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50 λεπτά ή λέξις. Έ ξαίρυτιχώ ς  
διά τούς πολεμίστάς 30 λεπτά 

ΔΗΜ ΟΣΙΕ ΥΣΕΙΖ : ή λέξις. Διά ποιήματα και έμ- 
ποςμκάς καταχωρίσεις Ιΰιαίτε- 

··—'*» οαι συμφωνίαι.
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ΠΡΩΤΑΠΡΙΛΙΑ
ΚΑΙ

ΠΑΣΧΑΛΙΑ

Λυτό τό φϋλλον περιέχει :
Τήν εξωφρενικήν Εφημερί

δα Π ΡΩ ΤΑ Π ΡΙΛ ΙΑ  στήν 
3ην σελίδα καί to παράρτημά 
της στήν 8ην.

Την άονήν χ ον νέον ttav- 
μαοΐον μυθιστορήματος tor 
Μ . P r d v o s t  

ΑΙ ΚΥΡΙΑΙ ΔΟΝ ΖΟΥΑΝ
με τήν εΙκόνα τής ήσωΐόος, 
στήν 5ην σελίδα.

Ίδ μεγάλο δημοψήφισμα 
ΑΘΗΝΑΙΑ Ή  ΕΠΑΡΧΙΒΤΟΠ"ΥΑΑ:
με τάς φωτογραφίας των υ
ποψηφίων, στήν Την οελίδα.

Kal h a  κομμάτι τον
J ΟΣΤΟΓΙΕΦΣΚΥ

στήν 4ην αελίδ·φ),
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Π ° 9 Τ Α Π Ρ Ι Λ Ι Α Τ ΙΚ Η  Ε Κ Π Λ Η Ξ ΙΣ
Ή ταν  δυό γεροντάκια καλά καί φρόνιμα.σάν 

δλα τά γεροντάκια. Πρό σαράντα έιών είχαν 
παντρευθή, έπί σαράντα έεη έμειναν πιστοί 
*αί άφιυσιωμένοι στό στεφάνι τους. ’ Εκείνος, 
■ψηλός, ξερακιανός ξυρισμένος έλεγε το Ί ερ ο 
μνήμων. Έκείνη, κοντόχονδρη, μέ κοιλίτσα 
καί λίγο μουστακάκι, έλέγετο Πανδώρα. Κάθβ 
Κυριακή έπηγαιναν σέ μιά απογευματινή. Καί 
κάθε ΙΙέμιττη απόγευμα, πού ό κ Ίερομνή
μων τής κ.Π ινδώρας δέν είχε γραφείο,έβγαι
ναν κι' ot δυό στό Ζάππειο, γιά νά λιαστούν.

Καί ' οιπόν μιά Πέμπτη άκριβώς συνέβη έ 
κεΐ νο τό γεγονός. Γεγονός άνήκουιτον, άπροσ 
δόκη τον, άφάνταστον γεγονός άλλων, παλαι
ών, καιρών’ γεγονός πού τό είχαν λησμόνησε· 
κι' οί δυό άπό πολλοΰ. ’Αλήθεια, πόσα χρόνια 
αυστηρά, πόσες νύχτεί γίρηνικές τά δυό καλα 
γέρον cax α έπεφταν πλά'ί πλάι στό κρεβάτι 
τους φρόνιμα, έκοιμούντο φρόνιμα κι’έξυπνού- 
σαν έπίσης φρ νιμα ;... Ό  κ. Ίερομνήμων, μ ’ 
δλη τήν Ισχυρά μνήμη του, τό είχε λησαονη- 
σει. Ή  κ. ΙΤανδιόρα, σάν πιό αισθηματική, έ- 
θυμόταν άορίστως ιιίαν επέτειον τών γενεθλί1- 
ων της, π .ό  έπτά ή οκτώ έιών.Καί πάλιν δέν 
ήταν σίγουρη...

Καί λοιπόν έκείνη τήν Πέπτη τό βραδάκι, 
Λφοΰ δγΰρισαν άπ’ όν περίπατο, καί ή κ. 
Π ινδώρα έ καθάριζε στή κουζίνα τά κρεμμύ
δια της γιά τό βααδυνό φαΐ,σκουπίζουσα άπό 
καιρού είς καιρόν τά δάκρυά της, τά όποΐα έ
χυνε ίσως είς μνήμην κάποιου συγγενούς της 
πού είχε πεθάνει πρό ημερών, ό κ. Ίερομνή 
μων μπαίνει στην κουζίνα, παιώντας στά νύ
χια, προχωρεί μέ ΰφος έ ̂ ωτευμένου γορύλλο 
καί κολλάει στό ζαρομένο σβέρκο τής συζύ 
γου του ενα σκαστό φιλί.

Ά π ό  την έκπληξί της ή κ. Πανδώρα παρ’ 
δλίγο νά οίξο κάτω τήν κατσαρόλα μέ τάκρεμ- 
μυοακια.

— Μά τί σ ’ επιασε; ρώτησε αύστηρά.
Ό  κ. Ίερομνήμων, δίχως ν' άπαντήση, έ- 

γελούσε άόέξια. Ή  κ. Πανδώρα έγύρισε όλό 
κληρη π ός τό μέρος του καί ή στρογγυλή 
κοιλίτσα της άπειέΛει τώρα ένα χώρισμα με
ταξύ τους. "Οσο νά ύπερκάμψη αύιό τό εμπό
διο καί νά κολλήσυ βνα δεύτερο φιλί σ ιό  λαι- 
μό τής συμβίας του, ό κ Ίερομνήμων εύρή- 
κε τήν άπάντησι:

—Τί μ* <?πιασε; Μ' επιασε δτι σήμερα ε ί 
μαι άλλοιώτικος, σάν δέκα χρόνια νεώτερος. 
— Καί κλείνοντας τό μάτι πονηρά, έπρόσθεσε: 
— Ή  άνοιξις ίσ-ος !

— Μάλιστα, στήν ήλικία μας, βλέπεις, ή ά- 
νοιξιςι άπήντησε ή κ. Πανοώοα, ή όποία ώς 
τόσο είχε αρχίσει κι’ αύτή νά γελςΐ. ένώ τά 
περίεογα βλέμματά της είχαν έμψυχωθή.

— Χ έ ... χέΐ Δέ λέω δχι, άλλά.,.1
Αυτό τό «άλλα» ΰπέσχετο πολλά.Ή  κ. Π αν

δώρα, πιό συγκεκινημένη άπ’ τήν ημέρα ιών 
γά'.ιων της,άφησε νά καούν τά κρεμμύδια της 
κι’ έσκέπτετο μέ τρυφερή άγ(ονία τήν νύχτα 
πού ίρχόταν.

Μετά ιό  δείπνο, ό κ. Ίερομνήμων, μνήμων 
τών συνηθειών του, έ Ιγήκε γιά να πάη στό συ
νηθισμένο του καφενείο δπου θά έπαιζε τό 
συνηθισμένο τ υ πικέτ» μέ τό συνηθισμένο 
του φίλο.Προτού νά φύγη, έφιλησε πίοω άπό 
τ’ αύτί, δπως στά νεανικά τους χρόνια, τήν κ. 
Πανδώραν του, ή όπο α άνεστέναξε έρωτικώς, 
καί τής εΐπ ε :

—Μήν κοιμηθεί, πουλάκι μου, περίμενέ μεΐ 
Ά νοιξις  βλέπεις 1 Αύτή ή άφιλότιμη ή φου
σκοδεντριά!

Αύτές οί λέξεις έξύπνησαν στό μυα'* ό τής κ 
Πανδώρας π/.ήθος ωραίων αναμνήσεων. Νά 
πού ή ζωή είνε καλή κ·«ί στά γεράματα ακό
μα πού επιφυλάσσουν γλυκειές εκπλήξεις. 
πειτα, μέ την έπισημότητα ή όποία προηγεί
ται τών θυσιών, πλύνε τά *όόια ιης, μολο
νότι ουτε ήμέρα Χριστουγέννων ήταν, οΰτε ή 
ημέρα τοΰ Πάσχα είχε φθ<·σει άκόμα. Ά νέ- 
συρε άπό τά βάθη του φορτοεριού της ένα 
λησμονημένο νυχτικό μέ ντανιέλες καί ρόζ 
κορδελίτσες, τό έφόρεσε, καί σάν στόμα στο
λισμένο, κι’ έξΐιγν·σμένο, έ*λάγι σε κι' έπερί- 
μενε. Τό ρολόι έσήμανε έννη ά .Ό κ  Ίερομνή
μων δπου ν&ταν θά γύριζα, δπως κάθε βρά
δυ' σέ λίγο θά βρισκόταν ξαπλομένος έκεΐ, 
πλάϊ της. Τό μουστακάκι τής κ. Πανδώρας έ- 
φρικίασε. Μία μεγάλη ώρα έπέρασε. Έπειτα 
μιά άκόμα. Ό  κ. Ίερομνήμων πουθενά νά 
φαν ή. *Η κ. Πανδώρα ηγωνίζβτο ήρωϊκώς ε

ναντίον τοΰ ΰπνου, άλλά δ ϋπνος είνε ανίκη
τος. Καί ή κ. Πάνδο>ρα. κατά τής ένδεκα, ά- 
πεκοιμήθη ΰπνον δχι έλαφρόν, οΰτε πάσης 
σατανικής φαντασίας άπηλλαγμένον...

Χαρούμενος ό πρωινός ήλιος έφιότισε, μέσ’ 
άπό τής κουρτίνες, τής ρόζ κορδελίτσες τής 
κ. Πανδώρας καί ειρωνικό πρόσωπο τοΰ κ, 
Ίερομνήμονος, ό 
ό*ο ος σκυμμένος 
πάνω|άπό τό πρό
σωπο τής συμβί- 
ας του. τής εΐπε 
τή στιγμή πού ά
νοιγε τά μάτια 
της :

—Χ ά .. χά! μ* 
έπερίμενες χθές 
τό βράδυ ! Πές, 
φτωχή μου γρη- 
ούλα. έπίσ εψες 
στό θαΰμα τής c - 
νοίξρως ; - Καί, 
καθώς ή κ Παν
δώρα τόν έκ·’Τα- 
,ε πε'σμωμένη έ
πρόσθεσε : Δέν
είχες προοέξειτόν 
ή με ρ οό εί κ τ η ;
Πρωταπριλιά σήμερα, πουλάκι ιιου, Π ρωτα- 
«οιλιάΐ.. Μ ΠΜ-ΜϋΣ

Α Σ Χ Η Μ Α  Α Χ Τ Ε Ι Α

Η ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΜΑΡΙΕΡΑΣ
Ή μέρ Πρωταπριλιάς σαν οήαερα. Ά π ό  

γ«μα. Ή  Μαρούλα, ή καμαριέρα, μπήκε λα
χανιασμένη μέσα στό μπουντουάρ τής κυ ίας 
της, τής Φανής, καί τή ; είπε μέ ΰφος άξιο- 
πρεπείας καί συγκροτημένου πείσματος, πού 
εΛινε στό δροσερό προσιυπάκι της μι ι και
νούργια άπβχρωσι νοστιμάδας : -  Κ ·ρία ! λυ
πούμαι πολύ πού ί*ά πώ στήν Κυρία δτι δέ 
μπορώ πιά νά μείνω στό σπίτι τής Κυρίας.

Ή  « . Φανή έμεινε σάν κεραυνόπληκτος. 
Ήότι ή Μαρονλα ήταν γι’ αύτην μιά ίδεώδηο 
καμαρ έρα "Οταν συνήλθε άπό τήν κατάπληΐι 
της, ρώτησε : — Πώς; Τ ί ; Τί είνε αύτά ποϋ 
μοϋ τσαμπουνάς, Μ αρούλα;

—Είπα στήν Κυρία δτι παραιτούμαι άπ’ 
αυτή τή στιγμή καί «εΰγω αμέσως.

Είς μά την ή κ. Φανή προσπάθησε 'ά  τήν 
συγκρατήσ[|. Κ ςμ άτη ν  τής έταξε διπλασια
σμόν τού μισθοΰ, τριπλασιασμόν τών έβδομο· 
διαίων έξόδων, τετραπλασιασμόν τών έξ δέλ- 
φων, έν άνάγκη. Ή  Μαρούλα έμενε ανένδοτος.

Μά έπί τέλους, γιατί θέλεις νά η’ ΰγχις έ 
τσι ξαφνικ ι, χωρίς νά σού κάμουμε τίποτ > ; 
ρώτησε ή κ. Φανή.

—Θά σάς τό πώ, Κυρία. Νά, πρό ολίγου δ 
Κύριος Τάκης...

— Ό  γυιός ι·ου ;
— Μάλιστα. Κυρία... *0 Κύριος Τάκης, ό 

γυιός σας. μ’ έφιόναξε στήν κάμαρά του. ‘ Κ- 
«ήγα.Μού είπε νά βγάλω τό πουκιμιηάχι μου. 
Τό έβγαλα Νά βγάλω τή φοΰστ ι αου. Τήν 
έβγαλα. Ύ οτερα  μοΰ ζήτησε νά βγάλω τό με- 
σοφώρι μου, τό πουκάμισό μου, τό κασκορσέ 
μου καί τίποτ' άλλο, γιατί ουνηθίζο» νά μή 
φορώ τίποτ*άλλο εκτός άπ' αύτά. Ή  Κυρία 
ξέρει πόσο υπάκουη είμαι.Αοιιόν ταβγαλα δλα 
καί τότε. .

— Τότε ; ρώτησε ή κ. Φανή, μηχανικώς, 
γιατί είχε όρχίσει νά φαντάζεται τή συνέχεια.

— Τότε. Κυρία, άμα βρέθηκα μέ ιό κοστού
μι στό όποιο βρίσκονται ο «ν  δέν φορούν κα-

d H W
νένα κοστούμι, τότε, ό Κύριος Τάκης άρχισε 
νά γελάν) κπί νά μοΰ φωνάζη : «Σέ κοροΐδεψα, 
Μαρούλα. .Πρωταπριλιά ικο ψέμμα ήταν.. ».

—Μά τότε γιατί παραπονιέσαι ; άνασιέναξε 
ή κ. Φανή πού περίμενε νά μάόη πώς είχε 
πάρει άλλη συνέχεια τό πράγμα. Βέβαια όΤα- 
κης αστειεύτηκε.άλλά άςού  δέν έξακολούθησε 
έ'αις τό ... τέλος τό άστίϊό του πάλι καλά ι 

—Τί είπατε. Κυρία ; Τί είπατε!
Καί ή ώραία καααριέρα. άξιοπρεπής σάν 

Φ >ι ·"η περιφρονηθεΐσα, κατέληϊε: — ’Ά ν  καί 
είμαι καμαριέρα έχω κι’ έγώ τόν έγωΐσμό μου, 
Κυρία, καί δέ μ'άρέστ) νά μοΰ κάνουν τέτοιες 
προσβολές ! . . .  η  ναλΕΟΣ

Υ Γ Χ Ο Μ Γ ν  H S I £
Είχε αφήσει νά «έσ ι τό μαντηλάκι της' 

έ κείνος την παριικολουθούοε ά*ό «έντε λε- 
πιών συγκεκινΐ|μένος άπ ’ τήν άπρόοπιη αύτή 
συνάντησι τής ππραξενα γκρατσιοζας αύτής 
σιλουέιας κι’ έσκυψε κι’ επιασε τό συμπαθη
τικό έκείνο σιφονάκι. μέ τήν ιδέα δτι .ιύΕό θά 
τοΰόινε τήν ευκαιρία πού ζητοι σε γιά να πλη- 
σιάση καί ν’άπευθύ χι τδ λόγο οτήν άγνωστη.

Ναί, μά πένίε άκ >μη λεπτά πέρασ ιν δίχως 
νά τ ’ άποφασίζη Τό δ ιντελίνιο τιποτακι έ- 
σπαριάριζε ι·ε τόν πρωινό άγέρα, σάν που
λάκι ολόλευκο αί/μαΜυτισμένο στά χέρια του. 
Κιί καίίώς άιολαα προσ αθούσε νά βρή ιόν 
πιό εύγενικό τρόπο γιά νά τήν πλησιά^Α. έξή- 
ιασε σ ' δλες της τής λεπτομέρειες τήν άρι- 
στο^ρατ.κά κοαψή περιπατήτρια πού έβάδιζε 
λναλαφρη μπροσια Του Ή  civ ντυμένη α ’ ενα 
σίκ ξβχωριστο άν καί πολύ άπλά. κι' άπ’ τ ** 
απέριττο καπέλλο της ξέφ^υγαν έδώ κι’ έκεΐ 
όλοχρυσες μπουκλες τρ-Αλές.

Τ··εΙχε άντιληφθή πώς έπεσε τό μαντηλάκι 
της ; Δέν ήιαν άπιθ.ινον, άν μπορούσε νά 
κρίνη κανείς άπό τής προσποιητά άδιαφορες 
αατιές πού έρριχνε δεξιά κι’ ά ησιερά της. 
Ά λλά  τοτε γιατί όέν έσ αματούσ^ Δ·εσκέδαζε, 
άπό χ ·πρίισιο γυν.ιΐκεΐο, ν·ι βασανίζη έκείνον 
τον κοιιψόν νέον πού τήν ακολουθούσε ;..

Γιά μια στ ιγαή έ<κΐνος έσκέφθη να σταθή,  
νά παύση νά την παοακολουθή κ ι ί  νά κοα- 
τή τ),σάν κλέφτης,  έκείνο τό π ιρφ·ιυυαρισμένο  
αανΐ ΐ|Λά-ι  Ώ , δειλία ! . . .  Πώς θ·> έ έ/.α είς 
βάρος του έκ- ΐ ·ο τό διαβολεμένο θηλυκό ! Έ .  
Λοιπόν, όχ ι !  Ηθελε νά τής μιλήσα,  θά ιή ; 
μιλούσε 1 Ναί, μά

Κι’ άρχισε «ά '.ι νά σκέπτεται πώς θά τήν 
έπλησίαζε. διαν, ξαφνικα, τό τσαντάκι τής 
►εαράς γυναίκας έγλύοτρησε άπ ’ τό νέρι της 
Χί' έπ σε στό χώμ ·. Βιαστιχ ς. άπό φόβο μή
πως ή άγνωιτη γυρίση κιί τό σηκώση μόνη 
της, τό άρπ ξε άπ ’ τό χώμα. Κ ιί σιό άγγιγμά 
con, τού φάνηκε σ >ν νά δοκιμάζη όλη τή 
θερμότητα, δλο τό άρωμα, δλα τά βελουδένια 
^άδια τού ντελικάτου χεριού πού έκρατοΰσε 
πρό ολίγου έκείνο τό τσαντάκι.

“Ομως αύτό ήταν πολύ πιά ! Οδεε γύρισε 
καθόλου !... Και τέλος πάντων βνα τσ ιντ ίκι 
δέν είνε σάν ένα ελαφρό μαντηλάκι, ώ·ιτε νά 
ύ.ιοίίέπη καθείς δτι όέν είχβ άντιληφθή τό 
πέσιμό του! Ί Ι ια ν  βέβ ·,ιος πώς έπίτηδεε τό 
ΐφηκε νά πέσο ! Άλλά τότε. τί έσήμαινε αύτό 
τό φέρσιμό της ; Τ ν Ιπαι ρνε γιά υπάλληλον 
βεστιαρίου νά τής μαζεύη δσα «ιύτή έρρι νε!!!

Ή  σκέψις αύιή τόν έκαμε, νά δπλισθΐ) μέ 
θάρρος ι"σο δέν έχρειαζόταν ίσως. Ε ιλησίασε 
καί τήν έσπ ιμάτησε δακριτικά :

— Μίλ π ιρντόν, μαντάμ, άφήσατε νά πέ.ιη 
τό τσαντάκι σας...

Έκείνη. τόν έκύταξε κατάματα μ’ ένα βλέμ
μα άλλόκοτα θερμό καί διαπεραστικό, μ’ ένα 
βλέμμα πράσινο σάν τά σμαράγδια, καί τοΰ 
εΐπε μέ τό άθωότερο ΰφος τοΰ κόσμου :

— Ά  ναί... ήθελα νά σάς ύπενθυαίσω οτι 
κρατείτε τό μαντηλάκι μου... ΠΈΛΛΑ

c'Fia ζάό(̂ μ<ύοΐ'Π βας, fiftA I
κορίτσια : c f e ?

— Στόν έρωτα οί άνδρες γενικώς λογαριάζουν 
τήν ήύονήν πού λαμβάνουν, αί γυναίκες έκεί
νην πού χαρίζουν.

—ΑΙ γυναίκες άγαποΰν μέχρι θανάτου' ό 
άνδρας σκοτώνβι τό πάθος του, ά»λά δέν σκο
τώνεται.

— "Οταν ό άνδρας άγαπά μιά γυναίκα, τής 
μιλεΐ Χ 'ρί τοΰ ατόμου της, δταν παύση νά Τ*>ν 
άγαπά τής μιλεΐ περί τοΰ ατόμου του.

— Γενικώς —καί τό ξέρουμε δ ' ες — ό ανδρας 
πού κάνει πνεύμα ομιλώ ν περί έριοτος είνε 
μετρίως έρωτευμένος

— Ό  έρως είνε μία αναψυχή γιά τι-ύς άνδρες 
ένώ είνε ή σπουδαιοτέρα ασχολία γιά τής γυ
ναίκες.

— Ή  άνθρώπινη καρ^-ιά μπορεί νά π^ρι- 
λάβη άναρίθμητα καπρίτσια, μά 6έν μπορεί 
νά δοκιιιάσχ) παρά ενα μόνον έρωτα αληθινόν. 
Κάθε ψυχή έχει τό σπέρμα ένός μεγάλου καί 
μοναδικού έρωτος.

—Τούς άνδρας τούς ένδιαφέρει νά είνε εύ- 
τυχεΐς, τής γυναίκες ν’ άγαπιώνται. ΣΟΜΑ

"ΡΤΟΣ 1 9 2 2 . —Ά ρ 'θ .  2 υπό τό 0.
r r , i p e U :  Σο'-επεΙα ίνόοεως έλ-ί 

irv. IIΒοαω^ινΑς b l ; τα^εο
ναν τής γ ω ν ία :·________
Τ  „   ̂ ,Γ « ι ·  ο ν : ΓΕ>.λι<ίΊ>£ΐ I ^ qov κα-
rec’f,£iTUl· _
S v v U o i i a l :  llr.Q&e™ &π6 -ιό Λο- 
γκ»τ ic-iov -χ.,ι τά  ουμβιβάοουι^·

Π Ρ Ω Τ Α Π Ρ Ι Λ Ι Α
ΠΟΜΤΙΚΗ ΚΜΕΡΗΣΙ& KM XQNEYTIKH ΕΦΗ«ΕΡΙΣ ΕΚ&Ι&ΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑ ΑΙΣΕΚΤΟΝ ΕΤΟΣ |τ ά  ^ ίαΙ(!8φ όμ,ν α  Μν χειοογ8ά φονται

α ι ε υ θ υ ν τ η ς
Μόλις emXnimasv

APX1SYNTAK ΓΗΕ” ΚΛΗΤΗΡ
(ίνυσανάγνωστος)

ΤΗΛΕΓΡλΦ.Κ:! ΛΙΕΥδΥΝϊΙϊΚοοώνα-Γοάμμ«·«. Λ9ι|ναι.

Τ1 ίκ>« >ΡΜ it} et ΜΡΜΤΗ π> ” ΦΡ,Γ—
Σ Η ο υλ τιΗ ο μ εο μ η γ^ ό τ^ νη ε  | 

’ A l l ’ Ιιχιτυέεφατέ. μοι, αξιότιμοι 
xvfji i, ι·ά λάβω παο' νμών Τψ T‘ 
μ,)ν ηι> Οα παράαχητε νμεϊί ηρό; 
iut, Ινα υποβάλλω νμϊν την εαω· 
τηα,ν ϊμοϋ ταντην : Διεταράμ?/;οαν 
ηοοοι; αί φιλιναί ψιών σχέσεις με- 
τά'-ν ήμΛν χαί τών Συμμάχων η
μών ; ’ Επιτρέψατε μοι νά θα; ά- ’ 
παντήοϊι) όχι. Διό,! if>‘ 5αον ημείς | 
χρέφοιιεν eyxapdίονς αχέαεις προς . 
τοϊ( Συμ ιάχου' ημών είνε φυσι
κόν Su χαί οί Σύμμαχοι ήμων χατ 
ανάγκην όφείλονσι νά τρέφαιΉ προς 
>5μδί τάς ανίας ποός, τάς ήμετέρας 
r,(έσεις, τ α ;  φιλιχάς, διότι, χαί αν 
ίη  ύέν -ταρέχηνσιν ημϊν δάνειον 
„ e o c  διατροφήν τών δαπανηρών 
tevuov σχέοΜ»!1, δέον νά μη λη- 
niioithai ότι έ" x o i e  ζυμπεπλάγμε 

- - -  ηλοχωI * * * V  ̂ρ
vac ονμβεβή*™· τώ* srepirtioxcov
jrrpt-,ΐηχών, ό οναχετιομος δνο α- 
τόμ,ον ίπ,βάλΐη π^ος ίκ τερον των 
σνετ,ζομένων νά ipeftl αμοιβαίας 
σχέαεα ποός το ε ιερόν, δεδομένου 
δτι μει«ξν τοϋ αχετ’ζοντος προς τό 
οχιτιζόμενον δέον νά νηηαταται η 
σχίσις έχείνη ήτις σχετίζει το 
τιΐόμενον πρός τά οχετιζον. _ Αλλ 
iiv  ιάδφιβτα συιιφέροΐία τής̂  πα· 
■,Ι,ίδοί δίν μον επιτρέπουν να εχτα- 
9ώ ηεριαιόιερον, δύναμαι ονχ ητ· 
τον νά ποιήοωμαι παρεμπιπτόντως 
,ήτ δήΧωσιν ταύτην, την έμπιστεν 
τιχήν. οτι τήν «φιοταμίνην ο  έαιν 
αναλίσκει δυνάμει ιοΠ περί avalco- 
οεως νόμου, ή άνάλωοις τοΰ avail- 
ο»ομένου έν τ{, άναΐώαει τοϋ «να 
λΙοχοντος δπεο Ακριβώς έπιφερει 
ritv άνάλωσιν, ώ ί  και Αλλοτε βλα- 
βον τήν τιμήν ν'  Αποδείξω σαφώς 
άπύ ιοΰ βήματος τής Βουλής.

Δ. Γούναρης

Ή  χ ΰ ε ο ι ν ή  σ ν ν ε δ ρ ία σ ις  
ι ή ς  Έ & ν ο σ υ ν ε Χ ε ύ α ε ω ζ  

ί Έκ τών έστενογραφ. πρακτικών) 
"Ολοι οί βουλευταί.—Π ροδό- 

τμι, άπ ίτριδες, π ιληύσκυλα ..
Ό  προεδρικός κωδων.—Ταγκό

ν , ' θ Γ  Π ώ « · -  ΉμεΤς ή ύγιής 
άντιπολίτευσις.··

Ό  κ. Μπούσιος.—Βαρδα γιατί 
θά  σάς κουτουλίσιο.

‘Ο κ. Δαγκνής. -Ά ποχωρουμεν 
διά παντός, Ινα έπανέλθωμεν την

1 ’ το 0θεωρρ.Χα·-Μ«ράβο1 μ«ράβο!
Ό  κ. Γ κλ.βάς (τέκνον του 

λαού) - Τ ό  άποχωρητήριον του 
■λ. Λ ιγκλή δέν είνε όρθον.

Ό  κ. Γοΰναρης.— ,ιεϊ? *Ρευ· 
■,‘θντες, ήαεΧς μένομεν

"Ολοι ot βουλευταί. — Γκα*
γκούπ, γκάπ, γκού*· _

Ό  κ. Παρίτσης·—Τι βαοα^> Οέ. 
Μεθ δ ή συνεδρίασις λύεται και 

δ  κ. Λεβίδης έξακβλουθει ν α- 
γορεύτΐ·

Δ ήλ (οσ ις
Έπειδή καλοθεληταί μας τινές, 

(ίθονοϋντες τήν «Πρωταπριλιάν» 
διά τάς καθημερινάς έπιτυχίας 
της καί τήν άνύπαρκτόν της κυ- 
κλοφορίαν, διασπείρουβιν επιτη- 
Λείως άτ ιμωιικάς φημας είς ρα- 
yoc μας, εΐμεθα ήναγκασ ιένοι 
νΐι δηλώσω *εν άφ ’ ένός οτι ου- 
Λ#τ< τε ή αξιέραστος σύζυγος του 
άη/ιβυντάκ ίου μας ήπάτησε τόν 
συϊνγόν της μέ τόν κλητηρα των 

. -.ραφείων μας, δ ι ό τ ι  γραφείων 
.. λ ύπαρχόνιων μά; «Ιναι περιτ
τός δ κλιιτηρ, κ ιί αφ ετερου o u  
ή  έφημερίς μας ον^βμίαν απολυ- 
-.<»ς. ο(ιδέ πόρρωθβν, σχβσιν εχει 
αέ τό περιοδικόν «Σφαίρα· ιό 
όποιον ούόέ κατ’ όψ ν γν υρΐι,ει. 
Ταίττα χιιςνν ^  άληθειας.

( Ε< 4we®ovee®j)_
'Ϋ πεύθ. συντάκτες :Γ ,*?βγ>«Λ)δΠζ

Ό  μ ε γ ά λ ος  δ ια  ω ν ι * μ ό :  μ α ?

