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ΔΑΝΕΙΚΗ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 5>
αΐ ας προχωρήσουμε στην Αλλη μέρα, οποτε δ
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Κωστάκης έπεσκέπτετο παλι το Ντιντη στην
γκαρσονιέρα του,

Ό ,τι καί νά μοϋ πήτε, δέν θά μέ πείσετε 
πώς εϊνε καλό πράγμα νά πλήρης κανείς τά 
χρέη τού. Τήν ίδια Ιδέα έχει κι’ ό παλαιός συμ
μαθητής μου ^Ντιντής. Εφοπλιστής δέν είνε ό 
Ντιντής, τόν εχει δμως τόν τρόπο του ώστι νά 
περνά καλά, νά κρατή μιά γκαρσονιέρα μέ γοϋ · 
στο έπιπλωμένην καί Ιδίως νά ντύνεται κομψά.
ΕΧνε ώς τόσο τρομερά κακοπληρωτής καί άπό 
συνήθειαν, άλλά γιατίκαί πολλές φορές οί σπα- 
τάλεςγιά τις τουαλέττες του δέν άνταποκρίνονται 
πρός τά έσοδά του. Νά, πρό ένός μηνός π. χ. 
παρήγγειλε τρία ζευγάρια παπούτσια, τελευ
ταίες φόρμες, τά φόρεσε, άλλ' άκόμα δέν τά 
πλήρωσε, ό δέ δυστυχισμένος παπουτσής του 
πηγαινοέρχεται κάθε μέρα μέ τό λογαριασμό 
στό χέρι—χδπου 300 δραχμές.

Ό  Ντιντής προσπαθούσε νά τόν καταφέρω 
νά κάμχ] λίγη υπομονή, δλλοτε κρυβόταν καϊ 
τέλος πάντων σ’ αύτό τό σημείο βρισκότε ν τά 
πράγματα, όταν ενα άπρόοπτον γεγονός ήλθε 
νά βγάλ-Q τό Ντιντή άπό τό αδιέξοδον. "Ενα 
άπόγευμα, άντί τού παπουτσή του, βλέπει νά 
μπαίνε σιή γκαρσονιέρα του ό φίλος του Κω- 
στάκης. «'Εχει γούστο νά θέλη κι* ούτός τό 
είκοσιπεντάρικο ποΰ τοΰ χρωστάω» σκέφθηκε.

Άλλ' ό Κωστάκης, χωρίς νά τού κάμη καθό
λου λόγο γι’ αύτό, τοΰ είπεν ότι σκοπός τής 
έπισκέψεώς του ήταν νά τόν θερμοπαρακαλέσχ] 
νά τοϋ δανείση γιά τό άπόγευμα τής επομένης 
τήν γκαρσονιέρα του, έπειδή είχε πιάσει μιά 
καινούργια πολύ τοΰ κόσμου ερωμένη καί δεν 
είχε πού άλλου νά τήν πάη.

Ό  Ντιντής, άφοϋ έσκέςθη λιγάκι, συγκατε- 
τέθη ΰστερα προθύμως στό δάνεισμα τής γκαρ- 
σονιέρας του καί ό Κωστάκης έφυγε ενθουσια
σμένο:. Σέ λίγο ήλθε ό παπουτσής· κάτι τού 
είπε οτ’ αύτΐ ό Ντιντής, κι’ έφυγε κι’ αύτός έν 
θουσιασμένος, μολονότι δέν είχε πληςωθή τό 
λογαριασμό. Τί δρα γε νά τοΰ είχε τίτή ° παμ 
πόνηρος Ντιντής; Θα τό ίδοϋμε. . Όπως έσυμ· 
φωνηθη τό άπόγευμα τής επομένης, τέσσαρες 
ή ώρα, ό Κωστάκης έμπαινε μεγαλοπρεπώς στή 
γκαρσονιέρα τοΰ φίλου του μέ την έρωμένη του 
ή όποία ήταν πράγματι πολύ εκλεκτό κομμάτι.
Ή  Λίνα—έτσι τήν έλεγαν—άφοΰ περιειργάσθη 
όλα τά δωμάτια τής γκαρσονιέρας, τήν έπίπλωσι. 
τή διακόσμι,σί της, είπεν εύχαριστημένη:

—Μπρόβο σου, Κωστάχη,εϊνε ένα ποίημα κα
λαισθησίας ή γχαρσονιερίτσα σ ο,υ!

,  Ό  καΰμένοςό Κωστάκης έξεροκατάπιε. Είχε 
οτήν άρχη σκοπό νά τής πή ότι δέν ήταν δική 
του ή γκαρσονιέρα, μιά καί τή; δρεσε όμως τόσο 
έπροτίμησε νά μήν τής αποκάλυψη τήν άλή 
θεια, γ.ά νά μήν χάση τήν καλή της Ιδέα.

Δέν έπέρασε πολύ ώρα καί οί δύο έρασταί 
είχαν είσιλθει πιά είς τά προκαταρκτικά τής 
άγάπης—ι ι̂λάκια, χ··δια κλπ.—όταν Ισχυρά κτυ 
πήματα άκούσθηκαν στήν πόρτα.

—Ποιός διάολος είνε έψιθύρισε ό Κωστάκης 
κι’ άνατινάχθηχε.

— “Ω δυστυχία μου! έχει γούστο νά είνε ό 
Λνδρας μου! είπε τρομαγμένη ή Λίνα.

Οπωσδήποτε, έπειδή τά κτυπήματα εξακο
λουθούσαν, ό Κωστάκης είδε ότι ήτο υπόχρεα» 
μένος νά άνοιξή καί διηυθύνθη πρός τήν πόρτα, 
ένφ ή Λίνα,τρέμουσα, ένρύφθηκε κάπου έκιΐ 
στην είσοδο γιά ν' άκούσχι μήπως είνε ό δνδι ας 
της καί νά τό σκάσυ άπ’ τήν πισω πορτι 9 α.

"Οταν ό Κωστάκης δνοιξε τήν πόρτα, εύρέ- 
θηκε ενώπιον ένός παπουτσή μαινομένου «αί 
προτείνυντος ένα λογαριασμό.

—Ό  κ. Ντιντής ;
—Δίν είν’ έδώ, άπαντά ό Κωστάκης.
—Όχι, κύριε, έδώ είνε, τό ξέρω καλά. Τώ- 

μαθα πιά αύτο τό κόλτο. Είυαι ό παπουτσής 
του, κύριε, κι' έχω Ινα μήνα τώρα πού έρχο 
μαι να μοϋ ξοφλήιη) το λογαριασμό κι’ όλο μοΰ 
λένε πώς δέν είν’ έδώ. Αύτή τή φορά όμως δέν 
φεύγω, άν δέν πληρωθώ.

—‘Ελα αΰριο τό πρωί, σοΰ λέω· δέν είν’ έδώ. 
—“Οχι, δεν φεύγω προτού νά πληρωθώ!
—Μα μή φωνάζης τοσο δυνατά ! παρακαλεϊ 

£  Κωστάκης, τόν όποιον έκοβε κρύος ίδρώς έπί 
τή ίδεςι όιι ή ερωμένη του δκουγε αύτή τή στι
χομυθία. Πώ, πώ... τί ντροπή !.. Κοί πώς νά τής 
τό πή τώρα πιά ότι ή γκαρσονιέρα δέν ήταν 
δική του. Νά φανή ψεύτης; Ά ,  όχι! Προτι- 
μωτερο ήιαν... ναί άπείρως προτιμώτερο νά 
πληρωσο τό λογαριασμό, καί αΰριο θά έπαιρνε 
τά λεπτά άπ* τόν Ντιντή. Καί έτσι έκαμε' έπλή- 
ρωσε τό λογαριασμό, ό όποιο, όμως έν τφ με
ταξύ είχε άνεβή άπό 300 είς 600 δραχμή.

Ό  παπουτσής έμεινε εύχαριστημένος καί ό Κω- 
<3τάκης έπανήλθε στήν άγκαλιά τής έρωμένης 
του, ή όποία μέσα στή χαρά της πού δέν ήταν 
6  δνδρας της, έξέχασε νά ρωτήσυ ποιός δλλος 
ήταν καί τί ήθελε.

Ά ς  βάλουμε έδώ τά συνηθισμένα άποσιω.τη -

—"Ε, πώς τά περάσατε; ρώτησε ό Ντιντής.
—Κ αλά, πολύ καλά, σ’ εύχαριστώ θερμώς ! 

άπήντησε ό Κω ιτάκης. Μόνο ποΰ μά; άιησυ- 
χησε λίγο ό παπουτσής σου.

—Ό  παπουτσής μου! “Καί τΐ ήθελε;
—Έφερε ένα λογαριασμό έξακοσίων φράγ

κων, τόν όποιον άναγκάσθηκα νά τοΰ πληρώσω, 
γιατί ά/λοιώς δέν έννοούσε νά τό κουνηση.

—'Εξακόσια φράγκα ! Καί τοϋ τά πλήρωσες; 
Μά είσαι τρελλός, φίλε μου, άκοΰς τρία ζευγά
ρια παπούτσια πού τά έ συμφώνησα έ-̂ ώ τριακό
σιες δραχμές, νά τά πληρώσης εξακόσιες ! _Τρια- 
κόσιες δραχμές στόν άέρα I ’Ορίστε, κάμε έπειτα 
καλό σέ φίλο σου! Καί τώρα τί θά κάμω έγώ 
πού δέν έχω αύτή τή στιγμή νά σοϋ δώοω τά 
έξακόσια οου φράγκα κι' οΰτε ξέρω πότε θά 
μπορέσω νά σοϋ τά ξεπληρώσω!..

—Μά δέν σέ βιάζω, άγαπητέ μου, λέγει ό Κω 
στάκης χλω ιι ιασμένος, διότι δέν μποροΰσε νά 
πή τίποτε άλλο στή δύσκολη θέσι πού εύρέθηκβ.

— Φυσικά, τό ξέρω ότι ευτυχώς μπορείς νά 
πεοιμένης, τό γεγονός όμως είνε ότι σοϋ οφείλω 
600 δραχμές καί αύτό μοΰ προξενεί φρίκην!

Καί όταν ό Κωστάκης έφυγε, ό Ντιντής τρέ
χει στόν παπουτσή του, ό όποιος τόν υποδέχεται 
γελαστός.

—Λοιπόν, κύριε Ντιντή ;
—Λοιπόν, φίλε μου, έτσίμ,πησες έξακόσια 

φράγκα... Σοΰ χρωστώ τριακόσια, δόσε μου τά 
δλλα τριακόσια. Μερσί. Σοΰ ζητώ συγγνώμην 
πού σ’ έβαλα νά παίξης αύτή τή κωμωδία, άλλά 
ξέρεις αύτός ό φίλος μου ό Κωστάκης μοΰ έ- 
χρεωστούσε αύτά τά έξακόσια φράγκα έδώ καί 
χρόνια, καί δν δέν τοΰ κάναμε αύτό, ποτέ δέ θά 
μοΰ τά έδινε. Θεέ μου, τί κακοπληρωταί πού 
είνε μερικοί! .. Μ. ΣΤΗΡΙΟΣ

Ψ ϊ
ΑΘΗΝΑ Ϊ ΚΗ ΖΩΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Όμνύω είς τό όνομα τοϋ Ύψίστου, ότι δέν 
ήμουν υποψήφιος κατά τάς έκλογάς τής παρελ- 
θούσης Κυριακής. Έκρινα άπαραίτητον τήν 
δήλωσιν αύτήν, διότι ό κάθε ρέκτης καί ρηξι
κέλευθος νεοέλλην έθεώοησε καθήκον του νά 
έκθέση ύποφηφιότητα· εύρήκαν τήν εύ«α«.ρίαν 
οί δνθρωποι. Τό άποτέλεσμα είνε ότι περισσό
τερα δσπρα έπήρα έγώ πού δέν είχα κάλπην 
ππρά όλοι μαζί οί άνεξάρτητοι καί έογατικοί. 
Μέσα είς άριθμόν 370 περίπου εκλεγόμενων 
κανείς τους δέν έπέπλευσε. Και είς δλλα μέ 
υγείαν ! Μόνον είς τήν Κ*φαλληνίαν, όπου k\. 
ελέγη ολόκληρος ό συνδυασμός τής Ά»τιπο- 
λιτεύσεως, κατώρθωσε νά έλθη πρώτος επιλα- 
χών ένας άνεξάρτητος άνισόρροπος !

—Έπτά κι’ ό τρελλός ! έλεγαν οί δηκτικό
τατοι Κεφαλλήνες ψηφοφόροι.

* *
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‘Η ’Ιωάννα δνοιξε τούς όφθαλμούς της καί 
έκύτταξε τριγύρω ώς νά προσεπάθει νά ένθυ- 
μηθή πού εύρίσκετο "Οτι έξημέρωνε καί τό 
πρωινό ψϋχος τήν έκαμε ν’ άντιληφθή άμέσως 
ότι ήτο σχεδόν γυμνή. Δέν έχρειάσθη πολύ νά 
ένθυμηθή τά δραματικά συμβάντα τής προτε
ραίας, τήν διέλευσιν τών έχθρικών στρατευμά
των πού είχαν ληστεύσει τόν πύργον της, είχαν 
άτιμάσει τάς δύο θυγατέρας της πού έκειντο ά- 
ναίσθητοι έπί τοΰ εδάφους, καί είχαν άτιμάσει 
καί αύτήν τήν Ιδίαν. Δέν ήδυνήθησαν ν’ άντι- 
σταθοΰν είς τήν βίαν όλων εκείνων τών βαρ
βάρων καί ΰπέκυψαν, έλιποθύμησαν καί δέν 
έξύπνησαν παρά φεΰ! πολύ άργά. Τό άνεπανόρ-
θωτον είχ» συντελεσθή. . .................................

Έζησαν μήνες,. . . έζησαν αί τρεις γυναίκες 
συντετριμέναι άηδιάζουσαι καί μισοΰσαι τούς 
ίδίοτς τούς έαυτούς των, ένώ ό πατέρας καί οί 
σύζυγοι έπολέμουν μακράν είς τό μέτωπον 
άνύποπτοι... "Ω! πρό πάντων αύτοί δέν έπρεπε 
νά τό μάθουν ποτέ! Κατά τήν έπιστροφήν των 
αί τρεις γυναίκες θά έτειναν πρός τούς νικη- 
τάς τά μολυσιΐένα χείλη τους, τά μολυσμένα 
άπό τό αίσχος τής άτιμίαςΚ..

*0 καιρός έιτερνοΰσε, ό ένας μήν διεδέχετο 
τόν δλλον καί τά δυατυχησρένα πλάσματα δέν 
ή ογησαν νά εννοήσουν ότι έντός ολίγου θά έγί 
νοντο μητέρες....

Κατ’ άρχάς έσκέφθησαν ν’ άποθάνουν,  ̂ άλλά 
ή γ υ ν α ι κ ε ί α  άδυναμία ύπερίσχυσεν και υπεκυ- 
ψαν είς τήν σκληρόν είμαρμένην.

'Εν τούτοις, έπειδή τούς ήτο οδυνηρόν νά 
μένουν είς στό σπίτι έκεΐνο πού ήτο μάρτυς 
τής συμφοοάς των, έφυγαν καί άφή καν μόνον 
έκεΐ μίαν ήλικιωμίνην υπηρέτριαν, διάνά λαμ- 
βάνη τάς έπιστολάς άπό τό μέτωπο καί_ νά 
τάς στέλνη είς τήν νέαν των διεύθυνσιν ώστε 
νά μήν έννοήσουν τίποτε οί σύζυγοι.

Έ  πήγαν μακράν είς ένα άπόκεντρον λιμένα, 
όπου έσκόπευαν νά κρύψουν τό̂  αίσχος των άπό 
τά όμματα τοΰ κόσμου καί έσκέπτοντο πώς 
νά έξαφανίσουν τούς καρπού; τής ατιμίας τών 
βαρβάρων.

—θά τά πνίξωμ* μέ τά Ιδια μας τα  ̂ χέρια, 
έλεγεν ή Μαρία καί ή δλλη κόρη ή 'Ελένη, 
πλέον ευαίσθητος έπρόσθετε1

—Τί λές ! θά  σκοτώσω μεν έμείς τά παιδιά 
μας !

—Ή  πατρίς μας θέλει παιδιά μέ δικο της 
αίμα καί θ* άφήσώμε τόν καρπόν τοΰ έγκλή 
ματος ! Μητέρα, δέν έχω δίκηο; .

—Ναί παιδί μου, άττρτησεν ή Μητέρα μί 
τόνον φωνής δγριον- δέν πρέπει νά ζησουν αύτά 
τά τέρατα οΰτε στιγμήν !

‘Η Μαρία άνώρθωσε τό κεφάλι της μέ ά- 
γρίαν υπερηφάνειαν ένφ ή Ελένη έκυψε τα
πεινωμένη.
· . · . · · ·  · ■ ·   -

Γλυκοχάραμα.-.Τρεϊς μητέρες, πού τήν προη-

Καί τό έκαμαν όπως τό είπαν.
Κατά τόν ίδιον τρόπον δέν έσκέφθησαν ο_- 

μως καί οί ’Αθηναίοι πρός μεγίστη ν θλίψιν του 
φιλτάτου μου ύτοψηφίου κ. Σαμψακου. Γον 
εύρηκα χθές *αταγινόμε'ον στωικωτατα να 
πνίξη μέσα είς ένα έκοτοστάρι_ ρετσίνα την 
πικρίαν του έναντίον αύτοΰ τοΰ αχάριστου 
λαού, ό όποιος δέν θέλει ν αναγνώρισα την
άξίαν του . _ __

—Μπορούμε νά μάθομε πόσα άσπρα επηρες, 
—Έκατονδεκαδύο· — Εΰγεμπράβο σου !
—Χαιρετοπροσκυνίζω σας ....
Καί ετράπη πρός δλλην ταβέρναν.
Έπίσης συνήντησα ένα έ* τών τελευταίων έ- 

πιλαχόντων Άττικοβοιωτίας. Ό  άνθρωπος, 
έπειδή δέν έχει τίποτε καλλίτερον να κομη, 
έξέλεξεν ώς μόνιμον έπάγνελμα τό τοΰ υπο
ψηφίου βουλευτοΰ. Καί δέν παραλείπει ποτέ 
είς καμμίαν έκλογήν νά ύποβάλη τήν στερεό- 
τυπον αΐτησιν ύποψηφ' ότητος μετά τοΰ σχετι
κού διακοσιαδράχμου, έλπίζων ότι ωοισμένίβς 
αύτήν τήν φορον θά διναιώοη τον τίτλον τον 
«λα ο π ρ ο β λ ή τ ο υ», τόν όποιον γενναιο- 
φρόνως άπένειμεν είς έουτόν.

-Λοιπόν, κ. Λαοπρόβλητε, είς ποίαν μαυρηΥ 
θάλασσαν αρμενίζεις αύτήν τήν στιγμήν; τοΰε πα.

