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ΤβνΚ®ΣΜ βν ΤΑ ΠΑΡΑΗΕΝΑ

. ΟΤΑΝ ΦΟΥΙΚΟΝΗ Η Π ΙΟ  ΤΙΕΠΗ
Ή  Κάκια είχεν ύπο^χβάή μιά έ»δρομ')βτόν 

Τοτό. ‘Ο δυστυχής είχβν άγωνισθή το ν  υπέρ 
παν ίων άγώνα γιο νά τή » καχαφΒρυ. Φα*τα- 
σθήτε... Ιφθασεν άκόμα νά τπ; ύποαχβθή ό  ;ι 
θά είναι φρόνιμος/

—Δέν θά κανβΒ πιρά ό,τι θβλχις, τής είπε.
Κατά βάθο; ovta ή Κάκια οίκε ό Τοτός 

έπΙοτευ .ν οχήν διαβεβαίωσήν αύτή. Άλλά ό 
ίρως ηαθ.σταται γλχχύτ8ρος όταν ιηρώιται 
μερικά προσχήματα. '

Μιά Κυριακή πρωί ξεκίνησαν έπϊ τέλους 
γιά χό Χαλάνδρι. Μέσα ατό τραίνο ό Τοτό*, 
βλέπων άνησνχονσαν τήν φίλην του, όέν »- 
παυβ νά τήν διαβεβαΐΉ ότι (έν θά έπιχειρηια 
νά τήν στενοχωρήσω διόλου. Τήν στιγμήν ό
μως πού ή μία ύ τόσχεσ.ς διεδέχ,το τήν άλλην 
ό Τοτός «δείχνε μια ουγκίνησιν, ή  οποία κάλ- 
Χιστα μποροχσε νά τόν παροσύρΰ.

Γιά μιάσχιγμή ή πόρτα τοΰ τραίνου ά 'ο ιξε  
Ή  Κάβ'.α «σούρωσε τα χβιλακ.α της και <-8 μιά 
σνσπααν τοβ βίήθους της έδειξε ότι άρχισε 
νά κρ< ώ νη .Ά , αύca τα ρεύματα είναι ιοσον 
επι»ίνδυνο, Ιδίως στούς Ερωτευμένους . , ,

Ό  Τοτό, σηκάθηκεν άπό τό Μαθιομά του 
■' έ/ύρισε γιά νά κλβίσα τήν πόρτα. Τότε ή 
Κ*»ια άνχελήφθη κάτι πού τήν έκαμε νά nu 
γβσα: Ή  πίσω τοέ.τη τοϋ Τοτοϋ ήτο 4ξυγ- 
■ωμένη.

—Άσψαλώ; θά πήρε μαζή του πιστόλι,δ ε- 
λογ σθη ή Κ τκ ια .Ά λλά τί -ά τό θέλυ άραγε;

Ά.χό χην οτι/μήν έκβίτη φαινόταν τόβον 
πτοημένη ή -Κακια, <Sjs8 ό Τοτός άναγι«α- 
σθηχΒ να τήν ρωτήσυ-
—Τί εχϊΐ' ,αγάπη μου;Έιύραί*βσαι άρρωστη.

— Δ ίν  «χ® τίκοτε χρυσέ μου, περιωρίζβτο 
ν’ άιτα*νφ ή Kama, ένφ είχε διορκώς τά ua- 
τια χης καρφωμένα πρός ιό  ση ιεΐον όπου δ.«- 
γράφειο τό έξόγ*α>μα τής χσιπης τοϋ Τοτοϋ.

Ά ,  νά μπυροΰσβ νά φύγη άπό ·ο > τ ι του 
έκείνη τή σ .ιγα^... Άλλα πώ; ; Νά πηδήσ ω 
άπό τό τρίίϊνο ήχον άίιύνατο Στιναές βΧιγμές 
έ«λβιν8 τά μάτια της... Τότε έβλεπβ τόν 
Τοτό νά «χη σιηρ.ξ^ χό κιστόλι του στούς 
·,ί>ο*άφ .υ» το » κ’ έτοιμον νά πυροβολήση, 
άν έκ.ίνη δέν έδέχβιο «άς πριτά. εις χου, 
"Υβτβρα ά νοιγε τρομαγμένη τά μάτ>α χης καί 
παρατη^οίσβ* ΐκευτικά τόν Τοιό. Έκιίνη βα
σανιζόταν νά βξηγή·»ο τήν απότομον αύιή* 
κατάκτοΜίν τή, φίλη; χου.

— Κάκια, άνηβυχώ ποϋ σέ βλέπω Ιτσι, Τί 
έπαθβΐ έπί τέλους ; Πονιϊς ;

—Ό χι, άηαντοϋβεν βζβίνη .. Είναι νβυρι- 
■ό. Θα πβράσο.

Ό τα ν  έφθαοαν στό Χαλάνδρι, ή Κάκια 
αφησ» νά κατέββ άπότό τραίνο πρώτος όΤο- 
τος.Ώ ,τότ* «αιβρΟωοβ νά ,χαρ ιτηρήαΰ καλά. 
Ή τον  πλέον βιβαία. Τό σχήμα τοΰ πιστολιού 
δκγράφβτο πλ«ον βύιρινώς έξω άπό τή» πίσω 
τσέπη τοϋ Τοχοϋ.

Μέσα σιό δάτο; ή Κάκια «ϊχε γίνει αρνάκι. 
Σχβδόν μόνη της προκαλοΰσβ τδν Τοτό. Κ* 
«κβΐνος, κατάπληκτος διά τήν άπρόοπτον αυ
τήν συμπεριφοράν της, προσπαθοϋσβ νά ί·μβ- 
ταλλευθή ειιϊ τό έπικερδέστβρον τήν έξαιρβ- 
τικήν «χ.ίνην ευκαιρίαν πού «οϋ «δ.δειο.

— Τί οοΰ βίναι έπι τέλους, αύςά τά κορί
τσια, έσκέπτετο ό Τοτός. Έκβϊ πού διστάζει 
κανείς νά τούς πάρ® ενα φιλί τά βλέπβις έ
ξαφνα νά γέρνουν όλόχληρο τό σώμα τοβς 
επάνω σου καί νά πού ζητούν γιά έίβημοού- 
νην πΧέον νά τ ’ ά/καλιάσχις. Μυστήριο ή 
κορ*>ιύ τής γυναιχό;.

Ή  Κάκια είχβ γίνε» τόσον διαχυτική, ώστε 
ό Τοτός «Ιχβ κερδίσει εντελώς ανέλπιστα 
πράγματα.

Τό βράδβ, όταν έγύριζαν στήν πόλι κ“ έ- 
πρόκειτο νά χωρισθοϋν, ή Κά*ια δέν ίβά- 
σταξβ πλέον καί βίπε βτύν Τοτό :

—  ̂Πιστεύω τώ )α  νά μή σχέπιεααι πλέον 
ν" αύτοκτονήσος πού δέν σοΰ φαινόμουν κα
λή. Είναι άλλο ;

— Τί λόγ α είν" αΰτ ί ,  άγάπη μου, έχανεν 
ό Τοτός, χυττόντα; τ^ν Κάκια σάν πολΊβός.

Ναί, »αί. T.k ξβύρω όλα, τά «Ιδα όλα. 
Μοί «λβγβς πώς θά ήηυν φρόνιμος κ* εβύ ...

— Τό σφάλμα, χρυσή μου, δέν είναι εντε
λώς δικό μου· Μοΰ)8ΐ|8ς τόση τρυφερότητα.

— Ά ,  βίβαια, άφιΰ «Τνες στήν τοέηη βου 
τό πιστόλι.Ό  θεός ξέρει ά» ήαουν τώρα ζω ν
τανός, « ν  δέν φ ι νόμουν έτσι ΰποχω§ηη>·ή, 
Σ» λυπήθηκα, ~' ϋμένε

—Πιστόλι; Κάκια, γΛ ά π η ιεΓ . Δέν βΐμαι 
τέτοιος έγώ. Ε ώ ; ρίκ  ήλθίν αύτή ή ί&έα;

-Ν α ί, ναί τό βΐόα στήν π'σω τσιπη τοΰ 
παντελονιού σου "Εφουιττωνι.

*0 Τοτός έκουβαριάσθη»· άπό τά γέλοια...
Άλλά , Κάιια  μου, δέν ι’ιιαν «ιοτ^'λι έ- 

κβϊνο πθ'' φαινόταν... Τ ί κουιό πλααματάκι ! 
Τ ί κουτό !

— Δέν ήταν πιστόλι;
— Ά .  όχι 8ά... Αγγούρι ή :α ! ΤΛ βίχα 

πάρει μή ϊως χρβιαοθή γι^ σαλάτα. Νά το !
Μ. 3ΤΗΡΙ0Χ

Λ . Ο Γ Ί Α

Θ λω ν i χα 
οπήχι μου 

θ  ίΧ8ΐ8άΙ)<·μ(ο(. 
ηιά ο ιούς π <- 
γενικούς έ^οο- 
θέλουν π ί-τα

"Εξω <5κ* 
τό εΓνβ «ου  
Δ^ν βρΙσ»εται 
ληούς κι* εύ- 
τας, πού μας 
μέ τά χέρια

i s r s i  P A S S A N T
ΜΟΛΙΣ WI1HKA.ME σχόνΚήποτοΟ Πολυτβϊνείου 

’ ήν Κυριακήν τ ο  άπόγευμα, π ο ύ  -g Μικρασιάτι6ες 
Εδιναν ιήν εορτή χ «ς, 4· αγκάοΟη.<α να τραβήξω 
τον συνάδελφο χαί καβαλιέρο μου *  Μιμήν, για 
νά ςεκολλήση ά π ό  δύο θαυμάαΐΒς άνΰοπώλιΟες προ 
τών όποιων έχά.ευε .. ΤΗοαν ή Λ δες Μαρίχα Πανιά, 
ςαν^ή μέ αιέλ καί “Ελλη Ρο&α, καο α\ή μέ 
κατάλευκα. Ο ουνοδός μου έπροσπαϋοΰσε νά τί ς 
πείση νά διαμοιρααΰοϋν τό πενηντάρικο ποΰ τοϋ 
είχβ πάρη ή μιά, ένφ ή άλλη έπέμενε νά πάρχΐ άκόμα 
ένα... Μά αύτό, Λεσποιαίδες μου είναι αίσχρ κέρ 
δεία καί φυλαχΟήτβ.... Ό  Υπουργός τής Εννό- 
μηυ Ή  άπάντησις έγλύστρησε ά.τό δοντάκια μα.ι 
γαρηταρένια οέ πλαίσιο πειό κοκκινο άπό τά γαρύ- 
<ραλ- α ποϋ ποοσεφέρύησαν βίς τό Λϋμα : .Οϋ! οΰ !
Τόν Ύπουργο τόν έφωνάξαμε κι’ δλας μέ τό Ταχυ
δρομείο μ_·ς, κι3 αύτός μά άπήντησκ : Πολλά φι-
λ .ά !. .» Κύριε Πάγιωλε, κατηγθρεΐσϊ>ε έπι... δωοο- 
δ.ικία !!!

■Αριστερά χορός μέ Τ ζά ζ, δεξιά Λαχείο. Δυστυχώς, 
παρετήρησε ό συνοδό; μου, ot κληρωιέοι ά ιφμοι 
δέν κερδίζουν καί. . καμμιαν άπό ιής έφορίνες !

Προχικροί με : άριστερά, άν.βοκ νιεβαίνει πεταχτή 
τά σκαλιά μιά ελκυστική... Κινεζοφέρν υσα, προσ- 
καλώντας, περι.τ ιητικωταιη : «Μά περάστε κι’ άπό 
το σαλ^νακι μας . U va i ή Αίς Μεταλληνιϋ καί τό 
σαλονακι της stvai Κινέζικο. «Και τ ί  κ ιλά  έχετε 
έίώ  ; *Νά : μανδηλάκια γλυκίσματα..» *11 πελατεία 
ίή ά^σεΜ κή) μελαγχολεί ποΰ δεν ονομάζει vai τόν 
έαυτό της, ή ώμμορφη. . Κινεζοφανής Σμυονηά μέ 
τάς βο ,οούς τη , τήν Δίδα Ζαργ^νη, τήν Δίδα Αώ
του, τήν Δίδα Νιχυλαΐδου.

Στή μέση τοΰ Κήπο», ή Ρουλέτια, πρός τήν ό
ποιαν έικύει κοσμάκη πο·υ ή μαγνηιική Ατραξιόν 
τής Διδο, Παπαγιάννη, μέ μπλέ τρικοτάζ, πολύ σέμπλ 
κ**ί χόσο χ  ριτιι μένη ! « ’Εμπρός! Και « ρ ρ ρ ρ . . .  τάλο" 
γάνια άφΐ) ιάζουν παρακολο υΰούμενα ώς έπί τό 
πλιίστον άπό ιά  μάτια μόνον τή ; έ^ιοτατρίας, καθό
σον τά  βλέμματα τών παικτών είναι καρφωμένα σ’ 
έκείνην χήν (δια...

’ A.-uWav 11 ένα... χαςεμπλήκι ίμυτασιόν, μέ χανού- 
μισες Ιμιτασιόν έπί κεφαλής τής Δίδος Συμεωνίδου 
ή έπιβΛ,ητική .. Χανουμική φυσιοννωμία.

Είς τό βά»ος δεξιά, Ολλανδέζικος μΰλος, ιιπάρ 
πρόχειοα... 8,τι Αγαπάτε : τελεία συλλογή εδεσμάτων 
και π ,τών, άσσορτί μέ πρώτης γραμμής σερβιτόρισ- 
σες, γκαρσόννες, τουμπρέττες, Βλες βέβαια ίμυτα- 
σιό ι. Ό  συνοδός μου ψιθυρίζει ίς ΰφος έκμυσ η - 
ρεύσεως ότι δταν πίνα κανείς άπό τό ποτό ποΰ προσ
φέρουν τοιούτου... φυράματος σερβιτόρες κ.λ.π., καί 
άν άκόμη τό ποτόν είναι άϋλιεστίτη μαστίχη, ή »έα 
ιών χειλέων τών σερβιτορισ ών μεταβάλλει ώ ;  έκ 
^αυματοΓ τό έν λόγω ΰποπτον ποτόν »1ς νέκταρ... 
Ίσω ς, ΰποϋέτω, νά πρόκειται περί αυθυποβολής'! 
Διεκριναμε τής Κυρίες Γκοϋ, Διακοπούιου, τής Δίδες 
Άλικη Δημητριάδου, Βεζιργιαντζίκη, Μαρκέλλαν 
Φιντάο, Λίζαν Βαλιογκιάν, Καίτη Φωτιάδου, ‘Αογυρο- 
πούλου, καί άλλες τόσες άλλες... τόσες άλλες'. Δέν 
συνεκράτησα δυστυχώς όνόματα, ό δέ συνοδός μου 
εύθύς έξ Αρχής είχε χάσει καί)’ όλοκληρίαν τ , ν  νοΰ 
του ...

ΕΝΑΣ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΣ θνητός, ώνειρενΟηκε έ
ξαφνα π&ς είναι βαοιληάς (Αφοΰ, ξυ,ινός, δέν μπο
ρούσε νά γίντι τίποτε). Έξύπνησε μέ τήν έντί-πωσι 
αύτη καί άρχισε νά ψάχνει τό χάρτη γιά νά βι ή τό 
ίΐασιιειό του· χαμένος κόπος, ολα τά βασίλεια 
Αγκαζέ ! Τ ί νά κάνη ; Κατά τύχη χό μάτι του έπεσε 
σ έ ν ι σημείο τής Τουρκίας, πέρα στήν Άνατολίο · 
και άνεφώνησεν έξαλ»ος άπό ένβουσιασμό : ·Κουρ' 
διστάν!» Καί μετά λίγες μ'ρες ή Α. Υ. ό Έμίοη- 
τού Κουρδιστάν, έφωδιασμένος μέ Ανά ογες κάρτ-βι- 
ζ ίτ , μέ μύστικας άλα Κ άιζει καίμε τουπ· άφάν- 
ταστον, έ έσκηψεν είς τό σκονιομένον άστυ μας,
Ε διαβάσατε τάς ποώια; περιπετειας του στόν dyvdi- 

μονα τόπον τοΰ Αριστείδου. Τελευταίως, μιαν ώ- 
ραια·' πρωίαν, ό Εμίρης n»eouol0o»q πρό έ ος Ά -  
μι ρικανοΰ Διε βυντοΰ τής Επιτροπής Περι<νάλωεθ)ς 
—«Ή  χώρα μου καί ό λαός μου σάς ίανμάζουν διά 
το  έργον σας !...» είπε «Καί έγώ σάς «αυμάζω γιά 
-ό δικό οα: !» ήτο ή άπάντησι . Καί ό Εμίρης, 
έτοίμως: «Τότε δανείστε μου 50 δολίάρια !!» Καί 
βύρεΟείς πρό άσεβοϋς Αρνήσεως, Απεχώρησε... Τά 
μάτια των ’Αθηναίων τόν' παρακολουθούν. Καί τά 
δικΊ μα. έπίσης,

Χ Ε Ρ Α Ή Α  ΚΟΜΨΑ καί μή, παχουλά καί οΰ, λευ
κά και τουναντίον, έπεστρατεύ&ησαν πρό ήμερών 
y *  ™  σκοπόν νά καρφώνουν σημαιοΰλες μέ -όν 
Ερυνρο Σταυρό καί νά εΐοπράττουν λεπτά Καί 

ά«ούγ°υνταν διάλογοι σ ιγμ.αίοι cέ κάθε γωνιά:
« Εδω, μαμ’ζέλ, τρυπήστε μου τήν καρδιά νά γλυ- 
τώσ® !»—«Σ ’ έμένα καλέ^σ’ εμένα... έδώ !...»—«Τό   , ο εμενα... εοω !...»—«Τό .
κουτί σου, κορίτσι μου... Πόσα θέλεις γιά τό... κάρ
φωμα (Παρένθεσις : Καλά τά κορίτσια κι’  ή κυ- 
ρΐες, μά, πήτε μου, οί κύριοι ποΰ έγύριζαν μαζύ

κΧε n-ό, χ · άφωβίίημένους στή λατρεία. Αέν 
ρώ νά έχω τά χέρι· >ιου κλβιστά γιά κάν- 

τα- Τ ' άνοιχχά μου χέρια τρισμένου» Tor 
vfov gjnjx'a. Άκηΰς ! ή ώμορφχί, ά /^ΠΊ μου, 

, '* ν  βρίοχβται παρΧ σ ήν άρχή χή: ευτυχίας. 
 ̂ Τό λουλούδι μαραίνεται όχαν τό έ.χισκεφθβ 
' τό έντοιιον. Κάθβ λουλουδένιο πέταλο »Ινβ, 
! βάν χ ' έιέ*α , λ-ίμ^ει καί τρέμει, *«ι" άγοβΐ χδ 
| πόλο το·" σάν κι' έυάς, τού. άνθρώχους, χούς 
( ix iiV ’ o ώϊβις σοφού., A jvoii ότ> βρίσκεται 

