνει καί τό 
καπέλο άπό κεΐ ποϋ τάφισα καί μού λέγει:

— Λεν τήν βάζετε, Κυρία, έτσι;,..
Καί έτσι τήν έβαλα».
Ή  Φιφίτσα είναι τώρα τό αγαπημένο κορίτσι 

τή ; Κυρίας Κούλας.
Είναι Κυριακή. Τό σπιτικά τού Καλαμιώτη ά- 

πεφάσισε νά ώφε/.ηθή τού ι»ραίου καιρού καί νά 
έβγ·{| στούς άγρούς. Ηά κορφολογούσαν καί κατό
πιν θά πήγαιναν ε ί; ένα εξοχικόν ζυθοπωλείο·/— 
ή τον ή γνώμη τή ; Φιφίτσα;— νά πιουν μπύρα 
καί νά φάνε κάτι.

Ή διασκεδασίς των περιωρίσθη κυρίως, καί δέν 
ή τον όλίγον διασκεϊχστικόν τό πράγμα, ε ίί τό νά 
γελφ ό ένας μέ τούς μορφασμούς τοΰ άλλου άπό 
τό πικρόξυνον ζουμί, τήν περίφημον μπύραν τοΰ 
έξοχικοΰ ζυθοπωλείου: -τό Μόναχον»,

'Οπωσδήποτε άνέβη όλίγον αίμα ατό κεφάλι 
των καί ήρχισαν νά τραγουδοΰν κ ι' ολας.

—Λ ϊ, δε φεύγομε πειά, ό ήλιος γέρνει καί θά 
φανούν τά δόντια του. Αέγει ο Καλαμιώτης, καί 
όλοι σύμφωνοι, εύρέθησαν στό πόδι.

Τό παιδί φέρνει τόν λογαριασμόν. Ό Καλα
μιώτης θέλει νά συζητήσω τά διάφορα κονδύλια, 
άλλά παρεμβαίνει ή Φιφίτσα:

—"Αφησε πατέρα!...
Παίρνει τόν λογαριασμόν κυττάζει μόνον τό 

άθροισμα, βγάζει έπισήμως τά πορτοφολάκι της, 
καί πληρώνει!.. ■ Δ. Γ Ρ .  Κ Α Μ Π Ο Τ Ρ Ο Γ Λ Ο Τ Ι

£ ζίχοι ‘έ71ναρνωσζών
  Σ Τ Α  f/lR.Τ 1Λ  Σ Ο Υ  ----

Όταν τα πλανα ματια Σου, μικρούλα 
(άντικρύζω 

Βαβειά-Βαΰειά μεσ’ τήν καρδιά 
I’o iojllo j αύτή Σ ου τή ματιά 
Αγάπη μου κ ι’ ελπίζω 

Καί τότ' αισθάνομαι ώϊμέ μαυροματοϋ
[jccT>5 πάω

Α/ΙΕΞΑΝΑΡΙΝΟΙ n O I H T fl l im

ΗΛΙΟΔΟΡΑ (τοΰ Φιλιδήμ-οαί ή τοΰ Μελεάγροΰ)
Ή καρδιά μου μέ συμβουλεΰει ν ’ άπο- 

φΰγω οσο μπορώ τόν έρωτα τή; Ήλιο- 
δώρας, γιατί ξαίρει πόίτα δάκρυα έχυσα 
πόσες ζήλιες μέ τσιτσίρισαν γ ι’άλλες προη
γούμενες μου αγάπες. Μέ προστάζει, μά 
δέν έχω τή δΰναμι, ό δόλιος ν ’ άποτρα- 
βηχΐώ άπ’ αύτήν, γιατί κ ι’ αύτή ή ϊδια, 
ή αδιάντροπη κόρη, μέ συμβουλεύει νά 
τήν άφησα, μά* ένφ μέ συμβουλεύει μέ 
φιλεΐ γλυκά στό στόμα.

ΜΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΗ (Τοΰ 'Ρουφίνου^
Αύτή είνε ή ζωη: γλέντι καί πάλι γλέντι! 

Μακρυά κάθε έγνοια καί λύπη! Κίνε τό
σο σύντομη τού άνδρο'ίπου ή ζωή! Μέθα, 
λοιπόν, καί χόρευε καί στεφανώσου μέ 
λουλούδια, κ ι’ αγάπα! ”Ας χαροΰμε, σή
μερα: αύριο τί θάπογίνωμε, ποιός ξαίρει;
Η ΔΗΜΟΦΙΛΗ (Τοΰ Διοσκου(*ί5οι>)

"Αν, όταν ή μικρούλα Δημοφίλη φθά
ση jri|v πρώτηνιότη της,καίθά δίνη τόσα 
φιλιά ατούς έριχστές τηςί, όσα δίν$ι σέ μέ
να τώρα ποΰ εΐνε άκόμα παιδί, δίχο)ς 
άλλο τής μάννας της ή πόρτα, ούτε μέρα 
ούτε νύχτα δέ θάχτ) πιά ησυχία.

πρΟΕίΔΟΤΤΟΙΗΣΙΣ (Γοΰ ΛΐΟbiOQOV)

Κόρη τοΰ ξακουστού Μεγιστοκλή σέ 
προειδοποιώ άκόμα καί άν σοΰ φαίνεται 
τό ομορφο αύτό παλλη’καράκι, πού κλώ·* 
θογυρίζεις. πιό πολύτιμο κι’ άπό τά δυό 
σου μάτια, άκόμα κ ι’ άν σοΟ φαίνεται 
πώ ; έχει βαφτιστή στών χαρίτοη· τό λου- 
τρό, έχε τό νοΰ σου/ Δέν είνε ούτε εύγε- 
νιν.ό παιδί^ ούτε άκακο, ούτε «άβγαλτο», 
όπο>ς νομίζεις, μά μέ πολλές τά παίζει, 
καί δέν εΐνε άτζαμής στόν έρωτα. Τό κα
λό πού σοΰ θέλω. κορίτσι! Μήν άναρρι- 
πίζης τή φλόγα, μήν καής!

ΤΡΙΚ.

( ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΙ ΣΤΙΧΟΙ )
Ή  συνέχεια  χ ι  ς  Ν εοελληνικής πο ιη τ ικ ή ς  Σ υλ

λογής τώ ν  ' Π α νελλη ν ίω ν  . Κά^ε Ιργον συνο-
____________ ο εύετα ι μέ 2 5ραχμάς·_____________

—  5 4  ~
—  ΜΕ Ξ Ε Χ Α Σ Ε Σ !~

ΊΙρΦες, κ ι’ αρχίσαμε νά τρέχουμε 
δίχως νά ξέρωμε ποΰ πάμε'

Στήν ερημιά τά δάκρυα σμίξαμε 
μή νο ιώθοντας γ ια τ ί ϋρηναμε... 

Πέρναγε ή νύχτα καί μείς κλαίγαμε 
κα ί τρέμοντας μή χωριστούμε 

σφ ιφτά  σφιχτά κ ι1 οί δυό κρατιόμαστε 
μ1 δρκο: ποτέ μήν ξεχαστοΰμε! 

..Ξημέρωσε "Αχ! Κι’ δλα έσβύσσνε 
—πέρασε ή μέρα-καί τό βράδυ 

Μακρυά ’πό μένανε βρισκόσουνα 
καί π ιά  ώ ϊμέ!.. Αέ μέ θυμόσουνα!

Δίς Ψ εύτικο Γέλοιο

[Τά «Π ανελλήνια» σκέπτονται νά  έκδόσουν 
είς μικρόν κομψόν τόμον δλα τά ποιήματα 
τής Σ υλλογής» τω ν μέ τάς εικόνας τώ ν νέων 
ποιητών. Στόν ίδιο τόμο ΰ ά  μπουν κ ι’ δλα τά 
έργα τής Δδος Ψ εύτικο Γέλοιο (Δίδος Ό λ . Γ.) 
Παρακαλούμε δσους έχουν δημοσιεύσει εργα 
τω ν στοϋς Κ αινούργιους ατ ίχο νς· νά μάς δώ
σουν τάς Δ ιευθύνσεις τω ν γ ια  νά ερϊ><»με ε ίς  
συνεννόησιν.]

