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Δ η μ ο ο ι ε ΰ σ ε ι ς ε ί ς  τήν οελίδα χής αλλη
λογραφίας : 30 λεπτά ή λέ'ξις δι* όλους, Διά 
ποιήματα καί έμπορικάς καταχωρήσεις Ιδιαί- 
τερ%ι συμφωνίαι.
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Ο ΝΟ ΟΜ \ΝΤΗΣ ΤΗΣ ‘ΣΦΑΙΡΑΣ,
Τό γραφεΐον τή ; Σφαίρας» Αναλαμβάνει τήν δια

βίβασή έ χιστολών έκ μέλους τών έν  υμένων
πρός διάσημον έ »  Κωα οαντινου.τόλ^ω; ν ομαντην 
■και ίννευματιστήν διαμΐνοντα έν ‘ΑΟηνα^ς. Π-.ή-ιες 
«ρώς είς δλα τά <>Ικογ«νειαχά ι^υοτήρια 

Πνε-υμαησός, ύ Λ ω τι μος, τρ ο ιε 'ά «ι 
Ψυχολογία παντός άτόμοο έ ti if j βάσει τοϋ γρα

φικού χαραχτηρος.
Συνε\ε ^όηοις Λι* άλληΧογραφίας. ’Απαντήσεις τα- 

χείαι κα'ι άκριβ*1ς. Πλήρης μυσεΐκότη;. Γοάψατε, 
Νοομάντην, γραφ ιά  « Σφαιρας^έσωκλεΙοντες δρ *χμάς 
10 εί; έκάοιην έπιστολήν.

ΕΙς τούς έ.τιθνμούντα, νά *άβουν άταντήσεις δέ 
Ιδίαιτέρος έπ^στολής και όχι διά ιή ;  στήλης δι* γ0ιν 
ρίζω δτι, δέον νά έσωκλείουν είς διτλοϋν τό όι^ων’ · 
άντίαμον.

Ο Ν ΟΟ Μ ΑΝΤΗΣ Α Π Α Ν Τ Α :
Κ. 2. Π. Λαμίαν : Σταθερού χαρακτήρός όχι, 

•πλήν άρκετά συμπαθητική και καλή οικοκυρά. 
Μέ τήν ίδικήν σας όμως στοργήν και προσοχήν 
i  χαρακτιτρ της θά σταθεροποιηθή.

Λ Ε ΪΚ Η Ν  ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΝ : Τό ταξείδιόν σας 
δ’ άναβληθή λόγφ εξαιρετικού γεγονότος φύσεως 
αισθηματικής. Περιμείνατε όλίγας ήμέρας και 
γράψατέ μου έκ νέου. Γεγονός σοβαρόν, επανα
λαμβάνω.

ΚΟΡΗΝ ΤΗΣ ΑΙ0ΑΙΔ05, ’Αθήνας : Μή έπι- 
ζητήσετε τόν γάμον, δ ίποίος θά σάς γίνη αφορ
μή μεγάλης δυστυχίας. Άποφύγετέ τον. Γό με- 
λετώμενον ταξείδιόν θά πραγματοποιηθώ. Ή  α
δελφή axe εργάζεται ήδη.

ΚΕΡΑΣΣΑΝ Μ : Χαρακτήρ υπερήφανος, στα
θερός, άδαμάντινος. Τό μέλλον σας ήσυχον, 
βίος τακτικός, άνευ περιπετειών καί οικογε
νειακών ανωμαλιών.

ΒΕ4ΤΡΙιϊΗΝ : Χαρακτήρ αριστοκρατικός, &- 
ψηλόιρρων, ύπερήφανος, πλήν διόλου πονετικός. 
Άντιπαρέρχεσθε τάς θλίψεις καί τάς συμφοράς 
τ(Βν άλλων μετά στωίκής άπαθε'.ας. Τό μέλλον 
τοΰ άδελφοΰ σχς προμηνύειαι ευτυχές, φθάνει 
-ν’ άποφδγη τήν θάλασσαν. Ταξείδιόν διαβλέπω 
σύντομον. Πλούτη δχι. Σάς φθίνουν όσα έχετε. 
”Η μικρή σάς άδελφή ερωτεύεται, θά προοδεύσω. 
Ή  μητέρα ηϊς θά τοιξειδεύσ<) κατ’ αύτάς.

ί>ΡΑΙΟΝ ΣΟΓΑΙΩΤΟΠΟΓΑΟΝ, Τσαμαντοοΰ : 
"Η μήτη? σας θά συζήσα μέ τάς κόρας της, είς 
■τάς δποίχς θά δώσ̂  καί τήν περιουίίσν τη;. Τό 
•κτήμα θά παραμείν  ̂ εί; τόν θειον σας. Ευτυχής 
©ά ζήσετε, πλήν χρήματα δέν θ’ άποκτήσετε. 
θά νυμφευθήτε πολύ μεγάλος. Με τήν Εύανθ. 
■δέν θά ζήσετε εύτυχής. Είναι άσθενής.

ΑΘΑΝΑΤΗΝ Κ12Ν)ΠΟΑΙΤ1ΣΞΑΝ, ’Αθήνας : 
βά ζήσετε άκόμη 27 Ιτη. Τέκνα δεν θ’ άπο
κτήσετε άλλα. Μΐ τάν σύζυγό σας θά ζήσετε ή- 
συχον ζωήν, πλήν οχι μέ άγάπην. θά έπιτύχ  ̂
είς τάς επιχειρήσεις του. Κίς τήν τελευταία·/ 
σας έρώτησιν άπαντα): δχι

Μ. Π., (Προσφυγοπούλαν, Άγχίαλον): Μή πε
ριμένετε καμμίαν κληρονομιάν, θ' άποκαταστα- 
θήτε είς μίαν νήσον, οπου θά ζήσετε ευτυχής.

1ϋ 4Ν. ISANNIiHN, Πειραιά : Ή  ψυχρότης 
προήλθεν έκ λόγων οικονομικών, δέν είναι it σι. 
Διατί δέν είσθε ειλικρινής μαζή μου ; ’Αμφιβολία

Ξ Ε Χ Α Σ Μ Ε Ν Α  Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ Ι *  
Μ Ι Α Σ  Α Γ Α Π Η Σ  Π Α Λ Η Α Σ
| ι Τής είπα:
' Ό ο ω  εΐϊα ι κοντά μου δέν θά μέ φοβίζει 

ποτέ ό θάνατος. ’Αλλ’ δταν φήγεις. τότε και 
ή μεγαλύτερη χαρά δέν θά μπόρεσή νά μέ 
κρατήση στή ζωή.

Μοΰ είπε:
Σ ’ άγαπώ, άλλά δέν μένω ολοένα μαζή σου, 

αγαπημένε μου γιατί μή μέ βαρεθής. Γιατί 
δταν μέ βαρεθής δέν θά μπορέσω πειά νά 
ζήσω, γιατί κανείς άλλος δέν θά μ’ άγαπήση 
δπως έσύ.
£ Τ ή ς  είπα:

"Οταν φεύγης άπά κοντά μου παίρνεις 
μαζή σου τήν άγάπη σου καί μ’ άφίνης τή 
ζήλεια. Καί καμμιά φορά, άγάπη μου, ή 
ζήλεια φαρμακννη τόν έρωτα "Ελα κοντά 
μου κ’ έγώ δέν θά σέ βαρεθώ ποτέ, Ποτέ 
βαρέθηκαν τά μελίσσια τά άνθη καί τά έντο
μα τή θαλμπερή τοϋ ήλίου ;

Μοϋ είπε :
Ό λ ο ι οί ά'δρες τά ιδια λένε, αγαπημένε 

μου. ‘ Αγαπούν μόνο γιά τ&ν εαυτό τους κι’ 
ΰταν χορτάσουν άπό άγάπη τόν εαυτό τους 
κόνουν τάς γυναίκας δυστυχισμένα?. Καί τότε 
ί  δυστυχισμένες αυτές φοβούνται νά ξαναγα- 
χήσουν.

Καί τής είπα :
Ό λες ή γυναίκες τά  ϊδια λένε.

Ν Ο ΣΤΑΛΓΟ Σ

δέν δπήρχε πως κάπου άλλοΰ διαβλέπετε τήν 
εύτυχίαν σας. Μήπως έκεϊ ποϋ διχβχσατε τό 
Σάββατον 1 Νοεμβρίου ;

ΕΡΜΑΝ, επιμένω είς τάς άπόψεις μου καί 
άν Θέλετε είμαι πρόθυμος νά φέρω ένώπιόν σας 
ολας τάς πνευματιστικάς δτνάμεις αί δποΐαι μέ 
ενισχύουν. Τ5τε θά πιστεύσετε.

ΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΑΝΘΟΓ Γ 4ΛΙ, Χανιά: θχ ύπαν- 
δρευθήτε τά πρόσωπον έκεϊνο κατόπιν ομως πολ
λών περιπετεών. Χαρακτήρ δύσπιστος, επιτη
δευμένος, καχύποπτος, ζηλόφθων·

ΜΙΚΑΝ, δεν μοΰ είναι δυνατόν ν’ άπαντώ είς 
τά αΰτό πρόσωπον, ’Επιμένω είς οσα σάς §ίραψα 
Ώς πρός τήν τελευταίαν παράγραφον τής επι
στολής μου σας λέγω οτι ήννόουν τάν έραστήν 
σας δ όποιος ποθεί μόνον τό σώια σας.

ΕΑΠΙΔΟΦΟΡΟΝ, Καστορίχν : Πλήρες στε/ο- 
χωριών τά παρελθόν σας καί οικογενειακών ανω- 
μαλιώ/. Τά μέλλον όμως θά σάς άποζημιώση διά

Ν ε ο Ν  e i i o s
—Κυρία μου, είναι ή τετάατη φορά....
—Θυμεΐσ&ε, βλέπω, πολύ καλά. Πράγματι 

είναι ή τετάρτη φορά πού σας βεβαιώνω ότι 
δέν μπορώ νά σάς δεχθώ. Τελείωσε. Δέν μ- 
άρέσετε διόλου. Πώς νά σάς τό πώ... Σάς 
συχαίνομαι.

— Κι’ δμως θά ήμουν έτοιμος νά σδς παρα- 
χοιρή50) πολλά πράγματα έάν·...

—Τίποτε. Α ί υποσχέσεις σας δέν μέ πτο
ούν. ’Άλλωστε πάντα αί υποσχέσεις τών άν- 
ό{>ών έννενήντα τοϊς έκατό είναι παραμύθια.

—ΤΑ, δχι "Οσον άφορςί έμένα καί τήν θέ
λη ιιν εχω καί τά μέσα. Ά λλω σ τε  ζητώ άπό 
σδς τόσον όλίγα πράγματα. Νά σδς βλέπω 
κάπου κάπου καί νά μέ δέχεσθε σπίτι σας 
μιά φορά τόν μήνα.

—“Εστω. Ά λ λ ’ ύπό τόν δρον αί σχέσεις 
μας νά μήν ύπερβοΰν τά δρια τής φιλίας.

— Άκριβώε αϋτή είναι καί ή ίδική μου επι
θυμία.

— Λοιπόν ;
—Λοιπόν τό άπόγευμα θά έλθω σπ τι 

σας.
—Μά δέν είπαμε μιά φορά τόν μήνα ;
—Ναί, άλλ’ αύτή ή φορά, αΰτή ή μοναδική 

φορά δέν σα; εμποδίζει τίποτε νά είναι σή
μερον.

