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ΥΠΟΔΟΧΗ T O Y  /ΛΑ ΙΌΥ
2υνειής πρός τό εθιμον «αί τήν φρίοοουσαν 

έξ έαρινού όργ <σμ.οΰ γενειάδα μου,άπεφάσισα 
νά έχδράμω >α\ έφ*τος είς τάς έξοχάς. ινα 
προσφωνήσω 6 ά  τοϋ ώ ς εΰ χαρέστη τ ν άφι- 
κνούμεγον Μάϊον. 'Επειδή δμως, αυμφώνως 
πρός τή>> Γραφήν, ού καλόν τόν άνδρα μόνον 
*ίναι, σκοπεύω νά συμπαραλάβω είς τήν 
εκδρομήν τήν νέαν μου φίλην, προικισμένην, 
•ω; κ ιλώς γινώσχετε. μέ άλ,λοιθωρίαν βρ ίμε
ρόν χαρακτήρα κοί ούδε εν έκατομμύριόν.

'Αληθές τυγχάνει δτι είνε κάτοχος μιας 
ΰηβρόχου γάμπας, διό καί κατά μ>αν τών 
πρώτων συνεντεύξεών μας δέν έδίστασε νά 
μοΰ εΐπη :

—‘ Αφοΰ θαυμάζεις τήν γάμπαν μου, διατί 
διστάζεις νά ζητήαης άπό τού; γονείς μου τήν 
χεΐοη μου;

Ά λ λ ’ έγώ, εχων τό προσόν νά γίνωμαι είς 
τοιαύτας περιπτώσεις βαρήκοος, δέν ήκουσα 
τόν ΰπιινιγαόν της καί ήρκέσθην νά τήν δια- 
βεβαιονσω έκ νέου περί τη έξαιρέτου πρός τύν 
γάμπαν της ύπολήψκό; μου. Έ *ίσης αίσθά- 
νο ιαι τήν ύτοχρέωσιν νά προσθέσω. πρός τι
μήν της, δτι ή φίλη μου είνε έκτά-τοκ ευσε
βής γυνή, ώ ς δλαι αί άσχημοι, κ ιθ ώ ςθ ά  δυνη- 
θήτε νά κρίνετε έκ τοΰ γενονότος ότι μετα
βαίνει είς τόν πνευματικόν ϊνα έξοιίολογηθή 
και αύτά τά ορθογραφικά της σφάλματα, έκ 
τών όποιων άφθονοΰν αί έρωτικαί της έπι- 
• τολαί.

Καί λοιπόν προκειμένου νά έκδράμωμεν ό- 
μβΰ, κατεστρώσαμεν χθές άπό κοινοΰ καί έκ 
συστάσεως τό πρόγραμμα τής διασκεδάσεώς 
μας. τό 'ποιον Ιδού:

“Ωρα 7 μ. μ. Κάθοδος είς τά Χαυιεία ά- 
λαμπρατσέιο καί άγορά στ>-·φ·'νου, όστις, λαμ- 
βανοιιένης ύπ’ βψει τή ; όδυνηράς τιμής του, 
θά ήδύνατο έπιτυχώς νά όνομασθή στέφανος 
έξ άκανθών.

"Κρ > 7 καί ήμίσεια.—'“ Εφοδος πρός άναρρί- 
χησιν έπί τοΰ τράμ.

"Ωρα 8. -Κατάληψις θέσεων, ασφυξία, ανα
μονή έκκινήσεως.

"Ωρα 8 καί ήμίσεια.—Διαδροιιή τής όδοΰ 
Πατησίων, σύνθλιψις,άφθονος έξίδρωσις. Ά τ -  
τραξιόν: Γηραιός κύριος προατρίπτεται είς τό 
πλευράν τής φίλης μου πρός μέγιστον κίνδυ
νον άνεφλέξεως, διότι ή είρημένη (φίλη μου) 
πιθανόν μέν νά είνε άνευ φωσηιώρου, άν κρί
νω έκ τής μετριότητος τοΰ πνεύματός της, ού· 
χί δμως καί άνευ θείου, δεδομένου δτι εχει 
τοιοΰτον τινά είς τήν Κορώνην, δν ελπίζει μά
λιστα νά κληρονομήα[|. Χάριν μείζονος ποικι
λίας. τοιμ*ό) δυνατ ι τήν διπλανήν μου κυρί- 
ρν, ίρ ις, έκβάλλουσα γοεράν κραυγήν, ραπίζει 
τόν όπισθέν της νεανίσκον.

Ώρα_ 9 καί τέταρτον —Ά φ ιξις  καί άποβί- 
βασις. Αναψυκτικά είς τοΰ Γκρέκα. Συγκινη
τικός _ αποχωρισμός ένός Γεωργίου Σταύρου 
τοΰ τέως είκοσιπενταδρά'μου.

"Ωρα 10. —Περίπατο έν άποΟεώσει σκόνης, 
ασμάτων καί κρασοκατανύξεως.

"Ωρα 10 καί ήμίσεια. - Εισβολή είς τούς ά- 
γρούς, δρέψιαον, έλλείψει ναρκίσσων, μιάς 
παπαρούνας. Έ κ στασ ις .Ά φ ω ν ος  ποοσφώνησις 
πρ ς τόν Μάϊον.

"Ωρα 11 παρά τέταρτον.— Έ ξίπλωσις είς 
τά χορταράκια ύπτίως. ’Οφθαλμοσκόπησή 
τών άστέρων, τής σελήνης καί τοΰ αίθριου 
όρίζοντος. Συγκίνησις, ρωμαντισμός, ποίησις- 
Παράπονα τής φίλης μου, δάκρ α, δρκοι, έκ 
μέρους μου περί αίωνίας π.'στεως. ‘Ασπασμός 
τών αγγέλων πρός τά άστρα καί εναγκαλισμός 
Τή: όσφύος της.

Ώ ρ α  11. -Ά ποσιωποιητικά.........................
Ωρ t 11 καί 10. —Τακτοποίησις τής κόμης 

της. Άνάπαυσις δικαιολογημένη. ’Ολίγη ύγοα- 
σία. έλαφρά γκρίνια, νέα δάκρυα, άνευ άπο- 
χρώντος λόγου.

Ω,ια 11 καί 2 0 '.—Δυσθυμία, εγερσις, έπά· 
νοδος έκ τών αγρών. Νέα αναψυκτικά. Ψύ
χρα «Ις τήν ατμόσφαιραν, ψυχρότης είς «ά 
λόγια της, ψυχραιμία είς τήν στα,.ιιν μου·

^Μεσονύκτιον— Έ πιβ β ιαις είς τό τράμ, 
Εκκίνησις. Άττραξιόν: Ε ΐ; τζέντλεμαν λα>- 

«ωίύτη^ άποπειρδται νά μοΰ άφαιοέση τό 
«αρτσφσλι, άλλ’ ά*οσύρβ·:αι άπρακτος μή εδ·

ρίσκων τοιοΰτον.
“Ω^α 1 παρά τέταρτον « .  μ .— Ά φ ιξις  είς 

τήν 'Ομόνοιαν, άποβίβασις. Τήν συνοδεύω 
ε ω ς  τήν γωνίαν τοΰ σπιτιού της.

"Ωρα 1 .— Παγερός αποχωρισμός.
Οΰτω, κανονισθέντων τών πάντων έκ τών 

προτέρων, ελπίζω νά διασκεδάσω καλά καί 
ύμεϊς καλλίτερα ο  ΠΥΜ

ΜΎΛΗ ΚΟΚΟΤΑΣ
, Ο ϊι ή γυναίκα, καί πολύ περισσότερο ή κο- 

κοτα, -γυναίκα, είνε μυστήριο.δέν έχετε άνά
γκη νά τό μάθετε, βέβαια, άπό μέναϊγιατί τό 
ξβρετε Φαίνεται δμυ.ς πώς δέν τό ξέρουν ά 
κομα^ διάφοροι νεαροί νεούπλουτοι καί 
γι’ αύτό παθαίνουν γκάφες πού είνε νά γελάη 
κ-νε!ς μαζί τους. Έ χον» τήν Ιδέαν πώς μέ τά 
λεφτά τους μπορούν νδχουν δποια γυναίκα θέ
λουν κ«ι ναν την κάνουν δπως τούς αρέσει 
Και ναί μέν τα λεφτά είνε τό σπουδαιότερο 
προσόν γιά το συντήρησι σχέσεων μέ τής κο- 
κότες, δεν είνε δμως τό μόνο Κοντά σ* αύιό 
χρειάζεται νά ξέρυς τόν τρόπο νά μ«νουβρά 
ρη ; τή γυναίκα καί ί*ίωςτήν κοκότα, ήόι^ία . 
α>ϋ βώς έπειδή είνε τέτοια, θέ/^ι κάποια Ιδι
αίτερη περιποίησι καί προσοχή.

Γρΰ άπ* αύτά δέν «σκάμπαζε δ Λελές Κ. (δέ 
γράφω δλόκληρο τό έπίθετό του. γιατί τό έ· 
πεισόδιο πού θά σας διηγηθώ είνε πραγματι 
κό' θά  σάς πώ μονάχα δτι είνε γιός πλούσιοι 
επιχειρηματία καί  ̂ δέν έννοεΐ νά κάμτ) οντ*' 
πεντε λεπτών δρόμο χωρίς'1 τήν πολυτελτι 
«Μβρσεντέ;» του).’ Εννοείται δτι αύτό δέν τόν 
έμπόδιζε νά κάνο πώς ξέρει άπό γυναίκες, μέ 
τη συνηθισμένη επαοσι δλων τών νεοπλούτων

. γυναίκες; έλεγε, νά, έδώ τής γράφω 
κι εόειχνβ τό παχύ πορτοφόλι του .—Μόλις 

τους φέξα> τό κατοστάρικη.δ,τι θέλω τής κάνο·’.
Και γιά νά φανή συνεπής πρός 6au έλενε, 

πετοΰσε χυδαία πειράγματα καί χοντρές κοροί· 
δίε στής γυναίκες τών καμπαρέ, δπου εσύ- 
χναςε. Λ ; είνε...

Πέρυσι τ*κ Λπόκρηες. ο ’ ενα μεγάλο γλέντ· 
σιη«Νυχτερίδα> τοΰ Παληοΰ Φαλήρου, γνωρίσ- 
τηκε μέ μιά κοκοτουλα άρκετά καλή καί όρκεΐά 
«αν-βογκ». ’ Ηταν ώμορφη. πεταχτή ήξερε νί 
φερνή, τοΰ άρεσε καί τής έπροτεινε να τήνε 
μαιτρεσσάρυ "Εκείνης δέν τής άρεσε καί πολ»ί. 
Επειδή ομως θά τήν έμαιτρ^σσάριζε μέ πολύ 

καλούς ορούς -  γενναίο έπίδομα, τουαλέττε.-, 
ιιονοκατοικία, αύτοκίνητο κ .τ.λ .-έδέχθηκ ε ή 
κακομοίρα, γιά νά κατορθώση νά βάλΐ} κ<ινέ 
να λεφτό στή μπαντα γιά τά γερατειά της.

Την έμαιτς>ρσσαρισε λοιπόν. Έοιενο/ίβριό· 
ταν πολύ μ’ εκείνον τόν πρόστυχο καί ξιππα· 
σμένο νεόπλουτο, τί νά κάμ|) όμως; ‘ Εκανε 
υπομονή.

Ά ς  βάλω κ·>μιά είκοσιπενταριά χιλιάδες 
στην Τράπεζα, έσκέπτετο, κι’ ύστερα δπου μέ 
Ofi &ς μέ γράψα! .

Επί τέλους εφθασε ή Παραμονή τής Ι1ρο>- 
τομαγιάς 

— Ποΰ θά πάμε άπόψε, Λελέ;
— Στό Διόνυσο.
—Μέ παρέα;
—Ναί, θάνε πεντέξη φίλοι μου.
— Μέ γυναίκες;
- “Οχι.
—"Ωστε θαμαι μόνη μου μέσα σέ τόσους 

άντρες;
— Τί πειράζει;
Ό  Λελές, όποιος ένδιαφέρετο μόνο νά έπι- 

δείξρ τή μαιτρέσσα του στούς φίλους, δέν έκα- 
ταλάβαίνε πόσο γελοίο ήταν νά γλεντήσουν 
έπτά όντρες μέ μιά μόνο γυναίκα.

Ή Ζ α ζ ά —έτσι τήν έλεγαν -τό  κατάπιε κι’ 
αύτό. Μπήκαν δλοι στ ’ αύτοκίνητο καί γραμ
μή γιά τό Διόνυσο. Οί φίλοι τοΰ Λελέ ήταν 
τής Ιδίας φύρας μ’ αύτόν. Καί μέσα σ ι ’ αύτο
κίνητο έλεγαν χοντροκοπιές μπροστά στή Ζα- 
ζά. τής «ετοΰσαν πόντους, έκαναν άνάλατα ά 
στεϊα, κι’ άλλος τής χάϊδευε τό μπράτσο, άλ
λος τήν έτσιμποΰσε στή γάμπα, άλλος τήν έ 
φιλούσε κρυφά...Τί τράβηξε ή δυστυχισμένη 
ένας Θι-'ό: τό ξέρει. Τόσο πού προφασίστηκε 
πώς τής έρχεται δύσπνοια καί ζήτησε νά κάτσυ 
ιιπροσιά στο σωφέρ Αύτός, πού δέν ήταν σάν 
τού; καννιβάλους νεοπλούτους τής μίλησε δια
κριτικά, τήν έκανε ν’ άνακτήσΐ) τό κέφι της.

Καμιά φορά έφθασαν ατό Διόνυσο καί στρω
θήκαν σ ιό  φαί καί στόίπιοτό νιέΐηδιαστικά έπι- 
δεικτική σπατάλη. Και τό £Sto πρόστυχο φέο- 
σιμο άπένανη τής Ζχζάς. Κι’ δταν πιά έμέ-

θυβαν. έγιναν άνυλόφοροοι. ‘Εννοούσαν νά 
τήν μετοχεΐ}ΐσθοΰν σα οκυλλί.

Ά λλά ή υπομονή έχει καί τά 6ριά της. ’ Εο- 
χεται στιγμή πού ό έγωΐσμός τής γυναίκας 6- 
^εγείρεται. Καί μιά κοκότα, δσο πωρωμένη 
κι’ άν είιε, διατηρεί πάντα μές στήν ψ^Χή της 
μι ■ δόσι εύνενείας. 'Υπάρχει ένα σημείο πιο 
*^τω άπ ’τό όποιο δέν άνέχεται νά έξευτελιοθή 
θέλει καϊ λίγον αίσθηματισμό, θέ>ει εύγενι- 
κιιυς τρόπους, κ«.ί πρό παντό;, περισσότερο 
άπό τή ; τίμιες γυναίκες, άπαιτεΐ τήν τήρησιν 
ώρισμένων προσχημάτων. Λέ θά τής έκοστιζε 
νά 6οθή. γιά >^πτά, στόν καθένα άπό τούς φί
λους τοΰ Λελέ, χωριστ·. Άλλά ετσι, δλοι μα
ζί καί μέ τέτοιον τρ >.ιο;...

Άηδιοσαένη ά » ’ αύτούς τούς ουχαμερούς 
νεοπλούτους, ή Ζαζΰ έπρο^νοΐσθηκε πώς θά 
πάη σέ κάποιο μέρος, κι’  έτρεξε στό οωφέρ 
πο>· λαγοκοιμόταν άπόμερα, μέσα στ ’ αυτοκί
νητο.

— Πάρε με, τοΰ είπί, μακρυά ά * ’ αύτβ ιό 
σκυλλολόΧ!...

-Ν ά  φύγουιιε! έκαμε φοβισμένος ό οωφέρ. 
Κι’ ό κύριος Δε>ές;

— Να πάη σ ιό  διάβολο κι’  αύτός καί τά ε
κατομμύρια του κι’  οί φίλοι του!. .

Έ κατσε κ ντά στό βωφέρ κι’ έφυγαν δλο- 
«ιχώς. Π ισματωμέν>ι,καθώς ήταν, ξανναμμέ- 
νη, παρ κονεμένη, έγειρε τό κεφάλι της στόν 
ώμο το·· οι»φέρ κι’ έκλαψε άπό τήν καρδιά 
της. Τράβηξαν στήν Κολοκυνθοΰ, Αγαπήθη
καν, πέρασαν οί δυό τους τήν Πρωτομαγιά μέ 
αοναδικό κέφι

Κι’  ή φετεινή Πρωτομαγιά θάβρισκε άκόμα 
τήν παρέα τών νεοπλούτων σ ιό  Διόνυσο, αν 
ιέν ! έμηνονσαν νάρθη άλλο αύτοκίνητο νά 
τούς π α ρ ο λ ά β Ή ·________  Μ.ΣΤΗΡΙΟΣ

Τ6 Π ανόραμα
τ ή ς  Π ρ ω το μ α γ ιά ς

Έδοι,κύριοι,γλέπετβ τό παρό\|ίχανες καϊ έρη- 
μία,τό όποιον ποσώς νά νομίσετ(|ότ' είνιίβημος 

Ζαχαρα, πέρι είνε οί συνοικίες 
τής ’Αθήνας, δπου οί άνθρώποι 
άφηκαν τά σπίτια τους σύξυλα, 
τρέχων σύν γυναιξίν καί σβάρνα 
είς τος έξοχ. ς πρός <3ιά νά συλ- 
λήψουν τόν Μάϊον μετά ξύλου 
καί άνευ, «ί δέ κύριοι ?.εποδΰτες 
βρήκαν ιύ<αιρία νά σηκώσουν 

καί τά ντουβάρια, άνευ ναν τούς έπειραξη μη- 
δείς, εν> κα πού ά*αν τού» χωροφύλακα κυτ- 
τάνε νά τ ι φέρνο υν δεξιά, κοινο ς μπό* ιβμαν, 
κ ί ποτές περί σύλληψις τοΰ κακοποιές στοι- 
χεϊ°;

Έ δ ω , κύριοι, πεοικαλώ άν πε#ιπτϋσβις κι’ 
Ιχετε μίαν δεκάρικον. ή γουν τέσσερα τόν α 
ριθμό β ταυοάκια, μπανίζετε τό παρόν τραν- 
τάφυλλο οιήν κομπιοδύχον τοΰ σακκακιοϋ 
σας, είδέ καί μήν έχοντες περ<ϊστε όπως θά 
περάσετε άνευ άνθον.

’Εδώ, κύριοι, γΧέπετε ουλή τήν Ά βή να  με- 
τυκομίζων στήν Άλυσοίδα, τό όποιον πβντά- 
πασινδμως προχωροϋντες οί νεόπλουτοι μέχρι 
Ποδονιφτης. καθότι φόρος καί τρόμος περί 
τήν καθιχριότης τών ποδαρίων των.

