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Νό καταδικαοθώ νά διαβάσω χίλιους, παρά 
έναν ποιητικούς τόμους έν καιρφ κακοστομα
χιάς, δν είμαι γκρινιάρης’ μαζί ομως μέ τούς 
ποιητικούς τόμους νά καταπιώ κι' ένα μαγκάλι 
κάρβουνα αναμμένα δν τυχόν καί δέν είνε αλή
θεια πώς μερικοί άπό τούς άναγνώστας έκείνους 
πού έχει χτυπήσει ή περίφημος Μούσα κατα
κούτελα, δέν προσπαθούν κούι-κε κούτ νά μέ 
κάμουν νά γίνωμαι γκρινιάρης.

Πάντοτε είχα τήν Ιδέαν δτι αυτή ή ευλογη
μένη ή φιλολογία πολύν κόσμο παίρνει στό 
λαιμό της καί πολλών| χριστιανών σηκώνει τά 
μυαλάκια- τά επεισόδια δμως πού συχνά συμ
βαίνουν σ’ έμένα ώς αποδέκτην, λόγφ τής θέ- 
σεώς μου εις τό περιοδικόν, παντός φιλολογι
κού παροξυσμού, ποτέ δεν θά ήμποροΰσα νά 
τά φαντασθώ.

Δύο παραδείγματα:
Πρό ήμερων ένοκήπτει εί; τό γραφεΐον μου 

ό ράπτης μου, λαμπρός κατά πάντα δνθρωπος 
καί φιλήσυχος νοικοκύρης. Ένόμισα δτι ήρχετο 
νά μού δείξω κανένα ύφασμα, άντί τούτου όμως 
τόν είδα νά άνασύρβ μετά θρησκευτικής εΰλα - 
βείας άπό τήν τσέπην του έν« χαρτί καί νά 
μοϋ τό δίδχι.

—Τί συμβαίνει, Νικολάκη ;
—Σας έφερα ένα ποίημα, μοΰ λέγει δειλά.
—Ποίημα, έσύ ! Μπρέ, μίλα καλά, Χρι

στιανέ μου ! ι
—’Αλήθεια σας λέω...ένα ποίημα...
—Σώσον, κύριε, τόν λαόν Σου ! Μά, καλά, 

Ν'κολάχη, έγώ σέ ήξερα γιά γνωστικόν δν- 
Ορωπο.,.πώς τώπαθες αύτό το κάζο ;

—Νά...Ιτσι καθώς έραβα, μοϋ ήρθε καί τώ- 
γραψα.

Τοΰ «ήρθε» ! Αύτή ή διαβόητος έμπνευσις 
προφανώς. ‘Οπωσδήποτε, έπειδή ό Νικολάκη; 
είνε γνωστός μου δνθρωπος καί μοΰ ράβει οΐ no- 
νομικά, έξήντλησα δλην τήν πειστικότητα μου 
διά νά τοϋ παραστήσω τούς κινδύνους τής φι
λολογίας, καί μοΰ φαίνεται δτι τόν έπανέφερα 
είς τήν εύθεϊαν όδόν, διότι φεύγων, μοϋ ύπε- 
σχέθη δτι «δέν θά τό ξανακάνω».

Νούμερο δεύτερο : Τήν έπομένην άκριβώς 
ένας μαθητακος, έως 17 έτών, έμφανίζεται είς 
τό γραφεΐον καί ζητεί τόν κ. Άρχισυνεάκτην. 
Τίθεμαι ύτό τάς διαταγάς του και μοϋ σερβί
ρει κι’ αύτός ένα ποίημα.

Τόν κύτταξα, τόν έξανακύτταξα, μέ τήν έλ
πίδα δτι θά συναισθανθώ τό σφάλμα του καί 
θά τραπώ ε €̂ έπαίσχυντον φυγήν, άλλά ποΰ αύτός!

ΕΙς τό τέλος τόν έρώτησα Δέ μοϋ λές, 
μικρέ μου, παίζεις βώλους;

Μέ προσέβλεψε ντροπιασμένος.
—Νά παίζης, παιδί μου, καί βώλους καί ό,τι 

δλλο θέλεις, άλλά μόνον ποίημα νά μήν ξα
ναγράψω δλλη φορά, γιατί είνε δσχημα 
πράμματα αύτά, κι’ δν τό μάθω ή μαμά σου 
θά σέ βάλq νηστεία... δντε, παιδί μου, πήγαινε 
νά παίξης τοΰς βώλους σου.

Ό  μικρός έφυγε κατσουφιασμένο; «αί άσφα- 
λώ; μέ την Ιδέαν δτι είμαι ό άπαισιώτερος 
τών ανθρώπων. Άλλά πέτε μου καί σείς λιγάκι 
σάς παρακαλώ, δέν θά τού; έπαιρνα στό λαιμό 
μου καί τούς δύο, έάν άντί νά τούς αποθαρ
ρύνω, έστω καί μέ κάποιαν σκληρότητα, έδεχό- 
μουν νά γίνω ό φιλολογικός προαγωγός των ;

Αύτά τά παραδείγματα έπαναλαμβάνονται 
διαρκώς.

’Υπάρχουν 13 χιλ. άναγνώσται σοβαροί, οί 
όποιοι διαβάζουν τή» «Σφαίραν» χωρίς νά κά
νουν κανένα θόρυβον μόνον άπό καιρού είς 
καιρόν μοΰ στέλλουν μίαν παράκλησιν, μίαν 
γνώμην, μίαν ύπόδειξιν, τήν όποίαν εύχαρίστως 
λαμβανω ύπ’ δψιν.

Υπάρχουν δλλοι χίλιοι νέες και νέοι, πολύ 
διαβασμένοι, μέ καλλιτεχνικήν ψυχήν, οί όποιοι 
μου στέλλουν κατ’ άοαιά διαλείμματα άπό ένα 
έργον των καί αύ τά εύχαρίστως τά δέχομαι.

Άλλ’ υπάρχουν καί 50 —100 παιδαρέλια δλ’ 
δλλοι, μεγάλοι μέν άλλ’ έντελώς άξεστοι, πού 
δέν έχουν καμμίαν σχέσιν μέ τό βιβλίον καί μέ 
τήν πένναν, καί αύτοί είνε πού χαλούν τόν κό
σμο μέ τις φωνές των. Μοϋ στέλλουν μιά φουρ
νιά άπό 15 ποιήματα· τούς άπαντώ μέ τρόπον, 
διά νά μή τούς έχθέσω δτι είνε πολύ παιδικά 
καί αφελή Μοΰ στέλλουν δευτέραν φουρνιά" 
τούς άπαντώ δτι δέν είνε γιά έγκρισιν. Αύεοί 
χό χαβά τους ! Εξακολουθούν νά μοϋ στέλλουν 
καί εϊς τό τέλος ζητούν καί ρέστα, διότι ένφ 
μοϋ^έστειλλαν τόσα πολλά, δέν τού; ένέκρινα 
κανένα. Ένας άπό τόν Πειραιά π. χ. πού μοΰ 
έχει στείλει πέντ·έ;η άνοηχολογήματα έως τώρα 
διά τό Λεύκωμα «αί δέν τοΰ τά Ιχοο έγκρίνει, 
μοϋ στέλλει xui σήμερα ένα μέ τήν παρακλησιν 
νά μήν τόν άφήσω «παραπονεμμένον». Τί τοϋ 
λέτε τώρα έσεΐς ;
_ Θά είμαι ούστηρός άν τούς πληροφορήσω 
όλους αυτούς δτι έπ’ ούδενί λόγφ, ουδέποτε καί

ούδέν έργον των θά έγκρίνω ; "Οχι γιά νά 
γραψο, άλλά γιά νά καταλάβω άπλώς φιλολο
γίαν κανείς, πρέπει νά ξεύρο γερά γράμματα, 
νά έχω φάει πολλά χρόνια τής ζωής του σέ 
ειδικό διάβασμα, νά είνε είς ήλικίαν πού νά 
καιαλαβοίν^ καί νά εχυ άπό Ιδιοσυγκρασίας 
ποιητικήν διάθεσιν.

Άνθρωποι τών δλέπτων φυλλαδίων τοΰ Ζιγ- 
κομάρ καί τών σχολαρχείων είνε έντελώς ανί
κανοι νά διαβάρουν κάν ένα ποίημα, όχι νά τό 
γράψουν. Καί ποτέ δέν θ ’ άσχημίσω μέ τις 
ντροπές των τήν «Σφαίραν» πού γράφεται μέ 
τόσον κόπον.

Ά ς  τό πάρουν άπόφασιν καί ας μ’ άφήνουν 
ήσυχο ν.

’Εγώ τώρα, νά λέμε τή μαύρη αλήθεια, μιλώ 
παρά τό συμφέρον μου, διότι αυτήν τήν έπΟχήν 
τά χειρόγραφα άποτελούν πολύτιμα προσανάμ
ματα διά τήν σόμπαν μά δέν μπορώ πάλι, βρέ 
άδερφέ, νά βλέπω άνθρώπονς νά μαλλιοτρα- 
βιοϋνται μέ τήν φιλολογίαν, χωρίς νά έχουν 
τίποτε προηγούμενον έναντίον της ! Ο ΠΥΜ
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Ήταν ένα χαριτωμένο ζευγάρι καί ποτέ τό 
παραμικρότερο σύννεφο δέν είχεν επισκιάσει 
τόν όριζονεα τής εύτυχία; των. Κάτι περισσό
τερον μάλιστα : ποτέ δέν είχε πή ό ένας είς τόν 
άλλον ούτε ένα ψέμα. Ναί, έζοϋσαν άκόμη τήν 
περίοδον έκείνην τοϋ έρωτος πού ενώνει τάς 
δύο καρδίας είς μίαν χωρί; τίποτε νά τάς χω
ρίζω, τίίτοτε. Αύτή δέν είχε γνωρίσει δλλον 
δνδρα άπό τόν Παύλον της, αύτός ή'ον καί ό 
εραστής της καί ό σύζυγός της καί κοντά του 
είχεν ίδεΐ νά εκπληρώνονται Ολα τά νεανικάτης 
δνειρα.

Αύτός δέν ήμποροϋμε νά πούμε βέβαια δτι 
δέν είχε γνωρίσει δλλην γυναίκα έκτός άπό 
τήν Φιφίκαν του, άλλ’ άκριβώς, έπειδή είχε 
γνωρίσει πολλές καί ή ταν δνθρωπος πού είχε 
γλεντήσει καλά, ήξευρε τί άρέσει είς μίαν γυ
ναίκα καί καθε μέρα εΰρισκε κάτι καινούργιο 
διά νά τήν ευχάριστή

’Εν τούτοις ή Φιφίκα αίσθάνεται ένα καρ
διοχτύπι καθώ; κατεβαίνει σήμερα τις σκάλες 
τοϋ σπιτιού της. Συλλογίζεται δτι ό δνδρας της 
τής άπηγόρευσε νά πάη είς τό τσάϊ τής Ν/- 
νας, καί αύτή διά πρώτην φοράν παρέβαινε 
τήν εντολήν του. Δηλαδή, διά νά είμαι άκρι- 
βης, δέν τής τό εΐχεν απαγορεύσει κατηγορημα
τικούς. άλλα μόνον τής εΐχεν είπή :

— Θά έ.τροτιμοϋσα νά μή πάς στής Νίνας 
γιατί τώρα τελευταίως δέν έχει καί πολύ καλό 
όνοιία αύτή ή ίκοπέλλα. ’Εκείνη ωφελείται 
πολλά άπό τή «ΐΐλία σου ένφ έσύ ζηιιιώνεσαι».

‘Η Φιφίκα δέν είχε απαντήσει τίτοτε, έκαμε 
μόνον κάποιον άδιόρατον μορφασμόν, άλλά ό 
Παϋλος τήν έφίλησε τόσο γλυκά, ώ ιτε έλησμό 
νησε σχεδόν άμέσως τήν παρατήρησίν του. 
Άργότερα δμως καθώ; τό έσυλλογίζετο τό εΰ 
ρισκε πολΰ δδικον νά διακόψη τάς σχέσεις μέ 
τήν Νίναν ή όποία ήτο ή πιό καλή κι' ή πιό 
παληά φιλενάδα της τοΰ σχολείου. Κι’ δλα 
αύτά γιατί ; Έ ξ αίτιας διαφόρων κακολογιών 
καί ύ.τοψιών τοΰ κόσμου αί όποΐαι πολύ πιθα
νόν νά ήσαν καί τελείως ανυπόστατοι. ‘Ο κόσμος 
έίνε τόσον κακός!

Σιγά-σιγά έν τούτοις ή στενοχώρια τής Φι- 
φίκας εΐχεν αρχίσει νά όλιγοστεύη διότι τό 
κάιω κάτω τής γραφής ό δνδρας της δέν τής 
είχεν άπαγορεύσει ρητώς νά πάη, τής είχε πή 
μόνον : «Θά έπροτιμοΰσα νά μή πάς...»

Καί ίόού ύπό ποίας συνθήκας άπεφάσισε νά 
πάη είς τό τσάϊ τής φίλης της καί τήν βλέ
πομε νά κατεβαίνω τήν σκάλαν τοΰ σπιτιού της 
μέ καρδιοχτύπι.

Έπήγε λοιπόν είς τό τσάϊ, έπέρασε ώριία, 
έδιαοκέδασε. Τό βράδυ δμως δταν έπέστρεψεν 
είς τό σπίτι, ένα αλλόκοτο αίσθημα τής έβά- 
ρυνε τήν ψυχήν ;

Σέ λίγο θά ήρχετο ό Παϋλος, θά τήν άγσά
λιαζε, θά τήν εφιλοΰσε καί αύτή θά ήσθάνετο 
νά μήν εΤνε έν τάξει άπέναντί του... Έ τειτα  
αύτό- είχε πάντα τήν δύναμιν νά διαβάζω μέσα 
είς τά ματια της. Καί έφοβεϊτο κι’ έτρεμε μή
πως μαντεύσω τό μυστικόν πού ήθδλε νά τοΰ 
κρύψω-

Άλλά καί δν παραδεχθώμεν δτι ό Παύλος 
δέν έ μάντευε τίποτε, ή συνείδησίς της δέν θά 
τήν έτυπτε ; Δέν θά τούς έχώριζε ολόκληρο; 
δβυσσος, άφοϋ διά πρώτη* φοράν θά τού 
έκρυβε χ&τι ;

Ή  Φιφίκα τά συλλογίζεται όλα αύτά χαί 
είνε άνήσυχος έω; δτου φθάνει ή ώια τοΰ φα
γητού. Ό  Ιΐαύλος επιστρέφει άπό τήν έργασίαν 
το ο, φιλεϊ τήν Φιφίκα καί τήν κυττάζει _λ£γο 
περίεργα, άλλά τήν ξαναφιλεϊ θερμά όπως 
πάντα.

Μετά τό γεΰμα, δταν κάθονται καί οί δύο 
είς τό μικρό ντιβάνι τής βιβλιοθήκης, ό Π ιύ ,

λος τήν σφίγγει στήν άγκαλιά του καί τήν 
έρωτά άνήσυχος :

—Μά τί έχεις σήμερα ; Δέν μοΰ φαίνεσαι 
στά πολύ καλά σου... Μήπως μοϋ κρύβεις τί
ποτε ;

Καί τήν κυττάζει περίεργα, ένώ τοΰ έρχεται 
ξαφνικά είς τόν νοΰ ή Νίνα.

Ή  Φιφίκα διστάζει μερικάς στιγμάς Πρό
κειται νά κάμω τό μεγάλο πήδημα : νά όμο- 
λογήση τήν αλήθεια- ή νά κάμη τό πρώτο 
βήμα πρός τήν ψευτιά : Ή  στιγμή αύτή εΐνβ 
μεγάλη, άλλά συχνά είς αύτάς τάς περιστάσεις 
παίρνει κανείς βιαστικά τήν άπόφασιν καί κά
ποτε άποφασίζει τό άντίθετον άκριβώς έκεΐνο* 
πού θέλει ένδομύχοκ^Έτσι καί ή Φιφίκα παίρ 
νει τήν μεγάλην άπόφασιν καί λέγει τό πρώτο 
ψέμα :—«Δέν έχω τίπο ε J

— Καλά. άγάπη μου, τής άπαντά αύτός καί 
άφοϋ τήν ξαναφιλεϊ, άρχίζει νά διαβάζω τήν 
έφηαερίδα του.

Ή  Φιφίκα δμως είνε ταραγμένη, δέν τοΰ κ«· 
λαΐδεϊ δπως κάθε βράδυ, τά λόγια κομπιάζουν 
είς τόν λάρυγγά της. Αύτό κάνει έντύπωσιν είς 
τόν Παύλον ό όποιος άπό καιροΰ είς καιρό* 
τήν κυττάζει άνήσυχα.

Έ πί τέλο>ις φθάνει ή ώρα τοΰ ύπνου, πέ
φτουν νά κοιμηθούν, άλλά ή Φι*ίκα πού δέν 
άντέχει πιά, μόλις ένόμισε πώς δ̂ Παύλος είχβ 
άποκοιμηθή άρχίζει νά κλαά]. Τό ψέμμα τής 
πιέζει τήν ψυχήν, τής φλογίζει τήν καρδιά καί 
κλαίει σιγ χνά. Ό  Παύλος δμως δέν έκοιμάτο. 
Άκούει τ’ άναρυλλητά της, έννοεϊ περί τίνος 
πρόκεκαι καί τήν άγ«αλιάζει τρυφερά;

—Μήν κλαΐς άγάπη μου, τής λέγει, τώξερα 
πώς δέν θά μπο ιοΰσες νά μοΰ τό κρύψως—

Κι* ή Φιφίκα κλαίει, κλαίει έλεύθερα τώρα, 
διά νά έλαφρώσω τήν συνείδησίν της. Καί τή* 
ξα'.αφρ όνει...Ά ! όχι ποτέ πλέ ιν δέ-ν θά ξα-ΌΛβ 
ψέμα ! ποτέ πιά δέν θά ξαναπάω στής Νίνας.

Τόν άγαπα πολΰ τόν Παύλο, άστε νά μή* 
μπορεί νά τοΰ βίπή ψέμματα, άλλά καί αύτός 
τήν άγαπά πολύ ώστε νά 3μήν τήν ^καταλαβαί- 
νη όταν έχη κάτι πού τήν στενοχωρεΐ. Δύο^καρ- 
δι ς πού άγαπώ νται είνε άδύνατον νά έχουν 
μυστικά ή μία άπό τήν δλλην. R O M EO

<Γ·
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ΒΙΑΦΙΑ Ml MMmn\
”0  ay ό κ. Έλαφόπουλο.;, διά μέσου μιάς 

ανωνύμου έπιστολής, άρκετά άδιακρίτου ίίς 
λεπτομερείας, έμάνθανε ένα πρίυΐ ότι ή γυναίκα 
του τόν άιτ ιτοΰσε, ένόμισε πρός στιγμήν;ότι θά 
έχανε τό λογικόν του. Δέν τό έχασεν δμως 
διότι τά πενήντα τρία χρόνια τής ζωής του_τοδ 
είχαν δώσει άρκετην πείραν και φρόνησιν ώστε 
να ξεύρη ότι χαί είς τήν πλέον δύσκολον κατά- 
στασιν ύτάρχει πάντοτε μία λύσις. Καί ήρκέσθη 
νά ξαναδιαβάσω προσεκτικώς τήν έπιστολήν. 
Διάβολε! Δέν έμενε καμμία αμφιβολία· ή έπι
στολή έδι$ε σαφείς καί ώρισμένας πληρο
φορίας : «Είσθε, κύριε, είσθε! Θέλετε «αί τήν 
άτόδ3ΐξιν ; Βρεθήτε στήν τάδε μπύρα τών Άιι- 
πελοκήπων,^τό άπόγευμα μιάς Πέμπτ?ις ή ένός 
Σαββάτου κατά τάς πέντε καί θά λάβετε τήν 
εύχαρίστησιν νά μάθετε μέ ποιον σάς άπατά ή 
χαριτωμένη σύζυγός σας».

