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ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ml· ΣΥΡΙΓΟΣ
Δ η μ ο σ ι ε ύ σ ε ι ς  είς τήν σελίδα τής άλλη

λογραφίας : λεπτά ή λέξις δι’ όλους, Διά
ποιήματα καί έ'ίπορικάς καταχωρήσεις Ιδιαί
τεροι συμφωνίαι.
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s  Κ ΙΝ Η Μ Α ΤΟ ΓΡ Α Φ ΙΚ Η  ΤΑ ΙΝ ΙΑ
j* Ό  έραστής τής δεσποινίδος Λόρας,5υ- 
οτερα άπό απουσίαν πέντε ημερών, Επισκέ
πτεται τέλος τήν φίλην του. Έκείνη εΰρί- 
οκεται άκόμα στό κρεββάτι. Αΰτό δμως δέν 
έμποδίζει τόν έραστή της Μάριο νά κα- 
θήση δίπλα της.

— Ώραΐα τά καταφέρνεις, κύριε, τοΰ λέ
γει ή Λόρα, μόλις χόν είδε. Μέ θυμήθηκες, 
έπί τέλους...

— Ναί, έκαμεν έκεΐνος μέ αδιαφορίαν. 
Έλειψα μερικές μέρες. Συνόδευσα ξέρεις 
όυό γνωστά μου κορίτσα στήν Τρίπολι·

Ή  Λόρα έξανέστη.
— Καί τό λές κιόλα, ρέ τέτοια ψυχραι

μίαν; Πολύ καλά . Ξέρω τώρα τί θά κάνω. .
— Μά νά σοΰ πώ, δέν ιιπορΰσα ν ’ άπο- 

ποιηθώ, άφοϋ μοΰ τό πρότειναν. "Αλλωστε 
έπρόκειτο περί δύο κοριτσιών ώραιοτάτων. 
Ή  μία μάλιστα είναι στρομπουλή-οτρομ- 
πουλή σάν μπινάνα.

Ή  Λόρα δέν έκρατήθηκε ι^ειά...
— Σκάσε, έπί τέλους, τοΰ φώναξε. τΗλθες 

μέσα στό σπίτι μου γιά νά μέ συγχίσης. 
Φΰγε, φύγε, θά σέ σκοτώσω.

"Εξαφνα ό Μάριος άγκάλιασε τή Λόρα, 
τήν έφίλησε βιαστικά στό στόμα καί τής 
είπε μ1 ένθουσιασ ιό :

—  Σ ’ ευχαριστώ, μ ' έτωσες, Αόρα μου, μ1 
ίσωσες ..

—'Κ ;
— Ναί, ν « ί  ,. Αύτή τή στιγμή νοιώθω μιά 

«ΰτυχία \ Στάσου, στάσ ·υ θά σοΰ έξηγη- 
θώ : Πρό ήμερων άνέλαβα νά παίξω σέ μιά 
κινηματογραφική ταινία τόν ρόλον ένός 
έραστο7) πού προσπαθεί νά ν·κήσ(ΐ τήν ζη
λιάρα ερωμένη του. ’Ώ , μά είσαι μιά πρώ
της Τάξεως ζηλ'άρα» έσύ... Λόρα μου, θά μέ 
σώσιις... Τάν ρόλο τής ζηλιάρας πρέπει νά 
τόν παίξης έσύ. Θά πάρουμε 30 χιλιάδες 
φράγκα. "Ε, μά θά έχωμε καταπληκτικήν 
έπιτυχία... Τά  καταφέρνεις θαυμάσια...

—  Γ ι ’ αΰτό λοιπόν...
— Ναί, ναί σοΰ τά ε πα δλα γιά νά f i  

προβάρω... γιά νά σέ δοκιμάσω... ’Ώ , μά 
είσα αμίμητος- Μ. Σ ΤΗ Ρ ΙΟ Σ

Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Η Μ Α Τ Α
1. Τσαγκλήν Έίιορθώθη Φύλλα έστάλησχν. 

Έ Ν ιχολη ν  Άνανέωαις συνδρομής έλήφθη. Α . 
Σ χια όά ν  Ένεγράφη-.ε. Ση^ροη. Έ,,όφλησ.ς 
έλήφθη. Κ . Κ ονλονβάρην Συνδρομή σ ί; έλή
φθη. Αύνασθε νά στείλετε οτ·. θέλε ε πρό;.8ημο- 
σίευσιν μέ 30 λεπτχ τήν λέαν. Σμαρ. Καλαφ· 
Σας εΰχαρισιοδμεν θερμώ . Έφροντ σχμεν, άλλά 
δυστυχώς δέν είνε τόσον εΰκολον νά ν.-ιοιήση 
-κανεΙ; τήν κχκοήθειαν. θ ά ν  ον Λ ια. Έξόφλησις 
έλήφθη. Μαραμένον Κ ρίνον  Κάί ήμείς τό πα 
ρεχηρήσχμεν, 1 Μανγον ’Ανάγκη ένοικιίσεω; 
γραμμχτοθυρίδος. Ναυαγόν Ά λ ε ξ . ΛραχμαΙ 24, 
Νηοιωζοηονλα  έξόφλητις έλήφθη. Γ . Φθενά- 
χη ν  ’Ανανέωσις έλήφθη. Ν ιχ. Χ ριοιινάχην  
Ένεγρ άφητε. Έ;όφλησις λ]σμοδ έλήφθη. 1. 
Ά σ ζέ ρ η ν  Λι’ οσχ μας γράφετε θά φρο'τίσωμεν. 
Εύχαριστοϋμεν πολύ.

ΕΜ ΣΤΟ ΛΑΙ ΛΝΕΓ ΘΓΡ1ΛΟΣ
Λουίζα Ναζιώτου; ia, Poupe, Καχακτήτρια 

Καρδιών, 'Ερωτική Α5ρχ, Άνθος ιής Ιωνίας, 
Φρασκουίτα, Ρεμβώδης Ξχνθομαλλοδσχ, Χχρρυ, 
Νχσσος, Ίουδήθ, Κόρη τής Έλπίδος, Λεωνίδας 
Ψ, d o n ,  Φτωχόπαιδο, θΰμα τής Κακίχς, Ούρά- 
νιον Τόξον, Pussavant, Έμελλίνα, Βχσιλ. Ρχλ. 
Ε. Π.., Μικρόν Μπολσεβίκον, Γίόν Νεοαΐίος, Γίόν 
Νυκτός, Χρυαομαλλ .̂δσιν, Σκερτσοζον, '1'φηλό- 
φρων, Κόρη τών Αθηνών, Πονεμένην Καρδιά, 
Floria, Φρανσίναν, Cady jambel, Κοντιλέ- 
νιαν, Κοντέσα τοδ Χοροδ, Λιλιάνα, Μπιζοοδάκι. 
Δηλοΰμεν έπισήμω; ότι άν δέν ζη;ηθοδν αί άνω- 
τέρω έπιστολαί άνερχόμεναι εις 200 περίπου 
έντός 5 ήμερώ/ άπό σήμερον, θά έπ.στραφοδν 

Τμήμα ’Αλληλογραφίας

0  ΝΟ Ο Μ ΙΝΤΗΣ ΤΗΣ ‘ΣΦΑΙΡΑΣ,
Τό γραφειον της * Εφαίρας> άναλαμβάνει τήν δια- 

βίβασιν έτιστολων έκ μέρονς των ένοιαφερουμένων 
πρός διάσημον έ« Κωσ εαντινουπόλεως νοομάντην 
καί ίι,νευματιστήν διαμβνοντα έν ’Αθήναις. Πλήρες 
φώς είς δλα τά οίκογενειακά μυστήρια

Πνβυματισός, υπνωτισμός, τρχπεζά*ι
Ψυχολογία παντός άτόμου έπί τή βάσει τοΰ γρα

φικό ΰ χαραχτήρος.
Συνενε/>όησις δι* άλληλογραφίας. 'Απαντήσεις τα- 

χειαΐ και άκριβεις. Πλήρης μυσςίκότης. Γράψατε, 
Νοομάντην, γραφεία «ΣφαΙρας»έσωκλείοντες δραχμάς 
10 είς έκάστην έπιστολήν.

ΕΙς τούς έπιθνμοϋντα; νά λάβουν ά-ταντήσεις δέ 
Ιδιαιτέρας έπιστολής καί όχι διά τής στήλης δι* γδιν 
ρίζω δτι, δέον νά έσωχλείουν είς διπλοΰν τό όι̂ ων*- 
άντίτιμον.

Ο ΝΟΟΜ ΑΝΤΗΣ Α Π Α Ν Τ Α :
A. I. Π . Θεσσαλονίκην: Πώς θέλετε νά 

άπαλλαγήτε dito επάγγελμα τό όποιον μόνη 
σας έξελέξατε; Δυπυχώς ήμίρας ευημερίας 
τής οίκογενείας σας δέν προβλέπω. Γράμμα 
έλάβατε ήδη. Γάμον σύντομον δχι. Είναι αδύ
νατον. Ό  άδελφός σας ερχεται. Σας εΰνοεϊ ή 
Πέμπτη. Είς τήν Κων]ιτολιν θρηνούν γιά σάς, 
ποιοι δέν ννωρίζοι.

ΙΣΜ ΗΝΗΝ, (Όρφαινό): Μή δίδενε τόν εαυ
τόν σας σκλαβον τοϋ θανάτου, διότι δταν τόν 
ΐδήτε προσεγγίζοντα θά μετανοήσετε πικρό
τατα διότι τόν έκαλέσατε. Μόνον οΐ δειλοί 
καί οί μισάνθρωποι θεωρούν τόν θάνανον ώς 
μόνην διέξοδον κατά τάς ήμέρις τής δυστυ
χίας των. Τά πνεύματα τών γολέων σας είναι 
λίαν ανήσυχα λόγφ τής άπ.ιγοητεύσεως τήν 
όποίαν μόνη σας υπερβάλλετε. Ησυχάσατε. 
Τόν κύριον έκεΐνο ταχέως θά rev άναγχάοω  
νά σάς προιττατεύσχι καί νά έκτελέση τό κα
θήκον του. Γράφετέ μου συχνά.

ΕΛΠ ΙΔΑ Β. : Τό μελετώμενον συνοικέσιον 
νά τό θεωρήτε ναυαγήσαν. Θά ΰπα\δρευθήτε 
τό τβ μόνον δταν άνταποκριθήτε είς τόν έρωτα 
τοϋ Γεωργίου. Τίποτε άλλο.

ΚΟΡΗ Μ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ, Πάτρας : Μέλ
λον λαμπρόν καί πλήρες ώραΐον εκπλήξεων. 
Θά ΰπανδρευθήτε έντός δύο έτών. Ό  μέλλων 
συζυγός σας θά φέρβ άρχαϊον δνομα. Θά 
ζήσετε ά όμα 21 έτη. Είς τό γραφίΐον σας 
δέν θά παραιχείνετε. Σάς άδικοϋν πολύ.

Δ Υ Σ Τ Υ Χ Η  ΥΠ ΑΡΞ ΙΝ , Πάτρας: Γάμον 
δέν διαβλέπω. Τό μέλλον οας πολύ σκοτεινόν 
καί πλή?ες οί'.ογενκιακώ> ανωμαλιών. Θ1 
ζήσετε άκόμη 18 ειη. Ή  εργασία σας θά 
εύοδωΑή.

Μ. Σ Α Γ1.; ’Απολυτήριον θά λάβετε έντός 7 
μηνών. Έ  ; τής Ελλάδος δίν θ ’ αναχωρήσετε, 
άλλ’ « ΰτε σάς τό συνιατώ, διότι τοΰ to θά σάς 
εφερε μεγάλης άνωιιαλίας ;ίς τήν ζωήν σας. 
Τούς γονείς σας δέν θά τούς έπανίδετε. Τούς 
ά&ελφούς σας ναί. Είς τόν γάμον θά ευτυ
χήσετε ίπολύτω:, φθάνει νά μή παρεξηγή
σετε τήν σύζυγόν σας, διότι είσθε πολύ Ιδιό
τροπος.

Μ ΑΙΡΗΝ : Χαρακτήρ ρωμαντικός. ευπα
θής, τρομοκράτη μένος άπό τάς ά ταιτήσεις 
τής σημεοινή· ζωής. Τό μέλλον σας ούχί 
όλιγώτερον θλιβερόν τοΰ παρελθόντος σας. 
Τάς θλίψεις τάς δημιουργείτε μόνη σας, 
διότι είσθε έντελώς άνίδ ος είς τάς συνθή- 
κα'ς τής ζωής. Ή  ύ/εία τής μητρός σας όέν  
tlva t ύνναιον  νά βελτιωθή. Ή  θέσις τοϋ ά- 
δελφοϋ σας θά καλλίτερεjoq. Τόν κίνδυνον 
τόν άπέφυγε πλέον. Τόν οικογενειακόν φίλον 
δέν θά τόν ίδήτε πλέον. Σάς εύνοεϊ ή Π α
ρασκευή. Λατρεύετε τήν αγίαν τήν φέρουσαν 
τό δνοιια τής ημέρας αύτής. Θά σάς noaoQ.

ΝΑΝΑΝ, Ηράκλειον Κρήτης : Γάμον δια
βλέπω σύντομον, κατόπιν έρωτική; περιπε- 
τείας. Μέ τόν σύζυγόν σας θά δοκιμάσετε 
μίαν γλυκυτάτην ευτυχίαν διότι θά τόν αγα
πάτε πολύ, άλλά καί διότι γνωρίζετε πώς 
πρέπει νά ζή ίετε.

Είς προσεχή φύλλα  r/ίς « Σφαίρας» θ 'ά -  
ηανιήοω  χαζά σειράν χαΐ είς έπιαιολάς 
ιώ ν  ό ίόων χαι χνο ιω ν  ·. Π α ιρ ινον, Φρα ■ 
σχον ΐία ς , I nve de..., Λ ίιαας Ο ϊχονόμον, 
Γ , Κ ., C· G P., Γ . Μ  Μ ., Ά π η λ η ι-
σμένης ψνχης, Μ  X ., Δ .  Υ ., Ν . Π . Σ ., 
Ή ααϊα  Μ η οχ., Φ νλαχισυένον. Μαρ. Π., 
Ρ ω μ α ν ιιχ τις  Κορφιαιοηούλας, Ε λ έν η ς , Μ. 
Λ ., Σχλάβον ζης ζύχης, Ά ό ιόρθω ιης I. 
Π ., Φανζ)νας, Μαγενμένον άεζον, Βαα. Κα- 
ζοαρυν, Μ ιχρής Παραπονιάρας, Aiignon, 
Κ α μ έλ υ ς , Ν ζολορές, Γ .  Κ .

Κ α λένζζον , Ιγραψχ εί; Λουτράκι ν, Pa y i 
ομένο ανθογυάλι, έάν έλήφίη θά σάς άπαν- 
τήσω. Δέν μπορώ νά κρατώ άρχεΐον.

U ΝΟΟΜΛΝΤΗΞ

‘ΧΡΥΣΟ ΜΟΥ ΚΟΡΙΤΣΙ,,..

Η Μ Ν Η ΣΤΕ ΙΑ
"Ε, χα λά... ’Έλαβα τό φρεπάρ τών αρρα

βώνων σου. Σ ’ εύχαριστώ πού μέ θυμήθη
κες. Τώρα πιστεύω πώς είσαι Γραγματικ« 
νικήτρια τής .ζωής. Στάθηκες παρά πάν® 
άπό τήν άνοστη ζπρόληψιν πού άπαιτεΐ άπ4 
μιά άρραβωνιασμένη δεσποινίδα νά διακό
πτη, άμέσως τό ίδιο βράδυ τών αρραβώνων 
κάθε σχέσιν της μέ τού; παλιούς της φί
λους. ’ .-'σύ τόν πρώτο πού θυμήθηκες, άμέ
σως μ'τά τήν έκποίησίν σου, παρντόν, τόν 
άρραβώνα σου ήθελα νά πώ, ήμουν έγώ. 2 ’ 
εύχαριστώ πολύ ν ι’ αύιό. Άκόμα σ’ ευχαρι
στώ περισσότερον έπειδή μ’ έκαμες νά πι- 
στεύσω δτι δέν θά μέ στερήσιις τής εύδαι- 
μονίας νά σέ βλέπω συχνά γιά νά μιλάμβ 
μαζή γιά δλα έκεϊνα τά ευχάριστα πράγ
ματα τής φιλίας μας.