ΊΗΣ MARCELINE VALMORE
XEIJVIfiNIATIKOI ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ

[ Σ τ ό ν ο ι  τ ή ς  Κ ^ δ ι ά ς ]
..Θυμάσαι, ώ ψυχή μου, ώ ζωή μου, μιά χει

μωνιάτικη μέρα ώχρν) καί ήρεμη ;
Έ μοιαζε σάν νά έλεγε τά στερνά χαιρέτισμα 

στή φύσι ποϋ τήν έχλώμαινε μέ τή μελαγχολία 
ιί-,ς.

..Μονάχη περπατοΟσά στήν τύχη μένα βραδΐ 
κχί ά6έ6αιο 6ήμα. Φεύγοντας τά βλέμματά σου 
προσπαθούσα, μά μάταια, νά σωθω άπό σένα.

ϊ ά  μάτια μου γεμάτα δάκρυα, προσηλωνόντου
σαν στή γ ή .

..Τί βαθύ κι’ ακατανίκητο θέλγητρο μέ άπέ- 
σπασε ; ήταν μιά εικόνα αδιάκριτη μέσα στήν 
άμίχλη πού έκανε τή καρδιά μου νά σκιρτήση ά 
πά φόβο καί τρυφερότητα. ‘Ο ήλιος ξαναφάνη
κε, τήν περιέβαλε, τήν φώτισε, μοϋ άνοΐςε τά 
ουράνια... Έ φάνηκες μπροστά μου. Δέν τόλμησα 
νά σοϋ μιλήσω, αναποφάσιστη, σκλάβα, ταπεινή 
σ’ άΰτή τή θεία ταραχή, . δέ- τολμούσα νά σοϋ 
μιλήσω . κ ι’ δμως ήμουν ευτυχισμένη’ έμάντευα 
τή ψυχή σου, κι άκουσα τήν καρδιά μ®υ.

’Λλλ’ οταν τά χέρι σου Ισφίςε τά δικό μου χέ 
ρι ποϋ έτρεμε καί μιά φρίκίάση έτάραςε τά σώ
μα μου...

θεέ μου ! τί αίσθάνθηκα τότε ; Ξέχασα πώς ή
θελα νά σ" άποφύγω, λησμόνησα πώς επρεπε νά 
σέ φοβούμαι, καί ή θλίψι μου ενώθηκε μέ τή 8ΐ 
κή σου.

Κι’ ή ψυχή μου σέ σένχ δόθηκε γιά πάντα : 
’Ώ θυμάσαι ψυχή μου αύτή τή σιγκίνησι τή μο
ναδικήν, τα μελαγχολικά λόγια ποϋ σύ μοϋ έσβυ* 
σες μέ λόγια χαράς.

Αύτή ή μέρα ήταν όμορφη άπά τή ζωή μας 
Είχαμε δή μαζί τις άνταύγειες τήςμέρας-νά πε
θαίνουν μέσα σένα σύννεφο, καί στής πονεμένες 
καρδιές μας, ενωμένες γιά πάντα, έσβυνε ή θλή- 
ψι σιγά σ ιγά ... τήν πέθαινε ή άγάπη..

Λ)ΙΣ ΛΙΑΝΑ -----------
ΑΛΕΞΔΝΟΡΟυ ςουτςου

Στοΰ ’Έρο^τος τά μαγικά 
παλάτια πουν έκεΐ ψηλά...
■—Στήν λάμψι τους μεθάω.

«F leu r  D ’ A m our»
'Υποψήφιος Άνταποκο. Χαλκίδος

Π ροσέχετε στη  δ ιά κ ρ ισ η  τοΰ  παληον·*· ά π ο  τοΰ  π α λ α ιο ϋ  "Αλλο π α λα ιό ς  ά ν θ ρ ω π ο ς  κ ’ α\ λο ...παληάνϋ·ρω πος. Δ. Γρ. Κ.

 ------[ 0 ΐνίδΡΟΠΙΣΤΟΣ ΑΝΠΡΑΣ | ~ ~
Ή γυνα ίκα  μου Μαυροϋκα έχεικόκκιναχειλάκια 
Τ ρ ιανταφυλλένια  όψ ικα ί γλυκά γλυκά ματάκια 
Ι ΐό  πλευρό μ’ άφοΰ τί|ν έχω σαν τρυγόνι μου

[πιστό
Πόσος κόσμος μέ χαδεύει, πόσους φ ίλο υ ; τής

[χρωστώ!
Νέο βλέπω κάΰε μέρα είς τό σπήτι μου στο

[λ ίδ ι
Κ’είς τά δάκτυλά της νέο κάθε μέρα δαχτυ-

[λίδι
’Κξοδεΰει μέ σακούλα πουρνό βράδυ ανοικτή, 
Τρέμει μή μοΰ δώση βάροςκαί παρά ίέν μοϋ ζη-

[τεϊ!
Στούς χορούς μας τήν πηγα ίνω : Νά κατόπι

[καβελλιέρυ ΐ.
Παγιοτά κα ί λεμονάδες ό καθένας τής προ

[σφέρεί,
Κ’ ε ί ;  έμενα τόσο ρούμι, ώ ς όπού νά ζαλισθώ .. 
Ή  γυνα ίκα  μου μ’ ά φ ίνε ι σιγανά νά κοι-

[μηβώ..>
Τό πα ιδ ί μας βγάλλει δόντια ή κατσούφιασε

[κομμάτι;
Χ ίλιο ι φ ίλο ι τ ’ αγκαλιάζουν μέ πατρός τό

[βλέπουν μάτι.
Νά φανή σ ’ αύτούς ευγνιόμων ή Μαυρούκα

[δέν άργεϊ
Καί τό χέρι τους τό σφ ίγγει... άπο μητρική

[στοργή
Προχθές τρόμαξα κομμάτι έξαφνα κα ί παρ’

[έλπ ίδα
Νάφιλή καί νά  χαδεΰη ένα φ ίλον μας τήν

[εί£α
«Τ ’ ε ΐν ’ αύτό ποΰ κάμνεις λέγω ;» Αύτή πάλ ι

[τόν φ ιλ ε ΐ
«Ά χ ! τόν. άγαπώ , μέ λέγει γ ιατί...σ ’ αγαπά πο-

[λύ.»
Τήν ημέρα πάντα λείπω , καί δουλειές τήν

[νύκτα εχω ’
ε ίς  τό Ν αΰπλι τήν άφ ίνω , κ’ ε ίς τό “Αργος

[συχνοτρέχω. 
‘Η Μαυροϋκα άν πλαγιάζω  χωριοτά,
Ε ίς τό σπήτι μας τήν νύκτα  συναναστροφήν

[βαστά
’Α πτή  Σνλλογή μου Ρ. ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ



2» ι , . v  ‘

(Συνέχεια έκ τοΟ προηγουμένου)

ΙΙροσεπάθηοε τότενά έγβ^θη, ή δια ία δμως κίνησις τοΟ σώ- 
μίτός της εθραυσε τόν μικρόν κλοιόν διτις συνέδ3ε τόν μαν
δύα της ό, όποίος έπεσε πρός τά όπίσω οΰτω δέ έφάνη ή 
μεγαλοπρεπής της τουαλέττα τού χορού κατάφορτος άπό τά 
πολύτιμα κοσμήματα. Μέ Ινα απότομον κίνημα ίη ς χειρός 
άπέσπασα κί έξ άδαμάντων περιδέραιον τό άποίον ίφβρεν 
έπί τής κεφαλής της.

