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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΛΞΕΝ ·»

Ε Ν Α  X Ρ €  Ο Λ)
Κάθε φορά ιιοί) άκηύα) νά μιλούν j t f o i  τοκο- 

γλνφων* σχεπτομαιτόν κνςι Πανλο. Ήταν ένας 
•  Λβνηνικι ρη<Γ, τύπος φιλήσυχου άστον. γιαλιά μέ 

otnrti,.' ofiVpfkVi καί-παλτό τούς ό«τώ ιιτρτ ς 
τοϋ χ<̂ όνου νβι σ"*ήθειες £ιοής ποΰ δέν άλλα
ζαν πόιέ! Ύπήρξά ό TiUvSucnloc πελάτηο του.

Τόν έγνώρισα μόλις είγα ;τε) ειώσει τό Πανε
πιστήμιο καί ετοιμαζόμουν*’ άνοίξω ένα δικη
γορικό γραφείο. Τό μόνο πού μην έλειπε π ρ λς 
τοίχο ήταν to χοί·μα Έ π ή ρ α  λοιπόν μία θεο- 
μή συστατική επιστολή άπό έναν σοβαρόν φί- 
λον του χαί γνωστόν φγ» κοί πήγα νά tov £η- 
τήοω δανεΐ'ό. Τόν βρήκα σ' έ'α  κοφρνεϊον όπου 
έσΰχνοζε καί οτό τρίτο ραντεβον, μετά τις δια- 
πραγματενσεις, έδέχθη νά μον δανείση ένα πο- 
σόν, γιατί μ’ εύρισ<ε, λέει, καλό παιδί ναί ήταν 
βέβαιοί πώί θα τοϋ απέδιδα τό δάνειον.

Άφυν τοΰ ύπέγραψα τό χαρτί μον rlrc : 'Ο 
σάκις θέλετε νά μέ δήτε, θά μέ βρίσκατε εδώ 
στό νοφενιϊο 5 —7 τό απόγευμα κάθε μέρα 
έκττ-c τών Κυριακών καί τών έορτών.

"Όπως ήταν επόμενον στό τέλος τής πρώτης 
προθεσμίας δέν είχα νά το·' πληροισω τονς τό
κους . "Η δουλειές δέν έπήγαιναν περίφημα. 
Πήγα νο τόν παραχαλέσω νά περιαένη καί ιιοΰ 
είπε: —Το ήξερα έκ τών προτέρων, παλληκάρι 
μου. Στήν ηλικία οας ποτέ δέν πληρώνουν 
κανονικ ί. Δέν σοϋ κάνω αγωγή αΰτή τή φορά, 
γιοτί έχω έμπιοτοαννη σέ σένα. Δούλεψε!

θ ά

Τό αποτέλεσμα εΐνε ότι, ένεκα τής έμπιστο 
ουνης πού μοΰ ιΤχκ άντί νά τι-ΰ ίεπληαώσι» τά 
πρώτα δα·εικ<>, τοΰ έπήρα κι’ Λλλα κι" έπειτα 
κι’ &ίλα καί οΰιω καθεξής, μιά καί τόν είχα 
βά>ει οτο χέρι.

Μιά <{ορο μοΰ εϊπβ : —Έφάνηκες κανονικώς 
ασυνεπής σ’ όλα τά χαρτιά μος Δέν σοΰ έκί- 
\ησα δι»ην γιατί σέ συμπαθώ Τί δΐ"β 'λο δ 
μως I ω- π· τε θά έΐακολουΡήσ^ ηύι’ή ή δουλειά;

Προσεπάθησα νά τόν *αθησ"χάσω κοί πράγ
ματι έγινε πάλι μειλίχιο:, όπως σ^νήθισς, είτε 
διότι τον έπεισε ή ευγλωττία μου. είτε διότι δεν 
είχε τίποτε καλλίτερο νά κάμη, άροΰ ή Vo? ότι 
και άγαν/ή νά μοϋ έ j ινηΰπρ δέν είχα νίποτε νά 
μού naii-Q Τοσο μάλιστα έιιαλάκωσε, ώστε ε
κείνο τό β.ιάδυ έπαίξαμρ μαζί καί μιά παρ
τίδα ντόμινο. "Οταν έκα) ηνυκτιζ'μεθ » (·οϋ 
είπε : —Αύριο εΐνε γιορτή, ποϊ̂ ίτ<ι ηοάς ;

—'Αν θέ/ε ε έρχεστε νά φάμε μαζί στό ξενο
δοχείο, τοϋ είπα.

, —-το ξενοδοχείο!... νιά έξοδα δηλαδή;...
Κολλίτερα ί Τ' ε νδρθης έσύ οτό σπίτι μου 'ά  
φάμε μοζί. Ή  γυναίκα μου θά ευχαριστηθώ 
πι·λν άπο τή γνωο'μίσ σου, γιατί τής έχω μι
λήσει πολλε ς φορές γιά σέ' α.

Έοεχθηκα. γιά νά ιιήν τοϋ χαλάσω τό χατήρι 
«αί τι,ν έπομένην, ένώ έίιπειινα στό περιποιη 
μένο σπιτάκι τον, έσκεπτόιιουν: «Πολύ φαιδρό 
προοωπο φ ινιάζομαι πώς θά είνε ή κυρα-Παύ- 
λα ινα».
- Ιΐνλύ γρήγορα όμο>ς ά' αγκάσί)η«π ν’ άλλάξω 

γιώ μ η ν ,  γιαιί ή ννοα Παΰλαινα μοΰ πορουσιά- 
οθη ώ, κυρία Έ 'λ η , μ α κομψή καί λεπτή κύ 
ρία, μόλις τρηντα έτών, άρκετά ώιιορφη και 
κοχέια, ή όποια μοΰ έσφιξε τό γερι χωρίο καμ 
μια δείλια. Το γεΰμο μας ΰπήρϊεν έγκορδιον. 
Κι’ ι ίδιιο μέ περιποιήθηκαν. πολύ Ό  νυ( -Παύ
λο ν έ/εγε άσ ειευομενος: —Θά έφαννζετο κα 
νείς ότι αύτό τό παιδί έχει τόσο χα«ή διαγω
γή ! Έ ,  Έλλη!

Ή  Έλλη έσήκωσε πάνω μου τά γλυκά μά 
τια της καί μοϋ είπε: « Εί'β άλήθεια, κύριε;

—ΙΙυλύ άλήθεια, έπεβεβάίιοσεν ό κυρ-Παύ
λος. Δέν φυίνεται καθολου συνεπής στάς ΰπο- 
χρεωοείν του..."Ελα λοιπόν, κύριε, πιέ. .

—’Ας εΐνε πιστεύω ότι ό κνριος θά έργασ^ 
γιά νο φανη συνετής, ξαν,ιεϊπε μέ τή χαϊδευ
τική φωνή της ή κυρία "Ελλη.

—Ά «ουιέ την γιατί εΐνε καλή σύμβουλος, 
μοι εί ε ό κυρ Παι λος, δείχνοντάς μου τήν 
γυναίκα τ. υ.

Τήν δκουγα πράγματι καί μοΰ φαινόταν 
«ώς βρίσκομαι μεταξύ τής δικής μου οίκογε· 
νειας. Ό  κυρ Παύλος μον έκανε την έντύτωσι 
«νος καλού θειου πού μαλλώνει τόν σπαταλον 
άνεψιον του κι" ή κυρία Έλλη σάν μιά καλή 
θεια. Μιά κι* ήταν όμως τ σο νέα κάί τόσο 
εύμορφη έθεώρησα ύποχρέωσί μου νά τής κάνω 
κόρτε, άν καί δεν είχα πολλές ελπίδες νά επι- 

, τνχω. Πραγματι ή κυρία Έ/λη όσο γλυ ·ειά 
*ι" άν ήταν μαζί μου, ποτέ δέν έπαυε νά δια- 
τηρ^ την σοβαρότητα της καί στά τολμηρά 
κομπί.ιμεντα μου ποτέ δεν μ" άπήντησε μ* ε
κείνο τα αδιόρατο τσαχπίνικο χαμόγελό ποϋ α
ποτελεί μιά ύπόσχεσι. Ή  ήρεμη αύιή άντίστα- 
-οίς της μ’ έκαπριτσιάρισε καί μιά ήμέρα πού 
ύ  κυρ-Παΰλος, μάς δφησε μιά στιγμή μόνους 
γιά καποια δουλειά του, τήν έπλησίασα έκεΐ 
Χαθώς έπαιζε πιάνο καί τήν έφίλησαστό λαιμό

Λέν έκαμε καμιιία κίνησι διαμαοτυριας, αλλα 
έξηκολούθησε νά π ιίζη ή ιειια, παθητικά Τότε 
έτήρα θάρρο-, τήν άγ>άλιοσακαί τήν έφίλησα 
στό στόμα 'Εκείνη τή στιγμή  ̂άχούσαμε τα 
βήματα τοΰ κυο-Πανλου που εγυριζε.

—Πότε θά σα: Ιδώ ; έψιθύρ·σα.
— Μιά άπ" αύτές τις μέρες, θαρθώ οτό δω

μάτιό one, μ" άποκρίθη*ε.
—’Ελάτε αύριο, είπα.
—Θάρθω στις τέσσερες τ’ άπόγε>·μα, έδέχθη

■/coo'c καμαιιατενοχΐ!)ρ*ι.
Αύτή τήν εύκολη νίκη δεν μπορούσα νά τον 

εξηγήσω άλλοιώς, πασά μέ τό ότι είχα φερΟή 
καλά άπέ-αντί τηο. Τήν αλλη μέρα τήν ορι
σμένη ώρα ήρθε κι" έγινε άιιέσως έρωμέ'η^ιου 
χπ>ρ ς >8ίιιιιια επιφν)α:ΐ. Hrav μιά Ιδεώδης 
έσωμένη , Οι·δ ποτε έλειψε άπ’ τά ρ ιντεβον μας. 
Μοϋ έδειχνε 5να ενδιαφέρον αδελφικό. Μοΰ τα- 
κτοποίηοε τό δωμάτιό μου. Όσίκις έααθαι--·ε 
καμμιά σπατάλη μου, μ’ έμάλωνε χπΐδίΐιτικά, 
καί μιά φορά ιιαλιστα μοΰ 11 τε, ε Φ εκοκ 
νί'ΐζε, ότι θά εύχαριστιόταν πολύ δταν δέν 
έχρίίβηοΰοα πιά τίποτε στόν Λ*δρα της.

— Κι" έγώ τό ίδιο, τής απάντησα.
Άπό τότε ιΰρισκε τις πιό τρυφερές στιγαές 

γιά ν ’ μοϋ επαναλαμβάνω αύτη τή ουστασι,ά?.λα 
μέ τρόπο πολύ διακριτικό, ώστε νά μέ φιλοτιμώ 
μόνο χωρίς νά μέ προσβάλλ-Q καθό?>ου.

Κι’ έτσι συνέβη ώ ττε, μετά ε|η μήνες, είτε 
γιατί ή δουλειές μου έπήγαιναν καλά, εϊ·ε γιατί 
μέ είχε βάλει γιά καλά σιό φιλότιμο,νά ξεπλη- 
ρώοω ί.ντελώ; τα χρέη μου προς τόν δνδρα της. 
Μον (5 /ήκε όμως ξυνό, γιατί τήν έπομένην τής 
εξόφλησε ως τών χρεών μου, ένα γράμμα της 
μοΰ άνήγγελλε ότι φει>γουν γιά κάποια επαρ
χία όπου θα έγκαθίσεαντο όριστικώς.

Τώρα τί έπρεπε νά υποθέσω; Οτι έν συνεν- 
νοήσει μέ τόν δνδρα της έγινε έρωμένη μ̂ου, 
για νά μοΰ άποσπάσουν τά δανει*α; Η οτι έ
γινε έρωμένη μου άπό αίσθημα και ταυτοχρό- 
νως έ θεώρησε κα&ή<ον της νά φανή ώ ρέλιμη 
πρ'-ς τόν σύζυγόν της;

Δέν ξέρω. Τό μόνον πού ξέρω εινε οτι δϊν 
κάνει πολύ καλά έκεΐνος πού πληοώνει τά 
χρέη του. Π. ΝΑΛΕΟΣ
Α

δ ιό τι ά μ έ σ ω : ιι«τά τό  πρώτ,ο ά ^ τ^ η π το  ξεν ΰ χ τι 
του  μ Ο'"' έ φ -ρ ε  ένα κ ο μ ψ λ ·^ ν θ ^ Λ ίί ϊο  π^ϋ ε ί 
χ α μ ε δή σ έ μιά β ιτρ ίν α 'μ α ζ ι κ α Γ  τ ο »  έ δ ^ ξ τ  
π ώ :  μοΰ ά ρ έσ ει έ ξ α ι Λ ^ *  it' Τ ή ν  Λ λληί. μ έρα  
δυό ξ έ 'Π  ρ ο μ ά ν τζα  ι ι ένω» οθ ' ΥΟα-
φ έ ω ν - τήν  μ εθ επ ο μ έν ω ν  ιΑά π ο λν  έϊα ν^ ρΐκ  « σ ίιν -
τίτσα· καί έπί υιά όλ/*ιληοη 
έπαυε νά μοΰ κουβαλφ^άφ 
ποια φαντάζ^σθε μέ 
νά μοΰ δ3 χνειαι διαχΛ^ής,· 
καί ό Π ιπας, όπ<ι>ς είνε-^ή;· 

>Νομ*ζεΓε πως δρχιστ *
Όχι, άφ* έν ς̂ γιηχΐ τον άγ » ο̂υσα

μόδα δέν 
τά ό -

ftiO'»v, ναι 
ούλ.άγι<5ίθν 
ν ά  λ έ ν Ο ο ν . 
ω  π κ η ν έ ς ; 

π ολύ τόν

^  TO XPQHIR0H ΤΗΙ KAPSI1I ' " γ  

ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

«Νεαρά Κυρία», όναγν ί στρια τής «Σφαίρας» 
άπό έχείνας πού μοΰ κάμνουν τήν χιμήν να̂  μέ 
διαβ ίζυον, φαίνεται νά συνεκινήθη πολυ από 
το τελευταϊον «Χρονικόν* μου, εις τό οποίον έ
γραφα ότι αί σνζυγοι π έπει νά όσφραίνωνται 
κίνδυνον όταν οί ουζυγοί των αρχίζουν νά τάς 
φορτώνουν μέ δώρα καί τρυρεράς περιποιησεις 
χω ιις καμμίαν εύλογον aUiav, καί νά δυσπι- 
otovv προς τά δώρα, διότι αύτά σημαίνουν έ - 
ναρξιν απιστιών.

Καί ή «Νεαρά Κνρία», μέσα είς τό μυρωιιένο 
γρααματάκΐ της, μού έ*φρ«ζει μέ λόγια πολύ 
ουμπαθητι ια τόν πόνον της, διότι έξ ίδ,ας πεί
ρας έπείσΟη πικρώς περί τής άκριβείας τών ό- 
ou-v έγραψα.

Τής παραχωρώ τόν λόγον, διά να μδς εκθεσ ]̂ 
$ήν περίπιωσίν της:

«Δέν είμαι - γράφει— παρά άπό πέντε μόλις 
μηχών σύζυγος. Κύριος καί αύΟέντης μου είνε 
ενας τόπος γλεντζέ καί ζεμανφουτίστα, γνωστός 
ο τ ή ν  "Αθήνα. Τον έγνώριζα άρκετά καλά καί 
προ τών γιμων μας, ήξευρα τόν κάπως έκλυτο 
βίο του· ε ί ν 3  όμως νέος κι’ όμορφος, κατά τό 
γΟ 'στο μου, καί άνοικτόκαρδος. Τόν αγάπησα, 
μ Αγάπησε καί έπαντρευτήκαμε. Άλλως τε^κατά 
τό μικρό διάστημα τής μνηστείας μας δέν έπαυε 
νά μοϋ διαβεβαιώνχι, όχι γιατί τοί· τό έζητοΰσα 
έγώ, άλλά γιατί μόνος του έννοοΰσε τήν άνάγ
κη νά μέ διαβεβαιώνχι, καί μ" όλη τήν είλικρί- 
νειά του τότε, ότι είχε βαρεθή τόν ελεύθερο 
γαμο καί τήν ζωήν τής τρέλλας καί τών άδια 
κόπων διασκεδάσεων. Καί πράγματι τούς τέσ- 
οαρας πρώτους μήνας τής συμβιώσεοός μα:, έ· 
κράτησε τόν λόγον του σάν τζέντελμαν Είχε 
γίνει ό τελειότερος τών συζύγων, δέν έφαινό- 
ταν πουθενά δ χως νά μέ πάρυ μαζί του, τά 
ύποπτα κέντρα τον είχαν χάσει, καί τέλους πάν
των κάνεις δέν θά μπορίύιε νά τοΰ ευρυ τ6 
παραμικρό.

• Αύτή όμως ή άπότομη αλλαγή του έσκανδι- 
λισε τές πρώην φιλενάδες του τοϋ ήμικόσμου, 
πού ήξευρα ότι τον έγ ιυσιάριζαν πολύ —μέ ύπε- 
ρηφάνεια γιά τόν βνδρα μου τό λέω αύτό—καί 
φαίνεται δτι σιγά σιγά δρχισαν νά τόν πειρά
ζουν καί νά τοΰ στήνουν δίφορες παγίδες, γιά 
νά τόν ξαναφέρουν στά νερ<ι των.

»'Επί τέσσαρες μήνες ό μπουλούκος μου άν 
θστατο γενναίως. Τόν πέμπτον όμως δ6ν κατώρ 
θωπε νά κρατηθή. Καί ό σύζυγός μου δέν δρ 
γησε νά ριχθό ξανά μέ τά μούτρα στήν προ- 
τητερινή ζωη του.

Τό έμαθα άμέσω;. Καί δν δέν τό έμάθαινα 
όμως, μού φαίνεται τώρα όϊΐ θά τό έμάντευα

Αθλιον, μ’ όλες tic άπ στίες του, και έπειτα 
διότι, ξεύροντας τόν χαοακτήρα του, εννοούσα 
ότι μέ τές γκρίνιες δέν θ ί  νατώρθωνα τίποτε, 
δλλο παρΓ· νά τόν άποιιαχρύνοι πεοισσ^τερο απ 
τήν άγκαλιά μου. Άλλως τε ήμουν βεβαία 'τι 
κι’ αύτός μ’ άγαπον’ε, κι* ά> μ’ άπατονσε τό 
έκανε διότι δέν είχε μπορέσει άκόμα ν’ άπο- 
|5άλι| τον παληόν έαυτό τ· υ ναί παρε^νρ^το χω
ρίς νά τό θέ<υ· Έ/ρειαζετο λοιπόν ένα δυνατό 
άντίδοτον, για νί τ*ν έπαναφέρω στόν ίσιο 
δρόμο. Κι’ εύ>ογώ τόν Θεόν ότι εύρηκα τό 
καλλίτερο. ’Εγχοινίασα τήν ι Sia τακεική : δώρα 
αύτός, δώρα έγώ τουφερ^ς αύτός μαζί μου, 
τρυφεοτυτέρα έγώ μοζί του, χωρίς, εννοείται, 
κααμ ά άπιστία έκ μέρους μου. "Απλώς γιά νά 
τόν φοβίβω.