έ<εΐ via νά π>λλαπ<ασιά ,βται χό "ένΐ'ς τοο. 
ΕΙνε έ «ε { γιά ν^ βίν* χό πρωί γβμαιο Χ'^ρι, 
καί νά άοέση στό έντομο. Καί tioe : ό άν
θρωπος ά.τηλλτγμέ»ος άπό κάθε διαμάχη, ό 
ά-θ^ωιτός πίύ είμαι, άπ 'τά  παιβικιί μιυ νρό- 
νία μ*χρι τά νηρα'ε ά μου, φυλόω χήν άνά- 
μνησιν μου. Ό ια ν  οέ σοτήντησα («ό φθινό
πωρο ή τό χειμώνα;) δκουσα, να θ ρυβ >ΰ« τά 
i r  το μα καί βίδχ όλα χά λουλοίδ^α. Σ ’ έτ*- 
Λύμηαα μ’ ό>η μου τή φλόγτ καί άναγχά- 
σθηια νά πισ-εΰϊω πω-; δέν ήιιοτ” >« n*rt ό 
παληω ιένος άνθρωπος παρά 5 o c  βάρβαρος 
ποϋ δέχθηκε T i μαθήιιατα τή·  ̂ ςύοεως- Κα
τάλαβες λοιπόν! ό (&νθοα»τΓς δίν dyan^. ού· 
χός πού βρί-^τηται μακρυά άπ" τούς ά>θρώ· 
ποσς λαχρ»ύ ί  τήν τε  χη'ά σου, όιτως τή λα- 
’ ρβ' ει χαΐ β rjXioc ούεή τή στ γμή πού, σέ 
άναζηχεϊ παντού Τοΰ άνήιεις, δΧν είσαι παρΊ 
εϊ«οσι δύο έτών, είσαν το πέταλο, πού άνοιξ* 
χθές. καί πού τά χβίλη σου δέ” n ijje τή δρο
σιά. Σβ λατςείω , έ (ώ  πού ft»v θβ^ω νά είμαι 
ί«ανίς , βιού.-, λυ«ημένος,εγώ πού »χω άνάγ- 
*η, άπό φαι4ρότητ > γιά νά ζήσω, χαΐ πού 
δέν ζητάω  π ;ρά μόνο ενα πραγ*ο: νά (,ήβω! 
νά ζήσΐ) | Νοί ! πρέπβι νά ίή"™, φίλη μοβ. 
Έ » ε ΐ  κίτπο, ή άλλη ντυμένη έ ;ω ΐι-ά , Βρί
σκεται στή Λύναμι τ< ΰ έρωτός της. Τ. εγγε
νής nc ύ βίνε! Κ η  τϊ «Ινε αύτή ή εύγένεια;·Ε- 
φεύοβαις τών άνθρώπον. Δ ίν  εΐνβ παο^ μία 
φαιδρότης. Ποτέ μου πιά δέ* θά σο> πώ «Σ ’ 
άγαπώ». Θά σο» λ·γ«ο μόνον «Είμαι χαρού
μενος μαζύ σου» Κοντά σέ σινα, αΰτό τό 
πςω!, πού ό δρόμος είναι θαυμάσιος, -αί τό 
αϋιοϊίνηχο τρ»χβι σχήν πβρ πέτβια Αύτή τή 
στιγμή πού τό φώς διασκ8δάζ·ι ατά μαλλιά 
σου καί σχήν υγρασία τών χβιλιών σου, αϋτή 
τή στιγλή πού τά δ^οβίρά σο« χίρια σφίγγουν 
’ ά χ*ρ*α μου. Είμαι χαρούμενος. Θέλω νά 
ζήσω γιά νά σ’ επιθυμήσω όπως σ" επιθυμώ 
τώρα, κ 'ί  νπβοΰμαι τό θάνατο ι\* "* άγα- 
πήκη λ<νώτ'ο··. ΕΤΠΕΡΟΧ
δλη τή ήμέρα δέν ε ιχαν δουλειά;)

ΕΝΑ ΑΥΤΟ ΚΙΝΗ ΤΟ  έπιβατικό Απάτησε £να κα
κομοίρη. Παραδέχομαι δτι αύτό δέν είναι τίποτε 
εξαιρετικό. Άλλά  φανταοΟήτε σύμπτωβις ! Τό αυτο
κίνητο έφερβ έπιγραφή -Δοκιμή* — μόλις είχε άρχίσιι 
νά δουλεύο. 4αι άφοΰ, γιά δοκιμή, έπάτησε άμέοως 
ενα, τό μέλλον λαμπρόν, g ;!

ΚΑ.Ι ΜΙ\ ΣΚΑΝΔΑΛΩΔΗΣ περιπέτεια ο’ έναΣχο· 
λβιο Καλογραιών τής γείνονος, έπιγραφάμενο : «Είς 
τήν Δόξαν τής Ιωάννας Δά^κ». Φαίνεται πώς είς 
δόξαν τής ήρωΐδος, μ ά μα^ητρούλα χαριτωμένη 
έφωράθη νά περιπατή μ ’ δνα ψιλό της μέ τόν ό
ποιον είχεν υπόπτους Νομούς. (Έ γώ  £έν βρ σκω 
τίποτε κακό Μήπως καί ή συχωρεμένη ή Ζάν Δάρκ 
?έν έπ^,γαινε μέ. . όλόκληρο στρατό ;i fH Δι- 
ευθΰνουσα Καλογραία, λοιπόν, ένήργησεν έρευναν 
αύστηράν είς τό ΓραφεΙον τής μαθητρούλας καί 
Ιοχ! ^κέλ σκαντάλ !) άνευρ&θη μβταξύ άλλων *aL 
ή όλίγον κατάλληλος γιά Μοναστήρια «Νανά» το# 
Ζολΰ, Ή  κακές γλώσσες προσθέτουν δτι ή «Νανά» 
κατεσχέθη καί άνα' ινώσκβται ήδη άπλήστως άπό 
τάς άδελφάς, ε ί; δόξαν πάντοτε τής κ.ϋμένης 
Ιωάννας...

ΓΚΡΟΥΠ "ΜΕΤΩ ’ Ιουνίου! Ευτυχώς, άνεβαί- 
νουν τά ζβύγη είς τής τοράτσαις. Καί, καταδρω- 
μένα, ψυχραίνονται ά^ό τή δροσιά έκεϊ 2*άνω. Γ ί
νονται, δηλαδή, α>ρουΐ-γκλασέ !

ΝΑ ΚΑΙ ΓΑ ΐίΟ Σ Μαγιάτικος Ηατ* έξοχήν : Έκεϊ· 
νος : Α. Γαρυ^αλλί- 

Γ  οης· Έκβίνη : Βιο
/____ λέττα Μ. Κουμπάρος

ό ν. Άλκ. Τριαντα- 
φύλλου Μά, μπο
ρείτε νά μήν έ*χυ- 
^ήτε στήν... Ανθοδέ
σμη αύ ή βίον άν-Ο·· 
σπαρτόν :!

Η ΤΕΛΕ\ ΤΑΙΑ ΜΟΔΑ μάς κάνει νά δένωμαι τόν 
λαιμό μας σάν νάχουμε.., πονόλαιμο ! Μή χειρότερα \

: δ «  ζ ο ζ ο
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ΑΡΡΑΒΩΝΙΑΣΤΙΚΟΣ ΜΟΥ,.
Γ Ρ Η Γ Ο Ρ ΙΟ Υ  Β Β Ν Ο Π β Υ Λ Ο Υ

S f lY P O Y  Π Ο Τ Α Μ ΙΑ Ν Ο Υ

Η “ ΧΡΥΣΗ  Α Λ ΥΣΣΙΔλ ,,
Μ"Λιατ6οηιι«

(Συνέχβια  έκ τοϋ  προηγουμένου) 
Ι Β ' .

Στήν άςχή, δυσκολεύτηκα κάπως *ά συ- 
νειθίσω »α ί νά εξοικειωθώ μέ τούς ξβνους 
αύτούς καί μέ τά ιυστήματα χους. 'Ε *α  γολ- 
λικό σπίτι διαφέρει τόσο πολύ άπυ δ ·α  ελ
ληνικό, ϊσ τω  χαϊ τδ «γαλλιχώκρο» ! Osav 
οί ψοχές είναι άλλοιΛτικες, δέν σημαίιει τί
ποτα α ι χά έπιπλα, χά χαλιά, τά σερβίτσια, 
τά φαγιά, Χι* ή γλώοσα κάποτε,-μήπως σέ 
πολλά ελληνικά σπίτια δέν μιλοΰν γαλλικά ;
—«Ινα ι τά ΐ3ια. ’Εγώ τουλάχιστο, στό σπίτι 
εκείνο, μέσα στά γνώριμο, τά συνηθισμένα 
μου πράγματα, σκόνταβα κάθε στιγμη.·;

Συνήθισα όμως. Κ ι- άκόμα, μέ χορα μου, 
βεβαιώθηκα ότι «τδ  σπίτι έκεϊνο ηο%> μ ί 
rj£eoar, «ά  ζοϋαα ήσυχα, καί οχβδόν εύτυχι- 
ομένη, ό ιον καιρό ήθ.λα. Θά ταξίδευα κ.όλα 
μέ τούς Μβρσιέ, θά πήγαινα σ ήν Εύρώχη, 
θάβλβπα χόσμο καί -ποιές ξ-ρβι !— χαπου 
καμμιά φορά μπορβϊ νά ου»αντοϊσα κι ε̂ · 
κείνον, ποΰ εξακολουθούσε πάντα νά ίΐνα ι ο 
μόνος της ζωής μου σκοπός...

Ή  κ«ρία Μερσιέ ήταν άπό τις άνοιχτοκαρ- 
δβς, τις αγαθές καί πρό πάντων τις «λογικις» 
έκίϊνβς γυναϊκβς,—μιά Βςβττανή,—πού κά
μουν γύρω το vie tcv; άνθι ώπους «υτυχισμέ- 
νοκς : άπό τδν άντρα της ώ ; τήν τελευταίι 
της δουλίτσα. Τά παιδιά, ή Ύβόννη κι- ό 
■Ερνέστος, ήταν καλά, έξυπνα καί πειθήνια. 
Οΰτε οτά μαθήματα μέ βασάνιζαν καθόλου, 
ούτβ στού περιπάτους. Αρνάκια τά καΐμένα. 
Καί τέλος ό κ. Μερσιί, δ «σκόπβλοο πού θά 
φοβόμουν, δέν είχε κανένα φόβο ! Γ ι ’ · ύιδ 
βίβαιβθηκα άπό τις πρώτίς έβδομάδβο. Θαχε 
χορτασμένβς τις όμμορφες γυναίκες ό Γάλλος 
αύίός καί χα.μ ιά έν τύπωση δέν τοδ«ανε 
καινούργιοι «μανταμαζέλ» τών παιδιών του. 
ηβως καί τό είδος τής »όμΓ(}φ'άς» μ·.υ δέν 
ήταν άπό κείνο ποϋ τόν σβγχινοΰσ·. Ά λ λ ο  
πάντα τό γούστο αύτών τώ * ξένων κι' άλλο 
τών ρωμιών. Γ ι ' αύτό, πολιές φορίς, ίΐδαμε 
μέ εβπληξη ξένους νά τρβλλαίνου τοιι μέ ρω- 
μιίο, που έμεϊς έδΑ τις ιϊχσμβ γι' άοχηιες. ..

Ό^ωσδήτονε, ό κ. Μερβιέ άγοπ ΰσε τη 
γυναίκα χου χαί τή δουλειά του. “Οταν τό 
βράϋυ γύριζβ άπ' τδ γραφείο του κουρασμέ
νος, τσακ σμένος, ζαλισμένος, τόν ξβκούροζε 
τό < ΐ <ογενδΐα»ό τραπέϊι χι' ή στ «ομιλία προ
πάντων μέ τήν κυρία Μερσ ε. "Επαιζε λίγο, 
άστβιυόταν χαί μέ τά παιδιά του' έλβγβ καί 
σέ μέσα λίγα λόγια, γεμάτα ευγένεια χαΐ 
καλωσύνη1 κι’ ΰατβρβ στρεφόταν πρός τήν 
γβναϊχα του. Ά λλο ς  δέν ύπήρχβ πιά γι’ αύ 
χόν εκείνη μό»ον επροσεχβ, μ' εκείνη μι 
λο σε όλη τή βραδυά.

Ά λλ ες  aijec έμβΐς δέν βλιπάμαστε παρά 
σπανιώτατα. Τά μεσημέρι ό κ .  Μ ρσιέ ίέν 
έτρωγε μαζί μας παρά μόνο τϊς Κυριακές, 
Είχε τόση δουλειά !

*Υπ' αύτι,ύς τούς όρους, καζίνα λόγο δέν 
4άχα ποιέ ν' άφήσω χό χαλό σπίτι πού μοΰ 
παρο» θίασε τίλος, σάν κατοφύνο, σάν άσυλο, 
ή τύχη. θάμενα, βεβαιότατα, ώ ; που νά πα 
ροκιιαστΰ κάτι κυλύτβρο. Κι" Ιβως γιά n iv  
τα  .. Ά λλ " έξαφνα εμαθ.» νάτι τί πού μάνα- 
βτά ωσβ χαί μ’ έκαμε νά θίλοο νά φύγω όχι 
μόνο άπ' τοϋ κ. Μεροιέ άλλά κι’  άπό «ή 
Σμύρνη·

Μιά μέρα. ή Ραλλον μοϊ είπε πώς ο Δημη- 
τράβη; ό Ρόδης βρισκόταν σιάς Α θήνας! 
Έ κεϊ είχε καταλήξει κι’ βγκατασταθή. Τής 
τόπε, κείνες τϊς ήμέρβς, κατά σύμπτωση, 
Ινας Πολίτης, περαστικός άπό τή Σμύρνη, 
πού βΐχβ πάει πρωτύτερα στάς Ά θή ια ς  καί 
τό » είχε Ιδή άπό μακρ ά.

Ή  Ραλλού τοΰ ζήτησε κι’ ά ·λ ·ς  πληροφο- 
ρΐβς, μά βέ ήξβοε νά τής πή, ϋτβ τί ixavt 
Μβΐ πέρα, ούιε ά · είχε παττρβυτΒ, ούτε κάν 
Αν βΐχβ πλιυχήσβ . Μόνο τΰ χβλ υταϊο αύτό 
τδ ουμπέραιτε άπό τήν οφ\} τ  ιυ. Γ ια τί ο χ. 
Δημητρά»ης, Wei, ήταν περισσότβρο παρά 
ποτέ «ομψο ϊΧυμένο;, φαινόταν όίκα χρόνια 
νβώτβρος καϊ ουνανασίρεφόταν τόν καλύτερο 
κόσμο χών Αθηνών.

'Ω στε καλά θα πήγαιναν cl δουλειές του. 
Γ ια τί δουλβιές θάκανε χωρίς άνλο, άφοΰ δ 
θείος το®, καθώς μάθαμε άλλοτβ, πέθανβ 
χρεακοιιημένος καί δέν μπόρεσε ^  τ ' άφήση 
καμμιά μεγάλη κληρονομιά. "Idfflt, f  αταν και 
παντρβμμένος! Ίβ ω ς  σέ καμμιά προίκα χροο- 
βτβϋσε \ήν τωρινή του λαμπρότη α...

Αδιάφορο ! Έ γώ , μίλ'ς έμαθα πώς ό Δη 
μητράχης ζη καϊ βρίσκεται στάς Αθήνας,

τό πρώτο πού σχέφτηκα ήταν νά πάω άμέσως I 
νά“ τόν βρώ ! Δέν ήταν δ λ  καϊ τόσο μακρυά. J 
Μα*αϊ μακρύχβρα ή^δίκησί μου θάμ'έοπρω- 
χνβ, φτάνει νιΐξβρα πώ: έκεϊ πού θά πήγαι
να, θά χδν. δϋρισκα : Νά τόν βκοτβσω ή... | 
νά πέσω στήν άγΜαλιά του ! Αύτή ή Ιάβα 
ξαναγβννήθητε στό νοΰ μου μέ τήν ιΐδησι. 
Ξαναθυμήβηκα πώς γι’ αύτό μόνο ζοΰσα. 
Καϊ δίν μέ χωρ^βσβ πιά ού:« τό τπ ίτι τοΰ 
κ. Μβρσ έ οΰτβ ή Σμύρνη... Νά φύγω! Ή 
θελα νά φύγω !

Μοΰ φαινόταν τώρα τόσο f ϋιολο, όσο δύ
σκολο μοΰ φάνηκε χήν πρώνη φορά. όταν έ- 
πρόκιιτο νά φύγω άπό τήν Π ί λη. Είχα 
χή» άρχή, μποςοΰσα νά εξακολουθήσω. "Ο 
πως, κουτσά- στροβ>, «ά  κατάφβρα οτή Σμύρ
νη, ίτσι θά μπορ ΰβα νά τά »αταφέρω xij 
άλλοΰ. ΘάβριΟΛα παλι Σχολείο^ νά διοριστώ 
γιά λίγον καιρό, ίδ ιω τιιά  μαθήματα γιά νά 
-■ άφήοα> οέ λίγο, κι" ένα καλό σπίτι γιά νά
μπώ οίκοδ.δαοκάλισσα, Στάς Αθήνας μάλι
στα αύτά θά τά πετύχαινα εύκολώτερα. 
Πάντα λ'γιότβρο παρά στη Σμύρνη θά μέ ή
ξεραν, Τ ί λ έω ; Ί σ ω ς  καί καθόλου. Γιατ* 
βϊχα θυμηθώ πώς κάποιος μιά φορά μοτ βίπε 
πώ; «σιήν Άβήνα  βέ ροοτοΰν».

Μ’ αύτές τ·ς σκέψεις, χτ ποϋσα τό κεφάλι 
μου κι’ έ.βγα ηώ; έκαμα άνοηοΐα νά μήν 
πάω άπό τήν Πόλη, κατ' εύθιΐ ιν στή» ‘Ελ
λάδα, χωρίς να περάσω άπδ τή Σμήρηη ούτή. 
όπου τόσες στενοχώριες καϊ ταπεινώσεις μ’ έ- 
περίμεναν. Έπρβπβ, έλεγα, νά τό ξέρω κοί 
νά τάποφύγω, πηγαίνοντας πιό μακρυά, μιά 
βι’ άποφασισα νά ξενίτεοθώ καί νά ζήοω μο
νάχη.

Στάς Αθήνας ! . . Κι" ό Δημητράκης νά 
μή> ήτα* έκεϊ, κι' ή εκδίκησής μου νά μή 
έπρόιειτο νά πραγμανοποιηθΉ,έπρεπε νά πάω 
στάς Ά θή ν  ς !

Είχα μιά καλή συμμαθήτρια, κάμποσο φίλη 
μου, τή Φ·*νή Πβρδικύρη, πού κατά ούμπτω- 
οη είχβ πάει τότε ταξίδι στάς Άβήνας κι' έ- 
μειν* έ·βΐ, γιαχί τήν έρωτεύθη^ε καϊ τΛν 
πή }« εύβύς ένας Αθηναίος. Άγγελίδη χόν έ̂  
λογά",—τό θυμομουν άπό τδ άγγ*λτήριο τοΰ 
γάμου της, πού μοΰ χόστειλε η κοϋμένη, μά 
έγώ, μέ τά βάσανά μου τότε, δεν χής έγραψα 
( ϋ .ε δ«ό λόγια νά τή συγχαρώ,—κι’ ήταν 
υπάλληλος στό Ταχυδρομείο. Θά τή ; έγραφα 
χώρα τής Φανής. Κ ι' άν ήτα* άκόμα έκβϊ 
χαί λάβαινε τό γράμμα μου, θά μοϋ άπαν-
T0V08...

