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Τό δημοψήφισμά μας εχ&ι έΚανε^ήνιον χαρακζήρα. 
:ό.Ojai και ojjoi ωρέωει με ωροάνμίαν νά μεζάσχονν εις ανζό.

Έλληνίδις,

Ή  'Σ φ αίρα* σας π α 

ρέχει μίαν μοναδικήν 

βύκαιρ ίαν ν' άναδεί- 

ξεγ* τήν πολννμνητον 

εΰ μορφιά οας.

Μήν παραλείψετε νά 

λάβιτ ε μέρος είς το 

δημοψήφισμά μας.

' * m s r

Νέοι τής 'Μλλάδος,

Λ άβιτε μέρος §ίς το

προχηρνχ&εν δημοψή

φισμα τής ι Σ φ αίρας» 

δια νά τιμήοετι τήν 

αΛάνατον 'Ελληνικήν 

Καλλονήν δια τής ψή

φου  <J«f....

3fia  coojv χαριζωμένη άνόοκόμος]\^ς—
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ΓΥΝΛΙΙΖΕΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Δηαοψήφισμα καλλονής—συγκίνησις είς τό 
άκροατήριον ! Κοί άκροατήριον οί δεσποινικοί 
κύκλοι...

— Θά στείλΐ]- τή φωτογραφία σου στό δημο
ψήφισμα τή; «Σφαίρας», Φιφή ;

— Διατάζω, νά σοϋ πώ τήν αλήθεια, Κάκια.
— Γιατί;
— Δέν είμαι βεβαία αν θά επιτύχω.
...Παρντόν, πού έπεμβαίνω οτήν συνομι

λίαν σας, δεσποινίς, άλλά πρέπει νά είσθε βέ
βαια ότι θ" άναδειχθήτε τούλάχιστον Βασί
λισσα τής Καλλονής δλου τού κόσμου, διά νά 
λάβετε μέρος είς ενα δημοψήφισμα ;

Ά χ, αύτό τό 'Ελληνικόν φιλότιμον !
** *

Ή  μις Σούζα τοϋ Γαλλικού - θιάσου έχασε 
χό χρυσό ρωλογάκι της καί παρακαλεΐ τόν εύ ■ 
ρόντα νά τής τό έπιστρέψη καί...«άμοιφθήσε- 
ται γενναίος».

Έχω μίαν Ιδέαν : πρέπει νά εύρυ τό άπω- 
λεσθέν ένας κύριος καθώς πρέπει καί νά ζη
τήσω τήν αμοιβήν είς είδος. Έ τσι ώρισμένως 
θά βίνε γενναία—τί λέγω; γενναιοτάτη.

***
Θ' άπαγορευΟΓ) ή εισαγωγή τών είδών πο

λυτελείας. Κακόν αύτό, μολονότι δχι καί τό
σον διά τούς πληρώνοντας.

Γιατί δμως ή άπαγόρευσις ; Διότι, λέγουν, 
αί γυναίκες σπαταλοΰν πολύ χρήμα διά τό 
ντύσιμό τους...

Ύψισιε Θεέ ! Άλλά δέν βλέπετε λοιπόν, κύ
ριοί μου, ότι αί γυναίκες ντύνονται σήμερον 
μέ τό τίποτε,χάριν οικονομίας,άναμφισβητήτως.

_____________________   Ο ΠΥΜ.

Ή  'Ελληνική καλλονή

ΤΟ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΕΝ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ

Μέχρι πέρατοςτοΰ προκηρυχθέντος δημοψη
φίσματος πρός άνάδειξιν τών ωραιότερων έλ- 
ληνιδων, θά καθιερώσω ειδικήν στήλην πρός 
παροχήν σχετικών πληροφοριών είς τούς ενδι
αφερομένους. Επαναλαμβάνω σήμερον τούς 
όρους, ύπό τούς όποιους θά διεξαχθή τό δη
μοψήφισμα, χάριν τών μή παρακολουθησάν- 
των αύτούς εις τό προηγούμενον φΰλλον. Καί 
οί όροι είνε οί εξής :

Ιον). Κάθε κυρία ή δεσποινίς, επιθυμούσα 
νάλαβο μέρος είς τό δημοψήφισμα, θά στείλβ 
έπ'_ όνόματί μου τήν φωτογραφίαν της, (ή ό
ποία νά μήν είνε μεγάλη, νά είνε κεφάλι μό
νον ή μτούστος καί καθαρά, διά νά διακρί
νω νται τά χαρακτηριστικά).

2ον). Ταυτοχρόνως θά μού σημειώνω : τό ό- 
νοματεπώνυμόν της, τόπον διαμονής, ηλικίαν, 
ανάστημα, χρώμα μαλλιών, ματιών καί δέρ
ματος, καί έπά/γελμα. Επίσης ί>ά μοΰ σηιιέι- 
ώνα έπιθυμή νά κάμω χρήσιν τού ονομα
τεπωνύμου της ή δχι.

3ον). Όταν λήξχί ή προθεσμία τής αποστο
λής τών φωτογραφιών-καί θά λή|α τήν Ιδην 
Μαΐου-μεγάλη έπιτροπή έκ καλλιτεχνών καί 
ανθρώπων τών γραμμάτων, θά έκλέξο τάς ώ- 
ραιοτέρας μεταξύ αύτών.

4ον). Αί εικόνες τών ωραιότερων θά δημο- 
σιευθούν δι έξοδων μας είς τήν «Σφαίραν» 
τμηματικώς, έχάστη ύπό τό όνομα ένός άνθους 
(όποιο τής ταιριάζει), προστιθεμένου καί τοΰ 
" ραγματικοϋ ονοματεπωνύμου, δι* όσας θέ
λουν, ώς έπίοης καί τών λεπτομερειών, τών 
χαρακτηριστικών, ηλικίας κ. τ. λ.

5ον). Οταν συμπληρωθή ή δημοσίευσις δ
λων τών ωραιότερων, θ ’ άρχίσο ή ψηφοφο
ρία μεταξύ τών άναγνω ιτών μας διά τήν άνά - 
δειξιν τής ώραιοτέρας έξ αύίών-τής Έλλη- 
νίδος Βασιλίσσης τής Καλλονής.

6ον). Τ αποτελέσματα θ ' αναγγελθούν πα- 
νη/υρικώς, θά εκδοθή πανηγυρικόν λεύκωμα 
περιέχον δλας τάς ώραιοτέρας τοΰ δημβψηφί- 
σματος μετά ποιητικών αφιερώσεων πρός άπα- 
θανατισμόν τών ελληνικών Καλλονών, είδικώς 
δέ ή είκών τής Βασιλίσσης τής Καλλονής, θά 
δημοσιευθή καί είς μίαν μεγάλην έφημερίδα.

7ον). Τού δημοψηφίσματος θ ' άποκλεισθοΰν 
αυστηρότατα at γυναίκες τοϋ ήμικόσμου.

Εόθύς άπό τής προκηρύξεως τού δημοψή
φισμα τος, ελαβα πολλά γράμματα έκ μέρους 
τών αναγνωστών καί άναγνωστριών, ύποαχο ■ 
μένων την υποστηρίξιν των διά τήν έπιτυχίαν 
τοΰ δημοψηφίσματος. Εύχαριστώ δλους καί 
ιδιαιτέρως εύχαριστώ τήν δίδα Κάρμεν, ή ό
ποια, εκτός πού εσπευσε νά μοΰ στείλη πρώτη 
τήν φωτογραφίαν της πρός συμμετοχήν, μοϋ 
υπόσχεται νά διεξαγάγρ αληθινήν προπαγάν
δαν, διά ν' άχθή είς εύτυχές πέρας τό μεγάλο 
δημοψηφισμα τής «Σφαίρας» πρός άνάδειξιν 
τής πολυύμνητου Ελληνικής Καλλονής. Εύχα- 
ριστώ καί πάλιν καί άναμέ/ω έξ δλων τήν ί- 
δί«ν προθυμίαν. Ή  Δι; Νόρα

Τό χρονικόν τής καρδιάς
Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ν

Μ
Π Α Ρ Α Π Ο Ν Ο Ν

«Ένας άπό τήν Φρεαττύδα»- - έτσι ύπογρά- 
φεται μού στέλλει γραμμα πλήρες συγκινη
τικού παραπόνου, διά νά μ’ έρωτήση πώς συμ
βαίνει, ένώ είνε νέος, πολύ νόστιμος, άρρε 
νωπός, μορφωμένος,καλός κωζερ, τοϋ κόσμου 
τέλος  ̂πάντων,δέν κα ώρθωσεν άκόμη νά μάθ^ 
τόν έρωτα είς τήν πράξιν, ν' άποχτήσβ ερω
μένην. Καί ζητεί τήν συμβουλήν μου...

Τό ζήτημα έχει ένδιαφέρον πολύ γενικώνε- 
ρον, παρ' όσον ίσως φαντάζεται ό επιστολο
γράφος μου. Ό χι μόνον οί περισσότεροι νέοι, 
άλλά καί αί περισσότεροι νέαι τό ϊδιο παρά- 
πονον. έχουν, άδιαφορον αν κατά τό πλεΐιτον 
διστάζουν νά τό έξοτερικεύσουν. Καί αύτοί 
καί έκείναι ζοΰν μέ τό όιειρον τοΰ έρωτος, δί· 
χως νά^κατορθώνουν νά τό πραγματοποιήσουν, 
ν' αγαπήσου/καί ν’ αγαπηθούν... Γιατί; 'βρι
σμένο? ή άπάνιησις είνε άπαροίτητο;. Άλλά 
ό φίλος μου καί συνεργάτη; τή; «Σφαίρας» 
κ. Άγγελος Αυγερινός, είς ιόν όποιον έδιάβα- 
σα τήν έκ Φρεαττύδος επιστολήν, μ· έπρόλα- 
βεν, άπαντήσας αύτός μ' ενα βαθειά ψυχολο- 
γημένον χοονογράφημα του εί; τήν «Καθηαε- 
ρινήν». Μεταφέρω έδώ μέ τήν άδειάν του τό 
μεγαλείτερον άπόσπασμα πού μοϋ έπιτρέπει ό 
χώρος . Ιδού :

«θεέ μου, είσθε 25 έτών, καί δέν έχετε άκόμη 
καμμίαν άξίαν λόγου ερωτικήν περιπέτειαν ! 
Όμολογώ δτιαύτό είνε σκάνδαλον. Ά λλ’ ά- 
κούσατέ με μετα προσοχής. Ή  περίπτωσίς σας 
δένείνε κηθόλου’μοναδική. Είνε έχδήλωσις ένός 
γενικού φαινομένου, τό όποιον δέν μοϋ συνέβη 
νά συναντήσω διά πρώτην φοράν. Προχθές τό 
βράδυ μία ώραία ντεμουαζέλλα μέ φωτεινά μά
τια καί ωραιότατα μαλλιά, έγύρισεν είς τό 
σπίτι της άπό μίαν φιλικήν συγκέντρωσιν’ έν
τελώς άθυμη, χωρίς διάθεσιν καί χωρίς δρεξιν.

« — Άλλοίμονον, έλεγεν ή ώραία κόρη, δέν 
αξίζει τόν κοπον νά πη^αίνη κανείς πλέον είς 
τόν κόσμον. Φαντασθήτε, δτι ήσαν τόσοι νέοι 
όλόγνρά μου καί κανείς δέν έσκέφθη νά μού 
κάνο λίγο κόρτε. Είμαι τόσον άντιπαθητική ·

«Ή  νχεμοναζέλλα, περί ής ό λόγος, κάθε 
άλλο είνε παρπ αντιπαθητική, ώ, σάς βεβαιώ 
απολύτως περί αύτοϋ. Είνε τούναντίον άπεί- 
ρως συμπαθητική, στολισμένη-μέ τήν τρυφε
ρόν καί ένάρετον κομψότητα όλων τών νεα
ρών πλασμάτων, τά όποια εύρίσκονται είς τήν 
άκμήν τής άναπτύξεώς των καί λάμπουν άπό 
τήν δροπιάν τής νεότητος. Άλλ' όπως οάς βε- 
βαιώ μέ πεποίθησιν περί αυτού, μέ τήν Ιδίαν 
πεποίθησιν ήαπορώ νά σας βεβαιώσω ότι όλοι 
οί νεαροί κύριοι τής συντροφιάς της, θά έφλέ- 
γοντο, ώ, άσφαλώς, άπό τήν επιθυμίαν νά τήν 
κορτάρουν, νά κατορθώσουν νά διεισϋύσουν 
μέσα είς τήν «έντιμιτέ» της, ν' άποκτήσουν 
τήν έμπιστοσύνην της, τήν συμτάθειάν της, τά 
γλυκά της χείλη. Άλλ' δλοι, ώ, είμαι απολύ
τως βέβαιος περί αύτοΰ, θά ήσθάνοντο έμιτρός 
της τήν άδεξιότητα έκείνην, τό μούδιασμα έ
κεΐνο τής άμηχανίας, τό όποιον αίσθάνονται 
καθώς φαίνεται, δλοι οί νέοι, οί όποιοι δέν 
έχουν τήν πείναν τής μάχης καί δέν έχουν ξε
σκολίσει τήν τακτικήν τής έπιθέσεωςκαί τάς 
μεθόδους τής πολιορκίας καί τά κόλπα τής ά- 
μύνης. Καί κατ' αύτόν τόν τρόπον καταντούν 
νά ομιλούν γιά κάθε τι άλλο παρά δι’ έκεΐνο 
πού τούς ένδιαφέρει κυρίως.

«Ή  έπιθυμία καί άπό τά δύο μέρη elv6 λοι
πόν έξ ίσου φλογερά, άλλά καί τό μούδιασμα 
τής άμηχανίας έξ ’ίσου άνίκητον. Πώς συμβαί
νουν λοιπόν έτσι ανάποδα αύτά τά πράγματα· 
Άπλούστατα, υπάρχει ή δυσχέρεια τής συνεν- 
νενοήσεως. Καί τα δύο μέρη «θέλουν», άλλά 
καί τά δύο μέρη δέν ήξεύρουν πώς νά συιεν
νοηθούν ! Αμηχανία άπ' έδώ, άτολμία άπ* 
έκεΐ, μούδιασμα έντεΰθεν, προσποιητή άδιαφο- 
ρία έχεΐθβν, μηδέν είς τό πηλίκον τό άποτέ- 
λβσμα. Ή  ντεμουαζέλλα γυρίζει εί; τό σπίτι 
της καταφουρκισμένη καί σείς κάθεσθε είς τό 
άνοικτόν σας παράθυρον, βλέπετε τούς βρά
χους τής Φρεαττύΐος καί τά φαιογάλανα νερά 
τοϋ Σαρωνικοϋ, ρεμβάζετε καί μελαγχολείτε 
ανωφελώς.

«Τί πρέπει νά γίνα ; Θεέ μου, πώς είνβ δυ
νατόν νά σάς δ (A at) κανείς συμβουλήν έπ’ αύ
τοϋ ; Είιε απολύτως άδύνατον. Διά νά σας 
κάμω ικανόν νά αίσθανθήτε τήν άπόλαυσιν 
τού άρώματος ένός ρόδου, δέν χρειάζεται τί- 
ποίβ αλλο παρά νά σάς κατασκευάσω τήν μύ 
την, ή όποία σά; λείπει. Άλλά σας λείπει 
πραγμαιικώς ή μύιη ; Ό χι βέβαια. Μήνάπο- 
θσρρύνεσ9ε λοιπόν καί τό κακόν θά περάση».

Όμολογώ ότι είς τήν άπάντησιν αύτήν τοϋ 
αβροϋ χρονογράφου, δεν εχω νά προσθέσω ούι' 
ενα κομμά. Και προσθέτω τήν υπογραφήν μου.

ROMEO
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yd S T ep i μ ό δ α ς  j|̂
Επειδή δέν είχε τίποτε άλλο καλλίτερον 

νά κάμχ), ή Μαντώ, έκάθησε κι* έπιδιώρθωσε 
ένα μικρό καπελλάχι βελούδινο, τοκάκι γιά 
τό θέατρον, καί τό δοκιμάζει ήδη έπί παρου
σία τού Κυρίου. Μετά μίαν στιγμήν έπισκο- 
πησεως πρό τοΰ καθρέπτου, άποφαίνεται :

— "Άγαρμπο είνε.
Ό  Κύριος, ό όποιος γνωρίζει πολύ καλά 

τήν τιμήν τών πραμάτων καί ιδιαιτέρως τών 
καπέλλων αύτήν τήν εποχήν, διατυπώνει δια
φορετικήν γνώμην.

“Ισια-ΐσια... είνε χαριτωμένο.
— Πφ ! άπανι ι̂ ή Μαντώ μ’ ένα μορφασμόν 

πεςιφρονήσεως, ένώ περιστρέφει τό καηελλά- 
κι καί τό τοποθειεϊ έπί τής κεφαλής της κα
τά διαφόρους τρόπους.

Έν τέλει τό τοποθετεί πλαγίως.
— Γιά *δές. Πρό τριών έτών έτσι τά φο

ρούσαν.
— Θυμούμαι, ιίπαντφ ό Κύριος, διά νά είπ[, 

κάτ.,  ̂ ,ωρίς ποσώς νά ένθυμεΐται τίποτε.
— 'H ‘«v πολύ άσχημο... γελοίο! Άλλως τε 

αύτές ή φόρμες δβν μοϋ πάνε.
— Δέν βρίσκω....
— Μά βέβαια. Χρειαζόταν πολλά μαλλιά, 

γιά νά μαζεύω νται όλα πρός τό ενα μέρος 
μέ φουρκέτες. Δέν θυμάσαι; "Ενας σωστός 
πύργο; άπό μαλλιά, πού ήθελε ενα τέταρτο 
τή; ώρα; γιά νά σιερεωθή. Κι’ ήταν πολύ 
άσχημο. Θεέ μου! Τί άνόητες ποΰ είνε καμ- 
μιά φορά ή γυναίκες μέ τή μόδα !

Έπί τοΰ σημείου αύτοΰ ό Κύριος είνε έξ 
ολοκλήρου σύμφωνος μέ τήν σύζυγόν του. 
Άλλά τώρα ή σ ι̂έψις τή; Μαντώς ταξειδεύει 
μακράν, κι’ έν φ έλε θερώνει τήν κεφαλήν 
της άπό τό έπιδιορθωθέν καπέλλο, λέγει :

— Τό τελευταίο όμοιο πού έχαμα μοΰ τό 
είχεν έπιτύχει εξαιρετικά ή καυελλοΰ. Ήταν 
χρώματος άνοικτοΰ μώβ. Ή  Διλέττα έσπευσε 
νά κάμχ) τό ίδιο καί γι’ αύτό δέν έξαναφόρεσα 
τό δικό μου. Κατά βάθος δμως λυπήθηκα, 
γιατί ήταν πολύ νόστιμο.