Αύτά έγραφεν ή έπιστολή. Καί ό χ. Έλαφό- 
πουλος δέν έδίστασε καθόλου. ‘Η έτομένη ήτο 
Πέμπτη ακριβώς. Μόλις λοιπόν ήλθε πέντε τό 
άπόγευμα, ό χ. Έλαφόπουλος είσήρχετο είς τήν 
ύπο5ειχθείσαν μπόραν τών Αμπελοκήπων xai 
άντίκρυζε πράγματι είς ένα απόμερο τραπεζάκι 
τής σάλας τήν γυναίκα του καθημένην παρα- 
πλεύρως εις ένα κύριον, δγνωσιόν του, τοϋ 
όποιου το μόνον έξαιρετικόν ήτο ένα ζεύγος 
μουστάκια ά-λά-Βίκτωρ-Έμμανουήλ. Ό  κ.Έλα
φόπουλος δβν ώρμησε νά τούς κατασπαράξω· 
Έπήγε άιτλούστατα κι’ έκάθησβ εί; ένα τρα
πεζάκι πού ήταν πολύ-πολύ κοντά πρός τό δικό 
των. Παρήγγειλε μιά τυρόπητα κι' ένα ντεμί 
xu’i δρχισε νά κυττάζχ) τόν έρωμένον τής συ
ζύγου του φιλοφρόνως καί είς μίαν μάλιστα 
στιγμήν τοϋ εί*ε :

—ΓΙαρντον, κύριε, έχετε τήν καλωσύνην νά 
μού δώσετε τό αλάτι ;

‘Ο κύριο; χωρίς νά ΰποψιασθή τίποτε τοϋ 
έδωσε το άλάτι μέ μίαν χειρονομίαν άδιάφορον 
καί έλαβεν ένα μειδίαμα εύχαριστία:, τό όποιον 
έσπευσε νά διαβ.βάσο είς τήν κυρίαν ’Ελαφο- 
πούλου. Αύτή δμως έκάθητο έπάνω σ' άναμμένα 
κάρβουνα, καί τό πρόσωπον τη; δλλαζε δλα̂  τά 
χρώματα τού ουρανίαν τόξου. Εϋρίσκετο έκεΐ 
μεταξύ ένός έραστοΰ άνυπόπτου καί ένός συζύ
γου, έχοντο; ιήν ψυχραιμίαν τής _ά ;οφασιστι- 
κότητος άποτυπωιιένην είς τήν έκφρασιν τοϋ 
προσώπου του. Τί έπρεπε νά κάμω ; ‘Ο χ. Έλα- 
φόποι λος όσο έβλεπε τήν στενοχώριαν της, 
τόσο άγαλλιούσε. Καί δέν έπαυσε νά]ταρενονλΰ 
τόν έραοτήν, γιά νά τόν νευριάσω καί αύτόν 
καί νά προκαλέσω έπεισόϊιον. Γι' αύτό μετ*

Σ Φ Α Ι Ρ Α

Ρ)α!
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ΥΠΟ 4-1*01 A L E X 9$&
Ή το ένας υψηλός βράχος είς σχήμα θο

λού, καί όταν έπροχώρησεν αρκετά διέκρινεν 
ότι εκεί έτελείωνεν ή θάλασσα καί εΰριθη είς 
-τήν είσοδον ένός σπηλαίου άρκετά περιέργου τό 
όποιον έφαίιετο να έχω πολύ λάθος. Ό  Φίλιπ
πος άπ*<*άοισε τόιενάτό π;ριεργασθή καί έπή- 
δησεν έλαφρά είς τό βραχώδες έδαφος. Έπρο- 
χώρηοεν ολίγα βήματα καί καθώς, έφ’ δσον 
έπρ- χώ^ει, συνήνια περισσιΐϊρον σχότος, ήνα- 
ψεν ένα σπίρτο 6iu νά διακρίνω τί ήτο περιξ 
αύτον. Έκπληκτος τότε είδε τρια μαρμάρινα 
οχαλοπάιια και έπί τοϋ ύψηλοτέρου έξ αύτών 
μίαν οιίηΐ/άν λαμτ.αν. Έαπευσε νά τήν άνάψω 
χαί έκύττίίξε τριγύρω τ; υ, έντείνων συγχρόνως 
καί τήν προσοχήν τον, διότι έφοβεϊτο μήπως 
■τό σπη/αιον ήτο κατοικημένον καί τόιε ή έπί- 
σκεψίς του θα έβεωρεΐτο ώς αδιακρισία.

Άλλά δέν ήκούετο ό παραμικρόχερος θόρυ
βος’ νεκρική σιγή έβασιλευε παντού καί ό Φί
λιππος καθησυχασας άηεφάσισε νά συνεχίσω 
τάς έρεύνας του. ’Ολίγα βήματα έμπροσθεν του 
μερικά άι ώμαλα σκαλοπατια ώδηγονσαν είς 
μίαν κλιιστήν θύραν. Έκατέβηκε μέ την λάμ- 
jiav άνά χεΐρας καί προσειάθησε να τήν άνοίξω, 
άλλά ή θύρα ήτο κατασκευασμένη άπό τοσον 
οκληρον ξυλον πού ήτο οτερεωτερα καί άπό 
οιδηρον. Έσήκωσε τοτε τήν λαμπαν διά νά 
τήν περιεργααθή προσεκτικωτερα καί ν' άνα· 
-καλύψω μήπως έκρυπτε καμμίαν μυστικήν κλει 
δοριαν, χαι είδε γραμμένον έπ’ αύτής μέ σκα
λιστό γραμματα την λέ£ιν :

ΝΤΟΛΟΡΕΣ
— "A 1 τό εύρηκα ! άνέκραξεν. Αύτό θά είνε 

τό  ό ομά της !
Και έγέλασε δυνατά, ή δέ ήχώ έπανέλαβε τό 

γέλιο του. Αύτο τον διεσχέδαοε πολύ έφώναξε 
δυνατά :

—Ν τολορές!
—Ν τολορές ! έπανέλαβε καί ή ήχώ.
— Αύτό είνε τό όνομά της ;
— Το όνομά της !
‘Ο Φίλιππος έγελασε πάλιν έμεινεν έπειτα 

έπί τινας στινμος συλλογισμένος καί έψιθύριοε 
γλυκά : Ντολορές ! Τι παράξενο όνομα, καί, 
«ν δέν άπατώμαι, δέν υπάρχει Αγγλική ομοιο
καταληξία γι’ αύτό. Ντολορές — καί τό έπρό- 
«ρερεν άργα άργά, σχεδόν συλλαβιστά, μ’ ένα 
άλλοκοτο αϊούημα εύχαριστήσεως. Φαίνεται 
σάν κδτι μυστηριώδες χαί ήχεί τοσο ώμορφα 
είς τ’ αϋτιά οάν μια γλυκιά άπολή νοτα ποϋ 
ακούεται άπό μαχρυά... Άλλά να ίδοϋμε πώς 
θ ’ άνοίξω τώρα αύιήν τήν πόρτα ;

Την έσπριυξεν έλαφρα, ΰστερα δυνατώτερα 
καί, έπί τέλους, ήναγχασΰη ν’ άκουμβήσω χατά 
γης τήν λάμπαν χαί νά σπρώξω μέ όλον τό 
βάρος τοϋ σώματός του. Κατώρθωσε τότε νά 
τήν άνοιξω, άλλά μια δυνατή πνοή άνέμου τοϋ 
έσβυσε τήν λαμπαν χαι εύρέθη δια μιάς έν 
μέσφ τρομαχτικού σκότους. Δέν έχασεν έν τού 
τοις τήν ψυχραιμίαν του καί έσπευσε νά τήν 
άναψω με το τελευταϊον σπιρτον πυύ τού είχε 
μείνει. Εύρέθη τοτε μεσα είς ένα άκόμη πλέον 
μυοτηριώύίς σπηλαιον Γοτθικού ρυθμού, τό 
όποιον δμως έφαίνετο νά είνε τεχνικόν καί όχι 
φυσικόν, οπως τό δλλο. Έκεΐνο ποϋ έκαμνεν 
άμεσως έντύπωοιν ,̂είς όποιον είσήρχετο ήσαν 
οί τοίχοι, πού ήσαν όλοι σχηματισμένοι άπό 
οπάν ια όστρακα δωφόρων χρωμάτων, τα όποια 
ήσαν κολλημένα τεχνικώιατα καί είς τρόπον 
ώστε να σχηματίζουν διάφορα σχέδια : άνθη, 
ηλοΐα, άστρα και δλλα.

όλίγον τού είπεν Θεέ μου, αύτό τό γκαρ- 
οονι τί άργο πού είνε !... Παρντόν, κύριε, μού 
δίδετε αύτήν τήν πετοέταν, αν δέν οάς χρειά
ζεται ;

Ό  κύριος τοϋ έδωσε τήν πετσέταν μέ μορ- 
φαομον όυσαρεσκείφς. Kui ό κ. Έλαφόπουλος 
έξηκολουϋει να του ζητω διαδοχικώς, το πη - 
βοννι,ς τήν μουστάρδάν, ένα κιούρ-ντάν, έως 
ότου ό κύριος χάνει την υπομονήν του και τοϋ 
λέγει νευριασμένος :—Ά , μα κύριε !... μήπως 
έχετε οκοπον να μού ζητηοετε σιγά σιγα καί 
τή γυναίκα μου άπο δώ ; κι’ έδειξε τήν έρω
μένην του.

—Ό χι’., όχι κύριέ μου, αυτήν σας τήν χα
ρίζω...από την οτιγμην αύτήν σάς άνήκει έξ 
ολοκλήρου.

Και ό κ. Έλαφόπουλος ταΰτα εΐπών έπήρε 
τό καπέλλο του καί άνεχώρησε μεγαλοπρεπής. 
Τότε δέ μόνον ό δυστυχής έραστης έπληροφο- 
ρήύη περί τίνος έπρόκειτο καί σήμερα τραβά 
τα μαλλια του, διότι ή έρωμενη του, έκδιω- 
χθεΐσα ΰπο τού συζύγου της, τού έμεινε στήν 
«αμπονρα του. Μ. ΣΤΗΡΙΟΣ

‘Ο Φίλιππος τι. παρειηρησιν "λ· αύτά έκπλη
κτος καί, ένθουσιασμένος μέ ανακαλύψεις 
του, έπεθεωροΰσε τά διάφορα οχέδια έν 
πρός έν.

—Τι περίεργον σπήλαιον, έψιθύρισε’ θά εΤνε 
βέβαια καί δλλα όμοια μέ αύτό ίϊς τάς άχτάς 
τού Άλτεν Φιόρ. ‘Αλλά δέν φαίνεται νά εχω 
καμμίαν σχέσιν μέ τήν χριστιανικήν θρησκείαν, 
γιατί δέν βλέπω οΰτε ένα Σταυρόν άνάμεσα 
σ' όλα αύτά τά σχήματα.

Πράγματι είχε δίκαιον. Δέν ύπήρχεν οΰτε 
ένας Σταυρός, άλλά ό Ήλιος διαφοροτρόπως, 
πότε δύων, πύια άνατέλλων, πότε συννεφιά 
ομένος «αί πότε έν όλω του τω λάμψει.

—Τί ύπομονή 1 είπε πάλιν κινών τό κεφάλι 
του μέ θαυμασμόν. Ποιος θά ή μποροΰσε τώρα 
νά χαμω τέτοια λεπτή έρ/ασία ; Ώ  άναμφιβό
λως θά είνε άρχαίον.

Καί, ένφ περιειργάζετο έκπληκτος τά διά
φορα σχέδια, κδτι ποϋ είδεν έξαφνα είς μίαν 
γωνίαν τού σπηλαίου έκαμε τό αίμά του νά 
παγώσω μέσα είς τάς φλέβας του.

Ή το ένα φέρετρον, είδος σαρκοφάγου, χα- 
τεσκευασμένυν άπό γρανίτην καί στολισμένον 
μέ δοοβερώτατα δ'θη, έπ’ αύτοΰ δέ ήτο χα- 
ραγμένον καί πάλιν τό όνομα

ΝΤΟΛΟΡΕΣ
Άνήχε λοιπόν είς κδποιαν ν3κράν χαί όχι 

είς τήν ώραίαν έκείνην νεάνιδα, τήν όποίαν 
είχε συναντήσει πρό ολίγου ; Τί άπερισκεψία 
τόν έκαμε νά φανεασθώ ένα τέτοιο πράγμα ;

Ώ  ! ή ονειρώδης έχείνη οπτασία, ή γεμάτη 
ζωήν, ή γεμάτη ύγείαν, δεν είχε βέβαια καμ
μίαν σχέσιν μέ αύτήν τήν νεκράν. Καί δμως 
πώς νά εξηγήσω τις τότε τήν παρουσίαν της 
μέσα είς αύτό τό σπήλαιον καί τά δροσερά 
εκείνα άνθη έπάνω εις τόν τάφον ;

Άφοϋ συνήλθεν όλίγον άπό τό στιγμιαϊον 
συναίσθημα τρόμου ποΰ τόν είχε καταλάβει 
έκύτταξε προσεκτικωτερα τό φέρετρον γιά νά 
ίδώ μήπω, εΰρισκε κανέν δ.ασαφητικον σημεϊον 
άλλά τίποτε, ολα ήσαν τά ίδια, δπως τά είχεν 
ίδώ άπό τήν πρωτην στιγμήν, καί μόνον ένας 
μιχρός εσταυρωμένος ^οπτθετημένος έπάνω είς 
τά δνδη, τού είχε διαφύγει τήν προσοχήν.

Έξαφνα όμο ς ωσθάνθη τάς δυνάμεις του 
νά παραλύουν άπό έλλειψιν άέρος καί, χωρίς 
τήν παραμικροτέραν άργοιιορίαν, έσπευσε νά 
έξέλθτι απ’ αύιήν τήν φυλακήν. Μόλις άνέπνευ 
οεν όλίγον χαθαρόν άέρα, συνήλθεν άμέσως 
καί έσυλλογίζετο πόσα θά είχε νά διηγηθή είς 
τόν φίλον του Λώριμα, δταν μία άγρία φωνή 
αύτήν τήν φοράν τόν έκαμε ν’ άνατριχιάση.

ΙΙρίν προφθάσω νά σκεφθή καλά καλα τί ήτο, 
είδε νά έξέρχεται άπό μιαν μυστηριώδη γωνίαν 
τού έξωτερικοϋ σπηλαίου μία άνθ^ωπ.νη μορφή. 
Ήτον ένας νάνος ΰψους τεσσάρων μόλις ποδών 
μέ χονδρά δκρα, έν δυσαναλογ qi πρός τήν κε
φαλήν του, ή όποία ήτο πολύ μικροσκοπιχή.

Μία παράξενη ένδυμασία άπό δέρμα κάποιου 
ζώου έακέπαζε τό κακοφτιαγμένον σώμα του 
καί δύο μάτια γεμάτα άπό πικρίαν, έφαν^ρωναν 
άνθροπον μοχθηρόν καί «πιβουλον.

Ό  Φίλιππος, μόλις τον ι ίδε, έγέλασε διότι τό 
άνθρωπαριον αύτό τον είχε τρομάξει τόσσν,άλλά 
σκεφθείς λογικώτερα έκρινε χαλόν νά εϊπω κάτι 
πρός δικαιολογίαν του, διότι έπί τέλους πιθα
νόν να ήτο αύτίς ό κάτοικο; τού σπηλαίου.

—Σάς ίητώ συγγνώμην, τού είπε μέ ευγέ
νειαν. Ή το άδιακρισία μου νά έλθω έδώ χω
ρίς τήν άδειάν σας, άλλά σας βεβαιώ δτι ήτο 
έντελώς τυχαΐον. Μέ ου-<χωρεϊνε πολΰ, φεύγω ..

Άλλα τά λόγια αύτά έπέφεραν έντελώς άπρο- 
σδόκητον άποτέλεσμα. Ό  νάνος έστριφογύρισε 
τρεις φοράς, ΰστερα έκύτταξβν ατενώς τόν Φί
λιππον καί ήρχισε νά γελά δγρια.

—Έπί τέλους, έπί τέλους ! άνέκραξεν είς διε 
φθαρμένην Αγγλικήν. Φεύγεις; Ά , όχι, ποτέ ! 
Δεν θα σέ άφήσω νά φύγ^ς, γιατί είνε άδύνα
τον να μή μοϋ έκλεψες κάτι. Ό  θάνατος σέ 
καλεΐ, δέν άκοΰς τήν φωνήν του ; Ά  I ήλθες 
γιά νά κλέψως 1 γιά νά κάμως κακό *1ς τόν Σί- 
γκερτ, άλλά δέν θά τό κατορθώσω?· Ή  Πεθα
μένη μέ προστατεύβι...

Ό  λόρδος Εριγκτον ένόησε τότε δτι είχε νά 
χάμω μέ κάποιον τρελλόν καί τόν έκύτταξε μέ 
ένα θλιβερόν μειδίαμα.

, —Έχετε λάθος, τοϋ άπήντησε μέ γλυκύτητα 
δέν ήλθα γιά νά σάς κλέψω τίποτε, οΰτε γιά 
νά σάς κάμω τό παραμικρόν κακόν. Άπλώς 
δεν ήξευρα δτι έκατοικούσατε είς αύτό τό σπή- 
λαιον καί ήλθα έντελώς τυχβίως διά νά τό ίδώ. 
Και πάλιν σάς ζητώ συγγνώμην πηγαίνω νά 
ανταμώσω τούς φίλο*ς μου. Χαίρετε!

(Ακολουθεί)

ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΚΡΗ ΕΙΑΥΑΑΙΟΙ ΠΒΥ Β>Τ*ΑΒΓΕΙ ΕΙΣ ΤΡΙΓΜΙΜ

Ο ΕΡΩΣ Τ Ο Υ  ΒΑΣΙΛΕΩΣ
( Σ υ ν έ χ ε ι α  ό γ δ ό η )

Έ ξ δλλου νά χάμω λόγον στούς [Γονείς του 
ήξευρε έχ τών προτέρων ότι ή Μητέρα του δέν 
θά τοΰ έδιδε πεντάρα, μέ τόν φόβον πού είχε 
γιά τήν αϋτοκινητομανίαν του. Κι’ έτσι τό 
πρώτο αύτοκίνητόν του ό Αλέξανδρος τό άγό- 
ρασε δανεικά καί μέ πίστωσι··. ‘Ως μεσίτης τής 
άγοράς έχρησίμευσεν ό η.  Σ. Μεταξάς, στενός 
φίλος του.

—Μοΰ έχει κάτσει στό μάτι τό αύτοκινητάκι 
έκεΐνο τό κίτρινο πού είδαμε τό περασμένο 
Σάββατο στήν όδόν Σταδίου. Τόν γνωρίζεις 
αύτόν πού τώχει;

—Ναί.
—Ξέρεις δν τό πουλεϊ ;
—Δέν ξέρω, άλλ’ άν τοϋ πώ δτι πρόκειται 

γιά σάς, πιστεύω νά τόν καταφέρω.
—Ναί, παρακάλεσέ τον, καϋμένε !... Άλλά .. 

