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‘Α π ό  t o t  ση μ ερ ινο ί5 ψ ύλλον  ά ρ χ ί  
ζ ε ι ή δ η μ οσ ίεν ο ις  τω ν  φ ω το γ ρ α φ ιώ ν  
ιώ ν  Κ α λ λ ο ν ώ ν . Έ χ  τώ ν 13 9  λ η φ θ ε ι-  
αώ ν  ή ε π ιτ ρ ο π ή ,  έξα ν τλ ή σ α σ α  δλην 
τήν α ΰ σ τ η ρ ό τ η τ ά  της κ α ί  λ επ τολ ο-  
γ ή σασα  δλας τ ά ς  λ ε π τ ο μ ε ρ ε ία ς  τώ ν  
χ η ρ α κ τ η ρ ιο τ ιχ ώ ν ,ε ξ ε κ α θ ά ρ ισ ε ν  Α ρ ιθ 
μ όν  δ ν οαν αλ όγ ω  ς , τ ’  όμ ολογώ , μ ιχ ρ ό ν  
π ρ ό ς  τό  σύνολ ον  τώ ν  μ ετ εχ ο υ α ώ ν .  
'Ο π ω σ δή π οτε α ί  έ χ χ α θ α ρ ισ θ ε ϊσ α ι ,  
τώ ν  όπ ο ιω ν  α ί  φ ω τ ο γ ρ α φ ία ι  θ ά  δη -  
μ ο ο ιε υ θ ο ϋ ν  έ ίς  σ υνεχ ή  φ ύλλ α τής 
« Σ φ α ίρ α ς # ε ίν ε  π ρ α γ μ α τ ιχ ώ ς  ώ ρ α ΐα ι ,  
ε ίν ε  χ  α  λ λ ο  ν α  ί. Τ ό  τον ίζω  α υ τ ό  
δ ιό ι ι  ε ί ς  τ ί  δ η μ οσ ιευ όμ εν α  κ λ ισ έ  
χ άνου ν  π ο λ ύ , τ ρ ο μ α χ τ ικ ά .  M e τήν  
κ α τα π λ η κ τ ικ ή ν  εν  Έ λ λ ά δ ι  ά τέλ ε ια ν  
τώ ν  φ ω τ ο γ ρ α φ ικ ώ ν  κ α ί  τσ ιγ α ο γ ρ α -  
φ ιχ ώ ν  μ έσ ω ν  ή τ ο  Α δύνατον  ν ά  γίν^ 
κ α λ λ ιτ έρ χ  ερ γ α σ ία . Π α ρ ’ όλην τήν  
χ α τ α β λ η θ ε ϊσ α ν  π ροσοχ ή ν  α ί  φ ω τ ο 
σ κ ιά σ ε ις , π ο υ  δ ίδου ν  ζω ή ν  ε ίς  τό  
π ρ ό σ ω π ο ν  λ ε ίπ ο υ ν , α ί  α π ο χ ρ ώ σ ε ις  
τή ς έ κ φ ρ ά σ ε ω ς  κ α τ έσ τ η  Α δύνατον  
ν ’ Α π ο δοθ ού ν  κ α ί  συ χ ν ά  ε κ ε ί  π ο ΰ  
ν π ή ρ χ εν  ε ν α  γ λ υ κ ό  χ αμ ό γ ελ ο  δεν  
έμ ε ιν ε  π α ρ ά  ε ν α  σ τ ό μ α  κ ά π ω ς  σ τ ρ α 
βόν . Δ ι ’  α υ τ ό  ο ί  α ν α γ ν ώ ο τα ι ο ί  ό 
π ο ιο ι  π ρ ό κ ε ιτ α ι  ν ά  δ ώ σ ο υ ν  τήν ψή
φ ον  τω ν  π ρ έ π ε ι  ν ά  ε ίν ε  β έ β α ιο ι  δ τ ι  
ψ η φ ίζου ν  π ρ α γ μ α τ ικ ό ς  καί κ α τ ό π ιν  
α ν ο τ η ρ ο ϋ  ελ έγ χου  Α ναδειχΆ είσας κ α λ -  
λονάς, ν ά  λα μ β άν ου ν  δ ε  ν π '  δ ψ ε ι  
κ α ί  τα ς  κ ά τ ω θ ι  έ κ ά σ τ η ς  ε ίχ όν ο ς  λ ε-  
π τ ο μ ε ρ ε ία ς  τώ ν  χ α ρ α κ τ η ρ ισ τ ικ ώ ν .  
Α ί φ ω τ ο γ ρ α φ ία ι  θ ά  δη μ οσ ιεύ ον τα ι 
ά ν ά  τ έ ο σ α ρ ε ς  ε ίς  κ ά θ ε  φ υλλον. Κ α ί  
δ ιά  κ ά θ ε  φ ϋ λ λ ο ν  α ί  ά ν α γ ν ώ α τ ρ ιαι 
κ α ί  ο ί  Α ναγνώ οται θ ά  ψ η φ ίζ ο υ ν  ν -  
π ε ρ  έκ ε ίν η ς  έ κ  τώ ν  τ εσ σ ά ρ ω ν  τήν 
ό π ο ια ν  π ρ ο τ ιμ ο ύ ν . Δ ιά  ν ά  δ ιε ξ α χ θ ή  
δ ε  κ α ν ο ν ικ ή  κ α ί  χ ω ρ ίς  κ α λ π ο ν ο -  
θ ε ν σ ε ις  ή ψ η φ ο φ ο ρ ία  θ& γ ίν ετα ι 
δ ιά  τοϋ  κ α τ ω τ έ ρ ω  ψ η φ ο δ ελ τ ίο υ  τό 
ό π ο ιο ν  θ ’ ά π ο κ ό π τ ω ο ιν ,  θ ά  σνμ -  
π λ η οώ ν ο υ ν  κ α ι  θ ά  μ ά ς  α π ο σ τέλ λ ου ν  
κ α θ ’ ίβ δ ο μ ά δ α .  Δέον νά  σ η μ ε ιω θ ή  
δ τ ι ή σ ε ιρ ά  τή ς  δ η μ οα ιεν σ εω ς  τώ ν  
φ ω το γ ρ α φ ιώ ν  ά φ έ θ η  ά π σ κ λ ε ισ τ ικ ώ ς  
ε ίς  τήν τύχην, κανονισθε'ισα  δ ι ί  
κ λ ή ρ ο υ .

/^ί) ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΝ ΚΑΛΛΟΝΗΣ (ί)^  
’Εκ τών δημοσιευθεισών είς τόΰπ ’άρ. 78 ψύλ
λον τής ιιΣφαίραςί) προτιμώ τήν ύπό τό ψευδώ
νυμον
Τόποί διαμονής 

^  ___

'Υπογραφή
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* “Ασπρο τριαντάφυλλο » ’Αθήναι
Χρώμα Ιπιδερμίδος : λβνκόν. Μάτια : 
καστανά ανοικτά. Μαλλιά: ξανθά.

‘Ανάστημα 1 μ. 74. 'Ετών 24.

Μή^μοΰ ’’Απτού» Σ ά μ ο ς

Χρώμα έιτιδερμίδος : μβλαχροινόν. Μαλ
λιά : σγουρά έβέννινα. Μάτια: πολύ 
μαϋρα. ’Ανάστημα 1 μ. 68. Έτών 16.
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SOI Φ Ε Ρ Ι Ν Α Ι  Δ Ι Α Κ Ο  Π A I  {flg
θεοΰ καί ΚαΟηγητοϋ εύδοκούντος, αί μαθη 

τικαϊ εξετάσεις έτελείωσαν, τ' άπο-ελέσματα 
έξεδόθηιαν, καί τώρα ή ααθήτιχή νεότης άνα- 
ηνέει τόν γλυκύν άέρα τής ελευθερία- μέ δλην 
τήν δύναμιν τών πνευμόνων της. Άφ' ής στιγ- 
μής ό ν. 'Υπερσυντέλικος έτέθη δι’ εν καλόν 
τρίμηνον κατά μέρος, ένα ολόκληρον πρό
γραμμα ζωής μειεβλήθη εκ θεμελίων. Τό δε- 
στοινίδιον τοΰ Άρσαχείου καί ό κυριάκος τοΰ 
Γυμνασίου, έννο >ϋν τώρανά ζήσουν δπως θέ
λουν αύιοί. "Υπνος καί μαχμουρλιό ευος τός 
δέκα τό πρωί, φαληςεύς καί μπάνιο τό μεση 
μέρι, ή συνέχεια ένός αίσθηματικοϋ μ"θιστο- 
ρήματος τό απόγευμα, Ζίππειον τό βραδάκι, 
«οΰ καί ποϋ θεατράκι ή καμμία έκδρομή καί 
ολίγος ρωμαντικός περίπατος ύπό τό οεληνό- 
φως, ώς είδος μαϊντανός ιδού τρόπος ζωής 
άνααφίαβηίήτως αξιοζήλευτος.

*** Ά ί  δέ είνε αληθές τό λεγόαενον δτι τά 
φαληράκια καί τά Ά ιτιπειάκια καίάπαξάπαντα 
τά είς άκια εύνοοΰν έξαιρετικώς τά φλερτά- 
κια, τοΰτο σημαίνει δτι ό οχολικός έρως εργά
ζεται μετά πάσης τής εύσυνειδήτου δραστηοι- 
ότητος ύπό τόν φλογερόν ήλιον τοΰ θέρους.

ΕύτυχιΟαένη μαθητική νεολαία ! άπόλαυσε 
δβας χαράς σοϋ παρέχει σήμερον ή ζωή, διότι 
αΰριον, δταν άκριβώς φθάση ή στιγμή τήν 
όποίαν έναγ ονίως περιμένεις διά ν' άποτινά- 
ξης τήν σκλαβιάν τών θρανίων, θ ’ άντιληφθής 
ότι δέν ύπάρχει ελευθερία γλυκυτέρα άπό τήν 
σκλαβιάν αύτήν. Δέν είμαι μόνον έγώ, δλοι 
μας ένθυμούμεθα μέ πραγματικήν νοσταλγίαν 
τά μαθητικά μας χρόνια.

«** Άλλά καί οί φοιτηταί δέν τά περνούν 
όλιγώτερον καλά τήν εποχήν αύτήν τών δια
κοπών. Τούς παρωμοίαβαν μέ τ ’ άποδηαητικά 
πτηνά καί πόσον επιτυχής ή παρομοίωβις αύτή! 
Μετά τήν τύρβην τής πολυθορύβου αθηναϊκής 
ζωής, αναπαύονται τώρα είς τήν έπαρχιοΰλαν 
των, εις τί) ήρεμον Χωριουδάκι των, τονώνουν 
μέ τήν κατά φύσιν ζωήν τά νεύρα των, άνα- 
νεώνουν είς τόν καθαρόν άέρα ιής έξοχής τούς 
πνεύμονάς των, καί αποταμιεύουν νέας δυνά
μεις διά νά κάμουν πάλιν τόν Σεπτέμβριον 
ν’ άντηνήση ή συνοικία τής Νεαπόλεως άπό 
τές καντάδες των ύπό τά παράθυρα τής πολυ
θέλγητροι» γειτονοπούλας.

"Ας μή τούς ανησυχώ μέ τά γεροντικά παρα- 
ληρήιατά μ»υ' είνβ τόσον έπιβεβληιιένη ή 
άνάπαυσίς των! Ο ΠΥΜ.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΗΝ ΚΙ ΝΗΙ Ι Ν
Τ Ο  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ ΙΟ Ν  Τ Η Σ  Γ Ε Ν Ε Υ Η Σ

Τό συνελθόν τόν παρελθόντα μήνα έν Γε
νεύη φεμινιστικόν συνέδριον ήσχολήθη έπί 
τών έξης ζητηαάτων : Έκπόνησις καταστα
τικού χάρτου διά τάς γυναίκας' τό έργον τών 
γυναικών είς τά κοινοβούλια· ή άνάμιξις τών 
γυναικών είς τό εργον τής Κοινωνίας τών 
'Εθνών τά εργατικά δικαιώματα καί ή Ιδιω
τική θέσις^τής γυναικός έν τή κοινωνία- είς 
τά κράτη δπου απέκτησαν ψήφον αί γυναίκες 
πρέπει νά συνεργάζ<ονται μέ τά ανδρικά πολι
τικά κόμματα ή νά καταρτίζωσιν ίδια κόμ
ματα ; ή όργάνωσις προπαγάνδας ύπέρ τής 
γυναικείας ψήφου' ή οικονομική καταστασις 
τών συζύγων καί μητέρων, τής μητρότητος 
άναγνωριζομένης ώς «κοινωνικής εργασίας»' 
άγών έναντίον τής καταπτώσεως καί διαφθο
ράς τών γυναικών' η άναγνώρισις ίδιάς έθνι- 
κότηιος καί κατοικίας είς τήν ϋ-τανδρον γυ
ναίκα' αί έπί τών τέκνων συνέπειαι τής νο
μίμου καταστάσεως τής γυναικός.

Είς τό συνέδριον, τοϋ οποίου προήδρευσε 
ή κυρία Οΰΐτ Σλουμπερζέ καί είς τό όποιον 
παρεκάθηιαν πολλαί βουλευτίνες διαφόρων 
κρατών, μειέσχον αντιπρόσωποι 28 έν δλφ 
εθνών, δηλαδή : Ά/γλίας, Γαλλίας, Ή ν.Πο
λιτειών, Ιταλίας, ’Ιαπωνίας, Γερμανίας, Αύ· 
στρίας, Αύστοαλίας, Νοτίου Αφρικής, Βουλ
γαρία;:, Δανίας, Αίγυπτου, 'Ισπανίας, Φινλαν
δίας, 'Ολλανδίας, Αγγλικών ’Ινδιών, Ίσλαν- 
δίας, Λουξεμβούργου, Νορβηγίας. Παλαιστί
νης, Ρουμανίας, Σερβίας, Σουηδίας, 'Ελβε
τίας, Τσεχοσλοβακίας, Ούραγουάης, Ουκρα
νίας καί 'Ελλάδος.

Ά ς  εύχηθώμεν τοΰ χρόνου νά χιλιάσουν.

IF  -  - —S 0 H S  A I M  B U T  Α
Ό  αναγνώστης μου κ. Α· Α. άπό τήν Σμύρ

νην, ζητεϊ μερικάς εξηγήσεις έπί όσων έγραψα 
/ιχετικώς πρός τήν επιβολήν τοΰ Άνδρός έπί 
τής Γυναικός. Θι τού τάς δώσω εύχαρίσιως,, 
διότι φαντάζομαι ότι θά ενδιαφέρουν καί δλους 
τού, άναγνώστας μου.

Κι' έν πρώτοις ϋά  τοΰ έξηγήσω πώς έννοώ 
τά κομπλιαέντα. "Οχι παιδαριωδίες, δχι σα- 
χλαμάρες κοινό ιερόν, άπό εκείνες πού έλέγοντο 
μια φορά είς τήν έποχήν τοΰ καλπάζοντος 
ύπερρωμαντισμοΰ καί άπό μεγάλους τήν ηλι
κίαν, άλλά σήμερον δέν κάνουν οΰιε διά τά 
πολύ μικρά παιδία. "Ο/ι «ψ τχή τής ψυχής μου» 
ου ε και «αν γιά δλον τόν κόσμον είσαι ενα 
μικρό κάτι, γιά μένα είσαι τό παν». Αύιό «τό 
πάν» είΐ8 μεγάλη λέξις καί αί μεγάλαι άλλά 
κεναί λέξεις δέν έχουν πέρασιν πλέον είς τήν 
κουρασμένην καί πεζήν έποχήν μας. Κομπλι- 
μέντο εννοώ μίαν-έξυπνον, λεπτήν φράσιν, 
μίαν άβράν άπάντησιν έτοίμως διδομένην καί 
μαρκροϋσαν προθυμίαν, ενδιαφέρον, συμπά
θειαν, άν θέλετε, ούτε φαμφαρονικήν ο unc, 
ουτε υπερβολικά κολακευτικήν. Διότι άν άτλω- 
θήτε εί; άκαιασχέτους αισθηματολογίας,υπάρ
χει σοβαρός κίνδυνος τό διαβολβμμένο δεσποι- 
νίδιον, δπως είνε δλα τά δεσποινίδια τής έπο- 
χή; μας, νά σάς πάρη είς τόν μεζέν. Καί άλ- 
λοίμονόν σας τότε !

"Εγώ φθάνω μάλιστα μέχρι ιοΰ νά είπώ δτι 
καί ενα έξυπνο πείραγμα, διακριτικό πάντως, 
αποτελεί κομπλιμάν σήμερον. Είπα πρό ή ιε
ρών είς μίαν δεσποινίδα επίτηδες, διότι είχα 
λόγους νά την πειράξω, δτι άν ήμ >υν ζωγρά
φος θ ί  έπαιρνα μαθήματα άπό τήν τέχνην 
μέ τήν όποίαν μακιγιάρεται. Καί όμω; ή δε
σποινίς έγέλασ6. κολακευμέ η διότι έξήρα 
τήν τέχνην τοΰ μακιγιαρ'σμα·ός της. Φαντα- 
ζεσθε μέ πόσην ειρωνικήν διάθεσιν θά μέ 
ήκονβν η αυτή δεσποινίς εάν τή : έλεγα δτι 
είς τό πρόίωπόν της έχει τό χρώμα τών ρό
δων καί τών κρίνων ;

’Οσον διά τό ζήτημα τής επιβολής, παρα
καλώ τόν κ. Λ. Α. νά μήν παίρνη τυϊ; μετρη- 
τοϊς δ,τι γράφεται είς τά θεατρικ ι έργα καί 
τα μυθιστορήματα. Ολοι οί συγγραφείς άν- 
τλοϋν τά θέματά τών άπό τάς έξ ιιρέ ιεις καί 
τα έξο/κώνουν μάλιστα κατά τρόπον πού σπα- 
νιώτατα, άν μή πο:έ, συναντώνται άνάλογοι 
περιπτώσεις είς τήν ζωήν. "Αν έπαιρναν τά 
θέματά των άπό δ,τι κατά κανόνα γίνεται, τά 
εργα των δέν θά είχαν κανένα ενδιαφέρον. 
Οΰτε άλλως τε_μέ όσα έγώ γρ.'φο άπο τής 
στήλης αύτής έχω ύπ' δψει μου τούς μεγά
λους καί παράφορους έρωτας, τών όποιων ό- 
σημέραι σπανίζουν τά παραδείγματα. Οί έρω
τες αύ coi είς ούδένα νόμον καί οΰδεμίαν λο
γικήν υπάγονται διότι περιάγουν τόν άνθρω
πον είς μίαν έκφρονα κατάστασιν. Είνε πολύ 
γνωστή μία πολύ ώραία καί δυνατή σκέψις : 
«Έάν άγαπάς γιά ν' άγ,.πηθας, άγαπάς σάν 
άνθρωπος· άν άγαπάς μόνον γιά ν' άγαπάς, 
άγαπάς̂  σάν Θεός». Καί είνε γνωστόν ότι οί 
θεοί ούτε είς νόμους, oute είς κανόνας υπά
γονται. 'Εγώ ομιλώ περί τών συνήθων καί 
άνά πάν βήμα είς τήν σύγχρονον ζωήν συναν
τημένων σχέσεων μεταξύ Άνδρός καί Γυναι- 
κος. Είς τας σχέσεις αύτάς πρέπει έν άρχή ό 
Ανδρας νά δείχνεται τρυφερός, καί κατόπιν, 

χωρίς ν απαρνήται εντελώ: τήν τρυφερότητά 
του, νά άποκτά έτιβολήν έπί τής Γυναικός. 
Ά ν βοηθοΰνκαί τά ήθικά προσόνια είς τοΰτο, 
τοσο το καλλιτερον* αλλά κυρίως ό τρόπος 
τής συμπεριφοράς είνε έκεϊνος διά τοΰ όποιου 
θά κατορθώση νά έ*ιβληθή. Οΰιε δέ είνε α
νάγκη _νά διαθέτη έξαιρετικά εφόδια, δεδο
μένου δτι ή Γυναίκα μέ τήν όποίαν θά έχη 
νά καμ|) θα είνε διανοητικώς καί ηθικώς άν* 
ταξία του, δπως κατά κανόνα συμβαίνει.

