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Si Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΥ ffl

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟ ΚΟΡΙΤΙΙ
Τ ° δυστύχημά μου εΤ.ε μενάλο. Ή  ζωή 

μου δεν είνε πλέον τίποτε άλλο, παοά μία 
διαρκής αγωνία. Ή  γυναίκα πού αγάπησα 
υστέρα από τόσην σπατάλην ίδρώτος καί χρή- 

κουκλάκι αύτό, πού μ’ έζούρλανε 
ε ;  ολοκλήρου την άλησμόνητην έκείνη νύχτα 
που συνηντηθημεν είς τήν αίθουσαν μιάς 
ατραξιόν, δεν είνε σήμερον τίποτε άλλο δι* 
«με παρά μιά προληπτική γυναίκα, πού μέ 
ρασανιζει διαρκώς καί τής ώρες πού τήν ά- 
γαπω και της στιγμές πού τήν μαλόνω. Φαν- 
τασθητε πως κατώρθωσεν νά μή μοΰ έχη α
κόμη παραδοθή. Άρκεΐ νά δη στό γιλέκο μου 
νά λειπη ενα κουμπί, έ'να τόσο δά κουμπάκι 
γιά ν αποτραβηχθδ απότομα καινά πέση σέ μιά 
Λολυθρονα, να κρύψη στό πρόσωπό της, μέσα 
στα δυο της χέρια καί ν ' άρχίσο κάτι παρά
πονα και κατι πικρά λόγια, πού νομίζεις πώς 
τιΚ εχω κάμει τό μεγαλήτερον κακό. I

Σας βεβαιώ πώς τήν προσέχω πολύ τήν 
παραξενη μου κουκλίτσα. Μά ' αύτή πάντα 
κατι βρίσκει γιά νά μοΰ ξεφύγη, γιά νά μοΰ 
ξεγλυστρηση για νά βάλη τής φωνές, γιά νά I 
μου επαναλαβη διά μυριοστήν φοράν πώς I 
είμαι κακός καί τής φέρνω γρουσουζιές.

/ Σοΰ είπα νά προσεχής, μοΰ έπαναλαμ- 
βανει διαρκώς. σύρεις πώς είμαι προληπτική 
και σε βεβαιω πως, αν καί μοΰ άρέσης πολύ, 
δεν θα γινω ποτε δική σου, αν έξακολουθβς 
V“  π^οσ£Ζ1Κ τάς προλήψεις μου.

Αλλα πώς νά έξακριβώσω ενα σωρό προ- I 
λήψεις και πως νά προφυλαχθώ;

Τήν τελευταία ν φορά πού ήλθε στή γκαρ- I 
σονιερα μου τήν^έβεβαίωσα, μέ τόν πειό τρυ- I 
φερο τροπο, οτι έχω προσέξει πολύ, ώστε δέν I

PQtt πλέον τίποτε τό προληπτικόν επάνω I 
μου. ι

Τότε έκείνη άρχισε νά μέ έξετάζη, φίλε 
μου, με τέτοια προσοχή, άλλά καί μέ τέτοια 
τόλμη, που, σοΰ ορκίζομαι, ήρχισα νά χαλνώ 
το κεφι_ μου.Μέ εξήτασε καί στης παραμικρές 
λεπτομερειες τοΰ κοστουμιού μου, έπρόσεξε 
τα δακτυλίδια μου, έψαξε τό πορτοφόλι μου, 
το Λαιμοδέτη μου, τά κουμπιά τών μανικε- 
τιων μου... έπί τέλους έφάνηκεν ικανοποιη
μένη και μ αγκαλιασε μέ παραφορά.

Υστερα άπό τριών μηνών έρωτικό μανου- 
ρραρισμα ηταν η πρώτη φορά πού έπίστευα 
ακραδαντως οτι θά γίνη δική μου. Κατόπιν 
ήμουν εξησφαλισμένος πώ; δέν θά είχε πλέον 
καμμια προληψιν. Έγείραμε μαζή έπάνω σ’ 
ενα διβαναια. Η Δώρα έφσίνετο τελείως 
πλέον ανίσχυρος καί διά τήν παραμικράν 
αντιστασιν.
, Εξαφνα, ένφ έπροσπαθοΰσα νά τής φυλα

κίσω το κεφαλάκι της μέσα στήν αγκαλιά 
μου, την^ βλέπω νά ορθώνεται περίτρομος 
και την ακούω νά μοΰ φωνάζω, ένφ ή φωνή 
της ετρεμε από τόν φόβο καί τήν συγκίνησιν.

Αφήστε με, λοιπον, αφήστε με... Γιατί 
γυρευεις να μέ θανατώσης;

Προσπάθησα νά τήν καθησυχάσω καί νά 
την βεβσιωσω πως κάθε άλλο προσπαθώ 
παρα να την θανατώσω.

, επαθες; τής είπα. Έπί τέλους πρέπει 
νά το νοιωσας καλά, δτι είνε καί συμφέρον 
σου να γινης δική μου.

, 4 ’ <$ 1’ σήμερα .. Δέν βλέπεις λοι-
πον πως δεν κανει..;πώς θά πάη χρουσουίιά;

—Παλι τα ιδια; *
,. , Αφησέ με, άφησέ με... δέν μπορώ νά σέ 
ρλεπω... πρόσεξε σοΰ λέω, πρόσεξε τής τι
ράντες σου... Μά τί άνθρωπος είσ’ έσύ..; Δέν 
ρλεπεις πως τής φοράς ανάποδα;

Γο αποτέλεσμα ήτο πώς δέν κατώρθωσα 
ποτε να αποκτήσω τό προληπτικό αύτό κο-
'■·ι ΐτ0 ί · Ο ΑΤΤΙΚ.

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΧ ΔΑΓίΑΝΤΗΣ
1 ια τό σκληρό χαμό τοϋ  μονα ίικοϋ  Βασι- 

λακη αας, και τό  βαρύτερο πένθος δέν ϋ-ά 
μ πόρεση  νά μ ιλήση  γ ιά & λίψ ί σας Την  
παρηγοριά  ̂ δεν &ά κατορ&ώση νά σάς TL  
δωαη κάνεις από τόν  κόσμο τώ ν  άν&αώπων 
Η ψ νχουλα  τον  Βασιλάκη ϋ·ά σας την  σ τε ίλη  

α π ό  τον  κοομο τ * ούρανον. 4.

2 Τ Ι Χ Ο Ι  T O Y  Κ Α Ρ Ρ Ο Υ  SS J
(ΗΓΟΥΝ ΟΜΙΛΙΑΙ ΒΠΙΚΑΓΡΟί)

Άνεγνώξατε, ήγαπητοί, 
δπερ δράμα έσυνέβη 
ούχί περί τιμήν.
Καί γάρ σύζυξ τίς, 
χαρτοεμβαίζων καί χάσας 
τάςσεαπτοΰ δραχμάδας πάσας, 
ήγουν έβέρτζινος μείνας 
άχρι πενδάρας, 
τούθόπερ τό όποιον 
πανί μέ πανίον.
Οΰτω ύπάγας ένδογροΰ 
καί κατεπθείαν 
είς τήν έαπτοΰ καθοικίαν 
παράν ήβούλετο λαβεΐν 
έκ τοΰ έτερός ήμίσεος,

. τουτέσθιν τήν γυνήν,
καθοπερ^ πώς νά τά κομίση 
βόλτα, άδελφοί, περικαλώ πολύ;
Αλνησαμένης δμως άπτής δωκάσης λιανά 

ουτος οθεν εύρεθείς είς τά σθενά, 
άνάφσας καί κορώσας 6 τέρας, 
κοινώς τό θερίον, 
και ανεπ πολλών ένδαραβερίων 
έξάχσας τήν Αμβισθόλαν άπ τοΰαύτοσθιγμεί 
διεπραχσεν επί τοΰ σωμάτου άπτής 
σχοποβολήν, τό όποιον 
έγκατέλειφσεν τόν παρόνδα βίον.
Αμήν, άμήν δθεν λέγω ύμΐν, 
συμβολίτριαι προσφιλήν, 
μίαν συμβολήν,
ήπερ βούλεσθε νυμφίον παρεΐν 
προσλαβοΰναι τοιοΰτον 
ώσπερ έμέ τόν ήσυχοφιλήν, 
άπερ ούδείς κίνδυνος ύπάλχεί 
ϊνα ταχέως μεταβήτε εί? τόν "Αδη, 
τό οποίον
επχαρίστως δέχομαι προτάσεις 
μετά τών προικιών. j

*Ο Άγκα&άγγελος 

ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ ΤΑΜ ΑΟΥΤΡΟΠΟΑΕΙΙΝ

ΓΥ Ν Α ΙΚ Ο Θ Ε ΡΑ Π €ΙΑ
—Σήμερα, άγαπητή μου κυρία, υποθέτω 

πως δέν θά μέ παραγκωνίσετε... !
, —Τί νά σας κάμω, Λσθε ατυχής. Τό βράδυ | 
ερχεται ό σύζυγός μου.

—Καί στό διάστημα αύτό φρονείτε δτι δέν 
πρέπει....

ΤΑ αύτό άπαγορεύεται. Μή λησμονήτε 
πως κάμω θεραπείαν.
Τό άπόγβυμα

’Ο λ ίγεςβ ρ ε ς  υπολείπονται άκόμη. Θά μοΰ 
χαρίσετε έναν περίπατο ώς τό σταθμό;

Παρακαλώ... Μια κυρία πού έρχεται στό 
Λουτράκι γιά θεραπείαν πρέπει ν* άποφεύγη 
τάς περιπετείας. Ά λλως τε, θά έλθη καί ό 
συζυγός μου... Μή ξεχνάτε πώς πρέπει νά 
γίνεται φρόνιμος...
Τό βράδυ οτό Καζίνο

—Ά  είμαι πολύ άνήσυχη... Ώρισμένως 
κατι τοΰ συμβαίνει.

~  Απλουστατα, ό σύζυγός σας, κυρία μου, 
θά εχασε τό τραίνο... Δακρύζετε; Ά ,  μά αύτό 

I σας το απαγορεύω.,. Ελάτε νά κάνωμε ενα 
γυρο μέ τό αυτοκίνητο... Δέν έχάθη ό κόσμος 
Δεν ηλθεν άπόψε θάρθη αύριο... Τό χέρι 

I σας... Πάλι δάκρυα;.. Μπήτε λοιπόν...
—Μή λησμονήτε δτι κάμω θεραπείαν.
—Δέν έσκέφθην ποτέ νά σάς μεταβάλω 

I την δίαιταν... Μπήτε...
I - > λ λ ά  πού πηγαίνομεν;.. "Ω, σάς παρα

καλώ, αφησατέ με... Δέν είμαι είς θέσιν 
τωρα...

—Μιά άνάπαυσις κάτω άπό τά πεΰκα... 
Αργότερα σπ ίτι της

,, Αύτό, κύριε, βλάπτει τήν θεραπείαν μου...
Αν ηρχετο ^άπόψε έκεΐνος... Έφάνηκα μιά 

τιποτένια... Ά ,  κύριε, δέν έπρεπε νά μέ έκ- I 
βιάσετε... Φύγετε, σάς παρακαλώ.

Κτυπφ η πόρτα. Εισέρχεται ό σύζυγος.
Δέν ήθελα νά σέ λυπήσω. Έχασα τό I 

τραίνο κι’ ήρθα μέ τ ’ αυτοκίνητο... Ό  κύ- 
Οίος̂  ; :

Ο κύριος... Ό  κύριος εΧνε ό... νιατοός 
μου... 1 “ I

, Χαι6ω πολυ, αλλ’ απ’ αύριο θά σέ κου- I
ραρη ο _ Τωνης. Ξέρεις; Χθές έγύρισεν άπό |
το  Παρίσι. Εγινε πρώτης τάξεως γιατρός. 
!?Γ0ε -1 ,με το προιινό τραίνο.—Κύριε θά
λάβετε την καλωσύνην νά μοΰ φέρετε αύριο 
τον λογαριασμόν σας. !

Περιττόν. Τόν έξώφλησεν ή κυρία.
 ______________ Φ Α Ο Υ ίΤ

Η  χ ρ ϋ ς η α λ ϋ ς ς ϊ λ Τ "

Τ
Ε Ν Α Σ  Υ Π Α Λ Λ Η Λ Ο Σ

ΣΤΟ ΜΟΔΙΣΤΡΑίΙΚΟ ΤΗί κ. ZEPQ
Pardon, κύριε, δέν ξεύρω πού πηγαίνο- 

μεν απο δώ.
—Στό σπίτι μου. Πιστεύσατέ με δτι δια

τηρώ το ωραιότερο σαλόνι τών Αθηνών. Θά 
δήτε τ,'σα άξιοπερίεργα πράγματα έκεϊ μέσα. 

I Προ πάντων ενα κινέζικο άνθογιάλι.. Μία 
κομψή δεσποινίς, δπως σείς, δέν θά περιφρο- 

Ι νησ^ ποτε τά κομψά πράγματα.
; —Όσοδήποτε καί άν είμαι κομψή πιστεύω

πως είναι η τρίτη φορά πού σάς βλέπω...
I . —Καί φοβήσθε;

~ ! ° » ι  “ λ,λ’ ήθελα μίαν διαβεβαίωσιν δτι 
θά είσθε φρόνιμός, εΐ δ’ άλλως δέ θά μέ ξα- 

I ναοητε σπίτι σας.
<,, °  Ροδόλφος τής άφήκε έ'να τόσο
δα φιλακι επάνω στό βελουδένιο χνοΰδι τοΰ 
μπράτσου της.

— Σάς φθάνει αύτός ό δρκος;
— Λέτε;

—"Ω, πιστεύω, άγαπητή μου, ένας άνώτα- 
I τος^υπαλληλος νά μή λέγη ψξύματα.

Ή  σκηνή στήν γκαρσονιέρα.
- Καίτοι άνώτατος υπάλληλος δέν είσθε 

φρόνιμός. Προσέξατε μή μοΰ τσαλακώσετε 
το φουστάνι... Σάς παρακαλώ... Δέν είμαι 
διολου συνηθισμένη νά βγάζω τόν κορσέ μου 
μπροστά στους άνδρας.

—‘Υποθέτω πώς ζεσταίνεσθε. Θέλετε άλλο 
λικέρ;
- ~ Τ-ί Χ0„λμη! Τί τόλμη! Ά ,  μά έσεΐς δέν 
υποφερεσθε.^ Οχι, κύριε. Σταματήσατε ώς 
εδω. Εισθε ενας πρόστυχός. Ναί! Μ’ έφέρατε 
σπίτι σας γιά να μέ γδύσετε. Ποΰ είναι ό 
κορσές μου..; Τόν έκρύψατε έ; Κρατήσατε τον 
λοιπον γιά νά σάς θυμίζη τό αίσχος σας.. 
Χαίρετε. Γουροΰνι!

Τήν άλλην ήμέραν:
« Κ ύ ρ ι ε  Ρ ο δ ό λ φ ε ,

Ε ισθε ένας κψάνθρωπος. Αεν φέοονται ίτα ι 
οι τίμιοι κύριοι ατά τίμια κορίτσια. '  Τ ΐ  άπότο- 
μ ° ί,  Θεέ μον! Αεν θέλω νά σάς ξέρω πλέον. Σ τ ε ί 
λατε μον τόν κοροέ μον. Μ α τ  ίν α » .

Ή  άπάντηακ:
« Δ ε σ π ο ι ν ί ς ,

■Αέ» είμαι χαχάς.Χθ',ς δεν έκαμα άλλο η τό κα
θήκον μον. Σας αγαπώ καί ώς εκ τούτον θεω- 
ρω νποχρεωσιν νά σάς έκμνστηρενθώ. Αεν είμαι 
ανώτατος υπάλληλος, οπως επιατεύαατβ, οντβ Ρ ο -  
δολφος ονομάζομαι. Ε ίμ α ι ίνας υπάλληλος ατό 
Μοδιστράδικο τής κ. Ζερώ καί λέγομαι Κωατής.

κορσεδες οας, δεσποινίς, άπό μηνών είναι τό 
ζητημα τής ί,μέρας διά την κ. Ζερώ. Ε ίχε προ
σφέρει 2.000 δραχ. είς εκείνον πον θ ' άνεκάλυ- 
πτε τό μυστικόν τής κατασκευής των. Ε ίμα ι εύ- 
τυχης διότι κατώρθωσα νά τά άνακαλύψω έγώ. 
Η  κ. Ζερω  σας εύγνωμονεΐ. Αέν είμαι παρά ένας 

τίμιος υπάλληλος. Σάς επιστρέφω τόν κορσέ σας 
και κρατώ την αγάπην αας. Κ ω α τ ή ς ».

81 ΑΙΑΓΟΝΙΙΜΟΙ ΤΗΙ « Ϊ ΦΑΙΡΑΙ»
Μ. ΪΤ Η Ρ ΙΟ Σ

Τ Ο  Ι Ι Ε Γ ί Ρ Ο Ν  ΒΙΕ  Τ Α Σ  Π Ο Α Λ Α Σ  Ι Η Μ Α Ι Α Σ
Δια τον Διαγωνισμόν τοΰ Μεγάρου μέ τάς 

πολλάς σημαίας, τόν δημοσιευθέντα είς τό 
υπ αριθμόν 227 φύλλον τής «Σφαίρας», άπε- 
στειλαν εν ολφ 134 λύσις έκ τών οποίων μό
νον αι 27 ήσαν όρθαί.

, λύσις είναι1 ή εξής: Τό σχέδιον παριστά 
το μεγαρον τής Λωζάννης, μέσα είς τό όποιον 
ολοι οι διπλωμάται τοΰ κόσμου προσπαθοΰν 
να εκμαιευσουν τήν ΕιρηΛ»ην.

