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Δ η  μ ο ο k 8 νι σ β ι ς είς τή ν σελίδα χής Δλληλο- 
γραφ,ίας : SO λεπτά ή λέξις δι* δλους. Διά ποιήματα
καί έμπορικας καταχωρήσεις Ιδια ίτεροι συμ,φωνίαι.
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ΣΤΙΧΟΙ ΤΟΥ ΚΑΡΡΟΥ
(ΗΓβΥΝ ΟΜ1ΛΙΑΙ ΙΠΙΚΛΡΡΟΙ)

5 j S  Ρ » Ε  ΜΕΡΙΚΑ S O i V E N l R S . . .
V ty  αύτι', άγαπητή μου μι- 

/.ΠΟΙ'λα, **f6 συνοδεύω μέ ένα παράξενο δώ 
ρον. "Xfra W  άνοιξης τό  δεματάκι καί θά 
3 °  δής, τα ματάκια σου θά διασταλοϋν άπό 
έκπληξιν κι’ ίσως τά  χειλάκια σου σουρώ
σουν από τό  πείσμα. Μέσα στό δεματάκι θά 
δής μερικά γραμματάκια σου, άπό εκείνα, 
πού χθές τό  άπόγευμα, καθαρίζοντας τό 
Bureau σου, έξεχώρισες άπό τ ’ άλλα καί τά  
έρριξες σ το  καλάθι. Τσ  καϋμένα τά  πολύτιμα 
χαρτάκια σου!.. Γραμματάκια άπό διάφορες 
φίλες σου... σημειωσούλες άπό μερικές soire 
de Cala... προσκλήσεις άπό μέρους τής φίλης 
σου Δομινίκης γιά  τής συναυλίες της... δ ιά
φορες παραγγελίες τής έξαδέλφης σου Β ιολέτ- 
τας... άναμνήσεις αύτά όλα πολλών ευτυχι
σμένων στιγμών γιά σένα. Φαίνεται όμως πώς 
θ 1 άρχισες νσ βαρύνεσαι τής φίλες σου, κακή 
μου μικρούλα, γ ι ’ αύτό έρριξες σ τό  καλάθι 
τά  γράμματά των.

— Ουφ! πόσο τόπο μοΰ πιάνουν κι’ αύτά... 
Τ ά  έχω εδώ στό συρτάρι δύο χρόνια... Τ ί 
μοΰ χρειάζονται πειά;..

Δέν έκανες καλά, φίλη μου, νά σχίσχις έτσι 
ασυλλόγιστα άπό τό  album  τής ^ωής σου τήν 
καλλιτέρα σελίδα. Έ ν ν ο ια  σου όμως... Έ γ ώ  
κατοόρθωσα νά τά  μαζέψω τά  πολύτιμα αύτά 
χαρτάκια καί νά.,.ποΰ σοΰ τά  στέλνω  σήμερα 
μέ τήν άπαίτησιν νά μέ διαβεβαιώσχ)ς πώς 
θά^ιό βάλχις παλι μέ τή σειρά καί θά τά  φυ- 
λάξχις όσο ζής. Έ π ί τέλους, δέν σου τρώνε 
τόν τόπον, άγαπητή μου. Βεβαιιόσου ότι ένα 
γραμματάκι, άπό μιά καλή κι’ εύγενική φίλη 
είς τή ν  ζω ή ν  μας παρέχει κάποτε μερικάς 
εκδουλεύσεις, άπό έκείνας, πού δύσκολα μας 
παρέχουν τά  ερωτικά γράμματα, ποΰ μέ τ έ 
το ια  εύλάβεια σέ είδα  χθές νά τοποθετής στό 
βάθος τού μυστικού συρταριοΰ τοΰ γραφείου 
σου.

Μπορεί νά ε ινε τρυφερώτερον τό  γράμμα 
ένός νέου, πού σέ βλέπει γιά πρώτη φορά σέ 
μιά δεξίωσιν καί σ ’ ερωτεύεται, λείπει όμως 
κάποτε άπό τό  γράμμα αύτό τό  έσάνς τής ει
λικρίνειας.

’Έ χεις πεποίθησιν πώς τά  έρωτικά γράμ
ματα πρέπει νά κυριαρχοΰν στήν άνάμνησίν 
σου, ένφ  τά  γραμματάκια τώ ν  φ ιλενάδων σου 
φθάνει νά τά  διαβάσχ)ς μιά φορά γιά νά τά  
$ίξχΐς υστέρα στό καλάθι; Κ ι ’ άν όλα αυτά, 
πού σοΰ γράφουν οΐ εύα ίσ ίη το ι αύτοί κύριοι, 
ε ίνε  ψεύματα; Κ ι ’ άν μίαν ημέραν άπογοη- 
τευθής άπό όλους αυτούς κι’ άναγκασθής νά 
σχίσχχς ?ά γράμματά των, για τί θά  σέ 
καίνε; Τότε; Τ ό τε  μόνον ή φιλία θά μείνχ), 
άγαπητή μου.

Θά καθίσχις ένα βρσδάκι μέσα στήν καμα
ρούλα σου, θά ξαναδιαβάσεις τά  γράμματα 
τώ ν  φιλενάδων σου καί τό τε  θά δής πώς όλοι 
δέν έπαυσαν νά σέ άγαποΰν, όπως έφαντό- 
σθης. Ε ίνε  πολύ παρηγορητικό νάχουμε 
μπροστά μας πάντα τά  πραγματόκια εκείνα, 
πού θά  μας θυμίζουν τή ν  πραγματικήν άγάπη, 
ποΰ θά μάς μιλούν γιά κείνους πού σ τ ’ άλη- 
θινά.. μάς ανυψώνουν μέ τήν έκτίμησίν των.

Φύλαξέ τα  πάλι τά  γραμματάκια αύτά, 
ανόητη μικρούλα μου. Θά σοΰ χρησιμεύσουν 
τή ν ημέραν πού θά σχίσχις τάς έρωτικάς σου 
έπιστολάς. 1ΤΕΛΛ4

Ο Ι  Μ Ε Γ Α Λ Ο Ι  Ε Ρ Ω Τ Ε Σ
θα σ* αγαπώ μέχρι τοΰ ενδεκάτου Ούρανοΰ 
καί μέχρι ηερατώοεως τοΰ βίου,

μέχρι τής εξαντλήσιως 
[τοΰ νοΰ 

και μέχρις άποδείξεως 
[τοΰ εναντίου. 

Μόνον έοένα θ* αγαπώ 
[πρός τό παρόν 

μέχρι άποστοαγγίξεως
[τοϋ ποτηριού, 

μέχρι διατιμήοεως τών 
I οπωρών 

και τοΰ φωταερίου.
Θά οε λατρβύω μέχρις ο- 

[ τ ου καταβρέξουνε 
καί δώσβ 6 Θεός κ* ή σκόνη κατακάτση, 
θά σ* αγαπώ μέχρι τών Φώτων ποΰ θά τρέξουνε 
στην πόλι τά νερά τοΰ κ. Πάτση !

ΑΡ1ΤΤ0ΦΑΝΗΙ

1 "ΓΚΛΟ Ρ ΙΑ . ,_________ j

Τ ί ώραΐα, τ ί  λαμβρά, 
όλα εΐσίν ανθηρά, 
καί οΰτω διελχόμεθα 
έν χαρφ.
Και γάρ πολλών δεινών 
αφορητών έπιπεσασών 
έν τφ  άστει τό  κλεινώδες 
τώ ν  Α θ η νώ ν , 

βήγουν λοιμοί, λιμοί 
'καί έπιδημίαι πολλοί, 
ούκ όμως καί καταπονδισμοί 
τουτέσθιν άνεπ ύδάτους 
κοινώς νεροπονδή, 
τό  όποιον 

_  ένεκεντόάχρεΐονύδραγωγεΐον. 
Δ ιά  τάπ τα  συλλείτουργον 
θέΛω ασει,
τουθόπερ τό ν  άναβαλλόμενον 
τοΰ κερίου Πάτση, 
άπερ μέ τό  κηρίον ύδωρ έρευνών. 
καί μή έφευρίσκων το ιούτον ποσώς 
καθέστην ό ρενδίκολος τής γειτονός, 
περιελχούμενος μέ τό  έ ξ  Αίγίνης 
σί>αμνίον νυχθημερώς.
Καθάπερ δέ ό πηγάδιος ϋδωρ
έν το ϊς  βαρελοΐς,
άπερ διαλαλώσιν έν τα ϊς  όδέσιν
οί νερουλεΐς
έσθίν μεμολυσμένος καί
βρωμιοΰχος λίαν,
δέπτε οΰν ποιήσωμεν τοΰ
Θεού λιτανείαν,
ίνα  ρύσχι ήμας άπό τού πονηρού 
σώ ζω ν τόν περιούσιον λαόν άπτοΰ.
Τάπτα  λελάληκα ΰμΐν
καί άμαρθίαν ούκ έχω, άμήν,
τό  όποιον
ϊνα  μή προώρως ύπαγαίνομεν εις 
τό  νεκροταφεΐον.

* 0  ' Αγκαϋάγγελοί

W  A l i i I > J  I Λ  I Z I X O P I A

Τά  χέρια μας ενώνοντα ι, τά  μάτια μας 
γυρεύονται. Έ τ σ ι  άρχίζει ή ιστορία τής άγά- 
πης μας.

Ε ίνα ι τοΰ Μ άρτη μιά νύχτα πού τή ν  φω
τίζε ι τό  φέγγος τής σελήνης. Τά  λουλούδια 
στήν άτμόσφαιρα σκορπίζουνε τό  άρωμά τους. 
Ή  κιθάρα μου κεΐτα ι κατά γής καί τό  σ τε
φάνι πού μοΰ πλέκεις δέν τέλειωσε άκόμα.

Ή  άγάπη πού μας ενώνει μοιάζει σάν ένα 
παιδιάτικο τραγοΰδι...

Τ ό  πέπλο τώ ν  μαλλιών σου μέ τό  αιθέριο 
χρώμα του τά  μάτια μοΰ θαμπώνει.

Τ ό  στεφάνι, άπό τά  ολόλευκα γιασεμιά πού 
μοΰ πλέκεις ευφραίνει τήν καρδιά μου.

Π αίξαμε ένα παιχνίδι γεμάτο υποσχέσεις, 
γεμάτο άρνήσεις, εξομολογήσεις, ά τέλειω τες 
σιωπές. Χαμόγελα, θυμοί, γλυκειά κι’ ανώ 
φελη πάλη !

Ή  άγάπη πού μάς ενώνει μοιάζει σάν ένςι 
παιδιάτικο τραγοΰδι....

Δέ γυρεύομε άνακρελες ελπίδες, δέ ζητάμε 
τ ’ άδύνατο, δέ ψάχνουμε μ’ άπόγνωσι στό 
σκοτάδι τοϋ μέλλοντος.

Μάς φθάνει νά χαρίζωμε καί νά δεχόμαστε. 
Ή  άγάπη πού μάς ένώνει μοιάζει σάν ενα 
παιδιάτικο τραγοΰδι... ΕΣΠΕΡΟΣ

ο ι 1 r> M r J H M O E Y r s T O  O C Z D O
Φεύγουν τά νειάτα τά χο ΐ'οά  /
“Ολα μαραίνονται καί σβύνονν...
Τά χείλη ττοϋ ροδογελοΰν 
Στάχτη  os λίγο άττομείνουν...
Καί τά μαλλάκια τά ξανθά 
Γοργά χ ι’ αντά θά ξεθωριάσουν.
Τά μαγου/.άχχα τ'άνδηρά  
Κ ι αντά τό χρώμα των θά χάσουν.
Καί Οά γεράαι/ς, καστανή,
Καί θβ νά ζ^ς μβ περασμένα 
Καί θά θυμάσαι... μιά φορά 
Πώς μ ’ άπαρνήθηχες ατά ξένα. 
θά θυμηθη; ιτόαο θερμά 
Σ '  είχα ατά νειάτα σου αγαπήσει,
Πόσο μοΰ στάθηκες σκληρή...
Κ ι ’ δλη ή ψυχή σου θά δακρύου.

Ν ίκ ος  Γριιτονηα ιώτης

ΤΟ Φ Ρ ΙΚ Τ Ο Ν  Λ Α Θ Ο Σ
Μέσα στήν γκαρσονιέρα τοΰ φίλου μου 

Λελέ παρετήρησα πρό ημερών μιάν άλλοιώ- 
τικη μεταβολή: "Ολη ή ώραία της έπίπλωσις 
είχε παραμεληθή τόσον πού νά σοΰ προξενή 
μιά κρυάδα μόλις θά  τήν άντίκρυζες. Έ π ι- 
προσθέτως, όλα τ ’ άγαπημένα του μπιμπελό, 
πού έστόλιζαν τό  γραφείο του— μεταξύ τώ ν 
οποίων τήν πρωτεύουσαν θέσιν κατεΐχον τά  
τρία  διάφορα πορτραΐτα  τής τελευταίας, 
κατά σειράν προτεραιότητος, έρωμένης του— 
είχαν έγκαταλειφθή εις τό  έλεος τής σκόνης.

— Γ ια τί αύτή ή έγκατάλειψις; τό ν  ήρώτησα. 
Μήπως έπαυσες πλέον νά δέχεσαι κυρίας;

— "Ακούσε, φίλε, μου, μοΰ εΐπεν έπίσημα, 
ή γυναίκες γιά μένα ήσαν ένα κακό όνειρο, 
ποΰ μ’ έκανε νά ξυπνήσω τό  πρωί μέ πικρό 
τό  στόμα Π ίστευσε πώς θά  προσπαθήσω νά 
μήν όνειρευθώ πλέον τέτο ια  πράγματα.

— Καί ή Κάκια; ή ώραία Κάκια τής όδοΰ 
Έρμοΰ;

— Δέν θά  τήν ξαναδώ  κι’ αύτήν, όπως δέν 
θά ξαναδώ καί καμμία άλλη γυναίκα. Κ α τα 
λαβαίνεις μέχρι ποίου σημείου μπορεί ν ’ 
άπογοητευθή ένας άνδρας, οταν, ύστερα άπό 
τόσας θριαμβευτικάς έπιτυχίας είς τούς έρω- 
τικούς του άγώνας, έχει τήν κακοροιζικιά νά 
κουρελιαστή άπό μιά γυναίκα πολύ κατώ τε- 
ράν του, άπό μιά γυναικούλα σχεδόν τοΰ 
λαοΰ... άπό ένα άπλούστατο κοριτσόπουλο;

— Καταλαβαίνω. Ή  μοδιστρούλα σου θά 
σοΰ τό  έγύρισε τό  φύλλο.Μά έπρεπε νά ξεύ- 
ρχΐς πώς γιά τά  κορίτσια τοΰ είδους αύτοΰ 
ένας άνδρας, πού φημίζετα ι μάλιστα ώ ςκατα- 
κτητής καρδιών, πρέπει νά προσέχχ) πολύ 
παρά πολύ τή  ριξιά του. Ε ίνε  θηρία άνήμερα 
καί ή τέχνη τοΰ έρωτος πρέπει νά ε ίνε  πολύ 
μεγάλης έμπνεύσεως διά νά τής κατακτήσχ). 
Ώ ς  τόσο, ή μοδιστρούλα σου κατώρθωσε νά 
σ ’ άπογοητεύσχ) κι’ αύτό ε ίνε τό  σπουδαΐον.

