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I j  Η ΖΩΗ TOY ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΥ fifr

O l  S K I E S
Μιά στιγμή προτήτερα μ’άγαπαγες χαί τώ

ρα αμφιβάλλω.. .  2 ’ ένοιωθα ιό ο ο κοντά μου, 
τόσο δική μου, ολόκληρη άπο χό πιό μακρυνό 
παρελθόν μας, άπ" τό πρώτο φιλί μας, θυμα- 
ο α ι; . .  Κι’ϋβτερα έννοιωσα ξαφνικά να πέφτει 
κάτι Ανάμεσα μας σάν ενα πέπλο.,. Μοΰ φαί
νεται πώς τήν καρδιά μου δέν τήν φωτίζουν 
πιά τ’Αστέρια τών ματιών σου. Μιά σκιά Α
πλώθηκε αναμεσα μας, μιά σκιά πού μέ κάνει 
ν’άγωνιώ.
_ Δέν βρίσκω πιά τά βλέμματά σου, ήθελα νά 

εισδυσω είς τό βάθος των, μά δλα σβύνουν, κά
τι σάν παγωμένη ομίχλη μέ σταματάει βτήν έ- 
πιφάνεια. . .

Γυρεύω... Ποιά κάκια έχεις έναντίον μου, ώ 
καρδιά μυστηριώδης, ώ καρδιά πάντα άγνω
στη, πβύ πληγώνεσαι άπό μιά λέξι, άπό μιά 
χειρονομία, άπό μιά σιωπή ; . .

Αύτό τό συνεφιαβμένο μέτωπο, αύτή ή «βι- 
σματάρα σιωπή σου, αύτά τά νευρικά κλεισμέ
να δάχτυλα, κι’ εκεί αύτή ή μνησίκακη πτυχή 
τοΰ χείλους ̂ σου— ήθελα τόβο νά ξέρω τί κρύβε
ται σ δλα αύτά. Κάποια πίκρα ίσως, κάποιος 
καημός που δεν είμαι ό εκούσιος αίτιός του 
«γώ.

Μά γιατί νά σέ ρωτήσω ;
αέρω καλά πώς δέ θά μοΰ είπ^ς τήν πραγ

ματική Αφορμή τής κάκιας σου, πού θά μπο
ρούσα δίχως άλλο νά τήν γιατρέψω σέ μιά 
■στιγμή.

Προτιμάς νά μοϋ «βισμώνης ζηλιάρικα, θέ
λεις νάμβίνη αύτός ό ίσκιος μεταξύ μας, πού 
μαζύ μ άίλους τέτοιους ίσκιους τοΰ παρελθόν
τος σκοτεινιάζει, άδικαιολόγητσ, τήν Λγάπη 
μας, τή στιγμή «ού ή άγάπη μας θάπρεπε νά- 
>αι πιό λαγαρή κι” άπό τό κρύσταλο.

Μα μίλησε λοιπον /  Γιατί νά γυρεύεις όπλα 
£ ναντίον μου! Δέ φοβάμαι παρά μόνο τήν άδν- 
ναμία σου καί τά δάκρυά σου. Τ ' άλλα δπλα 
<σου, τής φοβέρες σου καί τού; θυμούς σου, 
δέν τά φοβάμαι τό ξέρεις .Καί τρομάζω μήν ξύ
πνησες μ "αυτά τό σκληρό Ανδρικό ένστικτο τοΰ 
τυράννου πού κοιμάται μέσα μου, τρομάζω μή 
μ* Αναγχάσβ; νά γίνω άπέναντί σου ό εχθρός 
που δέ θέλω νά γίνω. ΕΣΠΕΡΟΣ

ΞΕΝΗ ΒΥΘΥΜΟΓΡΛΦΙΑ

HOTEL GORLOFF
Ο παλαιός γραμμαιευ; τής δημορχίας, παυ

σανίας ήδη καί κάτοικος μιάς επαρχιακής πό
λεως, κ. Κονκούϊγ, έπρόκειτο να πάη στό 
Παρίσι, δπου ενας γνωστός του βουλευτής τοϋ 
είχε ύποσχεθϋ νά_ τοΰ βρΰ μιά θέσι.

Τήν έπομένην έπρόκειτο ν’ άναχωρήαΒ σι· 
δηροδρομικώς. Επειδή δμως γιά πρώτη φορά 
επήγαινε  ̂στο Παρίσι καί δέν ήξερε πού νά 
μείν]], ρωτη*8 τό βράδυ στό καφενείο μερικούς 
φίλους του, πού ήξεραν τό Παρίσι, νά τόν συμ
βουλεύσουν.

ώβρετε κανένα καλό καί οίκονομινό ξενο
δοχείο ΰπνου ;

—Ναί, ναι,.,νά σοϋ συστήσω γώ ενα γνωστό 
μου, δπου θά μείνυς τελείως ευχαριστημένος ! 
έσπευοε ν" άπαντήσΐ] ό Μπεζαγκέ, αύτ'ις ό 
διαβολεμένος Μπεζαγκέ, ό φαρμακοποιός, πού 
όέν είχε άλλο στό νοΰ του παρά νά σκαρώνω 
φάρσες στούς Αφελείς.

— Ά ,  πές μβυ λοιπόν !
"Αν θέλης νά περάσχις καλά, Κονκβύϊγ, νά 

πάς στό hdtel, (=ξενοδοχεϊον ή μέγαρον, δι- 
φορουμένη σημασίο) Γκορλώφ, όδός Γρενέλ- 
λης 163. Είνβ ένα ξενοδοχείο πρώτης τάξβως. 
Καί όχι πολύ άκριβό. "Αν μάλιστα, βοΰ ζητή
σουν πολλά, δέν έχεις παοά \ά πής δτι πη
γαίνεις έκ μέρους τοϋ πρίγκηπος.

— Ποιανού πρίγκηπος ;
Εΐνε ενας πρίγκηπος πού έγνώρισα δταν 

ι μενα̂  στο Παρίαι καί μέ τή μεσολάβησί του 
μο̂ ϋ έπήραν πολύ φτηνά σ' ιιύτό τό ξβνοδο- 
χείο.Π ές: έκ μέρους τοϋ πρίγχηπος. άπλώ:, 
κι" αύτό άρκεΐ.

- Σ ’ εύχαριστώ, καλέ μου, Μπεζαγκέ. Ώ ρι- 
σμένως εκεί θά πάο), εΐπβ ό Κονκούϊγ καί ά- 
πβχαιοέτησε δλη τήν παρέα πηγαίνοντας νά 
κοιμηθΰ γιά νάχη δρβξι αύριο γιά τό ταξεϊδι.
, ~ ΤΑ τό φουκαρά, θά τήν πάθη μιά χαρά ! 
εφωναξβ ό Μπβζαγχέ μόλις έφυγε ό Κονκούϊγ.

Τό όιέλ Γκορλώφ δέν εΐνε ξενοδοχείο άλλά 
ιδιωτικό μβγαροόπου κάθεται ά«ό πολλά χρό
νοι έ>ας ρώοσος πρίγχηψ Γκορλώφ. Τό δνομα: 
Hotel Gorloff είν* γραμμένο μέ χρνσά γράμ- 
,«.uTa πανω απ’ την πορτο, δπως συνηθίζεται 
σέ πολλά σπίτια αρχαίων άριστοχρατιχών οι
κογενειών. Γέλοια πού θά χάνουμε!..

Τήν επομένην ό δυστυχής Κονκούϊγ, Ακο
λουθών κατά γράμμα τας οδηγίας τοϋ Μπβ- 
ζαγ«Ρ, έβήμαινε στην πόρτα τοϋ ότέλ Γκορλώφ.

—Τι επιθυμείτε ; τόν ρώτησε ό λαμποκο
πάν μέσα στην άπαστράπτουσαν λιβρέαν πορ
τιέρη; πού τοϋ άνοιξε.

—"ιίνα δωμίτιο, σας παρακαλώ.
— Δωμάτιο; έπανέλαβεν ό υπηρέτης έν 

άπορ α. Τί να τό κάμετε ;
— Γ.ά νά κοιμηθώ, χριστιανέ μου ! Έρχο

μαι έκ μέρους τοϋ πρίγκηπος.
Ή  λέξις αύτή έαχβ άποφασιστικόν όποτέλε 

σμσ. Ό  πορτιέρης έβγαλε τό κασκέτο του κυί 
άπήντησε:

— 'Ο κύριος πρίγχηψ ταξειδεύει, θά έλθν) 
δμως άποψβ τή νύχτα. Περάστε στόν καμα
ριέρη ν ι οάς όδηγήση.

Ό  Κονκούϊγ έπέ^ασβ πολλούς διαδρόμους 
καί δωμάτια μέ έπιπλα ντυμένα στό βελούδο 
κ··ί στό άσήμι, τά όποια τόν έβαλαν ο* άνησιι- 
χί .·. Μήπως θά τοϋ ζητούσαν πολλά ; Μά παλι 
άφ> ΰ ή^χετο έκ μέρους τοΰ πρίγκηπος...

Σ  ,όν καμαριέρη, ό όποίρς τόν ύπεδέχθη, ό 
Κ ιν<ι>ύΐγ είπε μετά θάρρους :

— Δόστε μου Ινα δωμάτιο, βάς παρακαλώ. 
"Γρχίμαι έ< μέρους τοϋ πρίγκηπος.

Ο καμαριέρης δέν έφχνη καθόλου νά έχ- 
π'.ήσσίται.

Πράγματι, είπε, ό κύριος πρίγκηψ μέ »ί· 
δοπ ιίησε δτι περιμένει άποψε ένα πρόσωπόν, 
τό όποιον θά κοί^ηθή έδώ καί νά τβθώ οτάς 
δια αγάς του. Δέν έχω πολύκαιρό.έδώ καί όέν 
ξέί,ω της συνήθίΐες τοΰ κυρίου. ’Αλλά τό πρό- 
σωπον αύιό θα εΐοθε βέβαια σείς.

Θίλει καί ρώτημα, φίλε μου ;
Γιά να λέμ,ί την άλήθεια ό Κονκούϊ/ παοα- 

ξενεύτη*ε δταν άκουσε πώς ό πρίγκηψ είχβ 
προειδοποιήσει *ερί τής άφίξεώς τον. ’Αλλά 
ένόμισε δτι ό Μπ8ζαγκέ θά τόν είχε ειδοποιή
σει, κ<;ί γι' ι»ύιό άφηκε τόν καμαριέρη νά τόν 
όδηγήου σ’ ένα πολυτελέστατο δωμάτιο, τοϋ 
όποιου ό πλούτος τόν έθάμπιοσε.

— Τ ι ιιαλλιά τή; κεφαλής μου θά μοΰ ζη
τήσουν έ )ώ μέσα 1 έμονολόγησβ ό άτυχής 
Κονκούϊγ.

Ε π ίσ η ς  τοΰ έκαμε έντύπωσι δτι αύτό τό 
ξενοΟοχεϊο δέν έφ'αίνετο νά φιλόξενή πολλούς 
ταξειδιώτι-ς. ‘ Απόλυτος ήσυχία έπβκ.ιάτει.

— Θί τρέχουν έξω στής δουλειές τους, 
έσκέφθη.

Καί άφοΰ έκαμβ τήν τουαλέτα του, έ- 
βνή*β κι' ι.ύτός νά περιδιαβάσ )̂ τό Παρίσι.

Ά μ α  ένύχτωσε, έφαγε σ’ ένα ρεστωράν τρί
της ταξεως καί γύρισε ατό υποτιθέμενον ξ%νο· 
δοχ/ΐο, τράβηξε στό δωμάτιό του καί κατε- 
κλιί)η στό μαλακώτερο καί πολυτελέστερο 
κρεβάτι πού μποροΰσε νά όνειρευθή ποτέ. Σέ 
λίγο δέ άπεχοιμάτο μακαρίως, εύλογών τόν 
κοϋμένο τό Μπεζαγκέ.

Κατά τα μεσάνυχτι δμως ένα φίλημα σιό 
μάγουλό του τόν έξΰπνησε... Ναί, ένα πολύ 
παράξενο φίλημα. “Ανοιξε.τά μάτια του καί 
στό ήμίφως τοΰ άμπαζούρ διέκρινε σχυμμένον 
έπάνω του ένα γιγαντώδη άνδρα, μέ πυκνά γβ- 
νεια, ό όποιος τόν άγκάλιαζε τρυφερώτατα 
καί περιπαθέστατα.

Τρομαγμένος, σαστισμένος ό Κονκούϊγ έβ
γαλε μιά αγριοφωνάρα,στήν όποίαν άπήντησε 
μέ μιά άγριοφοονάρα, έπίσης, εκείνος πού τόν 
αγκάλιαζε καί τοΰ »ΐπβ :

— Τί... τί συμβαίνει έδώ ; Τί διάβολο θέ
λεις έδώ χάμω έσύ;

— Κι’ εσείς ;
— Έγώ είμαι στό σπίτι μου, χίλιοι διάβο

λοι ! Είμαι ό πρίγκηψ Γκορλώφ.
—  Ό  πρίγκηψ; Τότε θά ξέρετε τ’ δνομά 

μβυ, ό Μπεζαγκέ θά σας έχει μιλήσ?ι γιά 
μένα». Είμαι ό Κβνκούϊν.,.

— Ά  S εΪ3αι ό Κονκούϊγ ; Άδειασέ μου λοι
πόν τήν γωνιά, -ηλίθιε, γιά νά μή σέ πετάξω 
άπ’ τέ παράθυρο. Πώς σ' έμπασαν έδώ μέσα 
αύτοί οί βλάκες οί ύπηρέται! Έχει ξανακου
στώ αύτό... νδρθω έδώ γιά μιά χαριτωμένη 
συνάντηβι καί νά βρώ τά μοϋτρά του!

Γιατί πρέπει νά σάς πώ δτι τό πρόσωπο πού 
άνβμένετο άπό τ4ν πρίγκηπ* καί πού δεν είχε 
έλθει, ήταν μιά ώραία γυναίκα. 
__________________________ LOUIS SONOLET

EIIVE βΤΟΙΜΟΛΓ 
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ΕΝ Α ΜΙΚΡΟ Λ Α Θ Ο Σ
Ό  νυνα.κυλόγος μαιευτήρ γιατρός χ. Μα- 

μίδης έ)έχθη πρό όλίγων ήμερών τήν έπ(σ«8- 
ψιν μιάς πολύ καλής κυρίας, ή όποία τοϋ είπε, 
ξεκουμπώνοντας τό άδιάβροιό της.

—Ε’μαι άρρωστη, γιατρέ. Κάτι έχω σιήν 
κοιλιά μου.

— Μάλιστα, τό βλέπω, κυρία, άπήντησε ό 
γιατρός ό όποιος άμέσως διέχρινε δτι ή κυρία 
εύρίσχετο στήν πλέον ενδιαφέρουσα κατάστασι.

—Ναί, γΐ'.τρέ, έχω ένα έξόγκωιια στήν 
κοιλιά.

—Εξόγκωμα τό λέτβ αύτό ;
Kui - βέβαια έξογηωμ'ΐ εΐνε. Φαντ. σθήτε 

δτι εΐ.ε Λρ«ετοί μήνες τώρω πού δ4ν νοιώθω 
καλά. Στήν άρχή είχα κοτι ταχυπαλμίες τής 
καρδιάς, ζάλες, χακοστομοχές κι" ύστερα άρ
χισε νά πρίοκίται ή κοιλιά μου. Παρετήρησα 
καί διάφορ » ανώμαλα φαινόμενα, έ>ώ άλλα, 
ομαλά καί τ,ιχτικά έξηφανίσθησαν. Καί έπει- 
δη ό -οένα αύξάνει τό κακό, ήρθα νά μέ για
τρέψετε άπ’ ούιό τό έξόγχωμο.

— Άλλα, κυρία, δέν θά περιμένετε πολύ 
καί θα γιατρευτή μόνο του. Γιατί ε ίσ θ ε ... 
πώς νά σάς τό πώ ;... τέλος πάντων σέ λίγο 
θά γίνετε μητέρά...

— Μητέρα ! Καλέ τί λέτε τώρα γιατρέ ; Δέν 
εΐνε δυνατόν !

— Μά, κυρία...
— 'Αδύνατον, σάς λέω, γιατρέ... Δέν είμαι 

έγ γυ-ος.
Καί τό έβεβαίωσε μέ τόση πεποίθησι ώστε 

ό γιατρός εκλονίοθη λίγο καί, γιά νά εΐνε σί
γουρος περί τή; διαγνώσεώς του, τήν ύπέβαλβ 
είς λεπτομερή έξέτασιν. Άλλά καί όταν ή έξέ- 
τασις έτελείωσε, τή; έπανέλοβε:

— "Ετσι,, δπως οάς είπα εΐνε, άγοπητή κυ
ρία. Καί θάρθχ) μάλιστα πολύ γρήγορα. Αύριο 
ή μεθαύριο τό άργότερον πρέρει νά φωνά
ξετε μιά μαμή.

— Γιαιρέ, έδηλωσε ή κυρία, σάς επαναλαμ
βάνω δτι όέν *Jv8 δυνατόν να είμαι έγγυος. 
Καί ό λόγος εΐνε άπλούστατος: είμαι χήρα 
πολέμου.

— Συλλυπητήρια, μαντάμ.
— Εύχαριστώ, γιατρέ. 'Επομένως δέν είμαι 

πιά κανένα άνήξερο κοριτσάκι ώστε νά μήν 
ξέρω τί χρειάζεται γιά νά γίνη μιά γυναίκα 
μητέρα.

— Τό φαντάζομαι, κυρία.
— Άφοΰ λοιπόν τό φαντάζεσθε, σάς λέω 

δτι δέν έγινε ό,τι χρειάζεται γιά νά γίνω μη
τέρα. Καί έπβιδή δέν είμαι Θεοτόκος, σάς πα
ρακαλώ νά μοΰ πήτε τί έχω.

— Μά σάς είπα, κυρία μου. Έπί τοΰ παρόν
τος δεν έχετε τίποτε. Άλλά αύριο θά έχετε 
ένα μπεμπέ.

'Η  κυρία έπιασβ τό σαγόνι μέ τά χέρια της, 
έσκέφθη λίγο κι’ ΰστερα εΐπβ :

— "Ενα μπεμπέ ;... μά «ώς ;... πώς ;... Ά . . .  
έχει γούστο εκείνος ό παληάνθρωπος ! . . .  α !... 
βέβαια... βέβαια ! έτσι θάγινε.