R O M E iO

Η Θ Λ ΙΨ ΙΣ  Τ Η Σ  Σ Ε Λ Η Ν Η Σ
Τωρα η σελήνη ο 'ονειρο νωχεΧικο μιοενε· 
σάν μια (ψορφιά πονχβι σι ‘άχνά πούπουλα ξαπλωτή 
και λ.ου γλυκορεμβάζοντας λαφρά-λαφρά. χαϊδεύει 
τα στρογγυλά τά ατή&η της πριν άποκοιμη&
Σε προσκεφάλια άτλαζωτά «αι μαλακά αάν χιόνι, 
πε&αινοντας οε.μακρυες πέφτε* λιγο&νμιές 
χαί α 6ραματι<:μούί λύκους τά μάτια της καρφώνει 
πον στα ονρανια απλώνονται σάν αν&ιοες χονσές. 
Α ί  οταν καμμια φορά στη γη,πάνω οτό λιγωμά της 
αφίνει κανένα κρνφο δάκρνο και κνλάει 
ό ποιητης πού ξαγρνπνά καί την δο'ξολογάει 
παίρνει οτη φοΰχτα αντό τ ’ώχρό άργυροδάκρνό της 
πον τρεμολάμπει ίριδωτά οάν όπαλιοϋ κομμάτι 
χαι τ'άποχρνβει στήν καρδιά μακρναάπ'τοΰ ήλιοΰ

[τό μάτι /
(Μβιάφρ. f ,  Σημηριώτη) Μπωντλαig

Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ Ι
Mia ’ τη ματιά σον χαί ατά φιλιά σοι’, 
πο#<3 >ά οβύοω κά&ε πνοή.
Πο&ώ μονάχος or» v ά; χαλιά σον 
ποϋώ νά λνώσω σαν to κερί.
Κ ι'  αντό. τά μάτια ποΰν‘δλο μαϋρα 
γεμάτα λαύρα σαν με ϊ)ιορανν 
πόθους μ'ανάβουν καί μ ’ανεβάζουν 
ο'νψη αιθέρια πον δε γυρνοΐν.

Δ. Δούλης

SKANAAAtAPlKEg ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Π Ο ί Α Ν  Α Π Ο  T S S  A .V O  ?

 ̂Ό  Γιώργος βρισκόταν σέ πολύ δύσκολη θέσι! 
Καί'ή δύο άδελφές ήταν ώμορφες, τής Ιδιας 
ηλικίας—ήσαν δίδυμες—καί είχαν φυσικά καί 
ή δύο τής ΐόιες προίκες, λοιπόν δέν ήξευρε πιά 
νά διαλέξη. Τόν καλοκύτταζαν καί ή δύο' δσο 
γιά τή μηιέρά, κι' αύτή τόν «κομπλιμεντάριζα 
τόσο «ού βέβαια μέ μεγάλη της χαρά θά τέν 
έκαανε γυιόν της.

Ό  καιρός δμως έπερνοΰσε καί έπρεπε ν’ ά- 
ποφασίσυ ό Γιώργος ποίας άπό τάς δύο άδελ- 
φάς θά έζητοΰσε τήν χεΐρα, μά έ»α πού έδί· 
στάζε! Τοΰ άρεσε καί ή καστανή, τοΰ άρίσβ 
καί ή ξανθή καί δέν ήξευρβ ούίβ αύιό; ποίαν 
έπρυτιμοΰαε...

Είπε νά τό ρίξη στήν τύχη καί άρχισε νά 
στριφογυρίζω μιά πεντάρα «κορώνα ή γράμ
ματα», άλλά μόλις ε τεσε ό κλήρος στην ξανθή 
άμέσως τοϋ ήλθε πριτίμησις γιά ιήν καστανή, 
ύίτερα πάλι τοΰ ήλθε προιίμησις γιά τήν ξανθή ' 
καί οϋτω καθεξής δσο πού δέν μπορούσε νά 
καταλήξη σέ κανένα συμπέρασμα.

'Επί τέλους δμως έπήρε μιά άπόφασι καί 
έτράβηξε γιά τό σπίτι τών υποψηφίων... δέν 
ήμποροΰσε νά κάμη καί διαφορετικό άφού εΙχε 
άναγιειλει άπό τήν προηγουμένη είς τήν μη
τέρα των, πώς είχε νά τής μιλήσχι περί σπου- 
δαιοτάτου ζητήματος.

'Επήγε λοιπόν μέ τήν άπόφισιν νά ζητήθχ| 
έκείνην άπό τας δύο άδελφάς τήν onoiuv θά 
έβλεπε πρώτην ή πρώτονΛ’άκουγβ τ'όνομά της.

Ή  Κα Καραντινού—ή πολύφερνος χήρα— 
ήταν, παρ' δλα τά 39 χρονάκια της, άνϋηρο- 
τατη, ήαποροϋσε δέ κανείς νά είπη δτι εκα- 
μνε αρκετήν φιγούραν διότι ήτο πολύ νόστιμη 
καί άρκετά προκλητική. Τόν έδέχθη είς τό 
μικρό σαλονάκι καί έκάθησβ κοντά του είς τόν 
καναπέ. Κατ' άρχός ή όμιλία περιεστράφη 
βίς διάφορα κοσμικά vex, ένώ ό Γιώργος άδη- 
μονοΰσε ν' άκούσυ ποϊον δνομα θά τοΰ άνέ- 
φερε πρώτο, διά ν' άτοφασίσυ έπί τέλους' 
άλλά τί περίεργον! ή Κα Καραντινοΰ ήτο τό
σον διαφορετική σήμερα... τόν έκύτταζε τόσον 
περίεργα, τοΰ ώμιλοϋσβ μέ τόσην γλύκα καί 
έφοροΰσε ένα φόρεμα τόσον ντεκολτέ, πού χω
ρίς νά τό θέλη τά μάτια τοΰ νεαρού ύποψη- 
φίου έπεφταν διαρκώς είς τό άνοιγμα τοΰ 
κορσάζ...
 ̂ Δύο τρεις φορές τά χέρια της ήγγισαν τά 
ίδικά του κοί ήσθάνθη ένα ρίγος νά διατρέχη 
δλον του τό σώμα... Πώς δέν είχε προσέξει 
τόσον καιρό τήν μητέρα τής όποιας ή φυσιο
γνωμία άπετέλει τρόπον τινα ένα κράμα τής 
ώραιότητοςτών δύο θυγατέρων της...Ναί είχ· 
τά μάτια τής ξανθής, τά μαλλιά τής καστα
νής, τό μειδίαμα τής μιάς καί τά μελαγχολικά 
τά όνειροπόλα μάτια τής άλλης. Καί έκτός 
τούτου ήτον πιά τελεία, ώριαος, δεμένη γυ
ναίκα, γεμάτη χυμούς, τούς οποίους δέν βρί· 
σκβι κανείς είς τ ίς νέας. Άλλως τβ σάν μη
τέρα πού ή;ο, θ  1 είχε καί μβγαλείτβρην άπ' 
τής κόρες της προίκα. "Ενας άναστβναγμός 
έξέφυγεν άπό τό στήθος τοΰ νέου, καί δτι»ν 
έκείνη έστράφη πρός τό μέρος του ίΛιί τόν έκύτ- 
ταξε μέ βλέμμα ρεμβώδες, ό Γιώργος τής 
έπιασε τό χέρι καί τό έφίληιε μέ πάθος, ένώ 
τής έψιθύρισε γλυκά:

— Σ' άγαπώ ! έίένα άγαπώ ! 'Εσύ είσαι ή 
όνειρεαένη σύζυγο;!. . Μ ΣΤΗΡΙΟΣ

—  Ό  ερω ; εΐν$ ισχυρότερο? καί άπ» τήν φιλοτι
μίαν, αφοΰ μα< εξαναγκάζει ν’ άγαποϋμε μίαν γυνα χα, 
μο/.ονότι μά; περιφρονεΓ.

Η A ΥΤΟΚΡΑ ΤΕΙΡΑ ΕΥΓΕΝΙΑ
Άναγινώσκομεν είς Γαλλικάς εφημερίδας τό 

κάτωθι χειρουργικόν θαϋμα :
«Ή  τέως αύτοκράτειρα Εύγενία, σύζυγος 

τοΰ Ναπολέοντος Γ ',  ηλικίας σήμερον 93 έτών 
ύπέστη έγχείρισιν καταρράκτου. Ή  έγχείρισις 
έπέτυχε, καί τώρα ή Αύτοκράτειρα, ή όποία 
χαίρει άκραν υγείαν, μπορεί καί ταξειδεύει 
καί διαβάζει εφημερίδα».

Ανάλογα πρός αύτό χειρουργικά θαύματα 
επιτυγχάνει καί ή 'Ελληνική ‘Επιστήμη διά 
τής θαυματουργού χειρός τοΰ διαπρεπούς μας 
'Οφθαλμολόγου—‘Υφηνηιοΰ χ. Σπήλιου Χα
ραμή, πανελληνίως γνωστοΰ διά τάς έπιτυχε- 
στάτας αύτοΰ εγχειρίσεις, άκόμη καί τού δυ- 
σκολωτέρου καταρράκτου, καί είς ήλικίαν άκό- 
μή μεγάλειτέραν τής τής Αύτοκρατείρας Εύ>ε- 
νίας. Αί τρεϊς τιλευταϊαι αύτοϋ επιτυχείς εγ
χειρίσεις είς τήν κ. Βέργη καί τούς κ. κ.'Ηγού
μενον Αμβρόσιον καί είο γραίαν Μόσχη ηλι
κίας ΑΠΟ 85 ΕΓΩΝ ΜΕΧΡΙΣ 95, τυφλούς δέ 
έκ καταρράκτου ΑΠΟ 8 ΕΤΩΝ ΜΕΧΡΙ 12, 
μαρτυροϋσιν δτι ούδέ κατ’ έλάχιστον ύπολβί- 
πεται καί ή ‘Ελληνική Έπιστήμη έν τφ προ- 
αώπφ ένός τών δεινότερων παρ' ήμϊν 'Οφθαλ
μολόγων χειρουργών, τοϋ κ. Σπηλ. Χαραμή.

— Νά καθήσ^ς φρόνιμος σ' Ινα πάγκο καί 
νά μάς περιμένης !

Καί ή Λινέττα έξηφανίσθη, ένώ ο I καί εξη- 
πλώθη είς τήν καταπράσινη χλόη καί έβυθί- 
σθη είς γλυκείς ρεμβασμούς.

Άπό ένός μηνός ποΰ κατοικεί είς τόν ΙΙϋρ- 
γον, ή γυναικαδέλφη του τόν είχε καταθέλξη.

Τήν ή γόπα ώς αδελφήν καί μέ θλίψιν του 
έσυλλογίζετο δτι θά τήν άπεχωρίζετο μίαν 
ήμέραν καί τις οίδε πόιε θά τήν ξαναέβλεπε! 
Άλλοίμονονί Μήπως μϊτ’ ολίγους μήνας δέν 
θά έφευγε μακράν τής Γαλλίας έγκαταλείπων 
τόν προσφιλή πϊργον, τόν άίελφόν του καί 
αύτήν πού τόσον εί/ε κατορθώσει ν' άγαπηΗή; 
Καί τό έπάγγελμα τοϋ ναυτικού παρουσιάζει 
τόσα απρόοπτα, τόσους κινδύνους! "Ενα ναυ- 
άγιον, μία τρικυμία, ένα άτυχες συμβάν...καί 
δέν θά έπανέβλεπε ποτέ πλέον τά προσφιλή 
πρόσωπα...

Διά πρώτην φοράν είς τήν ζωήν του ό Γκάϊ 
ήρχιζε νά δειλιά, ένώ συνήθως ήτο τόσον αί- 
οιόόοξος καί οσάκις έπρόκειτο νά κάμη κα
νένα μεγάλο ταξεϊδι, δέν ήσθάνετο τόν παρα- 
μικρότερον δισταγμόν.

Άλ*ά νά καί πάλιν ή χαρούμενη φωνή τής 
Λινέττας πού ήρχετο νά διακόψυ τούς πένθι
μους συλλογισμούς μου :

— Γκάϊ! ποϋ είσαι; Δέν σί βλέπω. Τρέχα 
νά ουναντήσχις τόν Ζάκ πού κατεβαίνει καί σέ 
λίγο έρχομαι κι’ έγώ !

Ό  Γκάϊ έσπβυσε νά σηκωθή πρός προϋπάν- 
τησιν τοϋ άδελφοΰ του, δστις βοηθούμενος άπό 
μίαν ράβδον ήρχετο πρός τό μέρος του καί 
τοϋ έτεινε τόν βραχίονά του.

— Θέλεις νάκάμωμε μία βόλτα είς τό πάρ
κο ώσπου νά έλθη ή Λινέττα ; τόν ήρώτησε.

— Ναί Ινας μικρός περίπατος θά μάς ώφε- 
λήση, άπήντησεν δ Ζάκ καί έπέρασε τό χέρι 
του είς τόν βραχίονα τοϋ άδελφοΰ του.

— ‘Από ποιο μέρος θέλεις νά πάμε ;
— Άπ* δπου θέλεις. Ξ»ύρεις δτι γιά μένα 

δλα είνε τό ίδ ιο ...-κ ι’ ένα μελαγχολικό μει- 
δίομα συνώδευσε τήν φράσιν του.

Λυπημένος διότι χωρίς νά τό θέλη είχε λυ
πήσει τόν άδελφόν του ό Γκάϊ έσιώπησε στε 
νοχωρημένος. ,

— Είμαι εύχαριστημένος που σέ βλέπω λι
γάκι μόνον, είπε σέ λιγάκι ό Ζάκ, γιατί ήθελα 
νά μιλήβωμε μαζύ γιά κάτι πού μέ ανησυχεί 
πολύ...

— Τί τρέχει; φαίνεσαι εν τούτοις τόσο ευ
τυχισμένος !

— Καί είμαι περισσότερο άφ' ότι μπορείς 
νά φαντασθής,άλλ" αύτό πού μέ άνησυχεΐ τώρα 
δέν είνβ ή εύτυχία μου, παρά ή εύτυχία μιάς 
άλλης.

— Γιά τήν Λινέττα θές νά πής ; άνέκραξεν 
ό Γκάϊ.

— Ναί! φοβούμαι μήν κουρασθή νά περι
ποιείται διαρχώς έναν άρρωστο πού.-.άργεϊ νά 
γίνα καλά...

— Είσαι τρελλός!
— Άλλοίμονον! όχι.
— Μά τί σέκινει νά υποπτεύεσαι ένα τέτοιο 

πράγμα; *Η Λινέττα σ' άγαπά κι* επομένως 
δ,τι κάνει το κάνει μ" βύχαρίστησι.

Μέ λίγο δισταγμόν τότε όΖάκ τόν έκύτταξε 
κουνώντας τό κεφάλι.

— Ναί, είπε, μοΰ έχει άποδείξ3ι τόσες φο 
ρές πόσο μεγάλος είνε ό Ιρως της, άλλά τρέ
μω μή.ιως φθασει στιγμή καί μετανοήση γιά 
αύτο πού έκαμε...

— Γιαιι θελεις νά μετανοήση — τόν διέκο
ψεν ό Γκαΐ λιγάκι στβνοχοιρημένος—ή Αινέτια 
φαίνεται τόσον εύχαριστημένη, τόσον εύτυχήςΐ

— Τό ίδιο έσκεπτόμουνα κι’ έγώ έως τώρα 
άλλά έδώ καί όλί/ον καιρό μία τρομερή υπο
ψία μέ βασανίζει.

— Υποψία! τί θές νά πξ)ς;
— Νά, μέσα στό αΙώνιο σκοτάδι π;ού ζώ δύο 

δλόκληρα χρόνια, έμαθα νά μαντεύω χωρίς νά 
βλέπω, ϊμβιθανά αίσθάνωμαι δσα γίνονται τρι
γύρω μου, έμαθα νά καταλαβαίνω δ,τι προσ
παθούν νά μοΰ κρύ8ουν, έμαθα νά έννοώ τά 
σιωπηλά δάκρυα.... "Αχούσε λοιπόν καί πί
στεψε με, είμαι βέβαιος δτι ή Λινέττ· πολ
λές φορές κλαίει κρυφά καί συχνά ή φωνή 
της τρέμει σάν νά προσπαθεί νά πνίξη λυγ
μούς.

Ό  Γκάϊ, τοΰ οποίου ή στενοχώρια έκορυ- 
φοϋτο έφ* δσον ό αδελφός του ώμίλει, «ρο- 
σεπάθησε νά τόν καθησυχάση, άλλά μέ μίαν 
μίαν χειρονομίαν ό Ιάκ τόν διέκοψε :

— Ό χι, Γκαϊ, τοϋ είπε μέ γλυκύτητα, φα- 
νοΰ είλίκρινής άδελφέ μου καί πές μου έκεϊνο 
πον δέν μπορώ νά έξακριβώσω μόνος μου:

ΕΙΣ TC ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΩΤΟΣ

(Μικρά μαθήματα δ ά μεγάλους μα&ητας)
— 'Ελάτε λοιπόν, κορίτσια μου, έλάτε,.. παλ- 

ληκαράκια μου, τώρα π^ύ έιελειώσατε τα μα- 
θήαατά σας, νά κυτιάξονμε λιγάκι καί τήν 
Έ.τισιήμην τής Καρδίας. γιατί πολύ τήν πα
ραμελήσατε έως τώρα, κακόπαιδα! Έ\α, σύ 
δεσποινίς...ναί, ού μέ τά μεγαλα γαλανά μά
τια...γιά πέ μου άγάπησες ποτέ έως τώρα;

— Ό χι σκόιιη, κύριε κιιθηγητά.
— Ό χ ι!!! Γιατί, κοπέλλα μου; j
— Μά...νά...θελω ν' άγαπήσω, άλλά δέν τό 

κατώρθωσα άχόμη, γιατί δέν βρήκα έ»ς τώρα 
τόν νέον πού ονειρεύομαι.

Ά ! δεσποινίς, είμαι υποχρεωμένος νά σέ 
μαλλώσω...δέν κάμεις καθόλου καλά...

Ό χι, κύριε καθηγητα, μή μέ μαλλώνετε.. 
_,αιτήοω κι' εγώ, σάς τό ύχύσχομαι, μά πε

ριμένω νά βρώ μία εύκαιρία καλή, καλλίτερη 
δσες μού έπαρουσιασθησαν ώς τώρα.

- Μά αύτό άκριβώς είνε τό σφάλμα σου, 
μικρούλα μου. Πρέ.ιει νά ξεύρετε δλοι δτι 
στον έρωτα ποτέ δεν περιμένουν τήν «καλλί
τερη» εύκαιρία. Ή  εύκαιρία δέν περνά κάθε 
πέντε λεπτά, διότι δέν είνε τράμ. Άλλως τε 
μήν ξεχνάιβ δτι πολλοί είνε έκεΐνοι οί άνα- 
βλητικοί πού περιμένοντας πάντσ. τό τελευταίο 
τραμ. τό χανουν κι’ αύτό. Καί ξευρειε πώς 
λέγεται αύιό;

— Ραφι, κύριε καθηγητα.
— Άκριβώς, μικρούλα μου. Φρόντισε λοι

πόν ν’ άγαπηΟβς, γιατί τά χρόνια πέρνοΰν 
κι" ή καρδιά μαραίνεται... Έσύ πάλι, κύριέ 
μου νεαρέ, με τα σγουρά μαύρα μαλλιά, γιατί 
αγριοκυτταζβις έτσι τή διπλανή σου ;

— Γιαιί μέ πειράζει, κνριε καθηγητά.
— Κι" εσύ θυμώνεις, γιατί οέ πειράζει! Μά 

δέν κατελαβαίνεις, άγόρι μου, δτι σέ πειρά
ζει, γιατί θέλει παχνιδάκι.* ;

— Μα εί ι ε «εοίρελλη, δέν μ' άφήνει σέ 
ησυχία...

— Ή  τρέλλες τών γυναικών πρέπει να συγ- 
χωρούνται, γιατί σ' αύτές ό τρελλός τοϋ σπι
τιού είνε ή καρδία των... τί να τήν κάμουν!·..