'Η  ώοαιοιέρα άααΛίνα 
τής αυνοικοίας σας 

~  (?»ι ύπετιμώμεν τήν_ αφέλειαν 
καί έγνωσμένην άνοησίαν τών α 
ναγνωστών το·. «Π αρνασσού., 
έάν έπεμένομεν νά βεβαιουμεν 
αύτούς περί τής παταγώδους έπι
τυχίας τού μεγάλου διαγωνισμού 
μας π ·ός έ·ίλογήν τών ωραιότε
ρων συνοικιακών καλλονών- Αρκεί 
τό γεγονός δτι *λείονες_ των δ2ο 
γιλ· άραπινών έξ ολης τή , Κ!ί 
δ »ς μετέσχον δλω ; αύθσρμητως 
καί διά τή ; βίας εις τόν διαγωνι
σμόν μας. Είνε άληθές δτι κατ 
έπανάληψιν ευροαεν £τόν ι.μπελαν 
μ α ς  έκ π?είσ··ων γονέων κ ι α 
δελφών, διότι, ά 'ευ  ουδεμ.ας α- 
δείας. έδηαοσιεύσιμεν τα ονομα
τ ι πολλών δεσποινίδων, διαπομ- 
ποπεύσαντες οΰτω ταυτας. Α , 
ήμεΐς, άπ οήτως και ανερυΟρ,α- 
στως χωροϋντες έπί, τό εργον 
1ιας πόοέβημεν εις την εκλογήν 
τής βασιλίσσης τής 
καλλονών τής δποί«ς Ιδ -υ ηαφθα- 
στου ώραιόιητος φωτογραφία .

Ή  Π ειν**ο# νχ ν  μ·ας
Έ χ  τή; υπερόχου έπιφυλλίδος μας

Α  £ τη λ ζ / ρ ιψ  ε ΐ ϊ ή ι ε ί ζ
(Ί5ιαιτ. ράδιοίηλεγ._υπηρεσία) 

Ελλείψει χώρου κ ιί σικεπίία 
βλάβης έπΓηθρύσ·ΐς εις τ ό κ α λ ό - 
διον τοϋ ασυρμάτου μτς,εύοισκό- 
μ?θα είς τήν βδχάριστον θέσιν 
ν’ άναγγείλωμίν δτι σήμερόν δ·:ν 
έλάβομεν ττχυδϊΟμεϊον.

ί

«...Κ α ί προθέφερε τό κεφαλάκι | 
του ινα γίνι) σ ιό  φούρνο με π ι-  
τ ά τ ε ς . . . » ________ ______________

Ή δβΟΛΟίνις Ρι»μπινχοα·*ά» Ταγ*ί>β 
(μετάφρασις  Κ. Τρικογκίδη) ή τ ι ς  
άνεδείχθη νι κήτρια είς τόν δ ι α 

γωνισμόν τού «Παρνασσού»
Ό  «ΙΙαρνασσός», συνεπής πρόί 

τάς ΰπρσχέσβις του, και μη ο ;  
μοιάζων πρός τήν «Χαραυγήν» η 
όποί-α προκηρύσσει οιαγωνισμους 
μετά μεγάλων βραβείων δια νά 
τούς άνακαλέσυ κατόπιν, η *(?ος 
τήν «Σφαίραν» ή όποία δεν όίδει 
ώς βραβεία είμη εύτελεϊς τινας 
προίκ,ς 5,030 δρ.,
πρός τ η ν  νικήτριαν μίαν υπέροχοι 
άπόδειξιν πληρωμής W χνλ. δρ. 
πρός έ ;ό  ρλησιν εκ μέ »ου ; τη,·

Ελληνική ηοίηοις

Τ όXavtdxi
Αυβ γλάροι έψ ανΛvroua tav
dn 0L V (0  ι ι έ  J i l t  ,
κ α Γ Ιέ γ α ν ε Γ « -Ί Ι  « « Ί
ήταν καί στή Σαχαρα, 
τότε πού κολυμπούσαμε. 
μέ ιού; κοριούς στην αμ μ οΐ..»  
Κι’ άπό τή ζέστη την πολλή 
γλυστροΰν καί πέφτουν χαμω.

Γ. Μ πούοιος 
(Ύποψι'ιφιος Πρωθυπουργός)

Λόγ<£> πληθώρα; ΰλης
; ‘  παρεκαλέσαμεν τήν

λονοκρι(ϊ α̂ν ν * ,
^ β ά φ ή σ ΐ ΐ  ϊό  παρόν κενόν.

Α ί αγγελίαι μας
Διαπρεπής οήτωρ, ^γνωρί- 

ζων νά συ/τάσσΐ} καί ν απ α /- 
γέλλχι θ.αυμασίους έπικηδειους, 
ζητεί πελατείαν-

— Ε νοικιάζεται π ίθος καταΛ-
ληλος καί διά γκαρσονιέραν.Γρα-
ψατε «Διογένην»Φ ιναρι ΙΙλατ^ας.

-ΙΙόλύτιμον μπασίούνι από 
γνήσιον ξϋλον τής γνώσεως »u>- 
λεΐ6αι ύπό τού λαϊκού πολίτικου 
συλλόγου. Τιμή ευκαιρίας _

—Κύριος καλού έξωτερικού, ει- 
δικώς σπουδάσας τ ’ άφροδ.σια εν 
Βιέννη καίόμιλών την ρωσσικην, 
Αναλαμβάνει τήν έπιμελημενην 
διχοτόμησιν χαρτονομισματωνάν-
τί μετρίας αμοιβής είς ΓεωργΙ-
ους Σταύρους. .. ,

—Πωλείται χορνδρικώς λαικη 
οργή παρά τώ κ. Β ’ ζίκη. 
θυντέον « νίαγειρεΐον ή ΑρκαΛΙα»

—Νεόπλουτος κυρία, γνωριζου- 
σα νά. πιάνο τό πηρούνι μέ τό α 
ριστερό χέρι χωρίς ν ι β /ανρ  το 
μάτι της, δίδει δωρεάν μαίίηματα 
καλής συμπεριφ»θάς·, ,

 *11 «Πρωταπριλιά» ζη ίεΐ κύ
ριον, μετρίου αναστήματος, όυνά- 
μενον νά τής προμηθεύω καθ έ 
κάστην 1000 δρ. είς στέμματα Α
παραίτητοι καλαί συστάσεις.

— Δεσποινίς, 75 έτών, ξ ι νθη ,  
άσθματική, παίζουσα εις την εν
τέλειαν σχοινάκι καί τοομπονι, 
ζητεί νέον εΰκαταστατον εις γά
μον. Σπεύσατε πρίν έξανιληΟή·

-  Πωλοϋνται βουρτσάκια για 
τά δόντια, μεταχειοισμεν ι. αλλ 
είς καλήν κατάκασιν . I ρα.ι^ατβ 
« Σ ο μ α τ ίΐο ν Έ  ροπλιστών» ρ . *■ 
Πειραιά.

— Ζητούνται άναγν.οσται.ιΐ/.η· 
ροφορίαι παρά τ ό  περιοδικω
«Έ β όομ ά ς» .

— Παξιμαδό φιροΰβ t πολυτε
λείς καλτσοδέτας ρόζ. ζητεΐ θε· 
σιν παρά τή κλίνα άνυπανΛρου 
κυρίου. Οί μεσΐται αποκλείονται.

-  Α γοράζονται *αρά τών Κυ
ριών τοΰ Λυκείου τών Έ λλη- 
νίδων πολυτελείς τουαλέτες «ρός  
πίταξιν τής αισχροκέρδειας. _

— Ζητούνται σύντροφοι Οι α- 
*εργίας. Α μ ο ιβ ή  ικανοποιητική 
είς οούβλια Αενίν. Ά π ε ; θυντέον 
«ο ό :  τό .Έ ν /α τ ικ ό ν  Κέντρον».

Μετ’ οδύνης βάθους τριών ιΐέ- 
τρηιν «αί ΰψιυ; πέντε άγ/έλοαε
τό /  αίφνίδιον θάνατον τήςθυρων 
ροΰ καί κ ιθαρ σ-τρίας τών γρα
φείων μας, δεσποινίδος Πατσου- 
λας Σ  ιρ όθρου. έπελθόνβα κατό
πιν δεινών λακτισαατων kv tq  
κοιλίι?, a t ινα έδέχθη παρά τίνος 
συντάκτου μας, διότι άπέκρουσε 
τάς έρωτικάς επιθέσει; του. Π 
μεταστδσα διεκρίνετο διά τα α
γνά της αισθήματα καί την α
βρότητα τ"»ΰ σιουπίαματας της. 
II ιρ ι τήν 65ονταλγίαν ήν προε- 
κάλεσεν ήμΐν ό πρόωρος ούιος 
όσον καί έπιβεβλημένος θάνατος 
της, αίσ^ανόμεθα καθήκον νά 
δΜίβεβαιώσωμεν τούςάναγνώστας 
μα; ότι ή πολιτική τοΰ φύλλ,ου 
μας δέν θά μεταβληθή, καθότι 
προσελάβομεν νέαν θυρωρόν αν- 
ταξίαν τής έκλιπούοης.

 ------------  . χ .Πανελλήνια», συναισθανόμενον τό δόοκολον των
«εριστάσεω ν !^ εθΰμ βι νά έλθ0 είς άρωγην τών αναγνωστών του προσ-
ωέρον είς έκαστον αύ
τών άνά έν ΙΟΟδραχμον.
Δεδομένου όμως οτι, 
μετά τό δάνειον τού κ
Πρωτοπαπαδάκη, τα
1005ραχιαα έχασαν την 
άξίαν τ ω ν , άπεφάσισε να 
προσφέρτ) κάτι πσλυτι- 
μώτερον, δηλαδή ανα
ενα, δυσευρετότατον 
σήαερον, πενηνταράκι, 

τό όποιον Ιδού :
(Ισχύει «νευ διχοτβ- 
μήσεως.)

Μ Ι Κ Ρ Α !  Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ :  
Συνελθόντες έν ΙΙαρισίοις εις 

Ιατρικόν συμβούλιον οί διάσημοι 
χειρούργοι κ. κ. Κώρτζερ, Σκαρ- 
’ζον καί Πουανφούλ, ή καϊάστα- 
σίς τής άσθενούσης Μικρας δίδος 
Ά σίας εύρεθη κρίσιμος,δ *ιος θά 
έγραφε συμρώνιυς πρός τό συν
τακτικόν καί ό  κ. Πολίτης. Κ α
τόπιν τούτου άπέφασίσθη νά δο- 
θή είς τήν ασθενή διακοίνωσις έν 
εΐόει καθαρσίου πρός έκκένωσιν.

— Άπεκεφαλίσθη έπ’ έγγυήσβι 
10 χιλ. δρ. δ κρατούμενος διά 
καταχρήσεις τοϋ Δημοσίου εις 
τάς φυΜακάς, κ. Βουτιάς.

— Επίσης ό κ Κοκΰς συλλα
βών επ’ αύτοφώρφ τήν συζυγόν 
του είς τάς άγκάλας τοΰ Μορφέ- 
ι,ις, τούς έφόνενσεν άμφοτέρους.
Τ ό  έγκλημα είχε ώ ς ελατήρια τήν
κ λ ο π ή ν . ______

(8 ) Ή  μ α ^ (5 2 ).
" 5 ρ ω ;  μ& ΗάΙονς. 

(Συνέχεια Άαπελοκήπωνι 
, καί μολονότι ώ ς κακώς ένθυ- 
μούνται οί άναγνώσεαι, ό  διασή- 
μ<ος άγνωστος μουσικοσυνθέτης 
κ ' Λόρδος Κώρζον εΓ·ρεν αυτόν 
τελείως άπηλλαγμένον πάσης υπο
ψίας έγκυμοσύνης, έν τούτοις τό 
έστιατόριον εΧχβ ναυαγήσει έν 
πλήρει ομοφωνία. Αλλ ατάρα
χος δ ήρως μας είσήλθε διά τής 
έξόδου αύτανδρος, έκάθησεν ύ- 
πτίως έπί μιάς καρέκλας, καί, 
Αφού έθεσε τήν μύτην του είς... 
τ ις διόπτρας, άνέγνωσε μετά λευ
χαιμίας τόν κατάλογον, μεθ’ δ 
αποτεινόμενος πρό; τό ίίπερθβν 
αύτοΰ ίσ'ϊάμενον γκαρσόνι, άνε- 
φώνησεν ένόπλως :

—Έ(ετεκεφαλάκι τοΰφοιιρνου; 
— "Οχι άλλά εχομεν μυαλά 

πανέ. άπήντησεν δ παρεπιδημών 
έκεΐ μεξικανδς. .

—Άνόητβ ! < πέλαβεν ο ηριος 
μας -  τά μυαλά είνε εντελώς
ίίαχετα *(>ν>ς τό *εφ(*λ«κι^ 6iou  
«ν  ήσαν σχετικά, καί έγώ ό όποι
ος έχω κεφαλάκι δέν θά είχα 
μυαλά.

Τό γκαρσόνι, θορυβηθέν φιλο- 
μειδώς, άπέπλευσε «ρηνηδόν ινα 
Ικτελέσΐ) τήν ληφθεΐσαν παραγ
γελίαν, ο δ έ  ήρως μας, συλλαβών, 
δυνάμει έντάλματος, τήν καρά
φαν έκ τής όσφύος, ίξήλθα μβτ 
αύτής είς ύποκόανον περίπα-

( Ή  συνέχεια είς τήν β” .σελίδα)



ϊ  Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Σ Ε Λ Ι Σ
τ» κ ΑΑΛΙΤΕΡΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

Τ Ο  Φ ΙΛΙ Τ Η Σ  Β Α Σ Ι Λ Ι Ξ Σ Η Σ
Λέκ ι χρόνια τώρα φυτοζωώ σ ’ αύτό τό ερη

μόνησο πού μ'έχουν στείλει ώς πρόξενο,επίτη
δες γιά νά μέ κρατούν έξόριστο "Ολοι δσοι 
μέ ξέρουν ομολογούν οτι ήμουν άξιος καλλι- 
τέρας τύχης, ότι με τήν άξια μου θά μπορού
σα ν’ άνβλοω σιά  μεγολείτερα αξιώματα. ’Αλ
λοίμονο ! — Ιστορία συνηθισμένη— μιά γυναί
κα μ έχαντάκίοσβ, κι' ή γυναίκα αύτή είνε ή 
βασίλισσα.

"Ημουν τότε παιδαρέλι—δεκαεννηά έτών — 
κι’ έρέμβαζα 8 ν' άπογεμα σ τ ’ δμορφό βασι
λικό «όρκο. Είχα κάνει έναν περίπατο κάτω 
άπ' τό θολο που έσχημάτιζαν οί ευγενικές φιλ- 
λυρες κι’ έκάθησα νά ξεκουρασθώ κοντά στή 
λιμνοΰλα πού τήν έτριγύριζαν οί καλαμιές, 
κι’οί νάρκισσοι καθρεφτίζουνταν στά νερά της. 
'Ενα μυστήριο απλωνόταν στή σιγαλιά πού 
τήν ένανουριζε μονάχα ή ψαλμωδία τοϋ φλοί
σβου τής λιμνουλας. Mux υά, στό τέλος τής 
λεωρόρου τών κέδρον φάνταζε τό παλάτι,γκρί
ζο, μβλαγχολικό.

Στήν άρχή ή γαλήνη μ’ άνοιξε τήν καρδιά. 
Σέ λίγο μιά ανεπαίσθητη αγωνία άρχισε νά 
γεννιέται μεσα μου -  ίσως τό άρωμα τών ναρ
κίσσων—καί σχεδόν άκουγα τούς δυνατούς 
παλμούς μου. Σάν άπαντησις σ ’ αύτή τήν α
νησυχία, ivac ψίθυρος ανάλαφρος, ό .-ψίθυρος 
κουπιών πού {σχίζαν τά νερά, ακούστηκε. 
Ταραγμένος κρύφτηκα μέσ’ στούς θάμνους.Ό  
■ψίθυρος έσταμάτησε. Τό μυστήριο κι' ή σιγα
λιά Απλώθηκαν πάλι' τό γλυκό λυκόφως άρ
χισε νά πέφτη άργά. Μιά άγριόπαπια φτερού- 
γισβ πάνω απ’ τό  κεφάλι μου, έπειτα μιά άλ 
λη, καί μ ’ ένα γλυκό μουρμούρισμα τά κουπιά 
ξανακούστηκαν, ή πλώρη μιας βάρκας ξεπρό
βαλε ανάμεσα άπ’ τής καλαμιές μιά γυναίκα 
φάνηκε, άκτινοΛολοϋοα άπόνειάτι καί υγεία, 
•ψηλή, λίγο αδύνατη, σβέλτη, μέ μάτια φωτει
νά καί στόμα θεϊκό. Τά κρινένια χέρια της 
τραβούσαν* άπαλά τά κουπιά’ ό άφρός, φίλ
ντισι καί χιόνι μαζί,ακολουθούσε πίσϊ» τή μα- 
γεμμένη βάρκα' ή υπαρξίς μου ολόκληρη έδο- 
νήθη άπό τρυφερότητα, θλΐψιν, ικεσίαν!

Κρύφτηκα καλλίτερα, κρατώντας τήν άνα- 
ναπνοή μου, μέ τό λογικό σκοτισμένο. Γιατί 
ήταν έκείνη, ή βασίλισσα, πού τήν άγαπούσα 
μυσιικα, κι’  δλο τό απόγευμα αύτήν έσυλλο- 
γιζόμην. Στήν πρύμνη τής βάρκας, ενας ό
μορφος, πολύ νέος πρίγκηψ, ό (ΐνεψιός τής βα
σίλισσας, κρα οϋσε τό τιμόνι. Ό  ειροπόλος μέ 
τόν κύκνειον λαιμό της άναρριγμένον πρός τά 
»ίσα>,μέ τά μπράτσα της προτεταμένα, έκωπη- 
λατουσε πάντοτε. Ώ  νεραϊδένια οπτασία 1

Βαφνικά, ά κ υ σ α  μια κραυγή, είδα τή βάρ
κα νά γέρνη απότομα καί τόν πρίγκηπα νά 
πέφτη στά νερά. Είχε σκύψει πολύ γιά ν’ άρ- 
πάξη ενα νούφαρο, ή βάρκα εγυρε υπερβολικά 
κι’ ό δμορφος νέος γλύστρησε. Ή  βασίλισσα 
μόλις νά έπρόφθασε νά ριχτϋ οτήν αντίθετη 
πλευρά γιά ν’ άποτρεψϋ άναποδογύρισμα 
τ^ς βάρκας. Μ’ ενα πήδημα, ρίχτηκα στό 
νερό, άνέσυρα τόν πρίγκτιπα καί τόν έβγαλε 
βτήν όχθη. Ύ στ3ρα, βοήθησα τήν βασίλισσα 
ποΰ είχε πλησιάσει μέ τή βάρκα, ν ’ άποβιβα- 
βθϋ Τά μπράτσα μου, κράτησαν γιά λίγο 
«βτό τό κορμί πού ήταν πλασμένο γιά νά τ ’ 
Αγκαλιάζουν βασιλικά χέρια. 'Εκείνη χλωμή, 
δέν έβγαλε άχνα στήν άρχή, κυττώντας με 
μόνο μέ τά θαυμάσια μάτια της τρομαγμένα. 
Μόλις επάιησε τό πόδι της στή γ^, ρίχτηχε 
παράφορα στό μικρό πρίγκηπα, μισολιγοθυμι- 
σμένον, Καί κ α θ ώ . τόν αγκάλιαζε μέ άγρ ια 
τρυφερότητα, μοϋ είπε :

—Σάς όφεί/ει τή ζωή του ! "Ο ,τι δήποτε 
μοβ ζήτησε ε, θά  τό επιτύχετε I..

—"Ο .τι δήποτε : φώναξα.
Μιά άγρια τ·ραχή. μιά διάπυρη τρέλλα μέ 

κατέλαβε. Ξαφνιασμέ>η άπ ' τή φωνή μου, μ ' 
έκύτταξε κατάματα καί κοκκίνησε. Ή μουν, 
καθώς είπα, πολύ νέος καί ή όψις μου ήταν 
όμορφη. Ή  βασίλισσα μέ γνώριζε καλά, καί 
«υχνα είχα συναντήσει τής ματιέ; της καρφω
μένες «πίνω μου Έ τσ ι μ* έ νόησε, κι’ είδα 
νά περνά, άπ ' τά μάτια της μιά σκιά συ γ ■ ινή- 
#ε*>ς πού αύξησε τήν ταρα/ή  μου, μ* εκαμε 
νά μεθύσω μπροστά σ’αΰιή τή βασιλική ομορ
φιά Ναί νά τρέχω άπ·1» μιά Ιερόσυλη ήδυπαθεια.

- Ό ,τ ι 'ή π ο τε  ; ξαναρώτησα .,Δέ θά μοϋ 
«ρνηΛήτε;

*Βγ εψ- δχι κι’ έκοκίνισε περισσότερο.
-  Θέλω, είπα...θέλω Ινα φιλί...
—Τί τρέλλα 1 είπε σά νά μέ μάλωνε... μόνο

έπειδή είσαι παιδί σέ ουγχω ώ .
Μά ή αλήθεια είνε πώς έ )οκίμαζΡ τήν ίδια  

ταραχή, μέ κυταζε παραξενα έτσι κ·ιΟών ήμουν 
μέ τά βρεγμένα ρονχα κο/ λημένα πάνω στό 
ν.ορί μου καί τό θάρρος μου αΰξησε°τόσο ώστε

Π Α Λ Η Α  Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ Ι Α

ΤΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΤΗΣ ΠΕΘΑΜΕΝΗΣ

Κόσμε ώραΐε, μέ πόση λαύρα
σ ’ έχω τώρα στήν καρδιά !

Τ ’Απριλίου σου άκούω τήν αύρα
καί στό λάκκο μου βαθειά.

Μ δσα όλοϋθε ή γή φυτρώνει
νάταν Θέ μου, βολετό 

άπ’ τό χώμα πού μέ ζώνει
σάν τριαντάφυλλο νά'βγώ .

ΠρΙν ό θάν >τ·-ς μέ συρη
σέ άλουλούδιαστες έρμιές, 

είδα τέτοιο πανηγύρι
δεκατέσσερες φορές.

Μόλις είχα ή μαύρη αρχίσει
ανταπόκριση γλυκειά 

μέ τ ’ άέρι, μέ τή βρύση
μέ τά πράσινα κλαριά.

Τά λουλούδια, ή χλόη, τό πλήθος
άπό τ ίιτοα  τ ’ οΰρανοϋ 

κάτι μούλεγαν στό σ 'ή θος
πού δέν έφτανε στό νοϋ.

Νέα στά μάτια μου είχαν πάρει
τά χαράματα ομορφιά 

καί μοϋ ξύπναε τό φεγγάρι
χίλια αία 'ήματα κρυφά.

Σίνθισμένα ή σάγρια μέρη
περπατώντας μοναχή, 

ποιός, έρώτουνα. aoihc ξέρει
τό τί αισθάνομαι νά πή ;

Σέ θωριά χαριτωμένη,
σ’ έ · ι μάτι αγγελικό * 

τήν άπόκρισι γραμμένη
κάπως έφτασα νά ίδώ.

ΙΙροτοϋ ξάστερα μέ θάρρος
μ ο” τή δώαβ κι’ ή φωνή 

σάν γεράκι έχύθη ό Χάρος
κ1 έδώ αέρριξε νεκρή.

Μνήμη τέτοια μέ πλακώνει
σάν τό χώμα μου βαρειά. 

τάλλου κόσμου χελιδόνι
0έ νά πάω κι’ έγώ ψηλά.

Ώ  Χριοτέ μου, άς ξανοζήσω
μόνον δσο είν’ άρκετό 

τής καρδιάς μου νά γνωρίσω
τό μεγάλο μυσνικό.

Γ· ΜΑΡΚΟΡΑΣ

Ή  πασχαλιά. ηον μιά φορά μβ τά χλωρά κλαδιά τη  
λίγη μας χάριζε σκιά χαί λίγη μυοωΐιά της 
ξα*άνειωοβ ξανάνδιοε κιβ iitav προχ&ές^χην είδα 
μιά ακέψι με νανούρισε Μα! μιά χρνφη έλχίόα. 
Μέ ει8ε χαί μέ γνώρισε, τά φύλλα της κοννυϋοβ 
χαί, δέ ο to iico ψέμματα, ψνχή μον ah ζηιοΐοβ.

I . ΠΟΛΕΜΗΣ

οΰτε τήν αγχόνη δέ θά, φοβόμουν έκείνη τή 
στιγμή

—Τό ΰποσχεθήκατε I έφώναξα.
Καί ποοχωπώντας, προτού προλάβη ν ' uvst- 

σταθή, άδραξα τό κεφάλι της κι’ ένόχλησα μέ 
πυοετό τά χείλη μου στά δικά της. Τότε, σ ’ 
έκείνο τό φίλημά μου, τήν έννοιωσα ν' άντα- 
ποκρίνε^αι, ένοιωσα τήν ηδονική όπόπνοια 
τοϋ στόματός της, ένοιωσα τά χείλη της ν’ 
άναδεύονται κι’ αύτά σπασμωδικά κάτω άπ’ 
τά δικά μου. "Οσο μιά αστραπή κράτησε αύτό 
τό φιλί ήταν δμως τόσο περιπαθές ώστε τά 
χείλη μου ποτέ πιά δέ θά  μπορούσαν νά τό ξε- 
χάσουν, κι’ δταν τέλος ή βασίλισσα μ έσπρω
ξε μαχρυά. είδαμε έναν αύλικο της άκολουθίας 
τοϋ βασιλέως πού μάς έκύταζε.

Ό  βασιληάς τώμαθε,ή βυσίλισσα έδωκε εξη
γήσεις καί μολονότι πορέλειψε τό σπουδαιότε
ρο ( τή συνενοχή της έηί ενα δευτερόλεπτο 
στό φίλημα έκείνο) τήν άλλη μέρα μέ διέτα
ξαν νά φύγω. Μέ είχαν διορίση πρόξενο γιά 
νά μ ' εξορίσουν. Ό  βασιληάς είνε αδυσώπη
τ ο ς  τό ξέρω. Δέ θά μέ συγχο·ρή η ποτέ καί 
θά μείνω γιά πάντα θαμένος έδώ, έκιός άν 
πεθάνη. Κάποτε μετανοώ πικρά γιά τήν τρέλ
λα μου" άλλες στιγμές δμως νοιώθω τά χ ίλη 

• τής βασιλίσσης σά νά β'νε κολημμένα άκόμα 
οτό στόμα μου καί τότε δέ μετανοώ γιά τίπο
τα. Λυτό μοΰ συμβαίνει ταχτικά τήν παραιιο- 
νή τοϋ Πάσχα: κάθε τέτοια μέρα μοϋ φέρνει 
ό  τιιχυδρόμος ενα δέμα ποϋ ε/ει μέσα λιγο
στούς ναρκίσσους κίτρινους- καί πείθομαι πώς 
υπάρχει κάποιος πού δέ μέ ξέχασε καί τά χεί
λη μου άνατριχιάζουν μέ λανν-ρα.

J. Η. Hhosny

■ Η.ΕΝ1Η ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Λ Π Ο Κ Λ Θ Η Λ Ω Σ Ι Σ

θυμούμαι ενα ταμπλώ πού είδα κάποτε. 
Στάθηκα, μού φαίνεται,ώς πέντε λεπτά γιάνά 
τό  κυτάξω. Καί, μολονότι δέν είχε τίποτα τ& 
άξιον προσοχής άπό τεχνικής άπόψεως, μ’ έ τά
ραξε ώς ιόσο έξαιρετικά,

Αύτός,άπίναξ άναπαρίστανε τό Χριστό, τή, 
στιγμή τής άποκαθηλώσεώς του. Καθώς νο
μίζω, οί καλλιτέχναι πού ζωγραφίζουν «ή 
Σταύ -ωσι ή τήν Άπ· καθήλωσι, συνηθίζουν 
να δίδουν στό Χριστό μορφήν εκτάκτως ώραίαν 
καί προσπαθούν νά τού διαφυλάξουν τήν ωραι
ότητα καί έν τφ μέσω τών σκληροτέρων μαρ
τυρίων. Στόν πίνακα πού είδα, τίποτε τέτοιο: 
βλέπει κανείς σ ’ αυτόν πραγματικώς τό σώμα 
ένός άνθρώπου πού ύπέφερεν άπείρως, προτοΰ 
μάλιστα νά σταυρωθή, πού έχτυπηθηκε άπό 
τούς φ λακας, κι’ έχτυπήθηκε άπ ’ τόν όχλο, 
δταν έ ιήκωνε τό οταυρό καί έπεφτε νχό  τ6 
βάρος του, πού ΰπέστη, τέλοο, έπι εξ ώρας 
(τόσο τούλάχιστον τό ΰπολογογίζω έγώ) τ ί  
φρικτό βασανιστήριο τής σταΐ'ρώσεως. Πράγ
ματι, τό πρόαιιιπ^ του είνε τό πρόσωπο άν- 
θριόπου πού μόλις τόν κατέβασ'ΐν άπ’ τό σταυ
ρό, δηλαδή χωρίς νάχη παγώσει,δι ιτηρεΐ άκ«- 
μη αρκετή ζωή καί θερμότητα' ή έκφροαις 
είνε οδυνηρά, σάν νά νοιώθη άκόμη ό νεκρός 
τόν πόνο' ή’ μορφή απ οδίδετε μ’ εναν άνοι- 
κτίρμονα ρεαλισμό" έίνε άποκλειστικώς καί 
μόνο φυσική, καί βέβαια έτσι πρέπει νά είνε 
τό σώμα ένός όποιουδήποτε άνθρώπου, έπειτα 
ά * ό  τόσα βασανιστήρια.