— Καί μέ ποιό τρόπο νομίζεις; Μ έ τόν έξευ- 
τελιστικώτερον. Μ ’ έβρισε;

— Μ ιλάς έτσ ι έσύ; 'Α φ ησες νά σέ ξετινάξχι 
ένα μοδιστράκι;

— Ό .τρ όπ ο ς , φίλε μου, ό τρόπος... Ά ,  είνε 
φοβερόν- ..

— Δυστυχή Λελέ !...
— Μέ σακάτεψε... Φαντάσου, στό πρώτο 

μου άκόμα γράμμα άπήντησε μ’ ένα τρόπο 
μεγαλομανάβη... Κα ί ποιά; μιά μοδιστρούλα, 
φίλε μου... Μ ιά δεσποινίδα πού φορούσε όλο 
τά  ίδ ια  παπούτσια.

— Δηλαδή;...
— "Ακούσε νά  δής: Τ ό  πρώτο γράμμα άπε- 

φάσισσ νά  τής τό  σ τείλω  μ’ ένα λουστράκι, μ’ 
ένα προσφυγάκι. «Π ά ρε», τοΰ είπα, «αύτό τό  
γράμμα καί νά τό  δώσχις στήν διεύθυνβιν 
πού γράφει: Ό δ ό ς  Π ινακω τώ ν 255. Ν ά  κι’ 
ένα  φράγκο». Τ ί νομίζεις τώρα  πώς συνέβη; 
Ό  μικρός έπήγε τό  γράμμα στήν Κάκια, άλλά 
μαζή μέ τό  γράμμα τής έδωσε καί τό... 
φράγκο.

— Τόμπολα...
— Καταλαβαίνεις τώρα  τ ί  έπηκολούθησε...
— Σοΰστειλε τήν ρομπατσ'να σου έπί... συ- 

στάσει...
— "Οχι, δέν μοϋγραψε τίποτε. "Εδωσε μόνο 

τό  γράμμα στό λουστράκι μ’ ένα δίφραγκο 
καί τοΰ είπε: «Δώ σε το  πίσω τό  γράμμα
στόν κύριον αύτό, δώσε του καί τό  δίφραγκο 
καί πέ του νά μοΰ τό  φέρχχ αύτός». "Ε , φαν
τά ζεσα ι πώς ύστερα άπό τήν ψυχρουλουσίαν 
αύτή μπορώ πλέον νά εξακολουθήσω νά είμαι 
ό «κατακτητής τώ ν  καρδιών»; Μ· ΣΤΗΡΙΟΣ

Η ΚΛΗΡΩΣΙΣ ΔΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΝ
ΤΗΣ ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΟΥΣ: ΕΞΟΧΗΣ
'Η  Μυστηριώδης έξοχή είνα ι τό  Μαροΰσι 

μέ τής πολλές στάμνες τό  νερό, τό  ώρολόγιον 
Σεργιάδου, τό ν  πισσοστρωμένον δρόμον, τό 
κτήμα τοΰ Ά νδρ έου  Συγγροΰ, μέ τά  Μελίσ
σια καί μέ τή ν  μονήν Πεντέλης.

Ό ρ θ ά ς  λύσεις άπέστειλαν οί κ. κ.Θ. Ά ν τω -  
νόπουλος, Κων. Μαυρομμάτης, Δημ. Βοτέας, 
Γ . Δημόπουλος, Ρ. Άσπρέας, Ίω ά ν . Καλλι- 
βωκάς, Γεώρ. Δημακόπουλος, Σταυρ . Στου- 
ραΐτης, Λέαντρος Αστερ ιού , Κων. Χιντόπου- 
λος, «Φ ιόρο τού Λ εβάντε» καί Ν . Μουστα- 
κίδης.

Διά  κληρώσεως τό  βραβεΐον (ένα  βιβλίον 
τής άρεσκείας του, έδόθη είς τόν κ. Δημ. Βο-
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Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Ο Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Σ  Π Ο Υ  Σ Τ Α Μ Α Τ Α Τ Η Ν  Κ Α Ρ Δ Ι Α  Τ Ο Τ

Η EMOINQNIA ΤΗΣ “ ΣΦΑΙΡΑΣ,, ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΗΜΟΝ ΤΑΧΡΑΝ ΜΠΕΗ ^
Α Ι  Μ Υ Σ Τ Η Ρ Ι Ω Δ Ε Ι Σ  Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Α Ι  Τ Ω Ν  Α Τ 0 Ι Δ Ω Ν

Ό δ ό ς  Μυλλέρου. Ή  ’Αθηναϊκή όδός, πού 
τή ν  καλύπτει τώρα  τελευ τα ία  ή σκιά τοΰ μυ
στηρίου. Είς τόν άριθμόν 40 ένα μικρό σπι
τάκι μέ τρία  πράσινα παράθυρα καί μέ μιά 
ξεθωριασμένη πόρτα. Μ ία επιγραφή έπάνω 
άπό τήν πόρτα προσελκύει τοΰ κάθε διαβάτη 
τή ν προσοχή. Ύ σ τ ε ρ α  παρέρχεται, κητών τό  
κεφάλι του ’ είς ένδειξη- παντελούς άγνοιας. 
«Πνευματική Παναδελφότης, ή ’Α ρετή ». Ή  
γειτονειά  ε ίνε ανάστατος. Ή  άνίδεες γυναι
κούλες βλέπουν τό  μυστηριώδες σπιτάκι καί 
σταυροκοπούνται. Ο ί άνδρες φοβοΰνται νά 
πλησιάσουν.Στοιχειωμένο λοιπόν είνα ι άραγε 
αύτό τό  σπίτι μέ τήν ξεθωριασμένη πόρ
τα  ; Περικλείει δαιμόνια ; έκεϊ μέσα_ υπάρχει 
ό τρόμος καί τό  έρεβος ; Τ ίποτε άπ' αύτά. 
Γαλήνιο  καί νοικοκυρεμένο είνα ι τό  σπιτάκι. 
Κ ά τω  στήν αύλή ένα καγκελόφρακτο στενό_ 
μακρο περιβολάκι μέ λίγες πρασινάδες. Έ κ ε ϊ 
πρός τ ’ άριστερόν μέρος τό  χώμα είνα ι νεο- 
σκαμμένο, έτσ ι πού δε·'χνει τήν (ίπαρξιν ένός 
τάφου. ΕΧνε ό τάφος πού έτάφη έπί 25 λεπτά 
τής ώρας ό Φακίρης Ταχράν Μπέης καί αμέ
σως, μετά τήν πάροδον τώ ν  25 λεπτών, έπα- 
νήλθε πάλιν είς τήν ζω ήν !

ΤΙ SYM BA INE I ;
Π ώ ς μπορεί λοιπόν νά ταφή ζω ντανός  

ένας άνθρωπος, έπί τόσην ώραν, νά στερηθή 
τό ν  ατμοσφαιρικόν άέρα, νά κλεισθή ερμητι
κώς μέσα σ’ ένα φέρετρο καί κατόπιν ν ’ άνα- 
στηθή ;

— Μπορεί, μάς λέγει ό ίδ ιος ο Ταχράν 
Μπέης, άρκεΐ νά πιστεύχ) καί νά θέλη.

Καί μάς διηγούνται ό τι ένας φίλος του, φα-

Τό  σ π ί τ ι  τη ς  όδοΰ Μυλλέρου  
οπου  γίνοντα ι τά πνενμ α τισ τιχά  πειράματα.

κίρης καί αύτός, έχει ταφή πρό 4 έ τώ ν  είς 
τήν Α ίγυπ τον καί ότι θ ’ .... άναστηθή άκρι
βώς τήν 17 Μ α 'ου τοΰ 1925 ώρα 10 π. μ. 
άκριβώς!

Ή  δημοσιευομένη είκών παρουσιάζει τόν 
περιβόητονΜπέην άποθανόντα .Ή σκηνή  αύτή 
έλαβε χώραν παρουσία μου. Ό  Μπέης έφαί- 
νετο  πραγματικώς άποθανών. Ή  καρδία του 
έπαυσε νά κτυπα. Ο ί σφυγμοί του έσταμάτη- 
σαν... Κα ί ύστερα άπό όλίγην ώραν συνήλθε 
καί... άνεστήθη.
Τ ί  συμβαίνει λοιπόν μέ αύτόν τόν άνθρωπον, 
ό όποιος έχει τήν δύναμιν νά σταματά τήν 
κυκλοφορίαν τού αίματός του, νά κανονίζχι 
κατά βούλησιν τούς σφυγμούς του, νά πλη
γώ νετα ι χωρίς νά πονή, νά σάς τραβά τό  μαν
τήλι έ ξ  άποστάσεως πολλών μέτρων, νά τόν 
πυροβολήτε καί αύτός νά συλλαμβάνχι ώραιό- 
τα τα  τήν σφαίραν τού περιστρόφου σας ώσάν 
νά συνελάμβανεν ένα μπομπόνι, πού θά τοΰ 
έπετούσατε; ’Απλούστατα, ό Ταχράν εΧνε ό 
άνθρωπος τής μεγάλης έπιβολής. Πάσχει διό
τ ι  τό  θέλη καί δέν πάσχει, όταν ε ίνε φυσικόν 
νάπάσχχχ, διότι δέν τό  θέλει. Ε π ιβάλλει είς 
τό  πνεΰ| α του νά τοΰ έγκαταλείψχι τό  σώμα 
καί τό  ένσωματόνει πάλιν, άναλόγως τής όρέ- 
ξεώς του."Αλλη έξήγησις δέν μπορεί νά δοθή. 
Έ χομ εν είς τή ν  διάθεσίν μας επιστολήν δια
πρεπούς ιατρού,ό όποιος, άποτεινόμενος πρός 
φίλον του Ταχράν Μπέη, ζω γραφ ίζει μέ τά 
αδρότερα χριόματα τήν κατάπληξιν του διά 
τά  γενόμενα.

Η ΜΥΣΤΙΚΗ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΑ
Έ ν α ς  άνθρωπος λοιπόν τέτο ια ς  δυνάμεως 

καί τέτο ιας έπιβολής, ένας υπεράνθρωπος 
σχεδόν, δέν θά μπορούσε λίαν έπιτυχώς νά 
έξυπηρετήσιχ μιάν Μυστικήν ’Αστυνομία είς 
τρόπον ώστε η σύλληψις ένός κακοποιοΰ να 
ήτο ζή τημα ολίγης ώρας;

— "Οχι, φρονεί ό Ταχράν Μπέης. Ό  πνευ-

ΤΑ ΡΑΒΑΣΑΚΙΑ
5ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΥΣΗ

Ό  Ταχράν Μ π έη ς, καταλαμβανόμενος. 
νπό χαταληψίας, άπο&νήσχει κατά βούλησιν.

τισμός δύναται νά έξυπηρετήσχ) τήν αστυνο
μίαν, άλλά δέν εΧνε αύτή ή άποστολή του. 
Ο ί πνευματισταί δέν ήλθαν διά νά συλλάβουν 
τούς -κακοποιούς άλλά νά ήθικοποιήσουν τόν 
κόσμον μέχρι τοιούτου σημείου ώστε νά παυ
σουν νά υπάρχουν έγκληματίαι.

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ  
Διά  τό  περίφημον τραπεζάκι, τό  άγαπημένο 

αύτό παιχνίδι τώ ν  Ά τθ ίδ ω ν  μας, ό Ταχράν 
φρονεί ότι άποτελεΐ καί αύτό μίαν έκδήλω- 
σιν τής πνευματιστικής ένεργείας όχι όμως 
καί σοβαράν.

Η ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΙΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 
Τ ά  πνευματιστικά καί τηλεπαθητικά πει

ράματα τοΰ Ταχράν Μπέη άνεστάτωσαν τάς 
’ Αθήνας. Καί στής άκρώτατες άκόμα συνοι
κίες τώ ν  ’Α θηνώ ν όμιλοΰν διά τά  τέρατα καί 
τά  σημεία του. Ο ί άνθρωποι τού λαοΰ τόν 
άποκαλοΰν « ’Α ντίχρ ισ τον», οί έγγράμματοι 
«Μ έγαν θαυματοποιόν» καί οΐ Ιατροί, οί ψυ
χίατροι, οί νευρολόγοι... σιωποΰν.

Έ κ τα κ τα  συμβάντα, πού λαμβάνουν χώραν 
μέσα στά  σπίτια, άποδίδονται στόν... Ταχράν 
Μπέη. Ή  άπότομος καλλιτέρευσις ένός ασθε
νούς, ή άνεύρεσις άντικειμένου,τό όποιον πρό 
έτώ ν είχεν έξαφανισθή, ή έξαφάνισις άλλου, 
τό  όποιον έθεωρεΐτο  έν ασφαλείς, άκόμη καί 
αύτή ή.... πτώσις τής λίρας άποδίδονται ύπό 
πολλών είς τάς μαγικάς έπενεργείας τού θαυ
ματουργού Μπέη.

ΑΙ Μ ΥΣΤΗ ΡΙΩΔΕΙΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ  
Δύο ’Α τθ ίδες άπό ημερών λαμβάνουν κάθε 

πρωΐ έξακολουθητικώς μυστηριιόδεις έπιστο- 
λάς, αί όποΐαι δέν προφθάνουν νά φθάσουν 
μέχρι τώ ν  οικείων τω ν  καί... χάνονται. Π αίρ
νει στό χέρι της τήν μυστηριώδη έπιστολήν 
ή κόρη, τρέχει έκληκτος νά τήν δείξη είς 
τήν μητέρα της καί μόλις φθάσει μπροστά 
της ή έπιστολή... δέν υπάρχει. Τ ά  χέρια της 
είνε άδεια... Καί ή άνσστάτωσις εξακολουθεί 
καί α ί τερατώδεις διαδόσεις οργιάζουν.

Έ ν α ς  δυστυχής κουλουροπιόλης, μάς διη- 
γήθη ότι, διερχόμενος προχθές τήν όδόν Μυλ
λέρου έχασε άπό μπροστά του τά ··. κουλού
ρια του, τήν ώραν άκριβώς πού ό Ταχράν 
Μπέης εύρίσκετο μέσα στό μικρό σπιτάκι τοΰ 
άριθμοΰ 40. "Αρχισε νά φωνά^η καί νά τρέχη 
άλλόφρων. Ο ί διαβάται τόν έπλησίασαν καί 
τόν έρωτοΰσαν τ ί τοΰ συμβαίνει.

— "Εχασα τά  κουλούρια μου, έφώναζεν ό 
δυστυχής.

Κ ι’ όμως ολόκληρον τό  πανέρι μέ τά  κου 
λούρια του εύρίσκετο μπροστά του !

Φυσικά, γιά αύτά όλα δέν είνα ι βέβαιον άν 
εύθύνεται ό Ταχράν Μπέης. Α. Δ 

Ε ΙΣ  ΤΟ  Π Ρ Ο Σ Ε Χ Ε Σ : Μέσα εις τά άδυτα τον  
Π νευματισμόν.— Νέα κα ταπληκτικά  π ε ι- 
ράματα τοΰ Ταχράν.

