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ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ
ϋ  Α ύ γ ο υ σ τ ο υ .  — ‘Ανατολή ήλιου 5. 4δ '. 

Αύαις 7. 12 '. Δύσις Γουναρισμοΰ συνεχής καί 
αδιάλειπτος. Σελήνη νέα, καθ ' ίί λέγεται, άλλ' 
«όδ ιμ οΰ  τοΰ όρίζοντος εμφανίζεται, Αγνοού
με/ης τή ; τύχης της· κατ’ άλλους μέν κατε· 
οχέβη ύπό τοΰ κονσόρτσιουμ, έκλαβόντο: αύ· 
την ώ ;  άργυροϋν νόμισμα, κατ' άλλους δέ 
έφ πλιστής ίοών ταύτην ποιούσαν τροττουαρ 
ιίς τά ούνιαγια πεζοδρόμια, τήν έξέλαβε ώς 
χαξιμαδό καί τήν άπήγαγε. κατά τά βίωθότα, 
«ίς Σκαραμαγκάν' διό καί έχει μεταβαίνουσιν 
όσοι θέλουν νά τήν ίδοΰν. Ό χωσδήχοτβ ό 
φωτισμός τής πόλεως διά τών δημοτικών φα
νών χαί τών άρθρων τών εφημερίδων διενερ
γεί ται άπ ?οσκόχτως. Έμφάνισις αστέρων έχί 
«κηνή; 10.30 '. Δύο έκ Βιέννης διάττοντβς, έμ- 
φανιβθέντες είς τά «Διονύσια», συγκεντρώνουν 
κ αθ - έσχέυαν πολύν κόσμον. Θερμοκρασία 
μεγίοιη 39 ύχό μασχάλην «υρέσσοντος καί 42.3 ' 
ύπό τόν ήλιον. Ύ χό σκιάν δέν ύχάρχει, διότι 
ούίαμοΰ άνευρ'σκεται σκιά όρθοφροσύνης είς 
τάς κεφαλάς τών ύχουργών. Μέση χαμηλη διά 
τάς κυρίας. 'Ελάχιστη δέν ΰφίσταται. Υ γ ρ α 
σία ολίγη εις τήν Ατμόσφαιραν κοί πολλν) 
■εί; τούς χόδις τών νεοπλούτων. Ά νεμ ο» ολί
γος έχίσης είς τήν ατμόσφαιραν καί πολύς 
* ί ;  τά μυαλά τών συμπολιτών. Θάλασσα άνα 
τ ό  Αίγαίον καί τά Ίόνιον πέλαγος γαλη- 
νιαία, άνά δέ τούς χροϋχολογισμούς τών 

Υπουργείων λίαν τεταραγμένη. Ναυάγια ση- 
μειοΰνται χολλά έν τφ ώχβανφ. Μεταξύ τών 
άλλων έναυάγησεν αύτανδρος καί ή Διάβχεψι, 
τού Λονδίνβυ διά τόν καθορισμόν τής τύχη; 
τ ή ; ’Ιωνίας. 'Ιωνία της ή μνήμη 1 Φωτεινόν 
μετέωρον σβλαγΐσαν είς τό στερέωμα μέ κο 
τεύθυνσινέξ "Αθηνών είς Καινσταντινούπολιν, 
Αχεδείχθη έκ τών ύσιέρων άχλοϋν πυροιβ 
χνημα τή ; Κυβερνήοεως..

'Απολογισμό;. — Ό  καύσων κατά τάς δύο 
Εβδομάδα; ύπήρξε πιωτοφανής διά τήν * Ελ
λάδα, δίκην έμχόρού μή αισχροκερδούς. Σν- 
νεπεία τούτου άχαντες οί ‘Αθηναίοι μετεβλή- 
θησβν είς_ γαμβρούς ξεροψημένους. Έχίσης 
τά ψωμί, άν καί μή ξεροψηνόμενον ύχό τών 
φουρναρέων διά νά ζυγίζη βίρύτβρον, εγινε 
■δμως μελαχροινόν, ύποβληθέν κατά συμβου 
λήν τοΰ κ. Μερκούρη εί: ήλιοθεραπβίαν. ’Ω 
σαύτως είς ήλιθιοθεραχείαν υποβάλλονται δλοι 
ο ί άναγνώσται τής «Ανθολογίας τών Νέων». 
Ίβχυρά σεισμική δόνησις έσημβιώθη είς τα 
Μέθανα, τηλεγραφικώς δ ’ άνηγγέλθη έκ τοΰ 
«Μαύρου Γάτου» έμφάνισις τέρατος μέ χίλια 
χέρια, εκατό στόματα κϊί ούδεμίαν γλώσσαν, 
’ Αργότερα έξηκριβώθη ότι χρόχειται χερί τοΰ 
διευθυντοϋ τοΰ «Νουμά». Π αρ' όλον τόν καύ- 
«ω να , έξακολουθεΐ ή άπαγόρευσις τών μχαίν- 
μίξτ, ένφ ή μίξτ Κυβέρνησις έχιτρέχεται 
άκόμη. Αιά νά μή σχηματίζωνται ρεύματα καί 
■συναχώνονται τά πορτοφόλια τών συμιολι- 
τώ » , ό κ. Στράτος διέταξε τό κλείσιμον τών 
χαρτοχαιγνίων. Έκ τούιου κατηγανάκτησεν 
« ΐς  έφοπλιστής, όστις καί ηύτοκτόνησεν εί; 
ενδειξιν διαμαρτυρίας διά τό άδικον τοΰ τομέ 
τρου, δι’ οΰ ήμχοδίσθησαν οί χαρτοπαϊκται 
νά τάν κλέβουν.

Καθ’ ά διαδίδεται, οί τελευταίοι καύσωνες 
οφείλονται είς θερμόν ρεύμα άέρο; διερχό- 
μενον κατ’ αύτάς έξ Εύρώχης άδιακόχως. Ά ν - 
τιθέτως μετά χολλών δ.ακοπών διέρχεται τό 
ηλεκτρικόν ρεύμα διά τών τροχιοδρομικών 
ουρμάτων.

Λόγφ τής υψηλής θερμοκρασίας, άναψαν οί 
θυμοί τών συμχολιτών κοί καθημ>ρινώς ση- 
μειοΰνται φόνοι καί έχεισόδια. ΚΙς άδελφάς 
ίφόνευσε τήν άδελφή ν του, όλως άδικαιολογή- 
τως, διότι νοσοκόμος ούσα, χεριέθολχε μετά 
α  τοργής τούς τραυματιζόμενους ύχό τών φλο 
γερών βλεμμάτων της. Έχίσης σχαραξικόρδιον 
δράμα, όφειλόμβνον είς τόν δαιμόνιον κ. Ταγ- 
κόχουλον, έξετυλίχθη χρό τίνος έχί τής σκη 
νής τοΰ θεάτρου «Άθήναιον». Οί θεαταί έμ
φοβοι ετραχησαν είς φυ/ήν. 'Ο  δράστης εδάγ- 
κασε τόν χωροφύλακα όστις άπεχειράθη νά 
τόν σύλλαβο.

Μέ τήν βοήθειαν τής ζέστης καί τών Μενι- 
διατών χολλαί χυρκαΐυί δασών έσημειώθησαν. 
Οί ‘Αθηναίοι βλέχουν τήν νύκτα φλογώδη κ«-

χνόν άναδιδόμενογ έκ τών γύρ«ο δασj)v, άλλ' 
ούδαμώς βλέχουν καχνόν άναδιδόμενον έκ τών 
στομάτων των, κατόχιν τής τρομεράς υπερτι
μήσεων τών οιγαρέττων. Ό  δήμαρχος Πειραι
ώ ς κ. Π ίναγιωτοτονλος, χειραχθείς φαίνεται 
ύχό τής ζέστης,άχεχειράθη ν άναλάβα τά κα
θήκοντα του. Ταχέως όμως συνελθών εις τά 
λογικά τον, κατόχιν ψυχρολουσίας, άχεσύρθη.

Προβλέψεις. -Λέγεται δτι ό τρομεράς καύ
σων θά εξακολούθησα καθ’ όλον τόν Αύγου
στον έχτό; έίν  βρέξα- Έ ξηκριβώθη δτι έβλα
ψε μέν σοβαρώ ; τήν έληά, θά ώφελήση όμως 
σημαντικώ;^τήν σταφίδα καί χερισ·ότερον τήν 
κβ^ασέαν, ήτις ώ ;  γνωστόν ίδιάζουσαν τρέφει 
συμχάθειαν χρός τάς κεφαλάς τών Β*νιζελι- 
κών. Έκτός τών άλλων θεομηνιών, ένέσκηψεν 
έσχάτως εις τήν χώραν μας καί ό φασισμός, 
όφειλόμενος είς τόν κ. Καμχάνην, όστις έκρου- 
σε τόν κώδωνα τοΰ κινίύνου τοϋ άντιβενιζε- 
λισμοΰ. Πλήν τής έληίς, ό καύσην έβλαψε καί 
άλλα ««ω ροφ όρα  δένδρα, ήτοι τάς άμυγδαι- 
λάς κ^ί τάς σταφυ\ας τών συμχολιτών, χρι- 
σκομένας διαρκώ; ένεκα τών χαγωμένιον νε
ρών χού χίνουν. Ο ΠΥΜ

ΕΝ ΟιΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΝΟΙΞΑΤΕ
Τή.· έχομένην τή ; άφίξεώς του είς τήν μι

κρόν έκείνην μακ»δονικήν χόλιν, ό νεαρός άν- 
θυχολοχιΐ'.ός Χρήοτος Σχιρουνάτος έτέθη με
τά ζήλου είς έξερεύνησιν τού έδάφου; δ*ου 
έχρόχειτο, διά λόγους ύχηρεσίας, ν ι μείνη έχί 
τρίμηνον. Κ«ί λέγων έξερεύνησιν,δέν έννοώ οΰ 
χλ γεωλογικήν, ·ΰτε ρυμοτομικήν βέβαια. Γ ι’ 
αύτά δέν έδινε οΰτε δεκάρα χάρτινη ό άνθυ- 
χολοχαγός μας. Τό μόνο χού τόν ένδιέφερε 
ήσαν αί γυναίκες.

ΠεριήλθΛ λοιχόν όλα τά σοκάκια τής πό
λεως καί κατέληξε στή μικρή χλατεΐα, δχου 
άνδρες καί γυναίκες έκαναν βόλτες ύπό τούς 
ήχου; τή ; έ,'χωρίου φιλαρμονικής.

'Αμέσως μέ τήν χρώτη βόλτα ό σχαθάτβς 
δόν Ζουάν μας έχυαλάρισ3  μιά χολύ χικάντικη 
μβλαχροινή, ή όχοία άνταχέδωκβ μ’ ενα άΑιό- 
ραιο χαμόγελο τήν φλογέράν ματιά του. Ή  
δευτέρα δμως βόλτα τόν χεριήγαγε είς δεινήν 
αμηχανίαν, διότι άντίκρυσε τά Αγγελικά μά
τια μιας όρεχτικωτάτη: ξανθή:, ή δχοία ίφά- 
νη ΰογκινηθ»ϊσα.

«Ιιάβολε, έψιθύρισε καθ’ εαυτόν β Σχιρου
νάτος, χοιά νά χροτιμήαω γιά τό κυνήγι αουί».

Ά λ λ ' άχό τήν άχορίαν αύτήν ήλθε νά τόν 
βγάλη ώς άχό μηχανής fl8 0 c ένας χαλαιός συμ
μαθητής του, ό  Μήτσος Χ«ρτοσημάκης, ό 
όχοϊος ύχηρετοΰσε κατά σύμχτωοιν σ ' έκείνη 
τήν χόλι ώς γραμματιύς ειρηνοδικείου.

— Μπρέ 1 μχρέ I... σάν τά χιόνια!.. Ποΰ βρέ
θηκε; έδώ, βρέ Μητσάκη ;

— Μ ’ εστειλαν γιά ύχηρεσία. Κι’ έσύ ;
— Έ  ώ  είμαι δύο γρόνια τώρα έδώ.
Καί όλίγον κατ’ ολίγον ή συνομιλία τ»ν  

έφθασε στό ψητό.
— Βλέχω, είχε ό γραμματεύς τοΰ ειρηνοδι

κείου, άκόμα δέν ήρθες κι” άρχισες τάς κατα
κτήσεις σου. Νά,γιά ίδές χώς σέ κυττάει έ«εί- 
νη ή μελαχροινή!... Είνε ή Ά ν ν α  Καχνούλη, 
σύζυγος τοΰ διευθυντοϋ τοϋ καπνεργοστασίου, 
ένός άνθρα>χ«κου κοντόχοντρου καί κοιμισμέ
νου. Είνε φίλος καί σύντροφος στήν πρέφα 
τοΰ συζύγου έχείνης τής άλλης, τής ξανθής, 
πού σέ κυττάει έχίσης. Λέγεται Μελχομένη 
Σβιρήτη.

— Κι' αύτός ό Σειρήτης;
— Είνε δ άστυνόμος μας.
— Ό  μασκαράς! δέν έχεσε όξω  στό γάμο του. 

Καί δέ μοΰ λές; Ποιά είνε πιό εύκολη Αχό 
τής δυό;

—Ουτε χιό εύκολη οΰτε χιό δύσκολη είνε ή 
μιά άπ ’ τήν άλλη.

—Τότε είσαι τής γνώμης νά ριχτώ καί στής 
δυό ;

—Μβλλον...
* 0  περίπατος καί τό φλέρτ έξηκολούθησαν. 

Μετά όχτώ δέ ήμερών στενήν χολιορχίαν, 
άμφότερα τά φρούρια είχαν χαραδοθή εις τόν 
άνθυχολοχαγόν, δ όχοϊος έδέχετο τακτικά 
στό οχίτι του τάς άχοκρΰφους έχισκέψεις τής 
ξανθής καί τής μελαχροινή; ένπλλάξ. Αιά νά 
μήν έπέλθη δέ σύγκρουσις, είχβ ώρισμένας 
ήμέρας διά τήν κάθε μίαν. "Ετσι τά χράγματα 
έπήγαιναν χερίφημσ. Ό χ ι  γιά χολύν καιρό 
όμως. Γιατί σέ μιά μικρή χόλι τίχοτε δέ μέ- 
Vfi κρυφό. Οί μοχθηροί χοσομέρηδες λές καί 
τώχουν κάνει έπάγγελμα νά κοτσομχολει'ηυν ό

ένας τόν άλλον. Κ .’  έτσι μιά ήμέρα ό διευ
θυντής τοϋ καχνερ οβτασίου έλίαβε ένα ανώ
νυμο γραμμα, διά τοΰ όχοίου είδοχοιεΐτο ό » ,  
άν ήθελε νά συλλάβχι τή γυναίκα του έχ' αύ- 
τοφΛρφ, δέν έχρειάζετο χαρά νά μχή τήν έχο- 
μένην, στής έννέα ή ώρα τό βράδυ, στό σχίτι 
τοϋ άνθυχολοχαγον.

Πράγματι έχεΐνο τό βράδυ ό άνθυχολοχα- 
γοξ μας δέν έχρόκειτο νά μείνΒ Αργός. Μέ τήν 
δικφοράν όμως ότι ό Ανωνυμογράφος είχε κά- 
μ»ι λάθος, διότι άντί τής Ά ννας Καχνούλη 
ητ«ν ή σειρά τής γυναικός τοΰ άστυνόμον. 
Ό χωσάήχοτε ό διευθυντύς τοΰ καπνεργοστα
σίου συμπαραλαβών τόν άστυνόμον έπήγε στό 
σχίτι τοϋ άνθυχολοχαγοϋ καί τρία χτυ.χήματα 
Αντήχησαν είς τήν χόρτα του μαζί μέ τήν 
φοδσιν τοΰ άστυνόμου.-

Έ ν  όνόματι του νόμου ανοίξατε !
— Συμφορά μου! δ άνδρας μου! Ανέκραξεν 

ή ωραία Μελχομένη.
-Μ ή ν  Ανήσυχας 1 τής είχε δ Ανθνχολοχα- 

γος. Κλείσου σ* έκείνο τό δωμάτιο *αί μή σέ 
μέλλει.

Και έχήγε ν’ Ανοίξϋ·
—Τί συμβαίνει, κύριοι;
— Συμβαίνει, είχε δ Αστυνόμος, ό ιι ό φι>ος 

'ιου άχό δώ , κ. Καχνούλης, εχει πληροφορίας 
ότι ή γυναίκα του αύτή τή στιγμή βρίσκεται 
στό σχίτι σας.

—Κάνατε λάθος, κύριε, Αχήντησε μειδιών 
ψυχραιμότατα δ Αξιωματικός, ο όχοϊος Αντι- 
ληφΟείς τό λάθος τοΰ κ ιταδότου, κατέστρω- 
σεν άμέσως τό σχέδιόν του. Πράγματι, αύτή 
τή _ στιγμή δέν είμαι μόνος, άλλ' ή κυρία 
χού έχει τήν καλωσύνη νά μοΰ κρατά  
συντροφιά δέν είνε ή σύζυγος τοΰ κυρίου.

— Αύτό θά τά ίδοΰμε! έγρύλλισεν δ καχνερ- 
γο στασιάρχης.

Ευχαρίστως, νά τό ίδήτε, κύριέ μου.Άλλά 
θά κάμουμε μιά συμφωνία χροηγουμένως. 
Έχειδή χρόκειται χερί χροσώχου υψηλής χε- 
ριωχή; καί δέν θέλω νά γίνη σκάνδαλον, θά 
κάμω τό εξής: θ ά  σχεχάσω τό χρόσωχο τής 
κυρίας καί θά^οας τήν χορουσιάσω γυμνήν. 
Κ °ί, φυσική, αν είνβ ή κυρία σας, εύκολα θίά 
τήν Αναγνωρίσετε άχό τό κοομί της.

—"Eatro! άχήντησαν άμφότεροι.
Καί δ άξιωματικός, βεβαιότατος δτι θά 

έχιτύχη τό σχέδιόν τον, διότι ήξευρεν δτι οί 
έχαρχιώτες οΰτε τά σώμα τή ; γυναίκας των 
δέν ξέρουν_καλά καλά, συστελλόμενοι νά κά- 
μνουν τόν έρωτα έν Αδαμιαία χεριβολή,έχήγε 
ατό διχλαιό δωμάτιο, έιύλιξβ καλά τό χρό
σωχο τής γυναικός τοΰ άστυνόμον καί τήν »α - 
ρουσίασεν ένώχιόν των όλόγυμνην.