>Το αποτέλεσμα υπήρξε θαυαατουργό. Ξ ε
βγαλμένος στόν κόσμο, όπως είνε. άντελήφθη 
ότι τά δώρα μου έσήαοιναν γι’ αύτόν ό,τι καί 
τά δικά τον γιά μένα. Τον έμπήκαν ψ'-λλοι στ’ 
αυτιά καί δρνισε νά μέ ύποψ άίεται, χωρίς έγό» 
νά κατο βάλλω καμμιά ποοσπάθεια γιά ν δια- 
ψεύσ ο τές ύποψίες του. Ώσπου στό τέλος τά 
έχρειάατηκε για καλά, καί γιά νά ιιή μέ χάση, 
μια καί μ’ άγαποΰσε όσο κι’ έγώ, άναγκάστη «ε 
νά έγκαταλείψο όριστικώς—τι έλπίζω αύτήν 
τήν φοράν τήν παληά ζωή του καί νά παοα- 
δοθή στήν άγσπη τής γυναικούλας του. Τί λέτε, 
κ. Rem eo, μπορώ τώρα νά είμα. ήσυχη ;»

Ήαυχωεατη δγνωστός μου «Νεαρά Κυρία». 
Ή  μπορώ νά σάς έγγυηθώ ύτευθόνως ότι διά 
πολύν καιρόν θά νΛιεσθ-i σείς άτοκλειιεκώς 
τάς θω τείος τον παιχνιδιάρη συζύγου σας, διότι 
μέ τήν λεπιήν διαίσ +ησιν πού φαίνε ιθε νά εΐ- 
σθε προκπμένη, εύρη ',α̂ ε τον καλλίτεριν τρό
πον νά τόν άποσιάσετε άπό τάς ύτόπτους απο
λαύσεις τοΰ έλαφροκόσμου.

” a v  ά π ο δ ε ι χ θ ώ  γ ε λ α σ μ έ ν ο ς ,  π ρ ο σ ρ έ ρ ο ι ι α ι , π ρ ό ς  

μ ε γ ο λ η ν  μ ο υ  τ ι μ ω ρ ί α ν ,  ν ά  μέ χ ρ η σ ι - ι ο π ο ι ό ^ ε τ ε  

δ ι ά  τ ά  είς β - ρ ο ς  τ ο υ  ά ν τ ί π ο ι ν α  ROMEO

S E N  Α ι Α Η Μ Ο Τ ί ε  ε | Σ  ^

Τ Ο  Α Χ !  Κ Α Ι  Ο Σ Τ Ε Ν Α Γ Μ Ο Σ !
Έ άν &αναάζχιί Ka.oxa.ii) τής γής αύτήν τί ν ελξιν 
καί νά άανμαζης Svraaai άκόμη μίαν Ιίξιν.
Ίό  "ΑχΙ το μιχροοχοπιχόν a i f  τό "Α χ! καί μόνον 
πού βγαίνει με παράπονον με πίκρα xai μ'ε πόνον 
άπο τά φύλλα τής χαρίιδς τά ποίνφίογιομένα 
τά διαρκώς άγάπη μου παίμονς πλημανριααίνα, 
παλιούς μέόάκρνα^εραά,παλμούς Ξ ιν&'η μΐπά*ους 
διόίΐ εις τούς τρυφερούς καί άπα/Lovi τηί κλώνους 

Έρα>ς εχει σαν πουλί τήν φωλιάν του χτίσει 
κι’ άλλοίμονον στάληΛινά ο’αϋιόν πού &'άγαπήση. 
Μά μή τ< βλίπης στο χαρτί το ’Αχ! ξηρογραμμίνο 
χαί τό φαντάζεσαι μικρό xni περιφρονημένο; 
ουδέποτε &ά δυνηάής το "Αχ »>ά έννοήοης,
Ιπίσης χαί τον στεναγμόν εάν δεν άγαχήοης.
Να ήξευρες τί δύναμιν αύιό τό "Αχ πού εχει, 
άπό τά μάτια οά νερο τό δ&κρυ μαΰρο τρέχει! 
Έ ν  "Αχ ίπόταν στής νυ*τός τή σιγαλιά ήϊήοη 
χαί πέτρες εί ε Ιχανόν, Ξα·&ή μου, νά ραγίαη 
τό ’Αχχ ίό  ατεναγαός μαζι ui πόνον δτα-βγαίνονν 
άπό χαρδιά πού άγαπα, χαί τά κλαριά ααραίναυν. 
Βεβαίως δεν ήγάπησες γι’ αύτό καί δέν γνωρίζεις 
τήν δε καρδιά αου μέ ψευδή Ίογάχια νανουρίζεις, 
άπίχει φεϋ ! άπό έαέ πολύ μακράν δ Έ ρω ς.
Ώ ! τόσον, οσον ό χειμών άπ’ τό fivxr χό Φέρος. 
’Αγάπα πρώτα χι' έπειτα ν’άρ&ής νά μ’ίρωτήσης 
αγ δϋναααι χόν Ερωτα νά καταπολέμησης.
Αχ, τότε πάντα 0 ά  πονής χαί άναοτενάζης 

χαί χά&ε άντικείμενον μέ πόνον da χυττάζης 
χά κοραλλένια χείλη αου χό "Αχ ί ά  χά μαραΐνγ] 
χι' i  στεναγμός άγάπη μον 0ά χά συχνοπικραινγι 
Άλλοίμονον! ναι, εI. αύτούς πού χρνφοαγαποϋνε 
καίδένμποροΐντόν πόνον τους νάέκμυστηρευ&οϋνε. 
ΣανΛή μου,πόσοι δυοτυχεΤς έρ&ντες είς τίν κόσμον 
ατά δρη δέν έζήτησαν παρηγορίας διόαμον ;
“Αλλοι τάς νύκτας a i τνοι έδώ κι’ εχεΤ γυρίζουν 
χαί άλλοι χό προακέφι^λον μέ δάκρυα ρανχίζονν 
χαί περιμένουν χής ανγής χήν avga νά φνσήβη 
χά φλογισμένα στήθη των όλίγον νά δροσίση.^
Καί ιόοοι δέν ΐπάΰησαν τοΰ τάφου τέ,ν γαλήνην 
γιάνά σω&οϋν άπ’τήν φριχτήν τ·δ Ερωτος όδννην  ̂
Πλήνπόδο; μάταιος γι αυτούς,γιατίκ’έκεΤστυχώμο 
καρδιά π' άγάπη α' έαμσνώς #ά φλέγεται άκόμα 
τοϋ άγαπωνχος ή ζωή μοιραίως καί αν δνση 
ή φλόξ άπό χά στήϊη τον, ουδέποτε #« σβνοη 

Νίχος Δ. Π ετρόπουΙος  
Καλλιτέχνης Μανδολίσχας

ΕΝΑ τ ν Γ Υ Ρη Ν Ο Ν .Ε ΙΛ Υ Λ Λ Ι " Μ n O V  Κ Α Τ Α Λ Η Γ Ε Ι  ΕΙΧ Τ Ρ Α Γ Ω ^ Ν .

Ο  € Ρ QS1 T O Y  B A S I I A C Q S :
( Δ ε υ τ έ ρ α  σ υ ν έ χ ε ια )

Ποέπει νά σημειωθή ότι καί στό Παλατι κατ 
άογάς δέν άνηαιίχ ιοα» καί πολυ, οταν έμαθαν 
τάς σχέσεις τού Αλεξάνδρου μέ την δεσποι
νίδα Μάνου, διότι ή:ευραν τόν παιχνιδιαρην 
χαρακτήρα του. Κι’ έτσι τοϋ έμενε καποια ε 
λευίΐερία κινήσεων οχι πάντως απόλυτός, διότι, 
λαμβανομένου ύπ’ όψιν ότι αυτήν την φοράν 
έπρόκειτο περί σοβαρός δεσποινιδος αριστο
κρατικής οίκογενείας, στενώς °ν,δεδ8μΓ η^ ·  
Ιιστα ιιέ τά ανάκτορα, δεν ήθελαν να τόν αφη- 
σονν έντελώς ελεύθερον, έκ φόβου μήπως την

’ 'ΤΙ · | ι
‘Ο Πρίγκηψ όμως μέ τήν εύγενικην ψυχήν 

«αί ιήν μεγάλην καρδιαν, πολύ γρήγορα εδωκε 
st“ τονς πεοι αύτον νά έννοήσουν οτι πρώτος 
αύτός δέν ήθελε νά έκθέσχι τ δεσποινίδα, 
μετά τής όποίας τόν ουνέδεε ενα αιοθημα πολυ 
οοβαρώτερον καί ίερωτερον απο ολα οσαεως 
τότε είχε δοκ μάοει μέ τους έφηΚ^ους έρωτας 
του. "Οιαν δμως είδαν στο Παλατι ίτι τα 
πράγματα έπαιρναν τροπήν σοβαριοτεραν απο 
έκείνην ποΰ είχαν ύπολογίοίΐ, αί α«ησυχίαι Τιυ 
ξήθησαν καί οί προσπαθειαι ηρος αποχωρισμόν 
τών δύο έοαστών έπολλαπλασιασθησαν. _

Πρώτη ήοχπε τήν όμεσον έπίθεσιν η μη 
τέρα τον "Αλεξάνδρου, τή; οποίας είνεγνωστή 
ή έπιβολή πού είχε στά παιδια της. Ολα, μι- 
2ρά >αι μεγάλα τήν κυριολεκτικως
Ό λα τά μέλη τής Βασιλικής Οίκογενείας είχαν 
συνηθίσει είς μίαν αύσιηροτατην πε^αρχιαν
χαί ή ζωή των έπερνουσε σαν ρωλοί. Ο,τι «α 
έχαναν, ο,τι θά έλεγαν καί οπου θα έπήγαιναν 
ήταν έκ τών προτέρων ωρισμένον με α κ ρ ιβ  ιαν 
χρονομετρικήν. Αί ώραι τών προγευμάτων και 
ϊών νευμάτων, οί ώραι τής προ ιευχης, χης^μβ- 
λέτης τών έξόδων, τών αναπαύσεων ηοαν ολαι 
αύστηροτατα καθορισμένοι και ο καθένας β 
πρεπε νά βρίσκεται έκβΐ οπου το πρόγραμμα 
καθώριίε τήν θέσιν του. ,

‘Η περιλάλητος σιδηρά V*Wa,vlXTl ^ ‘i>J0· 
via είχεν έγχατασταθή είς τό κομψο ανακτο 
ρ .κι τής λεωφόρου ‘Ηρωδου τού Άτιικου τον 
χειμώνα, είς τήν γραφικήν βαοιλικην έπαυλιν 
τού Τατοίου το καλοκαίρι. „ , Α

Καθε παρακοή, κάθε αργοπορία η απροθυ- 
’ μία, ήκολουθεϊτο μέ μίαν αναλογον τιμωρίαν. 

Εκείνος πούάργονσε να παρουσιαοθχι ιίς το τρα 
«εζι, ύπεχρεώνετο νά καθηση έκεΐ και να πα- 
οαχολουθήσΒ τούς δλλους τρωγοντα:, χωρίς να 
ΐιπορή αύτός νά θίίΏ «ντε μια μπουκιά. Οιαν 
άργον οε νά έπιστρένυ άπό μίαν εξοδον του, ε 
σιερεΐτο έξοδον έπί δυο ή περισσότερός ημέρας 
καί ούιω καθ’ έξής- *• *

Γι" αύτό είνε άπεριγραπτον τί έμηχανειετο 
κάθε τοσο γιά νά καταστρατήγησα τήν πειθαρ
χίαν αύτήν καί να τό «σκάση-, να τρεξη 
ό'Αλέξανδρος, ό όποιος άπο μικρός ήιον ε,αι- 
οετικώς δτακτος, δέν μπορούσε ν" άνεχθχι τους 
περιορισμούς καί ήθελε νά έχΒ απεριοριοτον 
ελευθερίαν κινήσεων, νά γελαο^, να παιςη, να 
γλεντήση όσο ήθελε καί όχι βέβαια με το στ«τ· 
γονόμετρον. "Ο Αλέξανδρος είχεν ο.ομασθχ) ο 
«σκασιαρχης τών Ανακτόρων».

Πολλές φορές οί βασιλικοί ύπηρεται τον είχαν 
Ιδη τήν νυκια είς τούς διάδρομους τού Πολα- 
■αού νά βαδίζη σιγά με τα παπούτσια σχο χερι, 
γιά νά βΥΌ έξω δίχως νά τόν πάρουν χαμπαρι, 
Λολλοί έδεχθησαν γενναία πουρμπουάρ ολ αυ- 
τόν γ*α\ά μή τόν μορχυρήσουν, και πολλοί εν 
ζωνοι τής ανακτορικής φρουράς δκουσαν παρα
κλήσεις του θερμός για να τον αφήσου» να

^Καί^όλοι, όσο μπορούσαν τόν διηυκόλυναν είς 
αύτάς τος δραπετεύσεις του, διότι τον άγαποϋ 
σαν άπειρως καί τον έαυμπαθουοαν σαν δικο 
TOiV παιδί. «Τό Άλεκάκΐ μας» έλεγαν όλοι οταν 
έμιλούσαν γι’ αύτον. ,

Πολλές φορές όμως οί γονείς του τον ανε 
κάλυπταν καί τοτε «έτρωγβ τιμωρίες με τι,ν ο 
κά» όπως έλεγε. Άλλοτε δε εκ παρεςηγήο»»ς 
έδη μιουργοϋντο κωμίκωτοτα επεισόδια.  ̂ ^

Μια νύκτα, κατά τας τρεις τυ πρωι, ο ευζω- 
ΥΟς πού έφύλαγε σ>.οπος στήν πίσω ποριουλα 
τών "Ανάκτορων, είδε μίαν σκιάν νά οκαρφα 
λώνο στον τοίχο. Νεοσύλλεκτος δέ καϋω, ήτο 
δ δυστυχισμένος κοί μη γνωρ.ζων πενί τίνος 
ουνηθ.σμέ.ου πραγματος έπροκειτο,έν μιο ν ο ι 
ή κλέφτης ή δολοχονος «ο ήτο εκείνος που εμ 
παινε κατ" αύτον τόν τρόπον εί, τα Ά.οκιορα. 
Και βάζει ό χαλος μας τις ι^ονίς και κολει 
είς τα όηλα δλην την Ανακτορικήν ψρουραν. 
Ταύχοχρονως ομως καί όλο το Παλαιι εοηκω- 
Οηκε οτο ποΟι και όλοι έιεθησαν^ είς ι.νακα- 
λυιριν τού υποτιθέμενου κλέπτου ή δολοφονου, 
τού όποιου ή σκια είχεν εξαφανίσου έν χφ με
ταξύ άπό τον τοίχον. Όλαι αί έρευναι α.ι*-

βησαν, όπως ήτο φυσικόν, δ<αρποι, έν τοντοις | 
μία γενική νενρικότης >αί χαραχη 
έ·εκα τοΰ άοράιου εχθρού, οταν ο υταστιστης 
ιής ύ π η ο ε σ ί α ς  είχε τήν εμπνβυσιν να ερωτησ0
tov <3 <οιχόν: ,  _ -

—Δέ μού λές, σέ ποιό άκριβώς σημείο του
τοίχου τόν είδες νά σκαρφαλώνη; ,

-  Κάτω άπό αύτό τό παραθυρο—και εΗει,ε 
τό π α ο α θ ι ι ρ ο  τού κοιτώνος του Αλέξανδρου. 
Καί φ τ α ί ω  έγώ πού δέν τ' δ^ίΐασα τό γκρα 
απάνω του, προσέθεσεν ό άφελης Ραναελιωτης.

—Εύτυχώς δηλαδή πού δέν τό ε<αμες. α- 
πήντησεν ό υπασπιστής γελών διότι είχεν εν
νοήσει τί συνέβ'ΐΐνε. , , .

Πρός μεγαλειτέραν ομως ησυχιαν.τρεχει στον 
κοιτώνα τοϋ ’Αλεξάνδρου χαί τόν βρίσκει να 
είνε κουκουλωμένος έως τό κεφάλι στο κρερ- 
βάτι τον κοί νά κείνη πώς κοι ιάται. > _ ,

— Έσύ ήοουν πού έσκαρφ ιλοισες αιτ τον

Χ011 ° -0 Χι, άπαντά ό "Αλέξανδρος κουκουλωμέ
νος πάντοτε ,

Ά ) λ’ ό 'Υπασπιστής δέν πείθεται τραβα το 
σκέπασμα καί ό δράστης τοΰ νυκτερινού συνα- 
γερμοΰ αποκαλύπτεται. Δέν είχε προλάβει ουιε 
τα παπούτσια του νά βγαλ|). _ ,

"Αλλοτε τήν ίεροκριιφίαν νυκτερινήν ε^οοον

£ Η  S T H A H  ( Λ Ο Ύ

Φαίνεται ότι ό προικλογικ^ς σάλος παρα- 
βλά -τ. ι σπουδαίως τήν έκκόλαψιν ποιητικών 
έργων, άλλεωςδέν εξηγείται ή πενιχρότης την 
όποίαν παρετηοηαα αύτή'· την εβδομάδα εΙ;  
τα έργα πού έλοβα. Δέν ξέρω παλι, πιθανόν να 
είνε κ α ί  τοϋ κρύου σννέπεια αυτο, οπο.σδη;ιθΓε 
τύ γεγονός εί-ε όιι δέν έχω νά έγκρίνω παρα 
τά t jy *  τών κ. κ. Γ. Έλάτη 2. Ζηργανου της 
«ΜυγΛαλιιϊς τά Λού'οιδα» (Λια τό Λεύκωμα 
ένεκρίθη το «Δ··6 Λάκρυα», τού καθε α α ^ ·  
στον ένα μόνον θά δημοσιευθή), Αίμ Φλωριέ 
καί Ε. Άίκίκη «στήν ώμορφιά σου» (δια το 
Λεύκο'μα δέν εΐνε κανένα κατάλληλον. Διά το
έ γ χ ρ ι » ί ν  δέν απαιτείται τίποιε).

Να μού σ'έλ>ειε δ)>ίς Ά'δριαν., άλλα καλ
λίτερα άπό τά «Μαραζολογα» γιά vcrεγκρινοη- 
ται — Και σείς κ. κ I Ψαρρα, Γ. Κοραγεωρ 
νίου (τά νειράγραφα δέν έπιστρεφονται)  ̂ Κ. 
Σεοβετά (αύιό μ· νον &» πληρωθό μπορεί να 
δημοσ.ευθϋ ώς προσωπικόν), Ρηγ. Αναγνώστη, 
I  Κουτσοχέρα καί Λ. Μεϊμαριδη. — Η πολι- 
τ κή οας -πισ.όπησ.ς θά ή ο παρακαιρος οταν 
θ .  ίίρχιτο ή σειρά της νά δημοσιενθο κ. p. J . 
Ή  Γονδολα» δεν εί^ε οσον την ήθελα κα^ή 
δ)νίς Γκοντ,καλλίτερα είνε νά π^οτιμάιε τα πεζα 
άφο*ι δυσκολεύεσθε στή ρίμα. ‘Ε ',8ί' ,“ π0“ ε 
σ ε κ α Ί  έδημοσιεύθησαν είς το 92 Φ^λον. 
Μπορεί ε να έγκρινετε οσα ψευδώνυμα θέλετε. 
—Ή  νά προσθέσετε 8 ή να σας επ^ιρζψουμε 
τός 12 δρ., όπως θέλετε, κ. Άθηνελλη. Επειδή 
περιμένω >α μού στει/ ετε δλλο δέν επροτιμησα 
χου Ύμνον σας.