Εδυ), κύριοι, ποσώς μέν γλέπει3 ένεκα ιόν 
σκότον, πολλά έν τοιούτοις άκούγετε στά χω- 
ράφια τοΰ περιχώρου, τό οποίον έπήγαν οί 
έρωτεγμένοι νά μαζέψουν λελούδια καί άντίς 
γιά λελούδια μαζέι|>αν φίλάκια καί πολλά έτε
ροι άκια.

"Εδω, κύριοι, γλέπ-τε τό παρών μηχανή 
xui ύποτίθεστε πώς δτι είνε έπτακίνητον, )Α- 
θον όμως κάνετε, καθότι τόν κύριον Π ρω το
παπαδάκην είνε, το όποιον κόφτει τό ήμισόν 
τοΰ χαρτονομισμάτου.

”Εδω, κύριοι, γλέπετε μέν έτοΰτο τό γρσμ- 
ματόσημο πρός νταραβέρι στά ψώνια σας. με- 
δέν όμως μπακίρα, τό όποιον τήνε μαζεύουν 
«εςιί γιά χολκωμα.

"Εδώ, κύριοι, γλέπετε έτοΰτον τόν μακά
ριον νοικοιύρη, τό όποιον γελάει άν καί εχων 
τελέφωνο σπίτι του καθότι ένεκα ή πυρκαϊά 
ποσώς τόνε διακόφτει μπλέον ή δεσποινίθρια 
τελεφωνίς.

Έ δ ω . κύριοι, γλέπετε μεγαλεΐον θέαμα τήν 
έθνοσυνέλεψις τό όποιον ό κύριος Στράτος ξη- 
γιέται διά τρικλοποδιές τοΰ κυρίου Γουνάρεως 
καί οΰτον μην f>έλων >ά πέση, ό δέ κύριος 
Μπούσιος προαλείβεται περί τήν άρχή καί τό 
μαλλιοιράβηγμα πάει λέοντας.

Έ δ ω , κύριοι, τίποτις μπλέον δέ γλέπετε, 
ένεκα πού μέ τό μπαρ ν τόν δέν έχει έτερον έπί 
τοΰ παρόντου. Ο ΠΑΤΡΤ
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M A R C E L  P K E V O S T

(συνέχεια πέμ*τη)
Περιέ(}·ί«>ς, αύτά τά λόγια *οϋ *14 άλλην 

αερίπτωσιν θά τόν έξώργιζαν, έκείνην τήν 
σιιγμήν τόν εύχαρίστηοαν καί άπήντησε:

—Π ώς μπορκΐ κυρία μου, νά μήν έχη κάνεις 
θάοοοίι δ ιαν τόν έ»§αρρύνρτε σείς; ^

Έσηκώθηκε κι' έκείνη μέ την σειράν της κι 
άπλωσε τό άφρόπλαστο μακρό χέρι της στόν 
ώμο του ‘ Η έπαφή αύτή άνεστάτωσε τόν δυ
στυχή δόκτορα. Ά λ λ ’ ή συγκίνησίς του δέν 
ήτο άπό τάς έξάψεις έκείνας τής σιρκός, αί 
δποϊαι μάς κάμνουν νά κλείνωμεν τά μάτια 
καί νά ριπτώμεθα κτηνωδώς έπί μιάς γυναι- 
κδς ποϋ μάς διεγείρει τόν πόθον. Παρ’ ολον τό 
θάρρος ποϋ τοΰ έίωκε, δέν ήμποροϋσε νά φαν- 
τασθή δτι Ινας τέτιος έρωτικός σύνδεσμος θα 
τούς ήνωνε ποτέ -θλιβερό προαίσθημα, που 
δέν είχε λάβει άκόμη τδν καινόν να τό δια- 
κρίνυ! —Τό μόνον ποΰ ήθελεν ήτο^νά^ ριφθή 
γονατιστός είς τά πόδια της ή νά ζητήσω χα· 
ταφύγιον είς τήν στοργικήν άγκαλιά της καί νά 
κλαύσυ έκεΐ πικρώς, τα π ρ ιν ώ ς .Κ α ί ένεκα τού
του, αύτός 6 τόσον γεναΐος καί τόσον υπερή
φανος, δέν εύρήκε νά προφέρω παρά τάς γυ
ναικείας αύτάς λέξεις:

—θ α  μ ' έγκαλείψετε μιά μέραί 
—"Οσοι μ έχουν μάθει καλά,ξέρουν πώς η 

καρδιά μου δέν είναι άστα ·ος-άπ ή ντησεν  ή 
κόιιησσα, κυριαρχούσα τής συγκινήσεως ποΰ 
τής ίπροξένησαν τά τελευταία λόγια του.

Καί, καθώς εΧχαν φθάσει στήν πόςτα, έ- 
πρόσθβσε:

Μην Αργήσετε νά ξανάρθετε να μέ δήτε... 
Τηλεφωνήστε μου άπ’ τό πρωΐ καί δέν θα 
δεχθώ κανέναν έκτδς ά*δ σάς

— Μ άναί, θά  ξανάρθω. Τό ξέρο>! έ^ιθυρι- 
oev 6 γιατρός καθώς τής έφιλοΰσε τό χέρι.

Πράγματι τό ήξευρεν δτι, καί νά ήθε/Λ, δέν 
θ  ήίύνατο νά μήν τήν έπανίδη. Τό μονον που 
δέν κατώρθωνε νά ένν ήσ[) ήτο ποία μυστη
ριώδης καί σκοτεινή §λξις τόν ώ^βι πρός τήν 
μοίραίαν έ*βί»ην γυναίκα, τήν δποίαν τόσον 
άβροσδοκήτιος είχε συναντήσει βίς τόν δρόμον 
του.

Π Ι
Half M oon Cottage, Penzance 

16 Φεβρουάριου 1920 
«Π ρό «αντός άλλου, κάτι τί πού αίσοάνομαι 

τήν άνάγκην νά σάς γρ ιψ·ο άμέσως: ή σ/έψις 
μοο όλόκληοη είνε οιαρκώ; πρ σηλωμένη σε 
σάς Πέντε ήμέρες έπέρασαν άφ ’ ότου έχωρί- 
σθημεν, καί ή μεγάλη άπόστασις ποΰ μάς χω
ρίζει τίποτε δέν μετέβαλε: ή σκέψις μο·· είνε 
γεμάτη άπό σάς. Τό καταλαβαίνω αύτό καί μέ 
θυμώνει, δέν σάς τό κρύβω: δέν σάς ύπεσ/έ- 
ί)ην νά σά ; τά γράφω όλα; Ό  εκού νος  χωρι
σμός μας αύτόν τόν σκοπόν έχει: νά μάς δι/ίση 
ώ ν  καιρό νά βυθομετρήσο ό καθένας τήν καρ
διά του. Ά ν  δέν πρόκειται νά ποΰμε είλικρι- 
νώς 6 2νας στόν άλλον «νά τί κρύβω μέσα 
στην καρδιά μου», δέν υπήρχε λόγος νά χωρι- 
οθοΰμε.

• Αύτό τό ταξείδι μου κι’ ή διαμονή μου 
οτόν τόπο *ού έζησα ώς μικρό παιδί, ήλπιζα 
δτι θα  μέ θεραπεύσρ καί θά  μοΰ έξασφαλίση 
τήν έλευθερίαν μου, Αποία κινδυνευει νά 
ακλαβωθή άπό σάς. Και δμ··*ς τό ντίθετον 
Ακριβώς συμβαίνει Ή  μορφή σας, ή άνάμνη- 

"  " * “ άλλην σκέψιν καί κάθεσίς σας έξαλείφει κάθε 
άλλην έντύπωοιν άπό τό πνεύμα^ μου

•Άλλοτε ή θεραπευτική αύτή δύνααις τοΟ 
ταξειΰιοΰ κατενίκα εύχερέστατα κάθε αίσθημα- 
τικής φύσεως καπρίτσιο. Ή ρκει τότε 8νας νέ
ος δρίζ®^» Μ·ία νέα πόλις, διά νά έξαλειφθή ή 
άντανάκλασις μακρυνών εΙκόνων είς τήν μνή
μην μου. Και. είρωνευόμενος τάς άνησυχίας 
μου, Ιλεγα: «Τάσο λίγο λοιπόν ήτο!»

«Σήμερα, άπ ’ ένταντίας, τά άντικείμενα και 
ot άνθρωποι ιούς όποίους έχω πρό όφθαλμών, 
ή παρούσα πραγματικότης. Ιδού τί έξαλείφον- 
ται: η είχών πού άφήκα είς τό Παρίσι, ή= εί 
κών τής ίδικής σ·ις μορφής τά έξαλείφει όλα. 
Έ  πέρασα τήν διώρ γα τής Μάγχης καί τό 
Λονδίνον σάν υπνοβάτης. Καί οΰτε ή έπιστρο- 
φή μου είς τούς τόπους δπου άνε»ράφην, ούτε 
τό άντίκρυσμα τοΟ άκριβοΰ μου Σάμ Χόμπσον, 
τοΰ μόνου πού ήγάπησα καθ’ δλην τήν ζωήν 
μου, δέν έστάθησαν Ικανά νά μέ ξυπνήσουν 
άπό τό δνειρόν μου. Καί λέγ® τώρα μέ άγωνί- 
αν: «Είνε λοιπόν τόσο δυνατό, αύτή τή φορά!»

» Ώ ;  τόσο, ό χωρισμός μας δέν θά μείνη 
Ανωφελής. Δέν κατώρθωσα ούτε νά λησμονή- 
οα όΰτβ νά ήσυχάοω, κατωρθώνω όμως νά 
α ‘ έπτομαι καί νά βλέπω καθαρά. Εί. τό Πα
ρίσι, τό γεγονός δτι ήτο δυνατόν νά σάς συ
ναντώ κατά πάσαν ώραν τής ή μέρας, Απέκλειε 
κάθε άλλην σπέψιν. Καί τά μικρά διαλείμ
ματα πού δέν ειμεθα μαζί, τά έπερνοναα μέ 
τήν προσδοκίαν τής νέας ονναννήοεώς μας.

Πώς νά σκβφθή κανείς, πώς ν’ Αναγνώριση 
τόν έαυιόν του, δίαν  ένας άκατάπαυστος πυ
ρετός τόν φλογι.βι;..Έ όιϊ, ξυπνώ τό πρωί μέ 
τήν συναίσθησιν δτι δλη ή ημέρα θα «εράση 
χωρίς να σάς Ιδώ ’Ατελείωτος συντριβή καί 
μελαγχολία μέ κ ·ταλαμβανβι, άλλά μέσα είς 
τό κενόν αύτό μπορώ νά σκέπτομαι, νά συλ
λογίζομαι, νά έξετάζω τόν έαυτόν μου. Δύο 
τινά είνε προφανή Πρώτον ότι ή συνάντησίς 
μας ύπήρξε, καί διά τούς δυό, έπικίνδυνος 
Ιδιοτροπία τής μοίρας. Δεύτερον, τώρα, πού 
δέν έχομεν γίνει άκόμη έρασταί, είνε ή ωρα 
καθ’ ήν χωρισμός,όσον σκληρός καί αν φανή, 
θά μάς κοστίση ό ιγώτερον- Καί τρίτον ότι, 
τέλος, αν άναβάλλωμεν τόν χωρισμόν μας μέ
χρι τής συντελέσεως τοΰ άνεπανορθώτου, καί 
-παλιν θά  ειμεθα υποχρεωμένοι νά έ/καταλεί- 
ιρωμεν ό ενας τόν άλλον, μέσα είς άμοιβαίαν 
Απελπισίαν καί μ ίσος...

»’Εκτός άν ...
»Δέν μπορώ άκόμη νά διατυπώσω τόν δρον 

ύπό τόν όποΐον θά  καθίστατο δυτατή ή ενω- 
οίς μας ώ ς ίνωσις πρ«·γματική, στερεά καί 
διαρκής. Ό  όρος αύτός έξαρτάται άπό σάς δέν 
έλπίζω καθολου δτι θά φανήτε πρόθυμη να 
τόν πραγματοποιήσετε' τείνω μάλιστα νά πι- 
οτεύσω δτι είνβ ά*ραγ|ΐατοποίι\τος. Ιδ ο ύ  τ6 
πικρόν συμπέ ασμα τών οκέψεών μου. Τώρα 
θά έξηγηθώ τόσον καθαρά ώ ς έάν έπρόκειτο 
νά γράψω τήν διάγνωσιν μιάς άσθενείας. Ξεύ- 
ρετε ότι άπεχθάνομαι τά» φιλολογικάς^ φρά
σεις καί θά μέ συγχωρήσετε έάν σάς κάμω νό 
πονέσετε... Εεύροντας τώρα τήν καρδιά σας, 
είμαι βέβαιος δτι θά σάς έδυσαρεστοΰσα περισ
σότερόν έάν έσιωποΰσα.

«Ά π ό  τής πρώτης ουναντήσεώ; μας, καί 
βαθμηδόν καθόσον έγνωριζόμεθα, κάποια έχ- 
θρική έναντίον σας σκέψις έριζώνετο είς τό 
μυαλό μου. Έβδελυσσόμην τά χρόνια τού πα
ρελθόντος σας πού δέν έγνώρισα,έμίσουν τήν 
πολυτέλειαν σας, τήν περιουσίαν σας, 'ά ς  συ
νήθεις σχέσεις σας, τήν κατάστασιν τής ζωής 
σας. Δ*ν έ'/fo κανένα δικαίωμα νά σάς τό λέ
γω αύτό, τό άναγνωρίζω: όμως έπρεπε νά

. ’Αντέταξα εί; τήν σκέψιν μου αύτήν όλας 
τάς θετικάς ά> τιρρήσεις του όρθολογισμοϋ Δέν 
πιστεύω είς έκεινο πού άχοκα/.εΐτ α  ήθικη τών 
όνο φύλων. "Οχι μονον δέν πιστεύω, άλλά και 
τό κρίνω άνόητον καί έλεεινόν. Ή  γυναίκα 
οέν είνε, όλιγώτερ* ν τοΰ άνδρός, έλευθέρα νά 
διαθέτη τό κορμί της δπως θέλει. Οί ανορες 
έπενοησαν τό περί τοΰέναν ίου δόγμα, διάνα 
όύναναι νά κατέχουν μίαν γυναίκα όπως κα
τέχουν ένα χωράφι. Τίποτε, μέχρι τούδε, δέι 
έκλόνισε τήν τοιαύτην πεποίθησίν μου. λλα 
σάςουνήντη ·α καί αύιοστιγμει ήσθονθην νά 
ξυπ ά μ“σα μου έναντίον σας ή πρόληψις την
όποίαν άκριβώς καταδικάζω.

,Τ ό  έπί τοΰ έρωτος δικαίωμά σας, εστω κιιί 
κατά τό παρελθόν, μοΰ φαίνεται τερατω ία 
Αγωνιώ σκεπτόμενος ότι τάς περί τιμής προ- 

λήψ ις τάς όποιας ή λογική μου άποκηρυσσει, 
τάς είχατε άπο ηρύξει καί σεΧ;. Μοΰ φαίνεται 
φυσικώτατο τό γεγονός δτι ή 'Γαχήλ. Εγκελ 
μαν ή ή μεγάλη δούκισσα Τζίλδα έπέραοαν 
τόν βίον των άπό άγκάλης είς αγκάλην, δποις 
κάνουν οί άνδρες καί δμως μοΰ ραγίζει τήν 
καρδιά ή σκέψις ότι κοί 8 α μόνον βλέμμα, 
έστω καί είς τό πιό μακρυνό παρελθόν σας, 
έχαρίσατε είς άλλο· άνδρα. Άντίφασις, τρέλλα! 
δπ ω ; θέλετε χσρακτηρίσ ιέ  το αύτό που 
δοκιμάζω. *tv τούτοις αύτό εΧνε._ Μπορεί ύ 
καθένας νά καταδικάζη θεωρητικώς τάς^πα- 
τμοπαραδότους προλήψεις και πλάνος, άλλά 
τήν στιγμήν πού θά πρόκειται περί τοΰ ίδίου 
τοΰ -τόμου του βρίσκεται χεροπόδ»ρα δεμέ 
νος μέ αύτάς

»Έ χετε άγαπήσει διαφόρους είς τό παρελ
θόν σας, Ά λβίνα . Ά λ λ οι έλαβαν έκ μέρους 
σας τήν εύτυχίαν. Κοί τό τρομακτικώτερονγια 
μένα είνε δτι καί σεΐς έδέχθητβ εύτυχίαν έκ 
μέρους των. Ά !  θ« ήθελα νά τούς έχω έμπρος 
μου αύτονις τούς άνδ ας καί νά τούς σκοτωσω 
δπως ένας κτηνώδης άνθρωπος σκοτώνει τόν 
Αντίπαλόν του, δπως ένας λύκος πεινασμένος 
ξεκοιλιάζει ένα άλλον λύκον. Νά πού κατην- 
τησα... Αύτό τό έπαίσχυντον μίσος πον μοΰ 
έμπνέει ή Ά λβίνα τοΰ παρελθόντος, η Λλβί 
να προτού τήν γνωρίσω, είνε τόσον ίοχυρον 
ώστε μοΰ δίδει τήν δύναμιν ν άνθίσταμαι έ
ναντίον τής Άλβίνας τήν δποίαν γνωρίζ··· και 
ή όποία κυριαρχεί τών οκέψεών μου. Θέλετε 
άποδειξιν; Κατ’ έπανάληψιν ήδη εύ ρέ^ κ α  μό
νος μαζί οας, κοντά σας. Σάς άγαπώ, ξευρω 
πώς μ ’ άγαπάτε Καί δμως, δχι μόνον όέν μ 
έγαργάλισεν δ πόθος καί δέν Απβπβιραθην καν 
νά οάς φιλήσω έρωτικώς, άλλά κατ αυΤας ά- 
κριβΛς τάς στιγμάς τών τέ-τά-τέτ βυνομιλών

μαςίβασανιζόμουν περισσότ·ρ·ν έπότάς 44υνη_ 
ρας σκέψεις περί τοΰ παρβλθοντος οας. Έακβ 
πτομουν:·Μιά ήμερα,είς τό παρελθόν,κάποιο^ 
άλλος έκάθητο βοώ, όπου κάθομαι έ ,ώ  τώρα; 
κοντά της καί αύτο τό ύπερήφανον πρόσωπον 
της τοΰ έλεγε: Τόλμησε!.. Καί έκεΧνος έτόλ- 
μησε! Καί όλοι έτολμησαν καί έζήτησαν άπό 
τα χείλη της τ.,ν εύτυχίαν...» Ά μ έσω ς δ  πό
θος μου έλιποψύχει καί αίσθανόμουν νά ξυ
πνούν μέσα μου Ιδέες δολοφόνου.