— Καί μοϋ λέει διαρκώς ψέμματα...
— Αύιο-πρέπει να σ' εύχαριστεϊ, γιατί τά 

χαριτωμένα αύια πλάσματα πού λέγονται γυ· 
ν α ικ ες , ·ψεύόο·νταΐ ιο ο ο  ιυα .ορ φ α . ω σ ιε  x iJto te  
δέν ταιριάζει σ' αύτές καλλίτερα άπό τό ψέμ- 
μα -έτσι ε^ε/ε ό Βύρων. Καί ξεύρετε καί τι 
άλλο άκόμη έλεγε ό Βύρων ;

— Τι; Γί; 11ες τε μας.
— Άγαπώ—έλεγε—της γυναίκες και πολλές 

φορές μοΰρχεται άθελα στό μυαλό ή σκέψις 
του τυράννου έκεινου, τοϋ Νερωνος, ό όποιος 
ήθελε να έχα ολος ό κόσμος ένα κεφάλι για να 
τό κόψη με μια σπαθιά* καί ο πόθος ο δικός 
μου τοσο εί»ε απέραντος μά δχι καί τοσο σκλη
ρός' έγώ, δταν ήμουν άκόμα νέος, ήθελα δλες 
ή γυναίκες νά είχαν ένα μεγάλο, τριανταφυλ
λένιο στόμα, για νά φιλώ^ όλες μαζί τής γύ-̂

—  i_ .  λ— Λ. τή 5ύσι κι’ άπ

Π
τής γχαβαονιίρας

ναικες άπ' την άνατολή ώ 
τό βράδυ ώς τό πρωί.. 
Έ τσι έΛεγε. Σάς άρεσει 
ή σ»εψις του ;

— Ναί, vui.
— Άψοϋ οάς άρέσει 

άγαπάτε λοιπον...τι πε- 
ριμένε.ε; Ή  άγάπη είνε 
η μονη θετική εύχαρί- 
σιησις στο / κόσμο μας. Ό  κ. ΕΡΩΣ

Α Π  A I M T H S I S
Τήν έθυμήθη*α, ναί, καλή μ' Άνθούλα, 

τήν ‘Ημέρα τής Καλτσοδέτος! "Ανοιξα τήν φιλ
ντισένια, σαν τα δοντάκια σου, κασετινούλα— 
’την θυμάσαι πού φυλάγω μέσα σάν κειμή- 
λιον ίερό τήν μαβιά καλτσοί>έια σου μαζί μέ 
μιά μποϋκλα άπό τά καστανά μεταξένια μαλλιά 
οου. Καί χαΐδεψα τήν καλτσοδέτα καί χάϊ'εψα 
τήν μπούκλα, όπως μια φορά έχάϊδευα δλα 
τά κυματιστά μαλλιά σου πού έξεχύνοντο τήν 
νύκτα στούς γαλατένιους ώμου; σου σάν ά- 
φρός άπό εύωδιαστό μέλι. Τό επίβουλο, δλο 
γατίσια γαλνφιά, άγεράκι πού φυσούσε έκαμε 
νά μοΰ άρπαξϋ μιά τρίχα άπό τή μποΰκλα 
σου καί γι’ αύτό γρήγορα-γρήγορα καί ζηλό
τυπα έκλεισα καλά τή ν καλτσοδέτα καί τά μαλ- 
λάκια σου στήν κασετίνα καί τήν έσφιξα στό 
σιήθος μου, όπως άλλοτε πού στό κρεββα- 
τάκι μας έφρόντιζα νά τυλίγω καλά τό γυμνό 
κι’ εύαίσθητο κορμί σου μέ τό σεντόνι καί νά 
σέ σφίγγω στό στήθος μου, δχι άπό φόβο νά 
μήν κρυώσ^ς, άλλ’ άπό ζήλεια πού τόσο άπαλά 
εύχαριστεΐτο νά οέ χαϊδεύq τό νυκτερινό α
γέρι καί νά γλυστρά σ’ δλες τις λακκούβες 
τού κορμιού σου καί νά σέ γαργαλά^, τό 
παιχνιδιάρικο !

"Αν έκλαψα καθόλου ; Ό χι, Άνθούλα· οΰτε 
ενα δάκρυ δέν έχυσα' πέτρα έκαμα τήν καρ
διά μου, γιατί καταλαβαίνω πώς άν άφήβω 
διέξοδον στά δακρυά μου, δέν θά ήμπορέσω 
νά τά συγκρατήσω κιά καί μαζί μ' αύτά θά 
στάξυ δλο τό αίμα τής καρδιάς μου.

Όμως καί σύ, μή μοϋ τ ’ άρνηθής, Άν- 
θοΰλα, μέ σφιγμένη τήν καρδιά μού εγραψβς 
τό γράμμα σου. Το ξεύρω καί σοϋ τό είχα 
είπή, τήν ήμέρα πού ήθελες νά φύγης. Θυμά
σαι τότε τί σού έλεγα ; Όπου κι' άν πάς κι' 
δ,τι κι' άν βρης έκεϊ πού πάς, μή νομίσης 
διι θά ήμπορεσης ποτέ νά μέ ξεχάσβς. Δέν 
μ' άκουσες τελειωτικά, γιατί ή χρυοή πετα
λούδα τής εύτυχίας σέ τραβούσε. Τώρα δμως 
πού τρέχυντας πίσω άπό τήν άσύλλη»την αύ
τήν καί ξεγελάοτρα πεταλούδα είδες στό τί- 
ναγμα τών φτερών της νά πέφτη ή χρυσό
σκονη μέ τήν ό,ιοίαν ήταν πασπαλισμένα, κι' 
εννόησες δτι ή φαντασία σου σ’ έγελουσε, ή 
σκέψις οου έγύρισε προς έμένα, κι’ ή νοσταλ
γία άρχισε Κι’ άν άπο τωρα, πού τά νεανικά 
σου ποδιά άντέχουν άκόμη γιά νέο κυνηγητό 
τής Χίμαιρας, άρχισε ή απογοήτευαις, φαντά- 
σου τα γηρατειά μας, Άνθούλα. Μακρυά ό 
ένας άπό τόν άλλον, οέ δύο διαφορετικές γω
νίες τοΰ κόσμου, καθισμένοι στό παραγώνι 
πού ΰάιε κρυο κι' αύτο σαν τήν πλακα τοΰ 
τάφου πού άνοιχτή πιά ϋά μάς περιμένη, δί
χως καμμιά σπ^θα να ήμπορή νά τό ζεστάν^, 
θ ’ άκούμε τό φτερούγισμα τών σκέψεών μας, 
δταν πετούν γιά ν’ Ανταμώσουν ή μία τήν 
άλλη' χι' όμως τά παγωμένα χέρια μας μα- 
ταια θά γυρεύουν τήν παρηγοριά τών φιλιών 
μας. Θά είνε πολύ αργά πια. Για τά χειμω
νιάτικα έκεϊνα τελευταία δειλινά μου φυλάγω 
τήν καλτσοδέτα καί τήν μπουκλίτσα τών μαλ
λιών σου. "Εχεις καί σύ τήν καρδιά μου' κρά- 
τηοέ την, δέν σοϋ τήν ζητώ πίσω, για ί ξεύρω 
δτι δέν θά βρή θερμόιερον κόρφο νά τήν ζε- 
σταίνη. Ά ν ήθελες νά ξεύρης κι’ έού τό ί
διο, δεν θά ήσουν τότε μόνον ή καλή μ' Ά ν
θούλα, δπω; θα είσαι πάντοτε, θά ήσουν ή 
καλή δική μ* Άνθούλα. Ο  Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Τ Η Σ

Πές μου δέν τήν εύρίσκεις άλλαγμένη τή Λι- 
νέιτυ. ;

— Καί βέβαια! έσπευσε ν’ άπαντήση ό Γκάϊ 
— δηλαδή πειό εύμορφη.

Ό  Ζακ έσφιξε ιό χέρι τού άδελφοΰ του καί 
τόν ξαναρώτησε μέ αγωνίαν:

— 11ες μου, τα μάτια της είνε πάντοτε ω 
ραία καί εκφραστικά δπως ήσαν; καί δταν μέ 
κυτταζει, τό βλέμμα της είνό βλέμμα στοργής 
ή οίκτου;

— Όπως τό επιθυμείς νά είνε...άπήντησεν 
ό νεαρός άξιωματικός πολύ συγκεκινημένος.

— Το γελοίο της είνε τό ίοιο; εκείνο τό 
κοροϊδευτικό γέλοιο, τό γιομάτο πονηριά;

— Ναί.. τό ίοιο.
— Καί τα μαλλιά της χρυσά πάντοτε σάν 

νά λαμποκοπά μέσα τους ό ήλιος,...έκεϊνα τά 
λακκακια όταν γελά,..τέλος πάντων ή ώμορ- 
φια της δεν εχει πειραχθή καθόλου;

■— Μα δχι, σοΰτό ό§κιζομαι! ή Λινέττα εΐ*ε 
ώραιοιέρα άπό κάθε άλλη φόρα!

"Ενας βαθύς άναστεναγμος έξέφυγεν άπό τό 
βεβαρημενον στήθος τού δυστυχούς νέου.

— Ά χ! άς μπορούσα να έβλεπα γιά λίγες 
στιγμές μοναχα το ωραίο έκεϊνο προσωπακι, 
έψιθύρισε, καί θά καταλάβαινα άμέσως άν έκου- 
ρασθηχε μαζύ μου... Δέν τήν αδικώ τήν καϋ· 
μενη, αύτη ή θεραπεία μου άργεϊ τόοο πολύ! 
Ίσω ς γι' αύτό κλαίει... (Άκολουδεΐ)

Κ Ο Μ Μ Α Τ Ι Α  Ζ Ω Η Σ

Σ Α Ν  Ε Ι Μ Α Ι  Μ Α Κ Ρ Υ Α  Σ Ο Υ . , ,

Είμαι μακρυά σου καί καίγουμαι άπό τόν 
καημό τής άγάπης, άγαπημένη, Πώς σέ λα
τρεύω! Καί δέ μοϋ μένει παρά ή άνάμνησι τών 
φιλιών σου καί τών χαδιών σου, γιά νά μέ 
συντροφεύω στόν πόνο μου, λατρεμένη ψυχή. 
Ώ  ! τα φιλιά σου! Τ' άναθυμοϋμαι μέ σπα
ραγμό. Καί τά φλογισμένα άπο τήν φωτιά 
τής άγάπης σου χείλια. Τ' άναθυμοϋμαι μέ 
σπαραγμό. Τά μάτια σου καί τα μαλλιά σου 
καί τήν αύγή τοϋ προσώπου σου καί τή λα
χτάρα τής πληγωμένης οου καρδιάς. Αγαπη
μένη I "Ενας κοσμος όλάκαιρος μάς χωρίζει, 
ένας κόσμος κακός, σκοτεινός. Άγαπηι.ένη ! 
Ά ς  μπορούσα νά καθρεφιιστ* στόν συννεφια
σμένο ν ούρανό τών ματιών σου κι’ &ς μπο
ρούσα ν' άγγίξω τά χέρια σου καί νά φιλήσω 
τούς άφρονς τών μαλλιών σου καί νά σού ψι
θυρίσω χαϊδευτικά, τόσο γλυκά καί άπαλά, · 
σαν τήν αϋρά τής εαρινής έσπέρας, τις Ιστο
ρίες τής άγάπης μου καί τον σπαραγμού μου. 
Αγαπημένη! Εξαντλημένος άπό τή θλίψι μου, 
κλϊίνω τά μάτισ, ι̂ά νά ξανοϊδώ μέσ* στή 
σκιά τών όνείρων, μου τή μορφή σον.

Πόρος L ’Inconmv



Τ α  Κ α λ λ ί τ ε ρ α  Α ι η γ η μ α τ α

B A S I A I S S  E K A I X H S I B
Comte de la Villiers de 1’IsIe-Adam

ltv8 αληθινή Ιστορία ; Είνε παραμύθι; Δέν 
μπορώ να ξεύρω. Μοΰ τήν είπε ένα δειλινό 
ή γιαγιά μου οταν πάτησα τά είκοσι μου χρό
νια' τήν είχε ακούσει άπ" τόν προσπαπο της 
δίχως κι'̂  αυτή να ξεύρη αν ήταν αληθινή ή 
ιστορία. Ό ,τ ι κι" αν ϊίνβ όμως δείχνει πώς 
δέν πρέπει καν·ίς νά παίζη μέ τήν άγάπη 
μιανής Βασίλισσας, γιατί ή Βασίλισσες εκδι
κούνται σκληρά καί δίχως Λύπη.

Τό Ιδιο έπαθε κι" ό κόμης Κάρολος ντέ 
Μώλ^πού τόν άγάπησε ή Βασίλισσα τοΰ και
ρού εκείνου Ίζαμιτο, ή γυναίκα τοΰ Καρόλου 
V, πού έπασίλιυσβ στή Γαλλία άπό τό 1404 
κι* έδώθε.

Όσο ό βσσιληάς αύτός ήταν μυαλ<0μεΛ0ς 
καί οίκονόμος, τοσοή γυναίκα του άμυαλη καί 
σπάταλη. Ήταν σκλάβα τών πειρασμών τής 
σαρκας της ή Ίζαμπο, κιΤ αν δέν ήταν βασί
λισσα ϋΛχε γίνει μεγάλη κοκότα' όμως καί 
βασίλισσα πού ήταν δέν έπανε νά φέρνεται 
σάν κοκότα. "Ολο τό Παρίσι βούιζε άπό τά 
έρωτικά της έπεισόύια. Καί κοντά στούς &λ- 
λους ήρθε κι" ή σειρά τοϋ κόμητος Καρόλου 
ντέ Μωλ νά τόν άγαπήση, καί τόν έκανε ευ
νοούμενο της. Νέος κι’ εύμορφος, πλούσιος 
κι· - Ιπποτικός ό κόμης, πολλές καρδιές είχε 
κάψει ώς τώρα καί τ’ άξιζε στ" άλήθεια αύιή 
ή βασιλική εύνοια.

Γλεντζές μέ τόνομα ό κόμης καί μιά νύχτα 
καθάς βρισκόταν στά κέφια ώρκίσθηκε μέ 
στοίχημα μπρός σ’ όλη τήν παρέα του νά 
γίνυ ώς μεθαύριο κιόλας ό έρωμενος τής ω
ραίας Βερενίκης, μιάς νέας πού όλοι ποθού
σαν τα κάλλη της κι' αύτή κανέναν δέν ήθελε.

Γιά κακή του όμως μοίρα ό όρκος του αύ; 
τός πήγε στ" αυτιά τής Βασίλισσας κι’ άμέ
σως ή ζήλεια τής έοάγκασε τήν καρδιά. Νά 
την ηεριφρονχ) αύιή nail τοΰ έκαμε τήν τιμή 
να γίνγι έρωμενος της, γιά νά τρέχυ πίσω άπό 
τή Βερενίκη I Αύτή τήν προσβολή δέν μπο
ρούσε νά την άνεχθή ή βασιλική της υπερη
φάνεια κι’ άπεφασιαε να έκόικηϋή σκληρά 
τόν άπιστο κι’ άχαριστον έρωμένο της. Δέν 
είπε τίποτε, μόνο τού παρήγγειλε, όπως τα
χτικά γινότα'·, ότι τό άλλο βράδυ θά τόν πε- 
ρίμενε στά βασιλικά της δώματα νά περά
σουν τήν νύχτα μαζί. Ό  κόμης, δίχως νά ύ- 
ποψιασθή τίποτε, πήγε τό άλλο βράδυ. Γιά 
πολλή ώρα μεθούσαν άπό ήοονή ό ένας στήν 
άγκαλία τοΰ άλλου. Κ ι'  όταν ό κόμης άποκα- 
μωμένος πιά έγειρε σιόν κόρφο της νά ήσυ- 
χασβ κι' αύιή μέ γαλυφιές και χαδια προσπα
θούσε νά τόν άποκοιμησυ, μι“ ξαφνική με
γάλη̂  βοή σηκώθηκε κι’ ή καμπάνες τής πυρ
καγιάς ακούστηκαν. Ό  κόμης έστρεψε τό κε
φάλι κι" είδε μιά κόκκινη άναλαμπή νά φω- 
νιζυ τό παραθυρο.

Πυρκαγιά, είπε. Καί φαίνεται ν«\ε κά
που Ιδώ κοντά.

"Εκαμε νά σηκωθή, γιά νά πάη στό παρά
θυρο να ίδή που ήιαν ή πυρκαγιά, μά ή Βα
σίλισσα δεν τόν άφηκε,

~  Τί μάς μέλλει όπου κι" άν είνε, άφοϋ 
έγω είμαι στήν άγκαλιά σου καί σύ στή δική 
μου...Ό χι, μή σηκώνεσαι, καλέ μου, σέ θέλω 
έδώ κοντά μου, γιατί χθές άκριβώς έβλεπα 
8να κακό δνειρο...

— Τί όνειρο, άγάπη μου ; ρώτησε ανύποπτα 
ό κόμης.

— Να...πώς τάχα είχες βάλει φωτιά στό 
σπίτι τής ωραίας Βερενίκης γιατί δέν κατώρ- 
♦ωσες νά τήν φέρχις μέ τά νερά σου όπως 
είχες όρκισθή προ ήμερων κι’ έτσι θάχανες 
τό στοίχημα.

Ό  κόμης άρχισε ν’ άνησυχή : — Τό στοί
χημα I Ποιό στοίχημα ; ρώτησε κάνοντας πώς 
δέν ξεύρει τίποτε.

— Έλα δά! κάνεις πώς δέν τό θυμάσαι!... 
Τό στοίχημα ποϋ έβαλες νά γίν^ς ερωμένος 
τής Βερενίκης.

— 'Α, ναί...τώρα θυμούμαι, αναγκάσθηκε 
νά όμολογήση έκεΐνος. Μά ξέρεις, άγάπη μου, 
ήμουν μεθυσμένος καί γι’ άσιεΐα τωλεγα.

—^Αυτά θά τά πής σέ λίγο στό δικαστήριο, 
τοΰ άποκρίθηχε μέ σαρκασμό ή Βασίλισσα, 
ένώ έξακολουθοΰοε νά χαϊδεύ^ τά μαλλιά 
του. Μοϋ φαίνεται όμως πώς κανείς δέν θά 
σέ πιατέψή.Όλοι ξέρουν τό στοίχημα πού έβα
λες καί όλοι έσένα θά ΰποπτευθοϋν ότι έβα
λες τή φωτιά στό σπίτι της.

— Μά στ’ άλήθεια λοιπόν τό σπίτι τής 
Βερενίκης καίγεται ;

— ’Ακριβώς αύτό, δυστυχισμένε μου φίλε. 
Καί δέν ύπάρχει τρόπος νά ξεφύ/Qf, δπως

Π α λ η α  Τ ρ α γ ο υ α ι α

~ ·  μ ι α  Π Ρ Π Τ Η  Α ΓΑ Π Η =

• Ί ά » ω β ο ς  Π ο λ ν λ ά ς

Απάνω στή γλυκειά θωριά σον εκείνη 
μαγευτική χλωμάδα είνε χυμένη 
οτα φρύδια καί στά χείλη είνε γραμμένη 
άγνή τή; παρθενιά; ταπεινοσννη.

Ό  στοχασμό;  τήν κεφαλή σου κλίνει 
* α! $ ΨνΛ"*\ 001 ί** as [ίονάχη κραίνίι 
χαί άν οηκώση; τά μάτια αύτοΰ προβαίνει 
άγγελον Λγάπη κ ι’ούρανοΰ γαλήνη.

"Αν περπατ/];, τό μάτι ΐρωτεμένο 
•I; δλα τά γλνχά κινήματά σον 
τής ψυχής τό γλνκόγελο γνωρίζει
και αν ατά χείλη φωνή στείλη ή καρδιά αον 
δροσιά παρηγοριά; αυτή ραντίζει 
μεοα οε καθβ στήθος πονεμένο.

βλέπω μέ λύπη μου. Αύριο τό πρωί θά σέ 
πιάσουν γιά ένοχο καί ξέρεις τί σέ περιμένει, 
ό τροχός, τά βασανιστήρια, ό θάνατος...

Τότε μόνον ό κόμη: εννόησε τό καταχθό
νιον σχέδιον τής Βασιλίσσης. Είχε βάλει αύτή 
άνθρώπους νά κάψουν τό σπίτι τής Βερενί
κης γιά νά τόν ένοχοποιήσα κι’ εισι νά τόν 
έκδικηθή. Τραβήχθηκε άπό τήν αγκαλιά της 
καί τινα^Οηκε πανω θυμωμένος.

