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Λοιπόν τόν είδατε επί τέλους τόν Πάπαν; . 
"Οχι;„. Άπελπιστικώτατον αύιό, κύριοί μου. 
Φαίνεται δτι δέν είσθε καθόλου τής μόδας δν- 
θρωποι, δεδομένου ότι ή Αύτοϋ Άγιότης εΐνε 
tr6e-en-VOgne σήμερον, καί νά τόν βλέπη κα
νείς αποτελεί τήν dernier ori τής μόδας. Ή  
σύγχρονος και παντοδύναμος αύτή θεα, ή τά 
πάντα όρώσα κοί έπιτρέπουσα μάλιστα καί είς 
τούς δλλους νά τά όρώσι, ή θεά τοΰ τρανσπα· 
ράν καί τής γύμνιας, περί τής όποίας φριχτόν 
λάθος Ικαμε νά μή όμιλήσο είς τήν Ά π ο  κά· 
λ υ ψ ί ν του ό 'Ιωάννης, έκδικεΐται, βλέπετε, 
χόν Ποντίφηκα. Πέρυσι αύτός τής έπ«τέβη μέ 
τύς περίφημους δηλώσεις του κατά τοΰ ντε 
κολχέ καί χής πολυτελείας — τάς ένθυμεΐσθε. 
’Εφέτος αυτή τόν λανσάρει ώς τήν χαλλιτέραν 
creation της καί επιβάλλει είς όλους τούς πι
στούς της νά τόν Ιδοϋν. θεία Νέμεσις I Ναί, μά 
πώς νά κατορθώσω νά τόν Ιδή κανείς, πού ό 
εύλογημένος εύρίσκεται είς τάς Ρώμας καί δν 
ολαι αί όδοί δγουσιν είς τήν Ρώμην, δέν δγου- 
σιν όμως όλαι καί εί; τό Βατιχανόν, όπου έχει 
διπλοκλειδωθή καί δέν δέχεται όποιον κι’όποιον.

Φαίνεται ώς τόσο ότι πολλαι κυρίαι τών ’Α
θηνών κατορθώνουν νά τόν Ιδοΰν, δίχως νά 
κουνηθούν κοθόλου άπό τήν θέσιν χων καί 
πολύ νεγχλιζέ μάλιστα. Πώς σχήν όργή τά κα
ταφέρνουν, μυσχήριον δι' ήμας χοΰς δνδρας! 
Τόσον μυσχήριον όσον καί ό γάμος, χά παρό
μοια χου καί χά παρεπόμενα, ώς καί τά έξ αύ- 
χοΰ παράγωγα. Τό δ^χω; δλλο ό έπί γής αντι
πρόσωπος χοΰ θυρωροΰ χοΰ Παραδείσου εΐνε, 
φρονώ, πολύ galant δνθρωπος διά νά δείχν-η 
τόσην προτίμησιν είς τις κυρίες. Γι* αύεό καί 
ολες εΐνε ξετρελλαμένες μαζί του. Μία γνωστή 
μου νεόνυμφος μοΰ άνεκοίνωσεν έμπιστευτκώς 
ότι άπηρνήθη πλέον τό ούζο καί προσεχώρη- 
σεν οριστικώς είς τήν β ε ν ε δ ικ τ ίν η ν .

Ε̂νεκα̂  τοΰ βροχεροΰ καιροΰ μήπως :
—'Οχι, άλλά γιατί μοϋ θυμίζει τό όνομα 

τοΰ Πάπα. Β ε ν έ δ ι κ τ ο ς ,  νομίζ<«, δέν λέγεται;
Φαντάζομαι ότι άπ’ αύτής τής άπόψεως ή κυ

ρία θά ευρισχετο είς τρομερά δύσκολο ν θέσιν 
αν ΙΙοντίφηξ ήτο σήμερον Πίος ό Γ. Εκτός 
εάν καλαμπουριού προσέφευγεν αδιακρίτως είς 
καθε π ι ο τ ό ν. Τό γεγονός οπωσδήποτε άπομέ- 
νει οτι δι’ ήμας τούς πτωχούς διαβόλους τοϋ 
δρρενος φυλου, δέν ύ.ιάρχει έ/.π!ς να ίδοΰμε τόν 
Πάπαν. Πρέπει όμως νά προασπίσωμεν τά συμ
φέροντα μας, φροντ ζοντ.-ς π ΐσρ Ουοίςι νά ίδω
μεν τουλάχιστον καμμίαν Π ά π ισ σ α ν , τήν 
γνωστήν Ιωάνναν, ή κάθε δλλην Άνναν, Άν- 
νουλαν, Άν νέταν καί τά λοιπά ’Αλλέως «ά εί 

*̂£ιβ ,ά ν ν ά| ι ο ι νά λεγ όμεθα δνδρες.
Τούλάχιστον οί ιερωμένοι τό κατενόη-ιαν εγ

καίρως αΰτό καί έτέθησαν έν ΐερςί σπουδή είς 
αναζήιιριν παπαδέας, όπως λέγει ό Ά/χα&άγ- 
γελος, η κοινότερον πιπαδ.άς, χωρίς βέβαια 
τα υποκοριστικά της. Ήδη με τι τόν επίσκοπον 
Φεουπολεως καί τήν Έλπινίκην του, δεύτερον 
κρούσμα έσημειώθη είς τήν Χίον: ένας έκ τών 
εκει ιερέων, χοίτοι έγγαμος καί μέ πολλά παι- 
οια, απηγαγε τήν ερωμένην του καί ά.τέδρα είς 
Αμερικήν. Πρό έβδ·>μάδος δέ, έδώ είς τάς *Α- 

θηνας, συνελήφθη ένας ιερομόναχος, νομίζο), ό 
οποίος επωφεληθείς τοΰ περί τόν Πάπαν θορύ
βου, καιωρθωοενά παραπλαιηΊΗ διάφορα θή- 
λία, απήγαγε μάλιστα καί μίαν κόρην τή: όδοϋ 
Μακεδονίας, ή όπο.α δέν άνευρέθη μέχρι τοΰδε.

ην κατεφαγε τ ) θηρίο! Τόν παρωμοίασαν μέ 
τον τρομερόν ρώσσον καλόγηοσν Ρα ίποϋτιν ό 
οποίος έπρέσβευεν όιι, διά νά βδελυχθή μία 
γυναίκα τήν αμαρτίαν, πρέπει προηγουμένως νά 
την γνωρίσυ καί νά κυλισθή ολόκληρη είς αύ 
την. Προικισμένος δέ καθώς ήτο έ* φύσεως μέ 
τρομεράν αντοχήν και ζωπυρούμενος άπό τό

ον πΟρ τής πίστεως, είχεν άναλάβει μόνος 
του να εφαρμόζη έμπράκτως τήν θεωρίαν του, 
φνασας μάλιστα, όπως λέγεται, καί μέχρι τοδ 
κοιτώνος τής Αύτοκρατείρας. Ό  Ιδικό; μας κα- 
Μγηρος υπήρξεν άτυχώς ατυχέστερος άπό τόν 
Ρασποΰτιν. Πιθανόν μέν νά έκρυβεν ύ.τό τό ρά· 
fPy. τί;ου τόν ϊδιον Βόζού;ίιον πίιτεω;, άλλά δέν 
εξέλεξε καλήν τακτικήν. Έπρεπε νά ξεύρ-)] ό ίε· 
ροσιολογιώτατος ότι είς αύτάς τάς περιστάσεις 
αρχίζουν πάντοτε έκ τών δνω καί προχωρούν 
οιγασιγά πρός ιά κάτω, ούδέποτε δέ άντιθέτως. 
■ρις άυτό όφείλεται ή αποτυχία του καί τώρα, 
ενώ όλοι οί άλλοι βλέπουν τόν Πάπαν, αύτός

οΛαι ^*σα και β ^ πει άτλώ; ά.τ' έξω... Ά ς 
■τα ρλετη ό Πάπας αύτά !

[Ο ΠΥΜ.

Α Π Ο  Τ Α  “ Ρ Ο Υ Μ Π Α Γ ΙΑ Τ ,,

Απ τό Καλέμι δ,τι γραφιεΧ noli του δεν άλλάζει 
βαρνΦνμιά κι* αύτό πολλή os φέρνει oi μαράζι, 
χι αγ οτή ζωή οον μείνει αύιό παντοτινό σεκλέτι 
<*Μ< αύγατίζβι τή ζωή, μηδε σταλιά τή; βάζβι.

Η S T H A H  Μ Ο Υ
Κι’ έπειτα μοΰ λέτε γιατί ζητώ ολόκληρα τά 

όνοματβπώνυμα, τά ψευδώνυμα καί τάς διευ
θύνσεις όλων όσοι μοΰ στέλλουν έργα πρός έγ- 
κρισιν. Ά ν δέν τά έζητοϋσα αύτά πώς θά ή· 
ξευρα ότι «Ροδοδάκτυλος Ήώς» εΐνε ό Γεώρ
γιος Πασσάς διαμένων έν Άθϊην««ις, ό όιτοϊος 
διά νά έπιτύχχ) τήν έγκρισίν μου, τΐ νομίζετε 
ότι εΰρήκε ό άγαθώτατος ν’ άντιγράψη ; “Εναν 
ημεροδείκτη ! Μάλιστα, έναν άπό τούς 20λέ 
πτους έκείνους ή μεροδείκτας, πού είς τήν όπι- 
σθίαν όψιν κάδε φύλλου έχουν δλλοτε συντα- 
γάς μαγειρικής καί δλλοτε λαΐ <ά τετράστιχα! 
Μοΰ αντέγραψε δύο άπ’ αύτά καί μοΰ τά έ 
στείλε ώς δικά του, δίχως νά κοκκινίση. Ύπο 
τίθεται δέ ότι εΐνε νέος μέ φιλότιμο καί άξιο 
πρέπειαν. Λαμπρά! ‘Οπωσδήποτε τόν έπέρασα 
κι* αύτόν είς τόν μαυροπίνακα τών λογοκλό- 
πων καί δέν θά ξαναδεχθώ έργα του πρός δη · 
μοσίευσιν, έστω καί αν είς τό μέλλον εΐνε δικά 
του, διότι δέν τοϋ έχω πλέον καμμίαν εμπιστο
σύνην. Αύτό γίνεται δι* όλους τούς άνακαλυ- 
πτομένους όιι αντιγράφουν. Καί αύτός μέν 
εΐνε τό νούμερο πρώτο, πιό κάτω είς τόν δια - 
γωνισμόν τοΰ Λευκώματος υπάρχει καί τό 
δεύτερον. ______

’Εγκρίνω τά ποιήματα τών κ.κ. Σ Κονιδάρη, 
X. Μαρκέτου καί fj. Γριπονησιώτη.

Διά νά δημοσιευθή, δίς Χιλιάνα, μοΰ χρειά
ζεται όχι μόνον τ* όνομά σας, άλλά καί τ’ ό
νομα τοΰ συγγραφέως είς τόν όποιον ανήκει τό 
μετσφρασμένον διήγηαα πού μοΰ σιέλλειε. Τό 
ΰφος του εΐνε Ρισπένειον, πάντως ή έκλο/ή 
σας εΐιε καλή.—Στιχουργικώς εΐνε ελαττωμα
τικόν, κ. Α. Καφέια· φαίνεται ότι δέν τό έδου- 
λέψατε όσον τά προηγούμενα. — Καί τοΰ δι/.οΰ 
σας κ. Δ. Ζινίδη, οί στίχοι έχουν λάθη. χα
σμωδίες κλπ.—Δέν εΐνε καλά τά διχά σας κ. κ. 
Γ. Χρη ιτίδ , X. Γαλατ. καί Θαλασσοπόρε — 
Τά δέ δικά σας πολύ μεγάλα κ. κ. X. Γιαν- 
νουλόπουλε καί Δ. Βοϊνοβι-ς. — Άπό τό ταξεϊδι 
καί τά μοί'σεΐα καί τις εξοχές7) ι̂, ν. Γιαννήλε, 
άλλ’ άπ ι τή σκανδαλιάρικα) κοσμική τοϋ ΙΙα- 
ρισιοϋ κίνησι, άπό τις γυναίκες του καί τά 
γλέντια του στέλνειέ μου τά πιό ενδιαφέροντα, 
συντομογοαμμένα πάντοτε.

Ο Δ ΙΑ Γ Ω Ν ΙΓ Μ Ο Ζ  & ΙΑ ΤΟ ΛΕΥΚΩΜΑ

Προεχηρύχθη διαγ υν βμός έργων τά όποια 
θά δημοσιευθιΐύν είς τό έίδοθησόιιενόν προ
σεχώς «‘Αναμνηστικόν Λεύκωμα*. Π )ό; τ^ύτο 
κάθε άναγνώιτης έχει τό δικαίωμα νά μοΰ 
στέλλ-Q έν ή  περισιοτερα έργα του, τά ότοϊα 
έγώ θά έγκρίνω ή θ’ απορρίπτω άμέσως μέ 
τήν λήψιν των. Τοιουτοιρόπω; ό άποστολεύς 
θά γνωρίζω άν θά δημοσιευθοΰν είς τό Λεύ
κωμα ή όχι καί είς τήν δευτέραν περίπτωσιν 
έχει τό δικαίωμα νά μοΰ σιέλλη δλλα. Π ίντω; 
τοϋ ίδίου ένα μόνον έργον εΐνε δυνατόν νά δη- 
μοιιευθή. Προθεσμία αποστολής μέχρι τών 
μέσων προσεχούς Νοεμβρίου. ’Ετειδή καί ό 
διαγωνισμός τοΰ «"Υμνου πρός τήν Γυναικείαν 
Καλλονήν* εΐνε συναφής, παρατείνεται καί αύ 
τοΰ ή προθεσμία έως τότε. Δικαίωμα συμμετο · 
£ής καί είς τόν μέν καί είς τόν δέ, διά κάθε 
έργον ξεχωριστά, δραχμή μία.

Τό ποίημά σας διά τό Λεύκωμα θαυμάσιον, 
δ)νίς Μιράντα· τό έγκρίνω άνεπιιιυλάχτως.— 
Καί τό δικό σας έγκρίνεται δ)νϊς Έλ Παπα- 
χριστοπούλου καί θά δη ιοσιευΟή είς τό Λεύ
κωμα.—Έγκρίνεται τό «Στάξε» κ. I  Κατσούλη. 
—Θά ήθελα νά μοϋ στείλετε κ. Αύρα, κάτι 
δλλο έξ ίσου σύντομο καί καλογραμμένο, άλλά 
μέ περισσοτέραν πλοκήν, έκτός αν προτιμάτε 
κανένα λυρικό πεζοτράγοοδο. —Σαράντα οί στί
χοι καί μέ τά διάκενα, τόν τίτλον καί τήν ΰτο- 
γραφήν, πενήντα, πολύ μεγάλο, κ. Γ. Βαρελά. 
Έκτός τούτου τά Ίττιχα 3, 4, 5, 6, 7 πολύ 
καλά, μέ συνοχήν καί γοργήν έξέλιξιν.Τά δλλα 
εΐνε κάπως ασύνδετα μεταξύ των, μέ μερικές 
λέξεις («γαλήνια» κλπ.) καί φράσεις («τ’ άση- 
μένια πανιά μέσ’ στή βάρ<α του ρίχνει»-ποΰ 
τά είχε προηγουμένως ;) άκαθόριστες ή ύ.τερ- 
τολμηρές. Δέστε το σφιχτότερα, σοντομεύσετέ 
το, καί θά τό εγκρίνω. —Αύιό, κ. Ν̂ κοο, μολο
νότι καλό στή διατύπακτι, έχει θέμα πολύ συνη
θισμένο, χωρίς ένδιαφέρον. Θέλω κάτι πιό 
πρωτότυπο καί δυνατό.— Ή . «Άμοιρη», κ. 
Ψαρρα, εΐνε μία κοινοτ ίτη έρωτική αύτοχτο- 
νία, πού δέν άξίζει τόν κόπο νά γίνο διήγημα 
καί πολύ περισσότερον νά δημοσιευθή. "Επειτα 
εΐνε πολύ μεγάλο.— Πρέπει νά μοΰ στείλετε 
δλλο πιό καλό, μά πολύ-πολύ πιό καλό γιά νά 
τό έγκρίνω, κ. Α Χρίστο ψίλη.

Πρέπει νά έννοηθή άπό όλους ό« διά νά 
δημοαιευθοΰν έργα των είς τό Λεύκωμα πρέπει 
νά εΐνε έξαι ίειικώς καλά, καλλίτερα κι’ άπ’ όσα 
των δημοσιεύονται είς τήν «Σφαίραν». "Αν είς 
τό περιοδικόν χω^ϋ επιείκεια, προχειμένου Λ3ρι

 ρ  Π ΙΡΟΙΜΟΒ ΤΗΙ UP till

Υ  ΣΪΜΒΟΪΑΑ! ΠΡΟΣ ΙΗΗΣΤΗΗ
III

"Οχι. άγαπητή μου δεσποινίς, δέν μ’ έκουρά- 
σατε καθόλου μέ τις χαριτωμένες όσον καί λο
γικές άπορίες σας περί τής μελλούσης συζυγι - 
κής ζωής _σας. ’Απ’ εναντίας θά ήτο πολύ ιύ- 
χάριστον αν όλαι αί μνησταί έφρόντιζαν νά ξ ε 
διαλύνουν τάς άναλόγους απορίας των, διά νά 
μήν εύρεθοϋν κατόπιν πρό άπογοητεύσεων.Έγώ 
δ’ εύχααιττούμαι νά μεταδίδω είς τάς άναγνα»- 
στρίας καί τούς άναγνώστας μου τά διδάγματα 
μέ τά όποια μ’ έφωδίασεν ή πείρα έπί τοΰ τό
σον λεπτού αύτοϋ πράγματος πού λέγεται α1σ9η- 
ματισμός

Όπωιδήποτε καιρός εΐνε νά τβλεπόνωμεν, 
με το σημερινόν, δεσποινίς, γ1ά σάς κυρίως, 
διότι α>ς μνηστή καί ώς μελλόΜ,'μφος έχετε καί 
Λλλας ασχολίας, ή τούλάχιστον οφείλετε νά έχετε.

Και λοιπον σάς έπαναλαμβάνω τήν βεβαίω- 
σιν μου οτι ή μπορείτε νά παραδόσετε μέ κάθε 
εμπιστοσύνην τήν άθωότητά σας εί; τόν τουφε- 
ρον κύριον, ό όποιος θά σάς μυήσο είς τόν 8- 
ρωτα.  ̂ Ε̂ τίσης θά σάς συμβουλεύσω νά έπιστή- 
σετε ολην τήν προσοχήν σας εί; τό «κοστούμι» 
σας. Μια γυναίκα πού άγαπά καί άγαπάται πρέ
πει να εΐνε πάντοτε Ετοιμη ε1ς τάς άπροιδοχή - 
τους... συνεντεύξεις· μετά τά τριανιαπέντε του 
χρονιά, οσάκις ενας δνδρας κρατεί ένα...θέμα 
συνδιαλεξεως, έννοεΐ νά έπωφελήται άμέσως «ύ- 
τ°ν, ατο^φόβο-ν μήπως ψυχρανθή ή θέρμη τής 
σι^νδιαλεςεως του γι’ αύτό πρέπει νά είσθε 
πάντοτε έτοιμη, προετοιμασμένη, πρόθυμη · μήν 
προκαλεϊτε τήν διαχυτικήν κωζερί, μήν παρα· 
λείπετε ομως ποτέ νά τήν ύτο3οηθήτε, όσάχις 
την προκαλεί ό σύζυγός σας. Έάν ό σύζυγός 
σας Φαίνεται να θίλη ν’ άποσυηθή, μή θυμώ
νετε, διότι άν oac ίδή δυσαρεστημένην θά στε- 
νο/,ωρηθή χαί αυτό θά γ(>η άφορμή ν’ αρχί
σουν οι γρινιες. Άλλως τε μία γυναίκα νατσου- 
φιασμενη χάνει πολύ άπό τό θέλγητρόν της· 
νευριαζη ναί τόν δνδρα χη<: Μία κοκέττα δέν 
ε.ν® Τό χαμόγελο πρέπει πάντα
ν ανθιζυ είς τά χείλη σας καί νά είσθε εύ- 
διαθετος.
„ Ετσι, αγαττηιη δεσποινίς, θά συγχρατήσετε 
οσον εΐνε δυνατόν περισσίτερον χόν δνδρα σας 
απ·> χί; συνηθισμένες απιστίες καί θ ’ άργήσεχε 
πολυ νά τοϋ ττρο <ολ^πετε χ\ν κόρον.

