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ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΙ
,-Αί δα*τυλογράφοι έν διωγμφ, θρηνήσωμεν 
αδε/φοι!

Οι χαρωπές αύτές γαλιάντρβς τών δημοι-ίων 
γραφείων, ποβ μέ τό συνεχές καί πρόσχαρον 
τιτιρισμά των μεταβάλλουν είς χαρμόσυνσν 
ενασχόλησή τάς ανιαρός κρατικός υπηρεσίας, 
και αποτελούν μίανπρασίνην δασιν μέσα είς τήν 
αυχμηρόν έρημον τής γραφειοκρατίας, κινδυ
νεύουν να Ιδοΰν έπαισθητώς άραιουμένας τός 
τάξεις των^διά λογους,.,οίνονομίας! Δύο ύπουρ 
γεια καί αρκετά ούιοτελή δημόσια καθιδρύ- 
ματα πρόκειται νά καταργηθοϋν, έχείναι δέ πού 
κατά πλειοψηφίαν θά πληχθοΰν άπό τήν κατάρ- 
γησιν ουτην είνε αΐ δαχτυλογράφοι καί αί διά
φορων δλλων βαθμών υπάλληλοι

ΕΙς έπίμετρον, ό πρωθυπουργός κ. Ράλλης, δ 
οποίο* ̂ φαίνεται άπό τής νεανικής του ήλικίας 
να εχυ'πολλά προηγούμενα έναντίον τών άπο · 
γόνων τήςΕΰας, μόλις είσήλθεν είς τό ύπουρ- 
γεϊον του ή πρώτη του δουλειά ήτο νά είπή είς 
μεριχας υπαλλήλους:

κορίτσια μου, τί δουλειά εχετε σείς 
εδώ μέσα στά υπουργεία; Δέν πάτε στά σπιτά- 
χια σας να̂  κάμετε τή δουλειά σας, γιά νά μάς 
αφησετε «ι- έμάς νά κυτταξουμε τή δική μας;

* ' ,^ <?°)®υπ<1υΡγ('ι€ έχρησιμοποίησε τόν 
μάλλον επιεικέστερον χα ι φαιδρόιερον τόνον 
τής φωνής του διά νά διατύπωσή μέ αύτά τά 
λόγια τήν γνώμην του ότι τά «κορίτσια» είς τά 
υπουργεία, όχι μόνον δέν εργάζονται αύτά, άλλά 
και εμποδίζουν καί τούς δρρενας συναδέλφους 
των νά έργασθοΰν.

Έάν μοϋ τό έπέτρεπεν ό κ. Πρωθυπουργός,θά 
εδιαφωνοΰσα μαζί του, διότι φαίνεται ν' άγνοή 
τας υπηρεσίας ποϋ προσέφεραν αί γυναίκες 
Siat“ τόν πόλεμον. “Οχι μόνον έδώ άλλά καί 
εις ολα τα κράτη, αύταί είνε ποΰ έσωσαν τήν 
καταστασιν είς τά μετόπισθεν. ΕΙργάσθησαν μέ 
νήλον καί αύταπάρνησιν καί απέδειξαν ότι είνε 
«καναι είς πο>λά πράγματα ν' άντικαταστήσουν 
τούς άνδρας. Η «d&ctylo» έπεβ«ήθη, άνεγνω- 
ρισβη διεθνώς καί καιεκτησε τάς θέσεις ποϋ 
κατέχει μέ το σπαθί της. Δέν είνε δίκαιον νά 
τής είποΰμε τώρα : — Άδειασέ μας τή γωνιά... 
«εν σέ χρειαζόμεθα πλέον.

Δέν είνε δίκαιον, άλλά δέν είνε καί εΰκολον, 
τί οργή ! Δέν σκέπτεται λοιπόν ό κ. Ραλλης 
οτι πολύ πιθανόν μει’ όλίγον νά έχουν αποκτή
σει ψήφον αί γυναίκες, αΐ όποΐαι βέβαια δέν 
θα τοΰ χαρίσουν τότε κάστανα; "Η  μήπως είνε 
περισσότερόν αξιοκαταφρόνητος ό άλλος άμε- 
σώτερος κίνδυνος νά εύρεθή ένα ώραίον πρωΐ 
*νώπιον συλλαλητηρίου γυναικών όρυομένων 
έ> αντίο ν του ; Τώρα πού έγινε j άρχή, λογα- 
βιάζει κανείς τί μπορεί νά γίνη ! Ο ΠΥΜ.

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΓΚΑΡΣΟΝ1ΕΡΑΣ

T c  S Y la jjia  σον
Τών μαλλιών σου τό βαρύ τό άρωμα, 
τό σεραφικό καί τό άγριό...
Δημιουργεί μέσα στό βάθος τής άλχόβας σου 
TO Αγρίμι καί τόν "Αγγελο πού χαί τά δυό

[ποθώ...
Μ* αγκαλιάζουν μέ σαγηνεύουν καί τά δυό, 
λύκαινα κι' άγρια θεά. 
μέ τών μαλλιών σου τό σεραφικό, 

τό άγριο Αρωμα...
Σάν λύνω τής μαβιές κορδέλλες τους 
ναι χύνουνται στούς ώμους σου τούς λαξευτούς, 
στά μαύρα κύματά τους ιτίσιι πού σώζει βρίσκω... 
...Χιών μαλλιών σου τό άγριο άρωμα...

Ό  5 ϊα ιμ ό ς  σου
Περήφανε λαιμέ !
Είσαι ορίζοντας στά μάΤια τ(\ δικά μου, 
περήφανε λαιμέ μέ τήν ολόλευκη σάρκα !
Χρυσάφια χλωμιαίνουνε μπροστά σου, 
καί τά φιλία μου μονάχα 
σπέρνουν ροδοπέταλα στοΰ λαιμού σου

τήν ολόλευκη σάρκα..

Τ ό  £ τ ή ά ο ς  σου 
Στό στήθος σου φωλιάζει τόγλυκότό άμάρτημα. 
Σιό στήθος σου έ*εϊ κι’ ό έρωτός μου ό κρυφός, 
τα κλέφτικα φιλιά μου 
τή σάρκα τήν ολόλευκη ροδίζουν, 
κι' έκεΐ νά ψάξουν θέλουν 
πού κρύβεται τό κρίμα τό μεγάλο!...
Τό φίλησα I τό δάγκωσα...
Βαθειά έννοιωσα τόν κρυφό τόν πόθο σου, 
τόν πόθο πού κρυβόταν μέσ' στό στήθος σου... 
_______________________ ΕΡΑΣΜΟΣ

Ό  ά τόμος τής «Σφαίρας» χαρτόδετος, «αι 
Αειται 8ΐς τά Γραφεία μας άντί δραχμών 12.

Α Π Ο  Τ Η Ν  Z Q H N  T O r  Σ Π Ι Τ Ι Ο Υ

ΥΠΕΡΟΧΗ ΦΥΛΟΥ

'Επαναλαμβάνεται δχι κατά γενικήν άναζή- 
τησιν βέβαια, δτι ή Μαντώ έχει τόν έγωϊσμόν 
τοΰ φύλου της καί διακηρύττει δτι έπ* ούδενί 
λόγφ θά έδέχετο ποτέ να υποχώρηση καί νά 
ταπεινωθή ένώπιον ένός άνδρός. Πολύ μάλλον 
ένώπιον τοΰ συζύγου της.

Et τάς̂  συζητήσεις των ή τελευταία λέξις 
πρέπει ν' άνήκη «Ις αύτήν ή διτοψίς της δέον, 
έοτω καί προσχηματικώς, νά ύπερισχύση- Καί 
έκσπά είς σ»ληρθτάτας παρατηρήσεις έναντίον 
τοΰ Κυρίου, οσάκις ό Κύριος ΰ.τοπέση είς κά
ποιο, κατ' αύτήν, παράπτωμα.

Ό  Κύριος τής παραχωρεί έννοεϊται, τάς εύ
κολους αύτάς νίκας, διότι βαρύνεται νά πονο
κέφαλέ μέ τις γρινιες της, άλλά χαί διότι έχει 
άπ >λυτον συναίσθησιν τής ΰτεροχής του, ώιτε 
νά γνωρίζη, δτι, άρ»εΐ νά θελήση, διά νά έπι· 
βληθή. Έν τούτοις δέν θέλει συχνά, καί συνή
θως, ένώ η Μαντώ μιαμουρίζει τάς επιπλή
ξεις της, αύιός ξεδιπλώνει γαλήνιος τήν έφη- 
με^ίδα του, καί τήν διαβάζει μετ’ έμβριθείας 
καί άπερίσπαστος, ώσάν νά μή συμβαίνη 
τίποτε.

Αύτό δμως δέν είνε δυνατόν νά γίνεται πάν
τοτε- καμμιά φορά ή Μαντώ υπερπήδα τά δρια 
τοΰ άνεκτοΰ, καί ό Κύριος αποφασίζει νά τρίξΉ 
ελαφρώς τά δόντια του. Καί τά τρίζει, κοινώς 
αγριεύει. Τότε ξεύρετε τί κάμνει ή Μαντώ ; 
’Αποβάλλει αύτοστιγμεί τήν λεοντήν τοΰ ανή
μερου θηρίου καί μεταβάλλεται είς άχακον 
κοί άναξιοπαθοΰν αρνάκι. Δηλονότι δπως ταΰτα 
μεταφράζονται είς τήν γυναικείαν γλώσσαν— 
λιπόθυμε,'· ή. άν ό τόπος καί τό περιβάλλον δέν 
είνε κατα. ληλα πρός λιποθι μίαν, άπομάοσει 
έμφανώς, ώστε νά τά ΐδη δ Κύριος μέ τό μυ
ρωμένο μακροσκοπικόν μαντηλάκι της δύο δά- 
κ?υ<*. τιί' όποια προώθησε μέχρι τοΰ κανθοΰ 
τών αγγελικών της ματιών.

Τοιουτοτρόπως δ’ εξασφαλίζει, ώς έμπρέπει 
την αξιοπρέπειαν καί τήν υπεροχήν τοΰ φύλου 
ΤΤ15· Έχετε μήπως άντίρρησιν ; Ο ΑΤΤΙΚ

3Υίετα}ύ εντίμων άνδρώωων
Δυο συστηματικοί χαρτοπαίκται παίζουν με

ταξύ των πικέτο χωρίς λεπτά, έτσι γιά νά πε
ρασουν την ωρα. Εξαφνα δ πρώτος νομίζει δτι 
ο άλλος τοΰ γράφει λιγώτερους πόντους άπ’ δ- 
σους έμέτρησε. Καί τοΰ τό λέγει:

—Μίστο, μέ κλέβεις.
Τι λές, βρέ αδερφέ! . άφοΰ δέν παίζουμε 

νιερέσο γιατί νά σέ κλέψοο ; διαμαρτύρεται ό 
άλλος.

ΤΟ Μ Μ Ο Τ Η Φ Ι Μ Α  ΤΦ ί ΒΑΣΙΛΕΩΣ
ΕΙς τό σημερινόν φύλλον δέν δημοσιεύεται 

ψηφοδέλτιον διά τόν Βασιλέα, διότι ή ή αέρα 
τής άφιξεώς του έχει όρισθή πλέον έπισήμως. 
Ε/τεριμέναμεν καί τά καθυστερήσαντα ψηφ >δε 

λτια μέχρι τής έσπερος τής Πέμππης. Τώρα, 
έπειδή πολλοί έχουν δοίσει τήν πραγματικήν 
ήμέραν τής άφίξεως τοΰ Β χσιλέως, θά γίνή τήν 
Δευτέραν εί* τα Γραφεία μας κλήρωσις πρός ά- 
νάδειξιν τών δύο τυχερών πού Οά πάρουν τά 
βραβεία. Ή  έξέλεγξις τών ψηφοδελτίων καί ή 
κλήρωσις θά γίνο στάς 4 τό άπόγευμα τής Δευ- 
τέρρς. Παρακαλούνται δέ δσαι καί όσοι άνα- 
γνώσται θέλουν νά παραστοΰν είς αύτήν.Ανα
ψυκτικά λόγφ τοϋ ίπικρατοϋντος ψύχους δέν θά 
παρατεθούν, Οά παρ ίδοβοι ν όμως τά θερμαν- 
τικώτατα βραβεία κί; τοΰς κβρδίσϊντα^ καί ί
σως νά είνε εί ί̂ έσιν νά εκφωνήσρ λόγον ό κ. 
Αγκαθ^γνελος ”1 «ος.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΣΥΣΤΑΣΙΣ
‘8ωαν^αμ6άνομεν την σύστασίν 

μας ωρός τούς ά^η^ορραφοϋντας με 
το ωεριοόικόν δ ι'  οίονόήιοοτε ]ή τη -  
μα σχετικόν^ με την *£φαιραν» δτι 
ωρέωει να ά αευδύνουν τάς έωιστο- 
^άς  ̂και εαιταγάς των δνομαστικώς 
ωρός τόν όιενάνντην τής »£?αίρας* 
κ.̂  έΤΙντων. 3Υΐ. £vplyov α^ω ς όεν 
da ^αμβάνωνται νω* όψει.

^ Τ Α  Ψ Ε Υ Δ Ω Ν Υ Μ Α  Τ Ο /  1920

« Ορφανό Ευζωνά<ι» «Μίΐδιώσα Καπνεργά- 
τις» «Μάρτυς τών Θνητώι» «Ξάστερος Ουρα
νός» «Κΰμα Άλρειοϋ» «Ίτ.τόται τοϋ Πάθους».

Η  Λ - <C2. S I S
Ο, κ. ν., ψευδωνυμοΰχοι οί ό.τοίοι έπιθυμοΰν 

νά διατηρησουν τό ψευδώνυμόν των διά τό έτος 
1921, παρακαλοΰνται νο σπεύσουν δια τήν (ίνα - 
νέωσιν πρός άποφυγήν παραπόνων.

" η ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΤΒΙ UPAUZ

ΕΡΑΣΤΗΣ ΙΟΡΙΣ ΝΑ ΤΟ ΟΕΑΒ
Είνε άληθινή ιστορία αύτή, μοιάζει δμως μάλ

λον μέ ψυχολογιχ^ν μελέτην.
Υπάρχουν άνδρες πού έγεννήθησαν διά νά 

γίνουν σύζυγοι, προωρισμένοι μάλιστα γι' αύτό, 
καί υπάρχουν άλλοι οί όποιοι δέν είνε παρά 
γιά νά παίζουν διαρκώς τόν ρόλον τοΰ δόν 
Ζουάν. Καί οί δύο αύτοί τόποι είναι δυστ· χεϊς, 
άλλά, φυσικά, δέν έχουν κα ένα δικαίωαα νά 
παραπονοϋνται άφοϋ μό\οι των χυνηγοΰν τήν 
δυστυχίαν των. Τι νά είπο δμως έκείνοΐ ό όποιος 
γίνεται εραστή; χωρί, νά τό θέλ^, χωρίς νά 
έχυ καμμίαν διάθεσιν;

Αύτό συνέβαινε μέ τόν φίλο μας τόν Μίμην. 
Προικισμένος μέ πολλά χαρίσματα, σίχ, νιμμέ
νος πάντα μέ τήν τελευταίαν λέξιν τής μόδας, 
έβλεπ?, δπου καί άν έπερνοΰσε, δλες τις γυναί
κες νά τοΰ προσφέρουν τό μειδίαμα τοΰ θαυιια- 
σμοΰ των καί τήν ύπόσχεσιν τής λατρείας τοβν.

Πρός άλλας άνταποκρίνετο καί τάς κατέκτα, 
πρός άλλας ήδιαφόρει' κατ' αύτόν δμως τόν 
τρόπον, εΐχεν άρχίσει σιγά-σιγά νά βρίσκη άρ
κετά μονότονην τήν ζωήν του καί άπεφάσ σε 
νά τήν άλλάξχ). Υπανδρεύεται λοιπόν τήν τε
λευταίαν του έρωμένην, ή όποία είνε τρελλή 
άπό τήν χαράν της, διότι νομίζει ·τι χατώρ· 
θωσε αύτή δ,τι δέν είχαν κατορθώσει τόσες άλ
λες: νά τόν κατακτήσΉ διά παντός.

Φεύγουν διά τό ταξείδι τοΰ μέλιτος, επανέρ
χονται.. Οί τρεις τέσσαρες πρώτοι μήνες διέρ· 
ρευσαν έν άμοιβαίςι τρυφερότητι καί άφοσιώσει. 
Μετ’ ολίγον δμως ή νεαρά σύζυγος, ήρχισε νά 
βλέπχι μ’ έκπληξιν της δτι ό περίφημος δόν 
Ζουάν, ό ζηλευτός έραστής τόν όποιον καθειιία 
επροσπαθ ;νσε νά σαγηνεύσρ, είχε γίνει ένας 
κοινός, κοινότατος σύζυγος, δπως καί δλοι οί 
άλλοι. Έδ; στάζε νά το όμολογήσχ) καί είς τόν 
Ιδιον τόν εαυτόν της άκόμη, κι' έν τούτοις δέν 
έσφαλελν εί; τήν άντίληψίν της : Ό  Μίμης είχε 
χάσει δλα του τά θέλγητρο, δλην τήν γοη
τείαν του. ‘Αποτέλεσμα ή άπο^οήτευσις τής 
άτυχούς συζύγου, ή όποία μάλιστα, όλίγον κατ' 
όλίγον, ήρχισε νά τόν αντιπαθή φοβερά, μολο
νότι ήιαν πάντα χαλός καί περιποιητικός 
μαζί της.

Ο Μίμης δέν άργησε ν’ άντιληφθή τήν αλ
λαγήν καί, έπειδή είχεν άρκετόν εγωισμόν, δέν 
επερίμενε νά τόν άπατήση ή γυναίκα του, άλλά 
ήρχισε πρώτος αύιός. Φυσικά, είχε πάλι το Ιδιο 
συκσέ εί; τόν έλρι θερο-' έρωτα. Τί τά θέλετε 
δμως ! είχε βαρεθεί πιά αύτόν τόν ρόλον χαΐ 
τόν έστενοχωρουσε πολύ. “Ηρχισαν αί σκηνές, 
τά μαλώματα, ούτε καί αύτα . δμως είχαν τό 
γοΰστο τους γιατ̂  μεταξύ συζύγων εΙνε γελοία...

Σημειώσατε οτι καθε φοράν, πού αηδιασμέ
νος άπό τήν συζυγικήν του ζωήν, έπανήρχιζε 
τήν παλαιάν, ό Μιμης είχε πάντα τήν Ιδίαν 
θριαμβευτικήν επιτυχίαν. Μετ' όλίγον δμως 
έκουραζετο πάλιν Λ το τούς έφη μέρους έρωτάς 
του, έπανήρχεΓΟ  είς τάς συζυγικός άγκάλας, διά 
να .τάς εγκαταλεψο παλιν καί οΰτω καβιξής, 
επιμένων νά μήν έννοή διι ot άνθρωποι δεν 
πρεπει ν' ακολουθούν ποτέ άλλον δρόμον άπ’ 
αύτόν πού τούς έχει χαράξει ή Μοίρα. Άλλά 
χάί αν τό αντελαμβάνετο, θά ή μποροΰσε τάχα 
ν άλλάξη ; Μάλλον δχι, διότι ό άνθρωπος πάν
τοτε περιφςονεΐ έκεΐνο τό όποιον έχει, διά νά 
ποθρ έκεΐνο τό όποιον δέν έχει. Καί δταν 
δέν έχει τίποτε νά 3θβήσΐ], δημιουργεί μέ τήν 
φαντασίαν του κάτι άνύπαρκτον, δια νά κατα
στήσω δυττυχισμένην τήν ζωήν του μέ τήν 
άπραγαατοποιητον έλιτίδο του.

