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ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝ

Ζ Η Τ Η Μ Α  Υ Γ € Ι Α Ξ

I►'Από δέκα πέντε ήμερών ό στερεότυπος ξαν
θός χαΐ ωραίος νέος είχεν έξουσιοδοτη&ΰ σιω- 
πηρώς νά κάνη κόρτε είς τήν στερεότυπον διά 
πολλών χαρίτων κεκοσμημέ'ων και πολνφερνον 
νέαν. Το βράδυ τοϋ περασμένου Σαββάτου, 
από τόν τρόπον μέ τόν όποιον, καθώς έμπαινε 
είς τό σπίτι της, ό νέος τής έσφιξε τό χέρι, ή 
νέα άντελήφθη ότι επί τέλους ό νέος θά ώμι- 
λοΰσε έμπισιευτικώς πρί ς τ( ν πατέρα της. Γι’ 
αΰτό έπροφασίσθη δτι κάτι είχε νά γράψη σέ 
μιά φίλη της, καί τούς δφησε μόνους τού, δύο 
στό σαλόνι.

Ό  ξανθός νέος ήτο νέος καί πτωχός 
‘Ο γηραιός πατέραςτης ήτο γέρος καίπλούσιος.
— Κύριε, έψιθύρισε ό νέος, θά ήμουν ευτυ

χής αν μοϋ ίδινατε τό δικαίωμα νά σας απο
καλώ κι’ έγώ πατέρα μου.

—Ά ! έγρύλλισεν ό γηραιός κύριος.
‘Η έκμμστήρευσις ούτή δέν έφάνη νά τόν 

έξέπληξβ. Προσέθεσε:
—‘Η κόρη μου θα εΐνε πολύ πλουσία μιά ή

μέρα, δταν θα μέ κληρονομήσο. Έπί τοΰ πα
ρόντος δμο>ς, νέε μου, τής δίδω μιά πολύ μι
κρή προίκα.

—Ά  ! έξεπλάγη ό νέος.
‘Ο γηραιός κύριος έξήγησεν είς τόν νέον δτι 

έπεθύμει ή κόρη του ν' άγαπηθή γιά τό άτο- 
μόν της καί δχι γιά τήν προίκα της. Καί τού 
ύπεσχέθη δτι θά τοϋ ανακοίνωση τήν άπάν- 
χησίν του είς τήν αίιησίν του έντός 48 ωρών.

— Καταλαβαίνετε, πρέπει νά πάρω τήν συγ- 
κατάθεσίν της.

—"Ναί, κι’ έγώ πρέπει νά πάρω χήν συγκα- 
τάθεσιν τοϋ πατέρα μου, άπήντησεν ό νέος.

Καί άπεχαιρετήθησαν διά νά συναντηθούν 
μετά 48 ώρας.

Τήν Κυριακήν χό πρωί, ό γηραιός κύριος 
έσφιξε τό ανάστημά του μέσα στήν παλαιά 
ρεντιγκότα του, κι’ έπήγε νά έ^ισχεφ&β τόν 
γιατρό του. ·

—Γιατρέ, τοΰ είπε, είμαι πελάτης σας έδώ 
*αΐ σαράντα χρόνια, θά σας ζητήσω λοιπόν 
μιά μικρή υπηρεσία. Ξέρω πόσον αύσιηρά κρα
τιέται τό επαγγελματικόν σας μυστικόν, γιά τό 
χάτήρι μου έν τούτοις έλπιξω νά κάμετε μίαν 
μικραν ΰποχώρησιν καί νά μέ πληροφορήσετε 
περί τής καταστασεως τής υγείας ένος κάποιου 
ξανθό> νέου.

—Καί ποιός εΙ<ε αύτός ό κάποιο; ξανθός 
νέος; έρώτησε ό γιατρός.

—Εκείνος πού έσυναντήσατε χθές σιό σπίτι 
μου. Είδα ότι έγ» (οριζόσαστε καί έσκέφθηκα 
ότι δέν εϊνε άπίΟανον νά εΐνε πελάτης σας.

— Εΐνε πράγματι πελάτης μου,
—Τόσο το καλλίτερο ! Θά ήθελα νά μάθω 

ποία εΐνε ή ύγεία αύτοΰ τοϋ νέου. Δέν εΐνε 
βία... σκεφθήτε, θυμηθήτε καί τό άπόγευμα 
μέ ειδοποιείτε στό σπίτι μου.

Τοι άπόγευμα ό γηραιός κύριος, έλάμβανε 
τήν έ ιής σηιιείωσιν έ* μέρους τοΰ γιατρού: 

<Κρ£αις άσ&ενιχή.ίία» ροζωία δχι ασφαλής*.
— Α ί  1 ά ϊ! άνέκραξεν ό γηραιός κύριος 

προφανώς στενοχωρημένος.
** *

Τήν Δευτέραν πρωΐ ό Ιδιος γιατρός έδέχετο 
τήν έπίσχεψιν τοΰ ξανθού νέου ό όποιος ̂ ιέ τά 
ίδια περίπου λόγια έζήττ,σε πληροφορίας περί 
τής υγίας τού γηραιοΰ κυρίου, είς τό σπίτι τοϋ 
οποίου είχαν συνανχηθη προχθές...

Τό άπόγευμα τής Ιδιας ήμέρας, ό ίδιος ξαν
θός νέος έ̂ λάμβανεν έκ (βέρους τοΰ ίδίου για- 
τροϋ τήν έξής σημείωσιν :

<Κράσις νγιεστάτη. Μ ακροζωία ασφαλής»· 
' AT, δϊ I άνέκραξεν δ ξανθός νέος προφα. 

νώς στενοχωρημένος.
*• *

Τό^βραδυ τής Ιδίας Δευτέρας, δ γηραιός κύ
ριος έλεγε πρός τόν ξανθόν νέον:

_—Άτυχώς, νέε μου, έχω μίαν κακήν εΐδησιν 
νά σού ανακοινώσω: ή κόρη μου οΰτε θέλει νά 
άκούση γιά γάμο

— Γιά (δέστε σύμπτωσις! κι’ ό πατέρας μου 
τό ϊδιο: δέν θέλει νά μ' άφήση νά παντρευθώ.

Μεθ δ̂  έσφιξαν τά χέρια των καί άπεχαιρε- 
τήθησαν, ό καθένας εύχαριστημένος διότι ««πού
λησε» τόν άλλον. · Μ. ΣΤΗΡΙΟΣ

Τ Ο  Τ Α Χ Γ Λ Ρ Ο Μ Ε ΙΟ Ν  Τ Η Σ  ‘ “ Σ Φ Α Ι Ρ Α Σ ,

’Ενοίκιασαν γραμματοθυρίδας ot κ. κ. Ά γ 
γελος Φιλλύρας θυρίς 74, Φ Ν. 4. θυρίς 75, 
Diana Laureua θυρίς 76 Αίμ. ΦΑωριέ θ. 77.

Επαναλαμβάνεται ή δήλωσις δτι δλοι οί άν- 
ταλλάσσονχες διά τών γραφείων τής «Σφαίρα;» 
«ρέπει νά ενοικιάζουν γραμματοθυρίδα;.

Ξ Ε Ν Η  Ε Υ Ο Υ Μ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

Μ  Ο  Τ ί ·  Ζ  I  Κ
«

Τό γεροντοπαλλήχαρο εχά&ηοε σ’ ενα τραπεζάχι 
ίφώναξε τό γχαροόνι καί διέταξβ εναν καφέ. Έ -  
8ιοβααε μετά προσοχής μίαν μιχρή ν είδοποίησιν 
χολλημένην είς εναν άπό τονς κα&ρέπτας τον χα- 
φενιίον, ίαχέφΰη μιαν στιγιιήν καί κατόπιν είπε 
οτό γχαροόνι *·ά πή τον διεν&υντοϋ νά, ελ&Α. Ό  
διευϋυντής εαπειαε νά ελΰη, χαί τό γεροντοπαλ- 
λήχαρο τον ώμίλησε περίπου ώς Ιξής :

—Κύριε, ή είδοποίησις αύτή πληροφορεί τονς 
πελότας σας ό« «*αϊά ιήν διάρχειαν τής όρχή- 
οτρας αί τιμαί τον χαφέ, τών πιοτών χλπ εϊνε 
ηύξημέναι». Λοιπόν, κύριε, έχω την τιμήν νά σάς 
δηλώσω οτι δεν έννοώ νά πληρώσω τόν παρόντα 
καφε οΰιε μιά πεντάρα περισσότερον άπό δσο τόν 
πληρώνω συνή&ως χατά τας ώρας τής απουσίας 
τής δρχήοτρας οας. Ά ς  πληρώνονν οι άλλοι οσο 
Ί}έλθνν παραπάνω, γιά νά λαβουν τήν εύχαριστη - 
σιν ν’ άχούοουν ·Ρ.γολέττο* ή <Τόοχα*. Εγώ δεν 
βρίοκιο καμμίαν ενχαρίστησιν εί; τάς άχατανοή 
τους δι' εμε ασκήσεις, είς τάς όποιας επιδίδονται 
οί μονσιχοί αας, και δεν εννοώ νά πληρώσω οϋτε 
μιά πεντάρα παραπάνω επειδή παίζει ή ορχή
στρα σας.

—Μα γιατί ; ίφώναξε & διευθυντής.
—Δ άτι είμαι κουφός σάν χταπόδι καί δεν α 

κούω τίποτε, άπήντησεν ήρέμως τό γεροντοπαλ· 
λήκαρο.

Καί φνσιχά δέν επλήροοσε παραπάνω.
Georges Merry

ΤΟ ΧΡΟΗΙΚΟΚ ΤΗΣ ΚΑΡΑΙλΣ ^

ΦΤ Ο  Β Λ Ε Λ \ Λ \
Έσυζητούσαμε διά τήν τιμιότητα τών γυναι

κών. Κάποιος «π:' τήν παοέα, 6 ό <:οίος μέ τήν 
αύσχηρόχητα τοΰάπέναντιάθενοϋςλεγομένουφύλ· 
λουεΐχε κερδίσει τον τίτλον τοΰ μισογύνου,εΐπε :

—Δέν υπάρχει γυναίκα πιστή ύπό τήν από
λυτον σημασίαν τής λέξεως... ή τουλάχιστον δέν 
υπάρχει έν άναλογίςι μεναλειτ ρφ τής μιάς έπί 
τών δέ<α χιλιάδων... Έπηκολοόθησε γενική 
κατάπληξις.

—Αύτό εΐνε παραδοξολογία! έψιθύρισε μία 
κυρία.

—Καθόλου ι έξήγησεν ό έπιλεγόμενος μισο
γύνης. 'Ομιλώ περί τής γυναικείας τιμιότητος 
ύπ·> τήν αύστηράν σημοσίαν της καί τούτου 
δοθέντος, επιμένω δτι ή γυναίκα ή όποία δέν 
έδοκίμασε ποτέ διά κανέ αν δλλον δνδρα, παρε- 
κτός τού συζύγου της, μίαν άπό τάς σκέψεις 
έκείνας τάς όποιας ονομάζουν ενόχους σκέψίΐ,, 
εΐνε τόσον σπανία δσον κοί τά πράσινα άλογα 
τής παροιμίας.

—"Οπως τό θέτετε τό ζήτημα δέν μπορεί 
νά εχη κανείς άντιρρησιν -έπεβεβαίωσεν ή κυ
ρία τής παρέας. Μού φαίνεται δμως δτι είσθε 
πολύ υπερβολικός δταν ονομάζετε άπιστο. τήν 
γυναίκα ή όποία άπατ  ̂ τόν σύζυγόν της κατά 
διάνοιαν μόνον.

— Παρνιόν... παρτόν! δέν τό είπα έγάαύτό τό 
«κατά διάνοιαν». Κανείς δέν θά ή απορούσε νά 
κατηγορήσω μίαν γυναίκα διά μονον τόν λ,όγον 
δτι βρίσκει τοϋ γούστου της έναν δνδρα πού 
περνά καί γι’ αύτό μπορεί νά τόν προσέξη με 
ρικά δευτερόλεπτα. Άπό τοΰ σημείου δμως 
αύτοΰ μέχρι τοΰ νά εύχαριστείτ ιι νά παρα- 
τείνβ αύτήν τήν έντυπωοιν διά τυΰ ρεμβασμού, 
ύπάινχει μεγάλη άπόστασις. Καί φρονείτε δτι 
αύτή ή επίμονος όνειροπολησις μιάς ανδρικής 
μορφής αρεστής, δσον καί αν περιορίζεται είς 
τά δρια τοΰ πλαιωνισμοΰ, φρονείτε δτι δέν 
εΐνε ένοχος ;

Σταθήτε ·. θά σάς διηγηθώ ένα πρόσφατον 
έπεισόδιον μου, διά νά πεισθήτε : Έ«αθό- 
μουν είς τό τραμ απέναντι μιάς ώραίας ξανθής, 
παραπλεύρως τή; όποίας έκαθητο ενας μελα 
χροινός κύριος, μέ ΰφος κάπως συνεσταλμένον 
καί άδέξιον. Άμέσως άντελήφθην δτι ήσαν 
νεόνυμφοι ν,αί έπαρχιώται μάλιστοι. Μηχανικώς, 
χωρίς κανένα κατακτητικόν σκοτόν, έκύτταξα 
τήν νεαράν γυναίκα. Είχε θαυμάσια μάτια πού 
τά έσεεφάνωναν πυκνές ϋλεφαριδες, τά χείλη 
της κρεατωμένα, καμωμένα θά έλεγε κανείς 
γιά φίλημα, καί τά χρυσόξανθα μαλιά της 
έσχηματίζαν ενα είδος φωτοστεφάνου γύρω άπό 
τό άφράτο, ορεκτικά προσωπάκι της.

Άντελήφθη τόν θαυμασμόν καί τόν πόθον 
μέ τόν όποιον τήν έκύτταξα ; Δέν ξεύρω. Ξεύρω 
μόνον δτι ένα άδιόρατον μειδίαμα Ικανοποιή- 
σεως έπήνθισρ είς τά χείλη της καί μέ μιά 
ματια, προκλητικήν μάλιστα, μ’ έξήτασε άπό 
κεφαλής μέχρι ποδών. Τό πόρισμα τής εξετά 
σεω; αύτής υπήρξε χωρίς άλλο εύνοΐκόν, διότι 
άμέσω. κατόπιν μ’ έκύτιαξε κατάματα μέ βλέμ
μα άρκετά συμπαθητικόν. Έγώ, μολονότι δέν 
είχα καμμίαν όρεξιν νά μπλεχθώ είς ερωτικήν 
περιπέτειαν, ή όποία ώς τόσο μοΰ παρουσιά- 
ζετο ύπο εύνοΐκάς συνθηκας προσπάθησα νά

καταστήσω τά βλέμματά μου έπί μάλλον καί 
μάλλον εΰγλωτα. Παρετήοησα δέ διι ή χαρι
τωμένη δγνωστός μου εΰρισκε μεγάλην ίύχαρί- 
στησινείς τήν άφωνον αύτήν κονβερσασιόν μας. 
Προβπαθούσε νά διαφύγη τήν προσοχήν τοδ 
συζύγου της γιά νά μοΰ ριξη μιά λαθραία μα
τιά καί τότε τά μάτια της έφωτίζοντο άπό μίαν 
παράξενην λάμψιν...

Η σπγαή αυτή δέν διήρκεσε παρά δέκα 
λεπτά. "Οιαν το τραμ έπλησίαζβ είς τήν στά
σιν πού έπρόκειτο νά κατεβώ, έσηκώθηκα διά 
νά πλησιάσω πρός τήν έξοδον. Ή  άγνωστος, 
δταν μέ είδε ν’ άπομακρύνωμαι, έκαμε κατ* 
άρχάς μίαν γ<ριμάίσαν δι σαρεσκείάς, καί κα
τόπιν μού έρριψΒ ένα ύπέρτατον βλέμμα, μα- 
γνήτικόν, έ ιβλητι-όν, ενα βλέμμα τό όποιον 
μέ διέτασσε νά μή φύγω καί περιείχε ταύτο
χρόνως μίαν ύτόσχεσιν.... Καί μά τήν πίστιν 
μου, κολακευμένος άπό τήν έπίμονήν αύτήν, 
έδίσταζα άν πρέπει νά κατέβω, άλλ' έκείνην 
τήν στιγαήν ό σύζυγος, στραφείς άποτόμως, 
άντελήφθη τόν τρόπον μέ τόν όποιον μ' έκύτ
ταζε ή γυναίκα του. Τον είδα νά ώχριά καί 
είς τά μάτια του διέκρινα τήν άπότο ιον Ιξα- 
ψιν τοΰ θυμοΰ... Καί έσπευσα νά κατεβο, διότι 
δέν ήθελα νά έπιδίΐνώηω τήν θέσιν της.

"Ε. λοιπόν I θά μοϋ είπήτε τώρα, δτι ή 
ξανθή μου έπαρχιώτισσα. έστο) καί άν δέν είχε 
ποτέ έρωμένον, μιτορεί νά ύπερηφανεύεται δτι 
εΐνε άπολύτως τιμία; Έάν αί περιστάσεις τήν 
ήμπόδισα\ ν' άπατήση τάν σύζυγον της μαζί 
μου, ή πρόθεσις δμως υπήρχε καί αύτό 
εΐνε τό πάν.

Καί ά»μισογύνης, μ’ ένα σαρκαστικόν μει
δίαμα είς τά χείλη προσέθεσεν : —Άλλά βλέπω 
δτι δέν μοΰ φέρετε καμμίαν άντίρρησιν, κυ
ρία μου... γιατί; Μήτως tive άληθινά δσα λέγω;

 <> ______ ROMEO

  r x  Α .  ϊ  A I  I £ A  X P O I M I A .  —

Γύρω άπ’ τό μαγκάλι 
στριμώγνονται τά γγόνια 
κοί παραμν&ι λέει 
γρηοϋλα μέ κεφάλι 
κατάλενκο άπό χιόνια.
Τά ματάκια Ιάμπονν 
τά μναλά δουλεύουν 
βλέπουν μάχες χαί κακό 
κανονιών μτονμπουνητό 
χι άλλο τής γυρεύουν.
Κι' ή γρηά καλόβολη 
άρχινάει χι’ άλλο 

• σάν τής λεν τά "γγόνια της 
φιλώντας χαί τά χιόνι α της 
«Γιαγιοκα, πές μα; κι’άλλο /..»

