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ΠΕΙΡΑΣΜΟΙ ΤΗ Σ  ΑΘΗΝΑΣ
Τό πρώτο πράγμα τό όποιον έφείλκυσε 

τήν προσοχή τοΰ Ποιρασκευά Μπαρδούμπα, 
ήταν ένα ψηλό τακούνι Λουί —Κένζ καρφω
μένο σέ κομψό σκαρπινάκι μορντορέ περιέ- 
χον θαυμάσιο ποδιράκι ύπό κάλτσαν χ ώ- 
ματος σαρκός. Τό διψασμένο βλέμμα τοϋ Π α · 
ρασκευά παρηκολούθησε τήν ύπέρκαλλον γάμ 
παν, ή όποία τό (όίήγησεν είς έλκυστικωτά- 
τας. περιφερείας σφιχτά τυλιγμένες μέ βελούρ 
-ντέ-λαίν, καί άκατάσχετον πλέον (τό βλέμμα 
toC Παρασκευα) έπέιτεσεν είς γοΰνες τυλι- 
γούσας λαιμόν καϊ είς κασταράκι καπέλλο 
πραφυλάσσον κεφαλάκι, τό όποϊον, είς τήν 
φαντασίαν τοΰ καϋ,ιιενου τοϋ Παρασκευα, ώ- 
μο'-αζε καταπληκτικώς μέ Χερουβείμ ή Σε
ραφείμ. Καί ό εγκέφαλος τοΰ Παραϊκευά, 
σκοτισθείς, διέταξεν επειγόντως τά πόδια τοΰ 
Παρασκευα, νά τεθοΰν άμέσως έπί τά ’ίχνη 
τοΰ πειρασμού....

Αύτά συνέβαινο ι πρό μιας βιτρίνας κατα
στήματος γυναικείων ειδών τής όδοϋ Έ?μοΰ. 
Ά/.λά πρέπει νάσάς πα^ουιιάσω τόν κύριον 
Π  ιρασ<ευάν Μπαρδούμ-ταν, φο τητήν πρώτο· 
*> ή τή ; Φιλοσοφικής Σ/ολής τοϋ ήμετβρου 
κλεινού Πανεπιστημίου, άγο .τα τό εικοστόν 
δ εύ teg ον έτος τής ηλικίας του, υψηλόν καί 
ίσχνότατον, κ ιί έ/.κοντά ιήν κ ιταγωγήν έκ 
χω,η ,υ τή ; Πελοποννήσου τοϋ όπο.ου τό ό 
νομα, δύσκολον είς τήν πραφοράν, μοΰ δια
φεύγει. Ό  Παρασκευάς άφίκετο ένταίθα πρό 
μηνός. Στό μικρό καφενε&άκι τοϊ χοιριοΰ, ό 
δάα.’.ϊλος καί ό φίραακοποιός -ίαιτ ιος τοΰ 
έδω-ταν, ώς π3λύπειραι καί σπουδασταί πα
λαιοί τοΰ Πανεπιστημίου, τάς Οευύσ ις συμ- 
βουλάςκαί οδηγίας, παρόντος τοΰ πατρός κ*ί 
τών τριών θείων χου.

— Παρασκευα, παιδί μου— (δμιλεΐ ό δά
σκαλος)—μεγάλη ή άποιτολή έώ ς  φοιτητοΰ 
τής Φιλοσοφική; Σχολής....Φανιάσου ότι κα- 
λ  ΐ ια ι νά φωτισθβς διά νά φώτισές....Έγώ, 
όυσιυχώς, δέν έσχον τήν ευκαιρίαν νά περα- 
τώσω τ ϊ ς  άναοτέρας έν τφ  Πανεπιστημίω 
ο.τουδάς, άλλά . . .

— Παρασκευα, τά κυ^ιώτερον,— (διακόπτει 
ό  ίατρός-φαρμακοποιός μέ μελαγχολικόν μει
δίαμα), - το κυριώτερον : προσοχή. Οί φ n- 
τηταί έκεϊ οτή μεγάλη Ά^ήνα  έχουν θέσι 
κοινωνική υψηλή, πολύ υψηλή, καί οί κίνδυ
νοι καί αί παγίδες είνε πολλοί καί μεγά
λοι...Μακρυά άπό γυναίκες μέ βαμμένο πρό
σωπο κατακόκκινο, ποϋ καπνίζουν, ποΰ χο 
<ιενουν στά υπόγεια καφενεία. Μακρυά άπό 
ύποπτα σπίτια...Προσοχή.. Προσοχή !....

: , : ι ’ * · , · · ·
Τωρα, ποΰ ο Παρασκευας έφέρετο άκου- 

σίως του έπί τά ίχνη «ού άρινε στήν υγρή 
άσφαλτο τό τακουνάκι Λουί-Κένζ, ένόμιζε 
πώς άκουε νά βουίζουν στ’ αυτιά του η θυ
σιάσεις τοϋ ΐατροΰ-φαρμακοποιοϋ τοΰ χωρ'οΰ 
του : «Προσοχή !..» Καί ό Παρασκευάς έπε- 
τάχυΐ’ε τό βήμα γιά νά προπορευθή καί νά 
ιδή αν το ά η  ί ίίμβνον τοϋ -υνηγίου του 
είχε, κανένα ά .τό τά χαρακτηριστικά τά όποια 
θά έσήμαιναν κίνδυνον—θάνατον.

Οί καθρέφτες τή ; βιτρίνας τοΰ καταστή
ματος παρά τό Σύνταγμα παρουσίασαν γιά 
μιά στιγμή στόν Παρασκευαν ένα μικρό προ- 
σωπάκι πολύ^ώχρό, κίτρινο μάλιστα. Τά  γαν- 
τωμένα χεράκια έκρατοΰσαν δύι άκίνδυνα 
πράγματα : Μιά όμπρελίτσα τόση-δά, καί 
ένα τσαντάκι μεταξωτό, ‘υ  Παρασκευάς έ- 
Λροσπάθησε νά διακρίνο κανένα σημβϊον κιν
δύνου, άλλά δέν τό κατώρθαισε. Έμειδίασε 
μειδίαμα ΰψίστης ευδαιμονίας, έκανε ματαίαν 
απόπειραν νά στρίψρ τά άναφυόιενον μου- 
οιακι, έστερέωσε καλά στό κεφάλι του τό 
καπέλλο ποΰ είχε άγοράση έκεϊνο τό πρωί 
ακριβώς, κβί, θαρραλέος, έπροπορεΰθην. Έ - 
γυρισβ νά ίδή τήν ακολουθούσαν συλφίδα : 
Κύριε τών Δυνάμεων ! Ή  συλφίς τοΰ έμειδί- 
■ασε.,.Τοΰ έμειδίασε I... Ό  Παρασκευας έθυ- 
μηθηκε πάλι τά λόγια τοΰ Ιατρού φαρμακο
ποιού : «Οί φοιτηταί βτήν Αθήνα  έχουν θεσι 
κοινωνική πολύ υψηλήν ί...»

— «Αΰτό ε ίν ε !» Σκέφ&ηκε ό αγαθός Π α 
ρασκευας. «Ποιός ξέρει άν μ είδε μπρός 
■βτό Πανεπιστήμιο καί τή ; άρεσα !..»

Έ;αναγύρισε, συνήντήσε τά ίδιο μειδίαμα, 
καί έπανέλαβε τό ίδιο πείραμα τρεϊς φορές 
ώς τήν Όμόνοια. ϋτήν Πλατεία, ό Παρα- 

! σκευας τάχασε
Τό άκολουθοΰν αίθέριον πλάσμα τόν έ- 

πλησίασε άπότομα, καί τοΰ έξετόξευσε τώρα, 
αΰτό πρώτα, βλέμμα πύρινον πού τόν διεπέ- 
ρασε σαν δίκοπο μαχαίρι. ‘Ο Παρασκευα; έ- 
ξέπεμψ3 στεναγμόν έ< μυχ'ω·» : « ‘ Ααααχ !...» 
Καί έπανετέθη έπί τά ΐχ*η ακάθεκτος, ένφ 
ό δυστυχή; του εγκέφαλος έμαστίζετο άπό 
τή ; τολμηρότερες σκέψεις :

Κύριε ήμών Ίη σ ο ϊ Χριστέ !...Π'άει. "Ε 
γινε ή τύχη του.

Ποιό; ξερει, ’ίσως καμμιά έ^ατομμυριοϋχα, 
καμμιά κόοη ένός άπό τοΰς τόσους, τόσους 
πολΛούς έψοπλιστάς πού παίζουν μέ έ ια- 
τβμμύρια, δπ<ο; αυτός μέ δεκάδες, τόν άγά- 
ιτησε.. "Ερως. Τ ί  είνε έρως ; Μιά εύγενής 
ψυχή σαν αΰτή ..Διότι αύτή έχει εΰγενικιά 
ψυχή. *0 Παρασκευας τό ήξερε : Οΐα ή μορφή 
τοιά&ε καί ή ψυχή... Γιά  φαντάσου ! Σέ κ - 
νένα μήνα, τότε πειά ποΰ ή δουλειά θάχε 
φθάσυ στό άπροχώρητον...Ά ! ό Παρασκευας 
ήξερε τ ί έκανε. Θά έκαμβ τό μή άπογιγνό- 
μενον καί....‘Ο Παρασκευας ένόμιζε πώς έ- 
διάβαζε κιόλας στής εφημερίδες τήν χαρμό
συνο εΐδησι : «Έτελεσθησαν σήμερον οί γό 
μοι τού κ. Παρασκευα Μπαρδούμπα μετά 
τής μετά πολλών αρετών κεκοσμημένης »

Χωρίς νά τό καταλάβω καλά-καλα, έσεά- 
θηκε μπρός σέ μιά πόρτα, καί τό κουδοΰνι 
ποΰ είχε χτυπήση ή κυρία τών λογισμών του 
τόν άπέσπασε άπ4 τό ονειροπόλημα.

Ή  πόρτα άνοιξε μόνη της, ή συλφίς έμ- 
πήκε, έγύρισε καί τόν έκάλεσε διά νεύματος 
έκφρ ιστικοΰ.

Τ  ί μέγε&ος τής εύτυχίας έκανε τόν Πα^α- 
σκευάν νά διστάσβ :

—' «Μά. ..Πώ; ;....Ποΰ».
Ή  άπάντησις βγή<ε κεραυνοβόλος άπό 

στοματάκι σουρωμένο ποΰ δύσκολα έσογκρα- 
τούσε τό γέλοιο :

— «"Ελα μέσα λοιπόν, βρέ ζούδι! »
Ό  Παρασκευας έκλινίσθη. Τά μάτια του 

έθόλωσαν. Κατέβαλλε ύπεράνΟ.τωπη προσπά
θεια καί ρώτησε :

— «Έ δ ώ  ; ....Τί είνε ;»
— « Ή  πανσ.όν τής Μαριάν&ης, ντέ !..,»
Τό κτύπημα ήτο πολύ μεγάλο. Ό  Παρα-

σκευάς Μπαρδούμπας δέντά βάσταξε. "Εκανε 
νά στη3ΐχθ[] στόν τοίχο κι* έκατρακύλισε λυ- 
ποθυμισαένος, ψιθυρίζοντας παραπονεμένα :

— « Ά χ  ! Αθήνα  άτιμη !...»
Μ. DI SCURSO
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S2; 8ίίω σήϋ,ερον μίαν πολύ περιεκτικήν ηερί- 

ληψιν τής ύ.ιοθέσ!»; τϊ,ς περίφημου «Γκαρσόν» 
τ̂ Ο Βικτόρ Μαργερίττ. Τό πολυΟόρυ?ον τοΰτο έρ- 
γον παίζεται ή5η είς τάν κινηματογράφον προ- 
καλοΟν μεγάλας συγκινήσεις είς τόν ώραιόκο- 
σμον τών Άύηνδν. ο αρχιςυντλκτηι
Τ-L ΥΠΟΘΕΕΙΣ