Όρθάς λύσεις άπέστειλαν οί εξής:
Γεώργιος Ίωάννον, Αίς Τ . Οίκονόμον, Πα

ναγ Δανικας Ά λκ ιβ . Νιγρήτας, δίς Μαρία Γ α - 
λινάκη, θευδ. 'Αρβανίτης, θεμ. Χαλκιόπονλος, 
Δημ Ανδριτσακγς, Ματθαίος Βρανάς, δ'ις Α Ιμ ι- 
λία Λονκακη, δίς Ίονλία  Φτέρη, '‘Αντώνιος Καμ- 
Ρ '° γ ,  Λ ϊκος Ζαχαράπονλος, Γεώρ. Τόμπρας, 

Αημακόπονλος, Κ . Παπαγιαννόπουλος,
, τι*ας, Γεώρ. Γεωργίταης, Μάριος Βεν- 

τονρης, θεοδωρ. 'Αρβανίτης, δίς Μαρίκα Αελμον- 
fcov, Ανδρ. Ζαντος, 'Νηλεύς*, Στέφανος Παπα- 
χ^νααιθου, Ανδρ. Ζώτος, Μ . Ζνσιμος, καϊ Στέλ. 
Τουλής .

--------   -»■ -»-i· JL
Ιον " Ε ν  α ψ α θ  ά κ ι ά ξ  ί α ς  1 0 0 δοαχ- 

μ  ο ” ?  * '  6 8'  'Α ΰβ™ίτης τ. τ. 929. '
' ~°ν Τί/Ρ Ο ? 11 ° λ ν τ ε λ ' ε ς μ π α α τ ο ΰ ν ι  ο κ. Ματσαΐος Βρανάς. Καί:

• ’’Λ . 5’ ν ν α ι * * * ° * π ό ρ τ μ ο ν ν ' ε
ο χ. Αλκιβιάδης Νιγρήτας.

M A R I A  C O R E L L I

Γ Κ Λ Ο Ρ Ι Α  =
Μετάφραοις ex τοΰ Άγγλιχοΰ υπό Δίδος A L h X

: Π Υ Ρ Ο Τ  Π Ο Τ Α Μ Ι Α Ν Ο Τ

ΤΟ ΑΓΚΑΘΙ
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΙίϊθΙΣΤΟΡΗΝΙΑ

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
— Σάς όφείλομεν εύχαριστίας, κύριε Ρονσάρ, εΐπεν ό Βασιλεύς, 

διά τήν φιλοξενίαν σας καί λυποΰμαι, διότι δέν μοΰ είχε δοθή η ευ
καιρία νά σάς γνωρίσω τόσον καιρόν.

— Ή  Μεγαλειότης σας μέ τιμά, άπήντησεν ό γηραιό: φυλόσοφος 
χωρίς ταπεινοφροσύνην, άλλά μέ ύπερβολικήν δσον καί ψυχράν ευγέ
νειαν.—Ή  καλύβη μου είναι πολύ άπλή, καθώς βλέπετε, άλλά είσ&ε 
εύπρόσδεκτος είς αύτήν.

— Ελάτε νά σάς παρουσιάσω καί είς τήν Βασίλισσαν, εΐπεν ό 
Βασιλεύς καί έσπευσαν είς πρΰπάντησιν τής συζύγου του, ήτις ηρχετο 
μετά τής άκολουθίας της.

Ό  Ρονσάρ έπλησίασε καί ύπεκλίθη μετά μεγάλου σεβασμού, άλλά 
μόλις έσήκωσε τήν κεφαλήν του καί άντίκρυσε τό πρςσωπον τής Βα- 
σιλίσσης έμεινε έμβρόντητος.

— 'Υψιστε Θεέ ! έψέλισσε, δέν έφανταζόμουνα ποτέ πώς ύπήρ- 
χεν είς τόν κόσμον άλλη γυναίκα πού νά μπορεί νά παραβληθή είς 
τήν ώμορφιά μέ τήν δικήν μου Γκλόρια !

Έπρόφερε τάς λέξεις αύτάς πολύ σιγά,σχεδόν ψιθυριστά, άλλά ό 
Βασιλεύς είχε πολύ λεπτήν τήν άκοήν καί τάς ήκουσε.

— Γκλόρια ! έπανέλαβε. Τί δνομα είν’ αύτό ;
Ό  γηραιός φιλόσοφος,ολίγον δυσαρεστημένος, διότιτόν είχονάκού- 

σει, άπήντησε μετά μικρόν δισταγμόν;
— Ή  Μεγαλειύτης οας τό ευρίσκει περίεργον ; Άλλά δν έβλέπατε 

αύτήν πού τό φέρει θά έσυμφωνούσατε καί σείς δτι είναι τό μόνον 
δνομα πού τής ταιριάζει.

— Είναι σύζυγος σας ; κόρη σας ;
Ό  γέρων έχαμογέλασε μέ πικρίαν.
— Όχι, Μεγαλειοτατε, είπε. Δέν είχα ποτέ τήν εύτυχίαν νά 

αποκτήσω σύζυγον οΰτε παιδί. Ή  Γκλόρια δέν έγνώρισεν άλλους γο
νείς άπό τόν ήλιον καί τήν θάλασσαν...

Ό  Βασιλεύς τόν έκύτταξεν έκπλήκτος, ώς νά ήθελε νά έμβαθύνη 
είς τά παράδοξα λόγια του.

— Δέν μοΰ όμιλεΐτε περισσότερον περί αύτής; ήρώτησε διακριτικά.
— Όχι, Μεγαλειοτατε, καί μάλιστα λυποΰμαι ποΰ σάς έμίλησα 

γι* αύτήν...
Δέν έχω άλλως τε τίποτε άλλο νά σάς ’πώ.
— Δέν θά εχωμεν τήν εύχαρίστησιν νά τήν ίδοΰμε ; ήρώτησε καί 

πάλιν ό Βασιλεύς.
Ό  Ρονσάρ ώχρίασε διά μιάς καί, ώς νά τόν είχε τρομάξει ξαφνικά 

κάποια σκέψις, άπήντησεν ολίγον απότομα:
—Ά !  δχι, σήμερα λείπει, δέν είναι έδώ.— ξΐχε τόσον κακήν ιδέαν 

περί βασιλέων έν γένει ό γηραιός φιλόσοφος, ώστε καί μόνον ή Ιδέα

Π Α Ρ Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Η Σ Α Τ Ε  Ε Ι Σ  Τ Η Ν  « Σ Φ Α Ι Ρ Α Ν »  
Τ Ο  Π Λ Ε Ο Ν  Τ Ρ Υ Φ Ε Ρ Ο Ν ,  Τ Ο  Π Λ Ε Ο Ν

Π Ε Ρ Ι Π Ε Τ Ε Ι Ω Δ Ε Σ  Κ.ΑΙ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν  
Μ Υ Θ Ι Σ Τ Ο Ρ Η Μ Α  Τ Η Ν  “ ΓΚ ΛΟ ΡΙΑ ,,

δτι θά ίβλεπε τήν Γκλόριαν ό Βεσιλεύς τόν εκαμνε νά φαντάζεται 
δλα τά κακά. Έννοήσας δμως δτι είχεν άπαντήσει όλίγονάπότομα, έ- 
πρόσθεσεν :

— "Ενα ναυάγιο, Μεγαλειότατε, μέ έρριξε είς αύτό τό Νησί πρό 
20 έτών καί δύο χρόνια μετά τό ναυάγιο τό ίδικό μου είδα ένα πρωΐ 
κάτι νά έπιπλέη είς τή θάλασσα, έπλησίασα μέ τή βάρκα μου καί είδα 
δτι ήταν μία οανίδα σκαμένη έν είδει μικρής βάρκας καί μέσα ήταν 
δεμένο ένα μικρό. Ή τα ν  Κυριακή καί τήν στιγμή έκείνη άκριβώς ό 
άνεμος έφερνε είς τ ’ αύτιά μου τίς ψαλμωδίες τής μικρής έκείνης έκ- 
κλησσιάς:«(ϊίοηαΜη exelsis β«ο>(,Δόξςιέν Ύψίπ τοιςΘεφ).Τότε έπιασα 
τήσανίδα, έλυσα τό μωρό καί τόέπήρα είς τά χέρια μου.Ή ψαλμωδίες 
εξακολουθούσαν *G loria> , *G loria>  κι’ έτσι έβάπτισατό μικρό Γκλό
ρια Ή τα ν  ώς ένάμισυ χρόνου καί έκτοτε τήν έχω μαζύ μου. Είναι 
δεκαοκτώ χρόνων καί πρό ολίγων ημερών τήν έπάντρεψα.

— "Ωστε δέν μένει πλέον μαζύ σας;
— Μένει καί θά μείνη έως δτου κατορθώση ό άνδρας της νά είναι 

είς θέση νά τής έτοιμάση σπήτι. Είναι πτωχή καί πρέπει νά έργασθή 
πολύ. Άλλά είναι πολύ εύτυχισμένοι καί οί δυό τους.

— Πώς θά ήθελα νά τήν έγνώριζα ! άνέκραξεν ό Βασιλεύς μέ έν- 
θουσιασμόν —ή ιστορία της μοΰ έκίνησε πολύ τό ένδιαφέρον.

Ό  γηραιός φιλόσοφος δέν άπήντησε καί, διά ν’ άποφΰγη πάσαν 
περαιτέρω σηζήτησιν,άπήλθεν είς τήν καλύβην του νά έτοιμάση μερι
κά άναψνκτικά διά τούς Υψηλούς ξένους του.

Μετά ταΰτα ή συζήτησις περιεστράφη εις πολιτικά καί δέν έχρειά- 
σθη πολύ νά έννοήση ό Βασιλεύς δτι ό γηραιός φιλόσοφος ήτο εις 
άκρον σοσιαλιστής.

— Ή  Μεγαλειότης σας θά μέ συγχωρήση—είπε δικαιολογούμενος, 
δταν άντελήφθη ολίγον άργά δτι είχε κάπως όμιλήση υπέρ τό δέον. 
Δέν μοΰ έτυχε νά συναναστραφώ ποτέ Βασιλείς καί παραβαίνω κά
πως τούς τύπους.

— Όχι, άγαπητέ μου, άπήντησεν ό Ά να ξ, άκριβώς έτσι θά ήθε
λα νά μοΰ όμιλοΰν δλοι,—καί έμεινε στεπτικός.

Ό  λίγας στιγμάς βραδύτερον έσηκώθη καί καλέσας τόν έμπιστον 
αύλικόν του τοΰ εΤπε:

— Συνόδευσε με, δέ Λανουά, θέλω νά έπισκεφθοΰμε τό Νησί. 
Σείς, κύριε Ρονσάρ, μείνατε άν εύαρεστήσθε μέ τήν Βασίλισσαν.

Δέν άμφιβάλλω δτι θά έχετε ένδιαφέροντα πράγματα νά τής δεί- 
ξετε.

Ό  σέρ Ροζέ τόν ήκολούθησε καί δταν άπεμσκρύνθησαν ολίγον άπό 
τήν καλύβην, ό Βασιλεύς είπε πρός τόν αύλικόν του :

— Δέ Λανουά, ξεύρεις ποΰ πηγαίνουμε; — καί καθώς ό σέρ Ροζέ 
τόν έκύτταξε,μή έννοών έπρόσθεσεν:Είς άναζήτησιν τοΰ Φόν Κλόμπεν.

— Τοΰ Φόν Κλόμπεν I
— Ναί, διέκρινα τήν σιλουέττα του καί υποπτεύομαι μήπως είναι 

καί ό Διάδοχος μαζύ του καί τότε θ ’ άνακαλύψωμεν τό μυστικό του... 
Μά τήν άλήθεια, θά είναι αστείο αν όπρίγκηψ Αλβέρτος τά έβαλλε 
μέ μιά παντρεμένη.

Ό  Έρμαν Φόν Κλόμπεν, καθηγητής τών Πριγκήπων ήτο ένας 
περίεργος τύπος άνθρώπου. Φαίνεται δτι κάποιο είδύλλιον, πού εί
χε καταλήξει τραγικά, τόν ήνάγκασε να έκπατρισθή καί πρός μεγά- 
λην έκπληξιν δλων άφήκεν έδραν Πανεπιστημίου είς Βερολίνον—διότι

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
—Έχετε δίκηο, φίλε μου. "Ολες αυτές ή άπορίες μέ βασανίζουν 

καί έμενα. Άλλά ή Δώρα έπιμένει. Δέν φανερώνει τό παρα
μικρό. Έγινε μιά σκηνή πολύ λυπηρά έκεϊ έπάνω. Έκλαιε χωρίς νά 
θέλη νά μιλήση. Κι’ έγώ τό βλέπω. Κάτι έχει καί τό κρύβει. Ύπέφε- 
ρα πολύ. Είμαι σχεδόν άρρωστος. Μοΰ είπε μονάχα μιά λέξι τρο
μερή...

—Πέστε μου.
— Καλλίτερα νά μή τήν άκούσετε κσί, σείς.
— Σάς έξορκίζω στή ζωή της, πέστε μου. Θέλω νά μάθω... πρέπει 

νά μάθω.
— Θά σάς τήν πώ, άλλά θά σάς πληγώση.
•—Τό προτιμώ άπό τήν τιορινή άμφιβολία.
—Μοΰ είπε πώς «γιά τήν ώρα» δέν σκέπτεται νά μείνη έκεϊ πάνω. 

Καταλαβαίνετε; Για τήν ώρα δέν έπεφάσισε άκόμη νά κλειστή στό 
μοναστήρι.

—Στό μοναστήρι; έψιθύρισε ό Τώνης, σάν νά έκρημνίστηκε ό ου
ρανός έμπρός του.

*
Έπέρασε άρκετή ώρα σέ άπόλυτη σιγή.
"Επειτα ό Τώνης, πού άρχισε νά διακρίνη κάποιαν άβυσσο πού 

άνοίγονταν μπροστά του, είπε σιγά:
Τό βλέπετε λοιπόν; Ό τ ι  κάτι υπάρχει καί αύτό θά είναι τρο

μερό. Γιά νά φθάση ή Δώρα μας σέ τέτοιες σκέψεις... Άλλά δέν ε ί
ναι δυνατόν... Πώς μπορεί νά γίνη ένα τέτοιο πράγμα; Προτιμώ 
έκατό θανάτους γιά τόν εαυτό μου, παρά νά τήν χάσω... Όχι...δχι... 
δέν θά τήν άφήσω έγώ!.. Θά πάω μόνος μου νά τής μιλήσω... θά  
τήν πείσω... Είμαι βέβαιος γιά αύτό... Μονάχα ή άγάπη μου θά τήν 
κλονίση. Θά πάω νά τήν βρώ.. θά πάω μόνος μου...

—"Οχι, είπε μέ στεναγμό ό Χάρης... δχι, έσεΐς... έσάς πρό πάν
των δέν θέλει νά ίδή.

Ό  Τώνης έφάνηκε σαν νά έδέχτηκε μιά δεύτερη πληγή.
— Έμέ, πρό πάντων; Τί εννοεί αύτό; Μ1 έμένα λοιπόν έχει δυσα

ρέσκειαν καί μοΰ τό κρύβει; "Α, κύριε Χάρη, καταλαβαίνω τώρα. Καί, 
σείς, τό ξέρετε καί μοΰ τό κρύβετε. ‘Οφείλετε νά μιλήσετε. Είναι κα
θήκον σας αύτό.

—Τό ξέρω. Είναι ύποχρέωσίς μου. Άλλά σάς βεβαιώνω, στούς 
δεσμούς πού μάς συνδέουν, δτι δέν ξέρω περί τίνος πρόκειται. Σάς 
είπα ο,τι ήξερα. Ούτε μιά λέξι παραπάνω δέν μοΰ είπε.

—Κι’ αύτό είναι άδικο, είναι σκληρότερο άπό ένα έγκλημα. Νά 
μέ καταδικάζη χωρίς νά μέ κατηγορή, νά μέ τιμωρή χωρίς ν’ άκούση 
τήν άπολογίά μου. Καί να φέρεται έτσι... ή Δώρα; Καί νά φέρεται 
έτσι, σ’ έμένα; Ά ,  κύριε Χάρη... Είναι άφάνταστο... Σχεδόν δέν τό 
πιστεύω.

Ό  Χάρης έσιωποΰσε. Δέν εύρισκε καμμιά συνηγορία.
Ό  Τώνης έπανέλαβε:
-  Μιά καταδίκη είς θάνατον χωρίς άπολογίαν... Δέν ξαναέγινε αυ

τό... Μονάχα οι κακοποιοί εις βουνά άρπάζουν τήν ζωή μέ τέτοιον 
τρόπο. Ή  Δώρα έχει παράπονο καί δέν τό λέει; Καί κομματιάζει τή 
ί'ωή της, καί κομματιάζει τή ζωή τών άλλων, χωρίς μιά λέξι!

— Πέστε μου, έσεΐς, είπε άπελπισμένος ό Χάρης, τί θέλετε νά 
κάμω; « Χ Ρ Υ Σ Η  Α Λ Υ Σ Σ Ι Δ Α

—Νά τήν πείσετε νά μέ δεχθή.
Αύτό μοΰ φαίνεται άδύνατο. Φοβούμαι πώς έπίτηδες κατέφυγε 

έκεϊ, γιά νά βρή άσυλο. Μονάχα έκεϊ θά ήμποροΰσε νά σωθή άπ’ τή 
συνάντησίν σας. Πραγματικώς είναι φοβερό γιά δλους μας. Άλλά 
μοΰ είπε δταν έφευγα νά μή χάσω άκόμη τήν έλπίδα... Σάς τό λέω 
κι’ έγώ. "Ας έλπίζωμε άκόμη. Καί πρό πάντων άς μήν είποΰμε τίπο
τε. 'Α ς μείνη μεταξύ μας. Ά  ν κοινολογηθή ή γλώσσα τοϋ κόσμου 
θά τό κάμη σκάνδαλο.