Ά&ήνοι Βλάαης Γ. Βαλαοσόπουλος

Μ  T K X L I V H  I N I ' Λ - Γ >  Κ  S  Η  Π

«Περισσότβρον άξίζει ένα δόντι παρά ένβ 
διαμάνα» -λέγει μιά γαλλική πίροιαία.—Τά 
λεπτά αύτά δργανα, τών όπ»ων δέν έκτιμά τις 
τήν άξίαν είμή δταν έλλε πουν, εΐνε προορι
σμένα είς τό νά κομματιάζουν τήν τροφήν καί 
δχι εί; τό νά θραύουν σκληρά σώ,ιατα καί νά 
κοπτουν τήν κλωστήν.—Κά^β φορά πού άπο- 
κλείνουν άπό τόν φυσιολογικόν αύτόν προορι
σμόν των, διατρέχουν τόν κίνδυνον νά ραγί
σουν καί νά ανοίξουν είσι τήν θύραν είς τά 
μι/ρ >βια τής σήψεως.

Επίσης πολύ -βπικννϋυνοι διά τά δόντια είνβ 
καί αί δκραι θερμοκρασίαι Ή  χοήσις τών* 
παγωμένων ποτών καί τών πολύ θερμών συν
τείνει είς την καταστροφήν τού σαίλτου πού 
περιβ ίλλει τά δόντια αας. Αποφεύγετε μετά 
προσοχής τήν άπό τοΰ θερμού είς τό ψυχρόν 
απότομον μετάβασιν, ποΰ μπ >ρεϊ νά πβ κανείς, 
επιφέρει τάς περισσοτέρας όίοντολγϊας.

Milton
ΟΙ Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ε Ν Τ Ε Σ

Ένεγράφησαν συνδρομηταί τοΰ ’Αναμνη
στικού Λευκώματος τής «Σφαίρας», οί κ. κ. 
Γεώο. Πασαμήτρος, Ά θη 'ά  Σιοκρατείδου (δύο 
αντίτυπα), Στ. Οίκονομάκος, Κιονσc. Σαράντας, 
Ευαγγελία Β ,ιανο, Milton, ΚασμιρίαΣ Μπούτη, 
J .  Nikiforo*, C D- Bisodimos, Κορνηλίβ 
Χαραρά, Εύαγγϋλια Χαραλααπ ικη, I. Νίκαι- 
νας, Άνδρ. Τιγκαρακης, Όρσαλία Ράδου, Γ. 
Παπαγιάννης.

— ΖΗΤΕΙΤΑΙ δεσποινίς ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΣ μέ μι
σθόν ικανοποιητικήν. Επίσης ζητείται καί μα- 
θητευομένη τυπογράφος, ή όποία έντός βραχ»- * 
τάτου διαστήματος θά λάβο μισθόν ό δη you- 
μένη είς τήν έκμάθησιν τής στοιχειοθεσίας. 
Πληροφορίαι είς τα γραφεία τής «Σφαίρας».

I fΝΤΟΛΟΡΕΣ

Σ Φ ΑΙ  Ρ Α

ι
\ ΕΝ Α ΣΥΓΧΡΟΝΟΝ ΕΙ&ΥΛΛΙΟΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΕΙΣ ΤΡΑΓΟάΙΑΝ J '

|θΕ Ρ Ω Σ  ΤΟΥΒ Α Σ Ι Λ Ε Ω Σ
( Σ υ ν έ χ ε ι α  τ ε τ ά ρ τ η )

— Νά πάρ’ ή όργή! δέν μπορούσατε νά έλ
θετε μισήν ώρα άργότερα! έλεγε ό Αλέξανδρος 
μόλις συγχραιών τόν θυμόν του.

— Όχι, οΰιε σας θά πάρω στό λαιμό μου, 
άλλ’ οΰτε καί τήν καρδιά μου θά π ρ ο ό ώ ο ω .

Καί δέν τήν έπροδωσε!
’Από τής έποχής έκείνης οΐ αύλικοί, δλλο 

δέν έκαμαν παρά νά κηνυγοϋν άπό πίσω τόν 
αίσθηματίαν καί άτίθασσον πρίγκηπα δια να 
ματαιώνουν τάς απόπειρας γάμου, που επανα- 
λαμβάνοντο συχνότατα.

ΛΟΓΙΑ Τ Η Σ  Γ Κ Α Ρ Σ ιΡ Ν ΙΕ Ρ Α Σ

• *
Έπί τέλους ήλθαν τά μεγάλα γεγονότα τοΰ 

1917. ‘Η καταιγίς τοΰ παγκοσμίου πολέμου 
πα ιέσυρε στήν όρμή της τόν Βασιλέα πατέρα 
του. Και ό άμέριμνος νέος, διά τον όποιον και 
ό τίτλος τοΰ πρίγκηπος ήιο βαρύς, έκλήθη νά 
£γείρη τό βάρος ένός Στεμμαιος.

Είνε εύνόητον μέ τί καρδιά ήναγκάσθη να 
ΰπακούση. Είς τόν θρόνον ανέβηκε μέ τούς 
οφθαλμούς γεμάτους δακρυά. Βιαστικά εμπρός 
ε ζ  Ινα Μητροπολίτην μέ κατερρακωμένα από 
τήν όργήν τού πλήθους δμφια, υπουργους πε
λιδνούς καί τήν μαρτυρικήν του Οικογένειαν 
άγω»ιζομένην νά κ ρ υ β χ ι χήν πίκραν χής οδύνης 
χης, ώρ.ίσθη χήν μελα&ολικήν μεσημβρίαν χής 
80 Mutou 1717 ό Βασιλεύς ’Αλέξανδρος. Όιαν 
δέ έπειχα άπο λίγα λεπιά έβγαινε άπό χήν αΐ- 
βουοαν χοΰ άκανθίνου θρόνου, έψιθύρισε πρός 
εναν έκ τών παιδικών χου φίλων: —’Αρκεί νά 
μήν κραχήσβ πολύ. ^

Καί δέν έκραχησε. _ _ ,
Όταν έγινε βαοιλιύς Ι̂ τον 84 έχών. Ή  αγαπη 

του πρός χην δεσποινίδα Μάνου εΰρισκετο είς 
χό κορίψωμα χης, άλλά μεχά χήν στίψιν χου 
χά εμπόδια έπλήθύνθηοαν. Ά ν ώς πρίγκηψ 
δέν ήχο έλειίθερος ν’ άκολουθήοη χάς ύπαγο- 
ρεύοεις χής καρδίος χου, πολύ περισσότερον 
ώς βασιλεύς ΰπεκειτο είς μεγολειχέρους πβριο- 
ριομούς. Το είδύλλιόν χου έκινδύνενε νά γίνχι 
οκανδαλον χοΰ Κράχους. Είς την άπαγόρευσιν 
τών γονέων χου, προοεχέθη ήδη καί ή ρητή 
«αί άπεριφραοχος άπαγορευσις χής Κυβερνή- 
σεώς χου. Τοϋ είχαν δηλώσει καιηγορηματικώς 
όχι δέν έπιχριπουν είς χόν Βασιλέα χής ‘Ελλά
δος νά ουνάψη ενα μοργκανατικον γάμον.

Περίϋδος χραγικής άπογνώσεως επηκολου 
θησε δια χούς δύο έρασχάς. Τά έμπόδια  ̂ πού 
παι,ενεβαλοντο ε^ χας συνανχήσεις των όλοέν 
έπολλαπλασιάζονχο. Έβλέποντο κατά πολύ 
άραια διαστήματα.

Και ό τραγικός Βασιλεύς εζησε στιγμάς σπα 
ραγμοϋ και όουνηράς μονώοεως. ·

Με ένα γαχακι μονον χου ούντροφον, μόνην 
χαραν, έκλείνεχο συχνά καχά χούς ηρώχους 
μήνας χής Βαοιλείος χου είς χά ’διαίχεςα δια- 
μερίσμαχα χου. Ήταν ένχελώς μόνος. Τό γα- 
τακι ανεπλήρωνε χήν άγάπη χου ή όποία διήρ 
χεχο περίοδον αίσθηματικής δήθεν ψυχρότητος 
Μαί άνεπλήρωνεν άκομη καί χήν οικογένειαν 
τον, χήν όποιαν είχε ξεριζωση αμειληχος 
θύελλα. _ t

Καί τόν έλυποϋνχο δλοι, ΰπασπισχαί και θε- 
βάπονχες.

—Μέ ένα γαχί;... Μπορεί κανείς να πέραση 
τή ζωή χου μ' ένα γαχί; Καί οί ώραΐοι χου 
Αφθαλμοί έγεμιζαν δακρυα.

Να βασιλεύσΐ) πραγμαχικώς δέν ήθέλησε 
ποχέ. "Εφηβος, γεμαχος ζωήν, αγάπην είλικρί- 
\ει«ν, μόλις συνεκραχείχο μέσα εις τό πβριβαλ 
λον χής εθιμοτυπίας καί τοΰ ψεύδους. Ή  «Κυ·̂  
βερνησις χου» ήτ(  ̂ χό μαρτύριόν χου καί οί 
«Σύμβουλοί χου» οι άδιάλλακχοί έχθροί χής 

. ενιχυχιας χον. Πένχε ή 6ξ καχά χό διβχημα τής 
Βαοι/ιειας χου περισχασεις έπεχείρησε νά έγκα- 
ταλείψη τον θρονον καί νά φύγχ) μακράν με 
την άγαπημένην του. Άλλ’ εύρέθησαν πάνχοχε 
Ανθρωποι δια νά χόν σχαμαχήσουν, δπως εΰρί- 
οκονχο πανχοχε άνθρωποι διά νά μαχαιώσουν 
τόν γάμον χου. Διό νά σώσουν χόν Βασιλέα, 
βθυοκιζαν, χωρίς να χό ξεύρουν χόν άνθρωπον. 
Και χο όνομοοχο έως χόχε πβλληκάρι εΐχ® 
καχανχτ|θβι μία δυσχυχισμενη ΰπαρξις.

—Γιαχι χοοον καχηφής διαρκώς, Μεγαλείο 
ταχ? ; χου έλεγεν ένας άπό τονς ΰπασπιστάς του 
μίαν ήμεραν. Σείς ποϋ βάν Βασιληάς έπρεπε, 
νά είσθε εύιυχήςΐ

—Εντυχής χόν διέκοψεν ό ’Αλέξανδρος. 
‘ Ά ν  ακόυσες καμμιά φορά νά λένε γιά κανέναν 

πώς είνε εύχυχης «σάν βασιληάς» φερε χον έβώ 
νά καθήση σχό ηαλαχι... σέ βεβαιώ πώς στό 
τέλος χής έβδομάδος θά προχιμησχ) μιά, δποια- 
δήποτε νάνε, καλυβα καί θ ’ άφήση καί τό 
®βον· και χό καλό χου. _ , , .

’Αλλοχε παλι βέ κάπβιβν υπουργόν, β βπβϊος

ήγωνίζεχο νά" τόν πείση δτι τώρα που εγιν® 
Βασιλεύς έπρεπε νά λησμονηση οποιανδ·ηποτ8 
ΰποχρέωσιν κοί άν ιίχε άναλαβ.ι απενανχι χης 
δεσποινιδος Μάνου, διόχι ή Κνβερνησις επρο- 
κειχο νά διαπραγμαχευθή μέ μίαν πριγκηπισ- 
σαν ξένης καί συμμάχου αυλής, ο πληρης 
άγνών αισθημάτων καί εϋθυτητος Βασιλε·υς, 
άνεπήδησε άπό τό κάθισμά του και είπε
θυμωμένα: * , . ,

—Νά λησμονήσω τας υποχρεώσεις μου !·.. το 
λέτε σοβαρώς κ. υπουργέ; Γιά πίστε μου σας 
παρακαλώ ; άν προτού να γινω Βασιλεύ., είχα 
γοαψει στό κατάσχιχο μου εχα χρέος,̂  χωρα 
πού έγινα Βασιλεύς πρέπει να το σβυση χο 
καχάσιιχό μου καί νά μή χο ξεπληρωσω_ σ ε
κείνον πού χό οφείλω; Το βρισκεχε έντιμον

‘Υπουργός κάχι έκαμε νά είπή, άλλά δέν 
καχώρθωσε νά εϋρη κανένα σοβαρον_ επιχεί
ρημα διά ν’ άναχρίψη χάς σκέψεις χου χιμίου 
καί ειλικρινούς Βασιλεως, ο οποίος εθεχεν 
ύπεράνω όλων χό ανθρώπινον χρέος χου.

Έν χώ μεχαξύ μιά άλλη ευγενική υπαρξι?, 
ή ’Ασπασία Μάνου, έσπαρασσεχο υπο χο κραχος 
τής αύχής μαρχυρικής άπογνώσεως.

Νά θέση ώς δρον ή χον γάμον χων η τόν 
χωρισμόν των δέν ήθελε και διβχι δέν ήθελε 
ϊά τόν φέρη *1ς δύσκολον θέσιν, αλλα και διοχι 
χόν ήγάπα, χόν ήγάπα φλογέρα, ωσχε _ ν ανχι- 
λαμβανεται δχι δεν θά ημπορονσε ν ανθέξη 
εις μίαν πλήρη καί ολοσχερή διακοπηνχων 
σχέσεων χων. Καί έτήκεχο απο χην θλιψιν χης 
καί έσποράσσεχρ μυσχικα, χωρίς να θελη εις 
κανέναν νά έκμυσχηρευθ^ τόν πονον χης.

Ώο χόσο οί ψιθυρισμ·ι χου κοσμου είς βά
ρος χής άσπιλου κόρης, χήν οποία ε' “ ™αον 
άγνόν αίσθημα είχε συνδεσει μέ χον Βασιλέα, 
ήκούοντο πλέον παντοΰ. ΕΙς χός κοσμικος συγ- 
κεντρώσεις χης ή άθηναίκη αριστοχρατ α δεν 
εΰρισκε δλλο θέμα περισσότερόν ενδιαφέρον 
διά ν' άσχολ-ηθη. Καί δνθρωποι. χου 
κόμη, μή έχονχες καμμίαν σχέσιν με χο 11α- 
λάχι οΰτε μέ χήν άριστοκρατιαν εκολακευοντο 
νά ομιλούν περί χής «πρώην» ερωμένης χου 
Βασιλέως καί ν’ άνακοινώνουν εμπιστευχικως 
δήθεν διαφόρους λεπχομερείας περι χων σχε-

°ε Τό λευκόν όνομα χής οίκογενείας Μάνου έφέ- 
ρεχο εις δλων χά χείλη. Ή  κοινωνική υπρλη- 
ψις χής εύγενοΰς κόρης έκηδυνευσε να εκχεθρ.

’Αλλ' ό χιμιος Βαοιλεύς δέν χο ηνέχθη αυχο. 
Καί ή άπόφασίς χου νά κάμη νόμιμόν συζυ- 
γόν χου, έκείνην χήν όποίαν ήγαπα μέ χοσην 
θέρμην καί χόσην ειλικρίνειαν, και η οποία 
νπριν χοΰ έςωχός ίων έκινδύνινε να χαση χην 
ύποληψίν χης, έσχερεοποιήθη, καχέσχη ορι- 
σχι»ή καί άμεχάκληχος. .

Ή  μόνη χου δέ φρονχις ήχο πλέον πως να 
ξεφύγη από χήν δγριπνον έπιτήρησιν ΧΟ» περι
βάλλοντος του διά νά χελέση τους γαμους χου 
κρυφά, βιασχικά, όπως-δπως, χωρίς χελ«χας
και θόρυβον. ,  .  · /

‘Η μεγαλειχέρα δυσκολία ητο οχι δέν ευρί· 
σκεχο κανείς πλέον ίεριύς διά να χελεση χο 
μυσχήριον. ( Ακολουθεί)

Πάλι γιά κείνο χο μελαγχολικό μα Ί
παθητικό δειλινό που πρωτογνωρισθηκα^ 
σοΰ μιλήσω Άνθοϊλα... Ιΐα ^ χ β ,σ τ ςα τε^  
τες ώρες τή; μοναξιάς μου, Λις ^ θ ιμ ε ς  έκεί 
νες ώρες πού κλεισμένος στό χλ
χω\ δρεξι νά πιάσω χήν ^«να,νανο^ίζω τη 
βαρειά, πνιχχικη θλίψιμουμέ ^ ^  χα-
βροχής σχα χζαμια χου τζάκι
χής σπίθας που τριζοβολει και 
πάντα τις κουροσμενες αυχες ωρες « 5
λίζω μία μία χίς σελίδ-ς χης αναμνη ζ .
στή σελίδα χου ευλογημένου εκείνου ο
μ’ άρέσει νά σχαμαχω, Ανθ°υλα... Ο «>ς 
φυλλίζονχσς ένα παληό “Υ^ηα^ο β φ ^  j g  
άρέσει νά σχαματούμε σχη σελ.ιδ“(4" °  ^{>υ1Λα-
ποχ.σει μέ χό άγνό, ήρεμο καί κάπως 
σμένο μύρο χου ένα γιουλι η ε' “ με.
καί σχήν άναμνησι μου μυρωμέν_^μ^_?  ̂
λιχρό έκείνο δείλι, γιαχι εσυ, ,.,,οώνει χό 
είσαι χό γιονλι καί χό γιασεμί που μυρ ,
βιβλίο τής ζωής ^ου έ ν α ^ ίν α κ 'ι

έχε^ σ χό θχώλνχο1
μέ βλέμματα δπλανα χό αγαλμαχδκι χη, η 
μέ χόν Κύκνο, καί μπήκα και ανχικρυσα τόν

άλλά δέν έγύρισες να μέ κυτταξΉς ··· μ αίνε· 
μικροσκοπικό μυρισμένο μαντυλακι σο φ 
χαι νά ουνεκινήθη περισσοχερο από oeva 
ξέφυγε άπ χά νχελικαχα χ ε ρ α κ ι α  σου κι επε
κάτω έπίιηδες, χυχαίως ; •••’ .ακ^ ηοα° Γ 0ότερη Κι’έγώ, πού έπαραμονευα την παραμικρό ρη 
εύκαιρία γιά νά κινήσω χήν προσοχή σ ο υ ,^  
σκυψα άμέσως να πιασω χο μανχηλακι, 
μπόρεσα να θαυμάσω από πολυ κοντά, _ 
πολύ φίνον άσιραγαλον και κατω^α

tf __V .  . i n i  r r t f t r  111(1 F . l )U O O
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Π Α Ρ Α Π Ο Ι Ώ Ο  Ι Μ

Ώραία χάρη μον, σκληρά δέν είσαι 
πλην δεν λυπάσαι τά δάκ$υά μον, 
δσπλαγχνος γόησσα, προς τί κωφεύεις 
καί δεν πιστεύεις οτόν Ιρωτα μου ;
Ά ν  είς χούς τόνους μον δεν ονγχινιΐσαι 
χαί μοί άρνεϊοαι τόν ερωτά σον 
#ά ελ&Ώ άχαρδος στιγμή οδύνης 
μάχην ΰά χύνης τά δαχρυά σον.
Όπόταν πέριξ μον χό παν &ά σβύοη 
χαί ϋά με χλείαη χό κρύο μνήμα 
ά  1 μάχην· χόρη μ·ν &' άναοχενάζης 
καί ΰά μ> κράζηί »<C n&v fov βήμα. 

