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ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ι YNAlKQN
Καλή άρχή.
Άν ot Αθηναίοι είδαμε πολλά ίκ πληκτικά 

πς αγματα τόν τελευτοΐον αύτόν καιρόν, άσφα 
λώς̂  το̂  έκιιληκτικώτερον άπό δλα ήτον έκεΐνο 
ιό όποιον tt5ομεν εί; τήν πλατείαν τοϋ Συντά- 
γμαιος και ίίς χήν οδόν Σταδίου τό άχό γεύμα 
τή;. περασμένες Κυριακής

Άπό που εΐχεν εκστρατεύσει όλος εκείνος ό 
γυναικόκοσμος διο. νά έλθη νά κιταλο β|] τήν 
καςιδιαν τών Αθηνών, νά ενθουσιασμένα φω 
νάξι , νά ουρλιοσβ, νά δείξη τ.',ν όγκον χου καί 
ιήν δ·*ναμίν του;Καίποΰιύρ5κετο θ ιρροςνο βγή 
εί, τούς δρόμους διά νά μέχρι,frjj ώς Ισος προς 
ισον μέ τούς άνδρας κοί νά μας δε·fir} ότι καί 
επι τών πολιτικών άκόμη πραγμάτο ν είνε είς 
θέσιν νάέχτι γνώμην καί γνώμην άξιο Λβαστον ;

Μυστήριον, αλλά μυστήριον ποΰ μαρτυρεί 
οτι ή οημερινη Αθηναία είνε πολύ περισσό 
τερον πραοδευμένη καί πολιτισμένη άπό όσον 
ήΟέλαμ*ν νά πιστεΰωμεν.

Πρεπει δέ πρός τιμήν τών γενναίων Άτθί 
δων νά προσθέαα» όχι, διά vu δράσουν, δέν 
έχουν καμμίαν άνάγκην τών φώτων τών μεγα
λόσχημων .αι |ΐεγα1 οο νύ:(1)ν εκείνων κυριών, αι 
όποΐαι από πολλοΰ άπροοχλητοι έχουν άναλαβει 
τήν κατ’ αποκοπήν διαχείρισιν τής ύ.τοί)έσεα>ς 
τοϋ Φεμινισμού έν ‘Ελλάδι. Καμμί ι άπ"> ο.ύτάς 
δεν ηχούσθη πουθενά, «αΐ όμως %ό συλλαλη
τήριο ν έγινε καί επέτυχε.

** «
Εν π-:ί<Τ|] περιπτώσει τό παρδαλώτατον και 

Λολυποικιλον ναί διασκεδαπτικώτατον θέαμα 
τοΰ πρώ:ου αύτοΰ γυναικείου συλλαλητηρίου 
έν Αθηναι; ούδετοτβ θά τό ξβχάακο

Co τα*βινόν τσόκαρον πλάι είς τό περίκομ 
Ψ°ν λαστιχένιο μποτινάκι τή; κυρ ας τών δαρ- 
δονελλιων, η τεζαρισμένη χαλτσοχοα τής μοδι- 
στρούλας έν στενή επαφή μέ τό άδιάβροχον 
τής δακτυλογράφου καί τήν ποδιάν ι ή . άρσα 
«εικδος, τά πρε-ιβικοπιχά γυολιά τής θεοσεβούς 
γεροντοκόρης εί, διαχυτικόν λακριντί μΐ τό 
καρμίνι των χειλέων τής κοκότα; όλα αύτά, 
χωρίς καμμίαν διάκριοιν, χωρίς κοιι ιίαν πιιρε- 
ξηγησιν, άδελφοιμένα μόνον εις τήν κραυγήν 
«έρχεται», ̂ tftoo κάτι πού έφανιαζομεθα σιν 
δύσκολον έως χώρα.

Ώ.^ισμένω. αΐ γυναίκες έχουν δημοκρατίϊΐώ- 
τερα άπο τούς άνδρας ένστικτα.

Στήν τιμή μου̂  σάς βεβαιώ πώς φοβούμαι 
μήπως ιρελλαθώ oxuv έλθηΙ έλεγε ή μεγάλη 
smpta.

—Στο υπόλοιπον τής τιμής μου 0ά πιώ 
οουμπλιμέ άμα τον άνχικρύσω! ά.χανιονσε ή 
χυριιι χοΰ πα;ίμ.
. '  Ερδε ! έρδε, συμπολίτη ! ουνεπλήρωνεν ή
8Κ Με» ίδιου αυγουλού, μέ δικαιαν ύπερηφά 
νειιχν, διότι οί Μενιδιάτες θεωρούν συμπολί
την των τόν Κωνσταντίνον ώς γεννηθέντα έν 
ΤίΛίοΐφ.

Και ήσπάζοντο άλλήλας μέ δάκρυα συγκι - 
νήοιως.

** *
ΕΙς ένα μόνον σημείο ν είχα σοβαρούς φόβους 

μήπως τά θαλασσ.οσουν : είς την παρλαν. Ε· 
νόμιζα δηλαδή ότι όλες με τήν σειράν των ϋά 
ηϋελαν να λαβουν τόν λόγον, καί τότε καλά 
ξημερώματα.

Έν τούτοις r.Cca αύιό έγινε. Ήρκέσθηοαν 
ν’ ακούσουν δυό μόνον άγορη τρίας, μίαν φοι
τήτριαν κοί τήν κυρίαν ένός δημοσιογράφου, 
τας έχειροκρόΓησαν, τάς έπβυφημησαν καί 
ήσιχασαν.

Ή  ταξις δέ καί ή πειθαρχία έτηρήθησαν 
αυσ ηριηατα καθ’ ό'ην την διάρκειαν τοϋ συλ- 
λα'.ητηριυυ καί τής διαδηλώσεως.

‘Ο έ χιχειρών να ταρεισφρύ m είς τάς συμπα - 
γεϊς γυναικείας τάξεις, δια νά ψαρεύση είς τά 
Οηχά νερά, ή άτεδ.ώ*ετο κακός κακώς, ή 
ηναγκοζε.ο ν αποσυ ι̂θβ μονος του δι' εύνοή- 
τους λόγους. ( ‘Ως γνωστόν, άπο οαρκα καί 
οστά five ό δνδρας, όχι ά-τό μαρμαρον).

Μερικοί δε άλλοι πού ηάέλησαν ν* άστειευ- 
θοϋν καί έψιθύρισαν είς το αύιί δεσποινίδων 
-»άγ*υ^α», παρ’ όλίγον νά καιασπαραχθοον μέ 
τα νύχια. ‘Υπάρχει διάφορά, βλέπετε' ένας 
Ανδρας τό πολυ, μπορεί να δβιρα ένα δλλον 
f'-’ ά άλογον άφορμην, ένφ μία γυναίκα είνε 
ικανή νά σάς βγάλη κάλ'.ιστα τά μάτια, πτω
χοί μου φίλοι, όπως άκριβώς θά σάς έχαιδευε.

*• ·
Ώ  μίλησα διά τάς Άτίίίδας. Καί είς τάς επαρ

χίας όμως τά ίδια καί χειρότερα έγιναν. Είς 
τας Πατρας μάλιστα  ̂ καί είς &λλας πόλεις 
έγινε καί ένα είδος ανεπισήμου ψηφοφορίας 
τΛν γυναικών, at ό/ιοϊ·.ιι προσήρχο no εί; νά 
έκλογικά τμήματα καί ένεγραφνντο ρ'- rfSivc i 
β·3Μα.

’Ιδού μία μέβη λύσι; τοΰ πρββλήματος χής 
γυναικείκς ψήφου, τήν όποίαν κανείς f-iy εΧχ* 
σχεφθή έβς τώρα. Μ, χοις 5ro« κ >θι ρββ§ 
έπισήμως νά ψηφίζουν, ήμτορεΐ νά έχουν του
λάχιστον μίαν ψήφον άλ επίσημον, συμβουλευτι
κήν, *δτοος είπεϊν.

Elve καί αύτό κάτι. Τί λέγει ό κ. Μ-aiific ;
Ο ΠΥΜ
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"Εδιαφωνούσαμεν πάντα μέ τή Ντίνα γιατί 
ετέμενε ότι δέν ιΐνε δυνατόν νά κ ίνβ κανείς 
κάτι, άν δέν τό α’σΟάνεται. ’Αποφασίζω κι1 εγώ 
νά γράψ«# τήν Ιστορία αύτήν πού συνέβη σ’ 
έναν φιλο μου καί πιιτεύω πώς διαβάζοντάς 
την ή Λπιαιος Ντίνα θ ’ άλλάξβ γνώμην.

*• ■
Ό  Άνδρίας Πικές έώρταζβ τά γενέθλια του 

—έμπαινε 3τά είκοσιο ·τώ — καί στό στίτι του 
είχαν καλεοει πολύν κοσμ < οί γονείς του. ’Ανά 
μεσα στούς πολλούς είχαν καλέσει και μίαν 
πολύ εΰμορφην δεσποινίδά τήν "Ελσαν Σαρου 
μέ τήν μητέρα τη;.

"Εχόρευε ώρ,ΐα ή ”Ελσ.χ καί, καθώ; ό Άν- 
δρέας άγατο^οε τόν χορόν κοί, φυοικά έκαμά- 
ρβ»νε για μια -ό,Κ) ώμορφη ντομα, έχόρευαε 
μαςί της άρχετούς χάρους καί τώρα έτήγαιναν 
νά |εκουρασί)θ!ν λιγοστή βεράντα. Άλλά ΰπό 
τούς άχμού, χής σαμπά- ιας ό φ λος μου εΐχεν 
αρχίσει να ενθουσιάζεται και εί, μίαν στιγμήν 
έξάψεως άγκαλιάζει τήν Έλσα και τήν φι^εΐ. 
Το πρώτο φιλ επακολουθεί δεύτερο, χρίτο καί 
ή “Ελσα, ή όποία ά~ιό καιρόν αγαπούσε τόν 
Άνδρέαν, άφίνεται στήν άγκαλιά του καί τόν 
έρωτά μείυαμένη άτό χορ,ι.

—Μ' άγαπάς, Άνδρέα ;
—Τάχα δέν χό ςεύρεις !
Κι’ otav τελειών)] ή βραδειά καί χωρίζωνχαι, 

τά μάιια τους λαμπουν ά·;ιό τό μιθυσι τής 
ηδονής...

'Ομως ό μεθυσμένος δέν άργεϊ νά ξεμξθΰ ι  ̂
καί τό άλλο προ,ΐ, όταν συλλογίζεται β Άν- 
δρ,ας τήν τρέλλα του χής περασμένης νυκτός, 
δέν μπο ;εϊ ν̂α ουγχωρήσ  ̂ τον έαυτόν του πώς 
έφέρΟηκε έτσι μ’ ε>α κορίτσι οάν τήν "Ελσα. 
Άν τήν αγαπούσε τουλάχιστον 1 Άλλ' αύιός 
δεν την εΐχεν άγα.τήοει ποιέ, ήτον ζβΛ,ιομέ.βς 
άπό xVj σαμπάνια, μόνον, μ-ύυσμένος κι’ άπό 
τήν εύμθί.ιφ.α της «ι* είχε κάμη ό,χι έκαμε. 
Πώς νά δικαιολογηθή τωρα; τί νά κάμη ; τί 
νά Jx'jj; Ή  άγωνια του ήτον απερίγραπτος, 
γιαχί το καχω κάτω τής γραφής έφταιγε {σως 
καί ή ’ Ελσιι, αύιή ομως τουλάχιστον είχε τήν 
δικαιολογίαν ότι τον αγαπούσε, ένώ αύτός,....

Το ίδιο άπόγευμα τήν συνηνεησβ στο τένις 
όπου ̂ έπαιζαν στο ϊ5ιο καρέ. ΕΙς τό πρόσωπον 
του όμως ήταν τόοον ζω/ραφισμένη ή αγωνία 
καί ή ίί/.ιψις. β>στε ή E/.ou έπεταξβ τη ρα— 
κέττα κ(ΐί έΐρε;ε κοντά του ανήσυχη.

— Γι έχεις ’Ανδρεα ; χόν έρ ότησε.
__—Τιποιε, άπήντησεν ούτυς, άλλά ό τόνος 

τής φωνής του εμαριυροϋσε το ανχ Οετον 
—ιλώς τίποτα, τού ξαναείπεν ή ”Ε>νσα, άφοδ 

το πρόσωπο σου οε προδίδει,—καί μέ τό βλέμ
μα χης τό διαπεραστικό έπροσπαθοΰσε νά δι ■ 
εισδυσκ βΐς τος σκέψεις τοΰ νέου έως ότου τό 
κατώρΑωοε καί χαμογελώντας τοϋ είπε αέ κα- 
λωσύιην:

—"Ε λο έδώ, Άνδρέα, έλα νά σοΰ εξηγήσω 
έγώ γιατί είσαι στενοχωρημένος—ό νέος τήν ε 
κύιταςεν έκπληκτος και αύτή έξηκολούθησε :
. —Είσαι στενοχωρημένος γιατί έξεχάστηχες 
χθες τη νύ ιτα μαζί μου καί φοβάσαι μήπως 
νομίοω ό ι ά̂πό άγαπη έ αμε0 ό,τι έκαμες...

—“Ημουν ένα κιήνος, "Ελα(Λ, έψιθύρισεν ό 
Άνδρεας, άλλά ή νεα τον διέκοψε:

—Μη λές τίποτε, δέν φταις έσύ, Άνδρέα, 
τό λάθος ήϊαν δικό μοο γιαχί τό είχα κατα
λάβει  ̂ποις ήσουν ζαλισμένος καί σ’ έπ .̂οκά- 
λεσα έγώ γιατί σ’ αγαπούσα καί ήθβλα νά 
νοιώσω τί εΐνβ άγάπη. Κανείς δε βρέθηκε νά 
μού τό πή έως τώρα.

—'Ομολογώ... ήρχισεν ό Άνδρεας, άλλά ή 
Έλσα τον διέκοψε καί πάλιν :

_—Σώπα! πρό πάντο>ν μή θελήσης νά μοϋ 
πής πώς είμαι ή πρώτη γυναίκα πού έφίλησες, 
γιατί δεν είμαι διατεθειμένη νά σέ πισχέψω.

—ΔιατεΟειμενη ή όχι, έγώ θά σοΰ π ό εκείνο 
που αίσθάνθηκα. Πώς πρώτη φορά άπελάμ- 
βανα φιλία σάν τά δικά σου.

—Σ’ εύχαριστώ, Άνδρέα, είσαι πολύ καλός ! 
και πρό πάντων, φίλε μου, μή λυπάσαι καθό - 
λου, γιά δ χι έγινε, γιαχί εγώ εΐααι εύχαρισχη- 
μένη καί σού χρεωστώ t f ;  ήδονικώτερες στιγ
μές τής ζωής μου.

♦* *
Διηγήθηκβ τό πράγμα όπ»ς βονέβη καϊ εΐ- 

μάΐ άπ’ αύτούς πού πρεσβεύουν ότι δτάρχουν 
ο ιγτ’ς νατά Γ<«ς όποίας δέτ elve κανείς κύ

ριος τών πρσξεών του. Ώ ς τόσο τί τά θέλετε, . 
ή Νχίνα είνε αμετάπειστος *ι' έτσι χωρίς νά 
χάνω χόν κοιρό μου προσπαθών νά τ·ιν πείσο). 
°άς γράιτω τήν συνέχειαν τοϋ ειδυλλίου -  &ς τό 
πονμε έτσι—γιά νά 16ήτε πώς έρχονται καμ- 
μιά φορά τά πράγματα.

11ετ<ι δυό έβδοα δ;ς ό Άνδρεας παρουσιά
ζεται στό o.tirji τής Έλσας κι’ αύτή τή φορά 
©χι ιτελαγχολικός καί ατενοχωρηαένος, άλλά 
εθ&υμος καί γελαστός·

-Θυμάσαι, τήν έρακα, τί συνέβη έδώ καί 
δύο έβδομοδες ;

— Έ δώ  καί δύο έβδοαάδες :
—Ναί; τή νύχτα τών γενεθλίων μου ...
—Ά  ! ναί, βεβαίως θυμάμαι .... ήταν μιά 

αλησμόνητη νι'χχα γιά μένα ....
—Δέν νοαίζεις ότι μπορούσαμε νά τήν έπα- 

ναλάβουυε;
‘Η Έλσα τόν έκύτταςεν έκπληκτος.
—Τί συμβαίνει; "Ηπιες π·ίλι; τόν έρώτησε, 

άλλά ό νέος ώρθώθηκε εί; όλον τό άίιληχικόν 
του παράστημα καί είπε μέ τόνον φωνής επί
σημον :

—Δίν ή ι ια, «αί όμως, περίεργον, φαντάζο- 
ζομαι άκρ,βώς τον ίδιο πόθο όπως τότε.

—Άφησε τ’ άστεία, Άνδρέα!
—Δέν αστειεύομαι καθόλου καί δέν βλέπω 

τόν >όγον γιατί νά μή έπανα^άβωμε έκείνη τήν 
νυχτιά κι’ άποψε καί οΰριο καί κάθε μέρα...

—Άν καταλαβαίνω καλά μοϋ χάνεις πρι τασιν 
γάμου;

—Ακριβώς... πρότασιν γάμου «αί περιμένω 
άνυπ'·οονα τήν άπάντησί σου.

—Τήν άπάντησί μου, Άνδρέα! Μά δέν τώ- 
ξερες πώς σ’ άγαπούσα πάντα !

Κι' ένα ατέλειωτο φιλί έσυνώδευσε τ ;ν  
φράσιν της.

•• *
< — Άνοΐ|αίβς ! είπεν ή Νχίνα πού έδιάβασε 

τήν συνέχειαν, — ό *Α /δρέας την είχε αγαπήσει 
άσ,ό την ποώτη στιγμή.»

Πηγαίνετε σείς τώρα νά τήν πείσετε δτι δέν 
εχει δικηο. ROMEO

Π Ρ Ω Τ Η  Α Γ Α Π Η
Ε ιν β  ή ά γ ά π η  όλοι; μ&ζ φ έ ρ ν ε ι  
μ ες  αχα λ ε ιβ α δ ιά  χον  ρ εμ β α σ μ ο ϋ  
π ο ν  δ ε  ίδολώ νει χό π * χ ρ ό  χνώ χο  — 
χό η ιχ ο ό  χ νώ χ ο  ζοϋ  δ ίοχ αγ μ οϋ , 
β γ α ίν ε ι α π  χή λ ά μ ψ η  ένός  ό ν ε :ρ ο ν  
x a i  μ  ϊν α ν  πο& ο ο β ν ν ε ι  γ λ ν χ α  

% χ α ι  δ ε  Μερ ε ύ ε ι  σ τ ή ν  ψ υ χ ο π ό ν ια ,  
ο ε  λ ό γ ια  α ι& έ ρ ια ,  μ ε λ ω δ ικ ά .