'A nb eiyevfi οίχνγένειχν Λ Μάνικα Λεμ~ 
αιερ άνειράφη άποχλεισιιχώ ς άαο την θείαν 
ζης thv χ . Συλβέατρ, έηειόή σί γονείς ζης 
άπηοχολοννζο με ζάς Υποθέσεις τω ν χαΐ 
π?ο πάνζων μέ ζην χσσμιχην χίνηαιν, Ή  
Μάνικα άπο μιχρη είχε χΛίοιν πρός τάς χα 
λάς ζέχνας χαΐ ή γόπα πολν ζό θέατρον.
'Επηρεαομένη όέ άπό ζάι, ν ια ς ιδέας δέχε
ται με χάποιο δισταγμό ζόν γάμο π ο ί ζής 
ηρσζείνει ό παζήρ ζης μέ ζόν Λονηιανόν 
Β ιγχνερί. Έ *  ζονζοις ονναινεί χαΐ σιγά σιγά 
αρχίζει ν 'ά γ α π ϊι τόν uvnazq^a ίπ„. "Ενα  
βράδο ή Μάνικα μέ ζονς γονείς της χαΐ μέ 
μιά σννζρσφζά άπο οικογενειακούς φίλους 
γενμαζίζει οέ χάποιο μεγάλο ρεαζωράν.Τν- 
χαίο>ς βλέπει ζόν Λουκιανόν μέ χάπσια χ υ 
ρία. Την χαζαλαμβάνει zdzoix άπόγνωσι γιά 
ζην άπισζία ζον μνησζήρός ζης ω αζε έν ζή 
έπιθνμίιι ζης διά να έχδιχηθη φεύγει άπό 
ζό ρισζωράν μέ zhv άαόφασιν άχολον- 
ρήαη ζόν πρωζον άνδρα πον θά βρισχε οζό 
δρόμο ζης. 'Έ νας χύριος ζήν παραχολου- 
θεϊ, ζήν πλησιάζει μέσα οζονς σχοζείνσνς  
δρόμους ι οΰ Παρισιού χαΐ νομίζοντας πώς 
εχει μπρός ζου χαμμιά γκριζέζα ζής προζεί- 
νει περιπαζο μέ αύζοχίνηζο. 'Η  Μόνικα δέ
χεται νποάέζουοα πώς έτσι θά έξεδιχεΐζο  
ζόν μνηοζήρα ζης χαΐ γευματίζει μέ ζόν ά- 
γνωστόν. Α υτός αέ μιά στιγμή πάθους ζής 
έπιζίθεζαι, ά λ λ ' ή Μ όνιχα αώζεζαι χαί έπι- 
στρέφει σπήτι της δπου ευρίσκει τονς γο
νείς της άνηούχονς γιά τήν έ\αφάνησί ζυς. 
Τούς διηγειζαι δλα χαΐ ζούς Αναγγέλλει ζήν 
άμεζά κλητόν άπόφασΐν της νά διάλυση τόν 
αρραβώνα της. Α ντοΐ δμως άρνοννται χ%\ 
ή Μ όνιχα νοτερά άπό μιά σοβαρή σχηνή

__________ιϋ 'ΣΦ Α ΙΡΑ · Η _________

άπηλπισμένη χαΐ πληγωμένη  στήν ύπερΠ. 
φάνειά της γιά την  χνδαιόζηζα ζαύ μνη .τή- 
ρος ζης φεύγει άπό ζό πατρικό της Οπήζι 
χαΐ πηγαίνει νά ζήαη μέ ζή* αγαπημένη 
της θεία τήν χ  Σ ιλ β έ π ρ . Η Μ όνιχα β ρ ί
σκεται μέσα σζή δίνη τής ζω ή ς  της χωρίς  
χαμμία νποοτήρ ιζι, περ\χυκλωμένη άπδ ο- 
λσνς τούς χινδύνονς παν άπειλονν ζνα „„  
ρ ίζσ ι που ε ινε υποχρεωμένο νά π.'λαίψη  
με ζης ά νζιξό ζη ιες  ζής ,ζω ης, χαζαβάλλει  
χαςε οοναζη προσπάθεια γιά νά συγχεντρώ - 
0 (1 ζό θάρρος ζης. Και κατορθώνει νά νι- 
xUon διότι μετά τρία Sen τήν έπανενρίαχο- 
μεν διήηπμον.

Η  Μ όνικη έπ α 'α ρ χ ίζε ι τάς σχέσεις, της 
με ζάς παλαιάς γνωρίαονς ζης καί προσπα
θεί νά ζάς μυήοη είς ιάς ιδέας ζης. Δ ιάγει 
μίαν ζω ή  έκλυτη ' έν ζούζοις δμως είναι 
δυστυχής καί προσπαθεί νά βρή σέ πολ 
λούς έχε ϊνον  πον θά τής δώση ιή ν  άληθινή 
εύτυχία. Σ τήν  άρχή νομ ίζει πώς τό ίδανιχό 
της ζή  σζο πρόσωπο ενός διαοήμον χσρεν  
Γσύ l'eer Rvs. Ά λ λ ά  πολύ γρήγορα άπο- 
γοήτεύεζαι ά π ) ζή·· έρω ζιχή  ζης αύτή π ε ρ ι
πέτεια, βλεπονζας πώ ς αύτός ό άνθρωπος 
δεν μπορεί ν ’ άναπ'κηρώοη τό χενόν τής 
χαρδιάς της 'Ύ σ τερ  j  άπ j λ ίγο  χαιοό σννα- 
ντάται τνχαίως μέ ζόν μνθισζοριογράα-ν  
Regris Boisselle είς ζό οπίζι μιάς παλαιάς 
γνωρίμου τής χυρϊας Amdral. Ή  συμπα
θητική μορφή τοΰ ονγγραφέως τήν θέλγει 
χαΐ τόν έρω τεντα ι παραφόρως· άλλ ’ άτνχώς  
δ ι ’ αύτήν ή Μ όνιχα έχμνστηρεύετα ι μέ ε ί ί ι -  
χρίνεια στόν  Regis ολες ζής περιπέτειές 
τη ς . Τσν λέει πώ ς πέρασε ιιιά ζω ή  gar- 
conne γυρεύντας νά βρή έχεϊνον ποϋ θά 
ά ξιζε  νά γίνμ πανζοτεινό · ούνζροφα της 
'Ο  Regis δμως που τήν άγα.ιά νοιώθει νά 
τόν πληγώ *η  μιά παράφορη ζν λ ο τν π ίι χα ι 
πάσχει τρομερά στήν ιδέα πώς Λ Ίόν ικα  
γνώ ρισε πολλούς χαΐ πώ ς αύτός δ ί ν είναι 
ό πρώ το ;  μνησμήρ της- Σ έ  λ ίγο  δμως χαιρό  
ή Μ όνιχα πολύ γρήγορα απελπ ίζετα ι χ ι ' 
απ αν τον οταν μιά μέρα στό σπ ίτι τής χ. 
Ambrat συναντά τόν φιλόσοφον Blanchet 
στις ζής δμχλη με ζεζοιο ζρόωο σάν νά έπι - 
χρατή τής ιδέες ζης. Τόν συμπαθεί κ ι ί  νο
μ ίζε ι πώς ο'αύτόν^ γρήχε ζή ν ευτυχία ποϋ 
τοοον χ α ιρ ) \ηζοναε Αρ ιγ ε  είνα ι πεπει
σμένη γ ι ' ανζό ; " Ισ ω ς .

Έ ν  τώ  μεταξύ ό Regis αναλαμβάνεται 
π ώ ; μεταξύ τής Μ όνιχας χα ΐ τοΰ Blanchet 
άρχισε να γεννάται ν,άποη αίσθημα. Κ α ί σέ 
μιά στιγμή πάθους χαΐ ζυλοτυπ ίας πυρο
β ολεί εναντίον τής Μάνικας. Ά λ λ ’ ό 
Blanchet θυσιάζοντας τή ζω ή  τον παρενζι- 
%εζαι μτ.ροοζά σζή Ίό ν ιχ α  κα'ι δέχεζαι 
αύζός ζή σφαίρα ζον Regis. Ή  πληγή ζον 
είναι β' ‘ρειά. Ο  Regis άπογοηζευμένος 
ίχ π ιτρ ίζ ε ζα ι ενώ  Λ *!όνικ% κοντά σ ’ εκείνον 
πον ποός χάριν της δεν ύπελόγισε ·ή  ζω ή  
τον β^ίσχει τήν άληθινή ευτυχία πού ζ η 
τούσε τόααν χαιρό.

Λντη e i νηι ή νπόθε ιις  τοϋ έργου τού Β ι- 
KioQ Μ οργερ ιττ, πον τόσο * χρότην έκαμε 
πρό τίνος ατό Παρϊοι. Ε ννοε ίτα ι δτι μερικά 
μέρη τον μυθιστορήματος —τά πλέον ρεαλι- 
σ ιχά δέν π ιρελαάνσν* άπό τήν ταινίαν 
διά τόν φόβον τώ ν... Ιουδα ίω ν. 'Ο πω σδή 
ποτε h ύηόθεσις τού έργου είναι αύτή ε ίς τά ϊ 
χυρϊας ιη ς  γραμμάς.
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(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
Λέω. Πάει στό χωςιό, στόν καθαρό αέρα, 

οτό σπητά-α της, στή φαμίλια της κι* έγώ ξα- 
ναγυρίζω στό αχούρι τής Δράκαινας, πού δέν 
είναι'φωτινό οΰιε τό μεσημέρι.

—Τό λοιπόν! κορίτσι μου, κάνε καί σύ τόν 
τίμιο! είπεν ό Ντομένικο.

Τόν τίμ ιο ’.Χριστέ μου’ «αί πώς νά τόν κά- 
μω;Τά ρούχα πού φορώ είναι τής Δράκαινας, 
τή ; χρωστώ γιά τό νοίκι μου καί γιά τροφή 
μου.. Οέν μπορώ νά τό κ< υνήσω άπ’ έδώ.. Θά 
βάλχι νά μέ πιάσουν σάν κλέφτρα.. Είμαι 
κτήμα δικό της... Πρέπει νά τήν έξοφλήσω.

Έ νφ  έλεγεν αύτά ιά τελευταία καί τρομε
ρά λόγια, έβρίγησεν.

—Τότε κάτσε αύ ιού ποΰ είσαι καί παράτησε 
τής χωριατοποΰλες, είπβν ό Ντομένικο. Ε ί
σαι έσύ ή πρωτευουηάνα γιά ν ’ άρμέγης γε- 
λάδες καί Λά μαζώνβς χόρτο γιά τά ζΰ  καί νά 
σέ κοπανάη ό άνδρας οου δταν βγαίνη άπ'τήν 
ταβέρνα; Τΰχη πού σοϋ τήν έχουν καί κείνες!

— Δός μου νά πιω, Άρθοΰρο, είπεν άποτό
μως η Ζοζέττα κατόπιν μακράς σιωπής καί 
άπλωσε τό ποτήρι της. "Οχι κρασί, ρακή... 
είν' πειό δυνατό.

— Ρακή! τώρα μάλιστα! έτσι μ’ αρέσεις, κο
ρίτσι μου, είπεν ό Ντομένικο.

— Κρίμα πού ή ρακή κάνει κακό... γιατί ζα 
λίζει κα/ ά ... είπεν ή Ζοζέττα άποβέτουσα στό 
τραπέζι τό ποτήρι άφοΰ τό έκένωσε μέ απο
στροφήν καί αηδίαν.

‘ Ο Αρθούρος είχεν ακούσει τήν άφελή διή- 
γησίν της μέ ζωηρόν ενδιαφέρον.

Ή  δυστυχία καί ή έγκατάλειψις μάλλον, ή 
αί κακαί της κλίσεις, είχον ώθήσει είς τήν ά 
πώλειαν τήν ταλαίπωρο ν έκείιην κόρην.

Παρ’ όλην τήν ρακή πού έπιεν ή Ζοζέττα 
δέν άλ έκτα τήν φαιδρότητά της· ή όψις της 
άπ’ έναντίας, άπέβαινε περισσότερον μελαγ'/ο 
λική- άκουμβώσα τά νώτα έπί τοΰ τοίχου καί 
κύπτουσα τήν κεφαλήν έπί τοΰ στήθους, έπλά 
να μηχανικώς γύρω της τούς μεγάλους γαλα
νούς οφθαλμούς της καί οσάκις συνήντα τούς 
άτενεϊς όφθαλμούς το ϊ 'Αρθούρου, άπέστρεφε 
τό  βλέμμ».

Ή  παρουσία του έφαίνετο προκηλούσα είς 
αύτήν στενοχώριαν καί παρ’ όλην τήν εύγνω 
μοσύνην τήν όποίαν ώφειλεν είς αύτόν, διότι 
τήν έγλύτωσε άπό τά χέρια τσΰ Ντομενικου, 
σχεδόν μετενόει διότι διηγήθη όλας τάς περι- 
πετείας τοΰ βίου της ένώπιόν του.

Διά νά διασκέδαση λοιπόν τήν ανησυχίαν 
της έζήτησε ν- άκούσ^ τάς περιπετείας τοΰ 
Ντομένικο.

;—'Εμπρός, παλληκάρι μου ! τοΰ είπε ο’ 
άκοΰμε.

*0 Ντομένικος άδειασε τό ποτήρι του καί 
ήρχισεν ώς εξής;

— Έσένα, φτωχή μου Ζοζέττα σέ μάζωξε 
τουλάχιστον ή Κουκουβάγια, πού νά τήν φαν 
οί λύκοι!είχες κάπου νά πλαγιάζης δσο ποΰοέ 
φυλάκωσαν γιά άλήτισσα.,.έγώ ώς στά δεκα
εννιά μου χρόνια, δέ θυμάμαι ποτέ νά πλάγι
ασα οέ κρεββάτι... δηλαδή ώς στόν καιρό πού 
πήγα φαντάρος.

— ’Έκανες στό στρατό, Ντομένικο; ήρο>τη- 
σεν ό Αρθούρος.

