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Τί μαθαίνω ; ‘Ο περίφημος εφευρέτης Έ ν  

τισσων έπενόησε, λέγει, ενα μηχάνημα διά τοΰ 
οποίου θά έρχόμεθα etff επικοινωνίαν μέ τά 
Πνεύματα. Πρόκειται περί ένός είδους τηλε
φωνικού μικροφώνου Ικανοί'· νά μεταδίδη 5ίαι 
τους πλέον ανεπαίσθητους ήχους, Τ0 >'ς οποίους 
O t προκαλγί ή-παρουσία τοΰ Πνεύματος.

Τοιουτοτρόπωί, δταν ό Έ ν  εισσων λανσάρη 
τήν εφευρεσίν του, θά κάθεσθε έμπρός ίΐς τό 
τηλεμικρόφωνόν ΓΛς.νρά θά επικοινωνείτε μέ 
τό ‘Υ-τερπέραν. . j

—Έμπρός, δεσποινίς, δόστε μου κέντρον 
Ουρανού.

Μια στιγμή, γιατί! συνενν είται ό Μητροπο
λίτης... ά, αυτή τή στιγμή έτελείωσε, λάβετε ..

Μερσί...Ντρίν, ντρίν... Άλλό.. Κέντρον Ου
ρανού ;.  Τό^πνεΰμα τής δ)δος τηλεφωνητή, ίας;

Θακοΰτε ένα έλαφρό γρατσούνισμα ιό όποιον 
θά σημαίνει «μάλιστα κύριε» καί θά συνεχίζετε : 

—Δόστε μον, σάς παρακαλώ, τόν Σαβαώθ.
—Άδύνατον έπί τοΰ παρτ ντος, Ινυριε... Λει 

πει σέ ταξεϊδι γιά τή Ρώμη...
—Τ ί; Μήπως πήγε νά Ιδή τόν Πάπα;
— Άκριβώς...
—Λυπηρόν αύτο ! ‘Οπωσδήποτε δόστε μου 

τουλάχιστον τό πνεύμα τοΰ μακαρίτου Σολο- 
μώντος. —Λάβετε.

 ̂ Αλλό... Μεγολειότατε, σεϊς Έμαθα άπό 
τήν Παλαιαν Διαθήκην τήν μεγάλην οοφιαν 
σας καί ήθελα νά σας ζητήσω μιαν συμβουλήν. 

—Είς τάς διαταγάς σας.
— Ιδού  ̂ Μία γυναίκα εχουσα δύο έραστάς, 

εγέννησε ένα παιδί, τό όποιον ουτε ό έιας cute 
ό δλλος εννοεί ν’ άναγνωρίση ώς δινό ιου.,.Τί 
πρέπει νά κάμη ή δυστυχισμένη ;

—Σταθήτε... νομίζω ότι καί δλλοτε πρό χι
λιάδων έτών μοΰ έτυχε μια τέτοια περίπτωαις.

—Ναί, άλλ’ όχι άκριβώς ή όμοια- τότε δύο 
μητέρες διαμφισβητοΰ ταν ένα παιδί, ένώ τώρα 
δύο πατέρες το αρνοΰνται. Τό πνεΰμα τής έπο- 
χής βλέπετε! Λοιτόν, τί πρέπει νά γίνη ;

—Να οάς πώ : Τό προτιμοότερον εΙ\ε νά δώσ-β 
τό παιδί είς το Όρφανοτροφεϊον, διά νά μή χά- 
nU τούς δύο έραστάς της καί νά φρυντίσυ ή ευ
λογημένη νά μήν κάμη δλλο.

Ενας πάλιν ρωμαντι πληκ τος έιακευμένος θά 
παιρvy τϋ θυρωρεϊον τοΰ Παραδείσου καί θά 
έρωτά τόν Άγιον Πέτρον :

— Μή.^ως είδατε νά περάση χθέ; στόν ΙΙαρά 
δ3ισο μια νέα ξανθή και ώραία;

—"Οχι, γιατί ρω :άτε ;
r Πρόκηται περί τής Δουλτσινέας μου πού 

πέθανε χθές και θέλω νά μάθω αν έγινε δεκτή 
στόν Ιίοράδεισο, νά φροντίσω νάρθω κι’ έ-,ώ αύ- 
τοΰ γιά νά τήν συναντήσω.

— ΚΓ αν πήγε στήν Κόλασι;
—Θ ι πάω κΓ έγώ έκεί.
—Νά χαθής κουτέ ! θ ί  λέγη ° Άγιος Πέτρος 

και θα διακόπτη ιήν συνομιλίαν.
Θά ημπορούσα νά αναφέρω /ιλίης άκόμη πε 

ριπτωσεις, κατά τάς ό.το.ας ϋά έζηιούσαυε πο 
λυτιμους πληροφορίας άπό τά Πνεύμο α. Ένας 
Αστεγος συμπολίτη, π. χ. θά ήμποροϋσε νά προ 
τεινη είς τόν Εωσφόροι Σού δίνω τήν ψυχή 
μου άν μοι είπής πούθά μτορέοωνάβι,ώ σπίτι!

Οπως έπίσης ένας φουκαράς οικογενειάρχης 
θά ημποροϋσε νά παρακαλέσ;) θερμώς τόν Αρ
χάγγελον νά πάρη μιαν ώραν άρχήτερα τήν 
ψυχήν τής πεθεράς του διά νά ήσυχάση- Καί 
ποιος ξέρει! Ίσω ς ό Γαβριήλ συνεκινεϊτο άπό 
τα παθήματα του καί ιόν έγλύτω.ε.

Ετσι θά έ ,̂ανονίζαμ ν όλοι μιά χαρά τις 
δουλίτσες μας, άρ*εϊ μόνον αί τηλεφωνήτριαι 
τών πνευματικών κέντρων νά μήν είνε τόσον 
νυσταλέοι, όσον αί έπί γής συνάδελφοί των. 
Διότι, άν ήσαν αί iW i, φαντασθήτε πόσα χρό
νια θά έχρειαζώμεθα διά νά έπικοινωνήσιομεν 
μέ τόν έκτον ή έβδομον ουρανόν, άφοΰ ξοδεύο- 
μεν τόσας ώρας διά νά τηλεφωνήοωμεν έντύς 
τών Αθηνών.

Άλλά δέν είνε μόνον αύτό· ό Έντισαων μάς 
πληροφορεί ότι, έάν τά Πνεύματα δέν άντατο- 
κριθούν είς τό μηχάνημά ιου, τούτο θά ση- 
μαίνη ότι δέν υπάρχουν Πνεύματα, ούτε πέραν 
τού τάφου Ζω ]. Άλλά τόιε, τί θά γίνουν, σάς 
παραχαλώ, οί λεγ; ώνες τών διαφόρων μάγων, 
μάντεων, ύπνωτι.τών, μένιιουμ καί τόσων άλ
λων έντιμων τσαρλατάνων, οί όποιοι όλην τήν 
τέχνην των τήν στηρίζουν είς τάς άποκρύφους 
( έ τά Πνεύματα σχέσεις των ; Κλέφτες θά βγοΰν 
οί άνθρωποι! Και πώς θά δικαιολογούνται αί 
διασκεδ ιστκώταται ύπό ήμίφως συνεδριάσεις 
μέ τό τραπεζάκι, αί όποΐαι μάς έτιιρέπυυν νά 
τσιμπούμε άνενοχλήτως τήγιμτα, ή τό στήθος 
τής διπλανής μας;

Ά , κύριε Έντισαων! “Αν ή,εύρατε τί κακόν 
πρόκειται νά κάμετε είς τόσους ανθρώπους μέ 
την έφεύρεσΐν σας, δέν θά την έφέρνατε καθό
λου είς φώς. Σ3βαρώς σάς μιλώ. Ο ΠΥΜ.
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Πολλά καλά εργα αύτήν τήν έβδομάδα. ‘Εγ
κρίνω τών κ. κ. Γ. Τουφίξή (άν δημοσιευθβ 
αύτό στό Λεύκωμα, δέν θά έχετε δικαίω ια νά 
στείλετε άλλο- διά τήν άφιέρωσιν συνεννοηθήτε 
μέ τό Λογιστήριον) I. Βουδούρη (τό πρώτον), 
Βοΐβοδούρου (τό τετράστιχο), Μ. Γιοννάτου 
(έλαβα καί τά δύο γράμματά σας μαζί’ ή σ ί-  
τυρα προϋποθέτει έξυπ'άδσ, πράγμα πολύ σπά
νιον είνε εύκολώτερα άπό στιχουργικής άπό- 
ψεως διότι έπιτρέπονται έλευθεριασμοί είς τήν 
γλώσσαν, στίχους κλπ. ίδατε καί Σουρήν), Ε. 
Τοιρικάκη (τό ποίημα), Γ . Μελαχροινοΰ (αί 
δύο πρώται στροφαί), I. Άργυριάδη, Σπνρου 
Φιόρη («Τά φύλλα τρέμουν...), Π. Φρυδιανάκη 
καί Β. Βαλασσοπούλου (ιό «Παιδικά χρόνια»), 

Ή  έκτέλεσις κσλή, κ. ΑΙμ. Φλωριέ, τί σάς 
πταίω όμως έγώ αν έδιαλέξατε θέμα πάρα πολύ 
κοινό; ‘Οπωσδήποτε αντιγράφω έδώ μίαν πάρα 
πολύ καλήν παράγραφόν σα:.

«...‘Ο ήλιος καταπόρφυρος άργόγερνε κουρά 
σμένο; πίσω απ' τις ψηλές κορφές τών f,srs- 
ξεδένιων βουνών, αφήνοντας γι' αντικαταστάτη 
του τά δυό σου μάτια—δυο άστρα ολόλαμπρα, 
γεμάτα πόθους κι’ ηδονή...*.

Γράφετε πολύ καλά καί πολύ έξυπνα, κ. Ά. 
Φλόγα, γιατί δμω; παίρνετε ένα θέμα τόσο συ 
νηθισμένο; Ή  στρατιωτική ζωή είνε γεμάτη 
άπό άλλες εύθυμότατες σκηνοΰλες, γεμάτες πρω
τοτυπία καί άπροοπτισμούς" στείλτε μου ά.τ’αύ- 
τές. —Καί σείς τό ίδιο, δίς Βενετσανοπούλου, νά 
διαλέγετε θέματα περισσότερον πρωτότυπα.— 
Δέν είνε όσον τά θέλω καλά τά δικά σας, κ. κ. 
Μ. Σακέλλα, Κάρανε, Ν. Λαχανοχάρδη, Ν. Μ ι- 
νιώτη καί Σ. Λυμπερόπουλε. “Αλλα όχι επιτυ
χημένα στήν έκτέλεσι, κι' άλλα δέν λένε σπου 
δαϊα πράγματα.—Τά έ δικά αας. μεγάλα, κ. κ. 
X. Ζωτιάδη (τ > ποίημα πολύ ά ιλό) Έαποροΰ- 
πάλληλε, θ - Μπαγλανέα («αί ή γλώσσα του πολύ 
ξηρά), Μ. ‘Ιππότη καί Άλ. Φοίφα.— “Κ>.οβα 
καί δύο ποιήματα διά τά όποια πολύ έθορυβή
θη ό κ. Άγκαθάγγελος. Κατά τό πρώτον :

Έ ρω ς έατί κάτι υψηλόν 
κάτι ουχ'ι μισαϊον 

κάτι εμπνεύσεις εκλεκτών 
πολλών έκ τών αρχαίων.,. 

καί έπακολουθεί μακρά έξήγησις περί τοΰ πώς 
ή μαντζουράνα εύρέάη εις τό κατώι.

Κατά δέ τό δεύτερον :
ΤΗτο μιά μέρα άιοίξεως, μιά μέρα νεφελώδης 
ήτο μιά μέρα κατηφής, μιά μίρα ήιο βραχώδης 
π' α! άστραπαί διήρχοντο μίαν κατόπιν άλλης 
αί δέ σπινθήραι ελαμπον μετ ι μεγάλης πάλης, 
ό δε όρίζων κατηφής και μελαγχολικός 
έκάθητο καί έβλεπε τό θέαμα οίκτράς, 
π' έξαφνα ε'ια οννεφο ποΰ τόιε έπεφίνη 
μετέβη στόν ορίζοντα έπίσκεψίν νά χάμχι...

Φαίνεται όμως ότι δέν τόν εύρεν έκεϊ κα1 
ήρκέσθη νά τοΰ άφήση τό έπισκεπιήριόν του. 
Τό περίεργον δέ είνε ότι άμφότεροι οί μεγα
λόπνευστοι οΰιοι ποιηταί κιιτάγονται έκ Λεβα- 
δειας, τοϋθ1 όπερ δκαιολογεΐ έπαρκώς τό γνω
στόν δημοτικό τραγούδι

ιώμμορφη ποϋεινε ή Λειβαδιά> 
ή όποία μολονότι

ικεϊται μέσ' ατό ρέμμα* 
δέν π ιρεσύρδη άκόμη ύπ’ αϋτοΟ μαζί μέ τούς 
ποιητάς της. Τά όστά τοΰ Ταλλάρου τρίζουν! -  
ίίά σάς πιιτεύσω, κ. Π. Μπεφάνη ; Τό έπίγραμ- 
μά σας «Τό ξεύρω* έμοιαζε ώίάν άντιγραρή, 
μ’ ένα άλλο δη χοιιευμένο.—Περιμέ-ετε νά δη- 
μοιιευθή τό δλλο aac, κ. Α. Καφέτα. -  Ευχαρι
στώ, κ. Δ. Δούλη.—Πολύ καλά, δίς Χνλίάνα’ 
δέν είνε άκόμη νομίζω Άκαδημαϊ«ός, έπρό^ειτο 
όμως νά γ vfl διά τό «Feu» του, πού έκαμε 
μεγάλον κρότον οπωσδήποτε στέλνετε μου είτε 
αύτοΰ είτε δλλων, μ’ έπιμέλειαν διαλεγμένα.

Καί άφοΰ είνε μοιραίον νά μήν ησυχάζω άπό 
τάς κακοηθείας τοΰ μέν καί τοϋ δέ, έχω νά 
προσθέσω ότι, όπος μοΰ καταγγέλλουν πολλοί 
άναγνώσται μου, ό έντιμότατος κ· Π. Παπατα- 
ξιάρχης, τό ποίημα «Νεόπλουτος» τό έχει άντι- 
γράψει άπί ένα περιοδικόν τή; Κωνσταντινου
πόλεως, ή άπό ένα δλλο Αθηναϊκόν περιοδι
κόν, όπου τό ίδιο ποίημα έδημοσιεύθη αργότερα.
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Προεκηρύχθη διαγωνισμός έργων τά ό^οϊα 
θά δημοτιευθοΰν εί; τό έκδοθησόμενον προ
σεχώς «’Αναμνηστικόν Λεύκωμα». Πρός τούτο 
καθε αναγνώστης έχει τό δικαίωμα νά μοϋ 
στέλλβ έν ή περισσότεοα έργα του, τά ό ιοϊα 
έγώ θα εγκρίνω ή θ’ απορρίπτω άμέσως μέ 
τήν λήψ.ν των. Τοιουτοτρόπως ό άποστολεύς 
θά γνωρίζη άν θά δημοτιίυθοϋν είς τό Λεύ
κωμα ή όχι καί είς τήν δευτέραν περίπτωσιν 
έχει το δικαίωμα νά μοΰ στέλλβ άλλα. Πάντω; 
τοΰ ίδιου ένα μόνον έργον είνε δυνατόν νά δη- 
μοσιευθή. Προθεσμία αποστολής μέχρι τών

μέσων προσεχούς Νοεμβρίου. "Επειδή και ο 
διαγωνισμός τοΰ «"Υμνου πρός τήν Γυναικειαν 
Καλλονήν» είνε συναφής, παρατείνεται και αυ
τού ή προθεσμία έως τότε. Δικαίωμα συμμετο
χής καί είς τόν μέ* καί είς τόν δέ, διά καθε 
έργον ξεχωριστά, δραχμή μία.

Έγκρίνετα», κ. Γ. Έλάτη,
Καί τό δικό σας, δίς Κοΰλι 
διαφοράν ότι, άν πςρτιμηθ 
μοσιευθ-ή &λ/ο δικ^^ας ά. 
ήδη είς τήν «Σφαΐφ)|^'Τ 

εΙνΊ^Ρ>εια μόνον έργον είν w 
είς το Λεύκωμα. Γράψτιϊμον τί προτ\μβτεΓ—Δέν 
έλαβα τίποτε, δίς Ψεύτικο Γέλοιδ. Ξαναστεΐλτε 
το. —Έ πί ζητημάτων πού έξέφερα τήν κρίσιν 
μου μήν έπανέρχεοθε, κ. Σ. Γεωργακοπ., ουτε 
δλλως τε κρατώ τά μή έγκρινόμενα κομμάτια. 
Καθώς ένθυμοίμαι ήτο πολύ μεγάλο καί σιά 
τήν «Σφαίραν» καί διά τό Λεύκωμα. Άπετέλει 
ολόκληρον τόμον. "Οσα δέ βλέπω μεγάλα δέν 
τά διαβάζω.—Καί τό δικό σας πολύ μεγ »λο, *■ 
Παπαντώνη.—Τό δικό σας καλογ κιμμένο, κ. Σ. 
Φορμόζη, άλλ’ αύτή ή ιστορία είνε πάρα πολύ 
συνηθισμένη. Στείλτε μου δ\λο πρωτοτυπώτερον.

Ο ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

τό Λεύκωμα.— 
ι'ιγγου, μέ τήν 
ό, δέν θμ δ η - 
δημοσιει^ντα 
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Ή  Μαντώ είνε ενθουσιασμένη· εΰρήκε μιά 
καλόβολη μοδιστρουλα, όχι γιά τουαλεττες βέ
βαια, είς τήν όποίαν όμως μπορεί νά έμπιστευθή 
τ’ άσ τρόρρουχά της διά τάς έπιδιορθι. σεις 
πού έχουν άνάγκην : μιά βελονιά σ’ αύτό τό 
μεσοφόρι, τό πέρασμα καινούργιας κορδέλλας 
σ' έκεϊνο τό πουκάμισο, μιά ραφή στήν χσλτσα 
κλπ. Γι’ αύτές τις μικροδοΆειές τρεις ώρες 
κα Γ έβδομάδα θ ι  έφθαναν έπειδή όμως ή uo 
διστροϋλα έδήλωτεν ότι δέν μπορεί να κόβο 
τά ή μεροκάματά της είς δύο, ή Μαντώ άτε- 
φάσισε νά τήν κρατβ δυό ολοκλήρους ήμέρας 
κάθε δεκαπεντε.’Αναμφισβητήτως τό ένα ημε
ρομίσθιον είνε έντελώς χαμένο, θά έχάνε όμως 
περισσότερον άν άφηνε τά έσώρρουχα τά ίδικα 
τη; καί τοΰ Κυρίου νά σχίζωνται καί νά γί- 
νωνται άχρηιτα ένφ είνε καινούργια άκό|ίη. 
Τό βέβαιον εΐνε ότι ή Μαντώ δέν έχει δκόμη 
μεγάλην έμπιστοσύνην είς τήν ραπτ',κήν δεξιό
τητα τής μοδιοτρούλος, εύθΐ? όμως άπό τής 
πρώτης ήμέρας τής προσλήψεώς της άναγκά 
ζεται ν’ άναγνωρίση ότι «τά καταφέρνει θαυ
μάσια». Καί τούτο τήν ενθαρρύνω νά τής έμ· 
πυτευθή τό γαρνίρισμα μέ άΛηθινήν δανΓέλ- 
λαν ένός καίΌύργιου ύ τοκαμίσου της. Ή  ερ
γάτρια τής τό παραδίδει^μίτ ; μίαν ώραν έτοι
μον και πο?Λ καλά γαρνιρ σμι νο.