— Δέν σάς τό έλεγα έγώ, κυρία ; ύπεβοή- 
θησε ό γιατρός.

“  Ό χ ιι γιατρέ, ποτέ δέν θά μπορέσετε νά 
φαντΊσθήτε τί μοΰ συμβαίνει...

—Σάς συμβαίνει νά είσθε έγγυος κυρία...
—Καθόλου... δηλαδή, θέλω νά πώ... εΐνε 

πρωτάκουστο... τρομερό.,.Ά, τόν παληάνθρω- 
πο ! Νά.,.έξ a’uiac αύτής τής έλλείψεως τών 
σπιτιών, άφότου έχήρεψα, κάθουμαι στής Α
δελφής μου... σ’ ένα δωμάτιο δίπλα στήν 
κρεβατοκάμαρά της... Κοί ό άντρας της, πού 
γυρίζει κάθε βράδυ τύφλα στό μεθύσι, ΐάκα- 
νβ φαίνεται κάποια νύχτα λάθος στήν «όρτα, 
κι’ άντί νά πάα οτή γυναίκα του ήρθε σέ 
μένα... κι* έπειδή κοιμάμαι βαθειά, δέ θά τόν 
πήοα χαμπάρι. . ά, τόν «αληάνθρωπο... τόν 
«αληάνθρωπο, τί μούχανε ! . .  Μ. ΣΤΗΡΙΟΣ

(Συνέχεια 11η)
— Κυρία, αν έντός τριών ήμερών δέν λάβω ειδήσεις περί τής Τζού· 

λιας, θά «άω στήν Αμερικανική Πρεσβεία Γιατί, έπί τέλους, πρέπει 
νά σάς τό πώ τώρα, άφοϋ μοΰ δίδεται εύχοιρία, υπάρχουν πολλά Αλ
λόκοτα καί ανεξήγητα πράγματα ο’ αύτή τήν Ιστορία τής τοποθετή- 
σεως τής Αδελφής μου στή Νέα Ύόρκη. Έάν ή Αδελφή μβυ θέλησε νά 
μοΡ κρύψη τίποτε καί αν έχρηβιμοποίησε σάς γι’ αύτό, θά τής γνω
ρίσω δτι μέ δυσηρέστησε πολύ. Έ ν πάου κεριπτώσει, άν δέν βρήτε 
τή διεύθυναι τής Εταιρείας δπου έργάζεται, ή Πρεσβεία θά »ροβϋ 
βεβαίως σ’ δλες τής Αναγκαίες έρευνες καί Ασφαλώς θά τήν εύρυ γρή
γορα, άφοϋ θά τής δώσω ένα δνομα καί ώοισμένες ήμερομηνίες. Καί 
σείς, κυρία, δέν μπορείτε νά μένετε έτσι χωρίς νά μοϋ δώσετε μία θε
τική πληροφορία γιά τή Τζούλισ.

—  Ώ ,  μά αν ήξεύρατε τήν Ανησυχία μου ! Έφώναξε ή κυρία Πηνε
λόπη. Δέν ήθελα νά σάς τήν φανερώσω γιά νά μήν αύξήσω τή δικη 
σας Ανησυχία. Άλλά τώρα, Αγαπητέ μου φίλε, σοϋ ομολογώ ότι Από 
δέκα πέντε μέρες τρέμει κυριολεχτικώς ιό φυλλοκάρδι μου. Καί σκέ
πτομαι ότι ή ή Αδελφή σου εΐνε ένα τέρας Αχαριστίας καί μά; έξέ- 
χασε κι’ εσένα κι’  έμένα, ή τής έτυχε κάποιο συμβάν. Ά ν  συμβαίνβι 
τό πρώτο λυπούμαι πολύ, άν τό δεύτερο ή απελπισία μου δέν πβρι- 
γράφεται. Καί αύτή ή Αμφιβολία, σέ βεβαιώ, εΐνε καί γιά μένα δσο 
καί γιά σένα σκληρά !

— Λοιπόν, κυρία, δέν έχουμε παρά ένα πράγμα νά κάμουμε, Απην- 
τησε ό Αδελφός τής Τζούλιας. Ά ν  έντός τριών τεβσάρων ήμερών έξα- 
κολουθοϋαε νά μήν έχουμε είδήσεις περί τής τύχης της, θά πάμε μαζί 
στήν Αμερικανική Πρεσβεία. Κι’ έκεϊ θά κυττάξουμε τόν κητάλογο 
τών μεταλλουργικών εταιριών τής συμπολιτείας τής^ Νέας Υόρκης, 
έτσι δέ χωρίς άλλο θά κατορθώσετε νά θυμηθήτε τ’ δνομα τής έται- 
ρείας στήν όποίαν έργάζεται ή άδελφή μου. Καί τότε θά τηλεγραφη· 
σουμε στί> διευθυντή τής Εταιρείας αύιής γιά νά μάς δόσχι πληροφο
ρίες π sol τής ύπαλλήλου του.

— Σύμφωνοι 1 έκαμε ή κυρία Πηνελόπη. Σήμερα εΐνε Τετάρτη. 
Ά ν  ώς τήν έρχομένη δευτέρα δέ μάθω ή δέν εϋρω τίποτε, έλάτε τό 
Απόγεμα, νά μέ πάρετβ γιά νά πάμε μαζί ·τήν Πρεσβεία.

— Θάρθω ώρισμένως, _
Καί στρέφοντας πρός τό μέρος τής Κούλας νέος, τής ερριξε μια 

ματιά φανερή; συμπαθείας, τή; έχαμογέλασε κι" έλοβε τό θάρρος να 
τής δώκχι τό χέρι. . . .

Ή  Κούλα έπίσης, χωρίς νά σκεφθή δτι ήταν πολύ πρόωρη αυτή η 
χειραψία μ’ ένα νέον τόν όποιον δέν έγνώριζβ ένα τέταρτο προτητερα, 
τούδωκε τό χέρι της.

Καΐ δταν εκείνος τήν έχαιρέτησε μέ τή φράβι:
— Ώρβουάρ, δεσποινίς.
Άποκρίθηκε κι" έκείνη .·
— Ώρβουάρ, κύριε. , ,
Ό  νέος έχαιρέτισε καί τήν κυρία Πηνελόπη, Αρχετά ψυχρά, κι

έφυγε.
Καί γιά ν’ άποφύγη τής έρωτήσεις πού ήταν φυσικό νά τής καμΌ 

ή οίκότροφός της έπί τοϋ ζητήματος αυτού, ή κυρία Πηνελόπη έσπευσε 
νά «ή στήν Κούλα:

— Αγαπητή μου μικρή, πρέπει νά μοΰ κάμης μιά χάρι. Εχω να 
γράψω πολλές έπιατολές σπουδαιότατες. Πόρβ τό δίχτυ γιά τά ψώνια 
πού εΐνε στήν κουζίνα μου καί πήγαινε νά μοΰ ψωνίσης λίγο  ̂κρέας 
γιά μπριτζόλες, εξ αύγά, καί τίποτε χόρτι. Έδώ κοντά εΐνε κι ό χα
σάπης κι' ό μανάβης. ’Απέναντι ό ένας, στήν «ρώτη γωνία αριστερά 
ό άλλος. Τό ψωμί τό έφεραν. Έλα, «αιδί μου. Πήγαινε. Στασου, να 
λε«τά γιά τά ψώνια... , ,

Κι’ επειδή ή Κούλα έκανε νά πάη στήν κάμαρά της γιά νά βαλΉ τό 
καπέλο τη;, ή κυρία Πηνελόπη τήν έμπόδισε λέγοντας :

—Ώ , εΐνε τόσο vovci ποΰ δέν έχεις Ανάγκη νά βάλης τό καπέλο 
σου. Πήγαινε έτσι. Τό παλτό σου μονάχα φόρεσε, γιατί κάνει κρύο.

Έβαλε ή ίδια στά χέρια τής Κούλας, παραξβνεμένης γιά την τοση 
βιασύνη, τό δίχτυ γιά τά ψώνια, ένα είκοσι«εντάριχο, και τήν εσπρωξε 
αρον άρον ώς τή σχάλα. ^

Μήν ξέροντας πώς νά έξηγήση αύτούς τού; τρόπους ή Κουλά, κατέ- 
βιΐκε τή σχάλα πολύ Αργά, γιατί ένα σωρό σχέψεις έχυρίευαν τό μυα
λό της. ,  , ,

Έπειδή δμως ήτανέχφύσεως ταχτική καί φιλότιμη εκαμε τα ψώνια
τής κυρίας Πηνελόπης παζαρεύοντας γιά νά τής γλυτώσχι καί μιά πεν
τάρα Ακόμα.

Καί σέ μισή ώρα ξανανέβαινε τή σκάλα φορτωμένη.

V
“ Υ π ο π τ α  π ρ ά γ μ α τα

Ή  Κούλα έξε«λάγη «ολύ γιατί σ’ δλη τή διάρχεια τοΰ μεσημερια
νού φαγητού, ή κυρία Πηνελό*η ούτε λέξι δέν είπε γιά τόν κύριο Αν- 
δρέα Λ. καί γιά τήν άδελφή του Τζούλια. < ,

Ούτε δμως καί γιά άλλο θέμα μίλησαν. Έφαγαν, χωρίς σχε·ον ν 
Ανταλλάξουν παρά μόνο δυό τρεις λέξβΐΰ.

Καί τούτο γιατί ή κυρία Πηνελόπη είχε γιά πολλά αλλα ζητήματα 
νά σκεφθή, «αρά γιά τό έπεισόδιο, τό Ασήμαντο γιά αυτήν, τοϋ νεαροΰ
υπαλλήλου καί τής Αδελφής του. ,  .

Τήν προηγουμένη μέρα, δταν έπέστρεψε_ Απ τό σπίτι τής Κουλας, 
ά«* ό*ου είχε πάρη τά δυό μ*αο€λα, δέν τής τά είχε «ή ολα. Δέν τής 
είχε πή δτι κατώρθωσε νά συγκίνηση μέ τά παρακάλια τή γυνβικοΰλα 
«ού καθόταν στό κάτω «άτωμα τοΰ ίδιο μέ τήν Κούλα σπιτιοΰ και νά 
τήν πείση νά τής δ (όση δχι μόνο τή διεύθυνσι τοΰ σπιτονοικοκύρη, 
Αλλά καί τά κλειδιά τοΰ διαμερίσματος τής Κουλας που, καθώς θυμού
μαστε, τά εΤχβ παραδώσει στά χέρια της ό Μαναράκιας.

Καί τό πρώτο «ράγμα «ού είδε ή κυρά Πηνελο«η μόλις μπήκε 
στό έγκατελειμένο διαμέρισμα τή; νεαράς δ ικτυλογράφου, ήταν ή έπι
στολή καί τό χιλιάρικο ποΰ τής *ΐχε Αφήσει δ Απόχης. » · »

Φυσικά, ή κυρία Πηνελόπη έισέπωσε τό παχύ χιλιάρικο κι *Φυ'  
λαξβ τό γράμμα τό όποιον σήμερα τό «ρωί «ήγε κι έδειξε στό δήθεν 
«αραγγελιοδόχο φίλο της, τόν κύριο Τιμολέοντα. ,

Καί ό ύποπτος αύτός Ανθρωπος καί έπίσης ύποπτη γρηα, εοπ ιοαν 
τό κεφάλι τους γιά νά καταλάβουν τί σόι άνθρωπος μπορούσε νάταν 
αύτός ό Απροσδόκητος προστάτης τοΰ κοριτβιοϋ «ού έξεμυαλισαν και
κρατούσαν στά νύχια τους. , ,  ,

(Ακολουθεί)

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

(Συνέχεια έ* τοϋ προηγουμένου) 17 
*0 Μίλτος ήταν χορευτής.
Στήν άγκαλιά του ή Δώρα έδοχίμαζε τήν έλαφρότητα πτεροΰ.Ένό- 

μιζε ·τι π ί τ α .
Μέ τά πρώτα βήματα τόν έχατάλαβε καί παραδόθηχε ολοκληρη ατό 

χέρι του. # , , .
Τά ζεύγη πού είχαν μείνει έσταμάτησαν, και η ορχήστρα από θαυ

μασμό στό νέο ζευγάρι δέν διέκοψε.
Όλων τά μάτια τούς άχολουθούσαν.
Ή  Δώρα άρχισε νά κυριεύεται άπό τή μέθη τοΰ χορού.
“Οταν ό Μίλτος τήν έρώτησε μήν είχε κουρασ&εί, εκείνη διεμαρ- 

τυρήθηκε κι’ έπέμεινε νά συνεχίσουν.
Τά βήματα, ί) στάσεις, οί στροβιλισμοί, ή κυριαρχία «ού είχαν καί 

οί δυό είς τάς κΐνή«εις των, ήταν ένα χάρμα γιά τά μάτια.
Οί μου·ικοί πεπειραμένοι νά έχτιμοΰν τούς χο*ευτΑς—ενθουσιά

στηκαν. Ό  χρόνος έγινε γοργότερος, ό στρόβιλος πειό πυρετώδης,^Σέ 
λίγο άπό τήν ορχήστρα κατέβαινε ή τρικυμία κ«ί ό χορός των τώρα 
έμοιαζε σαν όργιο Διονυσιακό. Τά μάτια της ήταν άστρ«φτερά, τά μά
γουλά της πυρωμένα, τό σώμα της φωτιά.

Κι’ έχόρευαν Αγκαλιασμένοι σαν νά τούς κένταγε κάποια μανία, κά
ποιο μεθύσι, κάποια ήδονή.

Όταν έστάθηχαν οί θεαταί έξέσπασαν σέ χειροκροτήματα.
Ό  Μίλτοε τήν ευχαρίστησε κι' έκάθησε κοντά της.
Κ«ί ήταν ό θρίαμβός των τόσο σζβαστός, «ού τήν «ρώτη «τιγμή 

δέν τούς έπλησίασε κανείς, ούτε γιά νά τούς συγχαρή.
Ή  καλλιτεχνική επιτυχία των έκράτησε τούς άλλους είς άπόστασι. 
Καί ή Δώρα εΰρήκε εύκαιρία νά μιλήση μέ τό Μίλτο.

** *
Τά μεσάνυχτα έ*έρασαν, ό χορός εξακολουθούσε, άλλά ή Δώρα καί 

6 Μίλτος είχαν φύγει Α»ό τό σαλόνι.
Ό  Τώνης έβγαινε κάποτε σιό καπνιστήριο, Αλλά δέν τήν άνεζήτησε. 
Ήταν σοβαρός, μέ λίγα λόγια στούς γνωρίμους τον, λακωνικός 

στής ερωτήσεις τής μητέρας του, ούτε μελαγχολικος, ούτ ευθυμος, 
οΰιε Αδιάφορος.

Ή  έκφροσίς του είχε κάτι τό στοχαοτικό.
Άργά έβγήκ8 στήν ταράτσα.
Ό  Μίλτος καί ή Δώρα ήταν έκεϊ.
Έκάθισε κίπου, άλλά ό Μίλτος έμπήκε πάλι στό σαλόνι καί ή 

Δώρα έκάλεσε τόν Τώνη κοντά της.
— Μά δέν χορέψατε, έσεϊς, διολου ; τοϋ εΐπβ.

— Όχι. Άλλως τε, έπειτ' άπό σάς...
— Χορεύετε ;
— Πολύ άσχημα.
— Μήπως θέλετε νά δοκιμάσωμε ;
— Έπειτ’ άπό τό θρίαμβό σας δχι. Ένας μέτριος χορευτής σαν 

έμένα θά σάς άδικήοκ).
— Καί σάς ένδιαφέρει Ακόμη αύτό ;
— Θά μ’ ένδιαφέρη πάντοτε.
— ΕύχαριστηΘήκατε ά«όψε ;
— Πολύ.
— Καί δμως δέν είδα νά διασκεδάζετε.
— Έβλεπα σάς. Αύτό μοϋ άρκβϋσε.
— Καί έτσι πού μ’ έβλέπατε, σέ ξένη Αγκαλιά ;
— Καί έτσι.
— Ξέρετε, ποΰ ό Μίλτος μ’ Αρέσει ;
— Τό ξέρω.
— Κι’ αύτό τί έντύπωσι σάς κάνει ;
— Μ’ Αφήνει Αδιάφορο..,
— Μήπως ζηλεύετε ;
— Ά ν  έζήλευα δέν θά ήμουν Αδιάφορος.
—Μήπως τό λέτβ μόνο ;
—Ό χι, Δώρα, έσάς δέν σάς ζηλεύω. Γιά σάς ή ζήλεια μου θά 

ήταν ύβρις.
— Καί δμως ή ζήλεια δείχνει τήν Αγάπη.
— Αύτό είναι μιά άμφίβολη Αλήθεια. Άλλά έγώ ξέρω πώς άν σάς 

έζήλευα 4έν #ά σάς άγαποίσα. Κι1 αίοθάνθηκα άπόψε μεγάλη χαρά, 
πού μέ δ,τι κάνατε, δέν ένοιωβα διόλου τό φαρμάκι της.

—Αύιό δείχνει... ,
—Ό τ ι σάς Αγαπώ πολύ. Δείχνει Ακόμη πώς οάς εγνωρισα κ«λα. 

Έχω σ’ έσάς Απεριόριστη εμπιστοσύνη. Καί είμαι βέβαιος γιά τήν 
Αγάπη σας... Ακοΰτε ;.. Απολύτως βέβαιος.

—Δέν είναι λίγο έγωϊστικό αύτο «ού λέτε ;
—Ό χ ι, είναι Αλήθεια. Καί μεταξύ μας πειά δέν χωρεϊ τίποτ' άλλο 

Από τήν άλήθει*. Τό δικό μας αΐσθημα.εΐναι διαφορετικό Απ’ τά κοινά. 
Έχει μιά δική του σοβαρότητα .Έγώ πιστβύω δτι μοΰ Ανήκετε. Στρέφω 
γύρω μου καί δέν βλέπω πειάνά μ’ άρέβη τίποτ’ άλλο. Αύιό δέν είναι 
ένστικτο, δέν εΐνε πόθος, δέν είν" άρρώοτεια. Εΐνε μιά Ανάγκη, ΰ«ο- 
λογισμένη, μετρημένη, Αναπόφευκτη.

