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ΔΙΑΖΥΓΙΟΝ
"Είν ήαουν τόσον 

πολύ σο ρός όσον πολύ 
δέν είμαι καί άν άκό- 

, μη ήμουν τόσον υπουρ
γός τής δικαιοσύνης 
όοον άκριβώς δέν εί
μαι, εχω στερράν πε- 

'.πρίθησιν ότι Ο-.ΐ κα- 
ίτκο^ιζα ένα τέλειον 

«*/νομοσχέδιον περί δια- 
rS&fi ου, ικανοποιούν 
, 4ί·φότερα τά μέρη Δε- 
^οομινου όμωζ δα έπί 

ν ^  ' τοϋ παρόντος σΰ;ε σο
φός ουτε υπουρ?ί)ξ είμαι, θ ’ άρκεσθώ νά σχο
λιάσω τό νομοσχέδιον περί διαζυγίου τό ό οΐον 
κατήρτισαν άλλοι.

Το νομοσχέδιον αύτό τό έ.τερίμεναν δλοι, 
αρρενες καί θήλεις, άπό μακρού μετά ζωηράς 
άνυπομονησίας.

— Πρέπει ν’ άνακτήσω^εν τήν ελευθερίαν 
μας, έβρυχώντο οί μέν.

— Πρέπει ν’ άπαλλαγώμεν άπό τήν τυραν
νίαν σας, ώρύίντο αί δέ.

Συνηπτετο έκ τοΰ προχείρου ένας μικρός 
καυγατζίκος καί τά πράγματα έσταματοϋσαν 
έως έκεΐ μέ άπειλός άναγομένας είς τό μέλλον 
καί έπαναλαμβανομένας είς κάθε εύκαιρίαν : 
«"Οταν θά ψηφισθή, θά σοϋ δείξω έγώ...»

Επι τέλους τό πολυπόθητον καί πολυανα- 
μβνόμενον, ώς θειος πλουτίσας έν ’Αμερική, 
νομοσχέδιον ήλθε καί έψηφίσθη Καί τώρα 
πού εψηφισθη, τι συμβαίνει ; Άνδρες καί γυ
ναίκες έβγήκαν πάλιν άδικηαένοι, εύρήκανδτι 
δέν έχουν νά ̂ «δείξουν...» τίποτε είς τά έτερα 
ημίση των καί ανελύθησαν εί; πικρά παράπονα:

— Δίδει περισσότερα δικαιώματα σέ σάς.
— "Όχι,δίδει μεγα’ ειτέρας ελευθερίας σε σάς.
*0  καυγατζίκος ένετάθη είς έλαφρόν μαλ-

λιοτράβηγμα, ό μέλλων «θά σοΰ δείξω...», 
άνή/θη είο απώτερο ν μέλλον, είς-τήν μέλλου- 
σαν ζωήν ΐσω;, καί δεδομένου δτι αύτή ή ευ
λογημένη μέλλοντα ζωή, διαρκώς μέλλουσα 
και ουδέποτε παρούσα εννοεί νά γίνη, λές καί 
είνε χρέος πρός έξόφλησιν μηδέποτε πραγμα- 
τοποιουμένην, xct πράγματα ϋά  έσταματοϋσαν 
πάλιν έως-έοώ τοϋθ' δπερ θ ’ άπεδείκνυε διά 
μίαν ακόμη φοράν, αδελφοί μου, δτι τίποτε 
εν τφ μαια'ο) τούτοι κόσμφ δέν μεταβάλλεται, 
ουδέν κανατά υποζύγια είς διαζύγια. Δέν έστα- 
μάτησαν δμως, διότι έμεσολάβησε μία άπρόο- 
«τος έπέμβασις. Πρόκειται περί τή; πατερί
τσας τοΰ _ σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου, ή 
δπο.α εσταθη εις τό μέσον τών άντιμαχομέ- 
νων στρατοπέδων, έτοποθέτησε τήν όζώδή μύ
την της κάτω άπό τά πρεσβυωπικά γυα/ιιά της, 
έμελετησε τό νομοσχέδιον καί άπεφάνθη είς 
ήχον πλάγιον δεύτερον : «Αυτός ό νόμος άντι- 
βαίνει είς τήν τάδε παράγραφον τής τάδε πρά- 
ξεως τή; τάδε συνόδου τών τάδε Αγίων Πα
τέρων καί πρέπει νά μή κυρωθή».
, — Μενω υποχρεως, είπα μόλις τό άκουσα, 
επήδησα βιαστικός κάτω άπό τό καπέλλο μου 
καί έσπευσα νά εξηγήσω είς τήν πατερίτσα 
τοΰ σεβασμιωτάτου δτι τό νομοσχέδιον έγινε 
διά τούς κοσμικούς εγγάμους καί όχι διά τούς 
Αγιους Πατέρας τής ‘Εκκλησίας, οί όποιοι 

«Μ ωςτε είχαν μείνει άνύπανδροι, οί μακάριοι. 
Αλλ ή πατερίτσα, μολονότι μητροπολιτική. 

δεν εΐχεν, δπως όλες αί πατερίτσες άλλως τε, 
αυτια διά νά μέ άκούση καί δέν μέ ήκουσε. 
Εκινήθη μάλιστα μέ άπειλητικάς διαθέσεις 

χειςοτονίας κατεπάνω μου, δι’ δ καί έσπευσα 
να τραπώ είς φυγήν καί νά καταφύγω έδώ, 
είς τήν πρώτην στήλην τής δευιέρας σελίδος 
τής «Σφαίρας», όπόθεν ελπίζω νά εξετάσω 
με ησυχίαν τό ζήτημά μου. Διά τήν περίπτω- 
σιν δέ καθ ην θά σάς ένδιέφερε, προσθέτω
οτι το ζητημά μου είνε :

’Ανεξαρτήτως των ήΰηών 
δεσμών, πρέπει νά ένιοχν- 
Οοΰν ή νά χαλαρω&οΰν οί 
νομικοί, οί τυπικοί δεσμοί 
Top γάμον ; "Αν δηλαδή δύο 
σύζυγοι δέν μένουν άμοιβαίως 
ευχαριστημένοι έκ toD γάμον 
των, ή έάν καί δ ενας μόνον
έκ τών συζύγων εχει σοβα
ρούς λόγους νά είνε δυααρε- 
στημένος κατά τοΰ άλλον, 
πρεπει ή δχι νά παρέχεται 
ευκολία εις τό διιζνγιον; 
"Οχι;.., Ναί και όχι;...

ΙΙαρντόν, ,άγαπηταί καί άγαπητοί μου, είνε 
τόσον μπερδευμέναι αί γνώμαι σας ώστε δέν 
βάς άκούιο καλά ! Καλλίτερον είνε νά μοΰ τάς 
στείλετε εγγράφως διά νά δημοσιεύσω τάς 
καλλιτέρας. 0  ΠγΜ.
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Λέγετε Ναί ;..

Τό χρονικόν τής καρδίας
Β  Ο  Λ  H

Ό  φ'λος ά.αγνώσιης 
κ. Κ. Ν. άπό τύς Πά
τρας έ/ει αντιρρήσεις 
είς δσα έγραφα προχθές 
περί τή; τρυφερότητος 
ή όποία άπαιτεΐται διά 
τήν κατάκτησιν μιάς 
γυναικός. «Έγώ έχω ά- 
κούσει άπό πολλούς» — 
μού γράςει— «οί όποίη 
ξεύρουν άπό έρωτα, δτι 
αί γυναίκες ΰέλουν πάν

τα μέ .τό άγριο.... κ λ.π ». Έπιτρέψάτέ μου 
κ. Κ. Ν., νά σάς άπαντήσω δα δύο τινά είνε 
δυνατόν νά συμβαίνουν : ή εκείνοι πού σάς τά 
είπαν αύτά ξεύρουν άπό έρωτα, δσον ξεύρω 
έγώ ορυκτολογίαν, ή σείς δέν έννοήσα:ε καλά 
τί σάς είπαν.

Πρό τής κατακτήιεως δέν χωρεΐ συζήτησις 
δει χρειάζεται τρυφερότης, κομπλιμέντα, καί 
πολλά μάλιστα. Ά ν πάτε «μέ τό άγριον» νά 
καταγάγετε έρωτικάς νίκας, σάς υπόσχομαι 
έκ μέρους δλων τών γυναικών τής ΰφηλίου, 
νά μήν ίδήτε ποτέ γυναίκα στήν άγκαλιά σας.

Μετά τήν κατάκτησιν, χρειάζεται δντως 
έκιός τής αίσθηματικότητος καί κάη άλλο, 
τό κάτι όμως αύτό όέν είνε τό «άγριον» ποϋ 
λέτε σείς, είνε άτλώ; ή έ π ι β ο λ ή .  Ή  επι
βολή δέ είνε κάτι πολύ διαφορετικόν τής ά- 
γριότητος καί τή; τυραννίας. Πράγματι ή γυ
ναίκα καί ώς εκ τής σωματική; της διαπλά- 
σεως καί ώς έκ τής θέοεώς της έν τή κοινω
νία είνε άσθενεστέρα τοΰ άνδρός, έ ,ει συνη
θίσει νά θεωοη αύτόν ίι^υ^ότερόν τη; ψυχι- 
κώς καί σωματικώ; καί πράγματι τέτοιος πρέ
πει νά είνε ό άνδρα; άπέναντι τής γυναικός, 
διά νά κατορθώση νά τήν συγκοατή, άφοΰ μιά 
φορά τήν κατέκτησε. Μία γυναίκα δέν μένει 
πιστή είς ένα έπιπόλαιον παιδαρίλι, παρά 
μόνον έφ’ δσον διαρκεί τό καπρίτσιο της. 
"Επειτα τό εγκαταλείπει. Ένφ ή Ιδία γυναίκα 
δ·ν εγκαταλείπει μέ ϊίην ευκολίαν έναν άν
δρα. ό όποιος άτέκτησεν έπιβολήν έπάνω της. 
Άλλ’ ή έπιβολ-ή όέν δημιουργείιαι οΰ:ε μέ 
τάς ϋβρεις οδτβ μέ τό ξύλο. Ή έπιβολή πρέ
πει νά είνε ήθική, νά προέλθχ) άπό τήν σο
βαρότητα τοΰ άνδρός, άπό τόν δυνατό* του 
χαρακτήρα, άπό τό ψυχικόν του σθένος. Όεαν 
ένας άνδρας κατορθώσυ νά έμπνεύση είς μίαν 
γυναίκα δχι μόνον έρ.ι>τα, άλλά καί έιτίμη- 
σιν κ :ί  σεβασμ'ν, ήμτορεΐ νά είνε βέβαιος 
διι ούϊέποτε θά έγκαεαλείφθΰ καί άκόμη δτι 
ουδέποτε θά παραστή άνάγκιι νά χρησιμο
ποίησή ύβρεις καί ξύλο, διότι κάθε λόγος το\', 
κ ιθε άιτλή ύπόδειξίς του θ’ άποτελή ίεράν 
υποθήκην διά τήν γυναίκα αύτήν, διότι ή γυ
ναίκα είνε έ* φύσεως πλασμένη καί θέλει νά 
υποτάσσεται είς τόν άνδρα ποΰ είνε άξιός της.

Άλλά μοΰ γράφετε : «Έγώ ξέρω πολλούς
ερωμένους καί πολλούς συζύ/ους πού μεταχει
ρίζονται βάναυσα καί δέρνουν μάλιστα τός 
ερωμένας καί ιάς συζύγους των καί δμως αύ- 
τές τούς άγαποΰν καί τούς μένουν πιστές».

Σάς παρακαλώ, μή συγχίζετε τά αΐιια πρός 
τά αίαατά. Έ κ  τοϋ δτι ένας ερωμένος δέρνει 
τήν έρωμένην του (δέν όμιλώ περί συζύγοίν, 
διότι αύτοί σνζοΰν ύποχοεωτικώς καί δέν μπο
ρούν νά έγκαταλείψν ν ό ένας τόν άλλον δταν 
θέλουν) καί ή ερωμένη του ιόν αγαπά, δέν 
άποδεικνύεται δτι τόν άγαπ  ̂διρτι τήν δέρνει, 
άλλ’ δα τήν δέρνει διότι τόν άγαπφ. Ά ν δέν 
xrv άγαποΰσε δέν θά τήν έδερνε, διότι αύτή 
άπλούιτατα δέν θά ήνείχετο τό ξύλο καί θά 
έφευγε. Εννοήσατε ; Ά ν δηλαδή ό γυνακεϊος 
έρως είνε συχνά τόσον βαθύς καί ίΐχυρός ώ 
στε ν’ άντέχη καί εις τό ξύ',ο, δέν σημαίνει 
καθόλου καί ίτι έμπν.ε- 
ται άπό τό ξύλο.

Αύιά πού σάς λέ /ω, 
νεαρέ μου κύριε, συμβαί
νουν είς τήν πραγμαα- 
κότητα, καί δχι αύιά 
ποϋ μοΰ γράφετε σεϊ;.
Δέν άρνοϋμαι διι υπάρ
χουν καί ώρισμένης τά- 
ξεως γυναί-ιε;, αί ότοϊ ιι 
«θέλουν μέ τό ά/ριο», 
άλλά περί αύτών γιά νά 
μήν κουρασθήιε τώρα, θά σάς μιλήσω τό 
προσεχές. ROMEO

5 liy o v ν dzi :
, ~  ^ ίν  ε ' νϊ σ7·*'/ι0  πρ«γμ* νά βο/;; πιστή καρδιά 

σέ απιττο σώμα.
Ο ί τίμιοι άνθρωποί αναπουν τας γυναΓκα;' τάς 

) ατρευουν μόνον έζίΓνοι πού ουνηδίζουν νά τάς άπατο2ν.
— Ό  Χράνος είνε έ'να; γενναιόδωρο; π ιστω τή ;, πού 

μας ξαναπαίρνει πάντοτε δ,τι μας δίδει.
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Γ  Ύ ·  Ν  Α  I  κ :  ε :  3

Πρό μιάς έβδομάδος 
ή Μαντώ καί ό Κύριος 
έκαμαν είς έ> α <, ιλι- 
κόν των σπίτι τήν 
γνωριμίαν δύο άν5ρο- 
γύνων. Μετά μίαν έ- 
βδομάδα τά δΰο άν- 
δρόγυνα έπισκέπτον— 
ται διά πρώτην φοράν 

Τήν Μαντώ καί τόν Κύριον. Ό  Κύριος συζη- 
τεϊ μέ τούς δύο κυρίους, ή Μαντώ συνομιλεί 
μέ τάς δύο κυρίας- τά άνδρόγυνα μετά μιαήν 
ώραν τούς άποχαιρειοΰν καί φεύγουν καί, 
άφοϋ έμειναν μόνοι, ό Κύριος λέγει π^ός τήν 
Μ αντώ:— Πολύ ευγενικοί άνθρωποι... Τού 
κόσμου... Είνε εύχάριστον νά περν<3· κανείς 
μιά ώρα μαζί τους.

— Ά , δχι καί τόσο, γιά μένα τούλάχιστον, 
ανακρούει ή Μαντώ. Καταλαβαίνω δτι ού 
βρίσκεις εύχαρίστησιν νά μιλής μέ τούς άν- 
δρες, ή γυναίκες δμω ς!... Δέν μπορείς νά 
φαντασθής τί είνε ή συζήτησίς των: κουτσο
μπολιό, κακογλωσσιά, σκάνδαλα ! Μισή μόλις 
ώρα μίλησα μ' αυτές τές δύο κυρίες καί τί 
δέν αχούσα, Θεέ μου ! «Ή  κυρία Τάδε έκαμε 
τοΰτο' ή κυρία Δείνα είπε έκεΐνο' ή δεσποινίς 
Άλφα έπαθε αύτή τήν γκάφα...» Δέν μπορείς 
νά φαντασθής, σοΰ λέγω! Γ ι ’ αΰ:ό άποστρέ- 
φομαι τήν συναναστροφή μέ γυναίκες. Μέ 
πιάνει τό κεφάλι μου ν’ άκούω κακολο^ίες... 
Δυό γυναίκες είνε αδύνατον νά μιλήσουν πέντε 
λεπτά χοιρίς νά κακολογήσουν μιάν άλλη. 
Τούλάχιστον σείς οί άνδρες συζητείιε έπί γε
νικών θεμάτων άναγι ωρίζω δτι έ/,ετε ο,ΰίό 
τό πλεονέκτημα...

— Ζήτημα χαρακτήρος, έπεξη',εί ό Κύριος 
μετριοφρόνως άλλ " άρκετά κολακευμένος κα
τά βάθος, μεθ’ δ έπιδίδεται είς τήν άνάγνω- 
σιν τής έφημερίδος του.

Ή  Μ αντώ κάθεται έμπρός είς τήν τουαλέτ- 
ταν της καί διορθώνει τά μαλλιά τη:. Έ ξα 
φνα διακόπτει τήν άνάγνωσιν τοΰ Κυρίου :
—Άκουοε Μ’ άκοΰς ; ’Κπρόσ'ξες τά μαλλιά
αύτής τής μικρούλας κυρίας ; Έ  ;

— Έ χει μαλλια κι’ αΰ ή δπως δλες...
— "Όχι, δέν τά πρόσεξες... τά βάφει μέ όξυ- 

ζενέ... τήν ρώτησα μάλιστα αν είνε ετσι φυ
σικά ξανθά καί έννόησα δα στενοχωρήθηκε, 
γιατί άκουσε τήν έρώτηοί μου ό άνδρας τής 
άλλης κυρίας, ό όποιος μοΰ φαίνεται δτι κά
νει κορ:ε σ’ αύτήν τή μικρή... Τοϋ έπιτρέπει 
μάλιστα νά τής κάν^ κόρτε .. θά τό nioitvfc ;

— Δέν ξεύρω, άπιντ^. δ Κύριος άπροθύμως 
δίχως νά διακόψο τήν άνάγνωοιν τής έφημε
ρίδος του. Άλλως τε τί μας ένδια φέρει έμάς 
γιά τής ξένε: υποθέσεις.

Επακολουθεί μικρά σιωπή' ή Μαντώ τόν 
παρατηρεί μέ βλέμμα δυσαρεσκείας καί έν τε
λεί διαμαρτύρεται: — ‘Ωρισμένως με σδς-<ούς 
άνδρει ̂  δέν μπορεί νά είπή κανείς δύο λόι ια!

Κι’ έν τούτοις πρό ολίγου έβεβαίωνεν δα 
άτεχθάνεται τήν κακογλωσσιά τών γυναικών..

Ο ΑΤΤΙΚ
-  =  Μ Α Χ Ε Σ  - ■ - " ■ - -

Πολυκέφαλες στρίγγλες ή μάχες 
— τής ερήμου μονάχριβες κόρες — 
μέσ’ σ’ απόκρυφες κ ι’ άγριες ράχες 
με τής άπονης λύπης τής μπάρες 
ροκανίζονν κορμιά παγωμένα 
α'ε μπαρούτι καί σ ’ αίμα πνιγμένα.