Ή  Μαντώ δράττεται τής εύκαιρίας.
—Άκουσε, Χρυσοίλα, άν σοΰ έδινα τό μον

τέλο, θά μπορούσες νά μοΰ ράψυς καινούργιο 
πουκάμισο ;

— ’•‘ αί βέβαια, κυρία.
—Νά, ίδες αύτό· μπορείς; .. Πόσο λινό χρειά

ζεται; —Ένάμισυ μέτρο γιά τό καθένα.
—Θά μοΰ ράψης τρία όμοια, γιά ν’ άρχί- 

σ ημε. Έ χω  λίγο δαντέλλα άκόμα γιά τό ενα. 
Λές νά βρούμε όμοια γιά τ’ άλλα ;

—Θά βρώ, κυρία, μόνο πού δέν θά προ- 
φθάσω ώς αύριο.

—Θά σέ κρατήσω καί μεθαύριο.
—“Ετσι, πςοφταίνω.
Τήν μεθεπομ,ένην ό Κύριος εκπλήσσεται 

βλέπων ακόμη τήν μοδίστραν, ή όποία μάλιστα 
έχει έγκατασταθή είς τό γραφείον του και τό 
έχει κάμει, όπως ήτο επόμενον, δνω κάτω-

—Ένομιζα πώς Οά είχαμε άπαλ^αγή σήμερα 
άπ’ αύτόν τόν μπελά, ψιθυρίζει τής Μαντώς, 
δυσάρεστη μένος κάπως.

—Σοΰ ζητώ Λυγγνώμην, σερί... βλέπω τί άνα- 
στάτωσι σοΰ κάνω, άλλά είνε μία μοναδική 
όκαζιόν! Μοΰ ράβει πουκάμισα., θά "8Qς...

—Πουκάμισα; \!άείχες άνάγκην άπό που
κάμισα ; Πρό δύο μηνών δέν αγόρασες έξ ;

—Ναί. Μάαύ.ή ή μικρή ράβει τόσο καλά, 
ώστε δέν έπρεπε νά χάσω τήν εύκαιρία.Άλλως 
τε έσώρρουχα είνε, δεν ύπίρχει φόβος νά πε - 
ράση ή μόδα τους... ΚΓ έπειτα είνε οίκονομι/,ή I

Κοί διά νά μή χάση τήν οίκονομίαν τών οα· 
πτικών ή Μαντώ έξοδεύει τετραπλάσια διά 
ύφασμα, δαντέλλες κλπ. έσωρρούχων, τών ό 
ποιων δέν είχε καμμίαν άνάγκην.

Ο Α Τ Τ Ι Κ
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Τήν γενικήν αντιπροσωπείαν τής ^Σφαίρας» 
καθ’ όλην τήν Αμερικήν άνέλαβον οί κ. κ. Ό - 
ράτιος ’Ιωαννίδη; καί Γαβριήλ Καλβής, π}ός 
τούς όποιους δύνανεαι ν’ άπευθύνωνται πάντες 
βί θέλοντες ν’ αγοράσουν φύλλα ή τόμους «Σφαί
ρας» ή νά μάς διαβιβάσουν δημοσιεύσεις. 4ιεύ· 
θυνσις· International ganeral Agency 560 - 8  
th. Ave New. York.

Σ Φ Α Ι Ρ Α 3

TO ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΤΗΣ ΜΡΙΙΙΣ ΣΓ
0 ΣΚΟΠΟΣ ΑΓΙΑΖΕΙ ΤΑ  ΜΕΣΑ

Όταν ή Παυλίνα έβεβαιώθη οτι ό σύζυγός 
της τήν άπατοϋσε, έπέβαλε σιγήν είς τά νεϋι,α 
της κοί έσκέφθη. Τί έπρεπε νά κάμη ; Άλλη 
λοδιαδόχα-ς εβι λε είς τό μυολό της νά σκο
τωθεί, νά σκοτώτυ τόν επίορκον καί τήν συνέ
νοχόν του, νάτόνάπατήση ή νά τόν διαζευχΰχί· 
Τήν μίαν μετά τήν δλλην όμως έγκατέλειψεν 
όλος αύτάς τός Ιδέας, διότι έν τφ μεταξύ έ- 
πείοΰη οτι άγσποϋοε άκόμη τόν άπιστον. Καί 
καιέληξεν ε!ς τήν άπόψαοιν ότι έπρεπε διά 
παντι ς τρόπου νά προσποθήση νά έπανακτήση 
τήν άγαπην του. “Αν τό Ιδιο έκαμναν δλες καί 
όλοι οί άπατφμενοι ούζυγοι, πολλά κεσάτια θά 
είχαν τά οπλοπωλεία καί οί δικηγόροι.

Ό  Γιάγκος, ό ονζυγος τής Ιΐανλίνας, τμη
ματάρχη. ένός υπουργείου, μεοόκοπος πλέον, 
έβιάζιτο πςίν γεράο^ έντελώς ν’ άνοπληρώσ^ 
τάς διαοκεδαοεις μιάς νεότητος τήν όποίαν 
έξάιδευοεν ολόκληρον είς τός προσπαθείας του 
ν’ άποκτήση μίαν καλήν θέσιν. Καί τώρα πού 
τήν είχε αποκτήσω, έπειδή ούδέποτε έμαθε ν’ 
άγαπά τήν ούζυγόν του, έζήτησεν είς τάς άγ- 
κολας τής μοδίστρας της Ελένης τήν σνμπλή- 
ρωσιν τών συζυγικών του απολαύσεων. Ή  Έ  
λένη ειδεχθή όχι πρός εύχαρίστησίν της άλλά 
πρός ένίοχυπν τοϋ προϋπολογισμού της, άφοΰ 
δλλως τε υπήρχε ένας λοχίας ό όποιος έγνώριζε 
νά τήν εύχαριοτή έπαρκώς καθ’ δλα το άλλα. 
Διά νά είμαι δέ είλικρινής πρέπει νά προοθέσω 
ότι έκ τών τεσσάρων αύτών προσώπων, μόνον ό 
λοχίας είχε τήν συνειδησίν του άναπαυμένην 
καί την καρδίαν εύχαριστημένην

Καί λοιπόν, ή Παυλίνο, άφοΰ έλαβε τήν ά- 
πόφασιν νά έπανακτήση τόν άνδρα της, ήρ- 
χισε νά έξετάζη διά ποιου τρόπου Λά τό έπε- 
τύγχανε. Κατ’ άρχάς έσκέφθη νά ίδή τί κά 
μνουν είς άναλόγους περιστάσεις αί ήρωίδες 
τών διαφόρων οίσθηματιχών ρωμόντζων. Καί 
διά νά λοβη διδαγματα άπ* αύτάς, έβυθίοθη 
είς τήν προσεκτικήν μελέτην τοϋ Π α ύ λ ο υ  
καί τής Β ι ρ γ ι ν ί α ς ,  τών Γ υ ν α ι κ ε ί ω ν  
Έ π ι σ τ ο λ ώ ν  τοΰ Μορσέλ Πρεβό κλπ. 
’Αλλά δέν άπεκόμισε καί οποτδαΐα μαθήματα 
από τά μυθιστορήματα, καί μέ τήν ψυχήν 
σφιγμένην άπό μελο γχολίαν έστράφη πρές τήν 
μουσικήν. ^Έπαιζε τις πιό παθητικές σονάτες 
καί δταν έκλεινε τό πιάνο, παρεδιδειο είς άιε- 
λειώτους ονειροπολήσεις, έξοπλωμένη είς τόν 
καναπ- τοΰ μπουντουάρ της.

Ό  Γιάγκος άντιληφθείς τήν μελαγχολίαν 
της αύτήν, έπροθυμοποιήθη νά τής προσφέρχ) 
τας περιποιήσεις του, άλλ’ όχι *αί τήν ουζυ- 
γικήν του πιστιν. Τούτο έπεισε τήν Παυλιναν 
ότι έπρεπε νά μεταβάλ^ ριζΛώς τακτικήν. 
Παρήγγιιλε τρία νέα κουστούμια μέ ντεκολτέ 
πολύ τολμηρά, έρραψε έσώρρουχα άερώ^ους 
λεπτοτητος καί φιι έτσος, εκείνο δέ πού άνη- 
ούχηοε περισσότερον τόν Γιαγκον ήτο τό γεγο
νός ότι ή ουζυγος έφορούσε αύτές τις έξαντρίκ 
τουαλέττες καί τα πι ρφυμαρισμένα έσώρρουχα 
κατά κανόνα οσάκις έπροκειτο νά βγη μονη 
της έξω, χωρίς νά λέγη π°ϋ άκριβώς θά έπή- 
γαινε.  ̂Ηναγκάοθη λοιπόν νά τήν παρακολου 
«ήσχι, άλλ’ έξηκρίβωτε ότι δέν έπρό»ειτο περί 
όπιστίας. Ή  ΙΧαυλίνα μέ < λην τήν κοκέτικην 
έμφάνιοίν της περιωρίζετο είς μακρινούς ρωμαν- 
τικους περίπατους, κανένα δέν έσυναντούοε καί 
έ.ιέοτρεφε πάντοτε μόνη. Έ φ ’ φ καί ό κ. 
Γιάγκος ήουχάοας έξηκολούθησε νά νέμεται τά 
άπόκρυψα κάλλη τής Ελένης.

Ή  Ιΐι,υλίνα τότε περιήλθε είς άπογνωοιν. 
Καί έπειδή τής εχρειάζετο κάποιος είς τόν ό 
ποϊον να εξομολογηθώ τον πόνον της, εΰρε κα- 
ταλληλοτερον προς τούτο τόν τακτικόν κουρδι- 
οτήν τοϋ πιάνου της. Ή το νέος, αρκετά σίκ, 
ήκουσε μ’ ενδιαφέρον τήν έξομολόγηοίν της, 
εξεδήλωσε μεγάλην συμπαθειαν κοι άν έλαβε νά 
την παρηγορήοη κατα τρόπον πολύ έντίμ.

Εκτοτε το θαύμα συνετελέοθη. Η ήδονή 
τοϋ έρωτος καί τής απιστίας μετεμόρ^ωσαν έξ 
ολοκλήρου τήν Πουλίναν. Μέ τήν εύτυχίαν είς 
τήν καρδιά της καί ε!ς τήν σάρκα της, έγινε 
χαρούμενη σαν ένα πουλάκι, ή κοκεταρία της 
άφυπνιοθη καί ή εύμορφιά της άνέκτησε τήν 
λομψιν, την όποίαν τής είχεν άφαιρέσει ό ένά- 
ρετος βίος. Τά μάτια της άπέκτησαν περισσό
τερον φώς, τό μειδίαμα της εγινε προκλητι- 
κωτερον, τα μάγουλά της έπορφυρώθησαν καί 
έν γενει έγινε τοοον ντελιτσιόζα, ώστε ό κ. 
Γιάγκος έξεπλάγη. Παρετήρηοε τήν ούζυγόν 
του προσεκτικά, τ.ρογμα πού δέν τό είχε κάμει 
ποιέ έως τάρα, και άνεκάκυψεν ότι ή Παυλίνα 
είχε ποδι κανονικώτατον, στήθη Αφροδίτης, 
οβελταδα Άρτέμιδος. Καί ένθουοιάσθη καί τήν 
έποθηοε και έγινε ό έρωμένος τής συζύγου του, 
τόσον ώστε ή Ελένη άντελήφθη γρήγορα ότι 
έπρεπε νά εϋρη άλλον διά τά μικρά της έξοδα. 
Ή  Παυλίνο, όταν τό έμαθε αύτό, έδοκίμασε 
εξαιρετικήν χαραν, άντικατέστησεν άμέσως τόν

κουρδιστήν τοϊ πιάνου της μέ ενα δλλον πολύ 
ήλικιο μένον, καί άπό τότε τό συζυγικόν αύτό 
ζευγορι ζη μέσα είς πρτ γματικήν εύτυχίαν.

Δέν θά έπρ; πε νά λησμονήσω καί τος ελα
φρός τύψεις πού έδοκίμασεν ή Παυλί,να διότι 
κατέφυγεν εις εραστήν. Δεδομένου όμως ότι 
τοΰτο έγινε διά νά έταναφέρη τόν δνδρα της 
είς τήν εύθεϊαν όδόν, αί τύψεις της κοτεσιγά- 
σθησαν χωρίς πολύν κόπον μέ τό Ίησουϊτικόν 
δόγμα : «Ό σκοπός αγιάζει τά μέσα». Αύτό
βέβαια δέν τό λέγει ή θρησκεία μας· ή αλή
θεια όμως καί ή λογική δέν υπάγονται είς καμ
μίαν θρησκείαν. ROMEO
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Ή  συνηθισμένη ιστορία, όχι όμας μέχρι τέ

λους συνηθισμένη :
Ή  Νίνα ήταν ή επίσημη φιλενάδα τοΰ κ. Έ -  

παμει ώνδα, ένός σοβαροΰ, ήλικιωμένου καί 
πλουσίου κυρίου, ό όποιος τής έπλήραηε όλους 
τούς λογαριασμούς. Αύτό όμως δέν ήταν άρκετό 
γιά τή Νίνα, καί κοντά είς τόν έπίσημο φίλο 
της είχε κΓ άλλον ενα, λιγώτερο μέν έπίσημο, 
περισσότερό δέ φίλο, τον Τάκη. Καί ένα άπό 
γεύμα συνέβη ό,ιι συμβαίνει συνήθως εις αύιάς 
τος περιστάσεις: Τήν ώρα πού ή Νίνα βρισκό
ταν όλογυμνη στήν άγκαλιά τι,ΰ Τάκη, δ ό.τυϊος 
εύτυχώς δέν είχε ξεντιθ-β άκόμα, χατέφθασεν 
άπροόπτως ό κ. Επαμεινώνδας. Ακόυσαν τά 
βήματά του στή οκάλα Ή  Νινα έτρόμαξε, άλλ" 
ό Τάκης δέν τά έχασε. Τήν έ τοποθέτησε > αταλ- 
λήλως είς τό κρεβοτι, έπήρε μιά πετσέτα, τήν 
έστρωσε πάνω είς τό στήθος της καί δρχισε νά 
τήν οτηθοσκοπη μέ σοβαρότητα όλων τών για
τρών τής ύφηλίου, χωρίς νά qpavjj ότι έδωσε 
προσοχήν είς τόν κ. Επαμεινώνδαν πού έμπαι
νε έκείνη άκριβώς τή στιγμή. Οί περισσότεροι 
έςασταί τό ίδιο κανουν, θα μού πήιε. Ναί, μά 
δέν κάνουν τό ίδιο καί όλο οί επίσημοι φίλοι, 
καθώς θά ίδήτε. Διότι ό κ. ’Επαμεινώνδας όχι 
μονον δεν ίξε.ι λα γη άπό τό τομπλώ πού είδαν 
τά μάτια του, άλλ’ απεναντίας έ tf ά ν η άνησυχή · 
σας για τήν ύγεία τής Νίνας. Παρηκολτύθησε 
μ’ εύλαβητική προσοχή τή οτηθοσκοπησι τού 
γιατρού, ό όποιος άμα έτελείωσεν είπε :

— Τό στήθο; της εύτυχώς δέν έχει τίποτε... 
πρόκεααι περί νευρικού παροξυσμού ό ό/ιοϊος 
έχει άντίκιυπον σιήν κορδιά καί προκαλεϊ τα
χυπαλμίαν... Διά νά καθορίσσω τήν κονρα της, 
είνε άνάγκη νά παρακολουθώ έκ τοϋ σύνεγγυς 
τήν κατάστασίν της... Έπί τοΰ παρόντος έχει 
άνάγκην ήσυχία;, άποφυγής συγκινήσεων καί 
ένός τονωτικού...

—Γιατρέ μου, νά χάνουμε ό,τι χρειάζεται, ά 
πήντησε προθι μότατα ό κ. ‘Επαμεινώνδας, καί 
νά έρχεοθε κάθε μέρα νά τήν βλέπετε.

— Θά προσπαθήσω, είπε ξερά ό ούτοσχέδιος 
γιατρός, ένώ ή Νινα έγελοϋσε κάτω άπ’ τά δόν
τια της γιά τήν έπιτυχια τής προσποιήσεώς του.

— Καί μάλιστα ξαναεϊπε ό κ. ’Επαμεινώνδας 
έπειδή εύθύς έκ πρώτης όψεως ηαίνεσθε λαμ
πρός επιστήμων, λα βετε, σάς παρακαλώ, τόν κό 
πον να περάσετε κύριο άπό τό σπίτι μου γιά νά 
μέ στηθοσκοπήσετε, έπειδή αίσθάνομαι κι’ έγώ 
τώρα τελευταία κάτι ενοχλήσεις.

Τί να κόμχι ό καϋμένος ό Τάκης ! Άφοΰ μιά 
φορά έχρίσθη μόνος του γιατρός, έπρεπε νά δε · 
χΟή καί έδέχθη. Δέν είχε άλλως τε καί σπου
δαία πραγματα νά κάμυ : θά έχανε πώς τόν στη
θοσκοπεί, θά τόν έουμβοι λευε τις στερεότυπες 
είς αύτές τις περιστάσεις, άσκήσεις, ντούς, κλπ. 
Κι’ έτοι θά κατέκτα τήν έμπιστοσύνην του ναί 
θα μπορούσε άνενόχλητοί πλέον νά έπισκέπτε- 
ται τή Νίνα.

Όλη τή νύχτα έγελοϋσε μέ τήν εύπιστία καί 
τήν άφέλεια τοϋ κ. ’Επαμεινώνδα, καί τήν άλ
λη μέρα τό πρωί παρουσιάζεται στό σπίτι του. 
’Ελάτε όμως λιγάκι στή θέσι του, όταν δκουσε 
τον κ. ’Επαμεινώνδαν νά τού λέγη :

—Γ ιατρέ, ενας γιατρός είνε καί έξομολόγος· 
οφείλω νά οάς πώ τήν άλήθεια, ή όποία είνε 
ότι είμαι πολύ καλά είς τήν ύγείαν μου καί δέν 
έχω καμμίαν άνάγκην ατηθοσκοπήσεως.

—Τότε γιατί μέ κάματε νά χάσω άδικα τόν 
πολύτιμον καιρό μου!