‘Επί τβλους ή κυρία τό δέχεται κι’ αΰτό 
κ’ έπιτρέπεται σιόν φ λο της νά τήν έπισκε- 
φθή τό άπόγευμα.

Ό  φίλος της τήν ευρίσκει νά άναπαύεται 
έπάνω σ’ ένα ντιβάνι. Τό κοοτοϋμι της είναι 
τολμηρο, τό  μακιγιάρισμα τόσον τέλειο, τό 
μανικιούρ στή εντέλεια καί ή στάσις τόσον 
ώστε ό φίλος είνε άδύνατον νά διατηρηθή 
έντός τών ορίων τής φιλίας. Κάθετε πολύ 
κοντά της καί σέ μιά στιγμή ποϋ έκείνη 
άπλώνη τό πόδι της γιά νά τ ’ άκουμπήση 
στήν πολυθρόνα, μηχανικά εκείνος έκεΐνος 
άφίνη τό χέρι που στό πόδι της. Άμέσως 
δμως πετάγετε έπάνω καί φωνάζη.

—νΩ, κυρία, τ ί βλέπω; Τ ί καταστροφή 
είν' αύ'ή;

Ή  κυρία τά χάνη.
—Τ ί έπάθατε λοιπόν; Λέγετε τί συμβαίνη. 

Φωτιά μήπως;
—“Οχι κυρία. Σάς βεβαιώ πώς αύτό δέν 

τό  περίμενα. "Ενα τέτοιο ώραΐο πόδι νά μή 
φορή κάλτσα μάρκας «Λέοντος» είναι κατα
στροφή, καταστροφή τή ; ώραιώτητος, κυρία 
μου.

—Μά δέν καταλαβένο τίποτε. Τ ί θέλετε 
νά πήτε;

— δ π μόνον ή κάλτσες «Λέοντος» φτιάνουν 
τό πόδι καλλιτεχνικόν.

Τώρα ώργουάρ, όγαπητή κυρία. Ά ν  μέ 
χριασ&ήτε βάς δίδω τήν κάρτα μου. Νικόλαος 
Φάρσας, άντιπρόσωπος τοΰ έργοστασίου καλ
τσών €Λέοντος». Ώρβουάρ. Μ. ΣΤΞ Ρ ΙΟ Σ

τό παρελθόν. Άπά θάνατον δέν άπειλήσθε. θά 
μακροχρονίσετε, έάν φροντίζετε ν’ άποφεύγετε 
τά ταξείδια. Γάμον δέν διαβλέπω μέ καμμίαν. 
’Ακριβώς θά συμβοϋν απρόοπτα, τά δποία Οά σάς 
άναγκάσουν νί μή νυμφευθήτε.

R IA , ’Αθήνας : Μόνον μέ τάν Αημήτριον θά 
συνδεθητε. Ή  άδελφή σας θά ΰπανδρευθή πολύ 
άάγα, Ή  συμφιλι'βσις δέν θά γίν^, τήν εμποδί
ζουν οί φίλοι του.

ΡΟΔΟΝ ΤΟΓ ΠΑΡΝΑΣΣΟΓ : θά συζενχθήτε 
κρί θί εήσντε απολύτως εύτυχής. Διά τήν θέσιν 
αποβλέπω άποτυχίαν. Σά; εύ<οεί ή Παρασκευή.

ΕΣΥΙΕΡΑΛ1ΑΝ : Δίν θά είναι αϋτάς δ μέλ
λον σύζυγός σχς. Σάς άγαπ  ̂ μέν πρα/ματικά, 
άλλ1 αποφεύγει έξ ίδιοσυγρασίας τόν γάμον. Ό  
άλλος γάμος θά γίν·*) συντόμω?.

ΚΟΓΒΕΡΤΑΝ ΛΟΓΤΣΑΣ :'Τό>/ εύλογή πρό
σωπον δέν θά τό νυ.ιφευΟήτε, καίτοι διά τόν γά
μον αύτόν θά κοπιάσετε πολύ.

ΠΑΙΔΙ 'ΓΟΓ ΠΟΝΟΓ : Ή  δ;άστασις προήλθεν 
άκριβδς διότι δέν μποροϋιε νά σάς αγαπήση 
πραγματικά. Ό  χχρα/.τήρ σας εύθυμος, εύπαθήςι 
ρωμαντικός, έ-ερόφυτος. Άγχπάτε πολύ τήν 
θάλασσαν, ή 5πτία πάντοτε οάς επίκρανε.

ΑΗΑΧΗΝ : Είς τό έιτιγγελμά σας θά έπε- 
τύχετε οταν π έσετε \ά εξαρτάοθε άπό τούς 
φίλους σας. "Οσον άφορ£ τήν θέαν έν τή οίκο
γ ενεία σχς σας 6ε5α·-<& οτι δ χαρακτήρ σας είναι 
τοί'.ΰτος ώσ ε δυσλόλως θά δυνηθήτε νά έξασφα- 
λίσετε τήν θέσιν καί θέλετε έν τή οικογένεια σας.

Ο. Π. : Ό υιός εκείνος σάς σ/.έπτεται διαρ
κώς. Σκέπτετα; ομως καί κάποιαν άλλην καί 
τά ζήτημα τής έκλογής μεταξύ τών δύο τόν στε- 
νοχωρεί πολύ.

Σ. Τ. Μ'Ν]ΠΟΛΙΤΗΝ : ΧίραΝτήρ άβρός,
ταθερός, αίσθαντικός. Είς τάν ερω-.α θά εύτυχή- 
σετε, θ' αργήιετε, ομως νά συναντήσετε τά επι
θυμητόν πρόσωπον, τά πρό:ωπον τοϋ ονείρου σας. 
"Οσιν άφορ$ τήν προσφυγοπούλαν δέν διαβλέπω 
αίσίαν έκτασιν τής ύποθέοεως αύτής, διά τάν 
άπλούστα ον λόγον οτι ό χαρακτήρ της είναι ό 
άντίπους τοϋ ίδικοΰ σχς.

ΑΠΑΙΣΙΟ'ΔΟϊΟΝ : 2άς συνισ ώ νά μή δεχθήτε 
νά πραγματο.τοιηθή τό σύνοικέσ.ον. Μία φοβερά 
δυστυχία εάς περιμένει τήν άλλην ήμέραν τοϋ 
γάμου μέ τά πρόσωπον τοΰ συνοικεσίου.

ΜΑΡΒΕΛ : Ή  εύτυχία τοΰ μέλλοντός σας 
εξαρτάται άπά δύο πρόσωπα. Τό δν αποτελεί 
μέλος τής οίκογενείας σζς, τό άλλο είναι καί 
αύτό πλησίον σα;. Διατί άφήσχτε τά δύο αύτά 
πρόσωπα νά ρυθμίζουν τήν ζωήν σας ; Τό ξαν
θόν πρόσωπον μή τό σκέπτεσθε πλέον. Ματαιο
πονείτε.

θ  ' άπανιήαω διά ζης «Σφαίρας* χαι εις 
ζάς έτιιαζολάί τ ώ *  δίδων χα ι χυρίω ν  : Ρ ό 
δαν, Κ . Δ . Π ., Π . Κ . Ρ , .  Λαζήρου Χρόνη, 
Παηαδάχον, Π οπης Κνριακ., Μ αύρης, Μ. 
Ξ. X  , Π έζρας ζης ν πομονής, J αμπαοζέν. 
"Ανθους πρω ινού.

Ο ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ

*0 Νοομάντης αναλαμβάνει τήν άκριβή 
καί πιστήν έξήγησιν διαφόρων ονείρων. 
Περιγράψατε σαφώς καί έν συντομία; τό 
δνειρόν σας, στείλατε τήν περιγραφήν είς 
τόν Νοομάντην καί θά έχετε διά τής 
»Σφαίρας» τήν έξήγησίν του.

Δικαίωμα δι’ έκάστην έξήγησίν δρ. 10.

Ϊ Ή ΛΣχήίη μου

η

'Εγκρίνω : Γ .  Β ομβλιν  οπού λον  ‘ Μονόλο
γος τρελλοΰ», Χαρ. Κ ρη ζιχον  «Ξύπνημα» 
j r .  ΚνπραΙον  «Βωμό στό φώς».

Δέν ένεκρίθησαν τά έργα τών κ. κ. Γ . Κ α · 
ραμπ., Π. Ντολόρι, Γ . Ψαρ., Ρωμαίου, Γ ιάν
νη Ματούση, (πολύ μεγάλο), Νέμον Μ ι
ράντα, Γ ιώ ργον  Κ ανελ  καί θ έρη  Μαϋρα.

—Γ ιά ν . Καραμπαλην, Π . Κομνηνόν, &- 
λήφθησαν.

—Τό ύπό ψευδιόνυμον Bia δημοσιευθέν είς 
προηγούμενον φύλλον έργον ανήκει είς τήν 
ύπό τό ψευδώνυμον Blta δεσποινίδα.

Ο Α Ρ Χ ΙΣ Υ Ν Τ Α Κ Τ Η Σ

Η ΪΪ1Ο0ΕΙΙΙ ΤΗΣ ΙΪ1ΑΡΓΑΡΙΤΑΣ
Ο Α Τ Υ Χ Η Σ  ΕΡΩΣ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΗ

' ϊ Β  ν . β υ ϊ σ υ ς
"Ε.·α άπόγευμα σέ μιά συναυλία τοΰ Έ\.ληνκοΰ Ώ5είου στήν 

όποίαν παρευ^ίσκετο καί ή Μαργαρίτα ό Γιανάκχης τήν έπλησίασεν 
εξαιρετικό, χωρίς έ είνη \ά τόν περιμέλη καί τής είπε, συγκρατόν- 
τας μέ κόπο τήν ταραχήν του 1

— Μανιάμ, σδς ζητοϋν στό σπίτι.
Ή  Μαργαρίτ ι τρομαγμένη άπό τήν ταραχή τοΰ μιχροΰ τον 

ήρώιησε:
— Μέ ζητοϋν ; Ά λλά  ποιός ;
Έβγάτε έξ(ο καί θά σάς πώ. Είναι άνάγκη νά πάτε στό σπίτι.
’ Εβγήκαν έ;ω  μαζή. Μόλις έπέρασαν τήν πόρτα τοΰ Ωδείου ό 

Γιαννά ης επιασε τό χέρι τής Μαργαρίτας, τής τδσπρωξε μέ·δσην 
δύναμιν είχε καί τής είπε :

—Δέν σας ζη τεί κανείς στό οπίτι. Σδς τό είπα αύτό γιά νά 
βγήτε έξω, έπειδή...

— Τ’ είν’ αύτά πού κάνεις ; τοϋ είπεν ή Μαργαρίτα θυμωμένη, τί 
θέλεις νά π^ς μέ αύτά δλα·

—Δέν επρεπε νά πδτε στό 'ίίδεΐον χωρίς νά μοϋ τό πήτε. ’Επήγα 
σπίτι καί δέν σδς βρήκα. Τότε έγινα σάν τρελλός. Θά χάσω τό  μυαλό 
μου, μαντάμ.

Ή  Μαργαρίτα, ή όποία είχεν εννοήσ-β τί συνέβαινε έκείνη τή 
στιγμή μέσα στήν ψυχή τοΰ παιδιοΰ αύοοΰ, προσπάθησε νά τόν 
καταπραΰνη τώρα,

—Δέν ήταν καί σπουδαΐον τοΰ είπε πώς δέν έπήγαμε μαζή στό 
Ώδεΐον. Νά πού ήλθες κ’ έσύ.