Κτσι δυστυχισαένος ζή καί ό φίλος μου, με
ταξύ τών συμπληγάδων τού συζυγικού βίου 
και τού έλευθέρου έρωτο:, περιφρονών εΰαορ- 
φες ερωμένες, άποστρεφόμεΌς άξιολάτρευτον 
σύζυγον, δια νά κυνηγήοη κάτι πού δέν ΰπίρ- 
χει: μίαν σύζυγον—έρωμένην.

Εον λησμονήση κάνεις πρός στιγμήν τάς Ιδι- 
κας του δυστυχίας, δέν είνε νά τόν λυτά^αι τόν 
δυστυχισμένον Μίμην ; ROMEO

  M A S  U P O a M E N E I

Μήν ξεχνάς  ̂ποτέ, αγαπημένη μου, κάποια 
μυστική χι’ απόμερη γωνιά τής γής μάς προσ
μένει, γιά τά πρώτα τής άγάπης μάς χάδια καί 
γλυχοφιλήματα, γωνία που στα σπλ <χνα της 
βαθειά θά κρυψο αΙώνια τό νειοφύτεφτο μυ
στικό τής καρδιάς μας.

Μέσα ένεΐ μέ τής πιό μυστικές ιεροτελεστίες 
θά λατρέψουμε τόν ανώτερο ο:ήν όμορφιά καί 
στή δύναμι θεό...

ΤΩ! πότε θέ νδρΟη ή ευτυχισμένη έκείνη 
ώρα! Π Ά ς  ερθ-ρ και τότε πολυαγαπημένη μου, 
δέν θά μέ νοιάζχ) κι' άν δέν ζήσω πιά έπειτα 
άπ' τήν άφθαστη γλυκειά στιγμή πού μας 
προσμένει...

Αθήναι ΑΙμ. Φλcogii

Vy
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Μ«ΡΟΣ α ’ — ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

«Γά άΐηηβ *’ άγ(ρι ίιωχ»«ι to μανβο evr*t<fO. 
μαζί μ’ α ϊ:ι  ̂ καταιγίδα...·

Shakespeare

Ή τ ο  >Ιτ«. Ά κ ρ α  σιγή έβασίλευεν είς τάς 
βραχίί δειςάκτός τού Ά λ τεν  Φ*όρ. Ό  μεσονύ
κτιος ήλιοι ιλιιμπεν είς τό στερεω μα ανάμεσα 
ί ίς  ένα ρ»οοπόρφυρον πλοίσιΟν από πέρα- 
ο ιικ ά  σύν*<Ρ· Ο ΰ ιε  ή ποραμιχροτέρα πνοή 
άνεμου δει έιάραοοε τήν ννκιερινήν γα/.ηνην 
κα ί όλα «J, το χαταπράσννα βουνά,ή απε 
no ν τος tiuiaioa, o l γ.γαντιαϊοι βράχΟι, «ομοία 
ta v  μέ φινταστικήν εΙκόνα Εμπνευσμένου 
ίω γρος.ου, ι^αί δμως ήτο μιά άπό τό ς συνή- 
beir. Ν^ρβηϊί'άς νύκτας, ιάς τόσον μι^γευτικος 
έν τοντοις, i i 8 κάβε μία ν’ αποτελώ ζωντανόν
πο.η μ ο . „ ,

- ο  μόνος εα τής τοϋ μοναδικού αυτου υεα· 
μοτος ή ιο  νεος, πού π ερ .επ λα τά ιο ήσυχα-
ήουχά μέ ττ' όλό?ευ»η βαρκούλα του.

Ή  χομνήτου ναυτική οτολή έπροδιδεν αρι
στοκράτη δέν αμφίβαλλε χάνεις περί του-
του οταν dvixp’ χ0 μελαγχολιχόν του προ- j 
οωηον μέ τι λεπτά χορακτηριοτιχά χαι το α- | 
θλητιχόν W παράστημα. Τήν οτιγμήν αυτήν 
είχε παύοει-α ι.ωπηλοΐΒ κοί έθαύμυζε τριγύ
ρω του, διοελών έν έχοτάοει.

 Χί μεγ/οπςεπές Οέομα εψιθυρισε ! Α ι̂ζε
τόν κό νον 'ι άγρυπνησχ] κανείς γιά νά τό από
λαυση. Οί ίλοι κοιμούνται εις τό γιώτ και δεν
θά Ιδοΰν τ(ι>τε...

Ρωι αντιΓι φυσις ο νεαρός λόρδος Φίλιππος 
Έ ρ ιγ -ιτο ν  αρεδοΟη τότε είς  γλυκείς ρεμβα
σμούς, ow  (ξαφνα την γαλήνην τΰ,ς νυκτός 
ή λ θ ε νά ταάξι χάποιο όπομεμαχρυο μέν ο  γλυ
κό Τ(;αγού& , .

— Είνε γναιχεία φωνή, έσ. έφθη και έκπλη
κτος έχύιτίε τριγι ρω του, μ* τήν Ιδέαν δτι 0 ’ 
όντίχρυζε t μμίαν ψαροπούλαν ή καμμίαν χω
ρικήν, άλλί δέν έφαίνετο ψυχή ζώοα. Καθώς 
έπιρίμενενδρθιος, ή φωνή διεκόπη άποτομο,ς, 
καί έλι φρς χροτος κανονικής κωπηλασίας τήν 
διεδέχ«η .'χεδον άμέσως είδε νά εξέρχεται μυ 
οτηριωΐώςμέσα άπό ένα σπήλαιον μια ξανθή 
νεάνις ο6η είκοσι χρόνων άκόμη. Δέν έφαίνετο 
να είχε προεξει είς ττ,ν πορουσ.αν τοϋ νέου, 
ούτ. ς <ιμm έμεινε οάν κεραυνόπληκτος έπί τή 
θια ιής ίειρωδους ούτής οπτασίας, τήν όχοΐ 
ον οΰτε ό*πτότερυς χρωστήρ τοϋ τελειοτέρου 
ζωγρυφοΐία ήόννοιο νά άποδώοΐ). Έκε ΐνο ποΰ 
έχομνεν άέαως έντυπο,σιν είς όποιον ιήν άντί- 
κ ρ υ ζ ί ν ,  ήοιν τά μαλλιά της, χάτι ( ολλιά ξαν- 
θα, οχεδο· χρυσά, καί τά ^αλονα^της μάτ α τά 
ιό ον έκφ ι̂αιικα πού έλαμπαν οάν άστρα.

Τά μάτίι αύτά έκρυβαν χόοη γλυκό, τόοη να- 
λαουνη, τόην άβωοιητα, μά καί τόοην υπερη
φάνειαν, πιύ έφανέρωναν έκ πρώτης δψε«*ς μί- 
ον ψι χην,είς τήν όποίαν θα ήτο δύσκολον νά 
έμβαΰυνη««νιίς.

Την οτνμην αύτήν ή ξανθή νεροΐδα ευρέυη 
πολύ οτβνχωρημένη, διόιι εξ απροσεξίας της 
ή βορχα ιης ένεοφηνώθη ίλοφρώς έπανω είς 
κάιι ύφολιυς, άμεοως όμως ό Φίλιππος έσπευ- 
σβ νο πρβίγγιο·Β την Ιδιχήν του καί να. τής ά- 
ΛευΟυνί] τ,ν άπλουοτατην έρώτησιν:

— Μοϋ Γαχρέπετε να σάς βοηθήσω  ;
"Ενα ψιχρο βλέμμα φανερός δυσαρεσκείας 

ήτο ή μόν) άπαντησις και ό λόρδος "Εριγκτον 
ν ο μίσος σι ή ώραία δγνωστος δέν τον είχβν 
έννοήοει, ίιότι δεν θά ώμίλει ΐοως τήν ’Αγγλι
κήν, μή (νωρίζιον δέ αυτός τήν ύποτιθεμενην 
γ>ώο<αν ιιτ,ς, πριοιπιθηοε να τής διατύπωσή 
τήν ί ρώτίοίν του μέ χειρονομίας.

Ένα άρυρόηχο γέλοιο ήκούοθη τότε καί 
τό πρόσωιον τής νέος έλαμψεν άκόμη περισ
σότερον.

—Τί ώφ,ία πον ξεύρετε καί παίζετε παντο
μίμαν! τοίεΤπεν είς καθαράν άγγλικήν γλώσ
σαν, αν κοί ή πιοφορά της ήτο όλίγον ξενική.

Λιγάκι «ροοβεβλημένος τοτε άπό τό γέλιο 
της ό λόρίος "£ριγκτον έπαυσεν άμέοως τάς 
χειρονομίος του κοί έκύττοξε τήν ώραιαν 
όγνο οτυν μέ φανεράν δυσαρέσκειαν.

Εεύρο Αγγλικό, καθώς βλέπετε, έξηκο 
λούϋηοε ο(ιτή μετά μικράν σιωπήν, καί ήτο 
άγενεια cm μέρους μου νά μή σάς άπαντήσω 
άμέοω-... Ναί, μπορείτε νά μέ βοηθήσετε, 
άφοΰ θέλετε’ σάς εύχαριστώ.

Και πραρέρουοα αύτος τάς λέξεις έπήδησεν 
ίλαφρά έϊΐανβ είς ένα βρόχον καί ιή βοηθείςι 
τ·\ νεου ήρχιοε νό σπρώχ'Β τήν βάρκαν μέ τά 
λευ>ά της χεριό. Δέν ήργηοαν κοί οί δύο μαζή 
\ο τήν ϊειόλλήοοβν οέ λίγο ή βαρκούλα ήτο 
καί πάλιν έλευθέρα. ‘Η νεορά κόρη έπήδησε 
τότε παλιν έντος αύτής καί άπευθυνομένη πρός 
τόν νεαρό βοηθόν της τόν ήρώτηοεν, άφοϋ 
τόν έχύτταί* προσεκτικά:

— Είοθε ναύτης;
—Όχι, 4*ήντησ*ν 6 νέος μβιδιών. Σάς φαί

νομαι γιά ναύτης ;
—Ό χι βέβαια· άλλά φαινεσθβ τόσον καλός 

ναυτικός ! . . ,
—Έμαντεύσοτε σωσιά...πο<ιγματι είμαι κα

λός ναυτικές χαί μοϋ άρέσουν πολύ τά ταζεί 
δια. Γι’ ούτό «αί έγΰρισα όλα τά ώραϊα σας 
μέρη μέ τό γιώτ μου.·

‘Η νείνις τόν έκύτταξε μέ περισσοτέρα/ 
προοοχήν καί μέ τήν συνήθη γυναικείαν παρα
τηρητικότητα περιε-ργάοΰη τήν ενδυμασίαν 
του άπό κεφαλής μέχρι ποδών.

—Έ χετε γιώτ ; τόν ήρώτησε μέ κδποιαν πε 
ριφρόνησιν. Τότε λοιπον εΐσθε πλούσιος. Δεν 
κάμνετε τίποτε γιά νά ζήτε ;

—Όχι, φυσικά... έκτός τοϋ δτι... ζώ !
—Καί Λίνε δύσκολη αύτή ή εργασία; τόν 

ήρώτησε πάλιν, έν φ τά μεγάλα της μάτια 
ήνοιξαν μέ απορίαν.

— Πολύ.
Έπηχολούθησε μικρά σια πή, κατά τήν 

όποίαν ή νεαρα κόρη μέ δλην τήν άφέλειαν 
παιδιού έξηκολούθει νά περιεργάζεται τον Φί
λιππον Έριγκτο». Καθε δλλη εις τήν θέσιν 
της θά έστενοχωρείτο ή θ ’ άπεπειοάτο ν̂ά 
φλερτάρη, άλλά είς αύτήν δέν συνέβαινεν οΰτβ 

ί τό εν οΰτε τό δλλο. Ή  σκέψις δη ήτο μεσά
νυχτα χαί εϋρίσκετο μόνη της με ένα νέον 
ποΰ τής ήτο έντελώς ξένος δέν τήν έτάρασσε 
καθόλου χαί μέ τόν φυσικώτερον τόνον φωνής :

—Ά ν δέν αγαπάτε τήν ζωήν, είπεν, αγα
πάτε όμω; δλα τά ώραϊα της πράγματα, δέν 
είνε έτσι; Κυττάξτε τριγύρω σας! Όλα είνε 
μιά μαγεία. Είνε ή οτιγμή ποϋ λέγουν ότι αν
ταμώνεται ή νύχτα μέ την αύγήν. "Ω ! Κυττά- 
ξετε 1 κυττάξετε τόν ούρανόν 1

Καί έτεινε ιό χέρι της πρός άνατολάς, προ- 
φέροοσί* αύτός τάς λέξεις, ένφ ό σ> ντροφος 
της δέν ήδυνήθη νά συγκρατήσ^ ένα έπιφώ· 
νημα θαυμασμού.

Τό χρυσοκόκκινο πλα σιον είχε γείνει μωβ 
καί ό ήλιος έρριχνε της χρυσές ακΰνες του είς 
τό μαγευτικόν τοπεΐον, ένφ παρέχει τό χλαι̂ ιό 
φεγγάρι μόλις διεκρίνετο οάν ένας έκΰρονισμέ- 
VOC β α σ ιλ ε ύ ς .

Καί ό Φ.λιππος έστρεψε τότε τό βλέμμα του 
πρός τήν νι αράν κάρην, ή όποία τοΰ έφάνη 
τωρα άκόμη ώραιοτέρα.

Τά χρυσά της μαλλιά έλαμπαν μέ μενεξεδέ 
νιες άπ<·χρώσεις, τά γαλανά της μάτια,̂  σκεπα
σμένα άπό τά ξανίά της ματόκλαδα, έχαιίρε- 
πτιζαν εις τό βαθυκύανο φόντο τους όλην τήν 
καταπράσινην φύσιν. Τό μισοανοιγμένο στόμα 
της έμοιαζε οάν άνθος σπάνιο, πού τό έγγί- 
ζουν μόνον τής αύγής τά χαμογέλα καί τοϋ 
ήλιου τά φιλιά χαί υψηλή, λεπτοκαμωμένη 
καθώς ή-ο, μ' ένα κάτασππο φόρεμα, ποϋ ̂ τό
νιζε, θά έλεγε χανείς, τής γραμμές τού σώμα
τός της, ενθύμιζε τήν περίφημη εΙκόνα τής 
«Άνοίξεωο τοΰ B o tticelli.

Άλλ’ έξαφνα, σόε νά έξυπνοι σεν άπό κάποιο 
γλυκό όνειρο, έτίναξε τό όλόξονθο κεφάλι της, 
ποϋ έβάραινε από τά πολλά μαλλιά, καί έξα- 
νάπιασβ τά κουπιά.

— Φεύγετε; τι(ν ήρώτησεν ό νέος.
Αύιή έοήχα,σεν όργά-όργά τα ’κφραστικα 

της μάτια, τόν έκύτταξε λιγάκι έχπληκ η χαί 
τοΰ άπήντησε μέ ένα απροσποίητο μειδίαμα:

— Βέβαια. Καί μάλιστα άργησα πολύ.
— Σταθήτε μιά στιγμή είπεν ό νέος, ποΰ 

δέν ήδύνατο νά ουνηθίσχ) είς τήν Ιδέαν δτι 
θ ’ άφινε νά τοΰ φύγχ) έτσι μέσα άπό τά χέρια 
του ιό  χοριτωμένον αύτό πλάσμα, σάν ένα 
δνειρον θερινής νυκτός.—Δέν θά μοϋ είπήτε 
τουλάχιστον τ’ δνομά σας;

— Δέν σας >·νωρ·ζω, κύριε, άπήντησεν αύτή 
μ’ ένα άγέρωχον κίνημα, καί ή Νορβηγΐδες δέν 
συνηθίζουν νά λέγουν τ’ όνομά τους είς αγνώ
στους.

— Σάς ζητώ συγνώμην, δέν τό είπα γιά νά 
σάς προσβάλω. Έθαυμοσαμε μαζή τόν ήλιον 
τοΰ μεσονυκτίου καί ένόμιζα...

Άλλ* ή νεάνις δέν τόν άφησε ν’ άποτελειώ· 
ση τήν φράσιν του καί τόν διέκοψεν άπότομα :

— Θά σάς συμβή πολλές φορές νά συναντή
σετε μιά χωρική είς τός άν.τάς τοΰ Άλτεν· 
Φιόρ αύτήν τήν ώραν καί νά κυττάξετε μαζή 
της τόν ήλιον τοϋ μεσονυκτίου. Δέν είν* πράγ
μα άσύνηθες καί οΰτε κάν είνε άνάγκη νά τό 
θυμάστε.

— Άσύνηθες ή δχι, έγώ δέν θά ιό ξεχάσω 
ποτέ. Άλλως τε, σείς δέν εΐσθε χωρική. Ά  ! 
δσο γι’ αύιό είμαι βέβαιο<\— "Επιασε τό άκρον 
τής βάρκας της μέ τό ενα του χέρι ναί τήν 
ήρώτησε μέ μεγάλην εύγένειαν : — ’Ελάτε, δν 
σάς εΙπά>]τ* δνομά μου, θ ' άρνηθήτβ καί τότβ 
άκόμη νά μοΰ είπήτε τό Ιδικόν οας ;

Τό πρόσωπον τής νέας ουνωφρυώθη καί μ* 
τόνον φωνής μή έπιδεχόμενον άντίρρησιν :

— Δέν μ’ ένδιαφέρουν πορά τά όνόματα τών 
Ανθρώπων ποβ γνβρίζω—είπε μέ μεγάλην ψυ

χρότητα— κι’ έμεΐς δέν θά ξανα'ίδοο ο̂ϋμε ποτέ! 
Χαίρετε ! ,

Καί χωρίς δλλην δικαιολόγησιν, χιορις ο*τε 
κάν ένα βλέμμα, ήρχισε νά κ^οπηλατή καί η 
στα/.τιά βαρκοϋλα άπεμακρύνθη.

Ό  νέος τήν Λΐ'.ρ ) ολ -ύθησε διά τοΰ βλέμ
ματος έως δτου ή ώ^αια οπτασία έξηφανισθη 
καί δέν έφαί επο πλέον παρά ένα μικρό ση- 
μεΐον καί μία λευκή σιλουεςτα πού έχάνετο 
ολοένα.

II
<“Ελα μαζί μον &α οοΰ τραγουδήσω τραγού

δια πού μοΰ ταμαΰαν οί νβκροί...* Maturin
— Νά μέ περιφρόνηση μιά. γυναίκα ! — άνέ- 

κραξε τ<5τε μ’ ένα πειραγμένο γέλιο. — Ποιος 
θό τό έπίστευε ποτέ ;

'Ίρίγματι, ποιος θά τό έπίστευεν οτι ο σέρ 
Φίλι ίπος ’Εριγκτον, ό πλούσιος καί εύγενής 
πατρίκιος, διά τόν όποιον διεξήγετο ό πεισμα- 
τωδέσιερος άγών μεταξύ τών γονέων τής άρι- 
οτοκρατικωτέρας κοινωνίας τοϋ Λονδίνου περί 
τού τις θά τόν έκέρδιζε διά τήν κόρην του, ί>ά 
έπεριφρονείτο τοιουτοτρόπως καί άιτό ποίαν ; 
Άπό μίαν χωρικήν ή... άπό μίαν πριγκήπισ 
σαν...