— Αύτά είνε ίδικά μου, ίνεφώνησα, δπως·έπ{σης καί αΰ
τό τό δακτυλίδι ποΰ φορώ, τό οποίον είχα ,δορήση είς τόν 
Γκ'ντο Φερράρι καί τό έπέσϊρεψεν επειχα είς έμενα—τόν 
πραγματικά του δικαιοϋχον. Αυτά τά διαμαντικά λνήκον 
είς τήν μητέρα μου! πώς τολμάς νά τά φοράς. Αύτά τά πο
λύτιμα πετράδια ποΰ σοΰ έδωσα είνε τά μόνα κοσμήματα 
πού σοΰ αξίζουν διότι είνε κλεμμένα! κλεμμένα μέ τά αι
ματοβαμμένα χέρια τοΰ χειροτέρου ληστοΰ τής , Σ'.-κβλίας! 
‘Γπεσχέθην νά σοΟ δώσω καί άλλα’ ιδού αύτά !<■ καί ήνβιξα 
τό φέρετρον έντός τοΰ όποιου εύρίσκοντο καί τά οπόλοιπα 
λάφυρα τοΰ Καρμέλο Νέρι. Εννοείς τώρα, έξηχολούθησα, 
άπό ποΰ προέρχεται ή περιουσία τοΰ ψευτο^όμη Όλίβα ; 
εύρήκα τόν κρυμμένον θησαυρόν τήν νύκτα τής.ταφής μου, 
χ^ρίς ποτέ νά μαντεύσω πόσον χρήσιμος θά μοΰ ήτο; άργό- 
τεραί Βλέπεις δτι μέ ύπηρένησε καλά καί £τι δέν έξηντλή- 
θη άκόμη· ό ύπολειπόμενος θησαυρός εινε είς τήν διάθε- 
σίν σου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ XXX

Μέ τά τρεμουλιασχά της χέρια ή Νίνχ ίπανέφειε τόν 
μανδύαν της είς τήν θέσιν του καί έπροχωρησε μέ διστα
γμόν πρός τό μέρος δπου εδρίακετο τό φέρετρον τοΰ άρχι- 
ληστοΰ. "Οταν εφθασεν έκεΐ ήρχισε νά παρατηρή τό περιε- 
χόμενόν τον μέ περιέργειαν. Μοΰ έκαμεν ίντύπωσιν ή αί 
φνιδία καί έντελής μεχαμόρφωσις τών χαρακτηριστικών 
χοΰ προσώπου της. Ή παροιμιώδης καλλονή χης είχεν Ιξα 
φανισθή καθ’ όλοκληρίαν, έάν δέ ενα; άγνωστος παρεχήρει 
χό ρυτιδωμένον πρόσωπόν χης θά ύπέθεχεν-δη είχεν έ«χεθή 
είς τήν καυστικήν θερμότητα τών τροπικών χιορών. Τά 
χρυσά μαλλιά χης καί τά μάχια χης ήσαν χά μόνα πράγμα 
τα τά όποία έπρόδιδον τήν νεότητά της. "Ενας αιφνίδιος 
ανεξήγητος οίκτος μέ κατέλαβε.

- ΤΩ γυναίκα ! άνεφώνησα, γυναίκα χήν όποίαν ήγάπη- 
σα. μέ τόσην θερμότητα—γυναίκα διά χήν όκοί7ν, καί χήν 
ζωήν μου άκόμη θά έδιδα ! ΔιαχΙ μέ ίπρόδωσες ; Πάντοτε 
σοΰ είχα άπόλυτον έμπιστοσύνγιν—1 ναί ! “Ο έρως μου ήτο 
τόσον βαθύς καί τόσον άνεξάντληχρςώαιε θά σέ έσυγχωροΰ- 
σα έάν παρεόίδεσο είς χόν Γκίνχον καί μίαν άκόμη ήμέ-ραν 
μεχά χόν ψευχοθάναχόν μου. Μολονότι είχα άνασχηθή έκ νε 
κρών, θά έφευγα μακρυά χωρίς νά δώσω κανένα σημείον 
ζωής. Ναί - έαν έπερίμενες—:έάν έχυνες και ένα μόνο μι- 
κρούτσικο δάκρυ διά τόν θάνατόν μου ! "Οταν δμως.. άπό 
αύτό τό ίδικόν σου στόμα έμαθα τό έγκλημά σου—8jav έ
μαθα δτι μόλις τρεις μήνας μετά τόν γάμον μας έγεινες ή 
έρωμένη άλλου δταν έγνώριζα πλέον δτι ό έρως μου, -τό 
δνομά μου, ή κοινωνική μου Οέσις, ή τιμή μου έχρησίμευ- 
σαν ώς άστϊΐς διά νά άποκρύψουν τάς σχέσεις σου μέ έκεί- 
νον τόν οποίον άπεκάλουν φίλον !-^-θεέ ! ποίος θνητός μέ 
σάρκα καί αίμα ήμπορούσε νά συγχώρηση μίαν τοιαΰτην 
προδοσίαν !

Μέ ήκουε μετά προσοχής' δταν έτελείωσα, ενα έλα- 
φρόν μειδίαμα έφώχισε το πρόσωπόν της καί έχρωμάτισε 
όλίγον τά ωχρά της χείλη. ΤΗλθε κοντά μου ψιθϋρί- 
ζουσα :

— Φάβιε ! Φάβιε !
—Ναί, Φάβιε ! άπήντησα μελαγχολικώς. Τί ζητείς 

άπο τό φάντασμα τοΰ Φαβίου ; άπό τό όνομα έκείνου διά 
τόν όποίον έτρεφες τόσ3ν μίσος I Τί ζητείς σύ - σύ Νί-να 
τήν όποίαν ήγάπησα ο jov ολίγοι άν3ρες ήγάπησαν γ·>ναΐκα 
—σύ ή όποία ούδέποχε μοΰ έδωσες χήν ιγάπην σου - σύ ή 
όποία έκομμάτιασες χήν καρδίαν μου καί μέ έφερες είς τήν 
θέσιν ποΰ εόρίσκομαι σήμερα !

(’Ακολουθεί)

Σ ινέχεια έκ τοϋ , προηγουμένου

—« ’Ίσως μονάχα έσπασε το χέρι η τό πόδι τον. λεν έλα- 
βα τόν κόπο τά προσέξω καί νά βεβαιωθώ άκρχβώς!»

‘Ο Κος Δεμινώφ σηκώθηκε τότε, και σταυρώνονταςτά 
χέρια στό στήθος του :

— «Γιά ιδέστε πώς οί τρόποι σας υπόκεινται στήν αλ
λαγή, και πώς επαληθεύουν εκείνη τή ρωσσική παροιμία 
που λέει. Ά ρκεϊ μιά μέρα .γιά ν ’ άλλάξτ] ένας άνθρωπος. 
Προχτές εΐχατεένα ικρος τόσον αίσθηματικό,τόσο παθητικό 
δταν ήθέλησα νά τιμωρήσω τόν δοΰλό μου γιά μιά του α
προσεξία,καί ο«ς έπήρα τότεάπλουστατα γιά ένα φιλάνθρω 
πο. Τώρα δμως ανακαλώ έκείνη τή γνώμη μου : Είστε
απ’ εκείνους τούς τυράννους αγαπητέ μου Ζιλμπέρ, ποΰ 
δέν συγκινοΰνται παρά στά κτυπύματα τών άλλων!Κι’αύτή 
είνε μιά αγνότατη έπαγγελματική ζήλεια ’Αλλά άν—έξηκο- 
λούθησε—είνε ένα πράγμα ποΰ μοΰ κάνει μεγάλη ν έντ ά
πωση, είνε δτι σείς ό Ζιλμπέρ επιστέψατε, έστω καί γ ιά  
μιά στιγμή δτι...>

Διέκοψε τότε τήν κουβέντα του, έσκυψε πρός τόν Ζιλμ
πέρ και τόν παρετήρησε προσεχτικά άφοΰ έβαλε τά δυό 
του χέρια πάνω άπ ‘ τά μάτια του σάν γείσο, ^ιά νά τόν 
κυττα πειό βαθειά. Κατόπιν τόν επιασε άπό τόν βραχίονα 
τόν ώδήγησε μπροστά σ’ ένα παράθυρο καί μέ μιά άπό- · 
τομη αλλαγή-στό ύφος του, ποΰ τόν έκαμε άγνώριστο :

—«"Οτι έγκρεμμίσατε αύτόν τόν αχρείο μέ τό κεφάλι 
πρός τά κάτω—τόΰ είπε—πάει πολύ φυσικά, κ ι ’ άν άκόμη 
δέν έπέθανε θάτό ν γκρεμίσω χωρίς οίκτιρμό άπό ’δώ μέ
σα, άλλά νά πιστέψετε δτι έγώ, ό κόμη; Δεμινώφ... ΤΩ 
αύτό είνε πάρα πολύ καί θαρρώ πώς ονειρεύομαι!..."Οχι... 
δέν είσθε ό Ζιλμπέρ ποΰ γνωρίζω ! εκείνος ό Ζιλμπέρ ποΰ 
τόσο τόν αγαπώ !...»  Καί άρπάξας τά χέρια τοΰ γραμμα- 
τέως του προσέθεσε :

« Αύτός δ άνθρωπακος είχε τή βλακεία νά σάς πή 
•δτι είμαι ό άφέντης σας καί σείς τοΰ απαντήσετε μ’ ένα 
άγριο τόνο ά λά Μιραμπά»: «Νά πας νά πής τόΰ άφέντη 
σου...» ’Αγαπητέ μου Ζιλμπέρ, δι’ δνομα τής λογικής σάς 
παρακαλώ νά θυμηθήτε δτι ή άλήθεια δέν είνε ποτέ τό 
άντίθετο τού ψεύδους, είνε ένα άλλο πράγμα, στό όποιο 
θά προσθέσω έγώ οτι' άπαντών δπως άπαντήσατε, δέν έκά 
ματε τίποτε άλλο παρά νά προδοθήτε στό φώς.Γενικός κα
νών : Δέν πρέπει κανείς ποτέ νά δίνη προσοχή καί νά συζη 
τή μέ τής βλακίες ενός κουτοΰ ανθρώπου. Γιατί κινδυνεύει 
τότε νά φέρη... ισοζύγιο !»

