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(Q TOT ΚΟΣΜΟΥ Tfi ΠΑΡΑΞΕΝΗ Q ) 
TO ΧΡΕΟΣ ΕΞδΦΠΗΘΗΚΕ !...

Κάθε φορά πού ακούω χή λέξι «χοκογλύφ 
της θυμάμαι χό γέρω Στάθη. Ήχαν ένα, 
άνθρωπος ώ ; οαράνχμ έτών μέ ύφος στρα 
τιωτικό. "Ημουνα ό τελευταίος του πελάτης. 
Τώρα έχει άποσυρθή σέ μιά Επαρχία καί 
κοί^καλ ιεργεϊ τό χωραφ. του καϊ καθε πρω
τοχρονιά αδύνατον νά μή λάβω τήν κάρτα 
του μέ μιά κολακευτική φράσι. 'Όταν τόν 
γνώρισα εργαζόμουν οέ κάποιο χρηματιστικό 
γραφείο. Ή  δουλειές δέν πήγαιναν καϊ τόσο 
*«λά. Τότε επήγα χαί βυή'.α χόν γέρω Στάθη 
σ’ ενα καφενείο χής όδούΣταδίου,εφοδιασμέ 
νος μέ μι* συστατική έέπιστολή Δέν πέρασαν 
δυό τρία ραντεβού πού κατώρθωσα νά έχω 
μαζύ του, καί μου δάνεισε λίγα χρήματα ά
φοΰ ^οΰ είπε προηγουμένως τά έξής:'

—Αέν κάνω αύ ιού τοΰ είδους τις δονλιές, 
άλλ* αφού οέ συνέστησε ό παληός μου φίλος 
ί ζ  είναι. Αφού υπέγραψα τός χρεωσχικάς 
Αποδείξεις μού έπρόοθεσε.

, ,"9L“ v ,?a μέ χρειαο&ής θά μέ βρή; έδόό 
άπόαπότής^δ—7 μ.μ.πλήν Κυριακώνκαίέορχώ

'Η  προαυμία^τοϋ χρέους πέρασε χωρίς νάν 
χό εξοφλήσω. Οπου μιά μέρα πη/u νά χοϋ 
ζητήσω συγγνώμην.

—Τό είχα μαντεύϋει, νεαρέ μου φίλε μο5 
είπε γελώ»τας. Στήν ήλικία αύτή δέν πλη- 
οάνει κανείςμέ ακρίβεια. Δέ θά σάς ύποβάλλβ 
δμως σέ έξοδα οΰτε σέ κόπους, Έργασθήτε!

Νά έργτσθώ; Ό ,τ ι καί νά κάνω μοϋ 
χρβιάζονται τά κεφάλαια τά ό.χοΐα δέν έχω. 
Καί γι’ αύτό χρ'ώνο/iui, χόεώνομαι.

Μέ παρετήρησε προσεχτικά.
—Μά τήν άλήθεια έτσι ι-Ιναι. ΙΊιστεύιο νά 

εΐσθε σοβαρός, Πελάστε αύριο
Τήν ά/ιλη μίρα άφοΰ παίξαμε μιά παρτίδα 

ντόμινο μού δάνειιε ενα σεβ ιστό ποσόν.Ήρ 
θε, ή Πρωτοχρονιά καί nfjyu νά τον ευχηθώ. 
Με ύ/τεδέχθη μέ καλωσύνη καί άρχισε τής πα- 
ρανηρήσε.ς του.

βλέπω χεαπελίκια στήν έξόφλησι τού 
λο/α^ιασμού μας

Παίζουμε καμμιά παρτίδα;
—Τό χρέος^σα; μ^/άλωσε, τό ξέρετε; Κάτι 

ψ.θύρισε κι’ έπειτα έπρόσθεσε;
—ΙΙού θά φάτε σημερ ι;—Γιατί;

Σάς προσκανώ τό βράδυ. Θά πρράσουμε 
καλά κι' ή τρεις, θάνε κι' ή γυναίκα μου.

Τό βράδυ είμαι πορών.
—Περ·μένετε ιιοΰ λέει ό δανειστής μου. 

Πηγαίνω νά φωνάξω τή γυναίκα μο».
Τή γυναίκα του; σκέφθηκα. 'Ασφαλώς 

είμαι χαμένος. Καμμιά γρηά πυΰ θά ξϊρη τήν 
υπόθεση,^ φαντάζομαι τήν γχρίνια τηι. Ή  
υνα̂ ίκα δμως το# γέρω Στάθη φαίνεχάι δχι 
sv ήτο τή; αΰχή; γνώμης. Ή cav μιά θαυ

μάσια καί χαριτωμένη γυναικούλα ποΰ από
ρησα. Σέ λίγο καθήταμε στό χραπέζι, ό θαυ^ 
μαβμός μου μεγάλωσε. Τό δ*ΐπνον τελείωσε 
κι' έφυγα. Τήν σλλη βδομάδα πήγ « πάλι, μά 
ο γερω Σ  τάθης έλειπε Άδιάφορον δαως άφοΰ 
ή κυρία των ήτιιν έ»εΐ. Μιλήσαμε γιά τάς ν 
ποθέσεις τού συζύγου της και ΰατερα γιά χής 
δικές της. ‘Εννοείται ότι καχώρθωσα νά χής 
αποσπάσω πσλλά μειδιάματα πού μού έδιδον 
κολλάς ελπίδας διά χό μέλλον. Μιά μέρα ή 
κυρία έώρχαζε χά γενέθλια της καί μέ προ 
σκάλεσε. Ό  γέρω Στάθης έπαιζε ντό.ινο μέ 
κάτι φίλου; του στό διπλανό δωμάτιο, ή 
κυρία έπαιζε πιάνο καί έγώ καθισμένος στόν 
καναπέ τήν άκουγα.

,—Τι θά χάσω; Είπα μέ τό νοΰ μου. Ση
κώθηκα καί τήν έφίλησα στό λαιμό.' Έπ«ρί- 
μενα χαστούκι. Άλλ* ευτυχώς δέν συνέβη 
τίποτα. Άπεναντίαί εξακολούθησε νά παίζη 
χιό ελαφρά. Τοτε χή; αρπάζω χό πρόσωπο 
καί χήν φίλησα στό στόμα.

—Πότε θά σάς δ ώ ;
Αΰριον σπίτι σου.

Τήν άλλη μέρα χτυπΰσαν τήν πόρτα μου, 
ήταν αύτή. Τήν άγκαλιασα καί χήν ώδήγηβα 
στό μόνο δωμάτιό μου. Μέ άλλα λόγια γ*ί- 
νηχε μαιτρεσσα μου. Στό δεύτερο ραντεβοΰ 
άρχισε ν' άνησυχή γιά ιή φταιχή μου ζωή κσί 
μού έλεγε δτι πολύ  θά χαιρότανε άν έξοι- 
φλοΐσα τό σύζυ/ό χης. Τής ύπεσχέθην πώς 
θα φρον τίσω. Άπό τότε δέν τήν ξαναείδσ, 
φοβόμουνα νά πάω σπίτι νη; μέ τι?ν ίδέα δτι 
ο σύζυγός της άνεκάλυψε τήν άπιστία της. 
Οπου μιά μέρα έλαβα ένα γράμμα.

«'Αγαπητέ μου, 
σοϋ επιστρέφω τάς αποδείξεις σου. Έξωφλή- 
σαυε τό  χρέος  ̂σας χαρίζοντας καί προσθέ
τοντας στήν ευτυχία έμοϋ καί τής γυναίκας 
μου ενα μικρό μπεμπέ. Μ ίνο σας παρακαλώ 
νά μή ξαναζητήσετε καί άλλα χρήιιατα διότι 
δέν σκοπεύω νά κάνω καί άλλο παιδί.

„ Μέ άγάπη Στάθης».
Κ ι’ έτσι τό χρέος έξωφλήθηκε. Μ· ΧΤΗΡΙΟΧ

ΠΟΛΙΝ Π €ΡΙ ΖΗ ΛΕΙΑΝ
Στο προηγούμενο φύλλο όέ μου δόθ.,κε ευ

καιρία ου τε καί ·  χώρος, γιά νά σας αναπτύ
ξω το ζητηαω τής ζήλειας, ζήτημ ι πού κα- 
χαχρωγει καθε μιά καρδιά ερωτευμένη, Σχή 
συζήχησί μου μέ μιά κυρία χού κοσμου’ άπε- 
κάλυψα καθώς εί'ίαιε ένα νέο είδος 
πού κάλλιστα μπορεί κανείς νά ονομάσω έ- 
γωϊσμό. Καί βέβαια έφ' δσον έπ.δρά μεχαξϋ 
φίλων. Διότι προκειμένου νά ’’ηλεύο μιά γυ
ναίκα τόν άνδρα της είναι πρά /μα φυσικόν, 
μ α φίλη τη; δμως διά τού; αύτους άκριβώς 
λόγους, οχι καί τόσο. Σ ' αύτή τήν περί,ιτωσι 
ο άνδρας μπορεί καί νά λίίπβ καθ' όλοκλη 

- ριρν γιατί παίζει ενα ρόλο ουδέτερο καί 
.-ςαντα παθηΓικο. Είναι έντελώς άχρηστος έφ’ 
οσον δέν πρόκειται περί έξωτερικεύσεω, αι
σθημάτων κ<;ΐ παραπόνων σχόν «άπιστο»’ άλ
λα τουναντίον στήν πιστή φίλη της. Καί ό 
λόγος; Θέλει νά άρπάξη τή λεία της. Τόν 
πρώτον έρωτα ποϋ θά συναντήσω ή μιά πρέ
πει νά τόν δοκιμάσω, κι' ΰστερα νά χόν κα- 
τοβροχθίσα καί ή άλλη. Μόνο καί μόνο δέ 
γιά να βρίσκεται σέ ϊση κλίμακα με τή φί?η 
της, γιά νά μπορή νά πχ) πώς αί αι ώραία 
σαν τ·) φιλη της, ότι είχε τόσους έραστάς ό
σους καί η φίλη της, τελευταίο καί σπυυδ u<0- 
τβρο ιδη είχε άκρι|ίώ; τούς ίδιους έρασ.τας 
που είχε και η φίλη τη . καί χούς χής έπήρε 
μέ υην ώμορφιά της καί τήν έξαιρετική σα- 
Υηνη της. Ά ρα  είναι ώραία, tlvai έλκυιτική 
η φίλη τη, μπροστυ της είναι ένα μηδέν. 'Ω 
ραίο δόλωμα γιά τούς άνδρας. Ό τα ν  θέλει 
κανείς ν' άγαπη»ή άπό τή μιά, πρέπει νά κορ- 
ταρη στη φίλη της. 'Εκείνη τόιε άπό φόβο 
μηηως η φίλη της βάς κατακτήση, θά προ 
σπαθησο μέ κάθε τρόπο νά σάς φέρη σιά 
νερα της μόνο καί μόνο γά νά έκδικηθϋ έ*εΐ- 
νην. Τοτε θά συμβά κάτι : θά σάς ά,αποΰν 
και η δυο. Δεν εχετε παρά νά έκλέξετβ Έ 
παυσε νά οά; αγαπά ή μία, έχασες καί τήν 
αλλη

—Κύριε Borneo, άγαπώ τόν άνδρα ποΰ θ ’ 
αγ<ιπά μιά φίλη μου.
5 _7 ®αυί·άσια,ί κυρία μου! φαντασθήτ» δμως 

ν’ αντιπαθήτε ενα πρόσωπο καί έπειδή ετυχϊ 
ο άνθρωπος αύτός ν’ άγαπηθή άπό μιά φίλη 
σας νά εΐσθε υποχρεωμένη διά τούς λόγους 
που είπαμε παραπάνω νά τόν έρωτευθήτε καί 
σεΐς ,-τοϋ πρό ολίγου τόν αντιπαθούσατε. Μπο- 
ρείτ ,̂ νε μοΰ πητε ποια είναι η βάσις αύτοΰ 
τοϋ έρωτος; Όχι; ε! Λοιπόν, ό εγωισμός! 
Μιά φώτ ά ποΰ χι,ν άναψε τ > πείσμα σ ς- 
J ιά νά μ ι,ν πούμε δτι ό άνθρωπος κ*. δή ή 
ΐυναϊκα είνα ζώον μιμητικόν μποροΰμε κάλ- 
λιστα νά ποϋμ* δτι είναι εκδικητικόν. 'Αγα
πώντας ένα πρόσωπο, μισείτε κάποιο άλλβ. 
'Αγαπώντας τ ν άνθρωπο ποΰ «γαπά ή φίλη 
σας, μισείτε αυτήν νιατι σάς αναγκάζει νά 
τον αγαπάτε. Μέ^τη διαφορά δτι περισσότερη 
αισθηματική δύναμης ενυπάρχει στό μίσος 
παρά στόν έρωτα. Τόν έρωτα τόν περιβάλλουν 
μιά ηρεμία, ένφ τό μίσος τό ταράζει μιά τρι
κυμία. Αυτή λοιπόν τή σχιγμή δέν άγαπα χόν 
ανδρα, άλλά μισεί, ζηλεύει τήν γυναίκα. Αύ- 
Τ0Α (ί ,μΐ|ί)αμινύς ε<?ω; μέ τόν όποιον μπλέκε- 
στά δίχτυα σας τό θύμα άποσπώνται άπό τό 
αίσθημα τοΰ μίσους καί τής ζήλειας.

Ακριβώς τά ίδια μοΰ έ εγε ή κ. Ήρώ. Μά
λιστα μοΰ διηγείτο πώς έπαθε καί κάτι πολύ 
νοστιμο. Έπ ιδή έβλεπε τή φίλη της νά δείχ- 
vtl ενδιαφέρον γιά κάποιον κ. Νίκο τής κακο- 
φανηκε κι’ Ισπευσε νά τής πή ν’ άλλάϊΐ) κα- 
Χεύθυνσι γιαχΐ αύχός είναι έρασχής ιης.— 
ψεμμαχα έννοείχαι.—Κατόπιν πολυώρου φι- 
λονεικίας ή φίλη της ϊσκασε σχά γελοία καί 
χή; αττεκάλυψε δχι δλα δσα χής είπε fixav ψέμ- 
μαχα καί δχι, ήθελε νά χήν πειράςΐ). Ή  Ήρώ 
θυμωμένη γιά χήν γκάφα τ<χς τής* άπήντησε 
οτι μποροΰσε κάλλιστα νά έχιι σχέσεις μέ τόν 
Νίκο. Τό συμπέρασμα ήτο δτι ή φ λη της ί 
ήρνηθη, ό δέ λόγος διότι δέν τόν άγαποΰσε ή j 
Ηρώ καί επομένως δέ θά τής προσέφερε τί

ποτε η νέα της κα ■ άκτησις. Ή  μόνη της χα- 
ρα θα ήτο νά τήν είχε άν ίζηλο. Τέλος πάν- 

“ υ*ές ή γυναίκες είναι σωστές σπόρτμαν. 
Kcti βέβαια αφοιί 7ia?.aiom’ είς τήν κονίστραν 
τοϋ έρωτος. R.MKO

ΝΑ ΦΥΓΟΥΜΕ ΜΑΖΗ
Έ λα  νά φύγουμε μαζή κάποια βραδυά
νά ζήσουμε δπως καί πρώτα
σιής ώμορφες ανατολές καί μέσ' τά φώτα.

ΤΛΚΗΣ ΦΛΟΓΑΧ

t ΠΟΛΥ ΔΥΝΑΤΕΣ ΑΓΆΠΕΣ

ί Α Π Ο  Τ Η Ν  « Ν Α Δ Ι Ν Δ »  Μ Ο Υ

χτ Ρ*3όΧφος. Ίσω ς  τό παρόν τό δικό μου, 
Ναοί να, που εχετε αύτή τή οτιγμή μπροστά- 
σ ϊς δέν σάς ένθαρρύνει γιά ν’ άφήσετε τήν 
καρδιά σας να μοΰ μιλήσβ. Άλλά γιατί νά 
αφοηιωνεσθε τόσο στό παρόν; Λίγον καιο· 
μ’ έ γνωρίσατε, Ναδίνα, είμαι δμως βέβαιος 
οχι θα εσχημαχίσαχε,τήνίδέαν δτι δέν θά εί
ναι γιά μένα δύσκολος ό άγώνας νά ζήσω μί« 
γυναίκα, νά δουλέψω κι’ έ/ώ δπως δουλεύουν 
ολοι, νά δουλέψω σάν ένας κτίστης γιά νά 
ζησω. Γ.ά τήν Ναδίνο, β»βαιωθήτε, πώς ή 
ζωη που θά τής δώσω δεν θά είναι διόλο» 
πικρή.

-·?β?ί,α ', Σά; είπα,δέν έννοώ νά παντρε- 
φ »ώ  εάν δέν άγαπήσω. .
, Ροδόλφος.—  Κρίμα..; κι' έγώ κι’ ό Νίκος 
ενι-μίζαμε...

Nadiya. -  Έπί τέλους είσθε πολύ περίερ- 
γοι καί οί δύο σας. Πώ; καταλάβατε ότι σαζ 
εχω ά,απήσει.

Ροδόλφ ος.— Έρχονταν ήμέρες, Ναδίνβ, 
που εβλεπα πώς μ" άναζητούσατε. Ό ταν 
εφευγα τά βράδυα άπό τό σπίτι σας λυπόσα- 
σθε. Μιά μέρα στήν έξοχή, θυμασθε; μοϋ 
αφήσατε νά σάς κρατώ τό χέρι...

N adira .— Σωπάυε...
Ρο&όλφος. 2άς ελεγ^ πώς καποια άνα- 

’ Υ στερα. . . "Υσχερα. . . δίαν χο>- 
ριζο .εθα^εΐόα ενα δάκρυ στά μάτια σας.

Ολ αυτά αποτελούσαν γιά μένα τής Ιερο)- 
τερες υποοχέσεις..,.

Ναδίνα. "Λ, δχι, δέν είχα καμμιά συγκί- 
νησιν γιατί σάς άγαποΰσα. Απλώς μ’ «ρεσεν 
ή συντροφιά σας..,

Ροδόλφ ος.— Έ στω . Λυτή δμως ή συμπά 
θειά σας μοΰδωσε τό θάρρος νά σάς ζητήσβ.

