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ΚΑΙ ΔΙΑ Τ Ο Υ Σ  ΑΡΡΕΝΑΣ

Πισχεύω νά μή μένετε δυσαρεστημένοι, 
κύριοί μου νέοι, άπό τάς συμβουλός χάς ό.χοίας 
είς τό προηγούμενον φύλλον ίδυ κα διά τής 
«μιας Καστανή:» πρός δλας τάς θυγατέρας 
τής Εύας. Ναί, δμως δέν άρκεΐ αύτό' πρέπει 
καί σείς νά φροντίσετε νά γίνετε λίγο πιό τολ
μηροί -πιό έπιτήδειοιέννοώ. Αί γυναίκες δσον 
καί άν γίνουν όλιγώτερον ναζιάρες είς  τό 
ζήτημα τοϋ έρωτος, ουδέποτε Οά παύσουν νά 
είνε λίγο ή πολύ τυραννικοί, ν’ άνθίστανται, 
ν’ αποκρούουν, νά ίείχνωνται τουλάχιστον 
έπιφυλακτικαί. Ή  άντίστασίς των είνε καί 
αύιή ενα έκ τών θέλγητρων των, άποτελεΐ, 
μέρο; τής κοκκεταρίας των. Καί σείς οί ΐύιοι 
θά|έδοκιμάζατε κάποιαν άπογοήτευσιν, έάν 
μία γυναίκα ένέδιδεν εύ9ύς έξ άρχής καί ανε
πιφύλακτος είς τόνΐρωτά σας· θά χήν έλεγα^ε 
»τοΰ δρόμου». Οσον καί άν γουστάρετε είς 
μίαν γυναίκα, δσον καί άν Οέλη κατά βάθος 
νά γίνη έρωμένη σας καί σάς προκαλεΐ μέ τά 
βλέμματά της καί μέ τά φερσίματά της, μήν 
περιμένετε νά πέση είς τήν αγκαλιά σας, εύΟύς 
μόλις τ ή ; είπήτβ δτι τήν άγαπά τε. Όταν έλθο 
ή στιγμή νά λάβουν τόν λόγον τά χείλη, Οά 
τήν Ι5ήίε ν’ άλλάξη έξαφνικά, νά έγκαταλείψη 
τήν προκληχικότητάτης καί ν’ άνΟίσχαχοι, να 
σάς φέρο αντιρρήσεις έλαφράς ή ζωηράς μέ 
τάς όποιας θά σάς βασανίση έπί μίαν ή,λέραν 
ή έπί ένα χρόνον, άναλόγως τοΰ ή'Ηκοΰ τη; 
ποιοΰ καί τοΰ χαρακχήρος της-πάντως δέν 
ομιλώ περί έκείνων αί δποΐαι εμπορεύονται 
τόν έρωτα.

Είνε πολύ άφελής έκεϊνος πού έχει τήν άξί- 
ωσιν νά πέφτουν αί γυναίκες είς τά πόδια χου 
ή φαντάζεται δτι ή απορεί νά καχακχήιηέσχω 
καί μίαν μόνην μέ ταχύτητα κεραινο[5όλαν. 
Οΐοσ5ήποιε καί άν είνε, μέοίανδήποχβ καί άν 
έχη νά κάαη, πάντος θά χρειασΟή μία πρ>- 
παραίκειή. Ά  ίδήτε ό ;ι ή προ ταρ ιακ. υ.'ι 
αύιή παρατείνεται, δχι έξ αίχία; σας βέ
βαια, μήν άπελπίζ σΟε εύδύς άμέσως. 
Είς τόν έροτα κερδίζει πάντοτε έκεί ο; ό 
όποιος γνωρίζει να έπιμένη καί νά περιμένη. 
"Αλλο; τε καί άπό σάς έξαρχδχαι κατά μέγα 
μέρος νά συντομεύετε τό διάσχημα αύ :ό τής 
αναμονής—άπό τόν τρόπον τής συμπεριφοράς 
σας δηλαδή. Κάνείε κόρτε είς μίαν δεσποινίδα 
άχοφι σί;ετε νά τής είπήτε μίαν καίω; χολμη- 
ράν αισθηματολογίαν καί αύτή σαςείρωνεύεται 
ή σας άνακαλεΐ είς τήν τάξιν εΙνελόγος αύτός, 
σάς παρακαλώ, νά νομίσετε δτι σας αποκρούει 
καινά άποσύρεσΟε ντροπιασμένος, φοβισμένος, 
αδέξιος ; Ά  μά, κύριέ μου, Οά μοΰ επιτρέψετε 
νά σά; είπώ δτι εΙίΟε άνοικονόμητος ! Δέν 
εΐδα;ε είς τό προ ηγούμενον φύλλον μέ πόοην 
έπιχηδειότητα ό ψίλος μου κ. Διπλωμάτη; 
έκατάψερε μίαν κυρίαν ή όποία τού έφερε 
σφοδράς αντιρρήσεις,νά τόν έπισκεφΟή είς τήν 
γκαρσονιέραν του; Καί δέν βλέπετε είς τό 
σημερινόν φΰλλον, πόσον ήρεμα, σχεδόν ανε
παίσθητα, κατορθώνει νά τήν έξοικειώνη, μέ 
τό περιβάλλον τής γκαρσονιέρας, νά τήν φιλή, 
νά τήν ξενχύνη ; «Δέν μπορβΐ νά εΐμεθα όλοι 
Διπλωμάται» άκούω νά μοΰ παραπονεΐσθε. 
Ναί, άλλά καί καμμία δέν έχει τήν άξίο Ην νά 
τής φερθήτβ σάν αύ.όν. Εί;τόν έρωτα χό 6U- 
γώτερον απαραίτητον είνε νά είσθε πνευμα
τώδης. Τά μόνα πςοσόντα πού χρειάζονται 
είνε: Πρώτον νά ξεύρετε νά μήν τά χάνετε. 
Καί δεύιερον νά ξεύρετε νά κομπλιμεντάρετε. 
Ή  γυναίκα θέλει κομπλιμάν, τρυφερότητα , 
παρακλήσεις. Μήν χό νομίζετε εξευτελιστικόν 

διά τόν άνδρικόν έγα/ί- 
σμόν σας νά ταπει ώνε- 
σθε ένώπιόν της.Ένιοια 
βας καί θά ελί>jj καί ή 
σειρά της νά ταπί ινωΟή, 
νά έκμηδενισθή μπροστά 
σας. Έχομεν άφθονα 
παραδείγματα βασι'έων 
οί όποιοι γονυκλιιεΐς ί- 
κέτευσαν τόν έρωτα τών 
θαλαμηπόλων των καί 
εύ/ενών οί όποιοι έχυ
σαν δάκρυα διά νά κα
τακτήσουν γυναίκας τ >ϋ 
λαοΰ. Αύτά μάς διδά
σκει ή οίαθηαατική ι 
στορία τών αιώνων. Καί 
ή ιστορία άκόμη μάς δι
δάσκει καί κάτι άλλο: 
δταν τό δρος δέν μετα
βαίνει πρός τόν Μωά-
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*0 Κύριος διαβάζει είς τήν έφημερίδα τά τής" 
καταλήψεως τής Θράκης. Ή  Μαντώ έξετάζει 
μερικά δείγματα ύφασμάτον διά τό καλοκαιρι
νόν της φόρεμα. "Ενα χρωματισμόν τόν βρί
σκει νόστιμον καί τόν δείχνει τοΰ Κυρίου, έρω- 
τώσα Σ’ άρέσει; Ό  Κύριος, όστις αγωνίζε
ται ν’ άνακαλύψ Q έπί τοϋ χάρτου τόΚίρτζαλη, 
παρά τό όποιον έγιτεν ή συμπλοκή μέ τού; 
κομιτατζήδες, άπαντά μετά πειστικότητας «χα
ριτωμένο είνε» καί έπαναβυθίζεται εις τήν με
λέτην του. Μετ’ όλίγον ή Μαντώ ευρίσκει ένα 
άλλον χρωματισμόν δείχνει τό δείγμα είς τόν 
Κύριον καί έρωτά "Ω, γιά ίδές αύτό...

Ό  Κύριος, όστις διά δευτέραν φοράν χάνει 
τά ίχνη τοΰ Κίρτζαλη. σηκώνει απρόθυμα τό 
κεφάλι καί ά/ιαντά: —Χαριτωμένο.

— Μ’ άφοΰ δέν τό είδες, πώ; λές!
— Πώς δέν τό είδα ; εύμορφο είνε σοΰ λέγω.
Άλλ’ ή Μαντώ σηκώνει τούς ώμους της,

μουρμουρίζουσα: — Θεέ μου, τί βαρετοί πού 
είνβ οί άνδρες !

— Γιατί ;
— Γιατί δέν έννοεΐς νά άσχοληΟής καθόλου 

μ’ έμένα' σάν νά μήν υπήρχα!
— ’Ώ ! αύτό είνε κάπως πολύ ! Άφοΰ σοϋ 

λέγω δτι θά σοΰ πηγαίνη θαυμάσια...
— Μά δχι, δέν θά μοΰ πηγαίνη καθόλου 

θαυμάσια' αύτό τό χρώμα εΐιε γιά τές μελα- 
χροινές.

— Τότε γιατί μοΰ τό δείχνεις ;
— Γιά νά έχω τή γνώμη σου. Δέν θέλεις νά 

σ’ έρωτώ ;
— "Οταν δέν σοΰ δίνω τή γνώμη μου γκρι,- 

νιάζεις· όταν σοΰ τήν δίδω, δέν τήν λαμβά
νεις ύπ’ δψει...

— Γιατί ξεύρω πολύ καλά δτι τήν λές μέ ά 
διαφορίαν.

— Καί διαλέγεις πάντα τήν εύκαιρία νά μοΰ 
μιλής γιά χουαλέιτες·, τή στιγμή πού άσχολοΰ- 
μαι μέ κάτι σοβαρώτερον.

— Ναί, σιγά! Νομίζεις πώς αν δέν κυχχάξης 
έαύ τόν χάρτη σου, ή κατάληψις τή; Θράκης 
θά συνάντηση δυσκολίας!...

Ό  Κύριος, ό όποιος έλαβε μέρος είς χόν 
πόλεμον, έπερίμενε περισσόχερον σεβασμόν 
τ*ρός χό στρατιωτικόν χου γόητρον έκ μέροι·£ 
τή; σ ζύ/ου του' άλλ’ ή Μαντώ, συνεχίζουσα 
τήν σκέψιν Χης, δέν παύει νά γκρινιάζη : —Ά , 
πόσον περισσότερο αξίζουμε έΛεΐς ή γυναίκες 
άπό τούς άνδρες ! Πόσε; ώρες έχω χάσει γιά νά 
διαλέγω τές κραβάχες σου, έ 'ώ  μχοροΰσα νά 
πώ κι’ έγώ δτι έχω άλλας σοβαρωτέρας ασχο
λίας. Έού μοΰ έκαμες ποτέ τή χάρι -νά μέ συ- 
νοδεύιτης σ’ ένα έμπορικό ;

— Se συ ώδευσα μιά φορά, κ' έπειτα μοΰ 
είπες πώ; δέν θά μέ ξαναπάρης...

— Γιατί έκανες μέσα στό έμπορικό σάν νά 
ήσουν στή φυλακή Καταλαβαίνω πώς στενό- 
χίρρεΐσαι νά είσαι μαζί μου' δέν έ-.διαφέρεσαι 
παρά μόνον γιά χάο υποθέσεις σου. Ά ς  μοΰ 
έλεγε? μιά φορά: «Νά ενα φέρεμα πού μ’ ά- 
ρέσει καί πού Οά σοΰ πηγαίνη καλά! νά ένα 
καπέλλο...

— Αέν σοϋ τό είπα ποτέ αύ:ό ;
— Π οτέ!
— Καί πρό τριών μη'ών πού σοΰ έδειξα ένα 

χσριτομένο καπελλάκι ; Σοΰ άρεσε καί σένα, 
σοΰ τ° αγόρασα καί δμος δέν τό φόρεσες άπό 
τότε παρά τρεις φοςές μονάχα!..

Ή  Μαντώ μειδιά συγκαταβατικώς : —Φταίω 
έγώ, αν έσύ δέν έχης γούστο ; Δέν είχες προσέ
ξει δτι τό κτυπητό μπλέ τής κορδέλλας του 
έσκότωνε τό μπλέ τών ματιών μου, κι’ έτσι 
πήγε τό καπέλλο χαμένο... "Ελα διάβασε τήν 
έφημερίδα σου καί μή μέ σκοτίζω; μέ τέ; συμ
βουλές σου!..

Ό  ατυχής Κύριος λουφάζει καί διαβάζει 
ξεύρεί δχως θετικά· δτι πριν παρέλΟουν πέντε 
λεπτά, ή Μαντώ θά ζητήση πάλιν τήν συμ
βουλήν του. Ο ΑΤΤΙΚ

Ι ΦΑΙΡΑ

ΕΠΙΤΥΜΒΙΟΝ

"Ενας χήρος εγραψεν εις τον τάρον της συζύγου ίου: 
’ Ενθάδε χείται ή σύζυγός μου 
προς ανάπαυα:'; διχήν της χαι δίκην μου.

Τ ι να είχεν ΰποφερει ό ου*τυχής μέ τον γάμον του!

μεθ. μεταβαίνει ό Μωάμεθ πρός τό δ;θς. Καί 
έπειδή ούδέ/τοτε σχεδόν τό Όρνς μεταβαίνει 
πρός τόν Μαά ιεθ πάννο ε σχεδόν ό Μωάμεθ 
μεταβαίνει πρό; αύτό. Όρος είνε ή Γυναίκα 
καί Μωάμεθ είσθε Σείς. Πάρετε χήν καρδίαν 
σας καί μεχαβή>ε πρό; αύτήν, έχεχε ύπ’ δψει 
σας δχι είς χήν άρχήν Οά σά; φέρ'η δυσκολίας, 
πείσατε τόν έαυτόν σας νά τάς άντιμειωπίση 
καί πολύ σπανίως Ο’ άποχύχεχε. Σάς χό υπό
σχομαι αύτό, δχι πλέον έγγράφως, άλλ’ έντύ- 
πως,καθώς βλέπετε. ROMfso
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Έ.τολέμηιΚς, Νίκο; Εϋ It σου ! Έ  δοξάσθη
κες ; Δυό φορές εύ/ε ! Τώρα άπεσχραιεύΟης, 
αύ.ό είνε τό καλλίτερο. Άτορείς δμο; γιατί 
σού 11 τα πώς μοΰ φαίνεται μονότονη ή ζωή ; 
Δέν ξεύρο πώς νά σού χό έξηγήσω. "Ισως γιαχί 
σ’ έπερίμενα μέ χύση άνυπομονησία.. Μά δχι 
εϊνε καίκάτι άλλο καί θά σοϋ χό 'πώ, Νίκο μου. 
Νά, δέν εΐίαι πιά έκεϊνο .πού ήιουν μέ χή; κυ
ρίες... Πρώχα-πρώχα ή σχολή τού άξιωμαχικοΰ 
σ’ έκολάκευε, ή μπότες σοϋ έκαναν τά πόδια 
cou πιό κομψί, καί μέ τήν κυλόττα ή σιλου- 
έτχα σου ήταν πιό καλή. Έπειχα ίσως καί ή 
ιδέα δχι έού, ό ήοως, μοιάζεΐί χώρα μέ χούς 
κοινούς θνητούς, μέ χον κάθε πολίχη... ή ιδέα 
αύχή μέ ενοχλεί.. Άλλά βέβαια δέν φχαϊς έσύ 
γι’ αύτό...'ίίς χόσο θά σοΰ δώσω μία συιιβουλή 
γ ρ α π τ ή ,  γιατί έτσι υπάρχει έλπίς νά χήνά- 
κούστ);· άν σού χήν έλεγα προφορικώς, θα έ- 
θύμονες. Τώρα πιά πού έγινες πολίτης, προσ- 
πάθηιε νά ξεχάσυς δτι ήσουν στρατιοτικός, 
πρόσεξε λιγάκι τήν έ θυμοτυπ ία, χήν ευγένεια. 
Μή νομίζβς ό:ι άρχει πού έβγαλες χήν στολή. 
Πρέπει νά είσαι εύγενής, προσεκχικος, περι
ποιητικός, νά έχχιςχάκχ!., Ναί, Νίκο μου, πρέ
πει ν’ άφήση; αύτό τό απότομο ύφος πού άπέ- 
κτησες σχό σχραχό γιαχί δέν άρέσει πιά. Σχό 
1915 ήρεσε' ύπήρχαν μάλιστα μερικαί γυναϊ- 
κε; πού ένθουσιάζονχο όχαν χούς έφέρετοίνας 
άνδρας άγρια, άλλά πάει πιά ή πολεμική έποχή.

Προχθές σιόν χορό έπήρε; χή βενχάγια μου 
καί χήν άνο.ξες χόσο άπόχομα, ώσχε ξεσχί
σθηκε. Καί ξέρεις ήταν γιά μένα μιά φιλική 
άνάμνησις. "Επειχα μοΰ έζή’ηιες νά χορεύ- 
σουμε ένα βάλς. Τό είχα ύποσχεΟή σ' άλλον 
καί σοΰ είπα δχι σιό -Αμέσως επόμενο βάλς, 
εύχαρίστως θά χόρευα μαζίσου., θυμώνεις, 
μοΰ γυρίζεις χήςπλάχες_ σου καί φεύγεις χωρίς 
νά με ξαναπλησιάσης δλο χό διάσχημα τής 
βραδε.άς. Αναγκάσθηκα νάπάω μόνη μου γιά 
άμάξι. Όχαν σοΰ πέρασε ό θυμός, έ ηενοχωρέ- 

•Οηχες διόλου γι’ αύτό; Είμαι βεβαία διι 
δχι. Τί χά Οές, Νίκο μου, είσαι καλός, 
χαριχωμένος μά καί λίγο απότομος. 
Πρέπει νά χό παραδεχθής .̂.. Ίσω ς νά θομο'ι- 
σης πού σοΰ χό λέγω κι’ ϊ<τως νά φανχασΟής 
πώς θέ1 ω νά σοΰ χαλάσω χόν χαρακτήρα. Ό χι 
δέν θέλω νά σοΰ διδάξω 
προσποιητούς τράπονς 
εύγενείας.Δέν σέ παρα 
καλώ τίποτε άλλο,παρά 
νά είσαι φυσικός, γιατί 
είσαι φυσικά εύγενή .ό
πως δλοι οί καλοανατε- 
θραμμένοι. Ή  στρατι
ωτική ζωή σοΰ έδημι 
ού^γησε μερικές άσχη
μες συ.ήθϊΐες,’πού τώρα 
στήνε ίρηνική έχοχή πρέ
πει νά χή; κόψ[];.Κι’αν 
έχης κάποια ίξία,άφ ) ε 
χούς άίλουςνά σού χήν 
πούν, μή θέλη: νά χήν 
έπιδεικνύ^ς μόνος οου 

Αιμιλία
Διά χό πισχόν τής άνιιγραφής iVixen»’ 

A R S  A M  A N D I

— Δέν υπάρξει γυναίκα πού νά μήν πιάνε- 
χαι. άικεϊ νά ξ*=ύρης νά τής σχήσης τά δίχτυα. 
Εύκολ ότερον είνε νά ίδή; άνοιξι χωρίς λου
λούδια, παρ ι γυναίκα πού θά μπορέση ν’ άνχι- 
σταθή σ’ έναν επιτήδειον έραστή. Ή γυναίκα 
είνε κρυφή, μήν πιστεύστ); δμως πώ; γι’ αύιό 
έχει λιγώτερες έπιθυμίες άπό τού; άνδρας· ή 
μόνη διαφορά είνε διι έμεϊ: οί άνδρες δένξεύ- 
ρομε νά κρύβωμε τά συναισθήματά μας. Ά ς 
βρισκόταν κάποιος άπό μάς νά ξεύρη νά κρα- 
τήση λίγο τή θέση του, καί θάβλεπε δλες τής 
γυναίκες νά γονατίζουν μπροστά του. Θάρρος 
λοιπόν, οις βαδίζωμβ μέ τήν βεβαιότητα τής 
νίκης κϋί καμμιά δέν Οά μάς άντισιαθΤ). (’Ο
βίδιος).

