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Τά γεροντο^αλλήκαρα έ '  Αναστατώσει χαί 
τά γεροντοκόριτσα έν συγκινήσι ι -  αύιή είνε 
μέ δύο λέξεις σήμερον ή ψυχολογική κατάστα 
οις τών άγαμων έν Γαλλία Ή  Κυβέρ.ησις 
έπιμειει καλά καί σο'ινει νά φορολογήσω όλους 
τούς άγαμους, κατήρτισε δέ ή^η καί τά σχετι
κόν νομοσχέδτον.. Έ ν άρχή _ μάλιστα έπεκρά- 
τουν άγριώταται διαθέσεις εναντίον τών αγά
μων καί είχε προταθ ί| ν χ έπιβληθή φόρος 
Γ>0ο)ο έπί τοΰ είσοδήμαιος κάθε αγάμου. Κα
τόπιν ομως τό ποσβστόν ύπεβιβάσύη εί; 10 0)0 
επί τοΰ καθαρού -κέρδους. Ό  φόρος θά έπι- 
βληθ-Q έπί παντός άγάμου ανεξαρτήτως φύλου, 
χήρ<Κ) ΐ\,'χήρας, ζωντοχήρο* ή ζωντοχήρας, 
κα1.ίερέο}ς-ακόχη, ύπερβάν. ο; τό οΟόν έτος 
τή; ηλικίας του.'Υπάρχει πιΟανότης μόνον νά 
εξαιρεθούν τή; φορολογίας' αί χήραι τών έν 
πολεμώ πεσόντων καί νά έκπίπτεται ποσοστόν 
τι έκ τοΰ φόρου διά τού; αγάμους τούς έχον
τας τέκνα νομίμως άιεγνωρισμένα. "Ολαι καί 
όλοι οί άλλοιιάγαμοι, οί ύηέρ τά ί)0 γεγονότίς, 
θά φορολογούνται, συμπεριλαμβανομένων χαί 
τών ζευγών,πού συζοΰν άιευ επισήμου γάμου.

Δέν tl<ε ανάγκη νά προστεθή ποίαν θύελ
λαν διαμαρτυριών ήγειρε τό νομοσχέδιον τοΰτο 
μετοξύ τοΰ κόσμου των άγάμων. Τό περίεργον 
μάλιστα εΐιε δτι δέν διαμαρτύρονται μόνον οί 
άνδρες, άλλά καί αί γυναίκες έπίοη:. Μία δέ 
ύ ερτριακοντούτις ήθοποιός, ή δίς Λ οι ΐ_α 
Άμπρεμά, είς δημοσιογρ. συνέντειξίντης είπε :

—Διαμαρτύοομαι έντόνως κατά τής φορο
λογίας αύτής. Υφίσταμαι έκουσίως, βεβαιω- 
θήτε, όλας τός στερήοεις τοΰ άγάμου βίου. 
Θ ι έδικαιούμην ν’ απολαμβάνω καί τ ' άγαθά 
του. Είς τούς ηθοποιούς καί τούς καλλιτέχνας 
δέν μένιι καιρός δι’ οικογενειακός άσχολίος 
Όλοι καί δλαι μας δυνάμεθα νά χαρακιηρι- 
σθώμεν ώς «άγαμοι κατ’ ανάγκην». Ό  νόμο; 
θά κάμτ) διάκρισιν μεταξύ τών έκουσίων καί 
τών ακουσίων άγάμων; Ό χι, βέβαια. Καί ό
μως αύτό θά ήιο δικαιότατοι’. Πολλαί κόραι 
μένουν άγαμοι ελλείψει—  γαμβρόν, δηλ ελ
λείψει προικός, θελγήτρων κλπ. 'Ω; τόσο μό
νον ό Θεός γνωρίζει πόσον αί κόραι αύταί θά 
έπεθύμουν ένα σύζυγον, καί πόσον μαραζώ
νουν ίσον δέν τόν ευρίσκουν ! Θά ήτο λοιπόν 
δίκαιον, ώσάν νά μήν τούς φθάνχι τό μαρτύ- 
ριόν των, νά έπιβληθή εί; ούτός καί φόρος; 
Θά ήτο σκληρόν, σκληρότατον. Οί ιερείς ; 'Ας 
φορολογηθούν. Επίσης πρέπει νά φορολογη
θούν καί οί έχοντες άνεγνωρισμένον τέκνον ά
γαμοι, διότι τό άντίθειον θά ένίσχιε τόν ελεύ
θερον γάμον. Σάς βεβαιώ όμως ότι έχε νους 
ποΰ έδοκίμαιαν τά μαρτύρια ιοΰ έγγο'μου βίου 
καί έπήραν διαζύγιον, κανείς φόρος δέν θά 
τούς πείση νά ουνέλθουν είς δεύτερον γάμον >.

Ώρισμένως. πολύ τσεκουράτα τά λέ,ει ή 
δ)ι ΐς Άμπρεμά.

Ώπωσδήποτε επειδή ή Γαλλική Κυβέρνησις 
επιμένει είς τήν φορολογίαν, πολλά γεοοντο- 
παλ?ιήκσρϊ ήρχισαν νά ζητοΰν πέριξ αύτών έ 
κείνην ή όποία θά καταστή ή σύντροφός των 
t  ϋ υπολοίπου τοΰ βίου των. Άλλ’ οί ύτοψή- 
φιοι είνε πολλαί καί ή έκλογή δύίκολος. Ποίας 
έξ όλων τήν χεΐρα να ζηχή η κανείς; Ιδού 
τί μάς συμβουλεύει ενα έπικαιρώτατα έκδούέν 
βιβλίον ύπό τόν ελκυστικόν τίτλον : «Πώς γί
νεται ενας κάλός γάμος».

Τά χέρια, εξηγεί ό συγγραφεύ; του δόκτωρ 
Papus, διακοίνονται είς μελαχροινά, κόκκινα, 
λευκά καί κίτρινα. Τό πάν είνε νά γνωρίζη 
κανείς νά συνδυάζω τάς άποχρώοεις αΰιάς, 
διά νά έπιτύ/ΐ|~'αρμονικόν καί εότυχισμένον 
γάμον. Έ τσι ένα χέρι άσπρο συνδυαζόμενον 
μ’ ένα χέρι μελαχροινό, έξασφαλίζουν τήν γα- 
στριμαργικήν ευδαιμονίαν τοΰ άνδρογύνου. 
Δηλαδή έάν ό σύζυγο; έχει χέρια μελαχροινά 
καί ή σύζυγος χέρια λευκά, τούτο σηυαίνει ότι 
οί δύο σύζυγοι θά τρώγουν πάντοτε καλά. 
Κατά ποιον τρόπον ; Ό  δόκτωρ δέν καταδέ
χεται νά μάς έξηγήση τόν τρόπον. Επίσης 
έάν ή σύζυγο; έχει χέρια λευκά καί ό σύζυγος 
χέρια αίματτόδη, τότε ή ευτυχία των είνε έξη-
σφαλισμένη άπόάπόψεως  κρεβατοκάμαρας,
δηλαδή έρωιικής. *£ξ άντιΟίτου έόν ό ούζυ- 
γοc έχη αιματώδη χέρια καί ή σύζυγος ώχρά, 
κιτρινωπά, τότε τό άνδρόγυνον έχει τάσεις 
πρός τάς κοσμικάς διαοκεδάσεις.

"Ωστε λοιπόν όσοι πρόκειται νά έκλέξη·ε 
τήν σύζυγόν σας μή λέγετε πλέον «Δεσποινίς, 
λαμβάνω τήν τιμήν νάζητήιωτήν χειράσας», 
άλλά «λαμβάνω νήν τιμήν νά ζητήσω νά 
μοΰ δύξιτβ τήν χείρά σας». Καί άναλόγως τής 
άποχρώσεώς της, θά ξεύρετε τί γάμον πρόκει 
ται νά κάμετε !

ο  ;μονμαρτρεζος

lii&S Τό χρο'ΐχόν τής
J Ε Ι δ  A K A Z B T E S I H
Κάποιο δειλινό, τήν ώραν πού οί πρώται 

σ*ιαί τ >ΰ λυκ 'φωΓο: άρχίζονν νά σάς περι
βάλλουν, καθώς κάμνειε τόν συνηθισμένον 
περίπατόν σας ή βρίσκεσθε άκόμη είς τό γρα
φείο*, αίσθάνεσθε έξαφνα μίαν μελαγχολίαν 
νά πληιιμ ιρίζη τά στήθη σας. Μήν τρομάξετε. 
Δέν είνε τίποτε σοβαρόν.Απλώς ή καρδία σας 
αρχίζει νά αισθάνεται μίαν άκατανίκητον έπι- 
θυμίαν πρός τόν έρωτα. Σάς στενοχω^εϊ φο
βερά ή μόνωσίς σας κ ιί πρέπει νά σπεύσετε, 
κύριέ μου, -είς άνοζήτησιν μαιτοέσσας (ύπό 
τήν τρέχουσαν σηαασίαν τής λέξεως) —δηλαδή 
μ ιά ;  γυναικός ύπάνδρου, ή όποία θά πρ^σ- 
φερθή εύγενώς νά Οεραπεύοη τήν μελαγχο
λίαν σας.

Δυοκολεύεσθε νά τϊ,ν βοήτε ; Μά δέν είνε 
καί τόσον δύσκολον! Μοΰ έπι·:ρέπε:ε νά οάς 
βοηθήσω λιγάκι ; Ναί; Μερσί.

Προχθέ., άν δέν άπαιώμοι, πού έπήγατε 
νά εΰΛηθή ε τά «χρό>ια πολλά» είς τόν έοριά- 
ζοντα μικρίν έξάδελφόν oar, δέν οά; έούσιη- 
σεν ή καλή σας θεία μίαν κυρίαν X. ., σύζυ
γον δημοσίου ύ.ιαλλήλοι·, νομίζω, είκοσιοκτώ 
περίπου έ ών, κατέ/,ουσαν όλαε τας έκϊηλιά- 
03ις τή σαρκική; καλλονής; Έκίμα ε μέγο 
σφάλμα νά μήν τήν προοίξειε πολύ, μέ τήν 
ιδέαν ότι εΤν£ ΰ.τανδρο;. Άλλ’ αύ·:ό άγαπηιέ 
μου δέν έχει καμμίαν σηαασίαν. Τό οΰσιώδε; 
είνε ότι ώς τόσο τής έρρίξατε μελικέ; πλά
γιες μαιιές, κι’ ευρι'ικατε ότι οάς άρέοει. Τό 
εύεργετικόν ντεκολτέ της. σάς £φη»β νά ί ή·ε 
ένα λαιμόν έξαιρετικώ; δροοεοόν tic τό καμ- 
πύλωμα τοΰ κορσάζ της έφαντααΟήκοτε ένα 
στήθος χυμώδες, καί άπό τά γεμάτα μτράτσα 
της οίσθανθήκατε ν’ άναδίδεται ένα άραιμα, 
πού Οά οάς ήτο ύπερβολικί εύχάι ι̂σ οννά τό 
είσπνεύσετε άπό πολύ κοντά.

Άπό τός όλίγας τυιικάς φράοεις πού ανταλ
λάξατε, δέν ή ιπορέσατε ν’ άνηληφΟήτε άν 
είνε γυναίκα άνεπιυγμένη, πνευματώδη; ή όχι. 
”Ε, δέν πειράζει .. Διά τί,ν πρώτην συνάντη
ση', είνε ς-ρκειόν πού τής έι ρίξ ιτε τά πλάγια 
έκεϊνα βλέμματα, τά όποια δέν διέφυγαν τήν 
πρισοχήν τη; σά; βεβαιώ Οταν τήν προσεχή 
έβδομάδα τήν συναντήσείε πάλιν—καί θά τήν 
ουναντή-,ετε εις τή; θείας σας, όπου πρέπει 
άπαραιτήτως ν’ άρχίοετε νάπηγαίνε'ε συχνά — 
τά ξαναλέμε. ROMEO

. Λ^ Τό δημοψήφισμα κα/.λονης ^

ΠΟΙΑΙ ΑΙ ΩΡΑΙΰΤΕΡΑΙ ΕΛΛΗΝ'ΔΕΣ;\
Κάθε έβδομάδα πού περνά πείθομαι περισ

σότερον, άπό τά γράμματά των, περί τοΰ έν- 
θουσιασμοϋ- μέ τόν όποιον υποδέχονται α^άνα- 
;νο)στριαι καί οί άναγνώσται τή; «Σφαίρας» 
τό προκηρυχθέν δημοψήφισμα πρός άνάδειξιν 
τών ωραιότερων 'Ελληνίδων καί τής μεταξύ 
αύτών άνακηρύξεως τής Βασιλίσσης τής Καλ
λονής. Χάρις δέ είς όσα έγραψε ό κ. Αρχι
συντάκτης «ίς τό προηγούμενον, περί τοϋ τρό
που καθ’ ον θά διεξαχδή τά δημοψήφισμα, δέν 
έμεινε πλέον ούδέ σκιά δισταγμού εί; οσας εί
χον σκοπόν νά μετάσχουν καί ήδη λαμβάνω άλ- 
λεπαλληλως τάς φωτογραφίας των.

’Επαναλαμβάνω τήν σύστασίν μου πρός τάς 
μετεχούσας νά μοϋ στέλλουν φωτογραφίας πού 
νάποδίδουν ζωηρά τά χαρακτηριστικά των, κε
φάλι ή μ-ποϋστο, καί όχι μεγάλάς, διά νά μή 
μικρύνουν, πολύ, δταν θά γίνουν κλισέ...

** *
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Γεωργία Παπαστ., 

διότι μέ τό παράδειγμά σας καί πολλαί άλλαι 
κυρίαι έκ τών άναγνωστριών τής «Σφαίρας» θά 
μετάσχουν τοΰ δημοψηφίσματος. Δύο μοΰ τό 
έδήλωσαν ήδη Είμαι ένθουσιασμένη μέ τήν 
ευγενική καί συμπαθητική μορφήν σ ι;. Άν 
θέλετε μοΰ γράφετε ποιό λουλούδι σάς αρέσει 
καλλίτερα ! Έκεϊνο πού έχετε στό κορσάζ σας ; 
Υπερβολικά μ’ εύχαρίσιησαν όσα μού γράφετε 
κατά τή; σιμνοτυφίας.

Έλαβα τήν φωτογραφίαν σας δί- Βχσιλική 
Σ. Φραντζή. Πολύ καλή είνε. Καμέλισ, σύμ
φωνοι. Σοβαρώτατον

Ξετρελλαμένη μέ τό γεμάτο τσαχπινιά προ- 
σωπάκι σου, μικρούλα δεσποινίς Σίτσα Κοντο- 
σταύλου. Νά μήν απελπίζεσαι καθόλου. Τό πι
κάντικο γαρύφαλλο, ναί;

Άπό τέ; δύο φωτογραφίες σας πού μοϋ στεί
λατε, δίς Ίουλιέττα, προτιμώ τό προφίλ. Άνα 
δεικνύει καλλίτερα τήν κατατομή σας.

Καί εκείνων πού Οά βραβευθοίν άκόμη, κ 
Κ. Άβαράκη, δταν γίνουν κλισέ, τάς επιστρέ
φω, αν μοϋ τάς ζητήσουν. Διά τό άλλο ζήτημα 
έχω τρόπον νά τό εξακριβώσω.

Πολύ καλά, δίς διονυσία Μωραϊτ. Μερσί.
Ή  Δίς Νόρα ,

ΥΊΙΗΡΕΤΡΓΑΙ THSePO.XHS 

C l C P C I ΤΗΣ Μ Α ΡΟ ΥΣΩ Σ

Ό Meatii/ς αποτεινόμενος πρόςήλικι- 
ωμέιην κυρίαν, ή όποία κάθηται άπό 
μιάς ώρας t i ;  τόν καναπέ τού γραφείου 
του καίάρχίζει πλέον νά άνησυχή. -  Μά 
κνρία μου, γιατί κάνετε έτσι άφοΰ σάς 
λέω πώς σάς βρήκα μιά υπηρέτρια.

Κα Ντονρη. — N i  τό δώ καί νά μή τό 
πιστ^ω ! Έ χω  τάξει κερί ξεύρετε \ Νά 
ήσυχαση πιά τό κεφά?α μου, θεέ μου !

ΛΙΐοίτης. —Μήν άνησυχήτε, μοϋ έδήλωσε κα 
τη/ορηματικώς ότι δέν Οά έ^θχι πριν άπό τός 
11 καί ξέοειε εΐιε έγγλέζ^ στά ρανιεβοϋ τη;,

Κα Νιονρη. —Τί λέτε Οά Οελήση νάέλθχ) ;
Μίοίτης.—θά"ελθq ! Θά έλθη. Γής είπα τόσα 

καλά ·\ ια σάς, ΰσ̂  ερα τής έδειξα καί τή φω
τογραφία σας καί φαίιε.αι ότι τή; άρέσατβ .. |

Κ α Νιονοη,—Εύιυχώς !
Μεσίτης (έξαφνα). Ά , άλήθεια, έφέρατε τά 

πιστοποιητικά σας ;
Κα Ντονρη. Τά έφερα, άλλά δυστυχώς βίνβ 

τρία μοναχα καί δέν μποςώ νά ’πώ ότι είνε 
καί ενθουσιώδη.

Μεσίτης, παίρνει τά έγγραφα ποϋ τοΰ δίδει ή 
κ Ντυύρη καί τά διαβάζει μεγαλοφώνως.— 
«Ή  ΰ-’-οφαινομέ» η Ασημίνα Πανέρη δηλώότι 
η,ιουν^πολύ ευχαριστημένη άπό τήν κ. Ντούρη 
όπου έμεινα δυό μήνα£·. »

KU' Ντονρη. — Ναί, μά ξεύρετε πώς τό άκρι- 
βο.τλήριυσα ! Αύιή ή πρώην νπηρέτριά μου πού 
τό γράφει ήταν μία κλέφτρα ελεεινή καί άναγ- . 
κάστηκα νά τής δώσω 100 φράγκα γιά νά μοΰ 
κάμη τέτοιο πιστοποιητικό. Θεέ μου! ποΰ 
έκατανιήσαμε ! Άντί νά δίνουμε, νά μάς δί
νουνε πισιοποιηιικά αί υπηρέτριες !

Μεσίτης. — Σούι ! σιωπή .. ’Έρχεται! (απαί- 
νει μίατ κομψοτάτη νέα, ντυμένη άμέμπτως).