Ναδίνα σάς άγαπώ. Έάν, όπως λέτε, Ας 
τώρα δέν είχατε καταλάβει τίποτε σάς παρα
καλώ νά μ* άκούσετε τώρα. Σάς άγαπώ, 

Ν αόίτα . — Σάς είπα: δέν έσκέφθηκα ά’κόμ« 
να παντρεφθώ.

Ροδόλφος. — Πήτε μου τήν άλήθεια, Να- 
δινα.

Φοβάοθε μήπως δέν ζήσετε καλάμαζί μου; 
Γιιιτι^σωπαινετε; Λοιπόν μιά άγάπη μεγάλη 
φρονείτε πώς δέν μπορεί νά μοΰ ίώση τήν 
δύναμιν νά έξασφαλίσω μιά ταπεινή εύτυχία 
σέ μιά γυναίκα ;

Ναδίνα —Δέν θέ/ω νά πώ αύτό, κ. Ροδόλ
φο. Άλλά, σάς επαναλαμβάνω, δέν καταλα
βαίνω νά σάς έχω ά/απήσει.

Ρ οδόλφ ος— Ούτε θά μπορέσετε νά μ' άγα- 
πήσητε ποτέ. Σάς ζητώ συγγνώμην παρεξή- 
νησα τόν έαυτό μου. Δέν έφαντάσθηκα ότι 
ενα κορίτσι θά μοΰ άρνηθή τό δικαίωμα νά 
ζησω ϊύιυχισμένος.

N a tiv a .— Γιατί νά μή ζήοετε ; Υπάρχουν 
τόσες άλλες... Γιατί φεύγετε ;

Ροδόλφ ος.—Έδώ μέσα, Ναδίνα, όνειρο τύ- 
λησα τόν αρώτο ή\ιθ πού Όά έφώτιζε χή ζοοή 
μου. Mui ματιά μονοχα έρριξα στόν ήλιβ 
αύτό καί ό ήλιος έδυσεν άμέσως. Έπείσθή- 
κα τώρα πώς κάτι τέτοιες ώμορφες ανατολές 
δέν είναι γιά μένα. Συγχωρήσατε με, Ναδί- 
να. Φεύγω.

Ναδίνα.— Μήν εΐσθε κακός. Κι' άν δέν δ»- 
χόμαι νά σάς παντρεςρθώ τί έμποδίζει τάχα 
νά σάς βλέπουμε ;

Ροδόλφος (έν^  φεύγει).—Ή  ’ίδια μου ή ά- 
γαπη. _

Ναδίνα (παρακλητικά φωνάζει άπό τό πα
ράθυρο).— Ροδόλφε.

Κανείς δεν τής άπαντά. Έ νας άέρας δυ
νατός σηκώνεται κσί κλείνει τό παράθυρο. 
Ή  Ναδίνα σακατεμένη πέφτει σ’ ένα κάθι
σμα καί αρχίζει νά κλαί^. Λίγο-λίγο νυ
χτώνει... *

Μ Ι Α  Μ Α Τ Ι Α

Π εονοΰοις. Ό ρΰ οο τν λω τη  αά ο ιή ίη  ΙΙαο&ινάνκ, 
έχοντας φα>τοοτίφα’ ο γονοο χην άοτροαή, 
χλίομ,αοες λομιιαδομορφα χο ι οάν ώραία ΐ  ί  fifty λ 
βυΰβ,άμον ζωγραφίστηκες άξοΧβιφτα, ώ  οΰ !  
Ayc.tpooxiVuf χης χαρδίας τ<.νς φνλλωμβνονς 

, , [χ ίώ νονς
oar aegaxi τι 0 βραδιοΰ ζιφ νρω τό , Χ ιπτό, 
χαι ztv* έτρν^ας τον χαοπό. ΙΙω ς ή ψνχή μον

[λνώνβι
αιο χανε οον οαΐτ&μα, τό τιάνια μνοτιχό.
M i χντο ξες, ΎΗταν φωτιά πνοονμενο χαμίνι, 
xai π ροοιογη άπορόβατη ή χρνφια σον ματάι. 
Μ ίσ ι  της jzitar (ϊ»·«.ρα, λαχτάρες, χ τύ π ο ι, &ρή-

[vot...
Μ αχαίρ ι φλογοχόμωτο χά&β αον οαϊ'ηά, 
dpsnaii άγριοχόνιοτο ποΰ ατάχνα δβ ΰβρίζβι, 
ί-ά ίρ η μ ώ ν ιι αοοτίλά, χ ο ίια  χωρίς νά χ τ ifp...

Τ ενχρ ος  Ά ν & ία ς

Μ  A  R  A  C O R R E L L I

Γ Κ Λ
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ΝΕΟΝ ΑδΗΝλ I RON ΜΥΘΙΧΪΟΡΒΜΛ

(Συνέχεια έκ τοΰ προη/όυμένου)
Παραιτήσου τών δικαιωμάτων τής συζύγου τού Διαδόχου και δώ- 

αε μας τόν λόγον σου δτι βένθά έπιχειρήσης οΰτε νά όλ/.ηλογραφη- 
βυς κρυφά οΰτε νά συνανχηθής μάζύ του. Πίστευσέ μας ή χο)ρα θα 
«έ εΰγνωμονή μίαν ημέραν δισ τήν θυσίαν αύτήν.

—Ά  1 ένδιαφέρεοθε δ.ά τήν χώραν ·ας τώρα I παρετηρησε η 
Γκλόρια μέ μεγάλην είρωνίαν Σεΐς, ό ότσίος δέν ένδιιιφέρεσθε παρά 
μόνον διά κυνήγια καί "διασκεδάσεις ! ”Αν πράγματι -έπροκειτο δια το 
καλόν χής χώρας πισιεύσαχε θά πρ σέφε,ρα άκό.χη καί τ ή ν  ζωην μου. 
Νομίζετε πώς αν έγώ ήαουν Βασίλισσα θά εδεχομουν ποτέ νά κα- 
Φωμαι στούς βελουδένιους θρόνους και να μή κάνω τίποτε ένφ ςρ,υρω 
•τι οί υποτελείς μου δυστυχούν; "Όχι. θά έγυρ<ζ·ι ιιακάρι ξυπόλυτη 
είς χούς δρόμυυς καί θά έπωλούσα δλα μου τά υχάρχονχα γιά νο 
τούς βοηθησω! , .

Άνέπνευσε βιαστικά καί έξηκολούθησε μέ μάτια που έλαμπαν απ; 
άγανάκτησιν καί ενθουσιασμόν.

—Είμαι ή  σύζυγος τοΰ νίοϋ σας, μέ ένυμφεύθη νομίμως και̂  ο-όνον 
διότι μέ αγάπησε Σείς μοΰ ζητάτε νά τά ά,ταρνηθώ δλα αΰχά Έ ,λοι
πόν άρνοδμαι! Είς αύτόν μόνον έναπόκειχαι νά άποφασίσο και αν α
κούσω άπό χό σχόμα χου δτι επιθυμεί νά άκυρώσωμβ τόν γάμον μας 
Ιχβτε τόν λόγον μου δτι θά υποταχθώ άγογγύστως. Είναι ουζυγος 
μου κσί τοϋ όφβίλω ύποταγήν. _ »

Τήν στιγμήν αύτήν ήνοιξε μία θύρα καί ε’ηήλθεν ό Διαδ χος ^Γ- |  
δινόί ώς νεκρός καί μόλις συγκροτούμενος. Ύπεκλήθη τυπίχώ; ενω- | 
πιον τών Βασιλέων είτα προχωρήσας πρός το μέρος τής Γκλόριας είπε 
μέ τόνον φωνής ήρεμον είς τόν όποιον δμως ήμποροΰσε νά διακρίνιι 
τις. μόλις συγκρατουμένην άγανάκτησιν. _

Ό τα ν  τελειώσετε, Με/αλειότατε, τήν συνομιλία σας μέ τήν σύζυ
γόν—συνομιλίαν διά τήν οποίαν δέ μέ «Ιδοιτοιησαχε διολου θα εί- 
χαριστηθώ πολύ νά (μιλήσω καί έγώ μαζύ της.

Ό  Βασιλεύς ήτένισε τόν υίόν του καί άπήννησε συνοψρνομενος:
—Ή  σιιζυ/ός σου, δπως τήν ονομάζεις, είναι μιά άδιόρθωτη και 

θά κάν^ καλά νά έπιστρέψΉ τό γρηγορώτ*ρο είς τό^Νησί της με τους 
βμοίους της. Βλέπω έν τούτοις είς τ4 μάτια της o u  είναι αρκετά 
έξυπνη καί διά τοντο είναι πρόθυμη νά θεώρησή τόν γάμον σας ί  κυ 
ρον άν τό έπιθυμΰς. Έ χω  πεποιθησιν είς έσέ δτι θά τό ^επιθχμήσνι ; 
καί τοιουτοτρόπως θά δ·θή ένα λογικό τίλος είς τό γελείο αύτό επι- 
σόδιο τής ζωής σου. , , .  .

Ά ν τ ί άπαντήσεως ό Ππίγκηψ Αλβέρτος έμειδ «σε και αφου 8ρ- 
ριψε βλέμμα στοργής οτήν ά',απημένην του έτόνισε μέ ΰφος η^εμον, 
άλλά μή έπιδεχόμενον άντίρησιν. _ , , ,

—θιωρώ εύκολώ«ρον νά κατεβάσετε κάτω τήν σελήνην και τα 
άστρα! Τότε καί μόνον τότε θά ήεο δυνατόν νά άκυρώσετε τον γα- ■ 
μον μας. Δόξα τφ Θεφ είμαι ελεύθερος πολίτης καί απόλυτος κύριος I 
τών πράξεών μου. “Αν θεωρείτε τόν γάμον μας μή αρμοζοντα εις I 
ένα βασιλόπαιδο σάς έπαναλαμβάνω είμαι πρόθυμος νά παραιτηυω I 
καί τών δικαιωμάτων το » Θρόνου καί τών δικαιωμάτων τοΰ Β*σιλο- [ 
παιδβς, έπαναλαμβάνω δμ<ος δτι τίποχα δέν θά μέ χωρίσω άπό την I 
νόμιμον σύζυγόν μου. «ΟΟ, Θ«ός συνέζευξβ άνθρωπος μη χ*»ριζετω·. I 
Είναι λόγια τοΰ άέρος αύτά; Ό  Βασιλεύς έκαμεν κίνημα άνυπομο- I 
νησίας. . I

Έκεΐ δπου δέν είσχωρεΐ λογική εισχωρεί βία! είπε. « Ηθελα νά 
δείξ«· καλωσύνην άλλ’ άφοϋ μέ εξωθείτε βίς τά άκρα δέν θά οπιβθο- 
χ«ρήσω βέβαια! _ , ,

—Σταθήτε! άνέκραξεν ή Γκλόρια καί έκαμε δυο βήματα πρίς 
τόν Βασιλέ·—μοΰ έζητήσατε νά όρκισθώ δτι δέν θά ξαναίδώ τόν 
νίόν σας καί άρνήθηκα, άλλά εΐμα* έτοιμη νά καμω κάτι αλλο, που 
θά σάς εύχαριστήσ^ καί θά σάς καθησυχάση! j

Οί Β ισιλείς τήν κύτταξαν έκπληκτοι—Τί παράξενος τϋπος ήτον j 
αύτός! τί τολμηρά νέα! τί προσωποποίησις τοϋ θάρρους!

—Ή  μεγαλειτέρ» μου έπιθυμία, έξηκολούθησε, θά ήτ<> πω; νά 
άν·ίξω τόν δρόμον, άπό τοΰ δποίου θά ήμπρούβατε νά κερδίσετε φί
λους άντί νά τούς χάνετε! Θά ήθελα νά σ&ς υποδείξω _ τήν ^Ετανα- 
στασιν πού έτοιμάζ«ται έναντίον σας, θά ή^ελα νά σάς βοηθήσω να 
τήν άντικρούσετε, άλλά σεΐς μέ καταδικάζετε άδίκως μέ κρίνετε άν«- 
|(αν «ας χωρίς νά ξεύρετε κάν τήν καταγωγήν μου,.. Διότι ευρβυηκα 
είς τήν θάλασσα δέν έμποδίζει τίποτα νά κατάγωμαι και εγώ απο 
Βαοιλείς, ,

Ό  ’Αλβέρτος είχε βυθισθή είς σκέψεις, τά λόγια τής αγαπημένης 
το» εΰρισκαν άπήχησιν είς τήν ψβχήν του καί_ άντήλλάξε βλέμμα συ - 
νεννοήσεω; μέ τόν φόν Κλόμπεν. Όσον άφορά τοΰ Βασιλέα τά λόγια 
αύτά άντηχοΰσαν εί; τά αύιιά του ώβάν ένα κακό προμυνημα και 
είχε μείνει σκεπτικός. , , .»

Έδιάβασα πολλές Ιστορίες, έξηκοβούθησε η Γχλο^ια, και ιΙδ « 
πόσο εύκολα πέφτουν οί Βασιλείς είς τήν  ̂δυσμένεια τού λαου εις 
πόσο δικαία είναι τής περισσότερες φορές ή δυσμένεια αυτη.

Γ ι’ αύτό μπορώ νά πώ δτι τήν ήμέρα πού έμαθα οτι υ ουζυγος 
μου ήτο υιός Βασιλέως έδοκίμασα τήν με/αλειτέρσν ^ίσως λύπην τής 
ζωή; μου. Θά προτιμούσα χιλιάδες φορές νά ήτα ενας πτωχός και 
άσημος άξιβματικός, διότι τότε δέν θά μοΰ τόν διεκδικουσε κάνεις. 
Άλλά άκοΰστε καλά αΰτό πού θά σας ’πώ: -  Έπιασετο^χερι τ^υ Αα. 
βέρτον καί έτρόσθεσε μέ τόνον φωνής έ π l· ιη μον—οπως ωρκίσαηκ ιε ι ,  
τόν σύζυγόν μου πίστιν καί ύποταγήν έτσι τοΰ ορκίζομαι ςνω ιον σας 
δτ» είναι έ λ ε ύ θ ε ρ ο ς ν ά  κάμθ δτι θέλει δσον άφορά τον ^αμον 
μας! Ή  έπιθυμία του είναι δι' έμέ ίιαταγή, ή θέλησίς του νόμος και 
τοϋ ορκίζομαι καί πάλιν τυφλήν ύποταγήν^ είς δλα έκτός ε>ος, το 
ia o lo v  σάς καθιστώ γνωσχόν: Ό τ ι  δέν ·θά έμφανισθοι ποχε πλέον εις 
αύχό χό άνάκχορον άν δέν μέ καλέσρ άλλη φοινη ίσχυρωτεα άπο 
χήν τοΰ Βασιλέος, ή φωνή τοΰ λαοΰ! Είσθε ευχαριστημένοι^

Ό  Βασιλεύς, τόν όποιον είχαν συγκινήσει αύτοί οί λο^οι επροχο̂  
ρησε πρός τό μέρος της καί τή; είπε αύτήν τήν φοράν με ειληκρίνει- 
«ν  καί χωρίς έθιμοτιπίαν: , . ,

—Άναμφιβόλως είσαι μία γενναία κόρη, πιστή εις την α/απην 
σου καί είς τήν χώραν σου. Είμαι βέβαιος «τ ι θά κρατήσ^ς τον ορκον 
πού είπες, άλλά μή φαντασθϋς ποτέ δτι ό λαός θά σέ Λάλεσ^. Δεν 
θέλω νά πώ μέ αύτό πώς δέν θά είσαι εύχαριστημένη εις_ την· ζωήν 
σοΰ χαί θά λησμόνησες σάν έ·α κακό όνειρο τό λυπηρό αυτό επεισο- 
#ιο. Πριν φύγ^ς θέλω νά πάρεις *άτι άπό ήμάς. ,

Τής έτεινε μίαν χρυσήν άλυσσίδα, είς τήν οποίαν εκρεματο ενα πε
λώριο μαργαριτάρι. ( Ακολουθεί)

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)
Κατά τή γνώμη μου μπορεί. Είναι τόσο Ισχυρά ή ιδικη μας 

άγάπη πού, μπορεί καί μέ τήν αντίδραση _ του γάμου νά ζήσχ). Ή  
άγάπη μας λοιπόν μπορεί »ά ζήσ^, άλλά έμεΐί οί δύο ; Στό σημείο 
αύτό, Λίνα, δέν πρέπει νά σκεφθοϋμε σάν ερωτευμένοι, αλλα σαν 
«υνειθισμένοι άνθρωποι. Ούιε, συ, έχεις περιουσία, οϋτ ενω* 
νήκουμε καί οί 8υό στήν τάξη έκείνη ιών ανθρώπων «του γιά νά ,ή
σουν έχουν άνάγκη άπό χρήματα καί τά χρήματα δέν ήμποροΰν να τ 
άναζητήσουν πουθενά άλλου παρά μονάχα στό γάμο. Έσυ, έχεις μια 
άνατροφή πού σέ «ξο»*είωσ5 μέ τή μεγάλη καί δαπανηρη ζωη. Φαντά
ζεσαι πώ| ή άγάπη σου μπορεί νά στεγασΟ ή σ ένα σπίτι φιωχικο, μ 
ένα πενιχρό τραπέζι καί μιά άμφίβολη ΰπηρεοία^ χωρίς τουαλετες, χω
ρίς άμάξι, χωρίς διασκέδαση, χως,ίς σχέσεις καλές, χωρίς διαμαντικα, 
χ«*ρΐς τσξείδια ; Απάντησε μου, σέ παρακαλώ, πιστεύεις πω; μπο
ρείς νάζήσβς δταν τά στερείσαι δ λ' αύτά ;

Έκείνη σιωπούσε. , . . .
— Βλέπεις λοιπόν ; Δέν έχεις το θάρρος ν αρνηθχις γιατί θα 