—Ποοσβολή. φίλε μου, μεγάλη προσβολή για 
μένα αύτό πού μοϋ έκαμαν I

—Λ α ο π ρ ό σ  β λ η τ ο ς  λοιπόν!
—Έννοια σου καί θά τόν τιμωρήσω αυτόν 

τόν άχάριστον λαόν.
—Π ώς; . - χ ι
 Λέν θά τοϋ δώσω πιά τήν ευκαιρίαν νά μβ

έκλέξη, διότι δέν θά ξα'αεκτεθώ.
·*Α, όχι καΰμένε ! Μήν είσαι τόσο σκλτρος... 
Τίποτε, είμαι άμετάπειστος. Αποχωρώ όρι· 

στικώς τής πολιτικής. ^
Ά ς έλπίσωμβν ότι δέν θά λάβουν και πολλοί 

δλλοι τήν Ιδίαν άπόφασιν, διότι δέν θά είνε 
πολύ εύχάριστα διά τήν όσφρησίν ι*ας δλα αυτά 
τά άποχωρητ.. . .  (δέν άντέχω νά το συμπλη
ρώσω).

‘Ο μόνος ό όποιος διέσωσε τήν ^άξιοπρέπειάν 
του, μή έ κ τ ε θ ε ί ς  (ΰπό τήν όχι εκλογικήν 
σημασίαν του) αύτήν τήν φοράν, διότι δέν είχεν 
έκθέσει υποψηφιότητα, είνε ό πολυώνυμος κ. 
Νικόλαος Άσάκης ή Άσαχμάκης ή Γιαμαμοτο 
ή Μουτσοχίτο ή Τσίν Τσών. ‘Ο είρημένος Έ λ - 
ληνοϊάπων, τοΰ όποιου πρόγραμμα είνε ή συ- 
σφιγξις τών πατροπαραδότων «αί προαιω'·ιων 
φιλικών μας δεσμών μετά τοΰ Ούρανίου Κρά
τους, δέν περιελήφθη είς τόν κατάλογον τών 
υποψηφίων, διότι ένεκα πληθώρας υλης δέν 
έχωροΰσεν είς αύτόν τό μακροσκελές ώς ρητο
ρική πεοίοδος όνομά του.

Τραγική όμως είνε ή θέσις ένός υποψηφίου, 
άποτυχόντος αν καί μετείχε είς κάποιον συν
δυασμόν. Είχε κατορθώσει ό άτυχής να συνα- 
ψΟ ένα καλό συνοικέσιον. Μέ τόν τίτλον δη
λαδή τοΰ υποψηφίου βουλευτοΰ, εΤχε γίνει 
ό μνηστήρ μιάς πολυφέρνου κόρης, μέ τόν χί- 
χλον δέ τοΰ βουλευτοΰ έπρόκειτο να γί'Ή ο 
σύζυγος και κάτοχος δχι μόνον τής κόρης, 
άλλά καί τής προικός της. Τώρα όμως μετά 
τήν άποτυχίαν του προίξ καί μνηστή τοΰ εγυρι- 
σαν κανονικώς τήν πλάτην. Έπί τούτοις δεχβ* 
ται διπλά τά συλλυπητήρια πάντων τών συγ
γενών καί φίλων. Ο ΠΥΜ.

Ό  ά τόμος τή ς «Σφαίρας» χαρτόδετός, we»· 
λβϊται ε ίς  τά Γραφεία μας άντί δραχμών 19.

γουμένην νύχτα είχαν όρκισθή νά γίνουν δή
μιοι, κρατούν μέ στοργήν τρία νεογέννητα και 
τά θηλάζουν μέ τρυφερότητα.

‘Η μητρική στοργή είχεν ύπερισχύσει... Την 
σάρκα τής σαρχός των δέν άποφασίζουν να 
τήν εξαφανίσουν! MAURICE LEBLANC

Σ Φ A I Ρ Α

r  Γ  ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΝ ΕΙΛΥΛΜ0Ν ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΕΙΣ ΤΡΑΓΟΑΙΑΝ-------------J  jjj

\ θ  Ε Ρ Ω Σ Τ Ο ν  Β Α Σ Ι Λ Ε Ω Σ ^  j
( Τ ρ ίτ η  σ υ ν έ χ ε ι α )

 Άλλά οΰτε καϊ υπάρχει καμμία διάθεσις έκ
ϋέοονς μου νά έ»θέσω τήν δεσποινίδα. 
r  _Αύτό θά πή δτι άντελήφθης την αναγκην 
νά άποτραβηχθής απ αυτήν.

—Ό χι αύτό. , , <
—Πώς δχι αύτό, άφοϋ δεν υπάρχει κάνεις 

Αλλος τρόπος διό νά μή τήν έκθέσης!
 Κανείς δλλος ; ύπηνίχθη ο νεαρός Πρίγκηψ·
—Άπο>ύτος κανείς! έτόνισε κατηγορηματι

κές καί αύστηρά ή δκαμπτος Βασίλισσα, και
έκοψε άμέσως είς τό σημείονr αυτο την °υζητη- 
οιν διά νά τοΰ δείξτ) ότι ουτε συζητησιν ε#6- 
χετο περί συνοικεσίου Αλεξάνδρου-Ασπασίας.

Ό  αίσθηματίσς πρ’ίγκηψ άπεχώρησε πολύ 
λυπημένος καϊ στενοχωρημένος απο την συν- 
διάλεξιν ένείνην μέ τήν μητέρα του.

Καί διά πρώτην φοράν Ισως είς την_ ζκην 
του άπεφάσισε νά σκεφθή σοβαρώς τι επρεπε 
νά κάμη καί νά λάβο μίαν οριστικήν αποφασιν.

Άλλ’ ή άπόφασίς του δέν ήτο δυνατόν παρα 
νά είνε σύμφωνος πρός τός ύπαγορευσεις της 
χαρδίας του. Καί άπεφάσισε παρ ολας τας πι
έσεις καί συμβουλάς καί ΰποδειξεις να μεινχ) 
«ιοτός ποός τόν έρωτα του. ,

Μόλις τοϋ έδόθη εύκαιρία, εσπευσε να συ- 
ναντήση τήν άγαπημ-ένην του, ε!ς την οποίαν 
δέν άνεκοίνωπε τίποτβ εκ της συνομιλίας μετα 
τής μητέρας, διά νά μη την πίκρας Εκεινη 
δμως άντελήφθη τά συμβάντα και από τό στε
νοχωρημένο υφος του και από δλλους ψίθυ
ρους οί όποιοι έφθασαν άπό των Ανάκτορων 
μέχρις αύτής. Δέν παρέλειψε δε με ^  γεν
ναιοδωρίαν, πού πάντοτε τήν εχαρακτηριζε να 
τοϋ είπή, ότι έάν αύτός ήθελε η εξηναγκαζετο, 
ήμποροΐσε άκόμη ν’ άποσυρθή. έφ οσον ήτο
χαιρό .̂’ το- , χπε ̂  ιό καταλαβαίνεις, ό
πως κι’ έγώ καταλαβαίνω ότι τό ίδιο συμβαι- 
νεΓκαί μ' έσένα. Άν όμως δέν μάς έπιτραπχ) 
ν’ άνήκωμεν ό ένας στόν δλλο, πρεπει να σφι- 
ϊωμε τήν καρδιά μας καί νά χωρισθουμε. Ο
ταν στις φλέβες του έχει κάνεις βασιλικό αίμα, 
δέν είνε, βλέπεις, έλεύθερος να καμα ο,τι θέ-

**Ό  Αλέξανδρος μόλις κατώρθωσε νά συγκρα- 
τήση τόν άναστεναγμό πού έφούσκωνε τό_στή
θος του. Αύτή τήν Ιδέα τοΰ περιορισμού της 
έλευθερίας του δέν μποροΰσε να την χωνέψο- 
Πολύ περισσότερο τόν έφοβιζε η Ιδέα του χω 
οισμοΰ άπό τήν άγαπημένην του και δεν έδί- 
«π-ασε νά τής δηλώση καθαρα και ξαστερα τας
βκέψεις του. _

—Μπίκα μου, τής είπε, δεν μ^ορω να σου 
χρύψω πιά ότι πράγματι μέ πιέζουν να βρω 
μιά άφορμή γιά νά διακοψω τις σχέσεις μαζί 
£ου καί αύτό καταλαβαίνεις ότι γίνεται, οχι 
γιατί στό Παλάτι δέν έχουν την πιο *αλη ίδεα 
Ϊ μϊ σένα, ή φιλία τής άδελφής μου Ελένης 
oof δείχνει πόσο σ’ άγαποΰν και σ εκτιμούν, 
άλλά όπως είπες, ή κακή μου μοίρα δέ μ εκανε 
έναν κοινό θνητό νά χάνω ο,τι θελω και να 
φέρωμαι όπως μ’ άρέσει...

—Άκου : αν όμ<ος είμαι πρίγκηψ, αύτό δέν 
σημαίνει ότι παύω νά είμαι δνθρωπος χαι να 
8χω καρδιά. Άφοΰ δέ ή καρδιά μου κοντά σου 
βρίσκει τή χαρά, μιά μεγάλη χαρά που ποτέ 
δέν έγνώρισα έως τώρα, έγω θα μείνω κοντά 
οου χι’ &ν όλες οί δυνάμεις τοΰ κοσμου πα- 
ρεμβληθοΰν μεταξύ μας. ,.

—Φώς μου, τά λόγια σου μέ γεμίζουν ύπε· 
οηφάνεια κι’ ευτυχία, σχέψου δμως πριν απο
φασίσης όριστικώς, σχέψου ναλα τας υποχρεώ
σεις τής καταγωγής σου. Δέν θέλω επ ουΟενι 
Μγφ νά σέ δεσμεύσω καί δέν θα δυσαρεστηθω 
καθόλου όταν έρθΉς χαί μοΰ πής είλιχρινως 
ότι: Μπίκα, δέν μπορούμε πιά νδχουμε σχέ
σεις. Πρέπει νά τις διαχόψουμε.

—Δέν θά δυσαρεστηθής ;
—Είνε τρόπος τοΰ λέγειν αυτο.. θα λυπηθώ, 

θά πονέσω κατάκαρδα, άλλά θά έπιβάλω στόν 
2αυτό μου νά ύπομεινχ], προκειμένου να μην 
έχτεθής έσύ. , , ,

Ό  ’Αλέξανδρος την εκυτταζε με υγρα τα 
μάτια, έμεινε μιά στιγμή σιωπηλός χαΐ χατό· 
«ιν τής είπε μέ άποφαστικότητα:

— Μπίκα, αύτά σου τά λόγια με χάνουνε να 
α' άγαπώ περισσότερο. Καταλαβαίνω ότι δέν 
μπορώ νά σέ χωρισθώ ... καί γι’ αύτό τίποτε 
δέ θά μπόρεση νά μάς χωρίση!

Τό είπε καί τό έκαμε τό ευγενικό πριγκηπο- 
πουλο μέ τήν παλληκαρίσια καρδιά xai τόν 
ίύθύν χαρακτήρα.

Καί τί δέν έκαμαν νά καταπνίξουν τό αί

σθημά του ! Πόοες συμβουλές, πόσες αύστηρές 
διαταγές, πόοα μέσα καί πόοα τεχνάσματα α
κόμη δέν έτέθησον είς χρήσιν γιά νά στρέψουν 
άλλοΰ ιήν προσοχήν του, νά τόν κάμουν να 
τήν ξεχάση! Άλλά τίποτε δέν ίσχυσε. Καί αυ
τός άκόμη ό βασιλεύς Κωνσταντίνος, ό λα
τρευτός πατήρ του καί σεβοστός αρχηγός τής 
βασιλικής οίκογενείας, έπενέβη κατ' έπαναλη- 
ψιν, άλλ' είς μάτην.

Λ̂ όλις έβγήκε άπό την σχολήν, ετοποθετήση 
είς τό πυροβολικόν μέ αύστηράς διαταγάς τοΰ 
Πατρός του νά μή γίνεται δεχτή καμμία ολι
γωρία του στήν ύπηρεσία. Ό  πριγκηψ-άξιωμα- 
τικός έξετέλει πειθαρχικώτατα τήν ύπηρεσιαν 
του, άλλά μόλιξ έφευγε άπό τό στρατώνα ε- 
τρεχε στήν Μπίκα του. Ουτε ο τραχύς στρατι
ωτικός βίος δέν έστάθη ικανός νά έπιβάλη σι 
γήν σιήν καρδιά του.  ̂ (

"Εγιναν τά μεγάλα γυμνάσια’ ταπαρηκολου- 
θησε άπ' άρχής μέχρι τέλους, κακουχονμενος 
όπως ό τελευταίος τών στρατιωτών αυτό άλ
λως τε τόν ιύχαριστονσε. Μόλις όμως έπέστρε 
ψΒ στάς ’Αθήνας, άπό τό σπίτι τής Ασπασίας 
έπέρασε μέ τ’ δλογό του.

Τοΰ έπέβολον καταναγκαστικά λουτρά για 
νά τόν άπομακρύνουν άπό τάς Αθήνας. ’Επήγε 
μέ τή μελαγχολία στήν καρδιά κι’ έγυρισε με 
τήν χαρδιά χαρούμενη γιά νά τρέξη στήν αγ
καλιά τής λατρευτής του.  ̂ ,

Αύτά όμως τά συνεχή έμπόδια και οι αδια 
κοπές άπομακρύνσεις, όχι μόνον έχαλυβδωναν 
τήν άντοχήν τοΰ αίσθήματός του, αλλα και τόν 
ύπεχρέωσαν νά σκεφθή νά θέση τέρμα σ αυτη 
τήν κατάστασι 1 , ,

Κι’ εύρήκε ότι δέν έμενε δλλος τροπος παρα 
νά κάμη χρυφά τούς γόμους του μέ τήν δε
σποινίδα Μάνου, γιά νά βρεθούν οί τοΰ Παλα
τιού πρό τετελεσμένου πλέον γεγονότος, οποτε, 
καθώς έφανταζόιαν, θά ήναγκάζον«ο νά̂  υπο- 
χύψουν καί νά τόν άφήσουν νά ζηση ήσυχα 
μέ τήν εκλεκτή τής καρδιάς χου.

Λ Ο Γ Ι Α  Τ Η Σ  Γ Κ Α Ρ Σ Ο Ν Ι Ε Ρ Α Σ

Α Λ Λ Ο Σ  Α Ν Τ ’ Α Λ Λ Ο Υ

** *
Γι' αύτό, οκτώ μήνες μετά τήν γνωριμίαν 

των, τό αύτοκινητάκι του ώδηγοϋσε δια νυκτός 
τό εκλεκτό ζευγάρι στούς Δελφούς. ’Εκει ενας 
παπάς ετοιμαζόταν νά εύλογήση την ενωσιν 
των, όταν δύο δλλα αύτοκίνητο μέ υπασπιστές 
τοΰ Βασιλέως καί προσωπικούς φίλους του 
’Αλεξάνδρου, πού είχαν μάθει τί έσχεδίαζε, κα- 
τέφθασαν καί έ ματαίωσαν τούς γόμους των. 
•q  χαΰμένος δέ ό παπάς παρ’ ολίγον να παθη 
άπό συγκοπήν, ότάν έμαθε ότι έπρόκειτο περι 
τοϋ πρίγκηπος ’Αλεξάνδρου, ένφ αυτός ε χε 
τήν Ιδέαν δτι θά έστεφάνωνε ένα «οίνον θνη
τόν Άγγλον, διότι ώς τέτοιος τοΰ παρουσιασβ»}.

Δέν άπηλπίσθησαν όμως. Τρεις μή'ες αργό
τερα έγινε ή δευχέρα άπόπειρα χοΰ γάμου των 
σχό Ταχόϊ. Ένας Ιερωμένος  ̂ καχόπιν πολλών 
παρακλήσεων χαί γενναίας άμοιβής εδεχθη να 
τελέοχ) τό μυστήριον. Τά στέφανα έκομισθησαν 
μυστηριωδώς. Οί μελλόνυμφοι έφθασαν με πά
σαν προφύλαξιν καί μυστικότητα. Τήν στιγμήν 
δμως πού είς μίαν απόκρυφη γωνία τοϋ πυ- 
κνοφύτου δάσους ό Ιεςωμένος έπερνοΰσε το 
πετραχεΐλι μέ τό Εύαγγέλιο στό χέρι,_εφθασαν 
οί Αύλικοΐ καί έπρόλαβαν κι' αύτήν τήν φορα 
νά έ μποδίσουν τό μυστήριον.

(Ακολουθεί)

4 8 5  AAOIBQPQI ΒΕΡΑΠ ΕΥΒΕΝ ΤΙΣ
Ά π ό  Χ·ιν tit τό ίπιστημονιχύν περιοδικόν πε

ριοδικόν «Ιατρική Πρόοδος» δημοοιιυ&εΐααν 
Πεζή στατιοπκήν θεραπειών καί εγχειρήσεων 
τών Όφ&αλμολ·γικών Κλινικών τοϋ Όφΰαλμο- 
λόγου-νφηγητοΰ κ. Σπήλιου Χαραμή, όμοια τής 
όποίας κατά τήν ακρίβειαν καί τήν επιστημο
νικότατα και iv Ευρώπη οπανίως _ εμφανίζεται, 
Ιδιαιτέραν προκαλεί εντύπωσιν δ άρι&μός τ&ν 
έξ άίοιϋωρίας (στραβιαμον) Φεραπενϋέντων, &- 
νερχόμενος είς τόν σημαντικόν άριΰμόν τ&ν 485. 
Τ ε τ ρ α κ ό σ ι ο ι  δ γ δ ο ή κ σ ν τ α  π έ ν τ ε  άρ- 
ρενες και Οήλεις, δυσειδείς τήν δψιν, ανέκτησαν 
πλήρη τήν ωραιότητα καί τήν οξύτητα τής όρά- 
αεώι των, χάρις είς τό χειρουργικόν δαιμόνιον 
τοϋ κ. Χαραμή, δστις, κατόπιν τοσούτου αρι&μου 
επιτυχιών καί είς δλα μεν^ τά αλλα όφΰαλμολο
γικά νοσήματα, ιδιαίτατα δμως  ̂lit  τήν α λ ο ι- 
& ω ρ I α ν , τόν κ α τ α ρ ρ ά κ τ η ν  και τα 
τ ρ α χ ώ μ α τ α ,  άπέκτηοε μοναδικήν ειδικό
τητα καr  δλην τήν ’Ανατολήν, έξ δλον τών 
μερών τήί δποίαι προστρέχουν εΐί τβς Κλινικέit 
αύτοΰ, ώι ·ίί άλλην χολνμβή&ραν Σιλωαμ, οί 
οφθαλμιώντεί πάσης φυλής και ΰρησκείαί καί 
έΰνότητος.

ϊαπλωμένη σ:ήν αναπαυτική σαίζ-λογκ της 
ή Κα Μαργαρίτα, έδιάβαζε διά τρίτην φοράν 
ένα γαργαλιστικόν μυθιστόρημα,—εδιαβαζε α
χόρταγα τό ώραίο αύτό βιβλίο που τής άνοιγε 
ορίζοντας εύτυχίας—ναί ξεύρετε όταν μια γυ
ναίκα διαβόζη μέ μανίαν τέτοιου είδους βιβλία, 
οημαίνει ότι δέν είνε πολν ευτυχισμένη.