Ε ί-α ι περιττόν νά μέ βεβαίωσης. Τό  ξέρα. 
Τόν άνθρωπον έκεΐνον δέν θά μπορέσιις νά 
τόν ύποφέρης πολύ. Εδοκίμασες καί τόν 
άρραβώνα δπως δοκιμάζη κανείς ίνα σπόρ. 
Κατόπιν δέν τόν βρήκες τοΰ γούστου σου καί 
τόν άφήκες... Έ  μά θά έχης δίκηο. Αυτί) 
ή κατάστασις, ή μεσοβασιλεία, μεταξύ έλευ- 
θερίας καί γάμου καταντά άηδία, πρό πάν- 
τιον γιά σένα. θά μπορούσες νά ΰπανδρευ- 
θης, άμέσως... Ά λλά ,.. ξέρω... Έδέχτηκες 
ν ’ άρραβωνιασθης γιά νά συγκρίνης. Ν4 
συγκρίνη; μεταξύ φίλου καί αρραβωνιαστι
κού. ‘Ο πρώτος σ’ άγαπά δπως θέλης, ό 
ό δεύτερος θά προσπαθήση γά σ’ άναπήση 
δπως θέλει αύτός. Άκριβώς τότε ή ψυχη 
σου θά γεμίση άηδία. Τότε θά πετάξηξ 
κατάμουτρα στόν άνθρωπον αύτόν δλη σου 
τήν περιφρόνησιν, στόν άνθρωπο αύτόν πο· 
ζήτησε νά σέ γελάστι μ1 ενα χρυσό δακτυ
λίδι.

”Ό χ Ι, άγαπητή μου. Εκείνοι που ζητοΰν 
νά δεσμεύσουν ένα κορίτσι μ’ ενα δακτυ
λίδι ποτέ δεν κατορθώνουν νά τοδ δεσμεύ- 
σουντήν καρδιά.Αύτύ -συνέβηχε καί μ’έσένα. 
Έζήτησαν νά σ’ έκποιήσουν, έσύ χαμογέλα
σες καί τώρα έτοιμάζεσαι νά τούς δώσης, 
νά τοΰ δώσης ήθελα γά πώ, ενα καλό μά
θημα. ΤΑ, σ’ εύ(αριστώ, σ’ εύχαριστώ πολύ. 
Καί σέ περιμένω, βράδυ πάντα.

Ν Ο Σ Τ Α Λ Γ Ο Σ

Καί ό « ’ Αρραβωνιαστικός» καί ή «Χρυσή 
Άλυσσίδα» τελειώνουν εις δλίγα φύλλα. Καί 
τόν μέν « ’Αρραβωνιαστικόν» θά διαδεχθή τό 
αριστούργημα τής Ιταλικής φιλολογίας, τό 
γλυκύτερον ρωμάντζο τοϋ κόσμου «Χ Ρ Υ Σ Ο  
Μ ΟΥ Κ Ο Ρ ΙΣ Τ Ι» τήν δέ «Χρυσήν "Αλυσσί- 
δαν»... αύτό είναι μυστικόν πού δέν μπορΑ 
νά τό πώ σήμερα. Πρόκειται περί έκπλήξεως 
άπό τάς πλέον κτυπητάς.

— ‘Η δημοσίευσις χαρακτήρων δΰναται* νά 
συνεχισθή είς τήν 7ην σελίδα καθώς καί ή αλ
ληλογραφία μεταξύ τών υποψηφίων καί ψη
φοφόρων τοΰ Φι/ ικοϋ Διαγωνισμού. Καί τοϋτο 
διότι πολλοί άναγνώσται μας έκ τοϋ έξωτερι- 
κοϋ δέν έπρόφθασαν νά λάβουν μέρος. Ή  δη- 
μοσίευσις έκάστου χαρακτήρος θά πληρώνε
ται πρός 5 δραχμάς. "Οσοι λοιπόν μέ ήρώτη- 
σαν έάν μποροΰν νά δημοσιεύσουν χαρακτή
ρες μποροΰν νά μοΰ τούς στείλουν.

—Διά τήν συνεργασίαν είς τό προσεχές.
Ο Α ΡΧ ΙΣ Υ Ν ΤΑ Κ ΤΗ Σ

ΑΦΟΥ ΤΗ Ν  ΕΠΑΙΔΕΨΕ 5 Χ ΡΟ Ν ΙΑ  

Ύστερα, μέσα σ’ Ινα στοργικά άγκάλιασμα, 
τής έχαϊδεψε τά μαλλιά καί τής είπε :

- Χ Ρ Υ Σ Ο  ΜΟΥ ΚΟΡΙΤΣΙ
T I P O X B S R T E :  JVJBXR Ε ΙΧ  T O V Z  ΐς ΐ ^ Η Μ Λ Τ Ο Γ Ρ Α φ Ο Υ Σ  E f lH ^ P B Y E I  Ο ΘΑΜΑΤΟΣ

ΓΡ. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ο “ Α Ρ Ρ Α Β Ω Ν ΙΑ Σ ΤΙΚ Ο Σ  Μ ΟΥ,.
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

— Ά ,  ώραΐα ! φώναξε. Τδξερα πώς είσαι μόνη καί δέν 
έβλεπα τήν ώρα νά φύγτ) ό άνθρωπος πού μέ κρατοϋσε 
κάτω, γιά νάρθώ νά σοϋ μιλήσω. Έ χω  κάτι νά σοϋ πώ... 
ιιολΰ σπουδαίο !

Ή  φωνή του τήν ξύπνησε άπό κείνον τόν ρεμβασμό. 
Αλλά δέν τή ' ξαναγύρισε δλως διόλου στήν πραγματικό

τητα. Τής φαινόταν άκόμα πώς ήταν στήν πόλι, στό σπίτι 
της, καί πώς δ Δήμης αύτός πού τής μιλοϋσε, ήταν δ πα
λιός Δημητράκης, ό άρραβωνιασχικός της. ..

—Τ ί ; έκαμε σάν άφ^ρημένη.
Καί σηκώθηκε μέ μιά φρίκη, καί κίνησε γιά τήν κάμαρά 

νης,σά νάθελε νάποφύγη αύτό τό φάσμα πού τήν κυνηγούσε 
Ακόμα. .

— ’Έ , ποΐ πφς;... Στάσου!
—Μά τ ί μέ θέλεις ;
—Σοϋ είπα. . Έ χ ω  νά σοΰ μιλήσω...
Τώρα μίλις ξ'ίπνησε στήν έντέλεια. Καί τόν κοίταξε 

*ίρωνικά.
Δέν πας καλύτερα κάτω, τοΰ είπε, νά τελειώσης έκεΐνο 

τό δράμα μέ τίς Μοίρες καί μέ τίς Μοΰσες ;... Έ γώ  δέ 
θέλω σιιντροφιά.

—Τ ώρα πειά ; έκαμε δ Δήμης, απλώνοντας τά χέρια γιά 
νά τή σταματήσΉ·

—Τί, τό τέλειωες;
—Τό άφησα. Δέν ξαναγράφω. Πάνε τώρα κείνα ποΰ 

ήξερες, Μαριτάνα ! Πάνε δλα· Άκοϋς ;
—Πολύ καλά ! Κ ι’ έγώ πάω στήν κάμαρά μου νά ησυ

χάσω. Δέν πιστεύω νά μάκολουθήσχις ώς έκεϊ...
—Μαριτάνα! Συάσου !.. Σέ παρακαλώ, ένα λόγο!
Γύρισε άπότομα, σά θυμωμένη :

Μά τ ί  είναι ;
—Σ ’άγαπώ !
— Αύτό τό ξέρουμε. “Άλλο ;
—Καί σέ παίρνω !
— Ώ ,  λά, λά ! 'Α λήθεια ; Μ ’ αύτό είναι πολύ σπουδαίο ! 

Γ ιά  νά Ιδοΰμε 1... ’Εμπρός!
Ξανακάθησε στήν πολυθρόνα της, κοιτάζοντας τό Δήμη 

ερωτηματικά καί σαρκαστικά,
—Ά φ η σε  πιά αύτό τό ΰφος, Μαριτάνα 1 τής φώναξε. 

Δέ σοΰ πάει καί δέ μοδ άξίζει. Σοΰ μιλώ σοβαρά. Ηοτέ δέ 
μίλησα σοβαρότερα στή ζωή μου !

—Ά  ! Οΰτε τότε πού είπες τοϋ πατέρα μου : «Κύριε 
Σταυρίδη ! ζητώ  τήν χεΐρα τής θυγατρός σας !;»

—Οΰτε, ποτέ !... Ώ χ , καϋμένη Μαριτάνα I Μέ κρίνεις 
Ακόμα άπό κείνα πού έλεγα κι’ έκανα δταν ήμουν ένα 
καλιόπαιδο είκοσι χρονών ;

—Είκοσιτεσσάρω, γιά τήν άκρίβεια. Μόλις τά είχες 
κλείσει δταν μέ ζήτησες γιά πρώτη φορά. Τέλος πάντων 
μέ ξαναζητείς; Κ ι’ αύτή τή φορά είναι τό σοβαρό;

—Ναί, ν α ί ! Δέ μοΰ είπες, έκείνη την ήμέρα, πώς μά- 
γαπάς;

— Ά ,  δσο γιά νά σάγαπώ !... Μά δώδεκα χρόνια τώρα, 
καϊμένε, μήπως κάνω καί τίποτ’ άλλο ;

—Δέ μοχ είπες άκόμα πώς ερωμένη μου δέν γίνεσαι 
■ ο τέ ;

—Νά χαλάση δ κόσμος, Δημητράκη μου !
—Γυναίκα μου δμως θά γινόσουν.
— Ά ,  ναί Γυναίκα σου Ίά  γ ινόιιονν__
— Λοιπόν, Μαριτάνα, θά γίνης ! Είμ’ έτοιμος νά χωρίσω 

τή Ζηνοβία καί νά πάρω σενα. Φτά ·ει νά πής μιά λέξη !
Έκείνη έξακολουθοΰσε νά τόν κοιτάζη σαρκαστικά.
— Μη μέ κοιτάζης έτσι Μαριτάνα ! τής φώναξε παρά

φορα. Γ ιά  νά φτάνω έγώ σ’ αύτό τό σημείο, μπορείς νά 
κρίνης τ ί τρέλλα έχω πάλι γιά οένα !... Έκαμα ένα σφάλμα 
στή ζωή μου ; Τό έπανορθώνω· Ποτέ δέν είναι άργά δταν 
θέλει κανείς. Κ ι’ έγώ τώρα θέλω. Γ ια τί τώρα σάγαπώ 
άληθινά. Γιατί τώρα μόνο είδα τ ί  άξίζεις !

Μ ’ δση παραφορά τής μίλησε, μέ τόση ηρεμία τοΰ άπο- 
κρίθηκε : -------

— Ναί, μά τό κακό είναι πού κι’ έγώ είδα τώρα τί 
Αξίζεις έσύ !... Τέλος πάνων, μοΰ προιείνης γάμο. Καί 
θέλεις νά σοΰ πώ τό ναί, γιά... γιά νάρραβιαστοΰμε. Έ τ σ ι ;

—Ναί, μόλις χωρίσω τή Ζηνοβία.
— Κ ι’ έντωμεταξύ ; Τό διαζύγιο θέλει ένα χρόνο...
—νΟχι δά ! Οΰτ’ έξη μήνες.
— Έστω. Κ ι’ αύτούς τούς μήνες ;...
— Θά τούς περάσουμε άρραβωνιασμένοι.
— Ποΰ ;
— Μή φοβάσαι! Έσύ στό σπίτι σου κι’ έγώ στό δικό 

ιιου. Θά σοΰ νοικιάσω ένα σπίτι. "Η κάθησε σύ έδώ, καί 
«γώ  πάω στό ξενοδοχείο. Δόξα σοι ό Θεός, παράδες τώρα 
*χω. ,

—Μά δέ θά τούς δώσης πίσω, άφοϋ θά χωρίσεις τή 
γνναΐκα σου ;

—Έ χ ω  κι’ άλλους !
. —Πολύ καλά/ Ώ σ τε , προσωρινά, θά χωριστοΰμε.

— Κατ’ άνάγκη... Άφοϋ έσύ δέν έννοής νά ...
Τόν έκοψε :
—Κι* ϋστερα, λές, θά παντρευτούμε....
— Βεβαιότατα !
Ή  Μαριτάνα τότε σηκώθηκε. Καί σταυρώνοντας μπρο

•τά του τά χέρια :
(Ακολουθεί)

Μοζή μέ δλους τοΰς θεατάς 
τοΰ «Πανοράματος» χήν ώρα 
τοΰ δυστυχήματος ήτο καί μία 
κυρία εΰχραφής, πενθερά τοΰ 
φίλου κ. Α. "Οεαν τό 
δυστύχημα έγνώσθη ό -ί*®? 
φίλος μου άσφυκτιών 
άπό... χαράν έτρεξεν είς 
τόν κινηματογράφον, 
προσπαθώ ν' νά μάθ[| 5̂»', 
μήπως ή πενθερά του... (J ,
έσώθη.Έτφ δ ιως χατα- 1 1 1
γινόταν συλλέγων πλη- '  * ' 
ροφορίας, έ;αφνα τήν 
διακρίνει είς τό άπέναντί μέρος, 
νά κάθειαι μακαρίως μέσα σ’ 
ένα βαγόνι, τοϋ «Θίρίου».

’Ωχρός άπό τήν ουγχίνησίν του 
φίλος μον κ Ί  ΰβρίζων ά.χό 

μέσα του θεούς καί δαίμονας, 
τήν έπλησίασε.

Μαμά έδώ ; Μήπως έπαθες 
τίποτε;

—Ησύχασε παιδί μου, τοΰ ά
πήντησεν έκείνη Δέν έπαθα εύ- 
τυχώς τίποτε.

— Μά πώς τήν γλυτο'ισατε ; έ 
κανεν ό φίλος μου μέ φανερή 
πλέον νευρικότητα.

—Νά σοϋ πώ... Πέντε λεπτά 
πριν άρχίση ό πανικός άρχισα 
νά αίσθάνωμαι ενα τόσον ενο
χλητικό πόνο στό στομάχι, ώσ ε 
άναγκάσθηκα νά σηκωθώ καί 

νά βγώ έξω. Δέν ε ί
χα περάσει καλά 
τήν πόρτα κι’ άκουσα 
τής φωνές...

Ό  φίλος μου έ
σκυψε τ ί  κεφάλι του 
γιά νά δεχθή καί τό 
νέον αύιό κτύπημα 
τής κακήςτου μοίρας.

77 εσζοίχιζεν άλλοζε μιά μαι- 
ζρέααα :

Ένοίκιον δρχ. 10( τόν μήνα 
Φαγητόν » 150 » »
Κοστούμια » 100 » »
Διάφ. διασκεδάσεις 100 » »
Κ α ι ζί οζοιχίζει σήμερα :
Ένοίκιον δρχ. 1030 τόν μήνα
Φαγητόν » 1500 » »
Κοστούμια » 500 » »
Αυτοκίνητα > 750 » »
Ποδήλατόν » 300 « »
Ντάοίγκ » 1700 » »

Νεαρός συγγραφεύς,πολύ δυνα
τής έμπνεύσι ως καί παχείας κό- 
μης, θρηνεί διά τόν θάνατον τοΰ 
Γάλλου συγγραφέως ’Ανατόλ 
Φράνς.

— Ά ,  δέν ξεύρετε, λέγει σέ 
κάποια δεσποινίδα, τ ί μεγάλο 
μυαλό ήτο αύτός ό Γάλλος 
Έ γώ  πού τόν έγνώρισα σάς βε- 
βαιώ δτι ή Γαλλία έχασε πολύ 
μέ τόν θάνατόν του.