I ‘ΤΚΛΟΡ1Α,, Ϊ

Κ  Ε Ι Ρ Η Ν Η
ΙΙιρδίκω  μ’ πλί μ*,
Το ΐ’ /δις, ούρή καρακαϊ- 

δόνα μ’ ,τί γιγουνός γένηκ’ 
μέγα κι’ κουσμουσυτύρι- 
ουν σάν κι’ τ ’ ν ίπιοκευή 
τοΰ 'Υδραγωγείου κα- 
ληώρα τ ’ ; Μήν τ ’ ρΰς σά 
χαζουγίδ’ , ούρή, κι’ γιά 
τ ’ ν ειρήνη σ ’ κουβιντιό- 

,'ίου.Κι’ ξέρ ’ ς ποιός τ ’ ν  έκ- 
ίλεισ ’ καί τή  στρίμουξ, αύ- 
-Ιτήν τήν χαντακουμέν τ ’ ν 

ειρήνη άπ’ μάς έκανι τή μπουρμπουλίθρα 
τόσουν κιρό; Δέν ξέρ ’ ς; "Α κ ’ σι τού λ ’πόν γιά 
νάν τ ’ μά&’ τού μυαλουδάκι σ ’ τοΰ κ’ τό: 
Ί γ ώ ,  ου Μήτρους Κουρνόγαλους, ίέκ τού ίν- 
δόξου νομού άπάσης Ίτουλοακαρνανίας κί 
πιριχώρουν, ίτώ ν  τρ ιάντα  δύγιου κι’ κάτ’ μι- 
ροΰλ’ ς, ζουή νάχου.

Γ ιά  νάειμι ίγώ  στού στράτιβμσ— δέ σ ’ λιέου... 
κι’ καμπόσ’ άλλοι σάν κι’ τ ’ ν άφιντιά  μ’ άπ’ 
τοΰ λιέει ή πιρδικούλα μ’ , τούν ίέπιασι κακή 
τριμούλα τούν Ίσ μ έ τ  άφ ’ τοΰ φόβου τ ’ κι’ 
πού νά κουνήσ’ νά κάν’ τού παλ’κάρ’ κί σί 
μάς όπους τού κάν’ σ τ ’ν  άλλ ’ τ ’ν Ούγριόπ’ . 
Ούόϊ, τά  κότσα π α ίζ’ μι...

Τουώρα, νά σ’ πού τ ’ν  άλήθεια, εΧμι κι’ 
κ’ μάτι σ’νου/,ουρημένους για τί ά γίνουνταν 
πόλιμους θανά τ ’ πάρ’ ού διάουλους τ ’ν  πα- 
π’ λάκ’ άπ’ τού κακό κι’ τ ’ ν ίλα  π’ θανά πά- 
θαινι κι’ άπ’ τού κυνηγητό π’ θανάτρωγι μί 
τ ’ καζανουχούλιαρου. Ίένο ια σ ’ όμους κί δέ 
θ ’νά τή  γλυτώσ ’ άλλη βουλά. Ί γ ώ  στού λιέί.υ- 
κί νά μ’ θυμ’θής.

Ταύτα  κι’ μένου, γειά σ ’ κι’ άντίου μ’ .
Μήτρονς Κουρνόγαλους

Ή  οημβρινίι έμφάνιοις τής «Σφαίρας» ΐι.-ιοθετω ο τ ι  
θά κοιθή άπΛ δ*.οος ώς άνταξία  τώ ν  υποσχέσεων ποΰ 
σα. έδωσα είς τό  προηγούμενον φύλλον. Ή  «Σφαίρα» 
παρουσιάζεται σήμερα ΰπως δέν Οά μπορέσχ) νά  πα· 
ρουσιαοΰ-n καλλίτερα άλλο ΓΕλληνικόν περιοδικόν. 
Ή  έμφάνισις αύτή άποτελεΐ τό  ίίπαντον μιάς καλής 
έμπνεύσεως και μιάς έπ ιτυχοίς έκτελέσ«ως. Περισ
σότερα ούτε  μπορούν ούτε είνβ δυνατόν νά γίνονν 
s i; Ενα 'Ελληνικόν περιοδικόν. *Εγώ δμως προΛύμως 
θά δεχθώ τ^ν ύπόδείξιν οίουδήβοτβ έκ τώ ν Αναγνω
στώ ν μου, ό όποιος θά βρϋ δχι μπορεί νά γίνουν 
και περισσότερα. Ό  βονλόιιενος, λοιπόν, προσελθέτω.

Σάς ύπενθυμίζω δ τ ι ή προθεσμία διά τή ν άποσχο- 
λήν άπαντήσεων βίς τό ν  Φουτουριστικόν Διαγωνι
σμόν τού  Μεγάρου μέ τάς Σημαίας λήγει χήν 30ήν 
‘ Ιουνίου.

*Όσα δημοσιβύχι σήμερα ή «Σα>αΐρα» περί τοΰ  
περιφήμου Φακίρου Ταχοάν Μπέη, άποτελούν έντβ- 
λώς > έ α ν  άποψιν τού  ζητήματος. Παρακολουθήσατε 
τάς ένδιαφερούσας λεπτομερείας είς τή ν 3ην σελίδα

Διά τά  Εργα τώ ν  φίλων άναγνωστών θά τά  πούμε 
έν όλίγοις πδλιν: ’ Εγκρίνω τό  Ενα, κ. ΓριπΟνησιωτ... 
ϋερ ιμένετε δμως πρώτα νά δημοσιευθη τό  2ον, τό  π?ό 
καιρού έγκριθέν.Δυστυχώς περισσότερα άπό 2—3 Εργα 
άναγνώστών δέν μπορώ νά δημοσιεύω κάθε έβδο- 
μάδα.—*Όχι, κ. Ε. Μπεζ .. Ή  καλή εμπνευσις δεν 
φχάνει και, δυσχυχώς, τά  δικά σας μόνον ώς καλώς 
Εμπνευσμένα μπορούν νά θεω ρηθούν.=νΟχι άκόμη κ. 
Α . Σολ. Ά φ ηοτε νά δούμε τ ΐ  έντύπωσ·ν Εκαμετό πρώ- 
το ν ._Α ύ χ ά  μπορεί νά τά  διηγήται κανείς σέ καμμιά 
καλή συντροφιά, κ. Δ ε ο δ. Δ ρ ά κ.. χωρίς νά λάβπ 
τό ν  κόπο νά τα  γράψη. Κάποια γυναίκα πηγαίνει 
στό νεκροταφεΐον κ* ίίστερα; — Κ ’ έσεΐς γιά νεκρο
ταφεΐον, κ Σ τ  ά θ. Λ  ο ύ π. ; Λάβρτε ύπ’ ύψιν ο τ ι 
Ιχω άναλάβει σοβσράν ύποχρέωσιν άπέναντι τώ ν  άνα- 
γνωστών τής «Σφαίρας» νά μή τούς π λή τεω .— ’Έ λ α 
βα τή ν έξ*ιγησίν σας, κ. Κ . Κ ο ν τ ό  π ο υ  λ... καί 
θά φροντίσω γιά τό  βιβλίον. Θά τά  πούμε κατόπιν. 
’ Εγέλασα μέ τό  πάθημα τοΰ  κύο Θαν4ση σας, κ- 
Τσιούλ.,. άς μή τό ν  έκθ^σωμεν δμως τό ν  δυστυχή. 
"Α ς  μείνη μεταξύ μας τό  πάθημά του .—Μόνον π εζο
τράγουδα, γραμμένα στό στύλ τού  «''Εσπέρου» βΐνε 
δηιιοσιεύσιμα, κ. Γ . Γ  α β α θ ...—Παρακαλεΐται ή δε
σποινίς άπό τό  Μαρούσι, πού μού Εστειλε τό  τραγου
δάκι «Σ τό  πέρασμα τού πόνου* νά μοΰ ξαναδώσγν 
καθαρά τή ν υπογραφή της.

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΩΝ
"Ενα λυσιτελές μύτρον, πολύ εΐιχάριοτον γιά μένα, 

έλήφθη διά νά ξεμπερδέψω τώρα μιά ϋρα άρχήτερα 
άπό τάν Διαγωνι«μ6ν τώ ν  ουνοικεοίων Ή  άφορμή 
έδόθη, χάριτι θεία, άπό ενα έκ τω ν  υποψηφίων. "Ιδού 
ποιον είνε τό  μέτρον: Από τούς λαβόντας μέρος
ίιποψηφίους 9 είχαν πάρει τάς περισσοτέρας ·ψήφο·υς. 
'Επομένως μεταξύ τώ ν  9 αύτών θά διανεμηθώ τό  έκ 
τώ ν  ψηφοδελτίων συγκεντρωΟέν ποσόν τώ ν  Χ028.50, 
άφοϋ, προηγουμένως, άφαιρεΟοΰν τά  έξοδα τώ ν  1* 
κλισέ τώ ν  υποψηφίων, τά  όποια έδημοσιευθησαν είς 
τ ή ν  «Σ φ α ίρ α ν »-έφ ’ δσον 6 Διαγωνισμός δέν έληξε 
φυσιολογικώς—ύπολογίζοντες πρός 120 δραχ. έκαστον. 
Τ ό  υπόλοιπον καλούνται ο ΐ ένδιαφερόμενοι να το  
διανεμηθούν, παοουσιαζόμενοι αύτοπροσώπως είς τά  
γραφεία μας.

0 ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ
Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ

• λΥΟ  Φ Λ Ο ΓΕ Σ ».“ Λρδμα οΙκογενειακόν είς τρ εις  
πράξεις, βραβευθέν είς τό ν  Καλοκαιρίνειον Διαγωνι
σμόν. Συγγραφεύς Ά ν τ .  Χ α τζηαποστόλου.__________

ΤΥΠΟΙΣ Π€^ΌΔΙΚΟΥ ‘SCtDUlea,, 
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Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Σ Ε Λ ΙΣ
Τα ΚΑΛΛΙΤΒΡΑ ΖΐΙΗΓΗΜΑΤΑ

β Η  Γ Κ Α Ρ Σ Ο Ν Ι Ε Ρ Α  Τ Ο Υ  Π Ρ Ο Σ Π Ε Ρ
Ο ΙΙροσπέρ Ραμπουρτέν ήταν 52 χρόνων. 

Ηταν πλούσιος χωρίς νά τό εχη ιδιαιτέρως 
επιζητήσει ̂  καί χωρίς νά έχη κοπιάσει πολύ 
για τήν άπόκτησι τής περιουσίας του, ή όποία 
έχρονολογεϊτο άπό τά τελευταία έτη τοΰ πο
λέμου, πού είχαν φανή τόσο ευνοϊκά πρός 
τούς διαφόρους έμπορευομένους.
, Καθ όλον σύτό τό διάστηιια άσχολεΐτο 

είς τό κατάστημά του μέ τό έμπόριον τών 
δερμάτων.

Ηταν γεροντοπαλλήκαρο τόσον άπό τής 
αριστερας χειρος, δσονί,καί άπό τής δεξιάς, 
πράγμα άρκετά παράξενο, γιατί συνήθως οί 
ανδρες δέν επιζητούν τόν πλοΰτο παρά μό
νον μέ την επιθυμία νά ικανοποιήσουν τάς 
απαιτήσεις της συζύγου πού άγαποΰν ή τής 
ερωμένης πού διατηρούν. ‘Ο Προσπέρ Ραμ
πουρτέν ήταν ένας φιλόσοφος. Επειδή έκρινε 
*ώ ς„ η περιουσία του ήταν πλέον αρκετή διά 
νά έιασφαλίση τήν είς τό μέλλον συντήρη- 
σιν του, άπεμακρύνθη πλέον άπό τό έμπόριον 
καί έζοϋσε μόνος είς τό έπάνω πάτωμα τής 
οικίας,η οποία εύρίσκετο πλησίον τοΰ άλλοτε 
καταστήματος του.
_ Εσκέφθηκε πώς ήταν πιά άργά γιά νά 
υπανδρευθή αλλά το>ρα πού δέν ήταν άπησχο- 
λημενος, θά ήταν εύχαριστο νά εύρη κάποια 
μικρή φιλεναδούλα γιά νά περάση τά απολει
πόμενα χρόνια τής ζωής του.
, —“ ν καλός δμως εμπορευόμενος έκριν3 πώς 
επρεπε πολύ νά προσέξη στήν εκλογή πού 
θά έκανε, μέ τόν φόβο μήπως βρισκόταν γε
λασμένος καί άναγκά ε̂το σέ λίγο καιρό νά 
τήν άλλάξηπράγμα πού θά τοΰ κόστιζε 
περισσότερο άπ’ ότι είχεν υπολογίσει.

Ό  κύριος Ραμπουρτέν λοιπόν, έπελήφθη 
τής άναζητήσεως τοΰ εμπορεύματος του. 
Ηρχισε νασυχνάζη είς τεϊοποτικάς αίθού- 

σας, τής κούρσες, τά χορευτικά γκρούπ, τάς 
συναυλίας καί τά θέατρα. Καί έτσι κάποιο 
βράδυ νόμισε πως βρήκε έκεΐνο πού ζητούσε 
στό πρόσωπο μιας μικρής σαντέζας, ή όποία 
σέ κάποιο καμπαρέ τής Μονμάρτρ τόν είχε 
ενθουσιάσει μέ τήν φυσική καί γλυκειά της 
φωνή καί μέ τό θελκτικό της παίξιμο.

Σάν άνθρωπος όμως γνωστικός, δέν θέλησε 
νά πάρη άμέσως τήν άπόφασί του, προτού 
βεβαιωθή δτι πράγματι ή μικρούλα Λουϊ- 
'"έττα Μπερτώ, ήταν αύτό πού ζητοΰσε.

Ηλθε τρεις φορές κατά συνέχεια στό καμ
παρέ γιά ν’ άκούση τήν μέλλουσαν φιλενάδα 
του καί κάθε φορά έφευγε πιό γοητευμένος 
άπό πριν, τόσο μάλιστα, ώστε άπεφάσισε όρι- 
ατικώς πώς η Λουϊζέττα θά γινόταν ερω
μένη του.
, “Ενα γερό μπουρμπουάρ στήν θυρωρό τοΰ 
επετρεψε νά μάθη τήν διεύθυνσί της, 196 
όδός Λονσάν.

’Εν τούτοις ό Προσπέρ Ραμπουρτέν έκρυβε 
στό βάθος τής ψυχής του κάποια αισθηματι
κότητα, πού τήν ειχε τόσο λίγο χρησιμοποιή
σει στή ζωή του, ώστε αύτή τήν στιγμή ήσθά- 
νετο ναύτου ̂ πλημμυρίζει τήν καρδιά. Επιθυ
μούσε, άν δχι .ν’ άγαπηθή, τούλάχιστο νά 
μην εΐνε τόσο 'καταφανές πώς έξακολουθούσε 
καί τώρα τό έμπόριο πού είχε κάμει σ’ δλη 
του τή ζωή.Καί προτίμησε νά βιάση τά πράγ
ματα,προτίμησε νά προσέγγιση τήν Λουΐζέττα 
σιγά σιγά καί νά έπιχειρήση τήν κατάκτησί 
του σάν ένας πραγματικά έρωτευμένος.

Μέ τί τρόπο δμως ; Κάτι πού θά ήταν πολύ 
αποτελεσματικό, θά ήταν νά ενοίκιαζε κα
νένα δωμάτιο κοντά στό δίκό της. Άλλα 
ήταν τόσο άπ>θανο νά τό εύρη. ’Εν τούτοις 
μπορούσε νά δοκιμάση. Ξεκίνησε λοιπόν τήν 
ίδια ήμέρα καί διευθύνθηκε πρός τήν όδόν 
Λονσάν είς τόν άριθμό 196.