Ό  Γιαννάκης δμως δέν ησύχαζε. Τότε άντελήφθη ή Μαργαρίτα 
δτι τό σχέδιον πού είχε καί διά τοϋ οποίου ή? πιζε νά κάνη τόν μι
κρόν νά έννοήσχ] δτι τό αίσθημά του θά ήταν καταστρεπτικό καί γιά 
τούς δύο, νό σχέδιον αύτό θ ’ άπετύγχανεν.

Ό  Γιαννάκης τήν άγαποΰσε πλέον μέ πείσμα γιά νά ίχανοποιήση 
τήν άγάπη του, ή όποία συχνά τόν ώδηγοΰσε στή; τρελλότερες παρα
φορές, δέν έδίσταζε νά σηκώση δλον τόν κόσμο στό πόδι.

Έβλεπε πλέον καλά ή Μαργαρίτα δτι τό παιδί έκεϊνο θά τής 
κατέστρεφε μέ τήν διαγωγήν του τήν εύτυχίαν πού μέ τόσον άγώνα 
είχε κατορθίόσει ν’ άποκτήση. Ά ,  αΰτό δέν θά τό έπέτρεπε ποτε ή 
Μαργαρίτα.

Γ ι ’ αύτό άπεφάσισε νά μιλήση καθαρά οτό Γιαννάκη. Καί τού 
είπε :

—Δέν θέλω άλλη φορά νά μού μιλδς ετσι. Θά τό πώ στό μπα- 
μπδ σου.

Ό  Γιαννάκης έξεμάνη. Τής επιασε τώρα καί τά δυό χέρια καί 
τής έφώναξε :

—Δέν θά πήτε τίποτε σέ κανένα. Θά μέ κάνετε νά πεθανω έτσι.
Ή  Μαργαρίτα ή άλήθεια είναι πώς έλυπόναν τό παιδί έκεϊνο 

πού είχε τήν άτυχίαν νά δώση τόν πρώτο του έςωτα σέ μιά παντρε
μένη γυναίκα. Τό λυπόταν καί πολλές φορές άπεπειράθη νά τόν 
σώο η άπό τήν άβυσσο, στό χείλος τής οποίας εύρίσκετο καί προσπα
θούσε νά σύρυ μαζή του κι* αύτήν τήν ίδια.

Ή λθα ν ήμέρες ποΰ ή ζήλεια τοΰ Γιαννάκη κατήντησε σέ θρασύ- 
τητα. Τότε ή Μαργαρίτα άρχισε πλέον ν’ άνησυχή σοβαρώς γιά τήν 
κοινωνικήν της ύπόστασιν.

‘Ο έ'ρως τοΰ Γιαννάκη δέν ήτο μόνον θρασύς άλλά καί φλύαρος. 
Έμψυχα καί άψυχα είχαν μάθει πλέον δλας τάς λεπτομερείας τού 
υστερικού έρωτος τοΰ Γιαννάκη. 'Όλοι οί γνωστοί τόσον τής οίκογε
νείας Καλομοίρη δσον καί τής Μαργαρίτας συζητούσαι γιά τό έρω- 
τικόν εΐδύλλιον τοΰ μικροΰ.

Κανείς δμω; δέν άπεφάσιζε νά έπέμβη γιά νά σ<ύση τόν Γιαννάκη 
άπό τό επικίνδυνον αΰτό αίσθημα καί τήν Μαργαρίτα άπό τόν κοι
νωνικό της εκπεσμό.

"Ετσι έκείνη άτέλαβε μόνη της νά καθαρίση τούς λογαριασμούς 
της μέ τόν μικρόν.

”Σνα βράδυ βρισκόταν τότε ή Μαργαρίτα άκόμα στό σπίτι τοΰ 
κ. Καλομοίρη. *0 Γιαννάκης έπέμενε νά τόν δεχθη στό δωμάτιόν 
της. Ή  Μαργαρίτα άναγκάσθηκε νά τόν δεχθή, γιατί άπό τής φωνές 
του καταλάβαινεν δτι θά ύπέφερε πολύ.

 ̂Ή  μικρός είσώρμησε μέσα στό δωμάτιό της, έπεσε στό λαιμό της 
καί ήρχισε νά τής λέει καθαρά τώρα γιά τόν έρωτά του.

Τήν ικέτευε, τήν απειλούσε, έφώναζε, έκλαιε, κτυπσΰσε τά  πόδια 
του, γινόταν θηρίο.

Τότε ή Μαργαρίτα πλέον άναγκάστηκε νά τοΰ δηλώση δτι δέν έν- 
νοΰσε νά συγκατατεθή καί νά γίνη αΰτή ένα παιχνίδι στά χέρια ένός 
μικρού. Καί τόν έδιωςε, τόν έδιωξε σχεδόν διά τής βίας, καί τόν ή- 
νάγκασε νά τής ύποσχεθη δτι είς τό έξης δέν θά τήν ένοχλοΰσε πλέον.

*Η Μαργαρίτα συζοΰσε μέ κάποιον άνδρα. Τόν άνδρα αύτόν τόν 
έλάτρευε καί προσπαθούσε νά ζήση εύτυχής.

Έ να  φτωχοκόριτσο δταν όδηγεϊιαι άπό έναν άνδρα μέσα σ’ ένα 
σπίτι δπου ό άνδρας αύτός τής ύπόσχεται δτι θά τήν προαγάγο κοι- 
νωνικώς, τό κορίτσι αύτό, είτε μαιτρέσσα γίνεται είτε σύζυγος έχει 
ύποχρέωσιν πρός τόν έαυτό της νά κρατή άσβεστον τό πΰρ τού έςω- 
τός της καί τήν θαλπωρή τής στοργής της γιά τόν άνδρα αύτό, ποϋ 
τήν έσωσε καί θέλει νά τήν άναπτύξη.

Έ χει δέ κάθε δικαίωμα ή γυναίκα αύτή νά ύπερασπίση τήν εύτυ
χίαν της μέ κάθε μέσον καί νά τήν σώση άπό τόν κίνδυνον πού τής 
ετοιμάζουν ενας μικρός ή ένας μεγάλος.

Ή λ θ ε  κατόπιν μιά μέρα πού ή γυναίκα αύτή έζήτησε νά κάνη 
χρήσιν τοΰ δικαιώματος της, τήν στιγμή πού ή μοίρα τής επέβαλε 
νά κρίνη μεταξύ ένός παιδιού ποΰ προσέφερε τόν έαυτό του ολο
καύτωμα είς τόν έρωτά της, ένός παιδιού πού άλλο άπό τά τραγούδια 
του δέν είχε νά τής δώση κ* ένός άνδρα πού τής είχε δώσει στέγην 
καί θέσιν είς τήν κοινωνίαν.

Καί ή γυναίκα έπροτίμησε τδν άνδρα. Γ ι ’ αύτό δέν θά τήν άδι- 
κήσουν παρά έλάχιστοι. I

(Ακολουθεί)
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ΕΝΑΣ Κ ΝΔΥΝΟ£
Ή  μητέρα τής Κικής τά έπέτρεπεν δλα, 

στήν κόρη της, κο.θόσον έγνώριζεν έκ πείρας 
δτι οί περιορισμοί σήμερον καΓαστρέφουν 
άργά μέν άλλ" ασφαλώς κάθε κορίτοι.

Παρ’ δλην δμως τήν ελευθερίαν πού είχε 
δώσει οτήν κόρη της ή μηιέρα τής δίδος Κι- 
κή; δέν τής έπέτρεπε κατ’ οΰδένα λόγον νά 
πηγαινη στή ; γκαρσονιέρ(ς Ό χ ι διότι έκεϊ: 
μέσα ίιιέπλεπε σοβαρούς κινδύνους γιά τό κο
ρίτσι της,^άλ/.ά διότι Είχε σχηματίσει τήν πε- 
ποίθηαι δτι μέσα στής γκαροονιέρις τά κο
ρίτσια άποβλακώνο\ται.

Έ ν ’ άπόγευμα δμως ή Κική, περιφρονή- 
σασα τήν μητρικήν άπαγόρευ«ιν έπεσ/.έφθη> 
τήν γκαρσυνιέρα κάποιου φίλου της.

*0 νέος ήτο πολύ φιλόφρων πρός τάς δε
σποινίδας. Ουδέποτε παρέβαινε τούς κανόνας; 
τής καλής ονμπεριφορδς. Ή  Κινή έμεινε τό 
σον γοητευμένη μ«ζη του ώστε ήρχισε νά π ι- 
στεύη δτι ή μαμά της δέν είχε δίκηο δταν- 
τή ; άπηγόρευε τήν γκαρσονιέρα.

—Ξέρετε κ ά τι; είπέ σέ μιά σειγμή, στόν* 
φί?ο της.

Ή  μαμά μοΰ άπηγόρευση νά πατήσω σέ: 
γκαρσ ι< ρα.

—Είχε δίκηο, άπήντησεν άμέσως έκεΐνος. 
Ή  γκαρσονιέρες σήμΓρα κατήντησαν κένιριχ 
διαφθ ρδς.

—Τόιε λοιπόν καί ή δική σας ;...
— Ά ,  δχι έδώ μέσα, φίλη μου, τά προστα- 

τίύει ή οικογένεια.— Δέν έννοώ.
—Θ ι έννοήσετε αμέσως. Βλέπετε τήν πόρ

ταν έκείνη ;—Ναί.
— Ανο ξατέ την καί παρατηρήσατε μέσα 

στό δωμάτιόν.
Ή  Κική ύπήκουσεν. ’Ά νο ιξε  τήν πόρτα κ" 

εύρέΰη πρό μιδς νρεββατοκάμαρας μέ δύο  ̂
κρεββάιια. Είς τήν ά ρην τοΰ ένός κρεββατιον 
ΰπήρχε μιά κούνια, μιάκούνιαμικροΰ παιδιού.

'Π  Κική δέν ήργησε νά έννοήση περί τίνος: 
έποόκειτο.

Ό  φίλος της άναμφιβόλως είχεν οικογέ
νειαν, γυναίκα καί παιδί.

—Λοιπόν ; ήρο')τησε μουδιασμένη τόν φί
λον της.

—Λοιπόν, δταν ή γκαρσονιέρα έχει παρα- 
πλεύρω, δυό κρεββάτια καί μία κοννια τό  
κορίτσι πρέπει νχ θεωρή τόν έαυτόν του έξη- 
σφαλισμένον.

—Ά ,  δέν είναι σιοστό αΰτό, έφώναξεν η;. 
Κική. Νάχετε οικογένειαν ναί νά δέχεσθε κο
ρίτσια. Γ ια τί τό κάνετε αύτό ;

—Δέν ξεύρετε έσεϊς. "Αν είχα άλλοΰ τή ν  
γκαρσονιέρα μου έκινδύνευα νά παρασυρθώ 
Έ νώ  τώρα έδώ μέσα κατά τήν κςισιμώτερη;. 
άκόμη στιγμή δέν κινδυνεύω. Πάντα φοβάμαι 
μήπως άνοίξη έκείνη ή πόρτα.

