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(Μ .ΰ μικρά κωμφίία πον έπαναλαμβάΐ'εταιουχνά)

Ό  σύζυγος κατεβαίνει ι ίς  χόν Πειραιά για 
ν ί πόρο τό α τμ ό π λ ο ιο  τή ς  γραμμής Π ε ι
ραιώς Βρινδησίου. Ή  σύζυγος δ  π ω ; πάντα 
προσκαλεϊ τον ίραστή  της στό  σαλονάκι της. 
Το ατμόπλοιο* κα θυ στερε ί δπως πάντα. Ό  
σύζυγος ίπ ισ τρ έ φ ιι σ π ί τ ι  του xai συλλαμβάνει 
ο ιτα ς πάντα τήν γυναίκα τον ε ί; τας άγκάλας 
νψηλοσώμου ζνέον, π ο ν  ομοιάζει μέ νούμερο 
ιπποδρομίου. ‘ 0  σύζυγος ευγενικές καΐ σ υ ν τη 
ρητικός οποος πάντα δίν κάνει σχηνές. Με ε ύ 
σχημον τρόπον ζ η τε ί άπό την σύζυγόν του 
μίαν Ιξήγηοιν.

Ή  σ ύ ζ υ γ ό ς  τ ο υ .  — (Σ ά *  να μή συνέ- 
βαινε τίποτε.) Ό  κύριος Τζών, έξάδελφός μον.

Ό  σ ύ ζ υ γ ο  J.— (Ποϋ καταλαβαίνει πώς τόν 
κοροϊδεύουν.) Περίεργον. Π ο ύ  δίν μοΰ είχες 
μιλήσει γι αύτόν τό* κύριον,

'Η  σ ύ ζ υ γ ο ς .  — (Ψύχραιμος άπω; πάντα.) 
Ναί,' έλειπα ατήν Αμερική  χαί ήλ&ε τώρα γιά 
τής εκλογές.

Ό  σ ύ ζ υ γ ο ς . —(Σ ιό ν  οποίον ή συ*ίίδησις 
δίν επ ιτρέπει διαμαρτυρία;, δίότι χαί αύ ιός τώ · 
ρ* τελ νταίως παρεοϋρΟη από μίαν σαντέζαν 
χ ,τ .λ . ) X  ιίοΐΌ πολυ. Έμένα. τώρα θά μοΰ επ ι
τρέψετε νά πάω ν ' άναπαυθώ, γιά νά είμαι αύ
ριο φρέσκος γιά τό τα ξ ιΐίι .

Ό  σύζυγος εισέρχετα ι είς τήν κρεββατοοά- 
μαραν δπου πέφτει ε ί, ιδιαίτερον χριββάτι,δχ ι 
οποος πάντα.

Την άλλην ημέραν.
*0 σύζυγος άνσβίλλει τό ταξεϊδ ι του  <5ίά λ ί 

γους ψυχολογικού/. Τά άπόγευμα ο:αν ή ού- 
ζνγός του  έξέρχεια ι διά νά ουναντηθή π ρ ο -  
φανώs μ ί τόν  εραστήν της, Οπως πάντα, ή 
σαντεζα κατόπιν προσκλήσεως, έ π ισ κ ·π τε ια ι 
τόν σύζυγον. Μ ίνι,υ · μ  ιζή  ώ } τά β ,άδυ όχι 
οποος πάντα. Σ ι!ς  9  ίιτ ισ ιρ ίφ ε ι ή σύζυγος. ’ Ο 
σύζυγος ψυχραιμώιατα Εξακολουθεί >ά ουνο- 
μ ιλ-fj μέ τήν σαντέζαν.

Η  σ ύ ζ υ γ ο ς  (πειραγμίνη).— Βλέπω ίπ ισ κ έ -  
νεις. Ή  κυρία ; '

Ο ον  ζ υ γ ό ς .  — " Α !  ναί. Έξέχααχ νά σοΰ 
πώ. Ε ίνα ι μία έξαδέλφη μου.

Η  α ύ ζ  υ γ ο ς.— Μ ί  καλά..,
'Ο  α υ ζ ν γ ο ς .  - Ν α ί, ναί. ”Ελειπε άπό 

χρόνια στή Μαδαγασκάρη. Λοιπόν, Λουίζα, τ ί  
έλ£γαμε ;

Ή  σ ύ ζ υ γ ο ς .  (Ά π ψ έα α  της.) Μ$ τήν Ι 
δια μονέδα μ ί  πληρώνει.

Ή  ονζυγ ς μ ϊ  τόν έ'άδελφον χαI ό σύζυγος 
με ιή ν  έξ κ&έλφην γ· ρίζονν δλη μέρα. Ή  συ
ζυγική παατας έγ<α α λειπ ε ια ι διά πα τάς. Ό  έ- 

^ α δελφ ό ς  φαίνεται δμω ; πολυ φιλάργυρος. 
Ά φ .ν ε ι τήν  έξαδέλφήν τον νά φαρή τά ίδ ιο φά- 
ρεμι·, τό ΐ ί ι σ  χαπέλλο έ π ί τρα ς μήνας. Α υ τό  
αναγκάζει τήν έξαδε,φην νά χαλίσο τ°ν σύζυ
γόν τη ς  είς Ιδιαιτέραν συνομιλίαν.

Ή  σ ύ ζ υ γ ο ς .  - Λεν νομίζεις, Κλέαρχε, ότι 
αυτοί ο ί ίξάδελφοι μας εκανεν άνω χάτα>;

Ό  σ ύ ζ υ γ ο  ς·.— 'Εννοεί; λοιπόν νά τον;  
διώξουμε; Π ώ : μπηρεΐ νά yhfl αύιά. 'Αδύνατον. 
Τ ί  θα π$ άλλωστε ό κόσμος ;

Ή  σ ύ ζ υ γ ο ς .  — Καλά.
° Υ σ τερ α  ά πο  α ρκετόν  κα ιρό .

Π  εξαδέλφη σύζυγο; εΰρίσκετσι μέ τόν έ- 
ξάδΰίφον οτο σαλονακι. Τυχαίω. έρχονται και 
S ίξάίβλφος ούζυγος μέ τήν έξαδέλφη του. Ή  
καμφδία μ ε τα τρ έπ ε ι αι είς δράμι, ' [ j  σ ιν τέζα  
πλησ ιά ζει τόν έραστην τή ;  κυρίας καί τον 
χαιρετά θερμότατα.

'Ο  σ υ ζ  ν γ ο ς .— Γνεορίζεοθε ;
Η  σ αν τ έ ζ  α. — Μ  ίλ ιο τ ι,  ε ΐ  ιεθχ  συγγε

νείς.
' I I  σύζυγος αφίνει anvny;ί ν άναχουφίοεοο;.

Ό  σύζυγος χάνει τό σταυρό του . . .  άπό μέαα 
του.

Ή  σ α ν τ ε ζ α . — Μ α; επ ιτρέπετα ι »ά χ ά 
νουμε μιά βόλτα ;

Ό  σύζυγο;.— Π^λΰ λαμπρ ί.
Η  σ ύ ζ υ γ ο  ζ . - Λ :ιπόν, Κΐ.έ/ιρ/ ;
Ο σ ύ ζ υ γ ο  ς .— Λοιπόν, π ρ έπ ιι *k άΐλί- 

ξουμε απίτι.
' I I  συζτγος.— Λυτοί ο ί παληάνθρωποι δίν 

πρέπει νά μά; ξαναδοΰν.
Ό  σ ύ ζ υ γ ο  ς.— Πρόσεξε δμως. "Αν φ ι- 

λοξενήοζς πάλιν εσύ τον έξαδελφ»* σου &' ά·αγ- 
χασΰώ κ ίγώ  τότε νά φιλοξενήσω τήν έξαδέλ - 
φην μ»υ. ΙΙώ ς νά μείΐχι ατό δρόμο ή γυναίκα.

Ή  σ ύ ζ υ γ ο ς .  Ο λ τήν άφήοωμε στό συγ
γενή της.

’Ο σ ύ ζ υ γ ο  ς.— " Ε τσ ι μάλιστα.
Μ. Σ Τ Η Ρ ΙΟ Σ

Ε Ρ Ω 2  Κ Α Ι  Φ Τ Ω Χ Ε Ι Α

Μερικε; ουμβουλές πού έδωσα σέ προηγού
μενα φύλλα χής «Σφαίρας» γιά τήν αγιίπη 
οέ δλα τά στάδιά της καί αναλυτικά γιά τό 
φλέρτ, τό κόρτε, τόν έρωτα, και τόν ’ γάμο, 
έπροκάλεσαν φαίνεται τό ένδιαφέρον πολλών 
καί άπόδειξις τά γράμματα πού λαμβάνω. 
“Αλλοι, καΐ οί περισσότεροι είναι εντελώς 
σύμφωνοι μαζύ μου, συνταυτίζουν τάς 
άντιλϊίψεις τους με τάς δικάς μου. "Αλλος 
πάλι, συμφωνεί, άλλά καί μέ'κά.τοιους περιο
ρισμούς, κάποιας διαφοράς σιίς μικροΧεπτο- 
μέρειες πού δέν έχουν καμμιά σημασία καί 
καμμιά έπίδρασι στό τελεικό συμπέρασμα. 
Ιδού όμως καϊ μιά δεσποινίς ή Ε . Τ ζώ ν ...πον  
είναι έντελώ: διαφορβτικής γνώμης τής δι
κής μου καί μέ παρακαλεΐ νά τής εξηγή
σω αν εξακολουθώ νά φρονώ πάντοτε 
αύεά πού γράφω. Φαντάζεται πώς μιά «άγά
πη πού̂  γεννιέται άπό τήν αμοιβαία έ«τίμ.(σι 
τώνάτόμωνκαϊ τήν τελείαν,συνάντησιν^ίδεών, 
δέν έχει φόβο ποτέ, μά ποτέ, νά σβύοτ] δϋος 
χρόνος καί αν περάσ^ καΐ δτι δήτοΐε νά 
συμβΰ άκόμα καί άπί> τή φτώχεια». Αύτά 
γράφει ή άναγνώστριά μου, άναφέρΕί καί κά
ποιο παρίδειγμκ Λ -.χά. τό ό,τοϊον ένα ζευ/άρι 
νεονύμφων περιήλθε μέ μιά τόση μεγάλη έν
δεια πού ό άνόρας *ύ ιοχςεώνετο νά πηγαίνω 
άίΐότή Γαργαρέττα σεό Πολύγωνομέ τά πόδια 
έπειδήδένεΐχετριάντα επτ γιάτότράμ».Α6τάτά 
πράγματα είναι άξιοδίχρυτα καί έλεινά, μού 
φαίνεται δέ δ τι προτιμώτερον είναι νά πά^ 
Κανείς νά πέσ$ άπό τήν έξέδ3 αν τοϋ Φαλή
ρου έν μηνί Νοεμβρίφ, παρά ν' άγαπήση ό
ταν δέν έχει τριάν.α λεπιά. Πολύ περισσό- 
τ ρ ο νά πανδρευθή Ά λλ ' άς ξεχωρίζουμε τά 
ζητήματα. Δέν έιιίλησι γιά τόν Sqcosci καί 
γιά τή φτώχεια ώς δύο πράγματα άλληλο- 
συγ<ιρουόμενα. Έ  μίλησα μόνο γιά τή διατή- 
ρησι τοΰ έρωτος μετά τό γάμο, όιαν ύ,ιάρχει 
φτώχεια. Ή  δεοποινίς Ε. Τζ. φαίνεται κα
θαρά άπό τό γράμμα της πώς δέν έχει κα
θόλου σαφή άντίληψ.ν τών πραγμάτων τής 
ζωής καί θά είναι ίυως τή; ρομαντικής σχο
λή; κατά τήν όποιαν «έρως είναι ασπασμός 
τών ά/γέλιον πρός τά άστρα» «αδώ ; ποτέ 
διετείνετο ό αοίδιμος Βίκτωρ Ού /χώ.

Αλλοίμονο ο ιοος ό έρως σήμερα, σύμφωνα 
μεστήν έξέλιξιν τής κοινωνίας μας δέν μπο
ρεί να συ·/κρατηθή μέ άγγελικούς ασπασμούς, 
όταν μά^στα περιβάλλεται τό ένδυμα τοΰ 
γάμου. Ή  ζοιή είναι δύσκολη, γεμάτη άγω- 
viw, πικρέ; καί γιά νά μπορϋ κανείς έλευβέ- 
ρα ν απολαμβάνω τόν έρωτα πού χάρισε ή 
φιίσις μαζύ μέ τόν έ*λε>«τό του σύντροφο 
πρέπει νά μην ένοχλήται άπό διάφορες στε
ρήσεις καί ανάγκες πού μένουν άνικανοποίη- 
τες. Κάποιος λόρδος δίνει τήν έ;ής συμβου
λή στούς άνδρας γιά νά διατηροϊιν τήν άγά- 
πη τής γυναίκα; τους. «Μή φαίνεσθε ποτε 
στή γυναίκα σας μέ τής κάλνσες» άπ’ αύιό τό 
μικρό, μπορεί κανείς νά ουμπεράνχι μεγάλα. 
Γιά φαντασθήτε όταν ή γυυαΐ*α όχι μόνο 
βλέπει τήν κάλτσα τοΰ άνδρα της, άλλά τήν 
βλέπειτρύπια καίτό χειρότΕρο νά είναι ή δική 
της τρύπια Είναι ή καταστροφή τοΰ έρω
τος, ή συντέλεια τής γοητείκς. Κ·.’ άν ή γυ
ναίκα δέν εΐναι άδύνατη όπω; ολες χι άλλες 
γυναίκες, άν δέν καταλήγω σέ κρίσεις καί σέ 
συγκρίσεις πού θά τήν αναγκάσουν νά βρη 
έναν άλλον πού θά ήταν είς θέσιν νά χής έ- 
πρόσφερε καινούργια, ζευγάρια κάλτες, άν 
τέλος ή γυναίκα εΐναι σάν χή φτωχή φίλη 
σας, δεστοινί;, τότε θά μείϊ^ πιστή στό σύν
τροφό της άπό συνήθεια, άπό κεκτημένην η
θικήν, άπό άνάγκη ν' άντιμετωπίσο τή ζωή 
καί νά πηδήσ^ τά προσκόμματα πού τοΰ πα
ρουσιάζονται, όχ* όμως καί άπο έρωτα*. Ό  
έρως έχει έξατμισβή άπό τήν τρύπα τής τρύ - 
πιας κάλτσας. Ή  ζωή εΐναι τό«ο δύσκολη 
καί εμείς οί άνθρωποι τόσο άδύνατοι!

ROMEO

K O I N Q N i K H  Κ Ι Ν Η Σ Ι Σ

Τήν ππ ρ ιλθο ίοα ν  Κυριακήν ίτελέα&ησαν οί 
γάιιυΐ τοΰ  άγαπητοΰ φίλου και ου>αδέλφ^υ Χ ο . 
Κόκοτα μ ε τ ί  τή ς  διά πολλών χαρίτα? πεπρ.-.ι- 
χιαμένης δίδος Αδαμαντίας Βοζίκη.

Το ΐς  ίϋχομαι βίον ευτυχή. Τασ. Δημητρ .
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‘Η συνέχεια
Μιά γλυκειά λάμψις χαράς έφώησε τό πρό

σωπο της Λουλάς ν ' έρριξε τήν άνχανάϊλα- 
οιν της στά ώραία της ματια. "Ενας βαθύς 
αναστεναγμός άνακουφίσεως έβγήιεν άπό τά 
οτήθη της. Άρχισε ν’ άναπνέχι ελεύθερα.

— Ά ν  γίνα αύτό, Πέτρο, τοΰ είπε, θά ευ
τυχήσουμε τόσο καί οί δύο ποΰ μπορούμε κ. 
άπό τό θάνατο >ά γλυτώσουμε. Δέν τό είπες 
τόσες φορές; «Τόσοι έ,-ιναν καλά γιατί νά μή 
γίνουμε κ’ έ,ιιείς»;

Τά χείλη τους ενώθηκαν σ’ ένα φιλί 
γεμα.co λατρεία, στό θείο καί στοργικό φιλί, 
πούέμ·ψυχα>νειτήνέλπίδα καίστερεώνειτήνζωή, 

4. Η /ΛΗΤ€ΡΑ
Οί δύο έρωιευμένοι είχαν άλλάξει πειά τόν 

μυστικό άρραβώνα. ΤΗσαν καί οί δύο τόσον 
βέβαιοι ότι στό τέλος θά νικήσχ) όλες τής δυ
σκολίες ή άγάπη των, ώστε άρχισαν νά μήν 
ανησυχούν διόλου. Τήν ήσυχία τους αύτή τήν 
παρέτεινε καΐ ή βελτίωσις τής υγείας των, 
πού άπό μέρα σέ μέρα προχωρούσε καί πε- 
ρ.σσόϊερο.

Ενα πρωϊ καθόνταν καί οί δύο μέσα στό 
δωμάτιο τοϋ Πέτρου. Ό  νέος έδιάβαζε στή 
Αούλα κά/ιοια ώμορφη ερωτική ιστορία πού 
μόλις πρό δύο ημερών είχε γράψε». Ή τα ν  
μιά ίσιορία άπό της τρυφερές έχεϊνες, πού 
τόσην έντύπωσιν έκαναν σιή Λούλα καί πού 
ό Πέτρος προσπαθούσε πάντα νά γράφβ γιά 
νά ευχάριστή τήν άγαπημένη του.

Ή  Λούλα είχε πηραδοθή όλη στ’ αγκαλιά
σματα καί στχις άτελεύτητες θωπείες τοΰ Πέ
τρου. "Οποιος έβλεπε τής δύο αύιές υπάρ
ξεις τόσο στερεά ενωμένες ποτέ δέν θά φαν
ταζόταν ότι τρς παραμόνευεν ό θάνατος.

Δυό χτυπήματα στήν πόρτα τούς άνάγκα- 
σαν νά χωριοθοΰν.

Ή  κυρά Μαρία, ή άγαπημένη τους νοσο
κόμος, έμπήκε μέσα.