Μεσίτης, κάμνων τάς συσιάοεις—'II κοι 
νούονια σας κυρία... ή δεσποινίς Μαρουοώ 
Λιγούρη....

Μαρονοο). -  Τήν έ,νώρισα άμέοως άπό τήν 
φωιο/ραφία (μέ συγκατάβασιν) ή κυρία φαί
νεται πΓ·λύ καλή καί συμπαθητική.

Κα Ντονρη. — 'Ώστε πιστεύω νά...
ΛΛιρ ·υαώ. -  Β.-βαίως άρκεΐ νά δεχθ ήτε τούς 

δρους μου
Κα Ντονρη. -  Θ-λετε τά πιστοποιητικά μου ;
Άοημίια. μέ ίίφος άγέρωχον — Περιττόν ! 

Τό παρελθόν δέν μ’ ένδιαφέρει... μόνι ν τό 
μέλλον ! Έν πρώτοις έννοώ νά μού φερωνιαι 
καλά...

Κα Νιονοη — 'Όσο γι’ αύτό, ^ήν άνησυχεϊ ε.
Μαρονσώ —Ό  κύριός σας τί δουλειά κάνει ;
Κα Ντονρη. — Δικηγόρος.
Μαρονσώ. Χμ ! νπϋφερτό έπάγγελμσ έ-

κείνους πού δέν άνέ^ομιι εΐιε οί καθη,ηται. 
Έχετε νυιό ;

Κα Ντούρη. Ό χι, μόνον μία κύ.)η.
Μαρονσώ. Παντρεμένη;
Κα Ντονρη.—Ό χι, άρραβωνιασμένη.
Μαρουοώ.   Ik αί έλπίζω ό αρραβωνιαστικός

νά μήν είνε κονραμπιέο;
Κα Ντιύ(.η — Ό χι- εί ε καί ρραι ματίας.
Μαρ'νσώ. — Ά !  cav τόν Πέτρο.
Κα Ντούρη. — Ποιός civ ε ό Πέΐι.ος;
Μαρονσώ (άξιοπρεπώς). — Ό  μνηστήρ μου. 

”Ε ει 3 εξάμηνα καί ένα τραύμα πολέμου.
Κα Νιούριβ — Τά συγχαρητήριά μου.
Μαρονσώ — Θά τοϋ κάνετε τό γεϋμα μιά 

φορά τήν έβδομίδα στό τραπέζι σας !
Κα Ντονρη (κ^ρ-ερική).—Εύ._αρίσ·ως !
Μαρονσώ. — Τρώει καλά, δέν φτύνε» κατά

χαμα καί οϊκί βουτάει τά δάκτυλά του μέσα 
στά πιάτα... Έκτός αυτού, θ ί  τόν προσκαλώ 
κιί στήν κουζίνα νά τρώη μαζύ μου δποιε 
θέλω... Δέν μ’ αρέσει ή μοναξιά.

Κα Ντονρη.— Πολύ καλά, τά δέχομαι δλα. 
Καν-τί μισί)ό ζητάτε ;

Μαρουοώ (διορθώνουσα τήν λέξιν). — Ή  
αμοιβή μου θά είνε 100 δραχμές τόν μήνα καί 
κραοί μτοτιλιαρισμένο.

Κα Ντονρη.— Σύμφωνοι !
Μαρονσώ.—Σήμερα έχομε Πέμπτη, λοιπόν 

τή Νευ έρα 0« έλθω κατά τάς 11. Ά ! έξ'χασα.. 
0ά έχετε βέβαια σπίτι σας πιάνο.
. Κα Ντούρη. — Ναί, έχουμε έ^α, μήπας δέν 
aac φθάνει, νά πάρουμε κι’ άλλο ;

Μ αρονσώ.—Έ ,  όχι δά, αρκετό είνε τό ένα 
γιά νά περνώ τήν ώ να μου. Κααμιά φορά ξέ
ρετε, Οά καλώ ιέ ; φίλες μου σέ άπρέ μιντΐ.

Κ α Ντούρη’—Όπως «γαπάτε
Μαροχ>σώ. — Ώραια ! Βλέπω όιι είσθε εύγε - 

νής καί θά τά πάμε κολά... Τή Δευτέρα θά 
έρθω ώρισμένως.

Κα Ντούρη (ύψώνουσα τσή χεΐρας πρόςτί ν 
ουρανόν).—Σ’ εύχαριστώ θ ε έ  μου ! θ '  άνάψω 
δύο κεριά, δχι ένα !

’ Υπόδουλος "Ελλην

Ι φ α ι ρ α
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Περίεργον δμως ! Δέν έπήγαινε μ·? τήν παιγνιώδη έκείνΐ|ν διίθεσιν, 
μέ τό εΙρωνικόν καί φιλοσκώμ.ιον έκεϊνο ύφος, τό όποιον έσυνήθ·ζε 
νά πςοολσμβάνο άπέναντι τών νέων, οί όιοϊοι τΡς έκαμναν ή έπεδί- 
ωκαν νά τής κάμουν κόρτβ, τών νέων αύτών, τούς οποίους ηύχαριστεϊτο 
τόσον νά πειράζη. νά κοροϊδείη, νά πικσρη καί νά ξεκαρδίζεται άπό 
τά γέλοια, δταν εκείνοι σπεπειρώ,το νά τή; «πουλήσουν» αίσθ»ματο 
λογίας σοβαράς. -Θά ένόμιζε κανείς δτι δέν τής έκανε καρδιά ν’ άπο- 
κάρΉ κανένα, δσον θρασύς καί αν ήτο, άλλ’ όπελάμβο,νεν έξαιρετικά 
νά παίζει μαζί του, νά τόν άφήνη νά έλπίζ-Q, νά τόν τυραννή, καί δταν 
πιά έκο. ρα =οταν άπ’ αύτόν, νά έπιτρέ.τη νά καταλάβτ) τήν θέσιν του 
άλλος. Μία τών κυριωτέρων εκδηλώσεων τής γυναικείας η ι λαρεσκείας 
αύιή Κι’ έν τούτοις έκεϊνο τό άπόγευμα έπήγαινε είς τό ραντεβού της 
κάπως σοβαρωτέρα καί σχεπτικωτέρα νοϋ συνήθους. Κάτι τήν άπη- 
σχόλει. Καί τό κάτι αύτό ήτο, μετά έκεϊνα τά όποϊα τής είχεν είπή ή 
Μάσιγκα περί τή; οικονομικής των καταστάσεως, περί ιή ; μεταλλαγής 
τή; κοινωνικής των θέσι-ως, ήτο μία ακατανίκητος περιέργεια, μία 
αγωνία σχεδόν, νά ίδή πώς θά τήν ύπεδέχετο ό Τζών. Θά τήν ΰπεύε- 
χετο εύγενικά καί υποχρεωτικά δπως πρώτα, ή θά έδείχνετο ψυχρός, 
θά τήν έκράτει είς άπόσταοιν, θά τής έδιδε τέλος νά έννοήση ότι δέν 
είνε διατεθειμένος νάέχη σχέσιν μέτήν κόρην ένός πτωχού πλέον,ένός 
ξεπεσμένου ; νΗ μήπως οιά νά μήν ύποβληθήΕΪ; αύτήν τήν ένόχλησιν 
θά έπροτιμοΰσ3 νά τήν άποφόγυ καί νά μήν έλθη εί, τό ραντεβού ;

”Ω ! Άν ήδύνατο νά ψυχολογήσω νήν άνησυχίαν της ή Σόνια, θά 
έννοονσεν διι άπό τήν συνάντησιν έκείνην, θά έξηρτάτο ή περοιτέρω 
εύτυχία της. Θά έννοοϋσε δηλ. άν τή; ήτο έπιιετραμμένον πλέον νά 
συνεχίσ|]τήν προιέραν εύτυχισμένην ζωήν της, ή θα ήτο υποχρεωμένη 
ν’ άρχισα μίαν άλλην ζωήν στερήσεων καί στενοχώριών, ή.όποία τής 
ένεποίει φρίκην.

Άλλ’ ό,·ι. Ό  Τζών όχι μόνον δέν έλειψε νά έλθη είς τό ραντεβού, 
άλλά καί περισσότερον ή άλλοτε κομπλιμεντόζος έδείχθη. Περί τίνος 
έπρόκειιο ; Φυσικά, δέν είχε κανείς άξίωσιν νά τό έννοήσβ ή Σόνια 
μέ τήν παιδικήν καί άμέριμνον άφέλειαν τη;. Έν τοσούτω ήτο προ
φανές δτι ό Τςών, άντί ν* άλλάξυ τακτικήν απέναντι της, ήλλαξεν 
άιτΑούσταια σχέδια καί σκοπού;. Άν έως τώρα έφλερτάριζε μέ τήν 
κόρην τοϋ Τώ»η, διότι ώς νέος σεβόμενος τό κοσμικόν έγώ του, έπρε- 
jitsv άπαραιτήτως νά φλερτάρω μέ κάποιαν, ήδη, μετά τήν έκπτωσιν 
τής οίκογενείας Τώνη, έσκέφθη δτι ήαπορονσαν αί σχέσεις του μέ τό 
ντελιτσιόζικο έκεϊνο πλασματάκι νά προσλάβουν κάπως πρακτικόντερον 
χαρακτήρα. «Πιονχό κορίτσι τώρα ή Σόνια— έσκέπτετο - συνηθισμένο 
καθώ; ήταν μέσα στά πλούτη καί στήν πολυτέλεια, θά έχη βέβαια, 
άνάγκας τάς οποίας ό ξεπεσμένος πατέρας της δέν θά είνε πια είς θέσιν 
νά ίκανοποιήση, καί κοκέττα καθώς είνε, δέν θά μιορέση νά συν η;) ίση 
στή φτωχική ζωή καί θά πάρη τόν κάτω δρόμο. Έ τσι συμβαίνει μέ 
όλα τά κορίτσια τών ξεπεσμένων οίκογενειών. Λοιπόν, γιατί ν’ άφήσω 
τήν ευκαιρίαν νά μοϋ διαφύγη ; Ά ν δέν eT(V έγώ, θά είνε άλλος ό 
πρώτος. Καί γιατί νά είνε άλλος κι’ όχι έγώ, πού, έπί τέλους, άφοΰ 
την κορτάρω εως τώρα, έχω καί περισσότερα δικαιώματα ; Τί θά μοΰ 
κοστίση, αν μέσα στά τόσα άλλα έξοδά μου, προσθέσω καί τό έξοδσ 
τής Σόνιας, προκειμένου είς άντάλλαγμα νά γίνω έραστής της ; »

Όχι ερωμένος της, έραστής τη;·!
'Η ίδια άκριβώς ψυχολογία—ή εγωιστική καί βλ συ ειδήσεοι; άνή- 

θικος ψυχολογία τών νέων τή; κυανοαίμου κοινωνίος— αί ίδιαι σκέ
ψεις, τό ίδιο σχέδιον, μέ έκεϊνο τό όποιον κατέστρωσεν ό Φάνης Μα- 
κρής, απέναντι τής Μάσιγκας Τώνη. Καί ή μέν γνωστική καί νοήχων 
Μάσιγκα, ήτο είς θέσιν ν’ άντιληφθή κάθε ύποπτον σκοπόν άμα τή 
προντ-Q έκδηλώσει του, καί είχε τήν δύναμιν ν’ άποκρούσο κάθε ίίπου- 
λον κίνδυνον ό όποιος θά τήν ήπεί?.ει ύπό τήν προσχηματικήν μορρ’)ν 
εΐιε φιλίας είτε προστασίας. Άλλ’ ή δυστυχής μικροτέρα αδελφή της, 
ή απονήρευτη Σόνια, πώς θ ’ άντελαμβάνετο καί πώς θ ’ άπέκρουε τόν 
ίδιον κίνδυνον, ό όποιος ύπό τήν άπατηλήν μορφήν τοϋ έρωτος θά 
τήν ήπείλει ;

Ιδού δτι άπό τώρα, μέσα είς τό άμάξι τό όποιον τού; όδηγεϊ είς 
περίπατον διά τών λεωφόρων Κηφισσιάς καί Αλεξάνδρας, προσβλέπει 
τόν Τζ(όν μέ μάτια εύχαριστίας, εύγνωμοσύνη; σχεδόν διά τήν κατα
δεκτικήν άπέναντί τη; συμπεριφοράν του, άνέχεται τάς αισθηματολο
γίας του, αύτή ή όποία άλλοτε δέν ήμποροΰσε νά συγκρατή ιη τά γε
λοία είς κάθε εροιτικήν έκμυστήρευσιν, άκούει τάς σοβαροπρεπεϊς βε
βαιώσεις του δτι είνε έτοιμος νά θυσιασΟή γι’ αύτήν, νά κάμη τό πάν 
διά νά ίκανοποιήση καί τήν μεγαλειτέραν της Ιδιοτροπίαν, καί τέλος 
τόν αφήνει νά έπιθέση τά υγρά άπό τόν πόθον χείλη του είς τά ίδικά 
της, ώς έπισφράγισιν τών παραπλανητικών1 ύποσχέσεών του.

Ούδέποτε άλλοτε ή Σόνια είχεν έπιτρέψει είς τόν έαυτόν της ν’ ά- 
κούση τήν μουσικήν αύτήν τών έρωτικών λόγων, τήν απαλήν καί βαυ- 
καλιστικήν αύτήν μουσικήν ή όποία καθιστά τούς λόγους τοϋ έρωτος 
γλυκείς καί έν επιγνώσει άκόμη ότι είν* άπατηλοί καί υστερόβουλοι. 
Πάντοτε ένας άνδρας κολακεύεται όταν μία γυναίκα τοϋ λέγει «σ’ά- 
γαπώ», έστω καί άν γνωρίζει δτι τήν φράσιν αύτήν τοϋ τήν λέγει ή 
γυναίκα άπό συνήθειας ή έξ έπαγγέλματος. Κατά παρόμοιον τρόπον 
καί μία γυναίκα είνε εύχαριστημένη, δταν ένας άνδρας ̂ τή; εκφράζει 
αισθηματικόν έρωτα καί όταν άκόμη άντιλαμβάνειαι δτι κάθε άλλο 
συμβαίνει, παρά νά τήν άγαπά πραγματικώς έκεϊνος ό άνδρας.

Πολύ περισσοτέρους λόγους είχε νά μένη εύχαΐριστημένη ή Σόνια, ή 
όποία δέν ύπωπτεύετο κ̂ /ν δτι δλα έκεϊνα τά γλυκόλογα τής τά έλεγεν 
ό Τζών διά νά τήν παραπλανήση καί ν’ απόλαυση τό άρωμα τού παρ- 
θενικού άνθους, τό όποιον είχε νά τοϋ προσφέρη. Καί, μέ γλώσσαν 
άνΟρώπου έμπειρου είς τόν έρωτα, ό Τζών έξηκολού&ει νά τής άρα- 
διάζη τρυφερότητας καί αίσθηματολογίας, υποσχέσεις καί όρκους άγά- 
**ης. Καί ή Σόνια, σαγηνευμένη άπό τήν μελωνίαν αύεήν, ή όποία διά 
πρώτην φοράν έπληττε τήν άκοήν της, δέν έσχε τήν δύναμιν ν’ άπσ- 
«ρούοη τήν παράκλησίν του, μέ πολλήν έπιτηδειότητα διατυπωΟεΐσαν, 
νά πάυ μιά άπ’ αύτές τής μέρες στήν γκαρσονιέρα του, ύπό τό πρό
σχημα νά τής έδειχνε τήν σπανίαν συλλογήν διαφόρων έκλεκ ιών κομ
ψοτεχνημάτων καί μπιζού, άπό τά όποια θά· τής έχάριζεν δσα ήθελε.

Δέν ήμπόρεσε νά τοΰ άρνηΟή !
(Άκσλουθεΐ)
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Ζ Α Κ Ε Λ Ι Ν Α
Τ. TRILBY Μετάφρασις Δίδο; ALEX ^

— Δέν θά μάς συνοδεύσης ώ; τό πάρκο, τήν έροίτησεν ό Ζίκ.
, - -Ό χ ι , φοβάμαι μή μέ βαρίθή;! Πήγαινε, πήγαινε! Σέ φωνάζουν 

οί άλλοι ! Καί σέ παρακαλώ, Ζάκ, γιά χατήρι δικό μου, δείξου καλός 
σήμερα καί χάοισε τή ζωή στά κα υμένα τά πουλάκια.

— Ναί, γιά χάρι σου οήμερα θά γίνω ό πειό αδέξιος κυνηγός.
“Ενα φιλί πού τοΰ έστειλε μέ τό χέ$ι ήιο ή άπάνιησίς της καί δ

ταν πειά̂  τήν είδε νά έξαφανίζετσι άνάμεσα στά φυλλώματα, άπεφά- 
σισε ν’ άκολουθήση τούς συντρόφους του μ’ εναν άναστεναγμό.

Ή  Λινέττα έπήγε τότε νά βρή τά παιδιά, άλλά, σκεφθεΐσα δτι 
σχεδόν χρέη οίκοδεστοίνης, έτροτίμησε νά διευθυνθή είς τήν 

ταράτσαν δπου έκάθητο ήδη ή μητέρα της μέ τήν Ραϋμόνδη καί συν- 
ωμιλούσαν. Έκάθησε καί αύιή μαζύ τους μέ τήν σταΟεράν άπόφασιν 
νά προσπαθήσω νά κερδίση τήν συμπάθειαν τή; μελλούσης άνδραδέλ- 
φης τη:· Διά πολλήν ώραν έβασάνισε τό μυαλό της σκεπτομένη νά 
εύρη κάτι άξιον λόγου πού νά τής έπιστήσ^ τήν προσοχήν καί τέλος 
τό έκατώρθουε.

— Μοϋ̂  φαίνεται, κυρία, όιι γρήγορα θά γίνωμε ή καλλίτερες-φίλες.
— Τό έλπίζω, άπήντη ?εν ή Ραϋμόνδη.
— Ναί ̂ μά^ξεύρετε κσί τό γιατί ; έράιτησεν ή Λινέττα, ένώ ή μη

τέρα της έβηξε στενοχωρημένη.
— Γιατί είνε φυσικό.

