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ΙΑΤρρι  ΚΑΡΔΙΏΝ

ΜΙΑ Π ΕΡΙΕΡΓΟΣ ΠΕΡΙΠΤίϊΣΙΣ
Η χαριτωμένη μι*ρά κυρία Ντυπόν είσήχφη 

εις την αιθοι»σαν αναμονή;; τοΰ θεραπευτηρίου 
τοΰ ονομαστοϋ ψυχιάτρου κ. Ντυοάν. Καί είσή- 
χθη κατόπιν πολλών και αυστηρών διατυπώσεων 
εις τας οποίας ο εξυπνότατος δόκτωρ ύπεβαλε 
κατα κανόνα τήν πελατείαν του, διά νά περι- 
βαλλ-β με κάποιο μνσιήριον τήν έπιγ·\ελματι*ήν 
του ειδικότητα. Τό σαλόνι etc τό όποιον είσή- 
χυη, η το ν πολυ παράξενα έπιπλωμένον. Ήναγ- 
καοΟη νά περιμέν^ ενα καλό τέταρτον της ώρας.

Και επ» τέλους ό δόχτωρ ένεφανίσθη Μόλις 
τΦιαν,τα ετών, κομψότατος, φιλομειδέστατος/Υ 
πεκλιση· ελαφρώς, ύπίδει|εν ενα κάϋισιία είς 
την επι^κεπτοιάν του, έκάθησεν δ ι̂ πολύ μα- 
κρ χν της εις ενα χαμηλό ντιβάνι καί είτε : — Σάς 
ακούω μαντάμ.

* Αλλ ή «μαντάμ», άνησυχήσασα κάπως άπό 
την υποδοχήν αύτήν, έδίστασδ ν* άρχίσβ έπ- 
νετουσα^τήν πολύ λεπτήν άλλως τε περίπτοισίν 
της, οι ο και ο δοκτωρ έπανέλαβε με ενθαρ
ρυντικόν μειδίαμα είς 'τά χείλη: —Σάς ά < θύω, 
μανταμ, ομίλησα ιέ μου χωρίς δισταγμούς περί 
τον συι,υγου σας «αί τού έραστοΰ σας.

Η κυρία έκοκκίνισε κι’ έψελλισε : —Πώς, 
γιοτρε, ξεύρετε ;

Είς αύτός τάς περιπτώσεις πάντοτε ύτάρ- 
χουν σύζυγος καί...τουλάχιστον ενας έ^α- 
ατ?τϊ „ ι/νστε μου δίχως φόβον, κυρία.

Η ήρεμος <; ω> ή του τής έδωκε θάρρος «αί, 
συγκεντρωαασα δλην τήν ψυχραιμίαν πού δ.έ- 
υετεν, εςωμολογήΟη : ν*
.  k'-νε αλήθεια, γιατρέ μου, υπάρχει ενας 
ερως είς την ζωήν μου... Ώ ς τόσο άν απώ τόν 
ανορα μου.

— Φυσικά, άπήντησεν ό γιατρός, γι’ αύτό «αί 
τον απατάτε. Καί λοιπόν αύιοί οι δύο έοωτες 
εχουνεπίδροσιν έπι τών νεύρων σας,δέν είν’?τσι;
, ,  Η περίπτωσίς μου δέν ίίνε τόσο άπλή. 
Αγαπώ τον δνδρα μου δσον καί τόν εοαστήν 

μου. Ακριβώς τό Ιδιο. “Ο,.ως, όταν βρίοκωμαι 
με Τον ανορα μου, ?χ ο διαρκώς στό μυαλό μου 
τον εραοτη μου. Ή  μορφή του βρίσκεται μπρο
στά μου «αί τίποτε δέν μπορεί νά τήν άπομα 
x<?*jV̂ . i ο καθε τι που μ’ άρέσιει άπ’ αύτόν, 
ως «αι τη φωνή του, τοϋ Ναντή— αύτό είνε τ' 
Ονομα τού έραστοΰ μου - νομ.ζω πώς τήν ά- 
κουω. Ιο  φάσμα του παρεντίθεται ιΤεςαξύ μας 
«αι με κάνει ία βριτχω τον δνδρα μου απεχθή, 
μου παγώνει δλο ϊό μερίδιο τής φωτιάς πού 
φυλάω γι αύτον.

·~ Μέχρι τής οτιγμής, μαντάμ, τίποτε τό α 
νώμαλον ό: ν βρίοχω είς τήν «uTaataoiv σας.

- Δεν εινε μόνον αύιό. Καί δταν πάλιν βρί
σκομαι με τόν εραστήν μου, τή Ιδιο ακριβώς 
μου συμβαίνει, άλλά ύπό ορούς άνεστοαμμένους. 
ίο  φο.σμα χοΰ ουζύγου ,μου μέ όλα" τά προτε- 
ρημαια του, με δ,ιι καλόν έχει, παρουσιάζεται

110υ xai δέν μ’ άφήν.-ι ν’ άνταπο- 
χρι ω στήν τρυφερότητα τοΰ έραστοΰ μου. Καί 
εννοείτε, υπό τοιούτους όρους ή ζωή'μοϋ είνε 
ανυποφορη. Λοιιτύν, για-ρέ, σάς έξορκίζω, τί 
πρί.ιει να καμω γ,ά νά θεοαπευΰώ;
s ' ί1* πρώτα νά aac έραχήσω: δταν
Οεν εΐαάε ουτε μέ τόν ενα, ούιε μέ τόν δλλον 
τι συμβαίνεις

—ιούς σκέπτομαι καί τούς επιθυμώ έξ ίσου 
«αι τονς δυο. Λοιπόν ;

--  Λοιπόν, κατά κακήν σας τύχην, «χιρία, διά 
u εραπευϋήτε, δέν ύπίρχει παρά ένας μόνον 

τροπος . ενας τρίτος ερως ή τουλάχιστον μία 
ta , Q u) 11κής φύσεως περιπέτεια. Σάς χρειά

ζεται ενας δνδρας χθές άκόμη δγνωοτός σας, 
για να σας π  ̂ έκεΐνο πού λενε δλοι οί έρασταί 
εις τα πρώτα ραντεβού των, άλλ’ άπό πολλοΰ 
επαυσε να το λέγμ ό δνδρας είς τήν σύζυγόν 
του «αι ο «. Ντιντής είς τήν έρωμένην του' νά 
σας πη «Είσθ.· άξιολατρεύτως ώραία «αί γιά 

u âitrlaETS έκανα όλε? τί; τρέλλες... 
,, ; ικετεύω μή μέ αποκρούετε δίχως νά 

μ ακούοετε...Άφήστε με μιά στιγμή, μάν μόνη, 
να σφιέω οτά χέρια μου τό μικρό σας χεράκι...»

Και ένώ μιλούσε, ό αισθηματικός δοκτωρ, 
συνΐπληρωνε τάς φράσεις του μέ έμφαντιχάς 
χειρονομίας, είς ίο  τέλος δέ έπιασε τό γαντω- 
μενο χ; ρακι τής κυρίας «αί τό έκόλλησε εις 
τα χει/.η του. Και έξηκολούθει νά τής μιλ  ̂ μέ 
την φλόγα τοΰ πάθους, νά προφέρω με φωνήν 
■υωπευτικήν καί ϋερμήν λέξεις τρυφερός, μέ· 
χρις ότου ή κυρία, σαγηνευμένη άπό τήν μου 
oi/.ήν αύτήν του έρωτος, εύρέθη είς τας άγ 
«αλας του........
, Είς τό σημεΐον αύτό παρενθέτουν συνήθως 
αποσιωπητικά.

 ̂ Οπωοδήποτε τό γεγονός είνε δτι μετί μισί)ν 
ωραν, ένφ ή κυρία έτακιοποιονσε τά μαλλιά 
της εμπρός είς tcv καθρέπιην, ό δόκτωρ, άνα· 
λαβών τό σοβαρόν ΰφος του, χής έλεγεν, ώσάν 
νά τής ύ.ιηγόρευε τήν ouvja -ήν του : — 'ίυρία, 
εϊιε πιθανόν, άμα βρεθήτε τήν νύκτα μόνη μέ 
τον σύζυγόν σας, νά θυμηθητε δ,τι σάς συνέβη

αύτό τό άπόγευιια. ’Αποκλείεται έντελώς νά 
σάς παρουσίασθ·§ ή μορφή το5 «. Ντιντή σας. 
Είνε έν πάαβ περιπτώσει δυνατόν νά έχετε 
τήν οΐσ^ηαιν κάποιας όμοιότητος μ’ έλαφράς 
τιψεις. Μήν ανησυχήσετε ομως. Αύιό θά είνε 
σύμπτωμα ευνοϊκόν. Καί άν έπιθυμήτε νά συνε 
χίσωμεν τήν θεραπείαν σας, μπορούμε νά όρί· 
σωμεν τήν προσεχή έπίσκεψίν σας έδώ διά τήν 
έρχομένην Τρίτην... Ώοβουάρ, μαντάμ.

Δύναμαι νά βεβα.ώσω δτι ό δοκτω > δέν έζή- 
τησεδλλην πληρωμήν. ΚΛΕΜΑΝ ΒΟΤΕΛ
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ΤΑ ΤΥΧΕΡΑ ΤΟΥ ΠΟΪΤ-ΡΕΧΤΑΝΤ

Ό  Γιάγ«ος νέας ήιαν μά δέν ήταν καθόλου 
εύτυχής· τί νά τήν κάιιη τήν μεγάλη ν.λΤ|00\Ό- 
μιά άφοΰ τοΰ έρχόταν τώρα πού ή Έ?ένη τήν 
ό.τοίαν δγαπονσε είχε πιά παντρευθή. Etc μά
χην έποοσπαθοΰσε νά παρηγορτιθή καί ν’ άγ«· 
πή σ q Λλλες· ή σκέψις του δέν έρευγι* ποτέ άπ’ 
αύτήν. Καί ναί μέν τήν έβλεπε καί ήro σχεδόν 
οίκεϊος εις τό σπίτι της, άλλά ή Ελένη έφαί- 
νειο δτι τόν είχε ξεχάσει, δτι δέν είχε διάθεσι 
ν’ άπατήου τόν δνδρα της. Έ ν  τούτοιε δέν ήτο 
δυνατόν να τόν άγαποΓσε γιατί ήτο ένσς σύ
ζυγος τυραννικώτατος, έγωισεής, μέ χονδρά 
γοΰσια. Μήπως εΤχε εραστήν ; “Ολα τά φαινδ 
μενα έπειθον δτι δέν είχε. Καί γι’ αύιό μιά 
μέρα πού ό σί'ζυγος απούσιαζε, ό Γιάνκος άπε- 
φάσισε νά τής πή ξάσιερα έκεΐνο που δέν εΤχε 
τολμήσει έί ς̂ τώρα. Τότε τόν έκύπαξε σχεδόν 
άγρια «αί τοΰ άπήνιησβ μέ πεοιφρόνησιν :

—Αιαλέξατε τή στιγμή μά ιήν άλήίεια.
—Γιατί;
—Γιαιί Ιχω εραστή καί σέ μιά ώρα ό δνδρας 

μου θά έχει μάθει τ’ όνομά του.
—̂Πώς αύτό; Έξηγηθήεε μου ίσως μπορέσω 

νά σά; βοηθήσω σέ τίποτε.
—Νά μέ βοηθήσετε σεΐ; ! πώς; Ό  δνδρας 

μου πάει στήν Κηφησιά γιά νά ζητήση άπό τό 
Ταχυδρομείο ενα γράμμτ πού έστειλα... φυσικά 
θά τοϋ τό δώσουν καί θά τά μ ά δ λ α  . είμαι 
χατεστραμένη

— Καλό πώς ξεύρει δτι έγοάψατε γράμμα ; 
—Έδιάβασε στά στουπόχαρτο τοΰ μπλοκ τή

διευθυνσι τοΰ έραστοΰ μου μέ τ’ άοχικά του 
ποΰ είχα στόφάκελλο: «Λ.Μ. Poste Restante*.

Ο Γιάγκος έσκέφθήκε νά έπωφεληθβ τής 
περισττάσεω , γιά νά τήν ύτη/ρώστ) καί ν ά μπο· 
00 νά έλπιζβ -.<αίόπιν. Ηολυμήχανος 8έ καθό>ς 
ήταν, δέν δργηιε νά βοή τόν τρόπο Άρπαξε 
λοιπόν τό τηλέφωνο κι’ έτηλεφώνησε στό πλη 
σιέστερο γκαράζνάτοΰ στείλουν ένα αυτοκίνητο. 

—Τί θά κάμετε; έρότησεν ή Ελένη 1 
—Θά σάς σώσω. -Π ώ ; ;
— Β  ώρα είνε 2 1)2 καί δέν εχει τραίνο γιά 

τήν Ιίηφησιά παρά στάς τρεις- λοιπόν εγώ μέ 
τό αυτοκίνητο θά φθάσο) έκεΐ καί θά ζητήσω 
τό γράμμα πριν άπό τόν δνδρα σας, ό όποιος 
δέν ξέρει τό περιεχόμεν; ν ταυ.

—"Οχι βέβαια.
—Λοιπον καθήστε πάρετε ένα χαρτί καί γρά

ψετε αύ:ά πού θά σά; ύπαγορεύσω.
Ή  νεαρά γυνή υπακούει καί ό Γιάγκος τής 

υπαγορεύει:
‘ Αγαπητή μου φίλη. Δέν μ,τορώ νά κατα 

λάβω πο α μυστηριώδης ύτόθεσις σέ ήνάγκαθΒ 
νά πάς οτήν Κηφησοιά «αί πρό πάντων ν’ άλ- 
ληλογραφ-βς μέ τά αρχικά Λ. Μ. Σοΰ άπαντώ 
μονόν καί μόνον γιί νά σοΰ πώ δτι δέν είνε 
δυνατόν νά οοΰ γι>άφω ύπό τοιούτους δρους, 
ώστε μήν πεοιμέν^ς άλλο γράμμα μου. Ελένη».

—Γράψτε χώροι καί τήν διεύθυνσιν καί δλα 
έδιορθώθηκαν. Ό  δνδρας θά ζητήση άπό τό 
ταχυδρομεϊον τό γράμμα τοΰ έραστοΰ σας καί 
θά τοϋ δώσουν αύτό τό αθώο γράμμα.

"Ο.ιως τά προεϊπεν ό Γιάγκος έτσι καί έγι
ναν. Έφθασεν έγκαίρω; «τήν Κηφησσιά, έπα- 
ρουσιάσθη είς τό ταχυδρομεΐον κι' έζήτησε τά 
άρχικάΛ.Μ.Όύπάλ'.ήλος τοϋεϊ,χε μέ χαμόγελο: 

—Δέν έβιασχηΛατε νά έλθετε νά τα πάρετε. 
Είνε σωσιές 2δ ήιιέρες πού σάς περιμένει τό 
πρώτο γράμμα κι’έχουν μαζευθβ πέντε ώ; τώρα.

‘Ο Γιάγκος έγέλασε νευρικά καί έδικαιολο- 
γήΟη : —Έλειπα, ήμουν ταξεϊδι... Καί ξεύρετε 
σέ λίγο θά έλθη ό σύζυγος...ενας ζηλιάρης, νά 
ζητήο[] αύτά τά γράμματα...

—’ Εννοια σας, θα πώ διι δέν έλαβα τίποτε, 
διέκοψεν ό υπάλληλος γελών.

— Νιά μά ό σύζυγος πρέπει νά λάββ ένα γράμ
μα τό όποιον όμως \ά λέτ) μέσα έκεΐνο πού θ έ 
λομε εμείς.

—Τοτε;
—Άπλούστατα... άμα §λθ|] θά τοϋ δώσετε 

τό γράμμα αύτό.
‘Ο υπάλληλος έκατάλαβε τό παιγνίδι κι’ έχα- 

μογέλασε, ένώ ό Γιάγκος τοϋ έδωσε ένα γεν
ναίο πουρμπουάρ κι’ έφυ^ε εύχαρισιη ιένος.

Στό δρόμο ένώ έπέστρεφε, έσυλλογίζετο μέ 
λίγη χαιρέκακων τήν άπογοήιευσιν τής Ελένης 
δταν ϋά τής έλεγε πώς ό εραστής της είς τον 
όποιον έγραφε τόσον συχνά, είχεν αφήσει τά

γράμματά της δλα σωριασμένα είς τ'̂  ταχυδρο- 
μεΐον Μόλις λοιπόν έφθασε, ή νεαρά άπισϋος 
τόν ύπεδέχθη ανήσυχη, καί άφοΰ αύτός τήν 
καθησύχασε, τοϋ έζήτησε τό γράμμα διά νά 
πεισθή , *

—Δηλαδή θέλετε νά χήχε τά γράμματα, άπήν
τησεν ό Γκίγκος iii είχιίονίαν,—πάρετε τα...

Μόλις είδε τά π&τε -βάμματα, ή ‘Ελένη I -  
χαμε μίαν χειρονομίαν.Λυμού ν.ι’ επέταξε τά 
ένοχα χαρτιά είς τό ανάμ ν̂υ τ£ακι.

—Ά , τόν παληάνθρο»,*», t̂ V·-ελεεινό !,.. Τϊ 
θά λέτε γιά μένα, είτε, μέ όλίγην κοκεταρίαν.

—Σας άγαπώ άκόμη περισσότερο, άπήντησεν 
ό σωτήρ της «ι* άν κατηγορώ κάποιον είνε 
αύτός ό τελευταίος πού δέν ήξευρε νά έχτιμήσ|] 
τέτοιον θησαυρόν.

—Ά χ ! άνεστέναξεν ή ‘Ελένη, σείς ξεύρετε 
ν’ άγα'άτε! τό βλέπω τώρα μά είνε άργά.

—"Οχι, άγαπηιή μου, τό παρελθόν δέν υ
πάρχει πιά κι’ έχομε μ ροσχά μας παρόν «αΐ 
μέλλον .

Κι’ έπεσαν ό ένας σεήν άγκαλι ι τοΰ δλλου.
Π. ΝΑΛΕΟΣ
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Ένεκρίθησαν τά έργα τών κ. κ. Inconnu 
(στό Λεύ<ωμα πάντως ενα θά δημοσιειιθή- βοή- 
κα καλλίτερο τό «Κάποιο Τραγούδι», αν θέλετε 
ΰόλο καινούργιο, στείλτε μου' σύντομο όμως), 
Ά . Καφέτα (γιά τό Λεύκωμα ένίκρινα τό «Ραν
τεβού», δν θέλετε νά μοΰ στείλετε δλλο καί έγ- 
«ριθχΐ, θά δημοσιευθ^ άντ’ αύιοΰ), Ί  Κοντιο- 
χέρα ιά «’Εκλογικά», Π. Μπεφάνη (δυσιυχώς 
αύτο τό κάνουν πολύ καί καμμιά φορά κοντά 
στά £ερά καί/ο ντο ι καί τά χλωρά) θ . Φλερια- 
νοΰ, Μ. Γ ιαννάτου τά δύο πρώτα (στό Λ<=ύ«ωαα 
έ-α τ)ά δηuo unidjj, χό όποιον περιμένω νά μοΰ 
σιειλβτε ό Πεύκος σάς χαιρειά), Π. Καοαβία 
(μολονότι τό ποίημά σας ύυμιίει κάπως Ούρά- 
νην) καί τής δίδος Δομνίκης Ζαόέ.