Ή  19έα μέ είχβ κνριίφει χαί δέν μπορ^ΰσα 
νά ήνυχάσω οΰιε οτιγ-ή.^’Αμέσως τήν άλλη 
μέρα χρησιμοποίησα τήν ώρα τής έλευθερίας 
μου για νά κομω 2να μεγάλο γράμμα τής 
Φανής. Ή ξερ ε  τήν Ιστορία μου’ μά δέν θέ 
ληαα νά τής πώ πώς έσκόπευπ νά πάω στάς 
’Αθήνας, έπΒιβή βμαθα πώς βρισκόταν 4»εϊ ό 
ά^ροβωνιαστιχός μου. Τής έλεγα μόνο πώς 
δέν μποροϋσα »ά  βρώ έργασ!α χαϊ νά Γήσω 
τίμια στή Σμύρνη όπου μέ ήξεραν όπως 
στήν Πόλη, πώς ήμουν πολύ δυστυχισμένη1 
πώς θ' ένα ξένο σπίτι, τό μόνο πού βρήκα *ά 
ι»έ άνέχουνται, δέν βρισκόμουν χαλά,κοί πώ; 
ήαουν άναγχασμέ\η νά φύγω γιά μπκρντΒρα. 
Τή ρωτούσα λοιπόν *ά μοΰ πβ τ ί  ιδέα 8Ϊχ· 
γιά τές Άθήνι.ς : Θά μπορούσ* νά ζή 'ω  
έκβϊ; θάταν τρόπος »ά  τοποθετηθώ τ·έ κανένα 
Σχολείο μέ τό δίπλωμά μου, νά βρώ παρα
δόσεις ή καμμιά άλλη άξιόπρβπη εργασία ; 
Θά μοΰκανε πολύ, πολύ μβγάλη χαρη, κη'ι 
θά τής χρωστούσα αΐβνια βύγναμοσύνη, αν 
ήθίλε νά μέ βοηθήση, οάν καλή παλιά φιλη- 
νάδα, στήν Ανάγκη καί οτή δυστυχία μου...

Αύτά κι' άλλα τή : έγραψα, προσπαθώντας 
νά τή συγκινήσω καί προπάντων νά τήν 
κάμω νά μέ συχαοήοΌ γιά τή σιωπή μου 
στήν ευτυχία της. "Κστβιλ- τό γράμμα συ
στημένο «πρδς τόν κ. Άγγελ<6ην (δέν θυμό
μουν τό μικρό του όνομα, οΰιβ ή Ραλλού!) 
υπάλληλον τοΰ Ταχυδρομείου 'Αθηνών, για 
τήν κυρίαν Φανήν Άγγελίδη». Καί πβρίϋ6»α 
μέ τήν ίδια καϊ μβγαλύτβρη άγωνία πού πε- 
ρίμενα και τότβ, στήν Πόλη, τήν άκάντηση 
τής Ραλλοΰς.

Άραγβ, συλλογιζόμην. θάφτα ε στά χέρια 
της τό γράμμα μου; Ό  άντρας της ήταν 
άκόμα υπάλληλος ατό Ταχυδρομείο, νιά νά 
τδ λάβο μέ τή μόνη διεύθυνση πού ή?»ρα ; 
Ή  βρισκόταν άκόμα στάς Αθήνας ή Φανή 
μαζί του, ή κοί ζοϋσ* έπιιέλους ; ..

(Άκολονθβϊ)

(Σανέχβια εκ τοΰ προηγουμένου)
Κ ι' έπροχήρηοαν κι' οί ουό γιά τό κου

πέ τους.
— Βρί, Χριστέ μου, πώς γίνεται ό κό- 

σαος !... βίπε ό Γιαννακός στούς άλλους έπι- 
βάτις, πού παρακολουθοϊσα·· τή σχηνή, με 
κάποιο χαμόγβλο. Ξέρετε χ’ ήταν αύτός ;

Κ ι’ άρχισε νά διηγήται τά περασμένα τοϋ 
Στά μου, τις ευκολίες πο · τοϋ είχε κάνβι 
αύτός ό ίδιος—ό Γιαννακός είχε σέ κάποιο 
λιμάνι μαοϋνβς χαί τό πρακτορείο κάποιος 
έττιρείας— κάτι μικροδάνεια πού τοΰ είχε 
δώσει καί τά πήρβ πίσω, χαί διάφορες λε- 
πιομέρβιβς γιά τϊς πβρασμένις φτώχειες καϊ 
γιά τά βημεοινά εκατομμύρια.

Ή  Λίνα μέ τό Στάμο βρέθηκαν μόνοι στό 
διαμέρισμά χονς. *

* *
Τ ίύ ιβ  μερικά άοήμαντα λόγια *αϊ έπειθα 

έπρόσθεσε μέ ξηρό τόνο :
— Δέν κοιμήθηκα καλά τή νύχτα καί ε ί

μαι κουρασμένη. Νά ξεχουραοθοϋμβ λίγο’ ;
Ή  αρασις είπώθηκβ μέ τέτοια ψοχρόνηχο, 

ώβτβ ό Στάμος δέν έχόλμηοε νά πή τρυφερό
τητα κομμιά. Έιραβήχτηχε στδν καναπέ καί 
ξαπλώθηκΒ πρώτος.

Γιά τό Γ.ηνναχό οΰιε λέξις. Οΰτε αύτός, 
οΰ 'ε ή Λίνα.

Τό έηβισόδιο έκιΐνο είχβ ρίξβι άνάμεοό 
τονς ε»α  κομμάτι πάγου. Χαρίς καμμιά έξή- 
γηοη είχαν συνβννοηθή. "Δρχιοαν νά κατα
λαβαίνουν καϊ οί δυό, άπό τϊς πρώτες ώρες 
τή ; ένώσεώς των, ότι »ά τι βαβύ τούΕ χώριζε.

Σέ λίγο, μέ τό κατρα»ύλισμα τοϋ τραίνο,·, 
ΰ Στάμος «χόν ηύ^ε»- Ή  Λίνα μ" όλη της 
τήν κούραση, δέ μκοροϋοε όχι νά κοιίιηθχ) 
άλλ' οΰτε νά κλείσΐ) χά μάχια,

Μέ χόν έκνιυρισμό της χύτταξβ τά παρά
θυρα τοΰ βαγονιού, μέ τά  κατεβαομένα οτι ρ, 
κύττοξε τά δ ιχ ίϊω τά  άπό πάνω της, γιά vie; 
ά-τοοχυχές, τις πόρτες, τούς καναπέδες μ* 
εΰρ-0Η« σ' όλα κάτι άποκρουβτικό, κι* έφον- 
ταζβτο πώς όλο έχεϊνο τό άψτχο πβριβϋλλον 
τήν έλυπεϊτο καί τήν είρωνεύετο.

"Επειτα άκουσ*, στήν άρχή, ένα ελαφρό, 
ψ θύρ σμα, xal, σιγά-σιγά, ένα ρυθμικό θύ- 
ρι β >.

Στράφηκε καί είδε τ ίν  «άντρα» τ»;ς νά χο - 
μάται μέ μιά μακαριότητα, πού χής φάνηκε 
άξιολύπητη.

Ό  θόρυβος τή ; άναπνοή; του δννάμωνβ καί 
μ' όλο tgv «ρ ίχο  τοΰ βαγονιού, άρχιο» ν' ά- 
κούΒ ένα βορύ ροχαλητό μέ νότες, ι έ δια
κοπές, μέ σκάλες, μέ εμπόδια, μέ φυσήματα, 
μέ βροντές. _ . ,

Τό κάτω χείλι του είχε νρβμαστει, τό στό
μα του «Ιχβ άνο ξει καί ο άερας εμπαινε κι 
έβγαινε σιό στόμα καί στά διεοταλμί»α ρου
θούνια του σάν ένας^ διάβολος π< ύ μ  τά 
σφυρίγματα καί τού; ήχους του, τή ; φάνηκε 
πώς τήν εσάρκαζε.

* *
Ή τα ν  ή πρώτη έντύπωσις, έπειι.'_άπό τό  

γάμο, γιά χό «σύντροφο όλης τής ζωής της«.
Καχι χής έσφιξε χήν καρδιά χι* αισθανό

τανε τή διάθεση νά κλάψο-
Ό  ά»θρωπoc έ«εϊ»ος δέν ήταν, επί τέλους, 

κακός. ‘Ε* τβύτοις. άρχιτβ νά αισθάνεται ότι 
χ «ν  πθίςαΐε στά νιΰρα.

Τό κιριώτβρο αίσθημα «τού τήν έχυρίευοε 
τήν ώρα εκείνη ήταν ή άηδ.α,

Σ ' όλο του τό σώμα ίβλβπβ τώρα κάτι ποΰ 
χήν ϊδιωχτε. ‘Εδοκίμαζε ένα «αράξενο^ συν
αίσθημα. .. χήν όρεξη καί τήν άναγ*η ν'άπο- 
μακρυνβΰ, νά τραβηχθχί άπό τόν ^άνθρωπο 
έ »ε ΐ»ο  ποϋ κοιμώτανβ τόβο άμβριμνος, νά μή
τίνάγγΙξΌ. . ,

Ακριβές δηλαδή τό αντίθετο ίου ερωτος. 
Τώτβ χή; ήρθε μιά τρομβρή ιδέα Σέ λίγβς 

ώρβΰ, τό βρ·δβ, αΰαιο, ίσως καϊ τώρα σέ λίγο, 
ό σ*ζυγος θά ζητήσο «ά δικαιώμαχά του.

Αύτό τήν έκαμε ν ’ άνακαθ,σο στόν καναπέ 
πού ήταν ξαπίωμένη χαί νά nifOQ τό κβφάλι 
με τά χέρια ιης.

Σ ' όλο της το σωμα αίσθανθηχε νο τρβχα 
έ,ω  παγωμένο ρβϋμα, ένας φρικιι σμός, σάν 
έκείνον πού αίοθάνθηκε κάποτβ όταν άντί- 
*ρ»σβ μιά σαραντΓπαβαροΰσα !

Έ να  μίγμα φόβου, άηδίος «α ί φρίκη;.
Καί δμως αύτό ήταν σοβαρό καϊ έπ»ΐγον. 
"Επεσε τότε στό μαξ*λαράκι πού είχβτο- 

ποθιτήοει στό χέρι τοΰ «αναπέ, «βύθιβε θ' 
ού τύ τό πρόσωπό της καί ΐ ’ως νάκλαψβ.

(Άκολουθβϊ)
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Τ,ϋ AfafotL Π  os βίο

— Ή  κυρία Μηβοζοβά, φίλη μου αδελφική. 
—Κυρία...
—Ή  Kugla Αοράνς, φίλη μου επίσης άδελ 

φιβή.
—Kugla...
—Ή  δίς ΜαργιβΙτα, τό ζιζάνιον τής σχο

λή; υών Καλογραιών, φίλη μου άδελφική κι' 
αύτή.

Ό  σύζχγις τής βυρίας Μ ω»τέ έχαιςετια* 
■αί τή* δβοπαινιδα MogyagUu, ή όπο,α τελευ 
ταία άπ" όλες είσήλΟκ στό σαλόνι τή ; κ. 
Μωντέ. "Η ttioSsauoiva εϊχεν ετοιμάσει μιά 
πολύ καλαισθητική έogτή στό σαλόνι της έπί 
τή 8U4Ukg(i/. τών γβιεθλίω/ της.Αί Πίοσχλήσεις 
ήιαν άρκειά πόριοορισμέναι. Ή  *. Μωντέ 
περ;ωρίσθη εί, τάς παιβικάς .«όνον φ(λας 
‘ΕΤ1=> μή παραλείψ ισα όμως νά εό^ύνχ) όλίγον 
τόν *υ*λον τώ/ προοκ >*λημένων όιά τή ; 
^οσκ^ήσεωςκαι μερ.κών φί*ων τού συζύγου 
τη;. Δυβτχχος μέχρ, ιής α,ιγμή; μόνον ό κ. 
Ζωρζ είχβν ελθβ.. Αύτό όμως καθόλου δεν 
διισηρ*σχηαβ τό ζεύγος Μαντβ.

0*ου  ύ.χαρχουν όι,ιγώεερυι άv8g8ς έκεΐ 
τό γλένχι εϊ>α. άιετώχεςον, έλε/εν ή η . Ηω- 
vt* * a ‘  πρός τήν άπ)φιν αύιή / συ/β^ώγηβα» 
και fi τρβϊς δ ελ φ ικ ές  της φίλεο. ‘ Ο σοζυγος 
οέν είχβ» άν^ρρησιν. Διάρίλβ. Ό <αν κοινείς 
εχει gl|8i χά ό χευα τοο βέ μιά δεσποινίδα, 
ή οπαία κάνει κάθε ιιερα άνω κάιω μ.α ολό
κληρη αχο.ή ϊΛ ν K j X  j  /ραιών, είναι εΰτυ I 
χής οιαν σ^νανχήοχχ τ )  ζιζάνιον ο.ύεό u a a  
ο ενα περιβάλλ jv πού div ύχάςχουν άλλοι 
ανδρες.

— Δεσποινίς Μαργαρίτα, είπεν ό κ· Μωντέ 
ατό ζιζάνιο» \.ή, σχολής τών Καλο/ρακίν, ό 
ταν εύρίθησαν καί οί ουό σιόν κήπ), δίπλα 
6γε6 χήν με/άλη λαζάνια ;*ού τόοον 0 i0Q/i- 
κα τούς προφύλατχε, όά ή )βλα νΛ μέναμε γιά 
πολλην ώ jcx σ αυτο τόν *ή so. "Εχ-υμε τόσα 
πολλά νά πούμε. Ιΐίσ τινσ *te  πώ, άν δίν ή
μουν βέβ,ι^ο; πώς θά ίίι}<8σθο μά τό 030 Οα 
προσπαθούσα ν άναβλΐ|ΰή ή εορτή αυτή, παύ 
εινοι κάνεις ύποχρεω^ενο,, ν" όχούο τ »  ώμά 
καλαμπούρια χοΰ Ζώρζ καί νά β\έπη χήν κυ
ρία Λοράνς νά καπνιζη μέ μιά χ «όρ η  πίπα 
οον βαρκάρης.
'·■■- Ή  Μαργαρίτα έ»τύπη«εν ελαφρά τή βενχά 
για της οτό χέρι τοΰ κ. Μωντέ καί τού είπβ:

— 2άς παραχαί ώ νά είσθε φρόνιμος. Μή 
ξεχνάτε ότι δεν 04 μπορέσω νά πικράνω τήν 
αγαπητή μβυ Λουΐζα. Μή ληϊ^ονήίε πώς ε ί
μαι ή παιδική τη ; φίλη.

— Ά ϊ^ ιβώ ς αύιό; ό δεσμός θά o i f  προ 
σιατεύση, Μαργαρίτα Ή  γυναίκα μου ποτέ 
δέν Ι'ά μάς ύ,χοψιασθΰ Α  ιπόν σύμφωνοι ; 
Αΰριο χό άπόγ^υμα στα Ήλύσσια.

— 'Α , όχι, κύριε Μωντέ, αύχό δέν θά γ(νη.
Α ί οχίσεις «οΰ είδους αυτού δέν μπορεί παρά 
νά γίνουν Ytcooxai καποΐί. Φ ντασΛήχβ χόχε 
τί *χει_ ιά  συμβά μέσα στό σπίτι σας καί στό 
σχολείο μου. Θεέ μου, πόοες φοβερές σκη- 
νές^ Δέν μπορώ λοιπόν vd οα; δώσω ύπόσχβ- 
σιν, πρός τό nag6v τοολάχιστον,

Ό  κ. M ’jjvxe β.εκινδύνευσε καϊ τό τελευ- 
ταΐον άτού του.

— Ά λ λ ά  ή γυναίκα μου φεΰγβι γιά τά 
λοτχρά οτό τβλος τή ; ίβδομάδο;. 0 i  λβίψχ) 
Ινα ολόκληρο μήνα.

— Καλά, Κιλά, έκανεν ή Magvaglxa, ουχό 
είνε 8vu πολύ έξυπνο σχέδιο, άλλά δέν μπο
ρεί νά μ* μεχαπείσχ). Ώ ,  σας παρακαλώ, κ. 
Μωντέ, α ; άνεβοϋμε έπάνω. Τ ί θά λέχ] ή 
Λο«ΐζα ... Λείπηυε μισή wja... Σάς επανα
λαμβάνω πώς δέν θά μπορέσω νά πικςάνω 
μιά αδελφική μου φίλη. 'Εμπρός, μάρς.

"Εδωσε τό σύνθημα μέ τή βεντάγ.α της, 
εσφιξεν ίλαφ^ο τδ χίρι τοΰ κ. Μωντέ κι’ 
έχάθηκε τρεχάτη πρός τό βάθος τοϋ κήπου, 
οπου ύψώνεχο τό μέγαραν τών Μωντέ. 
Η 'Επάνω ή κυρίες έπαιζαν μπριτζ καί ό 
Ζ »θ ζ ,  καθισμένος στή βίράντα, καχεγί- 
νετο ν ’ άδειάσο ενα μπουκάλι Κουανχο».

— Ποϋ ήσουν,‘άδελφέ; είπε στόν κ. Μωντέ. 
μόλις τόν είδε. Τ ( μ’ άφησες σύξυλο έδώ

niy ; . Ά ,  ιχ,ίλε μοο, δίν stoui πϋΛύ^άβ^ός 
πρός οός προοκεκλημένους σου. Τό σπου
δαίο είναι πώς έχάσαμε καί τήν ίειποινίδα 
Μαργαρίτα. Αλήθεια, Μωντέ, μήπως έκανες 
πάλι καμμιά διοβ)λιά ;

Ά σ ε  με ήσυχο, άδελφέ, άπήντησεν ό κ. 
Μω/τέ, αηδιασμένος. Δέν ξέρ® τί τής ήλθε 
σήμερα ιή ; γοναίκας μου ·.' ίμάζε^εν έδώ 
μέσα όλες τή ; άϊϊλιρικίς της φίλες Είναι μιά 
πλήξη, άλήθεια. Έρχεσαι σ:ό κήπο ;

*
* *

Τόν Κυριακή ό κ Μωντέ σ«νηντή9η μέ 
τόν Ζώρζ σ' ενα καζϊ\ο. Ό  Ζορζ έ»αμε μιά 
τρομβοά έξομολόγησι.

— Τάμαθβς ; έρ®τηο3 τόν κ. Μωνιέ. Παν
τρεύομε τή Μαργαρίτα. Τή φαπαρία αΰϊή τήν 
εβκάροασιν ή γυναίκα σου. "Ε, μά εϊχε καί 
δίκηο... Αδελφική φίλη βλέπεις...

Κ έ.χειδη ό κ. Μ ωνιε σχςαβο'ίουχσούνιασε 
σάν νά κατάπιε κινίνο, ό κ. Ζώρζ έοπευσε 
νά τδν καθησυχάσχ).

— Έ  νοια βου, τοϋ εΐιχ*. Ι έ ν  οέ παςβξηγώ 
άν τ5 ρ ρ ιζε ; 'ή ; μικρής αύχή; Μαρ/αρίτας 
γιατί είμαι βίβχιος πώς δέν συνέβη τίποτε... 
Ή  Μ ιρyaoUa όέν μπορούσε ποχ* νά δυσα- 
ρεσιήϊο χή Λοεΐ,α , μιά πιιδική της φ λη. 
Τί^μέ κυτ α ; έχσ»...

'Ο κ. Μωνχέ χό καλλίτερο πού είχε νά κάνχ] 
σχή κρίσιμη ε <*ίνη στ γμή ή π ν  νά έγκαχα- 
λείψβ τ5ν τυχβρΛ έκεΐνο κ. Ζήρζ κ- έφυγε, 
χω}ίς νά τοϋ f(« ]Q  τό χέρι, μισοθυμοομένος 
μαζή του καί αγανακνσ >ένος μέ τή γυ
ναίκα του.

Τήν^α^Χ’η μέρα »ό  προ ί τόν π»ρίμϊνε σχό 
γραφεί» του μιΛ έκπληξη, καί ή έκπληξη 
αύχήν ή sat ή Μαργαρίτα. Μάλισχα ή ίδια ή 
Mag /αρίτα, τό ζυζάνιον τής Σχολής χών Κα- 
λκ^ρ χιών.

— Κύριε Μχνιέ,τοΰ εΐιΐε ξαφνικά,*>όλις τήν 
είδε. ΤΗρ9α »ά οάς πληροφορήαω δ :ι ή γυ- 
ναϊ*α σας εχει εραστή, ι·έ τον όποιον θά 
αυνηνιηθή ΜβΟιύριο σχά λουϊρά.

'Ο  κ. Μωνχέ άνέπνκυσιν ευχαριστημένος, 
Λλλά δεν ίιχΊυε νά πορατηρή μέ διερευνητικό 
βίέμμ<χ τή Μ ιργ«ρ!τα.