«Ά λβίνα, δέν θέλω πιά, όέν μπορώ πιά νά 
ξαναπατήσω τό ποόι μου στό μέγαρόν οου αυ
τό, δπου δλο τό Παρίσι σέ γνωρίςει, σέ κο
λακεύει, σέ κρίνει καί σέ συκοφαντεΧ άπό τό
σων έτών. Ύ πέφερα ούτοΰ μέσα πυλύ. "Οταν 
συναντώμαι μέ ανθρώπους τού κόσμου τόν ό
ποιον συναναστρέφεοθε, μοϋ φαίνετο δτι δλοι 
μέ κοιτάζουν πλαγίως καί άναμιγνύουν τά όνό- 
μσ.τα μας, εί, τό κουτσομπολιό των. Ά κουσα 
νά ψιθυρίζουν πίσω μου: «Είνε δ νέος Ιρωμέ- 
νος τής Αλβίνας. .» . Καί όταν άκόμη δέν ύ- 
φισταμαι τέτοιους έξευτελισμούς, είμαι Υπο
χρεωμένος να παρακολουθώ έπί παρουσία σας 
συζητήσεις είςτας Οποίας παρελαύνουν δ> έματα 
άγνωστα μου, είς τάς δποίας έπαινούν τήν 
κομψοτητα ένός πρίγκηπος ή ίνές ίταλοΰ Ιπ
πο του, τούς όποίους ούύέποτε είδα, καί οί ό 
ποιοι είνε ή ύπήρξαν γιά σάς οίκειοτεροι άπό 
μένα. Σας βρίσκυ* μονήν; Οί τοΧχοι. τά ταμ- 
πλώ, τα έπιπλα καί τά μπιμπελό, όλη ή πο
λυτέλεια πού σάς περιβάλλει, μοΰ ένθυμίξει 
δτι κατι έχουν είσφέρει είς αύτήν οί παλαιοί 
οας φίλοι καί έρασταί. Ά λλ ’ έκεΧνοι τού 'ά - 
χιστον ήσαν ίσοι σας ώ ς πρός τήν καταγωγήν, 
την περιουσίαν καί τήν κοινωνικήν θέσιν, καί 
δχι σάν έμέ πού είμαι παρείσακτος καί καθέ
νας έκπλήσσεται καί διασκεόαζει βλέποντάς 
με νά λιιμβανω μέρος είς τήν ζωήν σας. Ά λ 
βίνα, ξεύρω τί άξίι,ει τό πνεύμα σας, ξεύρ«ο 
o n  έχετε ψυχήν δυνατήν: μέ καταλαβαίνετε.
Μ’ βχετε καταλάβει μάλιοτα προτού νά σάς 
μιλήσω δπως σήμερα.

Δέν είμαι παράφρων ώστε νά σάς κατηγορή
σω δτι δέν διεφυλάξατε τόν εαυτό σας άπο- 
κλειστικώς για μένα, όταν άκόμα δέν μέ γνω
ρίζατε Αλλά να συνεχισθή αύτό τδ παρελθόν 
έν τφ παρόντι, να έξακολουθήσουν οί Ιδιοι 
άνθρωποι, οί ίδιοι φί.-.οι νά σάς τριγυρίζουν, 
νά παραμένετε είς τό ίδιο περιβάλλον, δπου 
έζήσατε πρό έμου, τούτο δεν τό άνέχομαι, 
τούτο πρέπει ν' άποκλεισθή έκ τής νέας ζωής 
σας. Το ήνέχθην έφόσον δέν σάς άγαποΰσα 
άκόμη, καί άφηνόμην νά παρασύρωμαι χωρίς 
νά ξεύρω που... Σήμερα δέν τό άνέχομαι 
πλέον.

»Δέν θά έπανέλθω είς τό Παρίσι διά νά ξα
ναρχίσω τήν ζωήν τήν όποίαν'έπί πολλάς έβδο- 
μάΟας ήδη έζησα κοντά σας- Καί διά νά μή 
τήν ξανορχίοω πρέπει τό πάν ν' άλλάξη γύρω 
σας μονομιάς.

•Καί λοιπόν έννοώ ότι αύτό είνε άνέφικτον. 
Είνε γελοίος ρωμαντισμός, νά έλπίζφ ότι ή 
κόμησσα Ά ντερνυ θα έγκαίβλείψη την μεγα
λοπρεπή καί διασκεδοσιικήν νυην της, δτι θ ’ 
άπαρνηθή πάν ό,τι προέρχεται έκ τοΰ παρελ
θόντος της,καί τοΰ συζυγικού της άκόμη πα
ρελθόντος, διά νά συνδέση τήν ζωήν της μέ 
την πένθιμον ζωήν ενός γιατράκου είκοσιτριών 
έτών, οΰτε ώροίου, οΰτε έπιφανονς, οΰτε εύ- 
διαθέταυ καί, π^ό παντός, πτωχού. Τό κατα
λαβαίνω ότι αύτό δέν γίνεται, καί έπειδή μό
νον ύπό αύτούς τούς όρους θά  ήτο δυνατή ή 
συμβίωσίς μας, άντιλαμβάνομαι ότι ή αυνένω- 
σις τών τυχών μαν είνε άπραγματοποίητος.

• Πολλάκις άπεπειράθην νά σάς τόείπ φ , άλ
λά δέν έιόλμησα. Τώρα έπί τέλους σάς^ τό 
γράφω μέ δλην τήν είλικρίνειαν π· ύ μοΰ άνα- 
γνωρίζετε. Καί τώρα πού οάς τό έγραψα, ά- 

ήσιε νά προσθέοφ καί κάτι άλλο; δταν σεΐς 
__πομακρυνθήτε τής ζωής μου, ή ζωή μου δέν 
■θά συνεχισθή παρά μόνον διά τής άναμνήσε- 
ώς σας

•Δέν θά μνησικακώ έναντίον σας, διότι ά- 
νεστατώσατε τήν πτωχήν μου ζωήν. Καί μό
νον δι’ ένα χαμόγελο άπό δοα μοΰ έχαρίσατε 
Αξίζει νο ύποψέρω έφ ’  όρου ζωής Ά λβίνα, 
δέν έφανταζόμουν δτι μία Ά λβίνα μπορεΧ ιά  
είνε πρόσωπον ύπαρκτόν. Αύτή ή μαγί ία τής 
καλλονής σας, αύτή ή έντύπωσις τήν δποίαν 
δίδετε δτι είσθε δν πλ,ασμένο άπό ούσίαν ύπε- 
ρανθρωπον, διαφορετικήν τής δικής μ ας..., 
μού είχαν μιλήσει περί αύτών, άλλ’ ένόμιζα 
δτι πρόκειται περί ρωμάντζου, περί μύθου. 
Καί άφ’ δτου σάς έγνώρισα, έπείσθην δτι ή- 
οαν άλήθεια. Τούτο κατ' άρχάς μ’ έξώργιοεν’ 
έπειτα ύπετάχθην καί ε\·ρήκα γλυκείαν τήν 
υποταγήν μου.

(Ακολουθεί)
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οοοΙ
Μεταξύ τών άλλων μποέμ τής Μονμάρτρης 

έγνώρισα «ρό  χρόνων καί βναν «ού  τόν ελε- 
γαν Ζάκ’ ήταν ζωγράφος καί έδειχνε «ώ ς  
θάχΒ λα|ΐ«ρό μέλλον. Μ άή φτώ/.βια δέν τόν 
άφησε να κ ρ ο κ ό ς .  Κι’ άχέί)ανε τόν Μάρτιον 
του 1844 στό νοσοκομείο τοΰ Ά γιου  Λουδο
βίκου, θάλαμος 'Αγίας Βικτωρίας, νούμερο 
κλίνης 14.

Τόν έγνώριβα αύτόν tftv Ζάκ ατό voaoxa· 
μείο 6«ου μέ είχε κλβίαει βΓ έμένα μιά με
γάλη άρώατεια. Εβί δύο μήνβς »ού  6 Χάρος 
ιόν £ νανούριζε ατά μπράτσα του, οέν τόν Λ- 
κουβά ούτε μιά φορά νά παραχονεθβ κατα τής 
Μοίρας πού τοσο τΑν έκατάτνβξε, μέχρι καί 
τών τελευταίων του οτιγμών, γιατί ξεψύχησβ 
έπειτα άχό φρικτή βγωνία. Ό  θάνατος του 
μοΰ θυμίζει μία άπο τής ίΐΛ οχληρές σκηνές 
«ού έχω δή οιήν κοιλάδα αύτή τών δακρύων 
καί τών θλίψεων $ον  λέγεται ζωή.

Ό  πατέρας τον, οάν ίμαθβ τό θ ά ν α »  τοΰ 
γιοβ του, ήρθε χαί έοτηοβ καυγά μέ τή διεύ- 
9υνοι τοΟ νοσοκομείου γιά τριάντα έξ φράγκα 
χού τοΰ έ γύρευαν γιά νά τοΟ δώσουν το « τ ώ - 
μα, δχως γίνεται γιά δλους τούς d«όρους χού 
νοσηλεύονται δωρβαν Οϊά νοοοχομεϊα. Έ * α - 
ζάρεψε καί μέ τόν παχά καί μέ τούς ψαλτάδες 
ακόμα λέγοντας χώς τού γυρείουν κολλά γιά 
τήν κηδεία. Κι* 8rar «ήραν τό ιιτώμα νά τό 
βάλουν ατό φέρετρο seal χρειάστηκε ένα σεντό
νι τούλάχιστο γιά νά τό τυλίγουν, δ  σκληρός 
πατέρας άρνήθηκε ν* άγοράση *ό σενιόνι.

—Ώ ,  κύριε—είββ μια νοσοκόμα —δέν μπο
ρούμε νά τό θάψουμε έτσι τό δυστυχισμένο 
«αιδί, κάνει τόσο κρύο! Λόατε τούλάχιστο νά 
τοΰ άγοράσουν ένα χονκάμισβ, γιά νά μήν 
«αρουσιασθή όλόγυμνο μχρός στόν καλό Θεοί 

Κι* 6 «ατέρας μέ τό στανιό αποφάσισε νά 
Οι*σιάσπ ένα «αληοτάλληρο γιά ν' άγοράσα 
ά * ’ τό «αλαιοχωλείο Ενα πουκάμισο τού νε
κρού «αιδιοΰ του. Καθώς Ιμαθα, τού χρατοΰ· 
σε άκόμα κάκια, γιατί δέν άκουσε τή θέληβί 
του γιά νά γίνη μχακ ίλης δχιος αύτός, «αρά 
προτίμησε νά γίνη καλλιτέχνης καί νό πειθά- 
νη στήν ψάθα, τό »ύγενικό χαιΛί...

Μά^είμαι μακρυά άκόμα ά«* τήν δεο«οι- 
νίδα Φραντσίνα καί τό μανσόν της. Ή  δε
σχοινίς Φραντσίνα ύχήρξεν ή πρώτη καί ή μ ό
νη έρω|ΐένη τοβ Ζάχ, άν καί αύτδς δέν είχε 
«βθάνει γέρος, άφού μόλις είκοσιτι,ηών χρό
νων ήταν τήν ήμέρα «ού  6 άκαρδος «ατέρας 
του ήθελε νά τόν ρίξη στό μνήμα όλόγυμνον.

Τόν μοναδικόν έρωτά του μού τόν διτ,γήθη* 
κβ δ ίδιος τότε «ού  είμαστε έγώ τό νούμερο 
16 κι’  αύτός τό νούμερο 14 τού θαλάμου τής 
"Αγίας Βικτωρίας, τοβ χειροτέρου νοσοκομείου 
*ού μχοροΰσβ νά καταφύγη «ανρίς γιά νά 
χεθάνη.

“A 1 στάσου μιά στιγμούλα, Αναγνώστη 
μου, «ροτοΰ ν’ άρχίσβ» τήν άφήγηο» τού θλι
βερού αύτοϋ εριοτος δφησέ̂  με νά τραβήξω 
μερικές ρουφιές ά*’ τό χωματένιο «αληοτσι- 
μ«οΰκι ττ|ς δεκάρας «ού μού χάρισε ό Ζάκ τήν 
ή μέρα «ού τού ά«ηγόρευσε όγιατρός νά κα«νί· 
ζη.Τή νύχτα δμως ιιοΰξβναζητούσε νό τσιμχοϋ- 
κι καί λίγον κο«νό : είνε «ολύ μελαγχολικές 
κι' ατέλειωτες οΐ νύχτες σ* ' αύτούς τους μεγά
λους θαλάμους τού νοσομείου, δταν κανείς fv 
-τοφέριι καί δέ μχορεΐ νά κβιμηΟβ !

—Μιά δυό ρουφιές μονάχα, μοΰλεγε, καί τόν 
σπλαχνιζόμουν καί τοΰδινα τό τσιμηοι κι. Μά 
ώς κι ή άδελφή Εύφημία τόν σ«λσχνιξότουν 
κ»* Ικανέ «ώ ς  δέ νοιώθει τή μυρωδιά τού κα- 
βνού, γιά νά μήν τονε μαλλώσυ ’ Α , τί γλυ
κεία άδελφή ! Ή τα ν  ό καλός άγγελος μέσα 
rf έκεΐνον τό σκοτεινό μας Ά δ η .. .

—Καλά, θά  μοΰ «ήτε, μά τό μανσόν ; Δέ 
βλέβουμε άκόμα κανένα ί μανσόν. Κι' ή δε- 
σ«οινΐς Φραντσίνα τί γ ίνεται: “Ώ  δέν είνε 
καθόλου διασκεδαστική ή Ιστορία σας, κύριε!

Παρντόν, άγα«ητο( μοι άναγνώστες,αύτό.τό 
τσιμ«οΟχι τοΰ,νβκροΟφύλου μου μέ βαρέουρε σέ 
μελαγχολικές σκέψεις. Μά «ρέ«βι νά σάς είδο- 
«οιήσα) ά «ό  τώρα δ η  ή Ιστορία μου δέν είνε 
καθόλου εύθυμη, γιατί καί ή ζωή τών φτω
χών μποέμ δέν είνε «άντα γελαστή...

Καί λοιχόν, ό Ζάκ κι' ή Φραντσίνα άνταμώ- 
θηκαν σ’ ινα  ά « ’ τά «αληόσχιτα έκεΤνα τής 
Μονμάρτρ·ης χού νοικιάζουν δωμάτια στούς 
φτωχούς καλλιτέχνες, στούς φοιτητάς καί στής 
γκοιζέττες.

Τά δωμάτια «ού  κρατούσαν στό έκτό «άτω - 
τωμα, στή σοφίτα δηλαδή, συνόρευαν κι* εί
χαν συναντηθώ «ολλές φορές στη σκάλα, μά 
Λ ν  είχαν δώσει (5κόμη γνωριμία. Η Φραντσί
να ήξβρε «Λ ς δ γβίτονάς της εΤίαν Ινας φτω-

, χός διάβολος, άρτίστας. Κι ο Χ·χκ η?ί«8 ..ώ ς 
ή Φραντσίνα ή tuv μία μικρή μοδιστρούλα,«ου 
είχε φύγει ά » ’ τό οτίτι της για να γλυτώση 
ά « ' τα νύχια τής μέγαιρας μητριάς της. Kul 
δούλευε τό κακόμοιρο γιά νά κερδίοχι τό ψω
μάκι του κι' δκανε θαύματα οίκονομίας γιά νά 
τά βγάλο »?ρα. Καί, καθώς δέν εΧχε γνοιρίσει 
ποτέ νης τή χαρά,δέν τήν ά»οζηιούοε καθόλου.

"Ενα άχριλιατικο βράδυ, ό  Ζάκ γύρισε οτή 
στενή κάμαρά του, τσακισμένος (είχε νά φ«ΐ] 
ά » ’ τό  περασμένο βράδυ, δ «ω ς  συχνά τού συ- 
νέβιινε) καί βολύ με>Λΐγχολικος, μιά ά*ό  κεί
νες τής άκαθόριστες ιιελαγχολίες χούσφίγγονν 
«ολλές φορές τήν χαρδια τού άνθρώχυυ. Ή  
νύχτα ήιαν γλνκειά. Ά νοιξε τό ααράθυρο γιά 
ν ' άναπνεύσή, μά ή χαρούμενη β·ή  τής χόλειος 
χοϋ ίφδανε ώ ς  τ’αύτια του έμεγάλωνε τή δική 
του μοναξιά καί θλίψι Έχειδη δέν είχε ν° ά- 
γορασα ηετρέλαιο, άναψε £vu μικρό οχαρμα- 
τσέτσο κι* έγέμιοβ τήν *ί*α  τή» κανό.

—Εύτυχώςχού έχω άκόμα λίγον καχγό,εΐχε.
Εαβλωοε στό μακρόστενο μέ στρίηοδα κρε

βάτι του μή*ως κι’ άχοκοιμηθ$, μά ή θλίψι 
τούδειχνε τόν δ«νο.

Τ ό  ίδιο  βράδυ, άχεναντίας, ή Φραντσίνα γύ
ρισε στό δωματάκι της «ολύ εϋδνμη, χωρίς 
νά ξέρη γιατί. 'Ανέβηκε τή αχάλα μ -Λίρμουρί- 
ζοντας μιά λαϊκή καντσονέτα καί κρατώντας 
άναμένο τό κεράκι της, μά καθώς έχήγαινβ ν’ 
άνοίξη τήν «όρτα της Ινα φύσημα ά » ’ τ ’ άνοι- 
χτό «αράθυρο τής τώοβυοβ.

— Θεέ μον! « ώ ς  νά ξανακατέβω τώρα καί νά 
ξανανέβω τόοα σκαλιά.

ΒΛέ,τοντ^ς δμως φώς άχό τής χαραμάδες 
τής χόρτις τοΰ γείτονα της, οκέφιηκε χώς 
μχοροϋσε, δίχως νά χαρεξηγηθ^, νά το·· ζητή 
ση ίνα σβίρτο. Κ ι' έχήγε κι’ Ικρουσε τήν χόρ
τα το». Ό  Ζάκ τής άνβιξε, λίγο ξαφνιασμέ
νος, μά μέ τό ρεύμα «ού  σχημητίσθιικε,δσβυσε 
καί τό δικό το« τό σχαρματοέϊοο, Οί δύο νέβι 
ίμειναν ο ιό σκοτάδι.

— Τί άτυχία, κύριέ μουί εί«ε ή Φραντσίνα, 
κ' ίγώ ίρχ,όμουνα άκριρώς νά σας ζητήσω φώς.