Καί χώοα χαίρετε, δεσποινίς, καί προσπαθή
σετε να προπονηθήτε καλά είς τόν χοοόν χοϋ 
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εναν όλοδροσο μπαξέ ϋάλλαν χαμορωμέ να 
γιονλια, πανοέδε;, γιασεμια, κρινάκια μνρωμένα. 
Και σκόρπιζαν μεθυστικό μύρον όίόγνρά του; 
τρανή κι υπέροχη ωμορφιατ' ατειρα ίίλγητο ίτονς.
Μοιάζ'ό ιιπαξες ιιεϊήνκαρϋιά πονζή μετά δνειρίχη; 
καί τ’άνασταίνει στοργικά· μά δπω; δ διαβάτη; 
πον ξεφυλλίζει λονλονδα ετσι περνάει δ χρόνο; 
σβύνει ίλπίδε; όνειρα καί μένει πάντα ό πόνο;. 

Κυπαρισσία Δομνίχη A. Zaiie

ΙΊαρχΗν' άγγελο κάμω ζη πωχει; στολίδια τόσα 
καί τής ψυχή; καί τοΰ κορμιοϋ, κιΊγώϋνξίρωπόοχ 
ποΰπέφτοννεγιά δάκρυα οάν κλαϊ; μαργαριζάοια 
κι ανΰοβολοΐ’ν στό διάβα οου καί τ’αδροοα λιΰ ιοια 
ποΰ δσα άγγίξβ; γίνονται άσήαι καί χρυσάφι 
κι’ο,τι καλό στόνκόομ'αΰτόνγιάοεάπ'τήμοίραίγράφη 
ποΰ μί τήν δμορ'φάδα οου θαμπώνει; καϊ τόν ήλιο 
κι’εχει;δυόμάτια άοτραφιερα π'άξίζουνκαίβαοίλειο 
νοιχοχνροϋλα μον καλή, τή; γειτονιά; καμάρι, 
μακάρι νάμουνα έγώ δ ιίο;  πον &ά σε πίρη /„ 

Μυτιλήνη Παϋλο; Βενέτης

Ό  ά τόμος τής «Σφαίρας» χαρτόδετος, πω
λείται είς τά Γραφεία μας άντί δραχμών 12.

βιβλίου δέν χωρεϊ καμμία. Καί ..μή χειρότερα, 
που λέτε, κ. Μ. X, Ρωτερε η Γ . Καπουρνιώτ  ̂
έκ Βόλου! Ν’ άντιγράφετε όταν πρόκειται περί 
διάγω ησμοϋ, όπ ος είς τόν τελευταίον, δέν σας 
τιμιϊ βέβαια, άλλά δέν εΐνε τόσο μεγάλο τό 
κακό. Ν' άντιγράφετε όμως τόν Σταμ. Σταμ. 
προχειμένου τό άντιγραφέν νά δημοσιευθή είς 
βιβλίον πού θά μβίνη καί θά διαβάζεται χρό
νια καί χρόνια, αύτό, σάς βίβαιώ, δέν τρώγε
ται. Είσθε ανεπίδεκτος φαγώματος καί χωνεύ- 
σεως, πολύ δέ περισσότερον διότι άπό τις προ
σθήκες καί μεταβολές πού έχάματε σ’ αύτό τά 
όποιον άντεγράψαιε άντελήφθην ότι θά ήμ,το- 
ρούσε νά γέννηση ένα καλό ευθυμογράφημα τό 
μυαλό σας άν τό έβασανίζατε λιγάκι. Όρίστε, 
είσθε ευχαριστημένος τώρα πού δέν θά ξαν«- 
δεχθώ έργα σας; ’E y · τουλάχιστον δέν είμα*.

) ι * ίϊ Σ<,ΜΓ\<ΓΗ ζ

Σ Φ Α Ι Ρ Α 3

Κ *  Π Υ · 0 Ι Α  S A S j 4
('Em τής γραφής έπεξη γενται ό χα^ακτήρ. Άπαντήσβις 

W0vov βίς ψβν6ώννμα. Διά xAftz άνάλυοιν χαρακτήρος 
ν6ον νά έοοχλείονται δρ. 8).

Ί σ χ υ ρ ο γ ν ώ μ ο ν α . Θεσσαλονίκην. — Τό 
ψευδώνυμόν σας δέν διαφωνεί πρός τόν χαρα
κτήρα σας, μέ τήν διαφοράν ότι ή ίσχυρογνω 
μοσύνη σας δέν προέρχεται άπό έπιπολαιότητα 
χαραχτήρος, άλλά διότι συνηθίζετε νά σταθμί
ζετε καλώς τά πράγματα καί κατόπιν νά εκφέ
ρετε γνώμην. Αύιό, όμο ς δέν σημαίνει ότι καμ- 
μιά φορά ή γνώμη σσς δέν εΐιε σφαλερό, ένας 
θετικός δέ δνθρωπος πρέπει νά έχη τήν δύνα- 
μιν νά θυαιάζη τάς άτομικάς του γνώμας είς 
τήν άλήθειαν. Ό  Βίσμαρκ κάτι έχει είπή \ι’ 
•ντό. Κατά τά δλλα είσθε τέλεια άνδρικοϋ χα· 
(ακτήρος.

Λ εν ί ν. — Χαρακτήρ απλός, άνεπιτήδευτος, 
ντόμπρος *αί θαρραλεος.Έχετε άτομικήν άξιο- 
πρεπειαν όσην χρειάζεται, είσθε μπαταγιέρ, πε- 
ριφρονείτε διαφόρους κοινωνικός προλήψεις καί 
τύπους. Γι’ αύτό σάς βρίσκουν κάπως παράξε· 
νον καί παραδοξολόγον. Ή  είλικρίνεια, β>^πετε 
έχει καταντήσει παραδοξολογία σήμερα.

Ό θ έ λ λ ο ν .  Δομενικον.—Είσθε νεαρός καί 
βιάζεσθε νά γίνετε σοβαροπρεπής κύριος. Μυαλό 
περιωρισμένο, στερεά προσκόλλησις είς τά πα
τροπαράδοτα, τέλειος τύπος σημερίλοϋ μινροα 
στοΰ Ό  χαρακτήρ σας έν τούτοις εΐνε καλός, 
άγαθός καί συμπα-θητικός.

Γ ιά ν η ν  Ά  γ ι ά ν ν η ν. Έδεσσαν.— Είσθε 
έξυπνος, άλλά καί πονηρός. Δέν δείχνεσθε ό
ποιος είσθε, προσποιείσθε πολύ καί καλά όμως 
καί δι’ αύτό υπάρχουν πολλοί ποΰ σάς έκτιμοϋν 
ώς είλικρινή. Χαρακτήρ σοφιστικός, έλαστικός, 
εγωιστικός. Σάς άρέσουν αί άτελείωτοι συζητή- 
αεις έπί θεωριών, εκφέρετε γνώμας άρκετά σο
φάς, αί όποίαι όμα>ς δέν άποδεικνύονται πολύ 
στερεαί όταν φθάση τό στάδιον τής πράξεως. 
Πουλάτε δηλαδή ευκολον σοφίαν. Όπωσδήποτε 
«ατά βάθος είσθε ήθικός, ένώ θά είχατε τήν 
δύναμιν νά είσθε καί άνήθικος έάν ήθέλατε.

_______ ________ "Η Γραφολόγο;
------------  Π Ε Ρ Α Σ Μ Ε Ν Α  Μ Ε Ε Α Ν Υ Χ Τ Α  ! ------------

Μεσάιυχτα εΐνε, ώ άγαπημένη μου!...Μεσά- 
νυχτα μιάς φεγγαρόλουστης νύχτας μιάς ώμ- 
μορφης μαγευτικής βραδυάς. Μεσάνυχτα κτυ- 
πάει τό ρολόι τοϋ μικρού χωριού πού βρέθηκα 
οποψε I... Μεσάνυχτα! μά πόσο διαφέρουν άπό 
τ’ δλλα μεσάνυχτα πού ώς τά χθές περνούσαμε 
μαζί, .Σέ τί αντίθεοι βρίσκεται ή χθεσινή μας 
ή χαρά μέ τήν άποψινή μου λύπη!...

"Ω, άγαπημένη μου, ποΰ είσαι τώρα; Ποΰ 
βρίσκεσαι τήν ώμμορφη αύτή βραδυά, πού μό 
νος στήν απόμερη δκρη τοΰ μικρού χωριού, 
θρηνώ πικρά τόν χωρισμό μας; Ποΰ είσαι γά 
νά στείλω τά θερμόιερα άγάπης λόγια νά σέ 
νανουρίσουν στόν άποψινό σου ΰπνο ;

-Κοιμάσαι;... "Ω, άγαπημένη μου, κοιμήσου! 
Άφοΰ έ>ώ γιά οένα άγρυπνώ, κοιμήσου!...

Εΐνε περασμένα τά μεσάνυχτα, κοιμήσου ! Ό  
έρωτός μου εί\ε άρκετός πιστά στή μοναξιά 
μου να μέ συντροφέψη, καί παρηγοριά τά λού- 
λουδά σου να μοΰ δώσουν...Έσύ κοιμήσου μο· 
νοχούλα άφοΰ ήΜοΤρα τό θέλησε νά χωρισθούμε)

Τέμπη. Μίλετιάδης Ρήγα;

Α Ψ Ε Υ Δ Ω Ν Υ Μ Α  ΤΟ Υ  1 9 2 0 ^
(Έκάστη ίγκριοις ή άνσνέωσις διά τό 1920 δραιμη 

μία. 01 έγκοίνονχες ψευδώνυμα πρέπει νά μώς γράφουν 
τό ύνομα και τήν δίεύΟυνσίν των).

«Ατυχής "Ερως» «ΣβυσμένοΆστρον» «Paul» 
«Όθέλλος» «Μαύρο Στιλέτο» «Ένδοξος Πολυ
βολητής» «Ζιγκομάρ» «Θΰμα Ειμαρμένης» «Θλι- 
μένος̂  Πολεμιστής» «Σταχτί Αύτοκίνητο» «2.Α» 
«Άπόπαιδο τής Μοίρας» «Νύμςρη τοϋ Παρνασ
σού» «Αίματωμένη Καρδιά» «Όρφα*ό Περιστε
ράκι» «Αήττητος Ιππότης» «Μαϋρος Ιππότης» 
«"Αμείλικτος Ιππότης» «Φιάμα» «Περιηγητής. 
«Μαραμένο Λουλουδάκι» «Cind Man» «Μου- 
λέν Ρούζ» «Διάνα Μόντι». «Λαίδυ Άμιλτον» 
«Μέλισσα» «’Ερρίκος Ροζέ» «Κυνηγός τής Έ -  
λάφου» «Φοίβος» «Τάνταλος» «Marie» «Νύμφη 
τής Ίονίας» «θερινόν Φρενοκομεΐον».

Σ. Σ. Άνσδημοσιεύομεν τά κάτωθι ψευδώνυ
μα τά όποια έδημοσιεύθησαν λανθασμένα είςτό 
προηγούμϊ^ον φύλλον «Ζερό» «Βολκάν Βρυλάν» 
«Φλέρ ντ' άμούρ».

Τ Ο  Τ Α Χ 1Τ Δ Ρ Ο Μ Ε ΙΟ Ν  T H E  “  Χ Φ Α Ι Ρ Α Σ ,
(Ε Ις  τό  Ιδ ρυ ΰ έν  ε ίς  τά  γρα φ εία  μα ς π ρός διευκόλυνσιν 

Τής μ ετα ξύ  τώ ν  ά να γ νω στώ ν μα ς ά λληλο γρ α φ ία ς ειδ ικόν 
τα χυδρομ ικόν τμ ή μ α  έν ο ικ ιά ζο ντα ι ή ρ ιΰ μ η μ έν α ι γρα μ μ α 
τ ο θ υ ρ ίδ ε ς , μέσψ τώ ν  ό π οιω ν δια π ερ α ιο ϋ τα ι ή  ά λλ η λ ο - 
γραφ ία κ α θ ε  ά να γνώ στου  μ ετά  τα χ ΰ τη το ς  κα ί έχ εμ υ θ εΐα ς . 
Έ ν ο ίκ ιο ν  έκ ά ο τη ς γρ α μ μ α το ϋυ ρ ίδο ς δραχ. 5 )

Ενοίκιασαν γραμματοθυρίδας οί κ. κ. 2. Α. 
Θυρίς 49. Ιδιότροπος, θυρίς 50. «Άπόπαιδο 
τής Μοίρας» θυρίς 61. «Αήττητος Ιππότης», 
«Μαύρος ’Ιππότης», «’Αμείλικτος Ιππότης» θυ- 

*ί« 52.

ΤΟ λΝΑΜΗΒΣΤΙΚβΝ AEYKQMA ΤΗΣ “ΣΦλΙΡλΙ.
Ή  *ΣφαΤρα>, &ά έκδώσυ λεύκωμα αναμνηστι

κόν τοϋ δημοψηφίσματος τή; κ α λ λ ο ν ή ; ,  ΕΙ; το 
λεύκωμα τοϋτο &ά δημοσιευϋοϋν :

Ιον) Αι είκόνε; δλων τών καλλονών πού Ιλα- 
βον μέρο; εί; τό δημοψήφισμά μας,

2ον). Ό οοι «"Υμνοι Καλλονή;*  βραβενύονν εί; 
τόν σχετικόν μεταξύ τώνάναγνωοτών διαγωνισμόν.

3ον). Έ ργα  δλων τών τακτιχών συνεργατών.
4ον) Κομμάτια άπό τήν διε&νή λογοτεχνίαν.
5ον). 'Ολα τά Ιργα τών άναγνωστών τά δποϊα 

έβραβενθησαν εί; τον; κατά καιρούς διαγωνισμούς 
τής ιΣφαίραςν άπό τής αρχής τής εκδόσεώ; της.

6ον)."Ολα τά δημοσιενύέντα είς τήν «Σφαίραν» 
από τή; άρχή; τή; εκδόσεώ; τη; καλλίτερα εργα 
τών ά»,α)'»ο)οτώ*' της, ανεξαρτήτως διαγωνισμού.

Τον). Είκόνε; χαί εργα άναγνωστριών χαί ανα
γνωστών έπί ιδιαιτέρα πληρωμή.

Ληλαδή τό λεύκωμα ι?ά έχδο&ή άποχλειατικώ; 
σχεδόν ύπό τών αναγνωστών μα;χαί μεταξύ αύτών 
όά κυκλοφορήσω. Συνεπώς, μόνον έφόοον αυτοί 
Φίλονν καί εί; δσα άκριβώ; αντίτυπα Φιλούν, &ά 
ixdo&jj.'O άρι&μό; δε τών αντιτύπων ϋΰ xavovio&jj 
Ιχ τών προεγγραφών. Ό ποιο ; αναγνώστη; έπι- 
Φνμεϊ ν’ άγοράση τό λεύκωμα, &ά μα; προειδο
ποίηση έμβάζων άπό τοϋδε τό σχετικόν άντίτιμον.

Τό λεύκωμα &ά εμφανιούβ εί; δύο έκδόσει; : 
Μίαν πολυτελή, έπί καλοϋ χάρτου χαί επιμελή- 
μένον δέοιμον, τιμωμένην δραχμάς 10 Καί μίαν 
συνή-θη, έπί χ ο ιν ο ΰ  χάρτου με έξώφνλλον χρωμα
τιστόν, δδετον, τιμωμένην δρ. 6.

Ό  Φίλων νά προεγγραφή, Φά μας εμβάζη τό 
άντίτιμον τής έκδόαεως πού προτιμά, με συναφή 
αημείωσιν τοϋ δνοιιατεπωνύμου του καί τής διεν- 
Φύνσεως είς ην Φίλει νά τον σταλγι άμα τjj έκδόσει.

ΟΙ Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ε Ν Τ Ε Σ

Έλήφθηοαν συνδρομαί Άναμνηστικοΰ Λευ· 
κώματΓς «Σφαίρας» έκδόσεως πολυτελούς καί 
ένεγράφησαν οί κ.κ. Δημ. Ζορμπός, ΙΙάνος Πα- 
παγεωργ.ου, Γίώρ. Τζεβάχηο, I  Ξεζωνάκης, 
Μοριέττα Χρισιοφόρου, Δ. Ζάγκλης, Σ. Άρβά 
λης, Θεα'ώ Μπινίχου, Νικ. Π. Βογιαδζόγλους, 
Μάρχος Μαϋρος, Εύαεβία Στυλιανάκη καί X 
Παπαδάκης, θρ. Βυζάντιος.

E T H I V  Κ Α Λ Λ Ο Ν Η
Στ’ άντίχρνσμά αον χαίρονται τά μάτια μα; 
χαί λαχταρά ή καρδιά μας χαί μεΦάει 
τό μεγαλείο τής ομορφιά; τό πνεύμα μα; 
χαί τήν ψυχή μας σ' έρωτα τραβάει.
Ai σε Φωράει με πιΦνμιά τό μάτι μας 
χι ή σάρκα μας τή σάρκα αον δε Φέλει !
Μπορεί ποτε κανείς τοϋ θείου αγάλματος 
νά πιφυμήσΐ) τά γυμνά του μέλη ;
Καί δέ ζητάει τό στόμα μας τά χείλη οου 
με φλογερό φιλί νά τά φιλήογι!
Φιλάει κανείς 'Αγία με πόϋον φίλημα 
κι’ άν εϊνε μόιος μέο' σ' έρημοκχλήσι;
Μπροστά σου φεύγει κάΦε σκέψη άνφρώπινη 
κι' ό δόλιος πόθος τά φτερά του 
Στά πόδια αου ή ψνχή μα; τις φτερονγε; τη; 
ερωτευμένη σάν πουλί διπλώνει, Φ.

----------------  Π Α Ρ Α 3 Ε Ν Α  Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ ΙΑ  ------------

Δεν Φίλω 'γώ τήν ψεύτικη χαρά σα;, 
τής εντνχιας τή γένα πού μεΦάει 
καί οννεπαίρνει τή φτωχή καρδιά σα; 
καί στό γκρεμνό σα; δδηγάει.
Αεν Φίλω γώ τήν ψεύτικη χαρά σα; 
π ’ άβέβαια ατά ατόφια σα; φωλιάζει 
— όχιά στά χόρτα λουφιαομένη 
ποΰ δηλητήριο σταλάζει,—
Τον πόνον τό δενδρί ας μον σκιάστ) 
βαρειά τήν άμοιρη καρδιά μου, 
κι’ ή ρίζες του τό αιμα μον ας πιοννε 
τρυπόνωιτας βαΦειά ατά οωφικά μου.
Κι ετα’ ή άνάοα μον άφοϋ οβνοχ) 
σάν ϊοκιο; ή ξνχή μον α ; γλιστρήοjj 
καΦάρια καί στεγνή άπ' άμαρτία, 
στ' άστρα ψηλά νά κατοίκηση !!..

