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Τ ό  γραφ β ΐον χης >Σφ α ίρα ς. άναλαμβάνβ* τ ή ν  δια- 
0 ιβ α σ ιν  ε .τ ισ coAoiv έκ μέρους τώ ν  ένόι-αφερομένων 
πρός δ ιισ η μ ο ν  έκ Κ ω νσ τα ν τινο υ π ό λεω  νο ο μ ά ν το ν  
και π νευμ α τισ τή ν  δ ια μ ένον τα  έν  -Α θή να ις  lU fln e ; 
Φως ε ίς b>.* τα  ο ικογενειακά  μ υστήρια  Επαναληψ ις 
τ ω ν  οχ έσ «ω ν τ δ ν  έν  δ ιαστασει ε ύ ρ .σ ω μ έν ω ν  « υ ζύ ,ω ν .  
ϋ ο λ υ ε ιμ ο ι συμβουλαί διά το ϋ ;  έρω τευ ιιενους και πρός 
π ιτ ιχ ία ν  ο ίου δήπ οτε  συνο ικεσ ίου .

Ιΐν ευ μ α τισ μ ό ;, υ πνω τισμ ός, τρα π εζά κ ι 
Ψ υχολογία  π α ν τό ς  ά τόμ ου  έπ ί τϋ  βάσει το ϋ  γ ρ α 

φ ικού χα^α<ττίρος.
Σ υ νεννόη σ ις  δι* άλληλογραφ ίας. Α π α ν τή σ ε ις  τα - 

χεια ι και άκριβέϊς. Π λήρης μ υ σ τικ ό τη ς . ι ράψ ατε : 
Ν οομανχην, γρα φ ε ία  «Σ φ α ίρ α ς » έσω κ λ ε ίο ν ιες  δραχ- 
μας 10 ε ίς ικ ά σ ιη ν  έπ ισ τολή ν.

(ΕΙς τους έπιουμοϋντας να λάβουν άπαντήσβις δι’ 
Ιδιαιτέρας 6*>στο)ι$ς καί δχι διά τής σιΛλη- αύι*-
γνωρίςω δτι. δέον νά βσα,κλείουνείς διπλίοϊ’τό ό?ι-θβν άντίτιμον). “

Ο ΝΟΟΜΑΝΤΗΣ Α Π Α Ν Τ Α :

Γ ΙΩ ΤΑ , Πατήσια · Τόν γάμον σας τόν εμ
ποδίζει ακριβώς έκεΐνος πού αγαπάτε, διά 
τον άπλούστατον λόγον ότι δέν σά; άγαπα εί- 
λικρινώς, άλλά και δέν άγαπα μόνον σάς. Θά 
υπανδρέυθήτε δημόσιον υπάλληλον. Τέκνα θ ’ 
αποκτήσετε δύο.
it ΓΑ Λ Α ΤΕ ΙΑ Ν  : Θά ΰπανδρευθήτε τόν νέον 
που αγαπάτε καί θά ξησετε ευτυχής, φθάνει 
ν αποφεύγετε τά πείσματα καί την πολυ- 
πραγμοσύνην. Θά ζήσετε άκόμη 21 έτος. Ό  
αδέλφι»- σας καί οταν νυμφευθή δέν θά παύση 
να φροντίζη γιά σάς, Άποφΰ/ετε νά ταξει- 
οειισετε. Θά πάθετί. Σάς ευνοεί ή Τρίτη.

ΒΛΑΧΑΝ , Πατήσια .-'Ο σύζυγός σας δέν 
θα ονοραζεται Βασίλειος, θά  ΰπανδρευθήτε 
<ιλλον εντός τοϋ έτους καί θά ζήσετε εύτυχι- 
σμενη μαζή του. Είσθε πτωχή, άλλά διά τής 

εργασίας σα; θά συμβάλετε καί σείς είς τήν 
ευτυχίαν τοϋ οικογενειακού σας βίου.

Σ. ΟΡΦΑΝΌΝ, Κοζάνην: Το μέλλον σας 
οχι οσον ευτυχές τύ φαντάζεσθε. Μία γυναίκα 
παρεμβάλλει σπουδαία διά τήν ευτυχίαν σας 
εμπόδια. I αμον δέν διαβλέπω. 'Ο  ύποστηρι- 
κτής τοϋ άί^Λφοΰ σας άπεργάζεται τήν κατα
στροφήν του.

ΜΛΡΑΜΕΝΟΝ ΡΟΔΟΝ, ’Αλεξάνδρειαν: 
-ά ς  συνιστώ ν ’ άττοφα-ησετε τύ με?ετωμενον 
ταξειδιον τύ όποιον πολλά τ ’ αγαθά θά σάς 
άποφέρτ). θ ά  νυμφευθήτε πολύ άργά, χήραν. 
Θά ,ησετε ακόμη 1!) έτη. ’ Ασθένειαν δέν δια
βλέπω. I I  μελλουσα, συζυγός σας θά έχη ένα 
μονόν προτέρημα : 0ά  είνε εις άκρον υπομο
νετική.
J  ΙΤΑΝ,^Κορινθον : Ιό  μέλλον σας πολΰ 

ευτυχες. Είσθε ολιγαρκής καί μιά μικρά εύ- 
τυχια θα σάς αρκεση. Δέν θά ΰπανδρευθήτε. 
Εις τοϋτο θά σάς άναγκάιη ό έρως πρύς κά
ποιον μελαχροινύν κύριον.
, Γ1· A. Β., Πειραιά : ’Εκείνη ουδέποτε σάς 
αγαπη σε, διότι δέν τήν άφήκαν νά σάς άγα~ 
πήση τ<ί έλαττοηιατά σας, τά όποια είναι 
«πείρα. ’ Ιδίως είσθε πολύ οξύθυμος.

ΑΝΘ Ο ΥΛΑΝ, Κόρινθον: ’Αντί πάσης άπαν- 
τησεως θά σάς συστήσω νά φροντίσετε νά επα
νορθώσετε ένα αδίκημα ποΰ διεπράςετε εις 
ί’αρος συγγενούς σας. Κατόπιν θά έπανέλθω 
, Μ ΕΛΑΓΡΟ ΙΝΌ  Π Α Α Η Κ Α ΡΑ Κ Ι, Αθήνας- 
Ο αδελφός σας δεν ζη πλέον. Αί άσθένειαί 

οας είναι δυστυχώς ανίατοι. Πολλά κακά διε- 
πραξατε είς τήν ζώήν σας καί τώρα τιμω- 
ρεΐσθε. Θά ζήσετε άκόμη όλίγα ιιόνον έτη 

Μ ΑΓΕΥΜ ΕΝΗΝ ΑΚ ΡΟ ΓΙΑ Λ ΙΑ Ν , Νέον 
Φαληρον : Ό  μέλλων συζυ/ός σας θά όνομά- 
ζετα ι Νικόλαος.Θά επαγγέλλεται δέ τόν σιδη
ροδρομικόν. Διαβλέπω μίαν άσθένειαν καί ένα 
μικΟόν ατύχημα οικονομικής φύσεως.

ΛΙΖΑ.Ν ΚΛΕΠΑΝΟΥ, Θεσσαλονίνην: Δ ί
πλωμα δέν θά λάβετε, διότι θά σάς έμποδίση 
■° γάμος. Σας συνιστώ νά προτιμήσετε τόν 
γάμον από τό δίπλωμα. Ό  μόνος ό όποιος 
σάς προσέχει είναι ένας νέος καστανός όνό- 
ματι Άχιλλεύς. Προσέξατε τον καί σείς. Τό 
προσωπον αύτό θά παίξη μεγάλον ρό?ον είς 
τήν ζωήν σας.

ΕΡΩΤΕΥΜ ΕΝΗΝ ΚΑΡΔΙΑΝ , ’Αθήνας:
1 ραψε τό μου μέ δύο λέξεις σέ τί θέλετε συγ
κεκριμένα^ νά σάς απαντήσω.

ΑΝΤΩ ΝΙΑΔΗ Ν, Γρίπολιν : ‘ I I  πρότασίς 
σας 0· απορριφθή, διότι τύ πρόσωπόν εκείνο 
'κλίνει κάπου αλλού. Δέν ήθελε όμως σάς κα- 
-ταστησα ευτυχή καί ώς έκ τούτου μή θεωρή
σετε ως ατυχίαν τήν άπόρριψιν τής προτά- 
βεως.

ΑΓΝ Η Ν  ΤΡ ΙΑ Ν ΤΑ Φ Υ Λ Λ ΙΑ Ν  : Πολλάς έ- 
ρωτικας περιπετείας, έχετε, πολύ τρικυμιώδης 
ή ζωη σας καί τό μέλλον σας προοιωνίζεται 
οπως και τό παρόν σας. ΙΙραγιιατικά δέν άγα- 
χησατε ακόμη. Ή  άδελφή σας θά διακόψη

τάς σπουδάς της. Μήν αλλάξετε τόπον δια- , 
μονής.

I Α ΥΓΕ Ρ ΙΝ Ο Ν , Β ίλλια: Τή άληθεία είσθε 1 
πολυ άτυχος. Δέν βρίσκω ομως τρόπον νά σάς I 
ανακουφίσω. Σάς συνιστώ μόνον νά μεταφέ- 

I ρετε αλλού τύ πεδίον τής δράσεώς σας. Ή  
νεα σας έπιχείρησις θ ’ άποτύχη έξ αιτίας τής 

I ανειλικρινείας ενός φίλου σας. Νά μή τήν 
κάμετε.

ΡΟΔΟΝ ΤΗ Σ  ΓΡΕΝΑΔΗ Σ, Θεσσαλονί- I '· Ο γάμος σας έν τέλει θά γίνη καί θά 
ι ψήσετε εύτυχης μέ τό άγαπώμενον πρόσωπόν 

Μη δοθήτε είς άλλον.
I ΑΦΡΟΕΣΣΑΝ, Νέον Φάληρον · Θά ύπαν- 
I δρευθήτε ταχέως. Ό  μέλλων σύζυγός σα,ς θά 
I είναι στρατιωτικός. Τύ μέλ/ον σας σχετίκώς 

ήρε μον. Φροντίσατε νά είσθε όλιγώτερον έπι- 
πολαία. ’Αποφεύγετε τούς βραδυνους περι- 

I πάτους.
ΔΑΚ ΡΥΠ οΤ ΙΣΜ Ε Ν Ο Ν , Πάτρας: Συνει- 

θισμενη και η ίδική σας ιστορία. Μή τήν πά- 
I ρετε στά σοβαρά. Έκείνη πού θά σάς άγα- 
I πηοη πραγματικώς δέν είναι ή γνωστή σας,
I ή οποία υπόσχεται εις πολλούς όσα καί είς σάς.

- Α-, ·Γ·> Αλεξάνδρειαν. Είς τύ πρώτον
ερώτημα σας απαντώ όχι. Συνεπώς δέν θά τήν 
νυμφευθήτε. Είς τήν έργασίαν σας θά έπιτύ- 
χετε. Τό ταξείδίύν σας θά πραγματοποιηθώ 

I και θ(ΐι επιτυχή. Εχετε μίαν συγγενή σας ή 
I οποία φροντίζει σπουδαίως δ ι«  τήν ευτυχίαν 
I σας. Αυτή θά σάς έξασφαλίση ένα καλύν 
I γάμον.

ΖΗ ΤΙΛΝΟ Ν  Τ ΙΙΣ  Α ΓΑ Π Η Σ , Θεσσαλονί
κην ; Θα ζήσετε άκόμη 15 έτη. Σάς ευνοεί ή 

Ι Κυριακή. Η ’Αντιγόνη δέν δύναται να άντα- 
ποκριθη πρός τύ εύγενές σας αίσθημα. Νέαν 
σύζυγον δέν θ ’ αποκτήσετε. Τό μέλλον σας 
ζοφερόν. Έχετε πολλούς έχθρούς' οί όποιοι 
σάς καταδιώκουν. Ταξείόιον δέν διαβλέπω.

I S ^ΙΚΑ'Γ : Έκείνη σάς άγαπά. Δέν ύπαν- 
δρεύθη άκόμη, άλλ’ ούτε θά ύπανδρευθή. Εύ- 
ρίσκεται είς τάς ’Αθήνας καί κατοικεί είς μέ- 
ρον δενδρόφυτον. Περισοτέρας πληροφορίας 
δέν δύναμαι νά σ ϊς διόσω.

! Κ. Μ., Χαλκίδα : Σ  ϊς παρακαλώ νά μοί 
I στηλετε άλλην έπιστολήν καθαρογραμμένην.
1 ΝΑ ΥΣ ΙΚ Α Α Ν  · Γύ μέλλον σ*ας δέν τό δια-
I βλέπω ευτυχες. ( )  χαρακτήρ σας είναι άπότο- 
| μος, πράγμα που καταντά αονητικός παράγων 

διά τήν ευτυχίαν σας I
ΒΑΣ. ΙΙΑ Π Α ΓΓΕ Λ Ο Π Ο ΥΛ Ο Ν , Α ’ίγιον : 

j Είς τάς εξετάσεις θά επετύχετε μόνον σείς, 
Συνοικεσιον δέν θά έπηρεάση τάς έξετάσεις 
σας. Ό  γάμος σας θά γίνη εντός τής πατρίδος* 
σας καί θά σά; καταστήση ευτυχείς. Βοήθειαν 
οικονομικήν μή περιμένετε άπο τόν άδελφόν 
σας.

ΞΑΝΘΕΙΑΝ ΟΝΕΙΡΟΠΟΛΟΝ : Το συνοι- 
κεσιον δεν θά πραγματοποιηθή. Τούτο ομως 
νά τό θεωρήτε μεγάλο ατύχημα.

ΛΟ ΓΙΑΝ , Βίλλια : Θά θεραπευθήτε ιιετά 
πάροδον τριμήνου.

I ΛΑ'ΓΚΟΝ,Θεσσαλονίκην : Ουδέποτε θ ’άπο-I λαυσετε τής ποθητής γαληνης καί ησυχίας.
I Είσθε άνθρωπος είς άκρον δύσπιστος, πράγ- 
I μα πού σάς εμποδίζει νά εύτυνήσετε.
| ΑΝΘ ΙΣΜ ΕΝΗΣ ΡΕΖΕΝΤΑ · Το προσφι

λές σας ι-ρόαωπον θά θεραπευθή. Τό μέλλον 
σας ούδόλως θά διαφέρω τού παρόντος σας. 
Γάμον δεν διαβλέπω.

ΞΑΝΘΕΙΑΝ ΚΩ Ν ] ΙΙΟ Λ ΙΤ1ΣΣ  Α Ν : Ό  σύ- 
! ζυγός σας έπαυσε πλέον νά σάς άγαπά. Τέ- 
I κνα δέν θ ’ άποκτήσετε. Α ί έργασίαι τού συ- 
I ζύγου σας θά επιτύχουν άλλά πλούτον δέν θ’
Ι άποκτήση. Είναι πολύ σπάταλος.

Μ ΕΑΑΧΡΟ ΙΝΗ Ν  Κ Ω Ν ]Π Ο Λ ΙΤ ΙΣΣΑΝ . 
’̂ Αθήνας j  Θά ΰπανδρευθήτε κατόπιν σφοδρού 

I έρωτος, όχι δμως μέ τύν κύριον, τύν όποϊον 
σήμερον συνδέεσθε αίσθηματικώς.

EDELWEISS, Πάτρας: Χαρακτήρ, στρυ
φνός, δύσπιστος, σκληρός, ούχ’ ήττον όμως τύ 
μέλλον σας θά είναι εύτυχές. Σάς συνιστώ νά 
συνδεθητε μέ τύν νέον εκείνον. ‘ Η τύχη σας 

I τιη', ™ U f.i διά νά σάς καταστήση |εύτυχή,
I πλήν άς μή παραβλέπη τό δίκαιον τής άδελ- 

φής του.
ΚΑΠ Ο ΙΟ Ν  ΑΓΝΩ ΣΤΟ Ν, Χανιά · Δέν θά 

φύγετε. Στρατιώτης τό γνωρίζετε κάλλιστα 
πότε θά υπηρετήσετε. Θά σάς άγα.πήση σφο- 
δρώς. Ή  σύνδεσις έκείνη δέν θά καταλήξη 

I ει’ ··· διάλυσιν.Ή Α.σάς ερωτεύεται.Θά
I ζήσετε άκόμη 40 έτη.

