
ΣΦΑΙ
ΑΘΗΝΑΙ, 1924.—ΕΤΟΣ 6ον ΑΡ. 289 

ΣΑΒΒΑΤΟΝ, 16 Α Υ ΓΟ ΥΣΤΟ !

ΕΓΓΡΑΦ ΑΙ

ΕΚΑΣΤΟΝ ΦΓΛΛΟΝ ΔΡΑΧΜΗ ΜΙΑ

Έ πιταγαί καί Έηιστολαΐ άπ’ ε «θείας ηρόςιΛν ] 
u n n m ix  · .  a n tq n io n  μ · s v r ir e N

ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΡΑ /ΓΗ ΠΛΑΤΕΙΑ OM ONOIAS  
('Οδός "Αγίου Κωνσταντίνου 7)

Τ Υ  [ΙΟ ΓΡΑΦΕΙ ΑΙΟΛΟΣ ΡΟΜ ΒΗΣ 16

ΕΣϋΧΕΡΙΚΟΓ Έ  .ησΙα 
ΕΕΰΤΕΡΙίνΟΓ <

) ΑΜΕΡΙκΗΣ > 40,
ϊ Α ΓΓΛ ΙΑΣ

ΙΑΙΟΚΤΗΤΗΙ ΚΑΙ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μ. ΙΥ Ρ ΙΓΟ Σ
φ  A q  μ ο ο t ε ύ  .ι β . βΐ ΐ| σβλίδη τή ς  Ιλ λη λο · ι 
Λ  Υ<?αφΙας : 30 Αβατα ή λ*ξ<ς » ό λ ο ν ς^ Δ ίά  πονήματα < 
Jj κα ί έμ π ορ ίκ ο ί κατα*ι»·νή  t i  I » I εραν οια<ρο \ίαι

ΒΒΛΟΡΙΑ.ΛΙΑΙΑ Β|1ΙΘΒΩΡΗ2ΙΣ ΤΗΣ EfiJLRAQT



Τ ό  γρ α ςΛ ίο ν  ιή ς  -Σ φ α ίρ α ς · Αναλαμβάνει τή ν  δ ια 
βίβασήν έ ικ Μ β Ά ν  · '* * ^  νέρυυς τώ ν  ενίΗ φβραμένοκ 
« ο ό ς  δ ι ^ μ σ ^ ί *  . Κ < »ν «| α ν τ ιν ο «*6 ΐβ ω  νο υ μ ά ν ιη ν  
■ « ) ν . ί ) ια μ * Ό  « α  iv  Ά ί ϊή  «α ις  [Ιλ ή ρ ε ;

. , —  \  ^ ί^ μ ο ο τή ρ ια  Ε ιϊανάληψ ις 
^ τα σ Μ  είιρ.ΟΛΟμένων συζΰ/ων . 
Ε^οΐι^τέρωτευμ^ν./υς και πρός 

useku. 
ο - * - ·  ,| ς«τ& απ εζΛ ι< ι. 
| ς ^ ϊό μ < # υ !| *  xf| βααει το ΰ  γ ρ α 

ία ς . Α π α ν τή σ ε ις  τα  
,·υ .;τι*ότης. ρ ά ψ α τβ : 

έ σω κ λ ε ίο ν ιες  δραχ-

να λάβουν άπαντήσβις δι* 
ψ δχι δ ιά  τή ς  σ τήλης αΑ τ^ς

γνω ρ Ι;β » δ τ ι ,  δ έο "  νά  βσα>χλβίουν ε ίς  δ ιπλού* \ο όρι- 
Φέν ά ν τ ίτ ιμ ο ν ).

Ο ΝΟΟΜ ΑΝΤΗΣ Α Π Α Ν Τ Α :
ΞΑΝΘΗΝ ΟΝΕΙΡΟΠΟΛΟΝ: Τό σύνοικέ- 

«ιο ν  θά τελείωση καί θά είναι άρκετά ευτυ
χές γιά σάς. Φροντίσατε μόνον να είσθε όλι- 
γώτερον οξύθυμος καί περισσότερον ύ,τομο- 
νητική. Ταξείδιον δέν διαβλέπω.

ΒΑΣΙΛ . Π Α ΙΙΑ ΓΓΕ ΛΟ Π Ο ΥΆΟ Ν , Αϊγιον: 
Ε ίς τάς εξετάσεις δέν θά έπιτύχεται, αιτία 
-δμως δέν θά είναι τό συνοικέσιον. Ό  γάμος 
-σας θά γίνη είς τήν πατρίδα σας καί άσφα
λώς θά επιφέρω βελτίωσιν τής θέσεώς σας. 
Ή  μέλλοιισα σύζυγός σας θά ονομάζεται Σο
φία. Οί έν ’Αμερική άδελφοί σας θά ευδοκι
μήσουν έάν έργ.ισθοϋν χωριστά. Μή περιμέ
νετε όμως έκείθεν καμμίαν βοήθειχν τουλάχι
στον πρός τό παρόν. Ή  σύζυγος τοϋ άδελφοΰ 
-σας θά άποθάνη. Τίποτε άλλ ο δέν εχω πρός 
τό παρόν.

ΞΕΝΙΙΤΕΥΜΕΝΟΧ Β Ο ΣΠ Ο ΡΙΤΗ Ν  : Ή
κατάστασις τής κληρονομιάς ήτο άκριβής. Οί 
αδελφοί σας έμφορούνται πράγματι υπό ει
λικρινών διαθέσεων *0 άδίλφός σας ταξει- 
-δεύει αύτήν τήν στιγμήν. Ό  φίλος σας εκεί
νος δέν είναι ειλικρινής μαζή σας Εϊς Κων)- 
πολιν δέν θά έπιατρεψετε. Σοινικέσιον δέν 
•διαβλέπω.

ΠΛΗΓΩΜΕΝΟ Κ Α Ν Α Ρ ΙΝ Ι : Σάς αγαπούν 
■δύο, πλήν τόν Svu έ ; αΰτών θά λάβετε ώς 
σύζυγον. Ό  σύζυγός σας θά ονομάζεται Σπυ
ρίδων. Μαζή του θά ζήσετε ευτυχής καί θά 
αποκτήσετε τέκνα. Δίπλωμα δέν θά πάρετε. 
Θά ζήσετε 20 ετη ά*όμη. Θάνατον δέν δια
βλέπω πρός τό παρόι*. Δέν ύ.τάρχει μέσον νά 
πλουτίσετε. Ό  σύζυγός σας θά είναι πτωχός.

Ν Α ΤΑ ΣΣΑ Ν  : Θορυβώδης ή ζωή τού πα
ρελθόντος σας, έπιόης θορυβώδης καί ή ζωή 
τού μέλλοντος σας. Είσθε χαραχτήρος άνησύ- 
χου καί ευπαθούς. Άρέσκεσθε είς τήν φιλολο
γίαν καί είς^τούς έλιφρούς έρωτας. Αυτήν 
τήν εποχήν έχετε άλληλογραφίαν μέ κάποιον 
νέον, τον όποιον σά; άρέσει νά περιπαίζεται. 
Είσθε μία νέα, ή όποία έχει τήν άξίωσιν νά 
παίζη μέ τόν κόσμον σάν παιγνιδάκι. Τίποτε 
άλλο.

ΜΑΙ Ά Μ Ε  ΧΗΝ ΚΑΡΔΙΑΝ  : Ι Ιη ν  σάς αγα
πούσε. Σήμερον όχι' Τοϋ έκάμετε μίαν απι
στίαν. Ταχέως θά τόν συναντήσετε καί θά σάς 
παραπονεθή δι' αύτήν καί ό ίδιος.

Ν Ε ΡΑ 'Ι'ΔΑΝ , Πειραιά : θχ  επιτύχετε θέ
σιν, άλλ’ όχι τήν έπιδιωκομένην. Τόν νέον 
εκείνον δέν θά τόν πανδρευθήτε. ‘ Η άντίδρα- 
σις τών ίδικών σας είναι μεγάλη. Δέν έχουν 
όμως άδικον. Ή  ΰγεία τής άδελφής αας δέν 
θά άποκατασταθή. Χαρακτήρ σας ζω η 
ρός εύθυμος, πλήν εύπιστος «αί ευπαθής.

ΑΡ ΙΣΤΟ ΔΗ Μ Ο Ν : Ή  οικονομική σας κα- 
ταστασις θά καλλιτερεύαη άπό περιστατικόν 
άπροσδόκητον. Ή  δίς έκείνη δέν θά ύπαν- 
δρευθή άλλον. Μία άσθίνεια θά τήν έμπο- 
δίση. Θά παντρευθήτε έντός διετίας, νέαν ξέ 
νης έθνικότητος άλλά πολΰ ώραίαν. Θά σάς 
καταστήση ευτυχή.

Φ ΡΙΝΤΖΑΝ, Ένταΰθα : Ούτε σάς άγαπα 
οΰτε τήν ένωσίν σας σκέπτεται. Παρακολου- 
θήσατέ τον. Θά πεισθήτε ταχέως. Ποΰ πη
γαίνει κάθε Κυριακήν άπόγευμα ;

Χ ΡΗ Σ. Σ. Σ., Δομοκόν : Δέν σάς ένθυμήτε 
πλέον. ’Ασφαλώς σάς άπατοΰσε ή Κ. Θά νυμ- 
φευθήτε άλλην. Έκείνη ε&ρίσκεται είς ’Αθή
νας. Δέν θά έπανέλθτ). 'Υγιαίνει.

ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ, Χανια : Ά π α ξ  καί διεκόπη- 
βαν αί σχέσεις σας δέν θά έπαναληφθούν. Ή  
γυναίκα" έκείνη θά ήτο ή καταστροφή σας. 
Πολλάκις τό είχατε σκεφθή αύτό. Νά τώρα 
πού σάς έδόθη ευκαιρία νά σωθήτε.

Σ. Γ . Π., Α θ ή να ς : Θά ζήσέτε άκόμη 24 
έτη. Ή  κόρη σας θά γίνη καλά, άλλά κατό- 
Λίν μακρού χρονικού διαστήματος. Είς δεύ
τερον γάμον δέν θά έλθετε, Θάνατον δέν

I διαβλέπω, μόνον τήν άπώλειαν ένός προσφι
λούς σας, άνακειμένου, ή άπώλεια τού ο 
ποίου θά σάς προξενήση θλίψιν άφατον.

ΑΝΘΟΣ^ ΤΟ Υ  Β Ο Ρ ΙΆ , Θεσσαλονίκην: 
Ταχέιρς κάποιος κύριος γνωστός σας θά σ ις 
άναγκάση νά έγκαταλβίψετε τήν υπηρεσίαν 
αύτήν. Δέν θ ’ άποκτήσετε σύζυγον. Μόνον 
ένα πιστόν καί άφωσιωμένον έραστήν, όνο- 
μαζομενον Χρήστον. Πρώχη θά ύπανδρευθή 
ή μικροτέρα σας άδελφή κατόπιν ερωτικής 
περιπετείας. τήν όποιαν γνωρίζετε. Ό  αδελ
φός σας θά άποχτήση κορίτσι. Ή  μητέρα 
σας θά ζήση 10 έτη άκόμη.

Δ ΙΑ Β Α ΤΗ Ν  ΤΗ Σ  ΤΥ Χ Η Σ , Πειραιά : Μέ 
πραγματικήν άφοσίωσιν σ£ς άγαπφ ή μελα- 
χροινή. Σύζυγός σας όμως δέν θά γίνη λόγω 
άντιδράσεως τών γονέων της. Θά νυμφτυ- 
θήτε είς τό εξωτερικόν μετά πάροδον τριε
τίας. Είς τήν ζωήν σας θά εύτυχήσετε, έάν 
κατορθώσετε νά είσθε ειλικρινέστερος πρός 
τούς περιστοιχίζοντας ΰιιάς.

ΜΑΡΑΜΕΝΗΝ Α ΪΆ Π Η Μ  : *0 νέος εκεί
νος συνδέεται μέ άλλην διά δεσμών άρρή- 
κτων. Μή έπιμένετε λοιπόν. Χαμένος κόπος 
καί καιροί.

Α. Τ  , Τρίκκαλα: Θ ’ άναχωρήιετε συντό- 
μως διά 'τάς ’Αθήνας, όπου σάς άναμένει έκ 
μέρους φίλου σας μία σοβαρά έκπληξις. Θ ’ 
ά ποκτήση άρρεν, οχι όμως άκινδύνως. Προ
σέξατε. Σείς θά ζήσετε άκόμη 17 έιη, ή σύ
ζυγός σας 2 J.

Η ΑΕΚΤΡΑΝ, Χανιά : θ ά  ύπανδρενθήτε 
πολύ άργά. Ό  έρως έχει προξενήση είς τήν 
ζωήν σας ένα μεγάλον σάλον. "Οταν κοπάση 
ό σ ίλος αύτός, τότε θά ύπανδριυθήτε. Ό  
σύζυγός σας θά ονομάζεται Δημήτριος. Έ - 
ρωιικήν περιπέτειαν έχετε ήδη.

ΑΠ ΑΡΗ ΓΟ ΡΗ ΤΟ  Ι ΙΑ ΙΔ Ι :  Είσθε πολύ 
δειλός. Ή  δειλία είς τήν ζωήν πάντοτε άπο- 
βαίνει ένας κ ικός συντελεστής διά τήν εύτυ- 
χίαν. Γάμον δέν διαβλέπω. Θά ζήσετε 18 έτη.

ΘΔΙΜ Μ ΕΝΗΝ ΣΜ ΥΡΝ ΙΟ Π Ο ΥΛΛ Ν  : Ό  
σύζυγός σας δέν θά έπανέλθρ. Ζή μέν άλλ’ 
ύπό συνθήκας τοιαύτας, αί όποΐαι έμποδί- 
ζουν τήν επάνοδόν του. Θά συνάψετε ταχέως 
σχέσεις μέ άλλον άνδρα. ό όποιος θά σάς ά- 
γαπήση πραγματικά. Ό  άνδρας οι’ τος θά 
σάς καταστήση εύτυχή. θ ά  σάς προσφέρη 
τήν χ'ΐράν τής ζωής, τήν όποιαν δέν κατώρ- 
**ωσεν νά σάς εξασφάλιση ό άλλος, διά τόν 
απλούστατον λόγον ότι δέν σάς άγαποΰσε

ΖΗΝΟΒΙΑΝ, Καστορίαν : Δέν θά κατωρ- 
θώσετε μέχς>ι τέλους νά τό άποκρύψετε. θ ά  
ύ πανδρευθήτε, όχι όμως αύτόν πού σάς άδί- 
κησε. Μέ τόν σύζυγό σας θά ζήσετε εύτυ- 
χεΐς. Προσέξατε όμως προηγουμένως νά δια- 
κόψετε κάθε σχέσιν μέ τόν άλλον,

ΝΙ'ΓΣΑΝ Θ Ε Ο ΔΩ Ρ ΙΔΟ Υ : Τό μέλλον σας 
δέν θά «ίνα ι οΰτε ευτυχές οΰτε ήσοχον. Κά
ποιος βυσσοδομεϊ έναντίον σας, προσπαθών 
νά σάς πλήξη τελειωτικά. Τ ί τού έκάματε ; 
‘ Ο χαρακτήρ σας είνε σκλάβος τοΰ ρωμαντι- 
σμού καί τών νοσηρών ονειροπολημάτων

ΑΝΘΟΣ ΑΜ ΑΡΑΝ ΤΟ Ν : Ό  περί οΰ
πρόκειται κύριος δέν σκέπτεται σαβαρά νά 
σά; προτείνη γάμον. "Οπως θά δήτε έκ τών 
υστέρων πρόκειται περί ένός πολύ άδεξίου 
Δόν Ζουάν, ό όποιος μόνον διά τήν ίκανο- 
ποίησιν τών σκοτεινών πόθων του φροντίζει. 
‘ Ο σύζυγός θά σάς άγαπή όπως σάς άξίζει. 
Είσθε μία πολν βασανισμένη ΰπαρξις πού 
καί τήν άγάπην τού συζύγου σας θά εΰρετε ό 
λην τήν γαλήνην, τής οποίας σήμερον τόσην 
άνάγκην έχει ή ψυχή σας. Άπό. τόν θεΐόν σας 
νά ελπίζετε κληρονομιάν. Θά τήν λάβετε 
πολύ άργά όμως, ποσόν έλάχιστον, Γάμον 
τοΰ άδελφοΰ σας δέν διαβλέπω. Σάς κατα
τρέχουν, διότι πάντα σήμερα κατατρέχουν 
τούς έχοντας άσθενεΐς χαρακτήρας, όποις 
σείς.