Δ. Ο’ικονομόπονλος (στρατιώτης)

Α Π Α Ρ Λ Μ Ι Α & Ο δ  
ΤΟΥ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΟ Υ Ε ΓΧ Ε ΙΡ ΙΣ Τ Η Σ

Ή  άπό κακοήθη καταροάκτην μικροχρονιος 
τύφλωσις, έντελέστερον έγ/.ειρισιήν καί θερα
πευτήν δέν ήδύνατο νά εϋρχι έν Ελλάδι άπό 
τόν διαπρεπή ’Οφθαλμίατρον — ‘Υφηγητήν κ. 
Σπήλιον Χαραμήν, Διευθυντήν τής «τελειότε
ρα; Όφθαλμογικής Κλινικής έν Ανατολή» — 
όδ. Μενάνδρου 27 καθ' ά τόσοι ήμέτεροι καί 
ξένοι επίσημοι, έπισκεψθέντες ή θεραπευθέν- 
ιες έν αύτή άπεφάνθη σαν. Προσφάτως τρεΧς 
ι έ ’.ειαι θεραπείαι άπό πλήθη έκ καταρράκτου 
τύρλωσιν, κατόπιν τών οποίων είδον τ.ό ςώ ; 
τριίς έπί μχικρά έιη τυφλοί, οί κ. κ Κ. Πα- 
παδάκης, έτών κατοίκων έν Άθήναις όδός 
Άρείου Πάγου 17, τυφλός άπό 8 έτών. Κ. 
Άναγνωστόπουλος, κατοικών έπίσης έντοϋθα, 
όδ. Πατησίων άρ. τνφλός άπό 12 έτών, καί 
ή κ. Καλλιόπη Σ. Βέργη, έτών 7δ, κατοικούσα 
έν Πειραιεϊ, όδ. Νοταρδ 103, τυφλή άπό 10 
έτών, άναδεικνύουν διά πολλοστήν φοράν τόν 
κ. Χαραμήν, άπαςιάμιλλον τοϋ καταρράκτου 
εγ/.ειριατήν, πάντοτε μέ τό θαυματουργόν του 
χέρι καί μετά λεπτοτάτην, εντελώς δέ άνώδι- 
νον, έγχείρησιν χαρίζοντα τό φώς είς έκατον- 
ιάδας κατ’ έτος άτυχων έκ καταρρακάκής τυ- 
φλώσεώς υπάρχων.

Γι.· ΕΛΛΗΝΙΚΑ/ΛΥΘΙΣΤΟΡΗΛ\αΤΑ m

H Χ Ε Ι Ρ Α Φ Ε Τ Η Μ Ε Ν Ο Α Κ Τ Ϊ Α Ο Γ Ρ Α Φ Ο ί  ί
— Εκείνος πού θά τήν κάμυ γυναίκα του θά είνε πραγματικά ευ

τυχισμένος, έσκέπτετο δ Φάνης.
«Εκείνος πού θά τήν κ'ίμβ!..» Άλλά. τότε δέν ήμπορονσε νά είνε 

αύτός ό «εύτυχισμένος;» Δέν ήτον είς τό χέρι του νά τήν κάμα γυ
ναίκα του ; Βεβαίως καί ήτο. Τί ; Έπειδή άνήκενείς ξεπεσμένην οίκο- 
γένειαν, έπειδή δέν είχε πλέον προίκα ; Μήπως ή ίδική του περιουσία 
ή αύξάνουσα καθημερινώς μέ τάς έργασίας τής Τραπέζης του, δέν ήτο 
υπεραρκετή διά νά ζήσουν πανευτυχεί; άπό τής άποψεως αύτής ; Τί 
άλλο τής έλειπε τής Μάσιγκας ; Καί εύγενής ή κατα/ωγή της, καί ά\%- 
πίληπτον τ’ όνομα της, καί διανοητικώς άνωτέρα, καί θαυμασίως 
ώραία, καί πρό παντός ύπερόχου χαρακτήρος. Έ/,ρειάζοντο τάχα καί 
άκλα προτερήματα διά ν’ άποφασίση νά τήν κάμη σύντροφον τοΰ βίου του; 
Καί άπβφάσισε νά τήν ζητήσο είς γάμον.

Έφ’ δσον δέ παρήρχετο ό χρόνος, έφ’ δβον έλάμβανε τήν εύκαι- 
ρίαν νά μελετήση καί να κατανοήσω δλα τά ήθικά προσόνια τής Μάσι- 
γκας, έπί τοσοϋτον ή πρόθεσίς του νά τήν νυμφευθϋ έστερεοποιείτο.

Δέν έλεγεν δμως άκόμη τίποτε, οΰτε είς αύ ήν οΰτε είς κανένα 
άλλον. Ή θελε νά προλειάντ) τό έδαφος διά τόν γάμον αύτόν. Ή θελε 
νά προδιαθέσω είς αύτόν τούς γονείς του, οί όποιοι έ* τών προτέρων 
τό ήξευρεν δτι θα έφερον άντιρρήσεις, διότι αύτοί άπό πολλοΰ άπέ- 
βλεπον είς γάμον τοΰνίοϋ των μετά τής κόρης ένός ζαπλούτου βιο,ιη- 
χάνου άπό τήν Αίγυπτον, μέ τόν όποιον συνεδέοντο διά παλαιών φι
λικών καί εμπορικών σχέσεων, «αί ό όποιος είς τό σπίτι των κατέλιε, 
δσάκις ή οχετό μετά τή; θυ/ατρός του είς τάς Αθήνας.

Καί ήθελεν άκόμη νά κανονίση τά τών σχέσεων του μέ τήν Λέλαν 
Ρουμπόγλου, ν’ άπαλλαγή απ’ αύτήν, διά νά καταστήση κατόπιν τήν 
ένωσίν του μέ τήν Μάσιγκαν άπκρίσπαστον καί άρμονικήν.

Άλλ' ήιο άκριβώς ή Λέλα ή όποία δέν τόν άφήκε νά προλειάνβ τά 
πράγματα καθ' δν τρόπον έίκόπευε. Καθηιιερινώς τόν έτρωγε μέ τήν 
γκρίνια της, τόν έτυραννοΰοε ’ μέ τάς υποψίας της, καί είς τό τέλος 
«φϋασε νά τοΰ είπή δτι δέν θά ήσύχοζεν, αν έκεΐνος δέν άπέπεμτεν έκ 
τήςΤραπέζης του τήν δεσποινίδα Τώνη. Καί συνώδευσε τό χίμιον αύτό 
δνοαα, μέ βροχήν ύβρεων τάς όποίας τό μίσος καί ή άντιζηλία ποΰ τήν 
έπνιγαν τής έφεραν είς τά χείλη. Καί αί ύβρεις αύταί ήλθον διά νά 
έκχειΛίσουν τήν άγανάκιηοιν ή όποία ημέραν μέ τήν ημέραν ώγκοΰτο 
είς τά στήθη του, είς τό άκουσμα τών προσβλητικών φράσεων τάς 
όποίας ή Λέλα έξεστόμιζε διά τήν Μάσιγκαν. Καί δέν ήμπόρεσε πλέον 
νά συγκρατηθή, καί έδωκε διίξοδον είς τήν ά/ανάκτησίν του.

— Τί είπες ; τήν ήρώτησεν όργϊλος. Νά διώξω τήν Μάσιγκαν άπό 
τήν Τράπεζα [

— Ναί, νά τήν δίωξης, ΐοΰ άπήντησεν ή Λέλα. Άφοΰ μέ βεβαιώνεις 
δτι δέν συμβαίνει τίποτε μεταξύ σας .

— Μ’ άφοΰ σού τό βεβαιώνω, δέν σοΰ.άρκεΐ αύτό!
- -Ό χ ι . . .  Πιθανόν έ>ύ νά μήν έχης καμμιά Ιδέα γι’ αύτήν, κανείς 

δμως δέν θά μοϋ τό βγάλη άπ’ τό μυαλό δτι αύτή πάει νά σέ μπλέξη.. 
ή ξετσίπωτη...

— Λέλα, σοϋ απαγορεύω νά μιλής έτσι γιά ενα κορίτσι τίμιο καί 
ήθικό όσον λίγα κορίτσια στόν κόσμο. ~

— Ά !..δ !.. σοΰ πονεί λοιπόν νά μιλώ άσχημα γι’ αύτήν! Κι’ύστερα 
μοϋ λές πώς δέν ένδιαφέρεσαι! . ..

— Δέν άνεχομαι νά προσβάλλουν ένα άθώο κορίτσι μέ συκοφαντίες 
ποΰ δέν τής άξίζει ..

— Ναί... σιγα τήν παστρικιά, μή μοΰ τήν πής τώρα καί αγία, 
άπήντησεν ή Λέλα, τήν όποίαν έτύφλωνε τό μίσος πρό: τήν Μάσι/καν 
καί τό υπέρ αύτΰς ένδιαφέρον τοΰ έραστοΰ της. Νάξερες τί σιγαλοπα- 
παδίτσα είνε αύτή...

— Λέλα, σού τό άπαγορεΰω είπα...Είσαι άναξία νά μιλάς γιά τήν 
Μάσιγκα...Άν μοΰ πής μιά άκόμη λέξιν γι’ αύτήν θά μαλώσουμε...

— Θα μαλώσουμε; Θά μαλώσουμε γιά τό χατήρι αύτινής πού λές 
πώς δέν ένδιαφέρεσαι καθόλου!... Τής παληο...

Δέν τήν άφήκε νά τελειώση τήν ΰβριν της. Ώρθιήθη άπειλητικός, 
ώργισμένος άπέναντί της καί τής έρριψε κατά πρόσωπον :

— Έ ,  λοιπόν άφοΰ τό θέλεις έτσι μάθε το: Ένδιαφέρομαι καί πο· 
λυβνδιαφέρομαι μάλιστα γιά τήν Μάσιγκα. Τήν άγαπώ δσον δέν άγά- 
πησα οΰτε έσέ>α, οΰτε άλλη γυναίκα....

— Ή ! . ,  ώ !..
— Ναί τήν άγαπώ καί θά τήν πάρω γυναίκα μου, τ’ άκοΰς;... γυ

ναίκα μου... ‘Ορίστε, είσ’ ευχαριστημένη τώρα ;
Ένας στριγγός, διαπεραστικός όλολυγμός, ωσάν νά τήν είχαν μα

χαιρώσει τά λόγια του, ήλθεν είς άπάντησιν, καί ή Λέλα κατέπεσε 
λιποθυμος είς τό ντιβανάχι, τό όποιον πρό όλίγου άκομη έλίκνιζε τήν 
άγάπην καί τάς θωπείας τών δύο έραστών.

Ή  λιποθυμία είνε καί αύτή έν δπλον τών γυναικών, εν έπιχείρημά 
των, τό πειστικώτερον ίσως. Άλλ’ ό Φά«ης δέν συνεκινήθη, δέν έσκέ- 
φθη ν’ άναλάβη τήν φροντίδα νά τήν έπαναφέρη είς τάς αίσθήσεις 
της. Διά μιάς όλα τά χάδια, δλα τά γλυκόλογα καί δλαι αί ήδοναι τάς 
όποίας τοϋ είχε χαρίσει έκείνη ή γυναίκα, είχον έξαλειφθή άπό τήν 
μνήμην του. Καί μόνον τά προσβλητικά λόγια της διά τήν Μάσιγκα» 
έμεναν έναυλα είς τήν άκοήν του κμί διήγειραν τήν άγανάκτησίν του. 
Ήτον δέ τόσον μεγάλη ή άγανάκτησίς του, δσον με/άλος ό έρως του 
πρός τήν Μάσιγκαν.

Έτσκτοποίησεν δπως-δπως τήν περιβολήν του,^ρπασε τό καπέλλο 
του καί έπετάχθη βιαστικά είς τόν δρόμον, φοβούμενος μή.τω; ό θυμός 
του τον ώθηση νά κακομεταχείρισή ή περισσότερον τήν μέχρι τοϋδε 
έρωμένην του.

Καί έφυγε μέ τήν άπόφασιν νά μή τήν έπανίδτ), δίχως κάν νά τής 
ρίψη έν τελευιαίον βλέμμα, έν βλέμμα άποχαιρετισμοΰ...

Όταν δ’ έκείνη αυνήλθεν άπό τήν λιποθυμίαν της. καί πεςιέφερε 
τό σκληρόν καί έξηγριωμένον βλέμμα της είς τό δωμάτιον καί είδεν 
δτι ό Φάνης είχε φύγει, άντελήφθη δτι τό πάν είχε χαθή δι’ αύτήν, 
δτι τό κτύπημα ήτο όριβτιχον, τελειωτικόν.άμετάτρεπτον. Καί τά δά 
κρυα άνήλϋον χειμαρρωδώς είς τούς οφθαλμούς της, καί οί λυγμοί ιής 
άπελπισίας άγκωσαν τό άβρόν καί ήδονοχαρές στήθος της καί ή αύγή 
τήν εδρεν έκ ϊ, είς τήν Ιδίαν θέσιν, άποκαμωμέ»ην έκ τής άγρυπνίας 
καί μΑ τά μάτια φλογισμένα άπό τά δάκρυα.

(Ακολουθεί)
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Τ. TR1LBY Μετάφρασις Δίδος ALEX |

— Λιννέτ", αύτό είνε τρέλλα!... είπεν ό Ζΐκ μέ ζωήν σβυσμένη καί 
αύτήν τήν στιγμήν άνοιξεν ή πόρτα καί έμπήκεν ή Κα Μωρεά, πού 
μόλις τούς εΐίεν έμει^εν έκπληκτος.

Ή  Λινέττα καθυμένη είς τά γόνατά του, καθώς ήταν μέ τά χέρια 
της γύ&ω εί; τόν λαιμόν τοϋ Ζάκ, έκύτταξε τήν μητέρα της χωρίς 
καθόλου νά ταραχθή καί μ' έ/α τσακπίνικο γέλοιο:

— Μή μέ μαλώσης, Μαμά, είπε, καί γιά νά μέ συγχώρησης άμέσως 
σκέψου δα τό ίδιο ί)α έκανε; καί σύ γιά τόν Μπαμπά...

Ή  άπλή αύτή φράσις έσυγκίνησε βαθειά τήν Καν Μωρεά, άλ-λά 
πριν τή; όώαβ καιρόν να άπαντήση ή Λινέττα έξηκολούθησεν'

— Μαζύ του θά είμαι πάντα εύτυχής... ένώ χωρίς τόν Ζάκ ή ζωή 
θά'έ'κλεινε πειά γιά μένα...Άγαπημένη μου Μαμά, πές μου πώς έκαμα 
καλά νά έλθω...

Τό αποτέλεσμα ύπήοξε μαγικόν. Ή  Κα Μωρεά μέ δάκρυα είς τά 
μάτια, τούς έπλησίασε καί άγκάλιασε τό νεαρόν ζϊΰγος ψιθυρίζουσα. 
— Παιδιά μου ! άγαπημένα μου παιδιά !...

VI
Οί γάμοι τής Λινέττας έγειναν άκριβώς τήν Ιδίαν ημέραν πού είχαν 

όριαθϋ άπό μιος άρχής, με τήν διαφοράν δτι έγειναν έν πολύ στενφ 
κύκλφ καί δέν παρευρέθη κανείς ξένος. Ή  Λινέττα έφαίνετο εύτυχε- 
στάτη, μολονότι ήταν τόσο χλωμή μέσα είς τό κάτασπρο φορε|ίατακι 
τη ! άλλά μόλις έφθασεν ή στιγμή τοΰ άποχωρισμοΰ, μέ υπεράνθρωπη 
προσπάθεια έσυγκραιησε τά δάκρυά της. Τό αύτοκίνητο τούς έπερίμεν? 
γιά νάτούς όοη/ήση άμέσως εί; τόν οίκογενειαχόν πύργον τοΰ Ζακ είς 
τό Πριερύ, και άροΰ ή Λινέττα έφίλησε διά πεντηκοστήν φοράν τήν 
άπαρηγόρητη μητέρα τη; πού έκλαιε μέ λυγμούς, έπήδησεν έλαφρά 
κοντά είς τόν σύζυγόν της καί τό αύτοκίνητον έξεκίν^σε.

Ό  Ζάκ ήταν άμίλητος, σκυθρωπός καί είς μάτην έπερίμενεν ή Λι
νέ ττα μίαν λεξιν άγάπης άπό τό στόμα αύτό πού ήταν σφιγμένο σάν νά 
έσυγκρατοΰσε μέ κόπο τούς λυγμούς. Έκατάλαβε τότε ή εύγενική της 
καρδια δτι η σιωπή αύτή δέν ήταν τίποτε άλλο παρά συγκίνησις, άγω- 
νία, καί ά>χισε να όμιλη αύτή καί νά πλάθυ σχέδιά μιάς μελλούσης 
εύτυχίας'.,ένώ ό Ζά« τήν άκουγε σάν μεθυσμένος...

Μόλι; έφθασαν είς τόν πύργον, ή Λινέττα έιτήδησεν έλαφρά κάτω 
καί τοΰ προσέφερε τόν βραχίονά της γιά νά τόν οδήγησή' άμα έφθασαν 
δέ είς τήν σκάλαν τόν άγκάλιασε ύειλά-δειλά καί άκουμπησε τα χείλη 
της είς τό στόμα του ενώ ό Ζικ τρείλός άπό χαράν γιά τό πρώτο 
αύτό χάδι πού τοϋ έίίδετο, χωρίς νά τό ζητήυυ, τήν άγκάλιασε παρή- 
γορα καί ένθυμούμενος τόν δρόμον τοδ πάρκου, τήν ώδήγησεν είς ένα 
πάγκον όπου έκοίθησαν ό ένας κοντά είς τόν άλλον...

Ή  Λινέττα τού περιέγραψε τότε δλη τήν ώμορφιά τής άνθισμένης 
φύσεως καί τόν έ<αμε νά νομίζη δτι τα βλέτει μέ τήν τόσο ζωντανή 
της περιγραφή... "Εμειναν έκεΐ πολλές ώρες καί ή Λινέττα τή βραδεία 
αύτή έβεβαιώθηκεν δτι άγαποΰσε μέ πραγματικόν έρωτα τόν Ζακ. Ναί, 
ήταν τόσο εύτυχής κοντά του... Δέν θά έστενοχωρεϊτο ποτέ...θά ήταν 
πάντα γελαστή... πάντα εύχαριστημένη... Νάί τώρα μόν.ιν έ γνώριζε 
τόν άληθινόν έρωτα καί σιγά μέ λόγια γλυκά... τρυφερά τοΰ έμιλοϋσβ 
γιά τόν έρωτά της... £νώ ό Ζάκ έκπληκτος άκουε τή μελωδική αύτή 
φωνή καί ένόμιζεν δτι ώνειρεύετο... Ή  ευτυχία τόν έπνιγε...

Ή  ή αέρες έπερνοΰσαν ώραΐες, εύτυχιβμένες καί ό Ζάκ έξεχνοΰσβ τή 
δυστυχία του κοντά είς τήν Λινέττα πού τόν αγαπούσε πάντα μέ τό 
ίδιο τρελλό πάθος. Ούτε ήθελε ν’ άκούσ^ ταξεϊδι, γιατί έσκέπτετο 
πόσο θα έλυποΰσε τόν Ζάκ νά τόν ίδοϋν οί φίλοι του έτσι, καί τόν 
είχε πείσει δτι τό Πριερύ ήταν ή πειό ζηλευτή φωληά ποΰ θά ήμπο- 
ροΰσε κανείς να όνειρευθή...

Ό  Ζάκ στήν άρχή έδίσιαζε γιατί έφοβείτο μή στενοχο3ρηθή ή χαρι
τωμένη του μικρούλα είς τήν μοναξιά, άλλά ή Λινέττα είχε τρόπον 
τόσον πειστικόν, ώστε ό Ζικ έπί τέλους τό έδέχθηκεν.

