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Η Π Υ ΡΚ ΙΤΑ  ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
. Ό ια ν  ένας έραστής έχβι καλήν τύχην, δ «ως 
ο  κ. Πείράκη;, τίποτε δέν τό » οεενοχωρεϊ, 
τίποτε γι" αυιόν βέ» είναι έπικίνδυνον, ά 
κόμη καί τήν στιγμήν πού παρουσ.άζεται έ;α- 
φνικά έ»ας μπαμπάς καί τόν βιέπΐ) γονατι- 
σμένο μπροστά ο'ενα ντιβάνι, δπου αναπαύε
ται νωχελώς ή κόρη τοβ, ό έραστής καί τότε 
άκόμη έξ ιιολουθεί vgi είναι ό τβχερός άν
θρωπος.

Έ ρω ς δ ύ ιέ τώ ν  σβνέδεε τάν · .  Πειράκην 
μβ τήν Μιμι*αν, τήν κόρην τοϋ γνωστού έκ 
Κων]πό/.3ως τραπ«ζ(του κ. Πανάγλογλοο. Είς 
τάς αρχας, rttav άκόμη ή Μιμική δ ·μενβν εί; 
τή » Κων) ιυλιν, ό έρεες τών βύο νέων περιω- 
ρίζετο c i , φλογέράς έπισίολάς, τ ίς  όποίας ό 
Πετράκης άπέσιελλβ τακτικάτ ιτα πρ'ς τήν 
εκλεκτήν τή ; καρδιάς τοο καί δ.ά τών όποιων 
τήν έβεβαίωνεν ότι ή ζωή το » μα·ράν της 
ήτο δι αυτW ενα σπαστό μαριάριον τής ίε- 
ράς έζετασεοος. Ή  ΜιμΙκα ιϋριοκε π *λύ δί
καιο λογημε»ην την άλίψ.ν αύιήν τοΰ έρα- 
στοΰ της, ποος τό παρόν όμως \ή; ήτο Αδύ
νατον νά έλθο πρός συνάντησίν too.
Π ώ ; ήτο δυνατόν νά φύγο άπό χήν Κων)πο- 
λιν χ«ρίς Ο ν μπαμπά; Ά ,  ό κ. Πα»ά/λογλου 
ή»3 πολύαύσεηράς πατέρας Δέν έννοιϋσε νά 
πηγαίνο η κόρη τοο κάπου όταν δέν μπόγου J8 
κι" αύιος νά τήν συνοδέυσα.

Ά λλ* είπαμε πώς ό Πβιράκης · ήτο πολύ 
«βχερος άνθρωπος καί πειό τυχερός ακό^α έ- 
ρασιής καί ή τύχη του έδοόλευεν, έδούλευε 
χωρίς νά λαμβάνη ύ ι" οψιν της τό όκτιωρον. 
Η  τυχη αυιη τοΰ Πετράιη (βάλε τόν πατέρα 

τής Μιμίκας ν'άνακατευθί) οέ κάποιο κίνημα 
πού S/iVt στήνΠόλι έ» νιίον τού Κβμάλ. Τό 
■ίνημα άπέτοχεν, ό κ. Πανάγλογλου σονελή- 
φθη καί τήν ά*λη» ήμέραν έξετοπΚειο άπό 
την Πόλι οίχογβνιακά . "Ας τοπον \ής νέας 
τοο διαμονή; του έδ όλιιξε τάς Άβήνας ό 
μπαμπάς τής Μιμίκας καί μια» ώριίαν πρωι 
αν ο Πετοά.ης έλάμβανεν έ α γράμμα έ«· μέ 
ροος τί^ς οπαίας του δ ά τοΰ δπο ου τοΰ γνω 
στοποιούσε τήν ιίς  'Αθήνας ά+ιξίν της. Ή  
Μιμικά ήτον πολύ πρ;κληιικό κορίτσι, άπά 
τά τρυφεράς έκείνας υπάρξεις διά τάς όποίας 
καί ή μεγαλητερα «o j la  εΙ»^ ι δικα ολσνηυέ- 
νη. Ο Πβτράκης ητο πρόθυμοο νά δ.αηλεύσο 
κολυμπόνιας ολον τό άπό ΙΙαιραιώ; μέχρι 
Εων]πόλεως διάσ ημα δια νά κατορβώση νά 
δΰ άλλη μιά φορά, έστω «ι* άπδ μακροά τά 
γλυκά μάτια τή ζ Μιμίκας. "Η τύχη too όμως 
τόν άπηλλοξεν άπό τήν περιπέτειαν αύτήν 
καί τοΰφβρε μιά μέρα μπροστά ατά πόδια 
χοβτήν o ja ta  Μιιιίκα,Ιιά δ&υτέρανή3ι,φοράν.

Κατ" άρχ'ς οί δύο ίραοτευμένοι σβνηνιώντο 
μόνον τάς Κυριάκός π.ύ ή Μιμήκα κ ιτ ίβ ιι-  
νε μέ τόν μπαμπά «ης, πάντοτε, οτό Φάληρο. 
'Αργότερα 6>ως υ cav ό μ. Πανάγλογλοο άρ
χισε ν ' άπασχολήτε μέ κάποιες πολύ σοβαρές 
επιχειρήσεις, ή κόρη εΰρισκε τήν εύεαιρίαν 
νά αοναντάται καί κατ' ίδίαν μέ τόν Πετράχη 
πότε σέ κάποια έξοχική μπυριύλα, πόιε οέ 
κανένα δάσοςκαί πότε μέαα σιό σαλόνι τοΰ 
ξενοδοχείου, όπου έμενεν ή Μ,μίκα.

Ενα απο/εομα οΐ δύο ερωτευμένοι είχαν 
θάβει ραντεβού γιά τό Φάληρο. Ό  Πετράκης 
την φοράν αΰτή» έφάνηκε πολύ τολμηρός, 
τόοο τολμηρ&ς ώ « ε  κατώρθωιιε νά παρασί- 
ρη τήνέρω^ήνη το ο -Θ ε ί  μου, τί θάρρος! — 
μέσα οέ μιά καμπίνα τοϋ λουτρού !

Δυοτοχώς όμως ό Π «τρά ·ης δέν έπρ φθα- 
08 νά ΰκμβταλλβυθ^ χά πλβοιβΜΐήμανα trie 
μυστικής εκείνης φωληάς.

Ό  φρουρός τής ήίικής, ένας χωροφύλαξ 
ρλοσσορός και άρβιμάνιος, τού, οονελσβε κοί 
ητο έτοιμος νά τούς όδηγήαη β«6 τμήμα. ‘Ο 
Πετράκης ίκέτευσε, ύπεοχέθη, ήτείλησβν, ή 
Μιμήκα ειλαψε, παρεκάλεσε, μετεχβιρίσΑη 
°λην την δόναμιν τής γοητείας της, άλλ' ί ί ;  
μάτην. Ο χωροφύλαξ ήτο άνθραπος τοΰ κα- 
β? Μ°ν *^ . ,  τέλους οΐ δύο ερωτευμένοι, 
xfl ουνοοβϊα πάντοτε τοΰ φρουρού τή ; ή Οι «ή-, 
«μπήκαν β'ένα άμάξ» γιά νά μετ^φερβούν 
βτό τμήμα.Δέν είχαν δμως άκόμα πιράσιι τό

_____________ σ̂ φ α ί ρ α ;

«Ά κ τα ϊον » καί κάποιο αυτοκίνητο, λοξοδρο- 
■-ήβαν άποτόμως έπεοε» άπάνω σ ι ’άμάξιξιών 
δύό έρωτενμένων. Ά π ό τήν ούγκςαυοιν αύ
τήν έιραοματίοθη σοβαρώς μόνον ό χοοροφύ- 
λα|. Άναίσβητος οχεδόν μετεφέρθη είς χό 
νοοόΜομεΐο», έτφ  οί δΰο έρωτεομένοι βρήκαν 
τήν ευκαιρίαν να τό σκάσουν άλά Γαλλικά. 
Ή  τύχη τοϋ Πετρά»η δέν εννοούσε, βλέπετε,
ν' άπεργήση. Έδούλευεν, έδονλευ· παντα.

*
—Δέν θά μπορέοουμ» πειά νά πάμε έ|β 

μαζή, έλβγβ ή Μιμικά στόν έοαοτή τη;, πτοη- 
μένη άπό τό έπεισέδιον τίϋ  Φαληιβυ.

—Κ ιί δέ» θά βλεπώμιθα; έχανε περίτρο
μος ό Πιιράχης.

βλεπώμε^α, άλλοι σ ιό  ξενοδοχείο. 
Τώρα ό μπαμπάς λείπει οτή Θευσαλονίκη, 
μπορείς ^άρχεσαι κάθε άπόγνυμα νά μένωμε 
μαζή. ’Αλήθεια,‘χρυοέ μου;

Ό  Πετράκης, φυσικά, δέν έφεριν άντίρ- 
ρησιν κι” άρχισε τακτικός έπισ»έψε ς σιό ξε 
νοδοχίϊο τής Μιμίκας.
_”Ενα Απόγευμα είχβ καθίοη σιό δωμάτιο 

τή ; φίλης του πιριοσότίρον τοϋ δέοντος μέ
χρι /ιή; 10ης νυκτερινής οχ·δόν. Πώς πεονάει, 
ά*η)βια; ή ώρα μέ τήν... σ»ζήτησιν. Έ ;α -  
ifvu δύο κτηπήματα ακούονται σιήν πόρια 
καί μ<1 βραχνή φωνή παρακαλοϊσι \ήν Μι- 
μίκα ν' άνοιξη.

— 'ΗλΛεν ό μπαμπάς, έπρόφθαο* νΑ ψιθο- 
ρίση ή Μιμίια κ' έπεσε λιποθομος.

Ό  Πετράκη» δέ» εΰρισχε άλλην δΐίξιδον 
παρά τήν αυτοκτονίαν. Τήν οιιγ,ιήν όμως ε
κείνην κάτι φοβιρό», άνέλπιοτον σο?έβη,κά« 
πού ήτο πανη/υριχή έπέμβασις τής τύχης.Τό 
ξενοδοχείον ήτο άνάστατον, οί έ*ιβάτ«ι έν
τρομοι έβγαιναν Από τά δωμάτιά των. Έ ξω  
χαλοϋσεν ό κόσμος άπό τής φωνές καί το«ς 
ποβεβολισμούς Τό ξενοδοχίϊον έκαίβΌ ! Ό  
μπαμπάς τής Μιμίκας πανικόβλητος προσπα- 
θοΰίε ν'άνοίξη τήν πόρτα τοο δωμαείου του. 
Ό  Πετράκης έπετάχθηκεν έξω καί τρεχάιος 
κατββη<ε τή ; σ«άλες. Ά λλά  δέν ήιο μόνος 
του. Σ  £ήν άγ«αλιά του κρατοόοε τήν Μιμίκα. 
2 τήν έξώτουτα τοΰ ξενοδοχείου συνήντηοι 
τόν  ̂ ιιπαμπά της ή^ιπαράφρονα σχε
δόν, έξ οί«ίας τοΰ μεγάλου κινδύνου πού Α- 
πείλοϋοεν ιδίως τν,ν κΓρη τοβ.

Είδε τήν Μιμίκα, τήν ά;ποξβ σχεδόν άπό 
τό χέρια τοΰ Πετράκη, τήν έσφ ξε οτήν αγκα
λιά »ο », ένφ τά χείλη τοο έψιθύριζα» λόγ υς 
ύπβρτάιης εϋγτωμοσύνηςπρίς τόν εωιήρα ιή ; 
κορη: τι·«.

-  Σ ' ευχαριστώ, παιδί μου. Π «τέ  δέν θά 
ζεχάσω τήν εύεργιβία σου οΰτή, Είσαι ό οω- 
τηρ τή ; κόρης μου! Αύριο θέλω νά οέ συναν
τήσω. 2 ί  παρακαλώ, έλα νά μέ ζη ήοας στό 
άκεναντι ξεν< δοχεΐον.

Ή  τύχη « ΰ  κ. Πβ^ράκη βύ/οκετι ήΐη 
είς τδν κολοφώνα τής δόξης τη;. Μ.1ΤΒΡΙ0Ι
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—Μά παρολ, μαντάμ, οάς βεβαιώ πώ: δέν 

άστειεύοομε διόλοο.2ήμερα, αν δέν οάς ϊβλβ- 
πα, είχα άπόφαοιν ν’ αύΐοκτον ήσω. Σάς βε- 
βαιώ πώ; τό μαρτύριον αύτό είναι άνώ,ερον 
τών δυνάμεων μου. Τό ούτοκίνητο»...

—Έ π ί τέλους, κύριε, σταθήτε. Πήτβ μου 
συγκε>ριμένως τί θέλετε;

—Πιοτεύσατε, κκρία μου, ότι βέν θά βάς 
μετοχιιριοθώ Βιόλου όπως φοβεϊοθβ. Ό  σε
βασμός μοοείναι άπεριόριστοΐ Μΐίδέν θ j  προ- 
βώ είς τίπ ιτε, τό όποιον ενδεχόμενον νά 
μειώσω τόν σεβασμόν μου. Τό ού :οκ(νητον...

—Δη ίαδή;τί θ<λει στή μέση τό αϋτοκίνητον;
— Μάλιστπ, gva περίπατον μόνον έως τό 

Φάληρον. Έ χ ω  ένα ά^άξι οτή διίθεσί οας, 
τέλειον Αριοιούργημα. Ώ , κυρία μοο, μή 
διστάσετε νά κάμετε εότυχισμένον έναν άνδρα, 
ό όποιος δέν έχει άλλην άπαίτηο.ν. Τό αύ- 
τοΒίνητον...

—Ά λλά  λησμονήτο τδν στζυγόν μου.
— Σάς βεβαιώ πώς δέν θά μάθη τίποτ·.
—Έ π ί τιλους ΰιοοχεθήτε μοο ότι ftj είσθε 

φρόνιμος.
—Φρονιμότερος τοΰ αγίου Αντωνίου.
Μ ετά  τον περ ίπα τοy Ιπ  αυτοκινήτου:

—Λοιπόν, κτρία μου, οάς εύχαρίσιώ, οάς

Τ

—Ζέστη... αφόρητη. 0<j8 μοο! «α ι ποΰ είναι 
ακόμη ο Ιοέλιος-, Ξίχΰ.εται ό κοσμάκης έξω, 
μολ ς ι-.έ»-ι ό ήλιοι,, καί πλημμυρίζει τόν 
Κήπο, τό Ζ ίππε.ο, τά Φάληρο. Καί xjy  μέν 
Κηπο όέ» «ροφθάνει τον άπολαύορ κα- 
νε.ς, άψού κλείει ατ^ς ε \ .  Είς δέ τό Ζάππε.ο 
οίν ε ι.α ι a ja  γε δανατόν νά παίζ|] ή μπάντα 
ουχνοτρρα χαί νά οερβ ρα τό καφενιϊο πλέον 
... φαγώσιμες πάστες (διαρκώς καί Αναλλοιά- 
\(04 ποκολάτα κοί κρβμα άμυ,δάλου);.

— Η  κ.νηβις^ στά κέντρα τά θερινή ήρχιοε 
ι*ε<ά σ«ά σαστά. X  ιρεύουν οτ^ιν ταράτσα το » 
*Π^^Οάδείοου*, χορευ,ιυν "τό  Τρο·α>τερό »α ί 
οτό Μπάρ τοΰ Φαλήρου. Αγγέλλοντα ι τώρα 
οκανδαλιοτικά έ^και>ια ν ίω » κέντροαν μέ. 
ερβθιστικούς τίτλους .· «Μόν Μπε/κέν», «Φ ια  
Μ^πε^ζέρ». κανω^ιεν ορχνός «τοορνέ» ο" 
αύτά καί θά κοτσομπολεύοιιμε έόώ, μεταξύ 
μα?, έτοι, άν πασοάν...
—Έπϊοάσατβ, κανένα μεοηαέρι άπό τή».Μβ- 
νΑΚην Β^εττανία, καί έπροσιξατε Ιδιαιτέρως 
ενα πειμε^γο; Σ ιήν βίραντα, άραδειαομένβ; 
οτά ψάθινα φωιέγι ή ένοικες τοΰ ξβνοδοχείου 
οιοργανώνουν, 6άι,εγβ κανείς, «ακτι·ά  <ΐξπο· 
ζισιόν γαμπώ·> . . , Γάμπες λεπτές νευρώδεις 
καί γάμπες χονδίέ; Μονοκόμματες, άλλες σάν 
αναποδαγυαισμέ'ο Α ιίδι, άλλες οάν ντάμι- 
ιζάνα, ψ·λές, καλαμένιες ή κβλώριοι στύλοι 
τού Διός εν σμικρο/ραφίςι, καί δ ες, όλες έπι- 
δβικνύωνται μέ καμάρι, πολλές φορές όλόκλη- 
ρις, ω ; τό γόνατο, κππσεβ μάλιοτα πειό ντε- 
ταγιέ, ι έ κάιτοιο άιΐυδρό χρώμα οαρκός ποΰ 
χάνεται σιής πτυχές τοΰ μεταξωιοΰ φουστα
νιού .. Καί αί κάτοχοι τών γαμπών, μειδιοβν 
ηυ:α(εσκως, σταυρώνοντας έπιδιικτικΑ τδ 
ενα πόδι στό άλλη μέ πβρίφρόνησι: «Νά, 
θνηιέ ΆβηναΓβ, ποΰ κυτιφς. Φάτε μάτια ψά
ρια καί κοιλιά περίβρο,ιο! ..»

Ψιθυρίζεται ό ιι τό Ύποοργεΐον τής Έ ν - 
νόμου Τόξβως θά έπιβάλ)] πάλι μέτρα περιο
ριστικά κατά τι,ΰ «Δαθρευπορίβυ τοβ έρω* 
τος>. "Ολα κΓ όλα, Κβριβ Πάγκαλε, άλλά μή 
Ρ · ζ « « · . ·  Xed  «α ί σιά ζευγαράκια πού, κάτω 
ο'ενα σκοτνινό δενδράκι παράμερο τοϋ Ζαπ- 
πείου, μπορεί μέν νά κάνουν... λαθρεμπόριό, 
άλλά πάντως ουδόλως έχουν σχέοιν μέ τήν 
αισχρβχερόειαν. Έ νφ  άν τούς Αναγκάσετε νά 
καταφεύγουν στής «αίθούοας δι; οίχογενείας» 
δέν φανιάζβοΙΝι Λώ; θά βοηθήσετε έμμέ<κ·ς 
τήν αι-χροκέρδιιαν ; Δυοιυχώς, δέν έχουμε 
κανένα Μαργχεϊΐττ ή Μιοελέν νά φαονάξη κι' 
αοιός λίγο. Μονο ^ηλωτά; τοδ Χριστοΰ καϊ 
σκόνη βγάζει τό ευλογημένο άστυ μας! ΖΟΖΟ

Ε Γ Κ Ρ Α Τ Ε Ι Α  
Γ °0 )'ή χαί πκιαχτή negiTiaiiu 
Στην άσφαλτο απ' τσψ fjho πνβαμένη 
Κομψή μιχβαΰΐα—(ντ*Ηολτι nolv μιγάλο) 

άφράτη, δοραιρή, χοριτωμε.η. 
niom ixtXo#άαι καιά πόδας.
Κομψοί δνδης, μέσα στον v iga  βοντημίνος, 
Κρατώντας τό σχνΧλάχι τον δημίνο,
Kal «an  κάνει νά τ^,ϊ Λρ, λαχανιασμένοι... 
Κάποια στιγμή, at μιά ycovia τοϋ δρόμον, 
απ'  ̂τον δανδή ξβφιύγιι το σχυλίάκι,
Καί τήι χομψηι ηον πάει έμπρίς δαγχώντι 
Τό ησχουλά, χαΧοπλααμένο ποϊαράκι...

