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Ό  Παϋλος Δεστίνης δικηγόρος, συναντά ιόν 
φίλον του Κ. Μακρόπουλον, καί τόν έρωτά:

— Λοιπόν στά ο οι οτά σου χ’ αποφάσισες νά 
παντρευθής ;

— Ν Λ, ώ'ριίμένως.
— Θά οέ συμβούλευα νά ζητήσης θετικοί τε- 

ρες πληροφορίες γιά τήν άρραβωνια'στικιά οου.
— Δέν θέλω νά μάθω τίποχα, ή.Λολόττα μ'ά- 

γαπά, τήν άγαπώ, είν' ώμορφη, γλυκειά, μορ
φωμένη καί τέλος πάντων... έμένα μοΰ κάνει.

— ‘Εγώ σέ συμβουλεύω, νά μή τυχόν καί με- 
τανοήσης αργότερα καί χτυπάς τό κεφάλι οου.

— "Ωχ! αδελφέ! άμα σοϋ κόλληση μιά ιδέα!.. 
Επειδή έσύ έμεινε; μπεκιάρης, εννοείς νάμήν 
άφήνη; κανέναν νά παντρεύεται...

— Καλά, καλά δέν σοΰ λέω πιά τίποτα. Λοι 
πόν πόιε ό γάμος ; αποφάσισες τήν ήμίρα ;

—Βέβαια, σέ 15 ημέρες στήν Κηφηισιά.
‘Η Σκηνή μετά 15 ημέρες.

Ό  Κώστας πηγαίνει έπ’ αυτοκινήτου είς τό 
οπίτι τή; αρραβωνιαστικιάς του διάνά τελέση 
τού γάμους του, δταν, περνώντας άπό τό σπίτι 
τοΰ φίλου του, θυμάται δτι δέν θά έκανε ά 
σχήμα νά πεταχθή μιά στιγμή νά τού πή μή 
τυχόν κοί λείψί) άπό τήν στέψιν. ’Ανεβαίνει 
λοιπόν τρεχάτος τή σκάλα δταν σχό τελευταίο 
σκαλοπάτι δέχειαι τήν έπίθεσιν μιάς Άνδιι- 
ώασσας μαγείρισας, ή όποία τόν αρπάζει άπό 
τό γιακά μϊ δύναμι καί τόν σπρώχνει μέσα σέ 
μιά πόρτα, δπου τόν κλειδώνει.

Ό  ατυχής Κώσ:ας διαμαρτύρεται μέσα άπό 
τήν κλειδωμένη πόρτα:— Τί τρέχει, μέ ποιά 
τρελλή εχω νά κάμω ;

Ή  άκούουσα είς τό δνομα ’Ασημίνα μαγεί- 
ρισα, ξεκαρδισμένη στά γελοία άπαντά άπ’έξυκ

—’Α! δέν τό περίμενες έ; Ά μ’ τί θάρρεψε; 
πώς θά παίξας μέ τήν Άσήμω, λωποδύχαρε ;

— Μά τί έπαθες χρισιιτνή μου! τί άστεϊα 
είν’ αύτά;

— Καί ποιός σούπε πώ; είνε άστεϊα! Θάρ- 
ςεψες πώς Οά μέ γελάσχ]ς πού φόρεσες τή 
βελάδα !

— Νά σέ γελάσω!
— Μήν κάνει: χό βλάκα, μονάχα πέ μοο τί 

τάκανες τ’άσημικά τού κυρίου ποΰκλεψες χθές ;
— ’Εγώ λωποδύτη;! Δέν Οά είίαι στά καλά 

σου!.. ‘Εγώ είμαι φίλος τοϋ κυρίου σου, μέ
%ένε Κώστα Μακρόπουλο.

— "Αλλου νά τά πουλάς αύτά! Τά ίδια μου- 
λεγες καί προχθές μά τώρα δέ μέ ξαναγελάς· 
Κάτσε μέσα καί σοΰ δείχνω ’γώ.

— "Άνοιξε μου, χριστιανή μου, καί σέ διό 
ώρες γίνεται ό γάμος μου!

Καί ό διάλογο; εξακολουθεί είς τόν ίδιο 
τόνο, άλλ’ έν τώ μεταξύ ή ώρα περνά καί ό 
Κώστας γυρίζει σάν θηοίο μέσ’τό κλουβί του, 
διαν έξαφνα κυττάζονιας πρό; τό ανοικτό πα 
ράθυρο, τοϋ έρχεται μί χ έμπνευσις. Πλησιάζει 
καί βλέπει ατό άπέναντι παράθυρο μιά χαρι
τωμένη μικρούλα, ή ό.τοία μ,όλνς έχει τελειώ
σει τήν τουαλέττα της καί φορει τιάρα τό κα- 
πέλλο της κυττάζοντας στόν καθρέπτη. «Σάς 
παρακαλώ, δεσποινίς, σώσατέ με> τής φωνά
ζει καί δσο μπορούσε πιό σύντομα, τής άφη- 
γεΐται τά διατρέξαντα, ένώ συγχρόνως τήν Ικε 
τεύει νά τηλεφωνήση στό γραφείο τοϋ φίλου 
του γιά νά τόν ειδοποίηση νά έλθη νάτόν 
έλευθερώση.

Ή  υποχρεωτικοί (άχη μικρά δεσποινίς, τρέ
χει είς χό άπέναντι φαρμακεΐον «αί ειδοποιεί 
τόν Παϋλο, ό όποιος μετά είκοσι λεπτά τής 
ώρα; καταφθάνει καί ελευθερώνει χόν εγκλει- 
σχον φίλαν του. Ό  Κώστας κάνει νά όρμήση 
έξω άπε^τικός, άλλ’ ό Παύλος τόν συγκρατεί:

— Τοϋ κάκου τρέχεις! δέν τήν προφθάνης 
πιά χήν Άσήμω... χήν έδιωξα κακήν κακώς 
κι’ ή κακομοίρα δέν μπορούσε νά καχαλάβη 
πώς έγελάστ ηκε.

— Μά, φίλε μου, είδα κ' είδα βλακείες, σάν 
τή δική της δμως!.. Φαντάζομαι τί θά λέ[] ή 
άρραβωνιασχική μου... Έ,ΐήγες άπό κεΐ;  τήν 
είδες >:α8όλ)υ ;

— Βέβαια, είχα πάει άπό νωρίς κι’ δσο δέν 
σ’ έβλεπε νά έρχεσαι, τόσο τήν έπιαναν τά νεύ
ρα της. Στό τέλος άρχισε νι> σε βρίζη καί νά 
μιλή τόσο πρόστυχα γιά σένα, που άν ήμουνα 
στή θέσι σου, ί)ά διέλυα άμέσως τόν αρρα
βώνα καί θά έλεγα πώς ή Άσήιω ήταν εμ
πνευσμένη άπό τήν θείαν Πρόνοιαν.

‘Ο Κώστα; μέ κρΰον ίδρωτα είς τούς κρο
τάφους έρ ω ι» :

— Τί έλεγε ; τί έλεγε ;
— “Ελεγε: «Δέν φθάνει ποΰ τοϋ κάνω τήν 

τιμήν καί τόν παίρνω, μόνο δέν έρχεται κι’ δ
λας. Είδες έκεϊ, ό σπανός!., πού δέν κυττά- 
ζει τά μούτρα του!»..

— Μέ είπε σπανό!
--  Μονάχα σπανό ; Τσιγκούνη, βλάκα κι’ένα
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Ή  άνοιξις έχει προχωρήσει, άλλά τήν νύκτα 
ή ψύχρα είνε άκόμη αισθητή. Προκειμένου νά 
βγοϋν μετά τό φπγητόν, γιά τόν κινηματογρά
φον, ή Μανίώ συναντά δυσκολίας είς τήν έκ- 
λογήν τοΰ τί θά φορέσα- Τό άπλό ταγιέρ τηί, 
ή τό άλλο ταγιέρ μέ τόν άπό γοϋνα γιακά, ή 
καλλίτερα νά πάρη μαζί καί τό μαντώ της ;Ό  
Κύριος γνωματεύει ύπέρ τοϋ ταγιέρ μέ τόν για
κά άίό γοϋνα. Ή  Μαντώ διά νά συμβιβάση 
χά διεστώ-α, φορεϊ τό άπλό ταγιέρ καί παίρ 
νει καί τό μαντώ. Εις τόν δρόμον ή διαπερα
στική ψυχροΰλα τής επιτρέπει νά εί*ή : «Βλέ
πεις ; Καλά έκαμα κι" έπήοα τό μανίώ». Μέσα 
είς τήν γεμάτη ν σάλαν δμως τοΰ κινηματογρά
φου, κάνει πολλήν ζέσεην, ώρισ,ιένως. ‘Εγκα
θιδρύονται είς ένα θεωρεί >ν. Ή  Μαν.ώ φυσά 
κάτω άπό τό βέλο της, ανοίγει τόν γιακά καί 
δηλοΐ:—Πνίγομαι άπό τή ζέστη!

Ό  Κύριο, ψιθυρίζει : —Λέν σοϋ τάλεγα...
Καί προσφέρεται νά τήν βοηθήση νά β/άλη 

τό μανίώ τη;. —
— Τώρα σέ λίγο, στό διάλειμμα θά τό βγά

λω, άπαντά ή Μαντώ.
...Άνιρ-άκτ,.Τά φώτα ανάβουν. Ή  Μαντώ 

αντιλαμβάνεται στήνδιπλανή λόζαμίαν κυρίαν. 
ΉΜαντώταοατηρεΐ τήν κυρίαν. Ήκυρία παρα
τηρεί τήν Μαντώ. *Η κυρία φορεϊ μπλούζα άπό 
σατέν λευκό, ή ότοία φαίνεται πολύ πτωχική 
έμπρός είς τό λουτρ τής Μαντώ;. Καί επειδή 
φαίνεται πολύ πτωχική, ή κυρία ώχριδ, σηκώ
νεται, καί φορεϊ ξανά τό δικό της μαντώ, ένα 
ύπέροχον μαντώ άπό καστόρι ξανθό, τό όποιον 
πρό ό'.ίγου είχε βγάλει διότι έζεσιαίνετο. Ή  
Μαντώ είνε άναμμένα άπό τήν ζέστην. Θέλοι 
νά βγαλή τό λουτρ της, δέν τό βγάζει δμως, 
διότι τό ταγιέρ της Οά έφαίνετο πολύ πτωχι
κόν έμπρός είς τό ύπέροχον μαντώ τή; διπλα
νή; κυρίας. Καί ή Μαντώ διατηρεί τό μαντώ 
της. Ό  Κύριος κρίνει δτι επέστη ή στιγμή νά 
φανή περιποιητικός:—Θέλεις νά σέ βοηθήίω 
νά τέ βγάλ^ς ;

—Ό χι, δέν υπάρχει λόγος, είμαι πολύ καλά.
Τό διάλειμμα συμπληροϋεαι, τό σκότος επα

νέρχεται. Ό  Κύριος σφογγίζει τόν ιδρώτα τοϋ 
προσώπου του, ξεκουμπώ-ει τό σακκάκι του, 
καί σκέπτεται δτι ή σύζυγός του δέν θά καλο
περνά:—Βγάλε-τό μαντώ σου, γιατί σάν βγούμε 
έξω, θά κρυοόοης.

Άλλ’ ή Μαντώ επιμένει δτι δέν ζεσταίνεται 
πολύ Ή  παράστασις τελειώνει. Βγαίνουν.

— Οΐίφ! στενάζει ό Κύριος, άνάπτων τό σι- 
γαρέττο του. Τί γλυκειά δροσιά !

—Πράγματι, άπαντα μέ άνακούφισίν ή Μαν
τώ. Καί καθώς περνά τό μπράτσο τη; εις τό 
μπράτσο τού Κυρίου, ρίπτει ενα τελευταΐον 
βλέμμα πρός τήν Κυρίαν μέ χό λευκό καστόρι 
καί τοΰ λέγει είς ειρωνικόν τόνον : —Είδες αυ
τήν τήν κυρία; Τιάσχεΐο ! Είχε βγάλει τό μαν 
τώ της στή λόζα, πιθανόν γιατί έζεσταίνετο. 
Μόλις δμως μέ είδε έμένα νά φορώ τό μαντώ, 
έφόρεσε πάλι κι" αύτή τό δικό τη;...Τί γελοίες 
πού είνε καμμιά φορά ή γυνΰκες !

—Πρίγματι! έ.τικρο εϊ ό Κύριος. Άλλά σύ 
γιατί δέν έβγαλες τό δικό σου, άφοΰ έζεσται- 
νόσουν;

Ή  Μαντώ κάνει πιο; δέν έπρόίεξβ σςήν έ- 
ρώτησιν, ώ ; νά μήν είχε καμμίαν σχέσιν μέ 
δ,τ> πρό ένός δευτερολέ ιτου έλεγε. Δέν άπαντά
καί προχωρούν. Ο ΑΤΤΙΚ·

σωρό άλλα κοσμητικά επίθετα. Ή  θέλησα νά 
τήν καί)ησυχάσω, άλλά μ’ έβρισε κι' έμένα, 
φίλε μου. Α,ύτή είνε μέ/αιρα! Πήγαινε νά τήν 
ύπανδρευθή; άν θέλη;, άλλά μάθε πώς έγώ 
δέν σά; στεφανώνοι.

Κ ι’ ό Κώσια; συλλογισμένος άπαντά: Θά 
σκεφθώ...

Σέ λίγες μέρες ό Παϋλος λαμβάνει άπό τόν 
φίλον του ένα γράμμα, συνοδευόμενον άπό τσέκ 
χιλίων δραχμών.

Άγαπημένε μου φίλε,
Είχες δίκηο, πήναιιε νά εύ/·η; χήν καϋμένη 

τήν Άϊήμω κ»ί νάτήν ξαναπάρης είς τό οπίτι 
σου. Νά τή; δώσος έκ μέρους μου αύτά τά χί
λια φράγβα κ ιί νά τής πή; oci τή ; οφείλω 
τήν εύτυχία μου, γιατί γιά νά μέ κλειδώση 
μέσ» είς τό δωμάτιο, είχα τήν εύτυχία νά γνοο- 
ρίτω τό θελκτικοότερο πλάσμα πού συνήντηια 
στή ζωή μου, τήν Μαριέιτα, καί τώρα έχω 
τήν άκόμη μϊγαλείτερη ευτυχία νά σοΰ αναγ
γείλω, δα έζήτησα τήνχεΐρα τη; καί τήν Πέμ
πτη γίνονται οί γάμοι μας. Αύιή τή φορά δέν 
θ ’ άρνηθή; νά μάς στεφανώση;.

Κώστας Μακρόπουλο;»
Μαριέττα ήταν ή δε «τοινίς τοΰ άντικρυνοϋ 

σπιτιού, πού είί,εν άναλάβει νά τηλεφωνήση 
διά νά διευκολύνω τήν άπελεχ,θέρωσίν του.

Μ . Σ Τ Η Ρ ΙΟ Σ

Το χρονικον τής χαρδίας
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Ιδού λοιπόν, φίλτατέ μου κύριε, δτι βννην- 
τήσα-ε έκ νέου εί; τό οπίτι τή; κα?.όβολης 
θείας σα;, τήν υπανδρον κυρίαν, τήν οποίαν 
ιΐ α ε γνωρίσει είς τό ΐόιον σπίτι τήν παςελ- 
θοϋσα  ̂έβδομάδα. κτίήόποία, καθιο; μοΰ ένε- 
πιστεύθητε, σάς ήρεσε κατ’ άρχήν. .̂Πρόκειται 
τιόρα είς τήν νέαν αύτήν σας συνάιτησιν, νά 
εξακριβώσετε άν οάς άρέση καί κατά...βάθος. 
Καί διά νά μήν παρεξηγοΰμαι, σπεύδω νά δια
σαφηνίσω : Ά ν δηλαδή είνε ανεπτυγμένη, πνευ- 
ματώδης, ώστε νά ύπάρχη έλπίς δτι θά κά
μετε ενα καλό ζευγαράκι έραστών, ότι θά ήα- 
πορεΐτε νά συνεννοεΐσθε.