π^ς ψέμμα. Ό «ο  γιά τόν έαυτό μου μποροΰσα νά μεταχειριστώ μιά 
φράση σάν εκείνες π«ύ συναντούμε στά μυθιστορήματα. Λ. χ. «μ 
άρκείς, έ·ύ, κι’ ά; μοΰ λείψουν δλα τ* άλλα». Καί σοΰ ορκίζομαι, 
Αίνα, πώς άν τής μεταχειριζόμουνα έγώ αύτή τή φράση δέν θαλ»γα 
ψέμμα. Ναί, ναί μή μέ κυττάζεις μ’ αύτό τό βλέμμα τό ειρωνικό. Η- 
μένα μοΰ άρκοΰσε μιά ζωή οίαδήποτε, μέτρια, καί φτωχική ακόμηΓ 
άρκεΐ νά σέ είχα πάντα κοντά μου,νά ζοΰσα πάντα ̂ μαζή σου,νά σε αι
σθάνομαι άκατάπαυστα στό πλάϊ μου, γιατίς σ’ αγαπώ, Λίνά, έγω 
άγαπώ πολύ καί άγαπώ άληθινά.... Ήμποροΰσα λοιπον νά τά ·χ ε -  

| οη·ώ όλα καί ν’ άρκεσθώ σ’ έσένα, μέ τή διαφορά οτι^επρεπε ν αλ
λάξω επάγγελμα χαί νά στείλω, τήν ίδια βροδύά τοΰ γάμου μας, χην 
παραίτησή μου στόν υπουργό. Κι’ ό λό/ος...τον καταλαβαίνεις βέ
βαια. 1 ' δλα τά έπαγγέλματα μπορεί ό άνθρωπος νά ζηση και λίγο 
περιωρισμένα. Τό δικό μου δμως έχει τήν καταρα αύτη, να μη μπο- 

1 οή νά σταθή χωρίς χρήμαχα. Ό  κλάδος μας εχει τόσο πολλές κοινω- 
1 νικές υποχρεώσεις πού είναι άστ*ΐο νά φανχασθχ) κανειςπως μπορεί 
I νά χίς άντιμετ»π1σ^ μ’ δσα τοϋ δίνει χό κράτος....Έ'ιώ βέβαια φταίει 
! τΛ κοάχος άλλά χί χό'δ^ελως νά βρίσκωμε ποιός φταίει, αφοΰ η κα- 

τάσχασις μένη πάνχα ή ί*ια. Γιά νά ζήοΏ λοιπόν ένας διπλωματικός 
1 ποέπει νά έχη δική του πιριουσία ή νά τή ζητήση στο γάμο. Λλλη 

λύοις #έν ύπάρχει παρά μιο μονάχα. Νά π ε τάξω τό διορισμο μου και 
I τή θέσυ μου καί νά γυρίσω κοντ ι σου Αύτό «μ,ως, τό ^ερω καλα, 

δέ θά τώθελες, έσύ ή ίδιά... Άπαντησέ μου... Θά τωθελες ;
| Ή  Λίνα χωρίς τώρα νά διστάσω, άπήντησε σχεδόν βιασιικα:

 Όχι.
 Βλεπβις λοιπόν, έφώναξε ό Τάσος μέ ύφος θριαμβευτικό. Δέν

τό θέλεις ούτε σύ, ή ίδια. . . . .  , < - · , ί
Αέν τό θέλω, είπε έκείνη, έπειτα απο τη θεωρία που μου ανε

πτνξίς..
Γιατί βέβαια έπείσθηκες. _

— Ναί, έπείσθη«α πώ; δέ μ’ άγαπ$ς.
— Επιμένεις άκόμη ; „  . .
 2οϋ ξαναλέω έκεΐνο πού βίιτα και πρωτήτερα. Οποιος αγάπα

δέ συλλογίζεται μέ τή δ κήσου φρονιμάδα.
Έ νας τρελλός θίλεις νά ηχίς· ,

— Έ «τω..άλλά έκεϊνος πού ά/απ$ ίσως θάναι πάντα και λιγο

τρβλλός^ αποτέλεσμα όμω; ένός τέτοιου γάμον θά είναι πολύ σκληρό
γιά τό δυστυχ σμένο έ^ωτα.

I _  Όπβσδήποτε, είπε ή Λίνα, είμαι σύμφωνος σέ δσα είπες. Δε
μποροΰμε νά ζήσουμ3 μαζή χωρίς χρήματα.

— Καί τό συμπίρασμα; ε$ώ'ησε ό Τάσος. ,
— Είναι τόσο είκολο, είπε ή Λίνα μέ κάπ( ιο βεβιασμενο χαμόγελό.
—Παίζεις πάλι; . , .
—Γιατί νά παίξω ; Τό συμπέρασμά είναι φανερό. Αφθυ δε μπο

ρούμε νά ''ήσωμε χωρίς Χρήματα καί άφοϋ χρήμαχα δέν εχομε, ο γά
μος μας... δέν πρέπει νά γίν|). , ,

Ό  Τάσος τήν έκυττοζϊ μ’ ένα ύφος εξεταστικό, σάν νά μήν επί-
I στευε στήν άπάθειά χης. ,

— Αμφιβάλεις σχά λόγια μου; έπανελαβε εκείνη. , .. ,
— Ναί... βρίσκω κάποιαν εΙρωνεία καί σιη φωνή σου και σχο βλεμ-I μα σου, ή γ^ά νά χό πώ καλλίτερα, βρίσκω κάποιο π-ιΐ^μα.

Κάνεις μεγάλο λάθο-....Σοϋ μιλώ μέ ολη την ηρεμία. Μοναχα 
τούχο μποροΰσα νά προσθέσω. Ό τι. έπειτ’ απ αυτά που μου είπες 
σήμερα, καί χρήματα άν είχαμε δέν έπρεπε να καμωμε τό γαμο μας. 

—Γιατί τό λές αύτό, Λ ίνα ;
■ —Γιά τόν ά-τλούσΓατο λό/ο δτι δέν μ αγαπάς·

 Ά  έδώ διαφωνοΰμε και θά μοΰ έπ*τρ£ψυς  ,
Έκείνη δμως μέ μιά χειρονομία επιβλητική, σχεδόν νευρική τον 

διέκοψε τήν ομιλία. Σάν νά ή·»ελε μέ τή χειρονομία εκείνη νά τόν
έμποδί«Ή νά τής πή καί άλλο ψέμμα. , ,

Ό  Τάσος έστάθηκε λίγες σχιγμε; και χην εκυχχαζε σιωπηλός. 
—Αμφισβητείς χήν άγάπη μου; τής εί.τε επι τέλους.
— Δέν είνε αμαρτία νά κακομεταχειρίζεσαι τη λεξι αγαπη ; _ 
—Κρίμα πού γελάσθηκα πρωτή.ερα, ξαναείπε ο Τάσος μ ενα

τόνο έπιβλητικό πού έδειχνε δλη του την ακλόνητη 
μισα γιά μιά στιγμή πώς ηδρα μιά γυναίκα κάπως 8ι“ ?,ορ” ικ^λκ“ ι 
ά'ώτερη άπό τις άλλεί, άλλά....τού κακού. Είσαι καί, συ, σάν ολίς. 
Πιστεύεις μέ τήν ανόητη ύποβολή πού οταλάζειΙμές στη γυναικεία 
ψ, χη ή κοινωνία καί ή οικογένεια, πώς ή εύτνχία δυό ερωτευμ«νων 
εί ναϊ ό γάμος, ένώ άντιθέχως ή εύτυχία δυό έρωτευμενων τελειώνει 
σχό γαμο. Πόσο πίσω βρίσκεχαι ό κόσμος! Καί, συ Λίνα, μιά  ̂ψυχή 
τόσο άνώτερη, ένα μυαλό χόσο γέρό, ενας χαρακτήρας τοσο άρτιος, 
μιά διάνοια τάσο προοδευτική, νά ένωνεσαι ο αυτο το ζήτημα μ 
δλες τις γυναικούλες τών άστών, μ ολα τα κΓριτσοπουλα τη, γειτο 
νιάς κοί νά πιστεύης, τό μεγάλο αύτό ψεμμα και τι'^ ^ Λα,^  τη\ “ο 
νόητη πώς δυόέρωτευμένοι πρεπει νά παντρ ιζουνιται. Επι τέλους,μονο 
αύτή τή σκέψη κάιιε. Ο γάμος είναι θεσμός πού τον κατασκεύασαν 
οί άνθρωποι, ένώ ό έρως είναι δημιούργημα^ της φυσεως. Ο γάμος 
είναι μιά κατάστασις κοινωνική πλάστη, ενω ο ερως είναι:μι·* 
στασις φυσική, άληθινή. Πώς, μπορούν νά συμβιβαστούν δυο τέ
τοιες καταστάσεις, πού, καθώί πρωτήτερα σου ανέπτυξα, αναμαχονται 
μεταξύ τους;.. 1
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ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ
Τοΰ  Ι ' λ 'ό ν ιέ  Μ ω .ια σ α  ιν

Κσ θόταν στο Μπατινιόλ xu* κάθε πρωΐ 
για νά Λή·)] στό γραφείο χου άναγκαζότανε 
νάπάρη το λεωφορείο. Καί κάθε πρυ ΐ ταξεί- 
δευε μέχρι τοΰ Παρισιού, απέναντι άπό ένα 
κορίτσι, ποϋ σιγά-σιγά ά/άπησε. Πήγαινε στό 
μαγαζί τη; κάθε μέρα τήν ιδια ώρα. Ή ια ν  
μιά μικρή μελαχροινοΰλα, ά π ' αύτές π<.ΰ τά 
μάτια τους είναι τόσο^μαϋρα ποΰ μοιάζουν σά 
μαύρες κη\ΐδες. Τήν έβλεπε νά φαίνεται πάν
τοτε στή γωνιά τοΰ ίδιου δρόμου. Έτρεχε 
νά προφβάση τή βαρειά άμαξα, βιαστικά καί 
χαριτωμένα καί πηδούσε στό λιθοστριατο, προ 
τοΰ άκόμα τά &λο·/α σταματήσουν όλοτελα. 
Κατόπ.ν έμπαινε μέσα λ>γάκι άσθμαίνοντ >ς, 
καί άφοΰ καθότανε, έριχνε, μιά ματιά γύρω 
της.

Τήν πρώτη φορά ποΰ τήν είδε ό Φραγκΐ 
σκοςΤεσσέρ^ αίσίάνθιχκε πώ; αύτή ή φυσιογ 
νβμια τού άρεσε υπερβολικά Σι,νανιφ κιινεις 
καμμία φορά μερικές γυναίκες ποΰ τοβ^χεται 
νά τή; σφί'ξχι τρελλά στήν ά^καλιά του, χωρίς 
*άν νά τής γνωρίζο Κ'. ή κόρη αυτή άνταπο 
κρίνονταν στή; κρυφές του επιθυμώ ς,σι ή, μυ
στικές του αναμονές, μ' ένα εΐόον ινώδους 
έρωτος ποΰ εχει κανείς χωρίς νά ιό ξ ρχι, στό 
βάθος τής κβρδια . Την κυττοΰσε έπιμονιχ 
ϊσ ρ ίςνά τό  θελχι Σιενοχωρημένη κοκκίνησι: 
χο  άντελήφθηκε καί θέλησε νά στρίψβ άλλου 
Τ*  μάτια  της "Αλλά τά ξαναγύρισε πάλι σ' 
•υτόν, κάθε στιγμή, άν καί προσπαθούσε νο ί  

τά προσήλωσή άλλου. Σέ λίγες μέρες μέσο. 
γνωρίστηκαν, χωρ ς άκόμα ναχουν μι/.ή«ι. 
Τής παραχαρούσε αή θέοι του,καθε φοςά ποΰ 
τό λεωφορείο ήταν γεμάτο, κι* αύτός Ιβ/αίνε 
στόν εξώστη, πράγμα ποΰ τόν άπέ π ζβ γιατί 
άναγκα^ό'.αν νά μή ιήν βλέπχ} Τήν χαιρειοΓ 
οε μ' έ'να μικρό μειδίαμα. Κ έκείνη, άν καί 
κατέβιιζ? πάντα τή ματιά ιη, κάτω ίπ’τό βλέμ
μα του πού το αισθανότανε διασκεόαστικό, δβ 
φαινόταν όμως πώ; αύιό τό άντικρυσμα τή/ 
στενοχωρούσε.’Επί τέλους μίλησαν.Έ' α είδος 
φιλίας τούς συνέδεε άπό τή πρώτη στ γμή. 
Ινα είδος ' ιλίας ποΰ διορκοίσε μισή ώρα 
κάθε μέρα. Ά ,  αύτή ή μισή ώ„α ήταν ή πιό 
ευτυχισμένη ωρα τή; ζωής του, τήν σκεπτό 
ταν όλο τό άλλο υπόλοιπο τής ημέρας. Τοΰ 
φαινόταν πώς ή κατάκτησις αύκ ϋ τοΰ μικρού 
πλάσματος θά ήτανκοτ. ποΰ θά περνούσε τά 
βρια τής άνθρωπίνης προγματικότηιος, Κάθε 
πρωί τώρα, τήν χαιρετούσε μέ μιά θερμή 
χειραψία καί κρατοΰσε, μέσα του μέχρι τό 
βράδυ τήν έντύπβσι αύτή; τής επαφή;. Μά 
κΐ εχεινη, χωρίς αμφιβολία τόν αγαπούσε για
τί δέχθηκε ενα ανοιξιάτικο Σ ιββ το, νά γευ- 
ματίσο μαζύ του στήν έξοχή τήν άλλη μέρα. 
Τόν περίμενε πρώτη στό σταθμό, φάνηκε έκ
πληκτος. Μά έκείνη τοΰ είπε:

— Προτοΰ νά φύγουμε έχω νά σάς μιλήσω. 
Έχουμε είκοσι λεπτά στή διάθευί μπς.

Περισσότερον άπ’ ότι μά; χρειάζονται Έ τρ ε 
με, στηριγμένη στό μπράτσο’ του, μέ τά μάτια 
Χ«μηλαιμένα κσί τά μάγουλα ώχρά.

Δέν πρέπει νά γελασιήτε γιά τό άτομό 
μου.Είμαι τίμιο κορίτσι κσί 8έ θαρθώ μαζύ 
σας έκεΐ κάτω, παρά μόνο άν μου όρκισθήτε, 
άν μοϋ ύποσχεθήτε,πώς δέν θά κάμετε τίπο
τα . . . π«ύ . . νά μήν ήταν σωστό.

Είχε γίνει πειό κόκκινος κι’ άπό τήν παπα
ρούνα.,’Εσώπασε Κι’ έκείνος δέν ήξευρε τί ν ’ 
άπαντήσ-Q, εύτυχισμενος τό άπόγευμα καί απο
γοητευμένος συγχρόνως. Στό βάθος θά προτι
μούσε ίσως νά γινότανε έτσι καί δμως . . . .  
καί δμως είχε άφισχ) νά λικνισθή έ<είνη τήν 
νύχτα άπό όνειρα ποΰ τοΰ είχαν βάλει φβτιά 
μές,τίς φλέβες του. Θά τήν άγαπι ΰσε βέβαια 
λιγώτερο άν ήξιυρβ πώς ήταν μιά γυνβάκα 
«λαφρας διαγωγής μά έτσι θά ήταν τόσο χα
ριτωμένο, τόσο θελειτικό γι’ αύτόν. 'Καθώς 
δίν μιλούσε, άρχισε νά τοϋ λέχ) έκείνη μέ συγ- 
■κίνησι στή φωνή καί μέ δάκρυα στήν ά<ρη 
τών βλεφάρων.
I ι·' 'Α ν δέ μοΰ ύποσχεθήτε πώς θά μέ σεβα- 
σθήτε όλότελα, γυρίζω σπίτι.
Τής έσφιξε τό μπράτσο τρυφερά καί τής ά- 
πάντησε:

,— Σας τό υπόσχομαι, θά κάνω δτι θέλεται. 
φάνηχε άνακουφισμένος καί ρεότησε μειδιών- 
τας.

— 'Αλήθεια ;
Τήν κοίταξε στό βάθος τών ματιών.
Σάς τό ορκίζομαι,
Ά ς  πάρωμε τά εισιτήρια λοιπόν.
Καί πήγαν στήν έξοχή, περπατούσαν χέρι 
Χ®01 μέ τήν καρδιά ευτυχισμένη.

— Πόσο θά μέ βρίσκεται τρελ\ή !

— Καί γιατί ;
— M i δέν είναι τρέλλα νάρχωμαι έτσι κα- 

ταμό αχ η μαζύ σας ;
— Μα δχι. ιΐναι φυσικώτατο.

, — "Όχι, όχι. Δέν είναι φυσικό γιά μένα για 
τί δέ θέλω νά άμαρτήσω. Ά λλ ’ άν ξέρατε ! 
είναι τόσο μελαγχολική ή ζωή μου. Ή  μαμά 
δέν είναι, ποτέ χορ ιύμενβ καί δλες ή ήμέρες 
περνιΰν^ή μιά πιό άνιαρή άπό τήν άλλη. προ
σπαθώ νά γελάσω, μά δέ τό κατωρθώνω. Ά ς  
είναι δμως. Έ/.αμ’ άσχημα ποΰ ήρθα μαζΰ 
σας ;

Η ατάντησι ήτον διι τήν φόλισε στ’ 
αύτή. Μά κείνη τραβήχκηκε μ' ένα άπό- 
τομο κίνημα καί θυμό.

~  "Ο Ι κύριε Φραγκίσκο ΰστερ’ άπό κείνο 
ποΰ μ* όρκισθήκατε !

Πέζανε καί έγέλαγαν σ’ένα ξονοδοχεΐο κά
τω στήν παρολία, ό καθαρός άέρας, ή ζέστη 
τοΰ καλοκαιριού τό κρασί ποΰ ήταν καί ή 
τσρϊχή ποΰ βρισκόντουσταν ό ένας κοντά 
στόν άλλο τούς έκαναν σιωπηλούς.

,Άλλά μετά τόν καφφέ μιά χαρά πλημ
μύρισε τήν καρδιά τους καί ξανάφυγαν πάλι 
γιά τήν έξοχή πρός ένα μικρό χωριονδιίκι 
Κοι χαρούμενοι καί οί δυό σάν εύτυχισμένα 
παιδάκια χαιρόντουσαν τήν άνοιξι καί τήν ώ- 
ραιότητα τής φύσεως. Ή  μυρουδιές τών λου- 
λουδ ών, τους είχαν μεβύση.

