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Δημοψή.} ιβμαΚιιλλοιή; λοι· 
ι πόν, τό όποιον ή «Σφαίρα» 
[ θά διεξαγάγη έπιτυχώς αύτήν 

τήν φοράν, με τήν βοήθειαν 
ι ίοϋ Θεού καί τών ά>αγ\ω 
ατριών και άναγνωσ'ών της. 
Περί αύτοΰ είμαι βεβαία καί 
έγώ, διότι ό λόγος τής άπο- 
τνχίας προηγουμένων άποπει 

ςών, ύπή(>|εν'ό Τρόπος τής διεξαγωγής τοϋ 
δημοψηφίσματος. Πολλοί δηλαδή έψήφιζαν 
κυρίας καί δεσποινίδας, αί όποΐαι διά τόν ενα 
ή τόν άλλον λόγον δέν ήθελαν νά μετάσ/ουν 
τοϋ δημοψηφίσματος· ,  άλλοι πάλιν έψήφιζαν 
■νέας, όχι βέβαια άσχήμους, άλλά πάντως όχι 
καί τόσον ωραίας, ώβτε νά διεκδικήσουν βρα- 
βεΐον. Έ τφ  τώρα τά πράγματα θά σνμβοϋν 
πολύ διαιορετικά. Πρώται θά ομιλήσουν αΐ 
κυρίαι καί δεσποινίδες, αί όποΐαι θά μετά· 
σχουν τοΰ δημοψηφίσματος καί κατόπιν θά 
λάβουν τόν λόγον οί άλλοι διά νά τάς ψηφί 
σουν. Δηλαδή :

Ιον). Κάθε κυρία ή δεσποινίς, άναγνώστρια 
ή μή *ή; «Σφαίρας», ή όποία επιθυμεί νά λά- 
βΉ μέρος είς τό δηιιοψή ρισμά μας, θά στείλη 
έπ’ ονόμαιί μου καί συστημένην είς τά γρα
φεία μας τήν φωτογραφίαν της. (Ή  φωτο
γραφία  ̂νά μήν είνε μεγάλη, νά είνε κεφάλι 
μόνον ή μποΰστος τουλάχιστον, καί καθαρά 
διά νά διακρίνωνται τά χαρακτηςιττι ά).

2ον). Ταύτοχρόνως θά μοΰ σημειώνη : τό 
όνοματεπώνυμόν της, τόπον διαμονής, ήλι- 
κίαν, άνάστημα, χρώμα μαλλιών, ματιών 
καί δέρματος καί επάγγελμα. ‘Επίσης θά μοϋ 
οημειώνη άν επιθυμώ νά κάμω δημοσία χρή- 
σιν τοϋ όνοματεπωνύμου της ή δχι.

_3ον). Όταν λήξη ή προθεσμία τής «ποστο 
λής τών φωτογραφιών -  καί θά λήξη τήν 15ην 
Μαΐου—μεγάλη επιτροπή έκ καλλιτεχνών καί 
άνθρώπων τών γραμμάτων θά έκλέξη τάς ώ- 
ραιοτέρος μεταξύ αύτών 1 0 - 2 0  νόν άριθμόν.

4ο ν). Αί είκόνες τών έκλεχθησομένων αύτών 
ωραιότερων'θά δημοσιευθοΰν, δι* έξόδων μας 
είς τήν «Σφαίραν» εμηματικώς καί κατά τήν 
σειράν, πού έλήφθησαν. Καί θά δημοσιευθοΰν 
έκαστη ύπό τό όνομα ένός άνθους (όποιο τής 
ταιριάζει), προστιθεμένου καί τοΰ πραγματι
κού όνοματεπωνύμου, δι" όσας θέλουν, ώς έ- 
πίσης προστιθεμένων καί τών λεπτομερειών 
τών χαρακτηριστικών, ήλ.ικίας κ.τ.λ.

Sov). O tav  συμπληρωθή ή δημοσίευσις ό
λων τών ωραιοτέρων, τότε θ ’ άρχίση ή ψηφο
φορία μεταξύ τών άναγνωστών μας διά τήν 
ανάδειξιν τής ώραιοτέρας εξ αύτών—τής Έ λ- 
ληνίδος Βασιλίσοης τής Καλλονής.

Τ' αποτελέσματα θ ’ άναγγελθο* ν πανηγυρι- 
κώς,^θά έκδοθή πανηγυρικόν λεύκωμα περιέ- 
χον δλας τας ώραιοτέρας τοΰ δημοψηφίσμα
τος μετά ποιητικών αφιερώσεων πρός άπαθα- 
ναιισμόν τών ελληνικών Καλλονών, είδικώς 
δέ η είκών τής Β ιοιλίασης τής Καλλονής θά 
δημοσιευθή καί είς μίαν μεγάλη ν έφηαερίδα.

Κατ αυτόν τόν τρόπον δλα θά γίνουν τα
κτικά, κόσμια, χωρίς παρεξηγήσεις. Ή  «Σφαί
ρα» πρός διεξαγωγήν τοΰ μεγάλου αύτοΰ δη
μοψηφίσματος θά ύποβληθή είς υπέρογκους 
δαπάνας' δέν διστάζει δμως »ρό αύτών, προ- 
κειμένου ν’ άναδείξη καί νά τιμήση τήν άθά- 
νατον ελληνικήν εύμορφιάν, τήν όποίαν έν- 
θουσιωδώς ύμνησαν άπ’ αίώνων τόσοι καί τό
σοι μεγάλοι ποιηταί.

 ̂ Οπως έγραφα καί εις τό προηγούμενον έλ
πιζα» νά επιτύχω καί εναν άλλον μεγαλον συν
δυασμόν, διά τοϋ οποίου τό δημοψήφισμά μας 
θά λάβη χαρακτήρα Πανελλήνιον. Καί έλπί- 
ζω έντός ολίγου νά είμαι είς τήν εύχάριστον 
θέσιν ν αναγγείλω τόν συνδυασμόν αύτόν.

Καί τώρα, εμπρός 'Ωμαΐαι μου. ‘Επωφε λη- 
θήτε τής εύκαιρίας’ τήν όποίαν σάς παρέχει 
ή «  Σφαίρα» προς άνάΛειξιν τής πολυύμνήτου 
ευ μορφιάς σας, πού είνε κρίμα 
νά μένη κρυμμένη καί άφανής, 
και άρχίοατε νά μοΰ στελλετε 
τάς φωτογραφίας σας.

Τήν στιγμήν πού είς δλα τά 
κράτη το  ̂ ίδιον γίνεται, είνε 
καιρός και ή Ελλάς νά τιμήαq 
τάς Καλλονάς της.

Τού δημοψηφίσματος θ ’ άπο- 
κλεισθοΰν αύίτηοότατα γυναί
κες τοΰ ήμικόσμου. Ή  Δίς Νόρα

t-Kaja }υαν τιτο νρ ια
Ανήμερα Πρωταπριλιάς μβγας οε,ομΐς fa  γί 

π ον ίραπ ιζα  κι ιφοπλιστοΰ παλάτι δεν &ά μείνη. 
Και oi.ot a.vioi οί ϋηααυρο'ι ποτάμι ϋ·α γενοϊνε 
Μαι-που αλλού ,-οιό οπήτιμον μέβα &α χνΧισ&οΐνε.

Μ. Ά&ηνέλλης

" β ρ ω ς  ν α ο  μ ά σ κ α ν  __ρ 

Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α  Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η

Ό  Η. Κ. Γεώργιον προς τήν χ Μαγδαληνί, ν Χρνοη 
8 Μαρτίου 19...

Τυραννική μου φίλη,
Ό  υποφαινόμενος Γεωργίου Κωνσταντϊ ος τοϋ 
Ίαάννου, δικηγόρος, ορκίζομαι ένώπιον θ*· ,ϋ 
καί άνθρώπων δτι ούδέποιε θά μεταχειριοθώ 
β'αν διά να c ά ; έξιναγκάσω άπό φίλη μ-υ  νά 
γίνετε ερωμένη μου.
Έγένετο έν Άθήναις τή Τρίτη 8 Μαρτίου 19 

Ιδού. Είσθε τώρα εύ^αρισιημένη ; Ύποβέ 
τω ναί. Ούδέποιε διενοήθην νά έκβιάσω μίαν 
γυναίκα καί βρίσκω οτι οί άνδρες πού τό κά
νουν αύτό εί.ε κτήνη.... "Οσον άφορά δμως 
την μεθην^πού θα μοΰ έδιδαν τά έκούσια φι
λιά σας -α ί  ! γι’ αύ:ήν ποτέ δέν θά παυσω νά 
ελπίζω. . καί εχω τό προαίσθηαα δτι θά ζή- 
σοιμε οί δυό μας τό ώραιότερον, ήδον.κώτερον 
είδυλλιον... Είνε γραφτό μα ς!... Έν τφ μ ε
ταξύ άρκοϋμαι είς τό νά είμαι φίλος σας καί 
επωφελούμαι τής εύκαιρίας αύτής διά νά οάς 
δώσω μίαν συμβουλήν : Διώξτε κακήν κακώς 
τόν αναιδή αύτόν μαθητάκο πού τολμά νά σάς 
ερωτεύεται. Μή μοϋ ζητείτε τό γιατί, άλλ’ ά- 
κοϋσιε με καί δέν θά μετανοήσετε. Κατόπιν 
επιιρέψατέ μου νά σάς συγχαρώ διά τήν μετά 
ζεσεως συνηγρρίαν σας ύπέρ τή; φιλίας. Μή 
νόμιζειε οτι ειρωνεύομαι. Μέ τήν ρητορίαν σας 
σχεδόν μ’ έτείσατε. Μόνον πού δβν θά επρεπε 
νά εχετε τόσον ώραϊα κ’ εκφραστικά μάτια' 
Τοσον εύμορφο σιοματάκι !... Άλλ’ εμπρός σέ 
μια τοσον χαριτωμένη κουκλίτσα, σάν κ ’ έσάς 
πώς νά μήν ονειρεύεται κανείς ερω:α. πώ; νά 
μήν αισθάνεται ρίγος στό άγγιγμα μονάχα τοϋ 
χεριού σας!... Είμαι βέβαιια ενθουσιασμένος 
που με τήν φιλίαν σα; νά  μπορώ νά κατέχω 
ολες τις σκέψεις σας, τις έπιθυμίες oac, δμως 
—τι τα θελετε ! ποτέ κανείς δέν είν’ ευχαρι
στημένο; μ έκεΐνο πού έχει. Ξεύρετε τί ήθελα 
να ήμουν γιά σάς, άν μπορούσα νά κυςιαρχή 
σω λιγ̂ ο τής καρδιάς μου; Ένας «εραστής φί
λος». Ετσι, δπως ή ψυχή σα:, κατά παρόμοι- 
qv τροπον, καί τό σώμα σα; δέν θά εΐ/ε κα
νένα μυστικόν γιά μένα. Αί θωτεϊαι μας δέν 
θα είχαν τίποτε τό κοινόν μέ τούς συνηθισαέ- 
νους έρωτας. Δέν θά είμε!>α, άγαπη ιένη μου, 
πυρετωδεις ερασταί, άλλά λεπτοί καλλιτέχναι 
που θα μεθούσαμε άπό τήνΐ5ια εύμ^ρφιά μας. 
Θα ησαν καί αίψυχαίμας καί τά ..περικαλύμ
ματα των̂  ενωμένα I Π ώς σάς φαίνεται αύτό; 
Δέν είνε ασυνήθιστο καί έλκυσιικόν ; Σημειώ 
στε οτι ποτέ δέν θά σάς γίνωμαι φορτικός. 
Λευρω πολυ καλά δτι είνε πιθανώτατον νά συμ- 
βή, χωρίς νά σάς είμαι άνιιπαθηιικός, νά μή 
0αξ Τάχιστα εύχάριστος ή άγκαλιά
μ2 -' ’  άλλου, μή κομίσετε δτι, άν άπελπι-
σθω να γινω ερωμέΛ,ς σας. θά μέ χάσε ε καί 
από φίλον. Καθε αλλο ! Καί δταν χάνω χαίΓ 
οταν κερδίζω, ξεύρω νά μένω άπαθής. Λοι- 
πον, ωραία μου φίλη, όπεύσαιε νά μέ κρατή
σετε ενηαερον τών ατοφάαεών ό α : .

Σπεύδω—διότι πιθανόν νά είνε ή τελευταία 
φορα—>α σάς φιλήσω είς τό στόμι... Άλλοί- 
μονον ! Αν μάθω δτι σάς είμαι ά,τοκρουστι- 
κος, δεν θα τολμώ πλέον παρά νά καταθέτω 
είς τους ποδας σας τά σέβη μου... Μτρρρ!... 
χ ι/ος αιοσανομχι και μόνον πού ιό ουλλονίζο- 
μαι αυτό... Δικός σας : Κώστας

Η άρχή εις τό 61ον φύλλον τής «Σφαίρας».

(3 Οι διαγω νισμοί μ α ς  g\

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΜ ΑΓΙΑΣ

__ Επαναλαμβάνω δτι τά ποιήιιατα πού θά 
μου στείλουν δσαι καί όσοι θά μετάσχουν είς 
τον προκηρυχθέντα, είς τό προηγούμενον, δια
γωνισμόν με θέμα «τό τραγούδι τή; Πρπηο- 
μαγιας», δεν πρέπει νά ύιερβαίνουν τούς δε- 
καεξ στίχους. Είς τήν μορφήν καί τό μέτοον 
του στίχου παρεχειαι πλήρης ελευθερία. Ποο- 
θεσμια πρός συμμετοχήν τάσσεται μέχρι τέ- 
λους Απριλίου, ως δικαίωμα δέ συμαειοχή- 
^α <ίυναποστέλλεται καί μία δραχμή, δια χάϋε 
ποίημα, διότι πιθανόν τιιές να θέλουν νά με- 
τασχουν οιά περισσοτέρων τοΰ ένός ποιημά- 
των, Εν πάση περιπτώοει είς ενα καί τόν αύ
τόν δεν θ άπονεμηθούν δύο βραί εϊα.

*^!ρ£7 ούβι“ τίίξ Πρωιομαγιάς» πού 
θα λαβω, θα βραβεύσω τά καλλίτερα πέντε,
ως εξης : * ’
Ιον βραβεΐον 305ραχμον είς χρήμοι ή είς ε1δ0ς. 
- ον * Ιοορα/μον » >
3ον » μία έτησία συνδρομή «Σφαίρας» 
^ον * μία έξαμηνος > »

* μία τρίμηνος » »
,  Ταύτοχρόνως i>a δηαοοιευθοΰν καί τά πέντε 
εργα τά οποΐα θά βραβευϋοϋν.

*0 'Αρχισυντάκτης

ΤΑ χρονικόν τής καρδίας <4j[\
Δ ΕΝ ΕΙΝ’ Ε ΤΣΙ, ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ ;

Οί γεροπαράξενοι Ισχυρίζονται,δε- 
σποινί , δτι ή διαγωγή σας εχει 
καταντήσει σκανδαλώδης. Μοχθηροί 
άνθρωποι! . ..  Θά ένόμιζε κανείς δτι 
ουδέποτε διετέλε^αν είς τήν ηλικίαν 
τών δεκαοκτώ ετών καί δτι είς τήν 
έτοχήν των Οέν είχαν έφευρεθή ά 
κόμη τό φλέρτ καί ό χορός-δέ. 
είν’ έτσι, δεσποινίς; , -

Τι διάβολο ! Έχετε καί σείς, όπως όλος ό 
κοσμος, μια καρδιά, καί τί νά τήν κάμετε 
την καρδιά αύτή, όταν ή πλήξις σά; κατα- 
τρωγει Έδιαβάσατε κρυφά τοσα μυθιστορή
ματα κ ι_ εφρικιάσατε είς τήν περιγραφήν έ- 
ρωτων ελεγειακών. Έφλυαρήσατε μέ τές μι
κρές φιλενάδες σας κι’ άκούσατε χίλιες φορές 
οτι;  «Εκείνος» ετκυψβ πρός «έκείνην» καί 
«τα χείλη των ήνωθησαν». Καί τό βράδυ, μό
νη εί; τό δωμάτιον σας, έ/ιεράσαιε γλυκείας 
στίγμάς δια τής φανταστικής ένώσεω; τών 
χειλεων σας μέ δύο άνδρικά χείλη, πράγμα 
που ευρηκατε δτι θά είνε πολύ εύ*άρ«ηον— 
δεν λέγω αλήθεια, δεσποινίς; Διότι έπ.ιδή 
εισθε μικρά δεσποινίς, δέν σημαίνει δτι παύε
τε να είσθε καί γυναίκα. Κι’ έτσι ήλθε μιά 
στιγμής που ^κρίνατε δτι καιρός είνε πλέον 
να περάσετε άπό τής θεωρίας είς τήν πράξιν, 
αν οχι δι άλλον λόγον, τούλάχιστον διά νά 
διεκδική·3ετε τήν Ισότητα τών δικαιωιτάτων 
του ανδρός και τής γυναικός ·*ίς τά έρωτικά 
παιχνιδακια. Διότι καί τό φλέρτ εί>ε ενα δ- 
πλον του φεμινισμού. Είνε σωστό τ ’ άγόρια 
ι?  ®̂ ?υν περισσότερα δικαιώματα άπό σάς · 
Καθολου ! Εχετε καί σείς τό δικαίωμα ν’ άν- 
ταλλαξετε τρυφερά βλέμματα μέ μάτια τοΰ 
άλλου φυλου, ναφήσετε κατω άπό τό τραπέ
ζι τό γοβακι σας κοντά είς ενα σκαρπίνι ε
ρωτικό, νά δεχθήτε έ «δηλώσεις καί ν* άπαν- 
τήσειε είς αυτάς καί μάλιστα νά δοκιμάσετε 
λιγάκι, ετσι γιά γούστο, νά ένώσετε τά χεί?.η 
σας μέ χείλη άρσενικά—δέν είνε σωστό αύτό, 
δεσποινίς;

Μόνον πού ύπάρχουν καί μερικοί άλλοι πα- 
ραξ*νοι, ολιγώτερον γκρινιάρηδες άπό τούς 
πρωτονς, οί όποιοι οάς έππρέπονν κάποιαν 
αισθηματικήν έλευθερίαν, βρίσκουν εν τού- 
τοι,ς δτι καμνετε ύπερβολικήν κατάχρησιν αύ- 
της, διότι δέν άρκείσθε εί; ένα φλέρτ άλλά 
θελετε πολλά. Θεέ μου, τί ανόητοι !.;. Έν 
^ρωτοις είνε φυσικώτατον, άροΰ δέν εχειε τό 
δικαίωμα νά διαβάζετε παρά ενα μόνον κε- 
φαλαιον τοϋ βιβλίου τοϋ έρωτος,νά θέλει ε νά 
τό ξαναδ ιαβάζετε δσον τό δυνατέ ν περισσότε- 
ρες^φορες μέ ^άνανέωσιν τών συναναγνωστ<·'’ν. 
Κι επειτα άν έχετε ενα φλέρτ σοβαρόν,τό φλέρτ 
*ήϊ καρδίας με τόν νέον πού σάς άρέσει, πώ; 
ν αντισταθήτε είς εκείνον πού σάς χορεύει 
τοσον καλα, πώς νά περιςτρονήσετε έκεΐ ο / 
τόν ωχρόν νέον μέ τά ςεμβώδη μάτια ποΰ 
γράφει για σάς τόσους στίχους, πώς νά πα· 
ραπεταξετβ τόν γείτονα σας πού τραγουδεΐ ό- 
λην τήν νύκτα κάτω άπό τό παράθυρό σας 
και πώς ν’ άτοκρούσετε τόν άλλον αύτόν πη> 
σας διηγείται Ιστορίες τόσον άστεΐες ώ.ηε 
σας καίει νά παραλύειε άπό τά γέλοια, σάν 
να σας γαργαλο jv , κι’ έπω ρελεΐιαι τής εό 
καιρίας αυ^ς διά νά σάς φιλά ! Κανείς νέος 
δέν συγκεντρώνει δλα αύτά τά προσόντα και 
γι αυτό είσθε υποχρεωμένη νά κάνετε μερικός 
Hixta; θυσίας, γιά νά τά έχε:8 μέ δ οας καλά!