Ο Α Ι Α Γ Ο Ν Ι Γ Μ Ο ε  Α ΙΑ  T O  A E Y K Q M A

Άπό τά έργα πού έλαβα δια τόν διαγωνισμόν 
τού Λευκώματος, έγκρίνω μονον τό «Παληο
Β ιο λ ί ·  το ύ  κ . 2 τ .  Ο Ικ ο ν ο μ α κ ο υ . ,

Το τραγούδι τού κ. Ήλ. Σταματη, μολονοτι 
ναλό ώς έμπιευσις, δέν είνε καλα δουλεμένο 
στ στίχο.—’Επίσης καί τών *. κ Π. Λεκαντα 
καί Θ. Μονοστηριωτη, δεν είνε αρκετά χ<Ομ. 
Πυεπει νά έπαναλαβω για μιά άκομη φορα οτι 
πα έργα πού θα δημοοιενθούν είς το Λεύκωμα 
πρέπει να είνε έξαιρ.;τικώ. καλα.—Γο δικο σας κ. 
Μ ΡηΥ>, έκτος που είνε μεγάλο, είνε κοι εντε
λώς iuvoxtιμενικο σαν άφιέρωσκ, χωρίς γενικω- 
χερον ένδιαφέρον. "Επομένως μόνον <ο, κατα- 
χωρισις μ >ορεί νά δημοσιευθό·— Εληφθησαν 
Si ,πιοτολαί οας, δις Τσουγγου, # X. Μαρκετε, 
Σ. Σωτηρχε (άποτελεσματα δέν υπάρχει Αογος 
να εκδοθουν εφόσον τά έγκρινομενα θάδημο- 
σιευΟουν), 1. Φιλιε (άφού ένεκριθη ένα, δεν είνβ 
6υναι· ν να όημοοιευΟοϋν και Λλλα, οςειλιεγια 
την «Σφαίραν» άν θέλετί), Κ. Μαθιουδακη, Τ. 
ΙΙαντελίΟη ν̂αί γ· '. τήν άφιέρωσιν).—Δικο σας 
ένεκριθη τό «Τί θέλω- κ. Δ. Ανρα, επομένως 
*α>ενα άλλο ούιε βραβιυθεν, ουτε ηίη στελλο- 
μενον είνε duvuvov να δ η μ ο σ ιε υ θ ό ·— ΤόίΛίΟ 
και για oac, δις Άνθη Φιλλύρα, ενεκριθη τό 
.νι>υιρα άγαπη»· όιηιημα δεν ε/.αΗα. Αυιο που 
μού στελλετε τωρα εί.ε μεγάλο για την «Σφαι 
ραν».- Καί το δικα οας είνε μεγάλα κ.κ. Κ ρ ό
κινε, Θ Δημητριαδη και U. Καλύβια.— ω η - 
αθη ή φωιοιράφια σοςκαί θα δημοσιενθ-Q είς 
ΧΟ Λ ευ. ωμα μαζι μέ τυ έγχριιίεν εργον οας κ. 
Ά . Βασιλοκυυλε. q ΑΡχ|Σ γΝΤΑΚΤΗΣ

του τήν άπεκάλυψεν ενας άμαςδς.  ̂ , ,
Ένώ έπέστρεφε άπό ένα άγωΐ απο τα Πατή

σια, είδε ένα αύτοκίνητο νά έρχεται «οπαθι» 
χα'επανω του, καθώς άφηγεΐτο ο ίδιος. Δεν 8· 
πρόρθασε νά στρέψη πρός τά δεξιάς και το^αυ- 
τοκίνηιον είχε φθάσει, μέ_ τόσην δέ ορμήν, ωστε 
ένόμισεν όιι αύτός καί τό άμάξι του και το α
λογο θά συνε«)ί βοντο. Άλλ" ό οδηγών το ανιο- 
κίνητον έκαμεν ένα τόσον έπιδέξιον χειρισμόν, 
ώοτε, άντί νά έπιπέση κατά τού αμαξιού, κα- 
τώοθωσε νά περάση δίπλα του και να του παρη 
«ξώπετσα» δπως τό λέγουν, τό φτερό ενος απο 
τονς οπίσθιους τροχούς χωρίς δλλην μεγαλειτε- 
ραν ζημίαν. Καί τό ούτοκινητον έξηΦανίσθη 
μεσα είς τό σκοτάδι. Ό  ά ιαξάς δεν ηδυνηθη 
νά διακρίνη τόν σωιφέρ Άπο τον έπιδε,ιαν 
όμως χειρισμόν άντελήφθη οτι οδηγός του αυ
τοκίνητου δέν ή μπορούσε νά είνε δλλος απο τον 
Νιε/.ή Φουσέκην, όπως οί αμαξαδες απεκα· 
λουν τόν αείμνηστον Αλέξανδρον.

Καί τόση ήτο ή πεποίθησίς του, ωστε την 
έπομένην παρουσιάσθη είς τά Ανάκτορά, ζη
τώνάποζημκοσιν δια τήν βλάβην του αμαξιού.

—Μά καλα, ό π ρ ίγ κ η ψ  δεν εβγη*5 χθε, την 
νύκτα I είπεν ό υπασπιστής. , .  ,

Καί όμως ό Πρίγκηψ είχε βντ) και ήτο αυ 
τός πράγματι πού είχε άποφύγει τήν συγκρου- 
σιν πρός το ά χάξι μέ ζημίαν ενος φτερού μό
νον. Το ώμολόγησε δέ ο ίδιας, διότι δεν ήθελε 
νά μείνη χωρ ς άποζημίωσιν ο άμαξας. ,

"Ε ν ν ο είτα ι ό τ ι κ α ί χήν α τα ξία ν  του  αυτήν ε 
π η κ ο λ ο ύ θ η σ ε  νέα  τιμ ω ρ ία , ό π ω ς π ά ν το τε συνέ- 
βαινε, δ ιό τ ι ή π ειθ α ρ χ ία  επ ρ επ ε  να μ έν 0 α π α 
ρα σ ά λευτος.

Έκείνη δέ κυρίως ή όποια είχεν έγχαια- 
στήσει τήν πειθαρχίαν αύτήν εις τα 
ή ούοτηρά καί δκαμπτος Βασίλισσα, ήταν η 
πρώτη πού έπελήφθη τής ύ.χο'ίέοεως w  W -  
όεων ιοΰ πρίγ.ηπος υιού της με την δεσποι
νίδα "Ασπασ.αν Μάνου. , , .

Ένα άπόγευμα, μετά τό μαθημα του, τον ε- 
κάλεσεν είς τά Ιδιαίτερα διαμερίσματα του
καί τού είπε: , ,

—Μαθαίνω ότι έπιασες σχέσεις μέ μιαν κό
ρην καλής οίκογενείας. ••Alii/.vSnor

-Δ έν  είνε ψέμματα,απηντησεν ό Αλέξανδρος. 
—Θά έπροτιμούσα νά εΐνε, έπανέλοβεν η 

αύιτηρά Βασίλισσα.
—Δνόχι δέν ύπόρχει κανείς λόγος νά 

πρός χάριν σου μία κόρη, τής οποίας ο πατίρ ς 
είνε ό αγαπητότερος ύπασπιστης μος! είπεν Ί  
Σοφία (διότι είνε γνωσιόν ότι ο αλησμόνητος 
πατέρας τής δεσποινίίος Μάνου ητο υπασπι- 
σχής τού τέως Βασιλέως καί τόν ηκολουθησε 
αύθορμήτως εί: τήν έξορίαν διασχίσας μάλιστα 
κολυμβών τόν "Ισθμόν τής Κορινθου, ο οποίος 
είχεν άποκλεισθΰ τότε ύπο των 
στρατευμάτων, διά να προφθασα ν αναχα>
0‘ήσ‘η μοζΐ μ® Τέως). ,

‘Ο Άλέξα>δρος έστενοχωρηθη α̂ τί?ς ΰ}ν 
τρικός αύτάς λ εξ εκ , αί όποίαι υπεβιβαζαν την  
σοβαρότητα τού οίσθημα τος ^  
διαμαρχυρομενος : V Α κ ι

ΟΙ Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ε Ν Τ Ε Σ
Ένεγράφησαν συνδρομηταί τού Άναμνηατ. 

Λευκώματος τής «Σφαίρας» 
σεως Άθαν. Γ . Μπαρουνης, Ιω. Αχείμαστος, 
‘Ελένη Παπαχριστοπουλου, Ν. Μαρκοδημη 
τρακης, Π. Καραβιάς, Μελ Ρήγας, Βασιλική 
Γεωργακοπούλου, Χαρ. Ανδρόνικό,, Μενέλαος 
Σινάνοο, Κ. Καλλογρίδης, Νικ. Μαγγανιωτης, 
Εύστρ- Π- Άξιώτης. _

Τ Α  Ψ Ε Υ Δ Ω Ν Υ Μ Α  Τ Ο Υ  1920 ~
     _

(•Κκάοτη έγχβισις f| άνανέ^οις διά τό ^  
μα. ΟΙ 6γχ<*Ινοντβς νβυδο»νμα νά μας Ί&<ψ
τό όνομα Mai τήν dleiKhrvolv των).

«Ζεφειρος Ούσακίου», «Ατρόμητος Το,ότης» 
«‘Υποβρύχιον Σακουλεβου», «Τουρκοθηι/ας», 
«Κυνηγός καρδιών»,«Agriculteur», « Ατρωτο 
Θαλασσοπούλι», «Μισέ Τζαννής», « Απραγμα- 
τοποίηχον δνειρον», « Ερκος Αχαιών», « 
φνοστεφα>ωμένος Πολεμισιής*.

Τ ή ν  ΖΚυριακην 8 η ν  Ν ο ε μ β ρ ίο υ

Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΗΡΥΞ
Ε Φ Η Μ Ε Ρ ΙΣ  Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ ΙΝ Η  

AiEY©rNTH£ Σ Π .  Π Ο Τ Α Μ 1 Α Ν Ο Σ
Γ Ρ Α Φ ΕΙΑ  Α ΓΙΟ Υ  Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ  7



Ιί ϊ Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  S € A I S  ϊ III
Τ α Κ ο λ Α Ι Τ Ε Ρ Α  Δ ί Η Γ Η ^ Α Τ Α

η  ε π ι ς ι τ ρ ο φ η :

(Συνέχεια ix τον προηγουμένου xai τέλος)
—Σέ μένα τόν έξάδελφό σου, τόν παιδικό 

σου φίλο δέν περ·μενα νά δίνρς τέτοια άπάν- 
τησι. * Ακουσε μβ, "Ιλντα, θπ σοΓ· πώ ργω γιατί 
έδέχθηνες νά γίν^ς σνζυνος τον Σπέ>σερ : ν»ατ'ι 
σ* έζήτησε μ ο ι  δέν είχε βρεβή νανεις GXkoc 
νά σέζητήση Λέν τόν ayojiaS <ιύτό ιιποοω νά 
σοΰ τό βεβαιώσω. Είνε π^λλά που οάς χωρί
ζουν, το ζήτημα τής ΰλικίας, τής οίκογενειανής 
ανατροφής και τόσα δλλα.. Μά όταν ενα κο 
ρίτσι περάσχι τά 25, Αρχίζει νά φοβάται ιιή 
μείνη γεροντοκόρη και τό ίδιο επαθες ναι αν... 
Βρέθηκε afa0c μπροστά σου, σ' έζήτησε και 
έδέχθηκες άμέσως τήν πρότασί του' χωρίς όχι 
>ά τόν αγαπάς άλλά ουτε «αν νά τόν n\iun<tf)fjc. 
Αυν ς παλι. έπειδή είνε άπ  ̂ μινρή οίκογένεια, 
θέλησε νά υψωθη παίρνοντας έ^ένα, ναι σ' έ 
ζητησε χωρίς ουτε αυτός *ά σ* άγαπά. γιά τόν 
απλουστατο λογο οτι δ£ν εΤνρ ptc θέ^ιν νά να- 
ταλαβη τό υψηλό αυτό αισθηιια πού λένρ*·αι 
άγαπη. Αν αυτά πού λέγω >Τνε ρέματα δ'ά- 
ψευσε με κι έχεις τό λόγο μοι» ότι Οά ννγοι 
άμέσως και δέ'· θά ξαναπατήση τό πόδι μου 
σ* αυτό τό σπίτι.

Ο Φρονκ είχε προφέρει αύτ^ς τάς λέξεις ι*έ 
θαυμαστήν ψ ιχραιμίαν ναί ι»έ τό'«»ν φωvήc 
γεμάτον καλωσύνην, |νφ ή "Ιλντα τοομανηένη^ 
που για πρώτη φορά Λνοι»νε νο τήο εΕπν' ΰν 
εκε.ΐνα που αορίστους συνησθάνετο, τοΰ άπήν
τη σ ε συγκεκινημέ\η :

- —Δέν παραδέχομαι ότι όλα όηα εΤτες εΐ^ε 
αλήθεια, αλλά και άν ήσαν fIvs ιιεγάλη πνλη- 
ρότης έκ μέρους σου νά μοΰ τά λές τή  στινμή 
που δέν πρόκειται γι« ττραγιια πον αέ άφορά.

, Απατάσαι—ναι ό Φράνν έσηκώθηνε —νιαΊ 
μαθε ποκ αν έξενίνησα ναι ήλθ ι̂ άπό τόπο 
μακρυα. ήλθα μό\ο κοί novo γιά νά σ* έρω 
τησω αν εδεχόσουν νά γ(νης πνζι»γ0Γ μου

Νά γινω σι'»£υγόο σ*·υ ! έφΓΛ*α£εν ή σορ**· 
βωνιαστικη τον Σπένσερ. φοάνν, ποκ εΤ'ε δυ 
νοτόν αυτό; Σύ τόαα γρ̂ ν»α δέν υοί» *Τχες 
γράψει ουτε ενα γράαιια δέν ήξενρες κάν πόίς 
είχαν πεθα'ει οι γ»~*νρΐ£ μ°υ...

— Κι όμοκ οοΰ λέ.ηι ά^ήθρια, ιιέ τέτοιο ποό- 
γρομμα ερχόμουν. Λένα ό?όν?ηοα νοόνια έξε 
νητΕύ>ηχα, υπέφερσ, έογάσθπκα «ι* έλεγα jt"v - 
τα  : Αν κατο τ}όσο) νό νίνω κάτι -α ι δέν "yci 
παντρευθή η "Ρ ν το  θ a  rrncn νό τήν ζητύσω
Ηλθα αργα, δέν ?yco τύχη. ’'ά*ω δσχηιια Υ·»η>ς 

να πον τό λεω πντό χώρα ποΰ εΤσαι Ασοαβω 
νιοσμένη, μα δέν μπσρΰί vr χΛ νρν-ψω. "Κπε*τα, 
σαν δνθροιπος πον ο1 άγσπώ ναι ένδ,αφέροιισι 
γιο οέ,'a, αισθάνομαι χήν ΰ-τοχοέωσι νό σέ ει
δοποιήσω τι ως Οά *<■ U|]C τιιι'Χ'ι a xft 3τ«ντρε«- 

u εναν '* ftpfoto Jtiii' δέν τλν άγατοί .
Ή  Ιλντα ετρρμε «όν τΛ φνλλο «αί τό yima 

της έσφιγγαν νενριχή gva ivftoc τον  ένοατο·'ακ.
— Δεν εχείί δι'ft roi π, το*" tIrrp, νό μιλάς 

€̂ αι χι* εγώ δέν pyo> τό'δι-ο{ο)ΐια νό ο1 nvco. 
Έπειτα σ*έψου τΐ ft.· λτve αττ) γειτονιό ποΰ οέ 
βλέπουν νό μέν» ς τόπη ώρα μαϊιι ιιου. .

— Ή  γειτονιά ό τι εΤχε νό jtfj τό εΤπε, νό 
ίΤοαι βεβαία γι’ ούτό, ναί 0xpiPfrc έ”ειδτι τό 
ϊέρηι δτι fioyionv νό λένε κι" έππδή εΐ^ο "τι ή 
βροχή εμπόδισε τόν ιινηπτήοα ο<νυ νό ε><>η νά 
οέ Ιδή γι’ αύτό άποφι-ισιση νά σοϋ π5> σήμερα 
δοα ποΰ ftna.

—Γιαΰ μοΰ παραγτυπά' ότι δέν ήλΰε ό ιινη ■ 
στήρας μου νό μέ Ιδρ. Ό  KftooJoc 2  -fvrrrp 
δέν είνε βέβοια τρελλό ΐροιτ^υμένος, &πτζ νό 
μή μποοϊ) ν* άφήσ|) ήμερα χωοίς νό: μέ ISfj, 
άλλά δέν μπορώ νά τόν χαιτιγ^ριίηοι γ ι’ αυτό. 
Ά ν  δέν ήλθε σήμερα, θά ελΡη ntfcuo.

—Δέν θέλω νά σοϋ παραχτνπνισοι τίποτα, 
άπήνιησεν ό Φράνχ λιγάχι πειραγμένος, xai 
έλπίζω νά μέ συγχωρήσης γιό δσα οοΰ fT~a 

—Δέν σοϋ χρατώ xoxia. άλλά παΐ δέν μποοώ 
■νά σοΰ χρνψω δτι δέν επρεπε νά μοΰ μιλή 
σ^ς ετσι.

—Μό γιατί; άνέχρβξεν ό νεαρός άξιοιματιχός 
μέ εϊαψιν, έν όνόμητι ιής παληας μας όγ.ιπης 
σ’ έρωτώ γιοτί; Πι>ϊο five τό έγχλημά μου; 
”Οιιθέλωνά οέ σοισω άπο μία καταστροφή 
δτι θέλω νά γ 'ω  ΰπει αρπιστής τής ρύηιχίας 
σου ναί σοϋ λέω πρόσείε έν ortp δέν είνε άογά !

Ή  "Ιλντα τόν έχύτταξε χαΐ είς τό β/έμμα 
της ήταν ζωγραφισμένη ή ππόγνωσις.

—Άχουσέ με "Ιλντα, ό προορπμός τής γυ 
vaixac δέν ίΐνε νό χ>ττοζη μονάχα τό ιοιχοχυ 
ριό, άλλά έχει δλλη ΰψη/ότερη αποστολή, τήν 
όποιαν βέβαια »άθε δλλ.ο πορά θά φέρ^ε είς 
πέρας έόν παντρευθζς μέ τόν Κάρολο Σπένσερ. 
Σκέψου χολα τα λόγια μου, “Ιλντα, χαί ι ή νο- 
μιζΒς πώς σοΰ μιλώ εισι, γιατί ουλλογίζομαι 
μονοχα'όν έαντο μου. Σοϋ το Ιαναλέω. σκέ· 
■ψου το έν ότφ δέν είνε άργά. Μή μοΰ άιταν- 
τησ^ς σήμερα, οοΰ δίνω διορίαν ώς αΰριο...

δν πειοθ^ς στά λόγια μου, γράψε μου νά 
έλθω... άλλοιώς έχεις τόν λόγο μου δτι θά έξα- 
φανισθώ άμέσως χαί δέν θά μέ ^αναΐδ^ς πιά.

Χωρίς νά περιμένβ άπάντησιν, δ Φράνχ έση 
χώθηχε ναί, πρϊν προφθάση ή "Ιλντα νά άταν 
τήσχι, δνοιξε τήν πόρτα χαί έςη γε Τότε ή νεα 
ρά χόρη, ταραγμένη άπό αύτήν τήν συζήτησιν, 
δφησε τό χεφόλι της νά πέο^ μέσα f Ις τά γέρια 
της χαί δρχισε νά χλαίη μέ λυγμούς. "Otav έ- 
πέροσε ή πρώτη κρίσις, προσεπάθησε νά ουγ- 
χεντρώσχ) τός σκέψεις της, χαί ιά λόγια τοϋ 
Φρόνκ άντηχοΰσαν είς τά αυτιά τηο. Ναί, ήταν 
άλήθεια. δέν τόν άγαποΰσε τόν Σπένσερ, δέν 
θά ήτο ίσως ευτυχής μαζί του, άλλά είχε δώσει 
τόν λόγον της χαί TotE ποϋ είχε δώσει τόν λό
γον της. δέν ή;ε»ρεν άκόμη τί πράγμα είνε ό 
ερως. «Όχι, δχι·, έμονολογοϋσε, «δέν είνε διι 
νατόν νά γίνο άλλοιώί!... Θ ί γρόψω ft? τόν 
Φράνχ, χαί θά τον πώ δτι πρέπει νά φύγ^. Δέν 
τοΰγράαω δμως άπόψε διότι είμαι πολύ ταραγ- 
μένη.-.αΰριο τό πρωί».