— Μιά γυναϊ «α ένδίδει συχνά καί δίχως ν’ά- 
γαπά' ύπάρχουν σχιγμές πού κι’ ή πιό ένάρετη 
δείχνει αδυναμία, γιατί ή φύσις άγρυπνεϊ πάντα 
καί σπρώχνει πρό; χόν σκοπόν της. Ή  άνάγ
κη ν’ άγαπήση, άποχελεϊ γιά τή γυναίκα ένα 
κομμάτι τοϋ έ ιυ οΰ τη :.(Ninon de 1’ Enclos).

— Όταν ένας άνδρας καί μιά γυναίκα τρέ
φουν ό ένα; γιά τόν άλλον ενα σφοδρόν πάθος, 
μοϋ φαίνεται πάντα δτι ότοιτόήποχε έμπόδια 
καί άν τούς χωρίζουν—Ινας σύζυγος, γονεϊ; 
κλπ . — οί δύο βραστοί ανήκουν ό ενας στόν 
άλλον θείφ δικαιώματι, παρ' δλους χούς αν
θρωπίνους νόμους. (Chamfort).

Λ ΕΓΟ ΥΝ  ΟΙ Μ ΙΙΟ Γ Υ Ν Μ  Ο ΤΙ :

— Ή γυναΓχα άγα-α η μισεΓ, μέσον όρον ίέν γνώ
ριζε».

— At γυναΓχες χλαΓνε γϊατ'ί έχουν ευρει τα δάχρυα 
ώς μέσον νά ψεύδωνται εύχολώτερα.

5e  φ  α ϊ ρ α

Γ ι *  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗ/Λ«ΑΤΑ

Η Χ ΕΙΡΑ Φ ΕΤ Η Μ ΕΝ Η  Η Κ Π Α Ο Γ Ρ Α Φ Ο ΣΠ i
"Ηθελε λοιπόν ή φίλη χης, ή Μάσιγκα, νά χή; α π ο σ π ά σ η  χόν έρα- 

βχήν χης, νά «μπλέξε» έκεϊνον χόν όποιον αύχή άργόχερα ήλπιζε να 
κάμη σύζυγόν τ η ; ! , , -

θερμή καί αιματώδης κρά-ης ή Λέλα, ήτο γεννημένη διά τά μεγαλα 
καί βίαια πάθη, διά τούς μεγάλους έρωτας καί χά συγκλονισχικά μίση.

Καί έφ’ δσον παρήρχονχο αί ήμέραι, έπί χοσούχον οί ύποψίαι χης 
χήν έβασάνιζον περισσότερον, καί έπί χοσοΰχον ή συμπάθεια χήν 
όποίαν ήσθάνεχο μέχρι χούδε διά χήν Μάσιγκαν, ήρχισε όλίγον καχ 
όλίγον νά έξαφανίζεχαι υποχωρούσα καχ’ άρχάς είς μίαν δυσαρέσκειαν, 
καχόπιν είς μίαν άποσχροφήν, καί χέλος είς ένα μεγάλο, συνχαρακχι- 
κόν, άπέοανχον μΐιος πρός χήν ύποχιθεμένην έρωχικήν αντίπαλόν χη;.

Έ ν τούτοις δέν καχεΐχε καμμίαν συγκεκοιμχένην άιόδειξιν είς 
χεΐρας της, δσον καί άν έπέβλεπε χήν Μάσιγκαν καί χόν Φάνην. Έφαν- 
τάζετο δτι θά συνηντώνχο κάπου έξω χοΰ γραφείου, παρηκολούθησεν 
•έπί ήμέρας καί χήν μέν κ ιί χόν δέ, δίχως δμως^νά κατόρθωσα ν’άνα- 
καλύψχι χιποχε. Ό  Φάνι̂ ς έξ άλλου, οσάκις χοΰ έκαμνε λόγον περί χοϋ 
ζηχή ιαχος αύχοΰ, χήν διεβεβαίονε καχά χόν καχηγορημαχικοιχερον 
τρόπον δχι σχέσεις μακράς γνοριμίας άπλώς καί χίποχε άλλο δέν χόν 
συνέδεβ μέ χήν δεσποινίδα Τώνη.  ̂ ,

Άλλ’ άπό χό μυαλό χής Λέλας ήχο άδύναχον νά έκριζωθή^ ή ιδέα 
δχι κάτι συνέβαινε. Καί τό κάτι αύτό έπερίμενε ημέραν μέ τήνήιιέραν, 
προσεπάθει, άγωνιοΰσε ν’ άνακαλ,ύψη.

Ά λλ’ είχαν πράγματι κάποιαν βάσιν αί ύποψίαι τής έροομένης τοΰ 
νΐοΰ Πλατή ; Ήχο δυνατόν ή άκεραία τόν χαρακτήρα καί νπερή ρανος 
τήν ψυχήν Μάσιγκα, νά μεταχειρίζεται τά .συνηθισμένα καί ύπουλα 
μέσα, διά νά «μπλέξη» τόν Πλατήν; Τό γεγονός άλλοι; τε δχι μεχά 'τήν 
οικονομικήν καχασχροφήν χοΰ παχρός της ήρχισε ν’ άποβλέπο εις άπο- 
κατάστασίν της μέ τόν Πλάτωνα Δραλλινόν, άπεχέλει άπόδειξιν δτι 
ούδεμίαν είχε κάμει σκέψιν διά τόν Φάνην.

Δέν γνωρίζομεν έξ αλλου δτι, αν ό Φάνης Πλατής προσέλαβε τήν 
Μάσιγκαν είς τήν Τράπεζαν του, δν τής ώρισεν άρκετόν μισθόν καί 
έλαφράν έργασίαν καί άν έφρόνιιζε νά τήν περιποιηθή δσον τοΰ έπετρέ- 
πετο, χό έκαμνεν δχι διότι τόν συνέδεε κανένα σοβαρόν αί ιθη ια μέ 
αύτήν, άλλά διότι άπέβλεπεν, έπωφελούμενος τή; άνεχείας της, νά τήν 
κάμη έρωμένην χβυ, ύπό τήν χυδαιοχέραν σημασίαν τής λέξεως ;

ΝΛ, άλλ’ έχει καί ή καρδία τάς ιδιοτροπίας της, καί δίαν άρχισα 
νά δμιλήή καρδία, κάθε άλλη σκέψις υπολογισμοί καί υστεροβουλίας 
έκμτιδενίζεται.

Αύτό δέ συνέβη μέ τόν Φάνην’ μικρόν κατά μικρόν, σχεδόν χωρίς 
νά τό καταλάβο, εύρέθη έρωτευμένος μέ τήν δεσιοινίδα Τώνη, έκείνην 
τήν όποίοιν ήθελε νά κατασχήση παλλακίδα του. Άπό τή; πρώτης ήμέ
ρας τής έγκαταστάσεώς της είς τήν Τράπεζαν του, είς τό γραφειάκι τό 
διπλανόν πρός τό Ιδικόν του γραφείον, εις αύτό άπέβλεψε' νά πάρη 
θάρρος μαζί τη$, νά τήν άγκαλιάση, νά τής δώσα ένα ραντεβοΰ καί 
τά λοιπά θά ήρχοντο μόνα των. Διευθυντής της ήτο, χρήαατα διέθετε 
όσα ήθβλεν, έκείνη είχε τήν άνάγκην του—δλα αύτά τόν έκαναν νά έλ- 
πίζη δτι δέν ήτο πολύ δύσκ,ιλον νά γευθή τόν ύπέροχον έκεϊνον άπη- 
γορευμένον καρπόν. Καί άνά πάσαν ώραν εύριακε διαφόρους προφί.σεις 
διά νά είσέλθο εις χό γραφείον χης, έμενεν ώρας ολοκλήρους άπένανχί 
της καθισμένος είς μίαν πολυθρόναν, προσεπάθει νά τής φανΓ) εύχσρι- 
στος, νά τήν κάμχ; νά εύθυμήσρ, νά στρέψρ τήν ομιλίαν είς άνοικτόν 
θέμα1 καί δτοτν ένόμιζεν δτι έφθασεν ή στιγμή νά τολμήση, έστρεφε 
νά τήν κυττάξη, συνήντα τό ύπβρήφαγον, άνύποπτον καί κάπως τ|ιυχρόν 
βλέμμα της, καί έπάγωνεν, έμενε καρφωμένος έκεϊ είς τήν 7*ολυθρόια 
του, καί ανέβαλλε, διαρκώς άνέβαλλε, διά νά εύρΐ) καταλληλοτέραν 
εύκαιρίαν.

Κατ’ αύτόν τόν τρόπον ό πόθος του, ό άνικανοποίητος σαρκικός 
του πόθος, ηύξανβν ημέραν μέ τήν ήμέραν, τόν έπυρπόλει ολόκληρον.

— Πρέπει νά τήν άποκτήσω μέ κάθε θυσίαν αύτήν τήν γυναίκα, 
έλεγε καθ’ έαυτόν.

Ή-σκέψιs αύτή δέν τόν έγκατέλειπεν ούδ'έπί στιγμήν, αύχή τόν 
άπησχόλει διαρκώς, καί δταν εύρίσκετο εις τήν άγκαλιάν τής Λέλας, 
έσκέπτετο πόσον ήδονικώτερον θά ήτο τό άγκάλιασμα τής Μάσιγκας.

Καί έμέμφετο τόν έαυτόν του έπί άτολμίφ Άλλά διαχί δέν έτόλμα; 
Τί τό έξαιρετικόν είχεν εκείνη ή γυναίκα έπάνω της, ώστε νά τήν 
ύπολήπτεται τόσον, νά τήν σέβεται; Τήν καλλονήν της μόνον; Άλλ’ 
όχι. Είχε ποθήαη καί άλλας ώραίας γυναίκας ό πλούσιος τραπεζίτης 
καί δέν έδυσκολεύθη καθόλου νά τάς άπολαύση. Τι ήιο λοιπόν έκεϊνο 
πού τόν έκανε άτολμον ένώπιόν τής Μάσιγκας ;

Μέ τήν συχνήν επικοινωνίαν δέν ήργησε νά τό άντιληφθή. ΤΗτο ό 
άκβραίως ήθικός χαρακτήρ της, ήτο ή γρανιτώδη; ψυχή της, ή  όποία 
άπετυποΰιο όλόκληρος εις τό φωτεινόν καί έπιβλητικό* βλέμμα της. 
"Εβλεπε τήν προσήλωαίν της εις τήν δουλειά της, έβλεπε τήν αύτοπάρ· 
νησιν μέ τήν όποίαν άνέλαβε τήν προστασίαν τής άιυχησάσης οίκογε- 
νείας της, έμάντευεν άπό τά λόγια της τόν ήρωϊσμόν μέ χόν όποιον 
ώπλίαθη διά νά σηκώση ύπερηφάνως εις χούς ώμους της τό βαρύ άχθος 
τής δυστυχίας, καί σιγά-σιγά ό θαυμασμός τόν όποιον ήοΟάνετο πρός 
τήν πλαστικήν καί άσύγκριτον σωματικήν καλλονήν της, ήρχισε  ̂ νά 
ώχριά ένώπιόν τοΰ θαυμασμού μια; άλλης ύπερτέοας, εύγενεστέρας 
καλλονής: τής καλλονής τής ψυχής της. "Επαυσε πλέον νά βλέπη τήν 
Μάσιγκαν ώς γυναίκα, ώς ύπέροχον λήκυθον ύπεροχωτέραν έγκλείου- 
σαν ηδονήν, καί ήρχισε νά τήν βλέπη ώς χαρακτήρα, ώς ψυχήν καί ώς 
καρδίαν ήρχισε νά τήν βλέπη ώς λεπτοφυές περίκομψον άνθογυάλι, 
είς τήν δρόσον τοϋ όμοιου διετηρούντο, ώς σπάνια λαμπρόχρωμα καί 
εύωδιάζονχα άνθη, τά εύγενέστ«ρα τών άνθροπίνων αίσ,ίημάτων. Μό
λις δέ έκαμβ τήν διαπίστωσιν αύχήν, αί αισθήσεις του κατεσίγασαν 
ένώπιόν τής φωνής τής καρδίας Καί τήν ή,/άπησε !.. Όχαν δέ ό έρως 
πρός μίαν γυναίκα συνοδεύεται καί άπό τήν έκτίμηαιν καί τόν θαυμα
σμόν μέ τήν όποίαν ό Φάνης περιέβαλετήν Μάσιγκαν, άποτελεΐ χό εύ- 
γβνέστερονάναβλάστημα τής άνθρωιχίνης καρδίας, τό όποιον δέν ύπάρ- 
χει φόβος νά μαράνρ παρά μόνον ή ψυχρά τοΰ θανάτου πν<Τή. / 

Και τήν ήγάπησε μέ αύτόν τόν έρωτα, πριν ή προλάβη ό σαρκικός 
του πόθος νά έκσπάση είς καμμίαν άδιάκριτον έκδήλωσιν.

(Ακολουθεί)

ΰ Γ · Ξ  Ε  Ν A P O W f l N T Z O,κ
ρ  Ζ - Α - Ι Κ Ι Ι Ε ^ Ι Π Ν Γ Α .

J  Τ. TRILBY ^  Μετάφρασις Δίδος ALEX |
— Ζάκ, άγαπημένε μου; δέν θά χωρισθοΰμε πειά ποτέ ! . ..  Μακρυά 

σου ήμουνα άρρωσιη...ύπέφερα... μά τώρα πού ήλθα κονχά σου αι
σθάνομαι κιόλας πώς έγεινα άλλος άνθρωπος! . Ζάκ μ’ αγαπάς καί 
σ’ άγαπώ... θά ’δής χί εύχυχισμένα πού θά ζήσωμε πάνχα ό ένας 
κονχά είς χόν άλλον...

— Μΐιρή μου άγαπημένη. έψιθύρισεν ό Ζάκ σάν μέσα σέ δνειρο, 
τά γλυκά σου λόγια μέ μεθούν καί μέ κάνουν νά ξεχνάω χήν δυσχυ- 
χία μου...Δέν βλ'πο χίποχα κι’ δμως σέ βλέιτω μπροσχά μου όμορφη, 
γεμάχη ζοή! Γέλασε, Λινέχτα μου, δέν θά ίδώ τό γλυκύ σου γέλοιο, 
άλλά θά τ’ άκούσω.,.θά μέ ζωογονήση...Άλλά σέ τρομάζουν ίσως τά 
άπλανή μου μάτια, άγαπημένη μου... ναί.. θά περάση καιρός γιά νά 
τά συνηθίσης...

Πολύ συγκεκινημένη ή Λινε'ττα άπήντησε : —Μά θά γίνης καλα.
— ’Ώ! χό λές γιά παρηγοριά! Άλλά δέν είσαι συνηθισμένη νά λές 

ψέμαχα, Λινέχχα, καί ή φωνή σου χρέμει...
' — Μά δχι! Οά ίδή;!.. Καί αν οί δικοί μας γιαχροί δέν μπορέσουν 

νά σέ κάμουν γρήγορα καλά, Οά πάμε σέ άλλους... Οα γυρίσωμε δλη 
χήν Εύρώπη...

— Θά γυρίσωμε!.. ώστε βκοπεύεις άκόμη νά μέ πάρης, Λινέχχα; 
Θά έχης γιά σύζυγο έναν τυφλό ;.. .

— Δέν έσκέφΟηκα ποχέ πώς ό γάμος μας Οά μπορούσε νά χαλάση, 
Ζάκ, άπήνχησεν ή Λινέχτα μέ στοργήν καί χό πρόσωπον  ̂χοΰ Ζάκ έ- 
λαμψεν, ένώ χής «φιλούσε μέ εύλάβεια χό λεπχοφυές χεράκι.

— Συγχώρησέ με, τής είπε, πού αμφέβαλλα γιά σένα ! Άλλά Λκέψου 
Λινέχτα, σκέψου καλά μήν μεχανοήίης άργόχερα.. Ίσω ς νά μή γίνω 
ποτέ καλά...

— Σοΰ απαγορεύω καί νά τό σκέπτεσαι άκόμη!.. άνέκραξεν ή Λι- 
νέττα προσπαθούσα νά κρύψη τήν ταραχήν της.

— Μά τέλος πάντων τό καθήκον μοΰ έπιβαλλει νά μή δεχθώ μιά 
τόσο μεγάλη θυσία...

— Κ^ί νομίζεις πώ; θά σ’ άκούϊω ; Άλλως τε τώρα είνε πειά άργά...
— ’Αργά; τί θές νά π ή ;;... ήρώτησε” ό Ζάκ έκπληκιος.
— Νά είνε δέκα περασμένες καί είμαι έδώ μέσα μόνη μου μαζύ σου 

καί οΰχε έχω σκοπό νά φύγω... λοιπόν θέλεις καί δέν θέλεις θά μέ 
πάρης!... εχεις ύποχρέωσι!... ,

Ό  Ζίκ έοηκώΟηκεν αποτομως.— Λινέχχα ! χι είν αυτα που λες ! 
άνέκραξεν έξαλλος.» -  Πράγματα πολύ λογικά»...« — Ή λθες μόνη σου 
έδώ;»«—Ναί, άπήντησβν αύτή μέ μία θελκτική αναίδεια.· — ΤΗλθες 
κρυφά άπό τούς γονείς σου;·«—"Οχι, τούς̂  ειδοποίησα μ ένα γράμμα 
ιιου, δτι ήμουνα δυστυχής μακρυά σου καίοιι θά ερχόμουνα νάσ ευρω.

Τόχε έΟυμήθηκεν ό Ζάκ όσα χοΰ είχεν είπή ή άδελφή του.
— Μά έμαθα πώς έπρόκειτο νά φύγης...  ̂ έψιθύρισεν.
— Ναί, άπήντησεν αύτή γελαστή, άλλά ξέρεις δά τί κακοκόριτσο 

πού ήμουνα πάντα, λοιπόν έκανα πάλι τοΰ κεφαλιού μου, μέ τή δια
φορά δτι είνε ή μόνη φορά πού δεν μπορεΓνά μοΰ πή κανείς δτι 
έκαμα άι<ηχα..«— Μά τί θά ποΰν οί γονείς σου;».. « — Θά φωνάξουν 
λίγο καί ύίτερα Οά καταλάβουν δτι είχα δίκηο.. «—Άλ?.ά τί Οά σκε- 
φΟοϋν δμως γιά μένα; « Τί φταϊ; έσύ; «—Φταίω πού έπρεπε νά μή 
σ’ άφήκω νά μείνης έδώ. «— Γιατί ; «—Γιατί έπρεπε νά καταλάβω 
πώς οί γονείς σου δέν Οά ήθελαν νά δώσουν τήν κόρη τους σ’ έναν 
τυφλό. ‘  —Ναί, γιατί ένόμιζαν πώς σ’ άγαποΰσα σάν μιά λινόττα όπως 
μ’ έλεγες...άλλά δταν ίδοΰν δτι ό έρως μου γιά σέ ήταν τόσος, ώστε 
δέν μπορούσα νά ζήσω μακρυά σου, τόχε Οα μάς παντρέψουν καί ξέ
ρεις τή συνέχεια : τό ώραΐο πριγκηπόπουλο καί ή ώραία πριγκηπο- 
ποΰλα Οά ζήιουν χρόνια εύίυχισμένοι... καί Οά γεράσουν καί Οά πεθά- 
νουν τριγορισμένοι άπό τά παιδιά τους καί τά έγγόνια τους...