ΜΕΡΤΕΔΗΝ : Τό πνεΰμα τής γνοιστής Δο- 
μνίκης άπαντφ ώς έξής στά έρωτήματά σας : 
"Ο νεος έκείνος πραγματικώς σάς είχε συμ
παθήσει πολύ Είχε συνδεθή όμως μέ άλλην, 
πράγμα πού τόν ήμπόδιζε νά έκδηλιόση τά 
αίσθήμάτά του. Ή  νέα έκείνη δέν τόν άγαπα. 
Είναι όιιως πλούσια καί προσπαθεί νά τόν 
σαγήνευσή διά τοΰ χρήματος. Σάς συμβου
λεύω νά τού γράψετε, νά τού τά πήτε αύτά 
όλα, νά τοΰ τονίσετε ότι μέ τήν νέαν εκείνην 
δέν θά ζήση διόλου εύτυχής καί θά τόν φέ
ρετε κοντά σας κατ’ αύτόν τόν τρόπον.

ΣΚ ΛΗ ΡΩ Σ ΔΟΚΙΜΑΖΟΜΕΝΗΝ, Ναύ- 
πλιον : Ά λ λα ς  εξηγήσεις δέν μπορώ νά σάς

δωσω επί τοΰ παρόντος. Επιμένω οτι ή λύ- 
σις τοΰ οικογενειακού σας ζητήματος δέν θά 
είναι πολύ εύχάριστος γιά σάς. Στής άλλες 
ερωτησεις^σας απαντώ ώς έξής : Θά ζήσετε 
ακόμη 11 ετη. Τό ταξείδιον τού άνεψιοΰ σας 
δέν θά πραγματοποιηθώ, οΰτε τό συνοικέσιον 
τού κ. Δ θά έπιτύχη. θ ά  ναυαγήτη έξ αί
τιας ένός έρωτος. Ή  Βικτωρία θά δίέλθη 
ακίνδυνος τήν κρίσιν. Σάς εΰνοεϊ ή Τετάρτη 

, ·®εΡα^ευθήτε μόνον έάν άλλάξετε κλίμα, 
άλλα δέν έχετε τά μέσα. Φάρμακα δυστυχώς 
δέν γνωρίζω. Δοκιμάσατε όμως διά τοϋ ηλεκ
τρισμού.

^ΧΡΑΧ' Λ Α ΙΔΗ Χ , Α θήνας: Τό μέλλον 
σας θα είναι τρικυμιώδες κοιί πλήρες άνησι<- 
χιών. Είς τήν ζωήν σας έδη ν ιουργήσατε με
ρικά δεόοιιενα πού δέν σάς έπιτρέπουν νά εύ- 
τυχησετε. Διά τά δεδομένα σας αύτά υπαί
τιος εν πολλοΐς είναι καί ό έρως, τόν ό
ποιον πολύ^ κακομεταχειρίσθητε. Ταξείδιον 
διαβλέπω, όχι όμως μέ εύχάριστα άποιελέ- 
σμαια.
, ΧΑ 'ΓΛΩ , Αθήνας : Θά ύπανδρευθήτε τήν 
ημέραν μιάς μεγάλης εορτής. Ό  μέλλων σύ
ζυγός σας θά είναι ξανθός καί θά ονομάζε
ται Κωνσταννϊνος. Μέ αύτόν θά εύτυχήσετε, 
όλίγον μόνον καιρόν. Θά ζήσετε έν όλω 43 
έτη.

ΤΑ Κ Τ ΙΚ Η Ν  ΑΧ  Α Γ ΜΩΣΤΡΙ ΑΝ, Αιτωλοα
καρνανίαν : Τόν στρατιωτικόν δέν δύνασθε νά 
τόν έκδικηθήτε, δια τόν άπλούστατον λόγο* 
ότι είναι μακράν σας. Τ ί τάς θέλετε τάς εκδι
κήσεις ; Τώρα έχετε συνάψει όριστικάς σχέ
σεις μέ άλλον. Αγαπήσατε τόν άνθρω.τον 
αυτόν, θ ά  σάς κάμη νά τά ξεχάσ3χε όλα. 
Σάς τό υπόσχομαι. Τίποτε άλλο δέν έχω νά 
σάς πώ.

Λ Ε Ω Ν Ή Ν : Δέν θά κατορθώσετε, δυστυ
χώς, νά ύπανδρειιθήτε^λόγίρ τοϋ στρυφνού χα
ρακτήρας σας, ό όποιος είς πολλά έκδηλοΰ- 
ται, Λ ί επιχειρήσεις τού, άδελφοΰ σας με- 
τρίαν θά έχουν επιτυχίαν. Είς τήν δίκην θά 
επιτύχετε. Ό  γαμβρός σας ζή. Επάνοδόν 
του όμως δέν διαβλέπω. Μία γυναίκα κα
στανή τόν εμποδίζει. Ή  γυναίκα αύτή σάς 
μισεί πολύ. Σάς εΰνοεϊ ή Παρασκευή.

Δ. Α. Κ., Καλύβια: Εις τό έπάγγελμά σας 
δέν θά έπετύχετε. Τό μέλλον σας τρικυμιώ
δες καί ζοφερόν. Οί οφείλεται σας δέν θά 
σάς πληριϋσουν Οί έχθροί σας είναι πολλοί 
— ιδίως ένας μέ ρούχα άνοιχτοΰ χρώματος,ονο
μαζόμενος Γεώργιος. Ά λλά  δέν θά σάς βλά- 
Ψϊΐ κανείς. Γάμον θά κάμετε όχι όμο>ς σύν
τομα. Διαβλέπω τόν θάνατον φίλου σας. θ ά  
ζήσετε άκόμη 22 έτη.
 ̂ Γ . Γ . Ν., Καλύβια: Δέν είναι εΰκολον νά 

άλλάξετε έπάγγελμά. Τό μέλλον σας όπως 
καί τό παρόν σα ς : Πλήρες περιπετειών έξ 
άφορμής της θλιβεράς οικονομικής σας κατα- 
στάσεως. Θάνατον δέν διαβλέπω. Μίαν άσθέ- 
νειαν μόνον. Θά ζήσετε έν όλω 40 έτη. Τ ί
ποτε άλλο.

'Ελήφθηοαν χαι at ίπιοιολάι ζών ύίόων 
χαι χτιρίων : ’Εοωζινμένης χαρύιός, Λί- 
ζας Κλεοπάνον, Μαγεμένης άχρογναλιάς, 
Μελαχροινον παληχαριον, Ά  νθούλας, Ε. 
A. Β., Ρίζας, Μαραμένου ρόΑον, Σ. ’Ορ
φανόν.

Εις ζονς άνωζέρω θ’ άπανζήοω χαζά σει
ράν όιά ζης « Σφαίρας».

θ ’ άπανζήοω ύι' ΐόιαιζέρας έπισζολής είς 
ζάς ύίόας χα) χνρίονς : Σπνρον, ’Α νζινέαν. 
Ε. Τοτιο λιανήν, Ν. Π., Παναγ. Πίζζα, Β 
Λ’. Φαρόνν, Μελαγχολιχην Σαμιωζοπονλαν, 
Άθ. Ριζομάρχον, Μαρ. Καρένη, Παναγ. 
Α. Κονζά, Σοφ. Λβένζζον, Δημ. Καλα- 
πούά.

Ύπερήφανην μιχρονλαν, περιμείναζε ζήν 
σειράν σας. Δεν πρόχειζαι περι άπανζήαεως 
έχ ζών ενόνζων. Ρ  77. θά σάς άπανζήοω 
προσεχώς. Εραζσιέλαν, σέ οάς όέν μπό
ρεσα ν’ άπανζήοω αμέσως. Λάβετε να’ 
όψιν σας, δπως χαι άλλοι πον μον γρά- 
φονν δζι όιά ν’ άπανζήοω οέ μεριχές έπι· 
οζολάς όέν φθάνει μόνον ό γραφικός χαρα- 
χζήρ όιά νά μέ νποβοηθήοη. Τόζε καταφεύ
γω είς ζό τραπεζάκι, πράγμα πον όέν εί
ναι δοο ενκολον ζό φανζάζεσθε. ’Ενζεν- 
θεν λοιπόν ή βραόνζης ζών απαντήσεων. 
Αύτά όι' δλους τονς άννπομονονντας.

ΓΡ  SBNOnOVA' Υ

ο  “ αρ*»< B Q N ’W i Τ | * Ο Σ  Λ\Ον „
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

— Δέν ξέραι...μά έχω τήν ιδέα πώς έαάς σάς 
άγαπ^ "Επειτα, πού ξέρετε ; Αύτά όλα τά 
λέει, γιά νά σάς πειράζη, ό κ. Ίάσων. Σ τό  
θέατρο δέν ξέρουμε τί κάνει...

—Ό χ ι, όχ ι! Άφοΰ έγώ τόν είδα μέ τά μά
τια  μου νά φιλά ένα κορίτσι ποΰ μού έρραβε 
άσπρόρρουχα, άφού κι-θ* τόοο τόν τσακώνω 
νά κρυφομίλή μέ τήν Έρ ισμία, είμαι βέβ ιιη 
πώς καί στό θέατρο καί παντοΰ, κάνει τά 
Ιδια... ”Ιδωμα δέν είπες! Σ ’όλες ρίχνεται. Καί 
σένα άκόμα, άν δέ σοϋ ρίχτηκε, θά σού ρι
χτή ! ώ, χωρίς άλλο !

‘ Η Μαριτάνα άνατινάχθηκε.
-  —Ά ,  όχι ! είπε. ..Έμένα δέν μοϋ ρίχτηκε 
καί ελπίζω νά μ ή ν  τό κάνη ποτέ. Οΰτε θεα
τρίνα είμ· έγώ, οΰτε δούλα, θ ά  μέ σεβαστή. 
Σάς ύπόσχομ ί  όμως, κυρία, ότι τήν πρίότη 
φορά ποϋ θά ΐδώ τό έλάχιστο, θά φύγω εύθύς 
τήν ίδια στιγμή !

—Δέν θά φύγης καθόλου ! φώναξε ή Ζηνο
βία. Ί σ α  ίσα πού έγώ σέ προειδοποίησα γιά 
νά μή φύγης. Μήν τού δώσης άκρόασ' καί τε 
λείωσε ! Ό  Δήμης παίζει όπου βρίσκει. Καί 
άμα ίδή πώς έσύ δέν είσαι γιά παιγνίδια, θά 
ήσυχάση καί θά σ’ άφήση. Τόν ξέρω έγώ. Γ ι ’ 
αγάπη μου, θά ύποστής ίσως καί τίς δοκιμές 
του. Χωρίς νά φύγης. Ά ,  όχι, ποτέ ! Δέν θά 
μάφήσης έμένα πού σ’ άγαπώ τόσο πολύ! 
Γιά  όποιοδήποτε λόγο’ μόνο όταν θά παν- 
τρευτής καί σύ μέ τό καλό. Έ ,  τότε πιά.... 
τ ί θά κάμω; θά σάφήσω. Ά λλά  τότε μόνο 
Μοΰ δίνεις τό λόγο σου, Μαριτάνα ;

Ή  δασκάλα συγκινήθηκε άληθινά.
—Ναί, είπε, σάς δίνω τό λόγο μου. Κ ι’ αν 

κάνη καμμιά δοκιμή ό κ. Ρόδης—πού δέν τό 
πιστεύω άκόμα,—θά τόν βάλοι στήν θέση του 
καί θά μείνω.

—Ώ ραϊα  ! έκαμε μέ χαρά ή Ζηνοβία.
Καί ξανάσκυψί στό βιβλίο της. Ά λ λ ’ άμέ- 

βως πάλι σήκωσε τό  κεφάλι της καί είπε :
—Ή  μαμμά απόρησε, άμα σέ είδε, πώς 

άποφάσισα νά μπάσω στό σπίτι μου μιά τόσο 
νέα καί ώμορφη σάν καϊ σένα, άφού μάλιστα 
ήξερα τόν άντρα μου. Ναί, μά ή μαμμά δέν 
έχει δίκιο. Γ ιατί έκτός άπό τίς συμπάθειες, 
τήν άγάπη, έσύ, άπό τήν πρώτη στιγμή, μού 
γέννησες καί μίαν μεγάλην εμπιστοσύνη. Καί 
ξέρεις, Μαριτάνα, μπορεί νά είμαι κουτή, μά 
γι’ άνθρωπο δέν έγελάστηκα ποτέ μου. Σ ’έμ- 
πιστεύουμαι σένα, τέλειωσε! Είμαι βέβαιη 
πώς ποτέ δέν θά μοΰκανες κακό, οΰτετό  έλά
χιστο. Καί νά πού μπορώ έξαίρετα νάχω στό 
σπίτι μου έναν άντρα γυναικά σάν τό δικό 
μου,καί μιά πανόμορφη, σάν τή Μαριτάνα μου!

Λέγοντας αύτά, τήν άγκάλιασε καί τήν έφί
λησε. Έ τσ ι, όπως μία μαθήτρια φιλ£ καμ
μία φορά τήν άγαπημένη της δασκάλα. Κι* ή 
«ητγκίνηση τής Μαριτάνας κορυφώθηκε. Ά ν  
ήταν τώρα δυνατό νά ξαναγυρίση στό πρώτο 
τ%ς εκδικητικό σχέδιο ; νά κάμη τόν Δήμη νά 
χβρίσα αύτήν τή γυναικούλα πού τόσο τόν 
αγαπούσε, καί πού ήταν άκόμα τόσο καλή καί 
είχε τέτοια τυφλή έμπιστοσύνην στήν δασκά
λα τη ς !

Ποΰ τήν είδε αύτή τή Μαριτάνα ; Πού τήν
ήξερε; Κ ι’ όμως νά πού δέν γελιόταν. Είχε
τό  ένστικτο πού τήν έβεβαίωνε, πώς ή άγνω-
βτη έκείνη ήταν μιά τίμια. Καί μόνο οί άγα-
θοί καί τίμιοι έχουν τό ένστικτο αύτό.

Ά π ό  τή στιγμή έκείνη, ή Μαριτάνα έβαλε
τή .Ζηνοβία στήν καρδιά της. Περιφρόνησε
τάν άνάξιο Δήμη περισσότερο. Καί συγχρό
ν®ς ορκίστηκε μέσα της, πώς ό,τι, ό,τι κι’ άν
«πτνέβαινε, αύτή θάμενε τιμία όπως ήταν.

( ** *
‘Ωστόσο ο Δήμης γινόταν άπό μέρα σέ μέρα 

έπιθετικώτερο-ς. Άφού έκαμε τήν άρχή, έννο- 
ούσε νά φτάση στό τέλος Κι* όχι μόνο δέν 
άφινε ευκαιρία χωρίς νά έκδηλώση τόν φλο
γερό πόθο του στή Μαριτάνα, παρ* άρχισε νά 
δημιουργή ευκαιρίες ό ίδιος. Έ τσ ι πολλές 
φορές, γύριζε στό σπίτι όταν ήξερε πώς θά- 
βρισκε τή δασκάλα μονάχη της, ή έμεινε μέ 
μιά πρόφαση όταν έβγαινε έξω ή Ζηνοβία, ή 
*α ί άκόμα όταν ή γυναικά του ήταν έκεΐ, είχε 
τήν τόλμη καί τήν αναίδεια νά φωνάζη στό 
γραφείο του τή' Μαριτάνα καί νά τήν κρατή, 
πότε πώς θά τής διαβάση μιά σκηνή άπό τό 

ο του, πότε πώς θά τής γράψη μιά σχετι- 
συμβουλή κι’ οδηγία.

"Ενα πρωΐ, κατά τίς δέκα, βγήκε λέγοντας 
πώς θά γύρισε μετά τό μεσημέρι, γιατ* είχε

τάχα πρόβες. Σέ λίγο θάφευγε κι’ ή Ζηνοβία, * 
γιατί τής μήνυσε ή μαμμά ιης πώς ήταν άρ- 
ρωττη κι’ έπρεπε νά πάη νά τήν ίδή. Αύτό ό 
Δήμης τόξερε. Κμί κατά τίς Εντεκα, άφοΰ , 
έδωσε μιά ματιά στό θέατρο κι’ άνανέωσε, | 
οτό πόοι, τίς φιλίες του μέ μιά καινούργια 
θεατρινίτσα, τήν άφησε μάρμαρο κι’ έφυγε 
γιά τό  σπίτι.