— Κύριε, Πέτρο, είπε, σάς ζητοΰν.
— Μέ ζη«οΰν; έκανεν ό Πέτρος. Ποιός 

εΐναι;
— Η μητέρα σας, άπήντησεν ή νοσοκόμος. 

Εΐναι στό γραφεϊον τοΰ κ. Διευθυντοΰ.
'Ο Πέτρος προσπάθησε νά δείξη άτοραξίαν 

γιά νά έμψιχώση καί τή Λούλα, ή όποία τήν 
στιγμήν εκείνην έννοια,θε κάτι τό συγκλονι- 
στικομέσα της.

— Μή φοβάσαι, τής είπεν ό Πέτρος, προ- 
σπαθόντας νά τής διαλύση κάθε ΰπονοια ά- 
νι^συχίας. Τυχεροί εΐμεθα πού ήλθεν ή μητέ
ρα. Άφησέ με νά σέ παρουσιάσω καί δ\α θά 
τελειώσουν.

2τήν περίστασιν αύτήν ό Πέτρος θά ενερ
γούσε πολύ άπ ντομα. "Ετσι ύ ιήρχε κίνδυνος ή 
ενέργεια του νά φέρη έν * άποτέλεσμα εντε
λώς έιάντιον τοΰ έπιδιωκομένου. ’Εξ’ άλλου 
ή μητέρα τοΰ Πέτρου εΐχεν έλθει άπανιο στή 
κρίσιμον στιγμή καί ή λούλα είχε νοιώση 
μιά δυνατή συγκίνησιν. Έχρ;ιάζε .ο λοιπόν 
πρώτα νά έπέλθη κάποια ηρεμία σιήν ψυχή 
της, πού τής ήταν απαραίτητος γιά νά άντι- 
μετωπίση τήν μητέρα τοΰ Πέτρου, πού ήταν 
ό πειό άσπονδος εχθρός τής μητέριςτης.

Συμφωι ήιανε λοιπόν νά μήν παρουσιασθ* 
άκόμα σεην μητέρα τού ΙΙέτρου ή Λούλα, 
άλλά μονον ·  Πέτρος, μόνον δέ οταν θά τήν 
προδιέθετε καταλλήλως, νά παρουσίαζε 
στήν μητέρα του καί τήν Λούλα.

( ’Ακολουθεί)

Χ Η Α Ε Φ Ω Ι Μ Μ Μ Α Τ Α  | f« -

Ε  λ. Ο Ι κ ο ν ό μ ο υ ,  γιά νά σας ευχαρι
στήσαμε* εδιίμοαιεύ&η τό ε?α.— Σ  τ ά &. Λ  c ύ
π α ν, συνδρομή σας έλήφ&η.—Α. Δ  η μ η τ  ρ ύ
π ο υ λ ο ν, ποιον σκοπόν ι>« εχ^ ή  άνταπόκρι- 
σις.—Κ . Τ ο ι ρ ο γ ι ά ν ν η ν ,  συνδρομή σας 
έλήφ&η. — Δ. Κ  ό κ κ ι ν ο ν συνδρομή *Φι- 
λιοΰ* έλήφ&η, Ά ν τ ίτ ιμ ο ν  έχάστου φύλλου Μ υ
θιστορήματος δραχμή μία. — Ι Ι ί τ σ α *  Έ -  
ξ α ρ χ ο π ο ύ λ ο υ ,  εστείλαμεν επιστολήν πρός 
πισταποίησιν και μας ίπεστράφη. —  Ν . Ο ί κ Ο
ν ό μ  ο ν , φύλλα ίατάλησο.*.—Σ . Ζ  α φ ε ι  ρ ο
π  ο ύ λ ο υ, συνδρομή σας έλήφθη. — Κ . Φ ι-  
λ ό π ο υ λ ο ν ,  ευχαρίστως. Σ α ; περιμένομε. 
Συνδρομή *ΦιλιοΡ» έλήφθη. — I I  ύ ρ ρ ο ν
X  ρ η ο τ  , επιταγή πρός άνανέωοιν συνδρομής 
σας έλήφθη.

Ε'ιδοποιοΰμεν δλονς δαους άπέστειλαν συνδρο
μή f διά τό μυθιστόρημα « ° Ενα φιλί ατό σχοτά- 
ί.» δτι θά σταλί) έντός τής προσεχοΰς έβδομά- 
ί » ς  δτε θ ί  εΐνε έτοιμον.

NEON ΑΝΕΚ10Τ0Ν ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ Ό ΑΡΡΑΒΩΝΙΑΣΤΙΚΟΙ ΜΟΥ., ΓίΛ- StiNc· n^v-vcv 
(APIZTEICN ΓΡΐΓ71Μ»ΤΩΝ ΚΜ ΤΕΧΝΩΝ) I
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( Σ υ ν έ χ ε ι α  έ κ  τ ο ΰ  π ρ ο η γ ο υ μ έ ν ο υ )

Είχα μείνει δυό βήαατα πίσω άπ’ τούς άλ
λους, κρατώντας τή Σμαράγδα άπ’ ιό χεράκι. 
Καΐ τόση ήταν ή άθωότη woe άκόμα, ώστε μέ 
τή μεγαλύτερη προθυμία άρπαξα άπ’ τά χέ
ρια τοΰ νέου τό φακελλάκι έκεΐνο καΐ με τή 
μεγαλύτερη έκπληξη τόν είδα νά φεύγχι εύθύς 
καΐ τά χάνεται μέσ’ στό πλήθος !

Μόνο αύτό τό κίνημά του, τήν τελευταία 
στιγμή, μ’ έπονήρεψε λιγάκι. Κατάλαβα τού- 
λάχιστο πώς ήταν κι’ αύτό έν’ άπ’ τά «πει
ράγματα τοΰ δρόμον» τά κακά,πού καθώς μοΰ 
είχε πή ή μητέρα μου, δεν έκανε νά τα λέω 
μπροστά στούς άλλους. Κι" ένφ ή ιουν έτοιμη 
νά τρέξω νά τή φτάσω, νά τής δείξω τό γράμ
μα,' νά φωνάξω μπροστά σ’ όλους «διήτε τί 
μ’[έδβ»σε ό Θωμάς τοΰ κυρίου Κεχαγιάογλου!», 
κοντοστάθηκα, έμεινα πιό πίσω κι* έκρυψα 
στό μανσόν μου τό φακελλάκι.

Τί νάγραφε άραγε μέσα ;
Μά κι’ αύτό άπάνω-κάτω τό μάντεψα. Ά 

φοΰ ήταν «πείραγμα τοΰ δρόμου», θάλεγε 
άπό κείνα πού άΑ,λοι μοΰ «ετοΰσαν περνών
τας δίπλα μου .. Στό σπίτι, ιιονάχη μου, τδ- 
νοιξα καί τό διάβασα. Έ ,  ναί, κάτι τέ
τοια. Πώς ήμουν όμορφη, πολύ όμορφη, 
μορφή, πώς είχα γλυκά μάτια, καΐ πώς αύ
τός, ό Θωμάς τοΰ κ. Κεχαγιάογλου, μάγα- 
ποϋσε, μ’ έλάτρευε οέ τέτοιο βαθμό, ώστε θά 
πέθαινε άν δέν τόν άγαποΰσα κι" έ/ώ, γιά νά 
μέ ζητήσχι καί..«νά μέ νυμφευθή» ! Στό τέ
λος μέ παρακαλοΰσε πολύ νά τοΰ άπαντήσω 
καΐ νά τοϋ στείλω τό γράμμα στό δίΐνα μέ
ρος μέ τήν Κατερίνα !

Βλέπεις λοιπόν, καλέ μου φίλε, άπό ποιά 
ήλικία γεννοΰσα στούς άντρες πόθους έρωτι- 
κούς ; Σημείωσε πώς ό θωμάς αύτός τοΰ κ. 
Κεχαγιάογλου, μόλις γνωστός μου, θάταν ε 
κείνο τόν καιρό τούλάχιστο δεκαοχτώ χρο- 
νών. Τελευταία εΐχ" έρθει στό Φανάρι, γιατί 
3έν ξέρω ποΰ ήταν καί τί σπούδαζε. Πρωτύ
τερα δεν μέ ήξερε ή δέν μέ θυμόταν. Μέ είδε 
τότε, μέ πήρε γιά σχεδόν συνομίλική του, 
μάγάπησε άψε σβύσε,μοΰεγραψε καί.,.περίμενε 
άπάντηση !

Κρυφά, έδειξα τό γραπτό «πείραγμα» τής 
μητέρας μου καΐ τής διηγήθηκα ποιός καί 
πώς μοϋ τό είχε δώσει.

"Εμεινε κατάπληκτη. ”Υστερ’ άρχισε νά 
φωνάξη :

—Μ* άπό τώρα, καλέ, άπό τώρα ; !.. "Ελα, 
κύριε ήμών, Ίησοΰ Χριστέ ί,.Μά στραβώθη
κε πιά αύτός ό αχμάκης ; "Ετσι παίρνουν γιά 
μεγάλη κοπέλλα ενα βυζανιάρικο μέ λίγο 
μπόϊ Δέν είδε τούλάχιστο τά μάτια σου, 
τά παιδιάτικά σου μάτια, τάθώα σάν τοΰ άρ- 
νιοΰ ;..Θά πβς : άμ’ τόσοι άλλοι ; Μά έγώ 
λοιπόν δέν πρέπει νά οέ ξαναβγάλω έξω, 
οΰτε γιά τήν εκκλησία ! Ή  νά σοϋ κολλήσω 
στήν πλάτη μιά ταμπέλα μέ τήν ήλικία σου!. 
Μπά, μπά !

Είπε, είπε ή μητέρα μου, ξεφρενιασμένη. 
"Εσχισε τό γράμμα μαζί μέ τό φάκελλο καΐ 
πέταξε τα κομματάκια στό τζάκι. "Επειτα σύ- 
χασε λίγο καί μέ συμβούλεψε: νά μήν είπώτί- 
ποτα σέ κανένα·νά μή γυρίσω ποτέ νά κοιτάξω 
άντρα, οΰτε νέο, οΰτε μεσόκοπο, οΰτε γέρο' 
νά μήν ξάναπάρω άπ’ τό χέρι κανενός γράμ
μα ή ό,τιδήποτε άλλο πράγμα πού θά μοϋ 
τ ό π α σ σ ά ρ ι ζ .  ε έστσι κρυφά- κι' άν μοΰ 
στείλη ποτέ κανένας μέ τήν Κατερίνα ή μ’ 
όπονδήοπτε ό,τιδήποτε, άμέσως νά τό δώσω 
τής μητέρας μου.

—Γιατ’ είσαι μικρή άκόμα, μοΰ είπε στό 
τέλος. Άργότερα, πού θά μεγαλώσω, μπορεί 
νά σάγαπήσχι κάποιος, καί νά σοΰ γράψ<3 καί 
νά οέ ζητήσυ. Δέν θά είναι όμως ό γιός τοΰ 
Κεχαγιάογλου, κουτεντές, πού κι’ αΰτός γιά 
τέτοια εΐναι μικρός. Δέ ντρέπεται τό 
παλιόπαιδο ! Ά ν τ ί νά κοιτάζη τά μαθήματα 
του, ξελογιάζεται καί θέλει νά ξελογιάζη κο
ρίτσια ! Μ’ ά; βρή, άς βρή εκείνες πού τοΰ 
ταιοιάζουν !..

Πόσα πράμματα έμαθα αύτήν τήν άξέχα- 
στη μέρα !

Ά λλά  έκεΐνο πού μοΰ έκαμε ϊσως τήν 
πιό μβγάλη έντύθωση, ήταν τό καμάρι τής 
μητέρας μου γιά όλ’ αύτά. Δύσκολα κατρώ- 
θωσε νά τό κρύψη μέ θυμούς καί μάπελπι- 
πισίες. Έ γώ  τήν έβλεπα κολακευμένη καί χα
ρούμενη. Κι" άποροΰσα : Ά ν  αύτό ήταν
πραγματικώς κακό, τί έσήμαινε τό κρυφό κα
μάρι κι’ ή χαρά τής μητέρας μου ; Ά ν  ήταν 
πάλι καλό, γιατί νά μοΰ άπαγ·ρεύη έτσι, όχι 
μόνο νά τό δέχουμαι, παρά καΐ νά μιλώ γι’ 
αύτό μπροστά στούς άλλους ;

Ναί, πολλά πράμματα έμαθα τήν αξέχαστη 
αύτή μέρα, μά καί πολλές απορίες γενήθηκον

στό νοΰ μου, μ’ έχαναν νά συλλογιέμαι μο 
νάχη μον, γιά νά βγάλω ένα συμπέρασμα κοί 
νά ίσυχάσω.

Ή ία ν  άδύνατο !
Τό μπόι μου δέν έφτανε, όταν άπό μέσ ι ή 

ψυχή ή ιαν άκόμα τόσο παιδιότικη. Γ ι' αύιό 
δέν ονομάζω «πρόοιρη άνάπτυξη» τήν άπλή 
μου μεγαλοσύιη. Ή  τουλάχιστο τήν περιο
ρίζω στό σώμσ, γιατί άλλα κορίτσια, πού τά 
γνώρισα υστέρα στή ζωή μου, άν καί χωρίς 
καμμιά εξαιρετική σωματική ανάπτυξη, τά- 
ξεραν «αί κακαλάβαιναν όλα, σά μεγάλες, 
άπό έννιά κι’ όχνό χρονών !

Τ 3

Έγώ λοιπόν δέν ήμουν τέτοια.
Κι’ έχω τό λόγο μου πού επιμένω σ’ αύτό : 

Γιά πολύν, πολύν καιρό έμεινα ένα μεγαλό
σωμο παιδί. Κι" ισά ίσα γιά νά μήν έχω τότε 
τήν άνάλογη μέ τόν όγκο μηυ πονηρία, έπω- 
φελήθηκαν μερικοί πιό έξυπνοι άπό τόν 
Θωμά τοϋ κ, Κεχαγιάογλου καί, άντίς μέ 
γλυκόλογα, μ’ αισθήματα καί μέ ραβασάκια, 
επιχείρησαν νά μέ φέρουν στά νερά τους μέ 
τό «κατ’ ευθείαν»...

Όλους αύτούς τούς θυμάμαι ώς σήμερα 
άκόμα πολύ ζωηρά, γιατί φαίνεται πώς 
γιά κάθε κορίτσι τέτοιες «πρώτες έντυπώσεις» 
είναι ανεξάλειπτες. 'Εναν όμως άπ’ αύιονς 
νομίζω πώς θά τόν θυμώμουν νι’ άν δέν 
ήταν ό πρώτος, γιά τήν ήλικία του μόνο καΐ 
γιά τή θέση του. Ή τα ν  ό κ. Ζησιμάδης, ένας 
μεσόκοπος μέ γενεια καΐ μέ γυαλιά, καθηγη
τής στή θβολογική Σχολή τής Χάλκης, πού

ΚΥΡ ΙΑΜ Ο Υ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΠΝΙ
' Λ ιαπητή  μου φίλη

Σάς γράφω σήμερα γιά νά σάς έκδηλοισω 
τόν ενθουσιασμό μου καΐ τήν συ κίνησίν ι·ου. 
Χθίς είχα τήν εύ'υχίαν νά σάς δώ νά καπνί
ζετε καί θά καπνίζετε ΐ>ως για πρώτη φορά. 
φυσικά μιά κνρία, όπως έσεΐς, τόσον έλεγκάντ, 
πού προσέχει τόσο τό γοΰστο κ ο ι  τή μό^α 
δέν ήτο δυνατόν ν’ άποφύγχ) τόν ώραίον αύ
τόν πειρασμόν, είς στιγμήν πού τόπες άλλες 
κυρίες, όλιγώτερον κομψές, έγίνοντο χαριτωμέ
νες μόνον διότι εκίπνιζον Ά ν  δέν σάς ί βλε- 
πα, κυρία μου, στό προχθεσινό τσάϊ, νά κα
πνίζετε, ήθελα σάς σ"σιήσχ) τό τοιοΰτον καί 
θά μεταχειριζόμην ολην τήν φιλικήν μου ε
πιρροήν γινά νά σάς πει<*ω. Διότι σήμερον εΐ- 
νοι πλέον άποί^εδ ιγμένον ότι κυρία πού δέν 
έρχετοι είς συνάφειαν μέ τ ν ώραίον αυτόν 
πειρασμόν, τό σιγαρέττο, δέν εΐναι π̂ *ρά ένα 
κηυκλάκι, ένα μπ μπελό στά χέρια τοϋ άνδρός. 
Μιά κυρία μέ τό σιγαρέττο στό στόμα θά 
εϋρχ) πολύ εΰκολον ν’ άνέβη όλα τά σκαλο
πάτια διά νά φθάσο στό έπίπ δον έκεΐνο πού 
εύρίσκεται ό άνδρας. Τό σιγαρέττον για τή 
γυναίκα δέν άποτ λεΐ μόνον τήν ιδεώδη άπι- 
σχήλησ ν,τήν ώρ ΐαν ποικιλίαν τής ζωής,άλλά 
εΐναι καί όπλον, βπλον πού άναγκάζει τόν 
άνδρα νά σέβεται περισσότερον τήν γυναί-α. 
Ούδέποτι υποδουλώνεται σ’ έναν κύριο μιά 
κυρία «ού καπνίζει και ουδέποτε ένας κύριος 
σκέπτεται νά μεταχειριοθή κατεργάρικα μίαν 
τέτοιαν κυρίαν. *  ί··-.·>-.***·-

Είχαμεν τήν ατυχίαν νά άποθρασύνωμεν 
τούς άνδρας τόσον ώστε νά μεταβληθώμεν ε
μείς σέ σκυλλάκια άπό τά όποια δέν έλειπε 
οΰτε ή άλυσσιδίτσα, άποψήν όποιαν μάς έ- 
οερναν οί κύριοι. Καιρός τώρα νά άποτινά- 
ξωμεν τόν ζυγόν αυτόν. Καπνίζετε λοιπόν, 
κυρία μου, καπνίζετε διά νά σάς σεβασθοΰν 
οί άνδρες. Μιά κυρία πού καπνίζει θά γνωρίζω 
πολύ κ«λά ιτώς νά μεταχειρισθή έναν άναι- 
δή κύριον. Τό χεράκι αύτό πού κρατεί τόσον 
ώμορφα τό σιγαρέττο βεββιωθήτε πώς δέν 
θά διστάση διόλου νά δ (όση ένα χαστουκάκι 
στόν λαίμαργ· αύτόν κύριον, πού σας παρενο- 
χλεΐ μέ τής αηδίες του. Κι’ αύτό τό καταλαμ
βάνουν πολύ οί άνδρες καί τό υπολογίζουν.