IIρός Θεοϋ! μήν άτοπειραθήτε νά κρίνετε 
μίαν γυναίκα άτό τήν φυσιογνωμίαν της, θά 
t a ;  παραπλανήσω χό μακιγιάρισμα. Μπορεί νά 
είνε τό πρό no τόν της κί:ρινο σάν τόν φθόνον 
καί ή ποϋδρα καί τό κοκκινάδι νά τοϋ άλλά- 
ζουν χρώμα Δέν είνε δύσκολον άλλως τε νά 
έξακ ιβώσετε δ,τι θέλετε, δταν άνοίξετε συνο
μιλίαν μαζί της. ’Εν προότοις δέν ύτάρχει καμ
μία άπολύτως άνάγκη νά είνε μεγαλοφυΐα, δι
ότι ποτέδέ/ πρέπει νά έχετε έμπιστοσύνην εί- 
τάς |ΐε.γαλοφι ίας. Άν θέλετε μάλιστα τήν 
γνώμην μου, δέν πρέπει νά είνε οΰιε κάν φιλο
λογούσα, άπό τήν ειδικήν έκείιην τάξιν τών 
γυναικών, αί όποΐη έΟεώρησαν κιθήκόν των 
νά προσκολληθοΰν ώίάν όστρακα εις τήν λο
γοτεχνίαν καί νάμήν ένδιαφέρωνται διά τίπο:ε 
άλλο έκτός αύτή:. θά έννοήσετε δέ άμέσιοςτάς 
εις τήν συνομοταξίαν αύτήν ύπαγομένας γυ
ναίκας, διότι ευθύς άπό χής πρώτη; στιγμής 
πού άνοίγουν τό στόμα τοιν διά νά ομιλήσουν 
πρός εναν άνδρα, άρχίζουν συςήτησιν περί δι
αφόρων άορίστων πραγμάτων, παρατάσσουν 
συγκεχυμένος καί άκαθορίστονς ιδέας καί ά- 
σχολοϋνιαι μέ θεωρίας μεταφυσικάς. Ώ ;  γνω
στόν δέ, ή μεταφυσική ούδεμίαν σχέσιν έχει 
μέ τόν πρακτικόν έρωτα. Δυσπιστεΐτε λοιπόν 
καί πρός τάς φιλολογούσας. Ένώ έάν ή κυρία 
σά; δίδη απαντήσεις δχι έξεζητηαένας καί έκ- 
κεντρικάς, άλλά λογικός, μετρημένος, έστω 
κιί κοινοτυ^ικτς, σάς σφίγγω χό χέρι, κύριε 
μου. Εύρήκχτε έκεϊνο πού οάς χρειάζεται. 
Ή  άνάκρισίςοαςέΐελείωσεκαί είνε ικανοποιη
τική. Αρχίσατε τοόρα, δίχως νά χάνειε καιρόν, 
τήν εκστρατείαν πρός άλιοσιν τοΰ φρουρίου. 
Περιβάλλετε μ’ ε α βλέμ(ΐα τήν έκλεκτήν σας 
καί προσπαθήστε νά τή: φανήτε εύχάριστος. 
Άποφεύ.ετε τήν πόζαν, άλλά μή γίνεσθε άμέ- 
σ»ς πολύ διαχυτικός μαζί χης. Κάμετε μίαν 
μπλόφαν, ή όποία θ ’ άφήσ^ εις τήν κυρίαν νά 
πισχεύση δτι έχετε κάποιαν ειδικότητα. ΙΙοίαν, 
αύτό δέν ενδιαφέρει. Ήμπορεϊτε νά έμφανι- 
σθήτε ώ ; ειδικός είς τήν μουσικήν ή είς τόν 
άθλητισμόν, είς τήν γεωλογίαν ή είς τήν δι
πλωματικήν κατάστασιν, τέλο; πάντων είςέια 
ώρισμένον κλάδον τή; άνθρωπίνης δράσεως. 
Αί γυναίκες, πρέπει νά ξεύρετε, έξ ένστικτου 
άγαποϋν τόν άνθρωπον ό δ.τοϊος δέν ένδιαφέ- 
ρεται παρά δι’ έν μόνον ζήτημα, άλλ’ ένδια- 
ς>έρεται πολύ δι’ αύτό. Ή  είδικόχης σας θά 
σάς προσδώοη μίαν άξίαν εϊ; χά μάτια των,κοί 
θά σάς παράσχη έπίοης άνεξάντλητον θέμα 
συζητήοεως, ερωτήσεων, παροχής πληροφοριών 
κ.λ.π. Ή  συνομιλήτριά σας ιΐ ε καταγοητευ
μένη μέ οάς. Σάς φαντάζεται διαφορετικόν 
άπό τούς άλλους έρωτιδεΐς, οί όποιοι δέν έ
χουν είς τό μυαλό των τίποτε καθωρισμένον, 
καί δέν ασχολούνται μέ χίποτε είδικώς. Σάς 
προσέ/.ει μέ θαυμασμόν καί σεβασμόν. Καί ό
ταν μέ χήν συζήτησή άποκτήσετε κάποιαν οι
κειότητα, εΰοετε τήν κατάλληλον στιγμήν,κατά 
χήν οποίαν δέν θά οάςάκούο παρά μόνον αύτή, 
διά νά τής μιλήσετε περί τής ψυχικής σας μο· 
νώσεως, χωρίς δμως νά έ<ιιμείνετε πολύ in ’ 
αύτοΰ- μίαν νΰξιν απλώς, μέ ύφος κάπως με
λαγχολικόν, Καί^κατόπιν κυττάξειέ’την κατάμ- 
ματα, άναπηδήσατε ελαφρώς, ώσάν ν’ ά\εκα- 
λύψατε κάποιο θαΰμα μέσα στά μάτια της, ώ· 
χριάσατε, προσποιηθήιε δτι καταβάλλετε προ
σπάθειαν νά συγκρατηθήτε, ψελλίσατε μίαν α
νεπαρκή δικαιολογίαν, χαιρετήστε την σάν τα
ραγμένος καί φύτετε.

Είνε αρκετά αύτά διά τήν δευτέραν συνάν- 
τησίν σας. Όιαν τήν συνανιήσετβ έκ νέου, 
βλέπουμε τί πρέπει νά γίνη. ROMEO

Γ άμ οι.— Τήν πσρελθούσαν Τεχάρτην, έτελέ· 
σθησαν έν στενφ οίκογε^ειοκφ κύκλοι, οί γό
μοι χοϋ καλλίσχου νέου κ. Άνιωνίου Άσημι· 
νιοΰ, μεχά τής λαμπράς καί Χαριτωμένης δίδσε 
Δεσποίνης Κουνενή. Παράνυμφος παρέστη ό 
κ. Κυριάκος Μαστραντώνης. Τοϊς ιεονύμφοι; 
εύχόμεθα βίον εύτυχή καί εύδαίμονα. Χ.Ε.

Ό  α' τόμος τής «Σφαίρας» χαρτόδετος, 
πωλείται είς τά Γοαφεΐα μας άνιί δραχ. 12.
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”Εχει παρέλθει μήν, άφότου ή Μάσιγκα Τώνη άνέλαβεν υπηρεσίαν 
είς τήν Τράπεζαν Πλατή. Β ιθμός γραμματέως, μισθός 350 δρ. κατά 
μήνα, τό γραφείον της παροπλεύρως τοΰ ^γραφείου τοΰ διειθυντοϋ τής 
Τραπέζης κ. Φάνη Πλατή. Ή  Μάσιγκα ιίνε εύχαριστημέιη, διότι έχει 
χακχοποιηθή είς τήν έργαοίαν αύτήν, μέ τήν οποίαν έξασφαλίζει τό 
■ψωμί τών γονέων της. Χάρις είς τήν εύνοιαν τοϋ Διευθυντοϋ, ή υπη
ρεσία της εΐιε πολύ έλαφρσ, κι’ έτσι τής μένει καιρός νά κρατή -καί 
δύο παραδόσεις πού βρήκε έν χώ μεταξύ.

** *
Ό  Πλάτων Δραλλινός καταχήκεταιύπό τοΰ άτολμου, συγκρατημένου, 

βωβοΰ διά τήν Μάσιγκαν έρωτός του, έρωτος δ όποιος εις έκάστην 
παρερχομένην ημέραν γιγανιοΰχαι καί συγκλονίζει δλα τά θεμέλια 
χής ύπάρξεώς του.

Ό  Ίραις—στοιχεϊον καί αύτό τή; Φι'οεως έκ τών πρωτευόντων— 
πολλάς παρουσιάζει αναλογίας πρός τό ήφαίστειον. Τό ύπό/ειον πύρ, 
πριν ή εΰρχΐ διέξοδον, συνταράσσει είς δονήσει; σειαμικΐς τό ορός1 δταν 
εΰρη διέξοδον, έξερεύ^εται μύδρους καί λάβαν .'.αί πρέπει νά παρέλθη 
καιρός διά νά κοπάαη ό οργασμός του καί ή χέφρα νά διαδεχθή χήν 
λάβιν. Έ φ ’ όσον δμως δέν ευρίσκει διέξοδον, θά συνδονίζη άιελευχή- 
χιος χό έδαφος, καιαρρϊπχον χό πάν είς έρείπια.

Καθ’ δμοιον τρόπον καί ό Δραλλινός· έβλεπε τήν άβράν έκείνην 
ΐίπαρξιν, ύποχρεωμένην νά ξυπνά πρωί διά νά τρέξη εί; χό γρσφεΐον, 
καί χοϋ έσχίζετο ή καρδιά· χήν έβλεπεν, όιάκι; διά λόγον ύπηςεσίας 
είσήρχεχο εί; χό γραφείον της, σκυμμένην επάνιο είς νούμερα καί τυ
ραννικούς λογαριασμούς, κοιί ήσθάνετο χήν ψυχήν του κλαίουσαν. Άν- 
τελαμβάνετο τάς προσπαθεία-, τάς όποιας ή ήοο/ίκή έκείνη ψυχή κατέ
βαλλε διά νά συγκρατή τόν πόνον της, νά διατηρή τό θάρρος της, καί 
ό θαυμασμός του π^ός τήν \ίάΐιγκαν έκορυφοΰιο, ή συμπάθειά του 
ηΰξανεν, ό έρως του ώ/ιιοΰτο ιίς δηστάσεις άπειρομεγέθεις. “Ηθελε 
νά τείνη χεϊρα ύποστηηξεω; εί; τόν τραχύν καί κουραστικόν δρόμον 
της, άλλ' έφο -̂εϊτο μήπως πληγώοη τήν άξιοπρέπειάν της, τήν όποιαν 
τοσον ύψηλά ήξευρεν έκείνη νά κρατή. "Ηθελε νά τής είπ[] ενα έστω 
λόγον συμπαθείας, άλλά δέν έ τόλμα, διά νά μήν άναξίση τήν πληγήν 
τοϋ πόνου της. Καί πρό παντός καί ύπέρ πάν άλλο, ήθελε νά τής έκ- 
μυσχηρευθή χόν έρωχά του, άλλ’ έδίσταζεν έκ φόβου μήπως έκείνη 
τόν άποκρούσο- Καί έμενεν άφωνος καί τήν ήγάπα μέ τήν φαντασίαν 
του καί έκοιμάχο καί άφυπνίζετο μέ τ’ όνομά της είς χά χείλη του. 
Τήν νύκτα, καιά τάς σκοιεινάς ώρας τής αϋπνίας του, οί δύο φωτει
νοί όφ&αλμοί της έσελάγιζον εις τό άβυσσώδες σ-ερέωμα τών μελαγ
χολιών σκέψεών χου, ώς δύο φάροι, πρός τό γλυκύ φώς τών οποίων 
έπηδαλιούχει τό κλυδωνιζόμενον είς τόν ωκεανόν τοϋ πάθους σκάφος 
τής ζωής του. Καί έπλαττεν όνειρα εύδαιμονίας καί τρυφερότητος, 
λατρείας καί άφιοσιωμένης συμβιώσεως. Άλλά φεϋ! "Οσον καί αν έτά- 
ννε τούς μϋς του εις άγωνιώδες κωπηλάτημα διά νά συνχάμη τήν άπό- 
στασιν, ήτις τόν έχώριζεν άπό τούς έλπιδοφόρους εκείνους φάρους, τό 
άνέσπβρον φώς των έφαίνετο παραμένον διαρκώς τόσον μακράν, όσον 
καί κατά τήν πρώτην σιιγμήν, καθ’ ήν τό άντίκρυσε. Καί συχνά ήσθά
νετο τήν αντοχήν του νά τόν προδίδη, τάς δυνάμεις του νά κάαπτυιν- 
χαι, τά γόνατά του νά λυγίζουν, καί κατά τάς στιγμάς αΰχάς χοΰ κα
μάτου, ήσθάνετο τήν ά’.άγκην νά άλαλάξο μέχρις άσιέροιν τόν έρωχά 
χου, διά νά τόν άκουση δλος ό κόσμος, καί μαζί μέ όλον χόν κόσμον 
κι’έκείνη, ήθελε νάΰπά/ηνά ριφθή είς τούς πόδας της, διά ν’ άφήση νά 
εκχείλιση ένώπιόν της ό καταρρακτώδης ποταμός τήςάγάπης του.Άλλ’ 
άμέσως άνέκια τήν ψυχραιμίαν του, συνησθάνετο ότι δέν είχε κανένα 
δικαίωμα νά ένοχλήση τήν Μάσιγκαν μέ προσφοράν, τήν οποίαν πολύ 
πιθανόν έκείνη νά μήν ήθελε νά δεχθή. Ό  μονομερής έρως δέν δίδει 
δικαιώματα έξικνούμενα πέραν τών ορίων τοΰ ίδαιισμοΰ. Καί συνεκρα- 
τεΐτο καί ύπέφερε κι’ έκαρτέρει. Τά ημερονύκτια διρρρεον άργά, θλι
βερά, μονότονα, άλλά ΰπέμενε.

Είς τάς μεταξύ των σχέσεις οΰδέν είχε μεταβληθή. Συνηντώντο τα
κτικά, δεδομένου ότι είργάζοντο είς τό ϊδιον ίδρυμα, έχαιρετώντο φι
λικά, συνωμίλουν μέ οικειότητα παλαιών γ»ωρίμων, άλλ’ ούδέν πέραν 
τούτον. Ή  μεταξύ των άπόστασις ούδέ κατά βήμα έσυντομεύετο.

Τά χείλη του ουδέποτε ήνοίγοντο διά νά τής είποϋν μίαν λέξιν 
ύπερπηδώσαν τά σύνορα τών σχέσεών του. Άλλάτά μάτια του, οΙάφα>- 
νοι αύτοίκαί δμως αλάθητοι διερμηνείς τών παλμών τής καρδίας, δέν 
τής έλεγαν τίποτε, τίποτε δέν τής έφανέρωναν ; Ώ , ναί! Ή  Μάοιγκα 
δέν ήτο άπό τάς φύσεις πού ύστεροϋν είς τήν άντίληψιν καί οξυδέρ
κειαν. Άντβλαμβάνετο πλήρως πάν ο,τι εξέφραζε τά βλέμμα τοϋ Πλά- 
τωνος, καί κατά βάθος έσυνεπόνει τόν νέον διά τό μαρτύριόν του, 
Τότε, διατί λοιπόν δέν τόν ένεθάρρυνε, δέν τοϋ έδιδε νά έννοήση ότι 
τοΰ παρέχει τήν έλευθερίαν νά όμιλήση, άφοΰ καί αύτή ή Ιδία πρό ένός 
μόλις μηνός έθώπευε τήν Ιδέαν τής ένοισεώς της μέ τόν Δραλλινόν ; 
Διότι ούδέποτε ό^άνθρωπος είνε κυρίαρχος τών Ιδεών του, τών σκοπών 
του, καί τής θελήσεώς του. Άπό τής μιάς στιγμής εις τήν άλλην, ιεα 
γεγονότα έρχονται, άπρόβλεπτα περιστατικά άναπηδοϋν διά νά μάς 
κάμουν νά λησμονώμεν ό,τι πρό ένός λεπτοΰ έσκεπτώμεθα κι’ έσχεδιά- 
ζαμεν. Έ τσ ι καί μέ τήν Μάσιγκαν- ή χαραυγή ένός νέου ρίσθήματος 
ήλθβ νά έξασθενήση, όχι τήν συμπάθειάν της πρός τόν Πλάτωνα, 
αύτή παρέμενε·" άναλλοίωτος -  άλλά τάς σκέψεις περί τοΰ γάμου των.

Χαραυγή νέου αισθήματος! Άλλά ποίου;.. ΔιεγράφετΟπολύ άμυδρώς  ̂
άκόμη, ώστε νά μήν είνε είς θέσιν ούτε ή Ιδία νά τό διακρίνη σαφώς.

·„Καί έπανερχώμβθα είς τήν Σόνιαν, ή όποία, άφοϋ άπαξ έκαμε μέ 
ϊλαφράν καρδίαν τήν άρχήν, δέν έδίσταζε νά έπανέρχεται τακτικά εις 
τήν γκαρσονιέραν τοΰ Τζών Λάνη. Αί προβλέψεις τοΰ νεαρού τούτου 
αριστοκράτου, είχαν έπαληθεύσει σχεδόν όλαι. Ή  Σόνια κολακευμένη 
άπό τάς περιποιήσεις καί τά φιλοφρονήματα τοϋ Τζών, Ικανοποιούσα 
τήν φιλαυτίαν της, μέ τήν ιδέαν ότι αύτή ώς γυναίκα, δέν είχεν ά>^γ- 
κην τών χαμένων θησαυρών τοΰ πατρός της, ούδέ τοϋ αριστοκρατικού 
τής καταγωγής της, διά ν’ άρέσβ είς τούς άνδρας καί νά τούς μετα- 

. χειρίζεται δπως θέλει αύτή, καί πρό παντός ΰπείκουσα είς τήν κοκεχ- 
τ’αρίαν της, άφηνε τόν Τζών νά κατακτά όλίγον κατ’όλίγον έδαφος,ν’ά- 
ποχτά δικαιώματα καινά Ιχη μεγαλειτέρας άξιώσειβ. (Ακολουθεί)
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'Ησύχασε, παιδί μου, είπεν ή Κα Μωρεά, άποφεύγονσα ν’ άπαν- 
τήση είς τήν έροΆησίν της.

Ή  Αινέττα όμως έσηκυόθηκε νευρικά κι’έκάθισεν είς χό κρεββάχι χης.
—Τί *ιπε ό γιαχρός ; έξαναριόχησε κοί ή Κα Μωρεά έννόησεν όχι 

δέν ήτο δυνατόν πειάνά μήν τής άταντήση
— Λέν ήξεύρομε άκόμα, χής είπε πολύ ταραγμένη, θά κάμουν Ουμ- 

ύλιο ... θά μάς πή ό Μπαμπάς σου. Μά πώς εΐοοι σύ ;
— Ιΐμαι χαλά, θά σηκωθώ... θά πάμε σχόν Ζίκ...
— Ό χι άκόμη, άγαπητή μου, δέν είσαι άρκεχΛ δυναμοψένη.. Στέ

ψου όχι είχες πυρειό όλη χήν νύκτα...
— Αύιό δέν έχει καμμιά σημασία, ε*πεν ή Λινέττα καί έσηκώθηκεν 

άμέίως, έφόρεοε βιαστικά ένα πενιουάρ καί άρχισε νά κτενίζεται,άλλά 
έξαφνα έπλησίασε τήν Μητέρα της καί τής έπιαοε νευρικά τά χέρια. 
—Μαμά, έξηκολούθησε, κάτι μού κρύβεις. . μήπως ό Ζάκ δέν είνε καλά;

— Μά όχι, παιδί μου, σοΰ ορκίζομαι ότι ή ζωή τοΰ Ζάκ δέν δια
τρέχει κανένα κίνδυνον.

— Τότε λοιπόν δέν καταλαβαίνω γιατί αύιή ή επιμονή..;
— Μά, μικρούλα μου, σκέψου... δέν είν’ έκεί ή θέσις σου...
Ή  Λινέττα τήν έκύτταζεν έκπληκτος.
—Πόός ! άνέκραξβ. Δέν είν’ έκεί ή θέσις μου ! Κοντά στόν αρραβω

νιαστικό μου!... ‘Η Κα Μωρεά ώχρίασε...
— Δέν είνε πειά... άρραβωνιαστικός σου... έψιθύοισε τρομαγμένη 

καί αύτή ή ιδία άπό χήν έντύπωσιν πού θά έκαμναν τά λόγια αύτά είς 
χήν κόρην χης.