ϋπι τέλους δε, σείς δέν κάμνετε τίποτε άλ- 
»Λΐ?“ραι ν“ ^ιμεΙσθε τάς έγγάμους κυρία;. 
Αλλοτε ήταν τής μόδα; αύταί νά έχουν παι- 

δια ; σείς _ειχα>ϊ κούκλες. Σήμερα είνε τής 
μόδας νά έχουν εραστάς : σείς ε^ετε φλέρτ. 
Αλλως τε τί κακόν ηιιπορεΐ νά έχη ενα φλερ- 

τακι, αψοΰ ξεύρεεε τόσον καλά νά στα ιιαιά τε... 
εκεί που πρέπει ! Δέν είσθε πλέον άθώα χη
νάρια οταν είσέρχεσθε είς <όν νυμφικόν θά
λαμον σας ; Τόσον τό καλλίτερον διά τόν σύ
ζυγον σας ό όποιος, ετσι, δίν θα ύποβληθή 
εις τόν κόπον_ μακράς προπαρασκευής, τήν 
στιγμήν που, δσον αύτός, άλλο τόιο καί σείς 
ϊιαζεσθε. Ω ! τό ξεύρω βέβαια δτι είνε έπι- 
κίνδυνον να παίζη κανείς μέ τήν φωτιά καί 
οτι έρχονται καμμιά φορά στιγμαί παραζάλης, 
μετα τας ο,τοίας παρατηρείτε, δεσποινίς, δτι 
δεν εΐσθε καθόλου πλέον δεσποινίς!... Μπά! 
Μέ τήν μακραν πείραν τής κοκετταρίας τήν 
οποίαν εις τό μεταξύ θά έχετε άποκτήσει, δέν 
θα δυσκολευθήτε νά ξείρελλάνετε ένα λαμ
πρόν νεον, ό όποιος θά προθυμοποιηθή νά 
πλήρωσή «ά σπασμένα ποτήρια.

Καί, γιά νά μιλούμε είλικρινώς, τί σηααί- 
νει άν ο συζυγός σας θά έ<η λιγάκι άπατηθή 
πρό του γάμου, άφοΰ πρόκειται τόσον πολύ 
ν απατηθϋ μετά 1 Ψέμματα, δεσποινίς; ..

ROMEO

I  Φ  A  I  Ρ  Α

ΕΛΛΗΝΙΚΑ /ΛΥΘΙΣΤΟΡΗ/ΛίΛΤβ

H Χ Ε Ι Ρ Α Φ Ε Τ Η Μ Ε Ν Η  ΑΑ Κ Τ Υ Λ ΟΓ Ρ Α Φ ΟΙ
Θά τήν είχεν υπάλληλόν του, θά ή τον δ προϊστάμενός της, θά εί

χε τήν άνάγκην του, θά ή ιποροΰσε νά τή: έπιβληθή. Θά τήν είχεν έκεΐ 
μέσα είς τό γραφεϊόν του, καί βέβαια, ούτε ή εύκαιρία, ούτε τό θάρ
ρος, τώρα πλέον, θά τού έλειπε διά νά δρέψβ τό πανωραΐον καί ύτε- 
ρήφανον έκεΐνο άνθος, νά ήδονισθή είς την έπαφήν του, νά μεθύση εΓς 
τήν εύωϊίαν του...

Ά ν καί τό έλάχιστον ,άτό τάς σχέψεις αύτάς τοΰ Φάνη έμάντευεν ή 
Μάσιγκα, βεβαίως θά ήτο ίκανή καί νά τόν ραπίση. Άλλά δέν ήτο δυ- 
να·όν νά φανταοθή τίποτε, δέν είχε καμμίσν ένδς^ξιν διά νά τό ύπο- 
ψιασθή, άφ’ ένός διότι ό υΙός τοϋ ραντιέρη ουδέποτε έκαμεν άπέναν- 
τί της καμμίαν άδιακρισίαν, καί άφ’ ετέρου διότι ό άρ ι̂λΛ,ώδης χαρα· 
κτήρ της,,δέν τής έπέτρεπε νά φαντασθή δτι ήτο δυνατόν να ύποστή 
τέτοιαν μειωσιν είς τήν σκέψιν ένός ά>δρό;. Αί γυναίκες πού κάμπτον
ται εΰ<ολα( έκεΐναι τών όποιων ό χαρακτήρ είν3 άδύνατος καί διε
στραμμένος, αύταί υποψιάζονται καί φοβούνται τούς ά δρας. Αί άλλαι, 
δσαι Ι/.ουν εμπιστοσύνην είς τόν εαυτόν των, δσαι μιλούν ελεύθερα μέ 
τούς άνδρας, αί άσπιλοι καί άθώάι, δέν φοβούνται, ούτε υποψιάζονται 
ένδεχομένας άδιακρισίας. Διότι, είς τό κάτω-κάτω αίσθάνοντοι άρκε- 
τήν δύναμιν διά νά βάλουν εις τήν θέσιν του τόν άνδρα, ό όποιος θά 
έτόλμα νά τάς θίξ-Q. ** *

Καθώς ή Μάσιγκα έξήρχετο άπό τήν Τράπεζαν τοϋ Πλατή, συνήν- 
τησεν είσερχόμενον τόν Πλατωνα Δραλλινόν.

— Καλημέρα σας, δεσποινίς Μάσιγκα, έχαιρέτισε μέ κάποιαν ταρα
χήν ό Ιΐλάτων. Πώς κι’ έδώ ;

— θά γίνουμε συνάδελφοι, κύ.ιε Πλάτων, άπήνιηίεν έκβιάζουσα τά 
χείλη της νά πτυχωθούν εί; ενα μειδίαμα εύδιαθεσίας.

— Δηλαδή; εψέλλισεν ό Δραλλινός.
— Δέν θά έργασθήτε σείς είς τήν Τράπεζα τοΰ κ. Πλατή ;
— ’Εργάζομαι ή^η.
— Τοσο τό καλλίτερο. ’Από τήν έρχομένη εβδομάδα θά έργάζωμαι 

κι' έγώ. — Παρντόν !... Άκουσα καλά ; έκαμεν ό Πλάτων ώ'ριών.
— Ναί, ναί... πολύ καλά άκούαατε : άπό τήν έρχομένην εβδομάδα 

θά έργασθώ ώς υπάλληλος, ώς συνάδελφός σας ο’αύτή τήν Τράπεζα.
— Ώ  1 δεσποινίς... — Τί, κύριε Πλάτων ;
— Μά... μέ συγχωρεΐτε... είνε γιά νά έργασθήτε σείς ! κατώρθωσε 

ν' άρθρωση ό Δραλλινός, έρυθριών τώρα άπό άμηχανίαν σάν vft έφο- 
βεΐτο μή θιξα τήν Μάσιγκαν, άλλά καί μή δυνάμειος νά καταπνίξη τήν 
φωνήν τής καρδία; του.

— Γιατί, σάς παρακαλώ ! Τόσο λοιπόν ανίκανη μέ περνάτε ώστε 
νά μήν μπορώ νάκάμω μιά γραφική έργασίαπού κάνουν καί τόσ& άλλα 
κορίτσια έδώ μέσα ; άπήντη-εν ή Μάσιγκα έπίτηδες δια νά δείξη είς 
τόν άλλοτε υπάλληλον τού πατρός τη; δτι έπαιρνε τό ζήτημα άπό τήν 
έντελώς άντίθετον δψιν του.

— Ώ  , ξεύρετε πολύ καλά δα δέν θέλω νά πώ αύτό.
— 'Επίσης δμως δέν είνε δυνατόν νά θέλετε νά πήτε δτι είνε καμ- 

μιά ντροπή νά έργαζεται κανείς... γιατί τότε δέν θά εργαζόσαστε ού.ε 
σεϊς—καί ή Μάσιγκα έγέλασε βεβιασμένα.

Ή  ταραχή νοΰ Πλάτωνος ηύξησε. Νά βλέπη τήν κόρην τοϋ πρό 
μικρού μόλις έκατομμυριούχου νά ύποβιβάζη τόν εαυτόν της μέχρι τοϋ 
επιπέδου του 1 Αύτός ήτο ένας πληβείος, γενιηαένος διά νά είνε εργά
της, υπάλληλος. Ένώ έκείνη ή άριστοκράτις, ή γεννημένη καί άνα- 
θρεμαένη διά νά έχη ύπηρέτας καί ύπαλλήλους, νά εΰρίσκεται τώρα είς 
τήν ανάγκην νά έργααθή δπως αύτός, δπως τά «τόσα άλλα κορίτσια»! 
Ό  Πλάτων έσπαράσσετο φανταζόμενος ποίους ψυχικούς αγώνας επρεπε 
νά διεξάγη ή άβρά έκείνη ύπαρξις διά νά διατηρή δλην έκείνην τήν 
καταπλήσσσυσαν ψυχραιμίαν. Καί δέν έτόλμα νά είπη τίποτε*, φοβού 
μένος μήπως καμμία λέξις του άναξέση τήν πληγήν τοϋ πόνου της, μή
πως έξαντλήΐβ τήν άντοχήν της κΑ ίδη τήν εύγενή κόρην άφήνουσαν 
διέξοδον είς τα δάκρυα τοϋ άνισχύ^ου κατά τής Μοίρα; παραπόνου, 
τής άπελπισίας τά δάκρυα.

Τήν έκύτταξε μόνον κατάμματα καί είς τό βαθύ μενεξεδένιο φόντο 
τών ματιών της άνεκάλυψεν δλην τήν ύπερήφανον καί ήρωΐκήν προσ
πάθειαν τής συγκρατήσεως τής πικρίας της. Είδδν έκεΐ είς τό βλέμμα 
τη;, είς τόν άψευδή αύτόν καθρέπτην τής άνθρωπίνης ψυχής, είδε τήν 
ψυχήν τής Μάσιγκας γρανιτωμένην εί; τήν άτοφασιστικότητα τών ύ- 
περτέρων χαρακτήρων. Καί αύτό τοϋ έδωκε θάρρος.

■— 'Ως τόσο...δέν θά μποροΰσε νά γίνη τίποτε άλλο ;..έσκεφθήκατε; 
έρώτησεν ένώ τά γόνατά του έκάμπτοντο.

Νά εΐχεν έλθει άραγε ή άιτοφασιστική στιγμή ;
— Τίποτε άλλο ! Σάν τί
Νάέτολμοϋσε νά τής τό εΐπη ! Ν’ άνασύρη τό παοαπέτασμα πού έχώ- 

ριζε τάς καρδίας των καί νά τάς άφήση νά όμιλήιουν πλέον αύταί; 
Άλλ’ άν ή Μάσιγκα δέν ήθελε ; Έσυνήθισεν άπό τήν προτέραν κατά- 
στασίν των νά τήν θεωρή τόσον άπέχουσαν αύτοΰ, τόσον υψηλότερα 
ίσταμένην, τόσον άπροσπελαστον δι’ αύτόν, ώστε έφοβεΐτο μήπως μέ 
μίαν κίνησίν του, άντί νά τήν πλησιάσω, ταύ ,'αντίον καταπέση χαμη
λότερα, μήπως έπισύρη τήνπεριφρόνησιντης καί τήν άδιαφορίαν της.. 
Καί τοτε θά έχανε καί τό γλυκύ δνειρόν του, τό ότοΐον με φρικίασιν 
έθώπευε μυστικά τόσον καιρόν τώρα, άν καί ποτέ δέν ήλπισε νά τό 
Ιδη μεταβαλλόμενον είς πραγματικότητα.

Ή  Μάσιγκα έννόησε τήν ταραχήν του. — 'Ε , φυσικά... δέν ξέρει 
κανείς... Διάφορα πράγματα μπορούν νά γίνουν, δέν λέγω μόνον γιά τά 
απρόοπτα... Όπωσδήτοτε άργότερα.

— 'Αργότερα; έκαμεν ό Πλάτων,άνυπόμονα.
— Βίβαια, έπί τοΰ παρόντος πρέπει νά κανονίσω τά ζητήιατα τής 

οίκογενβίας μου κι* έπειτα... τί μπορεί ν& ξεύρει κανείς... άλλως τε 
δέν έξαρτώνται δλα άπό τήν θέλησίν του...

«*Ω ! μά ναί! ’Από τήν θέλησίν σας, δεσποινίς, μόνον άπό τήν θ έ 
λησίν σας έξαρτάται αύτό γιά τό όποιον σά; όμιλώ έγώ». Αύτό ήλθε 
είς τά χείλη τοϋ Πλάτωνος έκείνην τήν στιγμήν, άλλά δέν έτόλμησε 
νά τ' άνοιξη διά νά προφέρη τήν φράσιν. Ά ν ή Μάσιγκα ήρνβΐτο ; Καί 
δέν είπαν Λέξιν πλέον. Έκυττάχθησαν πάλιν κατάμματα, σάν νά ήθε
λαν νά διαβάσουν ό ένας τήν σκέψιν τοΰ άλλου είς τά βλέμματά των 
κι’ έχωρίσθησαν.

(Ακολουθεί)

J E N  Α Ρ Ο ί Λ Α Ν Τ Ζ Α

Ρ  Ζ  IK L  J E

| Τ. TRILBY
-Λ.  X 1ST -Α.

Μετάφρασις Δίδος ALEX £
Ί

·*.,Ή  Ζακελίνα έγέλασεν εύχαριστη ιένη. «— Ώ^αϊα, άνέκραξεν, άλλά 
τότε, άφοΰ μέ συμπαθείιε άπό καιρό, δέν άρκοϋμαι σέ φιλία άπλή... 
Να μοϋ ύποσχεθήτε δτι θ’ άφοσιωθοϋμε ό ένας στόν άλλον,>αί, τεί- 
νουσα τό χέρι της πρός τήν Ραϋμόνόην πού τήν έκύτταζεν, έξη- 
κολούθησε : Καί σείς, Κυρία ;

— Θά προσπαθήσωμε ! άπήντησεν αύτή μέ τόσην ψυχρότητα, ώστε 
ή Ζτκελίνα έκπληκτος όπιι^οχώρησε μέ τά μεγάλα της ^άτια καρ
φωμένα, γεμάτα άπορίαν, είς τήν μέλλουσαν άνδραδέλφην της.

— Θ ι πρρσπαθήσωμε ;. . τί άσχημη έκφρασις ! είπεν, άλλ’ άμέσως 
άλλάζουσα ν ρος μ’ εντελώς παιδική θέλησι :

— θέλω νά μ’ ά/απήοετε, έξηκολούθηοεν. Όλοι μ' άγαποΰν έμέ- 
να ! Καί έν πρώτοις ν' άφήσετε αύτό τό επίσημο ύφος, νά μέ λέτε Λι- 
νέττα, δπως μέ φωνάζουν, δλοι καί νά μέ φ>λήσετε. Έτεινε τό προ- 
σωπάκι της καί ή Ραϋμόνδη τήν έφίλησε ψυχρά είς τό μετωπον.

— Δέν είσθε καθόλου καλή, είπε τότε ή Ζακελίνα, μ’ έφιλήσατε 
σάν'τή; καλόγριες. Είμαι βεβαία πώς θά έκαμαίε σέ μοναστήρι....

Ή .α ν τόσον άστεΐος ό τόνος τ ίς  φωνής της, ώστε ή Ραϋμόνδη, 
χωρίς νά τό θέλη, έχαμο/έλασε. ·

— Τό έμαντέψατε, άπήντησε καί ή Ζακελίνα άσυλλόγιστη, δπως 
ήταν πάντα. «— Τί κρίμα 1 άνέκραξεν.—Γ ι’ αύτό δέν ήξεύρετε νά φι- 
λήτε !—καί στρεφομένη πρός τό μέρος τοΰ Γκάΐ πού έγελούσε έξηκο- 
λουθησε.—Τί φοβερό πράγμα πού θά είνε τό μοναστήρι. Έγώ, άν μέ 
είχαν βάλει έκεΐ οί γονείς μου, θά έφευγα κρυφά.

Σοβαρά, αύστηφά τότε ή Ραϋμόνδη ήθέλησε νά δ ύση ένα μάθημα 
είς τήν μικρήν αύτή άσυλλόγιστη.

