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Ο ΕΑΤΡΑ Κ ΑΙ ΗΘΟΠΟΙΟΙ
Είνε γνωστόν ότι εφέτος τό καλοκαίρι τά 

θέατρα δέν κάνονν καθόλου δουλειά, οί περισ
σότεροι μάλιστα θιοσάρχαι έζηυαωθηοαν με
γάλα ποσά. Πολύ δικαίως, διότι οί θίασοί των 
είνε αξιοθρήνητοι, όπως καί τα έργα «οϋ ανε
βάζουν.

Μεταξύ τών άλλων, Αρκετά έχανε κο.ί ό χρη
ματοδότης τών «Διονυσίων». Ά λ λ ' ό κ. Δ^α- 
μαλης έσχε τήν σωτηρίαν έμπνευσιν νά μετα- 
καλέσυ δύο γερμανίδες,πού άπεδειχθι-σαν πρώ- 
της ταξίως αρτίστες. Ή  Ζάμπα άκούγεται σο ν 
γαλιάντρα, ή Σβϋμπερτ πειά ολόκληρη. “Εχουν 
κι' οί δυό τόν αέρα τής σκηνής καί παίζουν 
μέ χάρι, με δροσιά, μέ κέφι αφάνταστο.

Ό  κόσμος τοΰ οποίου ή Ανεκτικό της δέν 
σημαίνει ότι δέν ξέρει νά εκτιμά ό,τι καλό τοϋ 
«ρόσφέρεται, τής έμυρίστηκν, τής είδε, τής 
«χειροκρότησε μ’ ένθουσιασμό καί κάθε βρά 
δυ τό θέατρο έχει πιέννα.

Καί τό γεγονός μέν ότι όλη ή 'Αθήνα περιά 
«π ό  τά «Διονύσια» ΑποιελεΧ πολιτισμό γιά τήν 
’Αθήνα.

Αύιό όμως έξύνιαε τή σούπα τών δικών μας 
ηθοποιών, οί ·ποΧοι άνοιξαν τό στοματάκι τους 
κ ιί λένε καί τί δέν λένε....

"Οτι οί δυό γερμανίδες Αδελφές δέν είχαν 
καμμιά aigaioi στή Βιέννη, έιώ  είνε γνωστόν 
ό  ci έπαιξαν, καί καλούς ρόλους, σέ μεγάλα 
θέατρα, όχι μόνο τής Βιέννης, άλλά καί τής 
Γερμανίας καί τής Ρωσσίας. Ό < ι δέν παίζουν 
άλλη όπερέττα έκτός τής «Κοντέσας τοΰ Χ Γ- 
^οοΰ»,ένφ ή Ζάιιπα παίζει, έκτός τών παλαιών, 
22 όπερέττες άγνωστες στήν *3λλάδ«. Ό τ ι  ό 
Δράμαλης δέν υποστηρίζει τούς ελληνας ηθο
ποιό ΰο, ένώ ό άνθρωπος πάει απλώς νά βγάλΐ) 
τή ζΌ μιά πού ύπέστη άκριβώς έξ αιτίας αυ
τώ ν . Ό ι ι  τό θεατρικό μας κοινό είνε ξενο- 
μα\ές, ένώ είνε γνωστόν πώς έφυγε κακός κα
κώς ό «κομπλετίσσιμο» Ιταλικός θίασος τοϋ 
«Ε θνικόν.» Καί ότι... xui ότι...

Καί ή μέν καχολογία των δέν εμποδίζει τόν 
κόσμο νά βρίσκΉ θαυμάσιες τής δυό γερμανίΟες 
καί νά τής ύποστηρίζυ έκθύιιως. Δυστυχώ: 
όμως άποδει* νύει ότι οί.... καλλιτίχναι μας δέν 
είνε μόνον Αμαθείς, άλλά καί άδιόρθωτοι.

Γιά νά διορθω θούν, θά  έ«ρε®ε νά τό χωνέ
ψουν καλά, οί γυναϊ χες ίδίω , ότι είνε Αξιο
λύπητες μπροστά στ ής ξένες Αρτίστες. "Ενα 
παράδειγμα: ό μή γερμανομαθής Ακροατής 
αντιλαμβάνεται τί λένε οί Λυό γερμανίδες 
γερμανιστί, άλλά δέν «,ννοεΧ ούτε λέξιν Απ’ ό.τι 
λένε οί ουμπαίζουσαι 8 λληνίδες ελληνιστί, θ ά  
κπρεπε άκόμα νά φροντίσουν νά πάρουν μ αθή 
ματα ά* ' τή Ζ ίμ π α  κι" άπ’ τή Σοΰμπερτ. Κυ
ρίως δέ θά  έπρεπε νά χαιιηλώσουν λιγάκι τή 
μύτη τους, γιά νά συναισθανθούν τήν αμά
θεια τους.

Γιά νάνε Αμαθείς, έκυριάρχηβεν ή Έ νκελ 
πρό έτών στήν σκηνή, γιά τόν ίδιο λόγο έφερε 
ό  Δράμαλης τής δυό γερμανίδες, κι’ ό Κοντα- 
ράτος άλλες τρεις.

Γιά νά μήν πεινάαουν δέ,όπως πάει τό πράγ
μα, ένας μόνον τρόπος τούς ι· ένβι. Νά μορ— 
<ρα>—θοϋν. "Οσοι έ'χουν τά μέσα, νά παιε οτήν 
Εύρώπη. Ό σ ο ι δέν τά έχουν, ας φροντίσουν 
νά μορφβιθοΰν έδώ ό*ο}ς μποροΰν. Βύτυχώ; 
ύ «άρχουν δυό ωδεία καί μεοικές σχο?ές, μέ 

7 _αρά δέ «ληροφοροϋμαι ότι ό κ. Βαλτετσιώ- 
της προτίθεται νά ίδούοΐ) κοί τρίτο ώδεΧον, 
όπου κάτι θά ιιπορέσουν νά μάθουν. Διότι 
πρέπει νά μάθουν.

Γιά κάθε έπάγγελμα χρειάζονται είδικαί 
γνώσεις καί σχετική πείρα. Γιά τόήθοποιϊκόν 
έπάγγελμα δέν χρειάζεται τίποτε ; Ό χ ι δά !

Τί όργή ! Ά π ό  τή σκάφη ώς τή σκηνή πρέ
πει τέλος πάντων νά μεσολαβή κάποια Από- 
στασις.

0 ΠΥΜ

ΕΝΑ ΒΑΛΣ Εί Ν’ Η ΖΩΗ ΜΑΣ .

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΣ ΝΕΟΠΛΟΥΤΟΥΣ
Σ τ ό  X  ο ο ό

Αποφεύγετε νά οδηγείτε τή μαιτρέσσα σας 
στό Ιδιο χορευτικό κέντρο όπου πηγαίνει καί 
ή γυναίκα σας. Διατρέχετε τόν κίνδυνο νά ίδή- 
τε τήν τελευταίαν αύτήν στά μπράτσα τοΰ έρα- 
σιού της, κι' αύιοϋ τοϋ είδβυς αί έκπλήξεις 
δέν «υνηθίζονται.

Ό τα ν  χορεύετε, μήν πατάτε τά πόδια τής 
% τάμας σας, έστω καί αν «εισθήτε ότι δέν 
έχει κάλους, όπως σεις. Έ κτός αν πρόκειται 
περί γεροντοκόρης άσχημης κι' ενοχλητικής, 
τή,ν όποίαν δέν θέλετε νά χορεύσετε δεύτερη 
φορά.

Δέν δείχνει καλό γοΰστο τό νά σουφρώνετε 
τό δαχτυλίδι ή τό μπρασελέ τής συγχορευ- 
τρίας σας ίπό τό πρόσχημα νά τής παίξετε μιά 
καλή φάρσα. "Η  τούλίάχιστον αν σάς άρεσα 
πολύ τό δαχτυλίδι ή τό μπρασελέ της, φρον
τίσατε νά τής τό πάρετε, δίχως νά γίνετε αν
τιληπτός. ©ί άνθρωποι, βλέπετε, είνε καχύ- 
ποπτοι καί δένκαταλββαίνοτν εΰκοία τά Αστεία. 
Εύκολώτερα Αποδίδουν είς ιόν άλλον κακός 
προθέσεις.

Γιά νά μήν καταστρέφετε τήν τοναλέττα 
καί γιά νά μήν λερώνετε τήν πλάτη τής ντά
μας στις μέ τά διαρκώς ίδρωμένα χέρια σας, 
πρέπει νά φορεΧτε τά γάντ.α σας όταν χο
ρεύετε.

Δέν είνε καί πολύ σίκ αύτό. Ά λ λ ' άφοΰ επι
μένετε Αφ' ένός νά χορεύετε καί Αφ' έτέρου 
νά μήν κόβετε τά χέρια σας, δέν υπάρχει άλ
λος τρόπος θεραπδίας τοϋ κακοϋ παρά νά φο- 
ρεΐτε τά γάντια σας «αί νά μ* Αφήνετε ήσυχον.

ΜΕΦ1ΣΤ0ΦΕΛΕ
  -T.-TTO<»MQQQQ0tta«m»— -------

□ 0  ΔΕΞΟΥ ΤΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΜΟΥ □ □
Γλυκό κορίτσι πού μού γεννάς τίς πιό παρή- 

γορες ελπίδες μεσ' τδν Ανεμοστρόβιλο τόν ά 
γριο τής ζωής μον, δέξου λίγα λουλούδια πού 
τάκοψα μέσα απ' τήν καρδιά του.

Ανθίσανε καί τά μεγάλωσα μέ τό άλικο α ί
μα τή ; καρδιάς μου, μέ τόν κάθε πόνο μου 
μά καί μ" όλη τήν άγο’ πη μου.

Είνε λουλούδια ζωντανά, μ ' άρωμ-Ί μοναδι
κό. ποΰ είνε χυμένο στά φανταχτβρά τους 
φύλλα.

Λουλούδια στολισμένα μέ τά πιό φαντασμα
γορικά χρώματα καί μ ' ένα δυνατό ιλαρό φώς 
πού φεγγοβολάει Απ' τό βάθος τους γιά νά 
καταυγάσΰ τό Ασύλληπτο καλλιτέχνημα τοΰ 
κορμιού σου, καί νά οέ μεθύσουν γλυκά κι* 
Ατέλειωτα μέ τό μΰρο τους ποϋ είνε τό μΰρο 
τή : άλκίμου πνοής μου.

Σκύψε καί π ΐρε αύτά τά λίγα ζωντανά λου
λούδια πού καθένα θά σοΰ μιλάει καί γιά ενα 
πόνο τής καρδιάς μου, καί όλα μαζί θά σού 
σιγοψιθυρίζουν τήν δυνατή καί πάναγνη Αγά
πη μου, πού τά αίτια* κι" αύτά τόσον καιρό 
γιά νά σκοίπ στοΰνε ξωτικά στά κρινενια πό- 
δια σου, καί βάλε τα σέ κά«οιο άνθογιάλι.

Σκΰψβ κι’ Λγκαλιασέ τα, καί θά νιοισης τόν 
γλυκό φρικιασμό, τόν Αλλόκοτο, τόν λ?πτό τής 
φλόγας τής Αγάπης μου πού δειλ", δειλά θά 
πεταχθή άπό μέσα τους γιά ν\ φωτίσγι μέ φώς 
γλυκό τήν αδρή σου μορφή, ντροπ ίλή, σεμνή 
μου κοπελλοΰδο.

Άγηποϋλίϊ μου' δέξου τά άλικοτοπότιστα 
λουλούδια τής καρδιάς μου. Ν. Μανοας.

— Τό βολς είνε μιά ζω ή  δισυπόστατος.
— Οί πιό γαργαλιστικοί χοροί εΐνε λιγώτερο 

ρ τικίνδυνοι άπ' τό πιό Αθώο βάλί.
— Καί στής σφοδρότερες έπιθυμΐ8ς τό βάλς 

προσθέτει κάτι Ακόμα.

Ε Π Ι Γ Ρ Α  Μ Μ Α Τ Α

Σ Ε  Κ Α Π Ο ΙΟ Ν  Π Ο Υ  . . .
2οΰπινε πώς τραγουδάς.... 
Κακομοίρη... τί τραβάς!
Ποιός σέ «ήρε στό λαιμό του ;
'Α ς  τόν εΰρη τ ’ άδικό τουί 
Τ ό τραγούδι σ ΐν  Αρχίζεις 
τό μυαλό μας τριβελίζεις 
ή θυμίζεις.... 
νάποιου ζώου τή φωνή 
σ ϊν  εϊν’ άδειο τό παχνί!

Μέτωκον X. Κονδύλης

Ή  συνέχεια τών «Κυριών Δόν Ζιυάν» είς 
τό επόμενον.

Τό « ’Αγκάθι» δημοσιεύται είς τήν τρίτην
σελίδι/.

Τ Η Σ  Κ Α Ι Ν Ο Υ Ρ Γ ΙΑ Σ  Α Γ Α Π Η Σ
Ό χ ι. Δέν είμ· εγωιστής, Κρέουσα. '&χω τήν 

υπερήφανε,»» της αγάπης οου.
Ή  αγάπη σου μοϋ είνε θρησκεία. "Οπως ό 

χριστιαιός είνε περήφανος γιά τό Χριστό του, 
έ ισ ’ είμαι κι" έγώ υπερήφανος γιά σένα. Κι' 
όπως ό καλλιτέχνης «εριφανεύίται γιά τό έρνο 
του, όμοια κι- έγώ γιά τήν άγάπη μου.

Δέν είν* εγωισμός αύτό.
"Ημουν ταπεινός καί μ' άνέβασες ψηλά, έκεί 

πού οιέ/.εις εσύ. Τώρα γιά προηη φορά γνω
ρίζω κι" εκτιμώ τόν εαυτό μου-—άγαπώ τά 
μάτια μου γιατί τά φώτισαν οί ματ·ές σου, 
Λατρεύω τά χείλη μου γιατί τά καταδέχτηκαν 
τά φιλιά σου, λαχταρώ γιά τά χέρια μου γιατί 
τ* έλεεΧς μέ τά χάδια σου. Μέσ' άπ ' τά μάτια 
σου γνώρισα τόν κόσμο καί τή φύσι- — άγαπώ 
τώρα τόν ήλιο γιατί μού επιτρέπει νά σέ κυ- 
τάζω, ΑγαπΛ τή θάλασσ» γιατί δάνεισε τής 
π^ασινονάλανες Ανταύγειες στ'> βλέμματά σου, 
κι’ Αγαπώ τό χώμα γιατί τ ' Αγιάζουν τά πό
δια σου.

"Ημουν άδύνατος καί μοϋ δώρησες τή δύ· 
ναμι τοΰ πάθους. Τό νά μ ' Λφήν^ς ν·> ο ’ Αγα
πώ εί ε γιά σένα μιά ελεημοσύνη. Τό νά μ’ 
αγαπάς όμως έσι>, μοϋ δίνει τή συναίσθησι 
ότι είμαι δ»'ΐφορειικός άπ 'τούς άλλι υς ανθρώ
πους, πιό δυνατός κι' έκλεπτότερος άπ' όλους.

Γ ι ’ αύιό προσπαθώ νά τελειοποιώ τόν εαυ
τό, γιά νά γίνω άξιός σου. Γ ι ’ αύτό σέ θέλω 
τ?λεια κι’ αψεγάδιαστη, γιά νάεισαι πάντα ά
ξιά σου.

Δέν β!λ 8 εγωισμό; αύτό, Κρέουσ?.
ΕΣΠΕΡΟΣ

Σ. Ε.— Αέσποιναν. Ai deja demande adresse. 
Hems quoi, pas moyen repondre. — E.

0  ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ
Ή  κ. Συκαρέλλη —ή σύζυγος τ^ύ γνωστού 

έμπορου δερμάτων κ. Βίλλερεφόντου Συκα- 
ρελ η - έχει ένα έλλάττωμα, έν«^*ολυ μεγάλο 
ελάττωμα : τραγουδεΧ σάν ξυλόκοίτα. Ά ν  δέν 
ήμουν εύγενης θά έλεγα μάλιστα ότι τραγουδεΧ 
σαν μι·* ντουζίνα χοίρων. (Μά δέν τό λέω, 
γιατ’ είμαι νέος εξαιρετικά εύγενής άπέναντι 
τών κυριών).

Μαζί μ ' αύτό τό έλάττωμα, ή κ. Συκαρέλλη 
εχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα : οσάκις έχει 
προσκεκλημμένους, το'ος titριχοιεϊται όσο μπο
ρεί «αλλίτερα, σκοτώνεται γιά νά τούς εύχα· 
ρι^τήοη όλους καί σιό πυραμικρό.

Κυρίως δέ, γιά νά φ*νή σ'αύτούςεύχάρισιος, 
τραγουδεΧ ένώπιον τκ.ν έπί μίαν ολόκληρον 
ώ ,α ν , είς τρόπον ώσίε οί έν λόγφ προσκε- 
κλημμένοι ιά  καταρώνται ταύτοχρόνως τό 
προτέρημα kui τό έληττωμά της, πρός μεγά
λην άπελπιοίαν τού εξαίρετου συζύγου της.

Πρό ήμεφών, τό σαλόνι της ήταν πάλιν 
υπερπλήρες. Μόλιο έσήμανεν ή ένδεκάιη νυκτε
ρινή, ή κ. Συ<αρέλλη όλως άπροόπτως Αρχί
ζει να ξεροβιίχη, cr-ΰθ' όπερ—Αλλοίμονον ! — 
Αποτελεί ιό  συνηθισμένο πρελούντιο ιού τρα
γουδιού τηι. Καί ένώ ή συμβία του διευθύ
νεται πρός τό πιάνο, ό κ. Βελλερεφοντης Ανα- 
πεμπει στεναγμόν άπογνώσίοκ.