Εινε ή αγάπη π* Ανχιφεγγιζει 
μιά εί&έρια λάμψη, π ό μαγική, 
κι1 οί σχεναγαοί της σχά βά&η άχοϋνε 
σε μιά άυμονία σά μουσική, 
πού μοναχή χηζ δεν πάει στον άδη 
κι* εχει λημίρι σε δνό χνυχες, 
όχαν σχή μ&η χοΰ ίδιου ό πείρου 
μπροσχά χης στέκουν γονατιστές.
Κ ι* είνε ή ά γ ά π η  δ π ο ν  τ ρ α β ά ε ι  
χήν χ ά ϋ ε  σ κ έ ψ η , χ ο ίς  ο τ ο χ α σ μ ο ν ς , 
κ ι  δ λ α  της σ α ίγ ο ν ν  σ1 εν α  τ ρ α γ ο ϋ δ ι  
γ ιά  χούς γ λ υ κ ού ς  χης γ οργ ού ς  π α λ μ ο ύ ς ,  
κ α ι  σ ε  π α ν ώ ρ ια  ζ α )ή  γ εν ν ιέτα ι  
κ ό σ μ ο ς  ό ν ε ίρ ω ν  άλλοχ ινός  
ο ο ν  χή σ κ κ π ά ζ υ  6 ά π ο σ π ε ρ ίτ η ς  
κ α ι  τη ν  πλ ανειη , ό  α υ γ ερ ιν ό ς ...

Ά Φ ή ν α ι  1 9 2 0  *  Α γ γ ε λ ο ς  Δ . Κ α φ έ τ α ς

^  Τ Α Ψ Ε Υ Δ Ο Ν · / ν ΐ Α Τ 0 Υ 1 9 2 0 ^

(•Βπάστη έγκρ«.(Ης ή άνβνέωσις δνά τό  1980 δραχμή 
μία. ΟΙ έγχρίνοντβς ψβυ&ώνυμα πρέπει νά μΛς γράφουν 
χ ό  Ανομα καί τή ν  5 U v ^ w o lv  τ ο ν ) .

«Ροβππιέρρος» cΜάριος Σταματελίδης» «Κα- 
τινάκι» «Έρωτοδυστυχισμένη Νεότης»* Ήφαί- 
στειον Πικρίας» «Εύστοχος Τοξότης».

£Υ ά  (vapanojovdnaezs o ja i και o jo i

την Ν Τ Ο Λ Ο Ρ ε Σ , ,
cbov αρχίζει άωό το ατροσεχές <?vj- 

j o v .  άΐύεϊιν την ανμδον^ην εχει νά  
άωενδύνη ή  *£<?αιρα» οχι ιιόνον εις  
τάς άνάρνωστρίας και τούς ά να-  
γνώ στας της, d j j a  και εις ojovq  
όσοι διψούν y ih  ενα najjb εργο μ ί  
το όατοιον ν ’ ανακουφ ίζονται j i y o  
άωό τον άγώ να τής Jconq.
Ή ιότι ή ΝΤΟΛΟΡΕΣ

τής M A RIE CORELLI
μβζάφρασις 2)ίδος A LEX

εϊνε εν *  ΑΡ!ΣΤ·Υ?ΓΗ*ί Α

Σ Φ A I Ρ Α 3

( Σ υ ν έ χ ε ι α  έ β δ ό μ η )
Κατά τήν περιοδείαν ’ ήν rnofev πέρυσι τό 

καλοκαίρι έπεχείρησεν άνά τά ποράλια της Γ'8 
λοχοννήσου ό Βοσι/^νς Ά λ  ξα δοο , σννούβνο- 
μρνσς iwto τής ‘Λ. Μάνου v.ai Φίλιποβ των το- 
ηΚον, έδόθη πολλάκις ή εύΛυιςί.ι είς xor-; »β 
τοίκους τής Συκιάς, χοϋ Ξυλοκαστρου και τ *ν  
άλλων παρακτίων χωρίων τοΰ Κορ.νθιο*·ύ να 
θαι μάσουν τήν κολυμβητκην »Β νότητα τοσον 
τοΰ ΒασΛέως ίοον καί τής σύζυγον το». U 
κ. Μάνου μάλιστα ήρέσκετο νά «ολυμβά αυχνα, 
έ^ώ ό β  '<η>εϋς πολλοκις τήν έσυνοιδευβν όχι 
κολυυβών ναί αύτός, άλλά μέ μίαν βάρκαν >1ς 
ιήν ό.τοίαν έκωπ ιλατοϋσε ό Ιδιος.

Ήσαν καί οί δύο πά τα χαρούμενοι, γεμά
τοι ζο ήν, καί δφν,ναν τούς έαντούς των νά 
έκ^η'οννιοι ελεύθερα καί άπρυσ ο ητα. Ή 
άπ'<ΐίότης τής συμπεριφοράς των ήιο παροι- 
μιωδης. Έποιζον μαζί σάν μικρά ποιδά-ια, 
γελαστά καί πρόσχαρα. Καί πολλές ς Oysc, εϊτε 
ίίς τήν Τπευηκήν οχολήν καίίώς έξεκουρί- 
ζον-ο άπό τήν ίππαοίαν, tUe εΐις τάς έκδρομάς 
των ή καί είς αύτό άκόμη τό Παλάτι, τούς 
είδαν νά παίζουν κυνηγητό ή τό κρυφτούλι 
κοί άλλοτε νά στρίβουν δεκάρες κορώνα-γραμ- 
ματα.

* *
Έτσι ένα δυό μήνες μετά τούς γόμους τβν 

τούς έπέρασαν έντελώς ευτυχισμένο..
Σιγά σ γά όμιος νέα πάλιν ούννεφα άρχισαν 

νά σκοτίζουν τόν όρίζοντα τής εύτυχίας τι*ν 
καί με νέες πίκρες ν ι ποτίζωνται .

Ή  Κνβιρνησις δεν ήθελε ν’ άναγγωρίοη τόν 
γάμον τω·, οΰτε τήν Ασπασίαν Μ·ινου ώ: νό
μιμον σύζυγον τού Βασιλεως Καί γι’ ούτό ή 
είσοδος ιής κ. Μάνου είς το Παλάτι, δικαιώ 
ματι ιΐυζυγου, δρχισε νά γίνεται προβληματική.

Είνε γ>ωστον ότι τήν πρώτην ημΙρ ιν πού 
έμπή.ε εί, το Παλι.τι ώ ; σύζυγος του Βασι- 
λέως και τέτοιαν έχουσα χήν άξ.ωσι» να τήν 
άναγνωρ ζουν, όχι μόνον δέν καχωρθωσβ νά 
έπιβα/ι\) την άξίωσίν χης, άλλά καί δυό άπο 
τούς τοτε ΰποσπ.στάς τού Ά'βξάνδρου ΰπέ 
^αλαν άμέσως τάς παραιτήσεις των εις τήν 
Κυιίερνησιν.

*0 τόιε άντιπρόεδρος χής Κυβερνήσεως, τ ιύ 
Προέδρου άπουσιοζοντος ιΐς χήν Εύρωπην, 
έοπει σε νά παρουσιασθό άμεοως είς τον ‘Αλέ- 
ξανΟρον καί ήϋελησε μέ γλώσσαν όχι πολύ 
εύλιιβό νά τοϋ υποδείξω ότι ή στάσις τής μή 
άναγνωριζομενης συζύγου του ήδύνατο νά δη 
μιου^γησυ σκανδαλώδεις συνεπεια,. Καί έζή 
τηοεν άπο τόν Αλέξανδρον να μήν εΐσ-τγιι τήν 
κυρίαν Μάνου εις τά Ανάκτορα. Ό  Αλέξαν
δρος άνιετάχθη ένεργώς είς αυτήν τήν αξίωσιν 
και έόηλυσεν ότι μέχρι παρίϋΐήσεως άκομη θα 
έφ ία ε διάνα έπιβ ·λη τήνσύζυ/οντουώ,νόμιμόν.

Παρόμοια διαβήματα έγιναν καί πρός τήν 
κυρίαν Μάνου, ή όπο'α όμως δέν άπήντησεν 
ό/.ι,ώιιρον κατηγόρημα! κώς. . . .

Τοτε εζητηθηοαν τ.ΐ|/.ιγρυφικοκ όδ^γιαι απο 
τονείς Παριοίους ευρισκόμενόν πρωθυπουργόν, 
ό όποιος άπήντηοε να διευΟετηυουν τα πραγ- 
ματα όπως-ρπως, μέχρις όχου έΛΟη αύτός νά 
καιονίοΐ) τό ζήτημα. _

Καί συνεβιβάσϋηοαν μέν «ό,τως-όπως» τοτε 
τά πράγματα, τό γεγονός όμως ήτο ότι ή Κυ 
βέρνηοις έπέμενε νά μή άναγνωριζη τους γά· 
μούς των καί ώς έκ τούτου διαρκώς έδημιουρ 
γοϋντο λυπηραί προστριβαί και παράπονα, τά 
όπόϊα έστενοχωροΰσαν πολύ καί τον Άλεξαν 
δρο< «αί τήν σύζυγον του.

’Οπωσδήποτε έζοΰσαν πάντα αχώριστοι, μέ 
τήν άγιιπην των αύξανομένην διορ-ώς, άντί να 
έλαττοϋται μέ τάς διαφόρους δυσκολίας, αί 
όποιοι τοΰς έπαρουσιάζοντο.

Όιαν μάλιστα κατά τον Απρίλιον τού τρέ
χοντος έτους άνιελή^θησαν ότι, εκιος ιών 
ήδη ύφιοταμένων, κοί ένας άλλος δεο^ος Ισχυ
ρότερος θα τούς συνεδεε μετ’ ολίγον, ή άγαπη 
των έγινε τρυφιοωιερα.

*Η κυρία Μανυυ ειχεν αρχίσει νο αίσΟα\εται 
τούς πρωιους >υγμούς τής μτμροιητος.

— Καϋμενε, δέν σου ταίριαζα ά^ομα για πα- 
τέρας 1 τού έλεγε ένα βράδυ μέ χαμηλωμένα 
τά β/.εφαρα τών ματιών της.

— Γιατί; Σκέπτεσαι νά με κάνης πατέρα; 
Ιρώτησε γελαστός ό Αλέξανδρος. ».»»

—Μα,,.ξερω γώ! Έ τσι μον φαίνεται Αλλως 
τε το λάθος δέν είνε μόνο δικό μου L.

—Χά... χά... λάθος; γιατί λάθος; Ίίΐα-ϊσια 
είνε νο χαίρεσαι... χα... χά... γιά φαντοοου ά/.ή· 
θεια, Μπιν.α μου, τι νόστιμο πού t»a ήταν...ενας 
μπεμπβς!

—Σαν κ*ί σένα !
—Ή  σάν καί οένα, άν εϊνε μπβμπέκα! άντα-

π»δ»κβ τό -\βίν>αγμα ό Αλέξανδρος.
Καί βΐ ο̂ '- έγέλαοαν μέ τήν καρδιά τους 
Όλο αί ιοδ·;ί<*ν πού ήσαν, δρχιβαν _ νά κά

νουν διάφορα σχέδ ο γιά τό μέλλον παιδάκι τους.
—& ι τον όίνουι ε μεγάλην έλευθερίαν, ελΐγε 

• Αλέξανδρος. &J. χ’ άφή/βυμβ νά κάν  ̂ ό,τι 
θέλει, Μπίκα 

—Σάν κι’ βμ-Ος ;
—Νιί.
—Ά Ι  μά τόι« νά είσαι βέββιβς π«ς θά 

κάνονμβ ένα παιδί πολύ ταελλό και κακομα- 
θημέν· 1 έλεγε ή κυρία Μάνου ξεκαρδισμένη
•τά γέλια.

—Δέν πειράζει... καλλίτερα, γιά νά ξέρτΒ νά 
ίιασ<*δάί·η τή ίωή.

Καί β Αλέξανδρος τής διηγείτο τότε τά ανέκ
δοτα καί τις τρέλλες τής παιδικής του ζωής.

Ένθυμειτβ δέ τί αύστηρά πού τού έφέρετο 
ή Μητέρα του, ή Βασίλισσα Σοφία. Για̂  να 
τόν «συμιιοζεψτρ καίίώς έλεγε, τόν ύπεχρεωνβ 
ν« Την ουιοδί^Η είς τούς περιπάτους Της, 
γ. οάγμ* τό όποιον ό ζωηρός ποίγκηψ_ μέ δυσ
φορίαν έκανε. Το βράδυ τνν έβανε από πολύ 
έν<·ρίς, σχεδόν άμεσ&ς μετά τό δείπ ον να 
κοιμάται.

Ό  όε Σεπίός πβ^ήρ του, ό Βασιλεύς Κων
σταντίνος, τέλειο Ρωμηός κι’ Αύτό:,  ̂ χαδώς 
«Ινε, όιβσκίδαζ* οσάκις έμάθαινε καμμίαν και
νούρια τοβλλα του κι’ έλεγε πρός την άνησυ 
χούσαν Μ ητέρα του:

—Σόφια, πολύ νωρ!ς βάζεις τό γυόκα σ·υ 
νά κοιμηθώ καί μοΰ φαίνεται π ·ς θά γίνη 
χοντροκέφαλος.

Άδικως όμως 'ϊνησυχοϋσε, διότι καί ο Αλέ
ξανδρος πρεσβει «ον τος Ιδίας άρχάς, έφρόντιζε, 
μόλις όλοι είς το Παλαιι άπεκοιμώντο, νά τό 
σκάιι, κι’ ετσι άπεζημιώνετο μέ όλονύκιιβ γλέν- 
τ»α δια το», περιορισμούς τής ήμέρας.

’Ιδίως ή άνησυχίοι τής Μητρός τον υϊήρξε 
μεγαλεία ρα, ιτα» ηρχισε νά έκδηλοϋται ή μα
νία του πρός τα αυτοκίνητα.

Και ή αύιοκινητικη του αύτή μανία χρονο
λογείται άπο ιην πρώτην φοράν πού άνέβηκβ 
•β αΰτοκίνητον.

Του έκαμε τόσην εντύπωσιν «αί τόν έμεθυββ 
τοσον ή άνα ττυσσομενη ταχύτης, ώστε έμαζεψε 
άμέσως .τα τα σχετικό βιβνία, κλείστηκε στήν 
κομαρα του κ·ι έηεδόθη ί ίς τήν̂  μελέτην.

—ΙΙώς ιώτΐίθϋ και διάβαζει έτσι! έλεγβ ή 
ΒασίΛίοσα Σόφια, μη γνωριζουσα ότι δέν έόιά- 
βαζε τα μαθήματα του, αλλά αύ;οκινητικά 
μαθήματα.

Το αηοιε/«ομ t είνε ότι ·  Αλέξανδρος, όταν 
μεια τ^εις ήμερες εύρήκε οχι όρκετα είχε πιά 
Oiapaoti KUI μάθει ϋείορητιχώς τον χειρισμόν 
τού μοτέρ, απεφαοισε να ΰοκιμασυ καί είς τήν 
πράξιν ιυς γνωοεις του.

Έ.ιηρε λυι.χν-ν το πρώτο αΰτοκίνητον πού 
(ύρήκΐ. μπροοτα του, εκαθησε έμπρός είς ιόν 
μοίϊρ, κι’ εςη^ανισΟη μέσα είς το δάσος χού 
Tuiuiou προς γβ«ι«ον τρομυν τών οίκειων χου.

Αυτοκίνητα &λλιλ έ;οπ^σια<ησαν προς όλας 
χας OituULVOtu, να τον επαναφέρουν, αλλά όέν 
το κα.ωρΟωοαν. Άξεφυγ8 απο ολην αύτήν τήν 
καταδιιοςιν με μεγ,ι/ιι,ν ταχύτ<|τ.Λ «αί χειρι
σμούς ^ξιυτατους δι' ενα π^ωτοπειρον.

Υοιε^α απο λίγες ήμερες, καΰως έτρεχε με 
αυιο/ιινηιο εις την λεωφορον Κηφισσιάς παρέ
συρε και διεμελιοε τον γαϊδυρον κάποιου χω
ρικού. ΕΛυπηύη δε τοοον δια τό άτυχές θί μα 
του, ώστε επι βαι/ιε είς τον εαυτόν του τάς 
σχΛηρυιιρας αύτοκινηιικος δοκιμασίας καί 
έχιοιε εγι.Β κυρίάς ιου μηχανήματος του.

—ii.Mii... τι&ειωσε I έλεγε γελώντας. Είμαι 
ήσυχος ;ιώς κυρ μένιιο τούΛαχιστον δέν tta 
κοψω ·το it mu Muvevav

Έ ω ς τοτε ομως έτ ε̂/.ε μέ ξένα αύιοκίνητα, 
πράγμα που δεν τον ικανοποιούσε καί πολύ. 
'ϋΟεΛε ν" αποκτήσκ Οικο του, να τό διαθέτη 
όπως aui όποιε ήυελε. Λε.ττα ομως δεν είχε 
για να τ» αγοραοει. ΟΙκονομιϊς ούδέποτε είχβ 
κατορβωσει vu καμ  ̂ ϊ.<ια ίοια πάντοτε κατώρ- 
ϋωνε να ςοόευ^ περ.σσοτερα απ-.) όσα έπρεπε.

(Ακολουθεί)

%)ά χά οον ν  ωο^ύ δσοι δέν atapa- 
Kojovdaaovv την

“Ν Τ Ο Λ Ο Ρ € 2 „
τής φημιομένης ονγγραφέως

Ι Ζ Ι  I V 1 Λ  C O R E L L I  —

’M p x ije i  άωό την έρχομένην εβδο
μ ά δ α . 3ϊΙετάφρ. £)ίδος  A L E X

Α Βι8 ΤΗΝ ΖΟΗΝ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ
ΑΙ ΣΘ Η ΜΑΤΟΛΟΓ ΙΑΙ

Ή  Μαντώ 1>βι τόν έγωΐσμόν καί τήν άξιο
πρέπειαν χοϋ φ λου της.