Καί άν έγώ σάς έλεγα πώς δέν σάς Αγαπώ ;
— Δέν θά τό πίστευα.
—Καί αν τό άπεδείκνυα ;
— Τότε... φοβούμαι πώς δέν μπορώ νά ζήσω.
—Κι’ έπειτα ειρωνεύεστε τούς νέους.

— Εκείνοι πεθαίνουν χωρίς συλλογισμούς. Έγώ αν μείνω μόνος θά 
μετρήοω τή ζωή μου καί τό πάθος μου καί θά καταλήξω βτό τραγικό 
συμπέρασμα, ότι ή ζωή αύτή δέν μοΰ χρβιάζ«τ«ι. Δέν λέω πώς θ’ αύ- 
τοκτονήσω. "Ίσως δέν θάχω αύτό τό θάρρος- Αλλά ή ζωή θα μοΡ εΐνε 
καταδίκη κι’ ή δίψα τοϋ θανάτου θά μέ κάμη ίσως νά τόν συναντήσω 
γρήγορα. Άλλ’ αύτά εΐνε φλυαρίες άσκοπες. Εσείς μέ Αγαπάτε. 

"Εκείνη βιωποϋσβ.
— Πές τε το... δέν είν" Αλήθεια ;
Έκείνη χαμογέλαβε.
= \ uqo, Αφήοτε τά παιγνίδια. Πές τε μου. Δέν είν Αλήθεια ;
"Η Δώρα έδάκρυβε.
Ό  Τώνης έφώναξε τώρα ζωηρότερα.
—Τό βλέπετε; , ,
Καί χωρίς νά διστόση «ειά έπήρε τά χέρια της, και «ροστατευομε- 

νος άπό μιά μισογερμένη πόρτα τά εφερε στούς Αμους του και τήν 
Αγκάλιασε καί τήν έφίλησβ, ένφ έκείνη έ /ελοΰσε κι" έκλαιε μαζή.

(Ακολουθεί)

ΕΙΣ Τ Α  Π Α Ρ Α Σ Κ Η Ν Ι Α  Τ Η Σ  Ζ Ω Η Σ

ΑΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕ1ΑΙ ΜΙΑΣ ΟΡΦΑΝΗΣ
Α Φ Η Γ Η Σ Ι Σ  Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ι Κ Ο Ί  Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Ω Ν

Σ Π Υ Ρ Ο Υ  Π Φ Τ Α Μ Ι Α Ν Ο Υ

Τ Ο  Α Γ Κ Α Ο Ι
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Τ *  Κ α λ λ ί τ ε ρ α  Δ ι η γ η μ α τ α

Π Α Ρ Α Ξ Ε Ν Ε Σ  ΓΥ Ν Α ΙΚ ΕΣ
1Τά κοκταίϊλ κι" ή φιλόξενη γωνία τοϋ μχάρ 

όχου είχαμε μείνει, άργά, τελευιαϊοι, μας εΐ- 
χι*ν λύσει τή γλώσσα. Καί γιά τί άλλο, «αρά 
γιά τής γυναίκες, ή θέλατε νά μιλήσουν οί 
πίντε ξβνύχιηδες πού έκουτσόπιναν, «εριμένον- 
τας, να γαλατώαα τό σκοτάδι «ατά τόν Λυ- 
καβητό, γιά νά χάν νά κοιμηθούν...

“Ενας ά»’ τήν χαρέα είπε :
—^Ακοΰτε, θά οάς διηγηθώ ενα έχΒΐσόδιο 

τή; ερωτικής μου ζωή; πού μοϋ φαίνεται, 
καί τώρα άκ·μα, κάπως χαράξενο.

Έρουφηξβ μιά κι' άρχισε:
•Το 1912 έσχετίσθηχα μέ μιά γυναίκα, 19 

χερίχου έτών, ιής όχοίας ή μορφή κ^ί ή σι- 
λουέττα μοϋ άρεσαν έξαιρετι.ά. Μικρόσωμη, 
φός μαίγκρ, με αρμονίαν γραμμών, δέρμα στα- 
ράτο, πρόσωπο ωοειδές, μέ δυό μιχιρα, κατά- 
μαύρα μάτια υγρά, δχι πολύ μεγάλα, ποΰ γυά
λιζαν διαρκώς.

«'Ακόμα «αι ό μυστικοπαθή; χαρακτήρ τη;, 
τόνόποΐον σιγά σιγά άνεκάλυπτα, μοϋ άρβσεν 
επίσης πολΰ. Αισθάνομαι χώς αύτή τη γυναίκα 
θά την άγαχοϋσα παράφορα, γιατί δσο έσπού- 
δαζα τό χαρακτήρα της τοσο έπειθόμουν δτι 
είνε ή ιδεώδης γιά μένα, καί τόσο τήν άγα· 
ποΰσα περισσοτερο.νϋτσι αισθανόμουν δτι μοι
ραίος ή άγάχη μου, χού έμεγαλωνι διαρκώς, 
Οέ θ ’ αργούσε νά μεταβληθή σέ πάθος. ’Εκείνη 
μ ’ άγάχησε εύθύς έξ αρχής μέ μιά τυφλή άγά
πη, χροτοϋ νά μέ γνωρίσχ] καλά καλά. Μοϋ 
έ δόθηκε χωρίς «αμμια δυσκολία. ‘ Ημουν 
ό δεύτερος ποϋ Αγαχοϋσε. Ό  χρώτος ή
ταν ό μνηστήρ της χού έλειπε στόν πό
λεμο. Τοϋ τά είχε δώσει δλα με τήν ίδια 
προθυμία, Έξακ ολουθοΰοε να τόν άγαπά. Διε- 
τήρει άλληλογραφίαν μαζΰ του. Καί περίμενε 
νά γυρίσχι γιά νά τήν πάρχι. Έκεΐνος, φαίνεται 
άπό τά γράμματά του -γιατί μοϋ τα έδινε καί 
τά διάβαζα—δέν ήταν άξιος γιά μεγάλη άγάπη, 
φαίνεται μάλιστα δτι είχε καταχρασθή τής 
άγάπης της, χωρίς νά έχα άπόφασι να τ·ι- 
ρήσρ τό λόγο του" είνε πολλοί σήμερα σάν κι' 
αύτόν... Δέν έτολμοϋσα νά τής είπώ τίποτε, γιά 
νά μή νομίσα δτι ήθε,λα νά τόν «ακολογήοω, 
Αν καί ήταν φυσικό νά ζηλεύω, άφοϋ είχα 
αρχίσει ήδη νά την άγαπώ. Καί οσάκις, άκο- 
βλέχων μόνο «αί μόνο σιό ουμφέρο της «αί γιά 
νά τήν «άνω νά σκεφθή πβρί του μέλλοντος τικ, 
τής ερριχνα «αμμιά σπόντα γιά τό ήθικό ποιόν 
τοϋ Αρραβωνιαστικού της, δέν μ" άπαντοϋσε: *Κ- 
φαίνετο νά μή τήν ένδιαφέρη σοβαρώς αν θά 
τήν χάρχχ ή δχι. Τής Αρκούσβόει τόν άγάχαγε, 
άν καί έννοοϋσε ότι δέν τής άνταπέδιδε άρ
κετά τήν άγάχη της. Καί ταύτοχρόνως άγα- 
χησε κι* έμένα. Ή  ίδια αύιαπαρνησις «αί 
άχέναντί μου. Ήξερε «αλά ότι λόγος περί γά
μου μεταξύ μας δέν ή μποροΰσε νά γίνη. 'Αλλά 
δέν τήν ένδιέφερε. Μέ άγαποϋσε μόνο, «αί μέ 
άγαποϋσε, άφ' ένό; χωρίς νά μοΰ ζητάη νά τήν 
άγαπώ, καί άφ* ετέρου χωρίς νά μού τό λέχι. 
,Αν μοϋ τό έλεγε, ισως δέ θά τήν έπίστευα. 
Αλλά δέν μοϋ τό έλεγε. Οι πράξεις της όμως 

μοΰ τό έδειχναν. Είχε έλθει είς διάστασιν μέ 
τήν οικογένεια της, γιά νά έρχεται σέ μένα. 
Ύπίμενε τά άτέλειωτα μαλλώματα τών οικεί
ων της πού τήν έκαναν νά κλαίχ] κρυφά «αί 
τής έκλόνιζαν τήν υγεία...

»Αύτά δέν τά έμάθαινα άπό τήν Ιδία, γιατί 
αύτή τίχοτε δέ μοΰ έλεγε «αί ποτέ δέν έκλαιγε 
μπροστά μου.Χωρίς νά μοΰ τό ιίχή ή ιδία, έμα
θα ότι έξ αιτίας μου ή  χβίλησε νά cpuyu όρι- 
οτικώς από τό σχίτι της «αί μάλιστυ έκοιμή- 
θηκε δυό νύχτες σέ μιάς φίλης τη:. Χωρίς νά 
μού τό χή αύιή, ήςερα διι έξ αίτίας μου έχασε 
κάχοια υλικά -συμφέροντά τηΓ, γιατί έχρειά- 
ζετο νά κάμχ) ένα ταξεΐδι σιήν χατρίδα της, 
τό οποίον δέν ήθελε νά κάμη γιά >ά μήν άχο- 
μακρυνθή άχό μένα.

•Όταν έκανα νά τής μιλήσω γιά όλ* αύτά 
«αί νά τή; είπώ δτι δέν ήθ3λα γιά χάρη μου 
να διαπληκτίζεται ετσι μέ τήν οίκογένειά της 
«αί ότι ήμουν πρόθυμος, άν έχρειάζετο, νά 
δεχθφ ν’ άραιωθοΰν αί συναντήσεις μας, γιά 
νά μή τήν μαλλώνουν, μοΰ άπαντοϋσε : «Μή 
με σκοτίζας», σιερεοτύπως. Καί τό μόνο χού 
με παρακαλοΰσε καμμιά φορά ήτο νά μή τήν 
κρατήσω παρά πολύ κοντά μου, δηλαδή, κι* άν 
ήθελε αυτή νά μείνχ), νά τήν άναγκάσω 
έγώ νά φυγή, γιά νά μήν άργησα πολύ νά έ»ι- 
στρεψβ σπίτι της.

^»Καί δλ αύιά, χωρίς νά μοΰ xfj ποτέ χώς 
μ άγαπά «αί χωρίς νά μοΰ ζητάω' νά τήν ά
γαπώ. Μιά τυφλή, μιά βουβή άγάχη, ή όποία 
δεν ε ζητούσε νά λογικευθή, νά διχαιολογηθή, 
νά σχεφθχ). Τίχοτε άπ' αύτά. *Ηταν„μία ΰπε- [ 
ρήφανη, δυνατή, πολλές φορές σκληρά, παρά- I

φορος φύσις, πού δέν άκουγε παρά τή μυστική 
φωνή τής «αρδιάς της, ή τών αίσθήβίών της, 
όπως θέλετε χάρτε το... Τέτοια γυναίκα «ώς 
μπορούσα νά μή τήν άγαπήσω τρελλά, έστω 
κι' άν ήξερα δτι άγαποϋσε κι' άλλον, πράγμα 
άλλωστε πού δέν έζητοϋσε νά μοΰ τό κρύψη.

’ Καί δμως δέν τήν άγάπησα. Καί νά ή ά
φορμή : "Ενα βράδυ χού είμαστε μαζί, καθώς 
τήν ψυχολογική στιγμή τής παραφοράς... κα
ταλαβαίνετε... μ’ άγκάλιαζε, άκουσα, άντί 
τοΰ ονόματος μου, νά ψιθυρίζη : Τάκη μου ! 
'Επάγωσα καί τήν έρώιησα : «Τί εΐπβς
Έτρόμαξί, σχεδόν άρχισε ·\ά τρέμα, όταν άν- 
τελήφθη τί είχε πή. Έν τούτοις δέν έζήτηβε 
νά ψευσβή. Μοΰ είπε.· «Δέν τό ήθελα, πίστε
ψε με, συχώρεσέ με·. Μιά άλλόκοτη λάμψις 
μίσους καί θυμοϋ εναντίον τοΰ ϊδίου τοΰ έαυ- 
τοϋ της ύπήρχε στά μάτια της. Έπόνεσε ίοως 
περισσότερον άπό μένα, γιατί μ’ έκανε νά πο- 
νέσω. Άλλά τό χτύπημα γιά μένα ήταν πολύ 
βαρύ. Έκλεισα τό στόμα μου. Έντύθηκα κι* 
έφυγα. Μέ Ακολούθησε ω ; τήν πόρτα τοϋ σπι
τιού μου. Γιά χρώτη φορά έτιπεινώθηκε 
μπροστά μου, γιά χρώτη φορά έχλαψε μπρο
στά μου,γιάπρώτη φορά μοΰ είπε χώ; μ* άγαχδ 
περισσότερο άπό τόν άλλον «αί ότι ένοιωθε 
σιγα σιγά τήν άγάπη της γιά μένα νά εκμη
δενίζω την αλλη.

»Μοΰ ήταν Αδύνατο πιά νά τήν ξαναϊδώ. 
Δεν τήν ξαναβϊδκ, άν καί έξακολουθοϋσε νά 
μού γραφή νά τήν δεχθώ. "Υστερα έφυγε γιά 
λ . “ αΈ0^α  ιη :, γιά τή Μιτυλήνη νομίζω. 
Δεν ξερω τί Απβγινε. Τήν ρεγ«ρετάρω πολύ 
αυτή τή γυναίκα, πού ώρισμένως θά τήν άγα
χοϋσα πολύ. Καί όμως ή άνάμνησίς της μοΰ 
έρχεται πάντα στό μυαλό σάν ένα ζωντανό μυ
στήριο, που, οσο «ι’ άν έπροβπάθησα, δέ μπό
ρεσα νά εξηγήσω. "Ισως γιατί δέν ξέρω καί 
πολυ από γυναίκες.... ΝΟΒΕΛΛΙ

Π λ Α Η Α  Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ Ι »

ΒΡΟΧΗ
Στά καιακόκκινά κρεββάτια 
όποϋ τ’άγιάζει τό καντίλι, 
μέ το μισόκλειστά της μάτια 
μέ τά μισάνοιχτα της χείλη.
έκεί μαζΰ μου έχει γείρει, 
λόγια, γλυκά, ξεψυχισμένα, 
μέ τή βροχή σιό παραθύρι 
σμίγουιε, χάνονται θλιμμένα.
Ό  ένας στ* άλλου τήν άγκάλη 
σέ κόκκινη χαρά σπαράζει 
κι'άκούγεται ή βροχή νά ψάλλη
στό παραθύρι τό Μλεισαένο 
τραγούδι τρισευτυχισμένο 
πού τήν άγάπη μας δοξάζει...

Τ Α Χ Α  Σ Α Ν  Ο Ν Ε ΙΡ Ο
Ποιός ναταν ό ναός ό μαρμαρένιος 
*°ύ τάχα σάν ιέρεια σέ κρατούσε ; 
Έσκάλωνε ό κισσό; ό σμαοαγδένιος 
κι* ε τύλιγε τά μάρμαρα «ι* άνθοίσε.
Δέν έφερνεν έκεί χοτές άγέρας 
χαρές τών τραγουδιών « .' άγάχης θλίψη- 
στά βάθη τοΰ ναοϋ σά φώς έσχέρας 
χανΕοτεινής, πού έπάλευε νά λείψη.
Μονάχα στόν κισσό τά χελιδόνια 
έσκέρναν μιάς ζωής άνατριχίλα, 
μά, έσύ, βουβή, συλλογισμένη αιώνια, 
έγερνες τό κεφάλι μέσ' τά φύλλα.
'Ω  /  «ρύα, σάν τήν πέτρα τή; θεάς σου, 
ακόυες έκεϊ συχνά τόν έρωτά μου, 
κι’ έχύνονταν—ωιμέ ! —στήν ομορφιά σου 
άνώφελη σπονδή τά δάκρυα μον.

Έδώ σιήν έρημη χηγή, 
πού ό ίσκιος έπλανήθη 
μιάς ομορφιάς άνέγγιχτη^ 
στά κρυσταλλένια βύθη.
γιά τίς νύφουλες τοΰ χοροϋ 
«οί στής ϊτια; τόν «λώνο, 
στεφάνι άπ' άγριολούλουδα 
κρεμώ «ι* άφιερώνω.
Παραχαλώ τίς «αλαμιές, 
μέ τούς αύλού;, θλιμμένα 
νά χελαΐδοΰν τ’άμίλητα 
λογάχια τά σβυσμένα.
Καί τήν «ηγή σιό χοίλωμα 
τοΰ βράχου έκεϊ, στήν άκρησ, 
νά χύνει σά σέ λήκυθο 
τά μουσικά της δάκρυα.

Λ  ό μ η ρ ο ς  Π Ο Ρ Φ Υ Ρ Α Σ

Α Ν Α Τ Ο Λ ΙΤ ΙΚ Η  Π Ο Ι Η Σ Ι Σ

Λ Α Τ Κ Α  Τ Ρ Α ΓΟ Υ ΔΙΑ  ΤΟΥ Κ Ο Υ ΡΔΙΣΤΑ Ν

Βλέπεις, παγκαλλόμορφή μου, ό Παράδεισος 
που μας έταξδ ο Προφήτης σάν πβθάνουμε 
κεΐται πολύ ψηλά, πολύ μαχρυά, χι’ έξόν άπ' 
αύιό δέν τόν έχουμε δή ποτέ : άν «ηγαίναμε 
κεΐ, ώ καρδιά τής καρδιάς μου, θάχανα δλα 
τ' άκριβά μου συνήθεια.

Δέ θέλω νά_ βλαστημήσω, μά τό νοιώθω 
«αλά χώς άν έπήγαινα χεΐ ψηλά μονάχος, χω
ρίς έβένα, θά στενοχωριόμουν φοβερά. Γιατί 
τί θέλεις νά «άνω άνάμεσα σ' δλα κείνα τά 
ούρί, πού κανένα του;, τό δίχως άλλο, δέ θά 
λαμποκοπάη όπως έσύ /

Κάτω άπό κείνα τά μεγάλα δέντρα, τά φορ
τωμένα μέ φρούια μελωμένα, χού όέ θά μχο- 
ροΰσα νάν τά μοιραστώ μαζύ σου, χαί κοντά 
σιά δροσερά ποταμάκια πού θά κιθρέφιιζα 
ατό βάθος τής τρα/ουδίστρας νεροσυρμής τους 
τό πρόσωπό μου, δίχως τό δικό σου, τί θέλεις 
νά χάνω !

