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ΑΒ Β ΑΤΟ Ν , 9 Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο !

Ε Κ Α Σ Τ Ο *  Φ ΓΛ ΔΟ Ν  ΔΡΑΧ Μ Η  Μ ΙΑ

Έ π ιτα γα ί καί Έ π ισ τολα ί άπ ’ ευθείας πρός τό ” 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ η. Α Ν ΤΩ Ν ΙΟ Ν  Μ, Σ ΥΡ ΙΓΟ Ν
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Α Ν Τ Ω Ν Ι Ο Σ  Μ.  Σ Υ Ρ Ι Γ Ο Σ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΡΑ ΤΗ  Π ΛΑΤΕΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ 

(Όδός 'Αγίου ΚωνσταντίΝΟυ Ί)

Τ Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε ΙΑ  Ο ΛΟ Σ Ρ Ο Μ Β Η Σ  1G

Δ η μ ο σ ι ε ύ σ ε ι ς είς χήν σελίδα τής άλληλο- 
γςα<*ίας : 30 λεπτά ή λέξ»ς δι* δλους. Διά ποιήματα 
καί έμποβίκάς καταχωρήσεις 16ιαί:εραι σνμφω\ίαι
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'Απαντήσεις όιά τής « Σφαίρας» Δραχ
μής ίο. Δι’ ιδιαιτέρας επιστολής δραχ 20, 

Ο ΝΟΟΜ ΑΝΤΗΣ Α Π Α Ν ΤΑ :
Α. Α ΓΓΕ Λ ΙΛΟ Υ , Τεγέαν: Μετά τό 32ον έ- 

τος της ήλικίας σας μία ώραία γαλήνη θά 
σάς καμη νά σύνελθετε. "Ενας ειλικρινής έρως 
θά σάς σώση. Θά ζήσετε τό υπόλοιπον τής 
ζωής σας έν αγαστή ευτυχία καί ειρήνη. Κλη
ρονομιά γιά σάς θά είναι ό άνδρας πού θά 
σάς άγαπήση. Έχάσατε κάτι πρό ημερών. Ή  
απώλεια του σάς στενοχώρησε πολύ. Τό βρή
κατε;

ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΧΑΤΖΗ Σ. ,Τρίπολιν: Έ ξ  
αιτίας τρίτου εξετάσεις δέν θά δώσετε. Διά 
τήν κόρήν εκείνην ή ύπόθεσίς σας δέν εχει 
καμμίαν σοβαρότητα.

Π Α ΙΔ Ι ΤΗ Σ  ΣΚ Ο ΤΕ ΙΝ ΙΑΣ , Σύρον : Είσ- 
θε χαρακτήρος θετικού.Ουδέποτε έπλανήθη- 
τε  είς τήν ζωήν σας. Μία έρυ,τζκή περιπέτεια 
σάς έκλόνισε πρός στιγμήν. Ή  λογική δμως 
σάς έπανέφερε. Θά ζήσετε εύουχής καί θά 
γίνετε πλούσιος. ’Αποφεύγετε νά συχνάζετε 
ατά καφφενε'ία.

ΤΑΧΥΔΡΟ Μ ΙΚΟ Ν , Λασήθιον : Νά προτι
μήσετε εκείνην πού άγαπήσατε πρώτα. Δεχ« 
θήτε τήν ευτυχίαν πού σάς προσφέρει καί 
παυσατε νάτήν μισήτε. ’Αργότερα θά μετα
νοήσετε. ’Ακούσατε μου καί σάς βεβαιώ πώς 
τά  πράγματα θά μέ δικαιώσουν.

ΒΑΣΣΟΝ, ’Αθήνας : Σάς άγαπςί πραγμα
τικά καί έ’λπίζει πολλά άπό σας. 'Αλλά δέν 
«ίσθε ή πίρώτη της άγ ίπη. Γάμον δέν δ ια 
βλέπω. Μίαν ασθένειαν μόνον. Είς τό έργο- 
σιάσιον πόύ εργάζεται κάποιος έπιζητεϊ νά 
τήν άδικήρη. Πρι,φυλάξατέ την.

Μ ΑΡΙΑΝ  Κ ΡΟ ΥΤΗ , ’Αθήνας : Τό αρχικόν 
οτοιχεΐον τού ονόματος πού εχει τό πρόσω- 
πον πού ένδιαφέρετάι γιά σάς αρχίζει άπό 
Κ . Τό μέλλον σας ,θά είναι εύτυχέστατον, 
λόγω τών πολλών συμπαθειών πού απολά
βετε.

ΚΟ ΡΙΝ ΑΝ  : Τύ μόνον παράπονον τής μη- 
τέρρς σας είναι πού έξακολουθήτε άκόμη νά 
διάκεισθε έχθρικώς πρός πρόσωπόν τό ό
ποιον τής ήτο αγαπητόν. Τό μόνον πού σάς 
παραγγέλλθ) είνριι νά φρονήσετε διά τήν 
τακτοποίησιν τών εκκρεμών οικονομικών ύ- 
ποθέσεών σας. ‘Ο μέλλων σύζυγός σας θά 
ονομάζεται Νικόλαυς. Θά είναι άξιωματικός. 
Γάμον διαβλέπω σύντομον, άλλά καί τα- 
ξείδιον.

Ζ ΙΓΚΟ ΑΕΤ, Κόρινθον : ‘ Η άπογοήτευσίς 
σας είναι μάλλον παθολογικής φύσεως. Εί- 
<τθε πολύ νευρική καί τό παραμικρόν σάς 
προξενεί μεγάλην έντύπωσιν. Γάμον διαβλέ
πω σύντομον καί ευτυχή, δχι δμως άπό έ
ρωτα.

Μ. Ρ. Γ . : Δέν θά ταξειδεύσετε. Έ νας άν
τρας θά σάς έμποδίση. Ε ντός τοΰ έτους θά 
δοκιμάσετε μίαν μεγάλην πίκραν. Τά οικονο
μικά σας εύρίσκονται έν αναστατώσει. Θά 
ΰπανδρευθήτε είς ξένον μέρος, άνδρα τόν 
όποιον οΰτε καί φαντάζεσθε τώρα. Μία φίλη 
σας σάς μισεί ύπερβολικά. Μέ κάποιον Ιδιο
κτήτην έχετε δοσοληψία;.

Τ  Α Σ ΙΑ Ν  ΑΛΕΞΙΟ Υ : Ή  τύχη σας, δυστυ
χώς, άπό μικρό παιδί άκόμα, σάς καταδιώκει 
•άπηνώς. Πολλάς άποτυχίας έχετε εις τόν έρω
τα. Γάμος δέν θά γίνη, παρά μετά πάροδον 
πενταετίας.

ΚΩΝ. ΣΑΡ., ’Αθήνας. : Θά νυμφευθήτε με- 
λαχροινήν, μετρίου άναστήματος, νέαν κατα- 
γομένην έκ Μ. ’Ασίας, ωραίου παραστατικού, 
πλήν πολύζηλότυπον.Εΰτυχώς δέν θά μαλώ- 
βετεΐμέ αΰτήν.Πλούτη δέν θ ’ αποκτήσετε,διό
τ ι  δέν έχετε τά μέσα. Ό  κύκλος τών εργασι
ών σας είνε πολύ περιωρισμένος. Ή  άδελφή 
σας δέν θά ύπανδρευθή. Μέσα στό σπίτι σας 
δέχεσθε συχνά ένα φιλικό σας πρόσωπο, έναν 
έμπορον. "Ενα μεγάλο καλόν νά περιμένετε 
άπ’ αύτόν. Είς τόν έρωτά σας τόν σημερινόν 
-διαβλέπω άπο γοητεύσεις καί μεταμέλειαν.

ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΝ ΑΛΕΞ., Τρίκκαλα: Θά 
ύπανδρευθήτε γνωστό σας πρόσωπο. Τό βλέ
πετε συχνά. Κάθεται άπέναντί σας. ’Επιστή
μων δέν είνε. Υπάλληλος μάλλον, δχι, βέ
βαια, πλούσιος. Θά ζήσετε άκόμη 24 έτη. 
Ευτυχής θά ζήσητε μετά τό 30όν έτος. Τό 
όνειρό σας είναι ένας καλός σύζυγος. "Ενα 
μέλος τής οίκογενείας σας θ ’ άσθενήση, δχι 
όμως έπικινδύνως.

Μ ΑΙΡΗΝ, ’Αθήνας: Πολύ καλήν ιδέαν. 
Α γω ν ίζε τα ι νά σάς καταστήαη ευτυχή. "Ερ
χεται, έρχεται γρήγορα σέ σάς. Θά νυμφευ

θήτε τόν ναυτικόν καί σύντομα μάλιστα. Ε ν 
τός τώ ν ημερών αύτών θά λάβετε έπιστολήν 
του. "Οταν τήν λάβειε, παρακαλώ, νά μέ 
ειδοποιήσετε.

ΔΑΚΡΥΠ Ο ΤΙΣΜ ΕΝΟ Ν, Πάτρας: Οίκο- 
γενειακαί άνωμαλίαι τήν αναγκάζουν νά κρα- 
τήται είς άπόστασιν άπό σάς. Εξακολουθεί 
δμ(ος νά σάς άγαπα καί νά ύποφέρη γιά σάς 
Περιμείνατε. Ταχέως θά συναντηθήτε. Τότε

Άπό τήν ζωήν τών Νεοπλοντων 
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ 

Σπαραζιχάρδισν μήτερ μον,
Χαιρέτε καί υγείαν ποθώ δι’ έμέ καί μοΰ 

ήγόρασεν τά παραπροχθές 
εκείνος ό περίδρομος ό σύ- 
ζυξ μου ένα μικρότατον 
ύδροπέπων δπου ήτο δύο 
ζευγάρια οκάδων καί έγώ 
τό έφαγα ούλον, διότι λε- 
γει τό Εύαγγέλιον δώσε 
ήμϊν σήμερα καί δέν λέγει 
γιά αύριον. Τό λοιπος, κα- 
λότυχον μήτερ μου, μόλις 
τό έφαγον μέ συνέλαβον 
τρομεροί πόνοι καί όδύνοι 
δπου ένόμιζον δτι θά γεν
νήσου τοκετόν έξ άπό λόγου 
σας. Τίς οίδε όποιον δηλη

τήριου θά έρριφσεν έπί τοΰ ύδροπέπων ό 
Ά ρ ζέρ  διά νά μέ ξεκάμη καί νά νυμφευθή 
έτέραν συμβίαν, δπου μέ έβαρέθηκεν διότι 
αύτάς τάς έποχάς μέ ζηλεύει επειδή πλένου
με μέ άγγουρόνερον καί κατήντησα φιγου- 
ροϋνι, τρομάρα μου.

Σάς πέμπω μυρίους σπασμούς καί μέ έτε
ρον ταχυδρομεϊον περισσότερους, ή ρωμαν- 
τοειδής κύρη σας ΒΕΤΤΑ

Τά αποτελέσματα τον Διαγωνισμόν διά τό 
Άριοτεϊον

Μετά τήν δημοσίευσιν δλων τών μετασχόν- 
των τοϋ Διαγωνισμού διά τό Άριστεΐον έρ
γων, ή ειδικός πρός τοΰτο καταρτισθεΐσα 
επιτροπή έκρινεν ώς κατάλληλα διά νά λά
βουν τό Άρ ιστεΐον τά  έργα τά  άνήκοντα είς 
τάς δίδας Γεωργίαν Τσιριγώτη, Αύραν Δειλι- 
νοΰ|καί είς τους κυρίους Π. Κομνηνόν, Ίω -  
αννάκην καί Αύρήλιον.

Είς τούς τιμηθέντας διά τοϋ Αριστείου  
θά τούς στείλω τό  δίπλωμα είς τήν διεύθυν- 
σιν, τήν οποίαν θά μού γράψου»·. Προηγου
μένως δμως θέλω νά μοϋ στείλουν καί τας 
φωτογραφίας των, αί όποΐαι μοϋ χρειάζον
ται διά τήν έκτύπωσιν τοϋ διπλώματος. Ε ν 
νοείται δτι τά έξοδα τών κλισέ, δραχ. 25 δι’ 
έκαστον, θά επιβαρύνουν τούς βραβευθέντας.

Τήν κριτικήν μου έπί τών έργων τής έβδο- 
μάδος αυτής τήν άναβάλλω διά τό προσεχές.

Έτοιμασθήτε διά τήν έξαιρετικήν πνευμα
τικήν άπόλαυσιν: Ά π ό  τοΰ προσεχοΰς φύλ
λου τής «Σφαίρας» άρχίζει έπί τέλους τό νέυν 
μυθιστόρημα : «Σ ’ άγαπώ καί θά πεθάνης».

Ο ΑΡΧ12ΪΝΤΑΚΤΗ1,

-*  | Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Η Μ Α Τ Α  | ♦

Κάστορα, έχρεώθητε δραχ.δύο. X. Ματοον- 
χην, συνδρομή αχς έλήφθη 'Ε.ΆΘανασιάδην, 
βιβλία έλήφθησαν.Εύχαριστοϋμεν. X. Χλωμόν, 
διά τής σχετικής στήλης ειδοποιούνται πρός πα
ράβασήν. Επίσης κ. Ν. Ανίκητε. Π Άρχον
τα χην. Ένΐ(ραγιΐϊε.Έρωτοχτνμένον αταιπη- 
χίζει δραχ. 8.50. Ν, ’Εξάρχρν συνδρομή σας 
έλήφθη. Λ'. Παπαχωναταντίνόν ένεγραφητε. 
Π. Χννδρέαν, θαν. Παπέλην ένεγραφητε Γ. 
Μεταξάν έ{,όφλησις έλήφθη. Εύχαριοτοΰμεν 
Βιβλ. ΠρομηΟενς θά στοιχίσω δραχ. 1 ο.θεολ. 
’ Ιωαννίδην Συνδρομή έλήφθη.
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Έγκρίνονται : «Αευκά δρη», «Αριστείδης, 
«Γλυκειά Οπαρςις», «Δαντών», « Ζηλιάρα» Κρυμ- 
μένος ήλιος» «Κόσμος ϊδεδν».

θέλω νά μοϋ ξαναγράψετε διά ν,ά σάς δώσω 
μερικάς φιλικάς συμβουλάς.

ΙϊΗ\ίΊΤΚΟtiTOU: Ή  σημερινή σας κατά- 
στασις θά μεταβληθή. Είσθε άνθρωπος τών 
μεγάλων άποφάσεων καί ώς έκ τούτου δέν 
θά είναι δύσκολον νά φθάσετε αισίως είς τήν 
οδόν πού θά σάς όδηγήση είς τήν πραγματο- 
ποίησιν τών ονειροπολημάτων σας. Τό ταξεΐ- 
δι σας στό εξωτερικόν δέν θά πραγματοποιη- 
θή. Δ ι’ αύτό δμως μάλλον ευτυχής πρεπει νά 
είσθε. Τό αίσθημά σας θά γίνη ένθουσιωδώς 
αποδεκτόν. Ή  κόρη έκείνη θά γίνχι έρωμένη 
σας. Σύζυγός σας δμως ποτέ. Τίποτε άλλο.

ΛΟΡΙΑΝ, Β ίλλ ια : Θά θεραπευθήτε έάν 
έγκαταλείψετε τό μέρος ποΰ μένετε τώρα. 
Μία καλλιτέρα τύχη σάς άναμένει στάς Α θ ή 
νας. Ελάτε.

Χ ΡΗ ΣΤΟ Ν  Ν Ο Ρ Σ Τ Ο Ν : Δυστυχώς δέν 
γνωρίζω καμμίαν θεραπευτικήν μέθοδον διά 
νά σώσω τόν άδελφόν σας, άλλ’ οΰτε υπάρχει 
ελπίς νά σωθή. Αύτήν τήν εποχήν υποφέρε
τε πολύ οίκονομικώς. Ά λλά  μήν άπελπίζε- 
σθε. "Υστερα άπό ένα θάνατον δλα θά δι
ορθωθούν.

Μ ΑΡΙΑΝ ΑΝ  : Δυστυχώς αί συνέπειαι τής 
ατυχίας τής άδελφής σας δέν έτελείωσαν. θ ά  
ευτυχήση μόνον έάν χωρίση. Σεϊς θά ΰπαν
δρευθήτε μετά ένα έτος κατόπιν μιάς μεγά
λης ερωτικής περιπετείας. ©ά ζήσετε εύτυ- 
χής κιιί πολλά ετη.

ΑΓΓΕΛΟ Ν  Ν Α Ί ’ΔΗΝ, Α θ ή να ς : Χαρα
κτήρ σώφροιν, σταθερός, ειλικρινής, άλλά καί 
δύσπιστος. Φίλους δεν έχετε. "Ολη σας ή ά
γάπη καί ή άφοσίωσις πρός τήν οίκογένειάν 
σας. Είς τά γράμματα θά θριαμβεύσετε.