‘Υποστηρίζει τήν γνώμην ■'ίτι ή γυναίκα 
κατ’ ούδέν οεΐ' νεχτεί τοΰ άνδρός, ου̂ βΛοτβ 
πρέπει νά ύπθ/woij πρό αύτοΰ καί πάντοτε νά 
μετράται πρ ς ωΦΛΥ ώ; ϊ·ιη πρός ίσον Δι" αυτόν 
ά<ριβώς τόν λόγβν ή Μαντώ υισεί τού; (γ«·ϊ- 
στάς Λνδρβις, συμπαθεί τούς σοβαρούς καί ιπβ· 
χθ.·. ετοι τοός «οοχλονις»—είνε ή φροσις τη 
οί βπςίοι πωλοϋν φλοεγράς αί* >ημ,:*τολ ιγιας 
είς τάς γυναίκος. Δέν θέλει οΰτε ή γι ναίχα νά 
έξευτβλίζβται etc τά μάτια τοΰ ά>δι ός, ©ΰτε τά 
άντίθετον, καί πρό παντός άπιχθάνεται τος 
γλυκαναλάτους αίσθηματολογίας.

Έν xoir« ις ή Μανχώ διτοφασίζει ν’ άνταλ- 
λάξο κάρτες καί έπιστολάι:, άφ’ ένός διά νά 
χλουτίση τό album τι ς -  κάρτες Μαστρογιαννη 
προτιμά- ά̂·· “ψ’ έτέρου <?τσι γιά γονβιο». 
ΕΪσρρχ*ται δ9εν είς τό άπείπ’βτικώς σ’βρεο- 
τυπον καί κομ’μόν σαλονόκι τής «Σφαίρας», 
δημοσιεύει τήν σχετικόν δήλωσίν της καί μέ το 
πρώτον ταχυδροιιεΐον λαμβάνει μίαν ντουζιν*ν 
φακέλ) ων, μέση είς χονς όποιους περιέχονχαι 
αί «αίμάοσουσαι καρδίαι» καί αΐ «πονοϋιαι 
ψυχαί» δλων εκείνων τών ΰποχ('ϊωτικ«;σ,.των 
καί ρηξικελεύδων νέων πού αγωνίζονται νώ 
εΰρουν μέσω τοΰ ταχυδρομείου «ψυχήν «οελ- 
φήν κοί ηαρήγορον». _

‘II Μαντό-, νολακεΊί.'ένη κάπως σπο αυτήν 
τήν σπονδήν, άποσιτραγίζ8ΐ μίαν - μίαν τ̂σς έπι
στολάς, καί τάς διαβίζει, έν ά?χή μ ένα κλα· 
φρόν μειδίαμα είρωνείας είς :ά χείλη, κατόπιν 
μέ ζωηρόν Ενδιαφέρον καί τέλος μέ παλμούς 
tic τήν καρδίαν. ,

Μία μάλιστα ■ πολυσέλιδος άνοστολογια, η 
όποια αρχίζει μέ τό «Άγγελε τοΰ ουρανβ’ >, 
κο^νφοϋται είς τό διαπασών τοΰ εύκολου οσον 
καί αμφίβολου λυρισμού μέ τό «ή ψυ(ή μου 
γονατισμένη πρό τών in μ ίτων σου« r.ui πεοα- 
τοΰται μέ τό «ό σίς μέχρι θανάτου λάτρης», 
τήν συγ«ινεί ίδιαιτέρωο τήν Μαντώ. Τό με
σημέρι δίόταν έρχεται όΚύριος τοϋ τόν ε̂ίγΛεΛ. 

--Νά, γιά Ιδές ενα εύμορφο γράμμ* πούελαβα. 
Ό  σοφώτατος Κ> ριος, κρίνων δτι ή άνπγνο) 

σις τοιουτων πραγμίτων είνε πο ύ ωφέλιμος 
είς τήν ι:έψιν τήν ά ο β άλλει μετ V τό φαγητον. 
Έ π ί τέλοΐ'ί άποφαβ'ζει νά ΰ.τοστή αυτο το 
«νΰαορφο γράμμ / », άλλά m.lv ηρ φθόση νά 
βιαβάση τήν πρώτην σελίδα, του πέκτει από 
τά χέοια. Έ χει μείνει ένεός πρό τοΰ νψους της 
έμπεριεχομένης όερώδι υς άνοητολογίας. > _ 

—Μά, πρό; θ?οΰ I τήν βρίσκεις εδμορφη avvt) 
τήν άολούμπα I

—Έ ,  δχι δά, καϋμένε, δέν εχεις δικηο! ΒΙ'β
ά^κττά οίσθηιιατικό...

— Καί το λέ; εσύ πΰτό πού διακηρύττεις 
οτι δέν σ’ αρέσουν ή οΐιΰηματολογιες ;

—Όταν μοϋ τις λένε, ναί... δέν νς_ ανέχο- 
uai... άλλο δμως είνε άπό μακρυα... στά 
γράμματα...

Ώιάν ή ανοησία νά κρίνεται μέ δλλο μέτρον 
όταν λέγεται, καί δλλο όταν γράφεται \

Έν τούτοις τόσον εϊνε βέβαιον ότι η Μαντω 
έκολακεύθη κοί έτήρε είς τά σοβαρά την 
ϋ-τεραισΟηματικήν επιστολήν τού «λάτρεώς της», 
ώατε, όχι μόνον έσπευοε νά τοϋ στείλχ) τήν 
φωτογραφίαν, της, άλλά καί ιΐς μίαν φί^ην 
της πού τής έζήτησε νά δια βάση την επιστολήν 
του, δέν τής τήν εδωκεν άπο ςήλειαν.^

Άλλά τί σημασίαν έχουν όλα αυτα; ΤΙ 
Μαντώ έξαιΌλ^υβ-εί άκραδάντως νά έπιιιένη 
ότι μόνον μέ σοβαρούς δνδρας καταδεχεται νά 
δώση όλίγην προσοχήν. Ο ΑΤΤΙΚ

ΟΙ ΠΑΝΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΧΑΧΑΜΙΚΟΥ

l\)aq Οντας-γράφοντας γιά τό Χαχαμικο πώς 
είνε παμπόνηρος, τό πήρε άπάνω χου̂  ό ερίφης 
καί προσπαθεί τώρα νά γελάσω κι’ έμάς τούς 
Ιδίοΐ’ς !

Είδε τό δημοψήφισμα τής «Σφαίρας» γιά 
,,τόν Βασιλέα Κωνσταντίνον κι" έσκέφθηκε ότι 
καλόν θα ήτο νά μετάσ^η κι’ αύτός, γιά νά 
βουτή'ξχ) τό έ»ατοστόρικο η τουλάχιστο τις bO δρ.

Έκαμε λοιπόν τούς λογαριασμούς του κι' 
είδε πώς, άν «γορόση ΰΟ «Σφαίρες» θά ξοδέψη 
9 δρ. Ά ν όμως στά τριάντα ψηφοδέλτια βαλη 
διαφορετικές ήμερομηνίες ένός ολοκλήρου  ̂μη - 
νός, κάποιο άπ' αύτα θά πιτύχη,̂  γιατί _ δπως 
κι' άν έλθουνε τά πράγματα, σ’ *να μήνα ο 
Βασιλεύς θάνε ·τήν Αθήνα. Χθές λοιπόν έλα
βα με τριάντα μ«ζί ψηφοδέλτια μέ τήν υπο
γραφή «Χαχαμϊκος» καί μέ ήμερομηνίες απο 
89 Νοεμβρίου «ως 29 Δεκεμβρίου. Έ τσι ο  
φίλος μας Χαχαμϊκος σίγουρο τώχ*ι » *ς  
κάποιο βραβείο θά κερδίβη. _

Αύτή τή φορά δμως μού φαίνεται πώς θα 
πέση έξω, γιατί καί πολλοί άλλοι ά\ογ»ώσχαι 
έθεοαν «ί; εφαρμογήν τη φάμπρικά χου. «ι 
έτσι «ατά πά·*ν πιθανότητα, ό κλήρος ♦ ά- 
Γ.οφααίσ^. Ο Α ΒΡΑ Μ ΙΚΟ Σ
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Τ ο Κ ο λ λ ιτ ε ρ α  Δ ΐΗ Γ Η ι^ α τ α  
ΟΙ ΕΠΤΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΛΑΚΚΟΝ

(Ρ Ε Α Λ ΙΣ Τ ΙΚ Ο Ν  Δ ΙΗ Γ Η Μ Α )

Αί σφοδροί επαναστάσεις, καί μάλιστα όταν 
διαρκούν, εξεγείρουν μοιραίος x<i χειρότερα 
ένστικτα, είπεν ό Πιότρ Στεφάνοβιτς. Καί θά 
ήχο περίεργον, άν συνέβαινε τό αντίθετον. Πώς 
θά έμποδίσΉ «ανείς τούς κακούργου;, τούς λη- 
στας, τους έκφυλους νά έπωφεληθώσι των τα
ραχών καί νά παρεισφρύσουν εις τήν χαώδη 
δίνην τών μαζών; Τό είδαμεν αΰτό ακόμη καί 
εις τήν σύγχρονον Ρωσίαν όταν έξεράγη ό 
Μπολσεβικισμός.

** *
Μοϋ φαίνεται πώς ό χειρότερος δήμιος πού 

παρήγαγεν ή Ρωσσική έπανάβτασις εΐνε χ&ποιος 
Σαβωφ, ό όποιος έδρα εις τήν περιφέρειαν τού 
Κέρμ. "Ητο μονόφθαλμος, μέ τά μαλλιά δγρια, 
με τό πρόσωπον ζαρωμένο, μέ στόμα καρχαρία, 
εφοδιασμένος μέ δύο μακρυά χέρια, ώσάν τά 
χέρια τού γοριλλα. Κατέλαβεν εύκολα τήν 
άρχήν μέ τήν βοήθειαν μιας ορδής Καλμούκων, 
Κινέζων, Κιρκασιών, ανθρώπων τών κατέργβν, 
αλητών, τους οποίους έπλήρωνεν αφειδώς μέ 
χρήμα, μέ τροφός, μέ γυναίκας, μετά τήν έκτέ- 
λεσιν τών αποστολών, τάς όποίας άνέθετεν είς 
αυτούς.

Συνεκέντρωνε σχεδόν ό?.σ τά τρομερώτερα 
ελαττώματα. Γι’ αυτόν ή ήδονή δέν ύφίστατο 
παρά όταν συνωδεύβτο μέ βασανιστήρια. Κάθε 
μορτύριον τού έπροξένει εύχαρίστησιν καί κάθε 
ήμέραν εφεύρισκε καινούργια.

Ένα έγκλημα τοΰ αθλίου αύτοΰ μέ έπληξεν 
Ιδιαιτέρως, χωρίς αμφιβολίαν διότι έγινα μάρ- 
τυς του ΕΙνε ή τιμωρία τοΰ λάκκου.

Είχε διατάΐχι νά σκάψουν ένα μεγάλον λάκ- 
Μον μέ τάς πλευράς συ/χλινούσας, είς τό γει
τονικόν δάσος τοΰ Κέρμ, τόν όποιον άπεχάλει 
γελών Λάκκον τών Λεόντων. Έφρουρεϊτο άπό 
διαλβγμένον σώμα κακούργων, τών οποίων ή 
πίστις εξησφαλίζετο μέ συνεχή δώρα. "Οταν ό 
λάκκος ήτο έτοιμος πλέον,διέταξε να οδηγήσουν 

. εκεί επτα δνδρας. Τέσσορες ήσαν ερυθροί 
φρουροί στασιάσαντες, ό πέμπτος ένας αλή
της, ό έκτος κάποιος γέρως Ιδιοκτήτης, καί ό 
έβδομος ό φίλος μου i ...

‘Ο Σαβώφ διέταξεν, άφοΰ έμειναν ήμιλιτό- 
θυμοι άπο τούς ραβδισμούς, νά τούς κατεβά
σουν εις τόν λάκκον· Και καθώς ό δρχηγός 
τών ερυθρών φρουρών έρωτοΰσε τί τροφήν θά 
τούς έδιδαν, ό δικτάτωρ τοΰ Κέρμ άπήντησε 
μέ τό καταχθόνιο καί πένθιμο γέλοιο του:
 ̂ Θά τους δίν^ς καθε μέρα νερό δφθονον. 
Οοο γιά τροφή ....

Τό γέλοιο έδυνάμωσε. <
— Έχουν νά φάνε, προσέθεσε.
Έπειτα :
-Θ ά  έρχομαι κάθε μέρα νά τούς βλέπω 

πώς περνούν.
Καί έφάνη συνεπής. Ήρ<ετο πρωί καί από

γευμα, συχνά συνοδευόμενος ύπο δυστυχοΰς 
γυναικός «έπιτεταγμένης», καί παρετήρει είς 
το βάθος τοΰ λάκου. Τας σκοτεινός ήμέρας έ- 
χρησιμοποίει ήΐεχτρικόν φανόν, διά νά βλέ-τη 
καλα. "Ιδού τί ουνεβη·

Τήν πρώτην ήμέραν οί καταδικασμένοι βΰρί- 
σκοντο 3ίς ενα είδος έκπλήξεως μέ έξαφνικός 
«<rt|«S Φβίχ*1ζ' έπερίμεναν νά θανατωθούν 
μέ κάποιο δγ.ωστο βασανιστήριον. Τήν δεύ
τερον η αέραν οι τεσσαρες έρυθροί φρουροί 
ηρχισαν άορίστως νο ησυχάζουν. Όμως ή 
πείνα τούς εθέρΐι,ε. Ή  πεϊ α αυτή ένεχάθη 
τρομακτικά τήν τρίτην ήμέραν. Παρά τάς #ερ- 
μάς παρακλήσεις οί φρουροί δέν έδιδαν παρά 
νερό κοθαρό. Τό βράδυ τής τρίτης ή μέρας, 
®νας άπό τούς περισσότερον πεινώντας, ένας 
Καλμοΰκος μέ πρόοωπον λίοπαρδάλεως,έρρίφθΐ) 

“ν,σΧ*Όί,υ άλήτου, ό όποιος είχε μα- 
ζευθζ εις μίαν γβνίαν, καί έβύθισε τό μαχαίρι 
στήν καρδιά του-διότι είχαν δώσει είς όλους 
από ενα μαχαίρι.

Δεν τολμώ νά σάς περιγράψω τήν φρικιά- 
στικήν σκηνήν ή οποία έπηκολούθησε. Μάθετε 
μόνον ότι, άμα έπεσεν ή νύκτα, ένα μέρος τοΰ 
πτώματος είχε καχαβροχθισθϊ). Τό υπόλοιπον 
εφαγίόθη τάς ακολούθους ημέρας. 'Ο φίλος μου 
Σ... άντέσχη έπί πέντε ημέρα; είς τάς σκληρής 
Απαγορεύσεις τής φύσεως 
. Οιανάπο το πτώμα δέν έμεινε τίποτε πλέον, 
ή πείνα ήρχισε παΑ,ιν νά τριβελίζ-Q τά στομάχια 
και ήλθεν ή σειρά τοΰ γέροντος ιδιοκτήτου. 
w0 του έπήρκεσε διά μίαν έβδομάδα.
Μεθ’ δ αί πέντε έπακολουθήσασαι ήμεροι πα- 
ρήλθον εν μέσφ ^μιάς άγριας αναμονής. Ό  
«αθείς^ έλάμβανε όλας τάς προφυλάξεις διά ν’ 
αμυνθή. Χωρίς δλλο θά έθυσίαζαν τόν Σ... 
ήτο όμως δνδρας εύρωστος καί ευκίνητος. 
Τότε ήρχισε εν είδος μονομαχίας μεταξύ ενός 
Κιρκασιου καί ενός ύψηλοσώμου Ρώσσου. Ό

Κιρκασιος τόν έσκοτωσε, έπληγώθη όμως καί 
αυτός τόσον καιρίως, ώστε δέν ή μπορούσε ν’ 
αμυνθή πλέον, καί όταν τό πτώμα τοΰ Ρώσσου 
χαχεβροχθίσθη άπό τούς έπιζώντας, ήλθεν ή 
σειρά τοΰ Κιρκασίου ό όποιος είχεν άποθάνει 
έν τφ μεταξύ.

Έμειναν πλέον τρεις μόνον δνδρες. Ήσαν 
σχεδόν παράφρονες. Έκρατοΰντο μακράν ό εις 
τοΰ δλλου και έβλέ&οντο ώσάν τά δγρια θηρία. 
Ο,τι ωφειλε νά γίνη, έγινε. Δέν «μειναν ήδη 

πβρά δύο̂  δνδρές. ό φίλος μου Σ... καί ένας 
Ρώσσος. Ωχροί, λιποσαρκοι μέ τά μάτια βα- 
θουλβμένα, ριγώντες ήμέραν καί νύκτα, είχαν 
καταντήσω σκιαί.

Λλλά οταν τα τελευταία κομμάτια τοΰ τε
λευταίου πτώματος έξηντλήθησαν, τά δύο αΰτό 
φαντάσματα ήρχισαν νά δοκιμάζωνται πάλιν 
από τό μαρτύριον τής πείνης.

Μέχρι χοίδε ο φίλος μου Σ... δέν είχε φο· 
νεύσει κανένα. Είχε μόνον υποχωρήσω είς μίαν 
ο»άγκην τόσον περισσότερον άκαχανίκητον, 
οσον διότι ή άνωτέρα νοημοσύιη τον ειχεν 
εςασθενήσει και έδεσπόζετο έπί μάλλον καί 
μάλλον υπο τοΰ ένστικτου. Έν πάο̂ ) περιπτώ· 
σει, μία τελευταία αναλαμπή τής συνειδήσεώς 
του τόν ημπόδιζε νά χύσ  ̂ αίμα. Δέν ήξεύρω 
τι θά συνέβαινεν αν ό ύστατος σύντροφός του 
δεν τοΰ έπετίθετο. Ήρκέσθη ν’ άμυνθή καί 
εμενε μονός ... Μετ' ολίγον δέν ύπηρχε πλέον 
τίποτε_... τίποτε διά νά φάγ  ̂ ...·

Ο αφηγητης διεκοψε, μέ τήν κεφαλήν χα 
μηλωμένην, έσκέπτετο συνοφρυωμένος.
. ~ ^ αι ° φίλος σας πέθανε; ρώτησε κάποιος 
από μας.

~ απηνχησε μέ πιχρίαν ό Πιότρ Στε-
βανοβιτς, ήχο σχεδόν έτοιμο θάνατος, όταν οί 
σοσιαλισταί έπαναστιΐτί-ι τοΰ Κέρμ έφόνευσαν 
χόν Σαβώφ καί άφοΰ έδιωξαν τούς ερυθρούς 
με ανεσυρον άπό χόν λάκον.

J . Η. ROSNY alae

Σ Κ Ι Τ Σ Α  Γ Υ Ν Α Ι Κ Ώ Ν

-  a  I S J  χ  I t  Α  -

YvfoQtaa σ ενα f*ixQ0t ϊδιο μα χελιδονοφω
λιά έςωκκλήσι, χαΰΐος προσενχονρταν γονατιστή 
at μιά βυζαντινή tixiva.