Άλλό ένα κτύπημα στήν πόρτα τής διέκοψε 
τούς συλλονισμούς, χαί Ιτρεξϋ ν’ άνοίξη λιγάκι 
ανήσυχη. Ήτον ή υπηρέτρια τοϋ Στένσερ, πού 
τής έφερ-ε ενα γρόμυα τοϋ άρραβωνιαστιχοΰ 
της. Ή  "Ιλντα τό άρπαξε βιαστικά χαί μόλις 
έμεινε μόνη, τό δνοιξί μέ νευριχ- τητα. Ό  Κά
ρολος τής έγραφεν δτι ή άξιοπρέπειά του τοί 
έπ< βαλ,ε νά διάλυση τούς αρραβώνας του, κατό
πιν τής κατακραυγής τοΰ κόσμοι) διά τάς νν*τε 
ρινάς έ ua -Εψεις τοΰ νε.οφερμένου άξιωματιχοΰ.

Τό γράμμα ήταν γραμμένο μέ ευγένεια, άλλά 
είς ξηρόν, τελεσίδικον τόνον.

Μόλις έτελείιι σε τό διάβασμα ή Ιλντα, δρ- 
χισε νά γελά δυναιά σπασμωδκά καί έφώναξε 
τρελλή άπό χαρά:

—"Α ! μά αύτό είνε θαυμάσιο! Φράνκ, αγα
πημένε μου, είχες δίχηο!

ΕΙς μάτην έπερίμενε τό έ.τόμενο πρωί ό Φράνχ 
γράμμα τής "Ιλντας, χαί απελπισμένης έιοιιιά- 
ζετο νά φύγβ, δέν μποροΰσε όμως νά <ρύγχ), δί
χως νά την άποχαιοετίσχι γιά μία τελευταία 
φορ ·. Ετοίμασε λοι tnv τή; βαλίζ^ςτου καί όλί- 
γε£ ώ ;ες πριν νά φύγη τό τραίνο, έκτύπησε τήν 
πόρτα τής Ίλντας. Τήν ηύρε χαθισμένην έμ· 
n y c  είς τό γραφοιάια της νο γράφη. χαί έση· 
χώθηχε μό ι̂ς τόν είδε χαταχόκκινη.

— Μ’ άπήλλαξεε άπο τόν κόπο νά σοΰ στείλω 
τό γράμμα, τοΰ είπε μέ χαμόγελο, χαί κα
θώς ό Φ<3άν< μέ τρέμοντα δάκτυλά έπιασε τό 
χιιρτί πού τοΰ έδιδε, ή "Ιλντα έπεσε στήν άγ- 
καλιο του.

Φρονκ, άναπημένε μου! τοϋ έφώναξρ, νά- 
μαι έπί τέλους δι*ή σο>ι! δική σου γιά πάντα!

Κι' ενα άιέλειωιο φιλί, έπεσφράγισε τά λό- 
για της.

(Μετ. Δίδος Alex) EDWARD CECIL

ΦΘ ΙΝ Ο Π ΩΡΙΝ Ο  ΙΝ ΤΕΡΜ ΕΔΚ )
ΣτηΥπρώιημπόρα πίφτοννι τριμονλιαστά ατόχώμα 

τά φύλλα λνπιρά 
xai τά κλαίιά του( γέριοννε πιο ΰλιβιρά άκόμα 

xai χλαΐν και χλαϊν άργά.
Χοντρές οταγόιβ(-δάκρυα τ jj< μοναξιάς -πληγώνουν 

τής ώρεί τ ις  γρηες 
τον φ&ινοπώριιν ποϋρχονται μετα και θανατώνουν 

το.γγανες ή ννχτιίς.
Χλωμά τά φύλλα οάν ψυχές μίο’ τόν τρείλόν αγέρα 

άρχίζοννε χορό 
xai τού βοριά *ο οφνριγμα—παλληχαριον φλογέρα 

χραταβι τό ρυθμό
“Ιοχιοιπούχλαϊνε χαιπονοΰν χαίΐοκιοι πονθρηνοννε 

με διειρα νεκρά 
άρχίζουν έπειτα οιγα νά φεύγουν, νά οχορποΰνε 

ώοο,ν ‘ιδανικά. , . .
Άγια Ζώ* η X. Μαρχέτος

ΗΣΟΥΝΑ ΞΕΠ Λ Α Ν ΕΥΤΡΑ  !...

"Ασε το χαμόν τό οταμνί πανώρηα βοοκοπονλα, 
πυριηα την άγχλίτοα σου χοi πιάοε τή φλογέρα 
xai οχόρπ' άχο οτ άπόοπερο' εδώ μέο’ τη ροχοΰλα 
εϊμαοτ' οί δυό μας μοναχοί, .τό ουϋαμπο 'δώπέρα
μαςηνρε .“Αχου τιΐ7}ουλιά οτονχάμπο ζευγαρώνουν 
Τι μον γελάς ; Τα χείλη οου θά οτάξουνε το μέλι 
τό πρόοωπό οον έρρόδιοε, τά στήθη οου τά ζώνουν 
άγάπες, τό'νοιωοά μικρή' ίλα! xai μή σε μέλλει.
Σε πλάνεψα μονπες,μικρή,μά ού οτόν πλανεμόαου 
μέ πλάνεψες περοοότερο—χαμογελάς μαγεύτρα! 
Με μεθνα’ ή ροδόοαρχα το τρελλοοφιξιμό σον... 
άς χάνεις την άνήξερη, ήοοννα ξιπλανεύτρα.

Πάτραι Ενατ. Μ. θωμάπονλος

Ό  α τομος της «Σφαίρας» χαρτόδετος, «ω 
λεΐται είς ιά Γραφεία μας άντί δραχμών 12.
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Καί πάντα προ ο μένω 
xai φτάνει η αυγή' 
κ α ί  μένω ό πλεγυένος 
χιοοός οττ,ν πηγή.
Και μου είσαι τό ρεΐ&ρο 
που χλαιει αιγαΧά 
xai μοΰ είσαι χο νέφος 
που φεύγει ψηλά.

** *
Και μου είσαι χό δάχρυ 
που στάζει ΰοΐό' 
χαι πάντα προσμένω 
μά δε σε χολώ.
Κι' δταν φτάσρ ή άνοιξη 
χι9 ερ&ουν τά πουλιά 
χαι γυρίσουν χ* άν&η 
οάν ivav χαιρο 
&ά σε περψέψω.
Κι* δταν ερ&η πάλι 
χαι τό χαλοχαΐρι 
με χό μαϊστράλι, 
σάν Βναν χαιρό 
Φά σε περιμένω.
Μά σταν χό φθινόπωρο 
ξαναφτόοη υγρό 
χαι συνεφιασμένο, 
ΰάρΰω νά σε βρώ 
δε #ά περιμένω

Κ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 

Ξ  £Ν Η Φ ΙΛΟΛ Ο ΓΙΑ
----------------Ζ Η  Α Ε Ι  Λ. HZH

Δεν χό χρνβω, δχι.,.ειμαι ΐηλ^άρηcf χαι ζηλιά
ρης γωρις λόγο, χωρία χι9 ίγώ νά ξέρω γιοχί.

Ζηλεύω χτ,ν ώμορφιά σου, ζηλβνω χη Χάμχρι 
χων μαχιών οου! το γλυχό σου χαμόγελο, χα χείλη 
σου τά φλογισμένα χον οτοζονν γλιχά χυμό!

mΑπονη, οχληρή! μ ειισΰες νά σ9 άγαπώ xai 
βλέποντας »ά σε θαυμάζουν, νοιώϋω μαΐρα φει
δία νο μοΰ σπαράζουν τ* ν ψυχή.

Καχιά, είσαι ώυορφη γιά δλον τόν χόσμο9 δπως 
χαι γιά μένα. Τι φταις έσύ;.,.
(Μετ. Μς Alex) ___________  Jean  A icard.

© A .  X i 2 F » I Z l T 0 1 C » M E  . . .
«Δέ ΰά χωριοτοΰμε ποτε» μον λες άγάπη μον 

γνρμένη οτήν αγκαλιά μου, *ποτέ.'>... Κι9 δμως ή 
οχληρή Μοίρα μάς τώχει γραμιιένο νΛ χωρίσου- 
με, ναι άγάπη μον, μην χρομάζις... Ξέρεις πότε; 
Σον χάτω άπό χαμμιον Έτιά βρίΦή ό ενας μας 
πρ ν άπ' τόν δλλον ΰομμίνος..

Πόσες φορές δεν ίΐδαμε ιδμορφο λευχλ χαρα- 
βάχι νά μπαίνει χαμαρωτό στό λιμάνι; Σήμίρα 
δμως, άγάπη μον, μ-οΰαμε πώς το καράβι βού 
λιοΕε σε μιά μαχρννν, δγρια ίθάλασσα.

Πόσες φορές οτ ς άρχεc τοΰ xt λοχαιριον χείνη 
ή μιχρονλα φωληά δεν δέχονταν το ταίριοονένα 
χ»λιδόν<α με χαρά; Κ *' δμως φέτος μένει άδεια 
ή φωληά...

Κί Ιρν, άγάπη μον, δε σχέπτεσαι χό χωρισμό 
πον δεν εχει πιά άνχομωσι, δέν χνττας χ<ν χάιρο 
πού άδιάχοπα τρέχει, μονάχα μοΰ δρχιζίοια πως 
δίν ϋά χωριοϋονμε ποτέ...
(Μετ Κώσταα Τρουχίδνμ) Francois Οορρβθ

ID ΑΗΑΙΗΙΙΙΚΟΙ! λΙΥΚ9ΗΑ 1ΙΙ£ ΖΦλΙΡλΣ
Η «Σφαΐρα> θά έχίώβφ μετ’ όλίγον *Α- 

νημνηστιχόν Λεύκωμα τών άναγνωστών της 
ttc τό όποιον έκττς έκλεχτδιν πρωιοτι/«»"ν 
κομματιών ‘Ελλήνων λογογράφων και εύθυ- 
μογράφων συνεργατών τής «Σφαίρας» χαί 
μεταφράσεων άριστονργηματων άπό τήν 
διεθ*ή λογοτεχνίαν, θά σνμπεριληφθοϋ*· 
καί πολλά έργα άνογνωσιών, ίΐκόνες των, 
καί φωτογραφίοι τώ» μετασχουσών είς τ<· 
δημοψήφισμα τής Καλλονής.

Έπειδή τό Λεύκωμα κυρίως μεταξύ τών 
άναγνωσιών μας θά κυχλοφορήση, ή έκδο 
oic του θά χανανισθή έπί if) βάσει τοΰ ά 
ριθαοϋ τών προεγγραφομένων.

Τό Λεύκωμα θα εμφανισθ^ είς δύο έκδ> 
σεις : Μιαν πολυτελή, *πι καλοϋ χάρτου 
καί «τιμελημένον δέσιμον τιμώμενον δρ 10 
«αί έτέραν κοινήν, δδετον δρ. 6

Ο βέλων νά προεγγραφή μάς έ μπάζει 
τό άντίτιμον τής έκδόσεως πού προτιμά με 
σημείωσιν το” ό'οματεπωνύμου του χαί τής 
διευθύνσεως είς ήν θέλει νά τοΰ σεαλ^

Διά τούς θέλοντας νά δημοσιεύσουν εργα 
καί εικόνας των είς τό Λεύκωμα έχανονί- 
σθη : Καχοχοατρίσεκ γενικώς 30 λεπτά ή λέ 
ξις φωτογραφίοι 20 δραχμάς έκαστη.
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Ο Ε Ρ Ω Σ  ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ

*Η Ρολλάνδη ντ’ Όιιπρέζ ήταν μιά διάσημη 
χοκόττα καί τόσο περιζήτητη πού δέν είχε 
οΰτε στιγμή ήσυχία. Γι’ ούτό είχε έπιφορτίσει 
τήν έμπιστη καμαριέρα τηο νά κοατη κατά
λογο γιά τις βίζιτεο ττί- ήμέρας μέ τά ονόματα 
τών...πελατών καί τις ώαες γιά νά παίρνουν 
ετσι δλοι σειρά καί νό. μή γίνωνται χαί δυσά 
ρεστες συναντήσεις. Μιά ήμέρα όμως ή καμα
ριέρα, άπ’ τήν πολλή δουλειά τά έθαλάσσωσε 
»ι’ έγραψε δυό ραντεβού γιά χήν ίδια ώρα. 
Κι’ έτυχε μάλιστα ό ένος άπ’ αυτούς νά εΐνβ δ 
πλουσιώτατος κόμης δέ Πρεντοβίλ πού έρχόταν 
άπό τάς Βερσαλλίας έπίτηδες γι* ούτό τό ραν
τεβού. Καί ό δλλος ”μ<ης ήταν ταχτικές πελά
της Παί'ΐσινόο καί δχι λιγώτερο πλούσιος χαΐ 
έτσι ή Ρολλάνδη εύρέθηχε σ’ έϊαιρετικώς δύ
σκολη θέσι έκείνη τήν ήμέρα. Ποιόν άπ’ τούς 
δυό νά προτιμήση ; Έ<εΐ λοιπόν πού έσκεπτό- 
τανε τί έπρεπε νά χάμυ μπαίνει ή καμαριέρα 
χαΐ τή c-λέει:

— Κυρία, μοΰ ήλθε μία Ιδέα !
—"Ελα, λέγε, τί Ιδέα;
—Νά, αύτή τή στιγμή ήοθε ή χαπελλοΰ χι’ 

έφερε τό *αινούργιο καπέλλο σας.
—Καί μ’ αύτό τ ί ;...
—Τήν έκύττοξα χαλά, χυρίσ, χαί είδα πώς 

είνε πολύ εΰαορφο χαί κομψό χοοίτσι καί μιά 
ποΰ έτυχε νά έλθη άπάνω στην ώρα, ό δέ κύ
ριος κόμης δέν σάς έχει Ιδβ παοά μόνον σέ φω · 
τογραφία, μοΰ φαίνεται πώς ή καπελλοΰ θά 
μποροΰσε... ν* άντι«αταστήση τήν κυρία...

—Μπράβο, Αύοηλία, δέν είσαι δσο κουτή 
φαίνεσαι, χαλά τό σχέφθηχες, φέρε μου άμέ
σως ίδώ τή μιχρή *

Ή  Λύ,ιηλία ώδηγησε τήν καπελλοΰ είς τό 
μπουντουάρ τής Ρο} λάνδης, ή όποία άφοΰ τήν 
εχυτταξε άπό πάνω ώς κάτω χαί έφάνηκε ευχα
ριστημένη, τής είπε μέ χαλωσύνη :

—"Ακουσε, κορίτσι μου, άχησε έδώ τό κα
πέλλο καί πές μου αν είσαι διατεθειμένη νά μοΰ 
προσφέρις μίαν έκδούλευαι... έχδούλευσι άπό 
τήν όποίαν θά βγ{κ ωφελημένη, έννοεΐται.

—Τι θίλετε, κυρία; τής άπήντησεν ή χαπελ
λοΰ χαί τήν έχύτταξε φοβισμένη.

— Π(<ώτ’ άπ’ δλα πώς σέ λένε ;
—Σουζάννα, κυρία.
—̂‘Ωραία, λοιπόν Σουζάννα, δ'Μίυσε καλά αΰ 

τα πού θά σοΰ πώ. Ε^σαι ώιιοοφη καί φαίνε 
σαι έξυπνη. Λοιπόν σέ λίγο θά έλθ-R κάποιος 
πού έχει ραντεβοϋ μυζύ μου κι’ έρχεται άπό 
τός Βερσαλλίας... δέν μ’ έχει Ιδή ποτέ. του ώστε 
δν τόν δεχθής έσύ γιά μένα, δέν θά καταλάβω 
τίποτε. Καί ξέρεις εϊνε κόμης καί θά σέ πλη- 
pcocTQ καλά. "Ενα πενταχοσάρικο τώ /ει; σίγου
ρο... Τόν νοΰ σου μόνο νά τόν εύχασισΓή'της. 
αφοΰ δυστυχώς δέν μ-ορώ νό τόν δεχθώ έγώ, 
έπειδή έχω α’ άλλον ραντεβοϋ

Ή  >ουζάννα έκαιιε νό έναντιθ)θή. μό ή 
Ρολλάνδη είχε τόση έπιτηδειότητα. ώσ·ε έ κα
τόρθωσε να τήν πείσο, άλλω; τε <δ?λεάσθη ά
μέσως άπο τό πεντακοσάρικο.

Χωρίς νό τα πολυλογοΰμε έφρεσκαρίσθη »ε 
λίγο, fixovas μέ προσοχή χάς οδηγίας χής Ρ·>λ- 
λ/ίνδης χι’ έπερίμε'ε. Σέ λίγο ήρθε δ κόμης 
τό* όποιον ή καμαριέρα ώδήγησε κατ’ εύ^είαν 
είς το δωμά ιο όπου ε.ΰρίσχετο ή 2ουζάννσ. 
*0 κόμης μόλις τήν άντί<ριισε, τή; είτε μ’ έν- 
θουσιασμσν : —”Ω ! δεσποινίς, δσι λέγουν γιά 
σάς (1·ε λίγα. Ή  άληθει ι είνε πώς δσες φω 
τογραφίει σας είδα σάς έχουν μέ μεγάλα ντε 
χολτε χαί πολυτι λιΐς τουαλέττες, άλλά καί αύτό 
τό άπλό ταγιέρ πού φορεΐτε σάς πηγαίνει 
θαυμάσια.

Ή  Σουζάννα «χαμέ ένα άόριστον κίνημα καί 
ό χόμης έξηκολούθησε:

—Δέν είμαι διατεθειμένος, δεσποινίς, νά 
χάμω χρήσιν δλων τών δικαιωμάτων τά όποια 
μοΰ δίδει ή συμφωνία πού έκαμαμε μέ τήν 
αλληλογραφία μος, θ ’ άρκβσθώ μόνον νά γευ- 
ματίσωμε μαζί καί νό περάζουμε μαζί τή βρα
δεία. Φθάνει νά μάς Ιδοΰν μ ιζί καί δλο τό 
Παρίσι αΰριο θά λέβ : «Ή δ)νίς Ρ.ιλλσνδη ντ’ 
Όμπριζ tl ε έρωμένη τού χομητος δέ Πρεν 
τοβίλ.. » "Οσο για νά γίνετε πρ γματικώς έρω
μένη μου, δέν έχω τέτοια άπαιτησι χαί θά 
περιμείνω ύπομονιτικά να μέ θελήσετε,..

Έπροφερε αύτές τις λέξεις τόσο σιγ*εκιιη- 
μένος, ώστε ή ^ουζανα τον έλυπήθη καί τόν 
ήρώτησε μέ γλυκύτητα :

— Μα τι έχετε κι ριε κόμη ;
— Θά σάς το πώ είς τό γεΰμα.
—Ή  Σουζάννα δ,ιχισε να εϋρίσκη πολύ εΰ- 

χάριστον τον ρόλον της καί ήταν ένθουσια- 
σμένη μέ τόν χόμητα καί καθώς δέν ήτο διε
φθαρμένη ψυχιχώς τον άγαηησε στά σωστά.

Έγευααιισαν μαζύ, έπηζαν είς τό θέατρο καί 
ή βροδειά έτελείωσε, παρά ιός έλπίδας τού *ό- 
μητος είς τήν γκαρσόν ιέια του Τις πρωινές 
βρες, έ%ώ ό κόμης ενθουσιασμένος δέν ήμπο 
ροΰσε νά πιστεύσ*] σέ τόση ευτυχία, έρώτησε

J  ΖΖΖΙ W  A .  ZV I  Α _

ΕΙς τό τραπέζι’ τέτ-ά τέτ- όρεκτικά.Ή Μαντώ
—Άκουσε, άγάπη μου, δέν θέλω νά σέ στε

νοχωρήσω, άλλά είνε ή τρίτη σαρδέλλα πού τρώς 
καί, ξεύρεις, έχουν καταντήσει τρομερά άκριβές. 
Τό κουτί πού αγόραζα δλλοτε ένα φράγκο, έχει 
τώρα δυόμισυ.