Ή  Μαριτάνα καθόταν στήν τραπεζαρία καί 
διάβαζε... Κοσμογραφία Ή τα ν  άπό τά μαθή
ματα πού άγαποΰσε περισσότερο ή παράξενη 
μαθήτρια της καί ή Λασκάλ", εύ<ηινείδητη 
πάντα, ήθελε νά θυμηθή μερικά πράγματα 
ποΰ τά είχε’ ξεχασμένα.

Ά λλά  γιατί αύτό δέν ιοκανε πιό ήσυχα, , 
στήν κάμαρά της, άπάνω ή σιό σαλονακι πού 
τό είχε πιά κοινό μέ τή Ζηνοβία; Πραγματι- ι 
κώς γιά ν’ άφήση τήν Έρασμία νά συγυρίση 
καλά τό διαμέρισμα ; "Η γιατί ήξερε, γιατί j 
έμάντευε πώς θά γύριζε ό Δήμης.. .. να τής 
ριχτή ; Ποιός ξέρει !

ϊτή>· ψυχή της ή πάλη δέν είχε τελειώσει, j 
Καί μ* όλη τή συμπάθεια πού τής γεννούσε 
ή καλοσύνη τής Ζηνοβίας, δέν είχεν αφήσει ι 
όλότελα τό σχέδιο τής μικράς της έκπίκη^ης·..

"Αμα είδε τόν «κύριο», έκλεισε τό βιβλίο 
της καί σηκώθηκε., .τάχα.

—Έ  ! γιά πού; τής φώναξε.
—Θά πάω άπάνω.
—Γιατί; μπορείς νά μείνης κι’ έδώ.
—Ό χ ι !
Καί κίνησε—τάχα —πρός τήν πόρτα.
—Μάποφεύγεις ! τής είπε τότε σαρκαστικά' 

μέ φοβάσαι I
—Καθόλου ! τοϋ άποκρίθηκε φεύγοντας.
—Μείνε λοιπόν θέλω κάτι νά σού πω.
—-Τό ξέρω αύτό «ού θά μοϋ πής. Μά δέν 

πάς καλύτερα μέσα, νάποτελειαιαης τό έρ
γο σου;

—Μαριτάνα, μέ φοβάσαι.
Είχε φθάσει πιά στήν πόρτα, άλλά ό λό

γος του—τάχα—τήν έκαμε νά ξανα/υρίση.
—Έ γ ώ ;! Έχεις πολύ μεγάλο λάθος!.... 

'Ορίστε λοι πόν ! Λέγε μου !
- Κ,ι’ άποφασιστικά, άφοβα, ξανακάθησε στή 
πολυθρόνα πού καθόνταν.

— Μπά; έκαμε ό Δήμης κοιτάζοντάς την μέ 
γελαστή άπορία.

— Λέγε ! τόν ξαναπροκάλεσε.
—Στάσου ντέ; μή βιάζεσαι...έχουμε καιρό.. 
—Καθόλου !... Ά π ό  στιγμή σέ στιγμή μπο

ρεί νά γυρίση ή γυναίκα σου. Καί ξέρεις ή 
Ζηνοβία φαίνεται κοιμισμένη, μά δέν είναι. 
Ό λ α  τά βλέπει, όλατά  καταλαβαίνει...’Έ πει
τα, μήν ξεχνάς καί τήν Έρασμία. Αύτή είν’ 
έδώ. Καί στοιχηματίζω, πώς άμα σ’ άκουσε, 
κατέβηκε καί μάς προφυλάει. Νά τη !

Πραγματικώς, ή πόρτα χτύπησε καί, πριν 
πάρη άπάντηση, ή Έρασμία μπήκε στήν τρα
πεζαρία μ’ ένα γράμμα.

—Αύτό τοφεραν γιά σάς, είπε, καί περιμέ
νει άπάντηση.

Καί δίνοντας τό γράμμα στό Δήμη, κοίταζε 
τή Μαριτάνα σά νάθελε νά μαντέψη, άπ’ τό 
πρόσωπό τη, τ ί κουβέντα έκαναν αύτοί οί δυό.

Ό  Δήμης φουρκίστηκε μέ τή διακοπή. "Εσκι 
σε βιαστικά τό φάκελλο καί μόλις έρριξε μιά 
ματιά στό γράμμα, άρχισε νά φωνάζη^

—Καλά !... πολύ καλά !... Αύτό τόξερα. . 
δέν ήταν άνάγκη νά μοϋ τό θυμίσης.... Σ τις 
έξη θά πάω !..

Μά ή Έρασμία στεκόταν έκεΐ σάν τό κού
τσουρο.

—Ξεκουμπίζου λοιπόν ! τής είπε άγρια.
—Μά τί νά πώ τού άνθριόπου;
—Δέν άκουσες;... Σ τις έξη θά πάω.

, | Τ ίποτ’ άλλο ;
—Έ , μά γιά νά σού πώ ! Τήν κουτή μάς 

κάνεις ; Χάσου !
Καί τήν έσπρωξε μέ θυμό.
Ή  Μαριτάνα έβαλε τά γέλια.
—Τήν ε ίδ ες ; τοϋ είπε. Ή  άντίζηλος. Λέ 

σοϋ είπα πώς μάς παραφυλάει ;
Ά ς  τολμήση νά ξαναμπή !
— θ ά  ξαναμπή ! Μόνο.λέγε μου γρήγορα !.. 

Τ ί θέλεις ;
—Ο ύφ!
Έκαθησε κοντά της. Κ ι’ ώς νά κουρδισθή 

πάλι,—γιατί τόν είχε ίεκουρδίσει ή εισβολή, — 
άρχισε νά τής λέη γιά τό  έργο του. Γρήγορα 
όμως ξαναγύρισε στά συνειβισμέια του. Καί 
γιά χιλιοστή φορά,τήςείπε πόσο μεγάλωσε '.αί 

’ πώς όμόρφηνε,—μά πολύ, μά φοβερά, μά κα- 
ταπληκτικα ! —δοκιμάζύντας μαλιστα νά τής 
πιάση καί τό χέρι.

—Σύχασε! τοϋ έλεγε. Εκείνος ξαναδοκίμαζε. 
—Μά σύχασε, σοϋ λέο>! Ή  Έρασμία !

(Άκο/.ο’ θεΐ)

ΣΠ. ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ 

Η Χ Ρ Υ Σ μ  Ο Λ Υ Ϊ  i l f l Q

(Συνέχεια έκ τ οΰ προηγουμένου) _
Κλείοντας τά μάτια, ξαπλωμένη στό κρεβ

βάτι κι’ άναζητούσε μάταια τόν ύπνο καί τήν 
λησμοσύνη, έβλεπε τό κεφάλι τοϋ Τάσου ν ’ 
άκουμπάη δίπλα ιης στό ίδιο μαξιλόρΐ-fe 

"Απλωνε τά γυμνά της μπράτσα καί τόν 
άναζητοϋσε και τό κορμί ιης έκνμάτιζε μέ λι
γωμένα κύματα κι’ έσπαρτάριζε άνήσυχα άπά- 
\ω στό πτ'ρωμένο στρώμα.

Τήν άλλη μέρα ή Λίνα '̂καμε τήν πρόχειρη, 
σκέψη πού κάνει κάθε γυναίκα οταν σχεδιάζω 
κάτι άπηγορευμένο. Ν ’ άποκοιμήση τήν υπο
ψία τού συζύγου της.

Στόν πρωινό περίπατο άπέφυγε νά κάμη 
λό'Ό γιά τή χτεσινή σκηνή. Ό  Στάμος στήν 
άρχή τό πέρασε γιά δυσαρέσκεια, άλλά δέν 
είχε κι’ αύτός διάθεση νά ξαναρχίση τήν ομι
λία έκείνη πού τόν πείραζε.

Τό μεσημέρι άκουσε ξαφνικά νά τοΰ λώχι ή 
Λίνα :

— Είναι άνάγκη νά πάμε στήν τραπεζαρία;
—Δέν έχεις όρεξη ; τή ρώτησε.
—Λέω νά μάς σερβίρουν στό δωμάτιο.
— Γ ια τί;
— Γιά ν ’ άποφύγωμε τή σΐ'νάνιηση αύτή 

πού σ’ ενοχλεί.
Ό  Στάμος έσυλλογίστηκε λίγο καί είπε : 
—Άφοΰ σ’ εύχαριοτεϊ εσένα, δέν είναι άνάγ

κη. Πάμε στή σάλα.
Ή  Λίνα χαμογέλασε.
—Είσαι βέβαιος πώς μ’ ευχαριστεί ; τόν ρώ

τησε
-Μ ά ... ,
—Ό χ ι λοιπόν, είπε άποφασιστικά έκείνη, 

θά φάμε μόνοι Μας.
Κ ι’ έπρογευμάτισαν στό ιδιαίτερο σα/.όνι 

τους. _
Ή  άπομόνιοσις αύτή έπροκάλεσε ιόν εν

θουσιασμό τοΰ Στάμου, άλλά ό ενθουσιασμός 
τοϋ Στάμου έπροκάλεσε σχεδόν τήν άηδία 
εκείνης.

Ύπέφερε τίς τρυφερότητές του μέ τήν ίδια 
εγκαρτέρηση τού άρρώστου πού πέρνει τό 
άνυπόφορο φάρμακο.

* *
Τό άπόγεμμα όμως ή Μαίρη πρώτη πήγε 

στό διαμέρισμα τής Λίνας.
Έκλείστηκαν μόνες στό μικρό σαλόνι κι 

έμειναν έπί ώρα ολόκληρη μέ διαρκή συνο
μιλία.

Ή  Μαίρη είχε κυριευθεΐ άπό τήν ευχαρί
στηση νά έπιδεικνύη τόν άντρα της σάν κα- 
ποια κατάκτηση.

Ή  εύχαρίστηση δέ αύτή τής ήταν έξαιρε- 
τική, όταν τήν έπίδειξη αύτή τήν έκανε στή 
Λίνα.

Σάν φίλη της στενή ήξερε όλα τά περα
σμένα, σχεδόν μέ λεπτομέρειες γιά τόν έρω
τα τοϋ Τάσου καί τής Λίνας.

Τώρα ίσως έπρεπε νά προφυλάσσεται λίγο, 
γιά λόγους ζηλοτυπίας. Τό έναντίον όμως είχε 
καταληφθεί άπό τήν τύφλωση έκείνη πού τρα
βά τί,ς πεταλούδες, σάν μεθυσμένες, κατά τό 
φώς καί τήν φλόγα. Ίσως κι’ ό Τάσος νά τήν 
είχε πείσει ότι θέλει νάχη απόλυτη εμπιστο
σύνη σ’αΰτόν καί >ά μή φοβάται τήν Λίνα. 
Μ αύτό τόν τρόπο, τό κυριώτερο πρόσωπο 
πού έσχεδίαζε καί πραγματοποιούσε τήν επα
φή τής Λίνας καί τοΰ Τάσου, ήταν αύτή ή 
ίδια, ή γυναίκα του.

—Κύτταξε καλά, είπε ή Μαίρη στή Λίνα, 
όταν τήν άποχαιρετοΰσε, τό βράδυ θά φάμε 
μαζή.

** *
Ή  Λίνα έξήγησε στόν άντρα της ότι έπρε

πε νά τό..,.’υποφέρουν. Καί το βράδυ έδείπνη- 
σαν μαζή στό ίδιο τραπέζι.

—Κύριε Στάμο, είπε η Μαίρη τήν ώρα πού 
δειπνούσαν, ξέρετε ότι ή Λίνα είναι ή καλ- 
λίτερή μου φίλη. Δέν πρέπει λοιπόν νά μας 
στερήσητε αύτή τή καλή σίμπτωση, πού βρε
θήκαμε νειόπαντρες κι’οί δυό}μαςέδώ,νά τρώμε 
τουλάχιστο συντροφιά. Έ π ε ιτ ’ άπό λίγες μέ
ρες θά χωρίσομε καί ποιός, ξέρει πότε πάλι 
θά συναντηθούμε.

Τ ί νά κάμη ό Στάμος ; Τοϋ φάνηκε λίγο 
άφελής ή παηάκλησις τής Μαίρης, άλλά δέν 
μποροΰσε παρά νά τής δεχτή.

Ά π ό  τότε τά δύο ζευγάρια τών νεονύμφων 
έκαμαν μιά άποκλειστική συντροφιά καί 7)ταν· 
σχεδόν άχώριστοι όλη ι ήν ήμερα.

(Ακολουθεί)
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— Ιναΐ Βαρ- ’Ισίδωρος Μπρουμάν, άπό τό 
Κ ρ ικετό !

— Παρών. .
Προσπέρ· Ναπολέων Κορνύ άπό τό Κρι- 

κετό !
— Παρών.
— Ευφροσύνη, γυναίκα Μωρουμάν!
— Παρούσα.
— Σηκωθήτε καί άναφέρατε τ ϊ συνέβη, γυ

ναίκα Μπρουμάν!
Οι δύο πρώτοι έμηνύθησαν υπό τής τελευ

ταίας,συζύγου νομίμου τοΰ πρώτου, έπί από
πειρα δολοφονίας. Ό  Καϊσαρ - ’Ισίδωρος 
Μπρουμάν, κοντόχοντρος, μέ στρογγυλό με
γάλο κεφάλι, εμπορευότανε στό Κρικετό, ενα 
χωριό τοΰ Νομοΰ Κάτω Σηκουάνα. Ό  άλλος, 
Προσπέρ-Ναπολέων Κορνύ, λιγνός καί ψηλός, 
μέ μακρουλό κεφάλι καί μακρότατα χέρία, 
είχε ενα μικρό πανδοχείο στό ϊδίο χωριό, 
δπου έπούλαγε καί πιοτά. Ή τα ν  πασίγνω
στος στήν περιφέρειά του, φημισμένος γιατί 
έμιμότανε καταπληκτικά τόν παπά τοΰ χω- 
ριοΰ καί τόν κρότο τ  δν φειδιών. Ή  γυναίκα 
Μπρουμάν, καθώτανε στόν πάγκο τοΰ κατη
γόρου, μέ τό κεφάλι ριγμένο στό στήθος της, 
— μιά μικρή, κοκκαλιάρα χωριανή, ούτε ά
σχημη οΰτε νόστιμη, μέ ηλίθιο παρουσια- 
στικό. Έσηκώθη στήν πρόσκληση τοΰ δι- 
καστοΰ καί διηγήθηκε μέ φωνή αργή καί 
βραχνή :

— «Καθάριζα κουκκιά, Κύρ’ Πρόεδρε, εξ 
άπού 'λόγου σας. Ή ρθαν ξάφνου κι’ έμπή- 
καν ίσια στήν κουζίνα, κί μ’ έβλεπαν λοξά, 
νά ετσι..., πρό πάντων ό Κορνύ... έπειδής, 
ξέρετε, άληθουρεύει... Τρόμαξα, μαθές, Κύρ' 
Πρόεδρε, καί τ ’ ς ρώτησα : «Τ ί θέλτε, μαθές, 
άπού μένα ;...»

‘Ο Κορνύ διέκοψε διαμαρτυρόμενος :
—Ό χ ι ! Κύρ’ Πρόεδρε... Δέν άληθουρεύω... 