Ό  δνδρας της ήτον βιομήχανος και εκερδιζε 
πολλά, άλλά καί σάν δνθρωπος τής έργασίας 
έρχόταν πάντα κουρασμένος τά βράδυα, και 
ένώ ή γυναίκα του έδι -βαζε τόν άγαπημένο της 
συγγραφέα, ούχός έκοιμόταν αμέριμνος τόν ύ 
πνο τοΰ δικαίου. Ά ! όχι δέν μπορούσε νά έξα- 
κολουθήσχι αύτή ή κατάστασις. Και η Μαργα
ρίτα είχε πάρει πλέον τήν άπόφασιν ν’ απατη- 
ση τόν άνδρα της καί μέ πρώτην εύκαιρίαν μά
λιστα. Έγραψε λοιπόν ένα φλογερό γραμμα 
πρός τόν άγαπημένον της μυθιστοριογράφον κ. 
Μεμάν Φαντασιάδην, είς τόν όποιον εξεμυστη - 
ρεύθή τόν καϋμό της _

Ή  άπάντησις, πού δεν ηογησε νά ελθχι, ήταν 
ένα τετρασέλιδο γράμμα! Τέσσαρες ολόκληρες 
σελίδες γραμμένες γι’ αύτήν, άφιερωμενες σ 
αύτήν άπό τόν διάσημον αύτόν μυθιστοριογρα- 
φον ποΰ τόσο τόν έθαύμαζε. Ή  Μαργαρίτα 
δέν ήμπορονσε νά πιστευσο χα μαχια της,  ̂ χο 
έδιάβαζε καί τό έξαναδ.άβαζε και αφου επε- 
χείρησε πέντε φορές νά γραψο, κατεληξεν εις 
τό τέλος, άπό φόβο μήπως δέν καταφέρει κα λα 
νά τοϋ στείλχι μίαν λακωνικωτάτην, αλλυ πολλά 
ύποσχομένην άπάντησιν. _

Τό άποτέλεσμα τό φαντάζεσθε ; Ο Μεμας 
τής ώρισε ραντεβοϋ στήν γκαρσονιέρα του.

«—’Ελάτε, τής έγραψε, άπό τας 5—7 tm 
είμαι μόνος καί θά σάς άνοίξω εγω ο ίδιος 
τήν πόρτα. Πρώτο πάτωμα δεξιά πόρτα».

Ή  Μαργαρίτα μόλις έλαβε τήν προσκλησιν 
έπέταξε άπό τήν χαράν της. Έντύθηκε με οσην 
ήμποοσΰοε περισσότερόν κοχετσριαν ναι τήν 
ώρισμένην ώραν ένα άμάξι τήν ώδηγοϋσε είς 
τό ένοχον ραντεβού. *Έκρουσε βιαστικα το χου· 
δούνι καί ένας εύσταλής νέος ξυρισμένος της
δνοιξεν άμέσως. . , , ,

Ή  Μαργαρίτα μόλις τόν είδε παρ ολίγον να 
λιποθυμήση άπό τήν χαράν της και, χωρις να 
προφέρη λέξιν, έπεσε στήν αγκαλια του, ενω 
αύτός τής έψιθύριζε κάτι άκατανοητα λόγια 
«Σταθήτε νά σάς πώ... Ακούστε με!» Ομτος 
ή Μαργαρίτα τοΰ έκλεινε τό στόμα μέ τό μυ
ρωμένο χεράκι τη ς:

— Σώπα! μή λές τίποτα... Άγαπα με μοναχα 
καί πάρε με γρήγορα κοντά σου... Θελω να 
γευθώ χήν ήδονή ποΰ περιγράφ^ς-..

Ό  κατ’ αιφνιδιασμόν έραστής δεν επρόφθα- 
νε σχεδόν νά προφέρω λέξιν  ̂ καί μεθυσμενος 
άπό τά χάδια κοί τά φιλιά τής ωραίας άγνω
στου τήν δρπαξε στήν άγκαλιά του και τήν ο 
δήγησε είς τόν νυφικόν θάλαμον.  ̂ . · · · ·

Άργότερα ένώ ή Μαργαρίτα επροσπαθουσε 
νά βάλΉ λίγη τάξι είς τά δταχτα μαλλια της, 
δκουσε κτύπο είς τήν πόρτα χης και · · ·

—Πώ, πώ! θά είνε ή γυναίκα χου, εσυλλογι- 
σθηκε, ή καμμιά μαιχρέσσα του.

Άλλά δέν ήτον οΰτε τό ενα, ουτε τό δλλο, 
καί ή Μαργαρίτα έκπληκτος είδε να ορμα εις το 
δωμάτιον ένας άσχημάνθρωπος, αδύνατος,̂  κί
τρινος, καί νά διευθύνεται πρός αύτην με ανοι
κτάς άγκάλας. ,  .   ,

—Μέ συγχωρείτε, άγαπητη μου, τής ειπε, μα 
ήτον άπόλυτος άνάγκη νάπάω στόν έκδοτη _ μου 
καί είχα πή στόν υπηρέτη μου νά μή σας αφη- 
σΰ νά φύγετε...

Ή  Μαργαρίτα τόν έκύτταξε σαστισμένη·
' —Πώς I τόν έρώτησε μέ άγωνίαν, σείς είσθ* ;

—‘Ο Μεμάς Φαντασιάδης, κυρία μου, οου,.ος 
οας xai θαυμαστής σας...

Μέ νευρικά δάκτυλα έφόρεσε η Μαργαρίτα 
τό καπέλλο της, έμάζευσε τό τσαντάκι της και 
χωρίς νά προφέρχ) λέξιν, άνοιξε την πόρτα και 
έφυγε, σκεπτομένη δτι φθηνά τήν είχε γλυτώσει.

‘Ο μόνος πού δέν ένόησε τίποτε απ αυτήν 
τήν ύπόθεσιν, ήτο 6 μυθιστοριογράφος.

ΕΡΑΣΜΟΣ

Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Ο Σ  Σ Υ Σ Τ Α Σ Ι Σ

’(οαιανα^αμβάνομεν th v  ονστασίν^ 
μ α ς  ατρος ιούς djjjijoypapodvzaq μ ε  
ζο ωεριοόικον ό ι" οίονόήαιοζε Jn z n -  
μ α  σχεζικον μ ε  ζην *£φ άϊραν* δζι 
ωρέωει νά άωευδύνονν ζάς εαηβζο- 
jjO-ς κ α ϊ εαηζαγάς ζων όνομαΰζικώ ς  
ωρος ζον όιενάννζην της * Σφ αίρας*  
κ. ‘έΧντων. έΜ. £ v p iy o v  α ^ ω ς  όέν 
da ^ αμβάνω νται ύ ω ’ οψει.



ΠΓί Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  S € A I S  ΠΠ
T o  Κ α λ λ ί τ ε ρ α  Α ιη γ η λ λ α τ α  

Ο Ε Ρ Ω Σ  Μ ΙΑ Σ  Π ΕΤ Α Λ Ο Υ Δ Α Σ
^Πεταλούδα, αϊΰέριο πλάσμα που γεννιέσαι 

τ' ανοιξιάτικα δειλινά, 
πετας άπο ρόδο σε ρόδο με τά βελούδινα φτερά οου 

χαί δε στέκεσαι πον&ενά.., 
ζης ξέγνοιαστη τη ζωη τής χρελλής άγάπης,

μά ε ί ν' εφήμερη σάν τον η λ ιο πον φεύγει...»
Τ ' δνομά της Βέλμα —Βέλμα Λίντερ— κι" ή 

ζωή της ένα^ώμορφο ποίημα. Τό στιτάκι της 
χτισμένο σ' έναν πλατύ δρόμο τής Νέας Ύόρ- 
κης ηταν παληό̂  μέ μεγάλα γοτθικά παράθυρα 
και με μιά ταρατσα δλη πεοιτοιγυρισμένη άπό 
χλωρές ολόδροσες πεοιχοκλάδες. Δέν ήταν 
πλούσια ή Βέλμα μά είχε δσα τής χρειάζονταν 
για να και κάτι πιό πολλά. "Ηταν μιά μικρή 
πριγκηπ^σσα στό σπιτάχι της γιατί ήταν τό 
μονάκριβο χαϊδεμένο παιδί των γονέοιν της 
που ήσαν παντα πρόθυμοι νά εκπληρώσουν νάθε 
τρελλή επιθυμία της. Μά καί είχε τό ύφο; 
πριγκηπέσσας ή μιχρή Βέλμα γιατί άπό τά 
παιδικά της χρό> ια είχε συνηθίσει πάντοτε ν’ 
αναγκάζ-Q όλους νά ύποτάσσωνται και δταν έ 
παιζε μέ τά συνομήλικα της παιδιά εΐγε σέ όλα 
τ<χ πρωτεία. Έσυνήθιζε νά παίζη μέ Λγόρια 
κι αναμεσα σ’ αΰτό ό πιό πιστός, ό πιό άφω- 
σιωμένος της ηταν ό μικρός Τ£ίμυ Ρόΐμα ποΰ 
δεν εχανε ποτέ τήν περίστασι νά θυσιασθή γι’ 
αυτήν. Ηταν ό γυιός τοΰ έφηιιερίου, έ ν α  ντρο
παλό παιδί ποΰ είχε μανία δλο νά διαβάίη 
* ° V «  όνειροπολή. Άπό τούς ρομαντικούς 
ρεμβασμούς του δέν έλειπε ποτέ ή μοραηή τής 
Βέλμας του. Φανταζόταν πώς η τ α ν  ό εκλεκτός 
της, πώς βρισκόταν μαζί της σέ κάποιο μαγε
μένο νησί και ήσαν οί δυό τους μονάχοι «ι’ έ- 
ζοΰσανάγαπήμένοι, κι’ έ^ερνοΰσε κινδύνους 
γι αυτήν καί υπερνικούσε εμπόδια κι’ έβγαινε 
παντα νικητής!

Ο tav ένθρονισθή στήν καρδιά, ένός οωμαν- 
τικοϋ νέου, έστω καί πολύ μικράς ήλικίας, ένα 
κοριτσάκι μέ κοντά φουστανάκια καί ξέπλεκα 
μαλλιά δύσκολα έκθρονίΕεται...

Μά τα χρόνια έπερνούσαν, τά παιδιά έ.ιιεγά- 
λωναν χαί ό Τζίμυ άποχωρίσθηκε τήν αγαπη
μένη του μέ πόνον ψυγής γιατί τόν έκλεισαν 
εσωτερικό σέ λύκειο. Έ ξ  δλλου ή Βέλμα ήταν 
αναγκασμένη νά πάη στό Φερχάβεν δπου τήν 
ειχε προσκαλέσει ιιιά πλουσία θεία της γιά νά 
την εκπαίδευση. "Οταν ί γύρισε πίσω στήν Ν. 
« SR.*** %την δεκαοκτώ χρόνων κοπέλλα καί 
°  Τζιμυ εΐκο®ι.

Η πρώτη φορά ποΰ Ιδοθήκανε ήταν στό 
σπίτι τής Βέλμας ένα άπόνευμα πού είχαν οί 
γονείς της υποδομή, μά ό Τζίμυ δέν ήτα” ευχα
ριστημένος πού τήν ξανάβλεπε γ ια τί ναί μέν 
τήν ευρισκε πολύ πιό ώαορφη, πιό δειιένη καί 
πιο γυναίκα, μά δέν τοΰ δρεσε καθόλου νά 
τήν βλέπη περιτριγυρισμένη άπό θαυμαστός 
και να χορεύη μέ όλουΓ.

Θεέ μου! πώ; έπροθυμοποιοΰντο δλοι ποιός 
να την πρωτοπεριποιηθϊ), πώς τής έμιλοϋσαν 
και προ̂  πάντων πώ; άργοΰσαν νά φύγουν, ένφ 
αυτός ανυπομονοΰσε νά πείνη λιγάκι μόνος 
μαζι της,.. Έκουράστηκε δμω; νά περιμένη καί 
φουρκισμένος άπεφάσισε νά φύγη. Κατέβηκε 
στο περιβόλι χωρίς ν’ άποχαιοετήση κανένα. 
Δέν είχε προχωρήσει όιι ως πολύ δταν δκουσε 
μια φωνή καί καθώς γύρισε είδε τή Β 5λμα.

—ΙΊοΰ πας, Τζίμυ; τοΰ έφώναξε. Φεύγεις 
χωρίς νά μάς χαιρετήσηο ;

Μά βέβαια, άπήντησεν αύτός μέ φανερή 
δυσαρέσκεια, άφοΰ δέν υπάρχει ελπίς νά σέ 
Ιδώ καθόλου, φεύγω !

—ΕΙς τό λύκειο έμαθες αύτή τήν ώραία συμ
περιφορά ; τόν ήρώτησε ή Βέλιια μέ ΰφος προσ- 
βληθείσης βασιλίσσης καί ό Τζίμυ:

—Καί σύ, τής άπήντησε, έκεΐ στής θείας 
σου έμαθες νά ξεχνάς τούς φίλους σου ;

Ή  Βέλμα ποΰ είχε μείνει πάντα ή ίδια, ή 
μικρή άλλά πεισματάρα πριγκηπέσσα, έκτύπησε 
τό μικροσκοπικό ποδαράκι της μέ θυμό:

—Ά ν έχης σκοπό νά μέ προσβάλλης, τοΰ 
είπε, καλά θά κάνρς νά φύγ^ς.

—Πολύ καλά, φεύγω !
Καί ό Τζίμυ έκανε νά φύγη δταν ένας λυγ

μός τής Βέλμας τόν έκανε νά ξαναγυρίσχ).
—Κλαΐς,Βέλμα,τής εΤπε καί τής έπιασε τό χέρι.
—Είσαι τόσο κακός, Τζίμυ!...
—Βέλμα, μήν κλαΐς...συχώρεσέ με...
—Δέν έχω τίποτε νά σοΰ συγχωρήσω. Είμαι 

ελαφρόμυαλη, τό ξέρω...είμαι κοκέττα...
—Μά είσαι καί τόσο γλυκειά δταν θέλης, 

διέκοψεν ό Τζίμυ. Πές μου πώς μέ συγχωρεΐς.
Άντί άποντήσεως ή νεαρά κόρη έτεινε καί 

τά δυό της χέρια κι’ ένα γλυκό αθώο φιλί έπε- 
σφράγισε τή σιμφιλίωσί τους.

*• ·
Άπό κείνη τή βραδειά ό Τζίμυ καί ή Βέλμα 

ήσαν πάντα μαζί καί κανένα σύνεφο δέν έπε-

σκίαζε τή φιλία τους, δταν ένα άπόγευμα ό 
νέος τρέμοντας δρχισε vq τής μιλά γιά έρωτα.

—Μή μοΰ καταστρέφης τήν εύτυχία μου, τοΰ 
είπε άπότομα ή Βέλμα, θέλω νά τήν διατη- 
ρήσ.ο δσο μπορώ περισσέτ :ρο...

—Μά εύτυχία εΐνε ό έρως!
—"Οχι, ό έρως έχει ευθύνες, έχει φροντίδες, 

λύπες ! Γερνά πριν τής ώρσς του όποιος άγαπά 
κι’ εγώ δέ θέλω νά γεράσω...

Κι' άλήθεια, έκεΐνο πού φοβόταν περισσό
τερο ή Βέλμα ήταν νά μή γεράση, γιατί ήθελε 
άν ήταν δυνατόν νά εΐνε πάντα νέα καί νά περνά 
τόν καιρό της σάν τήν ξέγνοιαστη πεταλούδα 
μέ τρελλά πετάγματα δεξιά καί αριστερά Γ ι’ 
αύτό μετά τρία χρόνια μονάχα, άποφάσισε ν’ 
άρραβωνιααθή μέ τόν Τζίμυ ΰπό τόν δρον δ
μως ν’ άργοΰσαν νά παντρευτούν. Έκεΐνος α
ναγκάσθηκε νά ΰποκύψη, τόν έβασάνιζεν δμως 
πολύ ή άπόφασις αύτή τής τυραννικής μνηστής.

—Γ ιατί, πές μου τό γιατί; τήν έ.οώτησε μιά 
μερα, μά τόσο πολύ έξενευρίσθη ή Βέλμα ώστε 
τοΰ άπήντησε σχεδόν άπότομα :

—Δέ θέλω νά ιιέ ρωτάς τό γιατί καί πάρε 
το άπόφασι πώς άαα λέω κάτι πρέπει νά γίνε
ται ! Έπί τέλους κατάλαβε μιά φορά γιά πάντα 
πώς δέν εννοώ νά γεράσω πριν τής ώρας μου.

Όπως συνέβαινε πάντα, ό Τζίυιυ ύπ«χω - 
ροΰσε γιατί τήν άγαποΰσε καί εξακολουθούσε 
παντα ή ϊδια κατάστασις έως δτου ήλθε ένα 
άπόγευμα ό Τζίμυ καί τής άνήγγειλεν δτι σέ 
δύο ήμέοες έπρεπε νά φύγr) γιά τήν Καλλι- 
φορνία δπου τόν έχαλονσαν ύτοθέσεις άπό τις 
όποιες θά έκέρδιζε πολλά χρήματα.

—Μπράβο! αύτό εΐνε θαυμάσιο ! έφώναξεν 
ή Βέλμα, άλλά θά χωρισθοϋμε γιά πολύ ;

— Δέ θά χωρισθοϋμε καθίλου, άγαπημένη 
μου. ’Ίσια-ΐσια, γι’ ούτό ήλθα... γιά νά μιλή 
σωμε..."Ακουσέ με, Βέλμα, ποέπει νά σκεφθής 
σοβαρά αύτό πού θά σοΰ πώ...

Ή  νεαρά «όρη τόν έκύτταξε έκπληκτη ναί ό 
Τζιμυ εξακολούθησε μέ τόνον φίονής επίσημον :

— Βέλμα, πρέπει νά κάμωμε τούς γάμους μας 
κ«ί νά φύγωμε μαζύ ..
. Ούδεμία άπάντησις έκ μέρους τής Βέλμας, ή 
οποία ήρχέσθη ι ά κυττάζ-g άφηρημένη προς 
τό ανοιχτό παράθυρο.

-Κύτταξέ με, άγαπημένη μου, έξηχολούθη- 
σεν ο νέος μέ τόνον φωνής ϊκι-τευτινόν. ό και
ρός πέρνα...Μή χάνωμε πολύτιμες ώρες σέ πε
ριττές εξηγήσεις. Ά ς μή παίζωμε πιά μέ τόν 
έρωτα, αγάπη μου... Καί εσυνώδευσε τάς φρά
σεις τηυ μ'έια τρυφερήν έναγχαλισαό.

Η Βκλμα άφέ,θηχε στήν άγκαλιά του «αί έ· 
δέχθηκε τά φιλιά του, μά ή άπάντησις της 
ηταν παντα ή ίδια, άρνητιχή :

— Μήν έπιμένης, Τζίμυ. αργότερα μπορεί νά 
σοΰ πώ̂  μονη μου «ναί>, άλλά σήμερα δχι...

Κι εγώ θά φύγω μίλλια μα«ρυά ελπίζον
τας μοναχα^σ’ ένα «μπορεί» δικό σου;... Νδχες 
τουλάχιστο ένα λόγο !...άλλά έτσι,χωρίς άφορμή !

—Κάμε λίγη υπομονή, Τζίμυ...
Ο νέο: έσηχώθηκε άπότομα.

Πολύ καλά, είπε. Λοιπόν άντιο !
—Μή φεύνης θυμωμένος, Τζίμυ !