— Τό σχέδιό σου τό καταλαβαίνω, εΐ.τε, μά 
δέν είνε όσο τό νομίζεις καλό. Γιά νά μέ 
ενοχοποιήσ^ς πρέπει νάχής καί αποδείξεις.

Τί χρειαζοντηι ή αποδείξεις, όταν έσύ 
δέν θά μπορής νά επικαλισθής τό «άλλοθι» ;

— Καί πώς τό ξεύρεις ότι δέν θά μπορέσω ;
— Τί θά πής ; Ό τι ήσουν μαζί μου όλη 

τή νύχτα ; Αλλά τόιε θάχης νά καμ^ς μέ τό 
Βασιληά πού ξέρεις ότι δέν αστειεύεται. Σέ 
λυπούμαι, φίλε μου, αλλά τί νά σοΰ κάμω... 
κι’ άπ’ τό ένα κι’ άπό τό άλλο μέρος ό θά
νατος σέ περιμένει.

Τά μάτια της πετοΰσαν φλόγες διαβολικής 
χαράς καί τόν άφηκε νά φύγρ.

Τό ιτρωί ό κόμης συνελήφθη καί έρρίχθη*ε
στις φυλακές. Ή  κατηγορία ήταν ότι έβαλε
φωτιάς στό σπίτι τής Βερενίκης γιά νά μή 
χάση ένα στοίχημα. Στόν δικαστή cure τόλ
μησε νά πή ότι πέρασε όλη τή νύχτα μέ τή 
Βασίλισσα. “Ελεγε μόνον ότι είνε άθώος, δέν 
τόν πίσιευαν όμως, γιατί δέν ήαπόρεσε ν" ά- 
ποδειξο τό «άλλοθι». Καί τά βασανι «ήρια 
άρχισαν σκληρά, φρικτά! Ή  Ιδια ή Βασίλισσα 
είχε njj ότι ό_ κόμης, άφοϋ έκαμε ένα τέτοιο 
κακούργημα, έπρεπε νά βαίανισθή πολύ, άν 
καί τόν συμπαθούσε. Τόν κατεδίκασαν σάν 
κοινό εμιτρη ιτή «είς θάνατον μετά βασάνων». 
Τόν πέρασαν άπό τόν τροχό, τού έστρέβλω- 
σαν τα πόδια, έκαιγαν τό κορμί του μέ αναμ
μένο σίϊερο καί τοϋβγαζαν ένα ενα τά νύχια. 
Κι" όμως δέν άνοιξε τό στόμα του νά πή λέξι 
γιατί ήξευρε καλα ότι χειρότερα βασανιστήρια 
τον επερίμεναν, άν έλεγε πώς τή νύχτα τή; 
πυρκαίάς ήταν σιήν άγκαλιά τής Βασίλισσας! 
Μόνο τήν προηγουμένη τής ήμέρας πού θά 
τόν άνέβαζαν στην γκιλλοτινα, έμπιστεύδηκε 

( τό μυστικό του σ’ εναν άδελφικό του φίλον, 
πού τόν είχε βάλει γιά δικηγόρο του. "Εκείνος 
συγκινήθηκε άπό τήν άθωότητά του καί τοΰ 
έπρότεινε ν" άλλάξουν τά ροϋχα τους.

— "Εσύ μέ τά δικά μου ροϋχα, τοϋ είπε, θά 
μπόρεσές νά βγβ; άπ" τή φυλακή. Καί θέλεις 
φεύγεις γιά αλλο κράτος γιά νά σωθής, θέλεις 
μένεις κρυμμένος στό Παρίσι ως πού νά μπο
ρέσω ν’ απόδειξής τήν άθωότητά σου. "Εγώ 
θά μείνω εδώ στό κελλί σου άποψε. Κι" α’ ριο 
τό πρωί, σάν έρθουν νά μέ πάρουν γιά τήν 
γκιΗοτίνα καί Ιδοϋν πώς είμαι έγώ κι" όχι 
έσύ, πιστεύω πώς δέ θά μέ σκοτώσουν. "Ισως 
νά μέ καταδικάσουν σέ μιά μικρή φυλάκισι, 
πού σέ διευκόλυνα νά δραπετεύσης. Ή  Βασί
λισσα όμως, πού τό δικό σου τό κεφάλι ήθελε 
νά κοπή γιά νά σ’ έκδικηθή, μοΰ φαίνεται 
πώς δέν θά έχ^ κανένα λόγον νά έπιμείνή νά 
σκοτώσουν έμένα. Δέν πιστεύω νά φθάσή εως 
έκεΐ ή σκληρότης της.

Καί ό κόμχις έφυγε. Κι’ δταν τό πρωί είδαν 
οτι στή θέσι του βρισκόταν ό δικηγόρος, δέν 
ήξευραν &ν πρέπει νά̂  τοϋ κόψουν τό κεφάλι 

• ή όχι. Καί όμως τήν άλλη μέρα ό δικηγόρος 
ήταν νεκρός, γιατί η Βασίλισσα είχε έπιμείνει. 
Είχε επιμεί- ει ν ανεβάσουν στήν λαιμητόμο 
εναν έν γνώσει της άθώον, γιατί διευκόλυνε 
τήν δραπέτευσιν ένός έν γνώσει της, τό ί5ιο, 
άθώου, ενός πού τόν είχε κάμει έρωμένο της! 

"Έτσι έκδικοϋνται ή Βασίλισσες.
Μετάφρ, Ά . Μ.
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Χίλια εύχαριστώ διά τήν χαριτωμένην επ στολήν 
οας. ”Εφί)ασεν εγκαίρως, ώστε νά διαλύσ// τi/v 
&λΙψιν πον μοϋ είχε προξενήσει τό προηγούμενο 
μπιλιετάκι σας, με τήν φοβερή τιμωρία πον μοϋ 

I ίκεβάλατε νά μήν Ιδοΰοϋμε δέκα πέντε ημέρες, Μά 
I ™ είχατε σκεφϋή καλά;... δεκαπέντε ολόκληρες 
I ημέρες χωρίς νά ίδώ τό προσωπάκι σας, τό χαμά- 
I γελό σας τό γλυκό, τά μάτια βας τά εκφραστικά!
| Έδιάβασα με πολύ ενδιαφέρον τό μικρό μά-
■ ϋημα τής ή'Ίικής πού μοΰ εδώσατε καί προ- 
I σπα&ήσω νά συμμορφω&ώ. “Αλλως τε καινά&έλω 
I ι α ξαναπάω μέ τήν σωσίαν σας δεν μπορώ γιατί

σκεφϋήτε δτι ον τε κάν τήν έρώτησα τήν διεύΟνν- 
I σίν της* επειτα και ή ιδέα μόνον δτι ί?(ί σά; δν- 

ααρβ·τήσω, με κάμνει ουτε κάν νά σκέπτωμαι νά 
το επσναλαβω% Τί τα θέλετε δμως, εκείνο που με 
πειράζει είνε δτι δέν αίσ&αν&ήχατε τήν παραιιι·" 
κροτερα ζήλεια. Φυσικά δέν ήταν πράγμα νά σάς 
πειράξη, ά/. ίά δπως δήποτε έφαναζόμονν δτι ϋά 
εδείχνατε κάποιον ϋνμόν. ’Αλλά κάθε άλλο. Σάς 
ε πείραξε μόνοι τό ζήτημα τής υγείας μον!... Αεν 
κολακεύομαι και πολύ...

Είμαι έν τούτοι; ευτυχής πον μοΰ έμπιστεύεβθε 
τήν κάθε σκέψιν σας καί μοΰ λέγετε δτι σάς ευχα
ριστεί ή συντροφιά μου' μόνον τό τέλος τής επι
στολής σας με λνπεΐ. Διότι δέν μοΰ αναφέρετε π&ς 
θά χρησιμοποιήσετε τήν αυριανή σας ήμέρα καί 
δυστυχώ; τό μαντεύω. Τήν ώρα ποΰ. ϋά διαβά- 
ζετι ίοω; τό γράμμα μον θά έτοιμάζεαθε διά νά

■ πάτε βέβαια μ'ε αύτόν τόν γελοιον 'Ερρίκο, τόν 
εραστήν σα; νούμερο δύο. άεν είν’ ίτοι; θά  τοΰ

I t/ετε γράψει βέβαια γιά νά μάθετε άν χοΰ ίπέ- 
ρασε τό κρυολόγημα... Οΰ! άς μή μιλοΰμε πιά γιά 

I αύτόν!.. Λεν μπύρώ βέβαια νά τόν ξεχάσυι, άλλά 
Ι τουλάχιστον άς μή μανθάνω πότε θά τόν ίδήτε 
I και πότε θα σάς Ιδή...ετσι μπορεί νά παρηγορώ 
I τόν εαυτόν μον καί νά τον κάμνω νά πιστεύω πώς 
I δεν σνναντάσθε πλέον. Πιστεύει κάνει; τόσοι'
I ήολα εκείνο ποΰ επιθυμεί!

_ “Ω! αγαπημένη μον φίλη, πώς θχ μέ έκάνατε 
I εντνχιομένην άν μοΰ άναγγ έλατε ότι τά έ χαλάσατε 
I μαζύ τον !
I ΔΙν τό κάμνω μόνον άπό ζήλεια, άλλά διότι 
I βλέπω πώς δ άνθρωπος αυτός δέν οά; ταιριάζει,
I ειvc ενας χαρτοπαίκτη; καί αύτό είνε'τό χειρότερο 
I ελάττωμα. "Ενας ποΰ εχει τήν μανία τών χαρτιών 

δέν άγαπά τίποτε αλλο στόν κόσμο. Μά είνε φο- 
I βερό νά μήν ϊχετε τήν δύναμη νά κόψετε αύτάς 
I τάί σχέσεις!., νά μή θέλετε νά καταλάβετε δτι μπο

ρεί νά εχετε έρωμένον, άλλά εναν ποΰ νά σάς 
I άξίζη!..^
I '  . ,’/*ευΒα ΰά έφερνα αποτέλεσμα, θά 
I οδϊ επρότεινα νά Λιαλέξετε μεταξύ τής φιλίας μον 

καί τής  ̂ψευτοαφοσιώσεώς τον... ά/Μά φοβοΰμαι 
μήπως ή εκλογή είνε είς βάρος μον. Ώς τόσο εχω 
εμπιστοσύνην εί; τό μέλλον καί ελπίζω δτι μίαν 
ώραίαν ημέραν θά εγκαταλείψετε αύτό τό είδνλ- 
λιονρ ™ΰ όποιου ή άνάμνησις καί μόνη, θά σάς 
κάνη νά έρυθριάιε, γιατί τότε δ ε ν  θ ά  τό δ ι
κ α ι ο λ ο γ ώ  τ ο ύ λ ά χ ι σ τ ο ν  δ ε ρ ω ς.

Καμμιά φορά πού θά ενρίοκεσθε μαζί με τον 
’Ερρΐχο, θά πήτε μόνη οας: εΜά γιά νά Ιδοΰμε 

, είμαι ευτυχής;» καί θά Ιδήτε δτι αύτή δεν είνε ή 
' ευτυχία!.,

‘Ακούστε: θέλετε νά μ ’ ενθουσιάσετε ; Μήν πάτε 
εις τό αύριανό rendez-vous σας καί τήν ώρα 
εκείνη θυσιάσατε την γιά νά εξετάσετε καλά τόν 
έαντόν σας έπί τοΒ προκειμένον, καί νά μοΰ γρά
ψετε το πόρισμα τών σκέψεων οας. Τήν ώριομένη 
ώρα θά σάς περιμένω εις τό Ιδιον μέρος.

 ̂ Ο φίλος οας πον δεν μπορεί νά ουνηθίση elf 
I τήν Ιδέα νά είνε μόνον φίλος σας Κώστας

Ο Τ Ε Λ Ε Υ Τ Α Ι Ο Σ  Α Σ Π Α Σ Μ Ο Σ
Ώ ς φαίνεται τήν πείραξα πολύ, 
γιατί άφοΰ τής ζήτησα φιλί 
«είμαι νεκρά γιά σένα—μοΰπε—πλέον» 

μέ θυμόν.
— Είσαι νεκρά! Λοιπόν τόν τελευταίον 

άσπασμόν!..
Γ . Στρατήγηζ

===== Σ Τ Ο Ν  Π ΟΝΟ ΜΟΥ ■·■ ι

Αγόρι ̂  Εσυ,με τη γλυκειά θωριά καί τή θλιμμένη, 
πον απομικρό στιςχειμωνιες σνντρόφεψέςμε φώςμον 
και πον μ^αυτη οου τή λαλιχ τήν παραπονεμένη 
βαλοαμο μονχννεςγλνκο-αχ!-οτίς πληγές τοΰκόσμου,
-£σι>/ Με τοΰ φθινοπώρου τή γλύκα καί χλωμάδα, 

το σβυσιμο του—πον γιά σέ παντοτεινά είνε νέο— 
ίλα και οτάσου πλάι έδώ στή νεκρική λαμπάδα 
νά Ιδοΰνε πόοο, Αγόρι μου, είσαι γλυκό κι’ώραίο., 

Λευκάδα Μάιο; 1920 Γιώργος ‘Ελάτης
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2 ( Συνέχεια »κ τοΰ προηγουμένου) 2 ^
— Τό ένθυμεϊσαι βλέπω πολύ καλά, παρε- 

τή?ησε μέ κάποιαν πικρίαν ό Μιχαήλ.
— Οΰφ ! «αϋμένε Μιχαλάκη, παιδιαρίζεις 

πάλι κι’ αύιό δέν σοΰ πάει ξέρεις καθόλου
άπήντησεν είς τόνον έπιπληκπκόν καί χαρί- 

εντα συγχρόνως ό Κλέαρχος. Πρώτα-πρώτα 
έρως δέν Ιρχετηι έτσι έξοφνα, σάν κεραμίδ® I 
στό κεφάλι! Άν ήσουν ερωτευμένος θά τό | 
ήξευρα. Δέν έχουμε δά καί πολύν κιιρόν νά 
Ιδωθούμε...χθές βράδυ μαζί ήμεθα καί βέβαια 
άν σοϋ συνέβαινε τίποτε πρώ:ος εγώ θά ,τό 
έμάθαινα.

— Καί ποιος σοΰ είπε ότι προηγήθη άλλος;
— Άλλά τότε έν μιφ νυκτί καί μόνη! έξη- 

κολούθησεν ό Κλέαρχος είς τό φαιδρόνΰφος του. 
‘Αλλ’ ό Μιχαλάκη;, δ*ως τόν ώνόμαζαν χαϊ
δευτικά οί οικείοι καί φίλοι του, δέν άπήντα 
πλέον. Είχε βυθισθή έκ νέου είς τάς βαθείας 
σκέψεις του. Τότε μόνον ό Κλέαρχος ήναγκά- 
«θη να τόν προβλέψο σοβαρώς. Ήτένισεπρο- 
σεκτικώς τούς μεγώλους μαύρους οφθαλμούς 
τοΰ φίλου του ώσάν νά ήθελε νά διαβάσο είς 
τήν ψυχήν του καί ήρώτησε :

— Μιχαλάκη, κάτι μοΰ κρύβεις. Μιλούσες 
λοιπόν τόσην ώρα σοβαρώς ; Σοβαρώς άγατάς!.

Ό  Μιχαήλ έρρίγησεν:—"Αγαπώ!....λές αύτό 
νά μοΰ συμβαίνει; 'Αγαπώ ! έπανέλαβεν έκ 
νέου ώς έν έκστάσει καί ώσάν νά έδίσταζε νά 
τ ’ όμΆογήβή.

— Ναί, άγαπάς, Μιχαλάκη. .μοΰ τό δείχνει 
τό ΰφος σου, ή χλωμάδα σου, ή φωιή σου 
πού τρέμει. Καί αύτό μέν δέν μ" εκπλήττει' 
Πάντοτε, οσάκις συν^ητήσαμεν περί έρωτος 
μοΰ ώμίλησες μέ τόσην ζέσιν καί τόσον ίεράν 
κατάνυξιν περί αύτοΰ ώστε έσχημάησα τήν 
βεβαιότητα ότι άν ποτε άγαποΰοες,  ̂ θ ’ άγα- 
ποΰσες πσρσφόρως, όπως όλαι at εύ /ενεΐς 
καρδίαι. Μοϋ κάνει όμως έντύ.τωσιν πώς τό
σον άπότομα, χωρίς κανένα προοίμιον, ή εύ- 
αίσθητος καρδία σου ήρχισε νά «,τονίζή τόν 
ΰμνον τοΰ έρωτος...

’£λλ" ό Μιχαήλ δέν ήκονε. Τό βλέμμα του 
ρεμβώδες έπλανάτο διά μέσου τού άνοικτοΰ 
παραθύρου, εις τόν γλαυκόν ορίζοντα, ώσάν 
νά έτρεχεν όπισθεν ένός άσυλλήπτου δράμα
τος. Καί ό άνησυχών φίλος του παρέστη ά
νάγκη νά τόν σείση έκ τοΰ ώμου διά νά τόν 
κάμη ν’ άνανήψχ).

— "Αδελφέ μου, τοΰ είπεν εκ νεου, κο
λακεύομαι νά πιστεύω ότι υπήρξα πάντοτε ό 
πλέον έμπιστος τών φίλων σου. "Εν όνόματι 
τοΰ δικαιώματος τό όποιον μοΰ δίδει ή αδελ
φική φιλία μας, είπέ μου, σ’ εξορκίζω, τάς 
λεπτομερείας τής περιπετείας σου... Είπέ μου 
είνε τουλάχιστον άξία σου ; ι

— Διερωτώμαι άν είμαι άξιός τη^, άπήν
τησεν ή άργή καί βαρεία φωνή τοΰ Μιμήκον.

Καί ή άπάντησις αύτή έκαμε τόν φίλον του 
έπί μάλλον ν’ άιτορήσ .̂ Βεβαίως ό Μιχαήλ 
Μιμήκος δέν ήτο πρίγκηψούτε εκατομμυριού
χος. Ή το όμως γόνος παλαιάς "Αθηναϊκής 
οίκογενείας με έντιμον όνομα καί άρκετά εΰ· 
καταστάτου. Καί ήτο άκόμη αύτός νέος, μόλις 
22 ετών, τελειόφοιΌς καί μετ" όλίγον πτυχι- 
οΰχος τής Ιατρικής, με εΰρύ μέλλον, άρίστην 
άγώγήν, καλάς σχέσεις· ήτο υψηλός, εύ- 
σταλής, ώ ρα ΐο ς, μελαχροινός, μέ μάαα καί 
μαλλιά μαύρα' άνδροπρεπής δέ τό ήθος, σ ο 
βαροϋ χαρακτήρος καί μ" αισθήματα εύγενή, 
συνεκέντρωνεν όλα τά προσοντα τά οποία κα
θιστούν ενα νέον έπίζηλον γαμβρόν διά κάθε 
νύμφην. Ή το κατά συνέπειαν δικαιολογη
μένη ή έκπληξις τοΰ Κλεάρχου όταν ήκουσε 
τόν έρώντα φίλον του νά τοΰ λέγ-fl ότι διε- 
ρωτάται άν είνε άξιος έκείνης ήν ήράσθρ.

— "Αλλά δέν πιστεύω λοιπόν νά ήγάπηθες 
καμμίαν πριγκηπέσσαν 1 ΰπέλαβε προσπαθών 
έκ νέου νά προαδώσ^ εΰθυμον τόνον είς τήν 
φωνήν του.

— Ό χι, άλλά ϊσταται όσον καί αί πριγκη- 
πέσσαι υψηλά, ώστε πολύ αμφίβολον είνε άν 
θά καταστή δυνατόν νά διακρίνή τό ταπεινόν 
άτομόν μου.