—Κακόν αύτό, άλλά μ’ άρέσουν υπερβολικά...
Καί ό Κύριος άπλώνει νά σερβίρο τήν τετάρ- 

τη σαρδέλλα.
—Πρόσεξε τουλάχιστον νά μήν κάμχ)ς καμ- 

μιά λαδιά στό τροπεζομάνδηλο.
—"Εννοια σου ..
—Ό χι έννοια μου, έπιμένει ή Μαντώ. Μήν 

τό παίρνεις άψήφπτα, γιατί μέ τήν άχρίβεια 
πού έχουν σήμερα τά πλυστικά!..

’Εν τφ μεταίύ ό Κύριος έχει μετακομίσει ήδη 
είς τό πιάτο του τήν σαρδέλλαν καί άπλώνει τό 
κουτάλι νά πάρο λίγη σάλτσα. Άλλ’ ή Μαντώ 
ή όποία παρακολουθεί μέ άνήσυχον δμμα αύτήν 
τήν έργασίαν, δέν έχει καμμίαν έμπιστοσύνην 
είς τήν προσοχήν του, καί τόν συγκρατεϊ :

—Στάσου, στάσου! θά μοΰ τά λερώσης θέ
λεις... δφησέ με νά σού β ίλω έγώ τή σάλτσα...

Καί επιλαμβάνεται τοΰ έργου. Άλλ’ άπό τοΰ 
ένός πιάτου είς τό δλλο, ή πολυθρύλλητος λαδιά 
έπισυμβαίνει. ‘Ο Κύριος τήν βλέπει άμέσως καί 
μειδιά χαιρεκάκως κάτω άπό τό μουστάκι του. 
Ή  Μαντώ δέν αντιλαμβάνεται δτι είνε έργον 
τών χειρών της καί βάζει τις φωνές :

—"Ω ! νά... νά... τήν έχαμες έπί τέλους τή 
λαδιά! Μά είνε απελπισία I.. Φρεσκοπλυμμένο 
τροπεζομάνδηλο... τώρα πρέπει νά τό δώσω πάλι 
στήν πλύστρα... πάνε εβδομήντα λεπτά χαμένα!..

—Πιιρντόν, πορντόν! διαμαρτύρεται ό Κύ
ριος. Έσύ τήν έκαμες καθώς μοϋ έβανες τή 
σάλτσα...

Ή  Μαντώ κυττάζει έπισταμένως τό στίγμα, 
βλέπει τήν προέλευσίν του, πείθεται δτι δέν 
ή απορεί ν'άρνηθ-Q, καί τά στρίβει εύσχήμω;:

— Κι’ δν τό έκαμα έγώ, πάλι έξ αίτ ας σου ... 
γιά νά μή λερώσης τό τραπ3ζομάνδηλο.

—Καί γι’ αύτό άνέλαβες προθύμως νά τό λε· 
ρώσ|]ς έσύ ! σαρκάζει ό Κύριος

—Ουφ! έλα τώρα.. δεν αξίζει τόν κότο νά 
γκρινιαζουμε γιά εβδομήντα παληολεπτά !.

Καί ή Μαντώ δίδει δλλην κατεύθυνσιν είς 
τήν συζήτησιν Έάν δμως ό Κύριος ήτο ό δρά
στης τής λαδιάς, άλλοίμονόν του ! Δέν θά έπαυε 
νά τού τό παραχτυπά είς κάθε φαγητόν.

Ο ΑΤΤΙΚ

ΒΡΗ ΚΕ ΤΟ ΔΑΣΚΑΛΟ ΤΟΥ

ε ι ς  τ ο  ν Π Γ Ρ Π ΓΡΙ>Ν

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΟΜΙΛΕΙ

"Ενας έπαρχιώτης πού έρχότανε γιά πρώτη 
φορα οτήν Άθηνα, συνή.τησε στό σταθμό κά
ποιον γέρο καί σκέφθηκε νά τοΰ ζητήση οδη
γίες, άλ/.ά πονηρός καθώς ήταν, είπε μέ τ > νοϋ 
του: «δς τοΰ πώ χι’ έ\α δνομα στήν τύχη γιά 
νά κάνω πώ; τόν ξεύρω καί μπορεί καί νά πε- 
τύχω». Κοι πλησιάζει τό γέρο: —Καλημέρα, 
μπαρμπα ΓΥιννη, μοΰ λές σέ παρακαλώ ποϊο 
είνε τό κοντηνότερο φθηνό ξενοδοχείο;

— Νό σοϋ πώ, μά δέν μού λές πρώτα έσύ πώς 
εύρηκες τ’ δνομά μου;

—Τό μάντεψα.
—"Ε! τόιε μ«.ντεψε καί τό ξενοδοχείο.

—Ψ ιριαΐ φρέσκα ψαρια!
— Π· σο ή ό <ά;
—Τρεϊς κι’ έ;ήντα κυ }ά μου.
—Είνε φρέσκα;
—Τμεϊς κι' εξήντα, τρεϊς κι’ εξήντα!...
—Το δκουτα, μά σέ ρωτώ άν είνε φρέσκα.
—Ά ! δκιιυ νά σού πώ, κνρά μου, με τρεις κι’ 

εξήντα πού θα δωκ^ς, νομίζεις πώς μπορείς νά 
ζητάς χαί πιστοποιητικά γεννήσεως!...

Ή  πνευματιστική μας 
συνεδρίασις έπροχω - 
ροΰσε κανονικά. Τό 
μέντιουμ είχε σημειώ
σει τήν παρουσίαν τοΰ 
Πνεύματος. *0 φίλος 
μας κ. Μούαρ, υλιστής 
έω; τό κόκχαλο, έζή- 
τησεν άπό τό Πνεϋμα 
μίαν άπόδει|ιν τής 
παρουσίας του.

—Τί είδους άπόδει- 
ξιν θέλετε; ρώτησε τό 
Πνεϋμα διά τού μέν
τιουμ.

—Ιδού ! λόγου χά
ριν... έχω μερικά νο
μίσματα στήν τσέπη 
μου. Πόσα είνε;

—Έρχόμεθα γιά νά 
διδάξουμε, δχι γιά νά 
μαντεύσουμε παιδα
ριώδη οίνίγματα.

— Καλό ήταν αύτό, 
κ. Μουάρ, είπα. Τό 
Πνεϋμα έχει δίκηο.

— Πρόκειται περί 
θρησκείας καί δχι 
περί παιχνιδιού, έπα 
νέλαβεν ή φωνή,σκλη
ρά καί ψυχρή.

— Τό άναγνωρίζω, 
ώμολόγησε ό κ.Μούαρ, 
καί λυπούμαι γιο τήν 
άνόητην έρώτησίν μου. 
Μπορώ νά μάθω ποιός 
εΐσθε ;

—Ί  ί σάς ένδιαφέρει;
— Εΐσθε πολύν και

ρόν Ιΐνεύμα;
—Ναί.
— ΙΙοσον καιρό ;
—\i\ λογαριάζουμε 

τή διαρκειά του όπως 
σεΐι. οί δνθρωτοι Αΐ 
συνθήκαι τής ύπάρ- 
ξεώς μας διαφέρουν. 

—Εΐσθε εύτυχής ; 
—Ναί.
—Δέν θά θέλατε νά 

έπανέλθετε στή ζωή ; 
-Ό χι., δχι, βεβ«ια.

— "Εχετε άπασχο- 
λήσεις ;

— Πώς ! Θά μπο
ρούσαμε νά εΐμεθα εύ· 
τυχεϊς χωρίς αύιάς;

—Τι κάνετε ;
—Σάς είπα ήόη ότι 

ζοΰμε ύπό έντελώ, δια 
φορετικάς συνθή ·,ας.

—Μπορείτε να μάς 
δώσετε μιά ΐδεα τών 
άπασχολήσεών σα ί.;

—Έργαζόμεθα διά 
τήν άτομικήν μας τε 
λ» ιοποίησιν καί τήν 
πρόοδόν τών άλλων.

— Εΐσθε εύχαριστη- 
μένος ποΰ ήλθμτε έδώ 
άπόψε;

—Πηγαίνω εύχαρί
στως όπου μπορώ νά 
κάμω καλό.

— Ό  σκοπός σας εΐ- 
(Μετ. I. Χιδήρογλου)

τήν Σουζάννα μέ λίγη δείλια:
—Μα πώς είνε δυνατόν νά φανήτε τόσο καλή 

μαζί μου, σείς πού έχετε τόσο μεγάλη φήμη 
ώσιε δ ν προφΟαίνετε νά Ικανοποιείτε όλους 
τούς έ ·αιτάς σας ;

Τοτε ή Σι υζαννα τοΰ άπήντησε κάπως ντρο
πιασμένη : «— Κύριε χόμη, ν# σάς πώ τήν άλή 
θεια... δέν είμαι ή Ρολλάνδη ντ' Όμπρέζ—καί 
του διηγήθη όλα δσα είχαν συμβά·

Τό άποτέλεσμα ήταν νά ζητήσχ) άμέσως ό 
κόμης τήν Σουζάνναν εις γάμον καί τήν ήμέρα 
άκριβώ, τών γσμων των, έστειλε είς τήν Ρολ- 
λάνδην ένα θαυμάσιο κόσμημα, είς ένδειξινεύ- 
γνωμοσύνης, διστι έγινεν άφορμη νά γνωρίσω 
τή Σουζ'ίννα. Ή  δέ Ρολλάνδη πού δέν ήξευρε 
τα διατρεξαν τα, είπε εις τήν καμαριέρα της δταν 
έλαβε το δώρον:

—Φαίνεται δτι αύτή ή μικρή έπαιξε καλά τό 
ρόλο της...*· GABRIEL BERNARD

νε νά κάνετε τό καλό;
—Αύτός είνε 6 σκο

πός κάθε ύτάρξεως.
—Στή ζωή σας γνω

ρίζετε τή λύπη ;
—Ό χι.Ή  λύπη εΐνβ 

σωματικόν πράγμα.
—Άλλά τήν διανο

ητικήν θλίψιν;
—Ναί: μερικές φο

ρές εΐμεθα ανήσυχοι.
—Συναντάτε φίλους 

πού έγνωρ£σατ; στήγή; 
—Μερικούς.
— Μόνον μερικούς ;
— Μόνον εκείνους 

πο έ συμπαθούσαμε.
—Οί σύζυγοι συ

ναντώ νται;
—Ά ν άγαπήθηχαν 

άληθ<νά.
—Έ ν έναντίςι πε- 

ριπτώτει;
— Δέν έχουν καμ

μίαν σχέσιν.
—Χοειάζεται πνευ

ματική συγγένεια;
—Βεβαίως.
—Ό ,τι κάνουμε εΐνβ 

καλό ;
— Έάν τό κάνετβ 

μέ τό χαλό πνεϋμα.
—Τί είνε τό κακό 

πνεϋμα;
—Τό πνεϋμα τής 

περιεογείσς καί τής α
περισκεψίας.

— Μπορεί νά έχβ 
κακήν συνέπειαν ;

—Βεβαίως !
—Ποίαν ;
— Μποοεΐτε νά εξε

ρεθίσετε δυνάμεις έπί 
τών όποίων δέν έχετε 
έξουσίαν.

—Κακάς δυνάμεις; 
—Δυνάμεις άδοκι- 

μάστους.
—'Οπωσδήποτε εΐνβ 

επικίνδυνοι γιά τό 
σώμα ή τήν ψυχήν ;

—Κάποτε καί γιά 
τά δύο.
—Προσεύχονται στόν 

κόσμο σας;
—Προσεύχονται σέ 

όλους τούς κόσμους. 
—Γιατί;
—Γιατί αύτό ση

μαίνει δτι παραδέχε
ται κανείς άνωτέοας 
δυνάμεις έκτός άπό 
τόν εαυτόν του.

—ΕΙς ποίαν θρη
σκείαν άνήκετε τά 
Πνεύματα;

—Διαφέρουν ή θρη
σκείες μας δπως καί 
τών άνθρώτων.

—Δέν κατέχετε τήν 
βεβαιότητα ; 4

—Ό χι ..έχουμε μό
νον τήν πίστιν.

Καί τό Πνεύμα δέν 
άπήντησε πλέον

CONAN DOYLE

 : Ε Κ , Α Ι Μ Δ Α Λ Ι Α ϊ Ί Κ Ο  ^
”Αχον, χρνοή μον Μαντώ, ξέρεις τί μου είπ» 

ό φίλος μου έχεϊνος, πού οέ είδε μαζύ μον, τόσο 
πυρωμένη άπ’ τών φιλιών /ια ς  τή φλόγα ; Μοΰ 
είπε: «Είσαι πολν τρελλός ν' άγαπάς τόοο πολύ 
μιά κοχοτίτοα!..*. Κι έγώ, ξέρεις τΐ τον άπήν
τησα; Ίον είπα: 'Είσαι μπεμπέχος ακόμη, που
λάκι μου, πήγαινε οτό τροτονάρ τοϋ Άροαχείον... 
θ ά  βρ^ς έχει την μπει-πέχα σον Πήγαινε νά παί
ξετε της κοΰχλές/.. Ή  δική μου ή Μαντώ ειν$ 
μιά γυναικούλα άληθινή, δχι κοϋχλα, είνε γεμάτη 
φλόγα, xai μοϋ χαρίζει άπολαύοεις, πού να τής 
οχέπτεοαι μόνο, πέφτονν τά σάλια οον. Πήγαιν* 
οτήν μπεμπέχα οον xai δός της γάλα μέ το μπι- 
μπερό να την μερώσης.,.νΔέν τον τά είπα καλά, 
χρυσή μον Μαντώ ;

Σοϋ φτάνονν αύτά. Τι νά οοΰ πώ αλλο; Τά λό
για είνε μάταια... ΙΙερίμενέ με τό βράδυ έχει ποΰ 
ξέρεις, ντνμένη. . θνμάοαι πώς—δέν τό οτέλνονν 
ανχτά στή ράφτρα, τής Ενος το χοαιονμι—εκεί 
θα τά πούμε μέ τη γλώσσα τής ηδονής, μέ τά μά
τια τής τρέλλας, μέ τά κορμιά τής κραιπάλης.

Άθήναι Πολύβιος Μ. Άργνριάδης
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ΖΑ Κ€Λ IΝ A
»Δέν χό ήθελα αγαπημένη μεν, στήν άρχή σ’ άγαποΰσα, σάν άδελφή 

σ’ έοεβόμουνα, οίσθανόμουν ενα είδος λατρείας γιο σέ πού ήσουν τόσο 
καλή σ>ον αδελφό μου, μο ΰστερα otic’ έγώ ό ίδιος μπορώ νά καταλαβω 
ηώςάλλοξε τό ά γνο μου έχεϊνο αΐοθημα καί έγινε έρως, καί δέν έπρεπε 
πια νο ζώ κοντά σου..

»Τό εννόησα τό πρωί έχείνο ποϋ είχαμε έπισκεφθή τά έρείπια, τό 
ενθυμείσαι;

«Ύστερα, δταν ήλθες και μέ ηΰρες νά έτοιμάζω τής βαλίζες μου, μέ 
είχες ρωτήσει γιατ'ι φεύγω, κι* έγώ άνίχανος να κρύψω τό πάθος μου, 
έπροδοΟηκα... Ώ  ! δέ θα ξεχάσω ποτέ τό βλέμμα σου, τό τρομερό έ«εϊνο 
βλέμμα, πού μοΰ είπε τόσο καθαρά πώς είχαν τελειώσει δλα μεταξύ 
μας... Μού επερνες διά μιάς πίσω τη φιλία που μού είχες μέ τόσην άβω- 
ότητα χαρίσει... "Ας μπορούσα νά εξαλείψω άπο τή μνήμη μου έκείνη 
τή στιγμή....

«Φειγω, μικρούλα μου, δέν θά σέ ξανα δώ ίσως ποτέ... μά άν ή τύχη 
καμμία φορα μός ένώσβ πάλι, θά ήθελα να οέ ξανοε> ριαχα τήν άφω 
οιωμένη αδελφούλα τών πρώτων ήμερών... Γράψε μου, βεβαίωσε με πώς 
θά διατηρήσχις μιά μικρή θεσούλα στήν καρδιά σου για μένα. . σκέψου 
μέ ποσιν πον ο ψυχής ηεύγω!... μά ό πόνος θά γλυκανη λίγο, άν ξενρω 
οτι μ’ έσυγχώρι,σες... Ιίεριμένω τήν άπάντησί σον, το πλοίο μας φεύγει 
σέ τρεις ήμερες, μή με άφησες χωρίς μιά λέξι σου... Χαΐ^ε, άδελφούλα 
μου, συγχώρησε με. Γ  λ α ϊ ».

Άφήκε τό γράμμα νά πέσ^ άπό τά χέρια της κι' έκλεισε τά μάτια 
της, ένφ δυό δάκρυα έκύλισαν ή ρέμα έπι τών χλωμών παρειών της. Τι ν 
δυστυχισμένον τον Γκάΐΐ “Εφευγε μακράν χαί μέ ποσον πόνον!... Ώ  ! 
χόν έσυγχωροίσε μέ δλην της τήν καρδιά, άλλά πώς ήιο δυνατόν νά 
τοΰ γραιιχι ; Κρυφά άπο τον Ζ ίχ ; ά, δχι ποτέ!

‘Αλλο. έξαφνα ένα φιλί έστέγνωσε τα δύο δάκρνα καί έπρτπχθη άπό 
την θέσιν της τρομαγμένη. Ή το δ Ζ'** πού είχεν ε σέ θει σιγά σιά νά 
την ξυπνήσω χαί καθώς δεν τήν είχεν εΰ^ει είς τό «ρεββ αι είχε πλη
σιάσει ψηλαφηιί την σαίζ-λόγκ.

—Μ’ έιρόμαξε,! Πώς έμπή<ες καί δέν σ’ Ακουσα ; είπε ή Λινέττα.
—Έμπήκα άπο τήν πόρτα όπως δλος ό κόσμος άπήντησεν ό Ζ ιχ, 

άλλά συ, μικρούλα μου, ήσουν μακρυά, έταξειδευες καί μάλιοτα τό τα 
ξεϊδι σου δέν ήταν διολου ευχάριστο γιατί Ικλαιγες.

—Μα δχι, κάθε άλλο. Και ή Ζ ικελίνα έσχούπισε τά μάτια της.
—Ναί. άγαπημένη μου, κι’ άν θέλης μάλιστα μπορώ νά σού πώ καί 

τί είνε αύτό πού σ’ έσιενοχώρησε
—Ζάχ ! έχαμεν ή Λινέττα φοβισμένη, άλλά δ Ζάκ έξηκσλούθησ?:
—Δέν έχρειασθηκε καί πολύ νά το καταλάβω, έπατησα χωρίς νά τό 

θέλω κάποιο γραμμα έ*ώ χοντά στήν σαίξ λ> γκσου χαί, άφ ιύ ι,ύρα δά
χρνα οτό προοωιιά*ι σου, δέν έχρειαοθηau πολύ να καταλάβω πώς τό 
γράμμα ούτο Οά σέ είχε στενοχωρήσει —Εΐνε ένα γραμμα . . . .

— Δέν σ’ έρωτώ τίνος είνε, την διέκοψεν ό Ζάκ, < ΰτε θέλω νά μού 
πής !—χαί σκύβοντας προς αύτήν έπρόσθεσε μέ τρυφερότητα Έ<εϊνο 
πού μ' ένδιοφέρει είνε ότι σέ βλέπω λυπημένη χαι δ*εις άνάγκη άπό 
παρηγοριά, μιχρούλα μου 1 Έλα λοιπόν στήν άγχαλιά- μοι·, μη γυρεύεις 
νά φορέσ^ς μάσ*α, κοί άφησα χά δάχρυε να τρίξουν. .