—Ακούστε μβ, οάς παρακαλώ...θά σάς ζητήσω 
μιά μεγάλη χάρι... Θά ξεύρετε βέβαια ότι ή 
Νίνα είνε φιλενάδα μου.,.έδώ καί λίγον καιρό 
όμως έχω καί μιά δλλη φιλενάδα καλλίτερη, 
καί, τό καταλαβαίνετε, δυό γιά τήν ήλικία μου, 
πάει πολύ... θέλω λοιπόν νά ξεφορτωθώ τή 
Νίνα, άλλά μέ εύσχημο τρόπο, γιατί, καθώς 
είνε θεότρελλη, είνε ικανή νά μού κάνη σκάν
δαλο άν μάθη ότι τήν άφήνω έξ αίτιας δλλης... 
Σ’ αύτό δέ ήθελα νά μέ βοηθήσετε...Σάς παρα
καλώ, γιατρέ, πέστε στή Νίνα ότι έχω ένα ό- 
ποιοδήποτε σοβαρώτατο νόσημα, ότι ή ζωή μου 
κινδυνεύει άν δέν πάω ν' άναπαυθώ μόνος μου 
έπί δύο μήνες στήν έξοχή... Τό ίδιο θά πήτε 
καί στή γυναίκα μου κι* έτσι θά κατορθώσω
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Εύτυχισμένο; ό έραστής τοΰ οποίου ή φίλη 
δέν έχει φιλενάδες. Τά δυσάρεστα αύτά υπο
κείμενα άποτελοί ν δυσυπέρβλητα εμπόδια είς 
τόν έρωτα. Πώς ή φίλη σας έπιβλεπομένη μέ 
κακεντρέχειαν άπό φιλενάδες πού ζηλεύουν 
καί κακολογούν, θά έλθη ε!ς τό ραντεβού χω
ρίς νά προκαλέση τήν προσοχήν των ; Χίλιαι 
ένδείξιις προδίδουν τήν άνυπομονησίαν της ή 
τήν ήδονικήν της χαύνωσιν.

Κι’ έκτός τούτου, άν άφωσιωμένος στή φίλη 
σας κάμετε πώς δέν προσέχετε διόλου τις φιλε
νάδες της, θά προκαλέσετε τήν έχθρότητά των.

...Οί φίλοι τοΰ έραστοϋ δέν είνε όλιγοντερον 
δυσάρεστοι. Ένας άνθρωπος πού άγαπά θά 
ώφειλε νά μήν εχη φίλους. Έάν, παρά πάσαν 
σύνεσιν, εχη φίλους, άς προσέξη νά μήν έκ- 
θειάση είς αύταύς τά θέλγητρα τής μαιτρέσσας 
του. Κανείς δέν ήμπορεΐ νά τοΰ εγγυητή ότι 
οί καλοί του φίλοι δέν θά θελήσουν νά λαβουν 
άπτός άποδείξεις τής άποκρύφου άξίας τής 
φίλης του.

. .Άλλ’ ό άπελπιστικώτερος τών δυχιρέατων 
τοΰ έρωτος είνε ό περίφημος έξάδβλφος, ό ό 
ποιος κατά κανόνα έμφανιζεται αίφνιδίως, χω
ρίς προηγουμένως κανείς λόγος νά έχη γίνη 
περί αύτοϋ. Ό  έξάδελφος έχει τούτο τό εξαιρε
τικόν ότι είνε πολλαπλός καί άλλάζει άκατα- 
παύστως. Ή ιο  μελαχροινός τήν πρώτην φοράν 
πού μάς τόν παρουσίασεν ή μαιτρέσσα μας. 
Άλλ’ ιδού ότι μετο βάλλεται είς ξανθόν έν δια- 
στήματι εξ μηνών. Θά εΐνε δίχως δλλο καστα
νός έντύς ένός έτους καί ό Θεός νά σάς φυ 
λάξη μή σάς παρουσιασθή καμμιά φορά καί 
κανένας άράπης, έάν δέν φροντίσετε εγκαίρως 
ν’ άπομακρυνθητε άπό τήν μαιτρέσσαν αύτήν, 
ή όποία έχει έξαιρετικά πυκνόν συγγενολυγιον. 
Διότι μόνον ή < ριατικη ρήξις καί άπομάκρυνσις 
θά σάς στόση. Άπλαϊ παρατηρήσεις καί γρί - 
νιες 6έν ώφελοϋν είς τίποτε. Άπ' έναντίας ή 
φίλη σας θά ευρίσκει άψ~>ρμήν νά σάς λέγει : 
«Όρϊστε ό τύραννο; ! . .  Δέν μ’ άφήνει τώρα 
ούτε τούς συγγενείς μου νά ίδώ !...» Καί ορίστε 
σείς ν* αποδείξετε ότι δίν είνε συγγενείς των...

ΕΡΑΣΜΟΣ

Α Π Ο  Τ Α  “ Ρ Ο Υ Μ Π Α Γ ΙΑ Τ ,,

Μαργαριτάρια άπό δροσιά στάζουν πρωί ο! λαλέδες’ 
σκύβουν τά χεφαλάκιατους στόν κήπο οί μενεξέδες 
μά έγώ τριλλαίνομαι σάν δώ τριαντάφυλλα μ πον ■

[μπονχια,
ποΰ διπλωμένα φαίνονται μέσα οί κατιφέδες !

Τ Ο  Τ Α Χ Υ Δ Ρ Ο Μ Ε ΙΟ Ν  T H E  “ ‘Σ Φ Α Ι Ρ Α Σ ,
(Ε Ις  τό  Ιδ ρ ν θ έν  είς  τ ά  γρ α φ εία  μας π ρό ς δ ιευκόλυνσιν  

τ η ς  μ ετα ξύ  τώ ν  ά να γ νω στώ ν μας ά λληλο γρ α φ ία ς είδ ικόν  
τα χυδρομ ικόν τμ ή μ α  έν ο ικ ιά ζο ν τα ι ή ριΦ μ η μ έν α ι γραμμα
τ ο θ υ ρ ίδ ε ς , μέσω  τώ ν  όπ οΐω ν δια περ α ιοΰτα ι ή α λ λ η λ ο 
γρ α φ ία  κ ά θ ε  ά να γ νώ στου  μ ετά  τα χ ύ τη το ς  κα ί έχ εμ ν θ εια  
Έ ν ο ίκ ιο ν  έκ ά σ τη ς  γραμματσΟ υρίδος δραχ. 5·ί
γραφ ία κ ά θ ε  ά να γ νώ στου  μ ετά  τα χ ύ τη τα ς κα ί έχ εμ υ θ εία ς .

Ενοίκιασαν Γραμματοθυρίδας οί κ. κ. Μαρ. 
Ζαμ. θυρίς 53, «Μις Χώψ» θυρίς 54, Κίτσα 
Ζαχαρίου θυρίς 55, «Οίακιστής» θυρίς 57.

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

ν’ άπομαχρυνθώ μέ τήν άλλη δίχως νά μέ πά
ρουν χαμπάρι. .Πρός Θεοΰ, γιατρέ, κάνετε μου 
αυτή τή χάρι !

Άλλο πού δέν ήθελε ό Τάκης, παρά νά 
μείνη γιά μερικόν καιρό μόνος μέ τή Νίνα. 
Άφοϋ λοιπόν έφερε γιά τόν τύπο μερικές αν
τιρρήσεις, έδέχθη «ε καί τήν δλλη μέρα ό κ. 
Επαμεινώνδας άναχωροϋσε μόνος του δήθεν 
γιά τήν έξοχή. Εννοείται ότι ό Τάκης δέν πα- 
ρέλειψε νά πή στήν Νίνα τήν άλήθεια—πλήν 
τής ύπάρξεως καί δευτέρας ερωμένης, διότι δέν 
ξέρουμε καμμιά φορά τί κάνει ή ζήλεια —καί 
οί δυό μαζί πάνω στις αγάπες των έκορόϊδευαν 
τόν κ. ’Επαμεινώνδα πού έπίστεψε τή φάρσα 
τοϋ γιατροϋ.

Μετά τρεϊς ήμέρες δμως ό Τάκης λαμβάνει 
τό εξής γράμμα :

«Αγαπητέ μου κύριε Τάκη,
Σάς πληροφορώ ότι τήν έπάθατε καί τήν 

έπάθατε άσχημα. Σάς έφόρτωσα τό τυραννικώ- 
τατον πλάσμα πού μπορεί νά ύπάρξυ στόν κό
σμο, τή Νίνα, τήν όποίαν έξη μήνες τώρα ά- 
γωνιζόμουν έγώ νά ξεφορτωθώ καί δέν τά κατά- 
φερνα γιατί θά μ’ έκανε ρεζίλι. Σάς λυπούμαι, 
άλλά τί νά σάς κάμω! Τό άντελήφθην άμέσως 
ότι δέν είσθε γιατρός, έπρεπε όμως νά σάς 
πληρώσω μέ τό ίδιο νόμισμα. Ή  σειρά σας 
τώρα νά υποφέρετε τήν τυραννίαν της.

Μέ τά θερμά συλλυπητήριά μου 
Επαμεινώνδας Κ.»

Καί τότε μόνον ό δυστυχισμένος Τάκης έκα- 
τάλαβε ότι πράγματι ή Νίνα τόν είχε φορτωθφ 
στά γερά καί δέν θά μπορούσε νά τήν ξεφορ 
τωθή χωρίς σκάνδαλον. Όπου άποδεικνύεται 
ότι οί γέροι έρωμένοι δέν είνε καμμιά φορά 
τόσο κουτοί όσο φαίνονται. Μ. ΣΤΗΡΙΟΣ
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ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Εκείνον τόν χειμώνα ό πρόσ.ταπτός μου δον 

Σαντσο καί οι αδελφοί του δον Σεβαστιανός καί 
δόν Μίγκουελ—ποϋ τούς έκάλεσαν οί δνθρωποί 
τους, γιατί τούς έζωναν οτήν έξοχή τ’ αγρίμια— 
δφηκαν βιαστικά τήν Μαδρίτην κι’ έρρίχθηκαν 
πέρ άπ τάς σιέρρας, εί; τ·ι φέουδόν τ̂ ιν Ούέρ- 
κος, γιά νά τό γλυτώσουν άπό τούς λύκους καί 
τά τσακάλια.

Ή  δόνα Έλβίρα, ή γυναίκα τοϋ Μίγκουελ, 
τοΰ πιό νέου, πού μόνος άπό τούς τρεις ήταν 
τοτε πανδρεμμένος, τονς ακολούθησε, μ’ όλη 
τήν παγωνιά καί τό χιόνι, κι* άφοβη καθώς ή 
ταν, τραβούσε μαζύ τους κοβαλλα γιά τό κυ 
νήγι τών λύκων.

Ηταν είκοσι πέντε χρόνων. Ή  Ίσ  <ανία ολό
κληρη τραγουδούσε τήν εύμορφια τι,ς. Οί ποι- 
ηταί Εψαλλαν τά ντελικάια της χέρ α, τ ’ αψι
δωτά χείλη της, τ' άθώα της ματάκιά. Μά ήταν 
σκληρη κι απροσπέλαστη κι ά/ιελπισμένος α,ι' 
τήν άπονια της ένας Ινφάντες έπιε φαρμάκι, 
δυό-τρεΐς δούκες  ̂έκοψαν τά λαρύγγια τους· κι' 
° ξάδελφός της,̂  ό Πάμπλιτο ντέ Βαλμαγιόρ, ό 
πιό εύμορφος άπ’ τούς ύπασπιστι: ς τού Βασι 
λεως, λίγο ακόμη καί θά πέθαινε άπ’ τήν ταρα 
χή του,̂  μόνο ν.α'ί μονό γιά έν’ απλό χαμόγελο 
που τοΰρριξε^ένα δειλινό ψηλ’ ά.τό τό μπαλκόνι 
της μαζύ μ ενα λουλούδι, θέλοντας νά τόν εύ- 
Χάριστήσ  ̂ γιά το βαθύ προσκύνημά του.

Επειτ άπό λίγες μέρες, καθώς κατά τό βρα- 
δακι ο δόν Σάντσο, ό 6υν Σ^βασαα-ό;, ό δον 
Μίγκουελ κι’ ή γυναίκα του γύριζαν στον πύρ
γο τοος, βρήκαν δλο τόν κόσμο στό ποδι άνά- 
στατον μεσα στή μεγάλη αύλή.

- Ενας κλέφτης !... Τσακώσομε έναν κλέφτη! 
ξεφώνισε ό μαγιορντόμος μόλις άντί,κρυσό τ' 
αφεντικά.

Ή  Μπερνάρντα ή καμαρ,έρα τόν έπιασε'σΛ 
φακα ! φώναζαν άπ’ έδώ.

Καθώς διάβαινε τή γαλαρία, έλεγαν οί άλ 
λοι, τής φάνηκε πώς άκουσε κάποιον κρότο 
στον ̂ κοιτώνα τής δόνας Έλβιραι...

—Άμα άνοιξε τήν πόρια...
—... είδε έναν δνδρα...

... μ έναν μακρύ μαΰρον μανδύα...
—... μέ μάσκα σ to πρόσωπο...
—... μέ τις μπόττες λασπωμένες...
— Φαίνεται, εξήγησε ό άρχιμάγειρος, πώς μπή

κε απο το ύπόγιιο τής κουζίνας.
, Είδα οτό πλακόστρωτο τά πατήματα του! 

φώναξε ένα μαρμιτόνι.
—... Ει^ε λοιπόν έναν ανδρα... ξανάοχισαν μέ 

φούρια δλοι μαζύ οί δλλοι.
...νά ρίχνεται μ’ ένα πήδημα μέσα στο χρη

ματοκιβώτιο...
f ^ά JO άίμα τοΰ Χριστού, ώρκίσθηκε δ δόν 

Σαντσο,  ̂έπρεπε νά τόν άμπαρώσειε έκεί μέσα ! 
Ηταν απλούοτατοί 

Ή  Μπερνάντα ή καμαριέρα άνοιξε τήν τσέπη 
της : «— Εχω τό κλειδί έδώ μέσα, έκαμε.
, Τ Και Φανούμε τήν κάσσα ! φώναξαν ψηλά 
από τή σχαλα ό ποριιέρης, ό κελλάρης, ό άμα- 
ξηΛ,άτης κι’ άλλοι, άγκομαχώντας κάτω άπό τό 
βάρος τοϋ χρηματοκιβωτίου.

Οιαν τό τεράστιον δρύινον έπιπλον μέ τά 
φανταχτερα χρώματα έτοποθετήθη είς τό μέσον 
τής αύλής, μεγάλη σιωπή ά ιλωθηχε γιά μερίχ,ά 
δευ ιερόλεπια.

Ί,ι θά κάνουμε ;... Τί θά τόν κάνουμε ;... 
ρώτησε πρώτος ό Σ;βασιιανός.

Δέν χρειαζεται ευσπλαχνία ! ’Αλύπητα! ά- 
ποκριθηκιιν μέ τή,γροθιες στόνάέρα οί ύ.τηρέιαι. 

Κά σχοτωθχι I έκραυγασε άγρια ό σεΐισης. 
Αυιο είνε...είπε άποφασισικιι ό δον Σαν- 

τσο, ναι, νά σχοτωθη άμέσως, άμέσως δ χ̂ως 
μάλιστα νά τόν βγάλουμε άπ’ τήν κασσα.

Καί άφοΰ άνέβηχε σ’ έναν μπ ·γ<ο, διέταξε : 
—Ξύλα, δαδί, άχερο, στουπί, ένα ασχί λαδι... 
—Και να τρέξουν στο γειτονκό χωοιό \ά 

ζητήσουν τόν παππά, έπροσθισε ή Έλβίρα. 
Γρήγορα !̂ Τόν περιμενουμε.

Ενώ έφερναν τά δέματα μέ τά φρύγανα, ό 
παππας έφθασε.

— Ενας χριστιανός...τού είπε ή \έα γυιαίκα 
εν.ιλαχνικα... είνε ενας φιιοχις χριστιανό;.

Ε’ν“« λωποδύτης! Ένας λησιής ! διώρ- 
■οωνε άπονα το δουλομάζωμα.

...ένας χριστιανός πού θά πεθάνΐ).
1 ιά χαρι τού θεού, όββά, εύ/.όγησε τό φέ

ρετρον, είπε ο δόν Σάντσο, δείχνοντας τα χρη
ματοκιβώτιο, κι’ έςομολυγησε τόν ετοιμοθάνατο.

Ο εφημέριος έκρουσε το πορτακι μέ τό δά
κτυλο του, καί έκολλησε τό αύιί του είς τήν 
*λειδαριά.

el' 8, ρώτησε. Ποιός είσαι;
ϋυελες να κλέψ^ς τα στολίδια τής σε- 

-νιορας; «ά ιήν σκότωνες αν βρισκόσουν σιην 
«ναγκη ; φώναξαν ό Σεβαπιανςς κι’ό Μίγκουελ. 

Εια μουρμούρισμα άχούσθη^ε άπ’τήν κάσσα.

—Ναί...ναι.. έτραύλιζε άπό μέσα μιά φωνή 
πού μόλις αχονιγοΐαν, ι Ινε ένας ? Ο) Τ< h 11 ̂ ης... 
ένας κακοι'ργος αύτός ποΰ σάς μιλεΐ... Σχοιώ 
στε ιον κι’ ό ούρανός άς τόν συχώρεση !

Ο πα*πάς μέ τά χέρια ψηλά είπε ούριά, 
ένρινα τής εύχές του. "Η Έλβ;ρα γονάτισε. Κ’ 
έκαμαν τή δέησί τους μαζί.

~ * 0  Θεός θά μάς τιμωρήση .. Ό  καλός 
θεός θά μάς τιμωρήση ! έλεγε έκείνη. Έπρεπε 
νά φίυνάξουμε τού; μισθοφόρους νά τόν παρα
δώσουμε σ’ αύτούς.

Ο άδελφός μαί, άποκρίθηκε ό Μίγκουελ, 
δέν είνε δ αφέντης έδώ ; Ποιός δλ'ος λοιπόν 
εςον απ αυτόν πρεπει να δώσ  ̂ τό δίκηο ;

Καί πιάνοντας τή γυαίκα του άπ’ το χέρι 
τής ελεγε: « —Έλα, έλα... κάμε κουράγιο I Νά, 
παρε τό δαυλί... ετσι, εμπρός .. ναί, βάλε φω
τιά. Ναί... Γό λωποδύτη, θά σ’ έπνιγε... έτσι... 
εκδικήσου τον!

Μια έξαφνιχή λάμψις έφώτισε τά πρόσωπα, 
τούς τοίχονς, τόν πύργο, τήν ήσυχη νύ<τα. 2άν 
ενα κοπάδι σφήχες, ή σπίθες στριφογύρισαν εις 
τον αέρα.