— Μέγας είσαι Κύριε ! άναφωνεΐ ό Κύριος. 
Μά τώρα πρό όλίγου δέν μοϋ έλεγες ότι ή 
μόδα αύιή ήταν φρικαλέα;

— Δέν είνε λόγος αύτός. έπειδή μιά μόδα 
είνε άσχημη, νά μήν είνε ένα μοντέλο νόστιμο.

Κατόπιν τούτου δέν πιστεύω ν’ άμφιβάλ- 
λετε ότι ό Κύριος καί ή Κυρία συνεννοήθ η · 
σαν έπί τώ ; άναλήψεών των περί τής μό·>ας 
περίφημα! ____  ο ΑΤΤίΚ.

£ άJbav το κερι
Πώ; τό θαυμάζω τό κερί 
καί τήν ύπομονή του, 
μέ τόση άπάθεια νά θωρή 
νά λυώνΐ) τό κορμί του !
Χυνει  ̂δυό μόνον δάκρυα, 
κι αυτά άπ" τή χαρά του, 
πού νοιώθει πώς σέ μιά σαγμή 
θά παυσουν τά δεινά του.
Ά χ ! τί καλά νά ήμουνα 
κι’ έγώ ένα κερί, 
νάλυιονα καί νά πέθαινα 
έτσι οέ μιά στιγμή, 
παρά πού πλάσθηχα άνθρωπος, 
καί ζώ ..καί ύποφέρω, 
χωρίς κι’ αύτό τό τέλος μου 
ποιό θά ε νά μήν ξέρω !

' ΑΟι> α ί ·____________________________ Π ν ξ Α α ξ

Ο κ . Σ Π ΗΛΙΟΣ ΧΑΡΑΜΗΣ
Είνε τόσον τιμητικαί διά τόν Ελληνικόν 

πολιτισμόν καί τήν Ελληνικήν επιστήμην οί 
εκαστοτε κρίσεις ξένων εξοχοτήτων σχετικώς 
με την οφθαλμολογικήν Κλινικήν, καί τήν έν 
αύτή τελουμενην έργασίαν τοΰ διαπρΕποΰς ό- 
φ»αλμολόγου μας ύφηγητοϋ κ.Σπήλ^υ Χαρα
μή, ωστβ δικαίως πρέπε» νάκαυχάται ολόκλη
ρος ή Ελλάς διότι εχει νά έπιδείξη έπισιημο- 
νικας κορυφάς, ώς ό κ. Σπήλιος Χαραμής.

Αν είπα» ότι καθημερινώς τελοϋνιαι θαύμα
τα εν τή Κλινική του, τούτο δίν πρέπβι νά 
θεωρηθή ύτερβολή- άπλούστατα είνε ό καταλ
ληλότερος χαρακτηρισμός, ό όποιος πρέπβι νά 
δοθή είς τάς έπιτυχίας, τάς οποίας σημειώ
νει ή επί τών πλέον σοβαρών όφθαλμολογι- 
κών παθήσεων λεπτότατη χειρουργική του έ- 
πέμβασις.

Αλλά και μέ τό γνωστόν περισπούδαστον 
συ/γραμμά του «Άνευ έξορύξεως θεραπεία» ό 
κ. Χαραμής ο/.ι μόνον άναδεικνίεται τέλειος 
επιστήμων καί συγγραφεύς, άλλά καί εύεργέ- 
ττ1? πασχούση; κοινωνίας.

_________ Γεώργιος Καραμανλής

Ό  α' τόμος τής «Σφαίρας» χαρτόδετος, 
πωλείται είς τά Γοαφβία μας άντί δραχ. 12.

βγΠ . ϊ  Φ  Λ  I  Λ.
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Κι’ έχωρίσθησαν... Ό  Πλάτων μέ μίαν άιθενή άκτΐνα έλπίδος είς 
τήν ψυχήν,ή ·;άσιγκα άαησχολημένη κυριευμένη ήδη άπό τήν σκέψιν 
τής έιώσεονς της μέ τόν άλλοτε γραμματέα τοΰ πατρός της. Άπό τήν 
σύντομον έχείνην συνομιλίαν των είχεν άντιληφθή περισσότερο άπ’ δσα 
τής είπεν δ Δραλλινός. Αί γυναΐκες'έχουν οξυδέρκειαν καί διεισδυτικήν 
δύναμιν, περισσότερον άπό τούς άνδρας προηγμένην. Οί άνδρες ζη 
τούν νά έννοήσουν, νά έξηγήσουν, νά κρίνουν. Αί γυναΐχες τίποτε άπ’ 
αύτά. Διαισθάνονται μόνον, χωρίς νά ξεύρουν τόν λόγον, καί, κατά κα
νόνα, ό,τι διαισθάνονται, έπαληθεύει. Έκεΐνο τό όποιον διά τούς άν
δρας θεωρείται άστεΐον—τό προαίσθημα αποτελεί διά τάς γυναίκας 
μίαν (ΐεγάλην δύναμιν.

** *f f - β
«— Ακοΰς νο. μή μάς καλέόουν εμάς <ϊτό χορό !» ελεγε θυμωμένη ή

Σόνια, κτυπώντας μέ πείσμα τό μποτινάκι της είς. τό πάτωμα. «—"Έλα 
Σόνια, δέν είσαι μικρό παιδί ! Στά δεκαοκτώ τους χρόνια τά κορίτσια 
είνε πιά είς θέσιν νά σκέπτωνται καί νά κρίνουν λογικά!

Καί ή Μάσιγκα προσεπάθει νά έξηγήαβ είς τήν άδελφοΰλα της διατί 
πρώτην φοράν έπειτα άπό τόσα χρόνια, ό κ. καί ή κ. Άγκυλοΰ δέν 
τάς έκάλεσαν είς τήν χορευτικήν εσπερίδα, πού θά έδιδαν έκεΐνο τό 
βράδυ, δπως καί κάθε τόσο, εί; τό άριστοκρατικόν μέγαρόν των.

« - Ό  μπαμπάς μας», τής έλεγε, «δέν είνε κιά τραπεζίτης όπως 
πρώτα, δέν έχει λεπτά, εί ε φτωχός, ε’ίμασιε φτωχοί, τό καταλαβαίνεις; 
«—’Έ  καλά, κι* αύτό είνε λόγος νά μή μάς καλούν στού; χορούς ! έλε
γεν ή υστερότοκος τών Τώνη μέ τήν άπορίαν ζωγραφισμένην είς τά 
μεγάλα, γεμάτα παιδικήν άφέλειαν μάτια.

Δυστυχισμένη μικρή! Ήτον πολύ μικρή άκόμη διά νά ξεύρ^ δτι τό 
χρήμα είνε έκεΐνο πού κανονίζει, ί^ίως είς τήν έποχήν μας, τάς πρά
ξεις καί τάς σχέσεις δλων τών ανθρώπων! Τό χρήμα είνε ό ρυθμιστής 
τής σημερινή: κοινωνίας. Έάν ήιο μεγαλειτέρα καί περιέφερεν ένα 
βλέμμα γύρω της, θά έβλεπε τί γίνεται μέ τού; σημερινούς νεοπλού- 
ιους. Χθεσινοί μικροαστοί, χειρώνακιες, άποχτήσαντες, χάρις είς τήν 
άνατροπήν τοΰ πολέμου, εκατομμύρια, χωρίς νά ήξεύρουν καί αύτοί 
πώς έβαπτίσθησαν άμέσως είς άριστοκράτας, πληαμυροΰν μέ τήν απε
χθή καί πρόστυχην έμφάνισίν των όλα τά κοσμικά κέντρα, όλα τά καλά 
σπήτια τούς ανοίγουν τό ένα μετά τό άλλο τάς θύρας των, καί δλοι 
τούς έγκολποΰνται, διότι έγκολποΰνται δχι αύιούς άλλά τά εκατομμύ
ριά των. Άλλ" ή Σόνια ήτο πολύ μικρή καί πολύ άπειρος τοΰ κόσμου 
διά νά τά εννοήσ^ αύτά. Καί ή μεγα? ειτέρα άδελφή της, ή σώφρων 
καί λογική, έκοπίαζε νά τήν κάμβ νά έννοήσχ) τήν νέαν των κατάστα- 
σιν καί νά τήν προίαρμόση πρός αύτήν, καί μέ >έξεις ή.τίας, μαλακάς 
διά νά μή τρομάξη τήν άοθενή έκείνην ψυχήν, προσεπάθει νά παρα 
στήσρ είς αύιήν έν δλ[) της τή έκστάσει τήν έπελθούσαν καταστροφήν 
των. «— Νά, τής έλεγε, καί αν μάς έχαλοΰσαν, δέν θά ήμεθα είς θ έ
σιν 'νά πάμε, έν πρώτοις γιατί δέν έχουμε αύτοκίνητο... τό δικό μας 
πάει (άπέφυγε νά πή ότι τό κατέσχον), καί λεπτά γιά νά ενοικιά
σουμε άλλο δέν υπάρχουν.... έπειτα, γιά νά πάμε στήν εσπερίδα, έγώ 
θά έχρειαζόμουν μιά νέα τουαλέττα, καί ποΰ λεπτά γιά νά γίνα !·..

— Μπδ 11! "Ωστε δέν- έχει πιά λεπτά ό μπαμπάς γιά φο.έματα ;
Έπρεπε νά τεθή κατ* αύτόν τόν τρόπον τό ζήτημα, έπρεπε νά θιγΓ|

είς τό έμφυτον αίσθημα τής γυναικείας κοκετταρίας, τό δ.τοΐον ώ ; έκ 
τοΰ χαρακτήρος της, μολονότι μικρή, είχεν υπερβολικά άνεπτυγμένον, 
διά νά συναισθανθή ή Σόνια τήν κατάντια των καί μέ δάκρυα είς τά 
μάτια νά ριφθή είς τήν Αγκαλιάν τής Μάσιγκας, δταν αΰτη δέν εΰρε 
νά δώση άπάντησιν είς τό σκληρόν έρώτημά της.

— Φυσικά, δέν θά μείνουμε μέ κουρέλια, εξήγησε μετ’ όλίγον ή με- 
γαλειτέρα άδελφή, διά νά μετριάση τόν πόνον τής μικροτέρας, θά έχου
με τά φορέματά μας, άλλά δχι τόία όσα πρώτα κι’ ούτε τόσο άκριβά. 
Θά ντυνόμαστε απλά καί φθηνά. Δέν μπορούμε νά έχουμε μεγαλεί- 
τερες άξιώσεις, γιατί ό μπααπάς μας δέν έχει. Γ ι’ αύτό θά άναγκασθώ 

■ νά έργασθώ κι- έγώ είς τήν Τράπεζα τοΰ κ. Πλατή... «— Νά έργα-
σθήςΐ... έσύ!... «— Βέβαια, υπάλληλος σάν τή Λέλα. «— Καί θά ση- 
κώνεσαι πρωΐ-πρω'ι μέ τά κρΰα καί τές βροχές, νά τρέχ^ς έκεΐ!.... 
«— Πρέπει...» Δύο πνιγμένοι λυγμοί έτεσφράγισαν τήν οδύνην τών δύο 
αδελφών. Ή  Σονια έκλαιε τήν χαμένην της εύτυχίαν, τήν κατάρρευσιν 
τών όνείρων της, ή Μάσιγκα έκλαιγε, δχι διά τόν εαυτόν της, άλλά 
διότι άντελαμβάνετο τόν πόνον τής άδελφής της καί τών γονέων της.

** *
Έκεΐνο τό απόγευμα—πράγμα έντελώς άσυνήθιστον—ή Σόνια έμει- 

νεν είς τό σπίτι, μελαγχολική καί κατηφής, ώς σκυθρωπός ούρανός. 
Ή  γελαστή δψις της έχλώμιασε, ή χαρωπή έκφρασις τών ματιών έσκι- 
άσθη. Καί τό θλιμμένον καί σκεπτικόν καί σοβαροπρετέ; ΰφος, πού 
είχε προσλάβει, είς τό όποιον είχεν ύποχωρήσει ή άδιάπτονιο; εύθυ- 
μία τής χαριτωμένη; *αί πεταχτής Σόνιας, έτέτεινε τό πένθ··ς έν τή 
oixiij έχείνΉ, τήν όποίιν τόοον άλύπητα καί τόσον άδοκήτως είχε 
πλήξει ή συμφορά.

Τήν νύκτα είς τό κρεββάτι της ή μικρά δεσποινίς Τώνη έκλαυσε 
πικρά... Πικρά—είνε ή λέξις- διότι δέν υπάρχει με/αλειτέρα πικρία 
καί άπογοήιευσις, φθάνουσα είς τά όρια τοΰ άληθοΰς σπαραγμοΰ, άπό 
τήν διάψευσιν προσφιλών έλπίδων, εις οίανδήποτέ μέν ήλικίαν καί αν 
έπερχ*ται, Λλλα πρό παντός όταν πρόκειται περί τών χρυσών τής νεό
τητος έλπίδων. Αίσθάνεται κανείς μέσα εις τά στήθη του ένα νεκρόν, 
καί είνε ό νεκρός τού σμήνους τών πτερωτών έλπίδων, τών έλπίδων 
αί όποΐαι ούδέποτε πλέον θά δυνηθοΰν νά τανύσουν τά πτερά των, διά 
νά πετάξουν πρός τούς κόσμους τών όνείρων καί νά κτίσουν έκεΐ τής 
εύτυχίας τού; πύργους.

Καί ή Σόνια έτρεφε μέ στοργήν τάς πλέον λαμπροχρώμους ελπίδας 
διά τό μέλλον της.

Άνατραφεΐσα μέσα εις τόν πλοΰτον καί τήν χλιδήν, άναπτυσσο- 
μένη διανοητικώς καί πνευματικώς είς χεΐρας καλών διδασκάλων, 
έξυπνη, νόστιμη, χαριτωαένη καθώς ήτο, ένικαιοΰτο νά βαυκαλίζεται 
μέ τά ροδινώτερα τών όνείρων καί νά έιοιμάζεται νά είσέλθη είς τόν 
κόσμον, είς τήν κοσμικήν ζωήν τής τάξεώς τη; μέ όλας τάς βεβαιότη
τας τοΰ θριάμβου. Ή θελε ν’ άπολαύΙη δλον τό σφρίγος τών νεανικών 
της χρόνων, καί έπρεπε νά τό θέλχι, διότι τό κουκλίστικο καί καπρι- 
τσιόζικο αύτό πλάσμα, ήτο γεννημένον διά τήν χαράν καί τήνεύθυμίαν.

(Άκ'>ληιιθρΐ)

Γ Ξ Ε Ν Α  Ρ Ο Μ Α Ν Τ Ζ Ο

" Ί
Τ. TR1LBY Μετάφρασις Δίδος ALEX ^

— Ναί,θά σοϋ δείξω μάλιστα evav παληό πύργο καί ύστερα θά πάμε 
στό Πριερύ. Έ κεΐ θά κάμωμε ένα γϋρο μονάχοι μας καί θά έπισκε- 
φθοΰμε καί τόν πΰργο μου τόν οικογενειακό πού πιστεύω νά σ’ άρέσβ.

— Θά κόψονμε καί λουλούδια, διέχοψεν ή Αινέττα, άχ ! μ’ άρέσουν 
τόσον πολύ τά λουλούδια 1 Θ Λ κάνω ένα σωρό μπουκέτα ! Σ’ άρέσει ό 
περίπατος ; Ναί ; τί καλά πού έχομε τά ίδια γούστα !. ..  Δέν θά χωρι
ζόμαστε ποτέ, ώ ! είνε τόσο βαρετό νά tίνε κανείς μόνος του! Θα πη
γαίνομε καί κυνήγι, θά μέ μάθης νά σκοπεύω καλά όπως καί σύ, έ ;

— Ναί, βέβαια, άλλά δέν πισιεύω νάχ^ς σκοπό ν’ άρχίσης άπό αύ
ριο τά μαθήματά σου, γιατί οί φίλοι τού Μπαμπά σου, πού είνε πρώ
της τάξεω; σκοπευταί, δέν θά τούς άρέσΐ] νά έχουν σύντροφο μιά άρχαρία.

Ή  Αινέττα έμόρφασε δυσαρεστημένη.
— Όταν παντρευθοΰμε, Ζάκ, τοΰ είπε, νά προσκαλής ανθρώπους 

πού νά καταλαβαίνουν δτι μιά γυναίκα πρέπει ν" άκολουθή τόν άνδρα 
της παντού. « -  Σο” τό ύπόοχομαι!» « — Θά έλθβ καί ή άδελφή σας 
αύριο;» έρώτησεν ή Αινέττα διαμιάς σοβαρά. «— Πιστεύω..., μέ τόν 
άνδρα τη; καί τά παιδιά της». «— Ό  άνδρας τη ; τή ; μοιάζει ; « — 
Κάθε άλλο! άνέχραξεν ό Ζάκ γελών. Είνε χονδρος, κοντός καί καθό
λου εύμορφος. Έ χει κάτι γένεια ποΰ τοϋ σκεπάζουν όλο τό πρόσωπο.

«:— Μα δχι! έφώναξεν ή Αινέττα μέ άνυπομονησίαν, δέν μέ καταλα
βαίνεις. Σ" έρωτάω άν τής μοιάζη... ήθικώ;.... «—Ήθικώςΐ μά τί ά- 
στεία ποϋ είσαι, Αινέττα ! ^Θέλεις νά πής δηλαδή αν μοιάζουν είς τόν 
χαρακτήρα. Μοιάζουν, ναί». Ή  Αινέττα άνεστέναξε βαθβιά. « — Τί 
σημαίνει αύτός ό άναστεναγμός; ήρώτησεν ό Ζάκ. «—Τίποτα.» «—Πώς 
τίποτα! Πές μου το σέ παρακαλώ!... «— Νά! τήν φοβάμαι τή Ραϋ
μόνδη! άπήντησεν ή Λινέίτα μέ κάποιαν δειλία, ένώ άπ έφευγε τό κύ- 
ταγμά του. «—Φοβάσαι τή Ραϋμόνδη! Αινέττα κοροϊδεύεις !» είπε μέ 
άπορία ό νέος. Άλλά ή Ζακελίνα σοβαρά τώρα άπήντη ιεν :

— Ό χι, σέ βέβαιώ δτι δέν σοΰ λέω ψέμαια "Εδώ καί λίγη ώρα μοΰ 
έμίλησε μέ τόση αυστηρότητα ποΰ μ' έκαμε νά καταλάβω πόσο άπέχου- 
μβ ή μιά άπό τήν άλλη. Αύτή θά έχη δλα τά προτερήματα, ένώ έγώ 
έχω δλα τά έλαττώματα τοΰ κόσμου, λοιπόν καταλαβαίνεις πώς τρέμω 
μπροστά της...