Α. Ζ. Θ., Πειραιά · Θά ζήσετε άκόμη 14 
I έτη. Θά νυμφευθήτε πολύ άργά. Ή  μέλλουσα

συζυγός σας θά ονομάζεται Ελπίς" Ύπάλλιτ- 
Αος Οα ^ροσληφθήτε. Τό μέλλον σας τρικυ-

μΐΠ Ρ τΓ * Ιο ν ? ι ν ΐ™ νομι:!“ ν στενοχώριών.
n LT A A O \A A N , Θεσσαλονίκην : Τήν ΰ- 

ποθεσιν σας θά τήν κερδίσετε. Ό  μέλλων σύ- 
^υ/ος σας θα ονομάζεται Γεο^ργιος· θ ά  ζή- 
σετε μαζή ευτυχείς ήμέρας. Κάθε ομως 
ευτυχία σας αξίζει. Ή  ευγένεια τού χαρα- 
κτηρος σας είναι άξιοζήλευτος. Ή  μητέρα 

σας τελείως δεν θά θεραπευθή. Θά παύση 
ομως να ύποφέρη-τόσον.

Δ ΙΑ Β Α ΤΗ Ν  Τ Η Σ  Θ ΕΣΣΑΛΟ Ν ΙΚΗ Σ : Τό
μελλων σας- πλήρες άνωμαλιών καί οικογενει
ακοί περιπετειών. Θά ζήσετε 18 ακόμη έτη 
Φθάνει ν αποφύγετε τά ποτά. Τό παιδί σας 
ι)α νεραπενίΚ).

Β. II., αξιωματικόν · Γράψατέ μου συ/κϊ- 
ofavEV0>?Tl ®ιΛΕτε· -^ποφύγετε τήν μακρηγο-

ΕΡΡΙΚΟ Ν  ΜΑΝΤΟΚ, ’Αθήνας: Χαοα- 
κτηρ πολύπλοκος, πολυδαίδαλος, άκαθόρι- 
στος. Κ,σϋε απο τούς <ίνθρώπους πού δέν 
γνωριςουν τι θέλουν, πού δέν γνωρίζουν τί 

αας δέν άναχώρήση. 
Ο ΛΥΜ Π ΙΑΔΑ , Πειραιά: Ό  γάμο; σας θά 

γινη, αλλ οχι με τύν νέον πού φαντάϊΐεσθε. 
Ιιποτε α/.λο.

Γ. Κ., Καλάμας · Ή  σταδιοδροιιία σας ί)ά 
8Λν“ ι « ιτι’Ζ-ΐς· Πλούτον ομως δέν' διαβλέπω, 
αλλα δεν τον θεωριΰ και απαραίτητον γιά σάς 
τουλαχιστοΛ-. Είς τάς Αθήνας δέν θά έγκατα- 
σταθητε. Θα ζησετε εν ολω 74 έτη καί θ ’ 
αποκτήσετε δύο τέκνα άπό σύζυγον μελά- 
χροινην. ·

Ν’ . Ε. II., Αθήνας: Σάς συνιστώ να εισθε 
τρυφερωτερος προς τάς γυναίκας. Αφήσατε 
κατα μέρος την έγωπάθειαν καί τήν πεοιφυ- 
Ααυτιαν και τοτε θά δυνηθήτε νά έίασφαλί- 
λ,ετε μιαν καλήν θέσιν είς τον κόσμον αύτόν. 
Ι ο  πνειμα του γνωστού σα; Γ. σάς συνιστά 
σωφροσύνην.
. Λ/>|, Χανιά : Ο άνθρωπος πού έχει
αφιερώσει για σάς ολόκληρη τή ζωή του τον 
θεωρω ευτυχή. Ή  καρδιά σας είναι ολόκλη
ρος ν.αος αρετών καί προτερημάτων. Κάθε 
θυσία γι αυτήν αξίζει. Συντόμως θ ’ αΛατεί- 
λουν για σας ή μέρα ι ΰπερτάτης χαράς καί ευ
δαιμονίας. Μη σάς πτοούν αί πικρίες ποϋ δο
κιμάζετε σήμερον. Μή σάς κλονίση ή ποο- 
χθεσινη σας άπογοήτευσις.

ΑΝ Ν ΑΝ  Μ., Πειραιά : Ό  γάμος σας θά 
•θα γινη το φθινοπο>ρον τού 1920 καί θά ποο- 
ελθη απο συνοικέσιον.Ό μέλλων σύζυγός σαν 
«>α εχη ολα τά προτερήματα πού ονειροπο
λείτε. Ίαξείδιον θά κάμετε πολύ γοήνοοα 

ΜΑΡΑΜΕΝΟΝ ΡΟΔΟΝ, ’Αθήνας ' Γάμον 
προς το παρόν δεν διαβλέπω. Ό  γάμος ομως 
θα σάς φεπη δυστυχίαν καί σάς συνιστώ νά 
μη τον έπιδιώξετε.

ΛΑΖΟΙΖΕΤΑ, Πάτρας ■ Ή  άποκατάστασίς 
σας θα γινη έκεϊ πού διαμένετε. Ό  μέλλων 
συξυγος δέν θά είναι μέν πλούσιος, θά είναι 
ομως ένάρίτος,Γιά σάςένδι αφέρονται πολλοί, 
πλην σείς είς ούδένα δίδεται προσοχήν. Τά 
οικογενειακά σας είς ανώμαλον κατάστασιν. 
Συντομως θά τακτοποιηθούν.

ΑΠΟΣΤ. Χ ΡΗ ΣΤΑΤΟ Ν , ’Αθήνας: Ή  διάρ 
ρη^ις διεπράχθη άπό πρόσωπα έντελώς ξένα 
προς υμάς. Θά^ συλληφθοΰν ταχέως. Οί συλ- 
ληφθεντες δέν είναι ένοχοι,Τάκλαπέντα δέν θά 
σάς αποδοθούν.

Ιληφθηοαν αι ίτΐΐοζολα'ι zuiy ύίδ(*>ν χαι 
χορίων : Β. Κ. /7., ΙΙανεμένης χαρδιάς, 
-̂ν λ βίας, Κάρμεν, Βεαζρίχης. Όνειροπό- 

Λου Ξανθής, Πόλας Λ’έγχρη. θ. Λ., Σζε- 
νοχωρημένον, Ελλης Κ. Δ., Άγγελιχής, 
Ανθους πικραμυγδαλιάς, Β. Κ. Γί„ Έ λε

ν ιζοας ΒΗραχλειώζιοοας, Ελνχομαζούο- 
οας, Λίάρβελ, Κιζρινου χαναρινιον, “Αν
θους άμαράνζου, ’Απατηθένζος, Παρθένου 
ερωζευμένης, Πριγχηπίοοης.

Εις ζονς ανωζέρω θ’ άπανζήοω χαζά 
οειράν διό ζης * Σφαίρας*.

0  απανζηοω δι’ ΐδιαιζέρας ΐηιοζολίις εις 
ζας επιοζολάς ζών : Ίωάν. Χαλχιδη, Άθ, 
Πιζενη, Πόηης Ζαν., Λυμπέρη, Κ. Σα- 
χ ε λ .} Μ αργαρίτας Β ο γ ι α ν *Aogdzov ipv  
χης, Καζινας Χρηοζ.
________ ________________Ο ΝΟΟΜΑΝ ΤΗ Σ

“ Σ ’ ΑΕ ΑΠΩ ΚΑΙ ΘΑ ΠΕΘΑΝΠΣ,,
Είς τήν 5ην αελίϊα

| ΓΡΞΕ^ΝΟΠΟΥΛΟΥ

I .Ο ' ‘A P P O B Q is ia S T Ik O S  Λ \ θ ν „

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
Νά την π ά λ ι!
Δέν είχαν περάσει ούτε τρία λεπτά. Κ ι' ή 

καμαριέρα ξανάμπενε απρόσκλητη μέ μιά 
πρόφασι :

— Σεϊς χτυπήσατε τό κουδούνι;
Καί ποϋ κουδοϋνι!
— Μάλιστα! έγώ ! τής άποκρίθηκε ό Δή- 

μης αγριεμένος
— Τ ί αγαπάτε ;
— Νά πάρης αύτά (καί τής πέταξε τό κα

πέλο του, τό επανωφόρι του, τό μπαστούνι 
του) νά ξεκουμπιστής, νά μήν ξαναπατήσης 
έδώ μέσα καί όποιος μέ ζητήση νά πής πώς 
δέν είμ’ έ^ώ. Θά γράψω ώς τήν ώρα ποΰ 
θά φάμε. Καί δέ θέλω νά μέ διακόψη κανέ
νας. 'Ακόυσες

Κι* έξεκίνησε τάχα, πώς θά μπή στό γρα
φείο του άπ’ τήν άλλη πόρτα τής τραπε- 
ζαρίας.

Μ’ αύτό ήθελε νάκούση κι1 ή Έρασμία : 
πώς ό κύριος δέν ήθελε διακοπή καί δέν ήταν 
έκεϊ γιά κανένα. Κ ι’ ένο> αύτός τής γύριζε 
τήν πλάτη κι’ ή Μαριτάνα εσκυβε στό βι
βλίο της, ή καμαριέρα, άντί νά βγή άπό τήν 
πόρτα πού είχε μπή, παραμέρισε στήν άκρη 
τό  μπερντέ καί χώθηκε στό σαλονάκι!

Αύτό τόκαμε μέ τόση γρηγοράδα καί δε
ξιότητα, ώστε δέν τό εϊδε κανείς. Καί γυρί
ζοντας νά ξανακαθήση κοντά στή Μαριτάνα, 
ό Δήμης είπε :

— Τό ζώο ! άφησε άνοιχτή καί τήν πόρτα ! 
Έ τρ εξε  τήν έκλεισε καί ξανάρχισε τήν

ομιλία του άπό έκεϊ ποΰ τήν είχε άφήσει :
— Τό χέρι σου !
— Σύχασε !...
Τό  σαλονάκι δπου είχε μπή ή Έρασμία, 

δέν ε1χ3 πόρτα δική του. Συγκοινωνούσε 
μόνο μέ τήν τραπεζαρία, σάν παράρτημά 
της, μ’ ενα μεγάλο άνοιγμα, πέρα - πέρα, 
χοΰ τό σκέπαζε ένας πελώριος χοντρός μπερν- 
τες. Τόν μπερντέ αύτόν πότε τόν άνοιγαν 
πότε τόν έκλειαν. Τήν ώρα έκείνη ήταν ολωσ
διόλου κλειστός. Κ ι' άθέατη, κεΐ - άπό πίσω, 
η Έρασμία μποροΰσε δχι μόνο άκούη τ ί  έλε
γαν, άλλά καί νά κρυφοκοιτάζη τΐ έκαναν ...

Ό  Δήμης δέν ήτο δυνατό νά φαντασθή 
τόση ζήλεια καί τόση τόλμη άπ’τήν καμαριέ
ρα του. Μά ούτε ή Μαριτάνα. Κ ’ ένφ αύτός 
ανύποπτος, τής έλεγε έλεύθερα τά  δικά του, 
άτύκοπτη κι' αύτή, έσάρπειζε τις έκδηλοί- 
οε»ς του κι1 άπέκρουε τίς επιθέσεις του. Κά- 
ποτε δμως γινόταν καί προκλητική. Τής ά
ρεσε νά έξερεθίζη τόν «αρραβωνιαστικό» της. 
Κι* άφοβα, έπαιρνε στάσεις πού τοϋ έδειχναν 
τά κάλλη της, ή τοΰ απαντούσε μέ γέλια καί 
κοιτάγματα αινιγματικά. .

Σέ μιά τέτοια στιγμή, ένώ ή Μαριτάνα 
τόν κοίταζε ξαπλωμένη στήν πολυθρόνα της 
μέ τά  μπράτσα ψηλά καί τά  χέρια στό κεφάλι, 
ό Δήμης άναμμένος. σηκώθηκε άπότομα.

—Κατέβασε τά χέρια σου, Μαριτάνα ! τής 
φιόναξε. Δέν μπορώ νά σέ βλέπω έ τσ ι ! Θά 
μέ κάνης έξω-φρενών. Σέ προειδοποίησα I 

— Μά κι’ έγώ σοϋ έδειξα πώς δέν σέ φο
βάμαι ! τοΰ άποκρίθηκε χωρίς ν ’ άλλαξη 
«Γταση.

Ή  πρόκληση ήταν ολοφάνερη. Τοΰ ήρθε 
νά όρμήση καί νά τήν άρπάξη. ’Αλλά φο
βήθηκε. Καί προτίμησε... νά τής κάνη σοβα
ρά την πρότασή του.

Πήρε άλλο ΰφος καί τής είπε σιγά :
—Μαριτάνα, δέν τελειώνουμε πιά ;
—Ποιό ; τόν ρώτησε τάχα μέ απορία.
—θέλω  νά γίνης δική μου !
Κατέβασε τά  χέρια της :
—Δηλαδή;... Ερωμένη σου ή., γυναίκα 

•ου ;
—Δέν ξέρω I... θέλω  νά γίνης δική μου ;
—Ώ , λά, λά, έκαμ" έκείνη σαρκαστικά. Μ ’ 

αΰτό είναι σοβαρό I. , Τόση άνυπομονησία ;... 
*Αλλη φορά περίμενες ένα χρόνο" καί τώρα 
δ έ ν  περιμένεις οΰτε ένα μήνα ; Στάσου !... 
μπορεί νά γίνη κι’ αύτό. Έ γώ  δέν θέλω νά 
βάπελπίσω. Μά δχι, καϋμένε, κι’ έτσι, μέ 
μ ιά  διαταγή. "Αφησε νάρθη μέ τήν ώρα του. 
δ π ω ς  καί τότε,πού έπρόβαλες λόγους υγείας... 
θυμάσαι; χά, χά, χά !

Τόν κο^όϊδευε, ήταν ολοφάνερο. Μά ό Δή
μης δέν απελπίστηκε :

—Παίζεις, Μαριτάνα, τής φώναξε, έγώ δ
μ ω ς  υποφέρω ! Τό  καταλαβοίνεις πώς υπο
φέρω έγώ ; ̂  ’ Αν αύτή ήταν ή εκδίκησή σου, 
εγεινε. 'Ο ρ ίστε! Μέ βλέπεις στά πόδια σου,

νάσέ παρακαλώ.Τί άλλο θέλεις; Σέ παρακαλώ.
Καί τήν πλησίασε.
— Μά σέ λυποΰμαι μέ τήν καρδιά μου, τοϋ 

άποκρίθηκε' τί άλλο θέλεις καί σύ ;
Έ τρεξε  πιό κοντά της, άπότομα με τά χέ

ρια μ προστά, έτοιμος νά ιήν άγκαλιάση.
— Μαριτάνα !...
Τόν φοβήθηκε καί σηκώθηκε άποφασι-

σμένη νάμυνθή ίσως δσο μποροΰσε.
— Πίσω ! τοΰ φώναξε ά γρια.
— "Ο χ ι! θά γίνης δική μου ! θέλω  νά γί- 

νης δική μου '
"Ωρμησε άκράτητος, έκείνη τοΰ ξέφυγε κι’ 

άρχισε τό κυνηγητό.
Ή τα ν  συνειθισμένη άπό τέτοια ή δμορφη 

δασκάλα, — θέ μου! πόσες «επιθέσεις είχε 
άντικρούση έτσι στή ζωή της ! — κι’ ήξερε
δλους τούς τρόπου;, δλα τά τεχνάσματα,
όλες τίς πονηριές, τής φυσικής άδυναμίας.

Νά καί κόρα : τρέχοντας, ξεφεύγοντας,
γλυστρώντας, κατάφερε νά βάλη άνάμεσά της 
καί τοϋ Δήμη, τό μεγάλο τραπέζι.

’Αδύνατο πιά νά τήν τσακώση. Μόλις έκανε 
δεξιά έκείνη του φεύγε άριστερά' μόλις έκανε 
άριστερά, έκείνη τοΰφευγε δεξιά. Έ τσ ι τρ ι
γύριζαν τό τραπέζι, ή στέκονταν άντικρυστά 
καί μιλ,οϋσαν, προσέχοντας, προσπαθώντας 
νά γελάση ό ένας τόν άλλον, έκεΐνος γιά νά 
τή φτάσχι καί νά τήν άρπάξη, έκείνη γ.ά νά 
τοΰ ξεφύγη καί πάλι, καί π άλ ι..