Ιο πρωι, παραμερίζοντας τή συάχτη, δέν εύ
ρηκαν «ορά ένα μεντάϊγ καί μιά λεπτή χρυσή 
αλυσσιδίτοα, μισοχαπνισμένα άπ* τή φωτιά . . . 
a Τώρα τελευταία, περνώνεας άπο τό Ούέρκος, 
ανεκάλυψ ι τυχαίως, μέσα σ’ ένα κρυφό συρτάρι 
τά δυστυχισμένα αυτά κοσμήματα. Ένα φύλλο 
λεπτής περγαμηνής, σάν έ α νεκρικό σεντόνι, 
τά περιτύλιγε. Επινα» στήν περγαιιηνη εΐνε 
γρομμένα τά λόγια αύτά :

«Έδώ αναπαύονται -τά περιαννίίεξιν ή δόνα 
Ε/.βιρα τά τελενταϊα λείψανα τον ΙΙάμπλιτο ντε 

Βαλμαγιόρ, τοϋ όυσίνχον; έραοτυΰ τη;>.
(Μετ. Δημ. Γεν ) GABRIEL SOULAGES

{  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ j

Ώ  , τήν ώρα αύτή πάντα ν.τοφέρω, πάντα νοι- 
νάιχτνπά jit·· ηολύ η πολυβαοανιομένη μον 

καρδιά' γιατί; Ερριχιε τότε ό ήλιος τες τελευ
ταίες του χρνοορρόδινες ακτίνες οτήν ανοιξιάτικη 
γή, και μεϊς οφιχταγκαλιασμένοι και γνρμίνοι οτον 
πρόαινο τή; γής τάπητα, λέγαμε Ιόγια άγάπης, 
πλι.ϋαμε όνειρα γλνκά. Έ κ ε ΐ γιά πρώτη φορα 
ννλιομένοι αχόρταγα μέο' τι ά ’ο/ξ,άηκα μοσχολού- 
λονάο, (ορκιστήκαμε μ εια  αγνό τής άγάτιης φι- 
λημα πώς ϋά μείνουμε αιώνια πιστοί. Καί τώρα... 
αλλοίμονο I . χωρισμένοι γιά πάντα απ' τον χάρον 
τ’ αλύπητο δρεπάνι, non ς ξεύρει/.,. Ξαπλωμένη 
οτά λευκά χρυσά τον ήλιο βασιλέματος σύννεφα, \>υ 
f/άται τοι>ί όρκον: μας, τα όνειρα πον πλάσαμε ; 

Ω ! . .  να γιατί την ώρα αύτή νποφέρο>.
Κ- ΙΙαπαβίχσιλείον

------------- X . i i F » I » l V I O S -------------
’Αργοσαλεύει μνοτικά καί σιγοκλαίει δ κρίνος 
καί χίλιους π όνον ς χωρισμού στήν πούλια μολογάει 
σαν ωμμορψηπροβάλ ή αυγή κι'ανατριχιάζ’όπρίνος 
απ τό τρελλο φτβρονγισμα πέρδικας πον ξνπνάει.
Τι λέει δ κρίνος πού γλνκά ξεπαίρνει τό τραγούδι 
ό μπάτης ώς τά ονννεφα καί κείνα ώς εκείνη 
κι’ ακράτητο τύ. δάκρυ της σταλάζει στό λουλούδι 
ή πρωινή δροαονλα του, π’άπ’τήν κορδιάτης χύνει;
* Ερχεται η μέρα καιτραβάς νά φύγ^ς καίαε χάνω ! 
ποιός ξεύρει αν σαν ξαναγυρνας δλόδροαο &'άν&ίζω 
η καρφωμένο μά νεκρό οέ οτή&η άφράτα πάνω 
ή μαραμένο κι' ορφανό οτό χώμα &ά σαπίζω.
ιΘυμάσαι; Ανγούλα ήτανε σαν εφενγες στά ξένα 
κι’άπό τό παρα&ύρι οον μ’εβλεπες δακρυσμένη 
μπουμπούκι κρίι ου σονδωσα γιά νά οον πγ) γιαμένα 
οτήν πούλιαεκεϊνο πονλεγε μέ τί, ν καρδιάόλιμμέιη » 

Μιτυληνη Θεοίωραπέλλης

  ’Χ Ρ Α Γ Ο ν Δ Χ Α .  ----
Το μάρμαρο τό παγερό πού κλείνει μές ατά οτή&εια 
νά τό οκαλίσω ζήτησα δουλεύοντας στ άλή&εια 
κοί με τήν Τέχνη οινιροφια καί με τα σύνεργά της 
να. φκιάοΐί)&ρό···ο οκαλιιτύ,να κατα α) οιήνκαρδιατης. 
Μα .-ιοοο λάθεψα ! σκληρό, σκληρότερ' άπό πέτρα 
είν’δ γρανίτηςτήςκαρδιάς π'εχειοια οιήϊιαήψεύιρα! 

Πατραι 1920 Γιάν. Α. Καταούλης

-  ί α  ί ϊ  ϋ  Η Θ Ε Λ . Α  —
Πώς ηϋελα νά έπιανα φιλία με τό χάρο 
καί ταπεφτα στά πόδια τον uij χάρι vr. τον πάρω. 
Orav μ ά» δΰ,αγόπη μου, τον; δνό αγκαλιασμένους 

οε χίλια χάδια καί φιλιά,τρελλονς καί μεθυσμένους 
μίο τήν οτιγμήν ποϋ άφωνα τά χείλημας &ά μείνουν
κι ή&νέψνχαϊςμας&όενωϋοννκαΐμιάψυχή&άγίνυυν,
νά φέρ’ ό χάρος μυστικά εκεί τά βήματά τον 
και τή δ.πλή μας τήνψυχή ν’άρπάξβ at α φιεράτου. 

Χολκα <Λιμοκοντόρος Χαλκιόενς»

Τρεις αδερφές, τριπλή χαρά, 
τρεις αδερφές, τριπλό καμάρι, 
κάποια καρδιά πον λαχταρά 
οας βάφτισε : ροδιάς κλωνάρι.
Κι’ είπα τήν πρώτη ανοιχτό 
τριαντάφυλλο μ’ εκατό φύλλα, 
γιά κάθε φύλλο ξενυχτώ 
μ' άπόκρνφην ανατριχίλα.
Στό ίδιο ή δεύτερη κλωνί 
εΐνε μπουμπούκι διπλωμένο, 
κάθε καρδιά γι’ αύτό πονεΐ 
κι’ εγώ... ν’ άνοίξγ) περιμένω.
Κι’ ή πιο μικρή—τί νά γενώ
μ δοα ή καρδ.ά μον εχει πά&ει;
ή πιό μικρή—πονώ, πονώ—
ή πιό μικρή ήταν τ’ αγκάθι.

** ·
Τά φιλιά σον είχαν τή λαύρα 
καί τή φλόγα τήν παίηά, 
οτή ματιά σον δεν ξαναύρα 
άχ, τήν πρώτη άγάπη πλιά.
Κι’ ειπα μέσα μον : άς οβνοβ 
τής ημέρας αον τό φώς 
καί τά μάτια σον άς κλείοβ 
χάρος γρήγορος κρνφός.
νά μή βλέπω τη ματιά σου 
δίχως φλόγα καί ψυχρή, 
γιατί ον κλέφτω τά φιλιά αον 
ας σέ ξέρω καν νεκρή

I. ΓΡΥΠΑΡΗΣ

Ξ Ε Ν Η  Π Ο Ι Η Σ Ι Σ

Y M N e r  £ Τ Η Ν  Ο Μ Μ Ο Ρ Φ Ι  Α

"Εργ_εσ’ άπ’τό βοθύ ουρανό ή μι’άβνααο σε βγάζει 
εοε Ομμορφιά; Τό βλέμμα οου θείο, σατανικό, 
μα£ί με το ιυεργέτηιια τά έγκλημα μοιράζει, 
γι αυτό μπορώ μέ τό κροσί πώς μοιάζεις νά σον πώ.
Κρύβεις βα·θειά οτά μάτια σου ανατολή χαί δύο η ’ 
σκορπάς αρώματα σάν μιά βραδιά θυελική.
Το φίλημα αον φίλτρο ‘νε, τό στόμα μόσχον βρύση 
πον κάνονν τόν ήρωα ά< άντρο κι’άντρεΐο τό παιδί,
'Απο τό μαί ρο βοραΰρο ή ά.τ’ τάοτέρια φτάνεις ; 
Ο Σατανάς τις φοϋστες σον σαν σκύλος άκλονθά 

τόν κόομο πότε μιά χιιρ-1, πότε ρημάδι κάνεις, 
καί κυβερνάς τα πάντα εσύ, δίχως ευθύνη μιά.
Πατάς πάνω ο« πτώματ ’Ομορφιά,καί κοροϊδεύεις! 
'Η φρίκη άπ' τά δ.αμάντια αου δέν λείπει τά καλά, 
κι’ό φόνος ά.τ’τά πιό άρεοτά στολίδια πού μαζεύεις 
οτό ξεπαρμίνο σώμα αου χορεύει έρωτικά,

Η  αϊ ιγ·α<ϊς πΒτά α,'ιν φλόγα κατά σένα
απι θοβολά, φώτα καί λέει: Εύλογη μένη αύτή / 
Ίου πόνον ό έραοτής γυρτός οτήν ώριατονΠαρθένα 
χαϊδεύει λες τόν τάφο τον καθώς ψνχομαχεΐ.
Ε ίτ’ έρχεσαι άπ’ τόν ούρανδ,τόν αδη,τί με νοιάζει 
τί, Ομορφιά ! τέρας τρανό, άθώο καί φοβερό ! 
αφοΰ οφθαλμός καί γέλοιο οον καί πόδι αον με βάζει 
ααγνωατους κόομους π' άγαπώ,χωρίς νά τους ιδώ ;
Σειρήνα ή άγγελος, θεός ή Σατανάς μπροστά μου 
ω ! τι με̂  νοιάζει, άφοϋ μ’ αύτή τή νεραϊδοαατιό, 
κάνεις ω φώς ,ρυ&μέ,εύωδιά,μόνη βασίλισσα μον ! 
τη γή πιό ωραία καί τή στιγμή λιγώτερο βαρειά ; 

(Μ ετ. I. Σ η μ η 8 ι.ώ τη) ΜΠΩΝΤΛΑΙΡ

   —  ΐ ν ΐ ^ Ο ^ Ω , Τ Ι Δ Ε Σ ]  --------

Αί άιαμνήοεις εξωραΐζουν τά περασμένα μας. 
Εις την πι&αμίνην ερημιάν των ει%ε σάν κάποια 
άνθηοις, μ'ε χλωμά χρώματα καί μ' ίνα πεθαμένο 
μά τ οοο γλυκό άρωμα.
• Τ  Ρ xu^s‘s Ιιας *Χει μέοα ατήν ψυχή του και 
από sra μπου;ίετακι μιοαωιίδες, ενα μπονκετάκι 
αμάραντο, κεντημένο μ'ε γαλανό μετάξι άπο τό 
χΐρι τής Μνήμης. %

— Καϋε εβδομάδά, μήνα, χρόνον, ή Μνήμη μας 
πέρνει καϋε πολύ εύμορφον ή πολύ χαρμόσυνον 
πού μας ουνέβη, καί τά κεντά μέσα μας καί φιλο
τεχνεί άπ’ αύιό μίαν μνοσωτίδα.

—-Πόσο τ άγαπώ τό συμπαθητικό αυτό άνθάκι 
πού δέν μυρίζει, παρά μόνον κρνφομιλεΐ, πον ψι
θυρίζει μυστικά στην ψ,χή μας γιά κάτι εύμορφο 
πον πέρασε, γιά κατι αγαπημένο πού δέν είνε πιά 
μπροοια μας, ά*λ’ άφήκε μόνον τά γαλανά του 
ίχνη νά μάς τό ένΰνμίζονν.

' Αν δέν εινε αληθινή ή μελαγχολική παρά
δοσής πού έκαμε τό γαλανό λουλούδι σύμβολον 
της Άναμνήσεως, είνε ή ώραιοτέρα ε.τινάησις. Κα- 
νέν αλλο δεν ενθνμίζει τόσο σνμπαθητικά καί 
τόοθ; εύμορφα, οοο τό μικρό άν&άχι μέ τά χρώαα 
τ' ονρα>ον κα. τής έλαίδος.

Α-νίς , Ψεύτικο Γελοίο·

Ο α τόμος τή, «Σφαίρας» χαρτόδετος, not· 
Ksixα4 είς ta Γραφεία άνιι 12·

ΟΙ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟΙ Μ Π ΟΝ ΑΜΑΔΕΣ ΤΗ Σ “ΣΦΑΙΡΑΣ,,

Β Ρ Α Β Ε Ι Α  500 Δ Ρ Α Χ Μ Ω Ν
ΤΑ ΤΡΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΑ ΚΟΥΤΙΑ.-ΤΙ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ;

E I S T A . S  A M B P I K A T V I K i i T A T O S  Δ Ι  Α Γ Ώ Ι Ν ί Ι 2 Μ 0 2

Ή  «Σφαίρα» τήν ημέραν τής Πρωτοχρονιάς 
•θά ήθελε νά κάμχι άπ · ένα δώρον είς κάθε 
άναγνωστην xrj■_. Έπειδή δμως εΐνε παρά πολ
λοί οί ευλογημένοι ώ « ε  ούιε τά εκατομμύρια 
έφοπλιστοϋ δεν θά έφθαναν διά νά πάρουν δλοι 
κάτι, άπεφασίσθη ν’ άνατεθή ή φροντίς τής ά- 
πονομής τών μποναμάδων είς τήν Τνχην, βοη- 
■θουμένην κατά πολύ καί άπό τήν επινοητικό
τητα τών άναγνωσ ιών.

Καί τούτο θά γίνχι ώς εξής:

Λ Ε Τ £ » Κ . Ο ] Ν Γ

Διεθέσσμεν τό ποσόν τών πεντακοσίων  (άριθ. 
500) δραχμών πρός άγοράν τών μποναμάδων. 
Έπειδή δμως τά δώρα έπρεπε νά ποικίλουν ά- 
ναλόγω; τής ηλικίας καί τοΰ φύλου εκείνων 
πού θά τά πάρουν διηρέσαμεν τούς άναγνώστας 
μας είς νρεΐς κατηγορίας:

α') εις κυρίας καί δεσποινίδας 
β') εις κυρίους
γ') είς παιδιά μέχρι 18 έτών.
Καί ήγοράοαμεν διά κάθε κατηγορίαν άνά 

δύο δώρα: ένα άξίας εκατόν πενήντα (ΐριθ. 
150) δραχμών καί δεύτερον μικροτέρας άξίας 
πρός συμπλήρωσιν τοΰ στρογγυλού ποσοΰ τών 
500 δραχμών.

Τά έ| ταίτα δώρα έτοπο9ετήθησαν άνά δύο 
εις τρία Ισομεγέθη καί ομοιόμορφα κουτιά, τά 
όποία εύθύς άμέσως έσφραγίσθησαν καλώς, έ- 
τέθησαν είς έμφανέι» μέρος τών γραφείων μας 
καί δέν πρόκειται ν’ άνοιχθοϋν παρά τήν ημέ
ραν τής πρωτοχρονιάς. Άναλόγως τής κατη
γορίας τών περιεχομένων, τά κουτιά περιεβλή- 
θησαν μέ τρεις ταινίας διαφορετικού χρώματος: 

Ιον Κοντι (δώρα διά κυρίας καί δεσποινί
δας) ταινία ΛΚΓΚΗ. 2ον Κ οντι (δώρα διά 
κυρίους) ταινία ΠΡΑΣΙΝΗ. 3ον Κ οντι (δώρα 
διά παιδιά μέχρι 18 έτών) ταινία ΚΟΚΚΙΝΗ. 

Τοιουτοτρόπως εΐνε ευδιάκριτος ή διαφορά. 
Τώρα ποιοι είνε οί δύο μποναμάδες πούπε- 

ριέχονται σέ κάθε κουτί; Άγνωστον αύτό. Δέν

τό ξεύρουν παρά μόνον ό κ. Διευθυντής καί δ 
κ. Άρχισυννάκτης, οί όποιοι δέν πρόκειται να 
τό είπούν βέβαια σέ κανέναν.

Έδώ λοιπήν πρέπει νά βάλετε δλα τά δυνατά 
σας· νά βρήτε τι δώρα έμπεριέχονται εις τήν 
κασετίναν τής κατηγορίας είς την όποίαν  
νπάγεο&ε. Τ ις γνώμας σας θά μάς τάς ύιτο-ι 
βάλλετε διά τού κάτωθι ψηφοδελτίου τό όποιον 
θά δημοσιεύεται κάθε εβδομάδα μέχρι τοΰ τε
λευταίου φύλλου τοϋ Δεκεμβρίου καί τό οτοΐον 
θά άποκόπτετε, θά συμπληρώνετε αναλογώ; 
τής κατηγορίας είς τήν δποίαν ύπάγρσθε καί θά 
μάς τό άποστέλλειε ταχτικά. Εννοείται δτι άν 
ενας κύριος θέλει νά ύ,ταχθή εις τήν κατηγορίαν 
τών μικρών ή τό αντίθετον κανείς δέν τόν 
έμποδίζει. "Η αν καμμία άπληστος δεσποινίς 
θελήσβ νά πάρχ) καί τούς έξη μποναμάδες, δι
καίωμά της, άρκεΐ νά μάς στέλλ-fl διπλά ή τρι
πλά ψηφοδέλτια. Έν γένει πρέπει νά έννοηθβ 
δτι δσα περισσότερα ψηφοδέλτια μάς βτείλ^ 
κανείς, τόσας περισσοτέρας ελπίδας έπιτυχίας 
έχει νά πάρη μποναμάν.

Έδώ θά πβριμένωμεν «αί τά τελευταία ψη
φοδέλτια μέχρι τής 31ης Δεκεμβρίου. Τήν η
μέραν έχείνην θά τά χωρίσωμεν κατά κατηγο
ρίας καί θά ίδοΰμε ποιοι άπό τούς ψηφίσαντας 
εύρήκαν τό είδος τών δύο δώρων πού περιέχει 
τό κουτί των. Όσοι δέν τά εΰρή <αν, παραμε
ρίζονται. Όσων τά εύρήκαν θά τεθούν τά ό·

Π Ρ Α Π Ι Ν Ο Γ ί

νάματά των εις τήν κληρωτίδα καί τόσες φορές 
τοΰ καθενός δσα ψηφοδέλτια μέ επιτυχίαν τοΰ 
είδους τών μποναμάδων μάς έστειλε. Δηλαδή 
τό κάθε ψηφοδέλτιον άτοιελεϊ καί κλήρον, 
έφόσον ευρίσκει τό είδος τ3ν δύο δώρων. Έάν 
άπό μίαν κατηγορίαν ένας μόνον εύρη, αύιός 
καί θά τά πάρρ. Έάν άπό άλλην κατηγορίαν 
κανένας δέν εύρη καί τά δύο, άλλά 100 ή 200 
εϋρουν τό ένα μόνον, αύτοί οί 100 ή 200 θά 
λάβουν μέρος εις τήν κλήρωσιν.

Καί έτσι θά γίνουν τρεις κληρώσεις, μία διά 
κάθε κατηγορίαν.

Αί κληρώσεις θά γίνουν τήν Ιην 'Ιανουάριου 
1921, τήν 4 μ. μ. εις τά γραφεία μας, ενώ
πιον 25 τουλάχιστον άναγνωστριών καί άνα
γνωστών ένδιαφβρομένων. Εύθύς κατόπιν θ ’ ά- 
ποαφραγισθοΰν τά κουτιά, θά δοθοΰν οί μπο
ναμάδες καί θά παρατεθούν άναψυκτικά. Έλ- 
πίζομεν νά πείσωιιεν καί τόν κ. Άγκαθάγγε- 
λον νά «έξαγάγο λόγον» καταλλήλως. Καί είς

Ι ί Ο Ι ί , Ι Ϊ Ι Ι Ί  o r e

τό άμέσως επόμενον φύλλον θά δημοσιευθοΰν 
τ’ άποτελέσματα, μετά τών ονομάτων τών μβ- 
τασχόντων εις τάς κληρα>σεις.