Καί ή Λινέττα έγέλασε δννάτά, ό δέ Ζάκ πού άνετρίχιασε τής 
έπιασε τό χέρι.

— Μή γελάς έτσι, τής είπε. Σώπα! θά μέ κάνης να χασω τό λο
γικό μου... Λινέττα, πρέπει νά φύ/ης...

* Η Λινέττα μέ τσακπίνικο ύφας άπήντησεν :
— Άμ δέ ! σ’ έγελάσανε !.. ‘Εγώ έθρονιάσθηκα κιόλας . Νά ! βγάζω 

τό καπέλλο μου... Τώρα τό επανωφόρι μου„. καί τώρα., σού ομολογώ 
δτι πεινάω, κύριέ μου, καί δέν θά κάμης άοχημα νά πής νά μάς σερ
βίρουν τό γεΰμα... ,

— Λινέχχα, σού χό άπαγορεύω νά μείνης! ανεκραξεν ο νεος, ^αλλα 
μέ τόνον φωνής πού έφανέρωνε πόσο λίγο έπιθυμοΰσε αύχό πού ελεγε.

— Ναί, ναί καλά,δόσε μου νά φάω πρώχα :χ’ ύστερα τά λέμε αύτά..
— Κτύπησε τό κουδοΰη, άλλά έπειτα θά <ρύγης άμέσως.
Ή  Λινέττα έσήμανε. Ήλθεν ένας ύπηρέτης, είς τόν όποιον έδωσε 

μερικάς οδηγίας ό Ζάκ, καί σέ λίγο έφερεν ένα πελώριον δίσκον μέ 
διάφορα εκλεκτά φαγητά. < ,

— "A 1 ώραΐα ! άνεφοινησεν ή Λινέττα καί άφοΰ διέταξε να τοποθε
τήσουν τόν δίσκον κοντά εις τήν καρέκλαν τοΰ Ζάκ είς ένα τραπεζάκι, 
έκάΟησεν άπέναντι του. Έμπρός έξηκολούΟησεν. Έγώ έλαβα τή θέσι 
μου, καί σάν οικοδέσποινα θά σέ σερβίρο πρώτον.

— Έγώ δέν πεινώ, άπήντησεν ό Ζάκ.
— Δέν πειράζει θά προσπαθήσης νά πεινάσης γιά χάρι μου..Άφοΰ 

είμαστε μαζύ, πρέπει νά ήμαστε καί οί δυό χαρούμενοι...
Ό  Ζίκ έκαμε νά πιάση τό χέρι της, καί ή Λινέττα πού έπρόσεχε 

καί είς τήν παραμικροτέραν του κίνησιν, έσπευσε νά τοΰ τό δ (όση Τότε 
ό Ζάκ έσκυψε καί έφίλησε τό λεπτοφυές αύτό χεράκι, ένώ συγχρόνως 
τό έβρεξε μέ δύο δάκρυα.

-- Ζάκ, γιατί κλαΐς: ήρώτησεν ή Λινέττα δυσηρεστημένη.
— Γιατί σκέπτομαι πώς πρέπει νά φύγης, άπήντησεν ό Ζάκ λίγο 

ντροπιασμένος γιΤΐ χήν άδυναμία του. Τότε ή Λινέττα έσηκώθηκεν άπό- 
τομα, καί μ’ ένα πήδημα εύρέθηκε κοντά του καί τόν άγκάλιασε μέ 
θέρμην. ,

— Μά δέν θά φύ/ω, τοΰ είπεν, έκτός αν μέ διοξης, και bev πι
στεύω νά τό κάμης αύτό ποχέ... "Επειτα είνε τόσο σκοτάδι έξω καί 
εγώ δέν έσυνήθισα νά γυρίζω μόνη μου στούς δρόμονς ..

— Αλήθεια., δεν τό έσκέφθηκα αύτό,.. έψιθύρισεν ό Ζάκ.
— Καλλίτερα νά μή σκέπτεσαι τίποτα... ναί.. μή χαλάς τήν ώραία

Α-Λ .... -Λ «Λ.. ΛαπιΑτοαίι γι ττ3 Arte r arrenn rtrt ΠΠΐ! . vftL JlP.f li nil

καί όποιος έλθη θά μάς εύρη έισι.



Τ α  Κ α λ λ ί τ ε ρ α  Α ι η γ η μ α τ α

ΙΣΤΟ ΡΙΑ ΔΙΧΩΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΝ  
M axim a W eil

Τήν έγνώρισα ατό Δάσος τής Βουλόνης^πέ- 
ρυσι, ενα πρωΐ Σεπτεμβρίου πού τα φύλλα έπε- 
φιπν θλίβε ,>ά οάν τά νεανικά όνειρα. Καθό
ταν σ' ενα παγκάκι, καί φαινόταν νά επλητιε. 
Τήν έκύτταξα' με πρόσεξε' κάθησα κοντά της 
κι" έβύθισα τά βλέμματά μου στά δικά της. 
Φορούσε ένα ταγιέρ άπό βελούδο μαύρο άπλό, 1 
μά πολύ chic' μιά λευκή αλεπού ριγμένη στούς 
ώμους της, κι' ένα μικρό καπελλάκι, άπό βε
λούδο ρόζ, άρμονιζόταν τόσο κολά μέ τά ξαν
θά μαλλιά της. Ζητούσα νά βρώ ενα κομπλι- 
μέντο πού νά μήν ήταν κοινό' δέν ήθελα νά 
τής πώ : «Είνε χαριτωμένο τό καπελλάκι σας» 
ή «τά μάτια σας με σαγηνεύουν». Μέ τράβηξε 
ή ίδια άπ’ τήν άμηχανία : — Σάς παρακαλώ, κύ
ριε, μή μέ κυττάιε έτσι, αν μας έβλεπαν...

— Ποιός.. ό σύζυγός σας ή ό φίλος σας;
— Ό χι, μιά φίλη. _
— Δέν θά μπορούσα να σας ξαναδώ ποτέ;
— Ποτέ... τΐ μεγάλη λέξις !
— Πότε λοιπόν;
— Μά δϊν σας γνωρίζω ..
— "Ενας λόγος παραπάνω γιά νά γνωρισθοϋ- 

με .. Λοιπόν;
— Σταϋήιε.. δέν μοΰ είσθε ι’ιποκρουστικός.. 

ελάτε αΰριο ή ώρα πέντε στό Τέ-ντέ-ζ-Άμπασ- 
σαντέρ, δμως φύγετε τώρα., γρή/ορα. .

...Έφυγα. Έδώ καί λίγες μερες είχα έγκα- 
ταλείψο τήν Τερέζα, μιά φιλενάδα ορεκτική 
μα ανυπόφορη, δίχως νά ξεύρω αν μαζί της 
πέραμα καλά ή άσχημα, για cl κάθε ήδονικήν 
ώρα πού μοϋ χάριζε, τήν επλήρωνα ύστερα μέ 
ανόητες σκηνές. Βρισκόμουν στήν κατάστασιν 
έκείνη πού λυπάται κανείς γιατί είνε μόνος, 
ένώ πρό ολίγου άκόμα τό ευχόταν αύιό . Μοΰ 
παρουσιάσθηχε ή ευκαιρία ένός έρωτικού επει
σοδίου, δέν τήν άφηκα νά χαθή.

....Ό ταν έφθασα στό τσάϊπου μού είχε δώ
σει ραντεβού, (ήν Ρρήκα καθισμένη κι* όλας 
σ’ ενα τραπεζάκι. Τήν ευχαρίστησα· μ- άπιν- 
τησε; —Δέν είμαι άπ’ τής γυναίκες πού τάς α
ρέσει νά βασανίζουν τούς άνδρας.

Καί μού διηγήθηκε τή ζωή της. Τήν είχαν 
ύπανδρεύσεν μ' 8*αν ποΰ μόλις τόν έγνώριζε’ 
έκεΐνος πέθανε ξαφνικά μιά μέρα καί τής ά
φησε μεγάλην περιουσία.

— Κι’ άπό τότε; ρώτησα.
— Άπό τότε, τίποτε!., φίλοι...τίποτ’ άλλο., 

χρειάζεται κι’ άλλο;
Έπιασα τό χέρι τής Σιμόνης(έτσι τήν έλεγαν)
— Θέλετε νά δειπνήσουμε μαζί ;
— Ευχαρίστως, ήταν ή άηάντησίς της.
Έκανε γλυκόν καιρό. Μετά τό δεΐπνον θέ

λησε νά πάμε στήν λεωφορο τών Ακακιών. 
Καθήσαμε σ’ ενα σκοτεινό παράμερο παγκάκι 
δίχως νά μιλοΰμε, δίχως νά σκεπτώμεθα, δί
χως νά ξεύρουμε τί έκάμναμε καί γιατί βρι- 
σκόμαστ’ έκεί. Τήν έννοιωθα κοντά μου, πολύ 
κοντά μου, κσϊ δέν έτολμούσα νά ζητήσω μέ 
τά χείλη μου τά δικά της, πού τάκρυβε μέ τήν 
άκρη τοΰ άσπρου μποά της.

— Κρυώνετε ;
— Ναί.. έπιστρέφουμε... θέλετε;
Μέσα είς τό ταξί ποϋ μάς ώδηγοΰσε σπίτι 

της, πήρα λιγάκι θάρρος, τήν έσφιξα στήν αγ
καλιά μου. Μοϋ ξέφυγε άπαλά: — Δέν κάνει., 
άργότερα.

Έφθάσαμε, μοΰδωσε τό χέρι της : — Καλή 
νύκτα, φίλε μου.

— Πότε θά σάς ξαναϊδώ ;
— Αΰριο, στό ίδιο μέρος καί τήν ίδια ώρα.
Τράβηξα μέ τά πόδια γιά τό σπίτι μου. Τό

χαριτωμένο καί τόσον γρήγορο είδϋλλιόν μου, 
μ’ έτάρασσε. Όλη τήν νύκτα έσκεπιόμουν τή 
Σιμόνη.

Τήν άλλη μέρα, τό μεσημέρι, μοϋ έφεραν 
ένα μπλέ φακελλάκι. Έδιάβασα:

«Φίλε μου,
«Θά σάς λυπήσω ίσως; μά-θέλω νά εΤμαι 

ειλικρινής μαζύ σας. Σάς έπαιξα ενα άσχημο 
παιχνίδι, πού σάς άφηκα νά πιστεύσετε ότι 
σας έ συμπάθησα. Άγαπώ έναν άνδρα ποΰ μέ 
ποθεί τρελλά, καί έως τώρα άντιστάθηκα, ά- 
γωνίσθηκα έναντίον του καί έναντίον τοΰ έαυ- 
τοΰ μου, γιατί δέν ήμουν σί/ουρη άν τόν άγα- 
ποΰσα- τώρα είμαι ήσυχη. Όταν θελήσατε νά 
μέ σφίξετε στά μπράτσα σας, θυμάστε; στό 
ταξί-ώτό, πήρα μιά έντύπωσι άηδίας... ναί.. 
συγχωρήστε με... μοΰ έφαίνετο πώς έκλεβα 
άπό έκ ε ϊ ν ο ν, τήςστιγμες πού παραχωρούσα 
σέ σάς... σιμά σας αίσθάνθηκα πόσο τ ό ν έ- 
λάτρενα!.. Δέν θά σάς ξαναϊδώ... ποτέ... Μή 
μοϋ λυπάσθε. Σχεφθήτε ότι σάς έφέρθηκα ά
σχημα κι’ αύτή ή σκέψις θά σάς παρηγόρηση 
άν «λυπηθήκατε λιγάκι!» <Σιμόνη%

Ή  νύχτα έπεφτε σιγά σιγά... Παρατηρούσα

Π α λ η α  Τ ρ α γ ο υ ο ι »
N O S T  Α Λ Γ Ι  Α

Γ . Βιζνηνός
Μικρά μικρό μ ’άρφάνεψε ή Αλύπητη μον μοίρα, 
μικρό μικρό τής ξενητειάς το μονοπάτι πήρα, 

με χείλη πικραμένα' 
μά τώρα πια τά χόρτασα τής ξενητε ας τά κάλλη, 
ας εινε καί παράδεισος, Οά τήν άφήσω πάλι,

βαρέ&ηκα τά ξένα. | 
Μικρό χελιδονάκι μον, γιά μιά σταλίτσα στάσου' 
γιά μιά σταλιά λυπήσου με καί δώα ’με τά φτερά οον 

τά λεφτοκαμωμένα 1 
Θέλω τό δνατνχο κι"έγώ ατό οπήτι μας νά πάγω, 
ΰέλω στής μάνας τό πλενρό λίγο ψωμί νά φάγω, 

βαρέ&ηκα τά ξένα.

Τ Ο

Ποιός ξέρει,αν δέν χρει
άζεται νά είνε κανένας 
ποιητής γιά νά ύμνήση 
τές ώμορφιές τοΰ γυναι
κείου χεριού! Ίσω ς νά 
τό βλέπουμε πολύ συχνά 
καί ή έντύπωσίς μας νά 
ξεθώριασε. Ίσω ς παλι νά 
χαρίξη τές όλιγώιερες αί- 
σθηαιακές ήδονές είς τόν 
όργιασμό τού πάθους.

Καί όμως Ι.,Στήν πρώ
την ερωτικήν συνάντησιν 
με ποιαν ένδόμυχη λα
χτάρα κρυφΛυτταζουμε τό κρινένιο χεράκι 
που θά μας φέρη είς τήν μυριοπόθητη προ- 
σέγγισί! Είνε ή κινητή γέφυρα πού άφίνουμε 
τό πρώτο ερωτικό πάτημα 4κ α ί δεχόμεθα είς 
αντάλλαγμα τόν πρώτον ερωτικόν φριχιασμόν. 
Λ ! πρεπει να είνε κάνεις πολύ 1 κληρός καί 

άναισθητος, δια νά μή θελήση νά λατρεύσρ τό 
χέρι αύτό καί νά τό εύλογήση μέ όλην του τήν 
καρδια.

Ενα χέρι γυναικείο, άβροδίαιτο, χαριτω
μένο, μέ τήν μεταξένια επιδερμίδα του καί με 
τα μακρουλά όάκτυλά του 1 λευκό ωσάν νά είνε 
καμωμένο άπό καθαρό κερί, άπαλορρόδινο, 
θαρρείς πώς ξέφυγαν μερικές ώχρορρόδινες 
ακτίνες άπό τόν ύυ  ιντα  ήλιον καί κρύφθηκαν 
κατω άπό τήν μειαξένια επιδερμίδα του διά νά 
άντιφεγγίζουν τές φανταχτερές άποχρώσεις του. 
Καί τί να πρωτοϋμνήση κανείς ; Τήν άπαλό- 
θερμη δροσερή παλάμη μέ τούς πορφυροχρώ- 
μους γραμμωτούς λακίσκους της, ή τό γαλα
κτώδες μειατάρσιον μέ τές μενεξελιές φειδίσιες 
γραμμές τών φλεβών; Τό λεπτό έκεΐνο χρυσό
ξανθο ή καστανόμαυρο τρίχωμα, πού τό σκε
πάζει ελαφρά έλαφρά σάν χνούδος ροδάκινου ; 
Η τά ρόδινα νυχάκια; Μά τί νά είπώ γι’αύτά; 

θαρρώ πώς κάποιο άβρό χέρι μεγ<£λου τεχνίτη 
—άπό τον ̂ όποιον ξεχειλίζει ή αισθητική καλ
λιτεχνία ̂  επιασε τα δάκτυλα αυιά καί κόλλη
σε στά άκρα των, μέ αριστοτεχνική εύλάβεια, 
μικρά μικρά ροδόφυλλα.

Ή  Μόδα σήμερα έχει τήν άπαίτησιν νά πα- 
ρουσιάζη τό χέρι γυμνό. Καί μέ τήν ευκαιρία 
αύτή, ,,άφίνουμε τή λαίμαργη ματιά μας νά 
γλυστρήση έπάνω του. Προχωρούμε. Εγκατα
λείπουμε τήν γοητευτικήν προεξοχήν τοϋ καρ
πού, γιά νά αγκαλιάσουμε μέ τή φλογερή μα 
τιά μας τό λαξευτό στρογγύλευμα τοΰ ροδο- 
πήχεως. Μάς σιαμαία ή πτυχωτή προεξοχή τοϋ 
άγκώνος καί ό αντίστοιχος παλμός τής σαρκός 
μέ τόν τολμηρόν λακίσκον, πού σάν μικρή φω- 
ληά έοωτικών φιλημάτων, χύνει στό αίμα μας 
τό πρώτο τρελλό μεθύσι. Και άρχίζει έπειτα 
τό ά) αβάστρινο μπράτσο μέ τύν όνειρευμένην 
λευκότηιά του, τήν θερμή άπαλότητά του καί 
τήν άπέριττή σάρκωσί του. Καί βαθειά είς τήν 
βάσιν τοΰ τορνευτού μπράτσου, μία μώβ άπό 
μετάξινο τρίχωμα φωληά, ξεχύνει ενα γαργά- 
λισμα ηδονικού φρικιασμοϋ, τό προοίμιον του 
ΰπερτάτου σπασμού.

 ̂Πώς ^μοιάζει ετσι ολόκληρο τό γυναικείο 
χέρι σάν εξωτικός κρίνος είς τόν μυρωμένον 
κήπον τής Έδέμ τοΰ γυναικείου κορμιοΰ !

Α· Φ . ΠΑΠ ΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

μηχανικώς τό λευκό σημάδι ένός καραβιοΰ ε
πάνω στήν ασημωμένη διάφανη θάλασσα, καί 
ψιθύρισα μέ τρεμάμενα χείλη τ* όνομά της, 
για τελευταία φορά.., ναί.. δμως άκόμα δέν 
μπορώ νά τήν ξεχάσω. Ό  φίλος μου Φρανσίς 
τό άποδίδει αυεό στόν ποθο πού εμεινεν άνι- 
κανοποίητος.

— Ά ν τήν έκανες δική σου τό»β, έστω καί 
γιά μιά φορά, θά τήν είχες ξβχάσει πιά, μοϋ 
λέγει.

Δεν ξεύρω...Ίσως...
Μετάφρασις Δημ. Γ ιν .