Εκείνην άκριβώς τήν στιγμήν -ενος έκ τών 
προσκεκλημμένων του τόν πλησιάζει καί τοΰ 
συνιστά έναν άγνωστο κύριον.

— ’Αγαπητέ κύριε Συκαρέλλη, έπιτρέψατέ 
μου νά σάς παρουσιάσω τόν κύριον Σονάμ- 
πουλον, διάσημον υπνωτιστήν.... Είνε ό μόνος 
πού μπορκϊ νά υπνωτίσω όποιοδήποτε πρόσω- 
πον είς διάστημα τριάντα δευτερολέπτων ...

— Τριάντα δ«υτερολέπτ(«ν ; ανακράζει ό κ. 
Βελλερεφοντης μέ πρόσωπόν Ακτινοβολούν. 
”Ω, κύριε, έλάτε νά υπνωτίσετε τήν γυναΧκα 
μου, ένόσω είνε Ακόμα καιρός ’ ....

ΈκεΧνο τό βράδυ, όλοι εύλογοϋσαν τόν θεό- 
πεμπιον κ.Σονάμιπουλον, διότι τούς Απήλλαξε 
άπό τό τραγούδι τής κ. Συκαρέλλη.

Μ. ίΤΗΡΙΟΣ

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΓΛΥΟΙΣΤΟΡΗΜΑ ΠΕΡΙΠΑΘΟΥΣ ΕΡΟΤΟΣ

ΤΟ Α Γ Κ Α Θ Ι
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΡΟΜΑΝΤΖΟ

17 (£υ>6χεια έκ τού προηγουμένου) 17
Αύιό τό κενόν, αύτό τό άγνωστο τήν έιρόμοξε. Έ τρεμ ε σύγκορμη!
Κρύος ίδρώς έσκέπαζε τό μέτωπό της’ δλο της τό κορμί Ανατρί

χιαζε.
Έπροσπάθησε ν'̂  Ανακτήσω τήν ψυχραιμία της, Αλλά μάταιος κό

πος. Πανικόβλητος έγινε κι' Αρχισε νά φωνάζ-Q σάν τρελλή : «Γιάγκο!.. 
Γιάγκο!..»

Αύτό τό όνομα, αύτή ή φωνή, έφάνηκε νά έμψυχώνπ τό άψυχο 
σώμα τοϋ έραστοΰ της.

Τά μάτια του, πού έφαίνοντο γιά πάντα κλεισμένα, άνοιξαν, έστρά- 
φησαν πρός τό μέρος της, τήν έκύτταξαν, κι’  αύτό τό Απλό βλέμμα 
πού διήρκεσε όσο μια σπίθα, τής έφάνησε πιό εύγλωττο κι' Από τόν 
πιό ειλικρινή έρωτικόν όρκο.

Γιά νά τόν εύχαριστήση άκούμπησε τά χείλη της στά δικά του καί 
τοΰ πήρε ένα φιλί.

Έκείνη τή στιγμή έμπαινε ό γιατρός.
Τοΰ παρεχώρησβ τή θέσι της καί σπαρασσομένη όπό αγωνίαν, προσ- 

επάθησε νά διαβάοη στά μάτια του κατά πόσον ήταν σοβαρά ή κυτά- 
στασις τοΰ άγαπημένου της.

Μερικά λ?πτά έπέρασαν έν Απολύτω σιγή.
Ή  Μαγδαληνή είχε λαχανιάσει Απ' τήν Αγωνιώδη αύτή Αναμονή, 

κατά τήν όποίαν προσπαθούσε νά συγκρατή καί τήν άνοπνοή της άκό· 
μο κπί είχε κρεμασθή κυριολεκηκώς απ’ τά χείλη τοΰ γιατρού. 'Ο  δέ 
γιατρός είδε τήν άγωνία τής Μαγδαληνής κι’ εύκολα έμάντευσε ότι 
κάτω άπ’ αύτή τήν αύιοκτονία κάποιο ερωτικό δράμα έκρύβετο.

Καί τότε, προοπαθών νά μετριάσω τήν σκληρότητα μιάς ειλικρι
νούς γνωμοδοτήσεως, είπε :

—Μαντάμ, μοΰ εϊνε πολύ δύσκολο ν’ Αποφανθώ Αμέσως περί τής 
καταστάσεώς του. Δέν μπορώ τίποτε νά πώ, τίποτε νά ύποσχεθώ. .Ή  
κατάστασίς του είνε σοβαρά, σοβαρωτάτη μάλιστα! ΜπορεΧ όμως καί 
να χίΐροτερεύοΉ-Γιά τήν ώρα χρειάζεται πολλή προσοχή· καί πολλές 
περιποιήβεις.

— Οσο γιά περιποιήσεις! έκαμε ή Μαγδαληνή μ' άναστεναγμόν.
— Σάς έννοώ, μαντάμ, καμμιά περιποίησις δέν θά τοΰ λείψΌ έκ

μ έρους σας, δυστυχώς όμως μόνον « ί  περιποιήσεις δέν άρκοΰν... καί 
φοβοϋμαι πολύ..,

— Π ώ; 1 ΜπορεΧ καί νά πεθόνο'
—Ό λ α  πρέπει νά τά φοβήται κανείς ! Έ ν  πάστ) περιπτώσει ίχς έπι- 

δέσαιμεν τώρα τήν πληγήν του.
Καί ό γιατρός έμεινε μιά ώρα, δίδων κάθε βοήθεια πού έχρειάζε- 

το ή κατάστασις τοϋ πληγωμένου καί παρέχων παντός ιΐδους οδηγίας 
καί ουμβουλάς.

— Πρό πάντων, είπε στή Μαγδαληνή προτού ν’ άποσυρθή, φρον
τίσατε νά μήν τοϋ προξενηθή κανενός είδους αυγκίνησις, νάν μήν τοΰ 
δοθή άφορμή νά ταραχθή γιά κανένα λόγον.Χρειάζεται Απόλυτον ήσυ- 
χίαν αίσθήσεων καί ήρεμίαν μυαλού. Ά ν  Λναλάβη τάς αισθήσεις του, 
μήν τοϋ μιλήσετε κοθόλου καί μήν τόν Αφήσετε νά μιλήσχι ούτε αύ
τό :. Ή  παραμικροτέρα Ανησυχία πού θά νφίστατο, μπορεΧ νάχυ ολε- 
θρίαc συνεπείας γιά τή ζωή του.

Ή  Μαγδαληνή συνεμορφώθη μετά θρησκευτικής εύλαβείας πρός 
όλας τάς όδηγίας πού έλαβε Απ’ τό γιατρό. Έ δειξε μιά άφοσίωσι, μιά 
αύτοπάρνησι πού θά φαινόταν Απίστευτη γιά μιά γυναίκα σάν κι’ 
αύτή.

Δέν έδέχθηκε κανείς άλλος έκτός αύιής ν ’ Αγρυπιή όλη νύχτα στό 
προσκέφαλο τοΰ άγαπημένου τραυματίον. Αύτή Ανελάμβανε τήν περι- 
ποίησί του, ήθελε μόνη αύτή νά τά κάνΉ όλα. Καί μόνον αύτή τόν 
άγγιζε κι* ετοίμαζε μέ τά χέρια της τούς έπιδέσμους γιά τό τραύμα του.

—Έ ξ αίτίαςδικής μου δέν έπληγώθηκε; συλλογιζόταν. Έ ,  λοιπόν 
δίκηο είνε έγώ ν’ Αναλάβω όλη τή φροντίδα τής θερβπείας του. Φτω
χέ μου, Ζάν !... ’Ακριβέ μου πολυαγαπημένε ! άν σοΰ συμβή τίποτα... 
"Ω, μήν πεθάνης.., όχι... όχι .. δέ θέλω νά πεθάνος... Δέ μπορώ οΰτε 
νά τδ σκεφθώ κ άν ! .. "Ω, άν έπάθαινες τίποτε, θά ζητούσα νά μέ θ ά 
ψουν μαζί σου.

» Ή  ζωή μου, Γιάγκο μου λατρευτέ, ή ζωή μου είσαι σύ !... άν έσύ 
μοϋ λείψβς, προτιμώ τό θάνατο... "Ω, πώς σ ’ άγαπώ ! Πόσο είμαι δυ
στυχισμένη I Γιατί, τό καταλαβαίνω, έγώ είμαι ή αιτία όλης τής δυστυ
χίας σου, τής καταστροφής σον, τής αύτοκτονίας σου.

»Τά Απερίσκεπτα καπρίτσια μου σ’ έσπρωχναν σέ μεγάλες σπατάλες 
καί γιά νά μ’  εύχαριστήσ^ς έσκόρπιβες στούς τέσσαρες Ανέμους όλη 
τήν περιουσία σου.

«Βλέπβις ; δέν είμαι καί τόβο Απερίσκεπτη... Τάκαταλαβαίνω όλα, 
συναισθάνομαι τής μεγάίες θυσίε^ πού εκαμες γιά μένα... Αλλοίμονο! 
τί σκληρά είρωνβία τής τύχης?... Τώρα πού τά καταλαβαίνω,ίσως νάνε 
διά παντός άργά...

»Μά όχι... τί λέω τρελλάθηκα ; Δέ μπορεΧ... δέν είνε δυνατόν 
ya πδθά^Ή"··· ζήσβς.,.Ναί, ναί, πρέπει νά ζήσης, σ ’ άγαπώ πολύ! 
Ζήσε καί θά ίδής τότε πόσο φρόνιμη καί πόσο οίκονόμα θα γίνω. Δέ 
θά μέ Αναγνωρίζεις... Γιατί ώς τώρα είμαστε καί οί δνό θεότρελοι... 
Καταβροχθίζαμε μιά ολόκληρη περιουσία κάθε χρόνο.

»Μά τώρα, πάνε πιά αύτά. θ ά  βάλω γνώσι, θά γίνω νοικοκυρά.θά 
Ιδή·, Αγάπη μου, τί ωραία είνε ή ίδέα πού έχω. "Ω! δέν είνε σάν τής 
άλλες τρελλές Ιδέες τού περασμένου καιροϋ1..όχι...σιό όρκίζομιιι, πάνε 
πιά τά παληά. Τέλειωβαν όριστικώς οί ΑσωτεΧες κι’ οί σπατάλες κι' ό 
Ακανόνιστος βίος... Οΰτε πιά θά γυρίσω νά κυττάξω άλλον ά>δρα!.., 
"Ω, τί φρίκη!... Ό σ ο  σκέπτομαι, Γιάγκο μου, τί μαρτύρια σ ’ έκανα 
να ύ«οφέρης, μοΰ ξεσχίζεται ή καρδιά... καί σύ, φτωχούλη μου, τούς 
ύ«έμενες όλους αύτούς τούς «ξευιελισμούς, γιατί μ* Αγαποΰσες...

»”Ω, ναί, τό Αναγνωρίζω...έγώ μόνη είμαι ή ένοχος, έγώ άξιζε νά 
τιμωρηθώ κι’ όχι Ισύ.

»νΐά πάνε πιά όλα αύτά πέρασαν.,.Άπό δώ  κι’  έμπρός θ '  Αρχίσω 
νέα ζωή γιά μάς τούς δυό. Νά ή ίδέα μου : Θά πουλήσουμε όλα όσα 
έχουμε, όλα τά έπιπλά μου, όλες τής τουαλέττες μου, όλα τά ροΰχα 
μου. Κι’ άπ’ τά διαμαντικά μου μόνο, πού θά τά ξεπουλήσω κι’ αύτά, 
είμαι βεβαία ότι θά πιάσω τόσα ώστε κι’ άφοϋ ξεπληρώσω όλα τά 
χρέη μου, νά μάς μείνΰ ένα Αρκετά στρογγυλό ποσόν.

»Τότε, θ ' Αφήσαυμε Αμέσως αύτό τό καταραμένο Παρίσι καί θά 
πάμε στήν έξοχή, σέ βουνό ή σ ί παραθαλάσσιο μέρος, ό«ου  θέ
λησης. Θ ' Αγοράσουμε έκεΧ ένα ώμορφο μικρό σπιτάκι, θά  τό έπι- 
πλώσουμε χαριτωμένα κι' έκεΧ θά ζήσουμε ήσυχοι οί δυό ώσπου νά 
πεθάνουμε. Δέν είνβ καλά έτσι ; Λέγε, θέλεις ;»

( ’Ακολουθεί)
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— 'Ώστε γιατί χρονοτριβείς μέ σχέψεις μάταιες ;
— Ημποροΰσε, δν είχες τή μητίρα σον, ή κάποια άλλη, έπί τέλους, 

συντροφιά νά έμενες, έού, κοί νά έπήγαινα μόνος μου έγώ. Κ ι' όταν 
έτέΛειωιο, νά γύριζα πυλι νά οέ βρώ.

—Ό χ ι, μπαμπά. Δέ θέλω νά σ ' άφήσω μόνο.
— Θέλω έγώ, άλλα δε βλέπω μέ ποιό τρόπο.
Σέ λίγη ώρα σιωπής ή Δώρα τόν έριότηοε :
—-Θέλεις Αλήθεια ;
— Τί βκέπτεσαι ;
— Πές μου- θέλεις σοβαρά;
— Μά είνε δυνατόν ;
— Έ σύ, θά πας καί θά γυρίσ^ς γρήγορα. Τό ταξείδι σου θά είνε 

σύντομο κι' έγώ μάλλον έμπόδιο θά είμαι. Νά σέ περιμένω έγώ έδώ ;
—Μόνη σου ;
— Γιατί όχι ;
— '©  κόσμος ;
Έκείνη ξανιιβρήκε τήν έκφρασι τής υπερηφάνειας πού τήν έχαρα- 

κτήριζε καί μ’  ένα μορφασμό περιφρονήοεως τοϋ είπβ :
—Ά σ ε  τόν κόσμο.
— Δέν σέ μέλλει ;
— Λέγε λοιπόν* νά μείνω έγώ ;
— Χ ωρίς συντροφιά ;
—Έ χ ω  τή Μις Κέλλυ.
Καί σέ λίγο'
—Είναι καί ή κυρία Φλωρά.
Ό  Χάρης τήν άκουσε.
—Μά έπί τέλους, έπανέλαβε, μόνη... έντελώς μόνο. Μήπως...; .
—"Α... Δώρα μου... Μέ ξέρεις. Ξέρεις τη θρησκευιικη έμπιστοσύνη 

πού σοΰ έχω. Τήν ίερα εμπιστοσύνη πού είνε ενα είδος εύτυχίας στη 
ζω ή  γιά μένα. Ή  εμπιστοσύνη αύτή πού πέρνει μέσα μου μια δύναμι 
λατρείας καί φανατισμού, πού άρχισε ύπ' τή μητέρα σου καί έξαχο- 
λουθεΧ σ* έσένα. Ά ν  εχω μιά νπίρηφάνεια στή ζωή μον, είνε ότι ή έμ- 
π,ισιοούνη μου αύτή έκαμε τή μητέρα οου «Α γίαν». Μου φαίνεται πώς 
τό μεγαλήτερα σιήριγμα τής Αρετής, είν’ ή έμπισιοούνη τού Ανδρος.

Ή  Δώρα τόν έφίλησβ στό μέτωπο.
—Λοιπόν; έρώτησε.

. —Ό π ω ς  θέλ,εις, ό,τι θέλεκ.
— Νά μείνω ;
— Νά μείνης ;
—Καί θά  γυρίσ^ς γρήγορα ;
— Ό σ ο  μπορέσω.
— Καί θά είααι ήσυχος γιά μίνα ;
—Ά  Δώρα μου... καί την έφίνησε κι' αύιος.* *

» *  * ί. «Τό άπόγεμμα ή Αναγγελία είς τους Φλωρά ήτο ξαφνική. Ό  Τοννης 
έκαμε Αμίσως τό συλλογισμό :

« Ά ν  συνίβαινε σ ' έμένα ένα τέτοιο Απρόιπτο, τί θάκανα: θά. 
έφευγα ;»

Κι’  {προσπαθούσε νά εΰρΐ] τήν Απάντησι.
Ή  ώρα τής βαρκας έφθασε καί ό Χ «ρης έπήρε τή Δώρα κι’ έφυ- 

γαν .
Ί σ ω ς  ήθελε νά τής μιλήοβ καί Ιδιαιτέρως.
Δέν τής είπε τίποτε, πορα μόνο έουμφώνησαν ότι ή Δώρα θά έπή· 

γαινε νά έγκατασταθή στό σπήτι της μέ τήν Μις Κέλλυ.
—Ά ν  έλθχι καί ή κυρία Φλωρά σιό  δικό της ; έρώτησε τόν πα

τέρα της .
—Τοσο τό καλλίτερο, θά ΙχΉς τή συντροφιά της .
— Δέν σε δυσάρεστε! αύτό, μπαμπά ;
—Διόλου. ’£γώ  τούς συμπαθώ πολύ. Ά λ λ ’ άφοϋ εύχαριστεΧ έσένα» 

ρωτάς τούλάχιστο ;
—Κ ι’  έμένα μοϋ άρέσουν. Έ πειτα δέ θάχω κι’ άλλη συντροφιά 

έκτός αύτών.
Τό βράδυ έφαγαν όλοι μαζή καί ή Μις Κέλλυ.
Μ’ όλη τήν Ανησυχία ποϋ είχε ό Χάρης γιά τό τηλεγράφημα, τό 

γεΰμα έπροχώρησε οέ τόσην έγκαρδιότητα, ώ αίε εύθύμησαν όλοι.
Μετά τόν καφέ ή Μις Κέλλυ άπεχώρησε.
Έ κανε τή οκέψι όιι ήσαν δύο ζεύγη κι’ σύτή έπερίσαευε. Κι’ έπήγε 

στό δωμάτιό της. *
* *01 δυό νέοι έτραβήχθηκαν πάλι οτήν ώριομένη θέσι τους.