_— Ό χι, είνε κάποιος άλλος σύνδεσμος έκτός άπό τόν Ζάκ. Τά παι
διά σας...τ’ Αγγελούδια σας αύτά,πού τά λατρεύω κι’ δλας καί μέάγά- 
πησαν κ ι’ αύτά. Καί καθώς έπρόφερε αύτάς τάς λέξεις έτρεξε είς 
συνάντΐ|σιν τών παιδιών πού τήν έφώναζαν καί τήν έπροσκαλοϋσαν μέ 
χειρονομίες νά λάβη μέρος είς τό παιγνίδι τους.

Ποτέ δέν ήτο τόσον ευτυχισμένη ή Λινέττα. Έ  θαύμαζε τά ώραΐα 
οϊνΟη, ’ 
νείς Γ

μόνδη έκύτταξε προσεκτικά πρός μίαν ώρισμένην διεύθυνσιν.
— Τί ! γυρίζουν κιόλας οί κυνηγοί μας ;
— Μά δέν είνε δυνατόν! τόσον ένοιρίς, άπήντησεν ή κ. Μωρεά. 

Κι’ δμως, έχετε δίκηο. Αύτοί είνε. Κάτι Οά έλησμόνησαν...
— Θεέ μου ! άνέκραξεν ή Ραϋμόνδη κι’ εσκέπασε τό πρόσωπόν της 

μέ τές δυό παλάμες της. Ό  ήλιος μέ θαμβώνει, δέν βλέπω καλά, 
άλλά μοϋ φαίνεται...

— Τι τρέχει; ήρώτησεν ή κ. Μωρεά άνήσυχη...
— Δέν μπορώ νά διακρίνω... μά δμως αύτό είνε' ναί, κάποιον φέρνουν.
— Είσθε βεβαία ; Τότε...τί υποθέτετε λοιπόν; Θεέ μου 1 Μήπως 

έπληγιόθηκε κανένας ;.. .
‘Η Ραϋμόνδη προσπάθησε νά δώση λίγο θάρςος είς τήν κ. Μωρεά.
— Μήν κάνετε έτσι, κυρία, πιθανόν ν’ άπατώμαι... ή πιθανόν νά 

έγλίστ'ρησε κανείς καί νά έκτύπησε λίγο...
— Ά ς φωνάξωμε ιήν Λινέττα νά μά; πή τί βλέπει.
— Όχι, όχι τήν Λινέττα !.„
Ή  Κυρία Μωρεά τήν έκύτταξεν έκπληκτος.
— Γιατί όχι τήν Λινέττα; Μήπως είνε ό πατέρα; της αύτόν πού 

φέρνουν; Πέστε μου, σά; Ικετεύω !...
— Ό χι, όχι· τόν κ. Μτορεά τόν είδα νά περπατή. Νά, τώρα στρί

βουν άπό τόν μικρό δρομάκο. Θεέ μου ! ...Κυρία, είνε ό άδελφός μου... 
ό Ζάκ.,.ώ, είνε φοβερόν!

Έτρεξε σάν τρελλή καί πριν προφθ.ίση ή κ. Μωρεά νά τήν συγ- 
κρατήση είχεν εύρεθή είς τό πάρκον. Έ ν τούτοις, αύτοί πού έκρατοϋ- 
σαν τόν Ζ ικ άνέβαιναν τώρα σιγά-σιγά τήν σκάλα καί έπί τέλους τόν 
εξάπλωσαν είς μίαν ψάθινην σαίζ-λόγκ είς μίαν γωνίαν τής ταράτσα;.

Ή  κ. Μωρεά έτρεξε πρός τόν σύζυγόν της.
— Τί συνέβη; τόν ήνώτησεν άσΟμαίνουσσ.
— Κάποιο; έπυροβόλησε κατά λάθος καί ή σφαίρα τόν εύρε είς τό 

πρόσωπον.’Ελιτϊοθύμησε άμέσως,άλλ’άς έλπίζωμε δτι δέν θά είνε σοβαρό.
— Μά ποιός έπυροβόλησε ; — Δέν ξεύρομε άκόμα τίποτε.
Έπλησίασαν τότε τόν πληγωμένον, δταν άκούσθηκε τό άργυρόηχο

γέλοιο τής Λινέττας πού ήρχετο άνύποπτος μαζύ μέ τά παιδιά. Σάν 
άκουοε τό άγαπητό αύιό γέλοιο ό Ζάκ άνέπνευσε βαθειά καί τά ώχρά 
του χείλη έκινήθησαν ψιθυρίζοντα : — Λινέττα !...

Ή  νεαρά :-.όρη ανέβαινε αύτήν τήν σιιγμή τήν σκάλα καί έκρα- 
τοΰσε ένα πελώριο μπουκέτο άπό lilas et muguets.

— Ό  Ζίκ θά μέ μαλοιση, άνέκραξεν τοϋ έκοψα δλα τά λουλούδια.
Άλλά διεκόπηνε μόλις άντίκρυσε τό χλωμό πρόσοΜτο τής μητέραςτης.

• — Τί έχεις μαμά; τήν ήρώτησε. Γιατί είσαι έτσι χλωμή ;
Έκύτταξε τριγύρω της καί δέν διέκρινε παρά σκυθραπά μέτωπα 

πού τήν έκύτταζαν τρομαγμένα.
— Πώς ! έγύρισαν κιόλας άπό τό κυνήγι, άνέκραξεν, ένώ ή φωνή 

τη; έτρεμε. Μά τί έχετε ; Γιατί μέ κυττάζετε έτσι ; Μαμά, κάτι μοϋ 
κρύβετε... Ποΰ είνε ό Ζάκ ;

Ή  κ. Μωρεά έκαμε νά έναγκαλισθή τήν κόρην τη;, άλλ’ αύτή 
τήν άποίθησεν απότομα καί έτρεξε πρός τό μέρος τής ταράτσας πού 
διέκρινε τόν πατέρα τη·. Άντίκρυσε τότε τόν πληγωμένον πού έκειτο 
άναίσθητος καί έπεσε λιπόθυμος κοντά του, ένώ τά λουλούδια πού 
έκρατοΰσε έσκορπίσθησαν τριγύρω άπό τούς δύο άρραβοονιασμένους 
καί ό ήλιος εξακολουθούσε νά λάμπ πάντοτε είς τό στερέωμα μέ τήν 
ίδια ιύμορφιά, δπως καί πρό δύο ώρών...

III
Καθισμένη είς μίαν πολυθρόνα κοντά είς τό ολόλευκο κρεββάτι 

τής κόρης της, ή κ. Μωρεά παρακολουθούσε μέ αγωνίαν τήν βιασμέ- 
νην άναπνοή της. Πρό είκοσιτεσσάρων ώρών είχε πέσει είς λήθαργον 
καί δταν άπό /«αιρού είς καιρόν έξυπνοϋσε, δέν ϊμιλοϋσε καθόλου, 
άλλά μέ τό βλέμμα άπλανές έκλαιε σιωπηλά, χωρίς νά βλέπη καθόλου 
αυτούς πού ήσαν τριγύρω της καί έπερίμεναν μέ τόσην t γωνία μιά 
τη; λέξιν. Ό  Ιατρός είχεν είπή δτι ήτο άπό τήν μεγάλην συγκίνησιν 
καί μέ όλίγην ήσυχίαν θά συνήρχετο γρήγορα. Άλλ’ αύιήν τήν στιγ
μήν τά λεπτοκαμωμένα χεράκια έοήκωσαν τό σκέπασμα καί άργά-άργά 
ή Λινέττα ήνοιξε τά μάτια της.

— Μαμά... έψιΟύρισε, άλλα τά μητρικά φιλιά τήν έκαμαν νά θυ- 
μηθή άμέσως ό?.ο τό φ?ικτό παρελθόν —πώ; εί>ε ό Ζίκ ;

. - (’Ακολουθεί)
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'SK άδε̂ φη 3Υίαρία
Andre de Regis

θέλετε νά σας αφηγηθώ τήν πρώτη μου 
ερωτική περιπέτεια;

Γιά νά είμαι ειλικρινής, πρέπει νά ομολο
γήσω πώς δέν ήμουν ποτέ άνθρωπος τών εύκο
λων έρώτων... Θέλετε ό φόβος·, ΐ)έ?,ετε ό σε- 
βαθμός ή ή άτολμία, μ" έκαναν πάντα νά θε
ωρώ τήν γυναίκα οάν κάτι αιθέριο. Ιδανικό, 
ανώτερο άπό μένα καί κατόρθωνα νά κατα
πνίγω πάντα κάθε επιθυμία πού μ’ έπιανε στή 
θέα της. Κάθε φορά πού συναντούσα μιά γυ
ναίκα, δταν τήν άφηνα, έθύμωνα μέ τόν ίδιο 
τόν εαυτό μου πού είχα χάβει τήν εύκαιρία νά 
δοκιμάσω τήν ήδονή, κι’ δμως τό ϊδιο πάντα 
συνέβαινε.

Μιά φορά ώς τόσο είχα τό θάρρος νά κατα
πνίξω τό αίσθημα αύιό τής δειλίας πού μέ 
κρατούσε αιχμάλωτον.

Ήμουν 18 χρόνων, μαθητής άκόμη στό λύ 
κειον, κι’ δλα τά παιδιά ήμαστε ερωτευμένα 
μέ τήν άδελφή Μαρία τοϋ θεραπευτηρίου μας. 
’Ηταν τόσον εύμορφη ή άδελφή Μαρία, τόσο 
νέα, καί διηγούντο πολλά γιά τή ζωή της. 
"Οτι είχεν άγαπήση κάποιον καί άφοϋ δέν τόν 
έπήρε, άφωοιώθηκε στά θεία, όιι έπβνθούσε 
γιά έναν άγαπημένον νεκρόν καί χίλια δυό 

, άλλα. Ήμουν κι’ έγώ φυσικά ερωτευμένος 
μαζύ της, άλλά άφωσιωμένος στήν μελέτη μου 
δέν θά έπροχωροϋσα διόλου αν δέν μ' έβοη- 
θοϋσε μιά άρρώστεια μου.

Πυρετός δυνατός μ' ανάγκασε νά είσαχθώ 
στό θεραπευτήριον, δπου δέκα ήμερόνυχτα έ- 
πάλαιψα μεταξύ ζωής και θανάτου. Ή  άδελφή 
Μαρία μ’ έπεριποιεΐτο μέ τρυφερότητα καί 
στοργήν, καί μέ τής άκούραστες φροντίδες της 
είχα άρχίσει ν’ αναλαμβάνω. ’Αφού τήν έ:υ- 
ράννησα άρκετά μέ τά παραληρήματά μου, άνέ- 
λαβα πάλιν τάς αισθήσεις μου καί φαντάζε- 
σθε μέ^ποίαν ευχάριστη«ν άπελάμβανα τό α
παλό άγγιγμά της, τά γεμάτα συμπάθειαν λό
για της.

"Ενα βράδυ, καθώς ήταν σκυμένη απάνω 
[ίου καί μέ ήκροάζετο, έδοκίμασα ενα ρίγος νά 
διατρέχχι δλο μου τό σώμα καί άκράτητος 

• έπλεξα καί τά δύο μου χέρια στεφάνι τριγύρω 
στόν λαιμό της, ψιθυρίζοντας : «Μητέρα, μη
τέρα!» καί τά χείλη μου, διψασμένα, φλογι
σμένα,; έζήτησαν λίγη δροσιά στά δικά της.

Ή  άδελφή Μαρία, πού ένόμισε δτι ώνειρευ- 
όμουν πράγματι τήν μητέρα μου, μ’ άγκάλιαοε 
στοργικά, καί γιά μερικές στιγμές έγεύθηκα 
τήν ήδονή τών φιλιών της. Δέν ήμπόρεσα νά 
κρατηθώ καί τής έμουρμούρισα :

—■ ΤΑ, πόσον σάς άγαπώ, άδελφή Μαρία !.. 
Κι’ έσφιξα πιότερο τά μπράτσα μου στό λαι
μό της. Ή  φτωχή!.. Έμεινε γιά μιά στιγμή 
σάν άπολιθωμένη κι’ υστέρα, κατακόκκινη, 
απομακρύνθηκε δίχως νά πή λέξι. Τής άλλες 
μέρες πού έμεινα στό θεραπευτήριο, μ’ έπερι- 
ποιεϊτο μέ τήν ϊδια πάντα επιμέλεια, δέν μοΰ· 
λεγε δμως λόγια τρυφερά σάν καί πρώτα, καί 
τό βλέμμι  της άπέφευγε τό δικό μου. Κι’δταν 
πιά έγινα ένιελώς καλά κι’ έπρόκειτο νά βγώ 
άπό τό θεραπευτήριον, έπήγα ταπεινωμένος, 
συντετριμμένος νά τήν άιτοχαιρετίσω' έψιθύ- 
ρισε ένα «χαίνετε» ποϋ μόλις τ ’άκουσα, τά μά
γουλά της έρρόδισαν, καί βιάσθηκε ν' άπομα- 
κρυνθή. ’Από τότε δέν τήν ξαναεΐδα- δμως 
ποτέ δεν θά ξεχάσω τό έπεισόδιον αύτό, καί 
πάντα, κάθε πού τό θυμούμαι, δαγκάνω τά 
χείλη μου άπό ντροπή, γιά τήν δοκιμασία είς 
τήν όποίαν υπέβαλα τήν αίσθαντική έκείνη 
ψυχούλα, τήν άφωσιωμένη στόν Πόνο...

Μετάφρασις Vixen

Σ Τ Ο  Τ Α Ξ Ι Δ Ι  Σ Ο Υ
Κρίνοι στό δρόμο σου τά δάκρυα π, ύ έχυσα 
στόν χωρισμόν μας - κρίνοι ας φυτρώσουν 
κι’ δλα μου τά όνειρα σάν πεταλούδες 
ολόγυρά σου χορόν άς στρώσουν.
Πιστή ή ψυχή μου σέ συνοδεύει 
καί στό ταξίδι σου τό μακρυνό 
γλυκά κι’ άνάλαφρα θά σέ χαϊδεύει 
σάν αεράκι σι γαληνό.

ΤζούΧια Καλμέι

Ν Α Ν Ο Υ Ρ Ι Σ Μ Α
Κοιμήσου, κόρη τής καρδιάς μου, ξένοιαστα, 
στήν αγκαλιά τοϋ μυρωμένου Μάη,
Σέ νανουρίζει τ ' άηδονιοΰ τό λάλημα 
κρύφιους σκοπούς γιά σένα τραγουδάει. 
Κοιμήσου κόρη τής καρδιάς μου, ξένο.αστα, 
κι' όνειρο πλάνο ό πόθος μου θά γίνυ,
Μέσ' στό περβόλι τού Μορφέα, άγάπη μου, 
ιθά γείνουν δλα τά φιλιά μας κρίνοι.

Μάης 1918 Μάνας Κ Μ α ς

Νεοελληνική Αογοτεχ via

Τ  Α . ΣΖ Π .
( 1 3 )  Τοΰ Κ. Χατζοπούλου
<·Δέν έχω νάστοχαιτώ τίποτες»,μοϋ φώ.αξε 

καί μ’έσπρωξε. «Άν ώς α ί ι ο  δέ στείλης τό δα- 
χτυλίδι πίσω, θά τής πάω τά δυό παιδιά στήν 
πόρτα της».

Τίναξε καί τά δυό χέρια τη; μέ όρμή καί 
σ.άθηκε κοιτάζοντας με. Έ<αμα νά τήν πιά- 
σω. «Φεύγα ! Αύιό πού οοϋ’πα μοναχά». είπε 
ξερά, μέ άμπωξε κ’ έφυγε γλήγορα.

Είδα πώ; είχα μπλέξει σιά γερά, όσο δέν 
τό φανταζόμουνα. Μετάνιωσα πού άρρεβωνιά- 
στηκα ; Ό χι βέβαια. Μά μετάνιωσα γιά τά 
περασμένα, γιά τήν άμυαλιά μου νά ξεχάσω 
τόσο τή θέση μου. Καί γώ δέν ήξερα πώ; ΰά- 
βγαινα άπό τή μπερδεψιά. Πώ; νά προλάβιο 
τό κακό πού μέ φοβέριξε πώ; θά μού κάμτ; ό 
αγριεμένος δνάολος.

Μέ αύτή τή συλλογή μέ βρήκε τό φώς τή; 
ήμέρας στό κρεβάτι, μέ αύίή στό νοϋ γύρισα 
άπό τούς άρρώστους μου καί πήγαινα τό μβ- 
σημέρι σπίτι. Μά ένώ φανταζόμουνα πώς ή 
Τάσω θάχε γυρίσει στήν ποταμιά στόν άνδρα 
της, νά την άντίκρυ πάλι στήν αύλή της xui 
μέ κοίταζε μέ μιά ματιά σά νά ρωτούσε : Τό- 
σιειλες ή όχι πίσω, καθώς σού’πα ;

Κ’ έισι πολλές μέρες στήν άράδα. Ή  έμται- 
να ή έβγαινα στήν πόρτα μου, έστεκε άντίκρυ 
καί μέ αγριοκοίταζε. Μιά δυό φορές μάλιστα 
γέλασε τόσο δυνατα σάν πέρασα, πού οί γει- 
τόνισσες πού καθόντανε μαζί της ξαφνιστή· 
κανε καί γνρίσαν καί κοιτάξανε κι αύτές. Μυϋ 
εγίΛε βάσανο ή ζωή. Ή  άγρια ματιά τής Τα- 
σως μέ κννηγούσε παντού, καί κάθε φορά πού 
πήγαινα στήν άρρεβωνιαστικιά μου, έτρεμα 
μήν τήν ιδώ μπροστά στήν πόρτα μέ τά δυό 
παιδιά.

θά πέρασε έτσι κανένας μήνας. Ή  Τάσω.δέν 
πήγαινε στόν άνιρα τη; πού τή γύρευε, μά κα
θότανε μέ τά παιδιά της στό χωριό καί φοβέ 
ριζε στή γειτονιά. Σά μ’ έπαιρνε τό μάτι (ης, 
με κοίταζε πότε άγρια, πότε περιγελαστικά. 
Μιά μέρα καθώ; έστριβα στό δρόμο στή γω
νιά τοϋ σπιτιού μου, τήν είδα πού έβ/αινε 
καρσί, άπό τό φούρνο.

«Ντρέπεσαι έ; ντρέπεσαι; καλά' ποϋ θά μού 
πας;» μοΰ φώναξε σάν είδε πώ; έσκυψα τά 
μάτια καί τάχυνα τό βήμα γιά νά μήν άπαν- 
τηθώ μαζί της.

