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^  φ εΐα τής < Σφαίραςτ



ϊΓ*χ *Α

Η Ι Γ  Μ  » Τ Η Λ Η  3VIC>~y*
"Eya παράπονο έχω. Αί άναγνιόστριαι χή; 

«Σφαίρας·, αί όποία ι, έξηκριβωμένως, είναι 
Ισάριθμοι πρός τούς άναγνώστας της, §έν λαμ
βάνουν, έκτός ολίγων εξαιρέσεων, ενεργόν μέ- 
#ος »1ς χήν κίνηβιν τοϋ περιοδικού, δέν μού 
#τ4λλουν syya.tcov, διά νά Ιδώ πώς γράφουν, 
νά κρίνω, να εγκρίνω. Καί άπό μιάς μέν άπό 
φ·α>ς ·ίνβ, ως πρί.ς ιύτό, σοφώτεραι χών άρ 
ρ*ν«ν διότι προχιμοίν νά σιωπούν, όταν άν- 
τιλαμβανωνχαι όχι δέν έχουν νά γράψουν χί- 
ποτε αξιον λόγου. Πολύ καλά κάνουν σ’ αύχό. 
Δέν φανταζομαι όμως όχι όλες καί πάνχοχε 
δέν έχο«ν νά γράψουν κάχι αξιον λόγου. “Εχω 
χήν πεποιθησιν οχι πολλαί άπό χάς άναγνω 
οχρίας μου τ|μποροΰν νά γράφουν κάχι καλό 
»αι νά χό γράψουν καχά χρόπον έπίτης καλόν. 
Άλλά χότε διαχί αύχή ή έπιφυλακχιχότης; 
Μήπως από άτολμίαν, άπό ύποχίμησιν χών δυ 
νάμβων χων ; ©ά ήσαν αδικαιολόγητοι, χήν 
στιγμήν μάλιστα πού ή κυρία Παρρέν άγωνί- 
ξιχαι μβχά ζέαβως νά χούς δώσ]] ψήφον. Πρέ
πει νά ίείξουν, κάβε μία έντός τοΰ κύκλου χης 
κ ·ϊ χοΰ ορίου τών δυνάμεων χης, ότι εϊνε εις 
#έσιν νά σ»ναγωνίζωνχαι έπιχυχώς χούς αρσε
νικούς συναγωνιστάς των. Ά ς μήν τούς αφή 
νουν λοιπόν ν ’ αλωνίζουν μόνον αύιοί είς τήν 
•Σφαίραν» και ας μοΰ στέλλουν ό,τι γράφουν 
αφόβως, διοχι, χελος πάνχων, εχω κι’ έγώ ΰπ’ 
δψ»ι μου ότι at τοΰ ώραίου φύλου πρέπει νά 
προτιμώνται εις πάσαν περίπτωσιν, κι* έπομέ 
νως θά μοΰ συγχωρηθή κάποια μεγαλειτέρα 
4πι*ίκ»ια άπέναντί των.

Ένέκρινα τά ποιήματα τών κ. κ. Μ. Άθη 
νέλλη (δέν μ’ έπ*ίσαχε), Νίκου Σκένδερη, Ν. 
2καλχότα (χό «Τραγουδάκι»), Δ.Γρη/ορά (Πό
θος) »αί Ροδ.Ήοϋς (τό “Επίγραμμα). ‘Ως βί
κων, ώς Ιαπνευσις τό ποίημά acg κ. Κ. Δε- 
στουν. πολύ καλό. Ή  έκτέλεσίς χου όμως ά
τεχνος («νάρτΏ·, «πληροί» κλπ.) καί πρέπει 
νά κοπιάζετε περισσότερον είς τό δέσιμο τού 
«*£χου.^

Μα ήταν κ. X . Μαρκέι. όλο χό ποίημά σας 
«άν τούς δύο πρώχους στίχους χου : 
Π·ταλ·ν9*πλημμύριοτες ή μυγδαλιές με τ ’ άνύια, 
ννφα%1»ς χειμωνιάτικες προα μένουν τό γαμπρό,.. 
®νώ δμως άρχίζβι τόσο ώραία (παρ’ όλα τά 

τ·λμηρά σύνθετα) πιό κάχω χαλάει σιήν έκιέ- 
λ·σι. Κρίμα !

Τό εχω γράψει ήδη, κ. Εύγ. Εύγεν. δτι τά 
προηγούμενα παρεγράφησαν. Αύτό πού μοϋ 
αιελλετε τώρα, θά τό δημοσιεύσω, αν μοϋ τό 
ξαναστείλετε πολύ συντομευμένο. Είς τήν έξέ- 
λιξίν της ή «Σφαίραν αύιό πού γράφεται προ
σπαθεί καί μέ τάς χελβυχαίας καινοτομίας τη; 
θά δήτε οτι πρός αύτό τείνει. Δέν γράφετε ά
σχημα κ.  ̂ I .  Κουτσαυτ. άπενανχίας άρχεχά 
καλά, μ’ δλ·ν πού χρησιμοποιείτε διάφορες 
«χυπηχές λέξεις, χωρίς νά χρειάζωνχαι. Αύτό 
δμως πού μοϋ στείλατε, έκχός πού είνε μεγά
λο, φαίνεται νά είνε βγαλμένο άπό χό δηιιο- 
Οιβυθέν είς χό νπ' άριθ. 59 φύλλον τή; «Σφαί
ρας* διήγημα τοϋ Μωπασσάν. Καί σείς κ. κ. 
2 . Οίκ. καί I. ίΐαπαδ, έκτελεΐτε καλά, φρον
τίστε όμως νά μοΰ στελλετε κομμάτια πιό ζου
μερά, πού νά θέλουν νά ποϋνε κάτι. Νά μήν 
γράφετε δηλ. μόνον γιά νά γράφετε, άλλά γιά 
νά πήτβ^βνα ωρισμένο πού έχετε μές στό μυα- 
λ· σας. Ίσια*ΐβια κ. Μελετ. Ρήγ. γιά νά κα- 
χαληγεικαλά χ* «Όνειρό» σας, έπρεπε νά τής 
λέτε νάρβη κι" αύριο έστω στόν ύπνο σας, 
ihvo) και βιαστική.“Έτσι θά τό έτελείωνα'έγώ.

Τά ροιηματά σας, κ. κ. Χρ. Λεβάνχ., Γερ. 
Κοσόλ., Κ. Μανωλεσ., Πτ. Ίκαρε καί *Αλαφ. 
Ζ*ν. δέν εΐνβ καλά. Στείλτε μου άλλα καλλί 
χέρα. Δέν είνε παραμικρόν, είνε παμμέγιστον 
αύ<6 πού μοΰ σχείλαϊε, κ. Ν. Μαυροφ. καί μέ 
χαρακτήρας έλληνογαλλικούς. Άλλοις τε καί 
*ό θβμα του, μολονότι καλούκ ικο, δέν είνε 
γιά τή «Σφαίρα». Περιγραφάς δέν δηαοβιεύω 
κ. Βαρδουλ., διοιι δέν ενδιαφέρουν, άλλως τε 
είνε καί τε.αίτία. ’Επίσης δέν δη ιοσιεύω ά 
νέκδοτα κ. Γλεντζέ Βόλου καί άσκήσεις κ. 
Κ. Κουτσογιαν. Βλέπετε, κ. Μιμή, ότι ό Π. 
Ναλέος σάς έβοήθησβ νά δηιιοσιευθοΰν δλα 
μέ μιάς.  ̂ Σύμφωνοι, δπως λέτε, Σεμίραμις. 
I ιατί, δίς Πίπ. Πάπ ; γιατί άπλούστατα δέν 
θά ήταν δημοσιεύσιμον, αν δέν εδημοσιεύετο' 
να ζήτε μή μοϋ κάνετε παράπονα !

Ο Α ΡΧΙΣΥΝ ΤΑ Κ ΤΗ Σ

g Ε Ρ Υ Θ Ρ Α  Π Ο ΙΗ Σ ΙΣ  - 

Β  A  S I V  Α .

Ήθελα νάμουν Μουσταφδ Κεμάλ 
όλο Γραικούς κι' Άρμένηδες νά σφάζω, 
νάκουβαλάην τά κουφάρια τους 
καί μέσα στήν ποδιά σου νά τά βάζω.
Να κάθεσαι, σκληρή, νά τά ρωτάς 
τά βάσανα πού έχουν περασμένα, 
γιά νά πιστέψης πώς μέ τι*οαννας, 
οσο δέν έ τυράγνησαν κσνέν

Ο ΜΠ ΒΙΚΟΣ
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Τό χρονικόν τής καρδίας r~4)J(C' 

Z f Η ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ ΕΙΣ TCN ΕΡΩΤΑ % "
“Έχω γείτονα ενα γηραιόν κύ

ριον εύγενικόν, κομψόν, πραγμα
τικόν αριστοκράτης μέ πολιτι
σμόν ραφιναρισμένον, μέ λεπτόν 
πνεύμα, μέ χιούμορ φιλοσοφι
κόν, χό όπιΐον συχνά μοΰ δίδε- 

1 \ Ι  ται ή ευκαιρία ν’ άπολαύσω 
<Jg\ ^  “Εχει ταξειδεύσει πολύ, δχι μό- 

νον διά μέσου τών χωρών, άλλά 
καί διά μέσου τών καρδιών καί ψυχών. Γνω 
ρίζει τήν γυναικείιν καρδίαν, ώσάν άληθινός 
καθηγητής τοΰ ερωτος. Καί γεμάτος αναμνή
σεις, καθώς είνε, μοΰ άιηγεϊται χαριτωμένα 
ερωτικά επεισόδια. Περίεργον όμως 1 Ουδέ
ποτε αναμιγνύει είς αύτα τόν εαυτόν του. Καί 
αί άφηγησεις του άρχίζουν πάντοτε μέ τό : 
«Κάποιος άγαποΰσε μιά γυναίκα...»

— Ό χι «κάποιος», τοϋ είπα έπί τέλους μιά 
φορά. Άφηγηθήτε μου ενα επεισόδιο δικό 
σας, έντελώς προσωπικό.. Θά μ’ ένδιέφερε έ- 
ξαιρετικά...

— Μοΰ είνε σχεδόν άδύνατον νά Ικανοποιήσω 
τήν περιέργειάν σας, άπήντησε μ’ ενα χαμό
γελο άνεπαίσθητον. 'Υπάρχει είς τόν έρωτα 
έ·ας μεγάλος νομος, τόν όποιον ή γενεά σας. 
φίλε μου, περιφρονεΐ υπερβολικά : είνε ό νό
μος τής έχεμυθείας. Οί μεγαλείτεροι τών ερα
στών είνε εκείνοι πού γνωρίζουν νά σιωπούν... 
νά έρ·οτεύωνται διά τόν έρωτα τοΰ έρωτος... 
καί δχι διά τήν ματαιοδοξίαν τοΰ έρωτος.

— Καί οί λόγοι;
— Δύο είδών- άρ1 ένός λόγοι ήδικοί, οί ό

ποιοι άφοροΰν τήν τιμήν.
— Εννοώ. ’Εάν μία ΰτανδρος γυναίκα...
— Δέν πρόκειται μόνον περί τών ύπάνδρων. 

Καί τό κορίτσι, καί ή ΰπανδρος καί ή χήρα, 
έξ ίσου κινδυνεύουν νά έκτεθοΰν, όταν πέσουν 
είς τά χέρια ένός άΟυροστόμου έραστοΰ.’Αλλό 
είνε καί οί άλλοι λόγοι οί πρακτικοί.

— Δηλαδή; -
— Νά σά; εξηγήσω : ’Fv πρώτοις ή μυστι- 

κότης δεκαπλασιάζει τό θέλγητρον τοΰ έρω
τος μία ευτυχία διαλαλουμένη ανοστίζει· εϊνε 
πολύ γλυκό νά σκέπτεσθε ότι ή τάδε γυναίκα 
τήν οποίαν οί φίλοι σας ποθοΰν διότ* χήν 
φαντάζοντας πολύ τιμίαν καί προσπαθούν νά 
τήν κατακτήσουν, δτι ή γυναίκα αύίή θ ’ ά- 
φήσρ σέ λίγη ώρα, μέσα είς ένα δωμάτιον 
γεμάτο μυστήριον,νά γλιστρήσουν μπροσίά σας 
τά φορέματά της καί νά σάς παραδοθή.

— Πολύ σωστό αυτό πού λέτε, άλλά είνε 
μόνον γιά τις πολύ αίσθαντικές ψυχές.

— Δέν έτελείωσα. ’Εκτός αύτοΰ, κατά κα
νόνα, δταν ένας άνδρας εί ε πράγματι διακρι
τικός κ' έχέμυθος, τό προτέρημά του αύτό μα- 
θαίνεται. κ’ ή έρωμένες άρχίζουν νά έρχων- 
ται μόνες στά χέρια του...

— Πώς αύτό !
— Θά τό εννοήσετε· μία γυναίκα, πού αι

σθάνεται κάποτε τήν καρδιά τη;, δπως εναν
. ώριμον καρπόν, βαρελά άπό τόν κρυφόν \η: 

έρωτα, εμπιστεύεται τό μυστικόν της είς τήν 
καλλιτέραν φίλην της, γιά νά έλαρρο')7(].«0 , 
X ...  είνε εραστής μου!» Ή  αιίλη της άνα- 
φωνεΐ έκπληκτος : «’Αλήθεια ! Ποτέ δέν θά 
μπορούσα νά ύποπτευθώ, ούτ’ έγώ, ούτε κα
νείς άλλος. Μέ πόσην έπιφύλαξιν σοϋ φέρεται 
μπροστά σέ άλλους ! γιά νά μήσέ έ/.θέυΐ]. Ά , 
είνε θαυμάσιος ό εραστής σου, άγαπητή μιυ. 
Σέ ζηλεύω είλικρινώς ! Μιά φο^ά κ’ έγώ έ 
καμα μιά τρέλλα καί τήν άλλη μέρα ό συνέ- 
νοχός μου τό διετυμπάνισε ο’ δλον τόν κόσμο. 
Όλοι τό έμαθαν, έκτΛς τοϋ συζύγου μου... 
Εύτυχώς πού οί σύζυγοι δέν μαθαίνουν ποτέ 
τίποτε...

• Καί ή άτυχήίασα αύτή ερωμένη θά διά
δοση τήν εύτυχίαν τή; φίλης της εις δλες τις 
γνωστές της. Ή  φήμη τοϋ X ...  ώς διακριτι 
κοϋ έραστού θά κυκλοφορήσω ψιθυριστά άπό 
στόματος είς στόμα μεταξύ τών τρυφερών ύ 
πάρξεων τοΰ κύκλου του. Κι’ δταν μπαίνβ σ' 
ένα σαλόνι βλέμματα θερμής συμπαθείας θά 
τόν περιβάλλουν. Καί άρκεΐ νάθελήιη διά νά 
έπωφεληθή τής συμπαθείας αύτής. Καμμία, 
άπ’ δσες τόν ξέρουν, δέν θά τού άρνηθή τήν 
φιλίαν της, τόν έρωτά της...

— ΚαταλαβίΑ.νω. Κάθε μία θά συλλογίζε
ται : «Μέ χέτοιον εραστή κανένα κίνδυνον δέν 
διατρέχω- καί τί τεχνίτης πού θά είνε στόν 
έρωτα ένας άνδρας τόσον μυστικός!·

— Πιστέψτε με, άγαπη'έ φίλε, διά νά έχετε 
επιτυχίες είς τόν έρωτα δέν είνε ανάγκη νά 
εΐσθε ούτε ώοαΐος, ούτε πνευματώδης, ούτε 
δανδή;: άρκεΐ νά εΐσθε έχέμυθος. Μ’ αύτόν 
τόν χρόπον έγώ είς χά νειάχα μου άπελάμβανα 
χόν έρωτα πολλών ταύτοχρόνως ερωμένων. 
Ά !  δχι... μή ζητάτε ονόματα.

— Καί ποτέ, δύο έατω απ' αύτές, δέν ήλθαν

[gIT'g T i s Q i  τ ο »
ίή γ ο υ ν  ο μ ιλ ία  ι έ π ί κ α ρ ρ ο ι ]

Ώ  ! τόν προλετσφριον 
Μιθτοκλέα, 
τόν έμβουρδούσιον 
καί βλαμιδέα, 
χό όποιον
ένεκεν χό χαρχοπαιγνεΤβν 
μέ περικαθυβρίσαχο 
χυδαϊσχί
χήν παρελθούς έβδομάν, 
λέξας με είρωνισχί 
χελειόμφοιχον 
χοΰ Καραμάν 
καί έπιπεπληξαμένου μϊ 
δτι έπαιχσον, 
ώσεί ούκ μοί άφικνίΐτο 
δτι εχασον
xac ώραίας μοι δραχμάδσς 
τό όποιον 

καί είπούς δτι είμί βρακιβελάδας.
Ούτος γοΰν προσβάλας με δεινώς
πρός ποιήσαι άπεναντίας τής έαπτοΰ γκομενό;
τό κόμμάτιον,
βαστάσατέ με tva μή τόν φονεύσω άπηνώς 
καί τοϋ φάγω τό όμμάτιον, 
έπικαλεσών άπτόν έν τφ πεδί τής τιμής 
πρός μονομαχίαν άχρις τελεπταίας ©ύρανίς, 
καθότι ένεκεν τόν κώδιξ ούχ έμβοοώ 
νά τόν περιλήψω μετά τής όμβρελλός 
καί νά τόν πράξω μέλαινα έκ τοΰ ξυλός, 
τό όποιον
ινα μάθη όπόσα άπια λεμβάνει τό σακκίον.

Ό  Άγκα·9·Λγγελος

Εϊμεθα μακράν τής έποχής εκείνης, πού οί 
Ρωμαίοι ή /όραζον τρύς φαλακρούς αίχμαλώ- 
ιους είς εύτελεστέραν τιμήν καί δέν δίδομεν 
πλέον τήν σηαασίαν τήν οποίαν άπέδιδαν οί 
πατέρες μας είς τήν άφθονον κόμην. ’Εν τού- 
χοις γινόμεθα νευρικοί, όταν χάνωμε τά μαλ
λιά μας καί κανείς δέν είνε πιό εύερέθιστος 
άπό τόν φαλακρόν. Καί ποιός δέν άγωνίζεται 
νά κρύψη τήν ηλικίαν του, παρακαλώ ; Πό ιοι 
άνδρας μεταβάλλονται.... είς γυναίκας έπί τοϋ 
σηιιείου αύτοΰ !