Ή το ό μόνος υιός τοϋ βαρώνου Έριγκτον 
καί τό χαϊδεμένο παιδί τής μητέρας του, ή 
όποία εΐχεν αποκάνει ολίγους μήνας μετά τόν 
θάνατον τοΰ συζύγου της. Τοιουτοτροπως ό 
νεαρός Φίλιππος, είς ήλικιαν 25 έτών, έμειν& 
μόνος κλ.ηρονόμος τής κολοσσιαίας περιουσίας 
τοϋ πατρός του καί, καθώς άνήκεν είς τήν 
Βουλήν τών Λόρδων, έζη πολυτετελέστατα καί 
μέ όλην τήν σπατάλην, είς τήν όποίαν άπό|τής 
παιδικής του ήλικίας είχε συνηθίσει νά ζτ). 
ΕΙς ηλικίαν 18 έεών οχεδον εΐχεν ήδη διασκε
δάσει πάρα πολύ καί είχε πολλάς κατακτήσεις 
μεταξύ τών γυναικών, διότι ήτο πάντοτε κομ
ψότατα ένδεδυμένος καί εξώδευεν άφειδεστατα’ 
διά τοΰτο ή περιφρόνησις τής ώροίας αύιή; 
άγνώστου τοΰ είχε πληγώσει τήν φιλ,οτιμίάν·

— Ή  έρώτησίς μου ήτο πολ.ύ εύγενής, έσκέ- 
πτετο θυμωμένος. “Επρεπε νά μοϋ άπαντησ .̂..

Άναψεν ένα σιγάρο καί ή?χισε νά κάπνιζα 
μηχανικώς, μέ τό βλέμμα του προσηλωμένον 
πρός τό σημεΐον πρός τό όποιον εΐχβν έξαφανι- 
σθή ή ώραία οπτασία...

— Δέν έφέρθηκα ίσως δπω; επρβπε έψιθύ 
ρισε. Πώς μ' έκύτταζε ! .. "Ω ! δέν είνε βέβαια, 
χωρική. ’ Λν μοΰ έλεγε πώς είνε αύ«>·ιράτει· 
ρα, θά μοϋ έφαίνετο λιγώτερο παράξενο. Χ«~ 
ριχή αύιή μέ τόσο λευκά χέρια καί τέτοιο κα
νονικό πρόσωπο ; “Ω ! κάθε άλλο ! Θά έρ«- 
τήσω τόν πιλότον μας Βάλ.δεμαρ' πιθανόν αύ - 
τός νά τήν γνίορίζΐ).

’Από άπλ,ήν Ιδιοτροπίαν εΐχεν άποφασίσει νά 
τάξει δεύσχι μέ τό γιώτ του καί είχε προσκαλέ- 
σει νά τόν συντροφεύσουν τρεις έκ τών φίλ·ν 
του, ό Λώριμα, ό Μακφάλεν καί ό Ντυπρέ.

Έ ξ  αύτών ό πλέον άγαπητός του, ό άχώρι- 
στος σύντροφός του, ήτο ό Τζώρτζ Λώριμα, με 
τόν όποιον έγνωρίζοντο άπό τά παιδικά τους 
χρόνια. Μικρότερος του κατά τέβσηρι χ ιόνια, 
ό Λωριμα ήτο ό τέλειος τύπος τοΰ καλού φί- 
λού, τοϋ όποιου τό μόνον έλάττωμα, άν δύνα· 
ται νά όνομασθή έλάττωμα, ήτο ότι έλάτρευβ 
τήν διαρκή, εί δυνατόν, άνάπαυσιν. Πιστός 
όπαδός τοϋ dolce far niente, έθεώρει ώς τήν 
μεγαλειτέραν εύιυχίαν τοΰ κόσμου νά είν* 
έξηιιλωμένος διαρχώς είς μίαν πολυθρόναν 
χαί νά καπνίζη μακαρίως, νά μήν έγκαταλΛίπχι 
δέ τήν αναπαυτικήν του αύτήν στάσιν, έστω 
καί άν έπρόχβιττ νά Ιδή τό πλέον άξιοπερίερ- 
γον θέαμα. Αύτό δμως δέν τόν ήμπόδ.ζβ νά 
είνε ό συμπαθητικώτερος κοί ό πλέον εύχάρι- 
στος νέος είς δλας τάς περιστάσεις. Εύγενής, 
υπερήφανος, άλλά συγχρόνως ιύαίσθητος, μέ 
εύγενή αίσϋήματα—μία καρδιά σπανία καί μία 
ψυχή πονετική.

Είχε γνωρισθή μέ τόν Φίλιππον εις τήν ’()?- 
φόρδην κοί άπό τήν παιδικήν των ήλικίαν εΐ - 
χον συνεδθή «όσον πολύ ώστε τους ιονόμβζαν 
όλοι ό Δάμων καί ό Φιντίας.

Άλλ’ άς έπανέλθωμεν είς τόν Φίλιππον, τον 
όποιον έγκατελείψαμεν έπ’ όλίγον· τόν έπανευ- 
ρίσκομεν είς τήν Ιδίαν θέσιν, ρβμβάζοντα άκό 
μη έπί τής περιέργου συναντήσεώς το*. Έπι 
τέλους μία αίφνιδ.α σκέψις έφώτισε τό πρόσι·- 
πόν του.

Έπέταξβ τό σιγάρο του, έπιασε τά χο»πιά 
καί διηύθυνβ τήν βάρκαν του πρός τό σπή 
λαιον, άπό τό όποιον εΐχεν Ιδή νά έξέρχεται 4 
νεάνις. (Άχολονθ·!)

Ο Ε Ρ Ω Σ  ΤΟΥ ΒΑ ΣΙΛΕΟ Χ

Αναβάλλεται διά τό προσεχές ή σ»νέχεια, ένεκα 
τοΰ νέο» μας μυθιστορήματος.
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Είχα ερωμένη μιά μικρή, κοντούλα, χαρού- 
μβνη.Παντρεμμένη, εννοείται, γιατί, νά τά λέμε, 
οί άνύπανιρβς μοϋ προξενούν φρίκη. Ποιά εύ- 
χαριστησι, σας παρακαλώ, μπορεί νά δοκιμάσω 
ένας δνδρας αϊτό γυναίκα πού, ένώ δέν Ανήκει

καν έναν «κόμη, πραγματικής δμως ανήκει 
σ" ολον τόν κόσμον, άφοΰ οποίος τηνε ζητήσβ 
τήν παίρνει ;

"Επειτα, έγώ δέν βρίσκω καμμιά εύχαρίστησι 
στον έρωτα πού αγοράζεται μ' ένα κομμάτι 
ψωμί· μοϋ φέρνει αναγούλα. Είνε αδυναμία μου 
μά τί νά γίνω; αΰτό εΐνε...

Τό καλλίτερο γιά έναν νέον άνύπαντρον εΐνε 
ν“Χ1) ερωμένη μιά παντρεμένη Μιά τέτοια ερω
μένη, παλληκάρι μου, σοΰ προσφέρει χάρισμα 
ολα τά καλά τοΰ οικογενειακού βίου, ένα σπι
τάκι οπου όλοι σέ περιποιοί ται καί σέ συμπα
θούν απ  τόν σύζυγον ως τούς υπηρέτες, Έ κε’ί 
βρίσκεις ολες τις απολαύσει, μαζί: τόν έρωτα, 
τή φιλία, τό ζεστό κρεβατά«ι, τά παιδιά, ένα 
σωρό πράγματα τέλος πάντων. Αφήνω πού μαζί 
μ αύτά έχεις καί τό ανεκτίμητο πνονέκτημα νά 
μπορείς ν’ άλλαζες, αδερφέ, ν.,Με τόσο οίκογέ- 

νά εγκαθίστασαι πότ* εδώ καί κότ" έχβϊ 
σ όλες τις κοινωνικές τάζεις, τό καλοκαίρι στή · 
®1°Χή—στοΰ χωρικού πού σοϋ ενοικιάζει δωμά
τιο στό'σπίτι του—τό χειμώνα στο» νοικοκύρη 
ή καί σ ενός αριστοκράτη... γιατί · χ ι ’Αρκεί 
νδεισαι επιτήδειος.

, Έγώ άτομικώς έχω καί μιαν δλλη αδυναμία: 
ν αγαπώ τούς συζύγους τών ερωμένων μου. 
Ομολογώ ότι μερικοί άπ' αυτούς, πρόστυχοι 

καί χοντροκαμωμένοι, μέ κάνουν νά συχαίνουμαι 
τις γυναίκις τους όσο χαριτωμένες κι αν εΐνε... 
Σέ τέτοια δμως περίστασι, πάω κι" άλλου... 
Μπα! γι αυτό στενοχωρείσθε, δνθρωποί μου!

Οτανομως ό σύζυγος είνε έξυπνος καί όπως 
πρέπει, «...τότε ξετρελλαίνομαι κυριολεκτικώς 
μέ τή γυναίκα του. Κι’ άν τά χαλάσω καμμιά 
φορά μ’ αύτήν, φροντίζω νά μήν τά χαλασω 
ποσώς μέ τόν δνόρα της. Γιατί, πού ξέρετε ; 
—μπορεί νά βρεθώ στήν ά,άγκ.| καμμιά φορά 
νά έπανέλθοο...

Αλλως τε μ’ αυτόν τόν τρωτό έχω πάντα 
τούς καλλίτερους φίλους, ένώ au/χρόνως φρον- 
τιζιυ καί γιά την έξασφάλισιν τής υπεροχής 
τού ανδρικού φύλου έπί τοΰ γυναικείου. Αύτό 
τό διεπίστωσα πολλές φορές: ή γυναίκα σάς 
προξενεί όλαο τάς δυνατός στενοχώριας, σάς 
?®νει. οκΤΙ'νές, σας γκρινιάζει, ένα σωρό άλλα... 
ενώ ο αγαθός σύζυγος, πού μ’ όλο του τό δίκηο 
θά σάς έσχότωνε σάς περιποιείται σάν νά 
ήσαστε μιά αληθινή θεία πρόνοια μέσα στό 
σπιτικό του. Άν είνε μάλιστα καί λιγάκι ηλι
κιωμένος I...

Οπως είπα λοιπόν, είχα ερωμένη μιά μικρή, 
κοντούλα, χαρούμενη, μελαχροινή, μέ φαντασιο
πληξίες, μέ καπρίτσια, με δεισιδαιμονίες, μέ 
θρησκοληψίες, ευκολόπιστη σάν καλόγρηα, 
νόστιμη ομως. Τ* άγκαλιίσματά της ήταν 
μΛγί,ία καί τό δένμα της τ^σο άπαλό.. Καί 
κάτι μάτια πού σ έχάϊόευαν. Χίλιες φορές 
άχούμπησα τ" κεφάλι μου στά γόνατά της καί 
στή στασι αύιην άπομέναμε γιά πολύ κ’ οί δυό 
άχινη τοι,έκείνη οκυμμένη άπανω μου μέ τα άνε- 
παίοϋητο, αινιγματικό καί σκανδαλιάρικο χα
μόγελό της, κι’ εγώ μέ το βΛκμμα στό πρόπωπό 
της τό γλυκό κι' ήόονκο πού μοϋ μεθοχσε τήν 
καρδιά, στά μάτια της τά ολοκάθαρα καί 
γαλανά, ολοκάθαρα σάν γεμάτα μέ σκέψεις 
ερωτικές καί γαλανά σάν ουρανός γεμάτος 
ήόονές.

Ο δνδρας της,δημόσιος ύ.τάλληλος,έλειπε συ- 
Χν« και μάς δφηνε ολόκληρα βράϋυα μονάχους. 
Καί τα βρηδυα αυτά τα περνούσα κοντά της, 
ξαπλωμένος στον καναπέ, άκουμπώντας. τό 
κεφάλι μου στό ένα της γόνατο, ένώ στο δλλο 
έλαγοκοιμόταν ή Μιστί, ή αγαπημένη της 
μαύρη γατίτσσ.

Τα δάκτυλά μας αντάμωναν στήνάΐίαλή ράχι 
τής γατούλας κι’ έχαϊδεύοντο χωμ .μι ατό με:α- 
ξένιο της τρίχωμα. Ένοιωθα xu C> ατά πλευ- 
ράκια στό μάγουλό μου, καί κά.το·β τό πόδι 
της έφθανε ώς το στόμα ή ως τά βλέφαρα καί 
μ’ έτααγχρούνιζε καί μ’ έκανε νά «λείνω 
τά μάτια.

Κάποτε  ̂ καί ποϋ έβ/αίναμε, γιά «νά τό 
ρίξουμε δ;<*» δπως έλεγε. ΤΑ γλέντια μας 
ήταν άθωώτατα: ή έτρώγαμε σέ κανένα εξοχικό 
ξενοδοχείο, ή πηγαίναμε σέ ταβέρνες δπου έσύ- 
χναζαν εργατικοί. Κο,θομ^οτε πάντα στό βάθος, 
actevw στις ξεχαρβαλωμενες καρέκλες.

Άπό τά παραθυρα έμπαινε ή μυρουδιά 
ψαριών πβύ έτηγάνιζαν ή ταβέρνα γεμάτη 
καπνούς- οί εργατικοί μέ μπλούζες βπιναν κ’ 
έκάπνιζαν γύρω σέ ξύλινα τραπέζια. Τό γκαρ
σόνι ξαφνιασμένο άπ’ τήν παρουσία μας, μας

έφερνε δυό ρακιά μέ δυό κεράσια βτό καθένα
γιά μεζέ.

’Εκείνη, φοβισμένη, τρέμουσα, κι’ ευχάριστη 
μένη ταύτοχρόνως, κατέβαζε ως τήν «κρη τής 
μύτης της τό διπλωμένο σέ δΐο πυκνό βέλ» 
της κι’̂ άρχιζε νά πίνη μέ τή χαρά πού αισθά
νεται ή γυναίκα, σάν προσποιείται τήν ξετ«ί 
πωτη. Κάθε κεράσι πού έδάγκανε, τής έδινε 
τήν_ ενχύπωσι πώς κάνει αμαρτία, καί κάθε 
γουλιά ρακιού έκυλοΰσε μέσα της σάν μιά Από- 
λαοσις λεπτή καί Απηγορευμένη.

Επειτα μοΰ έλεγε τιγά :—Πάμε τώρα.
Κι’ έφεύγαμι
Τά βήματά της ήσαν γοργά κι’ είχε το κε

φάλι σκυμμένο σάν διάβαινε ανάμεσα απ' τούς 
εργατικούς ποϋ έπιναν καί τήν έκύταζαν μέ 
υφος δι σαρεστημένο. Κι’ όταν βρισίόματτε στόν 
πλατύ δρόμο, ά  ι ηνβ έναν βαθύ στεναγμό, σάν 
νά είχαμε δια,φ γει κάποιον τρομερό κίνδυνο.

Κάποτε μ* ηχούσε μέ φρικίασιν :— Ά ν με 
προσβάλλω κανένας σ’αύτά χά μέρη,τί θά κάμης;

Τής απαντούσα ίππο νικά:—0ά σέ προστατεύω 
βέβαια ι
«λ^αί μ°^σΦ»γγ* τό μπράτσο ευτυχισμένη, Τ :ως 
οένά ήθελε ένδομύχως νά προσβληθή στ’Αλήθεια 
γιά νά τήν πρρσταιεύσω, νά ίδή νά χτυπιέμαι 
γιά χό χαχήρι της μ’ ανθρώπους, έστω καί μι- 
κράς τάξεως.

"Ενα βράδυ, καθώς έκαθόμαστε σέ κάποια 
ταβε3νούλα τής Μονμάρτρης,είδαμε νά μπαίνο 
μία γρη« κουρελιάρα, «ού κρτοϋσε στό χέρι μιά 
λυγδιασμένη τράπουλα. Ή  γρηά, μόλις είδε 
μία κυρία, ήλθε κοντά μας καί προσεφέρθη νά 
τής πή τήν τύχη.

‘Η Έ μ μ α — αύτό ήταν τ’ βνομα τής φιλενά
δας μου—ήταν δίΐσιδ ’ίμων, έφρικίασε άπό ανη
συχία καί περιέργεια κι’ έκαμε τόπο στή γρηά 
νά κάτσο κοντά της.

Ή  χαρχορρίχτρα, εκατόχρονη, δλο ρυτίδες, 
μέ στόμα άίειο, έρριξε στό τραπέζι τά χαρτά. 
Τά άπλωνε, τά μάζευε, τά έτακτοποιοΰ^ε, μουρ
μουρίζοντας λόγια πού δέν άχούγονταν.Ή “Εμ- 
μα χλωμή 8Λ«ρίμενε, κραιώντας τήν αναπνοή 
της. Ή  μάγισσα έπί τέλους άρχιοε νά λέ ·̂ τής 
είπε πράγματα πολύ αόριστα : Ευτυχίαν,παιδιά, 
έναν ξανθόν νέον, ενα ταξείδι, χρήααια, μία 
δίκη, έναν μελ,αχροινόν, χηνεπιστροφή κάποιου 
άγατημένου, μία επιτυχία, έναν θάνατο.

Τό προάγγελμα τοϊ θανάτου άνησύχησε πολύ 
τήν Έμμα. 6 4  πέθαινε ; Παιός ; Πότε ; Πώς;

‘Η γρηά άποκρίθηχε : — Αύτό δέν χό λένε 
τά χαρτιά. “Αν θέλ^ς \ά μάθ^ς, έλα νά μέ 
βρβς αύριο... θ ά  στό π »  μέ τον καφ έ πού χά 
λέει όλα.

Ανήσυχη ή “Εμμα γύρισε καί μοϋ είπ* :
— ϋάμκ αΰριο ; ΙΙες μου ν α ί .. Λν δέν πάμε, 

δέ θαβρ» ήσοχία...
Άρχισα νά γελώ: —Άφοϋ τό ♦έλεις πάμε.
Ή  γρηά μάς έδω<ε χή διεύ^υνσί χης Έχα- 

θοχαν στό έχχο πάτωμα ένός άθλιου σπιτιού, 
δπου πήγαμε χήν δλλη μέρα. Τό διβμάχιό χης, 
μιά ιρύπα μέ δυό παμπάλαια καθίσματα κι’βνα 
βρωμερό κρεβάτι, χό στόλιζαν διάφ·ρα παρά
ξενα πράγματα—χόρτα ξερά κρεμασμένα άιτό 
καρφια, μπουκάλβς μέ ύγρά χρωματισμένα.. 
Πανιβ στό μοναδικό τραπέζι μιά μπαλσαμα»· 
μένη^γάτα μάς κύταζε μέ τά γιαλένια χης μά- 
χια Εμοιοζβ σχά σωστά μέ κδτι δαιμονικό 
μέσα στό άπαίσιον έκείνο περιβάλλον.

‘Η Έμμα, ποΰ έτρεμε άπό συγχίνησι, κά- 
θησε κι’ άμέσω , μοϋ είπε : —Κύταξε πόσο 
μοιάζει μέ τη Μιστί μου I

Κι’έξήγησε στή γρηά πώς Μιστί ήταν ή αγα
πημένη χης γατούλα, -ταυ έμοιαζε πολύ μ’ αύ- 
χήν, τή μπαλσαμωμένη.