Άργότερα θά έ.τροσκαλοΰσαν μερικούς φίλους, καί πρώτ’ άπ' δλα 
τήν έξαδέλφην Μαρίαν πού τής έχρεωστοΰσαν τήν εύτυχία τους καϊ θά 
εύχαριστεΐτο πολύ νά τούς ίδή έτσι τρελλά έρωτευμένους, ΰστερα τόν 
Γκάϊ, τήν Ραϋμόνδην, τά παιδιά καί τούς γονείς της.

Έζησαν έκεΐ δύο έτη εύτυχισμένοι, άγαπημένοι καί ό έρως τους 
ήμέρα μέ τήν ήμέρα ηΰξανε...

Ένας διά ιημος οφθαλμίατρος τών Παρισίων ήρχετο μίαν φοράν τόν 
μήνα καί τή υποδείξει τής Λινέττας, άφοϋ έπιθεωροΰσε τά καιεστρα- 
μένα μάτια, έλεγεν είς τόν Ζάκ δτι ήταν καλλίτερα καί δέν θ ’ άργοΰσε 
νά γίνη εντελώς καλά.

Ήταν ή δευτέρα επέτειος τώνγάμων των καί τό εύτυχισμένο ζεϋγος 
είχε προοκαλέσει τόν Κον καί τήν Καν Μωρεά, τήν έξαδέλφην Μαρίαν 
τήν Ραϋμόνδην καί τά παιδιά, άλλά τί άτυχία ! άκριβώς τήν ήμέραν 
αύτήν ό Κος Μωρεά θ ' άναχωροϋσε εί; Ελβετίαν διά κάποιαν θερα
πείαν καί φυσικά ή σύζυγός του θά τόν άκολουθοϋσε. Ή  Ραΰμόνδη 
είχε τά παιδιά μέ Ιλαράν καί δέν θά ήρχετο παρά ή θεία Μαρία δπω; 
έλεγαν τήν γραίαν έξαδέλφην τους.

Τό πρωΐ λοιπόν ή Λινέττα είχε σηκιοθή πολύ ενωρίς καί έκατεγί- 
νετο είς τό νά στολίση όλα τά δωμάτια μέ άνθη άλλ’ άλλοίμονον ! 6 
άγαπητός της γιά τόν δποΐιν τάέτοίμιζε δέν ήμπορούσβ νά τά ίδή 1 
Τά ώραία τριαντάφυλλα θά έμαραίνοντο χωοίς αύτός νά τά θαυμάσηΙ.

Έκυττάχθηκε μελαγχολικά είς τόν μεγάλον καθρέπτην καί τό ώραΐο 
της προσωπάκι μέσα είς τά χρυσόξανθα μαλάκια της τήν έκαμε νά 
λυπηθή περισσότερον. Ή  ώμορφιά της έμοιαζε κι’ αύτή με τήν ώμορ
φιά τών λουλουδιών... Δέν θά έ*ρατούσε πολύ... θά έμαραίνετο χωρίς 
νά τήν ίδή ποτέ άνθισμένην ό Ζάκ...

Άλλ’ αύτή τή στιγμή έ/ύρισε καί τόν άντίκρυσε—ήμποροΰσε καί 
έπερπατοΰσε θαυμάσια μόνος του γιατί τά έπιπλα δέν άλλαζαν θέσιν 
καί είχε συνηθίσει έτ^εξε κονιά του καί τόν αγκάλιασε.

— Καλημβ ζούδια σουί Μά είχες έναν ΰπνο δταν έσηκώθηκα! τοΰ είπβ.
— Έ τσι νομίζεις; Δέν άκουσα λές τό ποντικάκι πού έπηγαινοήρ- 

χετο μέσα στό δωμάτιο; Ύστερα έτρεξε στό περιβόλι κι’ έγώ τό παρα
κολουθούσα μέ .τό μυαλό μου πού έκοβε λουλούδια καί τά έβαζε στά 
βάζο,... Νά βλέπω τά μαλλάκια σου,πού τά φαντάζομαι άκατάστατα, 
πέταλα άπό τριαντάφυλλα...Τί ώμορφη πού θά είσαι, μικρούλα μονί..

(’Ακολουθεί)



ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΛΙΣ~ϋ·
Τ α  Κ α λ λ ί τ ε ρ α  Α ιη γ η μ α τ α

Ο  Β Α Ρ Ω Κ Ο δ  -  & S M I O S  
COmte de V il lie r s  de Is le -A d am .

— 8βύρεις ποιος give αύτός πού έκάΟητο 
είς τό τραπέζι σας; μέ ήρώτηαενό φίλος μου 
δόκτωρ Φλοριάν.

— Τόν είχα γνωρίσει άλλοτε σιό Μπισμπά- 
ντεν' είνε ό βαρώνο Έρμαν.

Ναι πράγματι, αύτό είνε τό όνομά του, 
άλλ’ &ν μάθβς τήν Ιστορία του δέν πιστεύω 
νά εύχαριστηθής γιά τή συντροφιά του.

— Ιήν Ιστορία του 1 καί γιατί ; Ποιά είνε 
λοιπόν ή Ιστορία του ;

— Live πραγματι βαρώνος άπδ μεγάλη γερ
μανική οικογένεια καί 8/_ει έκατομμύρια, άλλά 
παρουσιάζει ενα περίεργον φαινόμενον παρα
φροσύνης, μιά μονομανία πρωτοφανή εις τά 
χρονικά τής ’Επιστήμης.

— Τρελλός αύιός I έφώναξα πηδώντας άπ’ 
χό κάθισμά μου, ένφ όλες αί κυρίες τής πα
ρέας τόν έκύτταζαν φοβισμένες. Καϊ τί είδους 
τρέλλα εχει;

— Θά σάς έξηγήίω : Ήταν §να παιδί μάλ
λον μελαγχολικοϋ χαρακχήρος, κι' όταν μεγά
λωσε έφυγε γιά τάς ‘Ινδίας καί έταξείδευαε 
πολύ. ’Απ' έδώ αρχίζει τό μυστήριον. Τοϋ δ· 
ρεοε πάντα νά παρευρίσκεται είς τά τρομερά 
έκεϊνα βασανιστήρια ποΰ έουνή θιζαν νά μετα
χειρίζονται έκεϊ κάτω διά τούς έγκληματίας. 
Στήν άρχή βέβαια τό έκανε άπό περιέργεια, 
μά σιγά-σιγά τοΰκατάντησε μανία, διότι, φαί
νεται, είχαν ξυπνήσει μέσα του τά άγρια έν
στικτα, τά όπυΐα άναμφιβόλως θά έκοιμώντο. 
Φαντασθήτε τέτοια μανία τόν κατέλαβε, ώστε 
πολλές φορές έπλήρωιε τάς άρχάς γιά νά τοϋ 
έπιτρέπουν νά με (^μορφώνεται, νά γίνεται 
αύίός δήμιος καί νά ύ.χοβάλλη τά θύματά του 
είς τά τρομερά έκεϊνα βασανιστήρια... κοί τί 
βασανιστήρια! Σκεψθή.ε μονον ότι πολλοί 
κατεδικάζοντο είς τό νά τούς βγάζουν ενα-ενα 
τά δόντια κι’ ΰστερα νά τούς τά καρφώνουν 
είς τά κρανία των πού ήσαν ξυρισμένα, είς 
άλλους Ιβγαζαν τά μάτια καί πολλά άλλα... 
"Οταν έπέστρεψεν είς Ευρώπην βαρυεστηαέ- 
νος πιά από τά πολλά που είχεν Ιδή καί εί /_? ν 
έκτελέσει, έζησεν όλίγους μήνας ήσυχον βίον, 
8ως ότου ή τρομερά δίψα ήρχιοε καί πάλιν 
νά τόν καταλαμβάνχ)... Και φαντασθήτε. έ
φθασε μέχρι τού νά ζηίήαχι να διορισθή έπι- 
σήμως δήμιος. Άπβτάθη εις όλας τάς Κυ
βερνήσεις τών Ευρωπαϊκών Κρατών εβαλε 
κάθε μέσον γιά νά τό έπιτύχη, έβεβαίωνε τάς 
διαφόρους άρχάς ότι, άν τόν διωριζαν, θά I- 
καμνε τούς καταδίκους νά υποφέρουν όσον 
κανείς άλλος καί έπειδή, φνοικά, δέν έκατόρ- 
θωσβ νά κερδίσα αύτό τό αξίωμα, συνεννοεί
ται τώρα μυστικά μέ τούς δημίους, τούς πλη
ρώνει καί τόν είδοποιοΰν γιά κάθε έκτέλεσιν 
πού πρόκειται νά γίνη. Όπου καί άν πρό
κειται νά γίνχ), πηγαίνει, σπεύδει νά τρεξη 
γιά νά προφθαση, να μεταμφ εοθή καί νά 
γίνη αύτός όή,αυς, νά προφΟά^η τόν ρόγχον 
τοϋ καιαΰίκου, να τόν τυραννήοη όσον μπο
ρεί περισσότερον... Μάλιστα, κυρίες μου, μά
λιστα, φίλε μου, αύτός είνε ό άνθρωπος πού 
είχατε είς τό τραπέζι σας άπόψε...»

‘Ομολογώ ότι έμεινα καταπληκτος· όσον 
αφορά τάς κυρίας έκρυπταν τά πρόσωπά τους 
με φρίκην καί άποτροπιασμόν.

— Ά ν δέν πιστεύετε, έξηκολούθησεν ό δό
κτωρ, έλάτε αΰριον τό πρωί, ξημερώματα 
μαζύ μου εις τήν πλατείαν όπου έχουν στή an 
τήν λαιμητόμον. Πρόκειται νά γινη ή θανα
τική έκτέλεσις ένός κακούργου γι' αύτό ό βα
ρώνος ήλθε σςό Παρίσι, θά  έκτελέσ-η πάλιν 
χρέη δημίου...

Ό  δοκτωρ δέν έλεγε ψεύματα. Πρωί-πρωί 
πήγα στήν έκτέλεσι κι' είδα τόν βαρώνον Έ ρ 
μαν μεταμορφωμένον εις δήμιον, άνασκουμ- 
πωμένον, νά έτοιμάζα τήν γκιλοττίνα, ν' άπο 
κεφαλιζή τόν κατάδικο καί νά στέκεται μέ 
βλεμια άγριο, μ' Ινα γέλοιο σαρδωνικό, σάν 
μεθυσμένου, μπροστά στό. ζεστό αίμα πού 
έτρεχε ποτάμι.

Τότε μόνον έβεβαιώθηκα, Ιπειτ' άπό τόσα 
χρόνια πού τόν έ/νώριζα, ότι ό βαρώνος Έ ρ 
μαν, ό φίλο; μου καί σύντροφ >c μας είς τό 
χθεβινό γλέντι ήταν τρελλό;. Κι' ήταν αύτή 
η μόνη τρέλλα του. Τήν άλλη μέρα πού τόν 
συνήντησα, δέν έτόλμησανά τού κάμω λόγον. 
ΤΗταν τόσον ήρεμος, τόσον λογικός 1...

Μετάφρασις Α. Μ.

— Μιά έκκεντρικ.1) Παρισινή άρτίστα παίρ
νει κάθε πρωΐ τό μπάνιο της μέ συντροφιάν 
άναμφισβηιήτως θελκτικήν. Προτού νά βου- 
'ήξο ·1ς την μπανιέραν εξαπολύει μέσα σ’ αύ
τήν i\ ώραία χρυσόψαρα μέ τά όποία παίζει 
καθ' δλην τήν διάρκειαν τοϋ μπάνιου της. Καί 
®Τ0 μπάνιο άκόμη ό ήδονισμός I

ft.- :■ . Ι

ΠΟΛΗΩ Τ ρ «ΓΟ Υ Ω |«

Λ ά μ π ρ ο υ  Π ο ρ φ ύ ρ α

Χλωμή σιμά μου έπέρααες, παρθένα, 
μίαα ο'ί θρήνου:, μέσ’ οτά βογγητά" 
μά έσύ, βουβή, μάς Εψελνες θλιμμένα : 
«Μήν κλαιιε· άχολουϋά τε. Πάω μπροστά*.
’Ανώφελα τααπρα χεριά άναιιμένα, 
μήν πλανεθής, α ’ έφώτιζαν πιστά, 
τά μάτια οον υπερήφανα κλεισμένα 
α’ ενα άλλο φώς τά κράταες άνοχτά.
Μέσ’ στο στέρνο άνθοστόλιστο κλινάρι, 
με τή λευκή νυφιάτικη στολή, 
ετσι απαλός ό ύπνος σ ’ είχε πάρει,
σάν τάχα άπό χοροΰ χαρά τρελλή 
ναγερνες κουρασμένη τό κεφάλι 
μέσ’ στ’ άγαπητικοΰ σου τήν αγκάλη.

- ■' ΠΑΡ ΑΛΗ ΡΗ Μ ΑΤΑ - ·. ■■
...Άκόμα πιέ... ’Ακόμα...άηόψε 
δεν ίλέλω τί Οά γίνη νά τό νοιώσ^ς 
δεν ΰελσ> νά Φνμάσαι πώς ϋά λυώσης 
μέσ’ σ' δνομα φιλιά καί χάδια...
%.. ’Ακόμα πιέ...τρελλή νά γίνης 
καί μεϋνπτή νά ’οθί,ς στήν κάμαρά μας 
τό βράδυ.,ιίτοΰ πυκνά ολόγυρά μας 
θά γέρνουνε γλυκά σκοτάδια...
Και τότε...— πιέ, λοιπόν, άκόμα— 
ύ ’άνάψουνε οί πόθοι δ,τι κ ι’αν κάνης... 
και θά σε σφίξω δυνατά ώς νά πεΟάνης 
νά λιγωθης ’οτήν άγκαλιά μου...
Κ ι’δταν μεθϋσης... — Πιε άκόμα 
τ ’άνούοιο τό κρασί ποϋ ο'ε ποτίζω— 
ιό νέκταρ που έγώ ξέρω νά χαρίζω 
ίλα νά π ιής άπ ’ τά φιλιά μου...
θά ρίξω αν ΰέλης τούς μπερντέδες
τό φώς ύά σβύσω.............. ............
............................ κ ι’Ιτσι θά χόρτασης,
τής ηδονής τή λήκυθο ΰ ’άδειάοης 
ώς πού νά λυώοουν ιά σκοτάδι α.....
Μά δμως πιε άκόμα... ακόμη.... % 
δεν &έλω τί ΰά γείνη νά τό νοιώοης 
δέν θέλω νά θυμάσαι πώς θά λυώσης 
μέα’α ’ άνομα φιλιά «α» χάδια!.....

Βίλλυ *Αοτρογλου

—  ΗΔΟΝΙΚΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ =
Βράδυασε ! τήν πόρτα κλείσε 
τό κερί π ’άιάβει οβϋσε, 
μή μάς βλέπουν οί γειτόνοι 

* κ .’Ιλα δώ πέσε κοντοΡμου,
5’ϋρ£ μέο’τήν άγκαλιά μον 
πού δλο άνάβει κι* δλο λυώνει...
Ί ί  χυττάς ϊιοι με τρόμο;
Δ εν ε ΐ’ε ψυχή ατό δρόμο, 
οΰτε μέσα εδώ κανείς, 
δατονς φόβους κ ι’ Ιλα, φώς μου, 
τά γλυκά σου χείλη δόαμου 
πούνε βρύση ήδονής.
Τά κρινόλευκα σου οτή&εια 
καί τά κάλλη σου τά κρύφια 
κ ι’δλο αύτό οον τό κορμί, 
ϋέλω άπόψε ν ‘άπολαναω, 
κ ι’άπό γλύκες »ά χορτάσω...
...ϋά σου πιώ δλη τή ζωή..! 
νά ο'ε νοιώθω νά απαρίζης 
σάν τά φεϊδι’ νά οτενάζης 
άπό πόθο... νά βο γάς, 
κι ’ ή επιθυμιά ή μεγάλη 
νά σοϋ φέρνη ήδονοζάλη, 
νά οιγολιγο&υμάς...

(Πύξ-Λαξ) Γιίλ· Π αν·
— ΧΩ ΡΙΣΜ ΟΣ . ■ =ε

Ή  αύγοϋλα χαράζει... ώ, άγαπημένη μου.. 
ξύ-ivaj Ό  χιοριαμός τήν πόρτα μας βροντά, 
κι’ ό έρωτας παραμονεύει γιά νά μάς δώση τή 
σκληρή καί υστερνή λαβωματιά μέσ’ τήν καρ
διά μας.. Ξύπνα I Μέσ’ τόν γαλοζιο ούρανό 
γοργά κυλά καί τρεαοσβύνει τ’ άσιέρι, ό Αύ· 
γερινός. ΤΩ !.. πόσον μοιάζει τό τρεμόσβυμα 
αύτό μέ τήν καρδιά μου π’ άντίκρυσε τόν χω
ρισμό!.. 'Αλλοίμονο!.. Ξύπνα, ώ άγαπημένη 
μου, ξύπνα 1 ^Στή φτωχική τής μοναξιάς μας 
κάμαρη πού ώς τά χθες περάσαμε μαζί, ό ή
λιος έσ.ειλε τήν πρώτη του αχτίνα γιά νά μάς 
'πή πώ; ή στιγμή τοϋ χωρισμού μας ήλθε... 
πώ; σήμερα θά κυλισθή ή χαρά στή λύπη... 
Ώ !  έλα, άγαπημένη μου, ξύπνησες; ώ έλα!.. 
Νά, ή άγκάλη μ,’ άνοιχςή σέ περιμένει... Θά 
σοΰ χαρίσυ σφίξιμο παρηγοριάς, καί φίλημα 
έλπίδοο, έλα !...

Μ* αύιά, καί μέ τόν όρκο μας θά ζήσ^ς μ,ο- 
ναχούλα εναν όλόκληρο χοόνο, άφού ή Μοίρα 
μας τό θέλει...‘Αντίο...φεύγω...μά πάλι θαρΰώ! 
'Αντίο .. *

(Έδεσσα) Μ ιλτιάδης Ρήγας

Ξ ε ν η  Φ  Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α

Φ Ι Λ Ι Α
Je a n  Rlohopin

Δνό φιλιά μονάχα θυμούμαι, ά π ’δλα τδλλα τής 
ζωής μον. Δυό φιλιά, δυό γλυκά φιλιά.

Τό ίνα to φιλι ήταν τό τελευταίο τής μάνας μου, 
καί τ άλλο, τό πρώτο τής πρώτης μον αγάπης. ‘Απ ’ 
τάδνό φιλιά τό πρώτο τής άγάπης μον οβνατηκε, 
μα τό στερνό φιλί τής μάνας μου μ ’ϊμεινε.

Δυό φιλιά μονάχα θυμούμαι, άπ'δλα τ άλλα τής 
ζωής μον. Δυό φιλιά, δνό γλυκά φιλιά.

(Μετάφρ. Κ . Τρουχίδης)

Ε Ρ Ο 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

XVIIT· 0  κ. Κ . Γεωργίου πρός τήν κ. Μ.Χρύαη.
Φί λη μο ν ,  3 ‘Απριλίου 19...

Είμαι ίνθοναιασμένος ! Πρώτα άπ* δλα διότι 
αποφασίσατε επί τέλους νά ξεφορτωθήτε αύτόν 
τόν ένοχλητικον ’Αριατείδην. Κ ι’ 'έ’πειτα γιατί #ά 
πεοάσωμε πάλι μία όλόκληρη βραδνά μαζύ. Ί Ι  
καν μέν η ή Αλίκη μόνον εχει άτνχία. Τής είχα 
νποοχεθή ̂ a  την πάω στήν Όπερέττα* ας είνε, 
τήν παα> άλλοτε, αφοΰ δέν ίλέλει ρώτημα πώς &α 
προτιμήσω σάς. Λοιπόν {λά σάς περιμένω ατό Ιδιο 
μέρος και την ίδια ώρα, δπως τήν άλλη φορά.