Αύτό έγινε καί λίγο άναγκα·τικα, γιατί οί περισσότεροι πελάτες 
είχαν πιασμένα τά καθίσματά τους.

Οί ηλικιωμένοι έπροιιμοϋσαν τοις τοίχους καί τής γωνιές τής τα
ράτσας πού έσκιαζε ό Αέρας.

Καί Αλλοίμονο άν κανένας γέρος εΰρισκε πιασμένη τή συνειθισμένη 
θέσι του.

Συνήθως τό παράπονο ήτανε αιο.πηλό καί περιοριζόταιε σ ’ έια 
μορφασμό καί ο ' ένα άγριοκύτταγμο.

Κάποτε πετοϋοε και ενας κοί μιά λέξι.
Ά λλοι έφοροϋσαν τά παλτά των κι' έμιλοΰσαν οτής κυρίες μέ τή 

βαρειά καί ρυθμική προφορά τους καί μέ φωνη πού ένόμιζες πώς 
βγαίνει άπό κάποιο οξειδωμένο όργανο .

Συχνά ό βήχας διέκοπτε τής άτέλειωτες ιστορίες των.
Αύτές ή άναμνήοεις τών γερόντων δέν τελειώνουν ποτέ.
Καί είνε τόσο σπάνιο νά έχουνε δροσιά.
Οί άλλοι άκούουν μέ προσοχήν, διακόπτουν κάποτε μέ μιάν έρώτησι, 

καί άποφεύγουν τής αντιλογίες.
Ή  ήλικιωμένες κυρίες παρακολουθούν τάς Αφηγήσεις χωρίς νά προ

σέχουν π ο τ έ - ο ’ αύτό κάνουν πολύ καλά—καί τούς διακόπτουν κάποτε 
γιά νά ποϋν στόν σύζυγον νά κουιιπώοη τό παλτό του, ή νά σηκώσυ τό 
γιακά του, γιατί κάνει «γρασίο. "Επειτα άσχολοϋνται μέ τήν κόρη τους, 
τήν βασανίζουν μέ τάς παρατηρήσεις των, τής θυμίζουν διαρκώς τή 
διαφορά τής καλής ίδικής των έποχής, τότε πού όλα ήσαν τακτικά 
καί φρόνιμα καί άληθινα καί τήν κάνουν νά ποθή όλα τά τιποιένια 
τά σημερινά, μόνο γιατί τής τά Απαγορεύουν.

Τί χρειάζονται άραγε οί γέροι εί; τόν κόσμο; Kui πώς ή πεΧρα των, 
γιά τήν όποία πάντοτε καυχώνται, δέν τούς κάνει λιγώτερο οχληρούς 
καί Βασανιστικούς;

Καί νά συλλογιστή κανείς ότι όλο αύτό τό περιττό φορτίον πλημ- 
μυρεΧ τάς έξοχάς καί σφετερίζεται τάς ύπολαύοεις πού θά ήταν ό παρά
δεισος γιά τήν νεότητα. (Ακολουθεί)
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01 ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΕΣ Κ Α ΡΦ ΙΤΣΕΣ
Τοΰ Maurice Lemblanc

Χτυπώντας στήν πόρτα τοΰ παληοΰ πύργου 
ήξερα τό τρομερό όραμα ποΰ, έφτά χρόνια 
προτήτερα, είχε π λήξει τό φίλο μου Βερνάρδο 
ντ ’ Ά ρνταίν, στή μεγαλύτερή του ευτυχία .·— 
τόν ίδιο χρόνο πού παντρεύτηκε, ή γυναίκα 
του, πού έμενε ατή διπλανή άπό τή δική του 
κάμαρα, τόν βρήκε ένα πρωΐ στό κρεββάτι 
του, γεματον αίματα, μισοπβθαμένον καί μέ 
τά ουό τον μάτια βγαλμβνο. 'Λ Ο.ά Αγνοούσα 
τίς λεπτομέρειες αύτοΰ τού δράματος, γιατί 
κανείς, παρα τίς παράξενες φήμες πού είχανε 
κυκλοφορήσω, δέν ύποπτεύθηκε τήν άλήθεια.

Ώ !  αύτη ή αλήθεια! Γρέμω άκόμα στή θύ
μηση τής τρομεράς αύτής διήγησις.

‘ Ο Βερνάρδος μέ εΤ,χε ύποδεχτεΐ μέσα στή 
μεγάλη σάλα. Ή  γυναίκα του, ή Ματθίλόη, 
καθότανε στό πλευρό του.

Ποτέ δέν θά ξεχάσω τήν πρώτη φορά πού 
τόν βίδα, καθισμένον ολόισια μέσα ατή σοβα
ρή του πολυθρόνα άπό δρύινο ξύλο, μέ τά 
γκρίζα του μαλλιά, τό γλυκό του πρόσωπο, τό 
τόσο θλιβερό μέ τά σβυσμένα του μάτια. Τάσ- 
πρα του μάτια φαινότανε οάν οί κόρες τους 
νά είχανε γίνει δυό πληγές, κάτι σάν δυό μι
κρές τρύπες. Ή  γυναίκα του καθόταν στά 
πόδια του, όλόξανθη, αδύνατη, μ ’ ενα κατακί- 
τρινο πρόσωπο μαραμένο.Έ  πΐ τρεις βδομάδες 
πού έμεινα σπίτι τους, πάντα έτσι τούς έβλεπα 
χεροπιασμένους νά κοιτάζονται σιωπηλά, ναί, 
μπορεί νά πή κανείς πώς κοίταξε ό  ένας τόν 
άλλον μέ τήν ίδια τρυφερότητα καί τήν ίδια 
λύπη.

Γιατί έμεινα; Ή θ ελ α  νά μάθω. Κι’ έμεινα 
καί π3ρίμενα ζητώντας ανυπόμονα μιάν ένδει
ξη, μιά ομολογία. Ρωτούσα τϊκίνητα μάτια 
τοΰ φίλου μου. Μηχανευόμουνα νά κερδίσω 
τήν έμπιστοσύνη τή ; γυναίκας του. Κι' έπί 
τέλους τό κατόρθωσα. Μίλησε έκείνη.

Καί μίλησε μπροστά σ" έκείνον καί μ* ένα 
τρόπο τόσον άπρόοπτοί Έ ν α  συνεφιασμένο 
καί θλιβερό βράδυ, γύρισε αίφνίδια πρϊς έμέ
να καί είπε, ώΐ μέ τί φωνή!,και μέ τί σκυθρω
πή έκφραση :

— Ξέρετε, είμαι έγώ.
— Είσθε σεΐς, ποΰ...
Έ δειξε μέ τά δάχτυλα τά μάτια τοΰ Βερ

νάρδου. Τρεμούλιασα.Όχι δέν ήταν πιστευτό... 
δέν καταλάβαινα... δέν ήθελα να καταλάβω .Ό  
Βερνάρδος ψιθύρισε :

— Ναί, είνε αύτή.
Τοϋ πήρε τό χέρι καί τοϋ τό φίλησε: ση

μείο τής μετάνοιας της. Κ ι' είπε, μιλώντας 
πειό πολύ σ ' έκείνον, σάν νά διηγότανε μιά 
φορά άκόμα τήν λυπερή Ιστορία πού θά τού 
είχε τόσες φορές πει :

—Τόν αγαπούσα πολύ. Ή μουν  τρελλή. Καί 
τόν άγαπώ Ακόμα έτσι. Φτωχέ μου Βερνάρδε ! 
Ή σουν μικρός Ακόμα τότε κι’ Απονήρευτος 
καί σέ παρέσυρε έκείνη ή γυναίκα δίχως νά 
τό θέλβς. Ή τα ν  φιλενάδα τοΰ σκολείου... Ό  
πατέρας κι" ή μητέρα της είχαν πεθάνη··. Τήν 
προοκάλεσα έδώ ... Κι* Αμέσως είχα αίστανθή 
πώς θ ' Αγαπούσε τό Βερνάρδο... Κι* έκεΐνος... 
Αέν ξέρω, αν έκεΐνος... Τήν άγαποΰσες, Βερ
νάρδε ;

—’Όχι, έκαμε.
—Δέν τήν Αγαπούσε... Έ νφ  τοϋ άρεσε . .  . 

Πόσες φορές τούς είχα πιάσει νά βλέπωνται 
μέ βλέμματα έπιθυμίας... Τούς επιτηρούσα 
ακοίμητα...Δέν είχα καμμιά άπόδειξι κι’ όμως 
ήμουν βεβαία πώς μέ άχατούν... Ή  γυναίκα 
αισθάνεται τόσο καλά αύτά τά πράγματα!... 
Καί μιά νυχτιά, ξυπνώ αίφνίδια... είχα Ακού
σει... σηκώνομαι... Ό  Βερνάρδος δέν ήτανε 
στήν κάμαρά του... 'Ανοίγω χωρίς θόρυβο τήν 
πόρτα τοϋ διαδρόμου.,.Μιά ώρα πιό ΰστερσ, 
έβγαινε άπό τήν κάμαρή της, άπ' τήν...

Σταμάτησε μιά στιγμή. Κατόπιν έτραύλισε :
— Ξαναπλάγιαβα. "Ημουν τρελλή.,.Ναί, πρέ

πει νά ήμουνα τρελλή... Μπορούσα τόσο καλά 
νά τόν χτυπήσω, νά τόν σκοτώσω... Ναί, έπρε
πε νά τόν σκ οτώ σ». Μά έπροτίμησα ιιιά σκλη
ρότερη έκδίκηση. .'Ακούστε... Είχα δυό μα
λαματένιες καρφίτσες. Τίς πήοα καί πήγα στό 
κρεββάτι του... Κοιμότανε... Καί νά.... Κ ατα
λαβαίνετε δέν είνε έτσι ;... μέ μιά καρφίτσα 
στό  κάθε χέρι, έσκυψα πάνω τη·, καί τις βύ
θισα ... τίς βύθισα...

Έ π εσε  στά γόνατα, κλαίγωντας :
—'Αγαπημένε μου, συγχάρεσέ με.,, είνε ά

τιμο... Τά φτωχά σου μάτια 1...Ά ! ας μπορού
σα νά σοϋ δώ σω  τά δικά μου... δέν έχουν πιά 
βλέμματα παρά γιά σένα... Τά φτωχά γλυκά 
σου μάτια!...Γιατί τά σκότωσα:.., Τί τρέλλα!...

Συγχώρεσέ με.,.
Τήν έφίλησεστό μέτωπο μέ στοργή κιί τής 

είπε :
— Ή  άγάπη σου μέ παρηγόρηίε γιά όλα. 

Μήν κλαΐς.
‘Αλλά τά δάκρυα τήν έπνιγαν καί βγήκε κλο- 

νούμενη άπ ’τό Θαλόνι...
Μιά μεγάλη σιωπή μάς Αδέρφωσε τόν Βερ

νάρδο m* έμένα. Τοΰ έπιασα τό χέρι. "Έτρεμα 
άπό λύπη, Από θυμό γι* αύτή τή γυναίκα... 
Ψιθύρισα:

—Είνε φοβερό.
Τά δάχτυλά του μαζεύτηκαν. Κατέβασε τό 

κεφάλι του.
— Είνε κάτι πιό φοβερό άκόμα, μοΰ είπε.
— Τί θέλεις νάπής ;
—Νά, δέν Αγαπούσα τή φίλη τής Ματθίλ- 

δης κι’ οΰιε έκείνη μ* Αγαπούσε.
— Κι’ δμως, ή ζήλεια τή ; γυναίκας σου!
—Μιά ζήλεια παράλογη, φιλάσθενη, χωρίς

κανένα λόγο.
—Μά, σέ είχε δή...
—Είδε άσχημα. Ά κουσε: 'Επειδή δέν μπο

ρούσα νά κοιμηθώ κείνο τό βράδυ, είχα πάγει 
στήν βιβλιοθήκη γιά νά διαβάσω. Λοιπόν, θυ
μήσου, ή βιβλιοθήκη γειτονεύει μέ τήν κάμα
ρα πού εχεις τώρα, κι’ οί δύο πόρτες εΐνβ κον
τά ή μιά στήν άλλη. Καί άπ* αύτό ή Ματθιλ- 
δή γελάστη»ε...

— Γελάστηκε 1
— Ναί! μέσα στόν πυρετό της, νόμισε πώς 

μέ είδε νά βγαίνω άπ' τό ένα δωμάτιο, ένώ 
έβγαινα άπό τάλλο.

Δέν μποροϋσα νά μιλήσω. Ό  τρόμος μοΰ 
έσφιγγε τό λαρύγγι.1 Έ τ σ ι , δέν είχε λοιπόν 
οΰτε τό δικαίωμα νά έκδικηθή! Ά λλά δέν κα
ταλάβαινα καθόλου, δέν τής είχε λοιπόν πή 
τήν Αλήθεια;

Έμάντευηε τήν έρώτησή μου ]
-‘-Ό χ ι , δέν χήί έχω πή τίποτε. Γιατί νάν 

τής τό π ώ ;'Υ π οφ έρει τόσο... “Ετσι ή προδο
σία μου τής είνε τούλάχιστον μιά δικαιολο
γία... Χωρίς αύτήν δέν θά μπορούσε νά ΰπο- 
φέρχι τίς τύψης της... θά σκοτώνονταν... Καί 
τότε, έγώ, τί θά  έκανα χωρίς αύτήν! έγώ πού 
δέν έχω πιά παρά αύτήν,πού τήν Αγαπώ τόσο; 
Ό χ ι, όχι, δέν πρέπει νά μάθη τίποτε... 'Υ πάρ
χει πολύ λύπη έδώ μέσα...

Μετάφρααις Κ. Τ ρ ο ν κ ί 3 η
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Π ΑΛΜΑ ΤΡΑΓΟΎΔΙΑ

Ο  Ν Ε Ι Ο Γ Α Μ Π Ρ Ο Ι Ι

Αλλάξανε τά στέφανο,
έπήρε τά φιλιά της, τόν άνθό της,
μιά νύχτα τή συντρόφεψε
καί τήν αύγήν έπήγε στρατιώτης !
Βαρυβροντάει ό πόλεμος
κι' ό νβιίγαμπρος, Αλλοίμονο, δέ στέκει*
Τρέχβι καί πάει στολίζοντας
μέ λεϊμονιάς λουλούλιατό τουφέκι.
Τοΰ γάμου άνθορραντίσματα, 
φώ το, φιλιά, χαρές του, μήν πετάτε 
τριγύρω στόν πολεμιστή...
Δέ σάς θυμάται πειά, δέ...σάς...θυμάται! 
Νυφοΰλα λευκοβτέφανη 
μή στοχαστής, κι' ό νοΰς σου μήν τό

[βάνη...
Σ* άλλο κρεββάτι απλώνεται
κν’ Αλλάζει μέ τή Δόξα τό στεφ άνι!

Ζ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
• I··' ■ 3— ——

Θ Ε Λ °  Ν Α  E P Q H S
θέλω  νά έρθης νά μ* εϋρης άχοσταμένο ένα 

χλωμό δείλι. —θέλω  νά έρθης σάν θά κάθο
μαι στήν άκρογυαλιά, τήν ώρα «οΰ  ή θάλασσα 
θάχει γαληνέψει κι* όλη ή φύση μί βουβή 
γαλήνη θά κοιττάζει τό λαμχρό θέαμα τής 
δύσης. Νά έρθης μέ άλαφρό χερχάτημα σά 
δροσερός μπάτης, στά κάτασχρα ντυμένη μέ 
μιά άγκαλιά τριαντάφυλλα. Νά μ1 είίρης έτσι 
καταφρονεμένον άχό όλο τόν κόσμο, μά μέ 
θερμή καρδιά... Κ ι' έτσι καταφρονεμένον κι’ 
ώχρό νά μ’ άγαχηστις έμένα καί μόνο έμένα !

Καί τήν ώρα χοΰ ό Αέρας θά φέρω στ" αύ
τιά μου σάν Αρμονία τό χερπάτημά σου, τήν 
ώρα χοΰ ή στερνές Αχτίδες τοΰ Ή λιου  θά χρυ 
σίζουν τά ξανθά μαλλιά σου καί θά φωτίζουν 
τό χρόβωχό σου, έγώ θά σηκώσω άργά, άργά 
τό κεφάλι καί θά δώ  δυό χείλια νά χαμό 
γελάνε συμχαθητικά, καί κάτι χρυσά μαλλιά 
νά τ ’ άερίζη άνάλαφρα ό μχάτης, καί τά τριαν 
τάφυλλα ν' Αρχίζουν νά μαδιώνται... "Υστερα 
θά βυθίσω τό βλέμμα μου στις δυό γαλήνιες 
καί γαλανές λιμνοθάλασσες χού τίς λένε μά
τια, κι' ή ψυχή μου μεθυσμένη άπό ιό  λούσι
μο αύτό, τήν ώρα χοϋ ή τελευταίες άχτίδες 
τοϋ 'Ήλιου θά σού χλωμαίνουν τό χρόσωχό. 
θά σ " άγαχήση τρελλά. Π. Δροαόπονλος

ΞΕΝΗ ΠΟΙΗΣΙΣ

ΤΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΤΗ Σ  ΚΟΡΗΣ
Τοϋ Σίη,λερ

Φυσάει οτο δάσος άνεμος κι'ή πλάαις σκοτεινιάζει, 
ή ώμορφη κόρη κάθεται στήν ακροποταμιά. 
Κνλονν, αφρίζουν τά νερά κι' εκείνη αναστενάζει 
και χύνει μαΰρα δάκρυα ατή σκοτεινή νυχτιά.