Τά μαλλιά δέν χρησιμεύουν μόνον γιά τήν 
εύαορφιά. “Έχουν καί αύτά τόν προορισμόν 
των. Καί πρώτα - πρώτα είνε ενα; καλός προ
στάτης κατά τού ψύχους, τού ήλιου, χής υγρα
σία; καί έν γέιέι όλων χών στμοσφιιρικών 
μεταβολών, δι’ αύτό οί φαλακροί υποφέρουν 
συχνά άπό κεφαλολγ'ας καί επιμόνους νευ
ραλγίας. συμπτώματα ποΰ έξαφανίζονται άμέ
σως δι’ απλής χρή·εως... μιάς περρούκας !

Διά νά διατηρήσετε λοιχόν χά μαλλιά σας, 
πρέπει νά μελεχήσετε καλά τά αίτια ποϋ συν- 
ιελοΰν είς χήν πχώσιν χων καί μέ κάΐεχρόπο 
νά χά άποφεύ/ετε. Μεταξύ τών κυριωτέρων 
τάσσονται αί άσθένειαι (γενικοί : φθίσις, τυ
φοειδής πυρετό; κλπ. ή τοπίκϊί : έκζεμα, τρι
χοφάγος) ή κληρονομικότης (τά 9D ο)ο τών 
φαλακρών), ή κατάίρησις τής διανοητικής 
έργασίας, αί φροντίδες, αί λύπαι, αί ήθικαί 
συγκινήσεις, τά ξενύχτια, ή κατάχρηιις τοΰ 
έρωτος, καί, τέλος, καί αύιό τό ήμίψηλο ! Ό  
γελοίος αύτός κύλινδρο;, βαρύ;, άδιαπέρασιος, 
ποΰ πιέζει άδιακόπως τά... μεγάλι κεφάλια, 
δέν έκρινεν άκόμη πρέπτ,ν νά ύπ^κύψη είς τάς 
έπανειληαμένας άπειλάς τής ύ/ιεινής καί μό
δας. ’ι-,λευθερία καί καθαριότης εί ε λ»6 
πράγματα άπαραίτητα διά τήν άνάπτ ?ι τής 
κόμης σ α ;! _   Milton
'SFt y jd a zp a  της

Τή γλάστρα τό βασιλικό, 
ποΰχες ακουμπισμένη.

Στό χαμηλό πεζούλι σου, 
στήν εχω έγώ κλεμμένη.

Κάθε πρωΐ νή χαραυγή, 
σκύβω καί τόν μυρίζω,

Κι’ άντί νεράκι δροσερό, 
μέ δάκρυα τόν ποτίζω.

Φρεαττής Νίκος Σκέντερης

είς σύγκρουσιν ; Δέν εύρέθησαν άντιμέτωποι 
ή μία τή; άλλη; είς ακατάλληλον στιγμήν ;

— Ναί, μιά φορά, μιά μόνη φορά... είς τό 
δωμάτιον μου...’Αλλά έτρεφαν τόσην έμπιστο- 
ούνην είς τήν μυστικότητά μου, 
ώστε, διά νά μή περιπλέξουν τά 
π.^ά/ματα, έδωιαν τ ϊ  χέρια καί 
τήν άλλ’ ήμέρα ήλθαν κι’ ή δυό 
μαζή... Άλλως τε, κατέληξε μ’ 
ένα χαμόγελον έλαφρώς σαρδώ- 
νειον, τήν σονάντησιν αύτήν μό
νος μου τήν προπαρασκεύα
σα γιά νά παίξω. Τόσον ή 
μουν βέβαιος περί τής έπι 
δοάσεως τής φήμης μου ώς 

έχε μύθου.
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V .
Καί τότε μόνον, δταν έλήφθη ή ιϊδησις 

τοϋ θανάτου τού Σώσου, δταν ούδεμία πλέον 
άκτίς έλπιδος διεισέδυεν είς τό σκοτεινόν στε- 
ρεωμα τής δυστυχίας των, τότε μόνον ή Μά- 
σιγκα άντ-μετώπισε μετά θάρρους τήν κρίσι- 
μον κατάστασιν, είς ήν εΐχον περιέλΟει, έβο- 
λιδομέτρησε τούς κευθμώνας τής ψυχής της, 
έξετίμησεν δλας τάς έμφωλευούσας έκεΐ δυνά
μεις καί ικανότητάς της, καί είπεν, άποφα- 
σιστικώς :

— Πρέπει ν’ άλλάξω άμέσως καί ριζικώς 
ζωήν ! Νά ξεχάσω τά παληά μου, νά ξεχάσω 
όλα τ' άγαθά καί δλας τάς άπολαύσεις τοϋ 
μέχρι τοϋδε βίου μου... Ναί ! Καί πρέπει νά 
σφίξω τήν καρδιά μου, ν’ άντλήβω δσο θάρ
ρος υπάρχει μέσα μου, καί νά έργασθώ... νά 
έργασθώ πολύ, διά νά συντηρήσω τήν οίκο- 
γένειάν μου... Άφοΰ ό φυσικός της προστά
της έξέλιπε, δέν μένει παρά sy«> νά γίνω ό 
προστάτης τών γονέων καί τής άδελφούλας μου.

Καί βέβαια, δέν έμενεν άλλη λύσις έκτός 
αύτής, καί βέβαια έπρειε νά έργασθή μέ τά 
χέρια της, διά νά ζήσι} καί αύτή καί ή οικο
γένεια της. Ήξευρε καλά ότι βοήθειαν άπό 
κανέλαν οέν είχαν νά περιμένουν.

υύδέποτε συνέβη τό άντίθετον. Όταν είς 
άνθρωπος εύτνχΰ, εύρίσκονται πάντοτε κόλα
κες φίλοι καί ζητιάνοι συγγενείς, διά νά πε- 
ρισαίνουν γύρω του. Καί οταν δυστυχήση, οί 
φίλοι θεωροϋν καθήκον των νά έξαφανισθούν, 
καί οί συγγενείς γενναιοδώρως παρέχουν τάς 
ανωφελείς των συμβουλάς.

Καί είχε καταβτρώσει ήδη τό σχέδιόν της ή 
Μάβιγκα...

Θα έπήγαινε νά διορισθή δακτυλογράφος, 
διά νά έξασφαλίσχι τοιουτοτρόπως ένα πάγιον 
μισθόν, δακτυλογράφος είς μίαν Τράπεζαν, 
τήν δποίαν διηύθυνεν ό υιός ένός παλαιού οι
κογενειακού φίλου των. Είχαν γνωρισθή καί 
συνηντώντο τακτικά μέχρι τοϋδε είς-τας κο- 
σμικάς συγκεντρώσεις τών 'Αθηνών. Θά έπή- 
γαινε νά τόν παρακαλέα q μόνη της νά τήν 
διορίσω, καί δέν έπίστευεν δτι θά συνήντα 
άρνησιν. Είς αύτήν μάλιστα τήν Τράπεζαν 
είργάζετο, ώς δακτυλογράφος έπίση;, καί μία 
φίλη της, ή Λέλα, τήν οποίαν έπήγε νά συ
ναντήσω τό απόγευμα, άκριβώς δι* νά τή;ζη- 
χήσυ πληροφορίας περί τής έργασίας. “Εκτός 
τούτου, θ ' άνελάμβανε παραδόσεις Γαλλική; 
καί 'Αγγλικής, διόχι κατείχε τελείως τάς γλώσ
σας αύιάς. Καί άκόμη, αν τής έμενε καιρός, 
θά ίπαιρνε κατ’ οίκον διαφόρους μεταφρασιι- 
κάς Ιργασίας, διά τάς οποίας ήλπιζε καί τής 
«δ*λφής της Σόνιας τήν βοήθειαν.

Κατ’ αύτόν τόν τρόπον θά συνεποσοΰτο 
ίνα$ μισθός,άρκετός διά νά ζοΰν όπωσδήτοτε. 
Καί ή Μάσιγκα, άφοϋ, έκεΐ είς τό κρεββάτι, 
άπεκρυστάλλωσε χάς σκέψεις τη; αύτάς είς 
άποφάσεις, άφήκε νά τή; διαφύ/η ένας στε
ναγμός άνακουφίσεως, τής άνακουφίσεως τήν 
όποιαν μάς δίδουν αί θαρραλέοι άποφάσεις 
καί ή συναίσθησις τής έκπληρώσεως τοϋ κα
θήκοντος, καί άπεκοιμήθη γαλήνιος, μέ τήν 
προθεσιν νά σηκωθή τό πρωΐ ένωρίς, ν’ άνα- 
κοινώση τάς άποφάσεις της είς τού; γονεΐ; 
της, καί νά θέση οχέδιά της άμέσως είς 
έφαρμογήν.

Άλλά,πριν ή δ λυσίπονο; θεί>ς άναπαύση τάς 
πτέρυγάς του έπί τών βλεφάρων της, ή Μά- 
σιγκα έψιθύρισε :

— ”4 ς τακτοποιήσουμε έτσι πρός τό παρόν 
τήν περίστασιν καί άργότερα βλέπουμε..^

Καί τά χείλη της επτυχώθησαν είς τό άδιό 
ρατον μειδίαμα, χό όποιον αύτομάτως προκα- 
λεΐ μία σκεψις εύχάριστος.

Τί νά έσήμαινε τάχα έκεΐνο τό «αργότερα 
βλέπουμε» καί είς ποίαν μεταβολήν, έν τή 
ζωή της, προφανώ; εύχάρισιον, άφού έμει 
δίασε, ήλπιζεν ή Μάσιγκα ;

II
Ή ρΰα τοερημο δρφανό προ: τους ανθρώπους.. 

...Τ Ι  κανω ίδώ ποϋ μένα ;
Ώ  I οιΐς  Shot -δ  πόνος μον βα&νς, 
παρακαλέοτε το Θεά
για τό δυοτυχιομένο. (Verlain)

Νά εΰρεθή κανείς είς τόν κόσμον ορφανός 
δίχως γονείς καί προστάτας, δέν είνε όσον νο
μίζετε συνήθως τρομερόν. Θά παραπονεθή έν 
αρχ-Q ένανιίον τής Τύχης, αλλά τά παράπονα 
δέν είνε διά τούς δυνατούς. Καί αύτός, άκρι 
βώς ένεκα τής συναισθήσεως της εγκαταλεί 
ψεως του είς χάς Ιδίας του δυνάμεις, ίσχυρο 
ποιούμενος ύπό τοΰ ένστικτου τή; αυιοσυντη- 
ρησίας, θά άπεμπολήση ταχέως όλας τάς ού* 
τ·πιστικάς χιμαίρας τών νεαρών υπαρξεο>ν, θά

έπιδοθή μετά ζήλου είς τήν εργασίαν, καί διά 
χής έργασίας χου θά εξασφαλίσω ζωήν καλλί
τερων πιθανώς έκείνη; ήν θά ήδύναντο νά τοϋ 
έξασφαλίσουν οί γονείς του, εάν είς αύτούς 
δλας του χάς έλπίδας άνέθετεν.

Έκεΐνο χό όποιον καθιστφ όδυνηράν τήν 
άπορφάνισιν,είνε ή έντύπωσις τής άδιαφορίας 
τοΰ κόσμου, τό συναίσθημα τής έλλείψεως 
έκείνων οΐτινες κατά φύσιν ήσαν προωρισμέ- 
νοι νά χαίρουν μαζί μ' αύτόν τάς χαράς του 
καί νά πονοΰν τού: πόνους του. Είνε ή όρφά- 
νια ή ψυχική.

"Οσον καί αν είνε κανείς έγωϊστής καί σκλη ■ 
ρόκαρδος, αίσθάνεται πάντοτε τήν άνάγκην νά 
ξεύρη δτι μία καρδιά κτυπφ γι’ αύτόν, δτι μία 
ψυχή τόν παρακολουθεί μέ συμπάθειαν, ότι 
τόν συλλογίζονται κάποτε κι' αύτόν, τόν συμ
πονούν, καί ότι, αν άποθάνη, θά εύρεθή ένα 
τούλάχιστον δάκρυ νά δροσίση τό χώμα τοϋ 
μνήαατόςτου καί νά τό καταστήσχιέλαφρότερον.

Άλλοίμονον δέ είς τόν ορφανόν εάν εις 
τήν δίνην τοΰ βίου δέν συναντήση ένα φίλον 
ή μίαν φίλην -- μίαν αδελφήν, τέλος, ψυχήν, 
μέ τήν οποίαν νά φέρη είς έπικοινωνίαν τήν 
ψυχήν τήν ίδικήν του' ψυχήν είς τήν όποιαν 
νά ή ιπορεΐ νά έμπιστευθή τούς μυστικούς 
παλμούς τής καρδίας χου' καί άπό χήν όποίαν 
άναλόγους εκμυστηρεύσεις νά δεχθή. Ίότε αι
σθάνεται ότι ή ψυχή χου είνε έρημος καί δτι 
είς χήν καρδίαν χου ύφίσχαχαι ένα κενόν. Κι
νείται μεταξύ χών άνθρώπων ώς ξένος μεταξύ 
ξένων, ώς φάντασμα. Καί είς τήν παγεράν 
μόνωσίν του αύτήν δέν είνε δυνατόν παρά νά 
ύποκύ-ψη τελικώς.

Μέ τό κενόν αύτό είς τήν καρδίαν, καί -μέ 
άνάλο/ον έρηαίαν έν τή ψυχή, ό Πλάτων λρα- 
λινός έξεκίνησεν άπό τήν μακρινήν επαρχίαν 
του καί ήλθεν είς τάς Αθήνας, διά νά έργα- 
σθή. καί, αν τού ήτο δυνατόν, νά σπουδάση 
έν ταύτφ.

Διά πρώτην φοράν έγκατέλειπε τήν γενετει 
ράν του, καί δμως καμμίαν θλΐψιν δέν έδοκί- 
μαζε δι' αύτό, διότι κανέν προσφιλές πρόσω- 
πον δέν άφηνεν όπίσω του. Ή το καί αύτός 
ορφανός ...

Τήν μητέρα του δέν αήν ένεθυιιεΐτο κάν. 
Είχεν άποθάνει, όταν ήτο βρέφος  ̂άκόμη άρ* 
τιγέννηεον. Μέ τόν πατέρα του εζησε μέχρι 
τού δεκάτου ογδόου έτους τής ηλικίας του. 
Τότε άπέθανε καί έκεΐνος — είχεν άλλως τε 
συμπληρώσει τάς ήμέρας του. Εύιυχώς_ ό Πλά
των είχε μάθει άρκετά γράμματα — όσα είνε 
δυνατόν νά μάθβ κανείς είς μίαν μικράν έ· 
παρχιακήν πόλιν — καί, όταν έμεινε παντάρ- 
φανος, ή Συνήθη νά έργασθή ώς ύπογραμμα- 
τεύς εις τό είρηνοδικεΐον, διά νά προσπορί
ζεται τόν έπιούηον.

Άλλά δέν ήθελε νά περάΰ(] έτσι όλην του 
τήν ζωήν. Καί έγκατέλειψε τήν ιδιαιτέράν 
πατρίδα του, μέ τήν όποίαν δέν τόν συνέδεε 
πλέον τίποτε, εκτός τών άνα-ινήιεων τής παι
δικής του ηλικίας—άλλά τάς άναμνήσεις τάς 
παίρνει κανείς μαζή του καί είς τάς εσχατιάς 
τού κο3μου έάν μεταβή Καί ήλθεν είς τήν 
προηεύουσαν...

·**
Εργατικός καί φιλόπονος, καθώ; ήτο ή 

ήναγκάσθη νά γίνη, διότι άντελαμβάνετο ότι 
ές ούδενός είχε ν' άναμένη συμπάθειαν ή ε 
πιείκειαν, κατώρθωσε νά εύρη μίαν θέσιν ό- 

*πωσδήποτε καλήν. Καί, ενώ είργάζετο, παρη- 
κολούθει ταύτοχρόνως μαθήματα λογιστικής 
καί έμπορικών. Άργότερα είσήλθεν ε ί; τό 
γραφεΐον μιάς εταιρείας, καί, τέλος, μέ τήν 
σύστασιν ένός προϊσταμένου του, προσελήφθη 
ώς Ιδιαίτερος γραμματεύς τοΰ κ. Τώνη, τού 
παμπλούτου άκόμη τότε χρηματιστοϋ.

Είργάζετο εις τό γραφεΐον τό όποιον διετή- 
ρει μέσα είς τό σπήτι του ό κ. Τώνης, καί 
είργάζετο μέ ζήλον. Έκρατοϋσε όλα τά λογι
στικά βιβλία του καί διεξήγε τήν άλληλογρα
φίαν του μ' επιμέλειαν έξαιρετικήν, είς τρό
πον ώστε νά έπισπάσ») εύθύς άμέσως τήν έκ- 
τίμηΐιν τού κ. Τώνη, νά λαμβάνη ίκανοποιη- 
χικόν μισθόν, καί ν' άκούη συχνά λόγους έπαι- 
νετ,κούς. Καί όμως αί ή ιέραι χου έκυλοΰσαν 
μονόχονοι, θλιβεραί, πλήρεις μελαγχολίας, 
διόχι χό κενόν υπήρχε πάνιοτε άναπλήοωτον 
είς τήν καρδίαν του. Ή  -Ο είς την ηλικίαν, 
διά τήν όποίαν ό ποιητή; λέγει:
Στά εΧκοοί μον χρόνια μιά λαχτάρα νέα, 
με τή; ‘Αγάπης τ' δναμα, οϊιμέ !
Κ *ϊε γνναΐκα μ' ίκανε νά τήν ενρίακω ώοαια, 
καμμιά γνναϊκα δέν μ’ ενρήκεν ώ ιορφον Ιμ(

(Ακολουθεί)

Περδίκω μ' π'λί μ'
Γειά σ" κι' άπουγειά 

σ ’ κί μί τ'ς γειές χ'ς 
πιθιράς σ', ούρή Περ- 
δικάρα μ', ίέτσ σί θέ- 
λου κ" ίγώ νάεισι, λιε- 
βέντ'σα, ντελμπεντέρ ‘α- 
σα,καρααπουζουκλίνα ! 
Καλά τ' τ’ν έφκιακις 
αύτ’νοΰ τ’ παληουμπι* 
ζιβέγκ’ τ’ Χαρτουδι- 
πλουμέν’, άπ’ πάσκιζι, 
ού θεουμπαίχτ’ς, νά 
μάς βάλ’ σπηγουνιές κί 

νά σπείρ' ζεζάνια σ ’ναμετάξυ μας, γιά νά 
χαλάσ’ μαθές τούν άρρεβώνα μας κί να δγια* 
λύα’μι τ’ν άμνηστεία μας, νά σί πάρ’ αύτί- 
νουςγ’ναΐκα τ’—χαρά στού κελεποϋρ’μάτια μ\ 

Τούν έσυγίρ’σις όμους τούν παληουτζερεμε, 
δπους τώπριπι κί τούν ίστόλ'σις κουμιλφώς, 
κατά πώς λιέν’ κί σ’ τ’ς Κουκουβάουνις. Νιά 
χαρά κί πέντε γέλοια τούν έκανις κί, νά σ’ 
ποϋ τ' μαύρ’ άλήθεια, τ’ άξιζι τ ’ παληου- 
κουτσονμπόλ’, άγκαλά κί άξάδιρφός μ’, γιατί 
κύτταϊ νά μάς βάλ' λόγια κί νά μάς ξιχου- 
ρίσ' τέτοιου τιριαστό ζιβγάρ’ άπού εΐμαστι κί 
τά συγκάν’μι σάν τού σκύλλου μί τ’ γάχα.
Κί μ’ χάγραψι μαναχός χ’ , οΰ δόλιους, χά 
ρεζ'λήκια άπώπαθι.