Πολλές φορές ένιωθα τόαο βαρεμένη τήν ψυ
χή μου, πού πρόσμενα σά λυτρωμό ν’ άκούσω 
πώς πήγε ή Τάσω μέ τά δυό παιδιά στήν άρ- 
ρεβωνιαστικιά μου. Νά τελεκόση ή Ιστορία 
αύτή, έλεγα, νά ήσυχάσω.

Ή  Τάσω δέν πήγε, μά πήγανε στ’ άφτιά της 
τά φοβερίσματα τής Τάσως. "Ενα δειλινό,έκεΐ 
πού πήγα νά περάσω καμμιά ώρα μαζί της, 
τή βρήκα κλαμένη.

«Μέ πήρες στό λαιμό σου», μοΰ είπε ξανα
γεμίζοντας δάκρυα τό μαντίλι της- «δεν έπρε
πε νά μοϋτό κάμηςαϋτό, δέν έπρεπε νά μπή; 
στό σπίτι μουπρίν νά ξεμπλέξης μέ τις παλιές 
σου άγάπες».

Δέν είχα τί νά τής άποκριθώ. Νά τής έλεγα 
πώς ήταν όλα ψέματα, θά ντροπιαζόμουνα δι
πλά. Τής γύρεψα συμπάθειο.

«’Έχεις δλα τά δίκια», τής εΐΐια. «Μά ποιός 
νέος δέν τήν παθαίνει ; Ποιός γεννιέται μυα
λωμένος ;

Ή  άρρεβωνιαστικιά μου ήταν καλόκαρδο 
καί φρόνιμο κορίτσι. Τήν παρηγόρ*σα καί κα
τάλαβα πώς μοΰ έριξε δίκιο μέσα της.

«Ό  κόσμος», είπε μοναχά, δακρύζοντας πάν
τα. «Βουΐξανε τά -στόματα τοΰ κόσμου καί τόν 
ντρέπομαι».

’Επιτέλους κάναμε ένα άπόγεμα τά γάμο'σ’ένα 
ξωκκλήσι τοϋ χωριού καί φύγαμε ίσια κιόλας 
μέ τό άμάξι.

Γυρίσαμε δταν εϊχε πιά χιναπωριάσει. Τό 
σπίτι μας μάς δέχτηκε έτοιμο πιά, καλοχωρι- 
σμένο φρεσκοχρωματισμένο. Μοΰ άνοιγε διπλά 
ή καρδιά σάν έβλεπα πώς ή γυναίκα μου ήταν 
ευχαριστημένη άπ’ δλα. Καί γώ ήμουνα ευχα
ριστημένος άπό τό ταξίδι μου καί πιό πολύ 
άπό τήν πατρειά μου. Μόνο σά βγήκα μιά στιγ
μή μέ τή γυναίκα μου έξω στά μπαλκόνι, πού 
άνοίξαμε μέ τή νέα διαίρεση τοΰ σπιτιοϋ, φο
βήθηκα μήν κάμη ή Τάσω ιΐποκαρσί καμιάτρε- 
λαμάρα. Μά ούτε βγήκε όλότελα. Σά μέ είδε 
ύστερα .πού έβγαινα έξω, μοΰ γύρισε τις πλά
τες μόνο.

Ή  μάνα μου μού είπε τό ενα καί τό άλλο 
γιά τις δουλειές έ’ξω στά χτήματα. Μά μού- 
δωσβ καί -ό χαμπέρι πώ; ό Νικολούλας άνη- 
μπό^εψε. Τήν άλλη μέρα πήγα καί τόν βρήκα 
πεσμίνον είχε αρπάξει κρυολόγημα μέσα σ;ό 
αυλάκι πούπεσε κ’ ύστερα τόν βρήκαν αδύνατο 
καί τοϋ ριχτήκαν οί πυρετοί τής ποταμιάς. 
Πήγαινα καί τόν έβλεπα καθίδυό μέρες. Σιγά

Π α λ η α  Τ ρ α γ ο υ δ ι α

Η  rY»«*»TISSA.
( ’Α π ’ τούς χανμονς τής Λ ιμνοθάλασσας)

Κ. Παλαμας

Μωρή ζιμ 4>α γνφιιοα, γιά πιάοε μον τό χέρι 
πές μον κι ’εμέ τή μοίρα μον,κανείς δέν μάς κοιτάζει, 
μον τρα’ιει γιαγκίνι τήν καρδιά καί το κορμί μαράζι) 
κι ‘ό ?.ογ·αμός μου ι ί  ποθώ, τί τρέμω, δεν τό ξέρει. 
Συρτό, οάν άγρια μουσική, γροικώ το λΛλημά οον, 
κι’είνε γητεύτραή όψη σου,δοξεύτρα είν ή ματιάσου 
κι’είμαι πρωτάρης ντροπαλός, τοιγγάνα καταλ.ύτρα. 
Πάμε ν ’άποτελειώοης μον τής μοίρας τά γραμμένα, 
στή ρίζα τής χοντρής ίληας, πού κάνει τή μεοίτρα, 
σ'δλ.α τά ταίρια, σάν κ ι’εσέ κ ι’εμέ, τ ’άφωρεσμένα.

Ξενη Φιλολογία
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Πόοες φορές τά βρά- 
δυα καθισμένος κον.ά 
στή φωτιά συλλογιζομΉ 
τά φτωχά πουλάκια πού 
πεθαίνουν άπό τήν πα
γωνιά !

Ό  άνεμος ξεριζώνει
τις μικρές τους φωλίτσες 
καί άστεγα τά άμοιοα 
πλασματάκια πετοΰν τρο
μαγμένα άπό κλαρί σέ
κλαρί μέμικράξεφιονητό.
Τινάζουν τά φιεράκια
τους πού τά βαραίνει τό 
χιόνι καί προσπαθούν νά 
σίηριχθοΰν πάνω στοπ^γωμένα τους μ*λη 
πού τό άσπρο σάβανο τά οκεπάζ·11 ένα-ένα...

Κι’ δμως τήν άνοιξι σάν άνθίζουν πάλι όλα 
τριγύρω όέν βρίσκουμε που3ενά τούς μικρούς 
σκελειούς των...μά πώς λοιπόν; Διαλέγουν 
μέρος κρυφό τά πουλάκια γιά νά πεθαίνουν ;...

Δίς Alex.

σιγά δυνάμωσε λιγάκι καί σηκυ’ιθηκε. Μά στό 
χωριό δέν ήθελε ναρθή. Καί τί νάκανε κιόλας 
ναρθή ; Ή  Τάσω είχε βρει άλλον στό πόδι του· 
έναν παληκαρά λοχία τών βνζοΗ'ον.

ίΤό μήλο κάτω άπ’ τή μηλιά θά πέση’ τά 
ϊδια τά καλά τής γιαγιά; της», ψιθύριζε ή 
γειτονιά. Μά τήν Τάσω λίγο τήν ένοιαζε. Ζοϋσε 
φανερά στό σπίτι της μέ τόν άγαπητικό. Μιά 
μέρα πού τόν συνέβγαζε Οιήν πόρτα κ’ έτυχε 
νά είμαι άντίκρυ, στό μπαλκόνι, μοΰ έριξε μιά 
ματιά σά νά μοΰ έλεγε : «Δές, βρήκα πιό κα
λύτερο λεβέντη!» Τό λοχία αϋιόν τόν γνιόριζα 
καί χαιρετιούμαστε στό δρόμο. Ήτανε καλό 
παιδί' κ’ ή ψυχοπαίδα μας είχβ πει τή; μάνας 
μου πώ; ή Τάσο) έλεγε σςή γειτονιά πό>ς θά 
τήν πάρή, άμα χωρίση άπό τό Νικολούλα. Δέ 
γυρεύει άκόμα τό χωρισμό, γιατί τόν λυπάται 
πού ιΤνβ άρρωστος. Τόν αφήνει νά πεθάνη 
πρώτα.

Κι άλήθεια, σάν έπιασε ό χειμώνας, ό Νι- 
κολουλας ξαναέπεσε. Ήθελβ δέν ήθελε πιά, 
έστειλα καί τόν φορτώσανε στό άλογο καί μοϋ 
τόν φέραν μέθα ΕΤχα πολλούς φόβους πώς δέ 
θά ξσνασηκωθή Τοϋ είχανε φλογιστεί καί τά 
δυό πλεμόνια. Ώ ς τόσο τή γλύτωσε καί μισο- 
σηκώθηκε α(ά  πόδια του. Μά ούτε μελετούσε 
πιά νά ξαναπάη στήν ποταμιά.

«Χωροφύλακας θά πάω πάλε», μοϋ άπάν- 
ιηαε. «στό χωριό δέν πάω, ντρέπουμαι. Στό 
χωριό δέν πάω πριν τή σκοιώσω».

’Εννοούσε τή γυναίκα του. Είχε μάθει πώς 
ζοΰσε φανερά μέ τό λοχία καί θέλησε νά ση- 
κωθή νά πάη νά τή σκοτώση, μά δέν μπόρεσε 
νά καιεβή άπό τό κρεβάτι.

<Γί\ε πρώτα καλά κ’ ύστερα τή σκοτώνει,» 
τοΰ είπα καί γώ.

«”Αχ, άς μήν ήταν τά παιδιά, καί θά τήν 
είχα σκοτωμένη κιόλα· μά τί θά γίνουν τά 
παιδιά!»

Όσον καιρό ήταν άρρωστος, γύρενε καί τοΰ 
φέρναν τά παιδιά. "Αν τόξερε ή Τάσω ή όχι, δέ 
ριότησα. Φρόντιζα νά μπερδεύομαι όσο λιγώ- 
τερο μποροΰσα στήν ιστορία αύτή. Κατέβαινα 
μόνο πρωί καί βράδυ στήν κάμαρα τοΰ κατω
γιού κι’ έβλεπα τόν άρρωστο.

Ζυγώνονιας ή άνοιξη, μποροΰσε πιά καί περ
πατούσε.

«Θά πάω χωροφύλακας’ δέν μπορώ νά κάτσω 
άλλο δώ’ δέ μέ χωράει ό ιό.τος», μοΰ εϊπε 
άξαφνα μιά μέρα.

«Νά πά; άπάνω στά βουνά, σά ζεστάνη ό 
καιρός», τοΰ είπα.

Μά στάθηκα άδύνατο νά τόν καταφέρω, όσα 
κι άν τοΰ ξαναέψαλα. "Αμα μπόρεσε [πιά καί 
στεκόταν κάπως στά πόδια του. έπίμενβ καί 
καλα νά φύγη. ν- (Άκολουθίΐ)

Francois Coppee
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Ή  κ.Μαγδαλψή Χρνοη πρόςτήν κ .3Ερικέτ.Βενίρη. 

’Α γ α π η τ ή  μο ν  / 15 Μάρτιον If)..
"Εφ&αοεν ε.τι τέ?.ονς ή ήμέρα... Ανριο 0x δει

πνήσουμε μαζί' στο Παληό Φάληρο... Τί ϋάσυμβή 
μετά τό γεΟμα δεν τό ξενρ'α, μχ τήν αλήθεια... θά  
περάσωμε τή βραδ< ιά μας με κανένα ρωμαντικύ πε
ρίπατο στήν παραλία, α&ν τυϊ'ς μικρούς μνηστεν- 
μένονς, ή 9ά γνωρίσω επί τέλους τήν ήδονή τής 
απιστίας ;... “Αν μ ’ίρωτήση;, σου ορκίζομαι δτι 
δεν ξενρω καλά-καλά τί θέλω... Φυσικά, 9ά δνσα- 
ρεατηθώ λίγο 5ν δέν κρατήσΐ) τόν λόγο τον, αλλά 
πάλι, νά σοϋ πώ τήν άλήϋεια ; μολονότι ϋά μοΰ 
στοιχίσΐ) νά ιδώ πώς μοιάζει με δλονς τους άλλους 
άνδρας, εν τοντο.ς αισθάνομαι δτι δεν θά μπο
ρέσω νά τον κρατήσω καί πολλή κάκια... Ναί.. θά 
τόν συγχωρήσω πολΰ γρήγορα. 'Εχω δμως τό προ
αίσθημα δτι τίποτε ά π ’ολα αντί δεν θά σνμβή. 
γιατί τον τό εχω έπαναλάβει τ όσες φορές, πώς δέν 
θά γίνω ποτέ ερωμένη τον, ώστε φοβούμαι δτι 
δέν θ* τφμήΛη πιά νά μον κάμη τΐ/r παραμικρή 
πρότασι ! Ε ίν’ ή αλήθεια πώς ξενρει τής γννάΐκες 
και βέβαια ξενρει τι θά πβ γνναικεία άπόφασις, 
έπειτα πιθανόν rx φανή ψυχρός καί έξ αίτιας τών 
δύο μον ερωμένων... τέλος πάντων θχ ίδοΰμε ! 
Αν τό θχ φανή. ”Η όντως ή άλλως έγώ είμαι ευ
χαριστημένη ποϋ θα περάσω όλη μον τή βραδεία 
μαζί τον καί σου υπόσχομαι πώς θχ σοϋ αναγγεί
λω άμέσως τά διατρέξαντα κ ιί τηλεγραφικώς μά- 
λ,ιοτα. Τόν νοΰ σον λοιπόν, αν σοΰ τηλεγραφήσω 
« Ύπόθεοις εληξεν, νά καταλάβης άμέσως οτι ή 
φίλη σον εχει εραστήν νφ’ολην τήν σημασίαν τής 
λέξεως. Σε φιλώ, αγαπητή μον

Μαντελαίνα 
Τ. Γ. Ά)ήβ;ια τί Οποκοίμισο μέ συμβουλευει; να 

φοοέ̂ ω ; 'Λ"ο χεΓνχ τα κρέμ πονζέ η άπό τα αλλα τα 
κοντά πού είνε όλο μέ δαλαν*ίέν δαντέλλες; Απάντησε 
μου έγκαίρω;, Οά μέ ύποχρεώστ);...

>Γ
Ή  κ. Έρικ. Ιίενίρη πρός τήνκ.Μαγδαληνήν Χρνοη·

’Αγαπημένη μον Μαντελαίνα 16 Μαρτίου 19.
Νά φορέσης ενα από τά υποκάμισά οον μέ τις 

βαλαναιεν δαντέλλες, εϊνε πολύ εύμορφα κ</ί σον 
πανε ώραια... θά  ο έ  συμβούλευα μάλιστα νχ πε- 
ράο/ις καί μ ΐί κορδέλλα τροΰ-τροϋ ρόζ πολύ ανοι
κτή. Νά βάλης άσπρες κάλτσες, μήν ξεχάσης δε 
κι’ ενα πολύ λεπτά άρωμα, λίγο τρέφλ ή πολν-πολύ 
λίγη βιολέττα.

Προχωρώ : Μή φαντάζεσαι πώς ή σκέψι; δτι 
εχεις δυό ερωμένους, θά έμποδίοη tov Κό>στα νά 
είνε επιθετικός. Πόσο λίγο ξέρεις άπό ανδρες καϋ- 
μένη ! Νομίζεις δτι είνε καλλίτεροι άπό μας; Τό 
ίδιο κ ι’αντοί ορέγονται τό ν  άπηγορευμένο καρπό, 
κ ι’ ενθουσιάζονται άπό τά εμπόδια. Γ ι ’αυτό ή ι
δέα σον, νά τοΰ πής πώς έχεις δυό ερωμένους, ήταν 
πολύ επιτυχημένη, γιατί, άφοΰ δέν άπεχώρησε ά· 
μέαως, θά πή δτι τό έχει βάλει πείσμα νά βγή 
νικητής. "Αμα κατορθώσηνά σε κάμη ν’ άφήσης 
τούς δύο (ανύπαρκτους) ερωμένους σου θά είνε 
Λκόμη πώ ικανοποιημένος, παρά άν είχε νικήσει 
μονάχα τόν άνδρα σου. ’Επίσης καλά έκαμες καί 
εξύψωσες, παρά τήν αξίαν τ ο υ , τ ό ν  ανδρα σου εί; 
τά μάτια τοΰ Κώστα. Δεν πρέπει ποιε νά ξεύρη 
ό ερωμένος πώς είνε ανώτερος τοϋ συζύγου τής 
ερωμένης του, διότι τό παίρνει έπάνω του. Καί 
έχε το νπ’ δψει σου αύιό, ποτέ δϊν πρέπει νά 
νοιώοη δ άνδρας δτι μας δίνει *περισσότερα άπ 
δ,τι τοΰ δίνουμε.,.

Λοιπόν, ως σήμερα έφέρθηκες λ.αμπρά' τώρα 
πρόσεξε καί είς τό μέλλον νά έξακολ.ουθήσ/,ς τήν 
ίδια τακτική καί πρό παντός νά μή τοΰ δμολο- 
γήοης ποτέ δτι οί «δύο ερωμένοι σου» είνε φαντα
στικοί καί δτι αύτός^νε S πρώτος. Αΰτό βέβαια 
θά τόν ενθουσίαζε, άφοΰ σ ’ άγαπά, (Μλά με τούς 
άνδρας δέν πρέπει ποτε κανείς νά είνε ειλικρινής 
Νομίζεις πώς είνε πιό λογικοί άπό μας; 'Οπου
δήποτε άς μήν παραβιαζάμαατε, γιατί δεν είνε καί 
factum δτι θά γίν^ς ερωμένη τον αϋριο. Ξεύρεις 
οτι κι’ εγώ τόν βρίσκω πολύ συμπαθητικό τόν Κώ
στα...καί νά σοϋ πώ τήν αλήθεια εγώ στή θέσι 
σον δέν θά είχα τήν δύναμι νά τοΰ ανθίσταμαι 
τόσον καιρό... Δεν είνε εν τούτοις άσχημα καί τά 
προεόρτια... Πάντα ή άρχή ενός βιβλίου είνε \ 
πιό καλή. Σε λίγα χρόνια θά σκέπτεσαι ίσως δια
φορετικά, θά λές πώς ατόν έρωτα δέν πρέπει κα
νείς νά χάνη οϋτε δευτερόλεπτο. Ά λλ’ έστω. Και
ρός είνε νά τερματίσω |u) φλυαρία μον. Σέ φιλώ 
μ ’ δλη τήν καρδιά μΜ καί περιμένω ανυπόμονα 
τό τηλεγράφημά σου γιά τό αποτέλεσμα row ραι· 
τεβοΰ σας. Έ ριχέττη

Ή  άρχή εις τό 61ον φύλλον τής «Σφαίρας

Ό  α' τόμος τής «Σφαίρας» χαρτόδετος 
«ωλ·ϊται (ίς τά Γοαφεΐα μας άντί δραχ. 12

^  Λόγια τής γκαροονιέρας

— Μή λησμονείτε ποτέ μέ πόσην ευκολίαν ή 
Τάδε έγινε μαιτρέοσα σας. "Ετσι, ΰά εΰρετε φ.· 
σικήν τήν ευκολίαν με τήν οποίαν ή μαιτ^έσσο 
σας θά γίνυ μαιτρέασα ενος άλλου.