*Μαράθηκ'ή καρδούλα μου κ'ειν" ερημιά γιά μένα 
δλος ό κόσμος, τίποτα δε θέλω πιά νά ιδώ,
Θεέ μον ! πάρε με άπ’ τή γή, λνπήοον μιά παρθένα 
είδα τή γλύκα της ζωής, αγάπησα κι' έγώ.

Τοΰ κάκον λνώνωάπ'τόνκαίίμό.,.δσ'εΐναιπεΰαμένοι 
δε βγαίνουν απ' τον τάφο τονς.Μά τί νά κάμω, τί; 
γιά νανρω μιά παρηγοριά στόν πόνο μον ή καν μέν η; 
"Αχ πές μον,είνε πολν γλυκό ο,τι ό θεός μάς π\].*

— « Τάδάκρνά οον ας τρέχοννε,ατό μαΰρο πόνο μείνε 
ήπιό καλλίτερη κ’ ή πιό γλ.νκειά παρηγοριά 
γιά μιά παρθένα, πονχασε τό λ.ατρεντό της είνε 
νά κ/.αίη καί νάχη άπό έρωτα γεμάτη τήν καρδιά*. 

Μετάφρααις Π. Ρ  α ΐ α η

ΣΤΟ 1ΒΥΣΙΜ 0 ΤΟΤ ΟΝΕΙΡΟΥ ΜΟΥ
Φτωχά λουλούδια, άταίριαστα, τό βράδυ 
διαβατικά τά βήματα σάν χήρα 
νά ρθώ στό ύνειρεμμένο μου λιβάδι 
σάς βρήκα νεκρωμένα μχρός τή θύρα.

Ά γ ρ ια  βουή μέ χήρε... καί μέ δέρνει 
τώρα τ ' άντίκρισμα τού όνειροϋ μου. 
Άχάλαργα τό φάδι τους μοϋ φέρνει 
μιά εΙκόνα τ ' αυριανού τού χεθαμοϋ μον.

Τραγικό δείλι ! σ ' ένα τέτοιο βράδυ 
τά όνειρά μου χρόσταξες νά θάψω 
καί σ’ ένα χρωτοθώρητο σκοτάδι 
μοΰχες τόν χεθαμό μου γιά νά κλάψω.

Τυφλή μοίρα I μοΰ χλάνεψε τόν χόθο 
μέ μάγια φονικά τό κρύο σου χέρι 
χοΰ τώρα, νά στά στήθεια μου τό νοιώθω 
νά μχήγΉ μου τής θλίψης τό μαχαίρι.

Ά χ  ! όχοιος ερθει νά σέ δή, λιβάνι 
χρέχει νά κάψχι χρώτα σ τ ’  όνομά σου 
καί εχειτα τοΰ θανάτου τό στεφάνι 
νά ρίξω στήν αμαρτωλή ποδιά αου.

Ποθοπλαντάχτρα ! όρφάναψές με Μοίρα 
σέ μιά βραδειά άπό τή χαρά μου πλάι.
Στή ζήση μου πονετικά τριγύρα 
τό κλάμμα τώρα τό σκοχό σκορχάει.

Π. Βακιρτζόγλ.ονς

Ο Ν Ε Ι Ρ Ο Π Λ Α Ν Ε Μ Α

'Απόψε μ' αποκοίμισες μέσα στήν αγκαλιά σον..· 
μονχες ξαπλώσει τάχρναά μαλλιά σον προσκεφάλι, 
καί των χειλιών σον μοί’δωαες τό πορφνρό κοράλι, 
γιά νά μεθύσο) στά θερμά κι' ευωδιαστά φιλιά σον.
Καί μονλεγες:’Αγάπη μον χρνσή, πές μον το πάλι, 
πές μον το πάλι άν μ’ άγαπάς, καί μ' δλη τήν

[καρδιά σον '
Κι' έλεγα :- "  Υπνε, άν μέ πλανάς, μή φεύγης, 

["Υ πνε, ατάσον ! 
ατάαον κι' ας είμαι ατών τρελλών ονείρων

[τάκρογιάλι !

Μά σάν πουλί έφτερονγισε τ' αδέρφι τον θανάτου’ 
τό θείο κρατώντας όνειρο μές τ' άνλα φτερά τον, 
καί ξύπνησα...Στους ονρανονς άγρνπνο τό Φεγγάρι 
μ' είχε τυλίξει στοργικά σέ μιά χρναή τον ακτίνα, 
και μονδιν' ευωτος φιλιά ή ανρα πονειχε πάρει 
δλα τά μΰρ’ άπ’ τονς άνθους καί τής νυχτιάς τά

[κρίνα. 
Φραγκίσκος Σακελλαρίδης.

Η  Φ Υ Λ Α Κ ίε / Λ ε Ν Η  Π 6 Τ Ο Λ Ο Ϋ Δ Α
Γοργοχέταχτη καί χαιχνιδιάρα 
μιά πεταλούδα χλουμιομένη 
φεύγει άχ’ τή βιόλα τήν άνθισμένη 
σ ’ άλικο κρίνο νά θρονιαστή.

Ά λλοί της όμως ! Τ ' ώραΐο κρίνο, 
πράμμ' άνεχάντεχο, κρύβει φονιά !
Μι’ άράχνη μέσα του κλώθει κρυφά 
γιά πεταλούδες, κλωστές-χαγΐδβς !
Κι’ όπως άξέγνοιαστα χάνω καθίζει, 
γερά τυλιέται..Καί τώρα μένει 
μέσ’ τό λουλούδι φυλακισμένη 
καί τρέμει— λυώνει, στ’ άχαρο τέλος...
Σάμος θεολ. Δημηχριάδι};
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ΑΦΗΓΗΣ1Σ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΚ
Πρό 8ξ χερίχου μηιών, τό δελτίον τής Α 

στυνομικής Διευθύνσεως εγραφι:
« Ό  Βασίλειος Κοκ.....κτηματίας καταγ- 

»γέλλει δτι ή ένοικος τής έπί τής θεσσα- 
τλονίκης 1** (θησειον) οικίας τον Κούλα 
»Ζαβ., ορφανή καί άγαμος, έξηφανίσθη 
*πρό μιάς έβδομάδος, και εγκατέλειψε τα 
. τά έπιπλά της εις τό δωμάτιον, τό όποιον 
τέκράτει μόνη. ‘Ανάστημα κανονικόν,χρώ- 
»μα λευκόν, κόμη ξανθόγ^ρονς. -τόνοιαι 
»απαγωγής της νπό ενός λ.ωποδντον προς 
τχρήσιν (sic) σωματεμπορίας.»

Καί, άχό άστυνομικής άχόψεως, ή ύχόθεσις 
έσιαμάτησε ώς έκεΐ. Ή  έξαφανισθεΐσα έξηφα- 
νισθη καί έξακολουθεϊ... έξηφανίσθη.

Τήν άλλη μέρα οί χρωΐνές έφημερίδες,κάτω 
άχό έναν τιτλάκο « — Μ υ σ τ η ρ ι ώ δ η ς  έ ξ α -  
φ ά  ν ισ  ι ς » — έχανβλάμβαναν μέ δυό λέξεις 
τήν χληροφορία τοΰ Αστυνομικού δελτίου.Καί 
έκτοτβ ή ύχόθεοις έλησμονήθη δχως καί τό
σες άλλες. Ποιός σκοτίζεται σήμερα γιά μιά 
νέα χού έξαφανίζεται ;

«Μιά άκόμα κοκοτίτσα στήν Α θ ή να !»  σκέ
πτεται ό καθένας καί... τρέχα γύρευε νά βρΰς 
άκρη. Στήν προκειμένη όμως χερίχτωσι όσοι 
έσκέφθηκαν έτσι έχε ααν έξω.

Τό άκριβέστερον θά ήταν νά σκεφθοϋν:«Μιά 
άκόμα τραγψδία στό μεγάλο αύτό θέατρο χού 
λέγεται άθηναΐκή ζωή».

Καί τής τραγωδίας αύτής τήν έξέλιξι, άχ’ 
τόν τραγικό χρόλογο ώς τήν έξιλεκτικήν λύ- 
<jiv, θ ' Αφηγηθώ, συνδυαζων όλες τής λεπτομέ
ρειες, χού κατώρθωοα νά μάθω κατά τήν τύ
χην Αναμιχθείς στήν χεριχέτεια.

Τό πένΰος τής Κονλας.
Στό κεφαλόσκαλο τοΰ δευτέρου πατώματος 

ό άνθρωχος έσιάθηκε. Κύταξε βιαστικά στό 
κάτω μέρος τής σκάλας πού είχε άνεβή, ύστε
ρα έρριξε μιά έρευνητική ματιά στό διάδρομο 
μχροστά του καί τέλος, μέ βήματα σάν τής 
γάτας, έχλησίασε τήν χρώτη χόρτα χού βρι
σκόταν δεξιά του.

Έ κεΐ έμεινε πάλι άκίνητος. έτέντωσε τό 
λαιμό, άφουγράστηκε, ένώ τουτοχρόνως τά 
βλέμματα τον, σκληρά καί άνήσυχα, έξήταζαν 
σάν διαδοχικές άστραχές τής άλλες χόρτες χού 
ήσαν δεξιά κι' άριστερά τού διαδρόμου.

Γιά μιά στιγμή τά μάτια του έφωτίσθησαν 
άχό τήν έγκληματική χορά κι’ ό άνθρωχος 
έμουρμούρισε :

—Φίνα τήν έχουμε! κανένας δέν άκούγεταιΐ 
Βρίσκονται όλοι στής δουλειές τους...

Έ βγαλε τότε άχ ' τήν τσέπη τοϋ σακακιού 
του μιά άρμαθιά άντικλείδισ. *Υστερσ, μέ κι
νήσεις γρήγορες καί σίγουρες, χού έδειχναν ' 
άνθρωχο συνηθισμένον σ’ αύτές τής δουλειές, 
έδοκίμασε κολλά άντικλείδια στήν κλειδαριά 
τής χόρτας, μχροστά οτήν όχοίαν είχε σταθή.

Τ ' άντικλείΰια έκαναν ένα τρίξιμο, μά τόσο 
έλαφρό,ώστεμόλις μχοροϋσενά τ ’άκούσβκανείς.

Στήν τετάρτη δοκιμή ό άνθρωπος έσφιξα 
χιό χολύ τή γροθιά του, έστριψε τό ψεύτικο 
κλειδί κι* ή χόρτα άνοίχτηκε άθόουβα μχροστά 
του. Έ μεινε γιά μιά άκόμα φορά άκίνητος 
στό κατώφλι τής μισανοιχτής χόρτας, έγι'οιαε 
τό  κεφάλι γιά νά ρίξχι ένα τελευταίο βλέμμα 
στό κορριντόρ, κι’ άμέσως έχειτα μχήκε μές 
στό δωμάτιο κι’ έκλεισε τήν χόρτα χίαω του.

Ίσαμ ε αύτή τήν ώρα ήταν ζαρωμένος, μέ 
τήν πλάτη σκυμμένη, μέ τό κεφάλι χαμηλά, 
όμοιος μ* άγρίμι χού μαζεύεται γιά νά χάρΐ) 
φόρα καί νά ριχτή στό θύμα του.

Μόλις βρέθηκε όμως μέσα στό δωμάτιο κι’ 
έκλεισε τήν πόρτα, έσήκωοε τό κεφάλι τον, 
τέντασε τό άνάστημά του, χαμογέλασε κι4 έ
μουρμούρισε ;

—Καί τώρα καλές δουλειές! Δέν κιοτεύω νά 
πάει χαμένος ό κόχος μον...

Βρισκόταν σ ’ ένα μικρό δωμάτιο έχιχλωμέ- 
νο σάν τραχεζαρία.

Δίχως καθόλου νά βιάζεται, τράβηξε χρός 
τό φτωχικό μχουφέ, άνοιξε κιί τά δυό μαζί 
«υρτάρισ, χήρε οτά χέρια του καί κύταξε καλά

καλά μερικά κουταλάκια καί δισκάκια μετάλ
λινα χού βρισκόταν μέσα. "Ύοτερα έχαμε έναν 
μορφασμό χεριφρονήσεως κοί είχε*

— Τό καντηλάκι τους! χαληομχακίρια είνε... 
δέν άξίζουνβ τίποτα.

Ξανάκλεισβ τά συρτάρια καί διευθύνθηκε 
χρός ένα άλλο δωμάτιο, σχό βάθος τής τρα- 
χεζαρίας, τοϋ όχοίου ή χόρτα ήταν άνοιχτή.

Έ κ χρώτης όψεως τό δωμάτιο αύτό δέν 
έφαινόταν καί πολύ φτωχικό. Τά έχιχλά του 
ήσαν άχό κείνα τά χαληά, στερεά έπιχλα πού 
μεταβιβάζονται άπό μητέρα σέ κόρη καί μέ
νουν αϊώνια. Στό πάτωμα ήταν στρωμένο ένα 
ταχέτο, λίγο τριμμένο, άλλά όμορφο άκόμα. 
Στά χαράθυρα βαρειές κουρτίνες άχό βελούδο 
βυοσινί. Κι" άπάνω άχ’ ιό  τζάκι ένα κρεμαστό 
ρολόι μέ ξύλο χολύ καλά σκαλισμένο.

Άνάμεσα στό μεγάλο χαλαιΐκό κρεβάτι, χού 
τά μπρούτζινα πόμολά του έλαμχοκόχαγαν 
ύλοκάθαρα, καί στό χαράθυρο, άκουμχοΰσε 
«ιόν  τοίχο μιά ψηλή ντουλάχο, τής οποίας τό 
καλοκαθαρισμένο καί βερνικωμένο ξύλο έγυά- 
λιζε σάν καθρέφτης.

—Τήν χαρακόλαση! έκαμε ό άνθρωχος, πολύ 
χαστρικιά είνε αύτή πού κάθετ* έδώ μέσα! ...

Έχλησίασε τό τζάκι,έχαρατήρησε μέ χροσο- 
χή τό έκκρεμές κι* είχε :

—Αύτό μοϋ φαίνεται χώς κάτι άξίζει. Γιά 
νά ίδοΰμε καί τίχοτ* άλλο...

Μέ τρία βήματα βςέθηκε μπροστά στήν 
ντονλάχα, χροσχάθησε νά τήν άνοιξη τραβών
τας τόν κρίκο, μά ή ντουλάπα δέν άνοιγε.

— Βάστα μιά στιγμή, χουλάκι μου, είχε ε ι
ρωνικά, «αί θά σ ’ άνοίξω. Μή μάς κάν^ς τόν 
κάργσ...

Καί χωρίς νά βιάζεται, σάν νά διασκέδαζε, 
διάλεξε ένα άχό τ* αντικλείδια του, τώχωσε 
στήν κλειδωνιά...

Ά λλά ξαφνικά, έμεινε άκίνητος, μέ τά φρύ
δια σουφρωμένα; μέ τά χείλη σφιγμένα, μέ τό 
βλέμμα εχθρικό κι’ Ακροάστηκε :

Καμμιά άμφιβολίσ, κάποιος έμχαινε. Ή  
χόρτα τής τραχεζαρίας άνοιγε.

— “Ω I ώ  ! έγρύλλισε ό λωχοδύτης, μιά έπί- 
σκεψι! ...

'Εμεινε γιά μιά στιγμή στή θέσι του, ένφ 
τά άεικίνητα μάτια του ζητούσαν μιά κρυ
ψώνα, κι’ έχειτα γλήγορος σάν γάτος ξαχλώ- 
θηκε χάμω, συμμαζεύτηκε καί σύρθηκε μέ 
τήν κοιλιά κάτω άχ ’ τό κρεββάτι. Έ τοχοθε- 
τήθηκε όμ ω ; έτσι ώστε νά ίδή άμέσως τό 
χρόσωπο χού θά εμχαινε, χωρίς αύτός νά φαί
νεται, κρυμμένος άπ ’ τό σεντόνι τοΰ κρεβα
τιού, χού έχεφτε σχεδόν ώ ς τό χάνω μα. Καί 
κρυφόβλεχε μέσα άχ ' τής τρύχες τής νταντέ- 
λας χού έτριγύριζαν τό σεντόνι.

Έ  έξω χόρτα άνοιξε καί ξανακλείστηκε άμέ
σως. "Ενα έλαφρό βήμα άκούστηκε στήν τρα- 
χεζαρίσ, καί μιά κοχέλλα μχήκε στήν κρεβα
τοκάμαρα. ’Αμέσως όμως έστομάτησε καί κύ
ταξε τό κρεβάτι, τό τζάκι, τό χαράθυρο μέ 
βλέμμα μεγάλης άπελχισίας.

Ή τα ν  άναστήματος μετρίου, χολύ κανονι
κού, κι’ έφοροΰσε κομψά ένα άπλούστατο ολό
μαυρο φόρεμα. Στόν άριστερό ώμο της καί 
οτήν χλάτη άκουμχοΰσε Ινας μακρύ; χέχλος 
άχό κρέχι.