Νυμφαϊον Γ. I .  Σολωμός

Τ Ο  Δ Η Μ Ο Ψ Η Φ ΙΣ Μ Α  Τ Η Σ  Κ Α Λ Λ Ο Ν Η Σ

Διά τελευταίαν φοράν δημοσιετ'εται σήμερον 
τό ψηφοδέλτιον διά τήν ψηφοφορίαν πρός άνά- 
δειξιν τής Βασιλίσσης τής Καλλονής, θά περι- 
μειω έπί δέκα ήμέρας νο λάβω δσα ψηφοδέλ
τια μοϋ σταλούν καί κατόπιν θά δημοσιεύσω 
τ’ αποτελέσματα τής ψηφοφορίας.

Παρακαλώ όλας τάς δεσποινίδας καί κυρίας 
τών όποιων οί φωτογραφίαι έδημοσιεύθησαν 
είς τήν «Σφαίραν» νά μέ ειδοποιήσουν άπό 
τώρα άν θέλουν οί φωτογραφίαι των νά δημο- 
σιευθοϋν καί είς τό «’Αναμνηστικόν Λεύκωμα».

Μήν άνηουχήτε κ. ’Αναγνώστη έκ Σαλιχλή, 
δέν θά στολούν.—Έλήφβησαν κ. Μ. Παλαβίδη.

Ή  Δνις Νόρα

Τ Α  Π Α Ρ Α Σ Κ Η Ν ΙΑ  Τ Η Σ  Ζ Ο Η Σ  ^ ^

Ο Β Ο Λ Ο Σ  Τ Η Σ  Α Φ Ρ Ο Δ Ι Τ Η Σ  [

—Τί παράξενο μπρελόκ ποΰ έχετε, άγαπητέ 
μου! Γιά νά τό Ιδώ. ’Επιτρέπετε ; Τ ί ; Μιά 
κοινή άσημένια δραχμή ;

—Ναί, άλλά ή δραχμή αύτή εΐνε πολύτιμβς 
γιά μένα. Έχει όλόκληρην ιστορία. Εΐνε ή 
μόνη φορά πού έδέχθηκα χρήματα άπό μιά 
γυναΐ4α...καί ύπό περιστάσεις άρκετά περίεργες.

—Ά , ώστε άξίζει τόν κόπον ν* άκούσωμε 
τήν Ιστορία σας.

—Νά τήν άκούσειε...

Ήμουν τότε, πρό τοΰ πολέμου άκόμη, κλη
ρωτός, άπλός φαντάρος, είς ένα άπό τά συν
τάγματα πού μένουν είς τάς Αθήνας. Ήτον 
καλοκαίρι κι’ έμέναμε κατασκηνωμένοι έκεί 
κοντά στούς ’Αμπελοκήπους. Τις πρώτες ήμέ- 
ρες τής καταχάξεώς μου ήμουν μελαγχολικός, 
δπως είς όλους συμβαίνει. Καθώς έκολυμβοΰσα 
μέσα είς τήν πλαχειά, άσιδέςωτη, άνεφάρμοστη 
στολή, είς τήν όποίαν δέν είχα κατττοπισθή 
άκόμη, ήμουν σιοστό γιαννάκι μέ τό κουρε
μένο κεφάλι, μέ τό στενό πηλήκιον καί τ’ άσή- 
κωτα δρβυλα. Κι* ένοσταλγοΰσα...έ\ οσταλγούσα 
τήν προτερινή ζωή μου, τά ρούχα μου, τό κρε- 
βατάκι μου, τήν έ?ευθερία μοι·... Ά ,  εΐνε τρο
μερό πράγμα ώς που νά συνηθίση κα' είς τήν 
πειθαρχία τού στρατώνος... ΟΙ εύκολες διασκε
δάσεις πού έδιδαν είς τούς παλαιοιέρους συστρα- 
τκότας μου οί γύρω ταβερνούλες μ’ έστενοχω- 
ροϋσαν καί τούς άπέφευγα δσο μπορούσα. Κι’ 
έγύριζα μόνος μου, τις ώρες πού δέν , είχαμε 
γυμνάσιά, δλλοτε στήν λεωφόρον ’Αλεξάνδρας, 
δλλοτε στήν όδόν Κηφισσιας, οτά γύρω χωρά
φια ή δπου άλλοΰ μ* έγερνε τό δσκοπο βήμα.

Ένα βραδάκι τοΰ ’Ιουνίου, καθώς έ προχα -  
ροϋσα άργός, σκεπτικός πρός τόν έρημικό δρό
μον τοΰ Χαλανδρίου, συνήντησα ένα χαριτω- 
μέτο πλάσμα, μιά ύπέροχη μπρυνέττσ, μέ τήν 
άγκαλιά φορτωμένη λουλούδια τού άγροΰ.

Δέν θυμούμαι πιά πώς άρχίσαμε τήν ομιλία, 
τήν ξαναβλέπω όμως σάν τώρα τήν μυστηριώδη 
ώραίαν νά σφίγγη τό μπράτσο χης σχό δικό 
μου, καθώς έβαδίζαμε σ’ ένα στενό μονοπα
τάκι δεξιά τοΰ δρόμου, άνάμεσα σιά χωράφια.

Μιλοΰσα ελάχιστα, άφήνοντας νά μιΐ ή άντί 
γιά μένα ή νύχτα πού έπεφτε ολοένα πυκνότερη, 
μιά νύχτα θερμή, γεμάτη ηλεκτρισμούς καί βα- 
ρειές μυρωδιές. Μεταμορφωμένη άπό τόν κοινό 
πυρετό μας, δέν ήτον πιά παρά μία άδελφή 
τοΰ ονείρου μας, μία υπερκόσμια προστάτις 
μας. Σέ λίγο τά λόγια είς τά χείλη μας παρε· 
χώρησαν τήν θέσιν των είς τά φιλιά. Τό τε
λευταίο μας στατάτημα ΰπήρξεν άποφασισχικό. 
Ή  παχειά, δροσισμ?νη χλόη έδέχθη χ’ άγκα- 
λιάσματά μας...

Καί δ,τι ώφειλε νά συμβή, συνέβη !
Όιαν έσήκωσα ξανά τά βλέμματά μου πρός 

τόν ούρανό, μοΰ έφάνη ότι τ’ άστέρια μοΰ μισό- 
κλειναν τά παιχνιδιάρικα ματάκια τους, ώσάν 
γιά νά μέ είδοποιήσουν περί τής αίσθηματιχής 
συνενοχής των...

Έπεσιρέψαμε, λίγο ντροπιασμένοι άπ’ τονς 
ίδιους εαυτούς μας, μελαγχολικοί, οιοιπηλοί...

Μόλις έπεράσαμε πάλι άπ’ τό μονοπάτι στόν 
δρόμο, έστάθηκε, μ’ έκαληνύκτισε καί παίρ
νοντας μου άπότομα τό χέρι μοΰ είπε : —Νά, 
δέν είμαι πλούσια. Αύιό εΐνε γιά τόν καπνό σου.

Καί πριν προφθάσω ν’ απαντήσω, έφυγε τρέ
χοντος πρός τήν σχάσι χοΰ χράμ. Θέλησα νά 
χήν άχολουθήσω, σάν έφθασα όμως στά φώτα 
τών μπρασσερί έδίστασα. Τήν είδα κομψήν, 
καλοντυμένην νά σκαρφαλώνω είς τό τράμ, 
πού έξεκινοϋσε κείνην τήν στιγμήν. Καί ξανα- 
θυμήθηκα τόν έαυτόν μου, τόν κοινό φαντάρο, 
τό γιαννάκι. Έκεΐ στό φώς είδα ότι έκεΐνο πού 
είχε βάλει στό χέρι μου ήτον ένα φράγκο, αύιό 
έδώ τό φράγκο. Έμεινα άποσβολωμένος παί- 
ζοντάς το μέσ’ στήν παλάμη μου... Μέ είχε πε
ράσει γιά ένα φτωχόν φαντάρον καί θέλησε 
νά μέ πληρώση γιά τήν ήδονή ποϋ τή£ προσ- 
έφερα! Ήχον ό οβολός τής Άφροδίχης...

Καί συγχεχινημένος, ταπεινωμένος καί κολα
κευμένος ταύτοχρό^ως, τόν έκρυψα βαθειά στήν 
τσέπη μου, σάν κάτι ιερόν καί άργότερα τόν 
έκαμα μπρελόκ.

"Ο,τι κι* άν είμαι δέ, δοκιμάζω οσάκις έγ- 
γίζω αύτό τό φράγκο, τήν κραιπαλώδη χαράν 
τοΰ άνδρισμοϋ πού πληρώνεται. ΕΡΑΣΜΟΣ
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άριθ. 89 φύλλον τής «Σφαίρας» προτιμώ 
ώς Βασίλισσαν τής Καλλονής τήν ύπό

τό ψευδώνυμον . . ; ..........................
*Υπ·γραφή
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Ιδου μια ιστορία παράξενη, απλή καί. άλη - 
Oml· Παραχωρώ τόν λόγον είς έκεϊνον ποΰ μοΰ 
την άφηγήθη...

... Οταν έγνώρισα τήν Μικέταν Ντεζόρμ, ή
μουν άπεσπασμένος είς το Παρίσι. Έμέναμε και 
οι δυό στήν ίδια όδό. Ήτον μία γυναίκα επι
φυλακτική, λιγόλογη, μέ σάρκα γαλατένια, θερ
μή και ντελικάτη σάν προζύμι ψωμιού πολυτε
λείας. Ειργαζετο σ' ένα μοδιστράδικο. Έπί ενα 
ετος κάθε νύχτα τήν περνούσαμε μ^ζί. Καιόπιν 
μέ^μετεθεσαν άποτόμως σιήν Μπαγιόν.

Επαυσα νά βλέπω τήν Μικέτα καί μόνον έ
πειτα από τρία ατελείωτα έτη έπωφελήθην ένός 
ολιγοημέρου  ̂έπ'άδείςι ταξειδίου μου είς τό Πα- 
ρισι διάνα τήν Ιδώ. Τήν συνήντησα είς τό μπουλ- 
ραρ ντε λα·Μαντελαίν.«’Εργάζεσαι σιό ίδιο κα- 
ταστημα;» « —Ό χι πιά. « —Μένεις στό ίδιο σπί
τι; Ουιε». Κι’έπρόσθεσε μέ μιά μικρή φλό
γα υπερηφάνειας στό χιονάτο καί γαλήνιο πρό-' 
σωπο της:«—Τώρα κάθομαι στήνόδόνΚομαρτέν' 
c U διάβολε!..ανέβηκαν τά φόντα μας», έσκέ 
φθην με καποια ζήλεια. Δέν ήθελε πολύ νά εν
νοήσω οτι θά είχε βρβ κάποιον πλούσιον έρα- 
οιην.«—Είνε πολύ πλούσιος;» έρώτησα.’Εννό
ησε την σκεψιν μου κι’ απάντησε μέ λίγα λόγια 
οπως πάντοτε : «Είνε συνταγματάρχης τοΰ ιππι
κού. Ο κ. ντε λ’ Όμπ... Τόν γνωρίζεις; «-Μ ά 
αυτός ευρισκεται πρό έξη μηνών στή Μαδαγα- 
σκαρη»εφωναξα.«-Ναί,άλλάταξειδεύει ταόρα γιά 
τη I αλλια και σέ έξη μέρες θά είν’ έδώ.» 
Ανεκουφισθην λιγάκι. «-"Ωστε υπάρχει καιρός 

να επισκεφθοΰμε τό παλατάκι σου» είπα τάχα 
μ αδιαφορίαν.

Πρέπει νά είπώ δτι ό πόθος μου νά δοκιμάσω 
|ανα τα γλυκά φιλιά της καί τ’ άπαλά της χά
δια με κέντριζε. Γιά μιά στιγμή μοΰ φάνηκε πάς 
αν Οέν μ εδεχοτανε, θά ήμουν Ικανός νά μείνω 
εξω απο την πόρτα της σάν ένα άποδιωγμένο 
σκυλλι. Εν τούτοις ή Μικέτα έδίσταζε· ήτον 
ευχαριστημένη άπ’ τήν συνάντησί μας, ήθελε νά 
μη̂  μ αρνηυη  ̂έκεϊνο πού της ζητούσα, ταυτο- 
χρονως ομως ενας ανεξήγητος φόβος έφαινόταν 
να τήν συγκρατή. Τέλος είπε μ* άποφασισηκό- 
τητα: «0α σ ανεβάσω γιά πέντε λεπτά τής ώ
ρας στο απαρτεμάν μου, ύπό τόν όρον δμως 
ΟΙο χ κ? ί>,)σΏ’ ένιελώς φρόνιμος. . είνε πολύ 
σοραρο το πράγμα. Μοΰ τό υπόσχεσαι;». Τής 
το υποσχεθη <α· ήτ jv μία άπό τις ύποσχέσεις έ- 
κεινες που ποτέ δεν άρνούντσι, μά καί δένκοα- 
τουν συχνά.

Ανεβήκαμε. Τό διαμέρισμά της έπιπλωμένο 
Τήν καλαισθησίαν ή όποία είς δλα διέκρινε 

αυτήν την γυναίκα. Etc τήν κρεββατοκάμαρα 
με τα μεγαλα βυσινιά παραπετάσματα, μέ τ), 
ραρεια και πολυτελή μπιμπελό στή θερμάστρα, 
μου έκαμε έντύπωσιν πού είδα πάνω άκριβώς 
από τό ευρύχωρο, χαμηλό κρεβάτι τήν εΙκόνα 
του μοναδικού εραστοΰ της, σάν νά ήθελε πάντα 
αυτόν να εχη μπροστά της. «Είσαι ό πρώτος 
άνδρας που μπαίνεις έδώ μέσα, άφ’ δτου έφυγε 
ο συνταγματάρχης» μ· έβεβαίωσεν ή Μικέτα Θέ
λησα αμέσως  ̂να τής έκφράσω τήν εύγνωμοσύ ■ 
\ψ  μου μ ενα φιλί, έκείνη δμως άντιστάθηκε 
με σοβαροιητα. «Μού ύποσχέθη<ες ότι ήλθε; 
σαν φίλος, μονον σάν φίλος». Αύτή ή άντίστα- 
σις της μ εκαπριτσάρισε κι’ έδιπλασίασα τήν 
ορμη της επιθέσεώς μου· ομως ή Μικέτα έπά- 

,υε, κι επαλευε ά.τεγνωαμέιω; δχι μόνον έναν· 
τιον μου, αλλά καί εναντίον τοΰ Ιδίου τοΰ έαυ- 
του της. Είς κάθε μου έφοδο, μοΰ ξέφευνε α
ναμμένη φωνάζοντας: «*Όχι, όχι αύτή τή φορά 
σε παρακαλώ... δχι τώρα!».

Επι τέλους άπέκαμα. Ό  εγωισμός μου έπλη- 
γωνετο βαθεια καί τής είπα απότομα: «Έλα, 
Μικετα, ε;ηγήσου πιά. Τί σημαίνει αύτή ή ά- 
νεξήγητος στάσις σου; Εΐμεθα παληοί ερω
μένοι, είχαμε τόοον καιρό νά Ιδωθούμε, συναν- 
τωμεθα, με φέρνεις είς τό σπίτι σου, κι’ δλα 
αυτα για νά μέ διώξης!... "Ελα, έξηγήσου μου, 
ποιος είνε ό λόγος...»

Εκείνη τή στιγμή μου φάνηκε πώς έβλεπα 
πάλι τη συμπαθητική Μικέτα,οπως τήν είχα γνω
ρίσει προ τριών έτών. Έκλαιγε βουβά, ήλθε 
και καθησε στά γόνατά μου, εγυρε δπως άλ
λοτε το κεφάλι αζόν ώμο μου καί μού είπε μέ 
φωνη συγκινημένη:
λ' , ε^ ων£ΐ)θρς, τό ξεύρω. Άφοΰ δμως

το ϋελεις θα σού είπώ τό μυστικό μου. Πρό 
‘-η  μ^νών, οταν ο συνταγματάρχης μου έφευγε 
^ια„τιί! Μαδαγασκάρη, τόν συνώδευσα στόν 
σταθμά. Εκεί, μέ πήρε απόμερα σέ μιά γωνιά 
χαι μοϋ είπε χλωμός, δακρυσμενος : «’Ελπίζω, 
μικρούλα μου, πώς δέν θά μοϋ κάμης καμμιά 
«πιστια τόν καιρό ποϋ θά λείπω. Ξέρεις;... μοδ 
φαίνεται πώς άν μ’ άπατή σας κάτι κακό με
γάλο θα μοϋ συμβή έκεϊ κατω. Εϊνε κουτό, 
πες το οπως θέλβς, είνε δμως προαίσθημά μου. 
Μοΰ υπόσχεσαι πώς θά μοΰ σταθής πολύ φρό

νιμη ;... Ετσι θά φύγω ήσυχώτερος, πίστεψε
με, Κετούλα μου!...» Μέ συγκίνησε, φίλε μου_
εξηκολούθησε ή Μικέτα —μέ τά λόγια του καί 
τοΰ τό ύποσχέθηκα. Έκαμα μάλιστα κδτι καλ
λίτερο: έκράτησα τήν ύπόσχεσί μου. Οί πει
ρασμοί δέν μοϋ έλειψαν στό έξάμηνο διάστημα 
τής απουσίας του. ’Αλλά κάθε φορά τούς άπέ- 
φευγα, συλλογιζομένη τό τόσο λυπημένο ΰφος, 
την αφελή ειλικρίνεια μέ την όποιαν μου ένε— 
πιστευθη τό παράξενο προαίσθημά του. Καί 
σιγά-σιγά άρχισα νά τό πιστεύω κι’ έγώ, δο- 
χισα νά φοβούμαι δτι πράγματι κάποιο μεγάλο 
ουστυχημα θά τόν βρή, αν τοΰ κάνω απιστία. 
Δεν μέ μελλει, σέ βεβαιώ, καί πολύ αν τάν 
χασω άπό εραστήν, μέ ξέρει:... Μέ μέλλει ιιή- 

0 εξ αίτιας μου κανένα κακό... Ναί 
αυτό είνε πού μέ συγκρατεϊ. Καί γι’ αύτό αντι
στέκομαι καί σέ σένα. Τώρα πρόκειται νά ξα- 
ναρθη. Άφοΰ έκράτησα τήν ύπόσχεσί μου τό
σους̂  μήνες, δφησέ με νά τήν κρατήσω ε;η μέ
ρες ακομη.Σέ παρακαλώ,σοΰ τά ζητώ ώς χάρι... 
Κι επρόσθεσε μισοκλείνοντας τσαχπίνικα τό 
ματι: «—Μετά έξη μέρες θά είνε έδώ. Τότε 
ζήτησε μου δ,τι θέλεις.,.δέν θά σού άρνηθ» 
τίποτε. Νά!...είσαι τώρα ευχαριστημένος;»

Οχι, δέν ήμουν ευχαριστημένος. Αύτή ή 
προληψις τοΰ άπόντος συνταγματάρχου, αύτή 
ή αφελής αισθηματική εμπιστοσύνη τοΰ αν
θρώπου πού σονεταύτιζε τήν τύχη του μέ τήν 
τιμιότητα τής μικρής του έρωμένη;, μέ συ/κί
νησαν γιά μιά στιγμή. Άλλά γρήγορα έδιωξα 
το συναίσθημα αύτό. Πώς μπορεί κανείς νά 
δώσ(] σημασία σ’ αύτές τις άνοησίες; *Η Μι- 
κετα μοΰ ζητοΰσε^ύπομονήν έξη ήμερών.Άλλά 
μετα εξη ημέρες έληγε ή άδειά μου καί θά 
επρεπε νά φύγω πάλι καί γιά πολύν καιρό.