Όχι. άλλά έχω νά ετοιμάσω πολλά πράγ
ματα. . Θά σοΰ γράψω άπό τό τραίνο.

Καί έφυγε άφήνοντας μιά δυστυχισμένη ψυχή 
πίσω τού, γιατί πράγματι ήταν δυστυχισμένη ή 
Βέλμα. Άγαποΰσε τόν Τζίμυ, θά ήταν δυστυ· 
χισμενη μακριά μου, κι’ ώς τόσο, δέν έννοονσε 
νά ύτοχωρήση, οΰυε ή μπορούσε ν' άνεχΟή 
έναν δλλον νά τής κανονίζη τάς πράξεις της'. 
Έπειτα ήταν βεβαία πώς, δν χαί ό Τζίμυ εΤχε 
φύγει σχεδόν θυμωμένος, δέ θ ’ άργοΰσε νάξα- 
νάρθχι ζητώντας συχώρεσι καί ζητιανεύοντας 
ένα χάδι της. Άλλά έφθασε ή ήμέρα τής άνα- 
χωρήσεως καί ό Τζίμυ δέν είχε φανη. Έπερί- 
μενε τούλάχιστον γράμμα του μά οΰτε κι’ αύιό 
δέν ερχόταν καί ή λύπη τής Βέλμας έμεγάλωνε 
μέρα μέ τήν ήμέρα.Τέλος άποφάσισε μία ήμέρα 
νά ύτοχωρήσκι καί τοΰ έγραψε ένα σύντομο 
γράμμα μέ τις λίγες μονάχα λέξεις : «Έλα, έχω 
κάτι πολύ ευχάριστο νά aojj αναγγείλω>. Καί 
φυσικά, είχε σχοπό νά τοΰ προτείν^ νά κά
μουν τούς γάμους των. Άλλά μιά σκληρή τι 
μωρία έπερίμενε τήν μικρή ελαφρόμυαλη πού 
είχε παίξει μέ τόν έρωτα ένός άφωσιωαένου της. 
Νά τό γράμμα πού έλαβε άπό τόν Τζίμυ:

«Άγαπητή μου Βέλμα. Έλαβα τό γράμμα 
σου είς τό_ όποιον μοΰ έλεγες νά έλθω, άλλά 
δυστυχώς έσκέφθηχα νά μήν έπιστρέψω πιά 
στήν Ν. Ύόρκη. Δέν ήξεύρω καλά τί έσκόπευες 
νά μοΰ άναγγείλ^ς, άλλά έκεΐνο ποΰ σπεύδω νά 
σοϋ πώ εΐνε δτι σοΰ δίνω πίσω τό λόγο σου 
καί είς τό εξής είσαι έντελώς έλευθέρα νά κά- 
μ«ς δ,τι θέλεις. Δέν θά δυσκολευθϋς πολύ νά 
μέ ξεχάσ^ς γιατί-συγχώρεσέ με δν σοΰ τό λέω 
λιγάκι άπότομα —ούδέποτε μέ άγάπησες. Έγώ 
σέ λίγες μέρες φεύγω γιά τός Ινδίας. Σοΰ εΰ - 
χομαι νά είσαι ευτυχής. Τ ζ ί μ υ .

Ή  Βέλμα δφησε τό γράμμα νά πέση μέσα

ΓΙΡΛΗ Α Τ P a r n v M n

Δ  I Α. Β  Α. τ

^  α° / * ? V<S Φ λιβ ερο  δ ρ ο μ ά κ ι  π ρ ο ς  το  β ρ ά δ ν  
π °,ν. , \ο υ  ν& *ού ρ ιζ ε  τη  σ ιω π η λ η  π ν οή  ,
κ* απ τον χισσό πον ίαχάΐωνβ ατά σκοτεινό ρημάδι 
τό πλημμυρονσε τών στρουθιών ή μουσική πνοή.
Αίλο δενξίρω ν αγαπώ μές οτις πΧατειεςτΐς οονγες 

παρα τις γΧαστρβζ τ ανοιχτού στο φώς παραθύρι ον, 
tiff στέγες πον χρονίζουνε περιστβοιών φτερσνγες 
χι'δ,τι μοϋ Χίει τόσήααντρο παΧιοΰ καμπαναριού.
Στό μονοπάτι ωρα καΧή, πον τήν πρασινισμένη 
πλάγια τοϋ Χόφσν ετύΧιγι κι’ ανέβαινε τερπνό, 
τόα’ όμορφο, τόοθ" καΧό, θαρρούσες πώς πηγαίνει 
την άνοιξι με τ’ ανθια του ψηΧα ατόν ουρανό.
Κι’ άντί νά πάχ) στόν ουρανό, τά παραστρατισμένο, 
μάς ίτραβονσε Χιόχαρο μέαα στή σιγαλιά, 
μάς εαε̂ ρνε στό τέΧος του, φτωχό κι’ ευτυχισμένο 
κατω απο μιαν όΧοανθη λευκήν αμυγδαλιά.
Μ'απ’όΧα έαν με μάγεψες απ'χ Cl μικρά μον χρόνια 
ω  ! μονοπάτι τών στοιχειών που χάνεσαι μακρυά 
ατέλειωτο στη λαγκαδιά, σκοτεινιασμένο αιώνια 
σά ναααι έκεΐνο πονλεγεν ή πεθαμένη γρηά. '
Σά νάααι ό δρόμος πού ποτε δέ γνώρισε διαβάτης 
καί τάχα ατών παραανθιών μονάχα τόν καιρά 
τά παΧΧηκάρια σ’ έπαιρναν, στρατί τό μονοπάτι, 
νά φέρουν ατήν άγάπη τους τ’ αθάνατο νερό.

ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΡΦΥΡΑΣ

Ξ Ε Ν Η  Π Ο Ι Η Σ Ι Σ

Μ ΑΤΙΕΣ ΣΤΑ ΠΕΡΑΣΜ ΕΝΑ

θάρθη καιρός που θά σνλλογιατ^ς πολύ 
δλα τά περασμένα... 

θά  θυμηθ^ς τήν άγάπη μον, θά ατοχαατ^ς 
τά λόγια μον τά τρυφερά...

Θ'άναποΧήσγις ευτυχισμένες παΧη'ες στιγμές.
Τά μάτια σον θαμπωμένα άπό χά δάκρυα 
θά γυρεύουν ανώφελα νάβρονν τά δικά μον... 
θ ’ άναζητήαης πάλι τή θερμή αγκαλιά μον...
Το αχνό σον μέτωπο πού τό βαραίνονν στοχασμοί 

δε θάβρη πιά πστ'ε τό άπαλό μον χαδι... 
θά  ξαναθυμηθής τά φιλιά μου, τό θλιμένο μου 

χό χαμόγελο, 
τά λόγια τά γλυκά πού ποτε δεν τάκοναες 

πριν με γνωρίσρς...
Σάν περάσουν χρόνια θά τά θυμάσαι δλα!...
Ία  βράδυα καθισμένη κοντά στή φωτιά μονάχη 

θά ξαναζ^ς τις περασιιένες στιγμές... 
καί μέαα άπό τή στάχτη τών παληών κοιμισμένων 

αναμνήσεων 
θά κυλάνε ίνα ενα άργά τά δάκρυα σον... 
θά κλαΐς, άγαπημένη μου, μά ολα θάνε-άνώφελα... 
Λε θά ζήανς πιά ποτέ εκείνες τις στιγμές, 
ή άνάμνηαι μονάχα θά αον μένρ...

(Μετ. Δ)δος Alex) Andre Rivoire

Τ  Ο  Μ Θ Κ Λ Λ

Μου είπες χξέχασέ με>. Τό ήθελα—ήθελα νά 
σέ ξεχάαω, μά σ’ άγαπώ!,. θέλω νά σκοτώσω τές 
αναμνήσεις τοΰ φλογέραν μ ις ερωτος, μά δέν μ ’ 
άφίνει ή καρδιά, ή καρδιά μου τές ϊχει φυλαγμέ
νες φιλόστοργα μέσ’ τις κρυφότερες πτνχές της... 
εΤνε μεγάλη ή καρδιά μον καί ξεύρει νά υποφέρω 
δίχως νά διώχνγι έκεΐνα πού τήν ματώνουν, καί 
εκείνα που τήν ματώιονν «Ιν» η άναμνήαεις αον, 
εΐνε ή μορφή αον πού δλο καί πιό βαθειά τήν 
αισθάνομαι. Όπου καί αν ρίξω τά μάτια μου ή 
δική αου οπτασία περνει σχήμα, καί τήν βλέπω 
πότε νά διαλύεται μαζί μέ τά σύννεφα οτό γαλάζιο 
φόντο τοϋ οΰρανοΰ, καί πότε νά μεγαλώνω καί νά 
μ'ε πνίγω αλύπητα.

Χθές, σάν δλλοχε, πηγα ατήν Έκληαονλα χής 
Παναγίας κι Ικάθηαα σέ κείνο τό βραχάκι ά- 
κουμπ&νταr, σάν άλλοτε, τό κεφάλι στά γόνατά 
μου .. μά δέν ξανάκουσα τό γρήγορο χαρούμενο 
τραγούδι τής καρδιάς μου... Τότε σέ περίμενα 
καί ήξευρα πως μ' άγαποϋαες... λαχταροϋαα τότε 
τήν άγκαλιά αου καί ζαλιζόμουνα τόσο άπό τά φι
λιά αου,οαα άπό τήν ουράνια λάμψι τών ματιώνσον.

Ό λ α  είν» Ιδια έκεΐ, αγαπημένε μον, τίποχε δέν 
άλλαξε, καί χό κΰμα δπως πάντα τονίζει χραγον- 
δια ατήν ξανθιά άμμο.. Μονάχα ατήν καρδιά μον 
άλλάξαν δλα, κι’ έκεΐ ποϋ φώλιαζε ή ελπίδα άγ- 
καλιασμέιη μέ τήν χαρά, φωλιάζει τώρα ή άνά- 
μνηαις αδελφωμένη μέ τή θλΐψι, άγαπημένε μου... 

Βόλος Ανις Κ. Τ.

άπό τά χέρια της καί δρχισε νά κλαίβ μέ λυγ
μούς, άλλά ήταν γυναίκα καί ή γυναίκες δύ
σκολα ομολογούν τήν ήτταν τους, γι’ αύτό σέ 
μιά βδομάδα άνήγγελλε είς τόν Τζίμυ τούς 
γάμους της.

« Φιερούγιζε πεταλούδα... 
ακέψου ομως πώς ερχεται ό άγριος χειμώνας 

καί το μικρό κορμάκι αου 
δέν άντέχει στήν παγωνιά...»

V 'νγ/λ ικόν Δ)ίςΑ1βχ) DANA GATLIN
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Γ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Π Α Λ Λ Η Κ Α Ρ Α

Ό  κ. Ξενοφών ήτο μεσήλιξ δταν τόν έγνώ
ρισα. Είχε δσπρα μαλλιά, ρυτίδες καί έν γένβι 
τό παρουσιαστικόν του έδείκνυε δτι είχε παύσβι 
νά διασκεδάζω ύπερβολικά μέ τά σγέδια τοϋ 
έρωτος. Έν τούτοις είχε μίαν ερωμένην, τήν 
Τζουλιέττα, νέαν, αρκετά νόστιμην, κομψήν καί 
έξυπνη ν.

Έγώ τήν έγνώριζα άρκετά καί δέν ήιιονν ό 
πρώτος, βλλά Ιδού δτι άρχετόν καιρόν τώρα 
έμενε πίστη είς τόν ήλικιωμένον φίλον μον,δταν 
κάποτε έμαθα μετ’ έκπλήξεως δτι είχεν άποκτή- 
°ε'- καί δλλον έραστήν, έραστήν τής καοδίας 
αύτόν, νέον χαί ώραΐον Έν τούτοις ό κ. Ξενο- 
•Ρών δέν έπαυσε οΰτε ν’ αγαπά, οΰτε νά πλη- 
ρώνη δλα τά έξοδα τής Τζουλιέττας, καί οί φί
λοι του ήρχισαν νά ψιθυρίζουν διάφορα είς βά
ρος του Έν τφ μεταξύ ή Τζουλιέττα έγκατέ- 
λειψε τον πρώτον έρασιήν, έπηκολούθησε δεύ
τερος, τόν_ δεύτερον _διεδέχθη τρίτος, καί οί 
ψίθυροι τών φίλων ηρχισαν πλέον νά μεταβάλ- 
λωνται είς έντονοι·; διαμαρτυρίας, άλλ’ ό κ. Ξε
νοφών προσποιούμενος πάντοτε τόν άγνοοΰντα, 
δέν έλεγε λέξιν καί έξηκολούθει νά έξοδεύο υπέ
ρογκα ποσά διά ι.ήν δπιστον.

Μίαν ή μέραν ήμουν είς τό σπίτι του, δταν 
τοΰ έφερεν ό υπηρέτης τό ταχυδρομεϊον καί 
άφοΰ έδιάβασε μερικά γράμιιατα, τόν είδα ένφ 
έ&ιάβαζε τό τελευταΐον νά ώχριά.

—Τί έχεις; τόν ήροιτησα.
Άντί άπαντησεως μοΰ έτεινε τό γράμμα τρέ- 

μων. Το εδιάβασα: ήτο ανώνυμον καί ώς συ
νήθως κάποιος υποχρεωτικός φίλος τόν είδοποι- 
οίσε δτι ή ερωμένη του είχε έ ρ α σ τ ή ν .

Βλέπεις, μον είπε ένφ τό πρόσωπό του 
εΤχε «ναλάβει τό συνηθες άτάραχον ΰφος του* 
μή νομίζης δτι τό γράμμα αύτό μοΰ άναγγέλλει 
κατι τό όποιον δέν ήξευρα. .μέ πειοάζει μό^ον, 
διότι ξένοι άνακατεύονται «Ις τά Ιδιαίτερα τής 
καρδιάς μου. Καί καθώς έγώ τόν έχύτταζα έκ
πληκτος : φαίνεται παράξενο; — έξηκο-
λουθησε—-πού δέν με μέλλει δτι έχει έραστήν 
η Τζουλιετα ; Ακουσε, φίλε μου: Όταν έπρω- 
τογνωρισα τήν Τζουλιέτα έδώ καί δέκα χρόνια 
η'αν 19 έτών κι’ έγώ πενηντάρης σχεδόνΛΗταν 
ολη ζωη, δλη νειάτα, πάνω στήν άνθησι τοΰ 
βίου της κι εγώ εβάδιζα πρός τήν δύσιν, έν 
τούιοις μ’ άγάπησε μ’ δλην της τή δύναμι, μοΰ 
εδωσε όλην της τήν καρδιά καί μ’ έκαμε νά 
γνα;ρίσω πολλεςευτυχισμένες στιγμές.Φυσικά έγώ 
είς άνταπόδοσιν τής έδωσα πλούτη, μιά ζωή ά 
μέριμνη, ό,τι τέλος πάντων ήθελε. Άλλά ό 
καιρός περνά κοι τά χρόνια δέν χαρίζουν... 
Εγώ εγέραοα, αυτη ομως εΐνε άκόμη νέα, ώ 

ραία κι έχει όλα τά δικαιώματα είς τάς απο
λαύσεις τής ζωής. Λοιπόν έπρεπε νά τήν εμ
ποδίσω Επρεπε νά γίνω ό τύραννός της ; 
Οχι! Αλλως τε ”,τι κι’ αν κάμη ένας δν· 

δρας, δέν μπορεί νά έμποδίση τήν γυναίκα νά 
τόν άπατήog, όταν αύτή τό θέλη. Έπροτίμησά 
λοιπόν μία δλλην μέθοδον. Έ  τροσποιήθην πώς 
δέν ξεύρω τίποτε, δταν πρόκειται νά πάω τήν 
είδοποιώ πάντα κ ι ’  έτσι είμεθα καί οί δυό ευ
τυχείς· Μή νόμιζες δέ δτι δέν έχω καί τήν αν
ταμοιβή μου γιά τις θυσίες πού κάμνω. Ά , 
οσο γι αύτό^δχι, διότι ξεύρω χαλά δτι, δσους 
εραστάς κι’ άν εχβ, έμένα άγαπά καί, πίστεψέ 
με, εχω τό καλλίτερο μερίδιον.

Είχβ δίκηο j) δδικον ό γηραιός φίλος μου 
να σκέπτεται έισ ι; Δέν μπορώ ν’ άποφανθώ- 
αύτό είνε ζήτημα πρό παντός χαρακτήρος. Τό 
μονον βέβαιον εΐνε δτι μοΰ προξενούν κωμικήν 
έντύπωσιν μεριχά ύπεράγαν γεροντοπαλλήκαρα, 
τά οποία άγωνίζονται καί- διά τής βίας άκόμη 
νά συγκροτήσουν τήν πίστιν καί άφωσίωσιν 
τών ύπεράγαν νεαρών συζύγων ή έρωμένων 
των, χωρίς νά λαμβάνουν ύπ’ όψιν δτι ή καρ
δία άλλά καί ή σάρξ έχουν μερικά δικαιώματα 
αναφαίρετα. Καί λοιπόν, πρέπει νά κάμνουν 
δ,τι καί ό κ. Ξενοφών μου; Δέν λέγω άχριβώς 
«ύτό· μπορούν δμως κάλλιστα οί ευλογημένοι, 
δταν άρχίσουν νά αίσθάνωνται τάς δυνάμεις 
των έλαττουμένας, νά διαλέγουν συζύγους ή 
έρωμένας περισσότερον άρμονιζομένας πρός 
τήν ώριμον ήλικίαν των. ROMEO
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(Έ μ  τ^ςγ®αφΙ\ς έχ·ξηγβ1ταλ ό χαραπτήρ. Άηαντήσβις 
μόνον ·1ς ψ»υδώνυμα. Διά ΗάΟ* άνάλυσιν χαρακτικός 
δέβν νά έσοκλβίωνται δρ. 8).

Φ έ μί ναν ,  Θεσσαλονίκην.— ‘Ο χαρακτήρ 
σας εΐνε σοβαρός, δχι πάρα πολύ δμως, άπλώς 
όσο ταιριάζει στις γυναίκες. Κοντά δέ είς αύτήν 
τήν σοβαρότητα υπάρξουν καί τά συναφή: 
οεμνότητα είς τήν έμφάνισιν, λόγια δχι πολλά, 
θέλησις άρκετή, χωρίς δμως παράλογα καπρί
τσια. Οί δνδρες σάς εκτιμούν. Αγαπάτε δύ
σκολα, άλλά θερμά.

’Η θ ο π ο ιό ν  Μ π α τ ε ρ φ λ ά ϋ ,  Θεσσα

λονίκην.—Σείς εΤσθε μία μικρή γΟναιχούλα,άλλά 
σωστή γυναικούλα, μέ κοκεταρίαν, μέ σκέρτσα, 
μέ σοβαροφάνειαν κλπ. Θά είσθε πολύ χαρι
τωμένη δταν πεισματώνετε και σάς παίρνει τό 
παράπονο, διότι δέν έννοοΰν οί άθλιοι οί δν
δρες νά σάς φέρωνται άκόμη ώς πρός μεγάλην 
κυρίαν. Έχετε μεγάλην έπιμονήν άλλ’ ό χαρα
κτήρ σας κατά βάθος δέν εΐνε κακός.