— < i iv  μπορείς, βλάχα», λέει αύτή,*να ουγκρα-
Ιτήα0Ι

Αυιό σαν χό παί^όαχνίλο τον δρόμον 
—« Μαμζέλ, αδννατον /» Έκεϊνος ά « ay rei εί, 

<μόΧιΙ μέ πόχε ονγκρατώ τόν έαντό μου //»
Ν. ΠΑΡέΞΕΝΟΧ

εϋγνομονώ, μ' εοώοατε.
—Είναι άλλο;
—Θά ήθελα κοί κάτι άλλο άκόμη: 'Ο  σύζυ

γός σας  ̂ σκέπτεται ν" Αγοράσο αύτοκίνητον. 
Πείσατε τον λοιπόν νά προτιμήσο τή μάρκα 
«Ν ». Είναι ή «κλλιτέρα. Είναι τό αύιοκίνη- 
τον πού είδατε προηγουμένως.

—ΕΙσθ* Αφελέστατος.
— Έ χετε  λάθος, κυρία μοο. Έ να ς ά πλους 

πράκτωρ αυτοκινήτων καί τίποτε άλλο. Μερ- 
σοί. Χαίρετε. π. ΝΑΛΕΟΣ

Ό ΑΡΡΑΒΩΝΙΑΣΤΙΚΟΣ ΜΟΥ,.
Γ Ρ Η Γ Ο Ρ ΙΟ Υ  ΒΈ ΝΟ Π Ο ΥΛ,ΟΥ

μ υ ρ ο υ  π ο τ ά μ ι α ν ο υ

8 “ ΧΡΥΣΗ ΑΛΥΣΣΙΔΑ,,
ΈλληνιMOV ΜαΦιστόοημα

(Συνέχεια έ κ τ  ΰ ηροηγονμένοτ:)
Είχαν περάοιι περ.σκότερα άπό πέντ» χρο

νιά παύ παντριύιηκε. Καί νά χώρισε μπο- 
ροϋοι άπό τότ», καί ν* έφυγε, και νά δυοτυ- 
χησε, καί *ά π.θονε. Ό λ α  γίνονται στόν κό
σμο... γιά τήν τύχη ιιου !... _

Ά λλα  καί οτάς Άθήνας^άκόμα αν βθ «*6 - 
ταν, είίτυχιομένη μ* *όν άντρα της, μέ τά 
παιδάκια της, κι' άν λάβαινε x i γςαμμα μου 
μέσα οέ μιά εΰιυχίσ, θάβελε,^ έλεγα, νά μέ 
βοηθήσα ο· ό ιι τήν παρακαλουσα Οι ιυ- 
ττχισμένοι είν* έγωϊσταί Ούιε πάλι ή Φανή 
στάθηκε καμμιά πολΰ στενή μου φιληνοοα.
Θά με θυμόταν μέ συμπάθεια ;·.. Ηταν Αλη
θινή ή πεποίθηυις ποΰ δίειχν· άλλοτε οτην 
τιμιότητά μου καί τό μϊοος της εν αντίο ν του  
Αοροβωνιοστικοΰ γιά τό κακό που μου_ε- 
κα ϊε ; - Καί προπάντων θά μέ_ ουγχωρουσε 
πού δέν τής έγραψα δυό λόγια δταν μοϋ Δ 
νήγγειλε τό γάμο της ;

Πώς τδ μετάνοιωνα αυιό ! Θάμουν πολυ 
λιγότερο άνήουχη τέίρα, άν τής έγραφα τότε. 
Ό ο ο  δυστυχ σ/ένη « '  άν ή*ουν, επρεπε νά 
τή ; δείξω πώ; χάρηκα γιά τήν ευτυχία της...

Και οημβίωοβ πώς ή εύι«χ(α α«χη» Via τη 
Φανή τ»ύ  Πέρδικάρη, βέν ήιαν μικρή, Γιατί 
οΰιε προίκα είχ», ούτε μ ε γ ά λ η  ομορφιά. Ο 
Λατερις της, ένας εμποοομβσΐιης του I αλα- 
τά, μόλις τά κατάφεριε μέ μιά τσούρμα παι
διά πού »Ιχ«. Καί νά ποϋ στάς Αθήνας βρέ
θηκε άνθρωπος, μέ μιά καλή θ;οη, νά τήν
πάρη χωρ ς πινταρα...

Αύιό, «ού τώρα μόλις τό καλοουλλογιζο- 
μουν, μ* ε<ία^8 td  πχηματίοω ιιαλή ιοία γιβ 
τούς 'Αθηναίους, θιμόμουν άκόμα και πως 
«δέν ρωτοΰ jav»...Kai οτόν πόθο πού είχα νά 
πλησιάσω τόν Δημητράκη, νά πέσω μπροστά 
του σά μπόμπα, συμπα/ραινα πως θά μπο
ρούσα νά πάω στάς 'Αθήνας rai χωρίς τή 
βοήθε.α καμιάς Φακής, Έ το ι  μονάχη μου. . . 
Π ένιε μήνες τώρα σιό οπίτι τοΰ κ. Μερσ,ε, 
είχα β ίλει κατά μέρος λίγα χρηματάκια. Μου 
έφταναν γιά τδ ταζίδι καί νιά νά ζησω λίγον 
■αιρό οέ καμμια πανσιόνα ή οέ κανένα οικο- 
γελειακό ξενοδοχείο, "Αμέσως θάβαζα ε ν ο 
ποιήσεις οτϊ^ εφημερίδες πώς ζη τώ  μαθή
ματα, ή θέση οίιο!ιδαακάλιασ*ς η γ»ο«βερ- 
νάντος. 2,υγχρόνως θά γύριζα τά Παρθενα
γωγεία καί θ* ζητούσα χή συνδρομή των 
διευθυντρίων. Καί κοθόλου άπίθανο, πριν 
«λεκόβη  τό μικρό μου κομπέδεμα, νάβριοκα 
μιά καλη τύχη καί ... χδν Δημητράκη.

Γ ια τί,—αύτό είναι τό παράξενο οτην περί
οδο αΰτή τής ζωής μου : Ποθούσα, κοίταζα, 
φρόνιιζα μαα κοί νά ζήοω καί... νά πεθάνω! 
Θά ζοϋσα, α» δέν έβρισκα τδν Δηιιητράκη 
στάς ‘Αθήνας. Καί θά πέθαινα, άν τόν έ 
βρισκα !

Πώς ;—Άπλούσταχα θά τδν έοκότωνα και 
... θά σκοιωνόμουν.Ή  θά στεκόμουν νά μέ 
πιάσου ν, νά μέ βάλουν στή φυλα«ή κα ινά  
πεθάνω κεϊ-μεοα άπδ τήν^ ταλαιπωρία, τή 
ντροπή καί τήν τύψη. Αύτή ή λύοις μοΰ φαι
νόταν ή πιθανότερη.

Δέν έπίστευα πολύ πώ; θά προοτιροϋσα νά 
πέοω οτήν άγκαλιά «ου ή πώς θά χήν άνοιγε 
m' έ»εϊνος νά μέ δϊχθή. Κι" όμως ήθελα νά 
κά«η σχάς Αθήνας!...

Μέ τέτοιες σκέψεις μέ τέτο.ες Αγωνίες, 
κέρασαν δέκα Ατέλειωτες ημέρες. Ύπέφερα 
περισσότερο μέ τήν προσπάθεια πού έκανα νά 
κρύβουμαι άπδ τήν οίκογένεια Μερειέ. Κ ι' 
έπιτέλονς ! τή δέκατη μέρα, δίαν πιά ήμουν 
Ακελπιομένη γιά βοήθεια καί σκεπτόμουν νά 
φύγω στήν τύχη, έλαβα «δ γράμμα τής Φ -νήςΙ

Μού έγραφε νά πάω... τδ γρηγορότερο !
Κοί νά πάω ίοιη... στό οπίτι τ,.ς, όδός Ζή

νωνος, Αριθμός 107 1
Τήν παύμένη μου τή Φανή Πε^δικάρη I 

Πόσο τήν είχα Αδικήσει 1
Αύτή νά μέ ξίχάοο ; Αύτή νά μή μέ ου 

χωοέσΐ] γιά μιά παράλειψη «όρο δικαιολο
γημένη άπδ τή δυσιυχία μου : Κι* α ιιή  νά
μή θιλήοΰ νά μοΰ δώσο τό χέρι της, γιά νά 
μέ βγάλχι άπό τή σημερινή στενοχώρια ;

"Οοο για τή φιλοξενία ποΰ μοϋ πρόσφερε 
στδ σπίτι της, αύιή δέν πρέπει νά έκπληξή 
κανένα, γιατ' οί ΠολΙιιοσες είναι φιλόξενες 
καί σέ πρόσωπα Ακόμα πού δέν τ ’  Αγαπούν 
όσο ή Φανή Αγαποϋοε μένα.

Γιατί μ* άγαποίοβ, κι' άς μήν ήμαστε τόσο 
στενές φιλενάδες. Τήν έλλειψη αϋτνι τήν ά ’ 
ναπλήρωοε ή φυσική καλωούνη. Κι" ήταν 
«όσο καλή ή Φανή, πού οΰτε ή εύτυχία της

δέ* τήν έκαν" έγωΐ*τρια.
Ή  εύτυχία της, ναί... Ά π ό  λεπτότητα, δέν 

μοϋ τήν ξεσκέπαζε άπότομα, χτυπητά, ξέ
ροντας πόσο έγώ ήμουν δυστυχισμένη. "Απε
ναντίας θάλειες πώ; προβπαθιϋοε νά^ μοϋ 
τήν κρύψη. Τή διάβαζα όμως κάτω Απ' τχ)5 . 
γραμμές της : Ό  Πέτρ >ς της -  έτσι μάθαινα t 
καί τόνομα τοΰ Άγγελίδη,—ήταν καλός' Τήν 
άγοποϊσε καί τόν Αγαπούβε. Είχαν κάνει 
«ρία παιδάκια. Καί, χωρίς νά είναι πλούσιοι, 
—γιαΰ  μόνο ιή  θ*ση τοο οτό ^Ταχυδρομείο 
είχ3 ό άντρας τη :,— ζοϋσαν μέ άνεση καί μέ 
αρμονία. Τ ί καλά 1·..

Ώ ,  ευκολότατα θάβρισκα έργαοία στάς 
Αθήνας ! Αύτής τή : γνώμης ήταν ή Φανή. 
Σ ιό  'Αρσάκειο ή οέ ίλλο  δημόσιο Παρθενα
γωγείο, θάταν δύσκολο. Θά μπορούσα^ όμως 
νά τοποθετηθώ σέ κανένα Ιδιωτικό, νά βρώ 
Ιδιαίτερα μαθήματα ή. άκόμα εύχολώτερα, 
νά μπώ σέ σπίτι δαοιάλα, δπως ήμουν καί 
οτή Σμύρνη. Προπάντων δμως,—έπρόοθετε 
κι' έτόνιζ* ή Φανή,—οτήν Άθήχα θϊίβρισεα 
γαμπρό. Τδλενε μέ πεποίθηση, γιαχ' είχε 
παρατηρήσει πώς οί «Ά θη νο ιο ι» τρελαινόν- 
ταν γιά πολίτιοσες χι' Ανατολίτισσες όμορ
φες· κι' έγώ, κατά τή γιώμη τη , είχα τόν 
«χύπο» αύτόν εντονότατο.

Φισικύ, γιά νά μιΰ γράφη έ coi ή Φανή, 
πρώτο είχε τήν ίδέα πώς ή ομορφιά μου 
μπορούσε τά έμπνεύαχ) ένα μεγάλο έρωτα, 
Ικανό νά ππραβλέψη τ!) γνσσ£·ι της παρελ
θόν μου. Καί δεύτερο, δέν θα έμάντευε πώς 
έγώ άγαπονσα άκόμο,-ή  μισοϋοα, τό ϊίιο  
είνα ι,—τόν άρραβωνιαοτικό μου. Δέν θάξερε 
Ακόμα, πώς ό Δημητράκης βρισκόταν στήν 
Αθήνα, ά^λοιώτικα κάτι θά μ< ύ /ραφε καί 
γι' οϋχον. Κι" ήταν πολύ πιθανό.\ά μήν «ό- 
ξερε, γιατί προοωπι»<ώ;,—αύτά χό θυμούμαι 
καλά, —ή Φανή όέν έ/νώριζε *όν Δημηνράκη. 
Ό σ ο  γιά \δνομά του, έλεγα πώ; δέ» θάχυχε 
νά χάκούση στόν κύκλο της, Αφο· ό Δημη
τράκης, οτήν "Αθήνα, ζοΰσι σέ άλλους κύ
κλους, Ανώτερους.

"Ολ" αΰιά ευνοούσαν ποίύ τό σχέδιό μοσ. 
Κι" « ύθύς μόλις έλαβα τδ γράμμα τής Φανής, 
έτοιμάστηκα γιά ταξίδι. "Υστερ" άπό δεκα
πέντε μέρες, βριονόμοον οτήν "Αθήνα, δποο 
βρισκόταν κι" έχείνος.

Καλέ μοο φίλε, τώρα πρέπει νά σταμα
τήσω. Τά παρακάτω «ά  ξέρεις».

• Ι · · . . · ·  . » ·  · ·  * ·  ·
Έ δώ  τελειώνει τό χειρόγραφο τής Μαριτά- 

νας ΣταυρΙδη, πού το/ραφε, καθώς ξέρουμε, 
γιά νά μάθ\ι κάποιος φίλος τη ; τήν προηγού- 
μενή της ζωή. Τή ζωή της οτήν Αθήνα , τή 
συνάντησή της μέ τδν Δημητράκη Ρόδη. καί 
τό τέλος τής έρωτιιή ; αύτής ιστορίας, ό φί
λος ιης εκείνος, φαίνεται, τά ήξερε όλα. Ί 
σως τά περισσότερα νά έγιναν καί μπροστά 
ατά μάτια του. Ναί, Αλλά δέν τά ξέρει κι" ό 
άναγνώατης. Κι* έπειδή ίσα ίσα αύιά είναι 
τά πιό ενδιαφέροντα, πρέπει νά έξακολονθή- 
οωμε μείς τήν ιστορία, Από έκεΐ πού τήν ά
φησε ή Μαριτάνα.

Μ Β Ρ Ο ε  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Ν
Α '.

Τό βράδυ έκεΐνο, δυό-τρείς μέρες μετά τόν 
έρχομό της στήν "Αθήνα, ή Μαριτάνα διά
βασε οτήν «Ε σ τία »,—πού τήν έπαιρν* έπί- 
τηδες, γιατί ή Φανή τής είπε πώς αύιή προ
πάντων ή έφημερίδα έβ ΐζε  τέτοιες Αγγελίες, 
—« ’ Ακόλουθα :

«Ζητείται οίνοδιδασκάλισσα. "Οδό; Α κ α 
δημίας, άριθ. 205, 11—12 π. μ.».

Τίποτ' άλλο·
— Τ ί σπίτι νά είναι αύτό ; ρώτησε τή φίλη 

της ή Μαριτάνα.
— Ποιός τά ξέρει! "Αλλά Ζέιχάνεις βέβαια 

τίποτα, νά πςίς νά τδ ίδής.
— Βεβαιότατα θά πάω !
Καϊ τήν άλλη μέρα, κατά τής έντεκα, μο

νάχη,—ή καϋμένη ή Φανή, μέ τά μωρά της, 
δέν εύκολυνόταν νά τή συντροφεύϋ,— βγήκε 
στήν Πλατεία τής Όμονοίας, δυό βήματα 
άπ" τδ σπίτι πού τή φιλοξενοΰβε, πή}" ένα 
μόνιππα μέ πενήντα λεπτά καϊ πήγε ίσια 
στήν όδάν "Ακαδημίας 205.

—Έ δώ  είναι ;
— Έ δώ .
Τδ σπίτι ήταν ένα μικρό μέγαρο, κομψό

τατο καί χαροοπό.
(Άκολοιθεί^

(Συτέχεια έχ τοΰ προηγουμένου)
Σ ιή  στάση αύτή, μέ τά μάτια κλειστά Α

πάνω ατό μαξιλάρι, έμεινε ώρα πολλή, δταν 
ξαφνικά ένοιωσε στό γυμνό λαιμό τη ; νά 
προακιλλάιαι κάτι ύγρό, ψυχρό μαζή καί 
χλιαρό, καί νά σαλεύιι μέ κάποια Ανεπαίσθη
τη κίνηβη.

Τής φ- νηκε πώς κάποιο ερπετό έκόλληοε 
Απάνω της, τινάχιηκε Απότομα κι" έοηκώ- 
θτικε κατατρομη.

"Θ Στάμος ήιαν όρθιος μπροοτά της, μ* 
ένα μιοό χαμόγελο σιά χείλη καί δοκιμάζων 
κάποια δυοκολία ποϋ νά οίκονομήο^ τά χέ
ρια του.

Είχε άποπειραβή νά «ήν φιλήσ^.
— Καϋμένε, είπε έκείνη μέ κάποια βιαιό

τητα, μέ τρόμαξες... τί Ιδέα I 
Καί μισοθυμωμένη άνοιξε μιά χρυοή τσαν- 

τίτοα, έβγαλε ένα μαντηλακι καί σφούγγισε τό 
λαιμό της.

Ό  Σιάμος ίσως νά έτοίμαζε κάποια τρυ- 
φερολογίο, άλλά τή στιγμή έκείνη, τό τρα ί
νο έμπαινε στήν Κόρινθο καί οέ λίγο στά- 
θηκε.

"Ολο τδ άπόγευμα, ώ ; πού έφτασαν οτάς 
Πάτρας, δέν έτόλμησε πειά ό Στάμος νά 
έπανυλάβνΐ *ή^ όπόπειρα_ νέος τρυφερόχηχος.

Διάβαζε έφημερίδες, άλλαζε πότε, πότε, 
λίγες φράσεις άνόρεκτες μέ τή Λίνα, καψώ
νανε συχνά, ξυπνούσε, έπινε καηέδβι:, έκά- 
πνιζε καϊ συλλογίζονταν ουχ»ά : «Τ ί δ ιά
βολο ! Δεν είναι ή πρώιη φορά πού τήν 
φίλησα. Γ ιατί τώρα τής έχανε έντΰπωαη 

Κατά τό β^άδυ έ^θασαν.
Σ ιό  οταθμό μιά προσπάθεια κατέβαλε ό 

Στάμοςr Νά μή συναντηθούν μέ τό Γιαν- 
νακό.