— Καί ύπάρχει λόγσς νά έχετε γκαρσονιέραν;.
—Σπουδαιότατος λόγος. ‘Ο λόγος τοΰ κουρ-

ντίσματπς. ’Εννοείται!—Κ ’ ή γυναίκα σας ·
—"Α, ναί ή γυναίκα μου δέν μόυ τό άπα- 

γορεύει. Ά ν  παύσω νά δτχωμα φίλας κινδυ
νεύω ν’ άπονεκρε&ώ, συζυγικόν καθήκον πρό· 
παντός.

Ή  Λική εφυγε τρεχάτη άπό τήν γκαρσονιέ
ραν τού φίλου της κι’ ώρκίσθη νά μήν ξανα- 
πατήση.

Δέν έννοούσε διόλου νά γίνη αύτή τό έλα- 
τηζίον.., Ο Α Τ Τ ΙΚ

Τ Η Α ΙΦ Ο Μ Μ Π Λ Τ ^
Γ  Μαρμαρινός Συνδαομή πρός άνανέωσιν 

έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν δι* οσα γιά τή «Σφαίρα*· 
γράφετε .Η λ. Κ οξύρην  Συνδοομή σας έλήφθη- 
Σπ . Μ αρίνον  Ένεγράφητε. Όλοι οί άναγνώ- 
σται έχουν τά δικαίωμα έγκρίσεως ψευδωνύμου*, 
κατά μείζονα λόγον εσείς ποϋ είσθε συνδρομητής. 
Δημοσιεύσεις πρός 30 λεπτά τήν λέξιν. Βία έξό— 
φλησις έλήφθη. Γιατί δέν θέλεςε νά δημοσευθξ 
ή είκών; Στείλατε μίαν φωτογραφίαν. Ε . Ά γα~ 
πηζόν Γνωγίζεται ότι ανέκαθεν ή «Σφαίρα» ά— 
πέφυγεν τοιαύτας δημοσιεύσεις. Γ .  Πονρναρό- 
πονλον  Δέν υπάρχει τό φύλλον ποϋ έζητήσατε.. 
Ρόδον  ’Ολυμπίας Ά ν  δέν έδήμοσιεύθη σημαί
νει ή ότι δέν έλήφθη ή ότι δέν ήτο έν τάξει.

« (  Q > ·<
) «  ο  ι » .



τ ο  i tu u  thi atpiETm
Δ ιriynua ic v  Jean de Periac

Ό λ η  ή γειτονιά είχε σηκωθή οτό πόδι. 
Τό σπίτι τοΰ Κ ω νκ άν είχε πολιοραθή άπό 
αστυνομικούς οί ό το ϊο ι έμπ>Λιζιν τό/ κό
σμο νά πλησιάση. "Εξω άπό τήν πόρτα στε
κόταν ένα φορείο νοσοκομειακό. ”av έγερνε 
κανείς στήν πορτούλα χής ά ιάξης βάβλεπε 
έπάνω σ' ένα φορείο χό καταματωμένο οωμα- 
τάκι ένός μωρού. Τό μουτράκι του ήτο έντε
λώς άγνώριστο άπά τά  κτυπήματα καί τής 
μαχαιριές. Έπρόκειτο περί έγκλήματος, τοϋ 
όποιου ό ένοχος είχε συλληφθ/j κ" έκρατεΐιο 
στό τμήμα. Ώνομάζετο Μαριέττα καί ήτο μιά 
γυναικούλα μέ τόσο γλυκά χαοαντηριστικά 
καί μέ μιά μορφή τόσο συμπαθητική, ώστε, 
αν δέν ώμολογοϋσε μόνη της τήν ένοχή της, 
δλος ό κόσμος θά έστοιχημάτιζεν ότι ήτο 
άθώα.

Δυό ώρας μετά τό έγκλημα κατέφθασεν είς 
τήν άστυνομίαν ό άνακριτής.

Ή  Μαριέττα βρισκόταν σέ μιά άκρη μέσα 
είς τδ γραφεΐον τοϋ άστυνόμου καί άγωνιζό- 
ταν νά έλευθερώση τά  χέρια τη;, ποΰ τά 
κρατοϋσανοί χωροφύλακες,γιά v i  μήοτραγγα- 
λισθή.

Ό  ανακριτή; τήν έπλησ α^ε καϊ τής άπέ 
τείνε διαφόρους έρωτήσεις, στάς οποίας 
όμως ή Μαριέττα ήρνήθη κάθε άπάντησιν. 
Ό τα ν  όμως ό άνακριτής τή ; είπεν ότι οί 
γείτονες δ.ττείνονται ότι προέβη εις τό έγ
κλημα έπειδή τό παιδί, τό παιδί της, ήτο 
καρπός ένόχου έρωτος, ή Μαριέττα έπήδη- 
σεν άπό τήν θέσιν της σάν ΰαινα.

—Ό χ ι, έφώναξε, αΰτό δέν είν’ άλήθεια. 
Ό  Μπεμπές ήτο δνα παιδί πού ήλθε άπό 
νόμιμο γάμο, ό Κωνστάν είναι νόμιμος σύζυ
γός μου. Ρωτήσατε τον, ρωτήσατε τον γρή
γορα.

—Δέν θά πεισθοϋμε, τής είπε ό ανακριτής, 
« ν  δέν όμολογήσυς τήν πραγματικήν αιτίαν 
διά τήν όποίαν έσκότωσες τό παιδί σου. Μιά 
μητέρα τότε μόνον σκοτώνει τό παιδί της 
δταν μέ τό έγκλημα αΰτό θέλει νά καλύψω 
ένα άλλο.

Ή  έρώτησις τοΰ άνακριτοΰ ήτο τόσον 
τεχνική ώστε ή Μαριέττα άπεφάσισεν νά όμι- 
λήση, νά τά όμολογήαη δλα.

—Δέν ήθελα νά σκοτώσω τό παιδί μου, 
έφώναξε· Ουδέποτε έγκληιιάτησα. Τόν Μπε
μπέ τόν άγαποΰσα τρελλά, δέν έφευγα άπό 
τό  πλευρό του. Έπερνοΰσα μαζή του μέρες 
γεμάτες άπό δυστυχία καί στέρησι. Ό  άνδρας 
μου είχε ερωμένην μαζή μέ τήν όποίαν έξό 
δευε όλα τά  ήμερομίσθιά του. Τώρα τελευ 
τα ϊα  ή συμβίωσίςμας είχε καταντήσει σωστό 
μαρτύριο. Δέν έρχόταν σπίτι παρά πολύ άργά 
καί τότε μόνον γιά νά μάς δείρω- Έζούσαμε 
πειά έγώ καί τό παιδίμου άπο τήν φιλαν
θρωπία τών συγγενών μας. "Ενα βράδυ ό 
Κωστάν ήλθε πολύ νωρίς στό σπίτι. "Αρχισα 
τότε νά ελπίζω ότι ή Θεία Πρόνοια θά μάς 
λυπήθηκε. Ή  τύχη όμως μέ είρω\εύθη καί 
γρήγορα έχασα κάθε μου έλπίδα. Ό  Κωνστάν 
δέν είχεν έλθη παρά γιά νά μοϋ πή νά πάρω 
τό  παιδί κοί νά φύγω άπό τό σπίτι, νά πάω 
δπου θέλω για ιίθά ήρχοντο άπό τό έξωτερικό 
κάποιοι φίλοι του καί ήθελε νά τούς παρα
χώρηση τό σπίτι μας. Αύτό ήτο μιά π^όφα- 
σις. Ή  άλήθεια είναι δτι ήθελε νά έγκα-α- 
στήση μέσα στό σπίτι μας τήν έρονιένη του. 
Τόν παρακάλεσα νά λυπηθή το παιδί τον,τοϋ 
έφίλησα τά χέρια, τόν ήπείληια, αύτός δμως 
δέν έλίγιζε.

Έπέσαμε νά κοιμηθοϋμε. Ό  Κωνστάν 
εΙχε"τό κρεββάτι του κοντά στό > ρεββάτι τοϋ 
μικροΰ. "Επεσε καί άρχισε νά κοιμάται σάν 
γουρούνι. Τό  κεφάλι μου ί βούιζε, τά μάτια 
μου έκαιαν,τά νεύρα μου κτυποΰσαν ’Ήμουν 
άλλόφρων.

Κατά τάς 3 τή νύχνα σηκώθηκα. έστάθηκα 
γιά λιγο σάν σαστισμένη. Κατόπιν μηχανικά 
έσήκωσα τό στρώμα κ* έπήρε τό μαχαίρι πού

είχε κρυμμένα έκεϊ ό Κωνστάν. Σ τή νά τιλ - 
πισία μου ^ο.άχα μιά διέξοδον έβλεπα : νά 
τόν σκοτώσω.

Ψαχτά έπλησίασα στό κρεββάτι του καί με 
δύναμιν άφάνιαστον τόν έκτύπησα καλά στό 
πρόιωπον, τόν ξανακτύπησα κ’ ύστερα ηρ- 
χησα νά τόν κτυπώ καί στό κεφάλι.

Ά τλ ω σ α  τότε τά  χέρια μου στό κρεββάτι 
τοϋ μικροΰ μέ τήν πρόθεσιν νά πάρω ιό  
παιδί καί νά φύγω. Τό κρεββάτι τοΰ μικροΰ 
ήταν άδειο.

Ό  Κωνστάν είχε φύγει άπό τό  κρεββάτι 
του, είχε φύγει στό διάστησα τής νύχτας δέν 
ξέρω γιατί, δέ ξέρω γιά ποϋ, καί στό δικό 
του κρεββάτι, στό κρεββάτι του είχε βάλει 
τόν Μπεμπέ!

‘ Ο άνακριτής καί ό άστυνόμος είχαν χαμη- 
λώ ιε ι τά μάτια.

Μετάφρασις Α. Δ

Χ Ρ Υ Σ Α Ν Θ Ε Μ Α
Είσαι ή δυνατή κ’ ή στορ/ική κ’ είμαι ό 

δυπττυχισμένος. Βλέποντας τή στοργή σου 
ρωτώ τί θά μπορέσω νά σοϋ διόσω. Τής 
περισσότερες φορές βρίσκω δτι ή άγάπη . 
μου θά μπορέσω νά μετρηθή μέ ιή  στοργή 
σου. Νά φθάνω δμως μόνον ή άγάπη ; ’ 
μιά άγάπη κρυφή, κυνηγημένη, μιά άγάπη 
παρεξηγημένη, πού τής λείπει ή έλευθερία, 
ή ύποβολή σιούς άλλους, μιά άγάπη πού τής 
λείπ .υν τά  λουλούδια τοΰ γάμου; Νά φθάνω 
ά?αγε ή άγάπη αύιή ; πάντα  σέ κυττώ στά 
μάτια γιά νά μαντεύιω τήν άπάντησιν-

Μή ζητήσης άλλο άπό ιήν άγάπη αύτή, 
γιατί μαζή μ” αύτήν θά τάχης δλα. Δέν θά 
παύαω ποτέ νά γλυκοφιλώ ιής έλπί5ες σου 
καί νά τή ; δυναμόνω. Γ ια τί σ' άγαπώ καί 
είσαι στοργική.