— Στάσου ! τής έλεγε.
— Μά σοΰ είπα ! τοϋ άπαντοϋσε. Μήν ε ί

σαι τόσο βιαστικός!. .
— Έ να  φ ιλ ί!... Τώρα μόνο ένα φιλί !... 

Τ ίποτ’ άλλο, σοϋ όρκίζουμαι!...
Γιά νά κερδίση καιρό, γιά νά τόν ξεγελάση, 

τόν ρώ τησε:
— Τοϋ κ. Πατρώνη τοΰ είπες τίποτα γιά 

τήν ιστορία μας ;
—· ”Οχι !... Λέξη !... Οΰτε στόν Ίάσωνα 

ούτε σέ κανένα !... Έ λα  !... ένα φιλί!... Μόνο 
ένα φ ιλ ί!...

Έκείνη τά ίδια : (άκολουθεΐ)

II  Ο Ρ Τ  Ρ  A I Τ  Ο

Σέ βλέπω, αγγελική μικροΰλα, όρθή νά 
κρατάς ώραΐα άσπρα τριαντάφυλλα, στά 
άσπρα διαφανή σου χεράκια. Ή  λεπτή σου 
έπιδερμίδα έχει τήν άπαλότητα καί τό χρώμα 
τών ρόδων, ποΰ κρατάς.

Καί σκέπτομαι άν είναι τά ρόδα, ποΰ στο
λίζουν τά χερακια σου ή τά χεράκια σου, ποϋ 
στολίζουν τά ρόδα.

Τό κεφαλάκι σου τό πλαισιιόνουν όλό- 
σγουρα ξανθά μαλλάκια.Ό πρωινός ήλιος τά 
περιβάλλει μέ τής λαμπρές του άχτίδες καί 
τά  κάνει νά πέρνουν μιά σπάνια άπόχρωσι, 
φωτοστέφανο άγγέλου.

Καί τά ματάκια σου ; ”Αχ έκεΐνα τά  μάτια 
σου. Τ ά θ ε ΐα  σου μάτια. Τά ξωτικά σου μά
τια  ! Τά  γεμάτα μυστικισμό καί πόνο.

"Ο,τι ωραίο στόν κόσμο στά άφθαστα μάτια 
σου καθρεφτίζεται, γλυκειά παιδοϋλα.

Καί τό μικρό στοματάκι σου έχει τήν ϊδια 
πονεμένη έκφρασι.

Βλέπω πώς βρίσκεσαι σέ μιά έκστασι θεία.
“Η  μορφή σου φανερώνει κάτι σάν ικεσία, 

σάν προσευχή πρός τά  άνω !
Μά καί κάτι σάν άπογοήτευσι γιά τά κάτω
Σ ’ άρέσει, μικροΰλα, νά ζής άνάμεσα στά 

ώραΐα καί τά άγνά.
Ταιριάζεις μέ τά όμορφα λουλούδια τοϋ 

κήπου σου, λουλούδι ονειρεμένο καί σύ ! *Η 
ψυχούλα σου είναι ψυχή άγγέλου.

Άνώτερή  μας, μακραίνεις άπ* τή πεζή συν
τροφιά μας μή βρίσκοντας στής κοντές, ξεζη- 
τημένες κουβέντες μας παρά μόνο τήν ασχήμια.

Π. ΝΤΟΛΟΡΗΣ

ΤΟ Π Α ΙΔ Ι ΤΗ Σ Ρ Η Γ ΙΣ Σ Α Σ

Ή  ρήγισσα τρελάθηκε 
Μ’ ένα πανέμνοστον άγόρι 
Στόν ΰπνο της τόνειρευότανε 
Στόν ξύπνο της τό γλυκοθώρει.

Καί μιά νυχτιά—νύχτ’ αλησμόνητη— 
Τόκλεισε μέσ’ τήν άγκαλιά της,
Κ ’ έχόρτασεν άπό τά χάδια του 
Καί τδλυωσε μέ τά  φιλιά της.

Κ ' δταν ό ήλιος τήν έξύπνησεν,
Ά ργά  κατά τό μεσημέρι,
Σηκώθηκε άξαφνα καί τδσφαξε 
Μ' ένα χρυσόδετο μαχαίρι

Μ. Μ ΑΛΑΚΑΣΗ Σ

Σ Π .  Π Ο Τ Α Μ 1 Λ Ν Ο Υ  

Μ Χ Ρ Υ Σ Η  Ο Λ Υ ί ί  Ι Ω Ο

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
Στό τραπέζι μαζή, μαζή στόν περίπατο, 

μαζή στις εκδρομές.
Σ ’ δλο τό διάστημα αύτό ό Στάμος ήταν 

πάντα προσεκτικός καί συλλογισμένος.
Παρακολουθούσε, μόνο χωρίς νά τό δεί- 

χνη. τίς συάσις τής γυναίκας του άπέναντί 
τοΰ Τάσου, καί δέ μποροΰσε νά βρή τίποτε 
τό ΰποπτο

Ή  Λίνα έξακολουθοΰσε νά είναι στόν Τάσο 
τυπικι'ι, σοβαρά καί κάποτε αύστηρά.

Ό  Τάσος φαινότανε μάλλον άδιάφορος.
Έκεϊνο πού έπρόσεξε ό Στάμος ήταν άλλο: 

"Ο τι άφόταν άρχισε ή συναναστροφή αύιή, ή 
Λίνα ήταν τρυφερώτερη σ’ αύτό τόν ίδιο.

Λύτό τού άρεσε πολύ, γιατί, μετά τό γά
μο τους, ήταν ή πριότη φορά πού εΰρισκε κι’ 
αύτός στή γυναίκα του κάποια τρυφερή θερ
μότητα.

Λησμονούσε κάποιο φαινόμενο π· ύ είναι 
σχεδόν νόμος : 'Ό τι ό φυλακισμένος γίνεται 
περιποιητικός στύ δεσμοφύλακά του μόνο- 
δταν προσπαθή νά τόν έξαπατήση.

Ένα βράδυ πριν σκοτεινιάση άκόμη, γύρι
ζαν καί οί τέσσαρες μαζή, σ’ ένα μεγάλο 
άμάξι, άπό τήν έξοχή.

Ή  βραδυά ήταν ήρεμη, ουτε πνοή άέρα δέ 
φυσοϋσε, τά μαγευτικά τοπεϊα τής Κερκύ- 
ρας κυλούσαν ήσυχα πίσω άπ’ τά άμάξι, μυ
ρωδιές άνάμικτες τών δέντρων, τής θαλάσ
σης καί τών λουλουδιών έπλαν ίιντο στήν 
άνίνητη ατμόσφαιρα, ό ήλιος είχε βασιλέψει 
κι’ εκείνοι λιγωμένοι δλοι άπό τό σιωπηλό· 
έκεϊνο πανηγΰρι, τό παρακολουθούσαν εύ 
λαβητικά καί δέν άπεφάσιζαν νά τό διακό- 
ψουν μέ ιίς  ομιλίες τους.

'U Αίνα είχε στρέψει τά μάτια της στήν 
άκίνητη θάλασσα, πού σάν κρύσταλλο πελώ
ριο άντανακλοΰσε τίς δαντέλλες, τής ακτής.

—Τ ί προκλητική πού είναι !.... είπε γ ιά τή  
θάλασσα, διακόπτουσα τή σιωπή.

—’Ά... μιά ιδέα!..., έφώναζε ή Μαίρη, μέ 
χαρά σχεδόν παιδική, Ή  θαλαμηγός σας, 
είν’ έδώ ;

—Φυσικά, είπε ό Στάμος.
—Καί μπορεί οποτεδήποτε νά ταξειδέψη 

ξαναρώτησε ή Μαίρη.
—"Αμα έτοιμαστή, βέβαια.
—Καί γιά νά έτοιμαστή χρειάζεται καιρός;:
—Μερικές ώρες.
—Λαμπρά. Ξέρετε λοιπόν τί νά κάνωμε ; 

"Αν είναι έτσι ό καιρός κι’ αύριο, νά σηκω
θούμε πρωΐ >αί νά κάνωμε μιά θαλασσία 
έκδρομή, γύρω στις παραλίες. Τ ί λέτε ;

Οί τρεις άλλοι έδέχτηκαν μ’ ενθουσιασμό- 
τήν πρόταση. Ό  καιρός, πραγματικώς, ήταν 
θαυμάσιος κι’ ενας τέτοιος θαλάσσιος περί
πατος, μέ τή θαλαμηγό, θά ήταν μιά άπό- 
λαυσις σπανία.

Χωρίς καμμιά αντίρρηση, έσυμφώνησαν 
άμέσως δλοι.

—Ά λλά  νά σηκωθούμε πρωΐ, έπανέλαβε ή 
Μαίρη.

—Νά ξεκινήσωμε, είπε ό Στάμος, πρό τής 
άνατολής. Έ τσ ι  μονάχα θ ’ άπολαύσωμε αύτή 
τήν έκδρομή.

—Ναί,ναί,πρωί, πολύ πρωΐ, είπε ό Τάσος.
Ή Λίνα.ήταν σύμφωνηάλλά δέν έλεγετίποτε
Κινοϋσε κάποτε το ξανθό κεφάλι έπιδοκι- 

μαστικά κι' έξακολουθοΰσε νά βλέπη τόν 
πελώριο ύγρύ καθρέφτη ποΰ λαμποκοπούσε.

Ά π άνω  στή γέφυρα ύ Στάμος κοντά στόν 
πλοίαρχό του έκυβερνοϋσε μόνος του τόπλοϊο.

Κάτω στήν πλατειά εξέδρα, μέ τά  μπροΰ- 
τζινα  κάγκελα τριγύρω, καί μέ τά  ύγρά σα
νίδια τού πατώματος, ποϋ γλυστροϋσαν σάν 
παρκέχα, ξαπλωμένοι στις ψάθινες πολυθρό- 
ν£ς, οί δύο κυρίες καί ό Τάσος δέν έχόρται- 
ναννά βλέπουν τή μαγευτική εικόνα πού περ
νούσε πλάι τους, μέ άτελείωτες εναλλαγές 
σκηνών χαριτωμένων.

Έδώ τά δένδρα ήσαν τόσο κοντά στή θά 
λασσα, πού ένόμιζες πώς φυτρώνουν άπό 
τά νερά της, έκεϊ καλοκομμένοι βράχοι, πάρα 
πέρα μιά γραφική σπηλιά, ένα εκκλησάκι 
στήν κορφή τοΰ λόφου, σπίτια στις άκρογια- 
λιές πού έπερναν σχεδόν τό πρωινό τους 
μπάνιο, βαρκούλες μές στούς κόλπους, ψα
ράδες μέ τά δίχτυα τους στις άμμουδιές, βο
σκοί άπάνω στις πλαγές τών καταφύτων λό
φων, κουδούνια κοπαδιών, βελάσματα προ
βάτων, τραγούδια τών βοσκών καί κάποτε 
στήν πράσινη σκιά τής ρεματιάς ένα ζευγάρι 
πού σιγομιλοΰσεν. (Ακολουθεί)
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Τον U!uy de Maupassant

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου καί τέλος)
—Έ χετε  τίποτα  άλλο^ νά προσθέσετε, γυ

ναίκα Μπρουμάν ; ρώτησε ό Δικαστής.
— Τίποτες, Κύρ’Πρόεδρε... Νά, είμαι άκόμα 

τρεμουλιασμέν’ άπ1 τόν Κορνύ..
—Κατηγορούμενε Κορνύ, σεις φαίνεσθε ό 

κύριος δράστης...
ι—"Ημουν μεθυσμένος, Κύρ’ Πρόεδρε.
—Τό* ξέρω. Διηγηθήτε πώς συνέβη καί 

γιατί.
—Δηλαδή, Κύρ’ Πρόεδρε, ήρθε έπροχθές 

ό Μπρουμάν στό μαγαζί μου καί μοΰ έκέρασε 
ένα κόκκινο. Τόν έκέρασα κι1 έγώ, καί μ1 
έξανακέρασε. Καί τόν έξανακέρασα καί μ’ 
έξανακέρασε καί τόν...

—Έ πειτα , έπειτα ; διέκοψε δ δικαστής.
—“Επειτα ποΰ ήπιαμε πολλά, άρχισε νά 

κλαίη. Τόν ρώτησα τί εχει δηλαδή, καί 
μοίίειπε πώς χρωστάει ώς τή Δευτέρα χίλια 
φράγκα. Κι’ ήταν τότε Σάββατο. Αύτό, δη
λαδή, μ’ έκανε νά συνέλθω λιγάκι... Μά μοΰ- 
ειπε άμέσως : Σοϋ πουλάω τή γυναίκα μου !... 
«Δηλαδή, Κύρ’ Πρόεδρε, ήμουν μεθυσμένος 
κι’ ανύπαντρος, δηλαδή...

Έ;ακολούθι|σε, χωρίς νά δίνχ) προσοχή στά 
γέλοια τού ακροατηρίου :

— «Δηλαδή, πώς, τοΰ είπα, θά πουλήσης 
τήν Φροσύνη ; Κ ι’ αύτός έσκέφθηκε λίγο, καί 
μοΰειπε : Μέ τό κυβικό μέτρο, μαθές !»

‘Ο δικαστής έγούρλωσε τά μάτια του, κα
τάπληκτος. .

—«Δηλαδή, ήμουν μεθυσμένος, κι’ άφοΰ 
ή δουλειά μου είχε νά κάνη μέ κυβικά μέ
τρα, αύιή ή πρότασις μοΰρθε στό λογαρια
σμό. Καί πόσα θέλεις, δηλαδή, τό  κυβικό 
μέτρο ; τόν ρώτησα. Κ ι’ αύτός έσκέφθηκε 
πάλι κ<ιί μούπε : »Δυό χιλιάρικα». Ξέρετε, 
Κύρ’ Πρόεδρε, ό Μπρουμάν έμπορεύεται 
γουρούνια, έξω άπό λόγου σας, καί νοιώθει 
άπό κρέατα. Μά κι’ ό Κορνύ δέ γελειέται. 
"Ακριβά, τοϋ είπα, πολύ ακριβά... Νάταν 
καινούργια, έ !... Μά αύιή είναι παληά..., 
μεταχειρισμένη !... Πάνω άπό χίλια πεντα
κόσια φράγκα δέν δ ίνω !» Κ ι’ αύτός έσκέ
φθηκε καί είπε : Ά ς  είνε χίλια πεντακό
σια»...

—Γαίδαρε! <έψιθύρισε ή κατήγορος άπό 
τόν μπάγκο της, άλλά ή φωνή της δέν άκού- 
σθηκε άπό τά γέλοια τοΰ άκροατηρίου.

—Έσυμφωνήσαμε, δηλαδή, Κύρ Πρόεδρε, 
νά τήν μετρήσουμε δπως κάνουν γιά δλα τά 
πράγματα : Νά : ενα βαρέλι μεγάλο γεμάτο 
νερό, μέσα τό πράγμα γιά πούλημα, κι’ δσο 
νερό  ̂ χυθή, τόσο τό μέτρος. Μά, τοΰ είπα, 
καλά, πώς θά μετρήσουμε τό νερό ποϋ θά 
χυθί); Κ ί’ αύτός μ’ είπε βλάκα, έξω άπό ’λό
γου σας, καί_ μοΰίέξήγησε πώς θά ξαναγεμί
ζαμε τό βαρέλι, άφοΰ βγάλουμε τό πράμμα, 
καί θά μετράγαμε τό νερό πού θά ξαναβά- 
ναμε... Καί τήν έμετρήσαμε έτσι, δπως τά 
εΐ^πε Κι* υστέρα έβγήκε άπό τό βαρέλι καί 
τώσκασε. «Κύτα ! είπα τοΰ Μπρουμάν. Φεύ
γει ! Κ ι’ αύτός μούπε : Δέν βαρυέσαι; Ποΰ 
θά π ά ει; Θά γυρίση τό βράδυ, καί θά σοΰ 
τήν φέρω δεμένη»...

—Γάιδαρε! έξαναψιθύρισε ή κατήγορος.
—Δηλαδή, Κύρ’ Πρόεδρε, έμετρήσαμε.Μό

λις τέσσερες γκαζοντενεκέδες !
Έ  ! είπα, δέν είναι οΰτε μισό κυβικό μέ

τρο. Ύί λές, βρέ ; μοΰ είπε αύτός. Είναι πα
ραπάνω. Κ ι’ έτσι μοΰδωκ3 μιά γροθιά, κι’ 
έγώ τοΰδωκα άλλη μιά, κι’ αύτός μ’ έκλώ- 
τσηκε, κι’ έγώ τόν έπιασα άπό τ ’ αΰτιά, καί 
ήλθαν oi χωροφύλακοι... Καί μάς έβρισαν 
τήν Παναγία, τή Μητέρα τοΰ Θεοϋ, καί μάς 
έφεραν έδώ... Γ ια τί μάς έφεραν έδώ ; Ζητώ 
άποζημίιυσι !...»