— Έγώ, δεσποινίς, είπε, δέν είχα γονείς, η καλόγρηες ήσαν ή οί- 
κογένειά μου καί τό μοναστήρι τό σ.τήτι μου! Έ κεΐ έμαθα άπό 
πολύ μικρή, δτι ή ζωή δέν είνε μόνον εύχάριστη άλλά έχομε καί 
καθήκοντα πολλά νά έκπληοώσωμε.

Ή  Ζακελίνα τρομαγμένη δτι τήν είχε λυπήσει έσπευσε νά δικαιο- 
λογηθή : « Συγχωρήστε με, έμίλησα χωρίς νά σκεφθώ, άλλά δέν τό 
είπα γιά νά σάς πειράξω. Ό  άδελφός σας μέ λέει Λινβττα δηλ. Λι- 
νόττα γιατί μοιάζω μέ τό μικρό έκεΐνο πουλάκι πού ξέρετε τί φήμη 
έχει καί βρίσκει, λέει, πώς δικαιολογεί τέλεια τ' δνομά μου».

Άλλ’ αύτή τή στιγμή ό ^Ιάκωβος τάς έπλησίασε καί άφοϋ συνω- 
μίλησαν λίγην ώραν άκόμη δλοι μαζύ, ή Ραϋμόνδη, ποϋ έκάθητο είς 
τάς Βερσαλλίας, έσηκώθηκε γιά νά φύγη καί ό Γκαϊ, έπειδή θά έφευ
γε τήν έπομένην πολύ πρωΐ μέ τό πλοΐον του, τήν ήκολούθησε κι* 
αύτός, γιατί είχε μερικάς προετοιιιασίας. -

Έ πί τέλους, έφυγαν σχεδόν δλοι οί προίκεκληιιένοι καί οί δύο άρ- 
ραβωνιασμένοι κατέφυγαν είς ένα μικρό σαλονάκι, ευχαριστημένοι πού 
έμειναν μόνοι. «—Τέλος πάντων θά μπορέσωμε νά φλυαρήσωμε λιγά
κι, άνέκραξεν ή Ζακελίνα. Ό  Ζάκ έγίλασε.

— Τήν καϋμενούλα ! Δέν είπε λέξι δλο τό άπόγευμα.
— Δέν λέω, έμίλησα, άπήντησεν αύτή μ' ένα χαμόγελο, άλλά δέν 

φαντάζεσαι τί βαρετό πού εΐνβ νά έχης νά κάνης δλο μέ άνθρώπους 
πού σοϋ είνε άδιάφοροι; Νά λές διαρκώς τά ίδια καί τά ίδια : «Εύ-
χαριστώ κύριε... σάς ευχαριστώ κυρία.... Μεγάλη σας καλσούνη »
Ουφ ! πώς κουράσΰηκα... μά τώρα πού είμαι κοντά σου τά ξέχασα όλα ! 
Νομίζω πώς έχω χρόνια νά σέ ίδώ καί έχω νά σού πώ τόσα πολλά ! 
"Ελα κάθησε *δώ κοντά μου καί πές μου σ' άρέσουν οί φίλοι μας ;

— Ό χι καί δλοι. Είνε μερικοί πού σοϋ μιλάνε πολύ έλεύθερα....
— Βρίσκεις ; Μά έ ταιζα μαζύ τους τέννις. Μήπως είσαι ζη ιάρης ;
— Ώ ς  τώρα δέν ήμουνα.
— Αύ ό είν' εύχάριστο- θά 'πή δτι ώς τώρα δέν εΐ/βς άγαπή ιει. 

’Αλλ* ΰκουσε 'δώ, δϊν θέλω νά είσαι ζηλιάρης... ξεύρεις έ/ώ είμαι 
φιλάρεσκη, λοιπόν θά εχω με κάθε 'μέρα γκρίνιες.

Ό  Ζ ικ τήν έκύτταξε. « — Είσαι φιλάρεσκη ; τήν έρώτησβ.
- -  Δέν τό ή^ευρες τρίχα ! Δέν ρωτφς δλους νά ίδής τί θά σού ποΰν ;
— Λοιπόν, κυρία μου, πρέπει νά διορθωθής. Δέν πιστεύω βέβαια 

νά θέλης νά μέ κάνης δυστυχισμένον;
— Ό χι βέβαια, άνέκραξεν ή Ζτκελίνα. θά προσπαθήσω v i διορ

θωθώ, άλλά θά είνε λιγάκι δύσκολο, γιατί μ’ άρέσει ν* άρέσω σέ 
δλους... θέλω νά μ* άγαποΰν ε.

— Δέν έν' οώ αύτό I
— Τότε λοιπόν τί έννοεΐ; ; έξηγήσου.
Καί σοβαρά, μέ τά χεράκια της σταυρωμένα, ή Ζακελίνα έπερίμενε 

προσεκτικά ν’ άκούση τί θά έλεγεν ό Ζάκ, άλλά, καθώς αύτός δέν 
άπαντοϋσεν, έχασε τήν ύπομονήν της.

— Μοϋ φαίνεται πώ; καί σύ δέν ξεύ}εις τί θέλεις, τοΰ είπε, άκου
σε δμως : θά  προσπαθήσω νά είιιαι μία έκτακτη σύζυγος, άλλως τε 
δέν έχω παρά νά μιμηθώ τήν Μαμά μου. Είνε είκοσιπέντε χρόνια 
παντρεμένη μέ τόν Μπαμπά καί Εξακολουθούν νά ;είν’ έρωτευμένοι, 
άγαπιοΰνται σάν τήν πρώτη ήμέρα... θά  προσπαθήσωμε λοιπόν νά 
τούς μιμηθοΰμε.

— Ναί, μικρούλα μου, θά μείνωμε άγαπημένοι σ' δλη μας τή ζωή, 
συγκεκινηιιένυς δέ καί σχεδόν μέ άγιονίαν τήν ήρώτηίε : Μ’ άγαπάς ;

— Νά αύτή είνε φιλαρέσκεια τώρα ! Μ’ έρωτςί; κάθε φορά τό ίδιο 
πράγμα καί είμαι υποχρεωμένη νά σοϋ άπαντώ. Μά έπί τέλους κατά
λαβε μιά φορά γιά πάντα δτι, άν δέν αίσθανόμουνα γιά σένα μία έγ· 
τελώς Ιδιαίτερη άγάπη, δέν θά έδεχόμουνα τήν πρότασί σου. Ή  έξα- 
δέλφη ή Μαρία—ξέρεις, ή γρηά έκείνη πού μοιάζει μέ ’Αγγλίδα πε· 
ριηγήτρια—μοΰ λέει πάντοτε, δτι δέν ύπάρ;ει μεγαλείτερη έπιτυχία 
άπό τό νά πάρη κανείς τόν άνθρωπο ποϋ άγαπφ.

— Έ χει δίκηο.
— Ξέρεις, τήν άγαπώ πολύ τήν καϋμένη τήν Μαρία. Δέν είνε πλού

σια, άλλά τή; άρέσει πάντοτε νά κάνη τό καλό' καί ή μαμά μοί είπε 
δτι άγαποΰσε εναν νέον πού έπέθανε καί άπό τότε ώρκίσθηκε νά μήν 
παντρευθή ποτέ της. Καί τώρα άς μιλήσωμε γι' αύριο 1 Τί θά κάμωμε ;

— Μά τά είπαμε' πάλι θά τά ξαναποΰμε ;
— Ναί, θέλω νάτά ξανακούσω....
Τό ε ό Ζάκ, μέ ύψος παιδιού ποΰ λέει τό μάΰηιιά του, είπε ;
— Αύριο τό πρωΐ, θά πάμε μέ αύτοκίνητο στό Ντουρντάν καί...
— Μέ αύτοκίνητο ά ν ο ι κ τ ό, έδιό^θωσεν ή Ζακελίνα καί θά 

σ τ α θ ο ύ μ ε  στό Ντουρντάν.
(’Ακολουθεί)
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t o  “κ ά η „  cbov e je ic o e
j  Τοϋ Maurice Leblance

Έζησαν ευτυχισμένοι τ?ία ολόκληρα χρόνια 
μετά τόν γάμον τους. Τόν πρώτο χρόνο μό
νοι στήν έξοχή καί τούς δύο άλλους στήν 
τ όλι μέσα στόν κόσμο μέ τρελλές διασκεδά
σεις παντός είδους κ' ευχαριστημένοι, άγαπη- 
μένοι, αχώριστοι. Όμως ή Άννούλα άρρώ- 
στησε, καί, έπειδή ή μητέρα της είχε πεθάνει 
φθισική, ό Ζεράρ έτρεμε μήν παρουσιασθοϋν 
καί στήν ντελικάτη γυναικούλα του, συμπτώ
ματα τής φρικτής άρρώστιας. Κι* έχανε δ,τι 
μπορούσε γιά νά τήν περιποιηθή, νά τήν προ
φύλαξη. Άλλά τό κακό δέν άργησε νά φανό. 
δταν έφθαβε ό χειμώνας κι' ό Ζεράρ έμαθε 
άπ’ τούς καλλιτέρους γιατρούς, δτι δέν υπήρ
χαν πολλές ελπίδες νά σωθή ή Άννούλα του.

— Κάμετε όποοσδήποτε κανένα ταξειδάκι, 
τοϋ είπαν, καί πρό παντός μήν τής άρνεϊσθε 
τίποτε, Ικανοποιείτε δλες τις ιδιοτροπίες της, 
καί... ποιός ξ|ύρει καμμιά φορά !.. Ό  Θεός...

Όίαν ό Ζβράρ γύρισε "στό δωμάτιόν τής 
γυναίκας του τήν βρήκε νά κλαίω καί σιά 
χαμένα προσπαθούσε νά τήν παρηγορήσω καί 
νά τήν πείσ-Q δτι δέν είχε τίποτε.

— Ό χι, άγαπημένε μου, τοϋ είτε, μή μοϋ 
λές ψέμματα... Μαντεύω τί σοϋ είπαν οί για- 
τροί, ξεύρω'πώς λίγη είν’ άκόμα ή ζωή μου 
...καί δέν μέ μέλλει πού θά πεθάνω, δέν μέ 
μέλλει καθόλου, ούτε φοβούμαι... άλλά θά 
ήθελα πριν φύγω...

Ό  Ζεράρ τήν έκύτταξε προσπαθών νά εν
νοήσω τί ήί>ελε.

— Τί θά ήθελες, μικρούλα μου ; Πές μου 
το κ^εγω, ο,τι κι’ &ν εϊνε, θά τό κάμω.

~  Οχι> °Χι · έψιθυρισε έκείνη, δέν μπορώ 
αύτό νά σοϋ τό πώ...
I 'Εξακολούθησε νά τήν περιποιήται μέ τήν 
διαν άφοσίωσι, πάντοτε δμως τόν έβαοάνιζε 

ή σκέψις δτι ήθελε κάτι καί τοΰ τό έκρυβε, 
Καί τί νά ήταν τάχα αύτό! Τής άγόραοε 
στολίδια, τήν έπήγε ταξείδια, τής έκαμε δ,τι 
«φανταζόταν πώς θά τήν ευχαριστήσω- Πάντα 
ομοος άπό τό μελαγχολικο της ύφος έιιάντευε 
•τι τίποτε δέν τήν ευχαριστούσε καί δτι επι
θυμούσε πάντα κάτι, πού δέν αποφάσιζε νά 
τ’ ομολογήσω·

— Πές μου μιά λέξι, τής έλεγε, μία μόνη 
λέξι κι αμέσως θά γίνη αύτό ποΰ θέλεις.

— Ναί, τό ξεύρω, είσαι τόσο καλός ! μά αύ 
τό ποϋ ποθώ εγώ δέν μπορεί νά γίνη... λοιπόν 
γιατί νά τό μάθως !...

Καί δ καιρός περνοϋσεν, άλλά μ* δλη τους 
τήν άγάπην, έκεΐνο τό μυστικό στεκόταν σάν 
ίνας φραγμός ανάμεσα στές ψυχές των.

** *
5άν έπέστρεψαν στό. Παρίσι κι’ οΐ γιατροί 

την βίδαν πάλι, ή Άννα ζήτησε νά μάθω δλη 
τήν άληθεια κι' 6 Ζεράρ δέν έκατόρθωσε νά 
τής κρύψω π*ς ή καταραμένη άρρώστεια λί- 
ν°3’ς μήνες άκόμα καί θά τής εχω κόψη όλό- 
τελα το μεταξένιο τής ζωής της νήμα.

- Τ ό  βλέπω, άγαπηαένβ μου, τοΰ είπε 
θλιμμένα, άλλά τουλάχιστον εχεις αναπαυμένη 
την συνείδησί σου, δτι έκαμες δ,τι μποροΰ- 
σες νά κάμρς γιά μένα.

— Ό χι, υπάρχει κάτι ποϋ δέν τό έκαμα, 
γιατί δέν θέλησες ποτέ νά μοϋ τό πής...

Κι' ό Ζεράρ άρχισε τά παρακαλετά.’
— Πές μου το, άγάπη μου... Γονατιστός σέ 

παρακαλώ νά μοϋ τό πής...
Η Αννα πήρε με δυσκολία τήν άναπνοή 

της. Καταλάβαινε πώς δέν μποροΰσε πιά ν' 
άποφύγη τήν έξομολόγησι. Κι' άρχισε δειλά ;

— Σ άγαπώ πολύ Ζεράρ, σ' άγαπώ δσο δέν 
φαντάζεσαι, άλλά... πώς νά σοΰ τό εξηγήσω ! 
...Ό ταν παντρευτήκαμε ήνιουν είκοσι-δύο έ
τών, κι’ είχα άκούσει άπό τές φίλες μου δλες 
τές άπολαύσεις τής ζωής... Φυσικά στόν γάμο 
μου εύρήκα κ’ έγώ μερικές : σ' άγάπησα, μ' ά- 
γάπησε;, ζήσαμβ ευτυχισμένοι, δμως ή συνέ
χεια πού έπερίμενα δέν ήλθε... Πάντοτε άργά 
η γρήγορα έρχεται ή στιγμή ποΰ κουράζεται 
ο ενας απ’ τόν άλλο... καί τότε, φυσικά, θ ' 
άγαποΰσα έναν άλλο...

*0 Ζεράρ έκαμε μιά κίνησιν ανυπομονησίας.
— Μή θυμώνης, εξακολούθησε ή Άννα, 

μιά καί δέν έγινε τίποτε απ' δλα πού σοϋ 
λέγω... καί... αύτό άκριβώς είνε πού μέ στε
νόχωρε!... ϋέν ξεύρω τίποτε... Θά ήταν, φαν
τάζομαι, τόσο εύμορφα, τόσο γλυκά τά φιλιά 
τοΰ άλλου... Όταν δέν άγαπφ κανείς πειά... 
Έ τσι κάνουν δλες η γυναίκες... Καί μοΰ δό
θηκε τόσες φορές ή ευκαιρία τόν καιρό πού 
ταξειδεύιμε!... Άλλά σ' άγαποΰσα κ’ έτσι δέν 
έπραγμστοποιήθηκε τ' όνειρό μου... Τώρατέ- 
λ«ια>σαν δλα... πεθαίνω δίχως... ν' αγαπήσω

άλλον... δίχως νά δοκιμάσω τήν ήδονή τής 
απιστίας.

Ξέσπασε σ' αναφιλητά κι’ ό Ζεράρ, σκυμ
μένος έπάνω της, τήν έκύτταζε τώρα με σκλη
ρό βλέμμα. Τό φτερούγισμα τοΰ θανάτου δέν 
τόν συγκινοϋσε πειά. Είχε ξεχάσκι πώς τήν 
γυναίκα αύτή τήν είχε αγαπήσει καί δέν θυ
μόταν παρά ότι τοΰ είχε προσβάλει—έστω καί 
μέ τά λόγια τη; μονάχα - τό άνδρικό έγώ του 
...Δέν έσυλλογίζετο διόλου τόν πόνο ένός 
πλάσματος, πού ξέρει δτι σέ λίγο θά τό δε- 
χθή ό τάφος, καί θύμωνε μινάχα γιά τήν ά- 
πιστία πού δέν είχε καν πραγματοποιηθώ.

Τά βλέμματά των άνταμιόθηκαν κ’ ή μα
τιά τοΰ Ζεράρ έδειχνε τόσο μίσος, ποϋ θά έ- 
νόμιζε κανείς δτι έφοβόταν μή δέν πεθάνο ή 
Άννα,ή’Αννούλα, ή άγαπημένη γυναίκα του !..Τ 

# (Μετάφρασις : Vixen)

'& }ομ€>Λ 0ρηοις έρ ασ εον
ζ 3 5 )  Τοΰ Μαρσελ Πρεβώ

Σήκωσε πάνω μου τά μάτια της γεμάτα τρυ
φερότητα έσκυψα, καί γιά πρώτη φορά φίλη
σα τά χείλη της. Αίσθανθηκα τή Βαλεντίνα 
νά Τΐ>έμΌ Οτήν άγκαλιά μου.

— Σε παρακαλώ, φίλε μου... λυπήσου με. 
Μοϋ φαίνεται πώς είνε κακό αύτό πού κάμαμε.

Κι’ έγώ τήν ίδια σκέψι έκαμα. Αίσθάνθηκα 
πώς έπειτα άπό κείνο τό φίλημα, τήνάπόλαυ- 
οη αύ«ή τής σάρκας, πού έδώσαμε ό ένας στόν 
άλλον, ή άγάπη μας είχε ξεπέσει κάπως, έν- 
νοιωσα πώς είχα μειώσ-g στά μάτια μου έκείνην 
π' άναποΰσα. Κι'αύτό μοϋδωκε τό "θάρρος νά 
τήν σεβασθώ. Μπήκα κι' άναψα τή λάμπα καί 
στό φώς εΐ3α μαργαριταρένια δάκρυα νά κυ- 
λοΰν άπό τά μάτια τής Βοιλεντίνας. Τώρα ορ
θή έμπρός είς τόν καθρέπτη εβαζε τό καπέλ- 
λο καί τό βέλο της. Πήγα κοντά τη; κι' έπε
σα στά γόνατα:

— Συγχώρησέ με, έψιθύρισα.
— Σ' άγαπώ, ήταν ή άπάντησίς_της.
Θέλησα νά τήν συνοδεύσω έως τήν έξώθυρα.