*
Ό  Τωνης ήκουε σιωπηλός κι’ έπειτα, σάν νά τον εκεντησε νεος 

παροξυσμός, έπλησίασε τό Χάρη.
—Σάς έξορκίζω... πέστε μου μιά λέξι άκόμη. Δέν ξέρετε πώς υπο

φέρω. Προσπαθώ μονάχος μου νά βρώ, οέ τί μπορεί νά τήν έπείρα- 
ξα... Δέ βρίσκω τίποτε. Τίποτε δέν θυμοΰμαι. Κι’ αύτό είναι άπερίγ- 
ραπτο. Θέλω λίγο φώς άκόμη. Μιά λέξι άκόμη, πέστε μου, νά μέ φω
τίσετε. Βρίσκομαι σέ μιά κόλασι. Ά , κύριε Χάρη, πέστε την αύιή 
τή λέξι. Σείς θά ξέρετε.

Ό  Χάρης τόν έ.τιασε άπό τόν ώμο, σχεδόν δακρυσμένος.
—Τώνη μου, καλέ μου Τιόνη, πίστεψέ με. Βρίσκομαι κι’ έγώ στήν 

ίδια άγωνία μέ σένα. Τίποτε περισσότερο άπό δσα σοΰ είπα... Τίπο
τε, τίποτε... τοΰ τό ορκίζομαι, θέλω νά σέ παρηγορήσω ένφ αισθά
νομαι έγώ τήν άνάγκη τής παρηγοριάς. Άναλογίσου τή δική μου 
θέσι. Είμ’ ένας δυστυχής. Καί δμως... άς έλπίζωμε άκόμη. Ή  Δώρα 
δέν θά κάμη κακό. Ξέρει καλά έκείνη τί μάς στοιχίζει αύτό πού έκα
με. Ελπίζω άκόμη δτι δέν θά έπιμεινη. (Ακολουθεί)

ήτο έκ τών διασημοτέρων φιλοσόφων—καί μετέβη πρός τό άγνωστον.
Ευτυχώς υπήρξε τυχηρός καί προσελήφθη είς τήν υπηρεσίαν τών 

Ανακτόρων, ήτο δμως ένας φοβερός μισάνθρωπος καί μία φύσις δλως 
έξαιρετική, Μέ τόν μόνον, μέ τόν όποιον έσχετίζετο ήτο μέ τόν δέ 
Λανουά καί, μολονότι ό ένας Γερμανός καί ό άλλος Γάλλος, έτρεφον 
μίαν άμοιβαίαν συμπάθειαν. Παρά τό έκκεντρικόν τοΰ χαρακτήρος του 
ό Φόν Κλόμπεν ήτο έν τούτοις πολύ άφοσιωμένος πρός τόν Βασιλέα, 
χωρίς νά τό έξωτερικεύη ποτέ, άλλ’ έτρεφεν ένα είδος λατρείας διά 
τόν μεγαλείτερον μαθητήν του τόν Διάδοχον, τοΰ όποιου έθαύμαζε 
τήν ρωμαντικήν φύσιν.

Ό  Βασιλεύς, συνοδευόμενος άπό τόν σέρ Ροζέ, διέτρεξεν άρκετό 
διάστημα καί έφθασαν είς μίαν συστάδα δένδρων, οπου ήκουσαν μίαν 
γυναικείαν φωνήν γλυκεΐαν καί μελωδικήν νά τραγουδή.

— Άκουσε, δέ Λανουά, έψιθύρισεν ό Βασιλεύς καί έπιασε τύ 
χέρι τοΰ αύλικοΰ του, γιά νά τόν άναγκάσί] νά σταθή. — Νομίζω πώς 
πλησιάζομε είς τήν λύσιν τοΰ μυστηρίου...

Αύτήν τήν στιγμήν μιά άνδρικιά φωνή, τήν οποίαν άμέσως άνε- 
γνώρισεν ό Βασιλεύς δτι άνήκεν είς τόν Γερμανόν, έλεγε:

— Μή τραγουδήτε, ώρα·'α μου Βασίλισσα, γιατί τά πουλιά θά μα- 
ζευθοΰν γιά ν’ άκούσουν τή γλυκειά σας φωνή. Καί ποιόί ξέρει μαζύ 
μ· αύτά μπορεί νάέλθυ καί κανένα άρπακτικό.

(Ακολουθεί)



Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Σ Ε Λ Ι Σ  ffi:
Τα Κ α λ λ ίτερα  Α ιη γη μ ατα

Τ Ο  « ί » Ι Λ  ι
—Έλα, φίλε μου, έμπα μέσα καί κάθησε 

νά φλυαρήσωμε λίγη ωρα. Επιμένεις νά σοΰ 
’πώ τή θλιβερή ιστορία πού μέ συνδέει μ’ αυ
τό τόν τόπο; ’Αφοΰ θέλεις θά σοΰ τήν 'πώ. 
Κάθησε δμως πρώτα αναπαυτικά σ’ αυτή 
τήν πολυθρόνα, πάρε σιγάρο ή ποΰρο καί πές 
μου τί προτιμάς νά σοΰ σερβίρω π ό ρ τ  ο ή 
γ ο υ 'ί σ κ υ; Προτιμάς τό πρώτο; Ώραία. 
Συμφωνώ κι* έγώ μαζύ σου.

Θυμάσαι, καϋμένε, σάν είμαστε νέοι κι’ οί 
δυό καί _πρωτόρθαμε στό Παρίσι!. Τί γλέντι 
τρελλό ε ; Έγώ έγραφα στίχους κι* έτρωγα 
λεπτά τοΰ πατέρα μου, έσύ τά έτρωγες χωρίς 
νά κάνης οΰτε  στίχους. Ύστερα έχωρίσαμε 
άναγκαστικώς έφυγες, έξ αιτίας τοΰ αιφνί
διου θανάτου τοΰ άδελφοϋ σου καί πού νάξε- 
ρα πώς θάκανα τόσα χρόνια νά σέ ίδώ;..
ι Άπό τότε χρονολογείται τό ιστορικό μου 

ειδύλλιο.^ Γελάς; κι* δμως μπορώ νά πώ πώς 
μοΰ κατέστρεψε τή ζωή μου.

"Ακούσε λοιπόν:
Δυό-τρεϊς ήμέρες μετά πού έφυγες γνωρί

στηκα μέ μια μικρούλα, πού ήργάζετο ώς 
υπάλληλος σέ κάποιο έμπορικό κατάστημα. 
Τήν λέγανε Λουλοΰ κι’ ήταν ξανθιά, λεπτή 
μέ ωραία, γαλανά μάτια καί μ’ένα προσωπά- 
κι γλυκό. Τήν συναντούσα κάθε βράδυ στόν 
δρόμο μου, γιατί τό κατάστημα πού ήργάζετο 
ήταν κοντά στό σπήτι πού έκαθόμαστε καί 
κ ιναμε σχεδόν κάθε μέρα τόν δρόμο μαζύ. 
Έγώ τήν έπερνα άπό πίσω άπό τό άλλο πε
ζοδρόμιο καί, καθώςήμουν αίσθηματίας τότε, 
ή καρδιά^μου έκτυπούσε δυνατά κάθε φορά 
που την έβλεπα, άλλά θυμάσαι πόσο δειλός 
ήμουνα καί ποτέ δέν τολμούσα τίποτα περισ
σότερο. Είχα συνηθίσει μόνον καί κάθε από
γευμα τήν ίδια ώρα άσυναισθήτως τά βήμα
τά μου μ’ ώδηγοΰσαν στό δρόμο της, τήν ωρα· 
πού ήξευρα πώς άφηνε τή δουλειά της.

"Ενα απόγευμα βρεθήκαμε μπερδεμένοι καί 
οί δύο,ανάμεσα σέ κάτι αμάξια, έγώ είπα κά
τι, δέν θυμοΰμαι τι, έκείνη χαμογέλασε καί 
ακολουθήσαμε τόν δρόμο φλυαρόντας ό ένας 
στό πλευρό τοΰ άλλου.

Αύτό πού έγεινε κείνη τήν ήμέρα τυχαίως έ- 
πανελήφθη τήν άλλην, δσο πού κατήντησε καί 
για τούς δυό μας συνήθεια. Κάθε απόγευμα 
τήν συνώδευα ώς τό σπήτι της καί άποχαιρε- 
τιόμαστε σάν καλοί φίλοι.

Γιατί φίλοι ήμαστε, τίποτα περισσότερο. 
Η Λουλοΰ φαινόταν ευχαριστημένη νά μέ 

βλέπη. Σιγά-σιγά μοΰ διηγήθηκε τήν ιστορία 
της: Ό  πατέρας της είχε πεθάνει, τή μητέρα 
της τήν είχε άποκυρήξει, γιατί ήταν ανήθικη, 
κι' αύτή έζοΰσε μέ τήν έργασία της, μή βλέ
ποντας κανέναν άλλο άπό τόν καταστηματάρ
χη, της και τους πελατας. Έμιλοΰσε πάντα 
γιά τά στραβά^ τής ζωής καί γιά τή δυσκολία 
που σαναντά ένα κορίτσι δταν θέλη νά μεί- 
νη τίμιο.

Εννοείται δλα αύτά μέ υποχρέωναν νά τήν 
σεβασθώ, άλλά τό αίσθημά μου έπροχωροΰ- 
σεν. "Ενα βράδυ τήςέπρότεινα νά πάμε λίγο 
περίπατο είς τό Δάσος καί τό έδέχθηκε.

Στό γυρισμό γιά πρώτη φορά έτόλμησα νά 
περάσω το μπράτσο μου μέσα είς τό δικό της 
καί ή Λουλοΰ δέν τό άπέκρουσε.

Τό βράδυ, δταν έχωριστήκαμε, τής έφίλησα 
το χεράκι καί άφοΰ δέν μοϋ έφερε καμμία άν- 
τίρησι τής το φιλούσα κάθε βράδυ πού χωρι
ζόμαστε.

Πέρασαν έτσι κάμποσες εβδομάδες, πηγαί
ναμε τακτικά περίπατο, μά ή Λουλοΰ είχε 
χάσει τήν ευθυμία της καί φαινόταν πάντα 
ανήσυχη.

—Τί έχεις, Λουλοΰ; _τήν έρώτησα ένα βρά
δυ ενφ εκαιίόμαστε σ* ενα μπάγκο άπόκεντρο 
—γιατί είσαι μελαγχολική;

Δέν μοΰ άπήντησε καί μόνον άφοΰ τήν έβία- 
σα αναγκάστηκε νά μοΰ πή πώς τήν έστενο- 
χωροΰσε τό ζήτημα τής μητέρας της.

Είχε άνακαλύψει τό κρυσφύγετό της καί 
τήν έξεβίαζε νά πάρ μαζύ της..,

Λουλοΰ, τής είπα, ξεχνάς πώς εΐμ’ έγώ
εδώ.

Γύρισε τό ξανθό κεφαλάκι της, μ’ έκύτταξε 
με λίγη άπορία καί τά εκφραστικά της μάτια 
μοΰ είπαν δλη της τή σκέψι:

—Δέν είσαι σύ ικανός γιά μιά τέτοια θυσία.
Σ ευγνωμονώ γιά τήν καλωσύνη σου, μά δέν 
σε πιστεύω.

—Λουλοΰ! τής ξαναεϊπα μέ τόνον ικετευ
τικό.

Καί τότε. τί νομίζεις; Μ’ ένα απότομο κί
νημα άγκάλιασε τό κεφάλι μου κι’ έκόλλησε 
τά χείλη της στό στόμα μου. “Υστερα έτρα- 
βήχθηκε άπό τήν άγκαλιά μου άγρια κι’ έφυ
γε τρέχοντας χωρίς νά πή λέξι.

’Από τήν βραδειά έκείνηδέντήν ξαναεΐδσποτέ!
Ναί, φίλε μου, έδώ τελειώνει τό ειδύλλιό 

μου. Λίγες μέρες άργότερα έμάθαινα άπό τις 
εφημερίδες πω; είχε πέσει ’στό Σηκουάνα κι’ 
έπνίγηκε. Βρήκαν τό πτώμα της παραμορ
φωμένο.

Καΰμενη μικρούλα! Ή τα ν  πολύ τίμιο πραγ- 
ματάκι γι’ αύτή τήν άθλια ζωή!... 

Μετάφρασις Α. Μ. p . RENIAU

Τ Ο  Χ Ρ Ο Ν 1 Κ Ο Ν  Τ Η Σ  Κ Α Ρ Δ Ι Α Σ

Η  Π Ε Τ Α Λ Ο Υ Δ Α  Κ Α Ι  Η  Λ Ω Ρ Ε Λ Α Η
CH  ηεταλούδα

Χ&ές το π ρ ω ΐ επέταξα μέσα στην καμαρούλα 
σον, ερωτενμένη μον φίλη, κ% εκά&ισα έκεϊ σ“ 
ένα μαξιλαράκι. ' Ολη ·ύχτα είχες άκονμπισμένο 
8ΐιά)'α> το κβφαλάκι σον, τό κεφαλάκι πον ίίχε  
ο την άγχαλιά τον δλη νύχτα ό καλός σον ό Λ ω- 
ρέν. Γιά μιά στιγμούλα έγνρισα και είδα δι ι τό 
ενα μον φτερό ειχε ξεβάψςι xai μιά βούλα άπό 
το * ΐίρινο χρώμα μον είχε Γχηματισ&ή επάνω 
οτο μαξιλάρ . 9 Ηταν ενα δάκρν σον, αγαπητή μον, 
ενα δακρν σον πον ειχε πέσει άπάνω οτό μαξιλά
ρι. Ω, ποσο κακό μονκανε τό δάκρν σον αύτό.
Εκα&ησα επάνω κ* εχάλασι τά γλνκόχρωμα 

φτερά μον. Μά γιατί νά κλάψας, αγαπημένη 
μον Αωρ<λάη;
Ή  Λωρελάη

Τό δακρν δεν επεαβ άπό τά δικά μον μάτια, 
μικρούλα μον ψυχή. Λεν ακόυσες λοιπον δλη 
τη ν^χτα το Αωρέν πον εκλαιε ; Δεν τόν είδες 
σαν εφνγε τα ξημερώματα με φονοχωμένη τήν 
χαρδια ; "Ω, είναι πολν απαιτητικοί εκείνοι πον 
μας αγαπούν, καλόκαρδη φίλη μον... Κ * έγώ ε ί
μαι μία μικρή κόρη, πον γίνομαι ενα ποιχνιδάκι 
στα χέρια τον Αωρέν, πον είναι ενας όννατός 
ανδρας... Τ ι κακό πού μοΰ εκαμε ό Αωρέν δταν 
εζητησε νά τοΰ παραδο&ώ! *Εφυγα άπό τήν αγ
καλιά τον κι* αύτός άρχισε νά κλαίγ). Τ ι &ά τοΰ 

οτ αντί τον, αγαπητή μον Τ ζίτζικα , δταν &ά 
ξανάρ&η;
*Η  ττεταλονδα

"Ο,τι ι ΐ  π ε ιό κνκλάμινο οτή τριαντ αφνλλιό :
— Μή με οφίγ+ης τόσο στήν άγκαλιά ajv, κα

κή τριανταφνλλια. .. Διν βλέπεις πόσο τρνφβρό 
*ιμαι. Αιγο άκόμα και $ά ηε τοακίο^ς χ* έγώ 
ι?ά σχνψω στή γή ενφ εσύ ντερήφχνος &ά δείχ- 
ν1]£ μπλονμιοτα κλωνάρια σου τά γεμάτα αν{}η 
και άγκά&ια.

Νά μή τόν άφησες πειά τόν Αωρεν νά οέ ξανα- 
φιλήση μέσα στήν άγκαλιά τον. Θα τοΰ άρνηφής 
ύστερα κ* εκείνος &ά κλάψη, τά δάχρνά τον &ά 
πέσονν στο μαξιλάρι σον και ϋά μοΰ ξεβάζονν 
πάλι τά φτερά μον.
Η  Λωοελάη

Μά τόν άγαπώ πολύ, καλή μον Τ ζίτζικα . Τόν 
αγαπώ πολν. Δεν μπορώ νά κοιμηθώ αν δέ μέ 
χαϊύέψη...

{ " Η  πεταλούδα

Δε ϋά ξανάρΰω τότε νά κα&ήσω οτό μαξιλάρι 
οον. Αύριο &ά βΐναι ύγρό δλο άπό τά δάκρνά σον. 
θά κλάψας βχι γιατί τόν εδιωξες, άλλάριαύ 6α οε 
Οιωξρ εκείνος. Αλλοίμονο. Τό κνκλάμινο μπορεί 
να ξανανθίσϊ), άλλ’ εον ποτέ, ποτε καλή μου Λω - 
ρβλάη.

Τοΰ J. R ispen ROMEO

£ Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α  Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Τ Ω Ν

Π Α Λ Η Α  Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ Ι Α
T O  a n i T I  Μ Ο Υ

θέλω >ά χτιοω β·α οπιτάχι 
ατή μονα ιά xai ατή οιωπή' 
ξβρω μιά ποάαινη ραχοΰλα’ 
άέ θά τά χτίαω έχει.

Ξβρω οτή χώρα τή μεγάλη 
τάν πλούσιο δρόμο τόν πλατύ 
με to παλάτια και Τούς χήπονς' 
ύε θά τό χτίαω έκεΐ.
Ξέρω τά πρόσχαρο ακρογιάλι· 
δλο τό  κΰμα τό φιλεΐ, 
κρινόαπαρτ' είναι ή αμμουδιά τον* 
όέ θά τό χτίαω εκεί.

’ Ατέλειωτη τραβάει μιά στράτα, 
σχίζει μιά χέρσα άπλοχωριά, 
σκληρά τή δέρνει τ ’ άγριοκαΐρι 
κι’ ό ήλιος χή χτνπί}.