, Επανέλαβα λοιπόν τάς προοπαθείας αου γιά 
να μεταπείσω τη Μιχετα. Τώρα πού ήξερα τό 
εμπόδιό, μοΰ φάνηκε εύκολώτερο νά τό άνατρέ- 
φω. Σιγά σιγά μεταχειρίσθηκα τή λογική καί 
την είρωνια, τής υπενθύμισα τις παληές μας ά- 
γαπες, τής απέσπασα ειλικρινή δάκρυα, τής έ- 
ψιθυρισα γοναησμένος παρακλήσεις. Καί στό 
τέλος η Μικέτα ύπεχώρησεν απότομα.

Υπετάγη μέ θέρμη, μ’ ένα λυσσώδη πόθον 
που δεν είχε φανεοώσει πιτέ Ια»; τώρα' νόμιζε 
κάνεις πώ; ήθελε νά ξεχάσυ τήν τύψι τής συ· 
νειδησεώς της. Τότε ξαναβ ,.ήκα σ’ αύτήν τήν 
ερεθιστική μυρωδιά τοϋ κορμιού της, τόν ήχο 
τής φωνής της καί τή γλύκα του φιλιού της. Μιά 
ολόκληρη νύχτα έξεχασθήκαμε στή συναρπα
στική καί δυνατή αύτήν ήίονή_ Έ/όμισα δτι 
ξαναγίνομαι τρία χρόνια νεοότερος.

Η μέρα πού ξημερωοε, χωρίς νά έχωμε κοι· 
Μ̂ Ι̂ Ώ) ητον Κυριακή. Κατά τήν παλαιά μας συ- 
νήθενα, πού διατηρήθηκε φαίνεται καί στόν δι
άδοχο μου, έτρογευμάτισα σπίτι της, έκεϊ μές 
στήν κρεβατοκάμαρα. Άλλ’ αύτή τή φορά τό 
γέλιο μας ηταν βεβιασμένο. Μι ϊ αλλόκοτη με
λαγχολία, πού έστάθηκε άδύνατο νά ξβτινάξου- 
[U'., μας εκυ^ιευε. ‘Η ύπόιχειις πού είχαμε πα- 
ραβιασει, ι̂ιάς̂  εβασανιζε τώρα στό ανήσυχο μυ
αλό μας. Η ατέλειωτη σιωπή μας έφανέρω^ε 
τους φόβους μας. Τό πορτραϊτο τού συνταγμα
τάρχου μέ τά̂  ζωντανά μάτια, μοϋ φάνηκε ένο 
χλητικά σάν άμαοτία μου. Ό  νοδς μου Λήγε έ- 
πειτα στις μυστηριώδεις αύτές επιστήμες πού 
παραδέχονται τήν ΰταρξιν σχέσεως μεταξύ τού 
ανθρω ιου καί τής είκόνο; του καί βεβαιώνουν 
οτι κάθε λυπη πού δοκιμάζει ή φακογραφία, 
επιδρά στό ίδιο τό δτομο,.,Ή τηλεπάθεια!..

Ή  νύχτα ήλθε, μιά νύχτα Νοεμβρίου απ’ αύ- 
τες που απ τις τέσσαρες τό άπόγουμα φαίνον
ται ν αιτλώνουν τα σκοτάδια των μέσα στά σπί
τια. Τό φοβερό αύτο σκοτάδι μου γέμισε όλη 
μου τήν ψυχή. Έδοχίμαζα φόβον, αληθινόν φό
ρο. Κι έξαφνα, αίσθάνθηκα πώς επρεπε νά βγω 
εξω. «θ&ρθω σέ μιά ώ^α νά σέ πάρω νά δει* 
πνήσουμε μαζύ», είπα στή Μικέτα. Στό δρόμο 
οι λοΟσοροι διαλαλοΟσαν τις βρα^υνές έφηιιερί- 
οεςν Ο φόβος̂  μου έμεγάλωσ3... θέλησα νά κερ- 
Οισω καιρό, ν άναβάλλω τή στιγμή της έπιβε- 
^αιωσεώς των.«Δέν θ ’άγοράσω εφημερίδα παρά 
απ’ τόν τρίτο λούστρο», είπα άποφασιστικά μέ
σα μου. Καί ή^καρίιά μου χτυποϋσε μέ δυνα
τούς παλμούς, δπως σ’ ολες τις σοβαρές στιγμές 
αγωνίας πού είχα γνωρίσει στή ζωή μου.

Μόλις πήρα το φύλλο στό χέρι, ήμουν βέ
βαιος γιά τό δυστύχημα, πριν νά διαβάσω κδν. 
Καί, σχεδόν χωρίς έκπληξι, είδ« στά τελευταία 
νεα: «Θάνατος αξιωματικού. Πόρτ-Σάϊδ, Κυ
ριακή 28 Νοεμβρίου.—Τό άτμόπλοιον«Γάγγης» 
κατέπλευσεν ενταϋθα τό μεσονύκτιον, προερ- 
χόμενον έκ Μαδαγβσκάρης. Ό  συνταγματάρχης 
τού ιππικού Ζεράρ ντέ λ’ Όμπ άτέθανε κατά 
τόν πλοΰν έξ αιφνίδιας προσβολής πυρετού ά
κριβώς καθ' ή ν στιγμήν τό πλοΐον ήγκυροβόλει.
Ό  άποθανών μετέβαινεν είς Γαλλίαν. Ή το 
ήλιχίας τριάκοντα πέντε έτών».

Έμεινα σάν άπόπληκτος. Τά μυαλό μου είχε 
1 σταμαιησει. Ετσι λοιπόν...είχε πεθάνει τήν πε-

Παληο Τ ρ ο γ ο υ λ ι ο

Π Α Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α

Διές πώς κλίνει στά νερά 
τ’ άρ ι'υρόχλωμο φεγγάρι 
κι’ άπ’ τό κύμα λαχταρά 
ένα φίλημα νά πάρβ.
Διές τά κύμα στά γιαλό 
τ’ ακρογιάλι πώς χαϊδεύει 
καί προβάλλει σιγηλά 
κι’ irtj φίλημα γυρεύει.
Διές άπά τήν αμμουδιά 
πώς έκίνησε τ’ αγέρι 
καί σαλεύει τά κλαδιά 
καί φιλάκια τά προσφέρει.
Διές τά φύλλα στό κλαδί 
πώ; έγγίζουν τώνα τ ’ δλλο— 
άγαπιώνται δηλαδή 
καί φιλιούνται δν δέν σφάλλ».
Διές στή μαλακή φωλιά 
στα κλαδιά τά πυκνωμένα 
πώς φιλιούνται δυό πουλιά 
καί λαλούν ζευγαρωμένα.

Διές τ’ άγϊπη μου χρυσή 
τή λαχτάρα μου λυπήσου' 
κάμε σάν κι’ αύτά καί σΰ 
κι’ έλα δός μ’ ένα φιλί σου.

Γ. ΒΙΖΥΗΝΟΣ

ΞΕΝ Η  ΠΟΙΗΣ1Σ
— ' - Ε Κ Α Ψ Ε  1 Ή  Γ > «  —
Ζκάψί ti) γη, οκά we τή γή, με χέρι προκομμένο 
χι δ,τι καλό οτη; μάννας γής τα βάθη sire κρυμ&νο. 
Σκαψ« τή γή μια χιθαμή βα&βιά,χαί πληρωμή οου 
δάχυςτήν πρώτη τής ζωής λαχτάρα— τό ψωμίσον. 
Σκάψ* τή γή δυο πιθαμές βαθβιά καί αχνψι κάτω 
νά πιχς άπ’ τήν πηγή νερά διάφανο καί δροσάτο. 
Σκάψε τή γή τρεις πιθαιιες βαθειά και θά ριζώορ 
το δένδρο πονίοκιο καιχαρπομιά μέρα θά αοΰ doiog 
Τέοοαρες πιθαμές βαθειά αχάψε τή γή καί μέτρα 
καί τοΒ σπιτιού οου θέμελο βάλε τήν πρώτη πέτρα 
Σκάψί&ςτιςπέντε πιθαμε; κι'ήμοΐρασου άντόγρ ίφρ 
δάβρής τή; γήςτονςθηοιυρο'ος ΧΜθάχαρήςχρυσάφ , 
Σκάψε εξη πιθαμές τη γή, λίχκος βαθύς νά γίνη , 
κα'ι βρήκες—τό καλλίτερο —τήν αιωνία γαλήνη. 

( Μ μ .  Γ .  Δ ρ ο σ ίν η ) R O S E G G E R

—  ■ Τ Ο  4 - Ι Α Η Μ Α  -

Κ ά π ο τ ε  π ο ύ  ή μ ο υ ν α  μ ικ ρ ο ύ λ η ς  
• χ ι ’ δ λ α  γ ιά  μ έ ν α  ή ταν  χ α ρ ο ύ μ εν α

* Γ ια τ ΐ ;>  ρ ω τ ο ύ σ α  μ ιά  κ ο π ί λ λ α —
«τά χ είλ η  α ο υ  ε ίν ε  τάα ο  κ ό κ κ ιν α  ;»
Κ α ι  μ ' ά π ο κ ρ ίθ η κ ε  μ ε  γ έλ ο ια , 
μ έ  μ ι ά  τ α α χ π ίν ίκ η ν  α φ έ λ ε ια  :

« — Ε ί ν ε  γ ιά  φ ίλ η μ α  !..

Ε ίχ α ν  π ε ρ ά σ ε ι  π ο λ λ ά  χ ρ ό ν ια  
δ τ α ν  τ ά  ΐά ια  χ ε ίλ η  ά ν τ ιχ ρ υ σ α  
ι Γ ι α τ '  ε ί ν ε  τ ώ ρ α  χ λ ω μ ια σ μ έ ν α  ;»  
τή ν  ώ μ μ ο ρ φ η  γ υ ν α ίκ α  ρ ώ τ η σ α .
Κ ι ’ α ύ τ ή  μ ό  σ ιγ αν ή  φ ω ν ο ϋ λ α  
μ ο υ ρ μ ο ύ ρ ισ ε  μ ε  μ ιχ  τ ρ ε μ ο ύ λ α  :

«— Ε ί ν ’ ά π ό  φ ίλ η μ α  ! . .
(Λιασχβυή Γ. ΆνΟ-οβ^Ιτου) JOHN BEA SCO M BE

MC Ά . A^C*JEJJE3G»iXje3 JVIJE3
Μ έσ ' σ τή  θ α λ α σ σ ο σ π η λ ιά  τή ν  ά λ υ α ο ά δ εσ α ν  
κ ι  έ κ α ν α ν  στή ν  π ό ρ τ α  εν α  σ η μ ά δ ι  
τό  κ λ ε ιδ ί  τή ς  π ό ρ τ α ς  επ ε σ ε  ο τ η  θ ά λ α σ σ α  
χ ι ’ ελ η σ μ όν η σ ε τό  φ ώ ς  ή χ ά ρ η  α τό  σ κ ο τ ά δ ι .

Π ρ ό α μ ε ν ε  τ ις  μ έ ρ ε ς  τις κ α λ ο κ α ιρ ιά τ ικ ε ς  
κ α ί  τ ις  χ ε ιμ ω ν ιά τ ικ ε ς  α τ ά  σ ιδ ε ρ ά  τη ;·  
εφ τ ά  χ ρ ό ν ια  ή χ άρ η  π ρ ά ο μ ε ν ε  χ α ί  π λ ε ιό τ ε ρ ο ,  
κ α ί  π ε ρ ν ο ύ σ ε  μ ιά  φ ι ρ ά  το  χ ρ ό ν ο  εν α ς  δ ια β ά τ η ς .

Μ ά  τή ς  κ ό ρ η ς  τ ά  μ α λ λ ιά  μ α τ α δ ν μ ή θ η ν ,α ν  
χ ι ’ ά ν α ζ ή τ η σ α ν  χ α ι  β ρ ή κ α ν  τ ο  φ ώ ς  π ά λ ι  :  
σ ά ν  τ ά  φ ίδ ια  α ν ά μ ε σ α  σ τ ις  π έ τ ρ ε ς  γ λ ίσ τρ η σ α ν  
χ ι  ε λ α μ ψ α ν  ο ί  β ρ ά χ ο ι τή ς  σ π η λ ιά ς  κα'ι τ ’ α κ ρ ο γ ιά λ ι .

Π έ ρ α σ ε  ό  δ ια β ά τ η ς  κι" ε ί δ ε  κα'ι δ έν  γ ν ώ ρ ισ ε  
τ ι ε ιν ε  ε κ ε ίν ο  π ο ύ  ά ν α λ ά μ π ι ι  κ α ί  φ ω τ ίζ ε ι · 
κ ά π ο ιο  ξ ω τ ικ ό  φ α ν έ ρ ω μ α  τ ό  ν ό μ ισ ε  
κ α ί  τ ό  δ ρ ό μ ο  ά λ λ ά ζ ο ν τ α ς  σ ά  μ ά τ ια  άλ λ  ο ΰ  γ υ ρ ίζ ε ι'  

(Μβτ Γ . Δροσίνη) M AETERLINCK

ρασμένη νύχτα τήν ώρο μάλιστα πού....! Κι’ αΙ- 
σθανθηκα δτι, μ’ ο,τι κι άν μοΰ λέγβ ή ψυχρά 
λογική στήν όποίαν καταφεύγω γιά νά πνίξω 
τήν τύψι τής συνειόήσεώ; μου, άόιάκοπα είς τό 
μέλλον θά μέ βαυιν^ζρ αύτο τα τρομερο αί
νιγμα, πού θά με·Ή όαυτο γι* πίντα: «Τάχα, 
άν δέν έβίαζα τήν Μικέτα'νί τοϋ κάμ{] άτι- 
στία, ό συνταγματάρχης θά πέθυινε ή όχι;»

Δέν ξαναεϊδα ά,το.τοτε τή Μικέτα ποτέ πιά, 
όμως είμαι βέβαιος δτι άπό το ίδιο δίλημμα 
θά βασανίζεται κι’ αύτή.
(Μετάφρ. Δίδος X.) MICHEL CORDAY

Ξ Ε Ν Η  Ε Υ © Ο Μ Ο Γ Ρ Α Φ ΙΑ

__________Σ Φ Α Ι Ρ Α ______________

Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΗ ΣΜ ΙΚΡΗ Σ ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΤΤΧΗ ΤΟ ΣΚΟΠΟ THE
-—-

Ή  Έντιθ ήταν καλό κορίτσι, άλλά δέν αγα
πούσε διόλου τήν έπαρχία, καί καϊώς δλες ή 
φίλες της είχαν έπιακεφθή τό Αονδϊνον, εΤχε 
κι’ αύτή μανία νά πάη νΦ έγκατασταθβ έκεϊ.’ Ε- 
λα δμως πού οί γονείς της ήσαν απλοϊκοί, άν
θρωποι τής δουλειάς κι’ οΰτε ήθελαν ν’ ακού
σουν γιά Λονδίνο!

— Τί θέλαμε έμείς νά τή< σπβυδάσωμε τόσο 
πολύ! νά τώρα, μάς έσήκωσε κεφάλι», έλεγαν 
απελπισμένοι. Άλλά ή Έντιθ έπέμενε:

—θέλω νά πάω στά Αονδϊνον.
Περιττόν δέ νά πούμε ότι είχε τό λόγο της· 

κατά τή διάρκεια τού πολέμου υπηρετούσε νο
σοκόμος καί είχε γνωρισθή μ’ έναν έφεδρο άξιω- 
ματικό, δημοσιογράφο, τόν όποιον είχβ νοση - 
λεύσει. Φυσικά ό τραυματίας έγινε καλά καί δέν 
δργησε ή γνωριμία των νά μεταβληθϋ σέ εΐ- 
δύλλιον. Άλλά σέ λίγο ό ωραίος άξιωματικός 
έπέστρεφε στό Λονδίνο, γιά ν’ άναλάβq τήν ύπη· 
ρεσία του στήν σύνταξη μιά; έφημερίδος. Κα- 
ταλαμβένετε λοιπόν τήν απελπισία τών δύο νέων. 
Ή  “Εντιθ δμως ήταν άποφασιστική καί δταν 
έβαζε κάτι στά κεφάλι της έπρεπε νά γίνη' γι' 
αύτό τού ύποσχέθηκε πώ; σέ Ιό ήμέρες θά ήταν 
κι' αύτή στό Λονδίνο. Ή  άλήθεια δμως είνε 
πώς δέν έφαντάζετο πώς θά εΰρισκε τόση άντί- 
στασι έ< μέρους τών γονέων της. Έ ν τούτοις 
καί πάλιν δέν άπελπίστηκβ, άλλά έγραψε στό φί
λο της: «Δημοσίευσε δύο-τρία δρθρα καυστικά 
μπολσεβίκικα καί ύπόγραψέ τα μέ τά «Κάτοι
κος τού Μέντφορτ». Δέν μπορώ νά σοϋ γράψω 
περισσότερα... έχω τό σχέδιό μου. Ά ν πετύχη 
σέ πέντε μέρες θά είμαι στήν αγκαλιά σου».

Μετά δύο ήμέρες τά «Ντέϊλυ Ρέμπελ» ένεφα- 
νίζετο μέ ενα δρθρο έπαναστατικά πού συνε- 
κλόνισε δλο τά Λονδίνο. Τήν έπομένην έπηκο- 
Χούθηοε δεύτερο, ύστερα τρίτο καί αί άρχαί ήρ- 
χισαν νά εκφράζουν άνησυχίαν καί δυσφορίαν. 
Άν πήτε καί διά τούς κατοίκους τοΰ Μέντφορτ 
ήσαν έξω φτενών, πρωτοστατούντων τών γο
νέων τής Έ ντιθ ,ή  όποία έν τφ μεταξύ είχε δι
αδώσει καταλλήλως ότι αύτή είχε γράψει τά άρ
θρα. Τό πράγμα έκοινολογήθη καί δλοι δρχι- 
σαν νά κυττάζουν ν το.ττα τήν οίκογένειάν της.

— Περίεργο! ελεγεν ή μητέρα της, τώρα τε
λευταία δεν μάς βλέπει μέ καλό μάτι ό κόσμος.

« (Γ ί νά σομβαίνο'; *
Ή  Έντιθ έλαβε τόν λόγον: —Σϊν νά μή 

ξεύρετε τάχα τί συμβαίνει! ΕΧνε άνάγκη νά σάς 
πώ δτι έγώ τά έγραψα τά δρθρα;

—Έ σ ύ ! άνέκραξεν ό πατέρας. Εΐιιεθα κατε - 
στραμένοι. Καλά πώς;...ποιος σοΰ έβαλε αύτές 
τις Ιδέες στό κεφάλι;

—Τό Μέντφορ ?! ενόσω μένω έδώ, δλο τέ
τοια άρθρα θά γράφω καί δέν μέ μέλλει γιά 
τάς ουνεπείας.