Εμπρός λοιπόν στέλλετε δσα περισσότερα 
ψηφοδέλτια μπορβΐτε. Εΐνε ένα λαχείον διά τό 
όποιον τίποτε δέν έχετε νά πληρώσετε, ένώ 
έχετε νά κερδίσετε δώρα 500 δραχμών.

Πρέπει δέ νά σημειωθή δτι εΐνε δώρα πρα
κτικά καί χρήσιμα,άξίας δέ πραγματικής 500 δρ, 

Ίδϊύ  καί τό ψηφοδέλτιον τό όποιον θά δη
μοσιεύεται άμετάβλητον είς κάθε φύλλον:

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΝ ΜΠΟΝΑΜΑΛΑΝ

“Εχω τήν γνώμην ότι είς τό κουτί μέ

τήν ................................................... ταινίας)

ταινίαν περιέχονται - ............... ..................

'Υ π ο γ ρ α φ ή  κα ί διβ ΰθν νσ ις (κα θ α ρ ο γςα μ μ έν α )

5 Ε Ν Η  Ε Υ Ο Υ Μ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΡΩΣ

Ό  ’Ισπανός μηχανικός Τόρρες υ-Κουεβέντο 
έφεϋρε τελευταίως πολλά καί περίεργα αυτόματα 
μηχανήματα. Τό πλέον άξιοσημείωτον εΐνε ένας 
αύτόματος παίχτης σχακιοϋ, δ όποιος κερδίζει 
δλνς τις παρτίδες. Καί ό κ. Κουεβέντο μάς υπό
σχεται καί άλλα θαύματα.

Έάν είχα τό ταλέντο του θά κατεσκεύαζα 
ένα αυτόματον έρωτικό ζεν,'άρι. θά^ήταν δυό 
άνθρωπάκια, ένα θηλυκό κι’ ένα αρσενικό, τά 
όποια χάρις ίίς μικροσκοπικοΰς άτομικούς φω
νογράφους, θ ’ άντήλλασσαν τά πατροπαράδοτα 
λόγια όλων τών έρωτεομένων: «—Μ’ άγοπά:, ά
γάπη μου; «—Σ’ άγαπώ, λατρεία μου. « —Καί 
θά μ'άγαπάς πάντα, χρυσό μου; «—Μέχρι συν 
τελείας τών α·ώνων, άργυρό μου!».

Ταυτοχρόνως δέ θά έκαμναν καί τάς χειρο
νομίας πού πρέπει, χωρίς ιά λησμονούν καί έ
κεί νας πού δέν πρέπει.

Τί τό περισσότερ< ν αυτόματον άπό τόν έρω
τα; Δέν θά παρίσεατο άνάγκη νά εφεύρω κα
νένα μηχανισμόν περίπλοκον : δύο άνθρωπάκια, 
και ένα ελατήριον διά τοΰ οποίου θά ήοχοιτο 
εις επαφήν. ’Αλλά διά νά εΐνε τέλειον, θά έ
πρεπε νά προβλέψω καί τό απαραίτητον «ερω
τικόν δράμα». Έν τοιαύτη δέ περιπτώσει θά 
έπρεπε είς μέν τής θηλυκής μαριονέττας τήν 
τσέπην νά ύπάρχη σουμπλιμές, είς δέ τής άρσε- 
νικής μία αμφίστομος. Μερικά γυναικάρια μέ 
oopxu καί οστά δέν έχουν οντότητα καί μυαλό 
περισσότερον άπό μίαν πουπέ... Ούτε τούς ζη- 
τοιν άλλικς τε παρά ώρισμένας κινήσεις, πάν
τοτε τάς ίδιος Ένα αύτόματον θά ήμποροϋσε 
ν' άνακαταστήσο κάλλιστα τις γυναικούλες αύ 
τές, καί δέν θά ιΐ/ε ιΰιε τά τυρρανικά καπρί
τσια των, οΰτε τής άιτιστίες των. ’Ιδού ή Ιδεώ 
δης μαιτρέσσα! Τό Ιδιο καί διά τόν έραστήν.

Λοιπόν, γρήγορα, κ. Κουεβέντο, λάνσαρετε 
αυτόματα έφωδιασμένα μέ δλα τά άιταραίτητα 
δια τόν έι,ωτα, ό>παις τόν αντιλαμβάνεται τό 
πλεϊστον τών συγχρόνων ματ. Πρός Θεού δμως 
ούεε μυαλό οΰτε καρδιά! Αύτά δέν χρησιμεύουν 
είς τίποτε.Πολλές φορές μάλιστα εΐνε έν οχλητικά.

(sRire») Pick-me-up

Ό  ^ Α ν α μ ν η σ τ ικ ό ν  λ ε ύ κ ω μ α  

της <-£φαίρας» .

Ή  «Σφαίρα», #ά έκδώσυ λεύκωμα άναμνηστι· 
κόν τον δημοψηφίσματος τής καλλονής. Είς τό 
λεύκωμα τοϋτο θά δημοσιευθοΰν :

Ιον) At εικόνες δλων τών καλλονών πού ελα- 
βον μέρος είς τό δημοψήφισμά μας.

2ον). “Οσοι ι ’ Υμνοι Καλλονής» βραβενθοΰν είς 
τόν σχετικόν μεταξύ τώνάναγνωστών διαγωνισμόν.

3ον). Έ ργα ολων τών ταχτικών συνεργατών.
4ον) Κομμάτια άπό τήν διεθνή λογοτεχνίαν.
δον). °Ολα τά εργα τών άναγνωστών τά δηοΧα 

έβραβεύθηοαν είς τούς κατά καιρού: διαγωνισμούς 
τής «Σφαίρας» άπό τής άοχής τής έκδόσεώς της.

6σν)."Ολα τά δημοσιευθέντα είς τήν «Σφαίραν· 
άπό τής άρχής τής έκδόοεώς της καλλίτερα εργα 
τών αναγνωστών της, ανεξαρτήτως διαγωνισμόν.

Ίον). Εικόνες καί εργα άναγνωστριών καί ανα
γνωστών έπί ιδιαιτέρα πληρωμή.

Αηλαδή τό λεύκωμα θά έκδοθή άποκλειστικώς 
σχεδόν ύπό τών αναγνωστών μας καί μεταξύ αύτών 
θά κνκλοφορήαη. Συνεπώς, μόνον εφόσον αύτοί 
θέλουν καί είς δσα άκριβώς άντίινπα θέλουν, θά 
έκδοθχι'Ο άριθμός δε τών αντιτύπων θά κανονιοθη 
έκ τών προεγγραφών. Όποιος αναγνώστης επι
θυμεί ν’ άγοράσι) τό λεύκωμα, θά μάς προειδο
ποίηση έμβάζων άπό τοΰδε τό σχετικόν άντίτιμον.

Τό λεύκωμα θά έμφανισθή είς δύο εκδόσεις: 
Μίαν πολυτελή, έπί καλοΰ χάρτου καί έπιμελη- 
μένον δέσιμον, τιαωμένην δραχμάς 10 Καί μίαν 
συνήθη, έπί κοινοΰ χάρτου με έξώφνλλον χρωμα
τιστόν, αδετον, τιμωμένην δρ. 6.

Ό  θέλων νά προεγγραφή, θά μάς έμβάζη τό 
άντίτιμον τής έκδόσεως πού προτιμά, μέ συναφή 
οημείωσιν τον όνοιιατεπωνύμον του καί τής διευ- 
θύνοεως είς ήν θέλει νά τοΰ atalfj άμα τή έκδόσει.

ΟΙ Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ε Ν Τ Ε Σ

Ένεγράφησαν μέχρι τής μεσημβρίας τής Πέμ
πτης Συνδρομηταί τοΰ 'Αναμνηστικού Λευκώ
ματος πολυτελούς έκδόσεως, 'Αγαμέμνων Φιλιτ 
πίδης, Χρισ. Κούβέλης, ’Αρισ. Μπουντούρης 
(άντίτυπα δύο) Δημοσθένης Σπανός, Τέτα Ση- 
φάκη καί Γεώργιος Άριστόπουλος (αντίτυπα 
τέσσαρα).

V _________ Ν Η Σ Τ Ι Σ Ι Μ Α   >

Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ  Τ Ο Υ  Κ Ο Ρ Κ

Τόν ένόμιζα κι’ έγώ γιά σπουδοϊον άνθρω
πον. Όλος δ κόσμος μιλούσε μέ συμπάθεια καί 
θαυμασμέ γι’ αύτόν. Γιά βάλτε ! πενήντα μέρες 
έντελώς νηστικός δέν εΐνε μικρό πράγμα. Καί 
νά μήν πεθάνιι άχόμα, θά πβ πώς τά είχε έξαι· 
ρετικώς καλά μέ τήν Α. Ε. τόν Χάρον.

Κι’ έξαφνα τί μαθαίνουμε; Όοι ό εντιμότα
τος λόρδος, δέν έτρωγε μέν άλλα φαγιά, έτρωγε 
όμως άφθονα φρούτα.

Χαίρω πολύ γιά τή γνωριμία καί καλημέρα 
γι’ αύριο, κι'ριε δήιιαρχε. Μ’ δνεΐν’ έτσι, τότε 
θέλεις πολλά καρβέλια άκόμα, η μάλλον σοΰ 
χρειάζονται πολλές άκόμα ημέρες χωρίς καρ
βέλι, γιά νά φθάαης τό δικό μου ρεκόρ.

Ή  έντιμότης σου συντηρείσαι έπί 50 ήιιέρες 
μέ φρούτα καί φρούτα έκλεκτά βέβαια, καί λές 
πώς κάτι κάνεις. Άμ έγώ πού μιά φορά έν και- 
ρφ δεινής άψιλίας έτρεφόμουν έπί τρεις μήνας 
άποκλειστικώς μέ κορόμηλα ξυνά γιά νά κατευ
νάζω τήν πείνα μου, τί νά πώ ! Έμεινες έσύ 
δυό καί τρεις ημέρες νηστικός δπως συχνά μοΰ 
συμβαίνει έμένα; Κατήργησες ποτέ σου δπως 
έγώ, τό μεσημεριανό ή τό 'βραδυνό σου, άνα
λόγως τών περιστάσεων, φαΐ, έλλείψει ψιλών; 
Έ  πέρασες ή ιιερόνυχτα όλόχληρα μέ κουλούρια 
καί τυρί; Έστησες καραοΰλι στό νεκροταφείο 
περιμένοντας πώς καί πώ; νδρθη καμμιά κη
δεία ή κανένα μνημόσυνο γιά νά παρηγόρησης 
τήν πείνα σου μέ λίγα παξιμαδάκια ή λίγα κόλ
λυβα; Έπερίμενες έξω άπ’ τοΰ Καρούσου κα
νένα φίλο σου ’·ά σέ κεράση ένα γλυκό, ποΰ 
μ’ αύτό θάκανες καί τό γεύμα σου καί τό δεί
πνο σου; Έπέρασες τά επτά στάδια τής πείνας; 
Έννοιωσες τής μασέλες σου νά παραλύουν, τό 
στομάχι σου νά χωνεύει τ’ δ'τέρα, τήν κοιλιά 
σου νά τραγουδή περιπαθώς εις λά-μινόρε ; Αυ
τή είνε πείνα, κύριε λόρδε, καί δχι ή διχή σου. 
Πείνα μέ συνέχεια άτελείωτη δπως δ «Καλλέρ- 
γης» τής Εσπερινής, πείνα μέ ίσοβιότητα, πεί
να μέ στομαχοστάσιο.

Αύιά πού λές, κύριε δήμαρχε τοϋ Κόρκ. Τά 
δάκρυά σου εΐνε κορκοδείλια καί δέν μέ συγ- 
κινούν. Είσαι άνάξιός μου. Σέ άιιοχηρύττω!

Π. ΝΑΛΕΟΣ



β Σ Φ Α Ι Ρ Α
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τ. T R L B Y I Μ Ε ΤΑΦ Ρ. Δ -Δ Ο Σ  A  L E X .

ΖΑ Κ€Λ IΝ Α Η 1S T  Ο ΡΙΑ ΕΝ Ο Σ  Ε Υ Γ Ε Ν Ο Υ Σ  Ε Ρ 5 Τ Ο Σ

”  Μ Ι/ Λ Η Κ Ο Σ και Μ Α ΙΡ Ηft]—Δέν ήξεύρίβ κολά-καλ.ά... ένα ..ενα μικρό χωριουδάκι παραθαλάσσιο 
πού τελειώνει σέ μία μικρή εκκλησία πολύ παράξενη, πού έχει δύο χω 
δαηοστάσια κρυμένα ολόκληρα μέσα σέ κισσούς.

— Είνε ώμορφη εκκλησία ;
— Περίεργη μάλλον. Έ χει έναν πέτρινο σταυρό πού είνε δλος περι- 

τυλιγμένος άπο κοκκινωπά φύλλα καί q αίνεται μάλλον έρημοκλήσι.
— Ά ν  έπηγαίνομε νά τό (δούμε τί λές;
— Ά λ λ ο  πού δέν θέλω.
Έδωσαν^ διαταγήν ε1ς_ τόν σωφέρ κοί μεχ’ όλίγον τό ούτοκινητον 

έσχάθμευεν έξωθεν χής έκκλησίας. Λίγο πριν εΐοέλθουν, ό Ζόκ έσιάΰηκε 
καί με ύφος σχιδόν έπισημο :

>—Λινέττα ,^είπεν, ή εκκλησία είνε τό καταφύγιον τών άπηλπισμένων... 
ξεύςεις γιαχί έρχομαι έδώ;

— ‘Αλλά... γιατί άλλο παρά γιά ν’ άσπασθής...
—Ό χι μόνον γι’ ούτό- έρχομαι νά παςακαλέσω τόν Θεόν νά μοί δια- 

τηρήσυ παντα τον έρωτά σου.
— Ζ ά κ ! και η Λινέττα τόν έκύτταξε λιγάκι πειραγμένη—καί έχεις 

άνάγκη νά παρακαλής γι' αύτό ;
Ό  Ζάκ δέν άπηντησε καί είσήλθον.
Ητο εν*» μικρο-μικρό εκκλησάκι πιλαιό, σχεδόν ερείπιο τοΰ 13ου 

αιώνες, μέοα εις τό όποιον έεώζοντο θαυμάσιες εικόνες. Τό πρόσωπον 
τής Ιΐαναγίος Ιδίως ήτο Ιδεωδώς ιύμορφον καθάκ, έκλινε μέ οχοργήν 
πρις τόν μικρόν Τησοΰν.

Η Λινέχχα εγονυπέιησε πλησίον τοΰ Ζάκ, άλλά δέν είχε τήν δύνα 
μιν να προσευχηθώ- μάτια της έκαςφώβησαν έπί τής Άγιας Είκό- 
νος *αί χω,,ις να «έλυ έχεινε τα χέρια της πρςς τό Θεϊον Βρεψος I

I  ι. άρκεχες σιιγμες έμεινεν εκει γονατισμενη είς τήν ίδιαν tftoiv εως 
ότου ό Ζακ τήν έπλησίασε καί την ήρώ τηοε:

—Έτελείωσες τήν προσευχή σου ;
, Ναι, άπήντησεν αύτή, ή μάλλον οχι γιά νά είμαι ειλικρινής, είχα 
α(}αιριθχ) μέ το να κυτταζω αύτη την ώραια εΐ,.όνα.

—“Εχει τίποτε το έξαιρειικόν ;
— Οχι, απλώς παριστάνει τόν Ίησοΰ Χριστό οτήν άγκαλιά τής Πα

ναγίας. Μια είκών κοινή, άλλα τόσον επιβλητική I
Kui μετα μια τελευταία ματια, τήν όποίαν έσυνώδευσεν ένας βαθύς 

άναυτεναγμόι, ή Λινέχχα ηκολούθησε τόν οχιζυγόν της είς τό αΰτοκίνητον.
Καί τωρα έβαιναν μέ Ιλιγγιωδη ταχύχηχα πρύς _τάς Βερσαλλίες.

Εκεΐ,έουΛλογιζετο ό Ζακ— μεσα είς το σιωπηλό πάρκο θά τήν ξανι.ε· j 
ρωιήσιο καί δε βα μπορέου νά μοΰ κρυφβή : Ποΰ εΐμ εθα ; τήν ή^ιυ- 
τήοε μέ άγων.αν.

Μπαίνομε είς τος Βερσαλλίας· νά, φαίνεται κιόλας ή είσοδος τοΰ 
πάρκου, έκεΐ θέλεις Vu σ.οθούμε;

Ναί, ήθελα να καχέβω για νά ξεμουδιάσω λίγο.
Ίο  αύχυκινητον ίσχαύμευοε καί ό Ζάκ έοηχι {*η μ’ έκπληκτικήν τα

χύτητα καί εκατεβη πρώτος. Ή  Λινέτχα τόν ήκολοίθηοε και έηροχι ρη- 
ouv καί οί δύο πρ<. ς μιαν σκοτεινήν δενδροοτοιχίαν, έκεΐ όπου t)a έλεγέ 
τις όχι πλανάχαι άκομη ή ψυχή τοϋ Λουδοκίκου 14ου.

Η Λινέττα, ευαίσϋηιη καύώς ήτο, ήσθάνθη μίαν άλλόκοτον συγκί- 
νησιν να πιέζυ τυ σχήΰος της καί ένας οεβοσμίς προς τό άπομακρυ- 
ομενο παρελθόν, χήν έκομε ν' άχενίζ  ̂ όλα τριγύροι της οάν κάτι τι 
ίερα. Και προγματικώς μήπ<«ς τό >άθε δενδρι.κι δεν είχε την ιστορία χου;

Ζακ, εψιϋυρκε, περίπατοί με καχω άπό μία ώςαία πυκνή δένδρο- 
σχοιχία^καί ξέρεις τα δένδρα άπο πάνω μας σχηματίζουν οάν θολο! Είνε 
τοσο ωμορςα 1

—Ειοαι ευχαριστημένη Λοιπόν πιύ ήλθαμε;
— Ω, ενθουσιασμένη ! Είχες δίκηο, αί Βερεαλλίαι είνε στής ώμορ 

φιές τους αύτή τήν εποχή. Θελεις να διαλέξωμε μια ώμορφη γωνία να 
καυησωμε ;

—Ναι, άγάπη μου, όπήνχησεν ό Ζάκ μέ χρυφερότηχα.
Καί άγκαλιασμένι. ι έπροχωρηοαν προς μίαν άλλην δενδροοτοιχίαν.
Ητο μεσημβρία και ποϋ και ποϋ μονον έφαίνεχο κανέ'ας άργοπορη- 

μενος περιποχητης που έσπευδε να φυγχι βιαοχικος. Κάνε ς θυρυβος δεν 
εχαραχχε χήν γαΛηνην αύχής χής ώρας, και μόνον ήκού’ετο ένα μελωδικό 
μουρμονριομα των δένδρων πού έμοιαζε μέ απομακρυσμένους μουσικούς 
τονους... Κοι ή Λινετχα (ονειροπολούσε... έπλβθεν όνειρα μιάς μελλούσης 
εύιυχιας. Κύιυχία γί αύχην ήτο νά βλεινί] τόν Ζακ εύχαρισχημένον, τυν 
1'και παρηγορημένον καί εύχυχια προ πανιών ήτο γι’ αύιήν ένα ξα>θό 
κεφυλυκι και ένα γελοίο ΓΛιδικο...