Ή  θυρα>ρός ήταν στήν πόρτα! Τήν έρώ- 
τησε :

—Μήπως εχετε κανένα δωμάτιο γιά ένο.- 
κίασιν ;

Ή  θυρωρός παρατήρησεν δτι ό κύριος Ραμ
πουρτέν ήταν άνθρωπος καθώς πρέπει καί 
καλοβαλμένος καί σκέφθηκο πώς θά μπο
ρούσε, ίσως, νά έπιτύχη τήν έπιχείρησι πού 
ήθελε νά κάμη.

—Εΐσθε μόνος, τόν έρώτησε μ’ εύγένεια ; 
Απολύτως μονος, κυρία μου, ούτε γυναί

κα ούτε παιδιά, οΰτε σκυλιά.
—Καταλαβαίνω τότε, τοΰ είπε, θά θέλατε, 

σαν νά ποΰμε, μιά γκαρσονιέρα. Λοιπόν, κύ
ριε, εχω δυό συνεχόμενα δωμάτια πού θά κά
νουν θαυμάσια στήν δουλειάσας.Τό ενοίκιο...

— Οσο γιά ' τό  ενοίκιο δέν έχει σημασία !» 
διέκβψεν ό κύριος Ραμπουρτέν, ό όποιος δέν 
εσκεπτετο τίποτε αλλο παρά τήν χαρά του νά 
βρεθή κοντά στήν Λουϊζέττα.

,Ή,θυρωρός τότε κατάλαβε πώς μποροΰσε 
νά θίξη τό τρυφερό ζήτημα.

—Νά περί τίνος πρόκειται, κύριε, είπε: τό 
άτομο πού άφίνει αύτά τά δωμάτια θά ήθελε 
νά πουλήση καί τά έπιπλα του.

—Πόσο ζητά; έρώτησεν ό Προσπέρ Ραμ
πουρτέν ;

—20.000—είπε ή θυρωρός χωρίς νά διστάση. 
—Σύμφωνοι, ειπεν ό Ραμπουρτέν, χωρίς 

νά ζητήση ούτε κάν νά ίδή τά έπιπλα. Πότε 
μπορώ νά έλθω ;

—Τήν δευτέρα.
Τήν Κυριακή ξαναπήγε στό καμπαρέ γιά 

νά ίδή τήν Λουϊζέττα Μπερτώ, τήν βρήκε 
πιό ώμορφη παρά ποτέ καί έρωτευμένος πιά 
μέ τό δλα του έγκατεστάθη τήν δευτέρα τό 
άπόγευμα είς τά δωμάτιά του.

Ξαπλώθηκε στήν σέζ-λόγκ γιά νά δοκιμάση, 
ξαπλώθηκε στό κρεββάτι, πού ήταν μαλακώ- 
τατο. καί τέλος κάθησε σέ μιά πολυθρόνα μέ 
δυό θαυμάσια μαξιλάρια στήν πλάτη, άναψε 
τό τσιγάρο του κι* έμεινε έκεΐ, παρακολου
θώντας τά όνειρά του στόν καπνό πού άφινε 
άπό τό στόμα του.

Ένφ δμως έρέμβαζεκατ’ αύτόν τόν τρόπο, 
τό βλέμμα του έπεσε σ’ ένα βιβλίο πού ήταν 
άφισμένο άπάνω σέ μιά καρέκλα. Κι’ ένώ τό 
έπερνε γιά νά ίδή τί βιβλίο ήταν, μιά φωτο
γραφία έπεσεν άπό μέσα.

’Έσκυψε καί πόση δέν ήταν ή έκπληξίς του 
δταν σιήν φωτογραφία άνεγνώρισε τήν μέλ
λουσαν έρωμένή του.

"Ωστε κάποιος άλλος τόν είχε προλάβει 
στά σχέδιά του; Ά λλ ’ αύτό ήταν φοβερό!.. 
Ποιός έτόλμησε;..Άλλά ό Προσπέρ Ραμπουρ
τέν κοκκίνησε μέ τήν ζήλεια του. Αύτό έλειπε 
τώρα νά ζητήση άπό τήν χαριτωμένη Λουϊ- 
ζέττα νά τοΰ ήταν πιστή προτοΰ τόν γνω- 
ρίση. Ήθέλησε έν τούτοις νά έξιχνιάση τό 
πράγμα καί έσπευσε νά ζητήση τήν θυρωρό. 

Ποιός έκάθητο έδώ πριν άπό μένα;
—Μά ή Δεσποινίς Μπερτώ, άπήντησεν έ

κείνη, πού έφυγε σήμβρα τό πρωΐ γιά τήν 
Αμερική.

Ό  Προσπέρ έμεινεν έμβρόντητος,δέν ήξερε 
τί ν ’άπαντήση καίεΐπενάπλώς ένα εύχαριστώ» 
γιά νά τόν άφήσουν μόνον. "Εμεινε γιά ωρα 
στήν ίδια θέσι, βυθισμένος στής σκέψεις του 
καί επαναλαμβάνοντας στόν εαυτό του πώς 
γιά τό έπάγγελμα τοΰ έρωμένου δπως καί γιά 
τό έμπόριο τών δερμάτων χρειάζεται μιά 
σχετική πείρα καί πώς ήταν πιά πολύ άργά 
γιά νά τήν απόκτηση.

Ά λλ ’ άν, καθώς είπαμε, ό Προσπέρ Ραμ
πουρτέν ήταν φιλόσοφος, ήθελε ιδίως νά 
μήν πιστευθή πως είχε ξοδεύσει τά χρήματά 
του άσκοπα καί γι’αΰτό ρίχνοντας ένα βλέμμα 
στά έπιπλα τής άρτίστας είπε ικανοποιημέ
νος:

—Τέλος πάντων, άν δχι τίποτε άλλο, θά 
κοιμηθώ άπόψε στό κρεββάτι της.

Έκ τοΰ Γαλλικού Μετάφρασις Α· μ .

Π Α Λ Η  Α "Γ Ρ  Α  Γ  Q V  Δ Ι  Α

Ο Ν Ε Ι Ρ Ο
ΎΗρθες μεταξοπάτητη καί μ ' άνοιξες 
ητηρίζοντας το δάκτυλο ατά χείλη.
Τή σκοτεινιά τής νύχτας την άνάδενε, 
χωρίς νά τήν τρομόζη, ιό καντήλι.
Κ ι δταν τήν πόρτα πίσω μας ίοφάλιοες, 
είπες ψιθυριστά και τόσο αγάλι 
ποΰ τάβλεπα τά λόγια μά δεν τάκονγα, 
είπες ψιθυριστά : Ξαναρθε πάλι.
Ξαναρθε το πουλί ποΰ μάς τά π/.άνεψεν 
ή ξενητειά, καϊ χρόνια βίχβ ξενειάσει.
Τ ις κουρασμένες εκλειοε φτεροΰγες τον 
καϊ μεσ' ατά δυό μον μάτια έχβι κούρνιασε .
Σ '  έκύτταξα. Μ ε το νερά τό αθάνατο 
σύγκορμη σ'ε περίλονζεν ή νίιότη· 
αστραφτερά ροδάκρινο χαμόγελο 
δυνάμωνε τής κόμης βον τά σκότη.
" Απλωσες σάν αχτίδες τά διto χέρια αον 
κι* άνάγειρες τά άχνόφαντο σεντόνι 
καί τώρριξβς και σκέπασες τήν άβυσσο 
πού έχουν ανοίξει χρόνοι κ ι' άλλοι χρόνοι.
Κ α ι τότε καθρεφτίστηκα ατά μάτια σον...
Έ γ ώ  εΐμ’ 6 νειός ποΰ ανοίγω μ ' αντικλείδια 
σκλαβώνοντας τή μοίρα μον στη μοίρα αον 
δίχως στεφάνια, δίχως δαχτυλίδια.
Έ γώ  ε ΐμ ' 6 νειός πον σε κρατώ ατά στήθη μον 
τόσο λαχταριστά, τόσο σφιγμένα, 
πού δέν μπορώ νά νοιώοω αν δ καρδιόκτνπος 
αχούγεται από σένα ή άπό μένα.
Έ γώ  είμ ’ δ νειός... Μά νά, τό γλυκοχάραγμα 
ηναζει τα δοοσόλονστα φτβοά τον.
' Αχ I ό φενγατος νιτνος νάταν θάνατος 
κ ι' αθάνατα τά πλανερά όνειρά τον.

Ι8ΑΝΝΗ Σ ΠΟΛΕΜΗΣ

“Τ Ρ Ι Α  Χ Ρ Ο Ν Ι Α  Κ Ο Ν Τ Α  Σ Ο γ .

STH ΦΥΛ.Α.Κ Η

VΧθες τό βράδυ μέσα στό κελί μου έφεραν 
εναν κατάδικο, έναν άνθρωπο ώς τριάντα 
έτών, πού τόν είχαν ρίξει στή φυλακή οί δα- 
νεισται του... Ή  σιωπή του έπρόδινεν δλο τό 
παλαιμα, πού γινόταν μέσα στήν ψυχή του. 
Μοΰ άπέτεινεν ένα άπλό χαιρετισμό κ έπήγε 
κ’ έκάθησε σέ μιά γωνιά τοΰ κελιού. Σέ 
λίγο ακόυσα τους λυγμούς του καί είδα τά 
δάκρυα, τά δάκρυα ένός άνδρός, νά πέφτουν 
επάνω στά ρούχα του. Ανάμεσα άπό τούς 
λυγμούς του εξακρίβωνε ένα διομα... Ή τα ν  
τό δνομα τού μονάκριβου παιδιού του. Είχε 
κι’ αύτός ένα κοριτσάκι, Μαντέττα, Ενα κορι
τσάκι σάν τό δικό σου... σάν τύ δικό μας — 
έάν μοΰ έπιτρέπης νά τό θεωρώ άκόμα καί 
δικό μου. Τό υστερήθηκε κι’ αύτός, δπως κ’ 
έγώ είκοσι δύο μέρες τώρα έχω στερηθή τήν 
Κικούλα μας. Δέν πιστεύω νά βγώ γρήγορα 
άπό δώ μέσα, Μαντέττα. ΟΙ συγγενείς τοΰ 
Ά ρτώ  διαθέτουν σοβαρά μέσα καί φροντίζουν 
νά εΐνε ή ποινή μου δσο τό δυνατόν σκληρό
τερα... Άλλά γιατί νά σοΰ μιλώ γιά τόν έαυ- 
τό μου;.. Μήπως είμαι πλέον τίποτε;

Τό μόνο, πού μέ συνδέει άκόμα μέ τόν έξω 
κόσμον εΐνε ή άγάπη σου. Σ ’άγαπώ,Μαντέττα, 
σ άγαπώ καί τής σκληρότερες στιγμές τής 
άπομονώσειΰς μου. Ούδέποτε έσκέφθηκσ νά 
σέ παρακαλέσω νά μέ δής. Ή  μόνη παράκλη- 
σίς μου ή ολόθερμη, πού άνεβαίνει στά χείλη 
μου, εΐνε νά μού έπιτρέπης νά σέ άγαπώ...

Κάθε μέρα γεμί'ίει τό γραφεΐον τής φυλα
κής άπό τούς συγγενείς τών φυλακισμένων. 
"Εναν-έναν τούς παρατηρώ δλους πού περ
νούν τήν σιδερένια αύλόπορτα... Ποιόν περι
μένω νά δώ;.. Τήν Κικούλα; έσένα; τή μη
τέρα μου;.. Ώ . δχι... δέν δίδω πλέον τό δι
καίωμα στόν εαυτό μου νά βαυκαλί^εται μέ 
τήν προσδοκία μιάς παρηγορητικής έπισκέ- 
ψεως. Είμαι έγώ ό έγκληματίας, έγώ ό δρά
στης μιας καταφώρου άδικίας. Έσκότωσα 
εναν άνθρωπο άναιτίως, έσκότωσα τόν πα
τέρα ένός παιδιού πού είχε πάρει δλη τή 
στοργή μου... τόν άνδρα μιάς γυναίκας, πού 
άγάπησα παράνομα καί ή όποία έστερήθηκε 
τώρα έξ αιτίας μου δλων της τών προστατών. 
Θεέ μου, άς μή πάθη κανένα κακό ή Μαν
τέττα!..

VI
Διαβαζω δλη μέρα τά τελευταίο σου έξηγη- 

τικό γράμμα. Ωστε άλήθεια λοιπόν έζήλευες 
μα^ή μου καί προσπάθησες νά σέ ζηλέψω κ' 
έγώ γιά νά μέ κάμης νά σέ άγαπήσω περισσό
τερον γιά νά παύσης τότε νά ζηλεύης; Ώ στε 
δέν σημαίνει γιά σένα τίποτε ο κύριος έκεΐ- 
νος ; Δέν τόν άγαπ^ς, Μαντέττα ; Τώρα δέν 
έχεις πλέον νά φοβηθής τίποτε άπό μένα οΰ
τε νά περιμένης τίποτε. Πέ μου τήν άλήθεια: 
Τόν άγαπφς ; άφησες καμμιά φορά τήν Κι- 
κούλα ν’ άνεβή στά γόνατά του ;... Τού έμί- 
λησες ;..,ηλθε στό σπίτι σου ;... Τί έντύπωσιν 
κάνει στήν Κική ό κύριος αύτός ;.. Γελα δταν 
τής μιλά ;.. μήπως τόν έφίλησε κάποτε; Πέ 
μου, πε μου τα δλα, καλή μου Μαντέττα, καί 
σέ βεβαιώ πως δέν θά φανερώσω σέ κανένα 
τη δυστυχία μου την νέα. Έδώ μέσα δέν σέ 
άφίνουν νά ζήσης οΰτε δσον δυστυχής οΰτε 
δσον ευτυχής θέλεις.

"Ω, έαν έπερίμενα λιγάκι άκόμα...Δέν έκα
να καλα να παραδοθώ. Μά ήμουν άλλόφρων 
τήν ώραν έκείνην. "Εφυγα κι’ δμως έσύ δέν 
έκινήθηκες γιά νά μέ συγκρατήσης... δέν 
μούπες ένα λόγο . . . οΰτε ένα σου| κίνημά 

.δέν διέκρινα... Καί παρεδόθηκα...
7 · , V II
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μ’ άποφυλακίσουν!Τόσο λοιπόν φθηνά έξαγο- 
ράζεται στόν κόσμον ένα έγκλημα ; Δέν πρέ
πει πλέον νά σκέπτεσαι, Μαντέττα, γιά τήν 
θυσία» αύτήν. Θά πουλήσης τά κτήματά σου, 
έν άνάγκη θά ένεχυριάσης καί τά κοσμήματά 
σου γιά νά έξαγοράσης τήν έλευθερία μου ! 
Δέν έσκέφθηκες λοιπόν τήν Κική ; Τί θά γί
νη αΰριον ή Κικούλα χωρίς περιουσίαν ;

...Σέ βεβαιω πως δέν άξίζω πλέον οΰτε γιά 
την συμπάθειαν ένός άχθοφόρου... Μή φρον- 
τίσας διόλου, άγαπητή μου... Πώς θά μπόρε
σης νά δεχθής πάλιν στό σπίτι σου έναν άν
δρα, πού έβγήκεν άπό τή φυλακή καί γιά τό 
έγκλημα τοΰ όποιου μιλα σήμερον δλος ό 
κόσμος;.. Καί ή Κικούλα; δταν μάθη ή Κι- 
κουλα^ πώς ό «θείος», μέ τόν όποιον έπαιζε 
καθε ώρα καί τόν όποιον προτοΰ νά κοιμηθή 
φιλούοε τόσον συμπαθητικά, εΐνε έκεϊνος 
που ε σ κ ό τ ω σ ε  τ ό ν  μ π α μ π ά  της;

(Ακολουθεί)
(Μεταφρασις Α. Δ—δ) PAUL RENIAU

M aria  Corelli
Γ Κ Λ Ο Ρ Ι Α

Μιτάφοαοις ex τοϋ \4y-
γλικοϋ vno J

J ίδος A L h X  .