Ή  δεσποινίς τ  ι ήκουε αύτά 
δλα καί παραξενευόταν πού τής 
τάλεγε Τ ί τήν ένδιέφερεν αύ
τήν τάχα ό θάνατος ένός αν
θρώπου καί μάλιστα γέρου; Έ π ί 
τέλους δέν τόν έγνώριζε διόλου.

—Μά ποιός ήταν αύτός ό κύ
ριος ; έρώτησε τόν φίλο της, τόν 
νεαρόν συγγραφέα μέτήν δυνατήν 
έμπνευσιν καί τήν παχεΐανκόμην.

—Πώς ; δέν γνωρίζετε τόν Ά -  
νατόλ Φράνς.

— “Όχι. Τ ί δουλειά έκανε ;
—Μά... ήτο υπάλληλος, στήν 

Γαλλικήν ’Ακαδημία.
Ο ΑΘ Η Ν Α ΙΟ Σ

. Π. ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ

Η Χ Ρ Υ Σ Η  Α Λ Υ Σ Σ Ι Δ Α
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

—Συ»είθισις νά μή μέ πιστεύχις, Λίνα. 
Έ χεις  άδικο.

Έκείνη σιωπούμε ν ι’ έπερίμενε.
Ό  Τάσος έπατέλσβε μέ τήν συι ιθισμένη το ν  

αποφασιστικότητα.
—Ή  λύσις είναι μιά... νά ένωθονμε κάποτε 
-  Κ ι’ ό ερακ μας; έρώτησε μέ κάποιο ει

ρωνικό χαμόγελο ή Λίνο. _
Δέ φοβούμαι πειά γι’ αΰτόν. Ε π ιτέλους 

θά ί<ανοπυιηθή κι’ ούτός καί θά ήσυχάσυ, 
άλλά έμεΐς, μαζή οί δύο, θά ζήσωμ·», εΰτυ- 
χισμένοι. Τό βλέπω τάρα καθαρά, ιό αισθά
νομαι κ^ί τό πιστεύω.

—Μπορεί ποιέ νά γί\’Ή ένα τέτοιο πράγμα; 
έρώττ,σε ή Λίνα.

—"Ολα νίνοντπι σάν άγαπά κανείς.
Τόν κύτταξε τότε μέ μίαν έκρηξη χαράς 

στά μάτια.
—Πρώ-.η φορά σ’ άκονω, έψιθύρισε, νά 

μοΰ μιλφς με τέτοιο τρέπο.
—Πιστεύί ic τώρα άν σ’ άγαπώ; είπε δ Τάσος 

κι" έπλησίασε καί τήν άγκάλισσε.
^Α γαπ ημ ένε μου, έψιθύρισε έκείιη.
Κ ι’ άφέθηκε στήν άγκσλιά του...
Μές στά φιλιά τους άκουσ ιν ένα τριγμό 

τής πόρτας.
Στράφηκ ιν κι’ < ί δυό κι' είδαν νά στέκεται 

μπροστά στήν πόρτα, κάτεοχρος ό ΣτάμοΓ .
ΙΙίσω  άπ’ αύτόν δι έκρινε ένα άσπρόξανθο 

κεφάλι τοΰ «γαμβρού» του καί τόν πορτιέρη
πού έχρατοϋσε μιά βαλίτσα.

*
*» * * CΌ  Στάλος γύρισε da* *ro μικςό ταξεΐδι, 

ποΰ εΤχε κάμει στήν πατρίδα του κι’ έφερνε 
μαζή του. γιά κάποια εργασία, τόν ξανθό 
έκεϊνο ποϋ ιίχε σύζυγο ή άδελφή του.

Μόλις ι πήκε στό σπήτι, τήν πρώτη υπηρέ
τρια πού συνήντησε ήταν ή Φρόσω καί τή ρώ
τησε γιά τήν κυρία της.

Ή  Φρόσω δμως έδειξε τέτοια ταραχή πον 
έπροδόθηκε. Μόλις κατώρθωσε νά ηή «σ τό  
σαλονάκι της» καί έδοκίμασε νά τρέξυ, γιά 
νά ειδοποίηση βέβαια τήν κυ. ία της

Ό  Στάμας δμως, πού πάντα βασανιζότανε 
άπό υποψίες, τή φορά αΰτή κατάλαβε, πώς 
κάτι σοβαρό συνέβαινε.

— Κάτσ ’ έδώ φιόναξε μέ απότομη φωνή.
Κ ι’ ή Φρόσω έκαρφώθηκε στό πάτωμα.
Είπε τότε στό πορτιέρη νά πόρη τήν- βα

λίτσα του καί μέ τό γαμπρό του άνέβηκε 
στό σαλονάκι.

** *
"Οπλο δέν είχε μαζή του. Ή  πρώτη τσυ 

σκέψις ήταν νά όρμήση άπάνω στόν άνθρωπο 
έκεΐνο, πού τόν είχε σχεδόν λησμονήσει, καί 
νά τοΰ σφίξη μέ τό  χέρι τό λοιμό.

Ό  Τάσος δμως καί ή Λίνα τινάχθηκαν 
άμέσως δρθιοι. Πέρασαν μερικές στιγμές 
παγεράς σιωπής.

Ό  Σιάμος προοπαθοϋοε νά κρατήοη τ ίς  
ΰβρεις πού ερχόντανε στή γλώσσα του. Αισθα
νότανε τήν άνάγκη νά πή κάτι βαρύ καί 
τρομερό έναντίον της, άλλά ή συνήθεια, πού 
απέκτησε δλα αύτά τά χρόνια, νά συγ^ρατή· 
πάντα τή γλώσσα του, τόν έδέσμευσε κι* 
έκι ίνη ιή πτιγμή καί τόν έσύγχισε σέ τέτοιον 
τρόπο, ώστε έσφιγγε τονς γ άνθους του, χωρίς 
νά ιιπορή ν’ άρθρώση λέξη.

Ό  «γο μπρός» είχε μιάν έμπνευση καλή. 
Άγκάλιασε τό Στάμο καί τοϋ είπε μ’ αύστη- 
ρόιητα.

—Πάμε... αότό άρκεΐ.
Καί προσπάθησε νά τόν σύρη έξω.
Ό  Σιάμος δ ως έμεινε καρφωμένος στό 

πάτωμα καί τοΰ φαινότανε άδύνατον νά κι- 
νηθή.

Άλ?ιΛ  oi πρώτες στιγμές έπέρασαν καί ή 
ψιχραιμία του άρχισε νά ξαναγυρήζη.

Στάσου, είπε, στό σιγγενή του. "Η  ΰπό- 
θεσις αύτή πρέπει νά τελειώση.

—Μέ δποι - τρόπο θέλετε, είπε ό Τάσος.
Ό  Στάμος έχασε τότε τούς δισταγμούς του. 
Σύ, άχρεϊε, είπε στόν Τάσο, δέν εχεις δι

καίωμα νά μιλςίς έδώ μέσα. Είναι σπίτι μου 
κοί γι’ αύτό δέ σέ χαστουκίζω. Μ ’ αύτήν έχα> 
νά κάνω μονάχα.

Ή  Λίνα άναοήκωσε τό κεφάλι κι’ έκύτταξε 
τόν άντρα της στά μάτια

—Τ ί θέλεις άπό μένο; τόν έρώτησε μέ φω
νή σχεδόν ήρεμη.

—Νά κατεβάσχις τά  μάτια σου άπ' τή 
ντροπή καί νά μιλι?; μέ όλιγώτερη αυθάδεια.

(Ακολουθεί)



(Συνέχεια τρίτη)
’Αγωνίζομαι νά φαίνωμαι άπο<ρουστικός,α

πεχθής, νά]μέ μισήσουν ή ερωμένες τών ;φί- 
λων μου γιά νά σωθη ετσι ό ερω; τους άπό 
τόν κίνδυνον, μέ τόν όποιον τόν άπειλοϋσεν ή 
ώμορφιά μου, κι’ δμως τίποτε δέν πετύχαινα. 
Οί φίλοι μου στάς άρχάς εθλίβοντο, κατόπιν 
παρεπονοΐντο, ώς που στό τέλος άρχισαν νά 
μέ άποφεύγουν.

Ήλθον εύκαιρίαι πού μπορούσα νά κερ
δίσω δλα τά μέσα καί τά εφόδια γιά μιά ευ
τυχισμένη, ίσως γιά μιά δοξασμένη ζωή. Κι' 
δμως δέ.» μπόρεσα νά κερδίσω τήν άγάπη 
καί τήν στοργή εκείνων πού κρατούσαν στά 
χέρια τους τά μέσα τής εύτυχίας μου, γιατί 
ήμουν ώμορφος ! Τής στιγμές πού δείχνανε 
δα έχουν κάθε διάθεσιν νά μέ υποστηρίξουν, 
ν' άνα/νω?ίσουν τήν αξίαν μου καί νά μέ 
βοηθήσ ,ιιν νά ευτυχήσω καί ν’ άναδειχθώ, τής 
στιγμές εκείνες δλη μου ή ϋπαρξις έπάναστά- 
τούσ-ί, τραβιόμουν άπό κοντά του:, έπαυα νά 
τούς βλέπω,^γιατί μέσα μου έδραιονόταν ή πε- 
ή ποίθησις δτι τήν καλωσύνη τουςτήν προκαλή 
ώμορφιά μου κι’ δχι ή άξια μ >υ. .Γιά τούς 
φίλους ποΰ μ’ έπίστευαν δυνατό καί άξιο, γιά 
τούς γνωττούς πού μ’ έκυττοΰσαν μέ θαυμα
σμό στά μάτια, γιά τούς προϊσταμένους πού 
σκλαβονόνταν μαζή μου ένόμιζα πώ; δέν ή
μουν παρά ό ώμορφος ερωμένος.

"Ετσι μόνος μου άφινα τήν άξία μου νά χά
νεται, γιατί τήν ήθελα πάντ ί κρυμμένη σάν 
τό σκουλήκι μέσα στή γή.

Έρχονταν ημέρες πού τής περνούσα χωρίς 
νά μπορώ^νά συναντηθώ μέ άνθρωτο. Καί 
νηστικός έμεινα πολλές φορές μή θέλοντας νά 
μπώ μέσα σιά έττιατόρια επειδή ό κόσμος 
πού ήταν μέσα σ’ αύτά θά μέ πρόσεχε μόλις 
έμπαινα κ ιί θά μέ κυττοΰσε μέ τό βλέμμα ε
κείνο τ ι  γεμάτο θαυμασμό πού μέ νεύριαζε, 
πού μ’ άνησυίζοϋσΒ, πού μ’ εκανε νά φεύ/ω 
σάν κυνηγημένος καί v.i ζητώ νά κρυφθώ σέ 
καμμιά γωνιά, νά μπώ μέσα σέ κανένα μαγα- 
ζά<ι πού δέν θά μ’ άνησυχοϋσαν τά θαυμα
στικά βλέμματα τοΰ κόσμου.

Καθε άλλος στή θέσι μου, σοϋ επαναλαμ
βάνω, ά/ιπημένη μου κόρη,θά ήιαν δ νικητής 
τής ζωής, ό πειό χιρούμενος κι' ό πειό ευτυ
χισμένος άνθρωπος τοί κόσμου. *Η ώμορφιά 
μου έμοιαζε  ̂ γιά μένα μέ φουσκωμένη θά
λασσα πού ολοένα ταραζόταν κ’ έφούσκωνε 
καί μ’ έ.τίεζε καί μέ σκέπαζε καί μ’ έπνιγε. 
Ή  ώμορφιά μου μού'κο Ιεν δλο τά θάρρος γιά 
τή^ζωή. Παραξη/ούσα ό ίδιος τόν έ ιυτό μου 
κ’ έλεγα πώ; ήμουν πλασμένος γιά νά παίξω 
ένα πρωτότυπο ρόλο στό θέατρο τή; ζωής. ι 

Αλλοτε δμως εΰρισκα δτι δέν έπλάστηκα * 
παρά γιά νά βασανίζωμαι, κι' έπλάστη«α ώ- 1 
μορφος γιά νά βασανίζωμαι περισσότερο. 
Πολύ πρωτότυπη, αλήθεια, αύτή ή έκδίκησις 
τής φύσεως, πρωτότυπη άλλά καί τρομερή.

'Ένα βράδυ είχα πάει εκδρομή σ' ενα με
γάλο δάσος. Γιά μοναδική μου παρέα είχα 
πάρει κάποιο ου/γενή μου, τό μόνο πού ουνα- 
ναοτρεφόμουν ακόμη, γιατί ό άνθρωπος αύ- 
τός δέν φ ηνόταν νά θαυμάζν) τήν ώμορφιά 
μου, γιατί δέν μ’ έκυττοΐσεν αύτός με τά ένο- 
χλητ κά εκείνα βλέμματα πού μ’ έκυττοΰσαν 
οί άλλοι.

Επέσαμε νά κοιμηθούμε σέ μιά πο',μενική 
καλύβα, ευχαριστημένοι κ' οί δυό μέ τά θέλ 
γητρα τής εκδρομής εκείνης. Είχα πο>>ές 
βραδείες νά κοιμηθώ καί δ ύπνος τής νύχτας 
εκείνης μού φαινόταν σάν ή γλυκύτερη παρη- 
γορια πού έρχόταν νά δαμάση τό βασανιστή
ριό μου, το παρά)ογο ίσως, άλλά καί τό φο
βερό.

Κατά τά μέσα τής νύχτας πού έξύπνησα 
είδα τό συγγενή μου ολόγυμνο μπροστά μου, 
οάν κάποιο φάντασμα τοϋ δάσους, σάν βρυ-

κόλακα ελεεινό, ν απλωνρ σ’ εμένα τά χέρια 
του σάν νάθελη νά μ’ άρπάξη.

Τ ' είσ’ ετσι ; τοΰ λεγω τρομαγμένος καί 
σηκώνομαι έπάνω.

Εκείνος, μέ τά χέρια πάντοτε απλωμένα 
μοΰ ψιθυρίσω ένφ̂  τό στήθος του έφούσκωνε 
καί το κορμί του δλο έτρεμεν :

Είσαι όμορφος οαν κορίτσι, (ομορφότε
ρος κι’ άπό τό ωραιότερο κορίτσι. Να σέ φι
λήσω, νά σέ φι>ήσω...

Επετάχτηκα έξω από τήν καλύβα καί σάν 
τρελλός επήρα κάποιο δρομο, ένφ πίσω μου 
ένομιζα πώς άκουγα άκόμη τή βραχνιασμένη 
φωνή τοΰ άπαισίου έκείνου άνθρώπου :

— Είσαι ώμορφος σάν κορίτσι.
Από τήν φρικώδη έκείνη νύχτα τρεις μέρες 

έκανα νά βγώ άπό τό σπίτι μου. Άρχισα νά 
τους φοβάμαι πλέον ο^ους, άκόμα καί τούς 
δικούς μου.; Νά τούς φϊβάμαι καί νά συχαί- 
νωμαι τόν έαυτό μου.