Τα ματια χής Λινέττας έπέταξαν φλόγες.
— Δέν είνε πειά αρραβωνιαστικός μου ! . .άνέκραξβ. Μαμά ! χί λόγια 

είν’ αύίά; έξηγήσου!...
— Λινέττα, άκουσέ με, παιδί μου... Πρέπει νά μάθ^ς τί φοβούν

ται οί γιατροί... Καί ή Κα Μωρεά διεκόπη, χωρίς νά τολμά νά εξακο
λουθήσει, άλλά ή Λινέττα έξαλλος άνεφώνησεν :

— Τί φοβούνται οί γιατροί ; Πές μου ! Είνε τόσο τρομερό λοιπόν 
πού δέν τολμάς νά μοϋ χό π ή; ;

Καί μέ φιονή πνιγμένη ή Κα Μωρεά έψιθύρισε :
— Νά, φοβούνται όχι έβλάφθησαν χόσο πολύ τά μάτια τοϋ Ζάκ... 

ώστε... δέν θά γίνουν ίσως... ποτέ καλά...
Ή  Λινέττα έγιιε πελιδνή καί άργά μέ φωνήν πού έμαρτυρούσε όλη 

της τήν άγωνία έπρόφερε:— Καί ό Ζ ίκ ... θά., μείνα·.. τυφλός... τυ
φλός ',ιά πάντα;... - ^

— Ναί... βλέπεις λοιπόν δτι ή θέσις σου δέν είνε πιά έκεί...
Ή  λινέχτα έμεινε σάν άτολιθ ομένη καί μόνον ή συχνή αναπνοή

τη; έφανέρωνε τήν ψυχικήν άγωνίαν της.
— Δέν είχα δίκηο λοιπόν; έξηκολού >ηηεν ή Κα Μωρεά. Ή  Λινέττα 

έοή ·ω:ε μέ ένα άγέρωχο κίνηαα τό ξανθό της κεφαλάκι καί ενα πε
ριφρονητικό βλέμμα ήτο ή άπάντησίς της.

— Καί τολμάς νά μοϋ λές ότι ή θέσις μου δέν είν’ έκεί ! έφώναξε. 
Έπίστεψε; ποτέ πώς θά έγκαχαλείψω τόν Ζίκ, γιαχί έγινε δυσ:υχή;; 
Κι’ έπειτα... ΐ :ω ; οί γιατροί ν’ άπατώνχσ.ι.,.

— Ό χι, παιδί μου... Ξέρω τήν καλή σου καρδιά, μά σκέψου τί 
υπομονή χρειάζεται: νά όδηγή; διαρκώ; έναν άνθρωπον, νά καθείαι 
σ’ ενα σκοτεινό δωμάτιο διαρκώ;... νά περιπατή; σιγά καί νά τόν 
βαθιάς πάντοτε..·. Ό χι, Λινέττα, δ«ν θά σ’ άφήκομε ποτέ νά κάμη; 
μία χόσο μεγάλη θυσία...

— Μά είνε άρραβωνιασχικός μου, Ώ ! Μαμά έδώ καί δυό μέρες 
ήμαστε τόσο εύτυχεΐς... μά θά ξαναγίνη καλά, ώ! δέν είνε δυνατόν!

Καί έσυόπασεν άποκαμωμένη Ινώ μέ τό πρόσωπο κρυμμένο μέσα είς 
τά χέρια της έψιθύριζε.... - 'Ετσι θά είνε ό Ζάκ σ’ δλη του τή ζωή!._. 
Δέ/θά β\έπη τίποτα... ενα σκότος θά είιε πάνχα χυμένο μπροστά 
χου. ”Ω! Ζάκ! Ζ ίκ !..  ̂ ·

Άλλ’ αύχή χή στιγμή άνοιξεν ή πόρτα καί έμπήκεν ό Κος Μωςεά, 
έχρεξέ τότε έπάνω του, καί αύιός τήν άγκάλιασε συγκεκινημένος.

— Καμμία έλπίς !.. έψιθύρισε. 'Η Λινέχτα έπεσε χόχε σέ μιά κα
ρέκλα καί ένας λυγμός έκααε τούς γονείς της νά τρεξουν^εντρομοι πρ^ς 
τό μέρος της. ΤΗτο ή πρώτη φορά πού ό Κος Μωρεά έβλεπε τήν κό
ρην του νά κλαίη καί ή καρδια ίου έσφίγγετο, ύπέφερε κι’αύτός η>ρικτά...

— Μήν κλαϊς, παιδί μου, τής είπεν ένώ τήν έχάϊδενε μέ στοργή, 
θάρρος!... Συλλογίσου κι' έμάς...

— Δέν μπορώ, άπήντησεν αύτή καί έμεινεν αναίσθητος είς τήν πα 
τρικήν αγκάλην. Τό κιύιηαα ήτο φοβερόν γιά τήν παιδική της καρδιά. 
Τά όνειρα δλα μιας ιιελλούσης εύτυχίας έσ  β υ ν α ν  γιά πάντα...

IV
Είχαν περάσει δύο έβδομάδες άπό τό τρομερό έκεϊνο συμβάν, καί 

έξηπλωμένη είς μίαν σαίζ-λό\κ ή Λινέττα, ώχρά καί άδύναιη, έκρα- 
χοϋσε άνοικχό ένα άγγλικό μυθι ίχόρημα ένώ τά μάτια της απλανή κου
ρασμένα, ήσαν προσηλωμένα είς έ.α άόρισεο σημεΐον. Άπό καιρού είς 
καιρόν άνοιγεν ή πόρτα καί ή μητέρα της έκύτταζε πρός χό μέρος της' 
βλέπουσα δέ τό ανοικτό βιβλίον, έφευγεν εύχαριστημένη με τήν ιδέαν 
ότι ή Λινέοχα έδιάβαζε.

Τήν έπομένην χό πρωί έπρόκειχο ν' άιαχωρήσιυν διά τήν Ελβετία 
καθώς είχαν συμβουλεύσει οί ίαχροί γιά χήν ΐιγεία χής ιεαράς κόρης 
πού έξασθενούσε ήμέρα μέ τήν ήμέρα, καί ολοι οί ύπηρέιαι ήσαν άπη- 
σχολημένοι μέ διαφόρους προετοιμασίας, διά τοϋτο χωρίς xuv νά χήν 
άναγγείλη κανείς, ή ηλικιωμένη εξαδελφη τής Λινεττας Μαρία, εκχύ- 
πησε τήν πόρτα τοΰ δωματίου της.

— Έμπρός! ήκούσθη μία έξησθενημένη φωνή καί ή έξαδέλφη ει- 
σήλθεν. ΤΙΙτο πράγματι περίεργος τύπος ή γυναίκα αύιή, καί, δπως τήν 
περιέγραφεν ή Λινέττα, έμοιαζε πολύ μέ ύ γ, λίδα περιηγητριαν, άλλά 
μόλις άντίκρυζε κανείς τά μελαγχολικά της μάτια, ήτο άδύνατον νά μή 
γοητευθή, τόσον αγγελική ήιο ή έκφρασίς των. <

Μόλις τήν είδεν ή Λινέττα. ήθέλησε νά τρέξη, αλλα η εξαδελφη 
ς τήνήμπόδισε καί έσπευσεν αύιήμέ άνοικτάς άγκάλα; πρί ς τόμέςοςτης,

ν»* ι ’ S ,-......-J rt \ ·\λ |ΙΓ»1Ι Pllll Alin Iτη
— Άχ! τί δυστυχισμένη πού είμαι, καλή μου Μαρία... έψιθύρισεν
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Comte de Villiers de 1‘Isle Adam
Μόλις έπέστρεψεν άπό τάς άνά τήν ’Ανατο

λήν περιηγήσεις του ό νεαρός λόρόος-δούξ τοϋ 
Πόρτλαντ, ό περιώνυμος διά τάς διασκεδάζεις 
του, διά τόν μυθώδη πλούτον του, διά τά πε
ριπετειώδη ταξείδιά του, διά τούς έρωτάς του, 
έξηφανίσθη αίφνιδίωςάπό τήν κοσμικήν ζωήν. 
Μίαν εσπέραν είχαν ίδή τήν χρνσήν άμαξάν 
του νά διασχίζη έν καλπασμφ τό Χάϊ5-Πάρκ 
καί έκτοτε άπεσύρθη είς τό κτήμα του, όπου 
έζη βίον αΰστηράς μονώσεως, άρνούμενος νά 
δεχθη ψυχήν ζώσαν.

Τί έσήμαινεν αύτή ή άπομόνωσις τοϋ εύγε- 
νοϋς άγγλου ; Ένοστάλγει, ή μήπως είχεν άπο- 
λομίσει μελαγχολικάς ένιυπώσεις άπό τήν ’Ανα
τολήν ; Αυτός ό τόσον εύθυμος ! 'Ολόκληρος 
ή ‘Αγγλική Αύλή ήτο άνάστατος διά τήν άπο- 
μάκρυνσιν αύτήν τοΰ δουκός καί ή Βασίλισσα 
Βικτωρία, άνησυχοΰσα νά μάθη τί συνέβαινε, 
άπέστειλεν άγγελιαφόρον είς τό Πόρτλαντ.Μία 
περγαμηνή σφραγισμένη μέ μαϋρο βουλοκέρι 
υπήρξε/ ή άπάντηΟις. Ή  Ελένη X . . . ή εύ- 
νοουμένη αΰλική τής Βασιλίσσης—μία νεαρω- 
τάτη καί εύμορφη κόρη — άπεσφράγισε τήν 
περγαμηνήν καί, άφοϋ διέτρεξε ταχέως τό πε- 
ριεχόμενον, τήν έτεινε κάτωχρος πρός τήν Βα- 
σίλισσαν_ χωρίς νά προφερη λέξιν. Ή  Αύιή; 
Μεγαλειότης άνέγνωοε τά γραφόμενα τοΰ δου
κός, είς τό πρόσωπον της άπετυπώθη άπερί- 
γραπτος θλϊψις καί τρέμουσα έφερε τήν επι
στολήν είς̂  τήν φλόγα ένός κηρίου καί τήν έ- 
κράτησεν έκεΐ έα>ί δτου έκάη εντελώς.

— Μυλόρδοι, είπε κατόπιν πρός τούς παρι- 
σταμένους αύλικούς, δυστυχώς δέν θά έπανί- 
δωμεν πλέον τόν αγαπητόν μας δοϋκα. Δέν 
μοΰ επιτρέπεται ν’ άποκαλύψω τό μυστικόν 
του, σάς λέγω μόνον ότι κανείς μας δέν πρέ
πει νά θελήση ποτέ νά τόν ίδή—καί άποτει- 
νομένη πρός τήν εύνοουμένην τής—καί σείς 
‘Ελένη, έξηκολούθησε, μήν εκστομίσετε λέξιν 
άπ’ ό,τι «διαβάσατε.

Έπερίμενε μίαν διαβεβαίωσιν, άλλά ή νεά- 
νις ακίνητος ούδέ κάν έφάνη νά ήκουσε. Δέν 
ήργησαν νά εννοήσουν ότι είχε μείνει λιπόθυμος.

** *
Έν τφ μεταξύ αί έορταί καί αί διασκεδάσε,ζ 

έξηκολούθουν είς τό μέγαρον τοΰ λόρδου τού 
Πόρτλαντ, καί έπειδή φυσικά αύτός απούσιαζε 
πάντοιε, τόν άντεπροσώπευε κάποιος στενός 
φίλος του, καί είς τήν πολυθρόναν τοΰ οικο
δεσπότου, ή όποία έμενε πάντοτε κενή, τό οί- 
κόσημόν του ήτοοκεπασμένον μέ μαΰρον κρέπι 
Κι* ένώ αί πολυτελείς αϊθουσαι τοΰ μεγάρου 
του άντήχουν κάθε βράδυ άπό τάς τρελλάς δι
ασκεδάσεις τών προσκεκλημμένων, ό άθέατος 
δούξ, τυλιγμένος άπό κεφαλής μέχρι ποδών είς 
μαΰρον χιτώνα, μέ τό πρόσωπον επίσης σκεπα- 
σμένον μέ μαΰρον ύφασμα, έξήρχετο άπό τήν 
όπισθίαν Λύλην τοΰ μεγάρου του τό μεσονύ
κτιον άκριβώς, καί κατηυϋύνειο μέ βήμα αρ
γόν, θλιβερόν πρός τήν παραλίαν. Άλλ1 όχι 
μόνος. Μία ολόκληρος κουστωδία δούλων τόν 
συνώδευεν είς τήν έξοδόν του. Τρεις προηγοΰν- 
το είς άπόστασιν είκοσι βημάτων, κρατοΰντες 
άνημμένας δάδας, ένώ άλλος μικρός δοΰλος 
προπορευόμενος έσήμαινεν άκαταπαύστως ηχη
ρόν κώδωνα, ειδοποιών δι’ αύιοΰ τούς καθυ
στερημένους διαβάτας ν’ άπομακρύνωνιαι τοΰ 
δρόμου των. Τρεις άλλοι δούλοι με άνημμένας 
επίσης δάδας καί εις άπόστασιν είκοσι βημά
των ήκολούθουν, καίείς τό μέσον ή ολόμαυρος, 
σιωπηλή, αινιγματώδης σιλουέττα τοΰ δουκός, 
ώρθοΰτο ώς φάσμα, είς τόν κόσμον τής σκιάς 
άνήκον. Οί σπεύδοντες νά παραμερίσουν ?ια- 
βάται, έντρομοι παρηκολούθουν τήν μακά- 
βρειον πομπήν, μή τολμώντες νά κινηθοΰν, μή 
δυνάμενοι νά έξηγήσουν τό μυστήριον τό ό
ποιον περιάβαλε τόν φεουδάρχην τού Πόρτλαντ. 
Είχε παραφρονήσει; Άγνωστον! Τό μόνον 
γνωστόν ήτο,̂  ότι, μόλις ή κουστωδία έφθανεν 
εις τήν άκτήν, οί δοΰλοι άπεσύροντο, καί ό 
δούξ μέ τό βλέμμα έστραμμένον πρός τόν σκο
τεινόν, πολυτάραχον καί άχανή ωκεανόν, έμε- 
νεν έκεΐ έπί τής άμμου έπί ώρας ολοκλήρους. 
Κατόπιν είς εν σύνθημά του, οί δοΰλοι άνε- 
λάμβανον τήν θέσιν των καί ή τραγική πομπή 
άνηρχετοπάλιν πρός τό μέγαρον. Ήάκτή έπα 
νελάμβανε τήν σιωπήν της, τήν όποίαν δέν έ- 
τάρασσε πλέον, είμ η ή μα^ρυνή άπήχησις τών 
έκβεβαχευμένων ασμάτων τών προσκεκλημμέ
νων τού δουκός, οί όποιοι έσυνέχιζον μέχρι 
ίτρώΐας τάς όρ', ιώδεις διασκεδάζεις των εις τό 
κατάφωτον μέγαρόν του. Καί αύτό έπανελαμ- 
βάνετο στερευτύπως κάθε μεσονύκτιον.** * -

...Καί ήλθε ν ή ήμέςα, καθ’ ήν ή νεαρά αύ- 
λική, ή όποία είχ«ν άναγνώσει πςό δύο μηνών

είς τήν Βασίλισσαν τήν περγαμηνήν, καί ή ό
ποία πρό δύο μηνών ήδη έπένθει, έλαβε τήν 
συνθηματικήν πρόσκλησιν : t Απόψε τά μ-σά- 
νυκτα». Καί τό μειονύκτιον τής ιδίας ήμέρας, 
βασιλική λέμβ>ς ώδήγει τήν περιτυλιγμένην εί; 
μαύρο κρέπι ‘Ελένην πρός τήν άκτήν. Έπήδη- 
σεν ανυπόμονος είς τήν παραλίαν καί ώς έκ- 
φρων ετρεξε πρός τό ση ιεϊον ό.του αί άνηα- 
μέναι δάδες έδείκνυον ότι άνεαένετο.

Ό  άνθρωπος μέ τό μαΰρον ένδυμα, κατέκειτο 
έπί τής άμμου, καί εί; τό άντίκρυσμά του ή 
νέα άπέκρυψε τό πρόσωπον μέ φρίκην.

— Χαΐρε Ελένη! ήκούσθη μία φωνή, είσαι 
έλευθέρα... Έσο ευτυχή;!..

Ή  νεανις έγονάτισε μέ κλειστούς τού; ό 
φθαλμούς καί ήρχισε νά προσεύχεται, οιαν δέ 
άργότερον έπλησίασαν οί δούλοι, εύρον τόν αύ- 
θέντην των νεκρόν, καί τήν μνηστήν του γο
νυπετή είς μικράν άπόστασιν άπό τοϋ πτώμα
τός του καί πνιγομένην άπό λυγμούς...

** *
Τήν μεθεπομένηνή Έφηιιερίς τής Αυλής έδη 

μοσίειεν: «Ή  Δίς ‘Ελένη X ...,  μνηστή τού 
Δουκός τοΰ Πόρτλαντ, ήσπάσθη τό μοναχικόν 
ένδυμα...»

Ποιον λοιπόν ή to τό μυστήριον τό περιβά- 
λον τόν θάνατον τοΰ νεαρού λόρδου ;

Περιηγούμενος τήν Ανατολήν, εύρέθη είς 
τά περίχωρα τής Αντιόχειας, όπου ήκουοε νά 
γίνεται λόγος περί ένός λεπρού όνομαζομένου 
Λαζάρου, τόν όποιον είχαν άπομονώσει εις εν 
σπήλαιον. Καί έξεμέτρα έκεΐ ό λεπρός τάς τε
λευταίας ήμέρας του, άγωνιών, μόνος του, έγ- 
καταλελειμμένος, διότι ούδείς έτόλμα νά τόν 
πλησιάσω Τολμητίας καί ριψοκίνδυνος ό Δούξ, 
τόν έπεσκέφθη εις τό σπήλαιον, τοΰ πρθ3έ- 
φερε χρήματα,τροφάς κιί τοΰ έθλιψε τήν'χεΐρα.