Τά δικά σας δέν είνε δσο τά θέλω επιτυχη
μένα «. κ. ψ. X. Μνημών, Α. Μ., Κ Κονιακ., 
Γ. Μπουκοιβ., Σ. Κοροβεσ., Γ . Δεστούν., Κ. 
Μανωλεσ., Α. Ύψηλάντη (προσοιπικά δέν δη
μοσιεύω).— Τό δικό σας καλό άλλά μεγάλο κ. 
I. Άναγν(οστόπουλε. ·— ’ ίϋδηα,οσιεύθη είς τά 
προηγούμενον, κ. Γ. Έ λ ά τη .-θ ά  δημοσιευθή 
μέ ιην σειράν του, κ. Γ . Μελαχοοινέ, καί τόιε 
μοΰ ξανασιελγετε άλλο. — Μεταμφιέζεις πο  ̂ τών 
Άπόκρεω γελοιοποιούν, κ. Π Γαλάζιε ή Γ . 
ΙΙαβσά.—Άΐ}Οΰ δέν είνε δικό στς, γιατί μοΰ τό 
στέλνετε, κ. Γ. Φοόρλη ;—Στείλτε μου ό,τι έ
χετε κ. Λ. 13 Γ 23 καί αν έγκριθοΰν θά δη- 
μοσιευθοί'ν.-  ΕΙς όσα έργα λαμβάνω χωοίς ο
λόκληρον όνομαιεπώνυμον, ψευδώνυμον, άν υ- 
π“ί?χΐ1» xu‘ διεύθυνσιν, δέν άπαντώ *

Ένεκρίθησαν πρός δημοσίευσιν είς τΛ Λεύ
κωμα τό ποίημα «Πλάνα Άγάπη» τή; δίδος 
Τούλας Β ίρθη, καί τό «Πώς Ήθελα» τού κ. 
Ά . Βασιλοπούλου. Τά δλλα πού έλαβα δέν είνε 
γιά να δημοσίΓ.υθοΰν οί ά.χοιτολεϊς των ά; μοϋ 
ξανασιείλουν δλλα καλλίτερα.

Ο ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

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

ΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Γενομένήί διαλογής τών ληφθέντων μέχρι 
τής παρελθούσι)., Τεοάριης ψηφοδελτίων, εϋρέ- 
θησαν λαβούοαι κατ’ αριθμητικήν σειράν αί 
δεσποινίδες :

1) ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ψάφοιις 16,8:7
2) Έόελβάϊς » 14.301
3) Μυοσωτις » 13,542
4) ΌΛ. Φελουζάκη » 10,356
5) ’Ανεμώνη » 7,657

Αί λοιπαί έλαβον ψήφους κάτω ιών 5 χιλ.
Κατά συνέπειαν ώραιοιέρα έκ τώ" μειασχου- 

σών είς τό δημοψήφισμα τής «Σφαίρας» έ*Λη- 
νίδων άνεδείχθη ή ύπό τό ψευδώνυμον Μ α ρ- 
γ α ρ ίτ α  δεσποινίς, είς τήν όποιαν, μετα τών 
θερμών συγχαρητηρίων μας, διαβιβ ιζομεν τήν 
παρακλησιν νά μάς σιείλβ νέαν μεγάλην καί 
καθαράν φωτογραφίαν τη; διά νά τήν δημο- 
σιεύσωμεν όλοα̂ -λιδον εί; τήν «Σφαίραν» μβ τ’ 
όνομά της.

Ή  Δ,νίς Νόρα

ΟΙ Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ε Ν Τ Ε Σ

Ένεγράφησαν εις τό αναμνηστικόν λεύκωμα 
πολυτελούς έκδόσεως, Ί .  Μανιώτης, Ί^άν. Δ. 
Βουδοόρης, Ν. Labrinoudakis, Κ. Α. Κυρία- 
κόπουλος, Ξ. Θ. X ,  Alexandra Goude, Ά θ . 
Τζνμτης, Εύστ. Μοσχος, Ά . Μ.Γ>υΰίκΤ|ς ( Ίια δυο 
ανάτυπα), Στερ. Τέσοας, ‘Αναστ. Βασιλοπουλος 
Τοΰλα Βάρθη, Μ. ’Αθηνέλλης (τρία αντίτυπα).

Ό  ά τόμος τής «Σφαίρας» χαρτόδετός, πυ;- 
λείται εις τά Γραφεία μας άντί δ^αχμώ ν 12.

\
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Ο  € Ρ Q X  Τ Ο Υ
τό καλοκαίρι 

ήρεμο σπιτάκι
του
ιής

Πρό πέντε^περίπου έτών 
1915, έκεΐ σ* ένα /αμηλό. _  
όδοΰ Πατριάρχου ’Ιωαχείμ,^που μόνον διακρι· 
τικόν γνώρισμά του εχη μιά μαρκίζα, δρχισε 
νά πλέκεται ένα ευγενικόν είδυλλιον, τοΰ οποίου 
πρό ημερών έθρηνήσαμεν τόν τραγικόν έπ'λογον.

"Ενα ώμμορφο βασιλόπουλο ξανθό cov τόν 
ήλιο μας καί γελαστό σάν τόν ούρανό μας, έδο 
κίμαζε τήν πρώτην οίσθηματικήν σιγκίνησιν, 
γιά μιά μελαχροινή κόρη, ποΰ άποτελοίσε τό 
*αμάρι τής οί«ογε είας της καί τό στολίδι τών 
κοσμικών συγκεντρώσεων τής αθηναϊκής άρι 
στοκρατίας.

Στή μορ^ή δέν έμοιαζαν, Στόν χαρακτήρα 
0pmc καί στήν ψι χή έμοιαζαν τόσο, πού λές 
κι’ είχαν πλασδί) γιά νά γίνουν ταίρι. Τούς συ- 
νέδεεν ή ίδια κλίσις πρός τά σπόρτ, ό ίδιος ρι 
ψοκίνδυνος χαραΛιήρ, ή ϊ^ια άγάπη πρός τάς 
περιπειείας. τΗσαν δυό γενναίες καρδιές κι" α
γαπήθηκαν δπως τούς δξιζε.

Γιά νά γναισθή πόσον άνταξία του ήτον, άρ
χει νά ύπομνησΟί; τό έπ?ισόδιον πού έδημιούρ 
γησε πρό δύο έτών στό λώουν τέννvc.. Μεταξύ 
τών παικτών κοί πσικτςιών τής καλλίτερος ’Α
θηναϊκής κοινωνίας, ή κόρη ένός πρεοβετηοϋ 
μεγάλης δττνάμιως έκατηγοροΰσε τονς Έλλη 
νας ώς δειλούς καί άπάτριδας. Κμ\είς δέν έτολ- 
μονσκ νά διομαρχυρηθ·Β, δν καί δλοι έδυσ^ο- 
ροϊ οαν γιά τά προσβλητικά αύτά λόγια μιάς 
ξένης έναντίον τής πατρίδος μος. Καί μόνη ή 
Ασπασία Μάνου, μόλις δκουσε τάς προσβλητι
κός φράσεις, έπροχο'ρησε κατ’ ίύΟεϊον. πρ( ς τήν 
κόρην τοΰ πρεοβευνοϋ καί τής κατέφερε έναν 
γενιαιότοτον μπιησον μέ τήν φράσιν : «Έπί πα- 
povo (f μου δέν επιτρέπω σέ κανένον νά κατη- 
γορή τήν Πατρίδα μου».

Ή  ραπιοθεΐοα έαυγε ντροπιοσμένη, χο)ρίς ιά 
είπή λέξιν. Άλλ’ όπό τονς πορισιαμένους 6σοι 
έγνώ^ιζαν τήν ’Ασπασίαν Μάνου, «ονεΐς δέν 
έξεπλόγη διά τό τό?μημά της· δλοι τήν ουνε 
χάρηοαν διότι μέ τήν χειρονομίαν τη,- έκείνην 
έδικαίωνε τ’ όνομά της, Ι^ικαίωνε τό αγνόν πα
τριωτικόν αίμα ποϋ τρέχει είς τός φλίβος της.

Κ< ρη τοΰ ίπποτικοϋ σννταγματάρχ· υ Π. Μά- 
Λου, έγγενή τοϋ εΐπατρίδου οτρανηγοΰ, άπόγο 
\ος ιών ηγεμονικών οίνογενειών τών Σούτσων 
καί τών Μευρούζηδων, ή Ασπασία Μάνου «είνε 
άπό χό ύφασμα πιύ γίνονται αί ήραΐδει » δπως 
έγραφε πρό ημερών ό χρονογράφος μιάς έφη- 
μεριδος.

Καί σάν τέτοια δϊν ήτο δυνατόν παρά νά 
έφελκύσιρ τήν προοοχήν τοΰ γεμάτου άπό σφρί
γος καί όλλήν πρίγκηπος, τού όλο ζωήν καί ή 
ρωισμόν, πού ουνεκέντρωτέ είς τό δτομόν του 
όλα τά έξαιρετικά χαρίσματα τής άγνής έλλη 
νικής λεβεντιάς.

Γιατί κανείς δέν θά ξεχάση τήν λεβεντιά χοΰ 
Αλέξανδρου. Ωραίος καί αρρενωπός σιήν μορ
φήν, μέ τήν κυπορισσένια κορμοστασιά το», μέ 
τήν εύγενική καρδιά χου, χήν ηρωικήν ψυχήν 
καί τόν άπλόν άπροσποίηχον χαρακχήρα χου, 
κατέκτα άμέσως τήν έκτίμησιν καί τήν συμπά
θειαν όσων τόν έβλεπαν καί όσων τόν έπλη- 
σίαζαν.

Και μόλις έγνωρίσθησαν καί είδεν δτι είνε ή 
γυναίκα πού ώνειροπόλει, τήν άγάπηοε. Καί τόν 
αγάπησε κι’ έκείνη μέ τόν τρόπον που τοΰ δξιζε.

Καί αγαπήθηκαν μέ τόν παράφορον καί ά- 
χραχητον έκεΐνον έρωτα, πού εκχειλίζει σάν 
χειμμορος άπ' τήν καρδιά καί τίποτε πιά δέν 
μπορεί νά συγκράτησή. Τίποτε!

Ήσαν τότε είκοφδύο έτών έκεΐνος, παλληκα- 
ράκι αμούστακο άκόμη· δεκαεννέα έχών έκείνη 
μπουμπούκι κάποιου οπανίου εύγενικοϋ δνθους, 
πού δεν τό συναντούμε πολλές φορές οτή ζωή μας.

Άλλά τί φυσική άνάπτυξις έν σχέσει πρός 
τήν ηλικίαν χης!

Το υψηλόν, κανονικόν «αί ύπερήφανον ανά
στημά της, έκαμνε εύθύς έκ πρώτης όψεως με
γάλην έντύπωοιν. Καί είς μίαν έραοιχεχνικήν 
ιιαραοχασιν δπου έξεχελεσε διαφόρους πλαστι
κός ιίχόνας,—τός «Ώρας» «.λ.π. — έπροκαλεσε 
χόν γενικόν θαυμασμόν. Έφάνταζε σαν άληθινή 
Καρυάτις, ή όποία έδραπέτενσε πρός στιγμήν 
άπο τό Έρεχθεϊον, δια νά ύπενθυμισβ είς τούς 
νεωτέρευς έλληνας τό άρχαΐον ελληνικόν κάλλος.

Ή  κατατομή της Έλληνικωτάχη. Ή  μύχη 
της κοντυλένια και λεπτή. Τά χείλη της διαρ
κώς συνεπτυγμένα είς τήν έκφρασιν μιάς δυνα
τής θελήσεας, ένός ισχυρού χαρακτήρος. Καί 
*α μάτια της...πρό παντος τά μάτια χης. Με
γάλα, καχάμαι ρα, χρησμοδοχιχό, γεμάχα μυσχή- 
ριον, αντιφεγγίζουν μεσα είς τας κογχας χων 
οί.ην χης τήν ψυχήν, εις μίαν έκφρασιν άκαχα- 
νιχήτου έπιβληχικοτητος, αλλά καί έξ ίσου άκα- 
ΐατικήτου γοητείας. Διότι ξεύρει όταν θέλ^ νά

είνε ηγεμονικά αξιοπρεπής καί έπιβλητική και 
δταν πάλιν θέλχ; νιι είνε γόησσα, έμπρός είς 
τήν έλξιν τής οποίος τίχοτί»δέν άνθισταχοι.

Αύπι είνε ή μορ'Όη της. Μορφή έντελώς πα- 
οάξενιι. ώμορφιά ο?.ως διολου ίδιοτυπος, την
όποίαν γιά νά έννοήση κανείς 
γούστο πολύ έκλεπτυσμένο.

πρεπει να εχη

Αύτή τήν εΰμορφιά αγάπησε ό πρίγκηψ τότε 
’Αλέξανδρος, χωρίς ν’ άργήση δμως νά γνω- 
ρίση καί ν’ άγαπήση καί τήν ψυχική της  ̂ se- 
μορφιά, πού ήτον άνόμη μεγαλειτέρα άπ’ τήν 
πρώτη. ΆμεΓακ μετά τήν πρώτην γνωριμίαν 
των, τήν προσεκάλεσε εί; περίπατον μέ τ αυ- 
ίοκίνητόν του. ,

Οί Αθηναίοι θυμούνται τό πρώιο αγαπη- 
μένον του αυτοκινητάκι, χρώμα χακί ανοικτό, 
δλο κλειστό οάν θωρακισμένο, ποΰ δέν δφηνε 
νά φαίνωνται παρά μόνον τά κεφάλια τών επι
βατών του-δ<ο μόνον έπαιρνε.— Μ’ αύιό ε- 
τςεχε μέρα καί νύχια στήν Αθήνα, στά Φά 
ληρα οτ.ς έξοχες. Μ’ αύτό τήν ώδήγησε στόν 
πρώτον του κοτά μόνας περίπατονπρός τό Τατοϊ.

Μόλις έ βγήκαν έξω άπο τήν πύλιν.__ ανέπτυξε, 
όπως έ·τονή!:ιζε, δλην τήν ταχύτητα, εκαμε τούς 
πιο έπικινδύνους έλιγμοτς, τις πιό απότομες 
στροφές, περιμένοντας νά τήν Ιδ[) φοβισμένην, 
νά τήν άκούση μέ φωνήν δειλιασμένης να τον 
παραχαλή νά μέτριαση τήν ταχύτητα, δπως έ
καναν πάντοτε δλοι όσους επαιρνε μαζι του 
σιό αΰτοκίνητον.

Άλλά—πράγμα περίεργον!—οΰ«8 δειλιασμέ
νη ν τήν είδε,'ούτε καν άνήσχιχον.

Κσ ί καθώς έκαθόταν πλάι του, εοτρεψε  ̂και 
τήν είδε μεθυσμένην κι’ αύτήν δπως κι’ αύτός, 
άπό τόν ΐλιγνον τής ταχύτητος, ίίθυμην, μέ μά
τια πού έπεχονοαν οπίδες άπό εύχαρίστησιν 

—τΔέν φοβάσαι; τήν ρο'ιτησε γιά νά δώση 
μιαν έίήγησιν σχήν απορίαν του.

—Λέν μ’ έμαθαν ποχέ τί θ'» πόβος, ήταν 
ή ά τάνχηοίς χης, πού τήν έλεγε σάν τό φυσι
κό τερον τών πραγμάιων. Ό  πριγκηψ τήν έκύτ- 
ταξε μέ θαυμασμόν καί τής είπε:

—Άσπασ σ, 'χεις μιά μεγάλη καρδιά!
—Ώστε μοιάζουμε;
— Είμαστε πλασμένοι ό ένας γιά τόν δλλον, 

είπεν άποφασιστικά ό Αλέξανδρος.
Καί έκεΐ, μέσα οτον δρόμον έκεΐνον τοΰ θ α 

νάτου, έδωκαν, όχι τά χείλη των δπως γίνεται 
μέ τούς κοινούς έραστάς, άλλά τά χέρια των, 
πρός έκφρασιν έκ ς αμοιβαίου θάνμασμοΰ.

Τήν στιγμήν έκείνην τό βασιλόπουλο είχε βρή 
τήν βασιλοπούλαν τής καρδιάς του.

Καί έκτοτε τής έμεινε πισιός μέχρι τής τε
λευταίας του πνοής. ·

Άλλ’ άν ένας κοινός θνητός έχει τό δικαίωμα 
νά διαθέτη τήν καρδιά του δπως θέλει, ένας 
πρίγκηψ δέν τό έχει αύτό τό δικαίωμα.

Ιίριγχηπόπουλο ό Άλίξανδρος, προωρίζετο 
άπό τούς γονείς του γιά μιά πριγκηπέσσα ξένου 
βασιλικού οίκον·. Τά πριγχηπικά αύτά συνοικέ
σια χρησιμεύουν πάντοτε ώς ύποστηρίγματα τών 
θρόνων καί δεσμοί άλληλιγγχης μεταξύ χών δι- 
αφόρων δυναστειών.

Γι’ αύτό τό μόλις άρχόμενον είδύλλιόν των 
δέν έπρεπε νά γνωσθή είς τό Παλάτι, έπρεπε νά 
μείνη μυστικόν.

Καί έμεινε γιά λίγον καιρό.
‘C Αλέξανδρος «τό εσκαγε» ιεροκρυφίως,γιά 

νά τρεξη νά τήν συνοντήση, καί δταν ξεχασμέ
νος με τήν γλυκειά ουντροφιά της όργοϋσε νά 
έπιοτριψη εις το Παλάτι, καί δκουγε αύσχηράς 
έπιπλήξεις, καί ύπίβάλλετο είς διαφόρους τι
μωρίας καί περιορισμούς, έ βασάνιζε κάθε φορά 
τό μυαλό του γιά νά βρή μίαν εύλογοφονή δι
καιολογίαν, μέ την όποιαν θα συνεχάλυπτε τήν 
πραγματικήν άφορμήν τής αργοπορίας του.

Έκείνη παλι σε κανέναν, οΰτε στις πιό έμ- 
πιοτ:ς φίλες της δέν έλεγε τίποτε, κατορθώ- 
νουοα νά καταπνίγη κάθε έκδήλα,οιν τής δι- 
καίας ύπερηφανείος της πού είχε γίνει αξία 
τού άγνοΰ έρωτος ένός πρίγκηπος—καί τέτοιου 
πρίγκηπος.

Έφνλαγε τό μυστικόν είς τά σχήθη της, σόν 
«άτι ιερόν, πού δέν έπρεπε νά τό μολύνη κα
νένα βιβη/ον βλέμμα. Κάποτε είς ένα χορόν, 
είς τόν όποιον ϊιοριυρίοκιτο καί ό Αλέξανδρος 

ή δεσποινίς χοχε Μάνου είχεν ανοίξει τυχαιως 
ουζητηοιν μ’ ένα γηραιόν κύριον περί αίσθημα-

ικών μυστικών. 
τ —Ά !  μήν *ό λέτε, δεσποινίς, τής έλεγεν ό 
γηρακς κύριος. Είοθε μικρούλα άκόμη κοί 
οχήν ήλικιαν οοε το κορίνοια δέν έχουν μνστικά.

— Καί όμως έχοχμε κι’ έμεΐς χό μυοχικό μας, 
άπήνχηοεν ή όποκληίείοα «μινρούλα» χής ό- 
ποιος χα μαχια ίίαμ^αν έ\φ έρριπχε ένα λα-

θραΐον βλέμμα πρό;'τόν ώραίον πρίγκηπα ποΰ 
έπαράστεκε είς τήν συζήτησίν χων.