Ελαβον χαι τάς έπιστολάς τών δίδων 
χαι χνρίων : Ζ. Ε. Π., "Ανθος τον Βορρά, 
Βεατρίχης, Λ'. Π , Π. Χονδρέα, Λ’ανσι· 
χάς, Μ. Κ. Μ., Sikat, Ζητιάνου τής άγά
πης, Κ. A. S., Βλάχας, Εαλάτειας, Γιώ- 
τας, Γ. Γ. Δ., Ρ Α· Κ., Λεώνης, Αιμο
σταγούς χαρδίας, Χά'ΐδως, Ώχράς Λαίδης, 
Σχληράς δοχιμαζομένης, Μερσεδής^Άν- 
θονς άμαράντον, Νίτσας θεοδωρίδον, Ζη
νοβίας, θλιμμένης Σμνρνιοτοπούλας, Ά 
παρηγόρητον παιδιού.

Είς τούς ανωτέρω θ' απαντήσω χατά 
σειράν διά τών στηλών τής « Σφαίρας*.

θ ' απαντήσω, χατά σειράν πάντοτε, δι’ 
ιδιαιτέρας επιστολής πρός τούς: Άντ. Στα- 
θαχόπονλον, Σπνρ. Ά  ντωνόπονλον, Six. 
Δάχιν, Λ ’. Κλιματιανόν, Chasseur noclu- 
tte, Βασ. νεότητα, Έλέν. Καραμήτρον, 
Άντ. Βονλαλά, Δ. Κομιά, Χαρ. Κ. Βα- 
σιλόπονλον, i.euryes Hutyidakis.

Άνν’τσαν Λ., Λέλαν Ε., σάς άπήντησα 
είς όσα μπορούσα νά οάς άπαντήσω νπεν- 
θύνως. Ροζ βιολέτταν, τά αύτά χαι γιά οάς. 
ΙΙεταλονδιτσαν, θ. ’Ιωάννον, I. Παλον- 
χαν, Βεατριχην, Σονφερμώτ, ΓΙαραθερι- 
ζονααν, ’Αναστεναγμόν θ ' απαντήσω 
δταν ελθη ή σειρά σας. Έάν δλοι ζητούν 
ταχείας άπαντήοεις θ’ άνάγχααθώ νά δη
λώσω δτι παύω ν’ απαντώ ιδιαιτέρως. Βά- 
οων, Ά  ντινέαν, χρήματα δέν έλήφθησαν.

Ο ΝΟΟΜ ΑΝΤΗΣ

Ε Π ΙΣΤΟ Λ Α Ι;
Είς τά γράφεΐα τής «Σφαίρας» εύρίσκονται 

έπιστολαί έπ’ όνόράτι :
Εύτυχισμένης Ά τθίδος, Χρήστ. Τσούμα, 

’Ιδεώδους φίλου, Ά ίδάς, Ίφιγενείας, Ρο
δόλφου.
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ΠίίΑΟΝ'ΓΑΙ E1S ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ fliJ:
«*Η ςώ  κα ι Λ έανδρος* μ υθ ιστόρημ α  

Σ π . Π οναμ ιάνου  ίρ
«* Ι υ δή θ » μ υθ ιστόρημ α  Σ π . Π ο τά - 

μ ιάνου  »
« Ό  νέο ς  ·Α γκ α θά γγβ λος* ύπό το ϋ  

συνεργά του  *Α γκαθαγγέλου  »
«°Η  δίκη «ο ΰ  Κ ολοκ ο τρώ νη » »
« Τ ά  άνέκδο τα  το ΰ  Π3Ϊαστήρα» »
<eO *ος τό μ ο ς  τή ς  Σςραίρας» >
« Ό  3ος > »  »
« Ό  4ος »  »  »
« * 0  5ος »  > >
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(Συνέχεια έκ τού προηγουμένου)
Γ ιατί λοιπόν δέν θάθελε τώρα νά παρα- 

δοθή άλλη μιά φορά καί σ’ αύτόν ; Επειδή 
τάχα ήταν ό πρώτος της ; επειδή αύτός τήν 
είχε καταστρέψει; Μά τοϋ τό συγχωρούσε, 
τοϋ τό ξεχνούσε 1 Καί τή στιγμή πού μίσος 
δέν φαινόταν νά τοΰ κρατή, γιατί δέν θά τόν 
έκανε πάλι ερωμένο; ΙΙάντα θά τής άρεσε,— 
μπορεί μάλιστα καί νά τόν άγαποΰσε άκόμα,— 
καί τώρα ήταν πλούσιος, καί κείνη ζοΰσε στό 
σπίτι του, στό άσυλο πού τής έπρόσφερε. 
"Ενας τέτοιος «συνδυασμός» παρουσίαζε γιά 
τή Μαριτάνα δλες τίς εύκολίες κι’ δλα τά 
ήθικά καί υλικά πλεονεκτήματα. Δέν Θάταν 
τόσον κουτή νά τόν άπορρίψη·

Κ ι’ ό Δήμης Ρόδης έκανε τήν άρχή.
Μιά μέρα στήν τραπεζαρία, πριν κατεβή 

άκόμα ή Ζηνοβία γιά τό πρόγευμα, ό κύριος 
έκάθισε κοντά στή δασκάλα καί τήν παρακά- 
λεσε νά τόν άφήση νά τήν κυττάζη.

— "Οσο θέλεις ! τοΰ είπε γελώντας. Κύτ- 
τα ζέ με. Σέ κυττάζω κι’ έγώ.

Καί πραγμάτικώς, πήρ’ εύθύς μιά προ
κλητική στάσι καί κάρφωσε τά μάτια της στά 
δικά του. Οΰτε ίχνος μίσους δέν φαινόταν 
μέσα στις μαύρες καί φωτεινές εκείνες κόρες. 
Μόνο ίσως λίγη ειρωνεία.

— Ώρισμένοις δμόρφηνες πολύ ! έξακολού- 
θησε ό Δήμης. "Οσο σέ βλέπω, τόσο...τό με
τανοώ.

— Τ ί ; πού μέ βλέπεις :
— Ό χ ι, άλλά πού...δέν σ’ έκαμε τότε δι

κή μου.
— Μά ύποθέτω πώς μ’ έκαμες καί μέ τό 

παραπάνω !
— Γυναίκα μου εννοώ.
— Ά !
— Σέ βεβαιώ όμως πώς τό λάθος δέν ήταν 

δικό μου. Παιδί τότε έγώ, ανόητο παιδί, 
ακόυσα τό θειο μου, τή θεία μου καί τοΰς 
φίλους μου. Αύτοί δέν μάφησαν νά σέ πάρω, 
νά τό ξέρυς! Αύτοί μέ φυγάδεψαν, θέλοντας 
καί μή, τήν τελευταία ώρα !...

— Τό πιστεύω, .είμαι βεβαία.,.Μά δέν ε ί
παμε νά μήν τά θυμούμαστε πιά αύτά ;

— Ναί, έχεις δίκιο, καί μένα μοΰ κάνουν 
κακό...Ναί, άς μή τά  θυμόμαστε τά περα
σμένα. Κ ι’ άς βλέπουμε μόνο τά τωρινά .. 
Έ γ ινες  τόσο δμορφη, Μαριτάνα ! Μά είσαι 
τό τέλειο ομορφιάς!..

Καί δοκίμασε νά τής πιάσχ) τό χέρι.
Μά κείνη τό τράβηξε ζω^ρά καί τοΰ είπε :
— Ά ,  μόνο νά μέ κυττάζης σοΰ δίνω τήν 

άδε ια !.
— Μά οΰτε τό χέρι σου ;
— ’Από τό χέρι, θάνέβαινες άμέσως στό 

μπράτσο. Κ ι’ άπό κεϊ θά λόξευες στό στή
θος. "Ω, σέ ξέρω έγώ !

Τόν έρέθισε μ’ αύτά τά λόγια καί, άκρά- 
τητος, δοκίμασε πάλι νά τήν άγγίξη παρα- 
καλώντας :

Μαριτάνα ! δχ ι! μόνο τό χέρι σου δός 
μου ! Τ ίποτ' άλλο !

— "Ο χ ι! σύχασε !
Τού άντιστάθηκε, τόν έλύσσαξε μέ τήν άν- 

τίστασί της, άλλα ένφ προσπαθούσε νά τής 
αρπάξω τό χέρι μέ τό στανιό, μπήκε στήν 
τραπεζαρία ή Έρασμία καί τόν έκαμε νά 
τραβηχτή.

Ή  καμαριέρα πού κάτι έφερε γιά τό πρό
γευμα, τάφησε σιγά-σιγά στό τραπέζι, λοξο- 
κντταξε παράξενα τούς δυό έκείνους καί ξα- 
ναβγηκε.

— Τήν ε ίδες; είπε τότε τοΰ Δήμη ή Μα- 
ριτάνα. Αύτή ζηλεύει !

— Σώπα, καϋμένη !..
— Ά κου  πού σού λέω ! Είν’ έρωτέυμένη 

μαζί σου καί νομίζει πώς τώρα προτιμάς έμέ.
Ή  ιδέα σου. Αύτή μέ μένα ;
— Έννοια σου καί τή βλέπω έγώ πώς σκυ- 

λιάζει άμα μάς τσακώνει νά μιλούμε. Πώς 
τής ριχνόσουν κι’ αύτηνής, πριν έρθω έγώ, 
είμαι βέβαια. Μά δέν μού λές, καϋμένε Δή
μη : ποιες προτιμάς έπί τέλους έσύ ; Τ ίς θεα
τρίνες ή τίς καμαριέρες ;

— Έ γώ  ; Έχεις πολύ λάθος, Μαριτάνα-!..
— Ναί, έχεις δίκιο. Τώρα προτιμάς τίς I 

δασκάλες τής γυναίκας σου. Τό βλέπω καλά ! |
Καί τελείωσε μ’ ενα τσαχπίνικο γέλιο, τή 

στιγμή ίσα ίσα πού άνοιγε ή πόρτα κι. έμπαι
νε ή Ζηνοβία.

Ό  Δήμης μαζεύτηκε στή θέσι του, συλλο- 
γιζόμενος μ’ εύχαρίστησι δτι καλά προχώρη
σε γιά πρώτη φορά. Μά κι’ ή Μαριτάνα ήταν

χαρούμενη πού τόν έβλεπ’ έπί τέλους νά χάνν) 
τήν υπομονή καί ν’ άφίνη τήν έπιφύλαξι ..

Έπρογευμάτισ.ιν ήσυχα καί φαιδρά δπως 
πάντα. Έ π ειτα  ό Δήμης άποσύρθηκε στό 
γ^αφΕΪο τυυ νά γράψυ,—ήταν ή ώρα τοΰ 
«ε^γου»—κι' έμειναν οί δυό γυναίκες γιά νά 
κάμ· υν τό «μάθημά* τους.

Ά λλά  μόλις άνοιξε τό  βιβλίο—μιά Κοσμο
γραφία,—καί διάβασε δυό-τρεΐς φράσεις, ή 
Ζηνοβία τάφησε καί ρώτησε τή δασκάλα της 
ξαφνικά :

— ’Έχεις τήν ιδέα πώς ό άντρας μου μ’ 
άγαπφ;

Ή τα ν  ή πρώτη φορά πού άνοιγε τέτοια 
κουβέντα μέ τή Μαριτάνα. Ή τα ν  δμως άπό 
τίς πιό συνηθισμένες της. Μέ τή μητέρα της, 
μέ τούς δικούς της, μέ τόν Ίάσωνα άκόμα, 
γιά τήν άγάπη τοΰ Δήμη ριοτοϋσε. Είχε με
γάλες άμφιβολίες ή γυναίκα κι’ ήθελε, αν 
ήταν τρόπος, νά βεβαιωθή : Ό  άπιστος αύ
τός, δ παραλυμένος, τήν άγαποΰσε κάν μιά 
σταλιά ;...

Ή  Μαριτάνα τήν κύτταξε μέ κάποια έκ- 
πληξι, ’ίσως καί μέ κάποιο φόβο : Μήν είχε 
μαντέψει τ ίπ ο τα ;

Μά όχι. Τάγνά, τά καθαρά, τά  παιδιάτικα 
μάτια τής άγαθής Ζηνοβίας δέν έδειχναν καμ- 
μιά υποψία. Μά οΰτε ίχνος!

Ξεθαρρεύτηκε καί τής άποκρίθηκε :
— Βεβαιότατα !.. Καί πολύ μάλιστα !.. Έ 

μένα μοϋ φαίνεται πώς σάς λατρεύει!
— Αλήθεια  ; έκαμε ή Ζηνοβία μέ δυσπι

στία. Μ’ άπό ποϋ τό έννοεϊς ;
— Ά π ’ δλα!.. Ή  άγάπη είναι τό μόνο 

πράγμα πού δέν κρύβεται. Έ γώ  τόν είδα άπό 
τήν πρώτη μέρα πού μπήκα δώ-μέσα.

Ή  Ζηνοβία κούνησε θλιβερά τό κεφάλι της.
— Γελάστηκες, είπε. Ό  Δημης δέν^ μ’ άγα- 

πφ ! Δέν λέω κιόλα πώς μέ μισεί, δχι Μοΰ 
φαίνεται δμως πώς μέ πήρε περισσότερο γιά 
τήν προίκα μου...

— Ά ,  εγώ δέν τό πιστεύω! Θά σάς έπαιρ
νε καί χωρίς προίκα, άν είχε τούλάχιστο νά 
σάς ζήση, άν ήταν πλούσιος...

— Μά δέν ήταν καθόλου., δέν είχε σχεδόν 
τίποτα...κι’ αύτό είνε ϊσα-ισα πού μέ κάνει 
πάντα ν ’ άμφιβάλω... Γ  ιά τά  λεπτά μου, λέω, 
μέ πήρε ή γιά μένα ;.. Έ π ειτα  γιατί έχει τό 
σες άλλες ;.. Γ ια τί κυνηγά τίς θεατρίνες ;.. 
γιατί ρίχνεται άκόμα καί στις καμαριέρες 
μου, καί στις ράφτρες μου, καί σ’ δλες

— “Ω, αύτό δέν έχει νά κάνη ! άποκρίθηκε 
ή Μαριτάνα. Είναι ιδίωμα. Πολλοί άνδρες 
άγαποϋν τίς γυναίκες τους κι’ δμως έχουν ερω
μένες. Ά λλά  οί έρωμένες αύτές είναι έτσι, 
τής στιγμής, γιά π ά σ σ α τ ε μ π ο .

—Αύτό είναι άλήθεια, ομολόγησε ή Ζηνο
βία. Έχουμε καί τέτοια παραδείγματα...“Α 
ραγε δμως ό Δήμης είναι άπό κείνους ^ου α
γαπούν μιά καί παίζουν ιιέ τίς άλλες; ή από 
κείνους πού παίζουν μέ δλες τό ιδιο ;

(Ακολουθεί)

'// πονηριές τοΰ Εβραίον
ΕΝΑ ΑΝΕΞΟΔΟΝ ΕΜΠΟΡΙΟΝ 

Ό  Χαχαμίκης άπεφάσισε νά έμπορευθή
ζάχαρην. Δέν έχει δμως χρήματα ν’ άγοράση

οΰτε μισή οκά. Καταφεύ
γει λοιπόν είς τήνπατροπα 
ράδοτον πανουργίαν. Πη
γαίνει σέ μιά εφημερίδα 
καί δημοσιεύει τήν εξής 
είδοποίησιν :

«ΠαρακαλεΕται I μπα
κάλης δ δποίοςέπώλησε χθές 
σ’ ένα ψηλόν, ήλικιωμένον 
κύριον διά 6κά ζάχαρι, &τι
ήταν ζύγκικη καί οτι θά
τόν καταγγείλω έπί αΐσχρο-
κερδία έάν δέν σπεύση νά
τοΰ φέριτj τό έλλειμα στήν 
διεύθυνσίν τάδε».

Τήν άλλη μέρα διάφο
ροι μπακαλόγατοι έκαναν 
παρέλασιν άπό τό σπίτι 
τοϋΧαχαμίκου,παραδίδον- 
τες είς τόν πονηρόν Ε 
βραίον καθένας καί άπό 
μίαν σακουλίτσαν ζάχαρη. 
Είς δλα τά μ τακάλικα 
πάντα θά μπή στό διάση

μα τής ήμέρας κάποιος τ|)υλός ηλικιωμένος κύ
ριος. Ό λο ι δέ οί μπακάληδες πωλοΰν ξύγκυ 
κη ζάχαρη. "Ετσι ό Χαχαμϊκος εμάζενσε μισό 
περίπου σακκί ζάχαρη καί άρχισε άπό τήν 
άλλη μέρα τό έμπόριον του ύπό άρίστους 
οιωνούς. Ο ΠΕΤΕΦΡΗ1

Σ Π .  Π Ο Τ Α  Μ ΙΑ Ν Ο Υ

Η Χ Ρ Υ Σ Η  Ο Λ Υ  Σ Σ Ι Λ Β

(Συνέχεια έκ τού προηγουμένου)
— Δέν πειράζει, είπε ή Λίνα, πρώτη βρα- 

δυά είναι. Αΰριο πάλι έδώ θάμαστε.
— ’Ό χι αυριο',μονάχα, καθημερινώς θάμα

στε μαζύ, είπε ή Μαίρη. Πρέπει νά χαροϋμε 
αύτή τή σΰμπτωσι πού συναντηθήκαμε.