Σέ είδα κάποτε νά κλαίς. Σ ’ έκαμα έγώ νά 
κλάψης. Καί μέ μάλωσες γι' αύτό. Νάξερες 
πόσο καλό μοΰ κάνουν τά  δάκρυά σου. Ή  
δυστυχία μου μέ κατάντησε ν' άμφιβάλω γιά 
δλα. Κάποτε ή άμφιβολίες μου γιά σένα ήσαν 
πολλές. Είδα ν ' έπίστευσα ΰ»τερα, έπίστευσα 
στά δάκρυα σου κ* ήθελα, ήθελα νά τά πιώ, 
νά πιώ μέ σεβασμό τήν άγια αΰτή κοινω
νία τής άγαπης μου. Γ ι ’ αύτό σ’ έκαμα τότε 
νά κλάψρς,'γι’ αΰτό ίσως κάποια άλλη μέρα, 
συγκινημένη άιτό τή συμφορά μου, θά χύιης 
κι1 άλλα δάκρυα. 'Α , τά  ώραΐα σου δάκρυα, 
τά μικρά αύτά χρυσάνθεμα πού στέλνει ή 
άγάπη σου στό σπίτι μου πού δέν είχε ποτέ 
γιορτή. Τ ’ άγαπώ καί τά σέβομαι.

ΕΣΠ ΕΡΟΣ

“ ΧΡΥΣΟ ΜΟΥ ΚΟΡΙΤΣΙ,,

Μ ΙΑ  ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΕΞ ΕΡ2 Τ0 Σ
Στό Μαρούσι ένας νέος — παπά παιδί — ηύ- 

το/.τόνησε διότι ή έκίεκχή του δέν άνταπο- 
κρίνετο ε ί; τόν έρωτά του. "Ετσι λέγει ή διά- 
δοσις. Έ γώ  δμως δέν έχω καμμίαν ΰπόληψιν 
είς τήν διάδοσιν αύτήν καί είμαι βέβαιος 
δτι, έάν ό ατυχής νέος έπέζη τοϋ τραύματός 
του, πολύ διάφορεακά θά εξομολογείτο τήν 
αφορμήν τής αύτοκτονίας του. Οί νέοι σήμε
ρον δυνατόν νά μή ζοϋν διά τόν έρωτα, ά
πλούστατα διότι δέν έχουν καιρόν διά τό 
παιχνίδι αύτό_ άλλά καί δέν πεθαίνουν διά 
τόν έρωτα.

’ Αν τώρα δ αύτόχειρ τοδ Μαρουσιοϋ είχε 
διατηρήιΐ] μέσα του ·*άτι άπύ τόν άγνόν αι
σθηματισμόν τών άνθρώπων τής παλαιάς ε
σοδείας,δυνατόν νά ήσθάνθη μί ιν ήμέραν τήν 
άνά/κην ν ΐ τονώπη τό.ν αισθηματισμόν του 
μέ κάποιον έρωτα i υ>ατόν κ<Γι μεγάλον. Έ - 
λάτρευσε μίαν μικρονλαν, έκείνη δμως, διά 
λόγους τονς όποιους δέν έχομεν δικαίωμα νά 
έξετάσωμεν, όέν έπέτρεψε είς τόν νεαρόν έρω- 
τευμένυν τήν είσοδον είς τό θερμοκήπιον τής 
καρδί ·ς της. Καί ό νέος τά έχασε διά μιάς 
δλα. Καί ηύτοκτόνησε. Μέ την αύτοκτονίαν 
τ ιυ  δμως άφησε σ’ έμϊς ιά  καταλάβουμε δτι 
τό παιδί αύτό ήξερε άπό έρωτα τόσον δσον 
γνωρίζω καί έγώ άπό ψαλτικήν. Δέν τοΰ έλει- 
πεν ό αισθηματισμός, άλλάτό· είχεν ύπό τοιαύ- 
την μορφήν ώστε γρήγορα χοϋέγινε μιά άρρώ 
στεια, ένα πάθος τής ψυχής πού γιά νά θερα
πευθή δέν είχεν άνάγκην έρωτος, άλλά νοσο
κομείου.

’Αλλ’ ας παραδεχθώμεν δτι ό νέος αΰτό 
ηύτοκτόνηιε πράγματι γιά τόν έρωτα. ‘Ο έρως 
ούδέποτε άρέσκέται είς αύτοκτονίας. Μπορες 
καί αύτός νά είναι παιδί, άλλ’ άποστρέφεταϊ 
τούε δειλούς. Άγαποΰσε λοιπόν τό παπαδο
παίδι τοΰ Μαρουσιοϋ; ’Ασφαλώς δχι. Διότι 
έκεΐνος ποϋ άγαπφ γιά κανένα λόγο δέν πε
θαίνει γιά τήν άγάπη του. Ζή γ ι’ αύτήν διότι 
πρέπει νά ζή, διότι ή άγάπη δέν είναι τίποτε 
άλλο παρά αύτή ή ζωή. Ό  θάνατος στόν έ- 
ρωτευμένον δέν είναι παρά δειλία. Κ* ένας 
νέος μέ τέτοια δειλή καρδιά δέν μπορεί νά 
έννοήση τόν έρωτα. Έ ν  τοιαύτη περιπτώσει 
ή αύτοκτονία επιβάλλεται. Διότι αν άφαιρέ- 
σουμε τόν έρωτα άπό τήν ζωή δέν μένει παρά 
τό τίποτε. Ό  έρω; δμως αύτός δέν είναι βέ
βαια δ.τως τόν έννοοΰσεν ό αύτόχειρ : άρρω
στος, δειλός, ευπαθής, ζητιάνος, άλλ’ δπως 
τόν έννοοΰν έκεϊνοι πού γνωρίζουν v‘ άπο- 
στρέφουν τό πρόσωπόν άπό τήν γυναίκα άμέ
σως δταν άντιληφθοΰν δτι δέν είναι άξια 
τοΰ έρωτός των. ROMEO

Παλρά τραγούδια
Η Α Γ Ρ Α Μ Π Ε Λ Η

Λ ίγ ’ ή αγράμπελη μυριανθισμένη 
ς ’ τόν άγριο πλάτανο, ποΰ τή θωρεί 
καί μέ τόν ίσκιο τοο συχνοδ'.αβχίνει 
πανΌ τ’ έπάΝω της βράϊο κι' αΰ(·ή·
«Δένδρο περήφανο, μέ ’ ς τάν άγέρα 
τά φύλλα, οί κλώνοι σου θρασομανοδν 
βρίσ-ζεις στενόχωρη τώρα τή σφαίρα ;
Ί ”  άσ-ρα, τά ού,νεφα δέ σ> χωροΰν ;»
* Τρέχει ’ ς τή ρίζα σου νεράκι κρύο, 
βιιζάνεις άκοπα τήν καταχνιά,
κι’ έμένα έζήλεψε; σύ τό θηρίο 
•μιτί μ’ έπότιζε λίγη ϊροσιάν ;»
»Τ ί θέλεις, πλάτανε, τ ί μοϋ γυρεύεις ; 
Διώξε τάν Ισχίο σιυ κι’ είμαι μικρή,
Τ ’ άνθη μου επάγωσαν, μήν τά παιδεύεις, 
άς τον τόν ήλιο μου νά τά  χχρη...»
« —Ξχνθή μου αγράμπελη, τί μέ φοβάσαι; 
βίλε.ς νά σέρνεσαι πάντα ορφανή, 
μονάχη σου, Ιρημη τή νύχτα νάναι 
νάχης κρϊββάτι σου λιθάρια, γή ;»
• Τ' άνθη ζευγάρωσε μέ τήν άνίρία μου, 
γένου βασίλισσα κ’ έγώ θρονί,
στηλώσου έπάνω μου... ’ ς τήν άγκαλιά μου 
κάθε άλλο λούλουδο θά σέ φθονή...»
Τήν ξεγέλασε τδγριο πλατάνι, 
τήν έπερίπλεξε μές ’ς τά  κλαριά...
Τί κρίμα πώ5ωκες, ξανθό βοτάνι, 
γιά λίγο ψήλωμα τήν παρθενιά.
Φτωχή κι’ άνύπανδρη 'ς τήν έρημιά σου 
μοδτανε τ ' άνθη σου κρυφή χαρά’ 
τώρα θ’ άρπάζουνε τή μυρωδιά σου 
τά νέφη κ ι' δ άνεμος ποδσαι κυρά.

’Αριστοτέλης Βαλαωρίιης

B K N E STE  D AU D E

Σ» Α Γ Α Π Ω  ΚΑΙ Ο Α  Π Ε Θ Α Ν Η Σ
ΐ5ί' — \ (Συνέχεια έ<τοϋ προηγουμένου)

Νά φυλακίση έκ νέου τόν Κουτσογιάννη!.. 
"Η  σκέψις αύτή ήλθε γιά μιά στιγμή στό μυα
λό του. 'Αλλά δέν μ.ιόρεσε νά μή φρικιάση, 
ενθυμούμενος τά παράδοξα βλέμματα τοϋ έ- 
παίτου. "Αλλωστε ήι:ο πατέρας τής Ζουλιέτ
τας. Πώς λοιπόν, ocav τοΰτο άπεδεικνύετο, 
θά  έστηρίζετο ή κατηγορία ;

' —Ά ,  δέν ήξεύρω τί νά σκεφθώ, έψιθύρισεν 
ό Σαραμί, τοΰ όποιου αί ΐδέαι συνεχέονχο 
λίγο-λίγο.
ι, Ή  άμαξα έφθασε χήν στιγμήν εκείνη στό 

σπίτι του. Δέν είχεν καιρόν ό Σαραμί ν' ά- 
ποκρύψο τήν ταραχήν του, ούτε νά παρα
σκευάσω κωμωδίαν, γιά νά έξαπατήτω τήν 
γυναίκα του. Προσποιήθηκε λοιπόν τόν κα- 
κοδιάθετον κ’ έκλείστηκε στό δωμάτιον του.

Μόνο τό άλλο πρωΐ, κατά τάς δέ«α, τόν 
είδεν ή γυναίκα του. Τόν ήρώτησε γιά τά 
συμβάντα τής προτεραίας.

—Χθές, τοΰ είπεν, έτρόμαξα πολύ. Τ ί εί
χες ; έπασχες ;

—Τ ί σ' ένδιαφέρει, άπήντησεν έκεΐνος ά- 
ποτόμως.

Γ ια  πρώτη φορά τής μιλοΰσεν έτσι. Δ ιό τι 
τήν στιγμήν^ έκείνη ό Σαραμί έθυμήθηκε δτι

ΤΟ Φ Ι ΛΗΜΑ

Τά Σοβιέτ εί; 
τήν Ρωσσίαν άπη- 
γόρευσαν τό φί
λημα Ράυοος συλ- 

I λαμβανόμενος νά

Ιφιλή κλείνεται αύ- 
θωρεί εις τό κρα-

_______________ τητήριον, δπου, ̂ ____
έάν δέν τόν κάνουν στιφάδο — μή λησμονάτε 
δτι είς τήν Ρωσσίαν ή μόδα τής πείνας έχει 
έξαπλωθή παρά πολύ—θά τόν καταδικασουν 

νά πληρώσω τάς μαλλιά τής κεφαλής του.
Ή  άπαγόρευ3ΐς αύτή έφθασεν ώς στ’ αϋιια 

ϋ κ Μαρινάκη, ό όποιος μιά μέρα λέγει 
 ...........   πρέπει κι' αύτοί νά

του
στήν γυναίκα του ότι 
καταργήσουν τό φίλημα. f _

— Είδες, γυναίκα, πόσες άρρώστειες επερα- 
οαμε τώρα χελευταΐα. Δέν θέλεις^ νά προέρ· 
χωνται δλες άπό χά φιλιά πού δίνουμε ό έ
νας στόν άλλον ;

Ή  συζυγός του έακέφθη έπ’ ολίγον και εις 
τό  τέλος άπεφάνθη υπέρ χής γνώμης τοΰ συ
ζύγου της. Γ ιά  νά ένθυμοΰνται δέ m δύο σύ
ζυγοι τήν άπαγόρευσιν έκόλλησαν έπάνω άπό 
τό  κρεββάτι των μιά έτικέττα μέ τάς λέξεις: 
«'Απαγορεύεται τό φίλημα».