— Καί μπορούμε νά τό μάθουμε ποιό είνε 
αύτό τό περίφημον μυστικόν σας ; ήρώτησεν ό 
συνομιλητής της. ✓

—Άν δέν ήχο μυστικόν θά σάς τό έλεγα, ά
πήντησεν έκείνη μέ τσαχπίνικο γέλοιο.

Καί τό μυσιικό δέν άπεκαλύφθη.
Άργότερα ό γηραιός κύριος, δταν έμαθε 

πεοί τίνος έπρόκειτο, ύτενθύμισεν είς τήν δε
σποινίδα τήν συζήτησίν χων.

** *
Έπ^ρασαν μήνες, χωρίς νά μάθη κανείς τί

ποτε έκτός μερικών έμπιστων φίλων τοΰ Α λε
ξάνδρου, οί όποιοι έπσρακολουθοΰσαν μέ στορ
γήν, άλλά καί έκπληξιν τήν άνάπτυξιν τοΰ με
γαλειώδους αύτοΰ έρωτος.

Μέ έκπληξιν, γιατί έως τότε δέν έπίσχευαν 
χόν παιχνιδιάρη ν πρίγκηπα ικανόν νά δοκιμάση 
ένα μεγάλο αίσθημα.

Πράγματι αί μέχρι τότε αίσθηματικαί του 
περιπέ«ιαι περί αύτοΰ έπειθαν. Έδειχναν δη
λαδή δτι καί χόν έρωχσ. χόν έθεωρούσεν ώς 
σπόρτ, καί ώς σπόρτ έπαιζε μ’ αύτόν.

Πολλές γυναίκες, ίίίως τοΰ θεάτρου.καί πρό 
παντός ξένες, είχαν τήν τιμήν νά τόν κάμουν 
έραστήν των, άλλά γιά πολύ λίγο διάστημα. Μό
λις ό αψίκορος πρίγκηψ—ε σι ένομίζετο τότε — 
έχόρταινε τή'· μ'·αν, Ικανοποιούσε τό καπρίτσ,ο 
τ ο τ > ,  έπετονσε πρός τήν δλλην, χωρίς νά λογα 
ριάζη τί γίνεται ή έγκαταλειφθεΐσσ.

Πολλές άπ’ τις γυναίκες αύτές, πού συνέβαινε 
νά μήν τόν ξεύρουν, ,έπαιρναν βαρέως τήν εγκα
τάλειψή, έθρηνούσαν. προσεπάθουν μέ κάθε 
τρόπον νά τόν ξαναφέοουν στα νερά των, άλλά 
ματαίως. Έκεϊνοο ήθελε νά γλ^ντήση τήν ζωήν 
κι’ έννοοΰσε χίς γυναίκες δπως ή μέλισσες τά 
δνθη' δταν τρυγήσουν τό μέλι των, δέν έπι- 
στρέφουν σ’ αύτά. Καί τότε όσες άπό τάς έγκα- * 
ταλειφθείσας δίν άπηλπ ζοντο, άπίίλοΰραν δλ- 
λες αύτοκτονίαν κοί δλλες δημιουργίαν σκαν
δάλου. Έχοειάσθη δέ πολλές φορές ή έπέμβα- 
σις διαφόρων φίλων του διά νά συγκολυφθόΰν 
καί άποσιω.τηθι ΰν τά πράγμαχα. Μία έμπαρ- 
καρίσθηκε χωρίς νά τό άνχιληφθβ, άπό τό Φά· 
λήρον κατ’ εΰθεϊαν διά τήν Ιταλίαν, τήν πα
τρίδα της δηλαδή. Καί δλλη άπεστάλη είς τήν 
Θεσσαλονίκην μέ ένα γενναΐον χρηματικόν πο- 
σόν διά νά κατορθώσω νά τον λησμονήση.

Ένας τέτοιος χαρακτήρ θά ήμιτοροΰσε ποτέ 
ν’ άγαπήσβ σοβαρά ;

'Ημποροτσε κάλλιστο, άλλά έπρεπε νά βοεαή 
προηγουμέ ω; ένας άντάξιας χαρ .κτήρ. Μόλις 
δ’ εύρέθη, μόλις ό ’Αλέξανδρος έγνώρισε τήν 
Ιδανικήν γι’ αύϊον γυναίκα, τήν άγάπηοε μέ 
όλην τήν δύναμιν καί τήν θέρμην τής νεανι>ής 
καί άθικτου έως τότε καρδιάς του. Τόιε αί- 
σθάνθηκε τόν μεγάλον έρωτα, όπως τόν αισθά
νονται οί μεγάλες κορδιέ;, καί εί; χόν έρωτα 
αύχόν άφωσιώθη άπό τόιε έξ ολοκλήρου, μέ 
άποκλειστικότητα, λησμονήσας όλην τήν προ· 
γενεστέραν τρελλήν ζωήν οου, όλες τις ερωτι
κές του περιπέτειες. ** *

Δέν κατώρθωσαν δμας έπί πολύν καιρόν νά 
κρατήσουν μυστικάς τάς σχέσεις των.

Μία άντιζηλία, περί τής όποίας θά ήτο α
σέβεια πρός τήν μνήμην τού Ύψηλοΰ Νεκροΰ 
νά γίνυ έδώ λόγος, συνετέλεσεν ώστε τό αί
σθημά χων ν’ άποκαλυφθή άποχόμως. Καί μίαν 
ήμέραν ό χόχε Βασιλεύς καί ή Βασίλισσα εύρέ- 
θησαν ^νωρίζονχες τά διατρέχοντα.

Άπό τότε ήρχισαν τά μαρτύρια τών δύο έ- 
ραστών.

Ό  ερως των κατήντησεν έρως ύπό διωγμόν.
(Ακολουθεί)

Ό
ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑΤΑ ][

Κ. Α. Κυριακόπουλον. Ή  είκών δρ. 20. Τό 
λογογράφημα πρός 30 ή λέξις.—Άτυχή Έρωτα. 
Έζητήθη ή διόρθωσίς χου.— Σ. Κουτσομητό- 
πουλον. Τό ένα ψευδώνυμον μετετράπη διότι ά- 
νήκεν είς δλλον. —Γ. Κωνσταντινίδην. Διότι είς 
αύτόν (ΐνήχει αύτό ψευδώνυμον.— Σπ. Σπανόν. 
Δύνασθε νά ένεργήτε διά τήν διάδοσιν τοϋ φύλ
λου· αύχό είνε άρκετόν.— Ροβσίκην. Διάρκεια 
ένοικιάσεως έπί εν έτος. Διά τό δημοσίευμα, έ- 
κάστη λέξις λεπτά 10.— Θαλασσοπόρον. Φρο- 
νοΰμεν ότι δέν εί'.ε πλέον επίκαιρον. — Δ. Α 
κριβόν. ’Επιταγή έλήφθη.— Δ. Ο. Κ. Δέν σάς 
άρκεΐ ή άνιαρά συζήτησις είς τάς εφημερίδας; 
Τερψιχ. Π. Πολύ ωραίο τό γράμμα σας.

Έλήφθησαν ,αί συνδρομαί καί ένεγράφησαν 
οί κ. κ. ’Αθαν. Τζοίτης, Ίωάν. Αύγερίδης, Λ. 
Αύγερίδης, Α. Μουρίκης, Ήλ. Σκουλάς, G. 
Mavromatis, Κ. Νεζιοβός, Κ. Εύαγγελής, Χρ. 
Λαμπρινάκης.
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Η  Ε π ι ε τ ρ ο ^ ΐ ϊ

Μέ μιά ρόζ σκουφίτσα στό ξανθό κεφαλάκι 
τηζ> η Ιλντα Σαξμπι σιγι'.ριζε τό σπιτόχι της 
μ επιμε/εια γιατι σέ λίγες μέρες βά έγίνοντο 
οί γαμοι της μέ τον Κάρολο Σπένσερ, τό γυιό 
του συμβολαιογράφου. Έστέχετο καλά otxovo- 
μιχως ό Κάρολο., γιατί τού είχε άφήσει ό πα
τέρας του αρχετη περιουσία. Ό  γάμος αύτός 
εθεωρειτο μεγάλη ιυχη γ,ά τήν Ίλντα ή όποία
Κ  8 σπ*τάα πού καθότανε και
λίγα, πολυ λίγα μετρητά, δέν ήταν δέ καί κο 
ριτσακι πια αφού είχε περάσει τά 30. "Ολες
αά"* -tT 1 “Γ 1 μΐκ^  ^αρχ,α τήν «ζήλευαν,μα η Ιλντα ηταν τοσο καλή ώστε δέν μπο- 
ν Γ ^ η ν“ -φαντα°-? , πώ.ς β<?ισχονται δνθρωποι
viniTun α ? οταν τόν βλέπουν εύτυ-χισμενον άλλως τε ήιαν τόσο άπησχοληιιένη

Sss^-iSarSTSS
πόρτα τής τρ α π εζα ^  ^“Γ έμ π ή Τ  χωρίς® Ι ά
χαμρ τόν παραμικρό υερο θόρυβο.

ψηλός νέος1°μέ oroUv^ T V 8V" ? μελα*0οινί)?
έκατ*λαβεό« * ? l 7 v A ^ ° V e'’ μΛλι?
έσταϋηκε καί τήν / Χ τ α ί  Hvrr αντ.ελιί'Ρ9?- 
νά προφέρη λ#£4 Ητη» Λ σΓ.ΙΥμ6ς ·̂ωΡι!·
δλειπε δέκα χ, Γ ν .α ^ Τ  * Τ ν " ° *  στήν πητηίΛ,Γ ζ Ινδίας κΓ έττέστρεφε
W  25 έτών ΤΟυ -Yla ? ρώττ> Φ°0'ί· Είχε φύ
δρας κ Χ φ ^ γ μ Γ ο ς  1 ’νΐζ6 ***·£ ' *"'1 δν' 
χαρα<τηριστιΧΐ ΥμκαΤ 1 ’Λ1ί 'Γ !?φ0·Ι μέ εύνενι,,ΐΆκούαππΛο . Ί λι01«»Ιιένο πρόσωπο,
όσο πού ή *Τ1 ° 6 μ καρέκλα κ Γ  έκύτταζε

Ι " θ  ' . ?  Υ,υ° ισε * " 1 τ°ν είδε :
άπάνω τουανκ' ε φ ω ν “ ξ ε  μ έ  Χ«9» χ ι*  έτρεξεν

'Χ ά λ κ ^ μ ΐ t h a n ~ l \ rlTr'l'itrlnE ένφ τήν άγ- 
μονο δεκ„ ν η 2  η ~ °ζ ° παλ,'Λ<: δ φθάνκ 
σες ι Τί κάνει ή ?. ^ ° 1 τ 'ο η 0°ί·ψ Πώς μεγάλω·

 η ,  ν ■ μπαμπάς σου, ή μαμά σου ;
ΙΙως! δέν εααθες τίποτα;...

δέλωΠη, I 8 ΑΊ#οω? 6 φ0',ν  ̂ »«ς ή έία·
S o X o v J r V “ρφσν?1 * “1 δέν ήξεηε πώς να
λ ^ ν έ ς ^ ν α Κ Γ ' 5 Va Τ0 θέλΏ *  ^

άφο^εΐνεί-ί'-ντ6*' 8' Τ*’ ν“ Τ<> έμάθαινα _ντ 7" 5 *ε, XQ°V,« να μοϋ γράψηο..
άβρώ ΐτ^τήΤ μίτέΓ Φ? ™ ’ μά σιήν *μ· Awnnnv ,υιΤτερα του πατέρα, δέν

— φιισική ° '°υ Καιρη ν"  σν-εφθώ νά γράψω. Φ»σικα, τωρα καταλαβαίνω...
οτήν έ’ έ* ασε? ™°“ χρόνια

χά7ωΝ̂ ΐ ξ8χάσω!,,α1 πρό Πάνιων νά ?ε-
κα^ιλαΗ^Ι- ε %'κχ ν̂ιοε *αι ό Φοάνκ πού τό 

 Κ . ». Ί? , ,πε Μυττόζοντας τριγύρω:
ποιεί >αι "t-r* αυ» ' :ι°” με Τ(ΙΟΤΙ έπιμέλεια περι· 

—Ν .ί « Γ  °  ?γενεΐ'ϊ " ί- δέν άμφιβάλλω.
 ν,, ’ α, παληα οΐχογειειακά.

Χόμη Χ ε ^ Τ  ^  ° ’ έρωτήσα) ^  8ΐα°“ ά’

Λ μ ^ ω Γ χ α ίιά ίΓ τ^  ™  β»Ι*<ίλ“ *
τοΰ συ1ϋΤ > 0αΡων^ μένη· ε Τ̂Ε> μ® τόν γυιό του συμβολαιογράφου τού Σπένσερ.
xanoia^ jf ·τ< ζ 1|,il),oWVO? θά έπαρατηροΰσβ
ε.ωαατι, - 0lM?r ογΛ τοϋ ,εαροΰ ά
ξ μ ικου, αλλα κατώρθο:σε σχεδόν άμέσως
χ έθ ^ μ έ1 α Χ 0ελ1δΐΠφΟ(?ίΜν Xai ^  επι“οε

,rr -η  χαριτωμένη γυναικούλα.
έο^τ,η. · Χ0° .εσ?’ιξε μόλις τό XfP1 Χ“ΐ τόν ερωτηπε ετσι για να τοΰ π  ̂ κδτι:

_ 1Μ ί ° υ '̂ϊσι“  τ^ν γυιό τοΰ Σιιένσερ ; 
λ ' αι τόν θυμάμαι· Δέν μπορώ νά πώ

χ ί η μλ°ιγώτβροπ° ' έ «Λ  τώρα ά-
Η νεαρά κόρη τ ')ν έκΰτταξε περίεργα.

Γιατί τό λές αύco ; είπε.
—Mu τ ί; Θές νά μήν ομολογώ πώς εΐνε 

παρα πολυ για τάν Σπέ>σερ νά πάρη τό ώμορ- 
ψοΐ8>ο κοριται μας;

-Μ ή Ιΐ.λας έτσι. Ξεχνάς πώς είμαι ή άρρα- 
βωνι.στικια του; Καί ή Ίλντα έκοκκίνησε 
πολυ ταραγμένη, έ'·φ ό Φρ ιν* τής εΐ.τε λι
γάκι απότομα :

Καί τί, επειδή είσαι ή άρραβωνιαστι^ιά 
του α,παγορευ;ται σ' sa iv ; τ >ν έξάδίλφό σου νά 
σου λεω πώς εΤσαι άμορφη ; Έξίχασες πώ; 
περαααμε  ̂ ολα μα. τά παιδικά χρόνια μαζί. 
Πως σ έπείραζ ι, πώς σ' έκρατοΰσα σιήν άγ- 
καλια μου, πώς σ* έφιληναα'... Άν δέν έχω 
πια το δικαίωμα νά σοΰ λέω έχείνο πού αίσθά-

voliaii πίς μου το νά ξαναφύγω άμέοως.
— Μά τί είν’ αύτό τό άπότομο ΰφος ; “Α -

φησε το, σέ παρακαλώ, χαί γίνου πάλι ό πάλη ς Φοανκ,
■ Αυτο θέλω κι* έγώ!
.Η Γ1- τ ο °  έ^ερε άμέσως κρασί, ή,ιιαν 

και οι δυό και άρχισαν νά μιλούν γιά τά περα- 
σμενα. Εννοείται είς τό διάσιημα αύτό τή» 
ααωας συνομιλίας των ή διάφορες γειτόνισ ς, 
π°υ έκαραδοχοϋοαν τή στιγμή νά κάμουν κακό 
στην Ιλντα, δ?ν «ργησαν νά ποΰν τά δικά 
X0V?J  ,*Τον λ £̂ΐ ξάδερφο, μά ξέρουμε άν εΐνέ 
Χαι ξάδερφος ; Επειτα δ,τι καί νάναι μιά φορά 
καλο πράγμα δέν̂ εΧνε νά πηγαίνη νά κάθεται 
σ*ιτι της τόσην ώρα άφοΰ εΐνε άρραβώνια- 
σμε\·η.„» κλπ. κλτί.

Κι* δλα αύιά έφθασαν στ’ αύιιά τοΰ Καοό- 
λου _πενσερ, ο οποίος, ναί μέν δέν ήταν ζη
λιάρης ου ιε κακός, άλλά δέν τοΰ δοεσε νάν«· 
χολογη ο κοσμο; είς βάρος του καί εϊνε άο 
χισει να εΐνε διαφορετικό; ιιέ τήν άροαβωνιά- 
στικια του. ΕΙς μάτην τόν έπερίμενεν ή Ίλντα 
το δλλο άπόγευμα· δέν έφάνηκε δι<ίλου· άηγά 
μονάχα, σχεδόν βράδυ, ήλθε ό Φράνκ, ό έξά-
·ιιΦ°« 'τ ζ̂' 1ν Πά λίγο στενοχωοημένη, 
αλλα δέν της είπε τίποτε καί ίκάθησε' κοντά 
της εκει ακοιβώς πού λίγες μέρες πριν έκαθό- 
ταν ο ^αρραβωνιαστίϊίός της.
. 1̂ Μ«ρα ήταν βροχερή καί μελαγχολική καί
η Ιλντα καθηαενη κονιά στό παράθυηο έ 
κυτταζβ τους λίγους διαβάτες πού περνούσαν.

—1ι καιρός ! είπεν ό Φράνκ. Νά σοΰ πώ... 
εινε τοσο ευχάριστο τό σπίτι όταν εχη κανείςχαλή συντροφιά. ° ς

Η νεαρά κόρη τόν Ικύτταξε κι* έμεινε συλ
λογισμένη. Μεσα στό μυαλό της ή Ιδίες Λοχι- 

λ '  * ^εχ®®αΡ'ζ°υν χαί «ηιλλογιζόταν πόσο 
πιό πολυ την εύχαριστοΰσε ή συντροφιά τοΰ 
Φρανχ από τοΰ άρραβωνιαστικοϋ της.

^ϋ,αφνα τούς συλλογισμούς της· ήλθε νά τα- 
Ρα-ζ11!.μ'™ ^απροσδόκητη έρώτησι; έκ μέρους 
του είαδελφου της:

Μου, ‘Ιλντα, γιατί πάντρευε J.n μέ 
ΚαροΛο Σπενσί ρ ; r

—Τί έρώιησις! γιατί είμαι άρραβωνιασμένη 
μαζί του. tvaj τον έκύτταξε μέ έκπληξι.

Και γιατί άρραβωνιάστηνες ;
— Λλλά ..γιατί τόν άγατΤι.