Δικός αας Κώστας
** *

XIX .— Ή  κ. Μ. Χρυσή πρός τόν Η .  Κ . Γεωργίου 
’Α γ α π η τ έ  Φί λε ,  6 'Απριλίου 19...

Δυστυχώς ετυχε κάποιο άπρόοπτον πιύ  #ά 
σάς δυσαρεατήαη πολύ. Συνήντησα είς τόν δρόμον 
τον Ερρίκο καί μόλις τοϋ είπα, έπάνω ε ί ς  τήν 
ομιλία μας δτι ό άνδρας μον &ά δειπνήσjj τήν 
Δευτέρα στής μαμάς του, κατάλαβα άμέσως άπό 
τήν λάμψι τών ματιών του πώς είχε κάμει γκά- 
φα... μα ήταν πιά άργά. Νά μή σάς τά πολυλο
γώ 6 ’Ερρίκος μοΰ λέγει άμέσως : « “Ω ! Τί ώραία 
ανμιττωοις! καί άκριβώς τή Δευτέρα καί ή γυ
ναίκα μον θα δειπνήση στής μητέρας της!,..* 
Προσπάθησα, να ξεφύγοο με χίλιες δνό προφάσεις, 
μα έαταθη αδύνατο> / ^ιό τέλος με ήνάγχασε νά 
δεχθώ το ραντεβού του γιά τήν Δβντέρα τό βράδυ 
καί σάς βεβαιώ πώς αύτό μί οτβνοχωρεΐ πολύ νά 
φερθώ ίτοι σ ’ έοάς. Συγχώρησα τέ με και ϋά 
προσπαθήσω να σάς ικανοποιήσω γιά τήν ίπο- 
γοήτευσι αύτήν.

Πολύ λυπημένη Μαγδαληνή
_ ** *

XX .— Ή  κ. Μαγδ. Χρυσή πρός τήν η . Έρ.Βενίρη 
' Α γ α π η μ έ ν η  μου,  8 'Απριλίου 1S...

θα  είσαι περίεργη νά μάθης πού ευρισκόμενα 
με τον Κώστα. "Ελα αΰριο νά Λάρωμε μαζν τό 
τσάι καί θά τά μάθης δλα, άλλως τε ϋα εϊνε καί 
μία εύχαιρία νά ίδοθοϋμε. Μον φαίνεται πώς ι?ά 
μ'ε ανγχαρής γιατί αοΰ ίγινα πρώτης τάξεως. 
Φαντάσον δτι άφοΰ νποαχέθηκα πρό ήμερών νά 
περάσω τή βραδειά τής Δευτέρας μαζύ του, τόν 
έγκαταλείπω και τοϋ λέγω πώς πάω μί τόν 
Έρρινο, τόν δεντsoov δηλαδή τών υποτιθεμένων 
ίραστών μον. Αύτό έννοεΐς ι?ά τοΟ -ΐξιτάρη άκό
μη πιό πολύ τήν επιθνμίοι τον (αν καί είνε άρ- 
χετη) τον έκδικοϋμαι δε συγχρόνως πού μοΰ φέρ- 
&ηκε τόσο φρόνιμος στό τελευταίο μας ραντιβοΰ. 
Ξαύρεις, αύτό έγώ τόέθεώοησα κάπως ταπεινωτικά 
γιά μένα, μολονότι έγώ ήμουν ή αίτια.

Χίλια φιλιά.—ΊΛαντελαίνα

Α Γ Ά Π Η Ν  E Y » T V X I A

Μεσα σ ανθκτμένον απο ρό3«, χρΓν®, για̂ εμια κα': 
υακίνθου; κήπο, κι' έπάνω στ' άνβιομένα χλαδια μιας 
νερατζιας, δυλ μιχρά πουλάκια, δυό τρε)>α άηδονάχια 
χαιρετανε μέ  ̂ το τραγούδι του? τή χαραυγοϋλβ ποΰ 
δειλά, δειλά σάν ντροπαλή παρβένα ξεπροβάλλει πίσω 
απ' τη ραχούλα, δλέχρυοη χοίΐ δλόλαμπρη <τάν 
νυφοϋλα. — Είχανε γνωριοθή την προηγουμένη μέρα 
μέσα στον ?διον κήπον κΓ είχανε άγαπηΟ̂ . Πρόχειρα, 
πρόχειρα στήσανε τήν ερωτική τους παστάδα μέσα ατ' 
ανθισμένα κλαδιά για νά χτίσουν τήν έπομένη τό 
μικρό σπιτάκι του?, πού θά περνούσαν τής ήμέραις!τοΰ 
καλοκαιριού —και περάσανε τή νύχτα τοΰ γάμου των
μέσα στ’ άνθη— Τίποτε δέ θά τά χώριζε πειά......
ουτε κΓ αύιός ό θάνατος.... Καθισμένο τό αηδόνι 
ψηλότερα άπ’ τή συντροφιά του, έψαλλε τώρα σ' ίναν 
τρελλό άρμονικό σκοπό, τό τραγούδι τοΰ έρωτος κι' 
έλεγε στην αγαπημένη του ότι πάντα θά τήν άγαπά, 
ότι τίποτε δέν θά τά χωρίση.... Αύτά τής έλεγε στό 
τραγούδι του τό τρελλ» αηδόνι και κτυποΰσε τά μικρά 
φτερά του άπάνω στ' ανθη κΓ έρραινε μέ τ' άνθο- 
πέταλα τήν άγαπημένη του σάν νά ήθελε νά πλέξη μ’ 
αυτα τοΰ γάμου των τό στεφάνι....Έκείνη μέ γυρι
σμένο τό κεφαλάχι της πρός τά ίπάνω, τοΰ έσττλνε 
μιά αατιά όλόθερμη πού ξεχείλιζε μέσα σ' «ύτήν όλη 
της ή «γάπη.... ‘ΒΧίας Ψωμόπονλος

Τ Ο Υ  Κ Ο Σ Μ Ο Υ  Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Α

4 Ε Ε ά Φ Ρ & Γ Ε Ο §  Τ Ι Μ Η
'Ο Μιχάλης είνε εργάτης, κτί

στης. Ό  Μιχάλης έχει μιά γυναί
κα, τήν Μιχα^ινα. Κι’ έχει άκό
μα κι’ έναν φιλο, τόν Κώστα-Σίάς 
17 τοϋ περασμένου μη\ό. ό Μιχά- 
λης^άνεκάλυψε τυχαίως ότι ή γυ
ναίκα του άπεφάσισε νά τροπο- 
ποιήση τ’ όνομά της έπί τό νεωτε· 

ριστικώτερον κι’ αντί Μιχάλαινα νά λέγεται 
Μοιχαλίς. Π^ος τούτοδέ είχεν ΰποσχεθή στόν 
Κώοτα να γίνιι μειά τρεϊς ημέρας, δηλαδή 
οΧις -20 τοϋ περασμένου μηνός, έρωμένη του.

Αύτή ή διαγωγή τής γυναίκας του καί τοΰ 
Κώστα έκώσιισε πολύ στόν Μιχάλη. Άλλ’ ό 
ΜιχιχΛη; είνε παντρεμμένος έδώ καί δέκα 
χρονιά έπομένΛ; πρό πολλοϋ έχει παύαει ν’ 
αγαπφ τήν γυναίκα του, όπως συμβαίνει με 
όλα τ" άνδρογυνα. Επίσης φιλήσυχος καθώ; 
ήταν, δέν άγαποΰσε καθόλου τά αίματα καί 
γι’ αύτό οΰιε κάν έσκέφθηκε νά σκοτώσω τούς 
δυο συνωιιυτουντας κατα ιής οικογενειακής 
του τιμής! Επειδή όμως έφαντάζετο ότι θα 
ήτο πολύ ένοχλητικον πράγμα να τόν στενεύω 
τό καπέλλο aeo μέτωπον, προσεπάθησε να 
βρή εναν άλλον είρηνικώτερον τρόπον, γιά ν’ 
άιτυφύγχ) αύτην την ένοχλησιν.

'Λχων ύπ" όψει ότι ή νύκτα είνε καλός 
σύμβουλος, ό Μιχάλης εμεινεν άγρυπνο; όλην 
τήν νύκτα, ή όποια έπην.ολουθηηε τήν ημέραν 
τή; τραγικής του άνακαλύψεως, κι’ εβασάνιζε 
το μυαλό του γιά να βρή μιαν λύσιν. Καί τήν 
βρήκε ό τειραπέρατος....Πρωΐ-πρωΐ, προτού 

.να παοστή οουλεια του, πέλασε άπο τό ταχυ- 
δρομειον, ά^όραοε μια βραχεία καί μέ τά λι
γοστά γραμμιτα πού είχε πάρει μαζί του, 
έκατσε κι’ έγραψε σιή γυναίκα του.
Τι τής έγραψε; "Ο.ι είνε κάΤοιος 
πού ξερει όιι ή Μιχάλαινα μεθαύριο V. - 
■τό βράδυ, άντί νά πάη να κοιμηθή {  α 
στης μηιέρας της, οπω; είχε πά ψέμ- i  J  
μαια στον άνΟρα της, θα έπήγαινε νά  ̂
περά τήν νύκςα μαςΐ μέ τόν Κ οσ ια. ^
Και ότι άν πραγμαιι το εκανε αύτό, ,. 
ό κάποιος που το ή;βυρε, θά τό έμαρ- 
τυρουοε στόν άνορα της. Έβαλε κ α μιά 
ψευακη υπογραφή, «Μανώλη,» να πούμε, ί-  
puAe διεύθυνσή του aco noac ρεοτάντ κ’ έ- 
ταχυδρόμησε τό γράμμα στήν διεύΟυνσιν τής 
γυναίκας του.

ΚοΛπο νταριο τής ήρθε τής Μιχάλαινας 
άμα ίΛαβε τό γραμμα. Ποιός διάβολος νά 
ήιαν αύιός ό «Μανώλης»; Μά όσο κι’ αν 
έσπασ* το κεφάλι της θέ* κατώρθωοε νά εϋριι 
ποιός ήιαν. Τί θά εκανε,. λοιπον ; Τό καλλί 
τερο πού είχε νά κάμκ δέν ήταν νά μήν πάη 
μεθαύριο το βράδυ στΟ ραντεβού τη, μέ τον 
Κωσια ; Βέβαια, αύτό θα ήιαν τό καλλίιερο, 
άν ή Θεια Πρόνοια δέν τή; έ ιφύριζε σιό uu- 
τί κάα άλλο. Δίχως νά χανη λοιπόν καιρό ή 
Μιχαλαΐ'-α, παίρνει ένα δεκάρικο άπό τής οι
κονομίες πού έκανε κρυφά άπο τόν άνδρα της, 
πηγαίνει στό Ταχυδρομείο, γράφει ένα γράμμα 
προς τυν άγνωσιον «Μανώλη» διά τοΰ οποίου 
τόν εξαίρκιζε νά μήν τήν μ α ρ ι υ ρ ή ά φ ο ΰ  
άλλως δέν εΐ/,ε νά κερδίοη τίποτε, εσώκλεισε 
καί το δεκάρικο, καί τό έταχυδρόμησε.

— Το δεκάρικο θαν τόνε κανη να λουφάξω, 
έσκέφθηκε κι’ ήούχασε.

Κι' έισι όταν τήν άλλη μέρα τό βράδυ ό 
άνδρας της τήν έρωιησε άν θά έπήγαινε νά 
κοιμηθή στής μηιέρας της, όπως τοϋ είχε 
είπΰ, έκείνη άπήνιηοε : «Θα πάοο». Κι’ έπή
γε κατ’ εΰίΚϊαν στον Κώστα, μέ τόν όποιον 
επέρασεν όλην τή νύκτα μαζί.

Την άλλη μέρα ή Μιχάλαινα, 
έκτός πού βρήκε τόν άνδρα της 

’ εύθυμότατον, έλαβε κι’ ενα δεύτε
ρο γραμμα άπό τόν άγνωστόν της 
«Μανώλην», ό όποιος τής έγραφε 
τά άκολουθα:

«’Αγαπητή μου κερά-Μιχάλαινα,
Έλαβα το. δεκάρικο καί το γράμμα σου καί 

δέν σέ μαρτύρησα στόν άνδρα σου· έμαθα 
όμως ότι θά ξαναπφ; αύιές τής ήαέρες νά 
περάσης πάλι μια νύχτα μέ τόν Κώστα σου, 
κι’ άφού άγαπιώσαστε, θά πήγαινες ταχτικά. 
Γιά νά είμαστε τό λοιπόν εξηγημένοι μιά γιά 
πάντα, κάθε φορά πού θά πηγαίνη στόν Κώ
στα, πρέπει νά κάνης καοήκόν σου καί σ' 
έμένα, γιά νά μή οέ μαρτυράω. Πανιρεμμένος 
άνθρωπος είμαι κι' έ/ώ καί σάν κουτός πού 
είμαι, όπως όλοι οΐ άνδρες, δίνω κάθε Σάβ
βατο όλο τό βδομαδιάτικο στή γυναίκα μου, 
γιά τά έξοδα τοϋ σπιτιού. Έ τσι δέν μοΰ μένει 
πεντάρα γιά νά μπορέσω νά γλεντήσω κι’ έγώ 
μέ καμμιά γυναίκα. Ποτέ ώς τώρα δέν είχα 
άπατήσει τή γυναίκα μου. Χιές όμως τό βρά
δυ, πού ή γυναίκα μου πήγε κ^έκοιμήθηκε 
στής μάννας της, έγώ μέ τό δεκάρικο πού 
μοϋ έστειλες έγλέντησα μέ μιάν άλλη γυναί
κα. Κι’ έπειδή τρώγοντας έρχεται ή όρεξη,

Λόγια τής γχαραονιέρας
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Χ Ε Ι Ρ Ο Μ Α Ν Τ Ε Ι Α

Διά

Τί είνε ή Γυναίκα, αγαπητοί μου κύ- 
“ΐ ; Νά cac τό είπώ εύχαρίσχως. αλλα 

έξηγοΰμεθα προηγούμενος Θελετε 
μάθειε τί είνε συιήθως; Τίποτε.

Ι'ι ήθελε νά είνε ; Τό πάν.
Γί πρέπει ιά είνε ; Κάτι τι.
Γί είνε διά τά album σας ; Είς τά εί

κοσι της χρόνια ένα όνειρον —είς 
τά τριάντα Ινας_πόθος— εις τα 
εξήντα μία θλΐψίς. 

τούς κοινωνιολόγους; Μία άνάγκη έξ 
ής ή θεία Πρόνοια έύηιιιούργησε μίαν ηδονήν.

Διά τούς γεωμέτρας ; "Ενα πολύγωνον με 
πολλάς πλευράς, τάς καλάς καί τάς μή καλάς.

Διά τούς ψυχολόγους ; Μία ΰπαρξις η όπο α 
έχει, όχι τήν ψυχήν είς τό σώμα, άλλά τό 
σώμα είς τήν ψυχήν.

Διά τού; ήθικολόγους ; Μία μηχανή ή όποία 
όταν λέγεται τιμία, κατασκευάζει παιδιά καί 
όταν δέν λέγεται έτοι, κατασκευάζει ίνδοας.

Διά τού; κοσμικούς; "Ενα θελκτικόν bou
doir είς τό όποιον ζοΰν άόελφωμένα μεγαλα 
αμαρτήματα μέ μικρας άρετάς.

Διά τους συζύγους; "Ενας χεί
μαρρος όόποΐος άλλάζεισυχ νοκοίτην.

Διά τούς χρηματιστάς ; "Ενα έπι- 
πλον το ότοϊον έν άντιθέσει πρός 
τ’ άλλα έπιπλα, όταν είνε νέον καί 
άμεταχείρισιον, κοστίζει πολύ όλι- 
γώτερον παρ’ όσον κοστίζει όταν 
είνε μεταχειρισμένον καί παρουσιά
ζεται ώς εύκαιρία.

Ή  γυναίκα τού κόσμου ; Έκείνη 
ή όποία είνε άρκίτά γυναίκα τού κο- 
σμου, ώστε να τό δείχνη δίχως νά 
είνε άνάγκη νά τό λεγα, καί άκόμη 
έκεινη ή οποία ξεύρει να διακρίνεται μ’ ένα 
φόρεμα τών 50 φράγκων καί νά είνε απλή μέ 
ένα τών 500.

Διά τον έρωτα ; 'Αρκεί νά σά; είπώ ότι ή 
Γυναίκα μονη της ώνομαοεν έναν έρωτα «που· 
λημένον» διά να πείση τούς άνόρας ότι ύπ <ρ 

χεν δήθεν κάί άλλος έρως, ό 
όποιο; δεν πωλείται.

Δια τούς έραστάς ; Βρίσκε- 
σθε μαζί μέ μίαν γυναίκα οτή 
γκαρσονιέρα σας, τήν έΛετε 
έμπρός σας όλογυμνην, τήν 
σηκώνετε είς τά μπρατσα σας 
ήμιλιπόίίυμον άπο ιήν ήδυ- 
παίίειαν, διά νά τήν ξαπλώ

σετε απαλά είς τό κρεββάτι σσς, άνοίγει τά 
χείλη της, περιμένετε ν’ άκού,ιετε τήν'λέξιν 
τοΰ ΰπερίάτου έρωτος καί αύιή σάς λέ/ει:«Ξέ 
ρετε, έγώ είμαι τιμία γυναίκα!» Άν τολμάιε 
κάμετε πώς δέν τήν πιστεύετε, νά ίδήτε γιά 
πότε φεύγει.

Διά τόν άνδρα, τέλος, γενικώ; ; ”Αχ αδελ
φοί μου! Θτ ξεύρετε βέβαια ότι 
ή κόιτα είνε τό θηλυκόν τού πε
τεινού, ή γάτα τό θηλυκόν τον 
γάτου· διατί ή γυναίκα νά είνε ’ι 
δυστυχία τοϋ άνδρός, τό αμάρτημα 
καί ή τιμωρία τουΧσυγχρόνως ;

Είπαν ότι δέν πρέπει ποτέ 
νά χτυπάτε τήν γυναίκα υνι 
μέ ένα άνθος’ συμφωνώ: μι 
άνθος ποτέ — κτυπάτε την 
πάντοτε μέ τό μπασιοΰνι σας.

Ο ΔΙΠΛΩΜΑΤΗΣ 
Α Γ Ρ Ύ Π Ν Η Σ Α  !... —

'Αγάπη μου.!... αγρύπνησα καί κύτταξα τάατέρια 
Κ ι’ όσο γλυκά τά κύτταξα, τόα’ί'ννοιωθα καί κείνα 
Πώς πιότερο ξανοίγανε...αα ο τη δροσιά τα κρίνα ! 
’Αγάπη μου! αγρύπνησα καί μίλησα γιά τόσα, 
Μ’αύτά ποϋ ξέρουν τάπειρα τοϋ κόσμου τα μυστήρια 
Κ ’εννοιωσαέγώ τή μυστική τών άστεριώνε γλώαοα ! 
— "Αν μ*αγαπάς άπό καρδ α,κι αν η γλυκειεςελπίδες 
άλήϋεψαν—τά ρώτησα -πού ξέθρεφα ώς ζά τώρα. 
Καί τάατεράκια τρέμοντας τις -θαμποβλεφαρίδες : 
Μυνπαν: · τό ίδιο μάς ρωτά καί κείνη αύτή τήνώρα!»