Άλλ* ένφ ή σύζυγος τοΰ κ. Μαρινάκη είχε 
πεισθή ήδη δτι πράγματι τό φίλημα είναι 
επικίνδυνον καί δτι πολλάκις γίνεται ό φο- 
ρεύς μολυσματικών νόσων, δέχεται μίαν ημέ
ραν νά προσφέρω τά  δύο ώραΐα της μάγουλα 
•γιά φροΰτο γλυκόξυνον είς τά  χείλη τοΰ ία- 
τροΰ θανατάκη. r ,

Ό  σύζυγος άνακαλύπτει τό σκάνδαλον και 
-διαμαρτύρεται στήν γυναίκα του.

—Έ νφ  άποφεύγω έγώ νά σέ φιλώ έσυ δέ
χεσαι φιλιά άπό τό γιατρό μας. Μαριάννα, 
αύτό είναι ολίγον άτιμον, έκτός πού είναι ε 
πικίνδυνον.

— 'Επικίνδυνον τ ’ ομολογώ.
—Καί μολυσματικόν.
- Ν α ί .
— Τότε γιατί ; ,
_ Ά  όχι γιά κακο. "Εμαθε κι ο γιατρός 

-οτι τό  φίλημα είναι μολυσματικόν κ' ήθελε 
νά βεβαιωθή. Γι* αΰτό έκαμεν τό πείραμα. 
Πείραμα μόνον ήτο.
~ —Αυτός ό κύριος δμως μποροΰσε να πει- 
ραματισθή κάπου άλλου. Στη δούλα του π.χ.

— ’ Α, δχι. Θά γινόταν ρεζίλι.
—Κ ' έσύ.
—Έ γώ  άλλάζει.
Καί ό κ. Μαρινάκης έπείσθη.

ΜΕΦΙΣΤΟΦΕΑΕ

ή σύζυγός του έμεσολάβησε γιά τήν άποφυ- | 
λάκισιν τοϋ Κουτσογιάννη.

—"Αν ό άνθρωπος αύτός, έσκέπτετο, ήτο 
άκόμη προφυλακισμένος θά μποροΰσα ν’ ά- | 
παντήσω στόν Πρόεδρο μέ λόγια ποΰ θά 
μποροΰσαν νά μέ δικαιολογήσουν καί δέν θά 
βρισ<όμουν σήμερα στήν φοβερόν αύτήν ά- 
μηχανία.

Έξεφράσθη μέ παράπονο στήν γυναίκα 
του σχετικΰς μέ τήν άποφυλάκισιν  ̂τοΰ Κου- 
τσογιαννη, έπειδή αύτή τόν ήνάγκασε είς 
πράξιν γιά τήν όποίαν τώρα ιιετανοοΰβε.

— Γνωρίζεις, δπως κ’ έγώ, άπήντησεν j i  
βρανσίνα, δτι ό Κουτσογιάννης δέν ήτο έ
νοχος.

—Είναι άθώος λ έγε ι; άνέκραξεν ό Σαραμί. 
Ά ν  τούτοις ό ένοχος ύπάρχε^ι κι* αύτός δέν 
μπορεί νά είναι άλλος παρά άνθρωπος συνα- 
ναστρεφόμενος τό θΰμα καί έχων σχέσεις 
μαζή του. r

—Καί κατηγορείς ένα γέρο δτι άπεπλανησε 
τό κορίτσι έκεϊνο ; Τόν κατηγορείς ένφ άπο- 
δεικνύει δτι είναι πατέρας τής νέκρας, την 
όποίαν έίάτρευε ;

—Ποιός μάς βεβαιώνει δτι δέν ήθελε να 
τήν τιμωρήσω γιά τό  παράπτωμά τη ; καί οτι 
νέν προτίμησε νά τήν σκοτώσω παρά νά την 
δή άτιμην ; t

—Ποιός μπορεί νά τό βεβαίωση αυτό ; Ο 
Κουτσογιάννης....

—Έκεΐνος ! άνέκραξε βιαίως δ Σαραμι. 
Τόν είδες λοιπόν;., πιστεύεις δτι ;..

"Ωχρή, σάν νεκρά, ή Φρανσίνα, τοϋ άπην- 
τησε, χωρίς νά μπορή νά κρύψη τήν ταρα
χή της :

—Τόν είδα, ναί. Ή  άθωότης του αποδει 
κνύεται διότι μοΰ ώρκίσθη δτι δέν θά ήσυ- 
χάση άν δέν άνακαλύψη τόν φονέα τής κό
ρης του.

—Ώρκίσθη ; Έκανε τέτοιον δρκο ;
—Ναί. Έ γώ  ή ίδια τοϋ ΰποσχέθηκα νά 

τόν συνδράμω είς τάς έρεύνας του. Δ ιότι μ’ 
δλη τήν καρδιά μου επιθυμώ νά σοΰ δίκαιο-
Ί — ί. —, , _Λ.· «rn«\ mc c-tci λ η νΑ λα-

άλήτην
έναντίον

της έτρεξε στό δωμάτιό της κι* άφησε βια
στικά στό παράθυρο τό μπουκέτο μέ τά τρ ι
αντάφυλλα.

«Σ* ΑΓΑΠΩ, Σ ’ ΑΓΑΠ Ω »
Η Φρανσίνα κατέβηκε πάλιν στό περιβόλι 

κ* έκάθησε μέσα στό κιόσκι άναμένουσα.
—Τ ί έκανα ; έλεγε. Έκάλεσα τόν Ραούλ_ I 

Τοΰ έδωσα νά έννοήση δτι τόν επιθυμώ άς 
έραστήν. Άθλιότης καί αίσχος ! Μετανοούσε 
τώρα καί δέν είχε τό θάρρος ν* άποφύγη τάς 
συνεπείας τοΰ πρώτου της παραπτώματος. 
Ή γάπα τόν Ραούλ καί έκάκιζε τόν^ έαυτί 
της. Ποθοΰσε διακαώς νά τόν δή κ’ έν τού- 
τοις ηΰχετο νά μήν έλθη. "Ηθελε νά τόν ά- 
ποφύγω κι’ δμως κατέβηκε στό περιβόλι γιά 
νά τόν συναντήση γρηγορώτερα.

Γλυκύτατες έλπίδες τήν μεθοΰσαν, φρικώ- 
δεις τρόμοι τήν έτάραζαν.

—Κ* έν τούτοις είμαι ώραία, έψιθύριζε,_ εί
μαι είκοσιτεσσάρων μόνον έτών κ* έκεΐνον 
πού μέ άγαπά τόν άγαπώ. Γ ια τί τό σκληρόν 
πεπρωμένον νά τόν φέρω μπροστά μου; Ά λλά  
θέλω νά ζήσω, θέλω νά γνωρίσω τάς τέρψεις 
τοΰ έρωτος καί νά ζητήσω στά χάδια δειλού 
έραστοΰ τήν καταστολήν τοΰ πάθους μου.

( ’Ακολουθεί)

λογήσω τήν άπόφασιν πού σέ έπεισα νά 
βως γιά νά τόν άποφυλακίσως. _

*0 Σαραμί τά είχε χάσει κυριολεκτικώς. Ή  
γυναίκα του άνεμιγνύετο κατ’ αύτόν τόν τρό
πον στήν ΰπόθεοιν αύτήν και ήθελε ν άνα 
καλύψω τόν ένοχον ! Φρικτόν !..

Τήν έπλησίασεν καί μέ ΰπόκωφον φωνήν 
τής είπε :

— Σοϋ άπαγορεύω ν’ άνακατεύεσαι στήν 
ύπόθεσιν αύτήν. Τοΰτο άφορά έμέ καί οχι 
σέ. Δέν θέλω νά δέχεσαι^ τόν Κουτσογιάννη 
κι’ άν καμμιά φορά τόν εΰρισκα έδώ θά διε 
ταζα νά τόν φυλακίσουν έκ νέου ώς 
καί, έν άνάγκη, θά έστρεφα πά) 
του τάς ύπονοίας μου.

Δέν είπε τίποχε άλλο. Σέ λίγο άναχωροΰσε 
πάλιν γιά τό  Νίμ.

Ή  Φρανσίνα δέν μποροΰσε νά συνελση 
άπό χήν έκπληξίν χης. Ούδεποχε ό σύζυγός 
της τής έμίλησε κατ* αύτόν τόν τρόπον.

—Δέν τόν έπίστευα παρά πλεονέκτην και 
φιλόδοξον. Νά είναι άρα γε κ* έκδικητικός;

Έτρεμεν. "Εβλεπε πώς ήταν μιά γυναίκα 
έντελώς έρηιχη, χωρίς έρωτα, χωρίς στοργήν, 
χωρίς παιδιά. ,

—Νά άγαπώμαι, νά είμαι μητέρα ! εψι-
θύρισε _ _

Τότε” έθυμήθηκε τά λόγια του Κουτσο-

Y i—Βάλετε στό παράθυρό σας ένα  ̂μπουκέτο 
άπό τριαντάφυλλα καί τήν ιδίαν ήμέραν θά 
δήτε τόν Ραούλ.

Καί ή Φρανσίνα έκλονίζετο μεταξύ ένός τε
λευταίου δισταγμού κ’ ένός μεγάλου πόθου.

Γά λόγια τοϋ Κουτσογιάννη ηρχοντο στά 
χείλη της σάν μιά συνοπτική έκφρασις των
πόθων της.

—Νά άγαπώμαι, νά είμαι μητέρα I
'Εξαφνα, ηαρασυρθεΐσα άπό τό  αίσθημά

ΟΙ ΚΟΝΟΜΙ ΕΣ

—Γυναίκα, λ έ 
γει ό Μάριος στή 
Τιτίκα του, δλος ό 
κόσμος κάνει οικο
νομίες, άκόμα καί 
αύτότό κράτοςέχει

_ _ _ _ _ _ _  έπιτροπήν οίκονο-_______
μιών πού απολύει έναν κόσμο υπαλλήλους 
γιά νά έπιφέρη οικονομίας. Άνάγκη λοιπόν 
νά λάβωμε κ’ έμεΐς ένα μέτρο Καί πρώτα- 
πρώτα πρέπει νά διώξουμε τή δούλα.

—Αδύνατον, άνέκραξεν ή κ. Τιτίκα. Χ ω 
ρίς υπηρεσία δέν μπορώ νά κάνω.

—Θά κάνης σοΰ λέω. Δεύτερον θά περιο
ρίσουμε τό ηλεκτρικό δσο ρποροΰμε. Τρίτον 
θά κατεβοΰμε στό κάτω πάτωμα...

—Τρελλάθηκες ;
—Ναί, ναί, στό κάτω πάτωμα γιά νά μη 

χαλάμε τά παπούτσια μας άνεβαίνοντας τό 
σες σκάλες. Είπαμε τρίτον .. Τέταρτον θά 
καταργήσωμεν τόν καφφέ, τά λικέρ καί τά 
φροΰτα ;

—“Ω, μή τά φροΰτα γιά τό Θεό...
—Πρέπει νά γίνουν οίκονομίαι είς εύρεΐαν 

κλίμακα. . . . . . .
Πέμπτον... Ά ς  σταματήσουμε ως εοω κ υ

στέρα βλέπουμε. Λοιπόν, Τιτίκα, ή οικονο
μίες πρέπει ν’ άρχίσουν άμέσως άπ;ό αϋριον. 
Τό  βράδυ θά πής τής υπηρέτριας νά σχο- 
λάση.