Τούν είχι σχείλ' ού λονχαός τ’ , λιέει, ίφτοϋ 
στού χουργιό νά μαζέψ' αύγά κί κόιτις, γιατί 
στού Καρπινήσ’ έκαναν άπιργία κ’ οί κόττι< 
κί δέ γιννάν’ αύγά, σάν κί τ’ς κουκόττις ίδώ 
τ’ς Άνθήνας άπ’ δέ γιννάν πιδγιά. Όντες 
έφτακι στού χουργιό, τώβαλε γραμμής κατά 
τού σπίτι σ’ κί νά σ’ χαλιέψ ’ κί σένα αυγά, μί 
πληρουμή ίννουεΐτι κί γάρ. Μ’ ίσύ, ούρέ σα
τανά μί τ’ς τρεϊ; ούρές κί τά ούχτώ «ουδάρ- 
για, σάν τούν καραούλ’σις άπόπερα άπ’ τ’ δη- 
μουσιά, έμαβις ούλα τά κλούβια αύγά άποΰ- 
ειχ>ς α τού κουτέτ’ς κι’ ούλις τ’ς λιεμουνόκ’πις 
κί όντες σίμουσι, τούν έβαλις μπρουστά μί 
δαΰτις κί ποΰ σί π9υνεΐ, κί πού σί οφάζ’. Τ'ν 
πρώτ’ κί τ’ν τιλιεφταία |μέτρ’σι μαναχά, τ’ς 
άθλιες βερεσέ κι' άλουγάριαστις τ’ς έφαΐ. Τού 
κιφάλι τ’ σάν κιφαλάκι αύγουλιέΐμουνου γίν'κι, 
κι’ άν είχις κί κανιά ψΰχα σκουρδουστοϋμπι, 
θάν τούν έβανις στού καζάν* νάν τουνε βράης 
γιά πατσά. Έβαλι κί στυύν τουρβά τ' ξύλου.

Μάει5ι οΰμιλιέττα νά ήιΓνι—μ’ γράφ' -  δέ 
θά μ' έδιρνι έτσ' γιά. Κι' άπ" εΐνι καρδαμου- 
μέν' κί χερουδύναμ' ή άφ'λότ'μη... ποϋ νάν 
χ’ν κάν'ς ζάπ'». , , , .

Όϊ, παίζουμι, χ’ πέρασι άπ’ χ’ν Ιδέα. Κι 
άπέ τούν παίρν’νι πρέφα κι' οί άλλιες γ«- 
τόν'σσις, ή Άρχόντου, κ' ή κερά Γιάνναρα κι’ 
οί άλλις, κί τούν σφίγγουν άπό κουντά μί τ’ς 
κόπανους κί τά στ’λιάργια κ» τ* άλλαξαν %αύν 
Άνανία. Βήκι κι’ ού Παπασαραφείμ’ς μί τ’ν 
αγιαστούρα κί τούν ξώρκ'ζι, γιατί τούν πήρι 
γιά καλλ'κατζούρ*, εισ' καθώς δέν παραγλέπ' 
κί καλά, σά δέ φουρεΐ τά ματουγυάλια τ’ .

Κι’ έτσ’ δαρμένους κί ξσυρκισμένους κι’ αύ- 
γουλιεΐαουνουκουμμένους, σάν πουντ’κός βριμ- 
μένους κί πασαλ’μένους, τώβαλι στ’ν κουσαή 
κι’ όπ’ φύβγ' φύβγ', οϋ αφαλούς κι’ οΰδι τ’ν 
άνάσαχ' δέ δύνουνχαν νά πάρ’ . Σάν έφ:ακι 
όξου σχά χουράφια, μαύρου^λ’θιίρ’ έρριξι ξου- 
πίσου χ’ κί ίλυχουν όρκου ώμουσι νά μήν ξα- 
ναπατήσ’ πουτές τού πουδαράκι τ’ στού χουρ
γιό. Τί λιές ίκεΐ ! Θ ί χάσ' ή Βενετιά βιλόν’ 
κί τού χουργιό μας κούτσουρα...

«Μ’ άφαλόκουψι, μί τουλούμιασι, ίκείν" η 
στρίγγλα ή Περδίκω σ“» μ’ γράφ'. «Καλά κί 
περίκαλα σάκανι κι μπράβου τ'ς Περδίκως μ’» 
τώνραψα κ’ ίγώ. Κί μάτα μπράβου ίσένα κί 
μένα τίπουτας, ούρέ Περδικαρούμπαρε μ , 
γιατί ξέρ'ς κι' είσι άξια νά διαφεντέβ'ς τήν 
τ’μή κί τ'ν άϊπόληφ’ τ* άρρεβουνιαστ’κοΰ ο" 
μέσα στ’ν κενουνία τ' χουργιού, κί δέν άφήν'ς 
νάν τ' σέρν’ ού ενας κι- ού άλλους τού μακρύ 
τ’ κί τού κουντό τ ’. Κί μ’ ούλα τα δ ί κ ηα α ̂ , 
ούρή παληουκαραμπίνα τ’ “Ώθουνα, γιατί^έχ'ς 
μνηστόν τιφαρίκ' κί μάλαμμα. ”Ενας είν' ου 
Μήτρους κι" άλλους ένας ού Μπέης. Αυτινους 
νάν' καλά, κι" άπέ τ’ς άλλ'νού; ποιός άδειάζ 
νάν τ’ς φτύσ'.

Ταϋτα κί μένουκί περιμίνου 
γροΰν’ ψημμένου 

κί γειά σ' κι' άντίγιου 
Μήτρους Κουρ’νόγαλους
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Ό δάναζος μιας βκ^άδας
Τοΰ Δανοΰ Πάονλ Μηάρχαν

Ή  μικρή Τίνα εϊχε πυρετό. Τά μεγάλα της 
μάτια έχουν παράξενη λάμψι. Τά μάγουλά της, 
χλωμά πάντα, είνε κατακόκκινά τώρα. Καί τά 
χειλάκια της είνε ξερά. Ή  μικρή Τίνα έχει 
πυρετό, πολλές ημέρες, εβδομάδες, μήνα. Ή  
Μαρία στενάζει, κλαίει, ξενυχτά στό προσκέ
φαλο τής μονάκριβής της, τής κοροΰλας της.

— Μαμά, μαμά μου !
— Τί θέλει τό περιστεράκι μου;
Μέσα είς τό παραλήρημα τοΰ πυρετοΰ, κάθε 

βράδυ, ή μικρούλα ή Τίνα ζητά μιά κούκλα. 
Τήν μεγάλη κούκλα μέ τά ωραία ξανθά μαλ
λιά ποΰ είδε σέ μιά βιτρίνα. Τήν μεγάλη 
κούκλα ποϋ εϊνε σάν κυρία. Τήν μεγάλη κού
κλα μέ τά ωραία -γαλανά μάτια. Τήν κούκλα 
της I Τήν κορούλα της.

Πώς θά τήν σφίξή στήν αγκαλιά της ! Πώς 
θά τήν φιλήσω I Θά τήν παίρνει κάθε βράδυ 
στό κρεββάτι της. Θά κοιμάται μαζύ της. Καί 
θά τήν βγάλω Χρυσή, γιατί έχει χρυσά μαλ
λιά. Καί δσον καιρό είνε άρρωστη ή Τίνα, 
θά εϊνε άρρωστη καί ή Χρυσή. Όσον πυρετό 
έχει ή Τίνα ̂ Οά έχω καί ή Χρυσή, ή κορούλα 
της. Γιατί η Τίνα θά έχρ κόρη της τήν Χρυ
σή, δπως ή μαμά έχει κόρη της τήν Τίνα.

Άλλ" ή μεγάλη κούκλα είνε τόσο άκριβή ! 
Η Μαρία έτόλμησε νά έρωτήσο πόσο έχει καί 
άμα τό ακούσε, έδάκρυσε. Ποτέ της δέν θά 
κατορθώσω νά εΰρα τόσα χρήματα, ποτέ της.

— Ποΰ εϊνε ή βέρα σου ;
Ένα βράδυ ό Χάνς άντελήφθη δτι ελειπεν 

ή χρυβή βέρα άπό τό δάχτυλο τής Μαρίας. 
Αλλ'  ή Μαρία, μέ χαμηλωμένα μάτια δέν 
τολμςί νά πή δτι τήν έπούλησε. Καί λέγει δτι 
τής έπεσε, τήν εχασε. Ό  Χάνς" ρίχνει μιά μα
τιά βτά άδυνατισμένα, κοκκαλιάρικα δάχτυλά 
της καί πείθεται. Πώς άσχήμηνε άλήθεια αύτή 
ή γυναίκα 1 Καί τί ώραία ποΰ ήταν μιά φορά.

’Αλλά τά χρήματα τής βέρας δέν φθάνουν 
γιά τήν κούκλα. Καί ή κούκλα πρέπει ν' ά- 
γορασθή. Στό μυαλό τής Μαρίας καρφώνεται 
ή Ιδέα ότι, άμα ή Τίνα της σφίξη τήν κούκλα 
της, τήν Χρυσή της, στήν αγκαλιά της, θά 
γίνω αμέσως καλά. Ή  κούκλα πρέπει νά άγο- 
ρασθή άντί πάσης θυσίας ! Καί ή Μαρία κά
νει θαύματα γιά νά οικονομήσω λεπτό —λεπτό 
τά χρήματα ποΰ χρειάζονται διά νά συμπλη
ρωθώ τό ποσόν τής κούκλας.

— Δώσε μου λεπτά, λέγει ό Χάνς ενα πρωΐ, 
άγριος δπως πάντα.

Ό  Χάνς έχει μιά ερωμένη, μιά τραγουδί- 
στρα του καφέ - σαντάν, μιά γυναίκα μέ βαμ
μένα χείλη καί βαμμένα μάτια καί ψεύτικα 
ξανθιά μαλλιά. Ό  Χάνι συντηρεί τήν έρω- 
X ένη του μέ τά χρήματα ποϋ κερδίζει ή γυ- 
γνηκα του μέ τό βελόνι της, μέ τό ξενύχτι 
αής, μέ τό αίμα της, μέ τόν πυρετό της. Καί 
μδυσϊ!/χισμένη, τό ξέρει, ώ, τό ξέρει ποΰ πη- 
ταίνουν τά χρήματά της !

— Δέν έχω, άπαντά ή Μαρία.
Ό  Χάνς δέν κάνει καμμιά δουλειά. Είνε 

καλλιτέχνης, είνε γλύπτης κάί είνε υπερήφα
νος γι* αύτό. Τί δουλειά νά κά- η ένας καλλι- 
νέχνης; Φταίει αύτός αν παραγνωρίζεται ή 
μεγαλοφνΐα του; Φταίει αύτός εάν δέν έχω 
παραγγελίες ί Ό  Χάνς πίνει καί γλεντά μέ 
τήν ερωμένη του, πίνει καί γλεντά τό αίμα 
τής τρισδυστυχισμένης τής Μαρίας, τής σκλά
βας του.

— Δέν έχω, λέγει ή Μαρία. Σοΰ έδωσα χθές 
δσα είχα. Μόλις μοΰ μένουν γιά τό γάλα τοΰ 
παιδιοϋ.

Ό  Χάνς δέν πείθεται. Νά έχη μυρισθή 
κάτι; Τήν νύκτα, δταν ή Μαρία σκοτωμένη 
άπό τήν κούρασι γέρνει ν* αποκοιμηθώ, ό 
Χάνς, σιγά-σιγά, σάν κλέφτης, μπαίνει στό 
σπίτι, βλέπει τήν Μαρία κοιμισμένη καί ψά
χνει. Ψάχνει παντοϋ Ψάχνει μέ δάχτυλα πού 
τρέμουν. Καί μέσα στό ντουλάπι, κάτω άπό τ’ 
ασπρόρουχα, βρίσκει τά χρήματα τής κούκλας.

Ή  Μαρία έβλεπε ενα κακό δνειρο. Έβλεπε 
πώς είχε τυλίξει τό κεφάλι της μ* ένα κόκκινο 
μεταξωτό μαντήλι καί αύτό τής έφλόγιζε τό 
κεφάλι. Τό τραβούσε, άλλά δέν μπορούσε νά 
τό βγάλη. Στό τέλος, βουτηγμένη σέ κρϋον ι 
δρώτα, πετάχθηκε. Τήν ίδια στιγμή ό Χάνς 
έτσέπωνε τά χρήματα τής κούκλας.

Πώς τόν παρεκάλεσε, πώς έσύρθηκε στά 
πόδια του, πώς έκλαψε πώς χτυπήθηκε, πώς 
εσκισε τό στήθος της ! "Αλλ’ έστάθη άδύνατον 
νά̂  τοΰ πάρω πίσω τά χρήματα. Ό  Χάνς μέ 
μιά σπρωξιά τήν έπέταξε χάμω. Ή  Μαρία έ- 
βόγκηξε καί ό Χάνς έφυγε. Ή  Τίνα έξύπνησε 
καί άρχισε νά κλαίω μέ σπαραγμό.

Ή  Τίνα δέν απέκτησε τήν κούκλα της, τήν 
Χρυσή της, τήν κορούλα της. Καί ό πυρετός

ανέβαινε καί τό κορμάκι της αδυνάτιζε καί 
τά μάτια της έλαμπαν παράξενα. Κ’ένα βράδυ, 
ένα βροχερό βράδυ γεμάτο θλιψι, ή Τίνα έξε- 
ψύχησε άπό τόν καϋμό τής κούκλας. Τήν ίδια 
ήμερα τήν έθαψαν. Καί άπό τήν άλλη ημέρα, 
μιά γυναίκα σιωπηλή γυρίζει κουρελιασμένη 
στοϋς δρόμους τής Κοπενάγης, γυρίζει καί 
παραμονεύει έξω άπό τά εμπορικά ποΰ πω- 
λοΰν κούκλες. Καί στήν άγκαλιά της κρατεί 
ένα σκουπόξυλο καί τό νανουρίζει σιγά-σιγα, 
γλυκά-γλνκά. Ή  τρελλή Μαρία νανουρίζει 
τήν κόρη της.

Ένα πρωΐ, μακρυά άπό τό λιμάνι, οί ψαρ- 
ράδες εύρήκαν ένα πτώμα γυναίκας. Κάποιος 
αστυφύλακας τήν έπήρε μέσα, στή φυλακή, 
γιατί κάποιος έμπορος τήν κατήγγειλε δτι ή
θελε νά τοΰ κλέψω μιά κούκλα, μιά μεγάλη 
κούκλα. Άλλά μέσα στή φυλακή ή Μαρία εύ- 
ρήκε τό λογικό της γιά μιά στιγμή καί δταν 
τήν άφισαν ελεύθερη ΰίτερα άπό δυό ημέρες, 
εύρήκε τήν άπελευθέρωσί της καί τήν γαλήνη 
τής καρδιάς της μέσα στό κΰμα. Έ τσι πέθανε 
μιά σκλάβα. Μετάφρ. Α. Αυγερινοί5
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( Νέα σειρά)
11Ή  χ. Μαγδαληνή Χρνοη προς rev χ. Κ. Γεωργίου 

Κ ύ ρ ι ε ,
Ή  επιστολή σας μοΰ έκίνησε τό ενδιαφέ

ρον καί μάλιστα μέ διεσκέδασε. Ή  δική μου 
δέν θά έχω άσφαλώς τό ίδιον ευτυχές αποτέ
λεσμα. Λυπούμαι πολύ πού σάς βεβαιώνω δτι 
δσα σάς εϊπα είνε μέχρι τής τελευταίας κε
ραίας άληθή... Εκτός απροόπτου, οπότε θά 
σάς είδοποιήσω έγκαίρως, θά είμαι μεθαύριον 
στάς πέντε τό απόγευμα είς τό ζαχαροπλα- 
στεϊον... Μ’ αρέσει αύτό τό κατάστημα, γιατί 
δέν υπάρχει φόβος νά συναντήσω κανένα 
γνωστόν μου. Μέ συμπάθειαν

Μαγδαληνή
I I I

Ή  Μαγδαληνη Χρνοη πρδς τήν Έριχέιην Βενίρη
Α γ α π η τ ή  μ ο υ  5 Μαρτίου 19...
Νά πού σοΰ δίδω έπί τέλους τήν εύκαιρίαν 

νά χαρχι;... Ό ,τ ι εύχόσουν πρόκειται νά πραγ
ματοποιηθώ, γιατί ή παλαιά σου φίλη Μαντε- 
λαίνα συ,νήντησε ένα πολύ ελκυστικόν κύριον, 
ό όποιος φαίνεται δτι θά έχη τήν ευτυχίαν νά 
γίνη έραστής της !...

Χούμ 1 Σέ βλέπω νά χαμογελάς μέ δυσπι
στίαν καί νά λές : «Σώπαινε δά, καϋμένη ! 
Είνε τό δέκατο, αισθηματικό ρωμάντζο, πού 
άρχίζεις έτσι, χωρίς ποτέ νά μπόρεσές νά 
φθάσχις στάς ένδιαφερούσας σελίδας του. "Α
τολμη ! Τό προβλέπω' κι* αύτή τή φορά ό έν- 
θουσιασμός σοο θά πέση, προτοΰ πέσης έσύ 
στήν αγκαλιά τοΰ νέου Ρωμαίου σου!..» Τ ’ ο
μολογώ. Έχεις δίκηο"νά μή μέ πιστεύως, έ- 
πειτ’ άπό τόσες φορές πού διεψεύσθην μόνη 
μου. Όμως αύτή τή φορά, σοΰ τό λέω, ό κ. 
Έδουάρδος Χούσης, ό αύθέντη; καί κύριός 
μου, είς τόν όποιον τό παιχνίδι καί τό αλκοόλ 
δέν αφήνουν καιρόν νά περιποίησή τήν γυ
ναίκα του, διατρέχει τόν σοβαρώιερόν τών 
κινδύνων νά τιμωρηθή, δπως τοΰ άξίζει. Καί 
θά σοΰ εξηγήσω γιατί:

’Άν, ώς τώρα, δεν ήπάτησα αύτόν τόν κύ
ριον Έδουάρδον, είνε δχι γιατί μ" εμπόδιζε ή 
συνείδησίς μου· αύτήν τήν έχω αρκετά άναπαυ- 
μένην μέ τήν πεποίθησιν δτι δέν ύπάρχει νο· 
μιμώτερον πράγμα άπό τό νά λησμονώ τήν 
δυστυχισμένην συζυγικήν ζωήν μου στήν άγ- 
καλιά ένός έραστοΰ, άφοΰ οί γονείς μου δέν 
μ’ αφήνουν νά ζητήσω διαζύγιον. Είνε γιατί 
δέν είχα συναντήσω άκόμη τόν άνδρα πού θά 
ήτο άξιός μου. Μοΰ χρειάζεται, τό ξεύρεις, 
έραστής, ό όποίος δέν θά περιορισθή νά μοϋ 
χαρίσω τής φυσικές ήδονές τοΰ αμαρτήματος, 
άλλά θά ενδιαφερθή τόσον γιά μένα, ώστε νά 
τοΰ σκλαβώσω δλας του τάς σκέψεις..; Καί 
λοιπόν, πιστεύω δτι τόν βρήκα !...