Ένα άργυρόηχο γέλοιο έιελείωσε τήν φράσιν της καί ό Ζάκ, ένθου- 
σιασθείς, τή; έπιασε καί τά δυό χέρια καί τάέφίλησε άμέτρητες φορές.

— Τρελλουτσικό μου ! άνέκραξε, σ'άγαπώ έτσι όπως είσαι 1 Μή δι
όρθωση; τά έλαττώμμαιά σου, γιαιί πρό πάντων αύτά μ' έκαμαν νά 
σ' άγαπήσω. Ναί μ’ άρέσεις έτσι δπως είσαι ! Μοιάζεις μ’ ένα που
λάκι ποϋ δέν στέκεται πουθενά. Γυρεύει διαρκώς τήν ελευθερία καί 
δέν τού'άρέσει ή σκλαβιά! Αινέττα! άγαπημένη μου... θά’ ίδής τί εύ- 
τυχισμένοι ποΰ θά είμαστε... Τά ματάκια σου αύτά ποΰ γελάνε, δεν θά 
τά ίίώ ποτέ λυπημένα.... Τά χειλάκια σου τά κοραλλένια θά γελάνε 
πάντα καί δέν θά προφέρουν ποτέ μιά σκληρή λέξι... Τά χεοάκια σου 
αύτά τά κουκλίστικα ποΰ τά φιλώ δέν θά βλάψουν ποτέ κανέναν... Λι- 
νέττα, άγαπημένη μου μι ιρούλα, οέ λίγες μέρες θά είσαι πλέον δική 
μου γιά πάντα !...

Μεθυίμένη άπό τά λόγια του, ή Αινέττα, τόν άκουγε κι’ ένόμιζεν 
ότι ώνειρεύετο, ένώ μέ τή μάτια μισοκλεισμένα άκούμπησε τό ξανθό 
κεφαλάχι της εις τό στήθος του κι' έψιθύριοε γλυκά :

— Ναί θά είμαστε εύτυχισμένοι θά πάμε νά ζήσωμε μόνοι μας 
μακρυά άπ’ όλους τούς άλλους... Μάντεψες ποϋ;

— Πώς θέλεις νά ξεύρω ;
— Στήν ‘Ιταλία. Ναί στόν τόπο αύτόν ποΰ έσύ τέν ξεύρεις καί θέλω 

νά τόν γνωρίσω κι’ έγώ ! Θά διαλέξομε μόνοι μας μία (όμορφη έρω- 
τική φοληά, καί, δταν τή βαρεθούμε, θά ψάξουμε νά βρούμε άλλη καί 
ΰπτερα άλλη κι’ έτσι θά περνούμε δλη μας τή ζοή...

Ό  Ζάκ έσκυψε πρός τό ωραίο κεφαλάκι, ποΰ ήταν τόσο 7ίοντά είς 
τό δικό του, κι' έ τόλμη αε νά χαϊδέψη μέ τά χείλη του τά μισοκλεισμένα 
βλέφαρά της, ένώ έψιθύριοε σέ τόνον πολύ χαμηλό, σάν νά έτρόμαζε 
κι' αύτός ό ίδιος γιά όσα έλεγε :

— Αινέττα, ή ζωή άνοίγει μπροστά μας εύτυχισμένη ! ζηλευτή 1... 
&ς προσπαθήσωμε νά τήν κρατήσωμε έτσι γιά πάντα 1...

II
Είς τό ωραίο κάταστρο δωματιάκι της ή Λινέτταέντύνετο μέ εν

τελώς ί'ιαιτέρα φιλαρέσχεια. Είχε φορέσει ένα σκοΰςο κοστούμι κα
τάλληλο γι’ αύτοχίνητο καί ένα μιχρό καπελλάκι πού, στραβά καθώς 
τό είχε βάλει, τής έδινε ένα ώμορφο τσακπίνικο ΰφος. "Ώ! ήτο βεβαία 
ότι τό ύφος αύτό τής έπήγαινε θαυμάσια καί θά ήρεσε είς τόν Ζάκ.

Έκυττάχθηκε άλλη μιά φορά είς τόν καθρέπτη, έδιόρθωσε μιά 
άτακτη μπουκλα ποϋ δέν εννοούσε νά σταθή έκεΐ όπου τήν είχε τοπο
θετήσει καί ύσιερα έτριξε στό μπαλκόνι νά περιμένη τόν άρραβωνια- 
στικόν της Το κλειστό αύτοκίνητο τοϋ Μπαμπά της έπερίμενεν έτοιμο, 
άλλ’ ούτο'?δ^ν ήρεσε καθόλου είς τήν Αινέττα, γιατί ό σονφέρ δέν έτρε
χε καθόλου κι’ αύτή δέν ώνειρεύετο άλλο παρά τρελλά τρεχάματα.

Έξοφνα ακούσε δυνατό σφύριγμα καί καθώς έσκυψε λίγο, μέσα είς 
ένα σύννεφο άπό σκόνη, διέκρινε τό κομψό αύτοχίνητο τοϋ Ζίκ ποΰ 
τό διηύ )υνε ό ίδιος. “Αφησε τότε τό μπαλκόνι, καιέβηκε τρέχοντας 
τή σκαλα καί σέ δύο λεπτά ήτο καθισμένη κοντά είς τόν Ζάκ καί έξε- 
κίνησαν, ένώ τό αύτοκίνητο μέ τού; γονείς της ακολουθούσε.

Στήν άρχή δέν έαιλούσε, διότι ήξευρε πόσο δύσκολη είνε ή συγκοι
νωνία μέσα είς τό Παρίσι καί πόσο πρέπει νά προσέχη ένας οδηγός αύ· 
τοχινήίου, άλλά, μόλις εύρέθηοαν έξω άπό τήν πόλι, ή Αινέτια ευχα
ρίστησε τόν άαραβονιαστικό της γιά τά ώραία άνθη ποΰ τή; είχβ στεί
λει καί ύστερα τοΰ έξέφρασε τόν θαυμασμό της γιά τό πολυτελέστατο 
καί κομψότατο αύτοκίνητο τβυ. Ό  δέ Ζάκ, που ήξευρε πόσο τήν εύχα 
ριβτοΰσε τό τρέξιμο, ανέπτυξε δλην τήν τιχύτητα τής μηχανής του καί 
σέ λίγα λεπτά είχαν άφήβει πολύ πίσω τό άλλο αύτοχίνητο.

— Τί ώραία! άνέκραξεν ή Αινέττα ένθουσιασμένη. Μόλις προφθαίνω 
νά βλέπο τά χιλιόμετρα!... Πώς φεύγουν όλα μπροστά μας!... Ά χ  ! 
τί ωαορφα! Πάμε άκόμη πειό γρήγορα, Ζάκ !...

- -  Ά  ! δχι Αινέττα, άς μήν κάνομε τρέλλες ! Πρέπει νά προσέχω 
σήμερα, γιατί σκέψου ! είνε ή πρώτη φορά πού μοΰ έαπιστεύθηκαν τή 
χαριτωμένη μου μικρούλα...

— Τί κακός ποΰ είσαι Ζάκ ! Καί ή Αινέττα άνεστέναξε δυσαρεστημένη
Τότε ό Ζίκ γιά νά γελάση όλιγοιστευσε τήν ταχύτητα.

(Ακολουθεί) il
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είς τό νωερωέραν
‘Ανέκδοτον τοϋ Έ ντγαρ Πόε ; 

   .  .  .
Καί λοιπόν κατώρθωσα, έπειτ’ άπό τριάντα 

ολόκληρα χρόνια πειραμάτων, ν' άνακαλύψω 
ενα φάρμακον, πού είχε τήν δύναμιν νά δια- 
τηρή τό σώμα στήν ζωή, κι’ δταν έχωρίζετο 
άπό τήν ψυχή. Κανείς δέν έγνώριζε τήν επι
τυχίαν μου, εκτός άπό τόν δόκτορα Χάνσελ, 
τόν γιατρό τής οίκογενείας μας' κι’ αύτός δ
μως δέν έφαντάζετο δτι ή κατάρα τής άνακα- 
λύψβώς μου είχε πέσει δλη έπάνω μου. Γιατί 
ή γυναίκα μου καί τά δυό παιδιά μου είχαν 
πεθάνει καί τά σώματά των έμεναν ζωντανά 
κι’ εμψυχωμένα άπό ξένα πνεύματα. Ήμουν 
τότε γέροντας, πολύ γέρος καί δέν θά είχα πιά 
πολύν καιρό μπροστά μου νά ζήσω, αν δέν 
μ’ έβοηθοϋσε ή άνακάλυψίς μου' κι’ ώς τόσο, 
μ* δλα τά τόσα χρόνια τών μόχθων μου, δέν 
ήμποροΰσα, δέν ήμποροΰσα νά φανερώσω τό 
μυστικό μου είς,τά μάτια δλου τοϋ κόσμου.

Μιά ήμέρσ, βαρειά άρρώστησα. Αισθανό
μουν δτι ώρισμένως εύρισκόμουν είς τά πρό
θυρα τοϋ θανάτου. Είχα τόσο εξασθενήσεις 
ώστε ού'τε νά μιλήσω δέν ήμουν είς θέσιν' δ
μως, κάμνοντας ένα νεϋμα στόν γιατρό, τοϋ- 
δειξα τό μικρό πορφυρόχρωμο μπουκαλάκι 
σιμά στό κρεββάτι μου. Ένόησε. Μέ χέρια 
πού έτρεμαν, έσήκωσεν άργά τό μπουκαλάκι 
κι’ έχυσε στό στόμα μου μιά κουταλιά άπό τό 
τρομερό φάρμακον. Τήν ίδια στιγμή ανεξή
γητε: αίσθρσεις κατέλαβαν τήν ύπαρξί μου. 
Αισθανόμουν δτι κάτι τρομακτικό μοϋ συνέ- 
βαινε, κάτι τόσον παράξενο, τόσον υπερφυσικό 
πού ή φρίκη μ" έπάγωνε.

Βαρειά ατμόσφαιρα μελαγχολίας έγέμιξε τό 
δωμάτιον. Μία δύναμις άγνωστος μ’ έτραβοϋσε 
καί μ" άνέβαζε ψηλά, πιό ψηλά' τό σώμα μου 
έκινείτο άκόμη πάνω στό κρεββάτι, άλλ' έγώ 
είχα φύγει. Φρίκη! Τώβλεπα νά σπαρταρά. 
Τότε άντελήφθην δτι μιά άλλη ψυχή τό είχε 
καταλάβει. Γό πνεύμα μου άρμένιζεν αβέβαια 
σ’ ενα περίεργο, χιμαιρικόν βασίλειον.Άκουγα 
λέξεις αλλόκοτες, πού δέν τές ένοοϋσα.

Έκεΐ ψηλά, στό άτελείωτον διάστη ω , πε- 
τοϋσα πιό ψηλά, πιό ψηλά κι' άκόμη πιό 
ψηλά. ‘Ημέρες, μήνες καί μάλιστα χρόνια 
πέρασαν σάν δευτερόλεπτα. Δέν έδοκίμαζα 
ούτε κόπωσιν, ούτε χαράν, ούτε φόβο· μόνον 
είχα τήν συνείδησιν ένός συγκεχυμένου καί 
άκαθορίστου αισθήματος έντελώς καινούργιου 
γιά μένα : ήτον ή μυστηριώδης αΐσθησις τοϋ 
ύπερφυσικοΰ. Χίλια δυό πράγματα άπερίγρα- 
πτα περνούσαν άπό κοντά μου, άπό μέαα μου, 
άπό πάνω μου' γιατί δέν είχα καμμιά φόρμα 
καί όλες αί παλαιές μου αισθήσεις είχαν έξα- 
φανισθή. Εντυπώσεις νέαι, πού κανείς δέν 
ήμπορεΐ νά πάρη μιά Ιδέα των, παρά μόνον 
μέ τήν πείρα, μέ κατείχαν. Διέρρεα κυριολε- 
κτικώς μέσ" στό διάστημα, σάν τό νερό πού 
πέφτει στήν άμμο. ‘Υπήρχαν τριγύρω μου ε 
κατομμύρια υπάρξεων κι' έσπρώχνονταν ή μιά 
κοντά στήν άλλη, δπως ενα σμήνος μελισσών, 
δταν πετοϋν. Αυτές αί τρομερές σιλουέττες 
έπαιρναν τό σχήμα νυκτερίδων πού αναδεύ
ονταν καί φρύνων πού έχασκαν. Ό  άέρας ή
ταν μία άπέραντος Βαβέλ· άναφωνήσεις καί 
κραυγαί  ̂ ψίθυροι καί γογγυσμοί, λυγμοί καί 
θρήνοι έπειτα, έδώ κ’ έκεΐ άένναος έμφάνισις 
φώτων κοκκινωπών έπλήρωναν τό στερέωμα, 
δπου ̂ έκινείτο Απροσμέτρητος αριθμός περιέρ
γων ήσκιων. Άφοϋ πέρασα άνεβαίνοντας εκ
τάσεις άλλόκοτες, μία υπερμεγέθης πόρτα έ- 
φάνη στά ματια μου. Εύκολα, δίχως νά έχω 
τήν εντύπωσιν δτι έκαμα καμμίαν κίνησιν, 
τήν έδρασκέλισα κι* εύρέθηκα στήν κορφή 
ένός ̂ υψώματος, πού τό έφώτιζε μέ δύναμιν, 
δχι όμως ολόκληρο, ένα£ μόνον κομήτης πρά
σινος. ‘Ολόγυρα αΰξαιναν φυτά παράξενα πού 
έκινοΰσαν τά αίμάτινα άνοικτά, σάν κούπες, 
άνθη των καί κοντά τους έσύροντο κάτι δντα 
γελοία κ* ύπερφυσικά, σάν ερπετά, μέ μάτια 
άνθρώπου. (Τό τέλος είς τό προσεχές)

Οε α ν /...
‘Αφοϋ μοΰ λές πώς μ’ άγαπας’ 
καί μ* έχεις γιά δικό σου, 
γιατί δέν θέλεις νά μοϋ πής 
κανένα μυστικό σου ;
"Οταν μοϋ πής τόν πόνο σου 
κι" έγώ τά βάσανά μου, 
θά νοιώσω ενα ξαλάφρωμα 
ό δόλιος στήν καρδιά μου.

Κέρκυρα Π ίπης Δ. Χάρτινης
Τί^νά τής κάνα τής μικρής notri μιχρη καί χλαΐα 
κ»* άν τής ίίπώ την άγαπώ τής μάνας της ιό Χέει.

{Δημώδες)

Ά π ο  τά χρονικά τον πά&ονς \  
B E J k T P I I S  T S E N T E I

Είς τό ύπ’ άριθ. 64 φύλλον τής «Σφαίρας* 
έδημοσιεύθη μία έξαιρετικώς ώραία είκών. 
Παριστάνει μίαν νεαράν κόρην μέ κανονικόν 
ώοειδές πρόσωπον, πολύ μεγάλα μάτια καί 
μίαν έκφρασιν άνησύχου ευαισθησίας ή όποία 
κάμνει άμέσωςζωηράν εντύπωσιν. Ή  είκών, 
έργον τοϋ μεγάλου ζωγράφου Γκουίντο Ρειι, 
άκμάσαντος κατά τούς χρόνους τής Ί  ταλικής 
’Αναγεννήσεως, είνε προσωπογραφία μιάς εύ- 
γενοΰς Ρωμαίας κόρης, τής Βεατρίκης Τσέν- 
τσι. Άλλ’ ή Ιστορία τής κόρης αύιή; είνε 
τόσον τραγική, ώστε άξίζει τόν κόπον νά τήν 
άφηγηθώμεν χάριν τών άναγνωστών τής «Σφαί
ρας». Είς τά χρονικά τής έποχή; έχείνης υ
πάρχει ή άφήγησις τών περιπετειών της μέ 
δλας_ τάς λεπτομερείας των. Τά γεγονότα έν 
συντόμφ έχουν ώς έξης :

Ή  Βεατρίκη Τσέντσι ήτο κόρη τοΰ Ρω- 
,μαίου ευπατρίδου Φραγκίσκου Τσέντσι, ό ό
ποιος, μετά τόν θάνατον τής πριότης συζύγου 
του καί μητρός τής Βεατρίκης, ένιμφεύθη έκ 
νέου μίαν γυναίκα έξαιρετικής καλλονής, τήν 
Λουκρητίαν Πετρόνι, άληθή τύπον Ρωμαίας 
δεσποίνης τοΰ 16ου αίώνος. Καί τών δύο τού
των ^γυναικών αί προσωπογραφίαι διατηρούν
ται άκόμη εις τήν έν Ρώμη πινακοθήκην Μπαρ- 
μπερίνι, δπου προσελκύουν τόν θαυμασμόν 
τών επισκεπτών. Άλλ’ ό Φραγκίσκος Τσέντσι 
ήτο ό άπαισιώτερος τύπος ανήθικου ήδονι- 
στοϋ. Σπανίως εις τά ιστορικά χρονικά είνε 
δυνατόν νά άνευρεθή άνθροιπινος τύπος πα- 
ρουσιάζων άνεπτυγμένην τήν άνηθικότητα 
μέχρι τοιούτου σημείου. Είς έκ τών συγχρό
νων του χρονογράφων όμιλεΐ περί αύτοΰ "ώς 
εξής : «Είδον διά πρώτην φοράν τόν Φραγκί
σκον Τσέντσι δταν εΐχεν άρχίσει νά λευκαί- 
νε ται ή κόμη του, έπί τής ηγεμονίας τοΰ 
Πάπα Μπουουκομπάνι. Ή το άνδρας ύψηλοΰ 
άναστήματος, εύπλαστος, ισχνός κάπως. Είχε 
μεγάλα μάτια, πολύ εκφραστικά, χείλη λεπτά 
καί τό μειδίαμά του ήτο πλήρες χάριτος.Άλλά 
τό μειδίαμα τοϋτο έπροξένει τρόμον δταν τό 
βλέμμα του έξέφραζεν όργήν καί προσηλοΰτο 
είς οίονδήποτε άνθρωπον τόν όποιον ένόμιζεν 
εχθρόν του. Έ ξ  αίτιας τών άνομων έρώτων 
του ό Φραγκίσκος Τσέντσι έφυλακίσθη τρεις 
φοράς είς τάς Παπικός φυλακάς. ‘Αλλά, κά
τοχος μεγάλης περιουσίας, κατώρθωνε νά ξε
φεύγω πάντοτε, δωροδοκών διά κολοσσιαίων 
ποσών δικαστάς καί δικηγόρους. Ή το δμως 
τόση ή^σκληρότης του, τοση ή φιλαργυρία του 
καί ή άσπλαγχνος διαγωγή του πρός τά τέ
κνα του, ώστε κατά τήν περίοδον τής τρίτης 
φυλακισεώς του οί τρεις υίοί του παρουσιά- 
σθησαν είς τόν Πάπαν καί τόν έξελιπάρησαν 
νά διατάξρ τόν θάνατον" τοΰ πατρός των, διά 
νά σωθρ ή άνθρωπότης άπό εν άποφώλιον 
τέρας. Έν τούτοις, δπως εϊπομεν άνωτέρω, 
ο Τσέντσι, κατιόρθωσε νά σωθή άπό τήν φυ
λακήν καί νά έπιστρέψυ εις τό' μέγαρόν του.