Ες άλΛου ό Ζακ, τον οποίον έβασόνιζαν διάφοροι σκεψεις, ήτο νευ 
ρίκες και το χέρι του, μέ χο όποιον έκρατει άγκα/.ιαομένν,ν τήν Λινέττα 
εχρεμε χωρίς vu το ΐ/ελχ·. Είς μίαν οχιγμην παραφοράς έσκυψεν απότομα 
και ιην έφιληοε σχι δ ν άγρια.

Ιίω ς  μ εχρόμαξες I άνεκραξεν ή Λινέτχα.
—Γιατί; τήν ήρωτηοεν αύιος έκπληκτος.
— Mu δέν ξευρω... ήμουν άφηρημένη...
— Δηλαδη είχες ξεχαοει τήν παρουσία μου...
— *Οχι δεν ήθελα να πώ αύχο... έουλΛογιζόμουνα. .
— Σω παΙ την  ̂διεκοψεν εκνευρισμένος, μή λές τίποτα.
— Γιατί; τόν ήρώτησεν ή Λινέχχα μέ γλυκύιηχα.
— Γιατί θα μου π^ς παλι ψέμματα όπως «αί πρίν.
Άπηλπισμενη ή Λινέτχα δεν άπήντησε καί, κουρασμένη, μέ τήν κορ-

διο σφιγμένη, έκαθιοεν είς ένα πετρινον πάγκον. Ό  Ζοκ εκαθησε ναί 
αυχος κοντά της δυσαρεσχημένος μέ χόν ίδιο τόν εαυτό του καί ντοοπια- 
υμε\υ, εοκυψε λαι χτ̂ ς έ’ψΐ'ϋ'ύριοε:

Συγχωρησέ με, αγαιη μου.
Και η Λινεττο, επειδή τον άγαποΰσε, τοΰ άπήντησε μ’ ένα γλυκό α τέ

λειωτο -ρΐΛΐ, και οταν ό Ζαχ ήϋελησε νά τής έξηγήσ]] την άφορμή τοϋ 
ουμου του τον διεκοψε :

—Δεν «ελω να μου είπβς τίποτα, έγώ τά έξέχασα όλα... ίνα φιλίσου 
μονον̂  too εινε η κολλιτέρα έξήγησις.

,— Eq ανήκα κακ< ς μοζύ οου.. δέν μοΰ κάκιωσες διόλου;
— ̂ α οχι, αφου σ' αγοπώ ;̂ ΙΙρέπει νά σοΰ τό λέγω κοθε στιγμή ;
— Δαι, διερκας! Ά χ, άν ήξενρες, Λινύτσ, πόσο εύχυχισμένον μέ κά 

νεις . ΐ-χιις εναν χροπο νά λες χη λεξι ο’ άγαπώ , πού μ’έ το να σ’ ά- 
ν,ουω γίνομοι άλλος άνθρωπος... Μού μαίνεται πά'ς ο’ έμένα μόνον τήν 
5Λ®*4 ουϊη τή λέξι.

Καί βέβαια είς έσένα μόνον ! Τί ά/λόκοτες Ιδέες πςύ οοΰ έρχονται!
(Ά κολοχθιι)

Η Μαιρη ανετιναχθη έντρομος, άντιλαμβανομένη άπό τόν γαλήνιον 
και σταθερόν τονον τής φωνής του, δτι ό άνθρω.τος πού εΐχεν απέναντι 
της ητο πραγματι ικανός να θυοιάσΏ τήν ώραίαν ζωήν του .ιρός χάριν της

— Μη λετε τέτοια λόγια! έψελλισε. 1
. Τ Γ β ,λΕγω> « όνι°εν ό Μιμήκος έπιμένων, καί τά λέγω μέ πόνον διότι 
αντιλ^μβα,ομαι οτι και η ίυσία τής ζωής μου άκόμη είνε άοήι-.ανιος 
εμπρός είς την ευτυχίαν που μοΰ προσφέρεχέ. Τό μόνον πού μέ άνακου

τόύδε^ρΟένοΓα^πό ™  ^  ^
Ή  Μαίρη έκαμε κάτι να εΐηή, άλλ’ ό Μιμήκος τήν έπρόλοβε :
•Ζ™: ·ωζ η ,̂,<η -ας’ θεΛίτε νά Δέν αμφιβάλλω.
Η Μαιρη εχ παρθενικής συστολής έταπείνωσε τά βλέμματα αίδηιιό- 

νως, ενω οι πορίΐαί της έβάφοντο άπό τό χρώμα τών ρόδων. Καί ήτο 
εκείνην την στιγμήν θαυμαοία, υπέροχος, ουρανία. Έπρεπε νά είνε ό Μι- 
μήκος με την παρθενικην καρδίαν καί τ. ν παρθεν ικώτερον έρωτα, διά 
VU μην αίσθανύχ) εντός του τόν γΰπα τοϋ πόθου δ,ά χό κομψουργημα 
εκείνο της φυσ[ω;, τό τέλειον είς γραμμάς σώμα της, τό άπαράμιλλον 
εις συμμετρίαν και χαρακτηριστικά πρόσωπον της. Άλλ’ ό εύνβνής νέος 
nfnft*310 Κι οπρκα, ψι·χήν έποΟει. Τά αίσϋημαχα είχον κατασιγάσει τάς 
“ μονόν νά τήν βλέπρ, νά τήν θαυμάζΉ, νά τήν
προσκυντ), οπως δέν χορταινομεν νά βλέπωμεν μίαν καλλιτεχνικήν είχόνα
ti v ^ Y n  - % ετ°ι μα νά,Χ1?|ν έκ φόβου μήπως κηλιδώσϋτην άσπιλον της χπιδερμ,δος της λευκότητα, έκ φόβου μήπως τήν συν-
τριψς, οπως δεν χολμωμεν να θίξωμεν ένα κομψοτέχνημα διά νά μήν τί» 
λερωοωμεν, η δια νά μην τό θρυμματίσωμεν.

Ιδίως δέ τά μ,,τια της ήθελε νά βλέπη κοί τής τό είπε: «-Δεσ,τοι- 
νις, μη χαμηλώνετε χα βΛεμματα σας... πρός Θεού ύψώσατέ τα, ώσ.ε νά 
η μπορώ να τ αντικρυζω, διότι τό γλυκύ φέγγος των ά.-ιο ελεΐ τήν ημέ
ραν μου, το οκοτος όετής θλιψ.ως καί ή νύκτα τής άπογνώσεως υπάρχει 
για μένα ι που δεν τ αντικρύζω!...

Ή  κορη συνεκινήθη άπο τούς γεμάτους είλικρίνειαν αυτούς λόγου-, 
οι οποίοι ελεχϋησαν με φωνή, παλλομένην καί τρυφεράν. Ύψωσε τα 
βλέμματα της κοι ητενισε κατάμματα χόν Μιμήκον. Άμφόχεροι έφρικί- 
ασαν υπο την επήρειαν τών βλεμμάτων ό είς τοΰ άλλου χαί δέν ήίυνή- 
οησαν επι π/εον να^συγκρατησουν μίαν αύθορμητον, ταυτόχρονον κινη- 
οιν -ραττμ.ενοι καθο)ς ησαν άπό τάς χείρας, έπλησίασαν τας κεφαλάς 
icwv α>σιε ui αναπνοαί ίων ν άνίΧΙΑίγνύωνχαι.

-Μαιρη ! . . εψιθύρισεν ασθενικά ό Μιμήκος. Μαίρη,..  σ· άγαπώ.. .
ΗγωνισΟ ι] δια να̂  φερΉ είς πέρας τήν φράοιν του καί μετ’ όλίγον 

προοίϋίσι : « —Ναι, σ αγαπώ μέχρι θανάτου.
Μιμηκο ... ήχον ή άπανχησις τής Μαίρης, χωρίς νά έχη συνέχειαν, 

διότι εκείνην την οτιγμην τα στόματα χων ήνούντο είς τόν πρώιον έρω- 
τικόν ασπασμόν, τον ασπασμόν τοϋ αγγέλου πρός τό Λοτρον...
θανατουΤ^ σηγμΐίΐν τέσοοΡα ΧείλιΊ ύπέγραφον συ μ; όλαιον ζωής ή

** *

Αίφνης ό Μιμήκος άνεσκίρτησ*ν ώς τρομαγμένος. Άπέοπασε μετά 
σπουδής χα χείλη χου απο τα χείλη τής λατρευτής του, άπέσυρε νά χέρια 
του, ajuμάκρυνε ολίγον το κορμί του καί έψελλισε συνεσταλμένος:

— 1ι έκαμα!... r
. — έκαματε ; ήρώτησεν ή Μαίρη απορούσα διά τήν απότομον αύτήν
ατιομ^χρυνοιν χου. 1

-Μαιρη, συγχώρησε με! έπανέλαβεν ε(ς τόν Ιδιον φοβισμένον τόνον 
ιμήκος. Εσςαλα... δεν είχα τό δικαίωμα νά τό κάμω αύτό άκόμη... 

οχι διν ειχατο δικαίωμα!...
— Μ1 («(Οΰ δέν σάς τό όπηγόρευσε κανείς;
— Και, αλλα δέν έπρεπε να τό κάμω έγώ... Δέν με γνωρίζετε άκόμη, 

δεν εμαόα ακόμη τα καθ’ ήμάς... Είσάε μία εύγενής νέα ξένη, τής όποίας
εν Υ'ωριιω x-qv καιαγωγήν, άλλά διακρίνω τό άριστοκραχικόν της ήθος 

και ξευ^ω την υψηλην θέσιν ήν καχεχει είς τήν βασιλικήν άκιλουθ.αν.
— Ι ι  ΰε/Λχε να είπητε ; ηρωτησεν ή ξαν»ή Γερμανίς.

.. .ενώ έγώ, έξηκολούθησεν ό Μιμήκος, είμαι ενας πτωχός νέος,ένας 
κο.νος αοτος, ο οποίος περιμένει νά παρ  ̂ το δίπλωμά του, διά νά ριφϋη 
ουριον είς την βιοπάλην. ν ψ u

^ ω ς  οας εζήτησα έγώ πληροφορίας περί τής κοινωνικής 
οας οεσεως κοι χης οικονομικής σας καταστάσεω;; Μήπως έδειξα δτι 
ενΟιαφερομαι γι αυιο το πραγμα;...Άί κύριε Μιμήκο, θά μ’ έλυπούσατε 
κατακαρΟα α» μ ενομιζατε άξιαν τέτ( ιων ταπεινών υπολογισμών, είπε 
μ χα ζεσεως η Βίαιρχι, αντιλήφθεΐσα ηδη τούς λόγους τής έπιφυλακχι- 
κοιητος του νέου. Τ

— t/χι βέβαια, κοί αύτό προέρχεται άπό τήν μεγάλην σας καλωσύ
νην και ευγενε ιαν, έσπευσε ν’ οπανιήοχ) ό Μιμήκος. Διά τοΰτο όμως δέν 
είνε ΟΛίγωτερυν επιτακτικόν το καθήκον μου νά σάς καταστήσω έγώ 
γνωοτον ποιος, και τι είμαι, διότι πιθανόν μεγάλη κοινωνική άβυσσος να 
μας χωρίζω κι επ ουδεν'ιλόγφ θά ήθελα νά δεσμευθήτε μ’ένανάνάξιόνσας.

— Ανάξιον μου! έψιθύρισεν ή Μαίρη. Ώ , κύριε, άν ήξεύρατε πόσον 
μέ πληγώνουν αυχα τά σκληρά γιά τον έαυτόν σας λόγια!... ’Ανάξιόν 
μου... κότα τ ι ;

κατα τό αίσθημα...περι αύτοΰ δύναμαι vci σάς έγγυηθώ. 
f-° εννοήσει ήδη μόνη μου.

— Αλλα κοτά τήν κοινωνικήν θέσιν.
— Ουδέποτε έλαβα σοβαρώς ύπ’ όψει μου τάς γελοίας κοινωνικός δια

φοράς· otav υπάρχει εύγενεια.ψυχής, περιττεύει ή εύγένεια τοϋ αίματος, 
χαι ποΑυ Λερισσονερον ή εύγεΛεια xoi3 χρήμαιος.

, Δεσποινίς, με α^αχονφιζεΐεΐ εΐ̂ ιεν ό Λΐιμήκοο, ρίπιων πρός αύετιν 
βλεμμαχα εύχαρισηας.
Μ να οάς κάμω κανένα λόγον περί αύτοΰ, έπανέλαβεν ή
Μαιρη, αλΛα δια νά ήσυχάσιτε οάς βεβαιώ ότι ούδεμία κοινωνική διά
φορά υπάρχει μεταξύ μας... Άν οεΐς είσθε πτωχός, ούτ’ έγώ είμαι πλου- 
σιωτερα, αφού, όπως t)a ξιύρειε, αναγκάζομαι νά κάμω την παιδαγωγόν, 
άδιάφορον άν είνε Παλάτι ή ιδιωτικό σπίτι έκεΐ πού έργάζομαι .. Ό  πα- 
τέρας μου, σπόστραχος αξιωματικός είνε όπα>ς τόαοι άλ,λοι καί είς τήν 
1 ερμαναιν xai είς χην Έλλοόα καί είς δλα χά κράχη,..
. fl Μαιρη, διακοπεϊσα προς σχιγμήν διά νο έμβαΟνν̂ ] είς χά μύχια 

χης “ψυχής χοΰ Μιμηκου, προσέϋεσεν ευθύς μεχά θέρμης:
Αλλως χε ημπορώ nq σάς βεβοιώσω όχι και πριγκη,χική αν ήιο ή 

καχαγωγή μου, αύχο δεν θά έπηρεαζε χάς σχέσεις μας... (’Ακολουθεί)

< n iimiTEPi το» μιιιμπμι >
Ί  Ο  Λ Ε Π Τ Α  Ε Κ Α Σ Τ Η  Λ Ε Ξ Ι Σ

—Άνιαλλάσσω μέ άπαξάπανχας χάρτα;, έπι
στολάς. Νικόλ. ΙΙολιτόπουλος μαθητ. Γυμνασίου 
Αϊγιον.

—Μία τσαχτινοΰλα, ώμορφη καί μικρο:χαν- 
τρεμμένη, ζητεί άλληλογραφίαν Ιδίως μέ πολε- 
μισιάς. Σκοπός ή έξεύρει?ις ένός καλοϋ φίλου. 
Γ^ίψατε «Τσαχπινονλα» Γραφεία «Σφαίρας».

Άνταλ. c. p. καί έπισιολ.άς μέ μορφωμέ
νος δεσπ ινίίας όλων τών μερών. Σκοπός ή 
φιλία. Γράψατε Χαρίλαον Παπαδόπουλον p. r. 
Πείρο ιά.

—Ή  διεύΡυνσκ τών «ΙΠΠΟΤΩΝ ΤΗΣ Σ Ε 
ΛΗΝΗΣ’ είνε ή αύτή μέ τήν τοΰ «ΜΑΧΑΡΑ
ΓΙΑ ΤΩΝ ΑΣΤΡΩΝ» Ή  δεοτέρα ύπ;ρχηγός 
«ΚΟΜΗΣΣΑ ΤΩΝ ΑΣΤΚΡΩΜ».
I Ένοικιασας την ύπ" άριθ 32 γραμματοθυ
ρίδα τής «Σφαίρας», παρακαλώ τούς ανταλ
λάσσοντας κ<ιρc ποστόλ καί τούς άλληλογρα- 
φοϋντας μέ έμέ νά άπευθυνωνται είς τό έξης 
είς τά γραφεία «Σφαίρας» άνο) γραμμαχοθυ 
ρίδα. «ΜΑΧΛΡΑΓΙΑΣ ΤΟΝ ΑΣΤΡΑΝ» Γενικός 
’Αρχηγός «ΙΠΠΟΤΑΝ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ»·_________I

—Άνιαλ. c ρ. καί έπισχολάς Ελληνιστί καί 
Γαλλιστί μέ μορφωμένος δεσποινίδας καί χή
ρας. Προτιμώνται ’Αθηνών, Πειραιάς, Θεσμι
κής. Άπαντώ άμέσως· σκοπός ή φιλία. Γράψα
τε Σ. 2εβί* p .  γ .  Θεσ)νίκην.

— Έ;εδόθηοαν πρακχικά μαθήμαχα ύπνωτι- 
σμον. ’Avxico.-tov λαμβάνει ό άποσεέλ.λων δραχ- 
μός 5 εϊς τήν διεύθυνσιν Μ. Ν. θυρίς έξωχερι- 
κοΰ ’Αθήναι

—Δή'.ωιι:.—Έ^ελβάΐς, Μοοσωτίς, Μιργαρί- 
τα, Γκαρντένια, Σά; έδιίλεξα μέσα άπ’ τόν σω
ρό τών καλλονών. Θέλω τοιρα πάλι νά διαλέξω 
από Σάς. Άλλ’ αύχό πρέτει νάναι τό μοσχικό 
μας. Καί γι’ αύχό Γράψατε «Σύνχροφον ζωής» 
p. Γ.  Θεσσαλβνίκην.

—’Ανχαλ. c. ρ. καί έπιστολάς μέ δεσποινίδας 
μέχρι 18 έτών. Ι'ρόψαχε ’Ιούλιον θ  ίρλεαν Σχουρ- 
νάρα 27 Άθήναι

— Μιά νόσχιμη μικρούλα ζωηρά καί πεταχτή 
ανταλλάσσει γραμματακια μ’ ώμορφα καί ζω
ηρά παιδάκια. Γράψατε «Μις Χώψ» θυρίς 54 
I ραφεία «Σφαίρας» Άθήναι.

—Ζάκ Σεπάρ. Σέ άπ.ο<αλχ'>πιω· είσαι ό Ρ. Κ. 
είμαι ή «Άσ.χίςτοΰ Δαβίδ» Χαλκίς.

— Ανταλλάσσω έπισιολάς πανταχόθεν. Προ- 
τιμώνχαι ’Αρσακειάδες καί μικρές δασκαλίχσες. 
Σκοπός γνωριμία φιλία γάμος. Διάνα Καρέν’ 
δέχεσί)ε άνταλλογήν ; Γράψαιε «Χλωμό Φόγγά- 
ρι» Ψαθόπυργον.

—Κ. “Ει.αβα «Σραϊοα», ευχαριστώ· γνωρίσατε 
διεύ&υσί σας au re voir Marie.

—Άνταλλάσσω c. p., φωχογρηφίας καί αΐ 
σθηματικήν αλληλογραφίαν μέ μορφωμένα κο
ρίτσια καλών «,ίκογενειών άπ> 18—23 έτών. 
Προτιμώνται δσαι έλαβον μέρος είς τό δημο
ψήφισμα καλλ.ονής. Σ<ο.τός· πνευματική έπι- 
κοινωνία, φιλία, γνωριμία διά φωτογραφιών 
ά ταλ,λαγή σκέψεων περί μέλλοντος βίου καί 
τέλος έκλογη συντρόφου ζωής. Ψευδοννυιια ά 
ποκλείονιαι. Διεύθυνσις μου- Μάριον Καρα- 
βαδόσην p. r. Ταχόΐ.

—Άντσλ. c. ρ μ! τά δεσποινίδων Ίωαννίνων 
Κεφαλληνίας, Πατρών. Σκοπός φιλία. Γράψατε 
«Άκαταμάχηχον Έρωτα» p. r. ’Ιωάννινα.