Μ’ άρνήθηκε παρακλητικά ! 'Εννόησα πώς έ 
φοβόταν μήπως στόν κήπο δέν μπορέσω νά 
συγκρατηθώ καί κολλήσω ξανά τά χείλη μου 
στά δικάτης. Φίλησα τό χέρι της, μοΰ χαμο
γέλασε, έψέλλισβ ενα «χαΐρε» κι’ έβγήκε. Τό 
ελαφρό βήμα της ποϋ άπεμακρύνετο άντηχοϋ- 
σε παγωμένα στήν καρδιά μου.

IX
Έφθασα στό Παρίσι, έξηντλημένος, άλλά 

μέ θάρρος στήν καρδιά. ’Έγραψα δυό λόγια 
στόν Φράνσις Ό  Κεντ," ζητώντας νά τόν ίδώ 
τό βράδυ, καί τράβηξα γιά τό σπίτι τών Μαλ- 
ζέρ. Μέ υποδέχθηκε ό Έκτωρ μ’ αύτά τά λόγια:

— Είνε πολύ σκληρό τό κτύπημα, φίλε μου. 
Δέν μοΰ μένει πιά καμμία ελπίς.

Άφωνος τόν ήκολούθησα είς τό δίομάτιον 
τής Μαρίας-Τερέζας. Μόλις άντίκρυσα τό πρό
σωπό της, αίσθάνθηκα ενα παγερό ρίγος νά 
διατρέχω τό σώμά μου. Είχε γεράσει. Είς τό 
προσκέφαλο έξεχύνοντο γκρίζα τά μαλλιά της, 
τό πρόσωπό της γεμάτο ρυτίδες. Ήταν βυθι
σμένη σέ νάρκη.

— Κοιμάται έτσι άδιάκοπα σχεδόν, μοϋ Ιξή- 
γησε ό Έκτωρ. Είνε τό άποτέλεϊμα τής άντι- 
πυρίνης πού τής δίδουμε, γιά νά μήν υποφέρω 
τουλάχιστον.

Έκείνην τή στιγμή άνοιξε τά μάτια της καί 
μόλις μ' άντελήφθη άνασηκώθηκε λίγο στό 
κρεββάτι.

— Φ^ειδερΐχε ... είσαι σύ !
Περιέφερε τά μάτια της ατό στήθος τη;. 

Εννόησα δτι ΰπέφερε γιά τό κατάντημά της.
— Τί θά σκέπτεσθε γιά μένα ; είπε σιγανά. 

Δεν ζώ πλέον... Ό  θάνατος έπρεπε νά μάς 
έρχετπι ξαφνικά καί όχι νά μάς ερειπώνω τό
σο πριν έλθη.

— Μαρία !. ..  έμουρμούρισα.
— Δόξα τφ Θεφ δμως δέν λυπούμαι πού θά 

πεθάνω .. Δέν θά είχατό κουράγιο πιά νά ξα
ναρχίσω τή ζωή.

Τήν στιγμή αύτή ό "Εκτωρ πνιγμένος ατά 
δάκρυα βγήκε άπό τό δωμάτιόν. Έγώ έμεινα. 
Μέ παρατηρούσε μέ τά θαυμάσια μάτια της 
γεμάτα πάντοτε άπό νεανικόν πάθος. Μοΰ έ
τεινε τό μπράτσο της μέ χάριν, δπως άλλοτε.

— Δέν άλλαξες ^καθόλου, έκαμε. ‘Ενώ έ
γώ ύπέφερα, έσύ έμενες ήσυχος..Άπό τί μάρ- 
μαρο_ είνε ή καρδιά σου καί' δέν μτόρεσο νά 
έννοήση τόν πιό δυνατόν έρωτα πού ήταν δυ
νατόν νά σοΰ προσφέρω μιά γυναίκα ;

Θέλησα νά μιλήσω" έβούλωσετό στόμα μου 
μέ τό χέρι της.

— Ό χι, μήν πής τίποτε, γιατί θά πή; ψέμ- 
ματα ή θά μοΰ πή; λόγια ψυχρά πού θά μοΰ 
ηαγώαουν τήν καρδιά. Διαφέρουμε πολύ ό έ
νας άπ' τόν άλλον. Έζησες χωρίς νά μέ θυ- 
μηθής καθόλου, ένώ έγώ.... βλέπεις πεθαίνω

Π α λ η α  Τ ρ α γ ο υ δ ι α

Ό ΖΧάρος
Ι’ΑπίοπασμαΙ Τοΰ Adujtoov Πορφύρα

Είμαι δ αθάνατος ζωγράφος,- 
—  πού &ν ό άρπαγος ό κρύος τάφος 

δέ μόσβυνε τις ζωγραφιές, 
άπ' τήν Ανατολή ώς τή Δύσι, 
θέ τάχε ό κόσμος πλημμυρίσω 
άπό αιθέριες ώμορφιές.
Τά μάτια της βαθουλωμένα
γύρω, τριγύρω σκεπασμένα
άπ’ τά νυφιάτικα μιλλιά
κάνω καί μοιάζουνε τούς κρίνους,
πού κλείνουν, γιά δροσιά τούς θρήνους,
γιά πεταλούδες τά φιλιά.,...
Τά μάγουλά της καί τά χέρια 
δεν τά φωτίζουν τ’ αγιοκέρια, 
μά κάποιο φώς πειό μυστικό, 
λευκότερο κι’ άπό τό χιόνι 
καί τ’ άγιο στόμα της κλειδώνει 
τής τέχνης μου τό μυστικό. * -
Κ’ είμαι δ αθάνατος ζωγράφος, 
πού άν ό άρπαγος ό κρύος τάφος 
δέ μόσβυνε τις ζωγραφιές, 
άπ’ τήν ’Ανατολή ώς τή Δύσι, 
θέ νάχε ό κόσμος πλημμυρίσω 
άπό αιθέριες ώμορφιές. ~

-----------
Ο ^Ivazojinh ωοίησις 

a p p a s s i o n a t o
Γιά ένα σου φιλί, άγαπημένη μου, τήν ψυχή 

μου ολάκερη τή δίνω ! Τ ' είν" ό κόσμος γιά 
μένα δίχως τή δική σου άγάπη ;... Πονώ... 
Είνε τάχα πιό σκληρή ή θανή άπό τόν χωρι
σμό ;...Τ ί μεγάλη δυστυχία νά ποθής δίχως 
καμμιά έλπίδα! Ά χ, έλα αγαπημένη μου... 
Άποσταμένος είμαι πιά... πεθαίνω... Άδικα, 
γιατρέ, ψάχνεις νάβρης τήν αρρώστια...τό μα
γικό βοτάνι γιά νά γιάνη; μου τήν ψυχή δέ 
τόχεις. Άκου τούς κτύπους τής καρδιάς κι*/ 
απ" αυτούς θά νιώσως πώς αγιάτρευτη ή 
πληγή μου θά μένα πάντα...

Ν̂ά γινόταν κάποιο θαΰμα... αλήθεια ποιός 
θάταν ό τρελλός όπου γιατριά δέ θάθελβ νά 
ευρω ;... Μ’ αλλοίμονο ! τοϋ κάκου έλπίζεις !... 
Λόγια χαμένα!... Στόν τάφο μόνο θάβρως 
λησμονιά... Δίς Alex

άπ" αύτό... Δέν ήσουν γιά έραστής μιάς γυναί
κας σάν κι’ έμένα. Σοϋ έφερα άναστάτωσι στή 
ζωή σου, στή θρησκόληπτη ψυχή σου κι" αύτό 
μέ κάνει νά αισθάνομαι τύψεις. Μέ συγχαί
ρεις τώρα ;

"Οπως απαγγέλλουν έναν όρκο, έπρόφερα 
έπίσημα :

—Ναί, σέ βυγχωρώ. Όμως σ* έκαμα πολύ 
νά ύποφέρως, πρέπει καί σύ νά μέ συγχωρήσως.

Σέ^λίγο έρώτησα: —Καί ό Έκτωρ ; Ιεύρβι;
- -  Ό χι, μ' απάντησε, καί δέν πρέπει νά μά- 

θ(] τίποτε. Μ#ϋ τ ' ορκίζεσαι ;
Τ ήν ίδια στιγμή ό Έκτωρ έπέστρ3ψβ μέ τή 

δόσι τή; άντιπυρίνης. Ή  Μαρία - Τερέζα τήν 
πήρε καί σε λίγο τά βλέφαρά της έκλεισαν. 
Έφυγα μέ τήν άπόφασιν νά έπιστρέψω τό ίδιο 
βράδυ στό Πλουΐ. Άλλ" ό Κέντ έλειπε γιά με
ρικές μέρες άπ' τό Παρίσι. Άπεφάσισα νά τόν 
περιμένω. Τήν έπομένη μιά βιαστική σημεί- 
ωσις τοϋΈτορος έλεγε : «Έλα γρήγορα...Πέ
θανε τήν νύκτα*. Τήν ίδια ήμέρα ακολούθησα 
τήν κηδεία της. "Οταν τό χώμα έσκέπασε τό 
φέρετρό της;  κ’ εμείναμε μόνοι έμπρός εις τόν 
ταφο της, ο Εκτωρ μ’ έπιασε άπό τό μπρά
τσο καί μούπε :

Μπροστά σ αυτό τό μνήμα όρκίσου μου 
ότι δέν έγινες ποτέ έραστής τη ς;...

— Σοϋ τ’ ορκίζομαι είπα, καί μέσα σέ μιά 
σκοτοδίνη κατέρρευΰα στό χώμα.

~·Ό  Κέντ μού άφηγεϊτο επειτα τά τρία ήμε- 
ρόνυκτα πού επέρασα μέσα σέ μιά κρίσιν υψω
μένου πυρετοΰ,_ μέσα σ’ ενα ντελίριο, σ’ ενα 
παραλήρημα, όποΜ τά ονόματα τής Μαρίας- 
Τερέζας καί τής Βαλεντίνας, δέν έπαυαν νά 
έπανέρχωνται στά χείλη μο .̂ Όταν συνήλθα, 
αίσθάνθηκα κάτι πεθαμένο μέσα μου.... τήν 
καρδιά μου. Ή  άνάανησις τής Μαρίας-Τερέ- 
ζ«ς, δέν μοΰ έφερνε καμμιά ταραχή, κι1 έδιά- 
βασα δυό γράμματα πού μοΰ έστειλε ή Βιλεν- 
τίνα,  ̂χωρίς νά τρέμουν τά χέρια μου. ’Εννό
ησα ότι ήμουν άνίκανος πιά γιά τόν έρωτα, ή 
αισθηματική ζωή μου είχε κοπή διά παντός.

Σέ λίγες μέρες έφύγαμε μέ τόν “Ο Κέντ γιά 
τήν Ιρλανδία. Τώρα αισθάνομαι πώς ξαναρ
χίζω νά ζώ ....

f

“Ετός δίσεκτον 
Μήνα καί ημέραν νά τά 
βρήτε στόν ήμεροδείκτη. 

Αριθμός ζυγός

L
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Γραφεία : ενεκα τής έλ- . 
λείψεως οίκιών δέν ύ- . 1 

πάρχουν.

Τά χειρόγραφα δεν έπιστρέφονται, διότι πα>λουνται με την οκάν

’Έχομεν, μετά τ' αυτοκίνητα Δ, τήν πρώτην κυκλοφορίαν

’Η  μόνη καθημερινή έφημερΐς ίχδιδομένη έν Άθήναι! χά#« Ιην Απριλίου, 
κυκλοφορούσα κ»τά μήνα έν Πεκίνο) καϊ μή πωλονμένη σνόεποιε.

Τιμή : όσο-όσο μετά τήν 
έμφάνισιν τών παξιμα- 

δοκλεπτρών.

- J
ΤΑ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΜΑΣΈλεύ&ερον Βήμα

ΑΝύΙΚΤΙΡΜ ΩΝ ΕΠ ΙΕΙΚΕΙΑ

Ά λλ1 έν τοιαύτη περιπτώσει είνε ένδεχόμε- 
νον νά μά; ερωτήίωσι τινές : Κ ί Ι ό Ντενικιν ;

Βεβαίως δέν εΐμεθα ήμεΐς έ ·;εΐνοι, < ι όποιοι 
θ ’άμφισβητήσωμεν ότι κα-ντενοαν-θη ύπό τών 
Βραζιλιανών, άλλ’ έφόσον είς τά άπέραντα 
εμιράτα καί χαιάτα καί φαρακλάτα τής επαρ
χίας Ληξουρίου, όπου ό περονόσπορος κολ- 
ποΰται είς τό εύγενές τρίπτυχον τή; γρίππης 
καί τής άδελφότητος τών κουρέων, καί δεδο
μένου ότι ένας είνε ό μπέης, ποιος θά τολμή
σω νάντικρούσω δι’ έπιδοκιμαιίας τήν γνη 
σιότητα τώ  ̂κιβδήλων χαρτονομισμάτων ; ΤΑ ! 
τά σαθρά ταΰτα έΐιχειρήματά μας διευκρινί- 
ζουσι τό πρόβληαα τέλεον, καί άν έρωτάτε 
καί δι’ ήμάς καλώς ύγιαίνομεν. Άλλ’ άταγε ! 
Ήκούσαμεν χαμηλοφώνως βροντοφωνουμένην 
καί τήν άντίρρησιν ότι τό δίκαιον είνε μέ τό 
μέρος μας. Μέχρις αυτού τοΰ σημείου τής ά 
ναιδείας έφθασαν ot πρός ήμάς διαφωνοΰ τες 
όμοϊδεάται μας. Θά πίωμεν όμως τό ποτή· 
ριον τούτο τοΰ οίνου μέχρι τρυγός; Ούχί! 
Ούχί! Τοιαύτη έπαίσχυντος πράξις δέν δύνα- 
ται νά βαρύνω τήν κοιλίαν μας καί μόνον οί 

(Λογοχοιοία 83 στίχων τον χάορον) 
Προμπονά άπεδείχθησαν άνθρωποσωτήριοι, 
σώσαντες τήν κατάστασιν είς τό λεκανΟπέδιον 
τοΰ Ρούρ. Ψευδόφιλος f
Χ ρ ο ν ο γ ρ ά φ η μ α

ΜΑΤΑΙΟΤΗΣ ΜΑΤΑΙΟΤΗΤΩΝ!

Θά μοϋ επιτρέψουν οί άναγνώσται μου νά 
έπανέλθω σήμερον διά τελευταίσν φοράν έπί 
τοϋ χθεσινοΰ θέματός μου περί τής καταγω
γής τοϋ πιθήκου έκ τοϋ άνθροιπου τοΰ ώρσιο- 

-'τέρου αύτοϋ άνθους τής φύσεως, ώς ποιητι- 
κωτατα τόν άπεκάλεσεν ό πολύς Άνζαβουρ, 
συνδιαλεγόμενος τήν νύκτα τής παρελθούση; 
Πέμπτης είς τό Ζάππειον μετα τού διαπρε
πούς έντομολόγου τή; άρχαιότητος Κλεάνθη, 
όστις τό έβαλε είς τά πόδια όταν συνήντησε 
τόν μουσουργόν Νεύτωνα καί ήκουσεν αύτόν 
λέγοντα : «στήθι ό ήλιο; κατά Γαβαών καί ή 
σελήνη έφώτιζε τά σύννεφα ύπεράνω τών με
λανοδοχείων κοινώς καλαμαράκια, τά όποια 
τρώγοντες, έρχεται έφ* άμάξης ή όρεξις, τής 
βγάζετε τό -καπέλλο σας, ή ορχήστρα άνα- 
κρούει τό πένθιμον έμβατήριον τοΰ Ραφαή- 
λου, ό όποιος άποθνήσκων άπήγγειλε τό πε- 
ρίφημον «άέρα ! άέρα !> καί έπειδή δέν είχαν 
φρέσκον τοΰ έδοσαν κοπανιστόν, έξ ού καί ό 
Χρυσόστομος έλαβεν αφορμήν νά γράψω τήν 
γνωστήν κωμωδίαν του : «Πού τήν πάς τήν 
κλάρα, ρέ;» Α. Νούσιος

•59Λ.3Χ 1013ΐώτ)
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"Υδωρ Νεστλέ, αγνόν καί θρεπτικώτατον, 
πωλείται είς όλα τά γαλακτοπωλεία.

— Ζητούνται άναγνώσται" πληροφ.παρ’ήμΐν.
— Άπωλέσθη βαρύτιμος κυρία φέρουσα με- 

λαγχροινόν περιδέραιον. Παρακαλεΐται ό ευ
ρών νά κρατήση τό περιδέραιον καί νά κρε- ,  
μάσω τήν κυρίαν.

— Ζητούνται πρόσςΛιγες διά νά λάβουν έ- 
κλογικόν βιβλιάριον.ΙΙληροφορίαι παρά τφ ,.

— Ρούβλια κατάλληλα διά προβάναμα θερ
μάστρας πωλούνται μέ τήν όχάν είς συμφέ- 
ρουσαν τιμήν-

— Ζητούνται παρά τοΰ κ. Ν. Δημητρακο- 
πούλου δραστήριοι οπαδοί, διά ν’ άπόσχουν 
τών έκλογών.

— Ρωσσίς πριγκήπισσα,κάτοχος πέντε γλωσ
σών, τάς ενοικιάζει όλας πρός έπικόλλησιν 
γραμματοσήμων έπί τών φακέλλων.

— Ζητοΰνται γαμβροί ξεροψημένοι καί άγ- 
κωνιάρικοι. Άπευθυντέον προς οίανδήποκ 
δεσποινίδα.

— Ζητοΰνται Ρώσσοι πρόσφυγες πρός ά- 
ραίωσιν τοΰ πληθυσμού τής πρωτευούσης.

— Ζητοΰνται φαγητά μεταχειρισμένα πρός 
χρήσιν καινουργών μασσελών.

— Ζητούνται δανεικά. Πληροφορίαι είς τά 
γραφεία μας.