Ή μουν μεθυσμένος !»
*0 Μπρουμάν έπανέλαβε ξηρά :
— *Ή μουν μεθυσμένος I Κ ι’ οί δυό μας...»
—  Γυναίκα Μπρουμάν, εξακολουθήσατε», 

είπε ό δικαστής.
— «Τοΰ λ’πόν, Κύρ’ Πρόεδρε, μοΰ λέει ού 

άντρας μου : «Θές, μαθές, νά κερδίσης ένα 
τάλλαρο : · «Τ ί λόγους, μαθές!» του είπα 
’ γώ, γιατί, Κύρ' Πρόεδρε, τά λιφτά σήμερις 
είνε σπάνια “Ε ! μ ’ λέει εκείνους, τότις γέ
μισε αύτό τού βαρέλι άμεσους I Κ ι' έτσι, έ- 
πήγα στού πηγάδι κι’ έφερα νερό, ώς ποΰ 
έγέμισε τού μεγάλου βαρέλι, νά, ψηλό σάν 
τήν άρχοντιά σας, έξω άπό λόγου σας μα
θές... 'Ως τόσου, αύτοί έπιναν κρασί. Κ ι’ άμα 
γέμισα τού βαρέλι, είπε ού άνδρας μου : 
«Κ αλά !» καί ού Κορνύ μώδουκε ενα πεντό
φραγκου... Καί ό Μπρουμάν, πάλι μώειπε : 
«Θελ’ ς νά κέρδισες κι’ “ *·λο ένα τάλληρου;» 
«Τ ί  λόγους!» ξανάειπα. Κ ι’ μώειπε τό τες: 
« Έ ! βγάλ’ τά.ρούχα σου !...»

Τό άκροατήριο έξέσπασε σέ γέλοια ποΰ 
μόλις συνεκρατοΰσε. Ή  κατήγορος εξακο
λούθησε :

— «Τοΰ λ’πόν, τά  ροΰχα μου ; λέου έγώ... 
«Ναί. μ’ λέει, νά γδυθής τσίτσα». Τσ ίισα ; 
τ ’ κάνου. Τ σ ίτσ α ! μ’ λέει. Πώς μαθές... ού
λα τά ροΰχα μου ; ρωτώ πάλι. Έ  ! μ’ λέει ού 
Κορνύ, δέν πειράζ’ . Κράτα τήν πουκαμίσα. 
"Ετσι, έξω άπού λόγου σας, Κύρ Πρόεδρε, 
έβγαλα τήν σκούφια μου, κί τήν πσυδιά, κί 
τήν ρόμπα, κί τοΰ μισουφόρι, κί τά παπού
τσια. Κράτα κί τά τσουράπια, δέν πειράζ', 
είπε πάλι ού Κουρνύ. Κ ’ έκράτησα τά τσου
ράπια. Κ ι’ έμεινα σάν τήν Εύα, Κύρ Πρόε
δρε, μέ τσουράπια, μαθές. . Κ ι’ αύτοί σηκώ
θηκαν κί μ’ έπιασαν ξάφνου άπ’ τού κεφάλι 
κι απ’ τά  πόδια, κί μπλούμ, μ’ έχουσαν 
«τού βαρέλι...»

Τό  άκροατήριο έξέοπασε πάλι σέ γέλοια κι’ 
ό  Δικαστής χτύπησε τό κουδούνι, δύσκολα 
«υγκρατούμενος κι' αύτός

—Τοΰ λ’πόν, έσκουζα, ίκλώτησα, Κύρ Πρό
εδρε, κί τ ’ς είπα μασκαράδες, έξω άπού λό-' 
γου σας. Κι* ού Μπρουμάν μώειπε: «Σκα

σμός;» καί ού Κορνύ είπε: Τοΰ κεφάλι είνε 
δξου... Κάνει διαφουρά στοΰ μέτρος !... Κ ι’ 
ού Μπροιιμάν είπε τ ό τ ε : Μέσα κί τοΰ κι- 
φ ά λ ι! κί μώσπρουξε τοΰ κιφάλ’ μέσα στού 
νερό, μαθές, Κύρ Πρόεδρε, κί λιποθύμ’σα..»

Καί οί δύο κατηγορούμενοι έφώναζαν 
μαζύ :

—Ψέμματα ! Τώκαν’ εξεπίτηδες! Μόλις 
γυρίσαμε άπ’ τήν άλλη μεριά έφυγε!» .*

— Έβγήκα .έπειτα άπ’ τού. βαρέλι Κύρ 
Πρόεδρε, κι’ ®φ»·να στής Βασίλαινα,ς, τής 
μαμμής, κι’ έφωναξαμε τούν παπά, κι' αύ
τός έφώναξε τούν δήμαρχου, κι’ αύτός τούν 
αστυνόμου κι’  έπήγαμε πίσου στού σπήτι, 
κι’ είδαμε, μαθές, τ ’ ς δυό τους νά χτυπιούν
ται κί νά βρίζουνται: «Δέν είνε σωστό ! έλεγε 
ό Κορνύ. -Βρέ, φώναζε ού άντρας μου, είνι 
ένα ολόκληρο μέτρου, κανάγια! ..»

(Τό τέλος είς τό προσεχές)

ΤΟ ΤΡ Α ΓΟ Υ Δ Ι ΤΗ Σ  ΓΩΝΙΑΣ

Γωνιά ! σύ τοϋ σπιτιού προσκυνητάρι,
Ποϋ Ανοίγεις τή θερμή σου τήν αγκάλη 
Εις τά κορμιά καί τί; ψυχές ποΰ δέρνει 
Τής σφαίρας μας ή κάθε ανεμοζάλη.
Στής πυρινής σου γλώσσας τό τραγοϋίι,
Στις χαμηλές, μονότονες του νότες,
Δρηνοΰν τά περασμένα άνείρατά μας, 
Μυρολογοΰν ή ελπίδες μου ή πρώτες.
Στή λάμψι σου, τά βράδια, άργοπερνοϋνε 
Μορφές γνωστές μας καί Ισκιοι λατρεμμένοι 
"Ολη ή πικρή ιστορία τής ζωής μας 
’Απάνω άπό τή στάχτη σου διαβαίνει.
Κι’ δ ναύτης μέ τά μάτια τής ψυχής του, 
Μεσ' ατά βαθειά πελάγη οταν γυρίζω,
Γωνιά, τόν ίερό βωμό σσυ βλέπει 
Σάν φάρος τά σκοτάδια νά ^εοκίζϊ].
-τό  φτωχικό σπιτάκι του, κοντά σου,
Βλέπει όλους τούς δικούς του νά μαζών·»;
Τά φώς τής ζωοδότρας σου τής φλόγας,
Ποΰ μέ τό φώς τοΰ λυχναριοΰ ανταμώνει.
Κοιμήθηκαν τά δυό του τά παιδάκια,
Σ’ ενα.μικρό, χιονάτο κρεδδατάκι,
'Ακούει τό άλλο, μ’ άνοιχτό τό στόμα,
Τής γρηάς γιαγιάς του τό παραμυθάκι.
Βλέπει τής ποθητής του γυναικούλας,
Έκεϊ ποϋ γνέθει μέ γοργό τό χέρι,
Οί στεναγμοί τά στήθια νά σηκώνουν,
Γιά τό ξ,ενιτεμμένο της τό ταίρι.

Ε σ τία ! λαμπροστέφανη θεά μου, 
Ευτυχισμένος οποίος σέ λατρεύει.
"Οποιος τούς ψεύτικους θεούς τούς άλλους 
Τοΰ κόσμου φεύγοντας , εσέ γυρεύει.
Σιμά στά χρυσοπόρφυρο τό φώς σου
Τούς πειά γλυκούς παλμούς του θά γνωρίσω,
Ουράνιο νάμα θαϋρΉ στήν πυρά σου,
Τή διψαομένη του ψυχή γιά νά δροσίση.
‘ Εστία! ώ έσύ άκατάλυτη θεότη.
Ευτυχισμένος όποιος σέ λατρεύει 
Ό  ταπεινός ικέτης ποϋ άπά σένα 
Παρηγοριά καί άσυλο γυρεύει.

ΜΑΡΙΚΑ Κ. ΦΙΑΙΙΙΠΙΔΟΓ

ΤΟ  Κ Α ΙΝ Ο ΥΡΓ ΙΟ  ΦΟΡΕΜΑ 
Καινούγιο φόρεμα; Μέ γειά σου!
Σά ρόδο τοϋ’Απριλιοϋ άνοιχτό 
Καί ταιριαστό μέ τή θωριά σου 
καί στό κορμάκι σου χυτό. 
’Αλήθεια, ττειά καλοντυμένη 
δέ σ’ ε:δα κί’ άλλοτε ποτέ.
Μά γιά νά δώ; Βρέ τήν καϋμενη, 
δεν εχει διόλου ντεκολτέ!
Σιμά-κοντά νά νά πιστέψω', 
μά ώς κι’ ό καθρέφτης σέ ρωτά: 
Μήν έχ’ ή ράφτρα σου λαθέψω; 
μήν παραπήρε ή ψαλλιδιά;

ΗΘΕΛΑ Ν ΑΣΟ ΥΝ  
Έ τσι όπως πέφτεις όλη μέρα 
στής χίλιες έγνοιες τής δουλειάς 
Δέν είσαι Ρήγα θυγατέρα 
μά σ’ άγαπώ σά Βασιληας !

Γ.ΑΘΑΝΑΣ
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Έσκεφθήκατε ποιέ σοβαρώς τ ί αποτελέ
σματα έχει ή ζέστη έπί τοΰ έρωτος :

”Ω ! μή μειδιάτε πονηρά... Δεν έννοώ αύτά 
ποΰ βάζει ό νοϋς σας. 
θέλω  νά είπώ, τά άπο- 
τελέσματα τής ζέστης, 
τής θερμοκρασίας, τοΰ 
καύσωνος έπί τών ερω
τευμένων έν γένει. Έ , 
λοιπόν, ολέθρια. Άφαν- 
τάστως ολέθρια. Κατα
στροφή άληθινή.

Μά γιά φαντασθήτε 
λοιπόν, νά έρωτοτροπή- 
τε μέ καύσωνα 15 καί 
20 βαθμών άνω τού μη- 
δενικοΰ! Σείς, αγαπητή 
άναγνώστρια, νά ξεκι
νήσετε τέλος άπό τό σπήτι γιά το ραντεβού 
σας, μετά δροσερόν λουτρόν, άφού έκάματε 
τήν τουαλέττα σας μέ δλα χά detail» καί 
δλην τήν προσοχήν ποΰ έπιβ·'λλει ή περι- 
στασις, άφου ύπεβάλατε τό δέρμα σας είς 
τήν έπιμελεσιέραν δυνατήν κοΰραν, άφοΰ 
έπλυθήκατε, άλοιφθήκατε καί έσφογγίσθητε 
μέ παντοϊα καί ποικίλα βιναίγκρ καί καλλυν
τικά καί μυριοδικά, άφοΰ έξησκήθητε έπί τοΰ 
προσώπου σας είς έπιμελημένην... πρόχειρον 
ζωγραφικήν, άφοΰ περιεβάλατε τό φρεσκο- 
λουσμένο σώμα σας μέ άσπιλα φρεσκοσιδε
ρωμένα κομπιναιζόν, σουτιέν καί... καί..., νά 
ξεκινήσετε, λέγω, τέλος άπό τό σπήτι σας 
γιά τό ραντεβοΰ. Καί, μέ ζέστη άφόρήιον, νά 
καήτε στόν δρόμο άπό τής άδιάκριτες άκτΐ- 
νες τοΰ ήλιου, νά τρανταχθήτε φρικαλέος σ 
ένα άπό τά  έξοχα αύτοκίνητα έγχωρίου κα 
τασκευής, νά ζουληθήτε άναιδώς είς τό... α 
κίνητον τράμ, νά..., νά..., καί νά φθάσετε τ έ 
λος στό ραντεβοΰ σας... Θεέ μου! πώς!: Σέ 
τί χάλια !... Σουτιέν, κομπιναιζόν, κορδελί- 
τσες, δαντελίτσες, δλα μεταμορφωμένα^ είς 
άσπρόρρουχα μόλις έξερχόμενα τής σκαφης 
τής μπουγάδας, καί κολλημένα σ’ ένα σώμα 
ποΰ θυμίζει... τουρκικόν λουτρόν ! Κ ι’ έπανω 
άπ’ αύτά, plaquee, ή φρεσκοσιδερωμένη μου
σελίνα ή κρέπ-ζωρζέτ ή ζέρσεϋ, μουλιασμένη 
ελεεινά ύπό τά  μισόγυμνα (ή ολόγυμνα^ μπρα- 
τσάκια, άφίνουσα νά διαγράφωνται άπό τό 
ένα μέρος γραμμαί... περιφερειών έν άναιδε- 
στάττ) λεπτομερεία, κι’ άπό τό άλλο μέρος 
δύο προπετεϊς μυτίτσες —δυό ράμφη πτηνών 
κρυμμένων,—δύο μικροσκοπικές κορυφές ό- 
ρέων έν σμικοογραφία.,. Καί καταφθάνετε 
έτσι στό ραντεβοΰ γιά νά εύρεθήτε πρό άλ
λου ναυαγίου : πρό ’Εκείνου, ό όποιος έγκα- 
ταλείψας καί αύτός τό δωμάτιό του μετά λε
πτομερή καί κοπιωδεστάτην τουαλέτταν, 
άφοΰ περιεβλήθη παν δ,τι εύρήκε καινουργέ- 
στερον στά συρτάρια του, άφού έτυραννήθηκε 
έπί ήμίωρον νά δέστ) τήν γραβάτα του μέσα 
στό κολλαρισμένο κολλάρο, άφοΰ τόν έπήρε 
ό διάβολος έως δτου κατώρθωσε νά πέραση 
τά  κουμπιά τών μανικεττιών του, άφοΰ είδε 
κι’ έπαθε έως διου στρώσχι τά  μαλλια του 
ποΰ, φρεσκολουσμένα, έννοούσαν νά ̂  μετα- 
μορφα>σουν τό κεφάλι του εις κεφαλήν Με- 
δούσης, άφοΰ..., άφοΰ..., παρουσιάζεται μπρο
στά σας ζώσα είκών τοΰ Όρέστη καταδιω- 
κομένου άπό τάς Έρυννίας!... Καλσόν, φα- 

νέλλα, πανταλόνι, πουκά
μισο άξιοθρηνήτως κολ
λημένα σέ σώμα. . άχνΐ- 
ζον, κολλάρο καί γραβά
τα  ανακατωμένα σκαν- 
δαλιωδώς καί κάτι μαλ
λιά ξεφεΰγοντα έπιμ,όνως 
άπό τό  καπέλλο καί όρ
θια, σάν βροΰτσα, πρός 
δλας τάς διευθύνσεις. Ά ν  
έχετε, κουράγιο, κορτά
ρετε... ερωτοτροπήσατε... 
έναγκαλισθήτε...

_  'Α ν  έρωτάτε καί περί..
γ καρσονιέρας; Φούρνος, κάμινος τής Παλαιάς

ΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜ Α

Έ να  βράδυ τού Ίανουαρίου, κατά τάς δέκα 
ή ώρα, ένας άνθρωπος έβάδιζε μόνος έπί τής 
όδοΰ τής άγούσης άπό τής γεφύρας τοΰ Γάρ- 
δωνος είς τό χωρίον Καστεγιόν. Μεταξύ τής 
γεφύρας τοΰ ποταμού καί τοΰ χωρίου, έκεϊ 
όπου ή όδός πού φέρει στό χωρίον γίνεται άνη- 
•φορική ό άνθρωπος έκεΐνος έστάθηκε. Μπρο
στά του ύψωνόταν ένα μεγάλο σπίτι.Τό βλέμ
μα του προσηλώθη άμέσως έπάνω σ’ ένα πα
ράθυρο τοΰ τελευταίου πατώματος. Έ νώ  δλο 
τό  σπίτι φαινόταν σκοτεινό καί σχεδόν έρημο 
τό δωμάτιον, στού οποίου τό παράθυρον είχε 
προσηλώσει τό βλέμμα ό άνθρωπος έκεΐνος, 
ήτο ζωηρά φωτισμένο.

Ό  νυκτερινός περιπατητής Ζεστάθηκε έπί 
πολύ σιωπηλός καί άκίνητος. Κατόπιν ύψώ- 
θηκε στά πόδια του καί προσπάθησε νά δή 
τ ί  συνέβαινε μέσα. Τό μέρος δμως πού στε
κόταν ήτο πολύ χαμηλό καί τό  παράθυρο 
πολύ ψηλό ώστε δέν μποροΰσε νά διακρίνω 
τίποτε. Έ ψ αξε τότε νά βρή καμμιά πέτρα,

κανένα σκαμνί, καμμιά σκάλα ποΰ νά μπο- 
ρέση νά φθάση ώς τό παράθυρο γιά νά δή 
τ ί  γίνεται μέσα. Ά λλά  δέν βρήκε τίποτε. Έ - 
στάθηκε μερικές στιγμές. Τό στήθος του έφού- 
■σκωνε βίαια. Ά π ό  τά μάτια του έτρεχαν δά
κρυα πού αύλάκωναν τά  ρυτιδωμένα του μά
γουλα.