Μά κι’ άν πήγαινα μαζί σου στόν παράδεισο, 
χειρότ-ρο θάηιαν. Γιατί τόσο όμορφη ποϋσαι. 
δλοι οί άγιοι θάτρεχαν ξοπίσω σου, καί ποιός 
τό ξέρει—μπορεί κι* ό ίδιος ό Αλλάχ, βλέπον
τας της ομορφιές σου, νά σέ θελήσχι δική του.

Καί τί θάκανα έγώ τότε, ώ μάτια τών μαιι 
ών μου, γιά νά διαφεντέψω τήν άγάπη μου ; 
Νά σ'άφήκω ; Αύτό δέ γίνεται. Νά τά βάλω 
μέ τόν προφήιη ; Ά χ  I μά_ δέ θά τοΰ κόστιζε 
καί πολύ, γιά νά σέ χαρή ήσυχα, νά μέ στείλε 
νά ξανακάνω τό ταξεΐδι ά«' τόν ούρανό στή γή 
περνώντας άπό μιά γέφυρα στενή σάν τήν κό
ψη τοΰ μαχαιριού μου.

’Ή πάλι^νά μέ γκρέμισα στά «ιό βαθειά τάρ- 
ταρα τοΰ Ά δη , όχου τό πβισί μου θά καίγεται 
ολοένα καί ολοένα θά ξαναγίνεται μαζί,μέ τούς 
φονιάδες καί_ τούς »ακούς άνθρώπους, ένώ δέ 
θάχω κάνει άλλο «ρίμα παρ* νά σ'άγαπάω «ο
λύ !

Σύ στόν «αράδεισο κι’έγώ στήν «όλασι, όχου 
δέ θά μπορώ νά ζητήσω άπ’ τόν Αλλάχ νά 
μοΰ ξαναδώαχι τό θησαυρό μου, τήν ψυχή τής 
ψυχής μου, τήν πολυαγαπημένη μου χανέμορ
φη, κείνη πού είναι γιά μένα ό παράδεισος έδώ 
κάτω κι’έκεϊ άπάνω, χές μου τί θ'άχογίνω !

Έλα λοιχόν ν' άγαπηθοϋμε έδώ στόν Μ09μο, 
ν’ άγαπηθοϋμε τρελλά. Ή  άγάχη μας είνε ή 
Νιρβάνα μας, μήν τήν άφήσουμε δίχως νά τήν 
χαροΰμε. Πρέχει ν’ άγκαλιαζόμαστε, νά χαΐ · 
δευόμαστε, νά παιχνιδίζουμ», νά φιλιόμαστε 
ολοένα, γιά νά ζήσουμε δσο μπορούμε χιό χο
λύ σιόν παράδεισο τή;^άγάχης μας.

Ά χ  χαιδιά μου, τήν ξέρετε τήν Τζεμιλέχ, τό 
τουρκουάζι, τό γαρύφαλο, τήν ομορφότερη 
κοπέλα τής Βαγδάτης;

Ά χ  παιδάκια μου 1
Τό «ρόσωπό της εί/ ’ όμορφο σάν τό φεγγά

ρι καί στό «άθε της μάτι λάμπει άχώνας 
ήλιος,

Ά χ  καλά μου παιδιά !
‘ Αφήνει κάποτε τήν μ«λούζα της ξεκούμ«α>- 

τη, ξεχνώντας — ποιός ξέρει — πώς αύτή ή 
μπλούςα κρύβει τούς κόρφους της. Κι’ εχει 
στηθάκια πού κρατιώνται όρθά, oiv δνό ρο
δάκινα άγουρα. Κι’ είνε τό κρέας; τών μχρά- 
τσαιν της τόσο καλοδεμένο χού θάσπαγε καρύ
δι μέ δοΰια. Κι" είνε τά μεριά της δμοια δυό 
μαρμάρινες κολόνες άπαρτου κάστρου πού 
κλείνει καί φιλάει τόν άνθό τη<:. Εύιυχ·σμένος 
όποιος κουρσέψει τό κάστρο αύιό.

Ά χ  φτωχά μου παιδιά !
_Ή  Τζεμιλέχ όπου καί νανε θά περάσα άχό 

δώ, λιμχιστή καί στολισμένη σάν πήια τοΰ 
Ραμαζανιού. Κατεβαίνει τό βουνό μέ γεμάτες 
τής άγκαλιές της λουλού3ια άπό κείνα τά μι
κρά λουλούδια ποϋ δέ μαραίνονται ποτέ. Κι'ό 
άγέρας κολάει στό κορμί της τό τριανταφυλί 
φουστάνι της κι' έτσι φαίνεται σάν ολόγυμνη.

Αχ χρυσά μου παιδάκια !
"Η Τζεμιλέχ έρχεται σέ μάς γιά νά πουλήσα 

τ Αγριολούλουδα πού δέ μαραίνονται ποιέ. Καί 
καθώ; τά πουλάη λές καί τρυπανε τό φουστά
νι της οί κουτές ματιές τών παληκαριών πού 

I τήνε τριγυρίζουν «αί τήν λιγουρεύουνται. Ούτ’ 
έχουν μυαλό νά μετρήσουν τά Αεφτά πού τούς 
δίνει ρέστα, παρά μέ τά χέρια τήν άγγίζουν 
«αί τηνε γαργαλοΰν κι' αύτή γελάει μέ χαχανη
τά άνασηκώνοντας τό γιασμάκι της.

Ά χ  παιδάκια μου !
'Η  Τζεμιλέχ τά πούλησ* δλα τά λούλουδα κι' 

αύγάτισε τήν προίκα πού τή; ζητάει γιά νά 
τήν παντρίυτή κείνος ό νειό; πού αύίή τόν 
άγαπάει.

Ά χ , παιδιά μου !
 Μβτάφρηπ.Ε ΤΖΙΛΝΤΑΤ
"Η συνίχεια τής «Ερωτικής ΆλΛ,ηΛογραφιας» 

εις το ε*ομβνον·
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Σ τ ή  ί ) ΐ ' γ . ι τ έ ο α  μ ο ν ,  Δ ί δ α  / ' .  J - D .  C ·  
α φ ι ε ρ ώ ν ω  τ ο  πρώτο μ ο ν  β ι β λ ί ο .

I
Ό  Μαυρίκιος Αενουάρ, άναπαυτικά ξαχλω 

μένος οέ μιά χολυθρόνα, διάβαζε τήν έίπερινή 
εφημερίδα του, δσο νά φθάσο ή ώρα τοΰ δεί
πνου, διαν μπήκε ό υπηρέτης του καί τοΰ ένε 
χείριοε έκ μέρους τής δεσχοινίδος Ελένης ντυ 
Μάνν, τή; γειιόνισσάς του, τό εξής μχιλιέτο:

«  Α γ ά π η  ύ  Κ ύ ρ ι ε ,  
τ ·0 έ λ ε τ ε  ν ά  ε λ ϋ ε τ ε  ά π ά ψ <  μ ε τ ά  τ ο  δ ε ΐ -  
π ν υ ν ,  ν α  π ά ρ ο ν μ ε  μ α ζ ί  τ ό  τ ο α ϊ  έ ν τ ε -  
λ ώ ;  μ ε τ α ξ ύ  μ α ς  ;  Ή  μ α μ α  κ ι '  εγα>  

i D a  ε ν χ α ρ ι ο τ η ΰ ο ϋ μ ε  π ο λ ν  ν ά  χ α > ζ α -  
ρ ο ν μ ε  μ α ζ ί  σ α ς .  ,

« Α  γ ι ί ή τ ε ,  α γ α π η τ έ  Κ ύ ρ ι ε ,  τ ο ν ς  
ε ι λ ι κ ρ ι ν ε ί ς  χ α ι ρ ε τ ι σ μ ο ύ ς  μ ο ν · .

Η  έ ί έ n e d u M a n n  e 
« . ' Υ ο τ . — Έ χ ω  μ ια . μ ι κ ρ ή  χ ά ρ η  
ν ά  ο α ς  ζ η τ ή ο ω . *

Τά χαρακτηριστικά τοϋ Μαυρίκιου εφωτι- 
οθησαν οτό διάβασμα τών γραμμών αύτών. 
Γιαιί ή γειτόνισσά του, ιίκοσι τριών _έτών, 
ώραία, έξυπνη, μέ μαλλιά μαΰρα σάν τόν έβενο, 
χρώμα έπιδερμίδος άνοιχτό, μάτια γαλανά 
σκοΰρα «αί πολύ έκφρασιικά, άνάστημα ψηλο,
«αί μέ φυσιογνωμία χαριτωμένη-ήιον στην 
εντέλεια γοητευτική. Μολονότι δέ ποτέ δέν 
ή θέλησε νά ιό δμολογήσα στόν έαυτό του, δέν 
έχαυε νά τής κάνυ μιά σταλίτσα κόρτε.

*β I τόσο λίγο 1 Έδειχνε μόλις μιά ιδι 
αίτερη «ροτίμηση νά μιλή μ' αύτή περισσότε 
ρο παρά μέ τής άλλες δεσποινίδες, εξ αιτίας, 
ελεγε, τής εύφυΐας της, τής μορφώαεώς της 
καί τοΰ ευχάριστου τή; συνομιλίας της. 
προτερήματα αύτά χάριν τών οποίων ελησμο- 
νοΰσε τάς υποχρεώσεις του άπέναντι των άλ
λων γυναικών, τόν έκαναν νά βρίσκχΐ πολυ σύν
νομη τήν ώρα πού πβρνοΰσε κοντά της.

Άλλως γιατί νά τής έκανε πβρισσότερο κόρτε. 
Αύτός ήιαν τριάντα δύο έτών, είχι εισό
δημα έξήντα χιλιάδων δραχμών το χρόνο, 
ήτον άνείάρτηχος καί χωρίς «ομιά οικογε
νειακή ύχοχρέωσα. Κι’ εισι είχε ορκισθϋ νά 
μή διαπράξο ποτέ τήν άνοησία νά παντρευτή. 
Γιατί, έσκέπτετο, νά περάσω στό λαιμό μου 
αύτήν τήν αλυσίδα, πού δβο άνί«αίσθητή κι 
άν φαίνεται, είνε άπελπισίι^ά σιερεα, εκατό 
φορέ; πιό βιιρειά άπ’ τής αλυσίδες τών κατα
δίκων ; Ό  Μαυρίκιος ήτον άρκετά εύφυης 
ώστε νά μήν έπιτρέπα νά τόν πιάσουν στήν 
παγίδα. , , t

Ώ ;  τόσο, στής έννέα ή ωρα, αφου έκυταξε 
άπειρες φορές τό ρολόι του, βγήκε βιαστικό; 
άπ’ τό σπίτι του, καί δυό λεχιά χιό υστέρα 
έσήμαινε σιό διαμέρισμα τής δεσχοινίδος ντυ 
MdWi

«Τί μχορεΐ νά μέ θέλχι;» διηρωτάτο... «θά 
μοΰ δώσχι είσιτήοια γιά καμιά φιλανθρωχική 
άγορά, δίχως αΛ,λο» έκαμε άδιάφορα. r 

Τόν ύπεδέχθησαν μέ δλας τάς έκδηλωσεις 
τής χαράς πού μιά μητέρα, προσβγγίζουσα τά 
έξήντα καί έχουσα θυγατέρα είς ώραν γάμου 
-  σχεδόν άπροικον—δείχνει συνήθως ο ενα 
νέον καλής οίκογενείας, πλούσιον, βαλμένον σέ 
καλό δρόμο. Έσχετίζοντο άλλως τε άπό πολ
λών έτώ ν επομένως ή φιλόφρων αύτή ύχο- 
δοχή ήτον έντελώ; φυσική.

Ή  κουβεντοϋλσ, στήν άρχή γενική κι ευ- 
θυμη, διεξαγομένη είς τόνον οίκειότητος, «ε- 
ριωρίσθη σέ λίγο είς ενα τέτ-α-τέτ μεταξύ τών 
δύο νέων. Καθισμένος ό ένας κοντά στόν άλ
λον, έμιλοΰσαν σχεδόν χαμηλοφώνως. Η κυ
ρίαν ντύ Μάνν, λίγο πιό μακρυά, είχε άφο- 
σιωθή στό κένιημά της.

"Ο Μαυρίκιος ήταν τόσο άχερροφημένο; σ 
αύτή τήν κωζερί μέ τή γειτονοχούλα του, 
ώ 3τε δέν άνιελήφθη δτι μέ μιά πρόχειρη δι
καιολογία, ή κυρία ντύ Μάνν έγκαιέλειψε τό 
σαλόνι. 'β;ισμένως ό φίλος μας δέν εκανε 
κόρτε στή δεσποινίδα Ελένη.

Έφεραν τό τσάι κι’ *ι Ελένη άνελαβε ιό 
σερβίρισμα. Έπειτα οτρεφομένη άποτομως 
πρός τόν Μαυρίκιον τοΰ είπε :

—Κύριε Αενουάρ, σάς παρεκάλεσα νάρθήτε 
νά μάς ίδήιε γιατί είχα νά σάς παρακαλέσωκάτι.

—Θ χ εύχαριστηθφ πολύ, Δεσποινίς...
Άλλά, καθώς έσήκωσε τά μάτιο, τήν είδε 

τόσο ώχράν, ώστε τοϋ κόπηκε ή φωνή.
— Ιδού περί τίνος πρόκειται, επανέλαβε 

έκείνη πολύ συ /κινημένη: Περνάτε μιά ζωη 
πολύ άποτραβηγμένη χαί,έξ ιδιοσυγκρασίας, 
είσιε μάλλον μελαγχολικός... Πιστεύω διι μπο
ρώ νά σάς φαιδρύνω τή ζωή σας / Κύριε Αε- 
νουάρ, μέ θέλετε γυναίκα σας ;

Τό φλυτζάνι χαρά λίγο νά χέση άπ τά χέ
ρια τοϋ Μανρικίου. Άλλα εχρεπ3 νά είνε χολ\! 
αύστηρός κανείς γιά νά τόν κατηγορήση εχι 
άδεξιότητι.

—Δεσχοινίς, Ιψέλλισε, μέ βλέπετε σαστιβμβ

ήιαν τόσο Απροσδόκητονον... αύτή ή τιμή 
γιά μένα...

—Ελάτε, άφήστβ τα αύτσ, ε«αμε εκείνη με 
φωνήν παλλομένην άχό συγκίνησιν, χαί άχαν- 
τήσατέ μου είλικρινώς.

—Μά, δεσποινίς, τά εχω όλως διόλου χαμένα.
Τό διάβημά σας μέ συγκινεΐ άχείρως... Παρα
χωρήσατε μου, σάς παρακαλώ  ̂μ»ρικές ημέρες 
γιά νά σκεφθώ, νά συζητήσω με τόν εαυτό μου.

—Ό χι, δχι. θέλω να έχω άμέσοκ τήν Απαν- 
τησίν σας. Άποκριθήτε μου ναί ή όχι, έπέ· 
μείνε ή νέα πληγωμένη στήν ύχερηφανειά της.

—Μά σα; παρακαλώ... Νά, μεθαύριο, την 
Πίμπτη, πηγαίνετε στής έξαδέλφης μ°υ, αιΐΐζ 
Κυρίας Σαμπλέζ, θά είμαι έκεϊ χαι θ* σας 
φέρω τήν άπάντησί μου. _

Ή  Κυρία ντύ Μάνν, πού έμπήκε τήν ιδια 
στιγμή, τόν έλύιρωσε άπ’ τό μαριυριο του. Με 
τό άνάλ«φρο βήμά της, ή νέα άπεμακρυνθη, 
παραμέρισε μιά καρέκλα, έβαλε στή θέσι του 
ένα κάδρο χαί στό τέλος άνοιξε τό «αραθυρο.

—Τί όμορφη νύχτα ποϋ είνε, είπε Δέν ερ- 
χεσιε ν’ άνοπνεύσετε λίγη δροσιά, Κύριε Δε- 
νουάρ ;

Ό  Μαυρίκιος έτρεξε κι’ άκουμπησ9 στό πα 
ράθυρο πλάι στή νέα. _ ,

—Ά ν  μ" άπαντήσετε δχι, τοϋ είχε γλυκσ, 
θά σάς θυμώσω μέχρι θανάτου —και τόν εφο- 
βέρισε μέ τό δάχτυλο της.

Ήτον άξΌλάτρευτη ■ Χωρίς νά σκέπτεται 
τί «άνει, ό Μαυρίκιος έπιασε τό ρόζ δαχτυ
λάκι πού τόν ά«βιλοϋσε καί ιώφερε μέ σεβα
σμό στά χείλη του.

Όταν έπήρε τήν άδεια ν’ άποσυρθή, έκαμε 
αρκετούς περιπάτους προτού Αποφασίσω νά 
έπισιρέψχ] σπίτι του.

— Μά τήν άλήθεια 1 πολύ ώραία είνε ή μι- 
κρή χάρη πού είχε νά μοΰ ζητήσω, εμονολο- 
γούσε άναπολών τή σκηνή «οϋ είχε συμβή «ρό 
όλίνου.—Μέ θέλετε γυναίκα σας ; Μονον αυτοί 
—Καί ά«οφασίσιε Αμέσως. Πράγματι, μιά λε- 
ξοϋλα πρόκειται νά προφερθή *αί ή ύ^οθεσις 
είνε ιελειωμένη 1 . . .  Ό σο γιά τό ραντεβού, 
μπορεί νά είνε βεβαία δτι δέ θά «αω. Θ ανα
θέσω στήν Ούρσούλη νά τήν φέοχ) σ ιά λογικά 
της... Δέν παντρεύουν τούς άνθρώπους ετσι, 
μα τήν Αλήθεια, «αί χωρίς νά τό θέλ·υν. 
Πανιρευθήιε με, τό θέλω. Τί απ\ουαιατο 
πράγμα! , ,  ,

Ή  έξαδέλφη τοΰ Μαυρικίου, που ηκουε στό 
γλυκό δ /ομα Ούρσούλη, ήταν μιά μελαχροινή, 
μέ μάτια σπινθηροβόλα, ιεσσερα «έντε χρονιά 
νεωτερ ι του. Εί/αν άνατραφή μαζί μ«ορεΐ νά 
«ή «ανείς, «αί ή /απώντο μέ μεγάλη στοργή, 
έτρεφαν ό ένας σιόν άλλον τυφλή εμπιστοσύνη. 
Ή  Ούρσούλη είχε γνωρίσει τήν δεσποινίδα ντύ 
Μάνν στό παρθεναγωγείο χαί συνεδέθη ι* αυ
τήν μέ είλικρινή φιλία, «ου έκρατηιε και μετά 
τήν έξοδόν των άπό τό «αρθεναγωγεΐο.