’Αθήνα Δρόσος ΦΜ ύρας

κάθε φορα πού έσύ θά πηγαίνης μέ τό φίλο 
σου, θελω νά πη/σινω κι’ έ ,ώ  μέ τήν φιλενά
δά μου. Γι' αύτό κσθε φορά πρέπει νά μοϋ 
στέλνης μια μέρα προτήιερα άπό ενα δεκάρι
κο, κι έτσι δέν θά σέ μαρτυράω ποτέ. Ό λ ε; 
ή οικονομίες πού έχεις κάνει κρυφά -  
από τόν άνδρα σου πρέπει λίγο λίγο 
νά περάσουν στά χέρια μ ο u, κι α- 
ταν σωθούν αύτές, νάπήςτοΰ φίλου 
οου να σού δίνα τό δεκάρικο πού θά 
μοϋ στέλνης. Πρέπει νά σού τό 0ivu 
ό καιεργάοος, γιατί, τί διάολο, δέ ν 
αξίζουμε έσύ καί έγώ ενα δεκάρικο !

Ταύτα καί σέ χαιρετώ καί περιμένω.
ΜανώΧης\

Ή  χειρομαντεία, τήν όποίαν έδώ είς τήν 
Ελλάδα μόνον άπό τής Τσιγγάνες γνωρίζομεν, 
άλλοΰ, εις τό Παρίσι π.χ. είτε πολύ τής μό
δας, έξασκεΐται άπό πολύ μορφωμένους καί 
σεβαστούς άνθρώπους κα), άποτελεΐ ολόκληρον 
έπιοτήμην. Όπως δέ κάθε έπιστήμη σεβομένη 
έαυτήν, καί ή χειρομαντεία διαιρείται είς άρ- 
κετούς κλάδους : Ή  κυρίως χ{ιροματτεία ά- 
σχολεΐται μέ τάς γραμμά-, τά νψυματα, τούς 
λάκκους, οί όποιοι συναπαρτίζουν ε ί; τό έιω- 
τερικόν τή; παλάμη; εναν ολόκληρον γεωγρα
φικόν χάρτην. Άλλος κλάδος είνε ή χειρο- 
γνωμία, ή όποία δέν άσχολείται παρά μόνον 
μέ τήν έξω τερικήν φόρμαν τής χειρός καί τών 
δακτύλων.

Έκδίδονται δέ συνεχώς βιβλία έπεξηγημα- 
τικά τής έπιστήμη; αύ^ήί. Έλαβα^τβλευταίως 
ένα μέ τόν τίτλον : «ή Χειρομαντεία εις τός
κοσμικός συναναστροφάς *. Ό  συ/γραφεύ; του 
χειρίζεται τό θέμα κατά 
τρόπον πολύ επαγωγόν 
καί εύχάριστον.

Έκεΐναι καί έκείνοι 
—γράφΕί-πού δέν αγα
πούν πολύ τόν χορόν ή 
τήν μουσι/ήν ή τήν κω 
ζερί, θά κάμουν καλά1 
νά σποιδ.ίσουν τό ντελι- 
κάτο αύτό παιγνίδι τή;
•/ειροααντείας.τό ό τοίον 
θάτούςβόι.θ σχ) »ά προ
λέγουν τό μέλλον είςιού; 
φίλουςκαί ιάς φίλα των.
Κάνετε καλήν έντύπω- 
σιν καί α α ;  προσέχουν 
όλοι, όταν μέ ΰφος σοβαρόν έξετάζετε ενα χε
ράκι θελκτικό πού προσφέρβται είς τήν προ
γνωστικήν οας ίκαιότητα. Άλλως τε δέν είνε 
άνάγκη να είσθε καί πολύ γέρος εί; τήν χει
ρομαντείαν : μάθετε μόνον πού εί.ε  αί γραμ- 
μαί τής «αρδίας καί τής κεφαλή.;, ό κρίκος 
τή ; Αφροδίτη; καί τά όρη τών τεχνών. Εί· 
πετε είς εναν άνδρα έλεγκάν ότι έχει μίαν 
προ)τοφα\ή γραμμήν καρόίσς, γεμάτην ανωμα
λίας καί εγκαρσίους τομας, πράγμα τό όποιον 
σημαίνει άφθο. ίαν έρωτικών περιπετειών θά 
τον ίδήτεάμεσως νάκολακεύε-.αι, να οά, εύχα- 
Ιΐσιή καί νάσχηματίοη τήν ίοέαν ότι είσΰβ ό 
Οαυμασιώτερος άνθροιπος τοϋ χόσμου. Άλλά 
είς μίαν νταμαν νέαν κι* εΰμορφην μήν είπή
τε τιποτέ παρόμοιον. Άρκεσθή ε μονον εις 
μίαν έπιφώνησιν γεμάτην θαυμασμόν καί θά 
σά; έννοηση· Προσθέσατε τότε μέπεποίθησιν : 

Να χέρι μιά φορά» ;... Καί μπορείτε να εί- 
σθε βέβαιος ότι άμέσως θ ’ άποκτήσετε φήμην 
ψυχολογου δυνατού όσον καί διακριτικού.

Μίαν συμβουλήν έν πάση περιπτωσ·ι: ftv
δέν κατέχετε καλά τήν χειρομαντείαν, μή ρι
ψοκινδυνεύετε είς πολλάς λεπτομερείας καί 
μήν καθορίζετε πώς μέλλουν νά συμβουν διά
φορα πράγματα. Περιορισθήτε εί; τον χαρα
κτήρα, τά αισθήματα καί τας κλίσεις. Ό μι- 
λεί-ε χαμηλοφώνως, σοβαρά, άλλά χωρίς S- 
παρσιν, προσπαθείτε νά άκούγεσθε ευχάριστα 
καί μήν παραλειψειε νά δηλώσετε ότι είσθε 
πολύ άτελώς μυημένος εις τό είόος αύτό τή; 
μαντείας Καί τό έλάχιστον ειρωνικόν μειδία
μα έκ μέρους ένός ιή ; συντροφιάς είνε άρκε- 
τόν νά σά; έκθέση εί; τά μάτια τών άπίστων 
Θωμάδων. Η ΠΥΘιΑ
T Q V  Β λ  Α Μ Η  Τ  Α  Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ Ι Α

S T H N  Τ Α Β Ε Ρ Ν Α
Λατερνατζή μάς γκάστρωσες 
γυρνώντας τό χερούλι 
στής χλίψης τό σκοπό- 
άλλαξε κυλίντρα, ρέ τζέ, 
νά τραγουδήσουμ' οίλοι' 
«Μανιώ μου, σ’ άγαπώ».

* ·
Καίσύ,ρέ κάπελλα χλβχλέ, 
γραμμοσφραγίδα σπάνια, 
γιά πώς, ρέ, μάς περτάς 
καί ’Ιορδάνη στό κρασί 
βαίνεις, κι ’ όλο βιδάνια 
τούς βλάμηδες κερνάς ;

* * ,
Άμάν! κι’άπόψε θα γενώ
Κεμαλ, Ταγιάρ,Όθέλλας 
Βούργαρος καί φονηάς, 
ά δέ μάς φέρεις άκρατη 
ρετσίνα τής βαρέλας 
νά πιούμε, νά μεθύσουμε 
στόπείσματή; Σμυρτιάς. Μάνος Κελλας

— Ό ανδρας δίχως τήν γυναΓκα θα ητον τραχύς, 
απολίτιστο;, θ’ αγνοούσε τήν χάριν ή δποία βινε τδ 
χαμόγεγο του έρωτος* ή γυναΓκα σκορπά γυρω του τα 
>ου)ούδια τής ζωής, σάν τ*άγιόκλημα που στο)(ζ«ι 
με τής μυρωμένες γκιρλάντες του fva δένδρ·.
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Ό π ο ια  υπήρξαν ή  έ κ π λ η ξ ις  τ ή ς  βα ρώ ννης 
τήν^έπομένην π ρ ω ία ν  δ ία ν  έλ α β ε  μ ία ν  π ε -  
λω α ια ν  α ν θ ο δ έσ μ η ν  κ α ί χήν ά κ ο λ ο υ θ ο ν  έπ ι- 
στολήν:

• Αξιολάτρευτος φίλη,
»Σάς, ζητώ συγγνώμην διά τήν χθεσινήν 

άνάρμοατον διαγωγήν μου, άλλά, πιστεύσατέ 
μοι, λόγοι έντελώς άνεξάρτητοι τής θελήαεώς 
μου μέ ήνάγκασαν νά φύγω τόοον άποτόμως. 
Ελπίζω 6 u τό λεπτόν αοωμα τών όλίγων 

αύτών άνθέων πού σας προσφέρω θά διάλυ
σή τόν θυμόν σας καί θα θελήσατε νά μέ 
δεχθή ε. Εν τηλεφώνημά σας θά μέ κάμη τόν 
εύι,υχέστερον τών θνητών.

Ό  άφοσιωμενος σας λάτρης
Κ ο κ α ν τ έ ν

— Τόν άχοεΐον ! άνέκραξεν ή βαρώνη μόλις 
έτελείωσε την άνάγνωσιν, δέν έννοώ διόλου 
νά τόν δεχθώ ! ‘Αλλά σχεδόν άμέσως ως νά 
τής είχεν έπέλθει μία αίφνιδία έμπνευσι; 
εοταθη συλλογισμένη καί βαθμηδόνκαίκατ' όλί- 
γονένα σατανικόν μειδίαμα έφώτισε τό πρόσω· 
πόντης, ήοπασε τόάκουστικόν καί έτηλεφώνη- 
οβνεί, τόν Κοκαντέν δτι τόν περιμένει, π̂ ιοσε- 
παϋησε δέ νά γίνη δσον τό δυνατόν ώραιοτέρα 
καί προκλητική...

Μετά δυο ώρας τό πολυτελές αύτοκίνητον 
τού κόμητος ώδήγει τόν αυτοσχέδιον ντετέκτιβ 
βΐς τής βαρώνη; ήτις τόν ύπεδέχθη μέ πολλήν 
θέρμην καί τοϋ είπε μέ ψευτομειδίαμα.

— Κακέ I έπρεπε νά οάς κρατήσω θυμόν 
ποϋ έφύγατε τόσον άποτόμως προχθές, άλλά 
άς είνε σάς συγχωρώ. Τοϋ έτεινε τό βελου
δένιο χέρι τό όποιον έσπευσε ν’ άσπασθή ό 
πράκτωρ μέ κωμικήν επισημότητα ένφ έν 
ρίγος διέτρεχεν όλον τό σώμα του έπί τή έ- 
παψή τής λεπτοφυούς χειρος.

Και έπηκολούθησεν ένας άρκετά αισθημα
τικός διάλογος, κατά τόν όποιον ή μέν τρο
μερά βαρώνη προσεκάθει νά πείσο τόν Κο
καντέν ότι είνε ερωτευμένη μαζί του, ό δέ 
Κοκαντέν, άφ'ενός διότι αύιό ήτο ή αλήθεια, 
καί αφ έτέρυυ διότι ήθελε νά κατακτήση τήν 
έμπιστοσύνην τής βαρώνης δίί νά «κτελέσα 
τάς οδηγίας τού Γιοϋντεξ, παρεΐχεν είς αύτήν 
βροχήν όρκων δτι είνε ό ευτυχέστερος τών 
άναρωπων ευρισκόμενος πλησίον της καί δτι 
θά είνε ό αιώνιος σκλάβος της, έγκαταλείπων 
μάλιστα πρός τοϋ το, έάν παρίστατο άνάγκη, 
καί τήν σύζυγόν του. Έν τελεί ό Κόκαν ιέν 
έπρότεινβν είς τήν ντ’ ‘Απρεμόν νά γευματί
σουν μαζί έκεΐνο τό βράδυ εις ένα ρεστωράν 
καί έτριψε τας χεΐρας του άπό χαράν, δταν 
έκείνη μέ πολλήν προθυμίαν έδέχθη τήν 
πρότασίν του καί άφήκε μάλιστα είς αύτόν 
τήν έκλογήν τοϋ ρεστωράν είς ιό όποιον θά 
έγευμάτιζαν. Πρός συμπλήρωσιν τών οδηγιών 
τοΰ Γιυΰντεξ, ό Κοκαντέν έφρόντισε νά όώση 
είσιτήρια κινηματογράφου είς δλον τό ύπηρε- 
τικόν προσωπικόν τής οικίας, ήτις ουτω τήν

— -------- 1 -  ιί ;  — — ”  * ΐ ] »  υ , υ  wva w ΐ| ν υ ι ·

εισδυτικην Ικανότητά της καί άπό τήν δλην 
άπέναντί της καί άπέναντι τών υπηρετών συ
νενόχων της συμπεριφοράν τού Κοκαντέν, άν- 
τελήφθη δτι οϋτος έξετέλει όδη/ίας τοϋ τρο
μερού αντίπαλου της, τού Γιοΰντεξ. Ά ντελή- 
φθη δτι ό Γιοΰντεξ διά τοΰ Κοκαντέν έπε- 
δίωκε νά μείνη έρημος έκεΐνο τό βράδυ ή κα
τοικία της, προφανώς διά|νά δυνηΟ^ νά κάμη 
άνενόχλητος μίαν έρευναν είς αύτήν. Καί κα- 
τέστρωσεν άμέσως τό σχέδιον της ; Πράγματι 
θ '  άφηνεν έκείνην τήν εσπέραν έρημον τήν 
οίκίαν της, θά έπήγαινε αύτή νά δειπνήοη 
μετά τοϋ Κοκαντέν, θά έσιελλε τούς ΰπηρέτας 
—συνεργάτας της είς τόν κινηματογράφον, 
καί θα έψαίνετο τέλος δτι πίπτει είς τήν πα
γίδα, όιά νά στ ή 3η αύτή άλλην παγίδα είς 
τόν Γ  ιοϋντεξ.

** *
0 5 ΐω καί έγινε. Καί δταν ό Γιοΰντεξ, δστίϊ 

άπό ώρας ήνη έκαιροφυλάκτει αθέατος έκεΐ 
πλησίον, έπείσθη δει ψυχή ζώσα δέν εύρίσκετο 
είς τήν οίκίαν τής βαρώνης, είσήλθε περί 
τήν 8ην εσπερινήν είς αύτήν, χρησιμοποιών 
διά >ά παραβίαση τήν είσοδον είδικάς άντι- 
κλεΐδας καί έτέθη άμέσως έπί τό έργον τής 
ίρ·ύνης του ·1ς τό κοριντόρ καί τό σαλόνι

δέν άνεκάλυψε τίποτε, τό όποιον 0-ά τόν έν- 
διέφερε. Είσήλθεν ακολούθως είς τό Ιδιαίτε
ρον γραφεΐον τής βαρώνης, τό όποιον δέν εί
χε πορά μίαν μονον θύραν καί εν παράθυρον, 
καί ήρχισε νά έξετάζη μειά προσοχή; τά έν- 
τό; αύτοΰ δτε αίφνης έκτύΛησεν ό κωδωνΐσκος 
τοϋ έπί τοΰ γραφείου τής βαρώνης τοποθετη
μένου κινητού τηλεφωνικού μηχανήματος. 
Έλπίζων δτι κάτι θά εΤχε νά ώρεληθ^ άπό 
τό άπρόοπτον αύτό τηλεφώνημα έσπευσεν εις 
τό μηχάνημα διά νά έρωτήση ποιος έκάλει 
καί τί ήθίλε, μόλις δμως έξεκρέμαοε τό α
κουστικόν, τρομερός πάταγος έπληξε τήν 
άκοήν του καί έν ςοτή όφθαλμοΰ είδε δύο 
χαλύβδινα έλάσματα να καταπίπτουν άπό τής 
οροφής ώς είδος παραπετασμάτων κατά μή
κος της θύρας καί τοΰ παραθύρου, καθιστών- 
τα άδύνατον πλέον τήν έξοδον έκ τοΰ δωμα
τίου έκείνου. Τότε μόνον άντελήφθη ΰτι είχε 
πέσει είς παγίδα' είδεν ότι ̂ το φυλακισμένος, 
άλλά δέν Ιχασε καθόλου, ού>’ είς τήν κρίσι- 
μον αύτήν περίστασιν, τήν θαυμαστήν αύιό- 
χρημα ψυχραιμίαν του. ’Απ’ έναντίας μέ μίαν 
ήρεμον κίνηιιν · έφερε τό ακουστικόν είς τό 
ούς του καί ήκουσβ τούς έξής λόγους Καλη
σπέρα, κύριε κόμη ντέ Τρεμέζ... Είμαι ή βα
ρώνη ντ' 'Απρεμόν. Πώς είσθε, έ, κύριε 
κόμη ; Έγώ είμαι πολύ κα’λά... Γευματίζω 
μέ τήν συντροφιά τοΰ φίλου σας Κι.καντέν.

/— Καλήν σας δρεξιν, λοιπόν, μαντάμ, ά 
πήντησεν ό Γιοΰντεξ διατηρών άμείωτον δλην 
τήν ψυχραιμίαν του.

Ή  άπάντησις αΰτη έκαμε τήν βαρώνην νά 
φρενιάσj - καί άπήντησεν:— Έ τσι λοιπόν, 
θελήσατε νά άναμιχθήτε σέ υποθέσεις πού 
δέν σάς ένδιέφεραν, καλά νά τήν πάθετε τώ
ρα... E I jOs φυλακισμένο-, άκόΰτε; Είσθε 
αίχμάλωτός μου, καί σάς υπόσχομαι δτι ή«Έ- 
ρεβιόδης Συμμορία» θά σάςφανή άνοικτίρμων.