— Τρία χρόνια’ μά θά τόπ ώ  οτήν ώρα του 
Ί ϊ  πέτρες τοΰ Λούβρου, τά  καμίνια τοΰ Κλι- 
συ καί τά νταμάρια τοΰ Μονρούζ αύτά ήταν 
τά  ξενοδοχεία τής νιότης μου. Βλέπεις είχα 
σπήτι · στό Παρίσι καί οτήν έξοχή, γιά νά 
ξέρεις.

—Καί τ ί δουλειά έκανες ;
—Στά πρώτα μου χρόνια...σάν όνειρο τό 

θυμάμαι, γύριζα μ’ ένα γέρο κουρελά πού μέ 
ρήμαξε στό ξύλο. Τό πρώτο μου έπάγγελμα 
ήταν χασαπάκι στό Μορφωκόν. ’Ήμουν ώς 
δώδεκα χρόνων. Τόν καιρό πού άρχίνησα νά 
σφάζω τά κακομοίρα τά γέρικα άλογα, τά  πο- 
νοΰσα- ύστερ* άπό ένα μήνα δέν μ’ εγνοιαζε 
πειά' άρχινοοσε καί νά μ’ άρέση αΰτή ή δου
λειά. Είχα μαχαίρια πού κόβαν σάν τό ξουρά
φι. Καί έτσι ή δουλειά γινόταν φίνα, πώς ! 
Σάν τελείωνα τό σφάξιμο, μοΰ πετοΰσαν ένα 
κομμάτι μπούτι άπό άλογο πού ψόφησε άπό 
άρρώστεια, γιατί εκείνα πού σφάζαμε επου- 
λιώντο στά μαγέρικα τής συνοικίας τής ’ Ια 
τρικής Σχολής, πού τάφτιαναν βωδινό, άρνί, 
μοσχάρι, λαγό, ο,τι γουστάριζε ή πελατεία ! 
Ά  ! καί καθώς έβανα χέριστό άλογίοιο μπού
τι, ζωή χαρισάμενος ! Τούδινα γιά τά  καμί
νια, σά λύκος οτή φωληά του, καί κεϊ, μέ τήν 
άδεια τών ασβεστάδων, σοΰ σκάρωνα στά 
κάρβουνα ένα ψητό πρώτης, (ακολουθεί)
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Ό ΝΟΟΜΑΝΤΗΣ ΤΗΣ “ ΣΦΑΙΡΑΣ,,
Τ ό  γοαφ β ίον τή ς  ^ φ α ι^ α ς » αναλομ|5ανει τή ν  ίκα- 

βίβασιν έπ ισ τολώ ν έκ μέρο-υς τ ώ ν  ένοιαφερο-υμενων 
«ϋ ό ς  δ ιάοημον έ< Κ ω σ  οα ντινουπ όλεω ς νο ο μ ά ν τη ν  
και Λ νευμ α τισ τή ν  δ ιαμ δνοντβ  έν  * Α θ ή ν α ις . ΓΐΛ^ρες . 
φ ώ ς ε ίς δλα  τά  ο1κογενειακο μ υσ τή ρ ια  

ΓΙνευματ ισός, ΰ .ιν ω τ ι μός, τρ-ΧΛε^άκι 
Ψ υχολογία  α α ν τό ς  ά τόμ ου  έπ ί τ ΐ ΐ  βάσει το ΰ  γρα- » 

φ ΐκοϋ χαραχχχϊρος.
Συνβ\ε ν\όησις δι* ά λλη λογραφ ίας. Α π α ν τή τε ις  τα -  t 

χεια ι κ α ι άκρ ιβ εΐς . Π λή ρης μυσχίκότης. Γ ρ ά ψ α τε , 
Ν ο ο μ ά ντη ν , γ ρ α φ ίΐα  ' Σφ α ίρα ς^ έσω κ λε ίοντες  δρ<*χμας 
10* ε ίς  έκάστην επ ισ το λή ν .

Ε Ις το ύ ς  έπ ιΟ υμοϋντα , να  θάβουν α π α ιτή σ ε ις  δε 
Ιδ ια ιτέρα ς έπ ισ το λή ς  και όχ ι δ ιά  ιή ς  σ τη λη ς  δ ι γΟ ίν 
ρ ίζω  δ τ ι ,  δέον νά  έσωκλείουν ε ίς  δ ιπλοΰν τό  ο ι^ω ν - 
ά ν τ ίτ ιμ ο ν .

Σήμερον άναγκάζομαι, διά ν ’ άποφύγω τοΰ 
λοιποΰ τά λίαν έκνειιριοτικά δι’ έμέ παρά
πονα τών άνυπομονούντων, νά δημουοιεύσω 
δλα τά ονόματα δσων άνα μένουν ̂  απαντή
σ ε ι  . Τός έπιστολάς των τάς έχω έντός Ιδι
αιτέρου φακέλλου καί άπαντώ καθ’ έβδο- 
μοδα είς τόσους άναλόγως τού χώρου ποΰ 
μού διαθέτει ή «Σφ  ΐρα» τηρών πάντοτε \ό 
δικαίωμα τής προιεραιοτητος. "Έχω λοιπόν 
ν’ άπαντήσω διά τής «Σφαίρας», είς τάς έςής 
έπιστολάς, αί όποϊαι έλήφθησαν μέχρι σή
μερον, άλλά είς τάς οποίας δεν ά.τήντησα ά
κόμη, άλλά θ ’ άπαντήσω μέ τήν τειράν : Πα- 
ναγιωτίτσας, Άπηλπισμένης Ψυχής, Μ. X., 
Λασσήθιον, Δ Υ., Ν. Π. Σ., θεσ)/.η, Ησα- 
■ α Μποχοροπούλου, Φυλακισμίνου,Καρδίτσα, 
Μαρ. Π., Ρωμανιΐί ής*Κορφιατ<'^ού/.ας,Χαμέ 
μένης Έλπίδυς, Δυστυχισμένου Ξανίίυ''’ , Κέρ
κυρα, Σκλάβου τής Ψυχήο, Πάτραι, Reve de 
nuit, Αδιόρθωτης, I. Π., Φαντίνας, Μαγε
μένου Άετοΰ , Βιισ.Κο.τσυρού, Άντινέος, M ig 
non, Καμέ/ιας, Ντολορές, Γ . Κ., Περιλύπου 
Καστανής, Άθήνα ι, Μιας Αγνώστου, Κωνστ. 
Βλάχου, Εύτυχοΰς Θνητού, Μάνικας, Α. Μπα- 
ρώνου, Νίκου Λ ,  Κυκλαδικής Αύρας, Ίδ ιο - 
τρόπου μελαγχροινής, Μαγευμένου νησιού, 
Άσπρου κρίνου, Fleur tl’ esfoir, Χορευτρίας, 
Β. Ν. X  Σταμπούλ, Π. Α. Α ·, Πατραι, Μα- 
ριτάνας, Ζαλαμόρ, Νοσηρού, Άηηλπισμενης 
ϊΐροσφυγοπούλας, Dolt, Ν. Θ. XI , Θ.:σ)κι,,
Ρόδου Άθήναι, Κ. Δ. Π., ΓΙ. Κ. P ., Θεσ)κη, 
Λαζάρου, Δ. Χρόνη, Π A- (O ils), Jllalie- 
reuse Cannee, Μαιρης Ν., Ψάληρ.,ν, Μ.Ξ X. 
Θεσ)κη, Πέτρας τής υπομονής. Ν. Ρι.μ.ιαν- 
τέν, "Ανθους πρωίνοΰ, Σ. Π., Ίδεώδουί,Σα- 
κουνίν. Έπονίνας, Φιλανΰοΰς, Γιάννη, Η ρ ά 
κλειον, Ελένης Γ. Κοκκίνου, ϊβμιράμ.δος, 
Λ. Κ. Κ. Δ., ΓΙάτραι, Βύρωνος. Ε Κ.Δ., Πά- 
τραι, Ίουλιέττας, ΙΙειραιεύς, Ο.Μ 'Χ., Πά- 
τραι, ΙΙόλας Κέγκρη, Σόφιας, "Ανθους άμα- 
ράντου, Συννεφιά, Α γ ν ο ί  έρωτος, Φεγγολαμ- 
πίδος, Φιόρου τοΰ Λεβάντα, Ρένας, Άθήναι, 
Αάτρους τοϋ ώραίου, Χαριτωμένης >ουκλί- 
τσαί, 'Ομήρου, Πονεμένης καρδιάς, Α. Γ . Κ., 
Ηάτραι, Ρεαλιστοΰ, Ερατεινή, Κ. Βλάχου, 
Σταύρου Τριανταφύλλίδου, Πεταχτής μικρού
λας, Κεραυνού, Με/.αγχολικής ΰπ«ρξεωο, Ντεν 
τεκτίβ, Φωτεινής, Πατραι, Ν. Ρ  , Πάτραι, 
Ύποκόμητος Βραζελώνης, Έπτανησιάτικου 
λουλουδιού,Φρουρίου, Μήλου τής Έριδος, Βι- 
βής, Αϊγιον, Φιάνκας, Νίτσας, Πόνε μένης 
ψυχής τών Βορείων μερών, Λευκής βιολέτ- 
τας, Μιτεοΰτε, Ρωξάνης Πανταζίδου, Έσμα- 
ράλδας, Αψύχου βράχου, Η. Α'2, Σ .Σ ., Ά μ -  
φίκλεια, Τήκη Άγγελούδη, Έλπιδοφόρον, X. 
Λθηναίδοε, Έγκιτόλ, Πεθαμένης καρδιάς, 
Τιτίναο, 'Αγρίνιον, Ροδουτής άνοίξεως, Μαρ 
γαρίτας, Βόλος, Λουκριτίας, Κ. Η. Σ,, ΆΟή- 
ναι, Μαραμένου λουλουδιού, Έδβίγη, ’Ά τυ 
χου, Αιμοσταγούς καρδίας, Δόν Έ λ  Γερρύ, 
Άπαισιοδόξου, Πάτραι, Βατράχου, Απογοη
τευμένης καρδίας, Κέρκυρα.

Ά λλα ς  έπιστολάς, έ^τός τών άνωτέρω, δέν 
έχω λάβει. Οί ένδιαφερόμενοι τώρα δέν έ
χουν ή νά προσέχουν κά9ε εβδομάδα είς πό
σους καί ποιους άπαντώ καί νά περιμενουν 
τήν σειράν των, βέβαιοι δτι είνε έντελώ; ά- 
δύνατον νά λάβουν άπάντησίν όλοι μαζή.

Ο ΝΟΟΜΑΝΤΗΣ

ϊπ ις τομΠ Ϊη  θυριδος
Rita, ΞανΘούλα, Νεαρά Χήρα, Ιουδήθ, 

Κ ο ν τ ι ’ ένια, Βασ. Ράλλη, Λεωνίδα  Ψ. Ria 
Φρανσίνα, Ζο>ντοχήρα.
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(Συνέχε-u έκ τοΰ προηγουμένου)

-  Κ^ί γιατί;
— 1\ί  νά σέ ί'ΐιερασπισ&ώ, Φρανσίνα. Οί 

κίνδι νοι...........
—Νά μέ ύπερασπισθεΐς; Γιατί; Κατά

τίνος;
—Θά σοΰ πώ αργότερα.
"Εφτασαν ετήν τραπεζαρία. Ή  συνδιάλεξις 

ήτο άΟύλατον νά έξακριβώ η.
Κατα την δ«ίρ*ειαν τοΰ γεύματος ό Ραούλ 

έκυττοΐσεν ά?ιακέπιος τήν Φραν?(να. Τόβλέμ- 
μα του δμως έκεϊνο τήν έτάραζεν ύπερβολικά 
καί έφυβείτο μή προδοθή. Ό  έρως είχε κα- 
ταλάβη δλη τήν ύπαρξίν της. ‘Η παρουσία 
τοΰ αγαπημένου άνδρίς τήν έμαγνήτιζεν. 
Ούδέποτε είχε γνωρίσει τάς ίσυχράς αύτάς 
αυγκινήσεις. Γό αίμα της έκόχλοζεν Έφλέ- 
γετο ολόκληρη.

Κατώρθοισεν δμως ν’ άποκρύψ\) τήν ταρα
χήν της.

‘Ο Ραούλ συζητούσε μετά τοΰ ν.. Σαραμί 
καί τού Άδριανοΰ περί πολιτικής καί γεωργίας 

Οταν έσηχώθηκαν άπό τό τραπέζι τής 
πςοσέφερε κοί πάλιν τδν βραχίονά του κυί 
τής είπε :

—Είναι άνάγκη νά σοΰ ομιλήσω.
—Ό  σύζυγός μου θά σοϋ προτείνη νά μεί- 

νης έδώ τήν %ύχτα. Δέξου καί αΰ&ιον τό πρωΐ 
ΰα είμαι ο co κιόσκι.

—"Οχι, άπηντηοεν ύ Ραςύλ. Πρέπει νά σέ 
δώ άπόψε.

—Ά λ Λ ' είν* αδύνατον.
- Πρέπει σοΰ λέγω,
— Με τρομάζεις.
—Τά μεαάνυχτα θά έλθω οτό δωμάτιόν 

σου.
Έκείνη προσεπάθησε νά διαμαρτύρησή, 

2λλά παρενέβη ό σύζυγός της καί μέχρι τής 
δεκάτης ώρας κάθε συνδιάλεξις μεταξύ τώ ν 
δύο εραστών κατέστη άδύνατος.