Καί ή "Εντιθ ένθουσιασμένη έβλεπε πώς 
έκόντευε \ά πετύχυ τόν σκοπό της. Τήν τε- 
τάρτη ήμέρα άπό τής δημοτιεόσεω; τών άρ
θρων, παρουσιάζεται στό σπίτι τους ένας κύ
ριος ό όποιος ονομάζει τον έαυτόν του άντα- 
ποκριτήν τή; έφημερίδος «Ντέϊλυ Ρέμπελ» καί 
λέγει δτι ήλθε νά γνωρίσω τόν άρθρογράφον 
πού έκρύπτεχο. ύ τό τό ψευδώνυμον «Κάτοικος 
τοΰ Μέντφορτ». Ή  Έντιθ, είδε πώς είχε φθά- 
σει ή στιγμή νά παίξη τό τελευταίο της άτού, 
κι’ εσπευσε νά έπέμβη·

— Κύριε, είπεν, δέν εΧνε ό πατέρας μου πού 
γράφει τά δρθρα ούτε ή μητέρα μου. Είμαι έγώ.

—’Εσείς 1 έφώναξεν ό άντοποκικτής μέ μι
κρόν δισταγμόν, κυττάζων tov πάτέρα τής 
Έντιθ, ό όποιος άναγκάσθηκε νά έπιβεβαιώβο: 

—Ή  κόρη μου δέν είνε κάτοικος τοΰ Μέντ
φορτ. Ή λθε γιά λίγες ήμέρες, άλλά μένει εις 
τό Λονδϊνον δπου έπιστρέφει πάλιν αύριον.

Τό ίδιο βράδυ ή "Εντιθ έστελνε αύτό τό τη
λεγράφημα: «Έρχομαι, άγαπημένε μου, γρη- 
γορώτερα άπ’ όσο έπερίμενα».

(Μετάφρασις έκ τοΰ Άγγλικοΰ)

Α Φ Ο Ρ Μ Η
Οί σύζυγοι πού χθές ήσαν μέλι γάλα, σήμερα 

εΰρίσκονται εις τά μαχαίρια. Θύμα δέ δπως 
πάντοτε, ό άτυχής σύζυγος, ό όποιος δεν ήξευρε 
κάν εις τί είχε πταίσει.

—Έγώ πού τής αφιέρωσα καί ποίημα, τό 
ένεπνεύσθην έπίτηδες γι’ αύτήν! έσυλλογίζετο. 

Τέλος ή κυρία άπεφάσισε νά δώα  ̂ εξηγήσεις : 
—Τόν ξέρεις τόν Παρθενώνα ; τόν έρωτά. 
—Καί βέβαια, τί έρώτησις;
—Ξεύρεις άπό πότε χρονολογείται;
—Φυσικά I
—Έ , τότε μπορείς νά μοΰ πβς σέ παρα

καλώ τί σοΰ ήρθε νά μέ παρομοίασες μ' αύτόν 
. στό ποίημά σου τό γελοίο ;

Ό  ά τόμος τής «Σφαίρας» χαρτόδετος, π®·
• εϊται εις τά Γραφεία μας άντί δραχμών 12.

Ήταν μιά φορά μία δεσποινίς, τήν όποίαν 
έλεγαν Κοκινοσκουφίτια έξ αΙτίας τών κόκινων 
καπέλλων πού έφοροΰσε διαρκώς, έπειδή ήθελε 
νά κάμη τή σουφροζέτα καί τή σοσιαλίστρια. 
Καί έπειδή ό μπαμπάς τη; ήτον υπάλληλος τοΰ 
έπισιτισμοΰ, ή μαμά της τή; είπε μιά ήιιέοα : 
«Έχουμε βούτυρο άγνό καί τυρί φέτα εκλεκτό .. 
πάρε λοιπόν μία όκά άπό τό ένα καί μία άπ' 
τά δλλο καί πήγαινέ τα στήν καΰμένη τή για
γιά σου πού ήταν αδιάθετη αύτές τις ήμέρες».
‘Η Κοκινοσκουφίτσα έκαμε τό βούτυρο καί τά 
τυρί ενα πακέτο καί πήρε τό τραμ γιά νά πάη 
στή γιαγιά της πού έμενε στήν Καλλιθέα.

Πριν άκόμα ξεκινήσο τό τράιι άπ’ τά σταθ
μό, περνούσε άπ’ έκεϊ μέ τά πολυτελές αύτοκί- 
νητό του ό κ Λύκος, νέος πλούσιος καί ώοαΐος.
Ό  κ. Λύκος έ γνώριζε πολύ καλά τήν Κοχινο- 
σκουφίτσα. καί τήν οικογένεια της καί τή για
γιά της. Μόλις λοιπόν τήν είδε, έσταμάτησε τό 
αυτοκίνητό του κι’ έπλησίασε νά τήν χαιρετίση. 
Έτσι δέ κατώρθωσε νά μάθ|] δτι έπήγαινε στό 
σπίτι τής γιαγιάς της.

Άαέσως δίχως νά χάση καιρό ό κ. Λύκος, 
τραβά ολοταχώς γιά τήν Καλλιθέα. Φθάνει στό 
σπίτι τής γιαγιάς καί τής λέγει:

—Έμαθα, σεβαστή μου κυρία, πώς είσθε ά- 
διάθετη

—Ναί, ή ιοιιν τις περασμένες ή αέρες.
—Έ π ί τή εύκαιρία πού μιά δουλειά θά μέ 

κράτηση έδώ δυό τρεϊς ώρεο. θέτω τό αυτοκί
νητό μου στ»| διάθεσί σα;. Μπορείτε νά πάρετε 
τήν ύπηρέτριά σας καί νά κάαετβ έναν καλό πε
ρίπατο, γιά ν’ άναπνεύσετε καθαρόν άέρα.

Άλλο πού δέν ήθέλβ ή γιαγιά· παίρνει τήν 
υπηρέτρια, μπαίνουν στό αύτοκίνητο καίγραιιμή 
γιά τό Φάληρο. Έ τσι τά σπίτι εμεινεν έντελώς 
άδειο, καί ό κ Λύκος πού ήξευρε τά κατατόπια 
του, μπαίνει μέσα, γδύνεται, φορεϊ τά νυχτικό 
τής γιαγιάς καί χώνεται στό κρεβάτι της.

Σέ λίγο φθάνει ή Κοκινοσκουφίτσα.
—Καληιιέρα γιαγιάκα, λέει, σοΰ έφερα βού

τυρο καί τυρί.
—Άφησέ τα στό τραπέζι, άπαντά ό κ. Λύκος 

άλλάζοντας τή φωνή του, κι’ έλα έδώ στό 
κρεββάτι μου νά σέ φιλήσω καί νά ιιέ ζεστάνης.

Ή  Κοκκινοσκουφίτσα, σάν καλοανατεθρα- 
μένο κορίτσι πού ήταν, ύπήκουσε καί ξαπλώ
θηκε στό κρεββάτι κοντά στόν κ. Λύκο. Άφοΰ 
λοιπόν έφιληθήκαν κι’ άγχαλιαστήκαν, ή Κοκ- 
κινοσκουφίτσα λέγει: —Γιαγιάκα, γιατί είνε 
τά χέρια σου τόσο μεγάλα;

—Γιά νά σ’ άγκαλιάζω καλλίτερα.
—Γιαγιάκα, γιατί τά μουστάκια σου είνε 

τόσο μεγάλα.
—Γιά νά σέ γαργαλάω καλλίτερα.
—Γιαγιάκα, γιατί τά πόδια σου είνε τόσο 

μεγάλα ; —Γιά νά σέ σφίγγω καλλίτερα.
"Υστερα έγινε μεγάλη σιωπή, πού δέν τήν 

έτάραζαν παρά μόνο τά φιλήαατα. Ή  Κοκκι- 
νοσκουφίτσα αναστέναξε καί είπε: —Γιαγιάκα, 
γιατί δλα σέ σένα είνε τόσο μεγάλα;

Άλλά ό κ Λύκος δέν άπήντησε, γιατί είχε 
δουλειά. Σέ λίγο ή Κοκκινοσκουφίτσα ξαναεΐπε: 

—Γιαγιάκα, γιατί μ' έκανες νά γνωρίσω μιά 
τόσο μεγάλη χαρά;

Τότε ό κ. Λύκο; τής είπε μ3 γέλοια:
—Δέν είμαι ή γιαγιάκα σου, χρυσό μου, εί

μαι ό κ. Λύκος.
Καί περίμενε νά Ιδη τήν τρομάρα τής Κοκ- 

κινοσκουφίτσας. Αύίή δμως δέν έτρόμαξε κα
θόλου παρά μόνο ε ίτ ε :

—Τό ξέρω πολύ καλά, κ. Λύ<ε... Σάς γνώ
ρισα μόλις έμπήκα. Δέν πειράζει δμως... κάνε 
πώς εΤσαι ή γιαγιά μου, γιά νά σέ φιλώ έτσι 
μέ περισσότερο θάρρος.

Καί ξανάρχισε νά τάν φιλή.
Αύτή είνε ή άληθινή ιστορία τής Κόκκινο· 

σκουφίτσας. Π. ΝΑΛΕΟΣ

1 Μ Ε Ο Π Λ Ο Τ ί » Τ Ι 2 Μ Ο Ι

Ή  κυρία Περμανθοΰλα κατεβαίνει μέ τήν 
κυρία Γαρεμφούλα στό Φάληρο γιά νά πάρουν 
τό μπάνιο τους. Καθώς δμως μπαίνουν στις 
μπανιέρες, ή κυρία Περμανθοΰλα βλέπει νά 
βγαίνουν δυό δουλικά.

—Τις βλέπεις αύτές ; λέει στήν κυρία Γαρεμ- 
φουλα. Πέρυσι τις είχα δοΰλες μου.

—Τις είχες δούλες σου! Πάμε νά φύγουμε 
τότε...δέν μπαίνω έγώ στήν ίδια θάλασσα πού 
κάνουν μπάνιο καίτά δουλικά.

—Δίκηο έχετε, κυρία Γαρεμφούλα, αύτό έ- 
λειψε τώρα νά γίνουμε ίσα μέ τις δοΰλες μας.

JP κύριος Μανωλιός, εκατομμυριούχος μπα
κάλης τών Παντρεμενάδικων, πλησιάζει ένα αυ
τοκίνητο καί λέγει στόν σωφέρ: —Πόσο θέλεις 
νά μέ πας στά Παντρεμενάδικα;

—Τί όδός, κύριε ;
—Δέν έχω άνάγκη άπό όδός, μέ ξέρουν όλοι 

στή συνοικία, άπαντά άξιοπρεπώ; ό νεόπλουτος.

Ό  Γιάννης ήταν πρακτικός άνθρωπος, άλλά 
καί ή Μαργιωρή άκόμα πρακτικωτέρα. Ό  Γιάν
νης φουκαρά; άνθρωπος ήταν, παυσανίας δη
μοδιδάσκαλο;, καί κάθε πρωί βγαίνοντας άπ* 
τό δωμάτιό του έρριχνε στό γραμματοκιβώτι·· 
τής γωνία; ένα γράμμα γιά τόν πρώην τμημα- 
τάρχη του παρακαλώντας τον «νά μεριμνήση 
περί τοΰ έπανα ι̂ορισα,οΓι του». Έ ξ δλλόυ κι’ ή 
Μαργιωρή, φτωχή κοπέλλα καθώς ήταν, φρόν
τιζε νά διορισθη δακτυλογρίφος καί κάθί 
πρωί πετοΰσε κι'αύτή στά Ιδιο γραμματοκιβώτιο 
ένα γράμμα γιά τάν ίδιο τμηματάρχη, πού I- 
τυχε νά γνωρίζη καί ό όποιος τής είχε ύπο- 
σχεθή δτι θά έφρόντιζε νά τήν διορίση.

Τό λογικόν άποτέλεσμα ποιά ήταν; Ό τι κάθβ 
πρωί ό Γιάννης καί ή Μαογιωρή συνηντώννό 
έμπρός εις τά γραμματοκιβώτιον. Ένα πρωί 
μάλιστα έτυχε τήν ίδια στιγμή ν’ άτλώνουν 
τό χέρι τους σιλ κουτί, καί ό Γιάννης, σάν 
ιππότης πού ήταν, έτράβηξε τό χέρι του γιά νά 
τής παραχώρηση τά πρωτεία. Τότε δέ άκριβώς 
είδε δτι κι' ή Μαργιωρή στόν ίδιο τμηματάρχη 
έγραφε. Είδε μάλιστα καί κάτι δλλο· δτι ή 
Μαργιωρή ήταν νοστιμούλα, μ’ δλο τό φτω
χικό φορεματάκι της.

Καί αΐ συναντήσεις έξακολουθοΰσαν τακτικά 
καί γιά τό λόγο πού είδαμε πιό πάνω, άλλά 
καί διότι άν δέν έξακολουθοΰσαν δέν θάύπήρχ* 
κανένας λόγος νά γραφή τό παρόν, καί πού 
νά κάθωμαι τώρα νά βρίσκω δλλο θέμα! Γιά 
νά διευκολύνω μάλιστα τά πράγματα, πρέπει 
νά προσθέσω ότι ή Μαογιωρή, ποΰ δέν εύριβκβ 
τό Γιάννη πολύ άντιπαθητικό, σέ κάθε συνάν
τησί του;, δφηνε νά τής ξεφεύγω ένας λυπη
τερός αναστεναγμός. Ό σ ο  πού μιά μέρα ό 
Γιάννης πήρε θάρρος καί τήν ρώτησε «ποιος 
σάραξ καταβιβρώσκει τήν τρυφεράν καρδίαν» 
της. Ή  Μαργιωρή άπήντησε δημοτικώτερα:

—Αναστενάζω γιατί συλλογιέμαι πώς κά·* 
μέρα πετάω 15 λεπτά στό βρόντο γιά γραμ
ματόσημο.

—Φ εΰ! καί είς έμέ τό αύτά συμβαίνει, άπήν
τησε ό Γιάννης στενάζων έριγδούπ ος. Γινώ- 
σκετε δέ τί είνε δεκαπέντε λεπτά δΓ ένα πτω
χόν ώς έγώ, δεσποσύνη !

-j-Σάμπω; κΓ έγώ εΤμαι πλούσια! έμουρμού- 
ρισε μέ παράπονο ή Μαργιωρή.

’Εκείνην άιριβώςτή στιγμή σωτηρία έμπνευ- 
σις κατέβηκε άπ' τό πρακτικό μυαλό τοΰ 
Γιάννη. Καί είπε:

— Μίαν πρότασιν συνεταιρισμού έχω νά σάς 
κάμω, δεσποσύνη : έφόσον καί ύμείς καί ημείς 
πρός τό ίδιον δτομον γράφομεν, δέον νά συ- 
ζευχθώμεν, Τνα οΰ:ω  έχωμεν μίαν σημαντικήν 
οίκονομίαν δέκα καί πεντε λεπτών καθ' έκά- 
στην, διότι θά κλείωμεν άμφοτέρας τάς έπιστο
λάς μας είς τόν ίδιον φάκελλον...

Ή  Μαργιω.ιή δέν εύρήκε πολύσοφή τήν 
πρότασί του, ώ ; τόσο δέν έφερ^^^τιρρήσεις. 
Γιατί; Γιατί ήθελε νά παντρευτεί ' τό κορίτσι, 
κύριοί μου ! Έδέχθηκε λοιπόν, σέ λίγες μέρες 
έπαντρεύτηκ ιν καί πέρασαν αύτοί καλά κΓ 
έμεϊς χειρότερα.

Τά μόνο δυσάρεστο είνε πού ό Γιάννης άνε- 
κάλυψε άμέσως άπό τήν πρώτη μέρα · τών γά· 
μων των δτι ή «σημαντική» οικονομία τών δε
καπέντε λεπτών δέν άρκοΰσε νά τρώη ή Μαρ- 
γιωρή. Αύτό δμως δέν είχε καί μεγάλη ση
μασία' μιά φορά ή οικονομία έγίνετο.

Μ. ΣΤΗ ΡΙΟΣ

Μ  Σ Κ Λ Η Ρ Α .  Ζ 1 Ι Ω Π Η

Ή  μητέρα μπαίνει έκπληκτη στό σπίτι τής 
νεοπαντρεμένης κόρης της καί τήν βρίσκει νά 
κλαίη μέ λυγμούς.

—Μά τί έχεις κόρη μου; τής λέει.
—Ό  Νϊκος είνε ένα τέρας,ένας παληάνθρωπος.
—Τί σοΰ έκαμε ; Πώς μιλάς έτσι;
—Ή λθε χθές τή νύχτα στάς τρεϊς καί δταν 

δρχισα νά τού κάνω μερικάς παρατηρήσεις, 
τί νομίζετε δτι έκαμε;

—Τ ί ; Δέν πιστεύω νά σ’ έκτύ,τησε !
—Όχι, έκαμε κάτι χειρότερο: Ξαπλώθηκε 

σέ μιά πολυθρόνα καί έχασμουρήθηκε !...

Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Ο Σ  1 Υ Σ ΤΑ Σ 1Σ

‘8ω ανα^ αμ6άνομεν την βύοιασίν  
μ α ς  ωρος zovg djjnjoypatpovvcag μ ε  
ζο ωεριοόικον δ ι" οίονόήωοζε JAzn~  
μ α  σχεζικον μ ε  ζην « £ ρ α ΐρ α ν »  ozt 
ωρέωει νά άωενδόνονν ζάς icuiazo- 
j a g  κ α ϊ έω ιζαγάς ζων δνομααζικώ ς  
ωρος ζον όιενδονζην ζης  »£φ α ίρ α ς*  
κ. "έ/Ινζων. 3Yl. £ v p iy o v  ajjjw* όεν 
da J αμδάνω νζαι vca’ orfei.
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Τήν έπομένην τό πςωΐ ό Ζάχ προσιχάλεσε τήν Λινέτταν νά χάμςυν 
ίνα μαχςυνόν πε ρίποτον μέ τό αΰτοκίνητον χαί νά προγευματίσουν κάπου 
ίίς τά περίχωρα, πρότασις ή όποία έξέπληξε πολύ τήν Λινέττα, διότι 
ήξευρεν δτι μετά τό ατυχές συμβάν, ούδέποτε είχαν γευματίσει έξω, δν 
χαί πολλάκίς ούτή τοΰ το είχε ζητήσει ώς χάριν. Δεν έδειξεν έν τούτοις 
τήν Ιχπληξίν της χαί έτρεξε νά ένδυθβ, μολονότι πολύ όλίγην διάθεσιν 
ήοθάνετο διά περίπατον. Χωρίς \ά τό θέλ|), έσυλλογιζετο τόν Γκάϊ χαί 
τήν έτυπτεν ή ουνείδησις, διότι έξ αίτιας της έφευγε τόσον μαχράν. Είχε 
5οχθϋ ίσως όλίγον κοκέτα μαζύ του >αί νά ποϋ έγινε άφορμή νά γεν
νηθώ αίσθημα t Ις τήν καρδίαν τοΰ νέου... Αϋτο'ι αί σκέψεις τής έ βασά
νιζαν τόν νοΰν χαί χωρίς >ά τό έννχήση, άργοπορονσε νά ένδυθή, ένφ 
4 Ζάχ ποΰ είχεν αρχίσει νά χάνχ] τήν υπομονήν του, άνέβηχε καί τήν 
(μάλωσε μέ γλυχύτητα:

—Εύγε σου! τό αυτοκίνητο είνε τόση ώρα έτοιμο καί σύ άκόμη νά 
ντυθχίς. Μα δέν μοϋ λές τί χάνεις;

Λιγάκι ντροπιασμένη τότε ή Λινέττα άπηντησε:
—Έ χω  τεμπελιά σήμερα, άλλά κατέβα ού καί σέ πέντε λεπτά θά 

είμαι έτοιμη.
Ό  Ζάκ ύπήκουσεν, ένώ ή Λινέττα έφώναξε τήν καμαριέραν της χαί 

γρήγορα-γρήγορα έφόρεσεν έν άπό τά δσπρα της φορέματα, είς όλίγα 
δευτερόλεπτα δέ εΰρίσχεχο είς τό πάρχον όπου τήν έπερίμενεν ό Ζάχ. 
"Ελαβον θέσιν χαί μετ’ όλίγον τό ούτοχίνητον t ξεκίνησε.