Καί πραμμα παράξενο : είχι κι' αυτή χάτι βυ
ζαντινό " ίπάνου τηί, πού τό/ίλεπα χοϋαρά out 
οχιές τών ματιών της, οτο χαΟητιχό χαι ήδονιχό 
της βλέμμαt ατά λνγιαμίνα περίεργα χείλη της, 
ατην ελαφρότατη τής μορφής της χλωμάδα, μιά 
χλωμαδα αυμπα&ητιχή, γεννημένη άπο τήν Με 
τανοια χι ά π ό  ι ό  Παΰος,

Μία ατούς καθρέφτες τών εχατατιχών ματιών 
της, άωροι περνούσαν τα οράματα, χα&α>ς προοεν- 
χούνταν. Άλλόχοτα ά*&η, με φύλλα στενά, μίσχους 
μαχρους χαι λιγερούς και στήμονες γεμάτους γϋρι 

εικόνες παρμένες άπό βυζαντινά κιονόκρανα 
και ψηφιδωτά—όνειρα άπο τη μυστιχοπαΰεια και 
το φεγγερό σκοτάδι τών κατακομβών χαϊ τών 
ναών. Καί ατό ποτάμι τών χυμένων της μαλλιών 
λ*{ xai λιποθυμούσαν σιωπηλά τά λόγια τοΰ Κυ
ρίου, άναβρυαμένα ά π ό  την πηγή τοΰ θείου ελέους, 
για τήν άατόχαατην αμαρτωλή. L’Inoonnu

—  -  • ■ • o i x w o n i i r > o  —
Τό καθε τι ατά μάτια μας φαντάζει νεκρωμένο 
τα φύλλα κιτρινίζουνε πέφτουν νεκρά ατό χώμα, 
τό κνμα τώρα ατήν άχτή χτυπά άγριεμμένο 
καί φοβισμένα φύγανε τά αγια χελιδόνια.
Η. λαγκαδια ερήμωσε κι1 ή φύαι σκοτεινιάζει 

καί ατής ψυχής τά τρίσβαθα αγέρι παγωμένο 
τής λύπης χαι τής σκοτεινιάς,τήαφίγγει,τή σπαράζει
χ α ΐκ λ α ιε ισ ά ν ν ο ιω θ ιπ ώ ς π ε ρ ν ά ς φ θ ιν ό π ω ρ ο θ λ ιμ μ έ ν ο  

Κ υ π α ρ ισ σ ία  1 9 2 0  Δ ο μ ν ίκ η  Ζ α δ ε

  Κ Ρ Υ Φ Ο Ι  K P i l T E U  --------

Σ  άρώτηαα αν αγαπάς, 
κι *δχι /» μονπες έαύ· 
μά γώ κρυφά αε τσάκωσα 
μικρούλα μου χρυσή,
νά ξεφυλλας με δισταγμό, 
κρυμμένη αέ μιά κώχη 
μιά μαργαρίτα ωμορφη '
ρωτώντας ιναί, ή δχι /.,»

Π έ τ ρ ο ;  Μ π ε φ ά ν ^ ς

°Οταν ή πέτρα πέαη ατό νερό 
μύρια ατεφανια γύρω της γυρίζουν, 
γύρω σου φέρνεις κάθε λογισμό 
και γύρω σ’ ή ελπίδες φτερουγίζουν.
Μοιάζουν σαν πεταλούδες με φτερό 
ποϋ γύρ απ τό λαμπόγυαλο γυρίζουν, 
κι οαο τις καίει τό φώς τό λαμπερό 
τόαο σιμά του εκείνες φτερουγίζονν.

Γ ι ά ν ν η ς  Δ . Κ α τ α ο ύ λ η ς

Π α Λ Η Α  Τ ρ ο γ ο υ λ ι ο

— -  Ο  ΙΜ Ε  I  I  » Α .  —
Καμμιά φορά ατό χέρι μου τήν κεφαλή μου γέρνα 
και χίλιαις αχέψεις θλιβερές οτο λογιαμόμονφέρνω' 
ξεχνώ τον̂  κόσμο γύρωμου και αάνπουλάκι στοβουνό 
που το πλανά ό σίφουνας καί ή ανεμοζάλη

, , έτσι κι’ εγώ γυρνά
μέσα στον πονο τής καρδιάς ai συφορά μεγάλη.
Μα ξάφνω πέφτει μιά στιγμή τό μάτι μου σε σένα 
και σαν ή τόση Αγάπη σου νά μ' ίχΏ μαγ,μμένα, 
σαν να με αέρνυ άθελα ή ερωτική καρδιά μον 
ξεχνώ τον κάθε λογισμό, τήν κάθε συμφορά μον.
Καθώς τό γλυκοχάραμμα ό ήλιος σάν προβάλβ, 
τα συννεφάκια τ’ούρανοϋ περνούν περίσσια κάλλη, 
εται κι δ καθε πόνος μου πού έχω ατήνκαρδιάμον 
γλυκύτατος μου φαίνεται δταν αέ ‘δώ σιμά μον.
Απ τήν καρδιά σου ή μαχιά αάν βγαίνρ μυστική 

μ*σ ατην καρδια μου σταματά γιατί αέ βρίσκει έκεΤ. 
Και το χαμόγελο απ' αυτά τά χείλη τά δικά σον 
περνάει άπο τά χείλημου καί βρίσκει τ όνομά σον.
Στον κήπο της τριανταφυλλιά ροδοστεφανωμένη 
χαθε πρωί τήν χαιρετά μέα στή δροσιά λουσμένη~ 
επήγε χθες αυγή-ανγή τά ρόδα νά μέτρηση 
και εακυψε τήν κεφαλή νά τά χρυφομυρίσβ
καί άθελα εσμιξανε δυο ανθη αδελφωμένα 
το ρόδο καί το χείλη της—καί τότε ιειό ενωμένα 
τόαο πολύ' έταίριαζαν τό μνρο κ’ ή πνοή της 
που ξέχαα η τριανταφυλλιά ποιο ήταν το παιδίτης.
Στεναζειςκαί δ στεναγμός ατά δυό σου χείλη μοιάζει 
σαν καταχνιά πού ήμερη τά λούλουδα σκεπάζει- 
βγαίνει ο ήλιος μια στιγμή κ ’ή καταχνιά διαλνέται 
προβάλλει ενα χομόγελ· κι δ στεναγμός οκορπιέται.

I. ΠΟΛΕΜΗΣ

-Ε Ν Η  Π Ο ΙΗ Σ ΙΣ

= =  ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ Π ΑΝ ΑΓΙΑΣ ---------
Στης αμαρτίας τό πέραομα 
και οτής ψυχής τό θρήνο 
τά χέρια απ’ τ ’ άστρα απλώνοντας 
τή θεία μου χάρι δίνω.
Έ χ ε ι που αγάπη έλάλησε, 
καμμια αμαρτία δέ μένει 
κι’ έχει πού αγάπη έθρήνηαε, 
ούτε ψυχή πεθαίνει.
Κι’ αγάπη πού πλανέθηχε 
ατής γης τά μονοπάτια 
θα μ ’ενρν αναζητώντας με 
με δακρυσμένα μάτια.

(Μυτ Γ .  Δροσίνη) M A E T E R L IN C K

2έ ξέρω καλά ! Τά μάχια σου δέν κρΰβονν 
τίποτα.- *

Σάν φεύγεις μακριά κι’ αυτές ακόμα ή πτυχές 
χου φορέματος σου μαρτυράνε τή σχέψί σου.

Σαν περνάς, λιγερή παρθένα, 
μέσα στους δρόμους τού Παρισιού 
βναί^σα στ’ ανθισμένα βουλεβάρχα, 
λ π  Η χονείς χί νά προτίμησή 

το Παρίσι γιά τή; γυναίκες του 
ή τ\}ς γυναίκες γιά τό Παρίσι τους ;

Ναι όλ« είν ανθισμένα τριγύρω 
πού περνάς...
Ία  βηματάκια σου βιαστικά ήχοΰν 

ω στο πεζοδρόμιο, 
κι'έγώ τόν αγαπώ αΰτον τόν ρυθμικό ήχο 

Χ6ν αγαπώ ισω; πιό πολύ, γιαχί 
βρίσκει ήχώ σχήν καρδιά μου.—

( Απο χό Γαλλικά Δίς Alex) Paul Geraldy

  Θ Υ Μ Η Σ Ο Υ  r o -ΓΕ —
"Οταν ποτέ καί αύ θα στολιαθ^ς 
με λεμονιάς τά κάτασπρα λουλούδια, 
στη νυφική σον κλίνη αάν βρεθβς 
με τής πομπής τά χαροπά τραγούδια,
θυμήσου τότε κάποιαν εποχή 
τοΰ βίου σου—στιγμές εύιυχιομένες— 
που πέρασες μαζύ μέ μιά ψυχή 
οέ νύκτες μάκρυνες λησμονημένες.

Π α ν .  Φ ρ υ δ ι α ν ά π η ς

Slecszo, δ α ν τε λ έν ιο , yεμazo arcpi- 
(ΰασειαν κ α ϊ συγκινήσεις, α ϊαδή-  
μ α ζα  και μνσζικοω άδειαν, νεμάζο  
ayvov ερω ζα εϊνε ή

“ ν τ ο λ ο ρ ε ς ..
εης cM apiag SKopejjji caov αρχίζει 
eig zd ερχόμενον p v jjo v  ζής £φ α ίρ α ς.

ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ ΤΗΣ ZQ H S

Γ?I t*\ Π  Ε/ ΛΠ Ε Δ Ε Σ
Μοσχοβολά ολόγυρα ή ανθισμένη φύσις.

Ή  μηλιές κατάφορτες αιγοκινσϋν τά κλωνάρια των 
στο αγκάλιασμα τοΰ αγέρα.

Ό  ήλιος ξεπροβάλλοντας πίσω απ' το λόφο 
τά χαϊδεύει άπαλά . . , . .

Μια χιερρότικη όρχήατρα χωμένη στα κλωναρα 
παίζει τό πρελούντιο τοΰ αμαρτήματος ̂  τής Ενας 
καί γλυκό, οιγανό άκούγειαι μέα' απ  ̂τής

φωληές τό γλυκό appassionato.
Έ να γαλάζιο χρώμα εΐνε χυμένο παντοΰ 

καί ψηλά ατούς αιθέριους ουρανούς 
πλέκονται κάποια όνειρα γλυκά.

*Ονειρα ηδονικά, γεμάτα ελπίδες, 
πού γεννιέστε άπό τον έρωτα, 

ή άσπρη ώμαρφιά σας μοιάζει με τό 
ρόδο τ’ ’Απρίλη, 

πού μιά φορά μονάχα ανθίζει 
ατό δέντρο τής ζωής /

Αγκαλιασμένοι ή Μικέττα κι’ ό Ντϊνος δια- 
βαίναν χά ολάνθιστα μυρωμένα μονοπάτια πού 
χούς φέρναν μακριά άπό χό πατρικό σπίτι. 
Ποϋ πήγαιναν; Κι' αΰτοί δέν ήξευραν. . Κάπου 
στο δγνωστον, έκεΐ πού θά τους ωδηγοΰσε ή 
έξημένη φαντασία των.

Παιδιά ακόμη κι’ οί δυό τους, αύτός 17 κι 
αϋτή 16 ε τ ώ ν ,  άγαπιώνταν τρελλά μ’ όλη τήν 
ορμή τής νεανικής των ψυχής, κι’ επειδή δέν 
θέλουν οί δικοί χου; να τούς παντρέψουν, είχαν 
αποφασίσει νά κάμουν μιά μεγάλη χειρονομία, 
είχαν αποφασίσει νά ένωθοΰν μόνοι τους μέ 
τόν άλυτο δεσμό, παίρνοντας γιά παράδειγμα 
όλα τή. πουλάκια τριγύρω τους ποϋ έψαλαν τόν 
Α θ ά ν α τ ο  Ύ μ ν ο ...

Καί χά ροδοπέταλα πού νοιώθαν χόν μυ- 
σχικό χους χόν έρωτα χούς είχαν στρώση ρο - 
δόλευκον τάπητα καί τά πουλάκια φιβρουγίζαν 
μέ χαρά.

—Μικέττα, σ' αγαπώ, τής έψιθΰριζε ό Ντϊνος 
καί το στόμα του διψασμένο γιή φιλιά ζητούσε 
χό δικό χης.

—Κι’ έγώ σ’ άγαπώ !
—Σέ λίγο θά σ' έχω όλη στην αγκαλιά μου, 

δική μου γιά πάνχα !
—Ναί, δική σο >! Μά χί μεγάλη στιγμή θάν’ 

αΰχή. . δέν χολμώ...
—Έτσι όμωςθά έξαγοράσωμε χήν εΰτυχίαμας.
—Ναί!.. καί πού θά πάμε ;
—Σ ’ ένα έξοχικό ξενοδοχείο σχό €Χρυσό 

Αεονχάρι> πού είν’ έδώ κοντά καί θά ζητή- 
αωμε μιά κάμαρα.

—Θεεμου,πώς ντρέπομαι! θά χήνζηχήσϋς έσύ 
— Φθάνει νά μάς δώσουν...
—Δέν καθόμαστε έδώ στή χλόη ;
—Ό χι, δέν άρκεϊ αΰτό.
...Πρεπει νά μάς πιάσουν μέσα σέ κάμαρα 

γιά ν’ άναγκασθούν νά μάς παντρέψουν.. "Αν 
μάς βροΰν έδώ θά μάς χωρίσουν καί δέν θά 
χερδίσωμε τίποχ' δλλο.

—Ά ! όχι, Ντϊνο μου, δέν θά μάς χωρίσ^ 
χιά κανείς...

Προχωρούν πάντα αγκαλιασμένοι, πάνχα α
γαπημένοι καί κάπου κάπου ή Μικέττα σκύβει 
νά κόψιι κανένα λουλούδι στό πέρασμά της, 
*αί τό τοποθετεί στό στήθος της τό μυρωμένο.

Πέρνάνε άμέτρητα μονοπάτια καί τέλος βρί- 
βκονται στό μεγάλο δρόμο.

—Έδώ είνε ; ρωτά ή Μικέττα.
— Ναί, έδώ.
Προχωρούν σ’ ένα σπίτι μέ έπιγραφή καί ή 

Μικέττα ντροπιασμένη στριγμώνεται κοντά 
στόν Νχΐνο.

— Μιλα έσύ.
—Ό χ ι έαύ!
— ’Αδύνατον.
Τέλος ό Ντϊνος πλησιάζει κατακόκκινος τδν 

ξενοδόχον καί τού λέγει δειλά|:
—Ήθέλαμε ενα δωμάτιο.
—Πώς τό θέλετε, μικρά μου, μέ ένα κρεβ- 

βάτ ;
Ό  Ντϊνος κοκκινίζει ακόμη περισσότερό.
—Ένα δωμάτιο γιά δύο, άπαντα.
Ό  ξενοδόχος χαμογελά ειρωνικά, μισοχλείει 

τό μάτι του στή γυναίκα του καί λέει:
—Ναί, παιδιά μου, άλλά έκάνατε λάθος ξέ

ρετε ... δέν έχομε έδώ κούνιες γιά μπεμπέδες, 
έχομ* κριββατια γιά μεγάλους ... Άντε, μωρά 
μου, πηγαίνεχε σπίχι σας, σχίς κούνιες σας̂ , 
γιατί είνε αργά καί θά σάς κάνη ντάκα ή 
μαμά σας.

Καί τά πιάνει άπαλά άπό χόν ώμο καί χα 
βγάνει έξω άπό τήν πόρχα ...

Μοχθηρός Ανθρωπος!... Κι’ αυτός, σάν ό
λους χούς Λλλους, δέν ήθελε νά χούς άναγνα»- 
ρί<η} χό δικαίωμα ν’ άγαπιώνχαι καί νά πορ
θούνε, έπειδή ήσαν μικρά.... μωρά !

Καί δ Νχϊνος καί ή Μικέτχα γύριζαν τώρα

σπίχια χους, μέ χά μάχια κλαμένα, καχανχρο- 
πιοσμένοι, άπηλπισμένοι.

Ένα γλυκό όνειρο έχει νεκρωθή μέσα χους 
πριν προφθάσΐ) νά γεννηθ-Q.

Μοχθηροί άνθρωποι!
JEAN DE LA VANDERE

Η  O V O I A  S A S ] 4
(’Em τ ή ς  γρ α φ ής έ π εξη γ είτ α ι 6 χα ρα κτή ρ . Ά π α ν τή σ β ις  

μόνον ε ίς  ψ ευδώ νυμ α . Διά κάΦβ ά νά λυσιν χα ρα κτηρος 
δέον νά  δσω κλείω ντα ι δρ . 2).

Θ ράκ σ. Ξάνθην.-‘Ο χαρακχήρ σας εΐνε 
δυναχός. “Εχετε αρκετήν Οέλησιν, αποφασι
στικότητα καί ξεΰρετε νά θέτετε τά ζητηματα 
ορθά κοφτά, διά τούτο δέ κάποτε θεωρείσθε 
άπότομος. Έχετε ειρωνικήν διάθεσιν. Έχετε 
ομίος τό κακόν νά παρασύρεσθε άπό τό̂  πεί
σμα σας καί διά τούτο φαίνεσθε ολίγον αλλο
πρόσαλλος είς τάς γνώμας σας, ένώ είσθε έμ- 
πραγμάτοος θετικός.

2 A 907.—Ό τι έχετε μεγάλην δοσιν εγωι
στικές ίσχυρογνωμοσυνης φαίνεται άμεσως από 
τά γράμματά σας· τό πάν εΐνε νά ίσχυρογνω- 
μονεϊτε μετά λογικόχητος, διότι έν εναντί<£ 
περιπτώσει φθάνετε είς τά ορια τής αυθαιρε
σίας καί τοΰ παραλογισμοΰ, όπερ μάλλον φαί
νεται ότι συμβαίνει μέ σάς. ^Είσθε ομως γεν
ναιόψυχος, δέν είσθε καθόλου σχολαστικός, 
αποβλέπετε εις τήν γενικήν γραμμήν τών πραγ
μάτων χωρίς νά πολυσκοτιζεσθε διά χας λε* 
πχομερείας. Πνεύμα ευρύ και θελησις μεγάλη̂ . 
Μόνον εις χάς γυναίκας νά μή φαίνεσθε πολυ 
υπερήφανος.