ν ; Γ Τή ? Υαΐ?5, ΐ Γ  ί  Φράνκ έγέλασε μέ είρω- 
Βάζεις τη λέξι αγάπη καί τ* όνομα Σ.τέν- 

σερ στό ίδιο έ-ίπεδο ;
—Είσαι πολύ περίεργος, εϊπεν ή νεαρά κόρη 

μέ λίγη ψυχοοτητα, κι* έπειτα δέν ξέρω μέ τί

Τή λέξι άγάπη καί 
στό ιδιο επίπεδο;

-Είσαι πολύ περίεργος, είπει 
λιγη ψυχρότητα, κι’ επειτπ οεν ςεοω μ 

δικαίωμα μού κάνεις αύτές τις έρωρήσεις.
υ  \·εαρος αξιωματικός έχαμογέλασε μέ τή 

μεγαλε^τερη απάθεια καί τήν έ«ύτταξε στά μάτια. 
χ —Αυτό είνε δευτερενον ζήτηαα κι’ έπειδή έσύ 
δεν τολμάς να ομολογήσης τήν αλήθεια θά σοΰ 
την πω εγώ: Δέν άρραβωνιάστηκες μέ τόν 
Σπενσερ από άγάπη

Αλήθεια ; άνέχρ <ξεν ή Ίλντα κατακόκ- 
κινη απο αγανακτησι.

—Μή θυμώνΉς Ίλντα καί μή φαντασθής
π°ο·ιΥω ?ου Μιλ“  ®r0‘ Υιά νά σέ προσ βσλλω. Θελω τό καλό σου καί γι’ αύτό σοΰ λέω 

εκείνο που δεν τολμάς έσύ νά όμολογήσης οΰτε 
Λτάν εαυτό σου : Δέν τόν άγαπάς τό>· Κάρολο 
2,πενσερ Και σέ ξαναρωτώ : Γιατί έδέχ^ηκες 
ναγιηις συζυ/οςτου;

Δέν καταλαβαίνω τίσ’ένδιαφέρει νά μάΟης.
(Τό τέλος είς τό προσεχές)

Σ Ε Ρ Β  Κ Η  Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α
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Ή  μικρ,) Πριγχήηιασα, μί τα μαλλιά, που s i  
χαι- το χρώμα τοΰ σεληνόφωτος, μβ τά μάτια τά 
γαλανα, μβ τη φωνονλα πον εύωδίαζβ σάν τά κ(· 
τρινα τριανταφυλλα—ή μικρή πριγχήπιαο& sirs 
ραρ*χ>ν τη ζωη καί θλίβεται.

Πάνω στά ενρνχωρ,ι μαρμίρ.να μπαλκόνια 
που βλέπανε οτη θάλασσα, πλάι οτά μεγάλα βάζα, 
που μέσα τονς ξεψυχούσαν ήανχα τά χρυσάνθεμα, 
η πριγκηποπονλα εκλαis κρυφά τις ώρες τοΰ η
λιοβασιλέματος. Μιάν αόρατη, μιάν άγνωστη νο
σταλγία εχουραζε το αιμα καί τό σώμα της, πού 
ήταν οαν το αιμα χαΐ τό σώμα ένός κρίνου.

Τις ζεοτ'ες νύχτες, οιαν ό αίθέρος εϊνε γεμά
τος απο άστρινη σκόνη κ' επάνω στοΰ: παλαιούς 
τοίχους κοιμούνται τά σιωπηλά παγόνια κι’ δταν 
ανοίγουν τις καρδιές τους τά λουλούδια, ή καρδιά 
τής πριγχηποπούλας ανοίγει κι’ αυτή. Νά, γιατ'ι 
oi νύχτες ήιαν θλιμένες χαΐ μελαγχολικές 
, τψ ώ ρ α  πον απέθανβν ή πριγχηποπούλα, 
απεθανεν ήσυχα κι* αθόρυβα, δπως άπεθαναν καί 
τα χρυσάνθεμά της, τόιε εσήμαναν ψηλά άπό τήν 
καϋεϋραλα οι παλαιές καμπάνες πολλην ώρα Οί 
φωνές των ήταν γαλήνιες καί μεγαλόπρεπες, σάν 
τις φωνές τών ιερέων, πού είχαν πεθά,ει πρό 
πολυν κα,ρό.. Γιοβάν Ντονσιτς

Π α λ η α  ~ r > a r o Y /\in

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ T o r  ΑΚΡΙΤΑ
Καβηλλα παει δ Χάροντας 
τό Διγενβ στόν “Αδη,
*/ >α μαζί... κλαίει, δέρνετειι 
τ’ ανθρώπινο κοπάδι.
Καί'Χονς κρατεί στοΰ αλόγου τον 
δεμένονς ζά καπούλια 
xtji λββεντιάς τόν ανεμ,ο, 
χής ομορφιάς την πούλια.
Ι\αι οα να μην τον πάτηοβ
τον Χάρον χο ποδάρι,
& }Ακρίζαζ μόνο ατάραχα 
χοπάβι χόν χαβαλλάρη.
~~ Ο Ακριτες 8ΐμαι1 Χάρονχα,
Ow"Κερνώ με χά χρόνιά, 
μ άγγιξες χαι δε μ * ενοιοοοες 
οτά μαρμαρένια αλώνια ;
ΕΙμ9 εγώ ή άχατάλνχη 
ψυχη τών Σαλημινων, 
οχήν Έφχάλοφην εφερα 
χό οπα&'ι χών Ελλήνων.
Δβ χάνομαι οτά Τάρταρα, 
μοναχα ξαποσταί\ω.
Στη ζωη ξαναφαίνομαι 
κα'ι λαούς άνασταινω ! —

___________ Κ. ΠΑΛΑΜΑΣ

{  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ j
A - J C * r n »  Χ Α Μ Ο Γ Ε Λ Ο

Ή  φωτεινές αουάναλαμπες-αάνρόδαυιαςχιμαίραςί
κι η σιωπής σου ή άφθαστη—σ· ν δνειρο βαθύ... 
Και μέα τα χρυουούννεφπ, πού έγέμια’ δ αιθέρας 
καποια νεογέννητη χαρά ζητάει νά χρυφθχ) /..

'Ρ^'θοάχνό.Τάχνόσονφώςζή,,ιάστιγμήκαΐσβύνε1 
σαν καθ ωραίο!. Πνιγειαι στ'ωραίου τήν πηγή..’ 

? ■ με πνίξ·$ ή βαθεια * αΐ ατέλειωτη γαλήνη 
που κυβερνά τό ρόδινό σου φά5, γλυκειά μ' αυγή! 

Αθήναι 1920 Γ. Ά ΥΥ.λάτος

2 3  Ο  I V  Ε  Τ  Τ  Ο

Τών παλιών χαιρών χϊς ζωγραφιές 
τής t?tμτ,οης τα μαχια οαν χνχχοϋνβ 
χής παιδικής ζωής μον οί χάρες,
ζ ά&ώα χα όνειρά χης, ξαναζονη
Εικόνες τής παιδιάτικης ζωή;
° gva κρυφόν Natv εχα> κρεμάσει 
τό θώρι δέν ή μπόρεσε χαμμιάς 
<5 Χβό ος, πού περνάει, νά χαλάση.
ί2,' τον Ναοί μου σβϊς οί στολισμοί ! 

άπάνου αας σάν ρίχνη δ νοΰς τό μάτι 
μοϋ ζωντανεύουνε ξανά οί θυμισμοί.
Καί τήν ψυχή μου νοιώθω νά χαιδεύηκάτι 
otruj ταιρινούς καιρούς δπου κυλάνε 
τη μελωδία, τών παλιών σάντραγουδάνε, 

θεσ)νίκη 1920 Σ . Γλάρος

Σεις πον υπήρξατε δούλοι ένός τρανού πόνον 
σεις που νοιώσατε τήν ψυχή αας νά σφίγγεται άπό 
ενα σιδερινιο χέρι τό χέρι τής απελπισίας καί 
λουστήκατε στο αλμυρό ποτάμι τών δακρύων ί-  

•λάΐί να ξαναχλάψετε άκόμα μ>ά φορά μαζί μον 
απόψε που γκρεμίστηκαν ίνα ίνα τά κρυστάλλινα 
παλατια τής φαντασίας μου καί φάνηκε μπροστά 
μου το αγκάθινο μονοπάτι πού πρέπει νά άχολον- 
θησω σέρνοντας τες βαρυ'ες άλνσσίδες τής δυστν- 
χιας μου. Ελάτε· ό πονεμένος ζητάει πάντα έναν 
πονεμένο, γιατί μονάχα κείνος πού πέρασε τές νύ
χτες του κλαίγοντας μπορεί vi νοιώοη καί τά δά
κρυα ενος άλλου, καί μονάχα κείνον τό μάτι δεν 
θα ξεγελαση το πικρό γέλοιο πού μέ 'βία στεφα
νώνει τα χείλια τοϋ πονεμένου. Ώ , ναί, έλάτβ 
απόψε κοντά μου, γλυκοί τοΰ πόνου μάρτυρες 
να μου κρατήσετε συντροφιά στή μαύρη μου μσ- 
ναςια. η,κάιε να ενώσωμε τούς κτύπους τών χαο
διών μας, αγκαλιάζοντας τές θλίψες μας. ‘Ελάτε...

Κοζάνη Ε ίστα& ία Τζών η

Κυκλαμιές, π ’ ανθίσατε τις στερνές τις ώρες 
σά ζηλόφτονης^μητρυιάς πεταμένες κόρες 
το λεπτό σας αρωμα τό γλυκό σας χρώμα 
τής καρδιάς μου άνοιξε τό βουβό’ τό στόμα.
Κυχλαμιές μου ώμορφες, ατά ξερά λειβαδιά 
μοναχές σας πέρνετε τοϋ ήλιου τάΰλα χάδια 
καί γιά σάς μά χαΐ γιά με κελαϊδοΰν τραγούδια 
στή φενγάλα θλιβερά τά πουλιά—λουλούδια.

Πάτραι Αστρος Ροδοφέγγης

® τ'>μος της «Σφαίρας» χαρτόδετος, πα>· 
λεϊται είς τά Γραφεία μ^ς άντι δραχμών 12·

ΟΙ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟΙ Μ ΠΟΝ 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 ;

E1VA.E Α Μ Ε Ρ ΙΚ Α Ν ΙΚ Λ Τ Α -Τ Ο Ζ  A IA r iilV IS M O S

ΕΙς τρία χουτιά άπό ναρτόνι, σχήμα μεγά
λης χαπελλιέοας, έχλείσ&ησαν άνά δύο δώρα, 
τό εν άξίας 150 δρ. χαί τό δλλο μιχροτέρας, 
πρός συμπλήρηησιν συνολιχής «αί διά τά έξ 
δώρα άξίας -500 δραχμών. Τά δώρα χατενε- 
μήθησαν άναλόγως τών τριών κατηγοριών τοΰ 
αναγνωστικού μας κοινού. Δηλαδή:. Τά δύο 
πρώτα εΐνε διά κυρίας καί δεσποινίδας, τής 
χαπελλιέρας είς τήν όποίαν έχλείιθηααν περι 
βληθείσης πρός διάκρισιν διό κορδέλλας λευ - 
χής. Τά δ'λα δύο εΐνε διά κυρίους χαί ή κα- 
πελλιέρα εί; τήν όποίαν έτέ&ησαν περιεβλήθη 
μέ ταινίαν χρώματος μπλέ (χατά λάθος έγράφη 
πράσινον είς τό προηγούμενον). Καί τά τε 
λευταΐα δύο εΐνε παιδιχά καί ή καπελλιέρα των 
ηιριεβλήθη μέ κο<ιδέλλαν κόκκινην. Τά τρία 
αύτά κουτιά έσφραγίσθησαν καί έτοποθϊιήθη- 
σαν είς εμφανές μέρος τών γραφείων μας. 
Τώρα καλούνται οί άναγνώσται νά εΰρουν ποια 
βίνε τά δύο δώρα τά εμπεριεχόμενα εί; τό 
κουτί πού τούς ενδιαφέρει. Τάς γνώμας των

θά μας τάς υποβάλλουν διά τοΰ κάτωθι ψηφο
δελτίου, τό όποιον θά συμπληρώνουν, θ’ άπο· 
κόπτουν, καί θά μάς τ'» στέλλουν. Τό ψηφο- 
δέλτιον θά δημοσιεύεται είς κάθε φύλλον μέ
χρι τής τελευιαίας έβδομάδος τοΰ Δεκεμβρίου. 
Τά ονόματα έκείνων πού εύρηκαν τά περιεχό
μενα τής κάθε καπελλιέρας θά τεθοΰν είς κλη
ρωτίδα καί τήν Ιην Ίανουαρίου τοϋ νέου !· 
τους,,ώρα 4 μ. μ. θά γίνουν είς τά γραφεία 
μας έπί παρουσία άναγνωστών τρεϊς κληρω
θείς, μία διά τό κάθε είδος δώρων καί τότε 
θ ’ άποσφραγισβοΰν τά κουτιά καί θά παρα- 
δοθοΰν τά δώρα είς τούς τρεις τνχερούς. "Οσα 
περισσότερα ψηφοδέλτια μάς σιειλη ό καθέ 
νας, τόσας περισσοτέρας πιθανότητας έχει νά 
κερδίση, διότι τ’ όνομά του θά τεβή περισαο- 
τέρας φοράς είς τήν κληρωτίδα, έφ’ όσον, έν- 
νοεΐται έχει εΰρει τό είδος τών δώρων. ’Εάν 
κανείς βέλη νά μετάσχη καί τών τριών κλη 
ρώσεων, δέν έχει παρά νά μας στείλη τρία ψη
φοδέλτια άπό κάθε φύλλον, ένα διά τήν κάθε

καπελλιέραν. Τά δώρα είνε π ρα κ τικ ά  χαΐ 
χρήσιμα, άξίας δ’ έν συνόλψ 5 0 0  δραχαών  
ε!ς Τρία ίσα μέρη κατανε μη μένω ν.

Γ
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΝ ΜΠΟΝΑΜΑ&ΑΝ

“Εχω τήν γνώμην ότι είς τό κουτί μέ

τ ή ν τα ινίανχρώ ματο ς  ...............................

περιέχονται ..................................- ............

'Υ π ο γ ρ α φ ή  κα ί &ιβύΦννσις (χα Φ α ςο γςα μ μ έν α )

Τ Α  Ε Ρ Γ Α  ΤΩ Ν  Α Ν Α ΓΝ Ω Σ Τ Ω Ν
ΜΙ 81 ΜΚΜΠΕΙΠΟ ΜΙΜ. U I

Έκρίθησαν κατάλληλα διά νά δημοσιευθοΰν 
δωρεάν είς τό έκ^οθ»|σόμενον «’Αναμνηστικόν 
Λεύκωμα, τά έξής εργα τών έ;ής άναγ' ωστριών 
Hal άνογνωιτών:

Κ. Μ. Ίρεβιζαχης (Ήοάχλειον^ «Ή καρδιά 
σου», Rob. Berenice (’Αθήναι) «Τό παράξενο», 
Πίπης Μαρτίνης (Κορφοί) «Νειάτα», Σ ίΐ. Σω- 
τήοχος (ΙΙειραιεύς)_ «Ύανος», Γ. Μι λωνάς (Ά- 
θήναι) « Υμνος τής Ώμορφης», Βοΰλις Γλάρος 
(Οεσ)νίκη) «Τής Ώυορφιάς τό Φώς», Δίς Φροΰ- 
Φρού (Θεσ)νίκη) «Είμαι δική σου», "Ανθή Φιλ- 
λύρα «Ψεύτρα άγάπη», Milton (Κάϊρον) «Τύ
πος νιωτέρας Καλλονής», «Ζιζάνιον» (Άθήναι) 
«Περίεργος Καεάκτι,σι-.», Γ. Λαλάχος (Ά θή 
■ναι) «Το Μενταγιόν τής Κικής», Β. “Αστρο 

(Άθήναι) «Παραληρήματα», Κ. Τσόχας 
(Βυλος) «Καρναβάλι», Κ Μανωλεσάχηο (*Α- 
θήναι) «Πόθο;», Λ. Οίκονομάπουλος (Μέτω
πον) «Μάχες», X. Μαρχέτος «Κι’ ήιιαστε». Γ. 
Παπασιαύρου (Σέρραι) «Πρω »μαγιά». Η. Ψω- 
μόπουλος « Αγίπη- Ευτυχία», Σ. Ζηογάνος 
(Φλώρινα) «Δυό Δάχρυα», Π. Βενέτης (Μιτυ 
λήνη) «Μαχάρι», Τηλ. Παντελίδης (Πειρτιεύς) 
«Le premier pas», Φότης Άσιέρης (Άθήναι) 
«Τ·> Κουνούπι», Μίμης Μαλεβός «Δέν μπορείς», 
Γ . Β Βερώνης «Α ίγια μπεκρή», Π. Μπεναρ- 
δής (.Μασσαλία) «Έίομολόγησις», Γερ. Γ. Λι- 
βιεράτος «Τό Καναρίνι», Π. Μπεφάνης «Κρυ 
φοι έρωτες», Φίλιος (Ναύσι:αθμος) '« Ό  Τρα
γουδιστής», Ε. Δ. Φάντης (Άθήναι) «Τά μά
τια σου», Κασσιανή (Κρήτη) «Ή  άγαπημένη 
μου», Γ. Δ. Βαρελάς (Άθήναι) «Άγάπη», Κ. 
Μερσίνης (Χανιά) «Τά παιδικά μου χρόνια», 
Λιλή Αδριανοϋ(Ρέθυμνος)«’Ερωτική έπκπολή», 
Α. Φ ΙΙ(απαβασιλείου) (Θ3α)νίκη), «Υμνωδία» 
Άν. Κουνούπι (Άθήναι) «Σανίδι άγάπης», Άγ. 
Λεβέντης «Το χαμογέλοιο σου», X. Νίιιαινας 
(Αεβάδεκι) «Στήν άγκαλιά τοΰ ονείρου», Κ. 
Τρουκίδης «Πεζοτράγουδο», Άγγ. Δ. Καφέτα  ̂
«Ραντεβού», Ν. Σκίντερης (Φρεατιύς) «Ήγλά- 
οτρα της», Μ. Γ. Καρελλάς (’Αθήναι) «Τά μά
τια σου , Σ ;. Ρ. Σκιαδας «Τετράστιχο», Ποΰμ 
Οΰιης (Καϊρον) «Ρεμβασμός», Άγγ. Καλούδας

τραίτο», Τζούλια Καλμέτ (Άθήναι) «Στό τα- 
ξείδι σου», Β. Ούιόιτουλος (Άθήναι) «Πρωτο
μαγιά», Δρόσος Φιλλύρας (Άθήναι) «Άγρύ’ 
πνησα», Μηνάς Κοινάρος (Κρήτη) «Τής άγά
πης μου», Κ. Παπαναγιώιου «"Ηθελα», Ίρμα 
«Προσχυνηιής», Ν· I. Γρυπονησιώτης (Ά θ ή 
ναι) «’Ιδανικό», Μιμής «Παραλήρημα», Σ. Κ. 
Ρούμ. «Δύο άστεϊα», Εύσταθία Τζώνη (Κο
ζάνη) «Πικρά δάχρυα», Ν. Άκράτας (Άθήναι) 
«Σιόν Απρίλη», Δ. Γρήγορά; (Θ8σ)νί*η) «Πό
θος», Γ. Τουφεξής «Τ -ελλό; πόθος», Σ τ.‘Στε
ρεός, «Σονέττο», L'Inconnu (Άθήναι) «Κά
ποιο Τραγούδι», Δ. Κ. Ζαννίδης (Άθήναι) «Σέ 
μιά χειραφετημένη·, Coeur Meurtri (Άθή- 
ναι) «Νεκρωμένη Ν >χτα», Άπ. Ν. Μαγγανάρης 
(Σμύρνη) «Χαροπάλεμα», Κ. Α. Κυριακόπου- 
λος (Πάτραι) «Σ’ έναιΐ χήρο», Θέμο; Στέφης 
(Σ ιμο.) «Σ’ 5λα κλέφτρα», Δημ. Γ. Μιλάνο; 
(£μύρνη) «Μεταφρ. Σονέττου Mendes», Φ. 
Μαυρογένης «Δάχρυ», Άλεξ. Κ. Μωριΐιης (Π.