— ϋύχ.αρισ*ί»ς, δεσκοινίς, μιά στιγμή να 
βρώ  τά σχίρτα μου, «αρακα?.ώ.

Ό  Ζάκ τα βρήκε άμέσως τά αχίρτα του, 
έκείνη τή στιγμή δμως μιά χαράξενη Ιδία χέ- 
ρασε 4x6 τό μυαλό του* κι’ ίχιοσε τά ««ίρτα  
οτήν τσέχη του, φωνάζοντας:

—“Ω, δεσχοινίς. νά κι’ άλλη άτυχίαΐ.. έξέ 
χασα «ού  έχω βάλει τά σχίρτα μου καί δέν 
μχορώ νά τά βρώ μέσα ο ' αύιό τό σκοτάδι!...

— Θεέ μον! θεέ μου! έλεγε ή Φραντσίνα, δέ 
φθάνει χού μείναμε χωρίς φώ ς, χαρά ε/.aou 
καί τό κλειδί μου!... Θάλεγε κανείς χώς τό 
κάνει έχίτηδες 6 Σατανάς! Τωρα δά τώχα στό 
χέρ·· μου καί τώρα δέν ξ ·ρω  χού είνε.... θά, 
μοϋχεσε φαίνεται στό χάτωμα... Σάς χαρα- 
καλώ, καλέ μου κύριε, συνχο>ρήστε με γιά τήν 
ένόχλησι χού σάς φέρνω καί βοηθηστε με νά 
βρώ τό κλειδί μου.

—Ά ς  ψάξουμε, δεσχοινίς.
Κι’  έσκυψαν γιά νά ψάξουν, μά σάν νά τού; 

έσπρωχνε τό ίδιο Ενστικτο, τά χέρια τους κά
θε λίγο καί λιγάκι έσμιγαν. Καί «ραίνεται χώς 
ήσαν καί οί δυό χολύ άδέξιοι, γιατί δέν κα- 
τώρθωσαν νά βρούν τό κλειδί. Ή τα ν  μεσά
νυχτα «ιά  καί δέν μχορούσαν ν* άνυσυχήσουν 
τούς συνοίκους.

—Ά ς  χεριιιένουμε λιγάκι, δεσχοινίς, σέ 
λίγο θά βγή τό φεγγάρι χού μχαίνει δλο άχ ’ 
τό χαράθυρό μου και θά μάς φωτίατ) νά βροΟ- 
με τό κλειδί.

Καί, δ σ «ο υ  να βγή τό φε'/γάρι, έκάθησαν 
κι’ ίστησαν ψιλή κουβεντούλα. Κουβεντοι λα 
στό σκοτάδι, μέσα σέ μιά καμαρούλα, μιά 
νύχτα άνοιξιάτικη- κουβεντούλα «ού  σιγά σιγά 
φθάνει «τής έκμυστηρεύσεις μέ χαιιηλή φωνή, 
μέ αναστεναγμού . . .  Τ ά χέρια ένώνονται άθϋ- 

γιά νά συμχληρώσουν τής σκέψεις, χού ά«* 
τήν κσρδιά άνέβαινουν στά χείλη, καί... Ζητή
στε τό σνμχέραομα στής άνομνήσεις σας, ω 
έρωτικά ζευγάρια, σείς, νέε. καί a*lc, δεσχοι- 
νίς, «ού  βαδίζετε σήμερα μ« τά χέρια ένωμέ- 
να, ένφ χθές άκόμη ήσαστε άγνωστοι...

Τέλος ή σελήνη έφάνηκε κι’ ή λάμψις της 
έ«λημμύρισε τό δωμάτιο’ ή δεσχοινίς Φραντσί
να άνένηψε ά«’ τούς ρεμβασμούς της κι’ έβ
γαλε μιά φωνοΰλα.

—Τί έχετε ; ρώτησε 6 Ζάκ «ερνδντας τό 
χέρι του στή μέση της- 
‘ —Τί«οτε, μουρμούρισε ή Φραντσίνα’ νόμι

σα πώς κά«οιος χτύχηοε.
Καί) δίχως όΖάκ νά τδ άννιληφθ^, Ισχρωξβ 

κβτω άχ* τδ κρεβάτι μέ τδ μββτίνι της τδ

κλειδί χού είδε χάμω.
Λέν ήθελε νά τώβρη.

Αύτή ή γραμμή τών άχοσιωχητικών θά οάς 
έξηγήσα χώς ή ΔΙς Φρατσίνα έγινε έραιμένη 
του Ζακ. Ή τα ν  ξανθή καί πρόσχαρη ΐι Φραν
τσίνα. Ή  tuv είκοσι χρονών καί δέν εϊχβ μά
θει άκόμα τόν έοω ια . Μά ένα άκαθόριστο 
«ροαίαϋημα δτι τό τέλος της έχληοίαζε τήν 
συ εββύλευβ .νά μήν άναβάλλη «ερισσότερο 
άνήθελε νά τόν γνωρίσ^.

Συνήντησβ τόν Ζ^κ καί τόν άγάχησε. Ή  
άγάχη τους έκράτησε δξη μήνες. 'Ανταμώθη
καν τήν άνοιξι κι’ έχωρισθηκαν τό φθινόχο- 
ρο. Ή  Φραντσίνα ήταν φθισική, τό ήξερε, κι’ 
0 φίλος ό Ζακ τό ήξερε έχίσης. Λεκαχέντε ή 
μερες χροτού να την κάμχΐ έριομίνη του, τοΰ 
τώχε χή ενας φ λος του πού ήταν γιατρός.*βά 
μάς άφήαχ) μαζί μέ ιά  κίτρινα φύλλα» τού 
είχε xfi.

Ή  Φραντσίνα τδ ήϊερε ούτό, μά περισσό
τερο την έθλιβε ή ά « <  χισία  χού έχροξενούσε 
ή κατάστασίς της στό φίλο της.

Τί ι*άς μέλλει γιά τά κίτρινα φύλλα; τοΰ 
έλεγε κλείνοντας όλον τόν έρωτά της στό χλω- 
μό της χαμόγε ο γιά νά τού δώση κουράγιο. 
Τί μας μέλλει γιά τό φθινόχωρο; Τωρα είνε 
άνοιξις καί τά φύλλα είνε χράσινα. Ά ς  έχω- 
φεληθούμε... “Αμα θά μέ ίδ^ς έτοιμη νά χε- 
θάνω, θά  μέ κλείσης στην άγκαλιά σου κ'ή θά 
μοΰ άχαγορειισης vu ητύγω άπό τή ζωή. Είμαι 
υπάκουη, τό ξέρεις, καί θά  σέ υπακούσω κα! 
δέ θά σοΰ φύγω...

( Ή  συνέχεια είς τό έχόμενον).

* *  Π Ρ ί Λ Τ Ο Μ Α Π Α .  M O V
Αύριο ξημερώνει ό Μαης Μα τί μ* άνάγκη 

νά χαω στην έξοχή; θ α  κλειστούμε στήν κα
μαρούλα μας, θά οέ σφίξω στά μπράτσα μου, 
-ι* έτσι θ ' άγχαλιάζω ατόφια κι’  ολοζώντανη 
τήν ίδια τήν Πρωτομαγιά, άγαχοΰλα μον.

Ό λ α  τ’ άνθη τοΰ Μαγιού στό κορμί σοι* 
λουλουδίζουν. Μεγάλα τριαντάφυλλα έκατό- 
φυλλα κι* όλόδροσα τά μάγουλά σου, μχουμ- 
χοΰνι βυσσ νΐ ήδονόχαρου γορύφαλου τό στόμα 
σου, σ ’ άχόσταγμα μενεξέδων λουσμένη ή μα
τιά σου, μίσχος περήφανου ναρκίσσου ό  ψιλό- 
λιγνός λαιμός σου, κρίνα χεντάφυλ>α τα χέ
ρια σου καί τά νύχια σου ροδόφυλλα, ζουμ
πούλια ζυμωμένα μέ γαζίες ή ώχρόλευκη σάρ
κα σου, αγιόκλημα καί γιασεμιά ή άναχνοή 
σου, κυχορισσένιο τό λιγερό τάγιο σου άνθινο 
τ’ όνομά σου, άνθινη κι’ ή καρδιά σου, καί 
τά δάκρυα χού μχριλλαντώνουν καμμιά φορά 
τό στημόνι τών βλεφαρίδων σου σάν δροσο- 
σταλίδες μαγιάτικης χαραυγής λαμχυρίζουν.

Κάθε »ρο>ί χού άνοίγω τά μάτια *αί σ’  άν- 
τικρύζω σ ιό  «λευρό μου, μιά ναινούργια Π ρω
τομαγιά γλΰκοχαράζει γιά μένα—γιατ* είσαι 
σύ ή «αντοτεινή μον κι* όλάνθιοτη Π ρωτομα
γιά, Άνθούλα μου. ΕΣΠΕΡΟϊ

ΠΑΛΗΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
π ρ η τ ο Μ Α Γ ί ι κ τ ι κ ο

Καί «άλι νά ό  Μάιος 
γιά νάρθη ξεκινά 
καί διασκελίζει θάλασσες 
καί κάμχους καί βουνά.
Στολίζει μέ τριαντάφυλλα 
τά δλόξανθα μαλλιά του 
καί ρίχνει κρίνου μ,νρωδιές 
στ ' άφράτα μάγουλά του, 
κρατεί άνθους στα χέρια τον, 
κι’  άνθού «αντοΰ σχορχίζει 
κι’  δχου χεράοχι καί διαββ 
έκεϊ μοσχομυρίζει.
Ά χ  ! Μαη, &ν σ ’ άγάχηοα 
κι' άν σ ' άγαχώ άκομα, 
ρΙ|ε δροσάτα λούλονδα 
και στόλισε τό χώμα 
«ού θά διοβή ή άγάχή μου — 
δέν θέλω δ«ου «ατήοΐ]
Αλλο άχό ρόδα χαί ομυρτιές 
τό βόδι της ν* άγγίβΒ ,

I. ΠΟΛΕΜΗΣ

Elt fh nQooi%kt μία ίκηΐηξκ

Σ Φ Α Ι Ρ Α

'Μdm>αία ίϊ Ίοωαρχιωιοωο^α;
’Ζΐναννωοζαι ’ Π οιά  π ρ ο τ ιμ ά τε  γ ιά  γ υ ν α ίκ α  σα ς

^ 1— : , ' ΖΙναρνώσζοιαι: Π θ ΐ ά  π ρ Ο Τ ί μ δ τ ε  γ ΐ ά  φ ί λ η  σ α ς ;

ΜΕΓΑ ΒΡΑΒΕΙΟΝ: ΜΙΑ ΠΡΟΙΚΑ 3.000-5.000 ΔΡΑΧΜΩΝ. ΑΛΛΑ ΔΩΡΑ 500 ΔΡΑΧΜΩΝ.
ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΨΗΦΟΛΕΛΤΙΑ

Μέχρι τής παρελθούσης Τρίτης έλήφθι^σαν 
τά κατώτεροι ψηφοδέλτια, σ\ινοδε"υόμενα ί-χό 
ίσαρίθμων δΟλεχτων.

Ά  ν ά  έ ν α .—Εύφημία Χατζηζήση, Κατίνα 
Ζηλεμένου, Πηνε/.όχη Κανακάρη, Μωσκώτ, 
Α. Χριστοφίλης,Τ.Μ χαιάκος,Ν. Σκαντζούρης, 
Β.Κουσόχουλος, Μ. Δε?Λλό»οι·λος Έ . Βιιρδοχ- 
λάκης, Σ  Σταυριανάκος, Γ . Άναγνωβτοπου- 
λος, Β. Αιβαδάς, Ά .  Ράλης, Ν. ΙΙολωνεώογης 
Έ .  Πουλόχουλος, Μ. Λαλαρής, Β. Κυρατζάς, 
Θ . ΙΙαχαχολυχρόνου, Ά . ΣορΙγος, Δ. Ά να - 
γνωστόχουλος, Σ . Στυλιανού, Ί .  Γιάνναρος, 
Σ. Μαρλαμάς, X . Κιανιωτάκης, Γ . Τ ., Κ. 
Ψαθόχουλος, Σ . Σγονρόχουλος, Ν. Σαορέας, 
Ί .  Σοφιανός.

Ά ν ά  δ ύ ο  — Γ . Σαγκιώτης, Ά .  Δόβας, 
Ν. Αουμίδης, X . θεοδώρου, X . Λουτράδης, 
’& Τσαγκαρακης. Γ . Άνοιώτης, Ν. Δα>.αρής 
Ά .  Κοκορόγιαννης, Κ. Μαθηνός, Ά .  Ζαμπέ- 
λας, Γ . Μαγκριώτης, Γ . Βαρανάς, Ί .  Καβα- 
λκίιτης, Β Νικολαϊδης, θ .  Ποδιώτης, Ά .  
Άναστασίοχι, Γ . Κ«λαντζόπ.ο\'?Λς.

Ά ν ά  τ ρ ί α . —Μανίκα Παχιδίκου, X . Γρη- 
^ορόχουλος, Γ. Σκουρτανιώτης, Ά .  Ζωζώκος. 
Α. Ζωγράφος, *1. Χρυσανθόχουλος, Ί .  Α να 

γνώστου.
Ά ν ά  τ έ σ σ α ρ α . -  Στέλλα Άγουρίδου, 

Έ . Σαρχιανάκης, Κ. Κορώσης, Ά .  Άδαμίδης, 
Ά .  Ά «οστολό»ουλος.

Ά  ν ά *  έ ν τ ε.— Ν. Σκλήρης.
Ά ν ά έ χ τ ά — Ν. Καψοκέφαλος.
Ά ν ά  ό κ τ ώ .— Έρασμία Μαυροκεφάλου, 

f l  ^Ιανωλόχονλος.
Ά ν α  ο ω ο ε κ  α .— Νικήτας Συχνής.
Ά ν ά  ε ί κ ο σ ι . — Π.  Κωνσταντίνου, Θ. 

Στεριώτης.
Σύνολον ψηφοδελτίων 187.
Ψηφοδέλτια άκυρα καθ’ δ μή συνοδευόμενα 

ύχό Ισαρίθμων δΟ/.έχτων ίστειλαν οί κ.κ. Ά . 
Ζαμχέλας 2, Γ  Καλαντζόχουλος 2, Ί  Α ν α 
γνώστου 3, Ά .  Άχοστολόχουλος 4, Ά .  Ανα
στασίου 1, Ί .  Χρυσάνθόχονλος 8, Ί  Σ· φια 
νός 2, Ά .  Κόλιας 2 Ά ν  στείλουν συμχληρω 
ρατικώς * 
ληφθοϋν

ισάριθμα 50λε*τα, τά ψηφοδέλτια θά 
■ηφθοϋν ύχ’ δψει.

ΨΒΦΟ! ΧΑΡΙΣ ΨΗΦΟΔΕάΤΙΑ
Ψηφίζουν μετ Ισαρίθμων ΒΟλέχτων, χωρίς 

ψηφοδέλτια:
Ύ χέρ τΛς δεσχοινίδος Μίοτεγκετ, ής ή φω 

τογραφία έδημοσιεύθη είς τό ύχ’ άριθ. 160 
φΰλλον, ό  κ. Έ . Μαριδάκης διά ψήφων 50.

Ύ χέρ τής δεσχοινίδος Ανθισμένης Α μ υ 
γδαλιάς, ής ή φωτογραφία έδημοσιεύθη είς τό 
ύ«* άριθ. 164 φΰλλον, δ  κ. "Ερο)ς Άμάραντνς 
διά ψήφων 4. Γ

Ύ χέρ τής δεσχοινίδος Κόρης τών Κυμάτων, 
ής ή  φωτογραφία έδημοσιεύθη είς τό ύχ’ άριθ. 
166 φύλλον, οί κ.κ Π , Μεντζελόχουλος καί 
Φράϊνταχ δι* άνά 20 ψήφων έκαστος.

Ύ-ιέρ τής δεσχοινίδος Μυρωμένο Ι ’ ιούλι, 
ής ή φωτογραφία έδημοσιεύθη είς τό ύχ' άριθ. 
170 φύλλον. ή δεσχοινίς Κούλα ^Πηγαδιώτου 
διά ψήφων 3·

Ύ χέρ τής δεσχοινίδος Σίας Ντόΰτσλαντ, 
ής ή φωτογραφία έδημοσιεύθη είς τό ύχ’ άριθ. 
170 φΰλλον δ κ. Κόττας διά ψήφων 20.

Ύ χέρ τής δεσχοινίδος Ναυσικάας, ής ή 
φωτογραφία έδημοσιεύθη είς τό ύχ’ άριθ. 
170 φΰλλον, ή δεσχοινίς Καρολίνα Ναξών δ ά 
ψΛφων 20.

Ύ *έρ  τής δεσχοινίδος Φρόσως, ής ή φωτο
γραφία έδημοσιεύθη είι το ύ*’ άρις’ 172 φύλ
λον, αί δεσποινίδες κοί κύριοι Α θανασία Πυ- 
λαρινοΰ, Εύθαλία Χατζηγιάννη, Ρεβέκα Κα- 
ραμάνου, Ά .  Κασταμονίτης, Κατίνα Κρεμυ- 
δοχούλου, Γ . Τούρτας, Αγγελική Βασιλείου, 
Γ . Βραχλιώτης καί Ανώνυμος, διά ψήφων 
38 έν δλφ.

Ύ «έρ  τής δεσ«οινίδος Χρυσάνθεμον, ής ή 
ςχητογραφία έδημοσιεύθη είς τό ύχ’ άριθ* 172 
φΰλλον, ο κ· Ν. Πολίτης διά ψήφων 25.

Σύνολον ψήφων 200. 
ί  Ε Ι Χ Φ Ο Ρ Α Ι

Εισφέρουν χρός ένίαχυσιν τής «ροίκας, ήτις 
θ ’  άχονεμηθβ είς τήν νικήτριαν, οί κ. κ. Λ. 
Φλεριανός δρ. δ , Ν. Συχνής (δευτέρα εισφο
ρά) δρ. δ, S . Άβοστολόβουλος δρ. 9. Σ . Κολ-

ΛΛδ ± · ί·ιν (Ιβφορών δρ 14.

Ι ω ν ι κ ή  <4£ga (h- Σμύρνης)

ί  ·ϋ 3 Ι

Έ  ). e ν & ε ρΐα Ά&ηνών)

Βοαχοπον/.α τον Παρναααοο (ίκ ΑαΜόν)

Η ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΗ ΠΡΟΙ ΚΑ
Έ κ χροηγουμένων εβδομάδοιν δρ. 2009 -
’Εκ ψηφοδελτίων ♦ 93.60
Έ κ ψή^ϋβν » 100 —
Έ ξ  εΐαφορών » 14 —

Σύνολον δρ. 2216.51)
Η Κ Α Τ Α Ν Ο Μ Η  Τ Ω Ν  Ψ Η Φ Ο Ν  

Εκ τών ώ ς άνω 187 ψηφοδελτίων τά ^1
είνε ύ»έρ τής Έχαρχιωτοχούλας καί τά 96
ύχέρ τής Αθηναίας.