Ή  μάγισσα άποκρίθηκε σοβαρά: —Άν αγα
πάς κανεναν, μήν κρατάς αύτή χή γάτα

— Γιατί ; ρώτησε χαταφοβισμένη ή Έμαα.
‘Η ,γρηά έκαθησε κοντά τη;, έπιασε χό χέρι

χης κι'ιιπε: —Γιαεί αύτή πού βλέπεις έ « ϊ  ή 
γ<·τα εΐνε που μ^ΰ ,α ε μ' εμένα χή ζωή μου 
δυστυχισμένη.

Ή  φιλη μαυ θέληαε νά μάθη χά καθέκαστα. 
Ρωιουσε χή χαρτοορίχτρα, χήν έπίεζε, χήν έπα- 
ρακαλοϋσε. ‘Η ο . ψεις χοβς κι’ οί καρδιές τους 
ήχαν άδελίρωμένες στήν εύπιστία.

Έπί τέλους ή γρηά άπεφάσισε νά έξηγηθϋ :
—Αύίη χή γ ιτ ι  πβύ βλέπεις, είπ=, χήν ά/α- 

ποϋσα σαν άόερφή. Ήμουν χόχενέα καί κατά· 
μονη, ραφ ;ρα κι’ έάούλευα στό δωμάτιό μαυ. 
Δεν είχα κανέναν άλλον μαζί μου εκτός άπ’ 
αύτή τή γάχα’ τήν έλεγα Μουτόν μοϋ χήν 
είχε χαρίσει ένας γείτονας. Ήταν έξυπνη γάχα 
σάν παιδί και καλή, καλή καί μ’ άγαπ )ύσε...μέ 
λάτρευε. Έκάθουνταν δλη μέρα στά γόνατά 
μου, όλ,η νύχτ« ατό προσκέφαλό μου. Έτυχε 
τότε \ii κάνω τή γνωριμία ένός καλού νέου, 
κβύ έργίζόταν στό κατάστημα εκείνα πού μοΰ· 
δινε δαολειά. Πέρασαν χρείς μήνες πού είχαμε 
γνω ιιαιή, δίχως νά το5 κάμω χήν παραμικρή 
χαραχώρησι. Αλλά, καθώς ξέρετε, δλα έχουν

Π α λ η α  Τ ρ α γ ο υ λ ι ο

~ Ε 2 " ϊ · . . .  ' ~ " '—
Έβν  τό χίρι nον ίβαίις πάνω οβ πΧάχα Χάρον 
κι’£γγιξα τό αϊμα τήίζαήςαιί',φΐ.ίβεςχονμαρμάρου.
’Βσν, άνόοφόρα, αήκωοες attjv οψί μον ίνα κρίνο 
κι’ ivri svuit&c άνάοανα χνότο &8ρμό άπο κείνο.
Έού  |Κβ nfjyes ατην πηγή να πιώ νερό—κί' ακόμα 
νοιά§α)δνάχ*ίληάχ'τΐ}ν.-ζηγή νά μοΰφιλοϋντόατόμα.
'Sab άχ’τοi s  κίάνονς τής μηλιάς μον είπες να

[χάψω μήλο
κι'άχονοα καρδιοχτναημα μίο'ατής μηλιάς τοξΰλο.
Έ αν εν’ αοτίρι μονδαιςες κι’ eTSa or’ άατίρι κάτι, 
κάτι, $χι αάν ουράνιο φ&ς, μη σάν αγάπης μάτι.

ΖΩΗ Η Π Ο Ρ Φ Υ Ρ Ο Γ Ε Ν Ν Η Τ Η

Γιά τήν πορφυρογέννητη καί τή στεφανοφόρα 
αταλμένα άπ» τά. πέρατα τής γης 

μνρωδικά καί βάλααμα—παραγγελία καί δώρα — 
φτάνονν λογής λογής.

Σμίγει ή πορφυρογέννητη α’άιτόκρυφα άργ αοτήρια 
τά βάλσαμα καί τά μυρωδικά 

καί κάνει μοσκολίβανα γιά τά λιβανιστήρια 
καί φίλτρα ερωτικά.

Καίοντας τά μοοχολίβανα οτόαπλαχνικό Χριστό της, 
ζητά άπ’ τήν άμαρτία νά λυζρω&β, 

καί με τά φίλτρα άνάφτοντας δρμες δψιμης νιότης 
τήν Λιιαρτία ποθεί,

Γ . ΔΡΟΣΙΝΗΣ

ΤΗΣ ΜΥΓΔΑΛΙΑΣ ΤΑ ΛΟΥΛΟΥΔΑ 
Γνρ«* στά βουνά ξεψύχαγε 
τού Γί.ννάρη άχνό χό δείλι 
καί ό Ζ'φυρος Ανάερα 
σο4χε λύσει χά μαλλιά.
Κι’ άπαλά δειλά κι’ αθόρυβα 
σοδπλβκε λευκό μανχήλι 
χά λουλούδια χης χινάζονχας 
άνθισμένη Αμυγδαλιά.
Άπαλώχαχα ofiy όνειρο 
καί λ*υκά σ&ν περιστέρια 
μ· τά δάκρυα ραντισμένα 
3*°4χ8 χύσει αγνή δροσιά, 
τά φ ,’λλάκια άργοχυλούσανε 
—4ια0ατάρικα αστέρια — 
μέα’ ’στό μεταξένιο πέλαγος 
τών μαλλιών σου, 4  κορασιί [ 

Φλώρινα 2τά9·ης Ζηργανος

ίνα τέλος, κ«ί είχα «ρχίσει νά τόν αγαπάω γερά. 
Ήταν γλυκομίλητος κ*ί καλός. Ή θελε ν* 
κάτσουμε μαζί γιά οικονομία Τέλος πάντων 
τ*ο· δνοιξα δ'·α βράδυ. Άπόφασι δεν εΐχ* 
άκόμη γιά δλλα, μοΰ<ανε δμ»ς εν<αοίστησι νά 
περάσω μια <·ρα μαζι του. 2τήν άρχή ήταν 
ήσυχος. Μοίλκγε ένα σωρό γλυκά λόνια πού μέ 
συγκινοΰσαν. Έπειτα μ’ Αγκάλιασε, δπως άγ*α- 
λιαζο»ν δσοι «γαπάνε. Είχα κλείσει τά μάτια, 
είχα μείνει ακίνητη, κι’ αίσθ*νόμουν μιά με
γάλη ευτυχία. 3αφνικά όμως αύτός έχανε μιά 
απότομη κίνησι κΓ έμπηξε μ·,ά φωνή πού δέ 
θά τηνε ξβχάσ» ποτέ. Ανοίγω χά μάχια καί 
βλέπω χή Μουτόν πού εΐ^ε πηδήσει στό μοϋτοο 
χου καί χοϋ ξέσχιζε χό κρέας μέ χά νύχια. Καί 
χό αίμα έιρεχβ ποτάμι. Έκανα ν’ άποτ^αβήξο» 
χή γάχα, ποϋ αότη δμως .. χυνόχανε σά λυσσα
σμένη καί χόν έγρατζούνιζε, τόν έξέσ«ιίε, μέ 
δάγκανε. Είχε λυσσάξει. Σχό χέλος χήν άοπαξα 
καί τήν πέταξα άπ’ τό παραθύρι τό ανοιχτό.
Ηταν καλοκαίρι. Αμα δρχισα νά πλένω τό 

πρόσωπο τοΰ δυστυχισμένου φίλου μου, εΤδα 
πώς χα μαχια του, και χα δυο χου, ήταν βγαλ— 
μενα ! Πήγε στό νοσοκομείο* σ’ ένα χρόνο μέσα 
πεθανε. Ηθελα να τόν κρατήσω έγώ, νά τόν 
χαΐζω, νά χόν περιποιούμαι, άλλά δέν καταδέ
χτηκε: μοΰ είπε π ος μέ μίσησε άπό τότε. Ή  
Μουτόν έσπασε τά πλευρά της. Ένας γείτονας 
τηνε βρήκε καί μοΰ τήν ξανάφερε. Τήν έβαλ- 
σσμωσα γιατ'ι̂  πάντα τήν αγάπαγα, μ’ όλο τέ 
κακό πού μουκαμε, γιατί κι' αύεή μ’ άγαποΰσε.

‘Η γρηά σ»πασε καί χάϊδεψε τήν δψυχη 
γάτα. Η Εμμα ταραγμένη, είχε ξεχάσει τά 
ζήτημα χοϋ θανάχου. Τοίλάχιστο δέν έχανε 
κανένα λόγο' δώσαμε ένα πεντόφραγκο στή 
μάγισοα καί φύγαμε.

’Επει*ή χήν δ*Αη μέρα έπράχειτο νά γυοίση 
ό Λνδρας της, δέν πήγα νά τήν ί5δ. Πήγα 
έπειτα άπό κάμποσες μέρες και παρεξενεύθηκα 
πού δέν έβλεπα χή Μιστί. Τήν έροβτησχ χί 
έγινε ή γάτα. Κοκκίνησε καί μοϋ άπήντησε :

—Τήν έδ^χα. Δέν εύρισχα ^συχία.
— Δέν εΰρισκες ήαυχ.α ; Τι θέλεις νά είτϋς; 

είπα απορημένος γιατί είχα ξιχίσει τή χαρτοι- 
ρίχτρα.

Μ’ άγκάλιασ* σφιχτά καί μο» εί,τε σιγανά : 
—Φοβομουνα γιά χά ματιάσου, 4γαχημένε μο»! 
(Μετ. ά.Γ.) GYU DE MAUPASSANT
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Έ π  ιστολαΐ

ΣΙόσο κερδίζει μιά γυναίκα βιαν ξέρχ) νά 
γράφν; εΊμορφα ! Ένας λεπτός συγγραίρεύς 
ίλβγε^κάποχε γιά ένα γράμμα γυναικείο : «'Ηχαν 
μιά χρυσοκόκκινη πεταλουδίτσα κού γύρευε 
κϊπίΗΟ δνθος γιά ν’ άχουμπήσβ».

Ένα γραμματάκι εΰμορφα γραμμένο  ̂πού 
φθάνει ξαφνικά στβ γραφείο μβς καί χ’ άνοί-
γ«με μέ λαχτάρα, ηόοες φορές δέν φέρνει το 
χαμόγελο σιά χείλη, ή χόν παλμό στήν καρδιά! 
Καί, χό άψυχο χαρτί άνοίγει εμπρός στά μάτια 
μ·ς ορίζοντας εύτυχίας, όταν προέρχεται άπό 
πρόσωπον πού ξβύρει νά γράφ-Q καλά.

Τάρα στήν εποχή πού ζονμε ε_δκολα βρίσκει 
χ«νείς θέματα γιά νά γράψΉ-

Πρώτα άπ" δλα χρειάζεται προσοχής είς χήν 
έκλογήν χοϋ χαριιοΰ. Νά εΐνε μάχ μά λιγάκι 
χονδρό καί καχά ποοχίμησιν λευκό (χό χρώμα 
«ύτό εΐνε τό εΰγενέσχερον). Ή  κόλλα νά μήν 
βίνε πολύ μεγάλη, άλλ' ι>ΰτε καί μικροσκοπική. 
Ό  «ράκελλος προτιμώτε ο, νά εΐνε τετράγωνος 
καί όχι μακρουλός καί τη χ^ρτί μπορεί νά εΐνε 
Ιλβφοά, άλλά πάρα πολύ έλαφρά άραματισμένο.

Όταν γράφετε, φροντίζετε νά μήν Αρχίζετε 
μέ οίτήοεις συγγνώμης ή μέ Ατελείωτες δίκαιο- 
λ·γίες γιά χήν Αργοπορία χής Απανχήσεώς σας. 
Μροσπαθείχε νά γράςρετε εύχάρισχα καί νόστιμα, 
’ιδού χό παν. Ά ν δέν έχετε διάθεσιν, μήν πιά- 
νβτβ καθόλου τήν πέννα σχό χέρι σας, διόχι 
κινδυνεύετε νά μεταδωσϊτε χήν δυσδιαθεσίαν 
*«ς καί βΐς χό «οόσωπον πού γράφετε, ένώ 
έβδομήνχα έπί χοίς έχαχό, χο* γράφετε γιά νά 
χό ευχαριστήσετε.
‘Η  φούστες μακραίνουν

Ή  φονβτες ευτυχώς, δν πιστεύσωμε τά xe- 
Κε«ταϊα παρισινά φιγουρίνια, Αρχίζουν νά μα
κραίνουν. Καί, «ρισμένως, ή:ο κσιρός, διά νά 
μήν παρουκιάζουν πιά οί δρόμοι μας τά οίκτρά 
βκείνα θεάματα μέ τής διάφορες σαραντάρες 
■ού μας έπαρουαιάζοντο ώς δίσποινίδια μέ 
φονστάνια έως χά γόναχα. Ά ς έλπίζωμεν ότι 
καί ή μητέρες θά γίνουν λ,γ_ πιό λογικές καί 
♦-ί Αναγκάσουν χής άτίθαοιίς κόρες νά μακρύ· 
ν·«ν χ||ς φούστες χου-. Ά ν καί—δέ βαστώ νά 
μή χό η»  —πολλά κορίχσια φοροίν μαχρύτερες 
φονοτες Από χής μηχέρες χων.

Τό χαριτωμένο χαμόγελο

Ε ΕΝ Η ΕΥΟΤΜ ΟΓΡΑΦΙΑ

Π Ο Α  Υ  Γ Α Μ I A

‘Ο Αφρικανός Μαχαραγιάς Μανοΰ χαχαμποδ 
πού καχοιχοϋσε πάνω σ’ ένα βουνό χοϋ Βαραγ- 
καμπά, είχε έξη γυναίκες, χή μιά καλλίτερη 
άπό χήν άλλη, καί δέν έπρόφθανε νά ζηχήση 
κάχι κι’ άμέσως κατατσακιζότανε δλες"ποία νά 
πρωτοπροφθάσυνά έκτελέση τήν παραγγελίατου.

Γι’ αΰτό ό Μανοΰ Ταταμποΰ περνούσε μιά 
ζωή χαρισάμενη κι’ εϋλογοΰσε χόν Αλλάχ πού 
δέν έμπόδιζε τούς πιστούς χου νδχουν χαρέμια 
μέ πολλές γυναίκες.

Μιά μέρα δμως ένας λευκός Ιεραπόστολος, 
πού έδώ καί πολύν καιρό προσπαθούσε νά χόν 
φέρ-Q στό δρόμο τής θεογνωίας καί χοϋ χρι- 
σχιανισμοΰ, χοϋ είπε :

—Μεγά''  Μαχαραγιά, γιαχί έσύ πού είσαι 
φω;ισμέν : >iitv γνωσχιχός άνθρωπος νά παρα
δέχεσαι * πολυγαμία άνχΐ νά χηνε χχυπάς ; 
Μιά γυναίχα πρέπει νάχη κανείς... δχι έξη... 
Είνε μεγάλη άμαρτία νδχη παραπάνω άπό μιά.

Ό  Μαχαραγιάς δνοιξε όρθάνοικτα χά μάχια 
χου καί χόν έκύχταξε. Πρώτη φορά δκουγε 
τέτοια παράξενα λόγια. ’Επειδή δμως είχε 
πάντα ύπόληψι στό λευκό ιεραπόστολο, ύπο· 
σχέθηκε ν’ άκούση τή συμβουλή χου.

Πέρασαν μιά-δυό έβδομάδες καί ό Ιεραπό
στολος πήγε ν’ άποχαιρετήσβ τόν μαχαραγιά, 
γιατί θδφευγε γιά τήν Άβησυνία. ’Εκείνος τόν 
υποδέχθηκε μέ χαοά.

—Καλέ μου λευκέ, τού είχε, δκουσα χήν 
συμβουλή σου καί δέν έχω παρά μιά γυναίκα πιά.

— Ά ! ώραία ! έκαμε ό ίεραπόσχολος. Μά 
πώς έκαχώρθωσες νά τής ξεφορτωθής τής δλλες;

Ό  Μανοΰ Ταταμπού Α,χήντησε μέ όλη χου 
χήν Απάθεια:

—Τής έφαγα καί χής έξη καί πήρα μιά^δλλη.
Καί ό λευκός ιεραπόστολος έφυγε ευχαρι

στημένος, διότι είχε κάμει έναν καλόν χρι
στιανόν. Jana de la Vandera

Εκνευρισμένος κάποιος Αψυχολόγητος κύριος 
άπό χό διαρχές μειδίαμα μι&ς ώραίας πού 
βχόρενε χής eliie:

«χίρός θεοβ, κυρία μου, μή γελάτε χορεύον- 
xitc φοξ χρόχ, δέν υπάρχει κανείς λόγος*.

’Βγ« δέν συμφωνώ μέ χόν κύριον αυτόν κοί 
άιτβνανχίας θά έλεγα: «Μειδιάτε, κυρίες μου, 
•χορπάτε δπο μπορείτε περισσότερα χαμόγελα 
άλλα πρό πάντων μάθετε νά χαμογελάτε. Δέν 
άρκεί νά χαμογελά κανείς μόνον μέ χά χείλη, 
πρέπει χά μάτια, χό πρόσωπον ολόκληρο νά 
γελοϋν. ΕΙνε τέχνη κι' αύτό, τέχνη πού ολίγες 
χήν ξεύρουν».

Είδα πολλές φορές γυναίκες νά είναι χόσο 
καχσουφιασμένες, «στβ μοΰ ήλθε συχνά ή επι
θυμία νά πάο» νά τής έρωτήσω χί βχοβν χέλος 
κάνταν |

Όσον ώραία χι’ δν εΐνε μία γυναίκα, χάνει 
•χαν δέν ξεύρβ νά δείχνβ εϋχάριστον πρόσωπο. 
Υπάρχουν δύο είδη γυναικών ποΰ Αρέσκονται 
νά παίρνουν ένα ύφος διαρκώς δυσαρεστημένον: 
Ηίνε αί κυρί ι χής Ανυ. χέρας χάξεως, αί όποίαι 
θέλουν νά κάμουν χός μπλαζέ, νά δείξουν δχι 
τίκοτε δέν κινεί χήν προσοχήν χων καί χίποχε 
δέν βρίσκουν ώραίον, καί, επειδή βρίσκουν δχι 
ή κοινωνία σήμερα εΐνε πολύ άνακαχευμένη, 
φοβοννχαι μήπως ξεπέσουν άν Αφήσουν χό 
Ιφος αύτό χό Ανχιπαθηχικόν. Καί έξ δλλου 
εΐνε αί χυρίαι χών νεόπλουτων νομίζουν δχι μέ 
χήν σοβαροπρέπειαν θά υψώσουν χήν θέσιν χων.

Έ ξ  άνχιθέχου, αί γυναίκες πού εΤνε άληθινά 
«ίχ ·χι μόνον στήν ενδυμασία, άλλά καί στήν 
ψυχή καί στόν χαρακτήρα, οί είλικρινεΐς καί 
Απροσποίητοι, ξεύρουν νά προσδίδουν στό πρό- 
«·πόν των μίαν χαριχωμίνην καί γελαστήν 
πάνχοχε έκςρραοιν. Μέ χό χαμόγελο κερδίζει 
πολύ καί ή πιό άσχημη καθώς καί ή πιό εύ
μορφη.