ξέρευ: ;
—Τι; ,
—Ψιλά δέν υπάρχουν.
—Τότε ;
— Νά, πές σ’ οΰτόν τόν κύριο πώς τήν πρω

τοχρονιά (ήτον άρχαι Δεκεμβρίου) πού θά πάρω 
τόν μποναμά μου άπ’ τή μαμά, θά τοΰ δώσω 
πέντε χιλιάδες. Πιστεύω νά μέ χάνω πίστωσι, 
τί διάβολο ! Πρίγκηπος, έ ; Κύταξε μήν χοϋ 
πής *πώς είμαι κακοπληρωτής ! συνεπλήρωσε 
μέ γέλια.

Καί έτσι έγινε. Τό αΰτοκίνητον ήγοράσθη 
μέ πίστωσιν καί τήν πρωτοχρονιά ό Αλέξαν
δρος έδιδεν ολόκληρον τόν μποναμά του, γιά 
νά έξοφλήσω τό χρέος του.

Καί ή κυρία Μάνου έγελοϋσε μέ τήν καρδιά 
της, δταν ό εστεμμένος σύζυγός της μέ τήν 
συνηθισμένην άφέλειάν του καί τό χιούμορ του, 
τής διηγείτο τά έπεισόδια αύτά τής παιδικής 
του ζωής.

Καί έως τό καλοκαίρι τοΰ τρέχοντος έτους 
έπερνούσαν τής ήμέρες των χαρούμενοι, αγα
πημένοι, άχώριστοι. Σέ λίγο όμιος νέες δυσχέ
ρειες καί νέες πίκρες ήλθαν νά ταράξουν τήν 
αγάπην των.

Ό  Αλέξανδρος τον ’Ιούνιον έπεχείρησε τα- 
ξειδιον έκ' αύτοχινήτου είς Θεσσαλονίκην, σκο- 
πεύων νά μεταβή είς Σερβίαν. Καί ή μέν με- 
τάβασίς του είς τήν Σερβίαν έματαιώθη διά 
λόγους πολιτικούς. Κατά τόφιάοτηιια δμως τής 
άπουσίας του—το ολιγοήμερον—οί βλέποντες 
μέ κακό μάτι τήν βασιλικήν σύζυγον καί βα- 
ρέως φέροντες τήν παρουσίαν της ε Ις τό Πα
λάτι, προσπαθούν νά τής δημιουργήσουν νέας 
δυσχε^ειας. Ή  διαμονή της είς τά Ανάκτορα 
γίνεται προβληματική. Καί έπί τέλους σκηνο- 
Οετεϊται μια σπουδαιοφανής άφορμή—δτι δή
θεν έζήτησεν άπό τούς ύπασπιστυς νά τήν άπο- 
χαλοϋν «Μεγαλειοτάτην»—καί δλοι οί ΰπασπι- 
σχαί άπειλοϋν νά παραιτηθούν. Έ ν τφ μεταξύ 
καταφθάνει ό Αλέξανδρος, δστις ευρισκόμενος 
πρό τής περίπλοκου αύτής καταστασεως, προ
σπαθεί νά συμβιβάσω τά πράγματα. Άλλά, τά 
πράγματα είνε άσυμβίβαστα. Καί μετά μίαν 
ολόκληρον τραγικήν νύχτα αϋπνίας καί δα
κρύων, άποφασίζεται ή μόνη δυνατή λύσις ; ή 
προσωρινή άπομάκρυναι; τής κυρίας Μάνου έξ 
’Αθηνών.

Καί μεχά μίαν δραματικωτάτην σκηνήν χω
ρισμού ή βασιλική σύζυγος αναχωρεί είς Σμύρ
νην, δπου προτίθεται νά ύπηρετήσω ώς νοσο
κόμος, δπως καί δλλοτε κατά τούς πολέμους 
τοϋ 1912—1913 εΐχεν ύπηρεϊήσει.

Πράγματι μεταβαίνει είς Σμύρνην, <5έν υπάρ
χουν όμως έκεΐ κινητά νοσοκομεία διά νά υπη
ρετήσω- Έκεϊθεν μεταβαίνει είς Κωνσταντινού
πολην καί μετά ολιγοήμερον έκεΐ διαμονήν ανα
χωρεί ιΐς Παρισίους.

Είς ιό μεταξύ λαμβάνεται έδώ ή άπάντησις 
έκ Παρισίων τοΰ τότε πρωθυπουργού έροοτη- 
θέντος διά δευτέραν φοράν ΰπό τής κυβερνή
σεις περί τοϋ τί πρέπει νά γίνω τοϋ άκαν- 
θώδους αύτοΰ ζητήαα-.ος. ‘Ο πρωθυπουργός 
είς τήν άπάντησιν του λέγει ρητώς νά μή πα
ρεμβάλλεται κανένα πρόσκομμα είς τήν βασι
λικήν σύζυγον. Είνε δμως πλέον άργά, διότι ή 
κυρία Μάνου εύρίσκεται ήδη είς Παρισίους.

‘Ο νεαρός βασιλεύς άγωνια. Τάς πρώτας ήμέ
ρας τού χωρισμού των έπροσπάθησ* νά κάμΐ 
κουράγιο, άλλ’ είς μάτην. ‘Η ψυχή του έπο- 
θούσε τήν αδελφήν ψυχήν. Καί έφ’ δσον έπερ
νούσαν αί ήμέραι, τόσον ή ανυπομονησία τσ» 
καί ή λύπη του έ μεγάλωνε.

Έ ω ς δτου τέλος δέν ή μπόρεσε νά κρατηθώ 
καί δταν έλήφθη ή άπάντηαις τοΰ"πρω^ιτπο»ρ- 
γου άπεφάσισε νά φύγω χαί α*Γ0ς είς το Πα
ρίσι διά νά τήν φέρω πίσω, τήν σύζυγόν το*.

(Άκολο*θ*ν



ΠΠ Λ Ο Γ Ο Τ 6 Χ Ν Ι Κ Η  S € A I S
Τ α Κ α Λ Λ Ι Τ Ε Ρ Α  Δ ί Η Γ Η ^ Α Τ Α  

ΤΟ Μ Α Ρ ΓΑ Ρ ΙΤ Α Ρ Ι ΤΟΥ ΤΟΛΕΔΟΥ
(Μίμηοις άπό τό ’Ισπανικό)

I
θά μπόρεσή κανείς νά μοϋ rtfj «ν ό ήλιος 

sivs (ομορφότερος στήν «ναιολή του ή σιή δύση 
του; Ποιος θά μοΰ !tjj άπ’ τήν έληά χΓ άπ̂ τήν 
αμυγδαλιά ποιό εΐνε τό καλλίτερο δέντρο ; Ποιός 
θά μοΰ jvg άπ1 τόν Βαλεντίνο κι" άπ’ τόν Άν- 
ταλοϊζο ποιός εΐνε ό γενναιότερος; Καί ποιός 
θά μπόρεσή νά μοΰ πβ ποιά εΐνε ι; πιό τίμια 
άπ" τις γπναίχες; Εγώ όμως θά οάς πώ ποιά 
εΐνε ή ώιιορφότερη Απ’ τις γυναίκες: εΐνε ή 
Ανγή τοΰ Βέργκα, τό Μαργαριτάρι τοΰ Τολέδου.

Ό  Μαύρος Τουζάνι ζήτησε τή λόγχη του, ζή
τησε τήν ασπίδα του· τή λόγχη του τήν χρατεϊ 
οτό δεξί του χέρι· ή άσ,τίδυι του κρέμεται στό 
λαιμό του. Κατεβαίνει στο συαϋλο τοο καί κυι- 
τάζει τις σαράντα φοράδες, τή μιά ΰσεερα άπ’ 
τήν άλλη. Λέει:

—‘Η Μπέρζα εΐνε ή δυνατώτερη- σιή ράχη 
της θά πάρω τό Μαργαριτάρι τοΰ Τολέδου ή 
μά τόν 'Αλλάχ! ή Κορδόνα δέν θά μέ ξανα- 
δϋ ποτέ!

Φεύγει, τρέχει, φτάνει στό Τολέδο, καί συναν
τά εναν γέρο κοντά σιό Ζακατϊνο.

—Γέρο ασπρομάλλη, νο δώσχις αΰτό τό γράμ
μα στόν Δόν Γουτιέρο, στόν Δόν Γουτιέρο τής 
Σαλδάνας. “Αν είνε παλληκάρι θάρθϋ νά μ3- 
τρηθβ μαζί μου, κοντά στή βρύοη τοϋ Ά λ- 
μά>ι. Τό Μαργαριτάρι τοΰ Τολέδου θ ' άνή*υ 
σ’ εναν άπ’ τούς δυό μας.

II
Κι’ ό γέρος πήρε τό γράμμα, τό πήρε ::αί τό 

πήγε στόν κόμη τής Σαλδανας ποΰ έπαιζε σκάκι 
μέ τό Μαργαριτάρι τοϋ Τολέδου. Ό  κόμης διά
βασε τό γράμμα, τό διάβασε καί χτύπησε μέ 
τό χέρι του τό τραπέζι τόσο δυνατά ώστε έπε
σαν̂  κάτω τά πιόνι*. Καί πετιέται καί γυρεύει 
τά όπλα του. Ή  Αυγή σηκώθηκε τρομαγμένη 
γιατί κατάλαβε ότι θά πήγαινε σέ μονομαχία.

—"Αρχοντα Γουτιέρε, Δυν Γουτιέρε τής Σαλ
δάνας, μείνετε σας παρακαλώ νά παίξετε 
μαζί μου.

—Δεν θά παίξω πιά σκάκι· θά παίξω σπαθί 
βτή βρύση τού Άλμάνι.

III
Γύρω άπ τή βρύση, τά χόρτα είνε κόκκινα. 

Κόκκινο είνε καί τά§ι>ερό τής βρύσης. Ό  Μαϋ
ρος Τουζάνι—γιατί δέν είνβ τό αίμα ένός χρι
στιανού ποΰ κοκκινίζει τά χόρτα, πού κοκκ»· 
νίζει τό νερό τής βρύσης—ό Μαϋρος Τουζάνι 
λοιπόν είνε ξαπλωμένος ανάσκελα· τό σπαθί 
jo® Γουτιερου έσπασε μέσ* στό στήθος του. 
'Ολο τό αίμα του χάνεται λίγο λίγο.Ή Μπέρζα, 
ή φοράδα του, κυττάει θλιμμένη τόν αφέντη 
της γιατί δέν μπορεί νά γιατρέψυ τήν πληγή του.

Το Μαργαριτάρι του Τολέδου, ή Αυγή κα
τεβαίνει απ’ τό μουλάρι της- 

, Ιππότη, ναχετε θάρρος : θά ζήσειε άκόιια 
για νά παντρευτήχε μιάν ώμορφη μαύρη. Τό 
χερι μου ξέρει νά γιαιρεύβ τις πληγές τοΰ 
Ιππότη.

^ Μαργαριτάρι όλόαοπρο, ώ πανέμορφο 
Μαργαριτάρι, βγάλε άπ’ τό στήθος μου αΰτό 
το κομμάτι τής λόγχης πού μβ ξεσχίζει. Ή  
κριαδα τοϋ ατσαλιού μέ παγώνει.

Έκείνη πλησίασε χωςίς υποψία- ό Μαϋρος 
ο|χως μάζεψε τις τελευταίες δυνάμεις του καί 
με τη λεπίδα του ξέσχισε τ’ ώμορφό της πρό
σωπο. Εισι, άφοΰ δέν θά τήν έχαιρόιαν αύιός 
που θά πέθαινε σέ λίγο, νά μήν τηνε χας.ή 
ουιε ο δόν-Γον«έρο.
Ιω . Χιδήρογλον Prosper Merimee

ΜΕ ΤΗ ΣΚ ΕΨ Η  ΜΟΥ ΚΟΝΤΑ ΣΟΥ
Ό  ματωμένοι διάκος τοϋ ήλιον, αγάλια αγάλια 

οάν κουρασμένος δονλεντής, πλαγιάζει πίαω απ' 
τό βουνό. Στο άργσπέθαμα ιής μέρας, ή φύαη 
ντύθηκε τή φορεσιά τον μυστήριον. Eire ή στιγ 
μές ποϋ ή ψνχή οπώντας τις σάρκινες άΧνοσίδες 
πετάει ατούς αιθέρας, κι ή σκέψη ελεύτερη άπό 
κάθε τι, τρέχει κοντά σε κείνους π’ αγάπησε. Κι 
έγώ γονατιστή μπροστά ατήν ώραιόφανη ψνχή οου 
<αάν ευλαβική προσκννήτρα, άφίνω τή οκέψη μον 
νά σε οφιχταγκαλιάση.

Σάν as δνειρο σέ γνώρισα, καί δνειρο αλήθεια 
μοϋ φάνηκε πώίήταν, τό βουρκωμένο κείνο άπο· 
μεσήμερσ, ποΰ μαζυ μ'ε τό άπαΧοχόϊδεμα τοΰ κύ 
ματος ατήν άμμονδιά, σοϋσφιξα τό χέρι γιά πρώτη 
μον φορά.

Ναί ήταν δνειρο μά σάν ξύπνησα, ώϊμένα, _ξύ- 
πνηαα τρομαγμένη άπ’ τό φόβο μή τνχίν οτο ά 
χαρο μονοπάτι τής ζωής αΐ χάσω. ώ άδεΧφή τής 
ψυχής μον.

Αθήνα Εΰστα&ία Τζών))

1 > £ Γ Ο Υ & » £
= = = = =  Ο Ν Ε Ι Ρ Ο   ■■■■:

"Ακου εν ονειρο, ψνχή μον, 
καί τής ώμορφιάς θεά' 
μον έφαιιότονν δπως ήμονν 
μετ3 έσένΛ μία ννχτιά.
Σ' ενα ώραΐο περιβολάκι 
περπα,τονααιιε μαζή, 
ολα έλαμπανε τ* άστέρια 
και τά κντταζες εσύ.
Έγώ τσώλεα—πέστε αστέρια,
Είν* κανένα άπο τ* εσάς 
πον νά λάμπτ} άπό *κει άπάνον 
*αν τά μάτια τής κνράς ;
Πέστε άν εΐδετε ποτέ σας 
’ς άλλη, τέτοια ώραια μαλλιά, 
τέτ0 ( 0  χέρι, τέτοιο πόδι, 
τέτοια άγγελική θωριά,
τέτοιο αώμα ώραιον, όπ* οποίος 
το κνττάζει, ενθνς ρωτά' 
άν εϊν* άγγελος έκεΐνος, 
πώς όεν εχειτά φτερά ; —
Κά&ε φίλημα, ψνχή μον, 
όπον μώδινες γλυκά, 
έξεφύτρωνε άλλο ρόδο 
άπό τήν τριανταφνλλιά.
*Όλη νύχτα έξεφντρώσαν 
ώς όπον *λαμψεν ή ανγή,
'ποϋ μας ηνρε καί τούς δνό μας 
με τήν οιυι μας χλωμή.
Τοϋτο εϊν* τ* δνειρο. ψυχή μον, 
τώρα στέκεται εις έσά, 
νά τό κάμης ν' αληθέψω 
καϊ νά ϋνμηϋ^ς γιά *μέ9

Δ. ΣΟΛΩΜΟΣ

AHO ΤΑ “ ΡΟ ΥΜ Π Α ΓΙΑ Τ,,

Ξ Ε Ν Η  Π Ο Ι Η ^ ι Σ

Τ’ ΑΜΟΥΣΤΑΚΟ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙ

Του Ό ιιάρ  Κ αγιάιι

Ό  ονράνιος θόλος,πον ψηλάκά&ε*μναλο ξαφνιάζει, 
βρίσκω μέ λύχνο μαγικό άναράλλαχτα πώς μοιάζει 
κι9 εχει τόν ήλιο λάμπα ζον, φανό τήν οίκονμένη 
κ ιο ϊ ζωγραφιές τον εϊμασεε μεΧς, πον τής γνρνοϊν

[γιά χάζι.
Ό  π α ο α γ ιά Χ η ς  φ ύ σ η ξε  κ α ί  ξ έ σ χ ισ ε  τή  φ ο ρ ισ ιά  
τ ο ΰ  ρ ό δ ο υ ,π ο ν ν α ι τ ο ν  ά η δ ο ν ιο ϋ δ  ε ρ ο ί ΐα ς  π α ν τ ο τ ιν ά  . 
Ώ  ρ ό δ ο  / εα'ε ν ά  κ λ ίψ ο ο μ ι  ή  τή  δ ικ ή  μ α ς  μοΪΛ α ■ 
Ό χ ά ρ ο ς  θ ά  μ αδή σ ^  έμ ά ς  κ α ί  ρ ά δ α  ν έ α θ ά β γ ο ϋ ν ξ α ν ά .

“ Ο π ο ιο ς  τό  έ ρ ω ν ο β ά τ α ν ο  α τ ά  α τ ή θ ε ια  τ ο ν  π ο τ ίζ ε ι  
μ έ ρ α  ά ν ω φ έλ ευ τ η  κ α μ ιά  α τό  β ίο  τ ο ν  δ ε  Χ ογίζει, 
ε ί τ ε  ζ η τ ά  τό  θ έ λ η μ α , *ά κ ά ν η  τοΰ θ ε ο ΰ  r o t ,  
ε ί τ ε  τό  κ ρ α σ ο π ό τ η ρ ο  γ ιά  κ έ φ ι  τ ο ν  γ ιο μ ίζ ε ι .

Πίνε,γιαχί θάκοιμηθβς γιάχοόνια μέσ'τήγήβαθειά , 
μονάχος, δίχως σύντροφο κι’οϋιε γν\αΐκα;άγκαλιά· 
τό μνστικό πον θά σον πώ κοίτα καλά νάκρύψ^ς : 
λσνλούδια πονμαράθηκανποτ'ε δ'ενξανανθίζουνπιά.
Σ ή κ ω  κ α ί  δ ά σ ε  μ ο ν  κ ρ α σ ί  τά λ όγ ια  ε ιν ε  χ α ι ι έ * α ·  
ά χ ό ψ ε  τό  χ ε ιλ ά κ ι o o u  θ ά ν α ι  τ ό  π ά ν  γ ιά  μ έ ν α ’ 
κι’ ο ο ο  γ ιά  χά χ α ξ ϊμ α τ α  κ α ί  γ ιά  τ ά  κ ρ ίμ α τ ά  μ ο ν , 
τά β λ έ π ω  ο ά ν  τ ά  κ α τ ο α ρ ά  μ α λ λ ιά  α ο ν  μ π ε ρ δ ε μ έ ν α ..

Σ τ ά  ν ιά τ α  μ α ς  π η γ α ίν α ιιε  σ τό  δ ίο κ α λ σ  κ α μ ιά  φ ο ρ ά  
κ α ί  γ ιά  κ α ιρ ό  μ α ς φ ι ίν ο ν ν τ α ν  π ώ ς  έ κ ρ ο χ ό β α μ ε γ ε ρ ά '  
ο τ ό  τ έλ ο ς  κ α τ α ν τ ή σ α μ ε  ν ά  δ ο ϋ μ ε  κ α ί  μ ε ϊ ς  δ τ ι  
ή ρ θ α μ ε  σ άν  ν ερ ο  κ α ί  σ ά ν  ά έ ρ α ς  φ ύ γ α α ε  ο τ ε ρ ν ιά .