—Ποί πηγαινομεν; ήρώτησεν ή Λινέττα.
—Μάντεψε.
—Αέν ήξεύρω. *

, —Ένόσφ έχανες τήν τουαλέττα σου μού ήλθε μία έμπνευσις, είπεν ό 
Ζάκ. ΈθυμήΘηκα ότι αύτή τήν έποχή αί Βερσαλλίαι είνε οτίς ώμορφιές 
τους, λοιπόν έκεΐ οέ πηγαίνω.

— ΕΙς τής Ραΰμόνδης;
Οχι, κυρία μου. Θέλω ιά είμαστε οί δυό μας σήμερα σάν έρωτευ- 

μενοι... όέν τό προτιμάς καί σύ;
— Ναί βέβαιο... άπήντησεν ή Λινέττα μ’ ένα λυπημένο χαμόγελο.
.Ιάν έρωτιυμενοι! Τί εϊρωνία ! Κοί δμως ήσΰάνετο τόσο τήν άνάγκη

τής άγάπης ή νεαρά γυναίκα χαί τρυφερά, χαϊδευτικά, έβαλε τό χεράκι 
της μέσα είς τα δικά του, δπως ένα παιδί πού γυρεύει προσιασίαν. "Ο Ζάχ 
έοφιξε τό λεπτοφυές χεράκι μέσα είς τά ίδιχα του χαί ΰοτερα με στορ
γήν τό έφερεν είς τά χείλη του ένώ τής έψιθύριζε γλυχά:

—Μικρούλα μου, σ’ άγαπώ, οέ λατρεύω, μά φοβάμαι πώς δέν ξέρω 
να σοϋ δείξω τήν άγοπη μου.

—Γιατί το λές αύτό; άνεκραξεν ή Λινέττα· ό έρως λοιπόν είνε έπιστήμη;
, ε' α ΑίοΟημα χής καρδιάς, #άλλά πρέπει νά ξεύοτ) >.ανείς

* · ι  να τυ κυβερνά.
—Και ού φανταζεσαι ότι δέν ξεύρεις;

Οχι φαντάζομαι, άλλά είμοι βέβαιος. Σ’ άγαπώ μέ μεγάλον εγωισμό.
—Μα οχι!
— Μα ναι! Άλλοιώς δέν θά έπρεπε νά μαντεύσω δτι έδώ καί κάμποσο 

καιρό έχεις γίνει πολύ μελαγχολική χαί δτι θά νοσταλγής λίγη ζωή,
Χινησι, κλειόμενη διαρκώς μ’ εναν άρρωστο πού δέν θα γίνη χαλά;

—Ζαχ! άνέκραξεν ή Λινέττα είς τόνον έπιπληχτικόν.
Ας μη σέ τρομάζουν αύτές ή λέξεις, άγαπημένη μου, πρέπει νά συνη- 

νΚ>ϋς να τις ακους. Άλλ’ άς τ’ άφήσωμε αύτα τώρα’ καιρός ν’ ασχολη
θούμε λιγάκι μαζύ σου. Η Ραΰμόνδη μοϋ είπε πώς αδυνάτισες καί είσαι 
χλωμή. Λοιπον θα ύπαρχέ βέβαια καποια άφορμή... Πές μου την, μι
κρούλα μου, »ές μου ιην!

Τι θές να οού πώ αφοϋ δέν έχω τίποτε...
— Δεν Λες αλήθίια—και μέ τόνον θωπευιικόν έξακολονθησε— έλα, μι

κρούλα μου, εμπιστεύσου σέ μένα τήν λύπη σου καί μή θέλεις νά τά κρα
τάς ολα Y^tjjfeuviiov σου,.. Τό ξέρεις, έγώ δέν σ’ άγαπώ μόνον σάν 
βυζυγος, άλ^^·^. σον μιγαλείχερος αδελφός, σάν ενας καλός φίλος.

— Mu τυ ξ^^ω, είπεν ή Λινέττα λιγάκι άνήσυχη.
—ϋεύρεις ομα-ς κοί κατι άλλο, ότι τό ώραιοτερο πράγμα στή φιλία 

είνε η εμπιστοσύνη ; '
— Mui, μπήνιησεν ή Λινέττα μέ φωνή τόσο σιγανή, ώστε ό Ζάκ δέν 

την ηκυυσε και έξηκυλυύθησε:
. ^  άπολυτος εμπιστοσύνη, άγαπημένη μου μικρούλα. Σ’ ένα φίλο 

λένε ΟΛες τους τες λύπες καί αύτός βρίσκει τρόπο να παρηγορά" λένε καί 
εκείνα ο κόμη που δέν θα μπο ο̂ν οαν νά είπούν είς τον σύζυγον, λοιπόν 
κι εγω οήμερα δέν είμαι για σένα σύζυγος, άλλά μόνον φίλος, καί είς 
τόν φίλο αϋτον, Δινεττα, πρέπει νά τά έμπιοτευθ^ς όλα. ’Εμπρός, πές μου 
αμέσως, εδώ και πόσυν καιρό είσαι χλωμή ;

— Μα δεν ξεύρω, Ζάκ, κοί οέ βεβαιώ δτι ή Ραΰμόνδη άπαταται.
— Αυτο σημαίνει οτι δεν θε/εις να μού πής τίποτε... άνέκραξε τότε ό 

Ζακ μέ τονον φωνής άπότυμον.
— Μα δεν έχω να ’πώ τίποτε...
Ο Ζακ έκαμεν ένα κίνημα θυμού, ή επιμονή αύτή τής Λινέττας τόν 

εΐχεν εςερεΟισει και ή νιαρα γυναίκα τον έκύτταζε λυπημένη, άλλά ήμπο- 
ροτοε να χου όμολογησ^ τήν αφορμήν τής λνπης της ; Ήμπορούσε νά 
του έκμιστηρευϋρ οτι είχε κυυρασθβ νά ελπίζω εϊς μάτην ένα ξανθό κε
φαλαία; 11 μπορούσε να τοϋ είπή οτι τήν έτυπτεν ή ουνείδησις διά τήν 
εξορίαν τού Γκαϊ; ■

Οχι I ΙΙισω άπό τόν φίλον έκρύπτετο ό σύζυγος χαί δ,τι θά ήδύ
νατο να άνεχϋρ ό ένας, δ:ν θα ήτο δυνατόν νά τό συγχιορήο-ρ ό άλλος. 
Κι ομως ΰα ήιο ιοση άνακουφιοις γι’ ούτήν νά ήδύνατο νά όμιλή έλεύ- 
,ρα 6να XLV δυστυχή έξόρισιον πού μετ’ όλίγας ήμέρας θα εύοίσκετο 

τοοον μακραν τής i  αΛλιος !
"Α* δεν εφοβειτο την ζηλοτυπίαν τοϋ Ζάκ, τόιε θά τού έλεγε νά με 

ταβιύν είς τυ Χερβοΰργον καί έχει δταν τό πλοίον τοΰ Γκάϊ θ’ ανε- 
χώρει, ϋα έσειε τυ μυνδηλακι της διά να τού δείξη δτι έλυπεϊτο σάν 
αό<ιλφη, οάν μία καλη φιλη διά την άνοχώρησίν του... Άλλά ή άνακού- 
φισις ουτη τής ήτο άπηγορευμένη κοί ήτο καταδικασμένη νά τήντύπτη 
διαρκώς η συνείόησις. “

Αίφνης ή φωνη τού Ζάκ τήν άπέσπασεν άπό τάς σκέψεις της.
— 11ου εΐμεθα; τήν ήρώτησε.

, Ανε™ 0χη ούσοωμος, αλλά Ισπευσε ν’ άπαντήσ ,̂ προσπαθοΰσα νά 
κρυψο την ταραχήν της:

(’Ακολουθεί)

Η ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ  ΕΝ Ο Σ  Ε Υ Γ Ε Ν Ο Υ Σ  Ε Ρ 3 Τ Ο Σ  
*

Μ ΙΜ Η Κ Ο Σ  κ α ι  Μ Α ΙΡ Η
. Καί μετ’ όλίγον, ΰπερβάσα καί τήν τελευτά ία ν καμπήν, ή Μαίοη 
επεφάνη είς τό άνοιγμα τοΰ κιοσκιού.

Ή  Μαίρη άντίχρυσε τόν Μιμήκον. Ό  Μιμήκος άντίκρυσε τήν Μαί 
ρηνλι · ε"β°χω6ησαν άμοιβαίως ό εΤς κατ’ εύθεΐαν πρός τόν άλλον.

Οί αναγνώσται δς μήν άναμένουν θεατρικούς έναγκαλισμούς, κρου- 
νους δακρύων και μεγάλος λέξεις. Οί θεατρισμοί είνε ίδιοι τών έπιπολαίων 
αίσυημαιων. Men ον ό ασθενής και ανειλικρινής ερως ζητεί νά ουγκα- 
«·ψΒ την^γυμνότητα του όπισθεν πομπωδών έκδη>ώσεων Ό  άννος, ό 
δυνατός, ο πραγματικός έρως δέν έχει άνάγκην τών έκδηλώσεων αύτών, 
τας αποστρέφεται μάλιστα, διότι βεβηλώνουν τήν ίερδτητάτου. Ουδέποτε 
ανθρώπινα χείλη *ά δυνηθοϋν νά έρμηνεύσουν είς λέξεις τούς θείους 
παλμούς καρδίας έρώσης. Καί δι’ αύτό δταν όμιλή ή καρδία, άνάγκη 
πασα να σιωπούν τά χείλη.

Τοΰτο συνέβαινε καί έν προχι ιμένφ.
Μόλις οί δύο έραοταί προσήγγισαν άλλήλονς καί διεσταύρωσαν διά 

μίαν εισετι φοράν τά βλέμματά των, τά βλέμματά των άμέσανς κατόπιν 
εταπεινωθησαν πρός τό έδαφος, άντήλλαξαν μίαν χειραψίαν καί έστησαν 
άφωνοι, ακίνητοι, διατακτικοί, ωσάν νά έξίσταντο καί αύτοί πρό τοΰ με
γέθους τής εύτυχίας των,ώσάν νά μήν έτόλμων άκόμη νά πιστεύσουν είς 
την πραγματικότητα τής συναντήσ;ά ς των. Καί δέν ώμίλουν.Τι ήδύναντό 
να ειπουν^αντάξιον τής μυστικής έκείνης τελετουργίας τών ψυχών των;

Αυτομάτως, ώσάν άπό φόβον μή τούς άντιληφθοϋν βέβηλα βλέμματα, 
κατηυθυνθησαν πρός τό εσωτερικόν τοΰ κιοσκιού καί έκάθηοαν ίίς τόν 
πλεχτόν πάγκον του. Έκάθησαν άπέναντι άλλήλων, ό ένας κοντά πρός 
-v S U o v  και ήτενίζοντο τώρα μέ θάρρος καί μ’άμοιβαίαν έμπιστοσύνην.

„ 1ελος, πρώτος ό Μιμήκος διέκοψε τήν κατάνυξίν των. ’Εζήτει νά 
f υρη μίαν λέξιν άνταξίαν της, άλλ’ δλαι χοΰ έφαίνοντο χατώτεραίτης. Καί 
μόνον_ μία ανήλθεν αύθορμητως είς τά χείλη του.

--Αδελφή μου! έψιθύρισε γαλλιστί ωχρός, σν νεσταλμένοο, άντικρύζων 
αυτήν ως υπέργειον δνειρον, τό όποιον έφοβεΐτο μήπως ΐδη έξαφανιίό- 
μενον αίφνης άπό τών οφθαλμών του.

—’Αδελφή ψυχή! έπανέλοβε μετ’ όλίγον.
Ή  Μαίρη δέν ήδύνατο νά τόν άντικρύζη έπί πλέον. Τό ό|ύ καί δια

περαστικόν βλέμμα του, δσον τρυφερόν καί δν ήτο έκείνην τήν στιγμήν, 
εκαμψε τό ίδικον της πρός τά κατω. Ή  συγκίνησις τήν συνεκλόνιζε.

— Αδελφέ μου ! άπήντησε καί αύτή μέ φωνήν πού έτρεμε.
Διά πρώτην φοράν συνησθάνετο τήν Ιερόν σημασίαν τής λέξεως αύ

τής. Ο ερως χων ητο τόσον άγονός καί Ιδανικός, χόσον υπέρτερος τών τα— 
πεινοτήτων τής ύλης χαί τών όρεξεων τής σαρχός, ώσχε μόνον πρός τήν 
αδελφικήν αγαπην ήδύνατο νά πσρσβληθή. Ή το ό ερως δύο ψυχών καί 
ψυχών άδελφών.

Καί ή συγκίνησις της ηΰξανε. Τώρα άνελογίζετο τούς δηλητηριώδεις 
λόγους του κηδεμονος της Χάΐδερ, ό όποιος τόσον πολύ έπέμεν* νά τήν 
πείσυ οτι ό Μιμήκος θά είνε χαί αύτός ένας άπό τονς έπιπολαίους νεα
νίας σί όποιοι τό θεωροΰν διασκέδασιν νά παίζουν μέ τήν καρδίαν τών 
κβριτσιών διά νά περνούν τήν ώραν των. Ά  ! πόσ^ν καλά έκαμε νά τόν 
Οιοψεύσ  ̂ κατηγορώ,μαχιχώς... Η διαίσθησίς της δέν τήν ήπάτησεν* εΐχεν 
εκεί απέναντι της έκεΐνον άκριβώς πού έφαντάσΟη. Ένα νέον σοβαρον, 
ευγενή, τοΰ όποιου ή καρδία έπαλλε μέ παλμούς έξ ίσου πρδξ ί^κήν 
της πορθενικυύς. Ο τρόμος τόν όποιον τής εΐχεν έμπνεύσει ό πανέρας 
της δια τόν έρωτα, έξηφανίζετο ώς διά μαγείας ύπό τό βλέμμα τού Μι- 
μηκου καί ήοθάνετο μιαν άπειρον άναχούφισιν, καί έδοχίμαζε την άνάγ
κην νά τον εύχαρισχήσρ διότι τήν άπήλλαξε τοϋ έφιάλχου αύτοΰ.

Εκ παςολλήλου δ’ ό Μιμήκος οσον εβλεπε τήν ουγκίνησίν της, τόσον 
έπείθετο περί τής είλικρινειας τοΰ αίσθήματός της, καί ήθελε νά τήν 
ενθαρρύνει νά την άνυψά,ση υπέρ αύτόν, νά ταπεινώση τόν έαυτόν του' 
απέναντι της, δια νά τής δείξ  ̂ δτι αύτές είνε ό εύγνωμονών, ό οφειλών 
νά τήν εύγνωμονή. Μή γνώριζων δέ πώς αλλέως νά τήν ευχαριστήσω 
έδραξε τά χέρια της καί τά συνέθλιψεν ίσχυρώς έντός τών ίδικών του.

-—Μοΰ απεδιυσαχε τήν ζωήν... σας ευγνωμονώ! είπε μέ φωνήν στα
θερόν τώςα ό Μιμήκος.

— 2εϊς μού έγνωριοατε τι είνε ή ζωή! άπήντησεν ή Μαίρη έπίσηςέν— 
τόνιος, διά νά μή τον άφήσβ ύπό τήν έντύπωσιν δτι ή εύχαρίσττ,σίς’ ιης 
έπί τή συναντήσει της ήτο κατωτέρα τής ίδικής του.

— ϋώς νά οάς ευχαριστήσω ; έπανέλαβε.
— Μέ τό νά μέ βεβαιώσετε ότι δέν σάς είμαι τελείως άδιάφορος...Καί 

αύτό μόνον θά μού ήρκει! άπήντησεν ό Μιμήκος.
-Μ ή  βλασφημεϊτε! ’Εάν μοΰ είσθε αδιάφορος, θά μ’ έβλέπατε έδώ;

Ω, συγγνώμην, δεσποινίς!... Δέν έσκέφΟην νά υποτιμήσω τήν αξίαν 
τής θυσίας τήν όποιαν έ*άματε νά δεχθήτε το ραντεβού μου... Άλλά 
ξεύρετε, ό μεγάλος έςως είνε πάντοτε επιφυλακτικός, δύσπιστος... Δυσκο
λεύεται καν3ΐς νά πισιει ση είς μίαν τόσον μεγ.ιλην εύτυχίαν...

—Έκτος έάν είνε απτή >αί πραγματική, διέκοψεν ή Μοίρη.
Ναί, εχετε δίκηο... άπτη και πραγματική δσον ή ίδική μου αύτήν 

τήν στιγμήν
—Και ή ίδική μου έπίοης!
Καί έσφιξαν έπί μάλλον τά χέρια των. Εύρίσκοντο ύπό τήν γοητείαν 

τών βλεμμάτων άλλήλων.
— Αλλά, λέγουν ότι η ευτυχία δεν διαρχεΐ καί πολύ, είπεν είς τόνον- 

κάπως μελαγχολικόν ή Μαίρη. V
—Ίοως διότι ή ζωή ένός άνθρώπου είνε πολύ βραχεία,.άπήντησεν ό 

Μιμήκος, αντι/.ηφϋείς τόν ύπαινιγμόν.
Ω, τότε είνε υπεραρκετή ! Αλλ* εϊνε ζήτημα έάν δικαιούται κανείς 

νά δεχϋή μίαν τόσην θυσίαν.
— Είς τόν έρωτα αί θυσίαι είνε άμοιβαΐαι.
—Έν τοιαύτΉ περιπτώσει Ιχομεν*χαύήκον νά τές δεχόμε&α, διά. νά 

τάς άνταποδίδωμεν.
Ευχαριστώ, δεσποινίς, αλλα δεν θα τολμήσω ποτέ νά ζητήσω άπό 

μέρους οας καμμίαν Ουσίαν. Μόνον νά μοΰ έπιτρέπετε vu σας άγαπώ,. 
αύτό μού φθάνει....

Καί ένθαρρυνόμενος άπό τό ίδιον τό αίσθημά του, προσέθεσε μετά 
ζέσεως : « - Δεσποινίς, δέν είμαι άνθρωπος τών μεγάλων λόγων καί τών 
κενών φράσεων, καί δν σάς είπα ότι ή ζωή μου σάς ανήκει, τό είπα 
διότι πράγματι οΙσί)άνομαι οιι αφ ής οάς ήτένισα διά πρώτην φοράν 
δλας τος ημέρας μου καί δλας μου τάς νύχτας, έν δσφ ζώ, θά τάς άφιε· 
βώνω είς χήν Λατρείαν σας. Καί αίσθάνομαι άκόμη ότι πρός χάριν σας 
είς πάσαν στιγμήν εύχαρίστως θά έβάδιζα πρός τον θάνατον ψυχραίμως. 
χαί έκ τών προτέρων αποφασισμένος νά τόν συναντήσω. (Ακολουθεί)
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Προσοχή I Μαθηταί, φοιτηταί, φιλολογούν 
τες. θέλετε νά διαβάζετε οίαδήποτε βιβλία μέ 
μόνον 2 καί 25 κατά μήνα; Έγγραφήτε δι’ έ- 
πιστολής ή προφορικώς είς τήν δανειστικήν βι
βλιοθήκην Βουιέρη, Πρωτογενούς 15, έίάστην 
Κυριακήν 10—12.