Ό  Ραούλ, δεχθείς τήν πρότασιν τοϋ Σαρα
μί νά μείνη είς τήν βίλλαν, ώδηγήθη στό δΛ- 
μάτιόν του άπό τόν Άδριανον, ό δποΐος φαι- 
\όταν γοητευμένος άπό τόν ιέον του φίλον.

Τά μεσάνυχτα ή Φρανσίνα ήτο μόνη μέσα 
στό δωμάτιόν της.

Άφοΰ έβεβαιώθη δτι βαθμηδόν δλοι μέσα 
οτό σπίτι άπεκοιμήθησαν, άφησε τό παρά
θυρον ανοικτόν κ’ έπερίμενε τόν Ραούλ.

Τό δωμάτιόν τής Φραισίνας ήτο εύρύχωρον 
καί διαοκιυασμένον μέ κομψότητα καί χάριν.

Ή  Φρανσίι α έφαίνετο σάν νεράιδα μέσα 
στό σκότος τοΰ δωματίου Ή  καλλονή της 
άπήοτραπτε

Τίποτε εκεί μέσα δέν ήτο θελκτικώτερον 
άπ' αύτήν.

"Απειρος γοητεία τήν περιέβαλλε. Τό παν 
τής έλεγε : Είσαι ή νεότης, ή ή£ονή, ό έρως.

Ύφ ίστατο ">e ως ή Φρανσίνα δεινήν δοκιμα
σίαν. Θά έδέχετο σέ λί·,ο είς τό  διομάτιόν 
της, κρυφά άπό τόν σύζυγό της, άνθςωπον, 
τοΰ οποίου έγνώριζε τά αισθήματα, ό όποιος 
τήν άγαποΰσε καί άπέναντι τοΰ όποιου ήσ- 
θάνετο τόν έαυτό της άνίσχυςον.

Έπάλευε τήν στιγμήν εκείνην μεταξύ τών 
τελευταίων της προσπαθειών πρός διάσωσιν 
τής τιμής τής καί τών διάπυρων πόθων, ποΰ 
έγετνώντο μέσα της οτήν ιδέα δτι ό Ραούλ 
Οά εύρίσκετο σέ λίγο μαζί) της.

Είναι επικίνδυνος ή ηλικία τών νέων. Τό 
α 1 μα κοχλάζει, ή καρδιά εύρίσκεται είς Ερε
θισμόν, τό παν όμιλεΐ περί τοΰ έρωτοςι 

Ή  συγκινησις τής Φρανσινας ήτο μεγάλη. 
‘ I I  ώχρότης τήν καθιστούσε θελκτικωτέραν, ή 
άτ^ίια τών μούρων της μαλλιών, ή φρικιαν- 
σις ή όποία διετρεχε τήν έπιδερμίδα της, 
ή διάπυρος λάμψις τοΰ βλέμματός της αύτά 
δλα έπρόδιδαν δτι έταράσσετο δλη, άπό μιά 
απειρην έλπιδα.

Μεσονύκτιον έσήμανε καί ό Ραούλ δέν έ- 
φαινετο, $

Τό δωμάτιόν, είς τό όποιον έμενεν ό Ραούλ 
ήτο είς τό ισόγειον, γιά νά φθάση δέ πλησίον 
τής Φρανσύνας έπρεπε ν* άναβή στό πρώτο 
πάτωμα, νά διάσχιση δύο διαδρόμους κα» νά 
πέραση μπροστά ά-*ό τό δωμάτιόν τοΰ κ. 
Σαραμί. Άνάγκη λοιπόν νά >άβη μερικάς 
προφυλάξεις ό Ραούλ.

(Ακολουθεί) 
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Τ 3  ΜΥΣΤΙΚΟ Ι Ο Υ  Ι Ι Ρ Α Ϊ Ι κ ϋ ί  Η Α Ο ϋ Ι ϋ ϊ
ToO Pierre Loti

Ελάτε νά δ ήχε, κύριε Πεσβαλντέ ‘, έφώνα- 
ξεν ή μικρά Φλώρα. Μέσα στο θερμοκήπιο 
βρήκαν έιαν άνθρωπο σκοτωμέν ·. Κανείς Οέν 
μπορεί να καταλαβη ποιός χόν έσκότωσε.

Ό  ιατρός κ. Πεοβαλντέν έφόρεσε τά γυαλιά 
του καί, όδηγο,ιμε.ος άπό τήν μικράν Φλώ
ραν είσήλ·>εν είς τό θερμοκήιτιον. "Ενας άν
δρας ώς 35 έτών, μ' ενα κοστούμι ολόμαυρο 
καί μέ παρουαιαστικόν έν γένει πολύ εύγε I 
νικόν καί κομψότητας επιτηδευμένος, βρισκό- | 
ταν ξαπλωμένοι: ανάμεσα στής λατανίες. Τό j 
πρόσωπον του ήταν σάν κερί καί αύλα-ομένο 
άπό ρυτίρε; - οημεΐα υπερβολικού πόνο<· πού 
θά έδοκίμασε κατά την &juv χοΰ θανάτου του.

‘ Ο ιατρός τόν έ ’ήκωσε λιγάκι κ’ έισι μπό
ρεσε νά παρατηρήαη μίαν πλί,γήν στά πλευρά 
πού είχε προξενηβή από πισιόλι.

— Τόν σχο σαν μέ πισιόλι, είπε καιόπιν 
ό ιατρός απαθέστατα. Πρόκειται προφανώς 
περί εγκλήματος.

—Τ ί;  άνέκραξεν ή μικρά Φλώρα, λέιε νά 
τόν έσκότωσαν έδώ μέσα ;

—Δέν άποκλείεται αΰτό, άγαπητή μου, ά
πήντησεν ό ιατρός, δπω; δέν άποκλειεται καί 
τό άλλο δτι τό έγκληαα δυνατόν νά έλαβε χώ
ραν καί έξω άπό τό θ:ρμοκήπιον.

Τήν στιγμή ί εκείνη φωνές καί θόρυβος α
κούστηκαν άπό τό μέ^ος τής βίλλας.

—Τί τρέχει ; είπεν ό Ιατρός κ’ έπετάχθηκεν 
εξω άπό το θερμοκήτιον συμπαρασύρων καί 
τήν μικράν Φλώραν.

Ετρεξ^ν μαζή στή βί/.λα ό του είδαν χήν 
μ α ί ί ε ρ έ ι τ  να ν.λ »ι q.

—"Αλλο πάλι τού-ιο, είπεν ό ιατρός. Τ ί ή
μερα κ' ή σημερινή !...

—Ανοίξα τε τήν πόρτα τοΰ σαλονιού, έφώ- 
ναξεν ή μαμά Περέττ, ανάμεσα' άπό τούς 
λυγαούς της.
• Ό  ιατρός κ. Πεσβαλντέ ν έπροχώρησε πρός 
τό σαλόνι κι’ άνοιξε τήν πόρτα.

Ενας δυνατός κλονισμός χόν ανάγκασε νά 
κρατηθή άπό τήν πόρτα. Έκεΐνο πού είδε 
ήχο  ̂καταπληκτικόν, απροσδ κηίον. Έπάνω 
ο  ̂ενα ντιβάνι βρισκόταν άκίνη ιη ή μεγάλη 
κορη τής μαμάς ΙΤερεττ, ή ώραία Μουγιεττ. 
Τά δύο μαξιλαρ ίκια τ  ΰ ντιβ ινιοΰ είχαν κοκ- 
κινησει απο τό αίμα. Ή  Μο γιειτ έφερε μ»ά 
βαθειά πληγή οτο κερα/.ι. 'ο  ιατρός επλη- 
σίασε καί χήν έξήτασε. Ή  π·.ηγή τή; Μου- 
γ ιέτ: είχε προξενηθή ά.ιο πιοτόλι, άπό τό 
ιδιο πιστόλι τό όποΐυν ε'χε φέρει τόν θάνα
τον στον μυσιηριώδη ε-'.ΰνον άνθρωπο του 
θερμοκηπίου 

—Κυρία ΙΙερέττ, έ^οίναξεν ό ιατρό::, έλάτε 
γά σάς πώ.

Κ ι’ όταν ή μαμά Περέττ έμπήκε σ:ό σα- 
λόιΐ ό ιατρός τής είπε :

—"Ενας άνδρας εύρέθη νεκρός πρό ολίγου 
μέσα στό θερμοκήπιο, οκοχιομένος καί αύτος 
από χο ιδιο πιοτο/.ι τυ οποίον έπροςένησε τό.· 
θάνατο εις τήν αγαπημένη μας Μουγιέτι. Να 
φωΗιξωμεν τήν άσχυνομίαν.

-Λέτε νά ηυτοκτονησεν η κόρη μου ; ήρο>- 
τησεν ή μαμά Περέχχ.

Ο ιατρός έξήτασε γιά μια άκόμη φορά τήν 
νεκράν καί κατόπιν άπεφάνθη δτι τφ  δντι 
πρόκειται περί αυτοκτονίας.

, Καλά το έλεγα έγιο, είπεν ή μαμά Πε- * 
ρεττ. Ποιός μποροΰσε νά σκοτώση τήν κόρη 
μου μέσα στό σαλόνι; ’Από χ&ές τ ' απόγευμα 
δεν μπήκε κανείς έδώ μέσα άπό σας... Μπο
ρείτε, γιατρέ, ν ι βρήτε πότε έγινεν ή αύτο- 
κτονια ;

Εχουν περάσει τουλάχιστον δέκα ιόραι... 
Δηλαδή τώρα είναι έννέα ή ώρα... «ρα  ή αυ
τοκτονία έγένετο μεταξύ ένδεκάτης καί δωδέ
κατης χής χθεσινής νυκχός...

Δεν ίκοιμηθη λοιπον σχό κοεββάχι χης ή 
Μουγιέχχ χθές χό βράδυ; ήρώτησεν ή μη
τέρα χης.

Επήγαν ολοι μαζή νά εξετάσουν τό κρεβ- 
βαει. Τό βρήκαν άνέπα^νο. Τό σομπέρασμα 
λοιπον ερχόταν μόνο χου: Ά π ό  χθές τήν νύ- 
κτα, μόλις οι άλλοι απεσύρθησαν γιά νά κοι
μηθούν, ή Μουγιεττ έκλείστηκε μέσα στό σα
λόνι , στό πράσινο σαλόνι τής βιλλος, κ* έκεΐ 
ηοιοκτόνησεν. Ά λλά  για τί;

Κανείς δέν  ̂μποροΰσε χ' άπανχήσο. Περισ
σότερον κατάπληξιν προξένουιεν εις ό>ους τό 
πτώμα χοΰ θερμοκηπίου.

Ό  ίαχρός, ό όποιος εν χφ μεχαξύ είχε λείψη 
για λίγο,_ επανήλθε κ' έβεβαίωσε χήν μαμά 
Περεχτ δτι και ο θά να 'ος τον άνθρώπου ε
κείνου είχεν έπέλθει χήν αύχήν σχεδόν ώραν 
κατά χήν οποίαν είχε λάβει χώραν ή αυτο
κτονία ιής Μουγιεττ, άπό ξένο χέρι. Έπρό- 
κειτο δηλαδή περί έγκλήματος, περί φόνου.

Ο άσιυνομος κατεφθασε μόλις εϊδοποιήθη,

_________'5 «ΣΙ=&·_Α.ΐ;Ρ_Α.» [»J__

έκληιίη και ό εισαγγελεύω, κανείς δμως δέν 
μποροΰσε νά άνεύρη ένα διαφωτιστικόν ση- 
μεΐον διά τήν μυστηριώδη ύποθεσιν χού θερ
μοκηπίου καί τι ΰ πράσινου σαλονιού.

(Τό τέλος είς τό προσεχές)

Η ΚΟΡΗ Τ Ο Υ  ΨΑΡΑ

Τήν πεντάμορφη τήν κόρη ένοϋ ψαρά 
Ζήιησε νά πζρ^ 4 γιάς τοϋ βασιλίά,

Μ’ από φθόνο κ ι’ άπό ζήλε’.α ταπεινή
Τήν» λέει δ κόσμος ολος ξ ω τ ι κ ή .

Αρρωσταίνει ή κόρη άπ ’ τήν καταλαλιά 
Καί υ6ή μ;νέσκει εμπρός ατά βασιλια" 
Χρόνια τήν προσμένουν γιά νά γιατρευτώ,
Μά τοΰ κάκου, ή κόρη πάντα δέ ’μιλεί.
Αλλη τότε κόρη άπ’ τήν άπελπισιά.