»Τότε εξέσπασεν ή άνήθικος κακία τής ψυ
χής του έναντίον τών δύο θυγατέρων του. ’£- 
κλείετο μαζύ των μέσα εις έν δωμάτιον, τάς 
έγύμνωνεν έντελώς καί τάς έ χαστίγωνε διά 
νά διασκεδάζρ, καθώς έλεγε, μέχρις αίματος. 
Τό θηριον αυτό απελάμβανεν ήδονικώς τάς 
κραυγάς τής άγωνίας αί όποίαι άνεδίδοντο 
άπό τό στήθος τών θυγατέρων του καί ήσθά- 
νετο ήδονήν νά βασανίζη τήν γυμνήν σάρκα 
των, νά τήν αίματώνη, νά τήν καθιστά μελα
νήν έκ τών σφοδρών κτυπημάτων καί νά έν- 
σπείρη τήν φρίκην είς τήν καριίαν των καί 
τήν άπόγνωσιν εις τό πνεΰμά των.

>Έν τούτοις ή μεγαλυτέρα εκ τών δύο θυ
γατέρων του κατόρθωσε νά διαφύγο άπό τάς 
πατρικάς βασάνους. ’Επέτυχε νά ύποβσλη λε
πτομερή ̂ άναφοράν είς τόν Πάπαν περιγρά- 
φουσα όλα τά άπάνθρωπα βασανιστήρια τά 
όποια ύφίστατο άπό τόν πατέρα της. Ό  Πά
πας τήν εύσπλαχνίσθη καί διέταξε τόν θηριώδη 
πατέρα νά τήν νυμφεύση μέ ένα νεαρόν εύ· 
πατρίδην καί νά τήν προικίση μάλιστα μέ Ι
κανόν ποσόν άναλόγοος τής καλλονής της καί 
τής κοινωνικής της θέσεως. Οΰτω καί έγέ- 
νετο, διότι αί διαταγαί τοΰ Πάπα δέν ήϊαν 
επιδεκτικοί παρακοής.

»'Αλλά τότε δλη του ή λύσσα έξέσπασεν ε
ναντίον τής Βεατρίκης. Οί υίοί του δλοι εΐ- 
χοy δραπετεύσει έκ τοΰ μεγάρου, ή πρεσβυ
τέρα θυγάτηρ είχε νυμφευθή καί τό θηρίον 
εΐχεν άπομείνει μέσα εις τό μέγαρον με τάς 
δύο γυναίκας, τήν δευτέραν σύζυγόν του καί 
τήν νεωτέραν κόρην του, τήν άτυχή Βεατρί- 
κην, τής οποίας τά γλυκύτατα χαρακτηριστικά 
γνωρίζουν οί άναγνώσται μας έκ τής δημοσιευ- 
θείσης προσωπογραφίας της.

,**“  Βεατρίκη ήτο τότε μόλις δέκαέξ έτών, 
τύπος τελείας καλλονής, μέ σώμα αρμονικόν

Π α λ η α  Τ ρ α γ ο υ δ ι α
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Τοΰ Γ . Μαρκορα

"Οσες φορές, άγάπη μου,
στήν έκκληβιά σέ σμίγω, 
τό στόμα δέν άνοίγοι 
μιά προσευχή νά πώ.

’Εσέ τηράω κ" αισθάνομαι, 
ένφ κοντά σου μένω, 
τό πνεΰμα μου κλεισμένο 
σέ κύκλο μαγικό.

Θαρρώντας πώς άμάρτησα,
τό μέρος πούίαι άφίνω' 
φτερά στό νοΰ μου δίνω, 
καί φεύγω άπό τή γή.

Μέ φλογισμένη δέηση
στόν ούρανό προστρέχω, 
καί πλέον σιμά μου σ' έχω 
δσο ανεβαίνω έκεΐ.
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Τοίρα τά λουλούδια ποΰ είτε 
δροσισμένα, μυρωμένα, 
δπως άλλοτε μ' εμένα, 
τρέξε μόνη στούς άγρούς,
ίδια σάν καί τότε γίνε, 
εναν κόσμο σνθάκια κόψε, 
καί μ’ αύτά ράνε μ’ άπόψε, 
δπως ραίνουν τούς νεκρούς...

(’Απ’ τούς «'Ασφοδέλους») Μ. Μαλακάσης

καί κινήσεις πλήρεις μεγαλείου άλλά καί τρυ- 
φερότητος. Εναντίον της έξέσπασεν ή λύσσα 
τοΰ πατρός της. Τήν έκλεισε μέσα είς έν^ίω- 
μάτιον, έταξε φρουρούς, άιτηγόρευσε πάσαν 
επικοινωνίαν μαζύ της. Καί κάθε νύκτα μετέ- 
βαινεν είς τήν φυλακήν τής δυστυχούς κόρης, 
τήν έγύμνωνεν έντελώς καί τήν έκτύπα μέ 
τήν μάστιγα μέχρις άναισθησίας.

»Είς αύτήν τήν καιτάστασιν μίαν νύ<τα ό 
Τσένισι έτετέθη κατά τή; θυγατρός του καί 
τήν έβίασε, έκτοτε δέ ήρχισε νά συζή μετ’ 
αύτής, έγκαταλείψας τήν σύζυγόν του. Τα
κτικά κάθε νύκτα τήν έγύμνωνε, τήν αίμά- 
τωνε διά τής μάστιγος καί κατόπιν μέχρι τής 
αύγής άπελάμβανε ^τό νεαρόν έκεΐνο σώμα, 
κάμνων παντοειδή δργια, ύπό τό φώς τών 
λαμπάδων τάς ότοίας έκράτουν δύο πιστοί 
του ύπηρέται, άφωνοι μάρτυρες τοΰ αίσχους 
τής κόρης καί τών βδελυγμιών τοΰ πατρός.

’ Άλλά δέν περιωρίσθη έως έδώ τό θηρίον. 
“Οταν άντελήφθη δτι αί μαστιγώσεις ήρχισαν 
νά άπειλοϋν τήν ζωήν της, τότε ήλλαξε 'τρό
πον διασκεδάσιως. Έγυμνώνετο αύτός ό ίδιος 
έντελώς, έγύμνωνε καί τάς δύο γυναίκας, τήν 
σύζυγόν του καί τήν κόρην του καί ύπό τό 
φώς τών λαμπάδων τάς όποιας έκράτουν οί 
ύπηρέται, έμαστίγωνε τήν γυναίκα του, εις τό 
μαρτύριον τής οποίας παρευρίσκετο άναγκα- 
στικώς καί ή Βεατρίκη. Αί δύο γυναίκες, πα- 
ράφρονες έκ τοΰ σωματικοΰ πόνου καί τής 
φρίκης, έκραύ/αζον μέχρις άλλοφροσύνης καί 
ό Τσέντσι άπελάμβανε τάς κραυγάς τής άγω
νίας των ώς τερπνήν μελωδίαν.

Ό̂ταν έκουράζετο άπό τήν μαστίγωσιν, 
έρριπτε τήν γυμνήν σύζυγόν του ημιθανή καί 
καθημαγμένην έπί τής κλίνης της, κατόπιν 
διέταίσε τήν γυμνήν έπίσης Βεατρίκην νά έ- 
ξαπλωθή έπί τής αύτής κλίνης παρά τό πλευ- 
ρόν τής μητρυιάς της καί αύτός γυμνός έπί
σης έπέπιπτε κατά τής θυγατρός του καί κα- 
τηύναζεν επ’ αύτής τάς κτηνώδεις όρμάς του 
ύπό τό φώς τών λαμπάδων τάς όποιας έκρά
τουν οί ύπηρέται μέχρι τής αύγής.

»Ή  σύζυγος καί ή κόρη, οί τρεις υίοί, δύο 
ύπηρέται, είς αγρονόμος, συνωμόσαντες κα- 
τώρθωσαν τά φονεύσουν τό τέρας. Μίαν νύ
κτα ό αγρονόμος καί δύο ύπηρέται είσώρμη- 
σαν αίφνηδίως είς τό μέγαρον, είσαχθέντες 
παρά τών μεμυημένων υπηρετών καί τότε 
δλοι μαζύ κατιόρθωσαν νά καταβάλλουν τό 
θηρίον, τό όποιον εΐχεν υπερφυσικός δυνά
μεις καί νά τό στραγγαλίσουν. Τό πτώμα του 
έρρίφθη γυμνόν άπό τό παράθυρον τοΰ με
γάρου είς τό μέσον τοϋ δρόμου.

»*Αλλ’ έπηκολούθησε δίκη καί ή ώραία και 
μαρτυρική Βεατρίκη καί ή δυστυχής Λουκρη
τία κατεδικάσθησαν έπί πατροκτονία ή πρώτη, 
έπί συζυγοκτονία ή δευτέρα καί άπεκεφαλί- 
σθησαν διά σπάθης είς μίαν πλατείαν τής 
Ρώμης. Ή  είκών τοϋ Γκουίντο Ρένι παριστά 
τήν Βεατρίκην όλίγην ώραν πρό τοΰ άποκε- 
φαλιβμοΰ της, καθ’ ήν στιγμήν έν τή φυλακή 
προσηύχετο ένώπιον τοΰ ’Εσταυρωμένου, διά 
νά παραδοθή κατόπιν είς τόν δήμιον. Ό  
Πάπας ήρνήθη νά δώση χάριν, άλλ’ δλη ή 
Ρώμη έθρήνησε μετά πάθους τόν θάνατόν της.
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Τ  - A .  S  Ο
(11) Τοΰ Κ. ΧατζοπονΧον

Δέν μπορούσα νά δώ καλά τά μάτια της μές 
στό σκοτάδι, μά τά ένιωσα καρφωμένα σιά 
δικά μου, άσάλευτα. Δέν μπόρεσα νά τά βα
στάζω κ’ έσκυψα ; Δέν ξέρω. Μά καθώς έσκυ
ψα, κοίταξα άπάνω μου κι’ άνατρίχιασα. Τότε 
κατάλαβα πώς είχα πεταχτεΐ καί γώ με τό που
κάμισο άπό τό κρεβάτι. Μοΰ φάνηκε σά νά 
ξύπνησα άπό κακό όνειρο, σά νά πειάχτηκα 
άπάνω άπ’ δνειρο. Τήν ϊίια στιγμή ό σκύλος 
άλύχτησε όξω άπό τήν. αύλή πιό δυνατά καί 
πιό σιμά. Φοβήθηκα άληθινά ; "Ισως δχι. Ω σ
τόσο άφησα μεμιάς τά χέρια πού κρατούσα καί 
δίχως νά μιλήσω γύρισα γοργά \οργά στήν κά
μαρα κ’ έπεσα σιό κρεβάτι. Μά έκεΐ πού δο
κίμαζα νά κοιμηθώ γιά νά ξεχάσω ό,τι έγινε, 
μέ τρόμαξε ή πόρτα πού άνοιξε σιγά. Ή  Τά
σω μπήκε μέσα, έκλευε τό άνοιχτό παράθυρο 
κ" ήρθε κ’ έπεσε κλαίοντας μπρός στό κρεβάτι.

Πριν άκόμα καλοφέξη, σαμάρωσα μονάχος 
τόν ψαρή κ’ έφυγα σάν κυνηγημένος. Ό  Νι- 
κολουλας κοιμοτανε άκόμα στήν δραγάτα. Γύ
ρισα στούς άρρώστους μου κ’ ήθελα νά ξεχά
σω τ ’ όνειρο τής νύχτας, δπως μού φαινότανε 
πώς ήταν όλα όσα γίνανε στήν έξοχή έκεΐνο 
ι ό  βράδυ. Βρήκα τό άρρωστο παιδί καλύτερα 
ψ,οΰ φάνηκε πώς βρήκα καί στόν άλλον άρρω
στο κάποια σημαδια, πού^μέ μπάζανε στό δρό
μο νά καταλάβω τήν άρρώσιια του, κέρδισα 
κιόλα καί σ ιό τάβλι, πού έπαιξα σ·.όν καφενέ 
γυρίζοντας "'άπό τις βίζιτές μου, καί τράβηξα 
τό μεσημέρι εύχαριστημένος σπίτι μου. Ξσνά- 
μπαινε στό δρόμο της ή ζωή ή παραστρατι
σμένη άπό μιάν αύγουσειάτικη νυχτιά. Έ τσι 
σιοχαζόμουνα στρίβοντας νάμπω στήν αυλό
πορτά μου. Μά καθώς έπεσε ή ματιά μου' αν
τίκρυ, είδα τήν Τάσω πού έκανε νά βγή άπό 
τή δική της. Ξαφνίσιηκα καί στάθηκα δπως 
την αύγή ό ψαρής μου, πού τρόμαξε άπό έναν 
πουλοσκιάχτη σέ μιά φραγή.

Ή  Τάσω στάθηκε μιά σιιγμή κι’ αύιή καί 
κοιταχτήκαμε. Μοΰ φάνηκε πώς χαμογέλασε, 
μοΰ φάνηκε πώς ήτανε μέ τό κοντό μεσοφόρι 
όπως τήν περασμένη νύχτα. Μά ξάφνω, άντί 
νά βγή στό δρόμο, γύρισε γλήγορα καί ξανα- 
μπήκε στήν αύλή κλείνοντας πίσω της τήν πόρ
τα. Μπήκα καί γώ στή δική μου κι άνέβηκα 
σιό σπίτι. Άϋπνος καί κουρασμένος καθώς ή
μουνα, έπεσα καί κοιμήθηκα άμέσως άφοΰ έ
φαγα. Σάν ξύπνησα, μοϋ φαινόταν πάλι σά νά 
γελάστηκα ή σά νά ονειρεύτηκα πώς είχα δει 
τήν Τάσω στήν αύλόπορτά της. ’̂Αδύνατο νά 
ήταν αύτή, έλεγα' αύτή τό είχε νά μείνη λίγες 
μέρες δξω. Κι ώστόσο ήταν ή Τάσω. Βγαί
νοντας τό άπόγεμα άπ- τό σπίτι, τήν ξαναείδα 
στήν πόρτα της ποδεμένη καί συγυρισμένη.

Περάσαν έτσι πέντε χρονιά. Ή  Τάσω είχε 
τώρα δυό παιδιά. Ό  πατέρας μου πέθανε ά
ξαφνα στό μεταξύ, ή άδερφή μου παντρεύτηκε 
καί γώ έμεινα άφέντης στό σπίτι. Έπειτα άρ- 
ρεβωνιάστηκα.

Ήτανε μιά αύγή μαγιάτικη, δυοτρεΐς μέρες 
άφοΰ έδωσα τό λόγο μου καί μαθεύτηκε στό 
χωριό τό νέο. "Ενιωθα νά είμαι σέ μιά παρά
ξενη κατάσταση. Μιά χαρά κρυφή αισθανό
μουνα, μά καί κάποια άνησυχία μαζί. Καβαλ- 
λίκεψα καί πήγα στό κτϋ,<,α. "Οταν μέ είδε ή 
Τάσω μοΰπε :

«Τί έμαθα; ΕΙν' αλήθεια;»
Κούνησα τό κεφάλι χαμογελιόντας.
Ή  ματιά της άστραψε : «Καί μένανε δέ μέ 

στοχάστηκες;» μοΰ είπε πνιχτά.
«Τί νά στοχαστώ ; Άλλο δέν πήγαινε τό 

πράμα», τής άπάντησα.
«Γιά σένανε. Έγώ τί θές νά γίνω ;»
Τής έδειξα τόν άνδρα της καί τά παιδιά της. 
Ή  ματιά της ξανάστραψε πιό άγρια καί θέ

λησε κάτι νά πή.
«Θυμάσ’ έκειό τό βράδυ έδώ», μού είπε δεί

χνοντας μέσα στό σπίτι. «Θυμάσαι, σού’ πα: 
φεύγα. Καλά ήμουνα δπως ήμουνα». Λάμψα- 
νε τά μάτια της μέ τά τελευταία λόγια.

«Έ , καί δέν έφυγα ;» τής άπάντησα.
Τό χέρι της, πού μοϋ είχε άδράξει καί μοϋ 

κούνησε τόν ώμο, έπεσε κάτω. 'Εσκυψε γιά 
μιά στιγμή καί τό κεφάλι. Μά άξαφνα τό ξα- 
νασήκωσε καί μέ κοίταξε αγριεμένα. Τά χείλη 
της τρέμανε καί τά δόντια της γυαλίσανε.