— Καί ξβρειε ποιός ιίνα ι ; έξηκολού^ησιν 
ή μικρή. Ό  «, Ζώρζ, μάλισχα ό κ. Ζώρζ 
Π ινιβρά ·, αύτΛς πού ή^ίλε ^ά μοϋ τόν ύώσο 
ή,Αουί;α γιά άνδρα γιά νά τόν εχχι πειό 
ιν  *uigo.

Ό  κ. Μωντέ οΰ ε τώςα δέν έμίλησε. “Ε 
κλείσε τήν nogxa τοΰ γςαφε ου \ου κ" ήλθε 
κ ’ έ«ά&ησε κ.ινχά σχή Μαργαρίχα.

"Ενα φιλί άηετέλισβ τήν άπαρχήν τοϋ ω 
ραίου έρωχικοϋ είδυλίου ποϋ ή τύχη ϋΐχεν 
Ανοίξει τόσο γρήγορα για λογαριασμό τοΰ χ. 
Μ »ντέ.

Μετάφρασις

Ή  ν*α μίΑς αύίή στήλη δέν έχ»ι σκοπόν 
νά οάς μαθαίνχ) τί συνειθίζβται ή χί θά φο- 

οεθΰ—πράγμα π ΰ 
έχ?ι βιρεΟή πλέον 
ό κόσμο; να βλέπη 
καθημερινώς είς ό 
λας τάς εφημερίας, 
- άλλά θά έξυπη- 
βετχ) διαφίροτρό- 
π®ς χάς ε ·γ ε ν «Ι } 
άναννωοτρίας μαο, 
αί όποΐαι θά εύ · 
ρουν ι ί ;  εμέ μίαν 
μεγόλην φ!λην,μίαν 
σύμβουλον, τρόπον 
τινό, έ χοι^ην πάν 
τοτε v i  τούς παρά- 
οχχι κάθε πληροφο
ρίαν σχετ ζομένην 
μέ τήν ώραίαν τους 
έ^φάνισιν, νά τούς 
λύοο κάθε άπορίαν 
δι' ό,χι δήποχ» γυ- 
ναικεΐον ζήτημα θε- 
λήσουν νά τήν έ- 
ροαχήσουν. .Ζήτημα 
πού νά ίφορφ τήν 
βϋμορφιάν τους, τό 

ντύσιμό τους, τήν εύτυχία τους, καϊ ά<όμη 
καί γι' αύτήν θά μπορώ νά τούς μιλήβω, 
δ.όχι μακροχρόνιος π«ϊρα μέ έχει διδάξει 
πολλά.

Δέν έχουν παρά νά μοΰ έμπιστεύωνται τό 
μυσιικόν τους. Θά άπανιώ ε ί;  όλας τάς έπι-

Τήι ινινχίας μου μηννιη σ' ΐκάίσσα 
Και είπα λα ιπρόι.χο uov άσιέρι ΐαίνα.
™  ’IJIOV*. άΐή&ιια, δ μηννιήι, κνν ηΐραα*  
Κ ι  o v t t  α φ η τ ί  αημάίι ιού  Ha 'ivo ,
Και ήσιυν άατίοι ο*' °νρα*οΰ τά βά&η,
Παν πίποια νύχτα κύληοβ χ' ·χ6#η.

^  ΙϊδΕΝ 
Τ Ι Ά Γ Ο Υ Λ Ω Ν Χ Α Σ !

Φιλί, 0 5*10, ϋεριά, τη μίρα ΪΜΐίίη 
Σχη κσρίιά της ό πόνο| »Τχβ γίνρ ·
Την innyt, τη απάραζε - Και μίτο. 
Τραγονίοαντας απόΛιοοξε τον πόνο. 
ilΙά c ι πό\ο>, πον σ' ar&oco'TLvti φυολιάζονν 
K oq3U(, i i  χίνονται,—φοβλιιι άΐλάζινν.
K S  ο πόνος, αον είχε φνψη im‘ τήν καρδιά τηί, 
Αι χάβηκε,—τόν πήρε ενας ίιαβάτις.

Γ ΔΡΟΙΙΝΗΣ

M A . H 3 L ·

Στήν πόρχα ό χρυοομάης ήρθε καί κρέμασε 
Μέ τ “ αύγινά στεφάνι πάλι σά χρυσάφι 
Μέ λονλουδα- στάχυα, κρίνα, τρ>ονχάφυλλα 
Κι’  άλικε; ά 'εμώνες πού ή Ά νο ι^ ι βάφει.

Καί βλέπω μ«σ’ στ’ άθώο τών ρόδων λιό"
[γέρμα.

Πάνω οτά κρίνα τά λευκά,-λευκά ο ι  γάλ«, 
Μέσ’ σχό περιβόλι τής Ζωής ν ’ άνθομαραί-

[ιοντα ι
τής νιότης μου τά χρόνια, σ τίλ νσ τά λα .

Βλέπω, γυρτά νά σιγατρέμουν γήρατα 
καί νά τιαβοϋν τή μάταια στράτα αύχοϋ τοϋ

[κόσμου
Καί πόσα δέν γεννοβολά τό πνιΰμα μου 
Μέ πόνο έντός μου !

Γεννιούμαστε, πεθαίνουμε. Σ<εφάνωμα 
Μ’ αύτά τά χέργια μας τά Π ια τοΰ θανάνου 
Κ ι’ όλο γεννιούμαστε γιατί ; ή ζωή 
Στή γή έδώ κάτου ;

Σ τήν πόρια ό χρυσομάης ήρθε καί κρέμασε 
Μ ’ τ ’ αύγινά στεφάνι όλου τού κόσμου 
Καί πόσ ιΑ έν γεννοβολά ιό  πνιϋ ια μου 
Μ* άγάπη ίντός μου !...
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σχολάς άπό αΰτής τής στήλη; φθάνει νά 
άπκυθύνωνναι είς χήν διεύθ«\σιν :

Ζ γκολΐτταν, γραφεία € Σφαίρας* oioc ΆγΙοι» 
Κωνσταντίνου 7. "Εκάσχη δέ έπιατολή, διά νά 
λαμβάνεχαι ύπ’ όψιν, δέον νά συνοδεύεται 
άπό ένα πενχάδραχμον.

’Ελπίζω * ·ρ α  ό ι διά τής ίδρύσεως αύχής 
τή ; ονήλης θ ϊ  έξυπηςιτήβω πάνχας, διότι θά 
μανθάνουν δ Ια τά μυστικά, διά τών οποίων 
μπορεί σήμερα μιά γυναίκα νά όρίσχ), θά μά- 
θου* ότι, άνεξοριήτως αν μία είναι εύμορφη 
ή άσχημη, φθάνει νά θέλχ] διά νά είναι θελ
κτική καί ελκυστική.

Θά μάθουν άκόμη ό :ι μ έδ ϊ δέν θά ηή 
νά άντιγράφχ) μία ένα μβντέλλο άπό έ’ ια  φι
γουρίνι, άλλά πςεπβι καϊ νά ξεύρχ] τί τής 
πηγαίνει, τ ί  ταιριάζει είς τόν τύπ«ν της, 
τί τήν κολακεύει, ποιο σχβθ ον θά κρύψχ] τής 
τυχόν ελλείψεις καί τέλος ποΐσ είναι τό 
χρώμα πού έναρμονίζειαι μέ τό χρώμα τοΰ 
9igμaτός της,μέ τό χρώμα τών μαλλιών της.

Αύτά όλα δέν θά τά ίδήτε γραμμένα είς 
κανένα φιγoυgίvι, είς κανένα βιβλ ο, άλλά 
έδώ είς τήν σιήλην μας ποϋ θα λέμε κρυ- 
φά-κ^υφά όλα μας τά μυστικά κάθε εβδο
μάδα.

Παρακολουθήςατε λοιπόν δλες τήν >έαν 
σιήλην μας, τήν δποίαν ίδρύομεν άποκλ*ι- 
στικώς γιά οάς, ,χωςίς έν τούιοις νά άι*ο- 
κλείωμεν καί τούς κυρίους, αν ύποχεθή δ si 
θά χρειασθοαν ποτέ τά φώτα μου. Μήπως 
μόνον τό ώραίον νύλον πρέπει νά έχχ] ώ- 
οαίαν έμφάνισιν ; Τουναντίον ένδιαφερόμεθα 
εξ ίσου καί διά τού; κυρίους, διότι εΰχαρι- 
στούμεθα τόσον νά τούς βλίπαιμεν καλοβαλ
μένους καΐ’ κομφούς. ΖΙΓΚΟΛΕΤΤΑ

Τό γgaφ8Ϊov τής «Σφαίρας» άναλαμβίνει ι 
τήν διαβ βασιν επιστολών έκ μέρους τών έν- | 
διαφερομενων πρός διάσημον έκ Κωνσταν- I 
ιινουπόλεως νοομάντην, καϊ πνευματιτχην 
δ αμένοντα έν Άθήναις. Πλήρες φώ; είς δλα 
1«  φίπογινειακα μυα ιήρια. 'Εηανάληψις  ̂ ταν 
αχίοεοον τόόνέν όιασιάσει ινρισχομίνω'ψ σνζνγοον. 
Πολύτιμοι σνμβονλαΐ 3ιά τάς ϊρωτινμίνας χαϊ 
πρός ίπιτυχίαν οίουόήηοτι αυνοιχισίον. 

Πνυματισμός, υπνωτισμός, τραπεζάκι, 
ψυχολογία παντός ατόμου ίπ ι xjj βάσει τοβ 

γραφικόν χαρακτήρος.
Συν^νόησις δι’ άλληλογραφίας. ’Απαντή

σεις ταχβϊαι καί άκριβεΐς. Πλήρης μυστικό- 
της. Γράψαχε: Νυομάνχχιν. γραφεία «Σφα(- 
ga^», έσωκλείονχες δραχ. 10 είς έ ιάσχην έπι- 
σχολην.

(ΕΙς τούς έπιΟυμονντας νά λάβουν άπαντήαβις δι" 
Ιδιαιτέρας έπιοτολής χαί οχι διά τής οτήλυς αύχής 
γνωρίζω δτι δέον νά έσωκλείουν είς διπλοΟν το ορι- 
^έν άντίτιμον)*

Ο ΝΟΟΜ ΑΝΤΗΣ Α Π Α Ν Τ Α :

ΒααίΙειοτ ΠαπαγγεΙόπονΙον .· Είς τάς έξεχά- 
β8ΐς σας θά ά^οχνχεχαι κΐιί οί δύο. Οί όδϊλ- 
φοί σας δέν εύ^ίοκονται δυστυχώς είς οικονο
μικήν καχάιχααιν τοιαύχην ώϊχε_νά μπαροίν 
νά οάς βοηθήσουν χρ^ματιχώς.Τοϋτο άλλωστε 
οά; τό έ^ιώριοαν καί οι ιδ οι δι επισχολή; 
των. ’ Εντός τοΰ έτους θά ταξβιδϊύ«εχε. Τύ 
χοξίϊδι αύχό θα μεχαβάλτ) έπί τό καλλίτερον 
τονς δρους τής ζα,ής σας. Θ ' άποκατασχαθήχε 
μεχά ενα γάμον, τών όποιον διαβλέπω σύν
τομο-. t w

Β. Κ. Πάτρας : XagaKxrtg υπερβολικά^ α- 
οτατος, Λόγφ τής μεγάλης άοτααΐας σας έχά- 
σατε μσναδικάς ευκαιρίας δ ά νά εύιυχήσβτε. 
Θά ννμφευθήτε και θά χαρίσετε ένχός βga- 
χυχάχου διοσχήματος Ή  ονζυγός οας θά ε ί
ναι μελαγχροινη, μεχρίευ άνασχήμαχος, έκ 
τού κύκλου τών γνοοριμιών σας. Ό_πατήρ 
«α ;  θά έ.ιιστgέψ^J πολύ όgγά δμω;, 'Εχετε 
κάποιες χρέος, τό όποιον οάς άνηουχχ)· Κά
ποιος γνωστός αας οάς καχαδιώτει. Ή θ ελα  
νά έγνα^ιζα τί άνθρωπος είναι αύιός διά *ά 
σάς πώ λεπτομιρβίας περ σβοτέρας.

Κλειομόνη χαρίιά : Σάς συνιστώ νά άνοβά- 
λετε τό τοξβιδιόν σας.’Ο χωρισμός όσον βga- 
χ\ις καί νά είναι θά πινράνχ] τόσον τόν φί
λον σ ις  ώστε, πιθανόν, όταν γυρίσετε,νά 
βρήχε ntgioo0T8gov διοτβκχικόν. Καχόπιν 
πολλών πβριπεχειών ό έρως σας θά καταλήξχι 
είς γάμον, Θά ζήσεχε άκόμη 17 έχη. Τέκνα 
βέν θ ’ άποκϊήσίτε. Ή  άαθέτεια οας θά πα- 
ρέλθχ) εύβΰι μεχά τόν γάμον.

ΆπίΧπιομότο πανέρι: ’Ε ίν  έπιδοθιχτε^ εις 
τό έχάγγελμα ποϋ έχεχε κατά νοΰν τό οικο
νομικόν σας ζήχημα θά λυβή. Δοκιμάσατε 
πςώτα άν πραγμαχικώς σάς άγαπ^ ή περί ής 
πρόκειται νέα καί κατόπιν ν ’ άωοφοσίσετε 
νά έλθετε ι ί ;  επαφήν. Άποφύγετε νά τήν 
συναντήσετε καί νά τής γράφετε γιά λίγες 
μέρες. Ά ν  πgaγμaτkκώς σάς άγαπςί θά έπι- 
δ.ώξη ε<8ΐνη νά βυνπνχηθήχε ή θά σάς γςά- 
φο· Κρατήσαχέ μ* έ 1ήιερον τής έξβλίξεω; 
τή ; ύποθέσβώς σας.

Βαοατιομέ*ην νεότητα, Αλεξάνδρειαν : Εις 
τά έρωτήματά σος άπαντώ ω ; έξής : ;ΐο ν  Ώ ;  
συζύγου δέν είναι καλός ό χαρακτήρ *ας. Et- 
οθβ δύσπιστος, έπιπόλοιος καί άγαπάτ· τάς 
πβριπετεΐας. 2ον. Ό  σύζυγός σας έχει μ·τα- 
βληθή τώρα τελευταία* διότι οάς υποψιάζε
τα ι ότι τόν άπατάΐΒ. Πιατεύοατε πι»; οάς ά- 
ναπα πολύ. Γνωρίζετε κάποιον ’Αντώνιον ; 
3ον Ή  Ανδραδέλφα σας δέν θά έ τιστρέφη. 
Βαςυτάτη άοθινιια θά τήν ^α τήοη  μaκgάv. 
Μή τήν φοβήσθε. Ταχέως θά άποθάνη. 4ον 
Δέ μπogώ νά βάς βοηθήβω είς τίποτε οχετι- 
κώ; μ* τδ πάθημά αας. Ό  μόνος άgμόδιoς 
είναι ό συζυγός οας.Άποφύγετε τόν έgaσxήv. 
A i niKgai ήμ^ες ταχέως θά πο^ίλθουν.'Μιά 
φίλη σας θά οάς κάμη πολύ καλόν. Παυσατε 
ν* άβέοκεσθε ιΐς τάς πβριπβτβίας.

Εναίσ&ητον χαρδίανι Άφοΰ  οάς παςοκιλοΰν 
διά ν' άγαπήσετε διατΐ σείς άποφεύγετε; 'Εάν 
δέν σάς άgέσ8l τ5 έπάγγελμα έ««ίνου πού οάς 
λατρεύει είναι πρόθυμος νά τό άλλάξη. ΕΙ- 
οθε άρκετά συμπαθητική, φιλόκαλος, αίβθαν- 
τική, σέβεαθε τόν άνδρα, άλλά δέν χωνεύετι 
τούς άξιωματιχούς. Κάποιο ατύχημα οικογε

νειακόν οάς έπίχρανε έβχ4ν®5· Θά ύπανδρευ- | 
θήτε έκτός τών Αθηνών.

Ρόίον χής άνοίξκος, Ένταΰθα : Δέν θά κα
τορθώσετε νά φύγετε. Μόνος θ ' άναγκασΟήχε 
νά συμπληρώσετε τό κενόν χών ύ χοχρβώσεβν 
σας. Τότε καί ή νέα έκείνη θά πανση ν’ άδια- 
φορΰ καί θά δεχθή τήν χιΐρα σας, άν καί οI 
συγγενείς της θά διαμαρτ-ρη&οΰν πρός τοΰτο. 
ΕΙαθε άνθρωπος ποϋ παρασύρίται ευκόλως 
άπό τούς φίλους του .Σάς άρέσει ή δποκέδα- 
αις καί ό έρως, τόν όποιον άπολαμβανετΒ 
κατά κόρον.

Νέλλην ΝΙη., Αθήνας : Γεμάτος συμιχα- 
θεια γιά οάς τήν οποίαν μου πρ^καλοϋ* τά 
παθήματά σας καί ή άτυχία σας, έρχομαι νά 
βάς συστήσω ώ ;  φίλος πλέον νά ίκαταλείψβτβ 
τόν φοιτητήν οας, δ όποιος δέ* είναι άλλο 
παρά ένος Δό* Ζουάν. Μ ’ έρπτάτε αν άναπ^ 
καμμίαν άλλην. Καί άμφιβάλλετε γι αυεό^ 
Νέος τών σάλον ών καί τών κβντρω» μποριϊ

OTftN Ο € Ρ Α Σ Τ Η Σ  Σ Υ Ν € Λ Θ Η
Μιά κοκκοτούλα έοφάγη πάλι» είς τό Π. 