Ή τιιν  καθισμένοι χάμω κάτω άπό τό πυ
κνό φΰλλωαα. Μιά καμπάνα έσήμαινε άπό 
μαχρυά. Κι’ έτσι σιγά-σιγά άγκαλνάστηκαν, 
σφ χτ·ικαν ξαπλώθηκαν στή χλόη μόνο μέ 
τό συναίσθηιια τοϋ φίλου της. 'Εκείνος έίχε 
γ μισεί άπό εύτυχία καί μεθη. Τήν κρατοΰσε 
άπ’ τα χέρια του δυνατά, σφίγγοντάς την 
χωρίς καμμιά άλλη σκέψι, μαΐ τό κορμί τους 
ήτ *ν σέ μιά «ναμονή ήδονής Καί τοϋ πορα- 
δβθηκε ολόκληρη χωρίς, νά ξέρη τί εκα>ε 
χωρίς νά νοιώση άκόμα πώς ήταν καί δική 
του. Σηκώθηκε μέ τήν άπελπισία τών μεγά
λων δυστυχιών κοί άρχησε νά κλαίχ) μέ τό 
πρόσωπό κρυμμένο στά δυό της χέρια πρ ισε- 
παθησε νά,τήν παρηγορήσω , άλλά έ<είνη θέ
λε σε νά φύγω, νά ξαναγυρίσχ) σπίτι της. Έ - 
πανελάμβανε άδίάκοπα περπατώντας μέ μεγά
λα βήματα.

-- θ. έ μου, Θεέ μου I . . . τής έλεγε :
— Λουΐζα Λουΐζα μείνε σέ παρακαλώ.
Μ ι δέν έλεγε τίποτε καί μόλις έφθασε στό 

στι»θμό τόν Παρισίων τόν άφη^ε χωρίς νά 
τοΰ πή άντίο ή δταντόν συνήντησε τήν αλ- 
λη μέρα, τοΰ φάνηκε άλλαγμένη, άόυνατι- 
σμένχ). Τοΰ είπε :

— Πρέπει νά σοϋ μιλήσω. Θά καιεβοϋμε 
στό βουλεβάρτο.

Καί μόλις βρέθηκαν μόνοι στό πεζοδρόμιο.
Πρέπει νά χωριστούμε, δέν μπορώ νά σέ 

ξαναδώ ϋστερ* άπ’ αύτό ποΰ έγεινε.

(Στό άλλο τό τελο;) Μεταφρ. ρ ο ν κ

IU N T A  Μ « Ζ Η  ΣΟΥ
Vkvxsw μον δβ μοϋ μιλάς / Κ ι' oiico* τόση 

κ^ ° ^ αί μπροστά οου xai a 6 λίω  τόσα ποί- 
Αα. Οταν at κνττάζω καλά xai βλέπω τό αΐώ- 
νιο χαμογβλοιο σον, σ’ άρπάζω χαι σιγά-σιγά 
πλησιάζω τη φωτογραφία σου οτό πρ&σα>πά μον. 
Τότκ μοΰ φαίνβται πώ ς τά ξατ&χ μαλλιά σου 
χαΐδβνονν τό μέτωπό μ< ν, τά μβγιίλα μάτια σου 
πέρϊονν ζαη  κοι μ ί χυττοΰν σά νά πβριμ*νουν 
κάτι *αί τα γλνχα σον χ 1 ίλια νά ζητοϋνβ τά δι- 
μά μον. Μβνω ώρβς μηροοτα στη φωτογραφία 
σον xai συλλογίζομαι. Λυπι Ομαι ττ- f} δ\ν μπορώ 
νά ο' εχω πάντα ίτσ ι μαζύ μου, σ τ ' άλή&εια, καί 
»α νομίζω  to μικρό οου πρόσωπο άπό φ ιλιϊ, 
Γλνκιιά μον δί μοβ μιλάς ;

*j .  , / * *
Δγαπη μον το ξέρω πώς σ ' άπατώ και δμας 

δεν μπορώ νά α* άποκρνψω την αγάπη πονχω 
γιά osva. Σ ν  βιο* οκβίνη ποϋ μοϋ χάρισβς γιά 
πρώτη φορά τη * ήδο*η τοϋ έρωτος,

Σν  μοϋ ϊμα&ες τά ερωτιάρικο χίδια. Σν μοϋ 
νγρανβς τά ξβρά μον χείλια us τό ηδοΜστικο χν- 
μό τοϋ ερωιά σον.

Σ* αγαπώ. Μα βιμαι αδύνατο πλάσμα. Προφύ ■ 
Λα̂ β μβ' και μη μοϋ κακιώνης. Σ '  ορκίζομαι δτι 
σον ανήκω, σν είσαι ό Φεός μον, μά μη μέ πα
ρατηρείς. νΑφησε με νά κρίνω εγώ την ενοχή 
μον και αε διαβββαιώ πώς ή αννήδεισί μον #ά 
μ ι μά&ΐ) 1 1 πρέπει νά κάνω.

Αγαηη μον το ξέρω πώς σ ' απατώ, κ ι* δμας

ΠΑΛΗ Η TPA rO Y flm

H E P f iE I  ΠΛΡΑΓΓΕΑΙΕΙ
Κ ι ' άν χάποτ" ίρϋη , τί νά π& 
οτο πρώτο ρώιημά τονς(

ιον  πώς καοτε±&*τας xyv 
»γεινα τοϋ &α*άτον.
Κ ιΒ άν Οέλγ) *ά σ« ξ iVaAjj 
xai με ρ ω τή ^  :ιοΰ ε ίσα ι;

— 4άς τον το δαχτνλίδι μον 
χ** άφωνα χείλη κίεΐσε.

Κ ι μ* οωτγ πώς εμεινε 
τό σ π ίτ ι ρηαηγμίι ο ;

- άίϊξε τήν πόοτα όρ&άνοιχτη, 
τό λνμο άποσβυμένα
Κ ι ' αν Χσος γιά την νστερη 
τήν ώοα μ ί οωχή>η ;

-ΓΠς τον πώς ήμουν γβλαστη 
τρέμοντος μη Λα^ρνσ^.

Γ Η Ώ Ρ Γ >  Λ Ρ Ο Ζ ΙΡ Η Σ
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Ξέρεις κείνο τό καΐκι που χάνεται στά βα- 
θειά τοΰ λιμανιοΰ, Λιζέττα, τί πέρνει μαζύ 
του; Ξέρεις πόσες χαρές, πόσες ελπίδες οβΰ- 
νουν, πόσα φτερά όνείςα)ν, πέφτουν ένφ τό 
καΐκι αυτό προχωρεί μέ φουσκωμένα τά πα
νιά μεσ’ τό σκοτάδι ποΰ άγκαλιάϊει τώρα τή 
θάλασσα; Ξέρεις έσύ Λιζέττο; . . Ξαγνάντεψε 
ούιά τά φώτα του πώς σβύνουν ένα ένα έκεΐ 
σιό βάθος ποϋ ουρανός καί θάλασσα Ινώ- 
νοντια μεσ’ »ό σκοταδερό φόντο ! Κάθε φώς 
ποΰ σβύνει είναι ό χαμός Λιζέττα καί τό σβιι- 
σιμο μιαςέλπίδας... 2έ λίγο τά φώτα θά σβύ- 
σουν δλα... σέ λίγο δλες οί ελπίδες μου ί)ά 
χαθούν.. Τί θά μείνη τότε νά φέγγη στό σκο
τεινό τό δρόμο τής ζωή; μου;..

Κυτταξε, καλή μου φίλη,τα κυματάκια αντά 
τά ήσυχα ποϋ ξεκινώντας άπό τήν άκρη τοΰ 
μώλυυ έρχουνιαι νά χαϊδέψουν τά όμορφα 
χαλ'κια της ακρογιαλιάς.. Σπάνε πάνω στής 
βάρκες καί σβύνουν.. Τά κυματάκια, Λιζέττα, 
εκείνα εΤνα>. τά δνειρα τής πρώτης μου τής 
νειότης... τά κυματάκια δέν φθάνουν στήν 
άκρο,ιαλιά, τά όνειρα δεν φθάνουν στό 
σκοπό τους..

Βλέπεις, φίλη, έκεΐνα τά άγρια σάν βουνά 
κύματα ποΰ έρχονται άπό τό πέλαγο; .. Κν- 
ταξέ τα πώς προχωρούνε ορμητικά, άκατά
σχετα.. Είναι τά δνειρα τήςτο>ρινής μου ήλι
κίας . Κύτταξέ τα, Λιζέττα.. δσο προχωρούνε 
καί τόσο σβύνουνε.. δσο φθάνουν οτό σκοπό 
τους καί τόσο χαμηλώνουν καί στό τέλος σβύ
νουνε άφίνοντας άργυρούς άφροΰς..

Καί τά όνειρά μου έτσι, Λιζέττα. δσο προ
χωρούνε σβύνουνε.. δσο φθάνουν, δσο πλη
σιάζουν σ’ ένα λιμάνι χάνουν τή δύναμή τους 
καί στό τέλος σβύνουνε, άφίνοντας λίγες άνά- 
μνησες άντί γι’ άφρούς.. Καί νέα φτιάνει κύ
ματα ή θάλασσα., καί νέα φτιάνει δνειρα ή 
καρδιά μου.. Έ τσ ι είναι μένα ή ζωή μου..

Κύτταζε τή θάλασσα τώρα Λ ζέττο.. Βλέ 
πεις πουθενά κονένα φώς πάνω στή γαλήνια 
της τή νάρκη; Γύρισε τά μάτια σου προσε
κτικά ο’ δλες τής άχρες.. Βλέπεις καμμιά 
πτυχή νά ρυτιδώνω τό γαλήνιο μέτιοπο; Κύτ
ταξέ καί τήν καρδιά μου, Λιζέττα.. βλέπεις 
πουθενά καμμιά άναλαμπή ελπίδας νά διακό
πτη τό σκοτάδι της; Γύρισε τά μάτια σου 
προσεκτικά σ’ δλες τής άκρες . Βλέπεις που
θενά Ενα όνειρο, έναν πόθο, μιά ευχή νά 
δ£νχ) όρμήν στή κοιμισμένη ϋπ-ιρξί της;

Βλέπεις, καλή μου Λιζέττα;
Πύργος Γιάννης Παοοιας

όεν μπορώ >“ άποκρνψω την αγαπ-η πονχω γιά 
σένα. Λ

θ.'μάσαι τι ίντνχισμένις βραδνίς no0 περάβα- 
με ; Τά λόγια σον τά ϋνμαμαι και τά προφέρω 
os κά&ε στιγμή ανίας. Και όμως ον είσαι δ αίτιος 
τοΰ χωρισμοϋ μας. Σοΰ  αποκαλύπτω τή ψυχολο
γική αύιή στιγμή ποΰ πέρασε απαρατήρητη. Τ ί 
(OQuia βραδειά ποΰ ήτα ι! Σ τό  έβδομο χιλιόμετρο 
ιής δένδροστοιχίας μοΰ ι ιπ ΐς  κάτι, ποΰ εδεχνε 
τήν υποψία σου γιά τήν π ίοτι μ<.υ Λε ν ήοουν 
β.βαιη άν ο' άγαποΐαα, απ' τό μυαλό σου πέρα
σαν χίλιας Ιδέες καί μοΰ πρόφερις τήμοι ραία λ έξ ι:

— Μ ί άπατας ;
Και μοΰ έδειξες τό δρόμο τής απάτης.
Τήν αΧλη μέρα ένας φίλος σου μοΰ εκανε χόρτε. 

Θνμή9ηχα τή Χίξι net μοΰ είπες κ ι' εφάνηχα 
ουιεπής στήν υποψία σου. Μά, γιατί σ ' εχαο' άπο 
τότε ; Μήπως κατάλοβες τό λάΰος σου;
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θεσιν μέσα σέ όλα ποΰ έπρό*ειτο νά γρόψω | 
έν συνεχείς τών άποκαλύψεων τοΰ ίατροϋ κ.
Γ . Μοϊχοΰ σχετικώς μέ τά πειράματα τοΰ 
Ταχράν. Έμεσολάβησαν, βλέπετε, τά νέα πει
ράματα ποΰ έκανε ό Ταχράν τήν περασμένη 
Κυριακήν ιΐς τό «Κεντρικόν»,τά όποια, κατά 
τήν γνώμην τοΰ νοήμονος κοινοϋ καί τής 
πλέον νοήμονος επιτροπής, άπετέλεσα τρα- 
νωτάτην άπόδειξιν δτι ό έξ Αρμενίας τοχυ- 
δακτυλουργίςκ. Τιγράν,(χαί δχι Τοχράν),έχει 
πράγματι Φα> ιρικάς Ιδιότητας, Τά πειροματα 
αΰτά ήσαν έντελώς νέα, νεώτατα. Πλΐν τοϋ 
πειράματος τής ταφής ό Ταχράν, άπέφυγε νά 
έπανόλάβη έκεΐνα περι τών οποίων έδωσε τό
σον λεπτομερεΐ; έξηγήσεις ό Ιατρός κ. Μα 
ΐχός ένώπιον τόσων θεατών είς τό θέατρον 
Κοτοπούλη καί τά όποια ό Ταχράν έξετέλει 
εί; όλας τάς μέχρι τοΰδε ποροσιόσει^ τι υ. 
Έ ,  μά δέν είναι καί τόσον κουτές άνθρωπος 
ό Ταχράν. Είς στιγμήν ποΰ, κατόπιν τών ά- 
ποκαλύψεα>ν τιΰ  κ. Γ. Μαΐχου, άρχιίαν κσί 
τά παιδάκια otovc  δρόμ<νςνά έκτελονν μέ 
επιτυχίαν, τά πειράματα του, είς στιγμήνκα- 
τά τήν όποίαν καΟινυς έμοθεσήμιρο τήν 
τέχνην δυνομει τής οποίας μπορεί νά %ίνχι 
φακίκης όοάκις έχει κέφι, ό Ταχράν άπέφυγε 
νά έπαναλάβη πειράματα, ποΰ μέ τόσην ευ
κολίαν έκτελοΰν σήμερα τά λουστράκια τής 
άγορας στό διάστημα τής μεσημβρινής άνα- 
πο.νσεώς των.

Γεγονός είναι δτι, υστέρα άπό τάς κατα
πληκτικής άποκολύψεις τοΰ ίατροΰ κ. Μαϊ- 
χοΰ, ή έμπιστοσίνη τοϋ κόσμου έπί την... 
θαυμαιουργικήν δύναμιν τού Τοχράν ύπέστη 
βαρύτατον κλονισμόν. Ό  Ταχράν καί οί 
βοηθοΰντες είς τό φάγωμα τών είσπράξεο)ν 
του σύντροφοί του έβλεπαν νά διαφεύγη χών 
χειρών των μιά πολύ καλή καί προσοδοφό
ρος «πιχείρησις. Ό  Τοχραν δέν ήτο π/έον 
γιά τόν πολύν κόσμον ίλλο άπό ένας έξυ
πνος ταχυδακτυλουργός. Ένας ταχυδακιυ- 
λονργός δμως δέν μπορεί νάχβ μεγάλη πέρα
ση. Μά ό Ταχράν έστευσε νά βρή τρόπον ν’ 
άποκαταστήσ-u τήν άμαυρωθεΐσαν φακιρικήν 
του... ΰπόληψιν. Καί κατέφυ/εν είς τά τρία 
νέα πειράματα, τά όποια είδαμε προχθές ιίς 
τό «Κεντρικόν» καί διά τών οποίων όμολο- 
γουμένως ό Άρμένης κατώρθωσε πρός στιγ
μήν νά με'αβάλχ) τήν γνώμην τοΰ νο·νοΰ.

Τώρα δμως πού ό κ. Γ. Μαϊχός θ ’ άποκα- 
λύψ^ και τών νέων αΰτών πειραμάτων τό μυ
στήριον, τώρα πού θά μάθχ) ό κόσμος δτι και 
τά νέα πειράματα τοΰ Ταχράν δέν είναι διό
λου σοβαρώτερα τών πρώτων, τώρα τό κοινόν 
θά κληθή ν’ άποκριθή έάν θέλη νά έξακολβυ- 
Οήσχι νά κοροϊδεύεται ή άν θά πεισθή νά 
κλείσχ) πειά τό πορτοφόλι του σέ κάθε ξενό- 
γλβοσσον ταχυδακτυλουργόν, ό όποιος κατα
φεύγει είς τόν τόπον αυτόν διά νά πλουτήσχ} 
είς βάρος τής Ρωμεϊκής άφελείας καί άγα- 
θότητος.

Ν Ια  3ΪΝΕΔΡ1Α1ΙΣ Ε ΙΙ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ  
Τ Η Ϊ ^ Φ Μ Ρ Λ ^

Τήν περασμένην Δευτέραν άμέσιος δηλαδή 
τήν άλλην ημέραν μετά τήν τελευταίαν παρά- 
στασιν τοΰ Ταχράν καί τήν έκτέλεσιν τών νέ
ων πειραμάτων του, ό κ. Μαϊχός παρεκλήθη 
νά έλθχι είς τά γραφεία τής Σφαίρας» ένώ
πιον επιτροπής, καταρτισθείσης ύπό τοΰ Διευ- 
θυντοΰ τής Σφαίρα*’ διά νά προβή είς άπο- 
καλυψεις διά τά νέα πειράματα τού Αρμενίου 
ψευδοφακίρου. Ή  έπιτροπή άπετελέσθη έκ 
τών ιατρών κ. κ ’Ορφανού, καρδιολόγου, Κ. 
Οίκονομίδου, Σ. Κο υβού, τοΰ δικηγόνου, κ. 
Παπαγεωργοπούλου, τοΰ κ. Σπΰρου Ποτα- 
μιάνου, τοΰ τραπεζιτικού υπαλλήλου κ. Πα- 
ρουφαλίδυυ καί τού ’ Αρχισυντάκτου τής «Σφαί
ρας ■. ’Ενώπιον τής επιτροπής αυτής ό ιατρός 
κ. Μαϊχός είπε τά έξής σχετικώς μέ τά νέα 
πειράματα, διά τών οποίων ό Ταχράν προσε- 
πάθησε νά πείβχ) τό κοινόν δτι πραγματικώς 
έχει Φακιρικάς ιδιότητας.

ΝΕαΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΟΥ 
K̂L ΜΑΙ ΧΟΥ 

«Παρέστην και έγώ, έπιμόνως προσκληθείς 
υπό τοΰ Ταχράν, είς τήν τελευταίαν παράστα- 
σίν του. Μετά τό τέλος τής παραοτάσεως πολ
λοί μοΰ έζήτησαν νά τούς εξηγήσω τάν τρό
πον μέ τόν όποιον έξετελοΰντο τά νέα πειρά
ματα. 'Ομολογώ δτι τά πειράματα αύτά έ
βλεπα διά πρώτην φοράν. ’Εγώ έπερίμενα

άπό τόν Ταχράν νά έπαναλάβχι πάλιν τά γνω 
στά πειράματα καί στό τέλος νά έξηγήση δτι j 
ό τρόπος μέ τόν οποίον τά εκτελεΐ είναι πράγ
ματι φακιρικός καί δτι ό τρόπος μέ τόν όποι
ον τόν έμιμήθην έγώ ήτο μόνον επιστημονι
κός ίσως καί ταχυδακτυλουργικός. Ά ντί δμως ν’ 
άκούσω τής άπολογντικές τρόπον τινά εξηγή
σεις του εύρέθην έξαφνα πρό νέων πειραμά
των. Άμέσως, φι οικά, δέν μποροΰσα \ά απο- 
καλύψω τό μυστήριόν των. * υτήν τήν στιγμήν 
δμως σάς βεβαιώ ότι τόν τρόπον τής έκτελε- 
σεως τών νέων του πειροματων τόν κρατώ 
στό χέρι μου δπως κρατώ τό μανδήλι μου.

Λυτήν τήν φοράν τό προέχον ζήτημα είναι 
τό ζήτημα τής ταφής.χθές κύριοι δπως είδατε ο 
Ταχράν έτάφ , κανονικώτατα. Τό φερετρόν του 
πράγματι είχε περιβληθή έσωτερικώς άπό 
τσίγκον ώστε ή υπόνοια οτι από κάπου ν ,ά- 
ναπνέχ) ν’ άποκλείεται έντελώς- Δέν είχε πλέον 
καμμιάν ρωγμήν τό φέρετρ ν. Βεβαιωθήτε 
δμως δτι είμαι έτοιμος νά ταφώ καί έγω εις 
ιδίαν τσίγκινην κάσαν τοΰ Ταχράν καί νά τα
φώ μάλι/ττα οίκογενειακώς μαζή μέ τή γυναΐ- 
:α  μου καί τά παιδιά μοτι καί ύστερα απο 
είκοσι λεπτά νά σηκωθώ νά καπνίσω το σι- 
γαρέττο μου.Σάς έπαναλαμβανω δτι τόν τροπον 
τής έκτελέσεως τοϋ πειράματος αύτοΰ τόν α- ( 
νεκάλυψα μόλις σήμερον και τον κρατώ στο 
χέρι μου. Μή ζητείτε λεπτομερώς έξηγησεις. 
’ jfc-πιτρέψατέ μου νά μή δωσω καμμιαν.
’Λ φίστε με πρώτα νάτό έκτελεσω οταν έλθη^ή 
στιγμή καί κατόπιν είμαι πρόθυμος να σάς 
δώσω όσας έξ γήσεις θελετε. Τότε θα πει- 
σθήτε ότι μέσα στήν ίδιαν αυτή τσίγκινην κα- 
βα μπορεί νά ταφή έπί είκοσι λεπτά οποιοσ
δήποτε. ύτήν τήν στιγμήν, κύριοι μου, οταν 
σάς πώ δτι μόλις μπήτε μές τήν κασα καί πρό
κειται νά σάς θάψουν θά κινήτε κατ αυτόν 
τόν τρόπον τό πόδι σας, θα τοποθετήσετε 
έκεΐ τό χέρι σας καί θ* αναπνέετε κατ  ̂αύτόν 
τόν τρόπον, νά είσθε βέβαιοι οτι κάνεις απο 
σάς δέν θά διστάστ) νά έκτελέσχι τό πείραμα 
τής ταφής. Φυσικά άποκλείεται νά μείνχ] κα
νείς μέσ τό φέρετρον περισσότερον άπό 20 λε
πτά. Άλλά καί ό Ταχράν δέν έμεινε περισσό
τερόν. Ά ν  θέλετε μάλιστα ούτε 20 λεπτά δεν 
έμεινε ενταφιασμένος αλλα μόνον λεπτά 14. 
Παρακολουθήσατε τό ρολογι σας ̂  κατα την 
έκτέλεσιν τής ταφής; Συμφωνείτε δτι το πεί
ραμα τής ταφής άρχισε στις 12_παρά 22; Του- 
του δεδομένου δέν έπέρασαν σάς παρακαλώ ο 
λεπ ά τούλάχισ-ον ώς που ό Ταχράν νά υπο- 
πέσχ) είς καταληψίαν; 1 Λφαιρου μενών λοιπον 
και τών 3 αΰτών λεπτών έμεινεν λεπτά 19. Πο
τε σά. παρακαλώ έγινε ή έκταφή καί έξεσκε- 
πασαν τό φέρετρον; ’Ενθυμεΐοθε; 12 παρά 5. 
Άπό τ  ς 12 λοιπόν παρά 19 έως τής 12 παρα 
5 άπο μένουν λερτά 14. Τόσον παρεμεινεν εντα
φιασμένος ό Ταχράν. Δέν σάς λέγο> τώ..α_ τί
ποτε άλλο έπί τού ζητήματος αύτοΰ. Ζητώ Ο
μως νά συζητήσετε μόνοι σας έπί τή βασει 
τών εξηγήσεων αύτών καί νά ^βγάλετε ενα 
συμπέρασμα. Ε’ μαι δέ βέβαιος δτι τό συμ ε- 
ρασμα αύτό δέν θά είναι διόλου κολακευτικόν 
διά τόν Ταχράν.
C l  f l E T F E S  Π Ο Υ  Σ Π Α 3 0 Υ Ν  Ε Π Α Ν Ω  
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έξετέλεσε καί τό πείρ ιμα τή; σκλυρήνσεως 
τοϋ σώματός του. Άλλά την φοράν άντί ν 
άνεβασχ) έπάνω στήν κοιλιά του έναν άνθρω
πον άχιβε νά τοΰ σπάσουν πέτρες έπάνω στο 
στήθος. Διαψεύίω τήν επιτροπήν, ή όποία 
άπεφάνθη δτι ή πέτρες έχεΐνες ήσαν κολλη
μένες. Όχι, φίλοι ιιου, δέν  ̂ήσαν διόλου 
κολλημένες. Έχουν δμως μίαν άλλην ιδιότη
τα ή πέτρες αύτές: Ό τ ι  σπάζουν εύκολα. 
Είναι άπό τής πέτρες έκεΐνες πού βλέπουμε 
καμμιά φορα στή γιαπιά καί, ή όποιες άπο- 
τελοΰνται άπό διάφορα πετρώδη σώματα, τά 
όποια εις ένα μικρόν κτύπημα άποχωρίζον- 
ται. Ά ς  μή πλανάται τό κοινόν. Διά να τοΰ 
σπάσουν κανενός μιά πέτρα στό στήθος του 
δέν χρειάζεται νά έχχι Φακιρικές Ιδιότητες. 
Χρειάζεται μόνον μιά κατάληλος προπαρα- 
σκευή τοΰ οργανισμού, ή όποία δέν άπαι- 
τεΐ φακιρικήν Ιδιοσυγκρασίαν. Χθές τό 
πρωί έξετέλεσε τό πείραμα αύτό ό Ταχράν 
καί έσπασε πέτρες έπάνω στό στήθος του, 
χθές τό άπόγευμα άμέσως τό έξετέλεσα καί 
έγώ. Δέν έσπασα έγώ δμως έπάνω μου κοκ- 

t κινόχωμα, άλλά πέτρα, πέτρα μάρμαρο, μέ

βαριά ή όποία έσφύριζεν δταν έκτυπον^ε. 
Τώρα θά δώ πότε θά είμαι είς θέσιν νά μοΰ 
σπάσουν μιά πέτρα, ένα βράχο, άν θέλετε, 
δχι πλέον έπάνω στό στήθος μου, άλλ’ έπά
νω σιό πρόσωπό μου. Γιά τήν έκτέλεσιν τ ·ΰ  
πειράματος αυτού τί χρειάζεται ; Ή  καταλή
ψια ; Έ , μά δέν είναι καί τόοον δύσκολον 
νάπά&η κινείς τήν κατελειψίαν τοοΰ Ταχράν.

Δβν κατέγινα, κύριοι, ποτέ. μου εί; μελέτας 
φακιρικών καί πν£υματιστκών βιβλίων. Είμαι 
ένας όδ ιντοϊατρός άφοσιωμένος εί; τήν κλι
νικήν μου καί τού; πελάτας μου. Δέν άνέ- 
βηκα είς τό θέατρον νά κάμω τόν Φακίρην ϊ( 
τόν.παληάτσο ’ στόν κόσμο οΰτε γιά νά χρημα- 
σθ* οΰτε διά νά κόψω τό ψωμί τοϋ Ταχράν. 
Τά έκαμα αύτά δλα διά νά βγάλω τόν κοσμον 
άπό μιά πλάνη, ή όποία μποροΰσε νά γίτ* 
πρόξενος πολλών κακών είς τήν κοινωνίαν 
μας. Τά έκαμα αύτά δλα διά νά άπο&ειξω 
δτι κακώς έκαμε ή έπιστήαη ν’ άναμιχθχί είς 
ταχυδα-οτυλου^γικάς παραστάσεις, νά κατέλ- 
θχ} άπό τό ύψος της καί νά πέση είς τό πλευ- 
ρόν ένός ξένου θαυματοποιού ».αί νά δώσ| 
αύτή προ'ιτη τήν κακήν ώθησιν ώστε νάταρα- 
χΟή τό κοινόν.

Δυστυχώς είδα δτι ό λαός ό δικός μας άρε- 
σκεται νά τόν άπατοΰν. Άρέσκεται νά τών 
έκμεταλλεύονται δ.άφοροι ξενόγλωσσοι « λ -  
τιμπάγκοι καί πικραίνεται δταν βρεθ^ κανείς 
νά τοΰ πή την ά/ιήθειαν. Όπωσδήτοτε, σάς 
βεβαιώ δτι έγώ δέν θά τόν άφήα» άκόμη νά 
άπατάC H. θά τοΰ άαοδείίεο μέ τά πλέβν 
πομποιδη έτιχειρήματα δτι δλοι οί Ταχράνη- 
δες πού πέρασαν άπό τόν τόπον μας δέν ή
σαν τίποτ’ άλλο παρά ε.τιδέξιοι ταχυδακτυ
λουργοί, οί όποιοι δέν παύουν νά διακηρύσ
σουν είς δλον τόν κόσμον καί μ’ δλας τάς 
γλώσσας τήν ’Ελληνικήν εύτιστίαν. Σας β*- 
βαιώ άκόμη δτι θα έλθχι μία ήμέρα πού θά 
παρουσιασθώ πρό τού λαοΰ αύτοΰ καί θά έκ- 
τελέσω ενα ένα δλα τά γελ ία έχεΐνα θαύμα
τα τών διαφόρων Χάνουσεν, Καρα'τη καί 
Καρύδη. Βεβαιωθείτε δτι ύστερα άπ’ α»ιά 
κάθε σαλτιμπάγκος θά τό συλλογ ιέτα ι πολύ 
νά περνάχ] άτό τόν τόπο μας. Βεβαιωθήτε 
άκόμη δει θά παύσχ] πλέον τό αίσχρόν αύτό 
θέαμα άνθρώτων πού θά τρ-ιπάνε τά κρέα- 
τά των γιά νά έκμεταλλεύονται τήν κατάπλη- 
ξιν τοΰ κόσμου.
ΤΟ ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΤΟΥ ΣΦ1ΓΜΟΥ
Πώς παθαίνει καταληψίαν ό, Ταχράν ; 

Σταματά τούς σφιγμούς του. Καί ή έπισνήμη 
καταπλήσσεται.

Άποτελεΐ λοιπόν θαΰμα τό σταμάτημ» 
τοΰ σφιγμοΰ ; ’Εάν κατορθώσω καί σταμα 
τήσω καί έγώ τούς σφιγμούς μου θά πή πώς 
είμαι καί έγώ Φακύρης ;

Έ , μά πιστεύσατε διι δέν έχω Ιδέαν φ«- 
χιρισμού.

Είμαι ένας ά.τλοΰς όδοντοΐατρός. Έ φ τασ* 
δμως νά παρακολουθήσω έπισταμένως τόν 
Ταχράν διά νά άνακβλύψω τούς μυσηκσΑς 
μηχανισμούς τών πειραμάτων του.

Πλησιάσατε. Παρακαλώ δύο ίατρ >ΰς νά 
παρακολουθήσουν τόν σφιγμόν μου.

Οί Ιατροί κ. κ. ’Ορφανός κοί Οίκον ομίδη; 
παρακολουθούν πράγματι τούς σφιγμούς τοΰ 
κ. Μαϊχοϋ. Εϊναι κατ’ άρχά® κανονικοί, κα
τόπιν χαλαροϋνται, σημειοΰνται μερικαΐ δια
λείψεις, ώς που οί σφιγμοί τοϋ κ. Μαϊχοΰ 
σταματούν τελείο»;. Πρόί πιστοποίησιν τής 
έπιτυχίας τοΰ πειράματος αύτοΰ ό κ. ’Ορφα
νός προσκομίζει σφιγμόμετρον,, διά να όν- 
νηθοΰν έτσι νά παβατηρή’ ονν ολοι τό στα- 
ματημα τού σφιγμοΰ. Ό  δείκτη; τοΰ στιγμο
μέτρου κινείται καί δεικνύει ότι ό κ. Μαϊχός 
έχει σφιγμούς. Γιά μιά στιγμή δμως ό δείκτες 
σταματά· Ό  κ. Μαϊχός έχει παυσει νά ίχ ι 
σφιγμούς.

«Λοιπόν είμαι και εγω φακίρης» ; εξακο
λουθεί ό Μαϊχός. «Τί συμπέρασμα βγαίνει 
τώ ρα ; Ό τ ι  ή έγώ είμαι φακίρης, πράγμα 
πολύ δνσκολον γιά μένα, ή δτι ό Ταχράν δέν 
είναι πορά ένας τεχνίτης θαυματοποιός, 
πράγμα άναμφισβήτητον.

200 ΧΙΛΙΑΑΕ» ΔΙΑ ΤΟΝ ΤΑΧΡΑΝ
Σάς έπαναλαμβάνω δτι δέν θελω, κοριοί, 

νά έξακολουθήσχι ν’ άπατάται ό κόσμος. Αεν 
έχει καμμίαν φακιρικήν ιδιότητα ό Ταχράν 
καί είμαι πρόθυμος νά καταθέσω είς τήν 
Εθνικήν Τράπεζαν 100 χιλιάδας δραχμών 
μαζή μέ δλα τά μετάλλια, τά όποια κοσμοϊν
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Σ Υ Ν € Χ Ε Ι Α  Τ 2 Ν  r N Q M Q N
Ό  Φεμινισμός tha t γιά τής γνναΐ*ες ή ελβν" 

\>sgia, ή πρόοδος ή ανεξαρτησία. βΗ  γ^ντΐχες 
τιον νοιώθουν % ο ανμφέρο τοτς πρ ίπ·ίΐ τά v/tOm 
ο τη ρίξουν rot Φεμινισμό μ* οκη τους χη δύναμη· 

Γ ι ά ν ν η ς  Π  a j  α ι α ς
— ΕΙς χην Βουλήν ττρίηει να βία έλθουν γυ- 

ν«Γχ«ς οοβαοc i xci ή&ι*αι που νΰ έχουν αυχιά
ν ' ακούσουν τό δίκαιον καί μάζ α διά νά βλέ

πουν τό ιύθύ.
Α  υ ρ α Λ β ι I  ι ν ο Β

— Τάς γυναίκας τάς χωρίζει μέγαχίαμα άπό 
τον Ανδρα. Τώρα πώς εννοοβν να γεφνρώαονν 
τό χάσμα αν το e! at ανεξήγητο*.

θ. I .  Μ  χ  α γ λ α ν ί  α ς, επιίοχίας.
— Τ ι χρειαζονται τόσα άρθρα καί τόααι διιχ- 

Χέξης dta την Ισότητα ιώ » όνο ύλλων^ δταν 
εμείς ή γνιαΐκες, ο ί ώριομένες παριοτάσεις, θά 
εΐμεθα πάντα ή σκλάβες άναποψινκιου ανάγκης.

(Κάριν Μιχάελιτς) Μ. Μ π α γ  λ α ν έ α ς .
— *Η  Έλληνίς έχει ανάγκην μορφώοεως.

Μορφώσατε πρώτα την Έλληνίδα χαί ϋοτεοα
ανζητεϊιε άν μπορβ ιά μπχι στή Βυνίή Ή  γυ
ναίκα πρέπει νά μόνg μέαα ατό σπ ίτι, νά μεριμ<ά 
καί να ψ (οντίζβ γι' αύτό, μ  ρίως δε γιά την ά»α 
τραφή τών παιδιών της. Μέ την χειραφέτηση· 
τής γυναίκας ζημιώνεται πολύ ή κοινωνία χαί ή 
Πατρίδα.

Ν  ΐ  χ ο ς Β. Τ σ ο υ ρ ή ς .
— Γ  ιά νά γίνη ή γυναΐχα υμυια μ ί τον α ν ίρ ι 

πρέπει, σύμφωνα μ ί τήν δικαιοσύνην, νά νπο 
φέρη δο ι νκοφίρβ ό άνδρας για τήν κοινωνία.

Καί μ α ζί μ ί τ ’ αίλλα ή γυναίκα πρέπει νά 
γίνφ χαί.... στρατιώτης.

Α. Α α ν ά λ η ς.
— Α ί φεμινίστριαι ζητοΰν μόνον δικαιώματα 

πού Ιχει ίνας άνδρας, άγνοοβσαι ή άΐιαφοροΰσαι 
ά» ΰχερθεν τών δικαιωμάτως τούτον ενρίοκον- 
ι«. τεράστισι οχόεεελοι πλήιεις εύθννΛν. '// γυ - 
ναΐχα πρέπει να κατορθώσω ν’ άναλόβι τίς εν- 
doveg *ών δικαίωμά τον  τοΰ άνδρός χαί ν' άπο- 
Λείξη δτι εΤναι ανεξάρτητος άπο τούτον, διά νά 
τήν θαυμάοωμεν, νά τήν ΐπαινέσωμεν καί νά τη : 
είπεεμεν μόνοι μας : -Π άρε έσύ Toi δικαιώμα
τα γιατί αοΰ άξίζει» . Γ  ι ώ  ρ γ η ς Κ  ω α τ  ό
π ο ν λ ο ς, έφ. Άνθ)γός.