—Λοιχόν, τί λέτ?, κύριοι; Είνε αύτή ή κυ
ρία Καχνούλη;

— Ό χ ι, άχήντησε Αμέσως ό Αστυνόμος.
— Πράγματι δέν είν' αύτή, άλλά σύ, κνρ-Α- 

σιυνόμε, πώς τό ξέρεις χ ώ ; δέν είν* αύτή; Λ- 
νεφώνησεν έξηγριυμένος δ καχνεργοστασιάρ- 
χην. Πλαγιάζεις λοιχόν μέ τήν γυναίκα μον, 
άθλιε!...

Ό  άξιωματικός έχενέβη:
— Η συχία, κύριοι! Ό  σκοχός τής έχισκί- 

ψεώς σας έδώ έληξε. Άνεγνωρίσατ8  ότι 
έχλανήθητε καί μ ’ Ανησυχήσατε Αδίκως. Τώρα. 
χηγαίνετε, σδς χαρακαλώ, νά λύσετε τάς δια
φοράς σας Αλλοΰ. Μ. ΣΤΗΡΙΟΣ

Α Π ’ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΣΤΟΝ Ε Π Α Χ Τ 0 >

Πολλές φορές μέσ' τή χαρά μας 
μούχες μέ δλόγλυκη φωνή :
« —Ά χ ’ τήν άγάπη τή δίκιά μας 
δέν είνε άγάπη χιό τρανή !»
Μά δ χωρισμός μας σέ διαβάζει 
πώς είνε κι' άλλη χιό τρανή — 
είνε ή άγάχη πού στενάζει 
κ ’ είνε ή άγάχη χού θρηνεί.
Κι' α ;  μή χοτέ μιας δυστυχίας, 
σοϋ μάθη ό  xovor, καστανή, 
τό χ ώ ; ή άγάχη τής θυσίας 
είνε κι* άκόμα χιό τρανή.

Κ ' είνε τά χρώτο χρώτο γράμμα 
χού τό διαβάζω  μέ χαλμούς, 
είνε βρεγμένο Από τό κλάμα 

είνε θερμό άχ ’ τού; στεναγμούς. 
Κάθε γραμμούλα χού χαράζεις, 
γιά τό μετάνβιωμά σου λές.
Έ δ ώ  τήν κόβεις καί στενάζεις, 
έκεϊ τή σταματΐς καί κλαίς.
Μά έγώ σκληρά σου τώχω γράψη 
έτσι όπως χρέπει νά χαρά, 
χρίχει ή καρδιά μας καί νά κλάψη 
γιά νάνε χάντα τρυφερή.

Γ- ΑΘΑΝΑΧ

G A S T O N  P E  F O N T B E S 6 E

Μ Α Γ Δ Α Λ Η Ν Η
ΜΟΚΤΕΡΝΑ ΡΟΜΑΝΤΖΑ ΤοΟ Γάλλου Άκα^μαΙκ οΟ
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—Νά τό ξεκαθαρίσουμε άχό τούς διαφόρους Γχροζίκωφ καί Ραούλ 
ντέ Σουβινιυ;

— Ά κριβώς. 'Η  σκοΰχα θ ’ άναλάβη αύτή τή φροντίδα. Ύ στερα , 
χρέχει να γίνουμε φρόνιμοι, οΰτως ώστε μέ το λεφτά χού χέρδισες να 
ξήσουμε χωρίςσχαταλες κοί χ<ριττο Ιξε ϊο . Ναί ;

— θ  υμάσια ! άχιαντοΰσε ό Γιάγκος ένθουσιασμένος.
—Λογαριάζω χώς έτσι θα μπορέσουμε νά ζήσουμε ενα χρόνο μ’ 

αύτά τά ?εχτά. Ά ,  ιί ώραΐο χρόνο θά χεροσονμε.,.χόοο θά  είμαστε 
εύτυχισμένοι Ι ...Κ Ί γιά τά κατόχιν εχει δ μεγάλος θεός !...

— .. ό μεγάλο, θεός 1 έχανελάμβ ινε ό Γιάγκος έν έκστοσει σάν ήχώ.
— Μά τί ξεχυσμ^νη πού είμαι !..., έκαμε ξαφνικά ή Μαγδαληνή. 

Ά κόμ α ντυμένος «ιάθεσαι !... Έ λο ... έλ»... γδύσου γρήγορα κι’ έλα vu 
ήσνχάσα;...Μ όνο, σέ προειδοχοιώ χώς θα δ^σκολευθ^ς χολύ νά βράς 
ύχνο...

— Γιατί ;
— Γιατί έγώ εχω κοιμηθά καλά, είμαι ξεκβύραστη καί. .σ’ Αγαχώ J 

έκαμε ή Μαγδαληνή μ" ένα γάργαρο γέλοιο, άγκαλιάζοντάς τον θερμά 
καί χαράφορο.

Χ ΙΉ σα ν  τόσο εύτυχισμένοι, ώστε ήθελαν νά τό ξέρα όλος δ κόσμος. 
Έχήγαιναν μαζί χαντοϋ, στά θ»«τρα , στά μχου/ βάρ, στά ρεστωρον 

βτά τσάγ·α, στά μ χ ό ρ  τή ; Μονμόρτρη , στά φιλικά οαλυνιο, χαντυν...
Ή  Μαγηαληνή ήταν τόβο εύχαρι ιτημένη χοΰ μ’ ένθουοιασμό δέ 

χτηκε τήν χρόσκλησ· σέ μ ά έβχερίδο τής γ*ο στής μας φίλης της Μχελ- 
μόν. Κι’ έχήγε, άφοϋ μέ χίλιες χαρακλήοεις έχαταφερε καί τό Γιάγκο 
της ν* τήν ουνοΛεύσβ.

— θέλω , τοΰ έλεγε, όλοι όσοι συχνάζουν στής Μαργαρίτας νά ίδοϋν 
τήν εύτυχία μου. Ά ν  δέν χάω, θά ύχοθέσουνόιι δέν χεριώ καλά μα
ζί σου. Κι’  έγώ θέλω ιά  τούς θομχώσω  όλους μέ τήν ομορφιά μου, 
γιά νά τούς κάμω νά ζηλεύουν έσβνα. Σ ’ έκαναν νά ΰχεφέρης τόβον 
καιρό, χρέχει νά τούς έκδικηθοΰμε 1

"Ο Γιάγκος ντέ Βιλφλόρ, μεθυσμένος άχ’  τά λόγια αύτά τής υχε- 
βόχου άγάχης, έ δέχθηκε νά τήν συνοδεύβα ατής Μιιργαρίτας Μχελμόν, 

Ά κριβώ ς δέ έκεΧνο τό βράδυ είχαν συγχεν>ρωθά όλοι οί γνωστοί 
της στήν έσχρρίδα της : δ κόμης Γχοοζίχωφ, χού είχε^έχιστρίψει έν 
τφ  μεταξύ άχό τό ταξεϊδι του, ό Ραούλ ντέ Σουβινιΰ, δλοι ήβαν έκεϊ. 

Ή  Μαγ&αληνή άκτινοβολοίσε άχό χαρά, έθι«μχωνε, έθςχάμβενε 1 
Μόλις τήν εϊδαν νά μχαίνα στό σαλόνι γε> «στή , στηριζομένη στό 

μχράτσο τοΰ Γιάγκου ντέ Βαλφλόρ. άφησαν όλοι νά διαφύγα άχό τά 
χείλη των ένα έχιφώνημα θαυμασμού καί έχχλήξεως μαζί, κι’ ΰοτερα 
άρχισαν νά σιγοψιθνρ ζουν δ ενας στόν άλλον :

«Μά έλεγαν κώς τά είχε χαλάσει μέ τόν ντέ Βαλφλόρ... Θά ηταν 
ένα περαστικό μά/ λωμσ, φαίνεται... καί τώ{ α τά ξανόφιιασαν...»

Καί τά μουρμουρίσματα καί τά σχόλια έδιναν κι’ έχοιρναν.
Ό  Γιάγκος, δ όποιος έγνώριζε τούς δυό άχδρας πού τόσο χαρα- 

ξενα είχαν Ανβμιχθήστή ζωή του, δηλαδή τόν κόμητα ^Γχρβζί^ωφ 
καί τόν Ραούλ ντέ Σουβιν^ν, αίσθάνθηκε μιά μεγάλη ικανοχοίι,σι 
δταν τούς είδε νά κυττάζουν αύτόν κοί τή Μαγδαληνή θαμπωμένοι. 
Οΰτε ό ενας οΰιε δ άλλος ήξιραν τί είχε σνμβ-jj, ώστε νά_ τά ξανα 
φτιάοουν δ Γιάγκος ντέ Β ιλφλόρ μέ τήν Μαγδαληνή, τούς όχοίους 
ένόμιζαν διά χαντός χωρισμένους.

Αύτοί οί δυό πλούσιοι χού τόν έκαμαν τόσο νά ΰχοφέρη και τοσο 
νά χονέση, ήσαν έκίΐ καί τούς έθάμχωνε μέ τήν εύτυχία τον, μέ τη 
χαρά του, μέ τή μέθη του.

Ή  φιλαυτία του, δ έγωϊσμός του άπιζημ 'ώθησαν με τό καρακα 'ω  
γιά τά βάσανα χού έπί τόσους μήνες ύχέφερε ή δυστυχισμένη καρ
διά του.

Καί όταν ήλθε ή ώ }α  νά φύγουν άχ’ τήν έσπ?ρίδα, η Μαγδα
ληνή έστηρίχθη χάλι στό μχράτσο τοΰ Γιάγκου της κι άχεχώρησαν 
παρακολουθούμενοι άχό τά ζηλόφθονα βλέμματα.

Έκείνη τή στιγμή ό Γιάγκος έσυλλογίζετο μέσα του :
«Τώρα είνε δική μου, δέ θά μοΰ τήν ξαναχάρετε χιά... είνε δική 

μου... έντελώς διχή μου... δέν έχει τώρα άνάγκη άχ ’ τά λεπτά σας.,
· ) · · · · ·  ο ·  ·  ο ·  ο ο  * *  *  ,

Κι* έξηκολούΌουν νά γυρίζουν στά κέντρσ, χ'ίγχοτε μέ γέλια, 
τοτε μέ χαρές. Διαρκώς εύτυχισμένοι! Ή  γλεντζέδικη καί σχατάλη ζωή 
τών χερασμένων χρόνον είχε ξαναρχίσει.

Τά φίνα δείπνα στά ρεστωράν, τά ντελικάτα σονχέ στό σχίτι τους, 
τό κάθε τι πού κάνει γοητευτική τή ζωή, καί κάνει εύχάριστο τόν 
άνθρώχινο βίο, όλα δσα κάνουν τόν άνθρωχο νά χιστεύο ότι ο παρά
δεισο; βρίσκεται στή γή, όλα, όλα τάέ/ίύ θ η σαν  οί δυό ερωτευμέ
νοι μας. __ ,

Ό  Γιάγκος ντέ Βαλφλόρ ήξερε νά σταματά είς τό «δός ημιν ση 
μερον». Άχελάμβανε τό χαρόν καί ήταν εύτυχής’ τό μέλ 'ον, έχειδή 
Ακριβώς ήταν τέτοιο ώστε νά τόν άνηβυχή, δέν τό έσυλλογίζετο κα 
θόλου! Δέν τοϋ άρεσε νά ζή στήν άβεβαιότητα καί στήν άνησυχία.

— Τά χορόν είνε εύτυχισμένο, έλεγε, άς έχωφεληβώμεν κι' ας μήν 
καταστρέφουμε τήν εύτυχία μας μέ σκέψης χερί τοΰ μέλλοντος. Ο,τι 
είνε χεχρωμένον νά γίνη, θά γίνίβ. Ά ς  μήν τό σκεπτόμαστε καθό1'” ·

Ή τα ν  μεθυσμένος, ήταν τρελλός ! _ €
Καθώς ξβύρουμε, πάντοτε ΰπήρξεν άνθρωπος τών άκρων. Δέν υχε· 

λόγιζε χοτέ, οΰτβ ήθελβ νά ύχολογίζη. _ ,
— Θίλω ν' άχολαύσω χλήρη, ανόθευτη τήν εύτυχία και τη χα ρα. 

Γι" αύτό τά λησμονώ όλα.
Κι' ή Μαγδαληνή συνεμερίζετο δλβς τής Ιδέες του. Είχε χεχοίθησι 

•τόν καλό άστέρα τηο. ,
— Ό θ ε ό ς δ έ θ ά  μάς άφήσΐ] νά χαθούμε ! ελβγε. Οπως μας_ τά 

δδιόρθωσε τόσες φορές ώ ς τά τώρα, στής δύοκολες χεριστάσεις, ετσι 
καί στό μέλλον δέν θά μάς έγκαταλείψα· , ,  ,

Κι’ έτσι σφιχταγκαλιασμένοι έβ 'διζβν πρός τό άδηλον μέλλον.
X II

Άλλοίμονον 1 Ό λ α  χερνοΰν.
Ή  εύτυχία δέ κερνά γρηγορώτερα άπ’ όλα τά αλλα. ^
Οί καλές ημέρες φεύγουν σύντομα. Καί τή μεγάλη αν τή ̂  Αλήθεια 

■ήσαν είς θέσ.ν νά τήν ξέρουν περισσότερον χαντός Αλλου ό Γι«γκος 
κι’ ή Μαγδαληνή. Γιατί μέ τή σ«άταλη ζωή χού έκαναν, τ ’) πορτοφο- 
λι τους άρχισε ν’ Αδέιαζα γρηγορώτερα Απ’ ό,τι έλογάριαζαν.

[Ακολουθεί]

(Συνέχεια 20ή)
Δέν συνεχλήρο σε τήν φράσιν της. Ά λλά  είχεν είπα ήδη χερισσό- 

τερα άχ ’ 0ou έχρεχεν. UI λόγοι της έταχείναισαν τόν Ροζ*, τόν 
έξώργισαν.

— Μέ μαλλώνης γι’  αύτό ; έφώναξε. Μέ μαλλώνεις δτι σ ’  έσεβά- 
σθηκα χολύ ;

— Ό χι,Ρ οζέ.,.Μ ά ήσύχασε.,.μή θυμώνης,,.μή λυχάσαι...κατάλοβέ με 
καλά: δεν μχορώ νά χαντακώσω τή ζω ή  οου μέ τό φορτίον μιάς Υρτ,άς 
συζύγου χου έ/,ει τό χορελΦόν μον.

— Ά λβίνσ...Ά λβίνα... μήχως όνειρενομαι ! Π ςό τ€σσά*ων ήμερών 
εΐμεθα έντε/ώς σύμφωνοι. Ό λ ες  αύτές τ^ς σκέψεις μχοροΰοες νά τής 
είχες κάμει χολύ προιητερα. Δέν θά μέ πείοης ότι μιά ήμικρανία 
σ ’ έκαμε ν’ άλλαξα- ετσι γνώμη. Είμαι ίσως ένα χαιδί, παιδί όμως πού 
καταίαβαίνει.Βλέχω...άν' ΐλαμβάνομαι τά χράγματο... δέν άφήνω νά μέ 
κοροϊδενουν. Κάτι κοινονργιο, κάτι άπρόοχτο σννέβη στό διάατημα 
αύτό τοΰ χωρισμού μας. Τί ;

— Τίχοτε.
— Έλο...μίλησε, θέλω  νά ξέρω !
Τήν είχε χλησιάσβι, άνθιοτάμενος άκόμη στήν έχιθυμία νά τήν 

κακορετ*χειρισϋή. Είς αύτήν δμως τήν κατάστασιν δέν τήν έφόβιζεν. 
Είχε προβ/έψει τόν θυμόν του αύτόν καί τόν Αντίκρυσε κατάματα, 
κυρία τοϋ έαυτοϋ της.

— Τ ό μόνον χού συνέβη, έχανέλαβεν, είνε ότι ή άρρώστεια μου έσχη- 
μάτησε Ινα κενόν γύρω μου, τήν παραμονήν άκριβώς τής ήμέρας πού 
έχρόχειτο νά καθορίσω τό μέλλον μου. Είδα τήν Αβυσσον χρός τήν 
όχοίαν έχήγαινο, μέ τα σ έδιά μας χερί γάμου, καί όπισθοχώρηβα. 
Έκρινα τήν ζωήν μου άντικβιμενιχώς, σ&ν ξένη πρός αύτήν. Έ ,  λοι
πόν. Ροζέ, σοΰ άχαγορεύω νά ένωσης τή ζωή σου μέ μιά ζωή σάν τή 
δική μου. Αύτή ή γυναίκα πού έχεις ούιή τή στιγμή μπροστά σου, υ
πήρξε ό,τι ύκήρξε...ν1νε δική της ϋπόθεσις... Ά λλά ού, τόσο Αγνός, τό
σο άδολοί,τόοο  άνεχίληχτος,.. ίέν κάνω γιά σένα.

Ό  Ροζέ τήν ήκοιε, χλωμότατος χωρίς νό τήν διακόπτη. Δυστυ
χώς, τά νεϊρα τή ; Ά λ βίια ς έκάμφθηοαν : άνελύθη είς δάκρυα, τά ό 
ποια συνεκίνησαν τήν κορδίαν του Ροζέ. Καί έψ,θυρισεν ίκευτικά :

— Σ ’ άγαχώ έτσι χοΰ είοαι^.δχως ή ζ ω ή σ ’ έχει κάμει.,.’Αλβίνο, μ<> 
μέ διιόχναε.