Γνωρίζω δτι σύ ιφωνα μέ τή δοξασία «ού» 
έγινε δέκτη παρ ι τή ; ’ Εκκλησίας άπό τ ·ύς 
πρώτους χρόνους τού χριστιανισμού, ό Χ ρι
στός ύπέφερε δχι είκονικώς,άλλά πραγματικώς 
καί κατά συνέπειαν τό σώμα του στό οταυρό 
ΰπέκυψί πλήρως στό νόμο τήςφύσεως. Τό πρό
σωπο .-ϊού άναποριστάνει αύτός ό πίναξ είνβ 
χρισμένο καί γεμάτο ματωμένες πληγές' τά 
μάτια, ορθάνοιχτα, άναδίδουν μιά γυαλένια 
λάμψι. Ό μ ω ς , πράγμα παράξ3νο, δταν παρα- 
τηρο κανείς αύτό τό βασανισμένο πτώμα, 
Εν α αλλόκοτο έρώτημα προβάλλει στή σκέψι 
του : άν δλ< ι οί μαθηταί τοϋ Χριστού, πού 
έγιναν αργότερα οί κυριώτεροι άπόστολοί 
του. οί γυναίκες πού τόν έπεςηποιούντο κι*' 
έστέκοντο κοντι στό σταυρό, άν, με μιά λέξι, 
δλοι οί πιστοί του καί οί λάτρεις του έβλεπαν 
τόν νεκρόν του ο ’ αύτή τήν κατάστασι (καί 
βέβαια σ ’ αύτή τήν κατάστασι ώ φβι'ε γώ 
είνε' πώς ήιιπόρεσαν νά πιστεύσουν, βλέπον
τας τέτοια λείψανο, δτι υύτός ό μάρτυς θά  ά- 
νεσταίνετο; "Αν ό θάνατος είνε τόσο τρομε
ρός, θά έλεγαν άθελα, άν οί νόμοι τής φύσειβς 
είνε τόιον ισχυροί, πώς θ ά  θριαμβεύσαιμεν 
κατ’ αύτών; Π ώς θά τούς νικήσωμεν,δταν βλέ- 
ποίμεν νικημένον πορ’ αύτών καί εκείνον ακό
μη ό όποιος, άν "σςι εζη, ήνάγκαζε τήν φύσιν 
νά τόν ΰπακούΐ), ένεΐνον πού έφώναζε: «Δεϋρο 
άκολούθει μ οι»-«οί άνασταινε μιο κόρη,έκεΐνον 
στή φωνή τοϋ οποίου ό Λάζαρος έβγαινε οπό τό 
μνήμα; Γιά οποίον παρατ- a fϊ οδτό ταμπλώ, ή 
(Γύσις έμφανίζεται ύπό μορφήν ένός κτήνους γι- 
γαντίον, άδυσωπήτου xai άφωνου, ή μάλλον, 
δσον παράξενη καί δν είνε ή παρομοίωσις, ώς 
μία τεραστία μηχανή μοντέρνας έφευρέσεως, ή 
οποία, κουφή καί αναίσθητη, άρπαξ* ήλιθίως, 
έκομάτιασε κι* έκατάπιε μέσα της ένα δν πού 
ά£ίζει μονάχο αύτό δσο δλη ή φύσις μ* δλους 
τούς νόμους της, δσο δλη ή 7ΰ· ή οποία δέν έ- 
πλάσθη ίσως παρά γιά νά γέννηση ούτό τό δν! 
Τό ταμπλώ περί τοΰ οποίου ομιλώ δίδει άκρι
βώς τήν έντύιωσιν μιάς δυνάμεως τΐ'φλής, 
άναισνύντου, αίωνίως ήλιθίας, είς τήν όποίαν 
τό παν υποτάσσεται καί ή όποία μοιραίως I- 
πιβάλλεται είς δλους μας. Οΰτε ενας έκ τών 
άνθρώπων πού αποτελούσαν τό περιβάλλον 
τοϋ νεκρού δέν φαίνεται σ ’ αύτή τήν εικόνα. 
Θά έδοκίμασαν μιά αγωνία καί μιά κατάπληξι 
ακατανίκητη σ’ αύτό τό θέαμα ποϋ γιά μιάς 
έξεμηδένιζε δλες τής ελπίδες των, δλη τήν 
πίστι των, θά μποροΰσε νά κανείς. Δίχως άλ
λο έοκορπίσθησαν ύπό τό κράτος μιας έξαι- 
οετικής φρίκης, μολονότι κυθένας Λπ’ αυτούς 
έπ-αρνε μαζί του μιά μεγάλη ίδέα, τήν όποίαν 
τοΰ λοιποΰ κανείς δέν θά μποροΰσβ νά τοΰ 
δ,ποσπάση Καί αν ό Κύρ'ός των ό Ιδιος ήταν 
δυνατόν νά Ιδη τήν εικόνα του τήν παραμονή 
τοΰ μαρτυρίου του, θά είχε άνρβτ) έτσι ατό 
σταυρό, θά  είχε πεθάνει δπ·ος έπέθανε ;

Dostoievsky

’And τοϋ σημερινού

Μ ΚΥΡΙΑΙ ΔΟΝ ΖΟΥΑΝ
Τνϋ Marcel P riro s

\ \ θ - ϊόΙίΈ 5 3 ( 5 :
ΜΟΝΤΕΡΝΑ PttMANTZA

ϋ ] [ό 3 [2 : 7 ό ] Γ ο  ό ] { ο ·
_  „  _  .  _  „  11  a t  ί  T o «  Γ ά Χ λ ο ν  Ά κ α δ η μ α ί χ ο Ο  \  Λ

Α Ι  Κ Υ Ρ Ι Α Ι  A O N  Z C \  A N  ( m <.r c e ·. r M v e s T i 1

I. -Α Λ Β ΙΡ ΙΑ

Ή  κυρία Ραχήλ Ένγκελμαν καί ή κυρία 
Βέρθα Λορ ντ είχαν συνανιηθή _<5ι^ν προμε
σημβρινό περίπατο τού Οασους τής Βουλοινης.

Ή  Ραχήλ έκύταζε την φίλην της με βλέμμα 
γεμάτο τρυφερόν θαυμασμόν γιά την έκπλ^κτι- 
κήν χάριν της, που ιοφ. ίΛετο^τόσο στή ακτι
νοβολίαν τοϋ πνεύματός της δσο καί στα φ\σι- 
κά της θέλγητρα. ,

— Ποτέ δέν σέ είδα πιό ομορφη και πιό χα
ρούμενη άπό σήμερα, τής έΛεγε. ν >

 Ά  ναί... άπαντοϋσεν ή αλλη—ε·/ινα απο-
τομα κοκέτα, μ’ έχει πιάσει μιά ξαφνική μα
νία νά στολίζω τό σπίτι μου και ιό  κορμί μου .
Είνε σάν νά ξύπνησα έξος^α 1ν(ί 
γον τών « ίσΛήσκων μου... Όα ήθελα νιχω 
τά τελειότερα μαργαριτάρια γύρω στό 
λαιμό μου, καί τους σαπφείρους και του; σμα- 
ράγ ους τού: πιό σπάνιους στα δάχτυλά, μου. 
Πηγαίνω τώρα συχνά στής μοδίστρες. Και στό 
άπαρτμαν μου που άγαπούσα τοσο, που τό 
el/u επιπλώσει σύμφωνα μέ τό νούστο μον...

— Καί τόσο αρμονικά ! διίκοψεν η Ραχήλ.
— Τώρα όλα μού φαίνονται φτωχικά, ακα

λαίσθητα, χωρίς άρμονία καί σ^υλ τοποθετη
μένα. Ό  Γιάγκος έ/.ει τέτοια * 
φινέτσα. Δέ μπορείς νά φαν- 
τασθής ..καί τό γοϋαιο^ου 
τόσ σταθερό- Δέν έχω ακό
μη τό κουράγιο νά τόν δεχθώ 
στό σαΛονι μου κι’ όμιος μβ
παρακα/.εϊ

-Λ οιπον, πρόκειται περι 
πάθους;

—Ά π ιστε  θ ω μ ά ! χαμογε
λάς προφβροντας αύτή τη / έ 
ξι, που έ^κ/ι-είει μιά θεϊκή ση
μασία! Ξέρεις ταχα τί θέ·ουν 
να πούν οί / έξεις : έρωτικόν 
πάθος; Ε μένα μ«>ύ πρόξενοι ν 
φαβο καί μού κε«τριζουν τόν 
πόθο'μά τήν άληθινή του. ση
μασία όέν την ξέρο) Ν άγαπι^ς. 
ν ’ αγαπάσαι;...  .^υτά είνε γιά 
μένα Λέξεις μυστηριώδεις πού 
δέν της έννοώ.

-̂Άχαριστηΐ Τόσο άνθρω
ποι προσεφέρθησ ιν να σού 
μάθουν ή σημασία τους !

— Ό ρ  ία τα /.έ, I Καί τί έ
χασαν αύτοί; Δΐίοκέΰαζα προ
σπαθώντας νά τούς αρέσω έ
χασαν μήπως τόν καιρός τους, 
τόν κ ιιρό δηλαδή που τους 
έπέτρεψα νά μέ θαυμαζουν;
Καί οέ σένα θέλω ν' άρέσω '· 
μήπως πρέπει νά π ραπονιέ 
οαι γι’ οϋτο; Δέν άξίζει τάχα 
τίποτε καί τό δτι άπλώς έ- 
δέχθηκα νά τούς προσέξω καί 
να τούς σαγη«εύσω; Και τούς 
Λαρρχώρπσα άκόιΐη «ρρισσό- 
τερα, οΛαις Λαραόείναατος χά· 
ριν σ ’ αύτόν τόν Σωλνουά, 
πού άρχίζει νά διαμαρτύρε
ται καί νά καταντά άνυποφο- 
ρης. Τούς έοωκα όλ · τόν καιρό καί ολη την j 
έ/ιευ9ερία να μοΰ κάνουν ο ρ τ κ  γιά να μπαρέ- . 

σουν κι’ αύτοί να μέ σιγηνεύσουν, νά με κα- 1 
νουν νά τούς άγ ιπήσω, να τούς ποθήσω.^ αν 
θέλης, δπως μέ ποίησαν κι' α ϋ τ  ί^"Αν ενας 
άπ’ αυτούς ιό κατώρθωνε. όέν θά έκανα πα
ζάρια, μέ ξέρεις. Θ ι τοϋ έΛιδόμουν όλόκληοηΐ 
γι δλη μου τήζωήΐ . . .  -> ξ -ρ ρ ά γ η  σ' έν ι παι
δικό γέλοιο κι’ έξηκολούί'ησε: Μα δε βαόυ|·
σαι 1 δλοι άφήνου σεή μέση τής προσπάθειες 
τους. κι' υστέρα μέ μισούν, καί προσπαθούν 
νά μ’ έξευτε/.ίζουν. 'Ενώ ώφειλαν νά μ ευχα
ριστούν πού τούς άποτράβηΗα γιά ενα διάστη
μα από τήν πληκτική κιί ταπεινή ζωη του:, 
καί τού: έχάρισα μια έλπίδα τής οποίας δεν 
ήσαν άξιοι... , , ,

—Κι’ αύτός ό Γιάγκος ντε Τρεβοΰ, αχόν ό
ποΧον άφ.ερώνεις σήμ ρα δλη τή σκέψι α0^’ 
διέκοψεν ή Ραχήλ, θ ’ άπο^ειχθ^ κι ουτος ο- 
μοιο; μέ τούς άλλους. Τώραάρ/.ίζει να *  
σα· Σέ λίγο θά σ ’ άρέσ^ περισσότερο. θ ι ρ « 0  
μιά μέρα πού θά σ' άρέσ ij λιγώτερο απ τν\* 
προηογυμένη... Κ ιί δέθά τόν αγαπήσχις. Και 
θά  οέ καταριέται, δπως κι’ οί άλλοι 

— Ά ,  όχι... μ' αύτόν δέν είνε τό Ιδιο.
—Τό φαντάζεσαι. ,
- Δ έ ν  είνε τό Ιδιοί Τ ' όμορφο πρόσωπο 

της Ιγινε σκεπτικό, έπειτα έφωτίσθη άπό την 
σκέψιν πού έλαμπε οτά λόγια τ>]ς : — ^πιςη- 
τώ  νά τοϋ άρέσιο, δπως και στους άλλους. 
μως νιά τούς άλλους. ·γιά όλου: τους άλλους. ·ι 
ήμουν βεβαία, δτι τού; άι,.έοω. Ενω γι αυτόν 
e/ω  τό φό8ο μή*ως δέν τοΰ άρέσω.

Έ λ ο  δά, elve ξβτρβλλαμένος μαζί «ου, el-

νε φανερό. Ή  Βερθα ανέτεινε άπαλά τό πυρ- I
οόξανθο κεφάλι τ η ς : . . .  - . I

Είνε ξε ιρελλαμένος μέ μια είκονα του ε- 
αυτοΰ μου την όποίαν έ/.ει στήν ψυχή του. Μα 
αύτή ή εικόνα δέν είμαι έγώ.

— Δέ σέ καταλαβαίνω.
Ή  Βέρθα έσ ι ιξε τρυφερά τό χέρι της φι-

λΐ1—Μή μοϋ ζητάς νά σοΰ ίξηγήσω, δχι ακό
μ α ... μιά μέρα θα κατα άβχις, θα  στα ι>ω ό
λα. Σήμερα δέν έχω τό θάρρος. Αφησε με 
νά μεθυσθώ ά*ό τό παρόν, που είνε ήΰονικο. 
Ναί, ό Γιάγκος μέ λατρεύει. Αν τουλεγα uu- 
οιο: στεφανιόσου με, αύτο τό παιδί των είκο
σι νοονόΛ. αύτό τό παιδί τής έντιμου και ευ- 
£ β Τ ς  οικογένειας, δ- ν θα έδίσταζε ν„ Λ , κα- 
μη. Ξέρει δτι είμαι α ιιστη ' ξερει και την η 
-λικία μου, πού δέν είνε μικρή Α. γιατί ν 
τόν <ιφήσω νά μάθη ια χρονιά μου.. ! Τα 
•/αρ, κτηριστικά μου, τά μαλ/.ια μου το κορμί 
μου ξέρω δτι, ώς έν θαύματος, η ηλικία δεν 
τά πείραξε άκόμα' άλλά τό πέρασμα του χρο 
νου είνε άμείλικτο κι' οί άνδρες είνε πιό σκ>.η- 
οοί άκόμα καί ί>έν παύουν να φωνιι^ουν πως 
είμαι μεγάλη 1 "Ολα τά βιβ £α που εχω συγ-

(Ποβτ0αΧτο ^

γράψει καί πού λές δτι αέ δοξάζουν, θα  τά έ- ι 
δινα δλα. γιά ν-ΐ/ω . αν ηταν δυνατον τ ί ν η  
)ικία ποϋ φαίνομαι πως εχω. Μα δεν εινε 
άνάγκη νά σέ κ .υραζω μέ τής στενοχωρ.ε μου.

Δέ μέ κουρά;εις."Ισια Χσια πού ήμουν κι 
έγώ μελαγχολ ικη.

—Έ χεις σκουτοΰρες ; I
- "Ο χ ι ./,  δι··φορές μελαγχολίες που έρχονται

καί φεύγουν και μόνο μέ τήν ίργοσία η μέ τη 
φιλία άνακουφίζονται. Μη μου φυγής τοσο 
γρήγορα!... θέλεις νά προγευματίσουμε μαζί, 
Κι' έ ,ώ έ /ω  νά σοΰ πώ πολλά I

- Ε ί χ α  σ κο πό  νά σ ’ έπισκεφθω ουτές της
μέοες στήν Τράπεζά σου, ώς τραπεζίτη μου... 
γιά νά μοΰ «ής πόσες είνε οΐ διαθέσιμες κατα- |

-Ρ0άμ ρωτήσουμε, άν θέλής. Πιό απλά, τί
βοσόν σοΰ χρειάζεται, ,

Ή  Βέρθα έπήρε μίαν έκφρσσιν παιδιού u-

νή ^ “Ακονσε : τό καινούργιο μου ρωαάντζο θά 
έκδοθή σέ λίγο... έ κ τ ό ς  τουτου ανέλαβα vu 
γράφω Ινα φιλολογικό χρον.κό καθε μηνα σέ 
μιά μεγάλη έπιθεώρησι... απ ολα αυτα θαχω

” ρ*Ιη λ  « « » » « ' -
άζεται καί θά  δώσω άμέσως έντολη στόν τα 
μία μου νά τό θέσΕ στη διαθεσί σου. 
μ - Ό χ ι !  Ηέρειί ότι άπ τους γονείς μου, 
πού Γισάν τίμιοι μικρέμποροι, ίμαθα να φο
βούμαι τά χρέη··· Ά λ λ ’ άσφαλΛς άπό σήμερ·» 
Λ- τό τίλος τοΰ Ιτους θά Ιχω ίοοδα εκατό χι

λιάδες φ ρ ι /κ α ...  Ά ν  είχες τήν καλωσάνη νά 
μού xu π^-.8|»φλή)ΐ)ς, θα  σ ευχαριστήσω.
Καί χαμηλώνοντας τό κεφάλι, μέ μιά χαριτω- 
μέ.η συστολή, ώμολόγησε: -Θ έ λ ω  ν αγορα- 
σω ένα ώραΐο αύτοκίνητο και να παω στήν 
π α ρ  ρρήνειο ζώνη τής κατοχής οπου υπηρεκι 
ό Γιάγκος... Ναί.., φυσικά, για να τόν U>o> 
καί να ζήσω λ·γάκι σιό  περιβάλλον του ...βΜα 
θέλω νά τοϋ προσδώσω τιμήν... θέλω  πολυτέ
λεια γύρω μου, θέλω να τόν οαμπωσω. ΑΙ τι 
τρελλή, θ α λ έ ς . , .ν α ί ;  δέν είνε άληθεια πως  ̂
ε ίμα ι  τρελΑ,ή; .

Αί £>ύο /ιοιστοκράχιδες έγέλασαν είλικρινως 
καί τά χέρια τους έθωπεύοντο μ ’ έκείνη την 
τρυφερή χαρι που υπάρχει στής φιλίες μεταξύ 
γυναικών όιασήμων, που έχουν συνηθ.σει στους 
εύθρούσιο>ς έρωτας. t

"Ο ,τι θέ/.εις, αγαπητη, εΐπεν ή ι αχήλ. 
Άγόρασί πέρλειςκάι ώ ιο ' έχεις πίστωσι άνοι- 
νΤή στην Τράπεζα μου.Είνε τόσοδιασκεδαστικο 
νά σε βλέπω νά κανιις τρέλλε,, έσύ ή τόσοφρο 
νιμηΐ Πίστεψέ με δμως πώς σέ^ζηλεύω. ;

Είνε γ ιά  νά μέ ζηλεύουν,  αύτο εινε λαιι* 
θεια. εΧπεν ή Βέρθα. Προχθές πού κάναμε ε- 
>αν έξο/ κ^ «ερίπαιο όυο ώ^ών, ό Γιάγκος κι  

έγώ, σ ιό  δάσος τού Σαιν- 
Κλον, μέσα, σ'έκείνη τή μο
ναξιά. έννοιωθα κατι τό έλα- 
φρό, τό αίθεριο, τό άγνό...
Ή τα ν  σαν ένας περίπατος έ- 
ρωτευμένων παιδιών. Οΰτε έ
να χάδι τολμηροτερο άπ' τά 
φιλιά., τα φιλιά στά όποια 
είμαι πιό συνεσταλμένη άπ’ 
αύτόν.

Ή  Ραχήλ τήν ακουγεν α- 
πλήστως' ή Βέρθα μαζεύθη- 
κε κοντά της καί τής έψιθυ- 
Οίσε:

Φαντασου οτι, σαν εχω- 
ρισθηκαμε, δέν είχα τό κου
ράγιο να έπιστρέψω στη μο
ναξιά τού σπιτιού μου. Η 
θελα να μιλήσω, να μιλήσω 
γιά κείνον, οέ κάποιον που 
θά μέ καταλαβαινε καί δέν 
θά  μέ κορ ΐοευε... Τό έδοκι- 
μαζα ώ ,  άνάγκην Ή τα ν  η 
ώρα πού είσαι άπησχολημενη 
με τή-σοβαρές υποθέσεις τής 
Τρα»έζης'-σου, άργά τό δειλι
νό. Έ τρνξα  στής Ά /ιβ ι«ις  
Άντερνυ Και τό πιιροδοξώ- 
τερο είνε δτι ή Άλβίνα όχι 
μόνο μ’άκ-ησε ι>έ συμπάθεια, 
άλλά τή βρήκα κι' αύτήν, ο
πως έμένο, σάν μιά γυνοίκα- 
άγγελον... Ναι (καί γέλαγε με 
τό παιδικό της γέλοιο). Μιά 
γυναίκα-άγγελο πού ήτα' έ
τοιμη ν’  άνοίξχι τής φτεροΰγες 
της καί νά πετάξη στους α ι
θέρας, σαν καί μένα...

— Σάν καί σένα!... ΗΙσαι 
ι υπερβολική. Π αρ’ δλα^ δσα 

S  λένε γιά σινα, είσαι η αγνο- 
τη ί προσαιποποιημένη κι διατηρήσει
τής άγγελικές φτερούγες τής αθω οοιτος. 
ή Ά λβίνα ... Πρό πολλού τα φτερά της έχουν 
καή σ ’ δ ου τού είδους τή: φλόγες. t „

-Σ ο ύ  λέγω δτι ξαναφυτρωνουν... Κ ι ε * ε ι ·  
τα, στασου '... άς μήν άστ^ιενομεθα Η κρί- 
oic τήν όποίαν διέρχεται ή Αλβίνα είνε μεγα- 
λειώδης, δπως όλα τά συναίσΟήματα της ψ 
ϊής της. Ή ΆλβίναεΧνε ένα απο τα πιό σπάνια 
καί πιό τέλεια υποδείγματα τών γυναικών που 
γνωρίζω. Έ ν πρώτοις, ή καλλονή της: και
σήμερα άκόμα καμμιά ν έ α  γυναίκα δέν μπορεί 
νά παρυβληθή μ-·ζί της, Γό πνεύμα τψ  είνε 
βαθύ, ή μόρφωοίς της περνί} τη δική μου 

ι έμι να τής όποίας τό έπάγγελμα είνε να είμαι 
μορφωμένη. Ξέρει τό πάν, άντιλομβανίται τό 
*άν. Στής καλές τεχνες μέ της οποίες ησχ - 
λήθη έρασιτεχνικώς. οτή μουσική, στη ζ'υγςα- 
ϊ?κή , στήν ποίησι, ίόειξε δτι θα  μποροΰσε νά 
δοξαοθ^. άν ή υπερήφανη ψυχή τής f *>tv τι\ζ 

I άπιιγόρευε νά συναγωνισΟ^ μέ τους αρτίστας.
I Σ τδ ' Ιοω τα ... . Χ ι

Ή  Βίρθα Λοράντ έδίστασβ για μια στιγμή, 
δπως κάθε φορά πού ήίελε νά διατύπωση την
σκέψιν τ η ς  ε ί ς  έκφράσεις άκριβολογους.

I  Στόν έρωτα, διέκοψεν η Ραχήλ, εκαμε
πολλές δοκιμές. , .

— Πολλές... άλλά ποτέ τίποτε τό προστυχο,
I ιίποτε τό κοινό στής δοκιμές τη :, άπηντησε

σταθερά ή Βέρθα δίχως ^  «έξη δτι ή 
φίλη της ϊχρίασεν ώσάν να έδέχθη ?να κτυ 
πημα είς τό στήθος.

Ή  Ραχήλ έμουρμούρισ*:
— Άλοίμονο! κ α τ ά  βάθος υπάρχει προστυχιά



Σ Φ Α Ι Ρ Α
στόν έρωτα δλων τών άνδρών.

— Μιά καρδιά σάν τής Άλβίνας κατορθώνει 
νά μεταρσιοίνη τόν ανδρικόν έρωτα, νά έξα· 
γνίζη αύτή »ήν χροστυχιά, τόσο διάχυρος εί
νε!... "Αχούσε...Οά μ* έννοήσιις..Ό  Γκυγιοΰ, 
ό διπλωμάτης... ξέρεις; Ό  Μωρίς ντέ Γκυγιοΰ 
διασκεδάζει νά διαδίδη έ κείνον τόν χαρακτηρι
σμόν τοΰ Μερκυέγι γιά τάς κυρίας δόν Ζουάν. 
Καί αποδίδει τόν τίτλον αύτόν δπο-j θέλει, βέ 
μένα. σέ σένα, στή μεγάλη δούκισσα Τζίλδα, 
στήν’Α λβίνα.Λ ίγο μάςένδιαφέρει,δέν είν’έτσι; 
^Ομως, αν ό χαρκτηρισμός αύτός εχει καμμιά 
έννοια, χραγματικώς μόνο στήν Άλβίνα ται
ριάζει. Μόνον αύτή είνε μία δόν Ζουάν. "Αν 
ό  δόν Ζουάν ήταν γυναίκα, θά ήταν ή Άλβίνα. 
Σάν τόν  δόν Ζουάν. τήν ξέρω κι’ αυτήν θΰμ* 
ένός άναχοτρέχτου μοιραίου. Κυνηγάει ενα 
φευγαλέον Ιδεώδες διά μέσου άχογοητευτικών 
αποπειρών’ τίχοτε τό ταπεινόν όμως,τίχοτε τό 
υλιστικόν στό διακαές Ιδεώδες της. Βρίσκεται 
είς διαρκή άγωνίαν, χωρίς νά μοιάζη καβό 
λου μέ τής κουρασμένες, τής χορτασμένες άπό 
έρωτα γυναίκες. Ή  Άλβίνα, ολοφάνερα πλα
σμένη άπό τή φύσι γιά νά έμπνέη τόν έραιτα, 
τείνει πάντοτε πρός τόν φυσικόν σκοπόν της. 
Καί δέν είνε σφάλμα της άν ουδέποτε ό δρω ; 
τών άνδρών τήν ικανοποίησε1 τό τρωτόν έγ
κειται είς τήν δυσαναλογίαν τής ηθικής μεταξύ 
τών άνδρών καί αυτής. .

Ολαι αύταί αί λέξεις, πού μέ τόσην θέρμην 
έπροφέοοντο άπό τήν Βέρδαν Λοράντ, έ πλή
γωναν ένα εύ θετον  σημεΐον στήν καρδιά τής 
Ραχήλ, καί, μολονότι άγαποίσε άρκετά τήν 
Άλβίναν κι’  έπεριφρονοΰσε τάς είς βάρος της 
συκοφαντίας, ή πικρία της ύπερεξεχείλισεν :

—Ά ν  δέν κατώρθωσε νά φθίσ\ι τόν υψηλόν 
βαθμόν τού έρωτος ποϋ λές, τούλάχιστον είς τά 
πειράματα της εΰρήκβ άρκετυ χρήμα.

— Χρήμα! διεμαρτυρήθη ή Βέρθα. Δέν υ
πάρχει γυναίκα_πού νά περιφρονή τό χρήμα ό 
σο ή Άλβίνα. Ξέρεις πολύ καλά δτι καί ώς 
κορη ήταν πλουσία. Ό  δεύτιρος σύζυγος τή; 
μητέρας της τής έκληροίότησε τό λιγώτερο έ
να εκατομμύριο ολοστρόγγυλο, Αργότερα, ό 
ανδας της *ού χέθανε τής άφηκε άλλο ενα.Κι’ 
η περιουσία της αύτή, μ* δλα δσα λέει 6 Γκυ- 
γνοϋ, τής άρκεΐ γιά τήν πολυτελή ζωή πού κά
νει. Ή  Ά λβίνα νά χουληθή I Ό ,  ποτέ ! Τήν 
ημέρα χού θά φθάση τό ιδεώδες της, καί civ 
ακόμα «ρόκβιται νά Ουσιάση την περιουσία 
της καί νά ζήση μέ δουλειά, θά στείλη στό
διάβολο τήν περιουσία της καί θά έργασ^ή__
Και μετά μακράν διακοπήν, ή Βέρθα ίπρόσ 
ι)εσε: — Καί ίσως έκεϊ Φά καταλήξ]].

—ΓιΑχάρι έκείνου τοΰ γιατράκου;
— Σέ κείνον τόν γιατρακο (τοΰ οποίοι· αλ 

λως τε η διανοητική άξία είνε πρώτης τάξεως) 
πιστεύει «ώ ς  εύρηκε δ,τι έγύρευε σ ’δλη της τή 
ζωη: μιά καρδιά ανυστερόβουλη, είλιχρινή, 
έντιμη. Οί άλλοι ανδρες έπεσαν στά βόδια της 
Υι“  νά τήν Ικετεύσουν νά γίνη γιά μιά στιγ- 
μη_ δικη τους. Μ ’ αύτόν, ή τά πάντα η τίποτε.
1 ια την ωρα, δέν έχει συμβή τίποτε μεταξύ 
τους, απολύτως τίποτε, ούτε καί άθώα μαθιί 
τικά φιλιά, δπως μεταξύ τσΰ Τ'ιάγκου καί έ· 
μοΰ. Τό ξέρω άπό τήν ίδια, πού μοΰ τά έξε- 
μυστηρεύθη δλα· Απόλυτος αύστηρότης.Άλλά 
βλέπονται κάθε μέρα, γιατί δέ μποροΰν νά 
κάμουν ό ένας χωρίς τόν άλλον. Δέν τό πρό
σεξες οτι δέν έμφανίζβται χιά πουθενά στόν 
κόσμο, ούτε στά ρεοτωράν, ούτε στά θέατρα, 
ούτε στής κούρσες; Δέ βγαίνει παρά έλάχιστα, 
και στούς χορούς ακόμα τά καταφέρνει ώστε 
νά καλέσουν καί τόν Βωγκρενιέ, γιά πάβ κι’ 
αύτή. Τήν κάνει νά περνά μιά ζωή σκληρή, 
σκηνές ζηλοτυπίας, ανακρίσεις γιά τό παρελ
θόν της, θυμοί, μετανοιώματα, παράπονα, Ι
κεσίες. Υποφέρει... άλλά ποτέ δέν υπήρξε τό 
σο ευτυχισμένη. Ά λ λ ω ς  τε, ομολογεί κι’ ή ί 
δια οτι αυτό δέ μπορεί νά έξακολουθήση. 

—Διακοπή σχέσεων; ήρώτησεν ή Ραχήλ.
—Ή  γάμος, έξήγησεν ή Βέρθα. Δέν ’μοΰ τό 

είπε θετικώς,είμαι όμως βεβαία δτι τό σκέπτε
ται: μονάχα «ού «ρέπει νά πεισΟή καί ό Ροζέ, 
πράγμα πού δέ φαίνεται εύκολο !