— Είμα ι τής γνώμης δι ι ή Έλληνίς γυναΐχα 
i iv  πρέπει ακόμη <ά ιΐαίλθχ) είς τήν βουλήν. 
Α η μ σ ο δ . Σ . Κ .

— Ή  γνναΐχα προσπαθεί νά μ&ι πείσει δτι 
είναι Ιααξία τοΰ άνδρές. Δεν αντιλέγω δτι εΐναι 
πολύ άνοοτέρα ήμών, άίλά δέν παύει νά είναι γυ
ναίκα. Ή  γυναίκα επΧάσθη διά τό σπήτι Μ ..’

— Αύτό πον θέλετε νά επιτύχετε, i iv  σημαίνει 
τίποτε ά/Uo παρά κοινωνικήν επανάοτασιν. Ό  
προορισμός αας δεν εΐναι είς τήν Βουλήν. Φςον- 
δίσανε νά γίνετε μητέρες πρό παντός, νά δημι- 
ουργήεεο* οίχογένειαν με άρχάς Ελληνικός, χαί 
μετά διά τήν Βουλήν.

Of ύπσατηρίζοντες τά δήθεν δίκαια οας, δεν 
μ<·9 έπιτρέπετει νά γράψω τ ί  είναι.

τα σιή<νη μου ώς άθλητοΰ, έάν ό Ταχράν 
κατορθώσω καϊ άποδείξη τό εναντίον. Όμι- 
λοΰν περί ταφής τοΰ Ταχράν *ίς τό Στάδιον 
*λΙ Ινα μήνα. Δέν είνοι άνάγχη νά xacfj έ,τϊ 
ΐ  να μήνα δ.ά νά πειαθώμεν oti είνοι φακί
ρης. Καταθέτω άλλα; 100 χιλιάδας έάν κα- 
τοςθώαΐ) νά ταφή ό Ταχράν ριόνον γιά μιά 
ώρα. Έάν τό κατορθώσυ δίδω τόν λόγον 
τής τιμής μου ενώπιον ·λων πας ότι θά τοϋ 
Ργάλω τ ·  καπέλλο «α ί θά ζητήσ» συγνώμην 
aao δλον τόν κόσμον δι4τι παρεξήγησα τόν 
άνθρωπον.

Δβν λέγεται, φίλοι μου, φακίρης έκεΐνο; 
γεού κατορθώνει νά περν^ μιά σακκοράφα 
άπό τό κρέας του. Τά κάνει αύτά όλα ·  Τα
χράν, *ίς τό πείραμα μάλιστα τής διατρύσεως 
τοϋ σώματός του δέν κάμνει ένέσεις, όπως 
κακ&ς ένόμισα εις τήν άρχήν. Τρυπιέται χω- 
ρίς ένέσεις. Κάνει όμως κάτι άλλο. «Όρί- 
στβ ...»

Τήν στιγμήν αύτήν δ κ. Γ. Μαϊχός, τχί 
βοηβιία μιάς φοιτήτριάς του, πέρνα άπό τό 
μάγουλόν του βελόναν μήκους 15 περίπου 
πόντων χωρίς νά βγάλχι διόλου αίμα. Καί 
■*ότ» μόνον ήρχισε τό αΤμα νά τρέχχι άπό τήν 
μίαν μόνον ό,τήν όταν ό κ. Μαϊχός τό ήθέ- 
λησε.

«Προκαλώ τώρα τόν Ταχράν καί όλους τούς 
•παδούς του καί τ·ύς λέγω : Έάν τοΰ άπα- 
γορεΐσωμιν νά μεταχειρισθή τό φάρμακον 
αϊτό, πού σάς δείχνω αύτήν τήν στιγμήν 
καί τ4 όποιον οΰτε έσεΐς οί ίατ(οί δέν θά 
καιορθώαετε νά όνομά·ετε, θά μποςέσο νά 
ΰποπέβχΐ είζ καταλήψιαν έστω καί γιά ένα 
λεπτό ; Πιστευσατε πώς ή άπάντησις τοΰ 
Ταχράν θά είναι ένα μεγάλο δχι »Γ*· Α *¥ .,.

Ι ! ΐς  τό  προσεχές: Συνέχεια τών άποκαλύ- 
ψεων. Ά λλα  πειράματα τοΰ Ταχράν.

Φ αντασ^ήα γυναίκας w ίουμέ··ί. εμττ too&sp 
εκλσγικοϋ χέ ·τρου , γυναΐχα άγορεύουσαν χαί 
άλλας έπιδοκιμαζούοας ή τπο9οχιμ*ζού<ιας αυτήν, 
χαί εξ άλλου τ ί &λ δ ω ο ή ιιτε  tig  τή ·  πολιτ*ία  διά  
νά σάς δώοβ τη δικαίωμα αΰτό; Ή α ε ϊς  άψ ις- 
ροΰμβν τή·> νεότητά ι λ χ ; ,  χ λ Ι  π ιλλο ί ολόκληρον 
τό  μέλλον μας, χα ί τ ή ·> ζωήν μας. Αντά πρδς το 
παρόν. Ν  lagas

Η Π Ο Ρ Ε Ι Α  Τ Η Σ  Ψ Η Φ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Σ
Ψήφοι έλήφθησαν άκόμη :

AIR ΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟΝ ΣΤΝΑΤΠΣΠΟΝ
Ύ π ε ρ  της όίδος ‘Ισμήνης Φ (* γ χ ιS- Ι·

Γββργ'ϊνα 1, Β. Πουλ^η '2 _________________

Η Δίς Λ ΙΤΣ\  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
Τοΰ 'Λ ο τ ικ ο ί Σ υ  iva au o i H  τρων

Ύ π έ ρ  της dido, Ευαγγελία·* ΧαραΑαμπάκη 
Έμα Κ ούζας 2

‘ Τ π ίρ  τής δίδος Ευαγγελίας Τζαννονδά*η·
Cold, L ite  2.

Ύ π έ ρ  ιή ί δίδος ’Ιωάννα- Κα,ρχ αβέλλα: 
Παναγιώτης Άποστολόαουλος 3

Ύ π ί ζ  τ ή ;  δίδος I f  he a t Α ο ιδ α ρ ιχ ι ώτον : 
«Κατάδικοξ» 10.

Ύ π Ι ρ  τή ς  δίδος Α ίτσχς Κ ινελλο  τούλον . 
Σοφ ία  Ξένον 7  Ύ π Ι *  τής δίδος Αιλής Α ια -  
Ηοιτονλου.
Μύρων Δασκαλάκης 10.

ΑΙΑ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΣΤΝΑΤΑΣΠΟΝ
Ύ π έ ο  τής  χ. Κ αλλιόπης Χ τρ ία η : Ρ ifto; 8. 
Ύ π ε ρ  τής δίδος Μιράντας Μυράτ : Νεΐνο ς 

Γκοΰιας 7. .

ΑΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΤΓΙΚΟΝ ΣΤΝΑΤΑΣΠΟΝ
Ύ π ε ρ  τής δίδος Βασιλείας Κ ω νσταντίνον :

Ζήνων ‘4νδρεάδης. 3, Αλέξανδρο; Μ... 2.
Ύ π ε ρ  τής  δίδος Δέσποινας ’Αλεξάνδρου : 

Δ. Ζήσιαος 9.
Υ π έρ  τής δίδος Ν ίνας ΔΤελαχροινοΰ : Έμμ.

'^/δρουλιδάκης 4.

ΤΑ ΟΝΟΠΑΤΑ Τ3Ν ΤΠ0ΨΜΦΙ2Ν ΚΑΤΑ ΠΟΛΕΙΣ
Α Θ Η Ν Ω Ν

ΑΣΤΙΚΟΥ : Ρίτσα Μβγαλ.δου 279, Βιργί- 
νια Λαμπροποΰλου 193, Λέλα Γιαννάρου 128, 
’Ισμήνη Φραγκιά 137, Αντιγόνη Μείαξά 5β, 
Ιουλία Μπαξεβάνη 34, Ό λγα  Οΐκονομίδου 
23, Μαρία Λαμπροπούλου 13, Μίνα Κυριάκου 
23, Δ. Κούρου 2, Ζίλδα Δενάρδου 2, Φιύλα 
Γιανναρέλη 7, Αύρα Δβιλινοϋ 6 Έ ϊθήρ Λά- 
σκαρη 4, Μ τρία Έ-τιτροπάκη 10.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ: Αλίκη Θεοδω?(δο* 
63, Φωτεινή Λούη 56, Μιράντα Μνράτ 61, 
Καλλιόπη Χ.ιρίιη ι!2, Μαρία Κοτοπούλη 52, 
θαρία Κοΰρμπη 50, Μελποιιέμη Κόλλυβα 26, 
‘Ολυμπία Καντιώτου 2δ, Ζαζά Μπριλλάντη 
28, Άφροδί τηΛαουτάρη 52.

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ TASEQN : Βάσηιβ ‘Ι 
ατρού 215, Λιίδα Βεργον 101, Μκτίνα Χαχζη- 
ΐωάννου 20. Μα/*. Νιχητοϋ 7.

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ : Νινα Μβλαχροινοΰ 357, 
Μαρικα Κομνην.ιϋ 74, Αταλάντη Άντωνιάδον 
74, Τούλα Χ'ΐτζηΐωάννου 33, Δέσποινα Α λε
ξάνδρου 45, Αντιγόνη Πιπβρά 19, Αντιγόνη 
Λυπαρώδη 7, Βασίλεια Κωνσταντίνου 31, 
θάλεια Βόγοβιτ; 10.

n s i P A i a s
Α Σ Τ ΙΚ Ο Υ : Νιτσα Λοιδωρικιώτου 31,

Μπέμπη Κοσμά 3.
<=> Β Β Β Α , Λ Ο Ν Ι Κ Η Ζ Ι

ΑΣΤΙΚΟΥ : Λιλή Ληκοπούλου 12β, Έ - 
λισόβ$τ Γκινάλη 10.

Τ Ρ Ι Κ Κ Α Λ . Ο Ν
ΑΣΤΙΚΟΥ : Στυλπνή Μίζιου 2.
ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ: Πίτσα Σαμαρο- 

πουλου 1.
K P H T H S

ΑΣΤΙΚΟΥ: Ευαγγελία Χαραλαμπάκχι 4*·. 
Μαρία Ζ ;νιδά«η 10, Εύθυμια Μοάτσου Ι·,. 
Εύαγγελία Τζαννουδάκη 2.

A.SS.151tai Λ . Λ Ρ Β Ι Α . »
ΑΣΤΙΚΟΥ: Vichi N icolaidou 56.

ΑΣΤΙΚΟΥ: Λιζέττα Μωραϊαδου 10.
( Ό Υ

ΑΣΤΙΚΟΥ: ‘Ιωάννα Καρ<αβέλλα. 59.
1 Μ Α . Υ Π Λ . Ι Ο Υ

Α2ΤΙΚΟΥ: Μελπομένη Μητρομάρα. 4.
Π  Α . Τ * » ί » Ν

ΑΣΤΙΚΟΥ: Λιχσκ Κανελλοποίλοο 31.
Κ Α , Ρ Π Ε Ρ ί  Η 1 Β Ι Ο Υ

ΑΣΤΙΚΟΥ : Αθανασία Τατά  ,α 36.
2J ·ρ>

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ : Μαρ,να Λυσιμάχο

Μ'Κ^··2 Φ»ΝΓΜ»1

Η Α Δ Ϊ Λ . Ν Τ Ρ Ο Π  Η
— “Ω, πάλι γράμ ιατα; Μά γιατί ό,τι έχετε- 

νά μοϋ Λήτε δέν μοΰ τό λέτε προφορ.κώς;
—Α να, πίσχεασέ μβ...Φαίν·μ*ι διατακτικός» 

διότι ένόμισα πώς δέν είχα τό δικαίωμα...
— Κβυταμάρες.,.Δέν είχατε τό δικαίωμα 

νά μοΰ ζητήσετε ένα φιλί. Γιατί λοιπόν αυ
τές όλ*ς ή ντεχλαρασιον πώς μέ άγαπάτε, 
πώς θέλετε νά γίνω δική σα;;..Β ;βαια όχι γιά 
νά μεταβληθήτε ϊ ΐ;  άγ/ελον καί νά δώσετε 
ένα άστασμόν πρός τά άστρα. Πρέπει, μαζή 
μου τουλάχιστον, νά είσθε είλικρινής, φίλε 
μου. Μοΰ ιί/τατε πώ; με ά/απάτε γιατί σας 
άρεσα νά περνάτε τή; νύχτες σας μαζή μου.

Σα; βεβαιώ πώς αύτό δέν τ ό βρίσκω διόλου· 
προσβλητικόν γ ά μένα. Αντιλαμβάνομαι πο
λύ κ /,λά σέ ποιά έποχή ζοΰμε. Εμπρός, είμαι 
δική σας. Φιλήσεε με καί άφήσατε τής άνο- 
ησίες.

— Λίνα, έσύ μιλφ; έτσι;..
—Ώ , πίστευσε, καλέ μου φ'λε. Δέν θά 

μπορέσας ποτέ σου νά κατακτήσω; όπως ονει
ρεύεσαι μιά γυναίκα, έάν πρώεα δέν μά- 
θος νά λές τήν άλήθεια καί νά πιστεύω τήν 
άλήθεια.

—Ά λ λ ’ αύτή τήν στιγμή μοΰ μιλά;...
— Σάν μιά γυναίκα τοΰ καφέ σαντάν. Αύτό 

δέν νομίζεις; Λοιπόν έλα νά συζητήσομε 09- 
βαρά. Γιατί μέ ά^άπησες;

— Γιατί μ’ άρεσες. Γιατί σ’ έσένα βρήκα 
τή γυναίκα πού ονειροπολούσα.

— Τό σκοπό θέλω νά μάθω, τό σκοπό τοϋ 
αίσθήαατος αύτοΰ.

— Νά σ’ άγαπώ.
—Ανοησίες, Μ’ άγάπησες γιά νά περάσ^ς 

μαζή μου μιά νύχτα. Τή νύχτα αύ ή σοΰ τήν 
χαρίζω άπόψε. Τί άλλο θέλης; Λέγε.

- Δέν εννοούσα νά σοΰ ζητήσω καμμιά 
θυσία.

-Εξηγήσου καλλίτερα. Πέί ό,τι ήθελες νά 
βρή; σ’ έμένα μιά άντίστασιν, γιά νά αΐιθαν- 
θή; ζωηρότερη τήν εύιυχ'α σου. Τώρα πού 
σοΰ προσφέρω αύτή χωρίί νά τό ζητήσ^ς, 
χωρίς άντίστασιν, όλα σ^ΰ φαίνονται άνοστα. 
Μάθε λοιπόν, φίλε μου, πώς σήμερα δεν 
διατηρείται ό έρω; μέ αντιστάσεις, άκριβώς 
διότι ό σηαερινός έρως είναι ανυπόμονος. 
Αυτόν τόν έρωτα δέν τόν αίσθάνθηκες έσύΡ 
συνεπώς δέν μ" άγαπ£ς καθόλου. Μη διαμαρ
τύρεσαι. "Έτσι είναι. Αντίο.

AOJt ZOYRfi

Ο ΗΥΙΙΟΓΡΑφΙίςΟΧ Α ΐ«ΓΩ | *ιιρ ο Σ
Δυστυχώ; οί φόβοι πού είχα γιά τ ’ αποτε

λέσματα τοϋ εύθυμογραφικοΰ διαγωνισμό· 
έπραγματσποιήθησαν. Άπό τά 74 Ιργα τών 
άναγνωστών πού έλαβα μόνον τ ρ ί α  είχαν 
κάποιαν φλέβα εύθυμίας. Τά άλλα ή ήσαν αν
τιγραφές, πού μοϋ τής έστειλαν μερικοί άφβ 
λεϊς νομίζοντες πώς έ cai θά μέ ξεγελάσουν ή 
ήσαν άνοστογραφήματα. Φαίνεται πώς τό σα
τυρικόν πνεύμα στόν τόπον αύτόν ή «Ιναι 
πολύ πτωχόν ή δέν τό βοηθούν ή περιστά
σεις νά έκδηλωθή, πράγμα πολύ πιθανόν.

Τά τρία έργα, τά όποια έξεχώρησα άπΐ 
όλα, δηλαδή τών κ. κ. Γ. Δ. Β, (πού καί έάν 
ήτο όπως τό ήθελα δέν μπορούσα νά τό βρα
βεύσω διότι δέν έχει σωστήν υπογραφήν.), 
Κ ώ σ τ α  Δ ι α λ η σ μ ά  καί Τ  ό λ ι «  
X α λ ο ύ λ ι α μποροϋν νά χαρακτηρισθ·«ν 
ώς εύθυμογραφικά δέν έκπληροϋν όμως τούς 
όρους τοΰ διαγωνισμού. Ά λλα  είναι κουρα
στικά λόγιρ τής πολυλογίας των καί άλλα έ
χουν μιά έπιτήδευσι στήν έκφραση πού τά 
καταστρέφει. Τζίφος λοιπόν..

0 Α Ρ Χ ΙΣ Υ Ν Τ Α Κ Τ Η Σ

Η ΣΕΛΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
ο Τ Α Χ Ρ Α Ν  ΕΔΕΧ®“ ..«ΟΥ 

Ι Η Ν  Π Ρ 9 Κ Λ Η ί . 1 Ν  Τ θ ϊ  Β ο ϊ  Μ Α  1 X

•ο Ζαχ,άν μά, ^ ν ί Τ ^ * ^  - ί  j

ϊ τ ' ι  ^ ια ν  Ενώπιον .