Υ ξ  ά/.λου, άπό τής άρχής τοΰ δημοψηφί
σματος μέ ρι τοΰόε, αί δημοσιευθεΤσαι φωτο
γραφία! έ'χουν λάβει τούς έξής έν συνόλφ 
ψήφους :

Φ0λ. •Αφηναία |φήφ.|’ Επ:αήχιθ)τρποΟλα|ψ§φ,'

160 Έ δβλ βά ϊς  j 169 ! Μιστεγχέτ 571
J61 Ρω μαντ. Ν 181 1 Ζιγκολέτ 11L·
1G2 Κασ εανή 121 Κιχή 213
163 Μαλάνς

*Α ν.Ά μνγδαλιά
82 j ΡΒ ολιωτοπούλα ΑΛ2

164 18$ Ξβνητβμμένη 110
165 ϊ α σ α 87 ’ Α φρος Ιββ
166 Μυρσίνη 109 Κόρη Κ υμάτων
167 Μ.Μπουκετάκι 289 Χ α ρ . Αύγσύλα 11>8
168
16$

’  Αλεξάνδρα 
Μ υρω’μέ νο Γ ιοΰλ ι 187

Κυχλ. Κ ρίνος 
Ίά ν ϋ η

07
170

170 Ροδάχινον 63 ΓλυχοματοΑσα 101
SCa ΝτόΌσλαντ 58 Ναυσιχάα 85

171 Έλνί. Τσιγγάνα 58 Χαρίδτ 48
Μποι·μΛθϊ»χΛ W Μενεξές

θ ε ά τ ο ι  Ε ρωτος
Brunette

50
41
40

172 Φρόσω M i ΧονοάνΦ ρμοτ
Ύ β ό ν ν η
Μιχρ.Χρι*σαλΙς
Μαρίχα

id
28

179 Ξβνία 30 25
26

Ό  κατάλογος αύτός θά δημοσιεύεται στε
ρεό -ύπως, προστιθεμένων καθ’ έβδομάδα τών 
δημοσιευομένων εις κάθε φύλλον φωτογρα
φιών καί τών ψήφων πού λαμβάνει έκάστη.

Δέον νά λάβουν ύχ' δψιν αί διαγωνιζόιιεναι 
δ α δ ι ά  νά μετάσχουν τής τελικής ψηφοφορίας 
δι’  ής θ ' άποφασιοθ?) είς χοίαν θά δοθή ή 
συλλεγομένη προΐκ<ι, χρέχει νά έχουν λάβει 
έως τότε τούλάχιστον 500 ψ ή φ ο υ  ς, άριθ- 
μός όστις ώρίσθη ώς βασις.

Κατά χαράκλησιν πολλών άναγνωστών, δη
μοσιεύεται σήμερον καί ή φωτογραφία μιάς 
χωριατοχούλας.

ΑΙ Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Ι
Έλήφθησαν καί θά δημοσιευθοϋν αί φω το

γραφία! ιών δεσποινίδων. Σ  μ α ρ ά γ δ α ς έκ 
Κίου, Σ  α μ ι ώ τ ι κ ο Α σ τ έ ρ ι  έκ Σάμου, 
καί Ά ρ μ α  τ ο ΰ Έ  ρ ο> τ ο ς έκ Καβάλλας.

Δέν έλήφθη. δεσχοινίς Εύφημία Χατζηζήση. 
Μπορείτε νά στείλετε άλλην.

Έπισχρέφεται, δεσποινίς ’Αγριολούλουδο.
Θα δημοσιευθή είς τό μεταπροσεχές, δεσχοι

νίς Σενέλλη, άφοΰ βιάζεσθε τόσο.
Κάνει προπαγάνδα καί παίρνει ψήφους, κ. 

Έ ρ ω τα  ’Αμάραντε. Π ώς ήθέλατε νά γίνχι; Έ 
δώ, στής δημ'>Τικές έκλογές, πού πρόκειται πε
ρί κάπως σοβαρωτέρας, τέλος χάντων ύχοθέ· 
σεως, άνίστανται καί οί νεκροί διά νά ι(ιη- 
φίσουν. Π ώς έγώ θά μχορ ιΟσιι ν* άπα- 
Υορεύσω τήν προ«αγάνδαν; Ά λ λ ω ς  τε δέν 
πρόκειται χερί δημοψηφίσματος καλλονής 
καί στό τέλος έλπίζω νά μή συμβή έ κείνο πού

Έλήφθησαν καί θά γίνη δχως λέτε, κ. Λ. 
Ποδιώτη. Ο ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Ξ Ε Ν Η  Π Ο Ι Η Σ Ι Ζ

Χ Ο  Χ Ι Τ Ε Ι Ο Ά Ν Ι
Γύρεψ* μέσ’ στόν κήχο μου 
τά χιό δμορφα λουλούδια 
καί μέ τ* άχομεσήμερο 
τά μάζεψα ένα ένα, 
κι’ έχλεξα τής άγάπης μου 
δροσάτο ένα στεφάνι, 
χού χιό λεχτό κι’ εύωδιαστό 
δέν είν' άλλο κανένα.
Ό μ ω ς  χοτέ δέν κόσμησε, 
μ' αύτό, τό μέτωχό της·..
Τά λούλουδα μαράθηκαν 
καί σβύστηκε μπζή 
τό μυρωμένο βάλσαμο 
«ού γύρω *ους σκορ«ίζαν...
Μά «άντα μέσ στό στήθος μον 
ιό  Αρωμά του; ζή.

Ά « ό  τό 'Αγγλικό Μετάφρ. μ ΜΑΓΚΑΚΗ



ΣΕΛΙΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΟΥ Β

Διά τό-; «Κυρίας Δόν Ζονάν» έλαβα μέχρι 
«ήμερον Αρκετά γράμματα έκ^μέρους Αναγνιο- 
«ντοιών καί άναγνωστών μου. "Ολα, πλήν ένός,
«.#■ βεβαιοϋν οτι τ°ϋ? Αρέσει. Τ ού ; βέβαιο, κι’ 
εγώ μέ τήν OS' ράν μου δτι δσον χοοχωρεί θά 
τούς άρέσει περισσότερο, διότι πρόκειται «ε· 
ρί μ υ θ .στ ‘ρήματος τεχνικο>τάτου Έ πειτα δέ 
άπό όλίγας συνεχείας ί)ά εΰρεθοΰν πρό συγ
κλονιστική; έκχλήξεως έπί τής τροπής «οΰ 
λαμβάνει ό  έρως μεταξύ ιών δύο πρωταγωνι
στήν τοΰ έργου. Καί βέβαιοί άκόμη δαου; έξ 
άμε λείας δέν παρηκολούΟησαν τό ρωμάντζο 
ούτό άπό τήν Αρχήν του δτι χάνουν πολύ.

Αιά τούς τελευταίους τούτους δίδονται ή 
οτέλλονται έκ τών γραφείο>ν μας τά φύλλα 
τών προηγουμένων συνεχειών.

’ Εγκρίνω: Β .Ά σίμ η  « Όνειρα ευτυχισμένα», 
Κ. Σταυρίδη *Έξηιολόγησις», Περαστικοΰ 
« Από τό" Καρνέ μου» καί Α . Χρονο«ούλου 
«Πανιού καί πάντα τ ’ Ανισο».

Ή  πρόζα τοΰ κ. Τ . Δράκου Ιχει μερικά 
πρωτότυπα κι’ ένδιαφέρο τα σημεία. At δύο 
τβλβυταίαι όμως χοράγραφοι λένε πολύ κοινά 
πράγματα.

Τό «Χ«β£μό μου» τού κ Τ . Μ«ανάκου, κα- 
λογρομμμέ,ιο φρσστικώς, δέν περιέχει δμως 
τίποτε, τό ίξαιρβ ικό στήν ίμπνευσιν, ώστε ν’ 
Α ί̂ξχΐ νά δημοσιευθή.

"Ατεχνα, μέ πολλά λάθη στό στίχο καί χω
ρίς oiiala στό νόημα τά έργα τών κ. κ. Π. 
Λούκα, Β . Παλαρλάμσ. κοί Pier-pfotxls. 

Τ όίργο  τοΰ κ. Διαβάτη πολύ μεγάλο.
Ό  Αξιόλογος καί έμ«νε·'σμένος ποιητής κ. 

Στάθης Καλονδης, έξ 'Αθηνών, μοΰ έστειλε 
πρό; δηιιοσίευσιν τό  γνωστό τραγουδάκι: 

ΣαναττθΙζονν και πάλι ι'τ. ρόδα  
μ ί ;  ν τ ο ϋ  IJitov τή  ϋ τομ ΐ]  ayxa iirf.. χ .τ .Χ .  

Π<ίλι καλά άφοΰ όέν έστειλε τήν ΆντριάναΙ,

“Ωστε, άπλούστατα, συμφωνείτε μαζί ίου κ. 
’ Ιδιότροπε, διότι αύτό άκριβώς μέ τ ’ άλλεπάλ- 
ληλα παραδείγματα του ζητεΐ v‘ άποδείξο: ό 
χι ή έλευθεριότη, είς τάς περί Αΐδοΰς άντι- 
λήψεις κατ’ ούδένα τρόπον προϋποθέτει έκλυ- 
σιν τών νόμων τής 'Ηβικής. "Οσον διά τά 
μπαίν-μίξτ, γίνονται εις τήν 'Αγγλίαν τέτοια 
καί έν άπολύτφ γυμνότητι, χωρίς νά σοκάρουν 
κανένα. Ά λ λ ω ς  τε. τό ήμίγυμνον είνε χερισ- 
σότεοον τοΰ γυμνοΰ σόκιν.

Ο ΑΡΧΙΙΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΜΗ ΔΙΔΕΤΕ ΠΙΣΤΙΝ
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ .

Έπειδή καί πάλιν ίοημειώίϊηοαν έν 
'Αμερική καϊ άλλαγοϋ κρούσματα έξα:τα- 
τήαεω: διαφόρων άναγνωστών τής «Σφαί- 
ρ α ρ , παρά τώ ν δποίιον Ελαβον σννδρο- 
μάς γνωατοί απατεώνες εμφανιζόμενοι ώς 
αντιπρόσωποι τής «Σφαίρας», κρίνομεν 
σκόηιμον νά ϊπανηλάβωμεν τήν δήλωσιν 
(ίχι:

Ο ν δ ε ϊ ς  οίήε ίν  τφ  ίοωτερικφ ο ντε 
ih> τφ  ίξωτερικφ Εχει diooiodfj άνχιπρό- 
οοιπος τής «Σφαίρας*, οϋδ& Εχει το δι
καίωμα νά εΐαπράττη ί ξ  δνόματός της 
συνδρομάς.

Οί ϋέλοντες νά ίγγραφονν αννδρομη- 
ταΐ μόνον δ ι3 Εμβάσματος ά π 5 ε ύ Ο  εί α ς  
πρός τά γραφεΧά μας δννανται νά γίνοιτν 
τ («οϋχοί.

Διά τους άφελεΐςοί όποιοι δίδουν πΐατιν 
είς τούς Απατεώνας ή Αιενϋνναις τής 
« Σφαίρας» ονδεμίαν υπέχει νποχρέωοιν 
αποστολής τον φύλλον.

Π Υ Θ Ι Α . . 1
’Α γ κ ά θ ι  τ ο Ο Ν β C λ ο ν. “Α λ β ξ ά ν δ ρ β ι ·  

α ν.—Μέ σνγχωρδίτβ γιΛ τήν καΟιστέρησι. Χαρακτήρ 
σοβαρός, λογικός καί ψύχραιμος. Πνβϋμα έρεννητι- 
κ6ν καί μέ άρκε-νήν θύ%·αμιν παρατηρήσβως. Μβλλον 
σχβπτ^κιστής. Έν άντίϋέσβι, ψυχή άπλοΐκή καί καρ* 

rH Γ ρ α φ ο λ ό γ ο ς

Έξεδόθησαν 6 Ιο ς  καί 2ος

Λιό *6αίσδητη.

E K A O S E L ·  ______________________
τόμος rjj; «Πραοίνής £γκυκλο«αιδικής 3ιβλι 
οΟήκης Δημητράκου», ήτοι tb «Πράοινον 
Βαβίλειον» καί «Διηγήματα άπό τήν ζωήν τών
ΖΛα>ν» ^oυWoυ Βάγνρρ. Σχήμα ftwr, ϊελ ίδε ; 
128, Δρ. 2,*0

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Ι Ο Υ  Σ Ε Ν Ο Π Ο Τ Λ  O V

ΠΑΓΙΔΕΣ ΓΙΑΤ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
(συνέχβια f-κ τοΰ «ροηγονμένου)

—Τάκ, τάχΐ
— Ποιός;
—Έ γ ώ .. .
—Ά ΐ  τί Οέ)χΜ, κυρία Μέλποι μου;
—Ά ν  τελειώσατε, κάνε «ιό  ΥΟήγορα, σέ 

παρακαλώ, νά ντυθ£\ς, γιατί σέ ζητοΰν.
—Π ο.ός;
—Έ ,  κάποιος...
Ά π ό τό ύφος, άμέσως υποψιάστηκε ή Μιμι

κά Καί μέ τό πουκάμισο καθώς ήταν, «στά
χτηκε, μισάνοιξε τήν «όρτα  κι' έβγαλε τό κε
φάλι της.

— Ποιός, καλέ;
— "Ο Μιχαλάκης.
—Ά ΐ ΐ
Κι' άπό τή στιγμή έκείνη ή Μιμίκα εκαμε 

αάν τρελλή. Τόν έδιωξε σχεδόν τόν «κύριο». 
Βιαστικά νευρικά, «έρασκ τά γοβάκια της, 
πέρασε καί μιά ρόμπα τής Έ ρατο);, μά χωρίς 
νά φορέση άπό μέσα τίποτ’ άλλο. Περιττό 
δέν ήταν άφοϋ σέ λίγο 6ά ξαναγδυνόταν; Καί 
γιά «οιόν; Γιά ·όν ώραΐο της, γιά τόν Ά -  
διονί της, «οΰ  δλες αύτές τίς ημέρες τον λα- 
χταροΰοε! Ά  τί άπόλαυσις «ού τιιν περίμενεί 
Θα χαλούσε « >λι τόν κόβμο, θά  ξεσήκωνε τή 
γειτονιά. Kui μ ' δλη τή βία τής χαράς, τή ; 
εΰτυχίας, απλώνοντας τά χέρια, άνοίγοντας 
ά «ό  τώρα τήν άγκαλιά, έτρεξε Τσια στό σα- 
λβνάκι.

Ή  κυρία Μέλπω τής βΐχε «^ : «Είναι καί μ' 
ενα φίλο του, «ού θά  «άρη τήν ’ Κοατώ». Μά 
στήν παραζάλη της ή Μιμίκα δέν τακουσε,δέν 
τό πρόσεξε. Κι’ ένώ κάθε φορά ποΰ έπρόκειτο 
νά παρουσιασθξι ‘ς ένα καινούργιο πρόσοιπο 
κρυφοκοίταζε «ρώ τα  άπό τήν χαραμάδα μήν 
ήταν κανένας γνωστός, —άν καί ποτέ ώ ς τώρα 
δέν τής δτυχε, οΰτε στής κυρίας Μέλπως,οΰτε 
στής κυρίας Φρ-ιζέλη, — αύτή τή φορά τό ξέ· 
χασε όλωσδιόλου. Κι" ά «ό  τή οάλα παραμερί
ζοντας άπότομα τήν κουριίνα, μέ τά χέρια 
πάντ’ απλωμένα έπεσε στό σαλονάκι οά 
μ«όμ«αΙ

Ό  πρώτος «οΰ  είδε,—αντίκρυ στόν κανα«έ, 
—ήταν ό Μιχαλάκης. Στά γόνατά του καθό
ταν ή 'Ερατώ, «ού μόλις δμως βίδε τήν άλλη, 
σηκώθηκε.

-Τελοσ«άντων 1 φώναξε μέ ανακούφιση ό 
Μιχαλάκης.

Ή  Μιμίκα έτρεξε ίσια "ς αύτόν. Μά τρέχον- 
τας, ερριξε μιά πλάγια ματιά. Κι* άμέαως έ
βγαλε μιά μικρή κραυγή τρόμου κι’ έστάθηκε 
στή μέση τοΰ σαλονιού.

Είχε 1δ$ τόν άδελφό της.
Τί λέγαμε πρωτύτερα;
Έκείνη τόν γνώρισε στή στιγμή; ήταν δ 

Νίκος ό Τδιος τά μάτια της δέν την γελούσαν. 
Καί τί φυσικώτερο,«αρά νά τόν άπαντά ’ ςένα 
τέτοιο σπίτι... Εκείνος δμως τήν είδε, τήν 
έβλεπε κι* ένόμιζε άκόμα πώς ήταν άλλη.Κά
ποια «  ·ύ μπορεί έπιτέλους νά έμοιαζε τής ά - 
δελφής τον, μά πού βεβαιότατα δέν ήταν ή Α
δελφή του. Μποροΰσε ποτέ νάπαντήσυ τή Μι
μίκα σέ τέτοιο σπίτι;

Ά ν  Λ Μιμίκα είχε τήν ετοιμότητα, τήν ψυ
χραιμία, νά «ροσ*οιηθή, νά κάμη τήν άλλη, 
να μή σταθή καθόλου «αρά νάρπάξη τό Μι- 
χαλάκη τη καί νά κλεισθή εΰΟΰς σέ μιά κά
μαρα, ό Νίκος δέν θά καταλάβαινε τίποτα. 
Μα πού νά βρΰ τόση έτοιμότητα σέ τέτοια 
στιγμή 1 ‘ Η δυστυχισμένη τάχα σε, σάστισε, 
χλώμιασε σάν πεθαμένη κι' άπό τάπλωμένα 
της χέρια έφερε τό Ινα στήν καρδιά της...

Ή  μ-εγάλη αύτή συγκίνηση ί  βγάλε τό Νίκο 
ά «ό  τήν χλάνη του, *ού δέν έβάσταξε κιόλα 
«αρά  λίγα δευτερόλεπτα. . Τινάχτηκε δρθιος, 
Αρμησε στήν άδελφή του καί. «ιάνωντάς την 
άπό τά δυό |*«ράτσα, τήν τράνταξε καί νής 
φώναξε :

—*Κσύ έδώ !
Αύτό τό τοάνταγμα, αύτό τό ξεκούνημα, 

ήταν δ,τι χρειαζόταν γιά νά συνέλθη ή Μι
μίκα, πού ά).?Λΐώτικα θάπεφτε ξερή.