—Ι1αρακα?.εΐται ή δεσποινίς "Ολγα Φελου- 
ζά/.η όπο>ς ζητήσ^ έκ τοΰ p. Γ .  Πατρών, έπι
στολήν συστημένην. Μ. Κ. Τατόϊ.

—Άνταλ C .p . καί έρωτικάς έπισιολάς,μόνον 
μέ δεσποινίδας. Σκοπός αγνός. Γράψατε «Άπό- 
παιδο τής τύχης» p. r. Θεσ)νίκην.

—Δεσποινίδες προσοχή ! Νεαρός λοχίας απο
λυθείς ϊιρό τίνος τών τάξεων τοΰ στρατού καί 
εισερχόμενος διά πρώτην φοράν είς τό κομψό 
σαλονάχι τής «Σφαίρας», ζητεί άλληλογραφίαν 
καί άνταλλαγήν c. p. μέ νεαράς δεσποινίδας 
πανταχόθεν. Προτιμώνται μορφωμένοι. Γράψα
τε' Ση,ΰρον Π. Θεοδωρίδην όδός Άρεονς άριθ. 
33 Συνοικία Προφήτου Ήλιου. Διά «Άπογοβ-  
τευμένον Βιολισχήν» -Θεσσαλονίκην.

—Δεσποινίδα Έλπίδα, Καλόμας. Δέχομαι εύ· 
χαρίσεως άνιαλλαγήν. ’Εχεμύθεια άκρα. «Πε
ριηγητής Καϊμαξαλά».

—Paul d6sespere pleure sa belle et d i
vine Virginie perdue quelle ame teudre 
et accessible aux sentiments genereux 
pourrait la remplacer ? E crire : Paul, po
ste restante, Salonique

— Άνταλλασσω c. p. καί έπιστολάς μετά 
νέω/ καί δεσποινίδων. Γράψατε' Μ. Κρίσπην 
διά «Μαϋρον Ανατολής», Χαλκίδα.

—’Ανταλλάσσω έπιτιολάς μετά μαθητριών 
Αρσάκειου Αθηνών, Σμύρνης. Λ. II. Poste 
restante, Σμύρνην.

—Σπουδαστής Πολυτεχνείου Σωκράτης τό 
πνεύμα άλλά καί τήν μορφήν έπι&υμεΐ νά δι- 
-δά;Β νέας δι’ έ.τιστολών έξ ’Αθηνών, Άμφίσ-

σης καί ΙΙαιρών. — Άγαπητέ Μίμη τι γινειαι 
ή άγατημένη σου χωριατοποδλα ; Τρέξατε λοι
πόν δεσπ νί'άοια να φωτισίήιε. Ερρίκον Λαμ· 
πρόπουλον, p. r. Αθήνας. ^

— «Μαίρε Σατανά» διαιί δέν άπανεάς; Σας 
έγραψα δίς Θά αετενόησες πρώτος. ’Αναμένω. 
«’Αποδημούσα Πειραιωτοποΰλα».

—Όσοι καί δσες θέλουν νά δώσουν ζωήν 
στό «Μαραμένο Λουλουδάκι» άς γράψουν p .  Γ . 

Πειραιά. < ,
— Μέ συμπαθείς κυρίους θέλω νά ανχαλλαξω 

κάρτες καλ.λιτεχνικές διαλεγμένες μέ γούστο. 
Μαρία Δρόσου p .  r. Βόλον.

— Δεσποινίδες αλτ! Δέχομαι άνταλλαγήν c.p. 
καί έρωτικών έπιστολών. ιΈρυθρός Κρίνος» 
p. r. Κακοσάλεσι

— «Ίππόται τής Σελήνης», προσεχώς άποκα- 
λ.υπχήοιά σας.ΕΙοθε άνίνανοι.· Μαϋροι'Ιππόια·.».

—«Μ. Άγνωστε», «Ζιγκομάρ». Εύρίσκομαι 
έπί τά ίχνη σας. «Μαύρος ’Ιππότης».

—Δίδω ραντεβού άμέσως σέ δσαις μοΰ̂  γρά
ψουν πώς θέλουν. Θυρίς ϊ>0 Γραφ. «Σφαίρας».

— ΊδρύΟη έν Λαρίσ-]) ύπό άρσακειάδαιν Σύλ- 
λογος ή «ΜΕΓΑΛΗ ΙΔΕΑ» σκοπόν εχων τήν 
καταπολέμησιν πασών τών άλλων συλλόγων και 
συμμοριών, τήν άποκάλυψιν παντός ψευδών υ 
μούχου καί τήν ύποστήριξιν τοΰ έλευθέρου έ
ρωτος. ’Αρχηγός Μαίρη Βαρονόβσκη, ύπαρχη- 
γός καί γραμματεύς Κίχσα Ζαχαρίου, ταμίας 
Γώγος Λεονόρδος. Δέχεται οπαδούς παντός 
γένους. Διεύθυνσιν' Κίτσαν Ζαχαρίου, θυρίς 5δ 
Γραφεία «Σφαίρσς».

—Έτιστολήν έλσβον. Έλυπήθην δι" αγγε
λίαν. Άφίχθη ιεν Θεσσαλονίκην. Χνστασις Ιδία. 
Γράψε άμέσως. Τάκη_-, Θεσσαλονίκη.

—Δεσποινίς Μαργαρίτα* άτλα καί 8ΰγενή λό
για μέ συνέκίνησαν πολύ. Αύτά μέ κάνουν νά 
οάς θυμούμαι πειό πολύ. Μέ έλπίδας, Π.

—Λόγο) οίφνηδίας άναχωρήσϊώς μου παύω 
έπί τινα καιρόν τήν άλληλογραφίαν μου. Εύχα- 
ρισ^ώ θερμώς τούς άλληλογραφήσανχας μαζί 
μου. Μετά τήν επιστροφήν θά είδοποιήσω παν- 
τας διά τής «Σφαίρας». «Ναύτης τοϋ Αίγαίου».

—’Ανταλλάσσω c. p. ιιέ δεσποινίδας παντα
χόθεν. Γράψατε «Ψ. X. Μνήμονα» έπι Μ.αουλη 
Πόρον.

—Άνταλλάσσω c. p. '̂ αί έπιστολάς παντα
χόθεν μόνον μέ δεσποινίδας. Δέχομαι συζήτη- 
σιν παντός θέματος. Εύχαοίστως δίχοιιαι άν- 
ταλλ.αγήν φωτογοα ριών «Αάτρης τοϋ "Ωραίου», 
θυρίς 56, Γραφεία «Σφαίρας».

—Mademoiselle Oleandre- κάρταν σας I- 
λ.αβον εύχαρισχώ. Διεύθυνσις σας ; «Λάτρης 
τοϋ Ωραίου».

—Ανοίγω αλληλογραφία μέ δεσποινίδες, παν- 
τρεμμένες, χήρες άτ’ δλη τήν Ελλάδα «αί γιά 
κάθε ζήιημα. Κώστας Λανάκος p. r. Άθήναι.

—Παιδικός Σύλλογος «ΑΘΗΝΑ». Ό  έν λόγφ 
Σύλλογ >ς ζηχεϊ δραστήριους άντιτροσώπους 
καί ιτράκτορ'ΐς διά τάς Πάχρας. Άιιοιβαί λίαν 
ίκανοποιηχικαί. Γρατεΐα τοΰ Συλλόγου οδός 
Σισσίνη 4 Πάτρας. Διευθ'νχής ύποκατασχήμα 
τος ΙΙρεβέζης Άχιλλεύς Σακούλας.

ΔΙΑ Τ Ο Υ Σ  Π Ο Λ Ε Μ ΙΣ Τ Α Σ

—Ε'ιρισκδμενος πρό πολλοΰ είς τό Μέχωπον 
ά*ταλ. C. p. μέ άνεπιυγμένας δεσποινίδας. Προ
τιμιόνται Πατρών, I. Λ'β. Δεκανεύς II Πολ.υ- 
βολαρχ'ας 7ου Πεζ. Συν)τος Τ. Τ 007.

— «Γι’ αύτήν ποϋ λαχρεύω» Σμύρνην. Που
λάκια Σείς ποϋ τραγουδαιε τά τραγούδια τής 
άγάπης. Σείς ποϋ ξεύρετε νά παρηγοράτε μέ τό 
τραγούδι σας κάθε πονεμένη καρδιά. Σείς πού 
μόνο ξεύρεχε τόν μυσχικό μοο πόνο... ΓΙετάξτε 
γοργά γθ,)γά έχει ποΰ κλείσχηκε ή άγάπη μου 
καί εΐ/χέτε τη; πώς σαν έφυγε μακρυά νά πάη 
στά ξένα, μού πήρε τή δόλια μου καρδιά μαζύ 
μ’ αύτή καί τήν ψυχή. Σ’ αύχήν τά έχω δώσει 
καί ή πνοή πού μοΰαεινε κι: αύιή πάει νά σβΰ- 
ση Γχν δέν προλάβρ ένα γράμμα χης ζωή νά τής 
χαρίσζ). X. Γ. Σχρατ. Ταχυδ. Τ. Τ. 906. Μα
γνησία Μ. Άσίας.

Άνιαλλάσσω C. p. καί έρωτικάς _έπισχολας 
μέ δεσποινίδας ήλικία; 18—22 έχών. Προ
τιμώ έξ Αθηνών, Χαλκίδος, ΚωνΊπόλεως. 
Γράψ ιτε' «Λέανδρον», αξιωματικόν 2ου Συν
τάγματος Πεζικοΰ, Ιο ; λόχος Τ. Τ. 922._____

—Άνχαλ. έπισχολάς μετά δεσποινίδων σοβα
ρών πανταχόθεν* προτιμώνται Πυργου, Πατρών 
Σμύρνης καί Μαγνησίας. Σκοπός γνωσ&ήσεται 
έν τή άλληλ.ογραφίςι Γράψατε «Σκηνόβιον» δρ- 
χον Τηλ)ιών Στρατιάς Τ. Τ. 900.

—’Επαναλαμβάνω τήν διακοπεϊσαν αλληλο
γραφίαν μου λόγφ τών επιχειρήσεων μετά δε
σποινίδων. Σκοπός ό γάμος. Προτιμώνται Α θη 
νών, Πειραιώς, Πατρών, Μεσολογγίου, Π ιργου 
Κορίνθου καί Άμαλιάδος, ύπό τό νέον ψευδώ
νυμον «Πρώτον Σπαθάριον Άκιλλαν» III Με
ραρχία 6ον Συν)μα Πεζικοΰ Τ. Τ. 915.

—Άνταλλάσομεν c. p .  καί έπιστολάς με δε
σποινίδας Σμύρνης, Θεσσαλονίκης, Β ιλου, Λα- 
ρίσσης καί Λαμίας. Γράψωιε Χατζήχώσιαν Γ ε 

ώργιον στρατιώτην 9ον Συν)μα Πεζικοΰ 5ος λο- 
νος Τ. Τ. 918. Σημηριώτην Άλέξανδοον υπο
δεκανέα 9ον Συνάμα Πε£. 5ος λόγο: Τ. Τ. 918.

ΣΤΙΧΑ Κ ΙΑ  ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ. Αφον- 
τας καί κατάλαβα τό ίίνθος τής νεόχης, ήταν 
Τής τύχης μου γραφτό να υπηοετώ στρατιώτης. 
Σπίτι νά έχω τό άντίσκηνο, βαλίτσα τό γυλιό 
μου, τήν καραβ-να πιάιο μου, βάζο τό φαγητό 
μου. Τό δτλο γιά γυναίκα μου και τό σπαθί 
παιδί μου, σ’ αύτά τά δύο κάθε πρωί κάνω τήν 
προσευχή μου. Γράψε τα «Σφαίρα»  ̂ γράψε τα 
δλα τά περασμένα, μέ καθαρά τά γράμματα κ  ̂
δχι μελανωμένα. Νά τά διαβάζουν άνρηστοι που 
δέν υπηρετούνε, φαντάρο γιά νά βλέπουνε και 
νά τόν προσκυνούνε. Μπέκιος Γεώργιος Δεκανευς.

— Νέος ευρισκόμενος έν μετοιπφ, ανταλλασσει 
c. p. μέ συμπαθείς δεσποιν δας πανταχόθεν. 
«’Απηλπισμένη ΰπαρξις» II Πολυβολαρχίας 7ου 
Πεζικοΰ Συν)τος Τ. Τ. 907.

—Άγγελον Προαστείου Καλλιθέας. Επιστο- 
λή σας έλήφθη. Δ έ χ ο μ α ι  συμφωνίας σας. Λησμο 
νημένος Μαχητής 83ον Συν)μα I  Πολυβολαρχία
Τ. Τ. 923.

—Νεαρός στρατιώτης άνταλλασσει έρωτικάς 
έπισχολάς μέ δεσποινίδας Παλαιάς ναί Νέας 
• Ελλάδος. Σκοπός εδρεσις ρομαντικής φίλης. 
Γράψατε Σακελλαρίου Άλ. Ιον Συν)μα Πεζνκ.

I 3η Πολυβολαρχία Τ. Τ. 907.
| —Ποΰ ήμουνα μέ χάσατε; Νάμσι ώς φαντα-

ράκι δέχουμ" Απ δλους άλλαγή. Ποιος δλλος ;
Τ ’ Άγκαθάκι 35ον Σύνταγμα 1η Πολυβολαρχία 
Κόρινθον.

—Νεαρός δεκανεύς αΐτεΐ αλληλογραφίαν μέ 
δεσποινίδας Κων)πόλεως, Αθηνών, Θεσ)νίκης, 
Σιιύρνης. Γράψατε* «Φαναοιώτην», ΙΟον λο- 
χον, 3ου Πεζ. Συν)τος Τ. Τ. 922.

—Ναύτης άπό τριετίας υπηρετών έν τφ Π. 
Ναυτικφ αΐτεΐ άνταλλαγήν c. ρ. καί έπιστο
λών.—«Κρίνον άγροΰ», άναμένω.— «Μυοσωτίς» 
εΤς έκ τών θαυμασχών σας αΐχεΐ αλληλογρα
φία ν' δέχεσθε; «Μαύρος Εωσφόρος» θωρ. 
«Λήμνος» Σμύρνην.

—Άνταλλάσσω C. p . καί έπισχολάς έλληνι- 
σχί καί γαλλιστί. Ή  πρώτη θά έχη ένα ώαιιορφο 
ένΜμιο τής Θράκης. «Χιονισμένη Ροδόπη», 
14ον Σύνταγμα Πεζ. Τ Τ. 901.

—Άνταλλάσσω C. p. Προτιμώ καλλονάς μετά 
δεσποινίδων μορφωμένων καί γνωριζουισών μονι- 
σικήν. Προτιμητέοι αί έκ Σμύρνης καί Θεσσα
λονίκης. Αλέξιος Υψηλά «της 27 Σύνταγμα Πέ. 
ζικοΰ, 2ος λόχος Τ. Τ. 911.

— Άνταλλάσσω C. ρ. μετά τής δ)ίδος «Μαρ
γαρίτας», Μιτυλήνην. Ή  δεσποινίς δέχεται; 
Αλέξιος Ύψηλάντης, 27 Σύνταγμα Πεζικοΰ, 
2ος λόχος Τ. Τ. 911.

|  ΤΗΛΕΦΩ Ν ΗΜΑΤΑ ][

Μαϋρον Ιππότην. Τά ποιήματα Λογίζονται 
πρός 20 λίπτά τήν λέξιν, τό σταλέν εΤνε 81 λέ 
Εεις καί έπομένως στοιχίζει 16 δρ.20λ.—Ά . Κ. 
Χρησιοφίλην. Ά ν θέλετε νά δημοσίευσή εί; τό 
Λεύκωμα έπί πλ.ηρωμή, τό ξαναγράφετε- διότι 
τ’ άποροιπχόμενα δέν κρατούνται — υπολογίζετε 
πρός 30 νεπτά τήν κάθε λέξιν καί τό ξαναστέλ- 
λετε. Διά τήν Φωτογραφίαν 20 δραχμάς. Διά τό 
Λεύκωμα δρ. 10.—Κ. Κυτέαν. Έξόφλησις έλή
φθη.—Φ. Μενοΰνον. ’Κλήφθη χωρίς τό άνχίτι· 
μον.—Θ. Γούλαν. Στέλλονται τακτικά, καθυστε· 
ρηθέντα έστάλησαν.—Α. Κοτσόβολον. ΕΤνε α
πελπισία μέ τήν ταχυδοομικήν άιαξίαν.—Ν.Τρά- 
καν. Δυστυχώς είνε άδύνατον.—Λ. Πυλαρινόν. 
Πρός 20 λεπιά ή λέξις —Μαραμένο Λουλουδά
κι. Έγένετο έκ παραδρομής, έζητήθη ή διόρ- 
θωσις.—Κ. Παπαγεωργιάδην. Λέν έλήφθη.—Γ. 
Άνδρεόπουλον. Διά τό λ.εύχωαα απαιτείται μία 
δραχμή—Α. Βασιλόπουλον. Είκών δρχ. 20, έκά- 
στη λ-ξις λεπτά 30.—Π. Παπ. Δέν έλήφθη.

Έλήφθησαν αί σύνδρομα! καί ένεγοάφησαν 
οί κ. κ. Σταύρ. Γρυμάνης, Emm. Coccolios, 
Δ. Μελάς, Λ, Παπαρρηγόπουλος, Π. Σκαμπαρ- 
δώνης, Ν. Μΐχος, Παναγ. Βέλλιου, Σπ. Παππάς 
Παναγ. Καλόγηρος, Σπΰρος Δάκος, Βλ. Πάτσης 
Ευρυδίκη Νάλτσα, Γ. Χριοτοδουλόπουλος.

Τ Α  Ψ Ε Υ Δ Ω Ν Υ Μ Α  ΤΟ Υ  1920

(Έκάστη ίγκρισις ?\ άνσνέωσις διά τό 1980 δραχμή 
μία. ΟΙ έγχρίνοντβς ψευδώνυμο πρέπβι νά μΛς γρφφονν 
xb δνομα καί την δίβύθννσίν των).

«Τσα χπινοΰλα>, « Π ρ ώ χ ο ς Σ π α θ ά ρ ιο ς  *Ακυλ- 
λα;», «Μις Χώψ», «Χλωμό Φεγγάρι» «Πίτερ 
Σάρπ», «Μάριος Καραβαδόσης», «Ακαταμά
χητος Έρως», «Άπόπαιδο τής Τύχη;», _«Ά 
πογοητευμένος Βιολιστής», «Ερυθρός Κρίνος» 
«Μαύρος ‘Εωσφόρος», «Χιονισμένη Ροδόπη», 
«Φαναριώτης», «Ν. X. Μνημών», «Λάτρης 
τοΰ Ωραίου».

Παρακαλεϊται ό έκ Κορίνθου κύριος είς τοΰ 
οποίου τό όνομα ένεχρίθη τό ψευδώνυμον 
«Μαραμένο λουλουδάκι» νά τό άλλάξρ διότι ά- 
νήκει είς 5λλον καί ένεχρίθη καχά λάθος.