Μιά στράτα χιλιοπατημένη, 
τόν χαβαλλάρη νηστικά, 
τον πεζοδρόμο διψααμένο 
θάφτει στόν κουρνιαχτό.
Έ κ ε ΐ τό σπ ίτι μον ΰά χτίσω, 
με μ ά βρναοϋλα ’ςτήν αύλή, 
πάντα fj γωνιά τον θά καπνίζη 
κι’ ή θνρα τον ανοιχτή.

_____________________ ΚΟΙΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑ7

Τ Ο Τ Ε  Κ Α . Ι  Τ Ω Ρ Α .
Τότε μιά  κούκλα, με άθ ιόιυς στοχασμούς 
Μ ε φόρεμα κοντό, μ ί  χάδια παιδεαχίσια,
Ιωρα νεραϊΐα με τόσους ατολ,αμούς,
Μ ε βήμά φτερωτά, με ώμορφιά περίσσια.

Τότε με γέλα,ο, με άδολη ζωή,
-αν άνθος τήν αύγή „ 0ύ τήν δοοσιά γυρεύω, 
Γωοα στην ο μι της ή μαγική „ , αή 
Καθε στιγμή περνή. χαί τήν πλανεύει.

Τότε παιγνίδια, τρεξίματα, φιλιά,
ΑΙιαχοπη χαρά στής μάννας τήνάγκάλη,
Jcooa η καρδιατης ατό κάθε τι δειλ'ά...
I  ιατρεύει μιά πληγή, ξυπνά., χαί βΜ Λ6ί

χΰμα, τή β ο α δ υ ά  
Μ ε β λ ψ ιια  γυρενε ψυχρό νά τάθωπενη,
Ιω ρα  μ αγνή χαί γνώημη χαρίιά 
" Ολον τόν κόσμο εχλειαε καί τόν λατρεύει.

Σ τά θ η ς  Λούπας

Λ Ο Υ Λ Ο Τ Δ Ι Α  Τ Η Σ  Ε Ρ Η Μ Ι Α Σ
Π α πα ρονν ίτα ες  π ο ρφ υρές , ατά βά θη  αας κρυμένα  
ποοα  > α ζοΟν πα ρά πονα , πο ιός  πόθ ος  σας φ λογ ίζε ι 
και μ ε ς  τό  α ίμ α  μ ου  εχ ε τε  τά φύλλα σας βαμμένα  
κα ι κ α θεμ ιά  αας φλογερό τόν π ό θ ο  μον  ε ίπ ο ν ίζ ε ι;

Αχ! όλα κάτι μονχετε παρμένα απ ' τή ζωή μον, 
βουνίσια λονλονδάχια μον, φτωχά λησμονημένα, 
xai στη συμπόνια αας θρηνώ τήν έρημη ψυχή μον, 
που δλοι ο ί κανμοί καί ο ί πόνοι της άνθοβόλοΰν

[ατά ξένα! 
”Αγγελος Δ . Καφέ τας

I Τ Η Ν  Ε Ι Α Ε  Κ Α Ν Ε Ι Σ  Τ Η Ν  Χ Ρ Υ ) Η  Α Α Ϊ Τ Ϊ Ι Α Α : !

Σε κρατάω απ το χερι στό δύσκολο δρόμο 
που τραβάμε.

Έσύ θαρρεύεσαι μέ πίστι σέ μένα κι* έγώ 
σέβουμαι τή δύναμή μου περσότερο.
, Καί νά πού φτάνει, χρυσή μου, ή ώρα ή 
ανάλαφρη, πού θά μιλούμε γιά τά περασμένα 
καί θά καληνωρίζωμε τό τρεχάμενο «τώρα».

Θάχω τόση άξία δσο θ' άξίζω γιά σένα 
στής μνήμης σου τό θησαύρισμα,

Δέν θά ξεχνούμε οί δυό μας εμείς τή δεύ
τερη ήμέρα, όσα ή δύση θά μας λέει σήμερα. 
Οί περασμένες ήμέρες τής Εήσης μας θάναι 
χαιρετισμός γιά τις καινούργιες.

Καί θάναι ώρα βαρειά, θάναι ώρα βραδυ- 
νή τότες πού θά ξεκινήσουμε γιά τή στερνή 
μεγάλη Θυσία.—Θ ι πηγαίνουμε καί πάλι μα
ζύ. Θά ζητούμε νά βροΰμε ποϋ γέρνει ό ή
λιος έκεΐ νά σταματήσουμε.

Ποτές καί πουθενά...
(Μεταφρασις) Γεωργός Τονφεξης

■
M H  Μ ’ Α Γ Α Π Α Σ :

Μή μ' άγαπας, Σύλβα, ή καλλίτερα μήν 
καμώνεσαι πώς μ’ άγαπφς. Δέν είν* αύτή 
άγάπη, παρά ένας πρόσκαιρος πόθος, πού σού 
γεννήθηκε ύστερα άπό ένα καπρίτσιο... Μή 
θέλιις έτσι νά γίνης ιερόσυλος μιας μεγάλης 
αγάπης, που δέν θά έκτιμήσχις, γιατ’ είσαι 
άνίκανη νά τή νοιώσης. Γιά κύτταξε πόσα 
πιό ώμορφα άνθια γύρω σου λαίμαργα σέ προ
σμένουν, άστατη πεταλούδα.

Πετας στούς μυροβόλους κάλυκες κι’ αχόρ
ταστα μεθάς άπ’ τό γλυκό τους νέκταρ.

Σάν τί ζητάς νά βρης στό μαραμένο άν- 
θάκι πού κυνηγάς ; ...’Ίσως νομίζεις πώς θά 
συνάντησης σέ μένα ένα άπ' τούς πιστούς 
τής ώμορφιας σου οπαδούς ! Μά μήν τό πι- 
σιεψχις, γιατί άν θελήσω νά γίνω ό καβαλ- 
λιέρος σου μεσ’ τή δίνη τοϋ τρελλοϋ τής 
ήδονής ταγκό, θά δής οτι δέ θαμαι ό σκλάβος 
σου ! Καί πρέπει άκόμα νά ξέρης πώς θά 
μοϋ είσαι τό εΰθραστο Ζουζού μου !

Γιατί τό ποτήρι τής σαρκικής άγσπης μου 
θάναι πάντα γεμάτο μέ τό δηλητήριο τοΰ 
μίσους, »πειδή ποτέ δέ θά μπορέσεις νά μοΰ 
μιλήσης μέ τή γλώσσα τής ψυχής !..

Πάψε λοιπόν νά μ’ άγσπφς, Σύλβα, ή καλ
λίτερα μήν καμώνεσαι πώς μ’ άγαπας.

Τολ. Χαλονλιας.

Η Χ Ρ Υ Σ Η  Α Λ Τ Σ Σ Ι Δ &

Γ Υ Ν Μ Κ Ε Ι  
Τ Η Ι  Ε Λ Λ Α Δ Ο Ι  
Ξ Υ Π Ν Η Σ Α Τ Ε !
ΠΡΟΚΗΡΪΠΟΝΤΑΙ

Μ  Π Ρ Ο Τ Α Ι
Ε Κ Λ Ο Γ Α Ι

Ε Λ Α Η Ν Ι Δ Α
Β Ο Υ Λ Ε Υ Τ Ι Ν Α Ν

ΤΟ ΜΕΓΑ ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΟΝ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ “ΣΦΑΙΡΑΣ,,
ΑΠΟ ΟΣΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΕΣΠ01Ν1ΑΑΣ TNQP1ZETE ΠΟΙΑΝ ΘΑ ΕΚΛΕΓΑΤΕ ΒΟΥΛΕΥΤΙΝΑΝ ; 

ΑΙ ΠΡΟΤΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΝΑΝ ΜΑΣ 

ΕΙΣ T A S  N IK H T P IA S  © Α  Δ Ο Θ Ο Υ Ν  Μ Ε Γ Α Λ Α  Β Ρ Α Β Ε ΙΑ

’Αποτείνομαι πρός δλας 
τάς κυρίας καί δεσποινί
δας ολοκλήρου τής Ε λ 
λάδος,πρός τάς κυρίας καί 
δεσποινίδας τώνσαλονιών, 
τών κοσμικών κέντρων, 
πρός τάς καλλιτέχνιδαςτής 
καί τών Ελληνικών Ώ - 

καί δεσποινίδας τής
Ελληνικής σκηνής
δείων, πρός τάς κυρίας —  — Γ - _ ,
έργαζομένης τάξεως, τών άτελιέ τής μόδας, 
τών έργοστασίων, πρός τάς υπαλλήλους, ά* 
ποτείνομαι πρός δλον τόν γυναικεΐον κόσμον 
τής Ελλάδος, άνεξαρτήτως κοινωνικής θέ- 
σεως καί ερωτώ:
ΑΠΟ ΟΣΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΑΣ 

ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΟΙΑΝ ΘΑ ΕΚΛΕΞΕΤΕ 
ΒΟΥΛΕΥΤΙΝΑΝ;

Βουλευτίνα! "Ω, πόσα προσωπάκια ωμορφα 
στό άκουσμα τής λέξεως αύτής θά μοΰ πα- 
ρουσιασθοΰν μέ ειρωνικές γριμάτσες, σέ πόσα 
Θεέ μου, χειλάκια θά δώ τό μειδίαμα τής 
άμφιβολίας καί πόσα ματάκια θά κλείπουν 
υπό τό βάρος πού θά τούς προξενήσα ό ίλιγ
γος τής λέξεως αύτής καί πόσες φορές θό 
άκούσω τήν παρατήρησιν.

— Ά ,  μά, δεσποινίς Στέλλα, ειαθε πολν τολ
μηρά... Ή  Έλληνις έγεννήθη γιά τά σαλόνια καί 
το Ντάνταιγκ, γιά νά εινε μιά δακτνλογραφος, 
μ.ά δασκαλίτσα, μιά ηθοποιός, το πολύ μ α αυγ- 
γραφεύς, άλλα βουλευτίνα..; Αύτό θά ήτο άστε Τον.
'Ο  φεμινισμός είνε, δεσποινίς Στέλλα, ενα ωραίο 
απόρτ τής μόδας, χρειάζεται ̂  κ ,μμιά φορά καί 
γιά φάρμακο εναντίον τών εγωπαθών συζύγων, 
άλλά σάν δύσκολο θά ήτο νά καταλήξΐ) ατό βου
λευτιλίκι. r

Έχετε δίκαιον, άγαπηταί μου κυριαι καί 
δεσποινίδες. Μέχρι σήμερον είς τήν Ελλάδα 
δέν έγινε καμμιά κίνησις έκ μέρους τών γυ
ναικών πρός τήν Βουλήν, έλανσαρίσθη ό φε
μινισμός καί έδώ, άλλά δέν τού προσέδωκαν 
τό στυλ πού τοΰ έπρεπε. Κατά βάθος κάθε 
Έλληνίς, ποϋ θέλει νά ίδή ύποσ Γηριζόμενα 
τά δικαιώματα καί τής άπαιτήσεις της πρός 
τόν άνδρα, θά ήθελεν εύχαριστως νά^λάβη 
μέρος είς τήν κίνησιν^ αύτήν, άλλ* άκόμη 
έλειπεν ή καλή άρχή, ή ένθάρρυνσις, ή_πρω
τοβουλία. Εύτυχώς τάς ήμέρας αύτάς  ̂έδόθη 
κάποια ώθησις στό ζήτηαα αύτό. Ή  άφορμη 
έδόθη (. ιά άπό τό Λονδΐνον, δπου μιά ηθο
ποιός έξελέγη βουλευτίνα, καί άπό τάς ’Αθή
νας, δπου ένεφανίσθη ή πρώτη δικηγορίνα, 
ή δίς Καρυδάκη καί ένήτησε τήν άδειαν τοΰ 
δικηγορεΐν. Ή  κίνησις ήρχισε. Έκεϊ^ πρός 
τήν ώραίαν άνατολήν ροδίζει ή καλή ήμέρα, 
πού θά μας όδηγήστ) είς τήν πραγματοποίη- 
σιν τοΰ γλυκυτέρου φεμινιστικού ονείρου: 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΝ.

Η  Π Ρ Ω Τ Η  Ε Λ Λ Η Ν Ι Σ  Β Ο Υ Λ Ε Υ Τ Ι Ν Α
Τώρα πού μάς δίδεται ή ένθάρρυνσις ̂  καί 

ποΰ παύει πλέον νά είνε μία χίμαιρα ή Έλ- 
ληνίς Βουλευτίνα, θά μέ έρωτήσετε:
ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΛΕΤΕ ΝΛ ΕΙΝΕ II ΕΛΛΗΝΙΣ

ΕΚΕΙΝΗ ΙΙΟΥ ΘΑ ΕΙΣΕΛΘΙΙ ΠΡΩΤΙΙ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗΝ;

Είς τό ερώτημα αύτό καλεΐσθε ν άπαντη- 
σετε σεις, άγαπηταί μου κυρίαι καί δεσποινί
δες. Είς τόν κύκλον τών γνωριμιών σας δέν 
εΐνε δυνατόν παρά νά έχετε κάποιαν κυρίαν 
ή δεσποινίδα, ή όποία θά έχρ δλα τά έφοδια 
γιά νά ύπεροσπισθή τά δικαιώματα σας μέβα 
είς τήν Ελληνικήν Βουλήν. ’Αδιάφορον _μοΰ 
είνε είς ποίαν τάξιν άνήκει αύτή. Μπορεί νά 
εΐνε καμμία διανοουμένη, καμμία υπάλληλος 
‘Υπουργείου, μιά μοδιστροΰλα, μια έργάτις 
κάποιου έργοστασίου είς τόν Πειραιά, μιά 
έμποροϋπάλληλος μια δασκαλα, κάποια παι
δαγωγός, κάποιο φτωχοκόριτσο τού Καπνοκο 
πτηρίου, μιά πρωταγωνίστρια ̂ θεάτρου, καμ 
μιά κυρία τοΰ σαλονιού, καποια δεσποινίς 
τών Καζίνων. Ά ν  τώρα αύτή θά κριθή κατάλ 
ληλος αύτό έξαρτάται άπό τήν άντίληψιν 
τών άναγνωστριών. Άλλα γιατί ^μονον τών 
άναγνωστριών καί όχι και τών αναγνωστών; 
Είνε έξηκριβωμένον δτι ύπάρχουν πολλοί αν 
4ρες, οί όποιοι θά τό θεωρήσουν ως οίκογε 
νειακόν ευτύχημα νά ίδοϋν μιαν ημέραν εις 
τήν Ελληνικήν Βουλήν τήν σύζυγόν των, το 
κορίτσι των, τήν άδελφήν των καί οι οποίοι 
θά είνε πρόθυμοι νά συνεργασθοΰν μαζή μας 
γιά τήν επιτυχίαν τοΰ σκοποΰ μας._ Φτάνει 
νά καταλάβουμε καλά έμεϊς ή γυναίκας, οτι 
ή φεμινιστική κίνησις πού αρχίζει εις την 
«Σφαίραν» θά έχη γιά φινάλε τήν ΑΝΑΚΗ- 
ΡΥΞΙΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ ΒΟΥ
ΛΕΥΤΙΝΑΣ.

Έχουμε σοβαρόν συντελεστήν τήν τόλμην,

ή όποία δέν απολείπει σήμερα άπό τάς Έλ- 
ληνίδας. Καί νά εΐσθε βέβαια·, δλαι δτι μόλις 
ή κίνησίς μας δυναμώση δταν προσπαθήσουμε 
ν' άντιληφθοΰν δλοι, δτι δέν έρχόμεθα πλέον 
νά παίξωμεν, άλλ' όιι ή κίνησις πού θά γίνη 
στήν «Σφαίρα» είναι ενας σοβαρός άγων, εις 
τόν όποιον κατερχόμεθα πάνοπλες, τότε στό 
ζήτημα μας θά έχομε υποστηρικτάς και τας 
κυρίας καί δεσποινίδας τής Ενρώπης, πού πρω- 
τήτερα άπό μας έχουν κατέλθει είς τήν πο
λιτικήν — καί αύτό άκόμη τό Κράτοο, ναί το 
Κράτος,τό όποιον στό πρόσωπον τήςΈλληνι- 
δος Βουλευτίνας θά έξακριβώση τήν ώραίαν 
άναγέννησιν τής κοινωνίας καί χής οίκογε
νείας.

Α Ι Π Ρ Ώ Τ Ο Ι  € Κ Λ Ο Γ Α Ι  .
Μέ τί,ν πεποιθησιν δτι θά επιτύχω ενα_ έν- 

θουσιαστικόν αποτέλεσμα, προκηρύσσω σήμε
ρον άπό τών στηλών τής «Σφαίρας» τάς 
ΠΡΩΤΑΣ ΕΚΛΟΓΑΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΚΗΡΥΞΙΝ 
ΓΗΣ ΙΙΡΩΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ ΒΟΥΛΕΥ 
ΤΙΝΑΣ.

Οί άναγνώσται καί αί άναγνώστριαι άς 
υποδείξουν μέ θάρρος καί μέ συνείδησίν τοΰ 
ωραίου έργου, τοΰ όποιου γίνονται προτερ- 
γάται, τήν ύποψηφίαν των.

Ποίαν άπό δσας κυρίας καί δεσποινίδας 
γνωρίζετε είς τάς ’Αθήνας, το ν  Πειραιά, τας 
Επαρχίας καί σ’ όποιοδήποτε μέρος, όπου 
ύπάρχουν έστίαι Ελληνισμού, θέλετε να εκ 
λεγή βουλευτίνα ; Ποίαν κρίνετε ίκανωτέραν 
νά ύ.τερασπίση τά δίκαια τής γυναικός ; Γρα- 
ψατε τ ’ άνομά της, τήν διεύθυνσιν της,̂  τον 
Συνδυασμόν είς τόν όποιον άνηκει, το επαγ 
γελμά της, στείλατε μαζή καί τήν φωτογρα
φίαν της καί άρχίσατε τήν προπαγάνδαν σας 
υπέρ τής έπιτυχίας της.

ΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ 
Είς τάς έκλογάς θά κατέλθουν τεααερες έν 

δλω Συνδυασμοί.
Ο ΠΡΩΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ, θά περιλα- 

5η τάς κυρίας καί δεσποινίδας τής λεγομένης 
«Πρώτης τάξεως», τάς διανοουμενας δηλαδή 
κυρίας καί δίδας, τάς γυναίκας τών σαλονιών 
καί τής κοσμικής έν γένει κινήσεως, τής δα
σκάλες, τής φοιτήτριες, τί)ς γυναίκες τών
γραμμάτων.

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

άπάντησιν αύτήν, καθώς καί δλες τής άλλες 
άπαντήσεις πού θά λάβω, θά τής δημοσιεύσω.

Είμαι άποφασισμένη, μέ τήν ύποστήριξιν, 
φυσικά, τών αγαπητών μου άναγνωστριών, 
νά προσπαθήσω ώστε ν' άκουστή ώς τά πέ- 
ρατα τοΰ κόσμου τό θειον σάλπισμα: ΓΥΝ Α Ι
ΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΞΥΠΝΗΣΑΤΕ! ΠΡΟ
ΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ ΑΙ ΙΙΡΩΤΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ 
Δ ΙΑ  ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΝΑΝ.

TO ΚΑΡΝ6 Τ9Ν ΕΚΛΟΓ9Ν
Άπό σήμερον θά καταρτίσω τό ΚΑΡΝΕ 

ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ, είς τό όποιον θά περιλαμ- 
βάνωνται κάθε έβδομάδα ΟΛΕΣ II  ΓΝΩ
ΜΕΣ, Η ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΤΗΡΗ
ΣΕΙΣ πού θά λαμβάνω γιά τό Φεμινιστικόν 
Δημοψήφισμα ΑΠΟ ΟΛΑΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΑΣ 
ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΑΣ ΕΞ ΟΛΗΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Μέ χαρά μου θά δέχωμαι καί θά δημο
σιεύω τήν γνώμην τής ταπεινής μοδιστρού- 
λας καθώς καί τής κυρίας τοΰ σαλονιοΰ, 
τήν γνώμην μιάς προσφυγοπούλας, καθώς κ'αί 
μιάς καλλιτέχνιδος τής ‘Ελληνικής σκηνής, 
όποιαδήποτε καί άν είναι ή γνώμη αύτή.

Έ τσ ι θά γίνη μιά κίνησις γύρω άπό τάς 
Έκλογάς μας, ή όποία θά συντελέση ώστε νά 
λανσαρισθή γερά τό ΜΕΓΑΛΟ ΜΑΣ ΖΗ
ΤΗΜΑ.
Μ Α Κ ΡΑ Ν  ΑΠΟ ΤΘΝ ΚΟΜΜΑΤΙΣΜΟΝ

Προσέξατε είς τήν σπουδσιοτάτην αύτήν 
λεπτομέρειαν, άγαπηταί μου άναγνά>στριαι, 
δσαι θά λάβετε μέρος είς τό Φεμινιστικόν 
Δημοψήφισμα,είτε ώς ύποψήφιαι είτε ώ ; ψη
φοφόροι: Ο ί τέασερες Συνδυασμοί αας δίν πρέ- 
πε νά επηρεααθοΒν καθολοχληρίαν άπό τόν κομ
ματισμόν τών άνδρών. Γιατί τ ’ δνομα τού Θεού, 
μακράν άπό τά κόμματα, μακράν άπό όποιαν- 
δήποτε πολιτικήν χροιάν. "Ολες γυναίκες 
εΐσθε καί ό σκοπός σας ό άγιος ένας πρέπει 
νά είναι γιά δλες: ΝΑ ΜΠΗΤΕ ΣΤΗΝ ΒΟΥ
ΛΗΝ.Άλλά καί δσες δέν τό έπιτύχετε αύτό, 
θά έπιτύχετε ένα άλλο,επίσης σπουδαϊον: Νά 
είσχωρέσετε είς δλα τά άνδρικά έπαγγέλματα, 
νά διακριθήτε σ* αύτά καί νά θριαμβεύσετε 
καί νά σταθήτε ψηλότερα άπό τούς άνδρας

w  _________________  θά περι
λάβο τάς κυρίας καί δίδας τοϋ Θεάτρου, τάς 
κυρίας κσί δίδας Κυβέλην, Κοτοπούλη, Αφεν- 
τάκη, Λαουτάρη, Κανδύλη, Καντιώτου, Κούρ- 
μη, Κολυβά, ‘Αλκαίου κ. τ. λ. .

Ο ΤΡΙΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ θά περιλαβη 
τά κυρίας καί δίδας δλων τών εργαζόμενων 
τάξεων, τάς δακτυλογράφους, τάς υπάλλη
λους τών υπουργείων, τών διαφόρων κατα
στημάτων καί εταιριών,_ τής μοδιστροΰλες, 
τής καπελούδες, τής κεντίστρες, τάς εργατι- 
δας διαφόρων εργαστηρίων ΑΠΟ ΟΛΗ.Ν

Ε ΚΑΘΕΙΣ ΤΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ ΣΥΝΔΥΑ- 
ΣΜΟΝθά περιληφθοΰν δλαι αί πρόσφυγες κυ- 
ρίαι καί δίδες άπό τήν Μ. ’ Ασία, τήν Σμύρ
νη, τήν Κων)πολιν, τήν Θράκην, τόν Ποντον. 
Τό σήματα τών διαφόρων Συνδυασμών θα 
καθορίσρυν αί ύποψήφιαι.  ̂ _

Άπό κάθε Σΰνδυασμόν φυσικά θά εκλεγη 
καί μιά βουλευτίνα. Δηλαδή θ ’ άνακηρυχθοΰν 
ΤΕΣΣΕΡΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΝΕΣ. Καί αυτο διό
τι άπό τάς άνωτέρω 4 κοινωνικάς τάξεις 
κάθε μία πρέπει νά εχη μέσα είς τό Ελληνι
κόν Κοινοβούλιον καί τόν σθεναρόν αντι
πρόσωπόν της, διότι κάθε μια απο τάς 4 κοι- 
νωνικάί αύτάς τάξεις έχει ιδιαίτερα συμφέ
ροντα, τά όποια έχουν άνάγκην ΥΠΕΡΑ2,11Ι- 
ΣΕΩΣ, διά νά μποοέση έτσι καί ή Έλληνις 
γυναίκα νά κράτηση ψηλά τό κεφάλι της και 
νά τής δοθή ή δύναμις ν'  ̂άποτινάξη τόν α
πεχθή ζυγόν τοΰ άνδρός, ύπό τόν όποιον, ευ
ρισκόμενη σήμερον, βλέπει δύοντα τα ωραιό
τερα της όνειρα, βλέπει καταπατουμενα τα 
απαράγραπτα δικαιώματα της.

Η Ξ Ε Ν £ £  Β Ο Υ Λ € Υ Τ ΙΝ € Σ  _
Ψ ηφίσατε, ψ ηφ ίσα τε, ψηφ ίσατε. Θα εχομε 

μαζή μας καί δλες τής ξένες βουλευτίνες, η 
όποιες, διά τών μέσων τά οποϊα_ διαθέτου, 
θά μάς υποστηρίξουν είς τόν άγωνα μας. 2,ε 
κάθε μιά άπό τάς ξένας βουλευτίνας εις την 
Γαλλίαν, Αγγλίαν, Γερμανίαν, Ιταλίαν, θα 
στείλω γοάμματα καί θά τής καταστήσω ενήμε
ρες δλης τή ς φεμιν. κινήσεως που γίνεται εις 
τήν «Σφαίραν». Είς τό προσεχές φυλλον θά 
σάς παραθέσω τήν εγκύκλιο'· έπιστολην που 
θά στείλω σ* αύτές. θά  είμαι δέ ευτυχής την 
στιγμήν ποΰ θά λάβω τήν πρωτην ωραιαν α- 
πάνχηαιν άπό μίαν ξένην βουλευτίναν. Την

0 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΒΝ
*0 μηχανισμός τής ψηφοφορίας τών εκλο

γών, πού προκηρύσσει σήμερον ή «Σφαίρα», 
εΐνε άπλούστατος:

Παραπλεύρως υπάρχει ένα ψηφοδέλτιον. 
Μέ αύτό θά ψηφίσετε τήν εκλεκτήν σας 
καί θά τό στείλετε είς τά γραφεία μας 
μέσα σ’ ένα φακελλάκι, μέ τήν σημείωσιν είς 
ένα μέρος τού φακέλλου : Διά τό Φεμινι
στικόν Δημοψήφισμα.
Ή  φωτογραφία σας θά δημοσιεύεται δωρεάν.

Ά λλ ’ ούτε κανένα έξοδο θά κάμετε διά νά 
φωτογραφηθήτε : Δέν έχετε ή νά περάσετε 
οποτεδήποτε θέλετε άπό τό φωτογραφεϊον 
τοϋ  φωτογράφου τής «Σφαίρας», κ. Καλογε- 
ρίδη, νά δηλώσετε πώς θά λάβετε μέρος ώς 
ύποψηφία είς τό Δημοψήφισμα τής «Σφαίρας», 
καί θά φωτογραφηθήτε αμέσως δωρεάν.

ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ
Ή  ψηφοφορία θά λήξη είς χρονικόν διά

στημα, πού θά όρίσω άργότερα. Είς τάς νική
τριας κυρίας καί δίδας καί τών 4 Συνδυα
σμών θά δοθούν ώς βραβεία τά εξής :

ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΝΑΝ ΤΟΥ Αου 
ΣΥΝΔΥΑΣΜ ΟΥ .— Μία τουαλέττα πολυτελής, 
τήν όποιαν ευχαρίστως θά προαφέρι) το « θαλα- 
σοί Σαλόνι..

ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΝΑΝ ΤΟΥ ΔΕΥ
ΤΕΡΟΥ : Μία άλλη τουαλέττα τής αύτής άξίας, 
τήν όποιαν θά πρισφέρη επίσης τό « θαλαααοί, 
Σαλόνι»

ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ. "Ενα ωρολόγιον μπρα
σελέ χρυσοΰν έχ τοΰ Καταστήματος τοΟ χ. Γ . 
Κόνσολα.

ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗΝ, την προσφυ- 
γοπούλαν, δύο μετοχαί ιού Λαχειοφόρου Δανείου 
τών 300 εκατομμυρίων, ώς πρώτη προσφορά 
διά τήν προίκα της. #

Τό «Θαλασσί Σαλόνι» θα προσφερη επίσης 
τήν πρώτην Φεμινιστικήν τουαλέτταν, είς τήν 
Βουλευτίναν έκείνην, ή όποία πρώτη θά εί- 
σέλθη είς τήν Ελληνικήν Βουλήν.

Τ Ο  Ψ Η Φ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν
Ή  ψηφοφορία αρχίζει άπό σήμερον άμέσως 

καί θά διεξάγεται διά τοΰ ψηφοδελτίου, το£> ευρι
σκομένου είς τό διάκενον μεταξύ 4ης καί 5η; σε
λίδας. ΠΕΛΛΑ



Β . ΞΕΦΥΛΛΙΖΟΝΤΑΣ TO ALBDM Εί
Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Ι Ο Υ  Β Β Μ Ο Π Ο Τ Λ Ο ν

Σ Μ Α Ρ Α Γ Δ φ Σ - Σ  Μ Α Ρ Α ΓΔ Α
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

Κσί δέν μπορώ νά σταθώ στά πόδια μου 
—Εΐνε άερικό ! άποφάνθηκε ό γιατρός 

Δέν εΐνε τίποτα.
Κι’ άφησε στό κελλί ενα φάρμακο, πού ή 

ψευτάρρωστη, άντί νά τό πιή, τό σκόρπισε 
άπό τό παράθυρο,

Δέν ήταν δμως καί τόσο ψέμμα πώς τής 
πονοΰσε τό κεφάλι, καί πώς δέν μποροΰσε κα- 
λά-καλά νά σταθή στά πόδια της. Ή τα ν  ά
πό τή συγκίνηση κι’ άπό τήν αγωνία, Πώς 
θά τελείωνε αύτή ή ιστορία ; ‘Ο πατέρας της 
στό Μοναστήρι, φιλοξενούμενος... Σάν ψέμ- 
ματα τής φαινόταν, σάν όνειρο... Νά κάθε
ται κεϊ, γιά νά μάθη άπό τόν άνύπαρκτο 
γέρο πού βρίσκεται ή κόρη του, χωρίς νά 
φαντάζεται πώς ήταν τόσο κοντά του !...Πώς 
θά τελείωνε αύτή ή ιστορία ;

‘Οπωσδήποτε έπλησίαζε στό τέλος της. Κι 
αύτό ήταν κάτι τί...

ς\
Πρό ολίγου καιροΰ, κατά τύχη, ό Ήγού- 

μενος  ̂τοΰ ‘Αγίου Πνεύματος είχε μάθει πώς 
μιά κόρη τοΰ κόντε· Φιόρη είχε γίνει άφαντη. 
Ξεπόρτισε, λέει, άπό τό σπίτι της καί κανέ
νας δέν ήξερε οΰτε ποΰ πήγε, ούτε γιά ποιο 
σκοπό. Άγαπητικό άκολούθησε ; Ιίαλόγρηα 
ήθελε νά γίνη ; Μολονότι αύτό τό δεύτερο 
έλεγαν γιά πιθανότερο, ήταν καί μερικοί πού 
παραδεχόταν τό πρώτο.

Κι’ ό Ηγούμενος δέν ήξερε τώρα άν έπρε
πε ή δχι νά κάμη λόγο στόν ξένο του γιά 
τή χαμένη αύτή κόρη. Τό συλλογίστηκε πο
λύ. Έπί τέλους βρήκε πώς, μιά φορά πού έ- 
τυχε νά μάθη κάτι, χρωστοΰσε νά δείξα έν-
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διαφέρο, σάν ιερωμένος, σάν έξομολογητής. 
Καί κεϊ πού κουβέντιαζαν οί δυό τους, ρώ
τησε :

—Καί πόσα παιδιά σοΰ χάρισε ό Θεός, κόν
τε μου ;

—Πέντε γυιούς, Πανοσιώτατε, καί μιά θυ
γατέρα, άποκρίθηκε ό κόντες.

—Νά σοΰ ζήσουν.
—Εύχαριστώ.
—Κι’ η θυγατέρα σου είνε...παντρεμμένη;

Οχι, νά σε χαρώ. Τώρα παντρολογιέιαι
Ηθελα μαλιστα νά σοΰ ζητήσω μιά συμ

βουλή.
—Τιμή μου καί καύχημα, κόντε μου.
—Τή θέλει καί τή^ γυρεύει ό γυιός ένός εχ

θρού μου.,.παλα^οΰ έχθροΰ καί τώρα μάλιστα 
μακαρίτη... Δέν έχω δυσκολία νά σοΰ τόν πώ: 
Ό  ’Αλβέρτος τοΰ κόντε-Δάρμα... θά  τόν ήξε
ρες τόν πατέρα του...

Ό , ‘Ηγούμενος αναπήδησε χωρίς νά θέλη :
—Ό  ‘Αλβέρτος ό Δάρμας ; !...
—Ναί... Μά γιατί ταράχτηκες τόσο, Πανο

σιώτατε ;
— Γιατί...γιατί δχι μόνο τόν πατέρα έγνώ- 

ριζα, άλλά γνωρίζω καί τό γυιό... Καί νά σοΰ 
πώ, δέν περίμενα...

—Τί ; μήπως δέν εΐνε καλός νέος;..
— Πολύ I πάρα πολύ καλός!.. Μ' αύτός 

δέν είχε σκοπό νά παντρευτή...ήθελε νά γίνη 
κσλόγηρος.

— Μπά !! Τά ίδια κι’ ή κόρη μου !.. Όποΰ 
ταιριάζει, βλέπεις, συμπεθεριάζει... Καί τώρα 
τί̂ με συμβουλεύεις νάκάμω!*Άνό νέος εΐνε κα
λός, πρέπει νά παραβλέψω έκείνη τήν έχθρα;.

Εγεινε σιωπή. Ό  Ηγούμενος συλλογιζό
ταν. ’Αλήθεια, ό "Άνθιμος ζητούσε τώρα τήν 
κορη τοΰ κοντε-Φιόρη ; Κ ι’ είχε καμμιά σχέ
ση μ’ αύτό ή φυγή της άπό τό πατρικό σπίτι 
γιά νά γίνη καλόγρηα ;.. Τόν “Ανθιμο λοιπόν 
πήγε νά βρή ; Περίεργο !.. Μά ποΰ, άφοΰ ό 
Άνθιμος ήταν κ(*λόγερος στό Μοναστήρι ; 
Ποΰ

—Μπρέ !... Μήν ήταν ;...
Ώ , μά βεβαιότατα !... ‘Ο άδελφός Ίγνά- 

τιος είχε πολύ δίκιο πού έλεγε πώς ό Σμά
ραγδος.... Άλλοιώτικα δέν έξηγιόταν...

Γιά φαντάσου δμως !.. Τί γίνεται σ’ αύτό 
τόν κόσμο.

—Μοϋφυγε ! έκαμε άξαφνα ό κόντε-Φιόρης.
—Ποιός ;
—Ή  θυγατέρα μου.
—Τόξέρω.,.τό έχω άκουστά. Καί ποΰ πήγε, 

κοντέ μου ;
^®’ν Ιέρω άκόμα... Θά μάθω δμως.