•Η Κυρία Σιμιτλέζ εύ/οοϋσε πολύ αύτό τό 
συνοικέσιο. Αύτή ήταν που τό έσκέφθη. Και 
«ατ* έπανάληψιν είχε μιλήσει στήν Κυρία ντυ 
Μάνν. Χωρίς νά τό φανερώνη καθαρά, έσπρω 
χνε τόν έξάδελφό της σ’ αύιό τό γάμο «ι εγέ 
λαγε στά κρυφά βλέποντας τό Μαυρίκιο νά 
πέφτχι σιής π ιγίδες πού τοΰ εστηνε δίχως αυ
τός νά τό «αταλαβαίνη. Διεσκεδαζε δέ μέ τάς 
προόδους πού έσημείωνε τό σχέδιό της στης 
διαθέσεις τοϋ έξαδέ>φου της.

«Τί άφελεΐς πού είνε οί ανδρες!» εοκέπτετο, 
«νά τούς λυπάται «ανείς/»

Τον άλλη μέρ· τΝ πρωΐ, στας εννέα και 
μισή, κατέφθαβί ό Μαυρίκιος στή; έξαδέλφης 
του. Δέν ήτον άκόμη έτοιμη γιά νά δεχθή.

—Πέστε της πώς είααι γώ καί τήν παρα
καλώ νά κάμη γρήγορα, είπβ στήν καμαριέρα 
πού τοϋ άνοιξε.

Λίγα λεπτά Αργότερα, ή Κυρία Σαμπλεζ ολο- 
δροση, μόλις έ τελείωσε τήν πρωινή της τουα- 
λέττα, έτρεχε νά υποδεχθώ τόν έξαδελφο της.

—Λοιπόν ; λοιχόν ; τού είπ3 ιεινουσα τό 
χέρι, τί σημαίνουν αύτές οί έπισκέψεις σέ τέ 
τοιες άκατάλληλες ώρες; Μήπως θά μοΰ ζη- 
τήσης τήν προσεχή φορά να σέ δεχθώ στό 
κρεβάτι;... Έλα, φίλησέ με, έπρόσθεσε καί 
τοΰ έπρόσφερε ένα μάγουλο παρφυμαρισμενο. 
Κάτσε καί πές μου τί μέ θέλεις. _ _ /

 Φαντάσου, άγαχηιή μου, ότι οχι αργοτ?ρα
Από χθές, ή φίλη σου Ελένη μοϋ έχρότεινε 
ετσι όρθά κοφτά, νά τήν πάρω.

—Μπά 1
—Ναί, τίποτ’ άλλο 1
Καί μέ όλες τής_ λεπτομέρειες, τής άφη- 

γήθη τήν σκηνήν τής προτεραίας. Οιαν έιε- 
λείωσε τήν άφήγησίν του, δπρόσθεσε ev έξαψει: 

—Ά χ  τί όμορφη «ού ήταν 1 δέν̂  μπορείς 
νά φαντασθής... Μέ τό περήφανο τάνιο της, 
τή χαριτωμένη της ;σιλουέτα, τήν ε;αίρετη 
χλωμάδα της πού τήν έκαναν πιό χτυχητη τά 
έβένινα μαλλιά της, ήταν νά τήν ροκάνισες. 
Ήταν ζωγροφιά, όχτασία !..·

της— Ά !  έκαμε ή έξαδέλφη ήίυχα, καί τί 
άπήντησες;

—Ώ  I διάφορα άοριστα λόγια... υκεκφυγες...
*Οιι έ κολακευόμουν χολύ, άλλά ζητούσα λίγο 
καιρό γιά νά σκεφθώ. Σιό τέλος, γιά νά ξε- 
φύγω άπ" τής ίπίμονες ερωτήσεις της, τής 
ύποσχέθηχα νά τής φέρω τήν άπάντησί μου 
έδώ αύριο... Τί λές γιά όλ' αύτά ;

—Έγώ;... Μά τήν «ίστι μου, δέν ξέρω... 
σκέπτομαι ότι ή Ελένη δέν έλησμόνησε τά 
μαθήματικά της καί θυμάται Ακόμη Jon ή 
εύθεΐα όδός είνε συντομωτέρα «άσης άλλης.

—Μέ σκότισες Ι.,.Έλα πές μου τί σκέπιε- 
σαι γι’ αύτό;

—Δέν ξέρω, φίλε μου... Καί ού τί «ροκει- 
ται ν’ άπανιήσχις αύριο ;

—Μά δέ θάρθω ! Λογαριάζω σέ σένα νά μέ 
έξαγάγιις ά*’ αύιή τή δύσκολη θέση. θά τής 
«ής «όσο συνεκινήθην ότι μ’ έδιάλβξε μετβξύ 
τόσων νέων «ού τήν τριγυρίζουν, ότι θά δια
φυλάξω χαραγμένη στήν καρδιά μου τή γλυ- 
κειά της άνάμνησι, άλλά ότι δέν είμαι «λα- 
σμένος γιά γάμο. Είμαι Αγρίμι, τό όχοΐον θά 
χαρίσιαιο άνάγκη νά έξανθρωχίσχΓ μ’ Αρέσει 
τό βράδυ νά διαβάζω κοντά στό χαραγώνι, 
ένφ θάχρεχε νά φλυαρώ, νά κρατώ συντροφιά 
τής γυναίκας μον/... Ό χι, όχι, δέ μχορώ νά 
παντρευτώ, είιε άδύνατον.

—Τά έπιχειρήματα χού έχικαλβΐσαι γιά νά 
μβίνχις άγαμος, είνε πράγματι ακαταμάχητα, 
τοϋ άπήντησε ή έξαδέλφη μέ ΰφος υπερβο
λικά σοβαρό για νά μήν πούμε ειρωνικό. Κι’ 
έπειτα Από μικρή διακοπή: — «Γιά πές μου 
λοιχόν, Μαυρίκιε, χότε οί άρραβώνες ;

T t ! . λ—Καί ξέρεις, έξηκολούθησε κείνη χωρίς να 
δώσχ) χροσοχή στήν άναφώνησί του, ή Ελένη 
άγαχάει πολύ τής πέρλες, τής λατρεύει, θά  
«άμε νά τής διαλέξουμε ιιαζί. Καί άκριβώς 
χθές, σ' ένα κατάστημα, έθαύμαζα, γιό λογα
ριασμό τών δυό σας, ένα κολλιέ διπλή σειρά 
μαογαριτάρια μέ φερμουάρ ρουμπινένιο.

Κι* έσκασε ο χ \  γέλοια τρίβοντας τά χέ
ρια της.

—Κοροϊδεύεις μέ μένα;... Σοΰ ορκίζομαι...
—Μήπως καί «ατά τύχην μέ περνάς γιά 

καιαμιά χήν«; Μισή ώρα τώρα δέν κάνεις 
ά'.λο παρά νά μοΰ τσαμπουνάς- Ανοησίες Αντί 
νά μοΰ πής καθαρά «ώς είσαι τρελλά ερωτευ
μένος.

— Μά είνε έξω φρενών !
—Έλα νά σέ φιλήσω...Τά θερμά μου συγχα

ρητήρια, άγαπητέ. Έχεις έξαιρετικό νοΰστο* 
δέ θά μπορούσες νά κάνας καλλίτερη έκλογή. 
Άπό χάσης άχόψεως ή ‘Ελένη είνε θαυμσσία... 
Ά χ /  τί εύιυχής είμαι πού θά τής άναγγείλώ 
αύριο αύτή τήν εύχάριστη είδησι /

—Μ ί μοϋ φαίνεται χώς παραλογίζεσαι. Δέ 
θέλω νά «αντςβυτώ, κιταλαβαίνεις;... θά  ήταν 
άνω ποταμών... θά τής «ής...

—... ότι «υρπολεΐσαι άπ!) τόν έρωτα γι' αύ
τήν, ναί, φίλε μον, μείνε ήσυχο;' ότι ό έρως 
τοΰ Ρωμαίου γιά τήν Ίουλιέτια ήτον μπα- 
γκατέλα μπροστά στόν ’δικό σου, ότι, «ιό έρω- 
τοχτυπημένος άπ* τό Λέανδρο, θά περνούσες 
όγι μιά, «αρά δυό φορέ; τόν Ελλήσποντο, 
γιά νά τής φιλήσχ;ς τήν άκρη τοΰ νυχιοϋ της.

Καί Αναρίχτηκε στό κάθισμά της μέ γέλια 
άσυγκράτητα·

Ό  Μαυρίκιος έφυγε χτυπώντας τήν «ορτα. 
Στή σκάλη άκουγε άκόμα τό γάργαρο κι* εύηχο 
γέλιο τής έξαδέλφης του.

Είνε Απαραίτητο νά «οϋμε ότι δυό μήνες 
άργότερα, ή εύ/ενής «αί ύ«ερήφανος δεσχοι
νίς Ελένη ντύ Μάνν έγίνετο Κυρία Μαυρικίου 
Αενουάρ, άκλούστατα ;

Οί νεόνυμφοι άνεχώρησαν γιά τό ταξεΐδι τοΰ 
μέλιτος Αμέσως μετά τήν ιεροτελεστίαν τοΰ 
γάμου. Έπεσ«έφθησ«ν τήν Κυανήν Ά«τήν 
καί τήν "Ιιαλίαν. Έκείνη ηΰδόκησε ν' άνακα- 
λύψα στόν σύζυγόν της προτερήματα «οϋ δέν 
ύβωψιάζετο" όσο γι' αύτόν, εύρίσκετο κυριολε- 
κτικώΐ ύ«ό τήν γοητείαν τής νεαράς συζύγου 
του, άξιολατρεύτου πραγματικώς ύφ’ όλας τάς 
έπόψειε. Έ«έρασαν ένα διάστημα ά«ολαύσεων 
κι’ εύτυχίας άροήτου, αύτές δμως υπήρξαν οί 
μόιε; καλές ήμέρες τής συζυγικής των ζωή?.

*0 Μαυρίκιος, μοναχογυιός καλλίστης οίκο- 
γενείας μ«ονρζόυαζικής, «ίχε λάβει άνατροφήν 
«ολύ έπιμελημένην. Νεώτατβε, μόλις έβγήκ8 
άπ' τά θρανία τοΰ λυκείου, ι ίσήχθη στά γρα
φεία τοϋ πατέρα του, άνθρώ*ου έντιμοτάτου 
«αί εύϋ«ολή«του χρηματιστον. Έκ φύσεως 
δειλός, είχε μίαν εύαισθησίαν υπερβολικήν, 
νοβηράν μποροΰσε νά πή «ανείς.

Σ ' αύτό συνέτειν* «ολύ «αί ή άποτραβηγ
μένη ζωή πού περνούσε άπό τήν «αιδική του 
ήλικία καί ή αύστηρότης τοΰ πατέρα του πού 
ήθελε νά τόν παρεμποδίσω άπό καχές συνανα
στροφές.

( Ακολουθεί)



in Η ΣΕΛΙΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΟΥ
ί 3 Ξ Γ * Α Λ Ο  J V l A . a a Δ Pi ivr ο  Μ « - I 3 E 3  3VE A .

 ̂Κ =ΧΗΛΗ ΜΟΥ

ΔΥΟ  ΝΕΟΙ Δ ΙΑ ΓΩ Ν ΙΣΜ Ο Ι
ϋν̂  ουνεχείςι χών φιλολογικών διαγωνισμών 

τους ό«οίου; έχει υΙοθετήσει ή «Σφαίρα» πρό; 
ύποαιήριξιν^χών άναγνωσιών εις χήν ^λογοτε 
χνικήν των ε«ίδοσιν, προκηρύσσω σήμερα δύο 
ταύτοχρόνως διαγωνισμούς διηγήματος άφ' 
ενός, εύθυμογραφήματος άφ’ ετέρου. Ή τοι : 

Ιον) Διαγωνισμόν «ρός σύνθεσιν διηγήματος 
με θέμα καθαρώς Χριστουγεννιάτικα.

2ον) Διαγωνισμόν «ρός σύνθεσιν εύθυμο- 
γραφήματος μέ θέμα καθαρώς Πρωτοχρονιά
τικο.

Ολαι αι αναγνώστριαι καί οί άναγνώσται 
δύναινται νά λάβουν μέρος είς τόν ένα ή καί 
είς τούς δύο διαγωνισμούς, άρκεΐ νά συμμορ 
φωθοΰν «ρός τούς έξής όρους :

Ιον) Τό διήγημα ή τό εύθυμογράφημά των 
να μην ύ«ερβαίνη τήν μίαν σχήλην^χής^Σφαί 
Οας». 2ον) Νά είνε ύχογεγραμμένον μέ τό 
πραγματικόν όνοματεχώνυμον τοϋ στέλλοντος 
και όχι̂  μέ ψευδώνυμον. Έχίσης νά ύπάρχη 
και διεύβυνσις. 3ον) Νά εΐνε έντελώς χρωτο- 
τυχον καί ν' άνήκη άποκλβιστικώς είς τόν 
οϊέλλοντα. Μεταφράσεις, μιμήσεις, άντιγρα- 
φαί ή δημοσιευμένα ήδη εργα δέν γίνονται 
δεκτά. 4ον) Νά σταλούν έγκαίρως ώστε νά 
έχουν ληφθή είς τό γραφείον μου μέχρι τής 
18ης Δεκεμβρίου, διότι είς τό Χριστουγεννιά
τικο ψύλλο θά δημοσίευθοΰν τ’ άποτελέσματα.

Οίόροι αύτοί θά τηρηθούν άχαρεγκλίτως. 
Ουδεις άλλος περιορισμός τίθεχαι. Οΰιε δραχ
μή είνε ανάγκη νά έσω κλείεται είς τ’ άποστελ· 
λόμβνα έργα.

θά βραβευθοϋν έξ έκατέρου τών διαγωνι
σμών άνά τρία έργα, είς τά όχοία θά δοθούν 
άνά τρία, τά έξής, βραβεία : 

α'.) ώραχμαι 100. 
β,'.) ,  » 25.
γ .) Ενας τόμος β' έτους «Σφαίρας*. 
Παρακαλοΰνται όσοι θά μετάσχουν, νά έχι- 

μβληθοϋν χολύ τά έργα τους, διότι μ ό ν ο ν  
τ ά  ά « ο λ ύ τ ω ς  κ α λ ά  θά ληφθοΰν ΰχ’ 
οψει διά τήν βράββυσιν.

Έκ τών έργων χού έλαβα τήν έβδομάδα 
αύτήν, έγκρίνω τά : «Νύχτα» τοΰ κ. Μ. Be- 
λούδη, «Τρίμορφο» τοϋ κ. Κ. Γριχονησιώτη 
(μην κυτάτβ τί γίνεται στ’ άλλα, γιά νά δημο- 
σιευθή κάτι στή «Σφαίρα» χρέχει νά τρώγε
ται) καί «Σιό δικό μου κόσμο» τοϋ κ. Π. Β. 
(έάν μέ βεβαιώση ότι εΐνε άχοκλειστικώς δι
κό του).
_ *0 έλευθερος στίχος καί ή έλεύθερη ρίμα, κ.κ. 
I. Σκρεχετέ χαί I. Γκοβάταβ, ύχάγονται είς 

ώρισμένους κανόνας, τούς όχοίους δέν φαίνε
ται νά κατέχετε καλά. Ό  ρυθμός των χρέχει 
νά έγκλείϊ άρμονίαν η όχοία νά ίκανοχοιή τό 
αυτι τοϋ άναγνώστου.

"Ενα «οίημα μέ τόν τίτλον, «Finis Vitae» 
καί χωρίς ύχογραφήν «ού έλαβα, δέν έχει 
καμμίαν συνοχήν στής είκόνες «ού δίδουν οί 
στίχοι του. Στίχος καλός, άλλά έννοιες άσυ- 
ναρτητις.

Πολλά λάθη καί όλίγη ούσία στά ποιήματα 
σας, κ. Χαρ. Κρητ.

Τά έχιγράμματα, «λήν τής ομοιοκαταληξία:, 
f*oy νά «εριέχουν καί αλάτι, κ. Κλ. Παλαιολ. 
Αλλοιώς δέν αξίζει τόν κό«ο νά γράφωνται.

*Α«ορρ(«τονται ώς μεγάλα τά έργα σας κ.κ. 
Ν. Τζιώρκα καί Φ. Μελούνα. Δέν είχαμε ότι 
δέν έγκρίνονται έργα μεγαλείτερο τοΰ ένός τρί
του τής στήλης τής «Σφαίρας»; Έχίσης με
γάλο καί άκατάλληλο γιά τή «Σφαίρα», κ. 
Μχβμχέκο.

Καί τό δικό σας μεγάλο, κ. Α. Ρούμ«ο, συ
νεχώς δέν εΐνε δυνατόν νά έγκριθή χρός δη- 
μοσίβνσιν. Έάν θέλετε νά δημοσιβυθή έχί 
πληρωμή θά κοοτίση δρ. 100.
_ Ό  θέλων νά δημοσιεύεται άμέσως καί χω

ρίς έγκρισιν τοΰ έργον του χληρώνει, κ. Γ. 
Σολωμ.