Ή  φυσιογνωμία της, χού θά ήταν γλυκυ- 
τάτη όταν τήν έφώτιζε τό χαμόγελο τής χα
ράς, τώρα είχε τήν έκφρασι μιας χολύ μεγά
λης λύχης χού ίσως τήν έδειχνε χιό όμορφη 
καί συμπαθητική.

Δυό μχοΰκλες, σάν άφρός, μαλλιών ξανθό- 
χρυσων χού έβγαιναν όπ ’ τό καχελλάκι της 
έσχημάτιζαν ένα είδος φωτοστεφάνου γύρω 
άχό τό πρόσωχό της, καί τά γαλανά ̂  μεγάλα 
μάτια της ήσανύγρά άπότάδάκρυα πού έχυσαν.

"Εμεινε άκίνητη κάμπόσες στιγμές, μή_ χορ
ταίνοντας νά κυττάζχι όλα τά έπιπλα, πού έδι
ναν στήν κρεβατοκάμαρα τήν όψι ενός άνετου, 
ήσυχου κι' εύτυχισμίνου νοικοκυριού. Ή  νέα 
τά κύττοξε όλα μέ πονετικές ματιές κι' έψι- 
θνρισε :

— Φτωχή μαμά !...
Τό πρόσωπό της συνεοπάσθη, ένας λυγμός

έπνίγήκε στό λάρυγγά της, κι' άναστέναξε:
—Χτές άκόμα ήσουν έδώΙ 
Ή  άνάμνησις τής μητέρας της, τήν όποιαν 

είχε γιατροκομήσει έπί βδομάδες άρκετέ;, και 
ή όποία είχε πεθάνει τή νύχτα τής προηγου- 
μένης στήν άγκαλιά της κι" είχβ γίνει ή κηδεία 
της έχτές—αύτή ή άνάμνησις ήταν τόσον οδυ
νηρά, ώστε τό δύστυχο κορίτοι δέ μπόρεσε νά 
συγκρατηθή.

Μέ βήμαια κλονιζόμενα πήγε νά σωριαστή 
σέ μιά πολυθρόνα πού ήταν πλάι στό τραπέζι- 
κι* άφήνοντας τά τσαντάκι της σέ κείνο τό 
τραπέζι, έκρυψε τό πρόσωπο μές στής παλά
μες της κι* άρχίνησβ νά κ λαίο .

Ή τα ν  μιά έκρηξις τής βαθειάς της λύχης, 
ή τελευταία ίσως, γιατί ή ζωή, ή σκληρά ζωή 
μέ τής Ανάγκες της, τής άπαιτήσεις της και 
τής τυρρανίες της, τής επέβαλλε νά σφίξη τήν 
καρδιά καί νά σκεφθή τί θά  χάμχ) τώρα που 
είχε μείνει μόνη κι'άπροστάτευτη στόν κόσμο.

Ό τα ν  ή κοπέλλα αίσθάνθηκβ ν* άνσκουφί- 
ζεται καί νά ξαλαφρώνη λίγο άπό τά άφθονα 
δάκρυα πού έχυσε, άνασήκωσε τό κεφάλι της, 
έσχούπισε τά μάτια μέ τό μαντηλάκι πού κρα- 
τοΰβε στό χέρι, κι* είπβ μέ φωνή όπου ένε- 
κλείετο μιά μεγάλη δύναμις:

— Πρέπει νά κάμω κουράγιο καί νά σκεφθώ 
γιά τό μέλλον μου. Πρέπει...

Μέ μιά κίνησι άποφασιστική έβγαλε τό κα- 
πελλο μέ τόν πέπλο καί τό άκούμπησε άπάν» 
στό κρεβάτι, έχάΐδεψε τά μαλλιά της μέ χει
ρονομία μηχανική κι* έπήγε νά ξανακάτση 
στήν πολυθρόνα. Έ πιασε τό τσαντάκι της, τό 
άνοιξε καί έβγαλε άπό μέσα μιά έφημερίδα δι
πλωμένη, ένα μολύβι, κι' ένα μικροσκοπικό 
σημειωματάριο.Ξεδίπλωσε τήν έφημερίδα, που 
ήταν ή« Ε στία » κι'άρχισε νά διαβάζχ) στή σε
λίδα τών Αγγελιών.

- θ ε έ  μου, βοήθησί με νά ευρώ καμμια κα
λή θ έσι!, έμουρμούρισε κι’ έξηκολούθησε τό 
διάβαομα, σημειώνοντας ταύτοχρόνως τής δι
ευθύνσεις έκείνων πού ζητούσαν δεσποινίδα υ
πάλληλον.

Ό  άχάχης κάτω άχό τό κρεββάτι τήν α- 
κουγε πού έδιάβαζε χαμηλοφώνως :

« Ζητείται δακτνλογράφος γνωρίζουσα 
τήν γαλλικήν. 'Απαραίτητοι ανατάσεις. *.1- 
πενθνντέον γραφεία εταιρείας*....*, —tu- 
δίου 2*»

«Δεσποινίς, άλληλογράφος, χιιριζομένη 
ενχερώς τήν γραφομηχανήν, ζητείται εις 
τό κατάστημα αδελφών Λ ... Αίολου 2$***·.

€Δεσποινίς δακτνλογράφος ζητείται δια 
θέαιν Ιδιαιτέρου γραμματίως..Αμοιβή ικα
νοποιητική. Μ. Παγ... Ό δος ’Αχαρνών

Εξακολούθησε άκόμα νά διαβάζω, άλλά 
δέν εΰρήκε άλλην Αγγελία γιά δακτυλογράφο.

— Αύτές είν’ όλες ! έμουρμούρισε. θ ά  πάω 
καί στής τρεις, κι’ ό θεός  βοηθός... όπου με 
δεχθοϋν. Πρέπει μάλιστα νά πάω άμέσως γιά 
νά προλάβω. Τί ήρα είνε;

Ά νέσυρε προσεχτικά άπ* τή ζώνη της ενα 
χρυσό ρολογάκι πού ί  κρεμόταν άπ* τό λαι
μό της μ ’ ένα απλό μεταξωτό κορδόνι, μέ δυό 
άρχικά γράμματα χαραγμένα σέ σύμπλεγμα 
στήν πίσω πλευρά. Τό ρολόι τής μητέρας της 
ιοως...

—'Οχτώμισυ ή ώρα...· ένωρις είν' άκόμα, 
δεν πειράζει...θά πάω μέ τά πόδια χι’ έτσι θά 
οικονομήσω καί τά λεπτά τοΰ τράμ.

Έδίστασβ μιά μικρή στιγμή άχόμα, γιατί 
δέν τής εκανε ίσως καρδιά ν ' άφήσα άμέσως 
έκβΐνο τό ήσυχο καί περιποιημένο δωματιάκι 
ποί·, δ,ν ήτο άκόμα παγωμένο άπό τό χάρο πού 
πέρασε, τής ένθύμιζε όμως τόσες γλυκειές η
μέρες πού έζησε έκεΐ μέσα μέ τήν άγαπημένη 
μανοΰλα της. Τό πρόσωπό της έγινε πιό χλω
μό, τά δάκρυα άνέβηκαν πάλι στά μάτια της, 
άλλά κατώρθωσε νά τά συγκρατήση.

—Ό χ ι I όχι 1 έψιΟύρισε. Δέν είνε καιρός 
πιά γιά δάκρυα. ΓΙρέπει νά κάμω θάρρος.

Πήρε όποφασιστιχά τό τόκ μέ τόν πέπλρ, 
τόβαλε στό κεφάλι της χωρίς κάν νά πλησιά
σω τόν καθρέφτη καί τράβηξε πρός τήν τρα 
πεζαρία.

Τό σεντόνι τού κρεβατιού άνασηκωθηκε, κ»ι 
πρόβαλε τό κεφάλι τοΰ άπάχη πού ίπ α ρα /ο - 
λουθοΰσε τήν όςφανή πού βρισκόταν πιά στό 
έξω δωμάτιο. Έ ξαφ να  όμως_ έκείνη στάθηκε 
στή μέση τής τραπεζαρίας. Κάποιος έχτνποΐσε 
στήν πόρτα.

— Ποιός νά είνε ; εΐπε μέσα της. Δέν {πε
ρίμενα κανέναν,..

Καί τό πρόσωπό της έξέφραζε φόβο κι εκ- 
πληξι μαζί. Τά χτυπήματα όμως ίπανελήφθη- 
σαν καί τό κορίτσι, χωρίς νά κουνηθή άπ’ τή 
θέσι τον, ρώτησε μέ φωνή πού προσπαθούσε
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νά κάμη σταθερά :

— Ποιός είνε ;
Ή  άπάντησις Ακούστηκε ίπόχω φο;, π 3ω 

άπ’ τήν κλεισιη πόρτα.
— Έγώ είμαι δεοποινί;, ό κύριος Β ιοίλης 

ό σπιτονοικοκύρης oac.
— Ό  κύριος Βασίλης 1 έκαμε τό κορίτσι Α 

νήσύχο. Καϊ τί μέ θέλετε ;
'Αμέσως όμως έπανενρε τό θάρρος της, f πή

ρε μιά έκφρασι σοβαρή καί ψυχρή καί πήγε 
καί μισάνοιξε τήν πόρτα.

—Δεσποινίς, έπιτρέψατέ μου νά είσέλθω. 
Έ χ ω  νά σάς μιλήσω...

— 'Ορίστε, κύριε.
Ά ν ο ιξε  ιην .πόρτα, παραμέρισε καί ό  σπιτο

νοικοκύρης έμπήκβ.

Ε ις  το  π ρόσεχες .—  Ό  έκ βιαστή ς σπ ι
τονοικοκύ ρης.— «Τ ή ν  άγκ αλιά  σου ή εξω - 
σ ι . » — Ά γ ρ ι α  Α ντίστασις. — Μ ία μ παστου 
ν ιά .— Ό  άαάχγ^ς έπεμβαίνει.

□ 0  ΑΠΟ ΤΗ ΠΡΟΤΗ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗ 0 0  
Μαραμένα μέσα οτό άσημόκουτο τά άνθη 

σον ποΰ τότε μούδινες κακιά, μοιάζουνε σάν 
τή μαραμένη άγάπη σου μέσα στή μαρμαρό- 
τοιχη καρδιά σου. Έ τσ ι δταν μαραμένα τά 
θω ρώ  μοιάζουν άκόμη σάν πεθαμένες ανα
μνήσεις ξεριζομένες άπ' τό περιβόλι τής ζωής 
σου. ‘Αναμνήσεις «οϋ  όταν βαρείες στή θύ- 
μησι άκουμπάνε κάνουνε ι ί ;  στιγμές μου ιιαρ- 
τυροδιάβατες καί ή ψυχή μου σέ «όνο λυο’ινον- 
τας τήν ίπαρξί της πετάει σέ περασμένα όνειρα 
πραγματικά ποΰ δίδοντάς μου ζωντανά τά μα- 
οαμένα, τώρα άνθη μούτοζες αιώνια άγάπη, 
ένφ στά χείλη σου λιποψυχούσε άνατριχιαστό 
τό χαμογέλοιο σου.

'Αναμνήσεις λυπηροθύμητες πον, δταν, σαν 
σύννεφο άραχνόπλεχτο, Αγκαλιασμένες Αργο- 
διαβαίνοντας σ ' Απόβραδα καί σέ μαγεμμένες 
φεγγαρωτές|βραδνές,μνημόσυνο, γιά τήν πεθα
μένη πρώτη μου άγάπη, ξαναρχιιάιε.

Κι* άν τά ανθη σου μαζύ μέ τή λησμονη
μένη άγόπη σου έμαραθήκαν, κι* άν Αναμνή
σεις τή μνήμη σου δέν σοΰ κεντάνε, κι' άν άπό 
σένα πέθανε ότι γιά μένα ζή, έγώ, άπ* δποιον 
μπορεί νά μοΰ χαρίση θέλω, στόν ΰπνο σου σέ 
όνοιρα νά ζώ , καί μέ ρωμάντζα, περασμένα, 
ξεχασμένα, τά δνείρατά σου στής μνήμης σον 
τό φόντο νά σοϋ ζωγραφίζω.

Πάτραι Τάκης Σκαοίμπας

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΨ ΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΕΙΣ ΠΟΙΑΝ ΘΕΛΕΤΕ

Κ Λ Ε Φ Ω Ν Η Μ Α Τ Α ~ΙΙ,
______________________ n

Β ι ν. Γ  ε ω  ρ γ ι ά δ ο υ, 20 δρ. ό τομος. 
Ποίου έτους θβλετε ; Μ Χ ρ ι σ τ ο φ ό ρ ο υ ,  
Δι' οίανδήχοιε δημοσίευσιν 30 λεπτά ή λέξις. 
— Γ ε ω ρ γ ί α ν  Ψ α λ τ ά κ η, Συμπλήρω- 
σις συνδρομής έλήφθη. *Α θ  η ν. Β α γ ι α 
ν α, εύχαριστοΰμεν. Μ ύ ρ .  Χ α λ κ ι α δ ά -  
κ η ν Συμπλήρωσις συνδρομής έλήφθη.

Ένβγράψησαν συνδρομητοί οΐ κ. κ. Ά ντ. 
Χριστοδουλάκης, Ν. Κοκκάρης, Ν. Στεφανά- 
κος, Θ. Τζανακάκτις, Ε. Μι^ελινάκης, Βιργ. 
Καραπαναγιώτου, I. Στελλιανίδης, Ε. Οικονό
μου, Ά # .  Μιχάλης, Δ. Κούβαρης, Γ . Καψής, 
Μαρ’  Κίτσος, θ . Βέργης, Γ. Ζερβός, X . Μπα 
γέρης, Γ . Σαρίβλης, Ν. Μουσκεφτάρης, C. 
Mavromatis, Κ. Νικηφόρου, Ίορδ . Μιχαηλί 
δης, I . Κλάδος, Βασ. Θεοδώρου, Ν. Ντογιά- 
κος, Γ. Δεδούσης, Κ. Κεφαλάκις, Θ. Κιακίδης, 
Π. Παπαδημητρϊου, Ά θ . Μακοής, Δ. Μορι- 
γιαννόπουλος, Ά .  Ντοακας, Θ. Γέτσιος, Β. 
Βαλσαμίδης, Σ . Άργυρόπουλος.

β: Τ Α  Η ^ Ε Υ Δ Ο Ν Υ Μ Α

ΧΑ ΔΟΟΗ Η ΠΡΟΙΚ.Α ;
Μβχρι τής παρελθούσης Κυριακής είχα λά

βει τα εξής έν ο\-ν όλο) ψήφους καί ψη<4 ο- 
όέλτω  :

'Υπέρ τής δεσποινίδο; Γλυκοματοΰσα : Φ. 
Ζάγκαο, Α θανασία  Δημογέροντα άπό 1.

Ύ .έρ τή ς  δεσποινίδος Σενέλη: Φ. Ζάγκας 1.
Ύ πέρ τής δεσποινίδος Κόρη τώνΚυμ,άτωΐί 

Ουρανία Ζημάλη 2δ, Μαρία Καλατζοπούλον, 
Τ . Μανιώτης, Σ . Στάμου, I. Κουβέλης άπό 1.

'Υπέρ τής δεσποινίδος'Βασίλισσα ιών Ά ν- 
θέων ·■ Ευαγγελία Καλή 11, Έ λλη Πολυχρο- 
νιάδου 5.

'Υπέρ τής δεσποινίδος Μενεξεδένιο Μπουκε- 
τά κ ι: Μαρία Σχινά 3.

Ύ πέρ τής δεσποινίδος Νανσικάα : "Ε. Χρη- 
στογιάννης, Θ. Μάρτας, Σ . Σαββατής άπό 1, 

Ξενογιάννης 2.
Έπίσης ψηφίζουν άν«υ ψηφοδελτίου διά ψή

φων 56 έν συνόλω οί κ.κ. I. Βεσσάντος,Έ. Τζε- 
λέχης, Γ . Άσημόπουλος, Ε. Σινής, 0 .  Βαρ- 
δούκης, Βενάρδος, Πορτοκαλλδς, Γ . Θηβαίος 
καί ή δεσποινίς Μαρίκα Παπαϊωάννου. Άλλ* 
ύπέρ ποίας ψηφίζουν ; Αύτό είνε τό μόνον 
πού έξέχασαν νά μοΰ γράψουν ! Περιμένω ft- 
δοποίησίν των διά νά κατατάξω τάς ψή
φους των.

Πλήν τών άνωτέρω, ό κ. Έ .  Κεφαλάκις δια
θέτει δρ. 20 ώς εισφοράν υπέρ τής προίκας.

Οΰτω, έκ τής πρώτης έβδομάδος τοΰ δευ
τέρου μέρους τοΰ δημοψηφίσματος συνεκεν- 
τρώθη ποσόν 150 δρ. -  άρκετά Ικανοποιητικόν, 
αν ληφθή ΰ « ’ δψιν δτι τό Μέτωχον, λόιcj> τών 
τελευταίων έκεί γεγονότων, δέν ήδυνήθη άκό
μη νά μετάσχΌ τής ψηφοφορία:.

Τοΰ άνωτέρω χοσοϋ χροστιθεμένου είς τό 
έκ τοΰ πρώτου μέρους τοΰ δημοψηφίσματος 
συγκεντρωθέν χοσόν τών 5.287 δρ., συμχο- 
σοϋτοι σύνολον χροικός δρ. 5.437.