Μ ε τ ά φ ρ α σ ις  Γ .  Κ α τ α Ι μ π α λ η

n a s  ©ΕΛΩ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ
Δέν θέλω νά άκούοο» άπό τό στόμα σου τά 

συνηθισμένα καί κοινά λόγια τής άγάπης, δέν 
θέλω τά μάτια οου νά δείχνουν τά ψεύτικα 
δάκρυα, δέν θέλω τά χείλη σου νά δίνουν τά 
πλαοτά φιλιά, τά άχαρα, ποΰ μόνον ά.τό συνή
θεια τά δίδουν.

Θέλω νά μ’ άγαπάς μέ τήν καοδιά σου, καί 
έκείνη θά τό nft στήν ‘διν.ήν μου, μέ τήνώραία 
γλώσσα ποΰ ’μιλοΰν ή καρδιές, θά μοΰ τό πή 
τό πρόσωπό ι οου ΰταν μ’ άντικρύσο διά ποο'ηην 
φοράν, μέ μιά ώραίαν κίνησιν τοΰ κεφαλιού 
οου, πού θά φανερώσο τήν αγάπην σου.

Kfti έπειτα, όταν πρωιομιλήσωμεν, χω^ίς νά 
3:':λι(ς θά μοϋ είπ^ς έ*βΐνα ποϋ πρέπει νά μοϋ 
π^ς, χωρίς νά προσπάθησες νά εΰρ^ς τής κα
τάλληλες λέξεις ποΰ χρειάζονται, θά μέ φιλή- 
σος μέ εναν τρόπον άγνον καί άδηλον σάν τήν 
αγάπην σου καί τα μάτια σου θά έχουν τήν 
λάμψιν τής άγάπης.

Έ ισ ι σέ όνειρεΰομαι καί έτσι πιστεύω νά 
σ’ εΰρω, άγα;ιημ.:νη μου, καί θά Ιδρς πώς μέσα 
στήν αγκαλιά μου θά εΰρας τόν πραγματικόν 
έρωτα τόν, άγνον καί τόν παρθενικόν σάν τήν 
άγνήν καί πσρθενιχήν μορφή καί τήν καρδιά 
σου.

ι Σνρος H. X.

Ώ  χβΧακαράκι άμονοταχο, π·ν εμπρός μον 
κοκκινίζεις, κοίταξε χήν ·ψι μον π&ς χλώμιαοε 
γιά αένα...

Ώ , χό μέτωπό οον το παρθενικό, κι’ ή χάρη 
σον κι' ή άθαότητά σον ! ελα καί 3'εν εΐνε μονάχα 
τά παιδιάστικα παιχνιδάκια, εΐνε κι’ ίλλα πον δον 
τά ξέρεις.

Ώ  τειδ παλίηκά/ι, SXα νά μάθ/]ς πΑς 4 ««?- 
διά μου δεν μπόρεσε νά ξεχάο/] τής οψης σου xif 
γλύκα. "Ο ιοοφο πιιδί πον ή χαρά χή; άγάπης 
Ανθίζει ατό μέτωπό α ον, καί σάν τή; δειλιασμέ
νης παρθένας τή ματιά μοιάζει τό βλέμμα οον, 
κι' εϊνε αμαθα στο» έρωτα τούς στεναγμούς χά 
άαπρει αου τά ατήθεια, πού μόλις τά κρύβει ό χι
τώνας οον /... “Ελα νά τονς μάθφς άπό μένα τοΰ 
εςmxa τονς στεναγμούς καί τής άγάηης τά παιχνί
δια. 'Εγώ θέΧω νά οοΰ τά γνωρίσω. "ΕΧα, ο'.ήν 
αγκαλιά μον βάΧε τήν τρυφιρη κι’ άγνή ψυχή αον. 
"Ετσι τό μάθημά μου λιγότερο δειλό άπό αένα,θά 
ο'ε κάνβ ν' άναστενάξης καί νά Ζυώορί άπ’ τήν 
ήδονή οάν καί μένα. Κ ι’ οταν δΧα πειά θά τά μά- 
θ%ς, θανετά φιλιά μου μόνο πον θάδίνοννε ατήν 
•ψη αον τή θεία παιδιάστικη κοκκινάδα.
(H e r . θ .  Ά ν θ ο υ ς )  Απ' τά  οΒουκολικά* row Σ εν ιε

Διαβαίνω βαθνπράσινο χαί θλιβερό τό πάρχο, 
άπόγιομα χι’ άπόβροχο αννεφι,ανμίνης μέρας, 
άποτ&νδέντρων τά χλωνιάστάζονν βροχής σταγόνες 
βάν τά λικνίζει άνάΧαφρα χαϊδευτικά ό αγέρας.
Σά θαμπό πέπλον άραιή καί πένθιμο ή ομίχλη 
απλώνεται ατό άπειρο· χι' ό ούρανός βαμμένο: 
σάντόβαμπάκιάΙ.Χονλενκόςχι'άΧΧ·ϊίσάνπίσ9ΐιμαΰρος 
φαίνεται σά μ'ε πένθιμη στοΧή *5»* ντυμένος. 
Κάποια δλο χάρη γαλανή χρνσάμαλη μικρούλα 
πλάι στή γαργαρόνερη γυαλιστερή λιμνονΧα 
ρίχνει μ'ε φανερή χαρά ατούς <5λοάαπρονς κίχνονς 
ψίχες. Καί πιό παράμερα μιά γηραιή Άγγλίΐα  
με τή τανχέλα κάθεται κι’ έχε Γ σκυμμένη πλέκει, 
έ>ώ τά χείλη εραστών ενώνωνται παρέχει...

Πανος Ν. Κ αραβ ίας

A 1 C O  Λ Ε Ν Τ Ι Ά .
Δυό δέντρα έ μακαρίσαμε σφιχτά περιπΧεμμένα^ 
πού εν’άηδονάχι τά εΰφραινε μέ τέλια Αρμενισμένα
Γενήχα με τά δέντρα έμεΐς χι' άγάπη μας τ’αηδόνι 
καί μάς μεθούσε άπό κλωνί χελαϊδώντας σε χλώνι
Καί χά φύλλα πού έονσμιγαν σέ φιλιά δειλιασμένη 
μας ψιθύριζαν τή χαρά κρυφά σένα... κι ’έ uva 

Γεώργιος Δ. Βαρελάς

γ ε ι α . a o i ?  Π Α Γ Κ Ο  M O T C ·

Έλα έδώ, Γιάγπο μου. "Έλα εδώ, κβστανο- 
δεμένο μου άγόρι, νά σού μάθ(β έγώ τά τρβλλά 
τής Άγάπης πβιχνιδάκια! ’ S\a γϋρε τό ώραϊο 
Σου κεφαλάκι πανω στό στήθος μου νά σε 
μάθω εγώ τά χάδια τοΰ μικρού καί σάν κι’ 
έσένα παιχνιδιάρικου παιδιοϋ τής ‘Αφροδίτης. 
"Ελα νά φιλήσω τόν δσπρο σου, τό χιονάτο 
σου λαιμό καί νά σέ μάθω τά τσαχπίνικα παιχ- 
νιδάκια τοΰ σκανδαλιάρη Έρω:α. Έλα κι’ έγώ 
θά σέ μάθίο τά πεταχτά λογάκια ποΰ ξετρελ- 
λαίνουν τά κορίτσια! Έλα, χρυσό μου, κι’ ίπ4 
μέ θά μάθης τά τρυφερά λογάκια πού θά λές 
οτήν κάϊ>ε μιά απ') έκεΐνίς ποΰ ζηλβύουν τά 
γλυκά καί τά παρθενκά μέ τις Ισκιερές βλε
φαρίδες—ώ αύτες ή βλεφαρίδες !—ματάκια σοβ! 
"Ελα! θϊρθ^ς ; Κακό παιδάκι! Ξ;ροο πώς 
θάρθυς, άλλα θέλεις νά παίζης μέ τήν καρδιά 
πού σέ σένα ανήκει ολόκληρη.

II
Ά χ ! Γιάγκο μου, γλυϋό, κασι:ανόιια?.λο άγόρ ι 

μου. Μή μοϋ τό ξαναχάμ^ς αύτό1,.. Τόξερα 
πώς θίρθχις ! Μ ϊ ξέρεις πόσο σ’ άγαπώ, σκληρό 
παιδάκι, μή θέλεις νά κάνης παιχνίδια μέ τήν 
Άγάπη μου !...Δέν θά τό ξανακάαης ά ΐ ; τρελλό 
άγοράκι, έλα «αί πάλι νά σέ φιλήσω ! “Ελα νά 
σβύσω μ’ έν’ απαλό, μ’ ένα αΙθέριο, σάν τό 
κορμάκι σου, φιλάκι τά τσαχπίνικο χαμόγελο 
πού ανθίζει στά κερασένια χείλη σου !... 

Λευκάδα Γιώργος 'Ελάτης

Α Π Ο ,Τ ’ “ΑΝ ΥΠ ΟΤΑ ΧΤΑ,,

Προσκυνητής δέν στάθηκα σέ θεία 
κι’ οΰεε άπ ανθρώπους ζήτησα τό τέλειο, 
’Μπρός μου φαντάζει εΰλαβικά ή θρησκεία 
κάποιας ζωής- ή ξενοιασιά, τό γέλοιο.
Τών ovccov ή άρχή δέν μέ σκοτίζει 
κι’ οΰτε τής ζήσης τό μουντό στερνό σκυλί. 
Τής πλάσης τό σκαρί μου στερνοβδζι 
Θεό λατρεύει: τή γυναίκα, τό φιλί !.. 

Καρελλί Τσιφλίκι 1929 Μόνος Εέλλας

Σ Φ Α Ι Ρ Α 5

Ο
ΤΑ HAFASKHNIA ΤΗΣ ZQ H S

Τ Ο  Κ  ΟΛΑ. Ι Ε  Γ
Ήταν τό τρίτο δώρο πού τής Ικανέ γιά τά 

γβννίθλιά της. Τρία χρόνια σωστά ήσαν παν
τρεμένοι καί ή άγ.ιίτη τους ήταν πάντα ή ίδια 
όπως τόν πρώτο μήνα. Ό  Παΰλος 5κανε *άθβ 
&λλη οίκοι ομία στόν εαυτό του γιά νά τής πη ρη 
τό ωραιότερο, τά άκριβώτερο δώρο. Μά ή Λιλή 
§έν μπορούσε ποτέ νά περιμέν-β κολλιέ άπό 
μαργαριτάρια κι’ όμως αΰτό τής χάρισε τόν 
τρίτο χρόνο τού γάμου των.

—"Ω! δέν θά τό φοράω ποτέ, έλεγε ή Λιλή, 
άν δέν είσαι πάντα κοντά μου, γιατί φοβάμαι 
τόσο μήν τό χάσω ! Όταν φεύγβς στή Λοντρα 
θά τό παίρνχις μαζί σου καί μονάχα &ν σοϋ τό 
ζητήσω θά μοΰ τό δίν^ς. Θά βάλωμβ μάλιστα 
σύνθημα: Όταν σοϋ γράφω γράμμα καί στό 
ζητώ καμμιάίφορά, θά τό εμπιστεύεσαι σ’ αύτόν 
πού θά σού στείλω μονάχα όταν σοΰ γράφω 
άπό κάτο» «πολλά φιλιά»...άν σοϋ γράφω «ή γυ
ναικούλα οου» πρόσίχε μήν έμπιστευθ^ς βέ 
κανένα.

—Μά, γλυκειά μου, είπβ ό Παΰλος γελών
τας, τί κάθεσαι καί βασανίζεις τό μυαλό σου 
άδικα ί Άν ποτέ τό θελήσ^ς τό κολλιέ σου 
έξαφνα καί είμαι στή Λόνδρα, δέν έχεις παρά 
νά σιείλ-ρς τόν Τζίμυ μέ τό αύ-οκίνητο κι* αΰιάς 
•οΰ τό φέρνει χωρίς τόν παραμικρότερο κίνδυνο. 
Έ λα  τώρα ! τόση έννοια σοΰ έδωσα μ’ α$τύ 
τό κολλιέ !

—Μά, χρυσέ μου, είνε τόσο ακριβά πράγμα'... 
Σέ λίγες μέρεί ή Λιλή ήταν μόνη, γιατί ό 

ϋαΰλος είχε πάει στή Λόντρα, καί, καθώς οέ 
δέκα μέρες θά έώρταζε τά γενέθλιά του, ή Λιλή 
είχε μεγάλες έεοιμαοίες στήν έπαυλι γιά νά 
νά τού παρουσιάσω κι’ αύτή κάτι τι καινούργιο.

Στήν έπαυλι έμενε μέ τόν Τζίμυ, τόν σωφέρ, 
καί μέ τήν Μαίρη, τήν μαγείρ .σσα, ποΰ έ<ανε 
*α<ι Χί&Π καμαριέρας. Φυσικά άπό τούς ΰτηρέ- 
τ«ς δέν μπορεί κάνεις συνήθως νά έχη μυστικά 
■χι' αύτοί είχαν γνώσιν βεβαίως τοΰ πολυτίμου 
δώρου ποΰ είχε κάμει ό κύριος στήν κυρία, 
ή δέ Μαίρη, γυναίκα μέ κακά ενβϊΐκτα, έβαζε 
λόγους άπο καιρό στόν Τζίμυ νά μπορέσουν 
νά βαλουν χέρι στό κολλιέ.

‘Η γυναίκα ΰπήρξε πάντα ό κακός δαίμων 
γιά τόν άνδρα : πές πέα τοϋ έσήκωσε τό μυαλά 
τοΰ Τζίμυ καί ένα βράδυ, ένφ ή Λιλή έξεκου- 
ράζετο είς τό γραφειάκι της, παρουσιάζεται 
μπροστά της ό Τζίμυ καί προτείνων τό πιστόλι 
τής ζητά τό κολλιέ

—Δέν τό έχω, άπαντά ή Λιλή χωρίς νά χάση 
τήν ψυχραιμίαν της,

—Αύτο δά τό ξέρομε, λέγει ό Τζίμυ, άλλά 
θά γράψβς γράμμα ότι σβΰ χρειάζεται καί θά 
μού τό Οώσχι ό κύριος... σ’ έμένα έχει έμπι- 
αιοούνην...

Ή  Λιλή τά έχασε, μά δέν άφησε τόν φόβο 
νά τον κύριε όσ .̂

—Πώς είνε δυνατόν, είπε, νά τοϋ γράψω νά 
μοΰ τό στείλ»), άφοϋ ξέρει πώς μόνον σέ δυό 
μέρες θά μού χρειασθη πού είνε τά γεννέΟλια 
του καί θά ελθη νά μο>ι τό φέρο μόνος του, 

—Τα πολλά λόγια είνε φτώχια ! Άμα τοδ 
γράψης μιά καλή δικαιολογία θά πεισθή... 
Έμοιρος.,.Τέλειωνε ..

Και έξακολουθοΰσε νά έχχ) τό πιαιόλι του 
είς τόν κρόταφον τής νεαράς γυναικός.

—Πρώτα άπ’ όλα κατέβασε τό πιστόλι σου, 
γιατί μ’ εμποδίζει νά σκ?φ9ώ, παρετήρησεν f| 
Λιλή εις τήν όποίαν είχεν έλθει εςαφνα ή άνά· 
μνησις τοΰ συνθήματος.

Καί δταν ό Τζίμυ έκαπέβασε τά πιστόλι του, 
έπήρε μία πέννα καί χαρτί καί έγραψε τό 
γράμμα αύτά τό όποιον έδωκε εις τόν σωφέρ : 

<1Ιαΰλο μου, μία πρόσκλησις ξαφνική ’μέ κά- 
νει νά χρειασθώ τό κολλιέ μου καί σέ παρα
καλώ να μοΰ τό στείλης. Έ χω  απόλυτη πεποί- 
θησι στόν Τζίμυ, μά όπως δήποτε έπειδή πρό
κειται για κόσμημα τόσο μεγάλης άξίας, καλ
λίτερα πές του ότι μοΰ στέλνεις τό ρολόΐ μου, 
τό Μιο θά τοΰ πώ κι’ έγώ. Σέ φιλώ

Ή  γυναικούλα οου 
Αιλή».

Ό  Τζίμυ έπήρε τό γράμμαεΰχαριστημένος, 
Ιδωσε μερικές Οδηγίες στήν Μαίρη καί, άφοΰ 
έφρόντισε νά κόψβ τό σύρμα τοΰ τηλεφώνου, 
έφυγε. Ή  Λιλή δμως δέν ήταν καί τελείως 
•ήςυχη γιατί έσυλλογίζετο: ·5ραγε θά θυμηθβ 
τό σύνθημα ό Παΰλος ;»

Δεν άργησε όμως νά έκτιμήσα τήν μνήμην 
τοΰ συζύγου της, ό όποιος μόλις έδιάβασε τά 
παράξετο γράμμα,, ένδησε δτι κάτι τρέχει κι’ 
έθυμήθηκε μέ τό «ή γυναικούλα σου» τή 
συμφωνία πού είχαν κάμει. Έιρεξε λοιπόν άμέ
σως εις τό τηλέφωνο, άλλά φυσικά δέν τοΰ 
άπήντησε κανείς άπό τήν έπαυλι άφοΰ ό Τζίμυ 
«Ιχε κόψει τό σύρμα. Μέ μιά ματιά πού έρριξε 
είς τόν σωφέρ έπείσθη περί τής ένοχης του. 
Προσεποιήθη όμως δτι δέν άντελήφθη τίποιβ 
καί είπε στόν βιοφέρ :

—Περίιιενβ λίγο, γιατί τό ρολόι εΐνε βίς τότ 
ρολογά έστειλα νά μοϋ τό φέρουν.

Σέ δέκα λεπτά δέ τοϋ πποέδωσε ένα κουτί 
άδειο τυλιγμένο ίσέ χαρτιά, ένφ σύγχρονος ό 
αστυνόμο; πού είχεν είδοποιηθή κατπλλήλακ, 
συνελάιιβανβ τόν απατεώνα ύπηρέτην. Καί Ιδού 
ότι ή ψυχραιμία τής Λιλής καί πρό πάντβν ή 
προνοητικότης της έβγήκαν σέ καλό.

ELIZABETH EMMET

Κ:Γ  Χ Ί  Π Υ Θ Ι Α  S A S ^ ·

( Έ χ  τ ή ς  γ ρ α φ ής έπ β ξη γ εϊτα ι ό  χα ρα κτή ρ . *Α π α γτή οβ ις 
μόνον βίς ψ βυδώνυμα. Διά κάϋβ ά νά λυσιν χαραπτήρος 
όέον  νά  έοα»κλβία>νται δρ . 2).

Κ α τ ά ρ  αν. ’Ενταύθα.—Έχετε χαρακτήρα 
ορμητικόν, ζωηρόν, άλλά καί έπιπόλαιον, χω
ρίς μεγάλην δύναμιν καί θέλησιν. Δέν σκέπτε- 
σθε ποτέ όσα λέτε καί λέτε περισσότερα άπό 
όσα σκέττβσ&ε, γι’ αύτό έρχονται στιγιχές πού 
μετανοείτε, διότι κατά βάθος είσθε εύσυνείδη- 
τοε. ειλικρινής καί συμπαθητικός.