Άΰήναι 1920 Α. Γ . Δα·κ»λόπονλος

Τ Α  Ψ Ε Υ Δ Ω Ν Υ Μ Α Τ Ο Υ  1920 ^

Τ κ κ ά ο τ ί !  δνκοιοις ή ά ν ο ν ίω σις διά τ ό  19S0 » βοχμί| 
μ ΐο . Ο Ι έγ κ ο ίν ο ν ιες  ^ βνδώ νν μ ο  sifitn e i νά  μδς ϊ β ίφ ο » ν  

νύ 6νομ α  κα ί τή ν  Μ βΰ^ννσΙν τω ν ). » α  -
«Κλεφχομάχης», Νυκχερινός Ίπποχης», · 4Υ' 

Υβλος Φιλλυρας», «Marin», « Αγρυπνο ευζω 
νάκι χού Μαιάνδρου», «Δύο Κουραμανοφαγοι», 
«’Αστυνομικός», «Ριγκανχεν», «Ειδωλολάτρης

ρον χής μεχαξωχής κάλχσας ^  
πίτσα, θαύμα εύγραμμίας. ^ου απέδωσα ΧΟ 
μανχηλάκι σου μ εν α  κομπλιμαν, μ X β 
στηπες κι’ άρχίσαμε χην κονβεντουλα. Κι η 
κουβεντούλα μας στήν άρχη "εριεσιράφη ο 
όλό/ευκο άγαλμαχάκι που χοσο χραββυσε 
βλέμμα σου.

—Σάς άρέσει χόσο ; .  Α-
-Μ* άριοει πολύ, δμως σκέπτομαι πωςθδη 

ταν π ρ ο χ ι μ ώ τ ε ρ ο  καί πιό σικ να εΐνε_ μαυ<?°«; 
ολόμαυρος ό κύκνος. Ή  λευκοχης 
χ ή ς  Λήδας, Οά έφάνχαζε χοχε πιό καλα.
ξεύρω άπο προσωπική πείρα...
'  ...είπες κι’ έγέλασε; ένα γέλοιο "Ου ^ Υ β  
πολλά καί πού έκυλούοε σχό νεανικό σου λα 
ρύγγι σάν γλοΛισμα περισχεριου. , ·

Τί ήθελες να πής ; Τό_ μαύρο «““ν® art 
λευκό ; Είχες χό γούσχο χης ευκόλου ανχιθέ

6 μαΰρος
κύκνος ύφίσχαχο καί σχήν 
άλλά καχά έναν χρόπον χαριχωμένον 
κύκνος σιυ^τνόμαυρος μικροσκοπικος, «λλα 
πολύ άδιά-ριιος,γιατί έέιάλεξε γιά να φωληασ^ 
στην πιό άπόκρυφη καί τήν πιό ηδονικη πτυχη 
χού κορμιού σου, Άνθούλα. Μια ελητσα ήταν 
ό κύκνος σου, μιά έλήχσα καχαμαυρη, te  
νες πού προσδίδουν χοσην γοηχειαν σ ενα * *  
λοφτιαγμένο, καλοδεμένο κορμί, σαν χό δικο

σ°Κι·Αδ>χαν'’λΙγές μέρες άργόχερα, σχήν γ*αρ- 
σονιέρα μου, άφηνες να κυλησΉ Ηαταμηκος 
τοΰ σώματός σου, και να σωριασθη σαν̂  παχυ 
χαπηχα χό άέναο μεχαξωχό χιποχακι, που ειχε 
τήΧερβολΤκήν άξίωσιν νά λέγεται ποκαμισο 
καί να κρύβτι εύμορφιές τΟ ύ| κ ορ μ ιου  οου, τοτε, 
Άνθούλα μ^υ, σαν όνειρο έπαρουσιάστηκες 
στά μάτια μου, Ινα όνειρο που έπραγματοποί· 
ησε Ινα μύθον χόν μύθον τής Λήδας «αί του

Κ^Ησαν ή Λήδα μου έκείνη τή 
χώρησέ με άν δέν οτάβηκα, Λ
γίνω ό Ζεύς σου, γιαχ’ είμαι ενας θνη χος  πε 
ρασχικός άνθρωπος, ένφ μόνοενας « ε^ ^ ρ α - 
νααχικός καί μεγάλος θεός θα μπορούσε νά. 
οχαθή άξια μπροσχά σου έκείνη τήν ύπέρχαχη

°ΧΣυγχώρεσέ με, σύ, Άνθούλα μου, μά έγ*> 
ποχέ δεν θά χό συγχωρήσω στόν δαυτο μουπο« 
δέν έγεννήθηκο ένας θεος, για να 
δπως σοΰ άξιζε! _________

ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ ΤΟΥ ΒΛΣ1ΛΕΒΙ ΓΕΒΡΓΙΟΥ

Ό  άείμνησχος Βασιλεύς είχεν έρωχήβει κά
ποιον δημοχικιοχήν εις  μίαν έσπ ερίδα :

-Γ ια χ ί τά βαζουν μαζυ σας, κύριε  τι
βρίσκουν καί σας κατηγορούν;
Ό  έΐιωτώ μένος θέλ.ων νά πάρ* μέ χό με#ος 
χου χόν Βασιλέα, άπανχά: j .

—Μέ κ α χ η γ ο ρ ο ύ ν , Μεγαλειόχαχε, γιαχι μ»Λ« 
χ ά  Ελληνικά όπως εσείς.

—Μπά! άπανχά ό Βασιλεύς, δέν ήξενρα πως 
χά μιλώ χόβο άσχημα!...



[Π -  Λ Ο Γ Ο Τ 6 Χ Ν 1 Κ Η  Χ £ ΐ \ \ ^ Ύ Υ
T f l  ΚΟΛΛΙΤΕΡΑ ΔΐΗΓΗ/ΛΑΤΑ 

Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΔΟΤΗ
Από ’βδομάδες τώρα ή πόλις ήταν κυκλω

μένη από τόν έχθρό *αί έπαρουσίαζε μιά τρο
μαχτική εΙκόνα καταστροφής. Οΐ κάτοικοι πει 
νασμένοι, τρομαγμένοι γυρίζανε στούς δρόμους, 
γιατί έφοβοϋντο νά μείνουν στά σπίτια τους 
ποΰ έγκρεμίζοντο κάθε στιγμή άτό τις οβίδες. 
Δεξιά καί αριστερά στούς δρόμους πτώματα, 
σπίτια καμένα, πληγωμένοι πού έζητοΰσαν βοή
θεια, γυναίκες πού έφώναζαν, παιδιά πού έ- 
κλαιαν. Τής νύχτες ή πόλις έπαιρνε άκόμη πιό I 
τραγική δψι γιατί είχαν αβυμένα όλα τά φώτα 
καί μονον τα τείχη τής πόλεως ήσαν φωτισμένα 
άπό της φωτιές πού άναβαν οί εχθροί καί τά 
όπλα λαμποκοπούσαν στή λάμψι τών φλογών. 
Κάπου-κάπου μια γυναίκα ντυμένη κατάμαυρα 
περνούσε σάν σκιά μέσα στό σκοτάδι καί οί 
άνθρωποι^τριγύρω της παραμερίζανε νά πε 
ράσΒ κι’ έλεγαν μέ τρόμο:

—Εΐνε αύτή ;
—Ναί, αύτή εΐνε.
Αλλοι περνούσανε μακρυά χωρίς νά προ

φέρουν λέξι καί οί σκοπυί τήν έαταματοϋσε,ν 
καί τής έλεγαν μέ ού ηηρότητα:

— Πάλι στούς δρόμους βρίσκεσαι, Μόνα 
Ριάνα; Πρόσεχε γιατί, άν σέ σκοτώσ β κανείς, 
οΰτε κάν θα τον συλλαβωμε...

Αυτη κατέβαζε τό κεφάλι καί τραβούσε τό 
δρόμο της χωρίς νά βγάζει μιλιά. Σιγά σιγά 
χανόταν μεο στό σκοτάδι καί τήν άκολου- 
θούσαν βλαστήμιες στρατιωτών, φωνές άπελπι 
στικιές γυναικών, κλαμαια παιδιών.

Αμοιρη μητέρα! Σκεπτόταν τό παιδί της, 
τό γυιό της, το ώραϊο της αγόρι πού ώς προ
χθές μέ τοση περιφάνεια το καμάρωνε! Είχε 
θυσιάσει τό μητρικό της φίλτρο καί τώχε προ
σφέρει στην Πατρίδα' γιά να τήν δοξάσ^, γιά 
νά τήν υπεράσπιση μά κακή μοίρα πού την 
περίμενε...  ̂Ό  γυιός της την είχε ντροπιάση καί 
είχε γίνη ενας προδότης... Είχε προδώση τήν 
Πατρίδα του καν αυτη πού τόν είχε φέρει οτον 
κόσμο έπροκαλοΰσε τή φρίκη..·

— Ή  μητέρα τού Προδόιη ! φωνάζαν όλοι 
καί πολλές φορές μέ μεγάλη δυσκολία κατώρ- 
θωναν οί σκοποί νά τής σώαουν τή ζωή.

ΑΗά θίΟσκότεινη νύχτα ένώ έπερπατοϋσε 
θλιμένη είδε στή γωνιά ένός δωίμου μιά γυ
ναίκα γονατιστή κοντά σ' ένα πτώμα στρατιώτου.

—Είναι ά,δρας σου ; τήν ράαησε ή μητέρα 
τού προδότη.

—'Οχι.
—’Αδελφός σου ;
— Οχΐ) είναι γυιός μου. ‘Ο άντρας μου σκο

τώθηκε έδώ κι οκτώ μέρες καί σήμερα μοΰ 
σκότωσαν καί τό γυιό μυυ. Ευλογημένο τό ό
νομα τής Παναγίας!

‘Η μητέρα του σκοτωμένου σήκωσε τά μά 
τια της στόν ουρανό σάν νά ευχαριστούσε.

, —Δοξάζεις τ’ όιομα τής Παναγίας πού σκο
τώθηκε ο γυιός σι υ ; τή ρα,τησε ή Μό·,α Ριανα.

-> αι τώρα μπορώ να μιλήσω, τώρα πού 
σκοτώθηκε γιά-τήν Πατρίδα του! Είχα παντα 
τοσο φοβο μη φανό δειλός καί προδόσει τ»ν 
τοπο του σαν τό γυιό τής Ριάνας πού μάς έ- 
καν3 να τραβάμε τόσα Καταραμένος ιά ναι! 
Και καταραμένη ναν αν πού τόν γέννησε !

Η Μό<α Ριανα έκρυψε τό πρόσωπό της 
_στ*  Χέρια της κι' έφυγε χωρίς νά πή 

λεξι. Jo  αλλο πρωι παρουσιασιηκε στόν Διοι
κητή καί του εΐπί μέ κλάματα1 

J  Σκοτώστε με, δν θέλετε, άφοϋ ό γυιός μου 
μας επροδωσε οτόν έχθρό, άλλοιώς αφήστε με 
να φύγω νά πάω νά τόν βρώ...

—Δεν είσαι σύ υπεύθυνη γιά τής πράξεις 
του γυιοΰ σου καί πρέπει νά τόν θεωρός κι" 
έσύ έχθρό σου, τής άπήντησεν ό Διοικητης.

Μη ξεχνάτε πώς είμαι μητέρα του καί 
είμαι εξ Ισου ένοχος όπως εΐνε κι* αύτός.

, Υστερα άπό ένα πρόχειρο συμβούλιο άπε- 
φασισε ό̂  Διοικητής νά τής έπιτρέψ-g νά φύγη 
και τήν ιδια μέρα οί κάτοικοι τήν είδαν ν’ ά- 
πομακρύνεται, νά περνά τά τείχη καί νά γίνε
ται άφαντη. ^Οταν έφθασε στο έχθρικό στρα
τόπεδό τήν έπιασαν οί σκοποί καί τήν έρωτη 
σαν τί ήθελε.

—Ε1μαι_ή μητέρα τοΰ άρχηγοΰ σας, άπήν
τησε καί όλοι τήν πιστέψανε άμέσως καί τήν 
περιτριγύρισαν.

Σέ λίγο τήν ώδήγησαν στό γυιό της καί κεί
νος μόλις τήν είδε έτρεξε είς προΰπαντησί της 
και τής έφίλησε τά χέρια.
, —Μητέρα μου ! έφαοναξε. Ή λθες κοντά μου 

τι ευτυχία! Αύριο θά πυρπολήσωμε τήν πόλι 
jwa πού δέν είσαι πιά μέσα.

Την πόλι πού γεννήθηκες ;
,7Ζ '̂εν'?ί®1Ίκα σιον κόσμο γιά νά τόν κατα

πλήξω μέ τά κατορθώματά μου. Καί γιά νά 
είσαι σύ μέσα στήν _ πόλι μ’ έμπόδιζες τόσον

καιρό νά δοζασθώ. Μά αύριο βλέπουνε!... 
m —Παιδί μου είναι αμαρτία ! καί ή πέτρες 
ακόμη σέ ξέρουν.

Η πέτρες μένουν βουβές δν δέν τής αναγ
κάσουν οί άνθρωποι νά μιλήσουν, κι’έγώ θέλω 
να χάνω τα βου.ά νά μιλάνε γιά μένα!

— Μα οί άνθρωποι ;
 ̂ Δέν τούς ξεχνώ οΰτε αύτούς καί πρέπει καί 

γι^αύτούς νά γ νω αθάνατος!
Ως τό δειλινό μητέρα καί γυιός μιλούσανε 

μά ιΐς μάτην προσπάθησε ή Μόνα Ριάνα νά 
μεταπείσο τόν προδότη καί άπελπισμέοη έβυ- 
θισθη είς θλιβερού- συλλογισμούς.
. ® ήλιος είχε δύσει καί μονάχα ή αίμάτινες 
αχτίνες του μαρτυρούσανε τό πέρασμά του χαί 
ρίχναν κόκκινη άντανάκλασι σ’ όλα τά πέριξ. 
Η Μητέρα κύτταζε μακριά τήν πόλι, τ<̂  σπι

τάκια της τα σκοτεινή καί θυμόταν ένα ένα τά 
γνωστά της μέρη. "Εξαφνα αγκάλιασε άπότομα 
τόν γυιο της καί τοΰ είπε μέ τρυφερότητα.

Ελα νά γύρ^ς λιγάκι στήν άγκαλιά μου, 
να ξεχουρασιρς όπως όταν ήσουνα μικρός, 
χ οτε όλοι σ’ αγαπούσαν!

Αύτός ξαπλώθηκε καί άκούμπησε τό κεφάλι 
του στα γόνατά της ψιθυρίζοντας·

—2 ’ άγαπώ! Δέν άγαπώ παρά μονάχα σένα 
καί τή δοξα!

Καί τής γυναίκες δέν τής άγαπφ,;
τί)5 άγαπώ, μά μέ κουράζουν, τής 

βαρυέμαι γρήγορα.
Δε σκέφθηκες ποτέ σου νά κάν^ς παιδιά ;
Γιατί; Για νά σκοτώνωνται στόν πόλεμο;
Είσαι ωραίος ... γενναίος !

. Καί τόν έσψιξε στην αγκαλιά της δσο ποϋ 
αποκοιμήθηκε σάν μωρό παιδί. Τοτε τόν σκέ
πασε μ εια μαύρο μανδύα καί τοΰ έχα»σε ένα 
μαχαίρι σιό στήθος. Αύτός τινάχΐη <ε λίγο καί 
ξεψυχηαεν άμέσως γιίτί τό μαχαίρι τόν είχε 
κιυπήσει κατάκαρδα. ‘II μητίρες ξέρουν παντα 
ποΰ χτυπφ ή καρδιά τών παιδιών τους.

Τον εξάπλωσε καταχυ μα, ιόν σ<έπασε ολό
κληρον καί ύστερα σήκωσε τά μάτια της ψηλά.

Σάν πατριώτις, είπε, έκαμα τό καθήκον 
μου, άλλά̂  σάν μητέρα ακολουθώ τό παιδί μου !

Καί τό Ιδιο ..μαχαίρι τό ζεστό άκόμη άπό τό 
αίμα τοΰ ̂ παιδιού της τό έχωσε σιήν καρδιά 
της και έπεσε νεκρή.
(Μεταφρ. διδος Alex) ΜΑΧΙΜΕ GORKI

- Κ  Μ Α Υ Ρ Ο Φ Ο Ρ Α  ■■■■ --- -
Κόρη φτωχή, πεντάρφανη, ανγονλα μανροφόρα, 
&>ήζ*ρη πεντάμορφη, νύχτα φεγγαροφόρα, 
οτ ην κούνια ακόμα πονησοννα εχασες τον πατέρα 
οε λίγα χρόνια πέσανε καί ή δόλια σον ή μητέρα. 
Αφρυπλασμένη, διάφανη σάν τό νερό τό κρΰο, 
σκόρπιζες όπον διάβαινες φώς, χάρη γύρω, μνρο. 
Ωμορφη, α&ωα κι άμα&η σε πλάνεψε τό ναζι 

τον σαρκοφάγον μοσκονιον, σέ ητιε τό μαράζι.
σον πον δροσερό φντρωνε ρόδο μόνο 

τώρ αντικρυζω τό βουβό και χαρδιοφάγο πόνο.
Γιάννης Δηιι. Βονδούρης

10 H U  Μ »  mi ΣΦΜΣ
Ή  «Σφαίρα» θά έκόώσο μετ’ όλίγον ’Α

ναμνηστικόν Λεύκωμα τών άναγνωιτών της 
είς τό όποιον έκεός έκλεκτών πρωτοτύπαιν 
κομματιών ‘Ελλήνων λογογράφων καί εύθυ- 
μογράφων συνεργατών τής «Σφ ιίρας» καί 
μεταφράσεων αριστουργημάτων άπό τήν 
διεθνή λογοτεχνίαν, θά συμπεριληφθοΰν 
καί πολλά έργα άναγνωστών, εΐίόνες τιβν, 
καί φωτογραφίαι τών μετασχουσών εις τό 
δημοψήφισμα τής Καλλονής.

Επειδή τό ΛξΛω ια κυρίως μεταξύ τών 
άναγνωστών μα; θά κυκλοφορήση, ή έκδο- 
σίς του θά κανονισθή έπί tjj βάσει τοΰ ά
ριθιιοΰ τών προεγγραφομένων.