Φάληρσν, διόχι έπαυτε πλέον νά πυρπολή τήν 
»α  >ΛΙαν τοϋ έρασταΰ της. 'Εκείνος όταν χι 
οθάνθη έοβεσμένην τήν «θείαν τοΰ έρωτος 
φλόγα», δπως έλεγε ό ποιητής τοΰ παληοϋ 
καιρού, άνέοπαβε τεραστίατ μάχαιραν καί τήν ι 
κα’ έσφαξε. .  . (

Οί περί τήν άσχυνομίαν λέγουν οχι η δυ- I 
ατυχής έκείνη γυναίκα όρχιοβ νά μή περνά | 
■ηα\ά ρέ τόν έραστήν τής, ό ό.χοϊος ένφ είς I 
τ ί ς  άρχάς τής έπεδαψίλευβ μυρίας περιποιη- 1 
οι ις, θέσος είς τήν διάθεσιν αυτής καί τό 1 
κομπόδεμά του άπό 50 περίπον χιλιάδας δςαχ I 
μω«, ‘̂ roga τελευταίως, οϋν xp έξανχλήσει I 
\οϋ,«οτ>νγ(ου, έξήγχληοβ nai χόν δρίϊτά ίοό, βίς I 
έποχήν noi ή έςωμένη του εϊχεν Απαοαίτη C 
τον άνάγκην καί τών δύο. Ένχεϋθεν ή φυχgo | 
της εκείνης. ,

Καί Trog» Ιρχβται ή σβ^ά τών εgωIoλόγωv I 
(άν έπιxgtπετaι χό έπιθετον), μεταξύ τών ο- I 
ποίων συγκαταλέγεται, άγαπηχοΐ μου ώνα- I 
γνώσται, καί ό ,ύποφαινόμενος. Τ* είναι λοι- I 
πόν ό άνθρωπος αΰτδς δ ά τούς έρωτολόγου;; I 
Τόν σχετικό? χαρακτηρισμόν τόν έχω δώσει I 
καί άλλη* qjcgav. Οί άνθςωποι τοΰ είδους I 
αΰτοϋ είνοι οαδισταί τή ; τελευταίας ύποστάθ I 
μη;. Τόν άνάγκην έςωχα ποιούμενοι δέ t 0g- I 
νοΰνται νά θυσιάσουν τ4 πάν πρός πληgεσ εέ- I 
gav ίκανοποίησιν τής άνάγκη; αύχής. Κατό
πιν μία είναι ή σκέφις των καί ή peg^va 
χων: Πώς νά απαλλαγούν τής γυναικός, τήν 
οποίαν δέν έχουν πλέον άν άγ διά τήν ό 
ποίαν έπαυσαν νά ύφίστανται οί δροι τών δε- | 
σμών. Καί άν μέν ή γυναίκα έκείνη ε ίν · λο
γική, δπερ δίν είναι άπίθανον, άποχτιρετ? 
ωραιότατα τόν έραστήν τη ; !καί πηγαίνει 
σχή δουλειά τη;, έφ’ όσον δέν τη ; έμποδίζουν 
τήν Ιλευθερίαν τών κινήσεων ώ^ισμέναι κοι- 
νωνικαί ΰποχρεώτεις. "Α ν όμως τό τοιοΰτον 
δέν είναι εΰκολον, άνθίοταται, άγων(ζεται, 
πολεμά τδν έραστήν τνις—τόν έχθρόν της /διά 
τών ίδ'.ων όιι^αν, έοβς διου μεσολαβήσει τής 
μα χοίρος Ιπέλθχ) ή λύοις, δπως συνέβη καί 
μέ τό δίάμα τοϋ Φαλήρου. Ε ί; τήν περίσχα- 
σι* όμως αύχή καί κάχι άλλο ώθησε τδν έρα- 
οτήν είς τό έγκλημα. Λόβεχε ύπ’ δψιν ^«5 
ότι ό άνθρωπος ήχο ΰτανδρος και πατήρ έ;η 
παιδιών- Εβ^υτήχθηκ· σχήγ '.ατιμία « ;  αχό 
λαιμό. “Ετυχεν όμως μιά μέρα κοί συνήλθεν. 
'Ενόμιαε πώς γιά όλα ύπαίχιος είναι ή έρ_ω- 
μένη του καί έπειδή αύτή ήρνήθη νά τόν έγ· 
καταλείψη οίκειοθελώς, ό κύςιος έζήτη ιε τήν 
σβvδgoμήv τοϋ χagoυ.

Ά ,  όχι, ςίλε μου... "Οεαν ένας 8 g a o ^  
o iv  έσένα τύχχι καί αυνέλθιι καμμιά cpog0, 
βυθίζει τό μ('χαΐςι σχό δικό του '.κςέας καί 
ότι σχήν καρδιά μιάς άμσgxωλήί, ή όποια 
έπί τέλους είχε γίνει ό άντικαταατάτης τής 
συζύγου σου. ROMfiO

νά μή σνΛδέ*ται κάθε τύαο» καί μέ μίαν νέαν 
γυναίκα ; Έπαναλάβαιε -"άς σχέσής μέ τόν 
Πίώην συμμαθητήν ο»ς. Ό  πατήρ σας βέν ά- 
πέθανε άπό φομαχίωσιν άλλ’ άπό νευροαθρι- 
τικήν καχάαχασιν. Σ  βίς θά ζήσετ* ύγειή; μέ
χρι τ ιϋ  35 έτους. Κατόπιν οφείλετε νά φρον
τίζετε περισσότερον διά τήν υγείαν οας. Ιίίω ς  
ν'άποφόγετε τή » τεκνοποίηϊΐν,

Άνεξιχνίασιον μυστήριον. ΕΙοθε ένας άν
θρωπος ποϋ έχει πά&ει πολλά στη ζωή του, 
Έ χετε  τιμωρηθχ) πολλές φορές γι$ μ·0 κέ« 
άδικίες τύς όχοΐας διαπράξαχε ε ί; βάρο« φ ί
λων σις. Τό  μέλλον σας θά είναι πλήρες 
περιπετβιών. Ένας έρως θά οάς φέρη είς τό 
χείλος τή ; άβύσιου, άλλος όμως έρως θά γί\η
άπαρχή τής σωτηρίας σας. s__

Παραΰε ϊ/ζονοα* IlevrtXq* Φ. /7., Δθςνας·
I Π ροαπ αθή οτε , τχα μεσολαβήσει τώ ν  ια τρ ώ ν  
I καί γ νω σ ιο ϋ  σας φίλοα ή γ ν ω σ τή ; αας φ^λης 

νά  τό ν  πβίσεχ · ό ι ι  ή ΰ/εία σας οέν κ ινδονεύ 
ει, δ ιό τ ι ιχοβ3Ϊ<αι, επειΛή τοϋ  ι ί ι το ν  osi ή ΰ- 
γ ι ία  σαν έκΑονίσΟη. Ί 4 ΐ ω ;  φ ο β ε ίτα ι μήπως 

I δέν ά π ο κ ιη σ ίο ε  ν έ »ν α . Έ ά ν  έχεχε δ ίδομ λνα  
1 περί τή ς  ό * τω ς  ειλικρινούς αγάπης του , μή 
I άμ φ ιβαλλετε τ ό τ ε  δ ε ι δλα  τ '  ά νλα  άποχελοϋν 
ι μικροδμπόδια, τά  όιτοϊοι δμω§ θά  ύ.ιερπηδη*
I βετε. Ό  παχηο του δέν σάς θέλει, οΰ>ε κα 
ι νείς άπδ χούς ίδικούς χου καί ιί^ λόγοι πάν- 
■ τοτε σομφεροντολογικοί. Αΰεός (όβως σάς ά- _
I γαnq. καί έν χέλει θά ζήοηχε μαζή, έάν, έιχα- 
[ ναλΰμβ χνω, κατορθώσετε νά τόν πείσεχε οτι 
j δίν κινδυνεύει ή υγεία ο ς. Κρατήσατί με έ- 
I νήμερον χή; ττοθέοεω ; oac.
S ΧαρΙ ιλιια· Μ. Χ *'·ά , X ινιά : Ενας αν-
• δρτις έσχάεω; σάς έγίνετο πρόξενος λύπης 

μεγάλης, άπό τή » οποίαν άκόμη δέν συνήλ
θατε. Τήν καρδίαν σας σ»επάζει ή άχλΰς β ι- 
ρέος πένθους. Καίτοι ό χαρακτήρ σας παρου^ 
σιάζει έκάστοχε σ χμεϊατινά σταθερόιηχος και 
έ ιΐμονής σβΐς iv τούτοις t l :  πολλάς περιστά
σεις εκάμφθητε, ένχεΰθίν δ ί οί πεοιοπασμοί 
οί όιχοίοι οάς βασανίζουν σήαερον. Ό  μελλβν 
ονϊυγό; οας θά ονομάζεται Μιχαήλ, θά είναι 
κασχανός και θ& επαγγέλεχαι τόν υπάλληλον.

Μχραμίνο λουΧον9ι, Χ α ·ιά  : θά^έπιμε^νετε 
νά φύγετ< άιχό τήν παιρίδα οας ένας κύριο; 
όμως καί δύο παιδιά θά σάς εμποδίσουν. Δέν 
θά ύπανδρευθήτε προχοϋ άποθάνη ή φίλη 
σας, τήν οποίαν μιοεϊεε Ό  γάμος ^σας.έάν 
μββολαβήσο η περίπτωσις πού οάς άνέφερα, 
θά γίνη άπό ουνοικεβιον. Άλλ,αιστε σεϊς βέν 
εΐοθε ττ(λ* τοΰ IgroToc, άν κοί εκτιμάτε δεόν
τως τάς άπολαύσβις τής ζωής. 

ί Κ. Ά&αναοόπονλον : Άφοΰ σάς s ίυχε̂  negl- 
στασις νάάλλάξετε εργασίαν, άπό τήν ότοίαν 
θά έ«ερδ!ζατε άρχειά, διατΐ δέ τό  έκάματε ; 
Τό όχι ούδέποχε ουνεδίβητ» μετά μιάς νεας 
δέν τό πιραδίχομσι, διΑχι γνωρίζω κάλλιβτα 
ότι άκόιιη διατηρείτε έ »α οπινθήβα ένός πα- 

I λαιοΰ έρωτος, ό όχοΐος σάς καχέσχρέψεν υ- 
λίκώς καί ηθικώς. Μήν περιμένεχε νά ευευ- 

I χήβετε όιά τοΰ γάμου. *0 γάμος τόχε μόνον 
I στερεώνει τήν εύχυχίαν δταν θβσχ) ‘„τά θβ- 
| μέλια της δ ερω;. Είβθε ένας άνθρωπος πολυ 
I υπερβολικός είς δλα του καί δταν άκόμη dno- 
| λαμβάνετε σχ.γμας εύτυχίος, Σάς συνιστώ ν 
I άναχοβρήνετι είς τό έ ξα ^ ικ δ ν ,  έφ όσον δυ- 
I ναοθε. Έ κ εΐ θ ' άνεΐςβτε τά μέσα διά των 
I όιτο'.ων θάτσκxoπoιη^)^£ήπoλυxάgoχoς ζωησας.

I . Α. Μ., ΆΦήναι: Είμαι βέβαιος πως ουεε 
I σείς δίν γνωςίζειε τί θέλειε. Πιαχεύω πως 
I ή άπάντηαίς μου ήχο σαφής, Ά λ λ η ν  δέν *χω,
I δυστυχώ;, καιςόν νο οάς δώσω.

Ύπερήψανην μικρόύλαν,  ̂ Tgtπoλιv Δυο 
Ι πραγματα εχω νά σάς πώ σήμερον. Πρώτον :
I νά μή μεταβήτε εκ' οΰδενΐ λόγω εΙς_ τό εξω- 
I τερικόν, διότι τό ταξεΐόι αΰτό θά σάς κατα- 
I στρέψη. Δεύτερον : νά μοΰ σιείλεχι^ την φω- 
I τονραφίαν σας έπί *Β β®<*Βι τήϊ οποίας θα 
I δυνηθώ νά εκφέρω τελείας ϊγχνρον γνβμην 
1 πβρΐ τοΰ μέλλοντός οας. Ό  νέος υ ?ίσταται, 

ζή, υπάρχει γιά σας καί μόνον για σας. Προ
σέξατε είς τό υψηλό σπίτι.

Έομιόνην, Π άτρας: Χαρακτήρ έχιπόλαιος, 
πολυκύμαντος, εύπλαοτος, άψίκοςος. Θά υ- 
πανδρευβήτε ταχέως όχι ομως είς τάς Π ά
τρας. Οΰ3εποτε θά πλουτ.οετβ διότι είσθε 
σπάταλος, άκόμη καί είς τά αίβθηματα.

Ο |100ρΜΓΙΤ|1*
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Λ * .  u ix c  4 0  ϋξεα * xml κ ί « ι
Χκ£«*,ν»'« β ό  Jrf»·»- <>« ίημοσιενΜΥ\π
μετα >cs /.ο··τ'̂ ραχ̂ *-ρΐί. ϋέρκν
τών !»(« ··< · > * im  we#. i.-W «JUs* λίξις, τά- 
mov είς M| >imi>t^(u| · « » .  xai <I| n*g j i -  
g o rr j# *t, θά ιτρό» SO X«nxat φ
μία.Διά f>| Μ ·«Μ ΐΛ ·(α ·τ·»·Γ ·
50  4 U ( i j  in i »jU «r,

I I  ΑΠ ΑΝ ΤΗ ΣΕ ΙΣ  ΔΗ Μ Ο ΣΙΕΥΟ ΝΤΑΙ 
Κ Α Γ Α  ΣΕ ΙΡΑΝ  ΑΗΨΕΩΣ.

Στήν ά/σπητή φίλη Σεμιράμιδα χαρίζω 
διαμαντένια τήν ψήφον μου. 7£ώ»-,

— M atic i Σαντόρφ, οάς δίνω τήν ψήφο 
μου γιατί μοΰ μοιιίετε σιή μορφή καϊ σιό 
χαρακτήρα. Rita.

Σ ιλάβ j το » Π ίνο»·, δισβ$ζοντας τού; 
χαρακτήρας, πρόσιξα τήν τελευταία παρά
γραφο τοΰ δ.κυΰ σος. ΕΓ,-αι πολύ πο·εμένος. 
Δεχβήιε τήν φ.λίαν μοο. ΆτοκλβΙω κάθε άλ- 
λον σκοπόν. Χυρακχηρ μου εις ϊ3ιον φύλλον 
μέ Ιδικόν πας. Π ισΐενετ* ; Δ ]ίίς  μοο ’/ ·.  
Σερ. Ρ· **· Έ νταΰθ».

—Δα'ϊάη, ό χαραχτήρ σου μοΰ άρεσει ΰιερ 
βολικά. 2* ψηφίζω «α ΐ ζη ώ τήν γναιριμίαν 
οου. Δέχεσαι; Ρόδον τής άνοίξεα,ς.

—Σκλάβα τοϋ Πόνου, οβ ψηφίζω, γιατί ό 
χαρακτήρ οου μοΰ άρέσει Άλληλο/ραφοϋμ· · 
Μινεξίς.

Στή  γλυ*ειά Έ λλη , τή φτώχειά μου πρα- 
ο^ρυγοπιύλα, χαρίζω ολόχρυση τήν ψήφο μου. 
Σάν απελπισμένος ομοιοπαθής τή , ζητώ  τήν 
αλληλογραφία της. Ά ν  « ίλ η  να μέ y «„ io a 
βπ Ενιυχία, δς μ ,ϋ γνωρίσ^ διεύθυνσι νά τή'· 
γράψω. Ν. Rayaxq,.

— Γόησσα, ό'ά τά αγαθά προτιρήματά υου 
σοϋ χαρ ζα> δύο (2) ψήφοες |έ δλη* μου τήν 
κιιρδ.άν. Θ «»ρλα  νά μοΰ γράψης άν δέχεσαι 
τι»ν αλληλογραφία μου. Ά ν  ναί, γράψατε. Ν. 
Π ^ηεί η.υλον, γραφεί;» «Σφαίρος. θυρίς δ!

—Έ να  πραγματικό διαμάντι νοικοκυρωσύ- 
νης πο* δη,αουργιϊ τήν γαλήνη «α ί ιύιυχ'α 
στήν οικογένεια,είνε ό χαρακϊήρ τής Έ λλη :. 
Νοικοκυρουλα, μορφωμένη, *έ  ιδανικά, θά 
είνεπρα/ματικός θησαυρός γιά κείνον ποϋ 
♦4  βρεθη άνταξιος σύντροφος τή ; ζ®ής Χης. 
Της οιδα> τήν ψήφον μον. Ζοο'λίν.

—Χαρίζομε δύο χρυσούς ψήφους ί ί ;  τόν 
Μιμην, διότι συμφωνούμε μέ ιόν χαρακτήοα 
του. Κρητικό θαλαοσοπουϊU παί Αν,α ιοβ Βε- 
σηόρου.

~ ·2<λάΡ « χοΰ πόνου, πονεμενσς πραγματι- 
κβς, βαν «εϊνον πού ζη ςί;, jraoiNu τήν ψήφον 
μου στόν ίδαν *όν χαρακιί ρα σος, ΙπιΟυιιώ» 
να πβρηγορη οΰμε μέ μιά άλληλογίαφία.Γρά- 
ψατι η γνω^βακέ μο. όιβΰθυνοίν σας. Γ  Ρο- 
δονλης p. r . ’Αμαλίας.

— Ιουλιέττα έ*εις Ι*α  χουσό μου ψή«ο, 
γΐΰΐι τ  άξιζεις. Πσγι ρος Κόμης.

Π<Ρ- ^ , Τ ί'Τ Μαοιγκα μει έπιφυλάξεως. 
Κπιϋυμω άλληλυγοαφ(αν τη:. ’Εάν δέχεται 

4ς μοΰ YWdin>TI είς (ήν έξης διεύθυνσίν · 
Νοοταλγύν Ζαρο. ,.οϋ, ΆνΛ . Πίζικοΰ. 7θν 
Τάγμα ΠροκαΛυψεως. Ιην Πολυβολαρχίαν.
, —Π *ν*0» Κό^η, θ’ έκτιμω καί σέ ψηφ(ζω. 
Λ .  Ζαχαράκος.

—Ά νθ ο ς  Μαρτυρίου, σέ ψηφίζω γιά τήν 
καλήν σοβ καρδιά ·η ϊ βύγενή σου αίσθή- 
ματα. Β*,ι νιΧγβΐβα x it &ί.

— Χ α ν ιζ «  δυό όΐόιρυσους ψήφους είς τήν 
Δίδα ίουλιβττβ, έπειδή ό χορακτήρ της 
ταιργιοζβι μέ τόν ί*>Η0ν μου.Άς ζητήση έπ - 
•τολην μου p. r. Σύρον. Ή . Ίωαν,ίδης 
. -Ψ η φ ίζω  (τή Σκλάβα τοΰ Πόνου, γιατί 
αρισμένως θα elvm μιά εΰ,ενικιά ψυχή. Μό
νο μιά \ειοια νυχή είναι Ικανή νά θρέψη ιό 
πόνο και νά έξαγνιστΒ μέ τά δάκρυά του. 
Χης ζη 'ω  αλληλογραφία. Ntaooj ζωνοίνος 
p. r. ΑΘή>αι. '  κ ’

—Δ ίϊω  την ψήφβ μοο στό Αγοροκόριτσο, 
γιατί ό χαρακτήρας της μ· αρέσει ύπβρβο- 
λίΜά «αι της ζητώ  μία φιλική άλΧηλογρα<ρ(π 
Δέχεται ; Ά ς  γράψ0 ; Άηίατ. Λί*&ρι,ά ,. p.r . 
Αθήνας. e

—Στήν Μάσιγκα βρίσκω μέγπ μέρος έκ 
ι^ς «παντογνωσίπς» ποΰ γενικώς επιθυμώ 
γιά τη γοναΐκα. Έ ν  τούτ «ς  δέν βίναι ϋπβ- 
ρηφανη. Aky ·α « χ5ται πώς γνωρίζει, ένώ 
βριγματι εχβι δρκετά μεγάλη» πείραν, έκ 
τουτου δε και to μϊοος πρίς τό ψβΰδος καί 
η 4πι=χ%ια πρός τούς κόλακας. Καιά συνέ- 
πβιαν ιής άξίζβι ή ψήφος μου. Clitandre.

- L  ζα, ο χορακτήρ σας συμφωνεί μέ τόν 
ΜΜΟν μου καί διά τοΰτο οάς χαρίζω μίαν

ψήφον χρυσήν καί σάς βββαιώ ό«ι θά βρήτε 
μονον οέ μένα έκιίνο ποΰ ποθείτε. Δέχ σθε 
^^Ή^ογοοφίαν μοο ; Γράψατε εις τά Γρα
φεία τή ς  «Σφαίρας». Άεχός τής Ραύμ»1ης.

—Ψηφίζω τόν χαρακτήρα τής Ίουλιέιτας 
μέ τήν ψήφον τής καρδιάς μου, γιατί ό χα
ρακτήρ της flv a i έκίί«ος τόν ό.τοίον ονειρο
πολούσα ναΰρω σέ μιά κόρη. Λ. Π.

—Έλ* Μόρο, σάς ψηφίζω νιά τόν ώραίον 
οας χαρακτήρα καί έ;ι·ιδή ομο άζε« μέ τόν 
ΐ5ι·ό μου, Γ . Γιαν ίχος. Θβσ) f ίκη.

— Διαβατα ιής τνχης, σοϋ χαρίζω τήν ψή
φον μου μ’ όλη τή καρδιά γιατί τεργιο^ουμε 
στόν χαρακτήρα. Ά ν  δέχεται άλληλογραφίαν 
ας γοάψΒ : Νίταα Ζαρμί, p . r . Β λον.

—Ψηψιίουμε τόν Άμλέτο γιά τδ τίμιο καί 
σπάνιο χαρακτήρα του. Φιφή, Ν ίκη, Σ ίοαα .