Ό  Μάριος παρ* δλην τήν δυσφορίαν της 
συζύγου του, αρχισεν_ άμέσως νά έφαρμόζρ 
τά περί οικονομιών σχέδια του. Καί ήτο πολυ 
εύχαριστημένος καί θά καθίστατο ίσως εύτυ- 
χέστατος έάν δέν εύρίσκετο μίαν ήμέραν άν- 
φάς μέ κάποιον κύριον, ό όποιος είχεν έλθ - 
σπίτι του διά νά έπαναλάβη τήν αΐωνίαν ίστα 
ρίαν τοΰ «τρίτον».

Ό  Μάριος έγνώριζε δτι ή σύζυγός του ει- 
χεν εραστή. Έφ* δσον δμως αί σχέσεις των 
παρέμενον εντός τών όρίων μιάς απλής άλ- 
ληλογραφίας ό σύζυγος, άνθρωπος μοντέρνος, 
δέν άνησυχοΰσε. Τώρα δμως έβλεπε τόν έρα- 
στή μέσα στό σπίτι του, μέσα στό σαλόνι, 
κοντά στήν γυναίκα του. Κ’ έφριξε.

—Τιτίκα, τής είπε, αΰτό είναι έγκλημα.
—Μέ συγχωρεΐς. Είναι οίκονομία.
—Π ώ ς ;
—Μ άλιστα.Ό σο τοΰ έγραφα, έξόδευα χαρ

τιά  καί γραμματόσημα, ένφ τώρα πού τόν 
βλέπω προσωπικώς δέν έχω άνάγκην νά κ α ν · 
αύτά τά  έξοδα.

Π . ΝΑΛΕΟΣ



ΓΡ. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΤ

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

—Τό μαθαίνει τώρα ! άποκρίθήκε ή Μα- 
ριτάνα.

Ηρθε κι’ ή σειρά τον Ίάσωνος νά σα- 
στίστ|·

Τ ί ; έκαμε. Ό  Δήμης ήταν
, Δημητράκης ! άποκρίθηκε ή Μαρι- 

τανα. ’ Κτσι τόν λέγαμε τότε στήν Πόλη !
Ή  στιγμή ήταν κρίσιμη αληθινά. Κ ι’ έπί- 

τηοες τήν προκάλεσε ή Μαριτάνα. Ή θελε  νά 
Ιοή τ ί θάλεγό καί τ ί θάκανε ό Ίάσων μαθαί
νοντας πιά δλη τήν αλήθεια. Φυσικά, <ϊ?λο 
πρα', μα άν δ πρώτο; της ήταν ενας ξένος, έ- 
νας άγνωστος, κι’ άλλο τώρα πού φανερωνό
ταν πώς ήταν ό στενώτερος φί>ος... Τ ί θά- 
λεγε, άλήθΐΐα, τ ί θάκανε ό Ίάσω ν ;

Πραγματικώς, λίγες στιγμές έμεινε άφω
νος... Ή  Μαριτάνα περίμενε καμμιά υποχώ
ρηση :

« Α, μά τότε...» Ά λλά  δχι! Τίποτα τέτοιο. 
Και ξαφνικά, δ Ίάσων έβαλε τά γέλια.

Ά ,  μά ετσι πές μου ! φώναξε. Ό  Δή
μης ;... Μ’ αύτός δέν λογαριάζεται

Κ ι’ άμέσως αγκάλιασε τή Μαριτάνα. 
r Περισσότερο άπ’ όσα τοΰ είπε προτύτερα 
η Μσριτανα, ο λογος το ϊ Ίάσωνα πλήγωνε 
το Δήμη^ κατάκαρδα ·. «Αύτός δέν λογαριάζε
ται».^ Κ ι’ δμως ό Ίάσω ν έλεγε τήν άλήθεια : 
Δεν έλογάριαζε τό φίλο του κι’ ενα άνθρωπο 
σοβαρό. Ή  αύτός ήταν, ή κανένας, τό ϊδιο 
χοΰ έκανε. Κ ι’ αισθανόταν μάλιστα μιά πραγ
ματική ανακούφιση ποΰ ό «αρραβωνιαστικός» 
τής αρραβωνιαστικιάς του ήταν αύτός κι’ δχι 
α?λος„. Αποκτούσε τή βεβαιότητα πώς τής 
Μαριτανας τοΰ ήταν δλωσδιόλου άδιάφορος, 
σάν άνύπαρκτος, καί πώς έτσι έίεύθερη, θά · 
φοσιωνόταν δλη σ’ αύτόν...

*
 ̂Νά τωρα κι’ η Ζηνοβία. Ή  μητέρα της 

είχε φύγει κι αυτ11 ξαναγΰριζε στήν άγαπη- 
μενη της Μαριτάνα.

Αλλα έπεσε απ' τα σύννεφα, δταν μπαί
νοντας άξαφνα, τήν είδε αγκαλιασμένη μέ τόν 
Ιασωνα μπροστά στό Δήμη !

—Τί. τί, τ ί  ; πώς ; έτραύλισε.
Ο Δημης έπωφεληθηκε γιά νά κάνη τόν 

γενναίο, τόν άψήφιστο καί τόν άστεΐο. Έ -  
τρεξε, άρπαξε τήν κατάπληδτη Ζηνοβία άπ’ 
το χερι την τράβηξε μεσα καί, δείχνοντάς της 
το Δήμη καί τή Μαριτάνα, τής είπε δυνατά :

-  Τούς βίέπεις αύτούς ;.. Είναι δυό άπα
τε ώνες, δυό άπιστοι !.. Φαντάσου, τά είχαν 
ψημένα άπό πριν έρθή έδώ ή δεσποινίς"!.. 
Και μάς γελοΰσαν, Ζηνοβία μου, μάς κοροΐ
δευαν. Καί τώρα νά, τούς βλέπεις ; Παντρεύ
ονται καί μάς άφίνουν ! Οΰτε σύ θάχης πιά 
δασκάλα, ούτ’ έγώ φίλο. "Ac τα νά πάνε στό 
διάβολο!..

, Ζηνοβία συνήλθε. Τ ί φυσικώτερο καί 
τ ί  απλούστερο γι’ αύτήν, παρά δ,τι άκουγε 
τωρα ;
,, —Δάγκασε τή γλώσσα του ! μάλωσε τόν 
•ντρα της γιά τήν τελευταία του βλαστήμια. 
Να ζήσουν καί νά ευτυχήσουν, έτσι νά λές !

Καί μέ συγκίνηση, άγκάλιασε τήν αγαπη
μένη της κι εσφιξε θερμά τό χέρι τοΰ αρρα
βωνιαστικού της.
*  ^  * * ·  ·  ·  ·  ·  ,  #

. ^Ταν νοαφϊό νά μή μάθτ) ποτέ τίποτα ή 
αγαθή αυτή Ζηνοβία κι* ουτε νά ύποπτευθη 
καν το μεγάλο κίνδυνο πού τή φοβέρισε ma 
στιγμή.,.

Εύθυς τήν άλλη μερα, ή δασκάλα της τήν 
αποχαιρετησε, για νά γυρίση στής φίλης Φα- 
νής, στήν οδόν Ζήνωνος. Κι* ΰστίρ’ άπό δε- 
καπβντε^μέρες εγεινε κυρία Πετρώνη κι* έφυγε 
με τον αντρα της στήν Ευρώπη,

εκδικηθηκε τον «άρραβωνιαστικό* 
τι^ς οσο λιγο το ϊ άξιζε. Κ ι’ ετσι εγεινε εύτυ- 
χισμενη οσο τής άξιζε πολύ.

ΤΕ ΛΟ Σ

Ι
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|  ΖΟΖΕΤΤΑ ΤΑΡΝΙΕ,,

91 ΓΝδΜΜ Τ9Ν ΑΝΑΓΝ9ΣΤ8Μ 
ΠΕΡΙ Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ο Υ  Γ Α Μ Ο Υ

Είς τό προηγούμενον φύλ? ον τής «Σφαίρας» 
άπετάνθην πρός τάς άναγνωστρίσς καί τούς 
άναγνώστας μου καί έζήτησα τάς γνώμας των 
έπί τοΰ σπουδτιοτάτου κανονικοΰ προβλήμα
τος, τοΰ ^«’Ελευθέρου Γάμου» τοΰ οποίου, 
κατότιν τής γι ωστής άγορεύσεως τοΰ εΐσαγ 
γελέως κ. ίόμαν, έ'γει.ε τό ζήτημα τής ημέ
ρας.

Δημοσιεύω σήμερον τάς πρώτας γνώμας 
τών αναγνωστών μου, σχετικοί; μέ τό ζήτημα 
τοΰτο.

Ό  'Ελεύθερος γάμος, είναι, ώς γνωστόν, μιά 
άπό τις τελευταίες κοινωνικές εκδηλώσεις κι’ 
όπως κάθε άλλη, έτσι έχει κι’ αύτή τούς λόγους 
τής έμφανίσεώ; τη;. Οί λόγοι δέ είν’ οί έξής :

Ή  άνθρώπινη φύσης, τόσο ή ανδρική όσο και 
ή γυναικεία φθάνει στήν δριμότητά της, είς μέν 
τον άνδρα περί τό 163V 18ον έτσι, είς δέ τήν 
γυναίκα περι τά 14ον-16ον, φυσιολογικής. ”Επο- 
μέΝως εΐμεθα υποχρεωμένοι νά ικανοποιήσουμε, 
τις φυσικές μας άνάγκες, δήλα δή τίς όρμές 
μας, άπ’ αύτής τής ήλικίας !

Ά λλά  πώ; νά γίν-ig αύτό κύριε, Borneo, αύτά 
πού προστάζει ή φύσις τόσο έπιβλητικά, καί φαν
τάζουμε νά μή διαφωνείτε σ’ αύτό, όταν ή σημε
ρινή κοινωνία σάς λέγει τά ναί, τότε μόνον, όταν 
γίνουμε άξιοι συντηρήσεως τής καλουμένης οικο
γένειας ; όταν μας στερεί τήν πνοή τής ζωής 
έκείνης γιά τήν όποία εΐμεθα πλασμένοι ;

Καί ξέρετε, τόρα, πιές εΓν’ οί συνέπειες αύτής 
τής κοινωνικής άρνήσεω; ; Δυστυχώς, δ χάρος 
δέν μοΰ έπιττέπει νά έπεκταθώ, όπως θέλω' μέ 
μιά λέξη, λέγονται, έκφυλισμός, κι* έννοώ τάν 
καθαρά φυσιολογικό.

"Ολη ή κοινωνική λέπρα, κ.’ ή βόχα πολλών 
δρόμων προέρχεται άπ’ τήν περιώνυμον αύτών 
άρνησιν· ή πειό βασική κι’ ή πειά ουσιώδης αιτία, 
κάθε κοινωνικής νοσηρότητος, έχει ώς άφορμήν 
άπό τά Non, de facto.

Γι αύτό ήλθε δ ελεύθερος γάμος, καί γι’ αύτά 
8έν πρόκειται μόνον περί άπλοΰ θέματος συζητή- 
οεως, άλλ’ άξίας μελέτης κοινωνικής άνάγκης.