— 'Ωρισμένως είπε ή Λίνα μέ κάποιο άό- 
ριστο χαμόγελο. Τ(όρα άς πηγαίνομε. Καλη
νύχτα, Μαίρη.

Καί τής έδωσε τό χέρι. Έχαιρέτισε έπειτα 
τόν Τάσο. Τού έριξε ένα βλέμμα γιομάτο 
όργή, άλλά έκεΐνος είχε χαμηλώσει ένωρίς ςά 
μάτια του καί γελούσε μέ ευγένεια.

"Εξω στό διάδρομο ή Λίνα μέ τό  Στάμ° 
δέν άλλαξαν λέξη. Ανέβηκαν σιωπηλοί, μπή
καν στό σαλονάκι τους κι’ ό Στάμος έκλεισε 
τήν πόρτα.

— Νύσταξες λοιπόν ; τοΰπεή Λίνα μέ κά
ποια ειρωνεία.

— Νά νυστάζω έγώ ; Έ χεις λάθος. Τό είπα 
έτσι γιά τά τούς άφήοωμε.

— Ά λλά  σοΰ είπα κι’ έγώ πολλές φορές 
πώς δέν είναι άνάγκη στά ζητήματα αύτά νά 
βιάζεσαι γιατί κάνεις γκάφες. "Οταν ύπάρ- 
χδυν κυρίες μπροστά, άφίνουν στις κυρίες τήν 
πρωτοβουλία νά διαλύσουν τή συναναστροφή.

— Έ π ί τέλους, γιά τόν Τάσο, δέν έχομε 
καί υποχρέωση νά φαινόμαστε τόσο τυπικοί.

— Γιατί, παρακαλώ; Τ ί μάς είνε ό Τάσος;
— Ό  Τάσος, είπε ό Στάμος μέ κάποια 

έκρηξη άπότομη, ό Τάσος είνε ένας «πα- 
ληάνθρωπος».

Καί έτόνισε τή λέξη γιά νά τής θυμίση δτι 
τήν είχε πει αύτή ή ’ίδια.

— "Ο,τι κι’ αν είναι, είπε ή Λίνα, άφοϋ 
έχομε σχέσεις μαζή του, πρέπει νά ξέρωμε 
πώς νά φερθοΰμε.

— Μά νά σοΰ πώ, Λίνα, δταν πρόκειται 
γιά έναν τέτοιον άνθρωπο, έγώ τούς τύπους 
αυτούς τούς γράφω στά παληά μου τά πα
πούτσια.

Ή  Λίνα έστάθηκε λίγο.
— Σοϋ τό είπα καί άλλοτε, οσάκις μι- 

λοΰμε καί μεταχειρίζεσαι χυδαιότητες, έγ*> 
θά κόβω τήν ομιλία καί θά σ’ άφίνω μόνο. 
Αύτή είναι ή έλαφρότερή σου τιμωρία, γιά. 
νά μπορέσης νά διορθωθής.

— Τ ί δηλαδή, δέν τό παραδέχεσαι αύτό 
πού είπα;

— ’Ά ν  βρέθηκα κάποτε στά νεΰρα μου, 
είπε ή Λίνα, κι’ έδωσα αύτό τό χαρακτηρι
σμό στόν Τάσο, τώκαμα άπό άλλην αφορμή. 
Ό  Τάσος έφέρθηκε άσχημα σέ μένα. Γ ια τί 
ένφ μποροΰσε γά μέ κάμη γυναίκα του, προ
τίμησε άλλη γιά τά χρήματα. Κατά τά άλλα 
ό άνθρωπος δέ μούκαμε τίποτε. Οΰτε έχει. 
δικαίωμα νά τόν βρίσχι άλλος.

— Πώς ; είπε ό Στάμος ξαφνιζόμενος γιάι 
τήν τελευταία φράση της. Δέν έχει δικαίωιιαι 
άλλος; Είσαι πολύ γελασμένη, κυρία μου. Τό 
δικαίωμα αύτό τό έχω έγώ καί δέν τύ ζητώ 
άπό κανένα. Τό πέρνω μόνος μου. Είιιαι σέ 
θέση νά εκτιμώ ή νά περιφρονώ έναν άνθρω
πο. Καί τόν κύριον αύτόν έγώ τύν περιφρονώ 
καί τόν συχαίνομαι. Καί... νά σοΰ πώ κι’ ενα 
άλλο. Σάν σύζυγος, σ’ αύτή τήν περίσταση, 
έχω τά δικαιώματα μου, Σ ’ αύτό τό ζήτημα 
δέ μπορείς νά μέ μεταχειριστής σάν μαθη
τή. Ό  άνθς>ωπος αύτύν δέ μ’ άρέσει διόλου 
καί προτιμώ νά κόψωμε τάς σχέσεις μαζή του.

—Είσαι στά νεΰρα σου άπόψε, προτιμώ- 
τερο νά κοιμηθοΰμε Καληνύχτα.

Στά λόγια του διέκρινε καθαρά τή ζηλο
τυπία πού είχε άρχίσει νά τόν κυριεύη.

Αύτό, υπό άλλες περιστάσεις, ίσως νά τήν 
έκολάκευε, ’ίσως καί νά τήν ευχαριστούσε.

Ή  Λίνα δμως δέν αισθανότανε τήν όρεξη* 
ν& προκαλέση ή νά έξασφαλίση τήν άγάπη 
Αύτή τή θεωρούσε ενα βάρος, κάθε γεγονός 
πού τήν έστήριζε τό θ?ωροΰσε άποκρουστικό.

Συνέβηκε λοιπόν τό άντίθετο.
Ή  ζηλοτυπία τοΰ Στάμου τής εξερέθισε τό  

πείσμα.
Καί ή ψυχή της, σκλαβωμένη καθώς ήταν 

άπό τόν παληό έρωτα, αισθάνθηκε τή συμ
περιφορά τοΰ Στάμου σάν βία καί έπιβολή 
καί άρχισε γρήγορα νά καταλαβαίνω πώς κάτι 
παράξενο καί ορμητικό τήν έσπρωχνε στό 
νόμο τό φοβϊρύ τής άντιδράσεως.

Ό  οργανισμός της δλος, δηλητηριασμένος 
πρό καιρού άπύ τόν πόθο τόν άμαρτιολό.άρ
χισε άπό τό ίδιο έκεϊνο βράδυ, νά ταρασσεται. 
άπό τά πρώτα έπαναστατικά σκιρτήματα.

(Ακολουθεί)



ΤΟ  Μ ΥΣΤΙΚ Ο Ν  ΤΗ Σ  Α Ν ΤΟ Υ Λ Ν Ε ΤΊΆ Σ  
Τοϋ Πιέρ Μπενονά

— Ή  σημερινή συμπεριφορά σου, φίλε 
μου, είναι αδικαιολόγητος. Σάς βεβαιώ δτι 
δέν τα περίμενα δλα αύτά άπό σάς. Μέ συνο
δεύετε σέ μιά έσπερίδα, χορεύετε μαζή μου 
καί Εξαφνα σας χάνω άποτόμως. Μέ άφίνετε 
μόνη, μέ άφίνετε νά μέ συνοδεύσουν οί ξένοι. 
Ά ,  αύτά δλα...

— Είναι φρικώδες. Τό καταλαβαίνω. Ά λ λ ’ 
άν έγνώριζες τί ύπέφερα δλη τή χθεσινή μέρα. 
Σάς βεβαιώ, Άντουνέττα, πώς δέν έκοιμή- 
θηκα διόλου. Καί αύτή τή στιγμή αισθάνο
μαι νά μέ κρυώνη μιά φρίκη σάν νά μέ πε- 
ριμένη ό τρομερότερος θάνατος...

— Τζών, επιτέλους γιατί αύτά δλα ; Δέν 
είναι ένας μήνας ποϋ άρραβωνιαστήκάμε... 
Θυμάσαι πόσον μαρτυρήσαμε καί οί δυό ώς 
οτου φτάσουμε ώς εδώ. Τήν ήμέρα τών αρ
ραβώνων μας άφησες νά έκδηλωθή μέ τόσους 
τρόπους ό ένθουσιασμός σου γιά τής ώραΐες 
ημέρες πού μάς^έπερίμεναν .. Τζών, πέ μου, 
μήπως δέν θά είναι τό μέλλον μας τόσον ρό
δινο δσο τό φαντάστηκα; Οί νέοι πολλές φο
ρές γελιούνται άπό τής έλπίδες τους καί μά
λιστα δταν είναι έρωτευμένοι. 'Οπωσδήποτε, 
Τζών, πρέπει νά μοϋ έξηγήσης.

— Θά σάς παρακαλοΰσα νά μήν έπι μεί
νετε. ’Ίσως ή κατάστασις αύτή νά είναι άπο- 
τέλεσμα κάποιας νευρικής διαταράξεως. Ίσοις 
να πέραση· Ισως τό μαΰρο σύννεφο νά δια
λυτή...

— Τό βλέπεις ; Κάτι έχεις μαζή μου...
— Άντουανέττα !—Μοΰ μιλφς σάν νά μ’ 

«γνώρισες τώρα, μοΰ μιλάς στό πληθυντικό. 
Αύτά δλα τ ί έχουν νά ποΰν; Ό τ ι  είσαι κακιώ- 
μένος μαζή μου. ’ Εμπρός, Τζών, ιηλησε. Πέ 
μου... Μπορεί έν άγνοια μου νάκανα κάτι 
πού σοΰ ετάραξε τήν ήσυχη ζωή σου, πού 
ανετρεψε τα σχέδια σου, πού σοϋ έτραυμάτισε 
τήν καρδιά. Καταλαβαίνεις πώς δέν είναι 
διόλου ώμορφο νά είσαι ετσι επιφυλακτικός. 
Κάποια παρεξήγησις άσφαλώς... Ά λ λ ’ αί πα
ρεξηγήσεις δταν τής κρατούμε μυστικές συν
τρίβουν τήν άγάπη..

— Μά είναι τόσο τρομερόν.
— ΣοΟ είπαν τίποτε ; Μήπως ό πατέρας ;
— “Οχι.
— Λοιπόν τί συμβαίνει; Ποιό είναι αΰτό 

το  τρομερον περιστατικό που σ’ έκανε νά μέ 
κυττφς αύτή τή στιγμή μέ τέτοια κρυάδα πού 
μοιάζει σχεδόν μέ άπέχθεια. Μετάνοιωσες; 
Γ ια τί ;

— “Οχι. Αύτό δέν θά σέ άφήσω νά τό 
φαντάζεσαι ποτέ.

— Έζηγήσου λοιπόν.
— Άντουανέττα, τήν Τρίτη τό άπόγευμα 

ποΰ πήγες;
— Καταλαβαίνω. Μέ υποψιάζεσαι... "Ας 

δοΰμε λοιπόν... Τήν Τρίτη... Τήν Τρίτη...
— Τήν Τρίτη τό άπόγευμα στάς 6. Βγή

κες άπό τό σπίτι σου. Σ τό  χέρι σου βαστοΰ- 
σες καί μιά άνθοδέσμη...

— Τζών, δέν έπερίμενα ποτέ πώς θά μοΰ 
μιλούσες γ ι’ αύτή τήν ύπόθεσιν... Ά λλά  άς 
είναι. Έξηκολούθει...

— Προχώρησες πρός τήν όδόν Σαντεπλέρ, 
Ιμπήκες σέ ένα μικρό σπίτι. "Υστερα άπό 
μισή ώρα έβγήκες. Δέν κρατούσες δμως πειά 
στά χέρια τήν άνθοδέσμη.Κ’ ήσουν ταραγμένη, 
πολύ ταραγμένη... Τό πρόσωπό σου ήταν κα- 
τακόκκινο...

— Μέ ύποπτεύθης άμέσως...
— Ναί... Σ ’ άγαπώ πολύ...
— Ά λλά  μ’ ένα τρόπο ποΰ δείχνει πώς 

δέν ξέρεις ν ’ άγαπφς...
•— Ά π ό  σένα έξαρτάται νά στερεώσης τήν 

άγάπη αύτή...
— Ή  όποία κλονίζεται τώρα... Δέν είναι 

έτσι;.. Λοιπόν δέν έχω καμμίαν άντίρρησιν. 
Θά σοΰ εξηγηθώ (άμέσο>ς. Θέλω δμως προη
γουμένως νά μέ βεβαιώσης άν θά πιστεύσης 
απολύτως τάς εξηγήσεις μου.

— Στό ορκίζομαι...
t— Ξεύρεις, Τζών, πώς κάποτε είχακ’ έγώ 

μιά μητέρα...

:*=* < >ί=<

— Ναί. Έπέθανε πέρσυ...
Δβν ξεύρεις δμως, ούτε φαντάζεσαι τ ί έσή- 

μαινεν η γυναίκα αύτή γιά τόν πατέρα μου. 
Εσημαινε τήν παρουσίαν ένός εχθρού, εχ

θρού πού ό πατέρας μου τόν είχε πάντοτε 
μαζή του γιά νά τοΰ έπιβουλεύεται τήν ησυ
χία του καί τήν κοινωνική του θέσιν. Μιά μέ
ρα ή γυναίκα αύτή ευρέΟηκε στήν άγκαλιά 
ενός εμπόρου, στόν όποιον ό πατέρας μου 
είχεν αναθεσει τήν διεύθυνσίν μιάς μεγάλης 
του έπιχειρήσεως. Ά π ό  τήν ήμέρα έκείνη 
τής αποκαλύψεως τοΰ τρομεροΰ σκανδάλου 
ό πατέρας μου μάς άφησε.Έφυγε στήν 'Ισπα
νία καί δέν έγύρισε σπίτι παρά τήν ημέραν 
τοΰ θανάτου τής μητέρας μου...

— ‘ Υπέφερες τότε πολύ.,.
— Ναί, ή λύπη μπορούσε νά μέ σκοτιόση 

καί  ̂ασφαλώς τήν μία σιιμφορά θά διεδέχετο 
η αλλη άν δέν φαινόσουν έσύ... Τό τόλμημα 
τής μητέρας μου ήτο άπαίσιον, έγώ δμως δέν 
μπορούσα νά τήν μισήσω. Συχνά ό πατέρας 
μου μοΰ έγραφε άπό τήν ‘ Ισπανία νά τήν 
αφήσω καί νά πάω μαζή του, έγώ δμως δέν 
τον άκουγα. Ή  μητέρα μου είχε μεταμελη- 
θή γιά δλα. Δέν ήταν πειά παρά ένα έρεί- 
*ιο. Ή  λίγη ζωή πού τής άπόμεινε έξηρτάτο 
από μένα. 'Οταν, μετά τό θάνατό της, έγύ- 
ρισεν ό πατέρας, δέν μοΰ ώμίλησε διόλου γι’ 
αύτήν. Περιωρίσθηκε νά βγαλη άπό τό σπίτι 
δλα τά πράγματα πού ανήκαν στή μητέρα 
κ’ έπεδόθη στήν άναδιοργάνωσι τοΰ σπιτιού. 
Πολλές φορές έζήτησα νά έπισκεφθώ τόν 
ταφο τής μητέρας. ‘Η έπιθυμία μου δμως 
αυτη εξαγρίωνε τόσον τόν πατέρα ώστε άνα- 
γκαζόμουν νά τού ύπόσχωμαι κάθε τόσο διι 
δέν θα πατούσα τό πόδι μου στό νεκροτα 
φεΐο.^ Τήν περασμένη Τρίτη έκλεισε ένας χρό
νος άπό τό θάνατο τής μητέρας μου. Έ π ί 
τέλους, κάποιον άνθρωπο έπρεπε νάχε κι’

“ Σ ’ ΑΓΑΠ Ω  Κ Α Ι ΘΑ ΠΕΘΑΝΗΣ^ 
ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΟΓ ΙΓΡ02ΕΧ0ΓΣ ΦΓΛΛΟΓ

αύτή ή γυναίκα γιά νά τής φέρη λίγα λου
λούδια στόν τάφο της. Έσκέφθηκα νά ξεγε
λάσω τόν πατέρα καί νά πάω στό νεκροτα
φείο. Έφοβήθηκα δμως μή μέ δη κανείς στό 
νεκρ*ιταφεϊυ καί μαθευθή δτι παράγουσα 
τόν πατέρα. Άπεφάσισα λοιπόν ν ’ αφήσω 
λίγα λουλούδια στό σπίτι τοΰ φύλακα τοΰ 
νεκροταφείου καί νά τόν παρακαλέσω νά τά 
ρίξη στόν τάφο τής μητέρας. Έ τσ ι δέν θά τό 
μάθαινε ό πατέρας. Δέν μπορούσα ν’ άφήσω 
νά περάση έισι ή ήμέρα έκείνη. Τό παρά
πονο τής μητέρας θά ήταν ένα φρικτό μαρ
τύριο γιά μένα... ‘Ορίστε λοιπόν ποΰ έπήγα 
τήν Τρίτη τό άπόγευμα. Ό  Τ ζών διν είπε 
λέξιν. Περιωριζότα,ν μόνο νά κυττάζη μέ 
θαυμασμό τό ύπέροχον έκεϊνο πλάσμα.