Κ ό κ κ ι ν ο  Τ ρ ι α ν τ ά φ υ λ λ ο ,  Αθήνας. 
Θέλετε νά σάς προσφωνήσω κι” έγώ «άξιότιμε 
κύριε;» Ά χ ! πόσα ξέρετε καί πόσα κρύβετε 
κάτω άπ’ αύτό τό ΰφος σας τής όσίαςΜαρίας! 
Ό  χαρακτήρ σας κάπως ξηρός. Δέν έχετε τήν 
θέρμην τών μεγάλων αίοθημάτων οΰτε παρα- 
φέρεσθε εύκολα, έν τούτοις δέν είσθε άψίκο- 
ρος, άλλά σάς καθιστά εύτυχή ένα ήρεμο, γλυκό, 
παρατεταμένο αίσθημα.

Ρ · J . ,  Πειραιά.—Χαρακτήρ ανήσυχος, σκέψις 
εύστροφος, μυαλό σπιρτόζο, θυμοσοφία καλή 
καί γεμάτη είρω\είαν, χωρίς δμως τόν βαθύ- 
τερον σαρκασμόν τών φιλοσοφικών χαρακτήρων. 
Πράγματι είσθε τέλειος τύπος Ρωμηοϋ.

Nibors, Αθήνας.— Είσθε βαθυστόχαστος 
καί ήθικός δνθρωπος. Άμεσος συνέπεια : καρ
διά μέ υψηλά, ήθικά κι’ εύγενικά αισθήματα, 
γι’ αύτό καί δέν μπορείτε ν’ αγαπήσετε, δπως 
θέλετε σείς. Τόν έρωτα τόν φαντάζεσθβ Ιδα
νικόν, δπως τόν παριστάνουν στά βιβλία, άλλ’ 
δχι δπως εΐνε πράγματι τώρα είς τήν ζωήν ή 
μάλλον δπως ήτο πάντοτε. Καί φυσικά έφ’ δσον 
τρέχετε πίσω άπό ένα Πλατωνισμόν, ποτέ δέν 
θά μπορέσετε νά τόν πιάσετε, · διότι τότε δέν 
θά ήτο Πλατωνισμός. Μάθετε νά άγαπάτε σάν 
δνθρωπος καί σύγχρονος δνθρωπος. "Ερως 
υπό τήν σημερινήν του σημασίαν εϊνε μία άπλή 
συμπάθεια συγκερασμένη μέ μεγάλην δόσιν σαρ
κικού πόθου καί συμφεροντολογισμοΰ. Καί βε
βαίως αύτά τά ταπεινότερα συναισθήματα μπο
ρείτε νά τά δοκιμάσετε δποτε θέλετε, άλλά δέν 
θέλετε διότι είσθε άνώτερός των.

Ά γ ν ω σ τ ο ν ,  Αθήνας.—Ά χ δεσποινιδοΰλα 
μου, τί χαριτωμένη δεσποινιδοΰλα πού εΤσθε 
δπως δλες οί δβσποινιδούλες τοΰ καιρού μας. 
Ποτισμένη μέ τόν ρωμαντισμόν, μορφωμένη δχι 
περισσότερον άπό δσο μορφώνουν τά σχολεία 
μας, πιστή είς τάς πατροπαραδότους αντιλή
ψεις, σάς άρέσοι ν αί κοσμί/.αί επιδείξεις, τά 
κοπλιμέντα τών νέων, τό κουτσομπολιό, τά τρυ
φερά ραβασάκια, οί μεγάλες άλλά χούφιες αΐ- 
σθηματολογίες καί όλα τά μικροπράγματα τής 
εποχής μας. ΕΤσθε έξυπνη καί τσαχπίνα.

’Α ν εμ ώ ν η ν .— Δέν διαφέρετε πολύ άπό 
τήν φίλην σας παρά μόνον δτι ό χαρακτήρ σας 
εΐνε βαρύτερος, σοβαρώτερος καί πιό τολμηρός, 
αί δέ ίδέαι σας «Ινε μάλλον νεωτεριστικοί.

’JH Γραφολόγος
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ΑΔΕΛΦΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Π Ο Θ Ο Ι

Πέρα κεΐ στ’ ανθόσπαρτα, θέλω τ’ άνθοκήαια 
πον ή χρυσές άτλώνονται νύχτες τοΰ Μαγιοϋ 
κάποια ν' άναστήαουνε πάλι καρδιοχτύπια 
μέσ' στ’ άναγαλιάαματα τοϋ μεσονύκτιον!
Νά ατραγγίξω πόθησα την φιλιών χό τάσι 
καί νά πιώ αχόρταγα τών άνθών τό μνρο... 
δαο ποϋ ή καρδοΰλα μου μέθυ νά χορτάνη 
κι’ άπό τή μορφάδα ·ου κι άπό τ’ άνθια γύρω I
Τή ζωή αον δλάκαιρη τότε θά ρονφήξω 
us τά τόσα χάδια μου καί μέ τά φιλιά μου, 
κι’ έισι άπό τόν πόνο μου νεκρή θά ·έ πνίξο» 
πεθαμμένον άγγελο —μία’ ατήν άγκαλιά μου !—
Ώ ς που σάν θά φύγουνε, τά βαθειά σκοτάδια 
κι’ ή αυγή όλόχαρη θά προβάλjj αγνάντια 
αβύνοντας λιπόψνχη καί θαμπή τήν πούλια...
ή Νυφουλες θάρχονται τών άνθών μέ χάδια 
δνό νεκρούς νά ντύσουνε μέ δροσιάς διαμάντια 
π' άγκαλιά θά κοίτωνται.,.ταΐρι μέ τά γιούλια ! 

ΆΦήναι. Γιώργος Τονφεξής

ΤΡΑΓΟ ΥΔΙΑ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟ ΥΔΙΑ
Ό σα τραγούδια, ώ πέννα μον δώ στό χαρτί άρα- 

ολα βγαλμένα άπ' τήν καρδιά, [διάζεις, 
θά ζήαχ) χό καθένα τους τόσο, <9ς που νά τ'άλλά ζ-βς 
μ' άλλο, άπ’τόν ίδιο άνθόκηπο μ'ε πιότερη ευωδιά !
Καί τώρα πούστήςνιότηςμου τήνπρώτη άνατριχίλα 

μεθώ άπ’ αγάπες καί κρασί, 
γράφεις τραγούδια ήδονικά'μά σάν πέσουν τά φύλλα 
τότε τί δρόμο θά τραβάς γερόντισά μου αύ ;
“Ετσι ή ζωή πέρνα παντού, οήμερα γλέντια,γέλοια 

τρέλλες, χαρές, *ρσσ/, ήδονίς, 
ανριο θλίψες, άτυχιίς, γιά κάθε της άμέλεια, 
*Καλή ψνχή» κι’ άντάμωσες ατίς άγνωστες μονές !
Μά χώρα δλα μοϋ φαίνονται ατά δεκαννιά μου 

ρόδινα, άνέφελα, γλυκά, [χρόνια
γι' αυτό θαρρώ κι αν τά μαλλιά μον ασπρίσουν,

[γίνουν χιόνια, 
πάντα αύ πέννα μου φτωχή θά είσαι ήδονικιά. 

Μάης 1920. Χάνος Καρελλάς

Ξεύρω μιά γυναικούλα τρομερά εΰχαριστη- 
μένη άπό σήμερα τό πρωί. Ά ς  πάρουμε όμως 
τά γεγονότα μέ τήν σειράν των. Ήσαν τρεις 
άράπηδες ποϋ έμοιαζαν σάν αδέρφια1 δλλως τε 
καί ήσαν άδέρφια. Γυοί ένός ιχαχαραγιά τή ς 
Αφρικής, ό Μαχαβαράτας, ό Μαραχαβάτας κι* 
ό Μαβαχαράτας ήλθαν στό Παρίσι γιά νά μδ- 
θουν τά εύρωπαΐχά ήθη καί νά είσαγάγουν 
έπειτα στήν πατρίδα τους τόν Εύρωπαΐκό πο
λιτισμό. Τά τρία αδέρφια ντυμένα τό Ιδιο, 
χρώμα ρούχων γκρίζο άνοιχτό, γάντια κίτρινα, 
καπέλλο σταχτί σκούρο, δνθος στήν μπουτο
νιέρα, διαρκώς κομψά, γελαστά καί μέ γεμάτο 
τό πορτοφόλι έσύχναζαν σ’ δλα τά κέντρα πού 
μπορούσαν νά Ιδοΰν καί νά μάθουν δλα τά 
καλά τοΰ πολιτισμού μας.

Πρέπει νά προσθέσουμε δτι παντοΰ έγινόταν 
μέ χαρά δεχτοί, γιατί δλες οί γυναίκες ήθελαν 
άπό σνομπισμό νά κάμουν γιά μιά φορά του
λάχιστον έναν άράπη εραστή.

—Τό μαΰρο μοΰ πάει τόσο καλά! έλεγαν 
οί ξανθές.

—Έ χω μαύρες Ιδέες ! έμουρμούριζαν οί ρω- 
μαντικές.

—Πάντοτε μ’ δρεααν οί μαύρες μάσκες! έ
λεγαν οί κοκέτες.

Καί λοιπόν ό Μαχαβαράτας, ό Μαραχαβάτας 
κι’ ό Μαβαχαράτας, ήσαν ευτυχείς κατακτηταί, 
δταν χθές τό βράδυ έγνώρισαν τήν Ζωρζέτα 
Πομπαδούρ, ή όποία εύχαρίστως άνέλαβε τήν 
κατάκτησιν τής μούρης ήπείρου. Έδείπνησαν 
χαρούμενα. Έπειτα, τήν ώρα τοΰ ντεσέρ, ή 
Ζωρζέτα έβαλε μέ τήν καρδιάς διστακτιχή τρεις 
κλήρους μέσα σέ καπέλλο κι’ έτράβηξε τόν 
έναν. Ή  τύχη άπεφάσισε: ό μικρότερος άπ* 
τούς τρείς άδελφούς, ό Μαβαχαράτας, ήταν 
έκεΐνος στόν όποιον θά έδίδασκε τάς προόδους 
τοΰ πολιτισμού έχεΐνο τό βράδυ. Καί ή εύθυμη 
παρέα, άφού έχειροχρότησε τήν άπόφασι τή ς 
τύχης, έτράβηξε γιά τήν κοινή γκαρσονιέρα 
τών μαύρων.

...Στό σημείο ούτό δέν θά έπιμείνω- φθάνει 
νά είπώ δτι ή Ζωρζέτα ΰπήρξε εύτυχισμένη.

—Χίλιες χιλιάδες κορχόδειλοι τοϋ Νείλου ! 
έφώνοξε έξαφνα ό Μαβαχαράτας καί ξεπετά- 
χτηχε άπ* τήν αγκαλιά τής Ζωρζέτας— ξέχασα 
τό μπαστούνι μου μέσα στόν άσσανσέρ! ένα 
λεπτό καί ξανάρχομαι, ώ λευκέ δγγελε!

Καί μετά ένα λεπτό ξαναήρθε μέ τήν καρ
διά φλεγομένη άπό τόν πόθο. θά μοϋ κάμετε 
τήν χάρι νά μή μον ζητάτε λεπτομέρειες. Ή  
Ζωρζέτα, αν καί άποροϋσα, ΰπήρξε γιά δευτέρα 
φορά πολύ εύτυχής...

Άπεφάσισαν νά κοιμηθοΰν, δταν ό μαϋρος 
τινάχτηκε πάνω.

—Χίλια έκατομμύρια έλέφαντες! έξέχασα νά 
κλείσω τό κλειδί τοΰ γκάζ στήν είσοδο! Ένα 
λεπτό κοί έπιστρέφω, ώ λευχέ δγγελε!

Μετά ένα λεπτό έπέστρεψε μέ καινούργιες 
φλόγες στήν καρδιά καί σιό κορμί. Σάς παρα
καλώ, μήν είσθε πολύ περίεργοι νά μάθετε. 
Τό μόνο ποΰ μπορώ νά σάς πώ εΐνε ότι, ξα
φνιασμένη πιά άπ’ αύτό τό θαΰμα τής αντο
χής, ή Ζωρζέτα ΰπήρξε γιά τρίτη φορά πολύ 
ευτυχισμένη.

—Δέν εΐνε δυνατό, έσκεπτόταν, κάτι θδχη 
ξεχάσει πάλι.

Αύτή τή φορά δμως ό μαϋρος δέν είχε ξε- 
χάσει τίποτε καί μπόρεσαν νά κοιμηθούν ώς τό 
πρωί ήσυχοι. ‘Οπωσδήποτε ή Ζωρζέτα άπέ- 
κτησε έκείνη τή νυχτιά τήν καλλιτέρα Ιδέα γώ 
τούς μαύρόυς έραστάς. Ά ν τώρα σείς οί πονη
ροί δνθρωποι έκαταλάβατε τό λόγο γιά τόν ό
ποιον καί τά τρία αδέρφια έμεινσν ενθουσια
σμένα άπ* τή Ζωρζέτα, αύτός εΐνε δικός σας 
λογαριασμός. GUY DE TERAMON

ΜΕ ΤΗΝ «ΛΛΕΙΨ ΙΝ  ΤΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ

Ό  νεαρός υποψήφιος γαμβρός γονατίζει εμ
πρός είς τήν λατρευτήν τής καρδίας του *α ΐ 
τήν ικετεύει νά δεχθη τόν έρωτά του.

—Σάς άγαπώ περιπαθώς, δεσποινίς, σάς άγα
πώ καί θά σάς άγαπώ είς αΙώνας τών αΙώνων! 
θέλετε νά παντρευθοΰμε;

Ή  νεαρά δεσποινίς άντί άπαντήσεως τόνκυτ- 
τάζει περιφρονητικά.

*0 ΰποψήφιος (πάντοτε γονατιστός).—θά εί
μαι σκλάβος σας, θά σάς ύπακούω τυφλώς καί 
έχω καλό μισθό.

Άλλ’ ή σκληρά έπιμένει είς τήν δψογον 
στάσιν της.

Ό  υποψήφιος έπιμένων.—"Έχω καί ένα θ«ΐο  
πού Ιχει σπίτι δικό του κοί θά μάς νοικιά<η) 
δύο δωμάτια.

Έπί τφ άκούσμαιι αύτών τών λέξεων ή δε
σποινίς πέφτει είς τήν άγκαλιά του γοητευμένη: 
—Ά , τώρα μάλιστα! τοΰ λέγει.
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—Τί θέλετε νά πήτε, αγαπητέ μου ; Δέν σάς έννοώ.
—Μ' έννοεϊτε πολύ χαλά ! Δέν θά γιατρευθώ ποτέ δέν είν' άλήθεια 
‘Ο γιατρός έννόησε τήν αγωνίαν του χαΐ έπεχείρησε νά τόν διάψευση.
—Μά τί λέτε, ανέκραξε. Πώς σάς ήλθε αύιή ή Ιδέα!
—Γιατρέ, δέν μ’ έχετε καταλάβει άχόμη δύο χρόνια ποϋ μέ γνωρίζετε 

Μαί μέ νομίζετε κανέναν δειλόν, είς τόν όποιον φοβούνται νά πούν τήν 
άλήθεια ! Μάθετε λοιπόν δτι τήν άλήθεια αύιή πού μοϋ κρύβετε έγώ 
τήν έχω πρό πολλοϋ μαντεύσει. Να', ξίύρω πώς ή έπιστήμη εΐνε άνί- 
χανος νά μέ θεραπεύσο !

—Μά τί τρέλλα! Πώς μπορείτε νά ξεύρετε σεϊς άφοΰ άκόμη κι’ έ- 
μεΐς δέν έχομε καμμία βεβαιότητα ;

—Καμμία έλπίδα, θέλετε νά πήτε, έδιώρθωσεν ό Ζάχ καί έσηκώ- 
θηκεν απότομα : Γιατρέ, έξηκολούθησε, σας έπαιαλαμβάνω ότι έχετε 
όποχρέωσιν νά μοϋ πήτε τήν άλήθεια. Σήμερα πού λείπει ή Ζακελίνα 
καί δέν σάς εμποδίζει, μιλήστε ! Εΐνε τόσο δύσκολο έπι τέλους νά προ · 
φέρετε αύτές τις τρεϊς λέξεις : «Δέν θά θεραπευθήτε» ;

—Έν πρώτοις ήσυχάσατε, άγαπητέ μου, κατευνάσατε τά νεύρα σας 
Μαί σας ύπόσχομαι ν’ απαντήσω είς δ,τι μ’ έρωτήσετε. Μέ πατρικήν 
στοργήν τόν ήνάγχασε νά καθήση καί ο Ζάκ ήσυχώτερος, άλλά μέ τήν 
Ιδίαν πάντοτε άγωνίαν τόν ήρώτησε:

—Πέστε μου λοιπόν ποία εΐ ε ή πραγματική κατάστασίς μου; Δέν 
θά γιατρευθώ ποτέ, δέν είν’ έτσι; —Μά...

—Γιατρέ μου, σάς έξορκίζω. Έπί τέλους είμαι άνδρας κι’ έχω τό 
θάρρος νά μάθω τήν άλήθειο. . Σάς βεβαιώ δτι εΐνε προτιμωτέρα άπό 
αΰτό τό διηνεκές μαρτύριον...’Ακούστε, θά σάς ομιλήσω έμπιστευτικώς, 
σάν νά ιΐσθε πατέραι. μου. . Δυό χρόνια τώρα πού είμαι παντρεμένος 
εΐμεθα κλεισμένοι μέσα είς αύτόν τόν πύργον μέ τήν Ιδέα πώς θά γίνω 
καλά καί περιττό νά σάς πώ δτι ή μοναξιά αύτή δέν είν’ ευχάριστη γιά 
τήν Λινέττα, μιά γυναίκα μόλις 22 έτών. Δύο ολόκληρα χρόνια ήμουν 
ένας έγωΐστής «σί δέν έσυλλογιζόμουν παρά μόνον τόν έαυτόν μου χωρίς 
διόλου νά λάβω ΰπ’ όψιν μου δτι δέν εΐνε ζωή αύτή γιά τήν Λινέττα... 
Λοιπόν έάν μοϋ πήτε δτι δέν υπάρχει καμμία έλπίς θεραπείας θά κανο
νίσω διαφορετικά τήν ζωήν μου και τά τής διαμονής  ̂μας έν γένει άλλ’ 
&ν μοϋ δώσετε έστω καί τήν παραμικρόν έλπίδα θά εξακολουθήσω τήν 
τρομερή αύτή μονοτονία καί θά έπισκέπτωμαι όλους τούς Ιατρούς άχόμη 
Μαί τούς τσαρλατάνους δοκιμάζονιας έν άνάγκη καί φορμακα τά όποια 
δυνατόν νά εΐνε χαί θανατηφόρα...Έσιώπησεν έπί τινας στιγμάς καί έξη- 
κολούθησε μέ τόνον φωνής ήλλοιωμένον : Σάς είπα δ,τι είχα νά σάς
πώ καί τώρα αποφασίσετε διάτας τύχας μας, έμπρός, μή διστάζετε.