V i o l o n i s t e .  ’Ενταύθα.—Δέν διαφέ
ρετε πολύ άπό τόν προηγούμενον. Έ χετε έναν 
πομπώδη θεατρινισμόν είς τήν έμφάνισίν σας* 
νεανικοί ένθουσιασμοί οί όποιοι μέ τόν καιρόν 
θά κοπούν, καί θά μείνετε όποιος είσθε πράγ
ματι—καλός καί θαρραλέος. Φροντίσατε μόνον 
νά γίνετβ καί πρακτικώτερος.

Ξ ά σ τ ε ρ ο  ν. Ενταύθα.—Τί περίεργον ! 
Καί ό δικός σας χαρακτήρ, γοαφικάς καί ψυχο
λογικός, ομοιάζει πολύ μέ τών προηγουμένων. 
Έχετε τήν φωτιάν τής κινήσεως καί τής δρ ι- 
σεως μέσα σας· δέν πρέπει όμως, παιασυρό- 
μενος άπό εύγενεις 5λλως Ιδέας, νά προβ ιίνετε 
είς απερισκεψίας, αί όποίαι δύσκολα κατόπιν 
έξουδετεροϋνται.

“I  λ τ α ν. Ζ....—Ή  ΰτερηφ.ίνεια,^ όταν δέν 
πρόκειται περί κενοδοξίας, είνε άποτέλεσιια 
συναισθήσεως ΰτεροχής καί αποτελεί προσόν. 
Ό  χαρακτήρ σας είνε πράγματι «άπως παρά
ξενος διά τό κατώτερον περιδάλλον είς τό 
όποιον ζήτε, χωρίς δμως νά είνε καί δυσεξή
γητος. Θέλησιν δέν έχετε Ισχυράν, διότι είσθε 
όνειροπίλος, έξ αύιοΰ δ3 προέρχεται καί ή τεμ
πελιά. Ήθικάς άρχάς καλάν είνε νά Ι/ειε, 
χωρίς όμως νάτά διακηρύττετε οΰτε είςτόν έαυ- 
τόν σας. Τά πείσμα δέν άτοτελεΐ θέλησιν. Αι 
Ιδιοτροπίες σας είνε περιστατικαί, διότι νοσταλ
γείτε πράγματα πού δέν έχετε καί διότι δέν 
βρίσκετε άνθρώπους μέ τούς νά μπορείτε νά 
συνεννοηθήτε.

Δ. Μ. Σ. 8 —Έ^ειε τά συμπαθητικά λαθά· 
κια τών γυναικών, μ' εννοείτε ; Άπαντώ : άπό 
τόν γραφικόν χαρακτήρα1 έάν μέ βοηθούν καί 
τά κείμενα, δέν τά παραβλέποο. Ό  χαοακτήρ 
σας eivs δυνατός, άλλά κάπως άντιπαθητικός, 
διότι εΐνε δογματικός. Δέν λέτε ό,τι πρέπει, 
άλλά θέλετε νά είνε όπως τό λέτε. Σάς άρέσουν 
αΐ παραδοξολογίαι καί αί έξεζητημέναι χειρο- 
νοιιίαι. Μίθετε δτι είς τήν ζωήν χρειάζονται 
ΰποχωρήσεΐί, διότι ή διηνεκής άντίστασις συν
τρίβει.

Λ ε υ κ ή ν  Μ α ρ γ α ρ ί τ α ν .  Μαγνησίαν.— 
Έχετε πρό παντός καρίίαν καί κατά δεύτερον 
λόγον χαρακτήρα, ή δέ καρδία σάς κυβερνά. 
Είσθε θρησκόληπτος, προληπτική, άγαπάτε μέ 
πίστιν βαθίίαν καί άφοσίωσιν, πεοισαότερον μέ 
τήν ψυ^ήν παρά μέ τήν σ ίρκα. Ψυχή πανετική, 
συμπαθητική,^καρτερική. X ιρακτήρ όλίγον υστε
ρικός, μέ δλα τά συναφή έλαττώματα, τά όποια 
όμως δέν είνε άπό τά σοβαρ ότερα. Δέν λογι- 
κεύεσθε πολύ.

Κ. I. Π. —Τά αισθήματα τής καρδίας σας 
είνε εύγίνικά, άλλά δέν βΥ,ουν βάσεις σταθεράς, 
δέν εΐνε δυνατά, ώ ίΐε vd έκδηλοΰνται καί εις 
τήν πράξιν. Καί δ χαρακτήρ σας καλός καί 
άδύνατος, ευμετάβλητος καί εΰπισιος, όχι 
όμως άιταθής έκ προθέσεως. Μτορεί κανείς νά 
σάς μεταχειρισθή όπως θέλει, όταν χρησιμο
ποιήσω κατάλληλον τρόπον. Ψυχή άγνή καί 
άτολμος.

Ά π ο γ ο η τ ε υ μ έ ν η ν  Σ κ έ ψ ι ν .  
Άμώρανην Ναυπίκτου. — Χαρακτήρ άπλόι:, 
αφελής, όλοκάθαρος, ταπεινός, είλνκρινή; καί 
μή δηλητηριασμένος άπό τήν γνώσιν «αί τόν 
σκεπτικισμόν. Πρέπει ν’ ακολουθήσετε τήν 
φωνήν τής καρδιάς σας, νά πάρετε τήν μιχροΰ- 
λαν, *αί ;άν θέλεεε, φεύγετε μαζί, δ .ότι έκεί 
στήν ξενητειά θά σάς έμψυχώνπ είς τόν τριχύν 
άγώνα τής ζωής, άφοΰ τήν συμπαθείτε καί σάς 
συμπαθεί.

Λ η σ μ ο ν η μ έ ν η  ν. Πειραιά.—Νά καί 
ένας χαρακτήρ σ^βιρός, άξιοπρεπής. γαλήνιο;, 
συγκρατημένο;. Λ^γικεύεσθε πολύ, εχβ ε̂ ί νο -ί 
σει βαθειά τήν ματαιότητα τών άνθρωτίνων 
έχετε άτοστήσει πείραν τοΰ κόίΛου καί, μαζί 
μ’ αύτήν, τήν φιλοιοφικήν γαλήνην καί ψ>· 
χραιμίαν. Δέν παραπονεΐσθε κατά τοΰ eaucoo 
σας, οΰΕβ κα:ά τών δλλων, είσθε πρόθυμο; νά 
συγχωρείτε καί νά λησμονείτε ήρβμα, χορίς 
κανένα θόρυβ3ν καί έπιίείξεις.

Ή  Γραφολόγος

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ Γ«ΑΡΣΟΝΤΚΤ»»Ε

Τ Α  Γ Ο Β Α Κ Ι Α Σ Ο Υ
Έλα... κάθησ’ έδώ στό γαμηλό ντιΒανάκι «*- 

κροΰλα μου, θά ξαπλωθώ νι’ ένώ <ττΑ πόδια 
σου. Ή  λ^μπα μάς φωτίζει μέ τό ιιελιγοό Tnc 
φώς καί Λθκλα τά μάτια μου πέφτουν στά 
κοαψά τά γοβά«ια σηυ.

Τά χαϊδεύω τά καλότ»να ! Τά χαΤ̂ »ή«ο καί 
μέ ζήλεια συλλογιέμαι πώς γυρίζουν όλη μέρα 
μακριά αου.

Ναί. όλη τήν ήιιέρα διασχίζουνε τούς δοόαους 
κάτω άπό τά φουστανάκια τά «οιι-φά καί σέ 
πηγαίνουν ιιακριά... Γυρίζουν... ua σ'ίν τά πβ- 
ριστέρια ξανάονονται πάλι. στή φιΛτιά τους, 
καί, νά ποΰ τ’ άοπάζω άμέσως καί τά ρωτώ νά 
μο”’ ποΰν τά ιιυσηχά τους...

Φοβάσαι γι’ αύτό ; μπά ! δέν ένεις δίκη®. 
Είνε διακοιτι·«ά τά κουφά σου γοβάκια καί μού 
λένρ ιιόνον όσα πρέπει νά uofi ποΰν.

Μαθα'νω λ. χ. πώς άγόοασρς καινούονιο *Λ- 
πέλλο, πώς έπ^οες τσάι σέ uiac φίληε σου, πώς 
ένα γεοοντοταλλήν«τοο σ’ έπνίοι άπό πίσω... Μά 
όταν τά ραντώ: "«Μ’ άπάτησε fi μικοηύλα μου}» 
αύτά ιιοΰ •απαντάνε μέ συστολή : «Δ*ν ξέρομε, 
μά- είχεν βάλλκι κάτω άπό τό κρ'ββάτι»...

Νά, πόσα πράγαατα μέ κάνουν καί συλλογιέ- 
ιιαι τά νοβάκια τά «οαψά, σάν κάθο>ιαι τά 
βοάδια ξαπλωμένος στά πόδια σΛ«, αικοούλα 
μου. ΕΡΑΣΜΟΣ

Ε Ξ Υ Π Ν Α  Κ Α .Ι  Κ Ο Υ Τ Α
(Ά  φ η ρ η  μ ά δ α ; )

Η σύζυνος, ιιετά τόν ιιήνα τοΰ ιιέλιτος :
—Ά ν πέθαινα, άγάπη ιιου. τί θδκανες^

‘Ο σύζυγος.—Θά σ’ αγαπούσα πιό πολύ, λα
τρεία μου !

(Ο ί π ο λ ύ τ ι μ ο ι φ ί λ ο ι )
Ό  φίλο- τοΰ συζύγου.—Έ  /ώ ξέο^τε, κυρία 

μου. δέν έχω άρωιτήσει ποτέ στή ζ-οή μοβ.
Ή  σύζυγος τοΰ συζύγου.—*Ά έτιι !... ώστε 

ψίιιαατα αοΰ έλεγε τό βοάδυ χ^έ· δ άνδοας 
ιιου πού Λονησ? ναρθή. γιατί καθώ; ιιοΰ ιίπε 
ήταν στό σπ'τι σας πού ήσαστη άορωοίΟς ; 
Ποιόί ξέρηι πον» νά ρεμπέλευε ! Καλά καί τόν 
σιγυρίζω έγώ...

( Σ α φ ε ί ς π λ η ρ ο φ ο ρ ί α ι )
Ό  ίτισκέπττιο. —Έχβκ Λδέλφία, παιδί u,<»«
Ό  Τοτός.—Μάλιστα κύριε έχο* ένα, άλλά ή 

άδερφή μου ή S ιέλλα έχει δύο, έμένφ καί «6 
Μπέμπη.

(Τ i m β ο D a n a  ο s ..)
Ή  έρωμένη.—Φαντάζο’ΐαι τή χαρά τής γυ

ναίκας σου, δταν τής έπήγες τά σκουλαρήκια.
Ο έγγαμος έοωιιένος.—Χαοά ’... δέν λές 

καλλίτερα τούς ψύλλους πού τής έμπήκαν στ’ 
αύιιά !

( Π ο α κ τ ι κ ό ν  π ν β ϋ ρ α )
‘Ο ένΟουιηιδης νέος.—Τά ποιήιιατά σας θά 

ζοΰν καί όταν σ«.ΐς δέν θά ΰπ ίοχετε.
Ό  άναξιοπαθών ποιητής.—Νά σάς πώ τήν 

άλήθεια, θ * έπροαμοΰσα τό άντίθενον.
(Τά θ α ΰ μ α  τ ο δ  Κ α ν ν 8)

‘Ο πελάτης.—Πόσο γάλα σαΰ δίνουν ή άγβ- 
λάδες σου :

‘Ο γαλατάς.—Μά... ώσαμε είκοσιπέντε οκάδες 
τήν ήμέρα.

‘Ο πελάτης.—ΊΓαί τό πιυλδ; όλο ;
Ό  γαλατάς.—Τί λές, άφβντικό !... ποβλάβ 

πενήντα κι’ άπάνω.
( Δ ι κ α ι ο λ ο γ η μ έ ν ο ν )

‘Ο σύζυγος.—Αγόρασα ένα καπέλλο τής γν· 
„αίκας μου καί τοέχω νά πάρο* ένα αύτοκίνητο 

ιά νά τής τό πάω4 
‘Ο φίλος.—Μά γιατί τόση βία, χριστιανέ μου; 
‘C σύζυγος.—Γιατί ; Γιατί μπορεί, άν αρ

γήσω λιγάκι, νίίχτ) άλλάξβι ή μόδα, καί νά μήν 
τής κάνει πιά !

(Ά  δ ι α κ ρ ι σ ί β ς )
‘Ο σύζυγος τής κυρίας.—Νινοΰλα μοβ, έαεινα 

πολύ εΰχαριοτημένος άπό σένα... οΰτε ή y»- 
ναίκα μου δέν κάνει τόσα σκέοτσα 1

‘Η έρωαένη τοΰ συζύγου.—Αύιό μοΰ τώχουν 
,tfj καί δλοι οί φίλοι σας.

Φ ά ρ μ α κ ο  y ia  tig χιονίστρες
Άφησέ με νά ζεστάνω 
τά παχύ σου ποδαράκι 
πού τά κάναν ή χιονίστρες 
κρύο, κρύο...σάν νεράκι.
Καί θά σοΰ περάσ^ ό πόνος 
ό σκληρός πο» σέ παιδεύει, 
βίνκ φάρμακο τό χάίδι 
τής χιονίοτρβς πο» γιατρ»ββι...

I. Χονισοχέραί
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ΚΑΙ ΜΑΙΡΗ
Προήρχετο έκ μέρους τοΰ πατρός της, ό 

όποιος την έπληροφόρει ότι ε’χε λάβει επιστο
λήν παρά τοΰ Μιμήκου καί δύο δλλας παρά 
τον Χαϊδερ.

Τής έδήλωνε δέ ρητώς δτι έπρεπε νά λη- 
βμονήσυ πάντα δεομόν όπτις τυχόν τήν είχε 
συνδέσει πρός τόν νεαρόν Ελληνα, διότι αύτός 
*1χεν ήδη διαθέσει τήν χεΐρά της είς πρόσω- 
jiov δξιον αυτής χολ ϋποσχόμρ.νον νά τήν κα
ταστήσω ευτυχή.

Τό όνομα τοΰ προσώπου δέν άνεφέρετο είς 
τήν επιστολήν.

Τής ύπεδεικνύετο μόνον ότι ή άπόφασις ήτο 
οριστική καί ανέκκλητος καί δτι έπρεπε νά 
ύποκύψο δνευ αντιρρήσεων.

Αυτά χατεΟορνβησαν τήν κόρην, άλλά, μή 
άποφασίσασα άκομη τί νά πράξη, καί σχεπτο- 
μένη νά εύρη μέσον συναντήσεως μετά τοΰ 
Μιμήκου, καιήλθεν είς τόν άνθόκηπον νά ζη - 
τήση έμπνευσιν έκ τοΰ ειρηνικού περιβάλλοντος.

Άλλ’ ήδη έπρόκειτο νά τήν ρίψη είς νέαν 
ταραχήν ή επιστολή ήν τής άπέστειλεν ό φί
λος της.

Τήν άνέγνωσε μέ τρέμοντα χείλη.
Καί, κατάπλη«τος, τήν εύρήκε σχεδόν πανο- 

μοιοτυπον τής άποσταλείσης υπό τοΰ πατρός
της·

ΤίεΙχε συμβή ;
•Ο πατήρ τής Μαίρης, κατόπιν μακρδς συ- 

σκέψεως μετά τής μητρος της, έγραφε ταύτο- 
χρόνως καί υπό τό αΰτό πνεϋμα πρός αϋτήν 
μέν άπ" ευθείας, διά δέ τοΰ παραγγελιοδόχου 
Χαϊδερ πρός τόν Μιμήχον.

Αί δύο του οϋται έπιστολαί είχον ςρθόσει τήν 
έσπέραν τής προτεραίας, καί, καθ’ ήν ώραν ή 
Μαιρη έταρασοετο άναγιγχώσκουαα την επιστο
λήν τοΰ πατρός της, ό Μιχαήλ έλάμβανε παρά 
τοΰ Χαϊδερ περιληψιν τής πρός τοΰχον έτέρας 
επιστολής τοΰ πατρός τής κόρης.

— Πρεπει νά τόν είδοποιήσω άμέσως I έσκέ- 
φθη ή κορη.

'Αλλά πριν ή προφθάση νά γράψη, ή νά 
ααραγγείλη δια στόματος τοΰ άνθοκόμου Λουκά 
«λάμβανε παρ’ αΰτοΰ τήν επιστολήν τοΰ φί
λου της.

Ήδη, μόλις άνέγνωσ«ν αυτήν, συνέταξεν 
Αμέσως τήν άπάντησίν της.

«’Αδελφέ μου,
«"Ελαβον καί έγώ σήμερον τό πρωί όμοίαν 

έπιστο/.ήν έκ μίρους τοΰ πατρός μου. Δέν γνώ
ριζα) αν είνε τίχνασμα ή σοβαρά σκεψις... 
Περί προσώπου διν μοΰ άναφέρει τίποτε.. ίΐώς 
διέθεσε τήν χεϊρα μου καί ύπο πυίας συνθήκας, 
άγνοώέντελώς... Θελεις νά μέ Ιδης, μοΰ γρά
φεις. 'Εσω βέβαιος δτι καί έγώ φλέγομαι ΰπό 
τής αυτής επιθυμίας... Πρέπει νά συννενοηθώ 
μεν περί τοΰ τί 0 “ άπαντήσωμεν, πρέπει νά 
συσκεφϋώμεν τί μάς επιβάλλει ή νέα τροπή 
τών πραγμάτω' νά πραςωμεν... Γνωρίζεις ότι 
οού άνή*ω καί δτι όεν δύναμαι ν’ άνήκω είς 
οΰδένα άλλον εκτός σοΰ... Τά αυτά γνωρίζω 
καί έγώ περί σοΰ... Άλλ' δν άρκοΰσι προς κα- 
θηουχυαιν τών καρδιών μας, τής ψυχής μας 
ομως τήν θύελλαν τις θά κατευναοη;
.  «’Αδελφέ μου, τωρα περισσότερον ή Αλλοτε 
αίσθάνομαι τήν άνάγκην νά ένώσωμεν τας δυ
νάμεις καί τάς θελήσεις μας...

θα  προσπαθήσω ν’ άνέλθω μόνη περί τό 
δεινόν είς τήν Άκρόπολιν. Φρόντισε νά εύρε- 
θχΐς έκεϊ... θα ουναντηθώμεν κάτωθεν τής κυ
ρίας προσοψεως τοΰ Ιίαρθενώνος,

‘Η αιωνίως ίδιχή σον».
Κατήλθεν έπειτα είς τόν κήπον καί έδωκε 

την επιστολήν είς τον άνθοκομον, συστήοασα 
είς αΰιον όιι έπρεπε νά έπιδοϋή ασφαλώς καί 
ταχέως.

Ιίηγαίνω άμέσως τώρα, άπήντησεν ό κϋρ 
Λουκάς.

‘Η κόρη άπεσύρθη διά νά έγκλεισθή είς τόν 
θάλαμόν της περισκεπιος καί άγνοοΰοα τί θά 
ήδυναντο ν' άποφαοίσαισι πρό τής άπροόπτου 
εκείνης φοοεως ήν έλαμβανον τά πράγματα.

’Ανεμενε δ’ έκεϊ έναγοινίως τήν ώραν καθ’ 
ην ήδυνατο νά προβή είς έκτελεσιν τής έπιστο 
λής της πρός τόν Μιμήκον.