’Α εχόν . Θεσσαλονίκην.—Ό  χαρακχήρ σας 
αδιάπλαστος άκόμη, διόχι δέν έχεχε μεγαλώσει 
άκόμη αρκετά. Μαθητής δέν είσθε ; 'Οπωσδή
ποτε δέν έχετε τήν άκρισίαν πού χαρακτηρίζει 
τούς νεαρούς καί αΰτό σημαίνει ότι θά γίνετε 
δνδρας θετικός, μέ κρίσιν, καί όχι φλύαρος κι’ 
επιπόλαιος. Ή  καρδιά σας ξερει να συγκινήται 
άπό εύγενή συναισθήματα. Ή  Γραφολόγος

Σ Φ Α Ι Ρ Α

ΤΟ ΛΕΥΚΩΜΑ

Όσοι θέλουν νά πλουτίσουν τήν βιβλιοθή
κην των μέ ένα έκλεκτόν χόμον, όσοι θέλουν 
ν άγορίσουν έ ο  βιβίλον χό^όποΐον δέν θα 
χορχαίνουν νά χό διαβάζουν, οσοι θέλουν ν 
άπολαύσουν χ’ άρισχουργήματα τής πάγκο 
ομ ο̂υ φιλολογίας, πρέπει νά σπεΰσουν νά προ- 
ε γραφούν εις τό «'Αναμνηστικόν Λεύκωμα» 
τής «Σφαίρα;,».

Διότι: ,
Τό Λεύκωμα πού θά έχδοθή κατα τα τελη 

Δεκεμβρίου, θά εΐνε τό μόνο πρωτοχρονιά. ικο 
ήμερολόγιο έφέτος.

Θά είνε ένας νόμος μέ S00 περίπου σελίδες, 
μέ χαρτί γκλασέ εξαιρετικής ποιότητος, μέ δέ
σιμο πολυτελές.

Θά περιέχω υπέρ τά 200 κομματια πρωτό
τυπα καί μεταφράσεις φιλολογικά, ποιήματα, 
ευθυμογραφήματα, τών καλλιτέρων 'Ελλήνων 
καί ξένων λογοτεχνών.

Θά είνε μία συλλογή μικρών αριστουργη
μάτων. _ ,

Ιδού μερι/οΐ τίτλοι τών κομματιων που θα

ΑΙΣΘΜ ΣΙ AKA Μ Ο ΤΙΒΑ
Ο ΥΜΝΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ
Λέγουν οί απαισιόδοξοι: "Αν έσυλλογιζόμεθα 

λιγάκι πόσο κακό κάνομε για μιας στιγμής ε ί ·  
χαρίστησιν, δέν θά τό έκάναμε ποτέ!

..."Ας λεν« αΰτοί... ΕΙνε άπό κείνους που έ
χουν χάσει κάθε πόθον γιά τήν ζωην,δέν περι
μένουν τίποτε... δέν έλπίζουν πια σέ τίποτε και, 
φυσικά, γι’ αύτοΰς ή ζωή δέν έχει πλέον κα|1- 
μίαν εύμορφιά...

Ά ν στρέψετε όμως γύρω σας, πανιού θ  αν- 
τικρύσετε τήν ήδονήν νά σάς προκαλχ) μέ το 
γελαστό της πρόσωπο! Γευθήτε τά φιλιά της 
καί μή φοβείσθε πώς φεύγει γρήγορα ή χαρά 
πού σάς δίνουν.

Οι λύπες τοΰ έρωτος κρατούνε μια μονάχα 
στιγμή, μά ή ήδονή του κρατά αν όχι σ όλη, 
όμως στήν περισσότερη ζωή !

Ό  έρως, κύριοί μου, πρέπει νά είνε ευθυμος, 
χομψός, νά τόν συνοδεύουν πάντα γέλοια καί 
χαρές καί νά μήν άρέσκεται διόλου σέ μελαγχο- 
λικούς ρεμβασμούς. Προσέξετε μή τόν διώξετε.

"Εχετε ΰπ" όψει σας ότι ή ήδονή είνε τό ο(?ι· 
στούργημα τής φύσεως, τό θαυματουργό δώ- 
ρον, πού προσφέρεχαι εις χό πνεύμα μας, στήν 
ψυχή μας, σχή σάρκα μας I Προσέχεχε όμως, 
δέν στέκεται διόλου σέ άδέξια χέρια.

...Ή  ήδονή άναγνωρίζει δικαιώματα,  ̂δέν α
ναγνωρίζει όμως καθήκοντα. Γεννιέται υπό ευ
νοϊκός συνθήκας, άλλά πεθαίνει όταν τή πολυ- 
ζητοΰνε. Όταν τήν καλεΐτε, φεύγει μακρυά. 
Όταν τήν περιμένετε κι’ έτοιμάζεσθε νά τήν 
δεχθήτε, καταντά άνιαρά.

...Γι’ αΰτό νά είσθε πάντοτε’’"ευθυμοι, πάν
τοτε ζωηροί, ώστε νά δεχθήτε τόν θ< λκτιχόν 
αύτόν έπισχέπτην όποια ώρα θελήσει να ελθο· 

Ή  ήδονή εΐνε ό άκόλουθος τού έρωτος καί 
χορεύει σ ολάνθιστα ήλιόλουστα μονοπάτια.

Δαγκάνεχε χά φρούτα πού σάς προκαλούν και 
μή λυπάσθε άν σάς άφήνουν μιάν πικρήν γεύ- 
σιν ατά χείλη... Γι·' όσους αισθάνονται, κι’ αυτή 
άκόμα ή πικράδα έχει ήδονήν.

...Μήν είσθε όμως έγωισταί—είνε τόσον σπά
νιοι οί έρασταί πού φροντίζουν νά ευχαριστούν 
τις έρωμένες των. Κι’ έν τούτοις νά  ̂ ηξευραν 
πόσο χάνουν μ’ αΰτό ! Γιατί, άν παρέχουν μιά 
μικρή εύχαρίστησι εις τάς έρωμένας των, πλη
ρώνονται εΐς τό έκατονταπλάσιον. Έπειτα  ̂ή 
γυναίκες συχαίνονται τούς έγωιστάς καί δέν αρ
γούν νά τούς άπατήσουν, Μέ τό δίκηο τους I

Είς τόν έρωτα έφαρμόζεται τό ρητόν : « Καλ
λίτερα άξίζει νά ξέρυς νά χαρίσ^ παρά νά χα
ρίσος πράγματι». Ό  τρόπος μέ τόν όποιον χα
ρίζει κάνεις έχει αξίαν,καί όχι εκείνο πού χαρίζει.

...Αύτή είνε ή ήδονή, κυρίες μου ! Ποιότης 
καί ίχι ποσότης...

Ό  έρως ζή πεθαίνοντας άπό ήδονήν...  ̂ πε
θαίνετε λοιπόν όσο μπορείτε, προσέξετε όμως 
μήν έπέλθβ ό κόρος, γιατί αΰτός σκοτώνει και 
τήν ήδονή καί τόν έρωτα.

...Μέ όλα αύτά δέν πρέπει νά νομίζετε ότι ο 
έρως είνε έπιστήμη καί χρειάζεται διδασκαλία, 
οΰιε καί είνε ζήτημα πείρας.

Ή  ήδονή τά άντλεΕ όλα άπό τά ίδια της 
τά φόντα. ΕΡΑΣΜΟΣ

«Λουλου ■
περιεχο:

Τού ’Ισπανού Martinez Sierra 
δένιες Ψυχές»· , „

Τού Γάλλου Claude Farrere : « Ονειρα
’Οπίου»-

Τού Κνούτ Χάμσουν : «Ή φυλακισμένη».
Τοΰ Γερμανού Burger: «Έλεωνόρα*.
Τοΰ "Αγγλου C. Β. D avis: «'Ερασιτέχναι 

Άπάχηδες»-
Τού Γάλλου Marcel Prevost: « Η Χρυσή 

Γατίτσα»·
Τού Ρώσσου Μ. Γόρκυ: «Vendetta»’
Καί . . .  καί. ..αναρίθμητα δλλα διαλεγμένα 

κομμάτια. ,
Είς τό Λεύκωμα θά γράψουν και ολοι οΐ 

έκλεκτοί συνεργάται τής «Σφαίρας» Romeo, 
’Αττίκ, Πύμ, Μ. Στήριος, Μητρούσης, Βλάμης, 
Άγκαθάγγελος, κ.λ,π. κ.λ.π. _

Ό  τόμος δρ. 10, ακριβώς δηλαδή οσο θα 
μάς κοστίσω μέ τήν πολυτέλειαν τής έμφανί- 
σεως καί τόν πλούτον τών περιεχομένων.

θ α  έκδοθούν τόσα αντίτυπα όσαι προεγγρα- 
φαί" γι’ αΰτό όσοι θέλουν νά τό λάβουν πρέπει 
νά σπεύσουν νά προεγγραφούν, διότι κατόπιν 
δέν θά τό εΰρουν.

‘Ο θέλων νά προεγγραφή μάς έμβάζει δρχ. 
10 μέ σημείωσιν τοΰ ονοματεπωνύμου του καί 
τής διευθύνσεως εις ήν θέλει νά τοΰ σταλή.

Διά τούς θέλοντας νά δημοσιεύσουν έργα 
καί εικόνας των, εις τό Λεύκωμα, έκανονίσθη*: 

Καταχωρίσεις γενικώς 30 λεπτά η λέξις 
Φωτογραφίαι 20 δραχμάς έκαστη.

“ΝΤΟΛΟΡΕΣ,,

Η ΠΡΙΓΚΗΠΙ££Α ANASTASIA
Μαζί μέ τούς δλλους πρίγκηπας, έφθασε 

πρό έβδομάδος έξ "Ελβετίας καί ή Άμερικα- 
νίς σύζυγος τού Χριστοφόρου “Αναστασία, τής 
όποίας περιεργοτατη εΐνε ή ιστορία.

Ή  πριγκήπισσα ’Αναστασία είνε ήδη 52 έτών 
καί κάτοχος άμυθήτου περιουσίας. Ό  πριγκηψ 
Χριστόφορος, τόν όποιον ύπανδρεύθη πρό τί
νος έν Έλβετίςι, εΐνε ό τρίτος σύζυγος της.

Κατά τήν νεότητά της ήτο πτωχή δακτυλο- 
γράφος άποζώσα έκ τής έργασίας της. ’Επειδή 
όμως ήτο ώραιοτάτη καί εύγενής κατέκτησε 
τήν καρδίαν τού άρκετά πλουσίου προϊσταμέ
νου της καί μετ’ ού πολύ έγινε σύζυγός του.

Μετ’ ολίγα έτη έμεινε χήρα καί τότε τήν 
ήράσθη ό πολυεκατομμυριοΰχος βασιλεύς τον 
σιδήρου Λήδς, ό όποιος τήν ένυμφεύθη. Άπο- 
θανόντος όμως καί τούτου, έκ τοΰ οποίου άπ- 
έκτησε ένα παιδί, ή έκκεντρική "Αμερικανίς 
έκληρονόμησε τά εκατομμύριά του καί έγκα- 
τέλειψε τον Νέον Κόσμον διά νά έγκατασταθή 
εις ΈΑ,βδτίαν. Έκείέγνώρισε τόν εύσταλή "Ελ
ληνα πρίγκηπα, τόν άγάπησε καί τελευταίως 
έγιναν οί γάμοι των. ,

"Ηδη, ή πριγκήπισσα ‘Αναστασία ευρίσκε- 
ται έν Άθήναις, κυριολεκτικής ενθουσιασμένη 
άπό τήν υποδοχήν τού Λαοΰ.

( ' Α ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ ή  α ξ ί α )
—Αΰτό, κύριε, είνε τό ρεβόλβερ πού είχε 4 

Χριστόφορος Κολόμβος, όχαν έπήγαινε ν’άνα- 
καλύψιι τήν ’Αμερικήν.

—Μά τά ρεβόλβερ δέν είχαν έφευρβθη α
κόμη στήν έποχή τού Κολόμβου. _

—Τό ξεύρω· μά γι' αύιό άκριβώς Ιχει τβαη 
μεγάλη άξία.



β Σ  Φ A I Ρ Α

Κ
Τ ·  T R I L B Y I ΜΕΤΑΦΡ. Δ- LOZ ALEX.

ΖΑ Κ€ΛIΝ Α ft]
Ενχροπιασμένος τότε, μεχανεών οχεδον διά τήν άπερίσκεπτον χειρο

νομίαν του, εψιθνρισε μερικές λέξεις μετομελείας.
, “ Σ'χώρεσέ μβ, Λινέχχα, ήμουν τόσο δυστυχής !.„ βά μάθ-ης... θά «οΰ 

*< πω δλα...
Kui,λ, ο.-ιος »οι συνχεχριμένη τότε ή Ζαχελίνα ίπεσεν εί, τό πορα- 

Λλεύς^ της δφ«»Μ καί μέ φωνήν διαχι πχομ ίνην άπο τούς λυγμούς:
, χονχά μου, είπε, κοι πές μου. . γιατί ήθελες νά μοΰ

*av|,c. ενα τόσο μεγάλο ν.ακό ;,..Δέν μέ ονλλογίβτηκες λοιπον καβόλου: 
— Απ ενανιίας...
— :,Τ|ζ ί Δέ ί χοταλαβαί'β. 

ίΙϋ ^0ε ·̂α να °® 51 “μω ευτυχισμένη... ένώ μαζί μου 4*οφέρ*ις. 
Υποφέρω I καί γιατί σε πορακολώ ;

Μ ε\α εΐρίυνικο γέλοιο ό Ζο>; άπήντησεν αμέσως ί 
.  Α/,οισε, μιχρον/.α μου, δεν μπορεί νά είν’ εύιυχής μία πον συ\έ- 

τη ζωη της μ' έναν τυφλόν. «— Μά θά...
, 2,ωπα, μη λές πιά ν^έμαο... Τα ξεύρω όλα. Άναγκαοα τον γιοτοο 

χαι μού ια είπε...
. ~  ® L *ai αντό ήθελες νά σκοτωΟ^ξ ΐ — καί μέ ίφος ούσχηρον ή
Λινετχα ε,ξηχολονθηοε--Ζοκ δεν είοαι διολου γενναίος, όεν έχεις όύναμι 
3ίϋ^«ιήρος;.—Όχι δεν είνε ανχο,ε.νεκατι δλλο.«-Τ,; πέε μι.υιό λοι.τον. 

, r UM έδισιοσεν έ-"α χινος σχυγμάς καί τέ?ος άιιεφάοισε \α όμιληοβ. 
ιμενεις \α χο ί-α^ς, ε -.jit, λοιπον \α! έλομιζο. πως όεν μ’ α 

γαπάς πια. <—Αύχό είν’ όλο ; ήςωιηοεν ή νεορά γυνή άϊοροχος.
* Οχι. «—Τελείωνε λοιπόν.
Ο Ζι, λ έδιοτοοεν έχ νέου >οί μέ δυσκολίαν έπρόφερε τός λέξεις: 

—‘ί-νομιζα πώς άγαπάς Λλλον.
. j , Ta·μι*ροοχοπιχά χεροχια έπάγωσαν άνάμεοα είς τά χέρια τοΰ Ζάκ 
«λλο; δεν εςήτησαν ν<* έλενθερωθονν, καί μβ το ϊδιο πάντοτε άχοροχον 
5*Γος η Ζ χελινα ήρώχηοε:

— Και ό άλλος αντες ποιος εΐνε; Πές το», όνόμοσέ τον!
— Δεν μπορώ! βέν ιολμώ...
—Δεν τολμάς ! να οον τον πώ έγώ λοιπόν., εΐνε ό Γκάΐ
— Ναι,— εψιθτρισεν ό Ζοκ κοί έσχνψε τό κεφολι του —όλα μ’ έκαναν 

νά τό πιοχεψω, ή χαρά σου οταν ή ο έδώ, ή λίπη οου όταν εφυγε.
— Ο θάνατος της θείος Μαρίας μέ είχε λυπήσει τοσο πολύ! δ >ιερα 

υΐιέ<( ερα. «— ilia ε,ύτός σ’ άγαπα ! άνεχραξεν ό Ζοκ μέ τονο* φωνής άπυ 
χομον—ούιο ίέν μπορείς να το άρνηϋής! Έχολμηοε νά σου έ»ςρ ση 
έρο,τα ! το έχαιολι. βα, τό ένοιωοα πού έτρεμες πρε όλι ον μιοα είς ιην 
άγκολια μου ! Καί τις προαλ/ες πού ελιβες χάπειο γ^ομμα καί εχλαι- 
Τ*ς ή1 ον απ’ οϋιον I μή ζητήο^ς να το αρνηθής !

—Λεν εχω να αρνηϋώ τίποτε, ξετρεις πολύ κα/ά ότι δεν λέω ποτέ
ψέμματα. Νολ, το γράμμα ήιον Οικο χου.

— ivui Οεν ήταν ρεβαια το πρώιο.
— Ακριβώς ήχαν το πρώτο και οφείλεις νά τό πιστει ο·βς.
—Και ρεβοια θο. οού μιλούοε μεοα έ>εί γιά έρωτα, iiu σοΰ έλβγε

γιατι ν̂ο ειμοι έγω οχή μεοη καί νο οάς χωρίζω—με πικρόν σορκασμον — 
έγω ο σακατης i...

— l i t οο λίγο γναρίζεις τον αδελφό σον, παρετήρηοεν ή νεορά γυνή 
με έκπΛηκτεχον τονον ςο,νής κοί ονγχρόνως μέ ύλιβερον έπιοημοιηχα.

— Ίοτε λοιπον τί οού έγραψε;
Χάρις χεν παρομικροτερον δισταγμόν ή Λινέτχα άπήντησε τι,ν άλή· 

βειαν : « -  Λίοΰ εζηχονοε ουγγνο μην, ιίπεν, που έξεχι.σεν εί  ̂ μιαν σιιγ- 
μην ποροφροούνηι πώς ή^ουν ή ονζυγις χου ι. δε/, if οτι του και μέ πα 
ρεκάλει \α τον γροψω 6ιο λόγια υιι τον ον^χαρώ για νο μη α,υ-,τι ιεβ 
αίιτι< τυ αίσχο .̂

— Κα τον απήντησες ;
—Όχι,άχόμη.
— fc»u χυυ α,ιαντίίΟ̂ ,ς ;

, *»ν χο <»ιλ-̂ ς, ναι, γιοτί μοΰ ςαινειαι πολύ cx/ηρό γά τιν άφήσω
να φ. γ-g εισι. Ύ 1

— Ό  ιρας του τον κάνει σνμποθητιχόν, ε ;  άνέκραξεν ό Ζ οχ μέ εΐ- 
ρωνειαν. Φεογει για νο οε Ιεχι.σχ̂  εΐνε ήρως! τον ΰανμοζεις!