Έ οκνβε έχάνω της. Τά χέρια των είχαν ενωΰι}. Τοτε η κόμησσα 
άντεληψΰη ότι ώφειλε νά συμπληρώσα τήν θυσίαν τοΰ έαυτοϋ της. 
Τοϋ είχε :

— Ροζέ, δέν ξέςειο τί υπήρξε ή ζωή μου. Μοΰ φαίνι ται οτι κι έγό* 
ή ίδια όέν τό ήϊερα, εως τώρα, εως τή στιγμή τής ύχερτάτης έξε- 
τάσεως τής ουνειδήοεώς μον. Δέν τήν ξίριις δλη τή ζωή__ μου. Σοΰ 
είχαν γιο τούς διβφόρυνς έροιτάς μου μέ χολλούς άνίρας, έρωτας χοϋ 
είνε παγκοίνως γνωστοί... Μά...νχάρχουν κι’ άλλες καταχτή σεις στή 
ζωή μον, χωρίς τούλάχιστον νά έχουν τήν δικαιολογίαν τού έρωτος.
Εχω έξευτε/ ιαΰήγιά λεπτ'1... έχω χονληθά·.. & 1 Ροζέ, μή μοϋ σφίγ

γας έτ ι τά χέρΐϋ.
Έξέαφιξε τής τανα^ιες τών δακτύλων του κοι είχε :
— Σώχα, στό ά«αγ<·ρεύω νά μιλάς έτσι γιά τόν έαυτό σον.. Μή μέ 

κάνας ν τριλ*οθώ. Ά ν  έξακολουθήσα^, δέν ξέρω... δέν ξέρω τί...
— Έ στι», εΐπεν ή Ά λβίνα .'Α ς μή μιλήσουμε χιά γι’ αύτά.Ά λλως τε- 

είμαι εξαντλημένη... Μά άφησε τά χέρια μον... μέ «ονοίν.
Τι,ν υπήκονσι. ’ Κκοθηαεν άχένοντί της. Ή  Ά λβίνα  συνεκέίτρωσε 

χάλιν τόθορροε της διά νό ύστατον κτύπημσ,
— Υχηρχει στή ζωή μου, έχανέλοβε, καί κάτι άλλο τό όχοΐον 

Αντελήι*θι.ν, σκεπτομένη μόνη. Σοϋ είχα ilx fi, κι’ ήμουν ειλικρινής, 
δτι εύχορίοτως θά έγκοτελειχα τή σημερινή ζωή μου, τήν χολυτέλεισ^ 
τήν κοσμική ίχίδειξι, δλα. Ά λλά  *έν είμαι βεβσία περί τοϋ έαυτοϋ 
μου. Δέν είμαι βεβαί * Αν σέ λίγο, έλάχισιο διάστημά, δέν θά  μοΰ 
γίνη άνυχόφορος μιά φτωχικά, xsριωρισμένη, άχοτραβηγμένη ζω ή , 
όπως έλογιιριι ζαμε νό χεράοουμε μοζί... Ό τα ν  είνε νέος κανείς μπο
ρεί ν’ άλλά^α- Σιήν ηλικία μου δμωί...

— Μά δεν είνε άλήθεια η<<τύ χοΰ λές, διέκοψεν ό Ροζέ. θέλω  ίά  
χώ ότι ζητάτε, γιά μ’ άχομοκρύνετι, χι οσχι ματρ, τ<; δχοία δέν είνε 
αληθινά, θέλετε νά μέ κάνετε ν» θυμώσω, γιά νο ΐ(ύγο> έγώ μόνος μον 
χωρίς νά μέ διώξετε. Αλλά δέν θά φύ ω... δχι. ‘ Αλβίνα θά μοΰ χΓ|ς 
τήν χ^αγματική αιτία τής ουαπεοκροι ά , σου · ύιήν..._ θ α  μοϋ την 
χήί, γιατί κ ι’ άν δέ μον τήν * ά :, έγώ θα την μάθω. Καί μάλιστο... 
χιστεύω τήν ϊέρωί

Ή  Ά β ίν «  έρρηξε κραυγήν :
— Trv ξέρεις;... Μα δέν ύχάρχει τίποτε!... δέν ύχάρχει αιτία!...
Έ ξ  έιστίκτον, άνέονρε τά χέρια τη£, άχό τό γουναρικό, γιατί έκεΐ- 

νος εύρίσκετο χαλιν κ· ντά της, όρθός. Ά λ λ ’ ό Ροζέ ήτο ήρεμος' είχβ 
μίαν χ α ρ β ξ β ν α  άγρίαν ήρεμίυν, ττ.ν ήρεμίαν τοϋ δημίον.

—  Ν α ί . . .  Ξέρω τήν οίτία κι’ ή ταραχή σου μοΰ τήν ·έχιβεβαιώνει... 
Ώ στε  κα>ά μ" έχληρο«(όρησαν.

— Δέν εί>ε άλήΑεια!... Δέν είνε τ ίχ οτε .. τίποτε έκτός αχ ο.τι σού·

Ά λλ’ ή ταραχή τηο ήτο μια έχιβεβαίωσις διά τόν Ροζέ, ό όποιος
έξηκολούθ> σε :

— Μοΰ είχαν... Πρώ*α «ρώ τα , όλο τό χορελθον σου, βέβαια,..^Ολα 
όσα ήθε-ec χρό ολίγου νά μοΰ έχανολ” βας, μοϋ τά είπαν...ναί...όλα... 
όλα... άκόμα κι' 1 >·α ύπ χτο ταξιίδι σου...άκόμα καί τόν κρυφό τοκετό 
σου στό έξωτερικό, λίγο χρίν χαντρευτής τόν κόμητα Ά ντερνν. Τά 
ϊέρπι όλα... Δέν θέλω ιά  τα έξανριβώοω... δέ μ’ ένδιαφέρει τίπβτε άπ ’' 
ούιά. Τό παρελθόν σι υ άιήκει μόνον οέ σένα. Ά λλά... άλλά μοϋ εί
παν καί κάτι άλλο χού δέν ηθέλησα χοτε νά τό πιστευσω...Μοΰ είπαν· 
ότι... ότι νχ 'ρχει κάποιος άλλος οτη ζωη σου τ ω  ρ α... Ναί, ενα^ 
έραστήι·..- Sme ερπστή: ! εναε έραστής !

• —νΑΐ δχι. Ροζέ, ούτ. ... όχι!... όχι!,., δέν είν' Αλήθεια !
Διά μιάί, έλπσμόνι,σε τ ή ν  στασιν χού έχρεχε νά τηρήσγ), ώ ρθω θη  

ένώχιον τοϊ< Ροζέ κι* ίδραξεν αύτή τώρα τά χέρια τον. ·Ή ·θμοινε 
. — Σ.ιί είχαν ψέμμα... Π ·ιός σοΰ ιίχε < ύτό τό άτ μο ψέμμα ; Δέν 

ΰέλω νά τό χιοτέψτμ. Εξέιι.σε όσο ΐέλιΐι:... θά δής δτι είνε ψέμμα. 
Ό τ α ν  σέ ουνήντησπ, ή κ. ρδιά μου ήτο κετή κι’ εχτοτε μόνον εσένα 
εχω στήν κ ρδιά μ* ν... μόνον γιο σένα άχεφόσιοα νά γ ίιω  τιμία γυ- 
νάίκο. Ρ  ζέ, κανείς άνδρας δέν μ’ άγγ ξε άχό τότε. Δεν ήβέληοα νά 
ξανα' δώ καν έναν. Τό εί.νες καλά, ό ιι έκλεισα γιά δλους τήν χόρτα 
μου... Π έ; μου * ώ ; μέ κιοτεύεις... (Α κολουθεί)



1  Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Σ Ε Λ Ι Σ  |
Τ α Κ αλλίτερα  Α ιηγηματα

Ο Ι  K A M F I A I V E S
Τοϋ Ν τ* 9 Αννοννταιο

I I I . '—Τό δράμα ...
Ή  ά/άχη  του; έδυνάμωσε δχως αΰξαινβ τό 

χόρτο· καί τό χόριο ανέβαινε... ψήλωνε οάν 
χύμα’ χαί μέσα σχήν χράσινη έκείνη θάλασσα, 
ή Ζολφίνα, λιγερή, μ ’ ένα χόχχινο φουλάρι 
τυλιγμένο γύρ' ά* ' τό λαιμό της, έμοιαζε μέ 
χαχαροϋναολόδροση χι' ανθισμένη...

Τί ύχέροχη αρμονία σχημάτιζαν οί σκουρό · 
/.ρώμες μηλιές κι’ οί κάτασχρις μουριές, κι' οί 
μουσμουλιές καϊ τ ’ αγιοκλήματα' κι' οί χάμχοι 
είχαν κιτρινίσει ά* ’ ιά κίτρινα Αγριολούλουδα' 
καί κάτω έκεΐ, στό Σάν ’Αντώνιο, ή «Τραγου- 
δίστρα» σκόρχαγε τόσο ήρεμες μελωδίες, σάν 
νά τραγουδούσε καμιά έρωιευμένη κίσσαΐ..

Μιάν αυγή όμως χού ό Μχιάσκο τήν έχερί- 
μενε στό λόγγο, μ ' ένα ώμορφο μχονκέτο άχό 
λευκάνθια φρεσχανθιομένα, ή Ζολφίνα δέν 
ήρθε...

...Ή ταν  στό κρεβάτι, άρρωστη άχό μαύρη 
βλογιά...

Κακόμοιρβ Μχιάσκο!...
Σάν τάμαθε, έννοιωσε τό αίμα του νά χα- 

γώνη κι’ έχόναγε χιό χολύ κι* άπό τή νύχια 
χού ή «Αύχ-ηνα» τού τσάκισε τό μέτωπο...

Κι' ώ ς τόσο, έχρεχβ ν' άνεβή ατό καμπανα
ριό καϊ νά τραβήξο τά σκοινιά, αύτός χοΰ/ε 
τήν άχόγνωοη χαραγμένη σιήν καρδιά, μέσα 
οτό χαρούμενο βόμβο τής Κυριακής, στήν 
εύφροσύνη τοϋ ήλιου, τών δέντρων, του λιβα
νιού, τών χροσευχών καί τών τραγουδιών..., 
Ινφ  ή άγάπη του ή Ζολφίνα ««έφερε ό θεός 
ξέρει τί βάσανα!...

....Έ φτασαν τά μεσάνυχτα φοβερά!...
Ά χ* τήν ώρα χού ή νύχτα άχλωνε χα μαύρα 

φτερά της, Μχιάσκο τριγυρνούοε έξω άχ ' τό 
σπίτι τής άρροοστημένης του, άάν τό τσακάλι 
γύρω στό νεκτροταφεΐο* έστεκόταν «άϋε τόσο 
κάτω άχό τό χλεισιό, φωτισμένο άχό μέσα πα
ράθυρο, καί, μέ μάτια γεμάτα δάκρυα, τήριι- 
γε τής σκιί χούς διάβαιναν, τεντώνοντας 
τ ' αύχί, σφίγγοντας μέ τό χέρι τήν καρδιά 
του χού τήν έδενε ή συμφορά' ΰσ ιερα έξακο- 
λουθοΰσε νά τριγυρίζω σάν τρελΛ,ός ή έτρεχε 
νά κρυφτή σ ιό  καμπαναριό....

....Έκεΐ περνούσε τής χιό ατέλειωτες ώρες 
τής νύχτας.,.έχβΐ.,.ψηλυ.,.χλάϊ στής ακίνητες 
καμχάνες του, μεστωμένος άχ’ τήν άπέραντη 
άγωνία, άχνότερος κι’ άχό νβχρό... Κάτω, ό 
κάμπος χλημμυρισμένος ά » ’ τό φεγγαρόφως 
κι' άχό νέκρα... τίχοτε... τίποτε τό έμψυχο... 
μπροστά, ή θάλαβαα λυπημέιη, κι' αύτή,σγου 
ρή, αχούσε μέ μονότονο βούΐσμα οιής έρημες 
ακρογιαλιές' χάνω του ά«λω>όταν τό τραχύ 
καί βαθυγάλαζο χρώμα τ ’ ούρανοϋ.........

Καί κεϊ κάτω... κάτω ά*ό κείνη τή σκεχή 
χοΰ μόλις έφαίνετο, ή Ζολφίνα άγωνιούσε, ξα
πλωμένη στό κρεβάτι της, άλαλη, μέ τό χρό- 
σαιχο μελανιασμένο.... άφωνη χαντα... ένφ ή 
λαμπάδα έχλώμιαινε τό γαλατΐνιο φώς τής 
χαραυγής... καί τό ψιθύρισμα μιάς χροσευχής 
χού τήν έκοβαν οί λυγμοί άκουγόταν...

—Δυό τρ*ΐς φορές, άνασήκωσε τ ’ όλόξανθο 
κεφάλι της, μέ κόχο, σά νάθελε νά μιλήσχι' 
μά τά λόγια κόμπιασαν στό λαιμό της... μά 
ή χνοή τής έλειβόταν... μά τό φώς τήν άφηνε... 
"Εκλεισε ξανά τά χείλια μέ τραγικούς σ«α - 
σμούς, σάν άθώ ο άρνάκι χού τό σφάζουν... 
"Υστερα νέκρωσε, χαγωμένη..............................

■  .
.  . . Ό  Μχιάσκο χήγε νά ίδή τή φτωχή
κεθαμένη του^!... Χαυνωμένος, μέ t ί μάτια 
γυαλιστερά, άντίκρυσε τό μοσκολιβανισμένο 
νεκροκρέβατο, γεμάτο ολόδροσα λουλούδια, 
χού έκρυβαν τό σάχιομα τής σάρκας, τήν άλ- 
λοίωσι τής έχιδερμίδος...

...Κύϊαξε λίγο, μισότρελλα άνάμεσα άπό τόν 
κόσμο,^ έχειτα βγήκε, γύρισε στό καταφύγιό 
του,., ανέβηκε τά ξύλινα σκαλοχάτια ώ ς τή 
μίση.,.άρπαξε τδ σκοινί τή ; «Τραγουδίστρας», 
έκανε μιά θηλειά κι' άφοϋ...τήν χέρασε στό 
λαιμό του... άφησε τό κορμί του νά πέαο... 
ο ιό  κενό. .

 Τό σπαρτάρισμα τοϋ κρεμασμένου... έκα
νε ν ’  άκουστούν... άνάμεσα στή σιγαλιά..., 
πέντε ή^έξη σιγανές καμπανιές, άργυρόηχες 
καί... εύθυμες..,, ριγμένες άχ ' τήν «Τράγου 
δίστρα» μέσα στό όλόγλυκο λυκόφως... Κι’έια 
σμήνος άχό χελιδόνια... α>τερούγισε άχ ' τή 
σκέπη... γοργό... χρός τόν ή λ ιο ..........................

Μ β χ α φ ρ ι ι σ ι  ς  Λ ο ν λ ο ν δ ο ν  Ά ν ε μ ώ ν α

Εις ιό  προσεχές
Η  'Α Ρ Λ Ε Ζ Ι λ Ν Α·

ζον Ά λφόνοον Νχωντέ

Π Α Λ Η Α  Τ Ρ Α  Γ Ο Υ Δ Ι Α

ΑΠΟ ΤΑ < ΕΛΕΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΥΑΜΑ>
Πέρα άς βογγάει τοϋ κόσμου ή τρικυμία...
Βαθιά έκεΐ σιήν άχόμακρη έρημία 
τό σπίτι μας χτισμένο άχ ’ τά συντρίμια 
ιών χτεσινώ / μας πόθων μάς προσμένει4 
κι' ή άνοιξη «ού τή ζωή άνασταίνει 
θ ' άνθοστρ<Όϊΐ τοϋ κήχου μας τή γύμνισ. 
κι* όλοεύωδη θά πλημμυρίσει ή φράχτη 
κι1 1 ά * ' τών νεκρών ονείρων μας τή στάχτη 
τά ρόδα θά βλ j στήσουν μέ τό ·>έο τό Μάη... 
Πέρα τοϋ κόσμου ή τρικυμία ας βογγάει...
“i l l  τί γλυκειά, βαθύτατη γαλήνη 
«ού  τή φωλιά μας περιχύνει !
Ώ  έσύ πού μέ τ" ολόδροσο στεφάνι
περνάς τής νιότης καί τό άγνό σου χέρι
ρόδα μονάχα νά θερίζει ξέρει'
ώ  έσύ χού μιάν αύγή τού Άχρίλη
ο ' άχάντηοα στά δάση χλαιεμένη
καί ιό  τραγούδι σδκοψ ι στ- άίΐώα σου χείλη..
Πέρα άς βογγάει τοϋ κόσμου ή άνεμοζάλη.
"ίϊ έσύ χού γέρνεις τοίρα άχοσταμέιη, 
ξέρω μακριά έν’ απάνεμο ακρογιάλι.
Ό  έσύ χού γέρνεις τώρα λυπημένη
καί κλαΐς τήν άνοιξη τή μαρομέ>η,
ώ  έσιίνα χού ή χαρά σου άποκοιμηθη,
ελα, δοο νάρθει ή άνοιξη κυί πάλι,
νάν τήν ξυχνήσω θέλω στά νεκρά σου στήθη
μέ τής άγάχης τό χαλιό τό χαραμϋθι.
Πέρα άς βογγάει τοϋ κόσμου ή άνεμοζάλη.
Ώ  οί νικημένοι στής ζωής τήν χάλη !
Δειλός κι" έγώ εχω ρίξει τήν άσχίδα 
καί μέσα στής ψυχής τά βάθη 
μιά άχέραντη έχω κλείσει Θηβαΐδο.
Ό  έσένα χού ή χαρά σου έχάΟη, 
οιΐμέ χού κλώθω άχοίΛητο ιόν πόνο. 
ώ  ίσύ χού ρόδα μόνο νά θερίζ-Qc ξέρεις, 
ώ  έγώ χού όνείραια λατρεύω μόν<·.

___________ΠΕΤΓΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ

□ Ξ Ξ  ΣΤΗΝ ΑΝΑΧΟΡΗΣΙ ΤΟΥ Ε Ε ΙΕ  
Τώρα * ’ Αναχωρείς, γλυκειά μ ’ άγάπη, 
τώρα χοΰ φεύγεις, γλυκειά χαρηγορια μον, 
ευχές γλυκιέ , θερμές σοΰ στέ/λω , 
βΥαλμένες μέσ’ άχ ’ τή φτωχή καρδιά μον.
Καί τώρα, χρίν άκόμα φύγεις, 
νάρθο; γλυ*ι γλυκι νά σέ φιλή·ο>, 
άρού θά φύ /ης χλέον καί μ’ άφίνεις 
νάρθής σ τ ' αύίί κρυφά να σοϋ μιλήσυ·.
Καί νά σοϋ *ώ  τόν πόνο τής καρδιάς μου, 
νά σ ’ εύχηθοΰν τά χείλη καί νά πούνε 
όπου κι άν «άς, γλυκειά χαρηγοριά μου, 
οόδα, χανοέδες, γιούλια νά σκορχοϋνε.
Γιά νο σοϋ στρώνουνε ιό δρόμο 
πανιού Απ' 6 *ου κι’ άν περνάς 
καί νά θυμβσ’ αύτή χοϋ σ’ άγοχόει 
κάί κάθε άλλη άγάχη νά ξεχνάς.