Είπε γιά νά πάρ^ δ γιός τοδ βασιλιά 
Και τήν ξένη νύφη δ κόσμος επαινεί,
Δίχως νά τήν ςέρ-ΐβ, δίχως να τή ’8η.
Κι οταν^ήρθε ’μέρα μέσ’ στήν έ/.κλη !ii 
Να γβνουν οί γάμοι ιοΟ ίόρηοο ^χσ'.λια,
Σάν τρελλές δ κόσμος τρέχει νά χάρη'
Χομαθε καί τρέχει κ’ ή βουβή μαζι.
Μέ κερί αναμμένο ή κόρη τοΟ ψαρά,
Στό λαμπρό ζευγάρι 'στάθηκε σιμά.
Τάσπρο της τά χέρι καίει τά κερί 
Κι όλοι τής φωνάζουν—Κάηκες βιυβή. 
Ξάφνου, «κοΒν τήν κόρη νά λέΉ τοϋ ψχρα 

1 <]ν καρδιά μου έκάψαν άσβυοτα κεριά,
J α πικρά τα λόγια κ ’ έμεινα βουβή 
Γιά τά χέρι δ χόσμος τώρα με πονεί ;—

ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΡΛΕΝΤΗΣ

ΚΑΠΟΙΟΣ ΗΛΙΟΣ
,τι σε σένα πιότερο άγαποΰσα 
ε'.νε τά δυό σου μάτια, άγαπημένη- 

γιατί σ’ αύτά μπορούσα καί θωροΰσα, 
πότε νά ζεί καί πότε νά πεθαίνει, 
τήν Ο.ταρςή μου, άγαπη μου, χαμένη. 
Μέσα στή θαλασσά τους ναυαγούσα 
κυματοχτυπημένος, πεθαμένος' 
μ’ άλλες φορές σάν κύκνος χολυμποδαα, 
τερος εναν ήλιο αόρατο σ;ραμένος 
ποΟνε γιά μένα τώρχ πλιά χαμένος.

Τόν ήλιο εκείνον πάντ’ άναζητοΰσα· 
είχε τά φως που μπόρειε νά εξαγνίσει 
το δραμα ποϋ στά στήθη μέσα κλειοϋσα. 
Ιωρα θρηνιδ τόν ήλιο ποϋ/ε; σβύσει 
χωρίς ποτέ  νά γΰρει πρό; τή δύση !

ΤΙΜ0£ μταλανοζ

Τ Ο  Σ Τ Ε Ρ Ν Ο  Μ ΟΥ Φ ΙΛ Ι

Καί σοΰδωσα τό στερνό μου φιλί τήν στιγμή 
I που δεν έβλεπα γύρω μου κανέναν άλλον από 

σενα. Καί σοΰβωκ^ι χό στερνό μου φι>ί χήν 
σαγμή πού ή ψυχή μου, δυναμαμένη άπό τής 
δοκιμασίες, μπορούσε νά μοΰ γεννήσχι τής ώ- 
ραιοχερες έμπνβύσεις· γιά χήν εύχυχία, γιά 
χήν όποία άγωνισχήκαμε καί οί δύο. Κ α ί’χότε 
σουδωκα χο στερνο μου φιλί, έ «ε ΐ σέ μιά σκο
τεινή άκρούλα, έκεΐ σέ μιά λησμονιμένη γω- 
νιά. Κάνεις δέ μποροΰσε νά μανχευσ|] χήν 
τραγωδία^ τής νύχτας έκείνης. Μόνον έμεϊς ε ΐ
μεθα ι <εΐ και άγωνιζόμασιε νά σώσωμε τήν 
άγαπη μας άπό δλους τούς κινδύνους τής ά- 
δ.κιας. "Ομως τό συμβόλαιο πειά πού είχαμε 
υπογράψει καί οί δύο μέ τό αίμα μας τό ε ί
δαμε σέ λίγο ξεσχισμένο άπό τά χέρια τής ά- 
οικίας, που έκρυψτηκε tcCoco άπό τήν στοργή 
γιά νά μάς σακατέψω.

"Ομως έγώ ό ίδιος θάμαι πάντα γιά σένα, 
χιλή^μου γατούλα, παραπονεμένο μου κορί- 
τσι. Έ γώ  πάντα ό σύντροφος τών μεγάλων 
κ ιΐ φωτεινών^ δρόμων. Αίσθάνθηκα γιά μιά 
στιγμή νά μοΰ λείπης κ’ έννοιωσα τήν ερημιά 
μεσα στήν ψυχή μου κ’ ήμουν σάν ένας ξένος 
μεσα στόν κόσμο... μόνος... μόνος... "Υσχερα 
με τ\  μάχια τής ψυχής σέ είδα πάλι κοντά 
μου. οπως θά σέ βλέπω πάντα. Τ ί κι’ άν μοΰ 
κλείσου ν τάμάτια τά χέρια τής άδικίας, χί κι* 
αν μού^κόψουγ χό δρόμο τά σεβαστά έμπόδια, 
τ ί 5tV α,ν ο ιαθοΰν μπροστά μου δλες ή απει
θές εκείνων καί μέ παρεξήγησαν καί μέ πα-
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H Ν Α Υ Λ Ια  1Ή2 XEN στόν Ιίαρ- 

νασσο, άπετέλεσε μιά «μερική» άπογοητευσι 
τοΰ καλοΰ κοσμου ποΰ έτρεξε νά συνδ^άμ·)) 
τήν καλή αύτή Όργάνωσι τών 'Ελ/.ηνίδων. 
Καί λεμε «μερική», γιατί τό αριστο π α'ξΐι ο 
χής Κυρίας Ροξενκραχς-Κυπριώτη έ.*ποόισε 
τήν άποτυχία νά γίνη «γενική». Οί διωργαιω- 
ταί τέτοιων μικρών συναυλιών,—ποΰ σκο ιό 
έχουν νά κινήσουν τό ένδιαφέρο ι>οΰ κόσμου ή 
νά επιτύχουν υποστήριίι σέ κάπυιο έργο,— 
πβεπει νά είνε πολύ, πορα πολύ προσεκτικοί.
Η ουναυλία «ύτη  i|Tuv ή ;,ριυιη απόπειρα 

χής Χρισιίανικής Ένώσεως τών ‘Ελληνίδων 
να γνωρισθζ στό κοινόν «έπισήμοος», καί ή 
ευθύνη των άνικάνων διωργανωτών ε!»α ι qn- 
σικά πολύ μεγάλη.^ Δότι οταν ξαναζητήσουν 
οι διωργανωταί αΰτο! νά ξαναπουλήσούν ε ί 
σιτηρια, πολύ δικηο θ ΰ χ ε ι κι1 ό κοσμάκης νά 
αρνηθή νά ξανακούσει τής άηδίες ποΰ τοΰ 
εσερβιραν τήν περασμένην έβδομάδα, ώς ε ί 
δος «μουσικής» (αν έξαιρίσωμε καί τή γνω
στή γλυκεία φωνή τής Δδος Κορτέση).

ΣΑΛΟ Ν  ΙΝ ΤΕ ΑΛ  : «Η  ΓΚ ΑΡΣΟ Ν *. Ό  
τίτλος αυτός, εννοδευόμενος μέ τό δ ομα τού 
συγγραφέως του Βικτό^ Μαργκερίιτ, ιίναι 
τόσο γνωστός σήμερα ώ-τε εύκολα μπορεί «ι. - 
νεις να προμαντεύσΐ] τόν συνωοτισμό στο Σα- 
/.όν Ίντεάλ δπου προβάλλεται. Ό  τίτλος εί
ναι γνωστός, πολύ γνωστός, άλλά ϊ ως τυ βι
βλίο νά μή έχβ διαβαστή άπό πολλούς,— 
πολλές ιδίως,—γιατί έδώ, στήν 'Ελλάδα, εσυ- 
νηθείσαμε νά ρίχνομε ο’ δλα αύιά τά τέιοιου 
ειόους εργα, ένα πέπλο ΰιαφα ή : «ακατάλ
ληλα*. Ά λλά  δέν είναι άκατάλληλα τέιοια 
έργα. Ακατάλληλα μπορεί ν ι είναι ώρισμένα 
πορνογραφικά φυλλάδια, ποί έξωθοΰν παιδιά 
άπειρα ο ένα σω^ό άκολ ιοίες, καί πού είνε 
έκχεθιμένιι μέ πομπώδεις τίτλους σ’ δλα 
τά  κιόϊκια και τα βιβλιοπωλεία. Δέν είναι 
ομως ακατάλληλο ένα έργο είς τό όποιο ένας 
σοβαρός συγγραφεύς έκθίτει τής ίδέες του, 
ο ’-0υ ξεσκεπάζει χής κρυιρές πληγές τής κοι- 
Χίονΐας καί από τό όποιο ό καθείς μπορεί νά 
διδαχί))] καί νά ώφεληθή. Ή  «Γκαρσόν» δέν 
είναι αισχρό βιβλίο. Είναι, άπεναντίάς, διδα
κτικό καί ήΐίικό. 'Ορίστε. Δεσποινίς, διαβά
στε ή ίδέτε το. I I  θά σας άρέοουνή ίδέεο τού 
νεωτεριστοΰ συγ/ραφεως καί τότε δέν έχεχε 
νά χ · οετε χ ίποτα : θά έξακολουθήσετε νά 
ζητε «τολμηρά» δπως πρώτα. Ή  δέν θά σάς 
άρέοουν ή ιδέες αύτές, καί τότβ άσφαλώς 
θα ωφεΛηθήχε π ^ ύ  : θά πσραιτη&ήτε άπό 
της «Φεμινιστικές» άρχές καί γνώμες οας, διά 
παντος. Ό  δέ Μπαμπάς καί ή Μαμμά, ας 
μή άνησυχήσουν καθόλου : δποκ είπε ό ίδιος 
ό ουγγραφεύς τής «Γκαρσόν : 1’ education 

1 fait la nioraHte. zozo

Ε Λ Ε Γ Ο Σ  
Γ ιά ποιά ταξίδι άλαργινά πηγαίνε:;;
Στα οου τάμάτια άκόμη νά φιλήσω 
και μες στό στερνοφίλημα νά κλείσω 
τή Θίμη5η τής λάμψης τής σβυσμένης.

Στάσου τής νιότης τής νεκροντυμένης 
την ομορψιά μ’ άσπρα, άνθη να στολίσω 
κι άλλα στά δρόμο σου άνβη να σκορπίσω 
στά δρόμο, ποδ στερνή φορά ομορφαίνεις. 
Στάσου, γλυκιά παιδούλα μας, νά μάσω 
μόσκο au’ τά φΰΛΛα τής καρδιάς τον πόνο 
κι ανθόνερο τά δι.κρυα μου νά φτιάσω

γεμάτη πάντα ή λήκυθό σου νάναι . . ,
Γιά ποιο ταςίίι πφς καί σ’ εύωδώνω 
μέ δακρυα, που έ;αΐΰλιόερά κυλάνε;

Τώρα ή ματιά πόσο θλιμένη πέφτει 
σ’ ο,τι δικό σου Ιχει στά σπίτι μείνει !
Ο,τι ποτέ άπ’ χό χέρι σου έμαγεύτη 

καί τή γλυκιά σου θύμηση άναδίνει.

ΗΑΙΑΣ Π. ΒΟΥΤΙΕΡΙΔΗΣ

ρεγνώρισαν. ‘Εγώ ό ίδιος θάμαι κοντά...Έχω 
τή,ν δύναμιν νά σέ βλέπω πάντα μέ τά μάτια 
τής ψυχής, να σέ βλέπω τέτοια ποΰ κανείς νά 
μη μπορχ) νά σέ πάρη άπό κοντά μου...

Καί σοΰδωχα τό οχερνό μου φιλί γιά νά 
πάψουν χά δάκρυα εκείνων πού μέ παρεξή- 
γησαν. . Φύλαξέ χο χώρα χά φτωχό αΰτό φι- 
λάκι μέσα σχό ναό χής καρδιάς σου. Θά σοϋ 
μ.λαΉ πάνχα γιά χήν άγάπη μου καί θά σοΰ 
λεω οτι σ άγαπώ πάντα, σ’ άγαπώ πάνχα 
και σε περιμένω. Έχρεξα πειό μπροστά άπό 
ο ενα στό τέρμα τοΰ ώραίου καί χοΰ φωχεινοΰ 
μας δρομου. Εκεΐ σε περιμένω, σέ περιμένω 
γιατί σ’ αγαπώ πάνχα, γιαχϊ κανείς δέν θά 
μπόρεσή νά σ’ άγαπήση οπως χό φχωχό σου 
αδικημένο αγόρι. Κανείς... "Ισως ούχ* αύχοί 
που κλαψανε μεσα σχό σπιχι σου δυό νύχχβς 
γιά  σένα. ΕΣΠΕΡΟΣ

: Ε «ΣΦΑΙΡΑ· a : Ζ Η
--------
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Έ λ ά τ ε  καί— Έ ίά τε  κορίτοια, γρήγορα 
θ' άρχισα ό χορός! ,

Εις τό άκουσμα τής προοκλησεως εκείνης, 
προελθούοης άπό μέρους γηραλέου χωρικού 
έχοντος τήν γενικήν έποπτείαν τοΰ χωρικού 
πανηγυριού, ένα σμήνος^ κιριτσιών έξωρμη- 
σαν άπό τό άριστερόν άκρον τής πλατειος 
δπου ή έκκλησία τοΰ χωριού. Μέ φωνας, με- 
γελοία, μέ σκιρτήματα χ α ρ ά ς , ^  πετωντα και 
ο/ι τρέχοντα, όλισΟαίνοντα καί οχι βαδιζοντα, 
τα κορίτσια ήλθαν καί καιελυβαν τό κεντρον 
τής πλατείας, άπό χό οποίον χρεΐς μεγάλοι 
πλάχανοι άναπηδώνχες απά χα σπλαγχνα τής 
γής ύψωναν μέ τόλμην τούς κορμούς xojv και 
άπλωναν έπειτα δεξιά καί αριστερή τους ευ- 
ρωστους κλάδους των καί τα δροσερά φυλ- 
λώματά των, μέ τά όποια κατε<αλυπταν και 
έσκίαξαν ενα μεγάλον κυκλοτερή χώρον μεσα 
είς τόν όποιον θά διεξήγετο ό χορός.