—νΟχι, αηλώς τιν Λν.τονμαι.
— t-ai μίνα λοιπον ίέν με txn ioοι έμενα ! Εμένα τεν χιςλ· ν ! τόν 

καιαόι/.αομενον 11. αιώνιον o.oiot ; ϋ,κιψον, Λκεττα, δεν θο ξαναϊδώ 
πια τι π(.οοαπακι οου που τ’ αγαίιω τοοο I

Χνγκεκινημενη ή Ζα>ελ.νο ϋ,εοεν είς τήν άγκάλην τοι ουζιγον της 
χαι γί.υκά, έρωιικά με τριςεροτηχα χοΰ είπε σχεδόν ijjitv^ioTu :

Κοί, Ζάκ, ναί άγοπημινε jov, εΐνε φεφερο ούτο, μο πρεπει νά το 
πορ^ς οποααοι. Δεν να με ξαναϊοής πιά ποχε, αύιο ε»ν’ α<ηϋειο, μα 
«ά>υς το κολό ?ώς για οενα t)o είμαι παν χα νεο, navxu ώ^αια οπως 
μ. εγνο,ριοες. . Δεν ϋα μέ ίίής να γεροοω ποχε... και ξέρεις για μενα 
την κοκέχτα εΐνε κάτι χι αΰχο.

Ω! μίλα μον άκόμη, εψιΰνριοεν ό Ζοκ καϊ χήν έσμιξε (ιέοοτιν.
δυστυχία μου*4 h°V ** ** <υ' η °υυ i4a' t ‘ 'ά  ξελνώ την

α Γ ® 1- ίδϊ|ς ώϊ “"ημέ>ο' μον, έξηκολοιύηοεν ή Λινέπα, θά Ιό.ή, πώς 
θα ίανογι,αμε εντιχισμένοι. Θο ε̂λοεωμε τής κόκες ήμ’Ηε, ,,όυ ε ^  
ρ οοο με κοι ίεν to  κρνβεχαι πιαό ένος άπο τον άλλον γιο so κ/.ο·ψι, I 
Ονιε clv θα ζήλευες, ουτε εγω ύα εχω ,ογο να είμαι με/.ογχυλιχη. *Ω! ! ηοοο όικι,ο βιχε η «εία Μαρία 1 »γλ''ΛΙ*Ί· α .

—‘Η ύεία Μορία;
-  Κοι η άγια έκείνη γυναίκα, ή όποια τά είχε μαντεύει όλα νωρίς

να ιης είπω τίποτε, παμε ν* οού δα βοοω <α γρομμαχα χης να xo“  Jχαι μονός οου. ^  «Wi'U·,
Λιγάκι ντροπιασμένος χότε ό Ζοχ χήν έρ'ίιτηοε :
-  1ε> γράμματά αύχα τα είχες οτό γραψειακι οου;
—Λοί, είπεν ή Αιτετχα έκπληκτη.
-  i -νγχώρηοε με...πριν οκολιζονχος τά ονρτάςια σου ένόμιοα πώς 

ϊαγραμμι,χα α«τα ήοβν έρωιικίΛ. Κ Πως
—“Ω Ζ χ !...
“  r 1 ζΐλϊ1-“ μ 1 ° μΐ 1 αν05ί* Ϋ >ai UTa 10 γράμματά σον δνο ώρες χορα το κρατώ ο^ιγμενα επονω μου και ovtu μον έίιίαν θάρρος via 

νο τη μεγάλη εκείνη χε.ρονομ,α όπι την οπσιαν μ επροΛοί!^
ογοκκμενα γράμματα 1 πο* ν& ^ανχαοθώ πώς ήταν της ϋειος _ αρί ς.

(ΆχβλουΟεϊ)

Η ig T O P lf l  ΕΝ Ο Σ  Ε Υ Γ Ε Μ Ο Υ 2 E P S T 0 5

[£>: f t jI V  =4/v\1/v\ H K O S  KOI /Λ Α ΙΡ Η »«
^  Ê 8 ^ P 81 ·*8·μ»αν άτάντησιν έχ μέρονς τον πα-

3~ss»  s ? i
’ του είχε κάπως ύ,χοπχβυθΰ ή»η δτι χδτι συνέβαιν«ν 81ς

i x u n - r n n . 7**  > .V  ̂ ® Μΐ^ '° 5  »*V είΐίσ«.ββ νάεχμυοτηρευθυ είς (’ύκ,ν τι, «ισθημα του, διαβεβαιώσι^ τόν αγαθόν.γβ-
πε«ί, L-txrolcw  κα, ότι θα «φρον-ιζε προηγονμεΛ··̂  ν ασφάλισή} γο με/λον χου Λρονον βναλαβυ οΐ̂ ·· 

γενειακα βάρη δυσανάλογα πρός τήν ύΐι%ήν τον χατάσταοιν. ‘Ο δέ πα·
τΐ'υ fUt8l° “ ’ ϊί,ν ,νοημ°σι>«|ν χαι τήν εύθυχοισίαν του υΐβΰ
του εδεχβη τος οχε^βις του ο^θας, πβριορισθείς *1; χήν τυπιχην αυμ- 
βουλην την «παγορευομενην *πό τή, στοργής ε ς πάντα π α χ ερ ι*Ζ .Ίη  

Λ υιος του έπρεπε χαι σοβαρώς να φρονεί οχι νβ τε χ^ανματο- 
πο,η3ϋ προιου αποφασι^ τι το οχοϊον χόν έρ ιπτενΐ ύχοο· π-ο,ς και 
απα^ασκευον ιΐς πέλαγος αδιέξοδον οτενοχ«)ριο)ν.

Καί πραγμαχι ό Μιμηκο. έπιδοθεις μετα ζήλου είς τί-ν usXccnv 
μαζι με τον φίλον του Κλέαρχον, κατώρβωσε έν,ός ολίγων ίόόι μοδων 
να χαχαρτισΟη τελείως διά τας έπί πιυχίφ έϊεχάσεις του 
χαι Χάς εξετάσει αύτος,'έλαβε το δ πλώμα τοϋ Ιατρέ,
χαι αμέσως κατόπιν επε,δ·, ο χρηνος τ-,ς θηχεί.,ς χου είχεν άνασταλή 
μέχρι περαιος τ»ν σπονδών του χατεχοχθει είς τόν στρατόν οέ χόν Βα«- 
μον του επιχονρου δοκίμου Ιατροΰ. όπως έλεγονχο τότε οί ανθυπίατροι 

αιγΛτ) χης Οΐοαιΐίοτιχής ατολής χήν όποίαν περιεβλήθη, ποοοέ- 
τΤ *ύ .™ ΐί  8'?ιΡλτ>ιικοχ’ίχα «»5 ή̂ν έμφάνισιν χ.,υ, άν, δειίε περισσοχι ρον 
άφ· αΓο“ -̂?ο' Χ°υ’ 10Υ 8' 8Φ'·νι^ν ώρακηβρον xui άρρε.ω.χ<,τβ,ον

. Δέν .,|το. πλέον ό άβημος χαί άβεβαίου μέλλοντος χελειόφο.χος χής
Ιατριχης οπως τοσοι και χοσοι τους οπο.ους χαί τότε καί τώρα ουναν

6<?0μ0ν Χ“1 πΡ°σβλεπομεν μέ όμμα δύσ.τιστνο, όι„τ,
 ̂ „ V ^  3lcl0v βπαγγελμa t)a πέσουν, ποίαν σειρβν θαπαρουν χαι εϊΟους πο» βγουν.

’Ητο ήδί,, νεαρωτατος άκομη, ένας σ ρατιωχιχός Ιατρός, ε.σς άξιο»· 
μαακος, είς ,ον οποίον,_ λαμβανομενης ύπ' όψει τής τελεία  ̂ έπιοχ,^ο-
xai τ τ ί Γ η ^ ^ ’ Χϋν’ της· αθμ,'ρ01,1τ0ς τον· 101 »ολοΟ του χαρακχηρος και της φιλοπονίας του, ευρυ προσ μειδιά χό μέ λον

Οταν εην πρώτην μεχα τήν .ιε ,̂ιβολ-,ν τή; οτραχιωτιχής του σχολής
I T u y Z Z r 1' “* ^  έρριφαη είς V

μ α ϋ Γ σ ^ λ α ^ » ^ * 05· ! MtW xo’ ο’ άγαπώ χαί οέ Οαυμάζο»
C  V !  κα-1 ° £κ“ ί·ω- "Οογμ«χοποιοΰσα ιήν άγαπην εΐ  χον
Ε « Γή " 0,J 8πΛεΛ' ν 11 ^UV1:<:CLa f*™. ,ααν ήμουν μΐχρή κόρη !

ρ' " 0ίς. Ι.°υ. * ' ε^ ου * αι θ' άγαπώ άπω, χόν έαν ον μου, περιοουΐίτρυν κι απ αυιον.
-  ’Αγαπημένη μου, τής άπήντησε συγχεκινημένος ό Μιμήκος όχι 

είμαι, γ.α οενα και μόνον είμαι. Γιά σενα χοί μόνην έφρον>υα να «αρω
χιύο « Χ \ μ0υ’ καν 'β- " θΰΤ1κα 2  τον οχρατον καί νά

π ί™ ! π ϋ ζ ^  0Χ“,6ΐ° ν -  Y‘“ να Μ ν f'XiJ ό κι·ριος προ·οτατης σου vu ,.εγΒ οτι το μέλλον μου είνβ αβέβαυν.
Ω. ποίις χον λαμβανει ύπ' όψει τί λέγει αύτος...

ν,,ηΛΛ Ul Y‘°  0tV- κα1 μονην’ έξηκο/.ούβησεν ό φιλοτιμος νέος, »ά έρ
γο σδω οσο μ,χορω για να προκοψω είς τό σταδιον πού έπεδο»ην, κα, νά 
πορω γρήγορα κι’ άλλο γαΛονι, κι' ε.τειτα χι’ ά,λο .. Χάριν σου γιά νά 
οου εςασψολκω ε.α δνετον και ευχνχι μενον μέλλον, το μεΟον σου πού 
ει.ε τεσον σχενα συνδεδεμενον με το δικο μου, θα κάμω χο πάν, διά νά
θά σου όώάω' ^  φί1<Βς υπερηφάνειαν τ' όνομα μου πού

— "Ω, καχε μου I
*• *

Ό  Μιμήκος, όσον νέος καί άν ήΓ0 άχόμη, δέν είχε κοβόλου τήν 
οννηυη έπιπολι,ιοχηια των νέων. Ί ί ιο  άπό τούς άνβρ,,,πους έχει-ους
A,vo^lC-Hr7 π*” 'ίν -λ°Υΐα OU,,V άέ*α ' Alhl " e « .μαχοπο,οίν ενεϊνα ^  γ . Ηχο νέος με πιοχιν είς το Ιδανικόν του, μέ πεποίθησιν είς τον 
εαιτον του καί μέ Οέλησιν χαι ζήλον. 1 ς Έ0ν

Δι αυτο, ο,τι είπε πρός τήν Μαιρην διά τό μέλλον του, χό εθεσεν 
αμεοως xui μεχ ενθουοιασμοϋ είς εφαρμογήν.

ΕΙς CO α'. αχραχιωχιχον νοσοκομεϊον Αθηνών, όπου έχοποθεχήθη 
εγινεν αμέσως υ.χοδειγμα καλοΰ ά;ιωματικοΰ.
άγαπ^0Γ ε ^ ’τί\<!συνείδΠ ς’ ^ χ ε υ χ ιχ ώ , ^λαβ;;ς πρός χό καθήκον του 
του X ς ου>ϋ6'Η ους του, πειθαρχικές εί- τούς προϊσταμένους
Γ ν  Ι  ϋ Γ ? 05 ΐυυς ν,μιοχαμένυυς χου, κοχεκτησεν αμεοως
χας γενκαι, ουμπαθειας χαι την xoivijv έκχίμησ,ν.
ν ο σ ^ ε 'ο υ !0 " αΐδΐ π“Ώ έμπ^°ς 1 ®λεΥε "«νχοτ* ό διευθυντής τοΰ
π ί"» f  ^ ιμήκο? εΙργάζετο μετά ζέσεως, διά νά κατασχή δξιος ταχέος 

y Ρ-Pu μυυ, χαριν της μελλουσης συνιροφου #υμ ι̂ας του, χής ουρανίας 
Λία.̂ ρης. ΑλΑ έκτος χουτου, χα,,ιν χής Μαιρης έπίσ.,ς, ήρχισε να σ,χοΓ 
δι.ζυ την γερμανικήν γλώσσαν. Ήάολε νά ιήν δι·> να όμι^ πρ ,ς
T L·  Τ  5 ΐηΤ Γ |Ιρ1>1'|ν *Ί« νλώσοαν, ,1ς εκείνην πού ήσ»ανειο χαι ην/ο*ι, δια να αΙσΟανεται καί να έννοή καλλ^ερα τάς, θε,,μάς 
εκοηλωοεις τοΰ έρωτός χου. ιμ  ς

Otav δέ έμαθε χάς άρχάς χής γερμανικής και ή οχι >ε νά διαβάζη
έΗ Vfic ή διαψόρους γερμανικούς τομο>ςεχ χης β β/,ιοθηκης της, ποιήματα χαίμυθιστορημαχα, ό; βς τ< ν «Βεοτβ-
δενόυνΧ»θνεχενωμ,ίΛ0ν xul, 'Ι '·υλιειΐαν* χα}  »«ά;ορα άλλα. Ταίχοχρονως 

™ . ’ ^ ‘ημα" ’ ν*ρμανιση τα όποια παρενεθετεν είς ταςπρcς̂  αυχον ερωτικός έπιστολάς της.
Υ Ρ α ίΓ ε ^ τ ύ ν Τ  “  σΐγά σιγα 6 καχώρΟωνε νά όμιλή «αί νά

1βθμ«>ΐΗην, την γλώσσαν μέ τήν όποίαν έξεχράψη ή

:Γ δ 2 σ Γ „ ι ^ ν η̂ η “ ^ :  n Μα1° η· δΐ°  Χ° ύς α0ΐ° υς λθΥ°υ;·
vVi'01 .ίύΐυ**ίς ’ ιου έγραφε, χήν ημέραν κατά τήν όποίαν θχ 

v o , u ^  ·τηΙ γ/“ α<?0ν ϊ1ς τ'ίν όποί“ν ώμιλοί σαν οί ά θάνατοι πρό- 
ζ T,,y °*.0ιαν νο^ζ«> δτι ϋα εύ,ήσ,.ω θερμοτεραε, ποιη- 

' ι̂ jav>*ωχερος εκφρύβεις, διά νά ·ού έκδηλ®»οι τόν πρός οέ 
έρωτα μου». (Ά μ Ιλ ΗΙ)

Σ Φ A I Ρ Α
*7

^ΤΗ Λ Η  /ΛΟΥ
'Κνκριν- *  *■ Χ·, Γ ·4 ΑγΥελατ.°”,’τ Bov«xovi«v, Ν. Νικόλαο", [< Απτρια., αχό 

i t ,  δ ·ν·νι μον χή χολ?Λνης ενε-ρ θηπαν ηδη

iv-va·.! *1ς τό ν*· αοιθ 95 φυλλον της «Σ<ί«χί- 
Υ® Τ Β . Γλάρ·υ, Π. Άι^υρι δ υ, Γ. Σολβ» 

it.·» «Βιβλίο» θα δημοσιενθο είς χο Λευ- 
£»μ’«) Β Κωσχ·γλου, 2. Οί^ονομακο» (»Δί- 
νκ,,) χ«ί τής «· Γ. Πβπασχαύρου.

Τ« διΛΛ ^ος, χ-λ . I. Παπαγιανο*., 1 11πο\>-
jjo, * , Γ. Ά  δ βο·!., Κ. Δεσχουν., #ιόχι 8«ν είνε
όοον ’ y^wiexoi επιτυχημένα.

Τα δ.χ» σας εΐνε μεγάλα x. x I . Ιουφεξη, 
Μ  «Το»λλοί Πόθ .ι» θέλετε νά δημοσ.ευθοϋν 
«I ν» ΛίΐΓχωμ* ή όχι ;), Γ. Μα-τςανίδη, (δβι- 
*vt* φ*νιαβι«ν καλήν, άλλ’ είς τήν̂  εχτέλεσιν 
|γβι μβριχα λάθη), Γ. Καοιματη, (ο πρόλογός 
ιβυ άρ-ειά έξυπνοι, πιό χάτβ Ομ», χαλαει), 
και Κ θβμέηουλ* ,

Δι’ ίλονς όσοι μοΰ στελλουν ποιημβτα διβ 
χόν Β-οιλέα ή όπβιδήποτβ (tVio; πολιχι-ής 
μομφής ii\Koi όχι δέ> δημοσιεύω χέχοια. Ό ,τι 
πρεπει νο γραφή ««’ αότον, χ" γοαφβι χό 
βυντα*τι-όν προο<βιΐ:·.όν τής «Σφοίρος».

‘Ο Y*rlain έχει δλλα πολύ καλλίτερα, χ- 
Τρουκ.δη—Δέν εύρήκατε τίποιβ &i,h> νάντιγρ«- 
ψή s *. Δ. Βογι ιιζή ; Τι όργή ! ό χόπος σας 
το έχει; — Όλα xft έγκρινόμενα έργα δημοσν- 
εύοντιιι μβ χήν οειρα» των, γι" αύίο παρακα- 
λο νιβι οί «. X. ενδιαφερόμενοι ν ι μήν άνυπο- 
μ ο ν ο υ ν .  — Έπισης Λαρακα?*οΰνται όσοι μοδ 
στέλΜίυν εργα να μήν έχουν χην άξίωσιν νά 
τούς έπιοχρεφωνται τά χειρόγραφά των, διόιι 
ο.ΰιο εΐ»ε απολύτως όδυναιον· άν θελ,ονν νά 
κραιήσουν τά έργα χων, ή απορούν κά,λλιβτα 
νά,·;’ άν:ιγράφουν προχοϋ μοΰ τά σχείλλοκν,— 
Κίς δσας έπισιολεΐις ή έργα με ψευδώνυμον 
λαμβάνω δίν άπαντώ, 51. Σ. Μηλιά.

Ο ΑΙΑΓΒΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑ ΤΟ ΛΕΥΚ2ΚΑ
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Αι* νά δημοσιευθή είς χό Λεύκωμα έγχρϊ- 
νονχαι τό έργα χών χ. χ. Β. “Ιωοννίδη «Εταίρα», 
λβί Γ. Τριταχη «Κρυφός Καϋαός».