Ή  Καλλιτεχνική Π ιναχο&ήχη μας

Αί Άθ'Γ ναι έν καιρφ ήλιολούστου νυκτός.

c ειόήοεις μ α ς

Το ζήτημα τής ψήφου τών γυναικών
Χ9ές ό κ. Μπασιάς συιειργάσθη μετά τοΰ 

κ. Πρωθυπουργού έπί τοΰ ζητήματος τής πα
ροχής ψήφου είς τάς γυναίκας καί τής ίσο- 
πολιτείας τών δύο φύλων έν Έλλόδι. Ό  κ. 
Μπασιάς άναττύσσων τήν σχετικήν πρότασιν 
νόμου, ή* ύπέβαλεν είς τήν Βουλήν, έπέμει- 
νεν ιδίως έπί τής άνάγκης, όπως πρός πλήρη 
έξ ίμοίωσίν των πρός τούς άνδρας, επιτροπή 
είς τάς γυναίκας νά τρέφωσι μύστακα καί γε- 
ιειάδα. Ό  κ. Πρωθυπουργός άντέτει\ε, προ- 
τιμών τάς γυναίκας ξ· ρισμένας. Έν τέλει έ- 
ξευρέθη μέση λύσις ικανοποιούσα άμφότερα 
τά μέρη. Ούτω θά παραχωρηθή μέν άμέσως 
άπό αΰριον τό δικαίωμα τής ψήφου είς τάς 
γυναίκας, χωρ·ς όμως αΰται νά έχωσι τό δι
καίωμα τού έκλέγειν καί έκλέγεσθαι.

Ή  κα&αριότης τής πόλεως
Αί εννέα Πιερίδες Μοΰσαι άσθενονσι πάλιν. 

Οί ποιηταί τοϋ «Μαύρου Γάτου5 έκλήθησαν 
πρό; θεραπείαν των.

Χάριτες είς καταδίκους
Τό Ύ πουργείόν τών Έίωτερικών παρήγγει- 

λε τήν κατασκευήν διόμισυ καλπών. Έ κ του· 
του συνάγεται άσφαλές τό συμπέρασμα ότι αί 
έκλογαί θά ένεργηθώσιν άσφαλώς έντός τοΰ 
τρέχοντος αίώνος.

Θάνατος λύκου
Χθές τό ύπ’ άριθΓ'14953 δίς αύιοκίνητον 

τοΰ έλαιοχρωματιστοΰ κ. Λαδομπογιά, δια- 
σχίσαν ολόκληρον τήν όδόν Σταδίου δέν έκο
ψε κανένα.

Εννοια τύχης
Σήμερον τήν εσπέραν είς τό τράμ τή; Κο- 

λοκυνθοΰς λωποδύτης έπωφεληθείς τού'συνω
στισμού άφή}εσε τήν σύζυγον τοΰ άφωίημέ· 
νου κ. Καθηγητάκη. Ό  παθών άνεφέρθη είς 
τήν Αστυνομίαν ζητήσας νά μή άνακαλυφθή 
ό δράστης. Ή  άστυνομία τόν έβεβαίωσεν ότι 
ούδείς τοιούτος κίνδυνος ύφίσταται, χάρις είς 
τήν δραστηριότητα τών οργάνων της.

’Ε π ισ ιτιστικά .
Ό  'Υπουργός τού Έπισιτισμοΰ, κατιδών 

τήν έλλειψιν τής ζακχάρεως, άπέστειλεν είς 
τά "Ιωάννινα τρεις δύτας μέ τήν έντολήν ό
πως άνελκύσωσιν έκ τής έκεΐσε λίμνης χ ά  τεσ
σαράκοντα καντάρια ζάχαρη, άτινα, ώς γνοτ1 
στόν, είχε ρίψει έντός ό ’Αλή-πασαάς χάριν 
τής’ κυρά Φροσύνης. Ή  ζάκχαρις αύ τη θά δια
νεμηθώ έντός φιαλών είς τούς κατοίκους.

— ‘Επίσης ό κ. Βουρλούμης, ένεκα τής α
κρίβειας των ψαθίνων πίλων, άπεφάσισε νά 
προσκομίσω κατεψυγμένους παναμάδε; έκ Κα
ναδά.

Μετεωρολογικόν δελτίον
Χθές θά κάμω ήαέραν έξαιρετικώς καλήν, 

έκτός έάν χαλάσω ό καιρός. Τήν μεσημβρίαν 
άκριβώς ό ήλιος θά ενρίσκεται εις τό ζενίθ. 
Δεδομένης όμως τής άκαταστασίας τού Α ττι
κού ούρανοΰ, καλόν θά είνε νά πάρετε μαζή 
σας τήν όμίρέλλαν σας. Πρός τήν εσπέραν θά 
πνεύοω ελαφρός άνατολικοδυτικός άνεμος ά- 
παισιοδοξίας. Έν τούϊοις ό ήλιος δέν θά δύσω 
ούδέ οί άστέρες θά λάμψαισιν είς τό στερέω
μα, διότι κατ’ άπόφασιν τού κ. 'Υπουργού 
τή; Συγκοινωνίας καί λόγω οικονομίας τοΰ φω
τισμού, ή νύξ κατηργήθη. Ό  Καιροσκόπος

Π ειραϊκά
‘Υπό τών κυριών τοϋ φιλανθρωπικού Συλ

λόγου ό «Αγιογδύτης» θά διενεργηθή αΰριον 
έρανος υπέρ τών πτωχών τφ πνεύματι τής 
πόλεώ; μα-.

(  Ιδιαιτέρα άνευ τηλεγράφου έγχανάστασις)
Ε ικοστή τρίτη ε'χδοσις

Ρίον Άντίρριον, 62. (Τού μονίμου εν ταΐς 
φυλακαΐς άνταποκριτοϋ μας). — Ταύτην τήν 
στιγμήν μανθάνω ότι είς Γερμανός στρατιώ
της είσέβαλεν έν παρατάξει είς τό λεκανοπε- 
διον τοϋ Ρούρ καί κατεπάτησε τήν συνθηκην 
τών Βερσαλλιών, προξενήσας είς αυτήν τραύ
ματα διά τών προκών τής άρβύλας του. Επη- 
κολούθησε συμπλοκή, καθ’ ήν είς Γάλλος 6· 
τραυματίσθη είς τήν παραρρήνιον χω ρ ά ν  (αρι
στερός ρώθων). Κατόπιν τουτου η Γαλλική 
κυβέρνησις άπηύθυνεν 82 διακοινώσεις και 
107 τελεσίγραφα πρός τήν Γερμανίαν.

'Εκδοοις Ιλλουστρασιδν
’Ά ρ η ς , 8 Άνθε(τηριώνρς, 182 π ; X  (Τού 

εκτάκτου άπεσταλμένου μας) Αρηομαι ε ,  
άρηδήλως ψ’ευδοϋς πηγής τήν πληροφορίαν, 
ότι όλος ό ά ρ ρ η ν  πληθυσμός^ τή; ν̂ησου 
μας ήπλυισε τήν ά ρ ή δαν του έτί τή άν α ρ- 
ρ ήσει εις τόν Ά  ρ η ον Πάγον τής καλλιπ α- 
ρ ή ου Μ α ρ ή ας έξ Ά  ρ η μαθείας, ήτι? εχει 
ά ρ η θριαμβευτικήν επιτυχίαν είς τήν α ρ η αν 
τού Ά ρ η  όστου. Ά ρ η  μάνειος

ΣΗΜ.—"Ενεκα τυπογραφική; άβλεψ.ας εις 
τό άνωτέρω τηλεγράφημά μας ή λέξις σπανά
κι μετεβλήθη είς νήσον. Διορθώστε .την και 
γράφτε λάθος.

Δ ή λ ω σ ι ς
Έχομεν στερράν πεποίθησιν ότι μάς λεί 

πουν καί άλλαι τηλεγραφικοί ειδηίεις. Αυτό 
όμως δέν έχει σημασίαν, διότι μπορείτε να 
τας διαβάσετε είς τάς άλλος έφημερίδας.

δ η μ ό σ ι α  £ )ε ά μ α τ α

Κοτοπούλη (Τουρνέ Κονταράτου) — Ό  Γύ
ρος τοΰ ήμικόομου είς μίαν νύκτα. Ακατάλ
ληλον διά δεσποινίδας.

'Ολύμπια. ('Ιταλικόν μελόδραμα. Τουρνέ 
Κονταράτου). — Μαντό μ Μπουτερφλύ μέ̂  νέαν 
έμφάνισιν τού τενόρου ντέ Άντζελις, οστις, 
κατά γενικήν ομολογίαν, άδει αντζελι-κωτατα. 
Ακατάλληλον διά τούς έχοντας ώτα.

Παπαϊωάννου. (Τουρνέ Κονταράτου). Μις 
Γόψ. Ακατάλληλον διά τούς μή καπνίζοντας.

Δημοτικόν. (’Εθνικόν Μελόδραμα. Τουρνέ 
Κονταράτου).—"Ενεκεν άσθενείας χοϋ β' κλα
ρίνου καί έλλείψεως πρίμας, όξυφωνου, κόρου 
καί θεατών άργεΐ. Άκαταλληλον διά δεσποι
νίδας, κυρίας καί κυρίους.

Πανελλήνιον. (Τουρνέ Κονταράτου). — Η 
Κυρία Τ έ μ π η . Ακατάλληλον διά τόν κ.Πλέσσαν.

Καμπαρέ Χαραυγή. (Τουρνέ Κονταράτου). 
—"Ενεκεν απεργίας τών άοιδών,  ̂ παραμένει 
άνοικτόν μέχρι χαραυγής. ’Ακατάλληλον διά 
κ α λ ο γ ή ρ ο υ ς . _________________

(Ένοκιάζεται τό παρόν δωμάτων)

Χ ρ η μ α τ ισ τ ή  ρ ιο ν
Λίρα άγγλική : έπιβάσα άεροπλάνου έπέτα- 

ξεν είς τούς αιθέρας.
Δολλάριον : ναυλοχεΐ είς τόν κόλπον τοΰ 

δεκάρικου.
Κορώνα: αν έρθω κερδίζεις, γράμματαχάνεις.
Φράγκον γαλλικόν : τό έδεσαν μέ παλαμάρια 

διά ν’ άποτραπή ή περαιτέρω πτώσίς του.
Λέϊ : δέν λέει τίποτε.

* Πετσέτα: άγνωστος είς τούς νεοπλούτους.
Ρούβλιον : αν είνε τού Ρωμανώφ σού δί

νουν καί δυό δεκάρες γιά νά ny.; νά τό πετά- 
ξης, αν είνε τού Κερένσκυ σέ παίρνουν μέσα.

Ή  έπιφυλλίς μας
0  ΦΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΡΕΤΣΙΝΟΛΑΔΩΝ

(Συνέχεια έκ τοΰ'περυσινοϋ) 
δρος, μεθ’ ο προελάσας πρός τόν'ναόν, συνβ- 
λι»βεν έκ τής όσφύος τήν τσατσάραν καί έπίε- 
σε, κλείσας τά μάτια διά νά βϊέπη, τήν σκανδά-

(Ή  συνέχεια είς εύθετωτέραν περίστασιν, 
διότι καθώς Βλέπετε.ή σελίς δέν χωράει άλλο).
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— Μέ εΤδε καί ό Κοκαντέν ' Μά σοϋ έπανα- 
λαμβάνω δει έκοιμόμουν δλη τή νύκτα καί δέν 
έσηκώθηκα διόλου.

— Καί έ/ώ σοΰ επαναλαμβάνω δτι έσύ έκλε
ψες τά σχέδια τοΰ Μίλτον καί τά έπέταξεςεί; 
έναν άγνωστον !
_ Έπρόφερε μέ τόσην ό}μήν τήν κατηγορίαν 
ώστε ή δυστυχής νεάνις ώτισθοχώρησεν έντρο
μος καί φοβισμένη έσπευσε να ζητήαι} κατα- 
φύγιον εί; τήν αγκάλην τοΰ Μίλτον.

; ; Μπαμπά ! άνέκραξε, δέν ήξεύοετε
διά τί μέ κατηγορούν !...  Ό τι έγώ έκλεψα' τά 
σχέδια καί τό χειρότερο άπ’ δλα αύτός πού μέ 
κατηγορεί είνε ό αρραβωνιαστικός μου ό Ιδιος!, 
αυτόν πού άγιπώ!... αύτόν πού λατρεύω !...

Έ π είε συντετριμμένη είς τήν αγκάλην τοΰ 
Αμερικανού και έξέσπασεν είς λυγμούς ένώ ό 

Μίλτον προσέβλεπε τόν Ροζέ έν οργή :
—* Πώς ! κΰ Ji8; άνέκραξε, τολμάτε νά δια- 

τείνεσθε δτι ή κόρη μου...
— Κύριε Μίλτον, διέκοψόν ό αδελφός τοϋ 

Γιοϋννεξ μέ τόνον φωνής έπίσηαον καί μή έπι- 
δεχόμενον άντίρρησιν, είμεθα α'\ oi δύο ύπό 
τό κράτος ένός τρομερού μυστηρίου, τό όποιον 
εχομεν τήν υποχρέωσιν νά εύκρινίσωμεν καί 
πρός τό ιδιόν μας άλλως τε συμφέρον Αύτήν 
τήν στιγμήν πού σάς ομιλώ αισθάνομαι εντός 
μου μιαν τρομεράν πάλην καί διερωτώμαι άν 
πρέπει νά αφήσω νά καταδικασθή ένας άθώος 
η νά ένοχοποιήσω αύτήν πού λατρεύω καί χά
ριν τής οποίας θά έθυσίαζα καί τήν ιδίαν τήν 
ζωην μου ! Σκεφθήτε πόσον είμαι δυστυχής ! 
Κι έν τούτοις όφείλω νά σάς είπώ τήν άλήθειαν!

Ομιλήσατε! διέταξεν ό Μίλτον μέ τόνον 
φωνής έπιτακτικόν.

— Κοκαντιν, διηγηθειτε τα σείς, σάς παρα
καλώ...^ έ/ώ δέν έχω τήν δύναμιν.

Και ο Κοκαντέν άφηγήθη, μέ τήν κωμικο
τραγικήν έκείνην λεπτότητα πού τόν διέκρι- 
νεν, δλα οσα γνωρίζομεν. ’Αλλ’ έφ’ δσον έπρο- 
χώρει εις τήν διήγησιν, τό ιον τό πρόσωπον 
τού Μίλτον ηλλοιοΰτο, ή δέ Ρόζα ώλίσθησεν 
άπό τήν άγκάλην τοΰ πατρός της καί έζήτησε 
νά ευρη κιΛαφύ/ιον πλησίον τού Ροζέ.

' — Μά διάψευσέ τον λοιπόν.... τού είπε μέ 
τόνον φωνής κλαυθμηρόν — πές του... φώνα- 
ξέ^του δτι δέν είνε άλήθεια 1

Ο Ροζέ χλωμός ωσάν νεκρός τήν άπώθησεν 
ηρέμα και αμείλικτος έβεβαίωσε τήν τρόμε 
ράν άφήγησιν.

ι Απεναντίας ορκίζομαι δτι ό Κοκαντέν είτε 
τήν άλήθειαν!

Ο δυστυχής γραμματεύς άνέπνευσε μέ άνα- 
κουφισιν, ως νά είχεν άποδιώξη κάποιον τρο
μερόν έφιάλτην, καί ή Ρόζα έζήτησε νά κατα
φυγή καί πάλιν εις τήν άγκάλην τόϋ θειού πα· 
τρος της, άλλά ό τόνος τής φωνής του τήν έ- 
πάγωσε.

—Ροζα, τή; είπε, τό έκαμες αύτό;...
,Οχι,̂  δέν είνε άλήθεια ! άνέκραξεν ή δυ

στυχής κόρη μέ δλην τήν δύναμιν τών πνευ
μόνων της, άλλά βαθμηδόν καί κατ’ όλίγον 
ήσθάνθη τό θάρρος της νά τήν εγκαταλείπω 
και εκυψε τήν κεφαλήν δπως ό κατηγορούμενος 
οταν άκούη προφερομένην τήν καταδίκην του.

Ναί, τώρα εννοώ, έψιθύρισεν έν άπογνώ- 
σει, θά είνε τό κακόν πνεΰ'ΐα...

Τό πρόσωπον τοΰ Ροζέ έλαβε μίαν άλλόκο- 
τον λάμψιν καί μεταβληθείς άμέσως άπό κα
τήγορος εις θερμόν υπερασπιστήν :

Ναί άναμφισβητήτως είνετό κακόν πνεύ
μα, ανέκραξε μέ πυρετώδη έξαψιν, καί, αν 
ωμίλησα κατα τοιοΰτον τρόπον έναντίον τής 
μνηστής μον, τό έκαμα διά νά άποδείξω τήν 
αθωότητα δχι ένός μόνον άνθρώπου άλλά δύο. 
Διότι είμαι^βέβαιος δτι ή Ρόζα δέν είνε ένο
χος καί άν έκαμε κάτι τοΰ οποίου ή θεία πρό
νοια μ έβοηθησε νά γίνω αύτόπτης μάρτυς, 
τό εκαμε διότι μία άκαταμάχητος δύναμις τήν 
εξώθησε, δύναμις τής οποίας αύτή ή δυστυχής 
ητο τ̂υφλόν δργανον ! Ρόζα ! έγώ πού γνωρί
ζω ολα σου τά μυστικά, έγώ ό όποιος ούδε έπί 
στιγμήν  ̂άμφιβάλλω περί τής άθωότητός σου 
και περ̂ ι τής ειλικρίνειας σου, έγώ δστις ου
δέποτε έπαυσα νά σέ θεωρώ τό άγνότερον πλά
σμα επί τής γής, έπικαλοΰμαι τήν βοήθειαν 
τοΰ πατρός σου, τοΰ τόσον άδίκως κατηγορη- 
θέντος ΒίλμπουρΌίμπορν, τήνίδικήν σου τέ
λος βοήθειαν διά νά ήμπορέσωμεν έτσι ένωμέ- 
νοι νά διευκρινήίωμεν τό μυστήριον αύτοΰ τοΰ 
δράματος πού ήλθε νά διαταράξη τόσον τήν 
γαληνην δλων μας !