”0  Ζιλμπέρ κοκκίνησε. Δέν έπρόσπάθησε νά διόρθωση 
τίποτε άπό δσα είπε πριν καί άλλάζων άπότομα ύφος : 

«—Σας παρακαλώ θερμώς κύριε—είπε χαμόγελών — 
νά μή διώξετε αύτόν τόν άνθρωΛΟ. ’Επιθυμώ νά μείνη έ 
δώ,· διά νά  μοΰ ύπενθυμίζη σέ μερικές περιστάσεις δτι εί
μαι ένα υποκείμενον ποΰ χάνει τό λογικό καί τήν ψυχραι
μία του !»

Άλλά πώς ταράχτηκε, δταν δ κόμης άφοΰ έφερε τόν 
Φρίτς τού είπε: — «Αύτό ποΰ έκαμες προήρχετο άπό 
τόν κύριό σρυ ; Ά π ό  ποιόν έπήρες λοιπόν διαταγή ; Ποιός 
σέ διέταξε νά φερι^ής έτσι ;...»  Ό  Φρίτς τότε άπήντησε 
φοβισμένος :

« —Ή  'Γμετέρα Έξοχότης άς λάβη τήν ευσπλαχνία νά 
μέ. συγχωρήση. Είνε ό.. Κος Στέφαν, ά οποίος χτές τό 
βράδυ μοΰ έδωσε δυό σκοϋδα πρωσσικά, μέ τή συμφωνία 
νά λέγω έπί οκτώ ημέρας κάθε πρωΐ στόν κ. Σαβίλ δταν εί 
σέρχομαι στό δωμάτιό του: Καλημέρα συνάδερφέ μου:»..

Μιά άστραπή χαράα έλαμψε στά μάτια τοΰ κόμητος.’Ε- 
στράφη πρός τόν Ζΰ.μπέρ, καί άφοΰ τοΰ έσφιξε τό χέρι.

«—Γιά τό ζήτημα αύτό —τοΰ είπε—σας εύχαριστώ έγ- 
καρδίως πού μοϋ έκάματε τά παραπονά σας! Ή  ύπόθεσις 
είνε πολύ. σοβςιρωτέρα άπ’ δσο τή νόμιζα. ‘Υπάρχει σ’ αύ
τήν κάποιο: βρωμερό άπόστημα τό οποίο πρέπει νά σχιστή 
μιά φορά γιά πάντα.»

(Ακολουθεί) ,

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΑΣΙΣ
ΤΟΥ 0ΙΒΓ2Ν1ΣΜ0Υ HRI EKTIWHIE2I

01 ύ η ε ρ ιε ρ ο ϋ ν ιε ς  ώς υ π ο ψ ή φ ιο ι
Α νταπ οχρ ιτα ί μ α ς , μ έχ ρ ι σήμ ερον :

ΛΘΗΝΩΝ-«Παλλας Ά-θηνα* 3Γ)21,Δίς Ψ εύτ ι
κο Γέλοιο 4446 Γ. ΙΙαναγιω τίδης 2537, Ε. 
ϊφ α έ λ ο ς  1B3U. ΙΙΕΙΡΑΙΩΣ Τ. Παίϊαχρισχο- 
φ ίλου  Ltito, Χανδρής - Ξακουστής 19β 7 Κ. 
ΚουτσοΛίδης 1112 Δ. 11ί;τρόπουλος1263. ΘΕΣ
ΣΑΛΟΝΙΚΗ— 0 . Δανΐ7,λίδΐ|ς 1045 A. X. ‘Α
ποστόλου 813. IIA ΤΡΩΝ Μ. ΙΙαπαϊιΙκίννου 
217L ΙΙέτρο[3ιτς 547, ΚίίΝ )lI(lAbt>2 Δί^ Κο- 
λυτοϋ 9U2 I. Φερμάνογλους 873. Μ ΥΤΙΛΗ
ΝΗΣ Κ. Π απακω νσταντίνου '2436. Al'AXU- 
Β Η 2 Μεγ. Κόνιτσας 562 Δ ίς’Αναγ 543. ΔΡΑ
ΜΑΣ. Κ. Δρακόπουλος 870, Τ. Κόκινος '523. 
ΧΑΝΙΩΝ Ε. Κριαρας 443 Σ . Παπαδομιχάλης 
429 I. Κτιστάκης ί}81. ΛΛΡΙΣΣΙΙΣ Η. Κ ύλι
κας 1348 Α . Δρίτόας 1120.ΗΡΑΚΛΕΪ,ΟΥ' Μ. 
Κόρνάρος 91(5 Γ. Βογιατζάκής 671. ΑΡΤΗΣ 
«Ράφλ* 386 Γ. Π απαδόπουλυς 388. ΤΡΙΠΟ- 
ΛΕΩΣ Λ. Σ πινθήρας 540 «Βασ. Τ ρέλλας· 506 
ΙΙΡΕ β ΕΖΗΣ Λ. ‘ Υ άκινθος 1612 Ρ. Κάσκα- 
ρης 1489. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Γ. Λευθεριιόχης 1061 
Σ. Ά νεμογιάνης 187 ϊ Α. Γανής 689. ΚΡΑ- 
ΝΙδΙΟΥ Δ ις Ά ντο ινιω ζα  242 Δίς Μ. Σταμ 210 
ΙΙΥ ΡΓΟ Υ Ί  ΙΙετρόπουλ,ος 753 Δ ίς  Α . Μ πε- 
λόύση 392. ΚΑΛΑΜΩΝ Α. Μουνδρέας 455 II. 
Μπογρακος 387. ΣΕΡΡΩΝ Β. Κ αϊμάκης 240. 
Σ ΥΡΟ Υ Γ. Κυπραϊος 978, Γιανουκάκης 723. 
Νλ ΞΟΥ. Ί  Βααιλάκης 759. ΑΝΔΡΟΥ Γ. 
'Ε μπειρικός 370 Μ. Πλάτωνος 351. ΑΙΓΙΟΥ 
Ν. ΙΙολιτόπουλος 1345 Π . Γιαννακόπουλος 
1097 Ν. Κουγββετόπουλος 686. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
Γ . Λαδας 347. ΡΕΘΥΜΝΗΖ Ί  Κορφιάτης 
387 «Ψ ηλορείτης» 362. ΙΩ^ΝΝΙΝΩΝ Ν. ΙΙε- 
τίνης 520 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Α. Σ τεφανίτσης 
541 ΧΛΛΚΓΛΟΣ -Φλέρ ν τ ’ Άμοΰρ» 836*Μα- 
νόν» 836. ΙΙΥΛΟ Υ Κ. Καμβΰσης 354. ΚΑΡ- 
ΔΙΤΣΗΣ Δ. Χατζηγώγος 468. Α. Κοτοπούλης 
520. ΚΟΖΑΝΗΣ Ν . Κοιικόλχσιος 322 «Νέα Γε
νεά- 327. ΓΡλ ΝΙΤΣΕ Ι ΚΩΝ Τ. ΙΙαπανικολά- 
ΟΠ 271. ΡΩΜΕΣΙ Γ. Ζώρας 356. ΧΙΟΥ Μ. 
Βαϊάνος 749. ΒΟΥΛΙΑΓΜΈΝΗΣ Δ . Δαμιανόν 
692. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Κρ. Φράγκος 299, ΝΑΥ
ΣΤΑΘΜΟΥ Π .Π ετρινκότης 314,ΙΘΑΚΠΣ Δ. 
’Αετός 220. ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ Δ. Συριάντης 287 
οΡΕΣΤΙΑΔΟΣ Ν. ΙΊρωιοπαπας 139 ΑΚΡΑ- 
ΤΑΣ Ν. Γ ιαννιδης 657, 4. Παυλόπουλος 443. 
ΞΑΝΘΗΣ Ν. Ν ικο)α ΐδη ; 321 ΑΙΠΝΗΣ Α. 
Φάνιης 274. ΦΑΛΙΙΡΩΝ Θ. Κριεζής 323 ΔΩ- 
ΡΙΔΟ ς Λ Γιχμαρέλος 122 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ· 
ΙΙΟΛΕΩΣ I . Πολυμε\>4(^ 342."