Ή ίιλ α  νά έγκρίνω καί τις «Ανεμώνες», χ. 
Ά . Ροόοφέγγη, άλλά μοϋ φαίνεται η«ς κάποβ 
τις έχω ξανοιδιαβάβει. Που Αραγε;—Τΐ> δικό 
οας έχ®ι κάποια νοστιμοδα, άλλά δέν έχει 
καβάλαν ένδιαφέρον, X. Ά . Μπουντούρη· ή 
ύπυβεαις ένός έργου πρεπει να έχη κβί κάποιαν 
πΑβκήν, επεισόδια κλ-τ.—Δέν εΐνε καλά τά 
διχα σας, χ. χ Στ. Άρβανιταχ., X. Λ^βάντ, 
Μ. Σχοματελι* , ’Β. Άξιώχ. (δέν ένεκρί&η τό 
δια χΐ)ν Καλλονήν).—Το δικό σας εΐνε μεγάλο 
καί ή γλώσσα του όχι καλή, κ. Γ. Βαϊάνε.

Έ/.ήφ*η3αν οί συγκαταθέσεις σας, δίς Φρου- 
Φρβύ, καί κ. X. 1 . ()ί<ονομάχε, Φ. Άστέρη 
(ιο ‘ Σε σένα» δέν εΐνε έπιχυχημένο), Δ. Ζαν- 
νιδη κα, Ί .  Ν χαινα.

’Επαναλαμβάνω ότι είς *ό ΰπ’ άριθ. 95 φύλ
λον χής «Σφαίρας» έδημοχιεύθησαν τά όνο- 
μι/.χο. έχεινων χών ό χοιων έργα καί εΛκόνες 
ένεχρίθη να δημοσιευθοΰν είς χό Λεύκωμα. 
Ιΐα,.ιαχαλουτχαι vu μέ είδοπιιήσοον άν συμφ» 
vevv el., χην δημοσίευσιν, εγκαίρως δμως, δι·ιι 
&ν «ργήσουν 6ίν θά προερθάσουν.

Ο ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΟΙ ΙΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΕ
'Βνεγραφησαν ουνδρομηχαί χού Ανάμνηση 

χ*υ Λευκωμαχος οί Οίδες Άνιιγονη Παπαίω 
ανν·υ, “Κλλη ΙΙαπαΐωά -νου, Μαοικα Πουλακου, 
Τοϋλα Βάρίίη, καί οί κ, κ Γ. Θε >Χαράκης, Ή 
λιος &οντο«ιου*ος, Α Παπαβασιλείου, θ . Πα - 
παθεούώρου, ιί. Κώαιογλου.

Τ® TAXrAPOMEION THE “ΕΦΑΙΡΑΖ,,
Ένοιχίασαν γραμματοθυρίδας «Ριγκαντέν» 

θυρις 82. Σ. Τζεν. θυρίς 81.

η “ Ν Τ Ο Λ Ο Ρ Ε Σ ,,
αου dpxijei άωό το ωροσεχες <?vj~ 
jo v  μας εινε η ιστορία μιας νοτερό- 
χον γνναικος ή δαιοία άνσιά$ει τον 
έανζόν της εις τόν βωμόν τοϋ έρωτος.

ΙΑΤΡΕΙΟΝ Κ Α Λ Λ Ο Ν Η Σ

■ O U te fcs  Μ. 2 .  Α. Ρ Ο ίίΚ Ο Σ  Οββαπίύβι. χά ς δυομορ- 
φ ίας το ϋ  προσώ π ου, ά νώ μαλα σχή μ α τα  ρ ινός, όφ ρύω ν, 
ρυτί&ας, π α λα ιό ς o i k i i c  χοιράδαιν, τρ α υ μ ά τω ν  ιϋ λο γ ία ς 
ή 6γκαυμά τ® ν, κη λίδ α ς έφ η λίδ α ς, έξα νΟ ήμ α τα , τ ή ν  if- 
πβρτρίχωσιν τ α χ έ ο ς  κα ί ρ ιζικώ ς &νβυ κα τα στροίρής το ϋ  
δέρ μ α το ς, λβν-κάς τρ ίχα ς, τρ ιχ ό π τω σ ιν , π ιτυ ρία σιν , φα- 
λάκρ«»σιν, τρ ιχοφ ά γον, άνώμόΐλα β χήα α τα  τ ο ϋ  σώ μα 
τ ο ς , Α τροφίας ή ί,πβρτροφ ίας ώ μ ου , δσφ ΰος, στή«ους_, 
&κρ«»ν* παχυσαρκίαν γβνικήν i το π ικ ή ν . Α ϋξη σ ις το ϋ  
ά νκα τή μ α το ς κα ί π λ α σ τικ ό τη ς  σ ώ μ α το ς. Θ ερα π εία  λβυ- 
v jtv e e o . « ο ΐ  » ό ρ μ α τ·ς  καί συμβουΧαί κα λ λο ν ή ς πρβσώ - es*rVi « ω μ χ τ α ς .  Έ ι» σ κ Α Λ (»6ΐ.ς  —12 κ * ί  δ  ί .

!0» · ς  'S p p O T  «ί· « - ν α ;  « .___________________

’Ανταλλάσσω μιίνον χαρχολίνας πανταχόθεν. 
‘Αλληλογραφία εΰθυμος, Λιασκεδαπτικη· Γρα- 
ψαχε Ίιβάννην p. Γ. Σμύρνην Μϊρσινλή.

—Δέχομαι άνταλλαγήν έπιστολών καί  ̂β. p. 
μέ μορφωμένα νορίτσια Αθηνών, Σμύρνης, 
Κων)ηό>εως. Σκοπός φιλία* αργότεοον βλέ- 
πομεν Γράψατε Ροβετπιέρον» p. Γ Β >λον.

—X. Κονρκουλέαν. Έπί άπυιλεις̂  προσφι
λούς άδελφής θερμά συλλυπητήρια, Γιώργο; 
Κωνσταντινιδης.

—«Μαχωμένο Στιλέτο» Δέχομαι. Γενικός 
ύπαοχηγις συμμορίας «Μαύρων Δαιμόνων» 
«Καταδικασμένος Ίπαόχης»

— Ταακπι Όύλες γιά πρώχη φορά μπαίνοιν 
σχόν περίβολο τή ς γνωσχής μας φίλης, θ έλ ετε 
νά γνω ρ ισθονμ ε; Γράψ ατε «’Αστυνομικόν» p r .  
Θ εσβαίονίχην.

—Ανταλλάσσω ·. ρ. χαί έπιστολάς μετα ΰε - 
σποινιδων καί νέων Ιδίως Άρχης «Καχιναχι», 
ρ· r- Πέτα, Άρχης. ,

— Ζητώνχας νά διασκεδασω τή  μονοτονο £ωη 
μου άνταλλάσσω c . p . χαι επ ιστολές μέ χορι- 
χ.,ιH δνω χών 17 έχών ποοχιμώνχαι  ̂ Κοζάνης, 
‘Αθηνών, Πατρών, χαί Σμύρνης «Κόμης» p . Γ. 
Κοζάνη.

—Είμαι ντολοχαγός Ρδ/ι δτχημος εκοσι 
τριών έχών τύπος yiveur, έχοντας τρία χρ >νια 
βυνεχώς στά δ.άφορα μέτωπα καί ποοκειμένου 
σέ πολύ σύντομο διάστημα νά έπανέλθω  ̂ στην 
‘Αθήνα, έπιθυμώ νά ανταλλάξω έπιστολάς, οχι 
κάρτες με κάθε νόστιμη καί άνειχιυγμένη κυρία 
όχι δεσποινίδα, γιατί δέν μπορεί νά σ υ ζ η τ ή σ η  
γιά τή ζωή καί τις ηδονές άφοϋ θά̂  τής εινε 
δγνωστα σ' όποιαδηποτε κατάστασι κι’ άν βρί- 
βκειαι, εί£ε παντρεμένη είτε χήρα εΙ:ε ζωντο
χήρα, πού θά μοΰ έμοι ιζε στούς πόθους, ειτ* 
Ιρίσκετοι στήν Έλλοδτ εΤχε στο έξω χερικό 
Τ4ν τύπο τών & «στολών της τόν άρίνω στήν 
έχλογή της. Δέν ϋτόσχομαι τίποτα γιαχί και 
τίτο·:α δέν μπορώ νά ΰποσχεθώ στό άγ-ωστο.
Τό μέλλον θα μάς όδηγήση, γιατί μαζύ μέ τήν 
τύχην εΤν* ό καλλίτερος ο δ η γ ό ς .  Γράψατε 2. Α. 
θυρίς 49 Γραφεία «Σφαίρα· ».

—ΕΙκοσαετής νέος άνταλλάσσει έπιστολάς με 
δεσποινίδα;,. «Ατρόμητος Τοξότης· p. Γ. Όσε- 
νιχσαν Δράμας. ,.

—Γ. Δκιν. Λοχίαν φοιτητήν ιατρικής ελη - 
σμόνησες Νίτσα σου; Γράψε μοτι διεύθυνσι 
σου. «Μελαχροινή Κρητι οχ ιύλα» Νο 6 .  p. Τ.  
Ιον Ταχυδρ. Παράρτημα Άθήναι. _

— Νεαρός χηλεγραφητής ζη τεί  αλληλογρα
φίαν μέ. νεαράς δεσποινίδας πανχαχόθεν. Π ρ ο- 
τιμώνχαι διδασ «άλισσαι 17 —21 ετών. ^κοπός 
ίερι)ς Γραψ  ιτε «‘Ιπρόπαιδα Παρνασσού» Σ ιδη- 
ςοδροαικον σχαθμόν Δαυλείας Λεβαδείας.

—Νέο; εΙ<ο ναετής άνταλλάσσει έρωχικας 
χαί φιλολογικός έπιστολάς μέ δεσποινίδας
’Αθηνών χαί Πειραιώς Γράψατε Βιργίλιον p. Γ. 
’Αθήνας.

— Νανέττα Άνθοπώλιδα Μθχιληνην. Προσέ- 
χ·χε είς τάς χρίοεις οας ά ια τή ληψει  ̂ 0. p. 
καθ’ 03ον άποσιολεύς δέν εΐνε ύπιφαι^όμενος 
άλλ’ δλλος τις κρυπτόμενος ύπό τό ψβνδ όνυαόν 
μου νπούλως. Λεπτομέρεια» χσχυδρομιχώς. 
«Άγγελος Νίκης».

—β  χ εύρεθή άραγε πονετικιά καρδια απ το 
ώραϊο φύλο, πού θά θέλησή με λίγ*^ γλυκά 
λόγιο να απάση τό ποτήρι χή: μοναξιάς που 
ποιίζει φαρμάχι χη καρδιά μας; «’Ερωχοδυ 
οχυχ»τμέ>η νεότης» «Ήφαίοχειον Πικρίας» 
3ον Συν)μα Πεζικοΰ 10ος Λόχος Τ. Τ 922.

—«’Ανθηρά Νεότης» Ελβετίαν.  ̂ Έλαβομεν 
e. p. εύχαρισχονμεν γράψαμε εύανά'/νωστον 
διεύθυνσιν σ «ς. Σ  ,ς  Σ εκ ρ έ Μεσολόγγιον.

—Άρσακει ς άνταλλάσ τει κ ρτε* καί νραμ- 
μαχα. Γραψατε «Πανούκλαν» p Γ. Κοζάνην.

—Πληγωμένη δεσχοινίς εΐοερχομένη διά 
π>ώτην φοράν tί τ-> σαλονάκι τής άγαπητής 
«Σφαίρας» άνταλλάσσει Ο, p. καί έρωτικάς 
έπισιο άς μέ νέους ά '«χτ ^μένους. Γοάψιχε 
«Πληγωμένα Β.νσκοχοΰλα» Rue Fyanni· No 
67 Ibrayimieh Ramley Egypte.

—N^βJες έπιθυ,εώ διακαώ; άλληλογραφίαν 
σας Δ 'χεσϊε; «Άναγνώσίρ α Σφαίρας» p. Γ· 
Βόλον. ,

—’Ανταλλάσσω αλληλογραφίαν ιιέ̂  κυρίας 
χαί Δεσποινίδας Ρ Tactico· p. r. Cairo.

—«Φ,λημα ’Αέρα», «Νύμφη Παρνασσόν», 
τις λόγος σιωπής; Βέρα Βλ ίϊκου p. Γ. Λαμίαν.

—Π. Βέρδην. Πειραιά. Ταχυδρομεϊον διήλ- 
θον, έπιαχολος δέν έλαβον p. Γ. καχηργηθη 
διά χάς δεσποινίδας. Θίλετε άνχαλλαξωμεν ε· 
ρβτήσεις χαί απαντήσεις μέοφ «Σφαίρας»; 
Γράψα.ε «Πάσχουσα καρδία», Πειραιά.

—Σ' εκείνον πού ζητεί σαφήνεια* αΐνιγμα- 
τ·>>ών γραμμών, ας γράψΒ γνώρισμα διευκρι
νίζω» τήν οινβριάσοσαν nxtvuteie; την a«f- 
δ·Λ»ν ΜΗί· «ίΙιβ8ησιιε«»η

—i·.. '.ναίτη Γι/· τ·. γι·;<«η β€.;<*μαι λ·

ψ,',χβ,ς χρόνια πολλά καί έκπλήρωσιν χών όνεί
ρων σας. «Χωριατοποΰλα».

—Νέο 17εχής μελαγγολιχ’ις λόγω αποτυχίας 
ύψηλοΰ πόθου, έπιθυμών νά χόν λησαονηση 
ζητεί άλληλογοαφίαν μέ μοοΦωμένας δ σχοι-
νίδας ήλκίας έλαττον τών 22 έτών. Προτιμη
τέοι Κερκύρτς, Αθηνών, Πειραιώς, S-noa, 
Κ)πόλβ'·νς Γράψατε· Κλεφχομάτη», p Γ. Gorfou.

— «Καταδιχησμένε Ίππότα» Δέχομαι συμ- 
μαχίαν. Γράψε σχετικούς όρους συαααχιας, 
«Μαΰ. οι Στραγγαίισταί. θυοίς 31 I V .wαα 
«Σφαίρας». — «Moulin Rouge» ΠΡΟΣΟΧΗ. 
Έάν συμμαχήσετε ιιέ τοΰ: «‘Ιππότας χής ϊλ-  
λήνης» θεωρεϊσθεένθροίήμών. «Μα< ροι Στραγ- 
γαλισταί». Ανταλλάσσω έρωχιχάς έτισχολας μβ 
δεσποινίδας. Γράψατε «Κόαητα χής Σφαίρας», 
θι ρΐς 32 Γρτφεϊα «Σφαίρας». <

—Ανταλλάσσω Ο. p. καί έρωτικας έπιαχολας 
μεχά δεσποινίδων Αθηνών. Προτιμώνται αι 
φοιτήχριαι καί Αρσακειάδες. Γραψατε «ΙΌσ- 
σίνην». θυρις 70 Γραφεία «Σφαίρας».

—•Ενας όμιλος άπαρτιζόμενος_άπό 15 _ πρό
σωπα μέ νέους καί δεσποινίδας ιδρυσεν έν Α· 
θήναις Σύλλογον μέ ένα έντελώς αοωτοτυπον 
καταστατικόν πού θά χαλαση κόσαο. ^^κτή 
αλληλογραφία έπί παντός θέιιατος. _Κ7γρά- 
φονται αέλη άφοϋ πρώτον λάβουν γνώσιν του 
καταστατικού τοΰ συλλόγου. Καταστατικήν ά- 
ποστέλ^εται πρός πάντας.Γράψατε « Λμα,ονα» 
θυρίς 43, ΓραφεΤα «Σφαίρας». ‘Ο Πρόεδρος 
«Σταχτί Αύτοχίνητο».

—‘Ο κ. Μτβρχίνης δέχεται αλληλογραφίαν 
μόνον ιιέ ωραίας χήρας καί μ̂έ ωραίας κυρίας. 
Γράψατε Μπερτίνην Γραφεία «Σφαίρας».

—Στήν ώραία μου άγνωατον. Τό δηιιοτευ ιτ 
σας μέ συνεκίνησε πολύ. Σάς Ιννοιωσα καί σας 
ένθυμοϋμαι. Εΰρίσκομαι είς Άθηνας αχολα- 
θείί τών τάξεων τοΰ σχρατοΰ. Ζητησατε έπι- 
σχολήν υου καί απαντήσατε βίς ονομα μου Ε-... 
Μ... poste resta ite* ,

—«Κουρασμένην ψυχήν», Λαμίαν. βτιστο*.η 
σας έλήφθη’ άναμένω άπάντησιν είς ταχυδρο
μικόν τομέα 912. »Π .νεμένη Καρδιά».

—’Ανταλλάσσω c. p. καί έτιστολας μ* νέους 
καί δεσποιν δας όλων τών μερών. Γράψατε 
«Εΰ no χον Τοξότην» pi r  Πολυγυρον Χαλ- 
κιδικΰς.

—Κορίτσια, παοηγορηαατε μιά μπαρουτοκ ·- 
πνισμένη καρδιά πάσχουσαν ά̂πό χοσων ετων 
στό μέτωπο μή έχουσα τί όπως διέλθη χας 
όρας χής άνίας, ζηχεΐ άλληλογοαφίαν ιιέ δε 
σποιΊδα; Παλαιά; χαί Νέας ΈλληδΟΓ. Προ- 
χιμώνχαι Σμύρνης. Γράψατε Rocamwol Ουσα- 
χίου· 5]42 Συνίαα Εύζώνων 2ας πολυβολαρ- 
χίας Τ. Τ %'22,

—·Ανταλλ(ίσιω C* ρ· καί έπιστολος μέ νρους 
μορφωμένους Σ <οπος 1ερ6ς. Γρά·ψατε< Νεο- 
πΐίοχον δι^κϊχόιλνίϊοαν» p. Γ. Λ^α^ιν.

—βΑ>ταλλάσσω έτιστολΛς μέ δραχοινδας 
καί νέους πανταχόθεν. «ΕΙδωλολατοης» ρ Γ·

 Θερμά ευγχαρητήρια Δα Μηρία̂  Φλααπαυ-
ριείρη, έπί άγάπη λατρευτοΰ Βασιλέα»; δηιιο- 
σιευθαση 20ήν λήγονχος «Νέαν Ήξεραν» Α]3 
p. Γ. Άθήναι.

 Λόγων οίκογενειαχών διακόπτω άλληλογρα*
φίαν μέ άταξάπαντας «Τρελλή Άρσακειάς».