—Τό Τρελλό Κρητικόπουλο έγχατασταβεν 
ένταΰθα παραχαλεΐ τούς άνταλλάκτας χαί άν- 
ταλλακτρίας του δπως άπευθύνα>νται τοϋ λοι
πού είς τό νέον ψευδώνυμον «’Ατυχής Έρα>ς», 
Γραφεία «Σφαίρας».

—‘Ωραίον φϋλον Σύ ποϋ κρατεί; μέ τήν σα
γηνευτική οου δύναμι τόν κόσμον δλον περί 
σε, καί σκορπάς τόσες χαρέ;, δνοιξέ μου καί 
μένα τήν πόρτα τής χαράς. Έ χω  τόσην άνάγ- 
χην άπ’ τή θερμή τή γλυκειά άκτΐνα Σου. Άπό 
παντού άλλ’ άπ’ τήν Κων)πολιν, τήν Σμύρνην, 
τήν Θεσσαλονίκην χαί τό Άγ ήνιον, θά μοΰ 
δώο^ς δύναμι χαί χαρά καί θά Σ’ άνοίξω απρός 
Σου τήν πραγματική ευτυχία. Γρ ίψατε Β. Βυ 
ζαντινόν p. Γ. Θεσσαλονίκην.

—Κύριε Γεώργιε Χρ·, κάρταν μου γαλλιστί 
έλάβατε ; Γνωστοποιήσατέ το μοι εί δυνατόν.

Oleandre
—Χωριατοποΰλα έπτά έπιστολάς είς τό po

ste, έλαβον τρεις· άιχαντήσατε. Γνώριζε πώς 
ti ιαι σύ τή; ψυχής μου ή ψυχή. Ό  Μίμης ή 
ό «Ύ ιερήφανος Σπουδ ισιής».

—Έττανήσιαι δεσ,τοινίδες· χάνετε έάν δέν 
αλληλογραφήσετε μέ «Σβυσμένο δστρον» p. Γ. 
’Ιωάννινα.

—Νέος 25 έτών άνταλλάσσει. έρωτικάς έπι
στολάς μ?τα δεσποινίδων? «Ξενητεμμένο Κρη- 
τικόπόϋλο», p Γ. Ό  τένιτσαν. w‘ ‘ "

ΆνταΛΛασσω c. ρ. καί έρωτικάς έτιστολάι 
μέ δειποινίδας ήλικίας 18 -22 έτών. Ποοτιμώ 
-;ξ ’Αθηνών, Χαλκίδος, Κωί)τόλεως. Γράψατε 
Λέα-δρο·, άξιωματικόν 2ου Συντάγματος Πε· 
ζικού. 1ος λόχος, Τ. Τ. 922.

-Εύγενεϊς καρδίαι (έάν ύ.τίρχπ άκόμη καμ
μία) έννοήσαιέ με . . . ’Αλληλογραφώ μόνον μέ 
κορίτσια 14 17 έιών έξ έταρχιών (έστω καί αν 
διαμένουν είς Αθήνας) άρίστη; ηθικής μ ιρφώ- 
σεως έξεχουσών οίκογενειών καί άιταραιτήτως 
αισθανόμενα χλίσιν είς τό συγγρίφειν. Π >θώ 

~ '>··“' ΓΤί'~ ίερος. Δευτέρά έιτι- 
στο^^ι^α^ΓΤη φωτογραφιών. Γράψατε’ Κου· 
βαράν, Ίίίάκην.

—Νέοι καί δεστοινίδες, άλτ. Δέχομαι άνταλ
λαγήν έρωτικών έτισιοΛών καί c. p. πανταχό 
θεν. Γράψατε «Όθέλλον» p. Γ. Δομένικον Έ -  
λασσώνος.

—Άνταλλάσσω C. ρ. έπιιτολάς καί φωτο
γραφία; μέ δεστοι/ίδας έξ ’Αθηνών, Πειριιώ;, 
Κρήτης, Κυθήρων, Κων),τόλεως καί Σάμου· Δι· 
εύθυνσις «Amicus» C)o Post Office Ballina 
N. S. W. Austra ia.

—Λιμοκονεόρε Χαλκίδος κ«ί Κ. Άπ έ'ναν έκ 
τών δύο γνωρίζω προσωπικώς- φυλαχ&ήτε καί 
4ΐή τα βάζετε μέ τήν ανώνυμον Συμμορίαν, δι
ότι θά εΐιε οίκτρά ή άτοκάλυψίς σας. Ό  γενι. 
χός άνιχνευτής δ/ιη; τής Έ^λάδος, τής ιτανισχύ 
ρου ανωνύμου συμμορί ς «Μαύρο Σ«λέτο·.

— Δεσποινίδες άλλά καί νεαραί χήρες Α θη 
νών, Κων)πόλεω; καί Σμύρνης. Ανοίγω σήμε- 
ροΤ γιά Σάς μιά θεριίή άλληλογραφ'α μέ μονα- 
δικο τόν άγιο σ-ίο,τί. Γράψατε «Σ Έ<εΐνον» 
p. Γ. Θεσσαλονίλην.

—Ζωιοιόπουλον άνυπομονώ ίδω άτοτελέ- 
σμαια εξετάσεων. Δ)δα Μ Π. Σια· έλάβατε 
σχ»στημένα; γιατί δέν άπαντάτε ; μήπως έρωτι
κάς χαί φωτογραφείς μόνον ; Απαντήσατε μέσφ 
«Σφαίρας». Ν. Π. Χημικέ· Πρόσκοποί άνυπο- 
μονεϊ. Βραχεία έλήφθη; Marie, Κοζάνη.

—Άνταλλάσσω c.'p . καί έπιστολάς ίταλιστί, 
έλληνιστί καί γερμανιστί. Γράψατε’ G. C. Kot- 
tas Friedrichstr 108 Pension Lemre Ber
lin, Allemagne.

—Βιολέτα τού άγροΰ, Ανεμώνη, Μη μοΰ- 
άττου, δέχεσθε άνταλλαγήν; Γράψατε ώ ; άνω 
τέρω G. C. Kottas.

— Η δεκαεπταέτις δεσποινίς Διάνα* Καρέν έ· 
πιθυμεΐ νά ά-ταλλάξα έπιστολάς καί χάρτας μέ 
ώμμορφα, χομψά χαί πεπαιδευμένα τρελλό,ταιδα 
έχοντα ήλικίαν 17 —25 έτών. Ά ς  γράψουν α 
πλά καί πεταχτά είς δ,τι είδους θέμα θέλουν. 
Διάνα Καρέν, p. r. Άθήναι.

—Μαχαραγιάν,'Αστρων, Ιπισιολή έλήφθη ; 
Απαντήσατε, «Ζιγκομάρ».

—Ψηφίσατε δλαι καί δλοι τήν ώραίαν Α ν ε
μώνην γιατί άξίζει ν&ρθβ πρώτη. Μ. Άεροπό · 
ρος Σέδες.

—Διά πρώτην φοράν είσερχόμενος είς τό μυ- 
ροβολον σαλονάχι τής «Σφαίρα;», αίτώ άλλη- 
/Λγραφίαν μέ αίσθη ματικάς δεσποινίδας πρό; 
άνακούφισιν τή; βαρυαλγούσης χαρδίας μου. 
Γριψιτε «Σταχτί αύτοκ νητο» Γρ. «Σφαίρας». 

—Κυρίους Σ. Σ., Α. Κ., · .  Καλ., Ν. Ρ. χαί

Π. Δ. Μιτυλήνην Κυρίους Ε. Α. καί I. Απ. 
Αθήνας. Παραχαλώ νά παυσετε ένοχλοΰντες 
με μέ τάς διαφόρου; διά συνεχών έπιστολών 
προτάσεις σας. «Μαργαρίτα».

—Κύριον I. Π. Λυπούμαι μη δυναμένη απο
δεχθώ εύγενή χαί τιμητικήν σας πρότασιν. Ε 
πιστολήν σας έπέστς,εψα. «Μαργαρίτα»^

—‘Ωραιοπαθή. Ή  διεύθυνσις μου είνε γρα
φεία «Σφαίρας*. ’Αγράμπελη. ^

 Συμμορία Μ. Δαιμόνων έγραψα. Άλανι
Χαλχίδος άούα «Δύο Κυνηγοί».

—Νεαρός Ισραηλίτης ζητεί άνταλλαγήν c. p. 
μέ Έβραιοπούλας. Προτιμώ ’Αθηνών. Χαλκί- 
δος. Γράψατε Νεφθαλήμ Κοέν διά « Ασπίδα 
τοΰ Δαβίδ» Χαλχίς.

-M arguerite. Je  voue en supplie repon- 
dez vite a nia lettre. Encore une fois je  
Suis touUA voue. Lucien Sab.

—Δεσποινίς Κόκκινο καπελλάχι, πράσινη ζα- 
χετούλα—άτμόπλοιον Ύδρα, Σαββάτο. ’Ενθυ- 
μεΐσαΓ τό Ναυτάχι; άγωνια γιά σένα’ τί θά έλέ- 
γατε διά μίαν άνταλλαγήν; «Άπόπαιδο τής 
Μοίρας» Θυρίς 51 Γραφεία «Σφαίρας».

—Άνταλλάσσω c. p. χαί έρωτικάς έπιστολάς 
μέ νέους μορφωμένους καί μέ νέας. Γράψατε 
«Νύμφη τοΰ Παρνασσού» p. r. Λεβάδειαν.

— Μαύροι Ίππόται Ίδρύθη συμμορία έν τφ 
σ α λο ν ίφ  τοΰ Περιοδικοΰ «Σφαίρα», σκοπόν 8· 
νουσα τήν άποχάλυψιν πάντων τών ψευδωνυ- 
μούχων. Γεν. ’Αρχηγός AHTTHTOS ΙΠΠΟ
ΤΗΣ. ’Αρχηγοί «Μιύρος ’Ιππότης» «Άαείλι 
κτο; Ιππότης». «Ασύλληπτε»’ υποταγήν ή συμ- 
μαχίαν, άλλως σάς άτοκαλύπτομεν «Αήττητος 
Ίπτότης». Ζητούνται αντιπρόσωποι πανταχό- 
θεν. Γράψττε Θυρίς 52 Γραφεία «Σφαίρας».

—Ένα μαραμένο λουλουδάκι ζητεί άνταλλα
γήν έπιστολών καί c. p. πανταχόθεν μέ άθώας 
υπάρξεις πού νά* εννοούνται καί νά άλληλοπα- 
ρηγοροϋνται. «Μαραμένο Λουλουδάκι» p. Γ. 
Κόρινθον.

—Moulin Rouge Ανώνυμος 'Εταιρία ψευ- 
δωνυμούχων. Ή  ύπό τόν άνω τίτλον ίδρυθείσα 
έτιιρία, σκοτόν έχει τήν άνταλλαγήν έοω ακοιν 
έπιστολών, κάρι-πιστάλ, περιοδικών χαί βιβλί
ων. Κηρύσσει πόλεμον κατά τών καοτοσυλλε- 
χιών χαί χαρτοσολλεκτριών. Δεχεται συμμορι- 
τας και συμμ νριτρίας, δέχεται συμμαχίαν μέ α· 
νεγνωρισμένας έταιοίας ψίυδωνομούχων. Ανω- 
τάτη ’Αρχηγός Λαίδη Άμιλτων Πϋργος Ροζέ 
42, Ύπαρχηγοί Διάνα Μίντι, Μελισια, Έορίχος 
Ροζέ, Ά νθο; τώί Λ^ιαόνων, Φ.ληαα Θινάτου 
Διεύθυνσις Moulin Rouge p. r. Καλάμα;.

—Frida. Σέ οίκιείρω καί σε έλεεινολογώ 
κα!)ώ; σκέπτεσαι, δν δμως έγνώριζες χάλλιστα 
τήν άπροσ μάχη τον λογικήν μου, δέν θά προέ· 
βαίνε, είς τοιαύτην ένέργειαν, ήν καίτοι δέν έύ- 
ρίσκω κατάλληλον λέξιν νά τήν χαρακτηρίσω, 
έν τούτοις τήν προσομοιάζω πρός τήν τοΰ δολο
φόνου δστις κρύπτεται σέ μέρο; άαφαλέ; ίνα 
προβή εί: δ,τ. ή άτοτρόπαης ψυχή του σκέ
πτεται. Eduaftd Altmann.— Jeanette .Σοΰ έ
στειλα έπιστολή στό p. r. δέν τήν έλαβες; γρά
ψε μου άμέσωςσέ παρακαλώ. Ι.Μενιζελόπουλο;.

—Άνταλλάσσω έπιστολάς xsi c. p. πανταχό
θεν. «Περιηγητής», p. r. Κόρινθόν.

—Ή  Φιάμα σαλονιζομένη άλληλογραφεΐ μό
νον μέ δεσποινίδας Καλααών, Τοιπόλεως, Α 
θηνών χαί Γυθείου.Γράψατε «Φιάμαν»Γυθειον.

—Μυοσωτίδα, Σμύρνην. ΕΤ5α στή «Σφα<ρα» 
φωτογραφία σου. Μαγεύτηκα· θέλεις νά γνωρι- 
σθούμε ; ‘Υπόσχομαι είλικρινή φιλίαν Άπάν- 
τησον ταχυδρομικώς. Cind. Man. σιδηδρομι- 
xov στ ιθμόν Καΐσλάρ Παρά, Άξάριον.

—Μερακωμένη δεσποινίς Μαρίκα Γραφεία 
«Σφαίρας* δένεσθε άνταλλαγήν μου; Κατα
γωγή Κρήτη. Γρ ίψατε Α. Π. Ν̂

—Διακόπτω άλληλογραφίαν ένεκεν άναχω· 
ρήσεώς μου. Τερψιχόρη Τσιριχάκη.

—‘Εμπρός, μάρς. ’Αλληλογραφώ μέ άπαξά- 
παντας κ ιί άιταξαπάσας. Σκοπός· φιλία. Απαν
τήσατε οί βουλόμενοι Ευάγγελον Τσιρικάχην 
Χαλκίδα. _ . . . .

—Κατόπιν διαταγής τώνάρχηγών τής Ανω
νύμου συμμορίας, άποκηρύττομεν αναξίους τόν 
«Μυστηριώδη Πακτωλόν» Ε. Τσ. «Προυσονέτια 
Πασαρήφηρο;» Κ. Ά τ. Δηλώ πρός άταντα τά 
μέλη τής άνωνύμου συμμορίας δτι άτοχωρών 
τής συμμορίας, εξακολουθώ τήν άλληλογραφίαν 
μέ όσους καί δσα; άλληλογραφώ. «’Ονειρώδης 
Ευτυχία», θυρίς 44 Γρ. «Σφαίρας». _

—Άνταλλάσσω c. p. καί έπιστολάς μέ ωμ- 
μορφα κορίτσια 18—22 χρόνων Κλέων Σακέλ- 
λας p. r. Άθήναι.

— IlaiiiHOC Σύλλογος Ά&η*α. Ό  έν λογφ 
Σύλλογος ζητεί δραστήριους άντιτροσωπους, 
προσέτι δέ πράκτορας διά τάς Πάτρας. Άμοι- 
βαί λίαν ίκανοποιητικαί. Ζητήσατε καταστατι
κόν. Γραφεία Σισί-η 4, Πάτρας.

—Άναλαβών τήν Γεν. ύταρχηγίαν τοΰ έν 
Καλάμαις τμήματος τοΰ Moulin rouge αν
ταλλάσσω έρωτικάς έπιστολάς^καί C. p. μέ δε
σποινίδας «Άνθος τών Λειμώνων» U. Μ. R. 
Δ)ίς Moulin-rouge διά (Α. Λ.) ρ. γ . Καλάμας. 

—Απερχόμενος προσεχώς είς αλλοδαπήν,προ

διατίθημι νά έξακολουθήσω άλληλογραφίαν μά- 
νον μέ δσας γνωρίζω προοωπικώς. Αί Βουλό- 
μεναι δς μοί προτείνωσι διευθύνουσαι Eduard 
Altmann. Ξενοδ. Ίλιον Πάλας Πάτραι.

—Νέος 18 Μαϊων θέλων νά διασκεδάσω μο
νότονο ν βίον, άνταλλάσσει αίσθηματοερωτικάς 
έπιστολάς μέ σοβαράς δεσποινίδας Πειραιάς, 
‘Αθηνών, Θεσσαλονίκης. Γράψατε «Τάνταλο»· 
όδός Διδότου άρ. 25 'Αθήνας.

—Τηλεγράφημα. Άδελφή μου Μερόπη, συ
στημένη μου έπεστράφη διότι άνεχώρησες Ρου
μανίαν. Ανησυχώ υγείαν σου. Γράψε άμέσα>ς 
γνωστήν διεύθυνσίν μου. Μίμης.

—Παραχαλοϋνται δσοι μοί έγραψαν δπ*»ς 
διέλθουν έκ τού p. r. καί λάβουν τάς σχετικάς 
άπ ιντήσεις. «Ναύτης τοϋ Αίγαίου».

—Φ. Ο., Αθήνας. Σάς εύχαριστόό διά »  
Ιδιαίτερον τής έ πιστολής σας καί δπως σβς 
γράφω. «Ναύτης το» Αίγαίου».

—’Ιγνάτιον τί γίνεσαι; ποΰ εΰρίσκεσαι; έπι
στολήν έστειλα είς πατρίδα σου' φρόντισε νά 
τήν λάβρς Είμαι καλά· άναμένω εΐδησίν _σο».

Μ ώ βα.
—'Ενοικιάσας τήν ΰπ’ άριθ. 31 Θυρίδα, πα

ρακαλώ τούς άνταλλάκτας μου δπως γράφονν 
άπό τοϋδε «Μέfav Άγνωστον» Θυρις 31 Γρα
φεία «Σφαίρας» «ΜΕΓΑΣ ΑΓΝΩΣΤΟΣ».

Δ Ι Α  Τ Ο Υ Σ  Π Ο Λ Ε Μ Ι Σ Τ Α Σ

—Δύο λοχίαι άνταλλάσσουν c. p. και έρωτι
κάς έπιστολάς μετά δεσποινίδων πανταχόθεν, 
ψευδώνυμα σιγώμεν. Γράψατε λοχίας Καρα
γκούνην Μιχ. καί Διαμαντήν Χαράλαμπον 14ον 
Σύνταγμα Πεζικού 3ο; Λόχος Μεραρχία — άν- 
θης Τ. Τ. 901.

—Νεαρός πολυβολητή; υπηρετών έν Μετώπη 
ζητεί άλληλογραφίαν μέ δεσποινίδάς πανταχό
θεν. Γράψατε «"Ενδοξον Πολυβολητην» 7ον 
Συν)μά Πεζικού 3η Πολυβολαρχία Τ . Τ . JK)7. ̂

—Δεστοινίδες άλτ. Μή λησμονήτε δτι δυο 
άγόρια τοΰ Μετώπου ζητούν πανηγορίαν. Γρά
ψατε «Θύμα Είααρμένης» καί «Θλιμμένος Πο
λεμιστής» 7ον ΠεζικΥν Σύνταγμά III  Πολυβο
λαρχία Τ. Τ. 907.

— «Μή μέ λησμονεί», Σμύρνην. Πήρα τήν 
χάρτα σου. Γράψε μου διεύθυνσίν που. Θέλ» 
νά σού γράψω πολλά. «“Αγρυπνος Φύλοξ» ΐ6ον 
Πεζ. Σύν)μα, 11ος λόχος Τ. Τ. 903 Μ. θάλασσα.