Τό Λεύκωμα θά εμφανισθό είς μίαν μ - 
νον έκδοσιν πολυτελή, «πί καλοΰ χάρτου 
καί έπιμελημένον δέσιμον τιμώμενον δρ. 10, 
τοϋτο δέ διότι έκ τών ύπε^διακοσιων έγγρο 
φεντων μέχρι τούδε, μόλις έξ (άριθ 6) έ 
ζήτησαν κοινήν έκδοσιν. ‘Επομένως παρα- 
καλοΰνται ot εξ ούτοι ή νά συμπληρώσουν 
τήν τιμήν τής πολυτελούς έκδόσεως άπο- 
στέλλοντες 4 δραχμάς άκόμη ό καθείς, ή 
ν’ άποσύρουν καί τάς 6 δρ. αίρομένης τής 
προεγγραφής των.

*0 θέλων νά προεγγραφή μά; έμβάζει δρ. 
10 με σημίία^σιν τοϋ ονοματεπωνύμου του 
καίτής διευθύνσεως είςήν θέλει νά τοΰσιαλ^

Δια τούς θέλοντας νά δημοσιεύσουν έργα 
εικόνας των εις τό Λεύκωμα έκανονί- 

σθη ; Καταχωρίσεις γενικώς 30 λεπτά ή λέ 
ξις1 φωτογραφίαι 20 δραχμάς έκαστη.

“ Ν Τ Ο Λ Ο Ρ Ε Σ ,,

Π Α Λ Η Α  Τ P o r n v A in
-  Ε Λ Α . . ,

Ελα τά ώραΐα αου δάχτυλα 
π'κρ°νί ν' άφίαουν η χου:, 
τ αμίλητο τραγοΰϋι τονς 
να χλιίαω μία' oi στίχου:,
χου οα δβιλο xoqclxovo 
χαι σάν ανατριχίλα, 
eta μαραμένα λούλουβα 
χαΐ στά ξβρά τά φύλλα,
μίσα στο μνήμα χού βα&ιια 
ΰά χοιμη&ονμε αντάμα 
βουβό ν’ άφίνουν στιναγμό, 
χρυφο νά χύνουν χλάμα.

M ESA  ΣΤΑ ΑΛΣΗ
ΒΛέοα στο. όαση τά χουλιά 
μόλις μβ bovyg xsXadovvs, 
μίσα στά όαση τά πουλιά 
χίλια τραγουόια &ά μοϋ χοϋνβ,
χι δ στίχος μου χι’ ή ρίμα μου 
ΰά πιάσγι ν’ άραόιάσρ 
οοα τραγούόια τά χουλιά 

.  μοϋ λίνβ μία" στά δάση.
ΑΠ’ ΤΙΣ ΣΤΡΟ Φ ΈΣ TOlf MORE AS

Ώ  χαλοχαϊρι I ή χαρές σου τώρα γιά μίνα ίχουν 
„ , [λιίψβι,
οπως χι εχ ιϊνι: τοΰ Μαγιοΐ, όεν ίχουν χιά
„  , , [ομορφιά I
Χαϊρι χαι ου χινόπωρο ! &' ανοίξω όίχω: &λίψη 
τη ΰύρα μου στόν άπονο χειμώνα ποΰ χτνπά.
Στο όάσος μίσα το παλαιόν δ άέρας χαΐ ή άξίνη 
στρώνουν τοϋ δίιόρον τοΰ γεροϋ μπροστά μον, 

, , ι [τά κλαδιά,
χι Ανάμεσα οτ' ανθρώπινα, ή μοίρα δικαιοσύνη, 
δόξα, φιλίαν, έρωτα, γχρεμνάει χά&ε φορά !

Μ. ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ

Συνεργασία αναγνωςτων t
---------------------------- Γ Τ  Ο  @  Ο  £ 3  -

Φ*ρτε νά πιω τής λή&ης τό νερό 
»ά πιω, νά πιώπολύ—νά λησμονήσω 
τή: ευτυχία: όλόχληρον χαιρό, 
erav χαιρο ποΰ ετυχε νά ζήσω.
Πέστε σ’ έμέ τή βρναι τήν χρνφή 
νά πάω >ά πιώ—μήν τύχη χαι ατειρίψβ 
νά διώξω τήν ουράνια της μορφή 
πού βασανίζει δλη μου τή σχέψι.

Αράχωβα Ί .  Άργνριάδης.

Π Ι Κ Ι » Ι *  ΕΓ-<Γ&  IVIΜ ZJX
Ω ! πώς &νμοϋμαι τήν νυχτιά εκείνη.,. 

κρυμμένη οτήν ερωτική μου αγκάλη 
ακουγες τών στοιχειών τήν άγρια πάλη 
τη φρίκη τον θανάτου νά ξεχύνβ
Τοΰ τρόμου τή οχιά ζωγραφισμένη 
ειδα οτ’ αχνό καί ουράνιο πρόσωπό οον, 
ή φρίκη νά ξυπνάς στό λογισμό σου 
τήν ώρα τή στερνή καί αφορεσμένη !
Μά σάν ή αυγή έχρύσωοε τριγύρω 
τοΰ ουραίου τά ζαφειρένια πλάτια 
καί χών άν&ιών σχορχίο&ηκε χό μνρο,
ωσάν παιδούλα δλότρελλη έγελονσες 
μα γω χα τότε δάκρυα οτά μάτια 
γιατί γιά μένα έσύ πιά δεν έζοΰοες. t 

Χαλκίς 'Εμμανουήλ Τσιριπάχης

Λ -Ι Γ 'Α · ι έ τ ρ ά η τ ι χ α .
Νάξερα τί γεννήθηκα [ Γιατί θέ νά πεθάνω !
Κι άν έζησα στόν κόσμο αύτό τί έκανα; Τί χάνω; 
Ρ* βνϊό λοιπόνστην ήδονή καίστό κρασί έχω πέσει; 
Που αν δεν κερδίζω τίποτε, τουλάχιστον δένχάνω.
Τίθάσοΰκάνουντάδνειρα,κι ανπλάθηςνύχταμέρα'
Η έλπίδες καί τά όνειρα γρ ιφονται στόν άγέρα 

Πίνε κρασί, ώ-άνθρωπε, κι αγκάλιαζε γυναίκες 
Ναπολαμβίνης τόΠαρόν, μήντρέχηςπαραπέρα..
’Εκείνος πού εΐσαιδένεΐσαι,οΰτε άλλοςθέ νάγίνης 
καί άν αλλάς^ς ό Ιδιος σάν πρώτα θέ νά μείν^ς, 
ώξ π°ύ νά 'ρθη ή ώρα σου νά φΰγ^ς δπως δλοι. 
Σάν τό μαθές λοιπόν αύτό,τί σιέκεις καίδέν πίνεις;
Κανένας δέν μέ έκτιμα γιατί πίνω πολύ κρασί 
καί τις γυναίκες άγαπώ... Μά δέν μοΰ λές, έσύ 
πού δέν τά κάνεις όλα αύτά σέ άγαπά κανένας;
Έφουκαράμου,σέγελούν.Κιέγώπερνώ ζωήχρυσή.’
Πώς λάμπει ο Ηλιος, κυταξε.Σέ λίγο θέ νά δύσ .̂ 
Πο'ός ξ̂έρει πάλι αΰριο άν θά ξαναγυρίσιι ; 
Κι αν ηρθβ και ξαναήρθε τοσα καί τόσα χρόνια 
Θδρθχι κ* “ύτοϋ ή ώρα του πού άθελα θά σβύση...

Τηλέμαχος Παντελίόης
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ΜΙΚΡ ΑΙ ΤΡΑΓΟΑΙΑΙ

ΕΡΩΣ ΜΕΤΑ ΓΡΙΠΓΙΗΣΙ
• — --

( Π ρ-ά ξ ι ς  π ρ ώ τ η )
Ή  'Εκείνη —Μ- άγαπ^;, μούργο μου ;
*0  ’Εραστής. —Τό ξέρεις πολύ καλά, γστί- 

τσα μου.
'Εκείνη. —Καί τί θά μπορούσες να καμυς 

γιά μένα :
Ό  Εραστής .—Τό πάν !
’Εκείνη. —"Αχ ! Τί καλός πού είσαι ..* Πώς 

σ* άγαπώ ! (Φιλιά καί τά λοιπά διακοπτόμενα 
άποτόιιω:) ... Μά ... Μά γιά στάσου. . Τι ητανε 
αύτό; Δέ σοΰ φάνηκε σά ν’άκουσες κάποιον
κρότο; . ,

Ό  ’Εραστής. —Όχι μονο χροτο, αλλα και
άνοιγμα πόρτας. , ,

’Εκείνη.—Αυστυχία μου! Εΐνε χω^ις αλλοό 
άντρας μου. . Κρύψου ,. νρι'ιψου...κρύψου γρή
γορα ... δχι έκεΐ... θά σέ βρή ... -

Ό  ’Εραστής.—Μά πού λοιπόν !. . λέγε γρή
γορα ά^βαίνε ι....

Έ<είνη.—Στό μπαλκόνι!... Στό μπαλκόνι!·..
‘Ο ’Εραστής ανοίγει τή μπαλκονόπορτα καί 

όρμφ έξω.—“Ωραία Ιδέα 1
( Π ρ α ξ ι ς  δ ε υ τ έ ρ α )

Ό  Σύζυγος εΙσέρχεται μόλις ή σύζυγος είχε 
προφθασέι νά χλείσο τήν μπαλκονόπορτα.—Κα- ι 
λησπέρα, άγάπη μου... μά τί κρύο πού χάνει 
έδώ μέσα!

‘Εκείνη.—Εΐνε ίσως πού άνοιξα τή μπαλκο
νόπορτα λίγο, γιατί έκάπνιζε ή σόμπα. Μά πώς 
έγνρισες άπόψε τόσο γρήγορα;... δέν είχατε 
Βουλή ;

Ό  Σύζυγος.—Είχαμε άλλά διεκόπη ή συνε
δρίασή, γιατί μάς άνηγγέλθη ό αίφ> ίδιος θά
νατος ένός βουλευτοΰ. Πέθανε άπό γρίππη ό 
καϋμένός καί είς ένδειξιν πένθους διακόψ^με.
Νά σοΰ πώ τήν αλήθεια έχάρηκα, γιατί μ’ αύτό 
τό διαβολεμένο κρύο έπιθυμοΰσα πολύ τή ζε
στασιά τοϋ σπιτιού!.. Σά νό μοΰ φαίνεται όμως 
πώς αύτή ή μπαλκονόπορτα δέν εΐνε καλά 
κλεισμένη.

’Εκείνη σηκώνεται μετά σπουδής.—Μήν ανη- 
συχής, άγάπη μου, βλέπω έγώ (διευθύνεται 
προς τήν μπαλκονόπορτα καί τήν κλείνει καλά). 
Δέν θα ήταν καλλίτερο νά πάμε_ νά πέσωμε;

Ό  Σύζυγος.—Ό χι... ΐσια-ΐσια ήπια *αφέ επί
τηδες γιά νά μή ιυστάζω... "Εχω νά μελετήσω 
κάποιο ύπόμνημα.

Έκείνη τρομαγμένη.—Πέφτομε καί τό δια- 
βάζεις στό κρεβάτι νά ζεσταίνεσαι κιόλας. 1 

‘Ο σύζυγος.— Ό χι, άγάπη μου, πιό καλά 
είν' έδώ στή σόμπα. ’Εσύ πέσε, άν θέλης.^ 

'Εκείνη—Καί ιά σ' άφήσω μονάχον! όχι., 
(κυττάζει άνήσυχα’ πρός τήν μπαλκονόπορτα 
καί μονολογεί). Θεέ μου, τί θά γίνη !

‘Ο σύζυγος, πλησιάζει τήν μπαλκονόπορτα, 
σηκώνει τό στόρι καί κυττάζει έξω.— Σά νά 
βρέχη έξω...Ναί...μιά ψιλή βροχή άπ' αύτές πού 

' -κρατούν., (κατεβάζει το στόρι καί ή σύζυγός 
του άιαπνέει) Ά  .. τί εύχάριστα εΐνε κοντά σιή 
φωτιά μάλιστα δταν συλλογίζεται κανείς δτι 
άλλοι ξεπαγιάζουν έξω. .

Έκείνη μέ μίσος.— Εγωιστή! Έγώ χάνω 
δλη μου τήν διάθεσιν δταν τό συλλογιέμαι.

‘Ο Σύζυγος κάτι άκούει.— Τί ήταν ; Δέν ά 
χουοες κάτι πού έτριξε πρός τό μέρος τής 

• μπαλκονόπορτας;
Έκείνη, τρομαγμένη.— Ψ  εΐνε τό παραθυ

ρόφυλλο...
‘Ο Σύζυγος.—Μά θά έλεγε κανείς πώς κά

ποιος είν’ έκεΐ ..
’Εκείνη ολοένα μέ μεγαλείτερη άγωνία. — 

Είσαι τρελλός. Ποιός θέλεις νά είναι!
(’Ακούεται καθαρά πλέον κτϋπος είς τήν 

μπαλκον όπορτα)
Ό  Σύζυγο?.—Μά δέν άκοΰς ποΰ κτυποϋν ;... 
Έκείνη. —’Ονειρεύεσαι! (Ξανακούεται χτύ

πος κι’ ή σύζυγος καταλαμβάνει πώς δέν μπο
ρεί πλέον ν’ άρνηθή). Μήν κάμυς βήμα. Θά 
είναι κανένας λωποδύτης !

'Ο Σύζυγος.—Διάβολε, χαί δέν έχώ οΰτε πε
ρίστροφο.

(’Εξακολουθεί ό κτύπος καί άχούεται φωνή). 
Ό  Εραστής, φωνάζων.—Άνοίξτε μου! ποΰ 

νά napfl ό διάβολος!...
Ό  Σύζυγος. -  Τί άναίδεια ποΰ σοΰ τήν έχει. 

(Φωνάζων έπίσης). Φαντάζεσαι πώς θ ’ άνοίξω 
σέ ένα λωποδύτη ; *

Ό  ’Εραστής.—Άνοιξε βλάκα! Δέν είμαι λω
ποδύτης· είμαι ό έριομένος τής γυναίκας σου.

( Ο Σύζυγος μένει εμβρόντητος καί άνοίγει 
ένφ ή σύζυγος λυποθυμεϊ).

( Π ρ ά ξ ι ς  Τ ρ ί τ η )
Ό  Εραστής, μπαίνει τουρτουρίζων κα\ μαΓ 

νόμενος.— Μάλιστα, κύριε, είμαι ό έρωμένος 
τής γυναίκας σου καί κάμε μου δ,τι θέλεις. 
Στείλε μου μάρτυρας, πήγαινέ με στά δικαστή
ρια, άλλά μιά φορά νά γλυτώσω άπ" αύτή τήν 
παγωνιά! Είναι ευγένεια αύ;ή σέ παρακαλώ, νά

μ· έχετε τόση ώρα στό κρύο, έ; Άψούτ!... βλέ
πετε! έπήρα συνάχι! αΰριο _θά έχω γρίππη! 
Σκοτώστε με, χάμετέ μου ο,τι θελετε αλλά 
άφήστε με τουλάχιστο νά ζεσταθώ λιγάκι... 
γκούχ... γκούχ.

Ό  Σύζυγος.— Έ χει γούστο να ζητάτε και 
ρέστα τώρα!

Ό  Εραστής.—Ζητώ βέβαια... είχε χαζι να 
θέλετε κι* ευχαριστώ τή στιγμή πού κυιτάτε 
νά μέ σκοτώσετε!... Αύριο θά σάς καταγγείλω 
καί τούς δύο σας έπί άπο.τείρ? δολοφονίας διά 
γρίππης.. ,γκούχ...άψούτ...

(Α ύ λ α ί α)
Π. ΝΑΛΕΟΣ 

ΠΎ»ΘΙΑ SA.

( Έ κ  τΛ ς ν ο α φ ή ς έπ β ξη γ εϊτα ι ό  χα ρα κτήρ . ’Α πα ντήσβ ις 
μόνον βίς ψ ευδώ νυμ α . Δ ιά  κάϋβ άνάλυοιν χαρακτ^ρος 
δέον νά έσα>κλείωνται δρ . ϊ).

Δ. Μ., Ούσάκ. — Τό μυαλό σας άρχίζει νά 
πήζΰ, όπως λέγουν. Κατασταλάζουν δηλαδη 
σιγά—σιγά. αί διάφορες Ιδέες καί άποκρυσταλ· 
λούνται είς ώρισμένσς άντιλήψει; καί άρχας. 
Είσθε άνθρωπος θετικός, πρακτικός, αλλ οχι 
καί υλιστής. Σάς συγκινεΐ τό καλόν καί τό ω - 
ραΐον καί είσθε πάντοτε έτοιμος νά κάμετε 
μίαν εύγενή χειρονομίαν καί άν άκομη δέν εξ
υπηρετεί άπολύτως τό συμφέρον σας. Είσθε 
μετρημένος άνθρωπος καί θά επιτύχετε είς 
τού; σκοπούς σας, οί όποιοι εΐνε σοβαροί.

Μποζ ι ό κ .  ’Θεσσαλονίκην.— Εΐσθε^ ό άν
θρωπος τής καρδίας καί τών θερμών εκδηλω · 
σεων. Τύπος Ρωμηοΰ εύίξόπτου. Κάνετε  ̂συμ
παθητικήν έντύπωσιν πάντοτε, ενα είδος άνφάν 
—γκατέ. Καί στις γυναίκες έχετε συμπάθειες, 
άλλά περαστικές, διότι είσθε έλαφροΰ χαρα-- 
κτήρος.

Φ ί σ τ α ν., Θεσσαλονίκην. —Έχετε σοβαρόν 
χαρακτήρα, χωρίς θεατρικάς εκδηλώσεις. Έν 
τούτοι; σέββτθ'β τούς κοινωνικούς τύπους και 
συμμορφονσθε πράς αύτούς μολονοτι συχνά 
τσύς ευρίσκετε γελοίους. Ε ίσθε συντηρητικόν 
στοιχείο ν έν άντιθέσει πρός τον φίλον^ σας 
*Έγώ>, ό όποιος εΐνε τύπος άρριβίστα. Έ χει 
άρκετήν δύναμιν θελήσεως καί ορμήν, προσε
ταιρίζεται δέ κάθε νεωτεριστικήν Ιδέαν, οχι 
διότι πιστεύει καί πολύ είς αύτήν, άλλά διότι 
τού χρησιμεύει ώς πάτημα να προκαλφ προσο
χήν καί ν’ άναδεικνύεται. _

Ξ α ν θ ό ν  Β ι ο λ ι σ τ ή ν ,  Αΐδίνιον.— Ε ΐ- 
| σθε άπό έκείνους πού λέγουν λιμοκοντόρους.

Μέ τό μειδίαμα πάντοτε εις τά χείλη, τό άν- 
| θος εί; τήν μπουτονιέραν, τήν ύπόκλισιν εις 

τήν μέσην, είσθε διαρκώς έτοιμος να προσφέ
ρετε τός ύπηρεσίας καί τήν καρδιαν σας είς 
κάθε κυρίαν ή δεσποινίδα με ολα τα στερεό
τυπα κομπλιμέντα καί τάς συνηθισμένος εύφυο- 
λογίας. Μέ δύο λέξεις' καλός άνθρωπος που θα 
μείνη μέχρι τέλους δπως εΐνε.