Ε Ρ ί Ι Σ  Υ Π Ο  Μ Α Σ Κ Α Ν

Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α  Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η
XIV·—X) κ.Κ. Γεώργιον πρός τήν κ.Μαγδ. Χρύαη 

’Αγαπητή μον φίλη 26 Μάρτιον 19...
Μπορείτε νά κανχάσ&ε δτι μ ’έκίματε νά έκ- 

νενρ σ&ώ με τό τελευταίο γράμμα σας. Αύτός 4 
’Αριστείδης οχς μέ κάνει έξω φρένων, διότι κατα- 
χράται τής καλωσύνης οας, ένώ ξεύρει δτι δεν τόν 
αγαπάτε, καί δέν κοκκινίζει ό γελοίος νά ΐπαιτ»1 
τον ερωτά σας. Τόν περιφρονώ άπείρως αύτόν 
τόν κύριον κατ’ ελεημοσύνην εραστήν οας, γιατί 
βέβαια ένας άνδρας πον εκλιπαρεί τόν έρωτα μιίς 
γυναικός κατχ τέτοιον τρόπον, είνβ ανάξιος τοΰ 
ανδρισμού τον. Αύτά δβ πον όνομάζετε σείς δείγ
ματα άφοσιώσεως έκ μέρους τον, Ι'εν είνε παρά 
δείγματα τοϋ εντελούς εγωϊσμοΰ τον, τήν στιγμήν 
πον επιμένει νά οας βασανίζη με τόν άποκρονστι- 
κάν ερωτά τον διά νά ίκανοποιήται αύτός. Διά τε
λευταίας φοράν, άγαπητή μον φίλη, &ά σάς δώσω 
αύτήν τήν συμβουλήν .· Ξεφορτωϋήτε μιά ώρα άρ- 
χήτερα αύτόν τόν άνόητον, έστω καί αν πρόκειται 
νά μεταχειριο&ήτε βάναυσα μέσα. Ή  ζωή μας είνε 
πολύ σύντομη( ώστε νά μήν είνε σωστό νά ξοδεύ
ουμε πολύτιμες ώρες μ'ε τήν σνντροφιάν άνϋρώ- 
πων, οί όποιοι δεν μάς εϊνε ενχάριατοι. Καί δσο 
σκέπτομαι δτι τήν προηγομμένην τοΰ ρχντεβοΒ μας 
έπεράσατε ένα όλόκληρο άπόγενμα μ ’αύτόν ! ΓΑ ! 
’Ελπίζω νά μήν έπαναλάβετε αυτήν τήν απερισκε
ψίαν, διότι τότε ΰά ευρε&ώ εις τήν δνσάρεατον 
άνάγκην νά σάς^οηοχαιρετήσω διά παντός.

Ζηλεύω, καί δέν ντρέπομαι νά τ’όμολογήσω... 
ζηλεύω. Σείς πώς μπορείτε νά μή ζηλεύετε καί 
νά μοϋ οννιοτατε νά φέρωμαι καλός πρός τήν 'Α
λίκη/,. Κανμένη μικρούλα/ Προοπα&ώ νά τής Κβί- 
χνωμαι καλός, δμως. Ίό εχει καταλι βει.

Άλλά, νά έξηγονμει9α...Δέν ζηλεύω το ’Αρι
στείδη σας! Αύτόν τον περιφρονώ! ’Εκείνον π·ύ 
ζηλεύω εϊνε ό νπ ’ άριΰ. 2 ίραστής σας, αύτός ό 
ενμορφος καί φαντασμένος 'Ερρίκος, πέρ'ι τοϋ ό
ποιον εχετε πολνν καιρόν νά μοΰ μιλήσετε« ΑίτΗ 
κυρίως μ'ε ανησυχεί' γιατί τάχα αύτή ή σιωπή ; 
Μήπως άντιλαμβάνεσ&ε δτι καί μόνον τ ’δνομά του 
είνε ικανόν νά &έση έν κινδννψ τήν φιλίαν μας ;

τΑ! φίλη μου, φίλη μου, άν ήθέλατε νά μ ’Α
κούσετε, τί ταιριαστό ζευγάρι ίραστών i9’Απετε- 
λούσαμεν/ Ό σ ο  σκέπτομαι έκείνη τή βραδυά που 
περασαμε μαζί, πώς με τά βλέμματά μας ίπικοι- 
νωνοΐσαν αί ψυχαί μας, πώς Ανήκαμε έξ όλοκλή- 
ρου ό ένας ατόν άλλον/... Ά ν ή&έλατε νά μ*Ακού
σετε καί να τούς Απομακρύνεχε Από κοντά σας αί- 
τονς τ ούς.... Άλλά δεν συμπληρώνω τήν φράσιν. 
θ ά  με χατηγορούι ατε ώς ενά τύραννον, τήν στιγ
μήν ποΰ δέν είμαι παρά ενας ερωτευμένος σκλάβος 
σας. Κώστας

XVII· — Ήκ.Μαγδ,Χρύση πρός'τόν κ.Κ.Γιωργίον 
Αγαπητέ μον φίλε, 28 Μαρτίου 19..

Χμ / Ξεύρετε ; Δεν μ 'αρέσει διόλου νά μοΰ. βά
ζουν τά δυό πόδια σ'ενα παπούτσι,χαι μερικά Απ' 
δσα μοΰ γράφετε, με κάνουν κνριολεκτικώς νά ίπα- 
ναοτατώ. Λίγο Ιλειψε να σας άπαντήσω δτι δεν 
εχω ανάγκην κηδεμόνος, ας εχετε δμως χάρι πού 
μοΰ υπεν&νμίοατε τήν ώμμορφη έκείνη βραδυά 
πού έπεράσαμε μαζί...αντή μ ’έμαλάκωσε. Σά? σνμ- 
βουλενω δμως, αν ΰέλετε νά κρατήση ή φιλία μας. 
να μήν αποπειραιΐήτε νά μοΰ υποδείξετε άλλη φορά 
πώς πρέπει νά φέρωμαι. ”Οονν άνέχομαι μι'χ φι
λική ονστασι, τόσο μοϋ εϊνε άννπόφορον νά μοΰ 
δίδουν μαδήματα ή&ικής.

Να δμως ποΰ παρ ’ δλον τόν ϋνμόν μον, πρό
κειται νά σάς εύχαριστήοω. Εύρηκα πράγματι δτι 
ή καλωσύνη μον άΛέναντι τον Αριστείδη, πρέπει 
νά εχη καί δρια καί άπεφάσισα νά δώσω ενα τέλος 
είς αύτό τό άνόητον μν&ιατόρημα. Τήν στιγμήν δε 
πού 0ά διχβάζετε τό γράμμα μου, ό κανμένος ό 
’Αριστείδης &ά Ιεύρη δτι δέν μπορεί νά βασίζεται 
είς τό εξής παρά επί τής φιλίας μου μόνον. Τφΰ 
έγραψα διά μακρών καί τοΰ δικαιολογούμαι δτι έ
γινα έρωμένη δική σας κ ι’ίπομένως δεν μπορώ 
πλέον ν'ανήκω καί σ'αύτόν. Είβ9ε ευχαριστημέ
νος τώρα, τύραννέ μον ;

"Οσο γιά τόν ‘Ερρίκο, έχω πράγματι Αρκετόν 
καιρό να σας Αναφέρω τ'δνομά του, δχι γιατί τόν 
ίξέχαοα, άλλά διότι έχομε πολύν καιρό νά ίδωόοΰ- 
με. 'Υπανδρεύτηκε και πήρε μιά ζηλιάρα γυναίκα 
πον δεν τόν άφήνει νά κάμη βήμα δίχως αύτήν,

Άλλά καιρός εϊνε τώρα νά μιλήσουμε καί γιά 
τόν έαντό μας, άφοΰ μάλιστα έχω νά σάς Αναγ
γείλω κ ι9ενα άλλο εύχάριστον : Τήν έρχομένη Δευ
τέρα ό ανδρας μον &ά δειπνήση εϊς τής μητέρας 
του καί μετά &ά πάνε είς τό &έατρον. *Εγώ δεν 
&ά τόν άκολον&ήσω, γιατί—ιά συνηθισμένα δά!— 
δεν ταχω καλά με τήν πε&ιρά μον. ‘Ωστε, δν ύέ- 
λετβ, μΛορεΐτε να μέ προσκαλέσετε νά περάσουμε 
άλλη μιά βραδειά μαζί.^‘Ελπίζω vi χαρήτε, Αρ
κεί νά μήν κάνουμε χαλάστρ*ς πάλι στήν κανμένη 
τήν Άλικη σας. Με πολλήν φιλίαν

Μ α ν τ ε λ α ίν α

1  Φ Λ I Ρ Α
Τ ο υ  κ ό σ μ ο υ  π ρ ά γ μ α τ ά  

Η ΒΡΑΔΥΑ ΜΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΙΚΟΣΜΟΥ
Έμπήκε είς τό μπάρ κ ι’έγκατεστάθη είς ένα 

τραπεζακι, άπό τό όποιον θά έρριχνε τά  δί
χτυα της, διά νά ψαρέψη έκεϊ-νον μέ τόν όποιον 
θάπερ»ούσε τή βραδειι. τη;) διό.ι ή Νίνασυ- 
νηθίζει νά περιά τής βραδειές της, πάνιοτε 
μέ τήν συντροφιά ένός κυρίου. Ά ν είνε νέος 
ή /έρος, άσχημος ή εύμορφος, αύτό λίγο τήν 
ένδιαφέρει μήπως θά βάλη τό στεφάνι μαζί 
του; Αρκεί νά πληρώνη καλά καί. .μιά βρα
δυά είν’ αύτή. Αΰριο άλλος πάλι.

— Γκαρσόν, ένα ούζο γκροζέΐγ, διατάσσει 
μεγαλοπρεπώς.

Τό γκαρσόνι, ενα παλαιό γκαρσόνι "ού ξέρει 
καλά τή δουλειά του, τήν άναμετρά μ’ ένα έμ
πειρο β.έμμα, καταλαβαίνει, καί πονόψυχο 
καθώς είνε, σκέπιεεοι: «Καϋμένη μικρούλα, 
έδώ πού κάθησες, δύσκολα θά βρής ό,τι σου 
χρειάζειαι». Όπωιδήποτε τήΓ σερβίρει τό ούζο 
καί μέ ΰφας προστατευτικόν: «Επιθυμεί τί- 
ποιε άλλο ή μικροΰλσ;»

Είς τήν Νίναν δέν άρέσει καθόλου νά παίρ
νουν μαζί τηί θάρρος τά γκαρσόνια, παραλεί
πει όμως νά βάλη είς τήν θέσιν του τό γκαρ
σόνι, τό ενα παλαιό γκαροόνι πού ξέρει καλά 
τή δουλειά του καί τήν κυττάζει με βλέμμα έμ
πειρο καί τής χαμογελά κροοταιευτικα, θε- 
λουσα νά έπωφεληθή τής περιστάσεως νά ζη- 
τήση πληροφορίας γι’αύιό ιό μπάρ, τό όποιον 
θεωρείται άριστοκρατικόν, άλλά είς τό όποιον 
πρώτη φορά μπαίνει.

— Δέν έχειε κόσμο πολύ άπόψε, τοΰ λέγει 
μέ προσποιητήν αδιαφορίαν.

— Ό χι δά.,.κυττάξετε, ή σάλα εί\ε γεμάτη.
— Ναί άλλά μόνο οικογένειες... Δέν έρχονται 

έδώ κύριοι;
— Έρχονται λέει! Άλλο τίποτε... κίμειε 

ύπομονη μόνο.
— Ό , όέν βιάζομαι καθόλου, άπαντά ή Νίνα 

μέ χαμόγελο επίσης άδιάφορον.
— Καί βέβαια δέν πρέπει νά βιάζεσθε, τής 

σφυρίζει κολακευτικά τό γκαρσόνι παίρνοντας 
όλοένα καί περισσότερο θάρρος. Είσθε νό
στιμη καί δικαιούσθε νά διαλέγετε τούς άν- 
θρώπους σας...

Λ Ο Γ Ι Α  Τ Η Σ  Γ Κ Α Ρ Σ Ο Ν Ι Ε Ρ Α Σ

— Ά , βέβαια, 
ετσι έχω συνηθί
σει έγώ, δέν δί
νομαι σ’ όποιον 
κι’όποιον. Λιγώ- 
τερο άπό έκατό 
φράγκα δέν δέ
χομαι, κι’ αύτό 
επειδή εΐιε τώρα 
στενόχωρα

π ρ α γμ α τα... Άλλοτε...είχα κι αμάξι δικό μου
— Καϋμένη μικρούλα!.. Έτσι είνε σκληρή ή 

ζωή...νά, κι'έγώ  ποΰ μέ βλέπετε, δέν ήμουν 
γιά γκαρσόνι...

— Φαίνεστε...έ, τι νά 'πήτε αύτά έχει ό κό
σμος. Έ τσι κι' έγώ, σέ μιά άρρώστεια μου, 
άναγκάσθηκα νά πουλήσω τό άμάξι μου, νά 
βάλω ένέχυρο τά μπιζού μου, κι’ έμεινα δίχως 
πεντάρα... -

— Νά σάς πώ, άν είνε ετσι, δέν θά έκάνατε 
άσχημα νά δεχθήτε έσιω καί πενήντα φράγκα 
γι’ άπόψε... Ά  μ ε ε ε έ σ ω ς.

Καί τό γηραιόν γκαρσόνι άπομακρύνεται, δι
ότι κτυποΰν είς άλλο τραπέζι, προτού ή Νίνα 
προφθάση νά τοϋ έκφράση τήν άγανάκτησίν 
της διά τήν συμβουλήν του. Περνά ένα τέταρ
το τής ώρας. Ή  Νίνα έγκαθιδρυμένη έμπρός 
είςτό ούζο της, τοποθετεί έναλλάξτό ενα πό5ι 
έπάνω στό άλλο, ή φονστα της άφήνει νά φαί
νεται όλο καί περισσότερο μέρος τής γάμπας 
της καί...αρχίζει νά στενοχωρείται. Άπό και- 
ροΰ είς καιρόν εΙσέρχεται ένας κύριος, περνά 
μπροστά της, τής ρίχνει ένα βλέμμα,  ̂άντιπα- 
ρέρχεται καί χάνεται εις τό βάθος τής αίθούσης.

— Τί διάβολο, σκέπτεται ή Νίνα, κανείς τους 
δέν εχει όρεξι άπόψε!

Τό γκαρσόνι τήν πλησιάζει κάθε τόσο και 
ρωτά:— Έ ,  πώς πάει;

— Καθόλου καλά, άπαντά ή Νίνα.
Καϊ τά μεσάνυκτα πλησιάζουν. '
— Ά ν εΰρισκα τουλάχιστο είκοσι πέντε φρά

γκα, έτσι γιά νά μή φύγω άπρακτη άπόψε, έμ- 
πιστεύεται ή Νίνα στό γκαρσόνι.

— Δεν έχετε άδικο, καλά θά ήταν κι’ αύτά 
άπαντά τό γκαρσόνι.

Τά μεσάνυκτα φθάνουν. Τό κατάστημα πρό
κειται νά κλείση.

— Καί μέ δέκα φράγκα θά συμβιβαζόμουν, 
γιά νά μήν πάη χαμένη ή βραδιά, λέγει ή Νίνα.

— Μά τί κουτοί πού είνε αύτοι οΐ «νδρες, 
νά μή βλέπουν ένα τέτοιο λουκουμάκι.. τέτοιο 
στήθος...τέτοιο...

— Σ’ αρέσω;
— Μά είνε νά ρωτάς, μικρούλα μου; Έγώ,τί 

νά σοϋ πώ, δέν μοΰ κάνει καρδιά νά σ’ άφήσω 
νά φύγης έτσι...Θέλεις νά περάσουμε μαζί τή 
βραδυά; Τό πρωΐ θάχος τή σοκολάτα σου

Τ Ι  Π Ρ Ε Π Ε Ι  Ν Α  Τ Η Σ  Π Η Τ Ε
 __  I

Σ ε ί ς .—Τί εύγενική πού είσθε νά έλθετε ! I 
Δέν θά έπροτιμουσατε νά κάμετε εναν περίπατο- ι 
μ’ αύτόν τόν ώραΐον καιρόν ;

’Ε κ ε ί ν η . —Τόν ώραΐον καιρόν! Μάβ^έ^ει 
ραγδαίως.

Σ ε ί ς .—Συγχωρήστε με. Είμαι τόσον εύ- 
τυχής πού σάς βλέπω, σάς βπερίμενα μέ τόσην 
χαρα, ώστε είχα τήν ένιύπωσιν ότι ό ήλιος 
ακτινοβολούσε όσον ποτέ άλλοτε λαμπρά. 
Βρέχει έξω ; Ναί, άλλ' άπό τήν στιγμήν πού 
ήλθατε έοώ, έφέρατε μαζί σας όλην τήν άνοιξή, ν 
μέ τόν καθάριον οΰρανό καί τά άρώματα τών 
ώραιοτέρων λουλουδιών. Βρέχει; Έβραχή*ατε; 
Μά καθήστβ λοιπον γρήγορα κοντά σιή 
οόμτα. Ή  φλόγες πού ξε πει ιού νται σάν φειδία 
αντανακλούν έ?αφρές φωτοσκιάσεις εις τό λα
τρευτό προσωπάκι σας. Αίσθάνεσθε καλά ;.... 
Αφελής ή έρώτησίς μου : είνε δυνατόν νά μήν 
είσθε καλά μ' αύτό τό χρώμα τών κρίνων καί 
τών ρόδων πού είνε ξεχνμέ /Ο στήν θελκτικήν 
όψιν σας !

Έ  κ ε ί ν η .—Πράγματι είμαι πολύ καλά. 
Καί σείς ;

Σ β ί ς .—Έγώ ; *Ω ! έγώ δέν έχω πλέον τίποτε 
τό κοινόν μέ τούς θνητούς. Είμαι τούλάχιστον 
ήμίθεος χάρις είς τά μικρά σας πόδια πού 
διεσχέλισαν τό κατώφλι μου.

Έ κ ε ί ν η . - Σ ά ς  εύχαριστεΐ τόσον ή έπί- 
βκεψίς.'μου;

Σ ε ί ς .  Είμαι άπεριγράπτως ευτυχής καί τό 
οφείλω σέ σάς, άκριβή μου ! Μού έπιτρέπετε 
νά γονατίσω μπροστά σας. Τώρα άντιλαμβά- 
νομαι ότι δέν ήξευρα έως τώρα τί θά πή εύ-
τυχία  Βγάλτε τό καπέλλο σας, γιά vu Ιδώ
τό φωτεινό μετάξι τών μαλλιών σας καί 
βγάλτε καί τά γάντια οας γιά νά φιλήσω τά 
πιό φίνα δακτυλάκια τοϋ κόσμου.. Δέν ζβσταί- 
νεσθε;

Έ κ ε ί ν η .—Ναί, λίγο. Θ’ απομακρυνθώ 
λιγάκι άπό τή σόμπα.

Σ ε ί ς .—Γιατί ; Βγάλτε καλλίτερα τόμαντώ 
σας....^ταθήτε νά σά; βοηθήσω.,... Νά....”ΩΙ 
τό φόρεμά σας είνε ένα αριστούργημα. Μόνον 
σείς ξεύρετε νά ντύνεσθε μέ γούστο *ίς αυ.ήν 
τήν ακαλαίσθητη εποχήν. *

Έ  κ ε ί ν η .—Αλήθεια, σάς άρέσει; Έδωσα 
μόνη μου τό σχέδιο στή μοδίστρα...

Σ ε ί ς . —Θά έπαιρνα όρκο γι’ αύτό!.... Άφ’ 
ότου ήμουν παιδί είχα ένα είδος προαισθή
ματος......