Ά ιλ ό  καϊ δ Γιαννακός είχε Αριετά ζεμα- 
τιοθή μέ τή συνάντηση τού τραίνου, ώστε 
δέν είχ* δ^εξη νά τήν έπαναλόβζ.

Κα«εβη«αν λο πόν μέ τή Λίνα άπ" τό τρα ί
νο καί πήγιιν σιό ξενοδοχείο.

Δέν έπρόκειτο νά υείνουν, άλλά νά πάρουν 
μονάχα τό γεϋμα. Έ ν  τούτοις, άνέβηκαν οέ 
δυό δωμάτια καί καθένας του χωριστά άσχο- 
λήθηκε μέ τόν καθαρισμό καί μέ χή τουα
λ έ τα  του.

Σσναντήθηκαν οτό διάδρομο και κατέβη- 
καν στά έστιατόριο, δποο έκάθησαν σ* ένα 
παοάμερο τραπεζ .

Ή  Λίνα δέν είχε όρεξη διόλοο.
Ό  Σιάμος, άπ" εναντίας, έφαγε καλά καί 

ήπιε κάιι περισσόιερο άπ" τή ουνειθιομένη 
δόση τοϋ «ρασιοϋ.

Προσπαθούσε νά μή ξεχν$ πώς ή μέρα 
έκείνη ήιαν ή ήμέρα τοΰ γάμου κι" έπρεπε 
τέλος πάντων, νά ευθυμήσω λίγο.

"Η άρνησις δμως τής Λινας νά πιό _λίγο 
κρασί καί ή δήλωσίς της πώς ήιαν λίγο άδιά- 
θεχη, κατεύνασαν άμίσως τήν εύβομία χοΰ 
Σιάμοο.

Τό γκαρσόνι τοϋ ξενοδοχείου, κατά τδ τέ
λος τοΰ γκόματος έπλησίαοε μέ μιά μελετη
μένη καί κρώτου βίθμοΰ ύπόκλιση.

— Κ υ ρ · Σταυρίδη, είπε, βάς ζητοΰν... 
Μπορεί νά ρθή...;

—  Π ο ιό ς  ε ίνα ι ;
— Ά π ό  ιή θαλαμηγό.
— “Ας έρθο-
Ή  Λίνα άνέπνευσε λίγο. Αύτό τή ; αρεαε.

*
Έ να ς  νέος με άσπρη στολή, μέ χρυσά γα

λόνια, ναυτικός προφανώς, διέσχισε «ή σάλα 
μ* κόπιΐ'ς συνεσταλμένο _ βήμα, κι" έπλη- 
σίασε άοκεπής βέβαια καί οέ βτάοη πρβ-

κύριος πλοίαρχος, είπε άπε«θ»νόμε- 
νος οτδ Στάμο μέ καταφανή εύλάβεια, οάς 
ειδοποιεί δτι είναι οτάς διαταγάς οας.

— Σέ κανένα κάρτο θάρθωμε, άπηντηοε 
μεγαλοπρεπώς ό Στάμος·

Ό  νέος μέ «ή οτολή ύπεκλίθη κι εφυγε 
μέ τό ίδιο συνεσταλμένο βήμα.

Είς τδ μεταξύ έπερναν τόν καφέ. ,
•Η Λίνα έκάπνιζε ένα σιγαρέτο κι ο Σ ιά 

μος ένα ποΐρο καλής βέβαια μαρκας και 
πρώτου μεγέθους.

Οί Αραιοί πελάται έστρεφοντο ουχνά και 
τούς έβλεπα». Ά λλά  εκείνοι ποΰ δέν «χόρ
ταιναν νά τούς θαυμάζουν ήταν τά  γκαρσόνια.

Σχεδόν είχαν παραμελήσει τήν πελατεία 
τους καί σέ μιά ευλαβή άπόστβση, είχαν σχη
ματίσει ημικύκλιο καί έσχολίαζαν χαμηλοφ· 
νως «α ί τούς έκύττάζαν μέ θαομαομό.

(Ακολουθεί)
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Tot Victor Margueritte

Στήν σχβνή ζνλινη, γιαλισχερή κοκκέτα ό
που έκοιμάτο, λυκνιΓόμβνος άπό τό διπλό 
κούνημα ποΰ έδιναν χά κύματα καί ή μηχα
νές οχό πλοίο, ό *Υβ Λβμονιάλ Ανβσηκώθη, 
κάχωχρος άπό τόν χρόμο. Μια φοβίρή σύγ- 
κρουσις δ 8 «ο«ΐ8  ξαφνικά χό όνειρο του, Τό 
πβλώριο σκάφος έκλονίσθη αχό τραγικό χτύ
πημα καί έχαλαντβύβχο μέ Απαίσιο βόροβο... 
Στά  χορρινχόρ, βήματα ασταθή, σιλουεττβς 
περίτρομες, ή αγωνία τοϋ «ό οώζοον εαυτόν 
οωθήιω», χι φωνές, χά παράπονα...

Στή  οχιγμή, ό "Υβ Λβμονιάλ άνχβλήθθη 
χό όραμα : ή « Columbia» μέ χδ πλευρό της ά- 
νοιγμενο, άρχζε νά βυθίζεται, Τοϋ φαινόταν* 
μάλιοχα όχι ι,ί δγκοι εκείνοι χής θαλάσοης 
έπαυσαν πβιό να χτυπούν χά πλβυρά χοΰ 
πλοίου, στήν ομίχλη, και όχι κάποια πυχςή 
μάςα χό έπιεζβ τώρα γύρω-γύρω. καί άνέ- 
βιιν?, Ανέβαινε...

τΗ Λθ8 τότβ σχόν νοϋ χου ή προαίσθησις 
ποϋ tXye μόλις έπάτησε χό πόοι χου οχήν γέ- 
Φ"ρα, otav έκύχταζβ, βχόν λιμένα χή; Νέας 
Ύορκης, χήν βαθβιά νύχτα, χο χβϊχος έκβϊνο 
χής όμιχλης, τρυπημένυ άπό χά φώτα πού 
«λαμπύριζαν άπό μακροά. Τί φρικχές αύχές 
Ή όμ χλβς ιού Ατλαντικού, όχου μββα-μβ- 
σημέρι κάνει σκοιαδι, όπου παρ' όλα χά σή· 
ματα καί τοΰς κανονιοβολισμούς χοϋ κινδύ 
νοσ, ό θάνατος παραμονεύβι δ,αρκώ;... Σχό 
μυαλό χοΰ "Υβ ϊπερασβ αύτή ή σχβψις :

« —’ Δ !  Huva^ia Πλοιαρχεί... Σέ τέτοιο 
σκοτάδι νά προχωρώ σ ιγά -«γά  άνχί νά όρ- 
μήθ|]ς σχό βαπόρι χό άλλο, νά χό τρυ- 
πήβτις...»

Σκοτάδι βαθύ έχύ9η*8 έξαφνα πανχοϋ : ή 
ήλβ.τρικές μηχανβς βίχαν οβύσ^. Ό  “Υβ 
Λβμοπάλ, μέ χό πουκάμισο καί τδ καλσόν, 
έπεταχθηκβ άπό χήν κοκκέτα χου, καταπα
τώντας χούς ουνταξε ώιας χής καμπίνας χου, 
ποΰ έ γύριζαν οχό σκοτάδι με βο/γητά... Έμ- 
πήκε οχό Ο.άδςομο, ψαχοολώιτας, οχουντών 
χας Απότομα.σώματα άγνωστα, σΛν νά έβι- 
νβΐτο άπό δύναμι νηβράνθρωπο. Κϊποτε-κά- 
ποχβ, μηχανικά, έψαχνε τ<ν μέση του γιά νά 
ΡΟΉ τή ζώνη,—ενα χοντρό, 6*ρμάχινο ζω 
νάρι, παραγβμιημβνο , έ δολλάρ,α— όλη χου 
ή πβριουοία... ’ Η ταν βάρος άρ«ειό  ή όκχώ 
*»ύιέ; χιλιάδες δολλάρια, κρεσασμενα γύρω 
στόν κορμί χου, πού άν ήιαν άιχό σίδερο ή 
μολύβι _οά τοϋ φαίνονταν άβάσταχτο καί πού 
τώρα,'Από χρυσό, τοΰ φαι*όταν ελαφροί.. 
Έκβϊ 'βρισκόταν ολόκληρη ή ζσιή χου, - τό  
παρελθόν, τδ παρόν, τό μέλλον, όλη ή φτω
χή, δυστυχισμένη ζωή χου ποΰ έπέρασε μέ 
περιπέτβιβς καί μέ βάσανα, Ια>ς όχου έφβγβ 
οχήν 'Αμερική. Κι* έκβϊ, οέ λί να χρόνια, ή 
τύχη, ή περιουσία ή μβγάλη, ή όιχώ χιλιάδβς ι 
αυχές, ποΰ χοΰ βξαοφιίλιζαν τωρα μιά ά νετη  
ζωή ώ ; τδ θάναχό χου, δίχως κόπους πβιά, I 
δίχως φόβ^τής πβίνας... “Οταν φθάου πειά 
κανείς τά οαρανχαπένχε, κχει καλύχερο άπά 
τό νά άϊβθΰ οχό ρβΰμα χοΰ χρόνου χωρίς 
ίννοιβς, χωρίς βάρη ;...

Ό  Ύ β  ίσιόνχαψβ στήν σχ*νή σπάλα ποΰ 
άνίβαινβ οτή γέφυρα... Τό ένα χέρι του έφύ- 
λαγβ τό ζωνάρι, τά ίλλο  ειτυηοΰσβ, έχιυ- 
ποϋββ δυνατό, μέ λύσσα, τής οποχεινίς σκιές 
ποΰ βιρεχαν μαζύ χου. Κάποια οχιγμή, έ*α- 
χάλαβε όχι έπατοΰσβ κιχι μαλακό..., βίδβ 
πώς ή αν σάρ*α. οώμα άνθρβπινο... Έκού- 
νησβ τά χίρια του οτό σκοτάδι : γύρω τοβ 
ηιαν δ Ιο γυναϊ.βς καί παιδιά, καί άπό παν- 
tou, άπ5 τδ κή^ος, xjj; καμπίνβς, τά σαλόν.α, 
«βγαινβν ε * Λ βογγ^χό, οιριγγλιέ;, βριο.ές, 
αναΟβμαχα, πανδαιμόνιο... Έ ·α  πράγμα έ- 
πρόοίχβ, σ' εν^ πράγμα ήιαν συγκβνχρωμόνη 
η σκίψι του, ή προσοχή του, ή φροντίδα του : 
τό ζωνάρι, τό ζοονάρι μέ τόν χρυσό.

Καί 4νίβη*ί, ορμητικά, χή σκάλα, πατών
τας σχά σώματα ποΰ ίοπσρχάριζαν. ‘Επάνω, 
τίποτβ δέν διίχριν· : μαΰρα φαντάσματα 
μόνο «χρβχαν διξια καί άρισχβρά, σχόν άφάν- 
τασχο πανικό.

L °  *Υ Ρ. <4»™λήορθη άπδ τχιν κλίσιν τοΰ 
πλοίου, πώ; βυθιζότανβ γρήγορα. Καί ή θά 
λασσα, άπό κάτω άγ«ά»ιαζβ ορμητικά τό 
θύμα χης. Τ» νά κάνη ; Ό  "Υβ Λβμονιάλ 
εννοιωσε τήν άπβλπισία ν* οφίγγο τήν καρ
διά του... Πάβι τό όνβιρό του, ή ήσυχη ζω ή  
τού μέλλοντος δίχως ιννοιβς, δίχοος βάσανα... 
Το μέτωπό τρυ ΰγίάνθηκβ άπό Ιδρώτα ψυχρό.

Συνήλθβ βύθύ: : ά*ουσ8 θόρυβο κοντά τον 
κι' έπλησίασε. Μερικοί ναϋιαι, μισόγυμνοι, 
προοπαθοϋσαν νά ρίξουν μιά βάρκα σχή θά
λασσα. Ξ αφνικά, οχό πάλαιμα, Ινα μαχαίρι 
υψώθηκε κι' έχάθηκι σχό σχή9ος ένός άλλου 
ποΰ είχε προοπαθήσβι νά πηδήσια μέσα.

Ο Υβ αριιαξε ένα σχοινί καί γρήγσ>ρα 
γρήγωρα, «πεσε οτή βάρκα· Άρπαξε έ»α 
κουπί, έκάθησ·, έπερίμενε. Γιά μιά σχιγμή, 
η χαρά ή βΰχυχία ήχαν τόσο μεγάλη πιΰ, λές, 
άνεβηκε σχό λαιμό του νά τόν πνίξ^. Τδ 
βαρύ ζωνάρι τοΰ έχάΐδευι τό ο»ήθος : έκεϊ 
μέοα, γι' αύτόν, ήχαν ό κόοιιος όλος...

Μηά 1 Τ ί θέλουν αύχοί; Χέρια λευκά κρι- 
μάοθηκαν γιά μι* οχιγμή οχήν βάοκα, κβφά- 
λια άνεσηκ·θηχαν άπό τά κατάμα«ρα κύμα
τα, μάτια ορθάνοιχτα άπό χρόμο έκύχταζαν 
παρακλητικά... Μπά ! μά τί θέλουν λοιπόν 
άπ* αύτόν ; Ό  καθένας γιά χόν εαυτό χου... 
Καί όχαν τό βαρύ κουπί ύψώθηιβ κι' έκαχά- 
πβσβ επάνω σ ιά κεφάλια, δχαν χά ιιάχια έχά- 
θηκαν καί χά χέρια παρέλυσαν, ό 'Ύ β  έβγαλε 
βαβϋ σχεναγμό άπό άνακούφισι... Καί δλη ή 
δέναμί χου ουνβκβνχρώθηκβ σχό κουπί. Νά, 
σάν νά πλησίαζαν τά μακρυνά <j»xa τοΰ βα- 
ποοιοϋ ποΰ προσπαθοΰσ* νά τοΰς σώσχ]·:. Θά 
ζο ΰ » .. .  θ ί  CrOse, μέ χό ζωνάρι του, τδν 
χρυσό του... ’Έξαφνα κάη πελώριο, άγνω
στο, άκαθόριρτο, υγρό, τόν ίπέταξε σ' Ινα 
λάκκο άπΛ άφρό... Ποΰ ; Οΰ*8 κουπί, οΰχβ 
βάρκα ! Ποΰ ; ιΐώς ; "Ω ! τά  φώχα, τά μα
κρυνά φώια... Θά κολ^μπήσΐ), θά τά φθάοο, 
λίγο άκ 3μη, μιχά, δέν ήχαν xinoxr, Κάχι άλλο 
πάλι, περίεργο, τδν τροβοϋσε πρός χά κάχω... 
κάχι άπαίσιο ψυχρΛ, οάν φείδι ποϋ βσφιγγβ 
χό οχήΛο; του. Τό ζοονάρι ! τό χρυβό ζω 
νάρι ! Προσχπάθησβ νά βρβ όλη ιή  δύναμι 
«οΰ 8Ϊχβ, άλλά τδ βάρος χόν άφάνι^*, τό βά
ρος τοΰ χρυσού, ή όκτώ χιλιάδες, ή ζωή του 
μέλλοντος, τού παςελΟόν«ος... Νά τό  λύσ^ ; 
Νά Ιύσο τό ζω νά ρ ι! Ώ  I .. Τό οχόμα του 
πλημιιύρισ· άπό ν*ρό αλμυρό, τά μάτια του, 
τ ' αύτιά του... Έπολέμηο?, έχτύπησι τόν 
άφρό άτηλπισμένα, ή μάζα ή νυχρή τόν έχύ- 
λιξε ολόκληρο, τό βίρος χοΰ χρ^σοΰ. τοΰ 
χρυοοϋ τοΰ τραγικού, τοΰ «ρονιά, τόν έτρά- 
βηξ» βιγά σιγά σ«ά μαύρα βάθη ..

Μβτόφ ραοις ΜΙΜΗ

— cov τοίχλωνο βισιλικό τον άιχόμερου παρα- 
Φ λιά και κορδιοχχύπια, [θυριοΰ, 

Καί χή δροηά σου, όέρινο κρινάκι ένός πα- 
Φαρμάκι ποΰ τήν ήπια. [ληοί Μαΐοΰ, 

Τάναθυμιό τάγιόκλ^μα μώσφιξιτοσο τδ λιιμο 
Μέ τά χλωρά του βρόχια !

Καρδιά, μέ ποιά νβκράιθβμα νά οοΰ βκβπάοω 
Τή γύμνια καί τή φτώχια ! [πολεμώ, 

Στο πηροφαραγγο κανβίς δέ μώοιξβ τό ρο- 
Ποΰ ναν τόν είίρω πίσω, [δανθό, 

Σ»ύβω καί κ ά « μέ τραβά νά πέσω μιά καί 
-π Γ ιά  νάπολησμονήσω. [νάχαβώ,
ΙρικλίΕω ατά χαμόσυρτα χάυπάγια, κάθβ μου 

Ξανάβιι μου τά πάβια, [πληνή,
2<ταλα τη σταλα τό αίμά μου πέφτε4 στή ά- 
,, .. Μ* 54 βτημένα άγκάθια' [*αρη φραγή, 
Α ι ε ιω  τά πβραοιιενα μο« ξαναγυρίζουνβ σέμέ 

Μέσα σέ τέτοιο άγώνα,
Πλέκουν στ·φάνι οί ρουμπινιές οί παπαροΰ- 

[» ·β  σου, έγκρβμέ, 
2χό μαύρο μου χβιμώνα.