Γ ε λ ο ϊ ο ν., Θεσσαλονίκην. — Τό βέβαιον 
εΐνε ότι δέν είσθε πολύ σοβαρός. Ό  χαρακτήρ 
δέν άλλάζει άγαπητέ κύριε. Θάλετε νά πήτε 
ότι άντίξοοι περιστάσεις σάς έκαμαν από αξέ· 
γνοιαστον σκεπτικόν,άπό εΰθυμον μελαγχολικον. 
Ναί, άλλά ή ίλαφρότης τού χαραν.τήρος δ?ν 
ήλλαξε, γι’ αύτό καί τήν θλΐψιν άκομη δεν 
μπορείτε νά τήν αίσθανθήτε βαθειά, και για 
πολύν καιρό. Τό καλό πού σάς θέλω εΐνε να 
μήν παραπονείσθε κατά τής τύχης, ουιε να 
θεωρείτε τόν έ αυτόν σας άδικη μένον, αλλα να 
έρνασθήτε διά ν’ έπανορθώσετε ·,τι εχασατε.

Νυ κ τ ο φ ύ λ α κ α ,  Πειραιά. —Ό  άνθρωπος 
σας εΐνε εύγενοΰς ψυχής, διακριτικός, άλλα δεν 
πρέπει νά τοΰ έχετε άπόλυτον έμπιστοσυνην. 
Ό χι διότι δέν εΐνε είλικρινής, άπ ενάντιας, 
όσα λέγει τά πιστεύει δταν τά λέγει, αλλα ερ · 
χεται στιγμή πού τά ξεχνφ διότι δέν εΐνε πολυ 
δυνατός χαρακτήρ. Όταν όμως ευρβ ενα άν
θρωπον ό όποιος νά τόν προσέχη καί να τόν 
καθοδηγή εύχαρίστως θά δεχθή τήν αγαθο
ποιόν έπίδρσσίν του, διότι άγεται από καλού 
συνειδότος. ’-Η Γραφολόγος

Σ έ κ ά π ο ι α . . .
"Αν είχες τά λεπτά 
πού πήγαν στά μαλλιά σου 
θέ νάφτιανες μ’ αύτά 
κυρά μου, τά προικιά οου !

Σ τ ή ν . . .
’Ακοϋτε νά τήν λένε Περιστέρα 
ελα Χριστέ καί Παναγιά κυρά...
Μά δσο μοιάζει ή νύχτα μέ τή μέρα 
τόσο εΐνε κι’ αύτή περιστερά.

Μικες Γιανναχος

“ΝΤΟΛΟΡΕΣ,,

ΕΞΥΠΝΑ ΚΑΙ KOVTΑ
( Μ ε τ α ξ ύ  φ ί λ ω ν )

—Καϋμένε Κώστα, παραέ·?Τνε τό σοκάκι σου... 
δέν τό γυρίζεις; - .

—Εύχαρίστως, άλλά βλέπεις, δέν εχει τρεις 
όψεις τό άφιλότιμο!

(Σ υ ν ο ι ■ έ α ι α)
—Γιά πέ μου, Κωστάκη, θά μέ προσχαλέ- 

σΐ)ς στό γάμο σου ;
—Εΐνε νά ρωτάς, Λέλα; Χωρίς τήν παρου

σίαν σου εΐνε άδύνατον νά παντρευθώ καί, διά 
νά μήν άμφιβάλλχις, θά σέ ζητήσω άπόψε άπο 
τούς γονείς σου.

—Ό  μπαμπάς μου έκαμε μεγάλην περιου
σίαν, κύριε, καί ξεύρετε πώς τήν έκαμε ; _

—Δέν ξεύρω, δεσποινίς, άλλά έκεΐνο πού ή 
θελα νά μάθω εΐνε άν τήν έχβ άκόμη.

( Α Ι σ θ η μ α τ ι σ μ ο ί )
—Χρυσέ μου, θά μ’ άγαπάς τό ίδιο άμα 

είμαι μακρυά σου ;
—Καί βέβαια, χρυσή μου, δσο μακρυτερα 

είσαι, τόσο περισσότερο θά σ' άγαπώ.
(Ά  π α ι τ η τ ι κ ό ς  φ ω τ ο γ ρ ά φ ο ς )

—Λυποΰμαι πολύ, κυρία μου, άλλά δέν θά 
μπορέσω νά φωτογραφήσω τό παιδακι σας 
γιατί δέν έχει άρκετό φώο. _

—Μά τί λέτε, καλέ, δέν εΐνε άρκετό αυτο 
τό φώς γιά ένα τόσο μικρό παιδάκι!

(Ή  ά π α ρ α ί τ η τ ο ς  γ ά τ α )
—Ποιός έσπασε τό βάζο, Μαρία ;
—Ή  -γάτα, κυρία _ f
—Ποιά γάτα, άφοΰ δέν έχουμε γάτα εδώ;
—"Δ, κυρία, δέν κάνετε καθόλου καλά...πρέ

πει νά πάρετε μιά γάτα γιά τά ποντίκια.
(Ό  α Ι ώ ν ι ο ς  δ ι κ η γ ό ρ ο ς )

—Λοιπόν τί άπέγινε μέ τό λογαριασμό πού 
σάς έδωσα νά εΐιπράξετε ;

—Είχαμε μείνει σύμφωνοι νά πάρω τά μισα, 
δέν είν’ έτσι ; —Ναί.

—Λοιπόν, τά μισά τά δικά μου, τά είσεπραξα, 
τά δικά σας δμως δέν κατώρθωσα νά τά πάρω.

( Σ ο β α ρ ά  ά φ ο ρ μ ή )
—Μά γιατί έμάλωσες μέ τό Νίκο, Κική ;
—Γιατί τοΰ είτα νά μαντέψει πόσων χρονών * 

είμαι, κι' αύτό τό τέρας δέν έπεσε καθόλου εξω I
( Ν ε ο φ ε ρ μ έ ν ο ς  υ π η ρ έ τ η ς )  

—Γιάννη, σάν νά μοΰ λείπουν τσιγάρα οήμερα. 
—Δέν τα πείραξα έγώ, κύριε, γιατί έχω δυό 

πακέτα άκόμα άπ’ τόν παληό μου άφεντικό.
( Έ  π α ν ό ρ θ ω σ ι ς  γ κ ά φ α ς )

—Τί τύπος αύτή ή γυναίκα,σάν κινέζα μοιάζει! 
—Είνε ή γυναίκα μου, κύριε.
—Ώ , σάς συγχαίρω, κύριε, έχει τόοο μιχρο- 

σκοπικο ποδαράκι!
( Δ ι κ α ι ο λ ο γ η μ έ ν α  δ ά κ ρ υ α )

—Έμένα μ’ έκανε μι$ φορά ένα ταμπλώ νά 
κλάψω...

—Μπά! Τόσο συγκινητικό ήταν:
—Ό χι, άλλά έπεσε καί μοΰσπασε τό κεφάλι.
(Έ  ν ο χ λ η_τ ι κ ό ς  έ π ι σ κ έ π τ η ς )
—Δαγκάνει τό σκυλί σας, κυρία ;
—Μάλιστα, κύριε, δαγκάνει καί μήν προχω-  ̂

ρείτε, γιατί δέν τώχουμε νά τρώΐ] δ,τι κι* δ,τι.
(Ά  φ ε λ ή ς  ά π ο ρ ί α )

—ΙΙαιδί μου, ποτέ δέν πρέπει^’ άνακατεύης 
τό αίσθημα μέ τή δουλειά.

—Μά τότε γιατί, μπαμπά, ό κ. τμηματάρχης 
έπαντρεύτηκε τή δακτυλογράφο;

(’Ε π ι σ φ α λ ή ς  έ γ γ ύ η σ ι ς )  
—’Αγόρασα χθές ένα ζευγάρια γάντια πού 

μοΰ τά έγ/υηθήκατε γιά ένα χρόνο.
—Καί έχετε λόγοι·ς ν’ άμγιβάλλετε περι τής 

έγγυήσεώς μου; ·
—Βεβαίως, γιατί τα έχασα κιολας I

----------------  Μ  θ  ε :  λ  α . · ■ ■ --------------
"Η^ελα, ξέρεις τί ή&ελα άγαπημένη μου Την 

τελευταία μου στιγμή πού αφίνω τήν ύστερη 
πνοή μου, χαί &ά σβύνω, νάβλεπα αγαπημένη μου 
χ» ώραϊο σου χεφαλάχι με τά σάν χρυσό στεφάνι 
ξαν&ά μαλλιά, νά γίρνχι άπό πάνω μον...

"Ω ! πόσον καλά πέ&αινα τότε, χαί τί γλν
χός ΰάταν γιά μ'ε ό θάνατοί, οάν ξεψνχοϋοα τη
ρώντας χά γαλανά οου μάτια...

I I
Ή θελα, ξέρεις τί ήθελα άγαπημένη μου ;...Σ ω 

ρούς άπό τριαντάφυλλα νωπά νά μουφερναν, που 
άκόμα νά τρέχουν δροσιά, νά σκέπαζα μ’ αύτά όλο 
χό φειδένιο αον κορμί, χι απ' όλο χό άωρό νάμε- 
ναν εξω χά δυό καλύτερα τριαντάφυλλα—-τά μα
γουλά αου I—τά πιό γλυκά φιλιά μον νά δεχόααντε...

Πάτραι Γιώργης Ά νδριόηονλος

Λ
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Ολίγον πριν αφήσυ to δωμάτιον τής συζύγου του, άνέπνευσε μέ δλην 

Γήν Λυναμιν τών πνευμοχον του το μεθυστικόν δρωμα χαι ύστερα έφυγε 
βιαστικός σαν νά είχε διαπράξη κάποιον έγκλημα.

α χ τ,ον δρόμον καί δέν έδυσκολεύΟη νά διάσχιση τόν μι-
*βον διάδρομον κοί έντος ολίγων δευτερολέπτων εΰρίσχετο εϊς τό δωμά- 
twv του. Εκεί άφήκε το σώμα του νά πέ<η) βαρύ είς μίαν πολυθρόναν 
κα. δαγχανων τα χέρια του γιά νά μή φωναξη έξέσπασεν ε!ς λυγμούς 
ενφ σπασμός ουνεκλονουν τό χαλαίπωρον σώμα του...
. . .  * "  όεν υπήρχε πλέον αμφιβολία ό Γκάί καί ή Λινέττα ήγαπώντο.. 
αλληλογραφούσαν... καί μόνον άπό οίκτον πρός τήν δυστυχίαν του είχαν 
επψαλει τον εκονσιον χωρισμόν. Αύιός ήτο τό έμπόδιον! αύτός! ένας 
ανάπηρος που επρεπε νά έκλειψη άφήνων ελεύθερον το έδαφος είς τούς 
ϋγιεις,^εις αυτούς πού είχαν όλα τά δικαιώματα νά ζήσουν εύτιχεΐι!... 
1 1 το οφελος να δυσιυχον,ν δύο δλλοι, άφοΰ αύτος δέν θα έγίνετο ποτέ καλά;

, ·~ν, υπήρχεν ελπίς νά θεραπευϋή, θά έπερίμενεν υπομονετικά καί 
τοτε θα επανακτοΰοε τήν άγαπην τής Λινέττας, θά ήδύνατο νά διεκδι 
κηση τα δίκαιο ματα του, άλλα, άφοΰ τό όνειρον είχε οβύση, πρός τί νά 
χυραννουιται χαι οι ιρεϊς;... "Οχι, μυριάκις δχι! προτιμώτερος ό θάνα
τος- Η Ζακελίνα θά τον έλυπεϊτο, θά έκλαιεν, άλλά είς τήν ήλικίαν της 
το οακρια στεγνώνουν γρήγορα καί κανένας πονος δεν είνε διαρκής. ..

Ο ερως χοΰ 1 χάν, τού ωραίου άξιωματιχού θά τήν έπαρηγόρει 
πολο γρηγορωιερα άφ' ότου έφανιάζετο καί κοντά του θά έπανεύρισκε, 
την ευουμη, τήν ξέγνοιαστη ζωή της, τά γέλοια της, τά τρελλά της τρε- 
χαμαια... ΐ,σφιξεν είς το στήθος του τά γράμματα κοί τά χείλη του 
εψιθυρισαν ως έν εϊδει προσευχής:

Λινέττα μου, χαρούμενο πουλάκι, σ' ευχαριστώ γιά τά δυό χρόνια 
«του μου εχαρισες, δυο ολόκληρα χρόνια άπό τη χαρούμενη άνοιςί τής 
ςωης σου. Q. πόσες δυστυχίες δέν έξέχασα κονχά σου, μέσ» στήν άγκα- 
ια σου... Με τα μάτια σου έβλεπαν κοί τά δικά μου ματια, μοΰ διη- 

γοσουν τοοο ζωντανά ό,τι έβλεπες πού ένόμιζα ότι κι’ έγώ τά βλέπω!... 
2 . ευχαριστώ, Λινέτχα μου, ήσουν μιά μεγάλη καρδια !... Δέν θο ξεχασω 
nex την εύτνχια εκείνης τής βραδείας ποΰ ήλθες μονη σου εις το δω
μάτιο μου και έπεμεινες γιά τον γάμο μ«ς, άν καί ήξευρες καλά πώς 

u εγιοτρευομουνα ποιέ!... Ώ ! ιην ύποχρέωσι άύτη είχα όρκισθή νά 
μπορέσω νά σιην ξεπληρωσω καί έφθασεν έπί τέλους ή οτιγμή... Φεύγω, 

γαπημενη μου, ψενγω για ν’ άφήοω έναν δλλον νά σοΰ ξαναδώστ) την 
βΐτυχιαν που εχασες για  μένα!...

«&ι ώοτοσο είνε θλιβ:ρο νά σ’ άφήνω.... ένόμιζα πώς θ« είχα περισ
σότερό οαρρος και ομως τρέμω, τρέμω Λινέττα I φοβούμαι τον θανατο !...

lU μθυ “νοημένη, οε λίγο πού θα έλθ1ις, θα εύρης μπροστά 
s. , παγωμενω πτώμα... Τι στιγμές θα περασις μικρούλα μου, μά 

j }  nVj. ,υνα™ν να Yl'U άλλοιώς.... Άν είχα κάπου έδώ κοντά κανένα 
μι α επήγαινα να πέοω και θά ένόμιζες πώς ήχαν τυχαίο δυσ- τυχημα !.«·

*Λ °! *,πες πώς θά έ*ι°τρίψΒς είς τάς έξ, ώστε έχω πέντε όλόκλη· 
νλιινιαΤ 5' * α,β° “ *ομη !... θα της άφιερωοω είς τό vu σέ σκέπτωμαι, 

-ν *α*ο ε^ω &κ*ρ*ώς μπροστά μου τήν είχόνα σου 
l l J * '  °Ρυνου> όλα-  μένεις έλεύθερη... ελεύθερη να ξεχάσης...

έλεύθερη  ̂να ζήσχ,ς εύτνχής μ ' έ κ ε ϊ ν ο ν  πού 
7· Αυτός τα εχει ολα: υγεία, έρωτα, εύρύ οταδιον... μά τήν

ιιίί·, °°υ αγαπη> το πρώτα σου φιλία τα χρατώ ένα>! όεν μπορεί νά 
ui ft ™QU κάνεις . είνε οί θησαυροί πού παίρνω μαζύ μου κι'αύτά θά 
με βοηθήσουν ν άνέβω τόν Γολγοθά »
* * * · * · · * · ·  · ■

■ βαρύ ώρολόγιον τοΰ τοίχου έσήμανε τήν τετάρτην... ό  Ζάκ σάν νά
χο σ ι η ΐ \ ο Γ τ α Τ Τ  ληθο^ ον έοΊ*<»«η *«!· χραχοντας πάντοτε είς 

^  ολέθρια γραμματα έπροχώρησε είς ένα γραφεΐον, ή
ένα at n S T 5,(11 .T-S όακιυλα του που δέν έτςεμαν πλέον ήρπασαν 

u Ca έκαθησε παλιν είς πολυθρΖν καί

‘ ”'os 1 , 5 *"
Μ « ο ^ Ι , 1 Ϊ ! η Λ 'ν· " α α ϊ“ ' ,0 ί0£ ,8 ΐ« τό Παρίσι, ένα αλλόκοτο
Αντιληπτή ν α  S  εοφιγγε τήν ψυχήν, ή δέ νευρικότης της έγινεν άντιληπτη χαι από την φίλην της Μαιρην. Υ

* ο λ ύ ;Ό  γάμος ;α' αΥ>α>° ΐζω’ *  °* ν’ άλΧ^
 ̂ Αινέττα μ'ένα θλιμένρ χαμόγελο.

αύτΰ πού κανεΐί*^15 ί>ιΧηο’. δεν ε1Χε5 τύΧΊ ! μ« π“Αι είναι τόσο ώραΐο 
Huudotn χή X μηορεις νά φαντασθ^ς ποσο σέ θαυμάζομε όλες.
«ώς θα παντοευΐ*^ t*°*-■’ που έγελο»σες μαζύ μας όταν έλέγαμε
ή Λινοττα θα in ° * 0 ει<οτα’ ,που ν*  ήξευραμε πώς έσύ ή τρελλή 
^ Χ ϊ σ τ ϊ ΐ ββ~ - α ·* Χα1 ουνθήκας!..'ηΩ! είσαι

—Μ«η» Γ « έ><0Τ ,σε μελογχολικά χό ξανθό κεφάλι της: 
νά καμω αυτο S T f i S ^  ^  ^  άγβπθ€σα Hai ^ αν τ<5°°  Φυσικό

δ ε ίε Τ ο ^ * ™ 5 άΥαπο«Ι“ > «λλά «αμμιά δέν μπορεί νά χό
Η ϊ  Γ ό Κ Γ ’ μέχδ1 ^ 0ίας-  >Αλλά W  «  δυσαρεσχεΐ
βίοαι καλα Υ λΕ<ς e>a «βοοωποκι τόσο χλωμό. Μήπως δέν

•η ^ ,λ1’ μ °?0 ? α ύ τ ο ί  ° 1 μενεξέδες μυρίζουν βαρειά.