Τό καταλαβαίνω... είκοσι χρόνια μικρό
τερο: άπ ’ τή μνηστή του.

—”Ω! αύτό δέ θά  τόν έμχόδιξε ! Δείχνει οτι 
περιφρονεί τάς προλήψεις καί τάς κοινωνικά; 
συμβάσεις. Μονάχα που ύπαρχε ι στή μέση τό 
παρελθόν τής Άλβίνας κι’ ή περιουσία της.

—Μ’ άφοΰ δέν εχει προλήψεις! »
— Κατά βάθος πιστεύω δτι τής σέβεται δλες 

της προλήψεις,αύτήν είνε ή γνώμη καί τής’Αλ- 
ρίνας. Αλλά δέν είνε Λ^όληψις γιά £να τίμιον 
«νδρα, πού κερδίζει μέ τή δουλειά τό ψωμί 
του, νά μή θέλυ νά τόν σταμπάρουν μέ μιά 
ωρισμένη λέξι. Έπί του παρόντος ή αισθημα
τική κρίσις των είνε στήν δξύτητά της. Άνε- 
γνωρισαν καί οί δυό τήν άνάγκη ένός μιχροΰ 
χωρισμοί γιά νά σκεφθοΰν. Ό  Βωγκρενιέ έ- 
χήγε στήν Αγγλία γιά μιά βδομάδα. Βρίσκε
ται τώρα έκεΐ σ’ ένός^αγγλου γιατροί), κάχοι-
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ΠΑΓΙΔΕΣ ΓΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
Ξέρουμε, —τό εϊπαμ* στήν άρχή,—πώς ή 

Μιμίκα ήταν βαθειά μελαχροινή. Τά ματια 
της ήταν σάν τίς πιό μαύρες έληές, καί σαν τό 
φτερό τοΰ κόρακα τά μαλλιά ιης, κι’ δλες 
της οί ιρίχες μαύρες, χοντρές καί πυκνές. Καί 
τοϋ προσώπου της τό χρώμα, δπου δέν έφτα
ναν τά κυκλικά ροδοκάλλια,— καί ξέρουμε 
πάλι πώς ή Μιμίκα είχε μάγουλα βυσσινιά,— 
ήτ<ιν_σκούρο σταράτο. Τό κορμί της δμως ή
ταν άσπρο Χωρίς απότομη μετάβαση, άπό τό 
λαιμό καί κάτω, τό σκούρο άνοιγε βαθμηδόν. 
Καί γινόταν τό συμπαθητικό έκεΐνο άχνά 
χρώμα πού θά είχε τό κορμί μιάς ξανθής 
μ8σα σέ νερό “Έ τσι ή Μιμίκα όλη γυμνή έ
δινε τήν παράξενη έντύπωση μιας θεάς θα
λάσσιας.

Μά τ ί πιό θαυμαστό άπ ’ όλα τ χ χρώματα 
καί τά σχήματα, ήταν ή δροσιά, ή άνϋηρό- 
τιις, ή άκμη αύτού τοΰ ^κορμιού. Μπορούμε 
νά πούμε κι’ ή παρθενιά, γιατί ή Μιμίκα 
φαινόταν σάν κορίτσι απείραχτο. Μ' όλη τήν 
έκλυτη ζωή «ού έκανε, τό κορμί της διατη
ρούνταν χαρβενικό. Καμμιά έρωτικη φλόγα, 
άχέξω του ή άπό μέσα του, δέν στάθηκε ί- 
κανη νά μαράνη τό άν&ρώπινο αύτό λουλούδι. 
Τά κοκκινωπά φρέσκη σημάδια χού είχε άφη- 
σει έδώ κι' έκεϊ ή παραφορα τοΰ τελευταίου 
έρασιή, «αροδικά, θα  έσβυναν σέ λίγο δπως 
έσβυσαν καί τά παλιότερά Μόνο οί ρώγες τών 
μαστώ* παρουσίαζαν δυό ζωηρούς μαύρους 
κύκλους πού θά δυνάμωναν ολοένα, καθώς 
καί τά δνό σκοτεινά ημικύκλια κάτω άπ’ τά 
μ άτια ../Η ταν  τά μόνα σημαδια «οιι μαρτυ
ρούσαν, «ώ ς  τό  ̂ κορμί αύτό, πού φαινόταν 
τώρα δροσερό, ήσυχο, αγνό, φλογιζόταν κάθε 
τόσο καί σπαρταριζε άπό λαγνεία καί ήδονή.

Ολ αύτα, ποϋ χρειαστήκαμε τόσην ώρα 
να τά πούμε, οί δύο γυναίκες τα είδαν σέ λί
γα δευτερόλεπτα κι' άπομειναν έκσ ατικές. 
Ή  Μιμίκα, πού αισθανόταν τήν άνάγκην κά
τι νά λέη, σά γιά να σκεπάςη λίγο τή γύμνια 
της μέ τόν ήχο - άν ήιαν δυνατοί - της όμι- 
λίας της, τους έξηγ ·ΰσε όλοένα τή στάση της:

— Να, έτσι «αρίσταναν οί άρχαϊοι τίς γυ
μνέ; θεές.. Τό ένα ^έρι. να κρύβη έδώ ... Κι’ 
άλήθεια.... 'Υ «όθεΜ  πώς έκεϊ «ού είναι δλό- 
γυμνη, σέ μ ιά έρημια, για λουτρό, παρουσιά
ζεται άξαφνα μπροστά σου ένας άντρας. Ά π ό 
ένστικτο τοτε θά κάμ^ς ετσι. Μέ τό ένα χέρι 
θά οκεπάσης τό στήθος, μέ τό άλλο τήν 
κοιλιά ..

— Αλήθεια, ψιθύρισε ή ’Ερατώ τό είδα 
μιά φορ» καί σέ μιά καρ «οστάλ ..,

— Ά ς  είναι δμως, έκαμε ή Μιμίκα' μέ εί 
δατε^ετσι κι’ άλλη φορά... δέν μέ ίϊδατε;

Κι* έπήδησε άπ ’ τό σκαμνί.
— Έ γώ  δχι! άποκρίθηκε ή κυρία Μέλπω.
— Ουτ' έγώ. έπρόσθεοε ή ‘Ερατώ.
Ή  Μιμίκα είχε πάρει τό «ουκάμισό της.

Άλλά δέν τό φόρεσε, γιά νά τούς άπαντήσιι:
— Καλέ, τίλέτε;.. Δέ θυμάστε; Έκείνη την 

ήμερα^ μ‘εκείνο τό γέρο, τόν κύριο Άγγελή: 
ποΰ μ ' έγύρισε γυμνή;., τό κτήνος!..

— Ά ,έγ ώ τότε  δέν σε είδα,είπε ή κυρία Μέλ 
πω. Ή  Ε ρ α τώ  σ* έμπασε.

— Μά κι’ έγώ, είπε ή Ε ρ α τώ , δέν πρό- 
φΰαβα νά σέ Ιδώ. Μόλις έβγαλες τό πουκά-

ου δόκτοροςΧόμπσον,πού ύπήρξβό «ροστάτης 
του. Καθώς ξέρεις ό Βιο^κρενιέ είνε τό φυσι- 
κο_«αιδί μιάς γαλλίδος δασκάλας, «ού έμενε 
καί «έθανε στό Λονδίνο, καιρός τώρα. Αύτό 
είνε άλλως τε «ολύ σκοτεινό. Ή  Άλβίνα ύπο· 
θέτει^ δτι ό  πραγματικός «ατέρας τοΰ Ροζέ 
είνε άκριβώς αύτός 6 προστάτης του, ό Χόμ- 
«σον - ό Ροζέ δμως χιστεύει είλικρινώς δτι 
είνε γυιός ένός Εγγλέζου αριστοκράτου- τού 
τό είπε, λέει, ή μητέρα του άλλοτε. Έ γώ  ό
μως βρίσκω, πώς, άν καί ξυρίζει τό μουστά
κι του δπως δλος ό κόσμος, αύτός ό δασύτρι
χος μελαχροινός δέν έχει τίποτε τό βρεττανι- 
κό στή φυσιογνωμία του.

—Μόνο σιή συμχεριφορά του λίγο.
—Μή λησμονείς ότι άνετράφη ατό Λονδίνο. 

Αλλακ τε,^γυιός τοΰ δείνα ή τοΰ τάδε, τό βέ
βαιον είνε ότι φαίνεται νά είνε ά*ό ράτσα κα
λή. Κσί έννοώ «ολύ χαλά τόν έρω τα ' τής Ά λ 
βίνας γι* αύτόν.

— Κι* έγώ, εΐ»εν ή Ραχήλ.
Καί αί δύο φίλαι έξηκολούθησαν τόν «ερί- 

«ατόν των, βυθισμέναι κάθε μία είς τούς συλ
λογισμούς τούς ό«οίους «ροεκά?χι ή άπρόο- 
«τω ς  έρωτική «ερι«έτεια τής «οιανήςφίληςτων.

Αλλα, «. ία ήτο αύτή ή Άλβίνα περί τής δ- 
«οίας μέ τόσον θαυμασμόν είχεν όμιλήσει ή 
Βέρθα Λοράντ;

Πρέπει ν' άνατρέξωμεν δύο [Εβδομάδας δ«ι- 
σθεν διά νά τήν γνωρίσωμεν.

(Ακολουθεί)

μισο, σοΰ S6(nau τή σπρωξιά κοί μπήκες. Δέ 
θνμσσαι ;

— Ναί, μά δέν κοίταξες άπό τήν «όρτα, νά 
Ιδής τού^Λχιστο τήν έντύ«ωση τοΰ γέρο» ; . . .

—Ό χ ι, σοΰ όρκίζομαι “Εκλεισα άμέσως 
τήν « ό ρ ca, ά «ό  φόβο μή τό μετανοαόσυς, κι" 
έφυγα.

Καμμιά δέν γελούσε. Κι’ οί τρείς μιλούσαν 
«ολύ σοβαρά, μέ σπουδαιότητα.

Τή στιγμή έκείνη μπήκε στήν κάμαρα κι’ ή 
Πελαγία. Κι’ άπόρησε παρα «ολύ πού είδε τή 
Μιμίκα νά κουβεντιάζω ετσι γυμνή μέ τό 
πουκάμισο στα χέρια.

Μπά ! έκαμε. Μά σεΐς θά κουο>σετε... 
Κλείστε κάν τήν πόρτα...

Τώρα μόνο γέλασε ή Μιμίκα.
— Ή  Πελαγία, είπε, ντραχηκε γιά λογαρια

σμό μου. Έ , δέν είνε ή χρωτη φορά πού τής 
συμβαίνει. Ψέμματα, ΙΙελαγία ;

Και γελώντας, χέρασε τό πουκάμισό της.
—Τε/.οσπάντων ! είπε σοβαρή άκόμα ή κυ

ρία Μέλπω "Λ μα ένα κορίτσι έχη τέτοιο 
κορμί, μά τήν άλήθεια, είνε αμαρτία νά παν
τρεύεται καί νά τό χαίρεται μόνο ένας. Έ το ι 
λέω έγώ.

— Ώρισμένως ! φώναξε ή ’Ερατώ Τέτοια 
κορμιά ό Θεός τά κάνει γιά νά τά χαίρε:αι ό 
κόσμι ς. Κί )εμή δ:ν  Βά τακανε καί τόσο σπάνια.

Σ ’ αύτό  τό συμπέρασμα έφΟασαν οί δυό 
γυναίκες, άπό τό δραμα τής Μιμίκας γυμνής. 
2 ’ αύτό έφθαναν άλλως τε κάθε φορά «ού 
έβλεπαν ενα ώραΐο κ ριτσίστικο σώμα. Ή ταν  
η φιλοσοφία τους. Τής Μιμίκας όμο>ς τής 
έκαμε μεγάλη έντύπωση ό λόγος. Στή ώρα 
«ού τής έπεφτε, τόν άρπαξε σά μιά υπέρτατη, 
τελειωτική δικαιολογία Καί χωρίς νά «ή 
τίποτε στις γυναίκες, ουτ® ναί οΰτε δχι, ντυ
νόταν καί συλλογιζόταν :

«Έ τυχε, βλέπεις, νά είμαι καί τόσο ώμορ- 
φη ! Γιά νά μέ καμ^ έτσι ό Θεός, βέβαια «ού 
μέ «ροο'ιρισε γιά κάτι τι. Καί μοΰ φαίνεται 
πώ ακολουθώ τόν «ροορισμό μου>.

Έ τσ ι, δταν έφυγρ κείνο τό β?άδυ άπό τής 
Μέλπως. είχε ξεχάσει όλωςδιόλου γιά ποιό 
σκοπό είχε πάει.

Δέν θυμόταν «αρά  τόν ώμοοφο ’κείνο Μιχα- 
λάκη. Κι’ άνυ«ομονοΰσε νά τόν ξαναϊδή.

Ά ραγε θά «ήγαινε «άλι γρήγορα, ό «ω ς  τής 
ύποσχέθηκε ; "Η θά έκανε, ό κακός, κανένα 
μήνα ; . . .

·■»»
* * '*Ο Νίκος, 6 αδελφός τής Μιμίκας,— ενα 

χρόνο μεγαλύτερος της, -  ήταν άπό τούς «ή
συχους» καί τούς «φρόνιμους» νέους τής Α 
θήνας. Αέν έμοιαζε καθολου μ ' έκείνους πού 
είχαν πάρει στό λαιμό τους τήν άδελφή του. 
Δεν θάφινε ποτέ αύτός τό πατρικό του σπίτι 
γιά νάνοίξη γκαρσονιέρα, σάν τό Γεώργο. . . 
Βέβαια που πλουσιόπαιδο δέν έστάθηκε ποτέ 
του. Μετρημένο χαρτζιλίκι τοΰ έδινε ό μα
καρίτης ό πατέρας του κι* αργότερα είχ' ένα 
μικρό μισθό, πού τόν ξόδευε σχεδόν όλο στό 
σπίτι Μά κι’ άφθονώτερα νά είχε τά μέσα. 
πάλι φρόνιμα θά ζοΰσε, γιατ’  ήταν τέτοια ή 
Ιδιοσυγκρασία του.

Ά π ό  μικρός, δέν αισθανόταν τίς άγριες ορ
μές, τούς σφοδρούς σαρκικούς «όθους, τούς 
πρωίμου:, τών έκφυλων. Συνήθως έρωτευό- 
ταν κορίτσια οίκογενειών. ονειροπολούσε νά 
τά πάρχ), τούς τό έταζε κάποτε στόν ένθου- 
σιασμό του, έπειτα έβλεπε «ώ ς  ήταν άδύνα- 
το,—γιατ* ήταν πολύ νέος κι* είχε «οίκογε- 
νειακά βάρη»,—κι* οί έρωτές του αύτοί, «λα- 
τωνικοί όλωςδιόλου, σβυνόνταν μέ λίγα φι
λιά. Ό τα ν  έγεινε δεκαοχτώ χρονών, (μπορεί 
νά μήν τά είχε κλείσει κηόλα), ένα; φίλος του 
συνομήλικος, παραλυμένος, τόν πήγε μέ τή 
βία ’ς ένα παλιόσπιτο, στή Βάθη. Ε κεί βρέ
θηκε στή μέση πέντ’  έξη «κορι σιών» μεγά
λων, μέ πλαδαρά κρέατα, μέ πεσμένα στήθη, 
μέ βαμμένα μάγουλα καί μέ ξετσίπωτους 
τρόπους.

Μια μόνο ήταν μικρή, δροσερή, νόστιμη 
καί φαινόταν σεμνή Καθόταν σέ μιάν άκρη καί 
δέ μιλούσε καθόλου. Βαγγελιώ τή φώναζαν· 
Τοΰ άρεσε τοΰ Νίκου, γιατί τοΰ θύμιζε καί 
μιά παλιά του άγα«ητικιά, άπό τάκοριτσόπου- 
λα έκεΐνα τών οίκογενειών. Κι* έπειδή είχε 
στήν τσέπη του ένα δεκάρικο, — ό α ίλ ος  τοΰ εί- 
χε «ή  «ώ ς  δέν χρειαζόταν έκεί «ερισσότερο, 
—τήν «ήρε . Ά λλά  δταν έκλείστικαν σέ μιά 
βρώμικια κάμαρα οί δυό τους ή μικοού>α έ
κείνη, ή σεμνή,εγεινε άξαφνα τόσο άδιάντρω- 
«η , χι* άρχισε νά τοΰ λέη τόσο αισχρά λόγια 
καί νά τοΰ κάνη »όσο άσχημες χειρο ομίες, ώ 
στε δ νέος συχάθήκε, άηδίασε καί δέν ξανα«ά· 
τησε σέ τέτοιο σ«ιτι. Γιά «ολλές ημέρες μά
λιστα ήταν μελαγχολικός. Συλλογιζόταν Λς 
«ού μπορούσε νά «έση ή Γυναίκα, τό θεΐοπλδ- 
σμα,κι' ως «όσο  μποροΰσε νά νοθευθή ό Έ -  
ρως, τά οΰράνιο αίσθημα...  ( ’Ακολουθεί)

(Ή  συνέχεια τής «Ντολορές» εις τό έπό
μενον) .
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’ cΉδηναία ή ’&ωαρχιωζοωον^α;
’έΖναρνώοζαι: Π οιά  π ρ ο τ ιμ ά τε  γ ιά  γ υ ν α ίκ α  σ α ς  ;

’  ̂ ν α γ ν ώ σ ζ ρ ι α ι :  H o i t t  J lQ O T l j iU T E  γ ΐ α  φ ί λ η  Ο α ς *

ΜΕΓΑ ΒΡΑΒΕΙΟΝ: ΜΙΑ ΠΡΟΙΚΑ 3.000-5 .000 ΔΡΑΧΜΩΝ. ΑΛΛΑ ΔΩΡΑ 500 ΔΡΑΧΜΩΝ.
ση ; έλλείψεως κερμάτων, είχαμεν πτώσιν είς 
τόν άριθμόν τών ψηφοδελτίων. “Αν κρίνω έκ 
τού γεγονότος δτι τά περισσότερα έκ τών 
άνωτέρω ψηφοδελτίων έλήφθησαν είς τά γοα- ί 
φεΐα μας την παρελθοΰσαν Τρίτην, οπότε η 
άνιομαλία είχε κοπάσει κάπως, ήμπορώ νά εί 
μαι βέβαιος δτι ή ϋφεσις αύτή τού ζήλου τών 
ψηφισάντων ΰπήρξεν εντελώς συμπτωματικη 
καί δέν θά έξακολουθήση.

Έπί'τΓ) εύκ.αιρίιί ήθελα νά κάμω τήν δήλω- 
σιν δτι ή συλλεγομένη προίκα θά καταβληθβ 
πρός τήν νικήτριαν είςάκέραιον,είς*Γεο>ργίους 
Σταύριυς» δηλαδή. Τοΰτο, εννοείται,^δέν έμ- 
ποδίζει ποσώς νά προστεθούν είς αύτήν κ·.ί 
μερικαί όμολογίαι, τάς οποίας ήθελον τυχόν 
δωρήσει οί άναγνώαται έξδσων τούς περισσεύ
ουν. Θά ήτο πολύ επίκαιρον, άλήθεια, νά κερ
δίσει διά μιάς έξ αύτών ή προικ -δοτήθησομέ- 
νη (μέ σύγχοιρεΐτε διά τό μακαρόνιον) ένα λα
χνόν ένός εκατομμυρίου λόγου χάριν Θά είχα- 
μεν τό δικαίωμα νά «εριμένωμεν γενναΐον 
φιλοδώρημα 1

Η Κ Α Τ Α Ν Ο Μ Η  Τ£1Ν Ψ Η Φ Ω Ν  
Αύτή ή έβόομάς μάς παρουσιάζει καί μίαν 

άλλην έκπληξιν : Ή  Α θηναία, διά πρώτην
φοράν άπό τής ένάρςβως τοϋ δημοψηφίσματος, 
ΰπερτ’ ρησε τήν ’ϋπαρχιωτοπούλαν, διότι έκ 
τών ‘206 ληφΟέντων ψηφοδελτίων τά 107 είνε 
ύπέρ τής ’ Αθηναίας καί τά 99 υπέρ τής Έ χαρ- 
ϊΐο>τ >πούλας. ‘ Η διαφορά τών 8 αύτών ψήφων 
δέν είνε, βέβαια, μεγάλη, έχει_ δμως άρκετήν 
σημασίαν άν ληφθή ύπ’ δψιν δτι μέχρι τοϋδε 
ή Έπαριζιωτοπούλα ΰπερτέρει κατά έκατοντά- 
δας ψήφων έκάστην εβδομάδα.

Φαίνεται δτι αί Ά θηναίαι ήρχισαν νά^κι- 
νοΰνται. Εύχάριστον αύτό, διά νά γίνη έτσι 
πεισματωδ στερος ό άγών. Έ ν  πάση περιπτώ- 
σει ή δίς Μενε£εδέ·ιο Μπουκετάκι ψηφίζεται 
έξ Ά θηγών, δσον καί ή δίς Ρ ω μ ανικ ή  Βο- 
λιωτοπούλα έκ τού Μετώπου, άγρίως 

Έ ξ  άλλου, άπό τής αρχής τοϋ δημοψηφί
σματος μέχρι τοϋδε, αί δημοσ ευθεΐσαι φωτο- 
γραφίαι έχουν λάβει τάς έϊής, έν συ,όλω,

ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ
Μέχρι τής «αρελθούσης Τρίτης ψηφοδέλτια 

συνοδευόμενα ύπό Ισαρίθμων δΟλεχτων έ
στειλαν :

Ά ν ά  ε ν α . — Δ. Μπιτζίνης, Μ.Μαρνέρης, 
Δ. Τριαντάκης, Ά .  Γεωργίου, Γ . Μπάτσιος. 
Θ. Κουκόλτσης, Φ. Σάντ, Ά .  Τζουγάνης. Β. 
Κατσαντωνόπουλος,’Η Μοσχολέας, Χ.Φ^ιαγ- 
κιουδάκης, Κ . Λιμπιδάκης, Αίκατερίνη Φορά- 
δη, Φ. Ραχτόπουλος, Π. Κουτσάκης, Κ Πα- 
λαιορούτας, Γ . Άναγνωστ >πουλος, Ή . Πλά
της, I . Μπανούσης, Κ. Κορώσης, Β . Χαλκιάς 
Π. Κουτσούμχας, Δ . Κέμμος, Δ . Παναγιωτό- 
πουλος, Έ . Ζαχαριουδάκης, Β .’ Αλεξάκης.

Ά ν ά  δ ύ ο . — Στέλλα Φλαμπουριάρη, Δ. 
Φρόνιμος, Ί .  Φραγκουλάκης, Ν. Νιφλης, Ν. 
Μιχαλάκης, Έ .  Μανιδάκης, Γ . Άνδριώτης, 
Ε. Μυλοινάκης, Λ . Ιναλασκάνης, Ν. Παταιρί- 
κ ας,Έ . Δασκαλάκης, Σ  Σταυριαναιος, Ν.Φα- 
Υογένης, Ά .  Αναγνώστου, Ί ·  Ζαφειρόπουλος 
Ά .  Μεντεσίδης, Ν ΙΙαττακό:, Έ . Σαρχιανά- 
κης. X . Θεοδώρου, Κ. 1’κιούρκας, Φ.Ζάγκας, 
Λ ΨαΜός,Ί. ΙΙοτουρίδης, Γ . ΓΙανωμεριτάκης,

Ά ν ά  τ ρ ί α . —Γ.  Κωτσής, Ά  Χριστοφί- 
λης, Έ . Κοζούνης.

Ά ν ά  τ έ σ σ α ρ  α .— Ί .  Άλεξάκης, Γ . 
Σκουρτανιώτης, Σ . Ευσταθίου, Ά  Σαλα- 
μάγκας, Π . Κουτσουμπός, Ν. Κ«ψοκέφαλος.

Ά ν ά  π έ ν τ ε. — Έ . Άλεξανδράκης.
Ά  ν ά έ ξ .— *1. Λυμχερόπουλος, Β. Ή - 

λιάδης, X . Λουτράδης.
Ά  ν ά  ό κ τ ώ ·—Φιφίκα Δάφνου.
Ά  ν ά δ έ κ α .— Γ . Παπαγεωργίου, Π. Κων

σταντίνου, Δ  Γρηγοράε.
Ά ν ά  δ έ κ α  εξ. —Φ. Σκυργιάνης.
Ά  ν ά ε ί κ ο σ ι δ ύ ο .— Νικήτας Συχνής.
Οί κ. κ. Έ . Δασκαλάκης καί Δ. Μπιτζίνης 

έστειλαν άνά δύο ψηφοδέλτια μέ έν δΟλεπτον, 
ένώ έχρειάζοντο δύο.

ΤΟ Χ Υ Λ Λ Ε Γ Ε Ν  Π Ο Χ Ο Ν
Έ κ τών ώ ς άνω 206 ψηφοδελτίων δρ. 103
Έ κ προηγουμένων εβδομάδων » 1350

Σύνολον δρ. 1453
Αύτήν τήν έβδομάδα, λόγω τής σημειωθεί

Φυλ. •Αθηναία Ψήφ. Έ παρχιωτοποΰλαΙ Ψήφ.

160 Έ δ α β ά ΐ ς 124 Μιστβγκέχ 342
161 Ρ ω μαντ. Ν ΰξ 95 Ζιγκολέΐ 126
1«2 Κ αστανή 75 Κική 150
163 Μπλάνς 4* Ρ Β ολιω τοπ ονλα 292 1
164 ’ Α ν.’Α μν/δαλια 98 Ξενητβμμένη 95
165 Σ α σα 64 Ά φ ρ ό ς 113
166 ΜυοσΙνη 73 Κόρη Κυμάτων 353
167 Μ.ΜΛουκοτάκι 146 Χ αρ . Αύγούλα 73
163 * α λεξάνδρα ι 6S Κυκλ. Κςννος 64 1
1*9 ΜυρωμένοΓιοΰ?.ι 56 Ίά νθ η 50 I

.Υηχ’σιχάα (έκ  Κ(οχχ>ρ<χς)

Ό  κατάλογος αύτός θά δημοσιεύεται στε
ρεό.ύπως, «ροστιθεμένων καθ’ εβδομάδα τών 
δημοσιευόμενων είς κάθε φύλ/,ον φωτογρα
φιών καί τών ψήφων «ού λαμβάνει έκαστη.

Δέον νά λάβουν ύ«* δψιν αί όιαγωνιζόμεναι 
δ ιι διά νά μετάσχουν τής τελικής ψηφοφορίας

Κ Α ΙΝ Ο Υ Ρ Γ ΙΕ Σ  ΣΤΡιΒψΚΕ

Α Π ’ ΤΗΝ “ ΑΓΑΠΗ ΣΤΟΝ Ε Π Α ΧΤΟ ,,
89

Σ ά νύφη έστόλισες τό σπίτι 
γιά τό γιορτάσι τής Λαμ*ρής· 
Λαμ*οκο«άει ά«* άκρη σ ’ άκρη 
καί χαίρεσαι νά τό  θωρής. 
Τριανταφυλλιά στήν «όρτα ή σκάλα 
καθε σκαλόνι νέος άνθός. 
μικρός Παράδεισος κι* ή σάλα 

—άνθη κ* έργόχειρα καί φώς.
Σ·>ΰ πρέπει άνήμερα τό Πάσχα 
σέ τέτοιο σπίτι ευωδιαστό, 
σοϋ πρέπει, άλήθεια, μουσαφίρη 
τόν ίδιο νάχης τό Χριστό !

90
Μέσ* τήν αύλή μας, καθώς πάντα 
θά ρθούν άπό τή γειτονιά 
όλ ’ οί δικοί μας, όλ' οί φίλοι 
μαζί νά ψήσουμε τ’ άρνιά.
Μά ευτυχισμένος «οϋεινβ ό χρόνος, 
άγα«ημένη μου χρυσή !
Προίτη φορά τήν άγια μέρα 
μ«ζί μας χαίρεσαι κ* έσύ.
Μόνη σου στρώσε τό τρα«έζι 
στής ανθισμένες λεμονιές.
Κρασί καί κοκορέτσι—έβίβα 1 
καί χάντα τέτοιες οί χρονιές 1

Γ· ΑΘΑΝΑΣ

Γλνκομματοναα ( ίκ Θεαοαλονίκης)__
δι’ ής θ ’ άποφασισθή είς ποίαν θά δ >ϋ[| ή 
πολλεγ >μένη προίκα, χρέπει νά έχουν λάβει 
Ιιος τότε τούλάχιστον 500 ψ ή φ ο υ ς, αριθ
μό; δστις ώρίσθη ώς βάσις.

Α Ι  Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Ι  
Έλήφθησαν καί θά δημοσ ευ 'ουν αί φωτο 

Υραφίαι τών δεσποινίδων Ε λ ε υ θ ε ρ ί α ς  
έκ Πατρών καί Μ υ ρ τ ο ϋ ς ϊ ξ  Α θηνώ ν.

Έ λήφθη  ή έπιστο/ή σας καί θά  ληφθή 
ύπ’ όψει, δεσποινίς Ί ρ μ α .

Ά π ό  τού σημερινού φύλλου αί φωτογρα- 
φίαι οημοσιεύονται άν). τέσσαρες.