Τά  ώραιότερα κορίτσια τοΰ χωριού, με τα 
λαιιπρότερα καί πλουσ.ώτερα φορέματα χων, 
dtf άνοιγαν τήν έορτάσιμον έκείνην ημεςιιν— 
ήτο ή μέρα χής Λαμπρής—χόν χορον- Καϋε 
αρχοντόσπιτο έφιλοχιμηθη τήν ήμεραγ εκεί
νην νά στείλη είς τήν πλατείαν και μίαν 
ώ μορφιάν.

Τό σπίτι τοΰ τζέλιγκα τού Βουρδουνιωτη 
άπέστειλε τήν αίθερίαν Δάφνην, ψηλόλιγνη 
κοπέλλλα, μέ μαΰρα καμπυλωτά φρύδια, ευ- 
μορφότερα τών ό.τοίων δεν ιυ^ίσκοντο εις 
δλο τό χωριί. c ,

Άπ ό τό υποστατικό χοΰ Δημητρελου, ενος 
πρ ιην δημάρχου κοί μεγαλόκτηαατιου, εοταλη 
ή Βασίλω, ή πεντάμορφη μελαχροινή Βασίλω, 
μέ τά τρελλα έκεΐνα μάτια ποΰ επετοΰσαν 
σπίθες καί έξετόξευαν άκτΐνες πύρινες που 
έίετρελλαιναν τούς νέους τού χωριού. _

Ά π ό  τά  σκιερά βάθη τού σπιτιοϊ' Έοΐ Λαμ- 
πράκη, ένός πρώην έφορου, ιδιωτεύοντας τωρα 
είς τήν ιδιαιτέραν του πατρίδα, ήλθεν ή γλυ 
κειά Αενιώ, τό λεπτεπτίλεπτο κορίοσι μέ χη 
μέση τή ? ιγερή καί χά χρυσόξανθα μαλλιά 
και τό κορμί τό λαξευτό, πού ωμοίαζε^ ωσάν 
Νεράιδας κορμί. Καί άλλαις ι) t)av ακόμη, 
δ) αις εύμορφες, ολαις ζη\ευταίς, χα^ιτωμείαις 
δλαις, Έλαμπε δέ έπανω χους χό φλουρί και 
τό χρυσάφι καί χό άσήμι, στολίδια άτιμητα, 
πού έ στόλιζαν χήν εύμορφια, είς ολας χης χάς 
',‘οητευχικάς καί συναρπιισχικάς ^εκδηλώσεις, 
είς δλους της τούς χύπους, είς δλας χης τάς 
μορφάς.

Έβράδυνε δέ όλίγον, καχέφθασεν ομως η 
<·ιραία χών ωραίων ή πενχάμορφη Φροσύνη ή 
μοναχοκόρη χοΰ παπά Γιάννη. "Ολαις η ευ- 
μορφαις παρεμέρισαν στά διάβα της, καί δλαις 
ή άσχημαις, κέρινες άπό τή ζήλεια τους, ερ- 
ριψαν έπάνω της βλέμματα γεμάτα άπό φθό
νον. Τά παλληκάρια τοϋ χοροΰ έπήγαν πλη- 
σιέστερά της διά νά την άποθαυμασουν^ και 
αυτοί ά<όμη oi παντρεμμένοι δέν είχαν τήν 
δύναμιν καί τό θάρρος, νά αποσύρουν απ' 
έπάνω της τά βλέμματά της- έθαύμοζον. Και 
δχι δλσς. Μίαν καί μόνην. _ _

'— ”Αχ ! Τ ί ώμορφα χορεύει ή Φροσυνη του 
Παπά ! *

* * ' 1 LΚαι ένφ ή πεντάμορφη Φροσυνη έχορευε 
καί έθαυμάζετο καί έγοήτευε καί {έσαγήνευε, 
ένα παληκάρι, ένας νέος, ό όποιος δέν είχε 
■υμπληρώσει άκόμη τό είκοσχόν δεύτερον τής 
ηλικίας του έτος, περισσότερον^ άπό ολους 
γοητευμένος, περισσότερον άπό δλους θαυμα- 
ζων τήν τρελήν χορεύτριαν καί ισως^περισσο- 
τερον δλων ερωτευμένος μαζί της, έλεγεν είς 
ένα μικρόν κύκλον φίλων χου μέ χοΰς οποίους 
έβλεπε χόν χορόν.

— Μ ’ έτρέλλανε, μωρέ παιδιά, ή Φροσυνη 
τού παπά ! Ή  αύγή μέ βρίσκει ^ξάγρυπνο καί 
ή νύχτα λυπημένο, κ ι 'αφορμή είνε αυτή. Τήν 
βλέπω, καί όσον χήν βλέπω, τόσον περισσότε
ρον άποχρελλαίνομαι μαζί της. Κάχι έκανα νά 
τής πώ προχθές πού χήν άπάνχησα χήν ώρα 
πού έπήγαινε σχί^ν εκκλησία, ( κ- έφυγε. Τής 
έστειλα προξενειά καί χήν άπέρριψε. "Εβαλα 
μιά θε ά μου νά χήν ιταρακαλέση κ’ έκείνη 
εμεινε άσυγκίνηχη. Ανάθεμά με, μωρέ παι
διά ! θαρρώ πώς θά κάν® κάποια χρέλλα 
σήμερα.

Ή  Φροσύνη χοΰ Παπά ήχο τό διαρκές άσύλ- 
ληπχον όνειρον χών λεβένχηδων καί χώγ παλ- 
ληκαριών χοϋ χωριοΰ. Πλουσιοπαιδα ανεστέ- 
ναξαν έμπρός τΐ}ς' παλληκάρια τής έψιθύρισαν 
λόγους τρυφερούς έρωτος παραφόρου' λεβέν- 
τηδ3ς χής ύπεσχέθησαν τρελλήν άγάπην καί 
τρελλοτέραν άφοσίωσιν καί ή Φροσύνη εμενε

ψυχρά, απαθής καί άδιάφορος, είς βλεμμαχα, 
είς ετεναγμούς, είς όρκους, είς έξομολογησεις.

'Ηχον ώραία, άλλά δέν ήγάπα. Δεν ητο 
έγωίστρια, καί έν τούτοις περιεφρόνει. Ή το ν  
άγγελος, καί δέν συνεκινεΐτο. Ό  λεβειχης ο 
όποιος θά καχέκχα χήν «αρδίαν^χής ωραίας, 
δέν είχε γεννηθή άκόμη. "Η  καί αν είχ»ν γεν- 
νηθή, δέν είχεν δμως άποχολμήσει άκόμη νά 
κάμχι χήν έμφάνισίν του. . . .  .

— Νά καθήσχι; ήσυχα,Μαρή. Νά πίνχις, μα 
νά μή σέ πίνη. Σάν δέν σέ θελ^ η Φροσουλα 
θά πέσχις νά ' πεθάνης; Πάρτο καί ού απο- 
φασι, δπως τό πήραν κι’ άλλοι. Ή  Φροσουλα 
τώχει συνήθεια πιά. Νά περιφρονή.

— Εκείνους πού μπορεί νά περιφρονήση, 
μά δχι έμένα. Έ γώ  σιή ζωή μου μιά φορά 
έσωσε κι’ άγάπησα Καί χδ είπα ^τό ντέρτι 
μου, καί τώμαθε δλο τό χωριό ! Ολοι ξε
ρουν πώς τήν προξενεία μου τήν άπέρριψε, 
καί άν δέν τολμούν νά γελάσουν μπροστά μου 
γελούν βέβαια άπό πίσω |ΐου... Γελούν μ 
έμένα ! Τόν Μαρή τόν λεββντη.^

Πίσω άκριβδξ άπό τό μέρος δπου οι νέοι 
συνωμίλουν, εύρίσκετο μικρόν οινοπωλεϊον, 
είς τήν θύραν τοΰ όποιου έστεκετο ό καπη- 
λος. Ό  Μαρής έστράφη πρός αύτόν και 
διέταξε·

— Φέρε κρασί, παιδί...
— Τ ί κι’ άλλο ; Θά μεθύσουμε... > _ ,
Δέν έξέχασεν δμως. Ά π * έναντίας, εφ οσον

έπινε καί έμεθύσκετο, έπί τοσοϋιον χόν κα- 
τεκυρίευσεν ή σκέψις τής ώραίας Φροσυνης, 
ή όποία μέ μίαν περιφρόνησίν της και με 
μίαν άρνησίν τη ; τόν έκαμεν είς δλον χό χω- 
ρίον περίγελων. Διόχι ό Μαρής _ έπίστευε 
πράγμαχι δχι δχι μόνον οί συγχωριοι του, 
άλλά καί οί φίλοι χου αύτοί θά έγελούσαν 
μαζύ του. , _

Πεοισσότερον δλων δμως θά εγελουσεν 
εκείνος, είς χόν όποιον ή Φρσσύνη _ θά̂  ειχε 
οώσει χήν καρδιά χης. Διόχι ό Μαρής εν χφ 
εγωϊσμφ χου, έγωίσμφ χόν όποιον έδιδεν ή 
λεβενχιά χου ή εύμορφιά χου καί χά παχρικα 
χου πλόύχη—διότι ήχον υιός πλουσίου πατρός 
— έπίσχευεν δτι ήρκει νά ρίψΉ to  βλέμμα του 
έπί μιάς κόρη;, καί νά κατακιήσβ παρευθυς 
τήν κόρχιν έκείνην. , ,

Ά ? λ ’ άφ* ου ή Φροσύνη τοϋ Παπα απερ- 
ριψε τήν άγάπην του σημειον δτι _ θά ητον 
έρωτεΐιμένη μέ κάποιον άλλον. Και ό άλλος 
αύτός βεβαίως, π?ηροφορηθείς τά  ̂ κατά την 
άπόκρουσιν χοϋ έρωτός του καί τήν άπορρι- 
φθεισαν προξενειάν τοΰ Μαρή θά εγελοΰσεν 
τώρα μαζύ του.

Καί βεβαίως.

Ό  Κος Διομήδης καί τό  Προσψυγικόν 
Δάνειον.

Κοιλοπονοΰσεν ό καϋμένος άρκετά 
κι, άπ’ χόν καϋμό χόν έβλεπες ν| άνάβ^ 
ώς ηου μιά μέρα κάχι είδε κι* έχρόμαξε 
κ’ έγέννηοε χωρίς νά καχαλάβη.

Χαριτωμένο είναι τό μωρό, 
παχύ καί εϋραστο καί δλο χάρι 
κι* όλοι οί φίλοι καί οί συγγενείς 
γυρεύουνε να γίνουνε κουμπάροι.
Ό λ ο ι φροντίζουνε γιά τό μωρό 
νά μή συναχωθή, νά μήν κρύοιση 
καί τό  χαϊδεύουνε καί χό κουνούν 
μέ τρυφεράδα τόση.

Κ* έκεΐνο σ* δλους μας χαμογελά 
καί τά χεράκια του άπλώνει 
κ* ένφ κ* έμεϊς άιχλώνόυμε χά χέρια μας 
φ·βάχαι χό μωρό καί μάς λειώνει Σ.Β

θ ά  έγελοΰσεν μαζύ μέ έκ.είνην, κατά τάς 
ώρας τής συνευτεύξεώς του, ή όποία θά ιυρί- 
ζεχο σέ κά,ιοια απόμερη μεριά, νύκχα, πίσω 
άπό πυκνούς θάμνονς, κάχω άπό τόν ένασ
τρον ουρανόν.

Α ί  σκεψεις αύταί, τάς όποίας καθίστων εν- 
τονωτέρας καί πεισματωδεστέρας καί άγριω- 
τέρας αί άναθυμιάσεις τοΰ κρασιοΰ, άπεθη- 
ρίωσαν τόν Μαρήν ! Ό  έρωτευμένος νεανίας 
τώρα δέν έσκέπτετο ή περί έκδικήσεως και 
τιμωρίας πλέον.

— Έγέλασε ααζί μου' πρέπει να γελάσω 
κ* έγώ μαζί της. Μ ’ έρρεζίλεψε· πρέπει νά 
τήν ρεζιλέψω. Καί άφοΐ δέν θέλει νά γενή 
γυναίκα μου, δέν πρέπει νά γένη καί κανε- 
vOC άλλου γυναίκα.