Έκάθησε καταδρωμένος. Ή  κατάθεσις τοΰ 
Μπρουμάν ήτο καθ’ δλα όμοία μέ τήν τοϋ 
Κορνύ.Οί ένορκοι άπεσύρθησαν νά σκεφθοΰν. 
Μετά μία ώρα. έξέδωσαν άθφωτικήν άπό- 
φασι γιά τούς κατηγορουμένους, δεδομένου 
ότι δέν είχαν συναίσθησιν τής πράξεώς των, 
οτι, έπί τέλους, έκαμαν άπλούστατα πράξιν

έμπορικήν καί λαμβανομένου ύπ’ όψιν δτι δέν 
πρόκειται περί «προμελέτης» έγκλήματος 
κ.λ.π., κ.λ.π.

‘Ο Καΐσαρ-’Ισίδωρος Μπρουμάν έγύρισε 
στό σπήτι μέ τήν γυναίκα του. Ό  δέ Προ- 
σπέρ-Ναπολέων Κορνύ έγύρισε στό πανδο
χείο του.

Μετάφρασις Μ. MIX. Σ.

Άγάπης ) 6για

Σννεργαοία ’Αναγνωστών 
ΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ Ν  ΕΡΩΤΑ

Δέν θά σέ ξαναδώ...Φεύγω... Μά άν σ’ έβλεπα * 
δέν θά δίσταζα νά σούλεγα πόσο υποφέρω γιά 
σένα. Μικρή μου... Παράσφιξα τό μικρό σου χε
ράκι τήν ώρα ποΰ σέ αποχαιρετούσα... Μά ήταν 
τόσο γλυκό... Τά χείλη μου κλέψανε ένα φιλί 
άπό τά μυρωμένα σου μαλλιά... Τί δέν θάδινα 
νά ξαναζούσα έκείνη τή στιγμή... Τό χέρι μου 
γιά μιά στιγμή άγγιξε τό θεϊκό κορμί σου τρί- 
μοντας... Μικρή μου, συγχώρησέ με. Ήξευρα δτι 
δέν θά σέ ςανάβλεπα, κι’ ήθελα νά πάρω όσα 
πειό πολλά μπορούσα άπό σένα γιά νά σέ θυμού
μαι περισσότερο καιρό. ’ Εκείνο όμως πού δέν 
πϊ,ρα καί ποΰ θά μ’ εκανε ευτυχισμένο, είνε Ινας 
λόγος πού άς μή έλεγε τίποτε, μά ποΰ νά μ’ ά
φινε σέ μιά γλυκειά αμφιβολία. Είνε τόσο ώ- 
μορφο νά λαχταρά κανείς τή δική σου άγάπη ! 
Ά ς  ήςευρα πώς δέν θά μέ λησμόνησες καί θά 
ζοΰσα ολο τάν κα.ρό μακρυά σου εύτυχισμένος 
περιμένοντας τή μέρα ποΰ θά γινόσουν δική 
μου... Κάτι πήρα άπ’ ολο σου τό είναι, μά άλ- 
λοίμονον φοβούμαι πώς άπ’ τήν καρδια σου δέν 
πήρα τίποτε. Β—ς

Το καμένο καλύβι.
“Επεσε τό μάτι τοΰ διαβάτη 
Φθονερό στ’ ολόφωτο πολάτι :

— Διαλαλοϋν στή νύχτα τή χαρά σου 
Φωτισμένα τά παράθυρά σου.
Κι’ ούτε συλλογιέσαι, έσύ παλάτι,
Τό φιωχό καλύβι τοΰ διαβάτη,
Πώ^ει φώς του ένα λυχνάρι μόνο 
Καί γιορτή παντοτινή τόν πόνο.

Κ ι’ άξαφνα άπ’ τ ’ ολόφωτο παλάτι 
Μιά φωνή άποκρίθη στό διαβάτη :

— Πριν ζηλέψης, κύτταξέ με πρώτα- 
Μέ φωτίζουν φλόγες, δχι φώτα.
Δέ γιορτάζω' καίγομαι, διαβάτη.
Τό καλύβι σου είμαι—δχι π α λά τι!

Γ. ΔΡΟ Σ ΙΝ Η Σ

ΤΟ ΚΑΡΝΕ ΤΗ Σ  ΝΟΡΑΣ

Μποροΰμε νά κρίνωμεν έναν άνδρα άπό 
τήν γνώμην πού έχει περί γυναικών.

—Ή  γυναίκα δταν είναι 18 έτών λέγει δχι, 
δταν είναι 20 διστάζει, 25 λέγει ναί καί 30 
έπιμένει. ΝΟΡΑ

  «Θυ- X. y  μήσου πέρσυ
τέτοια μέρα /  τ ί είχα θυσιά
σει γιά σένα.. O i δυό μοίς τό 
τε εΐμεθα εύ- '  τυχισμένοι . . .
Πώς άλλαξαν δμως έφέτος δλα... Έ γώ  άρ
ρωστη, βλέπω νά χάνωνται δλα γιά μένα. . 
“Ηθελα κάποιο άλλοιώτικο σεβασμό... “Ισως 
είχες δίκηο... Μή ξεχνάς δμως... "Οταν μοβ- 
δωσες τό χέρι σου μοϋπες πώς δέν έχεις κα
νέναν άλλο άπό μένα. Κ ’ έγώ σ’ έπόνεσα 
καί σ’ αγάπησα δσο δέν θά μπορέσω ν’ άγα- 
πήσω κανέναν άλλο...».
Έγώ

Αμφιβάλλεις λοιπόν ; Ή  άγάπη μας ήταν 
τόσο στερεά πού ένόμιζα πώς δέν θά μπο
ρέσουν νά τήν κλονίσουν ή άμφιβολίες. Δέν 
σ’ άγαπώ λοιπόν δσο σοΰταξα; δέν σ’ άγαπώ 
δσο φαντάσκηκες :... Ά π ό  ποΰ τό κατάλαβες 
αύτό, παραπονιάρικο κορίτσι μου ; Μέ είδες 
λοιπόν έσύ τής κρυφές ώρες τής μοναξιάς 
μου,δταν γινόμουν μικρό παιδί καί δέν ελεγα 
παρά τ ’ δνομά σου, καί δέ θυμόμουν παρά 
έσένα, καί δέν άγαποΰσα παρά έσένα, καί τά 
περιφρονοϋσα δλα, γιατί τίποτε άπό δσα ή- ι 
ταν γύρω μου δέν ήσαν άξια ν ’ αντιπροσω
πεύσουν οΰτε μιά τρίχα σου ;

Μέ είδες λοιπόν τής ώρες τοϋ άγριου πα- 
λεμοΰ μου τής ώρες τής άγωνίας μου πού η 
βιοπάλη μοΰ άνορροφοΰσε τής καλλίτερες 
ικμάδες, τής ώρες έκεΐνες πού ό αγώνας μόΰ 
φαινόταν δ ώραιότερος περίπατος καί ή 
βιοπάλη τό  γλυκύτερο γλέντι, γιατί αγωνι
ζόμουν γιά μιά εύτυχία πον θά ήταν πολύ 
γλυκειά, γιατί θά τήν μοιραζόμουν μαζή σου, 
μαζή μ’ έσένα πού είσαι γλυκύτερη άπό κάθε 
εύτυχία ;

Μήπως μέ είδες τής ώρες πού μού φλόγιζε 
τήν καρδιά ό πόθος κ’ έλυωνε δλή μου ή 
ΰπαρξις στή φαντασία μιάς όλδγλυκης νύχτας, 
μήπως μέ είδες τής ώρες έκεΐνες ποΰ ή ω 
ραιότερες Ανδαλουσίες, ή ηδονικότερες Γε
ωργιανές δέν ήσαν γιά μένα παρά σπίθες, 
σπίθες πού δέν μποροΰσαν ν’ άναζωπυρώσουν 
τή φωτιά μου, γιατί άγαποΰσα έσένα, πο- 
θοΰσα μόνο έσένα καί δέν ήθελα νά λυώσω 
παρά στή δική σου άγκάλη ;

Ά ,π όσο  παιδάκι γίνηκες, άγάπη μου. Ά ρ 
γησα προχθές μιά ώρα, μιά άλλη φορά δέν 
ήλθα διόλου κι’ αύτό έφτασε γιά νά σκ§πα- ■ 
σθή άπό τή φρικτότερη μαυρίλα τό φωτεινό 
στερέωμα τής άγάπης σου. Έ ,  μά είσαι πολύ 
παιδί, πάρα πολύ παιδί. Κακό κορίτσι.Κακό.

Έ τσ ι λοιπόν, γιά μιά ώρα πού άργηΟα, γιά 
ένα βράδυ πού δέν ήλθα, άφησες τήν πεποί- 
θησί σου νά κλονισθή. Κ ι’ άν ήταν μιά δο
κιμασία αύτά όλα ; Τότε;... Ποιός θάλεγέ 
δτι μ’ άγαπάς πολύ; Κακό κορίτσι. Κακό,

ΕΣΠΕΡΟΣ

ΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΕΡΕΝΑΤΕΣ

>®< XSK >s< ΤΑ  Θ ΑΜ ΑΤΑ Τ Ο Υ  Φ Ε ΓΓΑΡ ΙΟ Υ

θάμα κι’ αύτό τ”,αποψινό ! 
Στό περιβόλι τό πυκνό 
Καθώς κοιμότουν σκοτεινό 
Μπήκε ή κυρά-Σελήνη 
Καί ξύπνησε γιά μιά στιγμή 
Τ ’ άηδόνι. καί τό γιασεμί 
Καί τή μουντή νεροσυρμή 
Ποΰ δλόχρυση έχει γίν-g !

θάμα κι’ αύτά τ ’ αποψινό ! 
Σ’ ένα σπιτάκι χωριανό 
Κέ κάποιον τρόπο ταπεινά 
Μπ^κε ή κυρά-Σελήνη 
Κι’ άπλώθηκε χρυσή-χρυσή 
Ms μιάν άγάπη περισσή 
— “Ονειρα πώβλεπες έσύ ! 
Στοΰ κοριτσιού τήν κλίνη !

θάμα κι’ αΰτό τ ’ αποψινό !
Στά κοιμητήρι τ ’ ακρινά 
Μέ φώς κομένο καί σπινά 
Μπήκε ή κυρά-Σελήνη.
Κι’ ώς φωτίστηκαν οί σταυροί 
Τούς Ιψαχνε κάτι νά βρή 
Μέ τόση φρίκιβ, ποΰ οί νεκροί 
Φρικιάσανε κι’ έκείνοι !

θάμα κι’ αύτά τ ’ άποψινό !
Τ ’ άστρα ψηλά στόν ουρανό 
Χορεύουν καλαματιανά 
Μέ τήν κυρά-Σελήνη 
Κ ’ ή θάλασσα μουρμουριστά 
Τάν ήχο τάχα τούς βαστά 
Καί τήν κυράν ευχάριστά 
Κι’ αύτή φλουριά τής δίνει!

Γ .ΑΘ ΑΝΑΣ

E R N E S T E  D A U D E

Σ 5 ΑΓΑΠΩ ΚΑΙ ©Α  ΠΕΘΑΝΗΣ
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

Οί άνθρωποι τής έξουσίας ακόυσαν μή με
γάλην προσοχήν τήν άφήγησιν τοΰ Κουτσο-
γιάννη. # , , ,

—Είσαι συγγενής τής νεκράς; τον ερωτη- 
σεν δ ένωμοτάρχης.

—“Οχι, άπήντησεν έκείνος .
—Τήν έγνώριζες έν τούτοις.
—Ναί. ’Ερχόμουν πολλές φορές^ στήν έπαυλι 

καί ή δεσποινίς μοΰ έδειχνεν άγάπη.
r—"Οταν έφθασες στό δωμάτιο ποιόν βρή

κες κοντά της; ■ , . , , «.
— Κανένα. Σάς είπον οτι εγω εφωναξα

βοήθεια.
— Ποιοι έτρεξαν στής φωνές σου;
—Μόνον σείς. Ά λλα  γιατί μ ερωτάτε 

έτσι ; Μέ ύποπτεύεσθε ;
Ό  ένωμοτάρχης τοϋ άπήντησεν καταφα-

τικώς r
— Έχάθηκα έψιθύρισε τότε ο Κουτσογιαν- 

νης κ’ έσκυψε τό κεφάλι του.
’Εννόησεν δτι έκείνην τή στιγμή καμμια 

δέν είχε ν’ άντιτάξη διαμαρτυρία καί δέν θα- 
λεγε τίποτ’ άλλο,’ άν ό ένωμοτάρχης δέν τόν 
ρωτούσε ξαφνικά : r

— 'Ομολογείς δτι έσύ είσαι ο αυτουργος 
τοΰ φόνου τής Ζουλιεττας ; _ <

—Έ γώ  ! έγώ, άνέκραξε μέ πνιγμένη φωνη 
Ά ,  άν γνωρίζατε τό μυστικό τής ζωής μου, 
τό φοβερό τραύμα πού έχει αύτή τή στιγμή 
ή καρδιά μου, δέν θά είχατε καμμία υιιο 
ψία γιά μένα Καί γιατί νά τήν σκοτωσω 
έγώ; Δέν έπαιρνα κ’ έγώ μερικά από τά χα
μογελά της; Μέ είδατε κοντά της, άλλά ποιος 
είν’ έκείνος πού μάς είδε μαζή, που μάς 
άκουσε νά συζητούμε καί θά τολμηση νά 
ίσχυρισθή δτι έγώ είμ’ ό αυτουργός τοϋ φρι- 
κτοϋ τούτου έγκλήματος; Συλλαβατέ με αν 
θέλετε, άλλά δέν θά δεχθώ νά μέ άπομακρυ- 
νετε άπό τήν Ζουλιέττα. Μή μ’ έρωτήσετε 
πλέον γιά τίποτα άλλο, γιατί δέν θά σάς 
απαντήσω. Θ ’ άποκριθώ μόνον στούς δικα- 
στάς, εκείνοι θά μέ έννοήσουν.

*0 Κουτσογιάννης έπεσε μπροστά στο κρερ 
βάτι, έπήρε στά χέρια του τό άριστερό χε(5ΐ 
τής νεκράς, τό έβρεξε με δακρυα καί τό εγε- 
μισε μέ φιλιά. ι ,

Κανείς δέν έτόλμησε νά τόν απομακρυνη 
άπό κεϊ. Σ τό  ίδιο μέρος έμεινεν ώς τό πρωΐ, 
ένφ οί χωροφύλακες προσπαθούσαν  ̂ν ανα- 
καλύψουν κάτι πού νά τους όδηγήση στά 
ίχνη τοΰ δράστου. Τό πρωι τους βρήκε να 
ψάχνουν άκόμα, χωρίς δμως κανένα άποτε-

Στάς εννέα ένας δικαστικός υπάλληλος 
έτρεξεν έσπευσμένως στήν έπαλιν πού άνήγ 
γειλε τήν πράξιν τών δύο δικαστών.

Ό  Κουτσογιάννης πού μέχρι τής στιγμής 
εκείνης βασανιζόταν άπό τής πλέον θλιβερές 
σκέψεις, σηκώθηκε γρήγορα καί προσεπάθησε 
νά δώση στό πρόσωπό του έκφρασιν αταρα
ξίας καί γαλήνης. ,

’Επροχώρησε προς τους δικαστας. Λίγα 
μόνον βήματα βρισκόταν μακρυά άπό αύτούς, 
όταν χό βλέμμα του έπεσε σ’ ένα γυαλιστερό 
άντικείμενον ποΰ βρισκόταν μέσα_ στή χα
ραμάδα πού αποτελούσαν δύο κακώς έφαρ- 
μοσμένες σανίδες. *0 Κουτσογιάννης σιωπη
λός έπήρε τό άντικείμενον έκεΐνο, τό έκρυψε 
μέσα στό χέρι του χωρίς μάλιστα^ νά^τό πα
ρατήρηση. Ψηλαφόντας έννόησεν δτι ητο ενα 
γαμήλιο δακτυλίδι, μιά βερα.  ̂ (

—Νά τόχασεν άραγε ό φονιάς; ερωτησε 
τόν έαυτόν του. , _

Χωρίς πολύ κόπο ό Κουτσογιάννης εφθασε 
στό συμπέρασμα δτι άσφαλώς τό δακτυλίδι 
έκεΐνο άνήκε στόν αύτουργό τοϋ έγκλήματος 
καί δτι έπεσεν άπό τά  χέρια του την στιγμήν 
τοΰ έγκλήματος.