Τααία Κ. Διβάρη

X i i P I Z J  Λ Ο Γ Ι Α
Πάρε με έτσι μές στή βαθβιά άγκαλιά σου 

σφιχιά. νά νοιώσω ιήν καρδιά σου νά φλετρά- 
ει, όκως τό x ·υλί μές στό κλουβί του. Παρε 
μβ έτσι μέ τά χάδια τών χεριών σου, χωρίς λό
γιο, χωρίς χ,ιρ >κάλια, λούσε μβ στ 1 άπειρα φι
λιά οου, δχως ή βροχή λούζει τ ι λουλούδια 
σιωχηλά.

ΚάΟησέ μβ κεί στό ντιβάνι καί σβύσε ιό  φώς 
τής λάμχας, άγάχη μον. Καλύτερο τό φώς τό 
άστέρινο χού χέφτει σάν τέλια διάφανα καί 
κά<ει χλωμά το μχράτσα μον, π ,ύ σ ' άναζη- 
τοϋνμές οτό πυκνό μυστικό σκοτάδι σάν δυό 
νεφέλες λευκές.

Τά δάχτυλά μου μπλέκουν μές στά δασά μαλ
λιά σον, δπως τά κρίνα άναδεύονται άνάμεοα 
ά χ ’ τό χαχυ χορτάρι.

Άγάχη μου, χόοη νοιώθω βύτυχία νά σέ 
φωνάζω άγάχη μου... Σέ στιγμές δχως τοϋτες 
χού ή άγάπη μου πλημμυρίζει τήν ΰπαρξί μου 
δλη, δέ μχορώ ν' άρθρώσω  άλλην, έκτός άπ' 
αύτή, λέξι.

Ή  φωνή μου σιγανή δέν άκοΰγβται... χάνε
ται μές οτή βαθειά μου άνάσα... άγάπη μου, 
σκϋψβ λιγάκι άκόμα... έτσι.

Άγάπη, μ ' αρέσουν τά μαϋρα κυματιστά 
μαλλιά σου, γιατ* εΐνβ σκοτεινότερα κι' άπ' τή 
σκοτεινότερη νύχτα—καί ξέρεις πόσο τήν ά 
γαπώ τήν νύχτα έγώ, σάν καθόμαστε μαζί 
οτ* άνοιχτό παράθυρο...μάγουλο μέ μάγουλο.

Πάρε μβ έτσι χωρίς λόγια κοντά σου . 
Κράταμβ στά χέρια σιωχηλά... είνε τόσο μεγα- 
λόχρεχη ή άλήθεια δταν δίνεται άφωνα, κι* 
είναι τόσο γλυκειά ή σιωχή χού σκεχάζει τά 
λειβάδια τή νύχτα...

Β ίλος Δsonoirig Κ. Τα.

Ξ Ε Ν Η  Π Ο Ι Η Σ Ι Σ

Η ΚΟ ΡΗ  Τ Η Σ  Ξ Ε Ν Ο Δ Ο Χ Α Σ
Τ ο ΰ  Ο ν λ α ι· 1

'Από ίο Ρήνο Jieoa τρεις νηοι λεβέντες πάνε 
καί κεϊ οτής ξενοδόχας τήν πόρτα σταματάνε :
« Κνρά καλή 'ναι ή μπνρα, καλό 'ναι τό κρασί σον, 
πές μας ακόμα ή κόρη ποΰ βρίσκεται ήχρνσή σον». 
* Καθάριο τό κρασί μον κι' ή μπνρα μον δροσάτη, 
μά ή κόρη μον κοιμάται ατό νεκρικό κρεβάτι. » 
Κι' ό>ς μές τήν κάμαρά της οί τρεις λεβέντες πάνε 
αέ φέρετρο τήν κόρη κατάμανρο κντάνε.
Ό  πρώτος τής σηκώνει τό νεκρικό της κρέπι 
και μέ ματιά Αλιμένη γιά μιά στιγμή τή βλέπει'
<5 δεύτερος τό κρέπι αιγά τής κατεβάζει, 
γυρνάει κι’ απ' τά μάτια τό δάκρν τον οταλάζει.
< A/, νάτανε ή ζωή σον και νά μήν είχε αβύαει 
κάμποσα άλή&εια χρόνια ί)ά σ' είχα γιο αγαπήσει.» 
Ό  τρίτος τής οηχώνει τό κρέπι λίγο άκόμα 
καί τή φι/^ΐ στό κονο και οτό γλωμό της στόμα : 
*"Αχ σ' αγαπούσα πάντα καί σ' άγαπώ καί τώρα 
κι'ακόμη νίς τή στερνή μον 9ά σ'άγαπώ τήν ιορα. »

Μετάφνασις A. Κ  ο ν  κ ο ν  λα

S T H  B O Y N O P A X H
Θά προσμένω στόν κάμπο 
τήν όλόασχρη αύγούλΐ! 
νά μέ χάΉ στής άχάτηιη; 
βουνοράχης τό βράχο, 
νά μέ σόρΐ) στ' άχόκοομου 
τή γιονάτη ζωούλα, 
νάχω τ ' άνθια γ',ά δάκρυα, 
νάχο τ ’ άνθια νά τάχω.
“Ω! καρδιόχονε στ" δνειρο. 
ώ  γλυκόνειρα στ ' άκθισ, 
σάν κυλάνε, σάν σέρνουνται 
χικρές μέρες στό δάκρυ, 
σάν μιλάνε τ ’ άμίλητβ, 
σάν σωχαίνουν τά μάτια, 
τήν ψυχή μου τυλίγεte 
στό οιοχτί σας άδρόχτι.
Στό βασίλεμμα τ ' άστρου 
ϋά τό νοιώθβς στ ' άλήθεια 
χώς χροσμένω σιόν καμχο 
τήν αύγούλα γιά νάρθπ, 
μέ τούς κρίνους χ ' άρρώσιησαιν 
σέ μιάν άγρυχνη νύχτα, 
νά μάς πάρ, νά μάς πάη 
στή μαβιά βουνοράχη.

Κυπαριοσία Αυμνίχη Ζαδέ

—Χτνπα, μαέστρο, τό βιολί, έφώναξε ή Τσιγγάνα, 
κι' δλόρϋη μπρός μας, εστηοε τήν ξωτικιά ϋο>ρ-

[γιά της,
μισόκλειαε τά βλέφαρα ατά μάτια της τά πλάνα, 
χι' 'έγειρε πίσω τό κορμί ατό μάγο άνάφερμά της.
Τό σώμα της τ’ άμάλαγο, τό ήλιοχρωματισμένο, 
πήρε φτερό καί ρνί)μικό δέν πάτωνε ατό χώμα, 
αά φείδι παοαδέρνοντανJ... ,τό ντέφι μανιασμένο, 
ήχοΰσε κι’  άφρηα άσπριζαν τ' άφίλητό της στόμα..
Έχόρενε καί φάνταζε, οά φάντασμα τριγνρα, 
καί τό ίδρωμένο της κορμί μές τον χοροΰ τή ζάλη, 
μεϋνοτικά εακόρπιαε γνναίκειον πό&ον μύρα, 
ώς πώγβιρε ο τον βιολιστή τή·φλογισμένη αγκάλη !

Ά θήναι Φώτιος Σκούρας.

Μ Α Τ Ι Ε Σ
Ά ν  πράγματι δέ θέλεις νά παίξη; μέ τόν 

πόνο τής καρδιάς μου μήν χροφοσίι,εοαι χώς 
χάς νά γεμίσης τή στάμνα σου γιά νά χερνάς 
μπρός άχό τή φτωχική κου χόρια.Γιατί ξέρω 
καλά τόρυθμό τών βημάτων σου καί τόν άκούω 
νά χτυ«ά μεσ' τή καρδιά μουδσες φορές χερ
νάς, κι" δσες φορέ; καμώνοντας χώς θά ξε- 
κουραστής, σταματάς μέ ειρωνικό χομόγελο 
μχροστά στήν πόρια μου. Κ*νε γιά μένα με
γάλο μαρτύριο.

Ά κ ου  τήν χαράκλησί μου ούιή κι’ άφησε 
νά μέ δίρνει ό χόνος τής φτώχιας μου... μή 
θέλης va μοϋ άνοιγες κι* άλλες πληγές μέ 
τής ματιές χοΰ μού ρίχνεις δταν χερνάς μέ 
τή σιάμνα άδειανή χάνω σ ιό γ ό φ ο  σου. Είμαι 
φτοιχός, είσαι σρχοντοχούλσ, δίν μχορώ νά 
έλχίΖα> τίχοτσ. Λυ.τήσουμρ.

Κι’ αν χάλι οτ' αλήθεια, κοχέλλα μου, θέ
λεις νά παίξης μέ τής καρδιάς μου τόν πόνο, 
άφησε σέ παρακαλώ τ<Ί επικίνδυνό σου αύτό 
παιχνίδι κι* οταν χερνάς έξω  άχό τή χορτοϋλα 
μου μέ γεμάτη τή σιάμνα πάνω στό γόφο 
ρή σταματας έκεΐ καμώνοντας πώς θά ξεκου- 
ρασθής καί μέ ειρωνικό χαμόγελο σςά χείλη 
μέ κιιττάζεις μέ παράξενες παθηιικές ματιές. 
Μη... Γιατ άλλοίμονον— μ" άνοίγεις καινούρ
γιες πληγές πάνω στής παληές.

Τ. Τ. 919 Ε. Αρακόπονλος
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— Δέ» θά τ* άνάψώμε έφέτος; είχεν ή κυρά 
Μάρω βλέχουσα τήν Δώραν μέ μάτι χού χρο- 
σχαθούσε νά τώ κάμια χονηρό. _ _ _

— Κι* άχόψε, άν θέ«Ός, κυρά Μάρω, άχην- 
τησεν έκείνη προσχοιουμένη δτι δέν καιά-
λ“ ββ· . .— Ό χ ι άχόψε... τά γαλαζια κεριά σ  ανα- 
ψουνε στή μεγάλη χαρά μας. Δέν είν ετσι, κύ
ριε Πέτρο ;

— Πές της τα, είχεν ό Χάρης κι έδειξε τή 
Δώρα.

Ή  γρηά έκύιταξβ χ ρ,ίξβια.
—Γιατί; έρώτηοε.
— Εένω γο) ; δέ θέλβι. βίχε χάλιν ο Χαρτ,ς, 

χρ'·καλών έχίτηδβς κά»οια ουζήιησι.
Ή  κυρά Μάρω έ /έλασε μ* άφέίεια.
—Δίν θέλβι, ε ; Κι* εσείς τό χιστβύετε ;
—Γιατί, κυρά Μάρω; έρώτι-,οε ή Δώρα χαϊ 

δεύοντας τό δαντελλωτό φακιόλι της.
-Ν ά  σού χώ γιατί;... Γιατί έγώ δέν εννοώ 

νά χεθάνω χρίν άνάψουν τά γαλάζια κεριά... 
Κι' αύτά θ ' άνάψουν μονάχα σ ιό  γάμο σον. 
Μή φαντάζεσαι, κνρά μον, χώς θά μείνω άθά- 
νατη ;

— Κι* άν έγώ τώρα τ’ άνάψω; είχε ή Δωρα 
μέ χροσχοιημένη σοβαρότητα.

—Σ* έγέλασαν, κυρία μον, ο ' έγέλασαν χολύ. 
Έ τ σ ι  μονάχα; Θά χαίξχις μ’ αύτά; Άμ* δέ 
σέ άι^ήνω. *Εδώ μίσα >υρία είμ’ έγώ. Στό 
σχίτι σου, σ<ήν Πόλι κάαβ δ,τι σοΰ γουστά
ρει. *Εδώ δμως... Άκοΰτβ χουβέντες, κνρία Θά
λεια; Μιλήσιβ ναί σιϊς.

— Δέν θέλει συζήτηο', είχε μέ τρυφερότητα 
ή Κ ι Φλωρά. *Η κυρά Μάρω εχει έδώ δικαι
ώματα.

— Δέκα χέντε χρόνια φυλάω ούτϊ τά κεριά. 
Κάθβ Σάββατο, χέρνω τήν ψηλή σκάλα καί τά 
ξεσκονίζω μέ τό φτερό.Νά, τό εχω έδώ φυλαγ
μένο, σςό μπουφέ. Έ χει κι’ αύχό γ ιλάζια 
φτερά. Κο.ί χροοέχ.ο μή χτυ*ήσω κα>ένα κε 
ράκι, μήν πο^έοη. Άνεβήτε νά δήτβ τής άσ
πρες μυτίτσβς τους. Είναι άκόμη παρθένες. 
Οΰτε μυΐγα δέν τολμι ι̂ νά σιαθή έκεΐ πάνω. 
Τήν άφήνω έγώ; Τά άσπρα τους ντύματα τά 
®χω φυ .άξει. Θά μοΰ »ήτε' γιατί νά μή τά 
σκεχάζω; Νά γιαιί. Μοβ φαίνεται χώς θά χά
σω  άχ ' τά μάτια μου τ ’ όνειρό μου αύτό τό γα
λανό. Κάθε χρωΐ θά κάμω τή βόλτα μου καί 
θ5ρθω  νά τά κυττάξο>. Έκείνη τήν ώρα, θαρ
ρώ χώ ς ή ψυχή μον χετά στόν ά?ηθινό ού 
ρανό. Καί ζώ  καί περιμένω, μέ χεχοίθησι, μέ 
άπόφαοι, τήν ώμμορφη νύχτα, πού θ ’ άνέβω 
τήν ψηλή σκάλα κοι θ ’ τ ’ άνάψω. Κι’ έχεκα 
φανχάζομαι κάτω οτή σάλα βνα χαρούμενο 
κόσμο, ένα χορό άτελείωτο καί τη Δοίρα μας 
νύφη...

* Π Ο  Τ Η Ν  Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Ο Ν  Ζ Ο Η Ν

χρός τόν κήχο, άλλά φαίνεται, δέν έβλεχε 
τ'«ρα τά λουλουόισ.

Ί  «ωΓ.,.τά γαλά;ιι» κεριά.
Ό  Τώνης δέν ή^ελε νά διίικόψιι τό ρεμβα- 

σμό της. Έ βλεχε τό γυμνό λαιμό της, τά 
στρογγυλά της μχράτσ , ιό «όδι της που έκού- 
ναγβ μ* ένα ρυθμό χυρ.τωμένο κι* έκανε ακού
σιες συγκρίσεις μέ μορφές χι>ί σώματα χιρα^ 
σμβ>ων χρόνων, μβ γ>ωρ»μίίς πρόσφατες, κι 
εϋρισχεκάτι ιβο χοϋ δέν τό είχε  ̂ δεϊ εί; τής 
γυναΐνβς, κάχοια καινούργια ακτινοβολία, 
κάτι σάν μ η σικ ή  χού έχυμάτιζε άχό ιό σώμα 
της στά μάιια τον.

— Μήχως ξεκουραστήκατε; ή ώτησεν ή 
κυρά Μάρω, διακόχιουσα τή σιγανή συνομιλία , 
τοϋ Χάρη μέ τή Θάλεια.

—’ Κμχρός, νά τελειώνωμί", είπεν δ Χάρης 
’  έσηκώΟηκβ.
Ό λ ο ι  βϋςέθηναν δρθ^οι καί τελευταία ή 

Δώρκ. I
*Η κυρά Μάρω έπροχώρησε στό βάθος τής 

βΐσόδου τονς έιρόβηξε οτόν έσωτερικό διάδρο
μο, έπήγβ ώ ;  τόιέλος κι’ έκεϊ,αχροστά σέ μία 
κλειστή χόρτο, έστάθηΗΓ.

Επήρβ κάποιο ΰφοΓ, λίγο μιυσ:ηριώδες και 
μέ σο; αοότηια χού έδειχνε δτι έπίστευε έ- 
κεϊνα πού τούς έλεγε, είπεν Λρ-,ά :

—'Εδώ είναι ή έκκ·ησία μας !
Καί άνοιξε. , .
Τήν άκολούθησαν σιωπηλοί κι’ έμχήχαν^ σ 

ένα τετράγωνο δωμάτιο, μισοφωτισμένο από 
τά ποράθυρα, μέ κλειστις τής γρίλιες καί 
κατεβασμένες τή ; λεβιιές κουρτίνβ.;.

Ό / α  ήσαν άσ*ρα έκεΐ μέσα.
Οί τοίχοι, τβ παράθυρα κι' αύτό χό πά

τωμα xo j ήταν σαρωμένο μέ μουσαμά οάν 
γάλα.

Στόν τοίχο τοΰ βάθους, σέ δυό κορνίζες 
άσπρες δυό είκόνες τοϋ Χριστού καί τής Πα
ναγίας. . ,

Καί άνάμεσα στή ; δυό είκόνες, κατω σιο 
χάτωμα έ.ιτηρίζβτο μιά βάσις τρίποδη λευκή, 
χοΰ έ*ρατοϋοε σιά ξύλινά της χέρια μιά με
γάλη είχόνα. ,  , .

Ή  κορνίζα της ήταν έχίσης άσπρη και η 
εΙκόνα ήταν μιά πελώρια φωτογραφία.

Ά π ό  κάθβ μέρος της εκ ιαν δυό /αμπάδες, 
κι* άχό τήν οροφή ήτανε κρεμασμένη μιά καν-
δήλσ. . ο »

Πλάι στή φωτογραφία δυό λευχις ροσεις 
ά «ό  ξύλο, κι' άχάνω δυό ανθοδοχείο, μέ 
λουλούδια πού διατηρούσαν άχόμη τήν πρωι
νή δροσιά.