Συμπέρασμα : Είνε πολύ σπάνιες αί γυναΐ 
κες, πού έγνώρισαν είς τήν ζωήν των άνδρας 
όλιγωτέρους τών δύο. ^

 Έάν ή γυναίκα πού αγαπά ε, καοως μιλει
έπί παρουσίΐϊ σας πρός ένα άλλον, σάς ρίπτει 
ματιές άπό κοιοοΰ είς καιρόν ώοάν διά νά έ 
πικαλεσθή τήν έπιδοκιμασίαν σας εί; τάς ά 
πανιή ιεις Λού δίδει, να ε̂ΐοθε βε
βαιος ότι σάς άγαπά άκόμη. Έ ιν  άα’ έναντίας 
φαίνεται νά μή λαμβ ίνο υ.τ όψει της ότι ει^θε 
παρών, τούτο, πτωχέ μου φιλε, σημαίνει ότι 
δέν σάς άγαπά πλέον καί ήαπορεΐ:ε νά ετοιμά
ζετε τά μπαγάκια σας.

Συμπέρασμα : Τά μπαγάκια πρεπει να είνε 
πάντοτε έτοιμα, διότι άναχωρεΐ κανείς συχνό 
τερα άπό δσον υπολογίζει.

— Όταν ήέρωμένη σας, φθάνουαα είς τό ραν 
τεβοΰ, πληρώνει έξ ιδίων τόν λογαριασμόν τού 
άμαξά, σά; καταλαμβάνει ή επιθυμία νά τής 
κάμετε δώρον έκατοντάκις άκριβιότερον του 
ποσού πού έπλήρωσε. ι _

Συμπέρασμα: Μία γυναίκα δίν  πληνωιει 
ποτέ ενα λογαριασμόν, παρά οταν τό ποσόν 
εϊνε άσήμαντον. ,

— Όταν είσέρχεσθε εί; ενα κοσμικόν κενιρον 
είς άναζήτησιν ερωτικής περιπετείας, μή λη
σμονείτε ότι ή γυναίκα πού παρατηρείς μέ ηρε
μίαν τούς είσερχομένους, περιμένει «σφαλώ; 
κάποιον άντιθέτως έκείνη πού φαίνεται άφα- 
ρπαΐνη καί δέν παρατηρεί κανένα, περιμένει 
καί αύτή κάποιον, μονον πού δεν ξευρει ποιός 
θά εϊνε αύτός. ~

Συμπέρασμα : Ριχθή'ε τής δευτερας.
— Αί γυναικε?, όπας καί οί άνδςες, αρεσκον- 

ται είς τά κομπλιμέντα έκεΐνα άκριβώς πού 
δέν τού; άξίζόυν. Γι’ αύτό πρεπει νά λέγετε 
πάντοτε εί; τάς γυναίκας ότι εινε λογικαι καί 
είς τούς άνδρας ότι εϊνε ωραίοι.

Συμπέρασμα : ’Αποφεύγετε πάντοτε τάς λο- 
γίκάς "γυναίκας καί τού? ωραίους άνδραο, διότι 
καί αϊ μέν καί οί δέ εϊνε ανυπόφοροι._

— Όταν, άφού έκάματε έπί πολύ κόρτε είς 
μίαν γυναίκα, κατορθώνετε επι τέλους νά τήν 
κατακτήσετε, αύτή έννέα φοράς έπί δέκα θά 
σάς είπή : «Σ’ άγάπησα άπ’ τήν πρώτη μ^ρτ 
πού σέ είδα». Μήν τήν πιστεύετε όμως, σάς 
τό λέγει διά νά σάς φανή ευχάριστη.

Συμπέρασμα : Τό στόμα είς τόν έρωτα πρέ 
πει νά χρησιμοποιείται δσον τό δυνατόν όλι- 
γώτερον εις τό νά ομιλή.

— 'Όταν μετά τό ραντεβού, καθώς άποχαιρε 
τάιε τήν μαιτρέσσαν σας, αύτή, άντί νά σά; 
είπή : «Όρκίσου μου ότι δέν θά μοΰ κάνης 
άπιστί·ς»,οάς λέγει: «Βάλε καί τό έπανωφόρι 
σου, άγάπη μου, μήν κρυιόσος», σάς βεβαιώ 
μέ θλΐψιν μου, άγαπητέ μου κύριε, δτι είσθε 
χαμένος άνθρωπος. Ή  τρυφερότης αύτή ή ό
ποία άρχίζβι νά διαδέχεται τήν _ ζηλοτυπίαν, 
σηιαίνει δτι ή μαιτρέσσα σάς εχει κολλήσει 
σάν βδέλλα.

Συμπέρασμα : Προσπαθήσατε νά τήν ξεφορ- 
τωθήτε κούτ-κέ-κούτ, πριν τά πράγματα πά
ρουν τραγικώτερον χαρακτήρα.

— Δέν επροαέξατε μέ πόσην εύκολίαν μία γυ
ναίκα σάς δανείζει γαζέττες ; Μέ τήν ιδίαν ά- 
κριβώ; εύκολίαν μέ τήν όποίαν ζητεί νά τής 
δανβίοετε εκατοστάρικα, διότι, κατά τήν γνώ
μην της αί δυο χειρονομίαι έχουν άπολύτως 
τήν Ιδίαν άξίαν.

Συμπέρασμα: Μήν άποπειραθήτε νά τής πήτε 
ότι δέν εϊνε τό ίδιον, διότι γρήγορα θά σάς 
έγκαταλείψη.

— Είπέτε όσες φορές θέλετε είς τήν ερωμένην 
σας δτι τό καπέλλο πού φορεΐ τής πηγαίνει 
άσχημα, άλλά μόνον έφ’ όσον βρίσχεσθε στό 
σπίτι καί εχει καιρόν νά τό άλλάξη. "Οταν τήν 
συνοδεύετε έξω, πρέπει πάντοτε νά βρίσκετε 
δτι τό καπέλλο τής πηγαίνει θαυμάσια, διότι 
αλλέως θά θυμώση.

Συμπέρασμα : "Ενα καπέλλο ποτέ δέν πη
γαίνει άσχημα σέ μίαν γυναίκα δταν εϊνε εύ- 
διάθετος.

— Τά γκαρσόνια τών ρεστωράν περιφρονούν 
βαθύτατα τά έρωτικά ζεύγη. Διότι, όταν μία 
ερωμένη άγαπά ειλικρινούς τόν φίλον της, κα- 
νονίζβι τό menu οίκονομικώτερον.

Συμπέρασμα : ΑΙ απολαύσεις τού έροηος 
εϊνε γιά τά ελαφρά στομάχια.

—Μήν παίζετε χαρτιά μέ γυναίκα,διότι θεο}- 
ρεΐ φυσικώτατον νά μή σάς πληρώνh ό,τι χάνει.

Συμπέρασμα: Ή  τιμή τής γυναικός δέν έχει 
τίποτε τό κοινόν μέ τήν τιμήν τοΰ άνδρός, άλλά 
στηρίζεται έπί βάσεων άπείρως θελκτικωτέρων.
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Τρία ολόκληρα χρόνια είχαν νά Ιδωθούν καί 
γι’ αύτό δικαιολογημένη ΰπήρξεν ή έκπληξίς 
των όταν συνηντήίίηιαν πρό ήμερων ένα με
σημέρι είς τήν όδόν Σταδίου οί δυο παλαιοί 
συμμαθηταί ό Κώστας καί ό Νίκος ό και β ·- 
σιλεύς τής Γκάφας έπ καλούμενο;, διά τές άλ- 
λεπάλίηλίς γκάφες πού διέπραττε.

— Τι γίνεσαι. β̂ >έ ά ελφέ Κώστα, χάθηκες 
άπό τόν κόσιιρ ’· ·■ Καιρούς καί ζαμάνια έχω 
νά σέ δ». Πώς τά περνάς ;

— Πολύ καλά, ά/ πητέ μον, με^σί.
— Στό σ,τίτι όλοι καλά ; Ή  γυναίκα σου ; 
--Καλά κι’ αύτή. ευχαριστώ.
— Καί τής πάς καί λουλούδια βλέπω. Μπρά

βο σου, εϊσαι ένας θαυμάσιος σύζυ',ο;„.
Μετ’ όλίγον οί δύο παλαιοί q ίλοι άπβχαι- 

ρετώντο μέ θερμοτάτην χειραψίαν. Άλλά τό 
άτόγε ·μα τής ιδίας ήτέρας νέα συνάντησις 
είς τήν πλατείαν τής Όμονοίας.^

— Μά Α θαΰμα είνε αύτό! άναφω’ εΐ έκ 
πληκτος ό Κώστας. Νά έχουμε τρία̂  χρόνια νά 
ιδωθούμε, καί νά συναντώ^ιεθα τήνΪΗα ήμέρα 
δυό φορές !.,.

— Τό θαΰμα εϊνε μεγαλείτερο άπ’ ό,τι πι
στεύεις, άπαντά ό Νίκος. Φαντιίσου ότι πρό 
πέντε μόλις λεπτών συνήντηια καί τή γυναίκα 
σου στό Ζάππειο.

— Τή γυναίκα μου ! Στό Ζάπ^ε ο ! Λάθος 
θά κάνη-, άγαπητέ, γιατί ή γι;ναΐκα μου βγήκε 
νά πάη σ '.ή μαμά της πού κάΡεται στά Πατή
σια. Εϊσαι βέβαιος πώς ήταν αύτή;

— ΒέβαΌς, λέει! Βεβαιότατος —βέβαιοί ό 
Νίκος, ό όποιος, μή λησμονείτε, ότι έπονο-. 'ν n.-t/fildV τ«,- Γνί'κτιπΓ ’Λ mni'i ιιρ.

Λ ό γ ια .
ξάδερφό της...πολύ καλός νέος...

— Τόν ξάδερφό της ! Ποιόν ξάδερφό της ;
—Τήν συνεχάρην μάλιστα τή γυναΐκά αου,

έπαναλαμβάνει ό Νίκος, πού έχει ενα λαμ
πρόν σύζυγον, ό όποιος τόσα χρόνια μετά τόν 
γάμον έξακολονθεΐ νά τής πηγαίνη άνθη.

—Ώ , δυστυχία μου i ’Έτσι τής είπες ;
—Νοί... γιατί ; Τί συμβαίνει ;
—Συμβαίνει ότι μοϋ τήν έσκάρωίες τή δου

λειά, αθεόφοβε ! Τά άνθη πού είχα τό μεση
μέρι δέν προωρίζοντο γιά τή γυναΐκά μου... 
Τά πήγα στήν ερωμένη μου.

ΤΑ, γι’ αύτό μοΰ φάνηκε πώς _ δέν κατα
λάβαινε τί τής έλεγα ! Μά «ς μοϋ τοιλεγες, χρι
στιανέ μου, πού νά τό μυρισθώ !

— Κι’ έγώ πού ήθελες νά τό μυρισθώ πώς 
θά τήν συναντούσες!

—'Ας εϊ\β, τό πράγμα διορθώνεσαι. "Αν σ’ 
έροντήσυ γιά τά άνθη μπορείς νά τής πής ότι, 
σοϋ έπεσαν στό δρόμο μέσα βτά νερά.

—Ώραία ίδέα 1
— Ώραία δέν εϊνε ; Αύτό δέ θά τής πής ;
— Ναί, ναί, λέγει ό Κώστας καί αποχαι

ρετά τόν Νίκο βιαζόμενος νά πάη σπίτι του 
διά νά εξακρίβωση ποιός ε!νε ό έξάδελφος.

"Εως πού νά φθάση δμως είς τό σπίτι, ό 
ύποχρεωτικώτατος Νίκος μπαίνει σ’ ένοι φαρ- 
γακεΐο, αρπάζει τό τηλέφωνο καί διά νά διευ- 
κολύνη τήν θέσιν τοΰ φίλου του, τηλεφωνεί 
στήν γυναΐκά του :

—'Αγαπητή μου κυρία, ξεύρετε, τώρα τό 
θυμήθηκα, ότι τά άνθη πού σάς έφερνε τό με
σημέρι ό σύζυγός σας καθώς σάς έλεγα στό 
Ζάππειο, τοΰ επεσαν μόλις χωρισθήκαμβ μέσα 
σέ κάτι λάσπες καί γι’ αύτό πιθανόν νά μή 
σάς τά έφερε. Ήθέλησα νά σάς ειδοποιήσω 
γιά νά μή γίνη καμμιά παρεξήγησις._·.

Ή  κυρία όμως τοΰ Κώστα έχει ήδη τούς 
ψύλλους στ’ αύτιά καί (τόλις ό σύζυγός τη? 
φθάνει στό σπίτι, ό πρώτος της λόγος εϊνε : ^

• -Δέ μού λές ποϋ εϊνε τά άνθη πού μοΰ έ
φερνες τό μεσημέρι;

—Ξέρεις, άγάπη μου, βρήκα στό δρόμο τήν 
άδελφούλα μου καί τή; τά εδωκα.

— Μά καλά, ό φίλοί αου δ Νίκος μοΰ τη- 
λεφιόνησε το'νρα δά πώς σοϋ έπεσαν σέ κάτι 
λάσπες καί...

—Ά , τό κτήνος ! γρυλλίζει μέσα του ό Κώ
στας καί βλέπων ότι δεν χωρεΐ πλέον δικαιο
λογία, άναλαμβάνει τήν έπίθεσιν : —Καλά τά 
άνθη, μά δέν μοΰ λές τοϋ λόγου σου ποιός 
εϊνε αύτός ό κύριος ξάδερφός σου ;

— Μά τί έπαθες καλέ! ΙΙοιός ξάδερφός μου;
— Έκεΐνος πού,ήσουνα μαζί στο Ζάππειο 

καί τόν έσύστησες στόν φίλο μου τόν Νίκο. _
— 'Α ! τό κτήνος! γρυλλίζει μέ τήν σειράν 

της ή σύζυγος άντιλααβανομένη ότι έπροδόθη.
Επακολουθούν σκηνυί, δαρμοί, όλολυγμοί 

καί τήν έπομένην τό άνδρόγυνον τρέχει στούς 
δικηγόρους γιά τό διαζύγιον. Ό  Βασιλεύς 
τής Γκάφας έδικαίωσε διά μίαν άκόμ̂ ι φοράν 
τ’ δνομά του.

Μ.ΣΤΗΡΙΟΣ

! iΚ
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Δέν Ού παραπονεθώ διόλου, δέν προφέρω 
λέξιν, διότι ό έρως ,ιας δέν είνε άπό εκείνους 
πού δέν τούς τρομάζουν τά γεγονότα,.. καί δει- 
κνύοισα τόν Γιαννάκην, φίλησε τόν μικρόν 
αυτόν άγγελον, έξηκολού )ησε, καί τό φίλημα 
αΰτό καθώς καί ή άγάπη μου, ας οέ διαρυλάτ- 
τουν πάντοτε άπό κάθε κίνδυνον.

*0 κόμης ντέ Τρεμέζ τή·/ ένηγκαλίσθη συγ- 
κεκινη ιένος, έφίλησε τόν μικρόν καί όλίγας 
στίγμα ς βραδύιερον, έν πολυτελές αΰτοκίνητον 
ώδήγει μακράν τόν μεγαλόψϋχον ιππότην !

ΕΓΤΕΙΣΟ^ΙΟΚΓ ΤΡΙΤΟ Ν

ΕΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ ΜΥΣΤΙΚΟΝ
— Έπέστρεψεν θ κ. Κόμης ;
— Ό χι άκόμη, κυρία κόμησσα.
Καί μετά τήν σιερεότυπον αύτή# άπάντη- 

σιν, ή Ζακελίνα έξηπλώνετο μελαγχολική είς 
τήν μεγάλην πολυθρόναν τοΰ προθαλάμου τής 
έπαύλεως, καίέβύθιζε τό βλέμμα της πρός τό 
άχανές ψυφιρίζουσα : Φθάνει νά μή τοΰ συμβή 
τίποτε κακόν.

"Εν άπόγευμα ένφ έκάθητο μελαγχολική ώς 
συνήθως καί παρηκολοΰθει τόν μικρόν υίόν 
της πού έπαιζεν είς τό πάρκον, είσήλθεν άθο- 
ρύβως είς τό δωμάιιον ό Ροζέ καί άφόΰ τήν 
καθησύχασεν, είπών είς αύ ;ήν ότι πρό ολίγου 
είχε τηλεφώνημα τοΰ "Ιακώβου καί ήτο καλά, 
τής έδωσε μίαν επιστολήν καί τής έψιθύρισε 
μέ πολλάς επιφυλάξεις.

- -  Τήν έφερεν ό Κερζάν άπό τόν πατέρα οου.
Ή  Ζακελίνα τήν ήρπασεν έντρομος καί άφοΰ 

τήν ήνοιξε μέ νευρικότητα έδιάβασε τά εξής: 
«‘Αγαπητή μου κόρη

«Νομίζο} δτι άιεκάλυψαν τό κρυσφύγετόν 
μου, διότι βλέπω διάφορα ύποπτα ύτοκείμενα 
νά περιφέρονται πέριξ τής οικίας μου.

«Εκτός αύτοΰ, άνέγνωσα είς τάς εφημερί
δας τά τή; «’Ερεβώδους Συμμορίας», καί τρέ
μω άναλογιζόμενος ότι θά ύποστήτε καί πά
λιν πολλά δεινά, άν άνακαλυφθή ότι εύρί- 
σκομαι έν τή ζωή. Τί νά κάμω, Θεέ μου, πού 
δέν θέλω νά υποφέρετε πάλιν έξ αιτίας μου ; 
’ίίμπιατευομαι τό γράμμα είς τόν Κερζάν, δι
ότι μόνον είς αυτόν έχω πεποίθηίιν. ‘Η ευ
τυχία οας καταστρέφεται άν μάθτ] κανείς τό 
μυστικόν μας.