-  Ψηφ ζω τόν Ίίβώ ίη, τον Άβΐρ» καί τήν 
Μνηατην ιο ί  Πόνον, διότι οί χαρακτήρες των 
ό .οιάζουν Ματαπληκτικώς μέ τόν Ιόικόν μου. 
Δέχεσβε άλληλογρ φ,’α » ; Ά ς  γράψουν μέσω 
«Σφαίρας». Μαξιμος.

—Μάσιγκα. γλυκε.ά ΰπαρξη, είναι ή πραγ
ματοποίησές τοΰ ονείρου μου. *0 ομοιότατος 
μέ τόν^ 1X0 μου, χαρακτήρ σου μέ κατεγοή- 
τ»υσ». Ά ν  δέχεσαι φιλίαν μου, γνώρισέ μου, 
μ>σφ «Σφαί^οί» τύπον διαμονή; οου. "Λ·η-
δογης,

—Αή3α, βέ ψηφίζω ολόχρυσα καί έκ βα- 
θείας συν >ισθήοκωο λόγφ πλήρους ουνταυτή- 
σ^ως χαρακιήρων. © i  i l i j i f -όμην εύτυχις εάν 
εδέχίσθο άλληλογραφίαν μου. Έ άν δίχεσθ*, 
γράψατε : Ί·άν,ηγ,ΚαΧβγ,ράΗηϊ, Ρετσίνα 47, 
Πειραιά.

—Ματια Σα>τόρφ, σάς ψηφίζω μ* όλην μου 
τήν καρδιά, γιατί μ" « ; ε\ ενθουσιάσει κύριο- 
λεκτικώς ό αληθινός, τέλε oc ανδρικός χαρ α- 
κ’ ήβ σας.^Ακόμη και διότι είσθε ώ αίος,πως; 
Θ>λειε ν’  άλληλογραφήσωμε; Έ ν  τοιαυι^Ι 
περιπτ«η ·ι μέ ειδοποιείτε μίσω στηλών άγα- 
(ΐηιης «Σφαίρας» EdelvaTs.

, Σ ιήν δεσποινίδα Ζ ιζά  δίδω μέ ό(ην μου 
τήν καρδιά 2 ψήφους δ.α τόν >ΐίη ·ρινή χαρα
κτήρα της καί όιά τά εύμορφα ψυχικά της 
χιρίσματα καί δέχομαι άλληλογραφίαν της, 
Διεόθη«Ρΐς p. r. I. θ

— Minion, οέ ψηφίζω κοί χρυσήν ψήφον 
coS δίνω. Έπιοτολάς έστειλα δ»ο, ά ·ά ν τη ην 
π»οΐιΐ*νω. Διεύθυνσίν μου έγραψα. Β .Σ α ιη -  
ρόπονίοι, Κίρ*υοπ.

Στίιλπ ι Λ*.ό yo ''-’οΓίς ψήφους στδ Μούρα

Η  Σ Τ Η Λ Η  Μ Ο Υ

Σέ προιιγούμίνο «ρύλλ,ο οας βίχα μιλήσει γιά με^ι· ’ 
χβς ρβλΐΐώαέΐς, τάς ύποίας άπεφάσιοα νά έπιφέαω 
«Ις τήν έν γένει έμφάνιοιν τής «Σφαίρας.. Ύποϋέζω, 
καλοί μου φίλοι, 8τι ή σημερινή «Σφαίρα» παρου- 
οιαζεται με Μαινού^γιο άλλά xai μέ μοντέρνο έντε* 
λως κοστοβμι και γνωρίζετε τ ί στοιχίζει σήμερα ένα 
καλοκομμένο καί καλοφχιαγμένο κοστούμι.

„ Σήμερα τό βράδυ λήγει ή προθεαμία διά χήν ίιπο- 
ρολην έργων τοΰ ’Αριστείου. "Οπως είπα καί στό 
«ροηγοΰμενο φύλλο, δταν <Κι δημοσιευτούν δλα τά 
έγκρίιίέντα διά τό ’ \ριστεϊον έργα, τότβ «ά  έκ’ιοϋοίν 
τά αποτελέσματα. Θ’ άναγκασΟώ δμως, πρός άποφν- 
γήν χρονοτριβής, νά δημοσιεύσω πρώτα δ Ια  τά έργα 
τα μβτέχοντα τοΰ 'Αριστείου καί κατόπιν νά ουνε- 
χΐσω τήν δημοσίευσιν τών μή μετεχόντων. Τοΰτο 
μοΰ φαινβται π^ακτικώτβρον.

Δύο νέες συνβργάτιδεςΤΑί’ δί ε̂ς Ζιγχολέττα καί 
ΖΛζο. Και αΐ δυο οιά τήν κοσμικήν κίνησιν. Kai 
άπό τής άπόφεως αύτής ή «Σφαίρα» τελειοποιείται. 
Kai δεν *ά  στάζουμε Εως έδώ.

' Ε γ κ ρ ί ν ω :  «Θανατος χαράς» τοΰ χ, Π. Κ ο" 
μ ν η ν ο ΰ ,  *τό τραγοΰδι τοΰ βιολιοΰ» τοΰ ν. A  L- 
μ ι λ ί ο υ ,  «Βαρκαρόλα» τοΰ κ/Κ ο μ ν η ν ο ΰ Π ρ ο ·

Λ  °* ύ λ °  υ» χα1 «2«βρνά λό /ια> της δίδος Σ ί β υ λ λ α ς .
Δέν βρίσκω τίποτε τό πρωίότυπον καί τό ένδια- 

φέρον στά δικά σας, κ. κ. Μ ί μ. Κ ά σ τ  ρ ι ν, Γ. 
Β ο υ μ β λ ί ν ,  νΕ ρ α σ μ ε Φ λ ο ί σ β ε ,  Ή  λ. Α.
Δ ε ι λ. και Φ ο ΐ β ε  Δ ε ι  λ.

CH έπιστολή πρός τήν δίδα Μόννβν Βάννα άκόιιη 
ευρίσκεχαι στό γραφείο μου.

«  A P X l X Y f l T * ^ T H I

I I  EDUTCAll TOY Ν30ΜΑΝΤ0Υ
Ό  Νοομάντης δηλοϊ δτι είς βλαι τός έπιστολας 

άπαντα κατα σειράν είτε διά τών στηλών τής «Σφαί
ρας», είτε Ιδιαιτέρως, καραχαλεί δέ τούς άπευΟυνο- 
μίνους χρος αϋιόν νά μή άνησυχοΰν έάν τυχόν άο- 
γήσονν νά λάβουν άπαντησιν, καθόσον εις δλο -ς 
άπαντά κατά “ ‘ β *» λή^εως, ούδβνός τήν σειράν 
«αραβ.έπ»ν. Δ ιδα ς ’Α γ γ ε λ ι κ ή ν, ’ Α ν τ ι ό π η  ν, 
Γ ε ν ο β έ φ α ν  Ε ύ τ υ χ ί , ν  Ά ρ μ έ ν , .  κυρίαν 
Β α ρ β ά ρ «  ν Α  ί γ ι α λ. καί κυρίους ' Ι ω ά ν ν η  ν 
Α  ι α  κ ά κ ο ν, Ζή  σ ι μ ό ν  χαί .0 α ν. Α ι α π έ ο .  
β άπαντησ» ταχυδρομικώς μόλις ϊλ*η ή ββιρά σ «  ς,

θ ’ άπαντήσ» έπίσης κατά σειράν διά τής «Σφαί - 
ρας» πρός τας δί!ας καί τούς κυρίους: Έλαα Μάρ.,

iK ftJ S & n & z  ’Ae- Διοννο<ί,ον· *·■

I βόδον καί προτρέπω τούς άναγνώβτας,Γόν θέ- 
I λουν νά δουν ποιές είναι άίγβλι.έ^ψυχές, νά 

χό ψηφίσουν. Χρυσόμαλλο* S i ρας.

Ρ  IfllfllT E P fl ~Β Μ Η η 0 Γ Ρ Α Φ 1 Η _ _ Ρ

Μ έχρι15 λέξβωΥ δραχ. 2, *άθε Ιαϊ 
πλέον λέξις 30 λεπτά ή μία.

—'ΕνωσινΆλληλογράφων, είσθε 3νας βλά
κας. Δέν βας ψήφισα ποτέ. Γ ·ω «ο π ο ιή σ  τβ
οτάθμου*5 1tr,s Συνεργεία Ναυ-

βυ ,0 Ρ^ζ81? ότι ό έ* πολυπραγμο- 
αυνης δ.θρωπος έτίοτε κρίνει τό έβφαλμένον 
ουιω και έγώ ότι μερικοί Αέγονιες εαυτούς 
μορφωμένους έτίοτε σ εροΰπαι πε ρ·»ς «α ί 
ουΟες άνθρωπος σοφός δ,ευ ταύτης. Τ ΙΝ Ο Ρ Ι

— ΓΛ Αγρίμι λόγφ αυνωνυμίας δέ/ Ιλοβ8 
xuveva γραμμα. Ξαναγράφτε : Illmmy Βαρκ-

α ■ Ταχαδο. Παράρτημα ΈίχαΰΟα.
. Γοη^βία, ψήφόν σας χ^τ^οητ

ευχοριοτω. Αλληλογραφούμε ; Π βριπ ,,.Σχ ιί.
I  Qaq **y<\ «2 φ α (ρ α ς> ,

2 ^ ·  Ον8,0 °» Όβλλό, γιατί σιωπάτε Πιο<πβι.

— Θλιμμένη Γοητεία, διά νήν έξαιρειικήν
ι'α0 “ I  ? ’ πα° ’ ύμ“ '  *'«Χον ευχαριστώ' 

ηλήν θά η&βλαν, εί δυγατόν, νά μάθω διβύ- 
ουνβίνσας οπως έκ^έρω ιδιαιτέραν τινά κρί- 
οιν. Κάσιοοο,

- Τ ύ  νηβα,μί,ο ζαρκάδι p. r. Αθηνών. <- 
γωτι^ νά } ιάθη $ ιό ποιον ουρανόν καθημένν. 
κατευθύνει τύσον ίΰιτέχτις  τήν ψήφον της 
επισφραγιζουσα μέ τόν τοϋ Κάστορος σπάνιον 
χαρακτήρα, ή ΘΧιμ^έ,η ΓοητιΙα.
s ,0Λ 1ς Π., ευχαριστώ θερμώς
διά τάς ψήφους σας. Διεύθυνσ.ς μου Ή. Ία- 
« * * « , . ,  ρ r. Δράμαν.

— Δίς Ειρήνη, ευχαριστώ όιά τήν ψήφ»ν 
οας Γνωρ οατέ μοι διεύθυνσίν. Δέν οά; έ,θυ- 
μουμαι. Έ . Ί<οαγγΙβη; .

_ Περιπε^ιώδη σ«ιά, εϋχαριοτώ γιά τήν 
ψηφο οας. Παρηγ. Καρδιά,
. Παπαβόπονλον, διεκόπη άπονόμφς
η αλληλογραφία. Τί συμβαίνει; Αγωνιώ . Ζ .

xixiq εϋχαριοτώ όλους όοοι μοΰ έχάοι- 
οαν τήν ψήφον των. Ζαζά.

— Φρύνη μου! *Η άπονιά οου δ" έφερε οέ 
;οαν«ΐ άπόγνωοι. Α ίιια  μοϋ είναι δυσνόητα
Αλλοτε *6®°ν τακτική τώ ρ ι όμως άμελείς.
* υμβαίγίι; Μή θ«Αή<ν*;ς ά<όμη ύ ιοφ ίςω.

•4e«o«?a"V60103 μ ί° Φ , 2 f a‘0 ϊ«* ·Ν ά  ελπίζω;

Δ«αρηγ6ρητβ( Χ (ον, ευχαριστώ γιά ψή.
°  «  Ενο/ιψα γιατί δέν άπαντήσατε ;9 ,όρο ΙοΟ Α ιβίντ*.

.ΊΓ Το* !  ΨΠφΙοαντάς με ευχαριστώ θζρμώς. 
Ιδιαιτέρως πολλά μου ιύχαριστώ γιά τούς 

χβυσους και διαμαντένιους ψήφου τών·Κεβ- 
κυ,'α/ων. ΊΛανιχάς. ν  ^

^οϋς ψηφΓσαντάς με ευχαριστώ 
ΐο « ;  ζητοΰντας„ αλληλογραφίαν μου 

και δηλω δτι δεν δέγομαι Κορ>ηΧΙα.
, Παρακαλώ πολύ πολύ τούς πέαψαντος 
■πιστολάς πρός με νά δη λώ *κ ν  τά όνόματά 
των μέσφ «Σφαίρας». Κορ*ηΧία.

m  Ν Ε Ο Ι X f l p fl Κ Τ Η Ρ Ε Χ ~ Η
^ «»? ,ς  τοϋ "Ωραίου Έ ιώ ν  22, ξανθός, μέ 

μαλλιά ογου„<5ξανθα, μά.ια μεγάλα, έκφρα- 
οτικά. Ανάστημα μέτρ.ον. Έ ν  γένει χαρα
κτηριστικά κανονικά. 'Ολίγον μελαγχολικός. 
Ρωμαντικός κοι εις α«ρον ρερβάδη , άλλά 
όλίγον έγωι»της. Άγαπ^ τήν έξοχήν καί τά 
γλέντια. Τόν έρωτα τόν θεωρεί Ιερόν καί 
γιαυτό θέλει να ίρη μια καρδιά νά τής άφο- 
σιωθχι όλοψύχως.

—ΜβΧαγχολιχή σιΧη,ολάτρ,ς. Έ τώ ν  22, άνα- 
οτηματος μετρίου, οιτόχρ^ς, μαλλιά καοτα- 
νά, μάτια πρασινογάλαζα. Λεπτή σιού; τρό
πους, ευγενης, ρωμαντική κοί διαρκώ; μελαγ- 
χολικη. Α γιπ ^  πολύ τή μουο.κή καί τα με- 
λαγχολικά minore. ΕΙνοι ύη*ρ τοϋ ·ΰγενοβπ 
και ίβινικοΰ έριο τος καί νόν δ»δρα ποΰ θ’ ά 
γαπηβχ) *όν θιίΑβι νά όμοιάζ^ τοϋ χαρακτήοσς 
της. ΔιαμενΜ σιά Μέγαρν.

A.cvlSa, Ψ. Η λικ ίας 18 έτών, άνάστημα 
μέτριον, χαρακτήρ ειλικρινής, σταθερός, κα- 
ταδβικικοί μεγαλόψυχος, φιλόθρησκος, ψυχή 
άγαθή, θέλει τήν ή»υχον| αί αρμονικήν οικο
γενειακήν ζωήν μβχοι δε ού;ή; τής στιγμής 
δέν άγαπηοβ θελει, δμως νά άγαηήοο,γιά νά 
βοκιμαοχ) την άγά.ιην, τ ιν  οποίαν θεωρεί ίε- 
ράν. Μισεί τό ψβΰδος, πολύ 8ε πβριοότβρον 
δταν πρόκειται περί άγάπης. Αγ an? τάς δι«-

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
οκεδάΓβίΓ. τάς έξοχός, τον κινηματογράφον,
τήν μουσι*ήν, τδν χορόν, κ.τ.λ . .

•Απόστολος Σχουρίαι. ’Ηλικίας 20 ετων, 
άναστήματος κβνονιιοϊ, μάτια γαλανά, φορει 
■αί γιαλιά. Χ-ρακτήρ είλινριτή;, ωραίος· 
ιολμη όο, οοβορός. Θεωρεί τδν έρωτα Ιερόν. 
Εκείνην τήν δαοίαν θά άγαπήοΉ τήν θέλει 
μόνο δική του"καί ν«ά *Λ τήν ά(απησι_δέν 
■’Μι έξετάοη χρήιιατα οΰ :·  κάλλη, αρκεί νά 
τδν ά/απςί Σέ όποιον άςέοπ όι χαρακτήρ μου 
» ;  γράψΉ : Έρμοϋ 260, Έ ντα ίθα .

- Μβοοη*ιακός αοιήρΐ Είμαι νέος 18, ετών. 
εύρωστος, ώραΐος, ξανθός. Α γαπ ώ  πολύ τάς 
διασκεδάσεις καί τήν μουσικήν. Καλλίφωνος 
τρα ονδιστής κοί μανδ λινίστας. Είμαι λίαν 
ρκμαντικός καί φιλόδοξος. ‘ Αγαπώ τόν *0<ι- 
τα. Γράψατε: Μιοσηπαχο* daiega. Χορακοτο 
Μεασηνίας.

—Βίολέττβ: Έ τώ ν  18, αναητηματακι χαρ>, 
τωμένο, παχουλή καστανή μέ κομμένα σγου- 

μαλλιά. Έκφρασις προσώπου ουμπαθη- I 
τική. Τρελλή παιχνιδιάρο, άνοιχτίκαρδη, 
πάντα γελαστή. Έ ξοχη χορεύτρια ζηλευτή 
•τή συντροφιά Τόν άτδρα τον θέλει σοβαρό, 
άφοαιωμένο, εϋγενή, είλικρί'ή καί νά την ά- 
γαηςί. πολύ. Είνε πολύ ζηλιάρα.

Αορβλάϋ. Έ τώ ν  19, μ « ί κονονικό, κατα- 
λευκη, μάίΐα παιχν.διάρικα, μαλλί καστανό
ξανθο, λεπτή, Έ νσ ς  τϋπος Εγγλέζικης ω- 
μορφιάς. Ευαίσθητη, ντροπαλή, φοβι’ σιάρα, 
ίπιφυλακτική στήν άγάπη, πιστή, άφωσιωμένη 
καί ουμπο’ ετική στούς φ ί'ουςτης. Πάντα 
γελαστή, χαρούμενη κοί|ι»ρόθυμη. Τ  ν δνδρα 
τόν άρΐσει οοβαρό, όχι ώ ,« ςφο, εύγενή,ομωΐ, 
κοί «ο ίύ  μορφωμένο, άν οι χτόκαρδο δέ και 
είλνιριτή. Ά ρ »ε τά  μορφωμένη Κατοικεί οτή 
Μυτιλήνη. ,

Α*ο*τ. 'An.: Νέος έτών 20, εχ Πατρων,ηδη 
στρατιώτης. Μελαχροινός, νάτια ^«ΰρα, ο^μ- 
ΗαΘτ)ΐικ^ι άνάστημα κανονικόν. Ζηλότυπος, 
έλίγον β αιος κοί όομητικός, άλλά κατά βά
θος ά/οθός. Στόν έρωτα ιίνα ι πολυ μικροί·, 
γιατί μέχοι ·τώρΓ> μόνον τήν δτ>στ«}1α καί τήν 
λύπη έγτώ 9'θε. “Οποια τόν βρίσκει της άρε- 
οκείας 'η ς &; τοΰ γράψχι·’ 12ον ΣύνταγμαΠε- 
ζικοϋ 3ος ΛΛχος, Πάτραι.