Έρρόφησεν άκόμη ένα μεγάλο ποτήρι κρα
σιού, καί στραφείς πρός τούς φίλους του-

— Μωρέ παιδιά, είπε' δέν σάς έλεγα π ώς 
θά τήν κάνω τήν τρέλλα σήμερα ; Έ  λοιπόν, 
τό άποφάσισα. Πάω νά φιλήσω τήν Φροσύνη 
τοΰ Παπά...

Καί πριν οί φίλοι του προφΟάσουν νά τον 
κρατήσουν, ό  Μαρής άπεμαχρύνθη μέ μεγάλα 
βήματα, είοεχώρησε μέσα είς τό πλήθος τών 
περιέργων, διεσπασε τόν ένά μετά τόν αλλόν 
τούς κύκλους τών χορέυτών, καί χήν σχιγμήν 
ποΐ ή Φροσούλα έπερνοΰσε μπροστά του, μέ 
γοργοπηδήμαχα χορού, ώρμησε, χήν ένηγκα- 
>ίσθη, χήν έσφιξε παραφόρως είς τά στήθη 
καί έ . ι ά ν ω  είς τά δροσερά μάγουλά της τά 
κατακόκκινα άπό τόν χ ρόν, άπέθηκε δύο 
ηχηρότατα φιλήματα

— Νά' γιά νά μάθ[)ς νά μέ περιφρονής 
έμένα...

Α ο ω γ μ - ο ς  τ ο ΰ  Μ « ρ ή .
Ή  Φροσούλα έβαλε τότε κραυγήν τρόμου 

καί έληποθύμησε, καί έπεσεν είς τός άγκά- 
λας τής κόρης τοΰ Δαμπράκη, ή όποία προ- 
σέτρνξε πρώιη. *0 χορός διεκόπη. Τά κορί
τσια έντρομα, έντρομους βαλλοντα κραυγάς, 
έφευγαν πρός πάσας τας Οιευθύνσει ώς κο
πάδι πουλιών, κατά τ'>ϋ οποίου ό κυνηγός 
έξαποστέλει τόν όλεθρον καί τί ν θάνατον.

Αί γυναίκες, όσαι δέν κατέφυγον πλησίον 
τών συζύγων των, έτρεξαν να βοηθήσουν τήν 
λιποθυμήσασαν Άγγέλω . Οί άνδρες, έξαγρι- 
ωθέντες, άπετέλεσαν ομίλους θορυβώδεις. 
Οί ζωηοότεροι έξ αύτών έφεραν τά χέρια εις 
τά σελάχια των καί έψαυσαν τάς ? αβάς τών 
δπλων των. 'Γι είχ■; καλά ουμβη είς τό κεν
τρον τής πλατείας, όπου έχόρευαν τά  κορίτσια, 
δέν είχεν άκόμη γνωσθή. ,

— Τ ί τρέχει μωρέ ; Γιαχϊ έπαψεν ό χορός ;
— Ό  Μαρής έφίλησε νήν Φροσούλα.
— Ά  ! χον άχιμο ! έβρονχοφώνησε χόχε 

ένας άπό χούς χορευχάς. Καί χόν αφινεχε 
άκόαη ; Σκοτώστέ τον, μωρέ. .

Ό  άνΟρίοπος δ όποιος έξέφερε τήν χρομε- 
ράν έκείνην άπειλήν ήχον ένας άπό χούς θεί
ους χή; κόρης. Ό  μικρόχερος άδελφός χής 
μηχρόςχης. Έ νας άνδρας χειροδύναμος, ύπε- 
ρύψηλος, γιγανχόσωμος, πα?.ληκαρας,^ έχων 
πολλούς φίλους καί κανένα έχθρόν. "Οχαν 
έμαθε χήν προσβολήν, ή όποία άνχηνάκλα 
έφ’ ολοκλήρου χής οικογενειας, δέν έκραχήθη. 
Έμέθυσεν άπό θυμόν. “Εσυρε χο πιστόλι του, 
άπό χό όποιον ούδέποτε άπεχωρίζετο, καί 
ώρμησε κατά τού Μαρή...

— Σκοτώστέ τον μωρέ...
Οί πλησιέστεροι τών φίλων του τόν έμιμή-

θησαν καί έσυραν καί αΰτοί τά  πιστόλια των. 
Μερικοί άλλοι συγγενείς χής Φροσούλας προ- 
σέδραμον.

— Μάς προσέβα/.ε όλους... νά χόν σκοχω- 
σουμε χόν άχιμο. t

*0 Μαρής καχόπιν έκείνου χό όποιον εκα- 
μεν, έξεμέθυσεν άποχόμως. Έκπληκτος είδεν 
έμπρός χου χά άποχελέσματα μιάς καχασχρο- 
φής χη ν όποιαν αύχός προεκάλεσε . Τήν Φρο- 
σούλα λιπόθυμον, χά κορίχσια φεύγονχα, χάς 
γυναίκας κραυγαζούσας, χούς άνδρας άπει- 
λοΰνχας. Εύρέθη είς απορίαν περί χοϋ πρα- 
κχέου. Ά ν  έφευγε, θά έχαρακτηρίζεχο ώς δει
λός. Ά ν  έμενεν, έπρεπε νά άνχιμετωπίσο τήν 
έπερχομένην έναντίον ·χου θύελλαν.

Καί ήχον άοπλος.
Έ ν  χφ μεχαξύ, κραυγαί, βλασφημίαι. άπει- 

λαί, ήκούσθησαν. Πισχόλια έθεάθησαν προ- 
τεινόμενα καχ* αύτοΰ.

— Σκοτώσχέ χον...
Καί ένας πυροβολισμός άνχήχησεν, και 

έπειχα άλλος καί άλλος. Μία σφαίρα άφήρ- 
πασε χό φέσι χοΰ Μαρή, άλί,η έχρύπηβε την 
φουβχανέλλαν χου. Τρίχη έσύριξεν άπαισίως 
είς χ* αύχιά χου.

(Ακολουθεί)
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ΠΟΔΑ-  4NIK4TE naHAH  ·
Σέ φάκελλο άναδίδοντα εύωϊίε; σάν νά ήτο 

brule paurtum, σελ ίες όλόκληρες μοΰ δ;εβι - 
βάσθηκαν πάλι καί μ’ έζάλισχν μέ τή μυρωδιά 
ίων καί μέ ιήν άκατάσχετίν ίρμή των έπιχει- 
ρημάτων ποδ άράδειασε στή λευκή έπιφάνειί 
των το χεράκι τής Επιστολογράφοι) ποδ μισεί τή 
μόδα Τά έπιχειρήματα αύτά τά έδιιίβασαν βτό 
προηγούμενο φύλλο ή άναγνώστριες καί οί ά- 
ναγνώσται ποδ ένδιαφίρθηκαν νά παρακολουθή
σουν τής λεπτομέρεις τής εφόδου τής έξ Αί- 
γύπτου γυναικείας γλβσσίτσας κχΐ τής άμύνης 
τοδ υποφαινομένου.

Μήν πιστεύετε τήν επιστολογράφο. Δέν μισεί 
τήν μόδα. Λέν μπορώ νά παραδεχθώ πώ; κεφα
λάκι περιέχον τόν έξυπνο εγκέφαλο ποδ γράφε, 
αύτά ποϋ γράφει, στολίζεται μέ πρόσωπόν στεγ
νόν καί ξηρόν σάν φωτογραφία χωρίς retouehe 
Μή τήν πιστεύετε. Διαμαρτύρεται γιά τά μον- 
δέρνα στολίσματα των γυναικείων καπέλλοιν. 
ένφ φροντίζει νά προτιμά «κορδέλλες καμωμένες 
μέ τέχν^ σέ άνθη καί πτερά» ! Άπλόιης καί χά
ρις, λέει, άρκεΐ. ’Αλλά νά, αύτό ακριβώς είναι 
ή σημερινή μίδα : άπλόιης συνδυασμένη μέ τή 
χάρι. Bit chic dans la simplicite : αύτό προσ
τάζει άκριβώς ή ίφετεινή μόδα

Μήν πιστεύετε τήν έπιστολογράφο. Μισεί, λέει, 
τήν μόδα. Ά λ λ ’ αύτά 8έν τό κάνει άπό πεποί- 
θησιν. "Οχι. Τό κάνει άπά πνεδμα αντιλογίας. 
Δέν μπορεί νά μισή τήν μόδα. ’Από τότε ποδ ή 
Εΰα έφαγε τά άπηγορευμένο μήλο, ΰπόκειται 
στόν πειρασμό. Είναι έρμαιόν του. Όπου πει
ρασμός καί γυναίκα. Όπου γυναίκα καί πειρασ
μός. Πειρασμός καί ή μόδα. Άρα...

Μισεί, λέει ή θηβετ'ις, τήν μόδα. Μπορώ νά 
παραδεχθώ τέτοιο άτοπον ; Μπορώ νά παραδεχ
θώ πώς, στό σωτήριον Ιτος 1925, Ινα γυναικείο 
κεφαλάκι δέν δφίσταται τάς ταλαιπωρίας τοδ 
κτενίσματος, τοδ όντουλαρίσματος, τοΰ πλυσί
ματος μέ καμομίλ καί μέ μύριες όσες λοσιόν ; 
Είναι δυνατόν έν* γυναικείο προσωπάκι νά μή 
χρησιμεύη καθημερινώς ώς εκράν τά όποιον μέ 
πολλά καί ποικίλα κρεγιόν, έν συνδιασμώ μετά 
ποικιλίας πουδρών και κοεμών, νά μή ΰφ.σταται 
τής γοητευτικές μεταβολές ποΰ σκλαόώνουν τούς 
πάντας καί τά παν ; Μπορεί ,Ινα γυναικείο σω- 
ματάκι νά μή περιβληθή τά διάφορα ποικιλό
σχημα φορέματα ποδ τά παρουσιάζουν άκριβώς 
οπως τά προώρισε ό Τψιστος, ποδ τοϋ δίνουν 
τή θέσι του, κοδκλα στάν κόσμο τάν ψεύτικο ; 
Kai πώς τά γυναικείο χεράκι νά μή ΰποστή τά 
μανικούρ—καί πώς τά γυναικείο ποδαράκι νά 
μή έπιδείξϊ τήν γάμπα του τυλιγμένη σέ αραχ
νοΰφαντο τοδλι καί πώς τήν γάμπα αύτή νά μή 
τήν στηρίξω σέ άνάλογο βάθρο, — σέ σκαρπινάκι 
κομψό,—σάν ώραϊο, πολύτιμο μπιζοδ σέ ώμμορφο 
βελούδινο κουτάκι...;

Τά μαλλιά της δέν θά τά κόψ  ̂ ίσως ή Δεσ
ποινίς θηβετίς. Ά λλά  θά σταθή ώρες ίλόκληρ^ς 
στόν καθρέπτη της νά τά λούσ^ νά τά παρφου- 
μάρΉ, νά τά σγουράν^, νά τά χτενίση,—νά κά
νη ένα καταλληλο πλαίσιο στά πρόσωπό της,— 
ώμμορφο ή άσχημο, αδιάφορο. Τά πρόσωπά της 
δέν θά τά μπογιατίση Ισως. Ά λλά  θά σταθή 
όμως μπρός στόν καθρέπτη της νά τό χρωματί- 
ση πούδρα,— (σκόνη ρόζ, λευκή, ώχρά,τί σημαί
νει ;)— καί άν δέν θελήση νά ρετουσάρη τά 
χείλη της μέ κρεγιόν, θά τά δαγκώοη μιά, ίυά 
τρεις φορές ώς ϊτου κοκκινίσουν...Δέν θά φορ- 
τωθή, λέει, γοΰνες κλπ., σάν σαμάρι, οΰτε θά 
βάλη, λεει, δπώρας στάκαπέλλο της. Ά λλά  θά 
σταθή εν τούτοις "μπρός στάν καθρέπτη της γιά 
νά τυλίξη τά σώμα της μέ τά διάφορα εσωτερικά 
κα'. εξωτερικά ροδχα — Θά κυττάξη καλά νά 
ίδή άν εφαρμόζουν καλοί, άν ή ώρισμένες εκεί
νες γραμμές, ποδ κάθε γυναίχα έπιμελείται πε
ρισσότερο άποδίνονται άκέραιες. — θά προσέξη 
μήπως ή ρόμπα ή τό πανοφώρι κάνει καμμιά 
ζάρα ποδ καταστοέφει όλότελα τό effet της,— 
θά οτολήοη %Α καπελλάκι της μέ μιά κορδελίτσα 
καλοκαμωμένη μέ πτερά παραν-.t ή άλλα,—θά 
περιποιηθϊ, μέ προσοχή τά άνω άκρα της καί θά 
χώση τά κάτω,'άκρα της σέ λεπτές κάλτσες 
μουσελίν και σέ σκαρπινάκι καλοδιαλεγμένο,— 
θά πάρη τό τσαντάκι της καί τήν όμπρελίτσα, 
•της, —  θά ρίξη ενα τελευταίο βλέμμα στάν 
καθρέπτη καί...θά τολμήση τότε νά έκτβθή είς 
κοινήν θέαν !