-Φάληρον) «Στήν έξοχή», Γ . Σκονδρόπουλο;

(Άθήναι) «Κοιμήσου», Άπ. Γ. Λεονταρίτης 
«Το φίλημα τ’ Απρίλη», Άπ. Ν. Βασιλειάδης 
(Αιδηψός) «Δός μου», I. Β. Τζαμάκο; (Άθή 
ναι) «Τά λουλούδια σου», Μάρκος Σκλάβος 
«Πάρε καί μένα», Πέτρος Μάγνης (Άλεξάν 
δρεια) «Στό λεύκωμα», Β. I. Καμπιλαυκάς 
«Μεταξύ φίλων», Κ. Παρινης (Άθήναι) «*Ερω- 
τικαί έπιττολαί», Αύγερινός «Φοβέρες Γιαρερέ», 
Θάνος Μηλιδώνης (θεσ)νίκη) «Άνάμνησις», 
Κωστής "Υδραίος (Φρεατύι) «ΓαρύαΌλα χείλη», 
’Ανδρ. Αοΐζος (Χίος) «Στό σχοτάδι», Αουκία 
Αάρα «Έλα πολυαγα.τημένε», Π. Δ Γλέζος 
(Άθήναι) «Πρωτομαγιά», Κούλα Τσούγγου (Β5- 
λος) «Δέν φταίω» ή «Πεσμένος στά πόδια σου», 
Δίς Ψεύτικο Γέλοιο (Ναύπλιον) «Μυοσ.οτίδες», 
ή «Είμαι», I. Σταύρου (Άθήναι) «Έλληνίδα».

Παρακαλοΰνται οί ανωτέρω νά μάς εν ο 
ποιήσουν έντός τό πολύ 15 ήμερών έάν θέλουν 
νά δημοσιευθοΰν τ’ ανωτέρω έργα των είς τήν 
«Σφαίραν» καί ΰπό ποϊον όνοματεπώνυμον ή 
ψευδώνυμον καί τόπον διαμονής. Όσοι δέν 
μάς ειδοποιήσουν δέν θά συμπερνληφθοΰν είς 
τό Λεύκωμα.

Τ' ανωτέρω έργα έκρίθησαν ώς τά καλλίτερα 
έκ τών δημοσιευθέντων μέχρι τοΰδε είς τήν 
«Σφαίραν» έργων, βραβίυθέντων εί; τούς διά
φορους διαγωνισμούς ώ ; καί κατά τόν τελευ- 
ταϊον τοιοΰτον τού «"Υμνου π?ός τήν Καλλο
νήν», δεδομένου oti τοΰ κάθε άναγνώστου εν 
μόνο,ν έργον θά δημοοιευθϋ είς τό Λεύκωμα, 
διά νά συμπεριληφθοΰν όσον τό δυνατόν ’ πε
ρισσότεροι Είς τ’ άνωτέρω εργα δέν συμ^ερι- 
λαμβάνονται μόνον τά κατά τόν διαρκοϋντα 
διαγωνισμό * έγχρινόμενα, περί τών οποίων δέν 
υπήρχε λόγο; νά γίνυ Ιδιαιτέρα μνεία, έφόιον 
δι’ αύτόν άκριβώς τόν σκοπόν έγκρίνονται, τών 
ά.τοστολέων των είδοποιουμένων χαθ’ έβδο
μάδα διά τής «Στήλης» .τοϋ κ. Αρχισυντάκτου.

τ ο γ  ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΛ£ΕΝ*

Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΥ χ. ΙΠΠΟΛΥΤΟΥ

Στόν έρωτα μεταχειρίζεται κανείς πολλά τε
χνάσματα-, έχείνο όμως πού μεταχειριζόταν ό 
φίλος μου ό 'Ιππόλυτος, μπορώ νά πώ πώς ή; 
ταν άλάνθασιο, καθώ; θά τό κρίνετε καί σεϊς.

O cav έβρεχε, ό φίλος μου ό 'Ιππόλυτος ποΰ 
ήιαν σαραντάρης κι’ είχε μείνει γεροντοπαλλή- 
καρο, στεκότανε στή γωνιά ένός κεντρικού δρό
μου καί έπρόσφερε τήν όμβοέλλα του σέ καμ· 
μιά νοστιμούλα πού έτύχαινε νά μήν έχυ ή μάλ
λον, γιά νά ποΰμε τήν άλήθεια, προσεφέρετο 
νά τήν συνοδεύσ)] μέ τήν όμβρέλλα του γιά νά 
-μή βρέχεται Φυαιχά, κάπου-κάπου είχε καί τις 
αποτυχίες του, καί τόν διώχναν κακήν κακώς, 
μφ τις περισσότερες φορές πετύχαινε γιά καλά.

Ένα βράδυ, πού έβρεχε πάλι ραγδαία, είδε 
μιά νοστιμούλα νά περνά βιαστική ση ιώνοντας 
τό φουστάνι της καί αφήνοντας νά φαίνεται μιά 
γαργαλιστική γαμπίτσα. Τήν πλησιάζει άμέσω; 
καί βγάζει τό καπέλλο του μέ εύ/ένεια :

—Δεσποινίς, μοΰ έπιτρέπετε νά σάς συνοδεύ
σω μέ τήν όμπρέλλα μου; Είνε κρίμα νά βρέ- 
χεσθε ετσι...

Στό σκοτάδι δέν μπόρεσή νά διακρίνο καλά 
τά χαρακτηριστικά τη;, πίντω; όμως ήιαν νο
στιμούλα καί μέ μι& λεπτή μελωϊιχή φωνή τοϋ 
άπήντησε:

—Σάς ευχαριστώ πολύ,δέχομαι...γιατί μ’αύτόν

τόν κατακλυσμό δέν θά μπορέσω νά φθάσω σπί
τι μου δίχως όμπρέλλα.

"Υστερα άπό μισής ώρας δρόμο τήν άποχαι- 
ρετονσε μέ αύτά τά λόγια :

—Λοιπόν έχω τόν λόγο σας;... θά έλθετε;.. 
Αΰριο είς τας πέντε στή μπυραρία πού σάς είπα.

Έχείνη τοϋ άπήντησε καταφατικά κι’ έμπήκε 
μέσα στήν πόρτα τοΰ σπιτιού της.

Τήν έπομένη, στάς πέντε τό άιτόγευμα, ό ‘Ιπ
πόλυτος ήταν στήν ώρισμένη θέσι χι’έπερίμενε... 
Όλη τή νύκτα δέν είχε κλείσει μάτι, σχεπτό- 
μενος τήν άπόλαυσι τοΰ σημερινού άπογεύμα- 
τος καί τώρα έπερίμενε μέ άνωνία.

—Νά ίδοΰμε θά έλθη ; έσκεπτόταν κι* όσο 
έμπαινόβγαιναν οί διάφοροι πελάται, τόσο ηΰ- 
ξανε καί ή άνυπομονησία του. Δύο τραπεζάκια 
μακρύτερα άπό τό δικό του έκαθόνταν μία ξαν- 
θούλα ποΰ θά έπερίμενε βέβαια κι’ αύτή τόν 
έρωιιένο της, κι' έκεϊνος ό κουτός άργοϋσε νά 
ελθη. Ό  'Ιππόλυτος τήν έχύτταίε μέ συμπάθεια 
κι* έλεγε μέσα του: «μπρέ πού τώχω ίδή αύτό τό 
προσωπάκι;» ’Ετίσης κι’ εκείνη τόν έκύτταζε μέ 
περιέργειαν χωρίς νά θυμάται πού τόν έχει ίδή. 
Πάντως οΰτε ό ένας οΰτε ή δλλη έβαλαν σχά 
μυαλό τους ότι μπορεί νάνε αύτοί πού έδωσαν 
ραντεβού τό προηγούμενο βράδυ, κι’ άλληλοε- 
περιμένοντο έκεϊ. Σκοτάδι, βλέπετε, δέν είχαν 
άντικρύσει καλά ό ένας τόν δλλον. Κι' έπειδή ή 
ώρες περνονσαν, κι’ ή ξα θούλα βαρέθηκε νά 
περιμένο, έζήτησε τό λογαριασμό, γιά νά πλη
ρώ τη καί νά φύγη· Τότε ό γαλάντες μας τήν 
πλησιάζει καί τής λέγει:

—Μοΰ έπιτρέπετε, κυρία, νά πληρώσω έγώ; 
Βρισχόμ'θα έδώ καί οί δύο ΰπό τός αύτσς συν- 
θήκιις. Κι’ έσεΐς κάποιον έπεριμένατε πού δέν 
ήλθε ό ηλίθιος, κι’ έγώ τό ίδιο... λοιπόν γιατί 
νά μήν περάσωμέ μαζί τή βραδυά μας;

—Ά ν θέλετε, δέν ?χω καμμίαν άντίρρησιν, 
άπήντησεν ή ξανθούλα καί έκ ίθηταν νά δειπνή
σουν μαζί. ·

Μετά τό δείπνο ό 'Ιππόλυτος έπρότεινε νά 
πάνε στό θέατρο καί περιττόν νά προσθέσωμε 
πώς ό έπίλογος έγρ <φη στήν γχαρσανιέρα τοΰ 
'Ιππολύτου. Άπό κείνη τήν ήμέρα δέν είχε πιά 
άνάγχη τήν όμπρέλλα του, γιατί ή ξανθή Σου- 
ζάννα είχε εγκατασταθώ πιά γιά καλά σνήν 
γκαρσονιέρα του.

Μιά μέρα έτσι άπό περιέργεια ό 'Ιππόλυτος 
τής είπε μέ χαμόγελο:

. —Γιά πές μου, Σουζάννα, τήν άλήθεια, έκεί
νη τή βραδυά πού γνωρισθήκαμε στήν μπυρα
ρία, έπερίμενες κανέναν ή τό έκανες έπίτηδες ;

—Τί σέ μέλλει;
—Πές μου, άγάπη μου, θέλω νά μάθω. Νά 

ξέρω άν πρέπει νά φοβάμαι χανέναν άντίζηλο.
Ή  Σουζάννα έσκασε στά γέλοια.
—"Ω! άν είνε γι’ αύτό, μπορεί; νά.είσαι ήσυ

χος, γιατί τώρα πού έβεβαιώθηχα πώ; μ’ άγα
πά;, θά σοΰ ομολογήσω πώς μ’ έγλύτωσες έκεί
νη τήν ήμέρα άιτό κάποια γελοία περιπέτεια.Ά, 
δέν φαντάζεσαι τί ήλίθιος ήταν αύτός ποΰ έπε- 
ρίμενα! Φθάνει νά σοΰ πώ πώς τό προηγού
μενο έκεϊνο βράδυ πού έβρεχε, μέ πλησίασε ό 
γελοίος καί μέ συνώδευσε ώς τό σπίτι μου μέ 
τήν όμπρέλλα του γιατί έγώ δέν είχα. Όσο συλ
λογίζομαι όμως πώς χωρίς αύτόν τόν κουτό δέν 
θά σ’ έγνώριζα ίσως ποτέ!. .

Καί μ’ενα θερμό φιλί έπεσφρ ίγισε τή φράσι 
της, β\φ ό ΊπτόλυΛς δέν έτόλμησε ποτέ νά 
τής ομολογήσω πώς ό κουτός ήταν αύτός.. . ,

Μ. ΣΤ ΗΡ ΙΟΣ
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— Άδριανέ,—έξηχολούδησεν άποτεινομένη πρός τόν σύζυγόν της— 

πρέπει νά φεύγωμε χαί γρήγορα μάλιστα, γιατί στάς τρεις πρέπει νδ- 
μαστε στό Παρίσι" μήν ξεχνάς ότι μετά το απόγευμα έχομε χι* 5λλ»ι 
έκδρομή. Ήρεβουόρ, Λινέττα. «—Ώρεβουόρ καί μήν ξεχάσβς ιή\ ΰπό- 
σχεσί σου. «—Ποία ύπόσχεσι;

—Τρελλή! θεότρελλη ! δέν μοϋ ϋποοχέθηκες πώς θά έλθης στό Πρι 
ερύ; «—Ά , ναί' μά γιά '.ά έχη κίροςή πρόσχλησίς οου, πρέπει νδρθης 
μιά ^μερα μόνη οου στο Παρίοι ν.αί νά μέ προσχαλέσης χαί μόνον ΰπ* 
αύτόν τόν ορον θά δεχίίή νά έλθο χαί ό σύζυγός μου, ποΰ ίσαμε σή
μερα δέν οάς έγνώριζε. «—Άδύνατον I είπε ή Λινέττα. « — Γιατί; « — Δέν 
μπορώ, δέν πηγαίνω ποτέ οτό Παρίσι. «—Έ ! ©ά χάμηε μία έξαίρεσι γιά 
μένα—/.αί άποχεινομένη μ’ εύ,ένειαν πρός χόν Ζάκ—δέν είνε αλήθεια 
κύριε, πώς θά μού χήν οτείλετε; τόν ήρώτ,|08.

β Βεβαίως, κνρια μου, άπηντησεν ο Zux με τονον φωνής επίσημον 
—εχετε τόν λόγον μου ότι θά οας ιήν σιεί/.ω μεθαύριο.

— Μά..., έκαμεν ή Λινέττα. «~Σςς!..δέν έχεις τίποτε νά προσθέσ^ς, 
τήν διέκοψεν ή Μαίρη, θά σέ περιμένω ώρισμένως άπο τό πρωΐ.

Έσμιξε τό χέρι του Ζάκ, άγκαλιαοε τήν φίλην της >αί έξηφανίοθη 
σάν μια μιχρή πεχαλουδιχσα, ένώ ή Λινέτχα πού τήν είδε νά φεύγη,έουλ- 
λβγίζετο μέ μελαγχολίαν: «—Έ τσ ι ήμουν κι’ έγώ άλλοτε... εύθυμη... 
ξέγνοιαστη...

Ή  σάλα χής έφάνηκε διά μιάς πένθιμη χαί σχεδόν αμέσως εζήνησεν 
άπό τόν Ζοκ νά φύγουν. Ό  Ζάκ έσηκώΐη άμέσως, διότι πορ" δλας τός 
περιποιήσεις καί παρ' όλην τήν περιποιητιχόχητα νής Λινέττας τό πρό
γευμα έκεΐνο ήχο δι’ αύτόν μαρτύριαν xui δέν έβλεΛε χήν ώραν νά άφή- 
σουν το ρεσχωράν.
.  Μόλις έφθασαν είς τήν έξοδον, δύο κιριοι πού είσήρχονχο βιαστικοί 
έσπρωξαν τόν Ζοκ χαί πριν προφθαοη ή Λινέτ.α νά χού δώοη τό- μπρά
τσο χης, παρεπάτηοε χι’ έ.,εσε χαιά γης.

Εκχύπηοες! έφώναξεν η Λινέττα τρομαγμένη καί έσπευσε νά τον 
βοηθήσω, άλλα ό Ζάκ εΐχ>ν ήδη οηκωβή και τής άπαντοϋοεν έκνευρισμέ- 
Υάς. «̂ - Οχι, οχι! Mu όεν ηταν τίποτε σπουδαίο, ό καθένας μπορούσε 
νά χό παθη χαί διά νά φανη δτι δέν έδωσε σημασίαν, έπιασε τό μπρά
τσο της καί έξεκινηοαν, ένώ συγχρόνως έπ,'όσθι σε—χαριτωμένη είνε ή 
φίλη σου! Χορηκες πού χήν είδες; . —Ναί, πολύ. « —Τή ν γν ωρίζεις πο- 
λυν καιρό; «—Ου! βέβαια, είνε παιδική μου φίλη. «—"Ο άντςας χης 
μοΰ φάνηκε έξυπνος, έχει καλό παρουσιαοχικό ; «—Ναί έχει ευγενική 
φυσιογνωμία, Λεπτά χαρακτηριστικά. «—Κι’ ούιή είν* εύμορφη Πολύ. 
«— Ωοτε ταιριαστό ζευγάρι! πορετήρησεν ό Ζοκ μέ όλιγην πικρίαν.

ΈπηκολΟύθησε μακρα σιωπή. ‘Η Λι.έττα έμάντ,υσεν ότι ό Ζ< κ έλα
μνε την σύγκρισιν καί ή ούγκριοις ήτο δι’ αύτον μαρτύριον, άλλως τε 
και η ίδια έσυλλογίγετο οτι κι* αύτοί θα ήμποροΰσαν νά οι μοί at αν μέ τό 
ευτυχισμένο, το ξεγνιαστο αυτό ζευγι ρι άν δέν έπήρχετο το άχύχημα ιού 
Zux. «Την άγαπώ, έσκέπτετο ό Ζάκ, άλλα δσο μεγάλη κι’ αν είνε ή ά
γάπη μου εΐνε πάντα μιά άγαπη όρρωσνημένη ! Μ.,ζί μου ή Λινέττα 
εΐνε δυσχνχιομενη!...»

Καί σαν μια οπτασία έπαρουσιάζετο μπροστά του τό υψηλόν καί αρ
ρενωπόν ποραστημα τοΰ Γχαΐ ένφ κοντά του, χωρίς νά τό «ελη, έβλεπε 
την Λπειια * a t h o ^ v  σχό πλινρό χου.,. Έδαγχασε χα χείλη χου £>ιά 
να μή φωναςη κι έσφιξε μέ λύσσι ν τά χέρια του ένφ συγχρόνως έλαμεν 
ενα κίνημα σα νά ήθελε νά διώξη τήν τρομερή οπτασία.

Εν χφ μεταζύ είχαν φθάοει είς τό δάσος δπου έπεςίμενε τό άμάξι 
τονς, ανέβηκαν *αί το̂  άλογα έξεκίνησαν. Σιγά-σιγά είχε αρχίσει νά νυ· 
κχώνη. λέ λίγο δλα θά έσκοτίνιαζαν, ή μεγαλοπρεπής πυρκαϊα θά έσβυνε 
και δέν θα εμενε τίποτε, τίποτε...

X IV
Τήν έπομένην ή ΛινέτΕα ήτο πολύ κουρασμένη καί έσηκώθηκεν 

αργα. 1ης εφεραν το χαχυδρομεΐον είς τό δωμάτιον τγ,ς χαί μοζί μέ τάς 
εφημερίδας έλαβε χαί χρεΐς έπιστολάς, μίαν τής μηχρός χης, μ£αν της 
Μαίρης >.αι ίΐς χής άλλης τόν φάκελλον διέκρινεν έ>α γράψιμο ποΰ χήν 
ανησύχησε φοβερά. Ηχο τοΰ Γκάΐ χαί διηυθύνεχο είς τ’ δνομά της... Τί 
νά χής έγραφε ; Έδίοχασεν έπί τινας σχιγμάς προτού άποφασίσι ι νά "τήν. 
άνοιξή, διότι πιθανόν νά περιείχε πράγματα, τά όποια θά έπρεπε νά 
«ρίψη απή τόν Ζακ, καί ή σκέψις αύτή τής ήτο αφόρητος, άλλ' ή γυ
ναικεία περιέργεια ύπερίσχυσε, έσχισε τόν φάκελλον καί όλίγον ουγκε- 
Μνημινη ήρχισε χήν άνχγνωσιν :

«Λινέττα, άγαπημένη μου μικρούλα,
, »*Οταν θά λόβης αύιό τό γράμμα θά έννοήοης δτι πλησιάζω νά 

φυγω και επειδή πιθανόν νο μήν Ιδοθούμε πριν περάσουν πολλά χρόνια 
θα οου γράψω ολα οσα δεν είχα τολμήσει νά σοΰ πώ.