—Π. Γ  : Μετρίου άναοτήματος, ευοωμος 
καοτανόο, φυσιογνωμία συμπαθής. Οικονομι
κός Ανεξάρτητος. *Ε · ρύσεως μελι>γχολικός, 
ειλικρινή;, σταθερός, φίλος_ τής οικογενεια
κή? ζ' ή;· Δέν ίχει έρωτευθϋ ποτέ σοβαρώς 
καί αναμένει έ ν  γωνίως τήν κόρην τών όνε - 
troy του. Έ τώ ν  27____________________ _______

^ΕίΙΗΦβΗΙΒΙΪ ΚΛΙ 01 XftPRKTHPEXfel
” '3 3 2 " I  Κ , 3 3 3  AtXid^a,, 3 3 4  Νηα,ωτο- 
jiovXat ία,'τΐ Σνρ:α*ΜονΧα(), 3 3 5  Κ οηηιυο 
YStXixi, 3 3 6  Άριοτονχον. 3 3 7  "Ωραίας τοδ 
Πίραν __________
Ιοί ΤΟ ΤΠΧΤΑΡΟΠΕΙΟΝ ΤΟΤ ΑΙΠΓΟΝΙΣΠΟΤ \θ\

A a io w  flo r ia . μην άνηουχήτε. Θά δημο- 
σιευΟοΰν μέ τήν σειράν. Τήν διοβεβαίωσιν 
■ύτήν δίδω καί ιίς όλους που άνηουχουν διά 
τήν δηιιοσίευσιν άπαντήοεων ή χορακτηρων. 
Έχοβαιθησαν: AiX.ira δο. 1(, άντίτιμον δημο- 
οιεύοεα; χαοακ\ήοο?> ΏιαΙα τοβ Πίραν δρ. 2 
δι’ ε,κοιοιν ψευδωνύμου, Γ . ΡοβίνΧης «ρ. 1. 
» ι ’ άπάντηοιν. Τ. Π  , προσιτέθηβαν. 1 > » ί -  
την, οτοιχίΡΤΙ Ρ(ί· 5. ΑΙμΙΧ-ν έν 0> φ ίρ.17 
Οά στ^ιγίΓΐ, Έλήφθησαν 4 50. ι-ίνει υπόλοι
πον 12 50 ο »Ρ Χ Ι ΙΥ 1 * Τ ·Κ Τ Ρ Χ

Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Η A T *
Α ύ ρ ή λ ι ο ν .  Λυστυχβς ήλθβ άργά. Δημοσιεύεται

Τ Τ α λ  ι ο ύ ρ α ν. Τόμος έστάλη.
Γ  ι α μ ώ ν δ α. Έχρεώθητε δραχ. 10 δια σταλείσας 

έπιστολάς. _ .
Β ρ ε τ τ  ό ν. Έχρεώθητε δραχ. *.
Γ. Φ θ β ν ά κ η ν .  Έχρεώθητβ δραχ. 9·
Φ ο ί β ο ν  Δ ε ι λ ι ν ό  ν. ·Βστοιχισε δραχ. 9 

jq  β, Λ υ γ δ ό π ο υ λ ο ν .  ΙΙδθΛθΐήθη νά
παοαλάβυ έπιστολήν,

Έλήφθησαν αΐ συνδρομαί τών κ. κ. Γ . Παπαζαχα- 
ρίου, Σ ο » .  Ζαφειροπούλου, Δ. Λεβάντη, Μαρ. Ζωα-

νάΒ°ι>’ο λ έ τ  τ  α ν. Γράψατέ μας έπακριβή τ ΐ  θέ- 
λκτε. Τ ί άφοοά τον κ. Κ ο τσο6 ο< ^ α ν_ ;___^ _^

■ » | T K P I E 1 S  «Τ Η Υ Α Ο Η Υ Μ Ο Μ  » » <

KoOr gy ο o.c οι’ gvu ειος δο»χ. 2 
Ε Γ Κ Ρ ΙΝ Ο Ν Τ Α Ι: ’ Απόκληρος τοΰ Μωριά, ’ Αρι- 

οτοϋχος, CLITANDRE, Κόκκινο χειλάκ^ Λιλιάνα, N q- 
«ιωτοπούλα, (άντί Συριανοπούλα), Πονετικό παιδί, 
Παιδί τής θάλασσας, Ωραία τοβ Πέραν.

β π ι ε τ ο λ α ι  
Έλήφθησαν έπιστολαί μή άνήκουσαι είς ένοικια- 

οτάς θυρίδων έπ’ όνόματι: Στεφάρου Χάρη, 
του τής τύχης, Τ . Α., Φλαμαριών, ,Κλαιρης, Λ. Πα- 
παδοπούλου, Μασκότ, Θύματος Καταστροφής, Σκλά- 
&ας τού Πόνου, I. Λ., Μπαγιαντέρας, Μεδουσης, 
Παρ. Νικολαΐδου, Λεωνίδα Ψ., Φούλας, Ρέος,

^ Έ ά ν 'α ! άνωτέρω έπιστολαί δέν παραληφθοΟν ύπό 
τΛν ένδιαφβρομένων έντός έπτά ήμβρών, Οά έπιστρα- 

- 7ο%ν η^ός τους διανομείς.

% Τ Α  Ι Δ Ι Α Ι Τ Ε Ρ Α  f
ΟΛ ΐ οττγπ ΤΙ ΙβίίΓ30 >ίπιά ή λέξ^

•AJUr)Aoyea9>® μο-oy μ ί μορφα>μ>ν· κορί
τσια. Προτψωνιαι 2nnO’iaia»o0*t;. Γρήψατι 
ΠΙηην Ααμηρινό* VII Μ*τ·γω/ι*.ή Μοίρα 
ΑνίθΜΐ*ήι«>* Σάροβιις.

—ΑΙ&α Αή)αν. ’EtnotoΧή» μ ιν  ζητήσαιί tit
p . r . Ά γτ*Χ ·ί λβχα^ί. . _

 Προ; τον φ/λυ* μον Λ. Π. τής οόου Σια-
81ου

Γιά μέτρησε τά χρονιά σου 
Κι" δφες ctjv άνεψιάσου 
Είδες ποτέ τό μπ*λωμα 
Πώχεις οτά μάγουλά οου ;

yamin
— Νίος ·νριοκάμ*νος i * τ  φ  Έ *α < * $  ιΜω *ν - 

χατάοταης ζητβΐ αλληλογραφία* μ ί d.da; άπά-
avf Ελλάδος Γράψατ Wilson *a i Co The 
R o c k N .S .W . Australia.^

—Π·ραθΜ>υή. Ζήτησε οτη « Σφαίρα» β«»οτο- 
λή* μ ί ψΒΐόώινμον Παρασκευή Νιχολαΐδοβ. 
‘Απορείς χιαιΐ σοβ γιάψω έπειτα άπό 1 1)2
χρόνο ( /’(ipyee. _  ι

-  Παραχαλεΐται ή Ιεααοινις πράην Zosela 
νΛ iUX&D τοΰ Poste Restante Λ.ρ.λ,

—ΈηιΦνμώ ν' άΧΧ̂ Χογρο φήοω μ ί 9ί9ας μορ- 
φαμίνας xai auiuntov Λ αγα>γής »αί αίο&ημα- 
τικάς. Σ ί μ ΰ  ίξ  uitav ϋά χ τήν * “ β;
διά μεν, γιαιί δ σκοκύς μου ·?<>«* ιερός Ι ναιρί- 
Cm δί τινα ίχ  τ·0 χαρακτήρος μνν : ’Ανάοτημα 
μέτριον, λεπτός, χαοτηνός, μ ί χαοχενα μίτια^ 
xai οχονρα μαλλιά. Evjevijt, ειλιχρινής χαι 
υπερήφανος. Mi χαρδια πονετική και γεμάτη 
xaXmavvn- Λάτρης τοΰ χάΧΚους χ ιι  τής άρετής, 
ϋπερά οα δϊ δΧα>ν ί)ίτω · τήν τιμήν. Φίλο. χών 
ταξειδίων, διαοχεδάοεα>ν, Οαυμαοτγς τής εξεχ^ς 
xai τ&ν μαγευτικών τοχείων Ά η·χ9άνομαι τες 
"Αμερικανίδες xai Χατρεύα) τάς ΈΧΧηνίδις Οΐ 
xovcum®» τ*χ*!<ος ά εξίριητος. "Οπηια θίΧα  
ν«  μέ γναρίαγι καλλίτερα ac γράψη : Mimm s 
Asteriadis, 1139 Ε'. Crand Boulevartt Detroit
Mich, U. S. A

- ‘AyταΧΧάοοεε έπισιολίε χαι χάρτες *αντύς 
εΐδσυι παντ*χό#ιν. Γράψατε James Deme- 
triou. Holyoke National Bank Holyoke
Mass' U S . * .

—Ά*άϊδα Μ. Γ . Σας ίγραψα οτι λόγοι arm 
τεροι ό εφ εώ ς  μου μ' άναγκάζονν άνεχαρήαα, 
εξεετιριχόν όσον οΰβεε. θαμαι ό καλός αίελφος 
πέντονε γ·Λ οας. «Νίκος Μαυρομιχάλης.

—ΆνταΧλάοαω επιστολές μετα νέαν τοβ ε£ ω- 
xepixtO liicoe ΑΙιΰχτου xa i ‘Αμερικής. Zoseta 
Georgiou p. r. ’Αθήνας. , ,

—’ Ettxtv τυχαίου περιοταιΐκοΰ παυοσ την 
ilA floy teylev μου. Ενχαρπτόί Φίρμας πάν- 
τας τούς φηφΙοαντάς μ*. Μάσιγκα-

 ΤΌ ΑΓΡΙΜ Ι Χόγφ συν air ν αίας δ'εν πήρε
xavita γράμμα. Ξαναγράψατε. ΙΙΙπην Βαρατί- 
αην Αον Ταχ. Παράρτημα ΈιταΟΦα.

—Τό ’Αγρίμι δέχεται iwioroiee μάνχν στην 
έξής διίύ&ν’ βι : Πίπην Βαρατάαην Αον Ταχ. 
Παράρτημα

— Δις Monna Vanna άΧΧηΧογοαψοΰμε φιλο
λογικά · . 'Αγρίμι. ,

— Νεαρός φοιτητής, ζητεί αλληλογραφίαν με 
δίδας,προτιμά αρσακειάδας μαβητρίας, χα\ ηρο- 
οφτγοπονΧες ΆΦηνων, Πβιραιώς, σκοπός γνω 
ριμία, φιλία. Γράφατε Α. Σ. Μ p. Τ. Εν-
τ.β Φα _

— Ευχαριστώ πάντας ψήφισαντας χαρακτήρα

μΟΧΊ κ ^ ω & π ό  το Σ Υ Ν Τ Ρ ΙΜ ΙΙ μιάς ΦΡΙ- 
Κ Τ Β Σ  Δ Υ ΣΤΥ Χ ΙΑ Σ ζητώ ΠΝΕΥΜ ΑΤΙΚΗ  
φιλία, μόνο μ’ ευγενικά Π Ρ  ΑΓΜ ΤΙΚΑ ΠΟ 
ΝΕΜ ΕΝΕΣ νκάοζεις. <ΓΚΙΩ Ν Π Σ· Φυρις 109 
Γραφεία *Σφαίρας*. ,

-ΆΧληλογροφώ προς άνα ονφισιν τής απο- 
τέξεως μον, Μιχαήλ Παπαδονβργον ’Απότα
κτον Καφενεΐον Γ . Πεντζίκη ΘβαοαΧονΙκη.

— Τονς προθύμους κ. κ. Λεωνίδα· Ψ , Kcor- 
αταντιεον Παπαδάπούλο», F. Η., Καλλιτέχνην 
Φοιτητήν, Αημήτρισν Λιβάνιον, ’Έρασμον Φοι
τητήν καί Έρμήν μή δν.αμίνη δυστυχώς ν « ·  
παντήοα, ευχαριστώ ϋερμότατα δια τες ψη ■ 
φοας τεεν. Μάσιγκα. . . .

—Δίβ  αχώριστοι φίλοι εϊσιρχόμινοι Οιά πρώ
η ν  φοράν «If το σαλονάχι τήί « Σφαίραι» αΐ- 
τοΰν άλληλογραφίαν μετά Λίδα,ν. Π,οτιμώντει 
Κρήτης, Άϋη’ άν, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης. 
Γράψατε Γεώργιον Φίενάκιν και Αριατείδην 
Βουολάκιν. Βραλάοη-ΜεραμβέΧΧου Κρήτης.

— Παρακαλώ τήν Δεσποινίδα, ποβ αυνηντησα 
πρό ήμερών οτό ύ»* όρ<0. 9 τράμ, ποΰ χαβή- 
οαμε δίεελα βτό Τδιο κά#ιαμα χαί την ρώτησα 
γιά νό ·Σπλέντιι> να μοβ γράψα τήν διινδυνσίν 
της. θα νής "πώ κάτι, ποβ 6α τήν xivf) 
ηλεγί. Νοοταλγός, Περιοδικόν «Ζ<)*α?ρο». θυ-
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Ή  χαρά μον
(Κατα ηροτίμηαΐ'·)

"Οπβς τό κΰμα τ ’ άλαφρό 
παίζει τρελλά μέ τ ’ ά«ρογιάλι, 
ρίχνει στά αετραδάκι, άφρό 
καί φεύγει κ* έρχετ* άλλο πάλι.
"Ετσι σέ μένα κάποτ* ή χαρά 
χαμογελά χαρούμενα λιγάκι, 
μά σβύνει πάλι ή κακιά .. 
σάν τόν άφρό στό πβτραδάκι...

ΦΟΙΒΟΣ. ΔΕΙΛΙΝΟΣ

Σ '  ενΊ fi'fjtia.
νΕφυγες, άγ-ίπρ αου, στήν άγνωστη τοΰ ύπερπέςαν 

χώρ *, γέμισες Ολϊψι τήν ψυχή ^ου, κι έφερες δύ- 
μη ες παλ^β. νλυ^ειαίς οχόν σκοτεινό μ-υ νοΰ!

^αι ξαναβλέπω μέ τά θολά ά ιό  τά δάκρυα μάτι* 
μου—γν-ηά έ\ώ στήν ά>Οησι -χής νειότης μου-τά  βύ- 
τυχισμένα τής ζωής μου χρόνια ποΰ ηΐαν τοΰ γέ· 
λιου, τής χα^άς και τής άψροντισίας. Βλέπω καί τ^ν 
γλυκειά Ojv τήν μορφή ποΰ χρόνια είχα ν ’ άντίκρ*- 
σω κι* άνα0·υμάμαι τούς πρώτους τής κ-ιρδιάς μου 
κτύπους ποΰ * άγαποΰσβ μ\ στΐκ4 ! Kai δμως Οεν 
κλαίω τόν χομό^οου, πάναγνη ψυχή!

Δέν Οά σοΰ φέρω ποτέ 6γώ λουλούδια σάν τούς 
άλλους ! Κι’ ούτε Οά τά ραντίσω μέ τά δάκρυά |»ου 
πριν τά σκορπίσω στό νωπό οου μ·ήμα ! Κι ο ί «  
θά κλΊψι» στό ά τίκ^υσμα τοΰ λευκου σταυροΰ ποΰ 
τονομά σου είνε χαραγμένο, κι* οΰιε ποτέ Οα.>Οώ νά 
σέ Ιδώ, νά σοΰ μιλήσω πάνω 0λ* τή χορταριασμένη 
στέ/η τοΰ θεοσκότεινου κοι κρύου σ.τιτιοΰ σου ! Δ*ν 
λάτρευα τό ώμα σου έγώ γι ■ νά τό κλαίο παν στό 
χώμα πειά σαπ.ζει! Ποθοΰσα τήν ψυχη σου μόνο, 
κι* εύτυχισμένη τήν κρατώ τώρα σχά χέρια μου τήν 
βλέ.ιω .. τής μιλώ, τής ψυχο«>ας σου.

Κι* δίαν ή ννχτα άπλώνη τ ’» ■τκοτεΐ'ά της πίπλ% 
καί ήσυχα κνμάται ή Πλάσι, άρχίζΌ μέσ’ τή σιγαλιά 
νά λέω στήν ψυχούλα ποΰ άγαπονσα τόν £ρωτα μον 
τόν κρυφό, πού ποτέ δέν μπόρεσα \ά τής ιόν πώ 
δταν είς ϊήν ζωήν τήν συναντούσα ! Κι* έτσι δέν 
κλαίω ούϊε Οά κλάψω ποτέ Μά ιό  φθαρτό τό 
σώμα ποΰ λυών3ι μεσ* τή γη ! ΑΥΡΑ ΔΒ ΙΛ ίίίΟ Υ

Τά μαλλιά σον
Έψίς, κάτω άπ’ ιό  γάργαρο, μεθυστικό φεγγάρι,
Τήν ώρα, ποΰ άπ τά χείλη σου, τή νιότη σου έτρν-

[γονσα,
Και τά μαλλιά σου ξέπλεκα—σάν "Ηϊ Ιος τ ’ άλωνάρι—
Τά μάτια μου 0 μπώνανε, κάθε ποΰ τά κοιτοΰβα.
Τήν τόσην ευτυχίαν μας, τήν τόση εύμορφιά πον 
Κι* άκόμα περισσότερο, τά ύλόξανΟα μαλλιά σου 
Κι* αύ*ά τά μαΰί?α σύγνεψα ζηλέψανε τή χαρι, 
Νομίσανε πώς πέρνανε ΐή  λάμψη άπ* τό φεγγάρι.
Και ιό  φεγγάρι έκύκλωσαν τά σύγνεφα κοπάδι 
Κι* ένώ τήν Πλάση έσκέπασε, άκέρια, τό σκοτάδι, 
Καθώς σιμά καθόμαστε, άγκαλιασ :ά δέν είδες,
Ποΰ καί τού; δυό μα; φώτιζαν όλόχρυσες άχτίδβ;,
Kai τό φεγγάρι, άνώφελα, νά γνέφη καπίανίζαν,
Γιατί οΐ χρυσές, ολόχρυσες άχτίδε; ποΰ «ρωτιζαν 
Στό σκότος τήν *Αγά,τς μας, στό φώς τήν εύμβ§-

[φια σου
Δέν πρόσεξαν, άγάπη μου, πώς ήσαν τά μαλλιά σου.

 ΣΤΕΛΛΙΟΕ ΤΟΥΛΗΣ

'Η  Μηγν7]σιά
ΤΩ ! Μαγνησίά μέ τά  τζαμιά και μέ τούς μιναρέδες 
Τής όμορφες τής έχκλησιαϊς, καμπαναρί ι, κουμπίδβς 
Κάτω άπ* τό Γέρω-ΣίπυΑο, Σουλτάνα ξαπλωμένη,
Μέσα στά κυπαρίσσια σου κάπνιζες νυσταγμένη...

11
—Kai τώρα %* είσαι ; -"Ε νας σωρός ρημάδια, στάχτη,

[σκόνη
Νεκροταφείο όπβραντο ποΰ ή φωνή τοΰ Γκιώνη 
Θρηνεί άιιέτρητους νεκρού , π5 όλονυχτΐ; γυρίζουν 
Μέσ* οτά συντρίμμια τή^ φωτιάς, π άκόμα, λές,

[καπνίζουν.., 
Κ ΩΣΤΑΣ Σ Τ. ΚΟΦΙΝ1ΩΤΗΣ

Περασμένα
Περασμένα ! Τά θυμάσαι, μικροΰλα ;... "Οχι ! έ ;·. 