—Ξέρω έγώ !
, Η Πανοσιότ,η σου ; ξέρει ποΰ βρίσκεται 
η θυγατέρα μϋυ ; ________ (Ακολουθεί)
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ΤΟ Π Α Ο Η Μ Α  ΓΟΥ Κ, Μ1ΜΗ
Ο κ. Μιμής »ϊχβ καταντήσει πολν ενοχλητικός 
την σύζυγον τ ίϋ  φΙΧου zr.v χ. Μεμά. 01 δύο 

αυτοί κύριοι συνεδέοντο παιδιόθεν θ/ά στενής φι
λίας,την οποίαν εζήτει τώρα νά εχμεταλλευθή ® χ· 
Μιμής, εΐαερχόμινος els τήν οΙκίαν τοΰ φΙΧου 
του χαί όταν άχόμα ίλειπβν αυτός. Ή  αλήθεια 
εινε οτι η σύζυγος τοΰ χ. Μεμά δεν ήσθάνετο 
χαμμίαν βνόχλησιν απο idf συχνός αύτάς επισκέ
ψεις το® χ. Μιμή. Τουναντίον, ή συντροφιά τον 
τήν εΰχαρπτοϋοιν υπερβολικά. Αυτό, βέβαια, Sir 
ητο ευχαριστον χαί διά τον σύζυγον, ό όποιος, 
παρ ολην τήν φιλίαν,εφράντιζε νά xXelofl μιά γιά 
παντα τό μπουντουάρ τής σνζύγου του χατά πρό- 
σωπον τοΰ άναιδοΰς φίλου. Άλλά μ ί ποιον τρό
πον; Α π ' ευθείας ήτο αδύνατον νά χάμg λόγον 
στον Μιμή.' Έχεϊνος θά ήρνεΐτο τά πάντα χαί ό 
δυστυχής σύζυγος θά εχουρελιάζετο τοτβ περισσό
τερον. Κατέφυγε λοιπόν βίς ενα τέχνασμα:

Eta 710α.ί ή σύζυγός τον έλάμβανεν ενα γοάμ- 
,f*s υπογραφήν «*Αρκαδική πυγμή», βίς

το οποίον της έγραφαν :
€ Κυρία,

Μη διστάσετε νά διώξετε άμέσως άπο το σπίτι 
σας τόν χ . Μιμήν. Από προχθές αποτελεί χαί αυ
τός μέλος τής εταιρίας τών « Ζηλωτών»  χαί δ:ά 
τών συχνών του επισκέψεων επιδιώκει νά βοή τήν 
κατάλληλον  ̂ ευκαιρίαν νά σάς.^μαυοίσβ τά μπρά
τσα*. Ά π ό  τής στιγμής εκείνης ό χ. Μιμής δεν 
ε ιχ ι πλέον τήν άδειαν νά πηγαία η ε!ς τό σπ ίτι 
τής κυρίας Μεμά χαί διά νά παρηγορητή άπήΧ- 

ε·' **? την εξοχήν. ΑΘΗΝ*Ι0>

ΤΑ ΡΑΒΑΣΑΚΙΑ
=TO V  Μ Η Τ Ρ Ο Υ !  Η/

Τ ’ Α Π Ρ Ο Ο Τ Π Τ Α  Τ ’ Σ Κ Ο Τ ’Σ
Πιρδίκω μ* π’λί μ’ ,
Τ ’ν Κεργιακή τ ’ βράδ’, 

δπ’ μάς πέρασι μπήκα, 
στ* ήλεχτρικό τραίνου γιά 
ν* πάου στ’ν Περαία νά 
’πιθεωρήσου κ’ ή άφ’ντιά 
μ* έκείν’ τ ’ θαγματ’ργή 
τ ’ν Άστυν’μία τ'ν Πό- 
λεουν, δπ’ τϊ νά δοΰν τ ’ 
ματια σ’ κί νά μή φσνής 
καθουλοκληρίαν καταμ- 
προυσθέν τ ’ς κί θά σ’ 

πιάσ' για αδέσπ’τη κί θά σ’ στείλ’ καραντίνα.
Δέν εΐχαμι φθάσει στ’ Θησείου κί φράπ’ 

καν’ τ ’ φώτα κί σβύν’ν. Τί ν’ άκούσ’ς τότ’νις. 
Σουσ’ρο, φουνές, λιπουθυμίγιες κίμιτακόμισ’ς 
πουδών κί σουμάτ’ν. Έ χ ’ς πείραν, ρέ ζούδι- 
ουν, πως είς παρουμίας περ’στάσ’ς ού Μή
τρους δίν χάν’ τ ’ν ψυχραιμία τ ’. Ό π ’ς καθό- 
μ να_ εκεί δανά στ’ν πόρτα άπλουσα τ* χέρι 
μ κι τ λιές πους βρήκα; Έ να  σβέρκου τραγ’νό 
κι1 χν’δάτου ωσπιρ καρύδι τ ’ς ’Ινδίας. Ί -  
στάνεσι τί μοϋρχιτι είς παρουμίας συναντήσ’ς. 
Σαν γιατσου άρχιν’σα νά λυώνου. Ού σβέρκ’ς 
διν κινιόταν τ ’ παράπαν. Σί βιβαιώ πώς έτρι- 
μαν τ ’ φυλλουκάρδια μ’ σάν νάχα ίλονουσία 
Απλουσα κί τ ’ άλλου χέρ’ μίσ’ στά ούλα. 
Ινας άναστιναγμός άκούστ’κι τότ’νιε.
- Ά χ  ! Βάχ !
Δέν κρατήθ’κα, Άπλουσα κι* τ ’ πόδι κί... 

φραπ! άναψαν τ ’ φώτα.
Τί νά δής τότ’νις. Νιά Σμυρνιά δπ’ θά ζύ- 

γυζι, ίσα μέ 150 κιλά.
—Μί τ ’ μπαρδόν, μ’ κάνει. Ίνόμ’σα πούς 

ητ ν ου συζ’γός μ*.
Ου^μυθ ς δ’λοΐ δτ* πουτές δίν πρέπ* ν’ ά- 

πλών’ς τ ’ χέρια σ’ στ’ σκότ’ς,διότ’ δπους λιέει 
κ η Ίσπαν’κή παροιμία «Μιδένα πρό τ ' τέλ’ς 
μαγάριίι».

Ταΰτα κί μένου, γειά σ' κι' άντίου μ'.
Μήχρονς Κονρνόγαλονς 

T H A E c t > Q N H M A T A  §1
I. Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ί δ η ν .  Τό διέγραψεν ή 

λογκρισια. Σάς είδοποιήσαμεν διά τοΰ φύλλου 
(στήλη ίδιαιτέρών πολεμιστών). Β. Κ. Λ  ά μ 
π ρ ο ν, διά τήν καταχώρισιν έχρεώθητε δραχ. 
10 Διά τά έργα 30 λεπτά ή λέξις. Λ  ε ω ν. 
Π α π α ρ η γ ό π ο υ λ ο ν .  Αύτός εΐνε ό κύριος 
σκοπός τοΰ διαγωνισμού. Α ύ ρ α ν  Δ ε  ι λι -  
ν ο ΰ. Τα ίδια εί'παμε κ’ εμάς. Π ο λ υ δ. 
Κ ο υ γ ι ο ύ λ η ν .  Εύχαριστοΰμεν διά τό έν- 
διαφέρονσας. Τ. Π α ν ό π ο υ λ ο ν  Μπορεί
τε νά στείλετε νά τήν παραλάβετε άπό τά 
γραφεΐά μας.

Ένεγράφησαν συνδρομηταί οί κ. κ. Άποστ. 
Χάδος, Ευαγγελία Μαυράκη, Κ. Παπαϊωάν- 
νου, Β. Βαρέλας, Στασα Σαμίου, I. Σκαλτ- 
σάς, Μαριάνθη Δόνα, Β. Τέντες, Τασία Νι
κολάου, Τριαντ. Τσέκος, G. Trifia tis , I  Λε- 
θιωτάκης,

0 ΕΑΑΗΝΟΑΜΕΡΙΚ· ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
C 3 I  Ν Ε Ο Ι  

Υ π ερ  τής δίδος Μαρίας Ξυνηδάχη. — Γεωρ 
Τ^ανακάκης 2, Κ. Θεοδωράκης 1.

Υ π ερ  τής δίδος ΙΙαναγιώτας Ρήγα .—Ν. Γ 
Μορόπουλος 1.

Υ π ερ  τής δίδος ΕναγγεΧ. Π απσθεωδόρον
— Δ. Κ. Λάμπρος 12.

Ύ π ε ρ  τής δίδος Παναγ. Σιδβρη. Γ. Σιδε
ρης 10.

Υ π ερ  τής δίδος Κ ατ. Π απαβασιλείον .—Κ
Τζανέτος 1.

‘ Υ π έρ  τής δίδος Α ειώ ς Ζονβα. -  ΕύστάΟ 
Τσέλιος 6.

Ύ π ε ρ  τής δίδος Ίω ά ν . Καρκαββλλα. — Κυ
ρία Ε. Στρατή 2.

‘ Υ π έρ  τής διδος 3Αρχοντιάς Ίω άννον. Μί 
μης Στεφάνου 6. 

cΥ π έρ  τής δίδος Κ ωνσταντ. Χ ρησταχάχον.
— Δημ. Πίπσαςί.

eΥ π έρ  τής  δίδος ’Ανασστασίας Σ ιώ χ η ,τ -
Βασιλ. Φυσικόπουλος 1.

*Υ π έρ  τής δίδος βΕλένης Ο ίχονόμον. Πα-
ναγ. Μπαρμπασταΰρος 3, ΣπυρούλαΜπαρμπα- 
σταύρου 3, Ίωαν. Χρονόπουλος 3, *Ασπασίο 
Δρακοποΰλου 3, Κων. Δρακόπουλος 3, θεμ 
Δρακόπουλος 3, *Ιωάνης Δρακόπουλος 3. 

ο
*Από τάς κατωτέρω υποψήφιας δσαι συγκεν

τρώσουν 400 ψήφους θά περιληφθοΰν είς τόν 
πίνακα, άπό τόν όποιον θά εκλέξουν τάς σύ- 
ζυγοΰς των οί ^Ελληνες τής "Αμερικήο.

"Ονομα και επώννμον άριθ. ψήφο»

‘ Ελένη ΟΙκονόμου Ά ^ ν α ι  
ΑΙκατ. ΛιβαΘινοπούλου >
Σοφία Βενετάτου, προσφ. »
Δίς Στεργιάδου, προσφυγ. >
Ζωή Πατρικίου >
Δις Μεταξά »
ΔΙς Γεωργαντά  »
Δις Μακρή >
Άρμ ελίνα  Φωτοπούλου »
ΔΙς Βουτοίνά >
•Αρχοντία Ίω άννου , προσ. >
Παναγ. Ίω ά ν . Ρήγα, Τρίπολις 
ΠαρΟ. Παραμβρίτου, Πειραιβύς 
Ε-ύριδίκη Μ αντζούνη, Ά θ ή να ι 
*Αταλ. ‘Αντωνιάδου, προσφ Σάμος 
Π αναγιώτα Σιδβρη Ά θ ή να ι 
'Αμαλία Θωμοπούλου »
Α ναστασία  Μαμάη »
Μαρία Ξυν^άκη, Χανιά 
Παναγ. Καρκαζτή, Τ  γέα 
Ροδόπη Σ ιμ ιτζή , Τρίκκαλα 
Α φ ρ οδ ίτη  Δράλιου, Ιω ά νν ινα  
Κ α τίνα  Φαρφαρά, Τρίπολις 
Κατ.Διαμαντοπούλου, Ά θ ή να ι 
Κ α τ. Παπαβασιλείου, Θήβαι 
Μαρίκα Σ ιμ ιτζή , Τρίκκαλα 
Είρήνη Μπογδανοπούλου, Ζάκυνθος 
Ίω ά ν . Καρκαβέλλα ^Ναύπακτος 
Μαρίγ. Παπαθανασίου, Α τα λά ν τη  
Μαρίκα Καλή, Πόρος 
Μαρίκα Δράκου »
Σοφία Γρηλίτσα, Καλαμπάκα 
Κλείω Μαζαράκη, προσφυγ.
Κλειώ Ραυτοπούλου »
Χαρεψιά Σταυριανοϋ, Πείραιεύς 
Μαριάνθη Χάντακα 
Μ αργέττα Κουτσούκη, Σέρραι 
Εύαγ. Παπαθεοδώρου, ’Αρκαδία 
Λειώ  Ζούβα, Κορινθία 
ΚωνσταντίναΧ ιηστακάκου Τρίκκαλα 
*Αναστασία £ιώκη »
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Jonan Coutroubos 
John A lexiou

'Αμερική

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
Τ Υ Φ Λ Ο Υ  Ε Π Ι  7 6  Ε Τ Η
Πρός τόν διακεχριμένον υφηγητήν οφθαλμί

ατρον χ. Σπήλιον Χαραμήν, τόν είς χιλιάδας 
τυφλών εκ καταρράχτου δίδοντα τό φώς, τόν 
γνωστόν θεραπευτήν χαί έγχειριστήν χιλιάδων 
άλλων πασχόντων τους οφθαλμούς εκ διαφόρων 
όφ&αλμιχών νόσων, εκφράζω τήν βα&υτάτην μον 
ευγνωμοσύνην διά τήν ε χ τ ρ ι α χ ο ν τ α  ε
ξ α ε τ  ο ΰ ς τ υ φ λ ώ ο ε ω ς— κατόπιν λεπτό
τατης χοί δλως ανωδύνου εγχειρήσεω; θεραπείαν 
μου. Ή τ ο  κα&ολοκληρίαν τυφλόν το μάτι μου 
χαί, τό φοβερώτερον δι’ εμέ, τό ίνόμιζα τελείως 
ά&εράπεντον. θεία φώτησις μ ι ώδήγησε πρός τήν 
Όφθαλμολογιχήν Κλινικήν τοΰ χ. Χαραμή. Καί 
απόλυτος εμπιστοσύνη πρός τό θαυματουργόν 
χειρουργικόν μαχαίρι του. Έ π ί  πλέον μόνον 
είς τήν Κλινικήν αύτοΰ ήτο δυνατόν νά έξεταα&ώ 
με τόν έχ Γερμανίας χομιοΰέντα έπ" εσχάτωνr 
νέας δλακ εφευρέσεως, φωτιοτήρά τον. Μ ’ βξή. 
τασβ με αυτόν. Με ενεχείρησβ με αύτόν. Είδα τό 
φώς. Κ α ί τόν ευχαριστώ. Τόν εύχαριστώ χαί 
τόν ευγνωμονώ αιωνίως.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΘΟΣ 
Όδός Τζαβέλλα 21

Η ΣΕΛΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ ZQHN ΤΟΝ ΝΕΟΠΛΟΤΤηΝ

ΔΙΑ ΛΟΓΟΥΣ Τ1ΜΗ2 _
Ευτραφές χαί ίρίϋ·ιμον γονευ μου, 

μητέρα μου αγοραία χαίμπεχΧιβ<ίνιααα,
Δέν μποράω νά εΰρω γραφιν σπεοιαλιχές 

διά νά σάς ξεφράξω τόν συνεχόμενον τή καλ- 
δίς» μου πόνον, κοινώς ντέμε βέμε εντε θουα 
περινραψί έκτενεστεράλά 
μόν καϋμουλάκ ποϋρ λέ 
<ριλιτσιτάς. Γκέγκε; Βου- 
αλάλ* ύποθεσΐ κακοροι- 
“ζικιέν I  μελαγχολικιεν:
ΙΙροψές περί τό δείλι 
έμβήκαμε μετά τοΰ Άρ- 
ζέρ καί τό μάστρο Κό- 
λια ντάν λ* ώττό ντέ ρί 
-ντέ Στάντ, δρόμο πλα
τύ, δρόμο μπόλικο φαρ
δύ έ τρέ ζολί γυαλι
στερά, διά νά μεταβώ- 
μεν είς τό Ζάππειον νά 
πάρουμε άγέραν, ενεκεν δπου τό μεσημερι 
μάς εΐχεν προσκαλεσμένοι σέ δεΐπνον ή κερία 
Άγγουράκη κ’ έφάγαμι τζάμβα, δπου έπροί- 
στηκε ή κοιλία μας τό κακόμοιρο.

Μαλερεσμάν μας καί πανάθεμα τό γονιό 
των, δέ μπόραγα νά βρώ θέσι ντάν λ" ώττό 
δπου ήμανε καί σωματώδισσα λίαν καί λέω σ' 
«να κύριο ποΰ καθόταν:

—Ρέ, άντε σήκω, διάλε,νά καθήσχ) τόΒέττα. 
Έκεΐνος ό μαγκούφης εβανε τσ γέλια και 

5έ σηκώθηκε μόνο μοΰδωκε μιά τσιμβιά εις 
τό έμβούτιόν μου τό τρυφεροειδές, δπου έγώ 
έπόνεσα κ' έβανα τής φωνές. Θά μέ_ πήρε, 
ώς φαίνεσται, γιά καμμιά παλαιογυναΐκα, έξ 
«κείνων πού πααίνουν στής έμβυραρίες και 
μιλάνε άχρεια. Έθύμωσα πολύ καί τόν έτσίμ- 
βησα κ’ έγώ γιά νά δή ό άναιδής καί πρόστυ
χος μέ ποιάνε έχει νά κάντ).

'Οντας έπιστρέψαμεν είς τήν οικίαν, ό ’Αρ- 
ζέρ μ’ έφίλησε, γιατί έφέρθηκα δπως πρέπει 
περί τιμή συζυγική έν μέση όδός καί κατε- 
ναντίον τόσων προσωπάτων. ΒΕΤΤΑ

Υ. Γ. Αύριο θά βάνουμε τήν Ευανθία τήν 
κόρη μας στό Ίώδιον γιά νά σπουδάξη νεό
πλουτη καί νά μάθβ τοϊς καλοί τρόποι καί 
όλα τά συνήθεια τής μητέρος της. Β.