Σχεδόν άμέσως ήσθάνθη ενα πέπλον ν’ ά ' 
πλοΰται πρό τών οφθαλμών του' τήν ιδίαν έ- 
σπέραν άντιληφδείς ότι είχε προσβληθή κε- 
ραυνοβόλως ύπό τής φρικαλέας καί άνιάτου 
νόσου, έπεβιβάσθη τής θαλαμηγού του καί έ- 
πανέκαμψεν εις τήν πατρίδα του. Καί άθέα
τος έν μέσω τών διονυσιασμών τών φίλων του, 
έζησεν έπί δύο μήνας είς τό Πόρτλαντ, πολύ 
υπερήφανος διά νά έμπιστευθή τόν πόνον του 
παρά εί: τόν άτέρμονα Πόντον, αιά μίαν καί 
μόνην χειραψίαν, έθετε τέρμα εί; τή/ ώραίαν 
του ζοοήν. Άπεχαιρέία διά παντός τήν νεότητα, 
τά πλούιη, τάς διασκεδάσεις, τήν μνηΐιήν του. 
ikoi είς τήν εύγενή αυτήν χειρονομίαν, οφεί
λε ιαι τό τέλος τοΰ ύστατου τών λε.τρών—τοΰ 
Δουκός τού-Πόρτλαντ!...

Μετάφρασις Α. Μ.

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΜ ΑΓΙΑΣ

Τ ’  Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α ·

Είς αριθμόν μετασχόντων ναί, άλλ’ είς ποιόν 
συμμετοχής δέν είμαι υπερβολικά ενθουσιασμέ
νος άπό τόν διαγωνισμόν τοϋ «Τραγουδιού τής 
Πρωτομαγιάς». Έλαβαν μέρος υπέρ τούς 150— 
διά τήν άκρφειαν 153 — άναγνοιστριαι καί άνα- 
γνώσται μέ ενα ή περισσότερα ό καθείς Τρα
γούδια. Έκ τούτων έξεχώρισα καί άπέ^ριψα 
ευθύς έξ αρχής τά 129, τά περισσότερα διότι 
δέν έξεπλήρουν τούς τεθέντας όρους, άλλα 
διότι ήσαν σατυρικά, ένφ ό διαγωνισμός ήτο 
φιλολογικός, καί άλλα. διότι ήσαν έντελώς 
παιδικά, άκατανόητα, αδιάβαστα. Έμειναν λοι
πόν 24 μόνον, τά όποια ήμποροΰσαν ν’ άνθέ- 
ξουν οπωσδήποτε είς τήν κριτικήν. Τά είκοσι 
τέσσερα αύτό είνε τών: Κας Γεωργίας Παπα- 
σταύρου, Δίδων Δομνίκης Ζαδέ, Τζουλιας 
Κάλμετ, Στεφανίας Γ. Πλέσσα, Κ. Κ., Εύρυ- 
δίκης Βροντίση καί τών κ. κ. Μ. Καρελλά, Π. 
Γλέζου, Γ . Βαρελά, Β. Ούτοπούλου, Γ . Μαλ , 
Μ. Άθηνέλλη, Rose Rosier, Γ. Τουφεξή, Χα
ραυγής, Κ. Γερακίτη, Πυροβολητοΰ, Α. Τσι- 
ρώνη, Τοξότου Έρωτος, Ε. Βαζαίου, Ροδ. 
Ήοϋς, 0 . Δημητριάδου, Φ. Άστέρη καί Κ. 
Κονισπολάκη. Σημειωτέον ότι εκείνων πού 
έστειλαν ποιήματα περισσότερα τοΰ ένός, τό 
ενα μόνον—τό καλλίτερον-έλήφθη ύπ’ όψιν, 
όπως τό είχα καθορίσει άρχικώς.

Καί λοιπόν έκ τών 24 αύτών έκκαθαρισθέν- 
νων ή έπιτροπή κανένα δέν εύρήκεν άπολύτως 
χαλάν, χωρίς καταφανώς άσθενή σημεία είτε 
είς τήν έννοιαν είτε είς τήν μορφήν. Απλώς 
τό ένα ήτο καλλίτερον ή χειρότερον τοΰ άλλου 
δι’ αΰτό καί ή άξία τών βραβευθέντων εϊνε 
σχετικώς καί έν συγκρίσει μόνον πρός τά άλλα 
καλή. ’Αναγνωρίζω ότι τό θέμα είχε τάς δυ
σκολίας του, ή κυριωτέρα τών ό-τοίων ένέκειτο 
είς τήν άποφυγήν τών κοινοτυπιών. Είμαι έν
τελώς πεπεισμένος όμως ότι καί άπό τους βρα- 
βευθέντας καί άπό τούς μή βραβευθέντας καί 
άπό τούς μή καθόλου μετασχόντας μάλιστα 
ήμποροΰσαν νά μοΰ παρουσιάσουν κάτι καλλί
τερον.

’Οπωσδήποτε τά βραβευθέντα κατόπιν τής 
σχετικής έκλογής τής έπιτροπής άνήκουν κατά 
σειράν άξίας είς τούς ;

Ιον) Μανώλην Γ. Καρελλάν (Άθήναι).
2ον) Γείίργίαν Σ. Παπασταύρου (τό γένος 

Οίκονοιιίδου. Σέρραι)
3ον) Β. Ούτόπουλον (Άθήναι).
Ιον) Π. Δ. Γλέζον (,Αθήναι).
5ον) Γεώργιον Δ. Βαρέλαν (Κάτω Πατήσια).
ΙΙαρακαλοΰνται οί βραρευθέντες τών όηοίων 

τά έργα δημοσιεύονται άμέσως κατωτέρω νά 
μεριμνήσουν περί τής παραλαβής τΛν είς τύ 
ύπ’ άριθ. 66 φύλλον τής «Σφαίρας» καθορι- 
θέντων βραβείων.

Ά ς  έλπίσωμεν ότι τ’ άποτελέσματα τοΰ νέου 
διαγωνισμού, τόν όποιον θά προκηρύξω, είς τό 
προσεχές, θά είνε ίκανοποιητικώτερα.

ΤΑ Β Ρ Α Β Ε Υ Θ Ε Ν Τ Α
(Βραβείο ν Ιον)

*Απόψ€ ας ytVfj υλη η ήδονη κρασί να την ρονφήαω 
κι *ολες τον κόσμον η χα  ̂'ες ονμπότιοες μαγ&νχοες. 
’Άς γίνη ό πό&ος μον οκοπός, μακοόονρτο νά οτήοω 
νάτραγονόήοω τοϋ Μαγίοϋ τις χάρες,τις γητβντρες. 
’Απόψε ας ξεφαντιόοου/ιε ok /Jόόηκό με&νοι, 
ας πιοϋμε μϋρο γιά κραοι κι'ας κόψονμε λον?.ούδια 
Πρωτομαγιά ερωτόχαρη! γιά οένα οργιάζει ή φνοη 
αοτέρια,λονλονδα,πονλιάκι άν&ρώποικι*άγγεγονδ α. 
Κα<)€λλα τσιφλίκι 1919 Μανώλης Γ . Καρελλ&ς

(Εραβίϊον 2ον)
Στή μαγική οον χαραυγή οτήνει igc).V> γιοοιάοι 
ή χοινο:τέταλη άνοιξι 'οτοΐ'ς κάμπους χαι οτάδάαη 
οκορπάς ολόγυρα χαρί καί κί&ε πόνος σβννει 
στό ihto οον χαμόγιλο ηον βάλσαμο ξεχννει.
Γ ta on 'Λροοοο ιαλάζονye οτοί ς κάμπονς zh'XovXoMia 
χι’όΧόγλνκα οον τραγονδεϊ κίϋε [ζωή τραγούδια, 
πανέμορφη Πρωτομαγιά μέ τά περίσσια κάλΐη 
πον δ ’Έρωτας λιχνίζεται οτήν δροσερή οονάγκάλι/ 
Στή ροδοφιλητή οον αν) ή πλέκοντας τά στεφάνια 
σμίγει μ'ε ζήν "Εδ'εμ ή Γή κ ι’ άνοίγονν τά ουράνια. 
Σέρραι Ρεωργία Σ . Παπασζαύρου

(Τό γόος Οίκονομΐδον)

(Βραβεϊον 3ον)
« — Ι'ιαζίπονλιά roao γλυκά στά χλώνια κελαΧδάτε; 
γιατί λουλούδια χαρωπά γελάτε μες το φώς ; 
γιαζί ζευγάρια εν&νμα ν.ι ’«.μέριμνα περνάτε ; 
ποϋ είνι σας, διαβάτες μον, ό πρωζινος καμβάς ; 
ΜηΛω; καινούργιας μουσικής έβρήκατε ζΐς νότες; 
μη λουλουδένια αρώματα σας μέ&υσαν βαρεία ; 
η μή τις μαΰρες συφορές, τις έγνοιες σας τις πρώτες 
έπνίςατε. διαβάτες μον, στής λήΰ·ης τά νερά/d 
«Οντε καινούργιων τραγονδιών έβρήκαμε τις νότες 
οίίιε Ηΐ*άν&ών τά μττάλοαμα μάς μέδνοαν βαρεία 
κι'ουτε τις μαύρες λνπες μας έ πνίξαμε τις πρώτες 
παρα γιορτάζουμε τρε?>λά με τήν Πρωτομαγιά.» 

*Α0ήνα Β . ΟνζότΐονΧος

(Βηαβείον 4ον)
«/ ία τήν καρδιά οον,άνθρωπε, πον γεύτηκε τον πόνο 
γιά τήν καρδιά σον τήν νεκρή έρχομαι νά9ε χρόνο. 
Γ ι ’αυτό ήρθα τώρα-ώ ξανά, μέο’ τ ’άν&η στολισμένη 
σήμερα πρέπει νά χαρονν κ ι’οί μαϋροι πεδαμένοι* 
Κ ι'6 Άνθρωπος οάν άκονσε τήν ώ μορφή τήν κόρη 
που μύρια λόγια τής χαράς, γλνκά τοΰ άνιστόρει. 
Τη·άχτηκε ά π ’τό λήθαργο, λαχτάρησε τήν πλάοη, 
το πλάνο φώς, τήν ώ^ρφιά, τή νετότη πονχε χάσει. 
Καί πνίγοντας τόν χόνο του, σ ’νπέρ&εο μεθύσι 
μέσα οτά μοσχολοϋ).ονδα, στή μαγεμένη φίαι. 
ά2'ευχαριστώ, Μέρα Καλή, τραγούδησε οβυσμένα^ 
πον φέρνεις ληομοβότανο καί στό φτωχούλη έμένα», 

Αθήνα  Π. Δ. ΓΧέζος

(Βραβεϊον δον)
Στά όλάνοιχτα βουνάκια πάνω 
ροδόφωτο κορίτσι πλόίνο, 
νά βρι3 τό Μάη ή άνοιξι τρέχβι 
πού φιάνει ερωτικό πουλί 
ολύμπια ώραΐο—τόν άντικρύζει... 
κτυπα ή καρδιά της... λαχταρίζει 
όρμάει τρελλή στήν άγκαλιά του 
καί φλογισμένη τόν φιλεΐ.
Κι’ άπό τήν άνοιξι, γλυκεία μου, 
λαμπρότερη βτήν αγκαλιά μου 
σέ βλέπω. Μάης ευτυχισμένος 
σιμά στά γάργαρα νερά...
Παρθένα ήλιολουαμένα μΰρα 
στ" άγέρι όλόδροση πλημμύρα 
άπ’ τά έρωτάνθια ξεκινώντας 
μάς ξεχειλίζουν τρυφερά...
Κι* έρχεται τ' ώρηο τοΰτο δείλι 
γλυκά—γλυκά ή ψυχή βτά χείλη...
Ώ , φίλησέ τα, λατρευτή μου, 
νά νοιώσουμε άλικη χαράΐ!..

Γεώργιος Δ, BagtXif
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Λόγια τής γκαρσονιέρας

Ό κ. Κιόοτας Γεωργίου πρός τήνκ. Μαγδαλ. Χρύοη.
‘Αγαπημένη μου φίλη, 17 Μαρτίου 19... 

Σάς οφείλω τάς εντυχεστέρας στιγμάς τής ζωής 
μου.1 Δέν ί)ά ξεχάσω ποτέ τψ  γλυκΰτητα των χθε
σινών ωρών, μολονότι τόσον γρήγορα διέρρενσαν. 
Μοΰ χαρίσατε τόσην εύτυχίαν, ώστε τίποτε δξν 
μπορεί νά παραβληΰ/] μέ ζήν χβεσινήν βραδειά>.. 
Μοΰ έχουν βαϋειά ένζνπω&ή καί ή παραμικρό- 
τερες λεπτομέρειες τής συναντήσεώς'μας... Τό καρ
διοχτύπι μου έως νά έλθετε, ή ανυπομονησία μον 
ή όποία είχε καταντήαίι αγωνία... δοο έβλεπα νά 
πλησιάζει 4 ιορα τοΰ τραίνου...Πόσες βασανιστικές 
σκέψεις δέν έπέρασαν άπό τό μυαλό μου πον αρ
γούσατε... Κ ι’έξαφνα έκεΐ πον δλα ήσαν σκοτεινά, 
έλαμψαν διίμιάς μόλςοάς είδα νά φανήτε..“Ημουν 
τόσο ουγκεκινημένος δταν σάς έτεινα τό χέρι, toeie 
μοΰ φαίνεται δτι δέν ήμπόρεσα κάν νά σάς μιλή
σω... Αέν υπήρχε άλλως τε καιρός καί γιά πολλά 
λόγια, διόζι είχε φ&άσει τό τραίνο κι ‘έτρέξαμε νά 
βροΰμε θέσιν...

'Αλησμόνητο ταξεϊδι.1.. Δέν ώμιλ,ούααμε καθόλου 
διότι αίοθανώμεθα νά μάς βαραίνουν τά βλέμματα 
τών συνεπιβατών, άλλά ή σιωπή μας έλεγε τόσα 
πολλά/. Τά μάτια σας έδιάβαζαν τόσον καλά μέσα 
στάΛδιχά μου, κι ‘έγώ τρελλός άπό χαρίν έβλεπα 
τά δικά σας νά μοΰ χαμογελούν γλυκά. ”Ακουγα 
τήν φωνή σας νά μοΰ ψτθυρίζΐ] : «Είμαι ευτυχι
σμένη ποϋ σέ βλέπω χαρούμενον» καί μ ’δλη μον 
τήν ψυχή σάς ενχαριστονσα νοερώς. Μέ τρεμονλα 
οας έδέχθηκα ατό μπράτσο μον σάν έφθάσαμε ατό 
Σταθμό κι’έβαδίζαμε πρός τό ρεατωράν.,.ΦΘάπαμε 
επί τέλους:..κι'έκαθί/σαμε οέ μιά παράμερη γωνιά 
Γιά θυμήσου πώς μάς κύζταξε τό γκαρσόνι! Κι' 
δταν σηκωθήκαμε μετά τό φαγητόν νά φύγωμε, 
μάς έρριξε ένα τόσον αλλόκοτο βλέμμα καί μάς 
είπε μέ φανεράν απογοήτενοιν: «Φεύγετε τόσο γρή
γορα!» Τόν δυστυχισμένο ! θά είχεν έτσιμάοει κι'δ 
λας, φαίνεται, κανένα σεπαρέ !

Μή μοΰ πήτε δμως δτι δέν είμαι ήρώς ! Ναί, 
πραγματικός ήρωϊ»μός έχρειάοθηκε γιά νά μή σάς 
οφίξω στήν άγκαλιά μον, νχ μήν αποπειραθώ νά 
αισθανθώ τήν ηδονήν τον φιλ,ιοΰ σας... Κατόπιν 
πον έκάμαμε τόν περίπατο στήν παραλία μέ τό 
φώς ζοΰ φεγγαριοΰ, πόσα δέν είπαμε, πόσο δέν αί- 
οθανθήκαμε καί οί δυό βαθειά τήν ποίησιν ποΰ 
ήταν άπλωμένη παντον! Σκλη·ή! κ ι’δμωφ δέν ή- 
θέλησες ουτε μιά φος,ά^χά μέ καταλάβ^ς!.. Πόσες 
στιγμές δέν σοΰ μίλησαν τά μάτια μον στήν βου
βήν ικεσία των έμεινες άκαμπτη, κ ι’έγώ δεμένος 
μέ τόν δρκο μον δέν έτόλμησα νά προφέρω λέξιν! 
Κι'δμοις τί μεθυστικό πον θά ήταν τό φιλί σον ! 
τό φιλί πον θ ’ανταλλάζαμε στό φώς του φεγγα- 
οιοΰ! Άλλά... τί !. Μιλώ γι'τ. φιλί, ένώ σείς δέν 
μέ αγαπάτε!... Κι ’άν κατά τύχην αίσθάνεσθε κάτι 
γιά μένα, σείς ή γυναίκες έχετε τόσον εγωισμόν, 
ό’>οτε άπό πείσμα δέν θά τό ομολογούσατε π . :  , 
μιά κι' είπατε πώς θά μείνετε μόνον φίλη μο ...

Άλλ'άς μήν παραπονονμαι!... Άφοΰ μάλιστα 
έχω μέσα μου τήν έντύπωσιν_ δτι ήσθε εντελώς 
δική μου χθές τό βράδυ, πιό πολύ ί’σως κι 'άπό τας 
στιγμάς■ κατά raj όποιας παραδίδεσθε εις αετούς 
τούς γελοίους έρωμένονς σας...

Καί τώρα καιρός είνε νά σάς κάμω μίαν έξομο- 
λόγησιν. θά  έπρεπε ίσως νά τήν κρατήσω μνστι- 
κήν! δμως αισθάνομαι τήν νποχρέωσιν νά μή αάς 
κρύβω καμμίαν σκέψιν μον. Μάθετε λ,οιπόν, αγα
πητή μου φίΧη, δτι τήν χθεσινήν χαράν ποΰ μον 
εδώσατε τήν έγεύθηχα μέ περισσοτέραν άπόλαν- 
σιν έξ αιτίας τής σχέψεως δτι τήν είχα κλέψει άπό 
ϊναν άλλον.