—Μάννα μου! φώναξε Βοήθεια!... Γλυτώ- 
στέ με 1... Θά μέ σκοτώσαί·..

—Ά τιμ η ! βρώμα! οβρλιαζε ό Νίκος. Καί 
τήν έσπρωχνε στό τοίχο, νά τήν κολήση, καί 
τήν τελειώση.

Τοΰ Αντιστεκόταν αάν δαιμονισμένη καί ξε
φώνιζε:

— Γλυτώστε μβ!. . .  Βοήθεια!
Κανένας δέν είχε καταλάβει. . . .  Ένόμιζαν 

«ώ ς  ήταν κανένας’ (γνώριμος, κανένας φίλος, 
κανένας έραστής «ροδομένος. Ποτέ Α Αδελ
φός. Κι* έτσι βρήκαν τό θάρρος νά μ«οΟν οτή 
μέση, νά ιόν τραβήξουν, νά τοΰ τήν Αποοβά- 
σουν, νά τή γλντώσονν.

—Τ ’ είν* αύτα, Νίκο, δέ ντρέπεσαι; τοϋ έ
λεγε ό Μιχαλάκης. Ά ς  το τό κορίτσι!

— Μά τί, έδώ θά λύσετε τάς διαφοράς σας; 
φώναξε ή κυρία Μ έλ«ω, Σ τό  axict μου θέλω 
ησυχία! ♦ ♦

—Μά τί έχετε σείς! ρωτοΰσε μέ άγωνία ή 
‘Ερατώ, ευχαριστημένη Ομοκ, γιατί ένόμιζε 
πώς ύστερα ά « ' αύτό τό ξαφνικό, ή Μιμίκα 
δέν θάχε δρεξι νά χάη μέ τόϊΜιχαλάκη

Έ τρεξε κι’ ή Πελαγία μ' δλου; της τούςχό- 
νους, άμ ' ακούσε τις φωνές, κι* καθώς είδε 
άπό τήν κουρτίνα τής χόρτα; τό Νίκο, έκρυψε 
τό «ρόσωχό τη ;, μέ τά δυό τη ; χέρια καϊ γύ
ρισε άλαλιασμένη στήν κάμαρά της.

Τί κακό καί τούτο;... Ποΰ βρέθηκε, καλέ, 
ό  κ. Νίκος;...

Ω στόσο  τούς έχώρισαν, χωρίς νά ξέρουν ά 
κόμα τί συμβαίνει. Τότε ή Μιμίκα είδε «ώ ς  
δέν ήταν άλλη λύση, «αρά νά πέση κ ά τ»  λιγό- 
θυμη. Κι* εχεσε μιοά στάλήθεια καί μισά στά 
ψέμματα... Ό  Νίκο; τήν είδε. Κι* έκείνο 
χού τού έκαμε τώρα τήν πιό μεγάλη έντύπω» 
ση, ήτον ή γύμνια τη ;. Γιατί φάνηκε καλά, 
δταν ξαπλώθηκε χάμω, πώς δέν φορούσε « α 
ρά ένα πουκάμισο καί μιά ρόμπα. Κι* ένώ ή 
Ε ρατώ  έσκυβε νά τή σηκώση νά τήν «εριαοι- 
ηθ(|, ό  Νίκος, δείχνοντας τή γυμνή καί γρά
φοντας στό Μιχαλάκη, τοϋ elxe:

—Σοΰ συσταίνω τήν άδελφή μ ου !... Μιμίκα 
τή λένε κι’ δχι Μαρίκα, σέ γέλασε! Καί δέν 
είνε κόρη γιατρού, παρά καθηγητοΰ τοΰ Πανε
πιστημίου.Δέν σοΰτήν είχα συστήσει ώς τωρα, 
τό άπόφυγα, γιατί είσαι ώμορφος νέος καί 
φοβήθηκα... μή σάγα«ήση !... Κι* έμελλε νά 
σοϋ τή ονστήσω τώρα έδώ— μέσα, τή ... Μα
ρίκα σου, μέ ιό  πουκάμισο!...

Αύτά τά φώναξε δυνατά. Κι* τελείωσε μ'δνα 
γέλιο σάν τρελλός.

Κ Β ·Κι* άλήθεια, μπορούμε νά «οΰμε « ώ ς  άπό 
τή φοβέρα έκείνη στιγμή κάτι ?«αθε τό μυα
λό τού Νίκου.

Έ βλ ε«ε  τόσο ξαφνικά, τόσο άχροσδόκητα, 
τήν άδελφή τ< υ ο ’ ενα .·χαλιόσ«ιτο. Καί συγ- 
χρόνως μάθαινε «ώ ς  αύτή ήταν ή «Μαρίκα» 
τοΰ φίλου του. Δέν είχε «ιά  άνάγκη νά ρώτη
σα, νά έ;θτάση γιά τίποτα. Ά π ό  τάς διηγή
σεις του Μιχαλάκη τ« ήξερε δλα. Ά κόμα «ώ ς  
ήταν καί δηλωμένη στήν Αστυνομία κι* είχε 
βιβλιάριο μέ τή λέξη «υγιής». Ά κόμ α καί π ώ ; 
ήταν θερμή σ τό > κρεββάτι, δτι τήν έπιανε 
λύσσα, μανία, χι’ άνεστάτωνε τό «αλιόσ«ιτο  
καί τή γειτονιά μέ τά ΰστερικά ξεφωνητά τής 
ήδονής της. (Ά κολουθε.)

[η Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Η Μ Α Τ Α  {?]
Γ. Κ ό τ τ α  ν. ίγοάψααεν nal τατυδοομιχώΕ 

«τι δβχόμβΟΐΐ πούς 8 λεπτά 1!«αστόν. ’ Οφειλή οας 
δοαχ. 18. δεδομένο·» 6τ» ένβγράφητϊ δι’  Εν ί  ζάμηνον. 
Δ. Κ α!ν χ ο υ β ί ν ο ν  «ΊονδήΟι. ίοτάλη. SO JLeircb 
6χάοτη λίξις. X γ β λ. Άγηυρίδιιυ· Θά ίχδοβή. Ν τ I- 
ν α  Ζ Ο ν  τ ο -τ ο *  λ ο V  Βά στοιχίσπ δςαχ. έςήχοντα 
καί jiQtitm νά οταλή κα9α^ογεν<ί“ Μ·μίνον. Π ι π I ν α 
’Αλβξίλλη· Λύναο9κ.

II. Π αυλάκην Β λάμης, Μ .Στήοιος  εϋχαριοτοΟν. 
X. Κονκονμπέβην· Μ ητ^ούοης Απίοης.

’ Κνβγράφησαν βννδοομηταί οί χ. χ. Μςνίλ. ΧυΡβια- 
νάχης, 1. ΧχαρμοΟτοος, £τβφ. Κολλαρός, Μ. Άνβτό- 
πουλος, Έ . Κοραγβ<οργέλης> 'Αντωνία ΣταυοΙδο-.·, Ν. 
Μιιρμπα,ις, Ε. Μαναβάκης, Δ. 'Γζοβιίρας, Βλάο,ος 
ΝτΓξος, Κ. Προβιάς, ϊ .  Στανριανάχος, Δ. *ΛργνρΔ· 
πουλος, Γ. Κοντοσιάνος, Γ. Κολοχούρης, Κ. Δροοό- 
πουλος, 2. Κοοούοης, Λ. Φλεριανό£, X. Βελιοοαρβ- 
τος, Δ. Χιώτης, Άναρ. ΔΙμηζας, Κ. Γ6ωργαχΔαον 
λος, Ν. Φορδιανάχης, Άρ. Άδαμίδης, Άχ. Ζαμπέλας, 
ΕW>. Πουλόπονλος, Π. Πιβρράκος, Ν. Νικηφόρος, 
•Ανγβλ. Χαβιάρα, Κ. Μα,ραϊτης, Β. ΚριΟαρΑς, Π. 
Ταραμάς, Β. Γάτος, Ν. 2<ραχιώτης, ϊ. Γεραμάνης, Α.  
ϊαχρόνης, Γ. Κονμάνιος, Γ. Παπαμιχαήλ, Α. Λά«- 
x q o v ,  Χρ. Φωκάς, I. Γουβιώτης, X. Δρακούοης, X. 
Κουρμπέτης, Διον. Νικολάου, X. Λοντράδης, I. Μο- 
νίολόπουλης, Λ. ΆΟανααΰΐιονλος, Δ. ΠαπανασνανΙον, 
1. Θβοδωρακήχουλος.

Τ  Α Μ ' Ε Υ Δ Ώ Ν Υ Μ Α
"ΜαΟρος Μηχανικός - « Π εριπλανώμβνος Ι ο υ δ α ίο ς ” 

ιΜ ικρααιατική *Ά μονα» «Π οταμόο Π ονροάκ » « Τ . Χα" 
ρο«αρ  Ντιέλμ^ «Α λ λ ό κ ο τ ο  ctaiSl» «Ά .τόΛ βιδο  τ1)ς 
Ε ίτνχΙας» «Π αιδί Ε ύρώ τα».

S E N  ΑΙ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Ύ Σ Ε Ι Σ  
Z 3X H I V  Π Ρ ί Λ Τ Ο Μ Α Γ Ί Α

Τ ή ς Λνοιξις τά  λού?Λυδα τά  ρόδα  χαί τά  κρίνα 
δέχονται τήν Π ρω τομ αγιά  μ ί τά  χρυοά οτολίδια .
Τ ά  λούλουδα τήν χαιρετούν τά  ρόδα  τήν φιλοΟόι 
Τ ά  κρίνα μοσχωβόλιοτα  τέρφεις χαρές οχοριτοΟοι.
Τ ά  δέντρα τά  δλοπράοινα  τά  πικνοφονντωμένα 
τή  χαιρβτοΰν οί κλώνοι τους μέ φϋλα ααργαρένια . 
Τ ής φύβις Ολα τά  .τουλιά μά πιό τα  χελιδόνια 
ψάλλουοι τήν Π ρω τομ αγιά  πβτοΟν ζευγαρωμένα.
0 1  κάμποι τίγ ρ ια  βουνά τά  βρη και τά  δάοη 
οαίνοι οι τήν Πρωτημαγιά δροσοδλες κι’  άγ&ράκι. 
Βρυσούλες μέ τά  χρΟα νερά καί λίμνες καί ποτάμια 
τρέχονσι πΐ}ός συνάντησι τοΟ Χ ά η  οτ* άκρβγιάλια 
•Ολη ή φύσις χαίρεται καί τραγουδιΐ καί νάλλει 
στολίζει τήν Π ρωτομαγιά μέ τά  χρυοβ της κάλλη 
ΤΙροτομαγιά τά  λούλονβά κτ>ταζβ μή μαράνης 
στή Οάλαβα οτφν ο^ρανά Αμάρτημα Ο* χά α «&  
ΖΛ χυνίος. Τ  ο  Λ ν ν η  ξ  Ar t t *  ?  % «  S

D P 0T A 2E 12  Α Ν Τ Α Λ Λ Α ΓΗ Σ 
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Άλλι^λογραφώ μέ κορίτσια και «αντρεμμέ· 
vec Πατρών. Σκοπός η γνωριμία. Γράψατε 
« V leu i Marcbenr· μ r. Πάτρας

Π .ό -Π ιον,Ε ίνε τοσος καιρός, χωρίς νέα 
σου. Ανησυχώ, Άβάντησε διά « Σφαίρας » 
«ΔιαΒολακι τοΰ Αίγαίου»·

— Ανταλλασσα» c . Ρ καί έβιστολάς,ιιέ δίδας, 
«ανΓαχόΟεν.«Μαύχος Μηχανικός» Άνιχνευτι- 
κόν Λέων Ναύσταθμον.

—Άνταλλάοσο» c . p. «Σαρδανάχαλσν» ρ. ι. 
Α θήνας.

-  Ανταλλάσσω c . ρ , «Δημήτριος ΙΙαχαντω- 
νύπουλος» ρ . Γ. Ά θήναι.

—Ν έ«ον. Εύχαριοτοϋμεν, κάρτας έλάβαμεν, 
σύστασιν Αγνοούμεν.«ΒΔ., ΚΜ , Μ .Ί .»

— Ανταλλάσσω γραμματόσσημα. «Στέφα
νος Ρεπανας» Κοζάνη.

— Βρέ κορίτσια, σείς «οΰ άναηταύεοθε στά 
μυρωμένα σαλονάκια σας, στείλτε καί δύο 
«υρήγορα λογάκια σ ’ Ιναν Νέον ά* βλητον τής 
τύχης. Δέν αποκλείονται οδτε Π. οΰτε Ν. ‘ Ελ
λάδος. Γράψατε «Απόβλητον τής τύχης». 
Δάρα Μαντινείας.

. .  „ „  _ _ _  άλ/.η
χηρών, ά«ροσδιο· 

Ε λλάδος stal Μ Ασίας.

Σ ' εκείνην π '  . . .
Έ ν α  φιλί μυΰ έταξες 
έρατεινή μου φίλη, 
καί μ* άφησες έγγυητάς 
τά ρόδινά σου χείλη.
Ά ν  δμως τήν ύπόοχεσι, 
δέν μου τήν έκ«ληρώσ^ς, 
τήν «έρν ’ άπ* τούς έγγυητάς 
καί σύ, μή μου τήν δώσης! «Γ .Ζ .

Ιον

-^•«Μυρωμένο Γιουλί» έξ Α θηνώ ν, παρακα
λώ ιίς δεχθή τά συγχαρητήριά μου διά τήν 
Καλλονήν της. «Γ . Χ αρίιος» 3J4.0 Συν]μα εύ
ζώνων, 11 ος λόχος, τ. τ. 930.

—«Μυρωμένο Γιούλι». Καί κάχοιος άλλος 
σέ θαυμάζει, καλήν έπιτυχίαν. Τ .

—Βρέ αδελφέ, τί φοβερόν, τά φοιτητάκια 
ζητούνε διά μέσου αεριοδικού άλληλογραφίαν, 
όέν γελάτε; «Γ . Σκουρτανιώτης.»

—"Οβοιο κορίτσι θελήση νά άλληλογραφή- 
σο μέ τό «Άλλοκοτο παιδί» Οά λάβα είς άν- 
τά/Λαγμα , ή χοώτη «οϋ θά γράψΐ), μία άν- 
ιίκα τής Ιΐρούσης, αί Αλλαι διάφορά μαγευ- 
τικι τοχεία τής Πνούσσης. Σκοχος γνωριμία. 
Π>οτιμώνται Α θηνών. Τριπόλεως, 'Ερμου- 
«ολεως, Μ. 'Ασίας καί Κων]«όλβως. Γρα^κιτε 
«Άλλ>·κοτο «uidi·. p. τ . Προύσσα.

— Ν έο; δέχετ.ι άνταλλαγήν c . p καί έπι- 
οτολών μέ νέας 15-20 έτών καί δή άροακιάδας. 
Σκοπός Φιλία Γράψατε «Τ .Ρ .Α .»ρ  r.Άθήναι.

—« ’Ερμιόγη» Ή  τύχη σου μέ προστατεύει. 
Γράψε μου άμέσως. · ΑΙμίλιος»

— Τήν ιδανικήν καί2χρωτόχυ«η άγάπη έ ιό ; 
ΐιορφωμένου νέου μπορεί κάθε ώμορφο κορί
τσι έως 20 έιών τών Α θηνώ ν νά δοκιμάσω 
δεχόμενον άνταλλα'/ήν έρωτικών έρωτικών έ«ι- 
στολών Ελληνιστί, Ά·/γλιστί καί Γαλλιστί. 
Γράφατε «Νίκον Ναυτίλον» p . r. Ενταύθα.

—Αιά «ρώτην φοράν είσερχόμενοι είς τό 
κομψόν σαλονάκι τής «Σ  ραίρας» δ «ο καλοί 
καί Αχώριστη φίλοι, μόλις 33 έτών, ζ,ιλώς 
άποκατεστημένοι, ζητοΰν, δύο καλάς καί εΰ· 
χαρίστσυς φίλας ιδίας ήλικίας ή καί μικρό- 
τέρα;, μόνον έκ ΙΙειραιώς καί Α θηνώ ν. Σκο
πός γνωριμία, πρ-·ς άχοκατάστασιν. Γράψατε 
«Ν. Σ. καί Κ. Α » Σαχτούρη 2 Πειραιά.’ ί'ευ- 
δώνυιια άποκίχίονναι.

— Δύο φίλοι ήλικίας 20 έτών αΐτοϋν άλλη
λογραφίαν μέ δίδας. Σ χοβό ; Ιερός. Γράψατε 
«Α. Λ Κ. καί Μ. Θ. Δ .» "Ιεσμος, Ξάνθης, 
Ά ν α τ . Θράκης, 
t  -  «ΈλενΟ. Ααγούρ» 'Επιστολή έλήφθη εύ
χαρίστως δέχομαι άλληλογραφίαν. «Βίκτωρ· 
ί>ον λόχον, 33ον συν]μα· τ. τ. 927.

Θέλω ν* Αλληλογραφήσω μ ' εΰμορφε; οάν 
κι' έμένα ΙΙατρινοχούλες. Πνευματική ουνεν- 
νόησις. «Ombre de Γ am our p r. Πάτρας.

— Αίτώ άλληλογραφίαν δίδων ΙΙατρών. Σκο
πός γνωριαία. «Τρελλή Ά γ ά »η » p. r Πάτρας.

— Κορίτσια μου ένα «σρατονεμένο ναυτάκι 
ζητεί τήν άλληγραφίαν σας, δεχόμενον έχιστο- 
λάς καί c. p. Προτιμώνται Α θηνών, Πειραιώς 
Καλύμνου, μέ τήν συμφωνίαν νά μή ΰχερβαί- 
νουν τούς 240 μήνας Υποχωρώ δι’ όλίγας ήμέ- 
ρας Ακόμα καί διά μερικές ώρες. Δ]·»ις Ναύ
την «Ίωάννην ΣκοΟρδλον» Ναυτοφυλακήν 
Ναύσταθμον.