Αέν Afxei νά φορή μία γυναίκα καλά ή βα- 
(«τιμα φορέματα* χρειάζεται νά ξ*ύρΐ] καί νά 
τάίείχνυ. "Ocav δέ στέκεται διαρκώς σοβαρά, 
άκαμπτη σάν ξνλο /.*ί ψυχρή σάν μάρμαρο, 
»άς βεβαιώ δη όλοι γελοϋν ε!ς βάρος της.

Ή  Δ-ίς ΝΟΡΑ
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Είς τήν 3η ν  σελίδα ή“ΝΤΟΛΟΡ€2„

ΟΙ Π Α Ν Ο Υ Ρ Γ ΙΕ Σ  Τ Ο Υ  Χ Α Χ Α Μ ΙΚ Ο Υ
Ό  Χαχαμίχος, όταν έχβ αψιλίες, κάνει τόν 

πνευματιοιή, πού εΐνε, άς γνωστόν πολύ εν «ολο 
καί πολύ προσοδοφόρρν επάγγελμα. Είνε 
συ^ενοημένος μέ μίαν γυναίκα, χάνει πώς τήν 
υπνωτίζει καί διά μέσου αυτής λέει διάφορες 
Αρλούμπες είς τής εύπιστες κυρίες καί τούς 
Αφελείς κυρίους πού τόν έπισκέπτονχαι, διά νά 
χούς χσιμπήσυ χαχόπιν χό σχεχικό δεκάρικο. 
Κάποχε όμως ένας φαρσέρ είχε πάρει μυρουδι ϊ 
χί χσαρλατάνδ; είνε καί θέλησε νά χόν άποκα- 
λύψΑ· Τόν έπεσχέφθη λοιπόν καί χοΰ έξέφρασε 
χήν επιθυμίαν νά συνομιλήσω μέ χό πνεϋμα 
τβϋ «μακαρίτου» πατέρα χου.

—Πολύ εύχαρίσχως, κύριε μου. Περιμείναχε 
δυό λεπϊά.

Καί ό περιποιηχικώχαχος Χαχαμίχος χάνει 
πώς ύπνωτίζει δήθεν τό. «μέντιουμ» καί Αρχίζει 
να παρατασσυ δ,τι τοΰ κατέβαζε τό κεφάλι 
πρός τόν δγνωρτό του επισκέπτην, ώς προερ
χόμενα δήθεν εκ μέρους τοΰ πνεύματος τοΰ 
τού πατρός του Όταν έτελείωσαν, ό φαρσέρ, 
εύχαριστημένσς κατά τά φαινόμενα, σηκώνεται 
καί τοΰ λέγει:— Εύχαριστώ πολύ, κύριε Χαχα- 
μίκο. Καί πόσο κάνει ό κόπος σας;

—Ώ , μόνον δέκα δραχμές, κύριέ μου.
—Δέκα! Ακριβά, πολύ μάλλον διότι ό πατέ

ρας μου δέν είνε διόλου μακα?ίτης, άλλά ζή...
—Ζή ’ ψωνάζει ό Χαχαμίχος. ’Αλλά χωρίς νά 

χάσω τ*1ν ψυχραιμία του, προσθέτει άμέσως: 
—Παρντόν I λάθος κάνετε,άγαπητέ μου κύριε : 
όνόμιμος πατέρας σας,έκεΐνος τοΰ οποίου φέρετε 
τό δνομα ζή βεβαίως... ό δλλος δμως... ό φυ
σικός καί πραγματικός σας πατήρ εύρίσκεται 
πρό πολλοΰ είς τάς αΙωνίους μονάς.

Καί ό φαρσέρ, άντί νά γελάσω, έφυγε μέ 
σοβαρός ύπονοίας περί τής έντιμότητος τής 
μητέρας του.

* *
“Αλλοτε πάλι, κάποιος ήθέλησε νά προσ

βάλει δημοσί* τόν Χαχαμϊκον ότι εΐνε πολύ 
κόλαξ καί υποκλίνεται εύκολα εμπρός είς 
εκείνους πού έχει άνάγκην.

Τοΰ είτε λοιπόν ενώπιον πολλών δλλοεν :
—Μαθαίνω κύριε Χαχαμίχο, δτι ή μέση σας 

tlvs πολύ εύίύγιστος.
—Ώ , κύριε! βλέπω δτι ή γυναίκα σας εΐνε 

πολύ Αδιάκριτος καί τίποτε δέν κρατεί μ»- 
στικό! Απαντά Αταράχως ό Χαχαμίχος.

*• ·
’Επίσης ό Χαχαμίχος παίζει καί στούς φυστι- 

κάδες μιά βαγαποντιά. Άμα ξεπέσβ σέ καμμιά 
μπύρα, φωνάζει έναν γιά νά παίξουν μονά-ζυγά. 
Άντί δμως νά πιάση αύτός φυσχίκια καί νά 
λέω ό φυατικάς, ό Χαχαμίχος χοϋ λ έ ε ι Πι ά ο ·  
σύ καί θά σοΰ λέω έγώ.

Ό  φυατιχάς χουφτώνει μερικά φνσιίκι·. 
—Πόα· θά καίξονμε;

Τόν θυμόν μα ι Ακόμα τό μακαρίτη φίλο μου 
Καλούδη καθισμένον στό γωνιακό τρατέζι δπου 
έτρώγαιχε τακτικά κι’ έγώ κι* αύτός. Μέ τις 
πλάτες πάντα πρός τόν τοίχο, γιά ν' Αποφεύγω 
τά ρεύματα, γεροντοπαλλήκαρο ώς σαράντα 
πέντε έτών, πού είχε Αρχίσει πιά νά τσακίζη, 
μέ μσυσάκι καί μουστάκι έπιμελώς βαμένα, ό 
μακαρίτης φίλος μου ήταν ή προσωποποίησή 
τής καλωσύνης του *αί τής φιλαλληλίας. Ό ,τι 
κι’ αν έκανε, πάντα άπό τά φιλανθρωπικά τρυ 
ένστικτα ώ^ηγεϊτρ. Ποτέ δΐν παρέλειπε ν’ Αγο- 
ράση ό,τι δήποτε έκλεκτό τοΰ προσεφερετο.

Ερχόταν π.χ στό Ξενοδοχείο ένας μικροπω- 
λητής μέ λουκούμια Σύρου. Ό  φίλος μου τά 
έξήταζε προσεκτικά, έπείθετο δτι εΐνε άρίστης 
ποιότητος, καί τ’ άγόραζε.

— Βλέπω σάς άρέσρυν τά γλυκά, τοΰ έλεγα.
 Ώ , δέν εΐνε γι’ αύτό ! μοΰ Απαντούσε.

‘Εκείνο πού μ’ οδηγεί σ’ δλη μου τή ζωή εΤνβ 
ή επιθυμία νά Ανακουφίζω τούς Ατυχοϋντας. 
Έ χω  στήν Τράπεζα έχατό χιλιάδες φρίγ«α κα» 
τά άφιερώνω γιά νά ελαφρώνω τόν πλησίον μου. 
Νά, αΰτό τό παιδάκι τώρα... Πάρτβ το ώς πα
ράδειγμα : δν δεν τοΰ άγόραζα έγώ τά λουκού
μια, ξέρουμε δν θά είχε νά φάη «ι1 αΰτό κι’ ή 
οίκογένειά του πού δίχως δλλο θά είνε πάμ- 
πτωχη.-· είδες που ήταν ξυπόλυτο ί

— “Εχετε δίκηο, πρέπει πάντα νά κάνω τό 
καλό κανείς. , ,

Έν τφ μεταξύ τό γκαρσόνι ήοχετο καί δ φί
λος μου παρήνγελλε τό μενοΰ χου πλουσιοπαρο- 
χώχαχον, μέ δλα τά έκλεχτότερα καί άκριβώ- 
τερα φαγητά καί δρντέβρ τής λίστας.^

—Ό χι πώςθέλω νά τρώω πολύ, μοΰ έδικαιο· 
λογείτο έπειτα. Άλλά τί νομίζεις; Κι’ οί ξε
νοδόχοι φουκαράδες δνθρωποι εΐνε... δ,ν δίν 
έχουν μερικούς καλούς πελάτες σάν και μένα, 
αλλοίμονο τους!

 Καί τώρα ποΰ θά πάτε; τόν έρωτοδσα
άμα καμμιά φορά έτελείω νε τό φαγί tow.

—Σέ κανένα θέατρρ.
—Σάς Αρέσει τό θέατρο ;
—Χμ! δχι καί τόσο, Αλλά, ξέρεις, οί θια- 

σάρχαι παραπονοΰνται πώς έχουνε κεσσάτια 
αύτή τήν εποχή... πρέπει νά τούς υποστηρί
ξουμε κι’ αύχούς τούς καϋμένους !

—Ναί, τούς καϋμένους!
ΈβΥαίναμε έξω  "Εξαφνα ό φίλος μου έβλεπε 

μιά κοκοτίτσα πού έπέρναγε. Τότε μ’ Αποχαι
ρετούσε βιαστικά.

—Ποϋ πάτε ;
—Νά, είδα αύτή τή γυναικοΰλα,φίλε μου.,.γιά 

νά γυρίζω τέτοι ώρα έξω ή κακομοίρα, θά πω 
πώς έχει μεγάλη ΑνΑγκη. Μπορώ νά τήν άφή· 
σω έτσι τή δυστυχισμένη; ΙΓάω νά τής προσφέ - 
ρω τήν ύποστήριξί μου... χαίρετε ..

—Τί χρυσή χαρδ ι,φίλε μου,τί χρυσή'καρδιά !.. 
Χαίρετε...

Καί ό φίλος μου έτρεχε νά «ροφθάσω τήν 
κοκοτίτσα, τήν έδιπλάρωνε, τής έδινε δ,τι τοδ 
έζητοϋσε καί πεονοϋσε δλη τή νύχτα μαζί της, 
«ποκλειστικώς διά λόγους φιλανθρωπίας βέ· 
βαια.

Αύτή ή φιλανθρωπία δέ εΐνε πού χόν 8 ραγε 
τόν άτυχή. Διότι ένα βράδυ, πρύ είχε φάγβι 
κατά κόρον, γιά νά υποστηρίξω τόν ξενοδόχον, 
βέβαια, δπαθε άπό Αποπληξίαν καί παρέδωκε τό 
πνεϋμα.

Τόν καϋμένον! Καλός δνθρωπος...
Μ. ΣΤ Η Ρ ΙΟ Σ

Μ  f t M O P · - Ι Α  S O I ?

Στόκυπαρίσσιάκούμπησες καί πήρες τόκορμίτου, 
τ’ άηδόνι έκελάίδησε καί πήρες τή φωνή του. 
Άπό τά τριαντάφυλλα κι’ Από τά κρίνα Ακόμα, 
καί τοΰ λαμποοϋ τοΰ φεγγαριού δανείστηκες

[τό χρώμα.
Δοντάκια μαργαρόπλαστα, μετάξινα μαλλάκια, 
έχεις τής αΰαας τήν πνοή, καμαρωτά φρυδάκια. 
Τά μάγουλα ροδάκινο, τά χείλη σου κοράλλι, 
μάτια μαβιά...Ποιός θά χαρ-j, παρθένα τέτοια

[κάλλη !
Μυτιλήνη Κυοτρ. Π. Ά ξιώτης.

—Ένα τάλληρο, Απαντά γενναιοφρόνως ό 
Χαχαμίχος.

—Εμπρός, έπιασα... χί τά λές;
—Λέω πώς δσα έχεις στό χέρι οοβ κι’ δλλα 

τόσα εΐνε ζυγά!
Ό  φυστικα; μετράει καί είτε ένα, είτε δύο, 

είτε τρία, είχε δσα δήποτε έχει πιάσει ά.ια τά 
διπλασιάσω βγαίνοον ζβγά, διότι Ιται γίνεται 
μ* κάθε άριθμόν.Ό; πο· νά τό καταλάβω δμως 

6 φεβιικάς, ό Χαχαμίκβς τδχβι φάει 
κιάλας νά ψ**τί:ι.ι«. Ό  ΆβρχμΙκος
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Ν Α  sA
— θά χά διαβάσωμε μαζί καϊ οί δυό χοί θά Ιδής μέ πόση στοργή 

είνε γραμμένα... θά Ιδ^ς πώς θά σοϋ διώξουν κάβε κακή σκέψι.
— Τά λόγια σου μου έδιωξαν όλες χης κακές σκέψεις, άλλά θά μ’άγα- 

«άς πανιά, Λινέχχα; «—Άν βά σ’ άγαπώ, Ζακ!.. «—Ναξερες πώς χρέμω 
άγάπη μου, xc ί μα/.ιστα μέ χή ζωή πού κάνομε διαρκώς σχήν ερημιά. 
«— Μά έμένα μ' άρέσει ή έξοχή «— Δέν σέ* πειράζει ή μονοτονία ; 
«—Καπου-κάπου μ* έ πείραζε μά χώρα θά είναι χοοο διαφορετικά χά 
πράγματα... *— Γιατί; «— Ά  I κύριε, αύχό είναι μυστικό 'δικό μου. 
«— 11>ς μου χο καϊ δεν πειρι ζει δεν είπαμε πώς δέν θά έχωμεν πιά 
ρυσ*«ί'ώ ; «— Ναί μά αύχο είναι διαφορετικό μυσχικό, χόσο γλυκό, χόσο 
ευχάριστο πού δέν χολμά καθείς να χο πιοτεψβ...

Καί ή Λινέττα έσώπασε ντροπιασμένη καί κατακόκκινη.
— Πες μου, Λινέιτα, επεμεινεν ό Ζακ καί σιγά ουγνεκινημένη ή 

νεαρά γυνή χοΰ είπε τό γλυκό μυστικό : «— Νά... μοΰ φαίνειαι... δέν 
είμαι καί πολύ βεβαία... μά πιστεύω πώς ώς τήν δνοι£ι... θά έχωμε μπε 
μπέ...

Είς χό δκουσμα αύχών χών λέξεων ό Ζάκ ώρμησε μέ άνοικχάς άγ- 
κάλυς και δι αρκεχήν ωραν n  δυο ούζυγοι έμειναν εναγ.ιολισμένοι

- Αγαπημένη μοι, είπε χέλος ό Ζοκ μέ άρκετή συγκίνησι, χί εύιυχι- 
σμενος που είμαι ! «—Ναι, Ζάκ, μαντεύω χην εύτυχία οου νοιώθοντας 
χήν 'δίκην μου. Σ*εψυυ πώς βα χ' άγυπούμε καί οί διό αύχό χό μικρό, 
c— Θά χο χαλασωμε μέ χά χαδια μος !

— Απεναντίας βα χο μαοωμε ν’ άχον  ̂ όπό μικρό. «— "Όχι γιαχί 
τότε δεν θα σοϋ ’μοιάζει, Λινέιτα μου. «— Ώειρακτήριο ! ·

Καί ή Λινέχχα ε^εινε πολλή ώρα εΐί χήν θερμήν άγκάλην χοΰ Ζάκ 
άνολογιζομενη χήν ευτυχία πού χούς έπερίμενε I

XVII
Τήν έπομένην πρωΐ πςωΐ χό νεαρόν ζεύγος εύρίσκεχο είς Χερβοΰρ- 

γον κοί ένα άμαξι τοιι ώΰι.γησε είς χην παραλίαν άπό χήν όποιαν έφαί- 
νεχυ ή Ναυορχΐς »Μοοοολιωτις». Είχαν χαχορβωοει νά μάθουν όχι 
έ»εί είχε τοποΟετηίεί ό Γκοϊ καί είχαν έλθει μέ χην πρόθεσιν νά άνέ- 
βουν είς χο πλοιον να τού ευχηθούν κατευόδιον πριν φύγη διά τό με 
γάλο του ταΐεϊύι. Άλλα δέν είχαν χυχην διότι τό ύωρηκτο έφευγε μετά 
ήμιοε,αι ωραν και δεν έπετρεπετο εις κανέλαν ν’ άνιβχι. Ή  Λινέχχα 
ήιον πολύ λυιιημενη γι’ ιύιο, αλλα ό Ζάκ είχε μίαν έμπιευοιν.

— Μην Οπε/.πιζεοοι, Λινετχο, εί. ε, εχω κάποιο οχέδιο, φώνοξε έναν 
βαρκορη »αι βα του πού(^ νο μάς πάει μέ χή βάρκα κοντά εις χήν 
Νουα^χιδα. Θα οτοαιΰμε έκεΐ και μόλις διακρι\ης χόν Γκαϊ β$ τοϋ 
καν ω με νόημα να μας 1δ[|.

Ι^αγματι εφωναςαν ένα βαρκάρη, τοΰ έξήγησαν χ( ήθελαν καί σέ 
λίγο ή ραρκα χους επλησιαζε το ϋωρηκχον.

— Χΐ/.ησ>αζομε, Λιιειτα ; έρώτησεν ό Ζάκ, διακρίνεις χίποχε ;
— Είμεθα ιιο/.υ κοντά είς ιο πλοίο, άλλά δέν βλέπω πουθενά χόν 

Γκαϊ απηνιησεν ή Λινέττα απογοηχευμενη, κι' όμας δεν είναι δυνατό 
να μην ανέμη οτη γιφυρα ν' αποχυιρετηση χόν Γαλλικό ούρανό... Νά

• χαρι* οηκωνουν άγκτρα, οί ναύτες 3,ανε κι’ έρχονχαι, οί αξιωματικοί δί
δουν όιατα^άς ! Nu είοοι έτοιμος Ζάκ, γιατί μόλις χόν 'δώ πρέπει νά 
οηκωϋής και να χου κανωμε νόημα, όεν μπορεί παρά να μάς διακρίν  ̂
xui χοτε θα καιολοβ^ 3ΐώς εξεχαοομε χή οχιγμιαία χρελλα χου καί πώς 
άφηνε· on, Ι'ολλια ένον αόελφο που τον έουγχώρηοε καί χόν άγαπά.

Ο Ζακ εοφιςε χο μικροοκοπιν.ό χεράκι της και χής είπε μέ γλυκύ  ̂
χητα : — Δεν είχα να του ουγχωρηιω και τ.ολλά πράγματα, μήπως 
έπταιεν ούχος ά> ο’ άγαπηοε; Ποιος μπορεί νά ζήσ^ κοντά οου χωρίς 
να οε αγαπηοη ;

'ί.να διναχο οφτριγμα έδωοε τό σύνθημα χής ά>αχωρήοεως καί χό 
χερασαο Φωρηκτό εςεκ,νηοε μεγαλοπρεπιοχατον, άφήνονχος πίσω του

λευκή οφριομενι! /ωριδα ενφ είς την πλώρην του έκυμοτιζεν ή 
τρ.χλωμός οημοια μέ το οημα του νουαρχου. Έπεροσε πολύ <ονχ'ά είς 
τη» βάρκαν τους, η όποια εταλοντειύη τόοον πολύ, ώοτε ή Λπετχα 
έκρατηαη, δια να μν4ν πέοη και ουγχρονως ένέτεινε χήν προσοχήν ττις 
i>iu να Ιδη χον Γκάι.

— Νατος 1 έφωναξεν έξαφνα, είναι άπάνω οχή γέφυρα, μα είναι γβ- 
ριομενος απο χήν άλλη μέρια.