Τί τά θέλετε ή ιδέα δτι ή βραδειά αύτή άνή*ε 
στόν Άριατείδην σας καί τήν έχασε έξ αιτίας μου, 
μ ’ενθουσιάζει. Βέβαια δέν είνε διόλου correcte αυ
τή ή σκέψις μον, άλλά τί νά σάς κάμω, δέν μπορώ 
να είμαι διαρκώς ήρως. Δικός σας Κ ώ στας

X II
Ή  κ.ΜαγδαληνήΧρύσηπρόςτήνκ.'Ερικέτην Βενίρη 

'Αγαπητή μον, 18 Μαρτίου 19...
θά  είσαι άπηλπισμένη, γιατί δέν έλαβες τό 'ιστο

ρικόν τηλεγράφημα ποϋ θά σου άνήγγελλε τήν ήτ
ταν τής αρετής μου. Γιά νά καταλάβης δμως αν 
πέρασα ώραϊα τή βραδειά, δέν έχεις παρά νά διά
βασές τό γράμμα τοΒ Κώστα ποΰ βοΰ τό στέλ.νω... 
Στό μόνο ποΰ παραπονεΐται είνε δτι δέν ήθέληόα 
νά καταλάβω τψ  ικεσία τών μάτιών τόν, νά τόν 
λύσω άπό τόν δρκον τον... "Ω ! άν είχα εννοήσει 
αύτή τήν ικεσία... "Αλλά καλλίτερα, θέλω vi τόν 
τιμωρήσω λίγο, γιατί είνε πολύ κουτός... “Ανήμουν 
στή θέσι τον, θά είχα αθετήσει εκατό δοκούς!...

Ώρεβουάρ, αγαπητή μου. Σέ φιλώ
Μαντ ελαίνα

( (  Π Α Τ Η Σ Ι Α - - Φ Α 4 Η Ρ Θ Ν  1\
I. Π α τ ή σ ι α. —Μέσα ε ί; τό τοάμ. Συνω

στισμός ασφυκτικός. Τό κΰμα τών^έπιβατών 
μάς έξέβρασε καί τούς δυό, είς τό ίδιο κίθι- 
σμα. Εί\ε θελκτικοιτάτη πολύ μελαχροινή 
μάιισ θερμά καί μανηα' μίλις είκοσι έίών, 
είμαι βέβαιος. Κάθεται συμμαζευμένη πλάγι 
μου πρός τό μέσα μέρος τού καθίσμαιος. Τί) 
άρωμΐ της γαργαλίζει τήν οσφρησίν μου. Ξε 
ροβήχω. Τά ^εριά μαϋρα μάτια μοϋ ρίπτουν 
ένα βλέμμα περιφρονήσεως. - Ξεκινούμε.

II . Σ τ ά σ ι ς  Λ ε β ί δ η. — Εισορμούν καί 
άλλοι έπιβάτοι. Ό  συνωστισμό; έπιτείνειαι. 
Μέ σπριόχνουν, τήν σπρώχνω. Ή  γειτόνισσά 
μου κυττάζει έξω τού; άνθισμένους κήτους. 
Διά ν’ αναπαύσω κί’ έγώ τά βλειιματύ μοο 
εί; ένα εύχάριστον θέαμα, περιεργάζομαι τόν 
στρογγυλόν, λειό'στιλπνον λαιμόν τη;. Ε ι; τό 
άκρον χρυσή; άλυσιδίνσας ένα μεντα,γιόν δεί
χνει τό" σημεΐον, όπου άρχίζει μία σαρκίνη 
φάραγξ—άβ«όν ένδιαίτηαα πύ 1ων λάγνων. 
Καθώς σκύβει διά νά ίόΓ) τό ξελυμένο κορδόνι 
τοΰ μποτιινιοΰ της, βυθίζω άπό τό άνοιγμα 
τοΰ ντεκολτέ της τό βλέμμα μου είς μαργα
ρώδη βάθη, όπου δύύ ρόζ μαργαριτάρια σπι- 
θοβολοΰν...·

III . Σ τ ά σ ι ς  Ό  μ ο ν ο ί  ας.  -Μ έ μίαν εκ 
προμελέιης άπροσεκτον κίνησιν, τό πόδι μου 
σκουντά τήν όμπρελλίτσα της. Ή λαβή  ̂ξε 
φεύγει άπό τά χέρια τη;, θά πέση. Τό ύπο 
κριτικό χέρι μου επεμβαίνει άκριβώς τήν 
στιγμήν πού χρειάζειαι διά νά μήν άφήση 
τήν όμπρέλλαν νό πέση Τής τήν άτοδίδω. Το 
μικρό σαρκώδες, καί τόσον κόκκπο σιοματάκι 
τη; μού ψιθυρίζει έια ασθενικό ίμεροί» άλλά 
τά θερμά καί μαύρα μάτια μ’ ανταμείβουν μ ”
g.ti βλέμμα συμπαθείας Εΰρισκόμεθα ώρι-
σμένω; είς τήν ‘Ομόνοιαν.

XV- Σ τ ά σ ι{ς ’4 >  α δ η μ ί α ς .—Ό  μακια
βελισμός μοΰ θριαμβεύει. Τύ τράμ χορεύει καί 
μάς τινάζει διαρκώ; τόν ένα έπί τού άλλου. 
Μέσα είς” τό μπαλανσάρισμα αύτό ό αστράγα
λός της, άκουοίως τό δίχως άλλο (άλλά δέν

Γ ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗ2 ΚΑΛΛ0ΚΗ2

Ή  άρχή είς τό 61ον φύλλον τής «Σφαίρας»

Ένεκα πληθώρας ύλης ή συνέχεια τής Τά- 
«ως Αναβάλλεται διά τό προσεχές.

ρην μεταξωιήν κάλτσαν μού δίδει τόν καιρόν 
άκριβώς πού χρειάζεται διά νά φλογισθώ καί 
κατόπιν.... f ,

γ . Σ τ ά σ ι ς  Σ υ ν τ ά γ μ α τ ο ς —...ακοσυ^ε- 
ται. Άλλ’ επιμένω. Λησμονείς, μικρή μου, ο ιι  
ό πόλεμος μ’ έκαμε τολμηρόν. Κατέκτησα ύπό 
τό πύρ τών βλεμμάτων σας τόν αστράγαλόν 
σας κ(»ί τόν κρατώ αί/μάλωιον. θέλειε τά 
ύποχωρήοετε; Δέν υπάρχει τόπος. Τώρα ή 
κάλτσα μου εις τήν όποίαν ύπάρχουν κεντημέ
νες μερικαί μυοσωιϋες έρωτοτροπεΐ μέ τήν 
δική σας. Είνε ενα αληθινόν είδύλλιον. Ώ  ! 
Μήν τό διακόπτετε.

VI Σ τ ά σ ι ς  Γ α ρ γ α ρ έ τ α  ς .—Επιμένετε 
ν’ άποσύρω λίγο τό πόδι μου; Πολύ καλά. 
Αποχωρώ.

V I .  Σ τ ά σ ι ς  Κα λ λ ι θ έ α ς . - Τ ί  άνόηιος 
ποϋ έσιάθηκα. νά έγκαταλείψω τήν λείαν μου! 
Τό μποτινάκι τη; δέν έ,τανέρχεται. _

VII- Σ τ ά σ ι ς  Τ ζ ι τ ζ ι φ ι έ ς . —Άλλά v ji , 
έπανήλθε καί μαζί του όλοκληρος ή νευρώδης 
καί φίνα γαμπίτσα. (Ή  μεταξωτή κάλτσα ένε- 
θυμήθη τάς μυοσωτίδας: μή μέ λησμόνει) Τά 
γόνατά μας είνε αχώριστα πλέον.

VIII· Τ έ ρ μ α  Π. Φ α λ ή ρ ο υ  —Ή  Αφρο
δίτη άς είνε ευλογημένη! Κατεβαίνει. Κατε 
βαίνω. Είμεθα μόνοι.

Έ γ ώ .  (Γό στόμα μου.—Πσρντόν, δεσποι
νίς, γιά τήν αδιακρισίαν μου, άλλά νομίζω δτι 
κάπου έχουμε γνωρισθή. (Τά μάτια μου) Μή 
μοΰ πής όχι, καλή μου.

Έ κ ε ί ν η .  (Τό στόμα της). Πράγματι, κύ
ριε, άλλά δέν θυμούμαι πού...(Τά μάτια της). 
Ξεύρω πώς μοΰ λές ψέμματα, άλλά δέν είπα 
όχι.

Μέ τήν ομιλίαν κατευθυνόμεθα μαζί πρός τό 
μπάρ. Ή  Άφρο5ίτη ας είνε ευλογημένη!

0 ΔΙΠΛΩΜΑΤΗΣ
' Υστερόγραφο ν. Μίαν ’Αρσακειάδα. Τήν πρό- 

ληψιν διά τούς Γιάννηδες τήν ξεύρω, διά τούς 
Χρήστους όμως όχι. Έγώ τούλάχιστον, πού 
όπως έχετε τήν καλωσύνην νά μέ πληροφορείτε, 
τά καταφέρνω οπωσδήποτε νά γράφω κάτι, 
ούδέποτε έκαμα χρήσιν αύτής τής προλήψεως. 
Απεναντίας ξεύρω πολλούς Χρήστους καθόλου 
δειλούς. Έ ν πάση περιπτώσει σάς εύχαριστώ, 
διότι ή έπιστολή σας θ’ άποτελέσΐ) ΐσψς αφορ
μήν, νά ετοιμάσω μίαν σειράν χαρακτηριστι
κών τύπων, ανδρικών καί γυναικείων, οί ό
ποιοι θά δημοσιευθοϋν ύπό διάφορα ονόματα 
—Κ. Μανωλ. Αύτά συμβαίνουν συνηθέστατα, 
αγαπητέ κύριε,- διότι, όπως γράφω καί είς τήν 
«Χειραφετημένην^Δακτυλογράφον» μου, ό μο
νομερής έρως δέν δίδει πολλά δικαιώματα. Δ·

ζ π Ο Ι Α Ι  ΑΙ ΩΡΑΙΟΤΕΡΑ! ΕΛΛΗΝΙΔΕς Τ^

'Ένα εύχάριστον έχω ν’ άναγγείλω διά τ6 
δημοψήφισμά μας.

Ό.τως άλλοτε έγραφα, ή μεγάλη Παρισινή 
έφημερίς «Journal» είχε προκηρύξει καί αύτ ) 
δημοψήφισμα πρός άνάδειξιν τών ωραιότερων 
Γαλλιδων καί τή; Βασιλίσσης μεταξύ αύτών. 
Τιόρα τό δημοψήφισμα αύϊό, είς τό όποιον 
έλαβον μέρος 863 ώραΐαι καί τό όποιον έχά- 
λ«σε κόσμον είς τήν Γαλλίαν, έιελείωαε, καί 
έξελέγη ή Βασίλισσα τής Καλλονής, μόλις δέ 
λάβω τό σχετικόν φύλλον θά δημοσιεύσω καί 
τήν εικόνα της. Άλλά τό πράγμα δέν λή; ει 
έως έδώ. Ή  «Ζουρνάλ» αναλαμβάνει τώρα 
κ Λ διεθνή διαγωνισμόν Καλλονή:. Θά συγκεν- 
τριόση δηλαδή τός εικόνας όλων τών Βασιλισ
σών τή; Καλλονής, αί όποίαι έχουν άνακηρυ- 
χθή ε’ΐί τά διάφορα κράτη τής Εύρώπης καί 
Αμερικής, δά τάς καταστήση γνωστός δι* ειδι
κών κινηματογραφικών ταινιών, κάρτ-ποστάλ, 
λευκωμάτων καί θά προκαλέση γενικήν ψηφο
φορίαν έκ τής όποιας θ’ άναδειχθή ή Διεθνής 
Βασίλισσα τών Βασιλισσών τής Καλλονής. 
Φαντασθήτε δέ, έκτός τών μεγάλων καί βαρυτι- 
μωτάτων βραβείων ποΰ θά πάρη, καί ποιοι 
τιμαί θ ’ άποδοθοΰν είς τήν εύτυχή θνητήν.

Είς τό διεθνές λοιπόν αύιό δημοψήφισμα δι- 
καιοΰται νά μετάσχη, όπως όλα τά Κράτη, καί 
ή Ελλάς διά τής Βασιλίσσης τής Καλλονής 
καί τών άλλων Καλλονών, αί όποίαι θ’ άνα- 
δειχθοΰν διά τού δημοψηφίσματος τής «Σφαί
ρας», άφοϋ ή «Σφαίρα» έχει άναλάβει τό δη
μοψήφισμα αύεό. Έγραψα λοιπόν εις τήν δι- 
εύθυνσιν τής «Ζουρνάλ» νά μου γνωρίβη τόν 
τρόπον καί τούς όρους τής συμμετοχής είς τό 
δημοψήφισμα καί τοϋ τελευταίου χρονικού 
ορίου μέχρι τοΰ όποιου δύναται νά μάς δώση 
προθεσμίαν. Έάν έως τόιε προλάβωμεν νά έκ- 
δώσωμεν τ ‘ άπονελέσματα τού δημοψηφίσμα
τος μας, θά στείλω δίχως άλλο τάς άναδειχθη- 
σομένας Καλλονάς μας, διά νά σνναγωνισθούν 
είς τό διεθνές δημοψήφισμα μέ τάς καλλονάς 
τών άλλων Κρατών. Καί βέβαια, κανείς δέΨ 
μπορεί νά ξεύρη άν δέν μάς έπιφυλάξη καμ
μίαν έκπληξιν ό βαρείας όλκής αύτός διαγω
νισμό;. Έγώ τουλάχιστον έχω έλπίδας, λαμβά- 
νουσα ύπ’ όψιν ότι, κατά τήν γενικήν όμολογιαν 
ή Ελληνική εύμορφιά είνε στερεά καί άντέχει 
είς λεπ-ομερή έξέτασιν, πράγμα πού δέν συμ
βαίνει μέ τές εύμορφες γυναίκες άλλων χω
ρών. Φαντασθήτε λοιπόν τί τιμή διά τήν Ε λ 
λάδα νά κατέχ,η αύτή τά σκήπτρα τής Καλλο
νής καί ποία δόξα διά ιήν Έλληνίδα Διεθνή 
Βασίλισσαν άν κατορθώση νά ύ,τερνικήσ  ̂ τάς 
άνιιπάλους της. Άλλά καί άν αύτό δέν συμβή, 
θά είνε ύπεραρκετόν ότι ή μορφή της καί τ’ 
όνομά της θ ’ άπαθανατισθη διά τοΰ διεθνούς 
τύπου, τοΰ κινηματογράφου, τών κάρτ-ποστάλ.

’Ιδού λοιπόν μία έπί πλέον σπουδαιοτάτη 
ώθησις διά τάς ωραίας μας αί όποίαι θά με- 
τάσχουν τοΰ δημοψηφίσματος τής «Σφαίρας». 
Δέν έχω δίκηο;

Ναί, άλλά έν τφ μεταξύ ύπερέβην τά χωρικά 
(sic) όριά μου καί είμαι ύ,τοχρεωμένη νά στα
ματήσω έδώ. Είς τό προσεχές θ ’ ά.τίαντήσω είς 
όσας μοΰ έστειλαν τάς φωτογραφίας των καί 
μοΰ ζητούν διαφόρους πληροφορίας.

 Ή Δίς ΝΟΡΑ

Π α λ η α  Τ ρ α γ ο υ ο ι α

ΤΑ. ΧΕΛ.ΙΔΟΝΧΛ
I . Γρυηάρης

’Εκεί-τήν χρώτην άνοιξι-στοΰ καραβιοΰ τήν πλώρή 
στής ξύλινης Νεράιδας τοΰς κόρφους, έχουν στήσει 
<5t>0 χελιδόνια μιά φωληά, αγάπης παρεκκλήσι, 
κ ι’άπό τόν ήλιο άπόσκεπη κ ι’άπό ζ’άγριοβόρι.
Ί οΰ Ναύτη ή ά; απητιν.ιά, τοΰ καπετάνιου ή κόρη, 
μαζί μ'έκεινον τάθρεφε, τά είχε μαζί άγαπήση... 
μά τώρα ήχάει τό βούκινο τό πλοίο νά ξεκινήοη 
καί κλαίει ποΰ φεύγουν τά πονλιά μέ τό ξανθό τ ‘άγόρ
Ή χάει τό βούκινο στερνά... καί ποθοπλανταγμένη 
δέρνεται ή κόρη,δέρνεται,μά λέει καί ατά πουλιά της 
νά τραγουδούν, νά τά γρικ$ στό καληνώρισμά της.
νάτραγουδονν τοΰ ναύτη της σά μπαίνει καί σά βγαίνει 
—Γολέχτα καλοθάλασση χαι γσργοζαξιδεύζρα, 
μή μπιστευθΓ/ςοτψξενητειά κ'ή ξενητειά 'νε ψεύτρα.

Α Π Ο  Τ '  Α Π Ο Ν Υ Χ Τ Ε Ρ Α
— Βγάλε τό δαμασκι μαχαίρι σου

καί μπήξε το στή σάρκα σου καί κόψε, 
καί στό χρυσό λαγήνι χΰσε τό^αίμα σου, 
νά φάω,νά πιώ,νά ξεφαντώσω έτσι άπόψε.

— ΕΙν’ έτοιμο τό δεΐιτνο σου, βασίλισσα, 
δίπλα καί τό κρουστάλινο ποτήρι,
μά ποιός άπ’ τό λαγήνι ποΰ ξεχείλισεν 
εύτυνισμένος σκλάβος θά σοΰ γύρβι ;

Μ. ΜαΧαχάσης
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—  Ο ί » !  έκαμεν ό Κοκαντέν, αύτά δλα είνε 
μιας στιγμής δουλειά.

— Δέν αμφιβάλλω, άπήντησεν ό Γιοΰντεξ 
μειδιών ελαφρώς, φθάνει νά μή οάς σαγηνεύση 
καί τήν έρωτευθήτε.

— Μήν άνησυχήτε, ή καρδιά μου θά μ ετα- 
βληθή είς πείραν... άλλως τε έχετε ύ.χοθέτω 
άρκετά δείγματα τή; Ικανότητάς μου.

— Άκριβώς γι’ αυτό καί εγώ σας αναθέτω 
τόσον λεπτή» άτοστολήν. Λοιπόν τό αύτοκίνη- 
τόν μου σάς περιμένει.