~ 1  <|1Y«2 ^  i r a c “
ή Αινεία ^  .^ η ^ Β Ϊ ς  πολύ, έδικαιολογήθη

άρρωσυ.ήσ^!ζω ** ^  Y“ U ° ά  στενοΧ®0ΊΊ<>Ώ χόσο πολύ ό Ζάκ άν

εΙσαΤί^ι^Γ’. °λ°  ^  Ζά*  ^λλογίξεσαι. Μά “τί υπόδειγμα συζύγου πού
χονχλιτοα. ίυ Τ χ ^ χ 'ν ^ ω Ε α  ^  ^  &ovU6^μονές να έδιωξα χον ανδρα μου σήμερα γιά νά μείνωμε

Χα^ ΚΜί  »ίας χι ,8ΐσι δέν θα σέ Ιδή, άλλοιώς θά σ' έσύγ-
 Κοοοιλ >IQl _^ταν 5“ ^  είς βάρος μου αΰχή ή σύγκρισις.Κοροϊδεύεις, καυμενη Μαιρη!...

^ ® λ υ α ο ^ ^ Π υμα1ίΐ ΛΐνΓ Χ“ 0Εν είχε διόλου ό0εξιν, ένώ ή φίλη χης 
ρο οε ανεξάντλητος βΐς αναμνήσεις καί είς αστεία. ‘ ('Ακολουθεί)

[Κ
Η I Σ Τ  Ο ΡΙΟ  ΕΝ Ο Σ  Ε Υ Γ Ε Ν Ο Υ Σ  Ε Ρ ° Τ Ο Σ
-----------------------it  · — -----------------  / ]

^ Μ Ι Λ Μ Η Κ Ο Σ  κ α ι  / Λ Α Ι Ρ Η 22 ^
Ό' Ιούλιος Χάϊδερ άπήντησε μετά τίνος καταφανούς δυσαρεσκείσς :
—Άλλά, κύριε, φαίνεται ότι άγνοεΐχε τά αύστηρά οικογενειακά ήθη 

τής πατρίδος μου καί χά άπόλυχα δικαιώμαχα τά όποια έν Γερμανία 
άσκεϊ ό παχήρ έπί χών χέκνων χου ..

— Ίαως,^ είπεν ό ήρως μας· άλλά γνωρίζω δρισχα χά δι*αιώμαχα χοϋ 
έρωχος, τά όποια είνε φυσικώτερα, καί συνεπώς, πολύ μάλλον άπόλυχα.

—Άλλ’ έάν πλανασθε ;
—Δέν .χό φρονώ.
—‘Οπωσδήποτε, έπανέλαβεν ό Χάϊδερ, καθήκον μου είνε νά πληρο

φορήσω τόν πατέρα τής κόρης περί όλων αύτών... Τά μέχρι τοΰδε τοΰ 
τά αΊεκοίνωσα ήδη .. -

—Σάς συγχαίρω, είπεν είπεν είρωνικώς ό νέος διά τήν πιστήν έκτέ- 
λεσιν χοϋ ^καθήκοντος σας, τό όποιον είνε δικαίωμά σας νά θεωρήχε 
χοιονχον, δτι χοιαϋχα σας υπαγορεύει... άλλά προτίθεμαι νά σας άπαλ- 
λάξω τοΰ κόπου νέων άνακοινώσεων πρός χόν πατέρα τής «όρης είς τήν 
όποίαν τοϋ λοιποΰ άνήκω καί συνεπώς προστατεύω καί έγώ έξ ίσου.

‘Ο ’Ιούλιος ήσθάνθη τιναγμόν. t
—Άλλά, είπε, τί λοιπόν σκέπτεσθε ;
— Νά έξασκήσω καί έγώ χά Ιδικά μου δικαιώματα, άπήντησεν έτοί- 

μως ό Μιχαήλ. Νά έκτελέσω καί έγώ χό ΐδικόν μου καθήκον...
* —Δηλαδή ;'...

— Θα γράψω μόνος μου πρός τόν πατέρα τής κόρης.
—Το έσκέφθηχε; —Διαχί όχι; —Θά τό έθεώρουν παράτολμον
‘Ο νέος έμειδίασε. — Πολύ βαρεία ή λέξις, είπε.
‘Ο Ιούλιος έφάνη συναισθανθείς χό σφαλμα χου. —Δηλαδή, είπεν, 

ήθελα νά εΐπω ότι θεωρώ τό διάβημά σας μή δυνάμενον νά φέρυ χό 
άποτε/ εσμα πού προσδοχάχε.

Ό  Μιχαήλ έμειδίασε καί πάλιν.—Δέν προσδοκώ χίποτε, είπεν, οΰχε 
πρόκειται 5ιά τοϋ διαβήματος μου νά ζητήοω γνώμην ή νά εκλιπαρήσω 
συγχατάθεσιν. . —Άλλά ;
„ —Ν' αναγγείλω άπλώς είς τούς γονείς τής κόρης, άλλά ν’ αναγγείλω 
οπως πρέπει, τί τό σύνδεσαν με πλέον μεχά τής θυγατρός των καί τινες 
οι λόγοι διά τούς όποιους πρέπει νά μας θεωρούν τοΰ λοιποΰ άρρήχτως 
ηνωμένους...Πράγματα, έννοεϊται, τά όποία οείς δέν εΐσθε είς θέσιν νά 
χά έκθεσετε, δ.οτι δέν τα αΐσθανεσθε.

, Ό  παραγγελιοδόχος συνωφρυώθη. —Καί διατί, είπε, δέν προτιμάτε 
να λάβετε δι’ έμοΰ την πρώχην άπάντησιν, άφοϋ άνεκοίνωσα ήδη χά 
διατριχονχα είς τούς γονείς τής κόρης;
, , Διόχι, άχήντησεν άποφαστικώς ό ν έος, προτιμώ πάντοτε νά όμιλώ 
απ ευθείας μέ τά πρόσωπα μεθ’ ών έχω'ά\άγχην νά συνεννοούμαι...

i /Ισθε έλεύθερος, είπεν άδιαφόρως ό Ιούλιος, άλλά σάς έπανα
λαμβάνω ότι έχω πεποίθησιν δτι το άποτέλεσμα τοΰ διαβήματος σας 
δεν θά είνε ικανοποιητικόν διά τούς πόθους σας.

Αδιαφορώ δια τό άποτελεσμα. Έγώ θεωρώ καθήκον μου νά έκμυ· 
στηρευθώ είς έκεινους οΐτινες έγέννησαν τήν κόρην μεθ’ ής τώρα μέ 
συνδέει δεσμός άδιασπαστος καί άπό τής όποίας ούδείς ουτε θά τολμήσπ 
οΰτε θα δυνηθή να μέ χωρισ;)...

—‘Υποθεχω, ύπέλαβεν αύσχηρώς ό ξένος, δχι παραγνωρίζετε τά δι
καιώματα τών άλλων καί μεγαλοποιείτε τά ίδικά σας...

Ό  Μιμήκος τον ήιέησεν όγερώχως καί άπήντησε: —Είπα, κύριε 
Χαϊδερ, δέν έχω τίποτε άλλο νά προσθέσω καί σάς χαιρετώ.

Ελαβε τον πίλον του, έχαιρέτισε ψνχςώς καί έφυγε, παραχολουθού- 
μενος άπο τά περίεργα χαι όργ,λα ταύτοχρόνως βλέμματα τοΰ προστά
του τής Μαίρης.

Εξερχομενος άπό τό ξενοδοχεΐον συνήντησε τόν φίλον του Κλέαρ
χον, πρός χον όποιον άνεχοινο»σεν δλα τά διημειφθέντα μεταξύ αΰτοΰ 
καί ιού Γερμανού παραγγελιοδόχου. Καί δταν ετελειωσε τήν άφήγησίν 
του, εμεινε θύννους και σκεπτικός.

Ί ί  σκέπτεσαι; τόν ήρώτησεν ό Κλέαρχος.
—Μέ βασανίζει τό δίλημμα άν πρέπει ή δχι νά χά είπώ είς χήν Μαί

ρην ολα αυτά, ή νά τής τά άποκρύψω διά νά μή χήν άποθορρύνω.
, Έγώ φρονώ, είπεν ό καλός φίλος, δτι δέν πρέπει νά τής κρύψης 

χίποτε.. οεΐς πρεπει χώρα ε!ς όλα νά ουσκέπχεσθε καί νά συναποφάσιζειε.
— Εχεις δίχηο, είπεν ό Μιμήκος μέ στεναγμόν άνακουφίσεως.

, Πολύ δέ μάλλον χωρα, προσέθεσενό Κλέαρχος, όπόχε βεβαίως θά 
επιβλέπεσθε συσχηματικώτε^α άπό χόν Γερμανόν.

Σύμφωνοί, είπεν ό ήρως μας. θα τής γράψω άπόψε διά νά μοΰ 
ορίση πότε θά τήν συναντήσω πάλι καί νά τής τά είπώ όλα.

91 Φ^0ι όπεχωρίσθησαν μέ τήν άπόφασιν αύτήν καί πράγματι 
τήν ιδίαν έκείνην νύχτα έγραψε τήν έξής πρός τήν Μαίρην έπιστολήν:

• Ά  δ t X φ ή μ ·  ν,
»ΟνδέποζΒ ίφαχταζύμην δχι Λ προστάτη; οου tfoi av&gconos τ όοον &ΧΙ· 

yov Ινδιαφιρομινος δι α οέ. Διόιι βιβαΐωι εΧΧβιψκ ενδιαφέροντος elye τί 
ν αρ*ήται δια(ρηδην παοαν ονγχατάβαοιν χαΐ νά διαχηρνττβ δτι χα&ήΜον 
τον ιι* ι >ά μάς χωρίου, πάοβ dvo<q. Έννοιϊται δτι τοΰ ϊδήΧωοα xai ΐγοι 
ρητώί οτι ό δεσμός μαί elvs αδιάοπαστος πΧέον χαί δτι 0ά Ιματαιοηόνβι 
τελείως πας δστις 0α ίπιχιΐρ^ νά παρέμβχ) μβταξν μας... Σννάμα τοϋ ίδή- 
λωοα οτι 0ά γράψω ίγω, ix0 iτων τά ηραγμοτα δπως άΧη&ώς ίχουν χ α ί 
δχι οπως αντος φαντάζεται, ηρός τον πατέρα οον. Τοΰτο xai πράττω οήμβ· 
ρον' 0α οον αταχοινωοω δε τό πβριεχόμβνον τής intoτολής μον δταν σνναν- 
τηό&μεν χατά μάνας.

* ^Χ8 y *  δψει οον, άδελφή μον, δτι ονδεν τοϋ λοιποΰ δνναται νά μάς 
X&Qtaj], ονδεν άλλο πλην τοΰ 0ανάτον xai δτι 0ά προτιμήσω ανιόν άπό 
τοϋ εν ζωχι χωρισμού μας... ’Έχε νπ" δψει οον δτι τίποτε πλέον δεν με 
σταματά προχειμένον περι τής χειταχτήοεως· τής εντνχίας μας, δτι δεν ά— 
νήκω πλίον xoi δεν ό,νήχεις είς ούδένα άλλο% ηλήν είς άλλήλουα... δτι ή 
χόρη η }1 αγαπώοα, η αγαπωμένη ώζ ον, πεοοϋσα &η*ς εις τάς άγκά
λας μον, δεν αφήχε χώρον δι' ονδενα άλλον έν αύταις.,.δτι οον άνήχεο ψνχβ 
τε χαί σώματι,.,οτι η χαρδία μον πάλλει με τονς παλμούς τής ίδιχής αον 
χαι δεν την ονγχινεϊ τίποτε άλλο έκτος τον ερωτός σον... δτι τέλος πρέπει 
νά είσαι άπολντως ήονχη περί τοϋ μέλλοντος xai ν’ άναμένβς εν ψνχραιμίφ 
τήν λνοιν τον ζητηματος  ̂εξ ον εξαρτάται ή εύτνχια μας, καί νά δηλώβ^ς 
ρητως εϊς πάντα ροτις ϋά εδοχίμαζε τνχόν νά έπέμβι) μεταξύ ημών δτι τό 
ζήτημα το άφορών ημάς 0α τό λναωμεν ημείς και μόνοι· εϊς ονδένα άπο- 
λντως 0α εχιτριψωμεν νά έπέμβΏ είς τά αϊο0ήματά μας. θάρρει, άδελφή 
μον, και προοπαϋηοε νά ονναντηϋ&μεν. ‘Ο αδελφός οον.» (Άκολον0εΐ)

Σ  «Φ» Α \ Ρ  Α 7

is iron ni « ra
- ΙΟ  Λ Ε Π Τ Α  Ε Κ Α Σ Τ Η  Α Ε = ί Σ

Ό  κ. Μ. Άθηνέλλης ανταλλάσσει κάρτες 
χαί γράμματα μέ κορίτσια μορφωμένα. Διευ- 
θυνσίί Νοσοκομείον <Σωτηρία*.

—Άπηλπισμένος τελείως διόχι δεν δύναμαι 
νά συναντήσω εκείνην τήν όποίαν ώνειρεύθην 
διά να παρηγόρηση τήν ποσχουσαν καρδιάν 
μου, άπευθυνομαι πρός τάς έχλε*τάς άναγνω 
στρίος τής «Σφαίρας» χοί ζητώ μετ αυτών αν 
ταλλαγήν έρωχιχων έπιστολών μέ χήν έλπίδα 
νά εύρω έχεινην ήχις θά γιάννηο την πονεμένη 
καρδιά μου Γράψατε «Καρδίαν τών στεναγμών» 
θυρίς 30, Γραφεία «Σφαίρας».

—Σ'έκεί'ην με τάς al-ιγματώδεις γραμμας 
τ η ς , άς γς-άψη σαφέστερον μέσφ «Σφαίρας»̂ . 
Μήπως είνε έκείνη ήτις πρό πολλοΰ καιρόΰ 
ίίς όλίγας μόνον στιγμής είχε συναρπάσει τήν 
■καρδίαν μου και κατόπιν άμέσως έζήτησα μα- 
ταίως μέσφ χής «Σφαίρας» νά γνωρισθώμεν 
άλληλογραφοϋνχες ;

—Ξενητευμένος νέος 18ετής προτείνει αλλη
λογραφίαν μέ δεσποινίδας μορφωμένος κάτω 
τών 18 έτών έξ δλης τής Μ. Άσίας καί Κων) 
πόλεως. Προτιμά τών μερών Σμύρνης, Κυδω
νιών καί Κορδελιού. Γράψατε Χρηστόν Δηλη 
γιάννην, p. r. Σμύρνην.

—Σ’ έκεί>η πού τήν νοιώθω : Ναί, ένθυμοΰ- 
μαι ώραία μου άγνωστη, καί πληρης ευγνωμο
σύνη-, γιατί καί οείς δέν λησμονείνε... επαναδι- 
δουσα διά χής άθώας ομολογίας σας στή τρε- 
μοσβύνουσα ΰ.ταρξι μου χή χαρο, σάς ευχαρι
στώ έλπίζων μ’έλπίδα βουνό.. Ρ. Π. Βόλος ρ.Γ.

Α π ο φ υ λ » * ι ο Ο ε ι ς  εκ τών φυλαχων Παρα 
χηγματων, εύχαρισχώ έγχαρδιως πάντας τούι 
ίνταλλάχτας μου καθότι μέ παρηγόρησαν 
•οκετά είς τό διάστημα χής διαμονής μου έ 
>φ Λεσαοτηο φ. «Μαϋοος Σαχανάτ »

—Έμπρός παιδιά καί κοριτσάκια τής Λαμίας 
θέλετε νά λόβετε μέρος στό έκδοθησόμενον 
λεύχωμα γράφτε δνομα χαί ψευδώνυμον καί 
λαυβανειε «Παρακμάζουσα Νεότης» p . Γ. 
Λαμίαν.

— Βόλον, Διψώ γιά μεγάλη άγάπη ποΰ μόνο 
σέ σάς θά μπορούσα νά δώσω, όμως φοβούμαι 
γιαχί δέν σάς έννοώ χαλά. Ν’ άφήσω έλευθερα 
χή καρδιά μου; Έ ν τούτοις ευχαριστώ. Ά ς 
μπορούσα νά σάς έγραφα. Amoureux

— Ζητώντας να διασκεδάσω τή αονοτονο ζωή 
μου άνταλλασσω c. p. καί έπιστολάς μέ δε
σποινίδας όλων τών μερών, Άλκιν Στέλλαν, 
Ναύπλιον.

— "Ανταλλάσσω C. p. καί έπιστολάς μετά 
δεσποινίδων καί νέων πανταχόθεν. Γράψατε. 
«ΑΠΕΙΡΟΝ» p. r. Μυτιλήνην.

—ΕΙχοσαετης νέος άνταλλάσσει μέ δεσποι
νίδες ερωτικά γράμματα μυστικοπαθή καί ρω · 
μαντικά. Έκείνη πού θσ χατορθώση νά μιλή
σω στήν ψυχή του μέσα κ*ί νά χόν σαγηνέψο 
θα έχη ώς άντάλλαγμα τήν φωτογραφίαν του 
καί τήν καρδιά του. Γράψατε Άγγελον Φιλλύ- 
ραν, θυρίς 74. Γραφεία «Σφαίρας».

—Κόρην τής Δύσεως. Σμύρνην. Διά νά Λ' 
παντήσω είς χάρταν -γράψατε μου διεύθυνσίν 
σας. Δέχομαι. «‘Οδοιπόρος τής Ανατολής».

—Α. Π. I Άρταν. Γιατί δέν γράφεις ; Μέ 
ξέχσσες. «Marin» Χίος Λατόμι.

— Ζητώ αλληλογραφίαν μέ δεσποινίδας, καί 
χήρος οΐασδήποτε ήλικίας περί θεμάτων Κο
σμογραφίας. Et, ψευδώνυμα δέν άπαντώ. Γρά
ψατε Θεόδωρον Άρναούτην, μηχανικόν έπί 
άντιτορπιλλικού «Βέλους», Ναύσταθμον.

—Τήν ώραίαν μου άγνωστον πού επιμένει 
νά μή μέ νοιώθη.-.άλλά παραπονεΐται πώς φά
νηκα σάν όνειρο καί χάθηκα σάν περαστική 
σκιά(;) παρακαλώ νά μοΰ γράψβ μέσφ «Σφαί
ρας» συγκεκριμένος τήν διεύθυνσί της νά τής 
γράψω. Ν. Μ.

—Κον Φίλιππον Γεω^,.-Γραψε είς τήν Σφαί
ραν διεύθυνσίν σου διά νο σού γράψο έκείνη 
πού εΐσαστε μαζύ εις Γ... «Amoureuse·.

—Μαί(?η' &ν δική σας καταχώρησις 96ου 
φύλλου δι' Ιδιαιτέρων «Σφαίρας», άναμείνατε 
κατόπιν έπιστο^ν p. Γ. μέ στοιχεία φίλη σας.

—Δύο νεορά φανταράκια ζτ,τούν άνταλλαγήν 
έπιστολών μέ μορφωμένος δεσποινίδας καί ζων- 
χοχήρος Άβηνών, Πειραιώς, Λαυρίου καί Βό
λου. Γράψατε «Δύο κουρααανοφάγοι», Ιον Π. 
Σύν)μα, 1η Πολυβολαρχία Τ. Τ. 907.