Σ Τ Ι Χ Ο Ι  Τ Ο Υ  κ α ρ ρ ο υ  m
(Η Γ Ο Υ Ν  Ο Μ ΙΛΙΑ Ι Ε Π ΙΚ Α Ρ Ρ Ο Ι) ^

Τούμβαλιν καί αΰθις 
παίχσας έμ βακορέαν 
κοινώς έμβακαρά 
έχασον άσπόνδως 
ιής κεφολέος μου 
τά μαλλιά, 
τό όποιον
καταδρομή των χαλτίων. 
Πράττων ραχδαίως 
διηνεκές έμβάξ 
άπαξ, δίπαξ 
έκαχοντοπάξ, 
ή μπάγκς 
έποίει άσυστόλως 
άμβατόζια 
καί μοί ήμάζευε 
τά λιανά 

καί μοί ήναπθεν 
έν τοϊς σωθικοϊς μου νδέρτια καί μαράζια.
Τό έοτριφσον γοΰν είς τό πόκερ ύστεραίως 
δτε μοί άπήλθε καί ό οβολός μοι ό τελεπταίος 
«αί γάρ έποίων άπηνοις ζεύγεα τοΰ όνου 
—γαϊδοροζεύχαρα χυδαίκώς— 
χάμνοντος έκθύμως έμαπτού καί μόνου 
καίάπέμεινον τρεις χαράς μετά μιάς τρομαρός, 
τό όποιον
άχ τί μοί κάμνεις άφιλότιμον χολτοπαι*τεΐον!

Ό  Άγχα&άγγελος

Γ·~]όγ/ν*\ΗΤΡοΥ£Η

*51(βο την Jw h v  τών veoaijovzwv
Η Γ  Α ΡΕΦ Ο ΥΛΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ;

Σποδεώτατον μνταιρ μου

( Πολλή έσυνχήστοικα μετ’ έφιούνους ιοΰ πρω· 
κομένονς συνεΛγάτες μου, Μειτρούσι κέ Άγγα- 
θάγχελλο έδε Βλάμυ τό όπήον κητάνε νά βγού

νε βολιεπτέ άνεφ νά μαί ήπάρουναι κέ μένα 
σενδιασμώ νά βγό χαί γό βολεφτήνσ, τό όπϊον 
χεραφετιμέννυ κέ σουφραντζαίτα καί μεγάλυ 
κερήα πού οΐμε, χοκώ χρόννο νάχουναι. Γηά 
ίαύτω θά βάλο καί γό κάλϋη όλφανί κέ άνεξάλ 
;ητον κέ βάλαι τά δήνατά σου νά στύλεις τοίν 
ίίμαίρα τις έκλοής έδό όλοι τις παιριότε μου 
;ίς Μενηδυάτε νά μαί ψηφοίσουνε κή έγό όνταις 
)ά νέβγο βουλιεφιήνα θα βάλο σ’ ούλα τά σκο 
ιηά νά μαθένουνε τύν άλβανήτυκι γλόσα μας 
(έ νά φοράννε τό όρέων κοντωβράκη, θα φτι\ cp , , .  ̂ -------

#1X0 κε ενα αρεωπλο^ω να περνυ μέσα δλας τής 
/άβγουλούδες κέ νάν τοϊς φέρνι γλιγορης έδό. 
"Έδε θά μαί -ψηφήσουννε καί δλοι τί» ΑνπννΛ-Εδε θά μαί ψηφήσουννε καί δλοι τύ άναγνό 
σχαι χί σφέρος κή άπαί θάν χούς γράφο καΟαι 
μέρα ηπισεωλέ. Μαιδέν εχερρον

Μινόάμ Γαρεμφούλα

f η  n y e i A  s a s j

( Ε κ  τ ή ς  γρ α φ ής έπ εξη γεΧ τα ι ό χα ρα κτή ρ . *Α π α ντήσ εις 
μ όνον βίς ψ ευδώ νυμ α . Δ ιά  κ ά ^ ε ά νά λυσιν χαρακχήοος 
δεον  νά έσ ω κ λ είω ν τα ι δρ . 2).

Δ. Γ. Θεσσαλονίκην.—Δύο εΐνε τά κύρια προ- 
σοντα σας : εύσυνείδητος καί γι ωστικός. Γιά τό 
αλλ ο, πρόκειται περί κακώς εννοούμενης κοκε- 
ταρίας. Δηλαδή άν ήιο πιό μορφωμένη, δέν θά 
ήτο τοσον φιλοπαίγμων. Τό είδος αύτό τής κο 
κεταρίας είνε ιό μάλλον άκίνδυνον, διότι δέν

i s φυσικόν, αλλ’ έπίκτητον, νεοπλουτικόν οΰ- 
ς είπεϊν καί άποβλέπει μόνον είς τό θεαθή- 
ι. Οταν βρεθζ ένας άνδρας Ισχυρού χαρα· 
ΐρος καί ανώτερος της, ώστε νά τής περιποιή 
ιήν, θα τόν προσέχω °άν τά μάτια της. 
Α δ ικ η θ έ ν τ α .  Μαγνησίαν.— Είσθε έλα- 
ως σχολαστικός. Σσς λείπει ή δημιουργός 
»ή, ή σπιρτάδα τοΰ πνεύματος. Διστάζετε, συ- 
τεΐτε, πολυλογειτε, δίχως νά τολμάτε καί νά 
“τε· Είς τή δουλειά σας είσθε επιμελής, κα
ί και άξιος έκτιμήσι ως. Θά περάσετε ζωήν 

Ιιειριαν και άνετον, μέ διαρκή δμως παράπονα 
οτι δεν σάς εύνοεΐ ή τύχη, ένώ είνε ή όρμή πού 
σας λείπει.
ί Σ β. Ό  ν ε ι ρ ο ν. Τ. Τ. 9 0 7 .-  Καλές χαρα
κτήρ, ανοικτή καρδιά, άλλά άστατος κι' έπιπό- 
ιλαιος. ΚαΛις διά τούς άλλους καί κακός διά τόν 
Εαυτόν σας, εύχάρισιος, γαλαντόμος, γλεντζές, 
|προοεκτος. Μυαλό όχι πολύ στερεό, άλλα εΰ-

1 Μ α ί α ν δ ρ ° ν. Τ. Τ. 908.—Χαρακτήρ εύγε- 
1ης με ανώτερα Ιδανικά καί τολμηρές Ιδέες. Έ  
ΐετε καλαισθησίαν, ψυχή ωραιοπαθής καί καλ
λιτεχνική, μόνον που φαίνεσθε κάπως έξβζητη- 
Ιμενος. Σάς λείπει ή άπλότης, ή όποια άτοτελεϊ 
to κυριώτερον γνώρισμα τών ύπερτέρων ψυχών

Περδίχω μ’ π’λί μ’ 
Τάειδκ τα, ούρή άπου- 
παρμέν', τί έποθι ού 
Μιγαλειότατους,άπ’ τούν 
Ιδάγκασε ένας ρογκου- 
τάγκονς ; Γιά αύτά νά 
γλιέπ’ς κί νά μήν κρβί- 
ν’ς ντίπ ούλότιλα, μά- 
ειδι νά χαλιέβ’ς ’Ανθή- 
να. Δέν παλάβουσ» άκό
μα νά σέ κ'βολήσο) ’σά 
δώ, ούρή μαϊμον, γιά νά 
δαγχών'ς μοθές διξά κί 
ζιρβύ τούν κουσμάκ’, νά 

σκουρπάς γύρα σ’ στριφτόκουκου κί πιρουνό· 
σπουςου, κί νά δαγχοη ς̂ κί μένα νά πάω κάλ
λια μ’. Βγάλτ’ άπ’ τοϋ νοΰ σ’ αύτίνου κί λούφαξι- 
ού Μήτρους τούν αγαπάει τού Μήτρον, κ'’ δσου 
θά Ιδοΰ Ιγώ τούν Πάπα, άλλου τόσου θά Ιδ ς̂ 
κί σΰ Άνθήνα.

— Αύτά εχει ού κόσμους, θά μ’ nfjc.
—Αύτιά κί μΰτις, θά σ’ ποϋ κί γώ.
Ίδώ ενα σκ'λί, κ’τάβ’, σί δαγκών’ κΐ βρέσκ’ς 

τού μπιλλιά σ’ σιά καλά χαθούμινα. Κι’ άν τύχ’ 
νόεινι κί λ’σσάρ’ - —
κου,χιρέτα μ’ τούν 
πλάτανου ! Δέ θ ’- 
μώσι τί γένουνταν 
(φτοΰ στού 
γιό δντις 
κά' α λ’σασμέι ον 
μαντρόσκ’λου άπ’ 

j τά χειμαδιά ; Τι- 
, χαρταίους περιτί ς 
τ’ς έπιονι ούλ’νοί τ'ς χουργιανοί κι έβαναν τά 

I πουδάργια οτούν ώμου νά τρυπώσ’νι μέσ’ σιά 
σπίτια κί στά μαγαζί κί μανταλώνουνταν ίφτά 
βουλές, σάν κι νάχι πέσ’ αγριόλ'κονς. Μαναχά 
οΰ Άντρέας οΰ Σούτας, άπ' ήταν μ’στακαλής 
κί τώλιβΐ ή περίικοίλα τ’, στέκουνταν καταμε
σής στ’ν πλατέα κι’ άπλουνε τ' χερονκλα τ" μί 
τ’ν άγχλίτσα, τού όλουν όμού τρεϊς ι,ύργιές μά
κρους κι’ έφιρνι γέροιβουλιά, όσου π’ σα διά- 
βΐΜ τού σκ'λί, τώπιρνι κατακέφαλα κΐ τ ’ άφ’νι

στούν τόπου. Τότι 
νις ξετρύπουναν οί 

, —  λ  \ -  ·  άλλ'κι’ετρεχανκου-
οί \ά ίδούν τού λ’· 

* σσάρ’κου σκουτου
μ έ·. ου κί νάν τού 

* πιτάξουνσιούν |ερ 
γιά. Κί τού βράδ’ γΰρναΐ οΰ Στάθ'ς στ’ χαμού 
κέλλα τ’ τάπα στ< ύ μεθΰσ’ άπ' τα κιράσματα.

Τώρα θά μ’ πής, σάν κί δέν τούν έδάγχασι 
νια βουλα ένα λ’οσάρ’χου σκ’λί τού Γούλα τού 
Μπιισ’κώχου κί δέν έταθι τίπουτις οΰ 5νθρου· 
πους; Σπουλάτ’ τ ’ς άφιντιάς! Σάμπους κί μένιι 
δέ μώφαϊ ένα χουψίδ’ άπ’ τ’ν άτζιι μ’ έδώ κί 
δέκα χρόνια ού ραγκούιάγκους άπ’ ΐφιραν νιά 
βουλά στού χουργιό κάτ’ τουρκόϋφι’ μαϊμουτζή 
Οις ; "Επαθα τιπουτις ; Άχα. "Εβαλα ψύχα κοΰ- 
πριά άπάν’ κί ν’ άλλ’ μέρα ήταν όχ’ κί καλλί- 
τιρα, μάειδι σιριφτόκουκους, μάειδι ταίτανους 
μάειδι κούμαρα. Τί ο - έ τιν έχ’ αύτίνου ; Ίδώ ού 
Ινας πέφι’ σι’ θάλασσα κί δέν πνίγετοι, κΓ ού 
άλλους πνίγεται άπού μίνιιϊ χ’λιαργιά νερό. ΚΓ 
άπέ τού ίδιου είμι ίγώ, τού ίδιου ού Βαο’ληάς; 
Δέν τού ξέρ’ς, ούρή άγρομματ’, πώς όσου πιό 
ψ’λά βρίσχιιι οΰ άνθρουπους στ’ν κενουνία, τό
σου πιο πουλύ τούν κυν’γάει ού Χάρου.·τας ; 
Μ' άν δέν ή:αν έτσ’, έμεΐς cl καταναϋμέ»’ άν 
θρουπ’ τ’ λαού θά ν’ είχαμαν πεθάν’ δχ’ μίνια 
πέρι έκατό βουλές στού βιός μας.

Ταϋτα κί μένου 
Μήτρους Κονρ'νύγαλονe

Τ ο ν  Ζβ^άμη τά καμώ ματα

Σ Υ Ν Α Χ Ι

Συνάχι είχα καί μοΰ 
πέρασε, ρέ Μανιώ έ- 
πιστήμοιη, μά πώς 
μοΰ πέρασε; Όπως 
λένε οί γιατροί μέ φα
σκόμηλα και τά τοι- 
οντα; Ρέ, δέν τά πα- 
ρατοϋκα, λέω- γώ τά 
σπερτσέρικα! Αύτά 
είνε γιά τό άστενή 
φΰλο καί γιά τά παι- 
δσ ρέλια. Όποιος είν’ 
άνδρας καί ψοΓ-ίοη 
συνάχι πάει γραμμή 
στήν ταβέρνα, γιά νά 
τοϋ περάσΐ). Ρ.γνει 
στά πατσαλίχια του 
δυό-τρεΐς τετρακοσά- 
ρες καί τώρα καθώς 
είνε γιοματάρι άχόμα 
άνά βει μέσα του ή 
μουστιά καί βράζει 
σάν άσβέστι άσβεστο.
Σοϋ λαμπικάςει δλα τά τζιέρι * σου κΓ οΰιε 
συνάχι, οΰιε γρίμπη, οΰιε μικρ· βιος τής φίσηΰ 
ούτε οΰλο τό Ιστιτοΰτο τοΰ Πασιέλ νάχχιςμεσα 
σου δέ βαστάει σ’ ούιήνα τήν κοτκρ< βραπη. 
ΚΓ αν έχχ,ς μάλιστα καί γιά μεζέ χάνο·δυό 
κεφολια σχόρδα, ούτε πονοίκ?α δίν κοτάει νά 
σέ πλησιόσχ) άπ’ τή μπόχα. Έ τσι έκαια κ’ 
έγώ τήν προαλλη ποΰχανε άνοίξΐι ή βρύσες 
τής μύτης μου: Πήρα παρέα τόν Π?ΰ*ο—καλή 
κρασοκανάτα κι’ αύτός—καί γρσμμή γιά τό 
ταβερνεΐο. Είχε μιά ρετσίνα!.. Σώσιια ναί 
σωσμός, άίερφάςα—γιά νά Εέρχις μο'άχα, δχι 
καί γιά να πιής. Καί κουβάλα πού λές τις μι- 
σόρες καί ροΰφα καί ροΰιτα, γνόν, σταφίδα, 
φέσι, κουνουπίδι γινήκαμε. Ύστερις μοΜππέας, 
σπίτι, κουν,ούλωμα στό κρεββιτι καί τήν άλλη 
μέρα περδίκι, άνευ συνάχι καί περικαλάς πήχες 
νά ξονοσνναχωθϋς γιά νά xov^c τήν ίδια θερα
πεία—ξηγιέμαι άρμνροφιίστικος ; ΚΓ άν l̂χα 
καί οένα κάτω άπό τό πάπλωμα, ρέ Οερμόαιαη, 
έξόν άπ' τό συνάχι, βάνω στοίχημα πώς θά 
μοΰ πέρναγαν καί κατι φουσκοδεντριές πού μέ 
πειράζουνε τώρα τώρα άφόντες σοΰ βάρεσε 
στό μάτι έκεϊνος ό σκαμπ,ανέας ό θεσιθήρας 
καί μένα μ’ έκανες άργόμιστο τής καρδιάς σου, 
ρέ πανάκεια—τά κουβεντιάζω πρίξ κοί φιξ;

Ό  Βλάμης

Α Ο Η Ν Α  Ι  Κ Ο Ι Τ Υ Π Ο Ι

έπίσης σάς λείπει καί ή φιλοσοφική σκέψις.
Μ ίμ η ν  ’Ιο ύ λ ιο ν .  Ξάνθην.—Πολύ παρά

ξενος καί εκκεντρικός χαρακτήρ. Έχετε θέλη- 
σιν καί έπιμονήν μεγιιλην Είσθε απότομος καί 
άκατάστατος. "Εχετε εγωισμόν μεγάλον καί προ
σπαθείτε νά είσθε άνεξάρτητο , νά μήν έχετε 
ύποχρεώσεις καί νά μήν ύποτάσσεσθε είς κα
νένα. ’Εάν είχατε καί μόρφωυιν μεγάλην, άνά 
λογον δηλαδη πρός τό έκλεκτόν ποιόν τοΰ χα- 
ρακτήρος σας, δέν θ’ άργοΰσε νά ελθ-Q ή ήμέρα 
νά διακριθήτε. Δυστυχώς ή μόρφωσίς σας είνε 
περιορισμένη. "Β Γραφολόγος

— Χαιρετοπροσκυνίζω σας.
— Βρέ '...καλώς το Σαμψάκο.,.τί γίνεσαι;
—Άνθυποϋπάρχω. Γιά [δες μήπως επεσε τό 

τσιγάρο μου μέσ’ τό μπακέτο σου;
’Ανοίγετε τό πακέτο σος, βρ-σχει ό Σαμψά· 

κος τό τσιγάρο του κι’ άμέσοκ εγινήκατε οί 
καλλίτεροι τών φίλων. Μήν άποπειραθήτε δμως 
νά τοΰ δώσετε ιό χέρι. Έν άνηθίσει πρ<ς τόν 
Πάπαν, ό Σαμψάκος είνε έλάχιστα διαχυτιχί ς 
καί άπεχθάνεται τάς χειραψίας καί τάς «χει- 
λαψίάς». Σπεύδατε δμως νά τόν έρωιήοετε 
περί τής έφημερίδος πού εκδίδει, άν θέλετε νά 
κατακτήσετε τήν συμπάθειαν του. Διότι ή μόνη 
του ψύχωσις είνε αύτή : να έχδίδβ εφημερίδα. 
Καί τήν εκδίδει κατά περιεργόταιον τρόπον· 
ά λά-μι*ρί -Ρωμηό, οσάκις δηλαδή ύπάρχουν 
ψιλά καί διάθεσις. Τυπώνει άριετές χιλιάδες 
άντίτυπα καί τα διανέμει κατόπιν έπί μήνας 
ολοκλήρους είς τοΰς θσμώνας τών κέντροον. Ή 
τιμή τής έφημερίδος του είνε προαιρετική — 
δ,τι θέλει καθένας δίδει Ά ν δέν τού δώση 
καί τίποτε καμμία στενοχώρια. Ο τ.τλος τής 
έφημερίδος ποικίλε ι άναλόγως τών περιστά
σεων δλλοτε «Άραμπαδυξυλο», άλλοτε «Ά 
στραποκέραυνος» άλλοτε άλλ^ς. Τήν τελευταία 
του, πού έατλοφορεϊτο «Σπαθί», τήν είχε μα- 
κελλέψει κυριολεκτιχώς ή λογοκρισία. ’Από 
τότε δέν έξέδωσε πλέον άλλην.

Τόν συνήντησα πρό μηνός διε ϊσχυε ά/όμη 
ό στρατιωτικός νόμος.

—Γιατί δέν βγάνεις πιά τό «Σπαθί», Ή λία;
—Φοβούμαι μήπως παραστρατίσ)] καμμιά 

όξεΐα καί πέσ(| καμμιά β α ρ ε ία .
Καί συνώδευσε τήν τελευταίαν λέξιν μέ χαρα

κτηριστικήν χειρονομίαν έμφαίνουσαν έκεϊνο 
πού λέγουν δτι έβγήκε άπό τόν παράδεισο.

ΠΑΡΟΔΙΤΗΣ