Επρόφερε τάς λέξεις αύτάς έν εΐδει δρκου 
και, χλωμός, έπλησίασε τήν μνηστήν του, άλλ’ 
«**ή τόν άπώθησε βιαίως καί διηυθύνθη πρός
Την θύοαν μη/rcvi ν/ο- ;

— Άφησέ με! Ξεύ/ω τί μοΰ μένει^νά κάιιω!
Άλλ’ ό Τζίμ Μίλτον τής έφραξε τήν δίοδον.
— Είσαι λοιπόν ένοχος ! τής είπε.
— Κύριε Μίλτον! προσέξατε! άνεφώνησεν ό 

Ροζέ, άλλ’ ό 'Αμερικανός έστράφη πρός αύτόν.
— Έφερθήκατε σάν εύγενής καί τίμίός άν 

θρωπος, τοΰ. είπε μέ τόνον φωνής επιβλητι
κόν’ κατ'άρχάς έπράξα ε εκείνο π ιύ σάς έπέ- 
βαλεν ή συνείδησίς σας, άλλά κατότιν ύπερί- 
σχυσεν ό έρως σας καί θελήσατε νά τήν ύπε- 
ρασπισθήτε. Σάς εύχαριστώ δι’ αύτό, αγαπητέ 
μου, άλλ’ δσον καί &ν μέ έ/η καταβάλει αύτό 
τό κτύπημα, δέν χάνω δμως καί τό λογικόν 
μου ώστε νά μή δύναμαι ν’ άποδώσω είς τάς' 
άποκαλύψεις σα; τήν πραγματικήν των άξίαν. 
Είμαι δυσιυχώς πολύ ρεαλιστής, πολύ υλιστής 
καί δέν δίδω πίστιν είς υπερφυσικά φαινόμενα 
πού παραδέχονται μερικοί δτι δύνανται να υ
ποδουλώσουν ένα ελεύθερον πνεύμα! Δέν πι
στεύω είς τήν ύποβολήν ούδέ είς *ά φαινόμε- 
τα τοΰ ύπνωτισμοΰ, άλλ' έκεΐνο τό όποιον πρε
σβεύω είνε δτι έάν πράγματι είδατε τήν Ρό- 
ζαν νά διαπράττη τήν έπαίσχνντον αύτήν κλο
πήν, σημαίνει δτι ή θέλησε καί τήν έκαμε... 
καί ή σειρά μου τώρα νά εϊπω: ξεύρω τί μοΰ 
μένει νά κάμω !

"Ενας λυγμός έκ μέρους της Ρόζας ύίήοξεν 
ή μόνη άπάντη<ης είς τήν τρομεράν, τήν άδυ- 
σώπητον αύτήν κατηγορίαν καί ύιτερα ά.το- 
κρύπτουσα στωϊκώς τά δάκρυά τη; ή/ειρε τήν 
κεφαλήν καί άφοΰ έκύτταξεν εναλλάξ δλους, 
είπε :

— Οί φόβοι μου άλήθευσαν, τό κακόν πνεύ
μα ήρχισε νά έπιδρφ τόσον έπάνω μου, ώστε 
κάθε περαιτέρω έτικοινωνία σας μέ έμέ θά 
είχεν ώς άποτελεσα,α νά φέρη καί σάς είς τήν 
άβυσσον πού άνοίγεται ένώπιόν μου... καί δέν 
τό θέλω έπ’ ούδενί λό/φ. Χαΐρε, Ροζέ !

Καί πριν προφθάση κανείς νά τήν αναχαί
τιση έξήλθε τής αιθούσης άφήνουσα νά δια
φυγή έκ τοΰ στήθους της μιά πνιγμένη κραυ
γή πόνου. Ό  Ροζέ έκαμεν εν κίνημα διά νά 
τήν άκολουθήσρ, άλλά ό Τζίμ Μίλτον τόν ή- 
μπόδισε.

— 'Αφήσατε τη”, φίλε μου, δέν καταλαμβά
νετε δτι άν ήτον άθώα θά έρρίπτετο είς τήν 
άγκάλην σ.ις ;

— Άλλά πάλιν άν ή τον ένοχος, έβεβαίωσεν 
ό Ροζέ, δέν θά τό ώμολόγει, δέν θά έζητοΰ- 
σε συγγνώμην.

— Ποιος είνε αύτός πού τολμφ νά λέγη δτι 
ή Ρόζα είνε ένοχος ; ήκοΰσθη τότε μία ήχη- 
ρά φωνή.

Καί ό Ζίκ ντέ-Τρεμέζ μεγαλοπρεπής, ήρε
μος καί επιβλητικός έκαμε τήν έμφάνισίν του 
ώς Γιοΰντεξ, ώραϊος καί υπερήφανος μέ τό 
άέιειον βλέμμα του.

I I I .- Τ Ο  ΚΑΚΟΝ ΠΝΕΥΜΑ
Ή  βαριόνη ντ’ 'Απρεμόν, χήρα ένός πλου- 

σιωτάτου ιδιοκτήτου μεταλλείων τής Ίνδο- 
χίνας, διέμενεν είς μίαν ώραιοτάτην έπαυλιν 
παρά τό 'Ωτέ'ίγ .

Ώραιοτάτη, νέα καί σνθηρά διήγε βίον πο
λύ περίεργον,, καταγινομένη διαρκώς είς τό 
νά έργάζεται κλεισμένη εντός ένός δωματίου 
πλήρους τηλεφωνικών μηχανημάτων παντός 
συστήματος, γραφομηχανών, χειρογράφων, βι
βλιοθηκών καί άλλων εί5ών χρησιμευόντων 
μά?λον εί; πολυάσχολον κύριον. Ούδείς δμως 
έ γνώριζε τά κατ' αύτήν, διότι δέν έδεχετο 
είμή ώρισμένους έπιοκέπτας καί οί ύπηρέται 
της χάρις είς τήν γενναιοδωρίαν τη; έ τηρούν 
άκραν μυστικότητα.

Έκείνην τήν πρωίαν έχάθητο ώς συνήθως 
είς τό κατά τρόπον περίεργον έπιπλωμενον 
δωμάτιον της καί κατεγίνετο εις τήν έπιμελή 
σφράγισιν ένός μεγάλου κίτρινου φακέλλου, 
δταν πολύ πληιίον της ήκούσθη σφύριγμα :

Ή  βαρώνη έξεκρέμασεν άμέσως εν άκου- 
στικόν πού ήτο έκεΐ πλησίον της τό έφερεν 
εις τό αύτί της καί έμειδίασεν εύχαριστημένη:

— Σύ είσαι, Μιρέττα ; είπε. Έλα, σέ έπερί- 
μενα.

Όλίγας στιγμάς βραδύ τερον ήνοιξεν ή θύρα 
καί είσήλθε μία νεάνις Ιχουσα τήν όψιν ξέ
νης φοιτήτριας. τΗτο περισσότερον περίεργος 
τύπος παρά ώραία, είχε μεγάλα έξυπνα μάτια, 
ένα σιγαρέττο εις τό στόμα καί έκράτει άνά 
χεΐρας ένα μαύρο χαρτοφυλάκιον.

Έσφιξε τήν χεΐρα τής βαρώνης καί τής εί
πε σχεδόν άποτόμως.

— Δόσε μου τά σχέδια τού Μίλτον»·
— Πάρε τα, άπήντησεν ή βαρώνη καί τής 

εδωκε τόν φάκελλον.
"Η Μιρέττα τόν ήρπασε καί τόν έκρυψεν 

ά'ΐ *ίτ τό ναοτοφυλάκιόν τη-, *ί νι·"ή

σεις της ήσαν ταχεΐαι, όλίγον άπότομοι καί 
τό άνήσυχον βλέμμα της παρ' δλην τήν πλα
στήν άδιαφορίαν του έφανέρωνεν δτι δέν ήτο 
διόλου εύχαριστημένη άπό τόν ρόλον δπου 
έπαιζε. Έ ξ οΰ έξηγεΐται- καί μία έλαφρά τρα- 
χύτης ήιις παρετηρεΐτο είς την έν γένει συμ
περιφοράν της.

Διετίθετο νά φύ/η δπως είχεν έλθη, δταν 
ισχυρός κωδωνισμός τού τηλεφώνου τήν άνε- 
χαίτισεν. Ή  βαρώνη έλαβεν άνά χεΐρας τό 
άκουστικόν, ήκουσεν, άπήντησεν έν «πολύ 
καλά!* καί άποτεινομένη πρός τήν Μιρέτταν :

— Στάσου,, μικρούλα μου,.ιή; είπε, μάς πε
ριμένει έκεΐ κάτω.

Ή  νεάης ήν’:κύιταξε μέ βλέμμα βλοσυρόν.
— Πάλιν ! άνέκραξε μ’ έπαναστατι ιόν ύφος.
— Ξεύρεις δτι δέν μπορεί κανείς ν* άντι- 

σταθή είς αύτόν, έκαμεν ή βαρώνη, λοιπόν 
τό αύτοκίνητό μου περιμένει, ώοτε δέν έχομε 
παρά νά ΰπακούσωμεν.

Μετ’ όλίγα δΒυτεοόλεττα αί δύο γυναΐ<ες 
εύρίσκοντο έντός έ-^ς μεγαλοπρεπεστάτου αύ- 
τοκινήτου, τό ότοΐον τάς ώδήγει ολοταχώς εις 
Φονταινεμπλώ. Όταν ερθασανείς τό δάσος ό 
σωφέρ, ό όποιος θά είχε λάβη βεβαίως τοιαύ- 
τας οδηγίας, έλαβε μίαν άντίθετον διεύθυν- 
civ. Διήλθεν ένα μονοπάτι άρκετά πλατύ ώστε 
νά δύναται νά περάοη χωρίς δυσκολίαν καί 
έστάθμευσεν πλησ ον ένός πυλώνος λίθινου. 
Ή  βαρώνη καί ή Μιςέττα κατήλθον, έλαβον 
μίαν ώρισμένην καν,εύθυνσιν καί σχεδόν άμέ
σως παρουσιάσθη ένώπιόν των έν άλλό<οτον 
ύποκείμενον σχεδόν ρακένδυτον φέρον πλα
τύ κασκέτο καί έχον επίδεσμον είς τόν άρι- 
σιερόν οφθαλμόν, κατά τοιοΰτον τρόπον ώστε 
νά τού κρύπτη τό ήμισυ πρόσωπον.

Αί δύο τυχοδιώκτριαι δέν έτρόιιαξαν διόλου 
άπό αύτήν τήν συνάντησιν καί ό άγνωστος έλα 
βε τόν λόγον ύποκλινομενος μέ είρωνίαν... .

(’Ακολουθεί)

Α .  Ρ  Ε  Τ  Η

Είς τήν αύτήν θέσιν ό αύτός άνθρωπος σα
ράντα χρόνια, δέν είνε μικρόν πράγμα. Κπίνά 
ζή παραμερα, μέ μόνην φροντίδα τήν ευτυχία 
τής οίκογενείας του, μέ μίαν θρησκευτικήν ά- 
φοσίωσιν πρός τό καθήκον, ώστε νά μή δώση 
ποτέ άψορμήν παραπόνου. Βέβαια, ό κόσμος 
εις τό σύνολάν του εί.ε μία κόλασις καί αύτά 
τά παραδείγματα τών άγαθών άνθρώπων τόν 
συγκροτούν.

— Είδα πολλά, έλεγε, στή ζωή μου καί α
κόυσα περισσότερα άπό τούς γονεΐ; μου, πού 
ό παποΰς μου έφυγε διωγμένος άπό τό Σοΰλι. 
Είδα μεγάλαις ήμέραις στήν 'Ελλάδα, ν' άπε- 
λευθερώνεται λιγο-λίγο, βάσταξα κι" έγώ τό 
ντουφέκι, άλλά σάν τής σηιεριναίς ήμέραις, 
ρέ παιδιά, δέν είδα, δέν τό πίστευα αύιό πού 
βλέπω σήμερα, ή Συ,ύρνη ελληνική, ή Πόλι 
αύριο έλληνική .. Κι'έπάτησα πολλαίς φοραίς 
τό Χάρο, τώρα άς έλθη κι' αύτός, φεύ/ω ευ
χαριστημένος...

Έ τσι μιλούσε πάντα. Καί, περίεργον, επει
δή ήξερε νά περιμένη, αεγάλη αύτή έπιστήμη 
κ«ί ύψηλή φιλοσοφία, ό θεός ολοένα τού έδι
δε περισσότερα. Ή  γρηά γυναΐκά του καί τά 
τρία του κορίτσια έδούλευαν καί ό γυιός του 
πάλιν ήτο είς τό μέτωπον τής Σμύρνης, ή υ
περηφάνεια τών άγαθών αύτών άνθρώπων καί 
τό καύχημα.

Μιά άπό τής τελευταΐαις επισκέψεις πού 
τοΰ έκαναν ή γυναίκα καί τά κορίτσια του 
στό κτήμα δπου έζοΰσε, ώς έπιστάτης, τόν 
βρήκαν μέ τήν εφημερίδα στό χέρι. Άφοΰ εί
παν τά οικογενειακά τους, άρχισε νάτούς λέη : ·

— Έμεΐς μεγάλα συμφέροντα δέν έχουμε.... 
Ό  νοΰς μου δμως είνε πάΛα σέ σάς κ ι’ άν 
δουλεύω άκόμα έδώ 'πάνω, είνε γιά τήν εύτυ- 
χία σας... ΙΙάρτε αύτά, καί έβγαλε άιτό τό 
πορτοφόλι του μιά δέ )μη άπό χαρτονομίσμα
τα, καί μόλις ίδήτε, δτι άρχίζει ή .έγγραφή 
τοΰ νέου δαιείου, εί; τάς 8 -2δ ’Απριλίου, 
πηγαίνετε νά έγγραρήτε καί σείς... Δέν τό 
φαντάζομαι πώ; είνε γιά τήν τύχη, άν καί 
πού τό ξέρεις καμμιά φορά, ουτε γιά τόν κα
λό τόκο, δσυ γιά νά μήν ξοδεύη κανείς τά 
χρήματά του καί τά έχη άσφαλισμένα....

Μέ μεγάλην χαράν άκουοαν αύτάς τάς συ
στάσεις, καί μάλισταή μεγάλη του κόρη τοΰ 
είτε :

Θά σοΰ φανή παράξενο, πατέρα, άλλά εί
χαμε τήν ϊδια ιδέα, νά πάρουμε δσο μπορέ
σουμε περισσότεραις άπό αύταίς τής όμολο- 
γίαις...

Καί έπρόοθεσε :
— Νά ίδοΰμε μόνο, ποιός θά είνε ό τυχε-

η’.ς Λ-τΛ "i/v-c ·>α· ' .. ‘ΑνΛίαιος
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Παρντόν, κύριοι’ προτιμοΰνται αί κυρίες καί 

έπί τοΰ προκειμένου αί δεσποινίδες. Καί λοι
πόν, πού λέτε, δίς Ρένα Δηαητρ , μοΰ κάνει 
κατάπληξιν πώς τό^ον μικρή γράφετε τόσον 
χαλά, χωρίς λαθη, μέ γλώσοαν στρωμμένη'·, 
άπλήν καί εύκρινή’ άπό έννοιοΙογικής άποψε· 
ως, φυσικά, δέν μποςεΐ νά έχη κανείς μεγάλας 
αξιώσεις’ ό «πόνος» π. χ. *αλά έκτελε^μένος 
άλλ" έπάνω σέ μοιίβο.πι.ύ έχει έκαιο.ιμύρια 
φορές γραφή- μήν καταπιάνεστε μέ θέματα φι
λοσοφικά ή ψυχολογικι- παίρνε ε τά θέιατά 
σας άπό το ύλικόν πού σά; δίδουν τά αισθή
ματα καί αί αίοθήιεις, έτσι δέ, καθώ έκτε- 
λεΐτε καλά, δ,τι έχετε στό μυαλό σας, γρήγορα 
θά είμαι είς τήν εύχάριστον θέσιν νά έγκρίνω 
τά έργα σας· έχετε δέ καί τό προτέρηιια νά 
γράφετε σύντομα. Είμαι εύτυχή:, δίς Εύστα- 
θία Τζών. πού συμπίπτουν οί ίδέιη μας· τά 
πρώτα βήματά σας δέν είνε έντελώς άδέξια, 
μολονότι, βέβαια, τιύ ; λείπουν πολλά άκόμη' 
έγκρίνω τό μικρότερον, διότι τό άλλο είνε πο
λύ μεγάλο- θά τοΰ άλλάξω δμως τόν τί^ον' 
σάς ευχαριστώ δέ διότι μού δίδετε τήν ευκαι
ρίαν να είπώ είς δλονςτούςφίλους τής«Σφαίρας’ 
νά μή κάνουν κατάχρησιν νοΰ τίτλου σ’ εκεί
νον (ή «σ’έκείνην») πού μέ νοιώθει». Έν πρώ- 
τοις είνε πο>ύ τετριμμένο- καί δεύτερον δεν 
λέει καί τίποςε. Όταν ένα κοαμάτι είνε κα
λό τό «νοιώθουν» δχι μόνον ό «έκεΐνος» ή ή 
«έκείνη», άλλά καί δλοι δσοι θά τό διαβάσουν 
όταν πάλιν δέν είνε καλό ούδείς τό «ΛΌΐώθει» 
δσην καλήν διάθεσιν καί άν έχη. Τά δικά σας 
δίς Πίπ-Πάπ καί δίς Φρού Φ^οϋ έλι’,φθησαν 
παρακαίρως. Σείς, δίς Ψεύιικο Γέλοιο καλόν 
είνε νά έχετε ύπ’ δψει σας δτι εχω τόμους 
«Διαπλάσεως τών Παίδων» εις τό γραφιΐον μου.

Τά «Παιδικά σας Χιόνια» τά έγκρίνω κ. Κ. 
Μερσίνη, δπως καί τό πρώτο άπό τά δύο δι
κά σας κ. Κ. Μανωλεσάκη.