Καί ό Μιχαήλ, ΰπείκων είς τήν παράκλησιν 
τοΰ φίλου του, ήνοιξεν είς αύτόν τήν καρδίαν 
του, τοΰ άφηγήθη τά τής μεσημ βρινής συναν- 
τήσεώς του μέ τήν Παλατιανήν ξένην καί άνα- 
παρέστησε τήν ζωηράν έντύπωσιν ήν του 
έπροξένησεν ή παγκαλλής όσον καί σπανία είς 
τήν χώραν μας έκε.νη μορφή. "Ωμιλονσε μέ 
•θέρμην καί ήτο κατάδηλος είς τήν έκφραπν 
τού προσώπου του ό πόνος τής αίμασσουσης 
καρδίας του. "Οταν έτελείωσε καί τά χείλη του 
έκλείσθησαν εκ νέου έρμητικώς, μία βραχεία, 
άλλά βαρεία καί πένθιμος σιγή έπηκολούθη- 
σεν. Ή το αληθές ότι ή θέσις καί ή ξενική 
καταγωγή "Εκείνης, πε*ιέπλεκον τά πράγματα. 
S a l δ Κλέαρχος, ζητών νά εϋρ-Q μίαν ένθάρ-

ρυνσιν εις έρωτα εύθύς άπό τής γεννη^εως 
του άπέλπιδί καί θρηνοιδη, είπε μετ όλίγον:

— Δέν πρέπη ν" άπελπίζεσαι, φίλε μου. Είς 
τήν ακολουθίαν τών ήγεμόνων υπάρχουν πολ
λών κοινωνικών τάξεων ατομα. Ποιος σοϋ ε̂ί- 
πεν ότι έκείνη είς τήν όποίαν ανήκεις σύ άπό 
σήμερον είνε άδύνατον ν" άνήκη αύριον είς οέ;

— Τό προαίοθημά μιυ.
— Σύ δεισιδαίμων, Μιχαλάκη;
— Ό χι, άλλ" άνθρωπος μέ άδυναμίας καί 

φόβους "Αλλά μή προσπαθής νά μέ παρηγο- 
ρήσης, δέν λυπούμαι καθόλου...άν είνε πεπρω- 
μένον, όπως σοΰ έλεγα, ό έρως νά φέρυ δι 
εμέ τόν θάνατον, ούδείς θάνατος ώραιότερος 
τής θυσίας έπί τοΰ βωμού τοΰ έρωτος... Μιά 
φορά κανείς πεθαίνει...

— "Ελα, έλα, έσπευσε ν’ άπαντή-ίη ό Κλέαρ
χος. Άφη^ε τούς ύπερρωμαντισμούς καί σκέ- 
ψου ότι τίποτε δέν είνε άκατόρθωτον είς τόν 
κόσμον αύτόν. Άν μέ τήν πιρέλευσιν τοϋ χρό
νου πεισθή; δει τό σημερινόν συναίσθημά σου 
δέν είνε μία στιγμιαία παραφορά τή; καρδίας,

0  ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΜΗΚΟΣ ολίγος ώρας 
πρό τής αυτοκτονίας του.

[Σκίτοο έκ τή; « Άχροπόλ^ω;) τοΰ 189,1]

άλλ" άγαπάς πραγματικώς αύιήν τήν γυναΐκΓ·, 
δέν είνε καθόλου δύσκολον νά τήν άποκτήα^ς 
νομίμως.

— Καί άν αύτή δέν θελήσ^ ή δέν κατορθωσή 
νά μέ άνταγαπήσχι;

— "Αδύνατον ! Διά τή ; έπιμονής σου θα νι- 
κήσιις... πάντοτε ένας αγνός καί ειλικρινής 
έρως έμπνέει ένα άλλον αντάξιόν του, άδελφόν. 
"Ενθυμείσαι τί λέγει ό Ζάν-Πώλ είς τό ρομάν
τζο του πού έδιαβάσαμε πρό μηνός ; "Ενας άν
δρας ήμπορεΐ νά ίδή μέ άδιαφορίαν τόν έρωτα 
τόν όποιον έχει άνάψει είς μίαν γυναίκα, άλλά 
μία γυναίκα ούδέτοτε ή^πορεΤ νά μείνη άναί- 
σθηιος είς τόν έρωτα ένός άνδρός. Είνε πό
ρισμα μακράς πείρας αύτό. _

— "Εστω, είπε δυσπίστως ό Μιχαήλ. ’Αλλ’ 
άν παρά τήν θέλησίν της, ή κοινωνική .της 
θέσις δέν έπιτρέψα τήν ενωσίν μας ;

— Ούιε αύτό τό έμπόδιον είνε δυσυπέρβλη- 
τον. *0 έρως δέν άναγνωρίζει διακρίνεις κοι- 
νωνικάς καί φυλετικός διαφοράς· είνε ό ίσο- 
πεδωτής τών άνθρώπων καί μή λησμονής ότι 
τακτικά άκούομεν συνοικέσια έστεμμένων μέ 
παλλακίδας των καί ήγεμονίδων^μέ ανθρώπους 
τοΰ λαοϋ, ένφ ή άπόστασις μεταξύ σοϋ καί 
μιάς άιλής Αύλικής, εϊνε κατά πολύ μικρότερα.

Ώμίλει μετά τόσης πειστικότητος ό φίλος 
του, ώστε ό ν’ ιχαήλ ήσθάνθη μίαν γλυκεΐαν 
ακτίνα έλπίδος” νά διολισθαίνω καί νά φω 
τίζή τά έρέβη τής άπελπισίας του.

— Εύχαριστώ, άδελφέ μου, είπε καί έσφιξε 
τήγ~χεΐρα τοΰ Κλεάρχου. Τά λόγια σου μέ 
ανακουφίζουν, ώσάν νά ενσταλάζουν βάλσαμον 
τής παρηγορίας είς τήν πονοϋσαν ψυχήν μου

— Έ χε θάρρος, φίλε μου, καί μή λησμο 
νής ότι ό πόνος σου είνε καί δικός μου πόνος 
όπως καί ή χαρά σου χαρά μου. Άπό τής 
στιγμής αύτής, όπόταν λάβυς τήν άνάγκην μου 
θά μ" εδρης τόν πιστότερον υπηρέτην τοΰ αι
σθήματος σου, διότι αντιλαμβάνομαι ότι τό 
αίσθημά σου είνε εύγενές, ύπέρτερον. Μόνον 
αί προνομιούχοι, όπως ή Ιδική σου, καρδίαι 
άγαποΰν έτσι.

Καί ό Κλέαρχος, βλέπων τόν φίλον του ήσυ- 
χώτερον ήδη καί άνακουφισθέντα τόν άφήκε 
διά νά μεταβή είς τήν έργασίαν του, διότι ή 
ώρα είχε παρέλθει. Ύπεσχέθησαν αμοι
βαίος νά συναντηθούν τήν επαύριον είς τήν 
τελετήν τής Μητροπόλεως.

Άλλ" ή μόνωοις είνε ό χειρότερος εχθρός 
διά τούς άτυχεΐς έρωτας. Καί όταν ο Μιχαήλ 
έμεινε μόνος, ήσθάνθη έκ νέου τους σκληρούς 
όνυχας τής άπογνώσεως νά έμπήγνυνται είς τήν 
καρδίαν του.

Έν τούτοις τήν πρωίαν, άν καί μέ̂  τους 
ο φ θ α λ μ ο ύ ς  φλογισμένους καί τήν όψιν ώχράν 
έκ τής άϋ/τνίας, κατηυθύ ετο πρός τήν πλα
τείαν τοϋ Συντάγματος.

Ή το ή έπέτειος τής άλώσεως τή; Κωνσταν- 
τινουπόλεοις καί ή συνωνυμία τού Μαρμσρω- 
μένου Βασιληά μέ τόν κατά τήν εποχήν έκεί
νην νυμφευθέντα διάδοχον έγινεν άφορμή νά 
προσδοθή είς τήν στρατιωτικήν παράταΐιν 
καί τήν έπιμνηιιόσυνον τελετήν μία Ιδιαιτέρα 
έπισημότης. Άπό τών Ανακτόρων μέχρι τής 
Μητροπόλεως οτρατιώται όλων τώ* όπλων 
μέ τάς ζωηρόχρωμους τότε σιολάς των καί 
τά άποσιίλβοντα ύπό τόν ήλιον σασεπώ των, 
άξιωματικοί έφιπποι έν μεγάλη στολή, πρε- 
σβευταί μέ τά χρυσίζοντα τρικαντώ έντός αμα
ξών, επίσημοι μέ τούς άπαστράπτοντας υψη
λούς πίλους καί τ* άκτινοβολοΰντα παράσημα, 
τά πάντα προέδιδον τό έπίσηιιον τής ήμέρας.

Ό  λαός, άρεβκόμενος πάντοτε είς τάς πλή
ρεις αίγλης θεαματικός αύτάς τελετάς, άθρόος 
είχε συρρεύσει είς όλας τάς πρός τίν αητρο- 
πολιτικόν vafcv οδούς καί παρόδους. Καί,όταν 
έφθασεν είς τήν πλατείαν τοϋ Συντάγματος 
ό Μιμήκος, τόσος ήτο ό συνωστισμός, ώστε 
όχι μόνον ίέν ήδύνατο νά κνκλοφορήση πρός 
άνεύοεσιν τοϋ Κλεάρχου, άλλά μόλις ήδυνήθη 
νά εΰρη μίαν θέσιν, στηρίξας τά νώτα του 
είς ένα δένδρον εις τήν όρχήν άκριβώς τής 
όδοϋ Έρμοΰ. Καί έμεινεν έκεΐ καθηλωμένος, 
διαγκο>νιζόμενος, πνευστιών, διά νό ϊδχι. Νά 

ιήν παρέλασιν τών επισήμων ; Ό χι, αύτή 
πολύ όλίγον τόν ένδιέφερεν είς ήν ψυχολογι
κήν κατάστασιν εύρίσκετο. Μία άλλη ελπίς 
τόν συνεκράτει στερρώς έκεΐ - ή  έλπϊς νά ίδή 
Έκείνην, άκολουθοΰσαν πιθανώς τούς Βασι
λείς εις μίαν τών άνακτορικών αμαξών.

Ή  δ" έλπίς του αΰτη δέν διεψεύσθη.
Μετ" όλίγον οί όξεΐ; τών σαλπίγγων ήχοι, 

άνήΥ ειλαν τήν άφιξιν τής βασιλικής πομπής.
ΙΙεριστοιχουμέι η ύπό εύσταλών Ιππέων,προ- 

έβη πρώτη ή πομπή τών βασιλέων, _eWa ή 
τοΰ διαδοχινοΰ ζεύγους, άκολούθο:ς δύο άμα- 
ξαι τών πριγκήηων καί εΐτοντο ή άμαξα τοΰ 
αύλάρ, ουκαί ή άμαξα τών υπασπιστών."Εκλειε 
δέ τήν όλην ποιιπήν μία τελευταία, ανακτο
ρική καί αύτή, άχαξα, τής όποίας έπέβαινον 
τρεις σοβαροπρεπεΐς ήλικιωμέναι κυρίαι και 
μία νεάνις. .

Πρός αυτήν, μόλις επεφάνη από τοΰ ανω 
άκρου τής πλατείας, έστηρίχθησαν τά βλέμ
ματα τού Μιχαήλ, διά νά μήν άποσπασθώαι 
πλέον έκε1ί»εν. Κατά μοιραίαν δέ σύμπτωσιν 
μόλις ή άμαξα έφθασε πρό τοΰ δένδρου, όπου 
ό Μιχαήλ έστηρίζετο, ή άιαξα έσταμάτησβν 
άποτόμως, διότι ή όλη πορεία ανεκόπη ίνα 
άνελιχθή άνετώτερον ή πρωτοπορεία τής πομ
πής, όπως συμβαίνει συνήθως είς τοιαύτας 
περιπτώσεις. ,

Πέντε μόλις βήματα τόν έχώριζον από της 
μαγικής έκείνης μορφής ήν διέκρινεν έντός 
τής άμάξης. Πένιε μόλις δευτερόλεπτα έξήρ- 
κεσαν όπως θαμβώσουν τό πνεύμα του καί 
κρατήσουν προσηλωμένους τούς όφθαλμούς 
του έπί τοΰ άστέρος εκείνου,  ̂ όστις διά τόν 
άτυχή νέον είχεν άποβή πλέον ό πολικός άστήρ 
τού σκάφους τής ζωής του. - , , ,

Ή  νεαρά Γερμανίς ήτο έκεΐ ένωπιόν του. 
"Είτρεψεν, σσυνεισθήτως ίο ως, τήν κεφαλήν 
πρός τό μέρος του καί τόν προσέβ?εψε^ Τό 
γαλανόν σφιγγάδες βλέμμα_ τοΰ Βορρά διε- 
σταυρώθη μέ τό ερεβώδες αλλ έκφραστικόν 
καί φλογοβόλον τής Ανατολής βλέμμα· και 
άπό τήν σννάντησιν έκείνην, ώς άπό τήν συ- 
νάντησιν δύο άντιθέτων ήλεκτρικών ρευμάτων 
εί; σπινθήρ άνεπήδησεν" ήτο ό σπινθήρ τοΰ 
ερωτος, όστις έκαμε τόν Μιχαήλ νά φρικιάσ^ 
σύσσωμος...

Τόν έβλεπε καί τήν έβλεπε. Αύτός μαλιστα 
μόνον αύτήν έβλεπεν. "Ολος ό κόσμος, ή κί- 
νησις, ό ορυμαγδός, δέν προσέβαλον τάς αί- 
σθήσεις του. Είς τόν ούρανόν όταν λάμπ^ ό 
ήλιος τίποτε άλλο δέν λάμπει.

Τοΰ έρριψεν επανειλημμένα βλέμματα. Τόν 
είχεν άναγνωρίσει άρα γε ; Έκεΐνο τό όποιον 
έξέφραζον τά βλέμματά της ήτο περιέργεια 
μόνον ; Τό ερύθημα όπερ έποςφύρου τάς βε- 
λουδίνας παρειάς της τό είχε καί πρότερον ; 
Ή το  τυχαΐον ότι δέν έστρεφε τούς όφθαλ- 
μούς της πρός τό άντίθετον πεζοδρόμιον ;

'Ολαι αύΐαί αί έρωτήσεις συνεκρούοντο ά- 
ναμίξ είς tfcv συγκεχυμένον έγκέφαλον τοΰ 
Μιχοήλ, όστις έθεώρει λίαν πρόωρον νά έξα- 
γάγ'η ώρισμένον συμπέρασμα εκ τών ίσως τυ
χαίων εκείνων ένδείίεοιν.

Αύτός εν μόνον έγνώριζεν, εν μόνον κατε- 
νόει: δτι τό ίδικόν του βλέμμα ήτο άδύνατον 
ν" άπο σπασθή έκείνης.

Καί ποΤον θάμβος ! (Ακολουθεί)
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i  I E I N U E 1  Μ Ι Π Ι Ο Μ Μ
Ό  Γ  ιοϋντεξ πηδών μέ εύλυγισίαν αίλουρου άπό κλάδου είς κλάδον 

είχεν έξαψανισϋή άπό τών βλεμμάτων των.
Τό αύτοκίνητον ήτο ήδη είς τό τέρμα τοΰ δρόμου του, καί δταν ή 

ψευδοβαρώνη έμαθεν δτι καί πάλιν, δια τρίτην ήδη φοράν, ό Γιοΰντεξ 
είχε διαφυγει τών χειρών της, διέταξβν δλους τούς σνμμορίτας νά 
τεθοϋν είςάναζήτησιν τής κρύπιης, δπου, καθώς υπέθετε, θά είχε 
καταφύγει ό Γιούντεξ-έντός τοΰ δάσοις. Πράγματι οί κακούργοι έσκορ- 
πίσθησαν πρός δλα τά σημεία τοΰ δάσους, έπιδοθέντες εις σύντονον 
ερευνάν. Άλλ’ έν τφ μεταξύ ό Γιοΰντεξ δέν εχανβ τόν καιρόν του. 
Διακρίνας άπό_ του ύψους τοΰ πλατάνου τόν Μπαιίσταν δεμίνον είς 
ενα δένδρον, έσπευσε προς αύτόν, τοΰ έλυσε τά δεσμό του *αί διηυ- 
θύνθησαν ci δύο όμοΰ πρός τήν έξοδον τοϋ δάσους, εις τό σημειον 
άκριβώς όπου είχεν άντιληφθή δτι οί κακούργοι ώδήγουν τό αύτοκί- 
νηιόν του' τό άνεκάλυψεν έγχαταλελειμμένον, καθότι οί τυχοδιώκται 
ήρεύνων άκόμη είς τό δάσος, έπέβη μετά τοΰ σωφέρ του καί άπεμα- 
κρύνθησαν &ν πάσ  ̂ τα/,ύτητι.

Καί δταν μετά πολΑ,ήν ώραν οί κακούργοι συνηντήθησαν είς τό 
αύτό σημειον, καί διεπίστωσαν ότι καί ό Μπατίστας καί τό αύιοκί-

καί
διαφύγει.

wi|f*owr, /WAV uic-tuwiujuuv on rtui υ iUTiuxioxag και το avco 
νη ι ον δέν εύρίσκοντο πλέον έκεΐ δπου είχαν άφήσει καί τόν μέν : 
τό δέ, ήναγκάσθησαν νά εννοήσουν δτι ό Γιοΰντεξ είχε διαφύγ

Ή νύξ έπιιιτεν ήδη δταν ό Γιοΰντεξ έφθανενείς τήν κατοικίαν του. 
Ό  αδελφός του Ροζέ έσπευσεν άνυπομόναις νά τοΰ ζηιήση νέα.

— Δέν έγελάστηκα, είπεν ό Γιοΰντεξ. Ή  ‘Ερεβώδης Συμμορία ήτο 
έκεΐ καί αύτό σημαίνει δτι ή Ρόζα έμαρτύρησε δτι θά έπήγαινα είς 
τόν Κόκκινον Πύργον, διότι έκτός άπό μάς τούς δύο, μόνον αύιή τό 
ήξευρε δτι θά έπήγαινα έκεΐ. Γιά πέ μου τώρα, καθ’ δλον τό διάστημα 
πού έλειπα, μπήκε κανείς έδώ άπό έξω ;

— Κανείς εκτός τοΰ δόκτορος Χόβεϋ.
— “Εμεινε μόνη μαζύ μέ τόν Χόβεϋ καθόλου ;
— Έμεινε έπί ενα τέταρτο τής ώρας.
— ̂  Οταν έφυγεν ό Χόβεΰ, ή Ροζα έδειξε σημεία νενρικότητος ;
—  Έ φ α ίν ετο  μελαγ,/οΑ,ική καί π αρεπονεΐιο  δ ι ι  έχει ή μ ικ ρ α ν ία ν .,
— Είσαι βέβαιος δτι κανένα άλλον δέν είδε ή Ροζα έχτός άπό 

τόν Ιατρόν Χόβιϋ:
— Απολύτως βέβαιος αδελφέ μου.
Ό  Γιούντεξ έσκέφθη έπί μίαν στιγμήν, καί ένφ μία σκιά δ'ήο/ετο 

πρό τών οφθαλμών του, έψιθύριοε: — Είνε λοιπόν ό Χόβεϋ τό κακόν 
πνεύμα τής Ρόζας ;

Ό  Ροζέ άνετινάχθη έκπληκτος: — Ό  Χόβεύ!!.. ά, δχι δέν μπορώ 
νά τό φαντασθώ.

— Κι’ έγώ δυσκολεύομαι νά τό πιστεύσω, άπήντησεν ό Γιούντεξ^- 
Τόν γνωρίζομεν τόσον καιρόν τώρα τόν δόκτορα καί ποτέ δέν μάς 
εδωκε αφορμήν νά τόν υποπτευθώμεν είς τίποτε. Φαίνεται τόσον 
ηθικός και έντιμος, τόσον φιλήσυχος καί εύγενής, ώστε^ή ύπόθεσις 
δτι άνήκει είς τήν ’Ερεβώδη Συμμορίαν, δτι είνε ένας κοινός κακούρ
γος νά υπερβαίνη τά δρια τής άληθοφανείας. Κι' έν τούτοις είνε ό 
μόνος, καθώς μέ βεβαιοΐς, ποϋ έπεκοινώνησε μέ τήν Ρόζαν. ’Άν δέν 
εϊνε αυτός, τότε ποιος άλλος κατώρθωσε να άποσπάση άπό τήν Ρόζαν 
τήν πληροφορίαν δτι θά έπήγαινα είς τόν Κόκκινον Πύργον ;

— Είνε νά χάνη τό μυαλό του κανείς ! έψιθύρισεν ό Ροζέ.
ν. Ας εΐνε, δ,τι δήποτε και αν συμβαίνη, δέν θ ' αργήσω νά τό εξα

κριβώσω, είπεν ό Γιοΰντεξ μέ αποφασιστικότητα. ’Εν τφ μεταξύ δμως 
δια νάδυνηθώμεν νά έργασθώμεν ήίυχοι, πρέπει να προφυλάξω'μεν 
ασφαλώς αύτά τά άτυχή πλάσματα, τήν Ζακελίναν, τήν Ρόζαν καί 
τόν Γιαννάκην, άπό τήν έπήρειαν τοΰ κακού πνεύματος.