— Ζακ... έψέλλισεν ή Λινέττα μόλις ουγκρατονοα τούς λυγμούς.
— Σςς! οΰτε λέξι! .. σού φαίνομαι παράξενος σήμερα, έ ;  έχεις δίκηο, 

Λινόττα μού, γιατί είμαι κάποτε τόσο σκληρός μαζι οου, μα σ’ άγαπώ, 
μιχρούλα μου. . άργόχερα σάν μεγάλωσες πολύ, οάν γεράσης, τοτε μόνο 
θά χαταλο β^ς ποοο μεγάλο δείγμα άγαπης σού έύωσα σήμερα, ποϋ δέν 
ο’ έρώτησα την άφορμή χή; λύπης σου.

Έγονάτισε κοντά της, έπιασε τό γράμμα τοϋ Γκάϊ, ένφ τό χέρι του 
έτρεμε καί τής τό έδωσε : « —Νά, πάρε το, είπε, το κακό αύτό γράμμα 
πού σ’ έλύπηοε τόσο ! Θές νά το φύλαξές ;

Μέ μιά νευρική χειρονομία ή Λινέττα τό άρπαξε καί τό έξέσχιοε καί 
6 Ζάκ έξηκολουθησεν είς τόν ίδιον θωπευτικόν τόνον ς ωνής: «■— Λοιτόν 
σύμίςρωνοι; δέν θά ξαναμιλήσω αε πιά γι’ αύτή τήν Ιστορία. Καί θά μυϋ 
ύποσχεθής δτι θά τά ξεχύσ^ς δλα.

‘Η Ζακελίνα δέν άπήντησεν, έκρυψε τό πρόσωπον της είς τό στήθος 
τοϋ Ζάκ χαί έκλαψε μέ λυγμούς.

—Μείνε έδώ, άγαπημ'.νη μου, τής είπεν ό Ζάκ, ένώ τήν εσφι;ε με 
πάθος—άνακουφίσου λιγάκι καί μην ξεχνάς πόσο με/άλη sl'8 ή άγάπη 
μου γιά σένα. «—Ώ , Ζάκ! Ζακ άν ήξευρες!!..

Καί σιγα, πολύ σ.γσ, γιά νά μήν προδάκη) τήν θλίψι του ό Ζάκ τής 
άπήντησε: «Ξέύρω!..

Ένα ρίγος διέτρεξε τό σώμα τής νεαρός γυναικός άλλά έμεινε στήν 
Αγαπημένη άγκαλιά σάν ένα τρομαγμένο πουλάκι που γορεύει προστασία

XV
—Μά τί περίεργο, έσυλλογίζετο δ σωφέρ, ή κυρία πηγαίνει ε!ς τό 

Παρίσι μόνη της. Δύο χρόνια τωρα ποΰ είνε παντρεμένοι, ποτε δέν ε/ώ 
ρισε άπό τόν κύριο παρά δταν πέθανε ή έξαδέλφη της ..

Και πράγματι ή Ζακελίνα πιεσθεϊσα άπό τος έπιμ ·νους παρακλήσεις 
τοϋ Ζάκ, είχε δεχ(ίή νά προγευματισο το μεσημέρι είς τής φίλης της 
Μαιρης. Άλλα>ς τε ό Ζ ιχ θά είχε συντροφιά στο πρόγευμα το γιατρό, 
πού ή οχετό άπαξ χοϋ μηνόί καί έμενε μαζυ χους όλοκΛ/ηρο· την ήμεραν.

Ό  Ζάκ την έσυνωδευσε μέχρι τής έ^ωθύρας, τήν έσφιξε σιήν αγκα
λιά του καί ύστερα έπέστρεψεν είς τό σπίτι όπου τόν έπνριμενε δ /Μ 
τρος είς τό γραφείον. ’ Επλησίασε τό άνοικτό παραθυρο καί όταν δεν 
ήκούετο πλέον ό θόρυβος τού αύτοκινήτου, έπλησίασε τον γιατρφτ καί 
τοϋ είπε μέ τόνον φωνής μυστηριώδη και άρκετα ταραγμένος:

— “Ηθελα νά μείνωμε μονοί σήμερα, γι' αύτο έπεμεινα καί χαλά νά 
τήν στείλω είς τήν φίλην της. Έ χω  νά σάς μίΑήοω πολύ οοβαρα, γιατρέ.

—Σάς άκοϋω, άπήντησεν δ Ιατρός έκπΛηκτος >αί μη δυ-αμεν.ις νά 
έννοήσμ περι τίνος έπρόχειτο. Πρωιι^ν φοράν άπο διιο έιών που έπε χε- 
πτετο χόν πελάτην του, τον ιΰρισχε τόσον έχνευ^ιομένον χαι 6tv ή=ευρε 
ποϋ \ά τό άποδωσΐ).

—’Εν πρώ οις, ήρχισεν ό Ζακ, θά μού ύποΑχεΉΐτε δχι δσα Οά πούμε 
δέν θα έπαναληφθονν πουθενά ! μοΰ δ δετι χόν λόγον σας;

— Βεβαίως, τό επάγγελμα άλλως χε είνε τοιούχον, ώστε Λολλάκις μοΰ 
εκμυστηρεύονται πράγματα τά όποία ανογχαζοι και τον ivmv τ ν έαυτόν 
μου νά λησμονά κατόπιν. « — Λοιπον άκονσιε με. ‘Υ.ιαρχουν περιστάσεις 
γιατρέ μον, που χό ψεύδος είνε έγκλημα' γι’ αύιο έχειε την ύνοχρέωσιν 
\ά μού πήιε τήν άλήθεια. ( Ακολουθεί)
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f t*>/ΛΙΛ\ΗΚΟΣκαι Μ ΑΙΡΗ
Τήν είχε λοιπόν πράγματι πρό μικροϋ άπέναντί του; Ή το πραγιια- 

τικότης ή όποία τοΰ έφαίνετο σάν δνειρον ! Είχε τήν ύπεράτην ευτυχίαν 
νά τήν ?χβ άπέναντί του, νά συνομιλή έπί τόσην ώραν μαζι της·χαί δέν 
είχε πέσ/ι είς τά γόνατα ένώπιόν της κοί δέν είχε καταφιλήσει τα πόδια 
της κοί καλύψει τά κρινόλευκα χέρια της μέ δάκρυα, διά νά χήν έχφ^άσΐ] 
κατ' αύτόν τι ν τρόπον τήν άλλως άνέκφ,ιαστον ευγνωμοσύνην του;

Καί τήν είχεν εΰ,>ει σύμφωνον είς τ·α αίσθήματα, σύμφωνον εις τά 
σχέδια διά τό μέλλον, καί είχεν άκούσει ά.το τό λατρευτόν της στόμα 
όρκον πίσχεοκ οΐω ίας;

Ώ , χής εύδ Ίΐιονίας ! ώ. χής άγαλλιάσεως! Ό  Μιμήκος ήπόρει πώς 
δέν είχε συντριβή άκόμη ύπό τό βάρος τόσον μεγάλης χαράς, διότι καί ή 
μεγάλη χαρά, ,"ωως καί ή μεγάλη λύπη, φονεύει συχνά τον άνθρωπον 
τον ο I ιθαντικόν.

Πρ .γματι δ’ ό αίσθαντιχός ήρακ μας είς πάιαν  άλ.λην περίπτωσιν θά 
ήθελε ν' άπ< θάνη ύπό τό κράτος άναλόγου χαράο, μέ τήν καρδίαν πλήρη 
τοιηύτης εύτυχίας Είς τήν προχειμένην δμως περυττωσιν δέν ήθελε νά 
άποθ<,vfl. Δέν πεσιεφρόνει τον θάνατον δπω; άλλοτε καί ήγάπα τώρα 
τήν ζωήν του... ή ζωή του ήτο πολύτιμος, δι τ ήτο σρρήκιως συνδεδε- 
μένη μέ μίαν άλλην ά^ρίν καί ό>ειρώδη ΰ.ταρξιν, τήν ούρανίαν Μαίρην, 
ή όποία άπετέλει πλέον δι’ αύτόν τόν κόσιιον όλόκληρ >ν. Αύτή ή -ο ό 
γλυκός «οί φοιτο8όλος ήλιός του, περί τόν ότοΐον δλαι οί σκέψεις τον, 
δλοι αί έλπίδες του κο ί δλοι του οί πόθοι έστρέφοντο νυχθημερόν, Μέ 
τήν σκέψιν ού ής έχοιμάχο, καί μέ τήν σκέψιν αύχήί έξύπνα.

Ή το τού λοιπού δι αύτόν ό καλός καί άχώριστος άγγελός του.
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Μέ βήματα βραδέα, ακανόνιστα, ώσάν μεθυσμένος άπό τό δυνατό 
κρασί τής χαράς, δ Μιμήκος. έξήλθε άπό τό κιόσκι ναί έπροχώρησε πρός 
τήν έπαυλιν. Έαεινεν έν ούτή έπ’ όλίγον ρεμβ ίζων καί κατόπιν έξήλθε 
κατ^υθυνθείς πρός τάς Άθή'ας.

Ή το ήδη ή ώ α τοϋ ραντεβιύ του μέ τόν Κλέαρχον καί πρός τό οη· 
μεϊολ τή συ>αντήσεώς των διηνθύνθη.

Εΰ.»ε τόν έμπιστον φίλον του άνυπομονονντα νά μάθΐ) τ’ άποτελέ· 
σμαια τής συναντήσεώς του μέ τήν Μαίρην.Ό Μιμήκος, μέ τούς οφθαλ
μούς λιιμποντας άπό χοράν, τοΰ άφηγήθη δλα καί είς τό τέλος τού άνε· 
κοινωσε τήν άπ φαι.ν του νά γρσψυ άπ’ εύθείος πρ' ς τόν πατέρα τής 
Γερμανίδος άφ’ ένος καί έξ έτέρου νά έπισκεφθή τόν κ Χάΐδερ.

Ό  Κλέαρχος ιδρέ καί τά δύο ταΰτα διο βήματα γενναία καί εύγενή, 
δέν παρέλειψεν έν τούτοις νά έκφράσβ τάς άμφιβολίας του άν θά ήσαν 
έξαιρετικώς καρποφόρα.

—Όπωσδήποχε, χατέληξε λέγων πρός τ ’ ν Μιμήκον, έφ’ δσον έχεις 
κατακτήσει τήν αγάπην της καί τόσον θερμήν, δσον μοϋ παριστάς, δέν 
έχεις νά φοβήσαι τίποτε Διά νά είσαι έν τάξει άπέναντι τών γονέων 
καί τού κηδεμόνος της, κάμε πρός αύτούς τά διαβήιιατα τά όποια σοϋ 
έπιβάλλει ή εύθύτης τής σννειδήσεο>ς σου καί σύμφωνα πρός τήν στάσιν 
πού θά δείξουν άπέναντί σου, κανονίζεις τάς περαιτέρω ένεργείας σου.

— Έν πάοβ περιπτώσει ή Μαίρη Οά γίνχ) δική μου άφοΰ τό θέλει, 
άπήντησε μέ σταθερόν τόνον δ Μιμήκος. Βέβαια, έχω καθήκον νά ζη
τήσω την σνγκατάθεσίν των, άλλά καί άν δέν τό θέλουν, ή Ινωσίς μας 
θά γίνη παρά τήν θέλησίν των.

—Έ χεις καθε δικαίωμα νά σκέπτεσαι τοιουτοτρόπως έφόσον τήν 
άγοπάς καί σ' άγαπά. Προτιμώτερον δμως θά ήτο νά κανονισΟή τό ζή
τημα έν σνμπνοιςι μετ’ αύτών, άπήντησεν ό Κλέαρχος, ό όποιος ήξ»υρε 
κα/α τόν κοσμον καί πρυέβλεπε ποϊαι δυσκολίαι καί περίπλοκοι ήδύ- 
ναντο νά προκύψοον έκ μιάς άπερισκέπτου καί βιαστικής λύ?εως.

Πιστός είς τήν δήλωσίν του, ό Μιμήκος τήν πρωίαν τής έπομένης 
έπεσκεπτειο τόν κ. Χάΐδερ είς τδ γραφείον του.

—Πρός ποϊον έχω τήν τιμήν νά όμιλώ; έρώτησεν δ κηδεμών τής 
Μαίρης, έκπεπληγμένος άπό τήν άπρόοπτον αύιήν έπίσκεψίν.

—Τό άιομόν μου σάς ένδιαφέρει άπό £ΐνος, άπηντησε μετά ψυχραι
μίας ήρέμου ό Μιμήκος, καί, έπειδή Ισως θά ήθέλατε νά μέ γνωρίσετε 
καί προσυπιχώς, ήλθα διά νά σάς άπαλλαξω τού κόπου νά μέ ζητήσετε.

—Άλλά, κύριε, δέν έχω τήν τιιιήν νά σάς γνωρίζω.
—Θέλετε νά ·,ό παραΟεχθώ; Έσι:ω! άπήντησεν ό Μιμήκος. Ά ν καί 

είνε όλίγον παράδοξον πώς άφοΰ έζητήσατε καί έλάβιατε περί έμοϋ πλη
ροφορίας. δέν κατο^θοσατε οΰτε μετά τοϋτο νά μέ γνωρίσετε....

—Άλλά ! έκαμεν δ Χάΐδερ μή γνωρίζων τί νά είπρ.
Ό  ή ρω; μας έξη κολούθησε: «'Ονομάζομαι, άφού έπιθυμεΐτε νά τό 

άκούιητε άπό τό οτομα μου, Μιχαήλ Μιμήκος, καί είμαι είς τάς 
διαταγας σας.

Ό  παραγγελιοδόχος άπεκρίθη:
— Πρεπει νά όμο-ογήσετε, κνριε, δτι ή έπίσκεψίς σας μοί είνε έντε

λώς ά^ροσδόκητος καί νά έξηγήσετε έκ τούτου τόν δισταγμόν μου.
—Εΐμεθα σύμφωνοι, κύριε Χαϊδερ. Άλλ' ό μή έχων τίποτε νά χρύψρ 

ύποθέτω δτι δύ>αται νά άποκαλύπτχι έαυτόν έλευθέρως.
Ό  Ιούλιος έκλινε τήν κεφαλήν ε13 ένδειξιν καταφάσεως καί είπε ι
—Καί είς τί δύναμαι νά οδ; υπηρετήσω;
—Τό άνιίθετον πρόκειται νά γίν-Q, άπήντησεν ό Μιχαήλ.
—Ληλοδή;
—Έγώ ήλθον νά σάς προσφέρω τάς υπηρεσίας μου.
—Είς τί ;
Ό  ήρως μας έξηκολούθησε μέ το γλυκύτερον τών μειδιαματων του

είς τά χε.λη. ,
—Μανθα\ω 'δτι πρό ήμερών ζητείτε περί έμοΰ πληροφορίας, διά 

χίνα σκοπόν δεν είμαι διατεθειμένος να έξετασω. Τόν γνωρίζετε χαί τόν 
Υ' ω,αζω... Ήχο δικαίωμά σας καί μάλιστα ήχο καθήκον σας νά τό πρά- 
ξετ.... ’ . πειδή δμως, θά δμολογήσητε βεβαίως, δτι έχω τό δικαίωμα νά 
ένόιαΐ4.έι>ωί*αι πλειότερον ύμών έγώ περι τού Μιχαήλ Μιμήκου, έκ φόβου 
μ,ηΓ.ως οί ηληροφορίαι άς θα έλομβανε'ε θά ήσαν άνεπαρκεϊς ή άιελεϊς, 
προσέρχομαι νά τεθώ αύτοπροαιρετως ύπό τήν άνάκρισίν σο;ς καί νά οάς 
πα^οοχω πάσαν πληροφορίαν δια τήν εύσυνείδητον έκτέλεσίν τών έπί 
χής δευποινίδος Λ̂ αίρης Βέμπερ κηδεμονικών καθηκόντων σας.

‘Ο γερμανυς παραγγελιοδοχος έξεπλάγη άπό τόν σταθερόν τονον μιετά 
τοϋ όποίου ό Μιμήκος ώμίλει πρός αύτόν, καί δέν ήδυνήθη νά μή θαυ· 
μασ[) την γενναιότητα τού διαβήματος του.

(’Ακολουθεί)
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Παρακαλε τοί ή Λ)ίς Δ. νά διευθύνη χά πρός 
εμέ γράμματά τη; εί; τά γραφεία χήε «Σφαί 
ρας» διότι άπό το πίστ-ρεστάντ μοΰ είνε άδύ 
νατον νά τά παραλάβω. «’Αγράμπελη»

—ΖΗΤΕΙΤΑΙ δε ·ποιν!ς ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΣ μέ μι
σθόν ικανοποιητικόν. Έπί ιη ς  ζητείται καί μα 
θητευοιιένη τυπογράφος, ή όποία έντός βραχυ- 
τάτου διαστήματος θά λάββ μισθόν διηγού
μενη είς Χήν έ?,«άθησιν τής στοιχειοθεσίας. 
Πληροφορίαι είς τά γ ιαφ=ϊα τής «Σρα ρας».

—Άνταλ. c. ρ. καί έπιστολάς μονον μέ δε
σποινίδας. Γραψατε «'Υπερήφανο Ναυτάκι»Γρα- 
φεϊα «Σφαίρας».

Ζητώ άνταλλαγήν έρωτικών «πιστολών μετά 
δεσ-ιοι. ίδο)ν. Μετά χής άρεσκούσης μοι ανταλ
λαγή τρωτ·.·γρα«ιών. Διεύθυνσις «Όρφέα Σά 
μου.^ρ. r Β θύ Σάμου.

~  Αλτ κορίτσια· άνταλλ,άσσω c p. «αί έπι- 
στοϊ ΐίς. I ράψατε. Βαλεντίνον Στουρνάρα 27 
Αθήναι.

- Λήλωσις. Μκτάσταθμεύων προσωρινώς έκ 
ΙΙπΛου, πάνω ίνταλλαγήν εύχηριστών άταξά 
πιντος, Δ ς «Άριάδνειον νήαα» μνημονικόν 
χαί, ε καί άτοχαιρετισμόν άξ βθα'μαστόν. Δέ- 
χεσθί ά/.ληλογροφιαν ; έχεμ>θεια άτόλυτος.’Ιω 
άννης Τξαμακας Λο/χά Μεσσηνίας.

Ο ύπό τό ψευδώνυμον Περιηγητής ναί μέ 
το κατα λάθος έγ<ριθέν ψευδώνυμον Μαραμένο 
Λουλουδάκι έκ Κόρινθου, ασθενών αδυνατεί 
συνέχισή ανταλλαγήν, διακόπτων δέ αλληλογρα
φίαν προσωρινώς, ευχαριστεί εύγενεϊς άνταλλά- 
κτας χα ι άνιαλλακτρίας.

Προς άρ ιιν παρεξηγήσεων παρα-αλοι νεν 
τονς ατοστείλαντας έπιατολάς είς τό Poste 
restante τον ταχυδρομείου Αθηνών νά ξανα 
σιειλουν τοιαύτας είς τήν θυρίδα 32 Γραφείο 
«-φαιρτις», διότι αί έπιστολαί τονν δέν έλή 
φθησαν. Μ^Χ^ΡΑΓΙΑΣ TUN ΑΣΤΡΟΝ Γενικό.;

0<ΊΥ ς ΙΠΠΟΤΗ 4 ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ.

Ευάγγελον Τσιρικακην· ιυοιτογραφίαν έ- 
στειλ· , άπαντήσατε. Μαύρος ‘Εωσφόρος θωρ. 
Λή ivoc, Σαχ'ιρνην.

m Μιμη μου· επί τή έορ'ή σου σέ φιλώ κοί 
ιυχομαι^ετη Μ ιθουσαλεια Λοβε κυτίον γλυκών. 
Καιτη, Άμφισσα.
, — Αν,;αλ. c p. καί έπιστολάς έλληνιστί καί 

αγγλιστί μέ χορΐισια. Σκοπος ή φιλία. Γρά
ψατε Μίφιστολήν, Στουρνάρα 27, Άθήναι.