Τόν (οδήγησε μέχρι τής έξωθύρας, μεθ' όέπι- 
στρέψις πληϊίον τοΰ Τζίμ Μίλτον τόν ήρώτησε:

— Λοιπόν πώς σάς φαίνεται ή τακτική μου;
— 'Ομολογώ δτι ίέν καταλαμβάνω άκόμη 

πολλά πράγματα..
— Κυττόξετέ με καλά, κύριε Μίλτον, καί 

ομολογήσετε δτι ποτέ δέν θά μέ είδατε ήρε- 
μοντερον. Δέν δύναμαι νά σάς εϊπω τίποτε πε
ρισσότερον, ελπίζω όμως έω; αύριον νά σάς 
αναγγείλω κάτι τι πολύ εύχάρισιον. Έμπιίτευ- 
θήτε μου μόνον τός δύο αύτάς έπιστολάς κσί 
άφήσατέ με νά μελετήσω καλά τό ζήτημα καί 
νά δυνηθώ νά συγκεντρώσω τάς σκέψεις μου.

Μόλις έμεινε μόνος δ Γιοΰντεξ ήρχισε νά 
διαβάζη πάλιν εναλλάξ τάς δύο έπιστολάς ... 
καί τό διαπεραστικόν βλέμμα του προσεπάθει 
νά διεισδύαη έν τφ μέσο» τών γραμμών καί 
νά είίρη τήν κλείδα τοΰ μυστηρίου.

— Τώρα εννοώ, έψιθύρισεν έν τέλει. Τήν 
πρώτην έπιστολήν διά τής όποιας Ισχυρίζεται 
ότι είνε άθώα τής τήν έχει υπαγορεύσει ή 
καρδία της, τήν δευτέραν εις τήν οποίαν θέ
λει νά παρουσιάση τόν εαυτόν της ώς ένοχον 
τής τήν έχει έπιβάλει ή ακαταμάχητος έκείνη 
δύναμις, ή όποία τήν υποδουλώνει καί τή; 
όποιας είνε τυφλόν οργανον !

i n .  m

Διατεθειμένος έξ δλης ψυχής νά παίξο καλά 
τόν ρόλον του ό έκ τοϋ προχείρου ντετεκτίβ 
Κοκαντέν ένβδύθη δσον ήδύνατο κομψώτερα 
καί ήαίσεπν Λ ναν βραδύτερον ενρίσκετο είς 
χνς Βαρώνη; 6' Άπ[8 ιόν.

Τοΰ ήνοιξε μία ώςαιοτάιη καμαριέρα, ή 
όποία δέν ήτο άλλη παρά ή Μιρέττα καί ε ι
δοποιημένη βεβαίως άπό τήν βαρώνην τόν εί- 
σήγαγε μέ μεγάλην ευγένειαν είς τήν αίθουσαν 
καί τοΰ είπε ;

—Πηγαίνω νά ειδοποιήσω τήν Καν Βαροινην.
‘.Αλλά πρός μεγάλην έκπληξίν του, όλίγας 

στιγμάς βραδύτερον ή καμαριέρα ένεφανίσθη 
έκ νέου καί είπεν εις ιόν Κοκαντέν, δτι ή κυ
ρία της ήτο πολύ άπησ/ολημένη αύτήν τήν 
στιγμήν καί τόν παρεκάλει νά τήν περιμένη 
έπί τινας στιγμάς.

— Θά περιμένω, άπήντησεν ευχαριστημένος 
διότι θά τοϋ έδίδετο ευκαιρία νά έπιθεώρήση 
τά πέριξ καί άμ' έπος άμ' έργον.

"Ηρχισε νά περιεργάζεται τάς θύρας, τά πα
ράθυρα, τά έπιπλα, δταν αίφνης έστάθη ένοι- 
πιον ένός μικροΰ καθρέπτου, ό όποιος άνε- 
παύετο έπί ένός κομψοΰ γραφείου. Όρμώμε- 
νος έκ φιλαρεσκείας τόν έλαβεν άνά χεΐρας διά 
νά ίδη τό πρόσωπόν του, δταν με τήν κίνη- 
σιν αυτήν πού έκαμε διέκρινεν ευκρινέστατα 
τό όνομα «Ρόζα» έντός τοΰ καθρέπτου.

— Πώς I τό δνομα Ρόζα έδώ ! άνέκραξεν. 
Τί σημαίνει αύτό;

ΈΛρόσεξε περισσότερον καί δέν ήργησβ νά 
έννοήση, δτι ό καθρέπτης άντικατώπτριζε τάς 
λέξεις αί όποΐαι ήσαν άποτυπωμέναι έπί τοΰ 
στυποχάρτου τοΰ μπλόκ, τό όποιον εΰρίσκετο 
έπάνω είς τήν κομιίιήν τράπεζαν τοΰ γραφείου.

Έτοποθέτησε τόν καθρέπτην πλέον καταλ
λήλως καί ανέγνωσε ολόκληρον τό περιεχό
μενο·  ̂τής δευτέρας έπισιολής, διά τής οποίας 
ή Ρόζα ώμολόγει πρός τόν θετόν πατέρα της 
δτι ήτο ένοχος.

Χωρίς νά χάσ  ̂ οΰδβ στιγμήν έσχισε τό ψύλ
λον τοϋ στυποχάρτου καί τό έκρυψεν έντός 
τοϋ_θυλακίου του άκριβώς καθ’ ήν στιγμήν 
είσήρχετο ή Βαρώννη δ’ Άπρεμόν, ωραιότερα 
παρά ποτέ.

— Μέ συγχωρήτε πολύ, κύριε Κοκαντέν, 
τοΰ είπε. Σάς έκαμα νά περιμένετε, άλλά θά 
έλυπούμην τόσον άν δέν σάς έβλεπα, ώστε 
έλαβα τό θάρρος νά σάς παροκαλέσω νά περι
μένετε. Καθήσατε σάς παρακαλώ.

Άλλά ό Κοκαντέν μίαν καί μόνην επιθυμίαν 
είχε νά φύγη τό ταχύτερον καί νά μεταβιβάσω 
είς τόν Γιοΰντεξ όσα εΐχεν Ιδή. Διά τοΰτο 
έπροφασίσθη ότι είχε κάποιο rendez vous καί 
ήτο ήναγκασμένος νά φύγρ. Ή  βαρώννη δμως 
ήθελε μέ πάντα τρόπον νά τόν κρατήιη καί 
έπέμειν* :

Ξενη Φιλολογι α

n Q I M l i l i X K O S  E P O S

Καθισμένη κάτο) άπό τήν σκιά τών πεύκων, 
έφύλαγε τά πρόβατά της καί μιά τρελλή άχτί- 
δα τοϋ ήλιου ποϋ έιρόβαλε ανάμεσα άπό τά 
δαντελλένια φυλλώματα, έπαιγνίδιζε στά χρυ
σά της ξανθόμαλλα...
. Ό  Β <σκός παρέκει α

ναστέναζε βαρειά, θωρόν- 
τας την, κι' ή φαντασία 
του έπλαθε όνειρα φτε- 
ριοτά, πού τάβλεπε σέ λί
γο νά σβύιουν ένα-ένα.
Τί εύτυχία νά μπορούσε 
νά νοιώσ^ στήν άγκολιά 
του τό λιγερό, τό παρθέ
νο κορμί!

Ώρες όλόκλήρες τήν 
κύτταζε κι' αύτή ασάλευ
τη είχε ριγμένο τό βλέ ιμα 
στό χορτάρι δσο πού άχο- 
κοιμήθηκε γλυκά...

..Καί οτ" όνειρό της τώρα ξεπροβάλλει ένα 
ώμορφο παληκάρι γεμάτο ζωή πού μέ λαχτάρα 
τήν ροντά άν θέλχι νά γίντ) δική ίου.. . 'Η βο- 
σκοπούλαπού προντη φορά άκοι'ει νά τής μι
λάνε έτσι, τό βρίσκει ωραίο ! Γέρνει άπάνω 
του μέ χάρι νι’αίσθάνεται ένα άπαλό άγγιγμα 
στό μέτωπο, θάλεγε κανεί , μιάν άνάλαφρη 
πνοή άνέμου...

..Ά νοί,ει τά μάτια τη;, μά τό όνειρο γίνε
ται αλήθεια : Τό ίδιο παληκάρι είνε κοντά τη; 
στή μορφή τοΰ βοσκοϋ, κι" είνε άνοίχτή ή άγ- 
καλιά του νά τήν δεχθή ·■

Άπό τό Γαλλικό : Δίς Alex

— Ώ  ! μείνατε όλίγας στιγμάς, σάς παρα
καλώ....

— Μά σάς βεβαιώ δτι είναι άδύνατον—καί 
ή φωνή τοϋ Κοκαντέν εΐχεν αρχίσει νά άλλοι- 
οϋιαι ύπό τήν έπήρειαν τοϋ βλέμματος τής 
βαρώννη; ή όποία κατέβαλε πάσαν προσπά
θειαν διά νά τόν πείσυ νάμείνη. Τέλος άπελ- 
πισθεΐσα άπό τάς Ικεσίας έπιασε τήν χεΐρα 
του καί παραού^ουσα αύτόν πρό.; έν διβάνι 
μέ περσικόν τάπητα τοΰ έψιθύςισε γλυκά:

— Μά ελάτε λοιπόν. .. Δεν καταλαμβάνετε 
πώ; μοϋ αρέσατε ύπερβολικά άπό τήν πρ(£· 
την φοράν ποΰ συνηντήθημεν είς τό τραΐνον.

— Άλλά, κυρία ...
— Πηγαίνετε άργότερα είς τό rendez-vous 

σας.... Μείνατε τώρα....
Ό  δυστυχής Κοκαντέν δέν ή’ΐύνατο πλέον 

νά άνθέξχι καί καθ’ ήν στιγμήν έμελλεν ίσως 
νά ένδώση οί εΰρεΐς του ρώθωνες διεστάλησαν 
καί δέν ήδυνήθη νά συγκρατήσ-Q ήχηρότατον 
πτάρνισμα, τό όποιον έκαμε τήν βαρρώννην 
ν’ άπομακρυνΟβ, καί τότε ό Κοκαντέν έπω- 
φεληΟείς τής εύκαιρίας, ήνοιξε τήν θύραν καί 
έφυγε τρέχων.

Έν διαστήαατι ένός δευτερολέπτου είχε δια- 
σκελίοτ) τόν διάδρομον καί εύρίσκετο είς τόν 
κήπον, ορμών δε πρός τό αΰτοκίνητον του ποΰ 
έπερίμενεν είσήλθε καί έδωσε διαταγήν είς 
τόν σωφέρ νά σπεύστ) πρός τήν έπαυλιν 
Φροντέ.

Τήν Ιδίαν άκριβώς στιγμήν ή β ιρυ'ιννη 
έλάμβανβ τό άκουστικόν κα! έτηλεφοννει τά
εξής: «Είχα τήν έπίσκεψιν τοϋ Κοκαντέν......
καί μοΰ έφέρθη κατά τρόπον λίαν παράδο
ξον.... Πώς είπατε ; Είναι ήλίθιος ; Ά  ! τότε 
ας μή γίνεται πλέον λόγος δι’ αύτόν.. .»

Με«ά ταΰτα ήνοιξε μίαν μυστικήν θύραν 
καί είσήλθεν είς σκοτεινόν δωμάτιον έντός 
τοϋ όποίόυ μία νέα έκάθητο μελαγχολική καί 
άκίνητος είς μίαν πολυθρόναν.

Ό  Γιοΰντεξ δέν είχεν άπατηθή.... Ή  Ρόζα 
ήτο εις τήν διάθεσιν τής Ερεβώδους Συμμο- 
ρίας!

IV
— Σάς φέρνω νέα άνέλπιστα ! άνέκραξεν ό 

Κοκαντέν μόλις εύρέθη έκ νέου πλησίον τοΰ 
Γιοΰντεξ καί έτεινε πρός αύτόν τό τεμάχιον 
τοΰ στυποχάρτου ποΰ εΐχεν άφαιρέση άπό τά 
buvard τής βαρώννης τ ροσθέτων—Διαβάστέ 
το μέσα είς τόν καθρέπτην.

Ό  Γιοΰντεξ ύπήκουσε καί άνέγνωσεν έντός 
τοΰ καθρέπτου τήν γνωστήν εις τούς άνα- 
γνώστας μας φράαιν τής δευτέρας έπιοτολής : 
« Ε ί μ α ι  έ ν ο χ ο ς  κτλ.».

Πρός μεγάλην δμως άπογοήιευσιν τοϋ άστυ- 
νομικοΰό Γιοΰντεξ δεν έδειξε τήν παραμιχράν 
έκπληξιν καί τόν ήρώτησε μόνον με τήν μεγα- 
λ >.»! -iswrOiaav:

— Τό ηίίρατε έπάνω είς τό γραφεΐον τής 
βαοιόνης :

— ΚΙαλιστα, άγαπητέ μου Κόμη.
χ — Αύτό έπιβεβαιιόνει τάς υποψίας μου. Ή  
Ρόζα ήτο καί θά εύρίσκεται άκόμη είς τή; 
Βαρών νης.

Άλλά βλέπων ό Γιοΰντεξ τήν άπογοήτευσιν 
τ )ΰ δυσιυχοΰς Κοκαντέν έξηκολούθησε μ4 κα- 
λαισύνην :

— Άπό τήν χαράν μου έλησμόνησα νά σάς 
συγχαρώ διά τήνάνακάλυψίν σας. Μέ ο>φέλι,σε 
πολύ όχι διότι μοϋ άναγγείλατε πρτίγματα ποϋ 
δέν έγνώριζα, άλλά διό’ ι δέν βαδίζω πλέον 
επί απλής ΰπονοίας άλλά έπί βεβαιότητος *αί 
ε/Ο) διά τοϋτο ιιερισσοτερας πιθανότητας νά 
έξέλθω τοΰ άγώνος νικηιής !

Έ ϊλιψ ε τήν χεΐρα τοϋ Κοκαντέν καί ώς νά 
τοΰ έπήλθε μία αιφνίδια έμπνευσις έπρόαθεσε 
σχεδόν αμέσως:

— Θά σάς άναθέσω, άγοπητέ μου Κοκα τέν 
καί άλλην υπηρεσίαν άλλά οφείλω νάσάς προ
ειδοποιήσω ότι τήν φοράν αύτήν ή άποίιολή 
σας ιίναι πολύ πλέον δύσκολος,

— Αυτόμέ τιμά καί μέ εύχαριστεϊ ιδιαιτέ
ρους ! άπήνεη. εν ό Κοκαντέν.

— θά σά εΐπω τί ζητώ άπό σάς έξηκολού- 
θησεν ό Γιοΰντεξ, άλλα Οά σάς παρακαλέσο) 
νά μοϋ άπαντήαεχε μετά πάσης ειλικρίνειας 
έάν εόρΰκετε τήν άποστο/.ήνποϋ εά; άναθέt«> 
ύπερτεραν τών δυνάμεών σας.

— 'Ομιλήσατε καί υπόσχομαι νά σάς άπαν- 
τή«ω μέ είλικρίνειον, ε^πεν ο Κοκαντέν.

— Θά σάς απευθύνω πρώοον μερικάς έρω- 
τ.',οεις. Τί είδους γυναίκα είναι ί| βαριόννη 
δ’ Άπρεμόν;

— Μά τώρα πού τήν είδα έκ τοϋ πλησίον 
έννόησα πώς είνε μάλλον τού έλαφροΰ *ό- 
σμου.

— ΏααΐαΓ! καί νομίζετε πώς θά ήτο δυνα
τόν νά τήν κατακτήσετε;

— Μπορώ νά καυχηθώ ότι τήν κατέκιησα 
άπό τή; προ>της στιγμής! (Ακολουθεί)
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Ν Γρυπονησιο'ιτην. "Εως τό έρχάμενον Σάβ- 
βαιον θάτ»ι έχη διαβάζει ό κ. Αρχισυντάκτης 
καί περάστε να τά πάρετε.—Λέλην Λάμδα. Φυ
σικά δέν έγεννή9ημεν δλοι πρίγκηπες- άλλ’ή δίς 
Alex έρωτά γιατί ΰπεραμύνεσθε τόσον τοΰ έ- 
παρχιωτατισμοϋ, είνε έγκλημα νά έκμοντερνί- 
ζεται κανείς;—Σακουλέν. Άν ύ ΓΙάτ*ρ-Παχώ- 
μιος δέν είχε γέιεια, θά ήμπορούσατε ν’ άντι- 
ληφθήτε πόσον έκοκκίνησε. Ν. Δάγλαν. Είς 
τήν διεύθυνσιν πού γράφει ό καθένας. —Στυλ. 
Κανάκη. Στέλλονται τακτικά. Τό 66ον έστάλη. 
—Τοξότην Έρωιος. Έδημοσιεύθη Τά χαρτό
σημα δέν έξαργυρούνται καί συνεπώς μας είνε 
άχρηστα.—Δ. Βερνάρδ. Συνεργασία σας δεκτή. 
—Κ. Ι’εωργιλέαν. Ένεγράφητε μέχρι τέλους 
τοΰ έτους. Διά τά λοιπά έχρεο'ίθηιε δραχ.δύο. 
Φύλλα έστάλησαν.—Όλυμ. Γεωργιάδου. Συν
δρομή πρός άνανέωσιν έλήφθη. —Ανυπόφορο 
Κουνούπι. Έξόφλησις έλήφθη.—Δ. Δελφόν. 
Ένεγράφητε.—Μαίρ. Φιλιππίδου. Καθυστερη- 
θένταέστάλησαν. Στέλλονται τακτικώς.—«Μή 
μοϋάπτου». Έχρεοιθητε δραχ. 2 ,90.- Ο .  Pap
pas. Ένεγράφητε. —Ξ. Κωνσταντινίδην.'Συν
δρομή έλήφθη.—Φωτ. Άγγελόπουλον. Ένβ- 
γράφητε· — Κικήν Άβαράκη. Έστάλησαν άμέ
σως πού έγράψατε· αν δέν τά έλάβατε, ζητή- 
σατέ τα άπό τό γραφεΐον, διότι εΐνβ δυσανα? 
γνωστός ή νέα διεύθυνσις πού γράφετβ.—Ματ. 
Βεν. ’ΚχρεώΟητε δρ. μία.—Β Βαρδακώαταν. 
Συνδρομή σας έλήφθη- βύχόμεθα καί είς άνώ- 
τερα.—I. Περδικόπουλον. Ένεγράφητε άπό 
τοΰ 70οϋ μέχρι 85ου.

l A ' f f F E i e s r  m & jk jk o m a s

Ό  ιατρός κ. Σ. Α. ΡΟΚΚΟΣ θεραπεύει 
τάς δυσμορφίας τοΰ προσοίπου, άνώμαλα 
σχήματα ρινός, όφρύων, ρυτίδας, παλαιάς 
ούλάς χοιράδων, τραυμάταΐν εΰλογίας ή 
εγκαυμάτων, κηλίδας έφηλίδας, εξανθήματα 
ιήν ΰπερτρίχωσιν ταχέως καί ριζικδς άνευ 
κατασνροφής τοϋ δέρματος, λεύκάς τρίχας, 
τριχόπτωσιν, πιτυρίασιν, φαλόκρωσιν, τρι
χοφάγον, άνώμαλα σχήματα τοΰ σώματος, 
άτροφίας ή υπερτροφίας ώμου, όσφύος, 
στήθους, άκρων, παχυσαρκίαν γενικήν η 
τοπικήν. Αΰξησις τοΰ άναστήματος καί 
πλαστικότης σώματος. Θεραπεία’>λευκάν- 
σεοις τοϋ δέρματος καί συμβουλαί καλλο
νής προσώπου, κόμης καί σοιματος. Έπι~ 
σκέψεις 10 12 καί 5-6.