Καπνίζετε λοιπόν, ιδίως καπνίζετε μπροστά 
στούς ίνδρας, σ'ούς έραστάς σας, στούς συ- 
ζύγούς σας. Ανάμεσα άπό τής τολύπες τοΰ 
καπνοΰ σας ό άνδρτις θά σας βλέπχι τόσον δυ
νατή, τόσον επιβλητική «ού ούίέποτε θά ε
πιχειρήσω τ ·ν  έξευτελισμόν σας-

gs- : ’  : ΣΤΗΛΛΑ
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έδίδασκε τά ‘ Ιερά καΐ στό Παρθεναγωγείο 
μας. Στήν τάξη μου έρχόταν δυό φορές τήν 
εβδομάδα κι* έκεΐνο τό χζόνο άκριβώς γνω
ριστήκαμε. Άπό τήν πρώιη μι'ρα τοΰ έκαμ’ 
έντύ ;ωρη τό μπόι μου καΐ μέ ροηησε πόσω 
χρονών είμαι,

—Δεκατριών, κύριε καθηγητά.
"Εκαμ* ένα μορναομό σάν άπορίας, σά 

διοπιοτίας καί δέν έβγαλε πιά τά μάτια του 
άπό πάνω μου ή μάλλον κάθε στιγμή τά γύ
ριζε σέ μένα. ΓΙορέδιδε καί μέ κοίταζε. Καί 
μέ την «αραμ κράν άφορμή, μοΰ μιλοΐσε. ’Ε
πειδή μάί ίσια συνήθ,ζε νά κατεβαίνη συχνά 
άπό τήν έδρα καΐ νά περιφέρεται στήν τάξη,— 
συνήθεια πού δέν ξέρω άν τήν είχε πρωτύ
τερα ή τήν άπόκτησε γι’ άγάπη μου,— α ί«- 
νίως βρισκόταν κοντά μου. Πότε δίπλα μου, 
πότε πίσω μου, πότε λιγάκι μπροητά μου. 
Πολλές «τορές, γιά νά ΐδή ή νά σημειώση κάτι 
τΐ στό βιβλίο του, τό άκουμποΰσε στό Ρρανίο, 
άπάνω σχεδόν στό δικό μου, καΐ σκύβοντας 
έφερνε τό π,ιίϊσωπό του τόσο κοντά, ώστ* αι
σθανόμουν τό χνώτο του. Αύτά όλα τοΰ έρ
χονταν πολύ βολικά, επίιδή έγώ, σάν ψηλό
τερη άπ’ όλες. καθόμουν τελευταία οτό τε
λευταίο θρανίο. "Ωστε ό κ. καθηγητής μπο
ροΰσε και νά μάγγίζη, χωρίς νά βλέπη καμμιά 
άλλη τό χέρι του στήν πλάτη του ή στό μά
γουλό μου.

Κι’ αύτό άκριβώς άρχισε νά κάνη σέ λίγες 
ήμέρες. Μέ τήν παραμικρή άφορμή, τό χέρι 
τον,—ένα χερι άσπρο, παχουλό, μέ τά δάχτυ
λα κιτρινισμένα άπό τό >άπνισμα καΐ μ* ένα 
δαχτυ/. ίδι ά ν τ  ί κ α «ού τό βλέπω άκόμα 
μπροστά μου, —βρισκόταν άπάνω μου. Κάπο
τε μάλιστα κοί χωρίς καμμιά άφορμή, τό 
αισθανόμουνα ήν πλάνη μου μαλακό, έλαφρό, 
χ ϊδευτικώτατο,..

Εννοείται πώς κολακευόμουν πολύ, γιατί 
στήν ταιδιάτική μου άφέ ε·α ένόμιζα «ώς ό 
κ. Ζησιμάδης μέ είχε πάρει απλώς «άπό καλό 
μάτι». Αύτό άλλως τε μοϋ έλεγαν ΐιέ κάποια 
ζούλια κι' όλες μου οί συμμαθήτριες κι’ αύτό 
έλεγ ι κι* έγώ, μέ πολύ καμάρι, στό on τι. 
’Ήμουν «ή εύνοοιιμένη μαθήτρια τοϋ κ. καθη- 
γητοΰ» ! Άλλ* άν καί χοορίς νά καταλάβω ά
κόμα τήν άληθινή σημασία αύτής τής είίνοιας, 
παραξενεύτικα καΐ κάπως ύποψιάστηκα μιά 
μέρα πού συνέβη τό έςής :

Γιά πρώτη φορά, τήν ημέρα εκείνη, ό κ. 
Ζησιμάδης μοΰ άγριομιλησε, μέ μάλωσε. Βρή
κε πολύ βιαστικό γράιι ιμ ι καΐ «ολλά ορθο
γραφικά λάθη σιό τετράδιό μου ιής «Εκκλη
σιαστικής Ιστορίας» καΐ μοϋ εί«ε πώς ά,τό 
μένα δέν τό περιμενε και πώς έ' ρεπε νά 
ντρέπουμ'·ι τούλάχιστο τό μπόϊ μου. Μού<αμε 
φοβρρή εντύπωση τό μάλωμά του. "Οχι μόνο 
γιατί κι’ έγώ «δέν τό «εριμενα» ά ιό  ε 
κείνον *ού μοΰδειχνε τόση άγάπη, άλλά καί 
γιατί τόβρισκα άδικο. Πραγματικώς, ή τελευ
ταία σελίδα τοΰ τετραδίου μου μπορεί νά
ταν λιγο κακογραμμένη όλες όμως οί άλλες 
ήταν καλλιγραφικές ναι λάθη σπουδαία δέν 
είχε καμμιά, γ αά μόνο οτ>ν ορθογραφία ή
μουν δυ ατήχοί μπορούσα ά,τό τότε νά γράφω 
καθ* ύπαγόρευσιν ωραιότατα.

Καί μ- έπνιξε τό δίκιο, άρχισα νά κλαίω μέ 
μικρά αναφιλητά.

Άλλά τόιε «ίσθάνθηκα τό χέρι τοΰ κ. Ζη- 
σιμάδη σιήν πλάτη μου παρά ποτε χαϊδευ
τικό, είδα τό πρόσωπό του παρά ποτε κοντά 
στό δικό μοί» κι’ άκουσα τό στόμα του νά μοΰ 
γλυίιοιί'ίθυρίζη :

-  Πάψε, άνόητη Ι.,.Δέν τό ένόησες λοιπόν 
πώςιόκανα γιά τίς άλλες;.. Σώπα κι1 έγώ 
σάγαπώ I..

Καΐ μέ τήν τελευταία λέξη, τά χείλη .του, 
μαζί μέ τά μουστάκια του, άγγ σαν στιγμιαία 
τό μάγουλό μου, σχεδόν —σχεδόν— σά νά μέ 
φίλοι σαν.

Έ τειτα , άμέσως τραβήχτηκε κι’ εξακολού
θησε δυνανά, κι- αύστηρά, βέβαια γ ι ά τ ί ς
ά λ λ ε ς :

— Πάψε, σοϋ λέω !... Έγώ  δέ θέλω κλάσ
ματα Ι.,'Όταν σάς κάνω μιά παρατήρηση, νά 
τήν άχοϋτε και νά συμμορφώνεστε !..

Καΐ τό επεισόδιο, πού τόσο χαροποίησε τίς 
ζουλιάρες, τελείωσε.

Ά λλά  όσο λιγη πείροι τοϋ κόσμου κι’ άν 
είχα, έγώ υποψιάστηκα. Ή  αλλόκοτη συμφι
λιωτής, ή μυστική, μοΰ φάνηκε χειρότερη άπό 
τό μάλωμα. Χωρίς νά θέλω κοί χωρίς νά 
ξέρω γαιτί, τό προφορικό «σάγαπώ» τοΰ κ. 
Ζησιμάδη μέ τό μισοφιλημα, τό βρήκα «ρκετά 
όμοιο μέ τό γραπτό «σάγαπώ» τοΰ κ. Θωμά 
Κεχργ άογλου.

"",— ι_̂ · -  ( Άκολουθεΐ)
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ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΛΙΣ

Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ε »  Γ ΙΑ  ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ
τοϋ Magasλ Πρεβώ

(Συνέχεια καί τέλος)
Έ  τειδή κάθε γυναίκα παραπονεΐται δίαν 

δέν «κουράζεται» άπό τόν άντρα της, δέ 
θέλω νά παραπονοΰμαι καί κατά συνέπειαν 
θέλω νά «κουρασΟώ» ό| Ραούλ δμως έζησε 
πολύ, όπως λένε Λίγοι Παριζιάνοι έκαναν 
τά γλέντια καί τής τρέλλβς του. ‘Ομολογώ 
ότι είμαι γεμάτη άγωνία γιά τό ζήτημα αύ :ό. 
Ά ν  κουραζόταν αύτός πρώτος ; Σεΐς μονάχα 
δεσποινίς, πού έχετε πείραν τής πρακτικής . .. 
τρυφερότητός του μποςεϊτε νά μέ πληρο- 
ρήσετε.

Ή  δίςΝΙνα Νίνετζ πρός τήν δίδα Σολάντ 
δ" Άρη . Δέν γελαστήκατε, Δεσποινίς, κά
νοντας τήν ϋτόθεσι δα μιά φτωχή σαντέζα 
σάν καϊ μένα θά δοκίμαζε μεγάλη εχπληξι 
λαμβάνοντας έ'να γράμμα ά.τό δεσποινίδα 
Αριστοκρατίας. Είμαι συνειθισμένη σέ πα
ρόμοια υψηλή αλληλογραφία, δμολογώ, ό
μως ότι γιά πρώτη φορά μιά νέα με ρωτάει 
γιά τά Ιδιώματα τοΰ αρραβωνιαστικού της. 
Γιά μιά στιγμή σκάφθηκα πώς σεΐς καί ό Ρα
ούλ «μάς» εΐσθε συννενοημένοι. Όχι, τό 
γράμμα ήταν δικό σας. Γιά νά πεισΟώ ίΐδα 
ένα άπό τά γράμματά σας πρός τόν Ραούλ. 
(Βλέπετε, μεταξύ παρενθέσεως ότι ό ύτοκό
μη ; διό δια«ριτκός είναι σέ σας γιά μένα, 
άλλο τόσο είναι καϊ σέ μένα καϊ γιά σάς).

Μερικές επιδέξιες ερωτήσεις πού τού έκα
να μού άπέδειξαν τελεία»; τήν άγνοια του 
γιά τό διάβημά σας. Ή  αμηχανία μου τότβ 
διαλύθηκε. Είχα πραγματικά τό δικαίωμα νά 
σας δώσω πληροφορίες ; Δέν θά έπρεπε νά 
μιμηθώ τήν επαγγελματική έπιφυλα*τικότη- 
τα πού έδειξε ό δικηγόρος, ό συμβολαιογρά
φος του, καθώς μού γράψ ιτε,τόσο περισσότε
ρό άφού ό ρόλος μου στόν Ραούλ ήταν, πολύ 
έμπιστευτικός. Μια σκέψεις όμως μ’ έ<ανε ν' 
αποφασίσω γιά νά σα; γράψω . . Γιά τόν Ρα
ούλ δέν έχ® παρά μόνο *αλ* νά σάς πώ. 
Γιά τά τρία σημεία πού οάς Ανησυχούν δεν 
μπορώ παρά νά τού άπονε^ω δίπλωμα έξο- 
χότητος. Μέ μένα ό Ραοΰλ ήταν γενναιόδω
ρος μέχρι σπατάλης. Μέ μένα, δέν ήταν κα
θόλου ζηλιάρης, πάντα εΰΐυμος. Μέ μένα, 
τέλος ήταν ό ακούραστος καϊ έφευρι*ώτατος 
εραστής. Αύτά νομίζω πώς μέ ρωτήσατε. Θά 
μπορούσα λοιπόν νά τελειώσω έδώ και νά 
ύπογραφώ. Άλλά, δέν ξέρω γ ατΙ,Οά είχα τύ- 
ψ«ις άν σάς άφινα σέ μιά πλάνη πού φανε
ρώνεται μέσα στό γράμμα σας. Αύτή ή πλ »νη 
μέ συνεχί/ησεν.

Άποδεικνύει τήν πραγματική σας άγνοια, 
δεσποινίς. Καϊ Ιδού την : Νομίζετε, έπειδή 
ένας άνδρας φάνηκε Ιππότης, εΰ/ενικός, ζω 
ηρός σιή ερωμένη του, ότι θά είναι καί ό ϊ 
διος στή γυναίκα του ; Σχεδόν τό άντίθετο 
είναι ή άλήθεια. Σημειώσατε δ »  δέν μιλάω 
καθόλου μέ γυν ιικεϊο έγαιϊιμό. Σέ όλα τά 
σημεία εΐσθε άτείρως καλλίτερα μου. Εΐσθε 
«ολύ πιόώμορφηκαί πολύ πειό μορφωμένη άπό 
μένα. Έ ν τούτοις φοβάμαι μήπως ό Ραούλ, 
κοντά σας χάσει τής περισσότερες άρετές του.

Ά ς  λάβετε ώ; παράδειγμα τή γεναιοδωρία 
του. Ό τα ν  είχα μιά έπιθυμιά ό υποκόμης, 
030 κι άν στοίχιζε Λκριβά, δέν έδίστάζε νά 
μοΰ τήν Ικανοποίηση. Άλλά κάνοντας έτσι, 
δέν έξεπλήρωιτβ παρά τούς όρους τού συμ
βολαίου πού κανονίζει τάς σχέσεις μετοξύ έ
νός ανθρώπου τοϋ κόσμου καϊ τής έρωμένης 
του, όταν τήν διαλέξη έξω άπό τόν κόσμο 
του. Τό συμβόλαιο αύτό, τήν ή αέρα ποϋ πρό
κειται νά υπογραφή θά μπορούσε νά συνοψ: 
ζότανε ek δυό μονάχα άρθρα;

Άρθρον α\ Ό  κ. X. αναλαμβάνει νά έκ 
πληροί όλ«ς τάς άνάγκας τής διδος Ζ όπως 
και κάθε Ιδιοτροπία της.

“Αρθρον β'. Τηρουμένης τής ά ν » συμφο 
νιας ό κ. X. έχει x i δικαίωμα τοΰ νά θεωρή 
αύτόν ώς έπίσημον εραστήν τής δίδος Ζ.

Εννοείται προκαταβολικά λοιπόν πώς τήν 
ήμερα πού ό κ. X. ήθελε νο άντιστή αέ μιά 
έπιθυμία οΐαδήποτβ τή; δίδος Ζ., ή υφιστά
μενος μεταξύ των σχέσεις διακόπτονται καϊ 
ή δίς Ζ.έχει τό πλήρες δικαίωμα ν’ άναζητή 
ση άλλοΰ προβυμωτέρους εκτελεστά; τών « 
πιθυμιόόν της. Πραγματικά θά τό ζητάη πάν
τα αύτό. Καϊ δν έξακολουθή νά μένη ερω

μένη τοΰ κ. X. ©ημαίνει δτι δέν μπόρεσε νά 
βρή καλλίτερον. Χωρίς δέ άκόμα νά κατα
φυγή σ’ αύτήν τήν άκρότητα έχει χίλιουϊ άλ
λους τρόπους νά τιμωρήση τόν X. γιά τή 
φιλαργυρία του. Θά τόν κράτηση μακριά της 
μέχρις ότου έκεϊνος ίποκύψη. Θά μού πήτε 
πώς μιά γυναίκα νόμιμος μπορεί νά κάνη τό 
“διβ. Όχι. Ό  σύζυγος προστατεύεται άπό 
τούς νόμους πού δέν υπερασπίζουν καί τόν 
έραστή.

Έχει τό δικαίωμα νά διατάξη. Έχει τό δι
καίωμα ν’ άπαιτήση τήν άγάπη τής συζύγου 
του τήν ώρα πού θά τού άρέση. Καί όταν 
ή γυναίκα πή «ή θά μοΰ άγοράσης αύτό τό 
ώραΐο σαλόνι πού είδα στής βιτρίνες τοϋ 
τάδε ή θά κοιμηθώ άπόψε με τάν τάδε 
φίλο σου» ό άνδρας έχει τό δικαίωμα νά τήν 
κλειδώση στό δωμάτιό της καί νά μή τής ά- 
γοράση τό ώραΐο σαλόνι. Ό  εραστής μιάς 
γυναίκας τοΰ θεάτρου όταν δέν είναι ζηλιά
ρης άποδεικνύει μονάχα πώς είναι έξυπνος.