—»Ροκαμβόλ Ζή'ησε έπιστολήν αχό γρα
φεία «Σφαίρα .̂ »Λα>δη Άμιλτον, Ανωχάτη 
Αρχηγός, Moulin Rouge»._______________

ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑΤΑ
Γ. Μαντζανίδην καί ?■ Ή  Πυθία δέν έχει 

τίποτε έκχρεμές. έτοαένως,^ έάν δέν είδατε ά- 
πάνχηοΐΜ σημαίνει όχι δέν ελήφθησαν αί έπιστο- 
λαί σ α ς — Σ. ΟΙκονομάίον, Ν. Μανιώχην, Δ. 
Έμμανουηλί^ην. Συμπλήρωσις εληφθη. 
στακην Σ. Διεύθυνσίς έδιορθώθη. Στείλατε υπό
λοιπον πολυτελούς έκδόσεως.^—Σ. Τέσσαν. Διβ- 
γράφητε. Δι’ ίσον άντίτιμον ένεγράφητε είς χήν 
«Σφαίραν»— Αστυνομικόν. Εύχαοιστοϋμ,εν. — 
Κ. Σερβετάν. Έστοίχισαν δρχ. 2.60 μεχά τοΰ 
ψευδωνύμου. Στείλατε δι* επιταγής. Δραχμή ε- 
λής,θη. -Εύστ. Άξιώτην. Υπόλοιπον έλήφθη. 
—Γ. Θεοχαράκην. Άνανέωσις έλήφθη. — Μ.. 
Πουλάκ >υ. ΕΙ, τήν «Σφαίραν» ένεγράφητε. Α 
ναμνηστικόν Λεύκα» ια θάέκδοθό μόνον είς πο
λυτελή έκδοσιν.—Νάνον Μ ινιώτην. Θά τό προ- 
σέξωμεν. -  Σ. Ε. Π. Δεν έσχείλαχε χό άνχίχιμον. 
—J  Scoury. Όχαν έγκριθοΰν δωρεάν.  ̂ Αλ
λως 10 λεπχά ή λέξις.—Ε. Π ιπαδ'ιπουλον. Ένβ- 
Υραφητε.—Ά θ. Παπαγε«ργίου. Ένεγράφητε.— 
Έναν Περίεργον, Ά ». Στάμον καί I. Χρυσι- 
κόν. Είμεθα τελείως σύμφωνοι μέ τάς βνσχό· 
χου; ά:τανχήσβις.—Λ Τσολακην. ϊνενϊ'άίρητε. 
—Είδωλολιιτρην. Κοί διά τήν βτήλην *·ν·ικβ- 
οίων 10 λβιιτά ή λ έ ξ ι ς . _________________

“ΝΤΟΛΟΡΕΣ*
τ ί  νίοψ oospiistideazarrr μ*ίι*\t&- 
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Περδίπω μ’ π’λί μ’ 
Κοιμάσι κι' είνουρέ 

βιοι «ί πότε θά ξ’πνήχις, 
οΰρή άχάλαγ’, νά πάρ’ς 
κί οΰ χαμπΐρ' τί γένιτι 
στού ντουνιά ν.ί νά Ιδβς 
τί πράματα κί θάματα 
φκιάνουν οί γ’ναϊκις Ιδώ 
τ’ς Άνθήνας, οϊ Άν- 
θίδις μαθές απ’ είνι 
ξ’πνές καί έξ’πνες, δϊ 
σάν κι λόου σ’, οΰρή 
χοζουτσουκνιδα τ’διάολ’ 

Λ* δέν τ’ρας τ' στραβουμάρα σ’ — κΐ πουλλή 
ζουή !— μό\ε μ* θέλ'ς νά κάν’ς κί τ' σούφρα 
τζέττα ! Δέν άντρέπισι κανιά ψ’χοΰλα, οΰρή ά- 
διάντρουπη ; Έ τσ ’ θά πάχι μπρουστά ού σου- 
φρατζετ'σμός, κάθουντας σάν κι σένα μαθές 
οτοϋ χουργιό τώνα πόδ’ άπάνου στ' δλλου κι 
ματσ’λώντας μέρα νύχτα μπουμπότα κί μ'στα- 
λεβριά ; ”Αν έχαναν οΰλες οί γ’ναϊκις σάν κι 
σένα, νά κάθουνται μαθές διπλουμανταλουμένες 
ιιέσ' στά σπίτια τ'ς κί νά μήν ξεμ'τάνι ντΐπ οϋ- 
λότιλα στοΰ παζάρι, άλλοιά άπ’ τ’ς άνύπαντρ' 
κΐ τ’ς χηρευάμενοι. Καπόνια θά γένουνταν !

Κι' ή άφιντιά σ’, σάν ήθιλις ν&εισι σούφρα- 
τζέτα σουστή κΐ πρόσβαρ’ έπριπι τά πάρ'ς τά 
ξιράδια σ’ κί νά κουπιά^ς Ιδώ στ’ν Άνθήνα γιά 
νά πάς κί σΰ στού σ’λαληντήριου τ’ γυναικώνε. 
Ναί, οΰρή, γιατί ; παράξενου τάχα σ’ φάν’κι 
*Γ δν’ξις τά μάτια σ’ σάν τοΰ βόΐδ’ π’ θέλ’ 
νά κηλαϊδίσ’ j

Γιατί δ'λαδής, μαναχσ οί δντροι έχ’νι τού 
θ’καίουμα νά κάν’νι σ'λαληντήρια κί διαδ’λώεις; 
Νά κάν’νι κι’ οί γ’ναΐκις νιά βουλά μ' οΰλου 
τ’ς τοΰ δίκηου. Γιά μ’σή μερίδα τ’ς περνάς ή 
μπά κί δέν έχ’νι ψ’χή κι’ αΰτίνες οί καψαρές; 
"Εχ’νι κί παράχ’νι κί ψ’χή κι’ οΰλα, γιά δαύτου 
τά βγάν’νι οΰλα τ’ς στ’ φόρα κι’ άνάγκ’ δέν 
Ιχ’νι κανένα μπιζιβέγκη.

Τού λ’πόν θέλ’νι τοΰν Κ'μπάρου; Σ’κών’νι 
άμέσους παντιέρα, μαζεύουνται στ’ν πλατέα τ' 
Συνταγμάτ' κί λιέν τοϋν πόνου τ’ς.

-  Θέλουμι τούν Κουσταντί>ου...Αΰτόνε θέλ’μι.
Τοΰν θέλ’νι νδρθ' μαθές, γιά νδμαστι ξηγη- 

μέν’, κι* δϊ γιά καμίνια δλλ' δ'λειά, γιατί άλ 
λοίμονου στ’ν Κ’μπάρου τόηνις... μάειδι άποϋ 
σίδερου νά ήτανι δέ θάν τδβγανι πέρα μ’ οΰλου 
βΰτίνου τοΰ γ'ναικουμάν’.

"Ας είνι νιά βουλά αΰτίνις τού κο#ήκουν 
τ’ς κάν’νι κί γιά τά παρακάτ’ έχει οΰ Θεός οΰ 
Μεγαλουδύναμους κι’ οί Μεγάλιες Δυνάμ’ς.

Τού καλό π' σ’ θέλου μουνάχα ρουβόλα κί 
σύ κατά δώ γιατί μαθαίνου πώς ότ’ τώρα 
κουντά θά κάν’νι σ’λαληντήριου κι’ οΰλις οί 
γιρουντουκόρες γιά νά χαλιέψ’νι απ’ τού Κου- 
βέρνου νάν τ’ς βρή γαμπρούς. Άντίς γιά παν
τιέρα θά βαστάνι οΰλιες άπόνα ράφ’ κί θά 
κααίν’νι τραγ’δώντας ά-λά-Πάπα:

«Θέλουμι γαμπρό, θέλουμι γαμπρό» 
κί τ’ άπουδέλ’πα—τ' γαμπρού δ'λαδής τ’ άπου- 
δέλ'πα. "Ελα τού λ’πόν κί σύ σά συνάδερφή τ’ς 
άποϋβισι, νά τ’ς βάλ’ς κάνα λόγου δεκάρ’κου 
ν’ άκ’στϋς κί σύ νιά στάλα κί νά Ιξασφαλίχις 
τού μέλλουν σ’.

Τώρα θά μ’ π^ς πώς ότ’ μί σ’λαληντήρια 
μαθές δέ βρέσκουνται γαμπροί' δλλ’ κ'βέντα 
αύτίν’, Νιά φουρά Ισεϊς γλιέπουντας ή μίνια 
τ’ν δλλ' κί μιτρώντας πόσες πουλλιές είστι θά 
παρ'γορ'θήτι τό έλάΐστον.

Κι’ έξ Αλλον σ' ένα σ’λαληντήριου γυναικώνι 
μπουρεΐ κί βουτάει ού πάσα ένας χ’στιανός α
βέρτα. Κάτ’ τέτοια τ'χερά σά δέν εΐχαμαν κιΓ 
ιμεϊς οί κοψοάντρ' τί θά γινόμασταν !

Ταύτα κί μένου, γειά σ’ κι’ άντίου μ’ 
Μήτρον: Κονρ'νόγαλονς

Σ Τ Ι Χ Ο Ι  Τ Ο Υ  Κ Α Ρ Ρ Ο Υ
(ΗΓΟΥΝ ΟΜΙΛΙΑΙ ΕΠΙΚΑΡΡΟΙ)

Φρικαλέος 
άκριβόν 
κοσθιζόνδα 
τόν καπνόν 
σύναμα δέ 
καί τά σιγαρέττα 
μία ήμισυν 
δραχμάδα 
τά έμβακέττα, 
τό όποιον
δίκην έμβαρ βουν ίων, 
έμαπτοϋ γούν 
καίπερ θεριακλέος 
elrtcv γενναίως 
καί μονολογικώς 
μηκέτι φουμάραι 
καπνόν μελλονδικώς, 

ούκ μήν άλλά ταμβάκον^τοΰΟ’όπερ^οΙκονομικόν, 
έθνοσωτήριον καί μηρυκαστικόν.
Κοί γάρ ό ταμβδκος πιπρασκόμενος έφθηνώς, 
θέτεις μίαν πρέζαν ένδοσθεν τής σφετέρας μυτός, 
πταρνίζεσαι όρθογωνίως καί συναγχικώς-, 

λέγεις καθ’ έαπτόν «μετά τής ΰγειας μου» 
καί παρεπθύς συνέρχεσαι ψιλολογικώς 
καί μεταμβαίνεις έμβρός 
ώσπερ τού άητέος ό υιός.
Τό όποιον
χαϊρ3 λοιπόν ταμβάκε ήσω τηρίατώ ν πορτοφολίων 

Ό  ΆγΜα&άγγελος

Τ ό  φτάρνισμα
Σάν φταρνίζεται κανείς,
«τόν θυμάται—λέν—εκείνη» 
καί τού λέν : υγεία νδχπ !
Σάν φταρτίζομαι έγώ, 
κάτι δλλο θά μοβ γίνρ : 
μέ θυμάται... τό συνάχι!

^Κροκόδειλος
Καί ό φοβερός κροκόδειλος 
όπου καρδιά δέν έχει, 
πριν καταπιώ τό θϋμά του 
μέ δάκρυα τό βρέχει...
Μά σύ καί τόν κροκόδειλο 
τόν άπερνφς, Κυρά μου, 
γιατί μέ μάτι άδάκρυτο 
σπαράζεις τήν καρδιά μου!

Ρ Α Μ Π Α Γ Α Χ

*Γον ίΒ ^ άμη τά καμώ ματα

— ΖΗΤΕΙΤΑΙ δεσποινίς ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΣ μέ μι
σθόν ικανοποιητικόν. ’Επίσης ζητείται καί μα- 
θητευομένη τυπογράφος, ή όποια εντός βραχυ- 
τάτου διαστήματος θά λάβ-Q μισθόν οδηγού
μενη είς τήν έκμάθησιν τής στοιχειοθεσίας 
Πληροφορίαι είς τά γραφεία τής «Σφαίρας».

ΕΡΧ ΕΤ Α Ι! ΕΡΧΕΤΑ Ι!

π  °  τ  Ε  ;
ΕΙςτό προηγοΰμενον φύλλον της ή «Σφαίρα» 

προεκήρυξε δημοψήφισμα πρός καθορισμόν έκ 
τών προτέρων τής ή μέρας, καθ’ ήν θά φθάσχ] 
και θά γίνυ δεκτός έν Άθήναις δ βασιλεύς 
Κωνσταντίνος. Μεταξύ εκείνων πού θά μας ό- 
ρίσουν ακριβώς τήν ήμερομηνίαν τής άφίξεώς 
Του, θά γίνΐ) κλήρωοις δι’ ή; ό μέν πρώτος 
έπιτυχών θά λόββ β ρ α β ε ΐο ν 100 δραχμών, 
ό δέ δεύτερος 50 δραχμών. ‘Η ψηφοφορία γί
νεται διά τοΰ κάτωθι ψηφοδελτίου:

ί

%ύ(£ος ύω ερόχον γυ ναικός, ή  δωοία  
δυσιά]ει τϊιν ευτυχίαν της εις τόν 
ερωτρα, εΐνε ή“ΝΤΟΛΟΡ€Σ„
το νέον μυδιστόρημα ωού άρχί^ει 
εις τό ωροσεχες φ ύ ^ ο ν  της £φ α ίρ α ς.

Ποίαν ήμέραν θά φθάσχ] είς τάς ’Αθή

νας ό Βασιλεύς Κωνσταντίνος ;

Ύ * « Υ 5 θ φ ή  κα ί διβίΗΗτνονς (Η α ϋα ςογςα μ μ ένα )

ΣΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗ Σ
Τά είδες τα, ρέ 

Μανιώ σκληροτρά
χηλη, πώς τά κα- 
τσσκεβάζω οδλα 
κεραμιδιαριό γιάτά 
σένα!—γιά νά ξέ- 
ρχίς. Τό πορελθός 
Σάβατο, πού γιώρ- 
ταζες τ’ όναμά σου, 
ρέεύώνυμη, όλα τ’ 
δφηκα σύξυλα, πα
ράτησα καί φαλ
τσέτα καί μεντζε
σόλες, τώσχασα 
κι’ άπ’ τό πιεστή
ριο τής «Σφαιρός» 
κι’ δφηκα τό πα
ρόν έρμο κι’αδεια
νό, καί πήγα νά 
φτιαστώ έν κραι
πάλες, γιά νάρθω 
νά σού τά πώ δποος 
πρέπει τά χρόνια 
πολλά, ρέ πολυχρόνιο. Τήν Παρασκευή άπό 
βραδίς _ μάζεψα όλη τήν παληοπαρέα, σαχλέ 
όλέ καί σία, καί πήγαμε στήν ταβέρνα νά 
πιούμε στήν ύγειά σου—άμάν τζιέρι μου <

—Πιέτε, ρέ βαρύποινοι—τούς κάνιβ —θάν τό 
κάψουμε άπόψα, γιατί αΰριο γιορτάζει ή κα
τσίκα μου, ή Μανιώ, ρέ, τό ενδότερο τής καρ
διάς μου καίτό μεδούλι τής ραχοκοκαλιάς μου... 
Πιέτε κι’ έγώ κερνάω.

Καί ριγνόμαστέ, πού λές, στό ρετσινέ, καί... 
γκόν γινήκαμε όλοι. Κι’ άμα καταρτίστηκα 
γιά καλά, άρχινάω τό περιπαθέν :

"Αιντε, νά πεθάνης.νά πεθάνχ]ς νά πεθά α νρς, 
άιντε, μέ τάνάζα, μέ τά νάζα πούκα·α·ά-ανχ)ς..

Μπανίζεις; ΕΙνε τό καινούργιο άσμα τής 
μοδός πού μάς ήλθε άπό τή Σμύρνη. Τό τρα
γουδάνε όλα τά κορίστα στοΰ Τσυγκοού, πώς 
τώααθες έσύ καί δέν τό ξέρεις; Όλο κιάσο 
καί γλυκύτη εΐνε, τύφλα νδχουνε μπροστά τον 
όλα τά έξ Εσπερία.
Άιντε νά πεθάνης, νά πε^άν^ς, στά σοχκάκια, 
άϊντε νά σέ κλαΐνε, νά κλαΐν’ τά χασαπάκια.

Τό λές καί σ’ άνταριάζει τό πάθον.
"Αιντε δέν πεθαίνω, δέν πεθαίνω, δέν πεθαίνω, 
δϊντε καί στό μάτι σου καρφί, γυαλί θά μπαίν».

Ώχού! Παναγιά γκρινιάρα, ποτές νά μήν 
πεθάνης.

Ύστερις ήρθε ή αράδα τοΰ Μπάμπη, πού 
τό διεκτραγουδεί κι' αύτός έτσι μεγκληδόν καί 
μέ αΐστημα. Πήρε τόν άμανετζίκο :

Άμα-α-α-άν! Τό στήθον μου κατάντησε 
ταμείο τού βασάνου. ..

Καί πίνοντας καί λέγοντας τά χασικλήδικ j  
ξημεροθήκαμε.

—Άιντε, σηκωτάκια ; λέω.
Σηκωθήκαμε καί πήγαμε γιά ύπνο. "Οντες 

ξύπνησα, φόρεσα τό σταυρωτό καί τό κα- 
βούρ, έφτιασα καί μιά άνοδέσμη ποικιλία—μό
σκο, ματζουράνα καί βασιλικό—κι' ήρθα καί 
στά πρόσφερσ, ρέ μελομακάρουνη... Τώρα τά 
λοιπά τά ξέρεις, ρέ δεσποινίς καί τά λοιπά. Τί 
ανάγκη νάν τά λέμε;

"Ενα μονάχα μοϋ καχοφαίνεσται, πού δέν τό 
χορέψαμε φέτος τό χασάπικο ένεκα ή περί- 
στασι. "Ας εΐνε, τού χρόνου, πρώτα ό θεός κι’ 
ή αμφίβια, θάντά κανονίσουμε καλλίτερα—ξη- 
γήθηκα άρμοδίως ; Ό  Βλάμης

‘S I cbo zhv Jw h v  τώ ν νεοατ^οντατν
= ζ ζ ζ  ε  ι=» ε : ι m u m

Σεβαζμηότατων μΰτερ μου 
"Ερδε 1 "Ερδε Κώτσο μίκινι Μπενιτζέλο 

" Εδε διμωψύφηζμα, έδε έκλοέ τό δήξαναι Με- 
νυδιάταΐί, τό όποιον είμε λήαν έπερύφανοι καί 
έφτιχές δηά τό Ιδηεταίρα κατρής τό όρέον 
μας χορρίον. Έμαθα πός θέλλεται τόρα νά 
άγκηρόσεται τό έκλοή, έναικα όποΰ τρις ήτανε 
έφτού μέ τό Μπενιτζέλο κέ γηατύ νά βραι- 
θούνε δόδεκα δσπρα στό κάλπι του. Ποσός 
πηράζυ, φιλύσηχον μύτερ [μου, μηά βολλά έρδ« 
Κουμπάρο, μπέρδβ Αεφτέρι. "Ερδε, μπέρδε 
καί ξεμπέρδε. "Εταίρων όδέν

Μ ινίάμ ΓαριμιφοΰΙα p>-

ττηοΓΡΑ*6)σΛ £. Κ Ρ Α Ν ΙΟ Τ Α Κ Η , λρζα κμ  2