‘Η  Άντουανέττα  έκείνη τή στιγμή είχεν 
έξυψωθή τόσον στήν άντίληψιν τοΰ μνηστήρος 
της, ώστε έκεΐνος νά αισθάνεται τόν έαυτό 
του πολύ ταπεινωμένο. Δέν εΰρισκε λόγια γιά 
νά έκδηλώαη τήν μεταμέλειά τ^ ι πού είχε 
τόσον άπότομα φαρμακώσει την εύγενική 
έκείνη καρδιά. Καί πονοΰσε καί ύπέφερε πο
λύ. Καί μόνον δταν ή Άντουανέττα  τοΰ έγνε
ψε νά τήν φιλήση, τότε μόνον ό Τζών μπό
ρεσε νά συνέλθη.

Μέσα σ’ ενα θερμό άγκάλιασμα έδωσαν οί 
δύο ερωτευμένοι τό φιλί τής συγγνώμης.

Μετάφρασις Α. Δ —δ

’Αγάπης λόγια

Λ Τ Σ Ε  Tfi m A A i n  ς ο τ

οταν μ’ /  έρωτής μέ χί
λια παράπο- / να τ ί θ ’ άπο-
γίνωμε, άγά- y " πη μου, πότε
θ ’ ανακρύσωμε, έπί τέλους, τά τέλος τού με
γάλου μας δρόμου, πού έκεϊ κοντά θ ’ σμίξουνε 
τά χέρια μας σφικτά-σφικτά σέ μιά ενωσιν ολο 
ευτυχία, τίποτε άλλο δέν σκέπτομαι τότε 
παρά πώς σ’ άγαπώ, πώς δέν έπαυσα ποτέ 
νά σ άγαπώ. “Οσο κι’ αν είναι μακρυα τό 
τέλος τοΰ δρόμου μας, έμεΐς τό βλέπουμε 
πολύ κοντά μέ τά μάτια τής ψυχής μας· Τ ί
ποτε δέν είναι μακρυνό γιά δσους γνωρίζουν 
νά μιλάνε γιά τήν εύτυχία τους μέ τό στώμα 
τής άγάπης.

Σήμερα, δέν ξέρω γιατί, ελπίζω περισσό
τερο άπό κάθε άλλη φορά, γιατί σήμερα σ 
άγαπώ περισσότερο άπό κάθε άλλη φορο.· 
Ενα τέτοιο μεγάλο δώρο—μιά τέτοια άγαπη 

σοΰ πρέπει γιά δώρο στά σημερινά γενέθλια 
τής άγάπης μας. Δέν τό συλλογίστηκες αύτό, 
κακό κορίτσι, πώς σήμερα γιορτάζωμε τά 
γενέθλια τής άγάπης μας; Σέ ποιό περιβόλι 
θά πάμε να μαζέψωμε τά  μυρωδάτα φιόρα 
γιά νά στολίσωμε τό φτωχό μας σπιτάκι, καί 
ποιό τραγούδι γιορτινό θά ποΰμε στό πανη- 
γΰρι αύτό; Ά ,  λύσε τά μαλλάκια σου καί 
άφησέ τα νά πέσουν στής πλάτες σου. Θέλω 
σήμερα νά σέ φαντασθώ δπως ήσουν τόν 
καιρό έκεϊνο πού σέ πρωτογνώρισα. Θυμή
σου πώς μέ φοβόσουν τότε. Κ ’ έγώ δέ λα- 
τρευα παρά τά μαλλάκια σου... Τ ί γλυκειά 
εποχή τότε!.. Καί σήμερα καί σήμερα πάλι 
μαζή. Τώρα πειά δέν μέ φοβάσαι, γιατί μ’ 
άγαπας κ’ έγώ δέν άγαπώ παρά έσένα. Ποιά 
ώραιότερα λουλούδια νά βάλωμε σήμερα 
στό σπιτάκι μας άπό τά λόγια τής άγάπης 
μας καί πειό γλυκύτερο τραγοΰδι νά ποΰμε 
γλυκύτερο άπό τά φιλιά μας; Ώ ,  ο’ άγαπώ 
πολύ γιατί σ’ ά ξίζει καί θά σ’ άγαπώ πάντα, 
γιατί πάντα γιά μένα θά είσαι ή ίδια: ή άγα- 
πημένη καί ή εκλεκτή. Καί θά σ’ άγαπώ πάν
τα. Καί δέν χωριστούμε ποτέ. Ποτέ.

Δέν θ ’ άφήσω κανένα νά μιλήση γιά τό δ ι
κό μας χωρισμό. Ούτε τόν εαυτό μας δέν 
θ ’ άφήσω νά μιλήση. Καμμιά έννοια δέν θά 
χωρέση στήν καρδιά μας γι’ αύτό. ‘Ο χωρι
σμός θά είνε γιά μας κάτι πού δέν θά γνω- 
ρίσωμε ποτέ, γιατί έμεΐς δέν θά χωρίσω- 
με ποτέ.

Δέν σ’ άγαπώ έγώ δπως άγαποΰν δλοι 
οί άνδρες τής γυναίκες. Σ ’ άγαπώ σάν 
τή ζωή μου. Καί κανείς δέν θά ζητήση νά 
χωρισθή άπό τή ζωή του, οταν είνε γλυκειά. 
Κ ’ έσύ είσαι γλυκύτερη άπό χίλιες ζωές,

Γλυκειά σάν προσευχή ας ξεχυθή ή χα
ρά μας στή σημερινή εορτή τών γενεθλίων 
τής άγάπης μας. Κάποια θυσία χρειάζεται 
σήμερα, χαδιάρά μου. Έ γώ  δέν θέλω καμ- 
μιά θυσία. Μόνο νά μ’ άγαπας. ΕΣΠ ΕΡΟΣ

ΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΕΡΕΝΑΤΕΣ
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Και τ ’ ονομά σου είν’ άρωμα 
χυμένο, είναι κινΰρα 
δεκάχορδη κι’ δ λίγος σου 
πού σκλάβο μέ τραβ$.
Καί Θάβρω έγώ στήν άσωτη 
κι’ είδωλολάτρα λύρα 
πού παίζω Σολωμώντειου 
ψαλμούς τοϋ Γεχοβα.

Μή συλλογιέσαι τοΰ Χρίστου 
τά χείλη τά βουβά.
Μήν ή κατάρα είν’ άλυτη 
προγονική σου κλήρα ; 
τής Σειρικής τά νάματα 
θά πάρω τ ’ ακριβά.

(Α* ΒΙΒΛΙΟ)

Ε Β Ρ Α Ι Α

Τά Όφιρικά μαλάματα, 
τής Τύρου τήν πορφύρα, 
καί θά σοΰ ύφάνω θάματα 
τή δόξα σου νά ντύσω.
Μέ κέδρα όρθά του Λίβανου 
παλάτι θά σοϋ χτίσω, 
κι’ έγώ θέ νάμαι δ υφαντής 
κι’ ά χτίστης θάμ’ έγώ.

Καί ξαπλωμένος πλάγι σου 
μές σέ χρυσό ντιβάνι 
στής φαντασίας τό άνθισμα 
γιά σένα θά τρυγώ, 
τό νάρδο, τό κινάμομο, 
τής ϊμύρνα, τά λιβάνι.

ΟΜ. ΜΙΙΕΚΕ2

ΜIΑ Α Π Ο Κ«Λ Υ Ψ1LJJ Α ΤΟ ΤΕΡΑΣ ΤΟΪ ΒΡΕΦΟΚΟΜ ΕΙΟ Υ ί
— ΜΥΣΤΗΡΙ ΩΔΗΣ ΚΥΡΙΑ ;ΤΗΣ
— Μία σνζήζηοις διά ζο παιδί-χονχον βάγια.
— Ή νποπζος χνρία.
— ΙΙρόχειζαι περ'ι Γαλλίδος;

Στήν πλατεία Κουμουνδούρου υπάρχει ένα
καφφενεδάκι. Σ ’ ένα άπομακρυσμένο τραπέ
ζ ι  καθότανε τό βράδυ τής περασμένης Πα
ρασκευής μιά παρέα, άποτελουμένη άπό μιά 
κυρία μ’ ένα ; πολύ σίκ κοστοΰμι άνοικτοΰ 
χρώματος, δύο κυρίους κι’ ένα οκταετές παι
δάκι, τέκνον προφανώς τής έν λόγφ κυρίας.
Ή  κυρία είχε καθαυτό Παριζιάνικο στύλ, 
τό έξωτερικόν της δέ μαρτυρούσε δτι έπρόκει- 
το περί κυρίας ξένης καταγωγής, Γαλλίδος 
πιθανώς. Συζητούσαν γιά τό τέρας τοΰ Βρε
φοκομείου, περί τοΰ όποιου έγραψεν είς τό 
προηγούμενον φύλλον ή «Σφαίρα». Ή  συζή- 
τηαις διέξήγετο Γαλλιστί, πράγμα πού_ ένί- 
•σχυε τήν πεποίθησιν δτι ή καταγωγή τής 
κυρίας έκείνης δέν ήτο πάντως ελληνική. Μέ 
αγωνίαν σχεδόν προσεπάθει ή έν λόγω κυρία 
νά συλλέξη δσο τό δυνατόν περισσοτέρας 
πληροφορίας περί τής τύχης τοΰ παιδιοΰ-κου- 
κουβάγιας. Οί δύο συνοδοί της έφαίνοντο 
πρόθυμοι νά τής ίκανοποιοΰν τήν περιέργει
αν. Ά λλά  μόνον χάριν απλής περιεργείας η 
ξένη κυρία έζήτει πληροφορίας περί τοΰ τέ 
ρατος; Οί Οαμώνες, δσοι έτυχαν νά βρίσκων- 
ται κοντά στό τραπεζάκι έκεϊνο, όσοι κατόρ
θωσαν ν ’ αρπάξουν μιά-δυό λέξεις άπό τήν 
συζήτησιν τής μυστηριώδους έκείνης παρέας, 
ήρχισαν πολλά νά σκέπτωνται είς βάρος τής 
ξένης κυρίάς. Άναμφιβόλως ή κυρία έκείνη 
•δέν ήτο ξένη πρός τήν ύπόθεσιν τής γεννήσεως 
τού τέρατος. Ά ν  δέν ήτο αύτή ή μητέρα του 
πάντως θά έγνώριζε τήν προέλευσίν του 

Κρυμμένος σέ μιά σκοτεινή γωνιά τού πε- ] 
ριβόλου τοϋ καφφενείου, λίγα μέτρα^ πίσω 
από τό τραπεζάκι, στό όποιον καθόταν ή ξένη 
κυρία μέ τήν παρέα της, μπβροΰσα νά παρα
κολουθώ τήν συζήτησιν, ή όποία έγένετο 
πλέον ένδιαφέρουσα άπό στιγμής είς στιγ
μήν. Μετά πάροδον ολίγης ώρας ή συζήτη- 
σις διεκόπη άποτόμως. Ή  ξένη κυρία καί οί 
συνοδεύοντες αύτήν κύριοι έπροχώρησαν προς 
τό  έκεϊ πλησίον ευρισκόμενον Βρεφοκομεΐον, 
διά νά ζητήσουν προφανώς πληροφορίας πε
ρί τοΰ τέρατος. Κατά τήν έξοδόν της έκ τοΰ 
Βρεφοκομείου ή ξένη κυρία έφαίνετο υπερ
βολικά ταραγμένη. Οί δύο κύριοι έκάλεσαν 
έν’ αμάξι. Βιαστική έμπήκε πρώτα ή κυρία. 
•Οί άλλοι τήν ήκολούθησαν καί σέ δύο λεπτά 
τό αμάξι έχάνετο πρός τήν όδόνΚολοκυνθοΰς 

71 Λέγει διά ζο ζίρας 
δ Διενθννζης ζον Βρεφοχομείον 

Σχειικώς μέ τήν γέννησιν τοΰ παιδιοΰ-κου- 
κουβάγιας ο διευθυντής τοΰ Βρεφοκομείου 
κ. Νικολ. Κυριάκός άνεκοίνωσε τά έξης :

• Γενικώς τά δντα ταΰτα άνήκουσιν είς τήν 
τάξιν τών τεράτων,-οπως άποκαλοϋνται τά 
ζφα ή τά φυτά τά όποια παρουσιάζουν μίαν 
ασυνήθη διάπλασιν έν τφ συνόλφ ή είς τι 
τών μελών αύτών.

»Έ π ί 3000 γεννήσεων άντιστοιχεΐ μία γέν- 
νησις τέρατος. ΕΚνε γενικώς παραδεδειγμέ- 
νον σήμερον δτι ή τερατογονία οφείλεται είς 
-διατάραξιν ή είς στάσιν έν τή έξελίξει τής 
διαπλάσεως τών στοιχείων καί τών οργάνων, 
■διατάραξιν όφειλομένην κατά τό πλεΐστον 
είς νοσηρά? καταστάσεις τής μητρός, τοΰ 
σπέρματος ή τοΰ έμβρύου. Ή  σπουδή καί ή 
Επιστημονική έξιχνίαπς τών αιτίων τής γε- 
νέσεως τών τεράτων άρχεται άπό τοϋ τέλους 
τοΰ 17ου αίώνος.

• Μέχρι τής έποχής έκείνης τά τέρατα 
έθεωροϋντο ώς δείγμα δυνάμεως ή άποτέ
λεσμα τής οργής τών θεών καί τών δαιμό
νων καί συνηθέστατα ώς οιωνοί μεγάλων 
ουμφορών τής άνθρω?ιότητος. Οί έλληνικοί 
καί ρωμαϊκοί νόμοι κατεδίκαζον άμειλίκτως 
είς θάνατον πάν βρέφος φέρον στίγμα τέρα- 
τος.

>Κατά τόν μεσαίωνα έθεώρουν ώς αιτίαν 
γενέσεως τεράτων τήν επιμιξίαν μετά ζφου.

»Τά  ανθρώπινα μίση έθεώρουν τόν ’Α τ 
τίλαν ώς προερχόμενον έκ σκύλλου καί γυ- 
ναικόζ.

>Κατά τήν έποχήν τής Αναγεννήσεως η 
-γέννησις τέρατος έθεωρεΐτο ώς προάγγελος 
πολέμου ή λιμού, ; _

»Παρά τφ  λαφ άνέκαθεν έπεκράτει ή ίδέα 
•δτι ή γέννησις τέρατος όφείλεται είς ίσχυράς 
εντυπώσεις τής εγκύου γυναικός.

Ή  επιστήμη ούδόλως παραδέχεται τήν 
■ανωτέρω πρόληψιν, αποδίδει δέ τήν γέννησιν

ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ^ξο®*
στάσεις τής δια'τεράτων είς [διαταραχάς ή 

πλάσεως τοΰ έμβρύου.
 ̂Καί έξηγοΰνται βεβαίως αί διάφοροι δυσ- 

μορφίαι, αί έλλείψεις μελών τού σώματος ή 
ό πλεονασμός τούτων, άλλά δέν έξηγεΐται 
τελείως ή γέννησις βρεφών, τά όποια ομοιά
ζουν πρός σκύλλους, δπως ήτο ό Ζοζό, τόν 
όποιον δλοι ένίίυμούμεθα, ή όμοιάζοντα^ τε
λείως πρός κουκουβάγιαν, δπως τό βρέφος 
τοΰ δημοτικού βρεφοκομείου.

»Δέν είμαι βέβαια ό αρμόδιος δπως συζη
τήσω έπί τοΰ άντικειμένου αύτοΰ, άλλ’ αί 
όλίγαι γνώσεις μου περί τερατολογίας πολλά 
μοΰ άφή\ουσι τά έλαττωματικά.

»*Η έπιστήμη άναμφιβόλως δέν είπεν άκό
μη έπί τού. προκειμένου τήν τελευταίαν της 
λέξιν».