Τονς άνωτέοο) νπεοτεοοϋνχας μέχοι αήμεοον 
ε ίς  χόν ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΝ μας ΕΚΤΙΜ Η ΣΕΩ Σ,
Αεν αποκλε ίετα ι νά νιχεοβονν—άν α ιιενοουν εγκα ί
ρως κα ι άποοτείλουν ψ ήφ ου ς—κα ι ο ί άλλοι υπ ο 
ψ ήφ ιο ι Ά νταπνκο ιχα ι μας, καθότ ι κρατοϋμβν λο- 
γαο ιαομόν τών ι/’ήφων χιον κ α ι έπ ιφ νλαοοόμεθα  
νά χοΰς επαναφέοωμεν ε ις χόν άνω  «Κατάλογον 
' Υ περτερονντω ν» μόλις φθάοουν ε ίς αρ ιθμόν  
ιά ς  ψ ήφ ους τών άνχαγωνιοχών χων.

'Ε πίσης κατά χό λίαν πρόσεχες τέλος τοϋ Δια
γωνισμού μας αΰτον ποϋ εσχβ πρω τοφανή  ε π ι
τυχ ία ν , θά δημοαιεύσωμεν κατά σειράν τά ονόματα 
τών έπιλαχϋνχων κα ι ε ίς  εξώφυλλον χάς εικόνας 
ολων μ αζύ  χών επ ιτυχόνχων 'Α νταποκριτών μας, 
είς μ ικρογραφ ίας ποωχοτύπου σχήματος.

ΓίΛοντΛΐ δεκτά ψηφοδέλτια  μέχρι 1ης Ια 
νουάριου 1 9 2 3  τό άργότερον.

Η ΕΠ ΙΤ ΡΟ Π Η  ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝ ΙΣΜ ΟΥ

C- ---
K C Y B E N T O Y A A :

ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΔΓΝΩΣΤΑΣ
*Ε πϊταγαι πρός τή ν  Α ιεύ^ υνο ίν

"Εκαστον έ'ργον δ ιά  νά  τεΦή ύ π ό  
κ ρ ίο ιν  π ρ έπ ε ι νά  συνοδ εύ ε 

τα ι μ ή  2 δραχμάς.

Σ. Καραr£. παραχώρ. ψήφ. είς Χανϊρ. έγινε. 
Λ. Ίακωβίδην έπίση;. Π. Ώχρ. Χαμένκ) ’Αγάπη 
σύνηθης. Διψοδμβ -/άτι προ>τότ!)πο. ΐ .  Πετρόπ. 
7.50 έλήφ. σύμφωνοι. Κ. Χατζόπ. τό μέτρο τοΰ 
«γυριαμοΰ» έσφαλμένο. Στό πεζά θά γράφετε 
καλλίτερα. Α. Δρίχα. ε»χριριατ. διά πληροφορ. 
τά σατυρικά σα; πρλύ πολύ καλά. Στέλετε συχνά, 
θά μπαίνουν./’ . Ζωρ. ίιά  συμπλήρ. συνίρομ. φ ί
λου δρ. 7. θά στέλ. φύλλα, Δ. Συριάνχ. ^Ημερο
νύκτιο·/» έντελω ; παιδικόν φίλτατε. 4έ λέει δέ 
τίποτε. I. Βασιλάκ. συλλυπούμεθα. Λιέλθετε άπό' 
τά γραφεία. Μορεν οφειλή σας δρ. 6. 50 Ν. Κο· 
ροβ. Γράψριτε ποιά φύλλα θέλετε νά στείλ; II; 
Κουλπαλίδ. έχρεώθ. διά καταχ. καί ατελή επι
στολήν δρ. 8. στείλατε. Κ . Ιίανλιδ . δέν εχει ση
μασίαν άν εΐνε Οποψήφ, καί σ’ άλλο περιοδικό..-). 
Κλαύο. «Τραγωδία» παράκαιρος, φύλλα τακτικά. 
Β. Κωσχόπσνλ. Μάς, κολακεύετε μερσί. Φ.Φράγκ 
Στείλατε έργα σας φίλτατε. Δι' έκαστον δρ. 2 . 
Ψήφοι δέν επιβαρύνονται διόλου θ . Ξύδ. θά μπή·

ΤΑ Μ Ε ΤΑ Ξ Υ Σ ,Α -Σ ί

ΜΙΚΡΑ! ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΊΓλέξις* λεπτά 211. 'O nιι̂ ζος Ag: l.btl 
ΑΙ t<*l*XaPHXEH. ΠΡΟΠΛΗρ 6'ν0 νΤΑΙ .

ΦύιβοΣ'ΑίιυΔΛήΧ
Αίνιγμα

«Μ έγας-Απόσ-κλος τ ' αρσενικό -μου 
σημείον στίςεως τό θηλυκό μου.»

Δικαίωμα πεντηκοντάλΐπτον. Δύο τών Λυτών 
διά κλήρου θά έγγραφώσι έπι τρεϊς μήνας είς 
τά «Π ανελλήνια» Βά δημοσιεύεται Ινα αίνιγμα 
σέ κάθε φύλλο.

Ό Ιΐροσωρινός Δικτάτωρ. Στέφανος Μούσάς

—Μετ’ ολίγα ς ήμέρας
Η ·ΑΝΑΓΕΝΝΗΪΙί» 

ΛεκαΛενθήμερο Κοινιηνικό Περιοδικό εν Πύργφ.

—θεσσαλονικείς! ·Ρηφίσίιτε τήν Αίδα
EPAj1'£! ζΑχΧριΑΔΟΤ

α . δ.

— «Αύγουστε» θέλω νά σε σι/ναντήσω' δρίσατε 
τόπον συνεντεύξεως.
— «Αίς Μαίρη Σ. Άλλήλογραφοΰμεν;
— «Έρωτιδ.έα» μερσί.

Γέλοιο» είς τί οφείλεται ή ανεξήγητος 
σιωπή σας; .
— «Ζάκ Σείιάρ'καλώς ορίσατε. Προσέξατε μόνο 
γ ι« τ ί : τό καλοκαίρι έπέρασε!
«Πανελλήνια» ΜΟΡΕΝΟ

-Παρα/ωρώ τάς ψήφους μου στό 
•ΡΕΓΤΙΚΟ ΓΕΛΟΙΟ

Γ . Κονχαξόπουλος

—Κορίτσια μή λησμονείτε νά γράψετε δυό λόγια 
στήν απαρηγόρητη καρδιά μου.

ΜΟΡΕΝΟ·Γραφεία «Πανελληνίων»

—Τί λές Γιώργο; Πραγματικώς ή Καρβούνη 
εΐνε τό πειό άνοιχτόκαρδο καί ήθικό κορίτσι., 

Στ. 'Αμάραντος

MORENO
’Αλληλογραφεί μέ δλας 

γρ. «Πανελλήνια»
—Ψηφίσατε ολοι τήν Δίδα Καρβούνη 

Μορένο
—Έπαναλαμβάνιο τήν δίακοπείσαν άλληλο- 

γράφίαν μου. Γράψατε: Πρόδ Κουλπαλίδην. δ- 
δός Ba la n a k i Κο 4 A le x an d r ie . Αίγυπτός.

— Ζητώ τήν ΛιειΚΙυνοιν τοϋ Ά ντιποοσοιπου 
τής «Ά ρσακειάδο ;»  Ε. Κ. Σφαελλος.

—Κορίτσια ! Κορίτσια ! Σάς έπαναλαμβανοι 
δτι μόνον απαξ τής έβδομάήος άλλη) ογραφο) 
Λ οιπόν... Χρήστος Κηκολέχσος, ΙΙόστ Ρεστάντ. 
Ά θ ή ν α ι.