ΑΙ υποψήφιοι, μεταξύ τών δχοίων διεξάγε
ται ή ψηφοφορία, έχουν λάβει μέχρι τοϋδε τάς 
έξή ; ψήφους :

«Μαύρη Έ π ωμίς», «Ιδανικ ός Κοβαλλάρης:
ξ έ ν ο ι  δ η λ >Γο ς ? € υ 'ς ε Ϊς

Ά φιεροϋται στην Α-ησμονημένην 
Κ αρδιά μου Μαίρην .

Ή  πληγωμένη μον καρδιά αδίκως περιμένει 
δύο λόγια νάχειε άπό οέ, βγαλμέν' απ' την καρδού- 

ή δόλια μαραμένη. β α  σον
Ανο λόγια οον μόνον ποθεί, δνό λόγια οον προομένε 
βγαλμέν' άπ' τά χειλάκια οον, την σιωπήν δηλονντα 

ή δόλια μαραμένη 
• Ανο λέξεις γι' άνακούφισιν, προσμένει με λαχτάρα 

τήν φλόγα πον τής άναψες νά σβύσης αναμένει 
άπό τά φυλλοκάρδια 

Πρός τί ή σιωπή αυτή; πρός τί ή καταφρόνια; 
άντί νά δίδης στήν καρδιά παρηγοριάς ελπίδα 

χωρίζεσαι αιώνια.
“Εφυγα και λησμόνησες τήν δύστηνον καρδιά μου 
δτι δύο λόγια σον γλυκά γραμμέν' άπ' τά χεράκια σου 

ήτο ή παρηγοριά μου.
Αύτό δεν τώλπιζα ποτε άπ' τήν γλυκεία μον Μαίρη 
άπ* τά τόσα γραμματάκια της, με τά χρυσά λογάκια 

ενα νά μή μοϋ στέλλη. [της
Μέτωπον ’ Ιωάννης Άκριβέλλης

κ ώ ς  έ x ά σ x η τ ώ ν  υ π ο ψ η φ ί ω ν  πρέ
πει τ ό ή μ ι,ο υ τ ο,ύ λ ά χ ι σ τ ό ν  ν ά ε ΐ ν ε  
ε ί ς  ψ η φ ο δ έ λ τ ι α .

Διότι καί &ν άκόμη πάρη 10 χιλ. ψήφων

Ψευδώνυμα υποψηφΐωΐ^^^ηφοδ^'^φοι

1 Γλυκοματοΰσα,................... | 2|
Θεσσαλονίκη

2 Σενέλη............................ ....  . lj
j Σμυρν ι _ ί |

Si Κόρη τών Κυμάτων · , · · i
Αίγιον

4| Βασίλισσα τών Άν&έων. . | j 16
Π όρο-

5 Μ ιοτεγκετ.........................
Σμύρνη

6 Papillon ........................ ...
Άϊδίνιον

7| B ru n ette ..........................
‘ Ηράκλειον (Κρήτης) 

g ‘ Ονειρεμένη Λευτεριά . . .
Κωνστανϊι·· ονπολις 

9! Μενεξεδένιο Μπουκετάκι
Άί>ήν ui

10] Σαμιώτικο 'Αστέρι . . . .
Σάμος

111 Ναναικάα...........................
ί Κέρκυρα

Διά τό δικαίωμα τών άνευ ψηφβδελτίων 
ψήφων πρέπει νά σημειωθή τό εξής : Ή  συγ- 
κατάβαοις οΰτή έγινε χάριν τών πολεμιστών 
τοϋ Μετώπου καί έκείνων οίτινες ώς έκ τοΰ 
τόπου τής διιμονής των δέν δύνανται >ά προ- 
μηθευθοίν έπαρκή άριθμόν φύλλων τής «Σφαί
ρας» διά νά ψηφίσουν διά ψηφοδελτίων. Δέν 
μπορώ όμως νο επιτρέψω να γίνη κατάχρησις 
τής συγκατοβάσεως αύτής. Διότι, άν ύποτεθή 
ότι ένας ψηφίζων, συνεννοημένος μετά μιάς 
έκ τών ΰχοψηφίων, Αποφασίση νά διαβέβΐ) χί
λιες δροχμές (ίσον δυό χιλιάδες ψήφους) διά 
νά πάρΌ τήν προίκα ή ύπ' αύτοϋ ύποστηριζο· 
μένη, τοΰτο δέν θά ήτο πλέον δημοψήφισμα 
θ ά  ήτο μία κερδοσκοπική έπιχείρησις, τήν 
όποίαν εχω κάθε δικαίωμα νά χαρεμχοδίσω.

Τό ίδιο δέν θά ήτο κατορθωτόν νά συμβή 
άν έχρόκειτονά ψηφίσηδιά ψηφοδελτίων,διότι, 
καί νά ήθελε, δέν θά μχοροΰσε χουθενά νά 
βρή τόσον άριθμόν άντιτύπων «Σφαίρας» συγ- 
κεντρωμένον. ’ Επειδή δ ’ άφ* ετέρου, χάριν 
τών πολεμιστών δέν θέλω νά καταργήσω τό 
περί ού ό λόγος δικαίωμα, γι' αύτό θέτω τόν 
έξής όρΦν.

Έ κ  τ ο ΰ  ό λ ο υ  ά ρ ι θ μ ο ΰ  τ ώ ν  ψήι 
φ ο ιν  π ο ύ  θ ά  σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ σ ω  τ ε λ ι -

Κόρη τών Κ υμάτω ν , έξ Αίγιου

χωρίς ψηφοδέλτια, δ έ ν  θά τής δώσωρτήν 
προϊκσ.

Έπίσης. έν περιπτώσει ίσοψηφίας, ή’ προϊκα 
θά δοθή είς έκείνην πού θά έχη λάβει περισ
σότερα ψτ,φοδέλτια.

Π ρός τόν σκο»όν τοϋτον ιίς τόν δημοσιευό- 
μενον κατάλογον τής ψηφοφορίας, θά σημει- 
οΰνται χωριστά τά ψηφοδέλτια καί χωριστά 
αί άνευ ψηφοδελτίων ψήφοι, παρακαλοϋνται 
δ ' αί υποψήφιοι νά φροντίζουν δια τήν ίσοζύ- 
γησιν τών ψηφοδελτίων πρός τάς ψήφου;, διά 
νά μήν άποκλεισθοϋν.

Έλήφθησαν αί φωτογραφίαι τών δεσποινί
δων Pappillon  καί Βασιλίσσης τών ΆνΟέων* 
Δέν είνε όμως έχιτυχημένες καί «αρακαλοΰν- 
ται αί δεσποινίδες ιά  μοΰ στείλουν άλ 'ες  καλ
λίτερες. Έ χίσης περιμένω Ακόμη τάς φω το
γραφίας τών δεσποινίδων Brunette, Ναυσικάα 
καί Μενεξεδένιο Μπουκεχάκι.

’ .Εγκρίνω τήν «Άνάμνησιν τοϋ Σαγγαρίου»- 
τοϋ κ. Λ. Μίχα καί τό «Λουλουδολάλημα» 
τοΰ κ. Λ. Άνεμώνα.

Καλοί ot στίχοι, άλλά τό θέμα πάρα πολύ 
κοινό, ν. Ν. Γριπονησ.—Επιτυχημένη ή Ιδέα 
τής μιμήσεως, κ. Ν. Ν ησωτ., ot στίχοι σας 
όμως πολύ χροχε'ρογραμένοι καί γεμάτοι 
λάθη.—Τό «Σέ μιά βρύση» νόστιμο, κ. Γ . 
Τσιών., τό «δροσίση» όμως δέν ομοιοκατα
ληκτεί μέ τό «άφήσΒς».—Πάρα πολύ μχερδε- 
μένη ή έννοια μέ τής άτέλειωτες μέτοχέ;, κ» 
Φ. Σκούρ.

Δέν είνε γιά έγκ}ι<ιιν τά έργα χού μοΰ έστει
λαν ή δίς Αντωνία Χατζηκ. καί οί ν. κ. Γκριελ. 
Ά .  Χρονοχ., Ψεύτικο Κλάμμα καί Ά .  Ζ δντ. 
(Άγκαθάγγελος εύ/αριστεϊ.)

"Ακροστιχίδες δέν δημοσιεύω δεσχοινίς Τα- 
σία Κ. Α., γιατί τό εϊδος αύτό είνε προσοιπι- 
κό. θ ά  έχετε φυσικά δικαίωμα έγκρίσεως. 
Περί ποίας Μαριάνθης πρόκειται ;

Μεγάλα τά έργα σας, κ. κ. Ά .  Χαμόδρακ. 
καί I. Μουτζαλ. Δέν θυμοΰμαι τίποτ? άλλο, 
πλήν τοΰ ότι «ροήρχετο έξ Άργοστολίου, κ. 
Π. Μ πανστ.

Έλήφθησαν, κ. κ. Β. Σακελλίων. Γ . Σωτη- 
ρακόπουλε καί δίς Β . Γεωργιάδον.

0  Α ΡΧ ΙΣ ΥΝ Τ Α Κ ΤΗ Σ

Κγ5>

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ Ι

Εις τά Ιδιόκτητη Τυπογραφεία 
τής «Σ φα ίρας» &τελεϊται πάσα  
τυπογραφική έργασία με ακρίβειαν 
ηγγνημένην, προκειμένον περί π ο - 

 λυχρώμων εκτυπώσεων.
Φ

Ϊ Γ ς Ε Λ Ι Σ  Τ Ω Ν  Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Τ Ω Ν
λεπτά δι* δλονς.

« Π ρ ο ν σ ά ^ »  ά>*θ)γόν Α ί -

— Δια τας υπό ΰ υ ο ί δ α  δ η μ ο ο ι ε ν ο ε ι ς  δ ι ε ι Ό ν ν α τ β

τ ά ς  ά τ τ α ν τ ή α ε ι ς  ο α ς  ε ι ς  τ ά  γ ο α φ ε ΐ α  μ α ς ·

—Τεχραμβλής εταιρεία, άόκνως έργαζομένη 
*ρός έπίιευξιν τοΰ Ιερού σκοπού χής 
6oc. αίτεΐ άλληλογραφ.αν μέ διδας των Jib 
300 μηνών. Προχιμώνται ’ Αθηνών, Πατρων, 
Πύργου, Κερκύρας, Θεσ)>ικης, Αικατερίνης, 
Σμύρνηί, Κορδελιον. Κων)λεως. Ηοριχοια, ο 
ποία άπό σάς ήμπορέοη καί ανακουφίσει χην 
αόριστον μονοτονίαν μας, θα  ίχηω ς ανταλαγ- 
μα ολόκληρον χήν Ιστορικήν έπυποιιαν μας. 
Γράψαιε λοχίαν Π. Κ. Άκαχαμαχητον αρ- 
/ ηγόν, Δημήχρ. Γεροπελίχι, ϋποδεκ. 1. *υνα- 
liriv, πυρ)τήν I. Φαρούγγιον θνρις -

- Δ ί ς  «Έλενίχσα» Ά γ . Κων)νον Σμνήνης. 
Γοαμμαχάκια σας βασχω ατό θυλακιον . μον. 
Ξε/ααατε· Σάς έκμυοχηρεύθην τήν_ ιερά ψυ- 
7 1 1  μον. Γράψαχε ψευδώνυμον λοχιαν «ΙΌυ- 
όχεμ» (θρνλικόν “Η ρώο) θνςίς  129. _

— Αλληλογραφώ μέ δίδας νεαράς Αθηναιν, 
Πειραιώς, Θεσ νίκης καί Σμύρνης. 
ψυχαγωγίας πολεμιοτοϋ, ευρισκομένου άπό 
πενταετίας ε’ις τό μέιωπον. Γραψατε «Ίππονι- 
κον Κλεινίαν» Ά νθ)γόν θνρϊς 130.

—Α’ιτώ άλληλογ®αφίαν μέ διδας πανταχο- 
θβν. Προτιμώ Κω>)*όλεως, Θράκης. ΕΙς 'Ψ®υ* 
δώνυαα σιωπώ. Γράψατε «Σ . Αγαχητόν» ν ν -
ρίς 131. , , ,

—Δύο αδελφωμένα φανταρακια ευρισκομε- 
•ν,ι άπό τριετίας είς τό μέτωπον Μ. 
ό.ά  νά όιαοκεδασου»' χας ώρος χων, δβχονχαι
άλληλογροφίαν μ έ  κ ο ρ ί τ σ ι α  1 8 -2 0  έχων. Προ- 
τιμώνται Α θηνών, Κων)λεως, Ιίόλου, Α Α μ υ -  
οοί·. Θ^σ)νίκης, Σμύρνης, Χανίων Κασαμχα. 
Γραψατε otjax . «Ζαβόν Ευογγελον και Δη- 
μητρ. Κοτρονάκην, θυρίς 132.

— Αύο άχώρισχοι φίλοι διαμένονχες άπό χοΑ- 
λοϋ είς χά βάθη χής Μ. Ά σ ία ς, οΐχουν αλλη
λογραφίαν μέ δίδας καλών οίκογενειών. Π ρο
τιμιόνται Χανίων, Ήρακ>είου. Ρεθυμνηι, Β ό 
λου, Δαρίσης. Α θηνών, Κων]χόλεως ~μυρνης 
καί Μαγνησίας.Σκοχός Ιερός. Ψευδώνυμα άχο- 
κλείονιαι. Γράψατε χωροφύλακας' «Μιχαήλ 
Άλεξανδράκην καί Κυιηλην Κωνστ.»θυρις133·

— Νεαρός έ«ιλοχίας ευρισκόμενος είς τα 
βουνά 'τή ; 'Ιω νία ;, a tiei Αλληλογραφίαν με 
δίδας άδιακρίτου ηλικίαν Ψευδώνυμα αχο- 
κλείονται. Γράψατε έχιλοχ. «Κολοκύθαν Χρ,»

— Άλληλογραφοΰμεν μέ όλα τά θηλυκά τοϋ 
κόσμου, χροχιμώνχαι κνρίαι κοι δίδε;. ΑοχΙαν 
«Σασχιλόγ» Στρατιώτ. «Σάστακελ» ΰνρις JiiO.

-Π ρ ο σ ο χ ή  Ά λ τΐ Ποιαι άπό ιός  κνρίας και 
δίδας τής Ιω νίας « ά  δυιηθοϋν νά χαρηγορη 
σουν δύο νεαρά λοχιάρισ, ποϋ διάγουν μονο- 
τονον τήν ζωήν των στά έρημα βουνά της Μ. 
Άσία<:.Σκοπός ιερός ψευδώνυμα άποκλείονται. 
Γράψατε λ·χίαν ΣκαλΐνονΊωάν και Σοβατσον 
Μιχαήλ» θυρίς 136. _ ,

— Άλληλογραφώ μέ κόρες, χήρες και παν- 
χιεμένες «Νέος Θρασύβουλος» θυρις 137.^ a

—Κύριε λοχία χοϋ 927, Σάς συνιστώ οχι η 
δίς «Μαγδαληνή Π.» δέν εύκαιρε!. «Ι.Σ χ αθο-

* °^ Ν ε«ρός  ’ δεκανεύς Αλληλογραφεί μέ δίδας 
J7—21 έχών, άπάσηε τής Ε λλάδος. Σκοπός 
« τ ι  έχακολουθήση. Ψευδώνυμα άποκλείονται 
Γράψατε «Νοσταλγοϋνχα μαχηχην» θυρις loo .

— Ποία Σ μ ν ρ νιωχοχούλα θά θέληση να χα
ρίσω δύο χαρήγορα λόγια σ ’ ένα χατριωχακι 
της »Μιχ. Ίωαννίδης» γραφεία χομέως J^h.

—Νεαρό φανχαράκι, αίτεΐ άλληλογραφίαν 
μέ δίδας 1 6 -2 2  έτών. Προτιμώνται μονον 
Τριπόλεως, Καλαμών καί Καλαβρύτων. Γ*α- , 
ψΛτε «Γεωργόχουλον Κωνστ.» θυρις ΐο9·

— Άνταλλάσω c. p. καί έπιστολάς με νέους. 
Σκοχός γνωριμία. Γράψατε «Λάονραν p.r. μ -

° α-Τ ή τ ώ  φιλία μέ κορίτσια θ ε σ ] ν ί κ η ς  ή θέ- 
λονσα άς γράψη «Νικολαΐδην Εύάγγελον».Ηυ-
ρίς 140. , .

— Δίδες αλτ, χοία θά ημβορβοιο να μ«ς *ci- 
οηγορήσο ; άς γράψη· «Κέμμον Δημητρ.» θν-

C 'L- «Νέκταρ τής Σάμου» δέχομαι τήν Αλλη
λογραφίαν σας «Προυβάκ» άνθ)γόν,θυρις 1 « ·

— «Ζακελίνα» έξ Α θηνώ ν. Σας ζητω  αλλη- 
ληγραφίαν. «Ούζούμχεη, Ανθ)γόν, θυρ·ς 143.

— Άνταλλάσσω έχιστολάς μέ δίδας αχασης 
τής Ε λλάδος, μέχρι Σαλιχλή. Γράψατ3 »Δά
φνη Σουλελέ» θυρίς 144. , ,

— Δύο Αχώριστοι φίλοι, εισερχόμενοι δια 
χρώτην φοράν είς τό άγάχητο σσλοναχι της 
«Σφαίρας» αίτοΰν άλληλογραφίαν μέ βίδας 
μορφομένας Η· Ν· Ε λλάδος. Σκοπός ιβρος. 
Γράψατε «Γεροβασάνην και Αστυνομικόν» 
'Ανεξάρτητον Βασίλειον. Δαρα. ,

— Ζητώ τήν άλληλογραφίοΕ σας «Μυρωμβνο

Γιοϋλι» έξ Ά θ η ιώ ν . |

Ά γ ω ν  τόν 310ον μήνα καί έχων άνάγκην 
άνακουφίσεως, ώ ς ευρισκόμενος άπό πολλου 
είς τα βαθή τής Ά σία ς, αίτώ άλληλογραφιαν 
μέ θηλυκά όλου τοΰ κοσμου. Γραψατε «Η.
Κ. Α.» άνθ)γόν, θυρίς 145.