— Άν χου εφωιαζομε ; έπρόχεινεν ό Ζάκ.
— 1^0» V άκούοη με χόσο «ορυβό. Άλλά νά I χώρα γύρισε άπ’ 

εδώ και κυχταζει προς το μιρος μας,.. χί μελογχολικός ποΰ είναι !... 
Ν α 1 μας είδε ! μάς *α>ει -νοήματα 1

Χοραρος, επιοημος τοχε ό Ζακ έσηκώθηκε, έγύρισε πρός χήν διεύ- 
Ουνοιν που χου εδειξϊν η Λινειτα κοί με το ίβξι χου χέρι έκαμε χό 
σημειον χοϋ σιιυςου iL, ένδειξιν ουγ^ωμης.
, ' °  1>αι έκύιταζε με τα λορνιον χου καί είδε χήν κίνησιν, ένώ ένα
ριγοι, ουγκινηοεως όιειριξεν όλον χου χό οώμα είς τήν θέαν τών δύο 
αγοπηχων έκειιων υπάρξεων πού είχαν έλΟη διά νά χόν συγχωρήσουν 
δια νο μη χον οφήοουν νο φνγη άιιελπις και σόν ξένος 1 Μέ θάρρΜ 
χορα ύ ανχεμεχαπιζε χο μέλλον και ύστερα όπό χρόνια πολλά, δχαν θά 
εηεοπεφε, to  εΰριοκε πολιν χ' άγοπημένα του πρόσωπα νά χόν περι
μένουν με αι οίκτος ογκολος, νο χον δεχωνται μέ χορόν. Μέ χοράν 
vui. oaau δι* αύτον δεν ύπή^χε πλέον χορο καί μελογχολικός έβλεπε χήν 
βιρ>οιλα ν' απομακρύνεται ολοένα και χην γλυκειά μορφή χής Λινέχχοο 

να εξαφανίζεται...
— Ά ς  παμε, είπεν ή Λινέττα ουγκεκινημένη, ή «Μασολιώτις» δέν 

φαίνεται πια...
Kui επεοτρεψαν είς τήν ταραλίαν σιωπηλοί καί οί δυο σκεπχόμενοι 

αυχιν που έφευγε προς τό άγνωστον...
* * * * *  *  .

Τ(· ίδιο βροδυ ό Ζιχ κοίή Λινέτχα εΰρίσκοντο πάλιν είς χό Πριερβ 
χαί κούώς επεοχριφαν αγκολιοι μένοι σον Λλλοτε άπό χά ίδια όλάνθι- 
οια μονοποχια ή νεορο γυνή τοΰ είπε μέ τριφερότητα έντελώς εξαιρε

τικήν :
— Ζάκ. άγοπημένε μου, χώρα δέν πρέπει νά είμαστε πιά μελβγχολι- 

»οί. Ό  I κάϊ έφυγε εύχοριοτημενος, βα ξαναρχίβη πάλι τήν παληα του 
ναυτική ζβ>ή, και, όχαν to  έπιστρίφχ) σχή Γαλλία, θά έρχεται νά κάθε
ται μαζι· μος καί βα ζοίμε όλοι αγαπημένοι σον π«ώτα... Ξέρεις, Ζάχ 
πρέπει όλα νά είναι εύονμα καί γελαστά μέσα στόν πύργο γιατί στόν 
Μπεμπέ δέν θ ’ άρέσουν ή μελαγχολίες.

(Άχολονθεΐ)

   — i—
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^ -Λ ΙΛ Η Κ Ο ϊ ^ Ϊ Ξ η -  _

Ή  πρβχη δέ φράσις χήν όποίαν καχώρθωσε νά νρόψΒ ‘Ελληνιστί ή 
Μαιρη εις μιαν πρός χόν Μιμήκον έπιοχολήν της, εύρεθεϊσαν άργόιερα 
μεχά χό ̂ τραγικόν χελος χων, ήχο, καβ·ς βεβαιώνουν αί έφημερίδες χής 
εποχής εκείνης, ή εξής :

«Μιχαήλ μου, σέ άγαπώ·.
*• *

. J  οιουχοτρόπως διέρρεον οί ήμεραι, αί έβδομάδες χαί ιί  μήνες χ«ν. 
Επειδή δέ, μ̂έχρις επίσημου cνχα ς είπεΐν άναγνεορίσεως τών σχέσεών 

των, δέν ηδυναντο να συναντώνται συχνά καί έλευθέρως, έπεκοινοόνοιτν 
πνευματιχώς διά τακτικής x ί πυκνής ανταλλαγής έπιστολών, έ κύστη 
τών οποίων ήτο Ινα ποίημα, ενας θερμός ΰμνος πρός τόν ερωτά χαιν, 
με μεγαλοπρεπείς εκφράσεις εις βπχαισχον κοθαρεύουσαν χαί μέ όρκους 
πίσιεως^ καί αφοσιώσεως μέχρι χελευταίας πνοής.

Η άχελείωχος ούτή αίοθημαχολογία δέν πρέπει νά έκπληξή κανένα 
εχΛ*?ν °υΥΧ00νων άναγνωσχών, είς χούς οποίους δέν κάμνουν πλέον καί 
πολλήν ενχύπωσιν αυχοι οί λυρισμοί. Ή  έποχή έκείνη ΰπήρξε πολύ διά
φορος από τήν Ιδικην μας εποχήν, χήν εποχήν χοϋ ρεαλισμού θά ελεγε 
*αν£Κ> ®ν μή χού χελείου υλισμού. Πρό τριάντα έχών, όχε έπ?ιέκετο το 
είδύλλιον τών δνο νέων, όλόκληρος ό τόρμος, επομένως χαί ή ελληνική 
κοί'ωνίο, ή πλέον μορφωμένη, ήχο ποχισμένη μέ χόν ρο μανχισμόν. Τό 
πλοχισχομον έρωχικον κήρυγμα χοΰ Μορίου χαί χής Τι τίκας χοΰ Ούγκ«ή, 
ή μεγαλοπρεπής μοΰσα χού Μυσσέ καί χά ΰπερλυριχά ποιήμαχα χο8 
Παραοχου και χοϋ Ρογκοβή καί χοΰ Βαλαωρίχη, καί τών δλλων συγ· 
χρόνων ποιηιών, όλα αυτα—τά όποια σήμερον δέν έχουν πλέον καί 
πολλήν πέρασιν εΰρίσκοντο άκόμη τότε είς χόν κολοφώνα χής δόξηί των.

Και εχσι έξηγειχοι, οχι χό αγνόν καί θερμόν αίσθημα τό όποιον άνε- 
πτυχΰη μετοξύ τού Μιμήκου καί τής . αίρης—άνάλογα αίσθήματα ά>α- 
πτύοσοντοι είς όλας χάς έποχος άν καί κατά σπανί,'ς περιπτώσεις—άλλ' 
ή μεγαλοπρέπεια μέ χήν όποίαν τό οΐσβημά χ«>ν χοϋχο έξεδηλοϋχο καί 
εις χάς έπισχολάς των χαι είς τούς λόγους των καί είς χάς πράξεις x*dv.

** *
Κατ^αύχόν χόν χρόπον διέρρευσαν μεςικαί άκόμη εβδομάδες.

_Και εν τούτοις,  ̂παρα τήν ευτυχίαν τήν όποίαν έδοκίμαζον έπικοινχο- 
νοΰνχες πρός άλλήλους, μια μεγάλη ανησυχία έκρύπτεχο είς τό βάθος 
χών ψυχών των, ανησυχία, χήν όποίαν όσον καί δν προοεπάθουν νά καχα- 
πνίξουν κοι νά μή με αδώσουν ό είς είς τόν δλλον, τόσον περισσόχερβν 
αυιη τους έχαρασσε χαι καθίσχα τάς στιγμάς χής μονώσεώς χων μαο- 
χνριχάς. Κ

Διάφορα θλιβερά και απαισιόδοξα προαισθήμαχα εσφινγον -τήν 
ψυχήν ιων. *

Καί, άλοίμονον !, διά μίαν άκόμη φοράν άπεδείχθη καί είς χήν πρ·- 
χειμενην περιπιωσιν όχι χά προαιοβήμαχα οπανίως διαψεύδονχαι.

Μόλις ουνεπληρώθη μήν άπό χής ήμέρας χαθ’ ήν ό Μιμήκος έγραψε 
πρι ς χόν πατέρα τής Μαίρης, ή άπάντησις αύχοϋ έφθασεν, άρνηχιχή 
οπως προεβλεπεχο. * *

1οιουχοχροπ«ς δέ, μίαν πρ»ΐαν, έ> φ ό Μιμήκος εύρίσχεχο είς τό 
σπουδαστηριόν χου συνομιλών μέ τόν φίλον χου Κλέαρχον, ό χαχυδρόμ·ς 
χου εφερε μιαν έπιοτολην έκ χοί κηδεμόνος χής Μαίρης.

Ο Μιμήκος χήν ή οιξε μέ χεΐρας χρεμουσας xui Ιόού χί άνέγνβοε :
«Κύρι ε  Μι χ αήλ ,
«Mixa λύπης μου εύρίσκομαι υποχρεωμένος νά σάς άνογγείλω όχι έχω 

ενχολην εκ μέρους τού ηατρος τής προοχαχει ομίνης μου όπως σάς πλη- 
ρο^ορηοω οτι άμφότεροι πρέπει νά προοπαθήσητε ν' άποβάλλεχε πάσαν 
ελπίδα πληρωσεως ιών πόθων σας, — ο«, δλλως τε, άναγν»ριζει είλι- 
χρινε.ς xui εντίμοτς, — διότι ή χ ε ί ρ  χ ή ς  κ ό ρ η ς  τ ο υ  έ χ ε ι
η δ η δ ι α τ ε β ή· ....................... Ύμεχερος

Ιούλιος Χ άϊδερ  Παραγγελιοδόχος».
Αύχοί αί όλίγαι ξηραί,άνήλεοι, καταπελχώδεις λέςεις χαί τίποτε δ>.λο
Ο Μιμήκος όπέμειιεν εμβρόνχηχος.

— Έ χει διατεβΐ)! έψιθυριζε». Έ χει διαχεθ^ !!...
Και εχεινε χήν έπιστολήν πρός τον Κλέορχον, ό όποιος τήν ήρπασε 

χαι, αφου χην διέτρεξε χοχέως διά τού βλέμμαχος, άνεχινάχθη όλο. άνα- 
ναχτηοιν.

Πώς ; είπεν,,.. άλλά είνε όδύναχον, φίλε μου !... Πώς ; δέν θά 
ήξευρε χίποχε ή Ιδία ; Καί, δ» ήξευρε, δέν θα το ήξευρες χαί σύ ; "Η 
μήκως είς χήν Γερμανίαν οί πατέρες νυμφεύουν έν άγνοια χαί έν άπου 
οιφ ιων μάλιστα το παιδιο χους ;... ’Αδύναχον, άδύναχον, Μιμήχο .. οίτε 
να χο σ.-.επτεσαι κάν... Είνε τέχνασμα !

— Φρονείς ; είπεν ό ήρως μας.
Και λαμψις έλπιδος εφώτ.σε τονς θολούς όφθαλμούς του
— Νομίζω ότι δέν πρέπει ν’ άμφιβάλωμεν καθόλου περί τούτου, 

έπέμεινεν ο Κλέαρχος... Καλέ, χίείνε αύτα ;... Καί δν χός έπώλουν χάς 
γυναίκας εις χην Γερμανίαν, πολιν θα έγνο'ριζεν ή πωλουμένη ηοϊος 
πρόκειται να χην άγοράσχ,... Είνε τέχνασμα σού λέγω,... Καί υποθέτω μά- 
λιοχα πως είνε χεχνααμα αύτοϋ χοϋ πεισματάρη τοϋ κυρίου Χάίδερ αον...

να ££?  χα^ ···  ΕΓ.ρεαιε ·\ά ήμην έγώ είς χήν θέσιν σου...
— Ε, και χι θα έκαμνες ;

*· 7 Γ, Θ“ « ν  άρπαζα άπό τά γένεια ούτόν τόν βογαπόντη, χαΐ... ί... 
δεν ξε,ω  τί θα έκαμνα ! έφώναξε δυσα- άσχετών κατά τοΰ έαυτού του 
διότι δεν ηδύνατο να ευρυ ώρισμένην γνώμην νά δώσΉ είς τόν φίλοντου.

Κατόπιν ηρωχησε : — χί έσκέφΟης >ά κάμ^ς ;
— Έγώ, φιλε μου, κρίνω ότι πρώτον μου καβήχον έίνβ νά είδοποιή- 

σω περι χούχου χήν κόρην και νά χήν έρωχήσω άν έχυ γνώσιν ιον πράγ-

“  ^C^^xaxa I απήνχησεν ό Κλέαρχος. Και μάλιστα, μή χάνις χ*ι- 
ρον Γρα\ρβ χης άμεοως έ>α γρόμμα χαί θ ’ άναλοβω νά χής τό σιβΟο 
εγω με τον μοσιρο Αυμπέρην.

0«  ω και έγινε. Ό  Μιμήκ’ος έγραψε μίαν σύντομον επιστολήν πρός 
τήν Μαίρην χαί ο Κλέαρχος άν έλαβε νά τήν μεταβίβαση, διά ιον γν··- 
σχοΰ χρόπου τοΰ άνθοχόμου.

Πραγματι χό άπόγευμα τής Ιδίας ήμέρας, ή Μαίρη χατελθοΰσα 03*»ς 
συντιθιζεν εις χον κήπον, έλαβε παρά χοΰ κνρ Λουκά χήν έπιστολήν χαί 
εχρεξεν αμέσως να κλειοβή είς τό δωμάχιόν χης διά νά τήν διοβάσς. 
. .  π0 ανήσυχος καί χαραγμένη έκείνην τήν ήμέραν καί
Ιδου διατί :

Τήν πρωίαν μόλις έξύπτησεν ενρήκεν έπί το· γραφείο* της έπιστβ· 
λήν έχ Γερμανίας. (Άκολονθιΐ)
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^  Η S T H A H  / Λ Ο Υ
Άφοΰ συστήσω είς όλους χούς άναγνώσχας 

νά διαβάσουν τήν άρισιουργηματικήν «Νχολο- 
ρές», έγκρίνω χά έργα χής δίδος Κ. Τ. (θά 
δημοσιευθή αύχό ποϋ θέλετε) καί τών κ. χ. 
Μ. Κ Ρελλα, Inconnu (έχει π»ό έχετε «μή 
σπας» ύποθέχω πώς ή >έλατε νά γράψετε «μή 
μα55ς») χαί Μ. Άθηνέλλη (γιά τό Λεύχωμα 
ΰποθέτω νά προφθάσω νά τό άλλάξω).

Δέν είνε τόσο χαλό όσο τά προηγούμενά σας, 
κ. Π. Βενετη, χρειάζεται προσοχή, οΰτε τά 
δικά σας x. x Βοϊβοδοι ρε χαί I. Καχσούλη.— 
Δέν εΐνε γιά ίγχρισιν τά διχά σας κ. κ. Σπ. 
Στού π., Τ. Βασιλόπ, Γ. Μπουχουβαλ., X. 
Κρητικ., 2χ. Κωχσονάρ.—Τέτοια δέν δημοσιεύω 
χ. Γ. Κελεπούρη.— Σάν τό «φθάνει Τουρχίά» 
ίέν δημοσιεύω χ. Α. Δόξα. ΕΙς χό «Νύχτες· 
καί τό «Γκρέμισμα»· τρώτε άνηλεώς σάν τόν 
Μητρούσην τάς καταλήξεις, γιατί τις καΰμένες ; 
Ήλαβα καί τό πεζόν, άλλά όταν γράφετε τόσα 
πολλχ, δέν καταλαβαίνετε ότι κανένα δέν βγαί
νει ν.αλό; “Επειτα σας είνε δύσχολον ιχλάϊ 
σχό ψευδώνυμό σας νά ση ιειώνεχε καί τ’ δνο 
μά σας, γιατί πού νά τά θυμούμαι όλα ! — Τό 
«Συνοιχέσιον» δέν λέγει σπουδαία πράγματα 
κ. Ζιζάνιε, έν* άφ’ έτέρου είνε κάπως χονδρό. 
Γιά νά ξέρεχε όμως, κάποιος άναγνώσχης μού 
καχήγγειλεν όχι ό «*Έρως χής Άραπίνσς» είνε 
Αντιγραφή άπό δλλο περιοδικόν, έχσι λέει! — 
Ποιός σάς είχε όχι σάς ζηχοΰμε τίποτε, κ. Μη
λιά ; Σάς είδοποίησα άπλώς ότι, όταν θά στέλ 
λετε έργα σας, νά προσυπογράφεσθε καί μέ τ’ 
«ίνομά σος, διότι έκεΐνα εί; το όποια δέν είχατε 
ύπογράψ,.ι δέν τά έλαβα καθόλου 4.x’ όψιν.

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑ ΤΟ ΛΕΥΚΑΜΑ
Σάς πιστεύω, χ. Ροδοφέγγη, χαί τό έγκρίνω 

4ιά τό Α’ΐύκωμα —Στείλτε μου κανένα δλλο πιό 
ζουμερό, χ. Η. Άργυριάδη, διόχι αύτό είνε πα- 
ραχραβηγμένο καί χαχανχά πλαδαρό.—Θά δη- 
μοσιευθοϋν είς τό λεύκωμα ή φωτογραφία σας 
μί χή «Νύχτα», X. Έρμήλιε, χαί τά «Πεϋχα», 
χ. Θ. Δημητριάδη —Τό «Καρναβάλι» θά δη 
μοσιευβή, χ. Τσοκά, χαί διότι είνε έτιχυχημένο, 
καί διά νά μή δημοσιευβοΰν όλο «ύμνοι» είς 
χό Δενχωμα.— Ή  εικών σας καί ή «Πρωτομα
γιά» καί χό έργον χής συζύγου σας, θά δημο 
σιευβοΰν κ. Γ . Παπασχαύρου, όχι δέ καί ό ί-  
μνος πρός χόν Απρίλιον,διόχι χοΰ καθενός ενα 
μόνον έργον θά δημοοιευβή.—Θά δημοσιευθ^ 
κ· Γ. Μυλωνά.—Τέτοια δέν δημοσιεύω, κ. X. 
Ηολύβιε.—Γιά νά φανώ έγώ επιεικής, δίς Γλ. 
Μικρούλα, πρέπει νά φανήτε καί σείς, δηλαδή 
νά μοΰ στέλλετε πολύ μικρότερα εργα, χαί να 
προσυπογράφεσθε μέ ζ' όνομά σας είς κάθε 
γράεμα.

Ο  Α Ρ Χ ΙΣ Υ Ν Τ Α Κ Τ Η Σ  

Ο Ι  Ϊ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Ν Τ Ε Σ

Ένεγράφησαν συνδρομηταί τοΰ Αναμνηστι
κού Λευκώματος αί δίδες Ρόζα Ροζάχη, Μα
ρίνα Τσοκά, Γεωργία Κουχίδου, ‘Βλένη Μουλά 
χαί οΐ κ. κ. Έλευθ. Χατζηζωγίδί)ς, Κ. Π. Πύρ
γον. Θ. Έρμήλιος (αντίτυπα δύο) Ίωάν. Κα- 
μίνης, Πολοβ Άργυριάδης (στείλατε διεύθυν- 
βιν) Γ. Μαπαζαχαρίου, Κ. Γουλής, Νίκος Πε- 
τράκος, ’Αναστάσιος Ζίόης, ’Αριστοτέλης Χαρ- 
βαλιάς (δύο αντίτυπα).