— Ώμορφος σάν κορίτσι.
(Ακολουθεί)

ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΔΙΚΟΣ ΣΟΥ
Ά λ λ η  μιά φορά θέλω νά φανης καλή γιά 

ιιένα, άγάπη μου.. Κύτταξε με καλά σήμερα... 
Τά μάτια μου βασιλεύουν, τά χείλη μου κέ
ρωσαν, κρυόνω πολύ... Πη^αί'ω σπ τι μου 
καί κυττάζω πώς δλα γυρω μου δέν είνε παρά 
£νας τάφος... "Ω, δχι... Σήιιερα δέν είμαι ό 
αγαπημένος σου, σήμ-ρ ι δέν είμαι δικός σου. 
Δέν μπ >ρώ νάμαι ό άγαπημένος σου καί νά 
μή σοΰ μιλώ γιά τήν ερωτικήν εύτυχία, νά 
μή σού γελώ. νά μή ζεσταίνω τά χεράκια σου 
στή θαλπωρή τών δικών μου... Δέν είμαι 
κακός κ’ έτσι πού είμαι σήμερα άλλαγμένος 
δέν θέλω νάμαι δικ<5ς μου.... Άφησε με σή
μερα νάμαι ένας ξένος. Μήν περάσης άπό 
κοντά μου, μή μέ κυττάξης διόλου, μήν έλθης 
μαζή μου... Πές πώ; δέν ήλθα σήμερα, πώς 
θά σοΰ λείψω γιά μιά μέρα, πώ; κάπου έ- 
πήγα καί θά γυρίσω γρήγορα καί θά σοΰ 
φέρω άπό τά λουλούδια π’ άγαπάς καί θά 
σοΰ πώ άπό τά λόγια πού θέλεις... καί πάλι 
θά σέ κάνω νά γελάσης... καί θά πιάσο) τά 
χεράκια σον καί θά νοιώσχις τά χέρια ιιου 
νά καίνε καί τότε θάμαι πάλι ό άγαπημένος 
σου καί τότε θάμαι πάλι δικός σου... Μά δχι 
σήμερα... Σήμερα δεν γνωρίζω τον έαυτό 
μου... Φοβοΰμαι νά σέ δώ, γιατί δέν θέλω νά 
σέ λυπήσω... Δέν ξέρω τί έχω σήμερα... Πονώ 
βαθειά, σπαράζομαι.., έχω μιά λαχτάρα πού 
μοΰ φέρνει άπογοητευση.

"Ω γιατί νά μήν έλΟης χθές;... Σήμερα δέν 
θά βασίλευαν τά μάτια μου καί τά χείλη μου 
θά ήταν δλο γέλοια. Κακό κορίτσι.

Ε ΣΠ ΕΡ Ο Σ

ΕΓΙΑ Λ ΕΣΑ

Καπετάνισσα: Σοΰ φέρνω άπό τήν Πάλη φορεσιά, 
κεχριμπάρια, τζοβαΐρια, μέσα άπ’ τήν Όντέσα ! 
Νά λαμποκοπάς καλή μου σά Θά πας στήν

εκκλησία,
σάν τή χαραυγή ή δροσιά : Κ’ έγια-λέσα!
Κεϊ στά ξένα κάποιο βράδι πού μέ κέρναγε κρασί 
μοδδειξε κοράλια χείλια— πειρασμό ή μαργιόλα—  
μιά ξανθούλά: Μά -ιής είπχ—  ϋοραλένια όπως έσύ 
έχει μιά άλλη στά νησί ! Κί’ εγια μόλα !
Λίγο βόηθησε Άη-Νικόλα μαιστραλάκι νά στρωθεί 
κ’ ετσι άρχήτερα νά μπούμε στά λιμάνι μέσα : 
Δυό ματάκια νά στεγνώσουν, μιά καρδιά νά στε

ριωθεί.
i n ’ τόν πόνο τό βαρύ : Κ’ §για λέσα 1ΛΑΓΡΑΣ

©  θ ρ η ν ο ^ τ ω η ' α ο τ α ο τ δ ι ο ν

Άπό τό «Τρυφερό βιβλίο» τής 
Meiie M arie Chantelle.

Το T,jui ντάφνλλο 
Σ ’ εύχαριστώ, σ’ εύχαριστώ, καλό μου πλα

τανόφυλλο. 'Ηρθες νά μέ σκεπάσης τήν σ τιγ
μή άχριβώ; πού ήμουν βέβαιο δτι δέν θά 
ζήσω παρά μερικά λεπτά άκόμα... Τ ί νά σοΰ 
κάνη ενα τόσο δά φυλλαράκι, τόσο λεπτό 
άφοΰ στό φώς δείχνει ολόκληρη τήν ψυχή 
του. . Τ ί ζεστά πού είναι τώρα. . Μά πόση 
ώρα θά δια ικέση αύτή ή γλυκειά εύτυχία;... 
Ή  ελάχιστη πνο- 
ούλα τοΰ άέρα θά 
σέ κίνηση, καλό μου 
φύλλο, θά οέ δίωξη 
άπό πάνω καί θά 
σέ παρασύρω ποιός 
ξέρει ποΰ... Έκεΐ 
’ίσως πού ξεψυχάνε 
τά πουλιά, έκεΐ ί 
σως ποϋ πεθαίνουν 
ή φτωχούλες άγά- 
πες... Ά ,  ναί.·. Έ 
χεις δίκηο... Μπο
ρούσα νά βρίσκο
μαι κ’ έγώ έπάνω 
σέ κανένα ταπέτο 
ή μέσα στής φ ιλό 
ξενες σελίδες κανε- 
νός βιβλίου, νά κρύ
βω μερικές ζωηρές
λέξεις, νά σκεπάζω αγαπημένες υπογραφές, 
άντί νά βρίσκωμαι έδώ στό δρόμο... χάμω, 
κατάχαμα... κοντά στό νερό... κοντά στόν 
τάφο μου. Ά λλά  ποιός νά προσέξω στό φτω
χό ροδόφυλλο... Δέν είναι πειά επάνω στό 
λουλούδι, μαζή μέ τ ’ άλλα. . είναι μόνο του. 
Ποιός νά τό προσέξη...

Ελάτε, φτωχές άγάπες, νά θρηνήσουμε 
μαζή γιά τό χαμό σας... Έσεΐς θά γίνεται ή 
καλές μου άδελφοΰλες κ’ έγώ... έγώ τό λου
λούδι, τό φτωχό λουλούδι τοΰ τάφου σας... 
Πόσο μοιάζουμε.

Τό Κ νχλά μινο  
Θά μδς πεθάνης λοιπόν δλα άπόψε;... Δέ 

βλέπεις καί τή λιγαριά... Πόσες φορές τήν 
παρακαλέσαμε νά γείρη σ’ εμάς τό κεφάλι 
της γιά νά βροΰμε ένα στήριγμα κ' έκείνη, 
μέ περιφρόνησιν, έγύρισε κατά τό νοτιά. Γιά  
κύτταξε πώς φυσάει,.. Κ ’ έκεΐνες ή χαμένες 
άγαποΰλες ποΰ ξενυκτοΰν σιούς δρόμους τής 
υπομονής ! Δέν τής λυπάσαι λοιπόν κι’ αύ
τές ; Θά πεθάνουν δλες καί δέν θά μείνβ 
καμμιά. Καί μεθαύριο ποιός θά κλάψΐ] στόν 
τάφο τοΰ Χριστοΰ ;

”Ω, μή φυσάς τόσο... "Ολες ή μανιοΰλεςκ’ 
ή άδελφοΰλες μας ξεπάγιασαν κ' είναι βου
βές στό πλά'ί μας. Δυό άδελφάκια μένουμε 
άκόμα, δυό μιχρά κυκλάμινα. Μή λυπηθής 
εμάς, βορριά. Λυπήσου τήν ξανθούλα κόρη 
τοΰ περβολάρη ποϋ μας έφύτεψε... "Υστερα, 
έδωιε τό πρώτο άνθος μας στόν άγαπημένο 
της... "Υστερα τό πρώτο έρωτικό της γράμ
μα, έσκαψε έδώ κοντά στής ρίζες μας και 
τδκρυψε... Αλλοίμονο άν μάς πεθάνος τώρα. 
θ ά  μάς ξεριζώσουν αύριο νεκρά καί ανώ
φελα καί στή ρίζα μας θά βροΰνε τ ' αγαπη
μένο γράμμα τής κόρης. Λυπήσου την, βορ- 
ριά. Είναι ή πρώτη φορά πού άγάπησε.

Μετάφρασις A.  Α.

Σ ’ Α Γ Α Π Ω  ΚΑΙ ®Α Π Ε Θ Α Ν Η Ζ
(Συνέχεια εκ τοΰ προηγουμένου)

Ά λλά  κατά τό μεταξύ τής δευτέρας καί 
τρ ίτης πράξεως διάλειμμα, τοϋ είπε ξαφνικά:

—Μοΰ έζήτησες νά δ£ς τή γυναίκα, ή ο
ποία θέλω νά σ’ άγαπήση.

— Αλήθεια , θέλω, πρό πάντων, νά τήν 
γν»ρίσω .

— Λοιπόν νάτη... άπέναντί σου. Παρατή
ρησε.

— Πώς ! ή γυναίκα αύτή μέ τά κόκκινα, ή 

’Αθηναϊκή ζω ή

Δ Υ Ο  Ε Π Ο Χ Ε Σ  
Π ρώτη εποχή 

Γ Μεταξύ λωποδυτών μέσα στή σπηλιά τοΰ Σω- 
κράτους:

— Μήν τρέμης, 
μωρέ Τριτσιμπί- 
ϊα... Πέθανες, 
κακομοίρη, άπό 
τά φόβο σου...
, —  Άδρεφάκι, 
ξέρεις τί είναι νά 
(Ιαρέσ̂ ς ένα πορ
τοφόλι μέ δυό 
τάλλαρα... ’Άν 
μέ τσιμπήσουνε 
οί μπάτσοι σίγου - 
ρα δέν τήν γλυ- 
ιόνω τήν κρεμάλα 
ϊώκω πίσω.

Έτσι μοδρχεται νάν τά

βαρέ-

δίκ^ο, Ξανθίππη. Ή  φέτα elvai

Στά σπίτι. Μεταξύ ανδρογύνου :
' — Άκουσε, Κλεόβουλε, αύτά τό τυρί το 
Φηκα πειά.
- — Δέν Ιχεις 
■πολύ ωφέλιμη. .

— 'Οπωσδήποτε, σήμερα μήν παρης πολυ. Φθά
νουν έκατό δράμια. Χθές καί προχθές τά πετά-

ί<Χ— Δέν πειράζει... Ά ς  φαν» καί ή κακόμοιρες 
•j ψιψίνες. Μήπως είναι άκριβή; Τό φθηνότερο 
χράγμα.

Δευ ιέρα  εποχή
ϊυζητοΰν δύο κύριοι μέσα 

ζυβεστιατάριον.
 Πώ; πήγε λοιπόν σήμερα ή δουλειά ;

1 ■' _Λέν βαρυέσαι. Μόνο τρία πλαστά έντάλματα 
ίξαργύρωσα κι’ έπούλησα καί τριάντα άλο ;λ τοϋ 
•τρατοϋ σ’ Ινα άπ’ τά Μεσόγεια... Ψιλοδουλειές.

— Δηλαδή ;
 ’Ας τα, καϋμένε... Όκτακόσες χιλιάδες.
— Κρίμα στόν κόπο ..
— Γιατί σοϋ λέω... Έτσι μοδρχεται 

δώσω πίσω...

σ’ ϊνα κεντρικόν

νά τά

Στά σπίτι. Μεταξύ ανδρογύνου :
— Δαρείε μου, ήλθες επί τέλους ;
— Σιωπή, Παρεισάτις. . Δέ μοΰ λές είναι κα

νείς μέσα στά σπίτι;
-Ό χ ι .
— Τά παιδιά ;
— Δέν ήλθαν άκόμη άπό τά σχολείο.
— Ή  υπηρέτρια;
— Έχει ίξοδο σήμερα.
— Κλείδωσες καλά τής πόρτες;
— Γιατί, Δαρείε μου ;
— Κλείδωσε σοϋ λέω. Κλείσε καί τά παραθυ

ρόφυλλα...
— Μά...
—  Σιωπή. Σβΰσε καί τά καντήλι...
— Μά οί άγιοι;...
 Αέν πρέπει νά δοΰν οδτ’ αύτοί.
— Έ π ί τέλους τί συμβαίνει; "Εκλεψες τίποτε; 
— Σούτ... Έλα  δώ κοντά... πολύ κοντά... ά-

κούει κανείς:.. Ά χ  ! κάτι έτριξε ... Δέν είναι 
τίποτε... ή γάτα... λοιπόν... άκουσε... έδώ μέ
σα... έδώ... 

τ-Λοιπόν ;
—  Σουςςςςς ! Έδώ... Ιχω φέρει... Ιφερα έδώ 

υέσα... ϊλ «  πειά κοντά... Ιφερα... φ...έ...τ...«.
Π. ΝΑΛΕΟΣ

ώραία σάν βασίλισσα, ή χαρούμενη σάν νύ 
φη, ή γυναίκα αύτή μέ τούς λευκορόδινους 
ώμους, μέ τά ώραϊα καϊ Μυστηριώδη μάτια;

—Είναι έκείνη. Παρατήρησε καί θαύμασε 
την. Ποτέ άλλοτε δέν ήταν τόσον γοητευ
τική.

Ό  Ραούλ θέλησε νά πή κάτι, άλλ’ ό Κου- 
τσογιάννης τόν εμπόδισε.

—Θαύμασε την, σοί λέγω. Τίποτε α^λο 
καλλίτερον δέν έχεις νά κάνης αύτήν τή 
στιγμή.

‘Ο Ραούλ έσιώπησεν.
Ή  παράστασις σέ λίγο έτελείωσε καί οί 

θεαιαί άρχισαν ν’ άποχωροϋν.
Ό  Κουτσογιάννης καί ό Ραούλ έφθασαν 

έγκοίρως στόν διάδρομο τοΰ θεάτρου, γιά νά 
προφθάσουν νά δοΰν τήν ώραίαν Φρανσίναν. 
Τήν στιγμή ποΰ έπερνοΰσε μπροστά των, τής 
έκανεν έντύπωσιν ή υπερήφανη φυσιογνωμία 
τοΰ Ραούλ Τόν παρετήρησε προσεκτικά. Ό  
Ραούλ έμεινεν έκθαμβος. Ό  Κουτσογιάννης 
άντελήφθη τήν συγκίνησίν του.

—Ή  ύπόθεσις πάει καλά, έσκέφθη. Θά 
έκδικηθώ

Ή  κ. Σαραμί ήτο ήδη μακράν, ή εικόνα 
της δμως ήτο ολόκληρος άποτυπωμενη στή 
μνήμη τοΰ Ραούλ. Ό  πτωχός νέος άρχισεν 
τώρα πλέον νά κυριεύεται άπό τήν επιθυ
μίαν καί τόν πόθο νά κερδίση τήν γυναίκα 
έκείνη καί νά γίνχι κύριος τών θέλγητρων της.

—Ν ’ άγαπήσω τήν γυναίκα αΰτή και νά μέ 
άγαπήσχι, έψιθύρισεν ένφ έβάδιζε μετά^ τοϋ 
Κουτσογιάννη μέσα στά έρημα Βουλεβάρτά, 
ώς δτου νά φθάση σιό μικρόν ξενοδοχείο δ 
που έμενε.

— Δέν θέλεις τουλάχιστον τώρα νά μοί 
έξηγήσ|]ς γιά ποιά άφορμή θέλεις νά μέ̂  Qi- 
ξυς στήν άγκαλιά τής γυναίκας αύτής; ήρω- 
τησεν έξαφνα τόν Κουτσογιάννη.

—Τ ί σ’ ένδιαφερει αύτό άφοΰ θά είσαι ευ- 
τυχής; τοΰ άπήντησε.

—Μπορώ νά είμαι εύτυχτίζ δταν σκέπτομαι 
δτι ό έρως μου πρός τήν γυναίκα αύτή μπο
ρεί νά τής προξενήση άναρίθμητα κακα ;

—Άναρίθμητα κακά ; Γ ια τ ί ;
— "Αν δ σύζυγός τη ; έννοήσ^ δτι τόν ά- 

κατφ ;
-—Ό  σύζυγός της δέν θά εννοήσχι τίποτε. 

Ά λλά  κι" άν έννοήση μήπως δέν είμαι έγω 
γιά νά επαγρυπνώ ; Άκουσε, παιδί μου, μιά 
τελευταία λ έ ξ ι : ΕΙσ’ ελεύθερος νά χωρισθής 
άπό μένα ή ν’ άφεθής μ" εμπιστοσύνην σ̂  ε
κείνον πού σ* έσωσ&ν. "Ο ,τι δήποτε^ κι civ 
άποφασίσης ποτέ μου δέν θά λησμόνησα^ δτι 
είσαι ωραίος καί υπερήφανος. Ά ν  θέλ^ς 
δμως νά δεσμεύσης τήν έλευθερίαν σου, δπως 
σοΰ πρότεινα, κα ινά  ύτοτάσσεσαι στής θε
λήσεις μου, τότε ποτέ σου δέν πρέπει νά μ 
έρωτςίς γιατί γίνεται τοΰτο ή έκεΐνο. Εν- 
νόησες; , - ,

— Εννόησα, άλλά μέ ιυθεΐς στο έγκλημα. 
—Φύγε άν σκέπτεσαι έτσι. _ #
—Ναί, άλλα τώρα πλέον αισθάνομαι δτι η 

άνάμνησις τής γυναικός έκείνης έχει κατα
λάβει τήν καρδιά μου.