. Προχθές, δπως έκατέβαινα άπό τό τράμ, έ- 
γλύστρησα καί θά εξαπλωνόμουν φαρδειά— 
πλατειά κάτω, αν ένας διακριτικός κύριος 
δέν έπρόφθαινε νά μέ δεχθή στήν αγκαλιά του. 
Τόν εύχαρίστησα, γνωρισθήκαμε, μιλήσαμε. 
Καί νά! Τό πρώτο του γράμμα, πού σοΰ εσω
κλείω, θά σέ πληροφορήσω δτι τοΰ έκαμα ε
ξαιρετικήν έντύπωσιν. Γράφει τόσο νόστιμα, 
καί τό μόνο πού δέν λέγει είνε δτι τόν βρήκα 
θελκτικόν. Θά έκπλαγής λίγο γιά τό ψέμμα 
μου, καί θά σκεφθώς δτι τοΰ τό είπα άπό 
τήν μανίαν πού έχω νά καταπλήσσω δσους μέ 
πλησιάζουν. Ό χι ΐ Αύτή τή φορά τό έκαμα 
μέ σχέδιον. Κατά κανόνα, γυναίκες καί άν- 
δρες, δταν άγαπιώνται, προσπαθούν νά κρυ
φθούν κάτω άπό τήν μάσκαν τής άγνότητος. 
Άλλά δέν υπάρχει μάσκα ποΰ [νά μήν πέφτη

■Τ.ΕΝΑ ΡΟ/ΛΑΝΤΖΑ ( 3 2 )

"&}ομο̂ ό̂ ηαις έρασζον
Τοΰ Μαρσελ ΓΓρεβώ

Έγειρ’ έπάνω μου καί μ* έκαμε ν’ άναση- 
κώσω κι’ έγώ έλαφρά τό κεφάλι, δπως άλλοτε 
μέ τή Μαρία-Τερέζα. Τό θελκτικό προσωπάκι 
της ήταν κοντά στό δικό μου... Έψιθύρισα :

••-Τί έχω, Βαλεντίνα ;.. .  Έ χω  δτι σάς άγα
πώ..., σάς άγαπώ πιότερ’ απ’ ο,τι πίστευα... 
Άγαπώ τήν καρδιά σας καί τήν ψυχή σας, ά
γαπώ καί τήν ώμμορφιά σας... 'Ω  ! άφησέ με 
νά σέ κυττάζω, φίλη μου... Σάν τήν ϊδια τήν 
αγνότητα είσ’ εύμορφη... Τά μάτια σου είνε 
θεία 1 Καί σ’ έκαμα νά λυπηθής ! Ά  ! θά ή
θελα νά μή ζήσω ουτε στιγμή μετά τή συγ
γνώμη πού σοΰ ζητώ καί πού δέν θά μοΰ τήν 
άρνηθής.

Έστήριξε τό μέτωπό της σιόν ώμο μου κι 
αναστέναξε:

— Ναί, σέ συγχωρώ !...
Τότε πλησίασα τά χείλη μου στόν τράχηλό 

της πού αντιφέγγιζε μέ τή στιλπνότητά του... 
Ώ , λέξεις ! Ποΰ είνε ή λέξεις γιά ν’ άποδώσω 
τή φρικίασι τής πρώτη; αύ.ής επαφής ! Τήν 
είχα τόσους μήνες κοντά μου καί ποτέ δέν 
μοΰ πέραίε άπό τό νοϋ νά κάμω έκεΐνο πού 
εκαμνα σήμερα, νά τήν νοιώσω δική μου μέσα 
στήν άγκαλιά μου, μισονικημένη...

Σήκωσε λίγο τό κεφάλι, προσπαθώντας νά 
γλυστρήσή ήρεμα άπ’ τά χέρια μου.

— Φρειδερίκε, εΤπε μέΓ φωνή πού έσβυνε, 
λυπήσου με !

Μ ’ είχε πλημμυρίσει μία άπό τις τρέλλες 
εκείνες τής αύτοθυσίας, τοΰ αισθηματικού ή- 
ρωισμού, πού κάποτε μ’ αύτές έξαγνίζονται οί 
έρασταί. Σηκώθηκα. Πήγα πρός τή θερμάστρα 
κι’ έκεΐ στηρίχθηκα, συντετριμμένος σάν με
θυσμένος. Κύματα αίματος άνέβαιναν στό κε
φάλι μου. Έκεΐνο πού δοκίμαζα ήταν σχεδόν 
οδύνη. Όταν έστρεψα τό κεφάλι μου, ή Βα
λεντίνα καθόταν άκόμη στόν καναπέ. Κύ·.ταζε 
μπρο-ίτά τη:, χωρίς νά σκεφθή νά τακτοποιήσω 
τό φόρεμά της μετά τό σφίξιμο στήν άγκαλιά 
μου. Έ τσι καθώς τήν είδα, μοΰ πάγωσε τήν 
καρδιά. 'Εκείνη τή στιγμή, άλλοίμονον ! τό 
κΰμα τής ντροπής μέ τήν όποιαν ό έρως βα
σανίζει τις ντελικάτες ψυχές, μάς κατέκλυζε. 
"Ενας πέπλος άπλωνόταν άνάμεσόμας καί μάς 
χώριζε' ή έμ/ιισιοσύνη μας είχεν έξατμισθή, 
γιατί μία πνοή πόθου έγαργάλισε τά μέτωπά 
μας. Κατέβαλα μεγάλη προσπάθεια γιά νά 
ξανάρθω κοντά στή Βαλεντίνα. Άδραξα τ’ ά- 
ψυχα χέρια της καί τάσφιξα. Έκείνη σηκώ
θηκε, έβαλε τό καπέλλο καί τό βέλο της 
μπροστά στόν καθρέπτη. Μέ φωνή πού προσ
πάθησα νά τήν κάμω νά μήν τρέμω» είπα :

— Θά φύ-,ετε ;
Έκαμε «ναί» μέ τό κεφάλι. Μάντευα τή 

θλΐψι της, τήν έπιθυμίανά μείνω μόνη κριί νά 
κλάψηέλεύδερα, μέσα σ ’ έκεΐνο τό βλέμμα 
της πού άπόφευγε τό δικό μου.

Βί’ήκε χωρίς νά π ή λέξι' τήν συνώδευσα 
στό δρομάκο πού φέρνει πρός τό κιγκλίδωμα 
τοϋ πάρκου. Τό σκοτάδι ήταν βαθύ' δεξιά κι* 
άριστερά τά δένδρα άκινητοΰσαν σάν μαΰροι 
ήσκιοι συμπαγείς. Κοντά στό κιγκλίδωμα, δ
ταν άντίκρυσα τά φανάρια τοΰ άμαξιοΰ, έδο- 
κίμασα άκατανίκητα τήν άνάγκη νά σφίξω ά
κόμα τή Βαλεντίνα στά μπράτσα μου. Τής 
έπιασα τό χέρι καί μ’ δλη τήν προιτη άντί- 
στασί της, τήν τράβηξα πρός έναν πλάγιο δρο
μάκο, μέσα στή νύχτα...Καί πάλι έθλιψα αύτό 
τό άγαπημένο κεφάλι στό στήθος μου, καί 
πάλι τά χείλη μου έψαυσαν τά μαλλιά της καί 
τό λαιμό της... Έπειτα τήν ώδήγησα στ’ α
μάξι της... Σήκωσε πάνω μου τά βλέμματά 
της δπου είδα μέσα κλάμμα καί μοϋειπε :

— Θά ’ρθήτε στό Σαγιάρ αύριο ;
— Ναί...αύριο...
Έκείνη τήν νύκτα πού άκβλούθησε τό πρώτο 

μας φιλί καί τήν επομένη ήμέρα πού έπέ- 
σ Ερεψα στό Σαγιάρ, εξοργίζοντας τόν εαυτό 
μου νά μήν ξαναρχίσω τήν χθεσινή σκηνή, κι* 
ώς τόσο τήν ξανάρχισα μοιραίως, χωρίς νά 
μπορώ νά εξηγήσω ποιός δαίμονας μ’ έσπρω
χνε δλες αύιές τές ώρες τού μαρτυρίου καί 
τής χαράς μαζί, νομίζω πώς τές ξαναζώ δταν 
μοΰ έρχονται στή μνήμη. (Ακολουθεί)

κάποτε, γιά νά φέρω μαζί καί τήν άπογοήτβυ- 
σιν. 'Ενώ ό δικός μου δέν διατρέχει αύτόν τόν 
κίνδυνον. Ά ν σήμερα ένδιαφέρβται γιά μένα, 
θά μέ λατρεύσρ σάν τοϋ άποκαλύψα» δα οΐ 
δύο έρασταί μου ήταν φανταστικοί καί τούς 
έσοφίσβηκα, γιά νά τόν δοκιμάσω. Δέν σοΰ 
φαίνεται λογικόν αύτό;

Τά πιό στοργικά φιλιά μου ΜανχΛ

Ή  άρχή βίς τό προηγούμενων.
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E K A I K H S I SΓ
Βαρύθυμος καθώς ήτο ό Κώστας έ- 

κεΐνο τό βράδυ, άπεφάσισε νά έπικοι- 
νωνήση μετά τοΰ άλλου κόσμου -άλλά 
μόνον διά μέσου τοΰ π\εοματισμοΰ, έν- 
νοεΐται. Έκάθησε λοιπόν έμπρός ε’ις τό 
αιώνιον τραπεζάκι, τό οποίον πειθή- 
νιον είς τάς πνευματικάς άσκήσεις, ήρ- 
χισε νά ταράσσεται μέ τήν πρώτην έπα- 
φήν τών δακτύλων του. Καί ό Κώστας 
έκάλεσε τό πνεύμα τοΰ παλαιοΰ φίλου 
του Θωμά, ό όποιος είχε κηδευθή > πρό δεκα
πέντε ήμερων. Αύτόν ένεθυμήθη εκείνην την 
στιγμήν καί είπε νοερώς τρίς :

— Θωμά ! ...Θωμά ! . . .Θωμά ! ..
Καί δέν άνέμενεν έπί πολύ. Σχεδόν άμέσως

τρία σφοδρά κτυπήματα άιτηχησον :
— Πάν ! Πάν 1 Πάν 1
— Έσύ είσαι, Θωμά ; Έλα νά μιλήσουμε, 

καϋμένε, λιγάκι... Θά μ’ απαντάς μ* ένα κτύ
πημα γιά τό «ναί», καί δυό γιά τό «οχι».

 Πάν 1 άπήντηβε τό τραπεζάκι.
— Είμαι πολύ εύχαριστη μένος πού σέ βλέπω 

ή μάλλον,πού σ’άκούω,γιατί μοΰ είσαι άθέατος.
— Πάν, πάν, πάν, πάν ! έκαμε τό τραπε

ζάκι, χορεΰον έπάνω είς τό πάτωμα.
— Μά γιατί κάνεις έτσι ; ’Εσύ δέν είσαι εύ- 

χαριστημένος ;
— Πάν, πάν !
 Αλήθεια ! . . .  Καί γιατί, αδελφε μου ;

Μήπως ές αιτίας μου ;
— Πάν 1 . . . .
— Ναί; Πώς αύιό! Μήπως που_δεν πηγα 

στό νεκροταφείο νά σκορπίσω άνθη στόν 
τάφο σου ;

— Πάν, πάν '·
— Μήπως γιατί δέν παρηκολούθησα την̂  

κηδεία σου ;
— Πάν, πάν!
— Ό χι πάλι!... Διάβολε! Κοί δέν μοΰ λές : 

εϊσαι πολύ θυμωμένος εναντίον μου ;
— Πάν!
— Πολύ ! Θά εΐιε δίχως άλλο,γιατί τα είχα 

φτιάξει μέ τή γυναίκα σου !
— Πάν ! ,
— Ά , καλά τό κατάλαβα... Πολύ ευαίσθη

τος δμως εϊσαι, Θωμά μου.
— Πάν, πάν, παν ! πάν, πάν, πάν !
— ϊϋπρέ, μπρέ ! Κάτσε φρόνιμα, χριστιανέ 

μου, θά μοϋ ξεχαρβαλοιπης τό τραπεζάκι.
— Πάν, πάν, ραταπάν ! ραταπανπάν !
— Έπί τέλους σοΰ ζητώ συγγνώμην...Άλ

λως τ· νόμιζα δτι τό ήξερες. Τί διάβολο I Πε- 
ρίμενες νά πεθάνως γιά νά μέ μαλιόσως, ή 
μήπως τώρα μετά τόν θάνατόν σου τώμαθες ;

— Πάν !
— Τώρα ; Περίεργον ! Περιεργότερον ομως 

ποΰ θυμώνεις γι* αύτό. Ένόμιζα δτι τά πνεύ
ματα απαλλασσόμενα άπό τό ευτελές σαρκίον 
των, άποκτοΰν μίαν φιλοσοφίαν ύπερτέραν, 
τήνδποίαν τίποτε δέν ήμπορεΐ νά ταράξω·

— Πάν 1
— Ναί, άπαντάς ! Τότε λοιπόν τί συμβαί

νει ; Μήπως ή γυναικοϋλα σου ι̂οΰ κάνει κι’ 
εμένα απιστίες ;

— Πάν I
— Ώ  I νά παρ' ή όργή ! Αύτό εϊνε τρομε

ρόν. Καί γιά πές μου, είνε πολύς καιρός ; 
Δεκαπέντε μέρες ; ένας μήνας ;

— Πάν, πάν !
— Ό χ ι ' Πιό πολύ ! Ώ στε μάς άαατοϋσε 

καί τονς δύο ;
— Πάν!
— Τήν άθλία ! Καί μέ ποιόν,άν επιτρέπεται ;

— Μήπως μ’έκεΐνον τόν νταντή,τόν Παϋλο ;
— Πάν, πάν 1
— Μήπως μέ τόν Άνδρέα ;
— Πάν I
— Ά , τό μασκαρά ! τό κτήνος ! τόν...^
— Πάν, πάν, ραταπάν ! ραταπανπανπάν !
— Ναί, ναί, καταλαβαίνω τί θέλεις νά μοΰ 

πής. θέλεις νά πάρω έκδίκησιν.
— Πάν 1
— Έννοια σου, κι* αύτό θά γίνω απόψε.
— Πάν;
— Ναί, εχω ραντεβού μέ τή γυνάϊκα σου. 

Έ ,  λοιπόν, άν έως τώρα, πού δέν τό ήξευρα, 
μ’ άπατοϋσε μέ τόν Άνδρέα, άπό άπ·ψε αύτό 
θά τελειώσω- <,οδ Έ’ ορκίζομαι.

— Πάν;
— ΙΙώς ; Ανόητε, δέν καταλαβαίνεις ; Τώρα 

πού έγώ τό ξέρω, αύτή θ’ άπατά τόν Άνδρέα 
μαζή μου κι* δχι έμένα μαζή μέ τόν Άνδρέα 
ό όποιος δέν ξέρει τάς σχέσεις μας.

— Ραταπάν, πάν, ράτα, πάν ! Ταραμπσύμ !
— Θωμά,παιδί μου,άνυπόφορος κατήντησες.. 
Καί ό Κώστας έξεβίδωσε τό τραπεζάκι,τούβ’

δπερ ύπεχρέωσε τό ζηλότυπον πνεύμα νά φύγω 
ίν π«σ| σπουίϋ· Ή  πυ&ίκ \
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Άναγερμένοι στό χαμηλό, πουπουλένιο ντι- 
βάνι, άπολαμβάναμε άκόμη, με τά μάτια μι- 
σόκλειστα, τό γλυκύ, ήδονικόν ρίγος τών στιγ
μών ποΰ πρό ολίγου ζήσαμε' κι’ έλεγα στην 
αγαπημένη μου :

Παράξενο, οί ποιηταί νά παρομοιάζουν τές 
γυναίκες μέ τά λουλούδια κι* δχι με καρπούς !

Κι' δμως, άπ' τό κεφάλι έως τά πόδια,_ το 
πάν, σιή γυναίκα, θι,-άίζει τόν χυμόν καί τό 
βελούδο τών καρπών, άπό τή στρογγυλή κι
όλόστιλπνη, 
φτέρνα, έως 
τους, σάν τό 
τάφους. Λευ 
ψύχατώνκορ 
πα υψώνεται 
κρό,τρυφερό 
νο δενδράκι. 
τών νιελικά 
καί νά οί γε 
αί μα τό χρω 
σκοι τών μή 
ποϋ σχήμα 
σφίξιμο τής 
τήν καλτσο

σάνέν’άχλάδι 
τού; χνουδά- 
ροδάκινοκρο 
κή, σάν τήν 
μών ή γάμ- 
δπως τό μι- 

1 ιεοφυ τευμέ- 
Νά τά μήλα 
των γονάτων 
μάτοι άρωμα 
μοι λακκϊ 
λων αύτών, 
τίζονται στό 
σάρκας άπ' 
δέτα. Μίατην καΛτσο » s , α , ~

σαρκώδης πτύχωσις, ouv τ αναρλάστημα του 
δένδρου, καί νά ό θρυλικός κήπος, ό κήπος 
τών Εσπερίδων, στήν πόρτα τοΰ οποίου καθε 
έπαινος διστάζει καί τρέμει κάθε θαυμασμός, 
δπως στό κατώφλι έ ν ό ς  πανεύμορφου τζαμιού, 
πού οί καμαρωτοί θόλοι του ρίχνουν τούς πι
στούς σ’ ένα εϊδος μέθης τών ματιών.

Δυό ώριμα καρποχ'ζάκια ζευγαρώνουν τήν 
λαμπράδα των, κι’ ή γραμμή τών ισχύων φι- 
λεί βουβά τήν ώγκωμένην γραμμήν ; αί τής 
λύρας καί τοΰ άμφορέως—τής λύρας̂  δπου το
νίζεται ό ύμνος τής γονιμότητος, καί τοΰ αμ- 
φορέως δπου συγκιρνάται τό κραοι τών γενεών.