J  Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Η Μ Α Τ Α  j j

Σ. Ε. Κωστάκην. Συμπλήρωσή έλήφθη. — I, 
Γερανιιόχην. Έπιταγί) έλήφθη. Εύχαρισχοΰμεν. 
— Avq. Παπαδόπουλον. Μέχρι χέλους Μαΐου.— 
Δ. Βισβάρδην. Έχρεώθητε δρ. μία.—Θ. Έ»μή- 
λιον. Στείλατε διεύθυναιν ασφαλή καβώς' καί 
•εΐ; κ. Κ. Π. έκ Πύργου -Δομ. Ζαδέ. Επιστολή 
έλήφθη.—Ί  Άχειμασχον. Περί χάς 20 Δεκεμ
βρίου θ·λ είνε έεοιμον. Συμπλήρωσις έλήφθη. 
Ένεγράφητε.—ΙΙαταζηκόπουλον Σά; έγραψα· 
μεν καί είς χό προηγούμενον φύλλον όλίγας λέ
ξεις μέ τήν φωτογραφίαν δρ. 30.—Π. Δαμάλαν 
Έξοφλησις έλήφθη. Μήπως γνωρίζετε ποΰ εύ 
ρίσκεται ό κ. Παπαμεντζελόπουλος ; —Μερικά 
Λάβδα. Σύμφωνα μέ χήν δήλωσίν μας άδυνα- 
χονμεν νά δημοοιεύσωμεν.—Α. Χριστοφίλη. Δέν 
έλήφθη τοιαύχη επιστολή.—Δημ.' Καρ. ΕΙς χά 
γραφεία μας.

Ελήφθησαν αί σύνδρομα! τώγ κ. χ. I. Γερα- 
νιοιτου, Γ. Αγοραστού, Κυρ. Παπαδοπούλου, 
Δ. Καραμήτσου, Περ. Ζαχαριαδου, I. Παπαγια- 
νοπυύλου, Άνδρομ. Βλασοπούλου, Γερασ.Μαρ- 
χέτου, I. Άχειμασχου, Ν. Φερδιανάκη, Κ. Φά- 
|ίρη, II. Βακιρχζόγλου, Θεολ. Κ. Δημήχριάδου.

Τ β  ΤΑΧΓΛΡΟΜΕΙΟΝ TH E “ ΪΦ Α ΙΡ Α δ ,,

’Βνοικίασαν γραμματοθυρίδας «Μάρχυς Θνι̂  - 
τών» θυρίς 84, «Ίππόται τοΰ πάθονς» Κ·ρ'ις 8b

" Τί liifliTEPi ion mmm
-ΙΟ Λ Ε Π Τ Α  Ε Κ Α Σ Τ Η  ΑΕ=ΙΣ

—Γαλανόςανβος Άχθίς, Τσαχπινοΰλα, Ιγρσψα 
έπανειλημμένως, δέν Απαντήσατε διατί; Δέχο
μαι άλληλογραφίαν μέ δεσποινίδας μέ σκοπόν 
τόν όποιον βέλω γνωρίσει δι' έπιστολής μου. 
Γράψατε Ν. Κατραούραν, Θυρίς 79 Γραφεία 
«Σφαίρας» Άθήναι.

—Δεσποινίδες δλτ. Μιά πονεμένη ψυχή ποΰ 
εύρίσκεται πρό διετίας έπάνω είς τά χιονοσκεπή 
βουνά τής Μ Άσίας, ζητεί άλληλογραφίαν μί 
δεσποινίδας πού πίνανε χά λησμονημένα παιδιά 
τοΰ Μετώπου. Γράψατε «’Ορφανό Εύίωνάχι» 
1)38 Συν)μα Εύζώνων 9ος λόχος Τ. Τ. 908.

—Κοριτσούδια Κοπελούδες. Δένομαι άνχαλ- 
λαγήν c.p. προχιμώ καπνεργάχιδας Ξάνθης, Κα- 
βάλλας, Βόλου, ’Αθηνών, «Μειδιώσαν Καπνερ- 
γάτιδα» p. Γ. Καβάλλαν.

—'Ανταλλάσσω ·  ρ. χαί έπιστολάς πανταχό
θεν μέ πάντας χαί πάσας «Άτρο»το Θαλασσο- 
ποϋλι έπί Μιαούλη» Πόρον.

—Άνταλλάσσο» c. p χαί έπιστολάς πανχαχό- 
θεν μέ άπαξ ιπανχας. «Ναυτίλον» Σχολή Ν Πυ
ροβολικού Πίρον.

—Άνχαλλασσω έπισχολάς μέ Μορίχσια πού 
8έν άγάπησαν οΰτε άγαπηθήκαν χή έχλεκχή 
τήν φωτογραφίαν μου χαί τήν χσρδίαν μου' 
4χρα μυστικότης. «Μάρτυςτών θνητών» Θυρίς 
84 Γραφεία «Σφαίρας» Άθήναι.

—Άνταλλάσσω έπιστολάς μέ δεσποινίδας 
πανταχόθεν. Προτιμώνται ’Αθηνών, Πειραιώς, 
προκειμένου εγκατασταθώ προσεχώς. Σκοπός 
χατόπιν έκλογής, έρως-γάμος. Γράψατε «Ξ ίστε· 
ρον Ουρανόν» ίΐηγαδακια Ζακύνθου.

—Ζητώ άνταλλαγήν έπιστολών μέ δεσποινίδας 
πανταχόθεν χαί Ιδίως έκ Μυτιλήνης, γιά παρη
γοριά μου. «Λησμονημένη Καρδιά» Σ Μοίρα 
Πυροβολικού Τ. Τ. 912.

—ΘεσσαλονίκηνέγραψΓΐ ζητήσατε Ρ.Π.Βόλος. 
—Την καρδιά μου θά δώσω σ’ έκείνην πδύ 

θά μπορέσω νά μοΰ χαρίσχ; δυό στιγμές ευχά
ριστες. Γράψατε όλες «Κεμαλικόν φόβητρον» 
Μ. Σώματος 2ου Πεζ. Συντάγματος Τ. Τ. 922.

—Προσοχή, προσοχή. Άνταλλάσσω καλλιτε
χνικά c. p. μέ δεσποινίδας καί νέους ανεπτυγ
μένους, προτείνων συνάμα έρώτησιν : (Τί θέ
λετε νά είσθε και διατί;) Αί χαλλίτεραι απαντή
σεις δη μοσ ευθήσο νται. Γράψατε «Ειμαρμένην» 
p. r  Βόλον.

—Άνταλλάσσο» C ρ. χαί έρωτικάς έπιστολάς 
μέ δεσποινίδας 'Αθηνών, Βόλου, Καρδίτσης. 
Γράψατε Π. I  Φοιτητήν p. γ . Άθήναι.

—’Ανταλλάσσω c ρ. μετά δεσποινίδων χαί 
νέων. Προτιμώνται Χίου χαί Τριχκάλων. Γρά
ψατε Ανθυπίατρον Μισέ Τζαννή 7ον Πεζίχόν 
Σύνταγμα Τ Τ. 907.

—Νεαρός Άσ λητιάδης ανταλλάσσει β .  p. 
μέ μορ [ωμένας δεσποινίδας ίδίςι ’Αθηνών Πει
ραιώς. Σκοπος άγνή φιλία. Γράψατε Θώδον 
Αλκαίον ρ Γ. Πειηαια.

— Νεαρό φανταρηχι θέλον νά διασκεδάσω τήν 
έν τφ Μετώπφ μονότονον ζωήν του, αΐτβΐ αλ
ληλογραφίαν μετά δεσποινίδων πανταχόθεν. 
Προτιμώνται Πύργου, Άρχ. 'Ολυμπίας, Πα
τρών. Γράψατε «Κύμα ’Αλφειού» Λόχον Στρα
τηγείου II I  Μεραρχίας Τ. Τ. 915.

—‘Ο γνωρίζων τήν διεύθυνσιν τής Τούλας 
Καράμπελλα έκ Μανωλάδος, παρακαλεΐται νά 
τήνγνωοίσο Μ. Παπαζηκόπουλον p.r. Κέρκυρα.

—Εύγενεΐς άνταλλάκται καί άνταλλάκτριαι1 
είδοποιώ διακοπήν ευχαριστούσα άπείρως 
Μ. A. Ζ

—Πάσχονσαν Καρδίαν. Νομίζω αλληλογρα
φία μας μέσφ «Σφα ρας» όχι τερπνή. Προτείνω 
δπως έπί τοΰ παρόντος σάς γράψη έγώ μέσφ 
«Σφαίρας» καί σείς μοί απαντήσετε ταχυδρο 
μικώς. Λοιπόν ήλικία μου 19 έτών. Σκοπός έξου- 
δεχέρι»·ιςχής μεγίσχης μου θλιψεως, ήνμοί ένε- 
ποίησεν ή μέχοις έσχάχων κριθεΐσα ώς μόνη 
μου αΐωνία σύντροφος. Πλειότερα θέλεχε γνω
ρίσει άργότερον. Λοιπόν αναμένω ταχεϊαν Σας 
έπιστολήν. Γράψατε Π. Βέρδην p.  Γ. Πειραιά 

—«Καρδίαν ύπό πέτραν» Άρχαν. Έστειλα 
κάρταν στό p .  Γ .  «Μεγάλην Καρδιάν» Μεσο- 
λόγγιον, έπιστολήν σα; έλαβα' εξεπλάγην. Μέ 
γνωρίζετε χωρίς νά σάς γνωρίζω. Κάποιο λά 
θος ίσως. Γράψατ3 πάλιν άν θέλετ3 μέ τ’ όνομά 
σας «Πληγω-ιένος Κυνηγός».

—«ΠΑΝ£ΕΝ» Μεσολογγιον. Δέχεσθε άλλη
λογραφίαν μου; Γ ράψατε «Πληγωμένον Κυ - 
νηγόν» Ά'θυπολοχαγόν Άδραμύτιον Μικρασία.

—Άνταλλάσσω κάρχες καλλιτεχνικές μοντέρ
νες μέ άναγνώστριες,έξ Αθηνών, όχι όμως μέ 
όλες, παρά μόνον μέ όσες εί<ε μορφωμένες κι’ 
έχουν ανεπτυγμένο γοΰστο ώστε νά ξέρουν νά 
διαλέγουν κάρτες καλές, γιατί κι’ έγώ κάτι ξέρ« 
μοϋ ίφαίνεχαι άπ’ αύτό. Καί νά τις διευθύνουν 
σ τ ό ν  «. Κορτοψίλ γραφεία «Σφαίρας».

—Σάσαν Γεωργιαδυυ Πύργον Διατί δέν απαν
τάτε; Μήπως δέν έλάβατε επιστολήν μου; Άνα- 
μέν·. Α. Γεωογόπουλος.

—Κυρίαι, Δεσποινίδες. Έ ’.εήσατ* τόν νεαρόν 
λοχίαν τοΰ Πυροβολικού Λάππαν Β  ισίλειον,αν - 
ταλλάσσουσαι μεχ’ αύτοΰ έπιστολάς. Σκοπός 
γνωριμία, φιλία χαί μετά τήν άποστράτευσιν 
γάμος. Προτιμώ δεσποινίδας καί νεαράς χήοας 
Αίγιου, Πατρών, Κορδελιού χαί Αθηνών. Διεύ- 
θυνσις Λοχίαν Λάππαν Βασίλειον II Μοΐρβ 
όρειβατικοΰ πυρ^βολικου Σμύρνης 1η Πυροβο
λαρχία Τ. Τ. 911.

—Δύο χαριτωμένοι Υπάρξεις ΰπηρετοβσαι εις 
τόν στρατόν καί πρό διετίας ευρισκόμενοι έν 
Μετώπφ, ζητούν άλληλογραφίαν μετα δεσποι
νίδων Νέας καί Παλαιός Ελλάδος πρ^ς άνα- 
χούφισιν τής μονοτόνου ζωής των. Γ  θάψατε 
όλαι, άπαντοΰμεν άμέσως «Θερμόαιμο Φιντα- 
ρά«ι» «Ταλαιπωρημένο Φανταράκι» Μ. Έπιτε- 
λεϊον 7ου Πεζικού Συντάγματος Τ. Τ. 907.

—’Ιωάννην "Αλεξίου υποδεκανέα Τ. Τ.  ̂90* 
τί γίνεσαι; ένθυμεΐσαι συζήτησιν Γαλλικού πο
ταμού ; Τί λές είχα δίκαιον Ε  I. Πιλήχος
«Πρόεδρος Καφηρέως».

—«Μέγαν Άγνωστον» Αρχηγόν Μαύρων 
Στραγγαλιστών. Γνωρίσατέ μοι παρακαλώ διεύ- 
θυνσίν σας. «Καταδικασμένος Ίππόχής» Γενι
κός ΰπαοχηγός Μαύρων Δαιμόνων.

—Παραχαλώ χή δεσποινίδα Μ. Κ. από τή 
Χαλκίδα, πού έτυχε νά συνταξειδεύσωμε σιδη
ροδρομικούς τήν εσπέραν τής 26ης λήξαντος, νά 
μοΰ γράψη. Διεύθυνσίς Ίωάννην Σιδέρην Ξενο- 
δοχεΐον Ποίγκηψ Νικόλαος ’Ενταύθα.

—Χωριατοποΰλα, Μίμη μου, ζευγάρι ταιρια
στό' δχ πώς θέλω νά σάς δώ ήνωμένους κα» 
τθύς δυό ι Κ α ί τ η __ ,

—Χωριατοποΰλα, σάς Υπερευχαριστώ. Καίτη.
—Ξ ,νιτευμένος νέος εύ ιισκόμενος έν Σμύρνη 

ζητεί αλληλογραφίαν πανταχόθεν μετα δεσποι
νίδων μέ σκοπόν τόν γάμον. Αποκλείονται ψευ- 
δοόνυμα. Γράψατε Κ. Μ p .  Γ .  Σμύρνην.

—Μιά μικρούλα δεστοινίς ζητώντας νά δια
σκεδάσω εή μονότονο ζωή μου, ανταλλάσσ» 
έπιστολάς μέ νέους δνω τών 19 έτών. Γράψατε 
«Μαραμένο Τριαντάφυλλο» p. Γ. Άθήναι.

— Κορίτσια οί «Τππόται τοΰ πσθους» συνελ- 
θόντες είς γενικήν συνέλευσιν, άπεφάσισαν νά 
ανταλλάξουν .έπιστολάς πρωτοτύπους σέοίονδή- 
ποτε θεμα. Απαντούν άμέσως. Γράψατε « Ιπ -  
πότας τοΰ πάθους» Θυρίς 85 Γραφεία «Σφαίρας»

—Γιά τή γιορτή τοΰ αγαπητού μας Νίκον» 
Φαλτάΐτς, θερμός εύχάς καί πραγματοποίησιν 
παντός ώραίου ονείρου. Άδρ. Δελατόρα.

—ΕΙς τήν χήραν πού έγραψε μέ υπογραφήν 
ενα έρωτηματικον ώ ; διεύθυνσιν, να μού όρ>σο 
δλληνδιεύθυνσιν. Μπερτίνης Γραφεία·Σφαίρας»

ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΟΥ 
κ. Σ Π Η Λ. Χ Α Ρ Α Μ Η

Φαινόμεχον Ηοχαηληχχιχον ίργαοίας xac £βρα- 
nsiayy όqp&nXuixrbv άποτβλβΓ ή κατ' avtac ίμφά· 
νισις χής Σταχιοζιχής χών δφ ft αλμολογ ιχών Κλι- 
νιχών χοϋ *Οφ&αλμολόγου ‘Υφηγηχοϋ χ. Σπή- 
λιον Χαρακή, δημοσιβν&βϊοα βίς εν χών επιοχη- 
μονιχωτ'ρων παρ' ήμ.Τν πεοιοδιχών, χήν «'/α- 
χριχήν Πρόοδον·. ° Ολα χά δφΰαλμιχά νοσήναχα 
παρουσιάζουν έν amfj όγχίοδεσχάχους άρι&μονς 
ΰερατιειών χαι Εγχειρήσεων. ΆλΙ.’ οί είς χο $ α ν -  
μαχουργον γίρι χοϋ χ. Χαραμή, χό πανελληνίου 
φήμης βίς επισχημοσύνην, άχοίβειαν κ α ϊ  ίγχΒΐ- 
ρηχιχήν δεινότηχ α, πλειότ ερον εϋγνωμονοϋν χ»ς 
εϊνε ο ί δ ύ ο  χ ι λ ι ά δ ε ς  π ε ν χ α χ ό
σ ι ο  ι (αρ. 2,500) ά ν α β λ έ ψ α ν χ ε ς  ΤΥ
ΦΛΟΙ έ χ χ α χ α ρ ρ ά χ χ  ον .

Δεν δύνανχαι βκβαίωζ ν\ παρορα&οΰν οί 485 
‘&εραπευ&ένχες εξ άλλοι&ο>ρ'ας. Δεν δύνανχαι βε
βαίως νά παρορα&ονν οί 18 χιλ. &*ραπεν&6νχες 
ix χραχωμάχων. Ούδε έν γένει, οί έπι 17ειίαν 
προσελ&όνχες προς θεραπείαν εις χάς Κλινιχας 
χου χαι ϋεραπευ&ένχες ύπ’ αύχοϋ εξήκοντα χι
λιάδες έννεακόσιοι τεσσαράκοντα πέντε (αρ β0, 
945) πάσχοντες έκ διαφόρων δφ^αλιιικών ν ο η 
μάτων. 9Αλλά χό νά ίδονν χ ό φ ώ ς χ ω ν  μ k 
έ π ι  χ ν χ ί  α ν 1 0 0  ο)ο δ \ί ο χ ι λ. π ε ν- 
χ α χ  ό σ ι ο ι ΤΥΦΛ 01 έ χ χ α χ α ρ ρ ά 
χ τ ο υ, χοϋχο Αποτελεί όντως ρεκόρ θεραπευ
τικής και χειρουργική; δεινόχηχος έν xfj όρ&αλ- 
μολογίφ καθ' δλην χήν * Ανατολήν. Kai elve 
χοϋτο πρ^ς τιμήν τοϋ δεινοϋ όφ&αλμολόγον 
μας κ Σπήλιου Χαραμή.

Ι Α Τ Ρ Ε Ι Ο Ν  Κ Α Λ Λ Ο Ν Η Σ

eO Ια τρ ό ς κ . Σ . Α. Ρ Ο Κ Κ Ο Σ  θ ερ α π εύ ει τά ς  δυσμ ορ
φ ίας το ΰ  π ροσώ π ου, ά νώ μ α λα  σ χή μ α τα  ρινός, όφ ρυω ν, 
ρ υτίδα ς, π α λα ιά ς ουλά ς χοιρά δω ν, τραυμάτο>ν εύλογία ς 
ή έγ κ α υ μ ά τω ν , κη λ ίδ α ς έφτ|λίδας, έξα ν θ η μ α τα , τή ν  ύ- 
π ερτρ ίχω σιν  τα χ έω ς κ α ί ρ ιζικώ ς Λνευ καταστροίρης το ϋ  
δέρμ α το ς, λεύκα ς τρ ίχ α ς, τριχόπτοοσιν, π ιτυ ρία σιν , <ρα- 
λά κρω σιν , τρ ιχοφ ά γ ον, ά νώ μ α λα  σ χή α α τα  τ ο ΰ  σώμ<λ- 
το ς , ά τροφ ία ς ή  υ π ερ τρ ο φ ία ς ώ μ ου , όσφ υος, στήΌ ους, 
α κρ ο ν , παχυσαρκίαν γ εν ικ ή ν  \ το π ικ ή ν . Α ΰξησ ις το ΰ  
άναστι'ιματος κα ι π λ α σ τικ ό τη ς  σώ μ α το ς. Θ ερα π εία  λευ- 
κά ν σεω ς το ϋ  δ έρ μ α το ς καί σ υμ β ουλα ΐ κα λ λο νή ς π ροσώ 
π ο υ , κ ό μ η ς κα ί σ ώ μ α το ς. ’ Ε π ισ κ έψ εις 10— 12 κα ί § —β.