Όδός Έρμοΰ Φωκίωνος 6.

«I» A  I  Ρ  Α

me Ί Ε - Ι  S T t - Ι Λ , Η  Μ Ο Υ » ^

’Επαναλαμβάνω πράς τάς φίλας τής «Σφαί
ρας» αΐ όποΐαι μοΰ ζητοΰν πληροφορίας σχε
τικός μέ τά δημοψήφισμα τής Καλλονής : δ,τι 
έγώ προσωπικώς είχα νά γράψω έπί τοϋ ζητή
ματος αυτού τό έγραψα είς τήν «Στήλην» τοϋ 
προπαρελΟόντος φύλλου· παρέχω έκ νέου τήν 
βεβαίωσιν δτι τό δημοψήφισμα θά όιεξαχθΓ) 
κατά τόν κοσμιώτερον τών τρόπων καί δτι Οά 
μετάσχουν είς αύτό κορίτσια καί κυρίες μόνον 
καλών (άπό ήθικής άπόψεως έννοώ) οικογε
νειών, διότι θά καταβληθώ ιδιαιτέρα προσοχή 
είς αύτό- παρέχω έκ νέου έπίσης είς σάς δίδες 
Β ..un καί Chenoupette, τήν πληροφορίαν οτι 
έκ τών βραβευθεισών καλλονών κατά τό τελευ- 
ταίον δημοψήφισμα τοΰ Λονδίνου ιιία αναλο
γία 35 ο)ο άποκατεστάθησαν ήδη ή πρόκειται 
ν’ άποκατασταβοΰν διά τών προτάσεων γάμου 
τάς οποίας έλαβον άμα τή άναδείξει των είς 
καλλονής. Πέραν τούτου, έπί τοΰ παρόντος, ού- 
δέν άλλο έχω νά γράψω καί δι’ αύτό παρέ- 
πεμψα δλας τάς έν προκειμένφ έπιστολά; είς 
τήν Δίδα Νόραν, μέ τήν παράκλησιν ν’ άπαντα 
διεξοδικώς είτε διά τής «Σφαίρας» είτε δι’ ιδι
αιτέρων έπιστολών είς δλας τάς αί ουμένας 
πληροφορίας.

** *
Ένέκρινα τά έργα τών κ. κ. Α. Φ. II. (ύπό 

τόν όρον δμως δτι θά συντομευΟή λιγάκι- Οά 
ήθελα νά έχω ύπ’ όψει ολόκληρον τ’ όνομά 
σας, δπως γίνεται μέ όλους), Μ. Ι’ήγα (χωρι
σμός), Β. Άστρογλου, Γ. Βαοιλάκου . αί Δ. 
Οίκονομοπούνου (Μάχες- διάβασμα, προσοχή 
καί κόπος) καί τής δίδος Φροΰ Φροϋ.

Ώ ς έμπνευσις, Δίς Διάνα Μαρσίκ , είνε έπι- 
τυχημένον- υστερεί κάπως είς τήν έκτέλεσιν, 
τήν συναρμολόγησιν τοϋ στίχου δηλαδή, άλλ 
αύτό είνε φυσικόν, έφ’ όσον άποτελεΐ τά πρώτα 
βήματα' στεΐλιε μου κανένα άλλο πιό έπιμελη- 
μένον στόν στίχο καί είμαι βέβαιος δτι θά εύ- 
ρεθώ είς τήν εύχάριστον θέσιν νά τό έγκρίνω 
Τό δικό σας κ. ΣώτοΜάρς, ένφ βέν είνε άσχη
μο, τό χαλάει ό τελευιαϊο; στίχος. Σιό «τέλειco- 
μά τους» τίνων ; γιατί; Μήν παραμελείτε ποτέ 
τήν έννοιαν διά νά έπιιύχετε τήν ομοιοκατα
ληξίαν είνε έξ ίσου άπαραίτητα καί τά δύο. 
Σείς, κ Γ.Τουφεξ. άλλοτε μοΰ γράφατε πολύ 
καλλίτερα άπό τώρα, διότι, καθώς συμπεραίνω, 
έκοπιάζατε περισσότερον. Τώρα γιατί; Έκου- 
ρασθήκατε *ι’ όλας ; Εύχαριστώ πολύ κ. Α. 
Μισανδρ. Μή μεταχειρίζεσθε δύο γλώσσας 
όταν γράφετε καί φροντίζετε ό στίχος νά είνε 
πιό σφικτοδεμένος, χωρίς πλατειασμούς καί 
χασμωδίας. Τό ίοιο καί γιά σάς, κ. Σεεργ. 
Στερ., Στ. Γεωργακοπ., Ν. Beraches, Ν.Δαγλ., 
Κ Μανωλεσ. Ένιελώς προσωπικόν τό δικό 
σας κ. Ι’.Γιαννιτσαρ. Σείς Γ. Κ. Δεστουν. φαί- 
νεσθε νά έχετε σατυρικήν φλέβαν έπιμεληθήτε 
περισσότερον σ’ αύτό τό είδος. Αύιό ποϋ μοΰ 
σιείλατε κ. Άλκ. Σιέλλα, μοΰ έχ£ΐ σταλ[ι «αί 
πρό διμήνου, άπό σά; ή άπό άλλον δέν ϋυμοΰ- 
μαι πλέον. Ιίερί τίνος πρόκειται ; Τό έγραψα 
κατ’ έπανάληψιν δίς Ματίνα Βενεισ. έφόσον 
υπάρχει έγκεκριμμένον άδημοσίευτον άκόμη 
δέν είνε δυνατόν νά έγκριΟή καί άλλο τοϋ ίδίου- 
έξ άλλου δέν έχει σημασίαν άν είνε πεζόν ή 
έμμετρον- τό ουσιώδες είνε όιι οπωσδήποτε 
είνε μεγάλο καί ό χώρος ολίγος. ΣΊςάπήντησα 
ιδιαιτέρως χ. Τηλ. ΙΙαντ. Ά ν θέλετε νά σάς 
ύ.τοδείξω ιδιαιτέρως τά σφάλματα κ. Ν ι κ. 
Μ παλι., δίς Τζούλια Καλμ. καί Ψεύτικο Γέ- 
λοιο, είνε, νομίζω, άπαραίτητον νά ξεύριο ποΰ 
Οά διευθύνω τά γράμματά μου, διότι, φυσικά, 
ή έκτασις τής στήλης αύτής δέν έπιτρέπει λε
πτομερείς υποδείξεις.Τάκρστώ λοιπόν καί περι
μένω διευθύνσεις. Έν πάσι) περιπτώσει Οά 
ήθελα είλικρινώς νά μοϋ πήοε τήν γνώμην σας 
δίς Τζούλια Καλ. Ποιό ή:ο καλλίτερον, τό 
σεαλέν ή τό δημοσιευθέν; Έλυπήθην πολύ, 
Ψεύτικο Γέλοιο, πού τήν ώραν τής έπισκέψεώς 
σας συνέβη νά μην είμαι είς τό γραφεΐόν μου.

Ο ΑΡΧΙΣΥΝ ΤΑΚΤΗ Ν

Τ Ο  Ξ Ε Υ Ρ Ω
θά έλΟιι ήμέρα πού ή καρδιά μου κουρα

σμένη άπ’ τήν άγωνία τής άγάπης, θ' άναδεύ 
εται άδύναμη, σάν φιερού/α πληγωμένο* 
πουλί οΰ...

Τό ξεύρω πώς μιά ήμέρα τά παρΟενικά της 
φτερά, καμμένα μές' στήν δυνατή φλόγα τοϋ 
’Έρωτος, θά είνε άνήμπορα νά μέ γλυτώσουν 
άπ* τά νύχια τής δυστυχίας...

Τότε δέν θά μέ πλανεύω πιά ή έλπίδα, και 
τά όνειρά μου σιάχτη «ά γίνουν, τό μέιωπό 
μου τότε Οά χλωμιάσ^ πιόιερο καί άπό τά 
λούλουδα τής δάφνης, γιΰ νά δεχθ^ τήν θλι
βερή σφραγίδα τοΰ Πόνου, γιατί ύίχω; τήν 
σφραγίδα αύτή, δέν γί^είαι δεκτός σίό περι
βόλι τής Ολίψεως, πού άντηχεΐ άπό στεναγμούς.

ΈκεΧ μέσα Οά θάψω τήν καρδιά μτυ, γιάνά 
φυτρώσή τό μάγο λουλούδι τής άναμνήσεως, 
οπου μόνον σ’ αύτή βρίσκει ή ψυχή μας άνα- 
κούφισι. Κοϋλα Ταοΰγγου

*)Μ ΕΤΑ ΞΥ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
-Λρ

Σ 4 Ϊ  Α Σ Τ Ε Ρ Α ,  S A S
10 ΛΕΠΤΑ ΕΚ Α ΣΤΗ  Λ ΕΞΙΣ

— Άκοΰιε καλέ! Δέν είμαι ύπερβολικά 
νεαρός, δέν είμαι ποσώς έρωτιδεύς, δέν έχω 
άνταλλάξει ποτέ διά περιοδικών, τί όργή μ’ 
έπιασε τώρα νά θέλω καί καλά άνταλλ,αγήν ; 
Αύτό τό εύλ.ογη »έιθ δημοψήφισμα τής Καλλο
νής μοΰ σήκωσε τά μυαλά ! Καί νάμε υπο
χρεωμένος νά προτείνω άνταλλαγήν επιστο
λών (όχι κάρτες) εις δλας τάς άναγνωστρίας 
τής «Σφαίρας» πού θά λάβουν μέρος είς τό 
δημοψήφισμα τής Καλ.λονής. Διάβολε ! Γιά νά 
λαμβάνουν μέρος Οά πή oti είνε εύμορφες 
καί αύτό είνε ήδη ενα προαόν. ’Άν περαιείριο 
μέ τήν άλλυλ,ογραφίαν καί τήν γνωριμίαν 
άνακαλύψουμβ καί αλλα, ποιός τό ξεύρει τί 
μπορεί νά γίνυ ; Ό  χορός τού ‘Ησαΐα ούδέ- 
ποτε έπαυσε νά είνε τή; μόδας, ή'εύθυνσίς 
μου. Κύριον Βίκτωρα Κ. Γραφεία «Σφαίρας».

Άγνωστος μοί έσιειλε τήν φωτογραφίαν του 
μέ υπογραφήν δυσανάγνωστον. Τόν βραβεύω 
μέ ένα Β.ιάβο. <Τοξόιης ’ ΡρωίΟς».

— Αλλάζω γράμματα καί κάρτες μέ κορί
τσια 14-20 χοονών. ΙΙρο:ι:ιάω τέ; φιλενίδες 
τή; δημο .ικής. χωρίς ν’ άη:οκλειοΰνται κ’ ή 
καΟαρεβουσάνες. Γράφτε Λ Μ. p. r. Άθήναι.

— Ανταλλάσσω άλληλογραφίαν Γαλλιστί καί 
Ελληνιστί μέ Κυρίας καί Δεσποινίδας. Είς 
ψευδώνμα δέν απαντώ. Σ<οπός ή γνωριμία. 
Δ. Βερνάρδ p. r. Άθήναι.

— t Καισαοομαλοϋσαν* καί «Κύμα Μαύρης 
θαλάσσης» Κων)τολιν. Σάς έγραψα- γράμμα
τα δμως έπεσιράφησαν. Μέ άγάπη. «Μπολσε- 
βΧ<ος».

— Τρελλοκόριεσα, σπεύσατε δπω; ανταλλά
ξετε c. p. καί έτισίολάς. Μή φοβήιθε. Γρά
ψατε ταχέως· ή βρτδύι ουσα μειανοεΐ «Μανρον 
Σατανάν», Ναυτοφυλακήν Ναυστάθμου. Ναύ- 
στ ιθμον.

— Κορίτσια Αθηνών, Πειραιώς καί Σμύρ
νης· σπεύσατε νά άναπτύξε^ε άλληλογραφίαν 
μέ τό άείποιε εργαζόμενον διά τό μεγαλεϊον 
τής πατρίδος. «Μή μοϋ απτού» 32αν Συι)μα 
Πεζικοΰ Του λόχου Τ. Τ. 923.

— Ό  «Υιός τής. Νυκτός» θέλων νά διασκέ
δασή τήν μονόιονον ζωήν του, ζητεί άνταλ- 
λι,αγήν c . p. μετά δεσποινίδων Κων)πόλειος. 
Αθηνών, ΙΙε ραιώς καί Δωδεκανήσων. Διεύ- 
θυνσις- p. r. Παλαιόν Φάληρον «Κάρμεν».

εξπρές», Γραφεία «Σφαίρας».
— Νεαραί, Χήραι καί Κορίτσια, Όποια άπό 

σάς κατορθώστ) καί μοϋ χαρίση τήν περισσό
τερη χαρά καί διασκεδάση τή σκληρά μοναξιά 
τοϋ μετώπου μέ τήν άνταλλαγήν της, θά τή; 
•χαρίσω κι' έγώ γιά άντάλλαγμα όλη μου τήν 
καρδιά. 'Εμπρός λοιπόν. Coeur Biise lov Σύν
ταγμα ΙΙεζικοΰ Τ. Τ. 938.

— Έλλήνίδες. Ανακουφίσατε διά τής άνταλ- 
λα,ής καρτών καί επιστολών, τόν είς τό Μι
κρασιατικόν Μέτωπον άγωνιζόμενον διά τήν 
ελευθερίαν τής γλυκειάς μις Πατρίδος Μεγά
λη; Ελλάδος νεαρόν Άνθυπολοχαγόν Άνδρέαν 
Γεράνην, 31ον Σύνταγμα Ιην Πολυβολαρχίαν 
Τ. Τ. 923.

— Εμπρός Αειποινίδες καί Χήραι, μή δο- 
κιμάσαααι τά θέλγητρα τοϋ 25 Μαΐου, νά έπι- 
κοινωνή?ο)μεν διά -γραπτού λόγου καί ανταλ
λαγή; c. p. καί οΰτω διασκεδάζομεν τάς τυ- 
■/ούσα; ώρα; μελαγχολιών μας Γράψατε- Α. 
Ψ. Άνθυπολοχαγόν Πυρ)<οϋ Άρ. 1 Μ. Ο. 
Πυρ.1η Ι1υρ)χίαν Τ Τ.901 Μέτωπον Σμύρνης.

Πολυβολαρχία 1ου Πεζικού Συν)τος Τ. Τ. 
907 Μέτωπον.

— «Χαμίνι». ΈκπλήττεσΟε διά νά είνε τίς 
άπο/οητευμένος; Συμβουλειιθήτε καί τήν 
Κακή Κική όρίσιε; « ’Απογοητευμένος» Ζα- 
χλωροΰ.

— Ά χ, καλέ < Κακή Κική» τί καλοκάγαθος 
πού φαίιεται νά είσαι ! Εανθή Χηρονλα. Μοϋ 
θύμωσες πού σοϋ είπα πώς βάφεις τά μαλλιά 
οου μέ όξυζενέ ; Κι' έγώ τά βάφω.

— Νέος ζητεί άλληλογραφίαν πανταχόθεν. 
Γράψατε Γ . Μ. p. r. Ενταύθα.

— Δήλωσις. Πρές διασκέδασιν τής μονοτό
νου ζωής άλληλογραφώ μέ δεσποινίδας καί 
χήρες άπό παντοΰ. ’Αποκλείονται ψευδώνυμα 
καί έφοπλίστριαι. Τάς απαντήσεις μου μέ τό 
πραγματικόν όνομά μου. «Σίπυλον» Άνθυπο
λοχαγόν 28ου ΙΙεζικοΰ Τ. Τ. 911.

— Λοχίας παραμένων έπί διετίαν είς τό 
Μέτωπον άνταλλάσσεί έπιστολάς μετά μορφω
μένων δεσποινίδων πανταχόθεν. Απαντήσατε. 
 ̂Μονότονος Ζωή» 3ον ορεινόν Χειρουργεϊον 

Μεραρχίας Σ ιύρνης Τ. Τ. 911.
— Διό. πρώτην φοράν εισερχόμενος είς τό 

σαλονάκι τής «Σφαίρας» άνταλλάσσω έπιστο
λάς καί c . ρ μ έ γερόντισες χήραί καί μή. 
Σκοπό, τή; αλληλογραφίας άναβίωσις παρελ- 
θούσης νιι>-ητος. Διεύθυνσις Ντΐνον Λάμπ. 
Μαύοη Φ·>υστανέλλα Ιον Σύν)μα Πεζ. 1ος λό
χος Τ. Τ. 907.

% ον ^Χαχαμίκου vifnjoidzw v

Στόν μακράν μας άποβιώσαντα και πολν- 
κλανατον ϋ·εϊον μον Ή  λίαν Κατσαρόν.