Ή  κυρί Μάρω έπήρε ϋψος καχανυκχικό κι 
έχρόφιρε άργά αύτές τής ? έξεις :

— Ή  αγία μας.

έφωχίσθη αίφνι- 

τό μετάλλιον

Ό λ ο ι έχαμογβλασαν μέ τήν άφέλβια χής 
-κυρά Μάρως άλλά καί δλοι αίσθάνθηκαν δτι 
τά λόγια της άγγιζαν τήν ψυχή τους.

Καί ή ίδια ή Δώρα,γιά χρώτη φορά στή ζωή 
της, ένοιασε καχοιο βαθύ κλονισμό στής 
Ιδέες τη-.

Έκατάλαββ δτι ό ψυχικός χόθος τής γυναί
κας έκείνηο είχβ κάτι τό άκαταγώνιστο.

Ή  κυρά Μ ίρω  μέ τ ' όνειρό της δέν έχρο- 
καλούσβ τό γέλοιο.

Τό έναντίον έπροκαλοϋσε σεβασμέ.
Κι' ή Δώρα έμεινε γιά λίγβς στιγμές συλλο

γισμένη.
Ό  Τώνης τήν άχολουθ.ύσβ μέ τό βλέμ

μα του.
Έπήγαν έπειτα σ ι ' άλλα δωμάτια, ανέβη

καν στής φϊγγερές κρεβατοκάμαρες, κατέβη 
καν οτά μαγειρειά καί στά ύπόγβια, κο,ί κου
ρασμένοι έγύρισαν στό χώλλ, οτή δροσερή εί
σοδο μέ τά πλεκτά καθίσμ ιτα κι' έκάθιστν.

Ή  κυρά Μάρω έπήγε να τούς έτοιμάση ένα 
ορεκτικό. Κι’ άφοΰ τό εφερε καί τό δοκίμασαν, 
«ζήτησεν ό Χάρης νά τούς τό δευχερώσπ.

— Ξβκουραβτήτβ λίγο χι’ έπειτα, εΤπδν ή 
κυρά Μάρω.

Αύτή τή φορά ή άντίρρησίς της τοϋ έφάνη 
δυσκολοεξήνητη.

— Δέν καταλαβαίιω γιατί, τής είχε.
— Θέλω νά ίδήτβ άκόμη κάτι, άλλά δέν 

πρέπει νά πιήτε πρώτα. Δέν κάνει νάσχε ίύ· 
θυμοί ο ' αύτό τό μέρος. Θ Ι καταλάββτε, κύ
ριε Χ ίρη , αμα πάμε.

Ή τα ν  τόσα ευγενική ή έχιβολή της, ώστε 
ύ  Χάρης ύχεχώρησ?.

Ή  Δώρα δέν μιλούσε τώρα.
Έ βλεχε άχό τήν άνοιχτή χόρτα τής εισόδου

Ή τα ν  ή είκόνα τής πεθαμμένη; της κυρίας, 
χής Πόχης Χάρη.

Έ ν α  χρόσωχό γεμάτο καλωσυνη.
Νέα 22 εως 25 χρόνων μέ «λούσια μαλλιά, 

μέ μάτια λίγο όνειροχόλα καί χα^ακτηρισχιχά 
χού έδειχναν χραγμιιτικώς τήν άρετή, τήν αύ· 
στηρότητα, κάχοιαν αρισιο>ρατική σεμνότη
τα, πού είχαν ή άρχονιοπούλες τής περασμέ
νης γενεάς. , , ,  —-

Ή τα ν  ή μορφή που κανβι τους άνδρες 
,τονς διβτακτιχούς νά πέρνουν τήν «άπόφαοι».

* 1 1  φυσιογνωμία «ού  άκτινοβολβΐ έμπι- 
στ'Όύνην.

Τά μάτια πού λένε στόν μετέωρο μνηιχήρα:
« ’Έ λα κοντά μου νά οέ ξεκουράσω, νά σέ 

δροσίσω, νά οέ παρηγορήσω, νά σέ στηρίξω, 
νά σοϋ θεμελιώσω σπήτι». SJ

ΕΙχβ τό όλον της πραγμαχικώς τή χριστια
νική άγνότητα. Μ ” δλα τά νειάτα της πού τά 
έο«έπασε τό χώμα, δέν έδειχνε τό πρόσωπο 
έχεΐνο άγάπη στή ζωή.

ΕΙχβ κάτι τό συγγενικό μέ τόν ούρανό.
Κάποιαν έκστασι μχσιηριώδη »ρ£ς τ ί  «έ- 

χάνω».
Βέβαια δταν έζοϋίε ή Πόπη Χάρη κι’ έχή- 

γαινβ τό χρωΐ χής Κυριοκής στήν έκκλησία, 
όχοιος τήν έβλβ«ε νά βη μ α τί^  ρυθμικά ε- 
χεριε άμέσως τήν ένχύχωση άγγέλου καί χω
ρίς νά θέλη έθυμότανε κάχοια φράσι σφηνω
μένη νάχου μές στό Εύαγγέλιο : «Οΰκ είμι 
έκ τού κόσμου τούτου*.

Γι" αύτό δένεκαμβ κατ ίπληξι όιαν άπέθανε.
Έφάνηκε ο* δλους χώς ήτανε»α Χερουβείμ 

χερασχικό καί ξαναγύρισε σχόν ού^ονό.
(Ακολουθεί)

ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΙΝ ΠΑΡΑΣΗΜΟΥ
Ό λ ο ι οί φίλοι καί συνάδελφοι τοϋ Α λ βέρ 

του καί χοϋ Ροβέρτου είχαν ο κ ιΟβνας αχό 
ενα χαράσημο. Σημαντικό ή ασήμαντο,δτι δή- 
xoxr, άλλά παράσημο έπί τέλους. ^

Μονον αύτοί οί δύο φίλο·, παρ’  όλας τάς 
προσχαθ^ίας των καί όλα χά μέοα χού είχαν 
βάλει, δέν είχαν χ ρ£ΐ οΰιε ενα μβτάλλιον 
άκόμη. Καί ήσαν γι’ ούτό άχορηγόρητοι.

— Π.,έπει όχωσδήχοτβ νά χάρ.ιυμβ κι' έμεΐς 
Ινα χαράοημο, είχβ ό Α λβέρτος οχό φίλο 
του μιά μέρα χού έβάδιζαν κατά μήκος τού 
Σηκουάνα.

—Δ'χηο έχεις, άλλά χώς Οά τό κατορ δώ 
σουμε ; ρώτησε ό Ροβέρτος. ·

— Αύιό χροσχαθώ να βρώ.. Δέ μού λές, αμα 
σώσμ κανείς έναν άνθροιχο χού κινδυνεύει δέν 
χαίρνει κάχοιο μετάλλιον, νομίζω; >

— Ναί, χό μετάλλιον τής άγαθοερ /ίας· Ά λ 
λά γιοτί ρωτάς : "Έσωσες κανέναν ;

— Ναί, εσωσ ι έναν μιά φορά π )ύ έγινε μιά 
τρομακτική πυρκα-,ιά.

— Ποιός ήχον ούτός ;
— Ό  εαυτός μου.
— Ό  έαυτός οου δέν άρκεΐ. Πρέπει νά σώ- 

oq? άλλον.
Ό  ΆλΊέρχος έμεινε γιά μιά σχιγμή σκε

πτικός καί έχειτα, ώσάν νά 
δίως, εΙ*ε:

— Ροβέρχε, θέλεις νά χάρω 
χής Λγσθοερ·/ίας ;

—Θέλω.
—Τότε χέσε σιό  ποτάμι.
—Τί εχανε λέει !
—Σοϋ λέω νά πβσης στό ποιάμ·. Κολΰμπι 

ξέρε ς, ώστε δέν ύχάρχέΐ φόβος νά χνιγήο, δλ· 
λως τε είνε χολύ ρηχό. Έ γώ  θά «έσω  κατόχιν 
οου γιά νά σέ σώσω  δήθεν. Θά μαζευχή κό
σμος. Έ σύ θά μ" εύχαρισιβΐς κεγυλοφώνως 
ότι σ ' έσωσα άχό βέβαιον χνιγμόν κι' ετσι θά 
χάρω τό μετάλλιον.

—Ά ,  καλή είνε ή σκέψις συν, μά λίγο ε
γωιστική. Γιατί έτσι έσύ μόνο θά χάρ^ς τό 
μβτάλλιο κι' έ .ώ  νά μείνω βέρτζινος.

—Τότε, «ώ ς  νά κάνουμε γιά νά χό πάρουμε 
κι' οί δυό ;

— Ξ έ ρ ω κ ι 'έ ιώ ! Γιά τήν κακή μας τύχη, 
βλέπεις, δέν χαραχατάει χαί κανένας χριστια
νός νά πέσο στό ποτάμι καί νά τόν σώσονμβΙ.

' Εξακολουθούντες τόν περίπατόν των οί δύο 
φίλοι, είδαν χιό χέρα έναν ψαρά, ό δχοΐος 
καθισμένος άκρη άκρη στήν όχθη, χάνω σε 
μιά πέτρη, έρριχνε τό καλαμίδι του.

— Νάπβφιβ αύτός ό ψαράς! έψιθύρισε ό Ρο
βέρτος οτό αύτί τοΰ φίλου του.

— Ποΰ χέιοια τύχη 1 Φαίνεται ν i κάθβται 
πολύ χαλά ό μασκαράς.

—Ξέρεις τί λέω ;
- Σ ά ν  τ ί ;
— Νά σχρώξουμβ μέ τρόχο τήν χέτρα πού 

κάθβται...
— Θαυμασία ή σκέψις αουί 
Καί άμ ' έχ οςάμ ’ έργον. Οί δύο φίλοι δταν 

έφθασαν ιόν ψαρά,έσκούντησαν δήθβν έξ άχρο - 
σεξίας χήν «βτ; α. Ή  χέτρα έκινήθη, ό ψαράς 
έχασε τήν Ισοροοχία καί μχλούμ! έχήγε νά χάρχι 
χό μχάνιο του οχό χοτάμι.

Ά μ έσω ς οί δύο φίλοι έβαλαν τής φωνές, 
άρχισαν νά γδύνονται ι<έ φούργια κι' έρρίχθη- 
καν οτό νερό γιά νά σώαουν χό ψαρά. Αύτός 
δμυ ς χού ήξερε καλλίτερο κολύμχι άχό κεί
νους, έβγή<β χιό χρώτα στήν δχθη, τούς χερί- 
μενε κι' δταν έβγήκαν κι' αύτοί, σάν βρεγμένα 
γατιά, τού: άρχισε οιής γροθιές καί τούς άλ
λαξε τόνΤΑνανία.

Είς έχίμετρον, εν χώ μεταξύ είχε μαζευθή 
κόσμος άρκετ 'ς , χρός τόν όχοΐον ό ψαράς 
έφώναξεν δτι έξ αιτίας έχείνων τών δ«ο  έχεσε 
οχό χοτάμι γιατί τοΰ έσχρωξαν έχίτηδες τήν 
χέτρα. Άχόχειρα χνιγμοΰ λοιχόν. Ό  κό
σμος άρχισε νό^ ώρύβται ένανχίον τών δύο 
φίλων, τούς οποίους χαί χαρέδωχε αχούς 
χροστρέξαντας χωροφύλακας.

Τώρα ό Αλβέρτος χαί ό Ροβέρτος βρίσκον
ται σχό φρέσκο. Καί χό χειρότερο εΐνβ πού δέν 
βχήραν άκόμη τό μβττάλλιον ! ΞΑΝΡΑΦ
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ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΜΕΡΟΣ

Τ Ο Υ  Δ Η Μ Ο Ψ Η Φ ΙΣ Μ Α Τ Ο Σ
ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΟΝ

Ό π ω ς  προανήγγειλα, άπό σήμερον αρχίζει 
ή ψηφοφορία έπί τοΰ οευτέρου μέρους τοϋ 
ίημοψτ,φίσματοι:, δια τοΰ ψηφοδελτίου τό 
όχοΐον δημοσιεύεται είς τό μεταξύ 4 ης χαί 
δης σελιδος περιθώριον. Οί άναγνώσιαι πρό
κειται, διά τοϋ ψηφαδελτ.ου ούτον, νά μοΰ 
είποΰν είς χοίαν θέ/.ουν νά δώ σω  τήν προίκα. 
Καί τήν ποίαν αύιήν, βά  τήν διαλέξουν άχό 
τόν κατάλογον τών 1 1  ύποτίιηφ/ων, ό όποιος 
δημοσιεύεται κατωτέρω. Έπειδή εκείνη ή ^ ς  
θά συγκέντρωση τάς χερισσοτέοας ψήφους θά 
χάρη τήν χροϊκα, συμφέρον τοΰ καθε ψηφί- 
ζοντος εί<ε νά ύχοστηρίξη καί διά τών δέκα 
ψηφοδελτίων τά όποια ttrt δημοσιευθοϋν είς 
δέκα συνεχή φϋλλα, μί ιν έξ δλων τών ύχοψη- 
φί«"ν, έκείνην χού προτιμά.

Ιδ ο ύ  ό κατάλογος :
Ψευδώνυμα νποψιφίο>ν

ΙιΓλυκοματοΓσα, έκ Θεσσαλονίκης.
2j Σενέλη, έκ Σμύρνης·.
διΚόρη τών Κυμάτων, έξ Αί/ίου.
4 Βασίλισσα τώνΆνθέο>ν,$κ Πόρου, 
δ Μ·στεγκέτ, έκ Σμύρνης.
6  Papillon, έξ Άΐδινίον.
7 Brunette, έξ Η ρακλείου. 
ΒΌνειρεμένη Λευτεριά,έκΚων)) εως 
9! Μίνεξεδένιο Μπουχετ.,έξ Αθηνών.

ΙΟ Σαμιώτικο Ά σ ιέρ ι, έκ Σάμου.
1 1 ! ίΊ υσικάη. έκ Κ^ο^ύοαΓ.

Ψήφοι

’ϋπιβοηθητικώς θα όημοσιεύτοι είς κάθε 
φΰλλον άνά μία φωτογραφία τών ύχοψηφίων.

Γλνκοματοναα ε% Θεσσαλονίκης
Περιττόν νά χροοθέσω ότι κόθε ψηφοδέλ- 

τιον χρέχει νά συνοδεύεται ύχό ένός 50λέπτου.
Ό χ ω ς   ̂έγραψα ήδη είς έκ«ίνην χού θά 

συγκέντρωσα τάς χερισσοτέρας ψήφους,θάδοθί] 
ώ ς χροϊκα τό χοσόν τών 5 χιλιάδων δραχμών, 
είς τήν άμέσως δέ μετ’ αύτήν έρχομένην τό 
ύχέρ τάς χέντε χιλιάδας χοαόν χού θά συνα- 
θροισθή.

ΨΗΦΟΙ ΚΑΙ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ
Τά τελευταία ψηφοδέλτια τοΰ χρώτου μέ

ρους τοΰ δημοψηφίσματος χού Ιλαβαι έμχρο 
θέσμως, Ανήκουν είς τούς κ. κ. Νικήταν Συ
χνήν 4, Φ. Ζάγκαν, / .  Miliotix, Β. Σπαθόχου 
λον &νά 2  καί Ά .Άναστασόπουλον, Α. Μελάν. 
Κ. ‘Αλίξάνδρου άνά 1.

Έχίσης έψήφισαν διά ψήφων άνευ ψηφο
δελτίων, άλλά μετ’ ισαρίθμων 50λέχτων: Ό  
κ Ν .  Έμέναγας καί άλλοι ύχέρ τής ’Ονειρε
μένης Λευτερ άς διά ψήφων 325, δι* δ καί ή 
ύχό τό ψευδώνυμον τοΰιο δεσιοινίς περ.ελή 
λήφθη είς τόν κατάλογον.— ' 0  ύ«ό τό ψευ
δώνυμον Πυγμαλίων ύχέρ τής δίδος Σενέ/ η 
διά ψήφων 50.— Ή  δίς Έ . Π. ύπέρ τής δίδος 
Μαργαρίτα διά ψήφων 8 .

Η Σ  Υ Λ Λ Ε Γ  0 Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Ι Κ Α
‘ Εκ προηγουμένων έβδομάδων δρ. 5.089. -
Εκ ψηφοδελτίων > 6.50

‘ Εκ ψήφων > 191.50
Σννολον δρ. 0.2s7.—

Έχίσης 32.50 είς στέμματα.

Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Παρακαλοϋνται αί δεσχοινίδες Β ισίλισ- 

αα τών Άνθέϋυν, Papillon, Brunette, Σ αμ ιώ 
τικο "Αστέρι καί Ναυσικάο, νά μοϋ στείλουν 
άλλες φωτογραφίες, καθαρές, μαΰρες σέ φόν 
το άσ«ρο , κεφάλι μέ λίγο μχοΰστο, δχι χρο 
φίλ, χωρίς καχέλλο, στό μέγεθος τής σήμερον 
όημοσιευομένης.

Έ )  ήρθίσαν , δίδες Γλυκοματοίσσ, Σενέλη 
καί Κόρη Κυμάτων. Εύχαριστώ.—Έ λα βα  καί 
τή δική σας φωτογραφία, δίς Μενεξ«δένιθ 
Μπουκετάκι,Αλλά δέν είνε έπιτυχημένη.Στεϊλ- 
τε άλλην.—Έπιστρέφονται, δίδες Γαρύφαλον 
καί Ν. Άννίνου. — 'Εφόσον δέν έλάβατε 500 
ψήφου.-, δέν μπορείτε ιά  λάβετε μέρος, δίς 
Μαρίκα.—Ά φ οϋ  ώρισα έξ άρχής τήνβάσιν αύ
τήν, δίς Παλατένια Ά μ αζώ ν , t lv  ήτο δυνατόν 
νά τήν Ανακαλέσω.—‘ Ελήφθη, δίς Μιατενκέτ.

0 ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ε Π  Υ  Θ  I  /ν = 3
Ά ρ ^ ν .  Τ .Τ . t*o2. — Χαρακτήρ εύθύς,λιτός, 

είλικαινής χοί Αποφσσισιικός. Καρδιά γεν- 
γαιόφρων. Ύ στερεΐιε είς μόρφωσιν καί είς 
γονσ το.