—Τότε μείνε μαζή μου.
—Λοιπόν ν α ί ! άνέκραξεν δ Ραούλ. Παρα- 

δίδομαι σ ’ έσένα μέ τήν έλπίδα νά θεραπεύ
σω τόν έρωτα διά τοΰ έρωτος,

ΙΓηιιΤΧΛΜΙ cvn II nVP

Στή βίλλαν αύτή έκάλεσε μιά ημέρα ^ 
Φρανσίνα τόν Κουτσογιάννη. Τόν έζητοΰσ»ν 
έσπευσμένως. Ό  Κουτσογιάννης ήλθε μέ κ ά ·»  
έπιφύλαξιν καί βρήκε τήν Φρονσίνα νά xi r  
περιμένω στόν κήπον.

—Μή φοβείσαι, τοΰ είπε μόλις τόν » Ι δ * .  
Εΐμεθα μόνοι. Ό  άντρας μου κατέβηκ» οτή 
πόλι καί θά μείνχ) μέχρι τό  βράδυ.

(Ακολουθεί)

Έ η ιιρ έπ εια , μαντάμ ;

Ό  Κουτσογιάννης έχαμογέλασε εύχαριστη- 
νος στά τελευταία αύιά λόγια τοϋ νέου.

Ε Ρ Α Σ Τ Η Σ  X U S
Είχεν έλθει τό καλοκαίρι.Ό κ. Σαραμί μέ 

τήν σύζυγό του έγκατεστάθη είς τήν μεγα
λοπρεπή έπαυλίν του σέ μιά έξοχή, μιά ωρα 
άπέχουσα τοΰ Νίμ. Τό διάστημά ήτο μικρόν 
καί ό κ. ανακριτής μποροΰσε νά κατεβαίνη 
κάθε μέσα στήν πόλιν γιά τάς άναγκας τής 
υπηρεσίας του, μέχρις δτου αί διακοπαι τοΰ 
δικαστηρίου τοΰ έπέτρεπον νά ταξειδευσυ 
στό έξωτερικόν μαζή μέ τήν γυναίκα του, 
όπως έκανε πάντα.

Όσο

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΣΗ Μ ΕΡΙΝ Η  ΓΥΝΑΙΚΑ
Έ κ  τον  φ νο ιχον  

Δύο κύριοι εισέρχονται ήσυχα ήσυχα σ’ Ινκ 
κεντρικόν ζαχαροπλαστείον. Ι1αραγγέλο\>ν δί· 

λικέρ καί ένάβονν βι- 
γαρέττα. Άγταλλίίβ- 
σουν μελιστάλαχι* 
μειδιάματα, τρίβοβν 
κατόπιν τά χέρια τ ·ν  
σάν άνθριβποι πο» δέν 
Ιχουν τίποτε νά τοίς 
ανησυχήσω. Καί * ·- 
ζητοΰν:

— Λοιπόν ;...
— Ά ,  ναί. Δέν · χ ·  

καμμίαν άντίρρησιν, 
φτάνει νά τά πβτε 
καλά μαζή. 

γι’ αύτά δέν μέ μέλλει διόλου. Ά λ 
λωστε ξέρεις εσύ τό δικό μου χαρακτήρα. Αέν 
δίνω καμμιά σημασία στά φαινόμενα. Έκείν· 
πού μ’ ένδικφέρει είναι ή ούσία...

— Όσο γιά τήν ούσία σέ βεβαιώ πώς θά μ»1νγς 
εΰχαριστημένος...

Δέν άμφιβάλλ· μιά κ’ ή σύστασις προέρχε
ται άπό σίνα.

— Ξέρεις πολύ καλά πώς τήν είχα σ·στ* 1ν« 
χρόνο, δώδεκα δλόκληρους μήνες, τριακόειες *- 
ξήντα πέντε μέρες δηλαδή. Άκουσε λοιπόν **4 
σοΰ λ έ ·... Είναι τεφαρίκι πράμμα...

— Φθάνει νά θέλΐ·..
— Όσο γι’αύτά έγγυώμαι έγώ. Έκείνη δέν έν- 

διαφέρεται γιά τϋύς τύπους, θέλει μόν· νά ζ| 
έπως ζοΒσε καί στά δικά μου χέρια. Καλοπέρασι 
δηλαδή, έλευθερία κ.τ.λ.

— Ά ν  τάς φτιάξουμε στήν τιμή, νά είσαι ή®·- 
χος γιά όλα τ’ άλλα. Καί καλοπέρασι θάχΐ κ’ 
έλειιθερία... Δέν συντρέχει λόγος νά μήν τ*χι 
όλα της...

— Νά σοϋ π · ; Τής πρέπει...
— Τί λόγος...
— Ό  λόγος τώρα είναι νά τά φτιάξουμε στήν 

τιμή...
— Έ ,  λοιπόν... Γυρεύεις ;
— Πέντε χιλιάδες φράγκα... Τά άλλα τά κα

νονίζετε μαζή...
— Νίκο μου, πολλά είναι... Μή ξεχνάς 

κ’ έμένα θά μοΰ στοιχίζω ένα περίδρομο... ’■ 
καλοπέρασι της...

— Τήν είδες ;
— Ναί...
— Έ ,  τότε, άφοΰ τήν είδες, θέλ» νά μοί π^ς 

είλικρινώς άν άξίζΐ όσο σοϋ είπα...
— Νά κατεβοϋμε στής τέσσερης ;
— Μά... μεταξύ μας τώρα...
— Ναί, ναί... Καί τά χιλιάρικο πο» θά περι- 

σέψη θά τό φαμε μαζή...
—  Κ’ οί τρεις ;
— Ναί.
—Συμφωνώ.
’Αν έτύχαινε νά παρακολούθηση κανείς τήν 

συζήτησιν τών δύο αύτών κυρίων ώρισμένως 
δπέθεται ότι ό Ινας επωλοϋσε κάτι πρός τάν άλ
λον... Ίσως καμμιά κατσίκα, ίσως καμμιά γ«- 
λιάντρα... Όχι ομως... Έπρόκειτο άπλούστατ· 
περί τής μεταβιβάσεως μιάς έρωμένης, περί μι»ί 
ιστορίας Ιηλαδή ή όποία πσλύ συχνά έπαναλαμ- 
Εάνεται στήν έποχήν μας.

Αύτή είναι ή σημερινή γυναίκα.
0 Α Τ Τ ΙΙ.



E L E G A N C E S
Είς τά σωτήρια έτη 1920 χαί άνω, τό γυ- 

ναικεϊον φύλλον, τό πάλαι ποτέ άσθενέ,ς καί 
«δικημένον, καθυπέ- 
■»αξε όλον τόν κόσμο 
καί ύπετάχθη, μέ τή 
•ειρά του, είς ενα 
πράγμα: τήν μόδα.

Ή  γυναίκα, τό πε
ρίεργο δν ποϋ τοΰ κα- 
τέβη τοΰ Θεοΰ νά μας 

γιά σύντροφο του 
βίου, τσαλακώνοντας 
ιά  πλευρά τοΰ δυστυχισμένου τοΰ "Αδάμ,ή γυ
ναίκα δεν είναι πειά φύλον ασθενές. Είναι 
Ισχυρόν, ισχυρωτερον από *μάς ΕΙπέχωρησε 
παντού, επατησε παραδόσεις και συνήθειες, 
εδωκε μεγαλειώδη μούντζαν ειςτά  ευαγγελικά 
παραγγέλματα τοΰ μυστηρίου τοΰ γάμου, χαί.. 
άνδροποιήθη*ε.

Αλλά αγαπα ο Θεός τό κλέφτη αγαπά καί 
τ ό ν  νοικοκύρη. Και ο Πανάγαθος, μετανοήσας 
Ασφαλώς, πολύ άργά—γιά τό άνεπανόρθω- 
τ ο ν  αΙώνιον βάσανο ποΰ ερριξε τό κεφάλι τών 
4μοφύλων του, είπε:

Πρεπ^ει νά βρεθη κάτι ποΰ νά ύποτάσαη 
•ύτά τά ανυπότακτα δντα καί νά τά παίζη 
•τά δάχτυλα! Καί αύτό τό κάτι, βρέθηκε: ή 
μόδα.

Η  δέ μόδα υιοθετησε δύο άφυρημένα πρά
γματα ως βοηθούς της τό ένατό λέγουν chic 
καί τό άλλο elegance.

Βασίλεια, αυτοκρατορίες, χαλιφάτα πέφτουν 
και χάνονται. Τό σίκ καί ή έλεγκάνς, δολο
φονούνται άπαισίως καθημερινώς, άλλά βα
σιλεύουν πάντοτε.

Μέ την λεξιν «ελεγκανς» ή γυναίκες έντύ- 
νηκανκαί έγδήθηκαν διαδοχικώς άπό κατα
βολής κόσμου, καί εξακολουθούν νά ντυνογδί- 
▼ωνται.

 ̂Γ ιά  νά γινουν« ελεγκαντ> μ-εταμορφώθησαν 
είς άλλο <οτα οντα με κατι γοΰνες αγρίων 
ζ φ ω ν  και με φτερά πτηνών εξωτικών.

Κάποτε ετυραννίσθηκαν νά στηρίζωνται σέ

?ιλό καί ψηλό τακουνάκι, τυλιγμένες σέ κατι 
οΰχα ποΰ φούσκωναν στή μέση σάν μπαλλό- 
τι, και σκεπασμενες μεκαπέλλα 6νοιάζονται 

μέ κουκούλες τούρκων δερβισσών. Βάλετε λίγο 
βτό νοϋ σας, άναγνώσται μου, τέτοιο πράγμα...

Ά λλο τε  έσφίχθηκβν σέ στενό—στενό φό- 
β*μα, έφόρεσαν σφιχτότατον κορσέ, πελώρια 

καπελλα μέ μπόρ τε
ράστια καί ένεφανίσ- 
θησαν στούς δρόμους... 
σάν όμπρέλλες ποΰ 
περιπατούσαν μόναι 
των!. .

Άλλοτε πάλι βγέ- 
μισαν γοΰνες καί πα
ρείχαν θέαμα ζφων 
ποΰ δραπέτευσαν άπό 
ξφολογικό κήπο: ίππο- 

■όταμοι, στρουθοκάμηλοι, τίγρεις, άλεπούδες 
χλ*. κλπ.

Κι* έπειτα έγδύθηκαν: μας έδειξαν άλλη- 
λοδιαδόχως γάμπες, λαιμα, γόνατα, μπράτσα, 
κλατες χαί, λίγο—λίγο, μάς εκθέτουν τάς... 
« ν »  τοΰ γόνατος εκτάσεις χαί τάς βάσεις 

στηθικών άνωμαλιώνΐ
Καί έβαλαν χοντροπάπουτσα, τσαρούχια, 

αχαρπινάκια, μπόττες. μέ τακούνια ψηλά σάν 
*όδια τραπέζιών ή χαμηλά σάν πέλματα κα- 
Μ λβν. Καί έγιναν τά κεφάλια των έρμαια 
oXmv τών καπρίτσιών. Μ* ένα παράγγελμα 
·»^ς μόδας, σκεπάσθηκαν τά μαλλιά μέ πε
ρούκες, έπλεχθησαν είς μπουρμάδες, έγιναν 
Χβτσοι τεράστιοι ή έκόλλησαν σάν λαδοπον- 
ιιχοί έφούσκωσαν είς μπουφάν τερατώδη. 
Καί τέλος εθυσιάσθησαν: έκόπηκαν άλά— 
Vχαρσόν .

ΈΙεγκανς, έλεγκάνς. Τής καπνίζει μιας μο- 
•Ιβτας στό παρίσι νά ξυπόλυθή στά καλα κα
θούμενα ή νά δείξχ] τό γόνατό της;—Έλεκγάνς,

che>el
Τής περνάει μιάς άλλης ή ιδέα ότι πρέπει

ν’ άποκαλύψη δ,τι μυστικόν καί κρυφόν έκρα- 
τοΰσε μέχρι τοϋδε; —Έλεγκάνς, Κική μου, 
ελεγκανς!

Μιά άλλη γουστάρει 
τά ζονάρια τά κόκκινα;
— Έλεγχάνς,Αιλή μου, 
μεγάλη έλεγκάνς!

Καί οΰτο) καθ’ εξής.
Έλεγκάις

Ελεγκάνς, κορίτσια 
μου, δέν είναι αΰτό.
Μπορεί νά rival μόδα
άλλά έλεγκάνς ουδέποτε. Ά ν  ή παχυτάτη 
ί .ι ποποταμόμορφος σύζυγος τοΰ πλαϊνού μα
νάβη, άντλοΰσα άπό επίσης παχύτατον πορ- 
τοφόλιον, περιβληθέν μέ πολυτελή φουλάρ καί 
κρέπ μαροκέν καί ζωρζέττ καί αλλα κολο
κύθια, καί άν εννοεί νά μάς επιβληθώ μέ 
τής περιφέρειες της καί μάς μοιτράρει άπό 
οχ-,-τμήν τής πολυτελούς άμφιέσεώς της ένα 
πόδι, άμμιλώμενον μέ τούς στύλους τοΰ ‘Ολυ
μπίου ιΛιός.... έ ! διάβολε ! είναι ϊσως ντυμένη 
d ern ier- cri, άλλά δέν είναι καί έλεγκάντ!...

Καί άν άντιχρινή, άντιθέτως, λεπτότατη καί 
ξυλεστάτη u ltra—mignon δεσποσύνη,—τόσο 
miyn η ποΰ, μύωψ καθώς είμαι, πάγω νά κου- 
τουλήοω έπάνω της σάι- νάταν τηλεγραφόξυλο 
- άν, λέγω εννοεί νά περιιυλίγεται μέ σφι- 
χτότατον σονέτερ τό όποιον εξαφανίζει καί 
τό έλάχιστον ίχνος τώ ν ... άνεπαισθήτων σω
ματικών άνωμαλιών της... Σ τό θεό σας, είνε 
έλεγκάνς αύτό;

Προσαρμοσθήτε πρός δ,τι σάς έδωκεν ή φύ
σις.Διότι έπλάσθητε 
κοντή, δέν έπεται 
ότι σάς επιτρέπεται 
ή χρησιμοποίησις 
παντός <παιδικού», 
διά τόν μόνον λόγον 

ί  -·ΊΠ\ ότι φαίνεσθαι μι- 
r ' νιόν. Καί άφοΰ ε-

πλάσθητε ύπερύψηλος, άποφεύγετε τάς έξαν- 
τρισιτέ τής μόδας, καί στερηθήτε καί τής 
κομψής toque μέ τό παραδείσιον, καί άν 
άκόμη αύτό είναι ντερνιέ—κρί. Είσθε παχειά 
καί κοντή; Τ ί τά θέλεται τά chapeaux—aero
plane·, Είσθε παχειά καί υψηλή;. Δ ιατί μετα- 
χειρίζεσθε Λακοΰνι Λοϊ Κένζ ;
Δ ιότι ήΜόδα άπαιτεΐ μπλοϋζες μέ κεντημένα 
μονογράμματα, έμφανίζεσθε μ’ ένα χτυπητόν 
κέντημα στό άριστερόν, ή δεξιόν στήθος... 
Μά, έμβαθύνετε πρώτα, πόθεν οδηγούμενη ή 
μόδα έχει τέτοιες άπαιτήσεις!... Λοιπόν, ή 
μόδα σκοπεί νά επισύρω βλέμμα τοΰ θαυ
μαστού έπί ένός «άτοϋ» τής γυναικός.