Έ  κ ε ί ν η .—Ποιό ;
Σ ε ί ς . —Αί γυναίκες πού συναντούσα μοΰ 

έφαίνοντο πάντοτε άτελβίς. Καμμία δέν μοΰ 
ήρεσεν έντελώς. Κι' έσκεπτόμουν κάθε φορά : 
«Δέν είνε δυνατόν παρά νά εΰρω κάποτε τήν 
γυναίκα ή όποία θά πραγμαιοποιή τό Ιδεώδες 
μου, θά ίκανοποιή τό γούστο^,ου μέχρι καί 
τών τελευταίων λεπτομερειών». ΚΓ έπερίμενα 
υπομονητικά. Είχα δίκηο, άφοΰ εΰρήκα έπί 
τέλους τό Ιδεώδες μου καί πιό τέλειον μάλιστα 
άπ’ όσον τό έφα. ταζόμουν.

Έ  κ ε ίν η.—Ποιά είνε ;
Σ ε ϊ ς·—Τό ρωτάτε, άγαπητή μου ;  Ά  !

όταν θυμούμαι έκεΐνο τό (}ΐλί πού μοϋ επι
τρέψατε προχθές, εκείνο τό πετακτό φιλάκι τό 
όποιον μέ συνεκλόνισεν ολόκληρον ! Τό αίσθά
νεσθε πόσον σάς άγαπώ ;

Έ κ ε ί  ν η .—Είσθε βέβαιος ότι μέ αγαπάτε ; 
Σ ε ί ς . —Δέν ήμπορώ νά σάς άπαντήσω μέ 

λόγ:α. 'Αφήστε με νά σάς τό πώ μ’ ένα άλλο 
φιλί, μέ τό όποιον θά σάς προσφέρω όλη μου
τήν ψυχή Άγαπημένη εύμορφοΰλα μου!....
(Είς τό σημεΐον τούτο φίλημα πραγματικόν 
καί τά λοιπά έρχονται μόνα των).

Ο ΔΙΠΛΩΜΑΤΗΣ

κομπλέ κι' ένα διφραγκάκι στό χέρι... τί νά 
κάνχις!.. ό,τι μπορούμε κι* έμεΐς...

Ή  Νίνα διστάζει κάπως καί τό γκαρσόνι 
προσθέτει :

— Τώρα σέ δύο λεπτά θά είμαι έτοιμος... 
Ά ν θέλης περίμενέ με άπ’ έξω. Θά μάς πάη 
κι* ένας φίλος μου αμαξάς ώς τό δωμάτιό μου.

Κατόπιν τούτου ή Νίνα έγκαταλείπει κάθε 
δισταγμόν καί παραγγέλλει μεγαλοπρεπώς διά 
ν' άκούσουν οί άλλοι θαμώνες καί νά σωθούν 
έτσι τά προσχήματα:

— Γκαρσόν, έν'άμαξάκι, παρακαλώ.
Μ ΣΤΗΡΙΟΣ

Μ Ε Τ Α  Τ Ο Ν  Θ Α Ν Α Τ Ο Ν  M O V

Μ Δ ΙΑ Θ Η Κ Η  Μ Ο Υ

Έγώ, ό υποφαινόμενος Π. Ναλέος τοΰ Α
ναργύρου, κάτοικος Αθηνών, (είσοδο; Ζαπείου 
τρίτος πάγκος αριστερά), χριστιανός όρθόδο· 
ξος, πολίτης ε*.λην καί μή έξαιρβτέι ς έμπι- 
στιύομαι τάς τελευταίας θελήσεις μου έπί τοΰ 
αψύχου τούτου x^Qtou, δ ιΐ να έκιελβοθονν ο- 
ταν θά είμαι έγώ άψυχο;:

Δέν άφήνω τίποτε είς τήν σύζυγόν μον. Είς 
τήν κ> ρίαν αύτήν μόνον τήν κατάρα μου θά 
ήθελα ν' άφήσω. διότι οίδέποτε ήκουσα από 
τό στόμα της ένα καλόν λόγον.

Δέν άφή ω τίποτε ιίς τά παιδιά μου, διότι 
ουδέποτε έλαβα έκ μέρους των τήν παραμικρόν 
βοήθειαν. Έ χω  άλλως τε νπ' όψει μου ότι αί 
κληρονομίαι δ αφθείρουν τά παιδιά, καί τά 
κάνουν ιεμπέληδες, ένώ έάν υποχρεωθούν νά 
δουλεύουν διά νά βγάζουν τό ψωμί των, γίνον
ται καλοί άνθρωποι.

Είς τούς πτωχούς καί τά φιλανθρωπικά ιδρύ
ματα, δέν άφήνω τίπο ε έκ τής κινητή; καί 
ακινήτου περιουσίας μον, διότι κατά σύμπτω· 
σιν συμβαίνει νά μήν έχω ούτε κινητήν οΰτβ 
άκίνητον περιουσίαν. Ά ν είχα, δέν θά ήαουν 
ζητιάνο?, άστεγος, άγαμος καί άνέστιος, άλλά 
θα είχα ύπανδρευθη, θά είχα σύζυγον διά νά 
μέ περιποιείται, καί παιδιά διά νά μέ συντη
ρούν, κι'έισι θά περνούσα έγώ καλά κι'αύτοί 
χειρότερα. Επομένως τό μόνον^πράγμα τό ό
ποιον μοϋ μένει ν’ άφήσω elie ή διαθήκη μου 
καί τό πτώμα μου. Άφήνω τήν μέν ίίς τόν 
πρόεδρον τών πρω
τοδικών, τό δέ είς 
τούς νβκροθάπτας, 
μολονότι ίέν έχω 
καμμίαν ύποχρ ωσιν 
είς τούς κυρίους αύ · 
τούς, άλλά ετσι διά 
νά μέ εύγνωμονοίν 
ναί ύπό τόν όρον νά 
τελούν κατά μήνα 
μνημόσυνον υπέρ ά- 
ναπαύσεως τής ψυ
χής μου.

Ή  παρούσα εγε· 
νετο τή 21η Μαΐου 
1920, έκυρώθη, έ -j, 
σφραγίσθη είς φά
κελλον, έτέθη είς 
τήν σριστεράν τσέ
πην τοϋ σακακιού 
μου, όπου παρακα- 
λείσθε νά ψάξετε διά 
νά τήν εϋjtia  καί ε ί; βεβαίωΐιν υπογράφομαι.

Π. Ναλέος

Τ ο ν  Ζ Χ αχ αμ ΐκοΌ  v j fn jo t d z w v  

a a v o v p y i w y  τ ο  ά ν ά γ ν ω β μ α

Συνήντηβα τόν Χαχαμί- 
κον στόν δρόμον βιαστικόν.

— Καλημέρα, τοΰ λέγω, 
ποΰ τρέχεις έτσι;

— Πηγαίνω στό σπίτι 
τοϋ ‘Ισαάκ, γιατί μ’ έχ*1 
τραπέζι.

— Φαντάζομαι, κακό- 
μοιρε,τί θάσέ τάίίη αύτός 
ό σπαγγορσμμένος !

— Μπά, μού είπε πώς 
θά μοΰχει γαλόπουλο.

— Γαλόπουλο ! ό Ισαάκ! 
Μ' άν εχQ γαλόπουλο πρέ
πει νά τόβάλης στήν έφή- 
μερίδα.

Ηείρετε τί έκαμε κα
τόπιν αύτοΰ πού τού είπα, 
ό Χαχαμΐκος; Όταν έχά- 
θησε είς τό τραπέζι τοϋ 
'Ισαάκ καί τοΰ έσέρβιραν 
τό γαλόπουλο, έβαλε ένα 
καλό κομμάτι—τό μεγα- 

_ λείτερο -στό πιάτο του,
κι' έπήρε κι' ένα άλλο κομμάτι, _τό όποιον 
άφοϋ έξετύλιξε μιά έφημεριδα, τό έβαλε μέσα.

— Τί κάνεις αύτοϋ ; έρωτφ ό Ισαάκ.
— Θά σοΰ έξηγήσω, άπαντ^ ό Χαχαμΐκος. 

Τώρα πού ερχόμουν έδ ο, συνήντι σ ι στόνδρόμο 
τόν Άβραμΐκο, ό όποιος μού είηε «ώς άν μοΰ 
εχης γαλόπουλο πρέπει νά τό βάλω στήν έφη- 
μερίδα. Κι* αΐτ!>»ά ω ....

Κάποτε ό Χαχαμΐκος πήρε έναν ύπηρέτην- 
έβραΐον κι' αύιόν. Τήν ημέραν τής προσλή, 
ψεώς του, τοΰ έδωχε, σάν καλός άφεντικοςί 
μερικές συμβουλές, μεταξύ τών όποίων ικαι 
ότι ό «καλός υπηρέτης πρέπει νά έχ  ̂ τό πόδς 
έλαφρό καί τό χέρι καθαρό». Ό  υπηρέτη, 
άπαντά «πολύ καλά»,υποκλίνεται καί βγαίνει, 
Σέ λίγο δμως επιστρέφει διά νά έρωτήσ^:

—Δεν μοΰ είπες, άφέντη, ποιό άπό τά δύο 
χέρια πρέπει νά έχω καθαρό; Ό  Άβ)αμΤΜθς
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Σιγά μέ πολλήν γλυκύτητα τής εΤχε πάρει 
τήν έπιστολήν τοΰ Φαβρώ, άλλά καί)’ ήν 
στιγμήν %ή έθειεν είς τήν τσέπην του, ό Ρόζα 
ΰπακούουοα βεβαίως είς τήν επιβολήν ποΰ τήν 
εΐχεν υποχρεώσει νά φέρι) τήν έπιστολήν είς 
αύτό τό μέρος καί διαισθανθεΐσα τήν αποστολήν 
της λήξασαν άφυπνίσθη καί τό πρόσωπόν της 
έλαβε τήν συνήθη ήρεμον έκφρασίν του. Άνέ- 
πνευοεν έκ βάθους ψυχής ώς νά ήβθά ετο 
κάποιαν άνακούφισιν και ϊδοΰσα ΰπό τό σελη
νόφως τόν ^κόμητα δέ Τρεμέζ, όστις τήν 
έκΰτταζβ μέ άπειρον καλωσύνην τόν έχαιρέτηαε :

— Καλησπέρα σας, κύριε ‘Ιάκωβε. Ώ ! 
εΐσθε έδώ !........
> ’Εβιώπησεν ώς νά μήν εΐχεν έλευθερωΟΓ| 
άκόμη άπό τήν τρομεράν επιβολήν καί ΰστερα 
αίφνιδίως μιά τρομερά κραυγή εξέφυγε τοΰ 
στήθους της :

— Θεέ μου ! διατί νά ζώ άκόμη.
— Ησύχασε, Ρόζα, τής είπεν ό Γιοΰντεξ μέ 

άπειρον καλωσύνην, τό μυστήριον άρχίζει νά 
διαλευχαίνεται. Έ ',ώ  δέν άμφέβαλα ποτέ περί 
τής άθωότητός σου. "Ελα μαζι μου πάμε ε ί ; 
τόν πατέρα σου, είς αύτοΰς ποΰ σέ άγαποΰν... 
είς τόν Ροζέ...

— Ναί πάμε, κύριε, Ιάκωβε, ίένή?εύρω... 
δέν μπορώ νά καταλάβω...είναι τόσο σκοτι
σμένα δλα τά-πράγματα μέσα t i ;  τό μυαλό 
μου. ..ΕΙνε-κάποιο χέρι ποΰ μέ τραβά...ή ζωή 
άπ’ έδώ, άπ' έκεΐ ό θάνατος... ’Εξηγήστε μου 
τΐ συμβαίνει...

— "Ησονν ύπό κάποιαν τρομεράν έπίδραοιν, 
άλλά μή φοβείσαι πλέον τής είπεν ό ’Ιάκωβος 
ένώ συγχρόνως τήν περιέβαλε διά τοΰ βραχίο- 
νός του. Έ χω  να παλαίσω Ρόζα, άλλά σοΰ 
έγγυώμαι πώς θά σέ σώσω!...

Ε Π Ε Ι ϊ : Ο Δ ! Ο Ν  Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο Ν

Ι .- Τ Ο  ΔΩΜΑΤΙΟΝ ΜΕ ΤΑΣ ΠΑΓΙΔΑΣ
"Ο(αν συνήλθε πλέον έντελώς ή Ρόζα τήν 

ήρώςησεν ό "Ιάκωβος έπί παρουσία δλων νά 
τούς διηγηθϋ τά διατρέξαντα.

— Δέν ή μπορώ νά συγκεντρώσω άκόμη δλας 
μου τάς αναμνήσεις, είπεν αύτή, έρχεται σιιγμή 
πού νομίζω ότι αρχίζω νά ένθυμοΰμαι καί 
ΰστερα ό νοΰς μου σκοτίζεται καί βυθίζομαι 
πάλιν είς τά σκότη...

Ή  Ζακελίνα τής έθώπευοε τήν χεΐρα κοί ό 
‘Ιάκωβος τήν περιέβαλε μέ βλέμμα τόσον συμ
πονετικόν, ώστε ή δυσιυχής νεάνις έστέναξεν 
έκ βάθους ψυχής πού δέν ήδύνατο νά τούς 
εύχαριστήσο καί έξηκολού&ησε συγκεκινημένη:

— Θά νομίζετε βέβαια πώς δέν θέλ u ν’ 
απαντήσω είς τά έρωτήμαιά σας καί όμως άν 
ήξεύρατε πόσον ΰπέφερα ! Μοΰ φαίνεται πώς 
έχω διαρκώς έμπρός μου τήν εικόνα τοϋ πατρός 
μου πού μέ κατηγορεί καί μέ δλας τάς διαβε
βαιώσεις τοΰ Ροζέ ότι μέ άγαπά αισθανόμουν 
πάνια μέσα μου πώς καί αύτός μέ ύπωπτεύετο.

— Ρόζα, άνεφώνησεν ή Ζακελίνα. Ρόζα, τί 
είνε αύταποϋ λές;. ησύχασε, σέ άγαποΰμενόλοι 
όπως καί πριν καί θά σοΰ τό άποδείξωμε 
πολύ γρήγορα.

— Ώ  ! δέν σάς αδικούσα δ ι’ αύτό... έξηκο- 
λούθησεν ή νεαρά κόρη μέ τόνον φωνής ήρε- 
μον. Ήσαν όλα εναντίον μου, όλα μέ κατη
γορούσαν...—ήρπασεν άποιόμωςτήν χεΐρα τοΰ 
Γιοΰντεξ—μά έτελείωσαν πλέον όλα, δέν είν’ 
έτσι, κύριε ‘Ιάκωβε ; Θά εχω σάς ΰπερασπιστήν, 
δέν πρέπει νά φοβούμαι!

— Μά όχι βέβαια.
— Μά σκεφθήτε, κύριε ’Ιάκωβε, άν δέν 

σάς συνήντων εις τόν δρόμον καί άν δέν ,*έ 
έπαίρνατε μέ τόσην καλωσύνην τί θά έγινόμηνί 
’Ώ  I Θεέ μου ! φυλακισατέ με άν είνε άνάγκη, 
φθάνει νά οωθώ άπό τόν τρομερόν αύτόν 
έφιάλτην 1

Ό  'Ιάκωβος τήν έπλησίασε καί τής έπιασε 
τό χέρι μέ καλωσύνην.

(— 'Ησύχασε, Ρόζα, τής είπε. Είς τό εξής 
θά είσαι ΰπό τήν προστασίαν μου.... καί δέν 
θά ήσυχάσ<» άν δέν άνακαλύψω τήν κλείδα 
τοΰ μυστηρίου, αυτό σοΰ ,τό εγγυώμαι ! Καί 
τώρα άφησε νά σοΰ κάμω μερικάς έρωτήσεις. 
Έν πρώτοις διάβασε αύτήν τήν έπιστολήν I

Καί ό Ιάκωβος τής έδειξε τήν έπιστολήν 
της είς τήν όποίαν διετείνετο ότιήτο άθοία. 
Ή  Ρόζα τήν άνέγνωσε καί έβεβαίωσεν ότι 
ήτο ίδική της.

— Καί αύτή, τήν ήρώτησε πάλιν ό κόμης 
δεικνύων τήν άλλην έν τή όποία έδήλωσβ τόν 
εαυτόν της ώς Ινοχον. Ή  νεαρά κόρη τήν 
έκύτταξε προσεκτικά καί έσπευσε νάάπαντήση.

— Σάς ίηνίζημαι 5ί  δέν τήν έ;ώ

αύτήν τήν έπιστολήν 1
— Έν χ ιύτοις ιΐ\ε τό γράψιμόν σου.
— Τό ομολογώ, πράγματι εί\ε άκριβώς τό 

γράψιμόν μου.
— Δέν ένθυμεΐσαι τίποτε ;
— Ό χι, κύριε ’Ιάκωβε, άπό τήν ώραν πού 

έλιποθύμησα είς τήν όχθην τοϋ Σηκουάνα δέν 
έϊύ.τνηία παρά τήν στιγμήν πού μέ είδατε....
δέν ένθυμοΰμαι τίποτδ άλλο  μοΰ φαίνεται
σάν νά ήμουν πεθαμένη...

_— Κι’ έγώ τό ϊδ ο,... διέκοψεν ή Ζακελίνα 
μέ τόνον φωνής ΰπόκωφον, τό ΐ3ιο συναίσβηαα 
είχα κι’ έγώ χθες τήν νύκτα. Ό  Γιοϋιττξ 
κύϊταξε προσεκτικά καίτά δύο αύίάπλάσματα 
τα οποία άπ’ αύτόν έπερίμεναν προστασίαν 
καί δέν ή^ννήθη νά συγκραιήση έν ρίγος άνη- 
συχίας, διότι ήαθάνετο ότι τό κακόν πιενμα 
έξηκολούθει νά πλανάται πέριξ τής οικίας 
άπειλοΰν νά πλήξη καί πάλιν άγαπητά του 
πρόσωπα. Δέν έπρόφερεν έν τούτοις λέξιν άλλ’ 
ένδομύχως  ̂έλαβε τήν άπόφασιν νά πολεμήσω 
μέχρις εσχάτων καί ή άπόφασις αύτή έφώτισε 
τόσον τό ιυραΐόν του πρόσωπον, ώστε ή Ζα
κελίνα λαβοϋσα διά μιάς θάρρος άιέ ραξεν:

— Ναί, άς μή φοβούμεθα πλέον ! ό ’Ιάκω
βος είνε άρκετά δυνατός διά νά μάς προστα
τεύσω !

Ήνοιξε τάς άγκάλας της καί έδέχθη τήν 
Ρόζαν είτα έφώναξε τόν Ροζέ καί τόν Μίλτον 
οΐιινες Ισταντο είς τήν άλλην α<ραν τής αι
θούσης καί τούς παρο'ιτρυνε νά έναγκαλισθοΰν 
καί αύ ιοί τήν νεάνιδα τής όποιας ή εύγνω- 
μοσύ,η ήτο άρκετή έκφραυις έμπισιοσύνης 
καί άγάπης.

— Ώ  ! Μπαμπά ! έψιθύρισε. πρέπει νά εύ- 
χαριστήοετε τόν κ. Ιάκωβον, διότι τού οφείλω 
τόσα πολλά! . . . . .

Όλίγας στιγμάς βραδύτερον ό Γιοΰντεξ 
ελεγεν έμπιστευτικώς είς τόν άδελφόν του.