S *1 £ ιβλ,ίων 15 δρ. έχβτε δικαίωμο’
κ. Φ. Σκούρα, άλλά *οϋ θά σταλοϋν Ό  
διαγωνισμός τοϋ μυθιστορήματος ήκυρώθη, κ. 
Α. Αεληγιάνη.—Ό  1ος τόμος εΐνε «ρό πολ- 

λοϋ έξηντλημένος, κ. Ν. Γρι«ονηοιώτη. — 
Διεβιβάοθησαν είς τόν κ. Νοσταλγόν, κ. κ. Δ. 
Κόκκινε, Γ. Εύαγγβλινέ, Ν. Ρ. κ"ί δίδες Στέλλα 
Βελούζου καί Κλοκλό. Ό  κ. Νοσταλγός δέν 
άνήκει είς τήν σύνταξιν τή; «Σφαίρας», έάν 
όμως θέλχι, θά τοΰ διαθέσω ώρισμένον χώρον, 
διά νά σάς άπαντήση μέσω αύτής. Έλήφθη 
σαν άργά αί έπιστολαί σας δίς Δομνίκη Ζαδέ 
καί κ. Γόη Σειρήνα. Τώρα δέ μ«ορώ ν’ άναι- 
ρέσω ό,τι έγραψα. ο  ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Η ω ς  ύ α  δ ι ε ξ α χ & ή  ή  ψ η φ ο φ ο ρ ί α  τ ώ ν  τ ε λ ε υ τ α ί ω ν  έ (  
‘ Α π ο λ ν τ ο ς  μ ν α τ ι κ ό τ η ς .  -  Ή  δ ι α λ ο γ ή  έ ν ώ π ι ο ν  
σ υ μ β ο λ α ι ο γ ρ α φ ι κ ή ς  π ρ ά ξ ε ω ς .

Μέχρι τής εσπέρας τού «αρελθόντος Σαββά
του ελαβα τάς κατωτέρους ψήφους :

Υχέρ τής δεοποινίδος Κ ό ρ η τ ώ ν Κ υ -  
μ  α τ ω ν, Π. Μβνζβλό« ιυλος, Ν. Εύσταθιά- 
δης, Ν. Κωοτόηουλος, Κ. Προ «οπίου, Σ . Πα- 
«αθανασόχουλος, I. Ρόζηί, Γ. Παναγιωταρό- 
χουλος, Δ. Μβντζελόχουλος ψηφοδέλτια έν 
ολφ 105, Κ. Θβοφανόχουλος 50, Ν. Μιχαλό- 
χουλος, Β.Στεφάνου, Γρ. Μ«ουζέλης, Θ. Γβωρ- 
ν>«δης, Α. Καλαντζόχουλος, Μ. Κούνδουρος,
I. Βασιλόχουλος, Δ. Σβνής, Γεωρ. Μχουζέλης 

Δ. Μαριδάκης, I. Βάλβης, Δ. Κόκκαλης 15, 
Κ. Αντωνάτος 6.

Ύχέρ τής δεσχοινίδος P a p i l l o n ,  "Α. 
Καλογιάννης ψηφοδέλτια 50, Μ. Tember ψή
φους 20, Δ. Διακόχουλος 10 ψηφοδέλτια, Μα
ρίκα Μχακούρου, Ν. Δημητρόχουλος, άνά 5 
ψηφοδέλτιο, Δ. Κάλχαρης, Ν. Σ*«θής, θ . 
Γρουγιας ανά 1 ψηφοδέλτίον, Π. Δαμιανός ένα 
ψήφον, καί διά τοΰ κ. Ε  Conti, αί δίδες καί 
κύριοι Άχοχαΐδι τής Μοίραο, Προσφυ /οχούλα 
Θράκης, Ρόζα Σβορώνου, Minerve, ’Αφροδίτη, 
Χρήσα καί Γ. Χατζηΐωάννου, Ξένη ΆΑ,ωνίδου,
Δ. I. Π., Γ. Τσαλίκης διά ψηφοδελτίων έν συ- 
νόλφ 44.

Ύχέρ τής δεοποινίδος Σ ε ν έ λ η ,  θ .  Τζα- 
τζιαος καί ‘Ανώνυμη άνά 5 ψήφους.

Ύχέρ τής δεσχοινίδος Ν α υ ο ι κ ά α ,  Σ. 
Βασααλ χαί X . ‘Αγγελόχουλος άνά 2 ψηφοδ.

Υχέρ τής δεοποινίδος Μ ε ν ε ξ ε δ έ ν ι ο  
Μ χ ο υ κ ε τ ά κ ι ,  Μ. Σχάρης, *Α. Τσούκας,
Α. Άσημόχουλος άνά ένα 1 ψηφοδέλτίον.

Ύχέρ τής δεσχοινίδος ’Ο ν ε ι ρ ε μ έ ν η  
Λ ε υ τ ε ρ ι ά ,  οί κύριοι καί δίδες Ν. Άρτέ- 
μης> Ί . Βασιλόχουλος, "Ανθή Σχυράτου, Νίκη 
Βραχνοί, Δ. Σιδέρηί, Κ. Σχαθόπουλος, Ν. Για- 
χουμάκης, Ροϋλα Σταυρίδου, Έ . "Ανδρεάδης, 
καί Κ. Ζερβός διά ψηφοδελτίων έν συνόλφ 60.
, Έχίσης έλήφθησαν ψηφοδέλτια τών κ. κ.
.1. Κουφάκου καί Κ. Τζούρα, μή συνοδευόμενα 
όμως ύπό δΟλέχτων Καί συνεχώς άκυρα, εφό
σον έστάλησαν^καί έλήφθησαν χρό τής δημο- 
σιεύσεως τών όρων τής νέας ψηφοφορίας.

Ν. Σμυρναΐον. ‘Ο κ. Ε. Conti δέν άνήκει 
είς τήν σύνταξιν τοϋ περιοδικού. Ούδείς άνή- 
κων^είς τήν υπηρεσίαν τής «Σφαίρας»&νεμίχθη 
καθ’ οίονδήχοτε τρόπον είς τό δημοψήφισμα.— 
Διαγωνισμός ωραίων άνδρών σοκάρει πολύ, δί
δες Ί . Γ. κ.λ.π. Έχιστρέφεται, δεσχοινίς 
Ζιγκολέτ.—Π. Δρόό^ν (Αεβάδειαν). Έχιστολή 
σας έλήφθη τήν Δευτέραν, κατά συνέχειαν τά 
έσώκλειστα χρήματα καί ψηφοδέλτια θεωρούν
ται άκυρα καί εΐνε είς την διάθεσίν σας. —Ν. 
Μαστρογιαννάκην.—Έστείλατβ δρ. 37.60, κατ- 
εχωρίσαμεν έχ' όνόματί σας 38 ψηφοδέλτια, τά 
όχοία μάς κάνουν 38 δρ. (19 διά τά φϋλλα καί 
19 διά τό δικαίωμα). Έχομένως μάς όφείλε- 
ται λεπτά 60* μή μάς τά στέλλετε καί άφήστε 
μας ήσυχους.

Ψευδώνυμα νποψηφίατν ψηφοδ. Ψήφοι

1 Γλυκοματοΰσα.....................
Θεσσαλονίκη

185

2 Σενέλη...................................
Σμύρνη

723 38

3 Κόρη τών Κ υμάτων . . . 
Αίγιον

684 46

4 Βασίλισσα τών ‘ Ανθέων. . 
Πόρος

329 30

δ Μ ιστεγκ έτ ...........................
Σιιύρνη

372 18

6 Papillon..............................
Άΐδίνιον

404 191

7 Brunette............................
Ήοάκλειον (Κρήτης)

9

8 ’ Ονειρεμένη Λευτεριά . . . 
Κωνσταντινού«ολις

721 50

9 Μενεξεδένιο Μπουκετάκι . 
Άθήναι

41 8

ί ιυ Σαμιώτικο ‘Αστέρι . . . .  
Σάμος

18 1δ

11 Ναυοικάα....................... ...  .
Κέρκυρα

31 5

ΑΙ ΠΡΟΙΚΕΣ
Έκ προηγουμένων εβδομάδων Δρ. 7.187.δ0 
Έκ τής τρεχούσης έβδομάδος » 195.δ0

Σύνολον δρ. 7.383 
Έχίσης είς στέμματα δρ· 8δ καί λ. δΟ.

Υ Π Ο Ψ Η Φ ί ί ϊ , ι ν  
Π Ρ Ο Ι Κ Ε Ε  ;

β δ ο μ ά δ ω ν .  Μ ά ν ο ν  ψ η φ ο δ έ λ τ ι α  χ ω ο ί ς  5 0 λ ε π τ α . —  
τ ώ ν  ί ν δ ι α φ ε ρ ο μ έ ν ω ν . —  Α ί  π ρ ο ί κ ε ς ~ Φ α  δ ο & ο ΰ ν  δ ι ά  

Π ο ο α έ ξ α τ ε  ο  ί  ψ η φ ί ζ ο ν τ ε ς

Ηδη ή ψηφοφορία, ιιβτατραχΒϊοα είς μυ
στικήν,  ̂διεξάγεται ώ ; έξής :

Ιον) Ή  ψηφοφορία γίνεται μ ό ν ο ν  διά 
τοϋ δημοσιευομένου βίς τήν «Σφαίραν» ψηφο
δελτίου. Χρήματα διά ψήφους άνευ ψηφοδβλ- 
τίων δέν δέχομαι. Οΰτε τό άντίτιμον φύλλων 
*<?ός αχοκοπην καί συμπλήρωσιν ψηφοδελ- 
τίων είς τά γραφεία μας.

2ον)Ό καθένας μ ό ν ο ν  μέ ε να ψηφβδέλ- 
τιον δικαιούται νά ψηφίσΒ. ©ύδ?ίς διά «εβισ- 
σοτέρων τοΰ ένός. Δέν χβιράζει δέ άν τό ψη- 
φοδέλτιον άνήκει είς χροηγούμενα φύλλα, τβΰ 
δευτέρου χάντως μέρους τοϋ δημοψηφίσματος.

3ον) Τά ψηφοδέλτια δ έ ν  συνοδεύον- 
χαι πλέον «5*6 δΟλεπτα.

4ον) Οί ψηφίζοντες άνά εϊς ή καθ’ ομίλους 
στέλλουν τά ψηφοδέλτιά των μόνον διά 
συστημένων έχιστολών. Οί έν ’Αθήναν, Πει- 
ραιεί καί «εριχώ^οις δύνανται νά τά «ροβκο- 
μίβουν είς τά γραφεία μαο, έντός φακέλλων 
ομως σφραγισμένων μέ βουλοκέρι. Έ «ί τών 
φακέλλων δέον νά ύβάρχχι διαγωνίως ή λέξις : 
«Δημοψήφισμα».

5οι) Τέτοια συστημένα καί ενσφράγιστα 
γράμματα δέχομαι μέχρι τής 20ής Νοεμβρίου, 
ήμρρας Κυοια^ής «αί ώρας 3ης μβταμβπημ· 
Ρ0*·νης ακριβώς. Τά μι?τά τήν ώραν αύτήν 
έ*- ούδονί λόνφ θά ληφθοΰν ύ«" δψβι.

6ον) Τά γράμματα «αραμένουν σφραγισμένα 
γρηΦεϊα μας, ούτως ώατβ οΰτε ή- 

μείς, ουτε άλλος κανείς νά λαμβάνη γνώσιν 
τών περ>εχο>ιένων ψηφοδελτίων ιιέχρι τής 
ημέρας εκείνης. Ο κατάλογος τής ·ψηφοφο- 
ρί^ς δέν θά δημοσιευθή χλέον μέχρι τής άναγ- 
γελίας τών τελικών άχοτελεσμάτων.

7ον) Ή  Λ«οσφράγισις θά γίνη τήν Κυρια
κήν, 20 ήν ΝοεαΒρίου, κ«π ώραν 4ην μεταμε- 
σηαβρινήν άκοιβώε είς τά νραφείά ιιας, ένώ- 
«ιον α') τών έν Άθήναις Πειραιεί ή «εριχώ- 
ροις διαμενουσών ύ«ο·ψηφίων, αί όποΐαι «αρα- 
καλοΰνται νά «ροσέλθουν άφρύκτωί, β) τών 
άντ·«ροσω«ων χληρεξου^ίων τονς όχοίους «α- 
οακαλοϋνται νά διορίσουν έγκαίρως αί έν ταίς 
έ«αρχίαις  ̂υποψήφιοι, γ) έ«ιτρο«ής άναγνω- 
στριών καί άναννωστών ιΐιηφίσάντων. Ένώ- 
«ιον αύτών θά γίνη ή διαλογή τών ψηφοδελ
τίων καί θά συνταχθ^ τό «ρακτικόν τών τε
λικών Λχοτβλεσιιάτων, τά Αχοία θά δημοβιευ- 
θοϋν είς τό φϋλλον τής 26ης Νοεμβρίου.

8ον) Τήν Τετάρτην, 30 η ν Νοβιιβρίου, ώραν 
5ην άχογευματινήν, θά γίνη ένώ«ιον συαβο- 
λαιογράφου καί μαρτύρων καί δι’ έπισήμβυ 
πράξεως ή «ίΐράδασις τοΰ χρηαατικοΰ «οσοΰ 
τών προικών είς τάς δύο νικητρίας ή τούς νο- 
ιιίμους πληρεξουσίους αύτών,έφόσον διαμένουν 
έν έπαρχίαις. Παρακαλοΰνται αί Υποψήφιοι 
νά μή διορίσουν άντιπ^οσώπους άνήκοντας 
είς τό προσωπικόν τής «Σφα£ρ«ς».

9ον) Τήν Κυριακήν 4ην Δοκεαβρίου, ώραν 
4ην άπογβυιιατινήν, θά γίνη, ένώπιον έπιτρο- 
«ής άναγνωστριών καί άναγνωστών, ή κλή· 
ρωσις διά τήν Απονομήν τών 20 δώρων εϊς 
τούς μετασχόντας τής ψηφοφορίας τά δέ ονό
ματα έκβίνων ποΰ θά κερδίσουν, θά δημοσιβυ- 
θοϋν είς τ^ φΰλλον τής 1·ης Δεκεμβρίου.

ΙΟον) ΟΑδεμία τροποποίησις τών «ς  άνω 
όρων καί ήμερομηνιών θά γίνη.

0  Α ΡΧ ΙΣΥΝ ΤΑΚ ΤΗ Σ

Β ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ Β
Β «ΣΦΑΙΡΑΣ» Κ
Ln Πωλοϋνται είς τά γραφεία μας : nj
[u «’//ρώ  και Λέανδρος* μυθιστό- uj

ρημα Σπ. Ποταμιάνου δρ. 5 [J;
%’Ιονδηθ* μυθιστόρημα Σπ. π]

Π^ταμι^νου » δ η
«Ό  Νέος Άγκαΰάγγβλος* ήγουν [Η

Αμιλίαι έπίκαροι κλπ. » 1 ιχ|
€ Τόμος» 2ου έτους «Σφαίρας» » 20 Ιη

» 3ου » » » 20 Π:
*Α«οστέλλονται ελεύθερα ταχυ- p

δρομιχών τελών είς τόν έμβάζοντα ϊ]
τό άντίτιμον. [η

Μ ι ξ ξ ξ  Η  Σ Ε Λ Ι Σ  Τ Ω Ν  Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Τ Ω Ν  = 7 fg |
3 0  Λ Ε Π Τ Α  Η ΛΕ -  ΙΣ

Λ ίϋΐΐυΙΝ ΪΔί,Σ ύΤΟΡ  
—Νβο  ̂ κϋριακομ&νος έ*. eiv*Biiuy μ“ · i 

ι κράν τής άγακητής πατρίδος «αί ε«βιδη j 
ά«ώλεσεν έκ θανάτου όλοκληρον την οίκο- j 

ι γίνειάν του στερούμενος οΰτω «άσης «ρο- j 
; σφιλοΰς αλληλογραφίας διά νά διασκέδαση 

χην μονοτονίαν τή; ζωής του καί τήν λυ«ην 
i ζητεί άλληλογραφίαν μέ Δεσποινίδας προ- | 

σφυγοπούλας καί δή έ>« Πειραιώς ήλικιας j 
1 άπό 17 έως 23 έτών. Σκοπές ίερός: ψευ- 

όώνυμα άποκλείονται. Θ’ άπαντήσω γενι
κώς εί; όλας πού θά έχουν τήν χ^ωσυνην 

[ να μοΰ γράψουν. Διεύθυνσις M r ι\ι/£. U· 
Caris, General Delevery. Zamaika L. o.

i u. s .  a .  ;_____
— ΆνιαΛ,ασσω καρτας καί έπιστολάς μβ δί

δας, πανχαχόθβν «Ξενηχευμένο «ουλί» p.r. Λβ-
βάδοιαν. , _ , . ,

— «Θάνον» Έγραψα πρό καιρού. Αναμένω 
έ«ιστολήν, γνωστήν σύσταοιν Λαρίσσης. «Βι-

κϊ .̂°·ΑνΤαλλάσσω c.p . καί έπιστολάς μέ μαθή
τριας ’Αρσάκειου. Προτιμώνται ’ Αθηνών χβι 
Λαρίασης. Γράψατε «’Αμόριον» p.r. Ααρισσει.

— Μία χροσφυγοχοϋλα «ου τήν κατέτρεςεν 
ή κακιά ειμαρμένη, ζητεί άλληλογραφίαν μέ 
Ήρωας χού μία ήμέρα θά ελευθερώσουν τήν 
χατρίδα της. Γράψατε'Αλεξάνδραν Νικολάου 
Ζήνωνος 32 'Αθήνας.

—Ζηχώ άλληλογραφίαν μέ ζωντοχήρες γε
μάτες χικρίες να χροσθέσω καί τάζ ίδικας μου 
χρός κοινήν εύϊυχίαν. Γράψατε «Χ.Δ.ϋ.» p.r.

Ε! ! “ί * “ναλαμβάνω άλληλογραφίαν μέ φίλους 
χαί φίλας «Μιχ. Καναχάκης» p.r. ’Ηράκλειον.

— «C.X.» τί γίνεσαι: γιατί όιέκοψες την άλ
ληλογραφίαν μας ; Περιμένω γράμμα σου εις 
τελευχαίαν διεύθυνσιν Kui είς Τ.Τ. 917 «Γιωρ-

Υ° —«Μιχαήλ Ροΰσσον» Δ)οίς μου έξής. · Μα- 
ρίτσα Κομνηνού» όόός Ρήγα έναντι i -υλλο/ου 
Έρμουπόλεως otxia Στεφάνου. Σύρον.

— «Τζοκόνταν καί Λώραν Δημοσθβνους έχ 
Κων)πόλεωε. Έπληροφορήθην ότι άφίχθητβ 
ένταυθα. Γνωρίσατε μου νέαν Δ)σίν σας. Λοχα
γός Γ. Γ . Ξενοδοχεΐον «Παρθ3νών» Σταδίου 
208·

—Γραμματοσυλλέκται I ! ! Διαθέτω Τουρκι
κά Γραμματόσημα 1913-22. Γραψατε «Δημη- 
τριον Δημητριάδην» Ά γ . Συμεών Μυτιληνην.