Είς τά δύο τελευταία φύλλα τά κλισέ διά 
λόγους w -/κ^γραφήσεως ή -, tv κ ϊπω ς σκο
τεινά. Κ ιί αί φωτογραφίαι άλλως τε δέν ήι,χν 
καθόλου καθαροί. Ά π ό τοϋ προσεχούς τό κα
κόν θά διορθωθή, άνατεθείσης είς τόν κ. 
Λάιον τής τσιγκογραφήσεως

Β. Ή λιάυην. Δέν γίιεται αύτό πού λέτε, 
διότι μπορεί ό καθένις νά στειλο «πείρα ψη
φοδέλτια μέ απειρα ονόματα, χωρίς ''ά  εΤνε 
δυνατόν νά τό ξέρω έγώ δτι τά ονόματα 
δέν είναι πραγματικά. Καί γιά νά μήν κρυ- 
βόμεθα άκριβώς πίσω ά*ό τό δάχτυλό μας, 
εόΛχα έλευΟερίαν νά στέλλη ό καθένας μέ 
τό πραγματικόν του δνομα δσα ψηφοδέλτ;α 
θέλει, άφοϋ δέν μπορεί νά γίν<j άλλως. “Ετσι 
τούλάχ στον θ ’ άποτραποϋν παρεξηγήσι ις κα
τά τήν άπονομήν τών δώρων, διότι δέν θά 
ήτο σωστό νά ιά δώσω είς ψευδωνυμοιίχους. 
Βλέπετε δτι έχουν ληφθή δλα ύπ’ δψιν.— 
Ί .  Άλεξάκην. Αν έδιαβάζατε τά είς κάθε 
φύλλο δημοσιευόμενα ονόματα, θά έβλέπατε 
δτι έχει άναγγελθή ή λήψις 10 δικών oac ψη
φοδελτίων, έκτός τών σημερινών. — Θ. Π οδιώ- 
της. Δικά σας έχουν ληφθή εξ έν δλφ —Θ. 
Σκυργιάννην. Δικά σας 8Θ έν δ λ φ .—Ν. Καψο- 
κέφαλον. Γράψιε σέ δικό σας χαρτί δ ι ψη
φοδέλτια θέλε τε ύπέρ έκείνης τήν όποιαν προ
τιμάτε καί στείλτε τα μέ Ισάριθμα δΟλεπτα.— 
Σ . Σταυριανάκον. Μ πορείτε.— ΑΙκ. Φοράδη. 
Άπλούατατον : ή μία διενεργεί προπ αγάνδαν, 
ή άλλη δέν διενεργεί. Οΰτε τής πρώτης μπορώ 
νά τό απαγορεύσω, οΰτε τής δευτεοας νά τό 
έπιβάλλω.—Νίκην Νεφελιώτου. Τόν Ιούνιον, 
υποθέτω. Ο ΑΡΧΙΙΥΝΤΑΚΤΗΣ

Σία Χτόΐχολανχ (t,~ \ithjvoiv)
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’Λ «ό  τοϋ σημερινού φύλλου”αρχίζει τό και
νούργιο μυθιστόρημα καί δέν θα ήθελα νά ' 
σας τό παραδώσω μικράν χωρίς εισαγωγήν- 

«Αί Κυρίοι Δόν Zovuv» είνε τό δυσκολιότε- 
ρον άπό όλα τα μυθιστορήματα πού έχουν δη- 
μοσιευθη έως τώρα εις την «Σφαίραν». Αέν 
είνε μυθιοτό ημα στηριζόμενον άπλοις κίς τήν 
πλοκήν τής ύποθέσευ^ς, είς συγκινητικά επει
σόδια κ ί απροόπτους περιπετείας. διά τήν 
οποίων, συνήθως, καταβάλλεται φροντίς νά 
συγκρατεϊτια ιό ένδιαφερον τηι αναγνώστου. 
Μυθιστορήματα τέτοια, του παλαιού, κατωτέ
ρου καί έντβλώςλαϊκό · ίύπου^ΰπάχουνάρκετά.

Ά λ λ ’ έθεσα είς τόν εαυτόν μυφ τό έ ύ>τη- 
μα : "Έχω ιάχα ό δικαίωμα νά αδικήσω τό 
άναγνιοσιικόν μου κοινόν κατατάσσων αύτό 

·μίΐαξύ·«Εοϋ κοινού τής λαϊκότατης καί κατα) 
τα ιης άναπτύξεως,δια να τού δώσω νά διαβά- 
ζη μτθιστορήματα σάν τήν « Πενταγιώτισα» 
τού «Ά σιέρος» ή τήν «Γέφυραν τών Στεναγ
μών» τής «Εσπερινής»; Ό χι. Μεγάλη βέβαια 
με ίς τών άναγνωστοϊν τής «Σφαίρας» δέν 
ανήκει είς τρ έξαιρετικώς μορφωμένο κοινόν. 
Ά λ ?ά  μεγάλη έπίσης μερίς, μεγαλειτέρα ίσως 
τής χριότης, είνε άναμφισβητήτως άξια καλ- 
λιτέρας πνευματικής τρυφής. “Εχω πολλά δε
δομένα έπί τών οποίων στηρίζω τήν άντίλη- 
ψίν μου αύτήν. Έπειδή δέ κι* έγώ θεωρώ κα
θήκον μου νά υποβοηθώ έμμέσως τήν βρ - 
δεϊαν άλλά σταθεράν έπί τό καλλίτερον έξέ- 
λιξιν τού συνόλου,άηεφάσισα νά τοϋ δώσω  μυ
θιστόρημα άνώτερον άπό τά προηγούμενα. 
Ά λλά κ«τά πόσον βαθμόν άνώτερον ;

Ό μυλογώ ότι τό ήτημα πολύ μέ απασχό
λησε Έ διάβασα ή έξαναόιάβαοα περί τά 25 
ρωμάντζα μεταξύ αύτών ήτο καί τό άριστούρ 
γημα τοΰ μεγάλου Δοστογιέφοκυ «T„’I<Uot= 
Ό  Η λίθιος». Θά ήθελα πολυ νά τό έδημο- 
σίευα. Άλλά δέν έτόλμησα, διότι είμαι βέ
βαιος οτι πολλοί, πάρα πο.’ λοί δυστυχώς, δέν 
θά τό έκατα'άβαιναν. "Έτσι καιέληξα είς ιόν 
Πρεβό, περί τού όποιου ξέρω δτι «διαβάζε 
ται» στήν Ελλάδα. Κατά σιιμπτοισ.ν ήρχισε 
πρό διμήνου ή δημοσίευσις καινούργιου ρω- 
μάντζου του είς μίαν παρισινήν έπ>·θεώρησιν.

«Αϊ Κυρίαι Δόν Ζουάν» ανήκουν είς τα είδη 
τών μυθιστορημάτων τής ψυχοαναλυτικής 
°'/.θλής το Φλωμπέρ πού καλλιεργείται στη 
Γαλλία υπό τήν ηγεσίαν τοϋ Μπουρζέ. Οί 
άνήκοντες είς την σχολήν αυτήν, άνίξαρτήτως 
τής μηχανικής, νά πούμε, πλοκής τοϋ έργου 
των, έχουν ώς σκοπούς : Ιον νά ίιποστηρί- 
ξουν μίαν «these», 2όν νά αναλύσουν χ ·ρα 
κτήρας. Καί 2ον νά δημιουργήσουν «ύφος». 
Διά τούτο είς τά εργα των κάθε πρόσωπον 
έ'χει τήν θέσιν του, κάθε πρά'ξις έχει τόν λό
γον της, κάθε λέξις είνε ζυγισμένη..

Σκοπός λοιπόν τού συγγραφέως τών «Κυ 
ριώ* δόν Ζουάν» ήτο : Ιον ν’ αποδείξω δτι 
υπάρχουν, είς τήν σημερινήν ζωήν γυναικείοι 
τύποι δόν Ζουάν. 2ον νά μάς άναπαραστήαβ 
τούς τύπους αύτούς ώ :  ατομα, νά μας ανά
λυσα τούς χαρακτήρας των καί νά μας έξη- 
γήση τάς πραξει των. 3ον ν' άποφύγη τόν 
ρωμαντισμόν, καί νά μάς ζωγοαφ ’-σβ ρεαλι
στικά, δπως είς τ>\ν πιστήν πραγματικότητα, 
τούς ήρωάς του καί τό περιβάλλον είς τό ό
ποιον τούς έβαλε νά κινούνται. Καί τούτο μέ 
φράσεις σμιλίυμένας καλλιτεχνικώς, μέ λεξι- 
λογιον πλούσιον, μέ ιδέας λεπτάς, μέ διάλο
γον είς τόν όποιαν παρατάσσονται ίδικαί του 
σκέψεις κοινωνικοί, μέ κοσμικόν διάκοσμον 
πλουσιώτατον παρμένβν άπό τήν σύγχρονον 
παρισινήν αριστοκρατίαν, μέ έναλλαγήν προ
σώπων καί γεγονότων γοργοτάτην.

'Επέτυχε τούς σκοπούς του αυτούς ; Ναί. 
Κ ατ’ έμέ, αί «Κνρίαι δόν Ζουάν» είνε, μετά 
τάς «Γυναικείας ’ ^πιστολάς» του, τό άρτιώ- 
τερον έργον τοΰ Πρεβό.

Συνεπώς οί άναγνώσται θά τό διαβάσουν, 
δχι μόνον ώς μυθιστόρημα ένδιαφερόμενοι 
άποκλειστικώς περί τής τύχης τών ήρώων 
του, άλλά καί ώς έργον φιλολογικόν καί κοι
νωνικόν. Καί μέ ΰλίγην προσοχήν έχουν νά 
μάθουν πολλά. Δηλαδή :

Οί κοσμικοί θά ίδοΰν πώς είνε συγκροτη
μένη ή παρισινή αριστοκρατία, πώς διασκε
δάζει, πώς αγαπά, «ώ ς  φέρονται οί άριστο- 
κράται, «τώς σκέπτονται καί πώς, χωρίς νά 
λέγουν άπ’ ευθείας έκεϊνα «ού θέλουν τά, Εκ
δηλώνουν έν τούτοις μέ υπαινιγμούς καί 
«εριστροφάς.

Τά κορίτσια θά μάθουν ποια χαρακτηριστι
κά μχοροϋν νά συναπαρτίσουν ϊνα τύπον καλ

λονής, «ώ ς  ντύνεται μέ καλαισθησίαν μία γυ
ναίκα «ώ ς  έπι«λωνεται ένα σπίτι, πώς μιλεϊ 
ή γυναίκα στόν ερωμένον της καί τάνυχαλ ν.

Οί έρασιτεχνι*ώς φιλολογούντες θα μάθουν 
πώς γίνεται μία καλή φράσις, πώς γράφεται 
ενα μυθιστόρημα.

Καί τέλος, οί σκεπτόμενοι θά  μάθουν πώς 
ψυχολογεϊται ένας χ ρακτήρ, πώς αναλύεται 
μία νοοτροπία, «ώ ς  δικαιολογεϊιαι μία πραξις.

Αύτό είνε τό ρωμάντζο τό όποιον «αραδίδω 
άπό σήμερα σιους ά·αγνώοτας μου. 'Ομολο
γώ o n  δέν τό κάνω χωρίς μερικάς ανησυχίας, 
μολονότι δέν θέλω να υποτιμήσω τήν άνάπτυ- 
ξίν των. ’Κλπίζα» νά θελήσ υν νά τό διαβά
σουν μέ προσοχήν καί νά μή παρα'.είψουν νά 
μού γράψουν τ ις  εντυπώσεις των..

Ά λλά πυλύ απλώθηκα. Ά ς  άναβάλλωμεν 
νιά τό προσεχές τήν έξέτασιν τών έργων πού 
έλαβα αύτήν τήν έβρομαδα καί ας εύχηΟώμεν 
είς άλ'.ήλους καλό Πάσχα.

0  ΑΡΧΙΣΥΝΤΆΚΤΗΣ

Ε Κ Τ Α Κ Τ Ο Ν  Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α
Τ Η Σ  « Π Ρ Ω Τ Α Π Ρ Ι Λ Ι Α Σ »

Δ.ενϋ·υγιήϊ : Δ. Ζονλας
(Έκδίδεται διά νά έξοικονομηθούν τά περισ

σεύματα της 3ης σελιδος^
Αί είδήαεις μας.

Σ υνέντβνξις μέ τον « .  Πρωτοπαπαδάκην.
Τής φίλης μας μή έλθούσης είς τό ραντε 

βοιι καί μη εχονίβς πώς να σκοτωσωμεν την 
ώραν μας, μειέβημεν νά λάβωμεν συνέντευξιν 
μετα του κ. 'Υπουργού των Οικονομικών έπι 
τού καταναγκαοτικού δάνειου.

Είνε δυνατόν να μας δώσετε μερικάς δια
σαφήσεις, κύριε υπουργέ ; είπομεν— πρός δια- 
φώτισιν τού κο νοϋ τής «Πρωταπριλιάς»;

— Εύχαρίστως, μάς άπήντησεν ό κ. Πρωτο- 
παπαδακης μετ'αγριωπής προσηνείας. ’ Ιδού : 
αύτήν την στιγμήν έχω άνάγκην ένός έκατ ·σιά· 
ρικου.ΙΙώς θα τό εΰριο ; Άπλούσιατ ν. Βανω 
τό χέρι μου στήν τσέπη σας (έβαλε τό χέρι του 
στην τσέπη μας), ανοίγω τό «ορτοφϋλι σας 
(ήνοιξε τό πορτοφόλι μας) καί παίρνω τό έν 
ιός αύτοϋ εκατοστάρικα (καί έπηρε τό έντός 
αύ του έκαιοστάρικο) Σας έφερα το παραδε.γμα 
οιά να σάς δώσω να έννοησετε πόσον τό συ 
στημά μου είνε εύφυές, πρωιοτυπον, ψυχρόν 
καί διαυγές.Έκαταλάβατε τώρα;

— Έκαταλαβαμεν.
— Τότε, μπορείτε νά πηγαίνετε.
—Μάλιστα, άλλά διόσατέ μας τό εκατοστά

ρικο μας π ίσω !...
—Καθόλου... Τό έκατοσιάρικόν σας τό κό

βω, δπως βλέπετε, στα δύο. Τό ένα ήμισυ τό 
κρατώ ώς δάνειον καί τό άλλο τό κρατώ έπί 
σης διά τούς φόρους πού θα έ«ιβάλΛω διά νο 
οάς«ληρώ>ω  τού, τόκους τού δανείου. Βλέ
πετε πώς προστατεύω τά συμφέροντα σας ;

— Εύχαριοτούμεν, μάς καϋυπεχ ειόσατε. 
Καί, άποχαιρετίοαντες τό απερχόμενον εις

τά θυλάκια τοϋ κ Υπουργού έκατοστάρικόν 
μας, άπήλθ μεν χαριέντως.

— Έ ξεδόθη τό άκατάλ/.ηλον δι’ άναγνώστας 
ήμερολόγιον τοϋ περιοδικού « Πολιτισμος ». 
’ Επίσης πωλούνται μέ τήν όκάν οί ποιητικοί 
τόμοι τοΰ διανοουμένου διευθυντοΰ του (χαρ 
τί μαλακώτατον). Οί θέλοντες ν ’ αύτοκτονή 
σουν άνεξόδυις άς μ ή παραλείψουν νά τού δια
βάσουν. Νταμ*λάς έπ έγγυήαει.

— Μεταφραστής πεπειραμένος αναλαμβάνει 
τήν μετάφρασιν τών αγορεύσεων τοϋ κ. Π ρω
θυπουργού. Κομβολόγιον p. r. ένταύθα.

— 'Υπάλληλος δημόσιος προεξοφλεί άντί 
διδράχμου τήν αΰξησιν τών μισθών του.

— Ζητούνται κορέοι. Πληροφορίαι «αρά 
τφ κ. Μπράντες Ξενοδοχεΐον «Μινέρβα».

Ό  χϋ·εαινός φόνος
Ή  Κυβέρνησις Ι’ ούναρη άπό μακροΰ άγωνι- 

ζομένη νά έγκαταλεί·ν|»η τήν άρχήν, υπέβαλε 
χθές τήν « α ρ α ί τ η σ ί ν  της, έξ άφορμής τοΰ βρο· 
χεροϋ καιρού- ’ Αμέσως «κλήθη εις τά ‘ Ανά
κτορα ό κ. Άχμάκιος Μπούσιος, δστις, καίτοι 
διαρρήδην άρνούμενος, έδέχθη έν τέλει, κατό- 
«ιν έπιμόνων «αρακλήσεων, νά γίνη πρωθυ
πουργός χάριν τή : σωτηρίας τής «ροσφιλε 
στάτης πατρίδος. Πράγμα «αράδοξον έξ άλ 
λου, ό έκ Κλαζομενών πολιτευτής κ. ‘ Ιανός 
Στράτος οΰτε χθές δέν έγινε πρωθυπουργοί 
Ό σ ο ν  διά τούς ν«ό τήν ηγεσίαν τού κ. ’Ελευ
θερίου Δαγκλή βενιζελικούς, ουτοι, συνελ- 
θόντες είς τήν ΙΟΟΙην σύσκεψίν των, άπεφά 
σισαν νά έξακολουθήσουν λέγοντες καί γρά- 
φοντες άνοησίας.

'A<p&ovia ψ αριώ ν  
Χ θές έ'έεδικάζετο ένο'ιπιον τοΰ ένταΰθα

πλημμελειοδικείου ή ύπόθεσις μεταξύ τής ά- 
«ογευματινής έφημερίόος «Πειρασμός» καί τού 
άρχαιολογικου περιοδικού·Εσπερινή»,τής δεύ
τερος έναγούσης τόν πρώτον ότι δι’ αθεμίτων 
μέσων έ«εχείρησε νά ϋφαρπάση τήν παρ’ αύ- 
τής άνέκαθεν καί μονίμως κατεχομένην «πρώ
την κυκλοφορίαν». Τό δικαστήριον κηρύξαν 
εαυτό άναρμόδιον, έπέτρεψεν είς τούς διαδί- 
κους νά βγάλουν μόνοι τά μάτια των.

Ή  διάσ/ ,εψ ις τή ς  Ι ’ε ν ο ύ η ς
Ε,τιστέλλουσΐ'· ήμΐν έκ Καπανδρ τίου δτι 

ή Διάσκεψις τής Γενούης λαβοϋσα μετά κατα- 
πλήξεως καί θαυμασμού γνώσιν τοΰ μεγαλο
φυούς δανείου τού κ Πρωτοπαπαδάκη, υίοθέ- 
τησεν άμέσως τοΰτο καί τό άπέσιειλεν είς 
ΙΙαταγωνίαν πρός εφαρμογήν καί έξακολούθη- 
σιν τών σπουδών του .Ή  « ιροϋσα θευ)ρηθήτω 
καί ώ ;  ίδιαιτέρι «ρόσκλησις.

Αιαμαρτνρία τ&ν λιμωττώντων  
συντακτών μας 

Ή μεϊς οί πολυπληθείς συντάκται τής«Π ρω- 
ταπριλιάς» αίσθανόμεθα τήν άνάγκην νά ύψώ- 
σιυμεν γοεράν κραυγήν διαμαρτυρίας έναν- 
τίον τής άπανθρώπου έκμεταλλεύσεως,ής άπό 
μακροΰ ε ΐμ ιθ ι τά θύματα.

’Εργαζόμενοι, ώς είλωτες, νυκτός καί ημέ
ρας, όπως έπαρκέσωμεν ού μόνον εις τήν σύν
ταξιν τής παρούοης έφημερίδος, άλλά καί εις 
τήν κίνησιν τοΰ πιεστηρίου, καί είς τόν καθα
ρισμόν τών γραφείων καί εις τά ψώνια τοΰ δι- 
ευθυντοϋ, πεινώμεν διαρκώς καί εΐμεθα άστε
γοί, διότι μόλις «λησ.άσωμεν τό Αογιστήριον 
ινα ζητήσωμεν τόν μισθόν μας, ά«ο«>μπό- 
μεΐ)α έκεϊθεν «ύξ καί λάξ. Δανεικά ούδείς 
πλέον μάς δίδει.

Ό  σκληροτράχηλος ταμίας έννοεΐ νά μάς 
καταδικάση δλους είς τόν έκ πείνης θάνατ· ν. 
Άπετάθημεν πρός τόν σύντροφον Πετσόπου- 
λον, άλλ’ οΰτος άπεποιήθη την έπέμβασίν του, 
άπησχολημένος ών είς άναλόγου φύσεως δια
φοράς πρός τούς συντ κτας καί έργάτας του.

Κατόπιν τούτου δέν μάς απομένει ή ν' ά- 
πευθύνωμεν τήν διαμαρτυρίαν μας πρός τό 
σεβαστόν κοινόν, ώς καί «οός  σύα παντα τόν 
τ,επολιτισμένον κόσμον ινα έξεγερθή κατά τής 
(οιαύτης άδικίας.

Φθάνει πλέον ή έκμετά'λουσιςΐ Κάτω ή 
πείνα! Ή  Κοινωνία τών ’ Εθνών παρακαλεΐ- 
ται νά έπέμβο τό ταχύτερον, διότι άλλως θά 
σπάσωμεν τό κεφάλι τοΰ ταμίου ιιας.

‘Η  Σύνταξις (άττική)

ZKadtifiepivoq 2)iajoyog
— Μετά τό δάνειον, τί όμολογίας έχεις ;
— Έρωτικάς.
Σ . II. Ειδοποιούνται οί νοήμονες άναγνώ- 

σταί μας δτι ό ανωτέρω διάλογος είνε αστειό
τατος καί οφείλουν, μόλις τόν διαβάσουν, νά 
ξεκαρδισθοΰν στά γέλοια.

'3f€ ’<5tjjnjoypa$ia μας
— Βα ώνον δέ Μασ «ει, Βαρώνον Καρπενη

σιού, Πτωχόν Καλλιτέχνην, Ά .  Γκούριον, 
Άνόβολον, Παρατιιρητήν, Έ'ρΰοην Μουστα- 
φάν, Ά ρ . Λ . Ουμπατζιιν, Γ . Π παζησ., Γ . 
Μακρ Μ. Καροΰραν : Ελλείψει ύλης ·Ί  άρ- 
λοΰμποί σας, άν καί ένίκρίθησαν δέν έ^ωρε- 
σαν νά δημοσιευθοϋν μετά τήν περί ής ή κα
τωτέρω δήλωσις διχοτόμησιν τών σελίδων μας.

— Δ. Γούναρην : Έχρεοιθητε δρ 25 (κατά 
συγκατάβασιν έπειδή «ρόκκ'ται «ερί τής έξο- 
χότητός σας' διά τήν δημοσίευσιν τής κατα- 
χωρίσεώς σας. Έλπίζομεν καί ήμεϊς νά εύα- 
ρεστηθοΰν αί δεσποινίδες άναγνώστριαι ν' 
άνταηοκριθοϋν είς τήν «ερί ανταλλαγής c  p. 
κοί έοωτ·.κών έπιστολών «ρότασίν σας Ό σ ο ν  
διά τό άλλο, δέν έχετε δίκαιον. Έ φ ’ δσον, 
κατά τήν ίδικήν σας άκριβώς θεωρίαν, ό τζίν* 
τζιρας τά έκατάφερε καλλίτερα καί ά «ό  τόν 
μίντζιραν καί άπό τούς άλλους πολιτικούς 
άντι«ά/.ους του ν’ άνεβή στή μιντζιριά είνε 
ό μόνος ένδεδειγμένος νά κρατήση τήν άρχήν, 
τρώγων τά τζίντζιρα, τά μίντζιρα, τά τζιρ- 
τζιμιντζ'χόντζιρα. Γένοιτο.

— Γ . Μπούσιον: Τό πρωτόλειον «οιηματάκι 
σας άρκετά καλό καί δημοσιεύεται. Μάς έν- 
θουσιάζει Ιδίως ή βαθυστόχαστος ?μ*νευσίς 
του. Έληίζουεν σύν τφ  χρόνφ νά γράψετε 
καλλίτερα Πηγαίνετε στό σχολεϊον ;

2)ή^ωσ?ς 
Δεον νά γνωρίζουν οί άναγνώσται μας δτι 

τό tic τήν Βην σελίδα φύλλον τής «Π ρωτα«ρι- 
λιάς, ήτο δισέλιδον. άλλ’ ό κ. Ύηουργός τών 
Οικονομικών, έκλαβών αύτό *bc χαρτονόμισμα, 
τό έδιχοτόμηοε καί μδς έπήρε τήν 2αν σελίδα 
ώς δάνειον («νβΰμα, προφαν&ί).

Σ Φ Α Ι Ρ Α

Π ΡΟ ΤΑΣΕΙΣ Α Ν Τ Α Λ Λ Α ΓΗ Σ
5 ΰ  j e a r d  έ κ ά χ τ η  j e h g

Υ Π Ο  Τ Υ Π Ο Ν  Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η Σ
Εύγενεϊς άναγνώστριαι τής «Σφαίρας»
Αέν είμαι νεαρός—έχω κάμψει τά τριάντα — 

βυνε-Λώς δέν έχω θέσ>ν στό σαλόνι σας, 
τολμώ δμως νά εισβάλω έλπίζων δτι θά Οβ- 
λήσετ» να συζητήσετε καί μέ διαφωτίζετε έπί 
βέματος ζιβ ικού ίσως ένδιαφέρ^ντος. Έ ;η -  
ζησα «ολλά χρόνια στό έξωτερικόν, άν καί δέν 
εόζα γνωρίου άρκετά τήν 'Ελληνικήν κοινω
νίαν— ήμαυν παιδί δτε έφνγον—τήν ευρίσκω 
τώρα πολύ διαφορετικήν

Π ο» τατε τόσοι πλούσιοι, «ού  τόση έλευθε- 
ρίαΐ τόση πολυτέλεια—κατά τήν άντιληψιν μου 
βτόν κόσμον ντύνονται μέόλιγωτέραν πο
λυτέλειαν ή έύώ καί μάλλον μέ κομψήν απλό
τητα. τού έλαφροι κόσμου έξαιρουμένου.

Ά λ λ α  ήθη,άλλα έθιμα,άλλο τό «νεύμα τής 
έκοχής'Φυσικά ό πόλεμος άνεστάτωσε τάςκοι- 
νιβτίαςκαί δέν ήτο δυνατόν ν" άφίσ|] άνεπη<>έ- 
σστον τήν Ιδικήν μας. Προοδεύομενΐ 

Αοιτδνΐ Μπορώ, νομίζω νά λογαριασθώ νέ
ος άκόμα, λογίζομαι δέ σοβαρός καί μορφω
μένος σχετ-.κώς—ή μόρφυ)σις θά γνώσεις, 
ήββς, χαρακτήρ, ανθρωπισμός. — Είμαι έλευ- 
&6θιΐ>ν ιίρχών άλλά συντηρητικών έξεο^ν.νΕςη- 
βα μέ Ιδανικά μέ τά όποια «έπεσα έξω ». Τ ώ 
ρα έγε»να πειό πρακτικός, ή πείρα βλέπετε I 
Αέν διε.ίΐδικώ τίτλους οΰτε είμαι άπό μεγάλο 
«τζάκι», έντιμος οικογενειακή «οράδοοις μοϋ 
iijttrl

νΒχι» stal μικράν περιουσίαν,καμμιά «εντα- 
κοβαριά χ ιλ ιά δα ς-ϊσω ς καί περισσότερον — 
άσ^μαντον ποοόν διά ιός  Ά θηνας τής σήμε
ρον, τό ξεύρω.

Μέ τά έλάχιστα αύτά «ροσόντα—καί σημει
ώσατε παρακαλώ οτι παρουσιάζω τόν εαυτόν 
μου άντικειμενιχώς μάλλον ή ύποκειμενικώς 
κίΰ ΐσ·ϊ.ς έξωιερικνύω τάς σκέψεις χιλιάδων 
λίαιν » » ό  τά ; ϊδίας συνθήκας ευρισκομένων 
καί οβουμένων τό πν νμα τής εποχής θά  έ- 
πνΦυμοΰσα νά μπορέσω καί έγκατασταθ ό έδώ 
συνδέων τήν τύχην μου ιιέ κόρην αναλογών 
προσιινιων οοβαρ*. ν, ηθικήν, μορφωμένην, 
νοικοκυρΐνμένου τύ*ου, χωρίς έπαρσιν διά 
τήν άποραίτιιτον διά κάθε κόρην, στοιχειώ
δη μόρφωσιν ή διά τό«οόϊ της»—κόρη τοϋ δεί
να μπακαλη ή τοϋ τάδε δημοσίου υπαλλήλου 
«λλοιε κλητήρος—μέ Μετριασμένος άξιώσεΐί, 
μέ ΑνάΡ.ογον ηλικίαν καί διάπλασιν καί... έ, 
βέβαια, νά τρώγεται! τέλος σύντροφον μέ ττιν 
όποίαν σνντ»ιρητ κά μέν άλλ’ άξιοπρεπώς θά 
ζούσαμε καλά καί..σεΐς άναγνώστριαι καλλίτερα 
δπβ>ς τελειώνουν τά παραμύθια! Δέν έχω πολ
λά; γνωριμίας,άποοτέογυ» δέ τά διά μεσαζόν· 
τη>ν συνοικέσια διά τών όποιων αγοράζονται, 
πωλούνται καί εξοικονομούνται τά ζεύγη.

Άλλοίμονον δμως! δσοι γνιορίϋουν τήν κοι
νωνίαν μας διατείνονται άτι μεταξύ τών«νέων» 
τών *μορφ(»μένων»ελληνίδοιν είνε δύσκο)ον νά 
ε^>Ή »ανι1ς τόν τύπον τής γυναικός τής δυνα- 
υένης νά κατοστη πιστή σύζυγος καλή φίλη, 
θελκτική Ιρωιιένη συγχρόνως δι’ ενον καί τόν 
αίτόνΛνδρα.Τί^πνεϋμα ’ ής έποχής»τό έπικρα- 
τοΰ» «νεύμα δέν επιτρέπει πύτ· ν τήν δουλείαν!

‘Υπάρχουν βέβαια, καί έξαιρέσεις. λέγουν, 
άλ)4 «ολύ δι'σκολον νά τάς άνακολύψη κανείς 
■χ/Α τάς γνωρίση διότι δλαι έμφανίζονται τό 
ίδιον καί μέ δλην τήν παραγνωρισθεΐσαν έ 
λευ{Η?ρίαν δέν έπι τρέπονται αί μεταξύ τών δύο 
φύλο>ν σ/έσεις δι* άπλήν γνωριμίαν ή φιλίαν 
—τών λαθραίων έξαιρουιιένων—έκτός είς Α · 
ρισμένσς κλίκας ..