Ό  Νικολούλας πέρασε μέ τό άλογο νά τό 
ποτίση. Πήγα κοντά του καί τόν βόηθησα νά 
τό ετοιμάση. Ή  Τάσω στεκότανε στήν ίδια 
θέση, κοιτάζοντάς με μέ τήν ’ίδια ματιά δσο 
πού καβαλίκεψα. (Ακολουθεί)

Ε ί ς  δ ι η γ η μ α τ ο γ ρ ά φ ο ν
Θά παίρνανε τά έργα σου 
πολλοί νά τά διαβάσουν 
άλλά... φοβούνται δλοι τους 
μήν κακοστομαχιάσουν.
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Λόγια τής γκαρσονιέρας

ΝΑ ΧΩΡΙΣΤΟΥΜ Ε... ΘΕΛΕΙΣ

Έ Ινε άστεΐο.-.έ ! ...τό φαντάζε
σαι ;...έγώ πού έκαυχώμουν δτι j Ο  
δέν κρατώ τές γυναίκες παρά μιά 
νύ<τα μονάχα... νά τςεΐς μήνες 
πού σέ γνωρίζω... τρεις άτελείω 
τοι μήνες πού ζοΰμε μαζύ...
Παράξενο μοΰ φαίνειαι...βέβαια 
τό ξεύρω...τό ξεύρω ! δέν άγα- 
πώμεθα καθόλου... άπολαμβά- 
νουμε τόν έρωτα...άτλώς, σοΰ χρειάζεται έ 
νας φίλος...μοΰ χρειάζεται μία φίλη., εΐαεθα 
ευτυχείς ό ένας άπό τόν άλλον...ώς τόσο κιν
δυνεύουμε ν’ άγαπηθοΰμε !... τό άντελήφθης 
καί σύ ;...ναί...καί διατρέχουμε αύτόν τόν κίν
δυνον, άπό τήν στιγμήν πού άρχίσαμε νά λέμε 
ψέμματα έγώ σέ σένοί καί σύ σ’ έμέν«... θυ
μάσαι ;.. προχθές πού μού είπες έτσι απότομα : 
«έχω πολνν καιρό νά ίδώ τή μαμά...» τό εν
νόησα πώς μού έλεγες ψέμματα κι’ δταν σού 
τό είπα.,.μέ κύιταξες μέ τά μάτια γεμάτα 
δάκρυα καί ώμολόγησες δτι «ένας φίλος» θά 
σέ συνώδευε είς τό θέατρο... καί τό:ε, ένώ 
χαμογελούσα δήθεν άδιάφορα, αίσθάνθηκα κά
ποια ζήλεια...καί σύ... μιά άλλη φορά, πού 
έννόησες, δίχως νά τό φανερώσης, δτι σοΰ 
έλεγα ψέμματα... καί σύ, χωρίς άλλο, θά έζή- 

λεψες...
"Ομως ή ζήλεια.,.τόξεύρεις... 

είνε ό πρόδρομος τοΰ έρωτος... 
καί λοιπόν ;.. .
Άπόψε ή βραδιά είνε τόσον γλυ
κεία. Τά λουλούδια πεντοβολούν. 
Έπτά ή ώρα. Σκύψε λίγο πρ(ς 
τό κορσάζ σου καί παρατήρησε 
τήν καρδιά σου. Είνε άκόμη έ- 

λεύθερη, τά δεσμά τού έρωτος δέν τήν έχουν 
τυλίξει άκόμη. Αύριο δμω ς!...-Ά ν έχιοριζό- 
μεθα προτού ν’ άγαπηθοΰμε, θέλεις;... ή 
στιγμή είνε μοναδική., αύριο σάν χωρισθούμε, 
γιατί στούς άνθρώπους πάντα υπάρχει τό αύ 
ριον τοΰ χο)ρισμοΰ...σάν αύριο χωρισθούμε, 
όταν θάγαπώμεθα πιά, θά έχουμε φωνές, 
κλάμματα, νεΰρα, λιποθυμίες... ένφ θ ι  ήταν 
τόσο εύμορφο νά χωριστούμε δίχως θλϊψιν... 
δίχως θυμούς...δέν είν’ έτσι;... Έπτά ή ώρα ! 
Ή  ήμέρα μάς έγκατα1 είπει άνεπαίσθητα. Ά ς 
τήν μιμηθοΰμε... θέλεις ;. . .  Χαμογελάς... έχω 
δίκηο...ναί...”Ελα, δός μου τά χείλη σου, κι’ 
έπειτα δέν θά είμαι πιά τίποτε γιά σένα... 
ούτε σύ γιά μένα.

Αντίο ; — Αντίο !
Τώρα ποΰ φθάνεις στήν πόρτα, 

μή στρέψης τό κεφάλι σου πρός 
εμένα... μή...{«άρχει φόβος νά 
μή σού κάμη καρδιά νά φύγης... 
νά μείνης... καί θά ήταν τόσον 
συνηθισμένο .τόσον άνοστο 
αύτό...

'Αντίο ; — Αντίο !

Τί γλυκός χωρισμός !
Ο ΔΙΠΛΩΜΑΤΗΣ

►; Η Π Υ Θ Ι Α  S A S l
S p e r a n z a .  Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ν .  — Θά 

ήμπορούσε κανείς νά σάς πάρη ώς άντιπροσω- 
πευτικόν τύτον τών συγχρόνων δεσποινίδων 
στήν Ελλάδα. Συγκεντρώνετε στό άτομόν σας 
δλα τά γνωρίσματά των. Έχουν ξεφύγει πιά 
άπό τόν «όσιο μαρισμόν» τής περασμένης γε
νεάς, άλλά δέν έχουν άκόμα προσαρμοσθή κα
λά είς τήν ώμότητα τής έποχή; μας. Σάς μέ
νει άκόμα πολύς ρωμαντισμος, περισσοτέρα 
αίσθηματικότης καί έλαφρά δόσις σεμνοτυ
φίας, ή όποία, καθώς ξεύρετε, είνε έντελώς 
διαφορετική τής σεμνότητος. Γ ι’ αύτό, ένώ 
είσθε έκ φύσεως ειλικρινής, δέν έχετε τόν ή- 
ροοϊσμόν νά ομολογήσετε ούτε στόν εαυτόν Οας 
όλας τάς σκέψεις σας. Ή  δύναμις τού άτα- 
βισμοΰ κι’ έδώ. Έν τούτοις σκέπτεσθε πολύ 
λογικά καί κρίνετε μέ άρκετήν ψυχραιμίαν 
πράγμα όχι πολύ σύνηθες γιά τάς σημερινάς 
συνομηλίκους σας. Ό  λόγος είς τόν όποιον 
αποδίδετε τό μυστικόν τής τέχνης μου, μοΰ τό 
λέγει καθαρά αύτό. Γι’ αύτό καί ή καρδιά σας 
είνε κομμάτι δύσκολη, πράγμα τοϋ οποίου θά 
έχουν ήδη λάβει πικράν πείραν μερικοί, πλήν 
ένός, ψέμματα ; Τό χέρι σας δέν έτρεμε καθό
λου όταν μοΰ γράφατε ! ’Εκείνες ή ούρές τοϋ 
λ, ρ, κλπ. ξεύρω τί σημαίνουν. Εΐσθε πολύ 
καλαίσθητος κι' αύτό σημαίνει ώραιοπάθειαν 
καί εύγενή αισθήματα. Κι’ ύστερα μοΰ λέτε 
πώς δέν σάς άρέσουν τά λουλούδια ! Έγώ σάς 
λέω πώς σάς αρέσουν, έστω κι" αν είνε φωτιά 
κόκκινα, καθ' δν τρόπον σάς άρέσει καί ό^Δι  ̂
πλωμάτης» Διαβάστε τό σημερινό του.

Έ .  Έ  Β Κ ο f. ή ν η ν — ΓΌ .Τ,ίίκί-ιη
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VII
Ή  χ. Μαγδαληνη Χούοη προς τόν χ. Κ. Γεώργιον 

Αγαπητέ μου φίλε, 8 Μαρτίου 19...
Εΐσθε ό πιό άπαιτητικός κι* ό πιό ά (όρη'θς 

άνθρωπο; πού έγνιόρισα κ’ ή Αλήθεια είνε 
πώς πρέπει νά είμαι πολύ καλή κ* επιεικής 
γιά νά κάθωμαι νά σάς απαντώ άμέσως, άφοΰ 
μάλιστα τό βράδυ πε . ιμέ. ω κόσμον είς τό σπίτι.

Μάθετε λοιπόν δτΐ'δέν μοΰ προξενεί διόλου 
άποστροφή ή άγχάλη σας... Απεναντίας!... 
Αλλ" επειδή μοϋ είν® πολύ:ιμος ή φιλία σας, 

δέν θέλω νά κινδυνεύσω νά τήν χάσω μέ τ  ̂
νά γίνω έρωμένη σας. Γιατί νά καταστρέψω- 
μεν τό τόσον έξαιρετικόν είδύλλιόν μας ; Τό 
αίσθημα πού μάς ενώνει δέν είνε ούτε έρως, 
ούιε ή ψυχρή έκείνη φιλία τήν όποίαν συ
ναντά κανείς είς τήν καθημερινήν ζωή. Είνε 
κάτι άλλο πού συγγενεύει μέ τήν τρυφερό
τητα καί μέ τήν άφοσίωσιν. Διά νά είμαι ει
λικρινής, πρέπει νά ομολογήσω δτι ώς άνδρας 
μοΰ άρέσατε πολύ άπό τήν πρώτη στιγμή καί, 
αν δέν είχα προαισθανθή δτι θά εύρισκα είς 
τό άτομόν σας ένα πολύτιμον φίλ^ν, πιθανόν 
νά είχατε άμέσως τήν τύχη νά γίνετε ερωμέ
νος μου— /ιά πολύ λίγο διάστημα, εννοείται— 
διότι οί δύο έρασταί μου δέν μ’ άφήνουν με
γάλο περιθοίριον καί γιά τρίτον.

Δέν κάνω ίσως πολύ καλά νά είμαι τόσο 
ειλικρινής, γιατί σάς φαντάζομαι νά λέτε αύ
τήν τήν στιγμή : «Τί κουτός πού ήμουν ν’ ά- 
πελπίζωμαι». Πολύ καλά, δέν σάς άπαγορεύω 
νά έλπίζετε, ύπό τόν δρον μόνον νά κρατείτε 
τάς ελπίδας σας διά τόν εαυτόν σας καί νά μή 
τά βάζετε μέ τούς άλλους, δν δέν τάς βλέ
πετε νά πραγματοποιούνται...

Αλλαγή θέματος τώρα ! Τί κάνει ή πβρί- 
φημος^Άλίκη σας ; Δέν πιστεύω νά είχα ά
δικον δταν σάς έ/ραφα δτι «γιά τήν ίκανο- 
ποίησιν τών αισθήσεων σας έχετε αύτήν 1» 
Διάβολε! θά έχετε μετανοήσει, πιστεύω, πού 
μοϋ είχατε ομιλήσει περί αύτής ! θά λέτε : 
«Τί γκάφα πού έκαμα ! Τώρα πιά δέν μπορώ 
νά τής είπώ δτι έξ αιτίας της περνώ μίαν 
ζωήν καλογηρικήν». Καί μιά καί τήν έκάματε 
τήν γκάφα, τώρα λέτε : « Ά ς  μή τής τήν ά- 
ναφέρω τούλάχιστον καθόλου κι’ έτσι μπορεί 
νά τήν ξεχάση». Όμως, δχι, άγαπητέ μου'!,., 
μήν ξεχνάτε πώς έχω καλό μνημονικό καί με- 
γάλην φαντασίαν !

θυμώνετε μέ αύτά πού σά; γράφω ; Έ ,  
σταθήτε λοιπόν νά σάς δώσω μία ύπόσχεσι 
διά νά εύχαριστηθήτε. Σήμερα οκτώ ό σύζυ
γός μου θά λείψη' μέ θέλετε μιά όλόκληρη 
βραδυά μαζύ σας ; Ά ν είσθε ελεύθερος καί 
θέλειε, μπορούμε νά δειπνήσουμε μαζύ σέ 
κανένα έξοχικό ρεστωράν καί κατόπιν νά κά- 
μωμε έναν ώραίον περίπατον ύπό τό σελη
νόφως. Έχομεν πρόωρον άνοιξιν έφέτος καί 
ή μυρωμένη αύρα είνε σάν τοΰ Μάΐου. Λοιπόν 
τί λέτε ; Σήμερα όκτώ θά εΐσθε έλεύθερος ; 
Είδοποιήσατέ με έγκαίρως, διότι αύτήν τήν 
βραδυά ώφειλα νά τήν άφιεριόσω εις τόν Α 
ριστείδη, καί δέν θέλω νά τόν λυπήσω τόν 
καϋμένον, προτού τούλάχιστον βεβαιωθώ δτι 
θά εύχαριστήσω λιγάκι έυάς.

Καί τώρα σάς αφήνω, άγαπητέ μου φίλε, 
διότι πρέπει νά σκεφθώ λίγο καί τούς προσ
κεκλημένους μου. Καί τά δύο μου χέρια 

Μ α ν τ ε Χ α ί ν α
Ή  αρχή είς τό 61ον φύλλον τής «Σφαίρας» 

   -

Ο ’Μρμενικϊι ωοίηβις
S  Ο  Ν  Ε  Τ  Τ  ο

Ώ  ! ζωντανά λουλούδια πού κάποια καλή 
μάγισσα τά φύτεψε στό περιβόλι τής ζωής γιά 
νά μεθάνε τής ψυχές !...

Τά μάτια σου είν’ ό γαλάζιος ούρανός, τό 
στόμα μυρωμένο τριαντάφυλλο, κ. ϊνος τό μέ
τωπό σου καί ή πνοή σου, ή ολόθερμη, παρ
θένος μενεξές.

Μέ τή χρυσή τοΰ έρωτα κλωστή τάχω δε
μένα δλα καί γιά δροσιά μέ τής καρδιάς μου 
τό αίμα τά ραντίζω.

Τής νύχτες δταν μονάχος ταξειδεύω μιά ει
κόνα πάντα μπρός μου ξεπροβάλλει καί ή γλυ- 
κειά σου άνάμνησις διώχνει άπό τή σκέψι μου 
τά μαϋρα σύννεφα... ,

...Όταν καί στό σκοτεινό μου τό μνήμα 
μέ φέρουν, σ’ έσένα πάλι ή δόλια μου ψυχή 
θάβρη τό φώς. Ώ  ! μή μ’ άφήσος μονάχον... 
Θάνε φρικτό τοΰ θανάτου τό σκοτάδι!...

Δίς Alex

ένα ένα μού τά επαναλαμβάνετε μόνη σας δσα 
σάς έγραψα. Στήν ηλικία δέν σάς έ κολάκευσα 
έγώ, άλλά κάποια άπροσεξία πού έχετε στό
■■'ν'ψ ·»ό rtfi- Γύ/α?»στώ. *77 **ρηγα 1ό~ος ·
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ΕΠ Ε ΙΣ Ο Δ ΙΟ Ν  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Ν

ίίου, ο Κυνηγός σάς ζητεί συγγνώ
μην διότι καί πάλιν σας άνησύχησεν... 'Αλλά 
πρυκειΐαι περί σπουδαιο;άχης ύποθέσεως. ..
* M°'Va με π0°°εκηκά. Σήμερα τό πρωί 
β Μίλτον ανεκάλυψεν δη τοΰ έκλάπησαν 
τα σχέδιά tou καί κατ' άρχάς ενοχοποίησε τόν 
γραμματέα του καί μάλιστα ήτοιμάζετο νά διά
ταξη τήν σύλληψίν του, δταν ό Ροζέ νιέ Τ(,ε- 
μεζ συνοδευόμενος κοί άπό έναν όνόμαιι Κο- 
καντεν...
Γ ~  γνωρίζω, διέκοηιεν ή βαρα>νη μεθ’ 
ενος μειδιαματος.

~ ,·■· Εψθασαν **·ζ τόν Πύργον ντ’ ‘Αρμπουά 
και βδηλωσαν ότι εΐδον τήν Δδα Ρόζαν θετήν 
κόρην τοΰ Μίλτον νά πειά άπό τό παράθυρον 
τοϋ δωματίου της ένα μεγάλον φάκελλον είς 
ενα άγνωστον, ο όποιος τόν ήοπασε καί εγι- 
ιβν άφαντο;—οπως καί πράγματι έγέ,ετο. Μό
λις ηκουσε τήν κατηγορίαν προφεοομένην έ- 
ναντίον της ή Ροζα ήρχισε νά κλαίΏ όιαν εί- 
Οηλθεν ό Ιάκωβος ντέ Τρεμέζ, άδελφός τοΰ 
Γ·οζέ και κατόπιν μακράς συζητή «ως κατέ
στρωσε τα εξής σχέδια : Ιον Νά άιακαλύψηίιί 
συμβαίνει μέ τήν Ρόζαν καί 2ον νά έπανευ >η 
τα σχέδια και νά τά άποδώσα είς τόν Μίλτον.

ΙΙως γνωρίζετε όλας αΰτσς τάς λεπτομε- 
ρειας ; ηρωτησεν ή Μιρέττα.
• μ «ναν οφθαλμόν, άπήντησε
ο Μπέμπερ, αλλά τα βλέπω όλα ! —καί έξηκο- 
ΛουΟησε. _ Αγνοώ τί μέσα θά μειαχειρισθοΰν 
αυτοί, αλλα εκείνο τό ό,τοϊον γνωρίζω είνε ότι 
ό Ιάκωβος ντε Τρεμέζ θά μετανοήση, διότι 
αναμιγνύεται είς πράγματα, τά όποια δέν τόν 
αφορούν, διότι γνωρίζω έγώ κάποιο μυστικό 
του διά του οποίου τόν κρατώ. Τό πάν είνε 
ν“ του5 «δολάβιομεν καί όσον άφορά τά άλλα 
είμαι βέβαιος ότι θά νικήσωμεν. Ά  ! κύριε 
Ιάκωβε ντέ Τρεμέζ ή μάλλον κύριε Γιοΰντεξ

θέλεις νά πολεμησης τήν Έρεβώϋη Συμμορί
αν)... καλά; δοκίμασε λοιπόν τήν δύναμι τοΰ 
νηγός**6 ^  ^  λη0μ0νΐί’ ° u ονομάζομαι Κυ-

Άλλά δέν είχεν άκόμη τελειώσει τήν φρά- 
σιν του οταν ηκούσθη παρατεταμένον σφύριγ
μα είς μικραν άπόστασιν.

-  Τό σύνθημα..., άνέκραξεν ό Μπέμπερ. έ- 
δρδμα υ μ°υ’ μικροΰλες Η·ου···· 'Αρχίζει τό

Καί αί δύο γυναίκες ήκολούθησαν τό μυ
στηριώδες αυτό υποκείμενον, τό όποιον έπω- 
νόμαζβ τόν έαυτόν του Κυνηγόν. Ή το άοανε 
° ,  <*ηΥ ® Ι,'’ Ερεβώδους συμμορίας εναντίον
x1>£ 6*°«*S είχε κηρύξει τόν πόλεμον ό Γιοΰν- 
τε|; Ητο τό κακόν πνεΰμα ποΰ έτρομοκρά- 
τει την δυστυχή Ρόζαν;....

**« *
••■Ευθύς άμα έξήλθε τή ; αιθούσης ή Ρόζα

ε1ζ α  δΤ άτΐ0ν ττ*  *αί άναλογι- σθεισα τότε μόνον τό μέγεθος τής κατασ£ρο-
<ρης ηοχιοε να βασανιζχι τόν νοΰν της διά ν’ά-
νακαλυψη πως η to δυνατόν νά ήτο αύτή ένοχος.