*• ·
Περί τήν πέμπτην μετομεσημβρινήν ώραν τής 

•ύτής ήμέρας ό ανελισσόμενος περί τήν δυτι
κήν πλευράν τής Άκροπόλεως δρόμος, έβριθε 
»οσ μου.

Μεταξύ τοΰ λοοΰ εκείνου ήδύνατό τις νά δια
κ α ή  περιτρέχουοαν τήν όδόν έφ’ άμαξης 
μιαν ξένην νεανιδα, τής όποίας ή μορφή προέ- 
διδε κάποιαν άποκρυφον άνησυχίαν.

Έφαίνετο άπησχολημένη καί άνοποφάσιστος.
Μόλις ή άμαξα της εφθανεν είς τήν πρός τήν

πλατείαν τοΰ Θησείου έξοδον τής λεωφόρου ό 
ήνίοχος διετάσσετο νά στραφή πρός τα όπίσω.

Καί όταν πάλιν έφθανεν είς τό άντ.θετον 
δκρον, είς τήν αρχήν τής λεωφόρου, πρός τήν 
όδόν Φαλήρου, όμοία διαταγή ήνάγκαζε τόν 
ήνίοχον νά παλινδρομώ·

Ή το ή Μαίρη.
Μετά μικρόν ό ήλιος θά έκλινε πρός τήν 

δύσιν του.
Έπρεπε νά σπεύσρ.
Άμα τή δύσει, ή ανάβασις είς τήν Άκρόπο- 

λιν ήτο άπηγορευμένη.
Καί, ώς γ\ωρίζομεν, ό σκοπός τής κόρης ήτο 

αυτός ακριβώς.
Ν’ άνέλθχι είς τόν is ρόν βράχον.

· ·  · · · · · · · · · ·
Διέταξε τόν αμαξηλάτην νά σταματήσω παρά 

τό κάτωθι τών Προπηλαίων μικρόν καφενε- 
δάκι.

Είς τό άλσίδιον αΰτοΰ αρκετοί δνθρωποι 
άπήλαυον τής πρός τό Φάληρον γραφικωτά- 
της θέας και τής δειλινής αύρας, ήιις, κατά 
τήν ημέραν εκείνην ήτο έκτάκτως δροσερά καί 
απολαυστική.

‘Η κόρη κατήλθε τής άμάξης άδιαφόρως.
—Θά περιμείνο» ; είπεν ό άμαξηλατης.

Τόν έπλήρωσε, καί άνήλθε πρός τά Προπύ
λαια.

‘Ο φύλαξ τής εισόδου τής Άκροπόλεως αυ- 
νωμίλει έκεϊ μετά τίνος δλλου, έχαιρέτησε δέ 
τήν κόρην μόλις τήν άντελήφϋη και παρεμέρι- 
σεν εύλαβώς ΐνα διελθ]]...

—ΕΙνε τακτική μου πελάτισσα, αύτή ή ξένη, 
είπε πρός τόν σύντροφόν του... Άν όχι κάθε 
‘μέρα, κάθε . ’βδομάδα δμως άνεβοκατβαίνει 
αυτές τής σκάλες ποΰ έγώ τής ,έβορίθηκα.

—Δέν καταλο βαίνω, είπεν ό συνομιλητής 
του, γιατί χανουν τής ώρες τους αύτοί οί ξένοι 
μέ αυτές τής πείρες τών προγόνων μας... Δέν 
‘βρίσκουν τίποτε_ ζωντανώτερο νά πάνε νά 
βλέπουν !..■

— ϋέρουν αΰτοί τί κάνουν, άπήντησεν ό φύ
λαξ, έμεΐς δέν τά καταλαβαίνουμε γιατί τά 
γράμματα τ&χουμε φορτωμένα 'ς τόν κόκκορα.

Ή  ήρωίς μας, έν τφ μεταξύ, είχον άναβή 
τάς πελώριας βαθμίδας τών Προπυλαίων καί 
προύχώρησεν μέ βήμα αόριστον έπι τοΰ ίεροΟ 
εδάφους τού μονολιθου βράχου.

‘θ  βωμός εκείνος τής ’Ελληνικής Άρχαιό- 
τητος έξήσκει ίδιάζουσαν έπήρειαν είς τό 
πνεύμα τής άρχαιολατριδβς ξένης.

—Ή  "Ελλάς, έλεγε πολλάκις πρός φίλας της 
τάς όποίας ώδήγει έπί τοΰ ιερού βράχου, δέν 
άποτελεϊ μόνον τής ζωής ένδιαίτημα παραδεί- 
σιον, άλλα καί ώς τάφος άκόμη τά Ιερά της 
έδαφη καί Ιδίως τα κατεσπαρμένα άπό τα ερεί
πια τοΰ παρελθόντος, τά νεκροταφεία ταύτα 
τής άπολιθωμένης δόξης της, καί ώς τάφοι 
άκόμη εΐνε θεσπέσια.

Μετά τινα βήματα άτινα περιέφερεν άσκόπαχ: 
έπί τοί λιϋωτου έδάφους, έσταμάτησεν.

Έρριψε το βλέμμα πρός τά πέριξ.
’Εκεί κάτω, όπιοθεν τών χαμηλών βουνολό

φον τής Αίγλης καί τής Σαλομίνος, ό ήλιος 
έλούετο ήΟχι είς τά πελαγιζοντα ΰδατα τοΰ 2α· 
ρωνικοΰ.

—"Ω ! έκαμεν ή κόρη 1 Ά ν πρόκειται νά 
δύσυ καί ή εύτυχία μου, θά έπόθουν να έξέχεε 
τελευταίαν λάμψιν όμοίσν μέ τήν λάμψιν τοΰ 
έλληνικού αυτού ήλιου, δταν χρυοιζ^ τόσον 
πλουσιως τάς καμπύλας αύτος τού ΓΙαρίΙενώνος.

Τό όνειρον τοΰιο τής τέχνης ΰψοΰτο ήδη 
ενώπιον χης έπιβλητικωτερον έν τ^ συντριβή 
του άφ’ δσον ήτο έν tq άκμ  ̂ αΰτοΰ, έπιβλη- 
τικώτατον ήδη ΰπό τας περυττυσσομένας τούς 
κίονας του τελευταίας άκτϊνας τοΰ ήλιου καί 
κυρίως λόγφ τής ψυχολογικής κατασιασεως 
είς ήν εΰρίσκετο ή νεα^ά ξένη.

2ιγή άπόλυτος έβασίλεύε πέριξ αυτής.
Οί τελευταίοι προσκυνηταί τού ιερού βράχου 

είχον κατέλϋει ή κατήρχοντο αυτού την στιγ
μήν έκείνην.

Ή το μονη.
’Εσταμάτησε τό ΰποτρέμον της βήμα πρό 

τής πρώτης βα&μίδος τού νοοΰ τής Σοφίας 
καί έμεινεν έκεϊ μέ τό βλέμμα προσηλωμένον 
έπί τών συντετριμμένων μετωπών τοΰ κτιρίου.

Άνήλθεν είτα τάς βαθμίδας μετά καταφανούς 
κόπου καί έχάθησεν είς τήν ύψηλοτέραν βλέ 
πουσα^πρός τήν θάλασσαν τοΰ Φαλήρου.

Ό  ήλιος είχε δύσει.
Ούδεις κρότος έτάραττε τήν σιγήν τών 

ερειπίων. Μακρόθεν μόνον Ιφθανεν έως έκεϊ 
συγκεχυμένος ό θόρυβος τής πόλεως.

Αί οίκίαι τών νεωτέρων ‘Αθηνών έξετείνοντο

είς ώκεανόν λευκότητος υπό τούς πόδας τής 
κόρης τοΰ βορρά.

Άλλ’ ή Μαίρη δέν ήτο είς θίσιν νά θαυ
μάσω τάς μεγαλοπρεπείς αΰτάς σκηνογραφίας 
αΐτινες έξελίσσονται τόσον έπιβλητικαί είς τό 
μή άπησχολημένον πνεύμα άπό τοΰ ΰψους τής 
Άκροπόλεως.

(Ακολουθεί)

Η ΚΛΗΡΩΣ1Σ ΔΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ
Ο Ι  K B P A X S A N T B Z I

Ό πως είχαμεν όρίο> ι, τήν περασμένην Δευ
τέραν, 4 μ. μ. έγινεν είς τα γραφεϊά μας ή 
κλήρωσις τών έπιτυχόντων είς τό δημοψήφι
σμα τοΰ Βασιλέως. Παρουσία τών ενδιαφερο
μένων άναγνωστριών καί αναγνωστών μας, δί· 
δων Κατίνας Παπαδημιηρίου, Μαρίκας Τσα- 
κορελλιδη, καί κ. κ Γ. Τασούλα, I. Γεωργαντή 
Μ. Κοτσολάκη, Γ . Ραγκούση, Γ. Βόμβου 
κλπ. έξηλέγχθησαν τά ψηφοδέλτια τών όρισάν- 
των ώς ήμεραν άφίξεως τοΰ Βασιλέως Κων
σταντίνου είς τός Αθήνας τήν 6ην Δεκεμβρίου 
καί τά όνοματα ,τοιν ΙτέΟησαν είς τήν κληρω
τίδα.

Οΰτω έλοβον μέρος είς τήν κλήρωσιν οί : 
Β. Κοέν, Σ. Σωτήρχος (κλήροι δύο), Ν. Άρβα- 
νιτ< πουλος, Ν. Παλαιολόγος, Τ. Βασιλόπουλος, 
Π. Παπαηλιοΰ, Μ. ΙΙετρέσχος, Φαιτεινή Μα- 
«ριδου, Ν. Σκαρέντζος. Ήλ Κοέν, I. Καριμπα- 
λήί, II. Μπουχουβάλας, Μ. Βλαχούτσος, Γ. 
Κ«οατόπονλος, Μ. Βασιλείου, Π. Κιούσσης, Γ ' 
Νιφόρος, 2 . Παπαδημητρίου, Λ. Παπαρρηγό- 
πουλος, Σ. Μπίζας, I. Μεταξάς (κλήροι τέσσα- 
ρες), Όθων Ραυτόπουλος, Σπ X. Νερούτσος 
(κλήροι δύο), Βασιλική Φραγκ·υδάκη’, Β . Παν- 
ταζοπουλος, Μ. Γεωργίλας, Ξανθός Σατανάς, 
Ν. Πολυχρονίου, Χρ· Κουρούμαλη, Ξάνθης 
Παντελής (χλήςοι δύο) Γ. Ραγκούσης, Α. Πα
ρισινός, Γ. Σαρρής, Φοοφώ Παπασπυρίδου 
(κλήροι δύο), Β. ΣαχελλΙων, Γ. Ρώτας, Ψεύ
τικο Γελοίο, I. Κωνσταντινόπουλος, Π. Μου- 
τζούρης, Κ. Τριανταφυλλίδης, X. Μακρυδήμας 
Ν. Λιτοας, Κ. Γεροντόπουλος, Ν. Σταϊκος, Α. 
Χρηστοφιλης, Μ. Σεργιαδης, Σ. Ραζιώτης, Λα· 
βινια ‘Ανθή (κλήροι δύο) Δ. Κούλας, Γ. Παπα- 
δόπουλος, Ν. Παρίσης Πιργιαλής, Κ. Ν. Πιρ- 
γιαλής, Τασία Τυρόγαλά, Δ. Κυπαρίσσης, Δ. 
Δράκος, Ν. Φερδιανάκης, Π. Κιρκελής καί Γ. 
Βόμβος.

Δεν έλαβον μέρος είς τήν κλήρωσιν όσοι είς 
τά ψηφοδέλτιά των έγραφαν άτλώς «Κυριακή» 
χωρίς ήμερομηνίαν καί όσοι έστειλαν ψηφοδέλ
τια έφ άπλοϋ χάρτου καί όχι κομμένα άπό τήν 
«Σφαίραν». Τούς δύο κλήρους έξήγογεν ή δε
σποινίς Κατίνα Παποδημητρίου, τής όποίας τό 
καπελλο έχρησιμοποιήθη και ώς κληρωτίς. ‘Εκ 
τών δύο κλήρων, ό πρώτος, ό κερδιζων τάς 100 
δραχμας, άνήχεν εις τόν κ. Ίωάννην Α. Μετα- 
ξάν εξ Αθηνών (όδός [Θεοδώρου Δηληγιάννη 
άρ 2ϋ) και ό 8εύτ«ρος ό κερδιζων τάς 5ο δραχ
μας άνήκεν είς τήν δεσποινίδα Βασιλικήν Φραγ- 
κουδακη έξ Αθηνών επίσης. (Κερσμεικοΰ 47).

Οί κερδίσανιες είδοποιηθέντες παρέλαβον 
ήδη τά βραβεία των.

‘Ο Σεβασμιώτατος Άγκαθάγγελος ευρών κά
που «τσιμβούοιον» ώς μάς είπε, δέν ήδίνήθη 
νά παρασιή tiff τήν κλήρωσιν, οΰτε νά εκφω
νήσω λόγον καί σάς παρακαλεϊ -λίαν νά τόν 
συμπαθείτε». Ή  Σύνταξις

Ζ  Α Κ Ε Α  I Ν Α
—Ναί, άγάπη μου, μά έγώ άμα σέ βλέπω 

ευτυχισμένη τί λόγον έχω νά μήν είμαι εύθυμος;
—Σκέψου, Ζάκ, τί μεγάλη χαρά μάς προσ

μένει! Καί ύσιερα λένε πώς εΐνε μελαγχολικό 
τό φθινόπίορο .. Ώ , γιά μένα εΐνε ή καλλίτερη 
έποχή... Ύοτερα έρχεται ό χειμώνας, τό κρύο, 
ή ζεστασιά κοντά οτό τζάκι καί υστέρα ή δ- 
νοιξις πού μονάχα τήν συλλογίζομαι καί τρέμω 
άπό χαρά. Ώ , τι ώραία έποχή πού έδιάλεξε ό 
μπεμπέκος μας νά έλθη εις τόν κόσμο ! μέ τά 
λουλούδια —καί χωρίς νά περιμένχ) άπάννησιν 
άπό τον Ζ >κ ή Λινέττα έξηκολούθησεν, ένφ ό 
Ζάκ τήν ή ουε σάν μεθυσμένος.— Νά ίδοϋμε 
τί όνομα θά τοΰ βγάλωμε. Ά ν εΐνε αγόρι θά 
τό όνομάίη,ς έαύ όπως θέλης καί αν είνε κορί
τσι θά τού εϋρω τό όνομα έγώ.

—Νά ίόοΰμε τί όνομα θά εΰρ^ς.
— Μήν είσαι περίεργος—καί σοβαρά, έπίσημα 

ή Λινέττα έπρόσθεσε—θά τοΰ δώσω τό δνομα 
Μαρία γιά νά ένθυμούμεθα πάντα αύίήν «ον 
πού μάς έκαμε ευτυχισμένους.

Ό  Ζακ έκατάλοβε τήν συγκίνησίν της, τής 
έφίλησε τό χέρι χωρίς νά προφέρη λεξιν, καί 
οί δύο έχεϊναι ύπαρξεις εύτυχεϊς πλέον ήρχι- 
οαν νά κατανοούν τά μυστηριώδη θέλγητρα 
τοΰ έρατος πού ενώνουν δύο ψυχάς. Μαί, ό πα
νίσχυρος αύτος Θεός «θριάμβευσα έπί τέλο*ς 
έν δλ|) του τή δόξ^.

Τ Ε Λ Ο Σ

Σ Φ Α Ι Ρ Α

Η S T H A H  / Λ Ο Υ
‘Εγκρίνω τά έργα τών κ. κ. Α. Παπαβασι- 

λείου, Κ. Τρουκίδη, Β. Φάντη (έκεϊνο τό «βυ 
ζάρια» χτυπάει δσχημα κι’ οΰτε είνε εΰχοη 
στον, όπως τό «μαστάρια»* τό ΰφος σας είνε 
κάπως στρυφνό, δέν έχετε μ*γάλην ευκολίαν 
στόν χειρισμό τοΰ στίχου, οπωσδήποτε δμως 
γράφετε καλά καί μέ γερήν έμπνευσιν), Α. Κα- 
φετα (*Δ·νάη»' μή θυσιάζετε |τήν άκριβολο- 
γίαν καί vfjv άβίαστον έκφρασιν χάριν τοΰ 
στίχου καί τής ομοιοκαταληξίας' ζήτημα κόπου 
άπλώς εΐνε), Δ. Ζαννίδη (τό έπίγραμμα' άλ
λοτε όμως νά έχετε ύπ’ όψει σας ότι γιά νά 
γραφή ένα έπίγραμμα πρέπει νά ύπαρχέ μία 
έξυπνη ή περίεργη σκέψις).

Τί νά τούς κάνω, κ. Β. Γλάρο ; Μπορεί κά
νεις νά πιάνεται διαρκώς μέ άνηθίκους, πού 
δέν κοκκινίζουν καθόλου νά αντιγράφουν ξένα 
έργα ; Είνε νά τούς αηδιάζει κανείς ! 'Εγκρίνω 
τό «2ονέττο» σας.—"Αξιζε τόν κόπο νά γίνχ] 
ποίημα αύτό κ. Μπεφάνη ; Δέν τά είπαμε ; Γιά 
ν« γραφή ένα έργο πρέπει νά υπάρχω μία 
πρωτότυπος Ιδέα. Άλλοιώς δέν υπάρχει λόγος 
νά.ίγραφή.—Θά μπορούσε νά έγχριθή άν δέν 
ήταν τόσο μπερδεμένο στήν έκτέλεσιν, κ. Γ . 
‘Ανΰρεόπουλε. —Τό μόνο πού έχετε καλό, σείς 
κ. Α. Άνδρικόπουλε, είνε ότι γράφετε σύντομα' 
τίποτε δλλο.—«Ρίνει» γιά νά ομοιοκαταληκτήσω 
μέ τό «γίνει» κβί «λυγμοχύνει» καί «κελαηδό- 
γεμη» κλπ., αύτό δέν έπιτρέπονται, η. Γ . Βου* 
δούρη· η ποιητική άουδοσία έχει καί τά όριά 
της. ‘Εκτός το»του, δταν πρόκειται νά γράψετε 
κατι, πρέπει νά άποφασίζετε έκ τών προτέρων 
τί άκριβώς θέλετε νά γράψετε, νά περιορίςεσθε 
είς αύτό, καί νά τό έκφράζετε καθαρά.—’Εκείνο 
το «σκληρά τής Εΰας γέννα» μοιάζει μέ τό 
«δχ-βάχ, κόσμε...» κλπ., κ. Ν. Μανιώτη- τό 
«έποχή» έπ' ούδενί λόγφ μπορεί νά γίνεται 
«ποχή» χάριν τοΰ μέτρου' ή μπορούσατε κάλ- 
λιστα νά γράψετε : «τέτοια εποχή» κι’ έκεΐνος 
πού ξεύρει νά διαβάζχ) ποιήματα, θά συνεκφω
νούσε τό α μέ το ε. Τό μόνο καλό σημεϊον τοΰ 
ποιήματος σας είνε ό τελευταίος του βτιχος.— 
Τά πεζοτράγουδα, τά όποια δέν έχουν τό πλεο
νέκτημα τού στίχου, κ. Μηλιά, πρέπει νά είνε 
πολύ πιό ένδιαφεροντα £χατά τό θέμα καί δου
λεμένα είς τήν μορφήν.—Δέν συνεννοούμεθα, 
δίς Γλυκειά Μικρούλα. Άπέρριψα τό έργον σας 
διότι, έκτος πού ήταν μεγάλο, δέν· είχατε μαζί 
με το ψευδώνυμον καί τ* όνομά σας’ τώρα μοΰ 
στέλλετε τ ’ όνομά σας μόνον· τί νά τό κάμω ; 
Έπρεπε νά μού στείλετε μαζί καί τά έργα σας, 
διότι τ }άπορριπτόμενα δι' οίονδήποτε λόγ^ν δέν 
τά κρατώ.— Νά τά ξαναστείλετε μαζί μέ τ* όνομά 
σας» κ. 11. Μαύλιε, άν θελετε νά τά διαβάσω.