Αιατβίνονται άκόμη δτι ή «μορφωμένη» ή 
«κ«<Μ»ς πρέπει» βέβαιο θεωρεί τόν γάμον ώς 
μέσ«ν μάλλον ή ώς σκοπόν καί τόν σύζυγον 
ά ς  στήριγμα ή ώς σύντροφον καί δτι μόνον 
πολύ πλούσιοι μπορούν διατηρούν τάς« μορφω
μένος» διό”  τό άπαιτεϊ ή «μόρφωσις»καί ή θέ- 
οις τα>γ! Παράξενος κοινωνική σύνθεσις καί 
άντίληψις!

Βλέπω καί γώ μετά λύπης μου ότι οί και- 
·» ί  ήλλσξαν, δτι χειραφέιηοις καί έλευθερία 
«χουν βλλην έννοιαν έδώ. χειραφέτησή θά πη 
ανταρσία.ξ πασιά, ξετσιποσιά, άχ, αύτή ή 
ΐβτβίΛοβ'ά πώς προοτυχαίνει μρρικάς έλληνί- 
δας..! έλευθερία διά νά κάνη κανείς ότι θέλει.

Άλλοΰ χειραφέτησις θά «ή  έλευθερία νά έκ- 
δηλα>0^ ή «ροοωβικότης τής γυναικό; καί μ·Ό- 
φ«β·ις θά  «Ή ή διά προ.σκτήσεως ήθους, γνώ- 
οε«»ν, χαρ^ικ τήρος άνάδειξις τοϋ άτόμου είς 
ΰπε^ββ-νον προο απικότητ t δνναμένην ν’ άνα- 
λάβ^ μβίζβνας Υποχρεώσεις δναντι έαυτή:,τής 
οίκογενείας,τής κοινωνίας, τής «ατρίδος.* Επί 
*®ν 4λη*·#·ρί··ν α> λό καί μορφωμένων ο ( ιών  
«ροσυβπιοοτητων βασίζονται αί κοινωνίαι.

*Αν δέν κάμν« λάθος έδώ έχουν «αρεξηγη-

κότητας καί «καθώς «$  Λβι» κυρία λογίζεται 
ή έξυικειωμένη καί άκολουθοΰσ> κατά γραμμα 
τας έθιμοτυπίας αύιας, ή μη άσχολουμένη εις 
τίηοτβ καί ή συ/,νάζουοα είς tu κέντρα τυΰ 
«καλού κοσμου» άν καί ό καλός κόσμος εύρί- 
σκτεαι στό νεκροιαφβΐον!

l i t j a i a  είς όλας τας κοινωνίας συναντά κ α
νείς τούς τυ-ους αύιούς,άλλά διακρίνονται,όέν 
λογαριάζονται «καλός κοομος», μαλ/.υν έλα- 
φρος, δέν είνε άριστοκράιαι άλλ άριστοκρα- 
τι ονιες,δέν έχουν έξαιρετικήν αλλ' Οποδεεστέ- 
ραν θέσιν. Έ δ ώ  άνιιοτρόφως,καί πώς να δια 
κριθουν, άφου ή κορη καί ή κυκοττα έμφανί 
ζωνται τό ίαίον;

Ή  συνήθης (overage) Άγγλίς, Γερμανίς, 
Άμερικανις έχει ήδη έξελιχθη είς πρυσωπι- 
κυτητα, είνε όν έλευθερον, άνεξαρτΐ|Τον, ϋ- 
πευΟυνον, αύταρκες καί συνεπώς έλεύθεροννά 
διαϋέί’ϋ έαυιο, δεν σιηρίζβται άποκλειστικώς 
έπί τού άνδρός, έργαζεται καί έχει ιόν φίλον 
της, άλλ* άν ό φΐΑος της εύρεθΰ έκτός εργα
σίας προθυμοποιείται να τόν συντηρήσ)] η ι 
δία. l Iv8 φ λη, σύντροφος, οχι έταίρα, έχει 
έγώ καί δέν πωλείται.Το γυναικεΐον Έ γώ , τό 
Έ γώ τής χειραφετημένης, δέν δύναται να 
ΐαταταί ύψη α έφ ' όσον πωλείται ύπό την 
μορφήν τής βταίρσς, τής κοκοτας ή τής κατά 
συνΐληκην συζύγου ήτις καταντψ. πολχέξοδος 
έκκολαπιικη μηχανή έκκολαητουσιι νεοσσούς 
διά να έχουν τήν φροντίδα των άλλοι 1 Ή  
γυνή καταντά οδιω  σκεύος ήύονής, άθυρμα 
τό όποιον άπορρίπτομεν είς μίαν γωνίαν άφοϋ 
παίξωμεν, δ π »ς  τα μικρά «αιδια πετοΰν τά 
άχρηστα πλέον αθύρματα των. Έ δώ  ή άξία 
τού άτόμου ή τής οίκογενείας έγκειται είς τήν 
έπίφαοιν μάλλον ή τήν owoiuV ώς τό «φαίνε- 
οθαι» ή τό «είσθαι» έξ οδ καί ή μανία τής 
έπιόείξεως ή τις οΰδαμοϋ φθάνει τήν έντασιν 
ήτις πορατηρειται έδώ.

’Δκόμη, δ ,τι αλλού θεωρείται ζήτημα στοι- 
-χειώδους άγωγί|ς, μουσική, σπόρις, έδώ θ ε ω 
ρείται πολυτέλεια καί χρησιμοποιείται πρός 
έπίδειξιν, οϋ τ»  μία που ξεύρει «ιάνο δέν 
«πιάνεται» ! τόσον ύψηλα πβτι .̂! . .

Δυνατόν νά μή κρίνω όρθώς, άλλωστε τό 
«πνεύμα τής έποχής» πταίει, δχι τά κορίτσια, 
θα έπεθύμουν ομως νά μέ διαφωτίσετε ιΰγβ- 
νεΐς άναγνώστριαι.

Δέχομοι καί ιδιαιτέρας άπ ;ντήσει<-. Γρά- 
ιρατε. «Ίδιότροπον» ΓραφεΧα «Ιφ α ίρ ις » .

Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ ίΑ ^ Τ ίΤ α Ο Λ Ε Μ ίΣ Ιΰ Ν
3 0  ji'tDza έκάατιι Λ<·'}ις·

— Ό π οια  θέλει να χρωματίσω τό λεύκωμά 
της με φωτογραφίας των τελευταίοιν έπιχειρή- 
οεων «ς  γρ^ψϋ ^  Τολιον φωτογράφον X III 
Μεραρχία Τ. Τ . y22.

— Ά ξιωματ.κός ανταλλάσσει έπιστολάς καί 
c . p . με άπαξαηαντας πανταχόθεν. Γραψατε. 
Ά ξ  ωματικον Α . Β. I l l  α Μ. Ο. 11υρ)Λθϋ 
Τ . Τ  910.

— Επειδή βαρέθηκα τήν μοναξιά μου ζητώ 
άλληλογραφιαν δια νά συνδεθώ μ* έκείνην «οϋ 
θα συνταυτίσω το νπολοιπον τής ζωής μου. 
Ά ν θ )σ ιης '!?. Φίλιππος III ΙΙολ)χία Ιΐον  ΙΙεζ. 
Συν) μα Τ .Τ . 929

—Καηοιος *Ανθ)γός λησμονηθείς ά*ό δλας, 
λόγφ τής πολυχρονίου εν Μικραοία παραμονής 
του, ζητεϊ άπό τάς έλληνο»αύλας δυό Λόγια 
παρηγοριάς πλήν τών όίοων Χανίων. Διεύθυν- 
οις. Γ . Π. Ά νθ)γόν IX  Διμοιρία Διανομών 
Τ .Τ . 9ο0.

— Νεαρός άξιωμαιικύς εύρισκόμενος εις τό 
Μέτωπον ζητεϊ να εύρχι την έκλεκτί,ν τής 
καρδιάς του Γράφατε, ‘ ίλληιασιί, Αγγλιστί 
και Γαλλιστί. Α. Κ. iiJov Συν)μα Π εζ. 9ος 
Λόχος Τ .Τ . 92ΐ.

— Με/.αχροινός Δοχίας, ζητεϊ άλληλογραφί
αν μετά δίδων Ά θηνων, Ιΐατρων, Πύργου, Τ- 
ωαν*ινων" σκοπός φιλία.Ψευδώνυμα άπ κλεί
ονται. Γραψατε Λοχίαν Νικούσιαρην Τακην 
Κέντρο Άφιόν Τ / i '.  92i.

—Τσα/.πινουλες.Κιίντρικιάδες Σμύρνης.Γρά
ψατε δυό λόγια παρηγοριάς οβ δυό πατριωτά- 
κια σας που τα ξύρισαν βίς τα ραθη ττ)ς Α 
νατολής Ψευδώνυμα άποκλείονται. Γ. άφατε. 
X . Α. κοί Σ . Δ. Μουσική \’ η Μεραρχίας Τ . 
Τ . 927.

— Νεαρός ί««εύς ζητεϊ άλληλογραφίαν μέ 
δίδας iti-22 έτών Π. Ν Έ λλαδος, προτιμών 
ται Πύργου, Ά μ αλ άδος κβί περιξ χωρίων' 
σκοπός ίερος. Γράφατε' Ιππέα Α. Γιαννοπου- 
λον 3ον Σών)μα Ιππικού 2α “Ίλη Τ .Τ . 926.

Αιοες, υ*>ίαι καί Ku.jmi, Χριατιανοί καί 
’Ορθόδοξοι όλου τού κόσμου άλτ. Τρεις πολυ
βασανισμένες ψνχνς τής σκαπάνης, «ού δ ο 

; με την κα αβανα καί τήν κουρά μα να γκρινιά- 
j ζουν άπό χρονιβ άνά τας μαγβντικάς άγυιάς 

καί ρύμας τής J4 κρα·ιας, άγωνιζόμ*νοι « ς  
Τιτάνες άκατάβλητοι έ«ι τριετίαν, σκορπών-

τούν ώς μόνη παρηγοριά στή μοναξιά τβ«ς,
• άπό τό γνήσιο Έλλΐ|>ισμό άνταλλαγήν c. p .,
Ι δέχονται καί κάνα παραπεταμένο βιβλιαράκι,
I προτιμούν καί κανα τσιγσράκι, δέν «εριφρο- 

νούν καί κάνα τυχόν, μέ όψιφορ·, δεματα>ι. 
Γνωστόν ότ οί πηγαί τών άνταμοιβών άεναα»ς 
τρέχουν, στόν λοχίαν Γρηγι ριον Κακαβάν, δε
κανείς 11. ΙΙ;:τρόπουλον κυί Ν. Γιανιολό«0ν- 
λον VII Διλοχία Σκαπανέων Τ .Τ . 90 i.

— Ζητώ ένα κοριτ· άκι ανεπτυγμένο απο 
15 έως 18 έτών μόνον άπό τήν Μαγνησία, 
Κασοαμπά καί Φιλαδέλφεια, γιά ν’ ά/Λη- 
λογραφώ. Γραψατε στρατιώτην Ούΐλλιαμ 
Ρορέλ. Γ ’ Έ φοό'οπομπη Σ  ρατιάς T.T.90t>.
— Νεαρώτατος λοχίας ύπηρετών είς τά ά 

γρια βουνά Μ. Ά σίας, πρός διασκέδασιν τ^ς 
μονοτόνου ζωής του, ζητεϊ άλλη/ογραφίαν μέ 
δίδα^Καλών^οικογενειών' σκοπός γνωριμία. 
Ψευδώνυμα άποκλείο ται. ΙΙροτιμώνται Σμύρ
νης, Σάμου, Θ σ)ιίκης, ’Αθηνών, Κ ων)«ο- 
λεως, Ά γιου  Στέφανου. Γράψατε λοχίαν Μ «- 
ζουράνην Ιυκιννην Ιϊον  ουν)μα 2ος λόκος 
Τ . Τ . 903.

— Έπιθυμούντρς ν’ άνεύρι· σι τάς άπιυλε- 
σθείσας των ύπάρξεις ενεκεν τής «ολνκοίρου 
στρατιωτικής ζωής, ζητούν άλληλογροφίον 
δύο νεαροί δικανεϊς μέ δίδας 15-25 έ«ών ά- 
«άσης τής Ε λλάδος. Προτιμώνται Αθηνών, 
Πελοποννήοου, Ιωαννίνων καί Ιΐιργας. Γ ρά 
ψατε Πλίαν Φωτεινόν καί Νίκον Βαοιλύ«ου- 
λον X II Ρ' λόχον Μηχανικού Τ .Τ . 925.

— Δύο «ολυαγα«ημένοι δεκανείς πρός άνα- 
κούφισιν τής μονοτόνου ζωής των ζητοΰν αλ
ληλογραφίαν μέ δίδας Π . μ« 1 Ν. Ελλάδος.
Γ  ράψατε. ΑπίκραντοΤριανταφυλλόκι 15ο> Συν) 
μα 9ος Λόχος Τ  Τ. 928.

— Κορίτσια 18 25 έτών έμ -ρός, Τέσσαρες 
Τσολιάδες, μεθυσμένοι άχώριστοι φίλοι υπη- 
ρετήοαντες «ίς διάφορα μέπυπα Μακεδονίας. 
Θράκης, Γωσσίας. Σκρα κσί Μ Ά σίας ζητούν 
άλκηλογραφίαν. Προτιμώνται Κων)πολε» ,Ά -  
δριανουπόλεως, Βόλου. Ααρίσοιις. Λαμίας. 
"Υπάτης, Ά ϊβαλί καί Σμύρνης. Ψευδώνυμα 
άποκλείονται Γράψατε Atxavea Μπενέκατ· 
Ιΐαναγ., Χρυσικόπονλον Δι μήτριον. ϊό ρ ρ β ν  
Βιιοίλειον, Μπαντατόν Ίωάννην 3)40 Εύζώ
νων Τ  Τ. 9ί30.

— Νεαρός πο?υβολητης, ζη»*ϊ άλληλτγρα- 
φίαν μέ δίδας 192 -  220 μηνών 1να διασκεδά<Τ|ΐ 
τήν μονότονον ζωήν του. ΙΙροτιμώνΥαι Σμύρ
νης, Κων)πόλεως, Μυτιλήνης Σκοπός φιλία. 
Γράψατε Άκούραστον πολεμιστήν Γ  Α, ϊ54ον 
Συν)μα ΙΙεΙικοϋ ΙΙα Πολ)χία Τ Τ. 907

— Δύο άδελφωμένοι ΰπαξι«»ματικοί μ ϊθ ’ *- 
ν^ς δεκανέως ά «ό  τό μέτωβον ζητούν αλ.ληλο- 
γραφίαν καί άνταλλαγήν φυ τογρ<ιφιών μέ δί
δας 16-- 2'- έτών Π. καί Ν 'Κλάλδος Σκο· be 
Ιερός Γράψατ Λοχίαν ΙΙαχαίίασιλείου Βασί
λειον, ΟίκονοΗ0«ουλον Σνανρον καί δεχανλα 
Κουτρούλην Χρήστον 5ί>ον Συν)μα 3ον Λόχον 
Άνεξαρ. Μ?ραρ/_ί«ς Τ .Τ . 938.

—Έ νας άνθυπολο/αγός χβΰ οέ λίγονς μ%- 
νας γίνεται ΰχολο/ιχγός ενριοκόμενος «τά  ήλι- 
οκαή βουνά τής Ά οίας. ζητεϊ αλληλογραφίαν 
μέ κορίτσια τρνφ3ράς ήλικί<Λς δι«τί κι’ ·ϋ«ός 
είναι τέτοιος, «ρός άντ.χ· ύφιοιν τής ζωής τβυ 
«οϋ καίγεται μέσα στής ζέστες Δέν βά  χάσα
τε,ή γνωριμία του δένΟό σας ένβχλήσι,.Κύριος 
όπως «ρέπει. Μάριον Ροβε^τίρα 6ον Συν)(«ι 
Τ .Τ . 915.'- .

—Νεαρές δεκανεύς ζητεϊ άλληλογροφί«ν fit 
δίδας Α θηνών, Χίου, Σαύρνης, χαί πεοι/Α- 
χρν. Σκο«ός φιλία καί ννοριμία. Γ ρά ψ α ». 
Δεκανέα Ν Μ. Κ. 33ον Συν)μα Π εζ. 7ος Λ ό
χος Τ Τ . 927.

— Κορίτσια άλτ. Τρείς νεαροί λοχίαι «ον 
«υρ)κοΰ ευρισκόμενοι ά »έ  6ετίας έν Μ ετώπη, 
Μακεδονίας καί Μ. Ά οίας, «ρός άνακούφιβιν 
τής πολυμόχθου ζωής *ν.ν ζητούν άλληλ·- 
Υρηφίαν μέ δίδας μορφωμίνας έτών 1β-2ί 
Προτιμώνται Α θηνών, Σμύρνης ΚυδώνιΛν, 
Μαγντιπίας, Κων)πόλειι>^, ’.Ιωαννίνων, Χ α- 
νίων, Ρε ύμνης, *1Ιραχλ*ίου. Σκοπός γνβι^ι- 
μ·α. Γρ··ψατε. «Ά στρον  τής Α ν α τ ο λ ή » , 
«Χιονισμένο Λουλουδάκι», «ΪΙλανήτης τ%: 
γή.-» IV Α' Μ. Ό ρειβ  Πυ$)χού 2ας Λνρ)χ<«ς 
Τ .Τ  929.

— Νεαοό φαντ'’ράχι. ζητεΐ αλληλογραφίαν 
μέ δίδα 16 20 έτών Άί>ηνών. Πειραιώς. Κο, 
λαμών, Λαμίας. Θ ·^ )'ικης. Σαύρν ·ς. Σκο*4ς 
γνωρ'μία· Ε. Ψ Γ Επι ελκϊον Ιίΐ τίγματος 
12οο «εζ. Συν)τος Τ .Τ  915

Νεαρός δεκανεύ ζητεϊ Αλληλογραφίαν μέ 
δίδας Σμύονης καϊ Βουτζά ήλικίας κάτω *Λν 
20 έτών Μαραμμένη Β ιβ ίίι»*  49ον Σί*νΙρ« 
Μ. Έπιτελεϊον Τ.Τ.9Π4.

— Άνθ)νός. ζητιI άλληλογ(«φί(ΐν Ι'έ 
Σμύρνης. Σκοπός γνα ρ̂  μ<« καί άνταλλβγ^ 
οκέφεων έπι διαφόρου [ητιιμάτβιν καί δή 4- 
φορώντων έίέλιξιν Μι«^<ιβ»ατ»«ής νιτοθέοβΜς. 
Γράψατε Μ λανρηινδν Aiojvia I. Α . Μ , Ο. 
Πυρ)χού Τ .Τ . 903.

— Κορίισια έφο«λι«*&ν « « ί  πλον·(«βν τί η

9 i  «ft «ράμματα, μόρφωσις θί «ΗρεΙται ή »πί- τες αέρα χι' εύωδιά έλευθερίάς στή  γή τού
πλαστός έμφάνιβις τό στίλβομε , τό γαρνίρι- 'Αλέξανδρον, ήδη δέ Ιχοντες κατάλυμα οέ ώ-
ομα, ·*ί» πιθήκιζε tv (γαλλισμός) ή έξοιχείωοις ^αϊον έπίγειον ««ράοεισον, παραρτημα ής
μέ «ιριομένον περιβάλλον καί «ρι,ομένας ιν«ι- αλμνοά, έρήμβ» ή μάλλνν τής Σαχάρας, ζη-



φυλάτε τά χρήματα ; Σιιεύσατε ν’  άνακουφί- ·, 
β<ι«β, μέ κανέν δ-;μιτάκι μέ γλυκίσματα μιά | 
καρδιά «οϋ εύρίσκεται στά χιονισμένα βουνά ί 
Μ ί Ά κ-Ν  (.ίγ. Γράφατε Χειροβομβίδα. Ιον 
Σύν)μα ϊ .  Τ. 997.

— Ή  δίς «Ά νΑ σμένη Αμυγδαλιά» έ ;  ’Α 
θηνών παρακαλεΐται νά μας γνωρίσμ τήν 
διεύίίυναί της- Δ . Κορινόπουλος IX  Ή μ ι- 
λαρχία Τ .Τ . 939.

— Φανταράκι ζητεΧ αλληλογραφίαν δε δίδας 
πα>ταχόθεν. Γράψατε. ΙΙανταπαθον τοϋ "Ε
ρωτος 8ου πεζικού Συν) τος 9ου λόχου Τ  .Τ .929.

— Ί5\ληνοποϋλες. Σείς ποΰ τόσφ σά ; έ τ«1- 
νούν γιά τήν πονετική σας καρδιά δέν θ ’ άρ- 
νηθήτε νά γράψετε σ ' ένα 'άπελπισμένον « ο ί  
έπί τρία τώρ ι χρόνια βρίσκεται πάνω στά Μι
κρασιατικό. |Jo νά. Σκοπός ή παρηγοριά. Σέ 
ψευδώνυμα δεν θ ' απαντήσω. Γράψατε. Δεκ. 
Στεφάνου Ά θαν . 22 >ν Συν)τος Πεζ. 3τι Πολ) 
χία 7ηΜεραρχί» Τ . Τ. 901

— Κορίτσια άλτ! Καλούνται δ ήλικίαι 17 — 
21 πανταχόθεν Ό π ο ια  γράψτ) πρώτη θά τής 
χαρίσω τήν φυτογραφίαν μου. Προτιμώνται 
Κο>γ)πόλεως> Άνδριανούπόλεως, Σμύρνης, ’Α
θηνών, Πατρών, Καλαβρύτων. Άγγε/.όπουλον 
Παν. 2ος Λόχον Σι >)μων Τ. Τ . 90ό

— Άνταλλάσοω έπιστολάς μέ κορίτσια ’ Α
θηνών, Βόλου, Κων ϊπόλεω. , Σμύρνης καί Κα- 
ααμ«ά. Γράψατε. Ναυ <γ6ν τή αγάπης. Έ πι- 
τελεΧον 2ον II. Συν) ος Τ .Τ . 922.

—Ό ιο ι α  θεΑήσί) καί μοϋ γράψ ) στήν καρ. 
διά μοι) ποϋ ό πόλεμος τήν έχει κάψη, όβο ό 
θεάς θελήσει διά νά ζήσω, τάς πειό μεγαλύτε- 
τερες χαρέ; θά τή; χαρίσω. Τιμούμε τήν πα
τρίδα σ:ού  ’Ακάρ Ντάγ τά δρη, γράψατε πα
ρηγοριάς Έλληνοπ’ούλα κόρη. Προτιμώνται 
Κορινθίας, Δ ύσιας, Στυμφαλίας, Σαλιχλή, 
Όδβμησίου. Μαγνησίας. Τό όνομά μου τώρα 
δέν τό λέγω γιατί τήν καρδιά μου τής καθε
μιάς τήν κ ιίγω. Κα όπιν δμως θά τό μάθετε 
κΐς τάς έπιστολάς ποϋ θά μοϋ γράψετε. Γρά
ψατε. Ιππότην Βελερόζαν έχει κι’ δμορφην 
τήν μπόζαν. δον Συν)μα δος Λόχος I  Μεραρ
χία Τ .Τ . 90S.

•—Νεαρός δεκανεύς ζητεί αλληλογραφίαν μέ 
δίδας 17 —20 έτών πρός παρηγορίαν. Προτι- 
μώντα* Σμύρνης, Κων)πόλεως, 'Αθηνών καί 
Χανίων. Γράψατε. Άγρυπνον φρουοόν Νί
καιας 2ος Λόχο; 4δον Συν)ιια Τ .Τ  903.

— Νέος εύρυτάιης μορφώσεως «καίτοι στρα
τιώτης» αίιεΧ άλληλογραφ αν μέ αρσακειάδας 
άπάσης τής 'Ελλάδος. Σκοπός Ιερός. Γράψατε 
Ιϊερρήν Γεώργι >ν. «τρατ 12ον Σύν)μα ’Επι
τελείο ν II τάγματος Τ . Τ. 915.

— ’Αγαπημένα κορίτσια ευρισκόμενος μ α
κράν σας πλήρης θλίψβως καί στενοχώριας 
ζητώ τήν παρηγορίαν σας. "Οποια τό κατορ- 
θώ«£|, θά κερδίσω τήν καρδ άν μου. Γράψατε 
δεκανέα Ξιούραν Θαηιάν Ϊ2ον Σύν)μα Έ λι- 
τβλείον II τάγματος Τ. Τ . 916.

— 'Υπάρχουν άκ^μη τρία φανταράκια στά 
βάθη τής Μ. Ά σίας πού γιά παρηγοριά ζη 
τοΰν άλληλογραφίαν μέ κορίτσια, χήρες, κα
μαριέρες, παραμάνες, δοϋλες καί μαγείρισσες 
άπάσης τή ; Ε λλάδος. Δεχόμεθα άπό κορίτσια 
δύο παρηγόρα λόγια, άπό χήρες μιά συμβουλή, 
άπό κ ιμαοίέρες κανέν βιβλίον, άπό παραμά
νες καί δ <ύλες κανέν άποτσίγαρο καί άπόμαγεί- 
οισβες κανέν κεφτέν καί δτι άλλο τό δεχό- 
μβθα. Ψευδώνυμα άποκλείονται. Γράψατε δε
κανέα Ε. Ν. Κ. καί στρατιώτας Ε. II. Σ . καί 
Δ. Α. Κ . Ιον Σύν)μα 6ος λόχος Τ . Τ . 907.

—θ ά  εύρεθ^ άρα γε καμμιά Σαμιωτο- 
ποϋλα νά χύση λόγια παρηγοριάς σ ’ ένα πα- 
τριωτάκι της ποΰ τόσα χρόνια ορφανό καί ξε
χασμένο δέν εύρέθηκε καμμιά καρδιά νά τό 
παρηγορήσω; Γράψατε Β. Ν. Σιτιστήν 7ου 
λόχου, 37ου συν)τος Τ . Τ . 901.

—Δύο φίλοι ζητούν παρηγ -ριά άπό κορίτσια 
μορφωμένα Α θηνών, Πελοποννήσου, Σμύρνης 
καί Κων)*όλ»ως. Δέν άπαντώμενείς Συριανέ;. 
Σκοπό; φιλία. Γράψατε Άριστοτέλην Κων- 
·*αντινίδην καί θεμιοτ.Δημητριάδηι; X I από
σπασμα τηλ)τών Τ . Τ . 903.

—Βρέ κορίτσια Σαύρνης, Κορδελιοΰ, Κα>ν)- 
κόλεως, Σαράντα ’Εκκλησιών, θ«σ)νίκης Φι
λιατρών καί Κυπαρισσίας, γιά στρέψατε μιά 
μαηά είς τόν ορίζοντα τής Μ Ά σίας, ποΰ 
ένας *υρ)τής ζητεΐ γιά παρηγοριά τήν άλλη
λογραφίαν σας 'Βλληνιστί καί Γαλλιστί. Λοι
πόν περιιιένω. Α κούσατε; Γράψατε Π Βλα- 
χίπουλον X II Μ .Ο .Π . 1η πυρ),(ία Τ  Τ . 925.

—Κορίτσια Σμ ίρνιοτοπούλες καί Κωνιπολί- 
τισσες δποια όυνηθϋ νά λύπη τό αΐνιγιια μου 
θά  τής χα 'ΐίσ» τήν καρδιά μου (ψίτΐ ψίτ, ψίτ 
ψίτ), έμ *ρό ; λοιτόν μή χάνε β καιρόν. Γρά
ψατε. Στο 'ttfiiτην Μ ιρϊνον Γεώργιον Έπιτε- 
λεΐον γ  Μίοαρχίας Τ .Τ . 927.

— Συργιανοτίτϋλα Καίτη Λ. έλαβον έβιστο- 
λήν 2ας Δεκεμβρίου άπήντησα ετρ ικι: σ·ε- 
ροΰμαι άπαντήσβπ*:.Απαντήσατε μέσφ «Σ φ  ·ί- 
ρας» ή δ ι 'έ * ι« ϊ ·λ ή ς . Α1·ις Ν οσ·κίμον Μι- 
•χαήν Μαντελιόν 2*ν Ό ριινόν Χηρουογεΐον 
7ης Μ εραρχί·; Τ .Τ . 801.

— Ή  ει μαρμένη άρπάξασα άπ’ τά ; άγκάλας 
μιάς πονεμένη; ύ άρξεως τήν μέλλουσαν εύ- , 
τυχίαν της,τήν έκαμε νά ζητεΐ δύο παρηγορά I 
λογάκια άπό όμοιοπαΟή κορίτσια άπάσης τή ; 
'ιίλλαδος· σκοπό; παρηγοριά. Γράψατε Χελ
μόν 8η Πολ)χία Jlov Συν)μα Πεζ. Τ . Τ . 929.

—Δύο αχώριστοι φίλοι ζητοΰν αλληλογρα
φίαν μέ δίδας ι7 ~2) έτών. Α θηνών, Λαμίας, 
Ιΐόλου, Θεσ)νίκη·, Σμύρνης, Νυμφαίου, καί 
Κίου. Ευτυχισμένη ζωή καί Α κοίμητος φρου
ρός 3)40 Σύν)μα Εύζώνων 9ος Λόχος Τ Τ.930.

— Άνταλλάισω έπιστολάς καί c p. μέ δίδας 
Π ροτιαώ Λεωνιδίου, Ναυπλίου, Πειραιώς καί 
Α θηνώ ν. Γράψιτε «Δαιμονισμένο Γσικωνό- 
πουλο» Στρατηγείον XIII  Μ--ρ-ιρ/.ίας Τ .Τ .922.

—Νεαρός δεκανεύς ζητεΐ άλληλογραφίαν 
Ε μπρός κορίτσια, χήρες καί πανδρεμένες σο>- 
σατε ένα ανθισμένο Τριαντάφυλλο. ΕΙς τήν 
πρώ·ην χαρίζω τήν καρδιά μου Γράψατε Δε
κανέα «Ανθισμένο Τριαντάφυλλο» 17ον Συν) 
(Κί Έπιτελείον I Τά /αατος τ. τ . 903

— Άντα^λάσσο) c.p. καί έπιστολάς μέ δίδας 
1δ— 20 έτών.Σκοπό; Ιερός.Προτιμώνται Κων) 
πόλεως, Σμύρνης καί ΙΙ-ρ φερείας. Γράψατε. 
Στρατιώτην 2πνρόποχιλον Αθανάσιον 3ον Πεζ 
Σ υν)«α 10ος Αόχος Τ. Τ  922.