Αύτά δλα δέν διήρκεσαν παρά λιγα λεπτά. 
Ο Ι δικασταί τοΰ έγνεψαν να τους πλησιαση. 
Ό  ένας άπ’ αύτούς ήτο νέος, ρ,όλις 30 έτών, 
ήτο δέ άντεισαγγελεΰς στό Νεμ, συνοδευων

έπί τόπου τόν άνακριτήν κατά διαταγήν^ τοΰ 
είσαγγελέως. Ό  άνακριτής ών ο μάζετο κύριος 
Σαραμί. Ή τ ο  ύψηλοϋ καί κομψοϋ ^αναστή
ματος καί εύγενής τούς τρόπους. Ή το  ^ω
ραίος δσον τοΰτο είναι δυνατόν σ’ έναν άν
δρα, στό πρόσωπον τοϋ οποίου τά ισχυρά 
πάθη άφησαν τά ’ίχνη τους.

‘Ο Κουτσογιάννης στεκόταν σέ μιά γωνιά 
όρθιος, συνεσταλμένος, ταπεινός καί έσκέ- 
πτετο:

—Θά μπορέσουν αύτοί νά ν ’ άνακαλύψουν 
τήν αλήθεια ; Θά μέ πιστέψουν δτι είμ' έγώ_.
Θά δεχθούν τήν συνδρομή μου δταν τούς πώ 
δτι θέλω νά συνεργασθώ στήν άνακαλυψιν 
τής άλήθειας; ψ

Έ νώ  έσκέπτετο αύτά δλα δ Κουτσογιαν- 
νης, ό ένωμοτάρχης διηγόταν στόν αντεισαγ
γελέα τά πρό τής άφίξεώςτων συμβάντα.

—Τ ί λατρευτό, τ ί εξαίσιο πλάσμα 1 είπε 
χαμηλοφώνως δ άντεισαγγελεύς.

—Ναί, ήτο πολύ ώραία, άπήντησε ψυχρώς 
ό ανακριτής κ. Σαραμί καί μέ ΰφος άδιάφο- 
ρον άπλωσε τό χέρι του στά ξανθά μαλλιά τής 
Ζουλιέττας πού είχαν σκορπισθή στό προ
σκέφαλο.

—Γιατί θέλεις νά προσποιηθής  ̂οτι δεν 
συγκινεΐσαι, άγαπητέ Σαραμ ί; έρώτησεν δ 
άντισαγγελεύς. Έ ν τούτοις συγκινεΐσαι περισ
σότερον άπό μένα Είσαι πολυ ωχρός και το 
χέρι σου τρέμει.

— ’Ωχρός έγώ ; άνέκραξεν ζωηρά ό ανακρι
τής μέ προσποιητό μειδίαμα. _ _

Καί άποτεινόμενος άποτόμως πρός τόν ε
νωμοτάρχην ε ίπ ε :

—Ποΰ είναι ό άνθρωπος, τόν οποίον ονο
μάζεται Κουτσογιάννην;

—Νάτος κ. άνακριτά, άπήντήσεν ό ενωμο
τάρχης δείχνοντας τόν πατέρα τήςΖουλιεττας.

—Προχώρησε.
*0 Κουτσογιάννης ύπήκουσε.
— Επανέλαβε τήν κατάθεσίν σου.
Ό  Κουτσογιάννης άρχισεν έκ νέου τήν ά- 

φήγησίν του. Ό  άντισαγγελευς κρατοΰσε ση
μειώσεις. ,

Ό  άνακριτής τόν άκουγεν αφρρημενος.
—Μήν κάνης περιστροφάς, ανέκραξε ξα

φνικά. Ή  γυναίκα αύτή εδολοφονήθη. *-<■· 
βρήκαν πρώτον κοντά της.^ Δέν πρέπει νά 
σοΰ κρύψω δτι, μέχρι νεωτέρσς  ̂είδήσεως, η 
περίστασις αύτή δίδει ύπονοιας ενάντιον σου.

—’ I i  ύποθσεις δέν είναι αποδείξεις, άπην- 
τησεν ό Κουτσογιάννης. Ά ν  έγώ ήμουν δ φο
νιάς θά έφευγα. _ _

—Δέν μπορούσες νά φύγης,γιατί σε βρήκαν 
σχεδόν λιποθυμισμένον.

—Ά λλά  δέν θά ζητοΰσα βοήθεια.
—Αύτό τό έκανες ίσως γιά νά μάς έξαπα- 

τήσης.
Κύριε δικαστά. είπε μέ άπάθεια ό Κουτσο- 

γιάννης, βλέπω δτι συμμεριζεοθε την απά
την τοΰ ένωμοτάρχου, δ όποιος από τά άπλά 
γεγονότα έσχημάτισεν ύπονοίας γιά μένα. Το 
νά δοκιμάσω νά ύπερασπισθώ αύτή τή στιγ
μή θά ήτον παιδαριώδες. Etμαι πτωχός, χω
ρίς σπίτι, χωρίς δνομα, είμαι ένας άθλιος. 
Φυλακήσατέ με λοιπόν. Διαμαρτυρομε μο- 
νον έντόνως γιά τήν άθωοτητα μου και ̂  δεν 
θά παύσω νά διαμαρτύρωμαι.ΕΙπα τήν αλή
θεια καί δέν θά πάψω νά τήν λεγω. Στο 
έξής θά έχω διπλό συμφέρον νά άνακαλυ- 
φθή ό ένοχος.

—Έπιμενεις άρνούμενος;
—Μ’ δλη μου τή δύναμι, κ. άνακρινα. _
 *0 άνθρωτος αύτός, διέταξε τότε ο κ.

Σαραμί, νά τεθή ύπό κράτησιν προσωρινώς. 
Κρατήσατέ τον άσφαλώς μέσα εις τό  διπλα
νόν δωμάτιον. Έμεΐς θά έξακολουθησωμε 
τήν άνάκρισι. Προσοχή νά μή απομακρυνθώ 
χάνεις άπό το σπίτι αυτο.

Τ ί έχεις λοιπόν ; τον έρώτησεν ό αντει*

^ Ό ^ α ρ α μ ί  παρατηρούσε τό δεξί του χερι.
—Παρατηρώ δτι έχασα τό δακτυλίδι μου. 

Ά ν  τό γνώριζεν ή γυναίκα μου πολυ ΰα Αυ 
πόταν καί θά πίστευε δτι στό σπίτι μας κά
ποιο δυστύχημα θά μάς συμβή.  ̂ ,

Αύτά τά λόγια τα ακουσεν ο Κουτσογιαν 
νης τήν στιγμή πού έβγαινεν _ απο το δωμα- 
τιον, συνοδευόμενος άπό τόν ενωμοτάρχη. 

-Μ ιλήσα τε  γιά ένα χαμένο δακτυλίδι ,

^Έγύρισε πίσω καί έδειξε στόν άνακριτή τό 
δακτυλίδι πού είχε βρή πρό ολίγου.

—Μήπως είναι αύτό το δακτυλίδι που ςη

Έ νώ  ό κ. Σωραμύ έπερίμενε τήν έκτελεσιν 
τής διαταγής του καί άλλαξε ^μερικες λεξεις 
μέ τόν αντεισαγγελέα, έκανε καποια κίνησιν 
εκδηλωτικήν τής στενοχωρίαςπον τόν κατείχε

τάτε ;
—Ν αί,να ί.
Ό  Σαραμί έπήρε χαρούμενος^ το δακτυλίδι 

καί τό πέρασε στό χερι του. Αλλα ;σχεδόν 
άμέσως μιά φοβερή ίδεα επερασεν από τό 
μυαλό του. Άνεσκίρτησεν, εγινεν ωχρός, εση 
κωσε τό κεφάλι του καί παρετηρησε τον 
Κουτσογιάννη. ’Εκείνος τον κυττουσε

Ποΰ τό βρήκες αύτό τό δακτυλίδι ; ερώ- 
τησε ό Σωραμί, προσπαθόντας νά κράτησή

Ό  Κουτσογιάννης νιά λίγες στιγμές ‘ μείνε 
σιωπηλός Μιά μεγάλη πάλη γινοταν ^ σ α  
του. Ή τα ν  άραγε αυτός ο φονιάς, αυτός 
πού τόν έβλεπε τόσο κοντά του ; Ωφειλε να 
όμολογήση παρρησία δτι βρήκε το δακτυλίδι 
προτοΰ έρθυ ό άνακριτής και οτι επομενως 
άν άνήκε σ’ αύτόν θά τό  εχασε στη θεσιν 
έκείνην ποΰ βρισκόταν τώρα,

Έδίστατε νά άπάντηση.

—Λύτή τή στιγμή βρήκα τό δακτυλίδι εδο» 
στό πάτωμα. ’Εμπρός τώρα, πηγαίνουμε να; 
μέ βάλετε ύπό κρατησιν. ,

—Κύριοι, άς έξακολουθησωμε την ανα- 
κρισιν, είπεν ό Σαραμί με φαιδροτητα.

Ή  άνάκρισις διεξαχθεΐσα επιτηδειως και 
ταχέως τίποτε δέν άπεκαλυψε που, που  ̂μπο
ρούσε νά θέση ύπό τα  ιχνη του φονεως της 
Ζουλιέττας ή νά διασκέδαση της υπονοιες 
πού είχαν έναντίον τοϋ Κουτσογιάννη _

"Οταν οΐ δικασταί έφυγαν, ο ενωμοτάρχης 
μπήκε στό δωμάτιον δπου εκρατειτο ο Κου- 
τσογιάννης για νά τοΰ αναγγειλη την οριστι 
κήν σύλληψίν του. ; .

—Κουτσογιάννη, τοϋ είπεν, διαταχθηκα - 
νά σέ συλλάβω καί νά σέ όδηγησω στης φυ-
λακές τοΰ Νιμ.

 Μέ κατηγορούν λοιπον ; Επιμένουν j ^
—Σέ κατηγορούν γιά τό έγκλημα και με- 

νρις δτου ή ένατίον σου άποδειξεις διαψευ- 
σθούν ή  βεβαιωθούν θά είσαι εις την διςιθε
σιν τοΰ κ άνακριτοϋ. ,

Ό  Κουτσογιάννης σηκώθηκε και είπε :
— Είμαι έτοιμος νά σάς ακολουθήσω. ΚΙ-

ιιαι έτοιμος. , , , , ___
Δέν θέλεις νά φςίς τίποτα ; τον ερωτησεν

°  — Εύχαριστώ’ πολύ, άπήντησεν ό Κουτσο-
νιάννης. Δέν πεινώ.

■ Καί άφησε νά τόν δέσουν οι χωροφυλακές 
καί νά τόν οδηγήσουν στης φυλακές του Νιμ.

Τή στιγμή πού έβγαιναν από τή pιλλ,α 
έστράφηκε πρός τόν ένωμοταρχην και του

ε Ι * ε : * , , , ,
— Δέν θά μπορέσω νά πάω καί εγω στην 

κηδεία τή ς^ουλ ιέττα ς! Σέ παρακαλώ ομως 
νά φροντίσης νά σημαδέψουν^ το μέρος που 
θά τήν θάψουν γιά νά μπορέσω, α|ΐα ελευ
θερωθώ, νά πάω νά κλάψω στόν ταφο του
παιδιού μου. /  , , . ,

— Τού παιδιού σου ; ανέκραξεν ο ενωμο
τάρχης.

— Λοιπόν, ναί. Ή τα ν  κορη μου, απηντη- 
σεν ό Κουτσογιάννης. ( .Αχολονθεϊ)
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Κ ά θ ά  άπ άν\ηο ις μέχρι 40 λ έ ξεω ν  καί κάθβ χαρα
κτήρ  μί’χρ ις 60 λ έ ξεω ν  θά Λημοοιεύωντα ι μ ετά  τή ν  
απ οσ τολή ν  ένός  μονοδράχμου. Π έρα ν τώ ν  λέξεω ν  
α ύ τώ ν  κάθβ έπ ι πλέον λ έ ξ  ς , τό π ον  ε ίς  τά ς  άπ αντή - 
ο ε ι (  όοον κ α ί βίς το ύ ς  χαρακτήρας, θ ά  π λη ρώ νετα ι 
πρός 30 λ επ τά  ή μ ία . Δ ιά  τά ς  δημοσιεύσεις μέ κεφα
λα ία  σ το ιχ ε ία  50 λεπ τά  ή λέξις  έπ ί πλέον. A t  άπαν- 
τή σ ε ι δημ οσ ιεύοντα ι κ α τά  ο ειρά ν λήψεως.

ΝΕΑΙ Α Π Α Ν ΤΗ ΣΕ ΙΣ
Έκ τών δημοσιευθέντων χαρακτήρων ό μό

νος ποϋ μοΰ άρέσει πολύ, είναι ό χαρακτήρ 
τοΰ Υίοΰ τής Νυκτός». Γ ι ’ αύτό μαζύ μέ τήν 
ψήφο μου, τοΰ χαρίζω καί τήν αγνήν φιλίαν 
φιλίαν μου. Έ άν τήν δέχεται άς γράψβ. Ή  
διεύθυνσίς μου: Ada Fiburu, p.r. Athenes.

— Καλιρρόη, σας ψηφίζω μέ πέντε ψήφους 
γιά τόν ώραΐο σου χαρακτήρα ποΰ μοιάζει 
λιγάκι μέ τόν δικό μου. Σοχράιν.

— ΚΛΑ ΙΡΗ , ό χαρακτήρ σου είναι και ίδι- 
κός μου, προσπάθησε κα'ι διώξε άπό μαζή 
σου τήν υπερηφάνεια κα'ι τόν Φεμινισμό κα'ι 
είδοποίησέ με νά σέ θέσω στήν καρδιά μου 
διά τοϋ Έρωτικοΰ ‘Ασυρμάτου Μενεξές.

Στή Zosetta δέ μπορώ, παρά γιά τά  τελευ
ταία  λόγια τής δημοσιεύσεώς της αν πραγ- 
μαγικά νοιώθει τό ύψος τους, νά τής δώσω 
60 ψήφους. Τό νά θυσιάζω τόν έρωτα γιά 
τή φιλία είναι ένα εξαιρετικόν προτέρημα 
πρέπει ν’ άμοιφθή καί ν ’ άναδειχθή. Άπό·* 
κοσμάς Στρατιωτικός.

—Δνις Άνθονλα. Χαρακτήρ σας θαυμά
σιος, δυσεύρετος στή σημερινή εποχή τοΰ υ
λισμού, μέ συμπαρέσυρε. Σάς χαρίζω δύο 
ψήφους. Επιθυμώ άλληλογραφίαν σας. ’Ά ν  
δέχεσθε γράψατε, γνωρίζουσα διεύθυνσίν 
σας. * Όνοιροπόλον». Γραφεία ^Σφαίρας».

—Μελάγχολη Παιδούλα. Στόν παράξενο 
χαρακτήρα σάς δίδω 2 ψήφονς. Δέχεσθε αλ
ληλογραφίαν μου ; Όνειροπόλος ». Γραφεία 
«Σφαίρας».