:t i r i « t :  i  m z tστημα ^ ^ η ο ό μ ε ν ο ν ν π ό τ ο ν  X ^
Έ π ίο η ς  δεχεχοΐ να μεινρι f* ΜοΧ_

ttEhh^oVisZ·.
τό  ί π ο ΐ ιν  ώριαενό ΜοιχΟ.  ^

C  Η ΣΤΗΛΗ ΜΟΥ Μ  j
Αεν μ π ο ,ώ  νά καταλάβω τί άχριβως έχουν πά- ja tL:̂ aze:L·

τ ι χ α  χομμάτια μ ί άνατολάς *νσεις

S i p -  r53 £π ε«
, Ζ λ ο  νά γράψν κάνεις « j j * .
yov&o από ενα διηγημα- Κ αί εν του ς
S « ,™ ·- . .
βαϊο χαί αρμονικό, το ykv*o, είναι .iWy **e°;
Μ ^ ά Χ τ ε  άπό J u U  ^ ο σ π α η σ τ ε ^

ΐ ί Γ σ α ς Τ ^  ^  ^  ^  ?  Μ
χαί μ'ε τέλος. Γράψτε μιά, δυό, τ*7®#ά-
τά χειρόγραφά σας, ξαναγραφτε χαί δτα,> φ *  
ηετε σ ' ενα σημείο ποΰ *ά 'ικανοποιήστε σ ιις  oi
rs.oi, στείλτε τό ^ μ μ ά τ ι  οας νά δη μ οα ,εν^  Να 
ε'σΰε βέβαιοι τότε πώς ϋα βρητε σε μ _ 
χαλό σύμβουλο καί ίνα πρόθυμο κοί επιεική νπσ-

° 11]Σταΰοον Έ δ έμ ω ν .— Τσ «Στο πάδσςν χαλα 
Λ,οαμμένο καί θά εδημοοιιύετο άν διν υπε^έβοινε 
τά δρια τής τολμηρότητας. Μή γράφετε 
ΙιχΛ Σ τείλτε  μου κάτι, μετριασμένο οιην · *

φράση χαί στιύς Ε ΐο & Τ ά -

γράψετε χ α λ ο  ποίημα. Τ ί Μ  *§  ^ J o t ^ » '  
ματεϊν } Μήπως θέλετε να γράψετε ο Κ ν ^ ψ ε ι  , 
Σχοντάψατε δμως στήν&μοιοχαταΛηξια.
Jπ ιι νά ξέρετε πώς δ άλλος Ύ  αξίγ  ί “ L  

L u i  ,2 διαβάζει Μ ατ&αΐον Χαλχιαδα-
Μην - Ε λ π ί ζ ω  να δημοσιευθή Λ * *Χον'“ . " %  
ομένην θέσιν διά τοιούτου εΐδοις λογογραψη*?**■

ανυπόγραφον τον είδοπο,ώ πώζ όεν θα δημοσι^ 
,ιενθβ - Και τά 3ιχό σας -Γ ια τ ί ί» »<· *  Λ  λ *
| α ν δ ρ ί  δ η  δεν θά δημοσιευθή διότι είναι ]
ρωμαντικο χαί άτεχνο. ’Αφήστε της 
χαί τούς θρήνους καί έμπνευσθητ. 
ποϋ σφύζει Αλόγυρά σ α ς .-Δ ια  λογοις Ζ 
3iv «Γνο* θιναιόν νά δημοσιευθή *·
Τ  ο λ ω μ  έ. Σ . Λ ο ύ χ  α ν  άπαν αλσμβανω -αι 
πάλιν πώς άορωστημένα πράγματα δεν προσφέρω 
οτονς ά 'αγιώστος μου. Μ υ ρ ίζ ε ιμ ιΰ χ λ α π ε θ ^  
νίλα ! ΑΙωνίως θά θνηνοΰμε την « Εκείνην* χαί 
θα θνμώμαστε τής «πιρασμετες ώρες , 
κντταμε καλλίτερα

ΤΗΛΗφΟΓ*!4» » * ’3711
•Η  λ. Φ ώ τ  αν. Σάς έγράψαμεν ταχυδρο- 

μιπως. Μ . Τ ρ ο χ α Χ ά χ η .
’Λ ύ ν θ  π Κ Γ ο υ ν α ρ ό π ο υ λ ο ν .  Δεν υ
ά ρχουν , ί  Κ α σ τ ρ ί τ η ν .  Γ.  Β  α β β 
οίνον. Τ ο ύ λ α  Σ χ α μ β ο υ γ ε ρ α .  .Συν
δρομή οας γιά τό «Φ ·λί ατό Σκοτάδι» εληφθη.
£ ύ ρ  ω ν  α Α α ο χ α λ ά χ η ν .  Προηγούμενο
φύλλο δίν έοιάλη. Γράψατε μσς θ,λετε να εξα- 
χολονΰήοτι ; A i o i x o i r a l l a v x t e  μ  ο .
Συνδρομή οας έλήφθη. Ε π ίση ς χαι η Ηική 
οας‘ χ. Γ ε ρ ο λ υ μ ά τ ε ._______

— Ζητείται μικρή υπηρέτρια 10-12 έ- 
τ ών δι’ άνδρό-,υνον. Εκτός τροςής κοι κα
τ οικίας δίδεται καί μιοθος καλός. Πληρο- 
φορίαι Γραφεία «Σφαίρας»· __________

i r e  1Α1Α1ΤΒΡΑ

Τ ·>  Π Ο  1*3 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ «ΣΦΑΙΡΑ»

Άθήναι— Ρόμβης 16

j 30 ΛβΙΙΓ*1  ΛΒΞΙΣ j

'  Χ , , ν  ενοχήν οντήν πον^ ιΜ ονοζ ονν ο ί 6ι<χφ ■- 
οοι διαγωνισμοί ατά πενιοδ,χα και τα χρη
ματικά  βραβεία μοιράζονται στονς αναγνω- 
ατας-σάν... χόλνβα , έϋ-εώρτ,σα χι *γα> καλόν 
νά η ρ ο Η η ρ ν ζω  δ ια γ ώ ν ιο  μ ό ν , τ ο ν  π ο ιο ν κ α
λοννια ι νά άπαντήσονν άπό αυτής τ»}ί στη ης 
SXai ο ί  άναγνώστοιαι χα ί ο ί άναγνώσται, πον  
συχνάζουν είς τό οαλό ι  αύτό τής € Σφαίρας*

Λ ο ιπόν  τονς έρω τώ  δλον*: , , .
— Π η όχε ιτα ι νά πα ντρενφ θω . ΙΙο ια  απ^

3ιβς ‘ή< Ι ε ο η ο ιν ίδ ε ί  π ο ν  γ ν ω ρ ίζε τε  ϋ·α με  
σ ν μ β ο υ λ εύ ο ετε  νά ιηάρω; 'Α π α ρ α ίτη το ς  ή π ε 
ρ ιγρα φ ή  τώ ν  χ α ρ ,χ τη , ι ισ τ ιχ ώ ν  χ α ι η γνω σ ις  
τή ς  χθΐνωνιχΐ\ς τη ς  ·&εσεως.

Ε ίς  τήν ά η ά ν ιη ιιν  ίκ ε ινην  που  ν α  σύμ
φωνη μέ τό  δ ιχό  μου γοΰστσ &ά δωσω ω ; 
βροβ ίϊον  ί  α χ ιρ τ ο  όμ,σμα 5  Ιχα τομ μ ν-

- lmA i i « t 'τή Ζ 'ις  μ η β ι  ζ α ο ν ! ' ° Χ,τωβρ Ζ π τ ά
χ τα ί 0ά  δημοσιεύω ,τα ι πρός * \ * ° ° ι λε”,Ι “  
τήν λέξιν είς τήν  στήλην α ύτή -.Τό  ηεριπΧεον 
δεχάλεπτον #ά  τό  χατοβάζω i  ;ώ, Τα α ποτε 
λέσματα θά δημοσιευτούν ε ις  τ »  π ρώ τον  φνλ- 
Χον τοΰ  Νοεμβρίου. Ό  . ’Αμερικανός»

Χαμένη άγάπη, βρήτε^τροπον νά Ννωρι- 
σθώμ»ν καί αύεομιιτως θα ,υίίουν ο,, ι τ 
u'-πτήρια, τά όποια έ ώ δέν βλέπω πουθενά.
M ichel y ·

-  Ποιά θά βρεθβ νά μοΰ χαρίση την ευτυ
χία σε λίγες γραμμές; Οποια μ ^  ϊ ^  αέ
οίουδήποιε θέμα θά τήν ευγνωμονώ. Ει/.ικρι 
νή; ςιλία. Γράψατε: «Έφεδρον υποδεκανεα»,

,Ζ ίθΤπ ερ ιβά ίω  με αίωνίαν ευγνωμοσύνη 
έκέίνη πού θά άλληλογραφίσΟ μαζη μου, για- 
Τ ο ά  μέ κανο νά λησμονήσω το 1 ολγοθα, 
πού σήμερα βρίσκουμαι, Γράψατε: «Δεσμω 
χην άνθρωπον», «Σφαίρα» θυρις 10-

Στ^φ Πούραν, σάς ευχαριστώ θερμώς. 
Είμαι ό Ιδιος πον σά; ίγραψα. Δυστυχώς τ ί
ποτε δέν έμαθα άκόμη Α. Μ ,
" °1  Γ εω ρ γ έ  πάντα ό ίδιο είμαι Δεν αλλα- 
ξα καθολου. Θά σ.·ς περ^ένω. «Φώξ Τθότ ; !

-Νικόλαον Π., Νέαν μου \
λαν ταχνδρομικώς στό p. τ .  Αν θβλης μο -

j Δού'^βαΤίΐλακεντίας, τόσο δύσκολο τό ί
βρίσκετε νά μοΰ γράψετε δυο λόγια, Ο μ.κρος j

aaC'~ Ό σοι μέ νοιώθουν άς γράψουν: Γεώργι- ί 
I OV Δϊλήμπασην είς ‘Υπάτην Φθιωτιδος.

Νεαρό κύριος ζητεί αλληλογραφίον μετά 
δίδων μορφωμένων Άθηνων-Πειραιως και 
Τριπόλμε«ς  Μ. Σ. Poste Restante

-Δ ύ ο  νεορά ναυτοκια ζητουν αλληλογρα^ 
miav υ.ί διδις κολών οίκογενειών. Σκοπός j 
φ,λία καί ό,τι έπακολουθήσυ- Πρωημωνται | 
Πειραιώς, Κυκλάδων Γραψατε: Ιωάννην Κω- 
β.ΐον καί Άριστείδην Ρωτάν γραφειον Ε «  |
nrrmiac Κ. Ποογυμνασ ηριον , Ιίορι ν. _ ;

-Δ ύ ο  νβοροί φητηταί έν Γερμαν <} ζητουν i
άλληλονοααίαν μετά μορφωμένων Ελληνίδων ,
Προιτιμώντιι Θεσσαλίας. Γρηψο/τε: e>* .
R  G .M ilnchenH aiiptpostlagernd Deutscland .

I ‘ — Αλληλογραφώ μέ δ^ας και χήρο* μ°6- ; 
φωμενες. Σ^οπό; ίερος Προτ.μωντηΐ Κιατου j

™  ·Κ„.α « ό
τό τοξεΐδι. Γράμμα σου ελαβα. Γράψε: μου 

I ποΰ βρίσκεσαι. Μέ άγά.τη <Reve— F leu ri

Η61 Νεϊ^ός δεκανεύς στήν _ Προκάληψι ζητεί 
άλληλογραφίαν μέ μορφωμένα κορίτσια. ΙΙρο 

1 τιμώνται Πείρα· ώς-Άθηνών. Λεος; Μ[ιχ-ηλ; 
IX  τάγμα Προκαλυψεως, Πολυβολαρχία ώ

^^φ ΐμ ά τικ ός άξ’ωματικός άλληλογραφει μέ 
κοοίτσια ομοιοπαθή παντα?οθε. Γραψατε«Φυ 
ματικόν», Νοσοκομεΐον Άξιωματικων, Μα-

I ^°—ΕΙσοσιπενταετής νέος ^  ̂ μ-°νη| ^ | ς  
άλληλογραφίαν μέ δίδες ως 26 ετων. Σκοπος 
άμεσος γάμος. Αδιαφορεί γιά ωραιότητας.

I Οοος απαραίτητος: έξοδα άποπερατωσεως 
σπουδών καί δέκα χιλιάδες. Γραψατε. Κι,ρι 
ακόν Δημητρίου P. R- Ενταύθα.

-Μ ορίαν Σγονρ.., συγγνώμην δεν υπελο- 
νησα καλώς. "Οτι σού ε ί μ α ι  ευγνώμων αν μου
σ?είλΉς τής σελίδες 5, 6, 7, 8, γιά νά της οντι·
γράψω. Πίστεψε έν τέλει πως ^  φλάουτό 
Ιου θά παίζη πάντοτε της γλυκειές στροφές 
πού γιά μένα έπλεξες στό Βιολί σου. Αντίο. 
A . Sol.

— Άνοί /ω μουσ(κήν έρωτικη αλληλογραφία 
μέ κορίτσια. A. S ol., Μιαυύλη 3, Ενταύθα.

—Έπειτα άπό τοσον καιρόν μυστικής ζ»η5 
ζητώ άλληλογραφίαν. Προτιμώνται Οίοες 
μορφωμέναι. Σ^οπό; ό 'ιι έπακολουθήση. Αι- 
εύθυνσις: Μα-χσης 21ον Συν]μα P. R ■ Σιδη-

ρ°^αΝέος 23ε ιής, λογισιής, επιθι-μεϊ άλλη
λογραφίαν μέ κορίτσια μ ό νο ν  Πειραιώς. »ευ  
δώνυπα άπο/λείωντα.. Σκοπος είλικρινής φι 
λία Γράψατε: Βλασ. Κουζέλην, Έστιατοριον 
Λεωισ^κου, όδός Γεωργίου Α' 23, Πβιραιευς.

— Α ν τα λ λ ά σ σ ω  έπ ισ τολά ς  καί c. p;  μ* νέ
ους καλούς π α ντα χόθεν . Ψ ευδώνυμ α  '
ν τα ι,  Melle Sophia Papalouka, F . n - A tia - 
rine, A lexandria , E g y p t e . _______ ______

^Θέλουν όπως διασκεδάσω τήν μακροχρό- I 
νιον μονοτονίαν τοϋ έξωτερικοΰ ζητώ α/.- 

ί ληλογραφίαν καί άνταλλαγήν φωτογραφι
ών μέ πνευματώδεις δεσποινίδας απασης 
τής Έλλάδο;, Κύπρου καί προσφυγοπου- 
λες άπό 17-22 έτών. Σκοπός γνωριμία, 
φιλία. Διεύθυνσις Γ .  S. R ox 8 M tndura  
Phodesia South A trica  _____ _
—Όρσαλία, μή μέ ξεχνάς. Ζήτηο* «πισιο- 

λάς μου. Α. Μ , φοιτητής.
—Διδες, νέος άνεπτυγμένος κα ι καλής οι

κογένειας ζηεεΐ άλληλογραφίαν και ανταλλα
γήν c. ρ. πανταχόθεν Γράψατε: Mxtton r e  
rashoulis, P .  R ■ Alexandrie Egypte.

_______ nfT
ΟΟ- — ------- ===

Έκπληξις μάς παρουσιαζει τό 
ΠΡλΣΙΝΟ ΣΑΛΟΝΙ. Τί έκτακτα

« Α  τ ε λ ε υ τ α ί α  μ ο ν τ ε λ λ α τ α υ  Π » ρ > ζ > * ν * * » _
Ο Ο ^   =

ο ο

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ 
« Σ Φ Α Ι Ρ Α Σ »

’Εξεδό&ησαν χαί πω λοϋντα ι είς τά 
γραφεία μας

τ ’Η ρώ  χαί Λέανδρος» μνϋ·ι- 
στόρημα Σ π .  Π οταμιάνου. δβ· 

* Ίσ ν δ ή θ *  μυθ ισ τόρημα  Σ π .  
Ποταμιάνου. . * 1U’W

«*0 νέος Ά γχα& αγγελος» υ π ό  
τοΰ συνεργάτου μας Αγχα&αγ-  ̂  ̂^

^ ί ΐ ’δ ίχη  τοϋ Κ ολοχοτρώ νη*  » 3,90
«Τά ανέκδοτα τοΰ Π λάστηρα » » 1.0)
Ό  2ος τόμος τής  « Σφαίρας» > »),00

:°nios :  :  '
•ο τόμ . 1921 τής « 'Ελλάδος» » 80.00 
•0 » 1922 » * *

Ά π ο σ τέλλον τα ι έλεύ&ερα ταχυδρομ ι
κών τελών ε ίς  τό  Ισω τερ ιχό ν  Δια τά 
Ιξω τερ ιχ ό ν  ίπ ιβα ρυνοντα ι διά μέν τά  
βιβλία μέ δραχ. δυο δια δέ τους 

Γ μους μέ δραχ. δέχα.

ΕΝ Α  Φ ΙΛ Ι  Σ Τ Ο Σ Κ Ο Τ Α Δ Ι



Ε Υ © Υ Μ
ΞΕΕ

© Γ Ρ Α Φ Ι Κ Η  Σ Ε  Λ I X
* i t H =

ί

C

Τ Λ  Ρ Α Β Α Σ Α Κ Ι Α :
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Ζ Η Τ Η Μ Α  ψ ι / ν Ω Ν
Χίερο.ιίυυ μ’ π’λί’μ-, 

Δαγκών’μι, μαγκών'μι μά 
γιατρειά δί βρίσκου, δπ' 
■νά δώσ’ ού <Ηός κ" ήπα- 
ναγιά ή  Νιραντζώτ'σα 

ϊ νά μή βρής κ’ έλοου ο’
1 γιατρειά κι" νά ηςίς άπ’ 
άδ'κο θάνατου δπους ή 
σχωρ’μένη ή βάβα σ", δη’ 
τ ’ν πλακ’σι ή νεκρουφόρα 
*ι" πάει κατό καπνοί 
Έξουδα, ούρ* Πιρδίκωμ1, 

έξουδα κ' τ ’ν γουνέουν. Μάειδι παντρειά σ'λ 
λλογίζ’μι τώρα μαειδι μνημόσ’νου. Τα πρου- 
φές ίστερίθ ν παντ'λώς τ ' ψ'λικοΰ οΰξέους 
έτο’ δη’ μοΰρθινια’ στινουχώρια άπαραλλ'κτα 
δπους τ'ν ή έρα δπ’ μού /ραψ'ς πώς γέν'κις 
καλά άπ’ τ ' λυσσαντιρία. Άνιραλιευτ’κα άφ' 
τ ’ν καΰμό κι’ μπήκα μέσ’ οτ’ν κάμιρη τ ’ς 
σπ’ τουνοικοκ’ράς μοιι,δπ’έκάθ’σα οτ’ *ριββατ' 
τ^ς κι* διν* τ ’ κ’νοϋσα, ροΰπ' διν' τ ’ κ'νοϋσα..