— Πώς ; ήρώτησεν ό Ροζέ.
— Θά τάς στείλωμεν μακρυά άπ’ έδώ, είί τήν έπαυλιν Ζουαγέζ, 

την οποίαν η μητέρα μας θέτει είς τήν διάθεσίν μας δι" δσον καιρόν 
μάςχρειάζεται. Εκεί θα εΐνε έν (χοφαλεία, δέν θά παύοωμεν άλλως τε 
νά έπαγρυπνοϋμεν δι’ αύτάς. ’Εννοείς δμως δτι κανείς δέν πρέπει νά 
μάθη δτι πηγαίνουν εκεί. Θά είποϋμε είς δλους καί είς αύιάς τάς 
Ιδίας άκόμη, καθώς καί είς τόν Γιαννάκην, δτι πηγαίνουν είς τό Πα
ρίσι να μείνουν μερικόν καιρόν. Καί σύ, ό μόνος πού θά τάς συνο
δεύω, θά τάς όδηγήσ^ς είς τήν έπαυλιν Ζουαγέζ. Έ χω ήδη στείλει 
εκεί άνθρώπους εμπίστους μου διά νά τάς φρουρούν καί μόλις τάς 
έγκαταστήσυς. Πηγαίνεις μόν^ς σου είς τόν Κόκκινον Πύργον, δπου 
θά εΰρη; ενα αιχμάλωτον, μέλος τής ’Ερεβώδους Συμμορίας, κλει- 
σμένον είς τό σκοτεινόν δωμάτιον, τοΰ δίνης νά φάγη καί κατόπιν επι
στρέφεις είς τό Ζουαγέζ, δπου θά περιμένης οδηγίας μοΰ.

— Πολύ καλά, αδελφέ μου.
Πράγματι, μετά μίαν ώραν ή κόμησσα Ζακελίνα ντέ Τρεμέζ, ή αγα

πημένη σύζυγος τού Γιούντεξ, ό μικρός υιός της Γιαννάκης, καί ή 
θετή κόρη τοΰ Μίλτον και μνηστή τοϋ Ροζέ Ρόζα, άνεχώρουν δήθεν 
διά τό Παρίσι, πραγματι δέ διά τήν γραφικήν έπαυλιν Ζουαγέζ παρά 
τό Σαίν-Ζερμαίν.

***
Οταν ο Γιοΰντεξ έμεινε μόνος, άπεσύρθη είς τό ιδιαίτερον γρα

φεΐον του και έβυθίσθη είς συλλογισμούς. Ή  δαιμόνια μεγαλοφυΐα 
του κατέστρωνεν έκείνην τήν στιγμήν τό σχέδιον τής περαιτέρω δρά- 
σεώς του εναντίον τής ’Ερεβώδους Συμμορίας. Άλλά δέν είχε μόνον 
έναντίον τής δεινότητος τών μελών καί τοϋ καταχθονίου άρχηγοΰ της 
ν αγωνισθή. Είχεν έπίσης ν’ άντιπαλαίση »αί νά έξουδετερώση τ' άπο- 
τελέσματα τών αλλεπαλλήλων γκαφφών, τάς οποίας έν τή έπιθυμίφ 
του νά τόν εξυπηρετήσω, διέπραττεν είς βάρος τοΰ άγώνος του ό άφε· 
λής Κοκαντέν ό κατά τύχην αύτός ντετεχτίβ, αί άκριτομυθίαι τοΰ 
βποιου νέας ̂ δυσκολίας έπεσώρευον είς τό εργον του.

Ιδού δέ δτι ό ανόητος Κοκαντέν έκείνην τήν στιγμήν, νέαν τερά
στιον γκάφφαν διέπραττε. ’Εξαπατηθείς ύπό τής ψευδοβαρώνης ντ'Ά - 
πρεμόν, _τή; υπέδειξε, χωρίς νά τό εννοήσω, τό σημειον είς δ έζη κρυ
φίως ό άλλοτε τραπεζίτης καί πατήρ τής Ζακελίνας Φαβρώ. Κίνε δέ 
ευνοητον ποίας τρομακτικός συ«πείας ήμποροΰίε νά έχη διά τόν 
Γιοΰντεξ ή άθυροατομία αύτή τοΰ Κοκαντέν.

Είνβ γνωστόν ήδη είς τούς άναγνώστας δτι ό Γιούντεξ, εκδικού
μενος τόν θάνατον τοΰ πατρός του, είχε πατάξει άμειλίκτβις τόν αίτιον 
τοΰ θανάτου αυτοϋ, τόν βκληροτράχηλον καί ζάπλουν>ν τραπεζίτην

η τ & r i r  ι ν η / ·  / ’  λ  . . λ  ιΦαβρώ, τόν πατέρα τής Ζακελίνας. (Ακολουθεί).

— Ά , ο/_ι; μή μιλεΐτε έτσι γιά τή Μάσιγκα... δέν εΐνε τέτοια.
— Δέν βαρυέστε, καλέ ! έπέμεινεν ή Λέλα, δλοι μας τό ίδιο εΐμεθσ.* 

δταν δυστυχούμε είμεθα καλοί καί δταν εύιυχοϋμε άκατάδεκτοι, αμί
λητοι. 'Εγώ φοβούμαι μήπως μάς κόψη κοί τήν καλημέρα,άμα ιόν πάρη.

Μομφασμό; οδύνης συνέσπασε τό πρόσωπον τοΰ Δρα/λινοϋ, καί 
εννοών ότι τοϋ ήτο αδύναιον νά ονγκρατήο^ πλέον τόν εαυτόν του, 
έχαιρέτιαε βιαστικά τήν Λέλαν διά ν’ άπομακρυνθή.

— *Ά ς εΐνε, τοΰ είπεν έκείνη, τείνουσα μέ μεγάλην οίκειότητα 
προς αυ ον τό χέρι τ̂ης, έλπίζω αύριο νά ξεύρω πολλάς λεπτομερείας 
καί'&ά σάς τής πώ δλες.—Και άπεχωρίσ&ησαν.

***
Ό  Πλάτων έβάδιζε μηχανικώς, άφηρημένος σάν υπνοβάτης. Ό  

δρόμος έβριθε διαβατών καί_ όμως τού έφαίνειο έρημος. Δέν έβλεπβ 
τίποτε ένα αυτοχίνητον παρ ολίγον νά τόν παρασύρ .̂ Καί δέν ήκουε 
τίποιβ, τίποτε άλλο εκτός τού άπαισίου τών μηνίγγων του βόμβου. 
Ιιλησμονησεν οτι ητο η ωρα τοΰ φαγητοΰ, καί καθώς έπερνοΰσε άπό 

τό ξενοδοχεΐον του, εσταματησε μίαν στιγμήν είς τήν πόρταν διστά- 
ζαιν, αγνοών τί ήθελε, καί δίχως νά είσέλθη, κατηνθύνθη πρός τό 
σπίτι του.

Μαρτυρικαί διέρρευσαν δι* αύτόν οί ώραι τοΰ υπολοίπου τής ήμέ- 
ρας έκείνης καί τής έπελθουοης  ̂ νυκτός, μέχρι τής μεσημβρίας τής 
επαύριον, ότε ουι ηντ^σε και πάλιν τήν Δέλαν, φλεγόμενος ύπό τής 
έπιθυμίας νά μάθη νεωτερας πληροφορίας περί τοϋ συνοικεσίου τής 
Μάσιγκας. Είς τά βάθ(] τής ψυχής του διετηρεΐτο μία άμυδρά έλπίς 
οτι δέν ηααν άληθή όσα τού είπε. Καί έπερίμενε τήν συνάντησίν του 
εχεινην, μέ τήν όίοα Ρουμπόγλου, μέ τήν σγωνίαν τοΰ είς θάνατον 
καταδίκου, ό οποίος αναμενει έντός ολίγου νά μάθη άν ή έφεσίς του 
πρός άναθεώρησιν τής άποφάσεως άπερρίφθη ή δχι.

'Επί τέλοις συνηντήθη με τήνΛέλαν. Έάν είχε "τήν σκέψιν διαυγή, 
θά κατρνόει ευθύς από τήν μοχθηράν λάμψιν τοΰ βλέμματός της, δτι 
τό πάν είχεν άποΛβσθή δι’ αύτόν. ΤΗτο δμως τόσον ζαλισμένος, ώστε 
τίποιε δεν ήδυνατο νά ίόή, τίποτε ν’ άντιληφθή' καί μόνον έπερίμενε 
ν άκούση, ν' άκούσχι άπό τά χείλη της μίαν βεβαίωσιν ή μίαν διάψευσιν.

Βλεπετε; τού είπεν εκείνη δίχως νά χάνο τόν καιρόν της είς 
περιστροφάς. Γεγονός τετελεσμένον δέν σάς είχα είπή πώς εΐνε ; Δια- 
βάυτε έδώ γιά να πεισθήτε.
t Εαί τοΰ έτεινε τό γράμμα πού τής είχε στείλει ό Φάνης, καί τοΰ 
υπέδειξε νά διαβάοη τήν περικοπήν : «Τήν Μάσι/καν τήν αγαπώ καί 
τήν σέβομαι μαζί. Ή  Μασιγκα είνε ένα τίμιο κορίτσι, τιμιωτέρας 
οίκογενείας, η οποία έως προχθές συγκατελέγετο μεταξύ τών οίκογε- 
νειώντής άρισιοκρατική; κοινωνίας. Δι* αύτό δέν μοϋ μένει άλλη λύσις 
παρά να τήν κάμω γυναίκα μου, διά νά ζήσω μαζί της...».

Επείσθητε τώρα; ήρώτησεν ή Λέλα δταν ό Πλάτων έτελείωσε 
τήν άνάγνωοιν τής περικοπής έκείνης. Σάς έλεγα άλήθεια ή δχι; έπρό- 
σθεσε έχβιάζουσα μίαν άπάντησιν.

Αλλ η α.τάντηης δεν έφθασεν έως τήν άκοήν της. Κάτι έψιθύ- 
ρισαν τά χείλη τοϋ^Δραλλινοϋ, μέ τόσον δμως άσθενικήν φωνήν, ώστε 
ουτε αυτός ό ίδιος ηκουσε τί εΐπεν. ΤΗτο ενα παράπονον; ήτο μία βλα- 
σφημία; μία κατάρα; Πάντως, όπωοδήποτε καί άν έξεδηλώθη, ήτο ή 
κραυγή τού Πόνου,^ή κραυγή τής ύπερτάτιις ψυχικής άλγηδόνος, τήν 
οποίαν καταλείπει ή συντριβή ένός πολυφίλητου ονείρου.

Η Λέλα μέ καταχθσνίαν χαράν διεπίστωβε τήν συντριβήν τοΰ 
Δραλλινοΰ καί δέν παρέλειψε τήν εύκαιρίαν νά ΰποδαυλίση τόν θυμόντου.

— Επί τελονς ηύδόκησαν νά μάς τό άναγγείλουν, είπε μέ προσ
ποιητόν παράπονον. Καί δέν σάς φαίνεται περίεργος ό τρόπος τής 
αναγγελίας; Αντί,̂  δπως f|co φυσικόν, νά μοΰ τό άναγγείλη καί προ- 
φορικώς μΛλιστα ή Μάσιγκα, έπωφελεΐται δ κ. Φάνης τής εύκαιρίας 
μιάς υπηρεσιακής ύποθέβεως διά νά μοϋ τό γράψη!»,. Πώς τό εξη
γείτε σείς αυτό; Εγώ δέν μπορώ νά δώσω άλλην εξήγησιν, παρά δτι 
ή Μάσιγκα δέν είχε τό θράσος νά τό φανέρωση, καταλαβαίνει τήν ενο
χήν της, κι έβαλε τον κ. Φάνην νά μοϋ τό γράψει, έπίτηδες γιά νά τό 
μάθετε σείς άπό τό στόμα μου. Βλέπετε τί καταχθόνια γυναίκα εΐνε 
αύιή, πού τήν ένομίζατε έως τώρα άγγελον ;

Ό  Πλάτων έστήριξεν είς τά μάτια της ενα Ικετευτικόν βλέμμα. 
Οσον καί αν τόν είχε πλη/ώσει ή δολία, καθώς τοϋ τήν είχε παρα- 

ατν,σει ή Λέλα, χαί ύπουλος συμπεριφορά τής Μάσιγκας, αύιός έξη- 
κολούθει νά τήν άγαπά, νά τήν άγαπά περισσότερον μάλιστα ή δσον 
μέχρι τούδε, άκριβώς διό τι τήν έβλεπε άπομακρυνομένην, χανομένην 
δι αύτόν, καί δέν ήθελε νά τήν κακολογούν. Κάθε προσβλητική δι’ 
αύτήν λέξις, άπετέλει μίαν μαχαιριάν είς τήν καρδίαν του.

Δέν είνε πάντοτε αληθές έκεΐνο τό όποιον λέγουν : ότι, δταν άγαπά 
κανείς πολύ, καί έγκαταλειφθή άπό. τήν ερωμένην του, ή μεγάλη του 
αγάπη μεταβάλλεται είς έξ ίσου μεγάλο μίσος. "Οχι· δταν άγαπά κανείς 
ειλικρινής^ καί πολύ, δέν ήμπορεΐ νά μισήση, δέν ή μπορεί παρά μόνον 
ν  ̂άγαπά, έοτω καί μετά τήν όδονηροτέραν έγκατάλειψιν, Τούλάχιστον 
αυτό συμβαίνει διά τάς μεγάλας καρδίας, είς τάς δποίας ό έρως έπι- 
σκιάζει κάθε άλλο συναίσθημα.

Καί ό Δραλλινός ίχέτευε μέ τό βλέμμα του τήν Λέλαν νά μήν 
ΰβρίζητήν Μάσιγκαν, έστω καί αν αύιή τόν είχε καταστήσει θϋμα τής 
χειροτέρας προδοσίας.

Η Λέλα άντελήφθη καλώς τήν σημασίαν τοΰ βλέμματος εκείνου, 
αλλά δέν όπισΟοχώρηίεν έπέμεινε :

Ακοΰτε με, κύριε Δραλλινέ, σάς βλέπω νά πάσχετε αύτήν τήν 
στιγμήν, καί βεβαιοιθήτε ότι σάς συμπονώ άπείρως. Γ ι’ αύτό, μέ τόν 
κίνδονον νά φανώ άδιάχριτος, θά σάς πώ μερικά λόγια γιά νά ίδήτβ 
οτι δ-.ν αξίζει νά υπορέρετε τόσον εξ αιτίας μιάς...

-Δέν έπρόφερε τήν ύβριστικήν λέξιν πού ήλθεν είς τά χείλη της διά 
τήν Μάσιγκαν, διά νά μή τόν θυμώσ^, άλλ’ έξη <ο) ούΟηαε :

ΰερω, κύριε Πλάτων, δτι τήν Μάσιγ:ιαν τήν άγαπούσατε, καί 
σοβαρώς μάλιστα, καί δη άπό πολύν καιρό είχατε τήν Ιδέα νά τήν 
κάμειε γυναίκα σας—δέν είν’ άλήθεια ;

Ο Πλάτων μέ τήν κεφαλήν πρός τά κάτω ήκονε σιωπηλός.
— ΰέρω επίσης, εξηκολούθησεν ή Λέλα, δτι καί έχείνη οάς έπροσ- 

ποιεΐτο συμπάθειαν, διότι ό έρως σας, τόν όποιον πολύ καλά εννοούσε, 
ε κολάκευε τήν γυναικείαν φιλαυτίαν της—έτσι εΐνε δλες ή γυναίκες,, 
ευχαριστούμεθα νά ξεύρουμε δτι μάς αγαπούν καί δίχως έμεΐς ν* άγα-

! (’Ακολουθεί)

ϊ  Φ  Λ

Η  Σ Τ Η Λ Η  M p y  j Q
Άπό δ<α ελαβα τήν έβδομάδα αύτήν έγ

κρίνω: Τό «Άπ* τά παραληρήματά μου» τής 
δίδος Φροϋ-φροϋ (άδύνατον νά σά; πιστεύίω’ , 
καμ ιιά γυναίκα δέν θέλει νά εΐνε μεγαλειτέρα 
έστω καί κατά πέντε ήμέρας, εύπειθές μου 
κοράσιον), τό «Τραγούδι τής χαρά;» τοΰ κ.
Ό . Παπαευστρατίου καί τό «Νά μέ θυμάααι» 
τοΰ κ. Κ. Τρουχίδπ (τοΰ Μορεάς μή μοΰ στέλ- 
λετε, διότι είνβ χιλιομειαφρασμένα' τό διή
γημα καί τ’ άλλα, έφ’ δσον δέν τά είδατε έγ- 
κρινόμενα, δέν θά δημοσιευθοϋν).

Μέ μεγάλην μου εύχαρίστηίιν θά ένέκρινα 
καί τό δικό σας κ. Joulien (γιατί μοΰ κρύ
βετε τ’ δνομά σας;) εΐνε πυλύ καλά γραμμένο, 
άνκαί ήμποροΰσε τό τέλος του νά γίιη ένδια- 
φερώτερον- εΐνε δμως. δπως τό γράφετε άλ
λως τε, πολύ μεγάλο’ θέλετε νά περάση είς 
τόν|διαγωνισμόν τού διηγήματος—εύίυμογρα 
φήματος ;— Τό Ιδιο καί γιά σάς, κ. Μιχαλε.ψ, 
θέλετί ; — Σείς, κ. κ. Γ . Ββράχη καί Άν.Κου
νούπι, έπιτυγχάνετε είς τήν σάτυραν, φροντί
στε δμως νά προσεγγίζετε περισσότερον πρός 
τήν πραγματικότηια καί συντομώτερα.— "Οσο 
γιά τό δικό σας κ. Γ . Φαρίων, δέν είνε άσχη- 
μό; κάπως πλαδαρό δμως- είς τόν ’ίδιον χώ- 
ρόν θά ήμποροΰσαν νά α^σαωιειιθοΰν περισ- 
σόίερηι τΰποι «ελληνικουρών»' προσέξτε τόν 
Άγκαθάγγελο νά ίδήτε δτι ούδεμία λέξις δέν 
διαφεύγει τήν ίωτακιστικήϊ του στρέβλωσιν. 
—Σείς, κ. Nc. Μανιώτη, οσάκις μου σιέλλετε 
έργα, νά τά διευθύνετε άπλώς εί; τήν «Σ-ραΐ- 
ραν» καί δχι είς τ’ δνομά μου, διότι έγώ άργώ 
βυχνά νά διαβάζω τήν ιδιαιτέραν μου άλληλο- 
γραφίαν' τό ποίηα,α έχει μερικίς έλλείψεις. 
— Δέν πιστεύω νά εΐνε έκ τού 'Ιταλικού, κ. 
Κ. Σαμαρ. άλλά είτε εΐνε εΐίεδέν εΐνε δέν λέ
γει στουδαΐα πράγματα.— Άφοΰ εΐνε «αφρο
γέννητη» κ. Κ. Μανωλεσ., πώς δέν έγεννήθη 
«ούτε σε θάλασσας παλάτια» καί άφοϋ έ/εν· 
νήθη<ε μέσα στήν καρδιά σας, πώς προηγου
μένως είχε κατορθώσει νά σάς ρίψρ ·μ ά απα
τηλή ματιά»! ΙΙ^οαέξειε νά μήν αλληλογρον- 
θοκοποϋνται αί εννοιοι πού γράφετε’ ή ποιη
τική έλευθερία έχει καί κάποια σύνορα. -  Σείς 
κ. Τακτικέ Άναγνώστριε, μήν κάνετε τόν κό
πον ν' άντιγράφειε άνέκ^οτα παλαιοντολικής 
άξίας. — Ό  «Απελπισμένος», κ. 'Ερημίτη, 
επέρασε είς τόν φιλολογικόν διαγωνισμόν' ή 
«Μοίρα» δέν είχεν έ/κριθή' άν θέλετε νά δη- 
μοσιευβή ώς συνήθης καταχώρισις, υπολογί
σατε πρός 10 λεπτά τήν κάθε λέξιν καί ξανα- 
στεΐλτε την, διότι έγώ δέν κρατώ παρά μόνον 
τά έγχεκριμμένα' έντυπώσεις άπλώς άπό τήν 
ζωήν χωργιου ή πόλεως δέν έχουν γενικόν έν- 
διαφέρον καί δι’ αύτό δέν δημοσιεύω — Ευ
χαριστώ πολύ, κ. Άν. Άνιχιευτή, κοσμικήν 
κίνηΐιν δμως δέν δημοσιεύω συνήθως, οΰιε 
κομμάτια άφορώντα τήν «Σφαίραν»' θά ήτο 
περιαυτολογία. — Έπροτιιιήθησαν, δπως βλέ
πετε, κ. Μ. Άθηνέλλη. οί «Νεωτερισμοί» καί 
άπεσύρθησαν άπό τήν σειράν τών έγκεκριμ- 
μέ'ων τά «Πετράδια». Γράμμα σά; έστειλα 
πρό μηνός περίπου είς τήν διεύθυναιν τοϋ νο
σοκομείου πού μοϋ έγράφατε, μέ τήν γνώμην 
μου περί τών έργω/ σας καί μέ μίαν παράκλη- 
σιν μάλιστα τής δίδος Νόρας' άπορώ πώ; δέν 
τό έλάβατε.— Εύχαρισ;ώ πολύ, κ. Λ . Α. Ό  
κ. Romeo σά; άπαντά.— Πρό παντός τ ’ ό
νομά σας κ. Δημοσθένη καί κανόπιν τά έργα 
σας. ______

Διά τόν φιλολογικόν διαγωνισμόν τοΰ διη· 
γ ή μ α το ς - εύθυμογραφήαατος, έλήφθησαν τά 
έργα τών κ. κ. Ά θ . Άθανασούλα, Γ . "Ελατή 
(τά έ/κβκριμμένα δημοσιεύονται μέ τήν σει
ράν), Έ . Λεμπέση, Κ. Μανωλεσάκη καί τής 
δεσποινίδος Λουκίας Λάρα' (τό άλλο δένε'νε 
τρυφερόν δπως τό πρώτο, εΐνε βαρύ διά τήν 
«Σφαίραν»' έχω τήν Ιδέαν δτι άπευθύνομαι 
πρός κύριον). Είς τάς 30 τρέχοντος λήγει ή 
προθεσμία.