Κορίτσια! Θέλετε νά παοηγορήσεχε μ α 
3*}νεμένη χαρδια; Γραψιτε « Ε λι νών ιάδι.ι Μοϋ 
σα», p r. Φ ,ώριναν.

—Φιωχαιιδικια- κάρτα έλάβατε ; Δέματα, έ- 
-πιτογας Οέν παραλα μβανονν σέ ψ=νδώνΐ'μ<α. 
Γράψατε πραγματικό σας δ>οιια. Μ Κοζάνην.

—Άνταλλυσσω C p. ή έπιστολάς, μόνον μέ 
δεσποινίδας εγγραμμάτους κοί σταθερού χαρα- 
χτήρο,· Χκοπτ ς Ιερός· ή πρώτη π >ύ θα μοΰ γρά
ψει θ.» λαβο άμέσως τήν φωτογραφίαν μου. 
Γρ ,ψ ιτε Κωνστ. Φλωρόπουλον έμπορον Ματα- 
ραγ«.ι Μεσολογγίου.

—Νέο, 20 έτών, διά πρώτην φοράν είσερχό- 
μένος εις το σαλονάκι τή; >Σφαίρας» καί ζη
τών παρηγ >ρίαν καί άνακούφισίν, ανταλλάσσει 
έπιστολάς καί c p. μέ δεσπΟ'νιδας πανταχόθεν 
με οίονδν|ποτε πβ ι̂ΐκχόμενον. Προτιμώνται Λα ■ 
μί ς, Καρπενησιού, Β >λου. Σκοπός πνευματική 
επικοινωνία Γραψ ιτε «Άτρομητον Τοξότην» 
p. r Όσενιτσαν Δράμας.

— Κύριε Μίμη Καρ. Σάς εύχόμεθα ετη πολλά 
χαί εότυ^ισμενα. Έλενη, Κοΰλα καί Μαρίκα.

—Λ)1δα !ν Θεοφιλοπ Πές είς τά πλάνα τά 
ματάκια σου δταν μέ βλέπουνε ά μή γελοΰνε,

γιατί μού δίδουνε λαβωματιές καί τήν καρ - 
δια μου σπαρταρούνε.

Κι’ άφού είνε άδύνατον τέτοιες πληγές νά 
γιάνουν, μη βουληΟούν είτα’ άδικα τά μάτια 
σου να μέ πεΟάνουν. Περ. Ά·ασ. Τατόϊον.

—Ζη :ώ άνταλλαγήν έπιστολών μέ νέας χα
λώ* υίκ γενειών. Ιΐροχιμώνχαι Αθηνών, Πει- 
ραιώ., Ζακύνθου, Κεφαλληνίας χαί Καρύστου. 
Γραψατε Τάκην Λέλον p Γ. ’Αθήνας.

— Ά>ταλλάσσω c. p. xui έπιστολάς μετά δε
σποινίδων χαί νέων όλης τής 'Ελλάδος. Προ
τιμώ περιφερειών Πελοπ ιννήσου. Γρ"ψατε Αγ
γελικήν Πανλάκη Ζαχλωρου Καλαβρύτων.

—«Ξ ινΟοπλόχαμον Ι»νθην». Ναι, ακριβώς. 
Το έννοησατε καλά. Μήν ανησνχε.τε, Ναί είμαι 
Σ. Δ. Γράφω σχετικώς χαιρετισμούς μου καί 
Π. Ramerrea.

—ΆνταλΛασσω έρωτικάς .έπιστολάς χαί · .  p. 
μετά δεσποινίδων πανταχόθεν. Σκοπός ερωτική 
φιλία. Γρι.ψατε «Κυνηγόν Καρδιών» θυρις 7W 
Γραφεία «Σφαίρας».

—Αντάλλασσα» c p. καί έπιστολάς μέ νέας 
καί νέους μΟνον έκ Σμύρνης, Θεσ)·ίχης χαί Ά - 
δριανου ιόλεως. Σκοπός τής άνταλλαγής μο· 
είνε ή διάδοοις τών άραιοχεριβν άνΟέον χ·ι ·

τρόπος τής χαλλιεργείας αύτών.ΓράΉατε «Agri- 
culteur p. r Άθή ας.

—Κι τεψυνμένη Παξιιιαδοκλέφτρα, τί χά
νει; ; Αλληλογραφούμε; ΜΑΧΑΡΑΓΙΑΣ ΤΑΝ 
ΑΣΤΡΟΝ ΚΟ&ΗΣ ΤΗΣ ΣΦΑΙΡΑΣ.

—Ζιγχομάρ· έπιστολάς έλοβίΛ δύο. Άπάν- 
τησ ν έστειλα ποό πολλοϋ. Δεχόμεθα. ΜΑΧΑ
ΡΑΓΙΑΣ Τ8Ν ΑΣΤΡΟΝ·

— Μαύροι ‘Ιτπ ται. Σάς κηρχίττ^μεν πόλεμον. 
Έάν δ?ν τον δεχθήτε είσθε δειλοί. Εντολή 
άρχηγοϋ «Τζών Σίγκλαιρ», ό αρχηγός τών άνι- 
χνευτιόν «‘I τπότης τών Χρυσανθέμων».

—Μαύροι Ιππόται· χό έντευκτήριόν σας άνε- 
καλύφθη  ̂ «'Ιππότης τών Χρύσανθέαων«, Άρ 
χηγός-ιών άνιχνευτών«Μαύρων 2 Γραγγαλιστ»ιν».

— «Μεγάλη Ίδία> συμμαχοϋμεν; «Μαύροι 
Στ φφτγα λισ · αί».

—,3#ριε Κ Σα3... όπ ιτασαι οίκτρώς έάν νο- 
μίζν/ς ’ τι άνεκαλυψ-·ς τού «Μ ΑΧ λΡΑI I Α ΓΩΝ 
ΑΣΪΡΩΝ» καί ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ- μόν>ν τσν άσύλ- 
ληπτον άπεχάλυψες διότι είνε έξάδελφός σου 
ν.αί διότι είχατε άλλοτε τήν Συμμορίαν τών 
«’Ιπποτών τής Λμ£·χλ.ης». Σύ είχες τό ψευδώνυ
μον "Μαύρος Σκελετός», λοιπόν ·τό συνχαρηχή- 
ριά μου διά τάς αποκαλύψεις 1 ! Μεθ’ ύπολή- 
ψεως «ΜΑΧΑΡΑΓΙΑΣ ΤΟΝ ΑΣΤΡΟΝ» δ Άρχη 
γ ·ςτών Ανιχνευτών «ΑΥΤ0ΚΡΑΤ0Ρ ΤΗΣ ΣΕ· 
ΛΗΝΗΣ».

— Αήττητε Ίττότα. ΔένεΧμαι ή Ί ι . . .  άλλα ή 
. (Άού ·) ΚΟΜΗΣΣΑ ΤΟΝ ΑΣΤΕΡΟΝ Βα ‘Υ-

παρχηγός ΙΠΠΟΤΟΝ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ
— •ΝΥΜΦΗ ΝΥΜΦΟΝ· «MOULIN R0UG?.» Δέ- 

χεσθε συαμαχίαν; "ΙΠΠΟΤΑΙ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ» 
θυρίς 32 Γραφεία «Σφαίρας».

—Σ’ έκεϊνον πού μέ νοιώθει: Έφάνης οάν 
δνειρο καί έχάθης σάν περαστική σκιά.. ‘Υ
πήρξα γιά Σέ άγιωστος! Αΐ-Ίγμα,,.καί τώρα άν 
έννοηθώ γράψατε μέσφ «Σφαίρας». Ένθυμη- 
θήτε τήν ώραίαν Σας “Αγνωστον.

—Χωριατοπούλα- σάς εΰχοααι έτη πολλά γιά 
τή γιορτή του Μίμη Σου. «‘Ωραία Άγνωστος».

—Αλληλογραφώ μβ δεσποινίδας κοί νέους 
ελληνιστί πανταχόθεν. ΑΙμίλιος Φλωριέ. Γρα 
φεΐα «Σφαίρας».

— «Μαρανθείς ‘Υάκινθε». Νά πιστεύσο> δτι 
έματαιώθη εκτέ/εβις ύ.τοσχέσεώς σας; Γρά
ψατε. Αίμιλιος Φλω jie.

—Χωριαιοπονλα μου- έπί τή έορτή μας ηύ- 
χήθην Μαθουσάλεια τφ άγαπητφ μας Μίμη. 
Πρόσεξε άδελφή μου, πρόσεξε, τήν εύγενή καρ 
δω του. Κοίνη.- Άμφισσα.

—Άνταλλασσ ομεν C p. καί έπιστολάς παν
ταχόθεν μέ πάντας καί πίσας. «“Ατρωτο Θα 
λασσοποϋλι» καί Ψ. X. Μνήμων. ‘ΕτίΜιαούλη, 
Πόρον.

-j-Άλκη Κίση’ γράψε νέαν σύστασίν σου. 
«Ρόδον».

—Φίλοι. Άνταλλά|ατε γραμματόσημα μέ τήν 
Emma Diacost. Άπάντησις ταχεία καί άσφα- 
λής. Διεύθυνσις Ε. Δ. Άδριανοΰ 25 Αθήνας.

—Άλληλογραφώ μέ νέους νέες γενικώς π’ ά· 
γαποΰν τή λογοτεχνία-ποίησι.Άστρος Ροδοφέγ- 
γης ρ Γ. Πατρός.

—’Ανταλλάσσουμε έπιστολάς μυστικοπαθείς 
μέ κορίτσια, χήρες καί παντρεμένες Σμύρνης, 
Αθηνών. Σκοπος ιερός. Γράψατε λΙαγακά καί 
Κοτοφέτση Ά«όσπ. Τηλ)χών Τ. Τ. 907.

— J ’ecLaige photos avec demoiselles 
18 -20 ans instruites je  prefire d'Athenes 
et de Smyrne. But saere ecrivez Κ Κ K. 
officier lor comp! 2 Reg Inf. S. P. 922.

—Τον είς ΰποκβλευσχήν προαχθίντα φίλον 
μου Φίλιππον Καλογερόπουλον συγχαίρω έγ- 
καρδίως. Νίκος.

—Άπηλπιαμένος άπό τάς άπογοητεύσεις τής 
ζωής, προτείνω άνταλλαγήν επιστολών έπί οί- 
ουδήποτε θέ ιατος μέ κορίτσιη μορφωμένα Α 
θηνών καί Πειραιώς. Γράψατε δλαι Μιχαήλ 
Άγγελον p. γ. Αθήνας.

ΔΙΑ Τ Ο Υ Σ  Π Ο Λ ΕΜ ΙΣ ΤΑ Σ

—Αίτώ άλληλογραφίαν μέ Αρσακειάδας έξ 
Αθηνών καί Βαλικεσέρ Μι*ρας Άσίας. Σκο
πός ιερός. Τά ψευδώνυμα άτοκλείονται. Γρά
ψατε «Κεραυνόν» 1ου λόχου 2ου Συντάγματος 
Πεζικού X III Μεραρχίας Τ. Τ. 922.

—Δοίλες σταθήτε! Δύο καρδιές ποΰ πάσχουν 
στά βουνά τής Μικρασίας, ζητούν παρηγοριά 
άπό δυό γλυκά σας λόγια ρέ πονόψυχες χαί ψυ
χικάρες. Προτιμ&νται Θεσ)νίκης, Σμύρνης, Α 
θηνών, Πειραιώς (Πασσα λιμανιού). Γράψατε 
Χαρουπάλευρον καί Ξεροχόαατον 7ον Πεζικόν 
Συν)μα 3η Πολυβολαρχία Τ. Τ. 907.

—Κορίτσια άλτ. Παρηγορήσατε μιά καρδιά 
πάσχουσαν πρό πολλού είς τά βουνά τής Μικρα- 
σίας καί μή έχουσα τί όπως διέλθο τάς ώρας 
τής άνίας, ζητεί άλληλογραφίαν μέ δεσποινίδας 
Νέας καί Παλαιάς Ελλάδος. Γράψατε «Ζέφει- 
ρον Οΰσακίου» 7ον Πεζικόν Σύνταγμα 8η Πο
λυβολαρχία Τ. Τ 907.

•—Κορίτσια Αθηνών, Πατρών, Κορίνθου, Α 
γρίνιου, καί Μεσολογγίου, αΐτονμεν άλληλογρα 
φίαν, δέχεσθε; Γράψατε Τάκην Παπαϊωάννου

καί Άλέκον Σϊμον 7ον Πεζ. Σύνταγμα 3η Πο- 
λνβαλαοχία Τ Τ 907.

— Ο δαφνοστεφανονμένος πολεμιστής ζητεϊ 
νά άνταλλάσση άλληλογραφίαν μέ σοβ ράς δε- 
στοινίδ ις. « λαφνοστεφα ωμένος Πολεμιστής» 
1ου Συ>)τος Πεζ. 1ου λόχου Τ. Τ. 907.

—Ζητώ άλληλογραφίαν μέ δεσποινίδας Α θη
νών, Β >λου καί Θεσσαλονίκης. «Εύζωνάνι» τοΰ 
1)38. Σύνταγμα εύζι· να»ν. 9συ λόχου Τ.Τ 908.

—“Οποιο χτ ρ ται νομίζει πώς μπορεί ν’ άν- 
ταποκριθή στές άπαιτήσεις μου ά: γρηψ-ν λο 
χίαν Γιάννην Άγιάννην· επιμελητείας Μεραρ
χίας Κρήτης Τ. Τ. 923.

—Κορίτσ α μου άλτ- μιά πονεμένη καρδιά 
ζητεϊ άνταλλαγήν έπιστολών μέ σκοπόν τήν γνω
ριμίαν. Προτιαώνται κορίτσια Καλαμών, Α θη
νών χαί Φ ωρί'ης. Γράνΐ'ατε «Ύποβννιχιον Σα
νό -λέβου» 7 ·ν Δ 'ννον 36 ·ν Σνν)μα Φλώριναν.

— Άφιερώ τα έπομενα είς μνήμην τοΰ αγα
πητού Κόττα Κωνσταντίνου Άπεβίωσε τό θρυ
λικό παλληκάρι τήν 15ην Αύγουστου είς Μι
κρόν Άσίαν, ύποστάς τά πτίντα έπί τοϋ χιονο- 
βριθονς λόφου Μητσοπούλου ι>κ’> δεκάμηνου 
πρός άναγέννησιν τής Μητρός ‘Ελλάδος. Γαΐαν 
Ι/.οι έλαφράν. Διονύτης Θέοδωρόπουλος, 7ου 
Συντάγματος Τ. Τ. 907.

—Τρεϊς ήαα.ες πολυβο/ηταί ενρισκό,.ε οι είς 
τάς χιονοσκετιΐ; κορυφάς τών όρέων τού Οϋιάκ 
οί όποιοι ετοιμάζουν τήν νέαν θόραν κατά τών 
ρυπαρών Κεμαλιστών, ot όποιοι έξακολουθοΰν 
νά πειράζουν τά έλληνοπουλα χωρίς άποτέλε
σμα, αΐτονν άλληλογραφίαν μέ δεσποινίδας και 
χήρας 18 -26 έτών. Σκαπός γνωριιιία· ψευδώ
νυμα άποκλείονται. Γράψ ιτε Δεκανέα Γολάνην 
Π., Δεκανέα Κουστούοον Δ’, καί στρατιώτην 
Γιαννακόπουλον Μιγ. 7αν Πεζ. Σύντογμα 3η 
Πολυβολαρχία Τ. Τ. 907.

—Δύο παιδιά τών όρέων ζητοΰντα άνακούφι- 
σιν τής μονοτόνου ζωής των, δέχονται άλληλο
γραφίαν μετά δεσποινίδων άπό 18 -22 έτών. 
Προτιαώνται Πατ ιών, Λερβενίου, Ξυλο*άστρου, 
Καλαβρύτων, Αθηνών, Σμύρνης καί Όδειιη- 
σίου μέ τήν διεύθυνσιν «Άπραγιιατοποίητον 
Ό'ειρον» καί Έρκος Αχαιών», 7ον Σύνταγμα 
Πεζικού, 11ος λόχος Τ. Τ. 907.

Σ Τ Η Λ Η  ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΩΝ
—Νέος 24 έτών άνταλλάσσει έρωτικάς έπι

στολάς μέ δβστοιν δας 17 —20 έτών καλών οί- 
κογεν ι̂ών Β ίλου, Λαρίσης, Κααδίτσης, Θεσσα
λονίκης, Κων)τόλεως, Άλεξ ινδρείσς, Σμύρνης 
προαστείων Σμύρνης. Πρ· τιμώ μο-α/οκόρες. 
Σκοπός ό γ ίμος. «Τουο·<οθήρας». Ταχυδρομεϊον 
1ης Μεραρχίας Τ. Τ. 908.

ί ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑΤΑ ][
Θ. Τσακαρελλ· δην. Μόνον τόμοι τοΰα'. έτους 

χαρτόδετοι μάς άπέ μει να ν 12 δρ. έκαστος. Πε
ζοτράγουδα δέν έλήφθησαν. -  Πολύ καλά δίς 
Στυλιανάκη.—Δήμον Βασιλείου. Στείλατε χβρ- 
τονόμισμα διά συστημένης έπιστολής, δχι γραμ
ματόσημο· ή έγγραφή σας έλήφθη υτ’ όψ3ΐ.— 
Βαρβερόπουλον.· Συνδρομή δρ. 1δ, ό π ώτος 
τόμος δρ 12.—Λαίδη Ά ιιλτων. Τά φύλλα έ - 
στάλησαν, ή διεύθυνσις έδιορθώθη. Έχετε μέγα 
δ.χσιον. Σάς ζητούμεν συγγ«ώμην.—Χρυσάνθη 
Κ. Άν θέλετε μά. ξαναγράφετε διεύθυνσίν σας.

Έλήφθησαν αί συνδρομαί καί ένεγράφησαν 
οί κ. κ. Σταύρος Τσουκαλάς, Σοφία Πετροτού- 
λοα, Εΰθυα. Κυοιακοΰ, Ίωάν. Καμίνης, Θεόδ. 
Ξύστρης, Νικ. Μαγγανιώτης, Μ. Άναστασό· 
πουλος, Ελένη Μακροπουλου.

ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕ ΙΟΝ THS “ ΈΦΑΙΡΑΕ,
’Ενοίκιασαν γραμματοθυρίδας «Κυνηγός καρ

διών» θυ }ίς 72, «Εφοπλιστής» θυρίς 73.
Πρέπει νά δηλωθή δτι, έφ’ δσον καθιερώθη 

γενικώς τό σύστημα τών γραμματοθυρίδων, 
δέον ολοι οί άνταλλάσσοντες διά τών γραφείων 
τής «Σφαίρας* νά ΰπαχθοϋν είς αύτό.