— Κοριτσάκια άλληλογραφείτε μ’ έναν 20ετή 
ΰποξιωμαακόν χωροφυλακής Α)3 p. Γ. Άθήναι.

—Νέοι δεσποινίδες άνταλλάσσω C. ρ παν
ταχόθεν προτιμώ τοπεΐα άπαντώ άμέπως «Εύ
μορφη χωριατοποΰλα Κουγιούν-Κιόΐ Ξάνθης, 

—Άνιαλλάσσω c. p. έπιστολάς καί φωτο
γραφίας μέ νέους πανταχόθεν. Προτιμώ στρα- 
τιωιιχούς καί Ναυτικούς·Γαλανόξανθος Άτθίς» 
Γραφεία «Σφαίρας».

— Νέοι δεσποινίδες άνταλλάσσω C. p . παντα

χόθεν. Προτιμώ τοπεΐα άπαντώ άμέσως «Ξαν- 
θομαλλοΰσα p  Γ. Ξάνθης.

—Άνχαλλ ισσω C. ρ. μέ δεσποινίδας παντα
χόθεν προτιιιώ Αθηνών, Σμύρνης, Θεσσαλο
νίκην Γράψατε Ε. A. p. Γ. Μυτιλήνην.

—Έμπρός Ζωντοχήροι όσες θέλετε νά παν- 
τρρυτήτε γράψατέ μου χά ^προσόντα σας̂  χαι 
έγώ θά διαλέξω μιά δπ* όλες «Ζωντοχήρος* 
Γραφεία «Σφαίρας».

—Τρελλοκόριτσια, άνταλλάστω ο. p και έ
πιστολάς πανταχόθεν, Μή λησμονείτε νά γρά
φετε ταχέως «Μαϋρον Σαταναν». Γραφεία 
«Σφαίρας».

—«Μαύρη Πεταλούδα», Σοΰ στέλλω φίλημα 
άέρος. «Μαί ρος Σατανάς».

—Απολυθείς τών τ ίξεων τοΰ Στρατοΰ αι έ- 
πιστολαί μου νά άπευθύνωνται είς τήν κ ιτωθι 
διεύθυνσιν. «Πολικόν Αστέρα» p. Γ. Θ·ι9ας;

-Νεαρός άξιωματικός τοΰ Μηχανικόν ϋτη- 
ρετών είς τό μέτωπον και μη έχων ουδειιιαν 
άλληλογραφίαν ζητεί τοιαύτην πρός παρηγο- 
ρίαν, προτιμά δέ δεσποινίδας Λαρισης, Αθη
νών, Λαμίας. Νινής Βουτσαράς, αξιωματικός 
μηχανικός μεραρχίας Μαγνησίας Τ. Τ. ί303.

— Τούς χιμήσαντάς με διά τής άλληλογρα- 
φ.’ας χων ευχαριστώ θερμότατα. «Γαλανόξαν- 
θος Άτθίί».

—Νεος Έλλην ήλικίας 26 έτών, αποκατα
στημένος έν ‘Αμερική, έπιθυμεΐ νά συνάψη 
άλληλογραφίαν μέ δε«ποινιδας ήλικίας 1̂8 -28 

I έτών μέ έξαίρετον καλλονήν. Δέκτη αλληλο- 
I γραφία είς τήν ελληνικήν, άγγλικήν καί γαλλι

κήν. Γνωριιιία διά φωτογραφιών. ΕΙς ψευδώ  ̂
νυμα δέν άπαντώ. Αί έπιθυμοΰσαι δ‘,ιναν αι δι 
αίτήσεως των νά ζητήσουν τήν διεύθυνσίν μου *1 
παρά τφ διευθυντή τής «Σφαίρας».

—Ένεκα ταχυδρομικών δυσχερειών πσρα̂  
καλώ τούς κ. κ. άνταλλάχτας >πω: τοΰ λοιποΰ 
γράφωσι Athan*ase Papadimos Ecole Vetcri- 
naire d’Alfort Paris «Καλαμιού ξεψύχισμα».

-  Νέος διά πρώτην φοράν είσερχόμενος είς 
τό κομψόν σαλονακι τής «Σφαίρας#, δέχεται 
ανταλλαγήν κάρτ-ποστάλ και εππτολάς μέ 
νέους καί νέας. Προτιμώνται Βολου, Θεσσα- 
Λονίκης, Γράψατε «Πικραμένο Φανταρακι». 
p . Γ. Λάρισαν.

—Συμμορ αν Μαύρων Στραγγαλιστών. Δεχε- 
οθε συμμαχίαν ; Γενικός ΰπαρχηγός Μαύρων 
Δαιμόνων. «Καταδικασμένος ‘Ιπότης».

—Άναχβινωθέν ‘Εταιρείας Moulin—Rouge 
«Κελλυ Βεμς», μυστικέ άστυνόμε τοϋ Πύργου 
Άιφελ Φλωρίνης είσαι ό I Ζ καί^ΰπασπιστης 
σου «Κέλλυ* ό Ν. Ξ. 'Ιδού αί απειλαί σου. 
Μοϋσαι τής ακρογιαλιάς, Χάλκίδα· είσαι ο Ε.
Δ. «Κόμησσα τού Πριεμόντε’ »Πρΐ'κηπέσσα 
χοΰ -Φέζ», «Καρδία ^ ο  πέτραν», «Τρωμένη 
Καρδία», «Βασίλισσα Καρδιών», «Πεύ-ον», 
είσθε ύ Ε. Μ. Τ ΐς έπιθυμούσι πλείονας περι 
τών δνω πληροφορίας δίδω « Ιπχόται Σελή- 
νης» έγραψα «Θηρευτικόν χϊνα», «Πονηρόν 
όφΟαλμόν», «Μαϋρον σχέλεθρον», »Όρφέα 
Φ*.ωρίνης> γνωρίσατέ μοι νέαν διεύθυνσίν σας. 
Πρός ΰπαρχηγούς καί μέλη μου. Μετά λύπης 
άναγγέλω θάνατον έπ πτωσεως μέλους τμήμα
τος Φλωρίνης Λαέρτου. Rose 42. Λαίδη Ααιλ- 
των άρχηνός. Γενικοί ύταρχηγοι. Καλαμών 
«Άνθος τών Λειμώνων» Αθηνών «Παιδί τής 
σκοτεινιάς» Φλωρίνης Σαλβατόρος.

—Γιά άνταλλαγήν έπισταλών, χαρτών, γραμ
ματοσήμων. άπευθυνθήτβ Εύάγγελον Τσιριχα- 
χην p . Γ. Χαλκίδα. , , .

—Ένας μαυρισμένος Βενιζελικός ! ζητεί 
πρός παρηγοριάν νά γνωρ.ση ανεξαοτητον 
m»rraine Άτθίδα 16 17 έτών ψευδώνυμα 
άποκλείονται. Εχεμύθεια απόλυτος Γράψατέ 
«Ριγκαντέν» Γραφεία «Σφαίρας».

—Άνταλλάσσω ο. p. καί έππτολ«»ς μεχα δε
σποινίδων Προτιμώνται έ/, Χί'«', Σχμου, Μυ
τιλήνης. Βρυούλων, Σμύρν>ις καί Κρήτης. Γρά
ψατε Άνθυπασπιστήν Δ. X  &)42 Σύνταγμα 
Εύζώνων II  Τάγμα Τ. Τ. 922.

—Άνταλλάσσω έπιστολάς μετά δεσποινίδάν 
σοβαρού χαρακτήρος καί μαθητών Γυμντσίου 
Σκοπός ή φιλία χαί συνεργασία περί φιλολο
γίας. «ΕΙδωλολάτρης» p. Γ. Θεσσαλονίκην.

Ϊ~ Τ Η Α Ε » Ώ Ν ΗΜΑΤΑ §

Π. Παπσγεωργίου μέχρι τοϋ άριθ. 118. -—Δ. 
Βρεττόν. Έστάλησον.—Μ. Σκουλίδην. Αί άφιε 
ρώσεις δημοσιεύονται έπί πληρωμή.— Κ. Σερ- 
βετάν. Δύνασθε.— Σ. Σ. Ά ν έλήφθη θά έδη- 
μοσιεύθη. —Δήμον Βασιλείου. Στείλατε et; χαρ
τονόμισμα έλληνικόν.—Σ. Κοντήν. Επιταγή ε- 
λήφθη· φύλλι έστάλησαν.- I .  Nixaivuv. Φωτο
γραφία δρ. 20. Σ ιείλατε διεύθυνσιν καθαρόν.

Έλήφθι^σαν αί συνδρομαί καί ένεγράφησαν 
οί κ Τασ. Δασκαλάκη, Π. Παπαγεωργίου, 
Γεωργία Κουκίδου, Ελευθερία Μαυρ-δά*η, 
Έλβίρα Μαΐου, J .  Nikiforos, C. D. Bisodi- 
mos, I. Σαργανχάνης, Ν. Παπαγιάννης, Π. 
Σιδερίδης, Β. Παντοζόπουλος, I. Άερινινιι·- 
χόκης, Άθ. Δασκαλόπουλος.

^  Η S T H A H  / Λ Ο Υ
Έγκρίνονονται διά χήν «Σφαίραν» τά κομ

μάτια πού μοΰ έστειλαν οί χ. χ. Π. Χάμπας, ·
Μ. Καρελλάς, Γ. Βαρελάς χαί X. Μαρχέτος.

Δέν έγχρίνονται, διότι δέν είνε άρχετά χαλά, 
τά έργα τών κ. χ. Ί .  Νίναινα (θέλετε νά δη- 
μοσιευθή στό λεύχωιι,α ή δχι, τό «σιήν αγκα
λιά χοΰ ονείρου;») Τ. Βασιλόπουλον, Ή . Στα- 
μάτη, Σ. Γεωργοπούλου, Κ. Ν το άλα, Κ. Κρυχά,
Τ. Καβαδία" λείπει άπ’ όλα ή πρωτοτυπία. Έ 
πίσης δέν έγκρίνονται χά εργα τών χ ». Γ. Άγ- 
γελάτσ, διότι τά Ιταλικά τοΰ Σολωμοϋ έχου* 
μεταφρασθή άπό πολλούς, Ί .  Φίλιου, διότι εΐνβ 
πολΰ αοριστολογικόν καί τό θέμα του δέν συμ
βιβάζεται καθνλου μέ τό μέτρον ποΰ χρησιμο
ποιεί, Μ. Παπαΐωάννου, διότι ή έχτέλεσις είνε 
χακή, Λ. Οϊϋονόμου, Α. Τιγχαράχη, Γ. Μπλι- 
μέτη, διότι πολιτικής φύσεως κομιιάτια δέν δη
μοσιεύω, θ . Μπαγλανέα, διόιι είνε μέν _ χαλ6 
άλλά δέν είνε γιά τήν Σφαΐράν», Γ . Πύρρου, 
διότι είνε μεγ«λο χαί διότν τό άπό τήν μυθο
λογίαν παρμένο θεαα του δέν είνε κατάλληλον, 
διά τό περιοδικόν. Έταναλαμβάνω ότι μόνον 
λυρικά καί σαιυρικά κομμάτια σύντομα ίγκρίνω. 
Πορακαλείται ή δεσποινίς Στεφανία Βρυζάχη, 
χατά σιό «ώ, αργυρά πα-σέληνος» καί τό «ποιος 
ποχέ σ’ ί βίασε» νάνιιγράψχι χαί τό «Γιαρουμπί» 
άπό μίαν λαΐχήν άνθολογίαν καί να ιιοΰ τ6 
στείλη διότι έχω έλλε ψιν. Έληφθη Ζ.ζάνιε.

ΕΙς δσους δέν μοΰ γράφουν μέ ολόκληρο τό 
πραγματικόν των όνομα, τό ψευδώνυμον και 
τήν διεύθυνσιν δέν άπαντω.

0 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΙΑ ΤΟ ΛΕΥΚΒΜΑ

Διά χό Λεύκωμα έγκρίνω τό «Πρακτικόν Δώ
ρο ν» τοΰ κ. Μ. Γιαννάτου.

Περιγραφά: φύσεως δέν έγκρίνω, κ, Γ . Πα- 
παγιάννη* θά έπροτιιιοΰσα νά μοΰ στείλετε χί
ποτε δλλο, λυρικό ή σατυρικό καί πιό σύντομο.
— Πολΰ κοινά χά θέματα καί δχι καλη ή έκτέ- 
λεσις, κ. I  Ψαροά —Δέν είνε ΰτερβολικά κό- 
σμιον, χ. θ . Ταξόπουλε.—Στείλτε μου τίποτβ 
δλ,λο χωρίς φιλοσοφίες καί περισσότερον πρω
τότυπον, X θ .  Έρμήλιε' διά τήν δημοσίευσιν 
τής φωτογραφίας σας δρ. 20 καί διά χό Λεύ
κωμα δρ. 10. -ΕΚ ε πολΰ μεγάλο χ. Π. Καρα
βιά' μόλις τό 1)5 αύτοΰ πού μοΰ στέλλετε θά 
ή το δυνατόν νά έγχριθή· νά πϊριμένετε νά δη- 
μοσιευθή τό έγχεχριμμένον σας, χαί έπειτα νά 
μοΰ στείλετε άλλο γιά τήν «Σφαίραν».

Έλήφθησαν αί συγκαταθέσεις σας, χ. χ. 'Κ. 
Φάντη, I. Τζαμάκο, Βενέτη, Α. Μανγανάρη 
(είνε άργά πλέον διά νά προτιμηθή δλλο, διά 
δέ τήν «Σφαίραν» θέλω πιό άχλά καί εύληπτα) 
Κ. Κυριακόπουλε (μόνον ένα, τό έγκριθέν, θά 
δημοσιευθή- ή «Παράκλησις» δέν είνϊ άρ <ετά 
καλή· άφοΰ μόνος σας τό λέτε ότι τό εύθυμο- 
γραιφημα είνε εκτενές*.συντομεύσετε το εί; χώ- , 
ρον 1)8 τής στήλης xai τότε νά μοΰ τό στεί
λετε), Σ Ζη ιγάνε (συνεχωνεύθη μέ̂  τόν δια
γωνισμόν ταΰ λευκώματος, χαί άφοϋ επ»οτ»μή- 
θησαν «τά δάχρυα», δεν έλήφθη ΰτ οψει χό 
δλλο), Π. Γλέ;ε, Β Ούτόπουλε, Δ. Γρήγορά, 
(έδιορθώθη) χαί διδεο Μιμόζα, Ανεμώνη χαι 
Κρίνε. Το χλισέ δίς Ζουμπούλι, χό όποιον χαΐ 
είςτήν «Σφαίραν» δέν σάς άπέδιδε χαλά, είς χό 
Λεύκωμα θ ι^ιάς άποδώσυ χειρότερα, διότι μέ 
χήν έκτύ τωσιν έχει όξειδαιθή' συνεπώς πρέπει να 
μού στείλετε συνχόμως νέαν φωχογραφίαν σας 
μετά 20 δρ. διά νά /ivg νέον κλισέ.

Παρακαλούνται οί δεσποινίδες χαι οι χυριοι 
χών όπο:ων έ?γα καί εικόνες έδηλώθη ε̂ίς τό 
ΰπ’ άριθ. 95 φύλλον τής «Σφαίρας», οχι θα 
δημοσιευθσνν είς χό Λεύκωμα, νά ςιπεύσουν νά 
μοί στείλουν χήν συγκατίθεσίν των, διότι δέν 
υπάρχει καιρός καί θά μείνουν Ιξω. ‘Εφιστώ 
χήν προσοχήν τών έγγραφομένων είς χό Λεύ
κωμα όχι κοινή έκδοσις τών 6 δρ. δέν θά γίνη, 
άλλά μόνον πολντελής τών 10 δρ.

Έπίσης έπαν&λαμβάνω τήν δήλωαιν on τοΰ 
χάθε άνάγνώστου έν α  μόνον έργον είνε δυνα
τόν νά δημοσιευθή εί; χό Λ?ύ«ομα, χαΐ»αυτθ 
μετά προηγουμένην έγκρισιν βέβαια.

Ο ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΑΓΕΝΝΗΣΙΠ ΤΟ Υ ΟΡΓΑΝ ΙΣΜ ΟΥ

'Υγιών χαΐ αρρώστων διά νέας μ3&όδον.
Σ φ ρ ί γ ο ς ,  τ ό ν ω σ ι ς ,  ά κ μ ή .

•Ο Ια το δ ς ΣΩΤ. ΡΟΚΚΟΣ φ έβ»ι e k  φ ω ς νέα ν χ ο ν α - 
χ ικήν θ ερ α π εία ν  δ ι’ ή ς  αύξάν«ται άμέσοος ε ίς  το υ ς  ίγ ΐΒ ΐς  
ή  νευοικί) x a i  μυϊκή δύ να μ ις , ή  έ ν ερ γ η τ ικ ό τ ,,ς , ή 4ν - 
χονή et? τή ν  π ν ευ μ α τικ ή ν  καί σ ω μ α τική ν  κόπ ω σιν  xai 
ft γ εν ετή σ ιο ς  δύνα μ ις. Ο Ι ά δύνα τοι, ά να ιμ ικοί, έ ξ η ν τ λ η . 
μ ένοι, ά π ο χτώ σ ι ν έα ς  δ υ ν ά μ εις, ο ί δ έ  ά ρ ρω σ το ι α ντ«- 
π εξέργονχα ι ε ίς  τ ό  τρ ιπ λά σ ιο ν  χ α τά  π ά ση ς ν ό σου . Α Ι 
Ιδ ιό τη τες  α ύ τή ς εΐνβ θ α υ μ ά σ ιο ι βΐς τή ν  ν ευ ρ α σ θ έν εια ν  
Α λκοολισμόν, ύδρα ργυρία σιν, δ ια β ή τη ν , ά τρ ο φ ία ς, πα
ρ α λύ σ εις . γερ ο ν τικό ν  ή το ξικδ ν  τρ όμ ον, γ ρ ιπ π ω δβ ις Λ- 
σ θ εν ώ σ εις , άρ τη ρ ια κά ς κα ρ δ ιο π α θ εία ς κ α ί ν εφ ρ ιτ ικ ό ς  
έπ εξερ γ α σ ία ς. ' Ε π ισ κ έψ εις 10— 13 κα ί 1— 6 6 δ ό ς  Ερμου 
Φ ω κίω νος β. β
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ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΙΚΑΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ!
  Μ ΙΑ Σ  Π Α Ρ ΙΣ ΙΝ Η Σ  -----
Πρό δυο έβδομάδαων προσήλθεν είς τήν 

αστυνομίαν τών Παρισίων ή δεσποινίς'Υβόννη 
Κιγιερν, κόρη εργατικής οίκογενείας, καί κατήγ
γειλε τάς λεπτομερείας μιάς απαγωγής της ό 
μοιας τής όποίας μόνον είς τά μυθιστορήματα 
συναντώμεν.