—Άνταλλάσσωμεν c. p. καί έπισίολάς μετά 
δεσποινίδων έτών 18—20 Αθηνών, Θεσσαλονί
κης, Σμύρνης. Σκοπός φιλία καί γνωριμία. Γρά
ψατε «Αίματωμένη Καρδιά» Μ. Μ. A. T. T r 
907. «’Ορφανό Πεοιστε ιάκι» 3ίον Πεζ. Σύν
ταγμα 10ος λόχος Τ. Τ. 907.

—Μεγαλοοικονόμου Αναστάσιο; Ευστάθιο». 
Έπεσεν ήρ οικώ; τό θρυλικό παλληκάρι είς τήν 
μάχην 4τί τών λόφων Νεκροπ’λεως Σ ίο δέων 
τήν ΙΟην ’Ιουνίου, έκεΐ ένθα χίλιοι Αθηναίοι 
άναπαύονται πρό αίώνων, πιστοί έι^^|^αί τών 
κελευσμάτων τής πατρίδος τω ν .^ ^ ^ ^ · έχο* 
έλαφρ ίν. Κωνσταντίνος Ζαρί'ρης,^^^ΙΡας.

—Μία πονεμένη ψυχή πού εύρισκεται έδώ 
έπάνω είς τό Μέτωπον άπό πολύν καιρό, ζητεί 
άτό τάς ‘Είληνοπούλας πού πονάνε, παρηγο
ριάν δι" άλληλογραφίας. «Κυνηγός τής Έλ4- 
φου» δεκ. Πεζικού Ιο ; λόχος, Ιον τάγμα, 3ον 
Σύνταγμα Μετ. Άδραμύττιον.

—Δέχομαι ανταλλαγήν c. p. καί έρωτικ'ς έ 
πιστολάς μέ δεστοινίδα; Κεφαλληνίας. Προτι
μιόνται ‘Αργοστολιού, Ληξουρίου καί Λιβαθονς.
Σ <οπός έρως. Γράψατε Ευοσ ιον Ρόδον II I  α' 
Μοίρα ορειβατικού Πυροβολικού II Πυροβο
λαρχία Τ. Τ. 933.

—Νεαρός λοχίας άνταλλάσσει φωτογραφίας, 
c. p. καί έπιστολάς μέ δεσποινίδας μορφωμένος 
16 —20 έτών πανταχόθεν. Προτιμώνται Κεφαλ
ληνίας, Άργους. Σκοπός- γνωριμία, φιλία, Α* 
ποκατάστασις. Γράψατε’ «Φοίβον» 15ον Σύν
ταγμα Πεζιχοΰ Τ. Τ. 925.

ΤΗΛΕΦΩ Ν ΗΜΑΤΑ J
Π. Δουφεξόπουλον.Είς τό προηγούμενον φύλ

λον είδ ίποιήθητε.—Paul Θεα)νίχην. Τό οτα- 
λέν, έχτός τή; έγκρίσεως τοΰ ψευδωνύμου, στοι
χίζει ώς ξενόγλωσσον δρ. 5. Στείλατε τό υπό
λοιπον δρ. 2.50.—Π. Παπ. Τό σταλέν δέν έδη- 
μοσιεύθη κατά σύστασίν]σας.—Κ. Ζαρίφην.Στέλ- 
λονται τακτικά. Συνδρομή σας θά λήξη στόν 
άριθ. 99.—Ναυτάχι Νοσοκόμον. Λρ. 7.50.

Παραχάλούνται νά παραλάβουν άπό τά γρα
φ εία  μας τάς έπιστολάς των οί κ . κ . «Δέ Γ  κριέ» 
Δ. ΐ· Γ . Ά θανασοπούλου, Μαρ. Ίω άννον, Σα- 
γηνεύτρα, ‘Ιδεώδης Ε λ λ ά ς , Α γ ιόκλη μ α , καί ή  
Μαρίκα πού άφίνει τόσα παιδιά τοΰ μετώπον 
χω ίίς  άπάντησιν.

Έλήφθησαν αί συνδρομαί καί ένεγράφησαν 
οί κ. κ. J .  Yoakim, Δημ. Ε. Βρεττός, Ami- 
one, G. Papayannis, S. Patrikloe, Φ »φ * 
Άστεριάδου, Χαρ. Παιδάκης, Ά θ . Σχουρτοής,
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Περδίκω μ’ π’λί μ’
Δυό γαϊδάρ’ — όξόν απ’ 
ν’ άφινχιά σ’—μάλλου- 
ναν σί ξένουν άχιρώνα, 
σον κι νά λιέμι ού Βλά- 
μ’ς ού ίφ’ς κι ού κυρ- 
δάσκαλους οΰ Άγκαθάγ 
γιλους χσακώνουνχι πιρί
τού βουλιεφτ'λήκι τ’ς
«Σφαίρας», σάν κι είνι 
τ’ άμπιλουχώραφου τ’ 
πατέρα τ’ς, δίχους νά 
βαίν’ν’ μί νοΰ τ’ς πώς 
ότ’ ύπάρχ’ κί νούμιρου 

τρία—μι τού σ’μπάθειου—απ’ έδου, Ιλόου μ’ μ’
δλλα λόγια, άπ’ Οάν τ’ς φάου τού μάχ’ στ'ν
άϊκλουή. Θά ν’ έβγου βουλιεφχής μί τού ύπιρι- 
■ψοϋνχι κι’ όποιους μί ζ’λε* β’ νάν τ- βγή χοΰ 
διξί τ’ χοΰ μάχ’—άς είνι κί χού ζιρβί, χού ίδιου 
μ’ κάν’. Τού ίκλουικό μ’ σύνθημα θά νείνι χού 

II τσοροΰχ’, χσαρ’χάκι ενδουξου κί χρυπ’μένου κί 
ΐ| άΐους ού Θειός, όΐ χά μπιλιερήια χ’ Άγκαθάγ 

ι j  γιλου κί χά σκαρπίνια χ’ Βλάμ’. Κί χού παρα
σύνθημα χσικοϋρ’ ! "Οποιους άνχικραίν', μίνια
σχού καύκαλου κί πόρτου ν κάτ’ καλός οΰ μαχα- - . , -
ρίχ’ς. Ά μ πώς δά, τ’ς άμάδις

Κι’ αϊτέ θά μ’ βγάλ’νι κι’ ένα τραγουοοΰι τΙρωτευούοης^τ^^^Λυμ Μκίηχά, της οπ<

Ή  Λόμδα 
κι’ ή Κόπα 
ά «τράτες

ίάπα
κι' ή 9ίάϋε 
τοουςάπσ 
πού γΐΛ οιίχαν—  ̂
ιάίτα
κ ι*~ αϊλώ* ο\ιν__
χό κ ό π α  
χαιπρόπα 
όςέ πράηα 
αγάπα 

* ά^όπα 
Ον καί)έ\α 

Αάπα
κι’ δχ βάχ! 
γιά τό Λά 
καί ‘ 
κά

ς φίλίυς των μέσ’ χήν νχουλάπα 
’λάκια χους 4πα καί άπα

Ή  Μουσουλμα>ική νΟηωνία τής Κωνσταντι
νουπόλεως ίπβτίελεΐ έν ουγκινήσει έξ οίτίας έ
νός έρωτικο(τ·δράμαχος, θνμα J im  όποιου ύ

‘MS
χραγου

θά λιέει: Τοΰ λιένι χά πουλάκια 
μέσα στά ρέμματα 
θά νδβγχ) ού Μητρούσης 
δέν είνι ψέμματα. 

θά βγόιλ’μι έτσ' γιά μανία κι’ ενα τραγοΰδ’ 
(’ Βλάμ’ νά λιέει:

Σ’ πρέπ’ ούρέ καψονβλάμ’ 
στού γάιδαρου νά μπής 

νά πας στούν Πετρουνικου 
νά πέης νά πνίγος.

Έ  ρέ ντέ καί νχέ χί θά γένιχι σά θά πααίν’νι 
οί ψημφουφόρ’ γιά νά ψ’φισ’νι. θά βαίζ’ ού 

..τήττηυς ήπ’.τά. χηυγιαχά « Μ ή τη η υ ς .-  Τυαι^ούχ'
Ροΰμελ’». Ά ο ί δά όνχις θά ρουβουλάν οί ούρει- 
νοί δήμ’, όλου χού σ’γγινουλόϊ μ· κι’ οί σ’μπι- 
θερουκούμπαρ’ μί τά γκισέμια, χ*ς Βλαχσυδη- 
μάρχ’ς μαθές μπρουστά, κι’ αύχίν’ σάν χραγιά 
άπόκονχα. θά μαυρίσ’ ή γίς άπό σκούφια κί 
μαν’κουκάπ’ κί λερή φ’σιονελλοϋλα.

θάν τ’ς βάλου κάτ’ ούλ’νούς. Ούτι Μπενιχζέ- 
λους, οΰειδι δικάξ’, μαειδι οΰ Άη-Σκάθαρους 

τ’—άπατός τ' νά καχιβή κί νά 
, πιάκι μπάζα μπρουστά μ’. Οΰ· 

θαν τ’ς πορου κί δέ θ ’ άφή· 
δλλους βουλι|φχής/̂

0«κΙ

ραυρα 
μαχους ή

, -  - -
nc ς ποραμάνις, γιά

μάτια, ή γιά να κανου κόμμα; Κόμ
μίνια σά δώ, θειου>ϊόμματους ή δλλ’

ί»~κεϊ, τ'ς φέρν’ς βόλτα μιχά χού θ'κοΰ ο’ τ’
κόμμαχους κί ξιρουκόμματους κί γένισι άμέοους
κουμματάρχ'ς. Κι’ ή άφινχιά σ’ άπ’ αύιοΰ πάλε
γιά χού κόμμα δέν πάοκιζις όντες πουλιχεύου
σαν μί τούν μέν κί μί χούν δέν κάτ’ οτά χου·
ράφια;

Ίγώ  νά σ’ ποΰ τ’ μαύρ’ άλήθεια, ελιεγα ν’ ά 
ςήκου γιά οένα τού βονλιεφχ’λήκ’ σά οοιφρα- 
χζένα λιγερή κί ξιρουψ’μέν’ άποΰεισι κί γώ νά 
παου γιά δήμαρχους. Μ’ έλα π' έχ’νι δλλ’ αρά
δα γιά δ’μάρχ’. Πςώχους κί καλλίχιρους ού Τοίν- 
Τοών άπ' Ιξόν π’ θά μάς κάν’ σύμμαχ’ μί τ’ν 
Κίνα κί τού Τομ-τονμ γιά ιά φέρ’ν'μι μαϊμοΰ- 
δις μαθές—».αληώρα Ιλόου σ’— λιέει πώς θά βάλ’ 
καταπάν’ ο’ (.ϋλ’ χ’ν Άιβήνα μίνια μιγάλ' τέντα 
νά μήν τ’ν πιάν’ π’θινά κί π’θινφ ού γήλιους 
κι’ οί βρευχάδις, τού θέρου θά στήσ’ ένα φυ
σερό στού Λκοβηχό νά μάς κάν’ αέρα νά μήν 
κοψών’μι κί του χειμώ θά βαίν’ φουτιά σχούν 
Έληώνα νά μή μοργαν’μι. Κί δέφχιρους ού 
Προπρας άπ’ γιάνά μήν άπουσταίν’νι οί Άνθη- 
ναιοι, θά φκιάσ’ ςΰλ’ τ’ς δρόμ’ τ’ς Άιθήτας νά 
πααιν'νι χούν ί-αχήψουρου κί χανένος χούν άνή- 
φουρου. Γιά δαυχου ας έβγου Ιγώ ταρα βουλιε- 
φχής κί μί τ’ δ-λου ταςείδ’ βγαίν’ς κί σύ, γιά 
νά προυκόψ1 τού Έθνουν.

Ταΰχα κί μένου γειά σ’ κι’ άνχίου μ’
Μ ή τρ ο υ ς  Κ ο ν ρ 'ν ύ γ α λ ο ν ς  

Τέονς άρςεβουνιαστ’κ^ς κί νΰν κί άει ΰπουψήμ 
φιους βουλιεφχής.

παραθέτομεν τήν φωτογραφίαν
Τήν έφόνευοε μέσα είς τό ούχοκίνητόν της 

ό χελευχαϊος έραστής της Χαμδή βέης, πλου- 
σιώτατος ΰφαομαχέμπορος. Καί χήν έφόνευσε 
διά λόγους ζηλοχυπίας, διόχι χής Μεδηχα δέν 
τής όρκοϋσε χό παχύχατον πουγγί του. Ήτον 
έξαιρεχικά σπάταλος, κοκέτα έπιδειξεομανής, 
καί τοϋ έκαμνε άπισχίες. Πρό έχών είχε διαχε- 
λέσει έρωμένη καί χοΰ διαβοήχου ύπουργοΰ 
χών Οίκονομικών Τζαβήτ βέη.

‘Ζ'ον Sfcjdpn τά καμώ ματα

ytrix
άφον

Σ’ ΓΟ ΜΙ ΙΑΚΑΡΑ
Είχα δυό χάλλαρα, 

ρέ Μανιώ πολυχάλαν- 
χη, κι’ ήθελα νάν χά 
κάνω χριάντα δυό. Τί 
δλλη μηχανή έμενε 
πέρι νά πά νάν τ’ ά- 
κουμπήσω στόν κα- 
βάλλο, κι’ αν κέρδιζα 
νάν τά βαρήσω πά- 
ρολη, χσέχε,χσιγκουΐνα 
νά βγάλω καί καχιν· 
τις γιίι χά μικρά μου 
έξοδσ. Κι’ άν χδχανα; 
θά μοΰ πής. Άοκεχον 
αύτό' σδμπως συμβό
λαιο έχω άπογράψει 
μέ τήν τράπουλα.Έδώ 
χύχη είνε καί γυρίζει· 
άν χήν ξεσχροβώσης 
οέ και ένα σχαυροδρό- 
μιο, έχει καλόν, άλ- 
λοιώς μένεις βέςτζι- 
νος καί μασσάς άέςα 
ηρέσκον—ναί I σιγά τόν πολυέλαιο μήμπως καί 
πρώχη βολά θάν τό πάθονμε ! Κι’ έξ δλλον νά 
οτό πώ χό ποραμνθι; Τή σήμερις ήμερα δέκα 
δραμός γιά τις έχεις γιά δέν τις έχεις οΰτε γιά 
καπινό δέ σοϋ φτάνουνε—άντιλείβεοαι τί θέ νά 
σοΰ πώ ; Βάρα τό λοιπό μέσα οχά όλα καί ή 
χοϋ ΰψου ή τοΰ βάθου—άμή ; χήν κορόϊδα κάνεις;

Τροβάω κι’ έγώ γιά έια κρυφό, μπαίνω μέσα 
καί χούς βρέσκω στρωμένους τούς μακανχάση- 
δες νά παίζουνε μπακαρά.

— Ρέ σείς λιγάκι νχροπής ! τούς κάνω. Γυ·" 
ναΐκαι μοϋ γινήκαχε καί χό ρίξοχε οχό μπα· 
καρά. Χάθηκε ή πασοέτα καί χό ζάρι, νά χά- 
νεχε χά λιανά οας καί νά φχαριστιώσασχε χζόγο ;

Δέ θέλησα νάν χούς χαλάοω χό παιγνίδι γιαχ’ ή
τανε φίλος μου ό μπαγκαδώρος κι’ ί/α\ε. Καί 
κάργα,πού λές, τά χαμπλά. Κάθουμαι κι’έγώ στό 
δεξί καί τσονχαίρ\ω χώνα τάλλορο. Είχε χό 
χέρι έιας νεανιος ντιστιγκές, πού χόν είχανε 
κουβαλήσει γιά χό σφάγιο χής βραδυας. Τοϋ 
δίνει ή μπάγκα πένχε, χραβάει καί χό κά\ει 
δυάρι καί χάνουμε.

—"Ε , ρέ πρωτόλειοι, πώς πουλάτε τά λεφτά 
σας, λέω ! Ρέ σύ, χςαβάνε ποχές οτό πενχόρι,

tore 
πριήχ*

<πάτιρ* 
ετρόφηχαΐι 

πρέπιι de τό νέον αξίαμά τ ον,
Ποπιχάς τον ενΧογίας δωρεάν.

Σ Τ Ι Χ Ο Ι  τ ο υ ! < α ρ ρ ο υ
(ΗΓΟΥΝ ΟΜΙΛΙΑ! ΕΠΙΚΑΡΡΟΙ)

μερινας 
μέ όράτε ατενώς 
νέτον-σχέτον 
καί δνεπ σιγαρέτχον 
τό όποιον 
λόγον άψιλίων.

ό καπνός 
αίσχροκελδώς 
καί λίον άκριβώς 
καί μή πωλώντες 
οί καπνοπώλαι 
σιγάρα τής πε>δαρός 
χυδαϊστί τοΰ κοκορός 
ούδ’ άνήλιξ έμβακέτα 
πρός παρέλευσιν 
τής ήμερός; 
οίκονομικώς 

καί ούκ δυ^αμένου πλέον καπνίζαι οελεμισχί 
ζητούς γορ πορά τίνος «ούχ εχω» μοί άπαντεϊ 
χά πράγμαχα ώσιν πολλαχώς σκομβρόζικα, 
ήγουν χαίρεχε καί ά>δίον σιγόρα οχερχσόζικα 
τό όποιον
θά κόφοω τό κάπνισμα ελλείψει αργυρίων.

Ό Άγχα&άγγελος

ρέ αγένειε; Τώρα ποιός μοϋ πλερώνει έμένα>ε 
τή μίχζα μου ;

— Νά σχήν πλερσσω έγώ, μοΰ κάνει ό γχρου- 
πιέβης.

—Ά , μέ τό μπαρδόν,περικαλώ! ’Εγώ, κύριος, 
κουβεντιάζω περί τό οωστό καί τόν κανονισμό 
τοϋ μπακαρά κι5 όχι πώς μέ δια^έρνει γιά τό 
χάλλαρο, νομίζω ; Έγώ.μέ χά τάλλαρα καθα
ρίζω χίς πίπες μου, γιά νά ξέρτ,ς, κι’ δλλοχες 
>ά μή μπροσβλαίνης έμένανε γιά νά μή σέ 
στραπατσάρω δσκημα.

Τότε βρήκανε, καχάλοβεζ, χό τεαρό χρόνια 
κουχό καί χοϋ πινίγανε χά καχοσχάρικα, κι’ ή- 
θέλονε νά κά>ω κι’ έγώ χήν πάπια δνεφ νά 
ξηγηθοί με περί μίνχζα. Τί νά λέχ) τό μυαλάκι 
τους I Ά ς  χό χρωστά'ε χάρη πού δέν θέλησα 
ν’ ανοίξω φασαοίες, γιατί αν έρχόχανε χωρο
φύλακας θά κουβάλαγα κι’ έγώ κάνα τραπέζι 
οτό τιμήμα, κι’ έκεΐ θά μέ μαγκώνανε στά γερά 
γιατί έχω κ<*τι ερημοδικίες σχό πχαΐσμα. Γιά 
δαΰχο έδωκα χόπο οχήν όργή καί τωστριψα, 
στραβός άπ’ τώ%α μάχι όμως. Μπήκα μέ δυό 
πενχόφραγκα κοί βγήκα μ* Ιτα.

Στείλε μου καί χδλλο πού μοΰ λείπει, ρέ 
καλλικέλαδη, γιά νά πάω άποψα νάν χά κάνω 
χριάνχα δυό, γιαχί σοΰπα: μοΰ χρειάζονται.
Χειμώνας πλάκωοε καί πανωφόρι δέν υπάρχει 
— μπανίζεις; Ό  Βλάμης
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