Ελάτε, σάς άφήνω τώρα διά ν* άσχοληθήτε 
μέ τήν ψηφοφορίαν διά τό δημοψήφισμα τή 
Καλλονής Βλέπε ε ;  Έβελτιώθη καί ή ποιο- 
τη ; τοϋ χαρτιού διά νά βγαίνουν καλλίτερα 
αί εΙκόνες.

Ο Α ΡΧΙΣΥΝ ΤΑ Κ ΤΗ Σ

P M ETA SV ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΠΣΤΠΝ

Τ Α .  I & I A l T E f  A  B A S
10 ΛΕΠΤΑ ΕΚ Α ΣΤΗ  Λσ Ξ Ι2

— Ανταλλάσσω έπιττολα; xa: C. p . μονον με
νέου;. Απαντώ σύντομα. «Μόρτιχη Εμπορινα». 1 ρα- 
φ ίΓα  «Σφαίρα; . , . . .

—  Ανταλλάσσω ειτιστο)άς μετά μορφωμένων ατό
μων. Άναχουφίζω, παρηγορώ μι ο,τι .αρμονικό χαι 
υπέροχο υπάρχει. Ψευ5ώ'/υμα σιωπώ- Ε . Μαγχαναρην 
p . r .  Θ;σσα) ονίχην.

—  Ά'ίταλλάσσω C. ρ .  μίτά ζιίπο-,νίίων Αθηνών — 
ΙΙειραιώ ;. Κυριαχον Λημητρίου, ρ .  Γ . Άβήνα;.

—  'Ανταλλά*σω C. ρ . μί νέου; χαί νεα; παντα
χόθεν. Προτιμώ Αθηνών, ΙΙειρα ιώ ;, Δεδε-Ά γάτ;, Μα
γνησία;, Συιΰονη;, Κ·ρδελιου χαι Αιοινιου. Απαντώ 
ή μέσω:.  Γράψατε' «Μβυσταφα Κεμάλ», Λϊδίνιον
Μ. Αβία̂  > ,

—· 'Εμπρός, μάρ; I ’Ανταλλάσσω έπιστ·λα; με αι
σθηματικέ; δεσποινίδες. Προτιμώ Αθηνών, Πηλιου, 
Κυπαρισσία;. «Νεαρό; Ιπ πότη ;»  ΓραφεΓα Σφαίρα;».

-τ- Δεσποινίδε; Ματ. Β . Δομ. Ζ . Τ ι γινεσθε ; Φδα- t 
νει κόρτε στήν παραλία' σας άνεχάλυψα. «’Ανυπόφο
ρος ανιχνευτή;».

S E N A 1  Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Ε Ι Σ

ΕΙΜΟΝ ΝΙΚΗΦΟΡΟΙ ΠΡΟΕΛΑΥ.ΝΟΝΤΑ ΕΛΛΗ Ν ΙΌΝ ΣΤΡΑΤΟΝ
ΧαΓρε στρατέ 'Ελληνικέ π' τό χάρ» άψηφα; 
χαΓρε στρατέ τρισένδοξε π ' στή Πόλι θέ να π »;.
Σ έ χώρες ελληνικές προελαύνεις νιχηφόρως 
έκεΓ ποϋ ό'Αλέξανδρος έδώ κ’ είκοσι αιώνες.
Ή λεοντή τοϋ Μουσταφα δέν σέ φοβεΓ καθόλου 
μιά και καλή ξεπάστρεψε τσ'απογόνους τοϋ διαβόλου. 
Ίδβύ I ό δρόμος ανοικτός διά νά πας στή Πόλι 
βτή Πόλι στή τρισένδοξη Λου τή ποθοϋνε όλοι.
Καί τή σηααίατβϋσταυροΰστήν Ά γιά Σ οφ ιά νά σ τή *^  
κΓ όταν έκεΓ θ« φθάί^ς έχεΓ νά σταματήσης.
Άθϊν«ί. &■' Auoxakόηονλος

—  'A ) t!! Άνταλλάκται, Άνταλλάκτριαι. Μελά- 
χροινοϋλα διπλωματοϋχος άρσακείόυ μέ ’23 Μαιους 
έπι διαχοπή μαθημάτων, ανταλλάσσει κάρτες και 
έπιστολάς. Σπεΰοατε' θάχετε αμέσω; άπάντησιν. 
Γράψατε β . Έρμηλίβυ Ρ . Γ. Κέρκυραν.

—  Κορίτσια! επαναλαμβάνω ανταλλαγήν μόνον εΐ; 
C. Ρ. Γράψατε «'Ανυπόφορο Κουνοϋπι» p . Γ· Αθήναι. 
Τό καλλίτερο ν C. ρ βραόίύεται μέ έττ,σία/ συ'Λρο,αήν

Σφαίρα;»' ΝΓχ»; Ι1απ«γιανν«κόπουλοςΡ. r  Άθήναι.
—  Ανταλλάσσω C. ρ. μέ νέ·υ; καλών οικογενειών. 

« ’Ιδανική κόρη» Ρ . Γ .  Άθήναι.
— 'I I  Δνι; πού συνήντησα τήν πρ·παρελθ·ϋσαν Ίρ| 

την τράμ Κολοκυνθβϋ; (Μαίρη Μ ιμηκο;) θά ειχε την 
καλωσύνην νά μ·ΰ γνωρίση Ιιευθυνσιν « G lie l»  1 ρα- 
φέΓα «Σφαίρα;»;

■— Λιοπτροφόρον Ιππότην- Ευχαριστώ' μόνον έξ 
Αθηνών έζήτησα άνταλλαγήν -Μικρά Γαλή».

—  Μαρκέλλαν. Σάββατον (σήμερον) και Δευτέραν 
μάλιστα. Κυριακήν άμφίβολον. Κασταντ;

—  Δήμον Αύγέρην. Έ πιστοία ι μου εί? ρ. Γ· Ιίει- 
ραιώ;. Φροντίσατε παραλαβήν. Άνθυπολοχαγό; Λ. 
Έλευθεριάδη; Μεραρχία Κυδωνιών Τ . Τ . 9 ? 'ϊ.

— Δ5α Μερόπην Τσιώμου Θεσ)νίκην. Γνωρίσατε 
μοι παρακαλώ διεύθυνσίν σα;. Τποθεσι; σχετική^ μέ 
ήμερολόγιόν σα ;. Άνθυπολοχαγο; Α. Ελευθεριάδη; 
ΜεραρχΠΓ Κυδωνιών Τ . Τ . 9 2 3 .  ̂ ^

—  Νέοι καί νέαΓ μιά κι' έπαυσαν τά μαθήματα, 
δέχομαι άνταλλαγήν C. ρ. και έρωτιχών έπι«το)ών. 
Σπεύσατε, απαντώ άμέσω;. Γράψατε Κου'αν Χρηστό- 
πούλου Ασκληπιού 2 ’2 Πειραιά.

—  Ζητούνται δραστήριοι υποπραχτορε; καθ ολον 
τόν νομόν Ά ττικοβοιωτία; με ικανοποιητικά; αμοιοα; 
Γνα άντιπροσωπεύσωσι τό περιοδικον «Πατραϊκή Ιοπι- 
θεώρησις». Οί βουλόμενοι άποτανθήτωσαν είς τόν γε
νικόν πράκτορα Αθηνών Γεώργιον Σφακιανόν, Κυδα- 
θηναίων 10  Αθήνας.

— Τρελλήν Μοδιστροϋλαν. Έ π ιστθ )ή  σα; έλήφθη, 
άπήνττσα. «χ :α ρ ός Σιδηροδρομικός»^

—  Ό π ο ια  νομίζει ότι εινε ικανή νά μέ άντιμετω- 
πίστ). ας γράψη. Καλικάντζαρον» p . r. Ά Ιήναι.

— Δίς Λ . Κοκκιν. δέχεσθε άλληλογραφίανι «Καλι
κάντζαρος».

—  Συγχαίρω άπό καρδία; τήν «Μόρτικην -*Εμπο- 
ρίναν» λαβοϋσαν τό πτυχ/ον τής 'Εμπορικής Σχο)ής.

«Τροπαιοϋχον Στρατιώτην Άνατόλής.» ΓραφεΓα 14ου 
Συν)τ«ς Πεζ. Τ. Τ. 925.

— 'Θέλοντας τής μονότονες νά ξεχνώ στιγμές τής 
ζωή; τοϋ μετώπου, ανταλλάσσω C. ρ . και επι·το) ας 
μέ μορφωμένας δεσποινίδα;. Προτιμώ Λαοισση;. Θεσ
σαλονίκη;, Βόλου, Τρικάλων. Γράψατε Γιαννην Μ η- 
τ·ιου 5ος λόχος ! 4ου Συν,τος Τ . Τ . 9 0 1 .

—  Περνώντας μέ πικροσταλαγματιέ; δώ στό μέ
τωπο του 'Έβρου τή ζωή, άνταλλασσω C. ρ . και επι- 
στολέ; μέ κορίτσια χώνουν τή δύναμη να παρηγορη
σουν Ινα κονεμένο πολεμιστή. Γραφτέ Γιαγκο ΙΙετσα- 
νίδη 14ο Πεζικό 5ο λόχο Τ . Τ .  9 0 1 .

—  Λοχία; διαμένων πρό πολλοϋ εί; τό Θρακικόν 
Μέτωπον. άλληλογραφεΓ μέ δεσποινίδα; καλών οικο
γενειών 1 6 — ’2‘2 έτών πανταχόθεν, σκοπό; ανυστερόβου
λος γνωριμία. Γ  θάψατε Πανάν Ευαγγέλου Λοχίαν· 
1 ί·ν  Σύνταγμα Πεζικού 5ος λόχο; Τ- Τ . 9 0 1 .

—  Άνταλλάσσω έπιστολά; C. ρ . πανταχόθεν μέ δε
σποινίδα;. ΙΙροΤιμώ ’Αθηνών, Π ειρ α ιώ ;, Λευκαδο;, 
Κερκύρας. Γράψατε Σ . Σ . Σ . Γρθ(φίΓα επιμελητεία;
Στρατιά Θράκης Τ . Τ . 9 0 1 .

—  Δέχομαι άνταλλαγήν C. ρ . μετά δεσποινίδων 
Αθηνών, Κωνσταντινουπόλεως, Θεσσαλονίκης, 1ίό)ου, 
Καλααών, Χα)κίδος. Διεύθυνσις' «Φρουρός Έβρου» 
ΈπιτελεΓον 1»υ Τάγματος 14ου Πεζ. Συντάγματος 
Τ . Τ . 9 0 1 , - _ L

—  I ϊ Ο' εμών γιά τή δόξα τής 'Κ λ)άδο; έν Μικρά 
Ά σία, ζητώ άντα)λαγτ.ν ε ' ;  C Ρ . Δημήτρ. Παπαγιαν- 
νακόπουλο; Ιον ΙΙεζ. Σύνταγμα 1 Ιο ; λόχοςΤ. Τ . 9 0 7 .

—  Λΰο νεαρά λοχιάρια, προ; άναχουφισιν xr,; ev 
μετώπω μονοτόνον ζωή; των, ζητουσιν αλληλογραφίαν 
μέ δεσποινίδα; δλων τών πόλεων ΙΙαλαιά; και Νέα; 
Έ ) )ά δ ο ; ελληνιστί και γαλλιστί' ψευδώνυμα αποκ)€'.- 
ονται. Έ μ π οο ; γράψατε. « D e u x  p e t i t s  s e r g e n t s  
t e le g r a p h is t e s *  "Ο οχο, τηλεγραφητών Στρατια; 
Τ . Τ . 9 0 0 .

ι_________________________________ I-

Μαρία

S T H A K  S V N O I K E S i a W

—  Δέχομαι άνταλλαγήν έπιστολών μετά δεσποινι-, 
ίων Αθηνών, Πειραιώς, 'Ηρακλείου. «Πολυβολητήν», 
3η ; Πολυβολαρχία;, 9oy Συν)τος Κρητών, Μαγνησίαν.

— Δεσποινίδες, παρηγορήσατε ενα νέον. Γραψατε' 
«Προγεγραμμένον Ιΐρολεταριον», p . Τ. Αθήναι.

—  Ε Γ Κ Α ΙΡ ΙΑ . Αεσποινίδες, Ιίυρίαι, έγνωρίσατε 
τό ρωμαντικόν Τατόϊ'ον ; Έ αν όχι, έαν ναι, σπευσατε.

I
Έ κ ά σ τ η  α ι ιη ο ις  Γ ά μ ο υ  έκ  50 λ έ ξ ε ω ν  τ ιμ ά τ α ι  δ ρ . S.

■ Α Ι έ π ί  π λ έο ν  λ έ ξ ε ιε  (ιπ ο λ ο γ ίζο ν τα ι π ρ ό ς 20 λ ε π τ ά  έκ ά 
σ τ η . Λ επ το μ έρ εια !. έ 5 η μ ο σ ιε ύ β η ο α ν  ε ί ς  τ ό  7 *ο ν  φ ύ λ λ ο ν  
της «Σφαίρας» σελίς 8η..

—  ’Ανταλλάσσω ερωτικά; έπιστολά; μέ χήρα; κάι 
δεσποινίδα; μόνον ’ΑΟηνων-ΙΙειραιω;. 1-κοπο;’ προ
σωπική γνωριμία, ά/ιοκατάστασι;. Γράψατε* Ο- ί. Κ. 
ρ . Γ .  Πειραια.

—  Νεαρό; φοιτητή; ’Ιατρικά;, ακολουθών τήν κλα- 
σιν 1920 και έπιθυμών δπω; άμα τί) «ναλήψει τών 
πολιτικών δικαιωμάτων του άποκατασταΟί) μετ* εγ
γραμμάτου και ευγεν§υ; δεσποινιδο;, δεχεται επιστο)α; 
μετά φωτογραφιών εί; ρ . Γ. ΙΙατρ&ν. ΓΌ ρο; απαρα- 
βατο; αναγραφή προσόντων. Trj εκλεκτή μου θ’ απο* 
στείλω φωτογραφίαν. Τα Γ; λοιπαΓ; θά ιπιστραφβΰν.

Μετά τιμής X . Δ .
—  Σοβαr,o; κύριο; ζητεΓ αλληλογραφίαν μέ δεσποι

νίδα: και χήρα;. Σκ·πός ό γάμο;. Γράψατε Γ .  Οίκ. 
p. r. Ά θήναι. %

—  Ζητώ παρντ·ν άπό τού; άνταλ) άκτα; μου που αρ- 
γησα ν’ άπαντή*ω. Είς τό πόστ-ρεστάντ λαμβανει 
γράμματα και μία αλλτ) άγνωστό; μου δεσποινίς ύπβ 
τό ίδιον ψευδώνυμον και εκ τούτου προεκλήθη σύγχι ·̂ 
σις, πρός αποφυγήν τής οποίας παρακαλώ οσ·υς μού 
γράφουν νά μού στέ))·υν  τά γράμματά των μέσω τών 
γραφείων τής «Σφαίρας *>. Brunette

» * [  ΤΑ ΨΕΥΔΩΝΥΜΑ ΤΟΥ 1 9 2 θ } * +
( Έ κ ά σ τ η  έγ κ ρ ισ ις  ^ ά ν α ν έ ω σ ις  δ ιά  τ ό  19Β0 δρ α χ μ ή  

μ ία . O t έγ κ ρ ίν ο ν τβ ς ψ ευ δ ώ ν υ μ α  π ρ έϊϊ6 ΐ_ν 4_ϋ ,5ς γ ρ ά 
φ ο υ ν  τά  ό ν ο μ α  κ α ί τ ή ν  δ ιε ύ θ υ ν σ ίν  τ ω ν .)

«Σμυρνιωτάκι» «Μόρτικη "Ε ιπορίνα» «Μου- 
σταφά Κβμάλ» «Ιδανική Κόρη» «Άθικτοι 
Καρδίαι» «Κυνηγός Μελαχροινών» «Καλικάν
τζαρος».

p . χ. Τατόΐον.
—  Είμαι ξένος έδώ, νέος ολομόναχος. Επιθυμώ 

άλλη)ογραφίαν μέ δεσποινίδας σοβαροϋ χαρακτήοος. 
• Κ .δέκ», p . r .  Βόλον.

—  Εισερχόμενος διά πρώτην φοράν εις τό μυρ.βό- 
λον σαλονάκι τή; αγαπητής .Σφαίρας», ζητώ αλλη
λογραφίαν μέ δεσποινίδας 1 6 — Ϊ 0  έτών. Γραψατε1 
«Κυνηγόν Μελαχροινών», Αϊδινιον Μιχρας Ασίας.

Α ια  Τ ο τ ς  Σ Ι ο λ ε ? ι ι ς τ α ς

Ανταλλάσσω έπιστολάς και C. ρ . μέ δεσποινίδας. 
Προτιμώνται Σμύρνης, Αθηνών, ΙΙειραιώς, Μαγνη
σία:, Πύλου, Φιλιατρών, Σκοπός' ~ φι)ία και άνακου- 
φισις τής μοναξιάς μοο, Γράψατε* «Σμυρνιωτάκι», 
30όν Σύ/ταγμα, 2α Πολυβολαρχία Τ. Τ . 9 11 .  ^

—  Ανταλλάσσω έπιστολάς μέ σκοπόν τήν_ έξεύρε·' 
σιν m a r r a in e .  Τζών Καποοίζης, 30όν Σύνταγμα 
Πεζιχοϋ, Τ  Τ . 911 .

—  Άνταλλάσσω C. ρ .  και π ιστίλά ; μέ νέας και 
νέου; διά νά τονώσω τό θάρρος μου μπροστά στους 
τονρχο^ουλγάρους ύπέρ τοϋ μεγαλειον της Ε λ λ «ϊο ;.