Ό σον άφορά γιά τό τρίτο σημείο, αύτό δέ 
ποϋ μοΰ φαίνεται πώς σάς ένδιαφέρει καί πε
ρισσότερο, ή έρωμένη σάς άπαντα : «ό έρα- 
στής ύιήρξε θαυμάσιος»ά/νοώ δμως τί Μ  ι# 
ναι ό σύζυγος,ή μάλλον τόμαντεύω γιατί μερι
κέ, φορές μπόρεσα νά μάθω τις άρχές του. Ό  
πως δλοι οΐ βιβέρ,ό Ραούλ αντιπαθεί πολύ τή 
γυναίκα ποΰ είναι μονάχα δργανον τοΰ έρω
τος. Είναι αποφασισμένος λοιπόν νά μήν εί
ναι έτσι καί ή γυναίκα του. Κι* άν τήν δια- 
λέγη ώμορφη, τό κάνη άπό εγωισμό δικό 
του καί γιά νά τοΰ είναι πιό εύχάριοτο τό 
καθήκον του ώς συζύγου. Ό  Ραούλ, φαντά
ζομαι, θά έχη πολύ συζυγικόν σεβασμόν κι’ 
δτι θ ’ άφίνη συχνά τή γυναίκα του νά κοι
μάται μόνη. Μέ μιά λέξι δέ Οά θέλη νά εΐ- 
σ η  γι* αύτόν δ,τι ύ.τήρξα έγώ : μιά έρωμένη. 
Έπληροφορηθήκατε γιά δτι θέλατε. Mon 
φαίνεται πώς θά εΐσθε λίγο λυπημένη, βλέ
ποντας νά διαλύωνται τά όνειρά σας, μά 
έπρεπε νά ή ιο υ ν  ειλικρινής. 2άς άπεκάλυψα 
μιά με/ά η άλήθεια. Ή  έρωμενη καί ή γυ
ναίκα τοΰ Ιδιου ανθρώπου δέν γνωρίζουν τόν 
ίδιον άνθρωπο. Μή φαντασθήτε πώ; θέλω 
νά εμποδίσω νά παντρεύατε τόν Ραούλ. Κά
θε άλλο. Γίνετε δσο μπορείτε γρήγορα ύπο- 
κόμισαα, διασκεδίσατε μαζύ του, γιατί 
τέτοιος ποΰ είναι ό Ραούλ, είναι άκόμα ένας 
ά ιό τού, θελκτικωτέρους συζύγους πού μπο
ρείτε νό διαλέξετε. Κι* έπειτα, τόν σύζυγο 
ποΰ βνειρεύεσΟε, δέν O i τόν βρήτε ποτέ. 
Ό λα  τά νά νέα κορίτσια τόν ονειρεύονται 
σ W καί σάς, μά καμμιά δεν τόν συ αντά. 
Ξέρετε τό γιατί ; Γιατί δέν ίπάρχει. Ό  σύ
ζυγος αυτός δέν είναι ένας σύζυγος. Είναι 
Έ  ο "  «  τ  ή.-. κ. K*>ojar.

Πέλαγο μιιΰρο, ώ «εανός ό πένθιμος μου ό
[στοχασμός* 

Ώ  άνοιξη άνθισμένη !
Πώ ; μέ κραιφ άγαλήνευτος άπόψ’ έν«ς ά-

[πελπισμός 
Στό φώ; π* δλα τά δένει.

Μηνύματ* άλλης συμφοράς δέν καρτεράς, βα-
[ρειά ψυχή, 

Πού δέ σέ γέλασ’ ένα,
Τά δάκρυα δλα μώτεσαν, πότε σά σιγαλή

„ , , [βο°χή.
Ποτε τρικυμισμένα...

Κι* όμως άπόψε θάπρεπε, τέτοια χαρμόσυνη
[βραδειά, 

-  Σ ιερνό προμάντεμά μου -  
Νά μέ φοοτίσβ τό φαιδρό φεγγάρι μέσ’ άπ* τά

[κλαδιά,
Νεκρό στά ρόδα χάμου...

κ, |β λ λ » κ · ς » χ
----------------α α ----------------

ΑΠΟΨΕ 6k ΟΕΤδΕΟϊΜΕ ΜΑΖΗ
Άηόψε θά πετάξουμε μαζή 
στά γαλανά τά χρώματα κι* ά/όμα 
κεϊ πέρα ποΰ τ* άστέρια ερωτεύονται, 
κεϊ πέρα ποΰ φιλιοΰνται μέσ* σιό στόμα.
Μέ τ* άστρα πού θά σπάνε καί Οά πέφτουνε 
θ ϊ πλέξω στά μαλλάκια σου κορδόνι- 
Θά μέ φιλάς κι’ ό ήλιος θά τρελλαίνεται, 
θά σέ φιλώ κ’ έγώ καί θά νυχτώνη.
Ένας Θεός μονάχα κι* ενας i^ioc 
τήν ταπεινή καρδούλα μας θα βλεπη. 
Μονάχα έκεΐ θά βρώ δ,τι λαχτάρηνα, 
μονάχα έκεΐ Οά βρής δ,τι σοΰ πρέπει.

1920 Λ . Α * ν · ΐ  Α

ΔΥΟ ΜΑΤΑΚΙΑ ΑΓΡΥΠΝΟΥΝ
Κοιμήσου ή ιυχη, άγάπη μου καλή. Αυό 

ματάκια, πού τόσην « ρ *  οέ κύτταζαν λιγω
μένα, θ ’ άγρυπνήσουν γιά σένα. *Η καμα
ρούλα σου, πού έγέμισεν ά.τό φώτα καί άρώ- 
ματα ,πού τήν έφώτισαν καί τήν άρωματισαν 
τά χεράκια σου, μιά μεταξωτή φωλίτσα Οά 
γίνβ γιά σένα καί Οά σέ φιλοξενήοη σάν τ* 
άγαπημένο τη; πουλί καί Ο > σέ περιφυλάξη 
άπό δλους τούς βορριάδες κι’άπό όλες τή; ά- 
πειλές τοΰ συννεφ.ασμένου ουρανού. ΙΙόσο 
πολύ έπόνεσες σήμερα, φτωχή μου άγάπη.Αλ
λά καϊ πόσον άδικα σ’ έπίκραναν. "Ω, ας έλ
θουν αύτοί πού σέ παρεξηγυΰν κοντά μου, νά 
τούς δώσω άγάπη άπό τήν ά /άπη μου, έκτί- 
μισιν άπό τήν έκτίμησί μου, νά τούς έζηψο>- 
σω μέ τήν πίσχιν μου καί νά τού γλυκάνω μέ 
τήν έλπίδα μου. Ά ς  έλθουν κοντά μου αυ
τοί δλοι, γιά νά τούς μάθω νά σ’άγαποΟν, δ
πως άγα.τοΰν τά λουλούδια, νά τούς κάμω νά 
σέ λαχταρούν, όπως λαχταρούν τόν ήλιο, νά 
τούς δώσω κάτι άπό τή δική μου Λαχτάρα, 
κάτι άπό τή δ κή μου ζωή ά<όμα. Έ τσ ι θά 
οέ γνωρίσουν καλά όπω; σοΰ πρέπει καί Οά 
σ’ άγαπήσουν δπως σοΰ Αξίζει.

Κοιμήσου ήσυχα, άγάπη μου. Τά κυματά- 
κια πού σπάζουν στό βρά*ο δέν τόν φλογί
ζουν. Κι* ό βράχος εΤσ* έσύ, έσύ μέ τήν άγά
πη σου καί μέ τήν ώμορφιά τής ψυχής σου.

*Ω, άσε με νά σέ χαϊδεύω δσο κοιμαβαι, 
νά σέ νανουρίζω μές τά γλυκύτερα τραγού
δια μου καί νά σέ ξυπνήσω μέ τά στοργι- 
κώτερα φιλιά μου... ΤΩ, άρησέ με νά μένω 
πάντα κοντά σου. Κάθε σου κίνησι, κά
θε σου πνοή μοΰ δίνει θέμα καί γιά ένα τρα
γούδι. Καί θά σοΰ πώ πολλά-πολλά τραγού
δια, δταν ξυπνήσηί.

Κοιμήσου, άγάπη μου καλή. Δυό μάτια 
άγρυπνοΰν γιά σένα καί μιά καρδιά σοΟ πα
ραστέκει γλυκός καί πιστός σύντροφος.

ΗΣΠΗΡΟΣ
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Μ Α  Γ Ι Α  β Υ Μ Η ϊ Ο Υ · · ·
Ξένος ό ενας πρός τόν άλΛον τότε, δέν μπο

ρούσαμε νά συ/κρατήσωμε τήν όρμή τών καρ
διών μας ποΰ δημιουργήθηκε χωρίς νά τό 
καταλάβωμεν καλά-καλά πώς.

Άφίναμε στό τέλος τής πρώτης αύτής 
συναντήσεως νά μιλήσουν τής εντυπώσεις 
των καί τή; λαχτάρες πού αίσΟανθήκανε μό
λις ό ενας άντίκρυσε τόν άλλον.

Δύο εύγενικές καρδιές, μέ τά άγνά καί 
άδολα αισθήματα των, έσκίρτησαν άπό ενδό
μυχο χαρά γιά τήν εύτυχία πού γελούσε μπρο
στά των στήν.πρώτη αύτήν συνάντησι.

Μά γιά θυμήσου λιγάκι πόσο δυνατά χτυ- 
ποΰσαν ή καρδιές μας καί ό κάθε χτΰπος τής 
καρδιάς τοϋ ένός ήτανε καί χτύπος λαχταρι
στός τής καρδιάς τού άλλου. Χτυποΰσαν έ 
τσι ρυθμικά γιά νά δείξουν πώς άπό κείνη χή 
στιγμή ή καρδιά χοΰ ένός έμεχροΰσε χούς χχύ- 
πους χής καρδιάς χοϋ άλλου !

Ό σο  περνούσαν χόχε ή στιγμές στήν πρώ
τη αύτή συνάντησι τόσο περισσότερο δυνά
μωναν ot χτΰποι. Τά βλέμματά μας έ-ιρόδι- 
δαν τήν ευτυχίαν, πού άνοιγόχαν μπροστά 
μας, καί δέν έχρειάζετο τίποτε άλλο γιά νά 
6c0oq τήν ΰ.τόσχεσι χής άμοιβαιότητος ά«ό τό 
γέλοιο πού φάνηκε σέ μιά στιγμή, δταν ή καρ
διές μας έ τλημ μύρισαν άπό ενθουσιασμό καϊ 
δέν μποροΰσαν πειά νά περιορίσουν τήν ά- 
συγκράτητη χαρά των.

Μά γιά θυμήσου λιγάκι πάλι τούς χτύπους 
τής καρδιάς σου στήν πρώτη αύτή συνάντηση.

Άθήναι ΤΛΧΧΟΧ

Λ Μ Α  Φ  Λ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η  Π Ρ Ο Ε Σ Π Ε Ρ Ι Σ

Λίαν ποοαεχώς το Έ).Χ. Ώ ί ι ϊο ν  δίδεται 
φιλολογική ηροιοπβρίς rfj evytvfj ονμμιτοχη τή; 
δ ί ίο ι Ά * τ ιγ .  Μβταξά, διπλωματούχου τή ; Δρα
ματικής Τίχνης. θα παιχ&οϋν ίια  πρώτη* φο
ράν ϊνα μονόπρακτο δράμα τοΰ κ. ΊονΧίον Πάρ- 
μα «ό Αρόμος προς τον “Ηλιο> μ* τον κ. Κ ώ -  
βτον Κροντηραν Μαϊ ή κομεντί «Λ ίιά  ΠβταΧοΰδα^ 
l i j ;  δίδος ’Αντιγόνης Μ ιταξο , άκου καί πρω- 
ταγωνιοιήοg.
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’vino οήμιρον αρχίζει ή δημοοίενοις τών διαφό
ρων άπα\τήοια>ν \αί γναμών επί τοΰ Π α ίίλ - 
ληνίον ΦιΧικιΰ Διαγανιομοΰ, πον ίπροκήρνξα 
*!/ τά πριηγονμενον, 8πον ό αναγνώστης μπο
ρεί >>ά ί ι ρβ δίας τ ις  λβπιομερείας τής προκήρυ
ξε ως.

Η n P Q T E S  Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε ΙΣ
— ’Από όλους τούς χαρακτήρας τών δε

σποινίδων προτιμώ τον χαρακτήρα ιή ; δίδος 
Νινεχτας. Θέλω νά γνωρισβώ μέ χήν... άχί- 
Οασσον αύχήν δεσποινίδα, διοχι είμαι βέ
βαιος όχι δν τόσοι άλλοι δέν χής ήρεσαν έγώ 
άσφαλώς θά χής αρέσω. Δέν θέλω καμμιά 
γυναΪΗα νά ύποδουλωΟή σ’ έμένα. Θέλω χήν 
φίλην μου χρυφεράν καί συμπαθηχικήν καί 
όχι σκλάβαν. Γεώ ργιος Κατωπόδης, Ά& ήνα ι

— Ζηχώ χήν διεύϋυνσιν χής δίδος Γκλόρια 
διά νά χής γράψω Ιδιαιχέρως. Α. Μ.

( 'Η  Λίς Γκλόρια δίν εχει παρά νά ζητήση τον 
αρι!)μον μιας ΰνρίδα  άπό τά γραφεία μας).

— Έπειδή καί έγώ είμαι ζηλιάρης άπό ’ιδιο
συγκρασίαν επιθυμώ νά σχεχισθώ μέ χήν δίδα 
Χόραν.Κλέαρχος Μεαοηνίζης, Άμαρούσιον.

— Προχιμώ ώς φίλην χήν δίδα Νόραν. Μή
πως εΐσθε ή δίς Νόρα Ταρουσοπούλου έ* 
Πειραιώς; Λ ιλή  ‘Ιωαννίόον.

— Ό  γνωστός τύπος τών Κυβελείων πού 
εργάζεται είς τό Ύπουργεΐον τών Στρατιω
τικών μήπως είναι ό ύπολοχαγός Μίστερης 
Αθανάσιος; Ν ίκ ος  Βοϋρος.

— Ό  τύπος τοΰ Ρωμαίου μοΰ αρέσει πολύ. 
Άκριβώς τόν άνδρα τόν θέλω νά τά θυσιάζη 
δλα ΰπέρ τοΰ έρωτος. Μέ τήν διαφοράν πώς 
ένα τέτοιον άνδρα θά τόν ήθελα μάλλον ώ; 
φίλον παρά ώς έραστήν. ΙΙρ ιγκήπ ισοα  τον  
Πειραιώς.

Θά ήμουν ευτυχής έάν ή δίς Μπερτίνη 
έδεχετο να γνωρισθώμεν. Είμαι καί έγώ προ- 
σφογοπούλα καί κατάγομαι άπό τό Ά ϊδίνι. 
Έ  ιν χής είναι δυνατόν ας μοΰ γράψη ίδ αι- 
χερως τό όνομά της. Θυ^ίς «3  ραίρας» 88. 
Α σπα σ ία  Χαϊρτζόγλου.

— Παλαιά άναγνώστρια τής «Σφαίρας» θά 
ήθελα νά συνάψω οχέσεις μέ τόν «"Εσπερον». 
(Μήπως είνοι ό «Έσπερος» τής «Σφαίρας»). 
Δηλώ όμως δτι οί σχέσεις μας θά περιορ*- 
σθοΰν μόνον είς τήν άλληλογραφίαν. Άπό 
δλους τούς χαρακχήρας χών άνδρών προτιμώ 
τόν δικό του, ώς συμβιβαζόμενον μέ τήν ιδιο
συγκρασίαν μου. Ρ ϊισ α  Κορωναίου, μαθήτρια 
Ελληνικού Ωδείου.

— Προτιμώ γιά φίλο μου τόν ‘Αθηναϊον 
καί τον ψηφίζω μέ όλην μου τήν καρδιά. Γρ. 
Σοφιανός, Ιΐΰργος.

Θά ήθελα εναν φίλον, μάλλον ένα σύν
τροφον ώς ό «Νάρκισσος». "Ακριβώς ένα νέον 
πού ν’ άποφεύ /η χάς διασκεδάσεις ζηχώ. Ά ;  
μοϋ γράψη Ιδιαιχέρως. Θυρίς 90, «Σεμνή Κα- 
λογρηούλα».

— Ό  Άρμάνδος θά είναι ό ιδεώδης φί
λος. Μάριος Γκούζας Άθήναι.

— Κανείς δέν μπορεί ν* άρνηθή χήν φιλίαν 
του εί, χήν «Καμέλιαν». Μάλιστα έάν ήτο 
φτωχή άκόμη καλλίτερα.ΖήνωνΜυτιληναΐος, 
Κέρκυρα.

— Θέλω νά γνωρισθώ μέ τήν «Νινέτχαν». 
Τόν χαρακχήρα χης χόν βρίσκω πολύ χου γού
στου μου. Τής υπόσχομαι μίαν φιλίαν αίωνίαν 
καί άληΟιιήν. «Ξανθός Σπαρχιαχης» ΓύΟειον.

— Προχ>μώ χόν χαρακχήρα τοΰ άνδρός νά 
είναι πάντοτε σταθερός καί είλικρινής καί 
δχι όπως τής σημερινής εποχής, όπως π. χ, 
τοΰ ΆΟηνοΙου. 4ίί Ισμ ή νη  Φραγκιά.

—Συμφωνώ ώς πρός τόν χαρακτήρα ϊοΰκ. 
’Αρμάνδου. "Ο χαρακτήρ μουδύναται νά 
συνταυτισΟή μέ τον χαρακτήρα μιάς 
γυναικός, όταν αύτή μοΰ δείξη άπό- 
λυτον ειλικρίνειαν καί δχι φεμινίστριαν 
κ. Άρμάνδε. Γεώργιος Σκορίαλος έκ 
Σάμου.

— *0 χαρακτήρ μιάς νέαςμοΰ αρέ
σει νά είναι σοβαρός, έπιφυλακτικός 
είς όλα καί νά Οεωρή τόν έρωτα ώς τό 
ίερώτερον χών οίσΟημάχων, π. χ. δπως 
τής δίδος «Γκλόριας». Χρηστός Σ τ ε 
φάνου.

— Θά θεωρούσα τόν έαυτό μου εΰ- 
χυχή άν μποροΰσα νά γνωρίσω ένα χα
ρακχήρα άνάμικχο Ναρκίσσου καί Γκλό
ριας, ποΰ χόσο μοιάζουν, γιά φίλο ή 
φίλη μέχρι 20 έχών. Έχω χή γνώμη 
πώς ό χΰπος αύτός θ* άποτελοΰσε γιά 
μένα χόν ίδανικώχερο κι* έχω άπόλυχη 
ποίθησι στόΐταίριασμα X" ν χαρακτήρων.

Κώστας Πολυκράτης,Βόλος.

Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΪ ΛΙΑΓ&ΜΧΜΟΥ
* Υποθέτω σήμερα νά έννοήσαχε καί

θά έχωνέψατε δλοι χόν μηχανισμόν τοΰ Φιλι
κού Διαγωνισμού. Δέν είναι άπαραίχητον νά 
περιορισθήχε μόνον είς τούς άναγραφομένους 
χαρακτήρες. Έάν δέν συμφωνείτε {μέ κανένα 
άπ" αύτούς τούς χαρακτήρας τών νέων καί 
τών κοριτσιών γραψατε οοΐον άκριβώς χαρα
κτήρα Οά ήθέλατε. Ή  γνώμη σας θά δημο- 
σιευθή άμέσως. Καί τόχε άπό δλας καί άπό 
όλους πού θά διαβάσουν χήν γνώμην σας 
αύτήν θά βρεθή βέβαια κάποιος ή κάποια 
πού θά έχη τόν χαρακτήρα πού προτιμάτε. 
Θά γράψη τότε στή «Σφαίρα» ή άπάντησή 
του ί)ά ϋημοσιευθή κοί κατ* αύτόν τόν τρό
πον έοεϊς θά κατορθώσετε νά έπιτύχετε τόν 
ςρίλον ή τήν φίλην πού ονειροπολείτε.

Σάς φέρνω ένα παράδειγμα : Μία δεσποι
νίς άπό τάς Αθήνας μάς γράφει : «Δέν συμ
φωνώ μέ κανένα άπό τούς χαρακτήρας τών 
κυρίων πού άναφέρατε. Τόν q ίλον μου Οά 
τόν ήθελα έγώ ριψοκίνδυνον, ώ^αΐον, πολύ 
μελαχροινόν καϊ εί δυνανόν οχι ήλικίας μικρο- 
τέρας τών 30 έτών».

Ποιος τώρα άπό όλους χούς άναγνώσχας 
βρίσκει όχι έχει άκριβώς χόν χαρακχήρα πού 
προτιμφ ή ‘Λθηναία δεσποινίς ; Δεν έχει 
παρά \ά γράψη εις χήν «Σφαΐρά». Ή  άπάν- 
χηαίς’ του Οά δημοσιευθή άμίσως. "Ενδεχόμε
νον όμως βνα τέτοιον χαρακτήρα νά χόν 
προτιμούν δύο καί τρεις καί περισσότεροι 
δεσποινίδες. Τί Οά γίνη τότε ; Αυτό έξαρ- 
τάται άπό τόν ένβιοφερόμενον.Βεβαίως έκεϊ- 
νος Οά προσφέρη τήν φιλίαν του £είς τήν δε
σποινίδα τής άρεσκείας του.

Ε Π Α Ν Α Λ Β Λ Μ 3 Α Ν 9  :
Κάθε γνώμη ή κάθε άπάντησις γιά νά 

γίνη δεκτή πρός δημοσίευσιν άνάγκη πρώ
τον νά μή ύπερβαίνη τούς 5 στίχους, (τήν 
έβδομάδα αύτή έγινε μιά εξαίρεση τού κανό- 
νος, ή όποία όμως δέν θά έπαναληφΟή), καί 
δεύτερον νά ουνοδεύεχαι άπό 1 δραχμήν.

Κάθε έβδομάδα Οά ύπάρχη είς χήν σελίδα 
αύτήν ό πίναξ τών χαρακτήρων τών κορι- 
χσιών καί τών νέων με τόν άριΟμόν τών ψή- 
qpcov πού Οά λομβάνη ύ καίίένας. Επανα
λαμβάνω, ότι ώς ψήφος Οά λογίζεται κάθε 
άπάντησις, κάθε γνώμη πού 0’ άφορ? έναν 
χαρακτήρα. Οί άντιπροσωπεύοντες τούς χα- 
ρακιήραςμποροΰν ν’άιταντοϋν καί οί ίδιοι άπό 
τήν σελίία τοΰ διαγωνισμού είς εκείνους ή 
έκείνας πού Οά τούς προτιμήσουν. *Η άπαν- 
τήσεις των Οά δημοσιεύωνται, έφ* όσον συνο
δεύονται άπό τό μονόδραχμον.

*Η απαντήσεις δλων μποροΰν κάλλιστα νά 
φ.·ρουν ώ; ύπογραφήν ψευδιόνυμον. ‘Υπό ψευ
δώνυμον επίσης, καί μόνον υπό ψευδώνυμον, 
Οά κρύπτονται οΐ διάφοροι χαροκιήρες, πού 
Οά λορβάνουν μέρος είς χόν άγώνα.

"Ο κ. Τάκης ΊακωβίΛης γράφει όχι δέν δύ- 
ναχοι νά συνάψη σχέσεις μέ κανένα χύπον κο- 
ριχσιοΰ, άπό τ ’ άναφερόμενι» είς τό προηγού- 
μενον φύλλον τής «Σφα'ρας», διά χόν λ«γον 
δτι κανείς άπό τούς άναφερΟέντο ς χαρακτήρας 
τών κοριτσιών δέν μπορεί νά συνταυτισθή μέ 
τόν δικό του. Καί καταλήγει:

«Ιδού έγώ πώς φαντάζο αι τήν φ'λην μου, 
τήν σύντροφον, μετά τής όποιας θά δεχθώ νά 
συνδεθώ φιλικώς, χωρίς ν' αποκλείω τό ένδε 
χίμενον προϊόν (Ος τοΰ χρόνου ή φιλία αύτή 
δυνατόν νά κα™λήξη καί είς γάμον : 
‘Εν πρώτοις θά ήθελα ή κόρη έκείνη, πού Οά 
συνδεΟή μαζή μου νά γνωρίζη μουσικήν, φιλο
λογίαν καί νά έχη κηρυχΟή υπέρ τοΰ έλευΟέ- 
ρου γάμου. Τόν χαρακτήρα τη, τόν θέλω πολύ 
ζωηρόν, θορυβώδη, άνήσυχον, κάτι πού νά

Ο  Π Ι Ν Α Ξ  Τ Ω Ν  Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ω Ν

ί

- Γ Ι
“ I

U

κ .  ο  ρ  ι  τ  a  ί  £ΐ> Ν

'Γαψ ευδώ νυμ ον^ Ι^

Καμέλια
Ν ινέττα
Μπερτίνη
Νόρα
Γκλόρια
Κλαιρέτη
Νανά
Μαργαρίτα
Ντολορές
Ζακ:λ(να
Περουζέ

Ν ας κισσός
Ά ρμ άνδος
Ρωμαίος
*Έσπερος
*Α^η\αΙος
Μ. Ν.

Τά χνβΐώτβρα χαραπτηριστΐηο

18 έ τ * ν  ΆτίΟασσος, ζωηρά, σωστό θηρίο
24 » Εΰπεί'Οής, επιπόλαιος, άλλ* εϋγβν
20 » ΈλενΟέρων ήθών, συμπαθητική
82 > Ανήσυχος, ορμητική, ζηλιάρα
19 * Λεπτ ,πίλεπτος,γλυκομίλητη Ιδεώο.
18 > Είς τή ν συναψιν σ ζέσεων έφεκτική
80 * Διδασκάλισσα, σταθερά καί ήρεμος

Φυματική, διαμένει είς Πάρνηθα 
16 » Μετριόφρων καί άφελήςΣπόρτμαν
20 > Ξανθή, κοντά μαλλιά

117 * Τύπος τσιγγάνίκης ώμορφι&ς

β  Α  ΙΝΧ
27 έτών Μελαχροινός, ρεμβώδης, εΰαίσθητ,
19 » Ύπολοχαγός, γλβ\τζές. φεμινιστ
30 » Νεωτερ ίοτής, ώραΐος, έλεύθβρο;
23 » Μελογχολικός,χαρακτήρ κοριτσίστ.
28 » Μεγαλόσωμος, ευτραφής, παληκάρι
2* » Φοιτητής, 4πιβλητικ6ς, σοβαρός

μοιάζη μέ κατ ιγίδα, μέ χαλάζι Κυρίως Οέλοι 
νά είναι ήλικίας δχι άνωτέρα τών 80 έτών».

Ό  Νικόλαος Μ η τβ ό π ο ν ς  γράφει: «Γνω-
ρ ζ<» μίαν νέαν, προοφυγοπούλαν άπό τήν Πό
λιν, ή όποία φαντάζομαι δτι μπορρϊ ν’ άπο- 
τελέση τό ιδεώδες μιάς φιλίας. ΕΙνπι ήλικίας 
18 έτών, πο'ι ύ μελαχροινή, μέ μάτια μεγάλα, 
δέν βάφεται διόλου, άγαπά πολύ τά άνθη καί 
την μουσικήν, έμφορεΐτοι *πβ τά τρυφερώ- 
ττρα τών αισθημάτων. Είς τήν σύναψιν σχέ
σεων είναι πολύ εφεκτική. Φ λην δέν έχει ά- 
ποκτήση άκόμη καί δπως λέγουν δέν 0* άπο- 
κτήση έραστήν άλλον άπό τόν σύζυγόν της. 
Κρύπτεται ύπό τό ψευδώνυμον «Κλσιρέτη». 
Κατά τήν έςέλιξιν χοΰ διαγωνισμού χής «Σφαί
ρας» ένοεχόμενον νά συνανχήση χήν κατάλλη
λον χαρακτήρα μέ τόν όποιον θά συνταυτισθή».

'Η  Λίς *Νανά» γράφει: «Είς τήν σημερινήν 
έποχήν κάθε γυναίκα έχει άναγκην ένός φίλου 
ανεξαρτήτως έάν ό φίλος αύτός θά έξακολου- 
θήση νά είναι φίλος ή θά μεταβληθή σιγά- 
σιγά είς σύιτροφον. Έ να  τέτοιον φίλον άνα- 
ζητώ άπό καιρ-,ν. Δυστυχώ; όσους συνανα- 
στράφηκα ή είναι πολύ χυδαίοι καί δ ν μπο
ροΰν νά μέ καταλάβοιν ή είναι πολύ λεπτοί 
καί δέν μπορώ νά τούς καταλάβω έγώ. Αέν 
βρίσκω δμως νά είναι και πολύ πολύπλοκη ή 
ψυχοσύνθεσή μου. Είμαι ήλικίας 3C έτών, τε
λείως άνεπτυγμένη σωματικώς, διαμένω είς 
τήν Κηφισσιάν, δπου εξασκώ τό έπάγγελμα 
τής διδασκαλίσσης. Έχο) χαρακτήρα σταθε
ρόν καί ήρεμον καί διά τόν λόγον αύτόν δέν 
μοΰ άρέσουν οί άνθρωποι πού δημιουργούν 
βιαίας συγκινήσεις, οί άνθρωποι μέ τό πομ
πώδες παρουσιαστικόν ή έκεϊνοι πού περιπα- 
τοΰν καί κλαΐνε τά μάτια τους καίτά... ροΰχα 
των. Είς τήν φιλίαν προτιμώ μάλλον εναν 
έμπορον άπό έναν άνθρωπο τών γραμμάτων. 
Γράμματα έγώ, γράμματα έκεϊνος Οά καταν- 
ντοΰσεν ή ζωή μας πολύ σχολαστική».

‘Η  δίς Ματίνα Χατζηγώγου, δείχνει παρά 
πολύ άιιερικανισμόν είς τό ζήτημα τής φι
λίας. Θέλει χήν φίλην ή τόν τόν φίλον άιί- 
μητον έξωτερικοΰ. Περί τής έσωτερικότητος 
δίν ένδιαφέρεται καί πολύ, διά τόν άπλού- 
στατον λόγον όχι δέν προτίθεται νά συνδβΟή 
αίωνίονς μέ μίαν νέαν ή ένα νέον. Δηλαδή ή 
δνις Ψαχζηγώγου θεωρεί τήν φιλίαν ώ ; μίαν 
διασκέδασιν νά έχη μέν τά θέλγητρά της,άλλά 
γιά^ά είναι σύντομη γιά νά μήν τήν κουράση.

Ή  « Μαργαρίτα ΓχοonJ», γράφει : «Θέλω 
ν’ άποκτήσω ένα φίλον... φθισικόν. Άπό δι
ετίας υποφέρω καί έ^ώ άπό τήν σκληρή αυ
τή άρρώστεια καί γνωρίζω πολύ καλά ότι 
μόνον ένας ομοιοπαθή; μπορεί νά δεχθή τήν 
φιλίαν μου. Διαμένω sic: τό σανατόριον τής 
ΠάρνηΟος άπό πέντε μηνιϊιν. Δύο άτυχίαι μπο
ροΰν νά κάμουν μίαν «ύτυχ'αν i\ v  ένωΟοΰν.»

N E U I  Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ε Σ  
Κ ν ρ ι5 Ά ρ χ ισ · ντάκτα,

Σάς παρακαλώ νά συμπεριληφθοΰν εί; τόν 
πίνακα τών χαρακτήρων νών κοριτσιών καί 
αί κάτωθι δ.δες, γνωσταί είς τήν ’Αθηναϊ
κήν κοινωνίαν.

ΝτοΑορες. —Ήλικίας It! έτών, υψηλού άνα- 
σιήματος, π< ύ τήν κάνει νά φαίνεται μεγα- 
λητέρα, μάτια μαΰρα, εκφραστικά, πολύ έξυ 
πνα, μαλλιά καστανά, κοντά, στόμα μικρό 
μέ δύο σειρές μαργαριτάρια, καθ’ όλα της 
χαριτωμένη καί εϋ/ενής. Τής άρέσουν πολύ 
τά σπόρ-ή ιππασία, ποδήλατον, φούτ μπώλ. 
Είναι πολύ μετριόφρων καί αφελής. Έχει 
μβγάλην κλΐσιν πρός τόν φεμινισμόν. Τά μόνα 
πράγματα πού δέν τήν άπασχολοΰν ποτέ εί

ναι ό έρως καί ό γάμος.
Ζτχελίνα .—'Ηλικίας 20 έτών, ξανθή, 

κοντά ώραία μαλλιά, μάτια γαλανά, 
Αναστήματος μέτριου, μάλλον άθύνατη, 
φωνή γλυκυτάτη. Χαριτωμένη είς δλα 
της. ’Εργάζεται είς Τράπεζαν. Χαρα- 
κτήρος ήσυχου. Είναι ό τύπος τής ιδεώ
δους φίλης.

Π εοουζέ. — Τύπος τσιγγάνικος, πρό
σωπον ώραΐον, μαΰρα ώραϊα μάτια, 
μαλλιά σγουρά, αναστήματος] νψηλοΰ, 
ήλικ ας IT έτών, έμφορεΐται άπό τά 
καλλίτερα αισθήματα. Πιστή καί άφω ■ 
σιωμένη φίλη. Τής άρέσει πολύ ό χο- 
ρος. Έχβι τάσιν πρός τόν φεμινισμόν. 
Μαθαίνει τήν ^ραπτικήν.

Μ. Ν .—’Ετών 22, φοιτητής Νομικής, 
σοβαρός, άνάστημα υψηλόν, μύτη 
μβγάλη, ουδέποτε απογοητεύεται, γνω- 
ρίΓει νά επιβάλλεται, οί<ονομικώς όχι 
είς άνθηράν κατάστασιν πάντοτε άπο- 
βλέπειείς τό μέλλον τουΆντιφίμινιστής 
μέχρις όστέων. *0 ’Αρχισυντάκτης

Ψήφοι,
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(Συ\έχεια εκ τοΰ προηγουμένου)
Αλλ όποια γεγονότα έμβλλον νά έκτιλυχθώσιν έντελώς απροσδό

κητα διά χόν Σέργιον Θόρντ !

Ή  ήμέρα ιή ; συνεδριάσεως φθάνει. Ό  Σέργιος Θόρντ πελιδνός 
κρούει τόν κωδωνα καί επακολουθεί νεκρική σιγή.

Ό λο ι συναισθάνονται on ή στιγμή είναι τραγικά επίσημος, διότι 
μβλλει νά κρίνη περί τής τύχης των. Είς τά μάτια όλων είναι’ ζωγρα- 
φισμένη ^ αγωνία, μόνον ό Πασκουΐνο Πρίντσιπε καί ή Ντινόρα είναι 
άπαθόΐς καί δι1 cmj to κινούν άκόμη περισσότερον τάς υποψίας τοΰ 
Σέογιου Θόρντ, όσης άνυπομονεΐ νά φΟάσχι είς τήν σειγμήν τής κα
ταδίκης.

Τέλος σηκώνεται καί ωχρός ώς νεκρός διαβάζει τήν είς θάνατον 
καταδίκην.

Επακολουθεί άκρα σιωπή, οΰδείς φέρει άντίρρησιν, μόνον ή Ντι- 
νορα και ό Πασκουΐνο ανταλλάσσουν ένα βλέμμα συνεννοήσεων τό 
οποίον δέν-διαφεύγει τήν προσοχήν τοϋ Σέργιο»,

Φθάνει ή κρισιμωτάτη στιγμή τής ύστάτης άποφάσεω;, γίνεται ή 
μυστική ψηφοφορία καί υ Σέργιος Θόρντ έξά/ει τόν λαχνόν ποΰ έχει 
προετοιμάσει. Είναι πράξις, τήν όποίαν ουδέποτε θά είχε cpavxaottfj 
οα. Τ\Χ°  ικανός νά διαπράξη καί όμως άνευ τοΰ παραμικρού δισταγ
μού ιοθουμενος από το μίσος καί τήν ζυλοτυπίαν ξεδιπλώνει τόν λαχ
νόν καί διαβάζει :

ΠΑΣΚΟΥ Ϊ ΝΟ ΠΡΙΝΤΣΙΠΕ
Κατά τό επικρατούν έθιμο ν μετά τήν εκλογήν σηκώνονται όλοι 

καί ζητωκραυγάζουν, διότι θεωρούν ότι αποδίδεται μεγάλη τιμή είς 
αυτόν πού θά πέση ό κλήρος.

Οταν γίνεται κάπως ήσυχία ό Πασκουΐνο Πρίντσιπε σηκώνεται, 
αποκαλύπτεται διά πρώτην φοράν ένώπιον των σοσιαλιστών καί λαμ
βάνει τόν λόγον :

— Άγαπηιοί συνάδελφοι, λέγει, θεωρώ τιμήν μου ότι μέ εκλέξα
τε διά ιιίαν τόσον υψηλήν αποστολήν καί οάς εΰχαριστώ. Μή φαντα- 
σθήτε οτι τήν στιγμήν ταύτην δειλιώ ή μετανοώ, πολλοΰ γε καί δή! 
£.ιμαι έτοιμος νά υπακούσω είς τήν διαταγήν τών συναδέλφων μου, 
επιθυμώ δμως πρώτον νά σας παρουσιασθώ ύπό τό πραγματικόν μου 
ονομα.