— Ό  κ. Νικ. Γκανούλης» έμχοροςεκ Καΰαλ- 
λας καί ή χαριτόβρυτος «Αγνή Σακελλαρίδου» 
ήραβωνίσθηοαν έν Θβσ)νίκη. « Φ. Αυγέρης » 
Χαλκις. ,

— Θηλυκά τοϋ Διαβόλου, κοριτσα οεμνα, 
τσαχπινοχοϋλες, γράψτε σέ μένα κι οτι λογιό 
μέ θέλετε θά μέ βρήτβ. « Ν ί κ ο ς  Γριχονηοιω- 
της» Λεβάδεισ. ,

—’Αξιωματικός ζητεΐ Αλληλογραφίαν μετά 
δίδων. Σχοπό; γνωριμία. Γράψατε «Ν. Τριαν- 
ταφύλλου» p .r . ’Αθήνας.

— «’Ελένην Μακρ . . . »  341 Λεωφορος Κων- 
στανχίνου ’Ανδριανούπολιν. Γράψατβ νέαν οι- 
ευ)σίν σας. «Α. Γ .» 4 Βα Bamleh Alexandne 
Egypt e. t

—Νεαρός Λοχίας ευρισκόμενος εν «ράκη 
παραμείνας έν τφ στρατεύματι πρός «ληρη 
έκπλήρωσιν προαιώνιου πόθου, χαρ ολα τα 
τελευταίως διαδραματισθέντα έν Μ. ’Ασία χαι 
Θοάκη, αίτεΐ άλληλογραφίαν μέ δίδας απασης 
τής ’Ελλάδος καί δυστυχείς «ροσφυγας. Ψευ
δώνυμα ά«οκλείονται. Σκοπός οτι έχακολου- 
θήοη. Γράψατε «Χαμένην ΰπαρξιν» 41ον «εζ. 
2)γμα. Μ. Έπιτελεΐον. τ.τ. 925.

—Παρακαλείται θερμότατα «άς όστις γνω
ρίζει περί τής τύχης τής i*  Σμύρνης οίκογε- 
νείας κ. Χρύσας Βογιατζοχούλου, Φιλι«ουτση 
24, ό«ως με ειδοποίηση εις τό p.r. Αθήνας. 
Στυλιανός Βασιλάκης. , , ,

— «Νικόδημον Νικολαιδην» Δβχεσθε άλλη
λογραφίαν μου ; άπαντήσατέ μοι μέσφ «Σφαί
ρας» «θαλασσία αύρα» Οεσ)νίκη.

—’Ανταλλάσσω c.p. μέ δίδας. Γραψατε «Μα- 
ραμένον κρίνον» p.r. Μελιγαλά· f

—«Θεόδωρον Ροίζον». Τί γίνεσαι; «οΰ_ ευ- 
ρίσκβσαι; γράψβ βτήν στήλην αύτήν, όσον 
μπορείς μέ «ροφύλαξιν. «Βασίλισσα τής Νυ-
κτας». . , ,

—Ζητώ φιλολογικήν άλληλογραφίαν μέ ευ
γενικός ψυχάς άπάσης τής Ελλάδος «Δημ. 
Πετρίτσης» Καφφενεΐον Σταθμού Όμονοίας 
Άθήναι. , ,

— Ζητείται ή Διεόθυνσις τής Δίδος «Κρυφό 
παράπονο» έκ Σμύρνης. Γραψατβ «Α.Κ.» αστυ
νομικήν σχολήν Κέρκυραν.

— Δεσποινίδα «Χρυσάνθεμον» οδοϋ Κηφιο- 
σιάς. Ραντεβού δβυτέρας χατέβτη άδύνατο λο-

γφ βραδύτητος λήψεως έ«ιστολής. Γνωρίσατε 
διευθυνσίν oac. «Σ,Σ.».

— «Σοφίαν Π.»Βόλον. Περιμένω νά γράψετε | 
μέσφ «Σφαίρας» καί δέν μοΰ γράφετε Διατί; ! 
«Siar· of Stops· Βόλος.

— Πονεμένη καρδιά χρόνια τώρα ζητεί «α- ! 
ρηγοριά στήν Αλληλογραφία, μέ κορίτσια μορ- j 
φωμένα κοί «ονεμένα. Δ)σις «Β.Ν.» Όρχος ά- I 
εροχλοΐας Θεο)νίκην. t , |

—Νέος 19 έτών άνταλλάσσει c.p. μέ άχαξά- 
χαντας. Γράψατβ : «Κατεστραμένο «αιδί» θυ
ρίς 53 Γραφ. «Σφαίρας».

-Ά χ α ξ  τής έβδομάδος μόνον άχαξ τής 
έβδομάδος άλληλογραφώ μέ δίδας. Γράψατε 
«Χρ. Κοκολέχσον» p.r. ’Αθήνας.

- €Pianistes Στο Άτχικ. . . . γνωρίστηκες. 
«Άνν...»

—’Αλληλογραφώ μέ νεαράς δεσποινίδας κα
λών οικογενειών πανταχόθεν. Προτιμώνται "Α
θηνών Πειραιώς. Γράψατε «Μ. Σχεφανάκον» 
141 Μαυρομιχάλη ’Αθήνας.

—Έσώθπν, έπαναλαμβάνω διακοπεΐσαν άλ
ληλογραφίαν. Οί γνωρίζοντές με ας γράψουν 
μέσω «Σφαίρας» τήν διευθυνσίν τΦν, «Σιβυλ- 
λα» (έξ " Α ϊ δ ι ν ί ο υ )  p .r . Φ.λιπιάδα._

— Διβύθυνσίς μου. «Εμμανουήλ Απλανίδης» 
p.r. Χίος. ,

— Δυό νέοι ά«ογοητβυμένοι άπ _ την ψευτιά 
τής ζωής ζητοϋν νά βρούν άνακούφισι σέ άλ- 
ληλογραφία μέ ψυχές πονεμένες, αίσθαντικές 
μορφωμένες. Προχιιιώνται "Α·Θηνών Πειραιώς 
Θεσσαλονίκης. «Π.Τ.» καί «Β.Κ.» Θυρίς δΐ 
γραφβΐα «Σφαίρας». t

— θέλω νά ύποσιηρίξω μιά φίλη μου̂  ή ο
ποία στεγάζεται σ' ένα οχολβΐον Σάμου. Εκεί
νος «ού θά μοΰ στβίλη «ερισσότερσ ψηφοδέλ
τια, μέχρι 20 Νοεμβρίου θά τοϋ χαρίσω τή 
καρδιά μου. Δίδα Φ. Ε. Γραφεία «Σφαίρας» 44.

Κ Τ  Η Λ  Ε Φ Ρ Ν Η Μ Α Τ  Α

Μ. Κ α ν α κ ά κ η ν Δέν γνωρίζομεν, Π . 
Θ ω μ α ΐ δ η ν  "Αν δέν έδημοσιεύθη σημαί
νει ότι δέν έλήφθη. Γ. Ά ρ γ υ ρ ι ν ό ν  τό 
σταλέν στοιχίζει δρχ. 7. Μ. Σ τ β φ α ν ά κ ο ν ·  
Γράφετε νά διορθωθή ή διεύθυνσις χωρίς νά 
εχβτε τοιαύτην. Έχρβώθητε δρ. 4 καί 80.

Ένβγράφησαν συνδρομηταί: Χρ. Καζίμης,
"Αξιώτης Πολύδωροί, "Ορέστης Θεοδωρίδης, 
Ά θ . Κοτρότσοε, Ν. Caris, X . Συγεώργης, Έλ- 
βίρα Μαΐου, *Αθ. Δεληολάνης, Κ. Ριζοδήμος, 
Έ . Μελισσάς, Έλευθ. Μαυρεδάκη. Γ. Καλλέρ- 
γης, I. φραντζικινάκης.

ί  χ α ρ τ © π « < \ ε ι ο ν  κ  γ .  p a s h
Ιδρχθέν τφ 1»ώ9 

Σ ταδίου  46ι Ά ροά κ ε ιο ν  Ά ϋήνα ι 
Τά έπισκεπτήριά σας καί «άσαν καλ

λιτεχνικήν τυ«ωτικήν έργασίαν, έκτβ- 
λβίτε είς τιμάς άσυναγωνίστους έντοίς 
Ήλεκτροκινήτοις Τυχογραφβίοις καί 
Βιβλιοδβτβίοις μας.

Εύρηται «λουσία συΧλογή σχολικών 
^  είδών ώς καί κάρτ-«βστάλ καί «λαι- 
t£“ σίων.

ΕΙΣ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΠΩΛΟΫΝΤΑΙ
Τ Α  ΑΝ ΕΚ ΔΟ ΤΑ ΤΟΥ Π ΛΑ ΣΤΗ ΡΑ

50 λβχτά τό τεύχος 
• "Α«οστβλλεται άμέσως όσοσδή«οτε άριθμδς 

τευχών, είς τόν έμβάζοντα τό άνάλογον άντί
τιμον.

Η ΠΟΛΥΚΡΟΤΟΣ
ΔΙΚΗ ΤΟΤ ΚΌΛΟΚ.ΟΤΡΩΝΗ

α ι  Τ Ο Τ  Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ο Υ  Π Α Λ Π 0 Υ Τ 4
ΕΚ4ΙΔ ΕΤΑ Ι ΕΙΣ 50ΛΕΠΤΑ ΦΥΛΑίΔΙΑ

Τ Ρ ΙΤ Η Ν , Π Ε Μ Π Τ Η Ν , Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Η Ν  

Προηγούμενα φυλλάδια δίδονται είς τά γρα
φεία τής «Σφαίρας»

ΧΑΡΤ0Π0ΛΕΙ0Ν “ ΚΌΣΜΟΣ,,
Γ . & Λ. Γ Ε Ω Ρ Π Α Δ Ο Υ  

"Οδός I. Πεσματζόγλου 19
[Ν έα κ)τα Ά ροακ εΙου]

"Έιοιιεν χήν μ ε γ α λ 8 ΐ τ έ β “ ν κα'· 51 λ ου- 
ο ι ω  χ έ ο  ο  ν συλλογήν άτιάντων τώ ν  γραφι
κών xai σχολικών είδών. Χ άρτη ς πολυτελβίας 
διαφόρων χρω αάτω ν, είς «υ τία . Κ άρτ.ποστάλ, 
πάντοτε τή ς τελτυταΐας μ όδας. Μελανοδοχεία 
ιιαΰρο και άσπρα πολυτελείας, τά  μόνα κατάλ
ληλα διά δώ ρα . "Ο λα τά  είδη μας είνε νέα 
και ά π ’ ευθείας άπό τά  Είιρωπαικα Ε ργοστά 
σια. Γ ιά  τ ό  συμφέρον σας έπισκεφ&ητε τό  
κατάστημά μας.

Η ΤίΜ Η Τ Η Σ  “ Σ Φ Α ΙΡ Α Σ ,,
ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΟΝ ΜΙΑΝ ΔΡΑΧ. ΤΟ ΦΥΛΛΟΝ

Κατόπιν τής διά νόμον άνατιμήσεως 
τών Εφημερίδων εις 50 λεπτά, ή «Σ φ α ί
ρα» πωλείται άπό σήμερον πρός μ ίαν
δραχμήν. , 4,ν.

'Η  ϋπερτίμησις αυτη είχε καταστή αν
απότρεπτος. Τήν διηνεκή νψωσιν τής λί
ρας ανμπαρακολονϋονν άμέσως μεν αί τ ι- 
μα ΐ τοϋ χαρτιού, τών μελανιών, τών τσιγ
κογραφιών, τών στοιχείων και λοιπών μη
χανημάτων, εμμέσως δε τά εργατικά καϊ 
άλλα έξοδα. Σννεπώς ή «Σ φα ίρα» , τής ο 
ποίας ή καλλιτεχνική καϊ άνετος εκδοσις 
κοστίζει τρομερά, δεν ϋ ά  ήδννατο ανεν ζη
μ ίας , νά εξακολονϋήση τιμωμένη 50 λε
πτά.

Μέσα εις τά τόσα άλλα έξοδα τον σημε
ρινού βίον, εΐνε τόσον άσήμαντον τό π ο 
σόν τών 4 —  5' δραχμών κατά μήνα που 
διαϋέτει ό αναγνώστης διά τήν άγοράν τον 
περιοδικού αντοϋ, ώστε ν.ά μήν έπηρεάζη 

I σοβαρώς τάς δαπάνας τον.
Πάντως ή «Σ φ α ίρα» ϋεω ρε ΐ έαντήν ν - 

I ποχρεωμένην, ονν τή αυξήσει τής τιμής της,
I νά Ιπ ιμεληϋή επϊ μάλλον τήν καλλιτεχνικο
ί, τητα τής έμφανίαεώς της καϊ τήν πλον- 
I σιότητα τών περιεχομένων της.

Α Ι  Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Α Ι

I Ά ναλόγως πρός τήν νέαν διατίμησιν,
I αυξάνονται καϊ αί οννδρομαί, ώς εν τή 
! πρώτη οελίδι κα&ορίζεται.

Εις τονς ήδη υπάρχοντας συνδρομητάς 
ονδεμια επιβάρυνσις γίνεται. Ή  άποστο- 

I λή τοΰ φύλλου ϋ ά  αυνεχισϋή ,κανονικώς 
I μέχρι τής ήμέρας καϋ  3 ήν εληγεν ή παλαιά  
I συνδρομή των.

( ’Εκ τής Διενϋνναεα)ς) 

Α Ι Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Θ Υ Ρ ΙΔ Ε Σ
Τ Η Σ  « Σ Φ Α Ι Ρ Α Σ »

ΑΕΚΑ ΑΡΑΧΜΑΣ ΤΗΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΝ
"Αχό σήμβρον ή ύχηρβσία τών γραμματοθυ

ρίδων, αί όχοΐαι βύρίσκονται βίς τά γραφβΐα 
χής «Σφαίρας» καί διά τών όχοίων ένεργείται 
ή ιδιαιτέρα άλληλογραφία μεταξύ τών άνα- 
γνωοτών, τροχοποιβΐται ώς έξής :

Ιον) Ούόεμία άπολύτως έπιστολή γίνεται 
δεκτή είς τά γραφβΐα μας διά νά παραδοθή 
βίς άλλο χρόσωχον, άν τό χρόσωχον τοΰτο 
('τού παραλήπτου  ̂ δέν βχη ίδικήν του θυρίδα. 
Αί τοιαϋται έπιστολαί, αί άχβυθυνόμβναι διά 
τών γραφείων μας βίς άλλους χωρίς V* άνα- 
φέρουν θυρίδα, δέν θά γίνωνται δεκταί.

2ον) Ή  τιμή έκάστης θυρίδος κανονίζεται 
άχό σήμερον βίς δραχμας δέκα, κατά τριμη
νίαν. Δηλαδή, οίοσδήποτε άναγνώστης δύνα- 
ται μέ δέκα δραχ. τήν τριμηνία νά ένοικιάζη 
έπ" όνόματί του ή ύ«ό ψευδώνυμον μίαν 
θυρίδα είς τά γραφεία μας, καί νά λαμβάνη 
δι' αύτής τάς έ«ιστολάς του.

3ον) Χάριν τών ενδιαφερομένων, δημοσιβύο- 
μβν κατωτέρω τάς ήδη ένοικιασμένας θυρίΐις 
μέ τάς λήξβις των πρός άχοφυγήν χαντό; «α- 
ρα«όνου.

ENOIKIASMENAI ©ΥΡΙΛΕΣ
Αί ύ«’ ii ρ ι θ, 2, 3, 4, 6 έως 12. 14 έως 23 

25, 26, 28 έως 30, 32, 33, 35 έως 40. 42, 44 
έως 48, 76, 95, 101, 137, 143, 145, 1δ3, 154.

I Δικαίωμα ένοιχιάσεως μέχρι τέλους Δ)βρίου 
1922. Αί ύπ’ άριθ. 24, 43, 49, δΟ, 61, 52, 53,δ8. 

j Δικαίωμα ένοιχιάσεως ίΐέχρι τέλους Ίανουα- 
ρίου 1923.

Αί άλλαι θυρίδες εΐνε διαθέσιμοι «ρός βνοι- 
κίασιν.

(Ή  ύ«ηρεσία τής άλληλογραφίας)

/X  Η ! Λ Ω . £ Χ Σ
’ Ε π α ν α λ α μ β ά ν ε τα ι  ή  δή λ ω α ις  ο τ ι  ή  <Σ φ α ί 

ρα ρ ο υ δ έ ν α  ε χ ε ι δ ιο ρ ίσ ε ι  α ν τ ιπ ρ ό σ ω π ό ν  r o s  
ο ν ό α μ ο ν ,  ε ϊ τ ε  i v  τ φ  έ α ω τ ε ρ ιχ φ  ε ί τ ε  έ ν  τ φ  

ι έ ξ ω τ ε ρ ι χ φ .  Σ ν ν ε π ώ ς  π α ς  α π ο π ε ιρ ώ μ ε ν ο ς  νά  
ε ίσ π ρ α ξ η  ε ξ  ό ν ό μ α τ ό ς  τ η ς  α ν ν δ ρ ο μ ά ς  η  αλ- 

| λ ω ς π ω ς  νά  ν π ο κ α τ α σ τ ή σ η  τ ή ν  δ ια χ ε ίρ ισ ιν  
I τ η ς  ε ΐν ε  ά π α τ ε ώ ν  χ α ι δ έ ο ν  νά  π α ρ α δ ίδ ε τα ι  
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Ο ΰ  χύργlove
ΜΗΤΡΟΥΣ ΚΟΥΡΝΟΓΑΛΟΥΣ 

λουχίους ιοΰν Ιβζώνουν 
άρρεβουνιαστχός τς ΙΙερδίχως τ 

χί καραμχουζουχλής 
Ίφχαριστεϊ χλιαρώς «χαξάχαντας τς ίφχη- 
θέντας αύτφ ίχί τή οΰνουμαοτικτι ίουρτή τ' 
κί τ' άχουδέλχα. Πιρικαλοΰντι ottev οΰλ' οί 
φίλ* κί συγγινεΐς νά μήν καρτιράν ξιχουρι- 
στή άχάντησ*.

Ίδιαίτιρι χρουσχλήεις δέ θά σιαλώσιι.