"Ε, όταν in i  τοΰ στήθους σας δέν παρατη- 
ρεϊται... ούδεμία εδαφική άνωμαλία, τί διά
βολο θέλει τό μονόγραμμα τόσο μεγάλον καί 
χτυπητόν; Κάμετε το μικρότερον, καί μέ ά- 
φανέστερον χρώμα.
■ στήθη άναπαριστώντα τά
Ιμαλάία όρη έν σμικρογραφίφ, τοποθετείτε 
πελωρίαν καμέλιαν, καί νομίζετε ότι κάνετε 
κάτι. Αντί νά προσπαθήσετε νά παρασύρετε 
τήν προσοχήν τοΰ θεατοΰ κάπου άλλοΰ, π.χ. 
σέ μίαν όμπρέλλαν πολύ έκκεντρικήν.Άλλοτε, 
περιφερείας παρεχούσας άμυδράν Ιδέαν τού 
φρουρίου τοΰ Πόρτ—Άρθουρ,περιτριγυρίζουν 
μέ παχεΐαν κόκκινην ζώνην,—διότι, βλεπετε, 
η μόδα!... -·

Κακομοίρη μόδα!’
Κυρίαι καί χύριοι, έλεος... “Εχετε λεφτά καί 

πληρώνετεοίανδήποτεάπαίτησιντής μόδας. , 
Άλλά  τ ί σάς φταίει ή αισθητική ;

Μόδαν θέλετε, πολύ 
καλα. Ά λλά  προσπα
θήσετε νά συνδυάζετε 
τουλάχιστον, τήν μόδαν 
μέ τήν έλεγκάνς.

Ή  μόδα θέλει λε
φτά,—είναι άπαιτη 
τική. Ά λλά  ή elegance 
δέν έχει απαιτήσεις.
Τήν άποκτφ κανείς 
τζάμκα. Μ ΙΜ ΗΣ

Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ
Μ ΕΣΛ Σ Τ Ο  "ΠΑ Ν Ο Ρ ί Μ Α„ 

Μ Π Ο Ρ Ε Ι  Ν Α  Γ ΙΝ Η  Σ Ε  Κ Α Θ Ε  

Σ Τ ΙΓ Μ Η  Κ Α Ι  Μ Ε Σ Α  Σ '  Ο Λ Ο Υ Σ  

Τ Ο Υ Σ  Κ ΙΝ Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Υ Σ

Φ Τ Λ Α Χ Θ Η Τ Ε
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Σ Τ ΙΓ Μ Ε Σ  Α ΓΩ Ν ΙΑ Σ
Τον Harbey d ’A urevilly

(Τό τέλος)
Επεταχθηκα... Μιά φρίκη μέ κατέλαβε. 

Έσκυψα βιαστικά στήν καρδιά της. Τίποτε I 
Ω ! θ ε ε  μου ! Θεε μου !... κύριε... Φαντα- 

σθήτε... Ή τα ν  πεθαμμένη !!...»
Ό  πςφην άξιωματικός τών δραγώνων έ

τρεμε ολόκληρος. Έπονοΰσα άπό τό νευρικό 
σφίξιμο τοϋ χεριού του. Ή μουν κι’ έ γ »  
πολύ συγκινημένος. Αύτός έξηκολούθησε : 

«Είχε πεθανει ! Τά μάτια όρθάνοικτα μ* 
έκύτταζαν μέ τήν ίδια λαχτάρα, τό στόμα 
μισοανοιγμένο έλεγες πώς θά προφέρω τόν 
άναστέναγμό τοΰ πόθου, τά χέρια ξυλιασμέ
να διατηρούσαν τή στάσι τής άπολαύσεως... 
Μά ή καρδιά είχε σωπάσει... Τήν έκέντησα 
μέ μιά καρφίτσα, τής ψιθύρισα λόγια άγά- 
πης, τήν έσκούντησα, τήν εβρεξα μέ κολώ- 
νια. Αλλοίμονο I... Ποιά είναι ή δύναμις τοϋ 
άνθρώπου όταν πειά φύγω ή ζωή ;... Έ -  
κλαψα ; δέν θυμούμαι... Ή  ώρα έπροχω- 
ροΰσε αημερωνε, αλλά έξω κρΰο καί βροχή. 
Οί γέροι θά ξυπνούσαν... ώ ! Θεέ μου! Τί 
άγωνία !... Τέλος πήρα μιάν άπόφασι... Έ - 
φορτώθηκα τό σώμα τό γυμνό, καί έπροχο»· 
ρησα πρός τό δωμάτιο τών γέρων... Θά έ- 
περνοϋσα καί θά άφινα τό σώμα τής κόρης 
στό κρεββάτι της τουλάχιστον... Έ τσ ι, ό πό
νος τών γονιών θάταν μικρότερος... Γ ιά  φαν- 
τασθήτε, κύριε, νάβλεπαν τό πρωΐ τήν κόρη 
των πεθαμμένη, ολόγυμνη .. στό κρεββάτι 
μου !... Έκανα μερικά βήματα, κρατώντας 
τήν άναπνοή μου. Ή μουν σχεδόν στό μέσοτ 
τοΰ δωματίου τών γέρων, μά έξαφνα ένας 
ελαφρός άναστέναγμό ς τής γρηάς μ’ άπολί- 
θωσε. Έννοιωσα πώς θά λιποθυμήσω. Δέν 
έτολμησα νά προχωρήσω. Έγύρισα άμέσως 
στό δωμάτιό μου’ 'Η! δυνάμεις μου μ" άφι- 
ναν... Έπήρα βιαστικά τόν μανδύα μου κι' 
έπήδησα άπό τό παράθυρο έξω..., νά άπό 
αυτό τό ιδιο παράθυρο... Έ τρεξα  στόν ταγ- 
ματάρχη μου έκείνη τήν ώρα, τοΰ τά διηγή- 
θηκα ολα καί τοΰ είπα πώς θ ’ αύτοκτονή- 
σω. Μοΰ έτράβηξε τό αυτί καί μοΰ ε:πε ι 
«'Υπάρχει καλύτερο είδος θανάτου... Μοΰ 
εδωσε φυλλον πορείας γιά τή γραμμή τών 
συνόρων καί έφυγα άμέσως..,»

— «Δέν ξέρω πειά τ ί έγινε έπειτα», έξηκο- 
κούθησε ό πρφην άξιωματικός, ύστερα άπό 
λίγα λεπτά. «Έπήγα στά σύνορα, έπληγώ- 
θηκα στήν Φλάνδρα δύο φορές... Έκόντεψα 
νά πεθάνω.^. Καί ύστερα άπό όλα αύτά, έξέ- 
χασα... Πέρασαν χρόνια καί χρόνια... Και 
τωρα, νατο πάλι τό  ίδιο παράθυρο μέ τήν 
βυσσινιά κουρτίνα !... » Έξεκινήσαμε σιγρι 
σιγά, μελαγχολικοί, γιά τό πανδοχείο, δπου 
έφάγαμε.Καί ό συνοδόςμου,ό πρώην άξιωιια- 
τιχός τών δραγώνων, άφοΰ ήπιε μιά μπότί- 
λια κρασί, άκούμπησε τό χεφάλι του στό χέρι, 
κι" έκοιμήθηκε. Μ. Μ Ι  Κ. Σ .

ΓΑΛΑΝΗ ΚΑΙ ΜΑΥΡΟΜΑΤΑ 
Έχει ϊοό άγάίίαις μέσ* στήν καρίιά τ?ο, 
καί σέ μιά μεγάλη συλλογή τόν £ίχνοoy. 
δλοι τόν κοττάζοον, όλοι τόνε δείχνουν.
2έ μεγάλη ivota τό κεφάλι σκύβει ; 1
άχ ! διπλή άγάπη στήν χαρδιά του χρϋβει- 
Είν ή μιά του άγάπη όλη γαλανή, 
χι’ άμα βράδυ—βράδυ μπάτης τήν χαϊδεύει, 
στοδ γιαλοδ τήν άκρη, μέ γλυκείς φωνή, 
χάτι μουρμουρίζει, κάτι το(δ γυρεύει, 
σάν στήν άγκαλιά της νά τόν περιμένει...
Φταίει άν άγάπη τέτοια τόν τρελλαίνει ;...
Είν ή άλλη πάλι πρώτη στά Νη?ί, 
φρόνιμη περίσσια, κόρη μαυρομάτα’
£χε'. χίλιες χάρες xal καρδιά χρυσή, 
καί δυό μαδρα μάτια μέ φωχΐά γεμάτα, 
κι’ άμα μιά ματ3ά της ’πάνφ του στηλώνει, 
λές καί τόν πεθαίνει, λές καί τάν λιγώνει.
Γ3ά τή μαυρομάτα, κόρη τοΰ παπα,
τά φτωχά του μάτια κάθε μέρα κλαίνε,
όμως καί τήν άλλη ίδια ίγαπά,
γαλανή έκείνη, θάλασσα τήν λένε-
έχουνε κι’ ώ δυό τους χίλια μύρια κάλλη.,
ποιά μές στήν χαρδιά του δ φτωχός νά βάλη ;

Γ. ΤΣ0Κ0Π0ΪΑ02

ΟΣΟΙ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΑΠΟ ΣΥΓΚΟΠΗΝ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

νεαρόν ζ ιν γ ο ς  ενχομαι ι ιχ ε ία ν  αζέψιν. Β . 
' Α νφανζής

— Ή  Μ ελάγχολη Παιδούλα ενχα ρπ ζε ϊ 
θερμώς ολονς έν γένει τονς ψηφίααν ι ας αν- 
ιήν . Δ ιενθυνοίς ζης Λ ώραν Χρνοανθεμον 
p. r . θεοοαλον ίχην .

3 0  λεπτά, ή λέ^'-ς
Φ ΙΛ Η  Μ Ο Υ . Τήν παρζλθονοαν K v jia  

χή ν  οζε οχωρημένος άπο ζήν έν γένει 
χαζάσζαοιν ζής νγείας ζής οικογένειας μον 
έκαμα ζόν γνρον ζής Ά  χροπόλεω ς. Έ 
πήγα. έω ς έκεϊ πον προ δύο έζώ ν ζο χαλο- 
χα ϊρ ι οννωμιλήοαμεν διά ζελενζαίαν φοράν. 
Ή θέλησα  νά χαθήοω είς ζό ίδιο μέρος, 
άλλά  χάζι ζι μ ’ έδιωχνε, με ζραβονοε χαι 
μ ’ άνάγκαζε νά φύγω, Ί  ό ίδιο μον συμβαί
νει χαι οζαν περνώ  άπο ζό Μ... Μον ίρχον - 
ζαι είς ζόν νονν μον ενα ο ΐϊρ ο  διάφορα 
γεγονόζα, ολα λυπηρά χαι δυσάρεοζα, πον 
μον πιέζουν βαρειά τήν ψυχήν, χαι μον 
«νν ζρ ίβ ονν  ιή ν  χαρδιά. Π όσον, φίλη μον, 
είμαι άπογοηζενμένος άπό ζήν έν γ ίν ε ι 
χαζάοζαοίν μου. Περνούν ζά χρόνια άοχό- 
π ω ζ, χω ρίς χανένα προορισμόν, χω ρίς νά 
δίδω χαμμίαν χαζεύθονσιν είς ζόν εανζόν 
μου, όλίγον  καζ’ ολίγον ζά παραμελώ δλα 
άχόμη χαι αύτήν τήν εργασίαν μον. Β ρί'- 
οχω  μίαν άπόλανσιν, οπως χαι άλλοτε σ ον 
έγραφα, είς τάς όλίγας ανζάς γραμμάς πον 
οον γράφω, άλλά χαΐ αύτή ή άπόλανοις 
ί ια ρ χ ε ϊ ολίγα λεπζά. Καμμία φορά ξυπνώ  
άπό τόν λήθαργον χαΐ σκέπτομαι τό μ έλ
λον, χα ΐ αί στιγμαΐ ανταΐ τότε είνε οδυνη
ροί, διόζι ζόζε άνζιλαμβάνομαι χαΐ βλέπω  
χαλά ο,τι, δ,ζι ηζο τό παρελθόν αύτό θά 
είνα ι χαΐ τό μέλλον. Πόσον λυπονμαι γιά 
αύτό άλλά οοον χαΐ άν λνπονμαι, τά πράγ
ματα δέν διορ9όνωνται. Μ έ πολλήν άγάπην 
Ο Φ ΙΛ Ο Σ  Σ Ο Υ .

— Νέος χαλης οίκογενείας 22 έτώ ν  α ίτε ΐ 
άλληλογραφίαν μέ Δ ίδας μέχρι 20 έτών, 
«πο ια  θά πρωτογράψρ θά τήν λάβη σύ ζυ 
γον μέ ο'ίαν δήποτε προϊχαν. Γ  ράψαζε 
« Μαραμένον Κ ρ ίνον » Σιδηροδρομικόν
Σ ταθμνν Πλαταμώνα Ε πα ρχ ία  Α ικ α τερ ί
νης Θεσσαλονίκης.

— Φρανοίνα, φροντίσατε οπως λάβετε επι
στολήν μον άπό Γραφεία < Σφαίρας» * Κ ρ ι
νόλευκο ’Α γόρ ι».

— θέτιδα  Β όλον. Ε ύχαρίστως  ̂ δέχομαι 
αλληλογραφίαν. Π εριμένω  έ\ηγήοεις. Ν . 
Γρυπονηοιώ της Λεβάδεια.

— Νεαρός χωροφύλαξ ζη τε ί άλληλογρα- 
φίαν μέ μορφωμένα χορίτοια , οχοπός ιερός. 
Γράψατε Ιω ονν ίδην  Φωχίωνα p .r. Κόμην.
• — Μιά καρδιά ίδανιχή, πονεμένη ζη τε ί 
δλίγη συντροφιά χαΐ παρηγοριά στή μόνω οί 
της, άπό μορφωμένους καί άξιοπρεπείς 
νέους άπάοης τής Ε λλά δ ος . Π ροτιμώντα ι 
’Α θηνώ ν, Π ατρώ ν, Καλαμών, Τρικχάλων, 
Μ εθώνης, Ιθάχης, Λευχάδος και Μ εσο
λογγίου. <Νοσζαλγονοα ψυχή» p. r. Μ εσο- 
λόγγιον.

—Νέος 2 4  έ τώ ν  ζη τ ε ί  άλληλογραφίαν με 
χορίτοια χαΐ ζωντοχήρας κά τω  τώ ν  25 
έτώ ν ,σχοπός ο ,τι έπαχολουθήοχι.Πρωτιμών- 
ια ι θεσοαλον ίχης, Ίω α νν ίνω ν , Π ρεβέζης, 
Κ ερχύρας χαΐ Πποοφυγοπονλες έξ  άπάοης^ 
τής Ε λλά δ ο ς  Ε ίς  τήν πρώ την ποϋ θά μοϋ 
γράψη θά χαρίσω τήν φωτογκαφίαν μου. 
Γράψατε « Α π ό γ ο ν ο ν  τον Π νρρου » p . r . 
Η γουμενίτσα ’Ηπείρου.

— Α λληλογραφ ώ  μόνον μέ ντεμουαζέλ- 
λες μορφωμένες, είλ ιχρηνεϊς, σοβαροτάτων 
ηθών, πολν εύαίοθητες μά χαι πολν δυστυ
χισμένες. Λήδα θυρίς 1 0 4 · Γ  ραφεία « Σφαί
ρας». _ "

— 'Α λληλογραφ ώ  μέ δεσποινίδας θεμα 
Έ ρ ω τιχ ό ν . Σχοπός ο,τι έπαχολονθήοη. 
Ν ίχος  Κ  Ή λιόπουλος p. r. Καλάμας.

— Μιά χαρδιά ποϋ εννοιω οε τήν απιστίαν 
τοϋ χόομου, ζη τε ί άλληλογραφίαν μέ νέους 
έξω ζερ ιχον  χαΐ έοω ζεριχοϋ πρός άναχούφι- 
ο ιν  τής χαρδίας ζης. Μ αρίζοα Ξενοπονλον 
p. r. ’Αθήνας.