— Τρεις πολυβασανισμένες καρδιές, κσν 
τεύουν νά μαραθοϋν έπάνω στά άγρια βοννα.
Π ρός διασκέδασιν δε τής μονοτοτου ζωής 
των, αίτοΰν άλληλογραφίαν με κορίτσια Ηρα
κλείου, Σμύρνης, ’ Ιωαννίνων. Νεαπολεως, ipi-_ 
πόλεως, Α θηνώ ν καί Κων)πόλεως. Σκοπός 
ότι έπακολουβήση. Ψευδώνυμα άποκλείονχαι. 
Γράψατε Δεκανείς, Κορνάρον Μιχαήλ, Κ,ανοη- 
λώρον Αντώνιον, Κοτρόχσην Κωνστ. ΰυ-
ρ'ις 146. e ,

— Δύο νεαρά κρηχικο*ουλα, ευρισκόμενα,
Από πολλοϋ είς τά ιστορικά βουνά χής Νί
καιας, αίτοΰν άλληλογραφίαν μέ δίδας καλών 
οίκογενειών. Προτιμώνται Κρηχης. Σμύρνης, 
Κορδελιού, Κων)πόλεως. Σκοπός γνωριμία 
ψευδώνυμα Αποκλείονται. Γραψατε στ^ατ. 
Κουρουπάκην Δημήχρ. καί Χαχζηγιαννην 
Ιωάννη, θυρίς 147. ,

— Δύσ άγρυπνοι φρουροί, ευρισκόμενοι απο 
πολλοϋ εις τό Μικρασιατικόν μέτωπον, *00ς 
άνακούφισιν τής μονοτόνου ζ « ή ς  των, αιτούν 
Αλληλονραφίαν μέ δίδας μορφωμένας, ήλικίας 
18—21 έτών. Προτιμώνται ‘ Αθηνών, Σμύρνης 
καί τών προαστείων της. Ψευδώνυμα απο- 
κλείονχαι. Γράψατε λοχίαν «Νιογραμμαχζην 
Γεώργιον καί στρατ. Πούρπουραν Μάρκον»

^ —Νεαρός πυρ)τής ζητεϊ άλληλογραφίβν δί
δων 1 8 -2 4  έτών. Προτιμώνται Άθηνων, Πει
ραιώς, Πατρών, Θεσ)νίκη;, Κων)πολ*ω;, Κυ
δ ω ν ι ώ ν ,  Σμύρνης Κορδελιού, Βουρνοβας, «Μ ά
χιμον Κυδωνιάτην». θυρίς 149.

—Νεαρός στρατιώτι^ αίτεΐ αλληλογραιρίαν, 
Αλληλογρ ιφίαν'δίδων, άπάσης τής Ελλάδος. 
Προτιμώνται Νομοΰ Κυκλόδο,ν, Συρου, Γη- 
νου, Νάξου καί Θήρας. Γράψατε στρατ. 
«Ροϋααον Ά ντω ν. Ίωάννην». θυρίο ΙοΟ. 
— Κορίτσια Σμύρνης, Κ<ον)πόλ·εα)ς, Κορδελιού, 
Χανίων, Ηρακλείου, Ρέθύμνης. Γραψ .τε σέ 
φιλελεύθερα άδερφάκι™ σας. Σκοπός κατ’ άρ- 

! χάς φιλία, άργότερον ότι έπικολονθηση , * **"
1 ρωτίκριτον Σμυρνάκην, Βύρωνα Χατζηδακην»

Θυρίς 151. * , -
— Ή  δεσποινίς μέ τά μαΰρα και της μπου- 

ί κλες ι σταθμόν Ηλεκτρικού 'Ομόνοια» Κυ- 
! ριακή 14. 8. 22 ώρα 10 1)2 μ. μ .) παρακα· 

λεΐτε νά γνωρίση διεύΟυνσ ν της εις χόν κ.
«Σ . Κ. Π .» Γραφεία «Έ λλά δο ;» ,

— «Μπόλαν Παναγ.» 908 ‘̂ Επί τή ονομα- 
μασχική σας έορτή εύχομαι έιη πολλά. «Δημ.
Ρουμπής» 929. _ , ,

—Νέος ήλικίας 25 ειων διαμένων εν Β. 
Αμερική, αίτεΐ άλληλογραφίαν μέ δίδας κα
λών οίκογενειών, έκείνη όπου θά γραψη 
τη θά λάβη δώρον, καί περισσότερα θα Ααβη 
έκείνη, ήτις θά  έκλεγή νά κατέλθη ταχέως εις 
τήν γενέτειραν, (Πάτρας). Ψευδώνυμα (ί 
κλείονται. Γράψατε «F. Mann..,» p . ο- too.
Ν. Clair ton, pa U.S.A.

‘Αλληλογραφώ με ίίποιαν μοϋ ^ αψ ΰ. 
Μόνον Από τά Χανιά. Σκοπός ίερός. Στρβτ. 
«Κ. Ε.» Θυρίς 152. _ ·

— «Δυστυχισμένη ΰπαρξιι» αίτεΐ άλληλογρα
φίαν γιά νά βρή Από καμμιά^ Ελληνίδα τήν 
καρδιά,, πού τής πήρε ένα χανονμακι. 
Προτιμώ Κεφαλληνίας Πατρών και Θράκης. 
Γράψατε «Δυστυχίσμένην "Υπαρξιν». <»ο-
ρίς 153. , ,

-Κ ορ ίτσ ια  Π. καί Ν. Έλλάλος, πρό πανταιν 
Βόλου καί Π ορ... Σάς ρω τώ  δ ια τ ί ; δεν γρά
φετε χάριν διασκεδάσεω;, δύο παρηγοριας λο
γάκια ο ’ ένα παιδί ποΰ γιά σάς υποφέρει τά 
πάντα, θ ά  ήμουν εύτνχής &ν καμία πονεμένη 
καρδούλα έσπευδε νά καθησνχάση μονον δια 
τής πέννας της, έναν άγρυπνον φρουράν τής 
τιμής τής χστρίδο;. Γράψατε Δεκαν. *Σ. Δ.»
θυρίς 154. ,

— Άλληλογραφώ μέ όποιαν μου γραψη, 
μόνον ά«6  Η ράκλειον—Χανιά. Σκοβδς Ιερός. 
Δεκαν. «Γιαμαδάκην θβοδόσιον» θυρίς 155.

— Δύο νεαροί ύχ)τικοί ευρισκόμενοι Αχό 
τριετίας είς τά αίματοβαφή βουνά Μ. Ασίας, 
χρός διασκέδασιν τής μονοτόνου ζωής των, 
Ανταλλάσσουν c. ρ. μέ δίδας αχάσης τής "Ελ- 
λάδοί. Προτιμώνται Σμύρνης Αθηνών, Θεσ
σαλονίκης Ά δρ)χόλεω ς. Ψευδώνυμα απο· 
κλείονται. Γράψατε 1) Έ*ιλοχ. Κουχοογιαν- 
νόχουλον Ά χοστολ . 2) Αοχ. Μουσκεφταρην 
Νικολ. θνρίς 156.

— Μονογενής νίόςζητεϊ μίαν καρδιάν 2 ,μνρ- 
νιωτοχούλας άχοβλέχων «Ις _ Ιερόν o jo x o v .  
■Άραγε...; θά  βρεΑή καμία... οχως αυτός τήν 
θέλη!.. Γράψατε «X . Σί Ζ.» P . S. Σμύρνην.

— Δίς «Φ. Μ ω.» Ά γ . Νικολάου Αθηνών.

*Κά-ΕΧίαι καλά ; άχάντησον μέσω «Σφαίρας» 
χοιος Καβαλλάρης» τ. τ. 926. (

— ‘ Ανταλλάσσω έχιστολάς μέ δίδας χαντα- 
χόθεν. Γράψατε Χωρ)λακα «Καταδιώκτην 
τσετών» θυρίς 157. _ ·

—Ό π οια  γυναίκα νομίζει, χώς ή Αλληλο
γραφία είνε εύχάριστη Αχαοχόλησις_ γιά ενα 
που θα χερόση καί τό φετεινό χειμώνα τόσο 
μακρυά ά * ' τόν κόσμο άσχέτως ήλικίας και 
μορφώσεως μέ σκοχόν Ιερόν, ας γράψη (5,Ί1ν 
δ.εύθυνσιν 'Μ αύρην Έ πωμίδα» «άνθ)χαγόν»
<ΐυρίς 158. , , ,

— Ποία είνε έκείνη χού θα συμποιεση εμέ
να; «Β. Ρ .» όρχον άεροπορίας Μ ίκ ρα -Θ εο - 
οαλονίκηο. , ,

"Οποια θέλει νά διασκεδάση τη μοναξιά 
τη ;, άς γράψη «Πληγωμένο Αεροπλάνο» όρ
χον Άεροπλοΐας Μίκρα Θίοσαλονίκης.

— Τούς άγαπητούς κ. κ. X . Σκυλοδημον, Ν. 
Μάνεοην, Β ’ Κι ραπάνον, Γ. Γιαννοπουλον,
(ΰπολ)γους) Α. Τζανίμην (Ά νθ)γόν) Ν. Διά- 
φαν, Δ. Καμπούλην, II. Δαράκην, Σκυλουρά- 
κην, Ράμφον, Καροθεοδώρου, Αιάσκον, Γερα- 
μάνην, Σκούφον Κρανάκην, Γκοργκόλην, Αύ- 
γερϊκον, Λοιδώρην, Μαγκούφην, Παχοδόχου- 
χουλον, Νά»ου, Τριανταφύλλου, Ζήσην, 'Ηλι- 
όχουλον, Δημητούλην, Μητσόχουλον, Στατή
ραν, Σταμήτοον, Σκεχαστιανόν, Δεβενήν, 
Μαρμάραν. Βουδούρην, Λέκην, Μωνιωτην, 
Βίκαν, Άχτύχην,Στεφανόχουλον,Τσατσούλην 
Βασίλαν (άνθ)στάςΙ έπί έχαξία «ροα',ωγή, συγ
χαίρω θερμώς. «Κ . Ζαρίφης». , , , ,

—Ποιό κορίτσι καί χοιά κυρία δεν θά γρα
ψη δύο χαρήιοςα λόγια στόν Άνθ]>όν τών 
Κυνηγών Ά λχινιστώ ν; Δ]σις «S . L. de $ Chas
seurs Aplins> P. R . Σμύρνην.

—ΕΙσερχόμενος διά χρώτην φοράν στό κομ
ψό οαλονακι τής «Σφαίρας» Χαιρετώ δλα χά 
ώμορφα κορίχσια καί Ανταλλάσσω c. ρ . καί έ· 
πιστολάς μέ δίδας, άχοκλειστικώς έκ Κ αλα
μών. Γράψατε γιά νά χρολάβετε, 'Ιδανικόν κα- 
βαλάρην, Θυρίς 159. ·, ,

— Νεαρός δεκ. τελειόφοιτος γυμνασίου υπη
ρετών έπί πενταετίαν έν μετώχφ οίτεΐ Αλλη
λογραφίαν μέ φιλελενθέρας δίδαί. Σκοπός Ιε
ρός. Ψευδώνυμα Αχοκλείο^οι. Προτιμώνται 
Σμυρνιοτοποϋλες καί περιχώρων. Γράψατε 
δεκ. «Βερεδάκνιν Νικόλ.» Θυρίς 160.^

— Μορφωμένος νέος, στρατιωτικός ήδη άπο- 
μεμονωμένος σέ μιά γωνία τοΰ μετώπου, χρός 
ΰπεράσπισιν τής φιλτάτης μας πατρίδος, αίτεΐ 
άπό εύαίσθητα καί ανεπτυγμένα κορίτσια δύο 
σειρές ποϋ νά μπορούν νά γλυκάνουν τόν πό- 
νοσ χής νοσταλγίας του. Γράψατε «Αλγούσαν 
ψυχήν» θυρίς 161.

—Τρία φανταράκια, ζητοΰν άλληλογραφίαν’ 
μέ κορίτσια 16—22 έτών. Σκοπός Ιερός, προ' 
τιμώνται Κων]πόλεως, Σμύρνης, Ραιδεστοΰ 
Κορδελιού, Καβάλλας, Μπονρνόβας, Ά δ ρ ια '  
νουπόλεως. Γράψατε «Πατερτίτσαν ΚαννσΓ. 
Ζίγονραν Δημ., Μου»κάκην Έ μ .»  θυρίς 162.

— Λοχαγός άγων 27 Αύγούστους αίτεΐ άλ
ληλογραφίαν μετά χηριδίων ίύ ήγμένων έξ 
άπάσης Ε λλάδος. Σκοπός γνωσθήσεται είς 
π ρ ώ τ η ν  έπισλολήν. Γράψατε λοχαγόν «Γαζήν». 
θυρίο 169.

—Έ φ εδρος Άνθ]ίατρος ήλικίας 25 έτών 
α’ιτεΐ άλληλογραφίαν μβτά δίδων ευ ήγμένων 
ήλικίας 17 -  22 έτών έξ όλης τής Ελλάδος. 
Σκοπός ότι έπακολουθήση. Γράψατε άνθ]ία- 
τρον « Παρθένων». Θυρίς 161.

—Δύο Αδελφικοί φίλοι τής διμοιρίας κατα- 
I στροφών όπου έργάζονται 50 μέτρα έντός τής 

γής, πρός άνακούφισιν, αίτούσιν Αλληλογρα
φίαν μέ δίδας Π. καί Ν. Ε λλάδος. Γράψατε, 
Σιδεράν Α. καί Νταήν Ί »  Θυρίς 165.

—Κορίτσια άλτ 1 Πέντε ήλιοκαμμένα, φιιν- 
ταράκια, είιρισκόμενα είς τά υψώματα τοΰ 
"Ιντεπε, αίτοΰν άνταλλαγήν έπιστολών καί 
c. ρ. μέ δίδας 18—20 έτών. Προτιμώνται Α 
θηνών, Πειραιώς, Ναυπλίου, Νάξου, Θεσ]νί- 
κηο. Κων]πόλεως, Σμύρνης, Κορδελιού, Γιουλ- 
μπαξέ. Ό π οια  πρωχονράψη θά λάβη την φ ω 
τογραφίαν μας. Ψευδώνυμα αποκλείονται. 
Γρά-ψατε δεκανείς «Μακρήν Ά θ .,  Μαυρομά- 
την Γεώρν. καί στρατ. Σ . Γ ., Δ. Φ., Κ. Φ.» 
Θυρίς I65‘
Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α

Ό κ .  Κωνστ. Άλικιώτηςκαί ή δνίςΚαλιόπη 
Α. Ζόμπα Λντήλαξαν δακτύλιον Αρραβώνος. 
Εύχόμεθα ταχεϊαν τήν στέψιν.________________

κ α λ α ι τ ε χ ν α Γ ε ρ α ς ι τ ε χ ν α ι
Π ρ ο μ η θ ε ύ ε σ θ ε  τά Καλλιτεχνικά οας εϊδη, 

είς τό Π ρώτον ΕΙδικόν Καλλιτεχνικόν Κατα- 
οτημα Μάνεση καί Αύγούστη Χαλκβκβν-
δύλη 26 Α .  , _

Τιμαί Καλλιτεχνικαί. *Αποατο>Λΐ ταχνί^ο- 
μικώς παντού. Ζητήσατε τιμοκατάλογον.



SKA ITIN —Ρ ΙΓΚ
Περδίκω μ’ πλίμ',

Βάΐ βάΐ, τί πράμμα 
σου3ΐνε αύτίν’  ή άφλότμη 
ή Ούγρώπ*, ούρή μαν- 
νοΰλα μ", άπ’ μάς πήρε 
κί μας σήκουσε τά μυαλά 
ή γρουσούζα μί τς μόδες 
χί μί τς ρόδες τς κί βάλ- 
θχε νά μάς φκιάσ' οΰλ- 
νοΰς μπαίγνια τς κενού - 
νίας τοΰν Ίθνώ ν, ή μπε- 

! ζεβένισσα I
Ναΐσχι, ούρέ τζαυβαϊρι μ ’ , είμαι < παθώς χί 

γιά ταύτου σϊά  γράφτου αύτίνα. Κί τά γρου- 
νια άκόμα γιλάν μιτ’ ίμας δπους καταντσα- 
μαν, γιατί μαθέ: ίκειό ποΰειδαν τά ματάκια 
μ* προυψέ δέντώλπιζα νάν τού Ιδοΰ στ ' ζήση 
μ* ού έρμους. ,

Είχα κατέβ’ μί κάτ’ κβλοπαιδα στου Κι- 
νώργιου Φάληρου «υουψέ τ ’ νύχτα κί λουγά· 
ριαζα ού καψαρός πώς θά πάμε νά γλβντου- 
κουπήβμε κί θά πιούμε κανιά αταλα ρβτσνούλα 
νά θαραπαχί ή ψχούλα μ’ . Αύτίν’  δμους,οί δαι- 
μόν’ ήθιλαν καλά κί σών’ νά πάμε στού Κ α
ζίνου, λιέβι.