■ ίπ ε ο ή  π ολλο ί πού λαμβάνουν μέρος ο τό  Φ-υλικό 
Δ ια γω ν ισ μ ό  μάς παρακαλοΟν νά  δημοαιεύσωμε ο τό  
δ ιο  φύλλο  κα ί τή ν  ά π α ντη ο ιν  ιω <  κα'ι τ ό ν  χαρακτήρα 
τ · ν  κ · έπειδή , έν  το ια ύ τη  π ερ ιπ τώ αει, λ ό γω  τή ς  προ- 
τιμ ή σεω ν  μ ερικόν χαρακτήρων, θ ά  έ γ ε ν νο ν το ν  πα
ράπονα, δηλού τα ι βίς δλους ό τ ι  : Κ α θένα ς που θ έλ ε ι 
νά δημοοιευθή κ α τά  π ρο τίμ η ο ιν  ό χαρακτήρ το υ  μπο-

S
Ei νά  έπιτύχ-η τ ή ν  κ α τά  α ρ ο τμ η ίο ιν  δημοαίυεσίν το υ  
ν τ ί  δραχμών 15.
ΈλήφΘ-σαν καί αί απαντήσεις τών δίδων καί 

κυρύον : Τάκη Π., Λευκής περιστεράς, Έλε- 
γκάν, Γλυκείας άναμνήσεως, ”Ιου Άνεμώνα, 
Πλανήτου, Ρογήρου; Μαρ. Κο., Άρτέμιδος Ρι- 
ζοποόλου, Ρόλου Γρενάδης, θύματο, καρδιάς, 
Μελάγχολης παιδούλας,Μάσιγκας, Νεαροΰ Μπολ- 
οεδίκου, Ραβμόνδης, Σ. Δούκα, Γ . X., Άνθους 
τής Ιωνίας, Καίτης Μπελάζη, Λώρου Κυρια- 
κίδου.

ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ Κ Α Ι Ο Ι Χ Α ΡΑ Κ ΤΗ ΡΕ Σ  
Poupee, Λβυίζας Ναζιώτου, Γλυκείας ΰπάρξεως. 
Έμμελίνας, Δημητρίου Παραπονιάρη, Πατρικίου, 
Ζηλιάρας.

ΤΑΧΥΔΡΟ Μ ΕΙΟ Ν  Τ Ο Υ  Δ ΙΑ ΓΩ Ν ΙΣΜ Ο Υ
Poupee, Αδελφόν τής Έβελίνας, Πατρίκιον» 

έχρεώθητε άνά δραχ. 2 δι’ Ιγκρισιν ψευδωνύμου ■
—,.Voir, δύο χρυσός ψήφους σοϋ χαρίζω, 

ϊ “ *τ,1 ? αγαπώ καί ομως δέν τό γνωρίζεις, 
αλλά ή άγαπη μου είν’ άγνή σάν τήν καρδιά 
μου και τωρα μόλις τολμώ νά στό φανε
ρώσω. Ζηλιάρα.

— Στόν Κισσόν χαρίζω τήν ψήφον μου καί 
τον παρακαλώ νά δεχθή τά θερμά μου συγ- 
χαρητήρια γιά τόν ευγενή καί σπάνιον χαρα
κτήρα του. Κόρη ζης Έλπίόος.

Φλαμμαριωγ, μαζύ μέ τήν ψήφον δε- 
χθιντε και τήν ειλικρινή φιλίαν μιάς ομοιο
παθούς σας. Κόρη ζής Έλπίόος.

Στόν Δημοσθένην Τσίρον χαρίζω τήν 
χρυσήν μου ψήφσν γιατί κι* έκεΐνος σάν εμέ
να εγνωρισε άπό μικρός τόν πόνον καί τήν 
λύπην. Θελει στήν μελαγχολία του νά τοΰ 
σκορπώ ελπίδας; Κόρη ζής Έλπίόος.

—Άορελέν: Χαρίζω  τήν ψήφο μου στόν 
ιδανικό σας χαρακτήρα καί επιθυμώ σάν πα
τριώτης σας νά γνωρισθοΰμε μέ μία άλλη- 
λλλραφισ. Γράψατε: Δόχτωρ Μπαμπνς. Εε- 
νοδοχεϊον «Καβαλλα»: Θεσσαλονίκην.

ΠΙ... ΠΙ... Π ΙΠ ΙΝ Α  !
(Στό αχοπο ζής *Τιζίνας» )

Τήν είχα συνάντησή στό σκοτάδι, 
Βγαίνοντας άπ’ τό καμπαρέ ένα βράδυ, 
— «Μαμζέλ» τής είπα σιγανά μέ χάρι, 
« ‘ Ορίστε στό φτωχό μου ώτό...»
Καί οπως ήμουν λίγο μεθυσμένος,
Άπά τήν μπύρα κάπως ζαλισμένος, 
Πήγα μαζύ της μισοκοιμισμένος 
Και τώρα δέν μπορώ νά θυμηθώ.,, 

θυμοϋμαι μόνο κάτι-τι :
Πιπίνα πώς τήν λένε μοΰχε ’πη...

Befrain:—Έχασα τήν Πιπίνα—
Πι... πι... πι... πι... Πιπίνα—
Γυρεύω τήν Πιπίνα
Καί δέν τήν βρίσκω πειά !

θυμούμαι, ένφ ήταν στά κρεββάτι, 
Κάποια στιγμή ποϋ άνοιξα τά μάτι, 
Έπρόσεξα στή γάμπα τήν άφράτη 
Κάποιο σημάδι μελανό...
Κι’ άντί στό πρόσωπό της νά γυρίσω 
Νά τήν ϊδώ καλά, νά τήν γνωρίσω, 
Έσκυψα τά σημάδι νά φιλήσω,
Κι’ άποκοιμήθηκα σ’ αΰτό !... ,

Σιγά-σιγά σηκώθηκε αϋτή,
Καί τώσκασε πρωΐ-πρωί !

Refrain:—Έχασα τήν Πιπίνα κλπ.

Σάν ξύπνησα ήτανε μεσημέρι,
Κατέβηκα άμέσως στόν πορτιέρη
«—Μήν είδες, τάν ρωτώ, σ’ αύτά τά μέρη,
*τήν φίλη μου τήν βραδυνή ;
» Πιπίνα εΓναι μοΰπε τδνομά της
»Έ χει κομμένα πίσω τά μαλλιά της
* Κ α! στά §να άπά τά γόνατά της
*Έχει μιά μάρκα μελανή...»

Μ" έκύτταξε καλά-καλά
Και άρχισε δ βλάκας νά γελφ !

Refrain :— Έχασα τήν Πιπίνα κλπ.
* 

jje *

Γυρίζω άπά τότε άλα τά μέρη 
Ελπίζοντας ή τύχη νά μέ φέρη 
Σ* αύτήν ποΰ ούτε ξέρω οδτε μέ ξέρει 
Μ’ άδικα τήν ζητώ παντοΰ...
Πώς είναι δυνατόν νά τήν γνωρίσω,
Άφοΰ θά πρέπει νά μετακινήσω 
Φοΰστες καί κάλτσες, νά πιστοποιήσω 
Α ν  εΓναι τό σημάδι αύτοΰ...

Ά χ  ! δέν μπορώ νά θυμηθώ 
Τίποτα άλλο άπ’ αύτό!.,.

Refrain “Εχασα τήν Πιπίνα κλπ.
Μ ΙΜ ΗΣ

ΤΆ

ΑΠ Ε ΙΛΗ  » -ν
Αγαπη μου, ̂ ποΰ θές νά μέ πεισμονής,
Και πας μ ολους τοΰς φίλους μου γραμμή 
Πρόσεξε I Χωροφύλακας θά γένω 
Καί θά σέ πετσοκόψω στή στιγμή ! J...

ΜΕΣΟΝ Α ΥΤΟ Κ ΤΟ Ν ΙΑ Σ  
__Αν θελης, φίλε μου ν’ αΰτοκτονήσης 
Ά ν  θές νά θέσης τέρμα στά δεινά σου, 
Χωρίς νάχης τό φόβο μήν προφθάσουν 
Καί σέ προλάβουν στήν απόπειρα σου,
Δέν είν’ άνάγκη νά ξοδεύσης τόσα 
Ρεβόλβερ ν’ άγοράσης ή μαχαίρι 
Η  φάρμακο νά πάρης ποϋ ποιός ξέρει 

Τ ι είδους άποτέλεσμα θά φέρη ...
'Εχεις φτηνό καί πρόχειρο τό μέσο 
^Ανώδυνο, απλό και τελεσφόρο :
Έμπα σέ αυτοκίνητο καί τρέχα 
Γρήγωρα στοϋ Συγγροϋ τήν Λεωφόρο 1

Μ. Π ΑΡΑΞΕϊϊΟΣ

Π Λ Ι (B IT  ΑΝΚΟΡ
 Ά π εφ α σ ίο θ η  λοιπόν. Α π ό ψ ε  εκδρομή

στό Φάληρο. Θά σάς πάρω  μαζή  μου στ1 αυ
τοκίνητο

— Κύριέ μου,.είσθε πολυ τυχερός. "Αν χθες 
τό βράδυ δέν έπήγαινεν ό σύζυγός .μου κυνήγι, 
άπόψε δέν θά είχατε τήν ευτυχίαν..,

 'Ομολογώ, ^αγαπητή μου κυρία, ότι τό
κυνήγι είναι τό πλέον εύχάριστον σπόρτ.

—"Οταν προσελκύτ\ μάλιστα τούς συζύγους. .
—Τέτοιους συζύγους...
—Παρακαλώ. ΙΙήτε μου δ,τι άλλο θέλετε, 

άλλά γιά τόν άνδρα μου δέν θέλω ν ’ άκούα*. 
πικρά λόγια. Πιστεύσατέ με δτι, τόν σέβομαι 
παρά πολύ...

—Τό πιστεύω, άλλά ή μεγάλη μου άγάπη 
μέ παραφέρει κάποτε...

—Είσθε πολύ τυχερός πού δεν θυμόνω...
—Τό γνωρίζω. Μαζή σας, άγαπητή μου, εί

μαι πάντοτε τυχερός. ^
—Φυσικά, άφοΰ ό ανδρας μου εύρίσκεται 

τριάντα χιλιόμετρα μακράν. Ά ,  έάν ήτο πλη- 
σιέστερα σάς βεβαιώ οτι...

—Δέν θά ήρχεσθο άπόψε μαζή μου ; Τότε 
αί υποσχέσεις σας; Τ ό  Παρίσι ;

— Αλήθεια. Ά ν  δεν μοϋ λέγατε πώς θά μέ 
πάρετε μαζή σας δταν πάτε στό Παρίσι τά 
Φθινόπωρον ...

— Ά ς  τ ’ άφήσωμεν αύτά. Μπήτε μέσα. θ ά  
ταξιδεύσωμε άπόψε μ’ ένα πρώτης τάξεως 
ώτομομπίλ. Τ ’ άγόρασα. ξέρετε, όκαζιόν.

—Δέν σάς τό είπα ; Σεις πάντα τυχερός στέ- 
κεσθε. θυμάσθε ένα βράδυ ποΰ σάς έπρολα- 
βεν ό άντρας μου ...

—Ναί, ναί ...
— Ά λλά  τήν ώρα πού έπρόκειτο να σάς έπι- 

τεθή τοΰ ήλθε μία ζάλη κ’ έπεσε κάτω. Τότε 
σείς βρήκατε τήν ευκαιρία κ’ έπηδήσατε άπ® 
τό παράθυρο τοΰ κήπου.

—Λάθος κάμετε. Έβγήκα άπό τήν πόρτα.
— 'Οπωσδήποτε τό αύτοκίνητόσας τρέχει πολύ.
—Σάς άρέσει ή ταχύτης;
— ’Ά ,  ναί. Τόν πιάνει κανένα ένας γλυκός 

ίλιγγος, χάνει τάς αισθήσεις του. Ή  στιγμή 
έκείνη είναι στιγμή ονείρων.

— Ναί. Πλί Β ίτ Άνκόρ, Γιώργο.
— Άκόμα;
—-"Ω, ναί. Πέρνει διακόσια χιλιόμετρα τήν 

ώρα. Γιώργο τό νοΰ σου. "Εν’ αυτοκίνητο μέ 
σβυστά φώτα. Δεξιά, δεξιά.

— Ά ς  κάνη λοιπόν δεξιά αύτός ό τρελλόις 
ό Γιώργος. Θά κτυπήσωμε...

— Γιώργο !
—Νίκο !
—Μαριάννα !
— Θεέ μου !
—Άγάπη μου, δέν είναι τίποτε ! Μιά κα

κή ώρα. Έκτύπησες ;
—Ευτυχώς δχι.
—Ά π ό  τό άλλο αυτοκίνητο έπαθε κανείς 

τίποτε :
—Ναί ! Ένας... ένας... Είδατε ! Ή τα ν  

μέσα ό άντρας σας.
—Πώς !
—Ό  άντρας σας. Τ ί διαβολική σύμπτωσις.
—Ό  άντρας μου ; Τώρα ;
— Ησυχάσατε. Έτραυματίσθη καί τόν με

ταφέρουν τώρα στό Νοσοκομείο !
—Συμφορά μου! Τ ί καταστροφή ήτο αύτή. 

Φαντασθήτε άν μάς έβλεπε. Μά είσθε τυχε
ρός, πολύ τυχερός άνθρωπος. Μ. ΣΤΗ Ρ105

Ε Π Ι Σ Τ Ο  Λ Α Ι  > 3 0 »
Εις τά γραφεία τής «Σφαίρας» έλήφθη σαν 

έπιστολαί άπευθυνόμεναι πρός: Δ. Σομο- 
λαδα, Μελάγχολη Παιδούλαν, Έλεγκά ν, Cady 
Jame·«, Κοντέσσαν Χοροϋ, Ίδιότροπην Μελα- 
χροινήν, Ροδόλφον, Άντινέαν, Ό νειρο πόλον.

ΨΕΥΔΩΝΥΜ Α 
Έγκρίνονται : Αδελφός τής Έβελίνας,.

Γλυκύ παρελθόν, Έμμελίνα, ’ Ιδεώδης Ταΰ
γετος, Μαλβίνα, Poupee, Πατρίκιος, Che * 
minea du destin.

Ο πίναξ ζών νποψηφίων

Τ Ο Τ  Φ ΙΛ ΙΚ .Ο Υ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Οί παραπλεύρως τών ονομάτων σημειούμενοι I 
άριθμοί δεικνύουν τάς ψήφους. 

Κ Ο Ρ Ι Τ Σ Ι Α :  Ιναμέλια 4, Νι-εττα 2, λίερτί- I 
ιη 3,Νόρα, 2, Γκλόρια 26, Κλαιρέτη 2,Μαργαρί- I 
τα 4, Νανά 2, Ντολορές 18, Ζακελίνα 4, Πε- I 
ρυυζέ ί», Έλβίρα 18, Μαρίνα 2, Μ. I .  2, Τζόλ- I 
δη 1, Χρυσάθεμις ’Ανδαλουσία 2. Φρύνη 14, I 
Γοργόνα δ, ’Λλίχη 14, Άνθος λειμώνον 11, Νι- I 
νάν 1, Χαΰς 4, ’Ορφανή 12. Ζινέττα ι, Λοϋσι I 
12, Ψοόλα Α. 2,Γισμών5α ι, Αμαρυλλίς 9,Νίκη I 
3,Άλλελος παρήγορος 11, Ππιάνκα 2, Σφίγξ 1, I 
».μ ίζα  5, Λάουρα 5, Κλεοπάτρα 5. Χρυσάν- I 
βεμον 20, Άγνωστος Γη Αιμοσταγής καρ- I 
δία 2, Ηροσφυγοπούλα 49, Σμυρνιοτοπούλου 38, I 
βεατρίκη 13, Μπαγιαντέρα 5 Νίνα Πάνου 6, I 
Ρόζα’ 1, Ρέα ό, θεά Αφροδίτη 2, Ρόδον ^ταμ- I 
πούλ 3V, Φρούτα 8, Ούρανίτσα 8, Μασκότ 28, I 
Lyda 16, Μαρίτσα 6, Μάσιγκα 13, Μέδουσα 4, I 
Σκλάβα τοϋ πόνου 10, ΆναΙς 1, Έλλη ι, Δανάη I
14, Μαρίκα δ, Γόησσα ι, Φρικέτ δ, Ξίβυλ^αΓΪ, I 
Λινόρα 12, Ίμπίρια 6, Παιχνιδιάρα 26, Κορνη- I 
λία 26, Λουλουδάκι 1, Χανουμάκι 14, Μελαγχο- I 
λική Τηλεγραφήτρια 8, Ρένα 16, Ραϋμόνδη 2, I 
Άγοροκοριστο 4, Κερκυροπούλα 3, Φιόρο τοΰ I 
Λεβάντε 10, Παναγιώτα ι, Κόκκινη παντιέρα, I
15, Άννα, ΙΙιπιτσούλα 5, ‘Ωραία Άμαζών 1, I 
Συριανή Όρφανοϋλα 58, Κόρη άγάπης 13 Ντο- I 
ρέτα 19, Κιάρα.20, Ζαζά 1ί, Παρήγορη καρδιάς 2, 
Κίττη 8, Ίουλιέττα 6, Μινιόν 3, Κλαιρή 9, Α 
γράμπελη 2, Μ. Ζ. 1, Στέλλα 1, Σάσα Ίωαννί- 
έου 3, Ά ν τα  1, Μνηστή τοΰ πόνου 40, Σεμίραμις 
1, Λήδα δ, Μελαγχολική σεληνολάτρις, Βιολέτ- 
τα 2, Λορελαϋ 1, Άντινέα, Σουλτάνα τοΰ Γιλδίζ, 
’Ίρμα,- Κορδελιοτοπούλα, Ζοζέττα 11, Μινιόν | 
24, Συριανό διαβολάκι, Χρυσόλευκη 1, Ναδίνα, 
Χωριατοπούλα 1, Ίουδήθ, Έλεγκάν 5, Κόρη τών 
Αθηνών, Καλιρρόη. Λαύρα Φερλή, ’ Ιδιότροπος 
μελαχροινή, Μελάγχολη παιδούλα, Άνθούλα.