— Νινέζα μον. Έ π ισ τολά ς  έλαβον χανο- 
ν ιχώ ς.Έ γρα ψ α  δυστυχώς εις... συοτημένην  
έν η ιδιαιτέραν ίδ ιχήν Σον , πριν λάβω δεύ
τερον κατεπείγον. Ά ντώνής Μαρχόπουλος.

— Τήν παρελθοϋοαν Κ υριαχήν έζέλεσαν  
ζονς αρραβώνας τω ν  ό χ . Ν ιχόλαος Εύαγ- 
γελιοτής μετά τής Δ ιδος Ε λ ισ ά β ετ Ά γ γ ε -  
λιχοπονλου, άμφότεροι Ζαχύνθιοι. Ε ίς  τό

-  ’Α λληλογραφώ μέ ρω μαντιχές χοπέλ- 
λες. θέμα  γνω ρίσω  δ ι ’ έπ ιστολώ ν. Ά ν -  
τρέας ’Ά γ ν ω σ το ς  p. r . Έ ξω τερ ιχ ο ν , 
Αθήνας.

—  ’ Α λληλογραφώ ελλην ισ τί μέ νέους- 
Γράψατε Zosetta Georgiou p. r. ’Αθήναι.

—Κ ορίτσ ια  Ά  θη νών—Προοφνγοποϋλες. 
ι8ετής ζη τ ε ί  αλληλογραφία πρτς^ άμεσον 
γνωριμίαν γιά γλέντια . Π ολυλογία  περ ιτ
τεύει. Γράψατε Ν ϊχον  Χριοτόπονλον p. r. 
Έ ντανθα .

— Ό  πρό μηνών άφιχθείς έχ  Βερολίνον  
Χ ημιχός ’ Ιωάννης Μ αννός α ίτε ΐ α λλη λο 
γραφίαν ιιέ δίδας μορφωμένος άριστων  
οίχογενειών. Π ροτιμώντα ι αί έχ  τοϋ φιλ. 
διαγωνισμού. Γράψατε Γ  ραφεία « Σφαίρας^.

— Τραβίαζαν, Γ νώ ρ ισε  μον ασφαλή διεν- 
θννσιν νά σοϋ γράψω χίλια νέα Νεχρολον- 
λουδο.

— Ά ν ζα λ λ . έπ ιστολάς μέ Δίδας χαλώ ν  
οίχογενειώ ν Γράψαζε Σάββαν Κριθαράν 
Καφενείον Π αρθένων ’Αθήνας.

Ώ μορφ ες χαΐ πεζαχζές μαθήζριες άλ- 
ληλογραφ ονμεν;  Σχοπός ο,τι έπαχολου- 
θήση. Α  Κανδρεβιώτης p. r . Ένταϋθα.^

— Κορίτσια,οποία μπορέοη νά χύορ όλίγον  
βάλοαμον στή μονότονη 'Σζραζιω τιχήν ζω ή ν  
θάτής χαρίσω τήν χαρδιά μ ου .'Α νταλλάσσω  
έπιστολάς μέ δεσποινίδας ’Α θηνώ ν, Πειραι
ώς, Βόλον χα ΐ Π αζρώ ν. Γράψατε « Ά  τρο- 
μητον » τορπιλλοβόλαν θ έ τ ις  Χ ίον .

— Κ ορ ίτσ ια , μή διατάσητε νά παρηγορή
σετε μίαν ξεν ιτεμένην νπαρξιν 22 ΜαΤων 
διά μιάς αγνής αλληλογραφίας ή όποία 
βεβαίως θά χαζαλήξη είς τήν ένω σιν  δύο 
χαρδιών. Π ροτιμώντα ι ’Α θηνώ ν, Πειραιώς 
χαι Σύρου Γ . Π . Sterliug place 21i Bro
oklyn Ν. Υ.

— Π αραχαλειτα ι ή αχάριστος Κ Ο Ρ Η  ζοϋ 
Φιλ. Δ ιαγωνισμού νά παύσρ έχθέζονοα χαι 
δυσφημούσα ζό πρόσωπον τοϋ οποίου ή άνά- 
μνησις, μόνον τύψεις χαΐ δάχρνα έπρεπε νά 
τής φέρρ.

— Νεαρός Δεχανεύς α ίιε ΐ άλληλογραφίαν 
μέ Δίδας ’Α θηνώ ν, Π ειρα ιώς, Π ατρών, 
Αίγιου . Σχοπός 'ό,τι έπαχολονθήοη.Γ  ράψατε 
Γ  ’Α ποαζολόπουλον p. r . Ενταύθα .

— “Α λ τ. ό Καρχαρίας. Κ ορίτσ ια  παντρε
μένες, χήρες, μνηστευμένες. Σά ς ίχετεύω  
νά μ ’ απαντήσετε, άν ή γννή είνε αξία 
πραγματικής άγάπης, ώς άδελφη, ως φιλη, 
ώς σύζνγος ώ ς μηζέρα. 'Ό ποια  θά μ ’ άπαν- 
τήσζΐ ε ίλ ιχρινά , θά τής χαρίσω τήν είλ ιχρ ι- 
νή μον φιλίαν. νΟσοι ά π ’ τους νέους θέ
λουν ν ’ άπαντήοον εις τήν άνω έρώ τηοιν  
μον, δύνανται μέσω  « Σφαίρας» « Ναυαγός 
Ά λ ε ξ . »  Σννοιχ ιομός Ναυστάθμου. _

— Ν ησιω τοπονλα οάς διχαιολογώ . ' Ε ζσ ι 
δυστυχώς έχαζήνζησαν ο! σύγχρονοι νέοι... 
Δέχεσθε ζήν φιλίαν μου; Ζ η ζώ  μιά ψυχική 
συντροφιά μόνον μέ τό αγνόν μέσον τής 
αλληλογραφίας « Ναυαγός ’Α λ ε ξ . »

— “Οποια χόρη θέλει ν ’ άγαπηθρ άγρια 
χαΐ νοιώθει τά στήθη της άπό αγάπη άδεια 
δποια χήρα θέλει νά οφιχζοδέοη τήν ψυχή 
της μέ στοργήν ποϋ..· δέ γνώ ρισε ποζέ άς 
γράψρ Ά λ έ χ ο ν  Κ ω σζόπονλον  Α ’ ταχυδρ 
Παράρτημα Ε νταύθα .

-  Ό  χα θ ’ δλα Σ χερ τοό ζος  α ίτε ΐ ά λληλο
γραφία μετά έναρέτων δεσποινίδων άγου 
οών ήλιχ ίαν ι8-20 έτώ ν, έξ  ’Αθηνών^ Π ει
ραιώς χαΐ Π ατρώ ν, σχοπός γνωοάήοεται 
δ ι’ άλληλογραφίας. Σκερτσόζος. Γραφεία
t Σφαίρα/-».

— Έ χΰ ίόε ζα ι χαΐ χνχλοφορεΐ, έν Β ερζε- 
χόπ Μαχεδονίας, Σαζυριχή χαΐ άοζειοτάζη 
μιχρή χειρόγραφος Έφημερΐς ύπό ζόν τ ίτ -  
χον  « Ίπ π ε ν ς » έχδότης Ν ίχος  Έ ξά ρχοο. _

—Νεαρός σπουδαστής αφιερώνει τήν έλ 
πίδα τοϋ μέλλοντος ο ιή  πλείο μορφωμένη 
ήθιχή χαΐ μεγαλόψυχη Δεσποινίδα Ά θ η  
νώ ν-Π ειρα ιώ ς. “Α μεσος γνωριμία Frempe 
/ ραφεία « Σφαίρας». ___________

ΕΓΚΡΙΣΙΣ ΦΕΓΔΩΝΥΜΩΝ 1924 |

Έγκρίνονται: « ’Απόγονος τοΰ Πόρρου», « 
τρόμητος».

Στίχο ι τοϋ χάρρου

ύ  ι£ Ι ΙΟ Τ © Ι  Τ Ι 9 Ι
Ιδού  εμέ, κυρίαι εύγενοί, 
δεσφοιναί καίκύριοιέρατ*ιν·ί, 
χό όποιον ποσώς έλήλυθ* 
έκ τήν Καισαρείαν, 
άλλά παθούς τοΰ στομάχου 
ληθαργίαν, κοινώς άβαρίκν, 

γ  ί \ έκ τήν μεγίσθην τοΰ σ τομ ό τ·»
A ' άμασίαν

ι y »  καθότι ήθέληκον 
ί  1 k tCi ®  νά έςαποσθάσω νοερώς 

ότε Ιξαιφνηδίως ήλξατο 
ή γασθήρ νά βι<* γοερ&ς, 
τό όποϊον
έκών άκων προσήλθον 
είς τό μελανοδοχεϊον. 

Τουθόπερ γάρ, ήγαπητοί άδελφοί, 
τήν σήμερον διά νά τρώς 
έάν δέν είσθε καταχρασθής 
δέον τό προσωπεϊον σου νά περιβρέχω ό ίδίΛς, 
έξ ετέρου δέ πλεΐσθοι άναγνωσθέοι 
καί άναγνωσθεΐς
μέ καθυβρίζουσιν έδεμβελχανάν μετ’ έπιμβνής, 
τό όποϊον
τάς έαπτών ύβρεις γράπτω 
έπί τών άλχαίων μουπαπουτσίων.
Ούχ ήττον τούμπαλιν μέλλω διαλέξαι 
κατά περιόδους έν τό περιοδικόν 
έπί τών τοΰ κόσμου τούτου 
έμβαλωμάτων καί τρυπών, 
πραχματευόμενος πάν θέμα έπιχαρίτ«·< 
καί σατυρικφ,
ύποκινών υμάς γέλωτι σφοδρφ, 
τό όποιον
προσκυνίζω υμάς μετά χαιρετισμών έγκαλδίαν.

’ Υοτερογραπζέον  
Είς τόν έξαποσθείλαντά μοι διόβολον 
πρός φάγωσιν ραπανακίων, 
έπχαριστώ έν άναμονώ πραχτικών φαγίων.

Ο Α ΓΚ Α Θ Α ΓΓΕ Λ Ο Υ

" Χ Ρ Υ Σ Ο  ΜΟΥ ΚΟΡΙΤΣΙ

ΚΑΠ jT€ ΚΛΑΙΕΙ ··
Βρεμμένοι οί δρόμοι άπ’ τήν άδύνατη ψυχάλ* 

καί μιά νοτιά είν’ άπλωμένη παντοδ... Καταχνιά 
πλημμυρίζει τά ξεπλυμένα δέντρα καί μιά ήσ«- 
χία άλλόκοτη τά περιζώνει... Ένα ι ολυίίνι» 
ακαθόριστο χρώμα άγκ · λιάζει όλα σά νά βέλη 
νά φυσήση μέσα σ’ αύτά πιά πνοή άρρβστιάρικη, 
μελαγχολική...

Χωρίς νά θέλω, αναπνέω αύτή τήν αρρωστιά
ρικη μελαγχολία, ετσι άσθενικιά όπως είναι, χω
ρίς νά μπορώ νά τή διώξω... Βαρειά μοδ γίνεται 
ή ψυχή καί σφίγγεται σχν νά θέλη νάποφύγη 
κάποιο πρδμμα ένοχλητικό... Κι’ όπως χτυπά 
άργά τό τζάμι μ’ άπαλοδύναμο κρότο πότε-πότε, 
ή ψυχάλα, Ιτσι κ’ ή λύπη τώρα μοδ χτυπάει, 
σϊ νά τή φυλάη, τήν ψυχή μου... Κι' αύτή τήν 
ώρα ή ψυχή μου σάν νά σιγοκλαίη μ’ άναφιλ- 
λητό, χωρίς νά τό θέλη... Ή  λύπη τήν άπα- 
λοχαΐδεύει κι’ αύτή κλαίει... θάναι ώρα »ύλα- 
Ιιτικιά τής ψυχής μου, πού δέεται...

Αΰ 'ουστος Χ ρ ίσ τος  Φ. Μ πονζάχης

ΕΛΥΘΗ ΤΟ  ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗ Σ
Διά Προεδρικού Διατάγματος, όημοσιβυ- 

θέντος είς την Εφημερίδα της Κυδερνή- 
σεως διατάσσεται ή άπαλλοτρίωσις δλων 
τώ ν είς θέσιν Α νά λα το ς  ευρισκομένων γη 
πέδων, υπέρ τοϋ Σωματείου « ’Αλληλεγγύης
ε ν ο ι κ ι α σ τ ώ ν » .

Τό καλόν τοΰτο  Ιω μ α τε ΐον , είς τάς έ- 
νεργείας τού όποιου οφείλεται ή παράτα- 
σις τοϋ ίσχύοντος ένοικιοστασίου καί ή 
μέλλουσα λίαν επωφελής διά τούς ένο κια- 
στάς τροποποίησις αύτοΰ, είς τό ν  άπαλλο- 
τριούμενον χώρον θ ’ άνβιγείρη οίκίας εύ- 
θηνάς καί λομψάς, ai όποΐαι θά παραχω- 
ρηθοϋν είς τά  μέλη του ύπό ορούς λίαν ευ
νοϊκούς.

Κ α τ ’ αύτόν τό ν  τρόπον λύεται τό  σπου- 
δα ιότα τον ζήτημα τής στέγης *<*« παύει ή 
καταδυνάστευσις τώ ν ένοικ ιαστών.

Ή  έπιτυχία αύτη τοϋ Σωματείου «Α λ λ η 
λεγγύης ένο ικ ιαστών» οφείλεται είς τόν  
Πρόεδρον τού Σωματείου κ. Κ. Κοτσέαν 
καί είς τό ν  Γενικόν Γραμματέα αύτού κ. 
Κ. Ο Ικονομίδην, είς τούς ανθρώπους αύ- 
τους, οί όποιοι ’έβαλαν καλά μέσα είς την 
ψυχήν τω ν  νά σώσουν τοΰς ένοικιαστάς 
άπό τήν τυραννίαν τώ ν ’ Ιδ ιοκτητών. Καί 
τούς Εσωσαν απαξ διά παντός. Ή  ευγνω
μοσύνη μ«ς είνα ι άπειρος καί άνταξία  
τοΰ  ώραίου καί μεγάλου άγώνος τω ν .

ΕΑΝ ΑΓ ΑΠ ΑΤΕ  ΤΗ Ν  Z Q H N  Ι Α Ϊ ,  ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ  Ο Α Ο ϊ ϊ  Τ Ο Ϊ Σ  Κ ΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ



V Ο Μ Ε Γ Α Σ  Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Ύ Σ  Τ Α Λ Ε Ν Τ Ω Ν
ΤΑ ΒΡΑ ΒΕ ΙΑ  ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ Α Π Ο  ΔΥΟ ΕΙΣ £ ΔΕΚΑ

Τα πρά/ματα έδικαίωοαν τήν πεποίθησίν μου. Ό  Μέ/ας πρακτι
κός διαγωνισμός ταλέντων, toC όποιου ή προκήρυ;ις έγινεν εις τό 
προηγούμενον φύλλον έτυχε θερμότατης υποδοχής έκ μέρους τοϋ ανα
γνωστικού κοινοΰ τής «Σφαίρας». Ό λ α ι καί όλοι κατεννόησαν εύτυ 
χώς τήν πρακτικότητα τοϋ νέου αΰτυϋ διαγωνισμού, ό όποιος πρώτην 
φοράν προκηρύσσεται είς τήν 'Ελλάδα.

Πολλοί άναγνώσται έσπευσαν νά μοΰ έκφράσουν δι’ ένθουσιώδους 
έπιστολής χά συγχαρητήρια τιον καί νά μέ βεβαιώσουν δτι ή έπιτυχία 
τοΰ Διαγωνισμού ταλέντων θά είναι πρωτοφανής. Ό  ενθουσιασμός 
αύτός τών αναγνωστών είναι πλήρως δι<αιολογημένος, δεδομένου δ τ ι ’ 
διά τοϋ Διαγωνισμού τούτου αϊ νέαι καί οί νέοι ποΰ έχουν ταλάν είς 
μίαν ωραίαν τέχνην θά εύρουν ένα θερμόν δποστηρικτήν, θά ευρουν 
τά νλικά μέσα διά τών όποίω Θά δυνηθοίν, καλλιεργοίντες τό 
ταλέντο των, ν’ άναδειχθοΰν καϊ νά κερδίσουν.