Ν ο ρ β η γ ί δ α .  Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ν . — Τά 
έλαττώματάτουό καθένας χρέχει νά τά διορ 
θώνω καί νά τά συγκαλύπτη. Άλλ* δχι έν τη 
προσπαθείς του νά τά κρύψρ, νά πιστεύη καί 
ό ίδιος δ ,μ  δέν τά έχει καί νά τά άρνεΐται 
Αλαζονικώς. Ό σάκις τύχη ν' άχοκαλυφθοϋν, 
νά τ ’ Αναγνωρίζω καί νά τά όμολογή. Ό σ ο ν  
διά τήν είλικρίνειαν πράγματι σήμερα δέν 
περνά καί χολύ. Ά λ λ ' έκεΐνος χού τήν εχει 
όχι μόνον μένει ψυχικώς Ικανοποιημένο:,άλλά 
κοί έκτιμάτσι άχό τούς άλλους. Ά λ λ ο  ζήτημα 
άν δέν τοϋ έκδηλώνουν τήν έκτίμησίν των. 
"Εχετε δμως ύχ' όψει σας τοΰτο: ότι διά νά 
κατιαχύσο ή ειλικρίνεια, χρέπει νά συνοδεύε
ται καί μέ χολλάς άλλας ιδιότητας. Δηλαδή ·: 
Δύνπμιν θελήσεως, ψυχικήν άκαμψίαν, σκλη
ρότητα χολλάκις καί ιδίως Απόλυτον ήθικήν 
Ακεραιότητα. Ό χ ι ειλικρινείς γιά τούς άλλους 
κα ανειλικρινείς γιά τόν έαυτό μας I

Λ υ δ ί α ν .  Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η  ν.—Σκεχτικι- 
στής είνε ό άνθρο>πος χού δέν λαμβάνει εύ
κολα ««ορά σεις , άλλά σκέχτεται χολύ χροτοΰ 
Αποφασίση. Δηλαδή ό δισιοκτικός καί 6  δύσ
πιστος. Τό χρώμα καίγεται άχό τήν επιδερ
μίδα, διότι τά μαλλιά καμμιά φορά Αλλάζουν 
καί χρώμα τεχνητώς. Ό  χαρακτήρ σας δπως 
τόν χεριέγραψα Ανήκει είς τύπον μελαχροι- 
νής, γι' αύτό κοί δείχνετε ηλικίαν ύχέρ τήν 
πραγματικήν, ένφ μιά χεταχτή ξανθιά κρύβει 
χρόνια. Η ΓΡΑΦΟΛΟΓΟΓ

Ε ν Γ Χ Ρ β Ν β Ι  Ρ Α Ψ Ω Λ Ι Α Ι

Μ ΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΟΥΛΑ
Προσφυγοποΰλα μιά χαρά, 
Πεντάμορφη, σταράτη,
Μοΰ Ιστορούσε μιά φορά,
Ά λ ' τήν σκλαβιά φευγάτη,

* Μέ τά μάτια βουρκωμένο,
Μέ τραυλή της τήν μιλιά, 
Περασμένο, συγχωρμένσ,
Τα δικά της τά χαληά. 
Βούλγαρο: τήν είχ* άρχάξει,
Μέ βία, δίχως στεφάνι,
Κι’ ήθελ ε γιά νά τήν σφάξη. 
Ά φ οΰ  άτιμη τήν κάνη !...
Μά, είχε τύχη ή κόρη 
Φαρμάκι μαζύ της νάχη,
Τ»’ΰ δίνει καί είς τά δρη 
Παρθένα φεύγει μονάχη 1 
Ή (ρή , σάν κίτρινο κρίνο,
Ή  κόρη μοϋ μιλοΰοε 
Κ  ί τό έγκλημα έκεΐνο 
Μέ χίκρα ί «τηρούσε.
Θαρονσε «ύτλν Ακόμα 
Π ώς έ3λεπε νά πεθαίντ.
Π ώς ήτο μπροστά στό πτώμα, 
Κι* ας ήτο αύτή σωσμένη I... 

Ά θήναι Δημ. Ν. Ζορμπας
'Επίατρος

ΣΑΝ,.ΕΝΑ ΘΕΙΟ ΟΝΕΙΡΟ
Σαν ενα θεΐο όνειρο, ό νους μον τριγνοίζει 
στην κλίνη σον πον άνόνειρη κοιμάσαι αγαπημένη. 
'Ο ύπνος σον εινε ατάραχος γιατί σε νανονοίζβι 
τό θλιβερό παράπονοπον απ' τη ψυχή μονβγαίνει, 
*Ετσι απ' τά χρόνια τά παλιά ή Δάφνη αποκοιμάται 
σ’ ενα κρεβάτι ανθόσπαρτο, στον ΪΙαρναοοοϋ τά

[πλάγια,
xal γύρω της σάν όνειρο μαγευτικό πλαναται 
τοΰ Φοίβον τό παράπονο μεστό αρμονία χαι μάγια.

Παύλος ΣπνρόπονΖος

Ό  ύπό τό ψευδώνυμον Βλάμης Αγαπητός 
συνεργάτης τής «Σφαίρας» έτοιμάζει κάτι, χού> 
είμαι βέβαιος χώς θ ' άρέση στούς άναγνώστας^ 
Δέν πρόκειται χερί μυθιστορήματος, οΰτβ κάν 
χερί φανταστικού άναγνώσματος Αληθοφα
νούς·. ΙΙρό μηνών Ανεμίχθη τυχαίως εις τήν 
συγκινητικήν περιπέτειαν ένός φτωχού κορι
τσιού, τό όχοΐον, εύρεβέν Αχροστάτευτον μέσα 
είς κοινωνίαν, οια  ή ’Αθηναϊκή, είδεν έαυτό 
περικυκλούμενον Αχό σμήνος έχμεταλλευτών 
καί προαγωγών, Από τούς όνυχας τών οποίων 
έ;έφυγεν ώς έκ θαύματος.Ό  Αγαπητός συνερ
γάτης,όοφρανθείς δημοΐιογραφικώτατα τό γε- 
νικώτερον ένδιοφέρον τής περιχετείας αύτής^ 
τήν παρηκολούθησε μέχρι τέλους 'καί ήδη ε
τοιμάζει τήν άφήγησίν της. Ή  δημοαιευσίς 
της θ ' άρχίση άπό τοϋ μειαχροσεχονς φύλλον^ 
καί έχω «εποίθησιν δτι θά προκαλέσΐ) Ηατά- 
χληξιν εις τού: άναγνώστας, οί όποιοι δέν 
φαν (άζονται ποΐαι τραγωδίαι διαδραματίζον
ται είς τά παρασκήνια τής κοινωνίας μας.

Δέν εχω νά έγκρίνω παρά ενα έπίγραμμα τοΰ 
κ. X . Κονδύλη.

Πολύ κοινά χράγματα στήν χρόζα σας, κ. 
Θ. Σαρλ. —Ώ ς  χοίημα άχοτυχημένον, κ. Ν. 
Μαυρ. Ά φ οϋ  έπιτυγχάνετβ στό πεζογράφημά., 
γιατί χεριορίζετε τήν έμχνενσίν σας σέ στί
χους ; —Τό προηγούμενον έδημοσιεύθη, κ. Κ. 
Μαρμαρ. Τό «Βουνοίλάκι· δέν παρέχει άρκε- 
τόν ένδιαφέρον. — ΙΙολύ Ατελές τό δικό σας, κ. 
Γ . Τ ς.— Ή  «Φεγγαρόλουστη Νύχτα» προδίδει 
χοιητιχόν αίσθημα, άλλ ' έχει άρκετά λάθη 
στούς στίχους, ν. Γ. Θέμελ. — Δέν είνε γιά 
έ*κρισιν τά έργα σας, κύριοι κοί δίδες Μχα- 
κάλ., Ά  Χαμοδρακ., Ελένη Ζαφειροχ., Ά ^  
Ζώντ.καί Χ.Μ ακρ.—Περιμένετε >ά δημοσιενθή 
τό άλλο έγκεκριμμένον, κ. Π. Βικιρτζογλ.— 
Έ ρ γα  μεγαλείτερα τοϋ ένός τρίτου τής στή
λης ιής «Σφαίρας» δέν τά διαβάζω, κ. κ. Γ . 
Ρωμάντζα καί Σ . ΤαιούΛ.

Σωστάΐ χολύ σωστά, δεσχοινίς Γεωργία Τ.. 
Τό Αζούρ δέν τό εχει ό οΰςανός, Αλλ' ό μπα
κάλης τής γειτονιάς, δπως καί τό λουλάκι. -  
Μήν τό παίρνετβ κατάκαρδα, κ. Ά .  Μχέκ. 
Είνε φυσικό νά μή βγαίνουν δλα καλά. Καί 
γιά νά μήν τό έγκρίνω, θά χή πώς χράγματι 
είχε λάθη. Έ γώ  ό ίδιος δέν ένέκρινα άλλα 
δικά σας, χωρίς καμμιά συζήτησι;

Κουπόνια τοϋ διαγωνισμού τοΰ δημοψηφί
σματος έστειλαν οί κ. κ. Τ. Άντωνιάδης, Α . 
Καρατζόβαλης, Β. Μακρίδης, Δ. Παχαβέργος„ 
Δ. Κέμμος.

’ Ε /ραψ ι κατ' έπανάληψιν, κ. Δ. Π αχα- 
βέργο,^δτι στήν χλήρωσιν θά λάβουν μέρος 
μόνον δσοι στείλουν δ λ η ν  τ ή ν  σ ε ι ρ ά ν  
τών κουχονιών μέ τό δνομα τοΰ χ ρ α γ μ α - 
τ ι κ ο ΰ συγγραφέως. Συνεπώς άν γράφετε; 
ένα δνομα σιό  ένα κουπόνι και άλλο στό άλλο, 
δέν θά μετάσχετε τής κληρώσεως γιά τόν φωνο- - 
γράφον..

Είς ψευδώνυμα, μή συνοδευόμενα καί ύχό 
τού πραγματικού ονόματος, δέν άπαντώ.

0  Α ΡΧ ΙΣΥΝ ΤΑΚ ΤΗ Σ

Τ Α Η ' Ε Υ Δ Ώ Ν Υ Μ Α  ^
« Σπαθοφόρος " Αγγελος« ^Μπετόβεν «Malm  

Renard».

Κ Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Η Μ Α Τ Α  }{|
*Μ a I i n R e n a r d .  'Εχρεώ&η τε ^δραχ. δύο . 

Γ . Ά ρ μ α  ταν .  Σνμπλήρωσις συνδρομής έλή
φθη. Γ . Τ I λ X ιο  ν έξόφληοις έλήφθη, — I. Χα- 
τ ζ η δ η  μ η τ ρ ι ο ύ .  ’Όχι.

‘Ενεγράφησαν οννδρομηται οί κ. κ. Κ. Χρνσό- 
πονλος, Εϋαγγ. Γενονζάκη, Α. Ταονρέας. Φ. 
Μπίθας, I. Μα/.ικέντζας, Τ. Θεοφανάπονλος, Π. 
Δαρδάνης, Χρνσόατ. ΙΊάκας, Ά .  Τρυφωνόπονλος... 
Π. Πάποβιτς, Θ. Ξανύόπονλος, I. Μεταξάς, Κ. 
Κοχαλάκης, Κ . Καντρής, Ό δ. Κατσίκας, Ν. 
Λογοθέτης, I. Σιταράς, Α. Σταματίον, Μ, Κο- 
τίνης, Μ. Χαλχιαδάχης, I. Παπαδάχης, Κ. Συγ- 
χρελιώτης, Ά θαν. Μελάς, Χρ. Οίκονομόπονλος^ 
I. Λύκος, Β. θεράιπος, Λαζ. Οΐχονομίδης, Β. 
Δήμος, Δ. Βαμβακίδης, Μ. Βαροϋτσος, Π. Μαρ- 
χόπονλος. X. Γρηγοράπονλος, Β. Παπαχατζής, 
Ζ. Μανας, Ε. Βασιλαντώνης, Γ . Παύλον, Ε. ‘Ε 
λευθερίου, I. Παπουτσής, Άλ. Σπυρόπονλος, Μ. 
Σκουλαρΐχος, Α. Τζανϊκος, Γ . ΦιλιππακάπονΧος*. 
X. Νταλιάνης, Μ. Σαράντος, Γ . Βέκιος, Ά θ . 
Σταματόπουλλος, Ν. Κονναρίου, X . Μαχρής, Α^ 
Παπαχωνσταντίνον, Ι.Άσημαχόπονλος, Κ . ‘Αλέ
ξιον, θ. Κονρμπονζος.

ΑΛΛΗ ΛΟ ΓΡΑΦ ΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ
3 0  ] ε ω τ ά  έ κ ά σ ζ η  j i h g

— Έ τιθυμών τήν Αποκατάστασιν Αλληλο- 
-γραφώ’ μέ χήρας καί δεσποινίδας. Μπετοβεν. 
£>. R. Βόλος.

— Ζητώ Αλληλογραφίαν μέ κυρίας 25 -3 2  
ΐτώ ν , οκοχός ιερός. Ά χοτανθήτε δι ' έχιστο- 
λής: Paul Vlastas 161 W . Noltli are: Ghica- 
f j o -  ill. U, S. A.

— Ά νταλάσσω  C. P . καί έχιστολάς μέ Αχα- 
ξάχαντας. Γράψατε: 'Ωραίαν Έλληνοχοϋλαν. 
Αεβάδεια.

—Δεσποινίς χαραθίρίζουσα είς Ά ν δρον , ό 
χως διασκέδαση τήν μοναξιάν, ζητεΐ άλληλο-. 
γραφίαν νέων. Γράψατε Αΰραν, Μχατσοί — 
"Άνδρου.

— Μήλον τής Έ ριδος, Θράκη. Δέχεσθε άλ
ληλογραφίαν μου; Γράψατε: Σχαθοφόρον Ά γ 
γελον. 52ον Π. Σ .ίος  Αόχος τ. τ. 932.

—Κλ. Ρ. άν έμέ τόν Σ . Σ. τοΰ τ. τ. 932, 52 
Σ. Μ. Αφορσ. έξηγηθεΐτε δι' έχιστολής, άλλως 
Αδιαφορώ. Σ . Σ.

— Έμπροκόπη, Βουρ κιέλα καί λοιπούς σάς 
«χασσ. Μπάρμπας Θωμάς. 13ον σ)γμα 10ος 
Αοχος τ. τ. 928.

— Δίδα Λώραν Δ... Κων)λιν. Γιατί μέ λυ- 
σμονήσατε; Αύταί είναι αί ύπβσχέσεις σας. 
Έ χετε νά μοϋ γράψετε Αχό τόν χαρελθόντα 
Ιούλιον. Έ γ ώ  δίν σάς λησμονώ. Ά>θ)γός, 
Τάκης Δ... τ. τ. 907.

— Αίτώ άλληλογραφίαν μέ κορίτσια. Κων)- 
λεως, Σαύρνης, Μουδανιών καί κατά προτί- 
μησιν, Μυτιλήνης. Γράψατε: Malin Renard. 
P . R . τ. τ. 905.

— Κορίτσια Ά λ τ ! !  Αλλτ,λογραφώ. Σκοχός 
έρως. Π ροτιμώ, Α θηνώ ν, Πειραιώς, Σχμ·υ. 
Γρίψατε. Νίκον Άναστασόπουλον. Paste Re- 
xtante. Αθήνας.

— «Μινέρβα» άλληλογραφώμεν; Άντωνιάδης 
12ου σ)γμα, τ. τ. 915.

— Ά νταλλά·σω  κάρτας καί έχιστολάς μόνον 
μέ δεσποινίδας. Είς ψευδώνυμα σιγώ. Γεώργ. 
Φλώρος Σχολή Σημάτων. Πόρος.

—Κορίτσια Στόχ: Ποία Από σάς θά χροτι- 
μήσ> είς ένα φιλελεύθερο φανταράκι νά γρά· 
ψη, έ ·τ ω  δύο λέξεις; Π ροτιμώντσι Χανίων, 
Ρεθύμνης, Ή ρ·κ λ»ίου  καί άπάσης τής Έ λλ*- 
δος. Σκοπός ίερίς. Ψευδώνυμα άχοκλείωνται. 
Γράψατε·’ Ε. Κ. Φ ·ρ. Κλιβ. τ. τ. 9Ϊ4.

τ Ά ν  Σμαράνδα έκ Κίου, δέχεται άλληλο
γραφίαν μου, ά ; γράψη. Ναύτην Ίωάννην 
Φ^αγκουλάκην. Άνιχνευτικόν «Πάνθη#» τ. τ. 
919. Κίον.

-Μ ιαέχτώνϋύο χοϋ έχοζάρισαν στό |
σύμχλεγμα τοϋ ύ « 'ά ρ ιθ ’ 184 φύλλου, χα- 

( ρακα’ ώ  δχως δεχθή τήν μετ' έμοΰ Ανταλ· ,
λαγήν. Ο. Μικρόν. 7ος λόχος. 37ον Σύ)μα.
τ. τ. 904.

—Δίδα Ν. Κ. Α. Φεύγω, σάς έγραψα είς Ρ. 
R. Ά γγελος.

— Δίδα Ό λ . Γ . Έπιστολήν μου ζητήσατε 
e l ;  P. R. Ε. Φ.

— Όνειρευμένη Λευτεριά, γνώρισέ μου διεύ- 
θυσίν σας γράφω πολλά. Ά ν]γός Βασ. Καρα-
«ηγας· ____________

Π ΡΟ ΤΑΣΕΙΣ Α Ν Τ Α Λ Λ Α Γ Η Σ
5 0  j j e a t d  in A o z n  j e f e

—Δεσποινίδες Ά λ τ . Ποία Από σάς θά λάβη 
Τόν κόπον νά παρηγορήσο ένα χορμί δπου έπί 
τριετίαν εύρίσκεται είς τά αιματοβαμμένα βου
νά τής Μ ικρά; Ά σίας; Γράψατε: Ν. Δ. Έ φ ο  
■διασμόν 30ον χεζ. σ)γμα τ. τ. 911.