«Σέάριλώ καθώς καί τόν μικρόν Ιγγονόν μου.
«Τήν ευγνωμοσύνην μου καί τήν άγάπη μου 

είς τόν ’Ιάκωβον. Φ  .......... »
— Είνε κάτω ό Κερζάν ; ήρώτησεν ή Ζακε- 

λίνα. Πές του ν’ άνέβη.
— Ναί, άπήντησεν ό Ροζέ, άλλά πρόσεξε.δι- 

ότι δεν πρέπει νά τόν ίδή κανείς.
Καί μέ μυρίας προφυλάξεις ώδήγησεν ενα 

γέροντα είς τήν τραπεζαρίαν.
Ή  Ζακελίνα μόλις τόν είδε, έτςεξε τείνουσα 

τό χέρι της, τό όποιον έβφιξεν ό γέρων μετά 
σεβασμού, καί είς έρώτησιν τής κομήσσης,τής 
είπεν δλα δσα Ιγνώριζεν :

— Πράγματι, κυρία κόμησσα, έδώ καί κάμ- 
ποσες ημέρες τώρα, είδαμε δύο πρόσωπα πού 
μάς έφάνησαν ύποπτα, νά περιδιαβάζουν τήν 
επαυλι. Φυσικά δέν φοβοΰμαι γιατί ξεύρω νά 
ύπερασπισθώ... άλλά πώς νά σάς πώ, δέν αι
σθάνομαι πιά τάς δυνάμεις μου δπως πρώτα, 
έπειτα καί ό Μπαμπάς σας δέν είνε πιά νέος., 
δι’ αύτό έθεώρησα καλόν νά ελθω νά σάς ει
δοποιήσω.

— Γ̂Ιολύ σωστά, καλέ μου Κερζάν, άπήντη
σεν η Ζακελίνα, άλλά μή φοβήσθε, άφοϋ εΐ- 
ote ΰπό τήν προστασίαν τού συζύγου μου.

— Τόν ευχαριστούμε πολύ, κυρία κόμησσα, 
άλλά πάντα είνε καλό νά λαμβάνη κανείς προ
φυλάξεις.

“Επειτα ό Κερζάν έφυγε καί ή Ζ “ * ε λ ίν α  
μείνασα μ ό ν η , συνησθάνθη διά μιάς δλον τόν 
κίνδυνον πού τούς άπειλοΰσε καί ένας λυγμός 
έξέφυγε τών χειλέων της μαζί μέ τ ή ν  φράσιν:

— ”Ω ! α λ ή θ ε ια  ή μ ο υ ν  τό σ ο  εύ τυ χ ισ μ έν η  !
Αλλά μιά γλυκειά καί μελωδική φωνή τής 

έψιθύρισε έκείνην τήν στιγμήν :
— Ζακελίνα!
Έγύρισεν ^έκπληκτος καί όποία ύπήρξεν ή 

χαρά της δταν άντίκρυσε τόν Γιοΰντεξ πού 
ήρχετο  ̂πρός αύτήν μέ άνοικτάς άγκάλας ! Έ -  
πεσεν επάνω του „ώς νά ήσθάνετο δτι, είς τό 
θερμόν έκεΐνο καταφύγιον, δέν είχε νά φο- 
βηθή τίποτε καί ως διά μαγείας έφυγαν άμέ
σως από τόν νοΰν της αί κακαί σκέψεις.

Τί ήθελεν έδώ ό Κερζάν ; τήν ήρώτησε 
μετ ολίγον ό ’Ιάκωβος.

— Μοΰ έφερε γράμμα άπό τόν πατέρα.,Λι- 
αβασε το.

Ο κόμης ντέ Τρεμέζ έδιάβασε τήν επιστο
λήν τοΰ Φαβρώ καί τήν καθησύχασε μέ τόν

πειστικόν έκεϊνον τόνον πού μόνον αύτός ή- 
ξευρε νά μείαχειρίζεται.

— Μή φοβείσαι, άγαπητή μου, τής είπεν, 
καί σκέψου πόσον δυνατός είμαι τήν στιγμήν 
πού υπερασπίζομαι τήν ευτυχίαν μας!

Τήν στιγμήν αύτήν ένας υπηρέτης τόν διέ
κοψε καί τοϋ άνήγγειλεν δτι ό κ. Μίλτον έπβ- 
θύμει νά τοΰ όμιλήσο.

II  -  ΑΙ ΔΥΟ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ
Μόλις είσήλθεν ό Γιοΰντεξ είς τό γραφείβν 

τοΰ Τζΐμ Μίλτον, τόν εύρ3 ταραγμένο*" μέ δύο 
έπιστολάς τάς όποιας είχε λάβει καί τάς οποίας 
τοϋ έδιάβασε. Ή  μία εμπεριείχε τά εξής : 

«Άγαπητέ Μπαμπά 
«Είμαι ένοχος... Άλλά δέν ήδυνήΰην νά άν-

Τ σ ν  ΖΧαχαμΐκον vifnjozazw v  
(uavovpyiwv ζο άνάρνω σμα

Κάποτε ένας νοινός φί
λος μας, παρέθετε γεΰμα, 
είς τό όποιον είχε προσκα- 
λέσει έμένα καί τόν Χαχα- 
μΐκον.Φυσικά έπήγομε τρέ- 
χοντας άφοΰ έπρό,ιειτο περί 
φαγητού. Είς τό γεϋμα ήτο 
έπίσης προσκεκλημένος κι" 
ένας συνάδελφός μας Λβ 
βής, ό όποιος, ύπακούων 
είς τά λωποδυτικά ένστι 
κτα τής φυλής του, έπωφε- 
λήθη μιάς στιγμής, δπου ή 
γενική ποοσοχή ήιοέστραμ- 
μένη προς τήν πόρταν, γιά 
νά σουφρώση ένα ασημένιο 
μαχαιροπήρουνο, τό όποιον 
έκρυψε γρήγορα εί? τήν πί
σω ταέπην τοΰ πανταλονιού 
του. Ό  Χαχαμϊκος δμως ό 
όποιος έχει μάτι διαβολε
μένο, τόν άντελήφθη. καί 
καθ’ δλην τήν διάρκειαν 
τοϋ γεύματος, δέν ήχπο- 

ςοΐβε να ήσυχάση, δχι, φυσικά, γιά τήν κλο
πήν, άλλά διότι δέν ήτο αύτός ό κλέψας. Ά- 
πεφάσισε λοιπόν κούτ-κέ-κούτ, νά μή/ άφησα 
τόν Λεβή* ν’ άπολαύση τζ. προϊόν τής κλοπής 
του. Καί τό εφευρετικό μυαλό του δέν άργησε 
νά σοφισθή μίαν πανουργίαν :

Όταν έτελείωσε τό γεΰμα, έστρεψεν έπιτη- 
δείως τόν λόγον είς τό ζήτημα τών ταχυδα
κτυλουργιών, καί έδήλωσεν δτι κάποιος συγγε
νής του, δειιός ταχυδακτυλουργός, τοϋ έδίδαξε 
μερικούς τρόπους ταχυδακτυλουργίας, καί, αν 
ήθελαν μάλιστα, ήτποροΰσε νά τούς δείξη κα
νένα. Φυσικά, δλοι οί προσκεκλημ,μένοι έδέ- 
χθησαν εύχορίστος, καί ό Χαχαμϊκος έτέθη 
έπί τό έργον.

— Αρχίζω, είπε. Βλέπετε αύιό τό άσημένιο 
μαχαίρι καί αύτό τό άσημένιο κουτάλι. Τά 
παίρνω καί- τά δύο καί τά βάζω στήν πίσω 
τσέπη τοϋ πανταλονιού μου. Τά είδατε ;

— Ναί, άπήντησαν δλοι.
,— Λοιπόν, τώρα λέγω : Πνεύμα τοϋ Σατανά 

κάμε, τό μαχαιροπήρουνο πού έβαλα στήν τσέ
πη μου, νά περάσα στήν ίδια τσέπη τοϋ κ. 
Λεβή. "Ενα., δύο., τρία... άλλέ βού πάς,.Τό 
θαύμα έγινε, κύριοι, τό πηροϋνι καί τό μα
χαίρι πού, καθώς είδατε, έβαλα στήν τσέπη 
μου, βρίσκονται αύτή τή στιγμή στήν τσέπη 
τοϋ φίλου μου κ. Λεβή.

Ο κ. Λεβής^ύπεχρεώθη νά δείξα τήν τσέπη 
του,̂  δπου ως ητο επόμενον, εύρέθη τό μαχαι- 
ροπήρουνο πού είχε κλέψει προηγουμένως. Οί 
συνδαιτυμόνες έχειροκρότησαν τήν ταχυδακτυ
λουργικήν ικανότητα τοΰ Χαχαμίκου, ό όποιος 
φυσικά, έκράτηαε τό μαχαιροπήρουνο πού είχε 
βάλει στήν τσέπη του. Ό  Λεβής άκόμα τό 
φυσά καί δέν κρυώνει.

** *
Κάποτε τό έφερε ή τύχη νά κοιμηθούμε στό 

ιδιο δωμάτιο ένός επαρχιακού ξενοδοχείου μέ 
τόν Χαχαμϊκο. Όταν ετοιμαζόμουν νά κοι
μηθώ, είδε δτι τά πόδιαι μου ήταν ακάθαρτα 
καί μοΰ έκανε παρατηρήσεις. Καθώς δμως έ- 
βγανε τές κάλτσες του, είδα δτι τά δικά του 
πόδια ήταν πιό ακάθαρτα άπ’ τά δικά μου. 
Τοΰ τό είπα κι’ αύτός δικαιολογήθηκε μέ τήν 
έξής άπάντηβι :

— Ξεχνάς οτι τά πόδια μου είνε μεγαλειτέ- 
ρας ηλικίας απ’ τά δικά σου, άφοϋ είμαι δε
καπέντε χρόνια μεγαλείτβρός σου;

Λογικο»τατα. Είχαν διάστημα κατά 1δ χρό
νια μεγαλείιερο νά έλθουν ε!ς συνάφειαν μέ τό 
ν*0 0 . *0  Άβραμΐκος

τισταθώ είς τό πάθος πού μέ παρέσυρε..Φεύ
γω μετά τοΰ άνθρίόπόυ, τόν όποιον άγαπώ .. 
Δέν θά μέ ξαναϊδήτε ποτέ ! «Ρόζα»

— E T v j ή δέν βίνε νά χάνη κανείς τό μυαλό 
του ! άνέκραξεν δ δυστυχής Αμερικανός.

— Μά καλά, είπεν ό Γιοΰντεξ, εις τήν πρώ- 
την έ.τιστολήν πού οάς άφησε, δταν, καθώς έ- 
γςαιε, έπήγαηε ν’ ούτοκτονήσυ, δέν διεμαρ- 
τι ρετο δτι είνε άθώα ;

— Ναί, άπήντησεν ό Μίλτον, ιδού ή πρώτη 
έπισίολή.

— Είμαι έ'νοχος καί είμαι άθώα ! είπεν ό 
Γιοΰντεξ έξβτάζων προσεκιικώς τάς δύο έπι
στολάς --  καί δμως ό χαρακτήρ είνε άκριβώς 
δμοιος καί είς τάς δύο... Δέν πρόκειται περί 
πλασ τογραφίας...

— Τότε ; ήρώτησεν ό Μίλτον.
— Τόιε αύταί αί δύο έπισ:ολαί έπιβεβαιώ- 

νουν τάς υποψίας μου δτι πρόκειται δηλαδή 
περί διαβολικής επιβολή;, ή τις έ|ουδετερώνει 
τήν θέλησίν τής Ρόζας, καί δτι άφήρησε τά 
σχέδια, ύπακούουσα είς κάποιαν άκαιαμάχητον 
δύναμιν, είς τήν όποίαν δέν ήδυνήθη νά άν- 
τισταθή

— Καί ή άντίληψίς σας είνε δτι ή Ρόζα εύ- 
ρίσκεται έν τή ζωή ;

— Άναμφιβόλως, άλλά είνε αιχμάλωτος αύ
τών τών άθλιων.

— Καί πώς θά τήν σώσωμεν ;
-Δ έν βαυκαλίζομαι ποιέ μέ ελπίδας καί 

πρό πάντων δέν υπόσχομαι ποτέ τίποτε περί 
τοΰ οποίου νά μή είμαι άπολύτως βέβαιος· ένα 
μόνον σάς λέγω, δτι θά μεταχειρισθώ δλα τά 
μέσα πρός λύσιν τοΰ μυστηρίου. Ή  άποκαιά- 
στασις τής εύευχίας σας άλλως τε, είνε καί 
εύτυχία ίδική μου, διότι πρόκειται περί τής 
μνησιής τοΰ άδελφοΰ μου !

Ό  κ. Μίλτον έσφιξε τήν χεΐρα τοϋ Γιοΰν· 
τεξ μετ’ εύ/νωμοσύνης καί τήν στιγμήν αύτήν 
είσήίθεν ό Κοκαντέν.

— "Έρχεσθε είς κατάλληλον στιγμήν ! άνέ
κραξεν ό Γιοΰντεξ, διότι άκριβώς έσκόπευα νά 
έλθω νά ζητήσω τήν συνδρομήν σας.

— Τήν ίδικήν μου συνδρομήν ! καί ό άγαθός 
άνθρωπος τόν έκύτταξεν έκπληκτος- άλλά ιίς 
τί δύναμαι νά σάς βοηθήσω έγώ ;

— Είς πολλά πράγματα, εάν μέ άκοιίσητε 
προσεκτικώς. Δέν μοΰ διηγήθητε προχθές ότι 
είχατε συνταξειδεύσει είς τό τραίνο ν μετά μιάς 
κυρίας ;

— Ναί... ώραιοτάτης καί θελκτικής.
— Θά ήδύνασθε νά μοΰ τήν περιγράψετε;
— Ή τα ύψηλή, μεγαλόσωμος, μελαχροινή, 

καί προκλητική...
— Περί αύτοΰ ούδεμίϊ αμφιβολία άφοΰ σάς 

κατέκτησε άπό τής πρώτης στιγμής, άλλά άν 
έπροσέξατε, δέν έφοροΰσε μεγάλους χρυσοϋς 
χαλκάδες είς τ’ αύτιά της ;

— Άκριβώς.
— Σάς είπε τό δνομά της ;
— Ναί, βαρώνη δ’ Άπρεμόν.
— Σάς έδωσε τήν διεύθυνσίν της ;
— Μάλιστα, όδός Μυσέ είς τό Ί2τέϊγ — καί 

έπρόσθεσε μέ ϋφος κιομικότερον—μέ προσεκά- 
λεσε μάλιστα νά πάρω μαζί της τσάϊ.

— Καλά, σάς ήρώτησε τό δνομά σας ;
— Ναί καί φυσικά "δέν υπήρχε λόγος νά τής 

τό κρύψω...
— Σάς παρακαλώ, άπαντάτε μου εις δτι σάς 

έρωτώ μόνον- δέν έχομε καιρόν νάχάνωμε. Ή  
Βαρώνη σάς έκαμεν ερωτήσεις ;

— Δέν ενθυμούμαι καί καλά.
— Προσπαθήσατε νά ένθυμηθήτε, τό πράγμα 

έχει μεγάλην σπουδαιότητα. Μήπως σάς ρώ
τησε γιά μένα ;

— Γιά σάς! μά νομίζω όχΓ μοϋ ζήτησε μάλ
λον λεπτομερείας περί τής έπαύλεώς σας, αν 
ΰπάρχη άκόμη ή μικρά πορτοΰλα τοΰ πάρκου...

— Άρκεΐ, διέκοψεν ό κόμης νιέ Τρεμέζ,δέν 
μοϋ χρειάζονται περισσότερα. Τώρα, καλέ μου 
Κοκαντέν, πάρετε άμέσιος ενα αΰτοκίνητον καί 
πηγαίνετε νά έπισκεφθήτε τήν χαριτωμένην 
βαρώνην.

— Τρέχω, άπήντησεν ό Κοκαντέν καί έκαμε 
νά έξέλθιι μετά κωμικής σπουδής.

— Σταθήτε πρώτα νά σάς εξηγήσω τούς’λό- 
γους διά τούς οποίους σάς στέλλω.

— Ά  ! .ναί, μέ συγχωρεΐτε.
Κ ιΐό  Γιοΰντεξ τονίζων έκάστην λέξιν τοΰ 

είπε τά έξής:
— Ε Ι’.ε άνάγκη νά μοΰ δώσετε λεπτομερείς 

πληροφορίας δχι μόνον περί τής γυναικός αύ
τής, άλλά καί περί τοΰ περιβάλλοντος έν γένει 
είς χό όποιον ζή- δηλ. προσπαθήσειε νά με
λετήσετε καλά τά κατατόπια τοΰ σπητιοϋ της, 
τά σημεία εί; τά όποια υπάρχουν πόρτες, τάς 
σχέσεις της, τάς συνήθειας της...

(Ακολουθεί)
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Ξάφνου... Τί σάς συνέβη, κύριοί μου, ξαφνι- 

σθήκατε πού άρχισα μ’ αύτήν τήν λέξιν; Καί 
δμως σείς οί ίδιοι, πολλοί δηλαδή άπό σάς, 
τήν μεταχειρίζεσθε συχνά, μέχρι καταχρήσεως 
εις τά έργα σας. Γιατί; Ποίαν έξαιρετικήν 
νοστιμάδα τής βρίσκετε: ’Εγώ βλέπω πώς αύ
τής τής λέξεως έχει γίνει υπερβολική κατάχρη- 
σις καί είνε καιρός πιά νά τήν βάλουμε κατά 
μέρος. Καί βλέπω άκόμη καί κάτι άλλο: Ό τι 
σάν δλα γίνωνται «ξάφνου, έξαφνα, ξαφνικά, 
έξαίφνης» είς Ινα φιλολογικό κομμάτι, δταν 
δηλαδή τό -έξαφνικόν παρεμβαίνει διαρκώς ώς 
άπό μηχανής θεός, δέν μένει τίποτε ποϋ νά 
γίνεται φυσικά, άβίαστα, κατά λογικόν ειρμόν, 
καί αύτό, καθώς ξεύρετε. φανερώνει άδυναμίαν 
τοΰ γράφοντος, διά τόν άπλούστατον λόγον δτι 
δέν κατορθώνει νά δικαιολογή δσα ό ίδιος 
γράφει. Μή τήν χρησιμοποιήτε λοιπόν παρά έν 
άπολύτφ άνάγκη αύτήν τήν εύλογημένην λέξιν 
καί σάς βεβαιώ, δτι τά εργα σας δέν έχουν νά 
ζημιωθούν τίποτε άπό τήν παράλειψίν της.