—Τήν έπίστευα άγνή, έψιθύρισε, τήν έπί- 
στευα δτι μποροΰσε ν’ άποφύγτ) τούς πειρα
σμούς στούς όποιους ύπόκεινταί τά ώραια καί 
ορφανά κορίτσια. Ποιός είν’ αύτός πού ήλθε 
νά ταράξη τήν γαλήνην τής Ζουλιέττας; ’Ε
ραστής ! νΕ, λοιπόν δυστυχία του άν κατώρ
θωσε νά τήν ξεγελάσω μέ τίΐς ψεύτικες ΰπο-

Γραφής, σπήλαιον μαρτυρίου τής Ίεράς έξε- 
τάσεως, μέ κυριώτερα όργανα καί έργαλεϊα 
τό  άπαραίτητον κορεοβριθές ντιβάνι, χλιαρο- 
τάτην φιάλην κονιάκ ή λικέρ, σοκολατάκία ή 
γλυκίσματα μετατραπέντα είς μουρκούταν άπό 
τή  ζέστη, καί... κρεβάτι.... Έπήγατε, βέβαια 
σέ Τουρκικό λουτρό ; Έ  ! τά  ίδ ια  άποτελέ- 
•σματα, δσον άφορ£ τήν έφίδρωσιν ! Θέλετε 
τήν ιδέα μου, αγαπητοί μου; Τό καλοκαίρι 
είναι μόνο γιά πλατωνικό έρωτα—μάλιστα 
"οσο περισσότερο ζέστη κάνει, τόσο περισσό
τερο  πλατωτικός έρως! ΓΙιστεύετέ με.

ΜΙΜΗΣ

σβέσεις του καί μέ τά :ι/.άν,ι ι.ογ ια  τής ά- 
γαπης.

Ό  άνθρωπος αύτός ώνομάζετο ’Ιωάννης, 
λόγφ δέ τής χωλότητός του δλοι τόν άποκά- 
λουν Ινουτσογιάννη.

Ό  Κουτσογιάννης, δταν πειά άρχισε νά γερ- 
νάη, έγνώρισε μιά γυναίκα, ή όποία δταν έ
φευγε γιά τό εξωτερικόν τοΰ άφησεν ένα κο
ριτσάκι, ώραΐον δπως (ι παιδικές άγγελικές ο
πτασίες. Ό  Κουτσογιάννης έκράτησε μυστι
κόν τό  συμβεβηκός αύτό. Ή  μητέρα έγινεν 
άφαντος. Τό παιδί έτοποθετήθη ένα βράδυ 
μπροστά στήν πόρτα μιάς έπαύλεως παρά τά 
δχθας τοΰ Γάρδωνος. Οί κάτοικοι τής έπαύ
λεως έκείνης εύρήκαν τό πρωί τό παιδί καί 
τό έκράτησαν γιά νά τό αναθρέψουν. Έ τσ ι ό 
Κουτσογιάννης, έλεύθερος νά πηγαίνη οπότε 
ήθελε στήν έπαυλιν, έβλεπε τήν Ζουλιέττα 
του νά μεγαλώνη, χωρίς νά προδίδη τό μυ
στήριο πού έκάλυπτε τήν γέννησιν της.

Ή  Ζουλιέττα έγινε έξαισίως ωραία κόρρ, 
I έμενεν δμως άγνή, δπως έπίστευεν δ πατέ- 
' ρας της, μέχρι τής ώρας ποϋ άνεκάλυψεν δτι

έδέχθη στό δωμάτιόν της εραστήν.
Ό  Κουτσογιάννης βρισκόταν έκεϊ όρθιος 

κάτω άπό τό παράθυρον τής Ζουλιέττας.
— Τί νά κάνω τώρα; ρωτούσε μέ άγωνία 

τόν εαυτό του. Νά μπώ μιέσα και νά διωξω 
τόν διαφθορέα ; Έ τσ ι  δμως δέν θά συνέτριβα ι 
τήν καρδιά τοΰ παιδιού μου; Ά λλω ς  τε  μέ 
ποιό δικαίωμα ν ’ άναμιχθώ στή ζωή της ; Δέν 
θά μοΰ άρνηθή τήν εξουσίαν, τήν όποίαν δέν 
έχω; Τότε θά μποροΰσα νά τής πώ ποιά είν’ 
αύτή καί τ ί τήν έχω;

Έσώπασε. Τό φώς πού έπεφτεν άπό τό πα
ράθυρον έξασθένησεν έξαφνα καί κατόπιν έ- 
σβύστηκε τελείως. Έ να  λεπτό έπέρασεν. "Υ 
στερα, μέσοι στήν νυκτερινή ήσυχίά, μιά φωνή 
πόνου καί φρίκης άντήχησε.

—Κόρη! μου έφώναξέν ό Κουτσογιάννης.
Συγχρόνως είδε άνθρωπον νά φέύγη άπό 

τήν έπαυλιν καί τροχάδην να χάνεται σάν ά- 
στραπή, προτού βρή καιρό νά τόν σταματήση.

Ό  Κουτσογιάννης έμεινε προσηλωμένος στή 
θέσιν του. Άποτόμως ώρμησε πρός τήν έπαυ- 
λιν κ’ έπέρασε στό πρώτο πάτωμα. Έ κεϊ υ- 
πήρχε μικρός διάδρομος καί δεξιά κι’ αρι
στερά πόρτες. Προχώρησεν σέ μιά πόύ ήταν 
άνοιχτή.Τήν έσπρωξε μέ βίοι κ’ έπέρασε μέσα. 
Τό δωμάτιο φωτιζόταν άμύδρά άπό τό  φώς 
μικρού καντηλιού. Ό  ΚούτβΟγίάνής ώρμησε 
πρός τόν ηλεκτρικό λαμπόνι καί τό άναψε.

Τό φώς ζωογονήθηκε μέ μιάς καί τού έπέ- 
τρεψε νά τά  δή δλα.

’Άφησε φωνήν υπέρτατης οδύνης. Έπάνω 
στό κρεββάτι ήταν ξαπλωμένη μιά γυναίκα 
σάν ένας άδρανής όγκος, μισόγυμνη, μ’ ένα 
μαχαίρι καρφωμένο στό στήθος της. Ά π ό  τό  
τραύμα της έτρεχεν αίμα, σάν ρυάκι άπό κο
ράλλια, έπάνω στό εύτραφές καί λευκόν στή
θος της. Ά π ό  τό κεφάλι, πού κρεμόταν έξω 
άπό τό κρεββάτι ξεχυνόταν σάν καταρράκτης 
ξανθά, μεταξοειδή μαλλιά.

Ό  Κουτσογιάνης δέν μποροΰσε ούτε νά 
φωνάξη, οΰτε νά μιλήση ούτε νά κλάψη. Τά 
βαθουλωμένα του μάγουλα ταραζόνταν άπό 
έλαφρόν τρόμο. Προχώρησεν έν τούτοις με
ρικά βήματα, έπήρε μέσα στά τρέμοντα χέρια 
του τό ξανθό κεφάλι τοΰ αγαπημένου του 
παιδιοΰ καί τό άφησεν άπαλά ν’ άναπαυθή 
έπάνω στό μαξιλάρι. Κατόπιν έσκέπασε τό 
γυμνό σώμα.Άφησε μόνο ξεσκέπαστο τό στή
θος, άπό τό όποιον σιγά-σιγά έτράβηξε τό 
μαχαίρι. Βρύση άπό αίμα πού άφριζε πετά- 
χτηκεν άμέσως άπό τό τραύμα κ’ έγέμισε τό 
σώμα τής νέας καί τά  σεντόνια. "Ενας σπα- ’ 
σμός τρόμου έχάραξε τό  σώμα της. Ύ σ τερα  
πλέον τίποτε.

Ε πέταξε μακρυά τό μαχαίρι, έσκυψεν έ
πάνω στό στήθος τής Ζουλιέττας καί ό Κου- 
τσογιάννης έξέσπασε σέ λυγμούς.

—Αλλοίμονο! έφώναξε, άγάπησε, έπίστεψε 
πώς τήν άγαποΰσε καί παρεδοθη. Κ ' έκεΐνος, 
έκεΐνος πού τής έλεγε πώς τήν άγαποΰσε τήν 
έγέλασε καί τήν έσκότωσε! Γ ια τί ;

Ή  έρώτησις αύτή έρχόταν συχνά στά χείλη 
του, ένφ τά  μάτια του δέν μπορούσαν νά ξε
κολλήσουν άπό τό λατρευτό έκεϊνο κορμί, άπό 
τό όποιον έπέταξεν ή ζωή, χωρίς δμως νά 
μπορέση νά τού κλέψη καί τήν χάρι, ποΰ έ- 
θριάμβευεν έτσι καί σ’ αύτό τόν θάνατο.

—Κόρη μου ! έψιθύριζεν ό Κουτσογιάννης 
κρατόντας στήν άγκαλιά του τό πτώμα, άκου- 
σέ με, ξύπνησε, δέν θά φύγης...Όχι! ΕΙν’ ά- 
δύνατο. Κανένας δέν ήθελε νά σέ βλάψη γιατί 
έσύ κανένα δέν έβλαψες. Τά  μάτια σου θ ’ ά- 
νοιχθούνε πάλι, τό στόμα σου θά πάρη ζωή... 
Θά μοΰ μιλήσης.

Τό κατάλευκο κεφάλι τοΰ γέρου έγειρε στό 
στήθος της.

—Τήν έχασα, έζηκολούθησε. Γ ια τί νά μήν 
τήν προσέχω περισσότερο; 'Εκείνον... εκείνον 
θά τόν βρώ δπου καί νά πήγε, δπου καί νά 
κρύφτηκε... Ά λ λ ’ αύτήν έδώ; Ποιός θά μοΰ 
τήν ξαναδώση; Ή τα ν  ή μόνη μου ελπίδα στόν 
κόσμον αύτό. Μεγάλωσε μπροστά στα μάτια 
μου καί, χωρίς νά ξέρη πώς ήμουν πατέρας 
της, μ’ άγαποΰσε. 'Ό ταν ήταν μικρή έγώ τής 
έσταύρωνα τά χέρια γιά νά τήν μάθω νά προ
σεύχεται στό Θεό,στόν όποιο δέν πιστεύω πειά.

Έσήκωσε τό κεφάλι του κι’ άρχισε νά γυ- 
ρίζη έδώ κ’ έκεϊ τά έξαγριωμένα άλλά καί γε
μάτα δάκρυα μάτια του

"Εξαφνα άρχισε νά τρέχη μέσα στό δωμά
τιο σάν τρελλός καί νά φωνάζη μέ φωνή βρον
τώδη :

—Βοήθεια, βοήθεια ! Συλλάβετε τόν δολο
φόνο. ’ Ηταν ή τελευταία του προσπάθεια.

Μεσα σέ λίγα λεπτά ένας ένωμοτάρχης καί 
ένας χωροφύλαξ έμπήκαν στό δωμάτιο. Ό  
Κουτσογιάννης τούς έπλησίασεν άμέσως καί 
μέ φωνή σταθερά τοΰς είπε :

—Αύτή τή νύχτα, κατά τάς δέκα, περνούσα 
άπό τό  σπίτι αύτό. Είδα φώς στό δωμάτιο 
πού-βρισκόμεθα τώρα. Έγνώριζα δτι ή Ζού- 
λίέττα κάθεται έδώ μέσα καί ξαφνιάστηκα 
πώς ή νέα αύτό, πού τήν έγνώρίσα ώς άγαθη 
καί ηθική, δέν είχεν άκόμα κοιμηθή. Τότε τήν 
ακόυσα νά βγάζη μιά σπαρακτική φωνή.Σχε- 
δόν άμέσως ενας άνθρωπος έβγήκεν άπό τό 
σπίτι κ’ έχάθηκε γρήγορα μέσα στό σκοτάδι. 
Έ τρβξα τότε νά βοηθήσω τή Ζουλιέττα. Τήν 
βρήκα ξαπλωμένη στό κρεββάτι μ’ έκεϊνο τδ 
μαχαίρι χωμένο στήν καρδιά της. Ό ρ ΐσ τε  το.

(Ακολουθεί)
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Κάΰ& 6 ;ιάν η ο ις  μ έχςι 40 λέξεω ν  καί χάΰβ χαι»»ι- 
μβχμις 60 . * ί ξ  ω ν  ν?α Ρημ οσ ιιΰω ντα ι- μί'.τα τή *  

Λ ν ο ο το λ ή ν  έ ν ό ς  μ ονο ι^ ά χ μ ο J. Π έραν ιό>* λέξεω ν 
α ύ εώ ν  καϋβ έπ ί πλέον λ έ ξ  , ,  τόπ ον  ε ίς  τά ς  άπαντή- 
οβν* 6ouv xu l ε ίς  τού ς  χαρακτήρας, Οά πληρώνβει,ι 
α ρός  S0 Ι - π τ ά  ή μ ία. Δ ιά  τ ά ;  ο η μ ο α ιύ σ ε ις  μέ κεφα
λα ία  σ το ιχ ε ία  50 λεπ τά  ή λ έ ξ ις  έπ ί πλέον. Α ί  άπαν- 
«ήοβ ί & ημυοιι.ΰο»τοι κ α τα  αειυά* λήψ-,ως.

> · · «  ΝΕΟΙ Χ ΑΡΑΚ ΤΗ ΡΕ Σ e o «
Κατά προτίμησιν

Έκαστη π ρ ο τ ίμ η 3 ΐς  δ ρ α χ μ ά ς  1δ
Chemineati du deal in : Ηλικίας 2l> έτών,

αναστήματος, χαρακτήρ πολύ εύ*ίσ6ητος, άρέ- 
ακεται στή μοναξιά διότι δέν εόρίσκει έκεϊνο 
~οδ θέλει, αί σχέσ»ις του πολύ περ«βρισμένε;. 
Μετριόφρων, σοβαρός, πονετικός ντροπαλός, 
ρεμβώδης, αγαπά τήν μουσικήν. Δέν αγάπησε 
διότι τήν γυναίκα, τήν θέλει αμέμπτου ηβικής, 
μορφιομενην και καλής οϊκογενείας.

ΚΑΤΑ  ΣΕ ΙΡΑΝ
— Enfant Perdu ι ’Ετών 20, λεπτοφυής, 

μέτριος, μέτωπο μεγάλο. Μορφωμένος, ευ
φυής, λίαν εύιιίσ&ίΐτος, παθαίνει, ριγεί στό 
άντίκρυσμα κάθε τι ωραίου. Τό μυστήριον 
καϊ ή περιπέτεια τόν ελκύουν, ή τέχνη τόν 
μαγεύει, τόν μαγνητίζει, τόν κάμει παθητι
κόν. Ριψοκίνδυνος, πιστός, σπάταλος, άτυχος, 
εύγενής καί άπάχης. Ή  ζωή του τρικυμιώ
δης, δέν τοΰ άφησε καιρόν νά άφωσκυθή 
στόν έρωτα. Είνε τέλειος σκιτσογράφος, όνει- 
®όν του τό χρήμα, ρ r Δράμα.

— "Αδωνις: Είμαι έιών 20. Λεπτός, ώ- 
ρρΐος ώς τό ψευδώνυμόν μου, εύγενής, μά, 
μέ καρδιά λιγάκι σκληρή, άπό τάς πολλάς 
έρωτικάς περιπετείας. Ά λλά  κουρασθεΐς 
άπό τάς περιπετείας αύτάς, θέλω νά δώσω 
τήν καρδιά μου σέ δποια τό κατορ&ώσει. 
Ποιά θά είναι αϋτή ; ’Εμπρός !!!