Ό  Ιατρός κ. Σ. Α. ΡΟΚΚΟΣ θεραπεύει 
τάς δυσμϊ^ρφίας τοϋ προσώπου, άνώμαλα 
σχήματα ρινός, όφρύων, ρυτίδας, παλαιάς 
ούλάς χ,οιράδων, τραυμάτων ευλογίας ή 
εγκαυμάτων, κηλίδας έφηλίδας, έξανθήματα 
ιήν ύπερτρίχωσιν ταχέως καί ρι^ικδς άνευ 
καταστροφής τού δέρματος, λεύκάς τρίχας, 
τριχόπτωσιν, πιτυρίασιν, φαλσκρωσιν, τρι
χοφάγον, άνώμαλα σχήματα τοΰ σώματος, 
άτροφίας ή νπερτροφίας ώμου, όσφύος, 
στήθους, άκρων, παχυσαρκίαν γενικήν η 
τοπικήν. Αύξησις τοϋ αναστήματος καί 
πλαστικότης σώματος. Θεραπεία  ̂λευκάν- 
σεως τού δέρματος καί συμβουλαί καλλο
νής προσώπου, κόμης καί σώματος. ‘Επι
σκέψεις 10 12 καί 5-6.

Όδδς Έρμου Φωκίωνος 6.
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I *  Γ α γ Β λ Σ λ Κ ' Α ·
Π ° ν / Ά Η Τ ρ ο Υ 2 Η ·

Περδίκω μ’ π’λί μ' 
Χ η . .χάϊ! ού^ή, ποΰ νά 
Ota λιέου κί ποΰ νά 
Οτά μουλουγάου ! Κύλ' 
σι ού τέντζιρης κί βρή- 
κι τού καπάκι κι’ ίμτι'· 
δή; μαθές ή μάννα μ' 
κι’ ή μάννα τ’ στούν 
ΐδιουν ήλιου ατλουναν 
τά σκ’>ιά, βρέθ'καμαν 
κι προυτουξάδερφοι. 
Γιά τ’ν άΐπιθιώρηι' τοΰ 
«Ηανόραμα>, ούρή, θ ’ 
κραίνου, νουγάς γιά δέ 

νουγάς, ούρέ κ’τουμόγια; Τ’ν παίζ’νι στού 
θέγιατρουν άπ’ πήγα προυψέ τ’ν νύχτα έτσ' 
γιά νά χαζέψου κανιά στάλα, γιατί τώρα τοΰ 
θέρου ή κάμερή μ' δέ σκοίν' άνθρουπου· τά 
κ’νούπια σάν τριπονκάρ'δα κ’ι κάτ’ κουργιοί 
σάν κί νάνι γουρ "νόπ’λα θριφτάρια οΐ άφ'λό- 
τ ’ιιοι σ’ κάνουν ίέιιφουδου, δντες γύο'ς νά κοι- 
μ’θής κί σ’ άλλάζ’νι τούν άνανία. Γιά δαύτου 
τού λ’πόν πήγα κι’ Ιγώ στού Οέγιατοου. Μ' έ
βαλαν νά κάτσου σί μίνια θιουρίγιουν, πρώτ’ 
θέα' κατάστρουμα μαθές. Στρώνουμι σί νιά 
καρέγκλα, ξαπλώνου τ’ν αρίδα μ’, στρίβου κί 
νιά τσ’γάρα κί ίπισκουπώ τά ίπί τοΰ πάλκου 
τικτινόμινα, όπερ τουρλοΰ τουρλού μανιφα- 
τοϋρις, μ'σόγδυτις κι’ άλλιες ούλόζαρ/ις ot 
θεουτοπμττε:, σάν κί βρίσκουνταν σπήτι τ’ς. 
μτινόβ/ιγαν κι’ έβγαναν τούν άγκ ’̂ουρα σιά 
ξ.φουν’τά κί σι’ς μπαρτζουλαρίγις, κατά πώς 
λιέει κι* ού σαρδγιουνύσιους. Κάπουτις μί 
τά πουλλά, βγαίν" κι' έ’νας φ'οτανιλλα;, άπ’ 
τούν είδα κι’ άναγάλλιασι ή ψ’χοΰλα μ’.

— Έλα, ούρέ σύντικνι, τ’ χουγιάζου, σκού- 
ξ’του κανιά ψ’χοΰλα τού Ρουμιλιώτ’κου νά 
φλιετ’ρίσ’ ft καρδούλα μ*, ούρέ μαστρανάγουλι 
γιατί μ’ αύιίνις τ’ς παληκαρακάξις κόντιψα 
νά μί πόρ' ού ύπνους.

— Μιτά χαρά σας, μ’ λιέει κι’ άιχ’νάει νάν 
τού λαλάη.

Άειτι, ούρέ Άϊ-Πάντοι μ’—μιγάλ’ ήχάρ’ σ’ 
—τ' ήταν Ιχειό σάν άν’ξι τού στουματάκι τ’ j 
Άηδόνους ή can, γαλιάντρους ήτανι, άλουγου 
βαρβάτου άπ’ χλιμιντράει κί β»ις* ή γίς δντες 
τ’ άπουλύκ’νι στού γρασίδ’Π Τ’ ήιανι, μωρ’ 
τ* ήτανι, άνθρου>τους δέν ήτανι. Πρώην κσ- 
τσ'κουκλιέφτ'ς, τέους γαλατά; κί νΰν κι’ άείς 
Ιβχρουκιρδός κί Παριτζιάνους, λιέει, ήτανι. 
Κι’ έλιεγι τά κατουτέρου :
ΊπουλΟΰβα γιαοϋρτ’ τουλουμουτΰρ’ ξιρό 
κι’ έ'βανα κί στού γάλα κί ψύχα νιρό, 
τού προυΐ, σάν ξνπνοϋοα, ίέπιρνα παγανιά 
τά σ’πτάκια κί τ’ς μάντρις κί τ’ν κάθι γιτουνιά. 

,Μ’ κατέβ’κι Ισχρουκιρδής νά γίνου 
κι’ άνιβάζ’ αμέσους τού τυρί, 
τούν παρα Ιφθύς μαζεύου κί τού δίνου 
γιά τή Λόντρ, τή Ρούμ, κί τού Παρί.
Ούρέ στού Παρίσ’ τ' είδαν τά μάτια μ’ π’ λιές 
τί λ̂ιέντ’ τί μιθύσ’ τί γ’ναΐκις μί χάριςπονλλιές. 
Ή  μίνια σ’ κραίν’ κί πέφτ’ μέσ’στ’ν αγκαλιά σ’ 
κι’ ή άλλ’ σί τραβάς κί βρέσκης tv τού άμα τούν

[μπιλλιά σ’. 
Το'ιρα γίνηκα νέους κί σουστό φιγουρίν’ 
μί σακκάκι τ’ς μονδός κί ψαθάκι κί σκα^πίν. 
Τίπρουσκλήσειε σίτσάγια μιτά γ’ναϊκις τσιταίδ’ 
μί πτιφούργια κί κέικ σάν μπουμπότ μίσταφίδ’. 
Πααίνου στού μπάλ μί τοΰ ψ’λό μ* τούβλα 
κί σαμπάνια άνοίγου μιτάκρόι’ 
φέρνου νιά γέρο. βονλιά φράτς-φούρλα 
κΐ χουρεύου στού νΰχ’ τού φουξ-τρότ.
Χ^ές είδατή Σούζα πού τόσις καρδούλιβς χτυπάν 
κί στέκουντι σοι ζα μπρουστά τ'ς σάν γκλίτσα

[τσουμπάν.
Τήν πήρα κί πήγαμ’ όμοΰ μιτ’ αύτίς Ιγκαζέ 
κί μές στού Άκταΐουν τής έδουκα Ιένα μιζέ.

— Γειά σ’, ούρέ ντερντ’λή, τ' λιέον σάν τέ- 
λ'.εψι, καλά τ'ν έκανις κί τ’ς τούν έδουκις. 
Κόλλα του νά σί φ'λήοου.

Ίκέίν* τ'ν ώρα όμους ή καρόστασι’ έ,τιρνι 
τέλους κι’ εφ’γανιά νά Ιπανέλθου δριμύτιρους.

Ταϋτα χί μένου 
Μήτρους Κ ο υ ρ ' ν ό γ α λ α υ ς

—  Έάν είν» άλτ|9ϊ!« ότι μία γυναΓχα εΓνε εϋεπίφο 
ρος είς τούς μεγάλου; έρωτας, είνε έξ "*ου άλι^δεία δτι 
τής άρέσεί λιγάχι χαι ή περιφρόνησις, ή ακαταδεξιά. 
Γ ί ' αυτό ό ανίρας" r.phn·. να ξεύρί) νά παί,ον») ιϊχολα 
Τ» τον· Miptxs; φορές ώ ^ λ εΓ .

Q> Τοΰ ΖΒ^άμη τά καμώματα
Π Ε Ρ Ι  Χ Α Ρ Ε Χ  Γ Η Ρ Α

Ρέ. δέν τά ζβοΰ, ρέ Μανιώ λίαν, αύτά τά 
άφ' ένοΰ καί άφ' ετέρου ; "Ολο έπιφυλάξεις 
σάν τήν Άμερικάνικια Γερουσία μοΰ κάνεις 
τώρα προσεχώς, καί κάτι τέτοια είνε πού δέ 
μ’ άρέζουνε μένανε-γιά νά ξέρχις. Κι' Άν θέ
λ χ,ς νά χωρίσουμε τά τσανάκια μας νά μοΰ τό 
νράψας καθαρά καί ξάιτερα, γιά νά ξέρω κι’ 
εγώ. Άντε νά πιάση; μταλαμό έκείνονα τό 
μάπα πού σέ φίρνει βόλτα γιά νά κά%η ζοΰλα 
τά ψιλά σου, ό καρπαζοεισπράχτορας τή; ΙΙλά- 
κας, καί τότες θά l&rj; τί αξίζει ό Βλ,άμης. 
Λίγοι εΐιε, ς έ φαυλεπίφαυλη, εκείνοι πού 
σπουδάξανε σάν κι’ εμένα τό θήλεο καί ξέρουνε 
νάν τό κουβεντιάσουνε μέ αΐιτη ια— νομίζω ; 
Είσαι τεκνάκι μέ φιλότΐ-io ; Σ’ (i/ατεΐ ή Ήρα- 
χλίτσα σου μέχρι σουμπλιμέ ; Οικονόμα την 
δσο μποοεΐί) κοπάνα την ένίοτές φορές, γιατί 
έρωτας άνεφ μπερντάχι, είνε άνοστος σάν τή 
σαρ5έλλα δίχω; λαδοτίτερο—μ’ εννόησες ; Κι’ 
άχα έρχεσαι τέρτσος στόν καβάλλο κι’ είσαι 
φέξε μου καί γλύστρησα, νάν τή; παίρνεις 
δανεικό κανένα τουλάκι — σ’ αύτό δέ σ’ άντι- 
λέω τό δχι. Μ,ταλαμοΰτι δμως καί νάν τά 
κάνβς πλακάκια μέ 'τήν 
πουρή γιά νάν τήν έξεμε 
τα?,λέβεσαι τή χααοϋρα 
σου, αύ τό ποτές. Έ  τσι ξέ - 
ρω γώ νά βαστάω χαρε- 
κτήρα στή γκόμενά μου.
Κι’ δποιος θέλει νά μοΰ 
μιλήί)) έμένανε περί γυ- 
ναίχαι, νά πάη πρώτα νά 
σπουδάξη τά λουμιτινί- 
στικα στοΰ Τσυγγροΰκι’ΰ- 
στερις νάρΒη νάν τονε ξη* 
γήσω πϊ καί φΐ — είπα !

Ό  Βλάμης

( ΤΑ ΣΤΙΧΑΚ1Α ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΚ ) 

Ο  Μ ΟΥΣΤΑΦΑ ΚΕΜΑΛ

Ντέν μ' άρέσει τό οοφϊ, 
ναργιλέ ντέν πίνει, 
είμαι γώ τό Μουσταφά 
άπό τό Άϊντίνι. —
'Λ  ίονίζει ,όρέ, τό πάλ 
καί τό τρέμει τό πόλι 
είμαι γώ τό Κεμάλ 
πού τό ξέρουν δλοι.
Τό εύρώπη σάν κιμά 
τηγανίσει, κάψει, 
καί σάν γιαλαντζή ντολμά 
τό εύρώπη χάψει.
Μέσ' στό Σμύρνη θέ νά μπω, 
κέαμο θά τραντάξη 
θέ νά γίνη μακελειό 
κι' άπ’ τ ’) σφάξει-σφάξει 
θά τρεξο θά τρέξβ σάν ποτάμι 
καί ζεστό ζεστό 
σαλέτ ζεστό βραστό.

(Άπό τό «Πανόραμα» τοΰ κ. Μωραϊτίνη)

Κσλ. Ζευγώλη. Συνδρομή πρός άνανέωσιν 
έλήφθη. — Νεαρ. Σιδηροδρομικόν. Έξόφλη- 
σις έλήρθη Σάς έστείλαμεν δύο έπιστολάς σας. 
— Β. Κανελλόπουλον. 'Υπόλοιπον συνδρο
μή; έλήφθη.— Άθ. Καλαντζόπουλον. Έτε/ρά- 
φητε.— I Μπόνον. Άνανέωσις έλήφθη. Γιά 
δοα γράφετε σάς εύχαριστοΰμεν. — Έ .έν . Χα- 
τζηγεωργίου. Ένεγράφητε.— Άκροπόλ-έξπρές. 
ΈόημοσιεύΘη δπως τό είχατε. — Ε. Μανοϋσον. 
Δέν έλήφθη. — Άναστ. Άθηνέλλη. Ένεγρά
φητε:— Ανυπόφορο Κουνοΰπι. Άντίτιμον έλή
φθη — Κοδέκ. Έκάστη λέξις στοιχίζει 10 λε
πτά. — Γ. Ζήσην. Μολονότι απαγορεύεται 
άπολύτως, έν τούτοις Ιδού τά άρχικά Ε. Μ. 
—- Μσίρ. Φιλιππίδου. Στέλλονται τακτικά- μή
πως βΐς τό αύτόθι ταχυδρομεΐον κατακρατούν
ται ; Καθυστερηθέντα έστάλησαν έκ vew.— 
X. Λαστίκ. Έχοεώθητε λεπτά 50.— Σάπφει
ρον, Άναστ. Μωραΐτ., ή Δίς Νόρα έλαβεν έπι
στολάς σας, εύχαριστεΐ— Γιάννην. Ό Μητρού- 
σης καί ή Γαρεμφοΰλα πολύ εύχαριστήθησαν 
άπό τό γράμμα σας. — Delamor. Διασκεδά· 
ζομεν άρκετά μέ τά γραφόμενα σα;. Γράφειε 
δμως τακτικώτεοα καί μή ξεχνάτε πώς πρέ
πει νά βάζειε καί γραμματόσημον, άλλως τοϋ 
λοιπού θά έπιστραφή τό γράμμα σας καί θά 
χάσετε τό φακκελόχαρτον.— Δ. Q. Δημοσιεύ
ονται σήμερον. Σύμφωνοι.

[ ή γουν  ό μ ιλ ία ι i n i x α ρ ρ ο ι]

_ Πεφουρκισμένος
είμί
καί γάρ τά μάλά 
ζερβοδυμιτεί 
κοινώς βλασφήματα 
μεταβαΐνον τά «ρήγματα 
ελλείψει χρήματα 
τό όποιον
ό λόγος περί κεσατίων.
Καί γάρ πώς νά τά κομίσηί 
βόλτα, αδελφοί, 
περικαλώ πολύ, 
δτε ot παγχάκιστοι 
αίσχροχελδοί 
κυττώνδες 
νά έκβαλεΐν 
καί έκ τής μιύξ ζομίον 
υπαγάγει

ανωτέρω ή/ουν άκριβοδικαίως τό ψωμίον 
τό όποιον
κοί εσωθεν ή παραδεδαρμένη κοιλία 
εμπαιζόμενη τοΰ Καραϊσκάκεως ή συναυλία ; 
Ούκ μήν άλλά καί τοΰ μαγειρέως 
δηλώσεις ποιησαμένου σποδαίως 
δτι σηιχερόθεν καί έφεξής βερεσέα ούκ εχει, 
άρα βρέχει
καί άμασία έρίγδουπος μέ καθέχει 
τό όποιον
γιγνομένουή ού Βολσεβΐκοςπρόςσφάξινπλοσίων 

Ό  ’Αγχα&Λγγελος

Ζ ο ν  Ζ ίαχαμΐκον ύψη^οτάτων 
(Πανουργιών το άνάγνω βμα

Ό  Χαχαμϊκος έξαπατή- 
σας |όν κλητήρα, είσεχώ- 
ρηοε κάποτε είς τό γρα- 
φείον ένός πολύ πλουσίου 
έφοπλιίτοΰ, έλπίζων νά κά- 
μη καλήν πραμμάτεια.

— Καλημέρα σας, αφέντη 
τοΰ λέγει. Μήπως σάς χρει
άζεται τίποτε καλό καί 
φτηνό; Έχω καλές πραμ- 
μάτειες.

—Δέν χρειάζομαι τίποτε. 
Άλλά ήθελα νά ξέρω ποιός 
σοΰ εδωκε τήν άδεια νά 
μπής έδώ μέσα ;

— ”Ε^ω έ να κολλιέ.. .αρι
στούργημα γιά τήν κυρία 
σας, καί όκαζιόν, ..εχω ένα 
άδιάβροχο γιά σάς τέλειο., 
εχω.·

— Μόνον αυτιά δέν εχεις 
γιά ν’ άκούαης πού σοΰ 
λέω δτι δέν μοΰ χρειάζεται 
τίποτε...
— Έχω κάτι άγαλματάκια 

γιά τό γραφείο σας...ένα χα?ί...
— Άν δέν ξεκουμπιστής άμέσως, φωνάζει 

ό εφοπλιστής άγανακτισμΐνος άπό τήν έπιμο- 
νήν τοΰ Χαχαμίκου, θά σημάνω τόν κλητήρα 
νά σέ βγάλη εξω.

— ’Έχω κι’ ένα τελειότατο κουδουνάκι γιά 
νά σημαίνετε τοϋ κλητήρος οας, άφέντη, ά
παντα έτοίμως ό Χαχαμϊκος.

Καί ό έφοπλιστής καμφθείς τέλος άπό τήν
επιμονήν του, ήγόραοε τέλος πάντων κάτι,
γιά νά τόν ξεφορτωθή ** *

Μιά άλλη φορά πού έταξείδευε πάλιν ό Χα- 
χαμΤκος, ήταν κακοστομαχιασμένος καί άπό 
τό κούνημα τοϋ σιδηροδρόμου τού ήρθε νά 
κάμη εμετόν. Άλλά τοΰ ήρθε τόσον άπότομα, 
ώστε δέν έπρόφθασε νά κρατηθή κι" έλέρωσε 
μέ τόν έμετό του τήν κυλόττα ένός άξιωματι- 
κοΰ, ό όποιος έκάθητο δίπλα του καί είχεν 
άποκοιαηθή. Ό Χαχαμϊκος βλέποντας τόν πε
λώριον άξιωματικόν τά έχρειάσθηκε, διότι δταν 
ϊξυπνοΰσε κι’ έβλεπε τήν κυλόττα λερωμένη, 
θά έ&ύμωνε. Κ’εΙχε κάτι μουστάκια άγρια αύ
τός ό άξιωματικός! καινά πού άκριβώς έκείνη 
τή στιγμή έξύπνησε καί άγρίεψε βλέποντας τά 
λερώματα. Άλλ’ ό Χαχαμϊκος δέν χάνει τήν 
ετοιμότητα του, καί κλίνων μέ ύφος ■•συμπα
θητικόν πρός τόν άξιωματικόν τοΰ λ έ γ ε ι Έ  
πώς πάτε τώρα καπετάνιο μου ;

— Μά π ώ ;; έγώ τά έκαμα αύτά;
— Ναί, καπετάνιο μου... πρό ολίγου στόν 

ύπνο σας... μ’ έλερώσατε καί λιγάκι μά δέν 
πειράζει.

Καί ό άξιωματικός, πιβτεύσας πράγματι δτι 
αύτό; ήτο πού ήμεσε, έζήτησε συγγνώμην άπό 
τόν Χαχαμϊκο, ο Α,ΘΡαηικος

( Μ  AOTRA ΚΟΛΤΧΜ ΟΥ *  ΑΧΙΛΛΒβΧ ΚΟΥΡΒΊΗ