Μ’ ένα μορφ ισμόν Γϊεριφρονήσεως, ό όποιος 
«ξέφραζε ταύτοχρόνως δλον τό άκατάβλη cov 
θάρρος του καί δλην τήν έπί τόν έ ιυτόν του 
πεποίθησιν, δ Γιοΰντεξ, χωρίς νά 6a>0 ij άπάν- 
τησιν, έκρέμασε είς τήν θέσιν του τό ακου
στικόν καί έπλησίασε τά σιδηρά έλάσματα, 
τά όποια ήρχισε νά έξετάζη. Άλλ’ έπείσθη 
ταχέως δτι ήιο άδύνατον νά τά μετακηήιη. 
Ποοσεπάθησε νά ϊδ[) ποιαν σχέσιν είχε τό ά- 
κουστικόν τοΰ τηλεφώνου μέ τόν μυστικόν μη
χανισμόν, δστις καtέρριψε τά έλάσματα, δέν 
άνεκάλυψεν δμως τίποτε. Έζήτησε πανιού 
εί; δλας τάς ίιλενράς τοΰ δωματίου μή
πως υπήρχε καμμία ά/ιλη διέξοδος, άλλ' ού- 
δεμιαν εΰρε. Κι1 έν τούτοις ένα ύπερήφανον 
μειδίαμα έτχύχωαε τά χείλη του κι* ένφ έψι- 
θύ^ιζε : «Πολύ καλά έκαμα νά λάβω τάς προ
φυλάξεις μου», έκάθηίεν έκ νέου πρό τοΰ 
γραφείου  ̂ τής βαρώνης, ήναψεν ενα σιγαρέτ- 
τον καί_ ήοχισεν έκ νέου νά έξετάζη τά διά
φορα έγγραφα, έπιστολάς κ.λ.π. Όταν ή 
έρευνά του έτελείωσεν, ήγέρθη, διηυθύνθη 
πρός ένα μπαούλο, τό ήνοιξεν, είδεν δτι ήτο 
σχεδόν κενόντό άφήκεν άνοικτόν καί έτλη- 
σίασε τό χαλύβδινον καταπέτασμα τής θύρας. 
Έκεΐ έξήγαγεν έκ τής τσέπης του ένα μετάλ- 
λινον τρύπανον, διά τοΰ όποίσυ καταβαλλων 
ίσχυράς προσπαθείας κατώρθωσβ ν’ άνοιξη 
μίαν οπήν δχι μεγάλων διαστάσεων είς τό 
έλασμα. Κατόπιν έξή/αγε μετά προφυλάξεως 
άπό άλλην τσέπην του εν κυλινδρικόν καί 
έτίμηκες νικέλινον άντιχείμενον, τό όποιον 
δέν ήιο παρά τοϋτ’ αύτό μικρογραφία μιάς 
τορπιλλης, άπό τήν όποίαν δέν έλειπεν ούδέ 
τό ρυθμιστικόν έλατήριον. Τήν. έτοποθέτησε 
μετά τών Ιδίων προφυλάξεων έντός τής όπής 
τού έλάσματος, έθεσεν είς κίνησιν τόν ρυθμι
στήρα καί μ* ενα πήδημα είσήλθεν είς τό 
ανοικτόν μπαούλο καί έκλειαεν άνωθεν αύ
τοϋ τό κάλυμμα. Δέν είχε παρέλθο εν λεπτόν 
τής ώρας δτε Ισχυρός κρότος, συνοδευόμενος 
καί ύπό άλλων άσθενεστέρων, συνεκλόίνισεν 
ολόκληρον τήν οίκίαν. Ή  μικροσκοπική τορ- 
πίλλη, τής οποίας μόνος ό Γιοΰντεξ κατείχε 
τό μυστικόν, είχεν έκραγή καί ή Ισχυρά έκρή 
ξίς της είχε προξενήσει άρκετά βαθύ ρήγμα 
είς το χαλύβδινον έλασμα, άνοίξασα όπήν άπό 
τήν όποίαν εύχερώς ήδύνατο νά διέλθη είς 
άνθρωπος. Ό  Γιο- ντες, τόν όποιον τό μπαοΰ- 
λον είχε προφυλαξει άπό τά έκσφενδονισθέντα 
τεμάχια τοΰ έλάσματος,έξήλθεν έκεΐθεν, έλαβε 
τόν πίλον καί τΰν μπέρταν του καίέπήδησε διά 
τή ; άνοιγείσης Οπής έξω τοΰ δωματίου, έντός 
τοϋ όποίουπρό μιάς άκόμη στιγμής ήτο φυλα
κισμένος. (‘Ακολουθεί)

δημοψήφισμα καλλονής -«
r  ΠΟΙΑΙ ΑΙ ΩΡΛΙΟΤΕΡΑΙ ΕΛΛΗ Ν ΜΕΣ; Λ

Καί πάλιν είμαι ίι*Β>χρεοιμένη νά παρατεί
νω διά 15 άκόμη ήμέρας, μέχρι τής 15ης ’Ιου
νίου δηλαδή, τήν προθεσμίαν πρός άποστολήν 
φωτογραφιών τών έπιι’υ ιουσών νά λάβουν 
μέρος είς τό δημοψήφισμα τής Καλλοιής. 
Καί ή άναβολή οφείλεται άφ’ ένός διότι έχω 
είς χεΐρας μου έπιστολάς πολλών άναγνω- 
στριών, αί όποίαι μέ προειδοποιούν δτι θά 
μοϋ στείλουν τιΐς φωτογραφίας των, άλλ* ένε
κα τεχνικών δυσκολιών, αί όποίαι είς τάς 
επαρχίας ιδίως, συνεπεία τής έλλείψεως τε
λείων φωτογραφικών μηχανών, είνε μεγάλαι, 
άφ" ετέρου δέ διότι έλαβα τάς φωτογραφίας 
πολλώνκαλλονών σταλείσας’ πό συγγενείς των, 
αναμένω δέ τώρα τήν συγκαιάθεσιν τών Ιδίων 
ενδιαφερομένων, διά νά ξεύρω αν πρέπει νά 
θέσ(ο ύπ’ δψει τή ; έπιτροπής τάς φωτογραφίας 
των ή δχι. ’Από διαφόρους άλλας έπίσης έλ- 
λείπουν τά χαρακτηριστικά καί αί λεπτομέ- 
ρειαι ^πού έζήτησα. Πρός συγκέντρωσιν λοι
πόν δλων αύτών -ών καθυστερουμένων θά 
περιμένω έπί δέκα πέντε άκόμη ήαέρας, διά 
νά μήν παριπονούνται κατόπιν ώρισ^έναι άνα- 
γνώστριαι δτι άπεκλβίσθησαν. Μόνον χάριν 
αύτών δίδω τήν παράτασιν, διότι τό δημοψή
φισμά μας έ χ ε ι  ήδ η  ε π ι τ ύ χ ε ι .  Έ ω ς 
τώρα  ̂ύπάοχουν εις τό γηαφεΐον μου αί φωτο* 
γραφίαι 93 ώραίων Έλληνίδων, αί όποΐάι μέ 
τάς ύπό έκκρεμότητα άνέρχονται είς 127. Ό  
άριθιιός αύτός είνε ύπεραρκετός, λαμβανομέ- 
νου ύπ’ δψει τοΰ γύναικείου πλήθυσμοϋ τής 
Ελλάδος καί τών συνθηκών ύφ' ας διατελεΐ 
ουτος.

*
,  * *

Δις Νίτσα Γεωργ. μέ πολλήν μου εύχαρί-
στησιν έλαβα τήν φωτογραφίαν σας μέ τάθαυ- 
μασίως ένιονα χαρακτηριστικά σας. Ευχαριστώ.

Καί ή δική σας φωτογραφία δίς Ελπίς 
Ρουσ. αποδίδει είς πολύ έπιτυχή φωτοσκίασιν 
τό ξανθό μετάξι τών μαλλιών σας καί τήν 
γλυκεΐαν εκφρασιν τών γαλανών σας ματιών.

Ευχαριστώ πολύ, δίς Μαρίκα Πουλάκου, 
πού μ’ έ θυμηθήκατε. Θά έστενοχωρούμην πο
λύ άν δέν έλαμβάναce μέρος είς τό δημοψήφι
σμά μας, διότι ή φωτογραφία σας, μολονότι 
βυθίζει τήν μορφήν σας είς ένα μυστικοπα
θές σκιόφως, μού λέγει δτι άξίζει νά συγκα· 
τολβχθήτε μεταξύ τών ώραιοτέρων γυναικών 
τής Ελλάδος. Τό φυλλον 66 σάς έστάλη. 
Στεΐ'τέ^ μου, παρακαλώ, δσον τό δυνατόν 
γρηγορώτερα τάς λεπιομερείας πού ζητώ κα
θώς καί τό άνθο; ύπό τήν όνομασιαν τοΰ 
όποιου προτιμά ;ε νά διαγωνισθήτε.

Έλησμονήσατε νά μοΰ όρίοειε τό άνάστηιια 
καί τήν ήλικίαν σας δίς Άσπρη Καμέλια. Ή  
φωτογραφία σα; άρκειά έπιτυχημένη.

Έλαβα τός φωτογραφίας σας καί εύχαρι- 
στώ Μαντάμ ντέ Τεμπ καί δίδες Λουκία Άρν. 
Ζουχραέ καί Στέλλα Κ. Ψ. Δέν λείπει τίποτε 
άλλο.

Έ λ ή φ θη  ύπ’ δψει δίς Διονυσία Μωραΐτ. Δέν 
μοΰ στέλλε ε καί τήν άκριβή διβύθυνσίνΟας ;

Απαντώ δίς Άναστ. Σιαμ.
Δέν μπορώ νά καθορίσω άπό τοΰδε τάς λβ· 

πτομερείας κ. Π. Κωνσταντίνου. Νά τελείωση 
πρώτα τό διεξαγόμενον καί κατόπιν έχομεν 
καιρόν. Ή  Δίς ΝΟΡΑ

 ----------
ΑΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΔΙΗΓΗΜ Α-ΕΥΘΥΜΟΓΡΑΦΗΜ Α

Διά τόν̂  φιλολογικόν διαγωνισμόν πού έπρο- 
κήρυξα, έλαβα εως τώρα διηγήματα άπό μέ
ρους τής δίδος Αύρας Ν. καί τών κ. κ. Π. Γ ε 
ωργίου, Σ. Άθανασιάδου, Δ. I. Κ. καί εύθυ
μο γραφήματα έκ μέρους τών κ. κ. Μάρκου 
Αργυρού Χ.Γαλιαισάτουκαί Άδιορθώτου. Τό 
δικό σας κ. Γ.Καπουρνιώτη είνε μάλλον ήθο- 
γραφία, άλλά θά περάση είς τά εύθυμογρα- 
φήματα.

Είς τάς απορίας σας κ. Νέρων, έχω ν’ άπαν* 
τήσω : Δέν μ- ένδιαφέρει τό θέμα τοΰ διηγή
ματος ή τοΰ ευθυμογραφήματος πού θά μοΰ 
στείλειε άρκεΐ νά είνε πρωτότυπον, ένδιαφέ- 
ρον, μέπλοκήν καλήν καί έπιτυχημένονείς τήν 
διατύπωσιν, νά μήν ύπερβαίνο" δέ τήν μίαν 
στήλην τή; «Σφαίρας». Είτε έκ τοΰ φυσικού, 
εϊιε είς τήν σύγχρονον ζωήν εΐίε είς τήν Ιστο
ρίαν άνάγεται, είιε fa n ta ie ie  είνε, θά τό δε
χθώ.  ̂Τά διηγήματα θα κριθοϋν χωριστά καί 
τά εύθυμογραφήματα πάλιν χωριστά, διά νά 
ύπάρχη μέτρον συγκρίσεως.

'Ο 'Αρχισυντάκτης

ΤΑ ΨΕΥΔΩΝΥΜΑ ΤΟΥ 1920
«Λευκός Διάβολος» «Έρωιευμένο; άπό Κού

νια», «Παιδί Μετώπου», «Καταπονεμένοι Φί
λοι», «Απαρηγόρητος Πολεμιστής», «Άρσυ- 
ραΐος Μετώπου», «Χαμένα Νιάτα», «Ακρο
γιάλι Καλαμών», «Άσπρη ΚουκοΟ».

Ι Β Γ ή : Σ Τ Η Λ Η
Πολύ είμαι εάχαριστημένοΓ, διότι μέ δσα 

έγραψα είς τό προτε/ευταΐον φύ λον περί τοΰ 
τρόπου κατά τόν όποιον έκδίδονταί μερικά 
περιοδικά, έκαμα τούς συνίάσσονιας αύτά νά 
συναισθανθούν τήν κατάντιαν των καί ν’ άνα- 
κρούσουν π^ύμναν εις τόν κατήφορον τής πα- 
παγαλική; άπομιμήσεως. είς τόν όποιον έ κα
τρακυλούσαν. Καί έτσι είδικώ; μέ τήν Μαντώ, 
τό έντυπον τό όποιον τήν είχεν άσυστόλως 
σφετερισθή καί τήν πορ>υσίαζεν ώς ίδικήν 
του, έπαυσε νά ποτίζη τούς άφ=λεΐς σναγνώ- 
στας του μέ γρανίτες καί άφρόκρεμες καί σερ
μπέτια καί δέν ξεύρω τί άλλες άηδίες, καί 
περιωρίσθη νά κρύψη τήν κλοπιμαίαν άτυχή 
Μαντώ είς μίαν γωνίαν μέ τόν μι προσκοπικόν 
τίτλον «Μαντώ. Έ κ  τοΰ Γαλλικού Μ. Λεβέλ». 
Δόξα σοι ό θεός, πού ό ιολο/οΰν δτι πράγμα 
τι ή Μαντώ των είιε κλεμμένη, διότι είνε τά 
ϊδια άκριβώς κομμάτια, τά όποια έχουν 5η- 
μοσιευθή είς τόν «Έλ. Τύπον» πέρυσι. Τώρα 
προσπαθούν νά εϋρουν έναν εύσχημον τρόπον 
διά νά διακόψουν τήν δημοσίευσιν τή; στήλης 
αύτής. Τούς εύχομαι νά ιΰρηυν τόν εύ ίχημόιε- 
ρον καί έπαναλαμβά’ ω όιι είμαι ένθουσια- 
σμένος διότι συν^σθάνθησαν δτι έπρεπε νά 
έντρέπονται δήμοσιεύοντες κομμάτια δημο
σιευμένα είς τόν εύρύτατα κυκλοφορούντο 
«Έλ. Τύπον», τήν στιγμήν πού όμοίας φύ^εως 
κομμάιια, έ ν τ ε λ ώ ς  π ρ ω τ ό τ υ π α  δημο
σιεύονται είς τήν «Σραΐραν».

’Ελπίζω νά μή μέ άναγκάσουν νά έπανέλθω 
διότι τοιρα μέ τές ζέστε; είνε τ )θμε >ά ένοχλη- 
τικόν νά δίδη κατβίς μαθήματα ήθική; καί 
εύπρεπεία*.

❖
Έγκρίνω : Ren Dimi «Ελάτε» (έλησμινή- 

σατε νά έσωκλείσετε φωτογραφίαν κι’ έλη- 
σμΟνησα διεύθυνσιν) Εύαγγ. Φάνίη «Νάτος 
ό νειός», Α. Φ. Π.  «Ύμνωδίαι» (γράφε<ε συν- 
τομώτερα νά μήν περικόπτωνται), Γ. Του [ε
ξ ή «Νύχτα» κοί Φ. Άστέρη «Τό κουνούπι».

Τό «Πώς περνοΰν» κ. Γ . Φούρλ. άδικεΐται 
πολύ άπό τό τελευταίον πεντάσιιχον καί ό 
στίχος δέν είνε πολύ ρυθμικός.—Έκεΐνο τό 
«τ'ς» δέν μπορεΐιε νά τ’ αποφεύγετε κ. Α. 
Καφέτ. καταστρέφει δλα τά τραγούδια σας. -  
Είς τό «Πεζό τραγούδι» κ. Μ Μπεφαν. δέν 
εύρηκα τίποτε πρωτότυπον, ένδιαφέρον, δλο 
κοινοτυπίες πού έχουν γραφή άπειρες φορές- 
προσπαθήστε νά γράψβτε κάη πιό πρωτότυπο 

.κι* ευχαρίστως θά σάς τό έγκρίνω. Έπίσης 
καί σείς κ. Ί .  X. Άλλως τε πρέπει νά ξεύ^ω 
καί τ δνομά σας. —Ούιε τά δικά σας είνε πο
λύ έπιϋυχημένα κ. κ. Σ. Δ. Π., Κ. Αεστούν., 
Εΰάγγ. Παπαναστ. Στείλεεέ μου άλλα καλλί
τερα.—Τ ί νά σά; άπανιήσω κ. Γερ. Κασόλ. ; 
Είνβ έντελώς άβυνάρτηια καί άκατανόητα, — 
Τό «θανάσιμο τραγούδι» στηρίζεται είς ιιίαν 
πολύ καλήν έλληνικήν παράδοσιν, είιε δμως 
υπερβολικά μεγάλο, κ. Ν. Λαγκαδ. τόν συγ
γραφέα πού άναφέρετε δέν τόν έχω συναντήσει 
πουθενά — Πολύ άνοικτό, κ. Ά'ίς Κρίμ.

Αγαπητέ μου κ. Λ. Δ., είς τόν κοραγκιό- 
ζην σατυρίζεται ό σιόρ Διονύσιος, χαί δμως 
κανείς Ζακυνθινός δέν έσκέφθη νά διαμαριυ- 
ρΐ|θή· εις τό θέατρον σατυρίζονται οί Χιώτες, 
χωρίς κανείς Χιώτης νά σκεφθή διι ώφειλε 
νά προσβληθή" ιό ίδιον γίνετοι καί μ4 όλου; 
τούς τύπους, οί όποιοι προσφέρουν υλικόν 
πρός σατυρισμόν, τό ίδιον γίνεται καί μέ τόν 
Χαχαμΐκον, τόν όποιον εκμεταλλεύεται πολύ 
έξυπια ό ύπό τό ψευδώνυμον «Άβραμΐκος» 
συνεργάτη; μας. Πώς έοεΐς κατορθώσατε νά 
βρήτε, δτι ό σαιυρισμόο τοΰ Χαχαμίκου άν- 
τανακλ .̂ είς δλην τήν Ίστραηλιτικήν φυλή'·, 
μοΰ φαίνεται άχατανόητον. Είς τό όνομα τοΰ 
Ίωχωβά σάς βεβοιώ, δει ό συνεργάτης μας 
ούδένα απολύτως έχει σκοπόν νά θίξη- τό μό
νον διά τό όποιον ένδιαφέρεται ό άνθρωπος 
είνε νά γράψη μίαν οτήλην καλήν καί έξυ- 
πνην. Αύιό είνβ δλο.

Ο  Α Ρ Χ Ι Σ Υ Ν Τ Α Κ Τ Η Σ

►Γ Η Π Υ Θ Ι Α  S A £ ~ >
( Έ κ  τ-ής γ ρ α φ ή ς  έ « ε | η γ ε ϊτ α ι  4  χ α η α κ τή ρ . Ά π α ν τ ή -  

ο ε ις  μ ό ν ο ν  ε ί ς  ψ ευ δ ώ ν υ μ α . Δ ιά  κ ά θ ε  4 ν ά λ υ σ ιν  x o q o - 
κ τ η ρ ο ς  δ έ ο ν  νά  έα ω κ λ είω ν τα ι δ ρ . 2 . )

Παγωμένην Φωτιάν.—Ό  χαρακτήρ σας δέν 
είνε πολύ θετικός, έχετε μίαν δόσιν έπιπολα:ό 
τητος καί άπερισκεψίας, κάποιαν τάσιν πρός 
τής παροξενειές, τήν μυστικοπάθειαν καί τήν 
κρυψίνοιαν, ή όποία δπως είνε φυσικόν, συν
οδεύεται άπό μίαν δυσπιστίαν, ή όποία σάς 
κόβει τήν ζωτικότητα καί δραστηοιότητά σας. 
Παμπόνηρος δέ ή σκέψις σας. Προσπαθήστε 
νά γίνεται κάπως πιό ειλικρινής.

Ή  Γραφολόγος

Ό  α' τόμος τής «Σφαίρας» χαρτόδετος, 
πωλείται βΐς τά Γοαφεΐα μας dvii δραχ. 12.

Μ Ε Τ Α Ξ Υ  Τ Ω Ν  Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Τ Ω Ν

10 Λ Ε Π Τ Α  Έ Κ Α Σ Τ Η  Λ Ε Ξ Ι Σ

Άνταλ>άσσω μαχροικελεΓ; έπιστολάς με χόρ»; και 
δεσποινίδα^Σχοπο; να διασκεδάζω την μοναξιαν της 
φυλακής μου. Χρή<Ηος Λιαγκούας, Κατάδικος, Φύλακα». 
Άβέρωφ.

— «Χαμίνι» στο ΒερολΓνον έψώνησα τον τίτλον μου 
έχϊίλτ,ττεσΟε; <> Άεροτττηνοσυλληπτης».