‘ Επειδή π ολλο ί πού λαμβάνουν μέρος ο τό  Φυλικό 
Δ ια γω ν ισ μ ό  μ ά ; παρ .καλοϋν νά δημοσιεύσωμε σ τά  
δ ιο  φ ύ ίλ ο  καί ιή ν  ά .τα ντη σ ιν  · ω  - καί τ ό ν  χαρακτήρα 
τ ο ν  κ ' έπειδή , έν το ια ύ τη  π ερ ιπ τώ σει, λο γφ  ής προ- 
τ ιμ ή σ εβ ν  μερικόν χαοακ ίήρω ν, d a  έ γ ε ν νο ν το ν  πα · 
ράπονα, δηλυΟται ε ις  όλους δ τ ι  : Κ αθένας πο ι θ έλ ε ι 
νά δημοσιευβιι κ α τά  πρρ τίμ η^ ιν  6 χαρακτήρ το υ  μπο
ρ ε ί νά  έπ ιτύχ^  τή ν  κ α τά  ΐιρ ο τμ η ίσ ιν  όημοσίυεσίν το υ  
ά ν τ ί  δραχμΛν 15.

Όφηλία : Έτών 19, λεπτή καστανή, μέ χα
ρακτήρα σταθερό και ειλικρινή, καρδιά εΰαίσθη- 
τη και πονετική, μορφωμένη αρκετά. Φίλη τής 
μοναξιάς και τής ήσυχης ζωής, ίλκύεται μόνο 
άπό της ψυχής τήν ώμορφιά και μέ τήν ϊδέα πώς 
μόνο στήν αμοιβαία ψυχική άφοσίωσι. δύο υπάρ
ξεων μπορεί νά γεννηθή ή πραγματική ευτυχία, 
ζή μέ τόν πόθο μιάς τέτοιας ευτυχίας.

Ευγένιος Εύγενιάδης: 19 έτών, ξανθός, 
γαλανομμάτης, πρόσωπον κανονικόν, όλίγον υ
ψηλός. Εύγενής, ειλικρινής, ανεπτυγμένος και 
ϊδθυμος. Οΐκονομικώς ανεξάρτητος. Δ·έν πίνει, 
οδτε καπνίζει. Τάν αληθινόν έρωτα δέν γνώρισεν 
•ίκόμά άν και θέλει πολύ. 'Όποια λοιπόν νομίζει 
πώς μπορεί νά τόν κάμη νά τόν γνωρίσω άς τοϋ 
γράψη είς τό p. r. Αθήνας. Αλληλογραφεί 
ελληνιστί, γαλλιστί και αγγλιστί.

Σ. Π. Δ. : 22 έτών, μελαχροινός, μαϋρα μαλ
λιά, μάτια μαϋρα. Ανάστημα υψηλόν, ' ί ’ποστη- 
ρίζω τήν ϊδέα μου ώς Κομμουνιστής. Ειλικρινής 
καί τίμιος. Εΰγενέστατος εϊς τάς συναναστρο
φές. Άγαπώ πολύ-ιόν έρωτα, άλλά δέν τόν ί- 
πήλαυσα άκόμη. "Οποια έρωτευίώ τήν θέλω , πάν
τοτε άφωσιωμένην. Αΰτή θά είνε ή πρώτη και ή 
τελευταία. Γράψατε: Σ. Π. Δ., Στρατιωτικόν 
Νοσοκομεΐον, Ιωάννινα.

Vity : Έτών 17. Ανάστημα μέτριον, καστα
νή, νόστιμη, Ικφρασις προσώπου συμπαθητική, 
μορφωμένη και εύγενής. Άγαπώ τήν ειλικρί
νειαν, μισώ τό ψεϋδος, προτικώ τήν πειό σκλη- 
ράν αλήθειαν άπό τό έλκυστικώτερον ψεϋδος. 
βέλω τάν άνδρα μορφωμένον, εύγενή, ειλικρινή, 
φίλεργον ι και άφωαιωμένον όλοκληροτικώς στήν 
γυναίκα του:

ΤαοιΉαλάς Β. : Έτών 22, ανάστημα μέ- 
τριον, στόμα κανονικόν. Μελαγχολικός. Πάντα 
τ ’ άρέσει νά όνειροπολή. Περιμένει [μιά πραγμα
τική άγάπη. p. r Αθήνας.
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Δένπρόκειται, αγαπητές μου φίλες,περί τού 
θεατρικού έργου, πού τόσον κρότον έκαμε 
στό θέατρον τής κυρίας Κυβέλης, άλλά 
γιά τόν κίνδυνο πού διατρέχουν τά δυσιυχι- 
σμένα κορίτσια τοϋ λαοϋ άπό τούς έκάστβτε 
δέσποτας καί κυριάρχους τής καρδίας των. 
Οί άνδρες έχουν κυριολεκτικώς έ .αγριωθή 
αύτήν ιήν έποχήν καί δέν έξημεροΰνται οΰτε 
μέ τήν βοήθειαν τοΰ έρωτος. Φθάνει μιά μα
τιά  τή ; καλής τους πρός ένα ξένον, φθάνει 
ενα παραμικρό σφάλμα της - άπό τά συνειθι- 
σμένα έκεϊνα σφάλματα τών κοριτσιών πού 
δέν έ'χουν άκόμη ύπερβή τό 20ον — γιά νά 
δώση αφορμήν είς τούς έραστάς των νά δια
περάσουν διά μαχαίρας τήν εικόνα τους, ή 
όποία εύρίσκεται είς τήν καρδίαν τής έκλε- 
κτής των.

Θ ’ άφίσωμεν λοιπόν τούς κυρίους αυτούς 
νά σκοτώνουν τά κορίτσια έτσι σάν κοτό
πουλα ; Τό όντα αύτά είναι λοιπόν υποδεέ
στερα καί τής ψιψίνας, γιά νά μήν έχουν τήν 
δύναμιν νά στειλουν είς κόρακας τέτοιους έ
ραστάς, νά στείλουν έπί τέλους καί στόν 
διάβολον, άν θέλετε, τέτοιους τυράννους; 
Ά ν  έξακολουθήστ) αύτή ή κατάστασις, θά 
ελθο ήμέρα, πού, άντί νά περιμένωμεν τούς 
γάμους ένός έρωτευμένου κοριτσιού θά τό 
παραφυλάμε ποτέ θά τό σκοτώσ^ ό έραστής 
του.

Γ ιά  τούς κυρίους αύτούς ό έρως ήλλαξε ση
μασίαν. Δέν είναι πλέον οΰτε ό ασπασμός 
τών αγγέλων πρός τά άστρα, ούτε τό άνοιγμα 
δύο ρόδων, άλλ’ ούτε ή συνεννόησις δύο καρ
διών. Ό  έρως τους κατήντησε νοσοκομεΐον, 
πολυκλινική, νεκροταφεΐον.

Τέτοιος έρως δμως, ύποθέτω, ότι πρέπει 
νά μάς λείπη. Δέν μάς χρειάζεται διόλου. Τό 
σημερινό κορίτσι πρέπει νά έχη ώραιότερον 
προορισμόν άπό τοΰ νά όδηγηθή ένα βράδυ 
εις τόν σταθμόν τών βοηθειών γιά νά τοϋ 
βγάλουν μίαν σφαίραν, ή γιά νά τοΰ γιατρέ
ψουν μιά μαχαιριά. Τό σημερινό κορίτσι 
εχει π·>λλά Ιδανικά. Τά  ιδανικά τού όμως 
αύτά δέν άφίνει ό έραστής μέ τήν καννιβαλι- 
κήν ερωτικήν ιδεολογίαν νά πραγματοποιη
θούν. Τέτοιος έραστής λοιπόν νά λείψβ. Καί 
άά δέν μπορεί νά λείψβ αύτός, άς λείψη 
τότε ό έρως.

Μή κατσουφιάζετε, αγαπητές ιιου. Ή  ελ- 
λειψις ερωτος δέν σημαίνει καί έίλειψιν συ
ζύγου. Μπορείτε κάλλιστα νά κάμετε ένα 
μποϋκοτάζ στόν έρωτα καί νά πανδρευθήτε 
άξιόλογα άπό συνοικέσιον. Καίτοι λοιπόν ό 
έρως μέ τά μαχαίρια του, τά στιλέττα του 
τά μπράουνιγκ. Έ π ί τέλους ένα συνοικέσιον, 
άν δέν μας εξασφαλίζει ένα περιβάλλον α ι
σθηματισμού, μάς εξασφαλίζει τούλάχιστον 
τήν ζωήν. Άποφεύγομεν τόν έραστήν μέ τά 
θλιβερά του έπακόλουθα.

θ ά  μού πήτε δτι δλοι οί έρασταί δέν σκο
τώνουν. Ά λλά  πώς μπορεί νά τοΰς διακρίνβ 
κανείς. Τόσα παραδείγματα μέ πείθουν δτι 
δλοι οϊ έρασταί, άν δέν πηγαίνουν δλοι στήν 
ερωμένη τους ώπλισμένοι σάν αστακοί, Αρ
γότερα ποιός ξέρει... Ή  μίμησις είναι μία 
πολύ νόστιμος ύπόθεσις γιά τούς άντρες.

Κάτω! λοιπόν ό έρως. Κορίτσια,' μήν Αγα
πήσετε πλέον. Συλλογισθήτε τήν ζωήν σας 
Είναι τόσον ωραία ώστε δέν είναι πολύ θλ ι
βερόν νά τήν κρεμάσωμε στά χέρια τοΰ Α. 
χωροφύλακος, ή τού Β. γυρολόγου.

Ζ ΙΓΚ Ο Λ Ε Τ

*3θ<3<ΕΠΙΣΤΟΛΑΡ®ί>®<
Είς ζά γραφεία ζης * Σφαίρες* έλήφθη- 

οαν έπιστολαί, μη άνήχονααι είς ένοιχια- 
οζάς θυρίδων χαι έπ’ όνόμαζι :

Έλεγχόν, Τάχη Καλόή, Κονζιλένιας, 
Έρμη Πραξιζέλους, Ρανμόνόπς, Ά.ιάχο- 
αμον, 'Ιδιόζροπης, Μελαχροινής.

ΤΟ Μ ΥΣΤΙΚΟ Ν  ΤΗ Σ  ΤΡΑΠ Ε ΖΑΡΙΑΣ
— Κύριε, pardon. Μήν ανοίγετε τήν πόρτα 

Ή  κυρία ντύνεται.
—Πώς ; Μέσα στήν τραπεζαρίαν ντύνεται % 

κυρία σου ; Τί ιδιοτροπία πάλι κι’ αΰτή ;
—Δέ ςέρω. Μοΰπε νά μήν άνοίςη κανείς.
—θά ?γή έ^ω ;
— Δέν ςέρω
— Μήπως πρόκειται νά δεχθή κανένα :
—Δέν ξέρω, κύριε,
—Νά ξεραθής λοιπόν, Μελπομένη. Τίποτα 8έ* 

ξέρεις έσύ ; Οΰτε γιατί ντύνεται μεσημεριάτικα ·,
— Δέν ξέρω, κύριε.
—Πολύ καλά. Παω λοιπόν νά μάθω μόνος μου.
—Κύριε, σταθήτε, σάς παρακαλώ. Δέν κάνε^ 

μ’ ανοίξετε. Ή  κυρία θά μέ μαλώση. Μοΰ είπε...
—Σοΰ εϊτΤε νά μήν άνοί;ω οϋτ’ έγώ, ϊ  ; Έγώ, 

βρέ κτήνος, ε’μ’ ό άντρας της. Τό ξέρεις ; Κα
ταλαβαίνεις λοιπόν πώς ένας σύζυγος εχει τό 
δικαίωμα νά μπαίνη παντοϋ, άκόμα καί στ* 
δωμάτιά ποΰ ντύνεται ή γυναίκα του.

—Ά χ , κύριε, νά ξέρετε...
—Πώς ;
—Νά ξέρατε πόσο φούρκα μ’ έχει ή κυρία...
—Έτσι ε ;
—Μ/λιστα. κύριε. Άπό τήν ημέραν μάλυτχ. 

ποϋ σάς έπιασε νά μέ φιλάτε...
-—Έ , καί τ ί ; Σοϋ κακοφάνηκε. Νά σοϋ πώ,. 

Μελπομένη ; Τή νύχτα, καϋμένη, νά μήν κλε<- 
σης τήν πόρτα σουι θέλω κάτι νά σοϋ πώ.

— 'Οπως καί τήν άλλη φορά;... Ά ,  δχι ! Ξέ
ρετε μπορέϊ νάρθη πάλι ή κυρία κ’ εσείς νά κρυ -  
φτήτε κάτω άπά τά κρεββάτι.

—Έννοια σου κι’ αΰτή τή φορά Οά κυττάξο>· 
νά κοιμηθή πρώτα καλά ή γυναίκα μου. Λοιπόν, 
Μελπομένη ! Δέν ξέρω πώς μοϋ φαίνεσαι τώρα- 
τώρα; Σέ θυμάμαι καί δέν μπορώ νά ήσυχάσο». 
Δέ μοϋ λές, Μελπομένη! έχεις Ιραστή;

— Τί λόγια εϊν’ αύτα, κύριε; Ξέρετε πολύ· 
καλά οτι έγώ είμαι άθώο κορίτσι. Ά , όλα κι' 
όλα !...

—Τότε άφού λές πώς δίν έχεις εραστή, θάχις 
εμένα. Σύμφωνοι; Έ λα  τώρα, πές μου γιατί- 
ντάνεται ή κυρία σου τέτοιαν ώρα : Ποΰ θά 
πάη ;

-—Μά σάς είπα, κύριε Νίκο. Δέν ςέρω τί
ποτε.

— Κύτταξε λοιπόν νά μάθης. Άνοιξε τήν πό·;.- 
τα οιγά-σιγά καί δές τί κάνει.

—Κι’ άν μέ δή ;
—Πές της πώς σ’ έστειλα ίγώ νά τήν ειδοποίη
σης ότι ήλθα. Εμπρός.

'Π Μελπομένη κατορθώνει νά ρίξη μιά ματι-ά 
στήν τραπεζαρία. Άμέσως ομως άπομακρύνετα·. 
έντρομος σάν νά είδε κανένα τρομερόν φάν
τασμα.

—Τι τρέχει, Μελπομένη; 'Η κυρία σου:
— Ή  κυρία είναι άκόμη στήν τραπεζαρία.
— Καί ντύνεται ;
—Όχι, κύριε. Δέν ντύνεται.
— ’Αλλά τί κάνη ;
—Γδύνεται.
—Πώς ; Τί κάνεις έσύ έτσι ;
—Ά χ , κύριε. 'Η κυρία δέν είναι μόνη ττς  . 

Είναι μέσα κι’ ό κύριος Τάκης.
—Ποιός κύριος Τάκης ;
-—Έκεΐνος δ χρηματιστής πού έλεγε πώς ΘΑ 

μέ πάρη. Ά χ  κύριε, μεγάλη καταστροφή μοό- 
κανεν ή κυρία, θά τήν εκδικηθώ.

—Καλά λές, Μελπομένη. Πάμε στά δωμάτιό 
οου νά τήν εκδικηθούμε μαζή.

—Ά ,  μή νομίσετε πώς έγώ είμαι καμμιά πρό
στυχη. Ά ς  δψεται ή κυρία !

Μ. Σ Τ Η Ρ ΙΟ Σ

ΕΚΛΕΚΤΟ Ι ΓΑΜ Ο Ι
Την itnr Ιουλίου ίζελέαθηοαν έν Λα*·- 

«λ φ  oi γάμοι ζον έχ Σπάρτης χ. Λνχούρ- 
γου Γ. Τοάμπηρα μεζά της Δεσχοιηδσ·- 
Μαρίας Γ. Λύγόα.Είς ζό χαριτωμένον (ev- 
γος εύχομαι βιον άν&όαπαρτον. Γ. Τ.

Συνεργασία 'Αναγνωστών 

ΕΝΑ Μ ΙΚΡΟ ΔΟ ΥΛ Α Κ Ι

Είμαι ένας κρεμανταλάς τριάντα χρονών 
Μαί έχω μιά καρδιά μαλακή-νευρική, <ίπως” ή 
χαρδιά κάθε μπ οίμ  καί χαρτοπαίχτη.
^.tTov περασμένο χειμώνα κέρδισα 14*χιλιά- 
δές. Ντύθηκα σάν μαρκήσιος καί ‘ νοίκιασα 
δωμάτιο σιήν ώραία όδό Α .. -

Ή  σπιτονοικοκυρά μου, ζωντανοχήρα—ένα 
«Ιδος Γοργόνας-άπό τήν άρχή . μοΰδειξε μιά 
μεγάλη εΰνοια, μά έγώ καταλάβαινα, δτι αί
τια  σ’ αύτό ήιαν τ ’ ανοιχτό μου χέρι.