Μίλησε ή πολυαγαπημένη μου κ’ εϊπε :
— Έ χεις δίκηο. Ή  σάρκα τής γυναικός 

είνε ό κορπός τών καρπών.
Καί συνεπλήοωία :
— Εύλογημένος ό Ουρανός πού μάς εδωκε 

τόν καρπόν αύτόν γιά νά ρουφοΰμε τούς \λυ- 
κούς χυμούς ίου !

Κι’ άγκαλιαστήκαμ? πάλι.
0 ΔΙΠΛΩΜΑΤΗΣ 

Οί ω οιηζαϊ ζης έΓ ν ν α ίκ α ς

Τρ ν y η ζ ο ς
Στ* άμιχελι τής αγάπης έγώ τρύγησα 
τό ποιό γλυκό καί ζουμερό σταψΰλι.
Κορμ'ι δροσιά ! Κλήμα Ισκιερό^κι απείραχτο, 
μόσκος σταφϋλι, τό γλυκό τ’ αχείλι.
Τ’ άχεϊλι, τ’ άχειλάκι πού μαλάκωνε 
στό σμίξιμο, στό σφίξιμο, στή λαύρα,
Τά μάτια, τά ματάκια πού μελώνανε 
ρουφώντας τής άγάπης τήν άναΰρα.
Τά μάτια πού μαγνήτες με τραβούσανε  ̂
καί σκλάβο μ’ άλυσσίδες, μ’ είχαν σκλάβο, 
στόν Καύκασο—τόν κόρφο τόν ολόχιονο, 
στό σώμα -  τό γυμνό, γυρμένο κάβο.
Στόν κάβο, στ’ άκρωτήρι πού φωτίζανε 
φάροι, φωτιές τά μάτια τά φλογάια, 
στόν κάβο πού τριχιά, μπαρούμια δένανε 
βαρκούλες,.ιά στηθάκια τά χιονάτα!
Στά στήθια τά στητά, κιτράτα, όρθόρρωγα, 
πού, βαρελάκια σ’ ήδονής ταβέρνα,_ 
μοΰ λέγαν : «δές κορφές, ζωή κι’ όνείρεμμα ! 
στρίψε τής κάνουλες καί μέλι κέρνα 1»
Τρέλλα καί πόθος κι’ ηδονή κι’ απόλαψη ! 
Τρύγησα τό δετό, γλυκό σταφύλι — 
κορμί φωτιά ! Κλήμα δροσιά^κι ανασταση ! 
Μόσκος, σιαφΰλι τό γλυκό τ’ αχείλι.

H. Δ. Ταγχύηονλος

ĉ ^ivazojiKh ωοίησις
Τ ονρκομανικο ζραγονόι 

Τά φιλιά στών γυναικών τά χείλη μοιάζουν 
μέ τής θαλάσσης τό νερό : ανάβουν τή δίψα. 
Κι’ όσο πολύ κι’ άν πιί) κανείς απ’ τήν πηγη 
των, κι’ άλλο ποθεί νά πιή. Όμως τιποτ 
άλλο δέν εϊνε πού νά σβύνι) τή δίψα τοϋ ά
φοβου πολεμιστοΰ δσο σάν ρουφάει ζεστό και 
άλικο τό αίμα τών εχθρών.

Μ ερσ ικο  ζραγονόι 
“Ηθελα νά μποροΰσα νά κρυφτώ μες στά 

τραγούδια μου, γιά νά φιλώ τά χείλη θ') ΐ 
κάθε τόσ· π«ύ τά τραγουδίς. (Oumarn)
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Ό  μικροσκοπικός κι’ αδύνατος κύ
ριος έχρουσε τήν πόρτα τοΰ γραφείου 
μου καί είσώρμησε μ ’ έ να ύφος ά
γριο καί φοβισμένο ταύτοχρόνως, 
πιό φοβισμένο άπό τό ύφος τών συ
νηθισμένων αρρώστων.

— Ποϋ πονεΐτε, κύριέ μου ; ρωτώ.
— Δέν πονώ πουθενά, μοΰ άπαντά, μακάρι 

νά πονούσα ! Σάς ρωτώ μόνον μήπως φαίνω- 
μαι, μήπως είμαι τρελλός ; Γιατί_ μόνον ή 
τρέλλα μένει, ΰστερ’ άπ' αΰτό πού έπαθα...

— Μά τί έπάθατε λοιπόν, κύριέ μου ;
— Μέ δυό λέξεις, γιατρέ : Δέν μπορώ νά 

μπώ στό σπίτι μου ! _ *
— Διάβολε ! Χάσατε τό κλειδί - τής πόρτας 

σας κι’ έρχεσθε σέ μένα ;
— Ό χι, γιατρέ μου.,.Τό κλειδί μου τό^έχω, 

τό κλειδί ανοίγει τήν πόρτα μου, κι’ εκτός 
αΰτοΰ ή πόρτα μου ανέκαθεν μένει ανοικτή... 
καί δμως δέν μπορώ νά περάσω τό κατώφλι 
της... Προσπαθώ, σπρώχνομαι... άδύνατον ! 
Λές καί πρόκειται νά διαβώ άπ’ τήν τρύπα 
μιάς βελόνας ! Σημειώσατε πώς ή πόρτα τοΰ 
σπιτιού μου έχει άνοιγμα 92 εκατοστών - ναί! 
τήν μέτρησα έκ περιεργείας— καί, επομένως, 
δχι ένας, άλλά τρεις μαζί σάν κι* έμένα μπο
ρούν νά τήν διαβόΰν... κι* δμως έγώ δέν 
μπορώ ! Πέστε μου, γιατρέ, στό Θεό πού πι
στεύετε, εϊνε νά τρελλαθώ ή δχι

Οί γιατροί εϊνε συνήθως καί̂  ο
λίγον ψυχολόγοι. 'Εννόησα περί τί
νος πρόκειται καί τόν έρώτησα :

— Δέν μοΰ λές, φίλε μου, πρώτη 
φορά εϊνε πού τό παθαίνεις αύτό ;

— Μπά!... ή δευτέρα 1 Τήν πρώτη 
φορά, προχθές δηλαοή, δέν μπο
ρούσα νά περάσω τήν πόρτα τή; 
κρεβατοκάμαρας τής γυναίκας μου.
Μ1 είχε φωνάξει γιά νά μού άναγγίίλω πώς 
θά μοΰ άπονείμουν έκείνη τήν ήμέρα τό πα- 
ράσημον τού Σωτήρος...Τρέχω, χαρούμενος 
νά τήν ρωτήσω λεπτβμερείας, άλλά μόλις έ- 
φθασα στήν πόρτα... κεραμίδα!! Έστάθηκε 
άδύνατον νά τήν διασκελίσω !...

— Ά ... ώστε ή σύζυγός σας σάς ανήγγειλε 
π'ϊ>ς θά παίρνατε τό παρασημο καί— φυσικά— 
αύτή θά ένήργησε γιά νά τό πάρετε ! Πέστε 
μου σήμερα τί σκεπτόσασθε, τή στιγμή πού 
δέν μπορούσατε νά διαβήτε τήν πόρτα σας ;

Ό  μικροσκοπικός κι' άδύνατος κύριος έδί- 
στασε λίγο, ξεροκοκκίνησε, ξεροκαταπιε κι' 
έπί τέλους έ τόλμησε ;

— Έσκεπτόμουν μιά έπιχείρησι, πού, άν 
έπιτύχαινε, θά μ’ άφηνε μεγάλα κέρϋη. Μοΰ 
εϊχε είπή ή γυναίκα μου δτι θά ένεργοϋσβ 
αύτή νά επιτύχω.

— Λαμπρά ! άπήντησα. Εννοώ : Προχθές 
πού σάς φώναξε ή σύζυγός σας, καθώς έπή- 
γατε νά μπήτε στην κρεββατοκάμαρά της έ- 
σκεφθήκατε : «Μά πώς κατώρθωσε ή γυναίκα 
μου νά μού άπονεμηθή παράσημο. Μή·— 
πω ς;...»  Καί σήμερα πάλι είπατε μέσα σας : 
«Αύτή ή γυναικούλα μου εϊνε ένας θησαυρός, 
πού θά μέ κάνω, χάρι στή γνωριμία της μ’ έ-

(  \ κείνον τόν τμηματάρχη, νά κερδίζω
\\ τόσα πολλά. Τί είδους σχέσεις ό-
Υχϊίΐ; μως έχει μέ τόν τμηματάρχη καί

II )  τής κάνει τόσα ρουσφέτια ;» Αύτά
>· δέν έσκεπτόσουν ;
^  — Μάγος εϊσαι, γιατρέ μου ;
— Ό χι, αλλά διέγνωσα καλά τήν πάθησί 

σου. Εϊνε άλλως τε συνηθισμένη. Άκουσε, 
φίλε μου : Έχεις τό καλό νά εϊνε ή συνείδη
σίς σου πολύ ελαστική, δμως έχεις πολύ φου
σκωμένη φαντασία, καί φαντάζεσαι διάφορα 
πράγματα για τή γυναίκα σου...Ό τι δηλαδή, 
έκεΐ πού μπαίνεις, μπορεί νά τήν βρή; «τήν 
άγκαλιά τοϋ τμηματάρχου καί άλλα. "Ως τόσο 
έγώ θά σέ συμβουλεύσω, επειδή δέν μΐί,ορεΐ 
κανείς νά μεταβάλω τή συνείδησή του, νά πε- 
ριορίσως τή φαντασία σου καί ν' άλλάξη; ι
δέες, καί να μή νομίζως πώς δ,τι χάνει ή γυ
ναίκα σου εϊνε σπουδαίο πράγμα καί πώς έσυ 
δέν δικαιούσαι πλέον... εισόδου είς τόν συζυ
γικόν παράδεισον. Κάθε άλλο!... Πέρασε άπό 
τήν πόρτα σου, φί>ε μου, καί παράβλεψε, άν 
άπ’ αύτήν έχουν περάσει κι' άλλοι... Μιά ιδέα 
εϊνε αύτή καί μάλιστα ιδέα κακή. Φρόντισε 
λοιπόν νά τήν άπομακρύνως» άφοϋ άλλως τβ 
κάνεις τήν τύχη σου, κατεργάρο ! _

— Καλά, καί ό κόσμος, γιατρέ ;
— ‘Ω χ! καϋμένε, νόμισες πώς 

εϊσαι ό πρώτος ;
— "Ωστε έτσ ι; Λές νά περάσω ;
— Καί βέβαια, άνθρωπέ μου, πή- 1 

γαινε νά περάσης καί κύττα νά πε-, 
ριποιήσαι τή γυναικούλα σου, πού' 
rfηονάζει τόσο γιά σένα !

Κιονσν. I .  Τζηρ.-
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— ’Αγαπημένη μου, είπεν ό Ροζέ, διώξε 
άπ' τό μυαλό οου δλες ανίες τής κακές όπια· 
βίες καί μή σκέπτεσαι πιά παρά τόν έρωτα, 
τόν έρωτά μας .. αύτός θ ’ άπομακρύνη δλες 
τής μαύρες σου Ιδέες...

— Ναί, Ροζέ, σέ πιστεύω, δμως φοβάμαι...' 
φοβάμαι δτι μέ κάνεις πολύ ευτυχισμένη !

II. -  Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΒΟΥΣ
— Κύριοι, έδήλωσεν είς τούς προσκεκλημέ

νους του ό κόμης νιέ Τρεμέζ, έχω νά σάς α
ναγγείλω μίαν εύχάριστον είδησιν : ό φίλος
μας κ. Τζίμ Μίλτον, μ’ έξουσιοδότησε ν’ ανα
κοινώσω δτι έπί τη εύκαιρία τών άρραβώνων 
τής θετής κόρης του μετά τού αδελφού μου 
Ροζέ, θα δωρήσιι πρός χό Γαλλικόν κράτος 
μίαν έφεύρεσίν του, ή όποία θά φέρω άνα- 
στάτωσιν είς τήν παγκόσμιον ναυσιπλοΐαν.

Ψίθυροι κολακευτικής έπιδοκιμασίας ήκού- 
σθησαν. Ταύτοχρόνως ένας άνδρα; ευκίνητος, 
κομψός, μέ χιονώίη κόμην, ήρώτησε :

·— ’Αγαπητέ κύριε Μίλτον, πρόκειται άναμ- 
φιβόλως περί τής αύτομάτου έλικος πού έ- 
φεύρατε;

— Ναί, γιατρέ μου, άπήντηιεν ό ’Αμερικα
νός. Έπειτα άπό πολλών έιών πειράματα έτε- 
λειοποίησα τήν έφεύρεσίν μου καί μετ’ όλίγας 
ημέρας θά παραδώσω δλα τά σχειικΐ σχέδιά 
μου είς χεΐρας τού υπουργού τών Ναυτικών 
τής Γαλλίας.

— Άλλά δέν φοβεΐσθε καμμίαν ακριτομυ
θίαν, καμμίαν κλοπήν ; Είς τόν καιρόν μας 
περί ούδενός μπορεί νά είνε κανείς ασφαλής.

,— Θέλετε νά πήτε γιά τήν «’Ερεβώδη Συμ
μορίαν» ή ό.τοία αυτήν τήν στιγμήν ανοίγει τά 
χρηματοκιβώτια καί τά κεφάλια τών Παρι
σινών , ήρώτησεν ό Ζάκ.

— Άκριβώς, άπήντησεν ό δόκτωρ. Διότι 
θά είσθε, κύριοι, έν γνώσει τών άπιστεύτων 
πράγματι κατορθωμάτων τής τρομεράς αύτής 
συμμορίας, ή όποία φαίνεται δτι έθεσεν ώς 
σκοπόν νά παραβιάσω δλα τά οικογενειακά 
μυστικά καί τά πλέον Ιερά άκόμη, νά εξιχνιά
σω δλα τά μυστήρια καί νά ύποκλέψω δλους 
τούς μυστικούς θησαυρούς τής άνθρωπίνης 
διανοίας. Δέν σέβονται, δέν δειλιοϋν πρό ού- 
δενός, διαρπάζουν μετά πρωτοφανούς εύκο- 
λίας καί τάς περισσότερον αυστηρά φρουρου
μένας οίκίας καί δμως παραμένουν άκόμη 
άσύλληπτοι.

— Πρέπει νά έλπίζωμεν, παρετήρησεν δ κ. 
ντέ Τρεμέζ, δτι ή ’Αστυνομία δέν θά βρα
δύνω νά θέσω τέρμα είς τά κακουργήματά των.

— Δέν ξεύρω, έπανέλαβεν ό δόκτωρ μέ τό 
ϋφος σκεπτικόν., .Αύτή ή «Ερεβώδης Συμμο
ρία» δέν μοϋ φαίνεται νά είνε άσχετος μέ 
μίαν άλλην σπείραν λωποδυτών, οί όποιοι 
έλυμαίνοντο πρό έτών τάς 'Ηνωμένας Πολι
τείας καί έπροξένησαν μεγάλας καταστροφάς. 
Πρέπει νά προσθέσω δτι οί καλλίτεροι νιε- 
τεκτίβ τής Αμερικής δέν ήμπόρεσαν κανένα 
άπό τούς λωποδύτας αυτούς νά συλλάβουν καί 
φοβούμαι μήπως καί οί Γάλλοι αστυνομικοί, 
παρ’ δλην τήν ικανότητά των, δέν έχουν τύ 
χην καλλιχέραν άπό τούς Αμερικανούς συνα
δέλφους των. ’Ιδού ό λόγος, κύριε Μίλτον, 
διά τόν όποιον σάς έσυμβούλευσα νά προφυ- 
λαχθήτε.

—Αγαπητέ μου κ.Χόβεϋ,έπανέλαβεν ό εφευ
ρέτης, σάς ευχαριστώ άπείρως δια τάς σύμ
βουλός σας, δμως δέν παραλείπω νά σάς εΐπω 
ότι είμαι άπολύτως ήσυχος περί τής άσφα- 
λείας τών σχεδίων μου... Εύρίσκονται κλει
σμένα είς μίαν κρύπτην τήν οποίαν ό αγαπη
τός γραμματεύς μου ν.ατεσκεύασε μόνος του... 
Καί ό φίλος μας κ. ντέ Τρεμέζ, ό όποιος μό
νος μετά τοϋ γραμματέως μου καί έμοϋ γνω
ρίζει τό μυστικόν, είνε είς θέσιν νά σάς βε
βαιώσω δτι ό ίκανώτερος άνθρωπος τοϋ κο- 
σμου όέν θά ήμπορέσω ν’ άνακαλύψβ τήν 
κρύπτην αύιήν.

— Τοσον το καλλίτερον ! έπεδοκίμασεν ό 
δόκτωρ. Διότι αλήθεια θά ήτο κρίμα νά πε
ριέλθουν είς χεΐρας τών λωποδυτών οί καρποί 
τής ιδιοφυίας σας, καί, μάλιστα, τήν στιγμήν 
άκριβώς πού έτοιμάζεσθε νά τούς δωρήσετε 
είς τήν Γαλλίαν.

Ή  άρμονία τού πιάνου ήκούσθη άπό τήν 
γειτονικήν αίθουσαν, καί ό κ. ντέ Τρεμέζ 
προέτεινεν έν εύθυμ»; :

— Κύριοι, ας άφήσωμεν είς τήν φροντίδα 
τοΰ διαβόλου αύτήν τήν «Ερεβώδη Συμμο
ρίαν» καί ας έπανέλθωμεν κοντά στές ντάμες.

— Ευχαρίστως, σπήντησαν όλοι, καί ένφ οί 
προσκεκλημμένοι έπερνουοαν είς τήν παρα- 
πλεύρως μεγάλην καί πάμφωτον αίθουσαν τοΰ 
χορού, ό δόκτωρ Χόβεϋ έμεινεν είς τό καπνι-

στήριον, έβυθίσθη είς ένα φωτέϊγ καί έφίνη 
παραδοθβίς είς βαθείας σκέψεις... Ό  δόκτωρ 
Χόβεϋ ήταν ένας άπό τούς ανθρώπους εκεί
νους τών ότοίων άδύνατον είνε νά καθορι- 
σθή ή ηλικία. 'Η χιονώδους λευκότητος κόχη 
του ήρχετο εις όξεϊαν άντίθεσιν πρός τό δρο
σερόν καί άρυτίδωτον πρόσωπόν του, τά μά
τια του έφωτίζοντο συχνά άπό τάς άστραπάς 
τής νεόιητος καί τό στόμα του έσχημάτιζε 
πτυχάς, 6vt0c τών οποίων έφαίνετο νά κρύ
πτεται μία συγκεκαλυμμένη άπογοήτευσις μία 
θλΐψις μακρυνή ’Αφοΰ διετέλεσεν έπί τινα έτη 
καθηγητής τή; αισθητικής αγωγής είς εναΠα- 
νεπιστήμιοντήςΒασιγκτώνος,έγκατεστάθηκατό- 
πιν είς τό Παρίσι, δπου ή αξιοπρέπεια τήςζωής 
του, ή διακριτικότ ς τών τρόπων του καί ή 
πραγματική χάρις τοΰ ατόμου του τοϋ έπέ- 
τρεψαν νά συνάψω σχέσεις μέ τόν άριστοκρα- 
τικώτερον κόσμον τής Γαλλικής πρωτευούση;. 
'Η έπιτυχής μέθοδό; του ήτις συνίστατο είς 
τόν συνδυασμόν άσκήσεοιν ρυθμικής γυμνα
στικής μετά τών θεμελιωδών αξιωμάτων τής 
κλασσικής καλλονής, τφ είχε προμηθεύσω τα
χέως πολυάριθμον καί πλουσίαν πελατείαν.