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ
TO ΕΙΔΤΑΑΙΟΝ ΤΗί ΑΥΤΟΥ ΎΨΗΑ0ΤΗΤ0Σ , ,

Τό μικρό έπεισόδιον τής πρώτης Του άγα- 
πης είχεν, ώς ήτο έπόμενον, τήν έξέλιξιν, τήν 
οποίαν έχουν συνήθως τά τοιούτου είδους 
επεισόδια τών εστεμμένων, οϊτινες μέλλουν 
νά βασιλεύσουν μία ημέραν. Οί γονείς Του 
τοΰ προετοίμασαν τόν γάμον, πού συνέφερεν 
£ίς τό Έθνος καί όλίγας ήμέρας βραδύτερον 
έορτάζοντο οί γάμοι.

Ή  νύμφη ήτο ιιία ώραιοτάτη ξανθή νεά- 
νις, μέ χλωμό ευγενικό πρόσωπο, κανονικά 
χαρακτηριστικά, λάμποντα καί σπινθηροβόλα 
μάτια, ψυχρά καί υπερήφανος. Δέν εΐχε^ποτέ 
αγαπήσει οΰτε ήξευρε τί πράγμα είναι ό έρως.
Διά τούτο, δταν τής έπρότειναν οί γονείς της 
γάμον μέ τόν Διάδοχον τού γείτονος Έθνους, 
τόν έδέχθη χωρίς καμμίαν άντίρρησιν,άλλάκαί 
χωρίς κανένα ενθουσιασμόν.

Μετά τήν τελετήν, δταν οί υψηλοί νεόνυμ
φοι έμειναν μόνοι, ό Διάδοχος ήσθάνθη τόν 
έαυχόν του ΰποχρεωμένον νά πλησιάση τήν 
νεαράν του σύζυγον καί νά τήν έναγκαλισθή, 
άλλ’ ή υπερήφανος νέα, κόρη βασιλέων καί 
αύτή, ουδόλως έφάνη κολακευθεΐσα καί μέ 
ευγένειαν άπέκρουσε τήν θωπείαν τοΰ συζύ- 
γ°υ της.

—"Ας εϊμεθα ειλικρινείς γι απόψε τουλά
χιστον, είπεν. Ό  γάμος μας ήτο αναγκαίος 
διά τά πολιτικά συμφέροντα τών τόπων μας, 
τόν έδέχθην, διότι καί αν τόν άρνούμην τό 
αποτέλεσμα θά ήτο πάλιν τό αύτό. ‘ Η ζωή 
μας θά είναι μία άέναος ύποκρισία, άλλά γιά 
μιά βραδειά τουλάχιστον άς φανούμε ειλικρι
νείς ό ένας πρός τόν άλλον καί άς άντιμετω- 
πίσωμε τήν κατάστασιν μέ τά μάτια τής άλη- 
θείας.

—Δέν σάςέννοώ, άπήντησεν ό Διάδοχος τοΰ 
θρόνου, έκπληκτος καί χωρίς νά τό θέλη έκα
με δυό βήματα πρός τά όπίσω.

—Μέ έννοεΐτε !—καί τής νεαρας πριγκη- 
πίσης τά σπινθηροβόλα μάτια έκαρφώθησαν 
έπάνω του. Ό  πατέρας μου, ό πατέρας σας, 
οί πολιτικοί μας ήθέλησαν αύτήν τήν ένωσιν, 
τήν έδέχθημεν, άλλ' άς μή προσπαθούμε νά 
γελάσωμε ο ένας τόν άλλον. Δέν σάς άγαπώ! 
Δέν είναι δυνατόν νά σάς άγαπήσω, λοιπόν 
μή μοΰ ζητήσετε ποτέ έκεΐνο πού δέν θά δυ- 
νηθώ ποτέ νά σάς δώσω!

Τόν έκύτταξε κατάματα, ένώ αύτός χλωμός 
προσεπάθει ν' άποφύγη τό βλέμμα της.

—Αγαπάτε άλλον ; τήν ηρώτησε.
Μία αιφνίδια λάμψις θυμού τής έφερεν δλο 

τό αίμα είς τό κεφάλι καί άπήντησε μέ τό
νον φωνής άγέρωχον :

—"Οσο γι’ αύτό δχι ! Βεβαιιοθήτε δτι άν 
άγαποΰσα κάποιον δέν θά έγινόμουν ποτέ σύ
ζυγος άλλου, έστω καί άν ό άλλος αύτός ήτο 
Αύτοκράτωρ. "Οχι! δέν έγνιόρισα ποτέ τό αί
σθημα τοΰ έρωτος, διότι άπό μικρή έμισοΰσα 
καί έφοβούμην τούς άνδρας. Εΐνε τόσον άντι- 
παθητικοί δλοι μέ τούς γελοίους τρόπους των. 
"Εχουν πάντα τάς Ιδίας κινήσεις μέ κάθε γυ
ν α ίκ α ,  μεταχειρίζονται τάί'δια λόγια, τάς ιδίας 
φράσεις καί έλάχιστοι—γιά νά μήν είπώ κα
νείς—αισθάνονται πραγματικά. Ή  μητέρα 
μου μοΰ έλεγε πάντοτε δτι είμαι υπερφυσι
κός άνθρωπος.

Ό  νεαρός πρίγκηψ τήν έκύτταξε καί είχε 
μείνη έμβρόντητος. Δέν ήμποροΰσε νά πιστεύ- 
ση τ ’ αύτιά του καί ή άταραξία,μέ τήν οποίαν 
έπρόφερε αύτά τά λόγια ή νεαρά σύζυγός του 
τόν έκαμε νά έκπλήσσεται άκόμη περισσότε
ρον. Οϋδέ ή παραμικρά νευρικότης, οΰτε ή 
έλαχίστη εξαψις.

—Σάς τά είπα ολα αυτα, εξηκολουθησε, 
διά νά σάς δώσω νά έννοήσετε πόσον μεγά- 
λην θυσίαν έκαμα χάριν τής Πατρίδος, θυ
σίαν δμως τήν οποίαν δέν πρέπει νά εξωθή
σετε είς τά άκρα.

—Δηλαδή ;... Σάς παρακαλώ έξηγηθήτε ... 
Ή  νεαρά πριγκήπισσα έμεινεν έπί τινας 

στιγμάς διστάζουσα, τέλος, οάν νά έλαβε ξα
φνικά μίαν άπόφασιν, είπε :

—Χωρίς περιφράσεις...εΐσθε μέλλων βασι
λεύς, ό τόπος σας θά χρειασθη διάδοχον..! 
καί είμαι σύζυγός σας... σύζυγος, ή όποία πα- 
ραδίδει είς σάς καί τό έθνος σας ολόκληρον 
τόν έαυτόν της δχι δμως τήν καρδιάν της.

‘Ο διάδοχος έξηκολούθει νά τήν κυ tτάζει 
έκπληκτος. Τί περίεργος περίπτωσις ! Νά εΐνε 
μέλλων βασιλεύς, νά είναι νόμιμος σύζυγος 
μιάς γυναίκας καί ή γυναίκα αύτή νά είναι 
ψυχρά ώς μάρμαρον καί νά μή διστάση διο- 
λου νά τοΰ λέγη άπροκαλύπτως τάς σκέψεις 
της καί τάς άποφάσεις της...

—Τί παράξενη γυναίκα πού εΐσθε, τής 
εΐπεν.Όπως δήποτε δέν μέ τρομάζουν τά λό
για σας καί σάς ειδοποιώ δτι έχω μεγάλην 
υπομονή.

—Υπομονή ! Μήπως κατά τύχην εΐσθε έ
ρωτευμένος μα^ΰ μου, Υψηλότατε \

Ή  ειρωνεία της έξώργισε τογ  πριγκηπα εις 
τοιοΰτον βαθμόν, ώστε τής άπήντησε με το- 
νον φωνής άπότομον : _ , ,

—Όχι, βέβαια ! Θεός φυλάξοι... Θα ήμουν 
ό δυστυχεστερος άνθρωπος τοΰ κοσμου... _

—θά  έ γελούσα τόσο άν μοΰ έ λέγατε ναι 
καί θά ήταν μία άκόμη άπόδει|ις τής απι
στίας τών άνδρών. Γιατί δέν εινε ακόμη ενας 
μήνας πού εΐσθε τρελλά έρωτευμενος και το 
ειδύλλιό σας μάλιστα είχε καταντήσει παγ
κόσμιόν σκάνδαλο. ; ,
Ό  πρίγκηψ έδάγκασε τά χείλη του οια να 
μήν άπαντήσο άπ’ εύθείας καί σέ λιγο ειπε με 
πλαστήν ευγένειαν.

—Σάς ευχαριστώ πού έφανήκατε ειλικρινης 
μαζύ μου καί ελπίζω δτι αύτός ο διάλογος 
ηας, άν καί δχι τόσον φιλικός διά νεόνυμ
φους, θάπρολάβη παραξηγήσεις που θα ημπο- 
οοΰσαν νά έχουν λυπηρά άποτελεσματα._ Λε- 
νοααΐ τούς όρους καί σέβομαι τας αΛ’τίΛ.ηψεις 
σας, έστω καί άν δέν εΐνε ό ρ θ α ι .  Σας εΐδο  ̂
ποιώ μόνον ότι έχω καί έγώ τά ελαττώματα 
α0υ καί εν άπ’ αύτά εΐνε τό ελάττωμά ολων 
σχεδόν τών άνδρών : Επιθυμώ εκείνο που 
δέν μπορώ νά έχω καί προσπαθώ με_ καθε 
τρόπο ν’ άποκτήσω εκείνο που δεν μου ανη
κ ε ι . ’Ελπίζω νά έννούμεθα ! f

Καί μέ αύτάς τάς λεξεις ο Διάδοχος του 
θρόνου άφήκε τήν νεαράν συζυγον του και 
άπεσύρθη εις τά διαμερίσματα του,

Έκτοτε ούδέποτε έπανήλθον οι δυο συι,υ- 
νοι έπ’ αύτοΰ τοΰ θέματος, Άνήλθον επι του 
θρόνου, ή νεαρά μάρτυς, ψυχρά πάντοτε κα. 
άγνή, ήνέχθη τήν μητρότητα απο τον άνθρω
πον τόν όποιον ουδέποτε ηγαπησε και απε 
κτησε τρεις υιούς, έκ τών ·ποιων ο μεγα- 
λρίτεοοο τίτ) τιδη είκοσι £των. . ,

Ό  χρόνος ούδόλως είχεν έπιδρασει επι της 
ωραιότητάς της ή,διά νά ε ϊ μ ε θ α  ακριβέστεροι, 
τήν είχε κατασιήσει ωραιοτεραν και η εμφα- 
νισις της έκινοΰσε πάντα τόν γενικόν θαυμα
σμόν. Ό  βασιλεύς πολλάκις είχεν επιχειρήσει 
νά κερδίση τήν άγάπην της, άλλα, καθώς αι 
έκάστοτε προσπάθειαί του είχαν αποβη μα- 
ταιαι, άπεφάσισε νά έγκαταλείψη πασαν Ιδέαν 
μιάς τοιαύτης συμφιλιώσεως. _

"Αλλως τε ή βασίλισσα δεν του εδιδε ποτε 
άλλην άφορί'ήν δυσαρεσκείας. Είχεν αφο- 
σιωθή έξ ολοκλήρου είς τήν νεαν της πατρί
δα, ήτο προσηνής, έδέχετο πάντοτε με μεγα· 
νάλην καλωσύνην, άφιέρωνε τό πλεϊστον μέ
ρος τής ήμέρας της είς αγαθοεργίας κα· οι 
υποτελείς της δλοι τήν ελατρευαν% Ακόμη 
καί αύτός ό σύζυγός της ετρεφεν εν είδος 
θαυμασμού δι’ αύτήν, θαυμασμοΰ, οστις δεν 
έμελλ° ποτέ νά έκδηλωθή... Έ ν τούτοις οι 
‘Υψηλοί ϊύζυγοι διέκειντο φιλικώτατα. Δεκα 
έπτά έτη μετά τόν γάμον των άνήλθον εις 
τόν θρόνον, άλλά τά πράγματα ούδολως ηλ- 
λαξαν διά τούς νέους βασιλείς. _

Ή  Ιδία αδιαφορία έβασίλευε και επι πλέον 
τά έσωτερικά τής χώρας έφαίνοντο έν άνα-
βρασμφ. , . , , ο ι ·Φυσικώ τφ λογω ο εκ/.ειψας̂  βασιΛ,ευς ου
δέποτε είχε δείξει ένδιαφέρον είς τά άφορών- 
τα τήν χώραν του και όλα ε βάδιζαν κατα τά 
συμφέροντα τών διοικουσών έκάστοτε κυβερ
νήσεων, άδιάφορον άν έπέρριπτεν δλας τας 
εΰθύνας ό λαός είς τόν άνεύθυνον συνταγ- 
ιιατικόν βασιλέα, τοΰ οποίου μόνον λάθος 
ήτο ή άδιαφορία καί ή έλαφρότης μετα τών 
όποιων παρηκολούθει τά τής χώρας του.̂  Ο 
νέος βασιλεύς έπί τριετίαν έβασίλευσεν, ακο
λουθών τό παράδειγμα τοΰ ΙΙατρός του,αλλα 
μαθών έκ διαφόρων φίλων του τήν άγανάκτη- 
σιν, ή τις έπεκράτει άνά τά λαίκα στρώματα 
καί μάλιστα τήν ΰπαρίιν σοσιαλιστικοΰ κόμ
ματός, άπεφάσισε νά τινάξη τόν ζυγόν και νά 
λάβη ένεργόν μέρος.

 Ό  λαός μου,εΐπεν εις τον ίδιον τον εαυ
τόν του, μέ άνεκήρυξε βασιλέα πρό τριών 
έτών, άλλά ή πραγματική στέψις μου είναι 
σήμερον πού λαμβάνω τήν άπόφασιν νά δρά
σω! Ά ς  λησμονηθή τό παρελθόν. Επι τρια 
έτη ήμουν αιχμάλωτος τής Βουλής μου, αλλα 
τώρα τινάσσω τόν ζυγόν καί θά εκστρατεύσω 
πρός άναζήτησιν τοΰ Δίκαιον τής χώρας μον1

ειδεν ότι ήτο ό σέρ Ροζέ δέ Λανουά, ό ευνο
ούμενος σταυλάρχης του καί ό ειλικρινέστε
ρος τών φίλων του.

—Είναι άργά, Ροζέ; τόν ήρώτησε καί καθώς 
ό Σταυλάρχης ύπεκλίνετο μέ σεβ«σμόν έξη- 
κολούθησε — Καί άκόμη δέν έκύτταξα  ̂κάν 
τά χαρτιά αύτά! Δέν έκαθόμουν όμως, έσκε- 
πτόμουνα.