Συνεκέντρωνεν ολην της τήν θέλησιν, πρί-
σεπαθει να συναρμολόγηση τάς σκέψεις της,
αλλα είς ματην Ή  άλήθε,σ έπαρουσιάζετό

?ο3ιτηώ?ς0̂ 2:4μβ£λιχτ°ς κα1 τήν παρη-
° της τήν κατηγορεί! αύ-

«τΧ νΖ· /  ζ· ακ0μη τί>ζ ε^ εν όρκιοθή πί-
ψεύ5εται. φ0<," ')ίΐν· Κ“ 1 δέν δννατό*  νά

’Αλλά τότε πώς άουναισθήτως είχε διαπρά- 
1ει£ν«τοιούτον έγκλημα πρός τόν προστάτην 
της ,... ϋοια ακαταμαχητος δύναμις είχεν έξου 
δετερωση είςτο,οΰτον βαθμόν τήν ίδικήν της;

Και τι τρομερόν αν παρ’ όλας τάς διαμαρ
τυρίας της ο Ροζέ άμφέβαλλε περί τής ειλι
κρίνειας της ! Εκλαιε μετά λυγμών... όλαι αί 
τρομακτικοί σκεψεις πού τήν έβασάνιζον τής 
έπανηρχοντο είς τόν νοΰν καί δέν ήσαν πλέον 
αΛλβΙ υποψιαι, αλλά πεποιθήσεις... Ναί ! Τις
M i n i  *  είχον και«ρασθή τήν γέννησίντης 
και δέν τής ητο πεπρωμένον νά διασπείρη «έ- 

αυτής την δυστυχίαν .. Ώ  ! τής φρ&ης ! 
αυτήν την στιγμήν άκόμη τής έφαίνετο ότι τό 
κακόν πνεύμα έπλανάτο περί αύτήν καί μία 
αίφνιδία οχέψις τής έπήλθεν είς τόν νοΰν νά 
δωσρ εντέλος είς τήν ελεεινήν αύτήν κωμωδίαν.

ϊ  α« 7 ε>, αμίβ5  είς τό *°.UV0 ΥΡαφηάκι Λουδοβίκου Ιοου εγραψβν ένα σύντομον γράμ
μα, τό εθεσεν έντός φακέλλου καί άφοΰ έγρα
ψε την διευθυνσιν τού πατρός της έσηκώθη, 
ηνοιξβν άθοριιβως τήν θύραν τοΰ δωματίου 
της και κατήλθε ν ακροποδητί τήν κλίαακα τής
υπηρεσίας η «ς ωδήγεικατ’εύθείαν εις τό πάρκονί,ντό; ο ,Γγο"ε·'Μί·*Χ8.0 ί Ι : tlr,„ ; 1η ,Λν ■ f ,.

δροστοιχίαν καί εί; μικράν άπόστασιν άποκρή- 
μνου όχθης τοΰ Σηκουάνα, όταν μία παιδική 
φωνή ή«ούσθη πλησίον τη;:

— Θείτσα !
Ητο ό Γιαννάκη; ποΰ μόλις τήν ε ί :εν έ- 

σπευσε νά ριφθή εις τάς άγκάλας της.
Τί κάμνεις έδώ μικρέ μου ; τόν ή >ώτί] 

σεν η νεαρά κόρη, μή δυναιιένη νά κρνιψη τήν 
ταραχήν της.

Ημουν περίπατο μέ τήν Ίουλιέτία καί 
αμα σέ είδα από μακρυά έτρεξοι νά σέ φθάσω. 
Έσύ ποΰ πηγαίνεις ;

Μά„. καί έγώ περίπατο ..
— Νά έλθω μαζύ σου ;

Οχι, μικρέ μου, σήμερα θέλω νά είχαι 
μονη̂ ... δέν είμαι τόσον καλά,- --καί ή νεανις 
εδακρυσε.

—Καϋμένη θείτσα ! Κλαϊ; ;
Ό  μικρό; τήν έ η/καλίσθη, άλλά ή Ρόζα, 

διαφυγοΰσα τών χειρών του, ήρχισε νά τρέχη 
φωνάζουσα πρό; ανιόν.

— Αντίο, μικρούλη μου, δέν θά μέ ξαναϊδής.
Ο Γιαννάκης ήθέλησε νά τήν άκολουθήσΐ).

ΕΙΣ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΟΜΕΣΙΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ

Τό κομψόν τραπεζομεσιτικόν γραφείον άπό 
τας προτας πρωινάς ακόμη ωρας είνε ουνή- 
θως έντευκτήριον πλήθους πωλητών. "Ενας 
μικρός υπηρέτης μέ στολήν πηγαίνει είς τό 
Χρηματιστήριον καί επανέρχεται σχεδόν άνά 
πέντε λεπτά καί φέρνει πληροφορίας.

"Εκείνο τό πρωί ό διευθυντής τοΰ γραφείου 
ητο πολύ άπηοχολημένος. Δέν έπρόφθανε νά 
δέχεται παραγγελίας, νά πραγματοποιή αγοράς 
καί π τή σ εις . Έπί πλέον ήλθε καί τό ταχυ- 
δρομείον, μία όγκώδης δέσμη έπιστολών. Ό 
ταν έδιάβασε δυό-τρεΐς έξ αύτών, έστράφη 
πρός τούς πελάτας του καί είπε :

— - Περίεργον, κύριοι ! πρώτην φ ράν τό 
βλέπω αύτό. "Ολοι μοΰ γράφουν άτό τάς έ- 
παρ^ίας νά τούς άγοράσω ομολογίας τοΰ νέου 
Δανείου...

— "Ωστε θά έχωμεν μεγάλην έπιτυχίαν, πα- 
ρειήοησεν ενας κύριος χονδρός.

Τί λέτε, είπε άλλος. Έγεινέ ποτε δά
νειον ύπό τόοω συμφέροντας κι ’ εύνοίκούς ό
ρους; Είνε πρωτοφανές!...

— Ιδίω ς,_ είπε ένας κτηαατίας, μοϋ κάνει 
έντύπωσιν, έκτός τών εγγυήσεων, τό καλόν 
ποοόν τοΰ τόκου 5 ο)ο, δέν είνε μικρόν πράγ
μα αύτό, καί ή κατά τό ή Λίσυ τής άρχικής 
τη; άξίας προααύξησις τή; ομολογία: καζα 
τήν κλήρωσίν της... Στοιχίζει 200 καί κλη- 
ρωνομένη εξοφλείται εί; 300. Έπειτα αί κλη 
ρώσεις, τέσσαρες τόν χρόνον...

— Γιά έξηγήσατέ μου αύτό, διέκοψεν ενας 
έμποροπλοίαρχος.

— Έχομεν τέσσαρας κληρο>σεις τόν χρόνον, 
έξηκολούθησεν ό κτηματίας, μέ κέρδη' άπό 
200,000 έως_ 10,000 αί τοείς πρώται. Ή  δέ 
τετάρτη κλήρωσις τή; 2δ Νοεμβρίου, είνε ό- 
λως εξαιρετική, διότι ό μέν πρώτο; λαχνός 
κερδίζει ένα ολόκληρον έκατομμύριον, οί δύο 
έ/τόμενοι άνά 100.000, οί τέσσαρες άνά 25,000 
καί τέλος 20 λαχνοί άνά 10 000. Έκτός τού
του παρέχονται μεγάλαι εύκολίαι είς τόν θέ- 
λοντα ν’ άγοράση όμολογίας, διότι ήμπορεί 
νά πληρώση τό ποσόν τών 195 δρ., τόσον κο
στίζει ή καθεμί'», είς τρεϊς δόσεις !

— Έ χω έ α πλούσιον πελάτην, διέκοψεν ό 
τραπεζομεσίτης, ό όποιος, δέν έννοεΐ, λέ/ει, 
ν’ άναμιχθη είς καμμίαν άλλην ΰπόθεσιν πρός 
τό παρόν, διότι θέλει νά έγγραφή διά 300,000 
δρ. είς τό νέον έθνικόν δάνειον.

— Δέν έχει άδικον, παρετήρησεν ό κτημα
τίας. Τό ίδιο θά κάνω κι’ έγώ. Δι' ένα με
γάλο ποσόν τά κέρδη είνε άνυπολόγιστα ά
κόμη καί αν δέν κερόίση καμμία έκ τών ομο
λογιών έντός ιΐιά; τριακονταετίας, θά δια
θέσω 300,000 δρ. κι* έγώ διά ν’ άγοράσω ο
μολογίας  ̂ καί έντός μιάς 30ετίας τό ποσόν 
αύιό θά έχη αύξηθή μόνον του ε ί; 650 χιλ. 
'Αφήνω δέ καί τήν ώφέλειαν ότι τά κέρδη 
αύτά θά είνε άπηλλαγμένα τοΰ φόρου τοϋ 
εισοδήματος.

— Τί τά θέλεις, παρετήρηίεν ό έμπορο
πλοίαρχος, βλέπω, ότι αύτό' τό δάνειον είνε 
θησαυρό;...

Με αύτήν τήν έντύπωσιν έμειναν όλοι κι’ ό 
καθένας ήρχισε ν’ άναφέρη άριθμούς ομολο
γιών διά τούς οποίους θά ένεγράφετο, ένώ ό 
διευθυντής τοΰ τραπεζομεσιτικού γραφείου έ
λεγε μετά πεποιθήσεως :

Δεν πρόκειται περί συνήθους έπιτυχίας. 
Θά ίδήτε, ότι τό δάνειον αύτό θά καλυφθή 
π ιλλ' κ ς. ί  ο*

άλλά ή ’̂Ιούλιέιτα ποϋ τόν είδε νά τρέχη χω
ρίς νά έχη άκούβει τίποτε τόν συνεκροίτησε:

— Ελάτε, κύριε Γιαννάκη, τοΰ είπεν, είνε 
ώρα νά έπητρέψωμεν.

Ό  μικρός ήκολούϊησε τήν παιδαγωγόν του, 
άροΰ έρριψεν έν τελευταίον βλέμμα πρός τήν 
Ρόζαν, ή ότοία έτς εχεν ώς παράφοων όταν ώς 
νά ηλεκτρισθη διά μιάς άπό τόν Σηκουάνα, 
όσιις έρρεε ^ρό τών ποδών της, έσιάθη άπο- 
τόμως.

— ! νά ή λϋσι; ! ά’. έκραξε, θά πέσω είς
τόν Σηκουάνα καί κανείς δέν θά μάθη ποτέ 
τί -έ'/εινα...

Έγονάτισε διά νά κυττάξη μίαν τελευταίαν 
φοράν τόν υγρόν τάφον ποϋ ήνοίγετο πρό τών 
ποδών της. Άλλ’ έξαίφνης μία κραυγή χαρά; 
διέφυγε χοϋ στήθου; τη ;... Μέ τήν φαντασίαν 
της είδεν έντός τοΰ υδατίνου καθρέπτου τήν 
εικόνα τοϋ άγαπημένου της, τοΰ Ροζέ, όστις 
είχεν έλΟη πιθανόν διά νά συμμ»ρισθή τήν τύ
χην της.̂  “Ω ! τή; ευτυχίας I θά έ'πιπτεν εις 
τήν αγκάλην του καί όρμά ύπακούουσα είς τσς 
παραισθήσεις της όταν εκεί κάτω εις τήν ά- 
πέναντι όχθην βλέπει κάτι νά λάμπ^,... κάτι 
ποΰ τήν παρακολουθεί έπιαόνως καί τήν άναγ 
κάζει νά μείνη καθηλωμένη εί; τήν θέσιν τη:. 
Αί αίσθήσει; της παραλύουν καί πίπτει αναί
σθητος έπί τοΰ έδάφου; ένώ τά χείλη της ψι
θυρίζουν : — Τό κακόν πνεΰμα !

Γ Ι Ο  Ύ ·  ΙΜ  Τ  Ε 3  S  !
— άγαπητέ μου Ιάκωβε, έλεγεν ό Κο

κανχέν έν άπογνώσει βλέπων τόν ιεαρώτερον 
ντέ Τρεμεζ με\αγχολικόν, είπέτε λοιπόν τοΰ 
Ροζέ νά μήν απελπίζεται.Ξεύρετε τί μοΰ έλεγε 
πρίν ;«Άχ! ας μπορούσε να ήτοάθώα ή Ρόζα!»

— Πώ; ! άνέκραξεν ό Ιάκωβος, αμφιβάλλει 
λοιπόν καί αύτός ;

Δέν γνωρίζω, ’Ιάκωβε, δέν γνωρίζω πλέον 
τίποτε,!?άπήντησεν όΡοζέ αποθαρρυμένος, ένώ 
ό Ίάκιυβος ένευσε φιλικώς εις τόν Κοκαντέν 
νά έξέλθη τή; αιθούση; καί όταν έμειναν μό
νοι, έπλησίασε τόν άδελφόν του καί άφοϋ άν- 
τήλλαξε μετ’ αύ:ού βλέμμα διεισδυτικόν τόν 
έθώ.χβοσεν είς τόν ώμον :

— “Ελα δ ά !... τού είπε, μόλις τώρα άρχί- 
σαμε τόν άγώνα καί δειλιάς ;

^Υίτοφέ^ω, ’Ιάκωβε, υποφέρω τόσον πολύ!
— - Όποιος υποφέρει τό πρώτιστον «οΰ Ιχ«ι 

νά κάμη νά μήν άφήνη νά τόν κυριεύη 
ή λύπη.

— Νομίζεις όα τό θέλω ;
— Τό γνωρίζω... ύπέφερα κι’ έγώ... άλλά 

προσιτάθησον νά συγκρατείσαι διότι θά παρα- 
οτι] ανάγκη όλης σου τής ένεργητικότητας καί 
τής άν.τοχή;.„ Τό κατ’ έμέ όσ">ν συλλογίζομαι 
τό τραγικόν αύτό αίνιγμα, τόσον περισσότερον 
καταλήγω εί; τό συμπέρασμα ότι ή Ρόζα είνε 
αθώα. Δ̂ ν χό λέγω διά νά σ* ευχαριστήσω^ 
αλλά διότι αυτή είνε ή πεποίθησί; μου... Και 
έκεϊνο πού μέ βασανίζει περισσότερον όλων 
ε̂ νε πώ; θά δυνηθώ ν’ άνακαλύψο) αυλούς ποΰ 
τήν ώϋησιν νά κάμη ό τ̂ι έκαμε, θά τούς 
εϋρωμεν όμως.

— "Εχεις καμμίαν υποψίαν ; — Ίσω ς.
— Πές μου την...

Οχι ακόμη, θέλω νά βεβαιωθώ πρώτα.
— Τουλάχιστον εχεις έλπίδας ;

“Οχι μόνον έλτίδας, άλλά καί τήν βεβαι
ότητα ότι θά νικήσωμεν !

— Αδελφέ μου!.,.
— Σιωαήι κάποιος έρχεται.
Πράγματι έλαφρός κιΰπος ήκούσθη εις τήν 

θύραν. ό ’Ιάκωβος ήνοιξε καί έπαρουσιάσθη ό 
Τζιμ Μίλτον έντρομος καί άσθμαίνων.

( ’Ακολουθεί)

Ο ιατρός κ. Σ. Α. ΡΟΚΚΟΣ θεραπεύει 
τας δυσμορφίας τοΰ προσώπου, άνώμαλα 
σχήματα ρινός, όφρύων, ρυτίδας, παλαιάς 
ούλάς χοιράδων, τραυμάτων ευλογίας ή 
έγκαυμάτων, κηλίδας έφηλίδας, έξανθήματα 
τήν ύπερτρίχωσιν ταχέως καί ριζικβς άνευ 
κατασ τροφής τοΰ δέρματος, λεύκάς τρίχας, 
τριχόπτωσιν, πιτυρίασιν, φαλάκρωσιν, τρι
χοφάγον, άνώμαλα σχήματα τοΰ σώματος, 
άτροφιας ή υπερτροφίας ώμου, όσφύος, 
στήθους, άκρων, παχυσαρκίαν γενικήν ή 
τοπικήν. Αΰξησις τοΰ άναστήματος καί 
πλαστικότης σώματος, θεραπεία^λέυκάν- 
σεως τοϋ δέρματος καί συμβουλαί καλλο
νής προσώπου, κόμης καί σώματος. Ε π ι
σκέψεις 10 12 καί 5-6.

‘Οδός Έρμοϋ Φωκίωνος 6.

X  Φ  A  1 Ρ  Α r
me Η  Σ Τ Ή Λ Η  Μ Ο ν Ι̂ΪΪΙ

Κλαίω... κλαίω γοερώς. Δόστε μαυ, σάς πα
ρακαλώ, χώρα ενα μαντήλι, γιατί τό δικό μου 
εμουσκεψε απ τά^δακρυα. Καί είσθε υποχρε
ωμένοι νά μοϋ δώσετε, διότι σεΐ; μέ κάνετε 
να κλαίω μέ τα σπαραξικάρδια έργα σας, κ.κ. 
Τ. Παπαβασιλ., Μ. 'Ιπποτ. κ λ π .  Νά ήιαν 
φθινόπωρον τό καταλαβαίνω· άλλά τώρα άνοι- 
ξις πράμμα, καί σείς νά κλαϊτε, χωρίς λόγον 
μάλισια, καί νά μέ συγκινεΐτε κι’ έμένα ! Μπά.. 
μπά !.. Κι’ Ιπειδή γίνεται κουβέντα περί συγ- 
κινησεωί, δίς Φ^οϋ-Φοοΰ, καλά μέ βεβαιώνετε 
οτι δεν θά συγκινηθήτε υπερβολικά αν έγ- 
κριθή· άλλ’ αν δέν έγκριθή ; Πήτε μου πώς 
και πάλιν δέν θά συγκινηθήτε, γιά νά σά; πώ 
οτι δεν θά έγκριθή, διότι είνε πολύ μεγάλο. 
Η μήπως με θετειε είς τήν δοκιμασίαν αύ- 

την, για να με τιμωρήσετε διά τήν ειρωνείαν 
μου ; Επίσης διότι είνε μεγάλα αύτά ποΰ μοΰ 
στείλατε, δίς Μαρίκα Δε... καί κ. Β . Κώστο- 
γλου, άναγκάζομαι νά τ’ άπορρίψω, παρ’ όλην 
την καλήν διάθεσίν μου.