Έπρεπεν άλλως τε ό δόκτωρ Χόβεϋ νά είνε 
προικισμένος μέ εξαιρετικά προτερήματα, διά 
νά έμπισιευθώσιν ε ί; αύτόν ό ντέ Τρεμίζ καί 
ό Μίλτον, τόσον δύσκολοι άμφότεροι εις τήν 
εκλογήν των, ό μέν τόν μικρόν υίόν τής συζύ
γου του, ό δέ τήν θυγατέρα του. Καίπραγματι 
ό Χόβίΰ άπεκάλοπιε διά τών πράξεοιν του καί 
τών λόγων του ένα χαρακτήρα άνεπίληπτον, 
κατά τά φαινόμενα, τούλάχιστον, καί έπιβάλ- 
λοντα σεβασμόν. Ό  βίος χου διέρρεεν ήρεμος, 
τακτικός, μέσα είς τήν γενικήν έκτίμησιν. 
Προφανώς ό δόκτωρ ήτο ευτυχής, καί προφα
νώς τήν σ ιιγμήν έκείνην, καθώς άνεπαύετο 
είς τήν πολυθρόναν, τήν ευτυχίαν του άπελάμ- 
βανε, διό ιι ϊνα μειδίαμα εύχαρισχήσεως διε- 
γράφη είς τά χείλη του. Άλλ’ αίφνης άνετινά- 
χθη. Πλησίον του ήκούοντο οί άνασχεναγμοί 
άνίίρώπου άναμφιβολως πονοΰντος. Καί κα
θώς έστράφη, είδε σχεδόν έξηπλωμένον είς 
ένα καναπέν, ώχρόν καί καχαβεβληαένον, ένα 
έκ τών προσκεκλημένων, τόν κ. Κοκαντέν. 
άγαθώτατον άλλ’ άσήμανιον άνθρωπον, κατά 
τύχην έξασκήσαντα άλλοτε τό έπάγγελμα τοϋ 
άστυνομικοΰ πράκτορας χωρίς καμιιίαν κλίσιν 
καί ικανότητα νά αίσθανεται πρός αύτό καί 
κατά τύχην άναμιχθένχα είς τήν προγενεστέ- 
ραν ζωήν καί δρϋσιν τοϋ ΙΗούντεξ.

— Ό  κύριος Κοκαντέν 1 άνεφώνηαεν ό δό
κτωρ. Δέν σάς είχα άνιιληφθή.

— Οΰτε έγώ, άπήνχησεν ό Κοκανχέν σκυ
θρωπός.

— Τί θαυμασία έίπερίς, είτεν ό Χόβεϋ διά 
νά συνάψη συνομιλίαν. Οί ντέ Τρεμέζ είνε έ- 
ξαίρετοι άνθρωποι.

— ...Άνθρωποι! έπανέλαβεν ώίάν ηχώ ή 
φωνή χοϋ Κοκανχέν.

— Τούς γνωρίζετε πρό πολλοϋ ;
Είς τήν έρώτησιν αύτήν τοϋ δόκτωρος ό 

Κοκαντέν έφάνη συνερχόμενος ολίγον είς τόν 
έαυτόν του καί, άποφεύγων ν’ αρθρώσω λέξιν, 
περιέβαλε τόν Χόβεϋ μέ βλέμμα τό όποιον έ- 
σήμαινε : «Καί τί ένδιαφέρει σά; αύτό ;»

Άλλ’ ό Χόβεϋ, είτε διότι δέν ήννόησεν, 
είτε διότι έκαμε δτι δένέννοεϊ, έπανηρώτησε :

— Ή  κόμηασα Ζακελίνα ντέ Τρεμέζ, ή 
σύζυγος τού Ζικ δέν είνε ή κόρη ένός τρα
πεζίτου όνομαζομένου Φαβρώ ;

— Ναί, μοϋ φαίνεται.
— Καί αύτός ό Φαβρώ δέν άπέθανε πρό δύο 

έτών ύπό συνθήκας πολύ μυστηριώδεις ;
— Δέν ξεύρω, διέκοψεν άποφασιστικώς αύ

τήν τήν φοράν ό Κοκανχέν.
Έπηκολούθησε μικρά σιωπή. Ό  Χόβεϋ, 

καθήσας άπένανχί χου, έπανέλαβε μέ χόν εύ- 
γενικόν εκείνον χόνον χή; φωνής, τόν όποιον 
ούδέποτε άτέβ ιλλε:

■- Ό  κ. ντέ Τρεμέζ μοΰ είπεν ότι διηυθύ- 
νατε άλλοτε ένα μεγάλο άστυνομικόν πρακτο- 
ρεΐον, τό πρακτορεΐον «Ταχύεης» νομίζω...

— Δηλαδή... ναί... δχι..., προσεπάθει ν’ ά- 
παντήσω έκνευρισμένος ό Κοκαντέν, όστις έν 
τέλει δέν ήιιπόρεσβ νά συγκρατηθώ καί είπε :

— Γιατρέ, σάς παρακαλώ, μή μοϋ μιλήτε 
γι’ αύτά τά πράγματα.

— ”Ω ! συγχωρήσαχέ με, άπήντησε μειδιών 
ό δόκτιορ. Μα γιαχί, σείς πού είσθε χόσον 
εύθυμος συνήθως, τί έχετε άπόψε καί είσθε 
κατηφιίς ;

— Τί έχω ; Μιά πλήξι, μιά τρομερά μελαγ
χολία, πού μ’ έχει πιάσει έδώ κι’ όκτώ μέρες 
καί δέν έννοεΐ νά μοϋ ξεκολλήσω· Ή  σύζυγός 
μου, ή άγαπητή μου Νταϊζυ, έχει πάγει στήν 
’Αμερική γιά κάποια κληρονομιά της, τό θετό

παιδί μας βρίσκεται στήν Αγγλία γιά τέ 
σπουδές του, κ ι’ αύτή ή μόνωσίς μου ιιέ στε 
νοχωρεΐ φοβερά.

— Μά σεϊς είσΡε κοσμικός άνθρωπο; καί 
μέσα στές συναστροφές ήιιπορεΐ κάλλιστα νά 
λησμονήσετε τήν άνία σας.

— Δέν βαρυέστε !. ..  Τό δοκίμασα κι’ αύτό... 
Σήμερα τό πρωί πού ερχόμουν έδώ, έγνώρισα 
μέσα είς τό τραίνο μίαν θελκτικωτάτην γυ
ναίκα, χήν βαρώνην νχ’ Άπρεμόν... ένα άξια- 
γάπητον πλάσμα... Τήν γνωρίζετε, γιατρέ ;

— "Οχι.
— Τόσον τό χειρότερον γιά σάς, διότι είνε 

πολύ ώραία. Είνε ό άλήθινός τύπος τής Ίτα- 
λικής καλλονής. Μιλήσαμε αρκετά, μέ προσε- 
κάλεσε μάλιστα νά πάρω καί τό τσάϊ είς χό 
σπή-ι χης !... Αύτήν χήν φοράν ένόμισα δχι έ- 
θεραπεύθην όριστικώςκαί είδατε τί εύδιάθεχος 
πού ήμουν δταν ήλθα. Τώρ ι μέ πλημμυρίζει 
έκ νέου αύτή ή περίεργο; μελαγχο? ία. Φαίνε
ται δτι είμαι άρρωστος, γιατρέ.

— Ό χι δέν είσθε άρρωστος. "Έχετε απλώς 
προσβληθή άπό υστερικήν υπεραισθησίαν !

— Τ ' είνε πάλι αύτό ; έρώτησεν έντρομος ό 
πτωχός Κοκαντέν. Είνε σοβαρόν ;

— Ά  ..όχι Είνε μία αρκετά περίεργο; μορ
φή τής νευρασθενείας. Κ ιί ήμπορεΐτε νά θε- 
ραπευθήτε μέ ειδικήν δίαιταν...μέ μερικός εί- 
δικάς άσκήσεις, δπως π. χ. ό περίπατος μέ 
γυμνούς τούς πόδας έπάνω είς ύγράν χλόην, 
κ&τά τήν νύκτα Ιδίως· καί άλλαι διάφοροι 
ρυθμι αί κινήσεις, τός όποιας μέ πολλήν εύ- 
χαρίστησιν άναλαμβάνω νά σάς διδάξω. Κι’ 
έτσι έλπίζω, έντός ολίγου νά γίνετε καλά.

— Έν τοιαύτω π^ριπτώσει θά δοκιμάσω...
Άπό τήν πλαγινήν αίθουσαν μία φωνή κρυ

στάλλινη καί μελωδική ήκούετο.
— Πηγαίνετε ν’ άκούσετε τήν δεσποινίδα 

Ρόζαν πού τραγουδει κι’ αύτό θά σάς κάμω 
καλό, συνεβούλευοεν ό Χόβεϋ.

'Ο Κοκαντέν εύρεν όρθήν τήν ύπόδειξιν καί 
ήγέρθη. Ένφ δ’ άπεα,ακρύνετο, ό Χόβεϋ, οσ- 
τις τόν παρηκολούθει διά τών βλεμμάτων του, 
έψνθύρισε :

— Πώς ένας τζένχλεμαν, σάν χόν κόμηχα 
Τρεμέζ έκαμε φίλον του ένα τέ:οιο νευρό- 
σπαστον. Κατόπιν, προχωρήσας καί αύτός πρός 
τήν αίθουσαν τοϋ χοροΰ, καθώς άντίκρυσε τήν 
Ρόζαν, ή όποία συνοδευομένη άπό τήν Ζακε
λίναν είς τό πιάνο έφαίνετο μόνον διά τόν 
Ροζέ νά τραγουδή έ α αίσθηματικώτατον τρα
γούδι, έμουρμούρισε μεταξύ τών όδόντων του :

— Δυστυχισμένη μικρή !

Τήν νύκτα εκείνης τής έορτής ή Ρόζα άπε- 
κοιμήθη μ’ ένα μειδίαμα εις τά χείλη. Ούδέ
ποτε είχε δοκιμάσει μεγαλειτέραν εύτυχίαν. 
Καί δταν οί οφθαλμοί της έκλείσθησαν είς 
ένα δνειρον έρωτικόν, έναυλα είχεν άκόμη 
είς τά ώτα της τά γλυκά λόγια τοΰ Ροζέ, 
τοΰ μνηστήρος της. Δέν έφοβεΐτο πλέο/ τά 
φαντάσματα καί τούς έφιάλτας, οί όποιοι έ- 
τάρασσον τάς νύκτας της...

Καί έκοιμάτο ένα ϋχνον βαθύν γαλήνιον... 
Άλλ’ ιδού δτι μετ’ ολίγον, σινά-σιγά, σχεδόν 
άνεπαισθήτακ, άρχίζει νά παρέχω μερικά ση
μεία κάποιας ταραχής...

Ένφ τά βλέφαρά της παραμένουν έρμητι- 
κώς κλειστά, τό στήθος της δγκοΰται βιαίως, 
ή αναπνοή της αποβαίνει άγωνιώδης, ή δψις 
της συσπάται- παραιεταμένοι στεναγμοί, συ- 
νοδευόμενοι ύπό κραυγών ανεξήγητου τρόμου 
διαφβύγουν άπό τά τρέμοντα χείλη της. K si 
άνορθουμένη μέ όλίγας κινήσεις αποτόμους, 
μέ τούς οφθαλμούς άνοιχθέντας έξαίφνη;, μέ 
τό βλέμμα τραγικόν, ή Ρόζα εκτείνει τούς 
βραχίονάς της πρός τά εμπρός. Θά έλεγε κα
νείς δτι άγωνίζεται έναντίον μιας σκληράς 
οπτασίας, ήτις αναστατώνει δλην την ΰ.ταρξίν 
της- καί μέ φωνήν στριγγήν αρθρώνει :

— Τό κακό πνεΰμα!... Τό βλέπω... είνβ 
έκεϊ... ”Ω ! φοβάμαι...Ροζέ... Ροζέ, έλα νά 
μέ ύπερασπίσης!

Κατόπιν πίπτουσα έκ νέου έπί τής κλίνης 
της ώς έάν μία Ισχυρά χειρ νά τήν κατεκρή- 
μνισε μ’ ενα κτύπημα, έμεινε μίαν στιγμήν 
έξητλωμένη, άκίνητος, ώσάν νεκρά.

Άλλ’ ίδού οιι καί πάλιν άνεγείρεται βρα
δέως μβ τούς οφθαλμούς πάντοτε βλοσυρούς... 
Κατέρχεται έκ τή; κλίνης της, μέ χειρονομίας 
αύτομάτους περνά είς τό σώμα της ένα πε- 
νιουάρ, καί, μέ βήμα νυκτοβάτιδος έγκατα- 
λείπει τόν κοιτώνα της, ώθουμένη, άγομένη, 
κυριαρχουμένη ύπό μιάς αοράτου δυνάμεως, 
μιάς μυστηριώδους θελήσεως ένώπιον τής ό
ποιας έκάμπτεταο ή ίδική της.

(Ακολουθεί),

I
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Μπά τούς έρίφηδες ! Όλοι στής χήρες 
ριχτήκαν μέ τά μοΰτρα κι’ δλοι μ’ αύτές ζη- 
χοϋν ανταλλαγή. Άλλά δέν μοΰ λέτε, σάς πα 
ρακαλώ, τό μήλο κάτ’ άπ’ χή μηλιά δέν θά 
πέσω ; Επομένως καί ή χήρα κάχω άπό χόν 
χήρο. "Εφ’ ώ καί φιλώ χάς χεΐρα; όλων τών 
χηρών πού θά μοΰ γράψουν. Ό  Χήρος

Ύσχερόγραφον. Είς χά Γραφεία τής «Σψαί 
ρας» λαμβάνω χά γράμμαχά μου.

Ό  ίδιος καI Χηρύζερος
— Άκοΰχε, καλέ, νά μέ έγκατα) είψω ό Τι- 

τίκος, ποϋ εύρήκα πρό καιροΰ είς τό σαλόνι 
τή; «Σφαίρας» ! Έννοια του δμως καί αν νο
μίζω πώς έγώ θ’ αύτοκτονήσω γι’ αύτό, εί\ ε 
πολύ γελασμένος. Θά ζηιήσω άπλούστατα νά 
χόν άνχικαχασχήσω μέ άλλον Τιτίκον καί γι’ 
αύτό αρχίζω άπό σήμερα άνταλλαγήν c. p. 
διά χών Γραφείων τής «Σφαίρας». Τιτίκα

— Άνταλλάσσω έπιστολάς καί c. p. μέ δε
σποινίδας Πειραιώς,Σμύρνης.Γράψατε· «Παιδί 
τής Τσιγγάνας» p. r. Άθήναι.

— «Νεαρέ Πρίγκηψ», έτηλεγράφησα- τί γί- 
νεσθε ; Ανησυχώ· άπαντήοατε. Κική σου.

— Ανταλλάσσω έρωτικάς έπιστολάς ή καί 
έπί οίουδήποτε θέματος μέ νέους καί νέας 
Αθηνών, ’Αμαρουσίου, Πατρών, Βόλου, Τρικ- 
κάλων. Λ. Β. p. r. Άθήναι.

— Είς τόν διαγωνισμόν μου έβραβεύθη ό 
κ.Θεολόγος Δημητριάδης. «Ν. Πρίγκηψ».

— Τυγχάνων αρχηγός -ών «Σοβιέτ» Δορίσ- 
σης καί νϋν εύρισκόμενος εξόριστος έν Κο- 
ζάνω έπιθυμώ άνταλλαγήν έπιστολών οίασόή- 
ποτε φύσεως πρός στενωτέραν σύσφιγξιν τών 
συντρόφων καί συντροφισσών.Γράψατε' «Νεα
ρόν Κομμουνιστήν», p. γ . Κοζάνην.

— ’Ανταλλάσσω C. ρ. μέ νέας καί νέους 
Σπάρτης, Θεσσαλονίκης, Τριπόλεως καί Κο· 
ρίνθου. ’Απαντήσεις ταχύταται. Γράψατε' 
HarryLeonard 599Main st Hartford conn, u.s.a.

— Νεαρός λοχίας καί ένα χαριτωμένο φαν- 
ταράκι έπιθυμοΰντες νά διασκεδάσωσι τήν 
μονότονον ζωήν τοΰ Μετώπου, αίτοΰσιν αλ
ληλογραφίαν μετά δεσποινίδων Ν. Έλλά)ος. 
Ηροτιμώνται Κων)πόλεως, Κυδωνιών, Σμύρ
νης, Αέσβου, Χίου Γράψατε’ «Νυχτοβάτηλ», 
«Αεροναύτην», 4 )ν Σύνταγμα Αρχιπελάγους, 
9ος Αόχος Τ. Τ. 904.

— Νεαρός πλοίαρχος παραμένιαν νΰν έν Πει- 
ραιεΐ ζητεί άλληλογραφίαν μετά δεσποινίδων 
καλών οίκογενειών Σκοπός ό γάμος. Πςό α- 
σι; σοβαρωτάτη. Γράψατε' «Ψύχραιμον Δελ
φίνι» p. γ.· Πειραιά,

— ’Ανταλλάσσω c. p. πανταχόθεν. «Θΰμα 
Ειμαρμένης» p. Γ. Καλάμαι.

— Όσες θέλουν νά δώσουν ζωήν στό «Μα- 
ραμμένο Λουλουδάκι» άς γράψουν Ίον  Κρη- 
τών, Ένταΰθα.

— Ανταλλάσσω έπιστολάς, κάρτ ποστάλ 
πανταχόθεν. Προτιμώ κορίτσια καί νεαράς 
^ήοας Πλονσία άνάλυσι; ήδ παθών στιγμών. 
«Α'ίνιγμα’Ιδανικόν’Ελπ δοφό^ον» p.r. He ρ»ιά.