» Έφυγα άπό τό Πριερύ σάν ενας λωποδύτης, χωρίς νά σ’ ευχαρι
στήσω καν γιά χήν αδελφικήν σου φιλοξενίαν καί χωρίς νά σοΰ πώ τί 
ήταν για μενα ο μήνας ποΰ έπέρασα κοντά σου.

ιΖοΐσα τόσο γλύκες στιγμές μέ τή σκέψι πώς είχεν εύρε’ ί  έπί τέλους 
κάποιος να μου δείξη λίγη άγάπη. Ήσουν πάντα τόσο καλή μαζύ μου 
τόσο άφασιωμένη, τόσο περιποιητική, πού έγώ ό μισάνθρωπος ό αγριάν
θρωπος άνοιξα τήν καρδιά μου ολόκληρη στή μικρή αύτή'άδελφούλα 
πού μέ -τόση έπιτηδειότητα ήξευρε νά έμβαθύνη μέσα μου.

>Συνωμιλούσαμε τόσο ώμορφα μαζύ! δέν θο ξεχάσω ποτέ τις τρυ
φερές μας συνομιλίες πού θά συνοδεύουν πάντα τή σκέψι μου στής μο 
ναχικές μου ώρες! Μοΰ φαίνετοι πώς θ ’ άκούω πάντα τή φωνή σου τήν 
τόσο μελωδική νά μοΰ λέη γλυκά:

«—Τί έχεις, Γκοΐ; φαίνεσαι μελαγχολικός! ποιες μαύρες σκέψες πάλι 
βασανίζουν τό μυαλό σου;

»Λινέττα μου... άπό τήν ήμέρα πού έφυγα, υποφέρω φρικτά... υπάρ
χουν μέρες πού τό θορρος μ’ έγχαταλείπει έντελώς χαί σήμερα πού σοΰ 
γράφω, περνώ μία άπ’ αύτές τής τρομερές κρίσεις.

• Είμαι γελοίος νά σοΰ όμολογώ τήν άΧυναμία μου, μά σέ ξεύρω έπι- 
εική καί είμαι βέβαιος πώς δέν θά μέ είρωνευθ^ς. Όχι, δέν θά γε· 
λάσης, άγαπημένη μου, γιατί ή ψυχή σου ή Ιδανική θά αίσθάνεται ότι 
υπάρχουν ηθικές λύπες δυναχώχερες άπό καθε άλλο αίσθημα! Είμαι χόσο 
δυστυχισμένος!

>Λινέχτα, μικρούλα μου, πριν φύγω οοΰ τό ζητώ ώς χάριν, σιεΐλε μου 
ένα γράμμα σου—ώ ! δύο λέξεις μονοχα—καϊ νά μοΰ λές πώς μέ συγχω- 
®εΐς γιά τήν προσβολή πού σοΰ έκαμα..

(Ακολουθεί)

Καί λοιπον έγώ θ ’ άπαλλόξω τόν προστάτην σου νά νοπιάζ{|, ζη
τών πληροφορίας περί έμ οΐ Θά παρουσιασΒώ μόνος μου σ' αύτόν διά 
να Χ0ν τάς δώσω.

—Τόν γνωρίζετε;
Οχι, αλλ αυτό δέν εχει σημασίαν. Αυτός μέ γνωρίζει άφοϋ γνω

ρίζει τό μυστικόν Mac. Λοιπόν θά πάω νά τόν εΰρω κοί θά τοΰ είπώ ότι 
πράγματι είμαι πτωχός, οτι δέν είμαι πλούσιος δηλαδή, άλλ’ δτι δέν 
ντρέπομαι γι’ αυτο, διότι^είμαι είς θέσιν νά έργάζοιμοι διά νά tov σάν 
κύριος, εστοι και δν δέν έχω πατρικήν περιουσίαν. Ά? λά πρό παντός θά 
τοΰ τονίσω δτι είμαι έντιμος άνθρωπος καί δτι αύτό είνε πού ε/ει ση
μασίαν καί πρέπει νά τόν ένδιαφέρη είς τήν προκειμένην περίπτοχην.

— Ωστε θά πας νά τόν Ιδ-gc ;
—-Γιοτι δχι; Όταν εχω τό θάρρςς τής έντιηότητος μαζί μου, τί θά 

μέ εμποδιση ;
_Ω! μακάρι νά τά κατάφερνες νά τόν μετα.τείο^ς.

_ ηθικΓο Λνθρωπς καί μή προκατειλημμένος, θά μβ'α^ει-
σθή, είμαι βέβαιος Άλλ’ έκτόε τούτου θά κάμο> κοί κάτι δλλο ά όμη.

Τ ί ; * θά γρπψω άπ’ εύθείας είς τόν πατέρα οου.
— Στον πατέρα μου, σύ ;

Βεβίηως. ‘Ο κ. Χαίδερ θά έσπευσε νά τοΰ νράψ  ̂ ήδη καί ά'ομφι- 
σβητητωο δεν θά χοΰ εδωσε περιφήμους ουστάσειε γιά μένα. Λοιπόν έγώ 
8α χοΰγράψω^δια νά τοΰ εξηγηθώ σάν τίμιος δνθρωπος.

‘Η Μαίρη έκίνησε δι οπίστο>ς χήν κεφαλήν.
— Δέν πρόχειται περί αύτοΰ, εΐϋε.
— Άλλά; έροντησεν ό Μιμήκος.
—“ δεχθώμεν οτι αποκτά Τι|ν καλλιτέραν ιδέαν γιά σένα, τήν ίδέαν

δηλοδη τήν πραγματικήν, έκείνην πού σοΰ αξίζει" πολύ φοβονμαι δτι 
ουτε αυτό θα είνε αρκετόν, διότι έκεΐ'ο ποΰ χοΰ φοί'εται νά τόν ένδια- 
φερχ) κυρίως εΐνε νά υπανδρειίση τήν θυγατέρα του μ’ ένα Γερμανόν.

πρός αντό έγώ δέν μπορώ νά τοΰ κάμω κονένα λόγον. Ένώ 
είμαι μόνον υποχρεωμένος ν’ αμυνθώ έναννίον πιθανών είς βάρος μου 
κατηγοριών ε -χ μίρονς τοΰ κηδεμόνος σου, καί νά τόν βιβαιώσο) δτι έκεΐ- 
νος ο_ οποίος̂  ηγαπηοε τήν κόρην τού, καί τόν όποιον ή κόρη του έξ ίσον 
αγαπά, εΐ'έ ένος έντιμος δνθρωπος Πέραν τούτου τίποτε δλλο δέν μπορώ 
να του γράψω. Τα λοιπά άνήκουν είς οε_ Στ» ποέπει νά γ()<κρt ς καί στόν 
πατέρα σου και στην μητερσ σού καί νά προσπαθήσης νά τονς πε·σης,

— Θά γράψω και είς τούς δύο καί άμέσως μάλιστα άπόψε.. . .  άλλά 
θα πεισθοΰν;

Γμε'ζ πρέπει νά κάμουμε δ,τι μάς είνε δυνατόν καί ό θεός βοη- 
θος. ‘Οπωσδήποτε, προτοϋ γράψ^ς, καλόν εΐνε νά περιμένωυεν γράμμα 
του πατέρα σου είς άπάντησιν ιής έπισιολής τοΰ κ. Χάϊδερ, διά νά όδη- 
γηθώμεν. Μόνον εγώ είνε ανάγκη νά γράψω άμέσως...

, Ενας στεναγμός ώγκο)σε τό άβρόν στήθος τής ώοαίας Γεομανίδος 
και τοϋ είπε:

~  Οπως τα κανονίσηα έσύ, είμοι πρόθυμη νά υπακούσω... «άθε θέ- 
λησις σου »ίνε δι’ έμέ ιερά... δέν έχεις παρά νά διατάσ^ς κι' έγώ νά 
εκτελώ τας διαταγάς σου.

, -7.*, αδεδφή μου ! ά'εφώνησεν ό Μιμήκος συγκεχινημένος. Δέν
πρόκειται νά διαχάσσ)) κανείς. ’Εκείνο πε^ί τοΰ οποίου πρό ειτπι είνβ 
να προσπαθήσω^εν άπό κοινού νά ύπερνικήσωμεν κάθε πρόσκομμα ποΰ 
θσ έμποδ αο χήν ένωσίν μας...

~  Οσον εξαρτάται άπό έμέ διέκοψεν ή Μαίρη, μπορώ νά σέ βε-
βαιωσω οτι τίποτε δέν εΐνε δυνατόν νά τήν έμποδίσχ).

— Ας ίπαναλοβωμεν τον δρκον μας, έπρότεινεν ό Μιμήκος.
Και τα χείλη των έπεκύρωσαν έκ νέου τήν σταθερόν άπόφασίν των 

νά μη δειλιασουν πρό ούδενός εμποδίου. ,
Τό φίλημά των αύιό ΰ.νήρξε μακρόν, παρατεταμένον' υπήρξε τό φί

λημα διά χου οποίου επικοινωνούν δχι πλέον χά χείλη άλλ’ οίψυχαί.
Κατόπιν ή Μαίρη έσηκώθη. Δέν είχον νά είποί ν τίποτε άλλο.
. ·_ Είχαν νά είποΰν τόσα καί τόσα περί τής άγάπης των,

περι τοΰ μέλλοντος των έπί ήμέρας ολοκλήρους άν ήτο δυνατόν, νά πα 
ρετείνετο^ή συνάντησίς των έκείνη, πάλιν δέν θά έπρολάμβανον νά εξαν
τλήσουν δσα είχαν νά είποΰν.

Εν τφ μεταξύ δμως ή ώρα παρήρχετο καί ή Μαίρη έπρεπε νά έπι- 
στρεψβ ε’ς τά Ανάκτορα, διά νά μή έγείρ  ̂ ύπονο'ας ή άργοπορία της.

 ̂ Εσηκωθη λοιπον χαι απέμα;ε τούς θρόμβους χών δακρύων, τό. όποια 
ηυλαί-ω αν τας πληθοχύμους, ροδινος παρειάς της.

~  ^Χ· Υ*ατι νά μήν μποροι με άπ’ αύτής τής στιγμής νά μήν άπεχω- 
ριζωμεθα ποτέ πιά! άνεστέναξε μέ παράπονον ή Μαίρη.
, ,~~λ  ̂  Ι̂ άζ πορηγορήση ή Ιδέα δτι δέν θά εύρισκώμεθα έπί πολύ 
ακομή είς τήν έναγκην νά συναντώμεθα έτσι, ιεροκρυφίως.

— Ό  Θεός νά μάς βοηθήοη ! είπεν ή Μαίρη.
, Και εμεινεν έκ νέου σκεπτική, θλιβερά προαισθήματα τής έσφιγγαν 

τήν ψυχήν. ‘Ο Μιμήκος χό ήννόησε, μολονότι δέ καί αύτός ύπό τών 
Ιδίων δυσοίωνων προαισθημάτων κατείχετο, έθεώρησε καθήκον νά παρη - 
γορήση καί να ένθαρρύνη τήν εύγενή έκείνην ψυχήν, ή όπσία έπάλαιε 
κατά τής απελπισίας.

Μαιρη μον, σέ παρακαλώ, μήν άφήν^ς τήν μελαγχολίαν νά κυρί
αρχη χών σκέψεων σου... Έ χε θάρρος χαί δλα θά έλθουν καχ’ ευχήν, 
διότι ό έρως μας είνε υψηλός, άπτοητος.

—Μιμήκο! ηδυνήθη ν’ άρθρώση ήούρανίακόρη μέ τήν ξενικήν προ
φοράν της καί τοΰ έδωσε τό χέρι διά νά τόν άποχαιρετήση.

Τής τό εσφιξε μεσαείς ιό Ιδικον του στιβαρόν χέρι καί χο&ρ'ς ν’ άν- 
ταλλαξουν λεξιν πλέον, άλλά καί χωρίς ν’ άιτοσπόσουν τά βλέμματά χα>ν 
άπ άλλήλων, επροχώρησαν μέχρι τοΰ ανοίγματος τοΰ κιοσκιού. Έκεΐ 
εμειναν έπί μίαν οτιγμήν άχίνητοι, ώαάν νά έχρειάζεχο νά χαταβληθή 
μία μιγά/η δύναμις δια ν’ άποφασίοουν ν’ άποχωρισθοίν. Καί μετ’ ολί
γον ή Μαιρη έπροχώρησε μόνη πρός τον δρομίσκον. ’Ολίγον παρέκει 
χήν έπεριμενεν ό κυρ Λουκάς, τή συνοδείςι τού οποίου επανήλθαν είς τήν 
έξοδον καί έπεβιβάσθη χής άμά;ης της, χωρίς ούτε ό άμαξη/άτηε, οΰτε 
δλλος κάνεις νά ύποψιασθή χίποτε.

"Ocav ό Μιμήκος έμεινε μόνος, καθώς τήν παρηκολούθει δ.ά τού 
βλεμμοτος απομακρονομέ»ην, ήσθάνθη ένα βόμβον είς τούς μήνιγγάςτου 
καί έπιασε τό κί-φαλι χου μέ χά δυό χέρια, προσπαθών νά συγκέντρωση 
τάς σκέψεις του, τος όποιας είχε πάρει μαζί της, θά έλεγε κανείς, έκείνη 
τήν όποίαν είχε πρό ολίγου άπέναντι του.

(Ακολουθεί)
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ΊΟ  Λ ΕΠ ΤΑ  Ε Κ Α Σ Τ Η  AEH IS )
—Δύο άπηλπισμέναι δεσποινίδες εΐαερχόμε 

ναι διά πρώτην φοράν είς τό κομψόν σαλονάκι 
τής αγαπητής «Σφαίρας» άνταλλάσσουν c p. 
καί ίροοτκάς έπιστολάς είς έλληνικήν καί γαλ
λικόν μέ νέου: καί πολεμιστάς πανταχόθεν.
Γρόψα;ε M)elle «Erotevmenie Viola», «Ε γο- 
tevmenie Margarita» p.r. Attarine Alexan- 
dric, Egypte.

—ΟΛΑΙ καί ΟΛΟΙ σπεύσαιε νά άνταλλά 
ξετε μέ έναν πραγματικώς άπειρον. Γράψατε' 
«Άπειρον», p. Γ Μυτιλή-ην.

— Νίκη, νίκη ! «Ασύλληπτε·. Άούα, είσαι ό 
Κ. Μ κατοίκων έν ΙΊειραιεί. «Μαχαραγιά τών 
διτςων», «Κόμη τής Σφαίρας», «Κόμηισα τών 
δστρων», είσθε ό Ε. Μ. καί 1’. Ρ. Ία. Κ. Γενι
κός Άοχηγός «'Αήττητοε Ιππότης», «Μαύρος 
Ιππότης», Άμείλικχος "Ιππότης». Κηρύσσομεν 
τόν πόλεμον κατά χής Μεγάλης ’Ιδίας καί 
τούς αρχηγούς προκαλοΰαεν, « Ά ή ϊ . ’Ιππότης».

—Ζητώ άνταλλαγήν έρωτικών έπισιολών μετά 
δεσποινίδων μετά τής άρόσκούσης μοι άνταλ
λαγήν φωτογραφιών. Διεύθυνσίς «Όρφέα Σά- 
μουν Σάμος Βαθυ.

— «Ξανθόν Ιππότην», «Διοπτροφόρον Ιππό
την», Θεσσαλονί<ην. Επιστολή σας έλήφθη, 
εύχαρισχούμεν. Δεχόμεθα συνεργασίαν. Άνα- 
μείνατε έπιστολήν μου. «Αήττητος Ιππότης». 
Αρχηγός «Μανρω. Ιπποτών».

—«Μικρό Ναυτοκι», «Άφρός Κυμάτων»· δέ
χομαι σι>εργασίαν, εύχαριστώ. «'Αήττητος 
Ιππότης».

—Ζάν, -Σεπάρ, έπιστολή σας έλήφθη. Εύχα- 
ριοχώ. ΆναΟέιω ύμϊν την άρχηγίον έν Χαλ- 
κίδι χής συμμορίας «Αήττητος Ιπ,τόχης».

— «Νύμρη Νυμφών», ΛJμ;αv. Δ;χόμεθα τόν 
άβρόν τούτον πόλεμον άν και μέ θηλυκά δέν 
άνακατευόμεΟα. «Μαϋρος Ιππότης».

— ’Ασύλληπτε· περιττή ή έπιοτολή καθότι 
σας άποκαλύπτν>ιιεν. «Αμείλικτος ‘Ιππότης».

— Είμαι νέος 22 έτών, δημόσιος ύπαλληλος· 
καί επιθυμώ ανταλλαγήν μέ δεσποινίδας 16 —20 
έτών. ’Λθηνών-Πειραιώς. Σύστασίς μου· Μάριον 
Δ.ιλαν, p. r. llEipuux.

Φ.ιλανδρώ· είοθε αγράμματος έντελώς, ή δέ 
έπι.χολαιότης σας ύπε.ιβαίνει παν δριον άέρα. 
«Εύοσμος Υάκινθος».

—Δηλώ είς άιαντα τΰ μ'λη τής άνοινύμου 
συμμορίας δτι άποχω^ώ αύ.ής, έξακολουθώ δέ 
τήν αλληλογραφίαν μέ δσας καί δσους άλληλυ- 
γραφώ. «Καλικάντζαρο:» p. r. Άθήναι.

—Άνταλ. C. ρ . καί έπιστολάς μόνον μέ δε
σποινίδας Τρίψατε «Υπερήφανο Ναυιάκι» 
Γραφεία «Σφαίρας».

—Άνταλ. c. p. μέ, δεσποινίδας- προτιμώνται 
καλλοναί, Σκοπος άλληλεγγύη «Ένδυμίων» p.r. 
Βο’.ον,

—‘Αναλαβών τήν Γεν. ύ.ταρχηγ'αν τής έν Δυ 
τική Μακεδονίς: περιφερείας τοΰ Mouli 1 rouge 
άνταλλάισω έρωτικας έπιστολάς καί c. p . μέ 
δεσποινίδάς, 'Ελληνιστί Γαλλιστί καί Άγγλισχί. 
Γράψατε «Σαλβο,τόρον» p. r. Φλώρινα 

—Διορισϋείς μέλος τής ’Εταιρίας Moulin 
rouge είς τήν περιφέρειαν Φλω ί̂,νης, άν:αλ· 
λάοοω έρωτικάς έτιστολάς καί C p . μέ δεσποι
νίδας «Όρφεύς Φλωρίνης» p. r. Φ.νώρινα.

—Δ ο^ισθείς μέλος τής έιαιρίας «Moulin 
rouge» είς τήν περιφέεειαν Φλωρίνης, άνταλ
λάσσω ερωτικός έπιστολάς καί C p. μέ δεσποι
νίδας. «Πονηρός οφθαλμός», p r. Φλώριναν.