Ό  σέρ Ροζέ δέ Λανουά, ένας υψηλός εύ
μορφος άνδρας τοΰ καθήκοντος, έχαμογέλασε 
μέ όλίγην άμφιβολίαν.

—Είναι καί αύτός τρόπος τοΰ έργάζεσθαι, 
Μεγαλειότατε.

Ό  Βασιλεύς έγέλασε.
—Ναί, είπε, καί κάπ·τε μία καλή σκέψις 

μπορεί νά παράσχη περισσότερα ωφελήματα 
άπό τήν έργασίαν. Ή  σκέψις είναι ή τόνωσις 
τοΰ οργανισμού. Είχα χάσει τόν σεβασμόν 
πρός τόν έαυτόν μου, Ρονέ, άλλά ολίγων 
στιγμών σκέψις μέ ωφέλησε πολύ καί μέ έπει- 
σεν ότι έχω άκεραίας τάς διανοητικάς δυνά
μεις μου καί είναι καιρός νά τάς χρησιμο
ποιήσω! ,

Ό  σέρ Ροζέ δέν άπήντησεν, άλλά τά μα- 
τια του έξέφραζαν απορίαν. _

—Δέν άπαντφς, δέ Λανουά, παρετηρησεν ο 
βασιλεύς, νομίζεις ΐσως ότι όμιλώ παραβολι- 
κώς. Άλλά όχι! Δέν αίσθάνθηκες έσύ ποτέ 
τήν έπιθυμία νά φύγης άπό τό^συνηθισμένο, 
δέν έπόθησες ποτέ τήν έλευθερία σου, νά εί
σαι κάτι περισσότερο άπό αύλικός, από φίλος 
μου;... ( ’ Ακολουθεί)

ΤΟΥ ΒΛΑΜΗ
~ Τ Α  ΚΑΜΩΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 
ΚΛΗΡΟΝ Η ΛΑΟΝ;

"Ενα βήμα πού έπλησίαί"ε πρός τό μέρος 
τοϋ έξοχικοΰ παβιγιόν, όπου διηρχετο τάς 
πρωϊνάς ώρας, τόν είδοποιησεν οτι δέν ητο 
μόνος. Έκάθησεν έμπρός είς ένα ψάθινο τρα- 
πέζι και προσεποιήόη οτι επιθεωρούσε δια- 
φορα έγγραφα πού εΰρίσκοντο τοποθετημένα 
έκεΐ έπάνω. Άλλά ένα μειδίαμα ευχαριστή- 
σεως έζωγραφήθη έπί τών χειλεων του, οταν

ΠΕΡΙ ΕΜΒΟΛΙΟ
Ρέ, πώς κατήντησε τό σήμερης ή πρωτεύ

ουσα τών, Άθηνώ, ρέ Μα-, 
νιώ μου τυφικιά καί άδα- 
μάλιστη! Τ ί ρόλο παίζει 
μπροστά της ή Βαβυλω
νία τοΰ Βυζάντιου καί ή 
Κόλασι καί ή Παρακόλασι 
έκεινοΰ τοΰ συβολαιογρα- 
φου τοΰ Δάντου..; Βγαί
νεις νά πας ένα περίπατο 
μέχρι τοΰ Ψυρρή,. γιά νά 
πάρουνε αγέρα τά εγγενή 
σου όργανα, καί μπαίνει 
μπροστά σου ένας σταυ
ρωτής καί σοΰ κόβει ό 
άναλφάβητος τό δρόμο.

—Τί συβαινει, τοΰ κάνω 
έτοιμος νάν τοΰ ξοφλήσω 
είς χρυσόν τά τοκομερί
δια...

—Έχεις μπολιαστηποτε ι__
σου; μοΰ λέει σοβαροπρεπώς.

—Ρέ, ποΰ ^ής, ρέ; δέν μοΰ λές ποΰ ζης;; . 
Διαβάζεις έφημερίδες, παρακολουθείς τ ' α
στυνομικά δελτία και τ ανακοινωθεντα τής 
καταδίωξις; έπέρασες ποτέ σου άπ' τήν Πα
ληά; άνοιξες καμμιά βολά τήν ιστορία;... 
Τότε τί μ’ έρωτάς άν μπολιάστηκα..; Ά ν  έ
μαθες ποτέ σου προπαίδεια παρακολούθει 
τούς αριθμούς καί μέτρα... Μπόλι στήν 
όσφυακή χώρα καί στό κοιλιακό περίχωρο άπο 
άφίστομο μάχαιρα, ενα. Αλλο μπόλι παρα- 
κατιόθεν τού ίνιακοΰ όστέου άπό ποτήρι τής 
μπύρας στής 18 τοΰ Μάρτη στό μαγαζί τοΰ 
Γιάννη τοΰ Τριτσιμπίδα, δύο. Έ τερο μπόλι 
παραπλεύρως τοΰ Δοξαπατρί άπό μπράου,νιγκ 
τής τελευταίας παραγγελίας διά λόγους τι
μ ή ς ,  τρία. Τέταρτο μπόλι έπιπόλαιο άπό τό 
Μήτσο τό μαστοράκι μέ φαλτσέτα, έπειδής κ 
ήθελα νά παραστήσω στήν άδρεφή του τόν
Όθέλλο. ,

—Δέν μπορείς, μοΰ κάνει, εΐνε διαταγή να 
απολιαστής γιά νά μήν άρρωστήσης.  ̂ ,
' —Καί τί σέ κόφτει τοΰ λόγου σου αν αρ- 
ρωστήσω έγώ; Γιά δές κεφάλι ποΰ τοχει. Συ
νεταίρο, ρέ, θά σέ βάνω στή ζωή μο»; Τι 
έδιαφέρεσαι τάχατες γιά μένα; Ποΰ σε ξερω 
καί ποΰ μέ ξέρεις; r

Γλέπεις πώς καταντησε η Αθήνα, ρε Μα
νιώ μου ηλεκτροκίνητη καί ψηφιδωτή; Τί 
θέλει ό κόσμος καί έπεβαίνει στά οικογε
νειακά τοΰ άλλουνοΰ; Δέν  ̂τώπε, ρε, κι’ ο 
Χριστός; «Μή γνώτω ή δεξιή σου τί ποιητεον 
ή άριστερή σου>; Έδώ, άδρεφέ μου, ό κόσμος 
έπεβαίνει σέ ούλα σου, όχι μονάχα μέ τα δυο 
του χέρια άλλά καί μέ τά ποδάρια του.

Έ τσ ι μοΰρχεται νά πάω σ’ έκεΐνο τό 
μάγο τόν Ταχρ'άν μπέη νά μέ μεταμόρφωση 
σέ κανένα άψυχο άντικείμενο... Βαρέθηκα, 
ρέ, πειά τήν άνθρωπότη... Κόσμος είν αυτός 
νιά ή έσχάτη τών ποινώ; Νααααά!
* Ο ΒΛΑΜΗΣ
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ΣΜΑΡΑΓΔΟΣ -- ΣΜΑΡΑΓΔΑ
(Συνεχεία έκ τοΰ προηγουμένου)

, Καλώς τον ! είπε στόν καλόγερο χωρίς 
να χαμογελάς καθολου. "Έχεις νά μοΰ δώσης 
κανένα γράμμα ;

—Μάλιστα, κόντε μου. 'Ορίστε.
—’Από ποιόν ;
—θά  ίδης, κόντε μου.Κι* υστέρα θά σοΰ πώ. 
Μ ενα μαχαιράκι, ήσυχα-ήσυχα, ό κόντε- 

Φιορης εσχισε τον πέτσινο φάκελλο. Έβγαλε 
απο μεσα τά δυό γράμματα. Κανενός δέν 
ήξερε το γράψιμο, γιατί κι* ή Σμαράγδα δέν 
του είχε γράψει σχεδόν ποτέ. Κι' έβιάστηκε 
να χοιταξχ) τίς υπογραφές.

Στήν πρώτη, εχλώμιασε. Στή δεύτερη, κα- 
τακοκκινησε...
r Η Σμαράγδα ; !.. Τοΰστελνε ενα γράμμα 
η χαμένη του κόρη μαζί μ' ένα γιό τοΰ άσ
πονδου εχθρού του ; Ποΰ βρισκόταν λοιπόν ; 
Και πως βρέθηκαν ;

Πριν διαβάσω λέξη, ροίτησε :
Αυτόν τόν πλίκο σοΰ τόν έδωσε ή κόρη 

μου η Σμαράγδα, ή  ό ’Αλβέρτος τοΰ κόντε- 
Δαρμα ;

—Οΰτε ή κόρη σου, άφέντη μου, ουτε ό 
Δαρμας ! Κανένα Δάρμα δέν ξέρω έγώ. Οΰτε 
τήν κορη σου είδα ποτέ μου.

—”̂ λλά ’ ποι°ς σ’ έστειλε ;
—Ένας καλόγερος...δικός μας.
— Ά π ό  τό Μοναστήρι τοΰ 'Αγίου Πνεμ, 

ματου ;
, Μάλιστα. Διάβασε πρώτα κι’ ΰστερα σοΰ 

λεω τι μοΰ είπε.
, 'Ο κόντες σήκωσε τούς ώμους του. Καλά ! 
αφοΰ επρεπε πρώτα νά δισβάσχ]...

Κι έδιάβασε τά δυό γράμματα, ποΰ ξέ 
ρουμε.

Τό πρόσωπό του, άπό κόκκινο, έγεινε πάλι 
χλωμό. Και παλι αλλαξε... Κατώρθωσε δμως 
να κρατηθή. Έκρυψε καλά τίς Αλλεπάλληλες 
κι αντίθετες συγκινήσεις πού τοΰ προξένη
σαν οσα είχε διαβασει. Καί μέ προσποιητή 
γαληνη ρώτησε τό Νικήτα :

—Μπορείς νά μοΰ πής τώρα πού διάβασα;.
• Μαλιστα, αποκρίθηκε ό καλόγερος. Θέλω 
απαντηση!

—’Απάντηση... άπό μένα ;
Βεβαιότατα.Άπό ποιόν άλλον ;

—Καί θά τή δώσχ]ς έσύ ;
—Άφοΰ έγώ θά τήν πάρω :... Βεβαιότατα: 

2. τόν καλόγερο πού σοΰδωσε τόν πλίκο · 
Φυσικά. Σέ ποιόν άλλον ; ’

—Κι’ αύτός ; πώς θά τή δώση σ’ αύτούς 
που μου γραφουν ;

—Εΐνε δικός του λογαριασμό. Έ τσ ι μοΰ 
είπε να σοΰ πώ.

—Τόνομά του τουλάχιστο ; Μπορείς νά 
μου πχ)ς πως τόν λένε ;

—Άκοΰς έκεΐ ! Πάτερ Άνθιμο.
—Καί τί εΐνε αύτός ;
—Καλόγερος.
—Καλόγερος, τάκουσα. Μά χωριάτης, χω

ραΐτης ; ευγενης ; λαϊκός ;
, χωριατόπουλό εΐνε, άφέντη μου.

Δεν ξερω καλά τό χωριό του, μά φαίνεται 
απο ^φαμίλια καλή.

—Άρχοντοχωριάτης λοιπόν ;
—Έ τσ ι φαίνεται... Δέν ξέρω πάλι... 
—Βγαίνει αύτός ό πάτερ- Άνθιμος’άπό τό 

Μοναστήρι ;
—Συχνά.
—Καί ποΰ πάει ;
—Ά ,  δέν ξέρω έγώ.
—"Ωστε κάπου θά πήγε τοΰτες τίς ημέρες 

και σουδωσαν τά γραμματα πού μοΰφερες.
Άνθιμος 3ΐνε’ 'Απ0^ω τ“ Φε9ε κι* ό πάτερ-

—Καί τήν απάντησή μου...δέν κάνει νά τοΰ 
την φερω εγω στό Μοναστήρι ;

—Γιατί„ Δέ μάφιδέβεσαι έμένα ; Έγώ 
κουραλω ολοκληρες περιουσίες !

—Τό ξέρω. Καί δέν έχω τήν παραμι,κοή αμ
φιβολία πως το γράμμα πού θά σουδίνα, θά 
πήγαινε ι σια στά χέρια τοΰ πάτερ Άνθιμου.
Ιο  ιδιο δεν αμφιβάλλω, πώς κι'αύτός θάκανε 
να το λαβουν αμέσως οί ένδιαφερόμενοι.Ναί 
μα που ήθελα νά τόν ίδώ έγώ ό ίδιος, κάτι 
να του πώ ;..

Ο καλόγερος ύποκλίθηκε λίγο. 
f —Δέν είναι καμμία δυσκολία, είπε. Άφοΰ 
η αφεντια σου θέλης νά κάμης τόν κόπο... 
τιμη μας να σε δεχτοΰμε στό Μοναστήρι. 
Λοιπον σύμφωνα. Γυρίζοντας αΰριο, έγώ θά 
πω του Ανθιμου πως σοΰ έδωσα τά γράμμα
τα και πως την άπάντηση θά τοΰ τή φέρτις 
ο ίδιος. Ετσι; Τ

Ναί. Μά... δέ θά γύρισες σήμερα στό Μο
ναστήρι ;

Οχι,^κόντε μου. Έ χω  νά πάρω μιά κλη
ρονομιά. Ώ ς  που νά έτοιμάση τά χαρτιά ό 
νοδάρος (*)^ έγώ θά πάω ίσια μέ τό Ξεροκά- 
στελλο γι’ άλλες δουλειές τοΰ Μοναστηριοΰ. 
Θά γυρίσω στή χώρα τό κοντόβραδο. θά μεί
νω άπόψε στοΰ Πρωτοπαπά. Κι’ αΰριο, θεοΰ 
θέλοντας, θά ξεκινήσω γιά τό Μοναστήρι.

, Ωραία ! έκαμε ό κόντε-Φιόρης. Κι’ αν 
παω σήμερα εγώ, θά βρώ στό Μοναστήρι τόν 
πατερ-Άνθιμο ;

—Χωρίς άλλο !
—Μά δέ βγαίνει;
—Σήμερα δέν πιστεύω να βγϋ.Δέν τό ξέρει 

πως εγώ θά πάω αύριο, καί θά περιμένω νά 
τοΰ πάω τήν άπάντηση.

—Καλά λοιπόν.
Κι’ ό κόντες χτύπησε τό κουδούνι.
—Νά_ μοΰ περιποιηθήτε τόν καλόγερο, είπε 

στο δούλο πού παρουσιάστηκε. Καί νά μοΰ 
σελλώσετε τάλογο, γιατί θά πάω καβάλλα,

** *
Ο ^ατερ-Νικητας εφυγε άπό τό άρχοντικό 

τοΰ κοντε-Φιόρη χορτασμένος κι’ εύχαριστη- 
μενος. Είχε κάμει κι’ είχε πή άκριβώς όπως 
τον είχε ορμηνέψει ό αγαπημένος του Ά ν 
θιμος.

Καί σε λίγο, καβαλλα στ’ ώραΐο του άλο
γο, ο πατέρας τής Σμαράγδας ξεκινούσε γιά 
το Μοναστήρι τοΰ Αγίου Πνεύματος.