— Άπό τοΰδε καί έφ’ έξής ή διεύθυνσις τοϋ 
άρχηγοΰ τή; Συμμορίας «'Ιππόται τή; ’Ομί
χλης» θά είνε «Άσύλληπτον» όδός Τσαμαδοΰ 
100 Πείρα,"α. «Κατακτητά Καρδιών» ύποτα- 
γήν άλλως άποκαλύπτομεν.«Μαύρος Σκελετός».

— Δεσποινίδες ! Κυρίαι ! Χήρες ! Θέλω κ’ 
έγώ ν' άνίαλλάξω μαζύ σας έπιστολάς. Θά 
κερδίσετε πολύ, αν χάσετε “λίγη ώρα καί γρά
ψετε. «Πρόθυμο Τρυγονάκι» p. r., Ενταύθα.

— «Κεντίστραν Καρδιών» έξακολουθώ νά 
περιμένω άιτάντησιν. «Εφοπλιστής».

— Νεαρός άξιωματικός τοΰ Ναυτικού ζητεί 
άνταλλαγήν έπιστολών μετά δεσποινίδων κα
λών οίκογενειών Αθηνών Πειραιώς. Σκοπός 
γνωριμία. Είς ψευδώνυμα σιγά. ’Αλφρέδον 
Σφόρτσα p. r. Αθήνας.

Λ 
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Κ. Άβεράκην. Άν έγκ?ιθοΰν θά δημοσιευ- 

θοΰν με τήν σειράν, άλλους δύιανται νά δη- 
μοσιευθοΰν άμέσως είς τήν στήλην «Ξέναι Δη
μοσιεύσεις» πρός 20 λεπτά τήν λέξιν. — Εύ- 
άγγ. Μπερμπίλην. Ή  διόρθωσις έγένετο· — I. 
Γιαγιάνον. Έδιορθώθη καί έστάλησαν καί τά 
καθυστερούμενα.—Μιμήν. Άντίτιμον φύλλων 
έλήφθη. Ή  διεύθυνσις έδιορθώθη. — Έμμ. 
Κυδωνάκην. Ή  επιστολή πού γράφετε δέν 
έλήφθη. — Κ. Μανωλεσάκην. Ή  επιταγή πού 
έγράψατε πρό μηνός δέν έλήφθη.

Έλήφθησαν αί σύνδρομα! ιών κ. κ. Χρ. 
Μόκκα, Εύαγ. Πα^αδοπούλου, Κ. Καρέλα, Γ. 
Παπαδάκη, θ .  Μπαρμπία, Γ . Θεοφανίδου.

■is*; ΤΑ ΨΕΥΔΩΝΥΜΑ ΤΟΥ 1920  W
•---------      lit. ■   1

«Νεαρός Κομμουνιστής», «Νυχτοβάτης», 
«Αεροναύτης», «Ψύχραιμον Δελφίνι», «Πρό
θυμο Τρυγονάκι», «Μαραμμένο Λουλούδι», 
«Αίνιγμα 'Ιδανικός Έλπιδοφόρος».
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Ά π η λ π ι σ μ έ ν ο ν .  Λα μ ί α ν .  Ό  γραφι
κός χαρακτήρ τοϋ κ. Κ. Π. δείχνει άνθρωπον 
άφελή, ειλικρινή καί άπονήρευτον. Όταν έ
γραφε τό γράμμα ήτο κάπω; συγκεχινημένος 
κοί άπ' αύτό συμπεραίνω άσφαλώς δτι άγαπά 
τήν Δεσποινίδα. Τό γεγονός άλλως τε δτι τόν 
έρωτα μέ τόν όποιον άρχικώς συνεδέοντο—καί 
είχε προχωρήσει κάπως, νομίζω—δέν ήρκεσ,ιν 
9 έτη νά τόν σβύσουν καί δτι επίσης εκείνος 
άπό μακρυά έκεϊ δέ δπου tl .e υπάρχει τρό
πος ν’ άπολαίση τόν εύκολον έρωτα, αν θέλΐ| 
— τήν παρακαλει νά περιμέι η τήν επιστροφήν 
to>j , φανερώνει δ:ι άναμ f ισβητήτως έχει τήν 
πρόθεσιν νά τήν νυμφειθή διότι θά έπρεπε νά 
είνε πραγματικόν τέρας είς τήν ψυχήν, έάν 
δέν χήν άφηνε χόσον καιρόν νά ύπανδρευθή, 
διά νά επιστρέφω είς τό τέλος καί νά τήν έγ- 
καταλείψο. Τήν χωρίζουν άλλως τε τόσον λί
γοι μήνες άπό τήν ταχθεΐσαν προθεσμίαν, ώστε 
ή Δίς πρέπει νά περιμένω.

Ά ν  α γ ν ώ σ τ  η ν. Π έ ρ γ α μ ο ν  Τ. Τ. 
9 0 4  .— Κύριέ μου, είσθε ένσς συμπαθητικώ- 
τιτος  παραπονιάρης, καί αύτό δέν είνε καλό 
γιά έναν άνδρα, καί έναν πολεμιστήν μάλιστα. 
Καί τί ώι,αΐα πού κατορθώνετε νά τά μετα
στρέφετε δλα ύπέρ τού έιυτούλη σας καί νά 
έμφ^νίζεσθε ώς άδικούμενος ! Άλλ’ άν έπά- 
θατε αύτό πού έπάθατε, ση ιαίνει δτι είσθε 
πράγματι άνυπότακτος. Μάθετε ν’ άντιμετω- 
πίζείε τά πράγματα ατό τήν άληθινή,ν των 
δψιν καινά όμολογήτε είς χόν έαυτόν σας δ,τι 

.πρέπει νά όμολογή-ε. Οί γοιεις έκαμαν σφάλ
μα νά σάς άναθρέψουν μέ πάρα πολλάς περι
ποιήσεις. Έχετε εύγενή ψυχήν καί νοη ιοαύ 
νην μεγάλην ίσχυροτοιήσατε τόν χαρακτήρα 
σας καί τήν θέλησίν σας, διά νά προκόψετε 
διαφορετικά θά μαραζώσετε μέ τήν έντύπωσιν 
δτι σάς άδικεΐ ό κόσμος. Καστανός μέ μάτια 
Υκριζογάλανα,χέρια μικρά καί όνειροπόλος, έ; 
Αδιόρθωτε!

-Γ. Ν. Χ α λ δ ο ύ κ η ν .  Τ .Τ. 907. ΙΙω-πώ ! 
Πώς σάς έκακοσυνήθισε τό στρατιωτικόν. 
Έάν δέν έσημειώνατε τόν βαθμόν σας, θά έ νό
μιζα δτι μοϋ γράφει τουλάχιστον ένας στρα
τάρχη;. Δέν χρειάζετοι νά είνε κανεί, τίσον 
απότομο;. "Εχετε με/άλον έγωϊίμόν, ώς τόσο 
μ' άρέσετε, διότι είσθε- θετικός, έχετβ έμπι 
στοσύνην είς τόν έαυτόν σας καί θάρρος. Εί- 
σθβ γεννημένος διά νά άναδειχθήτε καί θά σάς 
έταίριαζε πολύ νά έγινόσαστε άξιωματικός. 
Γιά πέστε μου γιατί μού έκόλλησε ή ιδέα δτι 
τά μαλλιά σας είνε μάλλον σγουρά;

Ή  Γραφολόγος

(3 Οί διαγω νισμοί μ α ς  φ

TC Π ΡΩ  ΤΑ ΡΡΙΛ ΙΑ  ΤΙΚΟ ΨΕΜΜΑ

Έλαβα παρ' αναγνωστών τά πρώτα «Πρω
ταπριλιάτικα ψέμματα» πρός συμμετοχήν είς 
τόν διαγωνισμόν τή; εύφυΐας, τόν όποιον προ- 
εκήρυξα είς τό προηγούμενον. Πολλά άπ’ αύ
τά έξυπνα καί δροσερά. Μερικοί δμως, μεια- 
ξύ τοιν οποίων ή δίς Lys, οί κ. κ. Μ. Γιαμπ. 
Δ. Δεσποτ. καί άλλοι τινέ , φαίνεται δτι δέν 
ήννόησαν τό πνεΰμα τοΰ διαγωνισμοΰ. Διότι 
μοϋ έστειλαν διάφορα άκατανόητα πράγματα, 
Ινώ έγώ έζήτησα άπό ένα καλοβαλμένο, πρω
τότυπο ψέμμα, ένα τερατολόγημα καλά έφευ- 
ρηαένο, μέ. τό όποιον ό καθένας θά γελάση 
τούς φίλους του τήν Πρωταπριλιά, μιά έξυπνη 
φάρσα πού θά σκαρώσω είς τούς γνωστούς χου 
κάτι τέτοιο τέλος πάντων, μίαν εξυπνάδα μέ 
τήν όποιαν θά γελάσωμε ό?.οι.

Έ ν πάση περιπτώσει έως τάς 26 Μαρτίου, 
πού έταξα ώς τελευταΐον δριον τής προθεσμί
ας, θά λάβουν καιρόν νά μετάσχουν είς τόν 
διαγωνισμόν δλοι οί φίλοι τής ^Σφαίρας» καί 
έλπίζω ή συγκομιδή νά είναι πλούσια είς ευ
φυΐαν, πρωτοτυπίαν καί πνεΰμα.

Ό  'Αρχισυντάκτης.

έΜετά μ εγ ά λης έω ιζνχίας  
έ}ακο^ον3εϊ νά ω α ί]εζα ι εις ζο 

--------------Π Α - Ν Θ Ε Ο Ν -------------
η μ εγ ά λη  κινηματογραφική ταινία  

“ Η Ο ΡΕΙΧΑ Λ ΚΙΝ Η  Σ Φ Α ΙΡΑ ,,
Π ρόκειται περι ένός άλη&ονς κινηματο

γραφικού θριάμβου, πλήρους επεισοδίων συγ
κλονιστικών, ίυναρπαστικω τάτω ν.

Σήμερον καί αυριον τό ΙΟον, Ιΐον , και 
12ον επεισόδιον εκτάκτου ενδιαφέροντος καί 
πλοκής. Ά π ό  τής Δευτέρας τά ΐ3ον , 14ον 
κ ο ίΐο ο ν  επεισόδια, τό εν θαύμασιώτε^ον τοϋ 
άλλου.

"Ενεκα πληθώρας ϋλης ή συνέχεια τής 
* Τάσως» αναβάλλεται διά τό προσΐχές,

'Υπέροχοι σελίδες τόλμης καί γοητείας ( 1 2 )

Ό ’<5%όηναϊος ,Φανεομάς
Καί στρέφίον τό βλέμμα πρός τήν Γοργώ 

προσέθεσεν:
— ΤΡύτυχώ; δλα πάνε καλά κι’ ή δουλειά 

μας είνε σίγουρη ! Φιάνει μονάχα εκείνο τό 
βρωμόοκυλο δ άδελφός σου, νάρθω άπόψε γιά 
ν’ ά.τοκοιμήιουμε τήν κοκκινομούρα.

Διεκόπη' άποτόμως. Ήκούσθη έλαφρόν βά
δισμα έξω εί: τήν αύλήν.

— Ποιός είνε ; ήρώτησεν άνιστάμενος άνη- 
σύχως ό Τςών.

'Η Ούρα τού δωμα.ίου ήνοιξε καί άσθμαί- 
νων έτεφάνη ό Μήτσος.

— Ό  Πιτσουνάκη; έρχεται ! είπε.'
— Καλά, κρύψιυ τώρα στήν αύλή κι’ άμα 

τόν δή; νά μπή τρέξε πάλι στή θέσι σου.
Καί ό Τζών στρεφόμενος πρός τούς συν

τρόφους του είπε :
—-Ό ,τ ι θ* άκούσετε νά ’πώ μπροστί του, 

ο,ύίό καί θά γίνω- Μέ μόνη τή διαφορά δτι 
άντί μεθαύριο ποΰ θά ’πώ μπροστά ο’ αύτόν 
γιά νά τόν άποκοιμήσω, θά γίνο αύριο. Καί 
άντί νά βρεθοΰμε έδώ μετά τήν δουλειά, δπως 
θά πώ, θά συναντηθοΰμε στή σπηλιά τού 
Σωκράτη. Καταλάβατε ;

Μετά μικρόν ή θύρα ήνοίχθη καί ό Πι- 
τσουτάκης ένεφονίσίΐη. Ή το ώ/ρός καί έδί- 
στασε νά είσίλθω, διε ό Άμερικάνος μέ τό
νον φωνή; δστις έφαίνετο ειλικρινέστατος :

— Βρέ, καλώς τόν Πιτσουνάκη! τοΰ είπε.
Είχεν ή φωνή του τόσο  ̂ έγκάρδιον τόνον

ώστε ό Πιτσουνάκη; άδιστάκτως είσήλθε είς 
τό δωμάτιόν. Εύρισκόμενος. μεταξύ τών ονύ
χων τή; άστυνομίας άφ’ ένός καί τών συντρό
φων xou άφ' έ έρου, οί όχοΐοι, χό έ/νώριζε, 
θά ήσαν όμείλικχοι είς πάσαν προδοίίαν χου, 
άπεφάσι ε νά «πουλήβιρ τήν Αστυνομίαν χά- 
ριν τών συντρόφονν του, δεδομένου άλλως τε 
δτι τό ποσόν τόότοΐον, κατά τά λεγάμενα τοϋ 
Τ;ών, θ ’ άνελόγει είς χόν καθένα άπό «τή 
δουλειά χή; μπάνκας» ήτο γενναιότατον. Δέκα 
χιλιάδες δραχμές ! Καί βέβαια θάηαιρνε κι’ 
αύ ός τό μερτικό του, αν έφαίνετο πιστός.

Γ ι’ αύιό δταν ό Τζών έτίτη,'·ες γιά νά τόν 
έξαπατήση είπεν δτι ή κλοπή θά έγίνετο τήν 
μεθεπόμενη ν, αύτός τό έπίστευσε, καί · έσκέ- 
φθη διά ν’ άποπλανήσω τόν Παπασπατάλου 
νά τοΰ ειπή δτι δήθεν ή κλοπή θά έγίνετο 
τήν έπομένην καί δχι τήν μεθεπομένην 

- ”Ετσι, διελογίζετο, καί τήν άστυ,ομίαν δεν 
θά έφαίνετο άπατών, καί τήν έπιχείρησιν τών 
συντρόφων του θά διηυκόλυνε.

Οϋτω καί έγινε. Μόλις ό Τζών έδωκεν είς 
αΰιόν καί είς τού; λοιπούς συμμορίτας τάς 
τελευταίας του οδηγίας καί τούς έκαληνύ- 
κτισε, ό Πιτσουνάκης έτρεξε νά εύρω τόν 
γραμματέα τή; Άστυνομίας, είς δν άνεκοίνω- 
σεν δτι «αύριον» θά έλάμβανε χώραν ή νλοπή 
καί νά λάβ(ΐ τά μέτρα του.

Καί δταν άπεχαιρέτισε καί τόν Παπασπα
τάλου, έτριψε τά χέρια του άπό χαράν νομί- 
ζών δτι τόν «έστειλε γιά πράσινο χαβιάρι». 
Καί ό μέν Πιτσουνά.οης δικαίως ένόμισεν δτι 
έκορόϊδεψε τήν ’Αστυνομίαν διότι ό Άμερι
κάνος τοΰ είπεν ότι ή «δουλειά θά έγίνετο 
μεθαύριον», είδομεν δμος δτι ό Τζών χοϋ χό 
είπεν έπίχηδες αύτό διά νά χόν παραπλανήσω 
καί έν χή πραγματικόχηχι ή κλοπή χής Τρα- 
πέζη; θά έγίνετο όντως τήν έπομένην. Καί 
έτσι, χωρίς νά θέλη, έγινεν άφορμή συλλή- 
ψεως τών συντρόφων του. Διότι ό Παπασπα
τάλου τήν νύκτα τής έτομένης είχε περιζώσει 
ολόκληρον τήν Τράπεζαν δι' άστυνομικών καί 
κατώρθωσε ν« συλλάβη έπ’ αύτοφώριο τόν 
Τζών μεθ’ ολοκλήρου τής συμμορίας του.

Καί τήν έπομένην δλαι αί έφημερίδες άνέ- 
γραφνν μέ παχέα γράμιιατα δτι «όπερίφηαος 
Τζών ό Άμερικάνος, ό ’Αθηναίος αύτός Φαν
τομάς, εύρίσκεται έπί τέλους είς τάς χέΤρας 
οήί Άστυνομίας».

Τά έπακολουθήσαντα είνε ιύνόητα.
Ό  Παπασπατάλου έθριάμβευε καί ό φόν 

Κολοκοτοώνης, μή ανεχόμενος τήν ύ.ιοσκέ- 
λισιν αύτήν, ύπέβαλε τήν πσραίτησίν του.

Ή  δέ κόοη τοϋ τραπεζίτου Μακίδη, ή ώ- 
ραία Φιφή, μόλις έμαθε ποιος ήτο πραγμα- 
τικώς ό Τζών, ενας κοινός λωποδύιης, ήσθάν- 
θη δλην τήν πρός αύτόν συμπάθειάν της έ- 
ξατμιί",ομένην έν άκαρεί καί μετά μικρόν έτέ- 
λει τούς γάμους της μέ τόν υίόν ένός υπουρ
γού, ό όποιος άπό πολλοΰ τήν άγαποΰσε 
κρυφά, καί μόλις τήν εΐ'εν άνταποκοινομένην 
εις τάς έκδηλοισεις του, έζήτηοεν έπισήμως 
τήν χεΐρα της.

Την νύκτα, πού είς χό όλόφωτον σπήτι τοΰ 
Μακίδη έωρτάζοντο οί γάμοι τής Φ.φής, ό 
Τζών άπέθνηικ«ν εί; τήν σκοτεινήν φυλακήν 
του. Άλλ’ ή Φιφή οΰτε καν τόν έσυλλογίζετο 
πλέον. Ή  Φιφή δέν ήρέσκετο είς τάς σκιάς. 
Ή  Φιφή ήθελε τό φώς. Αύτή είνε ή γυναίκα. 