 Οι\ωάνθρωποι
Ή  γέννησις τέρατος, δπως λέγει καί ό Δ ι

ευθυντής τού Βρεφοκομείου, δέν είνε σπάνιον 
πράγμα. Τήν έποχήν μάλιστα αύτήν τοΰ 
άκρου έκφυλισμοϋ αί γεννήοεις παιδιών ‘ μέ 
χαρακτηριστικά ζιύου είνε συχνόη’ραι. Σπά
νιον δμως είνε νά έπιζήσουν τά τέρατα αύ
τά. Συνιΐ®(0ξ άποθνήσκουν λόγφ τής κακής 
διαπλάσεώς των, ' όλίγας ημέρας μετά τήν 
γέννησιν των. Κάποτε δμως συμβαίνει έπί 
1000 τεράτων νά έπιζήση τό ένα. Ό  οργανι
σμός του δυνατόν νά μή έχη άτελείας και 
συνεπώς νά κατορθο>ση ν' άναπτυχθή καί νά 
ζήση, δπως συνέβη πρό έτών μέ τόν «.άνθρω- 
πόσκυλλον». Πολλοί θά 'ενθυμούνται ένα 
υπάλληλον μιάς άσφαλιστικής εταιρίας τών 
Αθηνών, τού οποίου ή μορφή είχε διαπλα- 
σθή κατά τοιοΰτον τρόπον ώστε παρουσίαζε 
μεγάλην ομοιότητα μέ σκύλλον. Οταν δέ έ- 
μιλοΰσε διέκρινε κανείς ένα σύρσιμο φωνής 
πού έμοιαζε μέ γαύγισμα σκύλλου.

Έ να  άπόγευμα ό«σκυλλάνθρωπος» αύτός 
έξηφανίσθη. Κατόπιν πολλών έρευνών οί δι 
κοί του τόν άνέκάλυψαν σ' ένα ρωμάτιον ένός 
ξενοδοχείου .Εύρίσκετο ξαπλωμένος στό κρε
βάτι, είχε μπροστά του ένα πιάτο μέ κόκκαλα 
καί τά έρροκάνιζε μέ δλην τήν ρέχνην καί 
τήν λαιμαργίαν ένός σκύλλου. 5

Ο ΡΕΠΟΡΤΕΡ

Μιχρές φανζαιζ)

αναγκασμένος να 
ησσότερον. Αΐιτα 
ι ποΰ, σέ παρα'-> . 
►ά -βγοΰν; · Ό χ ι

Η Ε Π ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΣ ;ΤΩ Ν  ΑΣΤΕΡΩΝ
'Αφροόίζη.— Φανταζόσουν έσύ ποτέ πως 

θά φθασουν ώς έδώ έπάνω άνθρωποι νά μάς 
άντσυχίσουν;

Κρόνος,—Είδες έκεΐνος ό άεροπόρος, είχε 
καί μιά γυναίκα μαζή του.

Άφροδίζη.—Μά τί, ή γυναίκες έκει στη 
γή δέ φοβούνται;

Κρόνος.—"Υστερα άπό τόσους πολέμους 
έπήραν καί ή γυναίκες θάρρος καί δέ φο- 
βοΰντ&ι τίποτε πειά. Γ ιά  κύτταξε. Φιλιούν
τα ι μέσα στό άεροπλάνο.

Άφροδίζη.—Ά ς  φιληθοΰμε κ' έμεΐς...
Κρόνος.—Στάσου. Βλέπεις; Συμβαίνει 

κάτι φοβερόν. Τό άεροπλάνον έρχεται κατά 
πάνω μας. Κύτταξε τ ’ άλλα άστρα δρόμο 
πού πήραν... Τρέξε...

Ή Σελήνη.—Συμφορά μου. Λυπηθήτε 
με. Ζητώ άσυλον καί προστασίαν.

Άφροδίζη.— Τ ί έπαθες, καλή μου; fW · 
Η Σελήνη.—"Ολοι οί κάτοικοί μου άνε- 

στατώθηκαν. Έμάζεψαν τά ρούχα τους 
τρέχουν νά βροΰν άσυλο στ’ άστέρια.

Κρόνος.—Γιατί αύτή ή άναστάτωσις;
'H Σελήνη.—Έμαθαν πώς σέ λίγο θά 

μας στείλουν κάτω άπό τή γή μιά οβίδα. Ποΰ 
νά τά  περίμενα έγώ αύτά τά πράγματα! Ά χ , 
άνθρωποι, άνθρωποι παλιάνθρωποι.

Ή Άφροδίζη.—Καί ό ήλιος;
Ή Σελήνη.— Αύτός ό μαγκούφης δέν δί

νει πεντάρα. Ό λ η  τήν ήμέρα παίζει στό 
Χρηματιστήριο... (Ό λ α  τ ’ άστέρια μαζή μέ 
τή Σελήνη τρέχουν πρός τό άπειρον γιά νά 
σωθούν). Louis Peri/ιέ

Π ΡΩ ΤΟ ΤΥΠ Ο Σ Ε Κ Δ ΙΚ Η Σ ΙΣ  >soe«:

Ή  κ. Αιμιλία ήτο πλέον τελείοις πεπεισμέ
νο. Ό  σύζυγός της είχε έρωμένην, τήν όποίαν 
μάλιστα καί έδίχετο σ’ ένα έξοχικό σπιτάκι 
πού είχεν ένοικιάσει πρός χάριν της. Καί εσ- 
κέπτετο ή κ. Αιμιλία ό ιι χίλιες φορές  ̂βίχε 
παρακαλέσει τόν άνδρα της νά. ένοικιάσουν 
ενα δωμάτιον τουλάχιστον σέ μιά έξοχή, ^έν 
ήμπορούσε πλέον νά ύποφέρη νό ψήσιμο Ιμέ. 
σα στό καμίνι τών Αθηνών. Έλυωνε ή ffucj. 
τυχισμένη καί αισθανόταν τήν ανάγκην ψ.ί _ 
γου δροσερού άέρος, ολίγης εϋωδίας πεύκου, 
Ά λλά  ό σύζυγος της ούκ ήβουλήθη συνιέναι. 
Προφασιζόταν άνυπερβλήτους^ οικονομικάς. 
δνσχερείας κ’ έλεγε στή γυναίκα του: ί

— Εέρεις, Αιμιλία μου, 
τ ί θά μάς στοιχίσχι νά 
πιάσωμε ένα δωμάτιο 
στήν έξοχή ; Τουλάχιστον 
θέλομε πέντε χιλιάδες 
φράγκα γιά νοίκι, άμ’, τά 
έξοδα συγκοινωνίας ; Ά -  
σεπού στήν έξοχή είναι 
κανένας άναγκασμένοα νά 
τρώη περισσότερον Α 
όλα άπό 
καλώ, ,θά
βέβαια άπό τόν ξερό μι
σθό μου Περί δανεικών 
ούτε λόγος νά γίνεται. 

Ποιός δανείζει σήμερα ένα δημόσιον υπάλ
ληλον πού δέν έχει ποΰ νά γείρη τό κεφάλι 
του. Ά ς  κάνουμε λοιπόν υπομονή κι’ έχει ό 
Θεός. 2έστη είναι αύτή, πού θά ,πάη, θά
περάσο- , · ΐ' .

Καί ή μέν κ. Αιμιλία εκανεν υπομονή, ο 
δέ σύζυγος έτρεχε στό έξοχικό σπιτάκι γιά 
νά γείρη τό κεφάλι του έπάνω στούς τορ
νευτούς' ώμους τής ερωμένης του,^ άφοΰ ό 
άνθρωπος δέν είχε ποΰ άλλοΰ νά τό γείρη.

Ή  υπομονή όμως έχει καί τά δριά της, καί 
μάλιστα δταν πρόκειται περί γυναικός, τά  
δρια τής υπομονής είναι πολύ περιορι
σμένα. Μιά μέρα, ή μάλλον μιά νύχτα,ή κ’ 
Αιμιλία ήκουσε τόν σύζυγόν της παρςιμιλρύν- 
τα στόν δπνο του. Ό  δυστυχής είχε ένα πολύ 
έπικίνδυνον έλάττωμα :

"Οσα τοΰ συνέβαιναν τήν ήμέρα τά εξιστο
ρούσε λεπτομερώς τήν νύκτα.
”Έ τσ ι έμαθεν ή σύζυγός του 
δτι ό προκομμένος ό ανδρας 
της είχε έρωμένην, δτι πρός 
χάριν της είχε ένοικιάσει ένα 
έξοχικό σπιτάκι μέσα στό ό- ‘ 
ποιον έδιναν τά ραντεβοΰ των 
καί δτι τήν άλλη μέρα τό  ά
πόγευμα τά  συνηντώντο πάλιν.

Ή  κ. Αιμιλία ήτο πολύ σκε
πτική γυναίκα. Έσκεφθη λοι
πόν πώς αν έξυπνοΰσε τόν άν
τρα της νά τοΰ κάνη τής σχετι
κές σκηνές, βέβαιον ήτο δτι 
δέν θά κατόρθωνε έτσι νά 
τόν έκδικηθή ίκανοποιητικώς.
Άπεφάσισε λοιπόν νά κάνη κάτι άλλο : 'Τήν 
ώρα ποΰ έκοιμάτο ό σύζυγός της, τίς οίδε τ ί 
όνειρευόμενος,τοΰ έρριξε μέσα στήν τσέπη τοΰ 
γελέκου του τά δύο πολύτιμα δακτυλίδια της.

Τήν άλλη μέρα τό_ πρωΐ, ένφ ό σύζυγος, 
άνύποπτος, προετοιμάζετο γιά τό νέο γλέντι 
πού θά έκανε τό βράδυ μέ^τήν ερωμένη του, 

ή συζυγος έτρεξε καί τόν κα
τήγγειλε στήν Άστυνομίά ώς 
κλέπτην τών κρσμημάτων της, 
τά όποια ό άτιμος σύζυγος 
ήθελε νά πωλήση διά νά συν- 
τηρήση τήν έρωμένην το».

Ή  σύλληψις τοΰ συζύγου 
έγινε μέσα στό έξοχικό σπι
τάκι, παρουσία τής συζύγου

•Ο1

Ή  σύζυγος 
τήν καρδιά.

και τής ερωμενης του. 
είχεν έκδικηθή μέ ολη της 

Μ. ΣΤΗ Ρ ΙΘ Σ



ΝΕΟΙ Χ ΑΡΑΚ ΤΗ ΡΕ Σ 
Κατά προτίμησιν 

Αραχμάς 15 έκάστη προτίμ ησις 
Όνειροπόλος: Έ τών 23, ξαν

θός, αναστήματος μέτριου. Μέσα 
στά γαλανά του μάτια βλέπει 
κανείς ν ’ απλώνεται τό πέλαγ >ς 
τής ευτυχίας ποϋ ποθεί. Σταθε
ρός, πιστός καί ειλικρινής. Θαυ
μαστής τοΰ ωραίου, άγαπα τόν 
οικογενειακόν βίον. Τήν γυναίκα 
τήν θέλει ώμορφη, σταθερά καί 
ανεπτυγμένη Περιφρονεΐ τόν 
πλούτον* απέναντι τοϋ ωραίου 
Τόν ερωτχ τόν πραγματικό δέν 
τόν ένοιωσε άκόμη παρά τήν 
μεγάλην του επιθυμίαν. "Οποια 
νομίζει δτι θά τόν καταφέρη νά 
τόν νοιώση ας τοϋ γράψη : Γρα
φεία «Σφαίρας».

—Δαντών : Έ τών 2ό, καστα
νά μάτια καί μαλλιά, άνάστημα 
υψηλόν. Ενθουσιώδης θαυμα
στής τής άπλότητος στή φυσική 
5ωή, λάτρης τοϋ ωραίου. Καρδία 
γιομάτη άπό ευγενικά αισθήμα
τα, ειλικρίνεια ποΰ αφοπλίζει 
μαντεύοντας τό ψεϋδος καί τήν 
κακία τών ανθρώπων. ’Αφέλεια 
λεπτή σάν άπαλό αεράκι ποϋ 
φέρνει τή δροσιά στήν επιτη
δευμένη καί άποπνικτική κο
σμική ατμόσφαιρα. Μοναδικόν 
του  ̂δνειρον: μιά άμορφη ιδανική 
αγαπη, σάν λουλοΰδι άνοιξιάτικο 
στό χειμώνα τής ζωής.

Κατά οειράν 
— Έρμης τον Πραξιτέλους : 

17 χρόνων, τελειόφοιτος Γυμνα
σίου. ’ Ασπροκόκκινος. Μαλλιά, 
ματια μαΰρα. ’Ανάστημα μέ- 
τρ ον, άνοιχτόκαρδος, έντιμος, 

πονετικός καί ολίγον νευρικός, θέλει τή γυ
ναίκα στή πραγματική της θέσι. 'Όποια τοΰ 
πρωτογραψει, δια μέσου τών γραφείων 
‘ "ρα ιρας», θάλάβα τήν καρδιά του δική της 
και τή φωτογραφία του.

Λ  πόκοσμος στρατιωτικός : Μέ τόν εν
θουσιασμόν _τής ψυχής ποΰ φέρνει ένα μούσι· 
κο κομμάτι έρχομαι στό φιλικό διαγωνισμό. 
Ιδανιστης μισώ τή_ σημερινή περίοδο τής 

ύλης. Ζω κι επιθυμώ τ ’ άγνωστον. 'Αλτρουι
στής, σοβαρός καί επιβλητικός—ολόκληρος 
ρφαχος στις θελήσεις μου. Φίλος ιδανικός μέ 
σκβψεις ελεύθερες γιά τή γυναίκα καί υπέρ 
της οικογενειακής ζωής Ά γρ ιος  μά μέ καρ- 
οια γιομάτη καλωσύνη καί αΰταπάρνησι. Σ ώ 
μα μεγαλοπρεπές, πρόσωπο στρογγυλό, σγου
ρά καστανά μαλλιά καί μάτια σάν θάλασσα 
φουρτουνιασμένη. Αύτός είναι ό Απόκοσμος 
στρατιωτικός πού μέ κουρασμένη τήν ψυχή 
απο τα στροβιλίσματα τής μοίρας ζή σέ μιά 
απόμερη τής Ελλάδος μας μεριά, λησμονη 
μένος απ όλους. Γραψατε αν θέλετε φίλον·
« Αποκοσμον Στρατιωτικόν» 23ον Σύνταγμα 
Κομοτινην.

ΛΓ '® σ τ ό ν .εΗ  «\ ου ς  δοου ; άλληλογρα . 
ν  άλληλογραφήσουν, δια τώ ν  

γραφε4ο>ν τή ς  «Σ φ α ίρ α ς », χωρίς τροη γουμ ένω ς νά  §- 
χ ο ν *  προβη ε ίς  έ 'ο ικ ία σ ιν  βυρ ίοος, Οτι κάϋβ έπ ιατο- 
λή  τ ω ν  δέον να  συνοδευ ετα ι άπό £να δ δραχμόν, έσω- 
κλειόμ ενον ε ίς  Ιδ ια ίτερ ο ν  φάκνλλον. Τ ό  δ ίδρ »χ μ ον  
«>0 χο  έά ν δεν σ α<.χ) « « 6  τ ό *  άπ οοτολέα , ί>α ζη τη ίΚ ι 
άπό Τί-ν π αραλήπ την. Έ ν  έ ν α ν τ ι ,  π ερ ιπ τώ οει τά  
γράμ μ ατα  τώ ν  4 λλ «λ ο γρ α φ ο ύ ν τω ν  διά  τώ ν  γραφ είω ν 
μ ε^.* °  S* έπ ιστρέφ ων.-β ι πρός το υ ς  δ ιάνο-

—Λαύρα Φαρλή ·, ‘ Ωραία, 26 έτών. Σώ- 
φρων μετριόφρων, εύθύφρων. Πνεΰμα δαιμό- 
νιον, πβγυμήχανον, οξυδερκής, σκανδαλιάρα, 
ευτράπελη, καλαμπουρίστρια, φαρσέρ. Ριψο
κίνδυνη, πεισματάρα. Μεγαλόψυχη, φίλεργη 
φιλεύσπλαχνη, θεοσεβής, είλικρινεστάτη. Λά- 
τρις των σπόρτ, τών ωραίων τεχνών, τής φι- 
λολογίας, τυγχάνει καί συγγραφέύς. Σοβαρά 
οταν πρεπει, αυστηρά καί ηθική. "Εχει βίον 
πολύ περιπετειώδη καί τραγικόν, θ ά  προτι- 
μήσο εκείνον ποΰ θά κρίνη πιστώς τόν χα
ρακτήρα της, έχοντα ήλικίαν 40—45 έτών καί 
αγαμον. Δέν δέχεται έπιστολάς.

— Ιδιότροπος Μελαχροινή : Συμπαθής,
καρδιά κλεισμενη, χαρακτήρ μελαγχολικός, 
ιδιόρρυθμος. Δέν αγαπώ τάς επιδείξεις, μέ 
μαγεύουν μόνον οί έρημες ακρογιαλιές καί 
τα άγρια δαση. Ιδιόρρυθμος, άλλά καί ά- 
κρως λογική, θά γείνη ή πιό καλή φίλη τοϋ 
«ν -ρ οφ ου  της. Εκείνον πού θά μέ νοιώστι 
τον Οελω μελαχροινόν, άνω τών 23 έτών, δχι 
στρατιωτικόν, γνώστην τοΰ κόσμου, άλλ’ δχι 
κουρασμένοι- άπό τήν ζωήν.