Τίποτα δέν είπε, λεξη, οΰτε στή γυναίκα 
κα του, οΰτε στά παιδιά του. Ή τα ν  δμως 
περισσότερο χαρούμενος παρά θυμωμένος. 
Με τήν άναγκαστική βοήθεια εκείνου τοϋ κα
λογέρου, θά μάθαινε έπιτέλους πού βρισκό
ταν ή κορη του. Μέ τή βία, θά τήν έπαιρνε 
πισω  ̂στό σπίτι^ του. Κι’ έκεΐ πιά θά σκεπτό
ταν αν θά τής έδινε τό γιό τοϋ άσπονδου έχ- 
θροΰ του ή τό Δραγανΐγο,

Δηλαδή αύτό ήταν ένα ζήτημα πού τή λύ- 
ΐ ° -  τ !'ν ανέβαλλε. Τώρα δέν ήθελε παρά 

να βρή την κόρη του. Αύτό ήταν τό κυριώτε- 
ρο_ και το πιό βιαστικό..

Ανάγκασε τάλογό του νά τρέξχ) τόσο, ώστε 
σε τρια τέταρτα τής ώρας έκαμε τό δρόμο 
εκείνον πού γιά νά τόν κάμΉ ή Σμαράγδα 
χρειάστηκε μια νύχτα. Κι’ δπως τότε έκείνη 
χτύπησε τ ό  τρανταχτό κουδοΰνι κι’ ό ξανθός 
Ιωσήφ ετρεξε νά τοΰ άνοίξχι τή βαρειά καν- 
γελοπορτα. 1

, 9  Αλβέρτος κι η Σμαράγδα περίμεναν 
αυτήν την επίσκεψη. *0 κόντε-Φιόρης, μα
θαίνοντας πώς ένας καλόγερος ήξερε τό 
κρησφύγετο τής κόρης του, θά προσπαθούσε 
βεβαιότατα νά τόν ΐδή ό Ιδιος καί νά τόν 
ανακρινη. Μποροΰσε βέβαια, δέν τά άπέκλειαν 
κι αυτο, νάστελνε τήν άπάντησί του, άν θά
ταν μαλιστα εύνοϊκή, μέ τό Νικήτα. Τό πι
θανότερο ομως ήταν νά τρέξη στό Μοναστή- 
ριο ο ίδιος.

Καί νάτος !
, 2τιί1 Βιβλιοθήκη, δπου εργαζόταν οί δύο 
ερωτευμενοι όπως πάντα, παρουσιάστηκε ό 
Ιωσήφ κι είπε πώς ένας άρχοντας, άπό τή 

χωρα, εγύρευε νά ΐδή τόν Άνθιμο, 
α̂ ,—Παρουσιάστηκε στόν Ηγούμενο ; ρώτησε

, Μαλιστα. Κι’ ό άγιος Ηγούμενος τόν έ- 
οεχτηκε με μεγάλες τιμές.

—Καί τοΰ έδωσε τήν άδεια νά μέ ΐδή ; 
.—Μάλιστα. Ό  ίδιος μ’ έστειλε νά σέ άβι- 

ζαρω. r
—Καλά, κατεβαίνω.
Μόλις βγήκε τό καλογεροπαίδι, ό Αλβέρ

τος αγκαλιασε τή Σμαράγδα του.
θάρρος! τής είπε. Μή φοβάσαι καθόλου! 

Οποιοι και νάναι οί σκοποί τοϋ πατέρα σου, 
θα τους μάθουμε τιύρα καί θά πάρουμε τά 
μέτρα μας. r
, Τό κόντε- Φιόρη ό Αλβέρτος τόν είχε ΐδή 
απο μακρυα δυό-τρεΐς φορές καί τόν έγνώ- 
ριζε. Αυτός ομως δέν είχε ΐδή ποτέ του τό 
γιο τοϋ κοντε-Δάρμα. Ό  Ηγούμενος δέν έλε
γε σε̂  κανένα τάληθινά, τά κοσμικά ονόματα 
των υποτακτικών του, καί μάλιστα δταν ήταν 
αρχοντικά. Ωστε ό νέος μποροΰσε νά παρου
σιαστώ μέ κάθ’ έμπιστοσύνη στόν πατέρα τής 
Ζ μαραγδας καί νά παίξτ) άφοβα τό ρόλο του, 

ρολο καλογέρου χωριάτη άπό φαμίλια καλή.
— Ιδου ο αδελφός Άνθιμος, είπε ό Ηγού

μενος καθώς μπήκε ό Αλβέρτος, κι’ ύποκλί- 
νηκε μπροστά στόν άρχοντα. (Ακολουθεί)
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Πρωψώτατον μΰτερ μου,
Ζέ σούϊ ̂  μαλάντ όζουρντουϊ ζάβε ντιάλε 

θούα κεφάλι άβέκ μόν 
κέρ. Έγώ μέ τόν μάστρο 
Κόλλια καί τόν Άρζέρ 
έκστσαμι τά προψές ντάν 
λέ πλάζ ντέ Ζαππειό, δ
που, σιργιανάει ούλο τό 
άφρό τής άριστοκρατί 
καί πέρνει τόν άγέρα του.
Ό  Κόλλιας έφαγε τρία 
παγωτά, ό Άρζέρ ήπιε 
δυό καφέδες μέ τρία κου
λούρια άβεκ ντέ λά βα- 
νίλια_ κ’ έγώ διάταξα τό 
ύπερέτη νά μοΰ φέρη μιά 
γρανίτα δπου έσεΐς οί 
χώρ οικοί τό λέτε λυωμένο παγ ωτό. Ή  γρα
νίτα είναι τό σήμερις τό φαΐ ούλου τοΰ ω
ραίου φίλου. Πρώτη βολά θάβαινα στό στόμα 
μου τέτοιο φαί, έπειδήςκ’ ή θερμό κρασία τής 
φυσεως ήταν μεγάλη κ’ είχα άνακα ψΐλες σ’ 
ουλο μου τό κορμί στοΰε άρρώστεια μόνε κορ- 
μί μόνε αΐστημα σούα βάρδα γιατρό Αθήνα 
ά μονέ κελ’ έπισκιψί καί τά τοιαΰτα.;.Όντας 
ο υπερετης  ̂ του καφιίιθοπωλείου μοΰφερε τό 
γρανιτα, αρπαου το καλαμακι, τό βάνω στό 
στόμα κι’ άρχινάου νάν τό τρώου σάν τό μα- 
καροϋνι. Έτοΰτο, είπα μέσα μου, θάν’ ό με- 
ΐε ς  κι’ όρντέβρ πούρ λέ μεζεκλίκ. Κατάπια 
μονοκοπανια τό καλαμάκι, ΰστερις έσήκωσα 
τό ποτήρι και τό ρούφηξα σάνς άντράκτ.
( Πανάθεμα τό γονιό τους γιά καφεπώληδες! 
Έκεΐνος ο άφιλότιμος φαίνεται πώς δέν τοΟ 
είχε βράσει καλά τό μεζέ καί μοΰ κάθισε στό 
στομάχι.

Τωρα είμαι στο κρέβ ατι καί κάνω κούρσ 
Ρο,χ“ μ0,μϊλ° ι καί ό Άρζέρ μοΰ διαβάζει δέκα 
βιβλία την ωρα γιά νά μοΰπε ράσει τήν ώρα... 
Το Κολλια γράφη όπερ ρέττα πού θάν τίνε 
παίζουνε οί θεατρίνες στό θεάτρο καί θάχη 
και μουζική καί χορούς καί πολλά άλλα 
πραμματα που θά γελάχ) ό κόσμος κ’ οί θεα
τρίνοι θά δίνουνε λιεφτά στό Κόλλια γιά νά 
ϊ ινΏ συρραφέας καί νά πααίνουμε τζάμπα 
στο θέατρο, οπως οΰλος ό καλός κόσμος.BETA

δ α Η Ν Α Ί ' Κ Ο Ν Μ Υ Ρ Ι Ι Σ Τ Ο Ρ Η ν ί Α

ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΘΥΣΙΑ
·γ « ό  U .  R I U A

(Συνέχεια καί τέλος 
Μαρία!... Έσύ μοΰ έδινες δλη τή χαρα,

..0ΰ έπερνες κάθε σκέψι! Δέν έγνωρισες ποτε 
πόσον ύπέφερα καί πόσον ήμουν δυστυχής!.. 
Θυμάσαι,δταν, μικρούλα ακόμη,με καβαλλου- 
•σες είς τούς ώμους γιά νά κάμουμε τον γυ 
οο τοΰ δωματίου, άλλά γιά νά μη πεσης με 
κρατούσες άπό ταύτιά; Ήσουν ευτυχισμενη 
κι’ έγώ ήμουν στούς ούρανους οταν σ εβλε- 
πα νά γελ^ς... Καί πίστευα τοτε, πως, οταν 
θά γινόμουν γέρος, θά ζοΰσα κοντά σου μαζη 
αέ τά παιδιά σου... Εύτυχισμένος με την ευ- 
τυχία σου... Αλλοίμονο! η Μοίρα δεν μου το
«πέτρεψε!..»  ___ _ .

Κατόπιν άπό το βάθος του συρταριου εβγα- 
λεν ένα άκόμα φάκελλον, φέροντα την διευ- 
θυνσιν τής γυναικός^του. «Ό χ ι»;  εκαμε, «οχι 
λόγια αύστηρά σ’ αύτές τχ)ς ωρες». Ησαν 
γράμματα, πού τής τά είχε γράψει για. νά 
-ξεθυασντι δταν ήτο στενοχωρημένος, αλλά 
πού ‘δέν τής τά έστειλε ποτέ. , ,

 «Ό χι, δχι! έπανέλαβεν... Ας αφησωμε
τό παρελθόν». ,

Κσί πλησιάζων στην σόμπα ερριξε μεσα 
οτή φωτιά της τό παρελθόν.

Κατόπιν έγραψε μ ε ρ ι κ ά ιγραμματα: Λίς τόν 
προμηθευτήν τής γυναικός του, εις τον τρα
πεζίτην, εις τόν Μαρτέν, είς την κορη του.
Είς τό γράμμα του πρός τήν Μαρίαν, της 
έγραφε ότι θά έπήγαινε νά τήν άπάντηση σε 
καμμιά δεκαριά ήμερες καί τής εξεφραζε ολ- 
λη τή χαρά της, γιατί θά έπερνοΰσε λιγον
καιρό μαζή της. ,

Ά φ ’ οΰ έτελείωσε την αλληλογραφία του 
έκαμε τή νυκτερινή τουαλέττα του, για να
κοιμηθη. , ,

Άλλά τό αίμα εΐχενανεβχι στο κεφάλι του. 
Έσκέφθηκε τοτε δτι ό δροσερός άερας της 
νυκτός θά τοΰ έκαμε καλό. Άναμφιβολως 
διότι έσβυσε τό φώς, καί άνοιξε το παραφυ- 
ρο. Έκανε ένα παγωμένο Γεναριατικο κρυο, 
άλλά ό πυρετός του ήταν τόσος, ώστε δεν 
εννόησε τίποτε.Άνοιξε μάλιστα και το που
κάμισό του, γιά νά δροσισθή% Και το γυμνό 
στήθος έμεινε έτσι έπί ώρες ολοκληρες.

Έπί τέλονς έβγήκε στό μπαλκόνι του κι 
έκύτταζε τό σκοτεινό ουρανό, κατόπιν εγυθι~ 
σε κι’ έπεσε στό κρεββάτι του; Άλλα, βυθι
σμένος είς τάς σκέψεις του, έλησμονησε να 
κλείσχ) τό παράθυρο.

Τήν άλλην ημέραν δέν τόν είδαν στό έρ- 
γοστάσιον. Ό  Μαρτέν, έκπληκτος, έτρεξε στη 
βίλλα καί τόν εύρήκεν έπάνω στο κρεββάτι, 
άρρωστο, μέ δυνατό πυρετό. Τοτε αναψε 
άμέσως φωτιά καί έσπευσε να ζητησχι^το 
γιατρό τοΰ χωριοΰ. Αύτός διεπίστωσε ενα 
σοβαρώτατον κρυολόγημα. r ,

Δύο ή τρεις ημέρες άργότερα ή καταστα- 
σίς του έχειροτέρευσε.

Τώρα δέν άνεγνώριζε πλέον κανένα, άρχι
ζε νά ώχρι§. Ή  κυρία Μαρτέν τοΰ επήρε 
τό χέρι καί τό έχάϊδεψε στοργικά. Ό  άρρω
στος άνοιξε τά μάτια καί, μέσα εις τό παρα
λήρημά του, έπρόφερε:

—«Μαρία!... Παιδί μου!.. Ποσο είμαι ευ
τυχισμένος πού σέ ξαναβλέπω!..»

Λίγες ώρες άργότερα έξέπνευσεν.

Ή  κυρία Λενουάρ* ή δποία δέν εννοούσε 
νά πιστέψη δτι ό σύζυγός της επεθανε πτω
χός, έπήγε είς τόν τάφον του καί έκλαψε. Για 
τελευταία φορά ώμολογησε δτι τον ειχε πα
ραγνωρίσει. Αύτή είνε ή παντοτεινη τυχη των 
άπλών καί καλών άνθρώπων. Ό  κοσμος δεν 
τούς εκτιμά, παρά μετά τόν θάνατον τους.

Τ Ε Λ Ο Σ

Τ Α  ΙΔ ΙΑ ΙΤ Ε Ρ Α
30 Λ Ε Π Τ Α  Η  Λ Ε Ξ ΙΣ

—Νεαρός στρατιώτης επιθυμεί ν’ άλληλο- 
γραφή μέ δίδας μορφωμένας προς διασκε- 
όασιν τών πόνων του. Σκοπός φιλία, σα  χα- 
ρίση τήν καρδιά του σ’ εκείνην πού πρώτη 
θά γράψιχ Στρατιώτην Κ. Λ. 36ον Συν(γμα 
πεζικού Ιον λόχον τ. τ. 918. . _

Άλεγρο στρατιωτικό ταίρι ζητεί α_ΛΛη 
λογραφίαν μέ Έλληνίδας ίδίου χαρακτήρος 
Γράψατε καί εις τήν ’Αγγλικήν: Αορβης
Σπίντ, Μαυρομιχάλης Βινίκιος, Διοικησις πε
ζικού, τ. τ. 904. , .. . ·

—Κορίτσια, ολίγη προσοχή. Απ το χαρτί 
καί άπ’ ευθείας στό χακί. Ζητώ παρηγορια- 
Γρσψατε: Χρ. Ζόγαν, τηλ)τήν, 2ου ταγματος 
59ου Συν)τος τ. τ. 928. /

—Στρατιωτικοί τηλεγραφηται, αρκετα μορ
φωμένοι, μόλις 20 έτών, άλληλογραφοΰν με 
ομηλίκας άνεπτυγμένας καί καλών^οικογε-

(g T H A E c p O N Μ Α Τ Α ^
Κ . Σταυρόπονλον. Σύμφωνοι. Δ. Ζονλιαν.

Δραχμαί 25. Α. Κοντουλογένην  Εις τό προ
σεχές. Α. Ζαφε ιριάδην. Άναμένομεν. Κ . 
Σαράβαν. Σάς παραπέμπομεν είς τήν στηλην 
τού ’Αρχισυντάκτου τοΰ σημερινού φυλλου.