Αλλά γιά στάσου, κύριε Άρχισυντάκτα, όλο
απορρίπτης ;... Καλά λέτε, πρέπει νά έγ- 

κρινω καί μερικά. Καί έγκρίνω, λοιπόν, άφοΰ 
είνε αΚ?.α>ς τε καλά, τά δικά σας κομμάτια, 
διδες Κοΰλα Τσουγγου, Ρένα Λημη-ριάδου «Τό 
μακρυνό Φώς» (Ή  «Άνιάρτις» πολύ καλό 
εργο, αλλά γιά τους έλευθέρους χαρακτήρας), 
Τζούλια Καλμέτ (άς λέγουν ό, ι θέλουν οί λο- 
γοτεχνηδες) καί κ. κ. Μ. Κέλλα·; Έ . Φάντη, 
και Γ . ΚασόΙα

Θά ένέκρινα καί τά δικά σας ποιήματα, δέν 
τα ίγκρίνω όμως τά δικά σας, κ Κ. Σ οόρν., 
διότι ιιολονότι έν̂  τώ συνόλφ καλά, τά χαλάει 
και τά δυό τό «τ'ς» πού μεταχειρίζεσ9ε"διαρ
κώς καί μερικές άλλες λέξεις (πλάνητοο π. χ.) 
αγαρμπες, καί τό δικό σας, κ. Γ . Βαρ'ελ., δι
ότι τώρα μόλις δημοσιεύεται τό προηγούμενόν 
σας, καί γιά σκεφθήτε, περιμένουν καί τόσοι 
άλλοι. Λυπούμαι πολύ γι’ αύτό πού μοΰ γρά
φετε̂ , κ. Γ . Ελάτ.. όμως δέν βρίσκω ότι είνε 
για εγκρισιν τό «Νιίν-Ντίν». Ύστερε! πολύ. 
Τό ιόιο καί γιά σάς, κ. Ν. Γριπον καί Μ. Ά - 
θηνελ. Ή  ανομοιογένεια τής γλώσσης τ’ άδι- 
κεϊ τά δικά αας, κ. Μ. Βενετσαν. Μόλι; είδα 
Μπωντλα ρ τ’ άπερς ιψα, Σάιυρε, χωρίς νά τά 
κυτταξα). Αί Ιδέαι οαc γιά τήν ποίησιν μ’ εύ- 
ρίσκουν σύμφωνον έπιμεληθήτε σ’ αύτό τά 
είδος καί θά επιτύχετε. Τό «Γρ.ίμια», κ. Β. 
Αστρ. είνε πολύ σκοτεινό καί ύ στίχο; πολύ 

στρυφνός, στενοχωρημένος. Δέν σάς έμάλωσα 
κ, Μαυροφ , σά: υπέδειξα μόνον ότι, όταν 
κάνεις γράφει είς δύο γλώσσας, 5έν μπορεί νά 
εκιελέσ^ καλα' και αύτό τό διαπιστώνουν τά 
δυο εργα πού μοΰ έστείλατε τώρα’ ένώ ώς εμ
πνεύσεις είνε νόστιμα, καταστρέφονται έξ αι
τίας τή; άτέχνου διατυπώσεως. Σεϊο, μολονότι 
μικροί άκόμη. κ. κ. Ν. Σκαλκ. καί ”1. Χιδή- 
ρογλ., εχετε παντα κάτι'εύμορφο νά πήτε' μό
νον πού δέν τό εκφράζετε έπιτυχημένα, διότι 
λείπει ή̂  τριβή· κοπιάστε άκόμη καί θά επιτύ
χετε Αύτο όμως δέν είνε λόγος νά μοΰ στέλ- 
λετε γνωστά ποάγματα, χ. Μ. ΙΙαλαιυλ., δέν 
συμφωνείτε ; Σείς πάλι, κ. Δ. Πλουμ. δέν ξέ
ρετε πώς ολα  ̂λέγονται, άρκεί νά λέγωνται μέ 
τρόπο ; Σάς εύχαριστώ, κ. Άναγνώστα, γιά τήν 
καταγγελίαν. Δέν τά ξεύρετε ; Ή  αίωνία Ιστο
ρία τής αντιγραρή;. Καί φυσικά είνε ά5ύ/α- 
τον νά έχη κανείς είς τό κεφάλι του ό,τι έ- 
γρόφή από καταβολής κόσμου μέχρι τών σω
τηρίων ήμερών μας.

Ο Α ΡΧΙΣΥΝ ΤΑ ΚΤΗ Σ

C Τ Ι Α Β Φ Α Κ Η Μ Α Τ Α
Ο Διευθυντή; καί ό Αρχισυντάκτη; χή; 

«Σφαίρας» εύχαριστοΰν θερμώς τού; άναγνώ- 
σχας διά τάς εύχάς χων διά τό Πάσχα.« \ιοπτ. 
Ιππότην» Κ. Κουλούρην’ ό Άγκαθάγγελος 
σά; ευχαριστεί. — Έ . Α. Λ. Έκτρόθεσμον τό 
«ψέμμα» σας. — Yictime d’ amour. Ή  Γαρε- 
φούλα σά; ευχαριστεί, ξεύρει όμως τόσα λίγα 
γράμματα, ώστε μόλις χής άρκοΰν διά νά γρά- 
φη είς τήν «μΰχερ» της. — Μ. Κανοκ. Έλή
φθησαν. Δημοσιεύονται. Σ. Φιλιππάτον Έ - 
γράψαμενταχυδρομικώς. —Μ. Κόλλαν. Έχρε- 
ώθητε δραχμήν μίαν. — Μ. Πετρίδην. Έδη 
μοσιεύθησαν είς τό προηγούμενον φύλλον. — 
Ε:  ί ;  10 λεπϊά ή λέξι; εί; τήν στήλην
τών ιδιαιτέρων.— Γ . Σαράντην. Συνδρομή σας 
λήγει τή 2pn τρέχ. μηνό;.- «Κΐπριωτόπο )λο» 
Έδημοσιεύθη.,Έχρεώθητε δραχ. τρεϊς — Μ. 
Σκλάβον. Δύναται νά δημοσιευθή εί; τήν στή
λην <Ξέναι Δημοσιεύσεις» άντί δρ δώδεκα.·- 
Θ. Τσώνον. Ένεγράφητ3 μέχρι τοϋ 88ου φύλ
λου. — Δ. Παπαναστασίου. Ένεγράφητε διά 
μίαν εξαμηνίαν. — Τό σταλέν έκ λέξεων 50 
στοιχίζει δραχ. 5 Ύπολείπονιαι δρ. δύο, θέ
λετε νά δημοσιευθή ;

ΈλήρΟησαν οί συνδρομαί τών κ. κ. Νικ. 
Μπινίκου, I . Katzios, Δ Μελά, Μ. Miller, I. 
Παρασκευοπούλου, Μ. Ύψηλάντου, Δ. Σιαμ- 

• πάνη, Σπ. Οικονόμου.

« )Μ Ε Τ Α Ξ Υ  Τ Ώ Ν  Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Τ Ω Ν

Τ Α .  Ϊ 4 Ϊ Α Ϊ Τ Ι ?  A  S & S
10 Λ Ε Π Τ Α  Ε Κ Α Σ Τ Η  Λ Ε Ξ Ι Σ

Γραμμένο γιά κάθε κορίτσι. Έκείνη πού θά 
μπόρεση νά μοϋ όρίση τό «σκοπό τοΰ γάμου· 
καί νά μ’ άποδείξη τήν άνάγκη του, θά τήν 
κάνω γυνοίκα μου. «Άδοτη άγάπη», αξιωμα
τικόν, 32ον Σύνταγμα Πεζικού Τ. Τ. 923, Μέ- 
τωπον Σμύρνής.

— Νεαρός άστυνομικός ζητεί άλληλογραφίαν 
μέ δεσποινίδας καί νεαράς χήρας με σκοπόν 
τόν γάμον. Γνωριμία διά φωτογραφιών. «Τά 
άνθος τοΰ Μαΐου» p. r. Κακοσάλεσι Αττικής.

— Μοριρωαένα μου κορίτσια Πρέβεζας, Α 
θήνας καί Σμύρνης. Ζητώ ν’ άνοίξετε μαζή 
μου μιά άλληλογραφία μ’ ένα κοινωνικό ζή- 
τημα όποιο προτιμάιε Σείς, γιά νά σάς νοι- 
ώσω καί νά μέ νοιώθετε. Μ' όποια ταιριάζω 
στις σκέψεις θά σμίξω γιά πάντα. «Κρυμένη 
άγάπη», Αξιωματικόν, 32ον Σύνταγαα Πεζι
κού Τ. Τ. 923, Μέτωπον Σμύρνης.

— Δεσποινίδες, πρώτην φοράν εισερχόμενο; 
είς τό σαλονάκι τής «Σφαίρα;», επιθυμώ άλ
ληλογραφίαν μέ δεσποινίδας ούχί άνω τών 22 
έτών. Σκοπός ό γάμος. «Άϋ-τνο; φρουρός»’δον 
Σύ/ταγμα Εύζώνων 2α Πολυβολαρχία Τ .Τ .922.

— Πςιός διαβκέδασιν μονοτόνων ώρών τοΰ 
Μετώπου, αλληλογραφώ πανταχόθεν μέ comme 
ll faut νεαράς δεσποινίδας καί κυρίας. Γρά
ψατε' Μ. Κ. Άνθυπολοχαγόν. 3ος Λόχος δον 
Συντάγματος Πεζικοΰ Τ. Τ. 908.

— Τό «Καταδικασμένο Νιυτάκι - επαναλαμ
βάνει τήν άνταλλαγήν έρωτικών έπιστολών. 
Νίκη Παναγιώτου τί γίνεσθε ; γνωστοποιήσα- 
τέ μου. Γράψατε. «Καταδικασμένο Ναυτάκι» 
Ναυτοφυλακήν, Ναύσταθμον.

— Κοριτσάκια μου. Ανταλλάσσω c. p. παν
ταχόθεν καί έρωτικάς έπιστολάς. Πιστεύω νά 
μείνετε ευχαριστημένα μαζή μου. Γράψατε- 
«;Μαϋρο; Δαίμ υν» Ναυτοφυλακήν,Ναύσταθμον.

— Κορίτσια, σπεύσατε όσον δυνατόν ταχύ
τερα ν' άνταλλάξετε c. p. καί έρωτικάς έπι
στολάς ϊνα άιιοκτήσειε ακρον φίλον. Γράψα
τε" «Μαύρον Σατανάν», Ναυτοφυλακήν, Ναύ
σταθμον.

— Δεσποινίδες, προσοχή ! Ή  συμμορία τών 
«Μαύρων Δαιμόνων» προτείνει ανταλλαγήν c. 
p. διά κορίτσια πού είνε μαυρισμένη ή καρ
διά τοιν. Άλλοίμονον εί; τάς καρτοβυλλεκ- 
τρίας. Γράψατε' «Μαύροι Δαίμονες», Ναυτο
φυλακήν Ναύσταθμόν.

— Νεος, Ιβετής, διά πρώτην φοράν έπιθυ- 
μήσας γνωριμίαν μετά δεσποινίδων, ανταλλάσ
σει έπιστολάς καί c. p. μετ' αυτών. Σκοπός 
ή φιλία καί ή διά τή; άλληλογραφία: άνακού- 
φισις τών θλίψεών τβυ. Γράψατε- «Ώρομάσ- 
δην» p. r. Άθήναι.

— Παιδί τοΰ Μετά>που ζητεί άλληλογραφίαν 
μέ δεσποινίδας έξ Αθηνών, Πειραιώς, Τριπό- 
λεως καί Άμαλιάδος. Διεύθυνσις «Μή μού 
άπτου», Δεκανέα 32ου Συν)τος, 7ου λόχου Τ. 
Τ. 923.

— ’Ανταλλάσσω C. p ώς καί έπιστολάς μέ 
άπαξάπαντος)«Μαγνητική Βϊ/.όνη' p.r.Πείρο ιά.

— Άνταλλασσω έπιστολάς μέ Δεσποινίδας 
καλής οίκογενείας Αθηνών, Σμύρνης. Σκοπός: 
φιλία, προσωπική γνωριμία. Γράψατε' Δεκα
νέα Δ. Α., Ραδιοιη'εγραφητήν, Τ Τ. 907.

— «Άνυπόρορο Κου οΰπι». Πέρασε αΰριο 
τέτοια ώρα άπό τό γραφείο μου γιά νά σοΰ 
δώσω τά έξοδά σου νά πάς στό Φάληρο νά 
πνιγής. Τώρα πιά έζέσταναν τά νερά, ώ}τε

καιρός είνε. «Άγκαθάκι», πρόσεξε μήπως σέ 
κουτουλήση ή Κική σου. Τό Χαμίνι

— Τήν δεσποινίδα Ασπασίαν Παρθενοπού- 
λου, υπάλληλον τοΰ 'Υπουργείου τής Περι- 
θάλψεοκ, έπαξίως προαχθείσαν έοχάτως. συγ
χαίρω έγκαρδίως. Κική

-*· «’Ανυπόφορο Κουνούπι», έρχεσαι νά σέ 
χηροτονήσω σέ κορέον ; Χήρος

Γ  Ζητώ γνωριμίαν μέ μορφωμένα κορί- | 
J τσα. Γράψατε' Μάνον Κέλλαν, δημόσιό- ! 
V γράφον, Poste restante, Αθήνας. I

— Ανταλλάσσω έρωτικάς έπιστολάς με δε
σποινίδα: Άθηνών-Πειραιώ;. «Γυιός τής Α 
φροδίτης», p. r. Άθήναι.

— Δεσποινίδες Τριπόλεως. ’Αθηνών, Θεσ
σαλονίκης καί όθενδήποτε, έπιθυμεΐτε γνωρι
μίαν ; Γράψατε- «Πυροβολητήν» p. Γ. Θεσ
σαλονίκην.

— Άνταλλάσσω C. ρ καί έπιστολάς μυστι
κοπαθείς καί ρωμαντικάς πανταχόθεν. Ναύτην 
Πέτρον Άστέρην p. r. Πειραιά.

i Δεσποινίδες καί Κύριοι, σπεύσατε ΐ| 
Άνταλλάσσω c. p καί έπιστολάς μέ ά 
παξάπαντας. Προτιμώ Αθηνών, Λευκά- 
δος, ΙΙατρών. Διεύθυνσις' Χριστάκην) 
Γληγοράσκον, Λάρνακα, Κύπρου.

— Δεσποινίδες, πολύ σάς θερμοπαρακαλώ, 
νά στείλετε δυό λόγια παρηγοριάς κ' έλπίδος 
σ’ έναν πεταμένο άπ' τήν τύχη στό μποιδρούμι 
τής άθλιας φυλακής Ψευδώνυμα σιγώ. Γρά
ψατε' Θεόδωρον Ζεφύρην, λοχίαν ΙΙυρ)κοΰ, 
στρατιωτικά; φύλακας ΙΙατρών.

— «Βασίλισσαν τών Άνθέων», «Φρίνταν 
Τσιγγάναν», «Μακεδονο.τούλαν», δέχεσθε αλ
ληλογραφίαν ; Θεόδωρος Ζεφύρης.
Ο - Ανταλλάσσω έρωτικάς έπιστολάς καί C.p. 
μέ δεσποινίδ ς. Γράψατε' «Έρωτευιιένον Γυ
μνασιόπαιδα» p. r. Βόλον.

— Άνταλλάσσω C. ρ. με άπαξάπαντας τούς 
νέους. Γράψατε' «Μτερτίνη» p. r. Αθήνας.

* * [ ~ΤΑ~ΨΕΥΔΩΝΫΜΑΎ0Ϋ~Ϊ92Ο  ]+ *
( Έ / ά σ χ η  έ γ κ ρ ισ ις  11 ά ν α νέω α ις διά  τ ό  192U Κ οαχμή 
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«Άδοτη αγάπη», «Τό άνθος τοΰ Μαΐου», 
«Κρυμ νη άγάπη», «Άϋπνο; Φρουρός», «Κα
ταδικασμένο Ναυτάκι», «Μαϋρος Δαίμων», 
«Μαύρος Σα τ α ι ά « Μα ύ ρ ο ι  Δαίμονες», «Μή 
μοϋ άπτου», . Μαγνητικι'ι Βελόνη», «Ε. Π.», 
«Πυροβολητής», «Μπερτίνη».

(5 Οί όια γα ν ισ μ ο ί μ α ς  β)

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΜ ΑΓΙΑΣ

Πολύ καλή ή «Πρωτομαγιά» σας, κ. Κων. 
Λ , δεν μπορώ όμως νά ξεύρω άπό τώρα, αν 
θά βραβευθήή όχι. Πρέπει νά συγκεντρωθούν 
όλα. Τό δικό αας στιχούργημα, Victime d‘A- 
mour, ώ ; σάτυρα δέν είνε άσχηαο, δέν μπορώ 
δμω; να τό θεωρήσω ώ ; συμμετοχήν εί; τόν 
διαγωνισμόν, διότι ό διαγωνισμός δέν είνε σα
τυρικός. Ά ν μοϋ τό στείλετε αργότερα, άλλά 
διορθωμένο, μπορώ νά τό περάσω *■ ίς τήν συ
νεργασίαν τών άναγνίοσιών Μ. Ε. Βέβαια, ευ
χαρίστως. Ό  "Αρχισυντάκτης

Ε Ι Σ  Τ Ρ Ε Ι Σ  R O S S I S ,

Μ έ  Δ ρ κ χ μ ά ς  Ι Ο Ο  χατά τήν εγγραφήν 
ο Ο  3 1  ΛΙχΐου

» 30 '/ουνέου
))
))

Χ ό  δλον » » 1

'Sfryopdjeze μίαν ομολογίαν ιών 200  δραχμών 
ζον 51αχειοφόρον Ί)ανείον ζής {Μεγάλης &^άδος
Κ Α Ι  Η  Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ί Α  S A S  Α . Π Ο Φ Ε Ρ Ε Ι :

ΊΓόκον κ α τ ’ ετος Λ,οαχ. Ι Ο  
Λ ώ ρ ο ν  έφ’ χ,ηΛξ » Ι Ο Ο

U k A X E I O I T  Μ Ε  Α Α Χ Ν Θ Υ δ

Ά π ό  Δ ρ α χ μ ώ ν  
μ ε χ ρ ς

10,000 
1  , 0 0 0 , 0 0 0

Τ Ο  Δ Α - I V E I O J V  Ε Ι Ν Ε  Η Γ Γ ^ Η Μ Ε Ν Ο Ν
Κ Α Ι ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΑΠΗΛΛΑΓΜΕΝΑ ΦΟΡΟ? ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ



X

Ε Υ Θ Υ Μ Α - Τ Τ Ε Ρ  I Ε Ρ Γ Α  - Π Ο Ι Κ Ι Λ Α
Τ ον Οίαχ α μίκ ο υ

ΰψη^οζαζων (πανουργιών
ζδ άνάγνω βμα

[Ή  ι Σφαίρα > λογίζεται ευτυχή-: διά τήν 
πρόσληψιν είς τό συνεργατικόν 'προσωπικόν 
της *οϋ πασιγνώστου σιμύτου λογίου κ. *Α- 
βραμίκου, ό όποιος είς σειράν σκαλαθυρμά
των του θά έκθεση τάς ύψηλοτάτας πα
νουργίας τοϋ πανουργοτάτου ομοφύλου του 
Χαχαμίκου]. ·Χ·

Ό  φίλος μου ό Χαχα- 
μϊκος ή to εξυπνότατος και 
παμπονηρότατοί άνθρω
πος όπως ολοι οί Ίσραη* 
λϊται. Κάποτε ό Χαχαμΐ 
κος είχε μίαν δίκην. Ευ 
ρήκε λοιπόν τόν δικηγόρον 
του καί τοΰ εξέθεσε τήν 
ύπόθεσίν του. Ό  δικηγό
ρος εκφράζει φόβους ότι 
ή δίκη θά χαθή διά τόν 
Χαχαμΐκον, διότι τό δί
καιον ήτο προφανώς πρός 
τό μέρος τοΰ αντιπάλου 
του. Ο Χαχαμΐκος καθί
σταται σκεπτικός καί λέγει:

— Λές νά στείλω κανένα 
πεσκέσι στόν Πρόεδρο τοΰ 
δικαστηρίου ;

-  Πρός Θεοΰ ! μήν τό 
κάμης αύτό, άπαντά ό δι
κηγόρος. Ό  Πρόεδρος είνε 
σκυλί μονάχο...κι’ άθώο; 
νά είσαι, άμα αποπειρα

θώ „Α χ - ν“ τόν δωροδοκήσω,υ« οέ ^αταόικαοβ.
5Η αι βέβαιος γι’ αΰτό ;

— Βέβαιότατος.,.τώταθε *κι’ ένας άλλος.
Ο Χαχαμΐκος Ί φεύγει τρεχάτος, είσρρμα 

είς ε^α μανάβικο, αγοράζει ενα κουνουπίδι 
(τό φθηνότερο) καί τό στέλλει ώς δώρον είς 
τόν Πρόεδρον τοΰ δικαστηρίου, μέ τήν διαφο
ράν ότι, άντί τής δικής τουνάρτας, έκάοςωαε 
πάνω στό κουνουπίδι τήν κάοταν τοΰ άντιδί- 
κου του. Τήν έπομένην ό Χαχαμΐκος έκέρ- 
δισε τήν δίκην.