Κ. Μ. : Ετών 22. Νέος, μορφωμένος,

0  Φ Ι Λ Ι Κ Ο Σ  Δ Ι Π Γ Α Ν Ι Σ ί Λ Ο Σ
ΚάΟά άπάν η ις μ ίχρ ι 40 λ έ ξεω ν  καί κά-Άε χαρα- 

ιο η ρ  μέχρις 60 λ έ ξ*ω ν  θ ά  δημοον ύ ω ν τα ι μ ετά  τή ν  
απ οστολή ν ένός μονο^ράχμου. Π έρα ν τώ ν  λέξεω ν 
α υ τώ ν  κάθε έπ'ι π λέον λ έ ξ  ς, τό ο ο ν  ε ίς  τά ς  άπαντήτ 
σει* δσον καί ε ίς  το ύ ς  χαρακτήρας, θ ά  Λληρ<&νβται
I Λ Λ Λ  Qfl 1 β ΜΜ Μ «Λ ■■ ί Μ Α ■ Μ mJ. β  k    . r Ij, ΟΛ - , · ; ’> ~~~'3 ;—'*“>ι ν « ΛΛΐ|νη»τβΐαι

πρός 80 λΡπτα ή μία. Δ ιά  τα ς  δημοσιεύσεις μέ κεφα 
α  5U λεπ τά  ή λ έ ξ ις  έπ ί πλέον. Α Ι  άπανλα ία  στοιχρ ια  „ „  .,

»η σ ει δημ οσιεύοντα ι κ α τά  σειράν λήψβως.

καλλίστης οίκογενείας. Μάλλον υψηλός, ω
ραίος. Οίκονομικώς τελείως ανεξάρτητος. Κα- 
ταγεται έκ Κων)πόλεως. θεωρεί τόν έρωτα 
ως το ίεροτερον πάντων, δι’ αύτό ακριβώς 
είναι είς τό έπακρον έπιφυλακτικός ώς έκ 
τής κοινωνικής διαφθοράς, καθότι Αποβλέπει 
και ονειροπολεί τό ιδανικόν, θεωρών ώς τόν 
ασπονδότερον εχθρόν του τό ψεϋδος καί τάς 
κολακείας. Άρέσει υπερβολικά τήν μουσικήν 
και τάς περιηγησεις. Διεύθυνσίς του: Δ ά 
μωνος 6. θεσ)νίκη,

Ευστράτιος Ζάχχς : Νέος 17 έτών. Μάλ
λον υψηλοΰ άναστήματος. Μαθητής .Στή ζωή 
μου οχι μόνον δέν έγνώρισα τόν έρωτα άλλ’ 
ουτε παραδέχομαι τήν ΰπαρξί του. Μανιώδης 
εραστής τών βιβλίων. Υπερήφανος καί άτί- 
θασσος είς τό έπακρον."0ποιος ή δποια νομί
ζει οτι μπορεί νά συνεννοηθή μαζί μου άς 
γραψη : Εύοτράτιον ^α^ίαν,Πρακτορεϊον Ε 
ταιρίας Ελληνικοΰ Τύπου, Άλεξανδρούπολιν.

, Θεόδωρός ̂ Μπονλοΰχος : Έ τών 25, ά- 
ναστημα καθ’ δλα ώραΐον. Είναι λάτρης τεσ
σάρων αγαθών : Τοϋ κρασιοΰ, τής ρομάντζας, 
τής κιθαρας καί τοΰ υίοΰ τής Αφροδίτης. 
Τήν γυναίκα τήν θέλει νά είναι λεβέντισσα 
και να συμφωνή οτό χαρακτήρα του. Κατά
γεται καί διαμένει στήν Καλαμάτα. Οίκονο- 
μικώς είναι έν τάξει,

, Κωνσταντίνος Παππάς ; Μηχανικός, 
μόλις 20 έτών. Μορφή καί ψυχή αγγέλου. Τόν 
ερωτα^ τον θεωρεί ιερόν. Θέλει τήν γυναίκα 
ποϋ θ ’ άγαπήση νά έμφορήτε άπό τά πλέον 
άννα αισθήματα. "Οσον γιά προίκα άδιαφο- 
ρή. Οποια νομίζει πώς μπορεί νά συνδέσω 
τήν ζωήν της μαζύ του, άς γράψχι: Κων-

Μέ μίαν δεχαρίτοαν μόνον 
ΤΟ Π ΑΝΟΡΑΜ Α ΤΗ Σ  «Σ Φ Α ΙΡ Α Σ » 

Αλον μαρσόν, κυρίοι καί κύριαι, ε ις ] τό 
γαλανόφθαλμον καί τερψιθεάμονα φακόν τοΰ 
πανοραμάτου μου, τό όποιον θά 
δήτε ούλα τ ’ αξιοπερίεργα πράγ
ματα τής γής δσα φαίνονται καί 
δέν φαίνονται:

Έδώ, κυρίοι καί κύριαι, γλέ- 
πετε εκ τοΰ συστάδην μίαν επι
τροπήν, ή όποία καταγίνεται νά 
ευρη πόσον πληθυσμόν έχουν αί 
Άθήναι σήμερον, ήγουν εύκολώ- 
τερον [θά βρεθή τό τοιοΰτον έάν 
μετρήσωμαν τά αυτοκίνητα,τό ό
ποιον έκαστος’Αθηναΐος έχει τήν 
σήμερον καί ένα αύτοκίνητον.

Έδώ, κυρίαι καί κυρίοι, γλέ- 
πετε, καί κατεβάσατε, περικα- 
λώ, τής περιγαμβίδες σας διά 
νά παρετηρήξετε καλλίτερον, δ
που τά κόκκαλα τοϋ μακαρίτου 
τοΰ Συγγροΰ τρίζουν, δπερ πολ
λά δυστυχήματα συμβαίνουν κατ’ 
αύτάς είς τήν οδόν του, τό ό
ποιον ό δυστυχής δέν τήν κατεσχεύασε διά 
τούς νεκρούς, άλλά διά τούς ζώ ν τα ς :

Έδώ, κυρίαι καί κυρίοι, γλέπετε διά τοϋ 
ένος μόνον όφθαλμοΰ ένα κύριον Αριστοκρά
την, ό όποιος άπολαύνει τής πρωινές ώρες είς 
ένα χοροποιεΐον τής Κυψέλης, | δπου ευρίσκει 
τήν φιλενάδαν του χορεύουσαν, ήγουν αύτή 
τοΰ εγυρισε τά μοΰτρα, τό όποιον άν καί πρό
κειται περί κυψέλης δλαι αί μέλισσαι δέν κά
νουν μελι.

Έδώ^γλέπετε, διά τελευταίαν έπιθανάτιον 
φοράν, ένα γηραιόν πληρεξούσιον νά παρα- 
κολονθή τάς ώραίας φουστανοποιούς, ήγουν 
τά διάφορα ώραΐα κομμάτια τής δδοϋ Ά θη - 
ναΐδος, τό όποιον ό κύριος έγινε χομμα- 
1“τζής· Ο ΦΑΡΑΩΣ
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οταντίνον Παππάν, Στρατη- 
γεΐον Σώματος Στρατοϋ 5ου, ’ Ι 
ωάννινα.

_ Μελάγχολη παιδούλα : Έ 
τών 18. Γλυκειά μελαχροινοΰλα, 
μέ μεγάλα μαϋρα μάτια γεμάτα 
γοητεία.^ Μαλλιά κατάμαυρα 
σγουρά. ’Εξαιρετικά αίσθαντικιά 
ψυχοΰλα, ποϋ δύσκολα βρίσκε
ται στή πεζότητα τής σημερινής 
εποχής. Χαρακτήρ υπερήφανος 
μόρφωσις έξαιρετική. Ζή μονα- 
ξιάτικια ζωή μέ συντροφιά τ ’ ά- 
γαπημένο της βιολί. Τίποτε δέν 
έχει τή δύναμι νά τήν τραβήξχι 
στή ζωή. Φαντάζεται τύν έρω
τα  πολύ λεπτό αίσθημα. Θέλει 
τόν άνδρα πολύ ιδανικό,δυστυχώς 
δμως έσχημάτισε τήν ιδέα πώς 
δέν θά βρεθή ποτέ ό ονειρώδη 
νειός ποϋ φαντάζεται, γιατί εί 
ναι 'λίγοι εκείνοι ποΰ αισθάνον
ται σήμερα κι’ άκόμα πειό ’λί
γοι έκεΐνοι ποΰ μπορεί κανείς 
νά συνεννοηθή ! 
s ~ Ά  ’όχοαμος: Σπουδαστής.20 
έτών.^ Ειλικρινής, μελαγχολικός.
Μισεί τήν ψευτιά καί τήν υπο
κρισία καί άγαπα τήν ειλικρί
νεια καί τήν άλήθεια. Μονάχα 
στό δρομο τής ζωής ψάχνει γιά 
ν ’ ευρη μιά αδελφική ψυχή ποΰ 
νά μοιράζεται μαζί της τά ρόδα 
καί τάς άκάνθαςτής ζωής. Διεύ
θυνσίς του : Άπόχοημος, Γρα 
φεία «Σφαίρας».

—θύμα τής άγάπης: Έ τών 
27. Μηχανικός—εφαρμοστής. "Ε 
φεδρος άξιωματικός παραιτη
θείς. Χαρακτήρ ύπομρνετικός.
Ύ γειής καί καλαίσθητος.Άγαπά 
τά σπόρ, ταξείδια, τό κυνήγι καί 
ιδιαιτέρως τό αύτοκίνητον. Άποστρέφεται τό> 
θορυβο και τάς επιδείξεις. Ά γαπ α  τή μονα- 

y iv μελέτη καί τάς καλάς συναναστρο- 
φας. Αγαπά; καί άγαπάτε άπό τούς φίλους: 
του. Χαρακτηριστικά κανονικά. Τόν έρωτα 
έγνώρισε ύπό δυσμενείς συνθήκας. Δέν άπηλ- 
πίσθί} γι’ αΰτό καί περιμένει είς τό μέλλον.

Ε π ε ιδ ή  π ολλο ί πού λαμβάνουν μέρος ο τό  Φυλικό 
Δ ία γω ν ιο μ ό  μάς παρακαλοΟν νά  δημοσι«ΰο<ομε 
δ ιο  ψίΑΑο κα ι τή ν  ά π α ντη ο ιν  im «  καί χόν χ α ρ α κ ττοο  
« • ν  χ* έπειδή, έν  το ια ύ τη  π ερ ιπ τώ σει, λ ό γφ  τή ς  m .  
τιμήοεαιν μ ερικόν χαρακτήρων, « ά  έ γ ε ν ν ο ν το ν  m . 
βάπονα, δηλοΟ τα ι ε ίς  δλους δ τ ι  : Κ α θ ένα ς που « ίλ β *  
νά  δημοοιευβΓ] κ α τά  π ρο τίμ η ο ιν  ό  χαρακτήρ τ ο ν  μ «ο -

Χ
ί ϊ  να  έπ ιτύχή  τ ή ν  κ α τά  π ρο τμ η ίο ιν  δημοαίυεοίν τ ο -j 
ν τ ί  δραχμών 15.

— Αηόόνης : Ιβετής μαθητής, αναστήμα
τος κανονικού, καστανός. Είς άκρον ειλικρι
νής, εύγενής, ηθικός, μορφωμένος καί π ο ν ό 
ψυχος. ’ Ιδεώδης, μελαγχολικός, ιδιότροπος, 
νευρικός καί λίαν ρωμαντικός. Άπεχθανεται 
σφόδρα τόν υλισμόν, άποβλέπων είς εύγενη 
και ιδανικόν έρωτα. Τοΰ αρεσει η φιλολογία.
_—ΤΤλατωνιχος "Ερως : Είμαι νέος, έτών 

25, μέ άνάστημα μέτριον, μέ καλήν ανατρο
φήν. Άπόστρατος άξιωματικός. Μορφή γλυ
κεία, συμπαθητική. Ψυχή εύγενική. Σοβαρός» 
ειλικρινής. Α γαπά τάς διασκεδάσεις τό κυ
νήγι, τό θέατρον, τήν φιλολογίαν κ.λ.π.

Ανθοϋλα : Έτώλ' 16, μέτριου άΛαστή- 
μαυος, ξανθή μέ μαΰρα μάτια. Μόρφωσι; 
καί οίκοκυρική τελεία. Καρδιά ειλικρινή;', 
πονετική, ευαίσθητος, άγνή, ρωμαντικήΆγά- 
π<ί τήν μουσικήν καί φιλολογίαν. Τηρεί τάς 
αύστηράς περί ήθικής ιδέας τής οίκογενείας 
της. Τής αρέσει ό χαρακτήρ του Ματίας Σαν- 
τόρφ.

—Φτωχόπαιδο : Έ τών 23. Ευθύς, τίμιος, * 
ειλικρινής, δχι ώραΐος. Δριμύς, ορμητικό; 
ενίοτε τραχύς καί επιβλητικός. Κατά βάθος 
καλή καρδιά, ψυχή εύγενικιά, σταθερός στήν 
αγαπη, ιδεώδης φίλος. ’Ολίγον ριψοκίνδυνο; 
καί πολύ πτωχός. Είνε φοιτητής. Εργάζεται. 
Ψάχνει νά_ βρή τή χαρά πού ποτε του έως 
τώρα δέν ένοιωσε.

< — Τάχης Α. Π. : Τό χαρακτήρα του δέν 
τόν γνώρισε καλά κι’ αύτός. Είναι 22 χρονών. 
"Οσοι τόν έγνώρισαν επιζητούνε τή φιλία, 
του. Μισεί τόν έρωτα γιατί ή εύγενικιά καρ
διά του δέν τόν βρίσκει δπως τόν θέλει. Ζη
τάει μιά άγνή φιλία. Ά ραγε θά βρεθή ί

θαλαααοπονλι: Έ τώ ν  19, μορφωμένος, 
ναυτικός, πρόσφυξ. Άνάστημα κανονικόν, μά
τια  καστανα, μάλλον μελαχροινός, καρδιά 
γεμάτη πόθο. Ρωμαντικός. Ζητεί μέσ’ τ ’ ά- 
φρισμένα κύματα τήν άγνωστον γοργόνα πον- 
θά τόν νοιώση γιά νά μπόρεση νά τής άφο- 
σιωθή σ’ δλην του τήν ζωή.

’Ιδ ια ιτέρα  αλληλογραφία.

Μέχρι 15 λέξεων δραχ. *. Κάθε έπί πλίον λέξις 10 
λ®πτά ή αία.

Χρνσόλενχην : Έάν τυχόν μοί έγράψατε 
βίς 'τήν διεύθυσιν Tut Arh-Ameun >’ I'.
Ci!i' r ή επιστολή δέν μοί παρεδοθη παρά 
Ταχυδρομείου. Έβεβαιώθην δτι τό Ταχυδρο- 
μεΐον καταστρέφει πάσαν άλληλογραφίαν έκ 
τοϋ έξωτερικοϋ μέ διεύθυνσίν ύπό ψευδώνυ
μον. Ώ ς  έκ τούτου σπεύδω ν’ άκυρώσω τήν 
πρώτην διεύθυνσίν καί παρακαλώ νά σημει- 
«ισητε τήν νέαν τοιαύτην είς τήν όποιαν μοΰ 
γοάφετε έάν τό άπεφασίσατε. Monsieur Pa
nos fythayoras Β. P. 762, Cvire Egypte

Κόρη τών Αθηνών, δεξου άπό τόν Σκλα- 
βον τοΰ έρωτος μία χρυσή ψήφο γιατί σ’ 
α ξίζε ι. Παρηκολούθησα δλους τούς παρε- 
λάσανταί χαρακτήρας στό φιλικό Διαγω
νισμό καί μόνο στό δικό σου έσταμάτη- 
σα..Γιατί άν μ’ ένοιωσες καί θέλεις γιά 
νά μάθχις γράψε μου στή διεύθυνσι: Λ', ώ’.
Rue Mdrdsli No il Braila (  1 oumanie).
—Στό πατριωτάκιμας τόν ΥΨ ΗΛΟΦΡΟΝΑ 

χαρίζουμε 10 ψήφους γιά τά υψηλά του αί- 
όθΐμιατα καί γιά τήν ώμορφιά του. Σουλτά
να τού Ειλδιξ χαι Ρόδον της Σταμπούλ. >

—Μοντέρνα Κλεοπάτρα, μετά πολλής εύ- 
χαριστήσεως ψήφον χρυσήν σάς προσφέρω 
δ ιό τι είσθε εκλεκτή ΰπαρξις καί συνάμα...
•ό μοιοπαθής ολίγον ώς πρός την ελευθερίαν 
τ  ήν όποιαν νοσταλγοΰμεν, καθώς καί ό ίΛκος 
Α. τόν όποιον δικαίως εκτιμάτε, θλιμμένη 
Ε οητεία.

—Περιπετειώδης σκιά, μήέπιμένετε! —Λα, 
βωμένο ζαρκάδι Πέπλος άρθή πρό τοΰ θανςι- 
του ! Περιμένετε, θλιμμένη Γοητεία.