— Ά νταλλάσιω  γελοιογραφίες μέ ώμορφες 
καί έξυπνες δίοΐοινίδες Α θηνώ ν. «Π αιδί Εύ- 
ρώτα» p. I. Ά θ ή ν α ι________

ΑΛ ΛΗ ΛΟ ΓΡΑΦ ΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ
3 0  j e & c a  I t td e s n  j 4 } i s

~Γη?ανό; «ολεμϊβτήξ διαβιίϊθοβιν τή;

μονοτόνον ζο?ή» τοΰ μετώχου δέχεται 
λογραφίαν μετα δίδων καί 
Ρ Co sou ήλικίας Π Έ λ λ ά Ι-„ —  „
Γί>αψατε «Νυχτοπούλι τοΰ Μαιάνδρου» 
συν. *εζ-, 10ος λόχος, χ. τ. 907,

—Νεαρός υποδεκανέας καί στρατιώτης, ευ
ρισκόμενοι είς τάς χιονοσκεπείς κορυφ ς τών 
όρέων τής Μ· Ά οία ς  «ρός άνοκοιφιοιν τής 
μοναξιάς των, αίιοϋσι άλληλογραφίαν μέ δί
δας καί χήρας, έξ δλης τής Ελλάδος καί λί- 
γύ«του. Προτιμώνται Άλεξανδρείος, Μαγνη
σίας. Χορόσκιοϊ καί Σμύρνης· Σκοπός Ιερός 
— Γράψατε υποδεκανέα Τεγούσην Ίιοανν.,ν» 
καί «Παπαηλίαν Ή λίαν1)38 συν)μα εύζώνα,ν, 
οη  «ολ)χία, τ τ.903.

—Στόν έορτάσαντα Άνθ]γόν διμοιρίτην μας 
κ. «Πα«αθεμιοτοκλέους Γεώργιον» εΰ/όμεΟα 
ά »ό  καρδίας χρόνια «ολλά καί «άν «οθητόν. 
«Α. Μ .,Η . Μ. Κ.  Ί ,  X . Κ .Τ Σ , Π. Ε «όπ/.ί 
ται 3ης *ολ]χίας. 2όου συν]ιος, τ .τ . 930 

— Είκοσαετές Λοχιάκι αίτεΐ άλληλογαρφίαν 
μέ κορίτσια όμήλικα καί μορφωμέια. Σκοπός 
δ ,τι έχϋκολουItι\οι). Γρ(ίψατε: «Είκοσαετές 
Α ο χ ι ά κ ι ΐ 'δ β α υ χ ^ ^ ^ π ο ^ ί^ τ ^ τ θ Ο Τ ^ ^ ^  

— Β ολίω τοχουω ς θά εύρε ή άραγε κα- 
μιά ΛπΟ σάς, νά παρηγ ρήση μέ δυό λόγια 
της ενα πατριωτάκι της. έφεδρο λοχία *Ι«- j 
χικού, ποΰ βρίσκεται στό Μέτωχο δώ καί 6 , 
χρόνια; «Γεώργ. Άνδρεύχουλον» Έμπεδον ; 
‘ Icaixov, τ. τ. 926. I

Δίδες II. Ν . Ε λλάδος. ΙΙοιάά*ό σάς θά 
θελήσϋ να παρηγόρηση μέ δυό λογάκια της 
ενα ταλαιπωρ'ΐμέ>ον λοχίαν Ιππικού; Δ[σις 
«Ταλαι»οΛρη«ενον Καβα?Λρην» 5η Ί λ η  Μεραρ
χίας ‘ Ιππικού, τ . Τ. 926.

— Ανταλλάσσω έ«ιστολάς μόνον μέ κοκύττες 
Γράψατε: ΙΙυρ]τήν «ΙΙιτροκλον Ντράσαν» III 
Μοίρα πεδ πυρ]κοΰ, 8η πυρ]χία, τ. τ 925.

—Τρείς δεκανείς ευρισκόμενοι πρό πολλοΰ 
είς τά χιονοσκεπή βουνά τής Μ. Ά οίας, έκ 
Κερκύ^ας, αίτούσιν άλληλογραφίαν μέ δίδας 
16— 22 ετών Προτιμώνται Κεοκύρας, Α θ η 
νών, Πειραιώς. ΙΙαιρών. καί Ζακύνθου. Σκο- 
«ό ς  ό γάμος. Γράψατε «Κόκκινον Ρόδον. _Μα- 
γευμένη Αύγοόλα, Ανοιξιάτικη ήμέρα» IX  δι- 
λοχία Μηχανικού 1ος λόχο; τ. τ. 930.

-  Νεαρός ίππεύς ζητεί άλληλογραφίαν μετά 
δίδων άπό 17—22 έτών. ΙΙροτιμώνται Α θ η 
νών Θι ο]νίκης, Σμύρνης, Κορδελιοΰ, Θηρών. 
Γ  άψατε «Γ .Δ .»  έμπεδον Μεραρχίας Ιππικού. 
Σ . Μ* Ά σίας, 1η ίλη τ. τ. 926. Σκοπός μετά 
τήν άπόλυσιν ό γάμο;

—Πληγωμένη καρδιά άνταλλάσσει έπιστο- 
λά ; μέ δίδας άχάσης τής Ε λλάδος. Σκοπός 
Ιερός. Γράψατε «Στρατ. Ά ν οστ .»  Συν]μα ά- 
σφαλείας σιδ)μων 4ος λόχο; τ . τ. 916.

—Δύ · ΰ«]χαγοί εφεδροι [γιά να ξέρει ε} 
Αραπάκια καί οί δύο, άμα δέ νεαροί " "

οιτ-άρχην, 11ου «εζ· S w )M i· 3ου λ*χ»ϊ τ. 
τ . 929. _____________ _

u ^ ' u n u m u  » * « *  ν »  w * » j  —  j— » ■ »  ■ « ·■ » ·* ■ ■ -  ί β Ο »

πολύ κομψ 'ί, αίτοΰσιν άλληλογραφίαν μέ 
θηλυκά καλών οίκογενειών, ώμορφα καί 
μορίρο.μένα πανταχόθεν. Ψευδώνυμα άπο- 
κλι(ovcai. Σκοπός... Λιπλοσκοπός. Γρά
ψατε. «Γεώργιον Σταματόπουλον καί Α 
θανάσιον Γκορτζήν» 8ον χεζ. συμ]μα τ. 
τ. 929. _____

—Νεαρός καβαλάρης εύρισκόμενος έ«ί 3ε 
τίαν έν τφ Μικρασιατ'κφ Μ ετώπφ αίτεΐ Αλ- 
ληλο,'ραφίαν μέ δίδας 16—22 έτών. ΙΙροτι 
μώνται Κρήτης, Κων}πόλεως,Σμύρνης καί «ε 
ριχώρων, Ψευδώνυμα ά«οκλείονται. Γράψατε 
«Μιχαήλ Β.τωράκην» Ιον Συν]μα Ιππικού, 
1η ίλη τ· τ. 926.

Νεαρό φανταράκι έκ Σμύρνης, έτών 22, 
ευρισκόμενον έπί διετίαν *ίς τά χιονοσκεπή 
βουνά τής Μικρασίας, ζητεί άλληλογραφίαν 
μέ δίδας 18—23 έτών. Προτιμώνται Σμύρ
νης, Κορδελιού, Χίου, Κων]πόλεως. Γράψατε 
«Ά ν θ ο ς  τής Αγάπης» 17ον πεζ συν]μα, έχι- 
τελεΐο^ II Τάγματος τ.τ. 903.

— Δίδες άλτ! Ζητώ άλληλογραφίαν. Προτι
μιόνται Π. *αί Ν. Ελλάδος, Ιδιαιτέρως Α 
θηνών, Κο)'[πόλεως καί Σμύρνης. Γράψατε 
ύ οδεκανέα «Ίω άν . Χριστόχουλον» V II άπό- 
σΛοσμα τηλ]τών τ .τ  994.

—Σμυρνιοποϋλες, Κορδελκοτοχούλες. Μήν 
λησμονείτε δτι φαντοράκια γνωστά είς τούς 
κύκλους τή ; Σμύρνης, εΰρίσκονται εί; τα βά
θη τής Μικρασίας καί ζητούν άλληλογραφίαν 
ποό; άνακούφισιν τής μονο τόνου ζωής των. 
Γράψατε « Άσ τ ήρ  καί ’Ονειροκρίτης·' Π  ον 
Συν)μα «εζ . 1η Π ·λ)χία τ. τ. 903.

—Δύο εύμορφοι καί χαριτωμένοι δεκανείς, 
ών ε ί ; συσσιτιάρχης, Αλληλογραφούν μέ μο^ 
φωμένου; άμφοτέρων τών φύλων. Τού χρω 
του σκοβός γνωριμία μέ θέματα λογιστικής, 
ζωγραφικής καί αχεδ,υγραφίας. Ο δεύτερος 
προτιμά χήοες καί μικροχαντρεμμένες μέ θέ
μα ca μαγειρικής. Γράψατε «Ό ρέστην Ά λ ε- 
Η«'·δριδην> σιτιστήν, «Πίσχον ΊΛΑννην» <Λ?σ-

— Νεαρός έφεδρος ύγειονομικός αξιωμα
τικός, α ίτεΐ Α?.ληλθγραφίαν μετα ^ιορφωμ»- 
νων Δ[θων. ϊρ ά ψ α τε «ΆσκληβναΟην» 
17ον συνίμα «εί;., τ . τ· 9β3 ^

—’Έί^ιβα γράμμα μι4ς Θεσίνικιάς. Παρα* 
«ο  είται, είχε δίκαιον, γιατί |εύρω « ώ ς  αγα- 
« . θν τόν Κ. Ζητώ συγνώμην, δέχομαι Αλ- 
ληΛΛγραφήσω και μέ άλλες. Γραψατε Ιππέα 
«Ιΐαβαδημητρίου Χ αράλ.» I ΊΙμιλαρχία, Τ. Τ- 
90ό.
-  Κορίτσια Α θηνώ ν, Πατρών, Σύρον, Χαλ- 
κίδος καί Νέων Ψαρών. Τδείς άπη/-π ομένες 
υπάρξεις ζητούν για «αρηγοριά τους την Αλ
ληλογραφίαν σας Σκοπός γνιορ μία και ο.τι 
Αλλο έπακολουθήση Ψευδώνυμα άπβκί^ίονται. 
Γράψατε είς εκοοιον χωριστά. «Π . Σ , Κ, Δ, 
Γ . X . » άνεξ. ταγ. φρονράς. 1ος λόχος, τ τ. 
903

—’Λνθ]γός διαμένων πρό πολλού έν Μ . Ά -  
οία, αίτεΐ άλληλογραφίαν μέ δίδας. Προτιμώ- 
νται Θεσ[νίκης, Βοδενών, Βερρσίας, Θράκης, 
Σμύρνης καί Έ«τανήσου. Σκοχος γνωριμία 
χρός άνακούφισιν τής μονοτόνου ζωής του. 
Γραψατε «Πίριπλανώμενον Ιουδαίον» ουλα
μός σκόιτ }10ό V II μεραρχία, τ . τ. 904.

— Κορίτσια Αθηιών, Κορίνθου, Αίγίου, Κ «- 
λααών, Χαλκίδος, Βολου, Κρήτης, Θεσ]νίκης, 
Σμύρνης. Κορδελιού στόπ. Τ ρεί; έτοιμοθανα- 
τες ψυχές ποΰ βρίσκονται στό μέτωπο, ζητούν 
παρηγορά γραμματάκια· ’Απαντούν μέ^αγάπη 
καί εύ’,’νωμοούνη. Γραψατέ «Χαμένη Νεότης, 
Μαραμέν ■ Τριαντ ιφυλλο. Μαραμένο "Αγιόκλη
μα»' Β '.  λόχος γεφυροποιών, τ. τ. 906.

— Νειρύς λοχίας μετά τής διμοιρίας τον. 
είριαχομενοι εις τά άγρια βουνά τής Μ. Ά οι- 
ας, διαμένοντες όμοϋ είς ένα Ά μχρί, εχοντες 
έοτίαν άνευ φουγάρου, πόρτα ένα τσουβάλι και 
κουρτίνες δέρματα προβάτου, αιτούν ^αλληλο
γραφίαν μετά δίδων 16-22 έτών. απασης τής 
Έλλαδος ”0 * ο  α μας χρωτογράψη θά λαβΒ 
Ιν πο/ύτιμ,ον δώ.ιον τοΰ μετώπου. Ψευδώνυμα 
άποκλείοναι.
Γράψατε: Λοχ. «Ταμηακάκην Ά ντω ν » δεκ 
«Τσίνζιλην Έμμαν» καί στρ. «Αθανασίου 
Ά θ άν  ,Μχίρην Γρηγι^ρ., Σάρρον Δημήτριον., 
Κιραμηάτιιον Ί ω ά ν ., Μεγα/.κίδην Ιεω ργ ., 
Σταθιι«ουλον Γεώργ., καί Μούγιον Πέτρον.» 
6ον συν]μα χεζ-, 3η πολ]χία. τ τ. 91δ.

— "Evu παιδί τοϋ Μετώπου, γιά άνακουφισι, 
άνταλάσσει c .p  κιί έχιστολάς ΣκοπόςΙ,γνασΟή- 
σεται έν καιρφΠροτιμώνται « ί  έξ Ά μφίσσης α- 
ν ^γ'ρευθείσαι βασίλ σσαι τού τραγουδιού, τή5 
χιριτος τής εύμο^φιάς καί τού χορού.Γράψατε 
«Χ .Α . Μ .» 27ο/ συν[μα, 6ος λόχος, τ. τ. 911.

— Άγρυπνος φρουρός τής ΙΙαιρίδος, ζ'ΐτεΐ 
Αλληλογραφίαν μετά δίδων Σμύρνης, Κορδε
λιού, Κων[πόλεως. Γράψατε «Ρυθμιστήν Κα
ρδιών» 33 ιν ουν[μα «εζ. Ιΐον  λόχον, τ. τ. 927· 

-Κ ο ρ ίτ σ ια  Ά λ τ ! Νεαρός πθ?.υβολητής ευ
ρισκόμενος είς τάς χιονοσκεπείς κορυφάς Τι.υ- 
λ^ϋ-Μχι υ'·άρ καί ΰέ ων νά διασκέδαση τη μο- 
ναξιί του, αΐτ ί άλλη/ ογραφ'αν μέ δίδας 12-28 
έτών, πα ταχόθεν, Π *ul Ν Ε λλάδος. ΙΙρβ- 
τιμώνται Σαύρνης Μαγνησίας, Βό> ου καί Α 
θηνών. Σκοπός ιερός. Ή  πρώτη χοΰ θά 70®' 
ψη Οά άπολαύση τήν φωτογραφίαν του. Γ ρ « - 
Πολ[τήν «θεόδ. Κωσταράν» ί [38 Συν(μα Ευζ. 
III «ολ)χία, τ. τ. 903.

— Αλληλογραφώ μέ δίδας, μόνον λίικραοια- 
τιδας. Σκοπός έθνικός καί Ιερός, Αντα«ο/.οι* 
νόμενος χοός τά ωραία Ιδανικά τών Μικρά- 
σιατίδων Γράψατε «Μικρααιατικήν Άμυναν» 
δον Σύν[μα Ιππικού, τ.τ. 926.

—Ινοοιτσόχουλα Κρήτης. Σμύρνης, Κ ο ρ α λ 
λιού, Α θηνών, Σάμου κοί Ή πειρον. Α κού
σατε, τρεις Αδελφικοί φίλοι πού ή σκληρά 
τύχη τούς δίκασε νά ζοΰν μακράν σας, ζητούν 
άπό σάς παρηγοριά μ’ ενα γραμματάκι. Οαυια 
γ.ράψη ·Ρά τ ι ς  χαρίσοιμεν τήν καρδιά μας.Σκο
πός ή < ιωνία φιλία. Γράψατε Λοχίας «Μαρκα· 
κην Ίιοδν., Βούζαν Δημύτρ.» καί δεκαν. 
«Πκατίκην Εμμανουήλ 1]38 Συν)μα, 11ο; 
λόχος, τ τ. 908

Ι (Υ Λιευϋνντηο τού «εριοδικοϋ, ιιάς |ίε- 
βαιιόιει ότι ή «Σφαίρα» έχει δεκα εξχιλιά- 
δ ις άναγνο',οτας καί άναγνυ,στρίας. ‘ Εγώ 

} Ί οϊπόν μέσα σέ όκτω χιλιάδα; άναγνωοτοίας 
ζιιτώ ΜΙΑ. θ'χ τήνεϋοο;  Περιμένω Δ ]ο ις ·

1 «Γ . Καλό/νωμον» Γ ' .  Εφοδιοπομπή «αμή-Ι 
λων

— Δ >ο γβγηοακότες ύχό τό *̂ ακί φίλοι, «όό  
δέν ηύτήχησαν νά νοιώσουν τ Αγαθά τοϋ «οπ
λίτου, ζητούν άλληλογρ’ΐφίαν μβ χήοας κοί 
ζωντοχήρα; Α θηνών· ϊμύρνης Γράψατε ^Γη- 
ραιόν Λοχίαν καί Μεσήλικα tem v i-i  IX  β. 
Moloa ooevf!. T tifo)/oi τ, τ. 930.



c Ε Υ © Υ Μ Ο Γ Ρ Α Φ 1 Κ Η  £  ΕΤυΤ Σ D
Γ JUT A  Ρ Α Β Α Σ Α Κ Ι Α  

lE s S g f f i iT O V  Μ Η Τ Ρ Ο Υ Σ Η

I -χ  Λ λ Μ Π Ρ Λ
ΙΙερδίκω μ ' π ’λί μ’

Δέ στώ.'.ιεγα Ιγώ ούρή 
καρδούλα μ ’ πώς θάν τς 
ξιχατώσνε ούλνούς τς λη- 
Οΐάδες; Γιά τώρα «ώ βα - 
λαν χέρ’ κί οτς λησταρχί- 
νες κι τσάκουοαν Ιδώ οτν 
Άνθήνα τ ’ Λαμχρω, τν 
κοσμοξακουσμέν’ βασίλσσα 
τ ' Παρνασσού.

Φάντες έμαθα »ώ ς  τ’
| JB ^'σύλληψαν, πήγα ούλουτα- 

χώς οτς γυναικείες φυλακές |γιά νάν τνε Ιδοϋ 
«ί νάν τν άροντήσου «ώ ς  κί τώχαθι τέτοιου 
κάζου.

Τν’ ήβρηκα μπιρίλυπου κΐ κλιαίουν Χί μί τν 
κλιά τούμπανου.

—Τί πρίστκι ετο' ή κλιά, ούρή κάψουλά μ- 
*ρου; τς λιέου. Μχά κί ού βάρισαν.