Τό Πρακτορεϊον «Άργος τοΰ Τύπου τής 
Ανατολής» τού συναδέλφου κ. Θ. Καλογερικού 
ΐδρυσεν άρτιον τμήαα πληροφοριών καί υπη
ρεσιών. Τό τμήμα, άναλαμβάνον τήν έκτέλεσίν 
οίασδήποτε παραγγελίας, εΐμεθα βέβαιοι δτ 
θ ι  έξυπηρετήσο στουδαίω; τούς έκ τ ΐγ 
έπσρχιών σνναλλασσομένους μέ τάς Άθήνας

ΙΑΤΡΕΙΟΝ Κ Α Λ Λ Ο Ν Η Σ

Ο Ια τρός η . Σ . Α . Ρ Ο Κ Κ Ο Σ  θ ερ α π εύ ει τά ς  δυσμ ορ
φ ία ς τ ο ν  π ροσώ π ου, Α νώμαλα σ χή μ α τα  ρινός, όφ ρύω ν, 
ρ υτίδα ς, πα λα ιά ς ο υ λ ά ς  χοιοά δω ν, τραυμάτο>γ εύ λο γία ς 
?\ έγχ α υ μ ά τω ν , κη λ ίδ α ς έ ^ λ ί δ α ς ,  έξα ν ^ η μ α τα , τη ν  
περτρίχακϊΐν τα χέω ς κα ί ρ ιζικώ ς Λνευ καταστροορής το ϋ  
δέρμ α το ς, λεύ κ α ς τρ ίχ α ς, τρ ιχ ό π τω σ ιν , π ιτυ ρ ία σιν , φα- 
λά κρω σιν, τρ ιχοφ ά γ ον, ά νώ μ α λα  σ χή α α τα  τ ο ϋ  σώ μα
το ς , ά τροφ ία ς ή  υ π ερ τρ ο φ ία ς ώ μ ο υ , όσφ ύος, σ τ ή θ ο υ ς , 
άκρω ν, παχυσαρκίαν γεν ικ ή ν  | το π ικ ή ν . Α ϋ ξη σ ις  το ϋ  
ά ν ο σ τη μ α το ς κα ί π λ α σ τικ ό τη ς  σ ώ μ α το ς. Θ ερα π εία  λευ - 
κά ν οεω ς το ϋ  δ έρ μ α το ς κα ί σ υμ β ουλα ΐ κ α λ λο ν ή ς π ρο σ ώ 
που, κ ό μ η ς κα ί σ ώ μ α το ς. Έ π 4 σ κ έ ^ ε ις  10— 18 κ α ί 5— 6 .

Ό δ ό ς  Έ ρ μ ο ϋ  Φ ω κίω ν ο ς 6.



ΤΟ ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΪΘΥΜΟΝ ΟΨΙΝ ΤΟΥ

T o p  μ η  τά καμώ ματα
Τ Ο  Τ Ε Ω Σ  Λ Ε Ν Α Κ Ι

“Ακου ν' άκούσ^ς 
μυστήρια πράμματα ρέ 
Μανιώ λίαν, γιά νά 
φρίξβς καί νά σηκω
θούν ολόρθες οί τρί
χες άπ’ τις μασκάλες 
σου—αμάν τά μεγα
λεία σου ! Τήν έξερες 
εκείνη τήν παληομου- 
σίτσα, τό Λενάκι, πού 
γύριζε στήν Πλάκα 
καί σελέμιζε δίφραγκα 
τούς βλάβηδες; Έ ,  
τώρα έγιιε καί δαύτη 
γρόν καί ξηγιέται άπό 
κατοστάρικο κι' απά
νω — μπήκες; ’Εγώ 
τήν είχα ξεχάσει κι’ 
οΰτε ήξερα ποΰ παίρ
νει ψωμί, δμως τήν 
προάλλη έρχετ’ ένα 
δουλάκι ατ6 μαγαζί 
και μοΰ λέει νά πάω
σπίτι νά πάρω μέτρος τής κεράς της γιά μπο
τίνια. Τήν έλέγανε, λέει, δεσποινίς— γαργάλα 
με !—Έλλη κι’ έκαθόντανε κάπου έκεΐ κοντά 
στήν ίδια οδός. Ριγνω κι’ έγώ τήν πατοτούκα 
πάνω άπ’ τήν ποδιά, κρεμάω τό καβουράκι στό 
κεφάλι μου καί μπροστά τό δουλάκι, πίσω γώ, 
φτάνουμε σ’ ένα παλατάκι ποΰ ντρεπούμουνα 
νά μπω μέσα. "Ολο τάπητους καί πρασινάδες!

—'Α μόν καί θά γλυστρήσω ! λέω στό δου
λάκι. Πουν’ ή κερά σου, ρέ βάσανο;

— Άπό δώ...περάστε...
Μ’ ανοίγει μιά πόρτα, μπαίνω σ’ ένα σάλο- 

νάκι μινιόν καί., τόμπολα. Κάνω νά Ιδώ καί τί 
γλέπω ; Τό τέως Λενάκι μέ σακακοπαντέλονα 
άντρί'.ια παρδαλά—πυτζάμες όπως λένε στή 
γλώσσα τής μοδός— ξαπλωμένο σ’ ένα σοφά 
καί μ" τό τσιγαράκι στό χέρι.

—Κεραμίδα ! . Ρέ τί γλέπω ..τό Λενάκι; ώ... 
Κι' έκανα νά πώ έκεϊνο πού λέει ό Καραγ

κιόζης άμα μπανίζει κερίες:
—Ρέ, πώς κατάντησες έτσι μέσ’ στά βε

λούδα καί στά μετάξα, ρέ φουκαριάρα!
—Σσσσ.,.μού κάνει, θά σ’ άκούσει ό μαι- 

τρέσσος μου.
—Ώστε γίνηκες γκαρσονιέρα κι* έχεις καί 

μαιτρέσσο, ρέ Λενάκι; Καλό κορόϊδο βρήκες 
γιά μάθηδα, καθώς γλέπω. Καί πώς άλλαξες! 
Μονρφη\ες, κρεατώθηκες, τά μαλλιά σου άπό 
ξανθά μαυρίσανε, τί διάολο ! καναβοΰρι σέ ταΐ
ζει ό ιιπαλαμός σου ;

—̂Μήν τά ρωτάς, άδρεφέ μου Βάγγο, τά περ
νάω ζωή καί κόττα.

—Σάν κοκότα, τής κάνω. Ι£αί δέ μοΰ λές, 
έτσι συναμετάξι μας, πόσα σέ λένε στή Λαϊκιά; 

—Καμμιά δεκαριά παπούδες.
_—Μεγάλους ; Σώθηκες καγιάσσα! Καί τώρα 

θέλεις παπούτσα, έ ;
—Ναί, μποτίνια.

| —Μποτίνια, βέβαια, τί ανάγκη έχεις τώρα!
Τόν καιρό πού φόραγες τά τσόκαρα τόν έξέ- 
χασ»ς ! Καί θάν τά θέλης βέβαια, έτσι μεγκλη- 
δόν, ποντίνι μισό μπόντο καί τακούνι μισό μέ-

\τρο, γιά νά ξηγιέσαι άλατοπίπερη—νομίζω ;
—'Ακριβώς.
—Καί παραχρήμα, τής κάνω.
—Πόσα θά σκάσω; μοΰ λέει.
—Έ ,  γιά χατήρισου, ώσαμε 25 τάλλαρα.
—Οδ... οΰ ! ακριβά εΐνε, μοΰ λέει. Δέν κάνει 

φθηνότερα;
/— Ά , μέ τό μπαρδόν! τό μαγαζί uac που

λάει πρίξ-φίξ, γιά ιά ξέρ^ς. Κι’ έξ άλλον σάμ 
πως καί θάν τά δώκ^ς άπ’ τήν τσέπη σου, ρέ 
οελέμισσα; Τό ψημάρι πλβρώνει...

— 'Ας εΐνε, δέ θαν τά χαλάοουμε, μ' άπαντεΐ. 
Έλα τώρα νά μοΰ πάρης μέτρο.
m—Τί μέτρος νά σοΰ πάρω, ρέ γλυκανάλατη, 

μ* αύτά τά μασκαραλίκια ποΰ φοράς; Έγώ 
θέλω φούστα, νά γλέπω γάμπα καί'νά παίρνω 
χαλοϋπι, έμπνεψη. Αυτά τά τυχερά έχουμε κι* 
έμεΐς τά τσογκαράκια, τί διάολο κόντρα θά μάς 
παη τώρα ό σουφρατζετισμός μέ τις πυτζάμες;

—Καί ποιός σοδπε πώς καί μ’ αΰτά δέν 
μπορείς νά δής ο,τι θέλεις;

— Μά πέστα τό λοιπό, χρυσόστομη !
Καί τραβάει ψηλά τό μπατζάκι της, ποΰ

λές, ρέ Μανιώ άγλαόμορφη, καί τεντώνει τό 
πόδι της, κι’ είδα φώς καί θάμπωσε τό φώ- 

μου! Ένα ποδαράκι μα\ ονρι τοΰ γαλάτου, πα- 
 ίΧΟυλό, εύτραπελο κι’ ή κάλτσα διαφανές μετα-

ι

ξωτή, Χριστέ μου τά πάθη σου 1
—Έ χει γούστο νά κά\χ)ς κοί μανικοΰρ στά 

ποδάρια, ρέ σαχλαμάρα, τής λέω. —’Αμή πώς;
Κοί μ’ όλο της τό δίκηο τό κορίτσι, άφ<ΛΤ 

πλερώνει ό άλλος ! Τί τά θές, ρέ χριστεπάηφΥ), 
αμςι φυσάς παρά γένεσαι άλλος άνήΐκοπος. 
'Ετσι καί τό Λενάκι, έδώ κι’ ένα χρόφ. μιά 
δεκάρα σημασία δέν τοΰδι>ες, τώρα βα<£Μστηχε 
Έλλη κι’ έπιανα τό ποδι της καί j i ’ έΛιανε· 
μερμηρία—λιμπίζεσαι; Γιά νά δούμε ̂ ιήν^λλη
βδομάδα πού θά τής πάω τά παπούτσια 2------
θά δούμε καί τόν Πάπα, γιά θάν
δλα κεϊ μέσα—πώς ; Ο ΒΛΑΙ

■WWW· '» ·■,

|-~R/A hT poY2h:
Περδίκω μ’ π’λί μ' 

Άϊκλουϊές,ούρή ,άΐκλου - 
ϊές κι’ αμάν άμάν Ζή- 
του κί τ’ μιανού, ζήτου 
τ’ κι’ άλλ’νοΰ, ζήτου οΰ- 
λΝών πέρα γιά πέρα, νά 
ζήσ’νι ο'ι άνθρώπ" κί νά 
κατουχρουνίσ’νι. Μα>α· 
χά βουλιεφτές νά μήν 
έβγ’νι γιά νάβγου Ιγώ 
μαναχός μ’ πατέρας τοΰ 
Έθνους.

Μ’ Ισύ τί, είσι θά μ' 
πχίς, θέλ’ς νά βγ’ς 

‘ άπουκριβώ, 
ν Ιληά 
ν άγ

βάλου στού λιαιμό ο’ γιά νά 
φούντο—άπ’ τού στόμα μ’ κί

nubj η
βουλιεφτής; Ίγώ είμ’ Ιγω, θά σ’ άπουκρ 
τσαρούχ’ κι’ άϊους ού Θεός. ΕΧμι κί μί τ ν 
πώχ,ς στού λιαιμό σ’, είμι όμους κί μί τ’ν
κουρά π' θά σ' 
πάς άπατα στού 
στ’ Θεοΰ τού ’φτί.

Τού ξέρου, είσι κι’ ή άφιντιά σ’ ύπουψήμφια 
Ιδώ κι" έναν ίώνα γιά νά σί κάμου γ’ναΐκα μ’ 
μ" δέ θάν τού φάς αύτίνου τού φρούτου, βγάλτ’ 
άπ’ τού νοΰ σ’. Ούλου «όχι κι’ όχι» θάν τού 
πααίνου, ούρή φαυλουκράτ’σα, όσου π’ νά μαυ 

ίσ’ τού μάτι σ’ γιά παντρειγιά κί νά πάς νά 
άλ’ς ύπουψημφιότητα σί κάνα άλλου κουρόϊ 

δου σάν ν.ί μένα, γιατ’ Ιγώ μαθές πάου συν- 
φουνα μί τού νόμου, δέ μ’ άρέσουν πιά οΐ στι 
νές πιριφέρείΐς σάν κί σένα, ούρή ξ’λόκουττα 
τ’διαόλου, θέλου ίβρεϊα πιριφέρεια, κανιά Σμυρ 
νιά κριγιατουμέν’ τιτράπαχ' νάκαταλάβου ουσία.

Ή  μπά κί σ’ πέρασ’ ά.τ" ν’ Ιδέα πώς δτ'πα- . · · , , ,
λ-ίβουσα, άμαν έβγου βουλιεφτής, νάρθου νά *9 ακτι^τητος και υπολογισμου.
πάρου Ισένα ; Τί διάουλου, κουρχοΰτ’, γιά μπα- 
ζίνα έχ’ς μέσα σ’ αύιίνου τού ξερουκέφαλου!
Ένας βουλιεφτής, ούρή ζεϊμπέκα, θέλ’ προΐνα 
κί προίκα μιγάλ’ γιά νά παντριφτ^. "Οϊ μ'σό 
στρέμμα χουράφ’ κί τρεις ρίζις Ιληές, πέρι ίκα· 
τό χ’λιαδούλις κί βάλε. Τ’ς έχ'ς Ισύ; "Ακα. Έ ,  
άΐτι στού ρέμμα τ’ λοιπόν νά κάν’ς μπουρμπ§ - 
λήθρις, γιατί Ιγώ ύγρόν άγουράζου.

Ταΰτα κί μένον, γειά κι’ άντίου μ’
Μ ή τ ρ ο υ ι Κ ο ν ρ ’ν άγ αλ ο ν ς  >

Σ Τ ΙΧ Ο Ι T O V  Κ Α Ρ Ρ (ίΥ
( Η Γ Ο Υ Ν  Ο Μ ΙΛ ΙΑ )  Ε Π ΙΚ Α Ρ Ρ Ο Ι)

Ύπάγας προς παιξιν 
έμβιλλεάρδου 
κοινώς σφαιριστήριον 
άπώλεσον έμβ^ιθώς 
καί μέ έλύοσαξον 
τόν κακομοί^ΐον, 
τό όποιο»
μετά πολλών άσθείων. 
Έγωγε γούν 
πράκτων ποσώς 
καραμβόλας 
καί γάρ ό άνθίπαλος 
κατεσχεύαζεν 
τάπτας
άταξάπας καί δλας 
κουλέδας 
ή ρολέδας 
καί έμβρικόλας, 

φίνας ού μήν άλλα καί κοπτάς καί έ» σπόνδα 
μετά ή καί δνεπ κόνδρα, 

πρός δε κεκλαφσμένας καί μακαρονίους 
χυδαϊστί μονοσπόνδους καί άφαλτσίους 
καλώς τά έπέπονθον ό αφιλότιμος 
καί γάρ ούχ’ καθεζόμενος φρόνιμος, 
έφώ καί μέ έπεμφσον γραμμηδόν

κατά τού έμβεζακτέως /
δπου καί μοί ή t η σαν όμοθυμοδόν 

τάς τρίξ τής έμαπτοΰ κεφολέος, 
τό όποιον
πλήρωθι κορόϊδον τόν φόρον τών ηλιθίων.

Ό  Ά γ χ α & ά γ γ ε λ ο ς

Η  Π Υ Θ Ι Α  Z 3 A . S

Ε  Χ ί  Λ  Ο  Γ  I  X i  A . ------

Φαντάζουμο», κορίτσι μου, 
πώς θάσαι μέ τό κόμμα 
τό άντίθετο τής άγκυρας 
γιατί βλέπω πολλές 
στά μαγουλά σου, στό λαιμό, 
καί σ’ δλο σου τό σώμα 
μαύρες σάν τά ματάκια σου 
καί ζουμερές έληές.

Ί  Κουτσοχέρας

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΝ ΜΠ0ΝΑΜΑΜ2Ν

Έ χ ω  τήν γνώμην δτι είς τό κουτί μέ

τήν ταινίανχρώματος.............. f .................

περιέχονται — ............................................ .

'Υπογραφή καί διενθνναις (καΦαςογςαμμένα)

Φ ί λ η μ α  τ’ άέ ρα.  ’Αθήναι.—Ό  χαρακτήρ 
σας έχε, πολλά χαρίσματα τά όποια τόν καθι
στούν συμπαθητικόν. Έν πς-ώτοις έχετε μίαν 
χαρακτηριστικήν άτλότητα είς τήν έμφάνισίν 
σας καί τάς εκφράσεις, ή όποία αποδίδει τά ά 
νάλογα αίσθήματά σας. Κατόπιν έχετε καλαι
σθησίαν, τό όποιον σημαίνει δτι έχετε ψυχήν 
εύγε'ή καί έννοεΐτε τό ώ;;αϊον καί παθαί- εσθε 
άπ’ αϋτό. Ή  καρδιά σας τρυφερά. Έν γένει χα
ρακτήρ όχι δυνατός άλλά Ιδανικός.

Δ ύ ο  Δ έ λ τ α  Τ. Τ. 907.—Ό τι είσθε άν
θρωπο; έξυπνος, χωρίς καθόλου πονηριάν, δέν 
υπάρχει καμμία αμφιβολία. "Οτι δμως μέ τήν 
έξυπνάδα σπς συνδυάζετε καί κάποιαν έπιτήδίυ 
σιν, άποβλέπουσαν είς βελτίωαιν τής έντυπώ- 
σ?ως τήν όποία» έμποιεΐτε, ούδεμία ίπίσης άμ- 

| φιβολια. ’Οπωσδήποτε δέν στερεϊσθε πνεύματος
Μπορείτε νά 

είσθε βέβαιος δτι είς τήν κοινωνικήν ζωήν τά 
καταφέρνετε πολύ καλά.

G. J .  Α. Τ. Τ. 907.—Δέν είμαι σύμφωνος 
δτι. αγνοείτε έντελώς τόν χαρακτήρα σας. θ έ 
λετε άπλώς νά πήτε δτι δέν προσέχετε καί[πολύ 
τά έλαττώματά του, διότι δέν είσθε άνθρωπος 
έσωτερικώτερος, άλλά σάς έι διαφέρουν μονον ή 
επιφάνεια καί αί έξωτερικαί εκδηλώσεις τής 
ζωής, τήν οποίαν γι’ αύτό μπορείτε καί τήν 
γλεντάτε καλά,χωρίς νά πολυσκοτιζεσθε- δι’ άρ· 
χας καί πεποιθήσεις. Φυσική συνέπεια: είσθε 
ξέγνοιαστος, ολίγον κενόδοξος, καί δέν σάς λεί
πει ολίγη δόσις φαμφαρονισμού. Μέ δύο λέ
ξεις: επιπόλαιος μέ δλα τά προτερήματα καί 
έλαττώματά του.

Κ. I. Π. Δεδεαγάτς.—ΚΙσθε ένας καλός μι
κροαστός. Κυττάιε τή δουλειά σας καί τό συμ
φέρον σας, είσθε φιλόπονοο, τακτικός, έχετε ευ
θυκρισίαν καί δέν παρασΰρεσθε άπό μεγάλα 
λόγια οΰιε ένθουσιάζεσθε άπό εΰγενεϊς Ιδέας. 
Έχετε έμφάνισίν δασκάλου κάπως σχολαστι
κού, κατέχετε άκριβώς τάς γνώσεις πού σάς 
χρε άζονται, ουτε μίαν περισσοτέραν, καί είσθε 
καλός γιά τόν κύκλον σας, χωρίς δμως νά 
κάνετε γιά μεγαλείτερα πράγματα. Ή  δραχμή 
εΐνε είς τήν διάθεσίν σας.

Δ. Γ. Θεσσαλονίκην — ’Επαναλαμβάνω δτι 
είσθε εύσυνείδητος καί γνωστικός. Προσθέτω 
δτι έχετε χαρακτήρα καθαρώς άνδςικόν μέ ε
γωιστικήν άξιοπρέπειαν καί συγκρατημένα όρ
μέμφυτα. Έχετε δηλαδή τιθασσεύσει τόν έαυ- 
τόν σας, είσθε κύριος τών έχδηλώσεών του καί 
είς τάς κοσμικάς σας συναναστροφάς προσπα
θείτε νά φαίιεσθε καί φαίνεσθε κύριος, μέ τήν 
εύρυτέραν σημασίαν τής λέξεως. Πολλές φο
ρές δέν κάνετε κάτι πού θέλετε μόνον καί μό
νον διά νά μή δώσετε λαβήν είς κακολογίσς, 
φα(\εσθε δέ πολύ ούστηρός Ιδίως πρός τόν 
εαυτόν σας. Σκέπτεσθε πολύ. Τούς άνθρώπους 
τοΰ είδους σας, τούς μή θορυβοποιούς, βρα
δύνουν νά τούς άναγνωρίσουν. Έ  Γραφολόγοι
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