—  «Ά κροπολ-Έξπρές». Ή  δεσποινίς Ώ ραία Κική 
άνεκηρύχθη παμψηφει ύπουργος Συγκοινωνίας, έπομε- 
νως ταξιδεύει χωρίς νά έρωτα, οπού δεΓ μέ δτι δή
ποτε. *0 ιδιαίτερος γραμματεύς της «Άεροπτηνοσυλ- 
λτ,πτης».  ̂ ^  f

— ’Ανταλλάσσω C. ρ. και παντος είδους αλληλο
γραφίαν με δεσποινίδας Ζαγορας Βόλου. Γράψατε» Κων- 
βτα'/τινίδην» Ζαγοραν.

—  I I .  Θ. Τ σ. Ά λ . Δ. Τσ. Νά παυσουν αί σχέσεις 
διότι άνεκα)ύφΟ/,τε και θά είπώ περισσότερα. «Λευκός 
Διάβολος» Πύλος.

— "Αλτ. Ανταλλάσσω C. ρ. μέ δεσποινίδας. ΙΙρο- 
τιμώ ’ΑΙηνών, Αίγιου, Πατρών. Γράψατε* «Ε ρ ω τευ
μένος άπό Κούνια» Διοίκ. Ναυτοφυλακής Ναύσταθμον.

—  Δεσποινίδες αλτ! Ανταλλάσσω έπιστολάς και C.p. 
πανταχ^εν, πρό 4?αντός Φιλιατρών. Σκοπός γνωριμία 
και παρηγορία τοΰ Μετωπικού βίου. Γραψατε* «Παιδί 
Μετώπου* 30 Σύνταγμα ν2α ΙΙολ)χία Τ .  Τ . 911·

—  Δεσποινίδες αλτ. Δροσερό Έφεδράκι ζητεΓ αλλη
λογραφίαν σας πρός διασκέδασιν τής έν τώ Μετώπω 
τριετοΰς μονοτονίας του. Θέματα ιδεώδη. Γράψατε'Βά- 
σκον Δ. Έπιλοχίαν 2ου ΙΙεζικοΰ Συντάγματος 3ου Λό
χου Τ . Τ . 9 2 2 .

—  Δεσποινίδες αλτ. Νεαροί 'Γπαξιωματικοι ύποπτό 
ψευδοίνυμον «Οί καταπονεμένοι φίλοι», εισερχόμενοι δια 
πρώτην φοράν είς τό ευχαρι Σαλονάκι τής «Σφαίρας» 
πρός διασκέδασιν τής μονοτόνου ζωής τοΰ Μετώπου, 
επιθυ/ίοΰσι άντα)λαγήν d. p . και ά)ληλογραφίαν με 
νεαράς δεσποινίδας έξ *Αθηνών, Πειραιώς, Κων)πό)εως 
Θεσ)νί)ίης, Σμύρνης και Όδεμησίου. «Καταπονεμένοι 
Φίλοι» 3 Ιον ΙΊεζ. Σύν)μα 9ος Λόχος Τ . Τ . 9 0 7 .(

—  Καρδιά κοιμισμένη ζητα νά ξυπνησ^ στό σκίρ
τημα μιας άλλης πού Οάτήν έννοήση, ύποσχομένη πλήρη 
έύτυχίαν. Γράψατε* Φλώρον Λο>ρην ’Ανθυπολοχαγόν 
Ιον λόχον 2ου Συν)ματος Σερρών Τ . Τ , 9 1 2 . Ψευ- 
δ(ύνυμα αποκλείονται.

—  Δεσποινίδες αλτ. Λυπηθήτε με δέν μπορώ νά άν- 
Οέξ(.ο πλέον είς τήν μοναξιά και γιά παρηγοριά ζητώ 
τήν άν:αλλαγήν επιστολών και C. ρ. απαντώ αμέσως* 
Ιμπρόςλοιπόν. «Άκροπόλ-Έξπρές»ΓραφεΓα«ΣφαίρΛς».

—  Παραπονεμένο φα'^ταράκι ύπηρετοΰν πρό διετίας 
είς τό Μέτωπον, αλληλογραφεί* μετά δεσποινίδων μορ
φωμένων πανταχόθεν πρός διασκέδασιν τής μονοτόνου 
ζωής μου. Ψευδώνυμα άποκ)είονται. Νοσοκόμον ύπο- 
δεκανέα Δε)ηγιάννην Χρήστον. Μοίρα Τραυματιοφο
ρέων Τ . Τ . 9 1 1 .

—  Πρός παρηγορίαν τής έν τω μετώπω παραμονής 
μου και με σκοπόν τόν γάμον, ά’/ταΑλάσσω έπιστολάς 
μέ δεσποινίδας ωραίας. Προτιμώνται Καβάλ)ας, Κορ- 
δελιοΰ, Μυτιλήνης, Μαγνησίας. Γράψατε* «Άπαρηγό- 
ρητον Πολεμιστηνν> 5)42 Συν)τος Ευζοίνον 3ον Λόχον 
Πολυβόλων Τ . Τ . 9 2 2 .

— Δεσποινίδες προσοχή. Διά πρώτην φοράν εισερ
χόμενος είς %ό Σαλονάκι τ/ίς «Σφαίρας», άνταλ)άσσω 
έπιστολάς και C. ρ. μέ δεσποινίδας 16 — 19 έτών. Προ- 
τιμώνται Λαμίας, Σμύρνης. Μαγνησίας, Χίου. Σκοπός 
ό γάμος. Γράψατε" Κ. Μ. 5 )42  Σύνταγμα Εύζώνων 
9ος Λοχος Τ . Τ . 9 2 2 .

—  ’Ανταλλάσσω C· ρ . και έπιστολάς μέ δεσποινίδας 
και χήρας Αθηνών, Σμύρνης, Νιαούσης, Σπάρτης και 
Καράσπαί Λακωνίας, πρός διασκέδασιν τοΰ έν τω Μι- 
κρασιατ<κω Μετώπω μονοτόνου και αντίρροπου πρός 
τήν τύχην βίου μου.Ψευδώνυμα αποκλείονται. Καρελ- 
)αν Ή λίαν ΜοΓρα Τραυματιοφορέων Τ . Τ . 911 .

τσι βτά χαμένα, ιπιθυμοΰν αλληλογραφίαν μέ νίες 
κοπέλ)ις χάριν διασκεδάσεως. Θά προτιμούσαν κορί
τσια Καβάλλας, Θεσσαλονίκης, Βερροίας και 'Ιωάν- 
νίνων. «Χαμένα νειοίτα», λόχος Γεφυροποιών Σ . Σ. 
Σμύρνης Τ . Τ . 9 0 5 .

’Ανταλλάσσομεν γράμματα μονάχα με μορφω
μένα κορίτσια Αί διευθύνσεις μας poste-restante 
’Αθήναι Μανος Κελλας ή Γιώργος Τουφε^ής.

Ε Ξ Ί Γ Τ ν Χ  I Α

ΞανΟοΰλα συνταξειδ. ΏραΓα I ώστε κάθε αγίου 
Κωνσταντίνου θά έχω κάρτα σ α ς! ακόμη και τό 
κίτρινο λουλοΰδι πού μοΰ στείλατε σημαίνει μίσος. 
Μά γιατί; Φταίω έγώ έάν τά υπέροχα ματάκια 
σας μέ έγοήτευσαν; Περιμένω μέ τρελλή ανυπομο
νησία δυό σας λόγια. Κ.__________________________

—  Στό σάλο και στόν κλύδωνα, που μ ’ ερριξεν η 
τύχη, έλπις μοΰ μένει νά στραφώ, έκεΓ πουναι ή νίκη 
Τήν εύρηκα στόν έρωτα, κρυμμένη πάντα μένει, και δί
χως αλλο θά στραφώ έκεΓ ευτυχισμένος. Βασιλ. Κο- 
λατσώνης Φοιτητής ’Ιατρικής.

—  Άνταλλάσσω έρωτικάς έπιστο/άς μέ χήρας και 
δεσποινίδας μόνον 'Αθηνών Πειραιώς. Σκοπός προσω
πική γνωριμία, άποκατάστασις. Γράψατε 0 .  I. Κ . p. r. 
Πειραια.

—  Νεαρός αεροπόρος οιφθεις είς τάς φυλακάς Ναυ· 
στάθμου άνταλ)άσσει C. ρ. και έπιστολάς μέ δεσποι
νίδας παντοχόθεν ί κ ο  1 6 — 2 0  έτών. Σκοπός αύτοΰ ή 
φιλία. Γράψατε* Ιδανικόν άεροποροναυτάκι», Λιοί- 
κησιν Ναυτοφυλακής Ναυστάθμου.

—  «Ιδανικόν Όνείροπόλον», «Ρόδον τής Γρεν’άδης» 
«Πριγκηπέσσαν τοΰ Φεζ·», δεχεσθε ανταλλαγήν; « Ιδ α 
νικόν άεροποροναυτάκι».

— Νεαρός πολυβο)ηΓής, υπηρετών έν τω  Μετώπω 
Μικρά; ’Ασίας, ζητεΓ αλληλογραφίαν μετά δεσποινί
δων ’Αθηνών, Πειραιώς, Σμύρνης, Θεσσαλονίκης. 
Γράψατε* «ΆρουραΓον Μετώπου», Ιον Πεζικόν Σύν 
τάγμα, 3η Πολυβο)αρχία Τ . Τ . 907.

— «Χαμένα νειδτα» πβύ χάνουν τόν χαιρό του;

— Νεαρός ανΟυπασπιστής ύ π ιετ ώ ν  πρό τριετίας 
είς τά Μέτωπα Μακεδονίας, Ρωσσίας κα\ Μικρας 'Α 
σίας αίτεΓ μετά δεσποινίδων αλληλογραφίαν παντα
χόθεν. Προτιμά Καλαμών, 'Αθηνών, Σμύρνης, Πα
τρών, Θεσσαλονίκης, Ίωαννίνων. Γράψατε* « ’Ακρο
γιάλι Καλαμών», Ιον ΙΙεζίκόν Σύνταγμα, ΙΟον λό
χον Τ .  Τ . 9 0 7 .

—  Α Ν 'Μ Ν Η Σ Ι. Μέ μιά γλυκειά ενθύμησι θά 
ζώ^μόνάχη τώρα ώς νάρθη ή ώμορφη στιγμή. Τά 
μάτια μου νά κλε/σω, τοΰ κόσμου τήν έκτίμησι, βα
ρέθηκα τήν ώρα, «πόθησα τήν ψεύτικη, ζωή μου νά 
άφήσω. . Γ ε ω ρ γ ί α  Τ σ ι ρ ι γ ώ τ η

—  Νεαρός ανθυπίατρος ζητεΓ ά)ληλογραφίαν και 
άνταλλαγήν C. ρ. μέ δεσποινίδας διά νά διασκεδάση 
τήν μοναξιά τοΰ Μετώπου. Γράψατε* Ίωάννην Τ σ ι- 
κοιτσήν εφεδρον ανθυπίατρον 3 Ιον Σύνταγμα Πεζικοΰ 
Ιον Τάγμα Τ .  Τ . 9 2 3 %

—  Μαΰρε Σατανα. Εύχαρίστως δεχόμεθα τήν κατα- 
δίκην $ ου ύπό τόν ορον νά μά, δάνεισες τό κασέ) ι σου. 
δσον γιά τήν τρελλή μοδιστροΰλα, δέν πάτε νά πέ< ε̂τ* 
στό φάληρο νά κάνετε μπουνάτσα. «Καταδικασμένος’ 
^Ιππότης» «Πειρατής Νέου Φαλήρου»

—  Πειραιώτες !νά ξέρετε πώς ιδρύεται «Λογοτεχνική 
. "Ενωσι».

—  Ε . Λ. Βεν. ΈπεΓγε παρακαλώντας τοΰ φίλησ*. 
χέρια πόδια τοΰ Φ, Λ . Πετ. διά νά γίνουν φίλοι γιούχα 
«Κόκκινος Διάβο)ος» Πυ)ος.

—  Νίτσα Π. Ζητήσατε επιστολήν άπό τά γραφεΓα 
τής «Σφαίρας» έκτος τής ταχυδρομικής Έ φ

—  Φ ΙΛ Ο Λ Ο ΓΙΚ Ο Σ Σ Ύ Λ Λ Ο ΓΟ Σ  «Ν ΕΑ  Γ Ε 
Ν ΕΑ » ΕΝ  Π Ε ΙΡ Α ΙΕ Ι . ’Εγγραφήτε μέ>η* ^χετε ώφε- 
λείας, ιδίως οί άνππρόσωποι μέ κέρδος 15 ο)ο τ.λ.π . 
Συνδρομαί: ’Ετησία δραχμαι 4, έξάμηνος 3 τρί
μηνος 2 .2 0 .—  Ζητήσατε Καταστατικόν έκ περιβργείας 
νά ιδητε. (τιμαται λεπτά 15).

Β '. Δ ΙΑ Γ Ω Ν ΙΣ Μ 0 2 . -  Προκηρύσσεται διαγωνι
σμός πρός σύνθεσιν διηγήματος, μέ θέμα οίονδήποτε. 
Τό καλύτερον διήγημα βραβεύεται μ* ένα ο>ραΓον βι- 
βλίον. Δικαίωμα συμμετοχής λεπτά 3 0 —διά τους μή 
συνδρομητάς.—  ’Απαντήσεις δεκται μβχρι 15ης Ιο υ 
νίου.·— ’Απευθυνθήτε: κ. Σωτήριον Σωτήρχον Ό μ η - 
ρίδου 42 Πειραια.— Ζ 1ΙΤ Ω  Η  «Ν ΕΑ  ΓΕ Ν Ε Α »

Μέ ώραΓες μαθητροΰλες 
καί τσαχπίνες μοδιστροΰλες 
άνταλλάσσω γραμματάκια 
μέ ερωτικά λογάκια. « 'Ο ν ε ι ρ ο π  ό λ ο ς »  

ΜοΓρα ’Ορ. Πυρ)κοΰ, Έ πιτε)εϊον Τ . Τ . 912 .
— Νεαρός ’Αεροπόρος σκόνταψε. Ιδανικό άεροπορο- 
τάκι, Έ κεΓ  ψηλά πού πέταγες, και δέν φοβόσουν

χάρο, μ ’ άεροπλάνο πέταγες, η μέ κανένα κάρο; Τ ’ ά
εροποροναυτάκι πέταγε μέ τ ’ άεροπλανό του, κι’ έσκ^ν· 
ταψε στή Ναυτοφυλακή κ* ηύρε τό διάβολό του. Ό  

Μαϋρος Διάβο)ος»
—  Καταδικασμένε 'Ιππότη, Πειρατή Φαλήρου. Δέ

χομαι. Πριγκήπισσα Φέζ, ’Ιδανική Όνειροπόλος. Δε
χεσθε ανταλλαγήν; «Μαϋρος Διάβολος», Ναυτοφυλακή 
Ναύσταθμος.

—  Κοριτσάκια τί περιμένετε;. Τό καλλίτερον C· ρ* 
βραβεύεται μέ τήν φωτογραφίαν μου.«Μαΰρος Διάβολος».

—  Έκείνην. Ευχαριστώ γιά τή δροσερή καλημέρα. 
Μά ποιά είσθε, πώς νά σά;, γράψω, γιατί εισθε κακιά; 
Ή  ψυχή μου διψά γιά μιά άγάπη μεγάλη, άλλά ί χ ι 
άϋ)α. νΑν μ ’ άγαπατβ κάμετέ με νά καταλάβω ποιά 
εισθε. Δέν μ ' έμπιστεύεσθε; « A m o u r e u x »

(  Τ Η  Α Ε ,  Φ  ΚΓ I I  ΜΓ~Α. Τ  Α . *)

Γε ργ. Μητρ. Είπέτε είς κανένα γνωστόν 
σας εγγράμματον νά οά; τό σύνταξη.— Εύρυ- 
δίν.ην Βροντίση. Ελήφθησαν τό γράμμα σας 
κοί αί 50 δρ. έλησμοιήσατε δμως %ά έσωκλεί- 
οειε τό πρός δημοσίευσιν· φισικά ημείς μετά 
τήν π?ηοοφορίαν ποϋ σάς έδώκαμεν περί τοϋ 
πόσον θά κοστίση, δέν τό έφυλάξαμεν, δ ότι 
δέν μάς έγροφαϊε νά τό φυλάξωμεν. Όπωσ
δήποτε κάμετε τόν κόπον νά μάς τό ξαναστεί- 
λετε καί θά δηαοσιευθη είς τό επόμενον. Τηλ. 
Παπασπύρου. Φύλλα έστάλησαν. Ένεγράφητε.
— I. Δημόπουλον. Έχρεώθητε δρ. 1.20. - I. 
Γκούμαν. Σοιδρομή πρός άνανέωσιν έλήφθη.
— Βάσκον Λ. Ή  δημοσίεισις έστοίχισε δρ. 3 
επομένως θά λοβετε (5 φόλλα δι’ έξόφλησιν άπό 
σήμερον. -Π . Χατζή ·. Ένεγράφητε. — Μ Βα- 
ρούτσο<·. Έ-εγράφητβ μέχρι τού άριθ. 96.— 
Μαρ. Πουλ Τό φυλλον έστάλη άπλώς είς τό 
δ.ομά σας. επειδή δέν είχατε άλλην διεύθυν- 
σιν. —Ο. Κ. Ιίειρ. Έπιστώθητε μέ τό''πόλοι- 
πον δρ. 2.90. Το ίίιον γένος μέ τό ίδικόν σας. 
—Καλυψ. Βεργωτή. Ένεγράφητε. -  I. Άναστα- 
οόπουλον. Περιμένομεν άπάντησιν τής επιστο
λής μας.—I. Κουτσαυτάκην. ’Επιταγή δέν έλή- 
Φ^τι.^-Γ. Μπράβον. Έλήφθη ή έπιστολή σας 
χωρίς τό άντίτίμον τών Ιδιαιτέρων.
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[ήγονν ομιλία·, iiiitca ggoij
Ουφ ! "Εσχασον 

έξ τή; ζεσθός 
καί ποιώ έμβάνιον 
έν τφ Ιδρώς 
τό όποιον 
κουκουναμβίον.
Μέλλω ξηοοψηθείν 
καί ξηοοσταλιείσαι 
έν τοΤς έμαπτοίς ποσίν 
ούκ μήν
άλλά καί τόν προσεχές μήν 
καί άπαξάπαν 
τό καλοχαίι. ιον 
δ καύσων θά μοί καύ^υ 
τό ένζιέριον < 
καί γείρ είμί ,
ένδεδυμένος 
χονδροειδώ; 

ήγουν μετά βαρέοο πατατουκός 
καί πανδελόνιον ένδοίλλ1ον τοϋ Ρετσινός 
τοΰτεστιν φωτία καί άάα Λαΰρα 
δ ’δκαί τά πρήγματα έσ ίνσχοΰοα κοινώςμανρα. 
Μή ύφιστάαενα δέ ποθώ; ύψιλά ήγουν λιανά 
ού/ έιχβιιρώ πράξαι έπενδύματα καλοκαιρινά 
τό όποιον
θά μή έξέλθα ή πίστις έμβριθώς έκ τών άνα-

[ποδίων. 
Ό  "Αγκαϋ· άγγελος

Σ Τ Η Λ Η  E V M n i K P S ' n n

& I T 3 S E I S  I I S  Γ Α Μ δ Ν

Παρετηοήθη τελευταίως, ότι εί; τά « Ιδιαί
τερα μας» πολλοί άναγνώσται προτείουν πρός 
τάς άναγνωστρίας μας αλληλογραφίαν πρόϊ 
γνωριμίαν μέ τελιχόν σ·ίοπΗν τόν γάμον. Τό 
πράγμα είνε φυσικώτατον καί πρός τιμήν τών 
νέων, ot όπυΐοι άποφ ισίσαντες νά νυαφευ 
θοϋν δέν παίρνουν τήν τυχοΰσαν, άλλά έ.τιθυ- 
μοϋν ν·1 ευρουν δ'.ά τής αλληλογραφίας μίαν 
νέαν μέ καλόν χ^ρακ ήοα πρό παστός καί μβ 
ήθικά χαρίσματα, π >οτοΰ άποβλέψουν είς τά 
σωματικά τοιαΰεα Αύίοΰ τοΰ είδους οΐ γάμοι, 
οΐ όποίοι συνενώνουν πρώτο.' τά: ψύχεις καί 
έπειεα τά σώμαεα, εΐνβ Εκείνοι οΐ όποιοι εύ- 
λογοΰνται άπό τό/ Θβόν καί φέρουν τήν εύ· 
τυχίαν. Εις τά εύρωπάίκά κρείεη δχι μόνον 
τό σύστη ια αύιό τών δι’ Αλληλογραφίας γά- 
μων άπό πολλοΰ έχει καίϊιερωθο, άλλά καί 
εργάζονται έπιτυχέοταεα είίικά γραρείι συν
οικεσίων. "Οπως δ’ έγραφε πρό ή ιερών έν 
προκβιαένφ ό χρονογράφος τής «.’ Εστίας» ευ
χής έ>γοι θά ήτο άν πρ^ς διευκό*.υνσιν τών 
γάαων καθιεροϋτο καί εις τήν Έλ^άΊα τό 
σύστημα τών άγ/ελιών καί τών μεσιτικών 
γραφείων. 'Υπάρχουν πολλοί νέοι, ot όποιοι 
εϊεε ώ ; έκ τή; έργασίας των, ειεε ώ: έκ τοϋ 
χαρακίή ο; τιον δέν εΐνβ εί; θέσιν νά γνωρί
σουν κορίτσια, ένφ θά ήθελαν νά γνωρίσουν 
διά νά νυμ:ρ υθοϋν. Τα ΐίιον συμβαίνει καί 
με πολλάς νέα;. Ένφ διι μιας άτλής εί5ο· 
ποιήσεω; καί διά τή: αλληλογραφίας ύπερνι- 
κώνται όλα αύτά τά εμπόδια.