W  Χ Ί Ή Λ Ι Ι  μ ο υ

Ά π ό  σήμερα, κατόπιν συμφωνίας όλων τών 
συντακτών τής .Σφ α ίρας», καόιερόνω μίαν 
στήλην τήν εβδομάδα ·5<ό ιά έγχρινόμβνα έργα 
τών συνεργατών μου. Έ τ σ ι  θά λβίψουν τά παρά
πονα χαί Π βραδύτητες. Έ χ ω  3μο>ς μίαν άπαί- 
τησιν : Νά προσπαθήσουν ο ί ουνεργάται μον ν'
άνταποχριθοΰν στήν θυσίαν μον αύτήν χαί νά 
μοΰ στέλνουν ίργα όσον τό δυνατόν γερά χαί προ- 
τότνπα. Δεν εΐνε άνάγχη νά άγανίζωνται γιά νά 
βροΰν νέες ρουμπρίκες. Μποροϋν άπάνω στής 
ταχτικές ρουμπρίκες, ύπό τάς όποιας γράφουν 
ο ί ταχτικοί ουντάχται τής .Σφ α ίρα ς», νά μοΰ 
στέλνουν ίργα χαί ο! άναγνώσται μου, όπως π . χ. 
τά υπό τήν ρουμπρίκαν Αγάπης λόγια»  έργα 
άναγνωστών πού δημοσιεύω εις τήν σημερινήν 
» Σφαίραν».

Μεγάλα κομμάτια δεν εχω χαιρό νά διαβάζω, 
δίς Δ ε ι λ ι ν ο ΰ  άλλ' οΰτε χώρος υπάρχει.Είνετόσο 
πολύτιμος ό χώρος στή .Σφ α ίρα ». — Στείλατβ 
κανένα μιχρότερο. χ. Ίσααχίδ.. πιστεύω  νά οάς 
εύχαριστώ. — Ό τα ν  κριτικάρω ίνα εργο λαμβάνω 
νπ ’οψιν μου κυρίως τό στυλ τής * Σφαίρας», κ. 
Σ ί μ ω ν . .  Ά π ό  τήν « Σφαίραν»^ δεν θά επι
τρέψω  as κανένα νά θίξη τόσον άπότομα μιά 
γυναΐχα. Γ ιά  τήν λέξιν εγινβ μεν παρενόησις 
άλλά χαί αν δεν εγένετο δίν θά είχατε ίσως νά 
κερδίσετε τίποτε.— Πολύ μεγάλο, κ . Β α ο ύ τ σ η .  
' Αν τό περιχάψετε..— Δεν εγκρίνω τά έργα σας 
χ. χ. Κ . Δ ι a X.., Ί  Δ ι α κ ο ρ., Ν . Κ  α α τ i  X.

Γ ε ω ρ ,  Π  α π  α α π ν ρ.., δις ' Α  φ ρ, 
Τ  ζ  ο ν μ..,(ατυχής ό παραλληλισμός) καί Ν  ι κ. 
Ο I κ ο ν ο μ., — θά σάς παρακαλοΰσα, x. Ν. 
Ζ  ο ρ μ π .., νά μοΰ έστέλνατε κάποιο μικρότερο.

Ά π ό  τά ίργα των κ. κ. Χ α ρ .  Κ ρ η τ ι κ ο ύ  
Κ  X έ ω ν ο ς Π  a X α ι ο Χά γ ου,  Τ  ό X. X  a X ο ύ- 
X ι α καί Γ .  θ ω  μ  ο π  ού  X ο ν μένω τελείως 
ικανοποιημένος χαί θά ιά δημοσιεύσω με τήν 
σειρά των. ‘Εγκρίνω χαί τούς « Τρβλλοΰ στο
χασμούς» τοΰ χ. Μ. Μ π ο υ ρ.. — Δεν δημο
σιεύω αινίγματα, κ. Κ . Η . Ο I χ ο ν ο μ...

Έπρόχειτο, κ.Α ί  γ ι έα περί έργου τόσον επιπό
λαιου καί ελαφρού καί επειδή ή μεγάλη έλαφρότης 
ουγγενεύει μ'ε τήν αθωότητα γι’ αύτό τού έδωσα 
τό χαρακτηρισμό πού βρήκατε τόσον βαρύ.—Ευ
χαρίστως θά τά κυττάξω,κ. Ο ί  χ ον ο  μ. όταν μοΰ 
το στείλετε. Πρόκειται περί τοΡ μαθητού χαί 
τής μαθήτριας σας. 0 ΑΡΧΙΙΥΝΤΑΚΤΗΣ

Τ Α  ΙΔ ΙΑ ΙΤ Ε Ρ Α
30 ΛΕΠΤΑ Ε ΚΑΪΤΗ  ΛΕΞΙΣ 

-  ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ.Κύριος άφιχθείς 
έξ 'Αμερικής, μέ μεγάλας εργασίας έν ’Αμε- 
ρική, ζητεί άμέσως νεάνιδα είτε νεαράν χή
ρα, ώς γραμματέα σιό ένταϋθαγραφεϊον του. 
Θά προτιμηθή ή συγκεντρώνουσα τά εξής 
προσόντα : Νά έχϊ| φοιτήση στό Γυμνάσιον, 
είτε τελειόφοιτος ’Αρσάκειου, νά είνε καλλί
φωνος, νά γνωρίζη μανδολΐνον. 'Απαραιτή- 
τως νά είνε ώραιοτάτη καί ύγιεστάτη. Τακ
τικός μισθός 2.000 δραχμάς κατά μήνα Συνε
χής εργασία έπί δύο έτη, εργασία 6 ώρας ήμε 
ρησίως. Άποτανθήτε: « ‘Ελληνοαμερικανόν», 
Ξενοδοχεΐον «Διεθνές», 5ον πάτωμα, Πειραιά. 
‘Ημέρα συναντήσεως Σάββατον, Κυριακήν, 
Δευτέραν άπόγευμα, ώραν άκριβώς άπό 6ης 
μέχρι 8ης εσπερινής.

— Αλληλογραφ ώ  μέ άπαξάπαντας τους α
ξιωματικούς. Νίκος Άναγνωστόπομλος, P. R. 
’Αθήνας. , ,

Ποιός θά μπορέσχι νά παρηγόρηση μια ξε- 
νητευμένη προσφυγοπούλα ; Ψευδώνυμα απο
κλείονται. Γράψατε : Λέλαν Ύψηλάντου,
P . R . Αθήνας. ,

—Πέππα Πετρέλλη, δέχεσδε^ και τωρα αλ
ληλογραφίαν ώς καί άλλοτε αλληλογραφού
σαμε μαζή ; Γράψατε : Ε. Τσαβδαρην, Δεξα
μενής 17, Πειραιά. .

—’Ατθίδες μου, τί είνε Φλερτ ; A. Aarten, 
p. r .  ’Ενταύθα. ' ,

—Μαργέτα, γιά τό «καλός πολίτης» θερμά 
εύχαριστώ. Κώστας. ,

— Ζ ητώ  άλληλογραφίαν μέ μαθήτριες 
μέ προσφυγοποΰλες. Γράψ ατε : ΤΓΐΎ"
νην Καρδιά» ρ . ν. Θεσσαλονίκην

—Χαριτόβρυτος νέα, παραθεριζουσα, ζητεί 
άλληλογραφίαν μετά δίδων εσωτερικού και 
εξωτερικού καί άνταλλάσσει β. ρ.^μέ νέους, 
«Μελαχροινοΰλα» ρ . ν. Ζευγολατιο Μεσση
νίας. .

— Δύο νεαροί Κυπαρισσώτες, διαμενοντες 
έν Θεσσαλονίκη, ό μέν είς πολίτης, ο δε 
έτερος φανταράκι, ζητοΰν άλλη λ ο γ ρ α φ ι α ν 
μέ Μαθητρίας Κυπαρισσίας, Καλαμών, Φι
λιατρών, Λεχαινών καί Ιδία άπό τήν Φωτουλα 
έκ Λεχαινών, ή όποια ήτο τό θέρος τοΰ 1921 
είς Κυπαρισσίαν, δπου είχαν γνωρισθή πολυ 
καλά. Γράψατε : είς Σ. I. καί Π. Μ. Δρα- 
γούμη 47, Θεσσαλονίκην.

—Άπασαι αί δίδες μεταβολή ! Μοδιστρου 
λες, Παππαδοποΰλες, στάς θέσεις σας! I ρα· 
ψατε σ’ εκείνον πού τό ονειρο του είναι να 
ζήση μέ μιά άπό σάς. Προτιμώνται Πελοπον- 
νήσου7 Γράψατε : Π. Λ. Π. ρ '  r .  Βούλσιμον, 
Κραθίδο Καλαβρύτων.

—Έ να  πονεμένο ναυτόπουλο αλληλογρα
φεί μέ δίδας ή κυρίας μορφωμένας. Γράψατε 
«Δεσ^ιώτην^ρ. r . Ναύσταθμον.

και
«Πληγωμέ-

Τ ^ ^ Χ ΰ ϊνόπ ω ς  διασκεΟασω τήν μακρο
χρόνιον μονοτονίαν τοΰ έξωτερικοΰ 
ζητώ άλληλογραφίαν καί άνταλλαγήν φω 
τογραφιών μέ πνευματώδεις δεσποινίδας 
άπάσης τής Ελλάδος, Κύπρου και προσ
φυγοποΰλες άπό 17-22 ε τώ ν  Σκοπος γνω
ριμία, φιλία.Διεύθυνσις S. Ρ Β α χ  8 B in* 
duva ixhodesxa South Africa. ____
—Δύο δεσποινίδες ανταΛλασουν c. ρ . και 

έπιστολάς μέ νέους. Γράψατε: Καίτην και 
Πόπην ’Αθανασίου P . R ■ Άθήναι t

—Νέος 26 έτών, εύκατάστατος, σοβαρος 
καί μορφωμένος, ζητεί δίδα ή κυρίαν μορφω- 
μένην, έχουσαν προίκα ανω τών^60 χιλιάδων 
δραχμών διά νά τήν κάμη σύζυγόν του. Συν- 
εννόησις άπολύτως έμπιστευτική, δι επιστο
λής καί άνταλλαγής φωτογραφιών. Γραψατε: 
’Αντώνιον Χρηστόπουλόν, διά Ροοοπουλον, 
Λεωνίδου 20, ’Αθήνας,

—Ν. Κελ... άπήντησα, περιμενω γραμμα 
Διαβολόπαιδοσας. μ ευγενικες 

Σπύρ. Κλά·
—Σπουδαστής άλληλογραφεΐ 

καί μορφωμένες Άτθΐδες. Δ)σις: 
δην, p. r . Άθήναι.

—Άλληλογραφοΰμεν μέ νεας μορφωμένας 
πανταχόθεν. Π ροτιμώντα ι Χανιών, Ανηνων, 
Βόλου. Γράψατε: «Άγνωστον» καί Έλπιδο- 
φόρον», p. r .  Παλαιόχωραν Χανίων Κρήτης.

—Τελειόφοιτος Νομικής καί πεπειραμενος 
Λογιστής διδάσκει τελείως τήν Λογιστικήν 
έντός βραχυτάτου χρόνου άντί μέτριας αμοι 
βής. Μαθήματα κατ’ οίκον τών διδάσκομε 
νων ή καί άλλαχοΰ. Γράψατε: Γ. Φ. Ν. Poste 
Restante. Άθήναι. , ,

—«Ώραΐον Ρόδον» επιστολή σας ελήφίτη, 
σάς άπήντησα, Περιμένω νεωτέρα. Χρ 
Ζαγός. ___________

Τ Υ Π Ο ΙΣ  Π Ε ΡΙΟ ΔΙΚ Ο Υ ‘Σ Φ Λ ΙΡ Α ,ι
Ο Λ Ο »  Ρ Ο Μ Β « =  1 °
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Τρεις ατενώς «υνδβδ&μένοι άξιωματι <ol, (λοχαγός, 
ύπο)γός καί άν^]στής, «ρ ο ς  διαον.ίδασιν τή ς  μονα- 
ξιας τοΟ Μ «τώ κ ·ν , ζη τοΰν άλληλογραφίαν, ά μέν 
πρώτος μέ δεσποινίδας έξ  8λί*ν τώ ν  μερών, προτι- 
μαΐμένων Α θ η νώ ν  καί Πειραιώς, ύ δεύτερος μέ χή
ρας ζ ·λ τοχ ή ρ α ς  καΐ κυρίας άπάσης Ελλάδος, ό δέ 
τρ ίτο ς  μέ άχάσας τά ς άνωτέρω. Σκοπός γνωριμία 
καί δ .τι έπακολουθήση. Γράψατε : λοχαγόν «Σεβντά- 
λήν», ΰπ )γό» <Κουρ·σμένον>, ά ν * )σ τή ν  «Π α ιδ ί τοΰ 
Βοακοΰ», <Σ·ραΙρα βυρίς 105.

—Χήρες καΐ γβροντοκόρες, έλεύ&ερος γεροντοπα- 
λήκαρος άνδ)στής, ρίψας ήδη τό ν  κΰ(5ον νά νυμφβυ- 

, Απευθύνεται πρός τά ς συνομιλήκους του, άνω 
τώ ν  30 έτών, χήρας καί γε(οντοκάρας άπάσης τής 
Ε λλάδος κατά προτίμησιν προσφυγοποθλις παραμε- 
νούσας Ά<Μινας, Κόρινθον. “ Α λ τ ! άπο παρ& κόρη- 
μάρ ! βώρα τσιόκ ! Γράψατε : Γεροντοπαλήκαρον
καί άσπρομάλλην άνθ )στήν» >Σ*ραΐρ· > Λυρίς I0S.

—Νεαρόν δ&κανάριον ζη τ ε ί  άλληλογραφίαν με δί
δας καλής «Ικογενείας. Σκοπός γάμος. Ψευδώνυμα 
άποκλείονται. Γράψατε : δεκ. Ζαπάντην Κ ., ^Σφαίρα» 
θυρίς 108.

—Κορίτσια, ποιά θ* άναλάβχ) '  ά κατακτήση τή ν 
καρδιά μου μέχρι σημείου νά όδηγηθδμεν στό  eH - 
σ »ΐα  χόρευε» ! Β ΐμαι πρόθυμος νά τή ν  χαρίσω σ τή ν 
πειό τ^ κ π ίν α , πλήν καλής οίκογενείας. Θά προτιμη
θούν Καβάλλας, λφάμας, Σερρών καί θεσ)νίκης. ’ Εμ
πρός, εϋκτιρία. Γράψατε : Γ . Ά γγελ ίδη ν, ά ιθ )τή ν , 
«Σ φ α ίρα » θΛίρίς 110 β'.

—Νεαρό φανταράκι, ζη τε ί άλληλογραφίαν μέ κορί
τσ ια  πάσης τάςβως πρός παρηγοριάν. Π ροτιμ Αντα ι 
Τριπόλεως, Μεγαλοπόλεως, Ά θ η νΛ ν . CH πρώτη λαμ
βάνει τή ν καρδιά του  ra l φωτογραφίαν. Γράψατε : 
Σ τρα τιώ τη ν  Κουτσογιάννην Λάμπρον, «Σφ αίρα  θ γ- 
ρίς 111.

—Τρεις  νεαραί υπάρξεις, <{ι«ι«Η0μβναι υπό τό  άν- 
τίσκηνον καί λησμοτημέναι, ζη τοΰν άλληλογραφίαν 
μέ δίδας, ποΰ θά δυνηθοΰν νά χύσουν βάλσαμο στά  
πονεμένα τ · ν  στήθη. Π ροτιμώντα ι Κρήτης, ’Αθηνώ ν 
Καβάλλας καί Σερρών. Γρά ψ ατε : Α ·χ ία ν  «Π ολικόν 
Α σ τέρ α » . λοχ ί»ν «Π α ιδ ί τοΰ  Ψ ηλορείτη » καί σαλπιγ
κτήν «Π ρω ινόν ζέφυρον», «Σ φ α ίρ α » θυρίς 118.

 Κορίτσια, σκορπώ χαρά,γράμματα, γέλια,
κάρτας, γλυκά, φωτογραφίες, άνακούφισιν 
κ’ τ λ. Τάκης Χαριτωμένος, «Σφαίρα» θυ
ρίς 107. .

—Ό  γνωρίζων τί περί τής τύχης τής 
άδελφής «Πρό» έκ Μαγνησίας, τέως συλλόγου 
«Ίάδος άδελφήςστρατιώτου Σμύρνης» παρα- 
καλεΐται νά γράψη στόν  άδελφόί της άν)στήν 
Οίκονομόπουλον, Ίωάν., «Σφαίρα·» θυρίς 150.

—Αλληλογραφώ μέ έκείνας, πού θά μπο
ρέσουν νά γιά νουν μιά δυσιυχισμένην καρδιά· 
Προτιμώνται δίδες Βόλου. Τρικκάλοιν ώς καί 
Προσφυγοποΰλες Σμύρνης καί Άϊδινίου.Γρά- 
ψατε : Αρ. Σφέτσαν, Σφαίρα» θυρίς 131.

— Δύο άχώριστοι φίλοι ζητοΰν άλληλογρα
φίαν μ’ δίδας Άλεξανδρουπόλεως. Ψευδώνυ
μον αποκλείονται. Γράψατε: Τσούβαλην Χρυ
σόστομον καί Ά νθη ν Μιλτιάδην, «Σφαίρα» 
θυρίς 151.

—Δίδεςρα)'(ίοη.'δύο λέξεις στρατιωτικοεμπο- 
ρικές παρακαλώ. Άνταλλάσσομεν c ρ . καίέπι- 
στολάς ο'ίουδήποτε θέματος. Προσέτι καί φα
σόλια, φακές, καί κολοκυθάκια φρέσκα. Προ
τιμιόνται ύπό Σιτιτιστοΰ Αρσακειάδες, ύπό 
βοηθοΰ Σιτιστοΰ, Διδασκάλισσες καί Άποθη- 
καρίου, Σμυρνιές, Γράψατε : Σιτιστήν Α. Μ., 
Βοηθόν Γ. Β., Άποθηκάριον κ. Μ., «Σφαίρα» 
θυρίς 152.