Περδίχω μ' πλί μ' 
"Α ιι x’ νά ο" χάρ’  ού 

διάτανους τούν χαχλάχη, 
ούρέ χαληουβιόμχρα, τ’ή· 
ταν αύτίν' ή κασκαρίκα χ' 

Ιμωφκιακις ; Νά γιονρτά- 
Cov μαθές τν χερασμέν' 
Τιτρσδ' χι' ή άφιντιά ο’ 
νάν τ' άστονχηΒς ντίχ ού- 
λότιλα χί νά μή μ* στείλς 
μάειδι έναν ντελιέγροφου,

  1 'μάειδι έναν τουρβά ρόιδα;
Κί νά μήν ξέρου τ( ν' άχουκριθώ στς χαληόφ- 
λους « ' μ' άρώταγαν γιά τ’ Ιαένα /...

— Ποιός ξέρ’ τί καλούδια νά οώατλβ ή Αρ- 
ρεβουνιαστικιά ο' άχ' τού χουργιό, ούρέ χα- 
λότχβ ανθρουχε ; μώλιεγαν.

—Μήν τά ρουτάτε, δέν έχου «ού νάν τά βό
λου/ τς άχουκρίνουμαν χί χατάχνα τ* γλώσσα 
μ', γιατί μαΰές τίνους νάν τοϋ είχοϋ χί χοιός 
νάν τού χστέψ' χώς μ' σκάρουσες αύτίνου τού 
μασκαραλήκι, ούρή μχουμχή / -  ■ - -  .........

Τώλχζα γώ χουτές άχού σένα ένα τέτοιου 
χράμμα; Ά ΐ  ; χού τοΰχες τοϋ μελό σ ' ούρή 
μερελή;

Στν άρχή ν’ σ' χοΰ τν Αλήθεια μί κακουφά- 
νιχι. Ύστιρα όμονς έκατσα κι' είχα μί νοϋ μ':

—Γιά βάστα ούρέ χαξουμήτρου, τί χάθισαι 
χί χουλουσκάς κί χαλάς τ' ζαχαρένιασ' μί δαύτ; 
Πουλύ στινόχαρδους άνθρουχος ιΐσι μά τν 
άλήθεια κί χαλάς τν ύγειά ο' άνιευ λόγου χί 
Λφονρμή. Σ' άστόχσε αύτίν μίνια βουλά; 
Άστοχα την χί ού ϊέχα κι' ας χά^ χαραχα- 
τούλια νά βρή γαμχρό. Έχει τού νοϋ τς στού 
κεχρί αύτίν ; Ρίξτου κί σύ στά γλέντια χί τσι
μέντου νά γέν'~. μχά, οί καλό σ'...
#Δύτά χί χουλλά άλλα μερμηρίσας χατά φρένα 
κί μιτά θυμόν, βήκα ατά χαζάργια χι' έβαλα 
ντελόλ' χώς τν ήμέρα χ" θά γιουρτάζου τού 
εΐνουμά μ’ θά χαγή τού χελιεκούδ' κι* όχοι
ούς θέλ' νάρθ* στού σχίτι μ* νά γλιεντήσ'.

Τν Τρίτ' τού βράδ* χήγα χί στά γραφίγεια 
τς «Σφαίρας» άχ* ήταν μαζουμίν' ιΰλ* οί 
ντελμχεντέρδες.

—Γειά ο’ Μήτρόυ, μοΰειχαν. Γιουρτάειζ 
αύριγιου ;

—Ά μ ' χώς δό. Μίνια 
είνι τ' άη δμητριοϋ κί

— Εί δέχισι Ιχιαχέειψ ;
— Ίχισχέειψ μαναχά ;
— Άμ" τί άλλου ;
— Εί χισχέσα, ούροί θεουσκουτουμέν !
— Εί τί χιοκέσα δέχισι;
— Ό τ ’ χρουαιρεϊτι οΰ χάβα ένας.
— Εαλά θά σ' στείλμε, μοΰειχαν χι' έφγα.
Κι’ Ανήμερα τν’ Τετράδ' μχουνόρα μχουνόρα

άρχισαν νάρχουνται τά χισχέσα.
Ου χύρ διαφυντής μώστλε ένα μουσχαράχι 

τ’ γαλάτου.
Ού άρχισυντόχτς οΰλα τά σύνεργα χί τά 

μαραφέτια τ' μανιχιούρ.
Ού Ρουμέου; μίνια τοΰρτα στού σκέδιου 

τς καρδιάς φτιασμέν'.
•Η δεσχοινίδα Νόρα μίνια ούραία χυλόχηττα.
Ού Π. Ναλίους μίνια άνθουδέσμ' χαμχρου- 

λάχανου.
Ού Μ. Στήριους δέκα μχουχάλες σαμχάνια 

μενιδιότχη.
Ού μχάρμχα Άγκαθάγγιλους τού βιβλίου τ'.
Ού Βλάμς μίνια κόμαγιά νά σί σχουτώσου.
Ή  Γαρεφούλα μίνια γραμματική.
Ού Αρχιεργάτς μώφχιασε τού μχουλέτου 

χ* γλιέχς στν κουρφή-
Ού χιεστής μ'τού τύχουσι. Ει’έχειτα συνέχεια.

Τόσα χουλλά χισχέσα ίέλοβα άχ’ έφαγαν 
χι’ ήχιαν γινναΐα οΰλ" οί καλιεβμέν’ κί μώ- 
μναν άχόμα γιά νά χουρέψου κανιά βδουμάδα 
χαραχίσου.

βουλά τού χρόνου 
θά μή γιουρτάζου·;

Κι" αν Αρουτάς χι’ γιά τού γλέντ' μέχρ' τ' 
άλλου χοουΐ βάσταξι.

Ά ς  είνι δμους γιά νά μή μείνς χαροχονε· 
μέν" θά σ’ χώ χί τ’ άλλου : άχάν’ στού μεθΰσι 
μ’ ξέχασα τού χάζου χ' μώφχιασις, ούρέ Ιχι- 
λήσμουν ζωϋμφιουν, χί αί σχώρεοα χι* ήχιαν 
οΰλ' στν ύγειά σ' χί χαλά στέφανα.

Άειτι τράβα τώρα νά σφουγγίχις τά δάκρυα 
σ' χι’ άλλ’ βουλά νά μήν τοϋ ξαναχάνς.

Ταϋτα χί μένου γειά σ' κι’ άντίου μ* 
Μ ή χ ρ ο νς  Κ ο υ ρ ν ό γ α λ ο ς

ΣΤΙΧΟΙ ΤΟΥ 
(ΗΓΟΥΝ ΟΜΙΛΙΑΙ

K A P P O Y j ?  
ΒΠΙΚΑΡΡΟΙ)

Έμετέβην 
τελεχταίως 
ένδοσθεν 
κινήματογραφέος, 
όχου ένεχαίζετο 
άχό έβδομάς 
έργατόν τι 
άχατάλληλον 
χςός δεσφοινάς, 
τό όχοΐον 
άχρεϊον.
Ούχ μένιοι έώραχον 
χολλά κοριτσόχουλα 
χαί χλείσθας χερίας 
χαρακολουϋών 

μετά γσρΐς τό όμμάτιόν των έχί τή; ταινίας. 
Ή ν  δέ καί άφθων άλλος κόσμος έκεϊ, 
νέοι, ήμίτριχτοι χαί Ιδίως γηραλέοι χολλοί, 
μέγας δ* έγένετο συνωσθισμός 
καί ούχ εύρών καθέδραν έκαθέσθην όλθός, 
τό όχοΐον
δεινοχαθησάντων χάνυ τών έμσχτοϋ χοδαρίων. 
Θεάσας δέ τά διεξαγόμενα έχί τοΰ χανίου, 
χομβοΰρα έγενόμην ενεχεν τοΰ σοχινίου,
«μα δέ τή Λήξει τοϋ θεαμάτου 
άχελήλυθον άγαν τεθλιμμένος 
χαί χεχοραχονεμένος
χαί γάρ όσα είδον έχί τή; οθόνης τοϋ σινεμάτου 
ούχ είχον έχί τής οθόνης τοΰ κραβάτου, 
τό όχοΐον ΐνα τά ποιήσω χερομιδαρεΐον.

* 0  ‘ Α γκ α& ά γγεΧ ος
ΙΜΙΤΑΣΙΟΝ ΓΑΡΕΦΟΥΛΑ

ΡΑΒΑΣΑΚΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥΣΗΣ ΝΕΟΠΛΟΥΤΟΥ 
Πολίον μου χολάκι μου 
σοϋ χέμχτο τό φιλάκι μου.

Μάθε χολίον μου δτι ή ερωτεγμένη μετά 
τίς χολίφερνις χροίξ σου μνηστίρ λίαν εύη- 
δός καί τρεζαμάν έχρόκοψε εις τό σχολεΐον. 
Έμαθα τό έλοιπόν καί μιλώ άφταίστος—τό 
όχοΐον θά χή χωρίς νά φτύνω δλιν δρα χάμο 
άμα διαβάζω—τά έλινηχά μέ τίς όρθογραφί- 
δες του χαί μχορό τυφλίς όμασι—καθώς λέ- 
γβι τό άρχαίον ρητόν τοΰ Σκύλου—νά γρά- 
φτο άσματα, τραγούδια, αινίγματα χαί χοιή- 
ματα δύστυχα -  λέγονται έτσι γιατί ξεφράζουν 
δλο χερί δυστυχίς καί αύτοχτονίας έρωτας — 
χαί δχως μιά χόλις έχει δρόμους καί χλα- 
τίες, έτσι στή φιλοτεχνία έμαθα δλα τά ονό
ματα τόν δρόμων, καί τά σοχάχια της μέ τής 
μεγάλες χλατίες. Ξέρο άκόμι νά κάνω χαί χε- 
ζογραφίματα— τά λένε έτσι διότι χερχατοΰσι 
μέ τούς χόδας στό χαρτί χσί δχι έχ- Αμάξις 
δχως έμίς—δηλ. νά χάρω τό καλάμι χαί νά 
ζουγραφίσω μέ λόγια στό χαρτί τά χεριχαθί 
σου χάλη δχως χάνουν ουγκραφής καί χοιητά- 
δες, χαί δχι σάν τίς ζογράφη χού χάς νά σκου- 
χίσης τό κάνδρο άχό τί σκόνι μέ μιά βρεμένη 
πατσαβούρα καί φέβγουνε γρίγορις σάν λαγοί 
ή μχογιές, γίνουνται δλα μουτζούρα καί τρέχα 
γύρευε! Καί δχι μόνο χρόκοψα τόβο χαρά νά βής 
χού δμαθα νά γράφο μετά χολύς χροτοχτυχίας, 
χαί όχι τίς συνιθισμένες φράξις καί γιά νά χι- 
οτίς μεταχροσεχός θά σοδ στείλο ένα χεζογρά- 
φιμα είς τό όχοΐον μετά πολίς χροτοχτυχίας 
έξυχνώ τά άφρισμένα χάλη σου χαί τό όχίον 
διαβάζις Ιεροκρυφίος άχό τόν μέλουβα χεθερό 
μου Άγχαθάγγελο, είς τήν λαοφίλιτι ίαχαρέ- 
νια μου μήτιρ σου μανδάμ Γαρεμφούλα νά 
θαγμάζι καί καμαρόσι τήν μέ 
λοντα νυμφία τις, νά συγκινιθί 
ή γρανίτα καρδία τις καί νά σχέ- 
•ψΠ τόν γάμον μας-γιατί ξέρο 
χώς τά γονικά σου άν χαί έχουνε 
χεράσι τόν σορόκο Μαλέα δέν 
θέλουνε άκόμα νά γίνουνε 
χεθερικά μου.

Μετά χερισχαομόν χαί βριχηθμόν είς 
τό ώτίον σου ή μανδμαζέλ μνηστίρ σου

Μιάργαροϋλα
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ΚΡΑ ΣϊΟΛΟΓΙα.
Νοέβρης μήνας χι’ άκομα vu οίσουν τά χρα- 

σιά,ρέ Μανιώ χολύφερ>η χαί διά χολλών χιχιά- 
δαν χεχροιχισμένη. Για
τί, γλέχεις, ώσαμε τά τ ώ -j 
ρα εΐχ με χαλοκαΐρι χι' 
άκόμα δέν έσφιξε τό κρΰο, 
νά ψήσΐ) καί νά φκιαστή 
τό χρασί ώς έμχρέχει.

Ό λα τά καινούργια μου- 
στιές είν' άχόμα.

Τοϋτο δμως, εννοείται 
καί γάρ, χοσώς μας έμχό- 
δισε να χάρουμε τήν τσάρ
κα μας σ' ούλα τά γνωστά 
καί άγνωστα ταβερνεΐα 
Πλακός καί χεριχώρου 
χρός γιά δοκιμή.

Οΰλη τήν χερασμένη 
βδομάδα έτσι τήν έχασα.
Τί νά χάνος, 1ιωθ’ άδρε- 
φάρα μου, αν θέλης κάνε 
χι’ άλλοιώς. Μέ τούς χα-, 
χέλους θά ζήσουμε καί μ' 
αύτούς θά χοθάνουμε σέ τοϋτο τόν χαληόχο- 
σμο, μχορεΐς νάν τούς χαλάοης χατήρι ;

Καί νά μήν χάς έσύ, έρχονται αύτοί καί σέ 
χεριχαλάνε μέ τό χοτήρι στό χέρι.

— Δοκίμασε κι’ αύτό, βλάμη.
— Πιέ κι* άχό τοΰτο.
—Δό μας τή γνώμη σου γιά χεΐνο.
Τί νά χάνος ' Είναι νά μή σοΰ βγχι τό δνο· 

μα. ΕΙδέ άμα σοϋ βγή μιά βολά, Αναλαβαίνεις 
βαυειές ΰχοχρεώοεις.

Κι* έγώ, γιά νά ξέρχ]ς2 ρέ μάτια, είμαι άχό 
Ανέκαθεν ένήμερος σ αύτά τά ζητήματα. 
Κρασολόγος σχεσιαλιτές μέ τ'δνομα.Μόλις βρέ 
ξω τή γλώσσα μου σ' ένα χρασί, Αμέσως τό 
μχανίζω άν είν* άσχρο ή χοχκινέλι.

Έμένανε, νά σοϋ χώ τήν αμαρτία μου οΰλα 
τά κρασιά μ* Αρέζουνε κι' οΰλα τά κατεβάζω 
ανηλεώς καί δέ μέ διαφέρει άν είνε μχροϋσχο 
ή ρετσίνα, σώσμα ή γιοματάρι. Μονάχα κάτι 
γλυχοειδές Σαμιώτιχα καί τά τοιοΰτα δέ μχο
ρώ νάν τά χιώ. Τήν χροάλλη χού μούστειλε 
ένας μιά μχουκάλα Αχό τοιοΰτο γιά νά δοκι
μάσω, χαρά λίγο νάν τόνε βρίξω.

—Τ' είν’ αύτά, ρέ ! τοΰ χάνω. Γιά άρρωστο 
ή γιά γυναίκα μ' άχέρασες καί μοΰστειλες νά 
χοστιστώ χρασί μέ ζάχαρη ; Ό  άντρας, ρέ 
κύριος, θέλει νάν τό νοιώθε τό κρασί ατό λα
ρύγγι του, νάν τοϋ xai-Q λιγάκι τά τζιέρια γιά 
νάν τό καταλάβω, κι' δχι νάν τό χίνχι σά γα- 
λατάχι.

Νομίζω, ρέ βάσανο ; Τό χάθε χρασί τό 
χίνω χαί τό λέω, φτάνει νάνι χαλό καί τσου
χτερό. Ά μα βρής τέτοιο, χοχάνα μέχρι αύ
ριο καί μή φοβάσαι χάρο. Τό κρασί χοτές δέ 
θά σέ βλάψΉ. ’ Δργολιχός γένεται ό άνθρω- 
χος άχό τά οχίρτα χαί τά βρωχαΐχά πιοτά 
χού εΐνε δλο οίνόχνευμα. Τά κουβεντιάζω 
δμορφα κι* ώραία ;

Είδέ τό κρασί χρειάζεται γιά νά δέντ) τό 
χόχκαλο τ' Ανθρώχου χαί νά δυναμώνη τό 
νεϋρο του. Σούρωνε λοιχόν όχου τώβρ^ς κβί 
μήν Ακοϋς τί λένε οί Αμχελοφιλέσοφοι τοϋ 
φασκόμηλου.

Είδες χαί στήν Άμέριχα τί γίνηκε; Γιά ν' 
Αχαγορέψΐ) ό Χάρντιγκ τό χιοτί, τήν έφαγε 
χανηγνρικώς στής έκλογές καί τώρα τό κόμμα 
τών ρεμχουμχλιχάνων δέν έχει χιά τή ρεμχού- 
μχλιχα τής άξουβίας. Ποιός τοϋχε νάν τά βάλχ) 
μέ τό Βάνκχο;

Κι* έχτές άχ’ αύτό νά σοϋ χώ χαί τ' άλλο 
μυστικό, ρέ βάσανο ; Άνθρωχος χού δέν χίνει 
κρασί δέ μχορεΐ νάνε γλεντζές χι* άνοιχτό- 
καρδος. Ό σοι χίνουνε νερό καί γάλα εΐνε 
στριμμένα άντερα. Μονάχα οί μχεχρήδες ξέ
ρουνε νά ζήσουνε τζέντελμαν. Δέν είδες χού 
τό λέει καί τό τραγούδι :
'Εμένα μοΰ τό είπανε άνθρώχοι μερακλήδες 
χώς τήν καλλίτερη ζωή τήν κάνουνε μχεκρήδες

Τά ίδια λέει χαί τό δίκαιο τοϋ Κρασσά, 
χού τό σχουδάζω χρόνια τώρα τό γρουσού
ζικο. Καί χρέχει νά μάς δής, ρέ γοργόνα μου, 
χού μαζωχνόμαστε καμμιά βολά δλοι οί κρα- 
σοφόροι χατέρες στήν ταβέρνα, γιά νά κατα- 
λάβας χώς γλεντάει ό κόσμος.

Κατέβαζε τό λοιχόν, ρέ άρχιτρίκλινη, τήν 
χοτήρα άνευ φόβο χι' άνευ χάθον, χι* έτσι 
μονάχα θά ίδ^ς τήν ύγειά σον.

Ξηγηθηχα σχαθί χι" οίνοχόος ;
Ο ΒΛΑΜΗΣ