________________________________ Μ ·_ Μ Α Λ Α Μ ΙΗ 1
Κάνεις ό*ν όύναχαι νά έιτιμήοη τήν καρ'- 

οιά τής γυναικός, έάν δέν τήν οΐηθανθό βα- 
Οβιά τύς στιγμές χής συγκινήσιώ; χη;. Ή  
ουγ ιίνηοις άποκαλύπχει όλο χο μυοιήριο» 
Κά»8 νέας γυναικός. Ή  θλίψιο φωτίζβι τά 
έγκατα τής γυναικείας καρδίας. Τόιε μόνον 
μπορουι» νά τήν θαυμάοωμβ, νά χή» άγαπή- 
σωμβ η νά τήν μισήσαμβ. ΝΟΡΑ

Σέ χνττώ γεμάτοι ΰ·λίψη τ ι] * λίγες έχείνες οτιγ- 
μβς τών σκοτεινών βραδυών. Τότβ ή ψυχή μου πη
γαίνει στ·ήν καρδιά μου ναί ή καρδιά μου στά μάτια 
μου. Καί τά μαθαίνεις δλα σάν σέ κυττώ καί γίνεσαι 
ή ϊόια μου ή ψυχή, ό ίδιος μου ό πόνος, και γίνε
σαι η όλίψη μου, σάν σέ κυττώ. Κοι καταλαβαίνεις 
τόνε πώς είμαστε δυό σκλάβοι... 'Αλλοίμονο! και τά 
χέρια μας είναι δεμένα. Ποιός Οά μάς λύσ ]̂ λοιπόν τά 
δεσμα της πικρής αύτής δουλείας; Είμαστε οί. σκλά
βοι τής άγάπης γιατί τό θέλουμε. *Ω, πότε, πότε, 
άγαπημένη μου, δέν θά τό θέλουμε πειά; "Ω, πότε 
πεια θά παψουμε νά σωπαίνουμε καί θ ’ άφίσωμε τή 
φλόγα τών χειλιών μας νά ξβχυθη, νά φτάση ώςσίήν 
καρδιά μας ^καΐ νά τήν γεμίση ζωή καί δύναμι ; Δέν 
μπορ* πβιά νά σωπαίνω τής λίγβς λκεϊνες στιγμές 
τών σκοτεινών βρβδνών. *ΑΛλά καί νά μιλήσω δέν 
μπορώ. *Ώ, οταν μιλήσω I Μέσα άπό τά λόγια τής 
στοργής καί τής άγάπης θά ξβπετιέται γίγαντας 6 
πόθος μου. Καί τόν φοβάσαι. ΙΙόσο τόν φοβάσαι!.. · 
Τ ί άραγε θάχω νά σού πώ ϋστερα άπό εναν υπνο 
πού θά τόν περάσης στήν άγκαλιά μου; Τ ί θά σοϋ 
πώ νστερα; Τ ί θάχω νά σού πώ, τί θάχω νά σού δώ
σω γιά τή μεγάλη οου θυσία;

Σκέπτομαι και βρίσκω πώς θά μπορούσα νά σο# 
τάξω τόν Ιδιο μου τόν έαυτό. 5Ώ , θά μπορούσα νά 
σού δώσω καί κάτι περισσότερο : Τά άγια τών άγίων 
μου, τήν πίστί μου. 'Αλλά δέν |έρω άν ή τύχη θά μ’ 
άφήση νά κρατήσω τήν ύπόσχεσίν μου αύτή. Γι'αύτό 
σωπαίνω καί βασανίζομαι .. Γλυκά-γλυκά πού βασα
νίζομαι! νΑφησέ με νά βασανίζωμε έτσι.Είναι ή μόνη 
ευτυχία πού μπορώ νάχω τό σημερινό καιρό· Νά βα· 
σανίζωμαι και νά ·*  άγαπώ, νά σ* άγαπώ και νά βα· 
σανίζωμαι. Δέν μπορώ .νά ζήσω γιά σένα, δπα>ς θέ
λεις έσύ. *Ω, άς θυσιασθώ λοιπόν γιά σένα. νΙσως 
έτσι θά μέ θυμάσαι πάντα, θά μ’ άγαπςίς πάντα, 
γιατί πάντα δέν έκανα παρά δ,τι ήθελες.

Είμαι ό ύπομονεχικός κι* ό καλός μάρτυρας τής 
άγάπης. Γίνου κι* έσύ ή καλή κ’ ή πονετική Ιέρεια 
τής ·ιωπής. Τής σιωπής. ΕΣΠΕΡΟΣ

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΟΥ ΠΟΛΕΜΗ
Έ νας άκόμη αίσθηματικδς τροβαδούρος 

μάς άφήκεν : Ό  'Ιωάννης Πολέμης. Οί άνα- 
γνωοται τής «Σφαίρας», οί όποίοι τόσες φο
ρές βίχαν τήν εϋτβχίαν νά γνωρ οουν τό βαθύ 
καί ΰγιές αίσίηιια πού διέπνδΐ τούς στίχοος 
χοΰ ποιηχοΰ, θά θρηνήσουν ιιιζή  μας δια 
τήν οκλ” ράν άπώλβιαν. Ό  Ίοοαννης Πολέ
μης ήτο ό κατ' εξοχήν έ«λεκχός ποιητής τών 
έρωχβυμινορν- 01 στίχοι του άποτβλοΰοαν τήν 
πλέον παρήγορον ουνχροφιάν όλων όσων δέν 
βΐχβν βΰνοήση ό ερβς.

Οί σπαραγμοί όσβν ήγάπησαν τόν συνο
δεύσουν είς τό αιώνιο τα ξίΐδ ι του.

Τβ ΚΥΚΝΕΙΟΝ Α ϊΜ Α  ΤβΫ7’ “
Τό κατωτέρω ποίημα άπηγγέλθη ύπό τής δίδος 

Κοτσάλη έπι τοΰ τάφου τού ποιητού, όλίγας στιγ- 
μάς πρό τής ταφής του. Τό ποίημα αύιό άνήκει 
είς τόν ίδιον τόν Πολέμην, άπηγγέλθη δέ ύπό τού 
ιδίου έσχάτως έπί τού τάφου τοϋ ιίικέλα. Είναι τό 
κύκνειον <£σμα του:

aJ  χι' ® ίοϋλος 6 max6§y ϊτσι π ιστό f xai σύ 
iiv ε„ρυψ·ί r i  ιάΧαηο oi χίρσαι yrjt τά βίϋη, 

o' erav αγρό μ' Unlia πβριοοή 
Η οι μόχθοι itψ άηόσβεσΛΨ Χί ή UniSa iiv ϊχά&η" 
γιατί Λί» tin φιίρωτή μτ\ϋ πιτάιι β>« ι £ 
οταν η πίστη την yevrq. κ ή προκοπή ιήν lotrpy. 
'EnloTtvtc, >αί, iitloTtvtc wtiv τ' ά&ώο παιδί, 

olo τό δρόμο τή{ ζαήι άνίμποδο 
π ο» καί πόνων tag χαΙρεταΐΜαΙκΙαίονταβ τριγονίιΐ 
καί μη λογιάζονται ΐχ&ροΰς τήν ΐχ&ρα ίέ  γνω

, , /(?''£**· En'axtvil,rai,inlojeo8t, μοχίανται νύχτα-μίρ* 
Ηί ο ο^ροί ϊχαρποφάρηοε γόνιμα πiρa ω ■ πίρα. 
Κ ι' ό άγρο( ίκαρποφόρησ·' μι" ολόκληρη γινιά 
hi" άλλες πον Siv ίτράνεψ&ν καί n tv ΐΐν'&κόμα

, .  ίβ ί * ν ν
κι αλλιι πον #αρΦονν μ ι καιρό, χρονιά μ ϊ τή
. . , ίΧΘο*1*
ο αγρό( μ ϊ τονς καλόχυμους καρπούe του 4 i  ljj:

[τριφη.
Κ ι επράομινε/,δοβλι πιοτί,τον κύριο άπό τα ξίνα 
’ t t p  πώς ά,ηλρχίλιαοτς τ ο τάλαντό του το iva. 
K ‘ ηpStv avror οάν όιειρο οτήν κλίνη τή ατιρνή 
οτόν νπνο τον άξίπνητο, κι' απλώνοντας το χίρι, 
οοΰ t in t  μ', τής ου ίίδηβης τή Λιΐκή φωνή, 
μ ί την άκούραοτη φανή,πον τή σιωπή iiv ξίρ ιι: 
cΑοΟΙε πιοτί, ΛοΙλβ άχαάί, τί κ ι' αν πιρνανν

[ι* xeoria ;
ν απαμίνι/η μνήμη αον πάντα τΐινή κι’αΐώνια*.

Τό γραφβϊον τής «Σφαίρας» άναλαμβιν·ι I 
τήν διαβ( βαοιν έπιοτολών έκ μέρους τών έν- I 
διαΐ(ερομένων πρός διάσημον έκ Κωνοταν- I 
τινουπόλεως νοομάντην, καί πνβυματιττην ί  
δ αμένονχα έν Άθήναις. Πλήρβς φώ; *1ς ολα 1 
τά οίκογινιιακβ μνοιήρια. Έπανάληψις τΑν I 
οχίιΐων χωνί» δ\αοτάο·ι ινριοκομίνιη συζυγών. I 
Πολύτιμοι ουμβονλαί διά τάς ΐρωτιυμίνας και I 
πρός ίπ ιτυχ lav οιουΐήποτι συνοΜιαίον. 

Πνιυματιομός, νπνωτιομίς, τραπεζάκι.
Ψυχολογία παντός ατόμου ίπ ί rfi βάσιι τοβ I 

γραφικοί χαρακτήρας.
Συιίννόησις δι* άλληλογραφίας. Άπαντή- I 

σεις ταχβίαι καί άκριβεϊς. Πλήρης μκ«ικο- I 
της. Γράψατβ: Νοομάντην, γραφεία «~φαί- I 
ρας», έοωκλβίοντβς δραχ, 10 βίς έίάστην έπι- I 
στολήν.

(ΕΙς χούς έΛίβυμοΰνχας νά λάβουν άπαντή σε νς δι* I 
Ιδιαιτέρας έπιοτολής και οχι διά τής οτήλτις αύτκς ■ 
γνωρίζω δτι δέον νά έσωκλείουν είς διπλούν το ορι- I 
θέν άντίτιμον)’ ~

Ο ΝΟΟΜ ΑΝΤΗΣ Α Π Α Ν Τ Α :
Μ. Λανίλον, Πειραιά : Σομφ ηνώ πώς βίναι I 

ή πρώτη σας άγάπη όχι όμως καί ή χβλβυ- I 
ταία. Δέν σάς άπαντώ διότι δυσπιοχώ και I 
γνωρίζβχβ σβϊς διαχί. Ένβυμηθήχκ ένα β^δυ  I 
είς τάς Αθήνας τί ύτεοχέβηιε »1; μίαν άλ- I 
λην. Συγκ8·ρι«μένως σδς λέγω όχι χής έκά- I 
ματ3 κακόν. Ένχβϋθβν καί ό λόγος χής άνα- I 
χωρήσιώ; της. Οϋδεμίαν προφητικήν δύναμιν I 
έχω, συμχβραίίω όμω^ έκ τής μελέτης τών I 
διαφόρων γεγονότων ότι €ελπχβ να παίζετε I 
τδν ρόλον έ<ός \'>ν Ζίβάν. Δ ν σάς άδ>κώ. I 
Πρδζ χοϋιο έχεχβ όλα χά έφίβια. Διά χ«̂ ΰ i- I 
ρωχος θά »ύτυχήσεχβ λίαν προοοχώς, άλλά j 
πάλιν διό χοΰ έρωχος θά πέσεχβ εί; τόν ά- 
τέρμονα ώ ιβανόν χών πικριών, τών θλίψεων, 
τ · ν  βαίφνων. .

'Απβγοητινμίνον τ^ανματίαν θ. Δ., Ενταύθα:
Τό κρασί θά σά; καχαστρέψο· Άφοΰ έχετε I 
φίλους, οί όποιοι, όταν παύσιτ* νά πίνβχε, I 
θά σας έγκαιολβίψοβν, χί το »ς Οέλειβ; Οσα I 
κβοδίζετβ τά καιαθέτεχβ βτά ιίνοπ ω )εία  και I 
τά ζυθοπωλεία, κάβε βράδβ πίνεχβ άπλή 1 
οχως. Πώς θίλβχβ χά άποκτήσβχβ χρήματα ; I 
Επιμένω γιά τό KQao'i καί θέλ® νά μοΰ γρά- I 
ψιχε αν επιμένω δικαίως. Είς τα άλλα έρω- I 
χήματα σας άπανχώ κατά σειράν ώ; έ|ής : I 
Π ςώ το ν ί θ ά  ζήσεχε 47 έν δλω έιη  βίον ά- I 
τακτόν καί πολυχάραχον. Δεύτερον: Διά τό I 
σβίτι είναι ηλ<ον άργά.Τό Ιχάσαχε άπό μέσα I 
άπό χέρια οας. Τρίτον: Τό μαγαζί δίν θά τδ I 
χάσετε χάρις ιΐς  τά παιδια σας. Τέταρτον . I 
τυχερή είναι μιά Μαρία. Δέν διακρίνω τί οάς I 
βίναι. Πεμπτον: θ ΐνα το ν  δεν διαβλέπω έπί I 
τοΰ παρόντος. "Εκτον τά πβρί μαγγανε,ών I 
θ 3®ρήσατέ τα άστβία. "Εβδομον; Εΐ^ τήν έ- I 
ρβτησιν αύχήν ίπιχρίψαχέ μου νά μή άηαν- 
τήσω. Ό / δεο «:Δ έν  θΛ τήν κερδίσετε. Έ χνα · 
τον: Ναί, έφ’ οοον ή Σ. Α. παύοβι ν* άγαπ? 
άλλον. Δίκατον : Καλλίτβρα νά πβριορίσβχβ 
τάς σχέοβις βας. Ενδέκατον:'πολύ κιλά. Θά 
κατεσχρέφεσθο. δωδέκατον : Δυοχυχώ; ο^ι. 
Γράψατέ μοσ καί πάλιν.

Άοτατιν καρδ’αν. ΕΙσββ μελαγχροινή, πλτ- 
ρης οφ}ίγους καί ΰγβίπς, Ιρωτοπ.θή ·, φίλη 
τών ήβονών καίτών διο σχβδάσεων, λατρευευβ 
τήν ποίησιν καί τήν μουσικήν, όπβχθάνεβθβ 
τον κοινόν τΰπον τοΰ άνδρός καί ουμπαθίϊιε 
πρός τονς άν9ρό)πους χών γραμμάτων X  iga- 
κτΐ;ρ φαιδρός, ή^ε <ίς, δύβπισχο;, όμοιος σχβ- 
δόν μ ε τ '»  χαρα.τήρα τοϋ Ανδρός,_ μέ χόν ό 
«ο ίο ν  ουνόέεοθε. Γράψατέ μου έά ίχβτβ καμ- 
μίαν άπορίαν,

Βάαοα Κ , Άμφιλόχιαν: Προχοΰ ύπανδρβυ- 
θοϋν αί άββλφαι του καί προχοτ άκόμη ύ"αν- 
όρεβθή καί ή δική βας άδβλφή,_θά_ γίν\ι ό δι- 
κός σας γάμος. Μ* τόν κύριον έχεΐνον έχετε 
σβνδεθή καχά τοιοΰχο* τρόπον ώ ιτβ  είναι ά- 
βύνατον νά ζήσχι ό ένας χωρίς τδν άλλον. 
Τοΰτο τό  γνωρίζβτβ άρχετά κηλά κηί ι ί δυο. 
Ό  χαρακτή) σας βίναι περίφοβος, £ >' χλαβτος, 
έπηβείζβται βΰίολα άπό τάς διαφόοοχς ουν- 
θήκας τής ζωής. Φοββίοθβ ύπβρβολικ<>_ τόν 
θάνατον. Ε/ς τόν έρωτα παρασύρβσθ· ιΰ ιολα 
άπδ τάς πρώτας εντυπώσεις καί τοΰτο διότι 
θβωρβΐτ· Απαραίτητον έξάρχημα τής γυναι- 
κός χόν άνδρι. Ό  μέλλων σ «ζυγός οας, ό κ. 
Π . Μ. βίναι εντελώς ό Ιδικός σας άνχίπους 
ώ : πρός τόν χαρακτήϊ». Έχβι άντιλτ,φίή καί 
αΰιός δτι βΐ^θβ ένα πλάσμα φοβισμένο καί |

ευπλασχο. καί γι" ούτδ προσπαθεί νά σάς έμ- 
πνεύβΒ τό θάρρος δ.ά τήν ζωήν. Ά γαπ ή ια ιέ  
τον πβρισσίτερον. Θά οάς σώοχι,

Φιλαν&ή : Φίοις ϋπεράγαν ρωμαντικη και
ευπειθής. Άρέσκεσθβ νά θρηιήιβ καί οσάκις 
άκόμη σας δίδβτβ βύκαιρία να χαρήτε._ Εις 
τόν Ιρωτα θά έπινίχβτε, όταν πειοβήχβ οτι ο 
βρως δέν βίναι πλέο* κάποιος άόρατος κάτοι
κος τών Αβτέρων, άλλά ύ άγωγδς διά τοϋ ο
ποίου συγκοινωνούν δύο θβρμόχητβς. Η ευ
τυχία σας δέν εΰρίσκεχαι εις τοϋς οϋοαχου;. 
Παύβατβ τά επιβλαβή όνειροπολήματα και 
έργαοθήτβ διά νά άποκτήσίτβ τά μββα τής 
•ύτυχίας. Ταξεΐδιον δέ» διαβλέπω καί αν ο.έ- 
βλεπα,όμως, θά σάς π ρβκάλουν νά V  ano- 
φύγβτ8 διά λόγους υγείας κυρ'ω;. Θ ι βυτυ- 
χήϊετε μόλις κατανοήοβτβ τήν πραγματικήν 
άποψιν \ή; ζσής καί βϋνέλθβτβ άπδ τήν ναρ- 
κην, *ίς την οποίαν οάς έρριψεν ό ρωμαντι- 
σμός.

Τ Α  Μ Υ Σ Τ Ι Κ Α  M A S  |

ΕΙς τήν ατήλην αίιτήν κάθβ έβδομάδα
ονμβουλάς γι.» τό ντνοιμό οας, γιά τό καηίλλο 
σας, γιά τήν i0eai6xijx“  το® προσώπου σας καί 
έν γένβι γιά κάϋε τι πού ένδιαφέρει τόν καλλωπι
σμόν σας. Άπευΰυνθήτε αί ένδιαιρερόμεναι πρός 
τήν δίδα Ζιγκολέτταν, γραφεία ; « Σφαίρας» όδός 
Άγιου  Κωνσταντίνου 7, έσωκλείουσαι δραχ. 5.

Ή  γυναίκα δέν πβ<πβι ποτέ νά κύπχ|) τήν 
κβι*αλχ,ν έμπρός »ϊς *όν τχρατνον αύχόν, I 

ποϋ λκγβται Μόδα I 
*αί πρέηει νά ύψώ- j 
οβ τήν σημαίαν χής ι 
άνβξαρτηβίας καί... I 
νά ντύ'βχαι σύμφω- I 
να καί ανάλογα μέ 
τήν οιλουέττα της. I 

Μή μα’ίαουδίζβτβ, 
ώ;αίβς μου, καί μήν 
ύ ιοχρεώνετβ τόν έ- 
ιλπ\0 ί σας νά βάλχι 
καί καλά τδ δείνα 
«απέλλο ή τό χάδε 
φόρεμά ά » δέν βρί- 
0 48X8 ό :ι σάς π ν  
γαίνει.

Μία κονχή δέν 
ιιπορεϊ νά βίλυ χδ 
ΐ5ιο σχέδ.ο φορέμα
τος ποϋ θά βάλ|] 
μία ψηλή. Ή  ξαν- 
θιά θά φορέσο δια
φορετικά έντελώς 
χςο* ιατα άπ’ αύτά 
πού θά φορεβο μία 
μ'λαχροινή. Ό  ψη 
λός γιακάς θά πη- 

γαίνη ώμορΦα σέ μίαν πού έχει ψηλόν λαι
μόν ένφ τουναντίον μία μέ κοντόν λαιμόν 
πρέπβι νά φορή γιακάδ3ς καταιβιστούς.