- Κορίτσια Δομοκοΰ, Φαρσάλων, αλληλο
γραφούμε; Ψευδώνυμα άποκλείονται. Τ. Σ., 
Σφαίρα» θυρίς 113.
—Δύο νεαρά σκαπανάκια, οί καλλίτεροι πε- 

λάται τοΰ Ιατρού καί προτιμηταί τοΰ πειθαρ
χείου, ζητοΰν άλληλογραφίαν μέ χήρας καί 
ζωντοχήρας άπό 20 35 έτών, πρός άνακού- 
φισίν τους. Γράψατε: Ν. ΙΙατινιώτην καί I. 
Γιαννάκον, «Σφαίρα» θυρις 114.

—Ξεροψημμένος δεκανεύς φοιτητής άλλη
λογραφεΐ μέ κορίτσια μορφωμένα 18—25 
έτών. Σκοπός φιλία καί δ,τι έπακολουθήση. 
Προτιμώνται Αίγιου, Άκράτας, Καλαρών, 
Πατρών. Γράψατε: Δεκανέα X. ΙΙαπα'ΰοάν- 
νου, «Σφαίρα» θυρίς. 115.

—Άξιωματικός, πού τά πειό καλά του χρο
νιά τά πέρασε στά βουνά, ζητεί άλληλογρα
φίαν μέ δλες καί άπ’ δλα τά μέρη, γιά νά ξε- 
χνφ τή μοναξιά του. Γράψατε: «Μελαχροινο 
πολυβολητάκι» ύπολοχαγόν, «Σφαίρα» θυρίς 
116

=Δέχομαι άλληλογραφίαν δίδων Κων)πο- 
λεως, Πέραν καί Γανοχώρης, 17-21 ετών. 
Γράψατε : Χαβιαροχάφτην Δημητρακοπου-
λου, στρατιώτην Εύστρατ. Χριστοδούλου, 
«Σφαίρα» θυρίς 121.

—Λουκία... Καλάμας, γράμμα σας εληφθη, 
εύχαοιστώ. Γνωρίσατε διεύθυνσίν σας, προι- 
τιι άπωλέσθη. Κ. Οικονόμου, «Σφαίρα» θυ
ρίς 122. « Χ Ρ Υ Σ Η Α Λ Υ Σ Σ Ι Δ Α »

ΚΑΛΜΤΕΧΗΑΙ -  Ε Ρ Α Ι ΙΤ Ε Χ Ν Α Ι
ΕΙς τή ν Καλλιτεχνικήν ’ Αγοράν ΜλΝΕΙΗ καί 

ΑΥΓΟΥ ϊ Τ Η . — Χ α λ χ ο κ ο ν δ ύ λ η  85α *Α Θ ( Υ «  ι 
—Θά εΰρβτβ δλα σας τά  είδη είς Συλλογήν πλήρη 
καί τιμάς Καλλιτβχνικάς.

’ Επίσης πλήρη Συλλογήν Γ ρ α φ ι κ έ ς  Υ λ η ς ,  
καί  Κ α λ λ ι τ ε χ ν ι κ ό ν  Τ υ π ο γ ρ α φ ε ί ο  V.

Ζητήσατε τιμοκατάλογον.
Ά  π ο σ τ ο λ α  ί άπανταχοΰ τής Ελλάδος.
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Μέ τήν φωτογραφικήν μηχανήν τοΰ κ. Κα- 
λογερίδου έπ’ ώμου εκστρατεύω στούς. ..κα
ταυλισμούς τών ’Αλάνηδων τών ’Αθηνών.

Τά ανθρωπάρια αύτά, δπως παρουσιάζον
ται, μέ τήν περιεργοτάτην ψυχοσύνθεσίν των, 
τήν σακατεμένην άπο τήν καποπέρασιν μορ
φήν των, άλλά πάντα μέ τό σπινθηροβόλον 
καί Άθηναικώτατον πνεΰμα των, τό γεμάτο 
χιούμορ, φαίνεται πώς δέν έχουν αλλάξει άπό 
εικοσαετίας. Οί δροι τής ζωής των είνε πάν
τοτε οί ίδιοι καί μεταβιβάζονται, ώς Ιερά 
κληρονομιά, άπό τό ένα είς τό άλλο.

’Αρχίζουμε άπό τό περίφημο Τζαμί, ποΰ 
βρίσκεται στό Μοναστηράκι. Στά σκαλάκια 
του διημερεύει καί διανυκτερεύει μιά δμας 
άπό τρία περίφημα άλάνια: Τόν Κωστάκη 
τό ΧαμοΟρα, τό Μήτσο τόν ’ Αγλέουρα καί 
τό Μανώλη τό Λεχρίτη.

Στήνουμε έκεϊ κοντά τήν φωτογραφική 
μηχανή καί τά παρακαλοΰμε νά ποζάρουν. 
Τά τρία Άλάνια δέχονται ευχαριστώ , άλλά 
διατυπώνουν μίαν άξίωσιν:

—Θά μάςτυπώσης άδρεφάκι, στή«Σφαϊρα», 
μά κατεβούα έν πρώτοις τό πακετούα σου.

Τούς μοιράζουμε μερικά σιγαρέττα. *0 Λε
χρίτης τά επιθεωρεί, ώς έάν έπρόκειτο νά 
καταρτίση νέον νομοσχέδιον φορολογίας τοΰ 
καπνού. "Υστερα μ’ ένα ΰφος ύπερτάτης άη- 
δίας τά έπιστρέφει-

—Α π ’ αύτά φούμαρε, άδρεφάκι, κι’ δ Χρι
στός κι’ έξεψυχησε. Πάρτα, ρέ...

Ό  Λεχρίτης μάς έβεβαίωσεν δτι άλλα σι- 
γαρέττα άπό τ ά έ μ φ ε λ λ α  δέν καπνίζει.

Ό  Χαμούρας χα ί 6 ’Αγλέουρας 
ατό Μ π α ρ μ π ο ύ τι.

— Εινε άπό σιόι, κάνει ό Αγλέουρας. 
"Αλλοι φουμαίρνουν τά τσιγάρα κι’ αύτός 
φουμαίρνει τό φελλό.

Γυρίζω άλλοΰ τήν συζήτησιν:
—’Εδώ κοιμάστε τή νύχτα;
—"Οχι, άδρεφέ μου, στό ξενοδοχείο τής 

Αγγλίας άπ’ έξω, άπαντα δ Κώστας ό Χα- 
μούρας, ένα Αλάνι 20 έτών.

—Τί διάβολο, δέν πλευριτώνετε άπάνου 
στά μάρμαρα;

—"Αμα παραφυσήξη, άδρεφέ μου, γίνεται 
μεταφορά στό σαλόνι.

Καί μάς δείχνει, τά παρακείμενα καροτσά- 
κια.

—Μά τώρα τελευταία, προσθέτει ό Λεχρί
της, δ ΐ'άστρο-Γιώργης μάς τ ’ άπηγόρεψε. 
Τοΰ χαλάμε, άδρεφέ μου, τό παρκέ!

Ό  Λεχρίτης ύπήρξεν ένα φεγγάρι καί τυ
πογράφος. Μά δέν τήν έχώνευε τήν τέχνη 
καί τήν παράτησε.

—Δέν τήν παράτησα έγα>, μου έξηγεΐ. Μέ 
παράτησε έκείνη.

—Προτίμησες νά γίνης Αλάνι, ρέ Μανώλη;
-  Νά σοΰ πώ, άφεντικό.. .περνάμε καλά... 

Φρατζολίτσα άφροωδής καί ντομάτα ντόπια. 
Πέρνουμε καί καθαρόν άγέρα.

—Στά σπίτια σας δέν πάτε καμμιά φορά;
—Τί τά θές τά σπίτια;.. "Εχοννε πολλά 

παράθυρα κι* έμένα μέ πειράζουνε τά ρέγ- 
ματα.

Κινοΰμαι γιά νά φύγω. Τό παίρνει χαμπάρι 
ό Αγλέουρας καί μοΰ ρίχνεται.

—Ά ντε .,.τί τό κάναμε έδώ; Πλέρω, άδρε
φάκι, κάνα ολάκερο, άνευ Πρωτοπαπαδάκη, 
κατάλαβες; έτσι γιά τά στραβά έξοδα...

—Άφτονε, ρέ, τοΰ φωνάζει δ Χαμούρας. 
Δέ γλέπεις πώς σοβαρεύεται ή άφεντιά του. 
Τόν αρχαιολόγο θέλει νά μδς παραστήση.

-  Ρέ, φάτσα, κάνει ό Λεχρίτης. Δέ μοϋ λές, 
συνάδελφε, σ’ έβγαλε δίόρθωσι ό πατέρας 
σου προτού σέ κάνει;

Τούς δίνω ένα τάλληρο καί προσπαθώ νά 
τούς ξεφορτωθώ.
- —Τί είν’ αύτά, κύριος Φερ' τής φωτογρα-

Ά π ο ρ π ια ία , άδρεφάκι.

φίες πίσω... ή δ’ άλλως θά σέ καταγγε λα» έπί 
αισχροκέρδεια.

Παρατυχών χωροφύλαξ έπεμβαίνει καί μέ 
σώζει άπό τά δυσάρεστα έπακόλουθα...

Καλά, άδρεφέ μου, δέν τοΰ πειράξαμε τό 
αΐστημα... Ήρθες καί τοΰ λόγου σου, κύρ 
χωροφύλακα, νά μας παραστήσης τήν άστυ- 
νομία τών πόλεω; Πςςς!

ΣΥ Λ Λ Ο ΓΟ Σ  Η “ΓΟΠΑ,,
Σ ’ ένα δρομάκο έκεϊ πρός τοΰ Ψυρρή 

μεταξύ τής όδοΰ Καραϊσκάκη καί Άγιας, ένα

ΤΟΥ ΒΛΑΜΗ 
------ ΤΑ Κ A ΜΟ Μ Α ΤΑ

ε κ Φ Τ Ω ε  ι
Τί ήτουν πάλε αύτό τό μυστήριο τών Πα- 

ρισίω, πού σοΰ κολλήσανε 
τά προχτές στήνπόρτασου, 
ρέ Μανιώ μου δο>δεκασέ- 1 
λιδη; Πέρναγα πρό δύο ή- 
μερώ ένα βράδυ άπό τό 
σπίτι σου κ’ έτσι δπως ή- 
μαμε λιγοΰλι στό καντήνι 
τής εύτυμίας, θέλησα ν' 
άναστενάξω στεντορείως, 
γιά νά σοΰ ξυλώσω τής 
γρίλιες, δντας γλέπω, ρέ 
άτονο πλάσμα, στήν πόρ
τα σου κολλημένο ένα 
κόκκινο χαρτί, ποΰχε τυ- 
πωμένακάτι γράμματα ίσα 
μέ δέκα πόντους τόνα μέ 
τά συιχπάθειο.___________

ΛΟΓΟ ΤΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ 
ΤΗΣ ΛΙΡΑΣ 

Γ Ε Ν ΙΚ Λ Ι  Ε Κ Π Τ Ω Σ Ε Ι Σ  
_^Σ_ΟΛΑ_««*ΣΤΑΕΙΔΗ^

Ποιός σαχλαμάρας, ρέ, σοΰ κόλλησε έπί θύ- 
ραις τήν προσβλητικιά αύτή βίβλο; Ά σ τ ’ τά 
μοΰ τά μοΰ, σοΰ,σοΰ, καίτ’ αποσιωπητικά καί 
δέ μοΰ τή βγάνεις τήν ιδέα άπ’ τό κεφάλι 
μήτε μέ τήν άπορρουφητική άντλία.Κάτι λάκ
κο έχ’ ή φάβα, ρέ Μσνίτσα μου άφελές, κι’ 
ώρα είνε πιστεύω γιά νά ψάξω γιά τό λάκκο. 
Δέν έχει επιείκεια καί ξέρω γώ. θά σοΰ κλει- 
δώσω στό έξης τήν πόρτα καί θά πάρω έγώ 
τό κλειδί, θά  σ’ άφήσω μονάχα τό παράθυρο 
ανοιχτό για τήν συγκοινωνία σου καί τήν έζυ- 
πηρέτησι τών μερονυχτίω άναγκώ σου. Ξη
γιέμαι Άρτανιάν; Μέ τήν άτιμη, ρέ, αύτή δή- 
λωσι πού σοΰ κολλήσανε κίντυνος είναι νά 
μπλοκάρουνε καμμιά ώρα στό άσυλό σου οΰ- 
λοι οί μαντράχαλοι τής 'Ελληνικής Χερσο
νήσου καί νά κάνουν στήν κρεββατοκάμαρά 
σου γενικιά συνέλευσι. Έ γ ' δμως θέλω νά σέ 
αίστάνουμαι καταδικιά μου, ποιητικέ μου γα
λαξία, "σα πού νά δοΰμε πότε θά βάλουνε 
μπρός γιά τό δεύτερο Βρεφοκομείο, γιά νά κα
νονίσω κ’ έγώ κατεναντίο σου τής υποχρεώ
σεις μου τής άδηφάγες.

Στόν §χω πή άπειράκις βολάς, ρέ μελλον
τικό μου άπρόοπτο, τόν έθνικόνε ΰμνο τοΰ 
έρωτά μου. Ντοΐτσαλντ ΐμπερ άλλες...Ξέρεις, 
ρέ, τί .-ict νά πή αύτό ; Ή  Μανιώ ύπεράνων 
δλω. Γιές ; ο  ΒΛΑΜΗΣ

Αλάνι,σκυμένο άπάνω σ’ ένα χαρτόνι, σχεδιά
ζει καραγκιόζηδες. "Ενας τεράστιος Μπαρμ- 
παγιώργος άπάνω στό χαρτί έπιδιορθώνεται 
άπό τό μολύβι του Άλανιοΰ.

Πουλάς, καραγκιόζηδες; τόν ρωτάω.
Τό Αλάνι μ’ έκύτταξε γιά μιά στιγμή περί

εργα. "Υστερα μοΰ άπήντησε:
—Παίζεις καραγκιόζη, τοΰ λόγου σου; Στό 

υπόγειο τής 'Ομόνοιας ή στό μικρό Ζάπ- 
πειο;

—Ναί. τοΰ κάνω. τούς πουλάς;
—Όχι, άδρεφάκι, τούς έχω γιά τό Σύλλογο.

Γιά ποιό Σύλλογο;
Γιά τό δικό μα; Λέν ξέρεις πώ; έκάναμε 

Σύλλογο;
Γιά ποιά δουλειά;

—Γιά νά πακετάρουμε τής γόπες ι άν τής 
στέλνουμε στήν Έγρώπη γιά φάρμακο.

-  Καί ποιός είνε πρόεδρος;
—’Εγώ.
—Καί ταμίας;
—Έγώ.
—Καί γραμματίύς;
—Έγώ.
—θέλεις ένα τσιγάρο; .
Έδέχ&η ένα σιγαρέττο καί τδβαλε στό 

στόμα του. Τήν στιγμήν έκείνη παρετήρησα 
δτι μόλις-μόλις ολίγα δόντια του είχαν άπο- 
μείνει στύ στόμα.

- Δέν έχεις βλέπω καί δόντια...
—Τί νά κάνης; μοΰ τδβγαλε ή άγαπητικιά 

μου γιά νά τά κάνη κομπολόι.
—"Εχεις κι* άγαπητικιά;
—Τή Λενίτσα τή γαμποΰ. Δέν τήνε ξέρεις; 

Κάθεται στοΰ Τάκη τό στενό. Κορίτσι μέ τά 
δλα του,άπόσπίτι,ό πατέρας της είνε νεκροθά 
πτης καί ή μάννα της μαμμή... Μπουκιά καί 
συχώριο. Έγρωπαϊκό προϊόντο τσιφ Πειραιά. 
Αύτή κάνει κάθε βράδυ τό Χατζατζάρη.

-  θά μοϋ έπιτρέψης νά τής πάρω μιά φω
τογραφία...

Ά σ τα  τώρα, άδρεφάκι... Τό κορίτσι δέ 
φωτογραφίζεται. Χθές τό βράδυ τήν έκανα 
μπλε μαρέ στό ξΰλο καί δέν τήνε πιάνει ό 
φακός.

—Κύρ χωροφύλακα, ήρ&ες κ' έαν να μας 
παραστήσης την αστυνομία των πόλεω ;

ΑΡΐ©ΛΜΣ^€ΝΟΙ
"Ενας λόγος άκόμη,διά τόν όποιον τά ’Αλά

νια δέν χωνεύουν τούς χωροφύλακας είναι 
δτι τούς ύπεχρέωσαν νά κρεμάσουν άπάνω 
ένάν άριθμό.

—Γιά δες κατάστασι, άδρεφέ μου, παρα- 
πονεΐται ό Γιάννης δ Τσιροκέφαλος. Μδς βά
λανε άριθμούς σά νάμαστε αύτοκίνητο !

Καί χωρίς νά χάση καιρό, ξεκρεμάει τόν 
άριθμό του, τόν τοποθετεί κάπου, πέφτει ύ
στερα κάτω καί προχωρεί μέ τά τέσσερα.

—Γιά τήρα.,.δέν εΤμαιΌβερλαντ τάλε κου- 
άλε ; Κι’ ό άριθμός πίσω έν τάξει.

Επιχειρώ νά τόν φωτογραφήσω σ’ αύτή τή 
στάσιν, αύτός δμως έξανίσταται.

—Περιττό, κύριος. Δέν είδες πού σέ φω
τογράφησα έγώ τά ποληώρα ; Πέρασ’ αύριο 
άπ’ τό μαγαζί νά σοΰ δείξω τήν πλάκα.