Ουμίσου λοιπόν: ΤΗταν βράδυ πού σέ προτ·γνώ- 
ρησα τί ώμορφη πού ήσουν,—βράδυ ήτανε πού 
πρωταντίχρυ ία τά κοραλινα χείλη σου και τής λάγνες 
σου ματιές πού άπό τότε σκλάβα κρατοΰν τήν πλη
γωμένη μου καρδ.ά. Τά Θυμάσαι; *Όχι, μικρούλα; .. 
Θυμίσου λο*ηόν : Τρελλός άπ’ τόν έρωτα σοΰ χάρισα 
τήν άδολη ψυχή μου, σ-λάβα τής τρανής σου άγά· 
πης. Κι* όντας μ’ άφησες καί ρούφηξα τρελλά, με
θυσμένα τό πιοτό τής ήΛονής άπ* τά φλογησμίνα 
σου χείλη σοΰ ψιθύριζα μέ *ειό μεγάλο πάθος τ ·  
«Σ* άγαπώ»—νΩ ! τ ί άξέχαστβς στίγμές-τής θυμάσαι 
μικροΰλα;... *Όχΐ ;.·.· τ ί κρίμα. . θνμίσου λοιπόν: 
"Ενας χρόνος πέρασε άπό τότε ώς τό σκοτιανιασμβνο 
έκ ΐνο βράδυ πού μ* άπαράτησες μονάχο γιά νά *α- 
ραδέρνωμαι στήν δυστυχία πού μοΰ; γέννησε ό χβρι- 
σμός σου. Και τώρα ή καρδιά μου κλαίει τή χαμένη 
μου εύτυχία σάν-μέσα στην έρημιά μου -  βυθίζομαι 
στά πεοασμένα. "Αχ I πώς περάσανε δλα... πως πε- 
ράσανε Τά »υμ&οαι, μερούλα; Α ΜΠΕΡΚΕΤΗΣ

Ύ 6ρ·ην έπι&υμΛν όνος Λιασ«εδ*ζει έν μέρει 
τήν ζωήν του, αίτβΐ &λλη\ο·οαφίαγ ά τοκ λειχ ϊβ  
μέ δίδας 'Αϋην&ν ήΧικίας 1 6 - 2 0 ΰ & ·,  προτι- 
μώνται αΐ αγνών αίσύημάτεεν καί ά ιίιιπιον ηβι
κής. EU μίαν επό ούιας Φά χα^Ισρ τήν πο·εμί- 
νην τον καρδιά. Γοάψατε A, F. 318 Flatb *th  
Ave Brook Lyn. N Y

—Κορίτσια, ποια άηό oaf »a παρηγορήσω 
τρία ξεχασμί·α φονταράχια εΰιι<ιχάμε*α # ·ί 18 
μ ή ν α ς  ε ί ς  τά βουνά τής θ ,άκνΊ Προτιμώνται 
Σύραυ, Ά&ηνώ·, Κερχύρας, SUou, χρκνδά,ννμα 
ά no κλείονται, Γράψατε Στρατιά,,ας Καοφ ίγκην 
' Ιωάν., ΜπέΧεσην Π., Γ · ϊ τάνον Γεώρ, 9ον 
Τάγιια ΠροκαΧύψεσε  ̂ Διμοιρίαν Ώρίου Ξάνθην.

0 Π ίΝΑΞ ΤΟΥ Φ ΙΛ ΙΚΟ Υ
Λίγφ πληθώρας ν ΐη : ό η ΐ ’αξ τοβ Φιλικοβ 

ΔιατωησμοΟ θχ Ιηιοιιενθτ) πάλιν είς τό πρά- 
σεχίς φύΧΧον.
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Π Α Ρ Α Θ Α Λ Α Σ Σ ΙΟ Υ Σ

Π ιρϋ»ον π’ΧΙ μ','ί
Φ ιόν' ίτόσο κηρό οπ" πουλί βαγα νά ξεχά.

οου τ ' βάστνά μ' διά 
ξηράς, ΐκό ;α  άηοφα 
0*03 νάν χα ξ·χάσου 
■ί διά θαλάβο'ς.

Καχίβ'κα προυψές 
χ’ βράδυ οχόν παίηό 
Φ,ιλ'ρου η* ίχάθ'σα 
σχ*ν άκροθαλασσά 
νιά νά κουλατσίσου. 
Ίχειά  χ' στιγμή βέ ο* 
θ'μόμ'ν κί μ" είχ* ά- 
νοίζ' ή δρ'ξι. ^Διέτα- 

| ι νά μ" φέρ’ν γόπες τ'γαν'ιβς, δπ’ «Λλ'τες 
τ 'ς  γλέπαμι άπού μακρόθιν ότους χά πουρ- 
τραίτα τ 'ς  έκθέσεους μϊ τώρα μί τ '  διατίμ'σι 
κάπους καταδέχουντι νά καν* παρέα μι* μί 
μάς χ* μικρό λαό. ΕΙχ’ andφοβι νά ξανοι
χτώ λιγ'λάκι κ* είπα νά μ’ φέρ\' · ί  νιά άγ- 
γουρασαλάτα. Νά μ' σ'μπαβφ; όπ'σ’θ'μήβ'κα 
τ ' άγγούρ' δπερ βίναι ένα πράμα τόν όποί- 
ουν ονδίπ' τις δουκιμάζ'ς, γιατί ο' πβιράζίί 
ατ' στουμάχ’ άφ' τ 'ν  κηρό δπ' ·α ν 'ς  διαίτα 
μί τ ' γίόα.

Στρώθ'κα τ '  λ’ πόν Jk' έκανα τ ' βταυρό μ' 
γιά ν ’  άρχήβου τ 'ν  πανδησίαν... Ά μ ' στώπα 
ΐγώ έκανειλημμένους πώ; «Ιν* χακό τ ' ζώδιο 
μ' βι' δ τ ' ή νρουοουζά, άφ' τ 'ν  κηρό διτ” » "  
•Ιδα στά μάτια μ' μί κυνηγάει οάν άλουγό- 
μυιγα. Δίν είχα προυλοβιι νάβάν* σχ" στόμα 
μ* τ 'ν  πρώτ* μπουκιά κςάχ κάν' χ* φώς κι' 
σβύν' ούλότ'λη.

—Ίκόπ ’κι τ ' ρέγμα, μ’ λΐεει τ ' γκαρσόν.
—Κί θά φάμι σκουτ'να; τ ' κάτου.
— Δίν π’ ράζει, μ' λίεει. Εΐνβ ρουμάντ^α.
—Τις λές, ούρέ ζούδιου; Έ φ »α  ιιήτίς είχα

νά βάνου γόπα ατ* στόμα μ' κ* ίιώρα όπ* 
τ'ς πέχ’χα μ' λιεΐς νάν « ‘ ς φάου ίιροκρυ*ίο·κ; 
Δ ίν  θέλου τ ί« 'τ (ς , πόρτα νά μ’ τά πεχάξου 
στ' θάλ’ σσα ξουπίεου η' ίσβν".

Σ'«α>&κα γιά νά φύγου. Ξ ίφ »'*ά  τηρά- 
ου απέναντι κί γλέπου έτα μαγοζι γεμάτο 
qraxa.

—Πώς έχ'ν ίκ*ϊ φώτα, ρέ σ»; λέου σχ’ 
π'δί.

—Αύτοί, μ' κάν', έχ*ν δ'κήτ'ς ίγκατάστααι.
—Όπους ή ΙΙιρδίκου δηλουνότ* δ »' άναβ' 

■ί μονάχ' της.
Μιά κί δυό καχά χοϋ φωιερδ μαγαζί.
Φτάνου κουντά κί τί νά δώ. Μουρ* χί μα

γαζί δπ* ί κείνο ήτ'ν παλάτι ! ΦτουχΙ>’ ια οϋ- 
λουτρόγ'ρα, φώτα δεξιά κί i ριοτ'ρα κί κου- 
σμάκ'ς άνεβοκατίβ'νι σ^ νάτουν κανιά μεγά- 
λη κηδεία καί νιά μεγάλη ΐπιγραφή στ' τα
ράτσα δπ' έ/ραφι ΚΑΖΙΝΟ.

Χών* μι μέοα, καθ' μ σ' ένα τραπιζοϋλι 
άνάμ,σα άπιϋ γ’ν α ϊ<ec οΰλουτσίτσ’δες, ολ' 
ένόμιζις δτ' θά'κολυμπήο'ν.

—Τ ί θά πόρτ’ τι; γ ’ άρουτάει τό γκαρσόν.
— Ψάρ τ'κάνου, ψάρ’ κί άγγουροσαλάτα.
— Κί *1 άλλου ;
--T in ' τις.
Κ ι' μ' φέρν' δ* '

τέλα μί ψάρ' δπ* 
χόρτ'νις.

—θ ά  »"ν κάνου 
άπού μέσα, μόνε 
ΰστ'ρης.

Έ τρουα, οϋοή

Ξ  Σ Τ ΙΧ Ο Ι Τ Ο Υ  Κ Α Ρ Ρ Ο Υ  ■  I
_____  (Ήγουν όμιΜαι W g g j i j  “

λιές νιά οΰλόκληρη πια- 
σάν τονγλεπις μουνάχα I-

ταράτσα, Ιβοΰ χάμου, δπ* 
νά δοβμι πώς πλιρώνοονι 

«
Πιρδίκου μ*, κ' μ* ίτρου* 

τ ' μαγκοϋφι. Έ τρεμαν τ'φιλου·άρδια μ'.
Τ ί νά προυτοσυλλουϊστώ κί τί νά προυτοχ*- 

ράξου.
Τ* ψάρ*; τ 'ς  γ 'να ίιες δπ* ήτ'ν ούίουτρόγ*- 

ρα; τ ' φώτα; τά ίπιπλα; τ ' κόβμου δ · '  πάαινε 
κ'Ιρχότ'ν, γιά τ ’δ'κή μου άθλιόυ'τα τ 'ν  ϊσου- 
τερ'κήν* κι' τ ’ ν ίξουτερ'κήν;

■£|1άρ' σα ■' ήρθε τ'γιαρσόν. Μισό φάρ'εί- 
χα φαγουμίνου κί θαρρούσα πώς είχα φάει 
μουλνβι.

—Δέν θά φάτι, άλλου; μ* λιίει τ'γκσροόν.
—Ά κ α , τ* άπαντώ. ΕΙμι άδιάθ'οους.Πόσου 

κάνει ;
—ΤΙπ’της.

Δόξα τ ώ  θ ε « ,  χήν παρελ
θόν έβ&οράν 
φίλος _τίς, ίολτάζσιν 
οΰν τϋ έαπτοΰ γυνάν, 
χοΰνομα Κωνσθανβϊνος 
ι ϋ ·  ΥυΜ] ,,τή Ελένη, 
ό δ .άβολος τοΰς εφώαοε 
τά μοί πρόχσσιοιν τραπέζι, 
χό όποϊον
βούλεται έρώθημα δτι έβε- 

χέ^βην
μέ χό καχεπθεΐον;
Οΰτω τηλώσας γενναίας 
χήν παραδεδαλμένην 
χρονίως γοώσαν, βοώοαν 
καί πεπεινασμένην, 

ίναρξιν ποιησας έκ τοΰ 
όρνχίβραίου,
φάγας τετράδα σαρδινών
μετά έλαιαλεμοναίου,
άργοτέρως κατέχαψον
ίνδράδας τινάς
μετά εν κοτοποΰλιον ύ ψητόν
καί ήιι(σειαν τούλταν,
μεθ' δ έποίησον τόν έμόν αΟαυρόν,
τό όποιον ζήθητι «α ί τοΰ «του μεραίον.
Καθότι γάρ έπί τοσοϊτον
τρώγω πολύ φαγητόν,
ώοθε ούδ«ίς τών φίλον
καί συγγενών,
ύπολογίζαιν έν τοιάπτχ) περιπτώαβι 
τί θά τ«Τ> κοσθίσα
τολμεΐ καί δέχέται τραπέζιον νά μοί ποιή<ο· 
Οΰτος δέ άνίβεος 
πανδάπασι ο>ν
έπίπροθε χήν παλαιοδουλέαν μετά τιμών, 
τό όποϊον
«ν ήμέραις φρικολέαις καί πονηριών.

Ο  Α Γ  Κ Α Θ Α Γ Γ Ε Α Ο Σ

g| ΑΠΟ ΤΗΝ ZQHN ΤΑΜ ΜΒΟΒΑΟΪΤ·· ~|g

Π Α Ρ Α Θ εΡ ΙΣ / Λ Ο Σ
"Αχ, διότι έχα> παΟβι μίαν έλγασίαν δ ίου 

Ιχει σαστ.σει ό νωτιαίος μου μν,ιλός καί δέν 
γνωρίζω τί νά κάμω. Πρό
κειται καταλαμβάνετε διά 
τόν παραθερισμόν εμένα 
καί τοΰ Άρζέρ, δηου δέν 
πςέη«ινά νομίσετε πώς πρό
κειται περί θέροςαανοΰ,κρι- 
θής καί οία μόνε πρός κα- 
λοπίρασιν «ίς τήν εξοχήν, 
δπου έτώρα ή εποχή είναι 
λίαν πολύ πνηνηρά καί δΰ- 
σασμος, π. χ. ο ιως είς τά 
μεγάλα ξενοδοχεία και τά 
θέιρα. Δέν ξ«νρω τ ΐ  νά 
προτιμήξω έφέτος ξ»ηάν ή 
μή ξέράν, δηλαδής τήν θά- 
λασοαν; θ ά  μοΰ πήτε καλά 

στέκομαι εί; τήν ξέράν τί έλνααίαν έχα> έγώ 
μέ τό ύ }ως δ*ου προξενεί κοί όγρασίαν καί 
τό όγρόν βλάπτ»ι τό χρυσ&ν δπου είναι ή κα
δένα μου τών 22 «ερατ.ών. Έ χετε όικαιότα- 
χον, άειβαλέ: μήτερ μου, κηί δι* αΰτό θά πώ 
σ ' έκεϊνο τό βερέμη τό Ά ρ ζέρ  νά χάιιβ οτή 
Βρυσόλυκη, δτου είναι ΐνα χουπείον πλησίον 
τεΰ Άμουρ σ οα δπου κάμει γούρ-γούρ τό 
νερό, τσίου τσίου τά πολά«ια καί φροΰτς, 
φρουτς τό όεράκι, δ.ιον θά σοί σκροΰσω καί 
μίαν έπιστολήν σου διά νά σοΰ περιγράφω 
τήν γύρω φθίσιν.Ώς ίτσ ι λοιπόν σάς χαιρετώ 
καί σάς β ίβ ιιώ  δτι ό Άρ ζέρ  είναι λίαν στε- 
νοχορημένος καί κλω τσά » έν«χεν f που έθε
σαν διατίμησήν καί etc τό βακαλιάρον. ΒΕΤΤΑ

—Πώς είπατι ; ^
—Τίπ'της. Ίδοΰ μέσα «Ιν ι χαρτουπαίγνΜου 

κί στ" χαρκ υ.ταίγνειου 8έν πληρώνουντι τ' 
φανιά.

Ίτφ ρα  μολόα κ’ Ιλόγ’σ' άν είμι γρουσοΰζ’ ς 
γιά δχι.

Ταΰτα κί μένου, γειάσ' κι’ άντίου μ*,
Ρ Η Τ Ρ Ο Υ Χ  ΚΟ ν Ρ | Ι0 Γ ·Λ 0 ¥ Χ
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ΕΤδ3ς ρέ Μανιώ, μου άπροσποίητη, τό πώς 
τόν κατανχήβανε χόν έρωχα μερικοί -  μελι
κοί «τώρ ι «ελευιαΐα ;
Ό Χ ο μοβορία καί γκρί
νια ό γρουσούζης a iv  
τοΰς μπακάληδες πού 
τούς βά«α*ε δ,ατίμησι.
Τό πιστεύεις, ρέ σύ, πώ; 
τδν συχάθηκα κι* ώρες 
εί«α ι νάν τό μπαγκλα- 
((·>]ουνι στό Στρατοδι
κείο γιά νά συχάσα δ κό
σμος άπδ δαύιονε τόν 
πατσατζή ο τως κατάν
τησε ;

θά  τάμαθες πιστεύω 
περί τό έρωτικδ δράμα 
πού σύμβηιε τή ; προάλ- 
λες στό Φ ίλη ,ο , ποΰ χύ
θηκε πάλι τό αίμα σιό 
ερωτικό πεδίο σά νάτανι 
ρετσίνα. Έ νας συμπολί
της μέ γυναίκα καί μ έξη 
τεκιία τής τήν κάρφωσε τή ; λεγάμενη; έν 
μέσφ όδφ, έπειδή;, λέε>, τοϋ γύρευε Χεφτά ή 
συχωρεμενη κι* αύτός ταχε μισήσ^ οΰλα μέ 
δαΰτη καί δέν είχε πειά ψιλά ν ά  τά έπαλό- 
λουθα. Μπή ες ιύ«όλως ; Ή θ ελ ε  νά μας 
παραστήσα το δραματικό συγγραφέα ό ερί- 
φης μέ μιά στάνη παιδιά καί μέ καμμιά σα- 
ρανταπβνταριά χρονάκία στήν πλάτη του. 
Τοΰ πέοασε δηλαδής άφ* τήν ιδέα πώ; ή γυ
ναίκα είναι άγγοΰρι ναν τό καθαρ>σ|]; και 
νάν τό φφς άβρόχοις ποσίν.

Ρέ, άμα λ«ίψουνε τά vtiata ιιούνζω θέα
τρο καί φασκέλω μελόδραμα. Τ ί σοΰ φταίει 
ή γυναίκα άφοΰ δέν μπορείς τοΰ λόγου σου 
νάν τήν αίστανθής κατά πώς πρέπει καί νά 
τή βολέψω; μέ πρόγραμμα καί μέ τάξι ;

Ό  «ρωχας, άδρεφάκι Όθέλλε, είναι δπαις 
ό στρατός. Ά μ α  «χεις παιδιά νίνεοαι άπαλ- 
λαγένχας καί πάει λέγοντας. Τώρα άν τοΰ 
λόγου σου τό παίρνεις τδ“ πρΰμα άμέτι μουα- 
μέτι καί θές καλά καί σώνει ιάσαι άκόμα 
έν «νεργεία, αΰτό, γιά νά μάθυς, δέν είναι 
έρωτας, παρά κατάπλασμα. Ξερόμαστε ; θ υ 
μάσαι, ρέ Μανιώ, τώ  καιρφ έκιίνω τής Μα- 
ρίκας τή ; κορδελιάστρας; Κάποτες έζήτηξε 
νά μοΰ τσαλακώσω τό μινοΰ γιά νά μοΰ βα· 
ρ(σχ] τσέτουλα στό πορτοφόλι.

— Δέν μπορν,μοΰπ·, νά μάς γλέπουιε πιιά 
μαζή ... θ ά  μέ σκοτώσο ό άδρεφός μου ... 
τοΰτο, κείνο.*. Ά  βέ; νά φύγο«μ«, νά παμε 
ταξείδι δέχουμαι. Φρόντιξε μονάχα νά μοΰ 
κονομήσ^ς μισή ντουζίνα κατοστάρικα γιά 
κανένα φόρεμα.

Σά νά λέμε ή μυστήρια έζήταγε έξοδα πα- 
ραστάαεως, σά νάτανε διπλωμάτης.

— Ά κου  νά σοϋ πώ, τής κάνω λίαν μειλι- 
χίως καί άν«ρυθριάστω;, σάν είν' έτσι καϊ δέ 
μπορκ'έλεύτερα νά νταραβερίζεσαι μαζή μου, 
μή ξανάρθχις κ* έγώ στρίβω μιά κ* έξω.

Έ ,  τότ* νάσουνε άπόνα μέρος νά θάγμα- 
ζ*ς περηφάνεια καί θρίαβο Έ ιτεσ ι στά πό
δια μου κ* έγέμισε ολόκληρη άμπσλή μέ 
δάκρυα.

—  Ά μ , μοΰ λέει, νά σ' άγαπάω κι* δ,τι 
θέλεις.

Είδε, ρ», τί θάχανε τό κορίτσι, είδε πώ; 
θδχανε τόν ουρανό μέ τ ' άστρα, νειάτα μιά 
φορά' ίκ' «γονάτισε σάν τή μακαρίτισα τή 
Μαγδαληνή.

Αΰτό θά πή ξενική έπιρροή κι' δχι νά τρα- 
βαςζτό λεπίδι όντας δέν μπορής νάν τά κατα- 
φ»00ς νά κάν^ς τό πρόσωπό σου σπαθί.

Γι* αύτό σοΰ λία>, ρέ δίκοζη, πώς έρωτας 
μ* αυτούς τοΰς σαραντάρηδες είναι σάν τό 
κατάπλασμα, μυρίζιι δηλαδής λιναρόσπορο 
άπδ δώ κ' έκεϊ κάτω καϊ σέ κάνει νά συχαί- 
νεσαι οΰλη τήν ερωτική Ιδεολογία. Ξηγιέμαι 
άπόσχανμα ;_______  Ο ΒΛ*ΜΗΙ
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