= ψ η φ ή σ τε ,τρ ελλά , (φανατικά, μέ μούρλια 
τή Δα Ψ . Γέλοιο !!ί Στρ

Γ . Μ πογιατζάκην. ‘Η όάκλειον Στείλατε 
διεύ&υνσίν σας Ο .II . Ράλλη 7. Π ειραιά .

M irano
= ψ η φ ή σ τε  τήν Ια  Ε ρατώ  Καραδελόγλου, 

<·>«■ τί) Άνοιχτόκαρδο Κορίτσι τής γειτονιάς 
στή Μ πόλι.

ΞΕΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΣΤΟΝ ΗΡΩΑ 
Φ ίλιππον Γ ιτνουλόπονλον  

Ά ν& )γό ν  
Πεοόντα ί ί ς  'Α φιόν Καραχισάρ 

τή ν  14ην Αύγουστου.

Μέσ’ τήν αντάρα, στή φωτιά 
τής μάχης, ενα  βόλι 
Τ ' ώργ,ο λ ιοντάρ ι έσκότο)αε Χ 
και το μ  ρίξε στό χώμα !
Ή  ’Αθανασία τ ’ άγ:ίάλιασε 
Κι’ ή Δόξα τό ήσπάσθη 
Κ ι' ή Ίδτορ ία  εγραψε 
στήβίβλο τόνομάτουί 
Μόν1 ή καρδιά μου αλλοίμονο 
συνιρ ίμ ια  έγ ινε χίλια 
γ ιά  τό χαμό τόν ακριβό 
ποΰ μαύρ ισε τή ζωή μου !

Ευαγγελία Σ τ ίφ ο υ

Ό  νεος μέρας ό ιαγαηησμός μας

ΓΙΑ Τ Ο  Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Κ Α Ρ Δ Ο  = =  
=  Κ Ο Ρ Ι Τ Σ Ι  Τ Η Σ  Γ Ε Ι Τ Ο Ν Ι Α Σ  1 \ 1

Ποιο ε ΐνε  τό ή&ιχώτερο κα ι εξυπνότερο  
κορίτσι τής γειτονιάς Σ ας;

8ος Κατάλογος ψηφοφορίας
ΑβΗΝΩΝ Φοΰλα Λεβαδίτου (Λεβίδου) 

57, Ειρήνη Καρβοΰνη(Κολο)νοΰ)1ί)8Ρϊνα 
Μανουσοποΰλου (Νεαπόλεως) ,59 Μ. Γα- 
λάνη (Άεριόφαϊς) 74, Μαρ; Λάζου (Ά γ  
ΓΙαΰλου) 112 Δις Γ. Δ. (Μ. Ζοίπείου 51 
Φ. Λυμπεράκη (Άχαρνών) , 08 Θ. Τάγ- 
κα (Κολωνακίου) 137, Ζωή Χρηατοφη 
(Μεταξουργ) . 00 Π. Νικολαίδου (Ά γ . 
Μελετ, 293) Δ. Ίγγλέση 59)Μ.Ααλαουνη 
(Βοτανικού) '255 Μ.Γοΰναρη(Πλάκας)68 
Νότα Οικονομίδου (Άκροπόλεως) 38 Δα 
Μεσσηνίου (Λεβίδου) 33.
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣΚ. Πεταλίδου 38. 
ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ( Ιταλίας) Σ .Μ Ζ ώρ, 39 
ΣΙΚΑΓΟΥ (Αμερικής) ΆΟ'Κοκολέ- 
τσου 72 II. Βασιλάκη (C . Masse) 85 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ’Ελένη Ζαρμακοΰπη 83 
Σ. Κατσανέβα (Καστέλλα) 50,Κ. Μ«εράΐ 
(Τροΐ’μπα) 14 ί Κικη Πισσία Εύαγγελι- 
στρίας) 198. Μαρία Δαβράδου (Ά γ . 
Κωνστ) 159.

ΛΙΓΙΝΗΣ “Αννα Διαμαντάρα 140 
Ανδρ. Λαδά 107.

ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ιουλία Κοντού 34, X. 
Νικολάου29.

ΑΙΓΙΟΪ Δίς A. Κ, 48, Άλεξ. Άση- 
μακοποΰλου (Φανερα>μένη) 07, Μαργαρ. 
Βλαχοποΰλου (Φανερωμ.) 143, Γ Κουρ ^ 
τοποΰλου 30,ΒΧαραλαμποποΰλου 40 Φα- 
νή Μελοΰβα 32

ΙΙΥΡΓΟΥ X. Πασ. (Κοκκινόχωμα)
02, Χρυσή Τσώκου 74

ΘΕΣ)ΝΙΚΙΙΣ Κοΰλα Ζαχοποΰλου 
(Ά γ. Τριάδος) 121, Ά ρ Θεοδοιρίδου 
90. Α; Τσαμπάζη 134.

ΓΡΑΝΙΤΣ^Ι'ΚΑ Έλ. Πα. (Ά γ . 
Νικολ.) 44, ’Ά ννα Νικολάου (Ά γ. 
Χαραλ.) 32.

ΙΩΑΝΝΙΝΑ Σ. Κιοΰρη 31. Τασία 
Καρ«τζ.30.

ΤΡΙΠΟΛΙΣ 'Ελ. Καρυτινοϋ 73, Ά θ . 
πινιάρη. 02. Λιλ, Μπελάρα 25 
ΚΑΛΑΜΑΙ Έ λ. Μασουρίδου. 48 
ΒΟΛΟΣ Ν, Κιαδήμου 30, Γ. Ά ρτ 

02.Μ. Πκρίδου 44
ΛΑΡΙΣΣΗΣ Ν. ’ Αρτη (’Αγ.Νικ) 103 

Μίνα Σάπκα 38. Ρικέτα Σαλέμ. 48 
ΣΥΡΟΥ Δίς Α. Κ. (Κοιμήσεως) 50. 
ΚΩΝ)ΠΟΛΕΩΣ Ερατώ Καρδελό- 

γλου 89 (Φαναριού)
ΧΑΝΙΩΝ Τ- Μοάτσου (Καστελιού) 27 

Κατίνα Κ-η. 51
ΠΡΕΒΕΖΗΣ X. Ζερβ. 51 A. Ζ. (Αγ. 

Χαραλ.) 27.
ΦΑΛΗΡΩΝ Χαρ, Κ ριεζή 32, Νίνα - 

Ταμπακοποιίλοι» 54
ΒΕΑΛΟ-Εύθυμία X. 32.
ΤΕΜΕΝΗ-Π. Κοινβέλη 14

Ε Ν Α  Α Ι Ν Ι Γ Μ Α Σ ε ιρ ά
Τρίτι*

fΕβ&ομάς I Κ Α Ο  Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Α
Ή  λΰσ ις το ΰ  α Ιν ίγματος άπαρα ίτητον 

_  νά  συνοδεύετα ι μέ 30]λεπτον. Βραβεία
Ώ  ουνδρομαί ^Π ανελληνίω ν >_________

γ - ........................... .. ■■ ■ 1 -----------
δ- Αυγερινός. Π. Γεωργουούπ. ύποστηρίζομεν Π. 
Άρεταΐον δυστυχώς δέν εγκλίνονται. Κ. Φιλιπίδ. 
Συνδρ. εληξε. άνανεώσατε. Τ. Καλαφ. έλήφ Α. 
Παπασπό^. έλήφ. Ά θ . Μπρικ, έλήφ- Γ,Ευανδρ. 
Καλούτσικο άλλ’  αχτένιστο· διορθώστετο I. Πε- 
τοόπ. συνδρομή σας καθυστερεί. Καταχώρ. δρ 4. 
Φιφ. Φραγκ. συγχαίρομεν δι’ υμέναιον, έγγράφο- 
μεν, Ρ . Κτιστά*.. Αέν έφάνη ί  Δ. Γούν. Τ ί νά 
δ^οθέσωμεν; Σπεύσατε. Ν . Σωζόπονλ. παραχώρ. 
είς Παλλάδα-έγινε. θ . Κριεζ. ’Ανταπόκρ. δχι. 
δέν Ιχει ζουμί. I .  Κορφιάχ. Κλισέ δρ. 50 έφ 
άπαξ. Γράψατε διότι διαθέσιομεν. Κ. Σκόρδ.*Ρό- 
δο> αρχίζει πολύ καλά. Τελειώνει πολύ άμετρα, 
κρίμα.