Ό  Ιατρός έμεινεν έπί τινας στιγμάς συλλογισμένος. Εννοούσε δλην 
τήν εύθύνην, τήν όποίαν άνελάμβανε καί τέλος έπήρε τήν άπόφασιν:

—Έ χετε δίκηο, άγαπητέ μου, τοϋ είπεν, είσθε γενναίος καί σάς συγ
χαίρω μ' δλη μου τήν καρδιά. Έσταμάτησεν ώς νά έδισταζε νά έξακο- 
λουθήσχ), άλλ’ εϊς τό πρόσωπον τοϋ Ζακ ή«> ζωγραφισμένη τόση αγω
νία, ώστε έννόησε δτι δέν υπήρχε τρόπος ύπεκφυγής. Δυστυχώς, έξηκο
λούθησε προφέρων μέ πολύν κοπον έκάστην λέξιν, δέν πιστεύω νά θε- 
ραπευθεϊτε.

Ούδέ ή παραμικροτέρα ούσπασις δέν παρετηρήθη είς τό πρόσωπον 
τοϋ Ζακ, μόνον έσφιξε μέ λύσσαν τά'χέρια του̂  καί έπερίμενε μέ θάρρος 
νά άκούση τί δλλο θά έλεγεν ό Ιατρός, άλλ' αύτός δέν είχε νά πρόσθεση 
πλέον τίποτε άφού άπαξ είχε προφέρει τήν καταδίκην. Δέν τόν έτυπτεν 
έν τούτοις ή συυειδησις, διότι έσκέπτετο δτι δυνατόν νά ήρχιζε μιά νέα 
ζωή διά τήν Ζακελίναν όλιγώτερον μονοτονος καί χάρις εϊς τήν ομολο
γίαν του θ ’ άνεγεννάτο ή θαμένη αύτή νεότης.

Ή  σιωπή δμως ήρχισε νά καταντά άφόρητος. Ό  Ζάκ έφοβεϊτο νά 
όμιλήση μήπως ή φωνή του προδώση την συγκίνησίν του, τήν άπελπι- 
οίαν του είς τό άκουσμα τών λέξεων έκείνων: «δέν πιστεύω νά θεραπευ
θήτε». Καί έγνώριζε χαλά δτι πάσα έλπίς είχεν έκλείψει, δτι δέν θά 
έπανέβλεπε πλέον ποτέ τό φώς τής ήμέρας, δτι θά είχε διαρκώς ένώπιόν 
του το τρομερόν αυτό σκότος καί ή Λινέττα θά είχε διά σύντροφον τοϋ 
βίου της έια τυφλόν... Σάν νά εΰρίσκετο μέσα είς ένα τρομερον όνειρον 
είδε τόν Ιατρόν νά σηκώνεται, νά τοϋ σφιγγη άρκετήν ώραν τό χέρι καί 
νά τοϋ ψιθυρίζη λόγια, τά όποια ούδέ καν ήννοησε, ύστερα τόν ήκουσε 
νά προχωρή πρός τήν θύραν, άκουσε τήν άμαξαν >ά φεύγη έν καλπα- 
σμφ καί όλα έσιώπησαν έκ νέου ένφ μακροθεν ήκούετο μόνον μία 
κραυγή πουλιού πού έτάραζε,τήν τραγικότητα τής νεκρικής έκείνης σιγής.

Τέλος ένθυμηθείς δτι ήτο ή ώρα τοϋ προγεύματος ό Ζακ είδοποίησε 
τόν υπηρέτην δτι δέν θα έπρογευμάτιζε διό» είχε ήμικρανίαν καί διηυ- 
θύνθη ψηλαφητί πρός τό δωματιον τής Ζακελίνας.

ΕΙς τό κατώφλι τής πόρτας της έσιάθη, διότι τό δρωμά της ήρχισε 
νά τόν μεθά καί έπροχώρηοε τρέμων έκ συγκινήσεως προς τήν σαίζ-λόγκ.

Λινέττα ! ώ θεία όπιασίο>! δεν έμελλε ποτέ νά έπανίδη τήν αγγελικήν 
εκείνην μορφήν !...Έγονάτισε συντετριμμένος έμπρός είς τήν σαίζ-λόγκ 
τά χέρια του ένηγκαλίοθησαν τό άψυχον έπιπλον καί ήρχισε νά κλαίη 
μέ λυγμούς. Άλλ' ή λιποψυχία αύτή δέν διήρκεσε πολύ. Έσηκώθη μέ 
ενεργητικότητα, έκαμεν όλιγα βήματα καί εύρεθείς έμπρός είς τήν τουα- 
λέτταν ήρχισε νά ψηλαφή δλα τά άντικείμενα ένα προς έ>α.$Μόλις πρό 
ολίγων ώρών τά είχαν έγγίσει τά αγαπημένα χεράκια τής Λινέττας... Νά 
ένα βάζο μέ δύο τριαντάφολλα,,.νά ή μικρή πελόττα της, νά ή βούρτσες 
ποΰ έθώπευαν τά άτακτα ξανθόμαλλα... Έπροχώρησεν άχόμη ολίγα βή
ματα χαί φθάσας είς τό γραφειάκι της έκάθησε καϊ ψηλαφητί έ?ιήρε 
μίαν κόλλαν χαρτί καί τήν πένναν διά νά γράψη. Δύο ολόκληρα χρόνια 
τώρα δέν είχεν έπιχειρήσει ποτέ νά γράψη... πρός τ ί ; Άφοΰ θά έπανέ
βλεπε τό φώς τής ήμέρας, άφοΰ θά έθεραπεύετο;...

Έδοκίμασε νά γράψη, άλλά τά χέρια του έτρεμαν καί σκεφθείς δτι 
αί λέξεις, τάς οποίας θα έγραφε θά ήοαν άκατανόητα σημεία μόνον, επέ
ταξε μέ θυμόν τήν πένναν καί έκλεισε μέ τόσον άπότομον κίνημα τόν 
χαρτοφύλακα, ώστε τόν έρριψε κατά γής. Έσκυψε νά τόν σηκωση καί 
προς μεγολην του έκπληξιν ήσθάνθη ότι ό χαρτοφύλαξ έμπεριεΐχεν έπι- 
οτολάς. Έπιστολάς, τάς όποιας ή Λινέττα έκρυπτεν καί άναμφιβόλως θά 
ήσαν ενοχοποιητικοί άφοΰ τόσον έπιμελώς τάς έκρυπτεν.

Τάς έλαβεν άνά χεΐρας, τά δάκτυλά του έσφιξαν μέ νευρικότητα τάς 
μυστηριώδεις αύτάς σελίδας καί θά έδιδε τήν ζωήν του άν ήδύνατο 
έστω καί μιάς νά ήξευρε τό περιεχόμενον... Το δνομα τοϋ Γκοϊ ήλθεν 
άμέσως είς τά χείλη του, έκρατήθη άπό μίαν καρέκλαν διά νά μή πέση 
καί δταν έπέρασεν ή πρώτη άγωνία διηυθύνθη μέ βήμα κλονούμενον 
πρός τήν θύραν κρατών πάντοτε σφικτά μέσα είς τά χέρια του τάς κατη- 
ραμένας έπιστολάς... (’Ακολουθεί)

—Θαυμάζω, εΐπε τέλος ό γερμανός, τό εΙλικρινές θάρρος μετά τοΰ 
οποίου προσέρχεσθε.

—Εΐνε τό θάρρος τής είλικρινείας.
—Καί τί έχετε νά μοί άνακοινώσητε ;
‘Ο ήρως μος τόν ήτένισε πςοσεκτικώς f i t  τοϋ διερευνητικού του βλέμ

ματος, όπερ ήνάγκασε τόν ξένον νά χαμηλώση τούς οφθαλμούς. Καί 
άπεκρίθη:

—Ήθελήσατε νά μάθετε τις είμαι, ποιας μορφώσεως, ποίας άνα- 
πτύξεως, ποίας καταγωγής... Είσθε ευχαριστημένος έκ τών πληροφοριών 
πού έλάβατε περί έμοΰ;

— ‘Ως πρός αύτά, πληρέστατα, είπε διατάζοον ό ξένος.
—Τι δλλο επιθυμείτε συμπληρωτικώς;
—Τίποτε ! ,
‘Ο ή?αις μας τόν ήτένισε καί πάλιν μέ περίεργον βλέμμα.
—Άλλά, είπε, διατί λοιπόν παρεμβάλλετε προσκόμματα είς τή-ν πλή- 

ρωσιν τών πόθων δύο άνθρώπων άνηκόντων πλέον άδιασπάσττος είς 
άλλήλους;

‘Η άπότομος αΰτη έρώτησις, ήτις ώμοίαζε μάλλον πρός πρόχλησιν, 
άπεστόμωσε τόν παραγγελιοδόχον.

—"Οτι, είπεν ό Χάΐδερ, μία τοιαύτη ένο>σις θ’ άπέβαινεν είς δυστυ
χίαν άμφοτέρων.

‘Ο νέος τόν προσέβλεψε κατά πρόσωπον καί ήρώτησεν είς τόνον είρ<*- 
νικόν : «—Μοϋ δίδετε μίαν πλ.ηροφορίαν ;

—Ευχαρίστως.. . .
—ΕΙς τήν Γερμανίαν νυμφεύονται μόνον οί πλούσιοι;
‘Ο ξένος έφάνή δυσανασχετών. Άλλ’ ό ήρως μας ίπανέλαβε χωρίς νά 

φανη, έννοήσας τήν έντύπωσιν ήν έκαμεν ή έρώτησίς του:
—Δέν τό πιστεύω...
—Άλλ’ έκαστος, είπεν ό Ιούλιος, οφείλει νάφροντίζη πατρικώς περί 

τών προσώπων διά τά όποια ένδιαφέρεται καί πρός τά όποια τόν συν
δέουν καθήκοντα ιερά...

—Δέν αντιλέγω... Άλλ’ αί πληροφορίαι σας, ώμολογήσατε πρό μικροΰ 
ότι σάς έδωκαν ευχάριστα άποτελέσματα περί τοΰ άτόμου μου, καί μό
νον ένα σάς άφήκαν δισταγμόν Πώς θά ζήσωμεν ΰ λ ι κ ώ ς. Δέν εΐνε έτσι;

Ό  ξένος άπήντησεν άποφασιστικώς: — Κύριε Μιχαήλ, αί περί το» 
άτόμου σας πληροφορίαι μου εΐνε δρισται καθ’ δλα... Γνωρίζω καί πι
στεύω άκραδάντως ότι νέος μέ τά Ιδικά σας προσόντα, τήν ικανότητα, 
τήν μόρφωσιν, τάς άρετάς, σπανίως εΰρίσκεται είς τά συγχρόνους κοι
νωνίας, άλλ.ά.„

‘Ο ήρως μας τόν διέκοψε: —Προτού συζητήσομεν έπί τοΰ «άλλά» 
τό όποιον έτονίσατε ώς άνατρέπον τά προηγούμενα, έπιτρέψατέ μοι νά 
σάς υποβάλλω μίαν έρώτησιν...

—Έλευθέρωί !
—Νέος μέ τοιαΰτα προσόντα, εν Γερμανίς λοιπόν αποθνήσκει τής 

πείνης ;» ‘Ο παραγγελιοδόχος έκαμε κίνημα στενοχωρίας καί είπε :
—Ίσω ς έχετε δίκαιον
—Καί νομίζετε ότι έν Έλλάδι συμβαίνει τό άντίθετον;
—Δέν γνωρίζω... ό τόπος εΐνε μικρός... α! έργασίαι όλίγαι... Τέλος 

φρονώ, κύριε, δτι έδώ, δνευ μερικών κεφαλοίων, ούδείς δύναται νά προ- 
οδεύση, πολύ δέ μάλλον άν άπό τής ήλικίας σας περιπλεχθη είς τάς άνάγ- 
κας οικογενειακού βίου δστις γνωρίζετε πόσον πολυδάπανος εΐνε...

—"Οσον θέλουν οί συζώντες! άπήντησεν έτοίμως ό νέος.
Άλλ' ό Ιούλιος έπέμεινε:
—Ό :τι καί άν μοΰ είπήτε, κύριε, δέν θά δυνηθήτε νά μέ άποτρέψετε 

τής άρχικής μου γνώμης, ή όποία σάς εΐπον στηρίζεται έπί τής πείρας 
δΓ έμέ 6έ γεννάται καί έκ τοΰ καθήκοντος όπερ άνέλαβον άπέναντι τοϋ 
πατρός τής κόρης...

‘Ο ήρως μας ήγέρθη: Άρκεΐ, είπεν. Είσθε οπαδός τών στερεοτύπων 
Ιδεών, τάς οποίας αί νεώτεραι σκέψεις, ήμών τών άνοήτων νειοτέρων, 
άπεσκοράκισαν πρό πολλοϋ. Άρχοΰμαι λοιπόν νά σας εΐπω ότι ματαιο
πονείτε καί σάς τό λέγω μέ όλην τήν είλικρίνειαν, τήν όποίαν μοΰ άνε- 
γνωρίσατε πρό μικρού αΰθορμήτως.

‘Ο παραγγελιοδόχος άνετινάχθη. Οί λόγοι τοΰ άπροόπτου έπισκέπτου 
του άπετέλουν σχεδόν πρόκλησιν: Ματαιοπονώ ; είπε.

—"Εχω λόγους νά τό πιστεύω.
—Δηλαδή ;
—Φίλε μου, είπεν ό νέος μέ τόνον ανθρώπου γνωρίζοντος καί μελε- 

τήσαντος κατά βάθος τας άποφάσεις άς έλαβε... Φίλε μου κύριε Χάΐδερ..,. 
Όταν όμιλή ή καρδία, γνωρίζει νά κυρίαρχη πόσης δλλης φωνής.

—Σκέψεις νεανικαί, διέκοψεν ό Ιούλιος.
—’Απατάσθε!... Σκέψεις άνθρώπινοι, σκέψεις έμπνεόμεναι ύπό τής 

φύσεως, έπρεπε μάλλον νά είπήτε... Όταν λοιπόν όμιλή ή καρδία, επα
ναλαμβάνω καί σάς παρακαλώ νά μέ άκούσετε μετά προσοχής δκρας, 
πάσα δλλη φωνή σι^εΐ...

Καί προσέθηκεν άποφασιστικώς: Κύριε Χάΐδερ, είμαι διατεθειμένος 
νά σάς άναγνωρίσω όλα τά δίκαια, άν τό έπιθυμεΐτε, άλλά θά προσθέσω 
πρός άνατροπήν τών γνωμών σας, ότι εΐνε πλέον άργά...

—Τί εννοείτε ; είπε κάπως ταραγμένος ό ξένος.
—"Οτι οΰτε έγώ πλέον άνήκω είς τόν πατέρα μου, οΰτε ή προστατευ - 

ομένη σας είς τόν ίδικόν της.
—Δηλαδή;
—Άνήκομεν τοΰ λοιπού είς άλλήλους... Ούδείς δύναται είς τό εξής 

νά μάς χωρίση, μ’ έννοεϊτε;
—Ίσω ς μεγαλοποιείτε τά πράγματα, παρετήοησεν ό παραγγελιοδό

χος, θέλων νά συγκράτηση μερικάς άκόμη έλπίδάς...
—Ίσως, άπήντησεν ό νέος, τά παριστώ μικρότερα μάλλον άφ’ ό,τι 

άληθώς εΐνε... Καί άν δέχεσθε καί τήν ίίικήν μου γνώμην—δέν τήν ονο
μάζω άκόμη συμβουλήν—τήν προσθέτω.

—Ακούω.
—‘Η γνώμη μου είνε ότι τοΰ λοιποΰ τό καθήκον ύμών καί τών γο

νέων της, δέν εΐνε αύιό τό όποιον διατυποΰτε ώς τοιοϋτον, άλλά έντε
λώς διάφορον.

—Καί ποιον εΐνε;
—Νά φροντίσετε πάντες άπό κοινοΰ, όπως ή ένωσϊς μας άποβή δσον 

τό δυνατόν εύτυχεστέρα, άφοΰ τοϋ λοιποϋ εΐνε άναπόφευκτος.
—Άναπόφευκτος είπατε;
—Καί τό έπαναλαμβάνα  ̂ άπολύτως άναπόφευκτος.

(Ακολουθεί)

Σ  «*> A  I P  Α

Η S T H A H  / Λ Ο Υ
Οί άναγνώσται έχουν στρέψει όλην τήν προ

σοχήν των είς τό Λεύκωμα καί γι’ αύτό δέν 
επιμελούνται πολύ τά έργα των πού μοΰ στέλ 
λουν διά χό περιοδικόν. Αύχό μέ ενισχύει είς 
τήν προσπάθειάν μου νά έμφανίση τό Λεύκωμα 
δπον τό δυνατόν έκλεκτότερον άπό ά^όψεως 
πεοιεχομένων, είς τΓόπον ώστε νά καταστή τό 
πυοσφιλέστερον βιβλίον όλων τών φίλων τής 
«Σφαίρας».

Εγκρίνω τό πεζογράφημά σσς, δίς Εύστ. 
Τζώνη καί τό ένα επίγραμμά σας κ. Κ. Μπαμ- 
πλένη.

Σάς έγραψα κοί δλλοτε χ. Μ Έξάρχου μη 
γράφετε χρονογραφήματα- θέλω εύθυμογραφη 
ματα μέ πλοκήν.—Τό στιχούργημά σας, κ. Πλ. 
Κηνυγε, δέν εΐνε έπιτυχεμένον, ώ : στιχούργημ-», 
τό δέ θέμα του συ'ηθισμένο. —Έξυπνο άλλα 
κάπως χονδρό, χ. Χαρ. Λ-ης. — Πολυ καλα και 
χά δύο κ. Πολυχοόνη, θά σάς παρακαλέσω ό
μως νά μέ βεβαιώσετε ότι εΐνε άποχλειστικώς 
δικό σας, τό ποίημα, διότι τό δλλο εΐνε μεγάλο.
—Έπερίμενα τόσους μήνας .νά μοΰ στείλετε τ’ 
όνομά σας όπως σάς είχα είδοποιήσ® διά νά τό 
δημοσιϊύσω' τώρα σάς παρακαλώ, λάβετε τόν 
κόπον νά μοΰ τό ξαναστείλετε.—Ανταποκρίσεις 
δέν δημοσιεύω κ Σ. Ψαραύτη οΰτεπεριγραφάς.

0 ΛΙΑΓΑΝΙΣΜΟΣ &ΙΑ TO AEYKQMA
Μερσί, κ. Παπασταύρου, έγκρίνετοι* θά δη- 

μοσιευθή καί ή «Πρωτομαγιά». — Έγκρίνεται 
καί τό δικό σας, χ. Η. Σταμάτη.—Δικό σας θά 
δημοσιευθή ό «Πόθος» χ. Γρήγορά, έπομένως 
δέν μπορεί νά δημοσιευθό καί δεύτιρον.—Δέν 
είνε όσον χρειάζεται καλά τά δικά σας, κ. κ. 
Βοϊβοδοΰρε, Χιδήρογλου, Γαμβέτα, Δασκαλό- 
πουλε, Πουλή.—2εΐς δέν χό στέλλετε βέβαια μέ 
σοβαράς αξιώσεις, Νύμφη Νυμφών.—Έλήφθη· 
σαν ύπ’ όψιν αί συγκαταθέσεις σας, κ. Κ.Τρου- 
κίδη. Α. Λοΐζ», I. Παναγιωτόπουλ,ε, καί δίδες 
Β. Φραντζή καί Έ λ . Παπαΐωάννου.