— Είμαι άναγκασμένος νά λείψιο όλίγον 
άπό τό Φρονταί καί άρκεΐ μόνον να βού είπω 
ότι ετοιμάζω δι’ άπόψε πόλεμον έναντίον τών 
κακούργων, πόλεμον ό όποιος δέν θά είνε βε
βαίως τελειωτικός, άλλ’ οπωσδήποτε άποφασι- 
στικός. ...Κατά τήν άπουσίαν μου σοϋ έμπι- 
στεύομτι τήν Ζακελίναν καί τήν Ροζαν. Δέν 
είνε άνάγκη νά τό εννοήσουν, άλλά προσπάθει 
νά τάς έχης ΰπό διαρκή έπίβλεψιν.

(’Ακολουθεί)

Θεολ. Δημητριάδην. Συνδρομή πρός άνανέ- 
ωοιν έλήφθη.— Γ . Χρήσιου.Επιταγή έλήφθη 
παραγγελίαι έξειελέσθησαν.— Γερ. Συλιβερ- 
δην. Άνενεώϋη.— Εύσταθίαν Τζώνη. Συν
δρομή πρός έγγραφήν σας έλήφθη.—Γ . 'Αρ
μυρόν. Ά ν έλθουν εύχαρίστως.— Άκροπόλ- 
έξπρές. Έξόφλησις έλήφθη· εύχαριστοϋμεν.— 
Άνωτ. Δημόσιον ύπάλληλον. Είνε εξοχον, άλλ’ 
ό βλάμης διεμαρτυρήθη ότι θά τά κάμυ θά
λασσα άν δημοσιευϋή.— Κ. Άβαρά*η' έξόφλη- 
σις έλήφθη.— ’ΟΌφανοϋλι. Θά στοιχίσουν μετά 
δικαιώματος Πυθίας δραχ. 6.70.— ’Ανέφελον 
οΰρανόν Θά στείλετε τό άντίτιμον είς δρ. 12 
καί θά σταλή ταχυδρομικώς είς τήν διεύθυν- 
σιν πού θά μάς γράψετε.— Δ. Κόττην, Δ. Με- 
λάν, Μ. Ξυνόν. Καθυστερηθέντα έστάλησαν έκ 
νέου. ’Από τό γραφεΐον μας σιέλλονται τα
κτικά. — Καρλιέ. Διόρθωσις έγεινε. — Γ. Θεο- 
χαράκιν. Ένεγράφητε. -  Χαρίκλ. Ζερβά Συν
δρομή έλήφθη. Ευχαρίστως θά γείνουν δεκτά 
ό,τι θά στείλετε.—Καλ. Κουλούρην. Τηλεγρά
φημα έλήφθη. Φροντίσατε τώρα διά τήν κυ
κλοφορίαν καί νά στείλετε Jtai τήν φωτογρα
φίαν τής ώραίας τοϋ τόπου σας.— Άνδρέαν Δ. 
’Επιφυλάσσομαι νά σάς γράψω λίγο άργότερα 
διά μίαν ώρισμένην στή'ην.— Εϋάγ. Χρυσά- 
νην. Ένεγράφητε. — Καταδικασμένον Ιππό
την. Δύνασθε.— Άγκαθάκι. Έ χει καλώς.— 
Αναγνώστην «Σφαίρας». Έχετε άπολύτως δί
καιον. Ά ν εξερεύνηση κανείς όλα τά φύλλα, 
δέν θά εΰρη ούδεμίαν λέξιν τοιαύτης φύσεως, 
διότι αύτό είνε καί τό πρόγραμμά της, ή ανα
ψυχή τών άναγνωστών. Βββαιωθήτε δέ ότι έ- 
γένετο έν άγνοια τής διευθύνσεως καί τοΰ Αρ
χισυντάκτου μας, έπληρώθη είς τό λογιστή- 
ριον χωρίς νάζητηθή ή έγκρισίς μας.—Εϋάγ. 
Νικητόπουλον. Ένεγράφητε- ένεκρίθησαν.— 
Ά θ. Δασκαλόπουλον. Συνδρομή έλήφθη, ψευ
δώνυμον ένεκρίθη. Στείλατε διεύθυνσιν. Τοϋ 
άλλου είνε άδύνατος ή έγκρισις, δέν έπιθυμοΰ- 
μεν νά άναμιχθώμεν είς τοιούτου είδους ζη
τήματα ιά όποια έκφεύγουν τοΰπρογράμματός 
μας — Ρ. Ρ'-ζάκ. Ένβκρίθη.

ΙΒΙΓ  Η  Σ Τ Η Λ Η  3VtO~aC»")fB|j
Πετάω τήν σκούφια μου άπό χαράν—όπως 

θά έλεγε καί ό Μητρούσης--διότι ίχοι αύτήν 
τήν εβδομάδα νά εγκρίνω πολλά καλi έργα. 
Καί σάς παρακαλώ άλλοτε, κύριοί μου, νά μή 
μέ μαλώνετε ώς πολύ αυστηρόν, άφοΰ βλέπετε 
ότι πρώτος έγώ εύ/αριστοΓμαι νά λαμβάνω 
κυλά έργα, ώίτε νά είμαι είς θέσιν νά τά 
έγκρίνω. Καί λοιπόν έγκρίνω τά ποιήματα 
τή; δος Ψεύτικο Γέλοιο καί τών κ. κ. X . 
Μσρκ. (ί) έπανεμφάιισίς σας μ ’ εύχαριστεΐ’ 
διά τό άλλο δεν είχα ΰ.τοπτευΟή σάς, πάντως 
άντελήφθην ότι δέν π^οήρχε.Ό άπό γυναικείο 
χέρι- οί /υναΐκες δέν γράφουν συνήθως μέ 
τοσον διονυσιασμόν θαυμάσιον ήτο) Μ. Κέλλα 
(τό Βλάμίκο), Δ. Δούλη (Τραγούδι)· όλοι 
σάς εύχαριστοϋν ήμπορεΐίε νά μοϋ στείλετε 
τήν συλλογήν, νά τήν διαβάσω καί νά τήν 
έπιστρέψω κατόπιν), X. Γαλιατσάτου(Αισχρο
κερδείς· μεροί). Γ . Σολωμοϋ (Κοιμηιήρι), Μ. 
Άθηνέλλη (Τά Σημάδια· καλά τό έκαταλάβατε 
άνδρας είνε), Ν. Γριππονηίιώτου (Βράδυ. Δύο 
ταύτοχρόνως ούδενός έγκρίνονται) καί Γ . 
’Ελάτου (Πόνος). Μέ πολλήν εύχαρίστησιν θά 
ένέκρινα τό «Κόκκινο Γέλοιο» δίς Διάνα 
Μαρσ'ικ, άλλά τό μόνον πού μ’ εμποδίζει είνε 
ότι τό βρίσκω μεγάλο γιά τήν συνηθισμένην 
συνεργασίαν. Μπορείτε νά λάβετε μ’ αύτό 
μέρος είς τόν Φιλολογικόν μας διαγωνισμόν 
τόν όποιον έπροκήρυξα είς τό προηγούμενον 
φύλλον,άρκεΐ νά προσθέσετε δύο λέξεις μέ τάς 
όποιας νά έξηγεΐται έναργέβτερα όιι πρόκειται 
περί τρελλή; καί νά μοΰ τό ξαναβίίί ετε. 
"Οσο γιά τό ποίημα μόνον είς τήν διατύπωσιν 
εχει μερικά αναπόφευκτα άλλως τε διά κάθε 
πρωτόλειο'·, λάθη. Ελπίζω νά είμαι είς θέσιν 
νά έγκρίνω τό δεύτερον πού θά μού στείλετε. 
Καί σεΐ, δίς Εύστ. Τζώνη, γράφετε άρκετά 
καλά καί Ιδίως μέ βαθεΐαν σκέψιν. Όμως μήν 
κάνειε φιλοσοφίαν μόνον είς τά Ιργα σας- 
σκορπίστε έδώ κι* έκεΐ τής δυνατές σκέψης 
σας, γράφετε όμως έπάνω σέ θέματα κάπως 
πιό συγκεκριμμένα, πιό άντικειμεν ικά, καί 
τέτοια κομμάτια ευχαρίστως θά τά έγκρίνω. 
Σείς κ. Γ . Αρμυρέ, περιποιηθήτε λίγον τόν 
στίχον σας, μή μεταχειρίζεσθε κοινοτυπίας καί 
θά ίδήτε ότι θά βγή άπό τά χέρια οας κάιι 
καλό. Περιγραφές, καί τής φύσεακ; μάλιστα, 
όχι κ. Δ. Κλουβ. Έπίσης δέν δημοσιεύω 
πραγματείας κ. Ε. Β. Κ., χρονογραφημαιοειδή 
κ. Β  Καμπυλ. καί τέτοιους διαλόγους κ. X . 
Κοκολ Τό «Γύρε» κ. Κ. Μανώλεσ. εΐνβ νο- 
σιιμο ώς έμπνευσις, άλλ’ άποτυχία (ΐ)ς έκτέ- 
λεσις καί μερικές λέξεις του σοκάρουν. Τό 
«Έλα» κ. Κ. Γερακιτ., δέν λέγει τίποτε'πρω- 
τότυπο, όλα τά Ιδια καί τά Ιδια. Ποίημα δέν 
είνε νά συναρμολογήσετε είς στίχους δυό τρεις 
κοινοτάτας έρωτικάς φράσεις, πρέπει νά λέχζ 
καί κάτι. Ό χι κ. I .  Μαργ. ή Πρωτομαγιά 
δέν είνε καθόλου καλή.

Ά ν μπορείτε νά μοΰ στέλλετε τέτοιβ:μι»ρές 
μεταφράσεις μέ μεγαλειτέραν όμως έπιμέλειαν 
διαλεγμέιες, θά σάς δημοσιεύω άπό καιροϋ είς 
καιρόν κααμίαν, κ. Κ. Τρουκίδη. Καί σείς 
πού μεταφράζετε άπό τ’ Αγγλικά κ. Τ. Παρί
ση, στέλνειέ μου είς πεζόν μεταφράσεις μι
κρών τραγουδιών, νά μοϋ σημειώνετε όμως καί 
τ’ όνομα τοϋ ποιητοΰ. Ά ν είχα τ’ όνομα τοϋ 
ποιητοϋ θά έδημοσίευα καί τό «Φίλημα» ποΰ 
εΐιβ χαριτωμένον.

Τήν παρακολουθώ αύτήν τήν ΰπόθεβιν, κ. 
X . Κ ., δέν ύπάρχει όμως τίποτε ένδιαφέρον 
καινούργιο νά δημοσιεύσω. Ό  κ. Μπονέν μαλ- 
λιοτραβιέται νά διαλευκάνη τό μυστήριον, δί
χως καί νά κατορθώνη πολλά πράγματα. 
Ή  τελευταία πληροφορία τών Παρισινών έφη- 
μερίδων είνε ότι ή άνάκρισις διεπίατωσε τήν 
ΰπό τοΰ Λανδρΰ πλαστογράφησιν τών υπογρα
φών τριών έκ τών έξαφανισθεισών έρωμένων 
του. Ή  δίκη δέν ήρχισεν άκόμη.

Υπενθυμίζω ότι είς τό π ροηγούμενον φύλ
λον, προεκήρυξα διαγωνισμόν διηγήματος καί 
εύθυμογραφήματος, έχω δέ τήνάξίωσιν νά λά
βουν καί όλοι οί καλοί άναγνώσταν-συνεργάται 
μου μέρος. Διαβάστε τούς όρους καί στείλτε 
μου. Καί σείς, κορίτσια. ’Ολίγον θάρρος χρει
άζεται.

Ο Α ΡΧΙΣ ΥΝ ΤΑ Κ ΤΗ Σ 

Σ Τ Η  Σ Ε Λ Η Ν Η  !

Πέρααε ή μπόρα χαί JiavxoC αχορπίοχηχε ή γαΧήνη 
χ ι’άρχησε πάλι κεΐ ψηλα νά λάμπ{] ή αιλήνη, 
ποϋ et/e μέρες ν ί (pavjj, τον κόσμο νά φωτlay 
γιατί τά μαΰρα αύνεφα την είχανε χαλνψΐ].
Τώρα προβαίνει λαμπερή χι'αγάλια άρμενϊζει 
και μετά ψ&ς της το γλυκό τή φύση μας φωτίζει. 
Κυπαρισσία Ματίνα Βενετσανοπονλου

’Ε κδόσεις . — Κλαυδίου Μαρκίνα «Ραγισμένα 
Σήμαντρα». Είνε ένας τόμος ποιημάτων, προσ- 
φάτως έκδοθείς, μέσα είς τόν όποιον βρίσκει
κανείς νά πόο·έ*η - τ  · κ^λ’’ rη εΐτ.

I  Φ Λ  ϊ  Ρ  Λ r

ΤΑ δημοψήφισμα καλλονής ^
/  ΠΟΙΑΙ ΑΙ ΩΡΑΙΟΤΕΡΑΙ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ; \

Φαίνεται ότι πολλαί άπό τάς μετεχούσας 
είς τό δημοψήφισμα άγαπητάς άναγνωστρίας 
δέν έδιάβασαν καλά όσα έγραψα περί τοϋ 
τρόπου κατά τόν όποιον θά διεξαχθή καί εξα
κολουθούν νά μοϋ υποβάλλουν διαφόρους 
απορίας έπί τών όποιων έχω άπαντήσει ήδη. 
Διά μίαν λοιπόν άκόμη φοράν καί διά νά μήν 
άπαντώ είς τήν κάθε μίαν ξεχωριστά, έπεξηγώ 
ότι τό δημοψήφισμα τής Καλλονής θά διε- 
ξαχθή ώ ; έξής :

Ά ς  ύποθέσωμεν δει μοΰ στέλλουν τάς φ υ
τογραφίας των έκατόν έν όλω κυρίαι καί δε
σποινίδες ώραΐαι. Αί φωτογραφίαι αύταί δέν 
θά δημοσιευθοΰν όλαι είς τήν «Σφαίραν». 
Ό χι. ®ά συγκροτηθη μία έπιτροπή άποιε- 
λοι·μένη άπό τόν κ. Άρχισυντά«την, τήν δίδα 
A lex, ενα ζωγράφον, ένα γλύιτην, ένα θεα
τρικόν συγγραφέα, μίαν πρωταγωνίστριαν ηθο
ποιόν καί τήν διενεργοΰσαν τό δημοψήφισ^Ί, 
ώς είσηγήτριαν. Θά ΰποβάλλω λοιπόν είς τήν 
επιτροπήν τάς 100 ή 150 ή 200-όσας λάβω — 
φωτογραφίας, μέ τά χαρακτηριστικά έκαστη;, 
άλλά δίχως τ’, όνομά της, καί ή έπιτροπή έξ 
όλων αύτών θά έκλέξη μόνον τάς 25 ώραιο- 
τέρας. Καί μόνον αύτών τών 25 r l  φωτο- 
γραφίαι θά δημοσιευθοΰν είς τήν «Σφαίραν», 
τών άλλων δέν θά δημοσιευθοΰν. Προίέξατέ 
το καλά αύτό. Τό τονίζω, διότι μία δείποινίς 
μοϋ γράφει ότι διστάζει νά μετάσχη τού δημο
ψηφίσματος δι’ αύτόν άκριβώς τόν λόγον 
(έπαναλαμβάνω τά λόγια της). «Νά σιείλω 
έγώ τήν φωτογραφίαν μου. μέ τήν Πέαν ότι 
είμαι ώραία να δημοσιευθρ είς τή/ «Σφαίραν» 
καί ν’ άπο ρ φθώ ώ; μή ώραία, βρίσκω ότι 
αύτό θά μέ έκθέση κάπως». Ά ν έπρόκειιο νά 
γίνη έ'σι δέν θά εϊ/.αιε άδικον, φίλη δειπ-ινίς 
Μ. Σ. Καί έγώ γυναίκα όμως είμαι, έχω κι’ 
έγώ κάτι μέσα μου άτό τήν γυναικείαν φι
λαυτίαν, καί γι’ αύτό έκαιόνισ,ι τά πράγματα 
κατά τρόπον ώσιε νά μήν ΰπάρχ  ̂ κίνδυνος 
οϋ>ε σεΐ;, οΰτε άλλη καμμία νά έκτεθΰ. Τό 
ότι μοϋ έσ-είλαιε τήν φωτογραφίαν σα; δέν 
θά ιό ξεύρη κανείς άλλος έκιό; έμοΰ. Τάάλλα 
έξ μέλη τής έπιτροπή: θά ί3ονν μέν τήν φω- 
το,ραρίαν σας, δέν θά ίδοΰν όμως τ’ όνομί 
σας, ώστε οΰτε μεταξύ αύτών ν ι. ΰ.τάο/.ij φόβος 
νά έκτεθή'ε. Τώρα έτν ΰπό τής έπιτροπή; 
δέν συ/καιαλεχθήτε μεταξύ τών 25 καλλονών, 
δέν θά γίνο πλέον χρήΗς οΰτβ τοϋ όνοματός 
σας ού .ε τής φωτογραφίας σας ( τήν όποίαν 
μάλπτα, άν θέλετε, Οά σά; τήν έπιστρέψω 
τότε.) ’Εάν όμως σ^γκατα'εχθή έ μετιξύ τών 
25, τοϋιο σημαίνει ότι θά ά αγνωρισβήτε 
έπισήμως ώς καλλονή καί κατά συνέπειαν 
πρώτη σείς θά θέλβιε νά δηιχοσιε.Οή ή φωτο
γραφία σας. Έννοήιατε; Μ 23 φωτογραφίαι 
πού θά έχλεγοΰν ΰπό τής έπιτροπή; καί θά 
δημοσιευθοΰν είς τήν = Σφαίραν» θά είνε αί 
έπισή ιω ' άνε/νωρισμέναι οιραιόιεραι γυναίκες 
τής Ελλάδος, άπ’ ό >ας δηλαδή θ ι  λάβουν 
μέρος εί; τό δημοι|ιήφισαά μας. Αί 25 αύταί 
θα δημοίίευθουν άνα 5, εις πενιε συνεχή 

1 φΰλλα τή; «Σφαίρας», εις 5 σειράς δηλαδή είς 
τήν α' σελίδα, είς κλισέ ομοιόμορφα καί ίσων 
διαστάσεων, μέ τά χαρικτη.ιισ ικά πού έζή- 
τησα, ύπό ιήν ονομασίαν ένός άνθους, καί τό 
πραγματικόν των όνοχα, δι’ όσας θέλουν. 
Μόλι; αρχίσω ή δηχοσίευσις θά κληθούν οί 
άναγνώσται νά ψηφίσουν άπό κάθβ έκ τών 5 
σειρών τήν κατά τήν γνώμην των ώραιοτέραν. 
Έτσι είς τό τέλος θά Ικλεγή άτό κ ίθε σειράν 
μία, ή ώραιοτέ-οα Θά έκλεγοϋν δηλαδη έκ 
τών δ σεβρών 5, αί ώ^αιόιεραι μετυξύ τών 
ή^η άγαγνωρισθεισών ώρτιοιέρων. Αί φωιο- 
γραφίοι τών 5 αύτών θά δημοσιευθοΰν έκ 
νέου όλαι μαζί είς τήν «Σφαίραν» καί τό.ε θά 
κληθούν έκ νέου οί άναγνώσται νά εκλέξουν 
τήνώ^αιο έραν πάλιν μεταξύ αύτών, δηλαδή 
τήν Βισίλισσαν τή; Καλλονή; τής Ένλάδος. 
Τότε θά λήξο τό δημοψήφισμά μας καί τό^ε 
θά ατείλω τήν φΛτο/ραφίαν τή; Βτσιλίσσης 
τής Καλλονή; εις τήν Παρισινήν «Ζ>υρνάλ» 
διά νά συναγωνιστή εί; τό διεθνέ; δη ιοψή- 
φισμα μέ τάς Βτσιλίσσας τή; Καλλονή; καί 
τών άλλων Κρατών.