Ό δ ό ς  Έ ρ μ ο ϋ  Φ ίβκιβνος β·



ΤΟ ΒΠΤΑΗΒΕΡΟΒ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΤΘΎΗΟΝ ΟΨΙΝ ΤΟΥ
T o o  3&λάμη ιά  καμώ ματα  

Υ Π Ο Δ Ο Χ Η
Αύριο, άδερφάρα, 
είμαστε γιά νά μα
στέ. θόν τό βρον- 
τοφωνήξω τό ζήτω 
μέχρι ουρανομήκης 
καί θάν τό έχπρυ- 
σοκροτήσω έτσι ό- 
μαδόν,γιά νά ξέρης.
Έρχεται, ρέ είδω- 
λολατρισσα, ίρχε- 
ταιί.,.Έλα νδρθης 
καί οΰ τό λοιπόν, 
γιά νά πάμε δλος ό 
κόσμος μαζί νάν 
τοΰ κάνουμε τήν α
ποδοχή — ξηγιέμαι 
μερσί μπιέν;

Θά βγονμε στή 
λεωφόροςΤουγγροΰ 
πού ΟI περάσβ κα- 
βάλλα στ' δχι—με- 
γαλεϊα πράμματα!
—καί θάν τοΰ πού
με στενχορείως τό «καλοσώρισες Κο ιμπάρε 
έτσι γιά νά μήν τοΰ πέραση ποχές άπ’ τήν Ιδέα 
πώς τόν άλησμονήξαμε—μ’ έννόησες;

Κι' άπό χεΐ θά κάνουμε τόν κατήφορο κατά 
τον Φίξ νά σμίξουμε καμπόσα νχεμί στήν ΰγειά 
του καί νά δ εικραγουδήσουμε τόν Αητό κοί τό 

Irra καράβι έρχεται 
άπό τήν Ελβετία 

διά ξηρός, σάν νά λέμε.
ΪΟσο γιά τά περικάχω τοΰ γλεντιοΰ, ή συνέ 

χεια έπί τής όΟόνης, δπως λέν* καί στόν κινη
ματογράφο· δν δέν εί-.ε τοΰ κινηματόγρσφου 
παρά χανενοΰ κρεβατιού, ένα καί τό αΰτό κάνει 
σακουλεύεσαι; Ό  Βλάμη:

1 1  Π Ύ * & ) Ι Α  S A S j

( ’ Ε κ  τ ή ς  γρ α φ ής έπ β ξη γ εϊτα ι ό  χαρακχήρ. ·Α π α ντήσβις 
μόνον βΐς ψ ευδώ νυμ α . Διά κάΦ · άνάλυοιν χαρακχήρος 
θέα ν νά  έσωκλβίωντοα δρ. 8),

Έ  ρ ν ά ν η ν. Πάτρας.—’Από πέντε λέξεις 
καί μάλιστα άπό επιγραφήν φακέλλου, ότ.ου 
δπου κανείς δέν γράφει ά^επιτήδευτα, άλλά 
φροντίζει νά κάμ  ̂ χά γράμματά του μεγαλεί 
τερα καί καθαρώχερα, δεν εΐνε δυναϊον νά 
έξαγαγω καί πολλά πράγματα. ‘Οπωσδήποτε 
μπορώ να σας βεβαιώιω ότι τό πρόσωπον 
περί τοΰ όποιου ένδιαφερεσθε, κίνβ οιαϋεροΰ 
χαρακτήρος και καλαίσθητου ψυχής.

Α π α ι σ ι ό δ ο ξ ο  ν- Θεσσαλονίκην.—‘Ασφα
λώς παρέπεσε, διοχι δέν ίλαβα τίποτε. ίΓΕχετε 
χαρακτήρα ήρεμον, μετριοπαθή καί θετικόν. 
Είοϋε λογικος άνθρωπος xui διακριτικός στους 
τροπους. Δέν σάς άρέσουν τα μεγάλα λόγιο, 
βίοθβ φιλαλήθης καί παρακολουθείτε τήν 
Ιλαροτρογωδίαν τής ζωής με μιαν βαθυτέραν 
φιλοσοφικήν διαθεαιν.

Λ. Μ. Ρ. Ενταύθα.—Ό  χαρακτήρ σας εΐνε 
κάπως επιπόλαιος καί εύμεταβολος. Δέν αφή
νετε τον έαυτόν σας νά έμφαιισθϋ όποιος είν*, 
άλλά προσποιείστε καί οί τρόποι σας εΐνε έξε· 
ζητημένοι. Σάς βεβαιώ ότι ή άπλοτης σάς 
ταιριαζει καλλίτερα, Οιυτι δια νά κάμυ κανείς 
τον έξαλχέ καί τόν «νομή πρέπει νά είνε πολύ 
ραφιναρισμένος,

Σ Τ Ι Χ Ο Ι  Τ Ο Υ  Κ Α Ρ Ρ Ο Υ
(Η ΓΟ ΥΝ  ΟΜΙΛΙΑΙ ΕΠ ΙΚΑΡΡΟ Ι)

Περί διά συνάλλαχμα, 
κροσφιλοί Αδελφοί, 
καί λιρός άνγλιστί 
κοινώς στερλίνα 
ήπερ μεχαμβαίνει 
έμβρος καί φίνα 
καί ΰπερυφσοΰται 
έν τβ Άθήνς» 
δίκην άεροπλάνια 
ώσπερ καί τών γονών 
τά φοστάνια 
δχρις γονάτοβ 
*αί υμών βλειχόνδ«βν 
ΰποκάτου
γίγνεσθε κομβοδρα, 
έφώ καί τά πρήγματα 
εστίν λίανσκονρα, 
τό όποιον

ποσώς σκαμβάζων περί λιρών καί «ροστανίβν 
ήγουν κόλπων χρημαχισχικών 
καί κόλπων γυναικείων

καί κόλπων θαλασσίων, 
μοί φαίνεται δτι τά διέπραξον θάλασσα 
καί τό πτωχοΰν μοι σερβέλον Ιχάλασα, 
έμοιγε γάρ ένδιαφέρει τό συνάλλαχμα τήςδεκαρός 
χουθόπερ ΰπάγας δέκα δραχμάδας ό τυρός 
λίαν σπανίως, Α ατυχές Άγκαθάγγελε, τρώς, 
τό όποιον
πεντηκοντάκις χρήματα τό κολνοιον μετά τυρίον.

Ό  Άγκα&άγγελος

Κ Α Ι ΚΕΙΝΑ Μ Α ΡΑ Μ ΕΝ Α ...
Θυμάσαι ποδρθα μιά βραδιά

μέ μάτια δακρυσμένα 
καί σούπα αγαπημένη μου

φεύγω καί πάω στά ξένα; 
Θυμάσαι πιιύρθ’ άγάπη μου

νά σ’ άποχαιρετίσοο ; 
θυμάσαι ποϋ μέ ώοκισες ;

νά μή σε λησμονήσβ ; 
Πήγα μακρυά σιήν ξενιιειά,

κάΰησα τρία χρόνια, 
καί μέ λαχτάρα γύρισα,

γλυκειά μ’ αγάπη τώρα, 
γύρισα σένα γιά νά ’βρώ

μά ηΰρα φυτρωμένα... 
τά λούλουδα τοΰ τάφου σου

καί ’κείνα μαραμένα.....
Τεμενη 8)βριος 1920 Ντϊνος Μ ανιάτης

Περδίκια μ' π’λΐ μ' 
Κ’χ5ς τού καλεντάρ’ 

κανιά οτάλα, οΰρή τζα- 
ναμπέτ’σα, ή χώρ'ξις κι’ 
ή άφιντιά σ' στού οονρ- 
λόπ’ κι' οΰειδι σι γνοιάζ’ 
δράμ' πιρί γιουρτάδις 
κί ν'σκΐϊς κί πασκολιές, 
οπούς χαληώρα τ’ς, το» 
Ίάν'νι τοΰτις οΐ προ»- 
κουμένις οί ’ Ανθίδις όα  
άν είχαν κι’ ένα δράμ’ 
μυαλό τ ’ς τού πήρι κι’ 

αΰτίνου οΰ Πάπας κι’ ή πουλιτιχη, κι βρήκαν 
τού μήνα π’ πάει Ιντικα, αφηνουντας συνξλο» 
τού ν’κουκυριό τ’ς κί γχιζιρώντας στ ς δρόμ ς, 
γιά νά βροϋνι μαθές τά τρία π λάκια π χά- 
θουνταν στ’ν δκρ* στού πουτάμ' ! . .

'Α ς «Ινι, δν τ’ άστόχ’σις Ισύ, θά οτού θ  μη- 
σου Ιγώ »ί πόρ’ ένα σ φ υ ρ ί  κί κάρφουτου καλα 
στού ξεροτσέρβελό σ* νά μήν τ’ άστουχηχις κι 
δλλ' μίνια βουλά, γιαιί κακή κί μαύρ' γουστι- 
ρίτσα θά σί δαγκώσ*.

Τ’ν περασμέν’ Διφτέρα π’ μάς πέρασι ήταν 
t ‘ "Αγι’ Άνιρειός—μιγάλ* ή χάρη τ κί ή μ κρ  ̂
ή θ ’κή σ’ —π’ άντρειέβ' τού κρύγιου κί γιουρ- 
τάζ’νι ούλ’ οί δντρ’,-cSi δούλες οί Άντριώτ'σις 
κι' οί Άνχρι ιάνις άπ’ τ’ς παίρν’ς κί σι βουηθάν 
στ’ν πλϋσ' κί σ’ κουβαλάν κι νερό άπ το* 
βαρθα«ου·νήσ'. Τ ’ν ημέρα αύτίν'ούλα τά αρ- 
χουντουχουριατόσπ’τα βράζ'νι τ» πουλ σπορι«, 
μί τού στάρ’, μί τά ριβίθια, τά φασούλια, τ ς 

S φακές, τού μέλ’, τ' μπολ'κη κανέλλα, τού κου- 
ι κινουπίπερου κι* άνακατΟυμένονς ου 1ρ^ομινο»ς, 
γιά νά πάτι καλά ή σουδειά μαθές Κι ελόο» ο 
πονε’.σι κι φαίνισι μάλ'στα χουριάτ’σα κι αρ- 
χοβντουχουριάι’σα, θά νίβρασις κι σ» διχους 
δλλουν πουλ’σπόρια γιά τούν καλο τού χρόνόυ. 
Στροβουμάρα είχις νά μ* θ ’μηθής κι 
τούν καψαρό κί νά μ’ στιίλ’ς κάναν τεχζερ 
πουλ'σπόρια νάν τά «ράου, νά πιόκ' σοβοΰρ* 
τού στουμάχι μ’ κί νά καρδαμονθοΰ κανιά 
στάλα ού ερ’μους, άπ’ κιντυν*ύο« νά ξιλιγο»- 
θοΰ κί νά ξιρουσχαλι(ίσου στά ^πυυδάργια 
μί τούτα Ιδώ τά παληόφαγα τ’ς Άνθήνας, «η 
είτι τά τρώς sui δέν τά τρώς, π’νασμένους κί 
λ’μασμένους *1σι ούλουένα!

ΤΟ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟΝ | ^ . Τ · ΰά\!ζ'\Ζ ίί xf! ναιβαν τ διαόλ , κι 1γ· ου μανρους τα K«f 
Η Μ ΕΡϋΛ Ο ΓίΟ Ν  Τ Η Σ Σ Φ Α Ι Ρ Α Σ  τιραου κι’ άκόμα τά καρτιράο» τά κατοκ«·-

μένα τά πουλ’σπόρια.
“ί?__ _

Δ ι α β ο λ ο κ ό ρ ι τ σ ο .  Θεσσαλονίκην.—Έ ν | σιμο πολυτελές.
Hfrt ΓίΙΙΓ ΤΤΓ»,* %» ήΐιι ι̂ΑήΙ ηυ βΤ λΗο <τα/»ι ·ι». Ο λ m,

"Οσοι θέλουν νά πλουτίσουν τήν βιβλιοθή
κην των μέ ένα εκλεκτόν τόμον, όοοι θέλουν 
ν’ άγοράσουν ένα βιβλίον τό όποιον δέν θά 
χορταίνουν νά τό διαβάζουν, όσοι θέλουν ν’άπο- 
λαύσουν τ’άριστουργήμαχα τής παγκοσμίου φι
λολογίας, πρέπει νά σπεύσουν νά προεγγραφοΰν 
είς τό «‘Αναμνηστικόν Λεύκωμα» τής«Σφαίρας».

Διότι:
Τό Λεύκωμα πού θά έκδοΟ  ̂ κατά τά τέλη 

Δεκεμβρίου, θά είν· τό μόνο πρωτοχρονιάτικο 
ήμερολόγιον έφέτος.

Θά εΐνε ένας τόμος μέ 300 περίπου σελίδες, 
μέ χαρτί γχλαοέ εξαιρετικής ποιότητος, μέ δέ ■

πρώχοις nof.it αμφιβάλλω δν εΐοθε πραγμα- 
τικώς «διαβολοκόριτσο» καί δχι διαβολόπαιδο». 
Και άν είοθε όμως, άσφαλώς ο χαρακχήρ σας 
είν» πολύ περιοοοχερον άνδρικός παρά γυναι
κείος. ΕΙνε δηλαδη πολύτολμηρός, πεισματάρης 
και επίμονος. Λ*τ» τά πραγματα σταράτα καί 
έχβτ» διαρκώς τάσεις άνταρχικάς. Διαβάστε 
την «Άνταρχιόα» τής Τιναίρ- Οά σάς ώφελήσ^.

«Καχάραν», «Ίλντα», «Ξάστερον» «Violo- 
niste» κάμετε ύπομονην οάς παρακαλώ έως 
το προοεχές φύλλον. Ή  Γραφολόγος

3EJ X X  ]V E A .  I  Α .

A m  ή xvga οτή Λοΐλα : <Γιβ *ύτταξ· xt,Hpirη 
»ιμαι γροντζουνιομέτη στ αντί xai ατό λαιμό. 
Ψνλλος, χοριός, χοννοϊπι,τί ravat; ονμφορά μον.'ί 
Κ ’ή όοϋλα :*'Eym χνράμου,πον ξιιροο &ά σονπώ. 
Ίΰ ια  οημο-iia χυττα ατά δνό τά μάγονλά μον... 
μα χροοιξι, χνρά μον, νά μτί·η) μνατιχό.
Of»« κοριοί χαι ψνλλος ή χοιινονπας μεγάλος, 
div »ίτ* χ*νένας άλλος άαό... τ αφεντικό /»

Mixtf Γιαννάχος

Θά περιέχω υπέρ τά 200 κομμάτια πρωτό
τυπα καί μεταφράσεις φιλολογικά, ποιήματα, 
εΰθυμογραφήμαχα, τών καλλιτέρων ‘Ελλήνων 
καί ξένων λογοτεχνών.

Θα εΐνε μία ουλλογή μιχρών αριστουργη
μάτων.

Ό  τόμος δρ. 10, ακριβώς δηλαδή δσο θά 
μάς κοστίσβ μέ τήν πολυτέλειαν τής έμφανί- 
σεως καί τόν πλούτον τών περιεχομένων.

Θά έ».δοθούν τόσα άνιίτυπα όσαι προεγγρα- 
φαί· γι’ αΰτό όσοι θέλουν νά τό λάβουν πρεπει 
νά σπεύσουν νά προεγγραφοΰν, διότι κατόπιν 
δέν θά τό εΰρουν.

Ό  θέλων νά προεγγραφή μάς εμβάζει δραχ. 
10 μέ σημείωσιν τοΰ ονοματεπωνύμου'του καί 
τής διευθύνσεως είς ήν θέλει νά τοΰ σταλή.

Διά τούς θέλοντας νά δημοσιεύσουν έργα καί 
εΙκόνας των είς τό Λεύκωμα, έκανονίοθη :

Καταχωρίσεις γενικώς ,'ίθ λεπτά ή λέξις.
Φωτογραφίαι 20 δραχ. έκάστη.

Ό  ά τόμος τής «Σφαίρας» χαρτόδετος, «®· 
λοΐται είς «ά Γραφεία μ«ί «νιί 8ραχμ*ν 1S,

( Π α ρ ε ξ η γ ή σ ε ι ς )
Εκείνος.—Τί θά i κάνατε δν *άς φιλ·ίο« > 
Έ 'ΐίν η .—‘Απλούστατα θά φώναζα: βοήβει·!.- 
’Εκείνος.—*Α! όσο γι’ aico εννοι* ·««, ϋ ν  

εχο» άνάγκη άπό βοήθεια.
(Π ρ ·  ψ α ν έ ς)

‘Κλένη.—Συμφωνείτε λοιπόν μαζί μο* 3»ώξ 
δέν πρέ.τει ποτέ ένας Αντρας νά «πατά ι4| 
γυναίκα του;

Γιώργος.—Όχι γιατί 4ν συμφωνοβσ» δέν #ά 
καντρευόμουνα ποτέ.

(Ο ί μ ι κ ρ ο ί  β β τ α ν ά δ ε ς )
Ή  μητέρα βυμβουλεύει τά τρί« της π«ιδιά 

νά μήν πειι^άξουν κάποια αχλάδια πού βρίσκον
ται στή φρουτιέρα, γιατί δν τ« φάνε θά πεθά- 
νουν. Ό  μικρός Τοτός δμως, πού εΐνε παμπ·- 
νηρος, παίρνει μιά μεγάλη άπόφασικαί σηκώ
νεται άργά μετά τά μεσάνυχτα, ξυπνάει τ' αδέλ
φια του καί τρώνε καί οί τρεις όλα τ’ όχλάδιβ. 
Ύστερα πάει ό καθένας στό χρεββάτι τον χε£ 
κατά τής εξ τό προοΐ ή μητέρα βλέπει τάν 
Τοτό στό πόδι.

—Ποΰ πάς τόσο πρβοΐ ; τόν έρβτδ.
—Π ά· νά Ιδώ Αν πέθαναν ό Κ·κ·ς κι’ έ 

Μπέμπης, γιατί εγώ δέν πέθαν«!

Εγνοια σ’ όμους κί θά μ’ τού πλερώ^ς Α
κριβά αΰτίνου τού κάζου. Ούφθαλμόν άντίς 
ούφθολμόν λιέει τ’ ίη  βαγγέλιου, «ουλ’σπόρι* 
άντίς κ’φέτα λιέου Ιγώ. Όσου έφαγα Ιγώ 
πουλ’σπόρια άπού σένα, δλλου τόσου θά φδς 
κί ού κ’φέτα άπ’ τού γάμου μας.

Ταίτα κί μένου, γ*ιά σ’ κι’ Αντίο» ρ’ 
Μήτρους Κονρ'νόγαλ»νς

ΕΞΥΠΝΑ ΚΑΙ ΚΟΥΤΑ
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