Έάν ^άλης ενα γράμμα 
προ ενός συνδέσμου, λΰτα 
πρός μεγάλην σ’ απορίαν 
θα σοΰ δώσουν εν τω άμα 
μίαν Αυτοκρατορίαν !

Κ . Αύρας

ΕΤΟΙΜΛΣΘΗΤΕ
ΓΙΛ TO J4E0 ΜΑΣ

ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΔΙΑΓΟΝΙΣΚΙΟ
Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ Η Μ Ο Υ
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ΤΑ ΔΥΟ ΧΑΜΙΝΙΑ
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"0 ΓΑΜΟΣ ΤΟΥ ΦΙΓΓΑΡΑ,,
Τις θεατρ ικές μας κ ρ ιτ ικ ές  άνέλαβε 

* να γράφη ό εκλεκτός μας συνεργάτης
ποϋ κ ρύπ τετα ι στο ψενδο^ννμο Λον 
Ματεο.

Τό Σάββατο ήρχισεν εις τό ' ‘Β α σ ιλ ι 
κόν ,, τάς παραστάσεις του ό γνωστός θ ί
ασος τοΰ ‘Ω δείου Ά ΰ'ηνώ ν, μέ τήν πα
ληά Γαλλική κωμωδία « Ό  Γάμος τον  
Φ ιγγαρώ  > cO Φιγγαρώ είναι ενας χω
ρικός από τούς σπανίους κατεργάρηδες, 
ποΰ μέ τί;* ψευτιές του κατορθώνει νά 
προπλψρότ) εις τήν ύπηοεσίαν τοΰ κόμη- 
ΤΟς. Έκεΐ τόν ξετρελλαίνει ί| (ίιμορφη 
^ςΰλα τοΰ κόμητος ή Σουσάνα,'Ένα άπό 
ψα β^άνια διάβολέ θηλυκά. ’Έπειτα άπό 
μερικά μικροεπείβόδια κατορθώνουν να 
ρρισθ^ έπί τέλους ή ήμερα τών γάμων 
Τους. Ά λλ’άλλαι μένβουλαί ανθρώπων!,.. 
!'()τ«ν αλα ήραν έν τάξει εμφανίζεται εί; 
Τονκόμηταμιά γρηά ή Μαρκελίνα, ή <>- 
ί?αία τοΰ παρουσιάζει άπόδειξιν χρέους 
Ταν> φιγγαρώ μέ τήν υπόσχεσιν ή νά τό 
πληρώβΐ] ή να την νυμφευθ^, Τό δίκα- 
(ΐΤήριον Αποφασίζει νά ΰποχρ^ώση τόν 
Φιγγαρώ νά  τήν νυμφευθζ.

/\λλ’ έπειτα άπό ενα μικροεπει- 
ρόδ^ο ή Μαρκελίνα άποδεικνύεται μη
τέρα του? κ ’ έτσι πέρνει τήν αγνή του 
Σονοάνα.,. Γ·() κ. Όρ. Κοντογιάννης ά- 
πέδωσεν έκτακτα τόν ρόλον τοΰ κατερ
γάρη Φιγγαρώ. ‘(λ κ. Ιναλογερΐκος ενας 
αρχοντικός κόμης. ‘Η δίς Μπενή-Ψάλτη 
παρουσίασήν πολλάς ελλείψεις. Πρέπει νά 
έπιδοίΙ^) πολύ άκόμη. ΤΗτο ολως διόλου 
έξω από τόν ρόλον της. 'Η κ, Κοΰλα Ζερ
βού χαριτωμένη ώς Σφνοάνα, °0 κ. ΙΙα- 
ραακενάς παρο'υσίασεν. Ικανοποιητικά ε
ναν πονηρό παπά μουσικοδιδάσκαλο. Ό  
Η, Ροντήρης οχι καί εντελώς Ικανοποιη
τικός. Διά την κ. Βώκου την συμπαθε- 
στάτην κωμικήν μας, περιττεύει πάσα 
κριτική. Ό  ύποβολεύς άκούγεται φοβερά.

’Άραγε φταίει αυτός ή τό διάβασμα 
τών ηθοποιών;

Ό  θίασος άναγγέλει διά τό προσεχές 
Σάββατον τό Αριστούργημα τοΰ Σαίξπηρ 
Ρ ω μ α ίο ς  κ α ϊ Ί ο υ λ ιέ τα . Άπό τήν διδα
σκαλίαν τοΰ κ.Φυρστ,άναμένομεν πολλά. 
Πάρα πολλά.

ΔΟΝ-ΜΑΤΕΟ

~9εΓ γρικο-κρςμικο-καρνΓ
Τελείωσε. Γιά μυριοστή φορά άπεδεί- 

χί)η πλέον δτι χειμερινόν θέατρρν δέν 
ευδοκιμεί στάς ’Αθήνας. Τά εξ λειτουρ- 
γοΰντα θέατρα τής πρωτευούσης εΐνε ζή
τημα αν μέ τις εισπράξειςτων καλύπτουν 
καν τά έξοδα τοΰ... φωτισμού των!

— Ά ντιθέτω ς οί κινηματογράφοι κο- 
μουν χρυσές δουλειές. Τό « Ί ντεά λ»  μάς 
έδωσε τήν «Άτλαντίδα» έ'να ωραίο φιλμ 
στό όποιο πρωταγωνιστεί ή άεινεάζουσα 
χορεύτρια Ναπιερκόφσκα τής οποίας τά 
μάτια καί τό φειδένιο σώμα έχουν κατα
κτήσει τό παγκόσμιο κοινόν^

—Τό «Σ αλόν  Μ π ε ρ τ ίν ι» μάς παρου
σιάζει τήν «Πεντάμορφη». Εΐνε μιά Άμε 
ρικανική φαντασμαγορία μέ γοργόνες 
δρυαδες καί πολύ παράξενη πλοκή. Α ξ ί
ζει αληθινά ή ταινία αύτή.

—Τό Ι ΐ ά . ·ΰ·εον» ανεβάζει όλο έργα 
αψυχολόγητα καί πολύ. παλαιών εκδόσε
ων τής Αμερικής. Γ ι’ αυτό συχνάζεται 
μάλλον άπό τό λαϊκόν καινόν.

—Ή  λαϊκές συναυλίες τών ’Ωδείων 
μας κάθε Κυριακή δίδονται μέ πολλή 
έπιτυ/ία

( Σ υ ν έ χ ε ια  ε κ  το ν  π ρ ο η γο υ μ ένο υ )  —7—

-  Πώς σέ λένε σένα ; ρώτησε τή μεγάλη.
—Ζινέτ άπήντησε ’κείνη.
—Καί σένα μικρή ;
— Γκάμπυ...
..Καί τάδυό ονόματα—αρκετά θεατρικά 

—δέντάκουσε μέ καλό αυτί ό γέρω Μπερ- 
τάλ ό όποιος Θά προτιμούσε νά τις έλεγαν 
«Μαρίες» ή «Κ^ταιρίνες»!

Γιά νά |χή δείξη δμως καί στόν Σαμπερ 
τεν τήν ψυχρότητά του, άνοιξε τήν αγκαλιά 
του καί δέχτηκε γιά μιά στιγμή τις δυό έγ- 
γονές του, τις όποιες έ φίλη σε στό μέτωπο*

—Είχατε γνωρίσει κύριε τήν κόρη μου ; 
ρώτησε τότε τόν Σαμπερτεν.

—Τ(.ί ναί, ήμουν ό πειό πιστός φίλος τοΰ 
σπιτιού της. ‘ II φτωχή ή Λιζέτι..

—Μά.. τήν ελεγαν Λουΐζα τήν κόρη 
μου όχι Λ ιζέττ!

—’ Λ... βέβαια... Λου'-^α.1. άλλά ξέρετε 
στό θέατρο τό Λιζέττ ήταν πειό καλλιτε
χνικό ονομα..

‘ Η φτωχή Λουΐζα με είχε κάμει νουνό 
τών κοριτσιών της.., Ώ  τί καλή πού ήταν 
,. πόσο συχνά μού'μιλούσε δακρυσμένή γιά 
σάς καί μουλε'^ε πώ; δέν σα; κρατούσε! γιά 
τίποτε κακία,.

—Χμ.. ϋποθέτα»· βΐξχιχ .. άπήντησε ό 
.Μπερτάλ,

-  Καί πώς αγαπούμε τά δυό κορίτσια 
της, τά δυό χαμίνια οπως τά λέγαμε...