Το Ταχνδρομειον τού Διαγωνισμού 
Ε. Σκλάβον, χαρακτήρ ύπ’ αύτό τό όνομα 

δέν έλήφθη. Έξηγηθήτε.
 --------------- « Χ
Ο πιναξ τών υποψηφίων

ΤΟΎ ΦΙΛΙΚΌ Τ  ΔΙΑΓΩ Ν ΙΣΜ Ο Υ
Οί παραπλεύρως τών ονομάτων σημειούμενοι 

άριθμοί δεικνύουν τάς ψήφους.

Κ Ο Ρ ΐΤ 2  * ■ Καμέλια 4, Νινέττα 2, Μερτί- 
νΐ)3, Νόρα 2, Γκλόρια 26, Κλαιρέτη 2, Μαργαρί
τα 4, Νανά 4, Ντολορές 18, Ζακελίνα 4, IIs- 
ιιυζέ 9, Έλβίρα 13, Μαρίνα 2, Μ. Σ. 2, Ίζόλ- 
5·/] 1. ΧρυσόΘεμις 9, Ανδαλουσία 2, Φρύνη 14, 
Γοργόνα 5, Αλίκη 14, Άνθος λειμώνον 11, Nt- 
νόν 1, Ναδς 4, ’Ορφανή 12, Ζινέττα Ί, Λοϋσι 
12, Φούλα Α. 2, Γισμδνδα ι, ’ Αμαρυλλίς 9, Νίκη 
3, Άγγελος παρήγορος 11, Μπιάνκα 2, Σφίγξ 1, 
Πριγκήπισσα Βόλου 5, Παριζέτ 2, Κουρέλι 1, 
Μιμόζα 5, Αάουρα 5, Κλεοπάτρα 5, Χρυσιίν- 
(ιεμον 20, Άγνωστος 5, ΑΙμοσταγής καρ
δία 2, Προαφυγοπούλα 49 Σμυρνιοτοπούλα 38, 
Βεατρίκη 13, Μπαγιαντέρα 5, Νίνα Πάνου 6, 
Ρόζα 1, Ρέα 5, θεά Αφροδίτη 2, Ρόδον Σταμ
πούλ 3(, Φρούτα 8, Οΰρανϊτσα 8, Μασκότ 28, 
Lyda 16, Μα^ίτσα 6, Μάσιγκα 13, Μέδουσα 4, 
Σκλάβα τοϋ πόνου 10, ’ Α ναΐς 1, "Ελλη 7, Λανάη
14, Μαρίκα 5, Γόησσα (, Φρικέτ 5, Σίβυλλα 17, 
Λινόρα 12, Ίμπέρια 6, Παιχνιδιάρα 26, Κορνη- 
λία 26, Λουλουδάκι 1, Χανουμάκι 14, Μελαγχο
λική Τηλεγραφήτρια 8, Ρένα 16, Ραϋμόνδη 2, 
Άγοροκοριστο 4, Κερκυροπούλα 3, Φιόρο τοδ 
Λεβάντε 10, Παναγιώτα ι ,  Κόκκινη παντιέρα
15, Άννα, ΙΙιππσούλα 5, Ώραία Άμαζών 1, 
Συριανή Όρφανούλα 58, Κόρη άγάπης 13 Ντο- 
ρέτα19, Κιάρα 20, Ζαζά 1 <, Παρήγορη καρδιά 2, 
Κίττη 8, Ίουλιέττα 6, Μινιόν 3, Κλαιρή 9, ’ Α
γράμπελη 2, Μ. Ζ. 1, Στέλλα 1, Σάσα Ίιβαννί- 
ϊου 3, Ά ν τα  1, Μνηστή τοΰ πόνου 40, Σεμίραμις 
1, Λήδα 5, Μελαγχολική σεληνολάτρις, Βιολέτ- 
-α 2, Αορελαϋ 1, Άντινέα, Σουλτάνα τοΰ Γιλίίζ, 
Ίρμα, Κορδελιοτοποόλα, Ζοζέττα 11, Μινιόν 
24, Συριανό διαβολάκι, Χρυσόλευκη 1, Ναδίνα, 
Χα>ριατοπούλα 1, Ίουδήθ, Έλεγκάν 5, Κόρη τδν 
Αθηνών, Καλιρρόη. Λαύρα Φερλή, ’ Ιδιότροπος 
μελαχροινή, Μελάγχολη παιδούλα, Άνθούλα.

Ν Ε Ο Ι  : Νάρκισσος 8, Άρμάνδος 9, Ρω
μαίος 2, Έσπερος 4, Αθηναίος 2, Νοσταλγός 
5, Α. 0. Δ. 0, Ερρίκος, Μοιραίος, Νικίας, 
Ζέφυρος Μ. Γ. fhaetou Ρεμβασμός 41, Μπου- 
ζώνης 3, Άριστεύς, Σ. Σ. 21. Λάμπης, Κάποιος 
1, Νοβέλλι 2, Λέανδρος, Γ. Φ. Σ. Βιντόκ, Γεν
ναίος, Έρμαν, Μάριος,Τριστάνος,’Αετός, Φειδίας 
Έξέλσιορ, ’Ηλίας 2, 'Γποκόμης Βραζελώνης, 
Ντιντής, Γ . Π.Ι,Βαρβικιάν,’ΕρνάνηςΙ,’ Αλφόνσος

Άγγελος 5, Συρανά 1, ’Ανδρόνικος, Νίκ. Κών 1, 
θ. Μόρσιμος, ’ Ιδεώδης, Κ. Τ., X. Π., Σ.Γ. S.. 
Ρωμαντικός κυνηγός 2, Ρολάνδος 1, Δ . Α., 
Ερρίκος, A. Χ·, Ίων. Δρόσος 2, Γ . Νεοφα- 
ληρεύς 1, Νίκος Μ. 3, Kid. Bubers 1, Μίμης 3, 
θ. Π. 1, Απόλλων, Γκόρσκυ, Ένας, ’Αεροπόρος 
2, Ζιγκομάρ 3, ’ Ιώβ, θ. Α., Πάρης, Ροδρίγος, 
Σαϋλώκ, Μέγας Δούξ 14, Σμυρνιός 5, Κάστωρ 3, 
Ριχάρδος 2, Παύλος Νώτης,Λαμαρτϊνος, Ζοσ 
λέν 3, Παιδί τοΰ πόνου, Τ, Α. 4, Τζών 2, Άκύ- 
λας, Έμ. Αγαπητός, Ζωρές 2, Έμ. Ρουχωτας, 
’Εαρινός Μπερζεράκ 1, Γιάννης Καλαβανος, 
Μελαγχολικός, Άραμης, Σταχτομπούτης, Γεώ
ργιος Στάμ., Μ. Μοσχούλης, Τ. Άδεύς 1, Δον 
Ζουάν, Παπαθανασίου, Γ . Ν. X., ’ Ιδιότροπος 
Πρίγκηφ 2, Mabus, Κορυδαλλός, Αγκάθι, Μ. 
Γαρύφαλο, Νυχτοδιαβάτης, Labouze Βιλλαρές 
20, Κοσμικός ερημίτης, Έρωτολάτρης, Όσκάρ, 
"Αρης, Ναυαγός, ’Αλεξάνδρου, Μελαχροινός 
ιππότης 1, Άνθος μαρτυρίου 18,Ν. Σακελλαρίο», 
Μ. Δ. Μ., Λάμπρος Καβαλάρης, Κρυμμένος 
θησαυρός 1, θαλασσινός, Μάξιμος Όδιό, Τρα- 
γκαβέλ 30, Δυστυχισμένος, Νεμορέν, Κ. Βασι
λείου, θνητός, Άθανασιάδης, Τραγουδιστής, 
Κισσός 2, Άναγνωστόπουλος 15, Αΰγερινός 
Πατρών, Άραχθος 1, ’ Ιδανικός 30, Ε. Β., Κου
κλί, Γ. Δ. Π., Μαρκήσιος, I  Β., Λεωτσάκος 11, 
Μαςιμος 1, Α  («β ίο Άρτανιάν, Κανδιανός 2, Δ. 
Τσίρος 5, Δόγης, Μποέμ 4, Κ. θ., Σ.Νικολάου 1, 
Σ. 0. ’Απαρηγόρητος, Νεκρολούλουδο 1, Χαρ. 
Φούντ., Χρυστοφ. Φωτ, Νίκος Α, 2, Κεραυνός, 
Έλπιδοφόρος, > Ll̂ yd, Παγερός Κόμης 5, Κου- 
τσουρας, ’Αετός Βυζαντίου, Άνδρεαδης, Κάσιος 
2, Τινόρτ δ, Ναπολέων Λ '·» ', Σβυσμένος ήλιος 
4, Μαϋρο, Ρόδον 12, J,. Αίολος, Χέλμης, Περι
πετειώδης σκιά, Κρυφή άγάπη, Πουλόπουλος, 
Γουναρίδης, Welti Άμλέτοςΐ, Macbeth, Μίνως, 
Ζέφυρου πνοή,Νικόστρατος, Απελπισμένος νέος, 
Ζοϋντεξ,Σαρλώ, Ιππότης λευκών όρέων 1, Τρελ- 
λόπαιδο, Γκαρτιέ, Η. Κ. Π., Φώτος Χαράγγελος, 
Αγρίμι, θΰμα καταστροφής, Παιδί τής θάλασ
σας 2,θετό παιδί τής φύσεως, Κρεσφόντης. θ. Α. 
1, Φλαμμαριών 2,Τζακ. Θ.Π.Παχουλό φανταράκι, 
1, Νίκος Β.δ,Άκροθαλασσίτης 3,Στέφανος Χάρης 
4, ’Asteriadis, Πονετικό παιδί, Ματίας Σαντόρφ, 
Έ . Μόρο 5, Διαβατής τής τύχης 1, Νοσταλγώ 
παιδί 2, Λάτρης ‘Ωραίου, Λεωνίδας Ψ. 6, ’Αποστ. 
Σκουρλλάς, Μεσσηνιακός άστήρ, Λεοντ.’ Απ.,^Π. 
Γ., Μυστηριώδης ψυχή, Τιγραν, Έδμόνδος, Έ - 
βέρεστος, Ά ν .  Πάκς, Άκρωτήριον Ακρίτας, 
Μαχαραγιάς, Π. P., Στέφ. Γιούλης, Έρωτόκρι- 
τος, Άδωνις 5, Λίνος Φοίβος, Έ λ . Ίωαννίδης 
60, Δ. Β. Κ. 1, Όθέλλος, X. Β. Β. 1, Έρμαν 
I, Μενεξές, Δημάδης, Ροδόλφος, Ίωάν. Δακο- 
ρώνιας, Γιούλης Άνθης, Μαραμένος Μενεξές, 
Μάριος X., ’Απόκοσμος, Έ . Βερόπουλος, Βό
σπορος, Κρίνος, Μάνος Σαραντίδης, Μιμής, 
Πλαντέλ, Πός νυκτός, Έγώ, Πλανήτης 1, Κρα- 
τίνος, Γιώργος Χλωμός, Ντένις, Μ. Λ. Β., Κ. 
’Αργυρίου,"ϊψηλόφρων 10, Γ . Μακρυγ. Όνείροπό- 
λος, Δαντών, Ερμής, τοϋ Πραξιτέλους, Κ. Μ., 
Ευστράτιος χάκας, θ. Μπουλούκος, Κπν. Παπ
πάς, θΰμα τής άγάπης, Άηδόν.ης, Πλατωνικός 
ερως, Φτωχόπαιδο. Τάκης Α. Π., θαλασσοποϋλι, 
Απόκοσμος στρατιωτικός.

•L · ^ ____ 30 υ λ ε π τ α  ̂η : λ ε ξ ις

~Ένας~νεώς'ζητά νά γνωρισθη με κορί
τσια, ό σχοπός του ο,τι ’ρθή μετά. Μ ν ζε
ρά ν Τουρλωτή Κρήτης.

— Μηριάμ θεοχρήατον, ποιήτρια, σνγγρα- 
φενς.Σέ θαυμάζω, αντοθυοιάζομαι. Σ.θεο- 
δωρίδης Δ. Ν. ,

—Χρυσή μου Γαλάτεια διατι σιωπάτε̂ ; 
Τι οάς συμβαίνει; μήπως δέν L·λάβατε τάς 
έπιστολάς μου; ή μήπως αποφασίσατε νά 
προσθέσετε μιά άχόμη περιπέτεια στή ζωή 
μου. Ά ν  τό τελευταΐον μή Γαλάτεια. Μή I 
«Περιπετειώδης Σχιά ».

— ’Αδελφούλα μου. Άπο χαρδιάς σοϋ εύ
χομαι βίον τρισεντνχιομένον χαι άνέφελον. 
Γράψε Λιλίχα Στεφανοποόλου. __ __

— Άϊντά *Aida». Στά γραφεία τής *Σ$αι- 
ρας* υπάρχει γιά σάς γράμμα μον. Chevi' 
tier de Passavant.

— Άφιχθεις προ ολίγου έχ της βασιλίδας

τών πόλεωγ ζητώ ν’ αλληλογραφήσω με 
αΐσθηματιχάς, μορφωμένος χαι έάν δυνα
τόν ώραίας χαι συμπαθητικός Δίδας κάτω 
τών 22 έτών. Σε μία άπό αύτάς θά χαρίσω 
τήν καρδιά μον. Χαρακτήρ μον ολίγον με
λαγχολικός, ειλικρινής δμως εύγενής και 
νπερήφανοτ.Λεπτός μελαγχολικός με μαύρα 
μάτια και μαϋρα μαλλιά. Οποια γραφή,δεν 
θά χάση. «Ρέβεγκαο*.

—Δεσποινίς Ε. Κ. Γράψατε σύστασιν 
οας μέσω « Σφαίρας*. Σάς έχασα. Ιωαν. 
Κίλιας. . , , .—■Νέος έκ Κων)πόλεως ζητεί αλληλο
γραφία με δεσποινίρας κήτω τών 25 έτών. 
Σκοπός άγνή φιλία και ό,τι επακολουθήσω. 
Διεύθυνσίς Ζαχαρίαν Ζαχαριάδην jj.r  Καλ
λιθέαν Άθήναι. _ '

— ’Αλληλογραφώ μέ δεσποινίδας αισθα- 
νομένας τόν αγνόν έρωτα. Σκοπός φιλία 
καί δ,τι έπακολουθήοη. Όκταβιος p. 
Σπάρτην.

—Δυό Χανιωτοποϋλες αλληλογραφούν 
πανταχόθεν. Γ ράψατε Σκερτζοζα καί Απο- 
γοητευμένην p. r .  Xavta

—’Αλληλογραφώ μέ κορίτσια μορφωμένα 
καί αμόρφωτα. Είμαι νεος μόλις 1<) έτών, 
ανάστημα κανονικόν, με καστανα μαλλια 
καί καστανά ώμορφα μάτια, Λάτρης τού 
Ωραίου καί τής φύσεως, σκοπός γνωριμία. 
Προτιμώνται Ίωαννίνων, θεσ]νίκης καί 
Δράμας. Προτιμώνται καί Προσφνγοποϋ- 
λες Θράκης. Ε ράψατε : Ν. Έξάρχου, Βερ- 
τεκόπ—Μακεδονίας. t

—Ευάγγελε X. Γιατί έφυγες άπροόπτως; 
’Απορώ πώς δέν ήλθες είς τήν τελευταίαν 
συνά ντησίν μας; καί άντ ι εσού ευρεθη φί
λος σον πληροφορήσω έμέ ;ίΣ’ εύχαριοτώ. 
Μήν αργοπορήοης, παρακαλώ. Γ ράψε μον 
μέοί/) « Σφαίρας*, Κοντιλενια.

— ’Ανταλλάσσω έπιστολάς καίο p μέ μορ
φωμένα κορίτσια. Γράψατζ Χρήστον Πηγ- 
καν ρ r. ”Εδεσσα.

— Έλενίτααν.Διεύθυνσίν έγνώρισα’γράμ
μα σον γιατί όχι; Ε. Σ. ι- r Κοζάνην.

— Νεαρό φανταράκι αίτεί άλληλογραφίαν 
μετά δίδων καί χηρών μικρός ηλικίας.Σκο
πός ιερός, ψενδώννμα άποκλείονται. Ε ρά
ψατε Φιλιππακόπονλον Κλεομένην JX τά
γμα πηοκαλύψεως 2ος λόχος Σαχιν —άνθης

— ’Ανταλλάσσω έπιστολάς καί c. p Ελ
ληνιστί καί Εαλλιστί μέ κορίτσια μορφω
μένα Λοχίας Άριτζίδης Δημητριος 8ον τά
γμα Προκαλύψεως Έπιτελεϊον Σιδηρό- 
καστρον.

—Προσφέρω τήν αλληλογραφία μον σε 
μορφωμένα καί καλών οικογενειών κορί
τσια, ’ θηνών καί Παλαιού Φαλήρου,*Sο- 
οταλγό παιδί* p r Παλαιό Φάληρο.