Ν Ε Ο Ι  : Νάρκισσος 8, Άρμάνδος 9, Ρω
μαίος 2, Έσπερος 4, Αθηναίος 2, Νοσταλγάς 
5, Α. 0. Λ. 0, Ερρίκος, Μοιραίος, Νικίας, 
Ζέφυρος Μ. Γ. Phaetou Ρεμβασμάς 41, Μπου- 
ζώνης 3, ‘ Αριστεύς, Σ. Σ. 21. Λάμπης, Κάποιος
1, Νοβέλλι 2, Λέανδρος, Γ. Φ. Σ. Βιντόκ, Γεν
ναίος, Έρμαν, Μάριος,Τριστάνος,Αετός, Φειδίας 
Έξέλσιορ, Ήλίας 2, ‘ ίποκόμης Βραζελώνης, 
Ντιντής, Γ. ΙΙ.Ι,Βαρβικιάν,ΈρνάνηςΙ,Άλφόνσος

’ Άγγελος δ, Συρανό 1, Ανδρόνικος, Νίκ. Κών 1, 
θ. Μόρσιμος, Ιδεώδης, Κ. Τ., X. Π., Σ.Γ. Σ.. 
Ρωμαντικός κυνηγάς 2, Ρολάνδος 1, Α. Α., 
Ερρίκος, A. Χ·, Ίων. Δρόσος 2, Γ. Νεοφα- 
ληρεύς 1, Νίκος Μ. 3,,Kid. Robert 1, Μίμης 3, 
θ. Π. 1, Απόλλων, Γκόρσκυ, Ένας, Αεροπόρος
2, Ζιγκομάρ 3, Ίώβ, θ. Α., Πάρης, Ροδρίγος, 
Σαϋλώκ, Μέγας Δούξ 14, Σμυρνιός δ, Κάστωρ 3, 
Ριχάρδος 2, Παΰλος Νώτης, Λαμαρτΐνος, Ζοσ’ 
λέν 3, Παιδί τοΰ πόνου, Τ, Α. 4, Τζών 2, Άκύ- 
λας, Έμ. Αγαπητός, Ζωρές 2, Έμ. Ρουχωτάς, 
Έαρινάς Μπερζεράκ 1, Γιάννης Καλαβάνος, 
Μελαγχολικός, Άραμης, Σταχτομπούτης, Γεώ
ργιος Στάμ., Μ. Μοσχούλης, Τ. Άδεύς 1, Δόν 
Ζουάν, Παπαθανασίου, Γ . Ν. Χ·, ’ Ιδιότροπος 
Πρίγκηψ 2, Mabus, Κορυδαλλός, Αγκάθι, Μ. 
Γαρύφαλο, Νυχτοδιαβάτης, Labouze Βιλλαρές 
'20, Κοσμικός έρημίιης, Έρωτολάτρης, Όσκάρ, 
Άρης, Ναυαγός, ’Αλεξάνδρου, Μελαχροινός 
Ιππότης 1, Άνθος μαρτυρίου 18,Ν. Σακελλαρίο», 
Μ. Λ- Μ-, Λάμπρος Καβαλάρης, Κρυμμένος 
θησαυρός 1, θαλασσινός, Μάξιμος Όδιό, Τρα
γκαβέλ 30, Δυστυχισμένος, Νεμορέν, Κ. Βασι
λείου, θνητός, Άθανασιάδης, Τραγουδιστής, 
Κισσός 2, Άναγνωστάπουλος 15, Αύγερινός 
Πατρών, Άραχθος 1, ’ Ιδανικός 30, Ε. Β., Κου- 
-Λλί, Γ . Λ- Π., Μαρκήσιος, I  Β., Αεωτσάκος 11, 
Μαξιμος 1, Aletsio Άρτανιάν, Κανδιανός 2, Λ. 
Τσίρος 5, Δόγης, Μποέμ 4, Κ. θ., Σ.Νικολάου 1, 
Σ. 0. Απαρηγόρητος, Νεκρολούλουδο 1, Χαρ. 
Φούντ., Χρυστοφ. Φωτ, Νίκος Α, 2, Κεραυνός, 
Έλπιδοφόρος, ύ Lloyd, Παγερός Κόμης δ, Κου- 
τσουρδς, Αετός Βυζαντίου, Άνδρεαδης, Κάσιος 
2, Τινόρτ 5, Ναπολέων Noir, Σβυσμένος ήλιος 
4, Μαΰρο, Ράδον 12, J,. Αίολος, Χέλμης, Περι
πετειώδης σκιά, Κρυφή άγάπη, Πουλόπουλος, 
Γουναρίδης, Welti Άμλέτοςΐ, Macbeth, Μίνβς, 
Ζέφυρου πνοή,Νικόστρατος, Απελπισμένος νέος, 
Ζοΰντεξ,Σαρλώ, Ιππότης λευκών όρέων 1, Τρελ- 
λόπαιδο, Γκαρτιέ, Η. Κ. Π., Φώτος Χαράγγελος, 
Αγρίμι, θΰμα καταστροφής, Παιδί τής θάλασ- 
οας 2,θετά παιδί τής φύσεως, Κρεσφόντης. θ. Α. 
1, Ψλαμμαριών 2,Τζακ. θ.Π.Παχουλό φανταράκι, 
1, Νίκος Β.δ,Άκροθαλασσίτης 3,Στέφανος Χάρης 
■4, 'A steriadis, Πονετικά παιδί, Ματίας Σαντόρφ, 
’Κ. Μόρο 5, Διαβάτης τής τύχης 1, Νοσταλγό 
παιδί 2, Λάτρης Ωραίου, Λεωνίδας Ψ. 6, Άποστ.

Σκουρλλάς, Μεσαηνιακάς άστήρ, Λεοντ.Άπ., Π. 
Γ., Μυστηριώδης ψυχή, Τιγράν, Έδμόνδος, Έ - 
βέρεστος,’ Ά ν .  Πάκς, Άκρωτήριον Ακρίτας, 
Μαχαραγιάς, Π. P., Στέφ. Γιούλης, Έρωτόκρι- 
τος, Άδωνις 5, Λίνος Φοίβος, Ή λ. Ίωαννίδης 
60, Δ. Β. Κ. 1, Όθέλλος, X. Β. Β. 1, Έρμαν 
'ι, Μενεξές, Δημάδης, Ροδόλφος, Ίωάν. Δακο- 
ρώνιας, Γιούλης Άνθης, Μαραμένος Μενεξές, 
Μάριος X., Απόκοσμος, Έ . Βερόπουλος, Βό
σπορος, Κρίνος, Μάνος Σαραντίδης, Μιμής, 
Πλαντέλ, Γίός νυκτός, Έγώ, Πλανήτης 1, Κρα- 
τίνος, Τιώργος Χλωμός, Ντένις, Μ. Λ. Β., Κ. 
Αργυρίου,‘Χψηλόφρων 10, Γ . Μακρυγ. Όνείροπό- 
λος, Δαντών, ’Ερμής, τοΰ Πραξιτέλους, Κ. Μ., 
Εύστράτιος ζάκας, θ. Μπουλούκος, Κπν. Παπ- 
πάς, θΰμα τής άγάπης, Άηϊόν.ης, Πλατωνικός 
έρως, Φτωχόπαιδο. Τάκης Α. Π., θαλασσοποΰλι, 
Απόκοσμος στρατιωτικός.

30 ΛΕ Π ΤΑ  Η ΛΕΞΙΣ
λ’έος 25εζης έξ έπαρχίας χαι ύιαμενων I 

ένζανθα αιζεί άλληλογραφίαν μεζα όίύίύν I 
χαΐ Κυριών πόσης χαζηγορίας, χ α ι  χαλης 
χοινωνιχής ζάξεως ίιλιχίας 23—35 έ̂ζών. 
Προζιμώνζαι αι έξ Αθηνών χαΐ αί όπως 
όήποζε όιαμένονσαι ένζανθα, Σχοπός ζής ] 
άλληλογραφιας επί θεμάζων πον φέρνουν 
ζην ενχαρίσζησιν. Αί βονλόμεναι ας απο· 
ζανθώοιν με διεύθυνσίν Κον Δημηζριον Βα
σίλειον Καπνοπύύλείον * Αλέξιον, ΤΙλαζειας 
Κολωναχίον ένζανθα.

— Αγάπην μον- Καλά, άλλά οζενοχω- 
ρημένος, όλος ενρίοχομαι ανζον Δεν φεύ
γεις άπό μπροσζά μον Τί αόιχος θεός, θα 
νπάγης έχει ! Πώς ενρίοχεοε ; Πρεπει να 
γνωρίζω ώρισμένως■ Σέ φιλώ πολναγαπη- 
μένος σου Λ έλος.  ̂ t

— Ό χ· Χρησζος Βλάχος χαΐ h δνις Κά- 
ζίνα Κανελλοπονλον έδωσαν̂  άμοιβαίαν 
νπόσχεαιν γάμον. Ενχομαι ζαχείαν ζην οζε- 
ψιν. Δημ Καχιονσης.

Κάποιος 2()εζης ξένος ενγενέίζαζος, 
ζηζει άλληλογραφίαν μέ χήρας χνρίας 
σοβαράς 25—35 έζών. Σχοπός ό,ζι ε
πακολουθήσει, πρό πανζός ιερός. Γρά
ψαζε Νιχόλαον Ζονμπονλην Μηχανικόν. 
Καφενείον Παρθενών 'Ομόνοια Άθή
ναι·
—Προσοχή. Σοβαρός καί εύγενής νέος 

έζών 24 αΐζεϊ άλληλογραφίαν μέ δεσποινί
δας καλών οικογενειών μέ άνζαλλαγήν 
φωζογραφιών.Σκοπός ό γάμος, ψευδώνυμα 
άποχλείονζαι. Γράψαζε Κωνσιανίνον Π. 
Κονλονβάρην εϊς Λεβέζσοβα,

— Φανζαράχι 2θεζές μόλις έγχαζαλείψαν 
ζό προζελευζαϊον θρανιον Α' Γυμνάσιου 
Πύργου αλληλογραφεί μόνον μέ δεσποινί
δας μάλλον μαθηζρίας Πύργον—Καλαμών. 
Γράψαζε ΣζραζιώζηνΚαραμπουρνοΰν Διον.
36ον Συν]μα XIV μεραρχίας 1ος Λόχος 
Καλάμας.

— Κορίζοια άλζ 1 μιά μαζιά. Ένας νεος 
μορφωμένος χαΐ απομονωμένος όπ’ ζό κό
σμο ζηζει άλληλογραφίαν με Δίδας μορ
φωμένος και ώμορφες, σκοπός σύναψις φι
λίας, χαΐ ο,ζι έπαχολονθήοη.Γ ράψαζε Καρ- 
διοχαζακζηζήν p. r .  Έραζεινην Δωριδος.

—Μιμήζσα Φ. πον μον οζειλαζε ζην μέ
θοδο κιθάρας οζό Cardiff θνμάσζε ; Ενρί- 
οχομαι έδώ ζώρα, παρακαλώ γράψαζε S Τ. 
Γραφεία « Σφαίρας».

— Άνζαλλάσοω έπισζολάς και c p παν- 
ζαχόθεν Πραζιμώ μέ κορίζοια Αθηνών 
Πειραιώς < Sparks* Γ ραφεία « Σφαίρας».

—18εζής νέος αιζεί άλληλογραφίαν μέ 
διδας μορφωμένος, Γ ράψαζε A .i. θυρίς 
10J. Γραφεία <Σφαίρας».

—Λονχιανή, δέχομαι νά αλληλογραφήσω. 
μαζί αον. <Νοσζαλγο παιδί»,

— Έγχαζεσζημένος είς Γαλλίαν αλλη
λογραφώ μέ μορφωμένος δεσποινίδας̂  χαΐ 
χήρας έξ όλης ζής Ελλάδοςσχοπός αρχι
κός φιλία χαΐ οποία θά είνε αξια ζής εκλο
γής, δ 'ιερός σκοπός. Γρόψαζε Mr Mihele 
Papazikos Sehnaeder et Cie Champagne Svr

\ Seine Seine et Marne France. u

—Νέος 2g έζών όνναζά μορφωμένος ώ 
ραίος, σοβαρός, ποθεί μιά γνωριμία αισθη
ματική μέ δεσποινίδες γεμάζιι; ζωή καί ω
ραίες Γεώργιος Ρουμπινής. Φαλήρου 3"j β 
Ένζανθα.

—Νέος άξιοπρεπής εύρείαςμαθήσεως καί 
ωραίος ζηζει άλληλογραφίαν Νικόλαος Ζα- 
χαρίζσας Ζαχαροπλαοζεϊον Βελιασάρη ί- 
νανζι πύλης Άόριανον Ένζανθα,

— Παιγνιδιάρα,ζΐ συμβαίνει;Μήπως άνζιρ- 
ρήσεις ; Έπαναλάβω έγώ ό ίδιος, θάρρος 
Καζέρχομαι είς Ελλάδα’ έπιβιβάζομαι 
πλοίου ιό Αύγούσζου.'Γγειαινε. Διχός σου 
Τινόρζ.

—Γλνχειά μον Τ αοία, ξέρεις πόσο λα- 
χζαρώ γιά οέ ! Πέσμον λοιπό*' αύζό πον 
κρύβεις. 2 '  ορκίζω οζή θύμηση ζής κα
λής σον μηζερονλας « Ά  εροπόρος»■

—θλιμμένη Γοηζεία άλληλογραφήζε ; 
Αεροπόρος.

—Κοριζσια, ζό γνωρίζω ό'ζι μάς χωρίζει 
ύλόκληρος ωκεανός έν ζούζοις φρονώ οζι 
έχω ζό δικαίωμα και έγώ νά σάς ζηζώ άλ
ληλογραφίαν διά δύο λόγονς ·. πρώζον διά 
διασκεδάσω ζήν μονόζονο ζωήν μου καί 
δεύτερον νά χαρίσω ζήν καρδιά μου καζά 
προζίμησιν εις μιαν άπό νμάς.

Σημ. Είμαι 22 έτών, προτιμώ διδας μό
νον Αθηνών έγγραμμάτονς και καλής οι
κογενειακής άνατροφής Γράψατε : F. W. 
35btli Ave Brooklrn Ν. Γ.

— Νέος ’Ιατρός άλληγραφεί μέ μορφω
μένα κορίτσια οικογενειών καί μέ νεαρές 

I χήρες. Σκοπός σοβαρός. Γ ράψατε. Νίνον 
Παρθένην ιατρόν p. r .  Αον ταχυδρομικόν 
παράρζημα ένζανθα.

Τά διπλώματα τοΰ Αριστείου θά είναι έτοι
μα στάς άρχά£ τοΰ προσεχοΰς μηνάς. Οί ενδια
φερόμενοι άς σπεΰσουν νά μοΰ στείλουν τάς φω
τογραφίας των πού τούς έζήτησα. "Οσοι θέλουν 
φυσικά.

Έλαβον τή φωτογραφίας σας, δίς Γεωργία 
Τσιριγώτη, πολύ επιτυχημένη.

Ή  δίς Ζιγκολλέττ συνιστά ατή δίδα Μαλ
βίνα τά θαλάσσια λουτρά διά τήν έξάλειψιν τών 
εξογκομάτων. Γιά νά έπιΛύχη δέ λεΐον πρό
σωπον τά άποτελεσματικώτερον είναι τά άγνάν 
άγγουρόνερον, άνακατευμένο μέ λίγη πολύ καλή 
κολώνια. 0 ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Μιά γυναίκα έπέραοε
Και σέ ποθούσα ζόσο / ...