Ώ ς έμπνευσις τό δικό σας κ. Ν. Νικολάου 
■Ινε πολύ νόστιμον υστερεί είς τήν έ<τέλεσιν 
άλλά τά λάθη τής έκτελέοεως είνε λάΰη πού 
διορθώνονται καί γι* αύτό χρειάζεται νά κο
πιάσετε λιγάκι άκόμη- σάς γράφω ιδιαιτέρως. 
Πολύ άσύνδετα, σκοτεινά, σχεδόν ακατανόητα 
γράφειε κ. Ενά/γ. Δ. Φανι. Φαίνεται δτι σάς 
δυσκολεύει πολύ ό στίχος' αν ήθέλατε δμως 
νά κουρασθή’ε λιγάκι, θά ήμπορούσατε νά τόν 
στρώσει Ώ ς πρω όλειον, κ Ά . Ρωμάν. είνε 
πολύ καλόν' τά λάθη σας : κατάχρησις συνθέ
των, καί κάποια άσυνα τησία έν'οιών όφειλο- 
μένη είς τήν άνάγκην τή; ομοιοκαταληξίας· 
σάς βεβαιώ δτι πάντοιε ευρίσκεται ή λέξις, ή 
όποία ταιριάζει καί είς έκεΐνο πού θέλετε νά 
έκφράσετε κοί εις τήν ομοιοκαταληξίαν, άλλά 
πρέπει νά σκεφθήτε λίγο γιά νά τήν εύρετε' 
τό «τής» έπ' ούδενί λό,φ έπιτρέπεται νά γίνε
ται χάριν τού μέτρου τ’ς» εκτός έάν τό Λύ- 
νολον είνε γραμμένο είς ζακυθινόν ή μηιρου- 
σικόν γλωσσικόν ιδίωμα. Καί σείς κ. Δ. Κλουβ. 
έ ετε τό ελάττωμα νά γράφετε έπάνω σέ θ έ
ματα κοινότατα' τό «εϋύλλιον» εχει καλήν 
γλώσσαν, έκιέλεσιν όπωσδήτοτε υποφερτήν, 

'άλλά δέγ λέγει τίπονε. Τά δικά oac, κ. κ. Γ . 
Δεσιούν., Λ. Μόσχ., Σταυρωτή, Ερρίκε, X. 
Αεβαντ. δέν είνε δημοσιεύσιμα. Τό δικό σας, 
Άν. Κουνοΰπι. ώ; επιστολή πολύ καλή και μέ 
χιούμορ, άλλά δέν έχει ενδιαφέρον πρ'ις δημο- 
σίευσιν. Εύχαρισιώ διά τήν καταγγελίαν Ροδ. 
Ήώς. Έ χω  τήν συνήθειαν ν' άπαντώ δ.τως 
μού μιλοΰν' έάν δίν μοΰ έ/ράφατε, δπω; έ- 
γράψαιε, δέν θά σά: άπαντούσα έτσι- σάς ε
παναλαμβάνω δτι διά τά έργα πού δέν έγκρί
νω, δέν κάνω ιδιαιτέρως λόγον.

Ο ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ
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κουράγιο σας καί νά έχετε ύπ' δψει δίι είς αύ
τόν τόν κόσμον «δλα διορθώνονται καί μόνον 
τοϋ σπανού τά γέ'εια δέν γίνονται», δπως λέ
νε. Άλλως^τε, άφοΰ έΛε ε τόσον φιλότιμον 
καί φιλοπρόοδον χαρακτήρα, καί. άφοϋ ευρί 
σ κεσ ίίε  είς τήν άκμήν τής ηλικία: σα;, δλα μέ 
τήν υπομονήν καί-τήν έπιμονήν ήμπορεΐτε νά 
τά έπιτύχετε, άρκεΐ νά μή ζητείτε τ' άδύνατα

Ή  Γραφολόγος

^ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΝ

Ϊ Λ  Ϊ 4 Ι Α Ϊ Τ Ι Ρ 4  S & S
10 ΛΕΠΤΑ ΕΚΑΣΤΗ ΛΕΞΙΣ

’Ανταλλάσσω πανταχόθεν c p. «ΦρίνταΤσιγ- 
γάνα». ρ Γ. Χαλκιδικήν Δαχανά.

— ’Ανταλλάσσω μυρωμένας έιιστολάς, άπο-  
χλειστικώς ιιετά δεσποινίδων Σερρών. Κα-· 
βάλΧας καί Ξάνθης. Προτιμώ, άληθές όνο ια- 
τεπώνυμον, μή άποκλε ομένων δμως ■ψευδω
νύμων. Αλληλογραφία Ιδανική καί δχι μι
κροπρεπής. Όποια δέν γράψει θά χάση Γρά
ψατε- «Μαρμαρυγήν» p. Γ .  Δράμαν.

— Δεσποινίδες καί νεαροίταται χήραι. ΡίχΤό 
μιά ματιά στό «Έ/ιπιδοφόρο Άκρογιά?.ι» τής 
μικρασιατική; μας άκτής πού στέκεται παοα- 
πονεμένο μέ μιά ένθουσιώδη άλληλογοαφία. 
Αναμένει μέ σύστασι- «Έλπιδοφόρον ’Ακρο
γιάλι», 2ον Τάγμα Μηχανικού ΜέτωπονΤΤ.902.

— Άνταλλάκτριαι, προσέξατε! Πρώτην φο 
ράν εισερχόμενος εί: τό ρ ονμαντικό σαλονάκι 
τή; «Σφαίρας» άνταλλάσσω C. p.  καί έπιστο
λάς μέ δεσποινίδα; Σπάρτη:, Τριπόλεως καί 
περίχωρων' θέματα παντός είδους. Διεύθυν- 
σις· «Ρωμαντικό Φοιτητάκι», ο.γ. Σπάρτην.

— 'Ανταλλάσσω c . p .  καί έπιστολάς μέ δια
φόρους δεσποινίδας. Γϋάψατε Νίκον Παπα- 
γιανι ακόπουλον, p Γ. Άθήναι.

— Χαμίνι, δταν ψθάσ.) ό Μάϊος, τηλεγρά
φησε μου γιά νά σέ... μτακετάρω γιά τήν.... 
Κέρκυρα ! . . .— Άλλος τοΰτος ό «Ά.-ιύλλητ.ος» 
Πείρο ιώ; πούνε χηρότερος τοΰ * Χήρου» τού
γκαρίζοντο; ύπέρ  ιερψολαρυγγοσυστήματος
άχ, βάχ ! «Άρσακείογιδημανήν». Τί γίνεσαι; 
Κάποιος κουτότερο; τοΰ Χιιιινιοϋ, κάμνει 
χρήσιν τοϋ ψενδωνύμου μου... Τί νά τοΰ εί- 
πής; άξίζει περιφρονήσεως ! «'Ανυπόφορο 
Κουνονπ ι ».

— Τήν παρελθοϋσαν Τετάρτην εορτήν τού 
Εύαγγελισμοΰ έώρταζε έν ΓΙειραιεΐ τό χαριτω
μένο αγγελούδι τοΰ κ. Άνδρέα Δρίτσα, 'Αγ- 
γελικοϋ. Τοϋ εύχόμεθα νά τού ζήση· I. Ν. Σ.

— Άλτ 1 'Ανταλλάσσω έρωτικάς έπιστολάς 
καί c . p .  μόνον μέ δεσποινίδας 'Αθηνών, Πει
ραιώς καί Κοζάνη; Γράψατε- «Κάποιον» p. γ. 
'Αθήνας.

( Έ κ  τ ή ς  γ ρ α φ ή ς έ π ε ξ η γ ε ΐτ α ι  ό  χ α ρ α κ τή ρ . ’ Α π α ν τή 
σ ε ις  μ ό ν ο ν  ε ι ς  ψ ευ δ ώ ν υ μ α . Δ ιά  κ ά θ ε  ά ν ά λ υ ο ιν  χαρα- 
κ τ ή ρ ο ς  δ έο ν  νά έ σ ω κ λ είω ν τα ι δ ρ ,  2 . )

A m o u r  I d e a l  — Μιλάτε για τόν γάμον 
σάν νά έπρόκειτο γιά τό φαγί πού έφίγαιε τό 
μεσημερι. Κι' έν τούτοις δέν είσθε καθόλου 
ψύχραιμος. "Ισια-ΐσια ό χαρακτήρ σας είνε ευ
έξαπτος. Ά ς είνε δμως αύτοϋ πιιύ βρίακεσθε 
έχετε άπόλυτον άναγκην συντροφιάς Όπωσ 
δήποτε προσπαθήστε νά μήν κοπή γρήγορα ό 
ενθουσιασμός σας--καί τών δύο—κιί θάγίνη.

Ρ ο β ι ν σ ώ ν α  Έ δ ε σ σ α ν .  -  Γιατί,καλέ, 
είσθε τόσον άπόιομος ή μάλλον άφήνεσθε νά 
φαίνεσθε τέτοιος, ένώ κατά βάθος είσθε δια
κριτικός, τρυφερών αισθημάτων και εύ,ενοΰς 
χαρακτήρος ! Φαίνεται δτι τό σοβαροπρεπές 
ύφος σας οφείλεται εις τό δτι δέν έχε;ε πάρει 
άκόμη ιόν άέρα τοΰ κόσμου. Άποιινάξατέ το 
δμως, γιατί σά; δίδει κάποιον δαοχαλισμόν είς 
τήν έμφανισιν.

Ά π ο γ ο η τ .  Τ ρ α υ μ α τ ί α ν .  Ε ν τ α ύ 
θ α . — Άπό τήν στιγμήν πού άρχίσατε νά σκέ- 
πιεσθε δσα μού γράφετε περί τοϋ εαυτού σας, 
είμαι βεβαία δτι θά τόν διορθώσετε. ’Αρκεί 
νά έπιμείνετε κ 'άντων νά μή χάνετε τό

— Δεσποινίδες, χήραι, γεροντοκόρμι, άλ 
ληλογραφούμεν ; «Διάπλασις όιείρων».

-— ‘Αλληλογραφώ με ίά δεσποινίδων Σια- 
τίστης, Κοζάνης καί Χαλκιδικής Μακεδονίας. 
Ύπενθύμισις παλαιών αναμνήσεων. Γράψατε 
«Τοξότην Έρωτος» Άγιον Ίωάννην 'Ιερά- 
πείραν Κρήτης.

— «Άγνιοσιην Μελανχολοίσαν» : Τότε στεί- 
λατέ μοι δι ύθυνσίν σας διά νά οάς γράψω 
«Ζηλιάρης» Γραφεία «Σφαίρας».

— Δεσποινίς 16ετής άνταλλάσσει c. p. μέ νέ
ους έξ δλης τή; Ελλάδος. Γράψατε- «Βασί
λισσαν ιών άνθέων» Σκούρα Σπάρτης.

— Νέος άφιχθείς εξ Αθηνών καί υπηρετών 
έν Σμύρνή ώς στρατιώτης, έπιθυμών τήν γνω 
ριμίαν μέ δίδας Σμύρνης μορφώσεως άνωτέ-

οας, άνταλλάσσει έπιστολάς έπί οίονδήποτβ 
θέματος. Γράψατε- ’Αλέκον Ρουμελιώτην, 
p. r. Σμύρνην.

— Άντυλλάσαω C. p μέ διοπτροφόρας καί 
διοπτροφόρους. Γράψατε' «Διοπτροφόρον Ι π 
πότην» p. r. Θεσσαλονίκην.

— Πώς τόλμησες, καλέ Κική έμένα νά προ- 
σβάλης ; Π.όοεξε γιά θ' άγκυλωθή; δταν μ’ 
έμέ τά βάλης. «Άγκαθάκι».

— Δεσποινίς 18ετις άλληλογραφεΐ καί άντσλ- 
λάσσιι c . p. μέ νέους Σπάρτης, Γνθείου, Ά ρ 
γους, Ναυπλίου καί Αθηνών. Γράψατε- «Μα- 
ραμμένη Πεύκη» Σ<οΰρα Σπάριης.

— Ανταλλάσσω πανταχόθεν c. Ρ. γράψατε 
«Μακεδονοποόλαν» p. r. "Ισβορον Χαλκιδικής.

— 'Αποτελέσματα τοΰ πρωταπριλιάτικου δι
αγωνισμού. Μά άφοΰ ήτο πρωταπριλιάτικος τί 
άποτελέσματα περιμένετε ; Τά συγχαρητήριά 
μου «Μαύρε Ίππότα» «Ροδοδ. Ήώς».

- -  Ζητείται ή γνωριμία Δδος ή νεοράς κυ
ρίας άνωτέρπς μορφώσεως,άνεξαρτήτους, δπως 
ταξειδεύσ^ κατά τό θέρος. Γράψιιε- Κ. I. Α. 
Poste Restante ’Αθήνας.

— Έπιθυμώ άλληλογραφίαν με·.ά δεσποινί
δων ή νεαρών χηρών. Σκοπός ό γάμοο. «Φλοί
σβος» Poste Restante

— Θερμώς παςακαλιΐται ή πενθηφορούσα 
Νοσοκόμος ή ; ή φωτογραφία ,εύρίσκειαι ώς 
δείγμα είς τό φωτογραφεΐον Κ. Γαζιάδη (έ
ναντι θεάτρου Διονύσιά) δπως μοί γνωρίση 
τήν ούστασιν καί όνομαεεπώνυμόν τ ης. Τ. 
Τραυματίαν Poste Restante.

ΤΟ ΠΡΩΤΑΠΡΙΛΙΑΤΙΚΟ ΨΕΜΜΑ

Έλάβομ&ν τήν άκόλουθον επιστολήν :
Κύριε Άρχισυντάκτα,

'C^πατήρ μου ήτο εκατομμυριούχος καί εί
χε έγκατασια^ή εις Πετρούπολιν, ό δέ πατήρ 
σας ήτο σιτέμπορος. Κάποιε είχεν έλθει ό πα
τήρ σας εις ΙΙετρούπολιν, ένθα έπεσε θύμα 
λωποδυτική; σ.·ειρας καί έλθών είς c i<ονομι- 
κήν άνάγκην έδανείσθη παρά τοΰ πατρός μου 
10 χιλιάδας δραχ. Έν τφ μεταξύ ό πατήο σας 
άπέθανε, χωρίς νά έξοφληθΓ) τό χρέος αύτό, 
ό δέ πατήρ μου έπεσε θύμα τοΰ Μπολσεβικι- 
σμού καί άπέθανε πτωχός. Επειδή σείς σή
μερον ευπορείτε καί έγώ εύρίσκοααι είς οικο
νομικήν άνάγκην, σάς παρακαλώ, ώς μόνος 
κληρονόμος τοϋ πατρός σας, νά μοϋ εξοφλή
σετε τό χρέος αύτό.

Μεθ’ ύπολήψεωξ Μ ατθαίος Κ νπριω τάχης  
Ά π ά ν τ η σ ι ς  

Είς τήν έπιστολήν ταύτην ό κ.Άρχισυντάκτης 
μας άπήντησεν ώς εξής :

Κύριε,
Έρευνήσας είς τά κατάστιχα τού μακαρίτου 

πατρός μου, άνεΰρον πράγματι τό χρέος του, 
περί ού μοί όμιλεΐτε.

Κατά τήν σχετικήν συναλλαγματικήν, ό πα
τήρ σα; είχε δανείσει είς τόν ίδικόν μ υ 10 
χιλιάδες ρούβλια Ρωμανώφ, επομένως είς τό 
Ιδιον νόμισμα είμαι υποχρεωμένο; νά σάς ά- 
ποτίσω τά χρέος μου. Δεδομένου δ’ ότι τό έν 
λόγψ ρούβλιον τιμάται σήμερον 1)54 τοΰ λε
πτού, σά; έσωκλείω δρ. μίαν καί λεπτά όγδο- 
ήκοντα πέντε (άρι 1.80) πρός έξόφλησιν.

Έν πάση περιπτώσει, έάν δέν μένετε Ικανο
ποιημένος, περάστε άπό τά γραφεία'μας νά 
πάρετε τό βραβεΐον τοΰ διαγωνισμού.

Μεθ’ ΰπολήψεως Ό  ’Αρχισυντάκτης

Τό 51αχειοφόρον δάνειον ζής {Μεγάλης '&jjddos
ίΰαρέχει εις ιούς ομολογιούχους του κατά ομολογίαν :

Τόκον 10 δραχμών έτησίως. Ά -ιοτελ εϊ συνεπώς χα&ήχον πρός τόν iav -

τόν μας, τάς οΐχογενείις μας χα ι τό μέλλον

Ιον.
2ον.—Δώρον έφ’ άταξ 100 δραχμών.
3ον.—Λαχεΐον μέ μέγανέτήσιον λαχνόν 1.000. 

100 δραχμών καί 74 άλλους μικροτέ- 
ρους 200.C00-1 0  000 δραχμών.

-Ιον.—’Απαλλαγήν άπό τού φόρου εισοδήματος 
καί τών τελών τοΰ χαρτοσήμου.

τών παιδιώ ν μας ή αγορά όμολογιών τοϋ 

νέου δανείου.

Τό 3\αχειοφόρον δάνειον ζής {Μεγάλης ' Ε^άδος
εκόίόεται διά νά χρησιμεναη και διά νά ονντε^έοη :

Ιον.-— ΐ  ίς τήν κάλυ·ί>ιν τών δαπανών διά τόν .  ·.
διπλασιασμόν τή; Ελλάδος. ’Α ποτελεί συνεπώς χαθη^ον προς την Κοι·

2ον.—Είς τήν καλλιέργειαν τών νέων πλοιτο-
φόρων πη.ών τού Κράτους. { κοί τ ή ,  Πατρίδα η έγγραφή είς

3ον — ΕΙς την απορροφησιν του π εςισ ο ευ ο ν ιο ς----------------------ί------------------- ί—  ——
χαρτονομίσματος.

4ον.—ΕΙς τήν ύποτίμησιν δλων τών βιωτικών 
μέοων και ειδών.

τό νέον Δάνειον.