Τώρα βίναι ή μόδα τής μακρυας χαλιας, 
μήν άποφασίιβτβ δ ,ω ς νά άκολουθησβτβ καί 
καλά τήν μόδα άν τό σώμα οας «ίνα ι φυσβι 
μακρόταλο, διότ, δέν θά σάς πηγαίνα « ‘ όλου 
Ά λλά  Αναγκάζομαι νά π8ρΓρνβθώ_ ώ ; έοα> 
σήμβρα γιατί άθοόαι κατέφθαοαν αι ερωτη 
σε ς τών Αγαπητών άναγνπστριών καί σύμ
φωνα μέ τήν ύπόοχεϊίν μου σπβύ5β) νά άπβν- 
χηχω :
’Αλληλογραφία

Lilian, 'Ε·ταΜα.— ’Αφού βίοθβ κοντούλα_, 
μικ^οκαμωμένη καί μελαχροινή, ό,τως μοϋ 
γράφβχβ, νά φοράτε πάντοιε μικρά κοηελλα- 
κια, φορέματα ίσια χωρίς υπερβολικά βολάν 
καί ώς χρώματα νά Αποφβύγεχβ χά κχυιιηχά 
ό.χως π. χ τό κίτρινο, τό πράσινο, τό τυρ 
κουάζ. Τουναντίον νά φοράχκ aonga, κόκκι
να, μπλ·-μαρέν, ρδζ ,,,λ.

Καίχην Πρ , Πειραιά —Ό χ ι, νά μή βαλβτβ 
β ο λ ά ν  t l ;  τό  φόρβμά σις , δέν θά πηγαίνπ 
διόλου οχή'οιλουέχτά οας. Ί σ ιο  ντιρκίχοοάρ 
νά προχιμήοετβ καί νά μβίνβχβ πιοχή βι; 
ηύχό χαθώ; καί εί; τά καπίλλα τά κανωτ έ
ή χά κλός. ,

Έ λ. Β ΙΈ ν τ α Μ α .-  Μίλιστα, ωραία μου 
Ά τθ ίς  Ιχετβ άπολύτβς δίκαιον, πρέπβι νά 
άποφβύγετβ τδν ή λ «ν , διότι κυνηγά Ιδιαιτέ- 
ρας τόχςώ λα  τής ίπιδβρμίδος οας. « Α  ca ;

E lssi Mar , Αθήνας ι Πολλακις ό ψίΛυς 
σας σά; βδωκβν άφορμήν νά πικραθήτ*. Είτβ 
ένας νέος πολύ ρωμαντικδς καί Ακριβώς ό 
ρωμανχισμός του αύιδς δέν τόν άφίνει νά 
άναλογισΟή τή» πραγματικότητα. Σάς άγαπ?. 
παραφόρως χω}ίς κανέια πρακτικόν οκοπόν. 
Δέν παραβλβ»ω ότι κι* εσείς άνχαποκρίνεσθβ 
βίς τό αίοθημά χου αύτό μ ·τά  μεγάλης θερ- 
μότητος. Δυστυχώς β έρως σας δέν θά κατα- 
λήξι» . βίς - άμον. Εκείνος, παρ' δλην τήν 
στρογήν που αισθάνεται γιά σάς, δίν θά κα- 
τορθώβη νά σάς ύποβχεθή έ»α μέλλον ευτυ
χές. Διακρίνω καί μβρικά οικογενειακά έμπό- 
Οια πρός τό μέρος του·

Nr. Ν. Μ. Άΰήνας : Τό μέλλον σας πολυ- 
τάραχον καί πλήρε, περιπβτιιών. Είσθε πολύ 
ευαίσθητος καί ώς έκ τούτου δέν θά μπορέ- 
04χβ νά ουνηθβίσεχβ εί; τάς πεζότητας τής 
σημερινής ζωήτ. Οπωσδήπ >χβ δμως ό γάμος 
θά ι·ά; βώσβ- Φορβϊτβ γυαλιά ;

Ανγ·ρινόν, 'Αθήνας. Απορώ  πώς έΐέχθητβ 
νά οβνδβθήχβ μέ γυναίκα, δ Ιρως*τής_δηο(ας 
πολλοϋ; μέχρι ιοϋδε έκαμε δυοχυχιϊς. Σάς 
β βαιώ πώς πρόκειχαι πβρί ένός κοινοτάτου 
κόρχβ καί πλέον οΰ. Αύιάς τάς ήιιέρας κατα
γίνεται νά ουιάψχ) σχέσεις μέ άλλο πρόσωπον.

Οΰ ιβ κάρταν θά οάς στείλη οΰ ιβθά σά; 
γράψο πλέον. Δέν έχ·ι πλέον καμμίαν δ,άθε- 

: βνν γιά σάς. Βιβαιωθήτ» ότι πρόιβιται περί 
μιάς κοιχοχάτης ύπάρξβως. Περιουσίαν δέν 
έχβι. Σχετικώς μέ τόν χαρακχήία οας βχω νά 
σά; πώ τά ίξή ;  : Είσθβ πολύ ευπαθής, βΰπι- 
βιος, ο«>ί*ανχικό;, άγαπάχε τήν ποίησιν καί 
λατρεΰιτβ τήν γνναΐκα, ή όχοία τοσάκις βάς 
έπίκρανβ. Εύίνχή; θ ΐ  ζήσβτβ μόνον όταν ξβ- 
νητβυθήτβ. Σάς έννοβΐ ή Πέμπτη.

Well-bred Μολάους : Σαπουνιστώ ώ ; φίλος 
νά στβρξβτβ ε ί; τόν γ ίμον, ό όποιος θά σάς 
τώοο άπό πολλά δβινα, ποΰ σά; έταπε<λο»ν. 
Φροντίοατβ νά έπιδοθήτε βί; τήν έπιχείρησιν, 
περί τής ό τοίας σάς μιλούν οβχνά οτό σπίτι 
σας. Μέ καμμίαν ά τάς δύο νέας πού άνβ- 
φεραχε δέν θάέπαναλόββχε χός βχίσιις.θά ζή- 
οετβ ευτυχή; μβτά τδ 27ονέτος χήςήλικίας οας.

Τραγουδιστήν τοΰ πίναν, 'Αθήνας : Τά νβΰρά 
οας έχουν πάθη ενα β ιθό κλονισμόν. Φρονχί- 
οατβ;νάκάμβτε μίαν θεροπβίαν ε ί; τό νευρ κόν 
οας ούσιημα. Άποξβνωθήτβ Από κάθε κακήν 
οκέψιν. Γινατβ ένας μεγάλος πιρ φρονητής 
τών δ^ων. Μή δίδετβ οημαοίαν είς τίποτβ, 
παρά μόνον βίς τό νά τρώτβ καί νά κοιμάσθβ 

Ι καλά. Τότβ μόνον θΑ κατορΘώ3»τε νά αί- 
I σθανθήτβ κ’ έοβΐς τήν έπ'δρασιν Από τάς ώ ·
I ραιότητας χή; ζωής. Πρός τό παρόν σά; ου- 
I νιοτώ ν’ άποφύγβτβ τού γάμου. Άρχίσατβ 
I μίαν θεραπείαν στά νβΰρα οας καί κρατήσατέ 
I μβ ένήμβρον.

'Ακατίσιβχον, Ματοαν, Τοτόν. Ηλίαν Αρ·
I κνϋρην, Δινόραν, Ρ.ζ*ν Ε . Ν.. θά σάς Απαν- 
1 τήσω ε ί; χο προσβχές.

Ίωάν. Κοοκαρίλλον. Πιπίτοαν Καλιγ , Α «-  
τίναν Ί //λ ·, Άντινίαν, Γ . θιοδωράκ, θά οάς 
άπαντήσω Ιδιαιτέρας.

Άριοτ. Κραμπ. ή βίς τήν «Σφαίραν» 
άπάντησις άφβώοα τόν ύχό τδ ψβυϊοινυμον 
Ά ρ ι σ τ ο  έλης κ. Ί ω ίν .  Δ 3ακόπουλον καί δχι 
οάς. Πρόκειται πβρί μιάςουμπτώοβως ή όποια 
αδίκως οάς Ανησύχησε. Ίδ ια ιτ ίρ ις  Ακροάσεις 
δίν δέχομαι πρός τδ παρόν, λογφ ένλβίψεως 
χρόνου. Άχατάοτατον, βι* Ικάσχην έπιστολήν 

I ώ ]ίοθη τό ποοόν τών 10 δραχ. καί όχι τών 
I 5 Α. ΜουκΙδην, γράιρβ βί; δλους μέ τήν οβι- 
I ράν. My βίναι τόσον εΰβολον όοον νομίζετε 

. ·  άπαντώ βίς όλοτς τήν ιδίαν στιγμήν. Α. 
S Π. Κ., ί  οβιάζβται βπιστολή του καί φυτο

γραφία του, ο Η Ο Ο * »Π ·Ρ Σ

αυνιοτοΰσα νά μή ίκτ θβσθε ποτέ £ ί̂ τόν 
ή',ΐον άν δέν φορήτβ κάποια κρέμα (όποιαν 
σονβιθίζετε) κοί άπ* ίπά>ω πούδραν. "Οταν 
ό* Ιπιοτρέφβιβ οπίχι πλύνβοθ· μέ λίγο χλια- 
ςό νβρό. Τό οχρώμα αύιό θά προφιλάττο τό  
δέρϋα οας Από χόν ή^ιο.

Μαρ Χαρ., Ένταββα.—Τύ μόνο που θά 
διατηρήσχ) λβυκά καί μαλακά τά χέρια οας 
βίναι νά τ4 τρίββτβ κάθβ βράδυ μέ αΰτό τό 
τό μίγμα : Γλυιβρίνη 30 γραμ., τριανταφυλ
λόνερο 30 γρ„ όξυζβνέ 15 γ ρ , κολώνια 10 
σταγόνβς. Ό ο ο  γιά γάντια συνβιθίζονται πολυ 
τά uaKQV  ̂ μεταξωτά,καί φιλ^τ ειός,βΐς ΧΟ®* 
ματα μπέζ καί yegt. Η ΖίΓΚΟΛΐΤΤΑ
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A I ΑΠ ΑΝ ΤΗ ΣΕ ΙΣ  ΛΗΜ ΟΣΙΕ YO NTAI 
Κ Α ΓΑ  ΣΕ ΙΡΑΝ  ΛΗΨΕΩΣ.

Σκλάβα τοϋ πδνευ, ζητάχε πράγμα σπα- 
νΐζον στή» έποχήν»μος, Δυνατόν νά τό β^ήχβ 
oxovc πο>εμένους._ Σάς χορίξω μιά ψήφο Μαί 
βάς νποβοηθώ—xjj ουγκαι<ιθέαει οας— είς Α- 
νεύρβΟίν τούτον, ύ/χό τδν <*ρον νά μή ζηχήβειε 
«ο τέ  προσωπικήν γνωριμίαν. Άπόπληοος τοβ 
Μηριά.

Μίβουοτ, γιά χόν Ιδεώδη «α ί άνώχερον 
πάβης ίκχιμή-εσις κοί ουμπαθιίας χαρακτήρα 

χα(?ίζω τρεις ψήφους κοί οάς προτ«ί*ιη 
αλληλογραφία καί γι ωριαία. Δίχεοθ*; Μιχαήλ 
Σφαχιανάχηι, Ά ίθ )γό ς  7ον τάγμα Προχυλυ 
ψεως Κομοτι>ήν Θράκης.

—Στή  Προσφυγοπούλα ψήφους δέκα. Ία-
tMMfC.
—Δανάη,μ" Αρέσει πολύ δ χπιρακτήραί σου. 

Δβχεσαι άλληλογραφίαν ; Γβάψβ ; Μάχην 
Τριαντάφυλλου, Λογιστήν, Σ<πκρατους, άριθ.6·

—Je vote le eharacteee distingue d Jdant*· 
cos. Charal. Xenopoulos .

δλους τούς χαρακτήρας ό/του είδη» 
μέχρι ο ή «ρ ο ν  μοΰ άριοβι πιό πολΰ τοΟ Η. 
"Ιωαννίδη καί διά αύτό toO χαρίζω 2 ψήφους. 
ΧρυσονΧα. Γνωατί αον.' · Γ ·'

— Μ ΑΣΙΓΚ Α  σοΰ προσφέρω τήν ψήφο μο» 
χρυβή μά ήθελά νά ξέρα) τάχα πιά uli" έσύ; 
*Ιοβώ μβ σέ νά ^ήσω σέ *κήιιο εύωδιασμένο, 
πρθώ νά οέ γναιςίσω καί γρ ά ·ε  μου, προσμέ- 
ν * . Γιώργ. Γ ια ννχό ι, φοιτηιή p. r. Θήβιι.

— Ιουλιέχτα. Ό  χαρακτήρ σου άφρόπλαοτη 
μβ καχβ%θϋυοιάζβι καί μέ καταμαγεύβι. θές 
ν άλληλογραφήοουμε ποΰ μιά καρδιά σέ κρά
ζει «α ί σβνχροφιά γυρεύε·; Μιά ψήφο μου σοΰ 
χαρίζω «ι" έφ* όσον *"ώ ίλπίζα... Γβάργ Γιαν- 
ναχόι, φοιτητήο, p. r  θήβαι.

- Ο  Π ΑΓΕΡΟ Σ ΚΟΜ ΗΣ είναι ό μέ τά 
πλέον *ύγενή ο ιδή μ α τα  νεαρός, γι' αΰχό τοϋ 
χαρίζω τή ψήφο μου μά «α ί τή φιΐία μου πιό 
θ<ιρμη όπ’ δτι ώ ; τώρα ιήν είχε. Τζένιν Κα- 
ραλη.

—Αανάη σάς δίνω τήν ψήφο μου γιατί βάς 
ρρίσχω σιά εΐβθήματα καίίπροτερήματα ό- 
μοια μέ μένα. Επιθυμώ Αλληλογραφίαν αας 
«ϋ«®ρο|/7*ρίσιίρ,|.·Αο1μική Σχολή Κέρκυρα.

—Κ ίχ τη ,ό  χαρακιήρ σου μ" άρέοει.Σέ ψη
φίζω *α ι σάς χαρίζω «ο ΐ τή » «Γ>ρ8ιά μο«. Δέ- 
χβοθβ αλληλογραφία; Γράψβ : Σ.Π .Α ., Σχο»- 
τιωχικό* Νοσοκημείον 'Ιωάννινα.

, ιτροπΉ τοΰ φίλου μας *Απογοητ8υ-
μβνου ψηφίζουμβ τόν χαρα«τήοα τοΰ Ή  *1- 
ωαννίδη. Σ. Γ . Ιφ t » d . ,  Μ. Α. Α,χ., Γ .  Δ. 
i · * .  Ψ. I  Μ. I. καί Γ . I . πυρ]χνϊται. Δ*. 
ZitJtJ/μα 7180. πνρ]«ο6 Δράμαν.

—Κορνηλία, μ Αρέβει πάρα πολύ ό χαρα* 
κχηρ σας «α ί γιαυιιο σας δίδω δυό ηήφους. 
Απογοητευμένοι,

— Ιδ ινικέ, τόν χαρακτήρα μου δέν τδν Λη- 
μοσιβύω διόχι τδν βρή·α αχόν δικό 09ς. Σάς 
δίδω ψήφο χρυσήν. Δβχβσθβ φιλικήν Αλληλο
γραφία’ ;’Εαν να(, γοάψαχβ’  Άιζογοητίυμίνον.
Δ . ουν] /μα Ρβδ. πυρ]·αΰ ΛρΑμαν.

Κανδιανέ, οάς χαρίζω δυό ψήφους μό
νον και μόνον διότι βΐμαβθβ πατριοοιΑκια. 
Απογο ηιτνμίναι.

— Αγοροκόριτσο, σέ ψηφίζω γιατί... ξέρεις 
ίσν. * ιτ·νοητςυμίνβι.

~  ^ νι/  > *άς δίδω χρυοή τήν ψήφο μου 
γιά τόν Άγγβλικό σας χαρακτήρα. Άκογοη-
ι*υμίνοι.

—'Απ' όλιυς τούς Αν8ρι«ο·ς χαρακτήρας 
που δημοοίβυοβτ ή «Σφαίρα» μόνο τοϋ«ΡΕΜ- 
ΒΑΣΜ ΟΥ» elvai ό καλλίτερος. Σ ’ αύτόν καί 
μεϊς άπό «να ψήφο μας χαρίζουμε. Κορίτσια 
ακολουθήστε μας I ‘Ιωάννα .Χολοναα. Δήμη
τρα h igov, Φινή Καναιή, Καλή Λανάχαν, "Αν- 
να Δανάχον,

Γ  Χβυσό μας ψήφο στό χαρακτήρα
τοΰ ‘ Ρίμβίίσμοϋ* χαρίζουμε. ‘Υπερβαίνει ό
λους ιονς άλλους καί έπβιόή είναι μαθητής 
νιαΰιό πρέπει όλοι οΐ μαθη ;αί νά ψηφίουυν 
ε<α βυνάδελφό το«ς. Εμπρός !... Κάατο,ι Κν- 
viar, Γιάννης Αύραν, Δάντης Χανατήι, Γ ιβρ- 
? ° Ι  Δανάκον, Χοηοτος Κοζοΰος, Αημήτρν/ς

Πάντος.
—Μέ όλη μου τήν καρδιά χαρίζω δύο χρυ- 

σο«ς_ψήφο«ς είςτήν μικρούλα Κοριηλίο διόχι 
μισεί τόν έρωτα. Δ. “Αναστασάχοι.

—Μαλαματένια τήν ψήφο μου β’έβένα, μι
κρούλα μοβ Μασιγκα. Θ3χω τήν εύχυχΐα νά 
γνώρίοω (μέοω «Σβαίρας») τή διεύθυνσί σος, 
γιά ν Ί  οοΰ γράψω δβό λογάκια; Σ  Α.

— Φοΐββ, σοΰ δίδω *ήν δλόχρυβον ψήφον 
μου, διότι ό χαρρκχήρ βου ομοιάζει με τόν 
(δ ικ ό ν  μπυ. Κατακτήτρια χαρδι&ν.

— Φοΐβ'ΐ σοϋ χαρίζω δύο χροοοΰ; ψήφους 
γιά τόν ώραΐον σου χαρακτήρα. Κόρη των 
’A#i\vSv.

— Διαβάζοντας τόν χαρακτήρα βου. ΠΑ- 
ΓΕ ΡΓ  ΚΟΜΗ,εΙδα μ’έιπληξί μου μά συνάμα 
καί μέ μεγάλη χαρά, δτι αντιπροσωπεύεις 
πιστά έκεΐνον ποΰ είχα ποθήσει, εκείνον ποΰ 
είχα λατρεύοει μυβτικά. Θά ήθελα, τά βίϋ 
Αποδβίκνυα τρανώηρα τό αίσθημά μου, γι" 
αύτό χαρίζονχάς σου χή ψήφο μο», χρυσή, 
σέ παρακαλώ δν θέλ|]ς νά μοΰ γράψ^ς I. Κ. 
p .r .  A ’ yiov. β > ■.,.■./·

—Ό  χαρακχήρ πού εμπνέει είλικρίνιιαν 
είναι νή; Μεό ύβης. Γ . ’ αύχό τήν ψηφίζω.
Σταΰοοι Μαχοής.

—Φοίβε, γιά τόν *ύ/ινή σου χαρακτήρα δέ- 
ξου χρήσήν τήν ψήφον καί τά ββ^χιρηχήριά 
μου. Μιχ. Κλάδας.