Ή  δεσποινίς 'Υβόννη, νέα 18 έτών, μινιόν, 
ξανθή, εΐργάζετο ώς δάκτυλογράφος είς τό 
γραφεΐον τοϋ μεγαλοβιομηχάνου κ. Μπιοέϊγ. 
Τό άπόγευμα τής 8ης Σεπτεμβρίου, καθώς 
έπήγαινε βιάση-.ή είς τό γραφεΐον της, φέ- 
ρουσα είς το τσαντάκι της τό ποσόν τών 450 
δρ. προερχομένων άπό οίκονομίας τών μισθών 
της, μία κυρία μέ κουστούμι μπλέ καί βέλο 
πυχνό τήν έπλησίασε καί τήν έδωκε ένα μικρό 
πακέτο λέγουσα : — Ό  κ. Πιτουά σάς παρα- 
καλεΐ νά το πάτε αΰτό στό γραφεΐον τοΰ 
κ. Χουέτ.

Πιτουά ήτο ό τμηματάρχης τής δεσποινίδος, 
Χουέτ δέ ό διευθυντής ένος παραρτήματος τοΰ 
αύτοΰ βιομηχανικού οίκου. Επομένους ή δεσποι· 
νίς Υβόννη δέν είχε κανένα λόγον νά δυσπι 
στήσχι, είπε μόνον ότι δέν έγνώριζε ποΰ άκρι
βώς έκειτο τό ύποκατάστημα. Τότε ή κυρία 
μέ τό βέλο τής έδωκε τήν άκριβή διεύθυνσιν— 
όδός Βερσαλλιών άριθ. 183—καί ή δεσποινίς 
Ύβοννη διηυθύνθη πρός τήν όδόν Βερσαλλιών 
διά νά έκτελέση τήν παραγγελίαν τοΰ προίστα 
μένου της. Ένφ όμως έβάδιζε έπί τής όδβΰ 
Πεπλιέ, καί τήν στιγμήν άκριβώς ποΰ διήρχετο 
έμπροσθεν ένός αυτοκινήτου, τοΰ οποίου τό 
χρώμα ήτο όλοκόκκινον, ήσθάνθη . κάποιον νά 
τήν σηκωνυ είς τούς ώμους καί στραφεΐσα είδε 
τήν άγνωστον κυρίαν μέ τό βέλο, ή όποία χω
ρίς νά τό άντιληφθή τήν είχε άκολουθήσει. 
Πριν προφθάσει νά φωνάξη ή κυρία τήν έρ- 
ριξε μέσα είς τό αύτοκίνητον. Δύο γυναίκες, 
τά πρόοωπα τών όποιων ήσαν σκεπασμένα μέ 
φουλάρ, εϋρίσκοντο έκεί μέσα, Ή  γυναίκα μέ 
τό βελο έτοποθέιησε τήν δεσποινίδα είς ένα 
κάθισμα κι έλαβε θέσιν παραπλεύρως της ά 
πειλουσα νά την σκοτώσο δν έφώναζε. Καί ταύ 
τοχρόνως οί δύο δλλαι γυναίκες έπέρασαν μίαν 
λωρίδα είς τά μάτια της καί άλλην μίαν είς τό 
στόμα της καί κατόπιν έρριξαν έπάνω της ένα 
μαντώ—μιά εύμορφη καπ-πλισσέ —μέ τήν ό
ποίαν τήν έδεοαν. Έ ν τφ μεταξύ τό αύτοκίνη
τον έτρεχεν ολοταχώς κι’ έτρεξεν έπί πολύ,

Έπί τέλους έσταθη. Αί^τρείς γυναίκες κατε 
βίβασαν τήν αίχμάλωτόν των καί τήν μετέφε
ραν είς τά χέρια κάπου δπου έλυσαν τά δεσμά 
της. Τότε άντελήφθη δτι εύρίσκετο μέσα είς 
ένα μεγάλο άμάξι περικλεισμένο μέ τέντα, άπ* 
αύτά πού ίχουν οί άτσίγγανοι. Τήν έβαλαν νά 
καθίσΐι κάτω, Ή  κυρία πού τής είχε δώσει τό 
πακέτο, έοήκωσε τό βέλο χης καί έφάνη ότι 
ήτο μελαχροινή αδύνατη καί άλλοιθώριζε. Έ  
m ace ένα περίστροφο, τό άκούμπισε στό στόμα 
*ής αιχμαλώτου καί τής είπε: «Έάν βγάλβς μι
λιά, άν κινι,θ^ς σέ σκότωσα!» Έπειτα έπήρε 
χό τσαντάκι της καί έβγαλε άπό μέσα τά λεπτά 
τά όποια αί τρεις γυναίκες διεμοιράσθησον.

Έν τφ μεταξύ είχε νυχτώσει. Αί τρεις γυ
ναίκες έφαγαν λίγο μαύρο ψωμί, χωρίς τίποτε, 
νά δώαουν είς τήν αΙχμαλωτοΐ των, καί κατό · 
πιν έξηπλώϋησαν καί έσκεπάσ&ησαν μέ κάτι 
παληές μάλλινες κουβέρτες. Μετ’ όλίγον έκοι- 
μώντο κι' έροχαλιζον μάλιστα.

Τότε ή δεσποινίς Υβόννη, συνελθοΰσα άπό 
τόν φόβον της άπεφάσισε νά δραπετεύση. Έ  
μάζευσε τό άύειανό τσαντάκι της, τό μαντώ μέ 
το όποιον τήν είχαν δέσει, ενα σιδερένιο μάν- 
ταλο καί μιά τούφα μαλλιά πού εύρήκε μπρο
στά οτά πόδια της, καί τά όποία ήμποροΰσαν 
νά έχρησίμευαν είς τήν άνάκρισιν καί σιγά σιγά 
κατέβηκε άπό τό άμάξι καί τό έβαλε στά πό
δια. Άντελήφθη ότι εύρίσκετο έξω άπό τό 
Παρίσι, άλλά κυτώρ(·ωσε νά προσανατολισθή 
καί νά φθάσβ είς τόν πλησιέστερον σταθμόν 
τοΰ Μετροπολιταίν, διά τοΰ τοΰ οποίου έπα 
νήλθεν είς τό σπίτι της.

Αύτά κατέθεσεν είς τήν αστυνομίαν ή Ύ - 
βόννη Κιγιερΰ καί τά έπανέλαβεν είς τόν άνα 
κριτήν ό όποιος έπελήφθη τής ύποθέσεως, πα- 
ραδώσασα είς ούιόν καί τά πειστήρια πού 
είχε παραλάβει μαζί της, δηλαδή τό μαντώ, 
τό μάνταλο καί τά λίγα μ \ιά.

Έν τούτοις ό ανακριτής διστάζει νά πιστεύοη 
είς αύτά τά άπίστευτα πράγματα, καί κλίνει 
μάλλον ύπέρ τής γνώμης ότι δλη αύτή ή περι
πέτεια εΐνε άτοκύημα τής φαντασίας τής ίε -  
σπυινιδος Ύβόννης, ή όποία θέλει δι’ αύτής 
νά σκεπάσο πιθανώς άπέναντι τών γονέων της

Τ ο ϋ  Ζβ^άμη ιά  καμώ ματα
Ν Α Ρ X Ε Τ A I

Τώρα π’ έρχεται ό 
Κώτσος,ρέ Μανιώ χρι
στεπώνυμη, δέν έρχε
σαι καί σύ κατά δώ 
νά ξηγηθονμε χοκι- 
νοπίπεροι; Καιρός μας 
εΐνε πιά. Οί έκλογές 
γινήκανε, τόν δλλονα 
τόν ύποψήφιογκόμενο, 
κείνο τό άλειτούργητο 
τό σκαμπανάκι, μαύρο 
τόν έκανα σιό ξΰλο, 
διαδήλωσι σοΰ κατα
σκεύασα, * έρχεται » 
φώναξα, μέ τή διμού- 
τσουνη τό βρόντηξα,τί 
δλλο θέλεις; Μήμπως 
θά μοΰ ζητήξχ]ς τώρα 
καί δημοψήφισμα, ρέ 
διπλωμάτισσα ; 'Αν τό 
ζητήξιΐς, τώχεις κι’ 
αύτό μέ τήν πρώτη: 
θά βαρήσω προσκλη
τήριο σ’ δλα τ’ άλάνια τοΰ Ψυρρή καί θάν τά 
φέρω κάτω άπ’ τά παραθύρια σου νά σοΰ φω- 
νάζουνε «σένα θέλουμε!».

Είσ’ εύχαριστημένη τώρα, ρέ λαοφίλητη 
"Αντε τό λοιπόν, δσ’ τή τζιριτζάτζουλες καί 
κατέβαινε νά συνεργαστούμε γκαρδιακά κι1 
δνευ μηδέν παραξήγησι—άντιλήβεσαι; Βασί
λισσα μου θά σ’ έχω κι’ άντίς γιά στέμμα ένα 
στεφάνι μέ σκόρδα θά σού φορέσω νά μή σέ 
πιάνη κακό μάιι. Μέσα στά ένδόιερα τής καρ
διάς μου ένα σκαμνί γιά θρόνο θά σοϋ βάλω 
νά κάθεσαι άπάνω καί νά λογαριάζεις πόσα 
εΐνε τά μισά τής χιλιάδάς.

Όσο γιά τόν έπισιτισμό νά μή σέ γνοιάξη 
δράμι, τό ψωμοτύρι ποτές δέ θά μάς λείψυ- 
Κι’ άν κάποτες καί πότες πέφτουμε νά κοιμη 
θοϋμε νηστικοί, τί μ’ αύτό; Τό αλαφρό στο
μάχι πάντοτες υγεία είνε ;

Έ λα τό λοιπόν μέ τό εξπρές ρέ κατεπείγουσα, 
γιατί άν δέν έρθης, θδρθω έγώ καί τότες τί 
χαμπάρια μάστορα. Ούιε τήν πρώτη οΰτε τήν 
τελευταία δέ θά μέτρησές—τά κουβεντιάζω 
ύπό έχεμύθεια; Ο ΒΛΑΜΗΣ

Σ Τ Ι Χ Ο Ι  T O Y  K A P P O Y l f
ik *  (ΗΓΟΥΝ ΟΜΙΛΙΛΙ ΕΠΙΚΑΡΡΟΙ)

Ούαί έμέ 
τόν ζερεμέ 
καί άπολαχών 
έν τοΐς έκλογαί 
τό όποιον 
μετά τών άγίων.
Πολλή γάρ 
μαυρίλα 
πεσοϋσα 
καί ή μβόρα 
τήν κάλπην μου 
παρούσα 
ήλθον δπατα 
τελεπταίος 
έπιλαχών
ήγουν μοί έπεμφσον 
πρίς συλλογήν 
βρουβών.

Καί ήδη μελανοΰς, μαύρος καί δραχλος είμί 
ήγουν μένω ύπόχρεως συμβολΐται ήγαπητοί, 
οΐπερ διά τής μαύρης ψήφεός σας μέ ήτιμήσατε 
καί δραψ έμβριβώς μέ κατηνδήσατε 
τό όποιον
έφφ καί σάς γράπτω έπί τών άλχαίων μου πα-

[πουτσίων.
Ό  ΆγΗα&άγγελος

Περδίκω μ’ π’λί μ’
Έρχιτι, ούρή άλόγσ, 

έρχιτι!...
Κάλους ίβγαλι τού 

λαρύγγ’ μ' κί μαλλί I -  
πιακι ού στό μας χου- 
γιάζουντας έρχιτι, κί 
βλουη μένους ού ίρχό- 
μινονς κ ίτ’ άπουδέλ’πα 
Κι’άπέτί παν'γύρ’ γίν’χι 
Ιδώ στ’ν Άνθήνα δστα, 
μήν τά ρουϊος ντίπ ού- 
λότιλα! Μουρλάθ’κι ού 

κόσμους κί κάηκι ή Άνθήνα πέρα γιά πέρσ.
Ού πάσα ένας ν’κουκύρ’ς κί ή πάσα μίνια τσιλ' 
βιθρα σ’μαιουστουλίστ’καν, φουταγουθήθ’καν, 
πήραν κί νιά κ’μποΰβα Ιπ’ ώμ’ κί βήκαν στου 
παζόρ’ νά είποΰν αύτίν’ στ’ς άλλ’νούς κί νάν 
τ’ς πούν οί δλλ’ αύτ’νών πώς ότ’ έρχιτι μαθές.
Ή  ουδός Σταδίγιου κάργα πάσα βράδ’, μάειδι 
καρνάβαλους νδητανι. Τράμια, άμοξια, κάρρα, 
Ιφτανίν’τα κί κόσμους κί κουσμάκ’ς π’ τραγού- 
δαί, έκλιεγι, χούγιαζι, φ’λιώταν, τσ'μπιώνταν κΐ 
τράβα κουρδέλλα. Κι’ άν πζς κί γιά τ’ς γ'ναί- 
κις, αύτίνες είνι π’ χάλασαν τούν κόσμου, πιό 
τερου άπ’ τ’ς δντροι. Άλλιες καβάλλα στ’ς 
καρότσις, κι’ δλλιες πίζες στού δρόγου ν’σάφ’ 
δέν έκαναν οί σουσουράδις τ’ διαόλ’. Βρήκαν 
τ’ν ίφκιρία μαθές νά βγάλ’νι τού άχτι τ’ς κί 
τούν άγκλέουρα. Ρουβουλώντας κι' ή άφιντιά μ" 
έ\α βρά*’ στ'ν Ούμόνοια, συντ’χαίνου μίνια 
μ’σότριβη, σά σύκου παραγινουμένου μαθές, 
οΰλου γλύκα κί ούσία. Ήταν ξαναμμέν* άπ’ τις 
φουνές κί τά γέλοια.

—Χ’στός ’Ανέοτ’ ! μ’ λιέει.
—Άλ'θώς Άνέστ' ! τ'ς άποχρίνουμι.
—Έ ρ χιτι! μ’ λιέει.
—Μ’ τού ξέρου ού έρ’μους πώρχιτι, μαναχά 

Ισύ δέν έρχισι I
—Πού νδρθου;
—Νδρθ'ς μαζί μ’ νά πγιοΰμε κάνα οΰζου.
—'Αν είνι γιά ούζου έρχ’μι τρέχουντας.
—'Αχ... τού λιές, μ’ δέν τού κάν’ς ! τ’ς λιέου 

κί ίγώ γιά νάν τ’ βάλου στού φ’λότ’μου...
—Τού λιέου κί τού κάνου! μ’ λιέει κί μ’ 

άίράχν’ άλαμπρατσέτου.
Κί μπαίν’μι, π’ λιές, ούρή καψου-Περδίχω μ' 

στ’ Καρούσ’ κί στρωνάμαστι σ’ ένα τρσπέζι κί 
δ’γιατάζου μιγαλοπριπώς τού ούζου.

—Καί έληά, καί νδρχεται, λιέει αύτίν*.
Κι’ άπέ σάν έζαψι τρία-τέσσιρα ρακουπότ’ρα 

κι’ ήρθι στά πράμματα, επαψι τού έρχιτι κι! 
έπιακι δλλου χαβά. Οΰλου «θέλου νά τόν δώ* 
κί «θέλου νά τόν δώ» τού καλουνάρχαΐ.

—Ποιόν θέλ’ς νά Ιδής, ούρή καλότ’χη ; τ’ν 
άρουτάου.

—Τούν Κάπα! μ’ λιέει.
—Αύτίνουν θάν τούν δής π’ θάν τούν δ̂βς 

σάν κάν*ς ψυχα άϊπουμουνή, μόνε, Ιδώ π’ τά 
λιέμι έτσι άντρενούς, μπά κί θέλ’ς νά ίδ^ς 
τούν Πάπα ;

—Κί τούν Πάπα, θέλου νά τόν δώ κι’ αυτόν.
Τί νά κάνου! Τ ’ν παραλαβαίνου κί πααίν’μι 

ίκεί π’ γλιέπ’νι τούν Πάπα *ί τ’ς τούν  ̂έδειξα. 
Καλά δεν έκαμα, ούρή Περδίκω μ’ , τί λιές; / . 
Δύνουμαν νάν τ’ν άφήκου παραπουνεμέν’ τ* 
γ’ναΐκα; Τού κακό είνι π* άπ* Ικειό τού βράδ’ 
μ’ κόλλ’σι τσιμπούρ’ κί θέλ’ νάν τούν γλιέπ’ 
κάθι μέρα, κι" ίγώ δνθρουπους είμαι, τσελίκι 
δέν είμαι. Γκέγκε;

Ταΰτα κί μένου. Γειά σ’ κι’ άντίου μ 
Μήτρον: Κονρ'νόγαίονς

κάποιο παραστράτημά της.^Τήν γνώμην του 
αύτήν ένιοχύει τό γεγονός δτι τό μαντώ, διά 
τοΰ οποίου ή μηνύτρια Ισχυρίζεται δτι τήν 
έδεσαν, είν* όλοκαίνουργο καί χωρίς κανένα 
σχίσιμο. Γι" αύτό έπήρε τήν μάρκαν τοΰ κα 
ταστήματος άπό τό όποιον ήγοράσβη καί έπρό- 
κειτο νά ένεργήσχι έκεΐ άνάκρισιν άν ένθυμοΰντο 
ποιος τό ήγόρασε. 'Αν έξο.κριβωθή δτι τό 
ήγόρασε μία δεσποινίς νέα, μινιόν καί ξανθή 
τότεή δβσποινίς’Υβόννη έπιάσθηκε στά πράσσα. 
Άλλέω; θά συνεχισθοϋν αί άνακρίσεις.
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Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Ο Σ  Σ Υ Σ Τ Α Σ Ι Σ

’6(ΰανα^αμ6άνομεν ιη ν  σνστάσίν^ 
μ α ς  ωρος τονς ά^η^ο^ραφ οννιας μ ε  
ιο  αεριοόικον δ ι" ο ιο νάήαο ιε ζ ή τ η 
μ α  σχετικόν μ ε  ιη ν  *£φ α ιρ α ν * ό ιι  
ωρέωει νά άωενάννονν ιά ς  εω ιαιο- 
j/ά ς  κ α ϊ έω ιιαγάς ιω ν  όνομααιικώ ς  
ωρος ιον όιενάννιην ιή ς  *£φ αίρας*  
κ. Ά ν ι ω ν .  3 Λ . £ v p iy o v  α ^ ω ς  όεν 
άά ^αμ& άνωνιαι ν ω ’ dj/ε ι .

Ό  ά τόμος τής «Σφαίρας» χαρτόδετός, π® 
λεϊτσι βίς τά Γραφεία μας άντί δραχμών 12. /