—Κί «οιός τ’ κουτάει νά μί βαρέο* ίμένα, μ’ 
λιέει αύτίν*. Μί δέκα άντρες νάν τά βάνου τς 
κάνου ζάχ ’ μουναχή μ’ ·

— Γειά ο ’, ούρή Αάμχρου ντερμχεντέροοα 
ο ’ εχου άϊκστά ποΰεισι άαίκισσα κί τού λιέει 
ή χερδικοΰλα σ ’ . Άμ* δέ μ* λιές. ^τώρα^τί 
τούν κόρακα χάλιεβες Ιόώ οτν Άνθήνα κι* ήρ
θες κί αί τσάκουσαν σάν του πουντίκι στ’ φάκα;

—Ή ρ θ α  νά ξιγιννήσου.
— “Αί ήσνα εγγυους;
— Ό χ ι, ήμνβ γκαστροι-μέν'Ι!
—Ώ στε . οά  νά λιέμε, είσι παντρεμμέν’ ;
- Ό χ ι .
—’Δμ τότενες «ώ ς  διάτανον βρεθκις σ ίν- 

διαφέρουσα κατάστασ’ ; Ίγ ώ  ξέρου «ώ ς  μα- 
ναχα ίδώ ot Άνθηναϊες εχνι τυύν τρόχου νά 
χάννε πιδιΐ μκριχοϋ χαντρεφτοΰνε κι’  δντες 
χαντρεφτούνε ιά  μήν χάννε. Στά χουριά δ- 
μους ιού τοιοϋτουν άχαγορέβιτι |διά ξύλου κί 
^ουχάλ' Τοΰ λχόν « ώ ς  κί βρέθκις ή άφιντιά 
Ο* μί «ιδί δίχους γαμπρό, οά νύφ’ άνύμφευτ’ 
μαθές ;

— Δίχους νάν ιού Οέλον ή δόλια!
—ΙΙώς κι’ Ιτσ ’ ; Γένουνται αύτίνες οί δλειες 

μαθές, δίχο\·ς νάν τού θέλς κί ού νιά στάλα
— Γένουνται κί παραγένουνται,δντες βίνι νιά 

Υσοϋχρ» μοναχή οτς πλαγιές τ* Παρνασσού 
hi’  ίρ θ ’ ού άλλους κί τ* δέσ’ χβρουχόδαρα κί 
Ί\ε βάλ' κατά ’ής κί τς κάν’ δ ,τ ’ Οέλ’ .

—Κί ποιός σ τ ’ εφκιακι αύίίνΐ τν «αληου- 
δλειά, ούρή Λάμ.χρου;

— 0 6  λήσταρχους ού Άργυρϋυκαστρίτς. Δέν 
τνε ξέρς τν ίστονρία μ’ ;

—Ά κ α , χέστημ’ νάν τ ' βάλου στ ’ φημερίδα,
—Μείά χαρά σας·
Ή  Λ άμπρο άναστέναξι. εβαλε σιραβά τοΰ 

τσεμχέρι χ; κ ’ άρχίνιΊ :
—ΊΙμ α ν  κί γώ ή μαόρ* ιδώ κί λίγα χρόνια 

νιά τσούπα ομμουρφ’ κ> δηουσιρή σάν τά κρύα 
νερά. . ;

— Κί οάν τν ΙΙερδίκω μ’ , καληώβα τς ό » ’ 
βρίοκιτι,

— ΝαΙακι. *Η φαμίλια μ’ ήταν φτουχή, κα
νιά δεκαριά κεφαλια γιδουπρόβατα εΐχαμι.Ού 
«αγέρας πάνεγε μχουνόρα οτού χουράφ’ νά 
ούργώο’  Ιγώ Ιχιρνα τά ζουντανά κί τά «ά· 
αινα στά λβάδια ν βουσκήσιε. Κί κατά τοΰ 
βραδάκι ρουβόλογυμαν «ίσου στού χουργιό. 
“Ενα Λ0 '·ρ\ό είχα ξαχλουΟϊ) στού γρασίδ’ κατ’ 
ά»ώναν χλάτανου. Δίπλα μ’ κάΰουνταν στά 
πισνά τ’ ού μούργους κί γύρου ούλόγυρα έ- 
β·υσκαν τά χράτα. Κι* άδεκεϊ ξι«ιτιέτι κατα- 
μχρουστά μ’  ενας άγριγι άνθρώπους, άψλός 
ξερακιανός κί μ’ ένα γκςά στούν ώμου «Γειά 
χαρά, Λάμπρου, μ ’ λιέει. είμι ού Άργυρου- 
καστρίτσ κί τού κιφάλι μ’ άξίζ’ κουσχέντι χι- 
λιαδούλες .— «Νό μ’ το νά «άου νάν τού χλή- 
σου στού χαζάρ’» τ ’ λιέου γά». Ό σ ου  ν’ άχου 
σώσου δμου τν’ κβέντα μ ’, ρίχνιτι σά λύκους 
«βινασ μένους άκ πουθιό μ’ κί μ’ άρχινάει μάτς 
κί μο'ιτς τ ί  φλιά. «Φέ'/α, τ ’ χουγιάζθυ,|παλη 
ουτζαναμπέτ κί δέν άντρέπεσαι!» Χαμπέρ’ δέ 
είχι Ικβιός. «Μή φ .υβασι, Λάμπρου μ’ , μώ- 
λιβϊ, κί θά  οί πάρου γναΐκα μ' » .  *’Ιγώ  νά 
γένου γναίκα μιανοΰ ληστή»;κηρυγμένου Που 
ΐές»·Κί τήρανα νάν τ’ ξιφύγΟυ. Τότινις ίκειός 
ην μπιζιβεγνς μοϋειπι : «Σά δ« Οέλς μί τού 
«αλ'ό, οί παίρνου μί τού ζόρ ’ ». Κί μί λιτα- 
ρών’ «ιστάγκουνα κι’ εβγαλ’ άπανουΟιό μ’  τά 
μάτια τ ’ . Κατάλαβις;

-—Ά π άν ’ κ ατ '...
ρ«Κ·/ άπέ σκαβέτοβ στν άλλ' ραχούλα. Ίγ ώ  

δέ"Ψ ί'χ α  iioOfja να γυοίοου ,ιίσου οτοϋ φουα
γιέ μ’ ,μόνε πϊ|γ« κ<τυφά κι’ Ικλεψα χ*σνν κσυν-

ϊουγκρά μι^νου μ»ιαπκού κί μν δαύτουν οκό- 
τουσα Ιναν τσου*άνου ά«6 μ αθ α  *ώς αΰτ£- 
νους εΤχι « δ  τ ' Άργυρουκαστρί»’ *οΰ στάλια
ζα κι’  ήρθι κί μ’ ήβρηκι Ά » .ύ  κείν* τ ’μέρα, 
q>f ρεσα άνιρίκια, έβαλα τού γκρα στοί ν ώμου 
κί βήκα <ίτού κ?^ιρί, γκιζιρώντας οΰλουν τούν 
Παρνασσό ραχούλα τή ραχούλα, γιά νά βροΰ 
τούν Άργυρουκαοτρίτ' νάν τουνε οκουτώσου. 
Νιά μέρα έπιοα οτοΰ λμέρ’ μιανοΰ άλλνοΰ /.η- 
οτουφυγόδικου. Αύτίνους ήταν ώμουρ·;ου; κί 
«αλλκαράς. Τούν άγάπσα, μ’ άγά«αε κι’ 2τσ’ 
βρέθηκα μί π ιδί στν κλιά.

—Τν κακότχη τ ' Λάμιραι I Κι «ώ ς  τά κα- 
λο>·«ο-.'ρέβς Ιδώ στ’ φυλακή Στιναχουργιέσι 
κανιά στάλα;

— Στεναχουργιέμι μουναχά γιατ'1 μ’ εχιακαν 
μπριχού τουνε οκουτώσου. Ά ν  μώδναν Ιξου- 
οίγια θά σκούτουνα οΰλνούς ί ; άντροι τ’ κόομ’ 
γιατί ούλ' είνι παληουζάγαρα.

—Μ*ράβου. Λάμπρο άχάλαγη! Elot κι* i- 
λόου σ’ σονφρατζ^έτα:

—Ό χ ι, ά »  τού Σάλ^ονα είμι.
— Ούρή, δέ σ’ άρουτάου ποϋίίεν είοι. Σ ’ 

λιέου αν είοι φεμινίστρια:
— Τί θά χ;ι αύτίνου;
—Γιά, σά νά λιέμε αν θέλς κι σύ ψήμφου 

κί σουπουλιτείγια; j
—Δέ θέλου τί*ουτας ά » ’ αύτίνα.Θέλου μου

ναχά νά «γοΰ αίμα άντοίκειου γιατί οΰλ’εΤστι 
«αλιιουζάγαρα.

-  Φχαρατιώμαστι ίγώ κι' ή σκούφια μ ’ ,
Σάν είδα όμους «ώ ς  ή Δ άμπ ρ» άγρίεβι,τώ-

βαλα στά «ουδάργια γιά νά μή μέ καταχεριό’ 
γιατ’  είνι σουστή άντρουγναϊκα.

Ίψές Ιμαθα «ώ ς  θάν τνε *ά>* σ ι ’ Λαμία 
γιά νάν τνε δικάσνε. Έ τ σ ’ «άει κι’  αύτίν’ . 
Σχώρα τ ’ κι’ ού Θεός σ’ σχουρέο’ ,

Μ ήτρονς Κ ονρνόναλονς

Ζ Τ Ι Χ Ο Ι  Τ Ο Υ  Κ Α Ρ Ρ Ο Υ  
(ΗΓΦΥΝ Ο Μ ΙΛ ΙΑ I Ε Π ΙΚ Λ Ρ Ρ βΙ)

Τ Ο Υ Β Λ Α Μ Η  
Τ Α  Κ Α Μ Ω Μ Α Τ Α

Κο.λώς Οονε 
τόν Μάϊον 
τόν χρυσομάλλιον 
δσΟις έμβαίνων 
μέ άνθη έοΟολισμένον 
τό κεφάλιον, 
τό ό*οϊον
ό μήν τών λελουδίίον. 
ιΠρα>τομαγέα 
[τά λούλουδι εορτάζουν 
καί τά χολία 
πολλάκις φοράς 
κραυφάζουν 
Μάϊβ Μάϊβ 
μέ δροσίες ’ 

καί λεύκάς πολυτελές φορεσίις 
τό όποιον
γλενδήσωμεν φίλοι μεθ ’ εύειδών κορααίίυν. 
Ά λλά  ποΰ νά εΰρωμεν τοιαβτα τινά, 
αιτούν τα οκληροκαρδίως «λεΤσθα λιανά, 
τό όκοϊον
άπτοκινητηδόν καί καμπανίτην άντί κραοίον. 
Έ ν  δούχοις δρέφσατε αΰθις έρασΟαί 
έφδαίμονοι ναρχίσσους 
«ληροΰντες ούτους είς λίρας ύλοχρύοους 
τό όπο>ον
ί:ν τι η  άνθοχίολεΐον.
Λέχτε σπεύβωμβν, παιδία, εί; τήν Άλυσοίν 
δχως τόν χροϋ.τανδήσιομεν εις την έξοχήν, 
τό οποίον
ό Μάιος μάς άφίκετο μετά χαρών καί γελοίων 
ούκ μήν άλλά καί θάνατος τών χορθοφολίων, 
τό όποιον
τάπτα εΐχών, χαίρετε καί άνδίον.

4 Ο \Α}·χαϋ·άγγελος

vHi>e/.cs νά ο* dyosdooj μνά 
ϊσσνμΛέτ-τα? Μά ϋά μ* άνησυ/οΐς...

*0 ΐ ο τ ό ς * —5Όχ\, μ,παμ.-ίδ, μή ίά t
μόνο drav

ην

Ρ Λ Μ Α Ν Τ Ζ Ο Ε Ι Δ Λ »
Έ  ρέ, να «οθάνη ό χάρος καί συ χοτές νά 

μήν «ο^άνΐΐς. ρέ Μονιώ χαριτόβρυτη καί μα 
κροσκελέστατη οάν κύριο 
άθρο τοΰ « ’ «ίμχρός»! .

Σέ θυμώμα->·ε χτές βρά
δυ, ρέ τζιέρι, «ού μ’ ίρρί- 
ξε ό  δρόμος μου στήν Κο- 
λοκυθού καί ρομαντζάρι
σα αβέρτα ύχό τάς φιλ λύ
ρας μέχρι μεσάνυχτα. ,Ό · 
χού, περασμένα νειάτα,χώς 
xaw  καί χερναττ καί δέν 
ξαναγυρνδτ?! ■.

Θομασαι, ρέ μ 'tia ; Έκεΐ 
οέ χροηαντάμωσα. Ivjei οί- 
πρω-οεΐδα, fva Κυριακό- 
βραδο, πού ήσανε μ ’ άλλες 
φιλενάδες σου κι’ εδρεμχες 
μαργαρίτες, τό όχοϊογ τό 
άνθον ιοΰ έρώτου 

Σέ μπάνισα καί μού φά
νηκε χώς άνοιξαν τάέχου- 
ράνια άμιριθεατρικ&ς κι’ έ'γλεχα τήν ΙΙαρϋί- 
νος μέ τις αγίες γύρω της.

Ά μά# γλυκ<ίδε«! Ποΰ τά ψώνισες αύτά τά 
μάτια, ρέ βάσανο 1 σοϋ κάνω, στό οφθ«λ.μο- 
γιο τρεΧο γιά στό Δαμ«άρμ«ερα!..

Έ ού  έκανες τήν κορόΐδα χώς δέν άκουοες 
τόν χόντο μου καί ξεφύλλαγες μιά μαργαρίτα, 
τό όχοϊον μ* άνβχάει δέν μ’ άγβχάει. Διχλά- 
ροσα  έχιτοχίως σου κοί ξηγήθηκα άρμοδίως: 

— Ά ν  χρόκεται για τά μένα, ρέ κοχέλ'α 
μου, χοαως άνάγκη νά ριυτεΐς τή μαργαρίτα. 
Σοϋ τό λέω καί μονάχος μου «ώ ς  ο ’ άγα«άω 
διαρρήδην και παταγωδώς!

Ά μ η ο α  νά πιάοίο τό βραχίων οον.
-- Τ ό  χεράκι σου νά «ιάάαι κι* δσα έχω &ς 

τά χάσω! είχα,
’Εσύ έκανες τήν πάπια καί μ ’ έβριξες χρον- 

τροχάδην:—Νά χαΟ^ς, χαληομόρταρε! _
. , * · " 2 «® ώ , ρέ βάσανο! φτάνε» νά σ 'ά χ ο -  
λάψο) <ί«αξ διά παντός κι’ ΰβτβρις άς μέ orei- 
λουνε στ* Άνάχλι σόβιαΐ

-  Κόβε γιά Οά σέ βαρήοωΐ μαϋ κάνεις. 
Τάθελες δμ ος κ.νί σύ, ρέ μχαμχέσα, γιατί

δντες σοϋ άχοκρίθηκα:
— Βάρα με ν’  άγιάσα’ , ρέ {«εργία  θεοτόκο 

μου,καίοώσον με γιατί μέ ζομάτισεή ματιάσου
Έ ού  ι(>ο)μογέ?Λσες έχιχαρίτως κατ’ άχ* τΐ| 

μύτη σοϋ καί μεδέν άχάντησες. Π ήρα Οσρρον 
κι’  έγώ γιατί είχα μάθει χώς στά δικαστήρια 
μεδέν άχάντήσις Τοον ξηγιέμαι, Έ βγαλα τό ' 
γαρέφαλον άχ ’ τή μπουτονέρα μου κοί σοϋ τό 
χροσέφερα μέ τή σημασία τυυ — ΜεροίμίΚοί 
μ" αύτή την κουβέντα, τσακίστρα, μ ’ίαφαξες!

-Είνε μορφιημένο κοςίβτι άφοΰ ξέρει καί «ά 
γαλέίκα» καί τά σοιτικά μου αγ«λίασαν> σάμ- 
«Γθς ν-'ΐπινα τσιτσιμπίρα. Στεκόμανε Απεναντί
ας σου κι’  άνατρίχιαϊα ρηγδαίως «ϊμπ<»ς vti 
μ’  αλείφανε jii γκίτσο τήν πλάτη.

Ά π ό  κεί τη ·*ή οτιγμής τό άειδι*λλιον άρχι
σε νά μχλέκεται φόρτσα. Ή  καρδιά μου είχε 
μπλεχτή στά ματοτοίνουρά οου καί σ άγά««- 
γα Αναφανδόν.

”E uil)a χού κατοικοεδρεύεις και τό άλλο 
βράδυ ήρθα μέ τήν ποληοχαρέι καί σοδκανα 
καντάδα είς καθαρεόυνσα:

“Εμηοοακν χεμητηρίου 
ιίος έμπα, νέος ίβγα, νέος ϊμπαΟης 
Τό δεύτερο βράδυ σοϋ τραγούδησα ε ί ; λά 

μινόρε: Έ γώ  γιά αέι-αν ?φαγα...α...αχ
βοαοτό χαί χαπαμΛ τόν (ίγι ,.ι.,.ιχΐ 

Τό τρίτο έχαιάνισα τό μχ« 7 >Λ}ΐΰ καί σοΰ· 
ΐ)Ηΐ>.?Λ ρωμαντζοειδώς:
"Αν ή χαοδιά οον ονμιζονιΐ ιού; ίνοζνχιΐςοοίχχΐβει 
aye; toy νπνα χό βα&ν χ ι' ΐβγα οτύ nageOCjji.

Καί βγήκες στί χαρεθΰρι, ρέ σχλάχνο, καί 
δυικαμε ραντεβού, δχου καί οέ ξήγησα χοντρι
κό); καί τ ι λοιπά. Έ χτότες 6 ερωτάς μας ξα· 
κολουθεΐ ατέλειωτος σάν άγόοεψις τοϋ κ. Λε- 
βίδαρου Πόσοι καυγάδες, πόσα αΤματα γιά τό 
χατήοι σου, «όσα μεράκια.

Τά χοόνια δμως περνάνε, ρέ χαρχάλα μου. 
περνάνε καί χάνονται καί το ηφαίστειο «ού 
βράζει μέσ<χ μας αβύνει αι·/α-σι·;ί—νομίζω;Τό 
λοιχάν, δ.ν θέλης νά ξαναθυμηθοϋμε τα χα- 
ληά μας, γιά μιά βραδυά, ελα «ευκαιρία τ·ή; 
Προιτομαγια; νά «άμε στήν Κολοκυθου νά Ου 
μιΐΟοϋμε χερασμένα μεγαϊ.εία,— ^ρθες;

Στβρόνοιιφτο.—Δοχοίησέ με μέ τόν ά σύρμα 
το «ού θά σ* Ανταμώσω γιατί τό κέντρο κά-η- 
■/£ καί τό τελέφί·>νό μον 54 λειτουργεί καλά.
όΛα>; δ Ο ΒΛΑΜΗΣ
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