-Φ ^ικέτ, σάς ψη?ίζω διότι ό χαρακτήρ 
σα δέν διαφέρει Από τόν δικό μου. Δέν εφαν- 
ταζόμουν νά σαντι»τ>σθή ό χ^ακτήρ μου 
μέ γυναικείο χορακχήρα. Έπβιδή έχω σκοπόν 
’ ’άιέτισΗεφδώ κατ’ αϋτάς τήν Πατρίδα αας, 
ά* θελετι άλλη/ογραφοϋμβν. Διεύθυνβίς μου: 
Σ . Ν ιχ ιλα ΐJfs, "Αμαρούσιο·*,

-Ν οσταλγό  παιδ1, σέ ψηφίζω μέ δλην μου 
τήν καρδιά, διότι ό χαρακτήρ βου βυμφωνιΐ 
πολύ μέ τόν Ιδικόν μου καί διά τοΰτο μέ εν
θουσιάζει, ‘Εάν δέχεοθε τήν αλληλογραφίαν 
μοβ, νράψοτε : Άντινέα p. r. Σπάρτην.

Μίαν χρυσήν ψήφον στόν NUov Α. διά 
τήν ειλικρίνειαν καί εύ>έν«ιάν του καί άλλην 
μίαν χρυσήν στή Φροΰτα προσφέρει ή θλιμ
μένη ψοητιία.

— Ψηφίζω άπό τήν καρδιά μου τόν Ιδεώδη 
καί ξβχωοιτχόν χ^ρακεή}» τοϋ Νοοτω\γοΒ 
πχιδ,οΟ. Σ . Ε . Π. Χ ινιά ,

—Τήν ψήφο μου χαρίζω αχόν «_ )».Ό  χαρα- 
»«ήρ τοϋ είνε γεμάτος προτερήματα. Ά ξ  ζει 
νά ψηφιηθο Απά όλες. Παιχνιδιάρα..

— Μ» όΐη μοβ τήν «αρδιά δίνω τούς 5 ψή
φους μον στόν χαρακτήρα τής Βολιοιοπού- 
λας Μαρίτσας. Λιπόθυμοι Πβαταμα,γνά.

—Σχό χαρακτήρα τή ; Βολιοτοπαύλας μου 
Μπρίτσας χαρίζω τήν ψήφον μου. Άγνος Βο-
λιώχης,

ΈΧήφΰησαν Μα! αί ά»»β«τήσιις ταν δίδοον χαι 
χνρίαν : ‘ Α ». Βλαζάκη, Μαρίτσασ. Μαι0. Φ. 
Νίκου^Μ., Μβνεξί, Μενελάου Α., Τρβλλοκόςι- 
τσου. Ί .  Βοιρνά, Mary Aldeu. Κόρη- τής 
Έλπίδος. Καίτης. Α. Β., Π. Β., Τζάκ, Β. Κ., 
Μ X., Κ. Ρ , Δ Πνευματικόν, Ε. Κ . Ν. Κ., 
Όνκιροπόλου, Μαραμένου άνθους, ‘Εαρινόν 
μπά (η, "Αστροτ τ^ς αύγής, Λ ί ’ Ου, Μιάς μι· 
κρής, Πέντε αγνών φίλων. Μ. Π , Άντινέσς, 
Δημ "Αποητολίδη.
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ΕΙκοοίπΙντε περίπου έργα άηό τά μετέχοντα τοΰ 
Αριστείου μένουν άκόμη πρός δημοαίευσιν. νΑν 
λάβωμε δέ ύπ’  δψιν δτι κά{>ε έβδομάδα κατορθώνω 
νά δημοσιεύω, (τώρα ποΰ ήλθαν ε ί ς  έ π ι κ ο υ ρ ί α ν  
μ α ς καί τά ψιλά στοιχεία τών C στιγμών), τέσσαρα 
fj πέντε έξ αΰτών, φθάνομε elc τό συμπέρασμα δτι 
μετά ϊ να περίπου μήνα,δηλαδή περί τό τέλος Ιουνίου 
θά δημοσιευθοΰν τά  άποτελέσματα και θά γίνη ή 
άπο νομή τών ‘Αριστείων. "Ώστε όλίγη ύπομονή άκόμη,

•Από δσα μοΰ έστείλατε κ. Π. Κο μ ν η ν έ, έγυρίνω 
τα Νεκρολούλουδα» χωρίς δμως νά τά συμπεριλάβω 
ε ί ς τ ον  διαγωνισμόν τοΰ ’Αριστείου, έπειδή δταν 
έλήφθησαν, ή προθεσμίαι βιχβν έκπ>βύσει. Τό έγκρί· 
νω, κ. Α π ό μ ε ρ ε  γιά νά σάς ένισχύ^ω στήν ώραίαν 
σας προσπάθεια. Στείλατέ μου μβρικά άπό τήν κο- 
σμίκήν κίνησιν τοΰ Μαρουσίοΰ σας. Πολύ χαριτωμένο 
τό τραγουδάκι οας, δίς Τ ο ι ρ|ι γ ώ τ  η Τό έγκρίνω 
ευχαρίστως Λυσ c* χώς δέν μπορώ νά κάμω τό Ιδιο καί 
για τό πεζο σας,

Δέν είνε γιά έγ/ριαι τά δικά σας, κ. κ. Φοίβο Δειλ., 
Β Α J  ·  Υ ν ω σ τ  ό π. (δέν μπίροδσα >ά βγάλω 
λεςίν. Τό I ιαίτ-ρο σας θά σιοιχίση δρ. 8). Μ. Τ. V., 
Κ ο μ ν η ν ο ΰ  π^οεστ. Νικηφόρου Γκιώνη, (δυστυχώς 
ποίυ μεγάλο. Δέν έχω καιρό νά τό διαβάσβ. Στείλτε 
μου τίποτε άλλο μικρότερο, *1 ο υ δ η θ, (δέν προ
σπαθείτε νά μ* ευχαριστήσετε. Κι* αύιή τή φοςά δέν 
Ρρηκα τ  ποτε αξιον λόγου στό πεζό σα;), Γ ι ο ύ λ η 
Α. ν θ η και Π. Ν τ ο λ ό ρ .  Π λ α ν ή τ η ν ,  δημο

σιεύετε σήμερα τό ένα. Τό άλλο θά στοιχίση δραχ. 20

Μέχρι 15 λέξεων δραχ. 2, scdOe in i 
πλέον λέξις 30 λεπτά ή μία.

Νέαι καί νέοι, ψηφίσατε όλοι τό Μπι- 
ζαυϋάιι, μιά καρδιά ά/»ή, χαρ τωμένη, στήν 
συντροφιά τη ; ό καθένας ξεχνιέται, βέ κάθβ 
παρβα δίδει £ωή μέ τό αίΑνιο γελασχό προ- 
σωπακι της. Λίγο πεισματάρα,

Ό λ ο  νελ^ θαρεΐς καί στά λακάκια 
πουχουν τό δροσάτο μάγουλό της 
φωλιά έχουν στήσει τά πουλιά 
■αί «ελαίδονν σκοπό των, τόν σκοπό της.

'Υ μ*ητή ι
—Ιδομ . a . ΤΑ πλ<ιύχη «α ί ή εύμορφιά αας 

δέν μέ συγκινονν. Χαίρεχε. θλιμμένη Γοητβία.

Ν Ε Ο Ι  Χ ϋ Ρ Α ΐ ς τ Η Ρ Η Σ

Κ ΑΤΑ Π ΡΟ Τ ΙΜ Η ΣΙΝ
ΜνατηρΜης ψνχή: Νιος 18 4χών, Ανάστη

μα μέχριον,μέ οφθαλμούς καστανούς, μαϋρα 
σγουρά μαλλιά, ωραίος, ειλικρινή;, άρέσκε- 
ται »ίς διασκεδάσεις εν μέιρφ καίσχάς πβρι- 
πεχείαί. Όλίγον οξύθυμος καχά βάθος όμως 
Αγαθός καί υπερήφανος. Θέλει νά δοκίμασα 
χάς αυ/κινήσος τοΰ έρωχος, άλλά φ ιβεΐτα ι 
μήιιως δέν τδν Αγαπήση καμμιά. ®α ιύρεβϋ 
καμμιά; 'Α ς  γράψχι Γραφεία «Σφαίρας».

—Άντινέα : ‘Ε ών 16. ώ, ορφ<|, υψηλή,ξαν- 
θιά, μέ γαλανά μάτια. Τή; Αρέσει ·»ά γ·Α$ μέ 
ολον τόν κόσμον, νΑ χοριύο καί νΑ τραγονδα., 
Τρελλαίνεται γιά μουσική καί θέατρο.

ΚΑΤΑ  ΣΕ ΙΡΑΝ
Τιγραν. Έ τών 27, Ανάστη ία μέτριον, ξαν- 

θός, ̂ μάχια ιχηϋ σχή μαχιά τους έκφράζουν 
τδν "Έρωτα. Φίλος πολύ χών Sport. Σοβαρός 
καί ίπιβλητικό; και εύγινής. Ρωμαντικάς 
« ή ς  μοναξιές. ΕΙ; τάς συναναστροφάε του 
ολοι τόν Αγαπα ΰ». "Αγαηφ ΠΓλύ τδ παιδί τής 
\Αψροδ(χη; καί μέ αύχό ζη τεί νά βρβ τόν ούν- 
τρ »φον τοϋ βίου του. Ό  τοια σημφωνίΐ μέ 
τ" Ανωνίρω γράψη: Τ.γράν, Πηγαδάκια, 
Ζακυ»θον.

—Έδμόρδος: 18ή;, ύψηλοϋ άναστήματος, 
καρδιά άγ?ή καί είλικρινής στόν έρωτα, δν 
θεωρεί ώς τήν μό ην εν ταΐς θΐίψβσι παρή- 
γορον άκτίνα, ώ ; τδ μέσον, δι" οΰ ό άνθρω
πος έκφεύγει τοΰ στροβίλου τδν  κερί τήίΰλην 
σκέψεων καί Αννψοΰται εί; κόσμους ά/*ούς, 
οπου ω ; μότον άντικείμενον ενδιαφέροντος 
έχβι χήν σύνχροφύν του. Θέλει τήν γυναίκα 
ά/νών αίιθημάτων καί συμπαθούς μορφής.
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338 ΦίιναΙνα, 339 Δίμα»ος. \340 Τρ'λΙο *ό- 
ριτοον. 341 Λ. Κ., 342 Ρβμβώδονς ξονφομαλ- 
λονσας, 343 Καβαλλάρη τή: νοπτά;, 344 Ίαοίν. 
Ίααννϊδου, 345 Ρόδον τής Σταμπαύλ, 346 Ρα- 
βτγχάρ.

[ g  ΤΟ ΤΠΧΤΑΡΟΠΕΙΟΝ ΤΟΤ ΑΙΠΓ8ΝΙΣΠ0Τ

"Ιωάν. Καλονιαν, θά δ αρκισο Ακόμη, έφ* 
όσον έξακολουθοϋν νά oxeWoov χιραιχήρας. 

Ίωα>νάκην, προσεχέθη^αν. Φ.λί τής ηδονής, &- 
χρβήθητε δραχ. 1: Πλατωνιχίν fq<otal μί τή* 
σειρά». Δάμηνα, δρ. 2 Ait τή » έ/ «)ΐσ ιν ψευ
δωνύμου, Ζιο'λiv, έ5ηΛοσ.εύ>jj. Μήν προτρέ- 
χ*τε. ΦρχνοΙναν, δρ.2 διά τό ψβηδήνυμόν σπς.
-»<| Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Η Μ Α Τ Α  |h*-

Φταχόηχιδο, έξιφλησις ίΑήφθη. Μιρ.Π·τρο- 
χούλου Ανχίχιμον έλήφ»η. Φύλλα έσχάληααν. 
Κλ·ιρή έβτάλησιν. Έ χ ρ ·ώ »η ίε  δρ. 8, 

Ένεγράφησαν συνδρομή :αί ci κ. κ, Γ . Πα- 
πανικολάου, Τβιτούρης. *Αθ. Κοτρόχσος, Μα
ρίκα Γβωργιάδου.

TC POSIE RESTANIE ΙΗ ] “ Ε Φ Α ΙΡ Α £ „  
‘Βνοικίασις κάθε θυρίδος 60 δραχ. τό χρόνο

Ενοίκιασα*: Γκιώνης Ουρνς άρ.θ 109 Τά- 
κης Σκυρόαουλο; θυρ ς άρ.θ 92

-----------------D -----------------
Ξ Ε Ν Ε Χ  Δ Η Μ Ο Σ ΙΕ Υ Σ Ε ΙΣ

ΕΤΗ Ν Α ΓΑ Π Η  Μ βΥ 
Λένε πώ ; είνε κακό 
ν ’ 'Αγάπησα «ανείς μέ μανία.
Πές μου καϊ βύ δέ t siv* τρελλοί 
νά λέ* κακό σχήν εύτυχία;
Α ύιοί ποΰ τό λέν δέν ήξεύρουν 
οΰιβ ι’ΐϊΟάνθησαν ποχέ Αγάπη, 
ο" 4μ·ις άς έλθουν νά τήν δο«νε, 
τί νίϋμα θά φωνάξουν καί τ ί  Απάχη^ 

Έρμιό^η Γιώργος Μαρμαρινός

Ψ 7.

0 Π1ΝΑΞ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦ.ΩΝ *

ΤΟΥ ΦΙΛΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
-ΟΙ ΛΟβαλεύρωί τδν ό«ομάτων αημβιούμενοι 6βι»μοΙ 

ί>ειχ\ύουν τάς ψήφους.
Κ Ο Ρ Ι Τ Σ Ι Α  : Καμίνια 4, Νι- 

νέττα 2, Μπερτίνη 3, Νόρα 2, Γκλόρια 26, |
Κ λ α ι ρ έ τ η  2, Μαρ /oQWa 4, Νανά 4, Νιολορές I
18, Ζικ*λΙνα 4, Π*[θυζέ 9, Έλβίρα 13, Μα- I 
ρινα 2 Μ. Σ . 2, "Ιζόλδη 1. Χρυοόθ·μις 9, I 
ΆνδαλουοΙα 2 Φρύνη 14, Γοργονα 5, "Αλίκη I 
14, Ά νθ ο ς  λειμώνων 11, Νινόν 1, Νι,ΰς 1. I 
"Ορφανή 12, Ζινέτα 7, Λοδοι 12, Φουλα Α. 2, I 
Γισ^ώ>δα 7, "Αμαρυλλίς 9, Νίκη 3, "Άγγελος I 
παρήγορος 11, Μπιάνκα 2, ΣφΙγξ 1, Πριγκή- I 
πίσσα Βόλοβ 4, Παριζέχ 2, Κουρέλι 1, Μι- I 
μόζα 5, Λάουρα 5, Κ λ · >πάτρα 4, Χρυ»άν- I 
θεμον 20, Ά γνωστος 5, ΑΙιιοσ ταγής καρδία 2, I 
Προοφογοπούλα 35, Egilia 18, Σμυρνιο- I 
κοπού»α 38, Βεατρίκη 13, Μπαγιαντέρα 5, I 
Νίνα Πάνου 6, Ρ.ζα  1, Ρέα 4, Θεά Άφρο- I 
δίτη 2, Ρόδον Σχαμπούλ 30, Φρούχα 8, Ού- I 
ρανιτσα 8. Μασκότ 28. Lyda 16, Μαρίτσα 4, I 
Μάκιγκα 9,Μ*δουσα2, Σκλοψα τοΰ πόνοτδ,Ά- 
να ΐα ,Έ λλη  5, Δανάη 7,Μαρί«α 3, Γόησσα 2, 
Φρικέχ 5, Σίβυλλα 11, Δινόρα 11, Ίμπέρια 6,
Παιχνιδιάρα 10, Κορνηλία 22, Λουλουδάκι 1,
Χανουμάκι 14, Μβλαγχολι«η Τηλβγραφήτρια 
6, Ρένα 16, Ρ >ϋ ιόνδη 1 Ά^ορ  ικοριστο 4, | 
Κερκυροπούλα 2, Φ.όρο τοΰ ΛββάντεΙΟ, Πα
ναγιώτα 6 Κό·κ ι»η  παντιέρα 15, Ά ·»·.α , Πι
πιτβούΐια2, Ώ ^α ίαΆμαζβν \ ,  Σ«ιςιανή ΌρΦα-
νούλα 31, Κόρη Ανάπη; 12 Νχορέττα 18, 
Κιάρα 18. Ζ *ζά  16, Π»ρήγοοη «αρδιά 3, 
Κίτχη 7, Ίουλιέττα  6, Μίνιό» 1, Κλαιοή 9, 
"Αγράμπελη 2, Μ. Ζ. 1 Σχέλλα, 2άβα 
•ΙωαννΙδου. Ά ν τ α  1, Μνηστή τοΰ πόνου 24, 
Σεμίραμις 1, Λήδ* 5, Μ λαγχολική σβληνο- 
λάτρις, Β ιο»*»τα , ΛαρεΑίϋ. Ά ντινέα .