Ελπίζω νά έξηγήθην αύτήν τήν φοράν σαφώς 
ώστε νά μή (ISVQ καμμία πλέον άμφιΙολία.

Ενθουσιασμένη κυριολεκτικώς άπό τάς δύο 
φωτο/ραφίας σας δϊς Τιιίκα Μιχαηλίδο^. Συγ
κεντρώνετε είς τήν θαυμασίως θε'κίΐκήν 
μορφήν σας δλα τά άδρά χαρακτηριστικά τοϋ 
τύτου τή άρθάστου Σμνρνηκή; εύμορφιάς. 
Γό profιΐ σας ίδίω; δικιιολογεί πλήρως εκείνο 
πού μοΰ έμπιστενεσθε : Ό τι εΐσθε ή πρώ η 
έλληνίς ή μετά τήν >.α :άλ»ιψ.ν τή; Σμύρνη; 
μνηστευθεΐσα μετά έ·.ληνο; άξιαιματικοΰ τή; 
ξηράς Περιμένω μόνον νά μοϋ στείλετε κιί 
τά Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σας, χρώμα,

μάτια, μαλλιά, άνάστημα, ή’.ικίαν, καί ΰπότήν 
όνομτισίαν πόίου άνθους προτιμάτε νά δια- 
γωνισθήτε.

Καί σείς πρέπει νά μοΰ στείλετε τά χαρα 
κιηηστικά σας, δίς «Β καμβίλια». Καλλίτερα 
πού δέν είνε χρωματιστή, θά έπιτύχη καλ
λίτερα είς τό κλισέ. Γιά τά στολίδια είμεθα 
σύμφωνοι, έννοια σας καί τό καταλαβαίνουν 
όλοι. "Αμα λήξη τό δημοψήφισμα .σάς τήν 
έπιστρέφω.

Προτιμώ τήν μεγαλειτέραν φωτογραφίαν 
σας, δίς Εύαγιελία Χαραλαμπάκη. Άν έν 
τούτοις βρίσκετε ότι δέν σάς άποδίδει καλά, 
μή διστάσετε νά βγάλετε άλλην φωτογραφίαν, 
μπούοτον μόνον, καί νά μοϋ τήν στείλετε 
Έχετε άκόμη καιρόν. Κατά τήν γνώμην μου 
καίίτσι ε/,ετε άρκετάς έλτίδας. Είσθε ή πρώτη 
πού μοΰ στέλλετε άπό τό Ί,Ιοάκλειον.

Έλαβα τάς φωτογραφίας σας κυρία Πελαγία 
Γιαννούκον- καί δίδες Αΰρα Λ., Ψαροπούλα, 
Λουκία Δέδ-, Μελπ. Κ. καί Άγνωίτος ΰ.τ’ άρ. 
άριθ. 2 διότι μοΰ έστειλε καί άλλη ΰπ’ αύτό 
τό ψευδώνυμον. Μήν άνυπομονεΐτβ, κ Α.Φ.Π. 
Καί διά τάς άνδρικάς καλλονός θά προκηρύξω 
δημοψήφισμα, άλλ’ άργότερα. Αί κυρίαι καί 
δεσποινίδες πρόιιμοΰνται, βλέπε'ε

Ή  Δίς ΝΟΡΑ

t^ M E T A S V  T O N  ΑΝ Α Γ Ν Ο  Σ Τ Ο Ν <·
X  Α. £  &.% A I T I ?  A, S A S

10 Λ Ε Π Τ Α  Ε Κ Α Σ Τ Η  Λ Ε Ξ Ι Σ

—  ’Ανταλλάσσω μαχροϊχίλίΐς έπιστολάί μ ί  χ ίρ « ; 
και δεσποινί?*;. Σκοπό; νά διασκεδάζω την μοναξιάν 
της φυ)ακής μου. Χρηστός Αιαγχούας, κατάδικος. 
Φυλακαΐ Ά βέρωφ.

—  Νεαρός δεκανεύς τοϋ Μετώπου ζητεί ά)λη'/ο- 
γραφίαν μετά δεσποινίδων απο 16 ετών μέχρι I I .  
ΙΙροτιμω Αίγιου, Ιΐατρών, Αθηνών, Καλαμών, 
Β4),ου, Σμύρνη; και Κων)πόλ=ως. Σκοπός γνωριμία, 
φιλία, άποκαπάστασις. Γράψατε τάχιστα. Διευίυνσις 
«Τό ζενητευμένο ΙΙεριστεράκι» 11ου λόχου, 1ου Π ε
ζικού Συντάγματος II Μεραρχίας. Τ . Γ. 007 Μέτωπον.

—  ( (Σ τ ή ν  ψ υ χ ή ν  τ ή Τ Γ υ ν α ί κ α ς »  . Δυό μήνες 
μτ,νες τώρα μέ κρατείς σε μιά ανεξήγητο σιγή. Γιατί ; 
Μοΰπες νά μή ψάχνω πειά γιά τήν Γυναίκα.... και 
ομως Χΰ ή ίδία με κάνεις νά ψάχνω τώρα νιά Σένα ! 
Γιά  τό χατήρι Σου Θά κρατήσω άκόμη λίγη υπομονή. 
Ά λ λ  ά σπεΰσε. «Φιλήδονος» P o s t c  T̂ ‘S 1,111 t c  Λράμα.

—  Ειδοποίησις. Ποοσεχώς έκδιδεται εν Ιΐατραις 
νέον δεκαπενθήμερον εϊ ιονογραρημένον περιοδικον βΒη- 
σαυρ<ίς». Ζητούνται άνταποκριται εις όλα; τας πόλεις" 
μέ ίκανοποιητικάς άμοιβάς, ΆποτανΟίτε ει; τα γραφεΓα 
αΰτοΰ. Τέρμα όδοϋ Μαιζώνος, ένα·/τι Ενιαίας, 
ΙΙάτρας.

— Εΰ/αριστώ, Φλοΐσδί, Ί ’ άκινΘε, Ουρανοκαρδη, 
Σωτηρόπουλε Β . Δ. "Εγραψα. 'Ιδανική Όνειροπό)ος».

—  'Ανταλλάσσω C. ρ . και έπιστολάς μέ άπαξά- 
παντας. Σκοπός ή γνωριμία. Τάσσον Αιακουνακον, 
Πενιζέλου 119. ΙΙειραια.

—  Νέος υπηρετών είς τό μέτωπον άνταλ) ασσει C,p. 
καί έπιστολάς μετά δεσποΐ'ίδων μορφωμένων μόνον 
έξ 'Αθηνών. Γράψατε «Σβυσμένον “Ονειρον» 10ον/όχον 
Του Πεζ- Συντάγματος Τ. Τ . 9 0 7 .

—  'Ανταλλάσσω μετά δεσποινίδων επιστο/.ας παντός 
Θέματος. Άπαντώ τάχιστα εις οίασδήποτε ερωτησ«ς. 
Γράψατε «Όρφ^α» ΓραφεΓα «Σφαίρας».

—  Ά ναγνώσται! Άναγνώστριχι. Εισερχόμενη ει; 
τό σαλόνι τής άγαπητης μα; «Σφαίρα;» ζητώ την 
άνταλλαγήν καρτών καί επιστολών μέ νέου; καί νέα; 
Γράψατε Δα Νίκην Κοσμά ρ . Γ. 'Αμφιλοχίαν.

—  Δήλωσις, Έκδίδεται προσεχώς νέον είκονογραφη 
uivov περιοδικόν «Πατραΐκή ΈπιΟεοΙρησις». Ζητούνται 
ά·/ταποΧριταί δι' ολας τάς πόλεις μέ ίκανοποιητικας 
άμοιβάς ΆπευΘυνΟήτε είς τά γραφεΓα αυ:οϋ. ΙΙαντα- 
νάσσης 52 ΙΙάτρας.

—  Ανταλλάσσω κάρτας προτιμώ δεσποινίδας 
Λαμίας, Χαλκίδος, Αθηνών καί Σάμου. Σκοπός άγνη 
καί άνυστεοόβουλο; γνωριμία. ΙΙονώ λυπηθητε με. «Εε- 
νιτ^μένο Σαμιωτόπου)ο» p . r . Λαμίαν.

—  «PoSov τή ; Γρενάδης». Δέχεσθε ανταλλαγήν; 
«Άκροπόλ Εξπρές» ΓραφεΓα «Σφαίρας».

—  “D « Έ φ ο π ) ιστής» έπανελθών έκ ταξειοί^υ μακροϋ 
έκόμισε τό ρότανον τής παρηγοριάς τό όποΓον διαθέτει 
μόνον διά τάς μικροπανδρεμένα; καί τά; χήρα;. "Οσαι 
έ'χουν άνάγκην αυτοΰ α; τό ζητήσουν δι* έπιστολή;των

—  Κοριτσάκια όταν ανταλλάξετε μέ μεγάλην προ
θυμίαν μαζύ μου έπιστολάς ανευ άργοπορία;, θάσόύσω 
κάθε πόνον τής καρδίας σας. Έμπρός μή διστάζετε.

Μαύρος Διάβολος% Ναυτοφυλακή, Ναύσταθμος.
—  Ό ποια θά ήμπορέση νά μέ κατακτήση διά τή; 

άλληλογραφίας της 6ά τής χαρίσω τήν καρδιά μου' 
Σπεύσατε. 'Ανταλλάσσω C. ρ . καί έπιστολάς μετά 
μορφωμένων δεσποινίδων μόνον έξ Αθηνών. Γράψατε 
«Άκατάκτητον» 10ον ) ό/ον 7ου πεζ. Συντάγματος 
Τ .  Τ . 9 0 7 .

—  Μ ικ ρ ό ς  Ά & η ν α ΐ ο ς  Ά ν & υ τ τ ο λ ο χ α γ ό ς  ύπη- 
ρετών πρ» δυο έτών εις τά μέτωπα τής Μακεδονίας, 
Ρωσσίας, καί ήδη είς τά υψηλά βουνά τής Μικρας 
Ά σ ία ; αΐτεΓ άλληλογραφίαν μετά δεσποινίδων παντα
χόθεν. Προτιμώ Αθηνών, Σμύρνης, Θεσσαλονίκη;, 
ΙΙατρών, Καβάλλας. Γράψατε. Χ ο ρ ε υ τ ή ν  Ιον ΙΙ ίζ . 
Σύνταγμα ΙΟον λόχον Τ .  Τ . 9 0 7 .

—  Διά κυρίας και δεσποινίδας μόνον. Τ·ίνα ηίικα 
καί τίνα κοινωνικά προσόντα πρέπει νά εχ(| ή γυνή 
διά νά καταστή ιδανική σύζυγος; Ή  κατά τήν κρίαιν 
μου καλλίτερα άπάντησις θέλει βραβευΙεΓδι’ ένός κομ
ψοτεχνήματος Μικρασιατικού. Γράψατε Α. Ω· 30όν 
Σύνταγμα ΙΙεζικοΰ Τ . Τ . 9 1 1.

—  Άνταλ) άσσω έπιστολάς μέ δεσποινίδας παντα
χόθεν πρός ψυχαγωγίαν τών ύρών τής άνίας μου. 
Γράψατε Θ. Ε . 30ό / Σύνταγμα Πεζικού Τ . Τ . 9 1 1 .

—  Νεαρός άνθυπολοχαγό; υπηρετών έν τώ  μετώπι,» 
πρό πολλοΰ ζητεΓ άλληλογραφίαν μετά δεσποινίδων
Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Σμύρνης, ΙΙατρών, Χανιών 

καί Καβάλλας. Γράψατε «Όρεσείβιον Μαχητήν» Ιον
Πεζ. Σύν)μα 10ος )όχος Τ . Τ . 9 0 7 .

— " Α ) τ ! Διά πρώτην φοράν' είσερχύμεάος εις τό 
ώραΓον σαλονάκι τής «Σφαίρα;» ζητώ άνταλλαγήν 
έπιστο/ών καί C. ρ . μέ δεσποινίδας Αθηνών, Ναυ
πλίου. Πειραιώς καί "Αργους «Όνειροϊδης ευτυχία», 
ρ.  Γ .  Άθήναι.

—  Στή γιορτή τοΰ φίλου μου Κώστα Δαμουχαρη 
εύχομαι χρόνια πολλά. «Πειρατής Νέου Φαλήρου».

—  Κώστ. Παπαγεωργιάόην Αιγιον. Γ ιά  τή γιορτή 
σου χρόνια πολλά καί ευτυχισμένα «Καταδικασμένος 
Ιππότης» Διοίκησις Ναυτοφυ)ακής((Ναύστα·μος.

— «Μαϋρε Διάβολε», δέχεσθε συνεργασίαν ; «Κατα
δικασμένος Ιππότης» «Πειρατής Νέου Φαλήρου”.

—■ «Μαΰρε Δα'μων» τί νέα άπό τήν Κωνσταντινού
π ο λ ή ; «Πειρατής Νέου Φαλήρου».

— «Τρελλή Μοδιστροϋλα» Π ρόσεξε!! Εκδικούμαι 
«κληρώ;. «Καταδικασμένο; Ιππότης».

— Νεαρός αξιωματικός ύπηρετών πρό πολλοΰ εν 
τω  Μϊτώπο» ζητεΓ ά/λάλογραφίαν μετά δεσποινίδων.- 
Προτιμώ Σμύρνην, Ή ράκ)ειον, Χανιά. Άθήναι. 
ΙΙάτρχς, Θεσσαλονίκην, Κόρινθον καί έκ τών λοιπών 
μερών. Γράψατε «"Αγρυπνο; Φρουρός» III ΙΙο'/υβο- 
λαρχία 1ου Πεζ. Συν)τος Τ . Τ . 9 0 7 .

—  Ανταλλάσσω C. ρ . καί έπιιτολάς μέ μορφωμέ- 
νας δεσποινίδας πανταχόθεν, πρός διασκέδασιν ττ,ς μο·

ιτόνου ζωής μου. Γράψατε' «Καρλιέ» ρ . Γ Ί,Ιρα - 
κλειον Κρήτης.

—  Νεαρό; άεροπόρος ριφθϊίς εις τάς φυλακΐς Ναυ- 
στάθμου, άντα)λάσσει C. ρ . καί έπιστολάς μέ δεσποι
νίδα; πανταχόθεν άπό IG — 20 έτών. Σκοπός αυτής ή 
φιλία. Γράψατε «Ιδανικόν Άεροποροναυτάκι» Διοίκη- 
σιν Ναυτοφυλακής Ναυστάθμου.

—  Νέος ύπηρετών έν Μείώπο), ζητε~ αλληλογραφίαν 
μετά δεσποινίδων Αθηνών, Πατρών καί Πυργου. Σκο
πός ό τελικός γάμος. Γράψατε «Χρυσή Πεταλούδα» 
III Πολυβολαρχία 7ου Πεζ. Συν)το; Τ . Τ . 907·

— «Κ ική». ΙΙ*στεύω άνάστασιν νεκρών. Γράψατε- 
13ον Σύνταγμα Π εζ. Τ . Τ . 9 2 5 .

—  Νιόοην. 'Επιστολήν έλαβα άργά, ώρισε νέαν συ- 
νέντευξιν «Αυγερινός».

—  Θήταν. Καλά, άδερφάκιμου. Ιίιδες κανένα όνειρο ; 
— «Σπαρτ. Στρατιάν». Τ ά  μέτρησα καί βγήκαν τόσα.. 
νά, τά βλέπεις; Πέντε είνε. « Τ ό  Χ α μ ί ν ι »

—  Δίδα Ελένη Τουτουντζή. Δέχεσθε άλληλο (ραφιαν; 
άγωνιώ* γράψατε Β- Ν . Σ . p o s t c  r c s t i l l l t c  Αθηναι.

—  Δίδα Λόλα Τουτουντζή. Δέχεσθε άλληλογρα
φίαν μ ο υ ; γράψατε Ν . Ν . p o s t e  r e s t a n t e  Άθήναι.

— Καλυψώ Μπα) άσκα' άλληλογραφώ. Δέχεσθε; 
Γράψατε A. I I . poste restante Άθήναι.

—  Δίδα Φρόσω Ίωαννίδου. Δέχεσθε άλληλογραφίαν; 
Αναμένω. Γράψατε Α. Ν. Σ . Λογιστήν poste re
stante Άθήναι.

Γ Α ,Τ ΙΡ Β Χ Ο Ν -

Yfxr:
έπενεργεΓ εί; ώρισμένα; κατηγορίας αποτελίσματικώς

—  «Καταδικασμένε Ίππότα» καί ΙΙειρατά Νέου 
Φαλήρου». Μή τά βάζεις μέ τόν «Μαϋρον Σαταναν» 
καί τρελλήν Μοδιστροΰ)αν διότι θά καταδικασθή; νά 
ύπάγης είς τήν εξέδραν Νέου Φαλήρου νά μαυρίζης 
παπούτσια. Τόν Μαϋρον Σαταναν θά μαύρισες; χα ! 
χ ά ! χά. «Μαύρος Σατανάς», Ναυτοφυλακή Ναύ
σταθμον.

—  Κωνσταντίνον Τσιάντα/ην, 'Επ', τή ευκαιρία ονο
μαστικής σα; εορτής Σοί εΰχόμεθα χρόνια πολλά. 
Εύχόμεθα τά δώρα τ ' ούρανοΰ, τής γης, τοΰ Παρα
δείσου νά στέφουν τά; ευδαίμονα; ημέρας τής ζωής 
σου. Οί φίλοι σου Συμμορία «Μαύρων Δαιμόνων» 
μετά τοϋ άρχηγοϋ «Μαΰρος Δαίμων» καί ύπαρχηγών 
«Μαύρος Σατανάς καί Πειρατής Ά 6άνής».§

Ό  Ιατρός κ. Σ. Α. ΡΟΚΚΟΣ θεραπεύει 
τάς δυσμορφίας τοΰ προσώπου, άνώμαλα 
σχήματα ρινός, όφρύων, ρυτίδας, παλαιάς 
ούλάς χοιράδων, τραυμάτων ευλογίας ή 
έγκαυμά των, κηλίδας έφηλίδας, εξανθήματα 
ι ή ν  ΰπερτρίχωοιν ταχέως καί ριζικδς άνευ 
κατασ ρί.φής τοΰ δέρματος, λεύκάς τρίχας, 
τριχόπτωσιν, πιτνρίασιν, φαλάκοωσιν, τρι
χοφάγον, άνώ ιαλα σχήματα τοΰ σώματος, 
ατροφίας ή  υπερτροφίας ώμου, όσφύος, 
στήθους, άκρων, παχυσαρκίαν γενικήν ή 
τοπικήν. Αΰξησις τοϋ αναστήματος καί 
πλαστικότης σώματος. Θεραπεία λευκάν- 
σεως τοϋ δέρματος καί συμβουλα'ι καλλο
νή: προσώπου, κόιιης καί σώματος. Ε π ι
σκέψεις 10 12 και 5-6.