—Νεαρός Αξιωματικός ζητεί Αλληλογραφίαν 
μέ δίδας νεαράς ήλικίας μόνον έξ Η ρακλείου. 
Σκοπός γνωριμία, γάιιος. Είς ψευδώνυμα δέν 
άχαντώ. Γράψατε: · Ρωμαντικό Πολυ’ όλο».6 ον 
σύνταγμα τ. τ. 915.

— Έ ν α  νεαρό σκαχανάκι α ίτε ΐ άλληλογρα
φίαν μέ τρυφεράςϊύχάρξεις. Σκοπός δτιέχακΟ' 
λουθήση. Γράψατε* Γ. Σ ., III τάγμα μηχανι· 
κού Στρ. Μ. Ά σίας 2ος λόχ. τ. τ. 902α.

— Νβαρώτατος δεκανεύς τοϋ μηχανικού ζη 
τεΐ άλληλογραφίαν μέ δίδας τρυφεράς ήλικίας 
κοώών οικογενειών. Σκοχόςάριστος. Γράψατε: 
Δεκανέα Σ . Φιλόμουσον III τάγμα μηχανικοΰ 
Σ ιρα τιά ς2 ος  λόχος, τ. τ. 902.

— Αίτώ άλληλογραφίαν μέ δίδας χαλών οί- 
κογενειών, σκοχός φιλία, χροτιμώνται Ά θ η  
νών, Σμύρνης, καί Καλαμών. Ψευδώνυμα άχο- 
κλείονται. Γράψατε: Δεκ. Παυλόπουλον Εύθ. 
Ια '.  Μ. Ο . Π., 2ας χυρ)χίας τ. τ. 908.

— Νεαρός τηλ]τής εύρισκόμενος είς τά χα· 
νήψυλα βουνά τού Δορυλαίου, άνταλλάσσει έπι- 
«τολάς μέ δίδας χαί χήρας άνω τών 30 έτών.

Σκοχός γάμος, ψ2 υδ. αποκλείονται. Προτιμών- 
ται Άρχαδιουπόλεως χαί Κων)λεως. Γράψατε- 
Ρεντίδην Ν., Γ . Σ. Π .Π . Έπιτελεϊον III Μοί
ρας τ. τ. 905.

—Δύο νεαρά πυροβολ,ητάκια αίτούσιν άλλη
λογραφίαν μέ δίδας, χροιιμώνται Σμύρνης 
καί Κορδελιού 1 ος Χάρις 2 ος Νύξ. II Β., Μ. 
Ο. Π., τ. τ. 907.

—Άφροπλασμένες δίδες II. Ν. Ε λλάδος 
εΰγενεατέρων οικογενειών. Έπεκτείνατε τήν 
προσοχήν σας γιά δύο νεαρούς ύπαξιωματικούς 
Ζητοΰμεν ν’ άποκτήσωμεν, μή χάνετε καιρόν, 
πάρτε χαρτί καί χέννα χαί γράψατε άνευ δι
σταγμού. Προτιμώνται έκ Ά θήνώ ν, Θεσ)νίκης 
Καβάλλας, Σμύρνης χαί Μυτιλήνης, ψευδ. Α
ποκλείονται, σκοχός ίερός. Γράψετε- λοχ. Καμ 
χούνιαν θ .  καί Καΐντατζήν Κων. 30 ου)μα 7ος 
λόχος τ. τ. 911.

—Δίδες Σμύρνης, θίσ)νίχης χαί Αθηνών- 
Γράψατε- Βενόχουλον Κωνστ. λοχίαν. Χ Ιΐ Δι- 
λοχία 2ος λόχος τ. τ. 925.

—Κορίτσια! Διακόψατε πρός στιγμήν χάσιν 
διασκέδασιν καί διαθέσατε δύο λεχτά γιά νά 
γράψετε μόνον δ ΐο  άνακουφιστικά λόγια, σέ 
μιά ψυχή χού εύρίσκεται μές τό Αμχρί. Ή  
χρώτη χοΰ θά γράψη θά λάβΰ άναμνηστικόν 
δώρον τής Μ. έχστρατείσς σειράν C, Ρ. τού
της. Α. Κ., Έχιμελητεία X . μεραρχίας.

—Νεαρός έπιλοχίας αίτεΐ άλληλογραφίαν 
μέ νεαράς δίδας 1 5 -2 0  έτών. Προτιμώνται 
Δασκάλες. Σκοπός γνωριμίας καλούμενης Ή σ . 
γάμον. Γράψατε: Επιλοχίαν Καρκαμήτσον 
Ίω άν . 30ου σ)τος χεζ. 10 λόχου τ. τ. 911.

— Άνταλλάσσω έπιστολάς μέ δίδας κάτω 
τών 22 έτών Π . κ«ί Ν. Ε λλάδος. Σκοπός γνω- 
σθήσεται είς πρώτην έπιστολήν. Γράψατε : 
«Μαραμμένην Νεότητα» 51ον σ)μα πεζ. Μ. 
Έπιτελεϊον τ. τ. 932.

— «Τρυγών έκ Κερκύρας». Δέχεσθε άλληλο
γραφίαν μέ ένα όμορφο π«τριωτάκι; Γράψατε 
Άγεράκι Λευκίμης. II  χολ)χία 2δον σύνταγμα 
τ. τ. 930.

— Κορίτσια Μεσσηνίας Ά λ τ .  Λυπηθείτε 
τρία πατριωτάκιπ, ευρισκόμενα είς Μέτβχον. 
Ζητοΰν άλληλογραφίαν. Π ροτιμώνται Κ·λα- 
μών, Νησίον, Κυπαρισσίας, Γσργαλιάνων,Λι- 
Ύβυδίστης. Γράψατε: Δεκ. Κωνσταντέχουλον 
Π., στρατ. Κον κουλά ν Γ., Θεοδωρακόχουλον 
Κ. Ιΐον  χεζ. σ)μα 2ου λόχου τ. τ. 929.

— Σοβαρός Αξιωματικός κατόχιν χολυετοΰ? 
χαραμονής του έν τφ  Μ ετώπφ Απεφάσισβ νά 
ζητήση άλληλογραφίαν μέ μορφωμένας Δίδας 
καλών οίκβγβνειών. Προτιμώνται Λαμίας, Α 
θηνών, Κερκύρας, Σμύρνης, Καβάλλας, Χ α
νίων Π αξώ», Άργοοταλίου, Δράμας, Κ« ν)χό- 
λεως, Πατρών, Καλαμών. Σκοχός γν^σθήσε- 
ται είς Ιην έπιστολήν. Γράψατε : Δρομέα 
Άλμυράς ’ Ερήμου. II  Πολ)χία 25ου Συν)τος 
τ. τ. 930.

—ΔίΙες Κων)λεως, Βοσπόζου, Κατίκιοΐ, Π· 
καί Ν. Ε λλάδος. Ά λ τ ! Νεαρός Λοχίας ευρι
σκόμενος εις τά βάθη τής Μικράς Ά σίας, ζη
τεί παρηγοριά μέ ενα γραμματάκι σας πρός 
άνακούφιαιν. Σκοπός δτι έχαχολουΟήοη. Ψευ
δώνυμα Αποκλείονται. Γράψατε : Λοχίαν Τρυ- 
φωνόχουλβν Ά νδρ . 8 ον Σύν)μα Πεζ. 1ος Λό
χος, τ. τ. 929.

— Κορίτσια, πολεμιστής εισέρχεται διά 
χρώτην φοράν είς τό κομψόν σαλονάκι τής 
«Σφαίρας», αίτεΐ έχιθετικάς Αλληλογραφίας 
άχάαης τής Π. καί Ν. Ε λλάδος. Γράψατβ : 
«Πλοίαρχον τής 'Ομίχλης». 49ονΐΠ*ζ. Συν)τος 
1ης Π ολ)χίας,Τ. Τ. 934.

—Δύο νεαροί φίλοι, σίτονσιν Αλληλογρα· 
φίαν μέ μορφωμένα κορίτσια Α θηνών, Βόλου) 
Θεσίνίκης, Σμύρνης, Κων]χόλεως, Προύσσης, 
Μουδανιών χαί Κίον.'Εχείνη ήτιςθά μας έλκύ- 
oq θά λάβα Υ<Λ Αωοιβήν την φωτογραφίαν 
μας. Γράψ ατε: «Νυκτερινή Αύρα», «Κύμα 
Βόλου», 3βόν Πεζ. Σύν)γμα Έχιτελεΐον II 
τάγματος %, τ. 911.

— Νεορός Λοχίας, οίτεΐ Αλληλογραφίαν μέ 
δίδας μοί<ρ»μένας, 18 — 20 έτών. Σκοπός ή 
έξέλιξις. Προτιμώνται, Η ρακλείου, Νεαχό- 
λεως, Σμύρνές Κων)λεως, Σαλιχλή, Θηρών, 
Όδεμησίου. Ψευδώνυμα άποκλείονται. Γ ρά
ψατε : Λοχίαν Ί .  Κητριαδάχην 43ου Σ )ιος 
χεζ. 5ου λόχ. Τ. Τ.' 927.

— Δύο Νεαρά Πολυβολητάκια ευρισκόμενα 
χρό χολλοϋ είς τό χάος τής Α ν α τολ ή ς  αι
τούν Αλληλογραφίαν Δδων χάτω τών 20 ίτών. 
Σκοχός τήςά 'ληλογραφίας μας είναι Αχώρι
στα άηδονάκιο. Προτιμώνται, Λευκάδος, 40 
Εκκλησιών, Άδριανουχόλεως, Ραιδεστοΰ, 
Σμύρνης, Κορδελιού, Μαγνησίας, Κοσαμπά 
καί Ά ΐδινίου . Έ μπρές γράψατε : Λοχίαν Γ. 
Λ 'βετσόνον. καί Στρατ. Θ. Λ ίζαρην 41ον πεζ. 
Σ)γμα III  Πολ)χία. Τ. Τ. 925.

—Νεαρός. Ζητε ί άλληλογραφίαν α «  δλας j 
τάς άναγνωστρίας τής άγαχητής «Σφαί- 

i ρας».- Διεύθυνσις, Μηχανιχίν Π. X ., ϊ\ α  
! Μοίοα 4ρ. ΙΙνρχι ϋ 1 η Πνρ)χΙ(ΐ Τ . Τ. 927.

— Φιλελεύθερα Κ ορίτσια ! δχοια θέλει ν' 
Αλληλογροφήοη μαζί μου, γιό Ιερό σκοπό. 
Προτιμώνται Σμύρνης, Α θηνώ ν, Κων]λεως. 
Ά ς  γράψε. Δεχανέα, Νεαρόν φοιιητάκον. Βον 
Αύτοκινητον χειρονργεΐον. Τ . Τ. 905.

—Κορίτσια ! καί μεΐς είμεθα άπό τά παι
διά τού κουρμχετιοΰ χοί κατά γενικόν κανό
να, πρέχει ν’ άλληλογραφώμεν. Λοιπόν νεα- 
ραί υπάρξεις D. καί Ν. Ε λλάδος προθυμο- 
πυιηθήτε νά γράψετε, διότι θά χάσετε 1 δπως 
θέλετε άνα?όγω; τού άντικτύπου χού θά έχη 
τοΰ καθ' ένός τό δνομα Ν. Σε/έμης, Ν. 'Α κ ό 
λαστος καί Μ. Θρήσκος. Ιον Πεζ. Σ ]μα 10ος 
Λόχος. Τ. Τ. 907.

— Νεαρός Ά νθ)γός ζητεΐ Αλληλογραφίαν. 
Άχοχλείονται Αμόρφωτα κορίτσια. Αποκλεί
ονται Σμύρνης καί περιχώρων. Αποκλείονται 
ψίυδώνυμσ. Γράψατε : X . Κ., V. 1ος Λόχος 
μηχανικοΰ τ. τ. 927.

— Ά χ '  τά αιματοβαμμένα βουνά τής Μ. 
Ά σίας δύο χαχιφορεμένα λοχιάκια χού χέτα- 
ξαν άχ' τές Πανεπιστημιακές των σπουδές γιά 
νά ύπερασχίσουν τή Πατρίδα, Ανταλλάσσουν 
έπιστολάς μέ Δίΐας μορφωμένας χοί χαλών 
οικογενειών. Σκ«χός δ,τι «χακολουθήσει. Π ρο
τιμιόνται. Μυτιλήνηε, Χίου, Σμύρνης, Α θ η 
νών, Πατρών, Χαλκίδος, Meoa>j γγιου, Θϊσ)νί- 
κης καί Ναυχέκιου. Γράψατε : Κ. Μ. καί Κ. 
Π ,  ΙΙΙον ορεινόν χειρουργεΐον Τ. Τ. 915 

—Κορίτσια τής Σύρου Αλληλογραφώ. Σκο
πός, είμαι Ανύπανδρος. Γράψατε: Λοχίαν Συρ- 
γιανόν. 11 Σύ*)γμα Ιον Λόχον τ.τ. 929.

—Κορίτσια, χουνηδόν χαί χήρες γονυχετώς 
σάς ύχόσχομαι δτι Αχεφάσισα νά χανδρευθώ 
γιατί τό μέτβχο είναι μονότονο :. Ό π οια  Από 
οάς γράψει πρώτη θά γίνη σύζυγος. Ό π ο ια  
ύστε^ήσυ ή πρώτη φίλ·η. Ό π οια  αιωχήση ή 
Ασπανδοτέρα έχθρός. Ψευδώνυμα Αποκλείον
ται. Γράψατ· : Νοαοκόμον Λυκουργιώτην Κων
σταντίνον. Συνεργείον Επισκευών.-XI Μεραρ
χίας τ. τ. 903.

— Νεαρός φαντάρος ζητεϊ Αλληλογρ’ φίον μέ 
δίδας καί χήρας, μόνον Αθηνών, Πειραιώς 
χαί χροαβτείων, σκοχός ίερός. Ψευδώνυμα 
Αποκλείονται. Είς πρώτην έπιστολήν ά«οκαλύ- 
χτομαι. Α. Σταματίου. 4ον Σύν]μα 9ος λόχος 
τ. τ. 90i.

— Νεαρός Ά ν θ 'γός  τοϋ Μετώπου ζητεί Αλ- 
ληλογροφίαν μέ κορίτΉο. καλών οίκογενειών. 
Σκοχός ό νάμος. Ψευδώνυμα Αχοχλείονται. 
Γράψατε : Κ. Π. Ανθ)/όν. Ιον Εύζωνικόν, 6 ος 
λόχος τ. τ. 908.
. —Δ ίο  νεαροί ύπαξιωματικοΐ ευρισκόμενοι 

εις τά βουνά τής Άσκανίας λίμνης, αίτούσιν 
Αλληλογραφίαν μέ δίδας 164,520 ώρών. Σκο
πός γνωριμία. Ψ υδώνυμα άποκλείονται. Π ρο- 
τιμώνται έπαρχιών 'Ηλείας, Έπιδαύρου-Λη- 
μηράς, Σμύρνης, Θ ρών χοί Καβάλλας. Γρά
ψατε : Λοχίας ΟΙχονο μου Νικόλαον χαί Χοή- 
στον Κομνδκον, 67ον Σύν)μα 1η Πυρ)χία
τ. τ. 919._________________

Αϋο λοχίαι έαιθυμούντες Αποκατάστασιν 
) έν Μ. Ά σία ,αΙτοϋσι προτάσεις τών ένδια- 1 

φκρομένων οικογενειών. Προτιμώνται, I 
Σμύρνης, Όδεμησίου, Θυρών, Ά ΐδινίου , ί 

! Κασαμπά, Σ··λιχλή.— ί .  C., Κ. Γ . 35ον j 
Σ »ν )«α  Ιον Πολ)γ(ο 929.

ΞΕΝ Ο Ι ΛΗ Λ ^ Ο ^ Ι€Υ^ ΕΙΣ
Χαρισμένο στην

αγαπημέ) η μου Σαμιωτοποϋλα 
Έ φ υ γ ' άγάπη μου γλυκιά

άπ' τ’ ώμορφο νησί σου 
μιά μόνο σκίψι θάχω μέσ’ τό νοΰ, 

μιά μόνο τή δική σου.
Κι’ δπου κι’  άν χάω καί σταθώ

θάσαι μές τήν καρδιά μου 
Καί τά γλυκά λογάκια σου

θάχω παρηγοργιά μου.
Μήν χλαϊς γλυκίά μελαγχροινή 

καί θά γυρίσω χάλι χίσω 
μές τή θερμή σου Αγκαλιά 

θαρθώ  νά ξεψυχήσω.
Α ' Σ .Σ , Τ .Τ . 924. Σαμ'.ώχιχο Τσαχπινάκι

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΑ1,
Προμηθεύεσθ* τά Καλλιτεχνικά σας είδη, 

είς τό Π ρώτον Είδιιών Καλλιτεχνικόν Κατά
στημα Μάνεαη καί Αύγούστη ΧοΑχοκον
δύλη 26 Α.

Τιμαΐ Καλλιτεχνικοί. Ά χοοτολαί ταχυδρο- 
μικώς χαντοΰ. Ζητήσατε τιμοκατάλογον.
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STO ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΝ
Περδίκω μ ’ πλί μ*
Πάει, χάθκα, ού έρ

μους ! Άναλίγουσα κί νε· 
νερούλιασα άί.άκαιρος αάν 
χ' χλεμπώνα μέ τ· ύτ' τν 
κάψα. Γιατί δέν είνε κά
ψα ίτούχ', ούρή παρτσα
κλή. Ίτούτου «ράμμα, 
πιδί μ' είνι ή λάβα τ 
Βεζούβιου κί τοΰ πϋρ 
τόν Ιξώτιρουν, π' άιέιρκι 
άπ' τά τάριαρα τς γήι·, 

γιά νά μας ζουματήσ' κί νά *«με καλιά μας.
Μάς έφρυξε τού έρμου σάν καψμάδια κί 

μάς ξερού <ιιβουρντίζ' δεκαχέντι μερόνυχτα 
τώρα σάν ρββιθουκαΐφές στού καβουντιστήρ*.

Κι" αν τύχ* κί βαστάξς κανιά β5ουμάδα 
άκόμα τούτου κάμμα, άντίου μυαλά κί χαι
ρέτα μας τούν χλάτανου!...