—Τρεις νέοι ηλικίας 18—20 έτών σ.τουίιαοιαι 
και έχ·Λτες ίπποτικα αίσθήμαχα, δέχονχαι άν
ταλλαγήν έπισιολών χαί c. p. μετά δεσποινί
δων έπιφανών οικογενειών. Σχοπός γνωριμία 
καί φιλία. Γράψαιε «’Απελευ&ερωθεϊοαν Θρά
κην» p. 1’. ώιδυμόιειχον Θράκης.

—‘Επιθυμών άλληλογραφίαν,άνταλλάσσω c.p. 
καί έπιστολάς έρωτ.κςις μετά δεσποινίδων Πα
λαιός καί Νέας Ελλάδος. Προτιμώνται Σύρου, 
Σμύρνης. Γράψαιε Ροσσίκην θυρίς 70 Γραφεία 
«Σφαίρας».

—Νεαρ; ς χηλεγραφηιής έτών 23 ζηϊεΐ ά λλη  
λογςαφιαν μέ μορφωμένα τής ηλικίας του κορί 
τσια μέ μοναδικό τόν άγιο σκοπό. Όρος ά π α -  
ραβατος· άναγραφή προσόντων δευχέραν έπι- 
σιολήν ανταλλαγή φωτογραφιών. Γράψατε’ 
«Έλπιδοφράκχην», σιδηροδρομικόν σταθμόν 
Δαυ/ ειαν Λ εβ α δ εία ς .

—Ύπερήφανον σπουδαστήν ποΰ είσαι ; ά 
νεξηγηχος έξαφάνισίς σου. ’Εθνικόν πένθος 
εΐνε είς έμέ βαρύτερο». Παραλαβή επιστολών 
οου είς p. r. άδύνατος μετ' όλίγον αίτια γνω · 
σΟηοεχαι βραδϋτερον. Σκιψου τ’ι πρακχέον και 
γράψε χάχιστα. «Λυπημένη Χω^ιατοιτούλα».

—Προτείνω άνταλλαγήν άλληλογραφίας μέ 
δεσποινίδας xui νεαράς χήρας Κερκύρας, Α 
θηνών. Σ ’ έκείνην πού θά μέ κάμη νά νοιώσω 
τή γλύκα τής άγάπης, υπόσχομαι γιά πάντα 
χήν καρδιά μου. «ΑΙθέριον Κύμα», άσόρματον 
Θεοσολονίκης.

—Διά πρώτην φοράν ζητώ άνταλλαγήν καρ- 
τών καί έρωτκών έπιστολών* άπαντώ άμέσως. 
Δεστοινίδες 14—18 έτών, πα ,ηγορήσατε τόν 
«Ξενητευμένον μικρόν» p Γ. Μήλον.

— Γεράσιμον Νικολάου Πειραιά. Διατι δέν ά 
παντάτε ; ή έπιστολή μου ήτο πραοτάτη, έν άν- 
τιθέσει πρός τήν 15ικήν σας Άλλοτε μοί ύπε- 
οχέθηχε ότι θά απαντούσατε. Λοιπόν αναμένω 
Βέρδης p. Γ. Πειραιά.

—Δημήτριον Γρηγορίου. Σάς εύχομαι ετη 
πολλά καί εύτυχή. «Ζιγκομάρ».

—Άνταλλάσσω e. p. καί έπιστολάς μέ δε
σποινίδας καί χήρας νεαράς έξ Αθηνών, Χαλ- 
κίδος, Λαρίσης. Θεσ)νίκης, Σμύρνην καί Φλω
ρίνης. Σκοπός ιερός. Γράψατε' «Νήσον Φαιά- 
κων», p. Γ. Καλαμπάκαν.

—Κοριτσάκια. Σπεύσατε παρήγορον έν γοπα· 
μαϊς γνωριμίαν μ’ ένα τρελλό παιδάκι. Γ  ράψατε 
c ρ ή έπισίολ ις στο ποθητό σας βαλσάκι. 
«Προσφιλές valse». p. r. Άθήναι.

-Δεσποινίδες! 20<;τής νέος ανταλλάσσει έπι- 
στολάς, C. ρ πανταχόθεν. Ζητήσει σύντομον 
γνωριμίαν προηγούμενης ανταλλαγής φωτογρα
φιών μέ Άθηναίαν ήτις πρώτη θά γοάψη. Α)ο 
p .r. Άθήναι,^

—Στείλατε όλοι, δλαι έπιστολάς, c. 0· ατόν 
Τσαγκαράκην οΰ χί ερωτικόν θέ ια. Ψευδώνυ
μα άποκλείονχαι. Άνδρέαν Τσαγκαράκην, p r. 
Άθήναι.
 Bolcan Brulanl. Ανησυχώ' γράψατε.
Αηστοφυγόδινίος.

—Άνιαλλάίσω C. p καί έρωτικάς έπιστολάς 
μ*, δεσποινίδας μοοφωμένας μέχρι 18 έτών. 
Γράψατε ’Ιούλιον Θάρλεαν, θυρίς 66, Γραφεία 
«Σφα'ρας».

—«ΜαΓρον "Ιππότην»· άούα άποκάλυψέ με. 
«Ζιγκομίρ».

—Μεγαρικήν Αύραν. Δέχομαι εύ/.αρί 150}-. 
γνω ο [οπο ιήοα χε διεύίΗινσίν σας. Οίακισιι’ις 

—Καΐχη μου εϋχαρι κώ' έ-τισιολή έλήφθη καί 
διεβιβάσθη τή Χωριατοτούλςι, άλλά... καί ή άλ- 
ληλογραφία. . Μίμης Άθήναι.

—Αγράμπελη Νο 2. Ζητήσατε στό' p r. 
γράμμα μου. Δίς Δ

—Νέος διά πρώτην φοράν είσερχόαενος είς 
τό σαλονάκι χής «Σφαίρας», άΐχεϊ αλληλογρα
φίαν καί άνταλλάσσει c. p. μέ δεσποινίδας ά- 
πάσης χής Ελλάδος Γράψατε «Νοσταλγούσαν 
Καρδίαν» p, r. Όσένιτσαν Δράμας.

—Νέος 22 έτών, ανταλλάσσει έπισχολ.άς καί 
C. ρ. μέ δεσποινίδος ά.τ ίσης χή-ς "Ελλάδο: Προ- 
τιμώνται Καρί'ίτσης, Τρικκάλων, Λαρίσης καί 
Δράμας. Γράψατε «Σταυραειόν Πίνδου» p. r. 
Όσένιτσαν Δράμας.

— Δεσποινίς Καίτη, Άμφισσαν Δεχθεϊσα έγ- 
καρδ ους σας χαιρετισμούς, εύχαρισιώ ύμάς 
άπέίρως. «Χωριατοπούλα».

—Νέοι-δεσποινίδες άνταλλάσσω c. p. παντα
χόθεν προτιμώ τοπεία, άπαντώ άμέσως. Μα- 
ρίκα Γρηγορίου Διδασκάλισσα Κουγιούν χιοϊ 
Ξάνθης.  ̂ , ,

—Νεαρό φανταρίχι αναλαμβάνει νά χ^ριση 
υπέρτατες στιγμές οέ όποιο τρελλοκόριτσο θε
λήσει νά γρχίψο οτόν Σ. Δ. Μ. p. r. Άθήναι. 
Έ/.εμύθεια πλήρης.

—1Άνταλλάσσω c. p. καί έπιστολ.άς μέ δε
σποινίδας μορφωμένος μέχρι 20 έτών παντα
χόθεν. Σκοπός γνω^θήσεται έν τή άλληλ.ογρα- 
ψιρ;. Υπόσχομαι εχεμύθειαν. Γράψαΐί' «Τζών 
Περδικάρην», p. 1’. Πύργον.

—Άεροπζηνοσυλλ.ήπχην σκλ^ράν άπώλειαν 
πατρος σου αυλλυποϋμαι «Ξενητευμένος μικρός».

—Κορίτσια δλτ. Πλέω στά πελάγη_ τής μο
νοχο \ίις χαί χής μελαγχολίας" ζητώ από σάς 
λίγη άνακούφισι κά  παρηγοριά δι’ άλλ,ηλογρα- 
φίας. Προτιμώ Άτθίδας. Γράψατε Ιππότην 
Δεγχριέ 7ον Πεζ. Σύνταγμα 3η Πολυβολαρχία 
Τ. Τ. 907. ,

—’Ανταλλάσσω c. p. καί έπιστολάς με δε
σποινίδας μόνον Χαλκίδο:, Λαμίας, Ιστιαιας 
καί πρό παντός Αλεξάνδρειάς μέ τήν σύστασιν 
«Σιούφ» λόχος Στραεηγείου X III Μεραρχίας 
Τ. Τ. 922 '  ^

—"Ελληνοποΰλες γειά σας. Σέ όσες οτές φλέ- 
βαις τρέχει ελληνικό αίμα καί δχι Γερμανοβουλ- 
γαρο-κβμαλικό οϋχε Μπολσεβίκικο, ανακουφί
σατε τρεις πολεμνστάς τοΰ μετώπου· ολ ς  γρά
ψατε «Μικράν Άντΐνι» 2ον Σύνταγμα Πεζικοΰ 
3ος λόχος X III Μεραρχίας Τ. Τ. 922.

—Βρέ κοριτσ ίπουλα περί τό εν τρίτον τής 
ντουζίνας άπό γαλονάδ.-ς, έχουν πρό καιρού ποΰ 
βρίσκονται μακράν τής τύρβεως, ,είσέρχονται 
δέ γιά πρώτη φορά στό μυροβόλο σαλονακι τής 
«Σφαίρος» καί προτείνουν άλλ.ηλογραφίαν μέ 
κορίτσια πού θά μπορέσουν διά τών^γραμμών 
των νά πιρέξωσι λίγη ανακούφισή σεήν κατα- 
πλη αική μοναξιά τών χαρακωμάτων των. Αί 
Ιίειοαι,υτοπονλ.αι ας μή ξεχνούν τούς δικούς 
των. Γράψατε «Υιούς τής Νυκιός» Α. Ν. Σ Ρ. 
2ον Συν).ια Πεζ. 1η Πολυβολαρχία Τ. Τ. 922.

—Νεαρός μαχητής τοϋ 21 ζητεί άλληλογρα - 
φίαν μέ νεαράς δεσποινίδας δπως π;ρνδ τάς 
μονοχόνους ώρας χου. Γράψατε X Δ. Α. Δ. 
Στρατ. Νοσοκομεϊον Διακομιδής, Τ. Τ. 924.

— Νεαρ’ς πολυβολητής ευρισκόμενος πρό 
τριών έτών έν Μεχώπφ παρακαλεί τας δεσποι
νίδας ’Αθηνών, Σμύρνης καί Χαλκίδος δπως 
σπεύσουν διά τής άλληλογραφίας των νά τοϋ 
παρέξουν όλίγας ώρας εύχαριστήσεως. Στρατιώ
την Ί  υάννην Δημητοόπουλιν 7ου Πεζ. Συν
τάγματος, 3η Πολυβολ,αρχία Τ. Τ. 907.

—"Όιως ό έρωτας έκιι καί ή φιλολογία 
μπορεί νόι χαρίσ  ̂ στιγμές εύτυχιαοένες Μήν 
άργήοβ κανείς ν’ άνταλλάξη έρονΤικά ή φιλο
λογικά γράμματα μέ τούς τρεις νεαρούς λοχιας 
τοΰ Kt μαλικοϋ Μετονπου. ποΰ περιμένουν με 
λαχτάρα τέτοιες στιγμές. Έρρινος Λανζεβιλ, 
Πολυδεύκης, Γεώργιος Φουρτζής, Διλοχία Μη
χανικού Μεραρ. Μαγνησίας 1ος λόχος Τ.Τ. 90ο.

—Κορίτσια' νεαρός φοιτητής ευρισκόμενο; 
στά Μικρασιατικά πεδία, ζητεί άνταλλαγήν c.p. 
πρός άνακούφισιν μονοτόνου ζωής- Γραψατε 
Ξανθάκην Πέτρον 2)39 Σύνταγμα Μικρόν Επι- 
χελειον Τ. Τ. 9ΐδ.

ΞΕΝ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ ΙΕ Υ Σ Ε ΙΣ
Τ Ε Ε » Ζ Ο

δ : Α τ ο Υ ε  π ο λ ε μ ι ς τ α ς

’Ανταλλάσσω C. ρ. καί έπισχολάς μέ δεσποι
νίδας Σπάρτης, Καλαμών, Γυίλείου. «Κόμης 
Ζΐλεν», 36ον Σύνταγμα, 7ος λόχος, Φλώριναν.

—ΑΙιώ άλληλογραφίαν μέ αρσακειάδας έξ 
’Αθηνών καί Βαλικεσέρ Μ. Άσίας. Σκοπός "ιε
ρός. Τά ψευδώνυμα αποκλείονται. Γράψ τε «Κε
ραυνόν» 1ου Λόχου 2ου Συντάγματος Πεζικοΰ 
X III Μεραρχίας Τ'. Τ. 922.

—Demoiselles, λίγες γραμμές καλογραμμέ
νες, πόσο ευχάριστη διακοπή στήν κοινωνική 
μοναξιά χής έκοιιραχείας! Θεμα οίονδή-χοτε Νά 
περιμένω; «Σκηνίτης» 9ον Σύντα/μα Κρηχών 
Τ. Τ. 903.

—Νέος 25 έτών, επιχειρηματίας, υπηρετών 
ήδη είς τό μέτωπον καί θέλων μεεά τήν άπο- 
λυσίν του νά άποκατασταθή έν τινι τών μεγά
λων πόλεων τής 'Ελλάδος, αίτεΐ άλληλογραφίαν 
μέ χήρες 20 -2 5  έτών. Προτιμώ έξ Αθηνών, 
Θεσσαλονίκης, Άδριανουπόλεως καί Κων)πό
λεως. Σκοπός "ιερός' γνωριμία δι’ άνταλλαγής 
φωτογραφιών.Τα ψευδώνυμα άποχλείονται.Γρά- 
ψατε «Πολικόν ’Αστέρα» 1ου λόχου 2ου Συν- 
τάγματου Πεζ. X III Μεραρχίας Τ. Τ. 922

—Δεσποινίδες αλτ ! Ευρισκόμενος μέσα στα 
αίματωβαμένα βουνά τής Ηπείρου άνταλλάσσω 
έρωτικάς έπιστολάς καί c. p. μέ άπάσας τάς 
δεσποινίδας. Προτιμώνται Αθηνών, Κερκύρα: 
Χαλκιδος. Γράψατε «Ήρωα τής Ηπείρου», 
V III α' Μοίρα όρειβ. Πυροβολικού, 1η Ιΐυρο- 

, βολαρχία Τ. Τ. 933.

Μ’ άρνήίτη <tg, λοιπόν καί σύ,’Αγίτη μού χοοσή; 
Καί ξέχασες κάποια φορά, τί μδϋ είχες ορκισθζ; 
Λουλοΰ μου, ή ζωή μου δίχως σοο θέ θανε πια

]έν;ι. β.ιρος
Κι’ άντί νά βασανίζομαι ώς νά μέ πάρη ό Χάρος, 
Έ λα  καί τήν καρδούλα μου μ' ένα μαχαίρι σχΐσβ 
Μο πρόσεχε μήν πληνωθος,γιατί κεΐ μέσα έσύσαι. 

Άθήναι, 18)10)1920. Έ χ εϊν ο ;

ΤΟ ΤΑΧΓΔΡΟΜΙίΙΟΝ ΙΗΣ “ ·£ΦΑ1ΡΑΒ,
Ενοίκιασαν γραμματοθυρίδας, "Ιούλιος θαρ- 

λεας θυρις 66. Β χσω θυρίς 1, Ροσσίκης θυρις 
70, Νύμφη της Ιωνίας θυρίς 71.

    ~
ζ  Τ Α  Ψ Ε Υ Δ Ω Ν Υ Μ Α  ΤΟ Υ 1920 J g

( * Ε * ά 3τ η  έγπρΐ(ϊις ή ά νσνέω αις διά x 6  WiiO δραχμή 
μία . 0 1  έ γ * ^ ν ο ν ϊβ ς  ψ βυ^ώνυμα νά  μάς γρα φ ονν
τό δνομα κα ί τή ν  δΙβύΟυνσίν τω ν ).

«Κόμης Ζελέν»’ «Σκηνίτης» «Υπερήφανο 
Ναυεάκι» «"Ηριος τής ΤΙαείρου» «Σα-βατόρος» 
«Θηρευτικός Κύων» «Πονηρός Όφ θα λ μος» 
«Όρφεις Φλωρίνης» «Μαΰρον Σκέλεθρον* « Ελ· 
πιδοφρίκιης» «ΑΙθέριον Ι-.ύμα» «Σιουφ» ^Μι- 
κρί Άντάντ» «Ξ-:νιτε\ιμένος μικρός» _ «Νήσος 
χών Φαιάκων» « Προ νφιλές Valse- «Σταυραε- 
τος Πίνδου» «Νοσταλγούσα Κσρδία». _

Παοακαλείται ό κύριος εί, τού οποίου τό ο- 
νομα ένεκρίθη είς τό ύπ’ άριθ. 92 φύλλ.ον το 
ψευδώνυμον «Άχυχής "Ερως», νά τό αλλαχό, 
καθόσον άνήκει είς δ'-λον, έγκριθέν είς to υπ 
άριθ. 50 φύλλον.

Α-ΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟ Υ ΟΡΓΑΝ ΙΣΜ ΟΥ

Υγιών χαι αρρώστων διά veoLg μΐϋ·ά&ου.
Σφρίγος, τόνωαις, ακμή.

Ό  la te iv s  Σ Ω Τ . Ρ Ο Κ Κ Ο Σ  φέρει είς φ&ς νέαν τονω- 
Εΐκήν θεραπείαν δι’ ί|a ο&ςάνεται άμέσως είς τούς ΰγιεΐς 
ή νευρική μυϊκή δύναμις, ή ένεργητικύτης, f) αν- 
ΧΟχή ε ίς  τή ν  π ν ευ μ α τικ ή ν  κα ί σ ω μ α τική ν  κόπ ω σιν  κα ι 
h γ εν ετή σ ιο ς  δύ ν α μ ις . OL άδύνα τοι, άνα ιμ ικοί, έ ξ η ν τ λ η . 
μ ένοι, ά π ο κτώ σ ι νέα ς δ υ ν ά μ εις, ο ΐ δε ά ρ ρω σ το ι άντβ- 
π εξέρ χ ο ν τα ι ε ίς  τό  τρ ιπ λά σ ιο ν  κ α τά  π ά ση ς νοσου . Ί  
Ιδ ιό τη τες  α ύ τή ς ε ΐν ε  -Οαυμάσιαι ε ίς  τή ν  ν ευ ρ α σ θ έν εια ν  
ά λκοολισμόν, ύδρα ργυρία σιν , δια{5ΐ|την, ά τρ ο φ ία ς, π α 
ρ α λύ σ εις . γ ερ ο ν τικό ν  ή το ξικό ν  τρ ό μ ο ν , γριππ ώ Λ εις α· 
σΟ ενώ σεις, άρτ η γιακάς καρίΗ οπαϋείας κ α ί ν εφ ρ ιτικ ά ς 
έ π ε ξ ε ρ γ α σ ί α ς . ’Ε π ισ κ έψ εις  1 0 —13 κα ί 4 —6 ό δ ός Ε ρ μ ο υ
Φ ω κίω νος 6 .