Ν Ε Ο Ι  ·■ Νάρκισσος 8, "Αρμάνδος 9, 
Ρωμαίος 2 *Ε ’ περος 4, "Αθηναίο, 2, Μ. Ν.
31, Νοβταλγός 5, Α. Ο. Δ. 0, Έορϊκος, Μοι
ραίος, Νικίας, Ζέφσρος, Μ. Γ., ΡΛαβίοη, Ρεμ
βασμός 41, Μπουζώνηί 3, "Αριστεβς, Σ. Σ.
20 Λάαπηί, Κάποιος 1, Νοβίλλι 2, Λέανδρος,
Γ. Φ Σ., Βιντόκ, Γενναίος, "Εομαν, Μάριος, j 
Τρισίάνος, "Δετό.. Φειδίος, Έξέλσιορ, ΙΙλΙ- I 
ας, Λίνος, Φοϊβος17,Ή.ΊωαννΙδης 47, Ό θ «λ -  I 
λος 2, ‘ Υποκόμης Βραζελώνης, Ντινιής, Γ . I 
Π., ΒαρβικιΑν, Όρφεύς 4, Έρνάνης 1, Αλ· 
φόνσος, Ά γγελος 5, Συρανό 1, Ά »δρόνικοί, I 
Δελφίν 4, Κρατϊνος, Ά .  Ά λέκ  , Μ. Χρυσάνθ., I 
Νίκ. Κώ*. 1, Θ Μόρσιμος, "Ιδεώδης, Κ. Τ ., I 
X . Π . Σ., Γ . Σ., Ρωμαντικός κυνηγός 2, Ρο- I 
λάιδος 1, Α. Α., Ερρίκος, A. X., "L«iv. Δρό 
σος 2, Γ . Νεοφαληρεύς 1, ΝΙβος Μ. 3, Kid. I 
Bobers 1, Μίμης 3, Θ. Π. 1, "Απόλλων, Γκόρ 
σκυ, Έ νβς, "Αεροπόρος 2, Ζιγκομόρ 3, Ιωρ, I 
Θ. Α., Π  ρης, Ροδρΐγοί, Σαϋλβκ, Μβγας I 
Δούξ 14, Σμ.ρνιός 5, Κάστωρ 2, Ριχάρδος 2, 
Παΰλος Νώτης, Δαμαρ τίνος, Ζοσ" λέν 3, 
Παιδί τοΰ πόνου, Τ , Α. 4, Τ ζώ ν 2, Άκυλας, | 
Έ μ . Άγαιεητός, Ζαρές 2, Έμ. Ρουχωτάς, 
"Εαρινός Μπάτης 1, Μπιρζβράκ 1, Γιάννης 
Καλαβάνος, Μελαγχαλικός, Άραμης, Στα- 
χτομπούνης, Γβωρν· Μ· ΜοσχουΑϊ)ς%
Τ . Άδβύς 1, Δόν Ζο^άν, ΠαπαθαναοΙον, Γ. 
Ν. X  , "Ιδιότροπος Πρίγκηψ 2, Mabus, Κορυ
δαλλός, Άγκάθ», Μ. Γαρύφαλο, Νυχτο^ιαβα- 
της, Laboux, Βιλλαρές 20, Κοομικδς ερημί
της, Έρωτολάτρης, Όσκαρ, Ά ρ η ς , Ναυα
γός, Αλεξάνδρου, Μελαχροινός Ιππότης 1, 
Ά ν θ ο ς  μαρτυρίου Ιά , Ν. Μ. Σα«ελλαρίου, 
Π. Δ. Μ., Λάμπρος Καβαλάρης, Κρυμμένος 
θησαυρός 1, Θαλασσινός, Μαξιμος Ό διό, 
Τραγκαβέλ 17, Δυστυχισμένος, Νεμορίν, Κ. 
Βασιλείου, Θνητός, Άθανασιάδης, Τραγουδι
στής, Κισσδς 2, Άναγνωστόπουλος 15, Αυγε
ρινός Πατρών, Άραχθος 1, Ίδανιβδς 24, Ε. 
Β., Κου«λ(, Γ. Δ. Π., Μαρκήσιος, I. Β., Λεω- 
τσάκος 11, Μάξιμος 1, Alessio, Αρτανιάν, 
Κανδιανός 1, Δ. Τσίρος 5, Δόγης, Μποέμ 4, 
Κ. Θ., Σ. Νικολάου, Σ. Ο. 1, "Δπαρηγόρη- 
νος, Νεκρολούλουδο, Χάρ. Φούντ., Χρ στοφ. 
Φ ω τ.,Ν ί«ο ς  A. 1, Κβραυνός, Έλπιδοφόρος, 
S . Lloyd, Παγερός Κόμης 5, Κουτοουράς, 
‘ Αετός Βυζαντίο*, Άνδρίάδης, Κάβσιος 2, 
Τινόρχ 4, Ναπολέων, Noir, Σβυσμένος ή 
λιος 4, Μανρο Ρόδον 12, J., Αίολος, Χέλμης, 
Περιπετειώδης σκιά, Κρυψή άγάπη, Πουλό- 
ηουλος» Γουναρίδης, Welst,*'Αμλέχος 1, Mac
beth, Μίνως, Ζβφύρου «νοή, Νικόβτραιος, 
"Απελπισμένος νέος, Ζονντεξ, Σαρλώ, Ι π 
πότης λευκών όρίων, Τρελλόβαιδο, Γκαρτιέ, 
Η . Κ. Π ., ΦΑτος Χαράγγελος, "Αγρίμι, Θΰ- 
μα καιαστροφής, Παιδί τής θάλαοσας, Θε- 
■βό παιδί τής φύσβως, Κρεοφόντης, θ . A. 1,

Χ Φ Α Ι Ρ Α = = = =

Φλιμμαρ ών, Τ',άκ. θ .  Π  , Παχουλό φαν- 
χαράκι, Νίκο; Β , Άκ^οθαλασβίιη;, 
νος Χάρης, Asteriadis, Πονετικό παιδ,,Μα- 
τΐας Σαντόρφ,Έλ Μ>ο<· 3, Διοβάχης τής τύ 
χης 1. Νοβτ<τλν(» παιδί 2, Λάτρης .'Ωραίου, 
Λεωνίδας Ψ., Ά^οσ*. Σκουρλάς. Μεσσηνια- 
κό; άοχή ϊ, Λ ’,ο ι  Ά *  , Π . Γ., Μυστηριώδης 
ψυχή, Τιγράί, Έ 'μ ιηδος

80 ΛΒΠΓΑ Η ΛΒΕ1Σ
— Ά ν  καμμιά Απογοητευμένη Από τή οη- 

μερινη ζωή, άν εκεί καθιομένη _ κάτοτε σχή ι 
μοναξιά χης έπόθησί νά ζήου νψηλότβρα ι
δανικά ά ; γράψα β“ κάποιον όμοιόν της. 
Ά λκ η ν Μαρήν p. r. Πάτρας. /

— "Αλληλογραφώ μβτά δεσποινί^ωγ Σμνρ- 
νης, Κορδελιού, «κοπός ύ γάμος, Ψευδώνυμα 
Αποκλείονται, ή ίκανωτερα θά ζησο β*ς 'ή ν  
χώρα* Τι ύ« Ά ν  Χ «μώ ν. Γράψττε S . Sactos 
p. r . Ismatlia Egypte.

— Ζητώ Αλληλογραφίαν μέ Koplxei® Κα· 
βάλιας, Πραβίου, Ξ4 θης. Πρ· χιμώ Κοβα- 
λιωτοπονλις. ΕΙς χήν πλέον οΙ»θημοτι»ήν 
θά δωρήοω κρίνο 4κ τοΰ ούνεγγυ,. Georges 
Anastasiadis p. r . Κιβάλλαν.

—Κύριε Καπουκάκη, σάς παρακαλώ σιεί- 
λατέ μου διεύθυνσίν οας μέοφ «Σφαίρας». 
Εύχαριοτώ «Αγοροκόριτσο».

Έ π ί σειράν έιών ταλανχευόμενος στά 
I άχανή πβλάγη τής ξενητε.άς_καί άφοσιω- 

θείς άκουοίως μου, ίΐς  τά ήθη καί έθιμα 
; χής χώρας, νέηλις ών, Ανίκανος σχό ε-ύρν 
' περιβάλλον ποΰ εζησοι νά φανώ Αδκ^φο- j 
ί ρος ε ί; έκδουλεύοεις ποΰ μοΰ προσέφβραν,
I δέν ένο ιω σα  Α·όαη σχή καρδιά μου ούδ’ 
έπί στιγμήν τά Ελληνικά αισθήματα. "Α
ποτεινόμενος ήδη μέοφ τής Αγαπητής 

| «Σφαίρας» σ" όλοις χαίς Έλληνίδίς, ζητώ  
μιά ψυχική γνωριμία, πρός πραγμαχικήν 

I άνάπτυξιν σχέσεων «σ ι φιλίας, μέ χελικδν 
σκοπόν τόν γάμον, δ » θεωρώ ιερόν. Προ- 

I χιμώ Δίδας ποΰ Α'βχράφησαν μέ χά Αθά- 
| ναχα "Ελλη’ ΐ«ά  ήθη «α ί Ιθιαα, άπ" χή j 

καρδιά χών όποίω» πηγάζει ή καλωσύνη 
καί ή ευγένεια· Γράψαχε Rudolph-Beinne | 

! 13936 Woodward ave Detroit Michigem 
u s.

—Μικρό οίχμαλωχάκι βτήν έ/ιιοχήμη έν 
Μαοδαλκ?, μικρό Είς τόν Κεμάλ έλευθιρω- 
θέν κολυμβών, παραθερίζων είς κασχανο- 
φυείς κορυφής Άρακύνθου έπι^υ^εί νά δο
κιμάσω ιϊχμαλβσίαν έρωτος. Σ<οπδς ννω- | 
βθήοεται. Ψβ»δ·νυμα γιόκ Γράψαχε μορφω
μένα κορίτσια, καί προαφυγοτιοΰΐες. Μίμην 
Γαρυφαλίδην Κεράσοβον Μακρυνείας "Δ- 
γρινίου.

 Νέος φοιτητής άνταλλΑσσιι έιχιοτολας
μέ δίδας άαάσης τη ; "Ελλάδος. Προτιμώνται 
"Αθηνών, Π ιτβών, ΜεβολογγΙου, καί Ναυ- 
πάκτου. Σκοπός γνωριμία καί ό,τι έπακολοβ- 
θήσχ). Προσοχή, ψευδώνυμα άποκλβίονται. 
Γράψατε X. Άναγνωστόπουλον p. r. Α 
θήνας.

—A it e  Αλληλογραφίαν μέ χήρας και δίδας 
όχι άνω τών 25 έτών, σκοπός Ιερός, Γράψατε 
Ά νβρ  Βελότουλον Σωκράτους 104. Πειραιά,

— Νεαρός Αξιωματικός συγχρόνω; καί επι
στήμων άνταλλαπβει ε ι; τήν Ελληνικην, 
Γαλλικήν κοί Γερμανικήν επιστολές καί 
carte postale μέ no' ύ μορφωμένος δεσποινί
δας άπάοης τής Ελλάδος καί έξωτερικοϋ, 
ηλικίας 17 -  24 έτών. Σκοπός άμεσος γάμος. 
Γράψατε Adam Smith p. r  Κηφισιά.

— Christopher Κ . Άιιερικήν. Δυστυχώς Α
δυνατώ. Ό σ ο ι άλλο» έγραψαν άπήντησα «"Ω
ραία Ά υ α ζώ ν ».

— Δίδα Έ λλη  Άργ. Πολλάκις έπροσβαθη- 
σα νά σάς συναντήσω, δυσ υχώς όμως...Γ*«- 
ρίοατε διεύθυνσίν σας Χρίστον Κ . . .  . Κό
ρινθον. ,

- Κ ά τ ω  ά «δ  τά ΣΥΝ ΤΡ ΙΜ Μ ΙΑ  μιάς ΦΡΙ- 
Κ ΤΗ Σ  Δ Υ Σ Τ Υ Χ Ι ίΣ  ζητώ  Π ΝΕ ΥΜ ΑΤΙΚΗ  
φιλία μόνο μ" εύγενβΐς «α ί Π ΡΑΓΜ ΑΤΙΚ Α  
ΠΟΝΕΜΕΝΕΣ υπάρξεις. «ΓΚ ΙΩ Ν Η Σ » θυ 
ρίς 109. Γραφεία «Σφαίρας». Άαήνας. >

— Ζητώ νέαν μορφωμένην, καλλ/βτης οίβο- 
γενείας. Σκοπός Αφιέρωοις ενός Ιδανικού ; 
Προτιμηθήβεται "Αθηνών Γράψατε Φοιτη-
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0 Ι1ΙΑΓ2ΝΙΣΜ0Σ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟΥ u
θ ε  νά κλάψΐ}!

Είσαι μακρυά μου κί* άπ* τήν άγάπη μου μακρυά 
τόσο, δσο το φεγγάρι άπ’ τή γη

Τά χελιδόνι» σουστείλα μήνυμα τήν άγάπη μου 
γιά Λά σοΰ φέρουν *α'ι ού ; άφησες τούς άνθρώπους 
σου καί νά σχωιόσαν...

Στό έρημικό ποΰ άφησες έκκλησάκι τής άγάπης 
μας, λαμπάδα τήν καρόια μου έχω άνάψ/.ι.

Μά οταν τή λαμπαδα λυώσιι ή φλόγα και σρυστϊί 
τό  φώς, δσο μακρυά κι’ άν-είσαι θά τό μάθης ! Κι* 
δσο σκληρός άν φάνηκες θέ νά κλάψης. RU*

Π υ κ ιες  στιγμές
Χρόνε άκούραστε, στάοου μόνο γιά λίγο ,άπόψε ! 

Γλυκιέ: στιγμές, μή φεύγετε .. Δυό ψυχούλες σας πα- 
ρακαλοΰν, διπλώστε τ* άκούραστα φτερά σας. Αφ%- 
σιε της νά χαροΰν πειό πολύ τήν μαγεμένη αύτ^ 
βραδυά, τής τρελλής άγάπης τους τό όλόγλυκο ό
νειρο. Είναι τόσο ώμορ®^, τόσο γλυκειά άπόψε ή 
’Απριλιάτικη βραδνά. Ή  ώχρόλευκη σελήνη σκορ
πάει χρυσάφια στήν κοιμισμένη φύσι. eH λευκή ραρ- 
κοΰλά μας σάν παιχνιδιάρης κύκνος πλανιέται «ρες 
τώρα, οτής πλανεύτρας θάλασσας τήν άσιιμένι· \ 
έκτασι, πού γαλήνια, μαγευτική άπλώνεται μεσ* τό 

ί μυστήριον τής φεγγαρόλουστης νύχτας. Γλ^κιβς 
στιγμές, μή κάνετε φτερά. ’Ά ς  μή τελειώση «ο τέ, 
τό όλόγλυκο όνειρο τή ; μαγικής αύτής νυχτιάς. 
Χρόνε σταμάτησε γιά λίγο τό αΙώνιό σου ταξεΐδ*.
Γιά δές τή φύσι γιά μάς γιορτάζει άπόψε, γιά μάς . 
τό μαγεμένο φεγγάρι χύνει τά χρυσάφια του, καί 
ή μενιξεδένια θάλασσα είναι τόσο ήσυχη.

. .  . Σέβεται τό πέρασμα τής τρανής μας άγάπης...
Μ ή φεύγετε, στιγμές νλυκιές ! _

Ή  αύγούλα προβάλλει, άγά«η μου γλυκειά. Η 
άλησμόνηιη «ύ ιή  νυχτιά, ήταν ενα όνειρο γλυκό, 
φευγαλέο... Ή  όλόγλυκες στιγμές πέταξαν, ’φύγαν 
μακρυά. ’Έφθα. αν ή πι*ρές στιγμές, ή στιγμές τοβ 

I χωρισμού, πού άλλοίμονο, άργοΰν τόσον νά φύγουν...
I λ y Ρ * ΦΟΙΒΟΣ ΔΕΙΛΙΝΟΣ

Ίά πουλιά γιά την άγάπη
Μιά μέρα ξάφνου βρέθηκα σέ κήπο άνθίϋμέ*· 

πλημυρισμένο μέ δροσιές 
I και μέ ποικίλες μυρωδιές

καί μ* άνθη στολισμένο.
I Έ κεΐ πουλάκι. σάν τρελλα πηδούσανε στους κλάνονς 

και τραγουδούσανε γλυκά 
χίλια τραγούδια έρωτικά 
στούς λουλουδένιους θρόνους 

I Μά σάν μέ είδανε μέ μιάς έπάψαν τά τραγο^ια  
κι* άπό τά δένδρα τά ψηλά 
έφτερουγίσαν χαμηλά 
Οτά εύοσμα λουλούδια 

I Τάηδόνι τότε (»ώτησα : «Σ τόν κόσμο αύτό, πονλι μου, 
ή εύιυχία ποιά θαρρείς 
πώς είναι, πέσμ* δτι μπορείς, 
νά δροσισιή ή ψυχή μου.»

I Κι* αύτό, άφοΰ έσ*έφτηκε σάν νάταν Ινας γέρος 
κι* άφοΰ τά πλουμιστά φτερά 
έτίναξε, μέ μιά χαρά 
μοΰ άΛαντά : «Ό  έρως »

I Παράμερά του καΟονταν γλυκόλαλο σπουργίτι, 
χωρίς νά βγαίν' οΰδέ μιλιά, 
οέ μιά μικρή άμυγδαλιά 
πούχε χτισμένο σπ ίτι:

Κι άφοΰ τό ρώτησα κι* αΰτό, ποία είν’ ή ευτυχία, 
μοΰ λέγει μέ φωνή γλυκειά 
ήδονική κι* άρμονικιά :
-  «*Η δ.αρκής φιλία ».

Κορυδαλέ μου λαμπερέ, τής Γής ό άποοπερίτης, 
τήν εύιυχία ποΰ μπορώ 

] ο* αύτόν τόν κόομο νά τήν βρώ ;►
—«Στό γιό τής Άφοοδίτης !»

«Γαλιάντρα, μίλησε καί σύ μέ τό κελάΐδημά «ου, 
πέσμου πώς θαύρω τή χαρα >;
—«Διάλεξε μιά καλ,ή καρδιά 
καί βαλ* την στήν καρδιά σου >

Ή  καρδερίν* άπόμενε μέσ* τά χρυσά ντυμένη 
στά Φαραώ της τά φτερά 
και στά στολίδια τά λαμπρά, 
μάτι δέν τή χορταίνει.

«Πές πώς θά γινω ευτυχής; Πώς θά ξέχν® τόν πόνο.» 
Κι* αύτή μέ χαρι μ* άπαντ$, 
άφοΰ πλησίασε κοντά :
—«Μέ τήν άγάπη μόνο.»

Θήββι ΓΕΏΡΓ. Κ» ΠΑΝΝΑΚ0Σ Φοιτητές

την Άλκο* ρ r . Πβιραια.
—Μελαγχολική Σεληνολάτρεις, ο μ»λαγχο- 

λικός χαροκχιρ σας μέ κατέβελξε, διότι βίναι 
πινομοιόχυπος μέ τόν ιδικόν μου, Ακόμη καί 
ε ί; τά μελαχγολικά minore ποΰ τόσον πολυ 
άγαπάιε. Γνωρίσατε μου δ εύβυτσιν αας μέσα 
«Σφα'ρκς» νά οά; γράψω. Δ. Κ. Π.

-  Νεο; καί ι-οβϊρός "Αξιωματικός, ευρισκό
μενός σχή θρόκη ζητάει άλληλογραφία μέ 
νέα κορίτσα κ>·ί σοβαρ·ς κυρίις άπ δλη χήν 
έλλάδα καί ιίδικώ; άπ" τήν Άβή*α , θβσ- 
σαλονίκη, Πειραιά, Πάτρας καί Ξάνθη Διευ- 
θυσις: Ά^θυπολοχαγόν Λεαγώραν ελεγχον 
X I I  Μ ρτχίας Εάνθην.

- Νεαρός φοιτής ζη τεί αλληγογραφίαν μέ 
μορφωμένα κόριτσια.Σκοπός πνευμαιική καί 
προσωπική γνωριμία. Γρ<·ψιτβ Αθ. ΙΙαπαε 
γεωργίον Λού*τζινον Γο·βενών.

—Ά τάντη σ ις .Ά ρ 'θ . 134 (»αχεπεϊγον) Λ ά τ
ρην τοΰ "Ωραίου Είναι Φρικχόν! νά φίρεοθε 
τοιουχοτρι πω; άδικαιολογήχως. Σάς συνη- 
στώμεν νά φέρεσθε εύνενέσχερον ε ι; αιομα 
πού δέν γνωρίζετε. Έ νεκα «α ί δευτ«ρου τυ
πογραφικόν λάθους, Απευθύνθ* άπάντησις 
είς τόν «Λά 'ρην τον ίίανικον» ένφ πράγμα
τι άπευθυνόμεθα κρός έσάς. Στραφείτε είς 
παρελθόντα φύλλα, «α ί θά γνωριοηιε τδ λά
θος σος. Ζητοΰμβν Αμετακλήτως δπως Ανα- 
καλέσητε τούς λόγους βας, μεσφ ΣΦ Α Ι^Α Ζ .
Έπιθομοϋμεν δέ νά σάς γνωρίσωμβν προαω-
πικώς.. (Εκ τή ; Διβυθϋτσεως Έ »ω σ . Αλληλο-

1 γράφων.)