Όδός Έρμοΰ Φωκίωνος 6.
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Τ ο υ / Ά η Τ ρ ο Υ Σ η

Περδίκω μ’ π’λί μ* 
Στρώσ’τούβράδ’μπρι- 

χονπλαϊάυ; καταμπρου- 
ατά ατά κουνίσματα κί 
κάνι π ντακόίις μιτά- 
νοιες. βίλι τάμμα -νά 
irac ξ ’πόλ’τη εξ ώρις 
δρόμου στού ξουκ <λήα’ 
τ’ Άη-Παντακοάτουρα, 
κάνι βυλλαλητήργιου 
κι" άλ’τανεία, κάνι τέ
λους δ,τ’μπουρεϊς κι’δτ' 
δύνεσαι * ί περικάλα τού 
Θεδ νά μή δοικ’ κί ψηφ’- 

OtQ ίκει£ τοϋ νονμ υσκέδιου γιά ιού δγιαζΰ- 
γιοι» Οτή Β'λή, γιαΊ θάν κάν κί ψηφ’σ<·ί). «ας 
χαμέν* θάν τού Μασσούρα κί σάν τ'Λαρα 
μανία τά γιλάδια Οϋειδι θά μί ματα'ίδής οτά 
μάτια σ' κι' αν μί ματαΧδής γράφτου μ’. ”0ϊ, 
κουρόϊδου είμι, α' πέρασ' άπ’ τ'ν Ιδέα, νά 
μΛσυρώ νά οί ξιφουρτουθώ «ί νά μήν τού κά
νου, ούρή μ'λάρα ξίσαμιίρουτ’ άπ’ μώχις πρίσ’ 
τού πλιεμόν’ πένΐε χρσυνάκια τοιρα μί τ'ς τσι
ριμόνιες κί τ’ν ξιρουκιφαλιά θ'. Άμ τί θάρ- 
ριψις, ούρή κουρκουτόμυαλη, πώς δέ θά νά- 
βρ’σκαμαν τού δίκηου μυς κι" έμεΧς οί άντρις 
κανιά βουλά ; Ού γάμους, καταπώς τού λιέει 
Ινας άμπβλουφ'λόοουφους, είνι ενας ντουρβάς 
μί ίννινήντα Ιννηά φεδια κι' ενα χέλ’ μέθα. 
Άπλών’ς τού χέρ' ο’ ατά στραβά κι' δν πιάκ'ς 
τού χέλ' καλώς Ιχ'. Ποΰ νάν τού βρής δμους 
τού χέλ’ μέσα στά Ιννινήντα Ιννηά φείδια ; Κα- 
λουπίχερο πράμμα τώχ’ς; Κ ι’ άπ* έτσ’ γένιτι 
κι* ούλοι φείδια παίρν’νι κι' ούλοι καίγουντι 
στού γάμου. Τοιρα δμους μί τού νέου νουμου- 
σκέδιου γιά τού διαζυγίου τά πράμματα άλ- 
λάζ’νι. Σά δε βγήκι καλή ή γ’ναϊκα άχ" πή- 
ρις, τ’ς δίν’ς τά παληουπάπ'κα στού χέρ' κί τ’ 
στέλν'ς άπουκεΐ ποϋ ^θι. Γλιέπ’ς νιά κουπιλ- 
λΰΟδα, σ’ καλαρέσ' τ’ς καλαρέυς, τά συμφο '- 
Vfiii κι σμίγιτι στού Ζάμπειου. Ή  πρώτ’ κ'βέν- 
τα π" θά βγάλ* ού στοιίμας τ’ς είνι νά σ ' ά- 
ρουτήσ’ : — Θά μί πάρ'ς χ'σό μ';

— Θά σί πάρου άσ’μένιου μ’ , τ ’ς λιέ5 ίσύ.
Σί λίγου τ’ν παίρν'ς, σί παίρν’, παίρνιστι 

χερουπόδορα κί σταίνετε τού τοαρδί σας νά 
πουρέψει’ αντάμα ούλα σσς τά χρόνια. Τ ’ν 
πρώτ* μέρα γλιέπ’ς πώς θέλ' δναν πιρίδρουμ w 
κι μ’σόν νά φάτ], Τ ’ δεύτιρ’ γλιέπ’ς πώ; είνι 
άκαμάτρα κί δέ θέλ' νά σ' πλύν" κί νά σ’ 
μπαλώα* τά σκ’τιά. Τ ’ν τρίτ' σ’ χαλιεύ3ΐ κι· 
νώργια ντουαλέττα. Τά γλιέπ’ς ή άφιντιά ο' 
ούλ’ αύιίνα, παίρν'ς κάβου πώς οΰ γάμνυς 
σ' βήκι τζίφους, τ’ν πιάν’ς άπ’ τού χιράκ’, 
τ’ν ξιβγάν’ς ώς τ'ν πόρτα κί τ*ς λιές'— Ά ει, 
καλό μ’, σιά γουν'κά σ' νά σί ταίζ’νι σά θρι- 
φτάρ’ γ ’ρούν’ κί νά σ’ ε/;νι νά κάθισι μί σταυ
ρουμένα τά χέργια, γιατί Ιγώ δέ σ' κάνου. Εί- 
μι ψύχα ζαβό; κί ζιρβουδβίμ’τους κί δέ θά κο- 
λουπιράσ'μι αντάμα. Ά ειτι...

Τ ’ς δίν’ς κί νιά κλουτσιά στά πια’νά τ'ς κί 
δξου άπ’ τ’ν πόρτα. Κι' αν έχ’ς δρε|’ κί δέ 
ζουαατίστ’κΐί άπ* τ’ν πρώτ’ βουλά, ξαναπαίρν’ς 
άλλ", τ’ ματαδιιόχν’ς κί τράβα κουρδέλλα.Έτσ’ 
ναί, έτα’ τού νουγάου, κί μί τέτοια ζουή άς 
πάη κί τού παλιάμπιλου. Ό ϊ  νά σί φουρτών’- 
νι Ινα διάουλου άπανουθιό σ’, δπους λιέν κί 
οί Άρτ’νοί, κί νά μήν μπουρής νά τούν ξι- 
κουλλήης άπ’ τού ζβέρκου σ' μάειδι στ' διφτέ- 
ρα πσρησία!...

Γιά τούτου σ' λιέου κάνι σ'λείτουργα κι' ί- 
ξάψαλμα κί πατερμά νά μήν ·ψη ρ'στή τού νου- 
μουσκέδι.υ, γιατ' άλληιώς γειά σ’ κι’άντ‘ου 

κι’ άπού δώ πάν' κι’ ο ά\,λ’ 
Μήτρους Κονρνόγαλονς

Ε Ε Ν Λ Ι  Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Ε Ι Σ

Σ Τ Ο Ν  Κ Ώ Σ Τ Α  ΑΝΑΓΝ.
Λουλούδια μυρωμένα εχω μαζέψει 
δχι άπό κήπους άλλά μέσα άπ’τήν καρδιά 
Ινα στεφινι ή ψυχή'μου οοδχει πλέξει 
γιά τή γιορτή Σου άγάπη μου γλυκειά. 
Χοόηα πΛλλά σοϋ εύχομαι νά ζήσο~ 
κι' ευτυχισμένη τή ζωή σου νά διάβας 
κι' δτι όνειρα εχει πλάσει ή ψυχή Σου 
πραγματικότητα σοΰ εύχομαι νά ίδής.

« ISvyevi c ’Ιδανικόν»

Ό  α' τόμος τής «Σφαίρας» χαρτόδετος, 
πωλείται εις τά Γοαφεϊα μας άντί δραχ. 12.

(  ΤΑ ΣΤIXΑΚΙΑ ΤΗΣ FBdCMAdOK )
Μπόλικα δράματα τιμής 

έσχάτως μάς ξαφνιάζουν 
κι’ οί άδελφοί τάς άδελφάς 
ώσάν αρνάκια σφάζουν.
Οί χρονογράφοι ρΓρήκανε 
θέμα γιά νά οργιάζουν 
κι’ ι ί  συγγράφει; θεατρικά 
δράματα ετοιμάζουν

Μεταξύ άλλων βρέθηκε 
νεκρά καί μία δ >νλα 
άρράΓη νόστιμη πολύ 
καί νέα ή καϋ ιενοΰλα ! 
θύμα δέ φόνου άλλοι τήν λέν 
κι’ άλλοι αύτοκτονίπς, 
μά έγο'ι φρονώ πώς π^ό<ειται 
πε^ί δουλοφονίας.

Τό δάνειον έ καλύφθηκε 
πλέον έξ δλοχλήρου 
καί δλοι τώρα καρτερούν 
τήν εύνοιαν του κλήρου.

Γ ι’ αύτό αί γυναΐκε; τώρα ζητούνε 
στάς συνεντεύξεις τάς φιλικάς 
όμολογίας λαχειοφόρους, 
καί δχι πλέον έρωτικάς.

Οί Αθηναίοι παραπονοϋνται 
κατά τοϋ άθλιου αύτοΰ μηνός 
καί δέν μπορούνε νάέξηγήσουν 
τί παθών βρέχει ό ούρανός. 
Έγώνομίζωτοΰ όΠάταη; ήλθεν 
είς συμφωνίαν με τόν Θεόν 
νά καταβρέχρ ένεκα ή σκίνη 
δλ >υςτούς δρόμουςιώνΆθη'ών.

Ο ΠΥΜ.

i B l f σ τ ί χ ο ι  τ ® * ?
[ ήγουν όμιλίαι επ ίχαρροι]

Κεσσάιια, 
όδελφοί, 
κοί άναπαραδία 
δεινή, 
τό όποιον 
τά ίδια ιώ» ίδ ων.
Ούκ μεταβαίνονσι καλώς 
αί έμαπταί δονλεΐιιι 
καί μέ δέρουσιν 
κακοήθεις άψιλίαι, 
ήγουν τί ιΤΛας 
’Ιωάννιε; 
τί είχον πάνδα, 
κλ^ίσον τήν μοίραν σου 
καί κάμον στήν μπάνδα 
δπως διαβοΰοιν 
οί όψίπλουτοι 
έμβακάλαι καί μανάβαι 

οίπερ ποιοΰοι μακροβούτια είς τάς χιλιάδαι, 
"Ινα τί μή γίγνω κάγώ νεοπλούαιος, 
δ έμβλάξ καί έμβονρδούοιος ν 
καί γάρ ούχ είμί κλεπταράς καί καταφερνζΐκος, 
δι’ δ καί τελεπτήαω εν vq ψαθί αδίκως 
τό ότοΐον
μακάριοι οί άγαπώντες καί βοτώντες τό πορ- 

[τοφόλιον τοΰ πληοίον.
Ό  Ά γΗ αΰΛ γγελος  

2 Α . Π Ω  t v S S
Π Ο Λ Υ Τ Ε Λ Ε Ι Α Σ  Κ Α Ι Α Ρ Ω Μ Α Τ ΙΚ Ο Ι

Ή  «Σφαίρα» έ.τωφίλήθη, χάριν τών άνα- 
γνωστριών καί αναγνωστών της, μιάς παρου- 
ΟιασΟείσης εύκαιρίας νά συμβληθή μεθ’ ένός 
με/άλου 'Αγγλικού Οΐ<ου εί ών πολυτελείας 
καί έπέτυχ«ν δπως τή; παρέχονται όσα είδη 
διαθέ ει ό ΟΙ<ος ούτος είς τιμήν καταπλη- 
κτιχώς κατωτέραν *ή; ά,Όραίας. Ώ ς πρώτον 
δείγμα παρελάβαμεν άρκετά κουτιά σα,τώνων 
πολυίενείας άρωμαηκών καί ποιότητος έκλε- 
κτής. Τού; σάπωνας τουτοΐ'ς διαθέτομβν είς 
τάς άναγνω3τοίας καί ιούς άναγνώστας μας 
άκοιβώς είς τό κόίτος των.

Τα Ι ί  κομμάτια, δια ρορεηκοϋ έ<αβτον ά- 
ρώματος, μέσα είς κουτί άπό καρτόνι, παρα
δοτέα είς τά γραφεΐι μας Δρ. 16.

Άνα/,αμβά-.ομεν καί τήν διά ταχυδρομείου 
άποβτολήν μέ ϊπιβάρυναιν μιάς δραχμής κατ-ί 
δωδεκάδα Τό καθένα κομμάτι Δρ. 1.50 

Όσαι καί όσοι επιθυμούν δύνανται νά έπι- 
σκεφθοΰν τά γραφεία μας ή νά μάς γράψουν.

'Αργότερα θά λάβωμεν καί άλλα είδη, άρω
μα τα κλκ.

^  Ά πό τήν ζωήν τΰν νΐθπΧούτω1> ^  

F *  Ο  Κ  ‘ Ι ·  Ο  F *

Έ ν  ΆΟΧναι τί 1δ Μαγίου.
Άήδιμον μΰτερ μοι

Ήκουβόν iis νά, μάθις πόσων ; μ* στεναχορί 
κέ μαί βυνχίζει έ τούτος ό σύζηξ μου, τό όπήον 
τοΰ ήηον έκχθές νά φέροι δλήγον τερήον. Μό 
έφαιρε, άλά" δέν Ιταν φέτα μοΰειδε κασκα- 
βάληον, πέοηξ ήντουνε Ρονκφόρ, ί^γροπαηκόν 
δηλανδίς. Τώ ήδα κί Ιγό τηλιγμένο μετά χρεσό 
χαλτήον, σάν τό τσικολάτων καί ήπα πός κάτη 
εΐ'8. Έπίγα στύν κοζήνα νάν τό βάλω εί: τό 
πηά'ον, κάνο νά τό κόψο καί τή νά ήδώ. 
μΰτερ μού, γιομάτο σκουλίκηα ήταναι κέ 
πράσινυ μούχλα. Μπά κακώ Νάν τοίίλθη, είπα 
ά ι δέν ήγλεπε ; τή έψιύνυζε. rAv _ είβε χρι- 
στηανύ είπε μοι μρΐ ερ μου μπορούσαμαιν νά 
τό φάμε ετση ; Γηά νά μύν τώ πετάξο κέ 
πάνε χαμαίνα τά λεπτά έβγαλα τά μάτηα̂  μου 
καί τά καθάρησα άπω.... τύ μούχλα καί̂  τά 
σκολήκια κέ δντες τό έπΐγα είς τό τραπέζη ! 
καί τώ ήδε έσκασαι στά γέληα καί μό είπαιζώον.

— Άμδά άκαθάρηστο. θάν τό άφηννα νά 
μάς πγιάσυ λυσαντερήα ; ·

— Εύτοΰνο τό τερή μού, είπε ετση τό το όνε 
μέ τά σκωλήκυα. Κέ ΰθελε νά τόνε πηστέψω 
τόν κοψόχρωνο. όποΰ έγό άντελίπτυκα τή 
κακώ σκόπονε ήχε νά φάο τό μοχληασμένο κέ 
Σκουλικηαζμένω τερί νά άροστήσω
κέ νά. άτεθάνο γιά νά μαί ξεφωλ- 
τοθί, Γιά δαΰτο βχοσκωπό νάπάο 
αΰληον στώ νεροδίκυ νάν τό κατα- 
γκΰλω τό, παλιάνθροπω πούήθαιλβ 
νά μαί δουλοχοναίψυ,

Τάφτακέ; ένανιήνν σας 
Τό τε/λη'ΐένον τσουποϊον σας 

Μαδάμ Γαρεμφονλα

Q  Τ ο ν  ΖΒχάμη τά καμώ ματα
ΠΕΡΙ ΤΙΜΗ Τ Ο Υ  ΑΔ ΡΕΦ ΟΣ

Τάδες τα, ρέ Μανιώ ά3ίκι3βα, πώς τής _άνά- 
βουνε τής κουμπουριές οί βλάμηδες—αμάν 
καί ψοφάω γιά κουμπουριές καί γιά στριφτές 
κουμπότρυπες. Έσύ πού αι γραμματιζούμενη, 
ρέ φωστήρα μου,—έγώ θά βάλω μέσα να σοϋ 
δώσουνε μεθαύριο καί τ’ αρισιεϊο— οιγουςα 
καί θάν τούς ί^ιά^οσ  ̂ πού του διαλάμβανε 
τυπωμένους ή έφη ιερίδα τούς δυό φονοι·ς·περί 
τήν τιμή τού άδρεφού. Ό  ενας τήν άδρεφή 
του σττ Παγκράτι κι’ ό άλλος τό γκόμενο τής 
άδρεφήί του στή λεωφόρο; Τσυ/γροΰ Αλλά; 
Σοϋ πείραϊε άλλος τήν άδρεφή ; Τής πάτηιε 
τόν κάλο; Τήν έτσίμπησε στα ψαγνά ; Κοπάνα 
τον νά κυλ*ατή χάμου κορώνα—γράμματα καί 
νά φά|) τό χώμαμέ τή χούφτα. Έ τσ ι κάνουνε 
δσοι έχουνε αϊατημα καί φιλότιμο άπάνω τους 
—νο.ιίζω ; Θ ι μοΰ π^ς : ϋστείΐς παλαμίδα 
μυρίζει καί Παλαμήίι μέ λένε. Καί ; Ρβ, τοΰ 
τήν καθίζω ’γώ τήν διμούτσουντ  ̂ στην 
διακή χώρα τοΰ βαραβά πού μ έκαψε καί τά 
δεύ εοα είν’ άλλη κουβέντα. Σάν δεν είχανε 
κι* αύτά τά τυχερά οί φυλακές τί θά γινόντανε 
τααπάκικα θάν τή; έφκιανε τό Κράτον 1 Οχι 
νάρθα άλλος, ρέ μακαντάααινα, νά aiizojaij 
λ?ει, τά μάτια πάνω σου—8 οέ ήλιε δέ σούπα 
νά μή βασίλευες—καί νάν_τόν άφήκω έγώ y i 
φύγυ με τό κεψαΛί σεούς ωμούς 1 Δέν πάω νά 
πινιγώ καλλίτερα στόν Κοκκιναρά νά Οτείλω 
καί κάμποσες μπουρμπουλήθρες στην  ̂ Αθήνα 
γιά κατάβρεγμα ; Ρέ ού, έγώ, ρέ, τώχω τό 
μουστάκι μου άπό τρίχες 541 δχι άπό ψανη, 
δπως τώχουνε μερικοί — 
μερικοί μπλαζέδες πού 
κατάντησε νά βαστάνε 
καί τό κερί στή; άδιε· 
φάδες τους γιατί φοβάν- 
ται τή χάψη. Αύτοί οί 
άρουραΐοι χαλάσανιέίή- 
μερις τήν κενω' ία κι’ 
είχαμε τρία χρόνια ν’ 
άκού ιουμε φόνο τιμή, 
ποΰ σλλοιες τόν είχαμε 
γιά ψωμοτύρι, ρέ δολο
φόν ισσα ψίμαατα;

++\Ύ α  ΨΕΥΔΩΝΥΜΑ ΤΟΥ 1920
«Ξενιτευμένο Περιστεράκι», «Σβυσμένο Ό - 

νειρον», «Πειρατής ’Αβάνης», «Άκατάκιητος» 
«’Ονειρώδης εύτυχία», «Άγρυπνος Φρουρός», 
«Διόρθωσις Καρλιέ καί δχι Καρλίς», «Άερο- 
ποροναυτάκι», «Άντιπολίτευσις», «Άνθος τών 
λειμώνων», «Φίλημα θανάτου», «Δωριεύς
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