—"Αντί, τΜηρου, μ’ κάνει ή σπ'τουνοικυρά 
μ' ίν τ ι  νά φύγ^ς τϊ θά πέσου μέ τ ’ν άντρα μ’ ..

—Διν’ τ ’ κ'νάου άπού’ δώθι, τ ’ς κάνου Ιγώ.. 
Πλέρου νά φύγου. Μ' χρειάζ'ντι ψ’ λούλ,α .. 
Διν’ τ ’ κ’ νάου άφ* τ ’ κριββάτ’ σ' άν δέν μ' 
δώκβς λιανά...

Ίκειν* φουβήθ’κι κ’ έιρ'ξι νά φ’νάςι τ'ν ά 
στννουμία....

Δέν χάνου κιρό άρπάου νιά καρέκλα κι’ 
πλακώνον στ’  ξύλου τ ' άντρα τ'ς...

— Πλίρω τώρα, τ ’ κάνου, τί θά κότσου δοϋ 
χάμ’ μέχρ’ συν «λείας τ ’ν ήών’ν...

—Τί συΰκανα, μ1 λιέει, γιά νά σέ πλερώσου.
—Οϋρ’ τ ' ρουτφς τί μοΰκανις; Δίν γλέπ’ς 

πώς τσάκ’σα τ ' χέρια μ’ νά σέ βαρίου;..Πλε- 
ρω τώρα τί θά σας κλειδώσου κι* τ ’ς δύο μέ
σα νά σκάστι σάν τ ’ κουτόπ’λο νά σκάο’ τι.

Νά μή στά πουλυλουγάω, oi' q’ τσιλ’βίθρα 
μ’ , βγαν’ οΐ άνθρ’ποι τ* πορτοφόλ’ τ*ς κι* μ’ 
δίνουν 8να κατουστάρικο.Θά μ* πχίς τώρα πώ; 
*έν ί  κανα καλά νά φερθώ κατά τοιοΰτον 
τρόπ’ν. Τά μυαλά β’ κι’ νιά λίρα.. Οΰρ’ διν’ 
ίμαθ’ς ·τ*  τ ’ν σήμ’ρις ή πάσα ύφήλιους προ- 
μηθεύ'τι λιανά κατ’ αυτόν τ ’ν τρόπ’ν ; Δέν 
το ί μαθές ;...

Πάρ’ τ ’ κεφιλάκ' σου κ*’ χτύπα τ ' στ’ν 
τοίχο νά κά'-Q γχέλ γιά νάν τ ’ μάβ’ς... Κ ι’ 
&ν δές τ ’ μάθ’ς πάλβ μή σώσ’ς μαθές κι’ μή 
«ρτάσ’ς, δπ" κατήντ’σες σάν άργιντ’νη δικάρα 
βπ’ μήτι οτραγαλ'τζήδις δέν τ ’ν παίρν’ν.

Ταϋτα κι’ μένου, γειάσ’ κι’ άντίου μ*, 
Ρ Η τ ρ ο υ χ  ι ς 0 Ρ Γ ΐ 0 Γ » » Λ 0 Υ ΐ

RIW TltH  Z2HN TSN ΗΕΟΠΑΟΤΤδΝ 
Π Ρ Ω Τ Ο Β Ρ Ο Χ ΙΑ

Μά μ ίο  £ τ ··»ζ  άγοαητάχ,
Έναρςαν τό σήμερις καί τά λά πρεπιέρ 

μπόρ, δηλαδίς τά πρώτο 
βρόχια, δπερ θά μάς έ 
να γκάζου ν νά πίνωμεν 
ιοεϊον καί φασχόμηλον, 
ενβκα δπουείναι τρέ μπιέν 
s λ* ώφελίσμ ή βροχή αυ
τή είς τάς έλαίοι'ς καί τάς 
πατάκας. Ά !  είναι λίαν 
ρ«μαντώδης καί όμοιο- 
κατάληχτος ή έποχή αύτής 
τής σαιζόν, δπως λέγει 
καί όΕύαγγελισθής κ. Λ.ου 
κάς είς κάποιαν αρχή τοΰ 
ποίημά τ  <ντο\\ που λέει:
Τό λένε τ ’ άηδονάκια κάτου στά ρέμματα 
πώς σ’ άγαπώ, μαντά μου, δέν εΐνε ψέμματα. 
Ά ,  μοϋ άρέγει, μά παρόλ ε μά έξαδελφάκ ντέ 
Σωτήρ, ό χειμών, δπου στρυμωγνόμαστε ένδός 
τοϋ σιδηροδρομικού τραίνου καί δςαφνες δντας 
είσελχόμεθα είς τό υπόγειον τής Όμονοίας καί 
σβύνουν μονάχα τους τ ί  λυγνάρια μέ γαργα- 
λάνε oi κύριοι κ’ έγώ φχαριστιέμαι καί λέω 
ένδός μου: Παναγίτσα μου, ποτές νά μήν α
νάψουν τά φώτα. ’Εκείνα ομως τά μαγκούφι- 
κα Ανάβουν καί τότες ενας έλαφρυός αναστε
ναγμός άβέκ λά γκράντ μελ«γχολίκ αποφεύγει 
*κ τών κλευρών τοϋ στήθου μου. Τό χειμώνα 
δέν κάνουμε κι’ δλας μπάνιον δπου νά κρυολο- 
γάμβ καί κοιμώμασθε πολλές ώρες μετά τών 
σύζυς  ̂μας, βπου είναι τρέ μβγάλ αί νΰξ καί 
ϊ ι ’ αύτό παίζωμεν μέχρι ιτρωΐας τόν καρτσι- 
λ»μάν, δηλαδή τό ντάν λέ κρεββατάκ, ενεκα 
ένε*α δπου μαθαίνουμε πώς τό τρίβουν τ ·  πι- 
<**» τοϋ διαβόλου οί καλογέροι, πιστεύω πώς 

τό γνβρίζετε καί έσεΐς διότι αύτή τήν έποχή 
βλ«ι « ί  γυναΐκαι τό γνκρίζουν. ? Β μ ττη

ψ  Σ Τ Ι Χ Ο Ι  Τ Ο Υ  Κ Α Ρ Ρ Ο Ϋ  ^

t ,  ΠΓΟΤΝ ΟΠΙΛΙΠΙ ΕΠίηΠΡΡΟΙ J
ΙΙορίτην ώιφράνθη 
νά δζυ,
καθήπερ Ταχράν 
βόλβορον θά κόφσί), 
ήγουν ραγδαίως καί 
προντροπάδη 
'Αθήναζε ίεροκρυπτίως 
θά άπάρη,
[καίπερ Μαΐχός στά 
'φόρα βγαλών 
τούς σεαπτοϋ πειρα- 
ί'άτουι. έν τφ φανερόν, 
τό όποιον
άπαλλαγήναι τών ινδικών 
μυσθηρ(ων.
Καί γαρ τά μάλα παμφόνη- 

ρος ό Μαΐχός ούς 
τούς τερτιπίους τοΰ φακιρέως 
τεχνηένδως κσί ΰ.τούλως έκμαθού:, 
ήρξανδο νά πο ή χαί άπτός τάπτα εύχαιρέως. 
καί δή προσελθούς είς τής 
«2φα ρός» τό συγραπιεΐον προεβδομαδιαίως 
έπεπο.ησεν σημεία μετά τεράτων 
κατενώπιον μου
καί όφθαλμοφανώς, δπερ είσέτι έντρίπτω 
τά όμμάτι» μου άνηλεώς, τό όποιον 
εγνωσον οΰν νά ποιώ τό Ταχρανεϊον.
Νΰν δθεν όποία μεγα
λειώδης καί άνέκφρασθος χαρά ! 
καμών έ/ωγε άπαξ, 
άταντα είς τήν έμήν όσπιτονυκοκυρά, 
τουτέσθιν καλφιτσώνω τό έμόν κολμίον 
τρυποειδώς
μέ σακκοράςα; κοινώς 
καί μαχαιριους έμπηγνύω διαμπερώς 
μετά καί άνεφ ροήν αΐμάτου 
xui ποσώς κίνδυνος θανάτου.
’Ακολούθως πράττω τόν ενδαφιασμόν 
καί άργοτέρως τήν άνάσθασιν έκ νεκρών, 
ήδη τό όποιον
τόν χάρονδα γράπτω έπί τών αρχαίων μου 

ο ΜΓΚ*β »Γ Γ Η Λ θ Σ  [παπουτσίων,

ΤΠ ΠηΡΠΠΟΗΠ ΤΠΣ n o ΑΙΣΤΡΟΤΛΠΣ
ο O P K O S

Άχου, μαμάκα μου, μαμακίταα μου, μα- 
μακουλιτσα μου, τί δύσπεπτοι ποϋ είναι τό 

σήμερον αύτοί οί άντροι. Δέν μάς πι- 
στέβγουν διόλου ποΰ τούς λέγουν πώς 
τοΰ. ήγαπώμεν. Τά πάραπροχτές ό 
’Αθανάσιός μου μοΰ έζήιησεν νά τοΰ 
δρκισθώ τό πώς θά τόν ήγοπώ διά 
βίου καί πώς θά κάνω δ,τι μοΰ λέει 
καί δτι θέλει. Άχου, μσμακίτσα μου, 
τ ί νά τοΰ ϊκαν" ή καχομοιρούλα. Τοΰ 
είπα πώς εξου άπό λόγου σας δταν ά- 
ποθνηξει θά πάω κι'έγώ ν' αϋτοκτονη- 

θώ,έπί τοΰ κοινοταφίου τόυ,.Άχ, πότε, θ' ά- 
ποθ\ ίξο, μαμάκα μου, δ Αθανάσιος διά νά 
φορέσω μελανά ένδύματα καί κρέπια καί νά 
τόν κλαίω δλη νύχτα καί νά πάω άπάνω στό 
κοινοτάφιό του '·ά μπιστολισθώ διά νά τ* ά- 
ποδε ξω πώς τόν ήγαπώ; Μά είναι πολΰ κα
κός ό Αθανάσιός μου καί δέν θέλει ν’ άπο- 
θνήξ|| καί τώρα δέν ξεόρω τί νό κάμω ποΰ 
δέν πιστεύει πώ; τόν ή/απώ παθητικά καί 
διά βίου.__________  Η Ρ Β Ρ ΙΤ Χ Κ

R E V U E S T H Z  Ε  Π  Ο X  Μ  Σ

<ρ α κ ι ρ Η Α η ς
Φακίρης θά γινώ γιά 

[σέν’ , άγάπη μου, 
καί θάρθω μιά νυχτιά 

[στή κάμαρά σου 
>ά μπίξω μιά καρφίτσα 

[στήν καρδιά σου. 
Κ' έσύ δέν θά πονέσ|)ς, 

[σοΰ τ ’ ορκίζομαι, 
γιατί τήν ώρα πού κον- 
[τά σου θά μ' άφίνης 
θά σοΰχω κάνει ένε- 

[σιν.. .άντραναλύνης. 
Ύστερα θά σοΰ μάθω καί τό πείραμα 
καί σύ θά πάρ^ς άλλη μιά καρφίτσα 
γιά νά τρυπήσ^ςτή δική μου τήν Καρδίτσα. 
Κ' 8νας τόν άλλον θά τρυπφ ώς τό πρωΐ 
κ' έγώ ένας Ταχράν θά γίνω νέος 
κ" έσύ ένας Μοιχός γεναΐος.
Καί γιά νά κάνω πειό μεγάλη έντύπωσι, 
προτοΰ νάρθώ μέσα στήν κάμ«θά σου, 
θά δέσω καί τά μάτια τής μαμάς σου.
Κ' ένφ θά περιπατςί έκείνη στή γραμμή, 
χωρίς νά βλέπχ) άπό κανένα μάτι, 
έμεΐς θά περπατά με...στό κρεββάτι.

Η Ρ (Χ Τ Ο φ Η | ΐΡ Ζ

Τ Ο Υ  Β Λ Α Μ Η

Τ Α  Κ Α Μ Ω Μ Α Τ Α ,

Η, Ρ Ε , φ Ε Σ Τ Β Χ
Τ' ήταν αύτό πάλε, ρέ Μ ινιώ μουστοκού· 

λουρη, τό όποιον νάν 
τά διαβάζϋς στής έ- 
φημερίς καί νά σέ πιά- 
vxj οξεία εξαψι στό 
νευρικό σύστημα. Μά 
τόν άγιο Σταϋρο τό 
σαρακοστειανό πού 
μάς πέρασε, ρέ μισό
τριβη μοδρθε νά κάνω 
έπίτοξι στά ό.τλοπω- 
λεΐα καί στά μαχαιρά- 
δικα καί νά έπ.σερα- 
τέψω τή παρέα μου 
νά ξεμπερδέψουμε ά 
παν τό γυναικόκοσμο 
καί νά μείν^ς μονάχη 
στό στερέωμα, ρέ ίσο 
βι·ι πιστή μου.

Άκου τό λοιπόν.
Έ χω  δίκηο νά σοΰ 
κοπανάω πώς αί γυ- 
ναΐ<αι ε'ναι πληγές τοΰ Φαραώ γιά τούς 
άντράδες ; όρΐστε ;

Κουλουριηστήκανε ποΰ λές, ρέ γοργόνα 
μου, ό κύρ Σιέφανος μέ τή παρδαλοπίτσιλη 
δεσποινίς Σμαράγδα έν στενφ οίκογενειακω- 
δές κύκλον καί μέ κάργα πολυτέλεια κι’ΰστε- 
ρις μπαρκαριστήκανε σέ μχά Καντήλω γιά τό 
ξενοδοχείο σϊή Κηφισσά, δπου καί θά περ
νούσανε τή πρώιη γαμήλειο νύξ, ποΰ νά μέ 
περάσουνε τεθνεόντα άφ' τή πόρτα οου, άν 
λίαν καί προσεχώς δέ τή περάσουμε καί μ εις, 
ρέ καμαρίνι μου.

Ανέβηκε πρώτη ή καγιάσπι κι" άντίς νά 
περιμένο νά μπϋ κι’ αύτός στό δεμάτιο, τοΰ 
σφάλιξε τήν πόρτα κατάμουτρα καί τόνσφηκε 
βέριζνο νά περιιιένο στό διάδρομο ρέστος 
Καί νά τό άνεχιή I Άμάν φαγούρες.

Αυτός κατάπληχτος άρχίνηξε νά βαρά^ 
τή πόρτα γ»ά νάν τοΰ άνοίξη μέ παρακάλιβ 
καί μέ εύ<έλαια. Μά δέ βαρυέοαι. Αγρόν ή- 
γόρασε κσί δχι μονάχα αύτό, περί τόν άρχι- 
νάει στά Εγγλέζικα, βρισιές στή καθομιλου
μένη. Ξηγιέμαι ;

Έ  1 ρέ μυστήρια. Άκοΰς ρέ Χριστέ ; Κοι
μήθηκε δστερις μονάχης άντίς νά βάλΒ δυ
ναμίτη σ’ ούλο τό ξενοδοχείο νάν τήν κάψ^ 
τή μπαμπέσα.

"Ακου μυαλά γιά έκθεσι, ρέ κόσμε. Έδώ 
τό ώς επί τό πλεΐστο τών ένυπάντρων κυτ- 
τάνε πώς καί πώς νά ξαναγίνουνε άνύπαντροι 
κι’ αϋτουνοΰποΰ τοδ^θβ κελεπούρι τό πράμμα 
πήνε νά χαρομίσΌ τήν τοιούτη έφ «αιρία.

Γιατί, ρέ κύριος ; καί μέ τό μπαρδόν ποΰ 
έπεβαίνω στά οικογενειακά σου νά σοΰ πώ 
μισή κουβεντίτσα καί δίχως νά σοΰ κακοφανβ 
θά σοΰ πώ δηλαδής πώ; δέν είσαι καθόλου 
ένήιιερος περί γυναικείο ζήτημα. Νομίζω ;

Έ ,  ρέ Βαγγελίστρα μου, τί νά σοΰ κάνω ; 
Δέν ήμουνα έγώ γλέπεις νά δζς μελόδραμα 
π’ οΰτε στό Μιλάνο δέν τό παρισιάνουνε.

Σάν πολΰ δμως σέ «αρασκότισα, ρέ Μα
νιώ μου. Τ ί μάς μέλλει, ρέ μέγαρό μου, εμάς 
γιά τό κοσμάκη ;

— Νά σοΰ πώ καί τάλλο ; Καλά νάν τούς 
κάνουνε άφοϋ βρίσκονται τοιαΰτοι φυσαέρη- 
δες καί δέν όσφραίνουνται νά κουμαντάρουνε 
τόν ποδόγυρο καί τούς σκαρώνουνεφέστες γιά 
νά γελάχ) ό κοσμάκης.

— Γιά μένανε δέν υπάρχει κανένας φόβος 
έπειδήτις καί είσαι κάργα τσιμ’Ίμένη καί θά 
μείνχις διά βίου χτήμα μου καί ίδιοχτησία μου. 
Μιλάω άμερολήφτπκ; Ο flABB tH

“ ΕΗΠ Φ Ι Α Ι  Σ Τ Ο  Σ Ι ί Ο Τ η Α Ι , ,
Ό λοι οί αίσθημστίαι
δλοι οι έρωτευμένοι
δλοι οΐ φίλοι τών γραμμάτων
δλοι οί έρασταί τών ωραίων βιβλίων

0 ΙΤΑΟΤΤΙΣΟΤΝ ΤΗΜ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΝ ΤΩΝ
μέ τό μυθιστόρημα τοΰ

κ. ΣΠ. ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ 
τοΰ όποιου ήρχισεν ή έκτύπωσις καί θά 
είναι έτοιμον έντός τοΰ προσεχούς 
μηνός.

Κάθε άντίτυπον μέ ώραΐον έξώφυλ- 
λον Δραχ. 10.

ΟΙ άποστέλλοντες τό άνωτέρω άντί- 
τιμον είς τά γραφεία μας θά τό λά- 
βουν ταχυδρο^ικώς.