’Ήτανε μιά εϋωδιασμένη νυχτιά άστροφεγγιάς.. 
Καί σέ ποθοΰσα τόσο, άργοπορημένη μ’ άγάπη, 
ποΰ άν ξάφνου σ'άντίκρυζα, θάφινα τάν πόθο μου 
άδέσμευτο ν’ άνρδευτή φλυαρώντας γύρω στά 
κορμάκι σου.

Δέ θάτανε παρά μιά έρωτιάρα ανατριχίλα,χαϊ
δεμένη άπ' τή μυρωμένη πνοή ενός βωβοΰ σμιξί
ματος χειλιών... Τήν πρωταντίκρυσα σ’ ένα καμ
παρέ, ποϋ τήν ώρα έκείνη ξεψυχούσανε ολες 
ή τρελλές φαντασιοπληξίες τών τρικυμιασμένων 
μου αισθήσεων...

Ήτανε ώμμορφη σάν αύγινό άνειροπόλημα φαν
ταστικό.... Είχε μιά επιδερμίδα άπαλή σάν γλυ
κοχάραμα... Καί γλυκοχάραζε άπαλά 'κείνη τήν 
ώρα... Χείλη δέν είχε !...

Είχε στή θέσι τους δυά φρέσκες φράουλες, 
άλόδροσες, σάν παρθένο γέλοιο, φιλημένες άπ’ 
τά ροδόχρωμα τής νοσταλγικής ώρας...

Μέ γλύκανε μέ τά χαμόγελο τών ματιών της. 
Μέ νάρκωσε μέ το μαγνήτη τών χειλιών της...

Σέ μιά στιγμή τά χείλη μου, ζαλισμένα άπ’ 
τάν θειον όμβρον τών αρωμάτων τοΰ κορμιού της, 
πού μ’ είχε σιμώσει, γλαρωμένα, τάφισα νά τρυ
γήσουνε τής λαγγεμένες φράουλες...

Συγχώρησε, καλή μ’ άγάπη, τά χείλη μου !... 
Ήτανε μιά χαδιάρα νύχτα άστροφεγγιάς... Κι’ 
ήσουνα τόσο μακρυά μου !... Καί σέ ποθούσα 
τάσο !... ΚΩΣΤΑΣ ΚΓΡΙΑΚΟΠ.ι..

Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Η Μ Α Τ Α

Δ. Κονζακζοάν, ένεγράφητε. θ. Λιαπέρ- 
δον, ζητήσατε έπιστολήν σας άπό τά  γρα
φεία μας Α. Κόρακαν, έξόφλησις συνδρο
μής έλήφθη. Παιδί ζής θάλασσας, νομίζα- 
μεν δτι δέν είνε όρθόν αΰτό ποϋ ζητείτε.



Το Π εριβόλι Τ ης “Σ φαίρας*
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Σ τίχ ο ι τον χάρρον

ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΣ  ΤΟΝ Ο ΥΡΑΝ ΙΟ Ν  ΚΗΠΟΝ

Φίλοι τιναί 
καί φίλαι ερατεινού, 
ουμβαθώς διακείμενοι 
περί έμέ
έγδρομήν έποιήσαντο 
προεχθεσινώς, 
περιελαβον καμέ μέλος 
τής παρεός

\καί «μετέμβημεν είς τό 
ΐίΣθροφύλιον τής Κηφισός 
πρός φάγωσιν θροφών 
καί πόσιν ποτών, 
οΰκ μήν άλλά καί ύδάτων 
διαυγών, 
τό όποιον 

εμφαγον καί έπιον μεγαλεΐον 
έπί τοΰ κηπός τβΰ ουρανίου 
κοινώς τόν θειον.
Ούτως ούν φάγας καί 
αίας, άπθόνως, 
καθόσον εύαρέσκων μοι ό 
κράσος προφρόνως. 
έκοπάνισον άπνευσθί πολΰ 
τοιοΰτον
μετά μεζέδων άλεκτόροαν καί 
άλνίσων έμπούτων, 
έπακολούθως συνέληψον τήν 
κιθάραν
•ψάλλας ύμνον γλαφυρόν 
πρός τήν έκατοσθάραν, 
τό όποιον περικαλώ
μή y.ov έπιλανθάνεσθε είς παρομοίας περι- 
σθασεις ινα λαλώ ύμΐν έπχαριστώ.

Ο ΑΓΚ ΑΘ ΑΓΓΕ ΛΟ Σ

 Ή  πονηριές τον Ε βρα ίον

Τ Α  ΛΕ Π ΤΑ  ΤΗ Σ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

"Ο Χα^αμϊκος έΐναι ερωτευμένος. Μιά μέ
ρα τοΰ λεγει ή φίλη του:

—Χαχαμϊκο, γιά νά πεισθώ πώς μ’ άγα- 
πφς νά μοϋ κάνης μιά 
χάρι

—Ευχαρίστως,άπαντα ε
κείνος, προσπαθών νά κα- 
ταπιή ένα κόμπον ποΰ τοϋ 
έστέκετο στό λαιμό.

—Λοιπόν άκουσε: Θέλω 
νά μ’ άγοράσης ένα και
νούργιο φουστάνι γιατί με
θαύριο έχω τή γιορτή μου.

—Ευχαρίστως, αγαπητή 
μου. Ά λλά  ξέρεις τ ί μοϋ 
συνέβη ; Μέσα στό μαγαζί 
τοΰ φίλου μου 'Ιακώβ είχα 
άφήσει τό μπαούλο μου μέ 
τά  ροΰχα μου καί τά χρή
ματά μου. Τό μαγαζί δ
μως τοϋ φίλου μου έπήρε 
χθες φωτιά καί μαζή μέ 
τά εμπορεύματα έκάη·<ε 
καί τό μπαούλο μου ;

—Καί τώρα τί θά κάνης; 
— "Εννοια σου καί τό 

μπαούλο μου τό  είχα ά- 
σφαλήσει πολλές χιλιά- 

πού θά πάρω τά  λεπτά νά 
ΐξω. Καί οί δύο θά ντυ

θούμε σάν αριστοκράτες.
Τήν άλλη μέρα ό Χαχαμΐκος πηγαίνει 

πάλι στό σπίτι τής μνηστής του νά ποΰμε 
καί τήν έρωτα :

—"Ενα κοστούμι δικό μου πού τό είχ’ α
φήσει έδώ είν’ εύκολο νά μοΰ τόδώσ^ς, αγα
πητή μου ;

—Τώρα ; τό χάρισα σ’ ένα φτωχό, άπαντά 
έκείνη. Δέ μοδπες πώς μεθαύριο θά πάρης' 
τά  λεπτά τής ασφαλείας καί θ ’ άγοράσουμε 
καινούργια ;

Ό  Χαχαμΐκος άκόμα φυσάει τά χέρια του.
Ο ΠΕΤΕΦΡΗΣ

δες. Μεθαύριο 
δής τ ί θά σοΰ

Ο ΤΑΦΦΑΡΙ

Ή λ θ ε  έδώ κι’ ό Τάφφαρι 
στήν πόλι μας δώ πέρα 
όπου γινήκαν φάμπρικες 
καί φτιάνουνε άέρα.
Είναι μεγάλος φίλος μας 
κι’ ώραϊα θά περάση 
έδώ στήν πόλι τοΰ φωτός. 
Φθάνει νά μή διψάση.

ΔΗ Μ ΑΡΧΙΚΕΣ ΙΕ Κ Λ Ο ΓΕ Σ

Θά γίνουν, λέγουν, εκλογές 
γιά τούς Δημάρχους πάλι 
καί κάθε Έλλην άκραιφνής 
κάλπη κι’ αύτός θά βάλη.

Χαρήτε οί χαροκομμένοι έσεϊ<; 
πού σήμερα θρηνείτε, 
γιατ’ οί νεκροί θά σηκωθούν 
κι' ολόρθους θά τούς δήτε.

ΦΟΝΟΙ

Καθημερινώς σκοτώνονται 
σ' αύτή έδώ τήν πόλι 
καί κάθε συμπολίτης μας 
βαστάει κ’ ένα πιστόλι.
Έ σ τ ι θά έλθβ εποχή 
τά  μάτια μας νά δούνε 
νά μήν υπάρχουν Έλληνες 
ν’ άλληλοσκοτωθοΰνε.

ΑΡΙΣΤΟ Φ ΑΝΗ Σ

Άπο την ζωην τών νεοπλοντων 
Π Α Λ ΙΝ Ο ΣΤ Η Σ ΙΣ

Όστρακόδερμον μήτερ μου,
Είμαι λέω καλά όπου δέν μπορώ νά πάρω 

τούς πόδας μου έξ αιτίας όπου μ’ σύχισε 
πάλιν αύτός ό Ά ρ ζέρ  έξ 
ένεκεν όπου μοί είπε ν’ 
άποχτήσω έρωμένον διά νά 
τόν φονέψο καί άκουστή 
τ ’ όνομά του, όπου διαλο
γίζεται νά βάλη ψηφοδό
χον είς τάς προσεχείς πα- 
ρεδρικάς έκλογάς. Άκοϋς 
εκεί αναίδεια, νά μήν έχη 
διόλου δέρμα ό παληάν- 
θρωπος καί νά θέλη νά μέ 
κάνη τραγωδίαν διά νά 
βγη τ ’ όνομα του. "Ε τώρα 
τετέλεστα ι!

Θά τόν άπαρατήσωπλέον 
ολόκληρον καί θά έλθω 
πάλιν νά καθήσω είς τό τερψιλαρύγγιον χω- 
ρίον μας όπου ούτε φονεύουσιν οΰτε παρέ- 
δρους βγάνουν κ' έχει καί νερό νά πλενώ- 
μεθα καί νά πίνωμεν διά νά κατέρχωνται 
πρός τά κάτω αί πικρίαι Έ δώ  είς τήν πρω- 
τεύγουσαν είναι πλέον άπορπισία διά τάς 
στεφανωμένας κυρίας, διότι όλωνώ οί άντροι 
θέλουνε ν’ ακουστούνε καί γιά δαΰτο ζητάνε 
νά σκοτώσουν τάς συμβίας των, όπερ δέν 
έπεθυμώ διότι είμαι λίαν εύαίστητος καί μέ 
πονάει τό κάθε τι.

Λοιπός καλήν άντάμωσιν καί βράστε μερι
κούς τόννου; τραχανά, διότι θά έλθω πείνα - 
βμένη καί θέλω νά τσιμβήσω κάτι. ΒΕΤΤΑ

( ( Σ ’ Α Γ Α Π Ω  ΚΑΙ Θ Α Π Ε Θ Α Ν Η Γ , ,
Ε Ι Σ  Τ Η Ν  5 ΗΝ Σ Ε Λ Ι Δ Α

Τον Βλάμη τά καμώματα______

Η Ε Κ Δ ΙΚ Η Σ ΙΣ  ΤΩΝ Κ Ο ΡΙΤΣΙΩ Ν
Ηθελα, ρέ Μανιώ μου ίδεολόγα καί ά- 

σποντη, νάμουν κλειδοκράτορας στόν^Ήαρά - 
δεισο γιά ν’ άνοιγα τέν
τα τής πόρτες νάμπαζα 
μέ τό κατεπτεΐαν έκεϊ- 
νες τής δυό Μανιάτισ - 
σες πού ξεφτύσανε έτσι 
άνήλεα κάτου στή Μπα
ρουταποθήκη τ ’ άδρε- 
~>άκι τό Μαρόγλου, γιατί 
θελε νά τούς παρα- 

στήστ) τόν Ά λή  πασσά 
τόν Τεπενλελή καί νά 
τούς κάνχ) τήν τιμή κρε- 
μυδότσουφλο.

Κάτι τέτοιοι θρασύ- 
δηλοι χαλάνε καί άλλο- 
νώ τή μανιφατούρα καί 
έξ αιτίας τους γλέπεις 
τό σήμερο τής γυναίκες 
ν’ άποφεύγουνε τό άρ- 
σενικό φύλλο σάν νάχη 
περονόσπορο. Τήν πα- 
ρακόλασι!

Τώρα θά μοϋ πής άν άρχίσουνε μονάχες 
τους ή γυναίκες νά περνούνε τό αίμα πίσου 
τότε τ ί δουλειά έχουμε έμεΐς νά μπαίνουμε 
οτή μέση σέ κάτι τέτοιες βρωμοδουλειές καί 
νά δοκιμάζουμε τά μπράουνιγκ καί τά σμίθ ; 
Ά λλοτες σοΰ πάταγε κάπο'ος κανένα συγγε
νικό σου κορίτσι, έτρεχες στό μαγαζί, εΰρι- 
σκες τό αίτιο καί τοΰ κανόνιζες πΐ καί φΐ τό 
διαβατήριο γιά τόν άλλο κόσμο. Έ τώρα φεύ
γει τό κορίτσι άπ’ τό σπήτι μιά μέρα, σοϋ 
λέει πώς πάει στή δουλειά καί άξαφνα μα
θαίνεις πώς τή φιλοξενάνε στοϋ Άβέρω γιά 
φόνο,

Έ ,  μά γλέπεις αύτό θά πή πρόοδο.Νιά κ ' 
ή γυναίκα μπήκε μέσα σ’ ούλα τ ’ αντρικά 
έπαγέρματα φυσικά καιρός ήτουν νά λύνη 
μονάχη της καί τής διαφορές της μέ τούς 
γκόμενους,τό όποιον κ.τ.λ.

Ά β ίζο  τό  λοιπός, άδερφάκι παρέα, νά μήν 
νά βάνχις πειά μέ τά κορίτσα γιατί ούλα 
βαστάνε τό  σήμερις άπάνου τους τή δίκοπη 
θέμιδα καί κανονίζουνε μέ δαύτΐ| τό ζήτημα 
τής τιμής. Κ ι' όπως πάνε τά πραμματα καί 
μέ τό κουράγιο πούχουνε σήμερις τά κορίτσα 
αύριο ,μπορεΐ ν' άρχίσουνε νά κρατάνε στόν 
κόρφο τους καί χειροβοβίδες. Γιά  σκέψου 
έτότες νά βάνης τό χέρι σου έπί τοϋ τύπου 
τοΰ ήγον τοΰ στήθους της καί άντίς νά βρής 
τά  μήλα τής έριδος νά βρής χειροβοβίδες καί 
νά π^ς άκαπνος. Άπολπισία. Ο ΒΛΑΜ ΗΣ

Τά παράπονα της μοδιοτρονλας
ΟΙ Κ ΙΝ ΔΥΝ Ο Ι ΤΗ Σ  ΓΚ ΑΡΣΟ Ν ίΕ ΡΑΣ

Άχου, μαμάκα μου, μαμακίτσα μου, μα- 
μακουλίτσα μου διατΐ ό θεός μάς έποίησεν 

ήμάς τά κορίτσια 
κατ’ αύτόν τόν τρό
πον άδύναμα πλά · 
σματα όπου νά μή 
μποροϋμε νά πάμε 
πουθενά χωρίς νά 
μάς πειράξουν αύτοί 

άντροι, όπου τούς 
έκόλλησε μανία τώρα 
νά πέρνουν τά  άθώα 
κορίτσιαείς τάς γκαρ-

οονιέρας των καί νά τά κοροϊδεύουν. Καλά 
πού έγώ έχω τόν Αθανάσιόν μου και μέ φυ
λάει άπό λιμό, σεισμό καί καταπουντιασμό, 
ειδεμή ό θεός γνωρίζει σέ ποιόν οίκον ενο
χής θά μέ έρριγνεν ή τύχη μου έξ αίτιας πού 
είμαι άβγαλτη άκόμη καί άθώα καί μ’ άρέ- 
οουν οί μουστακαλήδες άντροι. ^

Έγώ, διά νά ξεύρης, μαμάκα μου ούδε- 
ποτε, θά δεχθώ νά μοΰ βάν^ πόδι μήτε ό κύ
ριος Μενέλαος, μήτε ό κ. Γλυκοΰργος, διότι 
έγώ έχω τό ήσθημά μου καί δέν έχω άναγ- 
κην μήτε άπό γκαρσονιέρες μήτε άπό τίποτες.

Μή φοβήσαι λοιπόν καί δέν κιντυνεύει τό 
πιτσούνιόν σου άπό μηδένα άργολάβον τής 
μοδός. Η Μ Α Ρ ΙΤΣ Α
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