Παρακαλεϊται ό κύριος ποϋ μοΰ κατήγγειλε 
ώς άντιγραμμένον τόν «Έρωτα τής Άραπί- 
νας», νά έλθη είς τό γραφεϊον μου 5 —7 μ. μ. 
ή να μοΰ στείλω μαζί μ* τ’ όνομά του καί 
τό φύλλον τού περιοδικού άπό τό όποϊον έχει 
γίνει ή αντιγραφή, διόι;ι έν έναντί<$ πεοιπτώ- 
σει θα τόν θεωρήσω ώς συκοφάντην. Τό Ζιζά- 
νιον αύτό μοΰ βέβαιοι.

0 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑ ΤΟ ΛΕΥΚΒΜΑ
Αί ήμέραι πλησιάζουν. Ό οοι θέλουν νά στεί· 

λουν τίποτε διά τό Λεύκωμα, α; βιασθοϋν, δι
ότι έως τά μέσα τής ερχόμενης έβδομάδος θά 
εΐνε άργά.

Τό έργον σας είνε. κρκετά καλό, άλλά καί πο
λύ μεγάλο ώστε νάείνε άδΰνατον νά τό δημοσι
εύσω, κ. Μένη Νταϊρέ. Δέν μοΰ μένει πιά πο
λύς χώρος.—Έλήφθησαν αί συγκαταθέσεις σας 
κ. Γ. Βαρελά καί δίςΛιλή Άδριανοΰ (δέν είσθε 
ή ’Ανθή Φιλλύρα;)

Καλούνται αί δίδες καί οί κ. η. R. Berenice, 
Π. Μαρτίνης, Γ . Λαλάκος, Β. Άστρογλου, Δ. 
Οίκονομόπουλος, Η. Ψωμόπουλος, Μ. Μαλεβός, 
Γ . Βερώνης,;Π. Μπεναρδής, Γ. Λιβιεράτος, Κασ
σιανή, 'Αν. Κουνούπι, Ά γ. Λεβέντης, Ά . Κα- 
φέτας, Ν. Σκέντερης, Σ. Σκιαδας, Πούμ-Ουσης, 
Ά . Καλούδας, Α. Θεοδοσιάδης, Κ. Κονιαβίτης, 
‘Ιππόκαμπος, Τζούλια Καλμέτ, Δ. Φιλλύρας, Κ. 
Παπαπαναγιώιου,Ίρμα, ϋίιμής,Έΰσταθία Τζώνη 
Ν. Άκράτας, Γ. Τουφεξής, Σ. .Στερεός, Coeur 
Meurtri, Θ. Στέφης, Δ. Μιλάνος, Φ. Μαυρο- 
γένης, A. Κ, Μωραΐτης, Γ . Σκονδρόπουλος, Α. 
Λεονταρίτης, Α. Βασιλειάδης, Μ. Σκλάβος, Π. 
Μάγνης,ί Β. Καμπυλαυκάς, Κ. Παρίνης, Αυγε
ρινός, Θ. Μηλιδωνης, Κ. ‘Υδραίος, Λουκία 
Λάρα, Μή Μοϋ Άπτου, Γκαρντένια, Ζουμ
πούλι, 1Ιααχα*.ια, Νάρκισσος καί Όλγα Φελου 
ζάκη νά μέ ειδοποιήσουν μέχρι τής προσεχούς 
Πέμπτης, έστω καί τηλεγραφικώς, άν θέλουν 
νά δηαοσιευθούν έγκριθέντα έργα των,καί εικό
νες των είς τό Λεύκωμα.

Όσοι μοΰ έγραψαν καί δέν βρίσκουν άπάν- 
τησιν έδώ, θά τήν εΰρουν είς τήν β’ σελίδα.

Ο ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

—Νεαρό φανταράκι θίλον νά διασκεδάσω τήν 
έν τφ Μετώπφ μονότονον ζωήν του, αίτεϊ άλ- 
ληλογραφίαν μετάδειποινίδ ον πανταχόθεν.Προ- 
τιμώνται Πύργου, Άρχ. ’Ολυμπίας, Πατρών. 
Γοάψατε «Κΰμα Άλφειοΰ» Αόχον Στρατηγείου 
III Μεραρχίας Τ. Τ. 915.

—Ανταλλάσσω έπιστολάς καί c. p. μέ δε
σποινίδας μορφωμένος 17—20 έτών. ΣκοπΛς ιε
ρός. «Νεαρό Στρατιωτάκι» 7ον Συν)μα Έπιτε- 
λεΐον II Τάγματος Τ. Τ. 907.

—Νεαρό φανταράκι άπί» τά λησμονημένα 
βιυνά τοΰ Ούσάκ, ζητεί αλληλογραφίαν μέ δε
σποινίδας. Σκοπός ίερός. «Νεαρός Πολεμιστής»
I I  Τάγμα 7ον Πεζ. Τ. Τ. 907.

—Δεσποινίδες Κων)ιτόλεως δέχεσθε τήν μετ’ 
έμού άνταλλογήν έρωτικών επιστολών; Μετά 
τής άρεσκούσης μοι άνταλλαγή φωτογραφιών. 
Γράψατε «Οίκονομικόν Ναυάγιον» Έπιτελεϊον 
4ου Πεζ. Συν)τος Τ. Τ, 908.

—Κορίτσια, θέλετε νά περάσετε όλίγας ώρας 
ευχάριστους, άνταλλάξατε έπιστολάς καί C. p. 
μ’ ένα θρυλικό εύζωνάκι, ευρισκόμενον στά Μι
κρασιατικά πεδία. Γράψατε Μιχαήλ Χαραλαμ- 
πόπουλον 2)39 Σύνταγμα Εϋζώνων Μικρόν’Ειτι- 
τελεϊον Τ. Τ. 915.

—Άνταλλάσσομβν έπιστολάς μέ δεσποινίδας 
πρός άνακούφισιν μονοτόνου ζωής μας  ̂έν Με- 
τώπφ πανταχόθεν Γράψατε A. I. καί Θ Κ. 
5]42 Σΰντηγιια Εΰζώνων 2ον Λόχον Τ. Τ. 922.

—Ανταλλάσσω έπιστολάς μέ δεσποινίδας μό
νον Αθηνών c ’ όποιονδήποτε θέμα. Γράψατε 
Γεώργιον Λύρην Ζήνωνος 30 Ένταΰθα.

—‘Αγαπητή μου Μ. Θϋσσαλονίκην. ’Επιστο
λήν σας έλαβον ευχαριστώ. Φροντίσατε δι’ αΰτό 
ποϋ λέγετε ’Εξακολουθείτε νά μοΰ γράφετε με 
τό πραγματικόν σας όμως όνομα. Αί έπιστολαί 
σας μέ ευχαριστούν πολύ. «ΕΙδοολολάτρης» p.r. 
Θεσσαλονίκην.

—Ζητώ αλληλογραφία μέ μορφωμένες Συρι
ανές κοπέλλες γιά νά βρώ έκείνη πού θά ται
ριάσομε καί να ξαναζήσω τές ώμορφες μέρες 
πού έζησα στή Σϋρα τό 1917.Διεύθυνσις «'Ωραι
οπαθής 1Υπολοχαγός» 5)42 Συν)μα Εϋζώνων 
II I  Πολυβολαρχία Τ. Τ. 922.

—Σ' έκείνον. Τίποτε δέν θά μπορέση νά λύση 
τή σκέψι μου άπ’ τή δική σου· έξακολουθώ ή 
Ιδία' περιμένω. Μ.

—Νεαρός λοχίας Μετώπου αίτεϊ έρωτικήν 
αλληλογραφίαν μετά δεσποινίδων Τριπόλεως, 
Ναυπλίου, 'Αθηνών, Πειραιώς, Σμύρνης,Θεσσα
λονίκης. Γράψατε «Έξασκητήν “Ερωτος» 30ον 
Πεζικόν Συν)μα 2α Πολυβολαρχία Τ. Τ. 911.

—Διακόπτω άλληλογραφίαν μου λόγφ έκτα
κτου άναχωρήσεώς μου. Ευχαριστώ θερμώς.πάν- 
τας τούς τιμήσαντάς με διά τής αλληλογραφίας 
των Π. Βέρδης Πειραιεύς.

—Μ ιθήτριαι Γαλικής Σχολής όδοϋ Σίνα συμ- 
μαθη ής σας άνταλλάσσει έπιστολάς καί c, p . 
πρός σ>ιναψιν φιλίας. Γράψατε Νίκον Βιτάλην 
p . Γ. 'Ενταύθα.

—Χάριν Στάμ. Διατί δέν απαντάτε; θείος 
ήλθεν ένταΰθα. Αναμένω. Γιώργος.

—Παρεπιδημούσα νεάνις διασκεδάζει uovo- 
τονίαν, άνταλλάσσουσα έπιστολάς ελληνιστί γαλ
λιστί «Ρεμβάζουσα νεάνις» ρ. Γ. Πύλον.

—Ήλίαν Λυμπερογιάννην. Ποΰ βρίσκεσαι; 
διατί δέν γράφεις; Γ. Σπουδαίας Έπιτελεϊον 
7ον Κρητών Τ. Τ. 927.

—«Καταδικασμένε Ίππότα» δλλην έχτός τής 
γνωστής διευθύνσεως δέν έχω Θυρίς 31. «Μαύ
ροι Ίππόται» τί κάνετε; Διαταγή τοΰ Γ. Α ρ 
χηγού ό αρχηγός «Τζών Σίγκλαιρ».

—’Ανταλλάσσω έπιστολάς ή c. p. μέ δεσποι
νίδας πού έχουν σκοπόν νά γράφουν μέ είλικρί- 
νειαν καί άθωότητα«Περιηγητής»ρ. Γ.Κόρινθον.

—Νέος 23ετι'ις δημόσιος ύπάλλήλος, πρό τί
νος έγκατασταθείς ένταΰθα, ανεξάρτητος, έπι- 
θυμών νά γνωρισθή μετά δεσποινίδος έπίσης 
ανεξαρτήτου, ΐνα διέρχονται κάπως ευχάριστα 
τάς μη έργασίμους ώρας. ‘Η επιθυμούσα δς 
γράψη· Τηλέμαχον Σταθόπουλον Καφενεϊον Πα
ράδεισος Χαυτεϊα Ένταΰθα.

—Σιή γιορτή τής χρυσής μας Μπεμπέκας 
Ταχτατζή. — ‘Απ’ τό παρθένο τής καρδιάς κι1 
άπέραντο κηπάρι γιά τή γιορτή σου̂  σήμερα 
καί άπό αγάπης χάρη, ένα λουλούδι άμάραντο 
θά σοΰ προσφέρω ενα τήν πιό γλυκειά μου 
τήν ευχή νά εύχηθή σέ σένα.— Δέν μοιάζει τ’ 
δλλα λούλουδα ένα πρωί ποΰ ζοϋνε κι’ έξα- 
φνιχά τό ήλιόγερμα τά βλέπεις νά μαδοΰνβ 
αύτό μιλεΐ κι’ άν δφωνο τό σέβωνται  ̂οί χρό
νοι καί μόνον στής πιστές καρδιές κι’ εύγενι-τ 
κές ριζώνει. ‘Ιωάννης Λέ/.χας, Άθήναι 

—Κορίτσια I μή μοΰ γράψετε γιατί ντρέπο
μαι. Μ’ δλους αλληλογραφώ καί άνταλλάσσω 
θ ’ ρ Όλοι μέ ξεύρουν έκφυλον. Γράψατε δ· 
μω; Κόκκινον Τάκην, Νοσοκομεϊον Ούαάκ.

—Άνταλλάσσω έπιστολάς μέ δεσποινίδας 
μόνον Αθηνών είς οίονδήποτε θέμα. Γράψατε

Γεώργιον Λύρην, Ζήνωνος 30 Ένταΰθα.
— Εισερχόμενοι είς τό κομψόν σαλονάκι τής 

«Σφαίρας», ζητοΰμεν άνταλλαγήν καρτών fii 
νέους. Γράψατε «‘Ιέρεια τοΰ Πόνου» καί «’Ε 
ρεβώδης ΰταρξις» p . γ . Κέρκυραν.

— Όσαι έκ τών εϋγενών δεσποινίδων έπιθ»- 
μούν νά ανταλλάξουν κάρτες δς γράψουν εία 
τήν κάτωθι διεύθυνσιν. Προτιιιώ τοπεΐα καί 
μαγευτικές θαλασσογραφίες. Είς τά ς απαντή
σεις μου θαυμάζομαι παρ’ όλων τών άνταλλα- 
κτριών μου. Κώσταν Παπαγεωργιάδην, Αϊγιον.

—Νέος 18 έτών είσερχόμενος διά πρώτη* 
φοράν είς τό ώραϊον σαλονάκι τής «Σφαί
ρας» άνταλλάσσει χάρτας, έπιστολάς καί φο- 
τογραφίας μετά νέων καί δεσποινίδων δχι δν» 
τών 19 έτών. Σκοπός φιλία καί γνωριμία. Κάθε 
άπάντησίς μου θά περιέχη ένα μέρος τής Α 
μερικής δσοι θέλουν νά μάθουν την ’Αμερικήν. 
"Ας μοΰ γράψουν Peter Pan 1369 Fore at. 
Ε . 1369 Detroit Mich America.

S ! ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑΤΑ

Γ . Θεμελήν. Είς τάς 15 τρέχοντος. —Δ. Σερ- 
βέταν. Άναμένομεν τό άντίτιιιον. Δι* έπισκβ- 
πτήρια άποταθήτε άλλοΰ.— ΙΙάπην Άραβανή. 
Στείλατέ μας διεύθυνσιν καθαρογεγραμμένην. 
Π. Δαμάλαν. Διά τήν πληροφορίαν εύχαριστοδ- 
μεν.—Μ Σ. Βαμβακερίδου. Συμπλήοωσις έλή- 
φθη.—Σ. Μάστοραν. ‘Ελήφθη άργά. — Σ. Β. 
Κωστάκην. Συνδρομητής ήμερολογίου ένεγρά- 
φητε.

Έλήφθησαν αί συνδρομαί τών κ. κ. S. Fre- 
mentitis, I. Βουργουράκη, Α. Κολιοπούλου, 
Παντελή Σ. Οικονόμου, Άθαν. Κατσικαλή, 
Γ. Μαραβόλια.

Τ Α  Ψ Ε Υ Δ Ώ Ν Υ Μ Α  Τ Ο Υ  1920 ^
(Έ κ ά σ τ η  δγπρισις ή άνανέα>σις διά  τ ό  1920 δραχμή 

μ ία . Ο Ι έγΜ ςίνοντβς ψβυ&ώνυμα πρέπβι νά  μ 8 ;
%b δνομα κα ί τη ν  διβΟ^υνσΙν τω ν ).

«Ωραιοπαθής ϋπολοχαγός», «Ρεμβάζουσ» 
νεάνις», «Κύκλωψ», «Σουδανός», «Άστήρ Μι
κρός Άρκτου».

ΔΗΛ&ΣΙΣ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡ0ΜΗΤΑΣ
Κατ’ έπανάληψιν έδηλώσαμεν δτι ούδεις είς 

ούδεμίαν πόλιν είτε τοΰ έσωτερικοΰ είτε τοΰ έ -  
ξωτερικοΰ αντιπροσωπεύει τήν «Σφαίραν» δι
αχειριστικές, ούτε δικαιοΰται νά είσπράττβ συν- 
δρομάς. Οί έπιθυμοΰντες νά έγγραφώσι συνδρο- 
μηταί δέον ν’ αποστέλλουν άπ’ ευθείας πρός 
ήμάς τάς συνδρομητάς των, διότι δλλως ούδε- 
μιαν ύποχρέωσιν άναλαμβάνομεν.

Είδικώς οΰτε είς τό  Πόρτ-Σάϊδ εχομεν κα νένα  
άντιπρόσωπον καί συνεπώς συνδρομηταί έκ τής 
πόλεως αύτής λογίζονται καί λαμβάνουσι τ ό  
φύλλον δσοι έμβάζουσι τάς συνδρομάς τω ν  ά «* 
ευθείας πρός τά γραφεία μας.

Ο Ι  Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ε Ν Τ Ε Σ

Ένεγράφησαν συνδρομηταί τοΰ Αναμνηστι
κού ‘Ημερολογίου οί κ. κ. Μένης Νταϊρέ, S. 
Frementitis, Λ Παπαρρηγόπουλος, Α. Χρι· 
στοφιλης, Γ. Καρόλας, I. Λογοθέτης, Γεώρ. 
Αύγούστης, Κ. Γ. Παπαγεωργίου, Μ, Κωνσταν- 
τινίδης, ‘Αλέξ. Ματθαίου, Χρήστος Βλάχο*. 
Καί αί δίδες Φιφίκα Καραντζά, Πόπη Άρα
βανή (στείλατε διεύθυνσιν), Γαλάτεια Μοϋγερ.

Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Ο Σ  Σ Υ Σ Τ Α Σ Ι Σ
‘βω ονα^αμβάνομεν ζην σύαζααίν 

μ α ς  ωρός ζονς d jjn jo y p a p o v v za g  μ ί  
ζο ατεριοόικον δι"οίονόήατοζε $ήζη~  
μ α  σχεζικον μ ε  ζην *.£φάϊραν* δζι 
ωρέατει νά άωευδόνονν ζάς εωισζο- 
j a g  και έω ιζαγάς ζων δνομασζικώς  
ωρδς ζον όιενδυνζην ζήξ »£φ αίρας>  
κ. ΊΧ νζω ν. 3ΥΙ. £ ν ρ ψ ο ν  ajjavq όεν 
άά ^ αμβάνω νζαι ύω* όι/ει.

ΑΝΑ,ΓΕΗΝΗΕΙΣ ΤΟ Υ Ο ΡΓΑ Ν Ι3Μ Ο Υ

'Υγιών καί αρρώστων διά νέας με&όδον.
Σφρίγος, τόνωαις, ακμή.