-Π Ο Λ ΙΤ ΙΣ Σ Λ Ν , Κων)πολιν. Έ τιστολήν 
σας έλαβον. Φυτογραφίαν δέν εΐδον, τοΰ ση- 
μειωθέντος φύλλου τής «Σφαίρας» έλλείπον- 
τός μοι. 'Βζήτησα τοϋτο- θά  έπεθύιιουν 
δμως πολύ νά μοί έστέλλετο ίδική σας φω το
γραφία. Πάντως αρκετά διάφορος θά ήτο αύτή 
άπό μίαν φωτογραφίαν εις φύλλον τυπογρα
φικόν. Έ χβϊε έχ τών πιότερων δι&βεβ ιίωσίν 
μου, δτι εύθύς άμα rr| λήψ3ΐ τής ίδικής σας 
θέλω στείλη πρός σάς καί ίδικήν μου φ ω το
γραφίαν. Διά πάσαν διστακτικότητα §εχ,θήτε 
τόν λόγον μου, δτι θέλω σά ; έπ ιναεπιστρέψει 
αύτήν έάν γίνη ανάγκη. Α —Ω ,Τ .Τ . 930.

—Νεαρές λοχίας ζητεί άλληλογραφίαν μέ 
δίδας 16-18 έιών, Άί)ηνών, ΙΙειραιώς, Σμύρ
νης, Λαρίσσης, ΚαρΊίταη.; καί Τρικκάλων* 
Γράψατε, λ«χίαν Δ. Λ. 27ον Σύν)μα 2ος λό
χος Τ . 'Γ 911.

—Δύο πυροβολητάκια ζητοΰν άλληλογρα
φίαν μέ δίδας Άδοιανουπόλεως, Καβάλλας, 
Τρικκάλων, Κων)πόλεως Λαρίσσης. Γ^άψιτκ, 
ΰποδ Κ. Σίαιιούλην καί πυρ)τήγ X . /5ωλό- 
ταν. III. Μ. Ο . II. 2 j  πυρ)χία Τ . Τ . 915.

—Διακόπτω όριστικώς άλληλογραφί ιν μου 
ευχαριστών θερμώς ανάσας, διατηρώ δέ μό
νον μ ’ έκείνην ποΰ μ ’ εννοεί.I.Δ. Κ .Ά νΟ )τρος 
Ιον Πεζ Σιιν)μα Τ. Τ . 907.

—Κορίτσια, γράψατε δυό γλυκά λογάκια 
καί μπορεΧ νά βρούμε κείνη «οΰ  ζητονμε. α . 
Παπαδόπουλο;, Ν Κβνδίογλου 10ος λόχος 5ου 
Εύζώνων Τ. Ύ . 922.

— ΑΙ. δίδες ποΰ θέλουν νά διασκεδάσουν ό- 
λίγας ώρας, άς γράψουν σ ’ ένα φανταράκι τοΰ 
Μετώπου καί θέλω τάς εύχαριστήοει μέ ποιή
ματα καί νέα. Προτιμώνται ’Αθηνών, Π α
τρών, Σμύρνης καί Κιον)»όλε(ης. Γράψατε, 
Λαμπερό Ά μ βρί Στρατηγείον III Μεραρχίας 
Τ . Τ . 916.

— Ανταλλάσσω c. p . μέ δίδας πανταχόθεν. 
Γράψατε οτρατ. Θ . Γ . 8ον Πεζ. Σύν)μα Έ - 
πιτελεΐον 2ου τάγματος Τ . Τ . 929.

—Δίδες Παλαιάς καί Νέας ’Ελλάδος τυγχά
νω πιστός σας φρουρός ζητώ μεθ’ υμών άλ
ληλογραφίαν. Σκοπός γνωσΟή έν καιρφ Π . Α· 
Ρ . 6ος Λόχος Ιον Εύζώνων Τ .Τ . 968.

— ’ Ανταλλάσσω έπιστολάς μόνον μέ φιλο- 
μούσους δίδας Σμύ&νης καί Κορδελιοΰ. Σ κο
πός γνωριμία. Γράψατε «Μουσικοδιδάσκαλον» 
Θωρηκτό Λήμνος Σμύρνην·

—"Ενας διαβάτης Σαγγαρίου καί έλαφρως 
τραυματίας ΤΟΰ ίδίου, αίτεΐ άλληλογραφίαν 
τερπνήν διά νά διασκέδασα τήν μονότονον ζω 
ήν. Δι’ δ παρακαλώ δλα τά κοριτσάκια νά 
μοΰ γράψουν λίγα τερπνά λογάκια, διά μέ κά
μουν νά λησμονώ τήν έρημη μοναξιά δποΰ 
περνώ. ‘ Επίσης άνταλλάοοω c .p . Δίσις Γκιο'ι- 
νην Ίω άν . Λοχίαν 2ον Λόχον 27ον Συν)μα 
Τ .Τ . 911.

— Κορίτσια νεαοός Ά ν )γός ζητεί Αλληλο
γραφίαν μέ κορίτσια μορφωμένα, σκοπός ή 
διασκέδασις τής μονοτόνου ζωής. Γράψατε 
« ’ Κχθρόν τοΰ Ί ίρ ω ίος»  δον ΙΙεζ. Συν)ι·α 1η 
Π ολ)/ία  Τ .Τ . 908.

— Κορίτσια αλτ! Δύο άδβλφμένα πυροβολη
τάκια ζη οϋν παρηγοριά μέ δυό γλυκά σας λό
για. Σκοπός γνη,σ!>ήσ-·αι δτ’ έπιστολής. ίΐρο- 
τιμ&νται Αθηνών, Κ ι λα ιιών. Μαγνησίας Κ ·ρ- 
δελιοΰ, Σμύρνης καί Κων)πόλεως. Γράψατε. 
Λέανδρον καί Ρ.ιΰμόνδον Α ’ Συν)αα Π . Πυρ) 
κου Π Μοίρα 6η Πυρίχία Τ  Τ . 929.

— "Ενα ΣμυανιοτόποιΛο ζητεί αλληλογρα
φίαν μέ δίδας Σμύρνης. Βιΐυούλλων, Μαγνη
σίας. Αθηνών, Πειραιώς, Βόλου, Λαρίσσης, 
και Κ ων)πόλε»ς Γράψατε «Χιονισιιένο Μπε- 
κτάς».2)39 Εύζο'ινων ΙΟον Λόχον Τ  Τ. 915.

—Νεαρός Ά νθ]γός ζητ^Χ αλληλογραφία· μέ 
δίδας κ<!λών οίκογειών. Άλεΐαν^ρείας, Κ άι
ρου, καί Π οβϊ-Χάϊτ. Ψευδώνυμα αποκλείον

ται. Γράψατε Άνθ]γόν Α .Γ . 32ον Συν)μα Π . 
II ΙΙολ]χία Τ .Τ . 921.

— Έλληνοποϋλες, ζητώ  άλληλογραφίαν προ
τιμώ Αθηνών, Κων)πόλεως, Καβαλλας. Θά- 
σ <υ κ ιί Πελοποννήσου. Γράψιτε, έπιλοχίαν 
Καρκαμήτσον Ίω αν . 30ον Σύν)μα 10ος λόχος 
Τ . Τ . 911'.

—Δεκανεύς πυρ)κοΰ παροκαλεΐ τάς δίδας Π . 
καί Ν. 'Ελλάδος όπως παρηγορήσουν τήν μο
νότονον αύτοϋ ζωήν μέ μίαν αδελφικήν επι
στολήν των. Σκοπός Ιερός. «Αμάραντος. Κ ρί
νος» δεκ. Βασιλάκης Αλέξανδρος X  Β Μ.Ο. 
πυρ)κού 1η πυρ)χία Τ. Τ . 911.

—Νεαρώτ ιτον Σωφεράκι ευρισκόμενον ^ ς  
τά δύσβατα μέρη τοΰ Ά φ ιόν  Κ ιραχισάρ, ζη- 
τεΧ άλληλογραφίαν μέ δίδας 15.-22 έτών.^ ’Ε
κείνη ποΰ !>ά γράψπ τά πειό παρηγόρα λόγια, 
θά  λάβ)] τήν καρδιάν του. Προτιμώνται Α 
θηνών, Θεσ)νίκης, Άδριανουπόλεως. Σμύρ
νης, Κ ·ιν (πόλεως καί Αΐνύπτου. Γράψ ιτ - Ά -  
τρόμητιν Σωφεράκι \Τ Ύγειον. ΜοΧολ Αυτο
κινήτων Τ. Τ . 921.

— Νεαρός ασυρματιστής αίτεΐ άλληλογρα
φίαν μέ ανεπτυγμένος δίδας άπάσης τής Ε λ 
λάδος καί δή Α θηνώ ν, Σμύρνης, Κορόελλιοΰ 
καί Ιίων)πόλεως. Γράψατε Ή?»ίαν ‘Αναστα
σίου ύπαξιωματικόν ραδιοτηλεγράφητήν Τορ- 
πίΛλοβόλον «Ά ρέθουσα» Σμύρνη

—Δύο ξυπόλητοι χακιφοροΰντες, αδέκαροι 
μέ τρύπιες άρίύλες καί χωρίς με}ζοσόλες, ζη
τοΰν άπό καμμιά ξυπόλητη δεσποινίδα ή κυ
ρία ανταλλαγήν επιστολών καί c . p .  πρός δια- 
σκέδασιν τή ; έρημικής ζωής των, δέν άπο- 
κλείονται δέ καί ξυλόπροκες καί μετζοοόλες 
ή καί τίποτε παπούτσια άπό τό Δημοπρατήριο 
πρό; διασκέδασιν καί άνακούφισιν τών μονα
δικών των άρβυλών. Ψευδώνυμα αποκλείον
ται «Δύο ξυπόλητοι» IX  λόχου Στρατηγείου 
Τ . Τ. 930.

— Ανταλλάσσω c . p .  καί έπιστολάς μέ Έ λ - 
ληνίδας καί ‘ ϋλληνοποΰλες. Τιλκί-Κιρί-Μπέλ. 
Α ρ  ωματικός Ιου τάγματος 22 >υ Συν)τος 
Τ . 'Τ .  90-1.

— Ανταλλάσσω c. p. κ ιί έπιστολάς μέ δί
δας κάτω τών 25 έτών Προτιμώνται Πατρών, 
Τριπόλεως, Ξΐνθης, Σεορών. Σκοπός Ιερός. 
Γράψατε «Βασανισμένη Νεότης» 30όν Σύν)μα 
3ος λόχος Τ . Τ . 911.

— Λοχαγός τοΰ Μβτοτπου 23 έτών βλέπον
τας να πλησιάζει ό καιρός τής λευτερ’άς του 
ζητεί άλληλογραφίαν 'Ελληνιστί καί Γαλλιστί 
μέ δίδας πόλεων 20 25 έτών, μέ σκοπό νά 
διαλέξη τήν σύντροφό του. “Έχει έξασφαλί- 
σει λαμπρόν μέλλον εις Μεγαλούπολιν. Ψευ
δώνυμα άποκλείονται. Λοχαγός Άρχοντοόλης 
Νικήτας Σύν)μα ασφαλείας Σιδ. Γραμμών, 
Τ . Τ . 934.

—Νεαρός ενζωνος «χων ά^πτυγμένας τ ις  
διά τόν γάμον άπαιτουμένας φυσικάς ίκανότη- 
τας δέχεται προτάσεις έκ μέρους τών ίιποψη- 
φ ων νυμφών μέχρι τής Κυριακής τοΰ Θιομά· 
Εκπρόθεσμοι «ροτ  σεις δεν θά λαμβάνονται 
ίιπ δψιν. Μήτρας Άφαλοκομένος ί>)·12 Εύζώ
νων II Πολ)χία Τ .Τ  922.

—Αλληλογραφώ γιά νά περνώ τίς ιΤ>ρες μου. 
Γράψπτε Πικραμένον Χαρούμενον Ιΐον  Π εζ. 
Τ .Τ . 929.

—Κορίτσια Κων)πΛλεοκ, Ά δρ)πόλεως. Γρά
ψατε δύο γλυκά λογάκια σ ' έναν μελαγχολι
κόν δεκανέα ποΰ ΰποφέρβι. Γράψατε Κωνστ. 
Κωνσταντινόπουλον p  r. Λόχου Στρατηγείου 
III  Μεραρχίας Τ .Τ  916

— Δύο φίλοι ζητοΰν άλληλογραφίαν μέ δί
δας Χανίων καί άλλαχόθεν. Σκοπός ή κατεδά- 
φισις αύτών. Γράψατε, Γεώργιον Πολυχρονά- 
κην. Γ . Άλεξανδράκην 45ον Συν]μα I Πολ] 
χία Τ .Τ . 903.

— Νεαρόν ΰπο^εκανάριον ζητεΐ άλληλογρα
φίαν μέ όίδαο Γράψατε υποδεκανέα Ίωάννην 
Κονδύλην δον Συν]αα Πεζ. 1ος Λόχ. τ.τ.908.

— Έλληνοποϋλες Α θηνών, Α θηνώ ν, Ά ρ -  
ίης, Ίωαννίνων, Σμύρνης, Κων]πόλεα>ς, ένα 
φανταράκι ζητεί άλληλογραφίαν σας Ιωάννης 
Κώτσης 22ον Συν]μα Πεζ. 1ος Λόχ τ .τ . 904.

—Νεαρός τηλ)τής τήε Μ. Ά σίας, ζητεί άλ
ληλογραφίαν μέ δίδας Κοζάνης, Θεο)νίκης, 
Κων)πόλεως, Πανόραου. Σκοπός γνωριμία. 
Γράτ|χχτε Σ . Κον. III τηλ)κόν ’Απόσπασμα 
Τ . Τ . 916.

—Νεαρός χωροφύλαξ, ζητεΐ άλληλογραφί
αν μέ δίδος Τρικκάλων, Κ ιρδίτσης. II ιτρών, 

 ̂ Πύργου, Κοζάνηο, Θεσ)νίκης. Σκοπός γνωρι- 
ί μία. Γράψατε Νικ. Ά ρ β . Στρατονομία III  
| Μεραρχίας Τ .Τ . 915.
ι —Νεαρός Στρατιωτικός εόρνσκόμενος έπί 
j τετραετίαν είς τό Μέτωπον, ζητεί άλληλογρα- 
! φίαν «αί άνταλλαγήν c .p . μέ δίδας μορφω- 
j μένας. Προτιμώνται Α θηνώ ν, Κα>ν)πόλεα>ς, 
; ίμύρνης. Προύσσης. Λ ρίσσης, Φιλι«πον«6- 
; λείος, Στενιμάχου καί Νέας Α γκ άλου . Ψενδώ- 
' νυμα άποκλείονται. Σκοπός Ιερός· Δημή- 
; τοιος Ψάθας Στρατονομία 7ης Μεραρχίας. 
‘  Τ .Τ . 90j .

£  cp A I Ρ Α
Π ΡΟ ΤΑΣΕΙΣ Α Ν Τ Α Λ Λ Α ΓΗ Σ 

50 jea td  έκάσζη je'Jis
— Συμμαχώ άρχισυμμορίτας Ζαλαμώρ, Ζιγ- 

κομάρ. Συμμορίαι κρυφθείτε' Σολιβίε.
— Νέος Μορφωμένος αΙιεΧ άλληλογραφίαν 

μέ δίδας καλών οικογενειών πανταχόθεν Σκο
πός είς πρώτην μου έπιστολήν. Γρσψατε Π/,η-

«γωμένον Δε φίνα Τορπιλλοβολον « Θέίΐς '> 
Ναύστ ·θμον.

— Προσφέρονται 200 δραχ. μηνιαίως διά 
δωμάτιον ώραϊον εί οικίαν χήρας χρήσιμο 
π.πηθησόμενον άπαξ μόνον τής έβϋομάδο; 
δια μίαν ώραν. Γράψατε' Γραφεία « Σ φ αί
ρας » Β. Β .

— Δίδες, νεαρό φανταράκι πρός άνακούφι- 
σιν τής μονοτόνου ζωής του. ζητεί άλληλο- 
γριψίανσας ΙΙρατιμώ ται Ά  ηνών, Ιΐιΐραιώ ;, 
Ιίαιρών, Σμύρνης, Κορδελιού. Κων)πολεως, 
ΜεοοΛογγίυυ καί ΑΙτω/.ικι.ΰ. Γράψαιε' "Αν
θος Αύγής. p. r. Σμύρνην.

— ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜ ΟΣ «Ο Κ0· 
ΙΆ ΙΙΣ »  ΕΔΡΛ ΕΝ X -ΝΙΟΙΣ 2ος Λ.αγωνι- 
μός. ΓΙοϊον συγγραφέα προτιμάτε ιόν Βίκτω- 
ρα Ουγκώ, ’Ιούλιον Βέρν ή Ά ·έΐ . Δουμάτ 
(πα έρα); Ιΐροθεομία: 3 0 'Απριλίου. Λικοίω- 
μα: 30λεπνον γοομματόσημον. ΒΡΑΒΕΙΑ : 
Ιον) Β.βλία άξίας 25 δρ. 2ον) Έτησία συν
δρομή περιοδικού υον) Τόμος Βέρν. Ζητοίν- 
ται μέλη καί άντιπρόαωποι Λ.εύΟινσις. θ.ο.- 
τήν ΆΟέατον p. r. Χανία.

— Αλληλογραφώ μέ μορφωμένα κορί σια 
’ Αθηνών Πειραιώς Κοόοτας Σταματόπουλο.. 
p . r. Πειραιά.

— Γαρύφαλλο 'Ανεμώνη! Ενθυμείσαι όνο
μα; θέλετε ουνεχίσωμεν ζωήν 1920; Γράψατε 
Μ. \γντίοχον ρ . ν. 'Ενταύθα.

— Φρουρόν Γαλανή; Θαλάσσης' είσθε μέ- 
γα ; ψυχολόγος, άλλ’ εχετε μορφήν ελονς κ ί 
σάς συγχωρώ, πώς τώπαθες έσύ : νά μή ψν- 
χοΛογήσης τής χυλοπητες πού εφ.,γε; 2στό 
ΖαχακοπλοστεΧο τής Αχαμνής σου ; Άλλά 
λησ ·όνησα· Ύπέδειξις στήν δίδα Γ . Σ . νά 
ψυ,,ολογή τούς άλληλο,ράφους κοί πρό πάν- 
το>ν τοΰ Σ. Eor ΙΙρόσεχε λιγάκι ή σάς απο
καλύπτω. Δεινός Κολυμβητής.

— Άλληλογρ ιφοΟιιεν πανταχόθεν μέ κορί
τσια. Γράψατε' Λησμονημένον Ραβινομάχο- 
και Δεινόν Κολυ.-βητήν Θωρ. Λήμιος Σμύρνη.

— Κ-ιρίτσια τό Διαβολόπαιδον πα οθερίζε 
είς Σμύρνην, δ ια θέλετε γράψατε καί θά  τί· 
χητε άπαντήσεως. « Διαβολόπαιδο » p. r. 
Σμύρνη.

— Μ. Π. Γιατί αύτή ή σιωπή σας; Μήτω 
ό ιππότης τής Λαρίσσηε άς άπηγόρΕυαε ν< 
άλληλογραφήτε ; «Reve fleuri».

— Ί 'εαλίστριαι δί'Ίεςκαί χήραι, ^ύο γρσμ- 
μαί σας άρκοΰν νά μετριάσουν τούς πόνουτ 
παντοτινής μονοτονίας, όπου διάγω ίμακράι 
τής γενετϊίρης: Άνταλλάοοο) έπιστολάς καί 
φωτογραφίας' ψευδώνυμα αποκλείονται. Γρά
φατε' Μιχαήλ Α. Άρ·στειδάκην 307 W . 11 
si. Stiict Ney York U.S.A.

— Δ. Κ. Επιστολή σας έλήφθη' διά τί 
έρ·,ον σας, εύχομαι βοήθειαν σας. Σατερ 
λής Ά λ

— Άνταλλιίσουμε χαΐδάρικα γοαμματάκιο 
μέ κυρίες καί κορίτσια Έ,πτανήοου Σιιύρνητ 
Κο)ν)πόλεως καί Δωδεκανήσων.«Carcsse de la 
va£ue» καί «Χα'ίοΐάρικο ΔιΧλι» Γ . ’ Δοχο. 
τηλ)τών Τ  Τ. 905.

Σ . Τ. Φεύγω τό Σάββατο δηλ. σάν α ή
μερα οκτώ όπως σούγραφα. Λένα.

Έ λλην κύριος ήλικίας 35 έτών, τελείακ 
μεμορφωμένος κατά τε τόν χαρακτήρα κοί 
τήν διάνοιαν,καί υπερτέλειος κατά τήν σωμα- 
τι*ήν διάπλασιν, έξαμερικανισθείς, χωρίς, 
ν’ άπωλέση τά ελληνικά του ίδ ινικ.ά, ζτ,τεΧ 
ν' άλληλογραφήσϊ) μετά δεσποινίδων ή κυριών 
ήλικίας, 26 — 37 έτών, καλής μορφώσεο.ς. δχι 
τυχαίως γραμματισμένες - κ«ί άμέμπϊων οί 
κογενειών. S. S Β. 6ο Rridge Sr· Shelton 
I^onn U. S A.

— Συμμαχώ Ζαλαμώρ. Τρομοκρατηθείτε 
άπαντες ot άρχισυμμορίται. Ζιγκομάρ

— Αιτώ αλληλογραφίαν μέ τούς απανταχού 
"Ελληνας' γράψατε. Β. Γεράγγελου Αεβαδείαν.

— Χρυσάνθην Ροδ. Κάρταν ελαβον εύχαρι- 
στώ ' δέχομαι άνταλλαγήν. Βέλε'ίλ Στρατ. Τη- 
λεγραφεΧον Άϊδινίου.

ΑΛ ΛΗ ΛΟ ΓΡΑΦ ΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ
30 jjecpca έκάοαι

— Λΐιά πονεμένη καρδιά ζητεί άλληλογρα
φίαν μετά δίδων Σκοπός Ιερ ός . Προτιμώνται 
Πελοποννησιοτοποϋλες, Θεσ)νικιώτισσες καί 
Νέος ΈλλόδοΓ. Φ οβερό; Τουρκοφάγος 17ον 
Π εζ. Σύν)μα 10ος Λόχος Τ. Τ . 903.

— Νεαρός έπιλοχίας ζητεΐ άλληλογραφίαν 
μέ δίδας Α θηνώ ν Θεσ)νίκης, Σμύρνης, Ραι- 
δεστοΰ καί Κων)πόλεως. Σκοπός άποκατάστα-

σις. Κύμα Βοσπόρου Μ, Σώματος. 30ου Συν)- 
ματος Τ. Τ. 911.

— Νεαρό φανταρά<ι τοΰ μετώπου ζητεί Αλ
ληλογραφίαν μέ διδ ς καί χήρας πανιαχόθίν. 
Σκοπος γνωριμία φιλία. Γράψατε Στρατ. Παν. 
Ροδόπουλον. Β ’ ΙΙίδινή Εφοδιοπομπή Τ. Τ . 
b05.

- -  Δίδες II. Ελλάδος, θυμηθείτε καί μάς 
μιά στιγμή μέσα στήν διασκεουστική ζωή πού 
περνάτε κ<ύ στεί/.ετέ μας έια  γραμματακι. 
Προτιμώνται Μεθώνης, Καλαμών, ΙΙύλου, 
Γαργι·λιάνα>ν, Στρατιώται. Γ . X . καί Ι .Χ . 
III Μοίρα Αυτοκινήτων Τ. Τ. 919

— Δύο νεαρά φανταράκια τοϋ μετώπου ζη
τούν άνταλλαγήν έπιστολών καί c p. μέ δίδας 
15 25 έιών ‘Αθηνών, ΙΙειραιώς, Ααριοσί,ς, 
Βαλυυ Σμύρνης καί Αίγυπτου.Γράψατε· Ο μη
ρον» καί « Καταράκτην τοϋ Νιαγάρα » 4ον 
Σύν)μ<ί Πεζικού 7ος Λόχος Τ Τ . 903.

— Καλούνται πεντε ή/.ικίαι κυριτσιών κοί 
χη ,ών 18 21 έτών άπαξάπαντος Του κόσμου, 
ύπό δύο έ,'κατο,λελειμένων, ύπό τής τύχης 
νέων. 11 σιράτευσις γίιεται πρός έκδίκησιν 
τής τ χης. Πραγματικόν δνομα καί θέσιν ήν 
<α τέχομ ε ν βέλωμεν άποκαλύψει είς πρώτην 
έπισιολήν Γοάφ.-ΐε. «Κολοφώνιον Ίομ ω ν» 
•Ιδον Σύν)μα Τ . Τ . 903 καί «Φόν Κολοκύθαν» 
17ον Σ'ΐν)μα Τ Τ. 903.

— Ό  πάτερ Μπλουγούριος τής «Άρβύλλας» 
αιτεί αλληλογραφίαν μέ Κυρίος καί δ δας 
μορφωμένος Κων)πόλεως Ά θηνων, Πειραιώς 
Βόλου Σμύονης χαί προαστίων ύπο χομενος 
είς ανταμοιβήν νά τάς μυήση εί τά μυστήρια 
τής μονής του- Τοπογραφικόν Τμήμα X II 
Μεραρχίας Τ. Τ. 925.

— λίαίρη Κ. διατί διεκόψατε άλληλογραφίαν 
αας; διά ι σον ήτο ή άγάπη σας; Μακρής 
Γ εώρ/ιος Τ, Τ 903.

— ΙΙολυβασ ινισ ένος λοχίας ζητεί άλληλο
γραφίαν μέ δίδας Τριπόλεως, Σι-,άρτης, Καλα
μών, Κορίνθου καί ΙΙοοσφυγοπουλες Νικο
μήδειας καί Ά ό ά  Παζάρ. Γραψατε Λοχ. Δ. 
Σ 45 jv Συν)μα 2ος Λόχος Τ. Τ . 903.

Τέσσορα » '  ροβολητάκια άπό τά βάθη 
τής Μ. Ά σίας ζητούν άλλιλογραφίαν μέ δίδας 
1G-18 έιών. Προτιμώ-ται Θεο)νικης, Φλ ω ρ - 
νης. Κασσάνδρας, Καστοριάς καί Γαλιιτηστος 
Γρ ψατε'Πυρ)τάς Καπέλον Χ ρ ,ΠΛοπόπουλον 
Δ ., Χουχλιόν Π. καί Χιουμάν Ά ρ . XI Α. Μ. 
Ο. II. 2ά ΙΙυρ)χία Τ. Τ. 903.

— "Ενα εύζωνάκι άπό καιρό οτό μέτωπο 
ζηιεϊ αλληλογραφίαν μέ κοπέλλες καί χήρες
ιά γνωριμίες καί φιλίες' γς>αψατε. Γοργό 

Κΰζ νάκι δ)42 Σύν)μα Εϋζοινων 3ος Λόχος 
Γ . Τ. 922.

— Είμαι 22 έτών καί κατά τοΰ γάμου. Ό 
ποια κοτορθώστ) καί μέ πβίοΐ) δτι πρέπει νο 
συμφευθώ, άν είναι παντρεμμένη θά λάβη 
εν βιβλίον περιέ/ον συμβουλας άσφαλοϋς ά
πατης τοΰ συζύγου της, άν δέ χήρο ή δίς ένα 
album χανουμίσσης κοκκέτας. Λοχίαν Χρυ- 
σοχέρην X  Μοίρα Τραυματιοφορέων Τ . Τ. 
911.

— Νεαρό λοχιάκι ζητεί αλληλογραφίαν μέ 
δίδας 16-20 έτοον' σκοπός γνωριμία. Προτι- 
aom ui Πατρινοποί’λες' ψευδώνυμα αποκλεί
ονται. Γράψατε Λοχίαν Γ . Ν. 4δον Σύν)μα 
2ος Λόχος X I Μέρος)/.ίας Τ . Τ .  903.

— «Νοσταλγοι σα Έλλητίς». Αδύνατον έν- 
ϋυμηθώ ταξειόάκι μας' διευκρινήσατε δι’ έ- 
ιιισιολής. Ν. X . Ε. Λ ., I ΙΙολ)χία Τ . Τ. 
901.

— Πονεμένη ψυχή Σύρος. Ζητήσατε έπι
στολήν ρ  r. Σ .,  Τ. Τ . 904.

— Ανταλλάσσω έπιστολάς καί c. p. μέ 
δίδυς Ναυπλίου, Σμύρνης κοί Κων)πόλεως 
/ωρίς ψευδώνυμα' Ρουλής Σαρρής Ιον Πρό- 
σκοιρον Νοσοκομείον Ούσόκ Τ. 'Γ. 931. ·

— Ψεύτικο γέλιο. Δέχεσαι άνταλλαγήν μου; 
»Ρούλης Σαρρής».

— Νεαρός ταχυδρόμος ζητεί άλληλογραφίαν 
μέ δίδας Ρ.ιιδεστοΰ Μυριοφύτου, Π^ριστι^- 
σεως 40 ’Εκκλησιών, Κων)πόλεως καί Ά δ ρ )- 
πόλεως. Ταχυδρόμος Στοΐλης ’Ιωάννης 3ος 
Λόχος 41ον Σύν)μα 12 Μεραρχία Τ. Τ. 925.

— Δύο νεαρά χωαοφυλακάκια ζητοΰν άλλη- 
λογραφίον μέ δίδας II. καί Ν. 'Ελλάδος, 
"ι^ποια πριι.τογράψη θά λάβ)) ήμερολόγιον 
τής Άγκύρα; Αδελφωμένα Χωροφυλακάκια 
Στρατονομία Β ’ Σ . Στρατού. Τ . Τ 906.