En attendant, θά πιστεύη άκραδαντως καί 
θά διαλαλή στεντορείως ότι μισεί τή μόδα. Ί5οΰ 
ή Εΰα 1

Ο ’ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ  ΤΑΛΕΝΤΩΝ  
ΟΙ Ν€ΟΙ Υ Π Ο Ψ Η Φ ΙΟ Ι

&ις Μαρία X ιρδσΰβα λη  έκ Ναυπλίου.
Χαρακτηριστικά: ’Ετών 19, μαλλιά ξανθά, 

μάτια γαλανά. Ταλάν εί; τήν ποίησι'·. (Ή  ύ- 
πυψηφιότης της προτείνεται ύπό τοΰ κ. Ί .  
Μπίιιπα.

Φ$άγχ. έ; Αθηνών. Χαρακτηριστικά: μέ
τριου άναστήαατος, μελαψός. Χωλός. Ταλάν 
είς τό Θέατρον.

Ά ρμ ά νδος Σιεψανίό'.ν, Χαρακτηριστικά: 
Μελαχροινός, μαλλιά μαϋρα, μάτια καστανά, 
ανάστημα ι-άλλον υψηλόν. Έ τών 23. Τα/ άν 
εις τήν μουηκήν. (Άποσι:ολεϋς Άλεκ. Ζουγα- 
λής.

Γ ιά * γης Νόστιμος. Χαρακτηριστικά: Μά- 
ια καί μαλλιά καστανά, πρόσωπόν γλυκύ. 
Ταλάν είς τόν κινηματογράφον. (Άποτολεύς 
Εύάγγ. Δενδρινός).

Γ . Ρ^γκονοης. Χαρακτηριστικά μαΰρα, 
άνάστημα μέτριον. Ταλάν είς τ^ Θέατρ-,ν.

Ν ϊχσς  Εξάρχον. Χαρακτηριστικά: Μελα- 
χροινός, καστανά μεγαλα μάτια, άνάστημα 
κανονικόν. Ταλάν είς τήν Φιλολογίαν.( Ά ποβ 
τολεϋς Άλέκ. Χρυσοχόου).

"Α Χχις Ροδοψ ϋλλτίΐ. Χαρακτηριστικά: 
Μελαχροινός, μαλλιά καστανό μαύρα, άνάστη
μα μέτριον. Ταλάν είς τά γράμματα ίΠρο- 
τείνοντες: θέμης Γιούλης, Μπέμπυ Άση- 
μάκη). _ _ _ _ _ _

ΟΙ  Ν Ε Ο Ι  Ψ Η Φ Ο Ι
Ισ μ ή ν η  Φραγκιά. Κηφισσιωιόπουλο 200 

Άνδρέας Λέστερ 3
Είρήνη Π ονλάχη: ΚάπνιοςδΟ Λ ίκ Ά ο  2.
Λάμπης Α υγερινός.Κατίνα Βασιλείου 2, 

Νίκος Φωτεινός 1, Φραντζίνα Γ ιώ τα  1, 
Έρμιόνη Δανίδου 1, Γ. Γαλαΐος 1, Ν. Μπλα 
ζουδάκης 1, Μ. Μπαροΰς 1, Κική Κωνσταν- 
τινίδου 1, Μελπ. Γεωργίδη 1, Μαρ. Ζερβοΰ 1 
Νίνα Δειλινοΰ 1, Νίκος Διαμαντόπουλος 1, 
Έ? πινίκη Δασίου 1, Νίκος Νερομυλιιοτης 5, 
Ή λίας Ζάργαςβ, Ά γ γ .  Βλασόπονλος 5,

“ 4 λχ ις  Ροόοφνλης. Ρένα Τσούτσου 2, 
Κ. Ρεΐζης 1. Μπέρνη Άσημάκη 1, Σωσώ 
Μόσχου 1.

Ά νδ ρέα ς  Τ ιγχαράχης. Μαρίκα Αάρδη 
4, Τό Γυμνάσιον Κορίνθου 32, Γεωργίου καί
Cug 43.

Ή λ ία ς  Δηιιη ιρ ιάδης: Γ ιώτα Γιανοπού- 
λου 2 Ά ν ν α  Νικολάου ί .  ·

Ν ϊχος  ’Εξάρχον. Ά λέξ. Χρυσοχόον 1,
Μαίρη Γεωργακοπούλον. Ά .  Καλαφά

της. 1.
Ν απολέω ν Σιεφανόποολος. Σπ. Κοσμάς 

1, X . Μ. Δημητρακοπούλου 2.
Γ ιά ννης Νόστιμος. Εύαγ. Δενδρινός 2.
Γ εώ ργ . Ρα γχονση ς. Λόλα Reris 1. 
jean Fefs Κ. ΓΙαπ. 1, Τ, Κα?,λιν... 1, Δ. 

Παπαζήσης 1.
Νεκρολούλουδο, θ .  Δεληγιάννης 1. Α. 

Μεσθεναϊος 1, Κυριακοπ. 1.
Τάχος Ν ίισχς: Έβελίνα, (χάριν τοϋ Κ ισ

σοί), 10, Κιβσός 10, Αύροφίλητος, (χάριν τοΰ 
Κισοΰ), ί ’

Τ ζά χ  Ν έγχυ : Ρεμβασμός 200, Γ . Λασαΐ- 
ος 1.

Μίμης Β ρ ε ι ιός·. Π. Τσιριγοτάκης, 2. Ά .  
Άγγελίδης 5. Ά .  Γριβιτσόπουλος 2, Έ .Χ . 4.

Β νάγγελος 'ΐο ιρ ιχάν.ης . Χαρίκλεια *Αγ. 
1, Νίτσα Σακελαοίου 1 Ά λεξ. Νικολέτου 2, 
Έ . Στεφάνου 2. Έ λη  ζώη 3. Πόπη Καοατζά 
1, Θωμάς 1, Τ. Καραγιάννης 2. Κ. Μό»χος2.

Λευκή Κ ο π α ν ίλ λ η : X. Μαντανέλλης 2

Αγαπητή’, Δεσποινίς θηβέτις —(μή άρνείσθε 
τήν....Δεσποινιδοσύνην σας, πρός θεοδ !)—τήν 
μόδα τήν άκολουθεΐτε πιστώς. Ίσως τό βαλαν- 
τιον τό όποίον σας τροφοδοτεί δέν αντέχει νά 
συμμορφώνεσθε κατά γραμμα πρός τάς άπαιτή- 
σεις της. Ίσως τά στενά κεφάλι τής μαμδς ή 
ή σκουριασμένες Ιδέες τοδ μπαμπά σάς εμποδί
ζουν νά έκτελήτε όλα τά παραγγέλματά της. 
Ίσως νομίζετε ότι ώρισμένο καπρίτσιο τά όποιον 
άντίκειται έπί τοδ παρόντος στήν μόδα, σας κά
νει ώραιό ερη. Έ χετε τότε δίκηο νά μή ακο
λουθήσετε τής συμβουλές μου καί νά τής θεω
ρήσετε περιττάς.

Έγώ, έΐτε Κυρία εϊσθε είτε Δεσποινίς, ώραία 
ή άσχημη, σανίδα ή ιπποπόταμος, φιλώ τό μα- 
νικουρισμένο χέρι σας, άν μοδ τά έπιτρέπετε. 
χβρίς επίσης κανένα πάθος. Γιατί νάχω πάθος 
ή κακία γιά μιά θαυμαστρια τής μόδας' ποδ θέ
λει νά αύταπατδται μέ τά νά νομίζη πώς τήν 
μισεί ; Στόν κόσμο αύτά τόν ψεύτικο ή αύτχπάτη 
είναι τά καλύΓερο μέσό παρηγοριάς καί τό μόνον 
ίσως σφάλμα ποδ πρέπει νά συγχωρήται.

ΜΙΜΗΣ

Ν. Αποστόλου 4. Τάσος Σκούτρης ΰ, Ί  Στυ 
λιανός 3, Ά  Μ Ι .

—Π Α ΡΑ Τ ΙΝ Ε ΤΑ Ι Η ΠΡΟΘΕΣΜ ΙΑ 
—ΚΑΤΑΗ ΓΟ ΥΝ ΤΑ Ι ΤΑ  ΜΟΝΟΔΡΧΜΑ 
—Η ΔΗ Μ Ο ΣΙΕΥΕ ΙΣ  ΤΗ Σ  Ε ΙΚΟ ΝΟ Σ ΘΑ 

Π ΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 
Αναγκάζομαι,πειοθεΐς άπο διαφόρους ύπο- 

ψηφίονς να παρατείνω τήν προθεσμίαν τής 
ψηφοφορίας επ' αόριστον μέχρι; ότου 
αί ήδη ΰπάρχουσαι φωιογραφίμι και 
έκεΐναι at όποΐαι θά σταλοΰν εν ιω  με
ταξύ. Διά νά κατασ.ή δμως δυνατόν νά δη- 
νατόν νά δημοσιεύωνται κάθε εβδομάδα πε
ρισσότεροι φωτογραφία ι άπεφάσισα νά θέσω 
άπό σήμερον τόν δρον τής πληρωμής διά τήν 
δημοσίευσιν. Οί στέλλοντες άπό οήμερον φο)- 
τογράφίαΐ πρέπει νά έσωκλείουν δραχ, 25, 
τήν αξίαν δηλονότι τοϋ cliche. Κατ" αύτόν 
τόν τρόπον δέν θα έγείρωνται τοΰ λοιποΰ πα
ράπονα διά καθυστερήσεις κ. τ. λ.

Α ί μέχρι σήμερον ληφβεΐσαι φωτογραφίαι, 
δσαι δέν έίημοσιεύθηιαν, θά δημοσιευθοϋν 
ύποχρεουμένων τών ένδιαφερομέι ων ν' άπο- 
στείΛουν δχι αύτοί δρχ. 25, άλλά 15 μόνον. 
Α ί μή δημοσιευθεϊσαι φωτογραφίαι άνήκουν 
είς τοΰς κ. λ Άνδρέαν Τιγκαράκην, Μιχαήλ 
Λέον, Τάκον Νίτσα, Νεκρολούλουδο, Ίωάν- 
νην Πουλάκην, Κ. Κοφίνι ώτην,Τάσον Σεράνο, 
Λάμπη Αύγερινοΰ Θεοδ. Τζινιέρη, Jean Vels 
Δημ. Σάμ, Κων. Μποϋζον, δίδα Λιλήν Πα- 
ποικωντταντίνου. Εύαγ. Τσιρικάκην, Έλευθ. 
Ααού2δαν, Άρμάνδον Στεφανίδην, Γιάννην 
Νόστιμον, Γ . Ραγκούσην, Ν. Έξάρχου και 
Ά ν τ . Καλαφάτην.

Τιθεμένου δμως είς έφάρμογήν τοΰ όρου 
τής πληρωμής διά τήν δημοσί3σιν τής φωτο
γραφίας, καταργείτε ι άπό σήμερον ό υπάρχων 
δρος τοΰ μονοδράχμου διά τά ψηφοδέλτια. 
Μόνον χειρόγραφα ψηφοδέλτια διά νά γϊνων- 
τα ι δεκτά άνάγκη νά συνοδεύωνται άπό ισά
ριθμα μονόδραχμα.

I I  ΠΡΩΤΗ 
Αύτή τήν εβδομάδα πρώτη πάλιν ή δις 

’ Ισμήνη Φραγκιά. Ψήφοι 203, δρχ.203.
___________________  Ο ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Ο Π1ΝΑΞ ΤΩΝ ΓΠΟΦΗΦΙΩΝ

Ειρήνη Πουλάκη 
Νυκτοβάτης 
"Ισμήνη Φραγκιά 
Γιάννης Καλαβανος 
Ή λ . Ε. Δημητριάδης 
Γιάννης Μάννος 
Νϊκος Ε. Μ.
Γιάννης Αούντζης 
Βασιλ. Ράλλης 
θέμος Γιούλης 
Τζάκ Νένκυ 
Ναπολ.Σχεφανόπουλος 
Μ. Γεωργακοπούλου 
Ά σ τρ ο  χής Αυγής 
Μίμης Καβαλλιεράχος 
Χορχαριασμένος τάφος 
Κώστας Κοφινιώτης 
Τάκης Κωνστανχινίδης 
"Αντώνιος Καλαφάτης 
Άνδρέας Τιγκαράκης 
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Τάκος Νίτσας 
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Κων. Μποΰζος 
Εύαγ. Τσιρικάκης 
Έλευθ. Λαούρδας 
Λευκή Κοπανέλλη 
Μάριος Οικονόμου 
Νίτσα Οικονόμου 
Δημ. Κυριακόπουλος 
Βασιλ. Ζαμικάς 
Λαμπρινή Ζαμικά 
Μαρία Χαρδούβαλη 
Φράγκ
Άρμάνδ. Στεφανίδου 
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