Γ ι' αύτό είναι καθήκον κάθε άναγνωστρίας καί κάθε άναγνιόστου 
νά υποδείξουν άμέσως τούς υποψηφίους καί τάς υποψήφιας ηού έχουν 
κάποιο ταλάν σ ιό  θ έα 'ρ ο ν , σ ιή  Μουσική, στη  Φ.λολογία, στά 
Γράμμα ια , σ ιή  Χειροτεχνία .

Στείλατε αμέσως τήν φωτογραφίαν τών διαφόριον υποψηφίων. Θά 
τήν δημοσιεύσωμεν δωρεάν.

Ι ο ί  Π Ρ Ω Τ Ο Ι  Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Ι
“ Οί ένδιαφερόμενοι ήρχισαν άπά τήν πρώτην άκόμη ημέραν πού 
έκυκλοφόρησεν ή «Σφαίρα» ν ’ άποστέλουν φωτογραφίας ύποψηρίων. 
Πρώτοι υπέβαλαν υποψηφιότητα ό «Νυκτοβάτης» καί ή δίς Ειρήνη 
Πουλάκη. Καϊ οί δύο έχουν ταλάν είς τήν Μουσικήν. Αί φωτογραφία! 
των θά δημοσιευθοΰν είς τό προσεχές φύλλον τή ; «Σφαίρας», μαζή μέ 
τά  χαρακτηριστικά τιον,

Δ Ε Κ Α  Β Ρ Α Β Ε Ι Α
Γιά  νά γίνη άκόμη πειό πανηγυρική ή έπιτυχία τοΰ Διαγωνισμού 

καί γιά νά γίνουν αίσθημά τ ' άγαθα του άποτελέσματα είς εύρύτε- 
qov κύκλον, αυξάνω άπύ σήμερον τόν αριθμόν όσων θά βραβευθοΰν 
άπό δύο είς δέκα ! Δηλαδή άπό κάθε κατηγορίαν ταλέντων θά βρα- 
βευθούν δύο : μία νέα καί ένας νέο:, έκεϊνοι πού θά συγκεντρώσουν 
τάς περισσοτέρας ψήφους. Έ ν  τοιαύτη περιπτώσει πρέπει νά ορίσω 
καί τάς κατηγορίας τών ταλέντων. Έχομεν λοιπόν : θ  ια τρόν . Μου
σ ικ ή , Φιλολογία, Γ  ράμματα, Χειροτεχνία. Είς τήν τελευταίαν μπο-

οοΰν νά υπαχθούν δακτυλογράφοι, μοδίσιραι, κεντϊστραι, καπελλοΰ- 
δες, καί έν γένει όλαι αί έργάτριαι.

Έ <εΪΌ ΐ οί όποιοι θά βραβευθοΰν έάν έχουν ταλάν ΰπαγόμενον 
είς τήν πρώτην κατηγορίαν, δηλαδή τό θέατρο ν. θά εγγράφουν δ α- 
πάναις τής « Σφαίρας». είς τήν 'Επαγγελματικήν σχολήν Θεάτρου, 
έάν ανήκουν είς τήν Μουσικήν θά έγγραφοϋν είς ένα '^δεϊον τής 
άρεσκείας των, έάν ανήκουν είς τήν Φιλολογίαν θά έγγραφοϋν είς τό 
Πανεπισιήμιον ή είς τήν Δηιιουιογραφικήν σχολήν ή θά λάβουν τυ 
πωμένο ενα έργον των είς 203 άντίτυπα, έάν είς τά Γράμματα θά 
έγγραφοϋν είς οίανδήποτε σχολήν θέλουν, έάν δέ άνήκουν είς τήν 
Χειροτεχνίαν θά λάβουν ένα χρηματικόν έπίδομα εκ δραχ. *51)0 γιά 
νά τελειοποιήσουν τάς γνώσεις των. Αύεά δλα τονίζω θά γίνουν δα- 
ηάναις τής « Σφαίρας*,

'Εάν δμως μία νέα ή ένας νέος άπά εκείνους πού θά βραβευ&οΰν 
ζητήσουν νά λάβουν τό βραβεϊον των είς ρευστόν χρήιια  έχουν κάθε 
δικαίωμα. Έ ν τοιαύτ^ περιπτώσει κάδε μία καί καθένας θά λά
βουν δρχ. 50J.

Δηλαδή ή «Σφαίρα» θά διαθέσο τό ποσόν τών 5.000 δραχμών 
γιά νά βράβευσή δσας καί όσους επιτύχουν.

"Ε το ι τό ποσόν τώ ν  2.000, τό όποιον κατετέθη είς την  'Ε θν ι
κήν Τράπεζαν διά ιό ν  σκοπόν αύτόν, θ ' ανξηθΐι είς 5.0 0 0 .

Π Ρ Ο Σ Ε Ξ Α Τ Ε :

—Κάθε ψηφοδέλτιον πρέπει νά συνοδεύεται άπά ένα μονόδραχμον·
— Κάθε φίοτογρ,αφίά 

άνάγκη νά συνοδεύεται μέ Τ Ο  Ψ Η Φ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν
τά κυριώτερα χαρακτηρι
στικά τών υποψηφίων. Ή  
δημοσίευσις τών χαρακτη
ριστικών θά υπολογίζεται 
πρός 20 λεπτά τήν λέξιν.

—ψηφοδέλτια χειρόγρα
φα δεν γίνονται δεκτά. '

— Καθ’έβδομάδα ή συγ- 
κεντρώνουσα καί ό συγκεν- 
τρώνων τάς περισσοτέρας

I

Μ ΕΓλΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Δ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ Α Α Ε 8 Τ 9 Ν

Ψηφίζω

Ό νομα ψηφοφόρου

δσοι θά είναι οί ψήφοι των.
ψήφου; θά λαμβάνουν τόσα μονόδραχμα

Ο Α ΡΧ ΙΣ Υ Ν Τ Α Κ Τ Η Σ

Τ Ο  Π Ε Ρ Ι Β Ο Λ Ι  Τ Η Σ  “ Σ Φ Α Ι Ρ Α Σ , ,
'Από τήν ζωήν τώ ν  Νεοπλουτων

Γ Α Λ Λ Ι Κ Η  Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η
Ά χ , μόν άμούρ, γλυκειά μαμά, 
χτές πήγα είς τήν σινεμά

άβέκ'Αρζέρ,ώ μίλ παρντόν, 
ποΰγινε τώρα σάν ζαμπόν. 
Καβάλησα είς μίαν λάζ 
ποΰτουν ντυμένη είς τά  ρόζ 
κι* δλοι κυττούσανε μουά 
πΟΰ φόραγαάλάμόντμπουά. 
Κι* ό μόν μαρί μου στά 

[ζερβά
φορούσε ένα κλάκ στραβά 
καί >:ν γιαλί aco άπαξ μάτ 
κ* έκανε φοβερό κομμάτ. 
"Αχ, κέλλ ταινίαι ήτουν αύ- 

[ταί,
έτσε δέν γέλασα ποτέ, 
τέτοια γλυκύτη είς έμέ 
δέν μοορθε άλλοτες, ζαμαί. 

Ά π ρέ κοιμήθηκα ντορμίρ 
κι' ό σύζυξ μου κοντά είχε γείρ, 
μά στήν κατάστασιν έτούτ* 
κάποιος μοΰ τσίμβησε τό μπούτ.
Ό ,  τό κοσόν, ώ τόν βωλέρ 
νά βάλΒ είς έμένα χ*ρ, 
β* έμέ τήν άσπιλη πιτσούν,
“ι τδν αίσχρόν, ώ τό  γουροΰν I 
Άκοΰς, έκεϊ νά μέ τσιμβήσ’ 
σά νάτουνε χονδρή καρφίτσ* 
νά μέ τσιμβήσ* έκεϊ, &ν ρούτ, 
μόνο ατό ένα μου τό  μπούτ !

Η ΒΕΤ'ΓΑ

Bemes ιής εποχής 

Η Ν Ε Α  Γ Υ Ν Α Ι Κ Α
Δέν είναι πλέον ή γυναίκα δνειρον,
δέν είναι ποιητά μου, ούτε λουλοΰδι, 

δέν είναι οΰτ’ άστέρι 
τής αυγής, 
είν* ένας ταΰρος, 
μιά όχιά, είν’ ένα ζούδι.
Μήν τή χτυπάτε, 
λέει ό ποιητής, 
οΰτε μέ ρόδο 
τή γυναίκα μή χτυπάτε, 
δν όμως δέν 
τήν δείρετε έσεΐς, 
έσεΐς οί άνδρες τότε 
θά τςις φάτε.
Ουράνια έλπίδα τήν ώνόμαζ’ ό Ούγκώ 
Ισως γιατί τόν είχαν ί| γυναίκες φίλο, 
άν ζοΰσε όμιυς τώρα αύτός ό άνθρωπος 
δ ίδιος θα τής έσπαζε στό ξΰλο.
’Άλλοτε όταν ύ άνδρας έφευγε 
έφθειρε ή γυναίκα τή ζωή της. 
σήμερα ή γυναίκα, άδελφούλη μου, 
τόν διώχνει μοναχή της.
Ά λλο τε  ένας Ρωμαίος άναοτέναζε 
παρατηρόντας τά παράθυρά της, 
τώρα ή γυναίκα δέν μένει ποτέ σπίτι της, 
στό σπίτι μένει μόνον ή μαμά της 
Μοσχοβολοΰσεν άλλοτε άγνότητα 
κι* ήταν άθώα ή γυναίκα σάν τά κρίνα, 
σήμερα όμως πού άλλαξαν οί καιροί 
τήν πλησιάζεις καί βρωμφ βένζίνα.

Ο ΑΡΙΣΤΟ Φ ΑΝΗ Σ

Τό Πανόραμα ιή ς  « Σφαίρας*

Μ Ε Μ ΙΑΝ Δ Ε Κ .Α Ρ ΙΣ Α Ν  Μ Ο Ν Ο
Έδώ, κυρίοι καί κύριαι, γλκπετε 
μερικά χρυσάνθεμα χρωματοειδή 
ήγουν τό λκλούδιον τής εποχής, 
δπερ μόνον
ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας 
κατορθόνει νά τό ίδή, 
τουτέστιν δσον στοιχίζει σήμερον 
ένα χρυσάνθεμον, ένα κομμάτιον 
ήγόραζας άλλοτε 
τό νυφικόν σου κρεββάτιον, 
τόόποΐον καί λίκνον διάτότεκνίον. ·
Έδώ, κύριαι κυρίοι, Λ
προσηγορικοί, “
συγκεκριμένοι καί άφχιρημένοι, 
γλεπετε Έλληνάδους 
νά μεταβάλωνται είς αγρίους 
καί νάτρώγουνϊππουςτοΰστρατοΰ, 
τό όποιον πτοΰ καί πάλιν πτοϋ.
Έδώ τουπίκλην γλέπετε, 
ώ  ψημάρια,
τούς έρωτας όπου κάμουν 
μερικά οντάρια, 
όπου ζητώσι νά καταφάγωσι 
τάς ερωμένας των, 
τουτέστιν τάς νομίζουσι χωράφια 
καί πίπτουν έντός ώσπερ έλαφια, 
τό όποιον, μά τόν σταυρόν, 
έτοΰτο δέν είναι έρως, 
άλλ* άπβλλοτρίωσις γαιών.

Ο ΦΑΡΑΩΣ

Ε Ι2Ε ΤΑ  'XJV.EX,,

*0 κ. Ηλουτίδης εισέρχεται 
ο 1 ένα άπό τά  αυτοκίνητα «Τ α 
ξ ί»  κ α ί  λέγει στδ σωφφέρ :

—Στό Φάληρο.
Μέσα στ* αυτοκίνητο αύτό καί 

άκριβώς έπάνω άπό τά καθί- 
β μ α τ α  υπάρχει ένας γνώμων, 
παρόμοιος σχεδόν μέν τόν ήλε- 
κτρικόν γνώμονα, ό όποιος δεί
χνει, όσο τρέχει τό άμάζι, πόσα 
χιλιόμετρα διανύει καί τό ποσόν 
πού πρέπει νά πληρώση κάνεις 
•έ κάθε χιλιόμετρο.

Βλέποντας ό κ. Πλουτίδης 
τούς άριθμοΰς πού δείχνουν τής

^αχμές νά άνταλλάσσωνται σέ 
θε νέο χιλιόμετρο, λέγει καθ' 
ίαυιόν :
—Ποιός τώρα μπορεί νά πή δτι 
χοή μα δέν τρέχει στό δρόμο ;

Π «ς  ; Ο ΛΕΑΝΔΡΟΣ

Α Π Ο  ΤΟ Κ Α Ρ Ν Ε  ΜΟ>"
*0 άνδρας πού χωρίζει άπ’ τή 

γυναίκα του δέν τήν μισεί πάν
τοτε. Τουναντίον μιά χωρισμένη 
γυναίκα ποτέ δέν μπορεί νά μή 
μισήση τόν χωρισμένο άνδρα της.

—Έκεϊνο πού συγκρατεΐ τόν 
ίρωτα δέν είναι οΰτε ή ευαισθη
σία,οΰτε ή στοργή,άλλά τά καλά 
γεύματα

—Ποτέ μήν πήτε πώς μιά ξαν
θή μοιάζει μέ τόν ήλιο. Είναι 
τόσον κρύα. Κ ’ είναι τόσον κρύα 
άκριβώς γιά νά μή μοιάζε μέν 
τόν ήλιο.

Τ ' άκριβά καί πολυτελή κο
στούμια σπανίως παίζουν ρόλον 
στόν πραγματικόν έρωτα. Ό  έ
ρως παριστάνεται γυμνός,

Ή  έκτίμησις πρέπει νά προ- 
ηγήται τοΰ έρωτος. Ή  έκτίμησις 
τρέφει τόν έρωτα. ΝΟ ΡΑ

ΧΡΥΕΟ Μ Ο Υ Κ Ο Ι Ί Τ » ! ,

—Τό πειό παθητικό.
— Τό πειό τρυφερό.
—Τό πειό ρωμαντικό. 
—Καρδιές θά πληγωθούν. 
—Ματάκια θά δακρύσουν. 
—θ ά  β&ς φέρβ αναμνή

σεις.
—Θά συγκίνησή κάθε ερω

τευμένο.
— θ ά  μάθετε ν’ άγαπάτε. 
—θ ά  θαυμάσετε μεγαλεΐον

έρωτος.
— Αύτοθυσίαν, στοργήν.
—Τό γλυκύτερο ρομάν

τζα-
—Τό εύγενέστερο.
—Τό λεπτότερη.,
—Τό πειό κατάλληλο γιά 

τήν νεότητα.
—Τ ό  άπαραίτητον γιά ό

λους.
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A T P A E IO N
—Σ ' άγαπώ, σ ’  άγαπώ.
—Ποΰ μέ βάζεις, Τοτό ; 
—Σ τά  Δαρδανέλια.
—Κι* άν πέσω άπδ τά ΔαρΛα· 

νέλλια έμπρός σου ;
— ΐύτε... Τό Λέαντρό σου κτλ.
— Σ ’ άγαπώ, σ ’  Αγαπώ.
—Ποΰ μέ βάζεις, Διλίκα ;
—Έ π ά ν « στο «θ ερ ίο ».
—Κ ι’ άν πέσω καμμιά άίρ« 

άπ’ τό «θ ερ ίο »» ;
—Τότε θά σοΰ ζητήσου*· «Ώ- 

ξηβιν είσιτηρίων,
— Σ ' άγαπώ, σ ’  άγαπώ.
—Ηοΰ μέ βάζεις, Τάκη ;
— Μέσα στόν κινηματογράφε, 
—Κ ι' αν πέσω άπο τδν 

ματογράφο ;
— Τότε θά βρώ... νά γράφβ. 
—Έκτος άν σέ στείλουνβ βχ!η

τάφο. Ο · Ε Ρ Ι · 8