■Μ-
Ό  Χαχαμΐκος ήτο γενναιότατος.
Μιά μέρα έσκούντηαε κάποιον στό δρόμο 

καί γι’ αύτό εκείνος τού εδωκε μιά μπάτσα. 
Ό  Χαχαμΐκος τότε θυμωμένος ρωτά :

— Στά σοβαρά μ" έμπάτσισες ή στ’ άστεΐα ;
— Στά σοβαρά, άπαντά ό άλλος.
— Ά , καλά έκανες, γιατί ξέρεις δέν μ’ α

ρέσουν καθόλου τ’ άστεΐα 1
Κι’ έξηκολούθησε τόν δρόμον του.

"Ενα βράδυ πού ήμουν άπένταρος, συνήν 
τηοα τόν Χαχαμΐκο καί τοΰ ζήτησα ένα τάλ- 
ληρο δανεικό.

— Δυστυχώς, μοΰ άπαντά, δέν έχω ουτε μία 
πεντάρα μαζύ μου.

— Καί στό σπίτι;
— Όλοι καλά εύχαριστώ...
Καί προσπέρασε βιαστικός.

‘Ο Ά βραμΐκος

"c?%νοι}ις
Στό θαμπόφωτο σάν πυροφάνι 
σέ καράβι μέσα στού: άγρούς 
μέ τά χελιδόνια, ό ’Απρίλης φθάνει, 
κελαΐδώντας μαγικούς σκοπούς.
Στήν αγκάλη του όνειρένιο φέρνει 
ώμορφο κορίτσι γαλανό, 
πού στά κάλλη του τ’ αγέρι σέρνει 
σκλάβο, καί τό φωτερό ούρανό.
Στά νερά τό φώς διαμαντοπαίζει 
τά κλαδιά φουντώνουν θαλερά, 
καί στής φύσης τ’ άνθηρό τραπέζι 
ή Εύτυχία κερνάει τή Χαρά !
Τώρα πού εύωδιάζουν'σκόρπια μΰρα, 
φόρεσε πανώρηα φορεοιά, 
τής καρδιάς σου στόλισε τή λύρα 

^ti’ έλα νά χαρής νιάτα, δροσιά.
Μέ τά πλάνα μάτια βου, μικρούλα, 
γύρω σου σκορπώντας τούς καϋμούς, 
άστραψε γαλάζια βοσκοποΰλα 
λουλουδάκι μέσα στους άνθού.;.
Κι’ έ /ω πλάι βου στεμμένος 
μ’ άνθια ουράνια, θά χαμογελώ 
κι’ άπό μιά ματιά σου φλογισμένος 
τά γλυκά οου χείλη θα φιλώ !...

Κάτω Πατήσια. Γεώρ. Δ. Βαρελάς
 ·=Π7«~" ' 1 ~τν

I* Κ Β α 2λ 14α -
·~Τ°υ /Α ηΤ ροΥ £  η ·

Περδίκω μ’ π’λίμ’ 
Τού μελό σ’ κί νιά 

λίρα κί τ’ μπουγιατζή 
ού κόπανος!... Φόντες 
στάλ ε/α Ιγώ ού κα- 
ψαρόί πώς εΙ<ίι κ’τή 
σάν τά μπατζάρια σκουο 
δαλιά, άπ’ τά τρώς κί 
σώρχιτι νά κοιμάσι ού- 
χτώ μιρόν’χτα, ίσύ δέ 
μέ πίστιβις. "Αειντι 
τώρα στούν ξε >ιδ κί 
σάν πέης μέσα μί τοΰ 
κεφάλ’ μίτρα πόσις 

μπουρμπ’λήθρίς θά κάν’ς, χαζουπροβατίνα τ’
διαόλ’, π’ αν κάν’ κί βάν’ ή «Σφαίρα» κανιά 
βουλά δημοψήφ’σμα τ'ς χαζουμάρας γ ρα>τ’ κί 
καλλίτερ’ θά νάβγ’ς, τέτοια κουκουρόαυαλ’ 
άπ’ εΤσι. Ξύπνα, ούρέ γιδοπρόβατου, κί σϋρι 
στού καλεντάρ’ νά τ ’ράξη; τ’ ήταν τ’ν πιρα- 
σμέν’ βδουμάδα π’ σώγραφα. Προυταπριλιά
δέν ήταν ; Ά μ  τότε τί τού δαίμουνα έποθις
κί τά πήρις οτά σέρια ό,τ’ σωγραφαμα* ίγώ 
κι’ οΰ σ ’μ,πέθιρός μ· ηύ ΙΆγγουρτζιάς, έτσ’ γιά 
νά γιλάσ’ιιι, σά δέν εΐ/αμι τί άλλη δ’λει,ά νά 
κάν'μι. Κωσκαρίκις Προυταπριλιάτ’κις ήταν, 
κ’ ί«ύ κ’κιά σπαίρν’ς, κ’κιά τρώς κί κ’κιά 
μαρτ’ράς. Ά ει κατ’ άνέμ’ τού λ’πόν, άπ’ δέν 
κουτάει κανένας νά σ’ κάν’ "κανιά σακάδα κί 
κατεβάειζ έναν πήχ’ κί τρία — μί τού σ’μπά- 
θειοΌ — ρούπια μοϋτρα, σάν κί νά σ’ Οχο'ιχιυ· 
σαν τούν πατέρα.

Ά *ιτι το')ρα σφοΰγγα τά μάτια σ' άπ’ έχ’νι 
πιάκ’ λύγδα άπ’ τά δάκρυα % κί τ’ν άπλυσιά — 
πλένε τα κί κανιά βουλά, κακουμοΐρα, άγκαλά 
νεράκι κι’ άμμου μπόλ’κου έχ’ τού πουτάμ’, 
γιά φουβάσι μήν τύ/' κί σ' φύβγ’ τ’ ά/ιου 
μύρρυς άπ’ σ’ άλειψι ού" παππάς όντες σί βά- 
φτ’ζ ι ; Ντίπ κατά ντίπ στ’λιίρ’ εΐίι, ούρή 
άνηλφάβιτ’ , κί δέν ξέρ'ς ίκειό π' λιέει ού κα
ζαμίας πώς ότ* άγαπάει οΰ Κύργιους πιδεύει; 
“Έτσ' κ* Ιγώ ίπ’δής κί σ’ άγαπάου μαθές μέχο’ 
Ήσαΐα χόριβι κί μέχρ’ ξιπάτουμα, για ταϋίοι 
σί π’ράζου κί σί μαλλιόνου κί σί βρίζου κάπ’ 
κί ποΰ. Βρίσι μι κί σύ, νάρθ’μι πάτα’ κί πό
στα κί νάειμαστι μονοιασμέν’ σάν τού σκύλου 
μί τ’ γάτα κί κάτ’ χερότιρα. Δεϊρι μι κί μάλ- 
λουσέ μι κί πρικά βαλάντουσέ μι, κατά πώ; 
τού λιέει κί τού τραγοΰδ'. Άδεμή κί δέ σ’ 
καλαρέσ" οΰ βίους μ’ κ’ ή πουλιτεία μ’, πάρι 
τ' βόλτα σ' νά πάρου κί ’γώ ·τή θ'κή μ' κι' 
άει νά βρης κάναν άλλουν κ'τότερουν γιά γαμ
πρό. Κι’ άν δέ βαρειέσι νά καρτεράς ίμένα 
νά σ’ βάλου τού στιφάν’, καρτέρα σάν κου- 
ρόϊδο ποΰειβι. Ταϋca κί μένου

Μήτρονς Κ ουρ’νόγαλονς

^ Ά π ο  ττ/ν ζωήν των νεοπλοντων

S  I C  F *  Ο  Ύ »  Ε
'Αείμνηστον μΰτερ μοι,

Ποτές δέν τώλ,πιζα νά μαί άστοχίσουν τό 
γωνηοί μου κέ νά μί βαίνουν είς τώ ένκέφα- 
λόν τους έδέποιες πός ότη έχουν καί μήα δυ- 
χάτιρ είς τό Άθίνα, τό όπήιν έγό άν κέ έ- 
γενα μεγάλοι κερήα δέ σάς άληβμόνεβα κέ 
βγένουν γάλλα τά πώδεια μου νά γκηζεράο 
είς τό παζάρηον γηά νά βρέσκο χοριανούς μας 
έξ τώ Μενήδυον καί νά τού; άροτάγω περή 
τό καλύν σας είγύϊ, τουθ’ ό.ταιρ κέ έγό κα
λός ήγιένο καί νά σάς βτέλω μετά ταύτους 
γράματα άμφόταιρα τά σαβάτα. Δηατί, προσ- 
φηλές μΐταιρ μοι δέν μέ σκρούης κί έσύ κα- 
μήα στάλα γκραμάτικα νά τό δηαβάζο κέ νά 
παρεγορηαίμε κί έγό τό δ η ατυχές ; Πρωψέ τό 
βράδη όποΰ μέ έκοβάλισεν αύιό τό κακουργώ 
τό σιζηξ μου στό θαίατρων τό Πανώραμμα 

έξαιπίτιδες κέ Ιδον έπάνο είς τό 
σκοινή μήα πατριότισά μας μετά 
κίιιρνο τβιμπέρη κί ένα πατρηότην 
μας μέ κοντοβράκη, τό όπήον έχώ- 
ρευαν καλαματηανό καί έθημίθοκα 
Ιμάς κέ τό έρήτυμον πάταιρ μου 
καί μέ έπήραν τά κλάϋματα. Το 
λεπόν σκροϋε μη ένήοτε φοράς κέ 
άντήον σας. Μαδάμ Γαρεμφοϋλα

ΝΕΟΣ μέ άρίσ:ας συστάσεις, τελειόφοιτος 
τού Γυμνασίου καί πτυχιοΰχος Διδασκαλείου, 
ζητεί έρ/ασίαν είς γραφεΐον ή είς Ιδιωτικόν 
έκπαιδευτήριον. Πληροφορίαι παρ’ ήμΐν.

T O lg  S 4
[ ηγονν όμιλίαι επ ίχαρροι)

Τήν παρών έβδομάν 
άξουρίσθου όντος 
άνεπ τήν γενειάν 
κλαδεΰσα ι προβηκόντως, 
τό όποιον 
οΰποτε πλεΐον 
πατήοτω ές ξουρεΐον.
Καί ,·άρ αίσχροκερδοί 
καθιστάντες οί ξουρεΐς, 
αίτοϋβιν άνεπ ένδροπής, 
οΰκ λί',ον ούκ πολύ, 
μέ τάς υπερτιμάς 
έκδαρέναι ήμας 
μονονουχί δέρμα ιικώς 
άλλά καί πορτοφολικώξ, 
κοινώς μπερντάχιον, 
δι’ ό καί εκοφσον 
καταδρομικώς καί τάχιον. 
Ήγουν μίαν δραχμάδα 

πρός ξουραφΐσαι τήν έκάστην παρειάδα, 
μίαν καί ήμισυν πρός Οιδήρωμα τοΰ μυστακίου 
καί διφραγκέα πρός κουράνκομός καί μουσίου. 
Τό όλον ήτοι όμοΰ κέχρηται είς ταλληρεύς 
πρός έξωραϊσμόν τοΰ προσωπάτου σου εύειδές. 
Γοΰν ίερογδΰται όντες οί έμβαρβέρηδες 
δέον παυσέναι ξυριζέσθαι άπαξάπαν οί άνέρηδες 
τό όποιον
καί κάλλιον μενέιω άτημελητεί τό προίωπεΐον.

* 0  ΆγχαΦάγγελος

ω αρχιακηη ω η

(Καθυστερήσαντα Πρωταπριλιάτικα) 
Ά ρ τ α ,  Ο ’Απριλίου. (’Ιδιαιτέρα άνταπό- 

κρισις). — Ό  έγκριτος συμπολίτης μας κ. Βλ. 
Χαλαχάλας διέπραξε χθές πράξιν άκατονομά- 
στου εΰφυΐας, γενόμενος άφορμή απίστευτου 
θαύαατος, ύπό τάς ακολούθους συνθήκας : 

Ψωνίσας ένα κεφαλάκι άρνίσιο, μετέβη είς 
τόν ποταμόν Άραχθον, ϊνα τό καθαρίσω, 
σκοπεύων νά τό βάλη άκολούθως εις τόν φούρ
νον μέ πατάτες. Ένφ όμως τό έπλυνε, τό κε- 
φαλάκι έξέφυγε τών χειρών του καί ήρχισε 
παραουρόμ'νον ύπό τοϋ ρεύματος τοΰ ποτα
μού. Τότε ό δαιμόνιος συμπολίτης μας τρέξας 
μετά μοναδική; έτοιμόιητος είς παρακείμενον 
άγρόν έκοψεν όλίγον γρασίδι, τό όποιον, έπι- 
Οτρέψας εί; τήν όχθην, ήρχισεν έπιδεικνύων 
πρός τό κλνδωνιζόμενον κεφαλάκι, κράζων 
συνάμα αύτό δι’ επανειλημμένων «.τσίπ-τσίπ- 
μπρρρ» νά έπανακάμψη είς τήν όχθην. Καί 
τότε άκριβώ; έπετελέσθη τό θαύμα : Τό κε-
φαλάκτ δέν έπέστρεψε νά φάγχι τό γρασίδι, 
άλλ’ έξηκολούθησε τόν πλοϋν του. “Αρτιος 

X α λ κ ί ς, 30 Φεβρουάριου.—‘Ολόκληρος ή 
πόλις μας συρρέει άπό πρωίας είς τήν προκυ
μαίαν διά νά παρακολουθήση τό περίεργον 
θαλάσσιον φαινόμενον, τό όποιον, κατά τάς 
προρρήσεις τού Καζαμία, πρόκειται νά βυμβή 
σήμερον. Καί εξηγούμαι : Σήμερον θά γίνη 
εις τόν πορθμόν πρώτον ή άμπωτις καί είτα 
ή παλίρροια. ’Έ .  Βριηος

Σ π ά ρ τ η ,  32 Μαΐου.—Πολυάριθμοι άρου- 
ραΐοι σπαρταχισται ένεφανίσθησαν είς τά 
σπαρτά, προξενοΰντες θρανσιν. Ε'νε παχύτα
τοι καί σπαρταριστοί ώ ; μπαρμπού/ια καί 
σωματώδεις είς μέγεθος καμηλοπαρδάλεως. 
Λέγεται ότι έπιδιώκουν ν’ άνατρέψουν τό κα
θεστώς καί νά έγκαταστήσουν τά Σοβιέτ. Qi 
κάτοικοι σπαρταρούν ύπό τό κράτος δεινής 
άγωνίας. Spartacus

Ά  μ φ ι β σ α.—Είνε άξιοθρήνητον τό γεγο - 
νός oci είς τήν γενέτειραν Μαρίας τής Πεν- 
τα/ιωτίσσης. τά Ιστορικά Σάλωνσ, έπαυσαν 
πλέον νά σφάζουν αρνιά, διά τό μή ΰπάρχειν 
τοιαΰτα. Παρακαλώ, υψώσατε κραυγήν.

f  Σιμιτζόπουλος 
Τ ρϊ ί π ο λ ι ς.— Συνεπείς σφοδράς θαλασσο

ταραχής έν τφ λιμένι μας κατεβυθίοθη αύταν
δρος μία πορτοκαλλέα καί άνειράπη έν ώόν. 
Ώ ς υπαίτιος συνελήφθη ό δικηγόρος κ.Ι.Τρα- 
μουντάνας. Ό  Μονμαρτρέξος

„ Ε Ρ Υ Θ Ρ Α  X T O I H S t S  n

B A S I 4 I I S A  S A 4 4 0 i T H 5  
Ήθελα νάμουν τζόγια μου 
έγώ Ηλάστης τοΰ κόσμου 
γιά νά σοϋ δώσω μιά ώμμορφιά 
σάν τών αγγέλων, φώς μου.
Νά στείλω τήν εικόνα βου 
στή «Σφαίρα» γιά νά βγής 
άπό τό δημοψήφισμα 
Βασίλισσα τής Καλλονής.

Ο Μ ΠΟΛΣΕΒΙΚΟΣ 
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