Κάθησα σ’ αύτό τό σπήτι έξη μήνες.
Ά λ λ ’ άς μιλήσουμε γιά τήν Κατινίτσα.
Είναι τό δουλάκι τού σπητιοΰ. "Ενα μελα- 

φροινό κοριτσάκι 9 ή 10 έτών. Τόσο τούλάχι- 
πτον φαίνεται. Είχα συνειθίσει νά τό βλέπω 
κ ά θ ε  ’ μέρα, χωρίς νά τό προσέχω, δπως έβλε
πα καί τά κάδρα ’στούς τοίχους. Κάποτε ποΰ- 
χε κάμει μΐά ζημ ιά ’ στήν κουζίνα έτυχε νά τό 
γλυτώσω άπό τήν μήνιν τής κυρίας του. Κα
ταλάβαινα, οτι μέ>·συμπαθούσε. Π ότε—πότε 
έστεκε στιγμές ολόκληρες καί μέ κυττοΰσε σά 
χαζό. Δέν έβλεπα είς αΰτό τό μελαχροινό προ- 
σωπάκι, παρά μιά μπεμπεδίστικη χαζομάρα. 
*Ένα πρωΐ καθώς πλενόμουνα, είδα ‘στό 
μάρμαρο τοϋ νιπτήρα άσχημογραμμένο μέ μο
λυβί τό όνομά του : «Κατίνα». Λεν έδωσα 
καμμιά σημασία, όπως δέν έδωσα καί άλλη 
μία φορά, πού άγουσα τή σπιτονοικοκυρά νά 
ορύεται, δτι αύτός ό δαίμονας τής είχε ξεκά- 
μει ένα κυυτί ποΰδ^α !

Ά ν  μέ ρωτούσατε τί μάτια έχει, δέν εΐξε- 
<να νά σάς πώ. Είχα άκούαει, οτι ήταν προ
σφυγάκι καί μάλιστα άπό καλή οικογένεια. 
*0  άτυχος πόλεμος τώχε ρίξει όρφανό-έρημο 
"στή  μεγάλη πρωτεύουσα.

Καί τώρα άς έπανέλθουμε εϊς τήν Υψ ηλό
τητα μου! !

Αύτονς τούς τελευταίους μήνες είχα δια
βολεμένες χασοϋρες.

Τά καινούργια μου ροΰχα τάχω στείλει 
πρό καιροϋ, δχι βέβαια γιά σιδέρωμα, ’ σέ 
κάποιον ένεχειροδανειστή. Είχα άκόμα δύο 

■ νοίκια Απλήρωτα.
’Εννοείτε τώρα γιατί ή σπητονοικοκυρά 

μου — Αμνός, μετεβλήθη εσχάτως εις σπιτο- 
νοικοκυράν — θηρίον. Τό ίδιο συμβαίνει μέ 
τούς ειλικρινείς φίλους, δταν μυρισθοΰν, δτι 
ΐσώθη καί ή τελευταία σου πεντάρα.

Τήν περασμένη Δευτέρα ξύπνησα ’στής 10 
τό  πρωΐ.

Είχα ντυθή, δταν ή Κατινίτσα μπήκε ‘στό 
δωμάτιο νά συγυρίσχ]. Έ π ειτα  άπό λίγο είδα 
νά προβάλχι ’στή μισοανοιγμένη πόρτα τό κα- 
πελλΐνο τής σπιτονοικοκυράς.

— Ά !  έδώ είσαι.. Σώνουν οί ψευτιές κύριε. 
» ά  μ’ άδειάσης τό δωμάτιο σήμερα.

Μέ φοβέρισε, δτι έτσι, δπως ήταν ντυμένη, 
θά πήγαινε κατ' εύθεΐαν ‘στόν 'ξάδερφό της, 
ποΰ ήταν, λέει, γραμματέας ‘σέ κάποιο νέο 
Τπουργεΐο.

Καί έφυγε.
Κάθησα ’στόν καναπέ. Τό Κατινάκι έστεκε 

μπροστά μου άκίνητο καί μέ κυττοΰσε. Φαι
νότανε πολύ λυπημένο.

— Βλεπεις, Κατίνα, πόσο κακιά κυρία έ· 
χεις...

— Καί τώρα θά φύγης ; είπε δειλά
— Μμ... Θά φύγω. Άφοΰ δέν έχω νά πλη 

ρώσοι, έπρόσθεσα άφηρημένα.
Κάτι ’πήγε νά πή, μά τό κατάπιε.
Μιά μυΐγα βουΐζοντας έδινε κουτουλιές ’βτό 

ιζάμι.
Σάν ηλίθιος έβλεπα τό ξυπόλυτο δουλάκι, 

Λοΰ έστεκε μπροστά μου. "Οπως είχα στηλω 
μένα τά  μάτια, μοΰ φάνηκε, πώς τό νήπιο 

’’ κείνο μεγάλωνε καί, δτι τό λυπημένο του 
πρόσωπο γινότανε σοβαρό, σάν ένός ώριμου 
κοριτσοΰ. Άπ λω σα  καί τοΰπιασα τό χέρι 

—Πές ’μου...λυπάσαι, ποΰ θά φύγω ;
Δέν έβγαλε μιλιά Είδα ’στήν δψι του μϊά 

μεγάλη συγκίνηση.
Τό πήρα ‘ στά γόνατά μου καί τοΰ χαΐδεψα 

-*ά σγουρά μαλλάκια .Τδνοΐωθα νά τρέμη ‘στά 
χέρια μου, σάν ένα κουνελάκι.

"Οταν έφυγα άφησα τήν Κατινίτσα, ολομό
ναχη ’στό σπίτι.

Τής είχα ‘πή ν,ά μαζέψη τά εσώρουχά μου 
καί ό,τι άλλα μικροπράγματα, νά τά κάνη 
!να δέμα, γιατί θά περνούσα τό βράδυ νά τά 
πάρω.

Πράγματι ‘στής 9 ώρες, πήρα άπό τήν οι
κίαν τής όδοΰ Α.. σ' ένα μπόγο τή μικρή μου 
.τρόικα, καί ’πήγα κατ’ εύθεΐαν ’ στό γνώριμο

30 ΛΕΠ ΤΑ Η ΛΕΞΙΣ

Δύο εγγενείς νέοι αίίονν αλληλογραφίαν 
μέ νεαρός χήρας ενχαταοτάτονς ; 'Ανταλ
λαγή φωτογραφιών. Σχοπός δ γάμος. Ψευ
δώνυμα άποχλείονται Γράψατε : Τ ά σ ο ν
Καρίνην χα) ’Ανδρόνιχον Παλεανριν. p. 

Πειραιά.
-Προσοχή ! Σοβαρός νέος ζητεί άλλη

λογραφίαν Ελληνιστί ή ’Αγγλιστί ώς χαι 
ανταλλαγήν χαρτών μέ μορφωμένος δεσποι· 
νίδας χολών οίχογενειών iS έως 25 έτών. 
Προτιμώνται ’Αθηνών, Πειραιώς, Κων]- 
πόλεως, Πατρών, Καλαμών. Σχοπός ο,τι 
έπαχολονθήοη. Ψευδώνυμα άποχλείονται. 
Γράψατε·. Mr C A . C Xenon C\o Haymar- 
lcet P. O Sydney A ustralia. dSS

—Μιά πονεμένη φοιτητιχή ψυχή, \,πρός 
διαοΧέΔασιν τής μονοτονίας της, αλληλο
γραφεί μέ μορφωμένος δίδας έσωτεριχον— 
έξωτεριχοΰ, ίδία Πατρών, Καβάλλας, Θεσ
σαλονίκης, Πειραιώς, 'Αθηνών. Γ ράψατε·. 
Chemineau da destin p. p Πάτραι.

— Δύο φανταράχια, επιθυμούντο νά (ε- 
χάσουν λιγάχι τήν οτρατιωτιχήν ζωήν χα) 
θέλοντα νά περνούν λίγες ώρες ενχάριστες, 
ζητούν αλληλογραφίαν μέ κορίτσια 'Ελ
ληνιστί Γαλλιατί. Γράψατε : "Αννινος Βα- 
λαωρίτης, Τάκης Λονλούδης, 6ον Σνν[μα, 
Πεζ. 2ος λόχος. Πάτρας.

— Άγγελιχή, μέρες ατελείωτες! Έπι- 
σζολάς ζρεϊς έξεζόξεναα, Παιχνίδια γλυ 
χύτερα άπό άνιαράν άπασχόλησιν γραφής. 
'Γγίαινε. Δικός οου.

— ’Ασζρσν ζής Αύγής, μαζή μέ ένα εύ- 
χαρισζώ, δέχομαι κα) ζην άλληλογραφίαν 
σου. Βιολέζζα, p. r  Μιζυλίνην

—Λόγω άναχωρήαεως διαχόπτω έπ ’ αό
ριστον ζην άλληλογραφίαν μου μ' ό'λες τής 
φίλες μον, ευχαριστών αντές θερμότατα 
Chxst Sarlas.

— 'Αλληλογραφώ μέ νέας χα) νέους μέ 
θέμα τόν Κομομννιομόν Γράψατε : /Χοέαν 
Γεώργιον διά Λεωνόρα Δάνδαλου. Καρ- 
δαμύλην Λαχωνίας.

— cΜελάγχολη παιδούλα», έχουμε τής 
ίδιες αντιλήψεις, τής ίδιες ιδέες. Μπορείς 
νά πειοθής διαβάζοντας τή « Σφαίρα> τού 
Πάσχα ποϋ τότε άχριβώς δημοοιεύθηχε ό 
χαραχζήράς μου. Πάρε λοιπόν ζην ψήφο 
μον χα) μιά άγνή φιλία ποϋ σοϋ προσφέρω. 
Σοϋ άνήχονν. Δέχεσαι ; Λ'οσζαλγό παιδί, 
poste restant Παλαιό Φάληρο.

—Δεσποινίδα Μαρίαν, Κοκ. Πνρνα Κη- 
φισσιά, έπι όνομασζικϊι εορζή οου εύχομαι 
πάν ποθητόν. Stephen.

— Άνζινέα, διαζ) αύζή ή σιωπή·, ' Ε λά
βατε δενζέραν έπιαζολήν ; ’Αναμένω. Νεα
ρός ζοπογράφος r) Νεαρός Μπολσεβίκος.

—Χρνοομάλλονσαν, υγιαίνω, έπισζολή 
οας έλήφθη, γράψε μον και πάλιν. Γι
ώργος.

— Αλληλογραφώ γιά γνωριμίες μέ δίδας 
ολης ζής 'Ελλάδος. Γράψατε "Αλκήν Αυ
γερινόν, Μακρνοια ’Ολυμπίας.

— ’Αλληλογραφώ μέ μορφωμένος χειρα- 
φεζημένας. Γ Ίωαννίδης p .r. Άμαρονοι.

—Κορίζαΐα, ζό γνωρίζω οζι μάς χωρίζει 
ολόκληρος ωκεανός έν τούτοις φρονώ οτι 
έχω τό δικαίωμα χαι έγώ νά σάς ζητώ άλ
ληλογραφίαν ίδιά δύο λόγους : πρώτον νά 
διασκεδάσω τήν μονότονο ζωήν μου και 
δεύτερον νά χαρίσω τήν χαρδιάν μου χατά 
προτίμησιν είς μίαν άπό νμάς.

Ξενοδοχείο «Ά νο ιξ ις ». Έ κεϊ σέ μιά ελεεινή 
σοφίτα έστησα προσοιρινώς τούς ’Εφεστί
ους μου.

** *
Έχουν π εράσει π έν τε  ημέρες. Χθές ά νο ιξα  

τό  μπόγο μου, γ ιά  ν ’  ά λ λά ξω  πουκάμισο. Τί 
νο μ ίζ3 τε  πρω τοβρήκα  μέσα ;

Τρία δίφραγγα καί μιά σημείωσι. ΚΙχε 
κάτι γράμματα, σά χωριάτικες μαγγοΰρες : 

«Έ γώ , έγώ σά άγαπάω πολύ». “**~
Δέν ειξερα άν έπρεπε νά γ ε λ ά σ ω . “

2]ς·

Σημ. Είμαι 22 έτών, προτιμώ, δίδας μό
νον ’Αθηνών έγγραμμάτονς ν.α) καλής οι
κογενειακής ανατροφής Γράψατε : F. W. 
i i jb th  Ave Brook!ι «  Λ ’. Γ .

—«Σουλτάνα τον Γιλδ'ιζ και Ρόδον τής 
Σταμηούλ , γλνκιές μου πατοιωτ οπού Λες, 
που μέ τά διαλεχτά χα) χαριτωμένα ψεν- 
δώννμά αας, θυμίζετε ολόκληρον έναν σ- 
νειρεμμένο χόομο, δεχθήτε μαζύ μέ ζάς 
απείρους εύχαριατίας μον και τήν είλικρι 
νεοτάτη μον φιλία, τήν οποίαν χωρίς νά εί
μαι έγωϊστής θεωρώ προτιμοτέραν άπό 
πολλάς χρναάς ή άργυρός ψήφους πον θά  
σάς χάριζα. _

Αν δέν σάς είναι ενοχληζικο, γράψαζ* 
μέσον « Σφαίρας» Ύψηλόφρων.

— Τέσσαρες φίλες μορφωμένες ζηζονν 
άλληλογραφίαν μέ νέονς μορφωμένους παν- 
ζαχόθεν, ιδίως μέ ζονς έν Αμερική "Ελλη
νας. Γράψαζε : Κονζέαα Χορού, Lady Ja
mes, Κονζιλένια Miss Utniry.

Π [ ΣχηΙη μον
1 Ιΐ(Ά

Θά ήθελα νά δοκιμάσω τήν δύναμιν τής 
φαντασίας κάθε άναγνωστρίας μου καί κάθε 
άναγνώστου. Σάς ερωτώ λοιπόν : Ποιός λέτε 
νά έσκότωσε τήν ήρωϊδα το ϊ νέου μυθιστο
ρήματος μας «Σ ’ ΑΓΑΠ Ω  Κ Α Ι ΘΑ ΠΕΘΑ- 
Ν Η Σ »,τή ν ώραιοτάτην Ζουλιέττα; ‘Ο φονεύς 
ανακαλύπτεται στό τέλος τοΰ μυθιστορήμα
τος. "Οσον δμως προχωρεί ή δημοσίευσις οί 
έχοντες γερήν φαντασίαν μπορούν κάλλιστα 
νά μαντεύσουν τόν φονέα.

’Εννοείται δτι άπαντήσεις θά δεχθώ μέχρι 
τοΰ 291 φύλλου.

"Ως τότε θά σάς έχουν δοθή άρκετά ντο
κουμέντα γιά νά στηρίξετε τήν ■ άπάντησίν 
σας.

'Όσοι έπιχύχουν είς τήν άνεύρεσιν τοΰ φο- 
νέως θά λάβουν ώς βραβεΐον μίαν έξάμηνον 
ουνδρομήν τής «Σφαίρας»—ΰλοι άνεξαιρέτως.

Τώρα πού έτελείωσ,εν ή δημοσίευσις τών 
έργων γιά τό Άριστεΐον, θά συνεχισθή ή δη- 
μοσίευσις δλων τών άλλων έγκριθέντων.Άπο- 
καθίσταται δηλαδή πάλιν ή τάξις.

Ά π ό  όσα έργα μοΰ έστειλαν αύτήν τήν ε
βδομάδα εγκρίνω: Γ■ Βονμβλινοπούλον "Α 
ναμνήσεις», Σι. Κοφινιώζη Κούκλα-γυ
ναίκα», Ν, Γρυπονισιώζη .Σκίτσο» (ενοικι
άσατε μίαν θυρίδα διά τήν διαβίβασιν τών 
έπιοτολών), δίδος Ri'as, Σ τό  κατώφλι», Γι
ούλη ’Ανθη “ «Έ ρω ς ,

Μακροπούλον, Μαλβιναν, ή δίς Ζιγκο- 
λέττ θά σάς άπαντήση είςτό  προσεχές. Νό
σον Μαρτίνον, πρός Θεού, μάς φθάνουν 
τά  τόσα μας δεινά, θέλετε νά μάς βασανί
σετε περισσότερο μέ θρηνωδίες ; Μ. Παπα- 
δόπονλον, ϋά ήθελον μίαν μετάφρασιν τής 
εκλογής σας.