‘II «Σραίρα» διατεθειμένη έξ όλης ψυχή; 
νά διευκολύνη τ ις διά γάμου ενώσεις ά α- 
γνωστριών μέ άναγνώβτας της, καθιερώνει 

■η άτό τοΰ ση ιερινοϋ φύλλου ειδικήν σεήλην, 
v i είς τήν όποίαν δλοι καί δλοι οί έπιΟυμοΰν=ες 

νά έλθουν εις γάμον θά δύ ανεαι νά δηαο- 
σιεύουν σχετικός ειδοποιήσεις μέ δσας θέλουν 
?επεομερείας περί τοϋ άτομου των, χσρακτη- 
ρισιικά. ήλ·κία», έτάγγιλμα, κοινω νικήν θέ
σιν, κ.λ.π. Τάς είδοτοιήσεις αΰε&ς τάς διετι- 
μήσαοεν πρός δ δραχ. έκάατην, έφόσον δέν 
υπερβαίνει τάε 50 λέξεις. Κάθε λέξις ύπέο τάς 
50 θά υπολογίζεται πρός λεπεά 20. Ή  είδο- 
π^ίησις μαζί μέ τήν φωεογοαρίαν τή ; αίτού- 
σης ή ΐοΰ αίτοϋντος δρ. 1δ έν δλφ. 

μ  Έ πί πλέον δι’ όοους γό,μους θά πραγμαεο- 
/β ποιούνται διά τής στήλη; αύτής. ή «Σφαίρα» 
$  ευχαρίστως θ ’ αναλαμβάνω νά δηιοσιεύυ δω- 
τ», ρεάν τό σχεεικόν κοινωνικόν.

Καί μέ τήν ευλογίαν τοϋ Θεοϋ τήν έγκαι- 
^  νιάζομεν.

5^  Είμαι νέο; 26 έτών μάλλον κοντό;, χαραχτηριϊτιχά 
χανονικά, επάγγελμα ελεύθερον, εΐιόδημα μέχρι χιλίων 
δραχμ. μηνιαίως, τόπο;.διαμονής Άθήναι. 'Εάν εΰοι- 
σχα νέαν Άθηναίάν μορφωμένην χα) ά, χαλοανατίΟραμ- 
μένην, εΟπρεποϋ; έμφαν!σ;ω;, εττω  χα> απροιχον, χα- 
ραχτήρο; ^μφωνοΰντο; πρό; τόν ίδιχόν μου, εϋχαρί- 
σ τω ; δα την ένυμ?ευόμην. Προτιμώ μελαχροινα; 

K J fa u s s e - m a ig r e ,  μέ χαρακτηριστικά γλυκά, οχι χτυ* 
ϊ ·  πητά πολύ. Άπευβυντέον: ΙΙλάτ'ωνα Φ. Ποφθένην. 

ΙΙόστ-Ρείττά'/τ. Ένταΰθα·

«ι

(  ΤΑ ΣΤΙΧΑΚΙΑ ΤΗΣ FBJOMAdOK )

Περί τό διαζύγιον 
τρικούβερτος καυγάς 
τό ρ<?σο, άφοϋ προσέβαλε 
δεινώς τ<ΰ; βουλευτής,

^ΐτώρα ζητεί άκνρωσνν
καί δίδει εξηγήσεις, 
έ κείνοι θέλουν κύρωσιν 
κοί ικανοποιήσεις 
κι’ ct άτυγεΐ; ot σύζυγοι 
μαλλιοτραβιούνταιεπίσης 
μ’ δίας ό νόμος εφερε 
νέας παρεξηγή εις.

Καί μέσ ’ στόν κυκεώνα αύτόν 
ουιε άκρη δέν ttt βοή:, 
άλλ’ οΰτε καί διαζύ/ιον 
νά πάρηι δέν μποοεΐς.
Σέ λίγο δμως δέν θά μπορή; 
ουτε ψωμί νά πάρτ|', 
γιατί κι’ αν έσκοτώθηκε 
ό λήσεαρχος Μπεκιάρης, 
μένουνε κι’ άλλοι λήσταρχοι 
πού γδύνουν τόν κοβιιάκη

κ·>ί θ" άκριβήνουν τό ψωμί 
μ" ενα είκοπαράκι.
Τό είκοσαράκι δηλαδή 
πού πρόκειται άπ’ αιώνων 
νά πάρουνε ώς αύξησιν, 

f. Λ κατόπιν τόσων αγώνων, 
τοΰ κράτους ot υπάλληλοι 

^ κ ’ έτσι άφοϋ βελτιώσουν 
5 τήν θέσιν των όριστικώς 

τότε θά κατορθώσουν 
νά ζοΰν κι’ αύτοί άξιοπρεπώς 
κι’ είς πρώτην εύκαιοία 
έκ πείνη: νά πεθαίνουνε 
έν άξιοπρετείςι.

H. Ναλέος

Ο ΝΕΟΣ ΑΡΣΕΝ Λ Ο Υ Π ΕΝ

Είς τό Μιλάνον ήρχισε πρό ημερών ή δίκη 
ένός διασή ιου άρχηγοϋ διαροηκτικής συμμο
ρίας, τοΰ ’Αλβέρτου Λοΰππι, ό όποιος σε.ινύ- 
νε cat ν’ άποΟίδβ είς τόν εαυτόν του τό όνομα 
τοϋ Άρσέν Λονπέν. Κατηγορείcai διά σειράν 
διαρρήξεων καί κλοπών, τά; όποίας διέποαξε 
μέ τόλμην καταπλή^αουσαν. Είς τό λωτοδυει- 
κόν του στάδιον έλα8εν άνάγκην ένός αύτοκι- 
νήτου. διά ν’ άιοκομίζΐ) τά έπιπλα τών οίχιών 
τας δποίας άτεγύμνω/8. Είσήλ9ε λοιπόν είς 
ένα γκαράζ, έδιάλεξε τό καλλίτερον αύτοκίνη· 
τον, έτήδησε πρό τού μοτέρ καί άπήγαγε τό 
αΰτοκίνητον καταδιιοκόμενο: άπό σο>φέρ ά- 
σιυνομικού; καί πόρτας χωρίς νά συλ»η pOf) 
Άπό τό Μιλάνον έπεξέεεινε τήν δρασιν του 
εί; τό Σίν Ρέμο, δπου έφείλκυσε τήν προσο
χήν του τό τιμεϊον τοϋ Ταχυδρομείου. "Ενα 
άτό/ευ^α αυτός μέ δύο άλλους συνερόφονς 
του, ώπλισμένοι μέ ρεβόλβεο, είσήλασαν είς 
τό ταμεΐον, '.ήν στιγμήν πού ό υπάλληλος έρω- 
τοεροπουσε μέ μίαν δακτυλογράφον. Ένε9·υ- 
λάκ<«σαν δλον τό περιεχόμενον τοϋ χρηματο
κιβωτίου, άνερχόμενον είς τόποσόντώι» 2.000’ 
λιρών, παρέλαβον όσην ήμποροϋααν μεγιλει- 
τέραν «οσοιητα γρατμαεοσήμων, ό ΛοΟππι 
παρέδωσεν εί; τόν ταμίαν τήν κάρταν του είς 
τήν όποίαν ώμολό ει ότι αύεός ίΐιέπραξε τήν 
κλοπήν καί δέν πρέπει νά ενοχοποιηθώ ό ύ 
πάλληλος, καί, εύ-ενήΓ καθώς ή to, προαεφέρ- 
θη νά συνοδεύσχι τήν δακτυλογράφον έως τό 
σπίτι της, άτέχον τριακόσ.α περίπου μέτρα.

Πολλοί τών συνενόχων τοϋ Λοΰππι εΐ/ον 
συλλήφθή, άλ1.’ αύτός κατώρθω'ε πάντοτε νά 
διαφίύγχι, μέχρι τή; ημέρας καθ’ ή* έκαμε τό 
σφλ ίμα νά μετιβή εί; τό β»ίτι τή; έρω ιένη; 
τοιι. Ή  άιιυνομί ι, ή όποία εΐ,-εν ανακαλύψει' 
καί παρακολουθήσυ τήν έρωμένην του, μέσα 
εις τάς ά,κάλαί τη; τόν συνέλαβεν. Ό  Λοϋπ- 
πι κατά τήν πρ όεην ημέραν τή; δίκης του, 
καθώ; έκαΟητο είς τό έοώλπον τοΰ καίη/ο- 
ρουμένου, ά/έσυρεν έξαφνα ένα περίστροφον, 
τό όποιον άγνωστον- πώ; καεώρθω ίε νά προ- 
μη^ευθί), καί έτυροβόιη J s  τρις κατά τοϋ στή
θους Ιου μέ άίεραπισίαν ταχύ .η . Τραυμα
τισμένος βαρέως μεεεφέρθη εις ένα νοσοκο
μείων, οπού άναμηεται άπό ημέρας είς ή ιέ- 
ραντό τέλος του. Ε ί; τήν τσέπην του εδρεθη 
μία έπιστυλή, διά τή ; όποίας ειδοποιούσε τόν 
δικήγορον του δει θά ηύεοκτόνει. Ύπεγράφε- 
το δέ : «Αλβέρτος Λοϋππιή Άραέν Λουπέν — 
τό ϊδιον ·ε!νβ» !

—  Γιά  ν’ άγαπηστ) χανεί; άρχεΓ μιά ιδέα- γιά ν’ ά- 
γαπηθή χρειάζομαι τουλάχιιτον δύο.

— Υπάρχουν άνθρωποι οί όποΓοι άρχοϋνται νά υ
πάρχουν, υπάρχουν άλλοι οί όποΓοι ζοΰν· οί rt) εύτονο; 
αυτο'. ξεύρουν νά πεϋαίνονν εύμορφα.

^  B r B A ^ ^ A ·
•"Joy Λ Λ ηΤΡοΥ 2 Η ·
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Περδίκω μ’ π *λί μ’ 
Δέν μ’ λιέί", ούρή βου- 

ρουκλεαοϋ, ράβ’ς κανιά 
στάλα,ιιπαλών’ς,ΰφαίν'ς 
στούν άργαλειό, γιά μ’ 
βάν’ς μαθές τώνα πόδ’ 
άπάνου στ’ άλλου κι’ ά
πέ όσα παν κι’ όσα έρ
θουν, έντικα τραβάει ού 
μήνος; Ά ϊ; Τί μί μέλλ’ 
ίμένα τί κάν’ε κί τί φκι- 
άν’ς Ιού; Ίούν κακό σ’ 
τούν κιρό κί τού μίγα 
έλιεους, δϊ θά μή μί 

μέλλ’! Άμ’ ποιόνι θά μέλλ’ κάνι; Τού Πατρι- 
άρχ’ τ’ς Καπιρναούα ! Σ’ άοουεάου, ούρή άκα- 
μάτρα, γιατί θελου νά μάθου άν εΐσ’ άκόμα 
ρέμπιλου άσκέρ’ σά πέρα όπους ήιταν κούτσ’- 
κη. γιά σ’μαζοιχτ’κις κανιά στάλα κ ι’ έβαλις 
ενα δράμ’ μυαλό στού ξιρουκαύκαλό σ’, ψα- 
ρθ’·κέφαλ’ τ’ διαόλ’. Κι’ έτσ’ νά κανουνίσου 
κΐ’ίγώ τ’ν πουρεία μ’ κί νά ξέοου &ν, φόντις 
βάλ- κανιά βουλά ού Γιαραμπής τού πουδαρά- 
κίτ* κι’ ού Ζιρζιβούλ’ς τού χιοάκι τ’ κί σί 
πάρου, θά μπουιιείς κί σύ δ’λιεύοΛτας νά 
βγάν’ς /ανιά δικάρα, γιά θ ’ άκαρτιοάς νά σ’ 
φέρνου ίγώ ν« πουνιαζι-ίι κί νά τρώς άπ’ τά 
ε/μ» μαθέ;. "Λ^ιντι μακρυά πουεισι νυχτου- 
μέν’ καψαρή ! Πάηκι ίκείν" ή άπουχή άπ’ ot 
γ’ναίκις κίθουνταν διπλουτριπλουκλειδουμένις 
μέσα σεού ρ’ιιαδιακό τ’ς κί σκουτο'νουνταν 
τάχα μ’ στ’ δ’λειά γνέθουντας ε ’ ρόκα τ’ς κί 
τήραγαν πότι θά νάρθ’ ού άνεραζ· τ’ς τάν τ’ς 
φέρ’ ψουμί νά φάνι. Πάει κί πίσου δέ γιρ- 
νάει σάν τού λαγιαρνί κι* αύείν*. Τοιρα τού 
πάσα ένα θηλ’κό άπ’ θέλ’ νά ζήσ’ στούν κό
σμου, δ’λιεύει κί β/(ίν’ τού ψουμάκι τ’ μαναχό 
μί τόν ίδ «οεα τ’ προσώπου τ’ κί τού πουδαρ· 
γιοϋ τ* κί τ’ χιργιοϋ τ '. Δέν έρχισι Ιδώ στ’ν 
Άνθινα νά ίδή; μουδιστροΰλι; κί καπιλοϋδις 
κί φραγκουραρτοΐ'δις κί δαχτ’λουγράφις κί 
γραμαατ’κίνι: μιλλιούνια μαθέε, χώρια ot κιρ- 
νιμίνις κι’ ot γκαρσόι ες, άπ’ δ’ ? ιεύνι μέρα 
νύχτα γιά τούν κατακαϋμένουν τούν Ιπιούσιουν. 
Δέν έχ’ πλιέουν .πέσι πήτα νά σί φάου κί κρα
σί νά σί οο ιφάου. Τά πράμ Ι̂ατα άλλαξαν σή· 
μιρις φόργδην μίγδην. κατά πώς τού λιέν κι’ 
οί γραμιίατ’ζούμιν’. Θέλ’ς νά φάς; Νά δ’λιέηψ 
πρώτα, κι’ άπέ φάΧ ίέτ’τα, βγάλι κί τούν άγλέ- 
ovon. Ό ϊ νά σάς κουβαλάμι Inti; οί άντροι 
τ Άμπράμ κί τού Ίσάμ τ’ άγαθά κί σείς νά 
τώχιτι ουλου ραχάτ’ κί ξαπλουεαριό κί νά 
χουντραίν’ ού ζβέρκου σας σάν τ’ς άγιλάδις τ’ ς 
Άβησο’νίας. Δ'λειά, ίγρασία. νά μπή; κι σύ 
στού μαγγανουπήγαδου κι’ άπέ τότινις θά σοϋ 
είπού πόσα απίδια παίρν’ ού σάκκους. "Έτσ' 
θ ' άπουχτήα’τι κί σείς τ ’ν ψήφου κι* δ,τ' άλλου 
χαλιεύϊτι. Δέν̂  είδις άπ' οί μου'ίιστροϋλις ίδώ 
θά κάν’νι τώρα κί σύλλουγοα λιέει γιά ν’ αύ- 
γατίσ’νι τού μερολδοϋλ’ τ'ς; Σά θέλ'ς έλα κί 
ού ίίώ  νά σί κάνου μοιιδιστροΰλα κί προυϊ- 
δρίνα στού σύλλουγου. Σά δέ θέλ’ς πάλε, ποτέ 
μή σονος κί θέλ’ς. Ζί μάν φούς.

Ταϋεα κί μένου Μήτρους Κονρνόγαλονς

'Από την ζωήν τών νεοπλοΰτων

ΕΠΤ ΑΚΙΝΗΤΟΝ
Διαβόηεον μΰτερ μου,

Έγιένο κέ έ/ύαν j^oito. Τό γιώμα έτσακό- 
θυκα τανά.ταλην Μέ, τό άντρρα μου τό όπήον 
ΙΟελαι νά πάμαι ύπερήπατων είς τό Κηφηοσά 
μετά έπτακήνιτον καί ίγό δαίν ήί>ελα; νά Πάο.

— Δαίν μπένο» σέ έπεακίνητον τοϋ, λέγο 
σκηάζονμε,

— Γιατί σκιάζεσαι ;
— Γιατή π£ρτατάϊ γλίγοοη: κή μαί πηάνυ 

θάλασα κέ ζαλήζουμαι. Καί ίκσ άλο; κόβη 
άνθρόπους τό έπτακοίνυτων.

— Δέν κώβει μό λέγυ. Κιάν κόψει κανναΐ- 
ναν θά ήνε ξ τίνος άπώ έξσ.

— Τώ μηαλώ σου κέ αήα λήοα χαζαί τό ή- 
πον άφού. Κ< βι τους άπό! όξω πιό 
σο μάλον θά κόβη τοΰς άπό μέσσα 
όπού τούς- εχοι στώ χέρη του κέ 
πηό σεμά.

Καλλά δέν τό τά Ιπα έπεφαναίς 
j  ι-.ι μϋταιρ μου τό όπνον άπτούνως ό 

μπεζιβέγγις τόβαλαι καλά κέ σόνι 
' νά μαΐ σκωτόσι. Έρωσαι

μεντάμ G arre  - fo u le
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