Ί γ ώ  ά* ' τά xjiQt άρχίνσε νά μέ πιάν’ ή 
μβρμηρία. Ιΐρουψέ μώλιγιε ή σπιτουνεκοχερά 
μί πώς xaQu μίλαγα τ' νύχτα κί τς έλεγα χώ ς 
τν Αγαχάου. ύ  ι" έξόν ά * ’ αύτίνου, σκώθηκα 
στούν ΰχνου μ’ , δίχους νάν τοϋ καταλαβαί- 
νου, σάν ΰχνουβάτς κί τν Αγκάλιασα.

—Ά μ  χρονκουχή καρτερά; μ ’ αύχίνες τς 
κάψες, κερά μ*; τς είχα. Φλάξ γιατί καταχώς 
χάει τού χράμμα, μχορεΐ κάνα βράδ’ νά μή 
σταματήσου στού φλί, μόνε νά χρουχουρέσου 
κί στού παρασύνθημα!..

Τέλους να μή ατά χουλυλουγάου, ούρή κα- 
ψουχερδίκω μ' τόσου Αναψε κί φούντουσε τού 
μυαλό μ’ χ ' ίχτέ κίνσα νά χάου στ’ Άστιρου- 
σκουχεΐου, γιά νά ίδοϋ τί θά  γέν' μ ' αύτίν’  τ ’ 
ζίστ*. Μ· βήκι ή χιτιά άχ’ τού στόμα χιζου- 
χουρώντας νιά ώρα Αχάν’ στά κατσάβραχα χ* 
Φιλουχάχου, όσου νά φτάκου. Κανιά βουλά 
φτάνου, μχαίνου μέσα κί γλιίχου έναν γερουν- 
τάκου χ ’ κάθουνταν κατ' Αχώνα χρΰμιια σάν 
χανόν' τ’ Σκόντα κί τήραβ κατά τούν ούρανό.,

«Μχά χ ’νά τώ μ χ ’ ού διάουλους μέσα τ',είχα. 
Λέν τράει Ιίώ  σ τ ’ γης χ ' χανόμαστ’ ,μόνε κτάει 
τόν ούρανό!»

—Έ ΐ, μχάρμχσ, τι’  χουγιάζου, ή άφιντιά σ ' 
εΧσι ού νταραβέρς ίδώ;

— Μάλιστα. Τι θελετε; μ" άχοκρίνεται.
— Θέλου νά ο* ψάλλου τοΰν αναβαλλόμενου, 

γιατί έσύ έδουκις τ ' διάτα νά κάν’ τόσ’ κάψα.
—Όχι.
—Π ώς όχι; Ίσύ  δέν εΐαι χ ' διευτύνς άχού 

δώ μέσα τούν ήλιου, κί τς βρουχάδες, κί τς άέ- 
ρηδες κι’ οΰλα τά στοιχειά τ' ούρανού;

Αύτίνονς, άντίς γιά νά μ' άχουκριθή, γέλαγε.
—Τί γελάς, ούρέ ψουροτάμχαρον, χ' λιέου. 

Μχά κί σ ' χέρασε άχ'τν ιδέα χώς δέν τού ξέρμε 
Ισύ τά φταις οΰλα; Ίλόου σ ' δέν εΐσι πώγρα- 
φτες άχ ’ τούν χερασμένου Γεννάρ' στούν Κα
ζαμία νά κάν' κάψες;

—Ό χ ι.
— Ά μ  χοιός είνε κείνους ού τρικέςς χ" τα 

γραφτέ νά χάου νάν τ' βγάλου τ' σκουταργιά 
άχ ’ τού στόμα!

—Δέν ξέρου.
—Καλά, κι' ή αφεντιά σ ' τί είσαι;
— Α στρονόμου;.
—Άστνόμους είχες; Κί τί φτιάνς μαθές ίδώ;
-Τ ρ ά ο υ  τ' άστέργια μί τούτου τού ντελιε- 

σκόχιον.
— Κί χί καταλαβαίνς χ ' τό τράς;
— Γλιέχου χώς χερχατάνε, χού χααίννε...
—Τί λιές, ούρέ θεουτούμχ’ άνθρώχ" είνε 

μαθές τ ’ άστέρισ, γιά νά χερχατάνε ;
—Περπατάνε σ’ λιέου.
—Κί τά γλιέχς μαθές μ' αύτίνου τού μαρα- 

φετ' οΰλα;
—Ναΐσκι.
— Μχουροϋ νάν τά ίδοϋ χί γώ νιά ψίχα;
—Ό χ ι τώρα γιατ’ είνε μέρα. Τού βράδ*.
— Ζήϊε μαΰρε μι νά φας τριφϋλ ' 1  Άμ* δέ μ’ 

λιές τώρα, καλά χ ' σέ βρήκα, έχου Ακούσ* τς 
γραμί'ατζούμενους νά νουματίζνε τού χάσαένα 
Αστέρ' μέ τού εΐναυμά τ ’ .Ά λλου  τού λιέν Κρό
νου, Αλλου ’Ά ρη , Αλλου Πούλια...

— ” Ε, καί λοιχόν !
— Νά, ήθελα νά ο* άρουτήσου τά γλέπετε 

μαθές τόσου χαλά μί τού ντελιεσκόχιου, π’ 
δ ’ αβάσαταν χί τά ούνόματά τς άκόμα ;

— Ποιά ούνόματα ;
— Αύτίνα χώχνε τ ’ άστέρια.
— Μά έμεΐα τς δώκαμβ αύτά τά ούνόματα.
—Ίσεΐς  ! Ούρέ, χαρά στ ’ δλειά π 'φ κ ιά - 

νετε !... Ά μ  σάν είν’ έτσι νά βαφτίζου τοΰ

-χάσα ένα όχως μ' άρέσ' γένμαι κί νώ'άαιρου- 
νόμους. Κί δέ μ* λιές τώρα, πόσου θά βαστάξ' 
άκόμα αύτίν* ή χάψα :

— Θά βαστάς' όχου νά χέσ’ δρουσά.
—Ο ύρέ!...Τώρα μώδουκες κί κατάλαβα!... 

Κι' έδώ χ ' τά λιέμε αναμεταξύ μας, δέ γένεται 
κάνας τρόχους νά δροαιστοΰμε κανιά στάλα.

— Πώς ό χ ι !
— Ποιός, ούρέ; Κρίνε γλήγουρα...
— Νά πάτε οτ ' θάλασσα νά χάρετε τό μχά- 

νιο σας.
— Τώρα μί φώτσες 1 Ά ε ι  κατ’ Ανέμ γερου- 

ξεκουτιόρ’ τ ' διαόλ' !
Τούν έμούντζουσα χι' Ιφγα, αύτίν’ ή άφλό- 

τμη όμου; ή κάψα δέ λιέι ι νά φύβγ* κανιά 
βουλά ! Ταΰτα κί μένου γειά ο* κι’ άντίου μ* 

Μ η τρου ς  Κ ο ν ρ ν ό γ α λ ο ς
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Ο  ’αί ούαί 
καί άλλοίμον έμέ, 
κοί γόρ αί ήμέριιι 
Αγαν θελμαί 
οί δέ ν»ξ
ζέων καί φλογεροί, 
τό όχοΐον 
κ^ΐμα άχρεΐον !
Αί Ά θή ν  φλέγων 
ο>σεί καμίνιον 
καί υμείς καιουμένων 
δίκην λουμίνιον, 
καί τηγανιζόμεθα 
ώαεί όψάρια 
έπί τοϋ τηγάνεως, 

ήγουν δηλαδή θέσον μας όρίγανην,
γενική τής όριγάνεως. 

Δροσαλέα Ανέμου χνοή ούδαμοϋθεν φυσεΐ, 
Αλλά καί φυσώσα χοσώς μάς δροαεΐ, 
ζεζεμαπσ.ιένη γάρ καί χυρίχνους έστί, 
χό όχοΐον
ώσχερ άνελχουσα έκ τοϋ Ά δεω ς τών καζανίων. 
Π οσώ ; αύρα, πανδαχοΰ δέ φωτέα καί λαύρα, 
μάς εφα^ε μελανή μαρμάγκα, κοινώς σαύρα, 
ήτοι αύρα, λαύρα, σαύρα, 
καί τά χάλια μας τά κακά ψυχρά καί μαΰρσ. 
θ ά  ύχα άγωμ^ν όλοι κε αμένοι

ώαχερ τοΰ Χ'ΐρπμαντά τάς Αγελάς, 
χαί θ ' άχοθνήξα>μεν έκ Ασφυξίαν 
καί γ ίρ  συνοιδα ϊάς Άγχαθαγγελιχάς γραφάς, 
έξαχέλυοεν ό Κύριος έχ ’ ήμών θεομηνίαν, 
φθασοΰσαντοϋαίαηουτήνσυντελείαν, τό όχοΐον 
θά ήνάφσωμενόλοι χιίθά κορώσωμενώςδαδίον. 
____________  'Ο  Ά γ κ α ΰά γγελο ς
ΤΑ ΣΤ1ΧΑΚΙΑ ΤΗΣ ΕΒΑΟΜΑΑΟΣ
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Ά χ  δυστυχία μας ! 'Κλέος, Κύριε, γιατί 

χανόμαστε...
Ά π ό  τά νύχια τή ; αίχροκέρδειας

ξεγδερνόμαατε, 
άχ* τά τραμβάγια καί τ* αύτοκίνητα

κομματιαζόμαστε, 
μέσα στόν τέτζερη τής κυβερνήσεως

σιγοβραζόμαστε, 
μέ λίγες νότες χαί διαβήματα

χιχβριζόμαστε, 
μέ ύχοσχέσεις κι’ έλχίδας φρούδας

Αλατιζόμαστε, 
μέ νέους φόροι ς κι’  υπερτιμήσεις

καβουρντιζόμαστε, 
μέσα στόν κλίβανο τής πρωτευοΰσης

ξεροψηνόμαστε, 
καί στό τηγάνι τής έκκρεμότητος

τηγονιζόμαστε, 
ά χ ’ τής Δυνάμεις στή Μικρασία

τπ·.τσιρ>ζόμαστε 
άχό τή γύμνια τών δεσχοινίδων μας

φλογιζόμαστε, 
άχ ' τή χσσιΰρα στά χαρτοπαίγνια

καψαλιζόμαστε, 
άν καί μέ Ροϋσσες χρός δροσισμόν μας

καψουρευόμαστε, 
ένεκα χάντοτε τό φιλότιμο

τσικνιζόμαστε, 
άχό τό λίβα κι’ Αχ' τής φρικώδες ζέστες 

καιόμαοτε, 
καί μέ τό λάδι τών εαυτών μας

ζεματιζόμαστε, 
μέ τού Λίϋ5 Τ ζώ ρτζ τά έγκώμια

καρυκευόμαστε, 
κιί ώς ύχόδειγμα γενναιότητο; _

σερβιζόμασιε, 
καί μεταξύ μ ις  έν ιέ/.ει τότε

άλληλοτρο'/ώμαστε.
Π. ΝΑΛΕΟΣ

I®  ΤΟΥ ΒΛΑΜΗ ;~u£££̂ ££££̂  ̂ Γ \  
^ Ι ^ ΐ Ι ί Τ Α  ΚΑΜΩΜΑΤΑ ( = $ ) )

Φ Ο Ν Ι Κ Ο
Έ ,  ρέ Λυκαβητέ, κάνε στήν μχάντσ, λέω,νά 

χάρω φόρα!... Νά χάρω φόρα γιά νά χία> νάν 
τούς φονέψ » άσκιρδαμιχτεί χαί παραχρήμα 
το« ς κακούργου., χού μέ 
χάψανε Αδυσώπητα χαί μέ 
κατασκευάσανε νά μή χω 
ράχ] τό καχέλλο στό κεφά 
λι μον... Ώχού, βρασμοί 
ψυχής !...·

Τώ^,χιζα χοτές έγώ άχά 
τά οένα, ρέ Μανιώ μχαμ- 
χέσσα καί Ανιστόρητη, νά 
χάς στήν γκαρσονιέρα κει- 
νοϋ τοΰ μχαγασάκια τοϋ 
Έ σχ ι ρου καί νά μέ καταν- 
τήσης τό σήμερον καρδι
νάλιο χαί Μενέλεο τής 
Σχάρτη;!..
Άμάν! ζαλίζουμαι ζαλίζονμαι 
όντας τό αυλλογίζον/ιαι!...

Έ γώ  νάν τή ί έχω δόκει 
ψήφο Αμχιστοσύνης, έν 
λευκό τής Αλειτούργητης, 
ιάν τήν έχω διορίσει γενι
κόν* ντερβέναγα τής καρδίας μου μέ Απόλυτη 
χληρεξουσιότης κι" αύ*ή ή κανκάγια νά μέ Α- 
χατεΐ Αναφανδόν χαί έχαισχύντοος!

Έ ,  ρέ θ ε ί , χού κάθεσαι σιά σύγνεφα όκλα- 
δόν χαί σταυροχόδι, δέν Ανοίγεις ένα χαρεθυ- 
ράκι ατά έχουράνια νά ίδής τί στραχατσάκι 
θά γίνΒ έδώ στήν χλάση σιυ! Έγώ,ρέ Παντα- 
κράτορα, χού λές, κοιμώμανε ήουχος άπ’ τό 
δεξί χλευρό χώς έχω μιά γχομενοία έμπιστη 
κολλημένη άχάνω μου σά βδέλλα. Καί τό μα
θαίνω τώρα ; Ανοίγω τήν χροχτεσινή « Σφαί
ρα» καί γλέχω τόν Έ σχ ερο  νά μοΰ γράφτο 
χώς χήγεή Μανιώ μου στήν γκαρσονιέρα τουί 

Τουλάχιστο νά μή μοϋ τώ γριφτε έτσι δη 
μοσία, κατι τρωγότανε. Νά μέ κάνος όμως 
έτσι χάλια, γιούχα καί ρεζίλη ένώπιο σ ’ όλη 
τήν κενωνία. αύτό δέν θά τό χωνέψω *οτές, 
ρέ μάπα. Ά ν τε  μονάχα νά κάν^ς τή διαθήκη 
καί νά συμφω>ήσυς μ' έναν Αιγολάβο γιά νά 
μή σοΰ πάρυ Αχριβά στήν κηδεία σου. Κι* 
ύστερα κιρτέρα μου. Κι’ άν ϊδέ σέ στείλω 
αύτανδρο νά π^ νά χάνος παρέα τοΰ μακα
ρίτη Δαντρΰ, έχεις όλο τό έλβύτερο νά μοΰ 
ξερριζώοης τρίχα τρίχα τοΰτο τό άσίχικο.

Ά μή; Τί νόμισες ; Πέρι νά μέ διαχράξη 
έμένανβ κερασφόρο, γίνουμα καλλίτερα φασί
στας κερισοφόρος χι'έρχουμαι μέ τήν κερασέα 
καί σοϋ κάν» τό κεφάλι φάβα έλαιον.

Ά μ '  έσυ πάλ·, ρέ ξιφτελισμένη χαί λαο- 
πρόσβλητη γιατί νά μοϋ τό σάξΰς τέτοιο κάζο; 
ΝΑχη; Αγαπητίκό έμένανε, τό όποιον ό μήλος 
τής έριδος μέσα σ ' ούλα τά κορίτσα τοΰ σαν- 
τάν χαί σ ' οΰλες χηρευάμενες ΪΙλάξ καί περι
χώρων, καί σύ νά πας μ ' αλλονε! Γιατί, ρέ εΐ- 
χονομάχα ; Τί μοϋ λείχη δηλαδής;

Ντερβ σόχαιδο μέ τονομα δέν είμαι ; Τσίκα 
δέ φουμαίρνιο ;Στραβά δίν τό βαίνω ; Κόκ
κινο ζουνάρι δέ φοράω κι'δχοιος μοΰτ4χατήσ|| 
χοθαίνει αύτοστιγμές ; Ή  μήμχως καί δέν τα 
κόβω καλά τά σακο ,έλεχα; Τό λοιχόν γιατί 
νά μέ χαρααημοφορέο\ι; οΰτω πώς, ρέ ερμα
φρόδιτη ; Έ γώ  Αχειριάκις σοΰ τώ λεγα : 

Μαννάκι μου γχενιε γχεντε 
δε λάβρης άλλον σάν κι' εμέ.

. Ά λλά έσύ υγρόν Αγόρισες καί μέ χεριφρό- 
νησες χλούσια, ρέ φραμασσόνα ! Τ<όρα τόξη- 
γάω τό χροαίστημα πού είχα τήν χερ-ϊομένη 
βδομάδα. Είχα μ«λεχτή σ 'ε ν α  γλήγορο καί 
βλέχοντας γιά χρώτη βολά στή ζωή μου τή 
Αχιστη τή ντάμα νά μοΰρχεται σα>τέ, σχέχτηκα 
χώς κάχοια βρομοδουλειά I θά μού σκαρώνϋς. 
Καί ώ  τοϋ θάγματος, ’ κακούργα, μ' έκπψες f 
Μ’ αύτό τό χαρατράγοδο, μοϋ καψάλισες χά 
τζιέρια ένδομύχως κι' ή καρδιά μου κατάν- 
τησ? τό σήμερον ένα σηκοτσκι τηγανητό.

Μή στεναχουργιέσαι όμως καί θά μοϋ τό 
χλερώσος Ακριβά. Βάστα μονάχα νά χερά- 
σουνε τούτες οί χάψες λιγάκι γιά νά μή μυρί- 
σης γρήγορις. Κι' εύτύς θά έκστρατέψω στή 
συνοικία σου χι* όχου σέ σμίξοα χάθηκες 1 ... 
'Βτακίνητο θά γένω καί θά χεράσο) όλοταχώ; 
άχόπάνο) σου.Καίτά κομμΑτιασουθάν τάστβίλ» 
στημένο δέμα στή Μχολσεβικίσ, νά σ’ έντα- 
φιάσουνε στά στομάχια τους οί καννίβαλοι.

Ά μ άν φαγούρες!.,.' Βαστάτε με, ρέ άναγνώ- 
στηδες, γιά νά μήν «άρη κιί χανέναν Αλλον 
Αδίκως τό σχέδιο. Ξηγήθηχα έλληνοπρεχώς ;

Ο ΒΊΑΜΗΣ