Ο Α Ρ Χ ΙΣ Υ Ν Τ Α Κ Τ Η Σ  

ΕΓΚΡ1ΣΙΣ φΕΓΔΩΝΓΜΩΝ 1924

77. Πατοιατζην, συνδρομή σας έλήφθη. Γ. 
jV. Κοχχορόν, ένεγροίφητε. ’Α . Σιδηράν, 
συνδρομή σας έλήφθη. Γ . Γιαννόπονλον, 
πρός δραχ. 15 έκαστον. Κ, Φιλόπονλον, ε
στάλη. Γ . Ψνλλάχην, άνανέωσις έλήφθη. G. 
Antonacopoulus Ένεγράφητε.

(hemineau du d»stin, έχρεώθηζε δρ. 1J 
διά προζίμησιν δημοσιενσεως χαρακτήρός 
χαι εγχρισιν ψευδωνύμου.

ΠΩΛΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Μ I
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Ά ”ύ γμι- (uhr τΰ>ν νεοηλονζων
• .ΤΑ ΓΕΝΕΘ ΛΙΑ  Τ Η Σ  Κας ΒΕΤΤΑΣ

Τήν περασμένη Κυριακή ή λαοφιλής καϊ 
προβφιλεστάχη κυρία Βέχτα μέ^προσκάλβοε 

νά πάρω τήν παρέα μου καί 
νά πάμε στό σπίτι χης τό 
βράδυ νά περάσουμε· τήν. 
ώρα. Ή  έκ Μενιδίου όψί 
πλούτος δέσποινα είχβ δι- 
οργανώσει μίαν πρωτοφα
νή σουαρέ επ’ ευκαιρία 
τής εορτής χών γενεθλίων 
της. Κατά τάς διαβεβαιώ
σεις της, θά βλέπαμε πολ
λά αξιοπερίεργα πράγματα 
καί θά περνάγαμε θαυμά
σια ανάμεσα άπό θηλυκούς 
και αρσενικούς αντιπρο
σώπους τοϋ νεοπλουτισμού 
κα! τής,.. μπουγά§ας. Εϊς 
τήνπρόσκλησιν υπεσημειοϋ- 

χο δχι δέν είχαμε νά πληρώσουμε τίποτε γιά
τό  φαι καί γιά τό κρασί, φθάνει νά προσέ
χαμε νά μήν... κλέψουμε κανένα σερβίτσιο.

"Οταν είσήλθωμεν εις τάς φωτολούστους 
αίθουσας τής κ. Βέτχας, 'μία μεγάλη εκπλη- 
ξις μάς άνέμενε: Ή  οικοδέσποινα ήτο άνε- 
βασμένη έπάν<ο σ’ ενα τραπέζι και προσηγό- 
^ευε τούς προσκεκλημένους. Μόλις μέ είδε, 
επήδησεν άπό τό τραπέζι καί με ένηγκαλί- 
σθη μέ τόσην δύναμιν, ώστε ήναγκάσθην νά 
φωνάξω.

—Μπόν τσυυάρ, μουσιέ. Τ ί χαμπάρια ; Θέ
λετε νά φάτε ;

—“Αλλά, κυρία μου, γιατί αΰτή ή έρώτη- 
βις άμέσωςάμέσως ; -
—Ναί, ναί, βάνε του νά φά|], έφώναξεν ό σύ
ζυγός της κ. ‘Αρζέρ, ευρισκόμενος κατ’ εκεί
νην τήν στιγμήν είς μίαν γωνίαν τής αιθού
σης. κουτβοπίνων μέ πέντ’ έξη άλλους ϊτρο-. 
φιμοποιυύς».

—Μά σας παρακαλώ, κύριε ;
—Μή μάς κρύβεσαι, εΤπεν ή κ. Βέττα...

Δέν είναι ντροπής πώς πει 
νάς· Ούλοι οί δεμοσιογρά- 
φοι πεινάτε. Πέρασε στή 
κουζίνα., "Εχουμε κιουφτέ- 
δους σάρτσα καί μαρίδες άπό 
τά ^τές. Πιάπτου, καί κάνα 
μισαρι, Άρζέρ.

θέλοντας καί μή ώδηγή- 
θημεν είς τήν κουζίναν, όπου 
ή κ. Βέττα εΰηρεστήθη νά 
μάς παρουσίαση χήν μάγε/-, 
ρισσάν της :

—Ή  κερία Ντοματοϋ, μα· 
γειροποιός. Τή γλέπετε πώς 
είναι θρεμμένη; Νά ξέρατε 

ϊ τ ί τρώει. Δέν είν’ άλήθεια, 
μωρή, πώς τρώς χόν περί
δρομο έδώ μέσα ;

—Μάλιστα, ν.ερία.
' —- Τή γλέπεις

καλά, κύριε δε- 
μοσιογράφε; Είναι 
κόμματος. Μπο
ρείς νά τής ριχτής 
ά ιθέλεις. ‘ Η  Ντο- ^  
μαχοϋ είναι καλό- , .* 
βολή. Τρία χρόνια 
τήν έχω στό σπίτι 
μου κανένα δέ δυ- 

αρέστησε. Τώρα αντίο σα; και καλή όρεξή 
σσας. Μή φοβηθήτε νά φάτε πολύ. Φάτε ώς 
που -νά πρισχήτε. Δέ θά πλερώσεχε πεντάρα. 
Έ μεΐς οί πλούσιοι άφίγουμε χούς φτωχούς νά 
τρώνε ΐζάμβα.

—*Α, είσθε γιά φίλημα, κυρία μου.
—Σοϋς...
’-Γ ια τ ί
—Νά μή -σ άκούσή ό άντρας ■ μου καί βέ 

βπάβ-Q στό ξύλο. Έ τσ ι  καί προχτές ένας άλ
λος κύριος μοΰ φίλησε τό  χέρι μου καί τόν 
άρχισε στό ξύλο δ Ά ρ ζέρ  πού σοΰ τόν έκανε 
μελανά.

Έ ν  τφ  μεταξύ ή δεσποινίς Ντομαχοΰ κατε- 
γίνεχο νά μάς ίτοιμάζχι χό τραπέζι, μή πα- 
ραχείπουσά νά*μ8 προκαλή μέ τσιμπιές', μέ 
γλυκείες ματιές καί μέ... κλωτσιές.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚ ΡΟ ΥΣΕ Ω Ν  
θ ά  ίδατε τούμπαλιν 
ξυνάδελφοι πενιχροί, 
τοΰ λεωφόρου Συνγροΰ 
τό μακελεΐονκαί τήν καταιγί, 
τουθόπερ τ ί μέλει νάάπογείνη 
ή ϊσθορία άπτή, 
ήγουν δηλαδή 
περί άπτοκινήτων 

>βούλομαι νά λαλήσω 
καί τόν εξάψαλμον- έαπτών 
νά1 ψαλμωδήσω.
Ώ  άτθΐδαι, άτθινέοι 
συμπολΐται άσθοί 
καί βαλδάτε έμβρός 
πρός άκουσιν μετά προσεχή, 
τό όποιον 

αί όδαί κατήνδησον πολέμου πεδίον.
Καί γάρ άπανδες οί άπτοκινητάδες, 
κοινώς καρατόμοι, καταδίκοι γοΰν άπχών 
ημείς οί πεζοδρόμοι, 
χό όποιον
ήδη ήλξαχο χό κυνήγιον καί 
έπί τώ ν πεζοδρομίων.
Καθάπερ ποΰ νά ύπερηπατήσω καί πώς.
καταληψάμενοι οΰτοι άπαν
τοΰ · πατωμάτου τήν γήν χονδρικώς.
οΰκ μήν άλλά καί ετερα δύο
όμμάτια νά έχης έπί τοϋ πισινός,
χό όποιον
δέον νά έξελχώμεθα διά χάς έλγασίας μας 
έπί άεοοπλοίων.

___________Ο _Α ΓΚ Α 0 Α ΓΓΕΛΟΣ

Καλοχαιρινε^άτρα{.ιόν~
— Σ ’ άγαπώ, σ’ άγαπώ.
—- ΙΙοΰ μέ βάζεις, Τοχό ; ·
— Μέσα στοΰ χωροφύλακα τά χέρια.
—Μ’άν πέσω άπό τού χωροφύλακα τά χέρια: 

• —- θ ά  βρήζ κουμπούρια καί μαχαίρια.
— Σ ’ άγαπώ, σ’ άγαπώ.
— Ποΰ μέ βάζεις. Κατίνα ;
— Μέσα σ’ ενα ώττό τής λεωφόρου Συγ/ροΰ;
— Μ’ άν πέσω, βρέ αγρίμι;
— Τότε αίωνία σου ή μνήμη.
— Σ ’ άγαπώ, σ’ άγαπώ.
— Ποΰ μέ βάζεις, Άνδρέα ;
— Στό προσφυγικό συνοικισμό.
— Μ’ άν πέσω κάτω ποιός θά μέ γλυτώση; 
—Κάποιος θά σ’άγαπήσηκαί θά σέ σκοτώση.

ΔΟΝ ΖΟ ΥΑΝ

Ή  παρέα μου εόρισκόταν σέ πολύ στενό
χωρη θέση. ΙΙροσεκλήθημεν σ' ενα σουαρέ 
καί άντί νά χορέψουμε καί νά πιούμε, μάς 
ρίξανε στήν κουζίνα δπου έπέπρωτο νά τύ- 
χίβμε τών περιποιήσεων ένός όδοστρωτήρος 
θηλυκού, έπονομαζομένου Ντοματοϋ.

Άπεφασίσαμε λοιπόν νά τό  σκάσωμεν άλά 
Γαλλικά. Τήν στιγμή δμως πού κατεβαίναμε 
τής σκάλες ή κ. Βέττα μάς άντελήφθη κι’ έ
βαλε τής φωνές:

—Πιάστε τους, κάτι κλέψανε.
Ώρκίσθην είς Θεούς καί δαίμονας δτι βέν 

είχαμε διαπράξει τοιοϋτον έγκλημα. Ή  κ. 
Βέττα δμως έπέμενε τόσον ώστε έδέησε νά 
μάς μεταφέρουν είς τήν ά- 
ποθήκην και νά μάς ψά- 
ξουνλεπτομερώς. Έ π ί τέ- 
λουςέπείσθησανότι,εΐμεθα ,. 
αθώοι καί μάς άφησαν έ 
λευθέρους. Ή  κ. Βέττα, 
προπέμπουσα έμένα καί 
τήν παρέα, μάς είπε :

—Σχό καλό καί νά μέ 
συγγνώμην. Ναρχούστενε. 
ναρχούστενε συγνά 

—Έννοια σας καί 6ε θά 
μάς δίνετε βάρος, προσέ- 
θεσεν ό κ. Άρζέρ. Πάντα 
μάς 'πεοισσεύει ψαι άπό 
βραδύς. ΝΆΛΕΟΣ

Τον Βλάμη ζά χαμώμαζα 
Ο Ι ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΕΣ Κ Α Ι Τ Α  Κ Ο Ρ ΙΤΣ ΙΑ

Τό σήμερης είναι κομμένα τά ΰπατά μον 
καί δέν έχω γούστο μήτε νά σοΰ γράψ», ι»έ 
Μανιώ μου λαοφίλητη, 
μήτε νά σέ μπρογκίξω, 
άλλά μήτε νά νταραβε- 
ρισθώ περί πλαχωνικό 
έρωτα καί πεπόνι μέ τή 
βούλα. Ξηγήθηκα μουο - 
κέϊκος;

‘Όχι δηλαδής πώς μοϋ 
συβαίνει τίπΟτις έξώ- 
λης καί προ(όλης—έν
νοια σου κ’ έγώ τήν έχω 
πάντοτες λαδωμένη τήν 
κλειδαριά—μόνε χλίβο- 
μαι σύγκορμος, επειδής 
καί αυτοί οί χωροφυ- 
λάκοι βαλθήκανε νά μήν 
άφίκουνε κορίτσι γιά κο
ρίτσι στήν Αθήνα  μήτε 
γιά δρκο. Θέ νά μάς 
παραστήσουνε τούς *0- 
θέλλους οί σαραντακο-
ρωνάδες καί μάς περνάνε καθημερινώς εν 
στόματι μαχαίρας τά κορίτσα σά νάντουσαν 
κουνέλια. Δέν τούς αΰξήνουνε τό  μιστό γλέ- 
πεις καί ξεσπάνε στόν έρωτα.

Ά λλά  μήμπως νοιώθου
νε νά νταραβεριστοΰνε καί 
μέ δαΰτο ; Μόλις ή Ζιγκο- 
λέττα τους τούς κάνει κα
νιά ξαβολιά, φόρα. 
τό λεπίδι καί τή 
στέλνουνε πϊ καί 
φΐ τσιφ στόν "Α- -
δη. Σ ’ άγαπώ καί θά- 
πεθάνης δηλαδής, όπως 
τό λέτ] σήμερα στή πέ- 
φτη σελίδα καί τ ’ ά- 
δρεφάκι ό Δωδές.

Ρέ σείς, ό έρωτας θέλει 
ρέγουλα καί σκέψι γιά νά 
μή σέ ρίίυ ,όξω. "Αν όέν 
είναι έν τάξει τό νευρικό 
σου σύστημα καλά θά 
κάνΐ)ς νά πφς στήν Α γ ία  
Τριάδα γιά μπάνιο πε
ρί νά ριχτής στόν έρωτα 
καί νάν τά κάν^ς 
Α ίγαϊο Πέλαγο. _
Τ ί τόν βΓΤερασες" 
δηλαδής, άδρε- 
φάκι χωροφύλα
κα, τόν έρωτα ;
Γιά καταπότια 
Πίνγκ ;

Έ ξ  άλλον, τί σοϊ φταίει ή γυναίκα, άν τοΰ 
λόγου σου δέν τά καταρέρνεις καί τής παιιτρ; 
τό κολλάϊ;

Τά  κορίταα τά  σημερινά γλέπεις έξ α ίτίας 
πού λιγόστεψε ή παραγωγή τών άντρώνε, κέφ- 
τουνε μέ τά μούτρα στόν έρωτα γιά νά μπορέ
σουνε ν’ άποκατασταθοΰνε καί νά τούς πε- 
ράσρ τό  μαράζι κι’ ό σεβντάς. Αγαπάνε δη
λαδής στά γιομάτα καί δέ γλέπουνε τί έ£σα» 
γιά τί καπνό φουμάρεις.Νά λεφτά δόμουκρέας, 
δηλαδής. Γ ιά  δαΰτο τοΰ λόγου σου άν είσαι 
άντρας μέ ,φιλότιμο .και παρομοίωσι τοϋ μπα
μπά σου κι’ άν εχβς ενα ‘ γραμμάριο τιιιή, 
άσε τήν κοπέλλα στήν ησυχία της καί tga§a 
κατά τόν ΓΙοδονύφτη νά πλύνυς τά ποδάρια 
μου μιά καί δένείσαι άξιος νάν τά βόλεψες.

Τά λέω πρί φίξ·;
Ό  ερωτας—γιά νά ξέρ||ς— μοιάζει μέ tb 

σκαμπίλι. Δέν έχεις κόζα παιγνίδι δέν παίρ* 
νεις. >Άν νομίζεις πώς μέ τό μαχαίρι θά .·ϊά 
βγάνης πέρα, είσαι γελασμένος, άδελφάκι. 
Θά σέ μάθουνε στά τελευταία καί δέ #ά βέ 
ζυγώνω μήτε θηλυκιά γάτα.

Καί δέν είναι μοναχά αΰτό. Καλά, «ά  κο- 
ρίτσά |κόμμάτι« γά γίνη μπορεί νάναι καί 
λίγο πεισματάρικα καί μπορεί ναχ-ρς τοΰ λό
γου σου κάποιο δίκχ|ο. Έ μ  καί τής παντρεμέ
νες ; Θάν τής κάνετε δηλαδής καί αύχές νά 
λακίσουν ,μέ τά επεισόδια καί νά μή ζυγώ 
νουνε μήτε νοικοκύρη άθρωπο; Ό π ερ  εδει 
βήξαι. -  m**., ,,... -, Ο ΒΛΑΜ ΗΣ