Ένας ελαφρός ψίθυρος ήκούσθη, άλλά Ινα άέτειον βλέμμα του 
επεβαλεν άμέσως σιγήν.

~~ Φίλοι μου! ‘Αδελφοί μου! έξηκολούθησεν. Σας ύπηρέτησα νο- 
μΐ,ω πάντοτε εύσυνειδήτως καί με είλικρίνειαν, υπηρέτησα τάίδανικά, 
πρός τά όποια άποβλέπομεν όλοι, τά υψηλά ιδεώδη ύπό τών οποίων 
εμπνεομεθα !

j *  Αν άπέκρυψα άπ’ άρχή; τό όνο^α μου τό πραγματικόν βεβαιω
θείτε δέν ήτο διά νά σας έξαπαχήοω, 
άλλά μόνον καί μόνον, διότι ήθελα νά 
κερδίσω τήν έμπιστοσύνην αας, τήν εμπιστο
σύνην, ή όποία μοϋ ήτο απαραίτητος διά νά 
σας βοηθήσω είς τό έργον σας.

■'Τώρα δμως·, ότότε ή άποστολή μου φαίνε
ται λήγονσα, τώρα όπόταν μέ επιφορτίζετε 
μέ το έμπιστευτικωτερον μέρος τής Ιεράς μας 
αποστολής^ οφείλω νά έμφανισθώ ύπό τό 
πραγματικόν μου όνομα, ώφείλω νά ομολο
γήσω ποιος είμαι.

Διεκοπη έπί τινας στιγμάς ενφ όλοι όρθιοι 
τώρα έπερίμεναν μέ αγωνίαν. Ό  Πασκουΐνο 
έγυρισε πρός τό μέρος τή; Ντινόρας τής ε- 
νευσε καί εν ριπή όφθαλμοΰ ή γενναία κόρη 
ητο κοντά του. Έ να  κίνημα ανυπομονησίας 
έκ μέρους τοϋ Θόρντ άλλά ό Πασκουΐνο έλα- 
βεν άμέσως τόν λόγον.

Είμαι ό ά δ ε λ φ ό ς  τ η ς ,  έτόνισεν :
Π ρ ί γ κ η ψ  ‘Α λ β έ ρ τ ο ς ,  τ έ ω ς  
Δ ι ά δ ο χ ο ς  τ ο ϋ  Θ ρ ό ν ο υ .

Ευκόλως φαντάζεται τις τί έπικολούθησε 
τότε. Φωναί ήκούσθησαν άπό ολα τά μέρη, 
επιφωνήματα καί μερικαί πλέον ένθουϊΐώδεις 
εζητωκραυγασαν. Ό  μόνος ποΰ είχε μείνη 
οτείλη άλατος σάν κεραυνόπληκτος ήτο ό 
Σέργιος Θόρντ. 'Ωχρός ώς νεκρός είχε μεί
νη εις την ιδίαν θέσιν και μόνον μία έλαφρά 
ουοπασις του ίτροϋιοπου του έδείκνυεν οτι 
εξηκολούθει νά εύρίσκεβαι έν τή ζωή.

Οταν έκόπασε λίγο ό θόρυβος καί οί σοσι- 
αλισταί περίεργα τώρα περιεργάζοντο λεπτο
μερώς τόν μέχρι πρό ολίγων λεητών Πασκου- 
ινο Πρίντσιπε καί ν ΰν Διάδοχον τοΰ Θρό
νου, ό Σέργιος θόρντ ύψωσε τήν χεΐρα του 
ως να ηθελβ να  επιβάλη σιγήν καί ή φωνή 
του ήκουσθη ασθενής καί τρέμουσα.

— Φίλοι μου, εΐπεν, προτοΰ σκεφθώμεν τί 
πρεπει νά άποφασίσωμεν σδς οφείλω μίαν 
εςηγησιν, μίαν ομολογίαν Τόν άνθρω
πον αυτόν τόν είδα μετά τό τέλος μίας ουνε- 
οριασεω; νά συνόδευα τήν Ντινόρα εις τό 
σπήτι της. Τόν είδα νά σκύβη καί νά τήν

ν  * * “ εύρετε τήν θέσιν κατίχει είς τήν 
καροιαν μου ή Ντινόρα . . .  ξεύρετε πόσον έ- 
προσπαθησα νά τήν γλυτώσω άνέκαθεν άπό 
χα78 κίνδυνον πού θά ήμποροϋσε νά τήν ά- 
πειλήση . ,  . Έ  λοιπόν εκείνο τό βράδυ ώρκί- 
οθηκα τόν θανατον αΰτοϋ τοϋ ανθρώπου 
που ήρχετο νά τήν άρπάσυ μέσα άπό τά χέ
ρια μου.

('Ακολουθεί)

1 ΣΠΥΡ. ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ Η ΧΡΤΣΗ ΑΑΥΣΣΙΛΑΑΘΗΝ. ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ
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(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

Μ Ε Θ Ο Δ Ο Σ  E S Q S E Q S
'Β  Μαντώ εΐνα ι κατσουφιασμένη. Ό  σύζυγός 

της άρχισε νά τή : χάνχ] παρατηρήσεις γιά τον 
ενοικιαστήν τοΰ χάζοο πατώματος.

— "Ολη τή νύχτα μιλοΰοες γιά αύτόν τόν άν
θρωπο τή : λέγει.

— Μπά, εχανεν ή Μαντώ. Κ α ι σ ι πειράζει 
αύτό;

Φαντάζεσαι πώς εΐναι εύχάριστον ν’ άχούη 
χανιίς τή γυναίκα τον δλη τή νύχτα νά π ιπ ι- 
λάχι τό ονομα ένός ξένου;

— Ό  παύμένος... Κ ' εΤναι τόσο καλός.
— Μαντώ...
—  Τ Ι ;
— Ξέρεις πολύ καΧά ο τι Λεν ζηΧβύα>, άΛΛα όεν 

μπορώ ν’ ακούω νά μιΧ/fS ϊτο ι τρυφερά γιά ίνα* 
νέο...

- Ά χ  !
- Τ ι ;
— Τίποτε. Ό  κανμένος ό Τώνης <5«ν μπορεί 

νά μοΰ κάν)] ποτε κανένα κακό. Ε ΐνα ι μιά ευ
χάριστος παρέα και τ ίπ ο τε  περισσότερο.

— Περίεργο. Ποτε 3έν μοϋ είχες μιλήσει θερ
μά γι' αύτόν τόν κύριο.

— /liv τόν εγνώριζα χαλά. Τώρα δμως...
— Τώρα δμως..·,
— Τώρα θά τοΰ δ ώοω τοΰ καν μέν ον λιγάκι 

θάρρος.Ανριο θά δώσω τσάι γ ι’ αύτόν.
— Πολν καΧά. Έ γ ώ  σοΒ Χέω πώς δεν θά τόν 

ξαναίδής ατά μάτια σου. Ανριο τόν διώχνω άπό 
το σπ ίτι καί παύεις πειά νά μουρμονρίζβς γ ι’ 
αύτό*.

Απότομα ή Μαντώ ενρέθηκεν άγκαΧιασμένη 
με τόν άντρα της.

— Ά χ ,  τ ί  καλά, τ ί  καλά, επί τέλους θά φύγχ) 
αατος ό άνθρωπος άπό δώ μέσα... θά φύγι) αύ
τό τό τέρας.

— Πώς είπες, Μαντώ·,
— Δέν μπορώ  να τόν άντικρύζω.Έκείνη ή γυ

ναίκα τον κάθε μέρα άλλάζη καί φουστάνι.
— Μά προηγουμένως...
— Προηγουμένως ατάλεγα αΰτά όλα γιά νά σε 

κάνω νά τόν ζηλέιμης, νά τόν μιοήοης και ν' 
άναγχαοθβς νά τόν δίωξης. Δεν καταλαβαίνεις 
λοιπόν;

— "Ωστε ;
— Ώ σ τε  μόνον έβένα αγαπώ, μπονλοΰκο μον.
— Γατίτσα, οαοανταποΐαοοΌσα.

Ο Λ Τ Τ ΙΚ

— Δηλαδή ,
— Ό  μπαμπάς της ήταν διπλωματικός, τώρα είναι συνταξιοΰχίς. 

Μία άπ" τίς καλλίτερες οικογένειες.Σιλό £0 άρχοντόσπιστο.
Ό  Σίάμος Ιστρεψε πάλι τά Αορνιόν του καί τήν έξήταζε λεπτο

μερέστερα.
— Συνδέεσθε πολύ ; έρώτησε πάλι τόν Τάσο.
— 'Αρκετά.
— Γιατί παρατηρώ πώς μάς παρ ακολουθεί σχεδόν διαρκώς.
— Δέν πιστεύω βέβαια νά παρα#ολουθή έμένα, είπε ·  Τάσος.
— Γιατί τό λές αυτό ;
— Μά φαντάζομαι πώς προσπαθεί νά καταλάβω ποιός είσαι. Δέ 

σο γνωρίζει,, σέ βλέπει μαζή μου καί προσπαθεί νά μαντεύσ^. Εΐμεθα 
τόσο λίγοι έδώ καί τόσο γνωστοί άναμεταξύ μας, ώϊτκ ενα ά/νωστο 
πρόσωπο νά είναι κάτι σπάνιο καί άξιοπίρίεργο.

‘Ο Στάμος δέν ήταν πολύ άνόητος καί κατάλαβε πώ; ό Τάσο: 
ήθελε \ά δείξη ότι δέν ήταν αύτός ή άφορμή τής προσοχής της", 
καί τό άπεδωσε στή μετριοφροσύνη του.

Πολυ νόστιμη, επανέλαβε ο Στάμο;, σάν νά μήν έτρόσεξε σ’ 
όσα είπε [ό φίλος του.

— Πάμε νά καπνίσωμε ;
Έ  σηκώθηκαν καί βγήκαν άπό τό θεωρείο.
Στό φουαγιέ ό Τάσος άφοΰ έ^άπνισε βιαστικά έ'να σιγαρέτο, έζή- 

τησεν συγγνώμην άπό τό σύντροφό του, γιά λίγα λεπτά.
— Ή ρθα νά σάς πώ τήν καλησπέρα, είπε ό Τάσος στήν οικογέ

νεια Διαμάντη μπαίνοντας στό θεωρείο τους.
Κ.’ένφ εκείνοι τούδιναν θέση γιά νά καθήσηέκεΐνοςδξακολούθησε:
— ‘Απόψε ή δεσ/ιοινίς Λίνα εχει καιαπληκτικό σουξέ. Ένας φί

λος μου πού είναι μαζή μου στό θεωρείο δέν ξέρει μέ τί λόγια νά 
έκφράση τό θαυμασμό του γιά τήν εμμορφιά της.

— ‘Αλήθεια, ποιός εΐναι ό κύριος αύτός ; ήρώτησε ή κυρία Δια- 
μάντη πού τόν είχε επίσης προσέξει, επειδή τόν συνώδευε ό Τάσος.

Τής έδωσε μερικές πρόχειρες άλλά επαινετικές πληροφορίες, άπό 
τϊς όπαΐβ; μιά μονάχα έμεινε στήν έντύπωση καί τών τριών.

"Οτι ό κ. Στάμος Σταυρδίης είχε εκατομμύρια.
— Τόν ξέρετε άπό πολύ καιρό ; ήρώτησε πάλι ή κυρία.
— Μά... εΐναι νέα γνωριμία, δύο, τριών μηνών.
—Τό έξωτεςικό του δέν εΐναι δυσάρεστο, έπανέλαβε ή κυρία Δια- 

μάντη.
— Πολύ καλά, επρόϊθεσε ό σύζυγός της. ‘Αλλά ήθελα νά μάθω,, 

τοΰ ταίριαζαν τά εκατομμύρια ;
— Αύυά τά εΰλογημένα εκατομμύρια, είπε ό Τάσος μ' ενα ελαφρό 

στεναγμό, έφαρμόζονναι πάντα σάν καλοκομμένο κοσμοΰμι, σ'όποιον 
-------------------------------τάχει.

— Δέν τό «αραδέχομαι, είπε ό γηραιός δι
πλωμάτης, άπ' έναντίάς Ιχω παρατηρήσει τό 
άντίθετο. A(yoi πλούσιοι είνε στό ΰψος τής 
περιουσίας των. Στούς περισσοτέρους τό κο
στούμι πολύ δύσκολα έφαρμόζεται.

— Κι’ δν εΐναι όπως τό λέτε, έπανέλαβε ι>· 
Τάσος, τότε μπορώ νά βεβαιώσω πώς ό φίλος 
μου άνήκει εις τάς έξίιρέσεις. Είναι ένας 
τύπος είλικρινοΰς καί γενναιόκαρδου άνθρο')- 
που. Έγώ τόν συμπαθώ πολύ. "Αν έτύχαινε 
νά τόν γνωρίσετε θά συμφωνούσατε μαζή μου.

— Δέν έχω γι* αύτό καμμιά δυσκολία, εί
πε ό κύριος Διαμάντης, κυττάζοντας μέ τήν 
άκρη τοϋ ματιού, τή σύζυγό του.

— ‘Αφού είναι φίλος σας θά έχη τό δι- 
καίωμα νά γίνη καί δικός μης, είπε ή κυρία.

— Σάς εύχαριστώ πολύ, έσπευσε νά πή ό 
Τάσος, άν δέν έχετε έμπόδια, μπορώ [καί τώ 
ρα νά σάς τόν γνωρίσω, θά  κολακευθή καί 
θά εύχαριστηθή πολύ.

— "Οπως θέλετε είπε ή κυρία.
Ό  Τάσος δέν έπερίμενε περισσό(8ρο. Ση

κώθηκε άμέσως, έζήτησε συγγνώμην καί βγή
κε άπό τό θεωρείο.

Σ ' όλο νό διάλογο αύτό μόνο ή Λίνα δέν 
έλαββ μέηος. Καί όμως ήταν φανερό ότι όλη 
αύτή ή Ιστορία δβν άφββιρα κανένα άπό τούς 
άλλους τόσο πολύ, ό jo αύτήν.

ΤΗ Γί ΖΩΗΝ τον ΙΠ ΙΤ ΙΟ Υ  ^

Σε λίγα λί-̂ α λεπτά ό  Τάσος ξαναγύρισε μέ 
τά φίλο του. Τόν παρουσίασε στήν οικογέ
νεια μέ φράσεις συγκρατημένες καί σχεδόν ε 
πίσημες.

Ό τα ν  ήρθε ή σειρά τής Λίνας έδωσε τδ 
χέρι καί τόν έκύτταξε στά μάτια.

Έκεΐνος έδοκίμασε κάποια στενοχώρια στό 
βλέμμα της έκεΐνο ποΰ τόν έφερε σχεδόν σέ 
αμηχανία.
_ Τοΰ έδωσαν θέση πλάϊ της, άλλά ή Λίνα 
άφοϋ τόν κύτταξε μέ κάποιο πεισμωμένο ΰ- 
φος,_άνέβασε πάλιν στά μάτια τά λορνιόν 
καί έβλεπε τή σάλα, ένφ οΐ γονείς της προσ
παθούσαν νά φανούν περιποιητικοί στό νέο 
γνώριμο, μέ τό ΰφος έκεΐνο τή; συγκαταβά- 
σεα>ς, πού φαίνεται σάν προστατευτικό.

Περισσότερο εγκάρδια έφέρθηκε ή κυρία» 
Άφοΰ τοΰ άπηύθυνε μερικές συνειθιβμένες 
ερωτήσεις, είπε μ’ ένα τόνο άδιαφορίας.

— Καί είναι οικογενειάρχης ό  κύριος 
Σταυρίδης ;

(Ακολουθεί)

τi l l ----------------------------------------
ΞΕΝ Α  I Δ Η Μ Ο Σ ΙΕΥ Σ Ε ΙΣ
Τ Ι  ΚΑΤΟΡΘΩΜΑΤΑ TwY MiPICY Η ΓΙ4ΝΝΗ

Έ ϊύ  πού τόσον καιρό έφιγουράριζες γιά 
λόρδος καί Ιππότης τοϋ Μεσαιώνος, έσύ ποΰ 
διακήρυττες πρός όλα τά οημεΐα τών ‘Αθη
νών oti είσαι υιός εκατομμυριούχου καί ότι 
έχεις καταθέσει είς ;τάς διαφόρους τραπέζας 
τής Ελλάδος διάφορα ποσά είς πρώτην ζή- 
τησιν, έσύ πού ουδέποτε κατεδέχθη; νά έ- 
XUS έπάνω σου... ψιλά παρά όλο γραμμάτια 
καί συναλλαγματικός, καιρός είναι πλέον, ώ 
Μάριε ή Γιάννη, έσύ τρομερέ καί φοβερέ με- 
τημφιεσμένε μηχανικέ τών Σιδηροδρόμων, 
καιρός είναι πλέον ν' άποκαλυφθής. Δέν εί
σαι παρά ένας άπατεών έκ τών χε ρίστων ε
νας άπατεών πού έπρεπε νά εΰρίσκεται είς 
τήν Παλαιάν Στρατώνα καί όχι έξω είς τόν 
κόαμον.

Τήν φιλοξενίαν μου «αί όλας μου αύτάς 
τάς καλάς έκδουλεύσεις πού προσέφερα έπλή- 
ρωσες άναισχύντως κατά τόν ;προσνυχότερον 
τρόπον, μή διστάσας, άφοΰ έπί τόσον καιρόν 
έλυμαίνεσο τήν τσέπην μου, καί τήν τσέπην 
τοΰ πατέρα μου, νά έκμαυλίσ^ς καί τήν γυ
ναίκα πού άγαποϋσα, μή διστάσας άκόμη, ά
φοϋ τήν μετσβαλες είς μίαν κοινήν γυναίκα, 
νά μοΰ σύστησες νά τήν νυμφευθώ πρός τόν 
οκοπόν νά τήν έχης έσύ κατόπιν ερωμένην 
οου.