*0  Ια ιρ ό ς  ΣΩΤ. ΡΟΚΚΟΣ φ έρβι βΐς ψώς νέα ν τονω
τικ ή ν  θ ερ α π εία ν  δ ι’ ή ς  α ό ςά νετα ι ά μ έσ ω ς ε ίς  το ύ ς  ύ γ ιβ ίς  
ή  νευρ ική  κα ί μυϊκή δύναμις, ή  έν ερ γ η τικ ό τη ς , ή ά ν -  
το χ ή  ε ίς  τή ν  π ν ευ μ α τικ ή ν  κα ί σ ω μ α τική ν  κόπ ω σιν  κα I 
ή γ εν ετή σ ιο ς  δύ να μ ις . 0 1  Α δύνατοι, ά να ιμ ικοί, έ ξ η ν τ λ η . 
μ ένοι, ά π ο κτώ σ ι ν έα ς  δυ νά μ εις , o t δ έ  ά ρ ρω σ το ι άντβ- 
π εξ^ρχονται ε ίς  τό  τρ ιπ λά σ ιο ν  κα τά  π ά ση ς νόσου . Α Ι 
Ιδ ιό τη τες  α ύ τή ς Γ.Ινε ^ α υμ ά σια ι ε ίς  τή ν  ν ευ ρ α σ θ έν εια ν  
άλκοολισμ όν, ύδρα ργυρία σιν, δ ια β ή τη ν , άτροψ ίας, π α 
ρ α λύ σ εις . γ ερ ο ν τικό ν  ή το ξικό ν  τρ ό μ ο ν , γ ρ ιπ π ώ δ εις  4- 
σ τε ν ώ σ ε ις , ά ρ τη ρ ια κά ς κ α ρ δ ιο π α θ εία ς κα ί ν εφ ρ ιτικ ά ς 
έπ ε ξ ε ρ γ α σ ία ς .’ Ε π ισ κ έψ εις 1 0 —12 κα ί 4 — β όδός Έ ρ μ ο ί  
Φ ω κίω νος 6.



η  ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΝ ΥΒΟ Τ Ε ϋ Ε Τ Θ Υ ΙΟ Ι ΟΨΙ» Τ Θ Ι

Γ ^ / Α Η Τ Ρ ο Υ Γ Η ;

Περδίκω μ' π’λί μ 
Δυό καρναβάλια ειχαμαν 
φέτος, τώνα φάντες ή
ταν ή Άπόκρηγις κί τδλ- 
λο χώρο, τούτ’ βδομάδα 
π' μας διάβ’χι.

Ήχαν οι γιουρτάδις 
μαΰές άποίρβε ού Κ μ- 
πάρους μί χ’ν Κ'μπάραι 
να κι χά Κ'μπαρόπ’λα, 
κί χί νά σ" ποϋ, ούρή κα- 
ψοϊρα μ’, τέτοιου παγ’- 
γνρ’ δέν τοΰχαν Ιδχί πο

τές οί ov<fΟαλμοΐ χ’ ματιών, μάειδι σχ ν Ταχάρνα 
άπ’ πήγα νιά βουλά, κούτσ’κους. Μούρλια κΐ χ 
γουνέουν, δΐ σοχεΐα. Τιρλάθ ’̂κι μπίχ ουλοχιλα 
ού κουσμάχ’ς, όϊ μοναχά οΐ Άνθοί μ ' οι 'Αν- 
θΐδες, πίρι χί κεϊν’ π’ κ’βαλήθ’καν Ιδώ ά» χο 
Ιπαρχίες κί χύθ’καν στά παζάρια κί οτ ς δςομ ς 
κι' έπ’γαν, κί χούγιοξσν, κί γλέντ’οαν, κι άναψ 
ή ‘Αλΰήνα κί κάηκι τοΰ πιλιεκονδι.^

\ Κι* δν .ι£ς κί γιά τ'ς γ’ναΐκις τ* ωραίου κί 
τ* άσκημου φύλου, ούιίνις εΐνι κι’ άν εϊνι π’ βή 
καν στ’ν χρυφεριχσα κί ξιλόγιασαν τά ταιρβελα 
τ*ν άντράνι.

Ίχεϊ στ’ γειτουνιά μ’ είνι ενα δουλ’κό άπ’ 
τούειχα στού μάτ’ Ιδώ κι’ εξ μήνις, μ’ αύτίνου 
*δδι μώδινι νιά πιντόρα σημασία τ'ά φ ’λότ’μου 
χί μ’ ούλα χά περικάλια μ’ κί χά καλουπιά- 
σματα μ' ή σιοι;πή χ’ προύς άπάνχ’σί μ’.

— Μί χσουρούφλ’σι ού έρουνχας γιά τά μαΰρα 
σ’ τά μάχισ, ούρέ χολό μ’... χί ιού διάολου δέν 
Ιχ’ς κορδιά νά με σπλαχν'οι^ς ;

— Κανε μ’ χ’ χάρ- κί τράβα καλιά σ’ γιά νά 
μή σ’ φιρου τοΰν x'ffi σιού κιφάλ’, μ’ άπου- 
κρόιχι αύτίνου χού κουνχουσχούμπ’κου.

Κι* άπού τότινις άπολπίσχ’χα κι' Ιγώ χί τή- 
ραγα νά μπανιοου νανα δλλου δουλ’χό πιότερο 
καλόβολο.

Φάντες προυψέ διοβαίνουντας άπ’ τοΰ ρ’μα- 
λιακό χ’ς, σχέχουνταν στ’ν πόρτα, μί χήραξι 
λουξά λουξά χι’ άσχαδραμιχχί, μ’ χοζουγέλασι 
κί μουειπι: —Ή ρθι I —Τού ξέρου.

—Έφχασι 1 μ’ λιέει μάχα.
—Έφχοσι, τ’ς λιέου χι' ίγώ, χί δόξα νάχ’ 

«Αρχοντας μ’ άξίουσι ν’ άΐκούοου χί τ’ φου- 
τοϋλα ο’.

—Γιά τού χατήρι Τ ’ ούλα γένοννται, μ’ λιέει.
—Άμ έτσ’ <τέ, κρίνε μ° χ’σόστουμη ν’ άγιά- 

*ου! Τί μάτα; Τί χαμπέρια ;
— Καλά, φχαρ’στιόμαστι, χι’ ή άφιντιά σ’ τΐ 

χάν’ς... καλά;
—Καλά κάνου, γιατί άμα δέν χάνου χαλά μέ 

; sraipvouv μέσα, λιέου.
Τσ' φάν’χι άσιειου αύτίνου χί μπήζ’ χάχ' γέ· 

λοια σόν κορβιλια χοσ’κα διπλά. Ίπουφιλοϋμι 
χι' Ιγώ διόντους χ'ς Ις̂ κιρ ος χί χ’ν άγχαλιάζου. 
Αύτίν* £κανιπώς ξαφνιασχ'κι.

— Τί χάν’ς αύιοΰ ; μ’ λιέει.
—Καλά φχαρ’οτώ, τ'ς λιέου χι' Ιγώ. Τί νά 

κάνου; Δέν είπις πώς γιά τού χατήρι Τ ’ ούλα 
γένουνχι;

—Τοΰειπα χί δέν χ:ύ ξιλιέου.
—Μηροβου Ιοένα κί μένα τίπουτις, ούρέ 

κ’ρίτσι μ — έτσ’ σέ θέλου νδεισι κιρήφαν’ χί 
; λιεβινχιά-

b ί καθώς χ’ς έχραινα, γιά νά μή χάνεχαι κι- 
0 0 ς, προυχουρώ γινναίους σχά ούρεχχ'χά, χ’ν 
μπαζου μέσ” άπ’ τ'ν πόρτα γιά νά μή μάς γλιέπ’ 
κανένας, χί τ’ς κάνου έριβνα κατ’ οίκουν χί 
χατά οχήθουν. Έ ϊ ,  ούρέ θεούλη μ*! χί τι λου- 
κ’μάς ήτανι I Είχι Ηάχ’ μοσχάρια οάν τ’ς γίδις 
τ’ς στέρφ ιςπώχ νι τού πουλύ γαλα. Κί τρίβουν- 
τας χι τριβουντος, π’ λιές ούρή Περδ’χουλα μ* 
τοΰ πιπέρ’ όπους τού τριβ’νι κι’ οΐ χολουγέρ’, 
t*v πιάν’ αύτίν’ τού γλυκό τ’ς, μί πιάν' χί μένα 
*ι* έτσ' γΛυχάθ’καμαν χ̂ι* οΐ δυο μας, χι’ ή|άφιν· 
τιά σ' μάραθαΐ Ταϋτα χί μένου

Γειά σ’ χι* άντίου μ’
Μήτρους Κονρ'νόγαλοψς

S ig  γεροντοκόρην
βοψε πιά τις ελπίδες σον 
—διο βήκαν» χά χρονιά 
χι' ασπρίσανε ή τρίχες σον 
οον τον βουνοϋ «ά χιόνια.

Σ Τ ΙΧ Ο Ι  Τ Ο Υ  Κ Α Ρ Ρ Ο Υ
(Η ΓΟ ΥΝ  ΟΜΙΛΙΑΙ ΕΠΙΚΑΡΡΟΙ)

Πσρλ( βοΰμ 
φρανσαίν 
γαλλιχέν 
μόν άμιέν ; |
Βουΐ βουΐ 
καϊ μβόν νουΐ 
χό όποιον
χά κοχεμοθον φαρσίον. 
Εύρας γ ρ εν Γαλέον 
έξ Γαλικίας 
έκπεπεσμένον 
χοί πειναλέον 
καί γάρ παυσανίας, 
ζητώντα ελεημοσύνην 
ινα μή άποθνήξΐ) 
έχ πείνην 
χαί όμιλώνχα 
πολυγλωσσικώς 

χόν έκαχάφερον έπισχαμένως καί εύχερώς 
ίνα μοί πράξυ χαχαλεπχώς μαδήματα 
άνχί απειροελάχιστα χρήματα,

—κοινώς άλζάν— 
χαί προσεχώς θά έξηγώμαι γαλλιξί φσρσεμάν 
καί θά είμί έν xfj κομβελσασιόν χσιράκιον 
ήγουν θά χά γινώοκω άπ’ έξωθεν καί νεράχιον. 
Μοί χομπρενεβούν μόν άνφον 
κομάν χά όμιλώσι χά γαλλικόν;
Γιγνόμενος χρέν σίχ καί άμάν-άμάν 
λέγων δέ τήν χυρίαν μαδάν 
καί τήν δεοποινίν μοδεμοοζέλ, 
άπχη σας χυιτεΐ γλνκερώς δίχην καραμέλ, 
χής πατεϊχε ι ό όμμάχιον σμερδαλέβος, 
οϋτη άνασχενάχχοσα φάσχει

«χέλ ωραίος νέος!»
‘Υμείς χήν άπανδεΐχε «έλθέ μόν άμούρ 
όπως σέ ταγίζω όλο μετά χαναβοΰρ», 
χαί ή δεσποινή πιανομενη έν τοϊς διχτνοις σας 

ώσπιρ στρουθίον, 
ήνάπχεχε προοτριπχόμενος ώσεί πυρεϊον, 
πίπθει είς χάς άνγάλος μεχά οφοδρόν ερως 
καί ποιείτε τήν δον λείαν σας ονχί χαί χαλλιτέ- 
ήγουν άντί μαθήματα μεθ' εύτελής τιμής [ρως,

κοινώς πρίξ 
βουτεϊχε μέγαν χαί σεβάσμιον πςοίξ 
χό όποιον
ώς πράχχουσι χαί of μοσιονδεςτών δαρδανίλλΐιον.

Ό  ΆγΜαΰάγγελος

ΕΜ Μ ΕΤΡΟΣ Ϊ Α Τ Υ Ρ Α

Ο ΡΩ  Μ Η Ο Σ Σ Τ Ο Ν  Π Α Ρ Α Δ Ε ΙΣ Ο
Θεούλη μου, χί σοΰλθε νά μ* άγιάσχις ;
_ νομίζεις πώς θά μ’ έμελλε καθόλου, 
δν ήθελες κι’ έμενα νά «ιολάσ ς̂, 

καί μ' έοχελλες παρέα χού διαβόλου ;
Μ’ άρέσει ό παράδεισος, άλήθεια, 

χωρίς δουλειά σχοχόνω χόν καιρό, 
βλέπω άγιους γύρω μου οωρό, 

διοβαζω συναξαρια, παραμύθια, 
κι' άχούω καί χραγουδια θεϊκά, 

μά έλα πού δεν έχετε συνήθεια 
νά λετβ κι' ένα-όυό πολιχιχά ;

Σύ χυβρριφς γιά πάντα μέ γαλήνη
καί ώρα από χό θρόνο οου δέν κέφτβις.» 

Ά ς  ήτο δυναχόν θεός νά γίνο
χαί δλλος, δλλος ενας, λίγο ’ψεύτης, 

νά μοιραοθχί τού ούρανοΰ χ άσχέρι, 
νά πάνε *ιύ μέ έχεϊνον οί μισοί, 
νά έρχεχοι αύχός, νά πέφχβς ού, 

νά γίνεχαι λιγάκι ν χ α ρ α β έ ρ ι . ^
Μά όλα έδώ είνε χακχιχα, 

ό ούρανος θεό έοένα ξέρει, 
καί δέν 'μιλούν ποτέ πολιτικά.

Έδώ, πού μ’ ήσυχία όλοι ζοϋνβ 
γιά *μ6να εΐνβ χόλασις μεγάλη· 

πολιχιχά τ’ αύτιά μου δς άκοϋνε,
χι’ άν εΐμί-ι και στήν χόλοσι, χ α λ ά λ ι ]  

“Αν είχες είς τόν νοΰ νά μέ χολάσ^ί,
-/αί μ’ έφερες χονχά οου γιά ποινή, 
νά ! χόλασις ! γιά ’μέ αληθινή...

Μά φθάνει πιά,̂  θεέ μου, μή μέ σκάσης, 
και διώξε μβ ’στό λέω παστρικά, 

γιατί ί&Αοιώς οτιγμη δέν θά ήουχσσ^. 
χβΐ |δ*ος θά ’μιλώ πολιτικά.

Γ .  Σ Ο Υ  Ρ Η Σ

Δ  Η  Λ . A  S  I  Ζ
ΟΙ χ. χ. ψευδανυμοΰχοι οί όποιοι 

νά διατηρήσουν τό ψευδώνυμόν xmv &ά τό 
1821, ηαραχαλοϋνται νά ·πβύσ·νν Αιά τήν άν·- 
νββκχν πφός άηοψβγ^ν η·ρ«πάν·ν.

Ϊ~οό Z R jgpn τα καμώ ματα
Π Α Ι Γ Ν Ι Δ Ι

Τραβάνε στό 
πέντε γιά όχι, ρέ 
Μονιώ **ντάτι υ- 
χη ; Τί λές καί 
σύ ; Γιαχί έγώ 
πού τό τράβηξα 
δυό βολές κροχτέ 
στό μποχαρά, τήν 
πρώχη μοΰφεξε 
χεοσάρι καί κο- 
πανέ-μουά, περι- 
χαλώ, χρία χολ- 
λσρα ό γκρου- 
πιέρης. Τή δεύ
τερη όμως μον 
πασσέρνουνε χι’ 
δλλο πενχάρι κι’ 
έμπακάνιοσα, χι’ 
έμεινα έπί χάίτη- 
xoc, κοινώς XJπί 
όπως τό λένε κ*’ 
οί μαλλιαροί. Τό 
λοιπό χί λές, τρα
βά'ε ; f···

Τάρα θά μοΰ π^ς έλόγου σου τί τής θέλ« 
δλες αύτές χής σκοχονρες καί δέν πάω νάν τά 
ποσχάρω σχήν πασσέχα, νά Ιδώ τήν ύγειά μον. 
Ναί, ρέ μαχαιόχη, σύφωνοι είμαστε σ’ αύτό 
άπό άνίχαθε χαί δέ σ’ άντιλέω χό δχι. Έλα 
δμως πού αύτή ή άλειιούργηχη Ντάμα δέν 
λέει νδρθΰ χαί μιά βολά, έτσι γιά ποικιλία, 
σώχη ! Όλο χερχση χαί χέρχση σκάει ή ψοφο- 
δίής, χι’ όλο τερχσέχα χάνω σάμπως κι' εΤμοκ 
μαέστρος. Έ ,  ρέ Χριστέ 1 δέ θά σέ μαγκώσ·» 
ποχέ, σέ κανένα σωχαλαπρίμα, γιά νά σοΰ πάρω 
χαί μέχρι σαχκάκι άχόμα ; Τί νάν τής κάη)ς, 
όμως, πού δέ θέλει νά σιγουντάρχ) ή στλέμισσα, 
νάν τή βαρήσω πάρουλη καί σέτχε μέχρι σπα#ί, 
νά ξεμουφλάρω χόν μπάγκο. Έχουμε προη
γούμενα, βλέπεις, μαζί της άπ' τα μικρά ώ  
χρόνια. Γ ι’ αύτήνα τήν αδυσώπητη τή Ντάμα 
έκανα τήν .χρώτη έ η ί σ Χ Ε ψ ί  μου σ χ ή ν  παληά 
2χρατών«, χι’ αύτή μοϋ κατάστρεψε τό μέλλο 
μου, πού θάμουνα τή σήμερις ήμέρα, δχι νά 
σοϋ πώ πολλά, χά ελάχιστο ένας τελειόφοιτος 
χοϋ Καραμάνου, νά μπορέσω νά διοριστώ τα’ 
έγώ ένας νομάρχης, νά βγαίνω χό ψωμί μέ χήν 
άξία μου. Ταπαμε δμοχ,.. άς δψ«τ«ι ή άνήλεη!

Ό  Βλάμη{

ΤΟ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟΝ 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΗ Σ Σ Φ Α Ι Ρ Α Σ

"Οσοι θέλουν νά πλουτίσουν τήν βιβλιοθή
κην χων μέ Ινα έχλεκχόν χόμον, δαοι θέλονν 
ν’ άγοράσουν ένα βιβλίον χό όποιον δέν θά 
χορταίνουν νά χό διαβάζουν, όσοι θέλουν ν’άπο- 
λανσουν χ’άριστουργήματα τής παγκοσμίου φι
λολογίας, πρέπει να οπεύσουννά προεγγραφοδν 
είς το «'Αναμνηστικόν Λεύκωμα» χής «Σφαίρας·.

Διότι:
Τό Λεύκωμα πού θα έκδοδ^ κατά χά τέλη 

Δεκεμβρίου, θά είνε χο μόνο πρωτοχρονιάτικο 
ήμερολογιον έφέτος.

Θά είνε ένας χόμος μέ 300 περίπου σελίδες, 
μέ χαρτί γκλασέ έξϋίρετικής ποιοχητος, μέ δέ
σιμο πολυτελές.

Θά περιέχω ύπέρ ιά 200 κομμάτια προτό- 
χυπα και μεταφράσεις φιλ.ολογικά, ποιήματα, 
εύθνμογραφήμαχα, χών καλλίτερων Έλλήνο»» 
καί ξένων λογοτεχνών.

Θά είνκ μία συλλογή μι*ρών άριστο«φγη- 
μάτων.

Ό  χόμος δρ. 10, άκριβώς δηλαδή όσο θά 
μάς κοστίσω μέ χήν πολυτέλειαν χής έμφανί- 
οεος χαί τον πλούτον τών περιεχομένων.

Θά έ» δοθούν χόσα άντίχυπα δσαι προεγγρα· 
φαί· γι' αύχό όσοι θέλουν νά τό λαβουν πρβαει 
νά σηβύσουν νά προεγγραφονν, διότι χατόβιιν 
δέν θά τό είρουν.

Ό  θέλων νά προεγγραφή μάς έμβάζει δρ·χ.
10 μέ σημείωσιν τοϋ όνοματεπωνί'μον τον *«ι 
χής διενθύνσενς είς ήν θελει νά του σταλή.

Διά χοάς θέλοντας νά δημοσιενσονν έργα χαί 
«Ιχόνας των είς χό Λεύκωμα, έχαναν ίο θϊ):

Καχοχορίσεις γενικώς λαατά ή λέξις.
#·ΓΜγραφία> ΛΙ 4ραχ. έκάο«η.
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