ΕΡΧΕΤΑΙ !
Τήν περασμένη Τρίτη τό μεσημέρι βάν | 

βόμβι έπβσι στά γραφεία τή ; συντάξεοος τό 
έξή: άγγελτήριον. σιαλέν έπί συστάσει καί 
εντός φα·έλ!ου άπό χαρτοιιακ οίλαν :

ό 'Αρχισυν-

Ο Γ Γ € Λ Τ Η Ρ ΙΟ «  ΓΑ/ΛΟ Υ 
Λΰριον «6 εσπέρας, βράδο-βράδο, 

φθάνει διά τής ήμιονικής ό8οϋ είς 
τάςΆθήναςή πολσπλάνταχτος H bq- 
δίκω Ξηροταγσρου. Παρακαλοϋν- 
ται gI συγγενείς καί φίλοι, δ.τως, 
ιύαρεσιονμενοι ή μή, βυνοδεΰ- 
βωβι τήν μεταφοράν της.

Έπρόκειτο, όπως βλέπετε, περί τής γνω- 
βτής είς τονς άναγνώβτσς τής «Σφαίοαι» 
δίδος Περδίκως, τής πρό άμνημονεύτων χρό
νων μνηβιή; τοβ συνεργάτου μας κ.Μήτοου 
Κουρνόγαλλου.

'Αλλά πώ ς; Πόθεν όρμώμενος δ καλός συ
νάδελφος προέβη t i ;  τδ άπονεννοημένον διά
βημα νά μεταφερο Ά θήνα ζε τήν μνηβτήγ 

του, είς εποχήν πού 
έπεκαλεΐτο τήν θεί- 
αν πρόνοιαν νά τόν 
βοηθήσω ν* 4παλ- 
λαχθΰ τοΰ τέρατος 
τούτον ; ‘Η  Περδί- 
κω είς «άς "Αθήνας !

"Αλλ" είς ημέρας 
φοβερών έναντίον 
τής αίσχροκερδείας 
άγώγων, ·1ς ημέρας 
πού μύριαι όσαι κα

ταβάλλονται προσπαθεί αι πρός έλάττωσιν 
τή ; τιμής τών τροφίμων, άποτιλεϊ «αταφανή 
κίνδυνον ή παρουσία τής ΙΙβρδίκως έν τώ 
μέσ(>ι ήμών. Άλλοίμονον ! "Ο Θιός πλέον 
γνσιρίζει είς ποίαν τ(μήν θά φάγωμεν τήν 
ντομάταν, τά δέ λεμόνια, ύπείκοντα καί αϋτά 
είς τόν νόμον τής μεγάλης ζητήσεως, θά υ
περτιμηθούν 170 το ΐ; 100. Γεννάται λοιπόν 
ζήτημα τάξεως καϊ διόλου άπίθανον νά έπ- 
έμβα ένεργώς τό ύπουργεϊον τή ; Έννόμου 
Τάξεως.

Ό  κ. Αρχισυντάκτης έξουοιοδοτήθη νά 
βυναντηθϋ μβιά τοϋ 
η. Μητρούση έκ μέροτς 
τοΰ συντακτικού προ
σωπικού «α ί νά ζητήσ^ 

. εξηγήσεις έπί τοΰ κο-
*©■·, σμοπολιτιιοΰ τούτον
Jo  ν8Υ°’ ότος.

ν  Ό  Μητροϋσης άνε-
ζητήβη παντοΰ, άλλ’ 
ούδαμόθεν εϋρέθη Ή ρ- 
χίσαμεν τότβ όλοι νά 
φοβούμεθα διά τήν 
ζωήν του.

‘ Ασφαλώς, εϊπομεν, θά 
ηύ(θ«τόνησε, μόλις έμα 
θβ τήν φοβίράνεΐδησιν. 
δ όποιος έπλασε τήν 

γυ ν ·ΐ«α , χωρίς πρός τοϋτο νά ζητήσω τήν ά
δειαν τοΰ άνδρός, δίδει υπομονήν είς τοιαύ- 
τας περιστάσεις.

"Ο Μητρούσης, κατόπιν νέων ερευνών, εύ- 
ρέθη καθήμενος Ιξωθ ι ένός... φερετροποιείου. 
"Ο όψις του ήτο χλομή ώ ;  φύλλον φθ.νοπώ - 
ρου. Είχβ τάς χεΐρας εσταυρωμένος επί τής 
καρδίας καί νά βλέμματα έστραμμένα άνω- 
θεν. Προφανώς προσηύχετο. Μόλις είδε τόν 
Αρχισυντάκτην έοη*«θη  καί μετά δυσκολίας 
τοϋ ε ίπ ε :

— Τ ’ μαθ'ς ι* μαντάτα Έρχετ* ή έπιδη- 
μία. Τρέξ" νά μπουλιαστ'ς,

— Τ ί νά κΙνουμε, Μήτρα ; ‘Υπομονή. Κι" 
αΰτό θά περάοη.

— "'Ακου, βυνάό'λφε. Ή  σκαρλατίνα πιρ- 
νάει, ή ΠγρΜ«ου όμ*ς μέν* κουλημμεν’ στ" 
πιτοί ο* ατ" ήώνα τ"ν άπαντα.

— "Οπωσδήποτε έρχεται. Έ ',ύ όμως τ ( 
θέλεις «δώ, άπ" έξω  άπδ τό φερετροποιείο;

— Δέν τ ' μ'θες τ ' άλλα ; Δ ίν  σώνει μο
νάχα πώ; έρχεται, μόν" ig ieta i hi" γιά νά 
παντριφτοϋμε. ΤΗρθα τ ’ λο'πδν ιδού χάιιου 
γιά νά τ'ς άγουράβου παποΐτσα. "Αρχιν'ξιν 
t  ΰποχρ ώϊβις, γλέπ'ς.

Παπούτσια β (ό φερετροποιείο» ; "Ασφαλώς 
ό δυοτνχής Μήτρος, έξ άφορμής το ο απροό
πτου δυστυχήματος, θά έ,ταθΜ διαβάλευσιν 
τοϋ εγιιφάλου. Καί όμως. Έ ν  προχειμβνο) 
δ Μήτρος ένιργοϋβε βοφώτατα καί πρακτι- 
κώτατα.

— Ί8 ώ  βτά φιριτροπο εΐα, είπε, π'λδνι 
τά φτηνότ'ρα παποϋτσα, ίπ'δής τά σάχ'ν ί «  
τ ' ποοχέρου. Πιθαμέν'ς, νλι'π*#, οΰ άλλους 
Βίν δίνει ο'μαβία άν είνι γερά γιά γαρ- 
μπόΓα

- ' V
"Υψιστος όμως,

Μετ* όλίγον ό Μητρούαης καί 
τάκτης ίπηδ ϋσαν σ' ένα φορ- 
τάκι κ* ή;χοντο ( ί ;  τά γραφεία 
*ής «Σφαίρας» όπόΟβν, παραλαμ- 
βίνονιες κοί αό λοιπόν συντα
κτικό· προσωπ κόν, θά μετέβαι- 
νον πρόε πρεϋπόντησιν της Πβ]- 
δίιως. ‘Η δίς Π<ρδί*ω β ' άνέ- 
μενε τόν γαμβρόν μετά τής πα
ρέας του εις τά Σ. πόλια.'Απ’ «εΤ, 
μετά τήτ παραλαμβήν τής μελ
λονύμφου, θά κατερχώμεΟα είς 
τάς "Αθήνας πρός τελεσιν τών 
γάμων.

Ο  Κ Ο Υ Μ Π Α Ρ Ο Ι !
Έ ·α  βπουδαιότατον ό>αις ζή 

τημα άκέμενεν άκόμη πρός δι- 
ευκρίνισιν. Ποιός θά γενόταν 
κουμπάρος. Ό λο ι, βεβαίως, εΐ- 
χον τήν καλήν {ιάθεοιν, ιδίως 
ό πάτερ Άγκαθάγγελος τό επήρε

ζήτημα φιλοτιμίας νά βτε- 
φανώβο αύτός τόν Μη- 
ιρούση, φθάνει νά έξηαφάς 
λιζε ριφενέδην τά έξοδα, 
έπινέβη όμως ό Βλάμης 
καί τοϋ έχάλασε τά σχέδια. 
Ό  πονηρές γέρων πονηρά 
διελογίζετο. Έπε^ήτει δη
λαδή τήν κουμπαριάν μό
νον καί μόνον διά νά ·ΰ- 
QD τήν ευκαιρίαν καί νά 
φιλήσο τήν νύμφην, πράγ
μα όπερ θά έδιδεν αιτίαν 
εί; εμφύλιον σπαραγμόν 
μεταξύ τών συναδέλφων 
του. Ευτυχώ; ή έπέμβασις 

τοϋ Βλάμη έβαβε τήν κατάβταβιν :
— Ά νό λα  μελά'ΐ, μαστρβηγούμενε, τοϋ 

είπε δ Βλάμη, καί δέν τβιμπΰς μεζέ. ΕΤναι 
γίδα. ‘Ο λουμπάρος μέ τδ θάρρος δηλαδή. 
Κόβε, γιατί β' έκοψα.
ΌΑγκαθάγγΕ λος τόν παρετήρησε βλοσσυρώς.

—Ο παχγκάκιστε, τοϋ 
είπκ, ού βύ μέ λοιδω- 
ρείς άλλά τό όπλοοτά- 
σιον, τό όποϊον ας εμβω 
τό έλάχιοθον παρανυμ- 
φίον.

— Δώετβ του νά βα- 
ατάϋ τό κερί, έφώναξεν 
ό κ. Φαραώ.

Η ΛΗ ΣΤΕΙΑ .
Τό έκειαόδιον θά έ- 

λάμβανε διαστάσεις, άν 
έξαφνα δέν έφθανε κά, 
θιδρος είς τά γραφεία 
καί πνευοτιών ώς άτμο- 
μηχανή τοΰ θιρίου ό 
διορθωτής τής «Σφαί
ρας».

—Ληστεία, έφώνα£·, 
ληστιία μετά βασάνων.

— Ποΰ, άδελφέ ; τδν ήρώτηβαν όλοι πε
ρίφοβοι.

— Είς τά Σεπόλια. Έ ξ ω  άπό τό μΰλο τοϋ 
Παινέση. Τρεις λησταί έπιαοαν μιά γυναίκα. 
Έγλύτωσα ώ; έκ θαύματος.

—Πιάοαν τ*ν, Πιρδίκου, έβόηβεν ό Μη- 
τρούβη; και τό πρόβωπόν του έφώτιβαν άμέ
σως μΰριαι άχτίδες χαράς.

—Σώπα, άδελφέ, ποϋ τδ ξέρεις ;
—Τό ξέοου. Ίκειά έπερίμ'νε όξ* άφ* τ* 

μύλβυ. Τρέχου.
— Ποΰ πάς ;
— Σ τ ' Μητρόπ'λη νά κάνου δουξολογία.

— Σιάσου, άδελφέ. Πρ^πιι πρώτα νά φρον
τίσουμε γιά τό κορίτσι.

Ό  'Αρχισυντάκτης 2«ρεξε βτήν άβτυνομΐα, 
όπου επληροφοοήθη ό ιι πράγματι βυνελήφθη 
ΰκό λησιώ» ή ΙΤερδίκω Ξηφοταγάρου, άφέθη 
ό *ως ελεύθερα, εύθΰς ώ ; έξη«ρ βάθη ή ταυ- 
τότης της καί ότι, 'ή  συνοδεία χωοοφυλάκον, 
φθάτει «ίς τήν Όμονοιαν εντός ολίγου.

Ό  Μητρούσης ύφίβτατο ήδη τήν τελευ- 
ταίαν δοκιμασίαν τής μακροχρονίου αύτής

περιπετεΐας. Πώβιρβ Μητ ρούοη !
Μ ΥΠΟΔΟΧΗ

Etc τήν πλατείαν τής Όμσνοΐας άνέμενον 
τήν Περδίκω όλοι οί ουντάκται τής «Σφαί
ρας», sv σήματι καί έν Ιπιβήμω περιβολή. 
Ό  Μήτρος έδέχθη έπί τέλους νά φορέβη πο
λιτικά. *0 Βλάμης τοϋ έπρομήθευβε ένα γκρι 
κοβτοΰμι μάρκας Γιουοοτςοίμ. *0 Μήτρος 
δέν παρέλειψε νά φορέβτι καί μαΰρον περι- 
βραχιόνιον ίίς  ένδειξιν πένθους, παρ* όλας 
τάς ουβτάβεις τοϋ Άγκαθαγγέλου, ό ίποίος 
δέν έπαυε νά διακηρύττω ότι ή «γρουβουζέα» 
αΰτή θά γίνη πρόξενος είς τούς νεο»ύμφοτς 
πολλών δεινών άφορήτων καί άπροβδοκήτων.

"Από ιή ν  υποδοχήν δέν έλειψε καί ή κ. 
Βέττα. Έφθαβε «ήν τελευταίαν στιγμήν 
μετά τοϋ βυζύγου της κ. ‘Αρζέρ. Τό ζεϋγος 
τών νεοπλούτων ήλθεν έφ’ άμάξης σημαιο- 
οτολίοτου. Παραπλεύρως τοϋ άμοξά έκάθητο 
ρωμαλέος βιολιτζής, δ όποιος δεν έπαυε νά 
νά πα(ζη τεμάχια έπιθαλάμια. "Η κ. Βέττα 
έφόρει Ιξωμον έβθήτα χρώμαιος κΐ'ρίιου, 
γαρνιριβμένην μέ μώβ πε- 
ταταλοΰόε;. "Η έμφάνισίς 
της ή to ένα άληθές θαϋμα.
Είς τάς χεΐρας έκράτει πο- 
λυτελεστάτην άνθοδέσμην 
άπό _ κυπαριασόφυλλα, έκ 
τής οποίας έκςέ>αντο κορ- 
δέλλες χρώματος πρασίνου 
και μαύρου, καθώς καί ένα 
βκόρδον Έπίβης ό κ. *Αρ- 
ζέρ έκράτει πολυτελές κυ- 
τίον, έμπεριεχον ποικιλό- 
χρουν μανδύλιον τής κεφα
λή;, "Ολα δώρα διά «ήν 
νύμφην.

‘Επί τέλους, ΰβτερα άπό 
άγωνίαν μιάς ώρας, πυροβολιβμοί,έκ «οΰ πλη
σίον έρχόμενοι, Ιβήμαναν τήν Ιλευσιν τής 
πολυποθήτου νύ«φης. Καί τφ  όντι. "Εντός 
όλίγου, έ «  τής όδαϋ Ίω νο ς , εφάνη ή Περδί- 
κω, καθημένη έπί μεγαλοπρεπούς φορβάδος 
καί βανοδευομένη ύπό χωροφυλάκων.

Μόλις μάς έπληοίαοεν ή πομπή, είς έκ τών 
χωροφυλάκων, παραδιδων τήν Περδίκω πρός 
τόν Μήτρον, τοΟ συνέστησε «νά  τήν φβλάη 
άπό φωτιά κι* ά »δ  νερό». Καί όσον άφορ^ 
τό νερό οέδένα κίνδυνον διατρέχει πρός τό 
παρόν ή Περδίκω. ‘Ο κ. Πάτσης έγγυάται 
διά τήν άβφάλειάν της, όβον άφορά τόν κίν
δυνον αύτόν. ‘ Ως πρός «ήν φωτιάν τώρα, τόν 
λόγον έχει ό ούίυγος.

Μετά τήν άνταλλαγήν θερμών άβπασμών, 
καί τών άπαραιτήτων φιλοφρονήσεων, ή πομ
πή διηυθύνθη πρός τήν όδόν Σταδίου, τοϋ 
πατρός Άγκαθαγγέλου 
ψάλλοντος τό «Μακα- 
ρία ή όδός». Ό  Μη- 
τροτσης ή «ολούθει πε
ρίλυπος ε®ς θανάτου.
‘Η κ. Β ίττα  ήναγκά- 
ζετο νά «όν ηαρηγορή 
διαρκώς :

— Κάνε ϋπεμονή, τοΰ 
Ιλεγε. Κ* έγώ όταν γε - 
νόμουν νυμφία χλιβό- 
βουν, άλλά τώρα γλέ- 
πεις πώς έχόντρκνα.

Καϊ έπτυοβ τρις είς «δ  βτήθος της.
Ο ΡΑΜΟΧ

Έπροχωοούβαμε μηχανικώς, έοος ότου ή 
φωνή τοΰ Μήτρου μάς έβταμάτηβε :

— Ρέ βείς, ποϋν’ ό κονμπάρος ;
Άποφαβίβαιιεν όλοι ν* άναθέσωμε τήν

κοκμπαριάν είς τόν κ. Άριβτοφάνην, διά νά 
μή γεννηθοΰν δυβαρέβκειαι. Κατόπιν όΜήτρος 
έόήΛωβεν ότι δέν εννοεί νά κάμο τδν γάμον 
του παρά είς τόπον παραθαλάββιον. Είχε τόν 
λόγο» «ου ό άνθρωπος.

Συμφωνήσαμε νά γίνο ό γάμος εί; τδν Πει
ραιά κ* Ιπεβιβάβθημεν όλοι «οΰ Ηλεκτρικού. 
Έ «ε Ι  όμως νέα περιπέτεια μάς άνέμενε: Τό 
τραίνο Ιποθε βλάβην κ’ έστάθη άποτόμως 
μέσα βτό τούνελ. Τώρα ό γάμο? ; *0 Μη
τρούσης έκαμ· «δν βταυρό του, ή Περδίκω 
έΟρήνει καϊ ή κ. Βέττα είχε πέσβι λιπόθυ
μος ale τάς άγκάλας τοϋ πάτερ Άγκαθαγγέ- 
λου. ‘ Εξαφνα ό a ίσπράκτωρ, ό όποϊος έν τώ  
μεταξύ ·1χ« μάθει όλα τά καθέκαστα, έμπήιε 
στή μέση ώ ; άπό μηχανή; Θιός.

— Τ ( σκάτε, βρέ παιδιά ; Στό άλλο βαγόνι 
είναι κάποιος παπάς. Τόν φωνάζω καί κάνετε 
τό γάμο μιά χαρά. Τά στέφανα τάχετε.

Οπ«ρ καί εγένετο. *0 γάμος έτελέσθη έν- 
τοϋ βαγονιού ίν πάσχ) μεγαλοπρεπείς. 

Μ»τά τήν τέλεα ν τοϋ μυστηρίου ή συγκοινω
νία έπαιελήφθη{καί cl νεόνυμφοι, βυνοδευό- 
μβνοι ύπό όλων τών βυναδέλφων, βιηυθύνθη- 
βαν είς Τουρκολίμανον Τνα διέλθουν τόν 
μήνα τής καραρέλλας.