Μεγαλεπίβολα καί σατανικά ήσαν τά οχέ- 
διά σου, Μάριε ή Γιάννη. Άφοΰ κατώρθωσες 
ν’ άποσίίάσ'βς άπό τόν πατέρα μου διάφο
ρα ποσά, έπί τή προφάοει ότι θά μέ άπαλλά- 
ίχΐς άπό τόν στρατόν, άφοϋ κατώρθωσες νά 
περάσχις ώ; μπέης εφέτος τό καλοκαίρι είς τό 
χωριό μου Σοΰλι τής Κορινθίας, μέσα στό 
σπίτι μου, κατόπιν διενοήθης νά στήσβς καί 
τήν έρωτικήν σου φωλεάν μέσα οτό σπί«ι 
μου, καί νά μεταβολές τήν πατρικήν μου 
στέγην είς οίκον άνομολόγητον, καί νά συ· 
ναντάσαι μπροστά ατά μάτια μου μέ τήν ε
ρωμένην σου, ή όποία δέν[.ήτο άλλη παρά ή 
γυναΐχα πού άγαποϋσα. Ά ν  ήθελα νά έξι- 
στορίσω τά έγκλήματά οου καί όλας τάς ά
πατας, πού διέπραξες είς βάρος μου, άπό τήν 
έποχήν πού μοϋ έκανες τόν προστάτην καί 
φίλον μέοα στά γραφιΐα τών σιδηροδρόμων 
όπου έργαζόμεθα μαζή, μέχρι τής ήμερος πού 
σ’ έξεδίωζα άπό τό σπίτι μου γιά νά μήν ά- 
να/καοθώ νά βάψουν τά χέρια μου στό ά
τιμο οίμα σου, άν ήθελα νά έξ στορήσω λε
πτομερώς ούιά όλα, δέν θά έφθαναν 
σελίδες δλόκληροι. Ελπίζω όμως ταχέως νά 
κάμω όλην τήν έξιστόρησιν τών έγκλημάτων 
σου κάπου άλλοΰ.

Ελπίζω  γρήγορα ή άστυνομία νά λάβ-Q 
γνώσιν όλων τών κατορθωμάτων σου, οπότε 
θά είμαι πρόθυμος νά τήν διαφωτίσω είς ό 
λα οΰτως ώ »τε νά πεισθή πρόκειται πε
ρί ένός κακοποιού, ϊνερί ένός συμμορίτου, 
περί ένός άπατεώνος, ό όποιος άσφαλώς, έκ
τός άπό μένα, ή θά *χχι καί άλλα θύματα.

Δέν σ’ έπτόησεν οΰτε ή γενναιοψυχία μου, 
οΰτε ή φιλοτιμία μου, οΰτε έφεκτικόιης μου 
πορά καί τήν στιγμήν άχόμη ποΰ σ’ έρνγχω- 
ροΰσα, γιατί διαφορετικά θά έπρεπε νά οέ έ 
χω εξαφανίσει άπό τόν κόσμον, τήν στιγμήν 
άκόμα έκείνην έού προσπαθούσες μέ ποιον 
τρόπον νά μοΰ ππρης άκόμα κι’ αλλα χρή
ματα.

"Ενας ληστής οάν έσένα είνε πολύ έπικίν- 
■δυνον νά παραμένω άκόμα μεταξύ τών άν- 
<θρώπων. Ή  θέσις του ιίναι πλέον ή στό 
κάτεργον ή στά βουνά. Έσύ όμως κατορθώ
νεις ϊσως νά μένη; ίσως άκόμα ελεύθερος, νά 
περιφέρεσαι άνάμεσα άπ’ τούς τιμίους άνθρώ 
πους διά νά κάν^ς καί άκόμα καί άλλα θύ
ματα.

Ελπίζω  όμως τώρα πού σέ αποκαλύπτω 
καί δημοσίως νά μάθουν όλοι πού οέ συ
ναναστρέφονται καί πού θά έπιδ ώξης να συ
ναναστροφής, νά μάθονν ποιος άκριβώς εί
σαι, ποιον κοινωνικόν μείαομα, ποιος κίνδυ
νος διά τά άτομα, τήν οικογένειαν κοί τά 
πτωχά κορίτσια καί νά λάβουν τά μέτρα 
τουο.

Είμαι βέβαιος ότι αί αστυνομικοί άρχαί 
ταχέως θ' άπαλλάξουν τήν κοινωνίαν άπό 
i e i  τόν σατανικόν άπατιώνα, έάν προηγου
μένως δέν φροντίση νά ένεργήση τήν άπαλ- 
λαγήν αύτήν κανένα άπό τά θύματά σου.

Δέν θά παύβω νά σέ καταδιώκω, Μάριε ή 
Γιάννη, μέχρις ότου οέ δώ νά πληρώσης τά 
επίχειρα τής χακίος σου, μέχρις ότου τιμω- 
ρηθής σύμφωνα μέ τούς νύμουί τής δικαιο- 
σύνης.

Είσαι έσύ, ποΰ μοϋ κατεστρεψες τό ωραιό- 
τερόν μου όνειρον, είσαι έσύ ό διαφθορεύς

Η Ι Ε Α Ι Σ  Τ Π Ν  Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Τ Ω Ν
ΐ” Ι

Γ
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τής Μαρίας, τοΰ κορασιού έκβίνου πού ήιο 
τό υπόδειγμα τής ήθικής καί τής άγνότητος 
πριν σέ γνωρίση, Μάριε ή Γιάννη, ίππότα 
τής Κωνσταντινουπόλεως καί λόρδε τοΰ 
Σουλιοϋ. Είσαι έού πού κατεχράσθης τής 
καλωσύνης τοΰ πατρός μου καί προσέβαλες 
τήν τιμήν τοΰ σπιτιοΰ μου, έσύ ό  όποιος έ,τί 
τόσον καιρόν έξαπατοΰσες έμέ καί τόν πατέ- 
να μου, όπως θά έχβς έξαπατήσ^ καί πολ
λούς άλλους, πρός τόν σκοπόν νά παίρν^ς 
χρήματα διά νά τά μεταχειρίζεσαι διά τήν 
έκτέλεσιν τών άνομολογήτων σκοπών σι»υ. 
Είσαι έσύ ό χυδαίος τύπος τοΰ απάτεώνος, ό 
άνονδρος καί ό δειλός.

Ή  δικαιοσύνη θά έκδικηθή τήν τιμήν τοΰ 
σπιτιοΰ μου, πού έκηλίδωσες διά τής άτίμου 
συμπεριφοράς σου. Τό θνμα σου

Χ ρηστός Γεαιργούσης

Hr Τ Α  1Α ΙΑ Ι ΙΕ Ρ Α
30 Λεπτά ή λέξις W

ΑηλοΒμεν δ τι ε ίς τήν  ·  Σφαίραν* επ ' ονδενι 
Χύγφ δημοσιενοντοι οηΧώσεις διαφόρων Σ ν μ -  
μοριώ*, ά π ο τ ελουμένων άπό ψειδωννμιονχσυς, 
Ή  όήΧασις αντη γίνεναι πρός γν&σιν τών iv -  
διαφερομένων και i’ra άποφύγωμεν άπαξ διά 
πα ν ιις  τ ίς  ενοχλήσεις των.

— Κύριε Ν ίκο  Π ετρή, ζητώ  άλληλογραφίαν 
Δέχεοθε ι  Π ιστεύω »ά μ ι θνμεΤοθε. Γράψατε 
μέσφ «Σφ α ίρα ς*. « Δακρυσμένα μάτια*.

— Δίδα Μ . Κ . Μ . Άθήναι, ατεοοϋμαι άπαν- 
ντήαεώς αας. Δ ια τί ; Δοχίας Παπαγγελόπουλο: 
Λιω νίίας, στρατ. φυλαχαι Ά γίον  Διονύσιον 
Πατρών.

— Έ να  γι ωοτό σωφεράκι τοΰ μετώπου ζη τε ΐ 
αλληλογραφίαν με Λίδας 15— 20 έτών, Αθηνών. 
Σπάρτης, Κρήτης xai Πατρόόν. Σκοπός μέλλον. 
Γράιματε : 1'ώγον Σοϋπον, V  Υγειονομ ική  
Μοΐρα Αυτοκινήτων, Καβάλλαν.

— Νέας 25ετής, πού ιώρα καί 2 1)2 χρόνια 
εύρίαχεται οτά ξένα, γιά νά ξ'χύοβ τή  μοναξιά 
τον, ζη τε ΐ αλληλογραφίαν με άβρά: και μορφω
μένας δεσποινίδας 16— 25 έτών, έξ άπάσης τής 
Ελλάδος. Προτιμώνται Αθηνών, Πειραιώς, Βό
λον, θίοοαλι,νί»ης, Πατρών καί Καλαμών. Σκο
πός It ρός. Ψευδώνυμα άποκλείονται. Γράψατε: 
M r  Epamincndas Panagopoulos 1224 Giswe- 
lel Street L e tro it it. s a,

— Δέχομαι αλληλογραφία* μέ μορφωμένα κο
ρίτσια άπάοης τής Έ<λαδος. Ζητόό δπως διά τής 
αλληλογραφίας ίκλέξω  σύντροφον τοΰ βίου μου. 
Ν . Phutinakis,J215 Luw ard  Street, Brisbane, 
Australia.

— Ζ η ιώ  άλληλογρα φίον ΓαλιστΙ με δεσποινί
δας. Γ ιώργιος Κωστόπουλος, p . r .  Μυτιλήνη.

— Άνταλλάοαω κάρτας χαι έπιστολάς με δί
δας xcl νέυνς πανταχόθεν. Σκοπός φιλία και 
γναοιμία. Γράψατε: Demetre Christalis, Λ*ΰ- 
χος, Βόλον.

— Κ οίτην  Έ λινθερίου, ποΰ ενρίοκεοθε ; 
Γ νω ρ ίοα τί μοι /ιείθονσιν σας. Aiavdooe Έ λευ- 
θεριάδης, γραφεΐον Έαοικιαμοΰ Κατερίνης Θεσ
σαλονίκης.

— θ.υκιδίδην Σννανίδην, ποΰ ιύρίακεσαι ι 
Γράψε Λ. Έλενθεριάδης

— Ε ίίια ο ,ώ  τός άνταλλακτρίας μου δτι επέ- 
στριψα ιίς  θ  οοαλονίχην. « Πονεμένη ψηχή*.

— Αλληλογραφώ μ ί δίδος άηάο^ς τής Ε λλά 
δος. « ΙΙυιεμένη ψυχή* p. Τ. θεαααλθ'ί>ην.

— Μ. ρίκα ΠλαταρίΑου, δίχεαθε αλληλογρα
φίαν·, Έρωτινμένον Μαρ*ήαιον> p . ν. Θεσσα
λονίκην.

— Ξένος κύριος ζη τε ΐ άλληλογραφίαα μ ί  χήρας 
εύχαταατάτοις. Σκοπός άποκατάσταοις. Γρά
ψατε: Ή λίαν Δημητρίου, μηχανικόν, καπνοπο- 
λιΐον Νικολάου Αλεξίου , Όμόνοια,Ά&ήναι.

— ΑΙτω  άλληΐογραφίαν μά μορφωμένας δίδας 
άπνεης τής €Ελλάδος. Γράψατε .' Τάχη: Κα- 
ραντώιης, Τράπεζα Διαχοπτοΰ.

— Δίδα Φ 11. Τέλ. Ά ρσα κ ., ενρίοκομαι είς 
Άλεξ)πολιν, διεύθυνσίς μου είς όνομά μον Ρ . 
R . Ζη ι&  διεύθυνσιν σας γράψω. Τ.

— Ανταλλάσσω τραγικά ερωτικά βιβλία. 
Γράψατε : <Τεμπέλην* διά Α . , ‘Καρδίτσαν,

— Δις πού πρόκειται νά γίνετε χνρία, μπο- 
οονμε νά μάθουμε πότε διν θά ελθετε ; Γαλι- 
δάκης.

— Ζη τώ  άλληλογραφίαν μέ νέας καί νέους ως 
καί άνταλλαγήν c, p . πανταχόθεν καί ούίενός ε
ξαιρούμενου. Σκοπός γνωριμία καί άπάκτησις 
σχέοιων. Ψευδώνυμα αποκλείονται. Γράψατε ; 
P la ton  Macanis. P .  R . P o rte  Said, Egypte.

— Έλληνίδες τής Θράκης, Μακεδονίας, Σ τε 
ρεός xai Κρήτης, μιά άγνωστός αας φυσιογνω
μία ζη τε ί αλληλογραφίαν με σκοπό τόν γάμον. 
Αποκλείεται ή <άπαγοητινμένη καρδιά». Γρά
ψατε : « Παιδί τοϋ Βουναΰ», Καλαμήτσι ‘Αλε-

Τ0 ΦΕΜΙ^ΙΙΤΙΚΟΚ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ

Ν€ΟΙ Ψ Η Φ Ο Ι
Μετά τής παρελθούσης Πέμπτης άπέστη- 

λ;ιν άκόμη ψηφοδέλτια :
AM ΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟΝ ΣΤΝΔΤΠΣΠΟΝ

Ύ π ίρ  τής δίδος Ε λ ισ ά β ε τ Γκινάλη : ·Πθ-
εμένη ψυχή» 21, Τάκης Κπρωντάκης 5.

Ύ π ε ρ  της δεσποινίδος Βι^γινίας Ααμπρσ- 
πούλου : Κνρία Φ. Λαμπρο.τούλου ό, Εύαγ. 
Τσόκλη 8, Θ. Αρβανίτης 5.

Ύ π ί ρ  τής δίδος Λιλής Λ ιακοπούλον : Μύ- 
ραν Δασκαλάκης 10, Λαίδη Μαίριαμ 5, Jean 
VeU 25.

Ύ π ε ρ  τής δίδος Μαρίας Μπλιδάνη : lean  
Vels 1.

Ύ π ί ρ  τής δίδος ’ Ισμήνης Φραγκιά : I.
Γεωργανάς, 7, Μαρία Κανουλά 10, Γεωργ. 
Τσικτάκος 5·

Ύ π ε ρ  τής δίδος Μίνας Κ νο ια χον  : Παντ. 
Σωτηριάδης 70, Λιλή Σπαντίδη 65, Λουκ/α 
Λοινκανίδου 60, Νίκος Τριανταφυλλίδης 55.

Ύ π ε ρ  τής κ. Ευθυμίας Μ ο ίτσον  : Έλευθ. 
Παπουτσάκης 4.

Υ π έ ρ  τής δίδος Φούλα:  Γιανναρέλη : Παύ
λος Παυλίδης 1, Κοιστας Κουφινιώτης 1.

Ύ π ε ρ  τής δίδος Αίτσας ΚανεΧλοπούλον ; 
Ντΐνος Άναγνωστόπουλος 35.

Ύ π ί ρ  τής δίδος Ζίλδας Δενάνδρου ; "ΙΙάνος 
Φ. Γεωργίου 5.

Ύ π ε ρ  τής δίδος ’Αθανασίας Τσιτάρα : 
Θεοδ. ΤριανταφύλΑ,ης. 2.

ΔΙΠ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΣΤΝλΤΠΣΠΟΝ
Ύ π ε ρ  τής κ. Καλλιόπης Χαρίση : Δ.

Καλογερόπουλος 10, Δ. Κακολύρης 10, I. Ά -  
θαναούπουλος 5, Αυμπέριος 5, Γεωργιάδης 
5, Πονηρότουλος 5, Χ ρ , Βλάχος 10, Θεόϊ. 
Γιούλης 36.

Ύ π ίρ  τής δίδος Ά λ ικ η ς  θεοδωρίδου : Ά γγ. 
Γρηγορότουλος 70, Γεωργ. Σκορδαλός 5.

Υ π έ ρ  τής δίδος Μιράντας Μνράτ : Παν. 
Γεωργιάδης 6.

Τ2Ν. ΕΓΓΠΖ0Γ\ΕΝ5Ν
Ύ π ε ρ  τής κ. Βάσσης Ία τρ ο ϋ  : Μαριάνθη

Χιώτη 6.
Ύ π ε ρ  τής δίδος Μ ιτίνας Χατζηϊωάννον : 

Νικ. Ρούσσης 17.

ΑΙΠ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΤΓΙΚΟΝ ΣΤΝΛΤΠΣΠΟΝ
Ύ π ί ρ  τή ς  δίδος Ν ίνας Μελαχροινοϋ : *'Α-

μώρ> 11, «Σουλαμΐτος» 11, Miss P ich ford  17, 
♦ Κων^πολίτισα» 16, € Louis X I » 15, « P a r i
sette» 10, *Cabu Dailys» 1, «Douglas» 2, 
tNazimovav 2, « M u rie -La u re » 2, tD in a ta » 
2, Ν. Μπ. 10

Ύ π ε ρ  τής δίδος Βασιλείας Κωνσταντίνον : 
Αδαμαντία Ίατροπούλου 1.
(  Ο Π ίναξ τω ν  υποψ ηφ ίω ν εις τό επόμενον)

ί Α  Η  Μ Ο Υ

Δίν εγχρίνονται τό εργα τώ · κ. χ. Αύγερ. Ά ρ .  
Βράτα., (επαινετή ή προσπάθεια), Αύρ. Δ ειλ .., 
(πολύ τραβηγμένο. Έ μπνευσις άτνχής. Π ερι
μένω άλλο), Μ ι μ. Π ετρ ιν ., Παν, Γεωργ. ( τ ί  
γλώασα εΐν ’ αύτή;), Αιον. Ξνδ. και Δω ρ. Ρέν^., 
Έγχρίνονται xai θά δημοσιευθοΰν κατά οειράν 
ταν τά εργα τών κ. κ. Σ ιά θη  Λούπα, (και τα 
τρ ία ), χαί Κώστα Κυοιακοπούλου.

0 ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗ!

ξάνδρου Άποχορώνον, Χ ιν ίω ν Κρήτης.
— Ανταλλάσσω C.p. και έπιστολάς έπί διαφό

ρων θεμάτων μόνον μ ί δίδας είς τήν Έ λληνιχην, 
Γαλλιχήν, Ιτα λ ικ ή ν  καί Γερμανικήν. Διεύθνν- 
σις 7KGM P . R . Αθήναι.