..Έ νώ ό Σαμπερτεν μιλούσε στόν παπού 
των, ή Ζινέτ κ ι’ ή Γκάμπυ έχυναν θερμά 
δ’άκρυα. Καί σε λίγο αγκάλιασαν τό νουνό> 
του; πού εφευγε καί τις εγκατελειπε έρη
μέ; με τόν ψυχρό σάν μάρμαρο γερω πα
πού, πού τ ί; είχε οεχθή τόσο άκαρδα.. 
Πριν φύγη άκό[ΐη ό Σαμπερτέν τούς ε ι̂οσε 
τή διεύθυνσή του στό Μπορντώ γιά νά τόν 
ειδοποιήσουν άν παρουσιάζέ-το καμμιά α
νάγκη.

Στό περιβόλι- μόλις άποχαιρέτησαν τόν 
Σαμπερτέν, ή δύο όρφανούλες έκαμαν τήν 
πρώτη γνωριμία μέ τά χαριτωμένα ξαδέρ- 
φια τους, ττ/ Λευκή καί τό Ι'ενέ. Καί τά 
τέσσερα ορφανά γρήγορα επιασαν φιλία καί 
κρυφόλεγαν τόν καϋμό τους. Ό  μικρό; Ι'ε 
yk Ιγινε προστάτης καί φίλος της Γκάμπυ, 
κι’ ή Λευκή βρήκεστή Ζινέτ μιά καλή καί 
γλυκειά φιλενάδα. Κι’ ήταν δλα ενθουσια
σμένα γιά τή συνάντησή του;, όταν επέρα- 
σε σάν φείδι στόν κήπο ή κακή γειτόνισα ή 
Δεσποινίς Μπεναζέ πού., διψούσε νά γνω
ρίση τά δυό ορφανά τά όποια είχε ΐδή άπτή 
γρίλια τού παραθυριού τη; προηγουμέ
νως..

‘Ο κ. Μπερτάλ παρουσίασε στί; δυο εγ- 
γονές του τήν Μπεναζέ μ’ αυτά τά λό- 
Γ-* = .

—Ά π ’ έδώ είνε ή δεσποσύνη πού θά 
άναλάβη τήν χριστιανική σχ; εκπαίδευση..

Τότε ή άποκρουστική Μπεναζέ εχάιδε- 
ψε τά μαλλιά τή; Γκάμπυ καί κοιτταζοντάς 
την ξάφνου άποτροπιαστίκά τής παρετή- 

1 ρήσε ; ' '·
j . — ! ε βαλές λουλούδια επάνω στό πέ
νθιμο φόρεμά σου ! πεταξέ τα γρήγορα..

..Καί ή μικρούλα Γκάμπυ ξεκάρφωσε τό 
αθώο ρόδο πού τής είχε καρφιτσώσει ό Ρε- 
νέ στήν ποδίτσα της..·.

— Χμ ! είπε πάλι ή Μπεναζε βλέποντας 
τις μποΰκλε; τής Ζινέτ, μέ τό... σίδερο κα 
τσαρώνής τά μαλλιά σου σύ ; αυτό είνε 
φρίκτόν παράπτωμα 1

..Καί ή Ζινέτ ουτε πρό φ θα ο ε ή καϋμένη 
να τής πή οτι τά μαλλιά, της ήταν φυσικά...

—Σ’ αυτή τήν ηλικία, είπε πάλι ήΜπε- 
ναζέ στόν γερω Μπε,οτάλ, το καλλίτερο

Τέλος πάντων! Ή  λίρα ποΰ μέ τ' ανε- 
βοκατεβάσματά της έπέδρασε τόσο ’στήν 
αγορά τω ν..αυγώ ν  καί τών,. κ ο ν ν ο ν π ι-  
δ ιώ ν , επηρέασε καί τό κλίμα μας τελευ
ταίως μέ τή.. Λοντρέζικην ομίχλη ποΰ 
καλύπτει τάς κλεινάς!

— Τό χορευτικό troupe τής Σύρου 
στό προηγ. φύλλο μας μένα τυπογρ. λά 
θος παρουσιάστηκε ώς έργοστάσιον πυ
ροβόλουν. ..Kroup! Πάλι καλά!

—Τί εϊρωνία σέ μερικά πράγματα : 
"Οσοι ταξειδεύουν μέ τόν υπόγειο, καθώς 
τό τρένο περνά άπτή... μυροβόλο Σοΰδα 
τοΰ Φαλήρου, ένω πιάνουν τί| μύτη τους, 
διαβάζουν συγχρόνως σένα τοίχο πάνω 
άπτίς λιμνάζουσες ακαθαρσίες αύτή τή 
ρεκλάμα: « ’Α ρώματα ‘Ο ριγχάν κ α ί 
Ζ ασμ έν»/

- Τό μόνο κρέας ποΰ βρίσκει κανείς 
άπό ημερών στήν άγορά είνε τών... φ α 
σιανών'. Εις τιμάς δέ λαϊκάς; μόλις 200 
δρ. ή οκά. Γ ι’ αύτό όσοι αγοράζουν φα
σιανούς παθαίνουν.· αφασίαν ! 'Επίσης 
υπάρχουν άρκετές άγριόπαπιες ή όποιες 
έφθασαν σέ τόσο &γρ(α ι ίψ η  τιμών ποΰ 
μετωνομάσθησαν : «■’ Χ γρ ιόπαη ιες  ο ΰ  
"Υ ,ψεν^\

—Ή  Ιπιβληθεΐσα οικονομία τοΰ ηλε
κτρικού φωτός «εφ ερεν ε ίς  φ ώ ς  πολλά 
ίκ ο τ ε ινά πράγματα !

Περιττό δέ νά προστεί>ή ότι μέ τό έ- 
πιβληθέν σκοτάδι ή μόνη., σπατάλη ποΰ 
γίνεται ε!νε ή ερωτική ! DIMI

μπούκλες δια φθείρουν τόν χαοακτή -

..Στήν ιδέα πώ; θά τή; έκοβαν τά μαλ
λιά ή Ζινέτ ερρίγησε...

— Κι’ αυτά τά ντεκολτέ πρέπει νά λεί- 
ψουν, είπε ή., όχεντρα ανεβάζοντας τά ρου 
θούνια τη; καί σουρώνοντας τό στόμα τη; 
καθώ; κυτούσε τό άθώο άνοιχτό στό λαιμό 
φορεματάκι τή; Ζινέτ, κ ι’ εξακολούθησε :

— Χά... κυτάχτε εμένα πώς ντύνομαι ;
’ Ετσι μέ κλειστό λαιμό καί τά μαλλιά τεν
τωμένα !

...Τότε ολα τά παιδιά δέν μπόρεσαν 
πειά νά μή γελάσουν γιά τό παράδειγμα 
τή; Μπεναζέ, πού τά συμβούλευε ν’ ακο
λουθήσουν !

’Εκείνη δμως άντελήφθη δτι τήν εκο- 
ρόΐδευαν καί θυμ,ωμένη τούς εγύρισε τή ρά- 
χη της καί ε'φυγε.. άποτροπιασμένη άπό 
τή διαγωγή τους, ενώ τό θύμα της, ό γέρω 
Μπερτάλ τής ζητούσε συγγνώμην γιά τά 
«αναιδή» παιδιά..

‘ II Ζινέτ κ ι’ ή Γκάμπυ γιά μόνη παρη
γοριά μέσα σ’ αύτό τό αποκρουστικό περι
βάλλον είχαν τό Ι’ ενέ καί τή Λευκή. Καί 
θά περνούσαν ετσι καλούτσικα τ ί; μέρε; 
των ά'ν δέν παραμόνευε στήν ευτυχία των 
ή άπαιχθή; ή Μπεναζέ*

\Ί

(Η  γ ιο ρ τή  τή ς  μαμ&ς
‘Ο κ. Μπερτάλ είχε διασκευάσει ενα δω

μάτιο τού σπιτιού, στό όποιο έκαμαν τό 
μάθημά των τά τέσσαρα ορφανά. ‘ II Δεσπο
σύνη Μπεναζέ κάθε πρωί καί άπόγευμα 
τούς ε'κανε μάθημα καί τά τυρανούσε όπως 
μποοούσαι!

(Ακολουθεί)
II ΕΛΛΗ NIK II ΣΟΚΟΛΑΤΑ 
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