— Ανταλλάσσω c.p . καί έπιστολάς μέ δίδας 
Α θηνώ ν, Πειραιώς. Σύρου, Κωνπ)όλεως, 
Σμύρνη: Βόλου. Γράψατε Τοϋ Ά ητοΰ ό 
γυιός 13ujeai! Central Τ. Τ . 905

•— Νεαρός Ανθυπίατρος Ευρωπαϊκού Πανε
πιστημίου ε 'ρ  σκόμενος είς τά βουνά τής Μ- 
Ά σίας, ζητεί αλληλογραφίαν μέ δίδας κολών 
οίκογενειών. Σκο*ός φιλία. Προτιμώνται, 
Α θηνώ ν Σμύρνης, Κορδελιού, Ίο>αν\ίνων, 
Κων)πόλεως Θεσσαλονίκης. Αποκλείονται τά 
ψευδώνυμα Γράψατε' I . Τ . "Εφεδρον 
Ά νθ)τρον  1)38 Εύζώνων 3ον Τάγιια Τ . Τ 
903.

■— "Οσες κόρες τής νέας Ελλάδος θέλετε

νά μάθητ> λεπτομερείας τής Μικρασιατικής 
‘ Εκστρατείας’ Γραψατε είς τόν «Αντικειμενι
κόν Σ κοπόνΊΙον  Συν)μα Π εζ.ίος Λόχ.·* τ.92ό 

Μια δυστυχισμένη ΰπαρξις που ή άστα
τος μοίρα τόσον σκληρά φέρεϊαι εναντίον της, 
πρός άνακούφισιν όλίγον τών πόνων της ζη 
τεί άλληλογραφίαν μέ όί ας Κρήτης, Χαλ- 
κιδο , Σμύρνης, Μαγνησίας. Κων)πόλεως. 
Σκοπός φιλία. Γράψατε «Απόκληρόν τής Μοί
ρας» Λοχίαν 29 Σϋν)μαΜ \Επιτελείον.τ.τ.918.

— 'Ορφανήν αδελφήν. Δέν άοπαζομαι ήν 
γνώμΐ|ν οας. ΙΙείσαιέ με. Μοναχ,ός Νοκολείας 
Έ πιτ. ·28ου Πεζ. 2υν)τος Τ Τ . 911.

— Φυαρώ Ερατοκλείδον' Γράψατε μου δι
εύθυνσίν σας Μοναχός Νακολείας. Έ πιτε- 
λϊΐον ϋ3ου Συν)τος Τ. Τ  911.

— Κορίτσια τής Κ ζάνης, νεαρός Ά νθ)οτής 
ό οποίος δέν λησμονεί τήν εύμορφιά σας οιό- 
τι σάς έγνυιρισε τόν περασμένο Μάη ώ ς Λο- 
χιας και σας έπαιξε άρκειές φορές μανδο'ΐνο, 
άνταλλάσσει έπιοτολάς, πρό .-ιαντός έρωτικάς. 
Σκοπός Ι ε ρ ό ς ’ ψευδώνυμα αποκλείονται Γ ρά 
ψατε Κ. Τ . έφ. Άνθίστής ΙΙυρ)κοϋ Μ. Σκόν- 
τα τών 105 Τ. Τ . 902.

— Νε· ρός ύπ ιδιωματικός κατιδικαοθάς 
είς το νά παύσπ τάς διασκεδάσεις τών 'Φαλή- 
ρων κ ί Κηφισσίας καί νά π ε ρ ι ο ρ ι σ θ η  μόνον 
είς διασκ; δασείς χαρακωμάτων, πρός διασκέ- 
δασιν τής μονοτόνου ζωής του, ζητεΧ άλλ,ηλο- 
γραφίρν μέ δί ας κάτω τών 22 έτών άπάσης 
τής Έ  λάδος ψευδώνυμα άποκλείονται' γρά- 
ψοτε Λοχίαν Κ. Δ Σωτηρόπουλον Ιΐον Συν)- 
μα 7ος Λό'/.ος Τ Τ . 929.

— Κορίτσια παρηγορήσατε τρία Σκαπο’ ά- 
κια περιπλανώμενα καί δέν θά χάσητε Γρά
ψατε Μιχάλην Σταμάτιον. Βατίσταν Δημή- 
τριον καί Χουλιάραν Γε ώργιον IX  Διλοχία 
Σ-απανέων 2ος Λόχος Τ. Τ . 930.

— Δίδβς άλτ! Τρία Λεοντόκαρδα φ-ινταρά- 
κια τών χιονοσκεπών όοέων τοϋ Μετώ-χου 
r ρός άνακούφισιν τής μοναξιάς των, ζητούν 
αλληλογραφίαν μέ δ1 δας Ναυπλίου, "Αργους, 
Καλαμών, Πύργου, Σμύρνης, καί Θεσ)νίκης. 
Σκοπός ό γάμος' ψ -υδόνυμ' άτοκ'-είονται 
Γράψατε : Σπιρ.  Λαιέναν Σπυρ. Κακαναράκην 
καί Διον. Δρα·όιτουλον 12ον Σύν)μα Π εζ. 
Έπιτελ. I Ταγματος Τ  Τ. 915.

Ξ Ε Ν Α Ι  Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Σ Ε Ι Σ
Χαρισμένο στά ταίρια· τό ζ ινγά ρ ι, 
αγαπημένους μου Φειονς.
Γ ιάνιην καί Λονΐζ.^ν Μ αιιώτη  
Γύριζε χρόνια έρημο

τάηδόνι χωρίς ταίρι,
Καί κελαδούσε μοναχό

σέ δασωμένα μέρη,..
Καί ή τρυγώνα μοναχή

έ γύριζε στά δάση,
Κι’ έτσι μΐά μέρα έτυχε

κοντά του νά περάση .. 
Βλέπει τάηδόνι άξαφνα

τήν ώμορφη τρυγώνα 
Καί νοιώθει πώς εΤν’ τό ταΧρι του 

πο" τό προσμένει χρόνια 
Καί τήν φοίνάζει χαρωπά

μέ τό κελαδημάτου,
Καί ή τρυγώνα ντροπαλή

έκάθηοε κοντά του...
Κι’ έτσι ή τρυγώνα ή ώμορφη

καί τό άηδονι μέ χάρι?* 
Γινήκανε 'να ταιριαστό

καί ζηλευτό ζευγάρι...
Τιόρα στά πεύκα 'κεί κον 1 1.

μέ δλη τή χαρά τους,
Μέ λούλουδα τής άνοιξης

πλέκουνε τή φωληά τους..· 
Ά ϋή να  Μάρτης 1U22 Ν τ ΐ·ο ; Π . Μανιώτης

ΣΤ Η Α Η Τ Γ ί Γ ϋ Τ κ Ε Π  ίΓΝ ... .
Μοίρ«βχος άγων τό 3ίίον οΧΟ; :ί('.ί οΰδέ.-τοτι: έν τφ 

βίφ  του  ώσύΰνήσας, έπιόιώκκι αννοικέσιον  μκτ* βύγο- 
νοΰς ί)ίδος ήλικίας άνω τώ ν 21 έ itov ή ν.αίμκτά 
ά τέ χ νο ν . ’ Fv τα ις  προτάσεοιν και ή οίκονυμική κατά- 
στασις, έ ouvobbf^ φωτο^'ραιρίας τή ς ένδιαφεροιι«νης 
βΐς ήν έν ^εςιιπχώο^ι μή εκλογής της, θέλει έ.τιστραφή 
μετν άκρας έχεμυίίείας. ΔιεύΟυναις. Κ οντακολέων Διο- 
μήόης p . r. *Αΰήναι.

β: ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑΤΑ

Κ λ ε ο π ά τ ρ α '  Τό έπιστραφέν Ίλήφθη 
Ε Χ α ο ι ώ τ η ν '  Σιέλλονται τακτικά.

Ένεγράφησαν συνδρομηταί ot κ. κ. Δημ. 
Ψαθάς. Γ . Κυ^τσώνης, X . Μόκας, Κλεαν. Τσι- 
νανόπουλος, Κ. Πρωτογέρου, G. Verrios, 
Κ. Κουτραφούρης, Σ . Αγαπητός, Γ. Ά  ποοτο- 
λόπουλος, 1 Παπαδόπουλος, Β Παπαχριστο- 
δούλου, Δ. Κόντος, Σ τ. Κατσίκας. Γ . Κων
σταντίνου, Α. Δελήμπαδης, Δ. ψαρράς. Κ. 
Τσαπάρας, II. Σκαμπαοδώνης, Ά ναστ. Παύ
λος, Βλάσιος Κιτσιούνης.  Ά δελφ . Σπηλιό- 
πουλοι, Παναγ. Βέλλιου, Σ . Σιολκίδης, Δημ. 
Λατρινός.

Ψ Ε Υ Δ Ω Ν Υ Μ ΑΚ
«Ά λκις Στέλλας» *Αΰρα Σα*/γαρ(ου».

:β
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Τ Α  Ρ Α Β Α Σ Α Κ Ι Α
S ^ T O Y  Μ Η Τ Ρ Ο Υ Σ Η Ι !

Τ Α  ΜιΣΑ ΓΗΣ Χ ΙΛ ΙΑ ΔΑ Σ
ΙΙερδίκω μ ’ π ’λί μ' 

Τοΰιιξιρις, ούρή μαύρη 
μ’ , πώς ο ΐ ! ιά μσά τς χι
λιάδας είνι πιντακόσα ;
Μ ' κι’  άν δέν τοϋηξιρα, 

— -  πές. μ' τώμαθι ού ΙΙρου- 
τουπαπαδάκς καληώρα τ ’ . 
Ά μ  τί δά νόμσες, τά κό-
τσα θά  παίξμι μαθές ;

Ι’Αφοΰ εχ’ ή πατρίδα ά- 
ίνά-κη άπό παράδις, ποΰ 
θάν τς ήβρισκε ; Ά π ’τούν 

τοίχου νάν τς κάψ’ μαθίς, ή νά κόβ’ άράδα 
χαρτί κί νά π-xu μίνια πινταροΰλα ή μουνέδα
μας ; Γιά δαύτ· υ λπόν δανείζμι έμεΧς τά μσά
λικρ.ά μας οτν πατρίδα κι’ αύτίν’ θά  μας τά 
δώκ’ «ίσου μΐ τόκς κΐ έπιτόκιους.

Δέν είνι κ ιλλίτερα πούρθε i t o ’ τού πράμμα 
κί χουνο μήθκαμαν μαναχοί μας, δίχους νά- 
χουμι κάναν μπιζιβέγκη άνάγκη, πίρ’ νά δγια- 
κουνενουμι σά γκραβαρίτις στς Ούγρώπες ; 
Βέβ ουν νά λιές κί νά μή χαλιέβς ψουμί σ ηύν  
ΰπνου σ’.

Ίμένα, νά σ’ ποΰ τν αλήθεια, π’ τώχου σί 
κακό νά νταραβιρίζουμι μί πουλλά λιεφτά, μί 
βρήκι ού νόμους μ ’ ενα δεκάρκου κί δυό 
ταλλαρίνια. Τού δεκάρκου ήταν τ ; Ίου- 
νικής Τράπεζας κι’ ετσ ’ τοΰ γλύτουσα. Τά δυό 
πεντόδραχμα πούηταν τς Εθνικής τά μισό- 
κοψα, κί ιώνα μισό θάν τού δώκου σ ’ έναν π ’ 
τ ’ χρουστάου, τ ’ άλλου θάν τού πασσάρου στού 
νοίκι μ*, κ’ ετσ’ άς τά κλιαίη 6π’ τάχη.

Κάνα δυό μέρ,ς μοναχά σιινουχουρέθκα 
;·;νικ« π’ δέν ϋπαρχαν λιανώματα. Πάνεγα σ ’ 
ί’ ι’α κιόσκι νά ψουνίσου δυό χοντροΰλες τσγά- 
ρα, «δέν έχου νά σ’ χαλάσου» μώλιε ού κα- 
πνουπώλς. «Πάρε τρία μπακέτα. νά φέρμι 
τού τάλλαρου πάτσ’ κί πόστα».

— Τί λιές, ούρέ θεουτούμπ"! τώλιεγα Ιγώ. 
Μ* άρουτά; άν εχου άλλα γιά νά φάου ;

— Ά μ  τότι πώς νά γέν’ ;
— Πώς νά γέν ; Νά μ’ δίνης τά τσγόρα κί 

νά στά χρουστάου. Τι τού διάουλου δέν άξίζου 
δυό δικορες πράμμα ;

Μ’ αύτίν τ’ μέθουδου άνιεφ διδασκάλ’ σε- 
λέμζα σά δώ  τσγάρες, σά κεί καφέδες, παρα- 
κατούλια γλυκούδια κί φαγιά, κι’ άς έχνι νάν 
νά λαβαί' ε. ’Ά ς  τά γράψνβ «ίσου άπ ’ τν 
πόρτα τς ν ι’ α δέν τς τά δώκου, άς τά σβύσνε, 
j ές τς "Εκοψα καί τά μπουρμπουάργια, κί 
i t o ’ μώμνε τού τάλλορου δγιάφουρου.

Καλά είν’ αύτίνα, μ’ γιά βάστα νά κβι- 
ντιάσμι κί νιά ψύχα σουβαρά. Ίκείν’ ή *α- 
λΐ|ουπροίκα πώχς στού σεντούκι τί χαμπέργια. 
κ ιλό ρώτμα νάχμε ; Σ τ ’ μέσ’ θά πάν) κ ι ’  
αύτίν’ ; Ιά ν  elv ’ ετσ’ , παίρνου τού λόγου μ" 
πίσου κι’ άει νά βρής άλλοΰ γαμπρό.

Ίγ ώ  ου δόλιους τοΰειχα σκοπό νά πόρου 
τώρα τν ΙΙασκαλιά καμίνια άδειοΰλα, νάρθου 
αύτοδ, νά σ’ βάλου τοΰ στιφάν’ νά πάρου κί 
τς πέντι χιλιαδοΰλες—τόσες δεν ήταν κί νά 
τοιυγκρίσμε τ ’ αύγά μας νά Ιδοΰμε ποιός θάν 
τού σπάσ’ τ ’ άλλνοΰ Τώρα δμως άπ’ ot πέντι 
νένουνται δυόμσυ, άλλάζ’ τού πρδμμα. Ί δ ω  
γλιέπς έναν στούν Πειραιά ποΰηταν γιά νά 
πάρ’ διακόες χιλιάδες προίκα.κί τώρα π’ή δια 
κόες ϊίμναν Ικατό, τώστριψι άλαγαλλικά κί τν 
άπαοάτκι τ ’ νύφ’ Κί γώ μαθέί· άπ ’ μ’ αύτίν 
τν γ·«ρό*ροικα θά τήραγα νά καζαντίσω, πώς 
θάν τά β^υλέψου σά οί πάρου. Ίγ ώ  θά σί 
φουρτουθώ άλάκαιρ’ ο ιού ζβέρκου μ ’ , νιατί 
νά π ίρου μσή προίκα ; Θά τρώς τού μσό μα
θές απ' όσου Οάν Βτρουϊς ; Ά ν  είνι κί τού 
δέχεσ* αύτίνου. πΟ.μι ν' άίπουγράψμι βνα σβό 
λαιου π’ νά λιέει :

«Ίγ ώ , ή Περδίκω τ ’ Μ ήτρ’ , ίτών τριγιά- 
κουντα (δξου τά καλουκαίργια), χστιανή ούρ- 
θ ό δ ο ; ’ κί μή ΐξουριστέα. δέχμι νά τρώου μέρα 
παρά μέρα κί νά ψουνίζου άπό ενα ένα τά 
σκαλτσούνια κί τά παπούτσα κι’ δ'ί ζιβγα- 
ρουτά».

Κι1 ετσ’ νά σί πάρου ιχιτά χαράς. Ποΰ νάν 
τού δεχτές δμουο ίσύ τέτοιου πράμμα, άπ’ Ιχς 
τούν άνλέουρα μέοα σ ' κι' ολου μί τς κουμ. 
μάτις τ ;  ιιπουμπότας ατού στόμα βρίσκισι 
«αληουφαγάνα τ ’ διαόλ’ 1

Ά ς  εϊνι, ούρή μαντζουράνα μ% δέ θέλου 
νά σί πικραίνου τέτοιες χρουνιάρες μέρες 
ποΰρχουντι. Σμπάθα με κί καλή Ανάστασ’ 
κί τ ’ ; ρόν’ τέτοιουν χιρό τά ματαλιέμι.

Μ ήτρονς ΕονρνόγαΧαυς

Σ Τ Ι Χ Ο Ι  Τ Ο Υ  Κ Α Ρ Ρ Ο Υ  
(H 1& V S © Μ ίΛ ΙΑ Ι ΕΠ ΙΚ ΑΡΡΟί)

Έ μφαγον 
τοϋ Κύανγελισμού 
σχορδαλέαν 
πολλά νοσθίμην 
καί ώραίαν, 
τό όποιον
μ εθ ' έμβακαλιαρακίιον.
”Η /ουν τήν ένδήλοσα 
γενναίος
τήν παραδεδίίλμένην, 
άλλ’ έπέπονθον ραγόαίως 
τήν έπομένην 
μίαν πα,λ'ΐ ιοδουλέαν 
μετά Όυσάνου 
—κοινώς φοϋνδα -  
καί περικεφαλαίαν.

Καί γ ά J. έπιΟεσάμενος πρός ασπασμόν 
ένανδίον μίας στρομβουλοειδέ; δεσφοινίς, 
άπτη μέ άπέκρουαε άγροίκως καί μ ετι θυμόν, 
εϊπασά μοι:νΑ*ιθι π ιλαιόνηρε.σκόροδον βρω· 
Καί τεμ ιχίαασα βόλβορον,εμεινον μόνος [μεΐς! 
έν τοΐς ψυ/.οοϊς τοΰ λουτοώνοί.
Ούχήττονκαί έτέραν γάφαν ύφέσθΐ)ν σποδαίαν 
καί γάρ ούχ ένΰυμηΰείς τήν ΙΊρωταπριλέαν 
έδωκον πίσΟιν εις τιναν έπισθολάδα 
καί ΰ . ,»ον δρομαίως ινα αιτήσω έπιτ.ιγάδα, 
τό όπ ον έκ τό Ταχυνδρομεΐον.
Αλλ’ έκεϊσε μέ έλαβον 1 1; τόν μεζέν 

καί γόο τήν έπισθολήν oujav ψευδέν 
χάριν περί διά σαχλαμαροειδές άσθεΐον.
Εν δούτοις ουγ/ο>ςέιη τόν άπατεών 

μεΟιίφριον γάρ Χ ριστός άνέσθη έξ νεκρών, 
έπε· /όμενος ύμΧ» τά βέλτισθα 
καί καλήν Λαμβράν. κοινώς 1ΙασΛαλέαν, 
ένδό; μίαν διακαές άγκ«λέαν, 
τό όποιον
μεθ’ έρυθρύδελμον ιϊιοΰν καί σού|ίλιον αλνίυν.'

10  ’ A y x a & d y y e lo g
r e  KOMnCAKMA ΤΟΥ ΜΕΝΙΔΙΑ Ι Η 

5Ζ  Ε  Ζ  Ε !
Ρέ τή μανκούφη την Πρωτοπαπαδάκι) χνέρι 

πού μάς ίφτιακΰε, ρέ κουμπάροι, νάν τό 
— φυΰάθ καί νά μήν νρνών (|, μά τήν 

t  /Τ Χ άνάθταθι 9άς λιέιο !
4  \wL ΕΙκοοι /«ονάκία πάλιεβα μ ' ενα 
V / ' “ παληοχώραφο καί τρία κότεϋ, μέ τ'ι 

t Ουμπάθειο, νά Ορέ«ί)ω τό φαμίλια 
καί νά βάλω κατιντίθ Όϊή μπάννα 
περί γιά τά γερατειά μου Καί πούλα

γα. πού λιέθ’ . τ ’ αΰγό εκ!) η δεκάρεθ ΰ το ’Α 
θήνα κι’ έτρωγα πθωμί κι’ έληέθ καί τά μά 
ζεβα πεντάρα τήν πεντάρα γιά νάν τά κάνω 
μέχρι τϋ θήμερ·.0 μπίρ χιλιάδεθ ραμάθ. Καί 
τάδεΑα, πού λιέθ. κομπόδεμα γιατί 2τθι μα 
θές εΐμαΟτε έμεΧθ οί χοιργιάτίθ, δέν ξέρει!) 
νούκου ντράπεζα, νούκου μοληγίαθ. μύ*8 Όέ- 
λουμε νάν τάχειθ μέθα θτήν κόρφο μας κ«ί 
νάν τά μετράμε πάθα βράδυ καί νά \έ\εται ή 
κορδοΰλα μαθ μποθτάνι.

Κ ι’ έρχεται, φίλιε μου, ό κύργιοθ ύπουρ /όθ 
καί θοΰ παίρνει μέ τό άθτεντούα τά μιθά. 
Έ  ρέ. τή μπαγάθα φούρκα πού τόν έ/.ω !.

Καί δέ θοΰ λιέει ό γρσυθούζης άπ’ δσα 
εχεις νά μοΰ ψέρνης τά μιθά. γιά νάν τοΰ 
λιέθ κι’ έγώ κόπιαθε θτή Μενίδι κι’ δπου τά 
βρήθ πάρτα. Κοί νάν τά κρύβω γώ κι’ ά& 
ϋτέλνχι ΰθτεριθ δθους σπράχτορουί) κοί χο>- 
ροφυλάκουθ θέλει. Πέρι θοΰ λιέ?ι νάν τά 
κόβηθ θτή μέθη, γιατί άμα δέν τά κόβηθ 
νούκου περνάνε καί θάν τά χ<ϊνοι ο όλα.

Κατά θτήν άρχή τό πέροθα γιά καλαμ
πούρι κι’ είχα παγαίνει θτήν Α θήνα νά ο ι -  
τι'ΐκθυι τό κουμπάρο μου τό Κόλια πώθ νάν 
τό κανονίΟω τό πράμα. 'Ό ντεθ μούπε δμωθ 
πώθ δτι δέν παίρνει άπό καλπονόΟεπΰι, πήγα 
κοί .τβούνιθα δί)α μπόραγα καί τά ρέΟτα 
άρπάχνω τί) 0 ούγιά τ ί) ν καραμάνικια καί 
χράτσα χρούτσα τάκοπΟα ούλα. ΤάκοΒα, ό 
μαΰροθ, καί μοΰ φαινότανε πώθ κόβω τό λα 
ρΰγγι μου. νά μά τόν Παναΐα. ρέ κουμπάροι!.

Βάθτα δμωθ νά φτάκη ot έκλογέθ καί τό- 
τενεθ τά λιέμε. Νά μή χαρώ τή γαϊδοίρι μου, 
μέ τό θυμπάθειο, ίί δέν χάνο» δγιαδή’ ω θι 
ζεζε Πρωτοπαπαδάκη καί θάν τοϋ τό ρίχνω 
τό μαϋρο γά κατά εϊΟι δαγκωτό, περί γιά 
νά μάθ[| άλλοτεθ νά βαίνει χέρι θτήν κομ 
πόδεμα.  '  Η ΠΙΠΙΖΑ

CSCT3 Γ Ι Λ Ζ ί Χ Α  C T C 3
Θά «εθ ά νω —δέν αντέχω τόσες μέρες, 
νά νηστεύω λάδι, κρέας καί φιλιά. 
Άναστήσου γρηγορώτερα, Χριστέ μου. 
νά ππσ/.άσω στή γλ\»κειά της άγκαλιά.

Ά θήναι. θρδξ

T O Y  Β Λ Α Μ Η · ----------κ Τ Α  Κ Α Μ Ώ Μ Α Τ Α

Λ

Κ Ο Μ Μ Ε Ν Α
Μιά βο/.ά, ρέ Μανιω «ροϊοτορικιά καί κο

σμοσωτήρια, βντεςμάς κλείνανε τά παιγνίδια, 
μαζευόμαστε σιής κολώνες τοϋ ’Ολύμπιου 
Ζεός Χιί τά στρίβαμε κο
ρώνα γράμματα. Τώρα έρ
χεται τό κυυβέρνο καί σοΰ 1 
λέ ι :  — Κομμένα!

Γιατί, ρέ κύριος, μοϋ* 
κόβεις τό χέρι μου ; "Ε
χεις κανένα νταραβέρι μέ 
τά ψιλοΰα τά δικά μου ή 
μήμπως καί δεν τά οτρίβω 
ώς έμπρέπει ;

■Κομμένα, είπα! σοϋ 
λέει ύ υπουργός. Δέν έχει 
πιά κορώνα γράμματα, γιά 
νά ςέρης

Ά μ ή  τί έχπ ;
Κορώνες καί σταυρά- 

κια. "Εχεις σταυράκια ;
Παγαίνεις στόν κάπελα καί 
σουρώνεις μ ’ δλο τό έλεύ- 
τερο. Έ χεις κορώνες ;
Τραβάς γιά τήν ΈΟνικιά, 
τ’ άκουμπΓις, τσιμπάς μπροστάντζα καί κά
νεις δουλειά σου. Ξηγήθηκα ;

—Ξιιγήθηκες ψαλλίδα, κύρ υπουργέ !
Κ ιί χράπα χρούπα, φιαμηνίτικα μείνανε. 
Έ ,  ρέ φουκαριάρικα ταλλαράκια, πώς κα- 

ταντήσατ* ετσι. σάν τής παντρεμμένες πού τό 
έτερό τους ήμισυ ανήκει στό σύζυγα καί τ ’ 
άλλο στό μ*αλα<ύ τ>υς—τά έςεφνάζβ) λουμ- 
πινίστικα ; Ά μ  τί σπούδαζα τόσον καιρό στής 
Κεντρικές έπί κουμπότρυπες !

Τώρα, νά πούμε καί τ’ άλλο. I μας τά φτω- 
χαδάκια, ά?εφ ίς. ούτε δεκάρι δέ μάς πιάνει 
ή μέγγενη. Β5οιΐίϊδι·'ΐτικο σ ακέραιο, νοίκι 
μισό, δανεικά μισά, κανονισμένα τά πράμ- 
ματα νομίζω ;

Καί σύ. ςέ μελένια μου, νά μήν ανήσυχας 
ρούπι. "Ολα έν τάξει είνε. ’Αφεντικά μιστό 
πεγκοΰα'Χρίξ καί φιξ σταυράκια. Βιβλιάριο 
Λ ϊκιά Λρζάν κοντάν σταυράκια, δποτες;τρα- 
βήξΐίς· Νά μοϋ ζήοχίς τό - ο·πό νά σέ χαίρου- 
μ ιι, ρέ φουντούκι» μου. Καί τί θά  γινόμουνα. 
λέ<Ί. ά δέν ήσουνα καί σύ σέ τοΰτο τόν  ̂πα
λιόκοσμο ! Ά ν εφ  έσένα στιγμής δέν κάνω. 
για νά ξέρηϊ, γιατί μοΰ ταχει πρίξει τά σο>- 
θικά μου δ έρως, ρέ τσακίστρα_ καί μεγαλοί- 

εάτισσα—ξηγήθηκα σταυροειδώς;0 ΒΛΑΜΗΣ
ΑΠΟ TUN ZitHN τα Κ ~ 0 Π Λ 0 Υ Τ βίΓ

Σεβασμιώτατον μΰτερ μου 
ΟΙμαι καλά τούθ’ ώ*ερ άπέφχομαι καί δΐ| 

έμάςκέ ΐίνέροτεΧς περήτόν σήζυξκαλόςέγιαίνη.
Μάθθε, αείμνηστον μΰτερ μου, δ^ι εϊμβ μιά 

χαρά καί φτΰξαι με νά μύν άβασκαθό, καύοτη 
έχόντρηνα πολλύ τό οέγα έσαραχωστή^, τό 
όπήον εννεκα όπού έτρογα καλ>Λ φαετα, δλλο 
φασούληα, σκορδαΗά κέ μαβροχάβηαρο. Ναι 
μέν δέ σοϋ λέο καλώς είνε καί ό ταραμας, τό 
όπήον μ ’ άρέσι, έφέττος δμος δέ τον εκαλο-^ 
σκέρησα ένεκα πού εΐννε φτηνός καί εμϋς οι 
πλούσσιη ποΰ έχουμμε άρντζάν μέ νουρά. 
δπος τό όμηλοΰσι καί είς κυπαρισιους, δαιν 
κα ταδε χώ μ ασ τα ι νά τρόμε τοιοΰτα φτηνά 
πράμματα. Ά λ ο ς  τό προτιμεΧ μετά λείμονη, 
έγό τουβανα λίγο λαδάκι κοί γινότανε εκτατό. 
Μάθε ώμήως δτι έπρόσληψα στήν έπερεσήα 
μου καί μίαν γαλής πού τήν έλέννε μαδεμα- 
ίαίλ γιά νά μού μά9υ φαρσί τα γαλείκα και 
άργενίκι τά ήιιαθύματα άπού τήν παρελθόν 
Λβπτέρας. Έ νεκα δμος πού 
τις έκραιννα δηνατά, ό άντρας 
μου μέ έπίπληξε, κ^ιβότη μού 
λέη :

— Τήν έξεχούφανσις τί γη- 
νέκα 1 Τί τής όμιλάς ε τ σ ι ;

— Τής τά φονάζο δυνατά 
γηά νάν τά καταλάβει έπειδύς 
καί δαίν τά ήξέροι τά ρουμέϊκα·

— ΕΙσ* κοτή ! μού λέη καί 
νό εκλαψα πολλά» ηο φορές 
ένεκα πού μέ ξεβρίζοι άνεφ νάν 
τοΰ φχέο σέ τίποτη: καί 
μέ τνραγν[|, αοίδιμον μΰτερ 
μου ! (θαγμαστικόν).

"Ετερον όδέν.
Μετά σπαζμών καί 

διαλείψεως

ή δυχάτηρ σου
ΜΑΝ44Μ ΓΑΡΕΜΦΟΥΛλ
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