Τώρα πον πνέει γνρω μας ιό μυρωμένο αγέρι 
ποΰ τά πον/.άκια έρχονται άπό τά ξένα μέρη 
ίμας μάς εφνγε πουλί πώς π ίσο) ϋά γνοίοι/ 
οι ι/,- μάνας τον τΐ/ν άγκαλιά νάρϋ// φωληά νά χτίο)]
Ά Ιλ ’δταν τ ’άπεφάοιοε νάοΰη γιά νά τήν χτίαΐ) 
καί οτή γλυκέιά μανονλα τον πάλι γιά νά γνρίοη 
εβγήκ’ό £«ρρ£ ό οχληρός με τ’άπονο δρεπάνι 
χαί άσπλαχνα μάς τ ’άρπαξε τ ’ώραιο παληκάρι

Καί τονειπε:
Τώρα βρήκα ’γώ καιρό γιά νά σέ πάρω 
πον tloai μακρυά άπ’ τή μόνα οον: Έμε με λένε χάρο! 
χαί πέρνω νειάτα ζηλεντά μονάκριβα βλαστάρια, 
χαί τά βυθίζω μέο’ τής ; ής τά τρομερά σκοτάδια 
Κνπαοισσία Ματίνα Γ· Βενεταανοποϋλου

- -  Κακή Ιίική. Κάμε μου τή χάρι ν’ άντι- 
καταστήσος δλα τά φιονήεντα τοϋ ονόματος 
σου μέ άλφα καί καλή δρεξι. Χαμίνι

—. Νεαρός Πολυβολητή^ υπηρετών πρό πολ- 
λοϋ έν τφ Μετώπφ ζητεί άλληλογραφίαν μειά 
δεσποινίδων πρός άνακούφισιν τής μονοτόνου 
ζωής του. Διεύθυνσις Μικρό Βαϊντιράκιν I I I

(Βανονργιών ζο άνάρνω αμα
Όταν ό Χαχαμϊκος έπι

ανε κανένον καινούργιο φί
λο πού δέν ήξευρε άκόμα 
τήν βαγαποντιά του, τοϋ 
έπρότεινε νά παίξουν ένα 
παιχνίδι μέ στοίχημα.

— Τί παιχνίδι; έρωτοΰ- 
σε ό φίλος.

-*■ Δικής μου έφευρέσε- 
ως, άπαντοϋσε ό Χαχαμΐ- 
κος. Βάλε πέντε φράγκα 
μπροστά σου, βάζω κι' 
έ ,ώ  άλλα τόσα μπροστά 
μου.

Ό  φίλος του, αν καί δέν 
είχε διάθεσιν νάπαίξη, άπό 
περιέργειαν νά μόθη τό 
νέο παιχνίδι,’έβαζε τά πέν
τε φράγκα.

■r- Τώρα θά παίξουμε ε
ξακολουθούσε ό Χαχαμΐ- 
κος. Τό παιχνίδι είναι τό 
εξής: θά  σοΰ κάνω διάφο
ρε; έρωτήιεις- άν σέ μία 

άπό τές τρεις πρώτες αύτές έρωτήοεις μου, 
δποιεσδήπο ε κι’ άν είνε, μοϋ άπανιήϊης «δ ι̂» 
Οά χάσης τό στοίχηαα. Ά ν δέν σέ καταφέρω 
νά μ’ άπαντήσης « ο,* ι », θά τό χάσω έγώ. 
Σύμφωνοι ;

'Ξ- Σύμφωνοι, άπαντοϋσε ό φίλος μέ τήν 
έλπίδα δτι θά κερδίση τό στοίχημα, διότι δέν 
εΰρισκε δύσκολον ν' άπαντά δλο «ναί».

— "Ωίτε δέν τώξερ;ς αύτό τό παιχνίδι ; 
έρωτοΰσε ό Χαχαμϊκος.

— Ό χι, άπαντοϋσε δπως ήτο φυσικόν ό φί
λος του.

— Είπες « δχι » έχασες — καί ό Χαχαμϊκος 
έτσέπωνε τό τάλληρο τοΰ φίλου του.

** *
Κάποτε δμως παρ’ δλη τήν πονηριά του, 

εΰρισκε τό δάσκαλό του. Έ τσι μιά ήμέρα ό 
Χα .αμΐκος, ό όποιος ήταν άρκετά πλούσιος, 
άλλά καί πολύ τυιγκουνης, αίσθάνθηνε έναν 
πόνο στά νεφρά.

— Νά πάς άμέσως σ’ ένα γιατρό, τοΰ είπα, 
γιά νά μήν εχχ)ς φασαρίες.

• - Σέ ποιόν νά πάω ; μ' έρωτά.
— Νά πάς στόν κ. X  είνε πολύ καλός

γιατρίς καί δπω^δήποτε οικονομικός.
— Πόσο παίρνει;
— Είκοσι πέντε δραχμές γιά τήν πρώτη 

έπίσκεψι καί δέκα μόνον γιά τάς καιόπιν.
Τφν- Χαχαμίκου άμέσως τό μυαλά έδσύλεψε 

νά βί)ή μιά πονηρία γιά νά γελάσβ τόν γιατρό 
πώς δήθεν δέν ήιαν ή πρώτη φορά πού τόν 
έπβοκέπτετο, κι’ έτσι άνιί είν.οσιπεντάρικο νά 
πληρώση δεκάρικο. Καί φαίνεται πώς κατήρ- 
τισε τό σχέδιόν το.’, γιατί τήν έπομένην πα- 
ρουσιάζετο στόν γιατρό, είς τόν όποιον (/έ 
τόνον μεγάλη; οίκειόιηιο: καί σάν νά τόν 
έγιώριζεν άπό πολλυΰ, είτε :

— Καληαέρα, γιατρέ μθ’·, έγώ είμαι π ά λ ι .
—  ’ Λ , τείς εί^θε, π ά λ ι ;  'Εξακολουθήστε 

τήν ί δ ι α  θεραπεία, άγαπητέ μου, άπήντησε 
ό γιατρό; άντιληφθείς τήν πονηριάν τού Χα- 
χαιιίκου.

Άλλά πρέπει νά σηιιειωθ'ϋ δτι καί ό για
τρός έκεΧνος ήταν Εβραίος.

Ό  Ά βραμϊχος
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Άγκαλά και δέν μέ έκαμεν ή μεγαλο- 
'ρνΓ  δυναμία τοϋ Κυρίου πνευματικόν, ήλθε 
£-f\X μια τών ήμερών αϋιών εις τδ πτωχικόν 
7ν ν !ιου ενοεβεοιάτη Χριστιινή, ν α 
\*\Ι καί ευειδής ώσάν τά Χε<χ.υβείμ τοΰ Ού- 

ρινοϋ. Κατηφής καί τεθλιμμένη ή δψις 
Τ \ \ 'ιή ; καί έπάσχισα νά τήν παρηγορήσω.
I  \ _ Θάρρος, τέκνον μου, έκριμά-

.^ ^ .ιισα ς και μοΰ φέρεις τήν ψυχήν 
σου ιά τήν άιτοπλύνω τών ανομημάτων ;

— Ό χι, πάτερ μου, αρκετά πληρώνω γιά τ’ 
άλλα πλυστικά. Ήλθα νά ζητήσω τήν ευλο
γίαν σου καινά σ’ έρωτήσω άν δεν εΐ^ε δυνα
τόν νά τά συμβι βάσουμε μέ τόν Πάπαν.

— Διά τό ζήτηια τής Αγίας Σοφίας, τέ- 
κνον μου;

— Ό χι, διά τό ζήτημα τοΰ χοςοΰ. πάτερ 
μου. Έδιάβασα στάς εφημερίδας OTt ό Άγιος 
Πατήρ Απαγορεύει τούς χορούς.

— Τώ όντι, τέκ ον μου, ό Ποντίφηξ κατε- 
δίκαοε τούς σατανικούς αυτούς χορούς οΐττιες 
σκανδαλίζουν τούς χριστιανούς. Αποτάξω καί 
ού αύτοΐς.

— Τούς απαγορεύουν τό Εύαγγέλιον και αΐ 
Άγιοι Γραφαΐ, πάτερ μου, τούς χορούς ;

— Όχι, τέκνον μου, διότι δέν ήτο τφ καιρφ 
έκείνι» γνωστόν τό ταγκό και αί άλλαι δαιμο
νικοί εφευρέσεις.

— Τί μέ μέλλει έμένα. Άφοΰ δέν τό λέει 
τό Εύαγγέλιον κι’ ή Διαθήκη δέν είμαι ύ.το- 
χρεωμένη νά ύπσχούσω. Και τό νιεκολτέ, πά
τερ μου ; Μίλησε καί γι’ αύτό ό Πάπος. Του
λάχιστον καθώρισε τά όρια τής επιφανείας 
τής έπιδερμίδος πού πρέπει νά δείχνη μιά 
γυναίκα ;

— Ό χι, τέ<νον μου, κατεδίκασεν έν τφ 
συνόλω τάς δαιμονικός αύτάς μόδας όποΰ δεί
χνουν αί γυναίκες ολον τό κορμίον των σχε
δόν γυμνόν είς τούς άνδρας.

— Κι* ή Εύα ολόγυμνη ήταν μπροστά στόν 
Άδάμ. Άλλως τε άφοϋ περί νιεκολτέ δεν μι
λούνε αί Άγιαι Γραφαί ούτε καί σ’ αύτό είμαι 
υποχρεωμένη νά ΰτακοΰσω.

— ΙΙ^όβατον απολωλός ! Ή  
Κόλασις σέ αναμένει.

— Έ τ ί  τοΰ παρόντος μέ άνα· oVS&iPr A 
μένει ό Νίκος μου στό ραντε- ] 
βοϋ. Καί πάω μάλυτα γιατί ‘ J f v a S i ι

Καί ύπήλΟεν ή αμαρτωλή. fegOTfSJIffl 
Πόσον ωραία ήτο!

Ό  Πάτερ - Παχώμιος

Περδίκοι μ" π’λί μ’
κατσ’πιτσική μ’ {

Ά ειτι νά χιριτίσ’μι, οϋρέ βουβάλ’  ̂  ̂ I
τού Μάη τού τριλλουμάη τούν ξανθουμάλλ’ I 
άπού μάς ήρθι φέτους πίσου πάλ’ 
μί παρδαλά λελούδια στού κιφάλ’. |
Τόσουν κιρό δέ μ’ χάλιεβις στιφάν’; j
\Α ειτι τού λ’πόν στού Μάη μά’ ΐ-αάν’ !
κάνα στιφάν’ κί σένανι νά σ’ βάν’

—τί ίγώ τί αύτός μαθές, τού ϊδιου κάν’ J
Θά μ" πή; πώς ότ’ -τού ξέρου- μήνα Μάη ί
Παππάς ανθρώπου γάμου δέ βλουγάει j
γιατί τ’ Μαγιού τ’ άντρόΐνου σχουρπάει !
κί μαναχά τά ’μάρια ού Μάης βουηθάει. |
Μ’ τώρα καμμίνια αύτίνου δέν τού κ’τόει |
τού πάσα ένα τσ’πί πιρνάει κί πάει J
κί κάθε μήνα ξέρει ν’ άγαπάη j
κί μιτά κι’ άνιφ γάμ* νά γιννουβ’λάη. I
Τώρα ούλες οί μέλ’σσις κάν’νε ιιελ’ ·
κι’ ή κάθε γ’ναϊκα λ’μπίζιτι κί θέλ’ 
ζαχάρου μι άνιφ ζάχαρ’ κί δέν τ’ μέλλ’ 1
σάγλιέιτ’ νά τής φουσκώνουν κάποια μέλ1.
Κι’ όντις μί τού καλό πάρτι κί σεϊς 
ψήφου κί «>ύ δικαίουμα τ’ς ίκλουγής, |
ούλες οί σούφρα τζέτης τής Βουλή; 
θά πουλιτεύβντι μ’ οΰλ’νους τ’ς ίκλουγεϊς. j
Κί σουφρατζέττους τότινις κι’ ίγώ 
μί τοΰ Μπασιά αντάμα θά γινώ 
νά μπάζου στή Βουλή πάσα θηλ’κό j
άπ’ θά μοΰ λιέει:— Μήτρου μ* σ’ άγαπώ. 1
Τ ’άϊκοΰς; Τ ’άϊκοΰ,νά λιές,κί μήν πεισμών’ς 
γιατί σάν κάνης τάχα μ’ πώς στριιζών’ς 
σέ βαίν’νι φόρου άγάμουν κί πλιερών’ς · I 
κι’ άμεσους μί τού προίτου ξεθνμιόν’ς. |

Γιά τούτου,ούρέ 0 ηλ,’κό I 
διμουνισμενου,

J  έλα μαζί μ’ τού Μάη
iSKViJy' . τούν ανθισμένου

. .  v(*v τούνε πιάκ'μι.
V i : Ελα,  σί προνσμένου 

κί οά δέ θέλης νάρΟη;
) ί Γί άλλην παίρνου, 

λ  1 γιατί ανιφ ταίρι
Υ ? % 7 / ί  F  I ·1" Ρου ε̂ ’· ν“ Ιιένου.
II  liV vx Γ 1. κ> σένα γειά ο’κι’άντίου,
11} 7 9  ταϋτα κί μένου
* D ΜήτρονςΚουρνόγαλονς

«•I ΤΑ ΨΕΥΔΩΝΥΜΑ TOY 192Q
(• Ε κ α σ τη  8 γ κ ρ ισ ις  ή  ά ν α ν έω σ ις  δ ιά  τ ό  192U δρ α χ μ ή  

μ ία . Ο Ι έ γ κ ρ ίν ο ν τες  ψ ευ δ ώ ν υ μ α  π ρ ίπ β ι νά μ α ς γ ρ ά 
φ ο υ ν  τ δ  δν ο μ α  κ α ί τ ή ν  διεύ-θυναίν τ ω ν . )

Βράχνιασα, ρέ Μανιώ σκληροτράχηλη, καί «Δρόσος Φιλλύρας». «Χαραυγή», «Αιθέριος
τό λαρΰγγι μου σαν τά Νιαρντανέλλια έ/ει Έρως», «Άχροπόλ Εξπρές», «Θλιμμένη Καρ· 
καταντήσει ά.τόπροχτέ τήν παραμονή τής Πρω- ,'Αλκις Στέλλας», .Μαύρη Φουστανέλλα»
τομαγιάς. 'Ολονυχτία γ?.έντι μέ λένε, κρασί «Σίπυλος», «Μονότονος Ζωή·».
τόννους μέ τό μαστέλλο, τραγοΰδι μέχρι λά --------------------- -—- - ——- —-—  ------------
μινόρε, λαρΰγγι τό λέν αύτό, δέν είνε καζο- ’Εκδόσεις. Μέ τό άτλό καί εύχάριστον έκεϊνο
σωλήνας, τ’ ήθελες νά σοΰ κανη ; Σφάλιξε κι’ υφος, πού μας εχει συνηθίσει εις όλα του τά
αύτό καί δέ δέχεται έπείκέψεις. Οίκε νά κα- έργα, ό κ. Δ. Γρ. Καμπούρολους, έξέδωκε
τα^ιώ μπορώ, οΰ ε νά βγάλω τή φωνή μου. μίαν νέαν ιστορικήν πραγματείαν περί τβΰ
Κι’ άλλο δέ μέ διαφέρει, πέρι πού θά σ’ αν τα- «Ριζοκάστρον». Είνε ένα κομμάτι άπό τός ά-
μώαω τό Σαββατόβραδο καί δέ θά μπορώ νά γαπημένας του παλαιός Αθήνας
σοΰ εξιστορήσω τό πάθον μου, ρέ φόνισσι, — . -----
έφτάμισυ ψυχές θά φάω γιά τά σέια, φτάνει ΟΡΟΙ ΣΠΙΤΟΝΟΙΚΟΚΤΡΑΣ 
νά μοΰ τό πή;. --------------------------------- ------------

Στείλε μου, ρέ γιάτρισαα τής καρδιάς μου, r . 1 Τ  7̂ . 7*^
κάμποσες ^κοσχινόπρο- i y  1

βραχνάδα.^“Άντε κι’ έγώ ^  %  L —
νά δή; μεθαύριο στή ' ---------- . Μ ,  $L2 j  ^ &'<ίΛ_
γιρρτή σου τί δώρο θά f  [u .., ...-ι
σοϋ κάνω- ένα κάρρο δια- κ  I  ̂ 1 l l u v  c-
μαντοκοτρώνες θά σοΰ νί& 'η  ΙΛ  V / I Xf/τ  ϊ
στείλω, ά̂ν τής μεράσ^; ί  i f  ft*, ; ' i I’ ‘J S S y j Y j
στής φιλενάδες σου γιά 11 /  / X/tfcZf-l __ / I L J  J
στραγάλια. Ξηγιέμαι κα- Γ1 Ϊ J

'Υστερόγραμμα.— Μαζί μέ τής" κοσχινόπρο- 
κες νά μοΰ έμβασ^ς καί κάνα μάτσο τάλλαρα U /{ u
γιά τις πρώτες ανάγκες, ρέ λαϊκό ταμ· ευτήριο, /Ν,Ρ
γιατί αύιή ή ντάμα δέ λέει νάρθη καί καμμιά ' -,. — ^     Ί  )Π|
βολά σώτη,όλο τέρτσα καί στόν πρώτο λΰκο — ....
qαερόπ, λές κι’-έχει προηγούμενα εναντίο μου —3 5 0  δραχμές το μήνα γιά τή σοφίτα καί 
ή μοβόρα—ιού κι’ αύτή θά μέ κάψετε, κακοϋρ- ι?ά ι.ερνάτε κ άϋ ε π ρ ω ΐ νά οας διαβάζω ή κά-
ljtSt· gCT ·Γ ^ ι Φ*τι ινηραπάνα) - - -gtf μ»ν  τά ποιήματα Jtoi γράφει._____________

E g  Τ , Π 0 , Σ :  Λ 0 Υ Κ Α  Κ Ο Λ Τ Σ Ι Ν Ο Υ  & Σ Ά π Ρ η Η Ν  Α Θ .  Δ Ε Λ Η Π Α Ν Ν Η ,

τ ο ν  3β^άμη τά καμώ μαζα  
5 Χ Ν Ε Π Ε Ι Α Ι  Γ Λ Ε Ν - Χ Ι Ο Ϊ ·