— Κί τί βίν’ αύτίνου τού Καζίνου, ουρέ θε- 
ουτούμπδες; τς λιέου.

—Σκαϊτιν-ρίγκ 1 μ’ άπουκρίνεται ενας.
—Φτοϋ σκουληκουμερμηγκότρυπα ! Κί τί 

φκιάννβ ΙκεΙ μέσα μαθές ;
— Π α τ ι ν ά ρ ο υ ν ε .
—Μπά π' νά σ’ πάρ’ ού διάτανους τούν π ι- 

πλάκιΐ Θά κρίνς κανιά ρουμέΐκη κβέντα νά σί 
πάρου γκάβου "ούρέ ψαυρουτάμπαρου;

— Πάμε κί θά  Ιδχι;, μ* λιέν οί άλλ’.
Ά ειντι, πάμι νάν τού Ιδοϋ κι" αύτίνου τού 

μαραφέτ', είπα. Νά σ’ ποΰ τν άλήθεια δμους, 
πάαινα μέ χρϋα καρδιά.

Κανιά βουλά φτάνμε οί μίνια μάντρα άσβε
στου μέν', μποίνμε μέσα κί γλιέπου στ'μέσ| 
καταμεοή; ένα στρόγγλου πράμμα σάν άλών' 
κί γύρα ού/.όγυρα κάγκελα κί άπόξου άπ' τά 
κάγκελα ήταν τραπεζάκια άπ κάθουνταν 
τουρλού τουρλού φάτσες κί χάζευαν. Καθόμα- 
στι κι’ ή άφεντιά μας κί παραγγέλνμε καφε- 
δάκου. Κι' άπίν ' ποΰηταν νάν τς ρουτήσου τί 
θά γέν’, γλιέπου έναν μαγκλαρά νά κάν’ έμ- 
φουδου μέσα o t ’ άλών’ κυλώντας άπάν" σί κάτ' 
τσόκαρα ποΰειχαν τέσσερες κούτσκες ρουδί- 
τσες τοΰ πάσα ένα άπ’ κάτ'. Σί λίγου μπαίν’ 
«ι*άλλους, ΰατερα κι* άλλους, όσου π' γιόμσε 
τ ' Αλών* άπού τετοιανούς πώφερναν γβρβουλιά 
o i  δαιμουνιομέν'. Ί γ ώ  ού καψαρός τς έγλιεπα 
κί άναθμώμνε τά παληάλουγα π' τά ζεύβνε 
«τού  μαγγανουπήγαδου κι' άπέ τ" άφήννε κί 
γυρίζνε μαναχά τς ούλ" μέρα.

—Αύτίνου είνι τοΰ ακαίτιν, ούρέ ;
— Ναΐσκι.
—Κι' ούλου ένα Ι τ ο ’ γιά θάφέρνε γερβουλιά;
— Χαΐσκι.

Πλιερώνουνται γι" αύτίν' τ' δλειά ;
—Ό χ ι, γιά δγιασκέδασ’ τού κάννε.
—Φτού τς νά μήν άβασκαθοΰν μί τ* δγια- 

σκέδασ’ π’ βρήκαν τά κορόΐδα 1 Ά μ ' Ιγώ τς 
γλιέπου μαναχά κί μώρχιτι νά ξιράσου κα- 
ρεκλουπόδαρα, δχ’ κίνά βάλου αύτίνα τά ρε- 
ζλίκια στά πουδάργια μ 1

Κι' δοου ν' άπουοώοου τήν κβέντα μ ', γλιέ
που έναν π' πάαινε κατάμπρουστα άπ' τς άλ- 
λνούς σάν γκεσέμ’. μ ' άσπρου βρακί κί μί τά 
χέρια πίσου, νά τρ»Β  μίνια τοΰμπα καταής, 
άπούδε τοΰν ούρανό σφουντύλ' ού κακότχους. 
Αύτίνους δμους ού χαχόλους, δίχους νά ντρέ
πεται ντίπ καταντίπ ματασκώνεται κί ματαρ· 
χινάει τ' δγιασκέδασ*. ΣΙ λίγου γλιέπου κί μί
νια δεσπνίθα πώφερνε κι’ αύτίν' γερβουλιά, 
νά ξαπλώνεται φαρδειά πλατβιά κατάής κί 
καδώς έπεσε μί τά πουδάργια ψλά νά βγαίννε 
στ ' «ρόρα εύλατά πάντα τς. Έ ϊ  ρέ, κί νάν τν 
είχα στά χέρια μ’ ξύλου π’ θάν τς κουπάναγα 
τς σακαφλιώρας 1

—Πάμι νά φύβγμε άπού δώ μέσα γιατί θά 
μέ πιάσ' σεληνιασμός, λιέου στν παρέα μ ’. Δέ 
βαστάου άλλου.

Κί σχοόζου χού γκαρσόν’ γιά νά πλιερώσου 
τς' καφέδες. Λουγάριαζα νάν τ ’ δώκου ένα 
τάλλαρου κί νά κρατήσ' τά ρέστα γιά μπουρ- 
μπ·υάρ. Αύτίνους δμους μ’ χάλιεβε ένα κου- 
σπεντάρκου.

—Κρίνε καλά, ούρέ μπιυζουχουκέφαλε I τ' 
χουγιάζου. Έ ν α  κουσπεντάρκου γιά πέντε

μαυρουζούμια!... Εΐοι στά καλά σ" γιά νά 
μπήξου τς φου>ές ;

—Τόσ3υ έχνε, μ’ λιέει, πέντε δραχμές ο4 
ένας.

—Πέντε δραχμές θά πλιερώσου αύτίνου τού 
ξέρασμα ποΰειδα Ιδώ μέσα, ούρ* θεουμπαίχτ’ 
άπ ' έπρεπε νά μί πλερώ-ρς γιά νάν τοΰ Ιδοϋ I 
Ά ς  όψεστε ίν ήμέρ? κρίσεους, ούρές άγιου- 
γδϋτες, κΐ σβΧς^ούρέ καλόπαιδα, π’ μέ κβάλη- 
σαταν Ιδώ μέσα γιά νά πλερώσουν τούν κού
κου άηδόν’ ...

Κί πλιερώνμε π ’ λιές, ούρή Περδικούλα μ’, 
κί βγαίνουντας άπ' τού σκαϊτιν άπόμναμαν 
έμεϊς ναΧτοιν σχέτοιν άπού παράδες !

Γιά, αύτίνα εΐνε τά ΙγρουπαΙκά γλέντια. Μί
νια βουλ* δμους τν έπαθα, δεύτερ’ δέν τν μα- 
ταπαθαίνου κι’ δπ ’ μέ ξαναϊδοΰν ας μ'γράψνε.

Ταΰτα κί μένου 
γειά σ ’ κι" άντίου μ'

Μ ήτραν; Κουρνόγαλος

ΤΟΥ ΒΛΑΜΗ
ΊΖΖΖΖΖΖ χ α ΚΑΜΏΜΑΤΑ

Μανιώ πού 
τήν Ά κ ρό-

! jΣΤΙΧΟΙ ΤΟΥ ΚΑΡΡΟΥ 
Β Π ΙΚ Α Ρ Ρ β Ι )

Καμβόσαι 
δεσφοιναί 
μέ ελαβον 
έν δφ  μεζέ, 
χεριχαίξασαί με 
άγρίως 
καί φάγας 
τήν χυλόπητταν 
δολίως, τό όποιον 
μέ διέπραξον γβλοίον.
Καί γάρ αί κατσίκαι 
Ιδώσαι έν τϋ «Σφαιρί» 
δτι νυμφάδα ζητώ 
μέ τό κβρί,
μοί έπεμφσον έπισθολάς 
περιπαθές καί φλογέράς 

ένδοσθεν φακέλλεος άποπνέων π ιτοουλίον, 
τό όποιον
ψευδώς βεβαιοΰν δ τι μέ θέλουν νυμφίον.
Διό καί μοί έδιδον τήν έπάφριον ρανδεβούν 
έν τοΰ Σαππείου τάς άγελάς, κοινώς βοΰν. 
"Εγωγε γοΰν ό άτυχές δώκας πίσθιν είς άπιάς 
καί γάρ τό όμματάκιόν μου

γαρίς έγέγονεν περί διά γυνάς, 
κοτσάρας δθεν τήν μεγάλην σθολήν 
καί ίξωραΧστικά έλγατα πράξας 

έπί τήν έμαπτοΰ μολφήν, 
τό όποιον έντινι γνώριμον ξουρεΐον, 
νπήγαγον σινάμενος κουνάμεν·: 
ώ ;  πέλδιξ έν δφ τόπφ τής ένδαμώσεως 
πρός χάριν γνωριμίας, ένδαραβερισμοΰ 
καί έρατεινής περιπτυχώοεως.
Άφίκων δ ’ έκεΧσβ καί βύθύς έμβανίααν 
μίαν γυνην μετά πένθε χοριτσοποΰλων, 
at περ έπραττον έν άλχή τήν νήσσαν, 
κυττώσαι με διά βλεμμάτων άγαν ύπουλων, 
μεθό έσχασον θορυβωδώς έν τοΧς γελοίοις 
προσομοιαζόντων καρβελίοις, 
ββώσαι, κεγκραγόσαι καί λέγων είρωνοβιδώς 
ούτος έσθίν ό Άγχαθάγγελος τής «Σφαιρός». 
Άπομβίνας δ ’ έγώ κεχηναΧος καί χαχοειδώς, 
έληψαν ή μία τήν άλλην έκ τής χειρός 
καί ήρξαντο όρχεΧσθαι περί έμέ 
καί γελεΧν είς άχθος μου αί ότιδαναίΐ 
Ή γουν μοί ένέπαιξον τήν μπερλίν 
καί μέ έπ^αξον ρενδίκολόν τών κύν.
Τότε γοΰν έγώ σμερδαλέως παροργισθείς 
άνήγειρον τήν όμβρέλλαν μου γενναίως 
ίνα τάς τύψω κατά κεφαλής, 
άλλ' ούται τό έτεμάχισον βόλβορον δρομαίως. 
Οΰτω δ ' άπέμεινον καί αύθις

έν το ϊ; ·ψυχροΧς τοΰ λουτρού 
ιταθών τήν παλαιοδουλέαν δίκην κοτοΰ.
Τό όποΧον
έξήλθον κεκαρμένος, ύπάγας πρός μαλλίον.

Ο  Ά γ * α Φ ά γ γ ε λ ο ς

ΑΠΟ Τ' ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΤΟΥ ΧΑΧΑΜΙΚΟΥ

Μιά φορά ό ΧαχαμΧκος γνώρισε έναν φαντα- 
σμένον ό όποΧος έπειδή είχε άνάστημα άθλη- 
τικό χαί μπράτσα γερά, (περηφανευόταν πώς 
δέν ύπάρχει τίποτε στόν κόσμο πού μπορεΧ νά 
τό κάνχι.

— Πέστε μου σεις τί δέμπορεΧτε νά κάμετε 
καί ά να λαμβάνω νά τό κάμω έγώ άμέσως.

Καί ό ΧαχαμΧκος, παίρνων τό κουτοπόνηρον 
ΰφος του, άπήντησε:

—"Έχω κάτι χρέη καί δέ μπορώ νά τά πλη
ρώσω. Αναλαμβάνετε ; Ό  Άβοαμΐκο;

Μιά βολά κι’ έναν καιρό, ρέ 
κουβάλαγες λάσπη δντας χτίζανε 
πολι, ήτανε στήν Α θ ή 
να ένα νυφοπάζαρο. “Η 
θελες τοΰ λόγου σου νά 
νά παντρευτής; Σέ παίρ
νανε τά γονικά σου άπ* 
τό χέρι καί σέ παγαίνανε 
κεΧ χάμω πρός έκθεσι, 
δπης παγαίνουνε τ' άλο
γα γιά πούλημα στά πα
νηγύρια. Ή θελα  γώ άπό 
μέρους μου ν’ άποκατα- 
στηθώ καί ν’ άνοίξω 
σπίτι ; Έρχόμανε στό 
νυφοπάζαρο, μπάνιζα,ξέ- 
ταζα, διάλεγα έσένα πού 
μ ' άρεζες, τά συνφώναγα 
μέ τούς γονηούς σου 
καί σέ κουβάλαγα σπί
τι μου.

Έ τσ ι τά πράμματα 
ήτανε φίνα κανονισμένα, 
ήξερες καλά ποιά παίρνεις γιά ουζυγάτα σου 
κι’  δχι γουρούνι στό σακκί, δπως τό σήμερον 
αιώνα. Νομίζω; Γιά δαΰτο, καθώς λένε ot πα- 
λαιότεροι, ούλα τά κορίτσα κι" οΰλοι ot άν
δρες παντρευόντανε καί κανένας δέν έμενε ρα- 
φιόθεν.Λένε μαλιστα πώς τότες παντρεύοντανε 
χιό πολύ άντροι πέρι γυναϊκαι. ΈξηγεΧμαι άρ· 
χαϊστί ;

Έ χτοτβς δμως τά πράμματα άλλάξανε. Ot 
άποψήφιες νυφάδες αύγατίσανε καί πήγανε 
μιά δεκάρα ή μία, ένεκα ό σουφρατζβτισμός, 
ot γαμπροί λιγοστέψανε ένεκα ot πόλεμοι καί 
οΰτω πως ή σορροπία πάει δουλειά της.

Άερογαμπρίσματα δσα θέλεις, ΉσαΧας 
δμως μεδένι στό πελΐκον. Καί έν τοΰ δικαίου 
τους οί άνθρωποι. Καρατάρουνε ένα θήλεο στό 
δρόμο, τούς άςέζει, θέλουν» νά προχωρέβουν 
στό παρασύνθημα. Δέν ξέρουνε δμως άν εΐνε 
κορίτσι, πιντρεμμένη ή χηραλέα καί νά κανο
νίσουνε τ ή στάσι τους βιζαβί καί άπεγαντίας 
τους. Κι* έτσι τό συνοικέσιο πάει στά πούφ.

"Ασε δά πού γιά νά ζητήξχι κανένας σήμερα 
τή δεξιά χεΧρα μιανής δεσποινίδας, πρέπει ή 
χεΧρα αύτή νάχτ) γενναία προΧξ μέσα, γιατί 
άνευ προΧξ δέν έχει μάσσημα τώρα στής άκρί- 
βειας τόν καιρό.Έ νφγιά νάζητήξουνε τή ζερ
βιά της, πλερώνουνε δσο δσο ot άλλοπρόσαλ- 
λοι, τό όποΧον περί γκόμενα πουλάω καί τό 
παντελόνι μου, π;ρί συνβία δμως ποέπει νάκα- 
τέβκ ψιλ:ειδώς ό πατέρας ττκ,σοΰ λέει ό άλλος.

Ώ ;  έχ τοϋτο καλά τό σάξανε τά κορίτσια 
τοΰ Παρισιού, πού κατασκευάσανε σύλλογο, 
λέει, π 3 ρ ί άνεύρεσις καί ·ψάρεμμα γαμπρού, 
δπως τό διαλαβαίνει μιά έφημερίδα. Τό έκα
στον μέλλον τοΰ ·υλλόγου αύτουνοΰ θά φορά
ει στό ντελκοτέ της, μιά πράσινη κονκάρδα, 
τό όποΧον θά σημαίνο γαμπρό ζητάω, δποιος 
μέ θέλει έδώ είμαι.

Κ ι' όποιος τοΰ άρέζει διπλαρώνει άνευ μέγ- 
κλες καί π)λλές κουβέντες. Ό π ο ια  δέν τοΰ 
άρέσει πάει καί παρακάτου. Αύτό μάλιστα... 
Τό έγκρίνω προτροπίδην, γιατί είναι ξηγη- 
μένες δουλειές.

Έ ,  ρέ χαρχάλες Παρισιάνες μου, χοτές νά 
μήν ποθάνετε, γιατί δλο σοφία καί έφευρετι· 
κότη εΐσαστε κοί ξέρετε νά σίγνετε έν τάξει 
τά πράμματά σαςί...

Μακάρι νά γινότανε κι’  έδώ τό ίδιο. Ψέμ- 
ματ->, ρέ μπαρμπουνάρα μου;

Ό χ ι πώς θέλω νά βρώ νύφη, άλλά γιά νά 
μή μού χαλάνε ot έρωτοειδές έπιχειρήσεις 
μου. Γιατί τότες, δπου άνατιλήβουμαι πράσινη 
κονκάρδα, θά σιρίβω  ολοταχώς, άνευ νά χάνω 
χολύτιμο καιρό σέ σαλιαρίσματα. Κι* όπου 
βλέπω άνευ κονκάρδα, θά μπαίνω άμέσως σιό 
νόημα πώς ότι δέν πρόκεται περί κίντυνος 
θάνατος καί θά  ρίγνουμαι χόντρικώς.

Ξηγήθηκα σπαθί καί έπισταμένοκ, οέ άο£- 
διμη ;  _______  0  Β Λ Α Μ Η Ι

ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ
{ — Ή  κατάχρησις του κρασιού όδηγεϊ στή
[ μπΰρα.
. —Ό λ ες  οι γνώμες εΐνε σεβαστές άκόμα κι* 

έκείνες πού δέν σέβονται τίποτα.
—Ο'ι Γυναΐκεςΐ Έ ρχονται στιγμές πού θά 

θέλαμε νά τής φάμε μέ τά φιλιά, κι* άλλες 
πού λυπούμεθα δτι δέν τής έφαγαμε, γιά νά 
τή ; ξεφορτωθούμε !