Ο ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ο ι  ε γ γ ρ * φ ε ν τ ε ς

Ένεγράφησαν συνδρομηταί τοΰ Αναμνηστι
κού Λευκώματος τής «Σφαίραο οί χ. κ. Παν.
Κ. Σκουρτανιώτης, Άλ. Δ Δούκας, Ιω. Α- 
δραχτάς, Νικόλ. Τσιορμπας, Σωτ. Ασπρογέρα- 
κας, Μιχαήλ Βωχος, Σταύρος Ποπασταυρου 
(άντίπυποί 2), Σ. Άναστασιάδης, Δ. Γρήγορός.

=  - = Θ
ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑΤΑ ][

Κ. Άπαλοδήμαν. Πρόκειται περί άσυνειδή- 
-χου καταχοήσεως άφοδ τό φύλλον τιμάται λε 
πτά 30.- Η . Ρ. Τό σταλέν θά στοιχίση δραχ. 
4.90. —4. Στάθην. Τό ψευδώνυμον πού έστεί 
λατε εΐνε έγκεκριιιμένον. Στείλατε δλλ,ο μετά 
τοΰ άντιτίμου.—Π. Καφετ. Πρός 10 ή λέξις. 
Έχρεώθητε δρ. 2 60.—Γ. Λεοναρδ. Δέν ύπάρ- 
χει.— Σ. Άναστασιάδην. ϊτείλατέ μας καθσρο- 
γεγραμμένην τήν διεύθυνσίν σας. — Δ. Γρηγο 
ράν. Επιστολή σας έλήφθη."·

Έλήφθησαν συνδρομαί καί ένεγράφησαν οί 
κ. κ. Βασ. Πανταλέοντος, Άθαν. Καλλίτσης, 
Ίω . Ίωσηφίδης, Χαραλ. Β. Λυκούρης, Σταύρος 
Παπασταύρου, Νικόλ. Κυριάκου, Δ. Κόττης.

Τ Α  Ψ Ε Υ Δ Ω Ν Υ Μ Α  Τ Ο Υ  1920
{ Έ κ α σ τ η  δγκρισις ή άνπνέο>σις διά  τ 6  1920 δραχμή 

μ ία . Ο Ι έγ κ ρ ίν ο ν τες ψ ευδώ νυμα  π ρ έπ ει νά μ β ς γράφ ουν 
ι ό  δνομα κα ί τή ν  δ ίε« » υ ν σ ίν  τω ν ).

«Γαλανόξανθο: Άτθίς», «’Εγκαταλειμμένος 
σπουδαστής», «Μελίρρυτο αηδόνι», «Δικέφαλο; 
άετός», «Άγγελος πόνου»,«Αύρήλιος X», «Καρ
δία τών στεναγμών», «Τρελλή Άρσαχειάς·, 
«Δούξ τού Μονμόύθ», «Καλαματιανό Διαβο
λάκι», «Καρποφορούσα έληά», «Γκρινιάρα».

Τ© ΤΑΧίΔΡΟΜ ΕΙΟΝ  T H S «“ Ϊ Φ Α Ι Ρ Α Ϊ ,

Επαναλαμβάνεται ή δήλωσις ότι όλοι οί άν- 
χαλλάσονχες διά τών γραφείων τής «Σφαίρας», 
πρέπει νά ενοικιάσουν γρααματοθυρίδας.

r N t » s x o n o i n a i i * i

4ιά τ ό  Μ οινόν Σ ύ ρ ο ν  :
Ειδοποιούνται οί άναγνώσται τών έφημερί- 

δων «Χρόνος», «Ν. Ήμέρα», «Καιροί», « Α
μυνα», «Άκρόπολις», «Έφημερίς», «Αστραπή», 
«’Αλήθεια» (Τσουκαλά) χαί τών περιοδικών 
«Σφαίρα», «Πειρασμός», ότι άποχλειστιχήν πώ· 
λησιν τούτων ένεργεί ό δραστήριος πράκτωρ 
χής «Συνεταιρικής Ανωνύμου ‘Εταιρίας Πανελ
ληνίου Τύπου» κ. Γεώρ Γλύκας έν τφ έπί τής 
όδοΰ ‘Ερμοΰ καταστήμαχί του καί διά τών εφη
μεριδοπωλών του. Έν τφ καταστήματι χούτφ 
θέλετε ευρίσκει πάντα τά είδη χαρτικής καί εΐ- 
δών πολυτελείας.

C >
>ΤΙ IMintH m  ΜΙΤΜΠΜ

-ΙΟ Α Ε Π Τ Α  Ε Κ Α Σ Τ Η  ΑΕ—ΙΣ

—Νέος 25 έτών, εγκατεστημένος έν Πατραις 
καί είσεονόμενος διά πρώτην αοραν είς τό σα
λόνι τής «ΣφαΙοας», ζητεί άλληλογραφίαν μέ 
χήρες κ^ί δεσποινίδες κάτω τών 25 έτών. Προ- 
τιμώνται Πατρών, Αθηνών και!Σπάρτης. Σκο
πός ιερός. Γράψατε Βρασίδαν Αρβανιτοπουλον 
Γερωκοστοπούλου 22 Πάτρας. Ψευδώνυμα απο-

Μαύροι Ίππόται, προσέξατε· ύποστηρίζο- 
μεν «Μεγάλην Ιδέαν». «Καταδικασμένος Ιπ 
πότης».— Ανώνυμον Συμμορίαν. Βουλιάξατε. Άούαα 
«Καταδινασμένος ‘Ιππότης»- · . .

—Διάνα Καρρ ν, Τσαχπινουλα, Μαρία Δρο
σού, Μις Χώψ, Κ Βασιλείου. Έγραψα. Διατι 
δέν άπαντάτε; Γιώργος Κωνσταντινιδης.

—Πρός τά μέλη τής συμμορίας «Μαύρων 
Δαιμόνων». Άποφυλακισθεντος τοϋ υπαρχηγου 
τής συμμορίας, αί έπιστολαί δέον ν απευθί) 
νωνται «Καταδικασμένον Ι.τποτην» Γραφεία 
«Σφαίρας». ,

—’Ανταλλάσσω μόνον μέ νέους. Πθοχιμα 
Στρατιωτικούς καί Ναυτικούς «Γαλανοξανθος 
Άτθίς» Γραφεία «Σφαίρας».

—Διά νά διασκεδάσω τήν μελαγχολίαν μου, 
ζητώ άνταλλαγήν μέ νέους. Γράψατε «Πάσχουσα 
Καρδία» p. Γ. Πειραιά.

—Ζητώ άνταλλαγήν έρωτικών επιστολών μετα 
δεσποινίδων μετά τής άρεσκούσης μ ο ι  ανταλ
λαγή φωτογραφιών. Διεύθυνσις p. Γ. « Ορφεα 
Σάμου» Βαθύ Σάμος. . , ,

—"Οοες έχουν κέφι γιά κουβεντολογια, ας YQty 
ψουν σ τ ό ν  εφοπλιστή καί πάντα κάτι θά χερ - 
δ ̂ σουν.«’ Εφοπλισ τής»θυρίς 73 Γραφεία Σφαίρας.

 «Σάν ζωή σάν όνειρβ» Λαμίαν. Σοΰ εστειλα
δύο έπιστολάς χαί φωτογραφίαν. Γιατί σιωπάς ; 
Γράψε μου ΰπό τό άληθές όνομά μου « Εκείνος 
πού τόν νοιώθεις στ’ άλήθεια»

—«Σ’ έκείνη ποΰ μέ νοιώθει». Δέν σ εξέχα
σα, άλλ’έού δέν μοΰ άπαντά,· έάν δέν σφάλλω 
είσαι ή ύπό τό ψευδώνυμον Μ., διααενεις είς 
Μ' σ’ έννόησα, ή κάνω λάθος; εάν οχι, γριψε 
μου μέσφ «Σφαίρας» αρχικόν ψευδωνυμουμου Η, 

—Δεσποινίδα Μαργαρίταν Μυτιλήνην. Παρα 
καλεΐσθε ζητήσατε άπό τό p. r. ·λίλ λσβετε 
κάρτ ποσιάλ.«Θαλασσοπόρος»Γραφεΐα Σφαίρας.

—Νέος τριακονταπενταετης κτηματίας, ανοί
γει άλληλογραφίαν, προηιιά διδασ /.αλισσας̂  Αν. 
Μακεδονίας γιά νά διαλέξη σύντροφον απ αυ 
τάς. Νικολ. Γιαννακόπουλος Δράκαν.

—Ό  Fidall Στόκλη; παρακαλεΐται να δημο- 
σιεύση τήν διεύθυνσίν του καί κάτι σχετικόν 
διά ν’ άπαντήσω. Νίτσα.

—Κορίτσια τρέξατε. ’Απολύομαι τοΰ στρα 
τεύματος. Θ-i χ ισετε άν δέν μοΰ γράψετε αμε 
σως. Προτιμώ Άγρινίου, Μεσολογγίου, Καρπέ 
νησιού, Καρβασαρά, Άστακοΰ, Πατρών. Γεωρ 
γιος Παυσανίας Σωφέρ p. Γ. Δοάμαν.
> — Γραμματοσυλλέκται, πωλώ γραμματόσημα 
διαφόρων κρατών. Έ χω αρχαία ω; καί νεα 1919 
νέων κρατών Τιμαί πολυ συγκατπβατικαι. Ανα- 
λόγως τού ποσοϋ πού θ ’ άγοράσετε, υπάρχει 
καί έ)!πτωσις. Διά περισσοτέρας πληροφορίας 
καί διά νά πεισθήτε, άρκεΐ μία επιστολή. Γρα-

—Δεσποινίδες προσοχή. Νεαρός λ ο χ ία ς  άπο- 
λυθείς πρό τίνος τών τάξεων τοΰ στρατού κα» 
εισερχόμενος διά πρώτην φοράν τίς τό κοιιψΟ 
σαλονάκι τής «Σφαίρας», ζητεί άλληλογοαφίαν 
καί ανταλλαγήν C p. μέ νεαοάί δεσποινίδας 
πανταχόθεν. Προτιυώντπι μοπφτομέναι· 1 Ρά
ψατε Π. Θεοδωρίδην όδός "Anrmc άρι . οο, 
Συνοικία Προφήτου Ήλιοΰ. Δια «Άπογοητε»- 
μένον Βιολιστήν» Θεσσαλονίκην.

— φ 'λοι. Α ν τ α λ λ ά ξ α τ ε  νρααματόστιμα μ ε  την
Emma Diacost. Άπάντησις ταχεία κσι άσφα- 
λής. Διεύ&υνσις Ε . D. Άδριανοϋ 25 Αθήνας.

Δ. ΜανοΛιδης 
— Ά λτ I Ανταλλάσσω c .p .  «αί έοωτικάς 

έπιστολάς αετά δεσποινίδπνν 17—2 ) έτω^Προ-

ψατε Κυριάκον Ζέραν p Γ. Χίον.
—Διά πρώτην φοράν είσερχόμενος στο σαλο

νάκι τής «Σφαίρας», άνταλλάσσω c p. και ερω
τικός έπιστολάς μόνον μέ δεσποινίδας ολων των 
μερών. Άπευθυντέον «Άγγελος πόνου» p . Γ 
Αϊγιον. _  ,

—Σ’ εκείνην πού συνήντησα Γραφεία «σφαί
ρας» καί μού Ιδωκε ύπόσχεσιν, δς γράψη 'Ο 
νειρώδη εύτυχίαν θυρίς 43 Γραφεία «Σφαίρας»

—Δεσποινίδες Ιδίως Θεσ)νίκης, Αθηνών Πει 
ραιώς, Καλαμών, Τριπόλεως, Πατρών, Βολου, 
άλληλΌγραφούμεν; «Διάπλασις ονείρων» p Γ· 
Σερβία. , ,

—*Απηλπισμένος τβλείίος διοχι δέν δύναμαι 
νά συναντήσω έκείνην τήν όποίαν ώνειρεύθην 
διά νάπαρηγορήση τήν πάσχουσαν^καρδίαν μου 
άπεϋθύνομα» πρό; Χ̂ ς έκλεκχάς άναγνωστρίας 
τής" «Σφβίρας» *α ί ζητώ αετ’ αύτών ανταλλα
γήν έπιβχ*λών έοοΛίκών, μέ χήν έλπίδα να ευ ρω 
έκείνην ήτις θά γνάννη χήν πονεμένην καρδιά 
μου. Γράψατε «Καρδ.αν χών Στεναγμών»θυρις 
30 Γραφεία «Σφαίρας».

—Όλοι καί όλαι γράψατε σέ μιά τρελλη Αρ
σακειάδα ποΰ δέν ξεύρει τί νά κάμη. Γράψατε
«Τρελλήν Αρσακειάδα» p. Γ. Λααίαν.

—’Ερωτώ τό Σον κοινόν. «Τό ρητόν» Κα- 
χάχρησις σοβαρότητος, άπλοποίησις άτόμου είνε 
σωστόν ; όποιος θέλει άπαντά. Προτιμώνται οι 
ένδιαφερόμενοι «Βαρθολομαίος* Ώρωιιον.

—Μαύροι Ίππόται. Χαλαράν διάνοιάν σας 
παρά τήν θέλησίν σα; άπεδείξατε «Νύμφη
Νυμφών»· _

—Βασίλισσαν Βυζαντίου»_ Γύθειον. "Ελαβα 
έπιστολήγ σας. Ευχαριστώ άπείρως τήν καλω- 
σύνην σας, όμως πώς νά σάς γράψω οσα πρέ
πει ; Εύστράτιος Στρατάκος

τιιι ο>νιαι Άγρινίου. Μεσολογγίου, Πατοτον. Α
θηνών, Πειραιώς. Σκοπός ίεοός. Άπαντώ άμβ- 
στος. Γράψατε- «Καρποφορούσαν Έληα*, p. Τ· 
Πάτρας. _

—Άνταλλάσσω C. ρ. καλλονής η τοπεια 
χαί φωτογραφίας μόνον μέ τάς λαβουσας Η'Όος 
είς τό δημοψήφίσαα τής καλλονήΓ. Σκοπός σΙ1®̂  
κττισις καλής φίλης. Γράψατε Σ. Α. Σ. p. · 
Άϊδίνιον Μ. Άσία. ,

—“Ανταλλάσσω C. ρ. κα· έπιστολάς u-ovo  ̂μβ 
δεσποινίδας. Γράψατε «‘Υπερήφανο Ναυχακι» 
Γραφεία «Σφαίρας». r _

—Μικρό άγγεληιιδάκι πού συνήντησα 
φεϊα «Σφαίρας» 27ην π<Όελθόντο<:, δέχεσαι αλ
ληλογραφίαν; γράψε «Στακτί Αυτοκίνητο»4θβ- 
ρίς 43. . ,

—‘Ιπτόται Σελήνης, ή θέλησίς σας και ήμβ- 
τέρα «Νύμφη Νυμφών».

ΔΙΑ Τ Ο Υ Σ  Π Ο Λ ΕΜ ΙΣΤΑ Σ
—Κορίτσια δλτ. Νεαρός ΰταξΐωιιατι*Λς_εδοι- 

σκόμενοί: είς τά αίματθ"ταγωιιένα βουνά τοϋ Ον- 
σακίου Μ. Άσίας. άντο'λάσσει ίοωτν^Α* έπι - 
στολάς ιιέ δεσποινίδας Κολάι ιών. Μεσσονη ,̂ Α
θηνών, Κυπαοισσίας, Θεσσαλονίκης, Σιΐ’Όνης.
Α. Π. Ιον Πεζικόν Σύνταγμα Μ. Έπιτελεϊον 
Τ. Τ. 907. . . .

—Πτυχιοΰχος τών χηιιικών έ,πΐ'ττηαων κοι νυν 
στρατιώτης. αίτεΐτπι άλληλογοαψταν μετα δε
σποινίδων έξ "Αθηνών καί Ηε'οπίτος κεκτηιιε- 
νων άρτιοτάτην ιιόρφωσιν. Σ ό πόΓ δκοως υψη
λός. «Ένκαταλελειιιιι^νος Σπουδαστής» 8ον
Κρητών 3ος λόχος Τ. Τ. 927. ,

—Κορίτσια ποίϊχετε άγαθη καρδία.̂  πιστε'Ό» 
νά λυπηθήτε τύ δινή ιιου πού πασνει απ?> ανία
τον έρωτικόν πλήνιια, καΐ νά παρηγοοηοε.τε αυ
τή αέ δυό ιιελίροηχα λονπκια σσς στή Ίσ^στονΙα 
πού Εή. Ποοτιιιώ ’Αθηνών. Σιΐ’'θ '’ης, ̂  
καί Σαλιχλή. Διεύθυνσις «Μελίοσυχο Αηδόνι» 
3ος λόγος 8ον Κοητών Τ. Τ. 9?3. ,

—"Ώμοοφα κορίτσια Αθηνών. Σιιυρνης και 
Κων)πόλεως 1 6 -2 0  έτών κολ^ν οί κογενειών. 
Βαρέθηκα πιά νά ζώ ιιέ στειρειιένη τήν καρδιά 
άπ’ τήν πολυνοόνιο διαιιονή ιιου στό Μέτωπο 
καί θέλησα νά βρώ τήν πσοηγοριά της σέ σας 
μέ τήν άνταλλαγήν C. ρ. καί έπιστολών. ιιέ την 
ύπόσχεσι πάκ όποια ιιπορέση καί την δωση x(U 
εΐνε στολισμένη α’ όλα τά ήθικά και κοινωνικά 
προσόντα, θά τήν κάμω σύντροφο μου παντο
τινή άαα τελείωση τό έογο μας. Γρά·Φατ° A Α. 
Α. ’Αξιωματικήν 30οΰ Σ’ΐν)τος Πεζ. Τ  Τ. 911.

—Νεαρός άνθυπο^ογαγός πιιροβολινοϋ.^πα- 
ραμένων έπί σειράν έτών έν Μεττηπφ, ζητεί αλ
ληλογραφίαν μέ δεσποινίδας, κυσίαε και  ̂χυ- 
ρίθ”ς. Προτιμώνται έκ Καβ'·λλπς, Μυτιλήνης, 
Αθηνών, Σιιύρνης καί Κων)πΑ5εως. Γ<ναψβΧ8 
Δικέφαλον ’Αετόν ΜΙ Μοίρα Όρειβ. Πυρ)κου 
Τ. Τ. 903. Μέτωπον.