Κι’ ένα άλλο: Πολλοί γράφουν, «είπα στό 
πατέρα μου», ή «στό κόσμο», ή «στό ξένο», 
«στό τόπο», «στό ψάλτη», «στό άνθρωπο». Γρά
φουν, δμως δέν μιλούν έτσι, διότι έτσι μιλούν 
μόνον οί άλβανόφωνοι καί ή μαντάμ Γαρε· 
φούλα. "Οσοι μιλούν τήν Ελληνικήν λένε: 
Στόν πατέρα μου (στό-μ·πατέρα μου, δπως συν
εκφωνείται), στόν κόσμο (σιό-γ-κόσμο) καί οϋ- 
τιιι καθεξής. Μέ τό «νΐ» πάντοτε τό εύφωνικόν. 
Επομένως άφοϋ έτσι μιλοϋν, έτσι πρέπει καί 
νά γράφουν·. Γενικός ·- ανών: "Οταν ή λέξις 
άρχίζι) άπό φωνήεν ή άπό τά σύμφωνα κ, ξ, 
π, τ, ψ είνε άπαραίτητον νά συνεκφωνήται τό 
«νΐ» τής αιτιατικής τοϋ ένικοΰ τή; προηγουμέ- 
νης λέξεως.

Όρΐστε τώρα! "Αρχισα νά έξάγω καί γραμ
ματικούς κανόνας σάν καλό ς κάγαθός διδάσκα
λος ! Κι’ δλ'αύτά έξ αιτίας δ —10 μικρών, οί- 
όποίοι, ένφ άκΑμη δέν έσυνήθισαν νά πιάνουν 
τήν πέννα στό χέρι των, έννοοΰν νά μοΰ έξα- 
πολύουν κατακλυσμωδώς έργα καί έπιμένουν 
νά τά ίδοΰν δημοσιευόμενα. Ένφ, άν έδιάβα- 
ζαν έως πού νά μορφωθοΰν λιγάκι, άν έπαρα- 
κολουθοϋσαν τί δημοσιεύεται είς τήν «Σφαί
ραν» κι’ έπερίμεναν μέχρις δτου αισθανθούν 
τάς δυνάμεις των νά γράψουν κι'αυτοί κάτι 
άνάλογον κι’ έκοπίαζαν διά νά τό γράψουν, θά 
είχαγ· έλπίδα έπιτυχίας. Τώρα δέν έχουν καμ- 
μίαν.

Ά ς  είνε- υπάρχουν ευτυχώς άλλοι, πολύ πε
ρισσότεροι άπ’ αύτούς, γράφοντες καλά, κι’ έτσι 
διασκεδάζεται ή μελαγχολία μου. Γ  ι’ αύτό καί 
μέ μεγαλειτέραν εύχαρίστησιν έγκρίνω τά δικά 
σας κ. κ. Ί .  Μ. Π. (Λάουρα), Μ. Κέλλα, Ή . 
Ψωμόπουλε, Τήλ. Ιΐαν. ( Ηδονικό Μαρτύριο) 
καί δίς Ματίνα Βενετσανοπούλου (Στή σελήνη). 
* Δέν έγκρίνω τά δικά σας κ. κ. IVΆρμυρ. Κ. 
Μ ινωλεσ. Μ. Σιλλερ διότι δέν είνε δσον θέλω 
καλά. καί τό δικό σας κ. Κ. Μερσιν. διότι είνε 
μεγάλο. Σείς, κ. "Εκφυλε (μ’ ένα λάμδα) μή 
μοΰ στέλνετε φιλοσοφίες, γιατί δέν τής έγκρί
νω. Σύμφωνοι, κ. Ν. Γρυπόν., φέρτε το. Αύτά 
πού μού στείλατε τώρα έχσυν μερικά λάθη. Τό 
γράφω καί γιά σάς κ. Έ . Φαν. καί γιά σάς κ. 
Κατεψυγμένε καί γιά δλους τούς άλλους : δταν 
εχει έγκριΟή ένα έργον σας, μή μοϋ στέλλετε 
άλλο, προτού νά ίδήτε δημοσιευόμενον τό ήδη 
έγκεκριμμένον. Ή  έκ περιτροπής δήμδσίευσις 
τών έργων δλων τών γραφόντων καλά άναγνω- 
σιών μόνον έτσι μπορεί νά έπιτευχθή.

Είς δσους μοΰ γράφουν διά τό δημοψήφισμα 
άπαντά ή δίς Νόρα. Έγώ δέν έχω νά προσθέ
σω τίποτε άλλο, παρά νά έπικυρώσω δσα είς 
τό προηγούμενον έγραψα έπί τοΰ ζητήματος.
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Όποια μοϋ στείλλει τό καλλίτερον κάρτ-πο- 
στάλ καλλονή:, θά λάβα ώ ; αντάλλαγμα τήν 
φωτογραφίαν μου. Είς ψευδώνυμα σιγώ. Γρά
ψατε- «Γραλλιανό » Άοίνιον Μικρά; Άσίας.

— Συγχαίρων έ /καρδίιο; τήν δεσποινίδα Σπυ· 
ριδούλαν Ζήλου διά τήν ζωγραφικήν, εϋ/.ομαι 
ταχεΐιν πρόοδον είς τό πιάνο. Εΰθαλία.

— «Χήρο», ξύλο θά πέση πολύ. Γιατί τό 
♦Κουνοΰπι» πειράζεις πολύ. *Κακή Κική·».

— Πρός «τ’ άγκαθάκι» πούνε «οιητή; προ
χείρου, έχων μορφήν χ... Μπαρντόν «Άγχα- 
θάκι» δέν σ' ήξερα ώς ποιητήν, δμως σέ θαυ
μάζω. Μά σέ έρωτώ, ώ ιιοιητά, πού τά έμα
θες αύτά ; μήπως έκεΐ στ’ αχούρι, πού κοιμά
σαι άπό βραδύς σάν.. Γ .. .  «Κακή Κική».

— Άνταλλάσαω c. p. μέ άπαξάπαντας. Μι
χαήλ Θρασύβουλος Δ. Ύψηλάνιης όδός Φι
λελλήνων άριθ. 7 Πειραιά.

— Ανταλλάσσω c. p. έπιστολάς πανταχόθεν. 
«'Ιδανική Όνειροπόλος> p. r. Καλάμας.

— «Κική» ή «Ανθηρά ήλικία»- σας παρα

καλώ έάν εύαρεστήσθε νά μοΰ στείλετε τήν 
διεύ>υνσίν οας. «Άγκαθάκι» p.  Γ.  ’Ενταύθα.

— Ρέ «Χαμίνι», άντε χά< on, μή σε πιάσω 
καί οέ πάω φυλακή αλανιάρη τοϋ ψυρρή. 
«Κακή Κι*ή».

—" «Νεαςέ Πρίγκηπα». Δέν άκούεσαι.,/Εάν 
έξέλιπεν ή έλπίς, ό βίος μοj καθίσταται κ5- 
λασις. «Καλή σου Κι>ίή».

— Νέος ύπηρετών έν Μετώπη), αιτεί ά*λη- 
λογραφίαν μετά δεσποινίδων Αθηνών, Βοτί- 
νης, Τριπόλεως. Σκοπός ό γάμος. Γράψατβ- 
«Μαραμμ νο "Ελατο» 10ος Λόχος 7ου Πεζικ. 
Συν)τος Τ. Τ. 907.

— Ανταλλάσσω c. p . μέ νέους καί δας μορ
φωμένους. «Πριγκηπέσσα τού Φέζ» p. r. «Λαΰ- 
κον Βόλου».

— Δεσποινίδες καί Κύριοι! Σπεύσατε Αν
ταλλάσσω Γ. p. ,τοπεΐα καί έπιστολά: μέ δλους 
καί δλας. Διεύθυνσις- Ε. Π. p. r. Ρέθυανον.

Σ ήν άλησμόνητη συνταξειδιώτισσά μου, 
στή χαριτωμένη μου ξανθούλα, τού; πλέον 
θερμούς χαιρετισμούς. Περιμένω μέ αγωνία 
δύο τί): λόγια. Κ. _____
— Εισερχόμενη τό πρώτον είς τό σαλονάκι 

τής «Σφαίρας», άνταλλάσσω c· p. χαί έπιστο 
λάς μέ νέους πανταχόθεν. Γράψατε' «Κόρην 
τών ’Ονείρων» ρί" Γ. Σπάρτην.

— Άγκαθάκι. Διaτηqεϊς νυχάκια γιά νά ιιέ 
βοηθήσχις ; —'Απογοητευμένοι Ζιχλωροϋς. Β ί- 
λε ένα συναπισμόν στόάιιστερό μέρος τοΰ στή
θους, νά ίδάς γιά πότε παρηγ>ρ·έσαι. — Λου
κιανέ Λαμίας Έκύλκε ό τέντζερης κι’ έβρή- 
νε τό καππάκι, κύλισε κι' ό Λουκιι*\ός καί 
πάει γιά τό χαντάκι.—Σπαρτακικήν Στρατιάν 
Λαρίσσης. Πό>α κανόνια διαθέτετε;-- Άερο- 
πτηνοσολλήπτην .. φιοϋ σκουληκομερμηγκό- 
τουπα ! Ποΰ τό ψ όνισε; αύιό τό δνομ*; «Τό 
Χαμίνι».

— Κύριος μεσήλιξ άλλά καθόλου δυσάρεστος, 
άτολύιως σοβαρό:, πολύ πλούσιος καί έντε
λώς ά εξ ίρτηιο.-, έπιθυ ιεΐ αλληλογραφίαν μι: t' 
Αθηναίων δεσποινίδων. Ό χι κυριών. Σκοπός 
ή διακοπή μιά; μονήρους, μοιοτόιου ζωής. μέ 
τήν σύναψιν φιλικών σχέσε ·>ν Γίνοντ ιι δεκταί 
μέχρι 4 Μυΐου ΰπό Κ 500 P. p Γ. Άθήναι 
χεντρικόν- μόνον άπαντήοεις δίδουσαι άμεσον 
τή εύκαιρίαν τής φιλικής γναριμίας.

— Δεσποινίδες Άλτ ! Νέος εύρισκόμενος μα
κράν τ,ή; πατρίδος του καί θέλων νά διασκέ
δαση τόν μονότονον βίον του, ζητεί άιταλλα- 
γήν c. p καί έ^ωιικ'ϊν επιστολών, μετά δε 
σποινίδων μορφω-ιένων. Σ<οπός δ γάμος. Προ 
τιμώνται Άθηνόόν, Σμύριη-, Θεσσαλονίκης, 
Ζικύ\θου. Γράψατε- «Ύποκόμην τή; Βράζε 
λώνης» p.  Γ Θεσσαλονίκην.

* Νετρός Δεκανεύς άπό τε'ραετίας ύπηρε 
τών έν τή ζώνη τώ^ επιχειρήσεων, ά ταλλάι- 
σει c p. μετά νέων καί δεσποινίδων Αθηνών 
Βόλου, Αλεξάνδρειάς. Γράψατε’ Αλέξανδρον 
θεοχάρην, Κέντρον Ίππωνε'ας Τ. Τ. 9 0.

— Νεαρός ύπαξιωματικός, υπηρετών έπί τε
τραετίαν ι ί ;  τήν ζώιην τών έπιχειρήσεων καί 
θέλων νάδιασ>εδαση τύν μονότονον ζωήν του, 
επιθυμεί άλληλογραφίαν μετά νέων καί δεσποι
νίδων Αθηνών, ΙΙατρών καί Καλαμών. Γρά
ψατε’ ·Λοχίαν Καλλιγάν Γεώργιον, Κέντρον 
Ίΐπωνείας Τ. Τ. 900.

—Τό δημοσιειθέν είς τό προηγούμενον φύλ
λον τή; «Σφαίρας» «Σονέττο» δέν είνε δικό 
μου. Παρακαλώ τόν κ. Στ. Στερεόν (;; ) νά ΰ 
πογράφη ολογράφως πρό; άποφυγίν παρεξη
γήσεων. Σ  ίογιος Ε. Στερεός

—Μιάν άναγνώστριαν «Σφαίρας» πού θέλει 
νά τής -/ράψουνε χωρί; σύ,ιτασι νά γνωςίζη, 
παρακαλώ γνωρίση ούίιασιν ή παύση ένοχή. 
Τό άνθος τού Muiju . Poste Restante Κακο- 
σάλεσι.

ΤΑ ΨΕΥΔΩΝΥΜΑ ΤΟΥ 1920
«Μάριος Σίλλερ», «Παιδί τής ’Ερήμου», 

«Όοφεύς», <Μαραμιένο Έλατο», «'Υποκόμης 
vf]C Βραζελώιης».
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Όσοι έκ τών άναγνωίτών δέν έπρόφθάσαν 

νά πρ ιμηθευθοΰι' τό ΰΛ’ άοιθ. Β7 φύλλον τής 
«Σφαίρας», τού οποίου δλα τά δοθέντα εις τό 
πρακτορεΐον άντίτυπα έξηντλήθησαν, δύνανται 
νά τό ζητήσουν άπό τά γραφεία μας.

Επίσης δίδεται *ίς τά γραφεία μας τό ΰπ’ 
άριθ. 66 φύλλο/ τής «Σφαίρας», τό περιέχον 
τούς δρουο τοΰ προκηρυχθέντος δημοψηφίσμα
τος τή; Καλλο'ής.

Έπί πλέον είνε άπαραίτητον νά δηλωδή δτι 
ή τιμή έκάστου φύλλου τήτ «Σφαίρα:», έχει 
όρισθή είς 30 λεπτά δι’ δ1 ας τάς έπαρχίας τής 
Παλαιάς καί Νέας Ελλάδος, συμπεριλαμβα- 
νομένης καί τής περιοχή: τής Σμύρνης καί 
τής κατεχομένης Θράκης, διά δέ τό εξωτερικόν 
έν γένει εις 3ό ?επτά.

Μύρια βάοανα χαί πόμονς χα! φαρμάκια μάς ποτίζει 
ή άγάπη Jtoi· τη νειότη, ωμορφαίνει χα'ι στολίζει. 
Πιο μεγάλο; όμως πόνος, πΐό μεγάλη δμως λύπηι 
είνε μία* an’ τη κορΑιά μας η ά·άπη δταν Ιείπ\μ 

Μεσολόγγιον Γερ. Δ. Καοόλας
r-
ν..

Β. Ίρένταν. Εύχαριστοΰαεν. Τά χαιρετί 
σμαια διεβιβάσθησαν. —I. Βόλον. Όταν γρά
φουν δλοι έκ περιτροπή; δέν εΐ· 6 καλλίτερα j 
Me >οί.— Κ. Άβαράκηι». Μέχρι τή; Τρίτης 
τό βρίδυ. - Τάκην Φ. Παπϊιβασιλείυυ, ΙΙοπάφη 
18, Θεσσαλονίκην. Ό  κ. ’Αρχισυντάκτη: έλα
βε τό μαντήΗ καί τό πεζό τραγούδι σας. Κρα
τεί τό πρώ-cov ώ ; χρήιιαον και «τορρίπτει τό 
δεύτερον ώς έντελώς άχρηστον.— I. Ι  ωακείμ. 
Διεώπησαν.—«Μαγευμένον Σιδηροδρομικόν». 
Είς γρ ιμ ιατόσημα. Στοιχίζει δρ. τρεις καί 20 .  
Στείλατε καί τό όνοματεπώνυμόν σας—Εύστ. 
Μαμούχαν. Τώρα μεταφράζεται, δέν υπάρχει 
έτοιμον στήν Ελληνικήν. —Μ. Κέλλαν. Ίδική 
σας ήτο ή άπάντησις. —Ροδοδάκτνλος Ήώς. 
Εΐσθε χρεωμένη δρ 1 90 — Ε . Π. Ρέθυμν ιν. 
Ό ταν έγκριθβΰν δωρεάν. Τά ποιή^ατο 2 0  λβ- 
πτά ή λίξις. Μικρούλα. Περιιιειω καί άλλας 
φωτογραφίας.— Ν. Μ υροφόριν. Δύναται. 
Άφοΰ πρώτον έγκριθή τό ψευδώνυμον.

Άνταποκριτάς επισήμους δέν έχομεν ανα
γνωρίσει, κ. Γ. Λιόρη, παρά είς ώρισμένας πε- 
ριφερείας, δπου υπήρχε λόγος. Τώρα δμως μέ 
τό δημοψήφισμα τής Καλλονής παρεκαλέσα- 
μεν τούς συχνότερα έπικοινωνοϋντσς δι’ έπι- 
στολών των μέ τόν κ. Αρχισυντάκτην άναγνώ- 
στας κατά πόλεις, νά ένισχύσουν μεταξύ τού 
κύκλου των τό δημοψήφισμά μας καί νά μάς 
παρέχουν πληροφορίας τάς όποιας πιθανόν νά 
εΰρεΰώμεν είς θέσιν νά τούς ζητήσωμεν, Ά ν 
θέλετε καϊ σείς, ευχαρίστως.

Έλήφθησαν'αί συνδρομαί τών κ. κ Γ . Mnu- 
κανάχη, Ντίν. Μανιώτη Κυρ. Παπαδ πούλου 
Άθαν. Άγγελοπούλου, I . ‘Ιωακείμ, Δ. Βαρελ- 
τζή, Σ. Φ λιππάτου, Γ . Ευαγγέλου, Έλέν. Κα- 
ρύδη J Treblas.

Ό  ιατρός κ. Σ. Α. ΡΟΚΚΟΣ θεραπεύει 
τάς δυσμορφίας τοϋ προσώπου, άνώμαλα 
σχήματα ρινός, όφρύων, ρυτίδας, παλαιάς 
ούλάς χοιράδων, τραυμάτων ευλογίας ή 
εγκαυμάτων, κηλίδας έφηλίδας, εξανθήματα 
τήν ϋπερτρίχωσιν ταχέως καί ριζικδς άνευ 
καταστροφής τοΰ δέρματος, λεύκάς τρίχας, 
τριχόπτωσιν, πιτνρίασιν, φαλάκρωσιν, τρι
χοφάγον, άνώμαλα σχήματα τοΰ σώματος, 
άτροφίας ή υπερτροφίας ώμου, όσφύος, 
στήθους, άκρων, παχυσαρκίαν γενικήν ή 
τοπικήν. Αΰξησις τοΰ άναστήματος καί 
πλαστικότης σώματος. Θεραπεία'λευκάν- 
σεως τοΰ δέρματος καί συμβουλαί καλλό- 
νής προσώπου, κόμης καί σοίματος. Ε π ι
σκέψεις 10 12 καί δ-6.