Τ Ε Λ Ο Σ



I Ε Υ Θ Υ Μ Α  - π  Ε P I Ε Ρ Γ A - Π Ο Ι  Κ Ι Λ Α

¥ έΐΐαρισινη %<νη

Δ ΙΑ ΓΩ Ν ΙΣΜ Ο Ι ΚΑΛΛΟΝΩΝ

Ή  «Β^ολέετα» καί τό «Ρουμπίνι»' Ιδού τά 
ονόματα τών δύο χαριτωμένοιν πλασμάτων, τά» 
ότοία φιγουράρουν ύπέρ τόν τίτλον μου. Καί 
επειδή, ασφαλώς, ή περιέργεια σας δέν Ικα
νοποιείται μ’ αύτό, σπεύδω νά εξηγήσω περί 
τίνος πρόκειχαι :

«Βιολέττα» είνε ή δεσποινίς Λουκιανή Έρ- 
βάλ, έτών 23, μαλλιά καστανόξανθα, μάτια 
ανοικτά γαλανά; λευκή, ανάστημα 1 μ. 73 , 
ναί «Ρουμπίνι» ή δεσποινίς Γαβριέλλα Γκαμ- 
πύ, έτών 19, μαλλιά καστανά σκούρα, μάτια 
μαύρα, μάλλον -μελαχροινή, ανάστημα 1 μ. 70, 
δηλαδή δύο άπό τάς ώραιοτέρας γυναίκας τής 
Γαλλίας· καί περισσότερον συγκεκριμμένω:, 
δύο άπό τάς 49 ώραιοεέρας γυναίκας τής Γαλ
λίας, αί όποίαι διαγωνίζονται διά τό βραβείον 
τής βασιλίσσης τής καλλονής.

Τόν διαγωνισμόν αύιόν τόν προεκήρυξε πρό 
δύο εβδομάδων ή μεγάλη Παρισινή έφημερίς 
«Ζουρνάλ». "Εστειλαν τάς φωτογραφία; των 
διά^νά μετάσχουν τοϋ διαγωνισμοί' αύίοϋ 863 
έν δλω ωραίες Γαλλίδες, έκ τών όποιων επι
τροπή άπό καλλιτέχνας καί ανθρώπους τών 
γραμμάτων έξεκαθάρισε τάς 49 ώραιοτέρας. 
Τάς φωτογραφίας τών 49 αύτών, ίΐιε μέ τό 
όνομά των εϊεε ύπό τήν ονομασίαν διαφόρων 
α/θέωι' η πολυτίμων»λίθων, δπανς μόναι των 
έκ τών προχέρων έδήλωσαν, δημοσιεύει ήδη ή 
«Ζουρνάλ», ταύτοχρόνως δέ προβάλλονεαι είς 
δλους τούς κινηματογράφους τών Παρισίων 
Τοιουτοχροπως δλοι οί Γάλλοι, εχονιες ύπ’ 
δψει των τάς φο>τόγραφίας καί τάς κινηματο
γραφικός προβολάς, ψηφίζουν έκαστο; ύπέο 
τής κατά τήν γνώμην του ώραιοτέρας μεταξύ 
τών ώραίων. Καί έκείνη ή ι ; θά συγκεντροιση 
τάς περισσοτέρας ψήφους θ ’ άνακηηιχθή βα
σίλισσα τής καλλονής. "Αν κρίνο δέ κανείς 
άπό τάς Γαλλικός έφηαερίδας, ό διαγωνισμός 
αύτός προκαλεΐ ζωηρότατων τό ενδιαφέρον με
ταξύ άνδρών καί γυναικών καθ’ δλην τήν Γαλ- 
λίαν. 01  καί αί ψηφοφόροι έχουν διαιρετή 
είς κόμματα,  ̂ή κομματαρχίνες καί οί κομμά- 
τάρχαι τών ίιτοψηφίων καλλονών διεξάγουν 
πυρετιόδη προπαγάνδαν, αί ΐδιαι αί υποψήφιοι 
επιδίδονται εί; ψηφιθηρίαν, καί μέ μίαν λέ- 
ξιν χαλάει ό κόσμος κυριολεκτικώς, τό δέ ά- 
ποτελεσμα τοϋ διαγιονισμοΰ αναμένεται διά τό 
τέλος τρέχονιος μηνός μέ αγωνιώδη ανυπομο
νησίαν. 'Ετσι μει’ ολίγον ή Γαλλία θά εχη 
τήν βασίλιίσάν της τή; καλλονή;, δπως έγινε 
καί είς τήν Αγγλίαν πρό τριμήνου, δπως γί
νεται κατ’ έτο; εί; τήν ’Ιταλίαν, καί δπως 
γίνεται εις δλα έν γένει τά πολιτι-μένα κράτη, 
τα οποία γνωρίζουν ν’ αποδίδουν φόρον τιμής 
καί ν’ άναδεικνύουν τάς καλλονάς των.

Μόνον έδώ είς τήν 'Ελλάδα αί ώραίαι μας 
εννοούν νά μένουν διαρκώς αφανείς καί νά 
κ^αεοϋν τήν εύ ιορφι ιν των μόνον διά τον 
καθρεπτην των. Είνε ενδειξις έλλείψίως πο- 
λιτισμοϋ καί όπισθοδρομικότητος αύιό ; Φο
βούμαι πολύ μήπως άτυχώς περί αύεοϋ πρό
κειται. 'Οπωσδήποτε νομίζω δη ή «Σφαίοα», 
τό άγαπηιόν περιοδικόν τής κοσμικής Ελλά
δος, καιρός είνε νά λά β q πάλιν τόν λόγον 
καί ν ’ άνοδβίξβ όρισεικώ; αύεήν τήν φοράν 
δι ένός δημοψηφίσματος της τάς ώραιοτέρας 
τών έλληνίόων καί τήν μειαξύ αύτών βασί
λισσαν τής καλλονή;. Τί λέτε ; Ή  ΔΙς Νόρα

£ ζ ε  φ ά ν ι
Τής aina : Την αγκάλη σου, τα χιίίη τα φιλιά οου, 
τα ββλονδενια μάγονλα δός μου xal τήν καρδιάσον, 
χι εγω σοϋδιναι τή ζωημον ολόκληρη!..Σοϋ φ&άνιι; 
Και μουπει “Οσα μον ζήτας μπορώ νά οον τά δώσω 
Κ \ *0 ί .  χ ι ' οαο πο&εΐς και τόσο χι’  άλλο τόσο.
μ απ τη ί̂οή σον προτιμώ καλλίτερα....στεφάνι ί 

Μ. Ά&ηνέλλης

(. Α Μ Α ΡΤΩ Λ Η  Σ ΤΗ Λ Η  « 

Α .  Γ Τ  Ο  Ρ  I  A .  I

Έ χει ό κόσμος μας, αλήθεια, 
καί παράξενα πολλά, 
π’ άν ζητάς νά τά έξηγήσυς 
θά σοΰ φύγουν τά μυαλά.

.χ. -  Καί έν πρώτο ις τής γυναίκες 
k γιατί τάχα άλ’ ες κυρίες
"* ' Χ * κι’ άλλες πάλι δεσποινίδες 

χωριστά ν’ άποκαλοΰμε, 
γιά τήν έξοκρίβωσίν τους 
άφοϋ τόσε; δυσκολίες 
—γιά νά μάθουμε πώς πρέπει 
νά τής λέμε— θέ νά βροΰμε ; 

Δεν μπορεί κανείς νάγγίξ[] 
μιά κυρία άπρεπώς ! ί
μόνον μέσ’ στά τράμ τά κάνουν S / d t  
αύτά οί διεφθαρμένοι... I ί
—Αύιοί δμως πού χορεύουν, V _
μήτως φέρονται εύπρεπώς, ν
στά σαλόνια μπρός στόν κόσμο 
ετσι σφιχταγκαλιασμένοι;

Σουφραζέττες κι’ ή Άτθίδες !.
3ε Ο 3 Κ* είνε βέβαια σωσιό, 

ροιτηταί μέ φοιτήτριας 
ί*1 έλευθέρως νά γυρίζουν.

—Άλλά στήν Βιβλιοθήκη, 
σέ τραπέζι χωριστό,

·* π ϊτ ε  μου τάς φοιτήτριας, 
γιατί τάχα νά καθίζουν ; 

Μεγαλώνουν τά κορίτσια !
-νά  μή βασκαθή κανένα 
ηλικία καί τακοΰνι, 
βλέπετε, τά μεγαλώνει—.
—Τό άνάσεηαά τους δμως 
άν ψηλοιν'ι] ολοένα, 
είν’ ανάγκη καί ή φοϋσεα 
ταύιοχρόνο)ς νά ψηλώνιι ;

Όσοι ένα καρβέλι κλέψουν, 
άπ’ τό φοϋρνο, είνε ληιταί 
καί στή φυλακή πηγαίνουν.
—Χωρατ*ύουν μέ τούς νόμους ; 

s λ. —Μά χιλιάδες δταν κλέβουν
οί μοντέρνοι έφοπλισταί 
πώς γυρίζουν έλευθέρως 
μέ τά ώνομομπίλ στούς δρόμους ; 

Συνεργασία Μ ιμή—Π. Ναλέου

(ζ>9\τι<3ΐώζικες iiviezojeg

Η Ε Ρ Ω Τ Α Σ  ΤΟΥ Σ ΒΙΔΟΥΝ ΙΟΥ

Άαπημένη μου Πέπινα,
ΊΙπεΐρα τοΰ γράμμαν σου κί κουντέβγου νά 

ξαπητάσου άφ’ τήν πουλύν μου τήν χαράν. 
Πέπινα, άποΰ τοΰν Γέργην τής Καζάνας τοϋν 
άξάαρφουν σου έμαθα δτι έχασες τοϋ κλειδίν 
τοϋ σουντουκιοϋ πώχεις μέσα βούλην σου τήν 
προίκαν, ποΰ έφαγες τά χέρια σου κ' έβγαλις 
τά μάτια σου μέραν κί νΟχναν γιά νά τά κά- 
μΉ; κί γιά τούτου σκέφτησι νά χαλά 3 η ς τήν 
κλειδαριάν κί νά τήν ξηρακκόσης. Άμγιαιί 
κόρη μου νά χαλάσης τοϋ σουντούκην τ. ο Τνειν 
σάν άντίκα δυσεύρετη ; Ίβώ  άνρουιάς ίμέναν 
κίνειν κί τοϋ σουστόν νά πάης νάβρης τοΰν 
Τελαλτζήν τοΰν Αημήτρην τοϋν Φραντζουλοΰν 
κί νά τοϋν πή; νά βάλη ταμπίχην κί νά ny 
ταννά, κ’ ήμου βέβαιους δτι θά νά βρεθή. 
Άκουσητι μικραί μιάλη ! άπού τά χτές τοΰ 
βράδυ, ίχάθηκιν έναν άννοιχτείριν ! άποΰ τ’ 
άλαμά έσαμοι τοϋν λυχτρόν τοϋν κουφόν ! ό
ποιους τούβριν νά μοί τοΰ φέρη κί θά πάρ η 
έναν κατουσιά^ην συχαριατήκια! Χάτεσιη 
γλήορα κί θά χαλάσουμουν τήν κλειδαριάν ! 
Τότιςνά δής βρίσκητι γιά δέν βρίσκηχι; Νά 
έτσια νά κάμης, άκούης ποϋ νά κουφαθής ; 
Τότις πλιόν άγέν βριθή θά σοί σιέλου Ιμιάν 
αρμαθιάν κλειδιά κί νά λαάξης νοί,’ρης κανέ- 
ναν άντικλείδιν ποΰ νά τοιριάνη.

Έθελα νά σοί γράψου κί κάμποσης άρμή· 
γιης γιαχί ίκατάλαβα δτι άκόμη μουρέβγιση, 
ποΰ νά κουρέβγιση κί νά ψαλιδεύγιίη.

Μήν έχον έεερουν νά σοί γράψου σ' άγκα- 
λιάν·υ κί σύ φιλοΰ, ή άρραβουνιαστικός σου 

('Υπό A. Ζ.) ΣβιΜνιν

£ ,ε  μ ιά  δεαζρίνα
Σέ γνωρίζω απ’ τήν περροΰκα 
πού φ·ιράς σιήν κεφαλή, 
ce  γνωρίζω, μαμελοΰκα, 
κι’ άπ’ τή μύιη τή στραβή.
Σ’ είδα ξαφνικά μιά μέρα 
δίχως ποΰδρα καί βαφή, 
κι’ ήσουνα ή σάν χολέρα, 
ή σάν γρίππη Ισπανική.

Σαϊτιέρης

Ο  Ζ ον ξβ^άμπ τά κύμώ μαζα
ϋ Λ Ρ Δ Ι Α - Τ Κ Α Ι Ά Ζ

Πούνε, ρέ δησαυροθυλάκίο τής μέγκλας καί 
τοΰ τσαλμακιοΰ, πούνε ένα κάρρο λίρες τώρα 
γιά νά σέ βγάνω κάθε μέρα περίπατο δλο καί 
μ' αυτοκίνητο, τώρα πού πήγε δυύμισυ δραμ- 
μάςή κοϋρσΜ. Ώτό, έίπα λέω! Ε ρέ, μερα- 
κια! Νά περνάς όΛ' τά σοκκάκια μέ δώδεκα 
μίλλια τήν ώρα καί ν'ά (ίκορπάς κορμιά χάμω 
άφ’ ένός, άφ’ έιέρου . .μέγαί?8Ϊ9 · Καί ναχης 
καί τήν τρουμπέττα, νά κάν^ς taCV·1* ί10·1 νά 
κοροϊδεύης δλο τόν κόσμο.

Μά τήν άγάπη μας, ρέ Μανιώ, δέ βαστάω... 
θά 7ΐα νά γένω σωφφέρη;. Αύτό είν’ έπάγγερ- 
μα, δχι δλο τσαγγαρόκαλφας καί φαλτσέτες 
καί σοΰπα-μοΰπές. Άν άς γιά, πετσιά, νά κό- 
βη; κόσμο,ςέ γέεννα τΟΰ πυρότ,καί νά τρέμει 
ή γής στό πέρασμα σοϋ. Τρεχούμενη καρμ«- 
νιόλα νάίαι. Νά περνάνε κ' οί μεγάλες κύρη
δες καί νάν τής άρωτας :
Μ ή θέλετε ώτό ;
Ά , δχι, νό, α, νό,νό,νό !

Χοισιέ μου τά πάθη 
σου! 'Ροφάω γιά νονό 
καί γιά ώχό ! Ή  καρδιά 
μου γκαράζ έχει γίνη κι’ 
έν’ αύτοκίνητο σταθμεύει 
μέσα της, καί μέσα σι’ 
αύτοκίνητο έσύ, ρέ κουρ- 
σάρα τής Μπαρμπαριάς’ 
πού κάνεις κοΰρσες μέσα 
στά φυλλοκάρδια μου— 
κακούργα!

£ z n j n  ανάκατος ζ )

Δεδομένου δτι, ώς έκ τής μαγειρικής Ιδιό
τητάς μου, δλα τά ιΐόη τών τροφίμων, έδωδί- 
μων καί άποικιακών, υπάγονται ύπό τήν δι
καιοδοσίαν μου, θά σάς ομιλήσω σήμερον περί 
τών κατεψυγμένων τοϋ Καναδά.

Καί έν πρώτοι; περί τής σημασίας τής λέ- 
ξεως: Καχεψυγμένον λέγεται παν τό παγωμέ- 
νον, τό κρϋον. 'Κπομένως καί τό «μπούζι βίνβ 
κρΰο-κρΰο—μιά πενταροϋλα δύο» κατεψυγμέ- 
νον είνε κι’ αύιό. ’Επίσης μερικά καλαμπού
ρια καί άσχεία, τά όποια άθελα cue κάνουν νά 
σηκώνετε τόν γιακά σας, πώς άλλοιώς παρά 
κα·εψυγμένα πρέπει νά λέγωνται j

Καί ήδη άς είσέλθωμεν είς τήν ούσίαν τοΟ 
θέματός μας, μολονότι δσοι έφαγον καχεψυγ- 
μένα ούδεμίαν ούσίαν εύρήκαν. Όπωσδήποχε 
χό ουσιώδες είνε δχι έμάσησαν, καί αύιό είς 
τήν άνούσιον εποχήν μας είνε κάτι ούσιασχι- 
κώχαιον. Τά καχεψυ/μένα εί >ήχθησαν έκ τοϋ 
Καναδά είς τήν Ελλάδα, τήν κατ’ εξοχήν 
κτηνοτροφικήν αύτήν χώραν,μας, αφότου, χά
ρις είς χά σοφά μέτρα τών διαφόρων υπουρ
γών τοϋ ’Επισιτισμού, τό κρέας κατήντησεν 
είδος πολυτελείας είς τήν 'Ελλάδα. Ό  κόσμος 
τά ύπεδέχθη ψυχρώς, δπως ήρμοζβν είς τό 
δνομά των, καί έπειδή ό διευθυντής μιάς Α 
θηναϊκής έφημερίδος κατέκρινε μέ μίαν ψυ
χρολουσίαν τόν 'Γπουργόν τοϋ ‘Επισιτισμού, 
ούιος τόν έστειλεν είς τό φρέσκο, διά νά 
μάθυ πώς γίνονται τά κατβψυγμένα. Πάλιν 
καλά πού δέν τόν έκλεισαν είς κανένα ψυγείον 1

Λέγεται δτι τά κατεψυγμένα παράγονται 
καιά μεγάλας ποσότητας είς τόν Καναδόν, 
διόιι υπάρχουν έκεΐ πολλά γεροντοκόριτβα 
καί γεροντοπαλλήκαρα. ’Εν τοιαύτη δμως πε- 
ριπτώσει θά έπρεπε νά παράγωνται έν ϊσ^ 
άφθονία καί έδώ, δπου, ώς γνωστόν, τά έμ
ψυχα ταΰτα κατεψυγμένα πλεονάζουν.

Όπως καί &ν έχχ) τό πράγμα, οί ερωτευμέ
νοι πρέπει νά προσέχουν πολύ είς τάς έρωτι- 
κάς εκδηλώσεις των.Έπ’ούδενί λόγφ π.χ. πρέ
πει νά λέγουν είς τήνσύγχρονονΔουλτσινέαν των 
«Ώ , άγάπη μου, άφησέ με 
νά ζεσεάνω στή θερμή άγ- 
καλιά σου τό παγωμένο κορ
μί μου», διόιι ύπάρχει φό
βος νά χοΰ άπανιή nj έκείνη"
«Ξέρετε...δέν μ’ αρέσουν τά 
κατεψυγμένα!»

Αστείο αύιό, I  ; Τί νά 
σάς κάμω ! "Επρεπε, χάριν 
τής περιατάσεως, νά είνε 
καί αύτό καχεψυγμένον. Ό  Μάγειρος

Βαητίσεις. — Ό  μικρός χαριτωμένος Πϋρ- 
ρος ι,ίός τοϋ διακεκριμένου ίατροϋ τής ηόΊ ε 
ώς μας κ. Δημ. Κιούση άνεδέξατο έκ τής κο- 
λυμβήθρας τήν μικράν κόρην τοΰ κ. Ά θ . Βα- 
βυλοπούλου, δικηγόρου Θεσσαλονίκης, όνομά- 
σας αύτήν Μιλέναν.

Βίii8i«f i : Α *. ά^ ,γΜ ντ^, Ζηνι»νος