—Άνταλλάσσω C. p. καί έπκτολος μέ δε
σποινίδας Καλαμών «Καλαιιατιανό Διαβολάκι» 
36ον Συν)μα 3ος Λόχος Έδεσσα.
S E N ΑΙ ΔΗ Μ Ο Σ ΙΕΥ ΣΕ ΙΣ

β α α α ι α ν ε ι ο ς :
Ε Μ Π Ο Ρ Ο Ν Α Υ Τ .  Σ Χ Ο Λ Η  Α Ρ Γ Ο Σ Τ Ο Λ Ι Ο Υ

Κατόπιν είσιτηρίων έξεχάσεων, είσήχθησαν 
οί κάτωθι μαθηταί καί μαθήτρια ι είς τήν εν 
Άργοστολίφ Έμποροναυτικήν Βαλλιάνειον σχο
λήν. Γεώργιος Άρσένης, Νίκη Άντύππα, Σπυ- 
ράγγελο; Βανδώρος, Χριστίνα Βαγγελατου, Χα- 
ράλ. Γαλιατσάτος, Δαμιανός Δώριζαο, Θεοδο
σία Ζερβοΰ, Διονύσιο; Ίακωβάτος, Γεράσιμος 
Καραβιώτηο, Παναγή: Κολώνιας, ’Ιουλία Κυ- 
πριώτου, Ελένη Λαγγούση, Δημητρ. ΑυκιαροΟ- 
πουλος, Σπυρ. Μακρής, Διον. Μαγκλιβέοας, Ιω
άννα Μεταξά, Ερρίκος Νικολάτός, Παναγης 
Παξεινόπρυλος, Φιφή Ραζή, Σπυρ. Σεριατος, 
2πυρ. Πολλάτος, Λίλα Λειβαδά, Γερασ. Σκλα- 
βουνάκης, Κλημεντίνη Σιμωνέτου, Μαρία 11ε- 
φάνη, Άνδρέας Ρουμπάτος, Κουρής Ρωμανός, 
Ζαχαροϋλα Φραγκοπούλου, καί Μαργαοιτα Χω- 
ραφά.   Χ · Χ ~

 ΖΗΤΕΙΤΑΙ δεσποινίς ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΣ μέ μι
σθόν ικανοποιητικόν. Έπίσης ζητείται και μα- 
θητευομένη τυπογράφος, ή όποία έντός βραχυ- 
χάτου διαστήματος θά λάβη μισθόν οδηγο«- 
μένη είς τήν έκμάθησιν χής στοιχειοθεσίας. 
Πληροφορίαι είς χά γραφεία χής «Σφαίρας».
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Τό λοιπόν πού λές, 
ρέ Μανιώ ντελμπε- 
ντέρισσα, παίρνω τήν 
παραγγολία άπό κείνο 
τ’ άσταύρωτο τό Λε- 
νάκι καί τά δούλεψα 
μέ τό αίμα μου τά 
μποτίνια της γιά νάνε 
όλο μέγκλα χαΐ Ιδέα, 
νάν τά φοράχ] καί νά 
χαίχ] καρδιές καί ση- 
χοτοπλεμονάκια. "Ε 
τσι μ' άρέζουνε μένανε 
νάνε οί γυναΐκαι τοϋ 
λαού ντιστίΊ χές καί 
άρνονβές, γιατί τούς 
αξίζει. Κι’ άν από 
πλύστρες γινήκαν έφο- 
πλίστρες κι' έχουν έ- 
φοπλιστβδες μπαλα- 
μούς μ* δλο τους τό 
δίκηο τά κορίτσια, γιά 
νά ξέρυς! Ά ς  δψε- 
ται μονάχα ό Γιαραμπής ό "Υψπτος κι’ ή ά- 
σταυρωτή ή Ντάμα, ποϋ δέ μ’ έκανε κι’ έμέ- 
νανε ζάπλουτο, νά σ’ εχω μέσ’ στά πούπουλα 
καί μέσ’ στά κουκουνάρια, ρέ  ̂ βαρύτιμη. Ά ς 
είνε..· υπομονή καί θά φέξχ  ̂καί γιά μάς!

Τά έτοιμάζω ποΰ λές καί μιά καί δυό τής τά 
πηγαίνω σπίτι της. Τή βρέσκω μονάχη μέσ1 
στό μπουρδουΐρ—τό λέω άπταίσιως ;

—Τδφερες κιόλας ; μοϋ λέει.
—Μπορούσα ; τής κάνω.
—Έγιναν καλά; —Γιά έκθεσι.
Τά δοκιμάζει, κουτί τής παγαίνανε.
—Μπράβο ! μοΰ λέει.
—Τί νάν τό κάνω τό μπράβο, φρικασσέ ; Δέν 

τρώγεται ! Καμμιά δλλη κουβέντα καλλίτερη 
έχεις νά μοΰ πής ; τής κάνω.

— Μερσί, μοΰ λέει.
— Ρέ δ στα, καΰμένη, καί τά μπέρδεψες τά 

γαλλέΐκα! Έδώ, ελληνικά νάν τά κουβεντιά
ζουμε, ντόπιο πράμμα: θάν τό ποϋμε τό παρα
μύθι ποϋ δέ λέγεται, γιά θά σοΰ στραπατσάρω 
ιή_μούρη.

Έκανε πώς δέν καταλάβαινε, ή γαλίφα, κι’ 
έστριβε λόγια. Χρόνια κατεργάρα κι’ δλο σα- 
χλέ-ολέ μοϋ τδλεγε, Δέ βάσταξα κι’ έγώ καί 
τής τάπα σανφασόν.

—Ρέ σύ, τό γκιουλέκα θά μοΰ κάν^ς τώρα, 
ρέ Λενάκι, πού σέ ξέρω μέχρι σωματική έρευνα 
άπ’ τά παληά τά χρόνια ; "Η μήμπως καί θά 
μοΰ παρσστήσχις τώρα τή μημουάφτου έπειδής 
έπιασες δέκα δεκάρες στό χέρι σου, ρέ άνήλεη ; 
Βούρ, κατρακύλα τώρα νά σε ξηγησω μάνι - 
μάνι, γιατί έχω κι’ άλλοΰ δουλειά.

Έ τσι τήν έφερα στό φιλότιμο καί τής τήν 
έσχασα έξάρα! Πράμμα μελένιο, τί νά στά 
λέω; Τά ευκόλως έννοούμενα παραλείπουνται. 
Έ λα  δμως πού ΰσχερις ήθελε νά μοΰ χλείσχ] 
χαι δαϋτα στό λογαριασμό τών παπουτσιώνε.

—Τί λέ, ρέ σταυροπαναγιά ; τής κάνω. Περί 
σελέμι μοΰ κουβεντιάζεις έμένανε !

—Μά ξέρεις, καϋμένε, δέν έχω τώρα...
—Παράτατα, ρέ κίβδηλη ! Πάνου στά χιλιά

ρικα κάθεσαι καί θά μοΰ πής πώς δέν έχεις; 
Έλα άγάντα, κατέβαινε τόν άργύρη είπα.

Τίποτις ή μουρμούρα, πολέμαγε νά μέ μαγ- 
■ώσχ] καί νά μοΰ τά κάνη πλακάκια πάτοι καί 
l~ t~ra. Δέν τώφαγε δμως. Πλέρωσε μέχρι τε- 

αΐο όβολο κι’ έτσι έφυγα. Άλλοιώς άκόμα 
—  “ —  χέρι κάτω χέρι, άμή;—σα-

:

ίά δούλευε πάνω
υλεΰεσαι; Ο ΒΛΑΜΗΣ

Β Τ Η Ν  Ι Ι Τ £ · Ρ Α  Μ Ο ^ >  —

Τό κόκκινο τό χείλι σου, κυρά μου 
φλογίζει μιά φωτιά, 

γι’ αύτό κι’ δταν σοΰ δίνω τά φιλιά μου 
μ’ άνάβχις τήν καρδιά.

Βοϊβοβ ovgoe

Σκέφθηκα ξανασκέφθηχα τί δώρο νά σοΰ κάνω 
τούνά χαιριάζχ] όμορφα στό βλέμμα σου τόπλάνο 
ϊ ι ’άφοΰ πολυ βασάνισα τό νοΰ μου μιά βραδυά 

}ήκα πώς θάταν έξοχο νά σοΰδινα... καρδιά I 
Αθήναι. Ν . 1 , Γ ρ ν π ο ν η σ ιο ό τ η ς

Ό  ά τόμος τής «Σφαίρας» χαρτόδετος, πω- 
3ΐται είς τά Γραφεία μας άντί δραχμών 12.

Περδίκω μ’ π’λί μ’ 
Κρΰψ1 χαντακουμέν' 

νά μή σ’ Ιδοΰ στά μά
τια μ’, άϊ νά σκάψχις 
βαθύ λάκκου νά θαφχχίς, 
κάν’ τήν προυσιφκή σ’, 
ξουμουλοήσου, ματά- 
λσβε κι’ δϊτι στούν ξε 
ρια πούνι γιουμάτους 
χώρα μί τ’ς βρουχάδις 
\ά πέχ)ς μέσα γιά νά 
μή σέ λάβου στά χιρά- 
κια μ’ γιατί μαύρους 

κί φα@μακιρός σχουρπιός θά σί φάχ), τ’ν πιτιά 
άπ' τού στόμα θά σ'ν Ιβγάλου, στού ζβέρκου 
θά βί δαγκώσου—ας εΐνι κι* άπλυτους— ούχχώ 
μιρόν’χτα θά σί μπαγλαρώνου μί τού στ’λιάρ', 
σιλήνιασμα θά σί πιάκ’ άπ’ τού ξύλου, καβάλα 
τ’ άνάπουδα σ’ ένα γάιδαρου θά σί βάλου νά 
γέν’ς μπουμπή σ’ ούλου τού χουργιό, άπ’ τούν 
γκιρδιλιάγχου οτού τσιγκέλ’θά σί κριμάσου,ίπι 
λαχόντα ύποψήμφιου μί μαύρου φούμου θά σί 
βγάλου, νιά πάστα μί κατσαρίδις άπού χεΐνις 
π' τρών’ Ιδώ οί Άνθηναΐοι θά σ' δώκου νά 
φας, σαράντα μέρις σάν τού δήμαρχου τ' Κόρχ 
θά σ' άφήκου νηστ'κή, τού ζήτ’μα τ’ς Ιβρου- 
παϊχής εΐρήν’ς θά σί βάλου νά λύχχς, μίνια φη· 
μιρίδα π’ νά γράφ' άλή(Γειΐς θά σί βάλου νά 
Κ’ βοήζ—κι' “ν Τ” φτύσι μ’— τυρί φέτα,
γάλα άνόθιφτου, Ιφσυνείδϊ,τουν μπακάλ’, πα- 
ξ’μάδα τίμια χι’ Ιφουπλιστίνα Ιβγινής θά σί 
στείλου νά μ' άναναλύχιψ κί τ’ν πρώτ’ χεχλου 
φουρία γιά τούν Ά δ ’ θά σ' δώκου, σάν τύχ' 
χί ρουβουλήσου χανιόβουλά σά κάτ’στ’ν πατρίδα] 

Άκοΰς, άκοΰς ούρέ ντουνιά; Ποιανοΰ νάν 
τού ξουμουλοηθώ κί ποιός νά μί πιστέψ'; Άφ'κις 
ούρέ τσιλιβό, νά πιράσ’ ή γιουρτή μ’ δίχους 
οΰϊ' έ>α «χρόνια πουλλά κί σ’ άνώτιρα» νά μ’ 
γράψβς, μάΐτι ένα ριβανί νά μ’ στείλ’ς ! Δικα- 
φτά χρουνάκια μ' έχ’ς άρρσβουνιαστ’κό, ούρέ 
χαζουθήλ'κου, κί δέν έκανις νά θυμ’θής πώς 
δτ' γιώρταζα τ' Ά η Δ’μητριοΰ; Δ’μήτρης, Μή
τρους, Μητρούσης, ένα κί τού άφτό δέν είνι, 
ούρή άναλφάβητ’ ; Μήν κ’τάς π’ έλιεγα γώ 
στ’ς άλλ’νούς πώς δέ γιώρταζα ένικα πένθουο, 
γιατί μοΰειχι ψουφήσ* ή μ’λάρα μ’ μαθές. Αύ 
τίνου ήταν γιά νά μή χαλιεύνι κιράσματα οΐ 
τζερεμέδες. Ίσύ δμους έπρεπε νά κάν’ς τού 
καθήκουν σ' κί νά μ’.στείλ’ς γλυκούδια. Μ’ δέ 
βαρυέσι; Μάΐτι φουνή μάΐτι άκρόαο'. Ή  σιου- 
πή σ' πρός άπάντησί μ’, ά ; Καλά κι' άμα σμί- 
ξουμι τά λιέμι. Σά δέ σ' δώκου ούλα τά πα- 
τσαλίκια σ’ σιού στόμα νάν ι ά  φας, νά μή μέ 
λιένε Μήτρου.

Ταΰτα χί μένου χαί μένεα πνέουν 
Μήτρον( Κονρ'νόγαλους

το ιιμιϊικοιι ιεϊκιι της ςφιιρις
Ή  «Σφαίρα» θά έκδώσχ] μετ’ όλίγον ’Α

ναμνηστικόν Λεύκωμα τών αναγνωστών της 
είς τό όποιον έκτός εκλεκτών πρωτοτύπων 
χομματιών ‘Ελλήνων λογογράφων χαί εΰθυ- 
μογράφων συνεργατών τής «Σφαίρας» χαί 
μεταφράσεων αριστουργημάτων άπό τήν 
διεθνή λογοτεχνίαν, θά συμπεριληφθοίν 
χαί πολλά έργα άναγνωσχών, εΙκόνες τ»ν, 
καί φωτογραφίοι τών μετασχουσών είς τό 
δημοψήφισμα τής Καλλονής.

Έπειδή τό Λεύκωμα κυρίως μεταξν τών 
άναγνωσχών μας θά χυχλοφορήση, ή έκδο- 
σίς του θά κανονισθή έπί τη βάσει τον ά-, 
ριθμοΰ τών προεγγραφομίνων.

Τό Λεύκωμα θά έμφανισθή είς δύο έκδό ■ 
σεις : Μίαν πολυτελή, έπί καλόν χάρτου 
καί έπιμελημένον δέσιμον τιμώμενον δρ. 10 
καί έτέραν κοινήν, δδετον δρ. 6.

Ό  θέλων νά προεγγραφή μας ϊμβάζβι 
τό άντίτιμον τής έκδόσεως πού πςοτιμδ μέ 
σημείωσιν τοΰ ονοματεπωνύμου του καί τής 
διευθύνσεως είς ήν θέλει νβ τοΰ σταλή.

Διά τούς θέλοντας νά δημοσιεύσουν έργα 
καί εικόνας των είς τό Λεύχ»μα έχανονί- 
σθη : Καταχωρίσεις γενικώς 30 λεπτά ή λέ
ξις· φωτογραφίοι 20 δραχμάς εχάστη.

— Γειά σας, γειά σος, 
χί κάνετε;. . άκόμα καλά 
είστε άπό τότε πού έχω 
νά σάς δώ; Κι' έγώ τό 
ίδιο νά πάρχ) ό διάολος I 
δέν πέθανα άκόμα...Ποΰ 
ήμουνα τόσον καιρό ; Έ ,  
θέλει ρώτημα; Στις εκλο
γές ήμουνα άνακαχεμμέ- 
νος κι’ έγο). Τί νά κάνχις, 
άδερφάκι! "Αμα έρχον
ται οί παλιόφιλοι καί σοΰ 
λένε «κύριε Μπούρα βάλε 
καμμιά φωνή καί γιά 
μένα» τίνά κάνχις ; Μπο
ρείς νά τούς άφήκχις πα
ραπονεμένους τούς αν
θρώπους ! Βγάλε τό λοι
πόν τό λαρΰγγι σου γιά 
δλους, γιά νάν τδχχ]ς μέ 
δλους χαλά. Ά μ  τί! Θέ
λουνε καί ψήφο δσπρη ;
Άμέσως. Τούς δσπρισα 
χι’ έγώ δλους γραμμή έ-
ληά, δγκυρα, σφυρί γιά ___
τό κεφάλι τους χαί δρεπάνι γΐι. τη Η,ψο τους. 
Όλοι νά̂  βγούνε βουλεφτάδες ό Μπούρας ένα; 
θάνε κι ο Μπέης δλλος ένας. Κοί τώρα πού 
εδωκε ο Θεός και γλυτώσαμε άπ’ αυτούς τούς 
μπελάδες, θά ξαναπάρω τά σκήπτρα τής βα
σιλείας μου—καλά τώπα ή μπά καί τό μπέρδεψα! 

—Φημερίδε.-.ουέ... ουέ... ουέ...ουές.,.
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Νεοσσός 
χαγώ ού; 
εύθραπελος, 
ευήλιος καί 
αμφιβληστροειδούς 
βούλομαι καί θέλω 
βλοσσυρώς 
άνθαλλάχσαι χάρτας 
μετά πανδός 
δεσποινός- 
δεσποίνης ή χηρός, 
είσελχομένου 
έν τφ σαλονακίφ 
τής «Σφαιρός» 
τό όποιον 

V χάριν γνωριμίων,
I  ραντεβών

κα ι τά λοιτέα τών λοιπών. 
Καί γάρ μετά μίας ή πλειόνου φιληναδός 

θά διελάφνχ) εύχερώς 
δ κακός τοΰτος καί ψυχρούς μοι καιρός. * 
Σπέφσατε, σπέφσαχε γοΰν νυμφάδες 
πριν ή τής χιών πεσεΐν αί νιφάδες, 
προσμένει ύμάς ένΟάπχα γαμβρός 
ξηροπεψημένος, άχμαΐος καί γεραρός 
τό όποιον
θρέξατε διότι άναχωρήσέι τό πλοΐον.

Ό  "ΑγΗα&άγγελο;

Ο ΛΑΝΔΡΥ A 1ZXPCK EPA H E

Ποιος θά τό έπίστευε ; Ό  φίλος μας Λανδρνι 
ό τρομερός έξαφανιστής τών γυναικών — μήν 
ξεχνάτε δχι μόνον ένδεκα μνηστάς του έκαυσε 
—κατεδικάσθη έπί... αίσχροκερδεί?. Πρόκειται 
περι μιάς παλαιάς υποθεοεως, χρονολογουμένης 
άπό τοϋ 1914, δυνάμει τής όποίας κατηγορεΐτο 
έπί αίσχροκερδεΐφ καί νπεξαιρεσει 30 χιλ. φρ. 
Τότε ή ύπόθεσις δέν κατέστη δυνατόν νά έκδι- 
κασθχι, διότι ο Λανδρύ είχε φροντίσει νά γίνη 
δφαντος. Τωρα δμως πού ή Δικαιοσύνη τόν έχει 
στά χέρια της, έπιβφελήθη τής ευκαιρίας νά 
χανονίσχ] τον; παλαιούς λογαριασμούς του χαί 
τόν χαιεδιχασεν είς τεσσάρων έτών φυλάκισιν 
χαί χιλίων δραχμών πρόστιμον. Ό  Λανδρύ ή- 
κουσε τήν καταδίκην του μέ τό σύνηθες περι
φρονητικόν καί εΙρωνικόν του μειδίαμα.

Εννοείται δτι ή καταδίκη αύτή δέν θά έμ- 
ποδισχ) την διεξαγωγήν της δλλης μεγάλης δί
κης διά τήν έξαφάνισιν τών έρωμένοιν του. 
Μόνον πού θά βραδύνχι λίγο άκόμα, πρός με
γάλην δυσαρέσκειαν τών περιέργων Παρισινών, 
διότι ή συνεχής δρνησίς του ν’ άπαντήσχ) είς 
οίονδήποτε έρώχημα, δυσκολεύει τρομερά τήν 
άνάχρισιν είς τήν συλλογήν επαρκών ικανο
ποιητικών στοιχείων.