Όδός Έρμοϋ Φωκίωνος 6.

ΤΗΝ 25 ΠΡΟΣΕΧΟΥΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Η ΠΡΏΤΗ ΚΛΗΡΩΣΙΣ

ΤΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΩΝ 300.000.000
© Α .  Ι ί  Λ  Η  Ρ ί 1 ( ? ) Ο Ύ · ΐ ν  :

ό μ ο λ ο γ ί * ' .  ε ίς  ι ό  [»έ κ έ ρ δ ο ς
I Ο Ο  Πρίΐ/μιών ίΛ τ η τ η  I f » .

!5ίΟ ό μ ο λ .  [ ίέ  1 0 . 0 0 0  ?ΐο· »
» » >< ί ί » . 0 0 0  » » »
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Περδίκω μ’ π’λί μ’ 
Μ' δέ στάλιεγα ίγώ, 

ούρή κσψαρή,πώς οϋλου 
κ’κιάτρώςκί κ’κιι μαρ- 
τ’ρά: ; Φάΐκί κανιά ψύ- 
χαάγκενάρες. κακουμ<Η- 
ρα, νά Ιδή: τ’ν υΊειάσ’. 
Τι κατ’ άνέμ’έπαθες πά
λε χί γκρινιάηζ, σόν ά- 
πονρ’μένου γαΌοΰλ'; Ί -  
μπειδή; κί π ή οα τά κι- 
νώργια τσαριύ.ια μα
θές κί φουβώσι μή λάχ’ 
κί ο’ κάνου άπιστιϊ; ιιί 

δαυτα ; Μ’ δέν τοίίηξιρα νά γκιζιρόου ξ'πόλ’· 
τους κί ξιζάρκοντους, σά ρεμάλ’ οά πέρο, γιά 
νά σ’ κόμου ίσένα τοΰ χατϊίρ’ ! Άειτι νά μ’ 
χάνισι, ούρέ χαϊβάν’ τ ’ διαόλ’, άπ’ θά μ’ βαλ'ς 
ίμένα πιργιουρισμούς στού τί θά φουρέσου κί 
τί θά πουδεθοΰ. Γ*ιέπου π '̂ς δτ’ τού παρα 
ξικουντάκιαοι: τώρα κουντά κί δέν άΐτουφέ- 
ρισι π’θινά κί π’θινά. Γιά τα»του πήοα κί γώ 
τά μάτια κί κί^'σα νά πάου νά βροϋ τούν πά· 
τιρ Μπαχώμιουν, σάν είδα στ’ς χουμερίδις πώς 
Οά δοχ’νι άμνησιεία.

— Βλονητ5ς ού Θεός, μ’ λέει σόν τυύν βρή<α
— Τού ξέρου, τ’ λιέου. Μόνε άλλου τίπουτα 

έχ’ς 1 ά μ’ πής ; '
— Ά φ ε ι ν  ά.ιαρτιών θέλεις νά σοϋ δώοω, 

τέκνον μου ;
— Κ χλλι -ν νά μώδ’ ις άφεσ’ άπ’ τού Οτρατό. 

Μπουρείς;
— No πας στό λοχαγό σου, νά στήν διυκQ.
— Καλά κί οί χιριτάο, μί φώι’σις κί σύ, 

τ’ άπουκρίνουμι. ΤουλάΧοτον άφζο' άπ’ τ’ν Περ 
δικοί μ" δέν μπουρεΐ; νά μ1 δώκ’ς j

*— Πώς είπες, τέκνον μου ; Δέν άγουσα.
— Ξιβούλουσι τού φτί σ’ ν’ άϊκού;. Δέν γέ- 

τε-ι κάνα κουλαΐ, είπα, νά ξιφουρτονθοΰ αύ 
τίν* τ’ γκιόσο.ι π’ θέλ’ νά μ’ φουρτοοθή στού 
ββέρκο μ’ γιά γ’ναΐκα)

— Οος ό Θοός συνέζευξε, άνθρωπο'ς μή χα>- 
ριζέτο), μ’ λιέει.

— Μ’ ίσύ δέν είσι άνθρονπους, παππάς είσι 
κι’ ά,.ιαρτία δέν Ιχ’ς. Δέν είδις, ούρέ. ιΰλους 
οό κόσμους θά πάρ’ τώρα άμνηστεία κί γώ μα- 
ναχά θά νάειμι Ισόβια καταδοίαομένους στ’ 
μνηο εία; Γιατί γιά νάν τ’ παντριφτοΰ, β,'άλ
του άπ ’ τού νοΰ σ’ τέτοια σακαφλιώ ;·α άπούεινι.

Είδα κι’ άπούειδα, δέν μπόρισα ν,)ν τούν 
καιαφέρου, τού» τραγουγέν’!

Τέλους, ΰ ; είνι θά οί σχουρέσου κί τούτ’ τ’ 
βουλά, τήρα δμως μήν άρχίυς πάλε · τά ίδια 
τ’ς σχουριμμέν’ς, ούρή μερμηρία τ’ διαόλ1, 
γιαιί θά ο’ άλλάξου τούν ’Λ να ν ία σιού ξύλου 
κί μάειδι θά μί ματαϊδή; στά μάτια σ’, άραχλη.

Ταΰτα «ί μένου 
Μήτρονς Κουρ’νάγαλοις

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΜ ΑΓΙΑΣ
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ΈλήφθηΟαν πρΑς συμμετοχήν είς τόν προ- 
κηρυχθέντα διαγωνισμόν τά «Τραγούδια τής 
Πρωτομαγιάς» τών δίδων Δομνίκης Ζιδέ (σάς 
εύχαρισιώ πάρα πολύ γιά τά θερμά αας λόγια· 
άκριβώς, επειδή εί·.ε πολύ παληί) αύιό τό ζή
τημα καί έχει γίνΐ) κατάχρησίς του άπό τά πε
ριοδικά κοί τάς έφι μερίδας, έ/ρινα δτι δέν 
εί,.ε άρ*ετό έ διαφέρον γιά ν’ άπασχολήαΐ] 
τήν «Σφαΐ.αν»' αργότερα δταν ελβχ) ΰπό συ- 
ζήτησιν είς τήν Βουλήν ή πρότασις τούκ.Μπα- 
Oiii καί κατασιή ιφλέ/ov» έκ νέοι), βεβαίως 
τότε Οά τό άϊα*ινήοω· t i ;  τό μεταξύ δμως.. 
γιαιί δέν λαμβάνετε μέρος, οεΐς καί οί φίλοι 
οας, είς τό άλ '.ο δημοψήφιομα ;), Κατίνας Κο- 
ρυλ. (σύμφωνοι), Στεφανίας Γ . Πλέσσα (ήνον 
άναμφισβητήτως τό έξοπνώτεςον), Β . Ίρέντα 
Άρ. Τσιρώνη «Τοξότου έρωτος» καί Rose 
Rosier.

Είμαι υποχρεωμένος μέ λύπην μου ν’ άπο- 
κλείσω τή; σιμιετοχής τάπιή-ιαια τών κ. κ. 
Φρειδερίκου Φορνιέ, Λιότι ό διαγωνισμός είνε 
αοστηρώς φιλολογικός, καί Τάκη Μαυρο/.βφ. 
διό.ι υπερβαίνει τού: όρισθένιας στίχους καί 
είνε φυ )ι κ ■)ν νά έγερθοϋν παράπονα έκ μέρους 
τών άλλων μετεχόντων.

Τ' αποτελέσματα τοΰ δι ιγωνιβμοΰ θά δημο- 
σιευθοίν είς τό επόμενον.

Ό  ’Αρχισυντάκτης
Ό  Χαχαμϊκος είς τήν εκτην οελίύα.

( ΤΑ ΣΤΙΧΑΚΙΑ ΤΗΣ ΕΒΔύΜΑΛΟΐ )
Οί φουρναρέοι ιίχαμαν 

αί πάλι απεργία 
ί παρά λίγο δλοι μας 

ιίά μέ αμε ιηοτεία.
Ή  τοέπης τους νάνε καλά 
πού πρέπει νά γεμίσχι, 
καί γιά τόν κόιίμο τόν φτωχό 
φούρνος ας μήν καπνίση.

Καί ή σελήνη έκλειψιν 
έ’παΟε πρό έβδΓ,μάδος 
*ι* έΟεωρήθη ως οίωνός 
ημέρας αποφράδος.
ΈδοΑη δμως σιό γε,ονός 
καί ά'.λη έρμη· εία 
δτι ή σελήνη δηλαϊή 
είχε κι’ αύ ή άπεργία.

Οί κύριοι βοοιαλιοταί 
μέ τήν πρωτομαγιά τοί'ς 
γιά μιά ήμέρα αφήσανε 
οτή μέση τή δουλειά τους 
κι' έ ψήφισαν αιτήματα 

είδος ατραξιόν 
ζητοϊντες αΰξηοιν μιοθοΰ 
καί αΰξησιν πρωτομαγιών.

Τό κυνήγι μάς έλειψε έπίση·, 
τ’ άπηγόςευοεό Παπαοικονόμου 
εύίυχάς όμως μπορείς τά χτυπήσ^ς 
άλλου ιϊιους κυνήγι τοΰ δρόμου.

Π. Ναλεος

Ά π ο  τήν ζωήν τών νεοπΧούτων

&  A .  I  Η  Ί  I  2 ί

Μύ f ρ μοι άή ι̂Ο >
Έσπλαχνήοου μαι τό δηβτιχές κοράσηόν σου 

καί έλα ιά μέ έπάροις τανάπολην είς τώ ό- 
ρέον πατρ)ή: μου Μενύ5ηο/ καθότη ποσώς έν- 
ντανηιντό πλέων εί; έτούιυ) τό παληοαΟίνα 
τό δπήον ήμόβρητε τό σεκότη μου, κέ έ- 
(ραύικοσαι σάν άσκή τό σπλήν μου άπό τό χλϊ- 
ι|ιι έ εκα όποΰ δέν βρέοκο μήαν καλύ νεκοκερά 
νά κοβενιη ίσομαι δη ι τό όσιτίτηόν μσς πός 
Λλένυ τά ρούχα μέ άνεφ άλοσίβα πός ματήζον- 
ται τά τσονρέπηα, μόνε ήπαγένις είς τό Σά- 
πηον ςού κρέ,ουση περί ντουα/.έται. ύπαγαίνυς 
ής τώ ύπερή τατον δλες τό νοΰ τους ε’ς τά κε- 

χρήον τόν εχουνε καί είς τών έρο- 
ντα, σάμπος δέν ήξέρουτ ΐ| πός δτη 
ό αΐρωντας άμαρ-.ήα τοΰ κόσμοο 
ή>ε κμί δαί γλέπουνε τή οτραβο- 
μάρα τους όπού δέν σκααπάζουνε 
μιειδε ένα χιΐζάφη νά όλγώσουνε.

Άντήον Οας 
μαδάμ-ΓαρεμφοϋΧα

Τ ήν 25 ην Απριλίου λήγουν αί έγγραφαί
0 - ί  καΟυστεροΰντες θά αγοράσουν τσς ομο

λογίας των ύπερτι ,ιημένας .
Δ —ισταγμοί δέν επιτρέπονται πρό τόσον θε

τικών κερδών. ,
Ά  -  λλη εύκαιρία δέν θά παρουοιασθή.
Ν—ά τοποθετήστε τά χρήματά οας τόσον 

ευνοϊκά.
Έ  κτός τοΰ τόκου 5 ο)ο καί δώρον δ') ο)ο 

κατά τήν έςό (λησιν.
’Ί —τε παϊδες Ελλήνων.

Ό —τυχερός τοΰ έτους έξνπναέκατομμυριούχος.
Ν - ά ή τύχη περνά.

ΠΑΡιίΙΗΓΗΙΕΙΙ ΕΠΙ ΤΗΤ Φ1ΡΠΑ0ΓΙ4Τ ΤΟΝ ίΓΊΙΙΟί

Τ ό Γ κ α ρ σ ό ν ι . — Τώρα πρέπει ν' αύ- 
ξηϋ-οΰν τά πουρμπουάρ , κύριε, γιατί, βΧέ- 
μετε, &ά φορολογήσουν ο λα τά γκαρσόνια.

f  ήγοΰν 6μιΧΙαμ: ςπίχαρροι]
-’Κίτι^-ήκτω 
μανιωδώς
Πύμιον τόν ΰιναδελφόν
τή; «^πα1ρός»(
τό όποιον
εγραφσε κβίτενανδίον 
τοΰ γάμου
άνεπ  τ ή ν  οίθείά. μου ,
Κοί γάρ ΙμαπτοΑ 
γ-οονδοπαλλη> άοΟύ 
διδος
καί τσιτςκρίιαμένου 
καί πολλά παθόνδός 
έν τή άνυπανδρεί-ί 
έπιποθώ 
κα'επειγόνδος 
έμβειν
έν γάμου κοινο»ία 

καί όρχήσαοθαι τοΰ Ήσυΐα τόν χορόν 
κοιιώς κορσιλαμέ.ιν
καί στέφανον βαλεΐν έσΟω καί έξ άκανθών 
καθότι ώς άνέγνωξα τήν προτεραίαν 
διαλε,^βάνουσα ή έφημερή 
άπαξάπας νύμιρος άνύμφεπτος άνήρ 
ούκ μήν άλλά καί παντοία δεσποινή, 
γερονδοκοράσιον, χήρ ή ζωνδοχήρ, 
μή κόμαν*ες δυαδικώς συζυγίαν 
άναγκασΟήβονται πληρούν φορολογίαν 
τό όποιον
διό καί έγω-, ε γοΰν αί ι ώ νυμιράδα μέ τό κερίον.

Ό  ‘Αγχα&Λγγελος

Q  Τ ο ν  ξβ^ άμη ζά ηα μώ μ α ια
Α Π Ο  Τ Α  I  A t  Α  !

Δούλεψε πάλε πίσω καρπαζά πού πή/ε κίί- 
π ιν ό ς, ρέ Μανιώ μεγαλοϊ'ίεάτιοσα—μ’ έκαψε τό 
ώραίον σου κακούρ /α! Ιίάλους έβγαλαν τά χέ
ρια μου άΛό τής φάπες πού τοίίσκασα έκεΐνοΰ 
τοΰ άλειτούργητου, *αί τό κεφάλι του όχτώ 
βο'ές έκανε καράμπολα μ% τόν τοϊχο. Έγώ, 
μέ ξέρείΓ,ρέ κλειδοκρατόρισσα τής καρϊιάς μου( 
μουρμούρης δέν είμαι κι’ ouife πάω γυρεύον
τας γιά τόν καυγά, σάν έρχεται δμως' ό ένας 
κι’ ό άλλος τρικκερης καί σοΰ γένονται τσά
μικος ταμπάκος στό ρώΟωνα, μπορείς νά μήν 
τούς περιποιηθής ; ΈτΟι καί τήν προάλλη... 
Τώχαμε στήσχ\. κατά τό συνήθως, τρείς τρο- 
γύρώ, έγώ, ό Γιάκουμος, κι' ό Μΐχος τή; >;αρ 
τορίχτρας τ’ «η Παντελέημονα—καί φέρε μας 
τσιράκια γιά μεζε, καί πιάσε μας άπ' τό γιο̂  
ματόρι, κάπε/λα, σαμπιοίρι καί τά έτίοη^, 
τά ξέρε ς, <?έ χρυσορρήμονη πώς τά κιίιω γω 
τά γλέντια μου... Μερακλαντάν καί τά συνώ
νυμα ! Σού κουβεντιάζω ώμμορφα ; Τώχ« πά
ρει, πού λές, είς τό διαπασών τό περαιοηικο : 

Έ'. οι γιά σέναν έφαγα 
βραστό καί καπαμά ά ά χ 

τόν όφι....
Κι’ άπάνω οτό γύρισμα πού έοταζ* ή μέγκλα 

σάν καντιοζάχαρη, νά σου κι’ έπενβαινει ένας 
άπ’ τήν άλλη παρέα νά πάρ») τή μπουρνοβα- 
λιά Έ  ρέ, κόλαση μέ τά εφτά καζάνια, δλη 
μέσα στό στήθο μου έβραζε κείνη τή στιγμή.

— Γιατί μοΰ διακόβεις τόάζμα, ρέ γεννάδα ; 
τοΰ κάνω.

“Ητανε μεθυβμενάκι τό παιδί κ ι’ ήθελε κι’ 
αύτό νά πή τόν πόνο του.

— Ρέ ού, το” ματαλέω, δέν τό ξέρεις, ρέ άμ- 
πεφιλόοοφε, «ώς δντες τραγουδάω έγώ, δλη 
ή πλάση λουφάζει κα! μ’ άφουγκράζεται ;

Τά χρειάστηκε κι’ άρχιοε νά οτρίβη λόγια. 
Δέντώκαι εξεπίτηδες,λέει.
Τί σκέσι,ν έχει αύτό, οά 
μοΰ στραπατοάριοε μέ
να τό γούστο — νομίζω ;
Κουβέντα μέ τή κουβέντα 
άαπαζόμασιε, κι’ έλαβε 
τόν πρώτο χάστουκο ου- 
στημένο.Κάνει ν’ άνταπε· 
ξέρθη, τοΰ ρίγνουμαιοτά 
γερά καί, τέλος νά μή Οιά 
πολυλογάω,τόν Ικανα οα- 
βόρε, καί μέ τό έξπρέ 
τόν έστειλα στήν Πολυ
κλινική. Άλλά! Ό  Βλάμη j

Γ*~ηιν»ικοΝ
Όταν κανείς σάς προοφέρΐ) μίαν πραγματι

κήν έκδούλευσιν, νά τήν δέχεσθε πάντοτε' δι
ότι, έπί τέλους, άπό οάς έξαρτάται νά μή τήν 
αποδώσετε ποτέ.

Συμπέρασμα : Είς τήν ζωήν πρέπει νά ξεύρΐ] 
κανείς νά ξέχνα,
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