ΤΟ ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΝ ΉΙΟ ΤΗΝ ΕΐθϊΜΟΝ ΟΨΙΝ ΤΟΥ
" Ρ  Τ λγΒλ Ι^Κά ·

I Π°ύ^Α ηΤ ροΥ£η ·
Περδίχω μ' π’λί μ’ 

Παρλιεβου φραντζέ, ού 
ρή γλουσσουχουπάνα; 
Άκο; Μιρτσί κί χαί ρου 
ντίπ κί γιάχα τοϋ νά σιό 
μάθου νεροκι. Γκέγχε οΰ 
νονχου γχέγκε;

Τί τρίβ’ς τά μάτια ο’ 
ονρή καραχαηδόνα, κί 
δν’ξις ιού στόμα σ’ τρεις 
άπ’θαμέ.ς χί δίμη'ου σάν 
τού δαϊδσρου π' θέλ' νά 
τραγ’δήο’; Ίμπ'δής μα
θές μϊ γλιέπ’ς νάν τό 

γοάφου έτσ’ φαρσί κι’ άπταιστους τά γαλέΐκα ; 
"Ετσ* κάν’νι ού κόσμους απ' έχ' ένα δράμ’ μελό 
μές στού τσερβέλου τ’ς Βαίν'νι άπ’ νιά μιργιά 
τ’ μέθουδους δνιεφ δοσ·<άλ’, άπ’ ν’ δλλ’ μίνια 
γαλλουπούλα δασκάλ’σσα κΐ στρώνουντι άνάμισά 
τ ’ς κί δέν σ’κών’νι ίχεΐθι χ»φάλ' δσου π’ νάν 
τά μάθ’νι άπ' δξου χι' άνακατουτά. Έ ι σ ' γιά 
Ιέκαμα κι’ Ιγώ κί τδμα«α τ' άφ’λότ'μα βίτ-βίτ 
σ’ ένα μήνα μέσα κί τρέχ’ οάν ίφτακίντου ή 
γλώσσα μ’ φόντις τά λαλοου. “Οϊ παίζουμι;
' Άμ’ Χδα χι* έγώ κι’ άπόειδα ού έρμους πώς 
ότ* μΐ τά Ρουμέΐκα μανοχά δέ γένεται πρου- 
κουπή. Ίδώ στ’ν Άνθήνα άπ’ πααίν’ς τού δρό
μου σ" κί συντ'χαίν’ς τουρλού τουρλού μαν φα- 
τοΰρις άπ’ οΰλα τά έθν’ τ ’ς ΰμφηλίους, χαμέ
νους δνθροκπονς είσι σά δέν τά ξέρ’ς τά γα- 
λέϊκα. Οί μ σοί νουμάτ’ σκαμπάζ’νι άπού ρου- 
μέΐχα χι’ οί δ/.λ' μ’σοί χαμπέρ’ δεν έχ’νι. Τ ,ώ 

/ τά γαλέϊκα τσάτρα-πατρα οΰλ’ τά νουγάνι. Βρέ- 
ί σκ’ς μίνια γαλλίδα, τ’ς κραίν’ς περί άργουλα- 
I βίας, τα θέλ’ κι’ αύτίν’, μ’ όνιις δέ νονγάς τ’ 
\ γλώσσα τ’ς δλλα σ’ λιέει κι’ δλλα καταλοβαίν'ς 
\ κί χάν’ς τού κελεποΰρ’. “Οντις τά ξέρ’ς όμοΰς 

κί σ* πή αύτίν’ «ζιβουζαιμ« τ’ς άποκρίνισι ίσύ 
«ζιβουζαντόο» ά\οίγ’ς τ’ν αγκαλιά σ’, τ’ ρίχν’ς 
μέσα κί τ’ άπουδέλ’πα στού σιντον’. Μι -ουμ 
πρινεβού, ούρ· γκιόσσα, γιο δχ; Σάν όχ’ ούχιά 
νή σί φάβ. Ζιμανφούς κι δξου άπ’ τ’ν πόρυι». 

Δέν ίΐμ’ άσουρμάν 
τρ' σίκ κι’ άμαν άμίν j 

I Ταΰτα κί μένου γειά σ’ κι’ ούρβάρ
Μτρονυς Κονρ'νογαλονϊ

10 ΑΚΐΚΙίΗΙΤΙΚΟΙΙ λΐϊΚΟΜΑ ΖΦΑΙΡΑΐ
Ή  «Σφαίρα» θά έκίώση μετ’ όλίγον Ά- 

νομνηστικόν Λεύκωμα τών αναγνωστών της 
είς τό όποιον έκτός εκλεκτών πρωτοτύπων 
κομ ματιών ‘Ελλήνων λογογράφων καί εύθυ- 
μογράφων συνεργατών τής «Σφαίρας» καί 
μεταφράσεων αριστουργημάτων άπό τήν 
διεθνή λογοτεχνίαν, θά συμπεριληφθούν 
καί πολλά έργα άνογνωσιών, είχόνες των, 
καί φωτογραφίοι τών μετασχουσών είς τό 
δημοψήφισμα τής Καλλονής.

Έπειδή τό Λεύχωμα κυρίως μεταξύ τών 
άνογνωσιών μας θά κυκλοφορήση, ή έκδο- 
σίς του θά κανονιοθή έπί τή βάσει τοΰ ά 
ριθμοϋ τών προεγγραφομενων.

Τό Λεύκωμα θα έμφανισθή είς δύο έκδό 
σεις : Μίαν πολυτελή, ίπι καλοΰ χάρτου 
καί έπιμελημένον δέσιμον τιμώμενον δρ. 10 
καί έτέραν κοινήν, δδετον δρ. 6

Ο θέλων νά προεγγραφή μάς έμβάζει 
τά άντίτιμον τής έχδόσεως πού προτιμά μέ 
σημείωσιν τοί> ονοματεπωνύμου του καί τής 
διευθύνσεως είς ήν θέλει νά τοΰ σταλή 

Διά τούς θέλοντας νά δημοσιεύσουν εργα 
χαί είχόνας των είς τό Λεύκωμα έκανονί- 
σθη : Καταχωρίσεις γενικώς 30 λεπτά ή λέ 
ξις· φωτογραφιαι 20 δραχμάς έκαστη.

ΔΗ Λ ΩΣΙΣ ΔΙΑ  ΤΑ Σ ΚΑΛΛΟΝΑΣ

Παραχαλοϋνται αί κυρίαι καί δεσποινίδες 
ΰπό τά ψευδώνυμα Μυοσωτίς, "Ασπρο Τριαν 
τάφυλλο, Έδελβαϊς, Κρίνος, Μπεγκόνια, Γχαρ 
ντένια, Μαργαρίτα, Καμέλια, Μιζλτόου, Μενε
ξές, Ζουμπουλι, ’Ανεμώνη, 'Αγιόκλημα, Αγράμ
πελη No 1, Μιμόζα, Ποσχαλιά, Νάρκισσος, 
Γαρίφαλο No 1, Γαρΰφαλο Νο 2, ’Αγράμπελη 
Νο 2,. τών όποίων αί φωτογραφίαι έδημοσιευ- 
Οησαν είς τό δημοψήφισμα τής Καλλονής, νά 
μας είδοποιήσουν έντός 10 ημερών άν έπιθυ- 
μοϋν νά δημοσιευθοΰν καί εϊς τό Λεύκωμα οί 
φωτογραφίαι των. Έ ν τοιαύτη δέ περιπτώσει

\νά μάς στείλουν τό πραγματικόν όνομά των 
καί τόπον διαμονής, διόιι ύπό ψευδώνυμον δέν 
elve δυνατόν νά δημοσιευθοΰν. Έν fj περιπτω 
ίει θέλουν νά γίνχι νέον κλισέ, διά ν’ άποδίδε- 
;αι καλλίτερα ή μορφή των, νά μάς στείλουν 
νέαν φωτογραφίαν των καθαράν, τά δέ έξοδα 
[ής νέας τσιγκογραφήσεως δρ. 20, θά βαρύνουν 
ιύτάς. Όσαι δέν άπαντήσουν έντός 10 ημερών 
&έν θά συμπεριληφθούν είς τό Λεύκωμα. Έν- 
ιοεΐται ότι καί δν δλλαι μή μετασχούσαι τοΰ 
δημοψηφίσματος επιθυμούν νά δημοσιευθοιν 

jtlq  τό Λεύχωμα, δύνανται νά μας στείλουν τάς 
ί φωτογραφίας των καί τά έξοδα δρ. 20 διά νά 
ϊ δημοσιευθοΰν. Εγκαίρως όμως.

Η Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ ΙΑ  T H S  “ £ Φ Α Ι Ρ Α £ „

Έπειδή ένα άκατονόμαστόν έντυπον δέν 
}ανει πού μολύι ει μέ το όνειδος τής έμφανί- 

εώς του τήν ατμόσφαιραν τού ελληνικού άνα- 
ιτωστικοϋ κοινού, άλλά καί Ισχυρίζειαι άνοήτως 
ιι έχει τήν πρώτην κυκλοφορίαν, δηλούται ότι 

«Σφαίρα» ύπερτερεί τό αμέσως μετ’ αύτήν 
χόμενον περιοδικόν κατά 1300 φύλλα έβδομα- 
ιίως είς ’Αθήνας, κατα πολύ δε περισσότερον 

είς τάς επαρχίας χαί τό εξωτερικόν.

Σ Τ Ι Χ Ο Ι  T O Y  K A P P O Y  m
(Η Γ Ο Υ Ν  ΟΜ ΙΛΙΑΙ Ε Π ΙΚ Α Ρ Ρ Ο Ι)

Μετά πένθον μέγαν 
έν τή κολδιαν 
καί τρίμηνον 
έ ν εκεν τήν ψυνχραιμίαν
τό όποιον
άρξάμεν»>ν τό κρϋον 
δπερ κηρός περί βίον 
καγώ οΰς 
δνεπ παιατούκς 
χαί γυνής 
χολδροπαλοίς 
θέ/ω πονθιάσει 
καί τά πέταλα 
άποτι άχσει 
ό φουκορεύ., 
ήγουν «αιεψυχμένος 
ό κεκαϋμενος 
κοί άναπαοαδιεύς.

ΟΤμόι κεχατηραμένβ και άνηλεές χειμών 
οΰιε θά σέ έχβ'ίλ/ω ελλείψει παλθόν 
τάπτην τήν χοονέαν κοινώς χρονιάν 
άποθνήκτων άοθενες καί πρώιην φορόν 
τό όποιον χ
δέπτε έγκαταλείφσωμεν ύγείοϊν τών έγχοσμίων.

Ο Άγπα·&άγγελος

Τ Α  3ΕΤΙΧ Α ΚΙ Α Τ Η Σ  Ε ΒΔΟΜΑΔΟΣ

Π  Ύ *  Ρ  Κ  Α  Χ '  Α .

-  Είμαι όλος λαύρα καί φωτιά 
γιο otva τ κορμί μου ανάβει, καίει!» 
στήν καμαριέρα μια βραδυά, 
πού ήταν περίπατο ή κυρά, 
ό αφέντης μέ λαχτάρα λέει.
—“Αχ! πώς λυπούμαι, πώς πονώ, 
γιατί φωτιά οέ καίει, αφεντικό μου» 
τοΰ λέει μέ γελοίο πονηρο 
«πάω νά σοΰ φέρω γιά γιατρό 
...τιν πυροσβέστη έςαδελφό μου!...»

Λ/txe? ΓιαΎνάτος

XI Π Ϊ*© ΙΑ  SA .S

Τ ο ν  3 3 jd μ η  τά καμώ ματα

( Έ η τ ή ς  γρ α φ ής ίπ εξη γ β ίτ α ι ό  χα ρα κτή ρ . Ά π α ν τή ο « ις  
μ όνον βίς ψ βυδώνυμα. Δ ιά καΟ-8 άνάλυοιν χα ρα κτήρος 
δέο ν  να έβ ω κλβ ιω ντα ι 6ρ . 2).

Κ ά π ο ιο ν  Χοροσχιοϊ.—Έχετε έναν έγωι 
σμόν κακώς έννοούμενΟν, όχι όηλ. άπό άξιο 
πρεπειαν άλλ' aw. αδικαιολόγητον όλαζονεί ιν 
προερχομενον. ΕΙοΟε ένιελώς άψυχι λόγητος, 
χωρίς έσαηεριχωτέραν συνβίδησιν- κι’ εν του· 
τοις έχετε έγκλειοθή -μέσα είς τόν έαυιόν σας, 
άγαπάιε πολύ τό συμφέρον οας, φοβεϊσθβ τούς 
δλλου., τούς ύποιιεύεοθε, καί νομίζετε ότι 
τούς κοτα/αβ >ίνειε καί ότι τά ξεύρετε όλα, ένώ 
δέν ξεύρετε πολ/να προ.γμαία. Α ύ τ ό  λέγεται ρα
γιαδισμός ύπο την εύρυιέραν σημασίαν του. 
Άποτ νάξατέ τον, πάρετε θάρρος, άντιμετωπί 
ζειε μέ εΐ/αχρίνειαν τον πλη ηον σας καί θά 
Ιδήτε πόσον διαφορετική θά σάς φανή ή ζωή.

Π ικ ρ ά ν  Ν ε ό τ η τ α . ’Αθήνας. — Είσθε

Ε Ρ  I Ζ Ω  £1

Άντε νά πεθάνήςΰ- 
στερις καί σύ ‘ό φτω
χός λαός, πού λέει ό 
λόγος, ρέ Μανιώ απέ
θαντη, καί νά σοΰ κά
νουνε τήν κεδεία ουυ 
τρεις κι' ό κοΐκος, έ
νας φτωχόπαπας κι' έ
να δυό αλάνια μέ τά 
ξαφτέρυγα, ή αν τύχη 
<ι* είσαι δποοος καί τά 
τινιάξ^ς κατω άπό κα
νένα γιαπί, σέ παραλα
βαίνει ή νεκροφόρα 
τοϋ Δήμου καί πάς 
ύπό άφστηρά έχεμύ- 
θεια—κόγκνιιο, όπως 
τό λένε κι' οί μαλλια
ροί. Κεδεία είν' αύτή 
σέ περικαλώ κύριος μέ 
τό μουσαμά; Τίτάθές, 
τί τά γυρεύεις! Θά σοΰ 
πώ μιά κουρέντα, ρέ 
Μανιώ ευεξήγητη, καί μή μέ παραξηγάς : έμε'1? 
οι λέτσοι δέν είμαστε γιά νά ποθαίνουμε. Τή 
στιγμής πού θά σοΰ ζητήξη όΓιάπαπας δγιακό* 
σες δραμάς και βάλε γιά νά σοΰ φτιάξη τό κα" 
σόνι σου, ποθαίνεις δυό βολές άντίς γιά μιά— 
ξηγιέμαι σπαθί ; Πέθανε ό Άλέκος καί μοΰ ρα
γίστηκε ή καρδιά, είδα όμως τήν κεδεία του, 
είδα βασιληάδες κι’άντιβασιληάδες καί κόντρα- 
βασιληαδες, είδα πρίγκηπους καί πρόεδρους καί 
τέως, καμινάδες καί καπετάνιους, καί στρατό 
καί ράσο μπάνισα καί μουξικές κι’ ήρθε ή καρ
διά μου στόν τόπο της. Έ τσι μάλιστα τό κα- 
τολΟβοίνω... νά πεθάιης όχι μία περί έκατό βο- 
λέζ, χαλαλι σου—σύνφωνοι; Γιά δαντο σοΰ λέω 
πώς μονάχα οί μεγάλοι-μεγόλοι είνε γιά νά πο- 
θαηουνε. Τή σήμερις ήμέρα, έμεΐς τά φτωχα- 
δάκια ^ΰιε νά ποθάνουμε δέ μπορούμε—ζωή 
είν’ αύτή ή μαγκοΰφα ! Ό  Βλάμης
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Π Α Ρ Α Π Ο Ν Α
Πολύκλαφστον μντερ μου

Τά βάσονα όπού τραβό ήτε ό όκτρός μου στώ 
ήπνω του έδε στό ξύπνο του νά μίν τά 160. 
Ήκουσον τή θέλο τόρα νά μό σκαρόοι τό θεω- 
σκοτομένω σήζυξ μου τό όπήον σόνυ κέ χολλά 
θέλη νά φωρέσο σκαλτσούνια μιταξοτά καί νά 
μαργόνυ νό πώδη μου έδε ποποΰττα μετά ντα- 
κοινηα άψιλλά τό όπήον τά φοράς σάν ξελο- 
πώδαρα κέ νούκου μποροΐς νά ύπεριπατύσις κα 
θότη τρεκλήζις σάν μεθησμένυ κέ τό λε.ιών 
πού λές πανηερ ιτατων μϊττερ μη βάλτου όρη- 
γκάν βπος τό όμηλώσυ έδό γολίςί τό βάλτου 
ρήγανι. Έφτούνα νά γλιέπυς όπού τραβάο μέ 
το πρυχομέννω χό δντρα μου κέ σ»ρούε του 
γκραματήκα νά μί μέ τιραγνεϊ μί λάχυ κέ απί
θανο κανιά βολά έκ τώ πσλλύ σύνχησι.

Σοί προσκινύξω έρητίμος 
Μινδάμ Γαρεμφονλα

Μ Ι Κ Ρ Ο Ι  Δ Ι Α Λ Ο Γ Ο Ι

—Ώστε διελυσες τούς αρραβώνας σου;
—Ναί, μά μέ πολύ ώμορφον τρόπο, ξέρεις! 
—Καί πώς τά κατάφερες;
—Ά ! είνε ά.τλούσιατον έφανέρωσοι στή μνη

στή μου τόν πραγματικό μου μισθό.

νέα αίσθαντική καί όνειροπόλος. Ό  ορθολο
γισμός σας, ό όποιος είνε αρκετός, δέν κατορ
θώνει έν τούτοι; νά ύποτάξη τήν καρδίαν σας. 
ΕΙς κάθε ζήτημα, σχέσιν έχον μέ τό αίσθημα—  
οίονδήποτε αίσθημα έννοώ, δχι μόνον ερωτικόν 
—νιχφ ή χαρδία σας, διότι έχετε εύαίσθητον 
καρδίαν. Είσθε είς τήν ηλικίαν, πού όλα τά 
κορίτσια θά ή&ελαν νά είνε δνδρές, δηλαδή 
εις τήν πρώτην περίοδον τής ηλικίας τοΰ γά
μου Ό  χαρακτήρ σας είνε εύγενής άλλά κά
πως ασθενής. Εΐσθε πολύ συμπαθητική.

Μ π ο έμ . Αθήνας.—Δέχομαι νά πάρετε ένα 
μπολτάν καί νά έλθετε νά μοΰ κόψετε τό κε
φάλι έαν αύτός είνε ό πραγματικός γραφικός 
χαρακτήρ σας. Διότι δυνατόν μέν νά είσθ* 
μποέμ, άγαπητέ μου κύριε, αύτό όμως δέν ση
μαίνει ότι οί δλλοι είνε πολύ κουτοί. Έ ν πάσβ 
περιπτώσει ό μέν πραγματικός σας χαρακτήρ 
είνε απλοϊκός, εΰθυμος καί παιγνιώδης, δπως 
δέ θέλετε νά μοϋ τόν παραστήσετε πολύ διε
στραμμένος. Ή  Γραψολόγος
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