Ένεγράφησαν συνδρομηταί οι κ. κ.̂  Α ρ. 
Βουλγαράκης, Μ. Mihel. Σ. Σηφαλουδάκης. 
Γ. Σταθάτος, Μ. Darios, Λ. Παπαρρηγοπου- 
λος. _________________ ____________

ΚΑλλΙΤΕΧΝΑΙ — ΕΡΑΙΙΤΕΧΜΑΙ
Etc χήν Καλλιτεχνικήν ’ Αγοράν Μ ΑΝΕϊΗ  καί 

Α ϊΓΟ ΥΣΤΗ , — X  α λ κ ο x ο ν δ ύ λ η !5α Α Ο η ν α ι  
—ϋά  εΰρβτε 8λο οας τά  βϊδη είς Συλλογήν πλήρη 
καί τιμάς Καλλιτεχνικός. .  ,

•ΕπΙοης πλήρη Συλλογήν Γ ρ α φ ι κ ή ς  Υ λ η ς ,  
και  Κ α λ λ ι τ ε χ ν ι κ ό ν  Τ υ π ο ν ρ “ <Ρε 1 ο ν · 

Ζητήβατε τιμοκατάλογον.
* Α π ο α τ ο λ α ϊ  άπανταχοϋ τής Ελλαοος.

| Π Ε Ν  Γ Ε  Σ Μ Τ Ρ Ν Ι Ο Τ Ο Π Ο Τ Α Ε ς Ι
νειών δίδας πανταχόθεν, πόλεων Σμύρνης, 
Πατρών καί έξωτερικοΰ Σκοπός γνωσθησεται. 
Γράψατε: Κωνστ. Κοντογεώργαν, Χρύσανθον 
Παρασκευόπουλον, τηλεγραφεΐον Καβαλλας.

—Ζητώ άνταλλαγήν c. p. πρός ανακουφι- 
σιν τών δεινών μου. Γράψατε: Λέανδρον Μα- 
ρινάκην, Φυλακαί παραπηγμάτων, Άθήναι.

—Τάσε, έπιστολήν σας έλαβον. Έγραψα. 
Άπάντησιν στερούμαι. Δ ια τι; Πεππα Πε-
τρέλλη. . .

—Παρακαλεΐταί δ γνωριζων τήν διαμονήν 
τήν κ. θεοδώρας, θεοδωροπούλου εξ Αίγιου 

| νά είδοποιήσχι τήν κ. Ζωήν Θεοδωροπουλου 
Γραφ, «Σφαίρας». , _

—Αλληλογραφώ με κορίτσια και χήρες 11 
—29 έτών. Σκοπός ό γάμος. Προτιμώνται 
Αθηνών— Πειραιώς, Κων)πόλεως, Σμύρνης, 
Καλαμών, Γυθείου καί Σπάρτης. Γραψατε: 
«Μαύρην ιδέαν» Ρ . R · Πειραιά.

—Νέος 18 έτών, ζητεί άλληλογραφίαν με 
μορφωμένας δίδας καλών οικογενειών. Σκο
πός δ,τι έπακολουθήσχν Γράψατε: I. Κ. γ . Ι ί. 
(Έξωτερικοΰ) Άθήναι. .

—Τέκνα τής Τριπόλεως Προσοχή! Εις τον 
Έλληνοαμερικανικόν Διαγωνισμόν τής φιλ- 
τάτης «Σφαίρας» οάς παρουσιάζω ως « ο -  
ψηφίάν τήν δίδα Κατίναν Φαρμαρά. Ψηφ'- 
σατέ την παρακαλώ ΐνα τήν άναδειξωμεν 
ώς Νικήτριαν. Τής άξίζει. Ζητήσατε μου ψη- 
φοδέλτια.Ύποστηρικτής Π. Φωτοπουλος, οε- 
κανεύς, P . R ■ Άθήναι. , , .

—Γιά νά βγή μιά μεγάλη λυπη απ την 
καρδιά μου, ήν θά έξηγήτω μόλις λάβω πρω- 
την έπιστολήν σας, άλληλογραφώ με απα|α- 
παντα. Γράψατε «Παν. Θεοδόσην» ρ · ΐ". HjV- 
ταΰθα.

—Νεαρός Έπιλοχίας άγων το 23ον ετος της 
ήλικίας του, αΐτεΐ άλληλογραφίαν με διδας 
πανταχόθεν. Ψευδώνυμα αποκλείονται. Σκο
πός γνωριμία καί ό,τι έπακολουθήσχι. ’Ιωάν
νης Βασδέκης, έπιλοχίας 2]39 Σ)μα Εύζωνων, 
6ος λόχος τ. τ. 915.

 Δύο νέοι 17ετεΐς αίτοΰν άλληλογραφίαν
μόνον μέ μαθήτριες Θεσ)νίκης. Γράψατε : 
«Πληγωμένην Καρδιά» ή «Πονεμενη ψυχη» 
p. r. θεσ)νικην.

—Νεαρός 18ετής αΐτεΐ άλληλογραφίαν με 
μορφωμένας δίδας, πανταχόθεν _ Γράψατε : 
«Άστεγο  Περιστεράκι» Καφφενεΐον Ένωσις
όδός Άθηνάς.

 Δύο πιστοί φίλοι ευρισκονται και παλιν
εις τό μέτωπον, πρός διασκέδασιν δέ τής μο
νοτον ας των, αίτοΰν άλληλογραφίαν μέ δι- 
δας εύγενοϋς καταγωγής. Ψευδώνυμα απο
κλείονται. Σκοπός άγνή φιλία. Προτιμώνται 
Μυτιλήνης, Σύρου, Σάμου, Αθηνών και προ
σφυγοποΰλες Σμύρνης. Δεκαν. Γρνπάρην Βα
σίλειον» καί Στρατ. Άντωνέλην Δημ. 21ον 
πέζ. Σ)γμα, ΙΟον λόχον τ. τ. 912.

—Δύο άδελφωμένα νεαρά φανταρακια, αι 
τοΰν άλληλογραφίαν μέ δίδας άπάσης τής 
Ελλάδος. Σκοπός ίερός. Γραψατε : « Αγνω
στον οδοιπόρον καί Σκλαβωμένο πουλί» Λ,ΙΙβ 
λόχον μηχανικού τ. τ. 925. t _

-Τέσσαρα νεαρά φανταράκια, φρουροί της 
πατρίδος, αιτούν άλληλογραφίαν μέ διδας 
15-20 έτών. Προτιμώνται ’Αθηνών, Πει
ραιώς, Πύργου, Πατρών, Ναυπάκτου, Σπάρ
τη-, Μεσολογγίου, Κορίνθου, Τριπόλεως και 
νήσου Σάμου. Γράψατε Στρατ. Μακρυγιαν- 
νην Γεώργ. Σερβέτην Ίωάν., Ντουναν Βα- 
σίλ. καί ταχυδρόμον Καλογεροπουλον Νικό
λαόν, 12 πεζ. Συν)γμα 3ος λόχος τ. τ. 915.

—Όποια αισθηματική νεα,επιΰυμει να αΛ- 
ληλογραφήσχι εΐλικρινώς καί αισθηματικά με 
ένα νέον, μέ σκοπόν φιλίαν καί ο,τι επακο- 
λουθήσχ) άς γράψη--, M r. John Ceorgiou»

General Delivery, D etroit M ich U. S. A.
-«Γεράσιμον Μινιάτην» Αμερικήν. Ά νε- 

ξήγητον σιωπήν σας παρακαλώ νά έξηγήσετε 
διότι στενοχωροΰμαι μή γνωρίζουσα τό αίτιον. 
Μέσο) «Σφαίρας» καί στήν Δ)σίν μου. «Φ.» 
2ΰρος.

—Παρακαλοΰνται δλοι οί άγαπητοί άνα- 
γνώσται τής Σάμου, όπως μέ πληροφορήσουν 
μβσφ «Σφαίρας» περί τής τύχης του «Εμμα
νουήλ Γεροχριονοδούλου» διαμένοντος άλ
λοτε είς λ^εφλή Μικράς Άσίας καί θά τούς 
είμαι ευγνώμων. «Πικραμένη καρδιά».

—« E L D A » ευχαριστώ. Πώς διήλθες στό 
ώμορφο ταξειδάκι; άναμένω γράμμα σου. 

t la rry s ».
—Γιά παρηγοριά τής άπελπιστικής μονα

ξιάς μου άνταλλάσσω έρωτικάς έπιστολάς μέ 
δίδας Καρπενησιού καί Άγρινίου. Σύστασις 
«Λέανδρος» Φουρνά—Εύρυτανίας

—Ποιό εύγενικό κοριτσάκι δέχεται νά χα- 
ρίσχι λίγες εύτυχισμένες στιγμές σέ δύο φτω
χά φανταράκια!

Όποια γράψχ) ποιό γλυκά λόγια θά άντα- 
μειφθή έν και ρω «Δημήτριος Τσουγιόπουλος 
καί Φώτιος Οικονόμου» 24ον Σ)γμα, 11ος 
λόγος τ. τ. 938,

Κορίτσια Αθηνών καί ιδιαιτέρως Θεσμι
κής, άλληλογραφούμε; Δεκ. «Ξανθόπουλος 
Μυλτιάδ.» 5η Πυρ)χία οβιδοβόλων τ. τ. 928.

—Δύο νεαρά φανταράκια τοΰ μετώπου αί
τοΰν άλληλογραφίαν μετά δίδων μορφωμέ
νων. Προτιμώνται Λευκάδος, Κρήτης, Καλα
μών καί Πατριωτοποΰλες Λακωνίας. Γράψα
τε: «Δελέζαν Χαραλ. καί Τριανταφύλλού
Γεώργ.» 59ον Σ)γμα πεζ. 2ος λόχος τ. τ. 928.

—Δύο άδελφωμένα παιδιά τού μετώπου ζη- 
τοΰν άλληλογραφίαν μέ νέας μορφωμένας 
πρός διασκέδασιν τής μονοτόνου ’"ωής των. 
Προτιμώνται Αθηνών, Πατρών κ ·ί Καλα
μών. Σκοπός Γνωριμία. Γράψατε: Δεκαν. 
Κοσκέρην Άνδρέαν καί Τρακάκην Γεώργιον. 
V II α μοίρα Ορ. Π. 2α Πυρ)χία τ. τ. 904.^

— «Εύάγγελε», ποΰ συνηντήθημεν μίαν 
Δευτέραν 4 μ. μ. είς τό ταχυδρ . ,̂εΐον. Δέχ3- 
σθε άλληλογραφίαν μου; Άπάντησιν καί 
Διεύθυνσί''· σου μέσω «Σφαίρας» «Μία Ακα
δημαϊκή».

—"Αν καμμιά κυρία αισθάνεται άνίαν και 
πλήξιν καί θέλει νά προσθέσχι μερικές τρυφε
ρές σελίδες στό ρομάντζο τής ζωής της, άς 
γράψει στό «Μπλέ Διαμάντι», θυρίς 40, γρα
φεία «Σφαίρας».

—Κορίτσια άλτ! Δύο νεαρά φανταρακια, 
άγρυπνοι φρουροί τής Θράκης, αίτοΰν άλλη- 
λογραψίαν μέ δίδας Αθηνών, Πειραιώς, Χαλ- 
κίδος, Άλιβερίου καί Σύρου. Σκοπός φιλία 
καί δ,τι έπακολουθήσχι- Γράψατε: Στρατιώ- 
τας Π. X. καί A. Α., 21ον Σύνταγμα, 10ος 
λόχος τ. τ. 912.  ̂ , , , ,  _

 Νεαρό φανταράκι, διαμένων απο πολλού
εις τό μέ'τωπον, αίτεΐ άλληλογραφίαν πρός 
διασκέδασιν τής μονοτόνου ^ωήςτου μέ δίδας

I Π Ε Ν Τ Ε  ς μ τ ρ ν ι ο τ ο π ο τ α ε ς Ι
Χ8_20 έτών. Σκοπός ίερος καί ο,τι έπακολου- 
θήσχ). Προτιμώνται άπό... παντοΰ... Γρά
ψατε: Γεωργίου Σωτήριον, στρατιώτην, 59ον 
Σύνταγμα, 2ος λόχος, τ. τ. 928,_

 Δύο νεαρά φανταράκια, τά οποία πονούν
πραγιιατικά 'μέσα στή μοναξιά τοΰ βουνοΰ 
αίτοΰν άλληλογραφίαν μέ δεσποινίδας μορ
φωμένας γιά παρηγοριά καί άνακούφισιν. 
Τελικός σκοπός: άγνή φιλία. Προτιμώνται 
Κρητικοποΰλες. Ψευδώνυμα άποκλείονται. 
Γράψατε: Γ. Κ. καί Ξ. Ν., Ιον Χειρουργεΐον,
τ. τ. 930. ,

 Λιλήν Λ... Θεσσαλονίκην. Απηντησα.
Έ π ιστολήν σοϋ περιμένω. Δημητρός.

—Νέος αίτεΐ άλληλογραφίαν μετά διδων 
καί νέων. Ψευδώνυμα άποκλείονται. Γράψατε: 
Φλ. Β... p. r . Ζευγολατιό Μεσσηνίας.

—Στούς άπωλέσαντας ίχνη γνωρίζω^ διεύ- 
θυνσιν. Άνδρέας Τιγκαράκης, p. r . Πύργος.

—Δίδες άλτ ! Πέντε νεαρά φανταρακια, 
ευρισκόμενα είς τό μέτωπον^ πρός διασκέδα- 
σιν τής μονοτονίας των,αίτοΰν αλληλογραφίαν 
μετά δίδων κάτω των 22 έτών. Προτιμώνται 
Πρεβέζης, Ίωαννίνων, Λευκάδος, Αθηνών, 
Θεσσαλονίκης, Εδέσσης, Φλωρίνης, Καρδα- 
μύλης, Γυθείου, Σπάρτης, Καλαμών, Σοφά
δων, Καρδίτσης, Τρικκάλων, Κερκύρας, Βα- 
ρυπατάδων καί Σοναράδων. Ψευδώνυμα απο- 
κλείωνται: Γράψατβ : λοχίαν Γ. Μίσχον Γ., 
Δεκανέα Παπαχρήστου Τ., καί στρατιωτας 
Γαλιλαίαν Π., Ζητούνην Σπ. καί Άρβανιτα- 
κην Πρ., 50ον σύν)μα πεζικού, 6ος λοχσς 
τ. τ. 929._______________    ,,___

Λ ό γ ω  πληι>ώρας έχ τα χ το υ  χα ι έπ ίχ α ίρ ο ν  ϋλης  
ή αννίχεια  τοΰ ι ’ Α γ χ α ΰ ιοΟ » αναβάλλεται δια το  

προσεχές.



Δ Ι Α  Λ Ο Γ Ο Υ Σ  T IM H S
*Η άδελφή τοΰ Πβρικοκλάδη, 

άποφεύγουσα τούς αιφνιδια
σμούς ένός κομψοΰ κυρίου. ΕΙς 
τό ν  άλλον δρόμον ό άδελφός 
Περιχοκλάδης, οδηγών τήν 
μαιτρέσααν του είς τό  . . . Μο- 
ναστηράκειον πρός ε ί’ρεσιν ξ ε 
νοδοχείου.

ΤΗ Ν  Α Λ Λ Η Ν  Η Μ Ε ΡΑ Ν
Ή  έκδίκησις τοΰ άδελφοΰ.

Ό  *  Τ  ζ  ώ ν  Μ π ο ύ λ . -  Πώς κατήντησες 
Ή  Ε Ι ρ ή ν η . — Πώς τό  καταλαβαίνεις ; "Ως

Παράγινβς. 
νάρΰω έγέρασα. Έπέρασα άπό βουνά καί πολιτείες καί ο τό  τέλος μ’ έχράτηααν 40 μέρες ο τ ’ άπολυμαντήβιο.