— "Οσοι αγαπάτε τά γραμματόσημα, δαει θέ
λετε ν* συμπληρώσετε τή συλλογή σας, οοοι έχε 
τε άπορίας, οσαι χρειάζεαθε γοαμματόβημΛ,άπε·- 
θννθήτε μ ί εμπιστοσύνην ε ίί τον «Γ ρα μ μ α τ·- 
σημάφιλονν θά σάς βοκθήσρ προθύμως είς δτι 
χρειάζισθε. Γραφεία *Σφαίρας». ^

— Παοακαλεΐται ό γνωρίζων ' την διεν&υνβιν 
τοΰ κ. Γεωρ. Βαειλαχάχου (Β οέντζεν ), έφ. &ν- 
θνπασπιστο ϊ νά ειδοποιήσω την δίδε Α. Β&ρυ- 
κίου, P .  R . Πειραιά. _____

Άναγνώστοιαι ! θέλετε ν« γίνετε ωραιότε
ροι ; Νά αποκτήσετε περισσότερα θέλγη
τρα ι Νά εχετε πάντοτε ώ ο αίαν νεανικήν 
δψιν ; Ζητήσατε τό βιβλίον *Τά Μυοτικα 
τής Καλλονής> τό  όποιον άιτοοτέλλομεν έναν
τ ι  δρχ. 10. Γράψετε : Πρότυπον Ε κ δ ο τ ι
κόν Γραφεΐον Πρόοδος, Τμήμα Λ  , Πειραιά.
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T A P 1 Z T E IO Y N
Πιρδίκου μ' π’λί μ’ ,
1C' ΰσ «ρ ’ς σ'λιένι γιατί χτυ.τιέσι, γιατί α 

νεμόδερνε >ι, γιατί μαθές άπαγουητέβγισι κί 
π*άν’ς τ ’ μπισιόλ κί 
αύτοκτουνςίς μέσουμ- 
πλιμέ. Παίρν' κανιά 
δεκιριά καλαμαράδ’ς 
κί τ ’ς δίν’ τ ’ Άρ·.- 
στείουν χ'ν φίλου 
οόφ'ν, έπ'δής, λιέεν, 
γράψ’ν μαθός κί δαΰ- 
τοι Ϊνα έργου, σάμ- 
πους νά πιάσαν κανά 
ληστή, κί σ’ άφίν’ν 
Ιξου τ ’ Μήτρου, δη’ 

χεσσερα σοντιά χρουνάκια έχ’ γραμμένα ο τ ' 
<Σφαΐρα> ενα μπαούλου ραβασάκια. Γιατί 
μαθές, κύργιε Γρυπά ρη,αϋτούνου »’ αδίκημα;

— Έχ*ς,· μ’ λιέει, γράψ’ τ ’ λόγ' οου κανα 
έργου ;

— Ά μ ’ πώς δίν έχου, τ ’ κάνου διαμαρτυ- 
ρόμ'νους.

— Δςάμα, μ’ κάνει, κουμονδία γιά μυθ'- 
στόρ’μα ;

— Μιλόδραμα, τ ’ Απαντώ.
— Τ ' τύπουσ'ς ; μ’ λιέει.
— Τ ’ν τύπ’σα, τ ’ χάνου, μά δέν τοίβγα- 

να στ' δημοσιότ' ια γιατ’ είχι λάθη.
— Κ αι πώς τ'λέν τ ’ έργου σ* ;
— Πιρδίκου.
Έβαν" έκειός τά γέλοια καί μ’ Αρώτ ξι,
— Ι ί  τί θάν τ ’ κάν'ς τοΰ λόου σ' τ ' Άρι- 

σιείου ;
— Θάν τ ' π’λήαου μαθές ν’ άγουράσου του- 

λουμ’τζά,
— Κί θά μπΒς μιτά κί στ'ν Ακαδημία ;
— Ά μ ' πώς δέν θάμπου ; "Ετσ' μι τά ίφ- 

ζουνιχά θά στέκ’μι θυρουρός στ'ν πόρτα νά 
πιρνάτι τ ' λόου σας νά καν'τι φιγούρα. 0 i  
μ' στέλν'τι μαθές κί στ' σπιτ' σας νά σάς 
ψουνίζου.

— ΙΙιοίμενε τ' χρόνου, κύργιε Μήτρου, κί 
κατ' θά γέν’ .Ίφέτους τά δώχαμι ούλα.

—< Άμ* τ ’ ξέρου πώ; δώ κί τέσσ'ρα χρόνια 
δπ σί γνουρίζου, ΙΙιρδίκου μ', κακό α τ ιύ κα
κό πάου, κατήφ'ρου στ’ν κατήφ'ρου. 'Ά ν έ
παιρνα μαθές τ ' Αριστείου, θά σ' έπαιρνα 
μί τ ' συμπάθειου κ* έσένα ν" άνοίγαμι μου
σείου καί νά καλοπιρνάγαμι. Ίτώρα μιτά τ ’ν 
«γίουν Ανάπαψ’ν Χριστέ τ'ν  δούλην σ' Πιρ
δίκου.

Μ Η Τ Ρ Ο Υ Σ  Κ Ο Υ Ρ Ι * Ο Γ ·Λ Ο Υ Χ

ΑΠΟ ΤΒΝ IQHN 70S  ΝΕΟΠΛΟΥΤΩΝ |

Μ Ο Ρ Φ Ι Ν Η
Κοψομεοασμένο μήτβρ μον,

Νταραβεραί άβέκ εν γέρ 
έκεΐ στά Φάλερο σά πέρ 
καί έ σάκ ζούρ μέ ντύν,μέγδύν 
κι'άπρέ μοΰ δίνει καίμορφίν.
Τρέ ζέ σουί Αριστοκράτ 
καί μ’άσπασμούς καραμέλαc J 
μέ γαργαλάει σύρ λέ λί 'χν·~<λ1ν'' 
Χι’θστερις καίτήνπόρτακλεϊ. ΛΛ 
Ό λο  με οφίγκει άπό τό χέρ 
κι’ «γώ φοβάμαι τόν Άρζέρ 1 0  ( / 
κιΊκείνος γιά νά μ’ένθαρρύν 
μοϋ κάνει ένεσι μορφίν.
”0! κέλ γλυκάδες πα^αδείσ, 
μέ τούς Αγγέλους γίνουμ' ϊσ ’
Μαί Ανεβαίνω στά ούςάν 
χωρίς παλτό, χωρίς φουστάν.
Λυποθυμώ μποκοΰ βολάς 
μέσ’ τό δωμάτιο τοΰ παλλάς

κι’ ό φίλος μου ό πόβρου γέρ 
τί κάνει τότε έγώ δέν ξέρ.
Δέν τοΰ μιλάω όμως ποτέ, 
γιατ’ έχω πάντα λιμπερτέ.
Τ ’ έχω νά χάσω έκεΐ κάτ 
τήν τσόχα ή τά ραφιικάτ ;
'Ιοί κάθε κυρία μπέλ 
ένα εραστή πάντοτε θέλ 
καί γιά νά μή τό μάΰουν οδλ 
κρύβει τής σχέσεις της μ’ άμπούλ. 
"Οπως κανήντησεν ή φΰσ 
θέλεις πολλά λεπτά νά ζήο 
κι’ δσα δέν «χει ό δικόσ 
τά βρίσκεις στό γειτονικόσ.
Καί γιά νά γίνεται ή τρσβάϊ 
κάποτε καί στό σύ''υξ πάει 
κ’ έτσι έχει δύο είς τό χέρ :
Ινα γερό καί ένα γέρ. · β τ τ ·

Σ Τ Ι Χ Ο Ι  Τ ΟΥ  Κ Α Ρ Ρ © Υ 52
Η γ ο υ ν  ύ μ. ι λ ί α ι έ π ί κ α q q ο ι I»

Δηλόω ύμΐν κατηγορημα- 
τιχώς
άπαξ άπάσι τοΐς άναγνω- 
σΛέοις τής «Σφαιρό»», 
είπερ μή μέ ήνοχλώσιν 
διά καλεμβουρίων 
καί μέ έξοργίζωσιν έμβαι- 
χτικώς δι* έπιατολαρίων, 
τό όποιον
οΰχ’εΐμί άνίρ περιγελοΐον. 
Οδτω; είς έκ Σπάρθης τά 
μάλα πονηρούς 
κατηναγκα^ειν με νά βι- 
βρώσχω φασιόλους ύϊατο- 
βρασθερούς,
τουτέσθιν άνεπ έρυθροΰν 
πιπέρειες καί έλιιολάδου, 

δπερ πράχσις άνορθωτική 
τοΰ οικονομικού κλάδου, 
κοινώ εύεξαπτία τοΰ ήμετέρου κομβοδεμάτου 
τό όποιον
έλθέ άργοτέρως νΑ μέ αίτή; 
έν τώ νεκροταφεϊον.
Έ ιερος τις πάλιν έξ Χανίω» 
μοί έχτοξεύει δβριν πανδεινήν, 
ΐνα τί Απαρνοΰμαι νά λείψω 
ζωνδοχήραν τινά διά γυνήν.
Ό 9εν νΰν τί πληροΰναι Απτόν, 
τό χααμήριον ή τό ραπτικόν ; 
καθότι τδ όποιον.
Ακηκόατε νά λέ'ςω πωποτέν 
τοιάπτον άσθεϊον ;
Τέλος, ΐνα μή τά περιαπιολογώ, 
εις νεολεύς έκ τήν χώραν τοΰ Φαραώ 
έπραχσεν μεγισθοποίηοιν 
τή παραπλευριτι. ζ  μου είκονός 
πρός έκθεσιν ι ίς μέγαν σχήμα 
τών έμβαλωμάτων μου προφανώ.%
Διά τάπτα, ti βούλεσβε 
συγκαταβιώσαι έφεξίως 
μέ γαληνιαίαν θάλατταν, 
ήγουν έναρμονίως, 
έγκαταλείφσατε μοι ήιυχον, 
ώ δαιμόνια, τόν Ατυχή, 
άλλως Απειλώ τοϋ διδασχαλικοΰ μου 
ελγου περικοπή, 
τό όποιον
τις θά πταίει νά Απωλέσω τό έμό» ψωμίον;

Ο Λ ΓΚ *© *ΓΓΒ Λ Ο Σ

S Φ Α Κ Ι Ρ Ι Κ Η  Π Η Ι Ρ Α Γ Μ Α Τ Α

ΤΟ Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α Κ Ι

Τώρα τΑ ντείξιι; στό κοινόν νέον πείραγμα, 
τοϋ μαγγνετισμός. Τά ν  είξ^ς δλο τό ντύναμι 
του καί τά μυ
στικά του. Τά 
κούνησες μέ τό 
χέρι διάφτορα 
πράγματα, διά- 
φιορα βαιρειά κ’ 
έλαφρυά μόνον μέ 
τό ντύναμι τοΰ 
μαγγνητισμός.

Τώρα τά βάνυ 
χέρι Απάνω στό 
κυρία αύτό, τό 
κυρία τΑ μαγγνη- 
τιστή καί τ ’ Αρ- 
χίβΉ τά κουνιέται.
"Ενα, ντύο, τρίο..
Κουνιέται;... Ντ* 
κουνιέται ; Κύττα 
καλά στό οφθαλ
μός... Κουνιέται;
Ντέ κουνιέται ;
Ντέ κουνιέται 
λοιπόν διότι φοράς έσύ ντακτυλίντι. Βγάνεις 
ντακτυλίντι σου άμέσως τό κυρία κουνιτή· 
Τώρα κουνιέται ;

— Τί πνέγμα είσαι ;
— Κακόν.
— Τέλης τίποτα ;
— Θέλω. Νά πάμε ιδιαιτέρως νά σοΰ πώ... 

Sco καμαρά του τίόρα τά πάρ^ς ϊγκώ τό κυ
ρία αύτό καί τά τόβάνης πάλιάπάνω του χέρι, 
τό κυρία κουνητή πολύ, τά πή μυστικό τό 
πνέγμα.

Αύτύ είναι τό μεγκάλο πείραγμα τοΰ μαγ- 
γνητισμός. Ο T P M X H f lK | in B p X

“ Ο  A P P f l B f i i m i T I K O I  Μ Ο Υ , ,
Ε ΙΣ  Χ Η Ν  S H N  Σ Ε Λ ΙΔ Α

X  Τ Ο Υ  Β Λ Η Μ Η  Τ Α  Κ Α | «Ω | ν Α Τ Α  S  φ

Ό ντας σοΰ φωνασκώ, ρέ Μανιώ δεμοκρά- 
τισσα, πώ; έδώ στό Ρωμέΐκο δέ σ’ άφίνουν 
νά προοδέψης κατά 
πώς έσπούδο ςεΓ, μοΰ 
κάνεις τή» καναρίνα 
καί μοΰ μπαίνεις στή 
μύτη οάν κούνουπας 
τής έλονοσίας. Θά 
μοϋ πής τί έχω κοί 
γκρατσουνιέμαι καί 
χιυπιέμοι καί σκίζω 
τά σακκογέλίκα άπ' 
τή φούρκα. Δέν πή
ρες δηλαδή πρέζα 
πει,ί τό έγκλημα 
ποϋ σύμβηκε τά προ
χτές ; Δέν ακόυσες 
τ*ς καμπάνες πού βα- 
ράγανε λνπητερά,δέν 
άντελήφτεις ποϋ κά
ηκα σάν ναφαγα μιά 
όκά κοκκινοπιπέρο, 
δέν ακόυσες γιά τό 
συλλαλητήριο πού θά
γίνη μεθαύριο στό μνημείο τοϋ Φιλοπάππου 
για τό κλείσιμο τής Ακαδημίας, τό χαρτο- 
μπαίγνειο δηλαδής ; Μάς τά κλείσανε πάλι 
τά προχτές οί τσίφτηδες, ρέ πουλάκι μου 
γιά νάν τά βγάνουνε λέει σιή δεμοπρασι'α 
σά νάσαντε Αλόγατα τοΰ στρατοϋ. Φουρκί- 
ζουνται συναμετά|υ τους, τσαγκεύοννται, 
Αγουροξυπν άνε, πεθαίνει ή μάννα τους, τούς 
κοβανιζάρει ή γκόμενα ; στά χαρτομπαίγνεια 
ξεσπάνε. Ρέ, μ' άρωτφς κ’ έμένα πού σκούρ- 
γιασα οΰλη μου τή ζωή γιά τήν μαγκούφα 
τήν τέγνη ; Πειράξαμε κανένα, Αδοεφάκι ; 
Δυό χεράκια έχουμε κ’ έμεΐς καί κάνουμεδ,τι 
μπορΰμε γιά τό καλό τής Μενωνίας τής γρου- 
ΒΛύζας. Κ ' ύστερης έρχεσαι τοϋ λόγου ό 
αρμόδιος κι' ό αναρμόδιος καί βάνης τό 
κλειδί στό μαγαζί σά νάτανε δηλαδής τό 
σπίτι τοϋ πατέρα σου. Γιατί, ρέ, θά μάς τά 
βγάνυς στή δεμοπρασία τά μαγαζά ; Χρω
στάμε κανενούς ; Ά ν  χρωστάμε άς έρθν) νά 
πλβρωθ$ δ Αθροαπος. Ξαναστρΐφτα, Αδρε- 
φός, \ιατί παραζορίστηκα μΓ Λρα είναι μοϋ 
φαίνεσται νά βοΰ κάνω τά μοϋτρα σάν τή 
συνταγματική παράταξη.

Δημοπρατήριο, κύριος, τό κάναμε τό μα
γαζί νά μπαίνο μέσα ό πάσα ένας καί νάν τό 
κλείνει καί νάν τ ' ανοίγει σάν νάτανε ή 
κρεβατοκάμαρα τής γυναίκας του ;

Άλαργιέν τό λοιπός προτοΰ φάω κανένα. 
Είπα. ο 8ΛΑΡΗΧ

§)[ REVUES ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ~

Μάς ^λυπήθηκε δλους ό Θ*ός
καί μέ τά δυνατά του μάς συντρέχει,

γιατί δπως έκατήντησ’ή
. , [ζ“ η

ντε κι’ αυτός παλτό δέν 
0 [έχει.

ΤΟ Τ Π Α Ι6ΡΟ Ν  
Πήραν άγέρα πάλιν οί 

[χρηματισταί 
καί παίζουν έν ύπαίθρω 

[μέ τή λίρα 
καί ή Αστυνομία ποϋ τό- 

[σο δέν τούς χώνευε 
τούς βλέπει καί κοιμά

μαι ένα γύρα 
Η Α Ρ Μ Ε Ν ΙΣ Σ Ε Σ  

Σκοτώνουν τής γυναίκες οΐ Αρμένιοι 
γιά νά γλυτώσουν Ϊσως Απ’ τήν πεϊνα. 
Όσες κεϊ κάτω άφησ’ ό Κεμάλ 
its  σφάζουνε οί ίδιοι στήν Αθήνα.
ΣΥ Ν Τ Α ΓΜ Α Τ ΙΚ Η  Π Α ΡΑ ΤΑ Ξ ΙΣ  

Τέσσερης γέροι, φοβερά άθριτικοί, 
πού θέλουνε κυνηγητό νΑ παίξουν 
έκαναν συνταγματική ποράταξιν 
κ" έπήραν δεκανίκια γιά νά... τρέξουν.

TO NEON MOMMA 
'Ενας καντηλανάφτης κ’?νας τροχιτζής 
μαζή μέ τόν παππά τής ένορίας 
έφτιάξαν νέον κόμμα αύτοί οί τρεις 
πού θάνε προσιτόν καί στάς κυρίας.

ΑΡΙΧΤΟφΑ^ΗΧ 
Μή σκάζεις τό σηκότι σου, 
καί μή χαλφς τή νειότη σου 
σέ γλέντια καί καντάδες, 
γιατ’ ακόυσα άπό πολλούς 
δτι, έκτός τήί Μιχαλοΰς, 
χρωστάς καί στούς ραφτάδες. ΐαν*ίβ*/ .»ς