— Νέος 20 έτών διαμένων έν Pont-de 
Chery τής Εαλλίας αίτεί αλληλογραφίαν 
μέ δεσποινίδας καλών οικογενειών καί 
κάτω τών ι8 έτών. Προτιμώνται ’Αθηνών. 
Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Πατρών, και Χιον. 
Γνώσεις Ελληνικοί καί Γ αλλικαί. Γ ρά
ψατε Fasilc Tsivouras Re»eil Pont de Chery 
Iscre Prane.

—Δύο νεαροί σπονδασταί τής θέμιδος 21 
χρονών άνταλλάσοονν c p καί έπιστολάς 
μέ δεσποινίδας μόνον. Θεσσαλονίκης.Γρά
ψατε Ιδανικόν καί Έρωτοπλάνον p r. 
Θεσσαλονίκην.
— ΤΣΙΓΓΑ NO ΓΛ A Ν Πάτρας. Ά  πάντηοε 

μον έάν δέχεσαι τήν αλληλογραφίαν̂  μου 
μαζί μέ τήν σύστασί σας μέοφ * Σφαίρας*. 
Ί.—Πάτρας.

—Μηχανικός 2<)τής ξένος εύγενεοτατος 
ζητεί άλληλογραφίαν μέ χήρας εύχαταστά- 
τους. Προτιμώ Ηλικιωμένος καί λογιχάς. 
Σκοπός άποκατάστασις. Γ ράψατε Κ.\Μ. Λ. 
ρ r Ενταύθα.

— Κορίτσια, τό γνωρίζω ότι μας χωρίζει 
ολόκληρος ωκεανός έν τοντοις φρονώ δτι 
έχω τό δικαίωμα καί έγώ νά οάς ζητώ 
άλληλογραφίαν διά δύο λόγονς : πρώτον νά 
διασκεδάνω τήν μονότονο ζωήν μον και 
δεύτερον νά χαρίσω τήν καρδιάν μον κατά 
προτίμησιν εις μίαν άπό νμάς._

Σημ. Είμαι 22 έτών.προτψώ δίδας μόνον 
Αθηνών έγγραμμάτονς και καλής οικογε
νειακής ανατροφής. Ε ράψατε F. W. 35bth 
Ave Brooktlin JV. i ■

ill “ Σ ’ ΑΓΑΠ Ω  Κ Α Ι ΘΑ ΠΕΘΑΝΗΣ,, I 
j| A PXIZEI ΑΠΟΤΟΪ ΠΡ·ΣΕΧ0ΓΣ ΦΪΛΛΟΓ j
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Η ΑΥΗ Η ΣΙΣ  T O Y  Μ ΙΣΘ Ο Υ 
Περδίκου μ’ π’λί μ’ ,

Κα?,ή μπι?ρε μ' Ισύ ίπήγες στ' λ’τράν τ' ς 
* Υ  πάτ’ς γιά νά κάν’ 
ς μπουμπουλ ίθρις 
κί νά γιατριφτής 
άφ’ χού μπιουφίτ’ 
δπσυ φούντουσι έξ 
ίτίας τ ’ ς ίρουτ’κής 
ύπερκουπώσ ι ο υ ς  , 
άμ’ ίγώ δπ’ ψήν’μι 
κί ξιρουψήν’ μι κί 
γίν’ μι σά φισχίκ’ 
άράπ’ κου χί νά πώ; 
θ ά  μ’ πής ζέστ’ είν’ 

αύτούνη κί θά περάσ’ . Λίγου νιρό παγουμέ- 
νου, νιά σχάλα γιάχσου, κάνα δυύ βραδ’ νά 
σχ’ θέατρου κί μπιτ’ σι. Μωρ’ καλά νε χά 
λόγια σ’ , δμ’ ς ίλόγ’ μ’ δίν ύπουφέρου μαθές 
οδχ’ άφ’ ζέσχ’ ούχ’ άπού κάμμα οΰχ’ άποϋ 
σύγκαμμα. Ξιρουψήθ’ κα ού ερ’ μους, ξιρου- 
•ψήθ’ κα οίκουνομικώς. Πρού ημερών άνι- 
λήφθη ήσίους κί χ* σχιρνό μ* καχουσχάρ’ κου. 
Ίχήραξα μπάς κί γιέν’ κί γιά μένα κανιά 
αΰξ’ σι χ’ μισχοΰ μ' μά δέ βαρυεσι.

— Δέν μπουράμε νά σ’ αύξήσ’ μι χ’ |χισχό, 
μ’ κάν*. Ού νόμ’ ς δίν προυβλέπ’ γιά σένα.

— Δ ’ λαδής ίλόγ’ μου είμ’ χάχχ’ ις καμπί
σους;

> — Ά κ α , μ’ κάν’ , άλλ’ έπριπι νά ξέραμε 
χ" ν οικογενειακή σ’ καχάσχασι.

•— Δ ’ λαδής, άδρεφάκι υπουργέ;
■— Δ ’ λαδής δν είσι πανχριμένους, άν έχ’ς 

πιδιά.
—Πανχριμένους κί πανχριμένους σχά γερά. 

Ά φ ’ χ’ ν ήμέρα δπ’ βάνανι ίΗμέλιο λίθο σχ’ ν 
Άκρόπ ’ λι ίπάσχιζα νά πανχριφχώ κί.μόλ’ ς 
πρό ίνός μ’ νός τ' καχάφιρα.

— Κί πιδιά; πόσα πιδιά έχ’ ς;
— Πρός ώρας κανένα.
— Τ ί νά σ’ κάν’ μι; ’Ά ν  είχις θάπιρνις γιά 

, τ’ καθένα ενα δέκα τ’ ς ίκαχόν έπ’ χ’ ιιισχοΰ
σύφουνα μί τ' νόμ’ χ’ Πα- 
γκάλ !

—"Ωσχι πού δέν §χ πιδιά 
δέν έχ’ κί λιφχά ;

—Βιβαίους.
Τ ’ άκοΰς, οΰρέ ξιφτιλισμέ- 

νη ; χ’ άκοΰς. Τ ί κάθ’ σι κί 
χ’ ράς ίχώρα κί δέν ξισβιρ- 
κιάζ’ σι νά σκαρώσ’ ς κανιά 
μιση νχουζίνα πεδιά, νά πά- 
ρου μαθές χά ποσουσχά χ’ ς 
διαχρουφής τ ’ς άφ’χού ύπουρ- 
γείου κί νά θαραπαή* λι- 
γούλι ή καρδούλα μ’ ; Θά μ’ 
πής όχ’ σχήν πάσαμία γ ’ναϊ- 
κα δέν είν’ εΰκουλο νά ξε- 
φουρνίζτ) πεδιά σάν φρανχζό- 
λες. Θά μ’ πής δχ’ κ' ίγώ Ί . 
χώρα σχά σχιρνά χ’ ζάβουσα 

κι ξιλάσκαρα παράκερα λόγου χ’ ς 
ψυχ’ κής ούδύνης κί χ’ς φιλολου- 
γίας.. Τ ί πρέπ’ τ' λ ’πόν νά γίν’ ; 
Νά σ’ σχείλου ίκεΐ κάχου κανά 
συνάδιλφου γιά νά σ’ βοηθήσου 
χηλιφουν’ κώς σχ’ ν πιδοποιειαν ; 
Μ »ρ ’ , κάνι πιδί μαθές κι’ άς είνε 

κί κουκουβάγια κί σφουνχήλι κί, 
χιλώνειου χ’ς κολάσιους. Γ ιά  χ’ν 

διηών’σιν χ’ γέν’ ς θαρρείς πώς χ’ θέλου ή 
γιά νά μί κλιρονουμήση χ’ παληουχσάρ’ χά 
μ’ κί χ’ς βίους χ’ν άγίουν; Γ ιά  χά πο*- 
«ουστά, ούρέ Περδίκου μ’ , τ' θέλου κί γιά 
τιπ ’ τις άλλου. Ά ν  χά πάρου μή χ’ καλό θές 
εχ’ χου χού πιδί θές μήν έχ’ χου.

Ταΰχα κί μένου, γειά σ’ κι’ άνχίου μ’ .
Μ Η ΤΡΟ ΥΣ  Κ Ο ΥΡΝ Ο ΓΑ Λ Ο ΥΣ

I “ Σ’ΑΓΑΠΟ,ΚΑΙ ΘΑ ΠΕΘΑΝΗΣ,,
I A J P 3 C Z Z B I

Στίχοι τον χάρρον 
Φ Ρ~0 Υ  Τ  Ο Φ Α Γ I Α  ̂

Καθάπερ χήν παρόν χών φρου 
ιώ ν  έποχή
συμβίπχων '.αί χοΰ Δεκαπεν- 
δαύγουσθου ή σαρακοστή,φά- 
γαιχε'φροΰχους, 
συμβολΐχαι, 

χ ΐνα χήν έμαπχών υγείαν ίδήχε,
χό όποιον 

j άπιθι χό μιαρόν έσθιαχορεϊον.
Καθόχι έν προσεπχαΐς καί με- 
χανοίαν
ποιείτε χήν σεαπχών 
νησθείαν
καί χών ψυχών σωτηρίαν 
έν σθαφυλαΐς σουλχανίοις 

καί πεπονός,
άπερ χρώγω άχρι φλουδός, τό όποιον 
καί καλπουζίους μεχά μαχαιριών.
Ούκ μήν άλλά λιμβίζομαι χούς λαδερούς, 
καθόχι τρώγω ασμένως 
τοιούχους φαγηχούς, χό όποιον 
εύφλογημένον παν φαγητόν γιαχνίον.

Ο ΛΓΚ ΑΘ ΑΓΓΕ ΑΟ Σ

Π Ρ Ο Σ Ε Χ Ο Υ Σ  ΦΤΛΛΟΤ

Καλοκαιρινές ατραξιόν
ΧΟΡΕΥΕΤΕ, ΔΕ Σ Π Ο ΙΝ ΙΣ

— Ά χ . δεσποινίς, χο- 
ρεύεχε, παρακαλώ ;

— Μά, δέν χορεύω άλλο 
άπό χό Σίμμυ.

—: Ά ,  είμαι εύχυχής 
πού θά σάς .σφίϊο» σχήν 
άγκάλη μου.

— ΕΙσ’ ένας χώρα, κύριε.— 
y  Α γρ ίμ ι!

— Μά δέν σάς είπα χίποτε 
ικό.

Με τέτοια ζέσχη λέχέ γιά 
,ίμαχα ;

— Μά σέρ άμί, έ'χουν κι’ 
άνεμιστήρ...

— Ά ς  κάνουμε λοιπόν ολί
γα βήματα.

—Προσέχεχε, παρακαλώ. Άφαι- 
ρεθήκατε.

— Ά χ , ναί, κυχχάζω κάποια 
γνωσχή μου.

— Γιά  δέχε, σάς γνέφει ένας 
κύριος.

Γνωστός σας εΐ,ν’ αύτός, αγα
πητή μου ;

— Ά ,  μπά,.μοί κάνει κόρχε φαί
νετα ι...Ά ς πιοΰμε λίγη μπύρα παγωμένη.

— Μά χώρα σάς κυττάζει περισσότερο.
— Καποχε μέ ήθελε γιά ερωμένη.

— Κ ι’ ,έκεΐνος δ ’Εγγλέζος 
πού σάς μίλησε ;

— Τ ί λέτε χώρα; Ά ς  πιοΰ
με μιά σαμπάνια...

— Μά, δεσποινίς, καί κά
ποιος άλλος σάς κυχχα.

— Μά δέν χό ξέρεχε; Οί 
άνδρες είνε ζιζάνια.

— Ναί, μά έγώ πού χόσες 
μέρες γιά χαχήρι σας...

— Τ ί ; Πώς ; Τολμάχε νά χό πήχε ;
— “Εχω κάποιο σπιχάκι...Άν 

ήθέλαχε ;
—Παραχωρήσαχέ μου χο,νάζήχε;
— Είνε δικό σας. ’Επί χέλους 

σάς έκέρδισα...
Πώς εϊπαχε ; 

έγώ δέν παίζω...
— Ά λλά  δέν εϊπαχε 

σπιχάκι μου ;
— Νά, μά χό ήθελα

Ά ,  ξέρεχε...

για χο

ν... ’Εγγλέζο. 
Π. ΝΑΛΕΟΣ

ΤΕΡΑΤΟ ΛΟ ΓΙΑ
Μνησχημοΰχε κύριε, ρέ Μανιώ μου, τί γλέ- 

πει κανείς σ’ αύχό χόν κόσμο χό σαρδανάπαλο 
καί χό χωραχανχζή !
Γ ιά  χό χέρας τοΰ Βρε
φοκομείου θέλω νά σου 
διαλάβω, ρέ πουλάκι 
μου,χό όποιον μιά κε- 
ρία ύψελής περιωπής έ- 
γέννησε ένα παιδί σάν 
κουκουβάγια καί χό- 
σχειλε μέ χό καχεπθεΐαν 
σχή Βρεφοδόχο γιά ν ’ 
άποφύγη χό πανόραμα.

Τό ξέρω, ρέ Σουλ- 
νιά μου, πώς είσαι 

παρθένα χοΰ λόγου σου 
»α ί πώς δέν κάνει ν’ 
άκοΰς χέχοιες κουβέν
τες γιαχί προσβλήνεχαι 
δηλαδής ή παρθενική 
σου άοιδός καί πςίς άπα 
ΰσχερις. Ά λλά  όπως 
κατάνχησε χό σήμερις 
χή νύχχα ή υδρόγειος 
σφαίρα καλό ναι κανείς νά χά ξέρχι ούλα γιά 
νά μή τόν πιάνουνε κορόδο οί άλλοι. "Οσο 
γιά χήν παρθενική άοιδό νά σοΰ πώ, ρέ Μα- 
νίχσα μου ; Τ ί καχάλαβες 
χόσον καιρό πού χήν προ- 
φύλαγες καί μοΰ χήν είχες 
μή σχάξη καί μή βρέξη;
Τόσες κοπέλλες πού χής 
γλέπουμε στά πά- 
νου καί σχά κάχου 
σχρώματα, μέσα 
στ’ αύτοκίνητα 
καί στη μοτοσυκλέχχες 
μπάς καί θαρρείς τοΰ 
λόγου σου πώς δίνουν 
δυάρα γιά τήν παρθε
νική άοιδό χους; Ά  μπά.
Τή στείλανε στό εξωτερικό 
γιά έκπαίδευπι. Γ ι’ αύχό 
σσΰ λέω ν’ άφήσης οτήν 
μπάντα χή Δυσδαιμονία 
καί νά σχάρας νά μ’ · 
κούσης μ’ ούλο χό θάρ
ρος καί χήν ψυχραΐμ(α 
χής φυλής. Μή,. 
έχω λάθον ;

Τό λοιπός τό 
παιδί έκεϊνο γεν
νήθηκε, λένε,άπό 
μιά άριστοκρά- 
τισσα κερία. Τόν 
καιρό πού ή κε
ρά ήτουν σ’ ενδιαφέρουσα κατάστασι τή- 
ραξε, λέει^ μιά κουκουβάγια κι’ άμέσως 
τό παιδί έκοψε πλώρη κι’ άντίς νά γίνη 
άνθρωποςένινε κουκουβάγια. Ρέ, ποιος τά 
τσαμπουνάει αύτά τ’ άστεϊα νά μασήσω 
γυαλιά καί νά τόνε φτύσω ; Αύτό μάς έλειπε 
τώρα νά μάς ποΰνε αύριο πώς άλλη μιά κε
ρία ποΰταν στήν ίδια κατάστασι έτήραξε κά
ποιο τζίτζικα κι’ άντίς νά κάνη παιδί άρχισε 
νά γεννάη χζιχζίκια άράδα. Α μάν πρόκλησι. 
Ρέ σύ χό παιδί άφ’ χόν καιρό τοΰ μακαρίτη 
τοϋ Άδάμ  γεννιέται σύμφωνα μέ τήν εσωτε
ρική παράσχασι χοΰ παχέρα χου. Θυμάσαι 
χές προάλλες, δνχας είχα μπλέξει μέ χή Μα- 
ριάνθη χήν κορδελιάσχρα; Ό νχας έγέννησε 
χεκνίο ήταν πανοτοϋ μου τύπος καί ύπο- 
γραμμός τοΰ Βλάμη. Δέν χούλειπε μήτε τό 
ζουνάρι, μήτε ή δίκοπη, μήτε ή καρδιά άπό 
άλουμίνιο. Άφοΰ, ρέ σύ, μόλις είδε τό φώς 
χοΰ λύγνου, έζήτησε άμέσως νά τσακωθή μέ 
τή μάννα του. Σ ’ ούλες χής άρχηρίες χου 
είχε χό παιδί χό αίμα μου 1 "Εχσι καί χώρα. 
Ποιος ξέρει ή κερία έκείνη μέ ποιόνε βλάκα 
**χε μπλέξει κι' έκανε τό παιδί δπως τόκα- 
νε. Κουκουβάγια αύτός κουκουβάγια καί τό 
τεκνίο. Τ*λει«*σε ! Ο Β ΛΑΜ Η Σ
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