Τ ο  τίμημα  τών ομολογιώ ν καταβάλλεται είς τρεις όόβεις. Ϋ
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Ε Υ Θ Υ Μ Α  - Π Ε Ρ Ι Ε Ρ Γ Α  - Π Ο Ι Κ Ι Λ Α
(  ΤΑ ΣΤΙΧΑΚΙΑ ΤΗΣ F.BAOMAdO Κ )
"Αρπάχτηκε ενας κύριος 
πρό ήμερών μέ μιά κυρία 
καί στήσανε γερ ν >αυγα 
καχα ιείής σιήν έ*κλησία.
Έφ φ καί τού. ώδήγηβαν 
προφρόνωςσ εήν'Αστυνομ'α 
κι’ έπέρασαν τήν Πασχαλιά 
σ ιό φρέσκο έχ νηστεία 
Μά ελεύθεροι κι’ άν ήσαν 

δέν θά έτρωγαν 
διότι,άντιστάσεως μήοϋσης 
έκλεισαν τήν Δεν τέραν τής 

Λαμπρής 
δλα τά ρεστωράντής πρώ

τε υούσης.
Κι’ έπάσχασαν οί περισσό

τεροι
έργένηδες μέ ξεροκόμματα 
γιατίτά λίγαζυϋεστιατόρια 
πού νά προφθάσουν τόσα 

στόματα. 
Κι’ ιΐδαμε δείπνους μυστι

κούς
καίδείπιουςίμέτόσκώμματα 
καί ιά νά φας έπρεπε νά- 

σταινες 
καυγο' δες καΓ μαλλώματα.

Π. Ναλέος
^  'Από την ζωήν τών νεοπλούτων ^

E I S  T O  MOSEIO]\r
Μύιερ μοι πανηερότατον 

Πωσός νιροπής έχουνε έτοΰται αί ξετσήπο- 
Εΐ Άνθίδαι, τό όπήον δέν άντρέποντε νά γ/βέ- 
ιτονσην άχρηα πράμματα χέ λήαν πολ'ι μέ έ- 
ιύνχηοε έκΑέ μήα προκομένοι κερήα φιλινά- 
>α μου, όποΰ μέ έπήρε νά μέ μεταβί είς τώ 
ιΐοοήον δηά νά ήδαιμεν—λέη—όρέα αγάλματα 
ίνδριάνες δπος τά κραίνουσι Γαλληξί. Έπί- 
'αμαιν τό λεπόν είς τό Μοσεΐον, μπένουμεν 
έ κάμνο νά ίδό καί τή γλέπο ; Άσερνηκοϊ καί 
Η>ληκή άνδριάνες πέτρινοι στημένυ ένθεν κα- 

|ιήβεν, τό όποιον ούλι τσίτσηδοι ώσπαιρ τά 
'νησαιν f  ιι.ντερ των άνεφ φορέματα καί φο- 

lu ·*·.<· τά ίτόρ ι ιυσων, ή- 
’ δπος λέγοσην καί ϊ>: tlv ’ί , /κλεζήαν. 

ΙΚέ ί,οο ί) to ν ' ri ιιέοα τά ίγλ*πω ν σάν χαζί, ή
ιάντζο^οι , τό ύπΐον δαίν cto^ 'iuvte νά δή-

■· ■ μπομπέ; !
|Διά ί .'.-ιτο καί τό Mooiov t/ή\ο τό ■  
ίαμηλοίσι y αχρειολογηκόν λοι: ; 
ιβιαγτ καί κοιζσ.μάν όσκήτιον χα-

· · * " *  — ~ ·  ·|9 - ^  . w U y  V*i
? 3υν ίλα έκήνα τά παληολίθαρα έξ 
i «ΐθεν καί νάν τό ένοικηάσουν μέ 
τό μήνα νά πηάσουν τοϋ κόσμου
ι !>ν παρά, οί κουτοί! >

Τάπτα καί άντίον σας 
Μαδάμ F aρεμφοΰλα

Weoejjnvinh ωοΐησις
"Ojoi μ ε  zhv S lv ja p o  / . . .

Ηταν σορόκος ό κα ιρός κ α ι άγριο τό  χύμ α, 
τ ι αστρα  8ΐς τόν ουρανό κ α ι *1 νεκροί ατό μνήμα. 
Ί,ωλεγε ο π ετροκόταιφ ας στοΰ Ν ίκλα τά κ ο υ φ ώ μ α τα  
κ 11 σκεπαζόμ ουνα κ ί  εγώ  μ 'εφ τά  διπλό παπλώ μ ατα , 

χρύσιζε ό ουρανός οτοΰ ήλιου τη δύσι 
ειρεχεν  ό Βδελόπουλος νά πά^ νά όμιλησγ). 
φ εγγαράκι ελαμπεν εις το υ ρ α ν ο ΰ  τό δώ μ α  

*εγώ την Π ατζεχρούλα μου περίμ ενα  στό σ τρώ μ α , 
ίλω ν ιζε ό κ ακ ός  βορρηάς, έδ ώ  κ ι ε κ ι ΐ  σκουπ ίδια  
ενας μ ανάβης πέρναγε πουλώ ντας κουνουπ ίδια . 

- ιχ8 Αγγελική μ ·ρφ η  κ α ι δύο μ άτια  πλάνα  
ιμι τά μ υαλά της πέταγαν μ ε τά α εροπ λάνα*

Ε ΐχ *  χειλάκ ια  πράσινα
κ α ι  τό κορμ ί ηαρ&ενικό  

κ α ι κά&ε β ρ ά δυ  στην κουζίνα  
την βούταγε τ* αφ εντικό .

Αθήναι Β. Πανλόπουλος

SKocoiaeze νά φαμε
. Ιύ ιηνα τήν Π ρω ταπρ ιλ ιά  &ά χάμαο Ινα τραπβζι, 
ttttpaj) χάομας χ α ί ντουνιάς χ α ΐ δλοι νά χορτάσουν. 

1 »ίΖω τον ούρανό ψ ητό, τό χ άος γ ιου β αρλ άκ ια , 
'**Μ ήμ ας &αχω γ ια  ψ ω μ ί, τα ο π ή ιια  γ ιά  σαλάτα . 
, 1) ιχω τί] Φάλασσα χ ρασ ί χ α ί  τά κ α ΐκ ια  χον.τις  
.’*<?* ο!  λαγβΐ &ά βγαίνουνs ψ ημμένοι άπ ό  τής τρονπες.

Αίντιτόρπ. ι ’Ασπίς» Καλή δρεξι!
Μιτυλήνη Εϋάγγ. Μιμούαης

Ό  α' τόμος τής «Σφαίρας» χαρτόδετος, 
ι ;4)λεΐται είς τά Γοαφεΐα μας άνιί δραχ. 12.

*  Γλ Βλ Ι^ Κ 'Λ - 
T q y ^ A h T p o Y

Περδίκω μ’ π’λί μ' 
”Αειτι, ούρή παληου- 

σακοφλιοίρα, κί πού θ·Ί 
μ’ πάς ! Τ’ν κιτιά άπ’ 
τού στόμα θά στ'ν έ 
βγάλου κί θά στ’ δώ- 
κου γιά κλουτσουτνρ* 
ιιαγιά νάν τ’ φκιάκ^ο, 
έξ μηρόν’χτα Οά σί 
βρουν τουλουγάου ά:ιοίι 
κατά ής σά χταπόδ’, κί 
σάν τού σιαφνλ’ στού 
πατητήρ’ μούίτου θά 
σ’ βγά>ου, οΰρέ τσα- 

κλοκοΐδουνου τ’ διαόλ’, γιατί ιού δέν εΓιι 
άιθρουπους, ούρή σκονριασμέν’ παληουκαρα- 
μπινα τ' “Οθουνα, οΰ ζιρζιβοίιλ’ς άπατό: τ’ 
είσι ντ’μένους μί φ'στάνια κι* οΰλ’νούς τ'ς δι- 
μόν’ μί τά παληοΰργια έχ’ς μέσ’ στού γαϊμα σ’ 
ούρέ τέρατουν τεράτουν, κί δέ σ' άφή"'νι νά 
κάητς φρόν’μα, μόνε μ’ πουλιτεΰισι σαδώ κί 
σα>ει κί μ' ζαχαρών’ς μί τούν πάσαν ένα άπ’ 
σ'̂  πατάει τού μάτ', π’ νάν τ' πριστή κί νάν 
τωβγ' ώς τ'ν αϋγή, τ'παληουτζερειιέ τ’ διαόλ’ 
κί δαύτ’, οποίους κι’ άν είνε, άπ’ δέν πααίν’ 
παρακατούλια νά βρή τόσις τσοΰπες σάν τά 
κρΰα νερά νά κόν’ άργουλαβία, πέρι έρχιτι 
κί πέφτ' άπανουθιό σ' σάν τ’ μπούφ’ τού π'λί, 
ούρή μαδ’μέν' παληουκαρακάξα.

Ψέμματα λιέου; Τούν κακό σ’ τούν κιρό 
κί τού μέγα έλιεους. Ά ν’ξι τά στραβά σ’ κί 
διάβασι νά Ιδής αύτίνα η' μ ’ γράφ' ού σ’μπέ- 
θιρός μ’̂  ού Γούλας Άγγουρτζιάς ίέκ τού 
Καρπινήσ' :

Μήτρου μ' πιδί μ' σ'μπέθιρι, 
άν'ξι τ' αύιάκια σ’ ούλα , 
ν' άκού^ς τί σοϋ σκάρουσι 
τού π'λί σ', ή Περδικούλα.
Τ' Λαμπρή μάς ήρθι στού χουργιό 
λιεβάντες πασαλ’μένους 
ίκειός ού Οεουμπαίχταρους 
ού Χαρτουδιπλουμένους.
Φράστ’ An.’ ίδώ, φρούστ' άπ’ ίκεϊ 
μέ τ'ν άσπρ’ τ’ τή φ’στανέλλα, 
τούν ζήλιεψι ή Περδίκω σου 
κί τ ’ λιεει νιά μέρα : — Ίέλα !
Πήγι, στού λιέου, κί μπέρδιψαν 
τά στ’μόνια μί τά φάδια, 
κί σύ στ'ν ’Ανθήνα γκιεζεράς 
νά βρέσχχις παξιμάδια.
Κί τ' άλλου τού χειρότερου 
βοήθειά σ ’—τούτέστι 
τσουγγρίσανι μαζί τ’ αυγό 
ώς_ είδους Χ'στός Άνέστη.

Αύιίνα, ούρή μπουμπή τ’ς ’Απουκρηάς, μώ- 
κανις ανήμερα τ’ν ήαέρα π ' σώνραφα ίγώ 
πώς χλίβιτι ή καρδούλα μ’ γιατί δέ θά νά 
κάναμαν αντάμα τού Χ ’στός ‘Ανέστ’ ; Άειτι, 
ούρέ βόμπυρα χλεμπονιασμένι, κί δέ θά σί 
λάβου κανιά βουλά σιά χιράκια μ’ ; Θά σ’ άλ- 
λάΕου τούν Άνανία άπ’ τού ξύλου, σά σ ’κου- 
μαΐδα θά οί παιάου μί τ’ν προυκαδοΰρα κι' 
ένα χρόνου θά σί κάνου νά ρεκάζης, ούρή 
παληόγ'δα στέρφα. Σύρι μονάχα νά βρή; 
παπά νά σί ξουμουλουήο', γιατί σά ρουβου- 
λήσου αύτοΰΟε κατ', οΰ μαύρους χάρους θά 
σί σιιφανουθή. Ταϋια κί μένου

Μήτρους Κουρ ’νόγαλους
c  T g A S g a M T g M A T A  ^

Ε. Κυδωνάκην. Δημοσιεύονται. Ή  επιστολή 
δμως πού γράφετείδέν έλήφθη. Φύλλον έστάλη. 
— I. Γκούμαν. Στέλλονται τακτικά. Καθυστε- 
ρηθέν φύλλον έστάλη. — Γιοΰντεξ. Πρός 10 
λεπτά ή λέξις. — Ροδ. Ήώς. Τά φύλλα στέλ- 
λονται τακτικά άπό τό γραφεϊόν μας, ή δέ ά-' 
ταξία οφείλεται είς τό ταχί'δρομίΐον ή νέα δι- 
εύθυνσις έλήφθη υπ’ δψει- έχρεώθητε δρ 1.90 
διά τό ιδιαίτερον. — ’Α. Σταματόπουλον, Πί- 
πην· έλήφθησαν έκπροθέσμως. -  Στ. Πλέσσα. 
Δέν είνε δπως τό λέιε. _

Έλήφθησαν αί συνδρομαί τών κ. κ. I. Γε- 
ραμάνη, Ν. ΤΛόρμπα, Κ. Περμαντή.

■^1 ΤΑ ΨΕΥΔΩΝΥΜΑ ΤΟΥ 1920  ^
«Ρομαντικό Φοιτητάκι», «Έλπιδοφόρο ’Α

κρογιάλι», «Μαρμαρυγή», «Φρίντα Τσιγγάνα» 
«Διάπλασις  ̂ ’Ονείρων-·, «Τοξότης Έρωτος», 
«Γλυκύ έαρ», «Κάποιος».

Ib T s t e ^ q i  τ ο »
[ηγονν όμιλίαι εηίχαρροιJ

Οϊμοι, τόν τάλαντα ! 
καθότι ποσώς έχω 
πλεΐσθα δσα τάλλανια, 
κοινώς ταλληρείς, 
ΐνα ποιήσαι ροΰχα 
καινά τή£· εποχής, 
καθάπερ τάπτα 
ατερ καθέχω 
ένδριβή γενόμενα, 
ήγουν μισότριβα, 
καί βρωμιοϋχα, 
τό όποιον
έν τφ κ<?ρρί τών ικοπιδίων 
έπιθυμοΰσι πέταγμα; 
χυδαϊστί αποβολήν, 
κοί είς πνρ έμβολήν, 
τουθεστιν χρή μοι 
καινουργήν περιεμβολήν, 

πρό; άνθαλλάξαι οίίιην τήν γηραράν καί μο-
[κραιώνιον

μετά μίαν ά\λην νωπήν καί δεμισαιζόνιον,
Οΰκουν ινα μή έκβώ έν ταϊς όδοΰσι γυμναλέος
έπεμβος έν μαγαζεΐον τινός έμβοροραφέος,
ούτος μοί έφη άνεπ ένδροπέος
δτι πρός πράξιν ένός κοστουμέος
βούλεται τεθρακοσίας δραχμάδας προτεραίως.
Έγωγε τοιοϋτα άκηκοούς καί μεινών κεχηναΐος,
ένδράπην έν φυγή δρομαλέωο,
καί γάρ άκτήμων είμί τοκίπ .ου χβνδροειδοΰς
τό όποιον [ποσέος
ού μή οΰς έκ τής φαρός τών προλεπταρίων.

Ό  Ά γκαϋ·Λ γγελος
Q  Τ ο ν  3 3 j a μ η  ζά καμώ ματα

Π  P O S T A S I A .
— Ρέ σείς νά μή μοΰ τόν πειράζετε, ρέ, 

τόν πάτερ Βδελλόπουλο, γιά νά μή σάς τόν 
καρπαζώσω !

“Ετσι τούς εΐτα, μά τήν άγάπη μας, ρέ 
Μανιώ άτέθαντη. κι’ ήθελα νάσουνα άπό κα
μιά μεριά νά μ’ έγλεπες πώς άστραφτα καί 
βρόνταγα !... Τί νά κάν^ς, μωρ’ άδερφάρα, 
σάν τά φέρνη κάποιες ή κατάρα ν’ άναλαβαί- 
νουμε καί τήν προστασία τώ μικρώ λαών! — 
νομίζω ; Τόν είχανε μαγκώσει πάλε, ποΰ λές, 
τόν κϋρ-δάσκαλο καμμιά" δεκαριά ρεμπεσκέδες 
μπροστά στήν Πόστα, καί τοΰχανε βάλει πόστα 
τό υψηλό, τραβάγανε τά μπακαλιαριάκια τής 
βελάδας του, καί τά έπίσης—μπήκες ; Τά ίδια 
τής συχωρεμένης σά νά λέμε. Τί τούς έφταιγε 
δηλαδής ό άνθρωπος I Τίποτις, έτσι γιά νά 
παίξουνε, οί χαλέδες.

— Γιατί, ρέ πόντιοι, Πιλάτοι, τόνε τυραννά- 
τε τό φουκαρά.Σάς χρωστάει τίποτα, γιά μήιι- 
πως καί σάί έπιασε άπ’ τό ζβέρκο νάν τόν ά- 
κούίετε ;...Έ νας άπ' τήν όμήγυρι χαμογέλασε.

— Γιατί γελφς,ρέ κύριος ; τοΰ κάνω. Βλέπει; 
κανένα παρατράγουδο;
Άντε, κόβε λόγια τό λοι
πός καί κύιτα καλά γιά 
νά μή οέ κοντήνω καμ- 
μιΛ πιθαμή !

Λούφαξε κι' έκοψε - 
μποροΰσέ; Τώστριψαν κι’ 
οί άλλοι, κι* έτσι γλύ 
τωσε ό Βδελλόπουλοςν 
Μοΰδωκε καί τήν εύκή 
του : σοΰ τή στέρνω νάν 
τήν κάνης καπαμά—βοή- 
ΰειά σου.

Ε Ρ Υ Θ Ρ Α
Τό Βλαμάκ,ι 

ΠΟΙΗΖΓΣ „

Λ Ι Χ Ο Ύ > Δ Ι Ε £
"Ήθελα νάμουν, Λόλα μου,
— τό νάζι σου θά μέ μαράνη !— 
γλυκειά-γλυκειά σάν καντιοζάχαρη, 
μιά καραμέλλα μαεστράνι.
Νά μ'έχης μές στό στοματάκι σου,
—λιχούδα, μέ ξελίγωσ' ή ματιά σου.— 
καί νά μέ πιπιλάνε τά χειλάκια σου 
κι’ άς λυώνω άπ' τό πιπίλισμά σου.

w  Ο Μ ΠΟΛΣΕΒΙΚΟΣ

Slpcozaaspijjia 
Θά μέ βαρέθη το>ρα τόσο χρόνο 
όποΰ δέν άλλαξα τόν ϊ5ιο μου σκοπό ; 
πάνΤα πώς έχω σιήν καρδιά μου πόνο, 
πάντα πώς τήν λατρεύω, πώς τήν άγαπώ. 
Καί άνοιξε τό ροδινό της χείλι 
καί : - Τι ζητφς μοΰ λέει τώρα νά σοΰπώ ;
— Πώς μ’άγαπφς κι "έσύ τρελλή μου φίλη... 
Έχαμογέλασε καί μού.τε : «Σ’ άγαπώ !»
Καί πίστεψα είς τήν γλυκειά της,τή λαλιά, 
μά ξέχασα πώς ήτανε Π ρ ω τ α π ρ ι λ ι ό .

< "«Μ —- ' ί  ^ρ»-'νης