Γ . ΒΟΓΜΒΛΙΝΟΙΙΟΓΛΟΣ

Γόσοι καί τόσοι γάμοι άπό έρωτα τελειώνουνε 
σέ διαζύγιο, άν δέν τελειώνουν τίς περισσότερες 
φορές σέ μιά συμβίωση υποχρεωτική, αβάσταχτη, 
ποΰ μοιάζει κόλαση καί κάτι παραπάνου. Ούτε 
δ άνδρας οΰτε ή γυναίκα φταίει γιαύτό ! Φταίει 
μοναχά δ γάμος. Ή  γυναίκα θαρρεί πώς τάν 
ϊχει δεμένον τόν άνδρα μέ τίς νόμιμες δποχρεώ- 
σεις κι’ δ άνδρας τήν θεωρεί χτήμα του, όργανό 
όου. Τήν Ιχει μέ τόν νόμο αύτός, όπως καί κείνη 
μέ τόν νόμο, θαρρεί πώς τόν εξουσιάζει. ‘0 Ιρως 
είναι αίσθημα ποϋ θέλει ν άνασένν; λεύτερα καί 
κάτω άπό τόν νόμο τίποτε λεύτερο δέν μπορεί νά
ζή?η·

Ή  γυναίκα μπορεί νάσέ νοιώσε κάποτε. Ή  
γυναίκα σου όμως ποτέ.

ΚΩΝ] ΓΙΝΟΣ ΝΙΚΟΑΟΠΟΪΛΟΣ

1Π. ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ

Η Χ Ρ Υ Σ Η  Α Λ Υ Σ Σ Ι Δ Α

Γιατί, τήν στιγμήν πού ένας άνδρας έχει καθε 
δικαίωμα νά ζή έλεύθερα μέ όσες θέλει, κρυφά ή 
φανερά άδιάφορον, γιατί έρωτώ ή γυναίκα νά 
θεωρείται σκλάβα άλευθέρωτη, επειδή έφόρεσε 
στέφανα, τά δποία πολλές φορές τής έφόρεσαν 
στά κεφάλι διά τής βίας ;

ΙΣΜΗΝΗ ΦΡΑΓΚΙΑ

Η Κ Α Τ Α Δ ΙΚ Η

ΤΗΣ ΜΑ Ν Τ Α Μ Β Ε Τ Τ Α
Ή  διαβόητος μαντάμ Βέττα εΐσάγεται εις 

δίκην, ^κατηγορουμένη δτι άπεπειράθη νά φο- 
νευστ) ενα παιδί 16 χρόνων.

Ή  διεξαγωγή τής δίκης 
γίνεται είς τό Κακουργο- 
δικεΐον. Ή  κατηγορουμένη 
είναι άνεβασμένη έπάνω 
είς τό έδώλιον καί παρα
κολουθεί συγκεκινημένη 
τήν διαδικασίαν, τήν ακρο
αματικήν, δπως τήν ονο
μάζει ό σύζυγός της.

Ό  πρόεδρος έρωτα τήν 
κατηγορουμένην :

—Σοΰ έκαμε ώστε έπί- 
θεσιν ό μικρός ;

— Ό χ ι .
—Σοΰ έδειξε σημεία ότι

σ’ έρωτεύετο ;
—Ά ,  μπά,
—Ή λ θ ε  ποτέ στό σπίτι σου ;

—Ξερεις Φρόσω ; "Εχω μιά ιδέα, πού τή 
μελετούσα άπό πρίν, άπό πολύ καιρό... Νά 
πάω νά ίδώ τήν κυρία σου, τ ί  λές ;

Φρόσω έκίνησε διατακτικά το κεφάλι.
—Ξέρω γώ... πώ; τό κ ιταλαβαίνετε καί, 

σείς ;
"Ακουσε, Φρόσω, θά πάμε μαζή κι’ έτσι 

θά σέ άπαλλάξω άπ’ αύτη τή δυσκολία. Θά 
τής τό πώ έγώ.

Ή  Φρόσω έδίσταζε άκόμη άλλά δ Μάριος 
τήν έπεισε.

Άνέβη«αν στό σπίτι καί πριν δή ή Φρόσω 
τήν κυρία της, τής παρουσίασε τό Μάριο',

Λίγους μήνες ύστερα, στήν άρχή toC χει
μώνα, ή Λίνα είχε πάρει τό διαζύγιό της καί 
έκαμνε τούς γάμους της μέ τό Μάριο.

Ό  ^Μάριος είχε τώρα τή 'θέση του. Δέν 
ήταν ενας βιολιστής άπλός. Είχε γίνει συνθέ
της καί διηύθυνε ορχήστρα σ’ ένα μουσικό 
θέατρο τοΰ Μαρισιοΰ.

Αυτη τή φορά ή Λίνα δέ γελάστηκε.
"Ισως δέν είχε τά πλούτη τοΰ Στάμου, 

άρχισε δμως νά βρίσκη τή ζωή τή χαρά καί 
τον προορισμό πού ζητοΰσε άλλοτε.

Τή νοσηρά άγάπη πού είχε στόν άνάξιό της 
έραστή τήν άναπλήρωσε μιά νέα άγά^η πο{* 
τής τήν έγένννσε δ εύγενικός κι’ άληθινός έρω
τος τοΰ Μάριου.

** *
Ό  Μάριος Αούζης δέν έκαμε παιδί άπό τό  

γάμο του.
Υίοθετησε τή Νελη καί τήν άγαποΰσε 

περισσότερο βέβαια άπ’ τόν πατέρα της.
Τά βράδυα πού έγύριζαν άπό τό θέατρο κι’  

εκαθιζαν στο ρεστωράν, ή μικροΰλα έμενε 
στο σπίτι.

Ό λες  τους δμως οί δμιλίες ήταν γι’ αύτήν. 
Σχέδια καί δνειρα γιά τό μέλλον της. 
c — Θά τήν άφήσω έντελώς έλεύθετη, έ/εγε 
η Λίνα γιά τήν κόρη της, θά τήν μορφώσω 
οσο μπορώ καί θά τής βάλω μέσα στήν ψυχή 
της μιά ιδέα μονάχα : «Νά μήν περιμένεις νά 
ζήση άπ’ τό γάμο».. Ά ς  έργαστή μονάχη της, 
άς χαρή δπως θέλει τή ζωή της, άλλά νά μεί- 
νχις ανεξάρτητη. Ά ς  άγαπήση οποίον θέλει, 
ας καμτ) ακόμη κι’ δ,τι θέλει, άλλά νά είναι 
εντελώς έλευθερη καί νά κυβέρνα τόν έαυτό 
της. Νά μή γελαστή άπ’ τις ψευτιές τοΰ κό
σμου και νά νομιστι πώς ενας πλούσιος γάμος 
θά τήν σώσ|]. Νά καταλάβω, νά πιστέψη, νά 
παραδεχτή πώς ένας τέτοιος γάμος θάναι 
μοναχα άλυσσίδα γιά τήν καρδιά της· Κ ι’ δταν 
ή καρδιά της θάναι άλυσσοδεμένη, ή ζωή της 
θάναι κόλασις. "Ας έργαστή καί θάναι ελεύ
θερη.

Κι ο Μάριος ηταν έντελώς σύμφωνος σέ 
αΰτά.

ΤΕΛΟ Σ

—Μιά βολά μόνον τόν έφερα μέ τό στανιό, 
έκεΐνο δμως τό συχαμένο φοβήθηκε κ’ έπή- 
δηξε άπό τό παράθυρο.

—Σούδωκε ποτέ λουλούδια ;
—Ό χ ι. Ά π α ξ  μόνον τόν έστειλα καί μ’ α

γόρασε μαντανά γιά νά βάνουμε στήν παλα
μίδα.

Τοτε, αφοΰ καμμια αφορμή δέν υπήρχε, 
γιατί έζήτησες νά τόν σκοτώσης ;

Γ ια τί τουλεγα : αντε μωρέ Κωστάκη νά 
μοΰ κάνας ,τδν έρωτα, νά μή θέλω έγώ, έσύ 
νά θελης, νά μοΰ βαρφς νά μή σ’ ανοίγω έσύ 
νά ξαναβαράς κ’ έγώ νά πάρω τό πιστόλι καί 
νά σέ σκοτώσω γιά νά μοΰ βάνουν τή μορφί) 
μου είς τάς Εφημερίδας, τίποτις εκείνος. Γιά 
δαΰτο φουρκίστηκα κ* έγώ κ* έπήγα νά χόν 
φονέψω.

Ή  μαντάμ Βέττα δέν κατώρθωσε μ’ αύτά 
νά την ̂ γλυτο'ισχι, αν καί τό δικαστήριον έγέ5 
λασεν^άρκετά μέ τήν άπολογίαν της.

Οί ένορκοι την έκήρυξαν ένοχον καί κατε- 
δικάσθη είς 15 ημερών νηστείαν.

Ο ΒΕΤΤΟΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ Α Ν Ε ϊ ΘΓΡΙΔΟΣ 
Λεωνίδαν Ψ., Ίουδήθ, Ria, I, Μαννός, Νεράϊίχ 
τοΰ γυαλοϋ.

“ ΧΡΥΣΟ ΜΟΥ Κ Ο ΡΙΤΣΙ,,

Τ Ο  Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ Ι Τ Ο Υ  Β ΙΟ Λ ΙΟ Υ
Γ Ξεψυχούσε τό βράδυ ένα άπό τά γοητευι 
πικά έκεΐνα άνοιξιάτι'.« βράδυα ποΰ; τά που
λιά στολίζουν τόν ουρανό, καί ό άέρας μυ
ρώνεται μέ χίλια τής άνθιομένης άνοίς^ως α
ρώματα.

Ακουμπισμένη ή κοπελιά στήν άγκαλια 
τοΰ καλοΰτης άφηνε νά πλανάται ή φανεα- 
σία τη : στά πουλιά οτή θάλασσα, σεά χόρτα 
κι’ ό ηλι«'ς βασίλευε.

Πόσο ώ^αϊα β ισίλευε ! Ό  κάμπος ελαμπε- 
όλα τά πράγμα είχαν έτο'μάιει. τό δώρο τους 
γιά τόν ή?ιο, όλα είχαν έτο'.μά’ ει ένα ΰπο- 
χαιρέτισμα, κι’ ό ήλιος χαμογελούσε κ’ έ
πεφτε.
j Ι’Η  θάλασσ ι γαληνεμένη «τλωνοταν σάν 
μεγάλο στρ ο μα σίολισμένο μ’ όλα τά ζηλευτά 
χρώαατα ..

"Ενα βιολί τραγουδοίσε μακρυά τήν ωρα 
ίτού σφιγμένη σιήν άγκαλιά το ϊ κολοΰ της ή 
κοπελιά έπερεε τό  φιλί τοΰ χωρισμού.

Κ ι’ άλλες φοι>ές είχεν άκούσει το τραγούδι 
τοΰ βιολιού μά κείνη τή βριδυά είχε μιά πε
ρίσσια χάρη.

Ή τα ν  ή εύτυχία πού γελούσε.

Ακουμπισμένη ή κοπελιά στό τοίχο τή ; τα
ράτσας άφινε νά πλανάται ή φαντασία της 
στά πουλιά στή θάλασσα στά χόρτα, οταν τό 
μικρό παιδί μέ τή ; εφημερίδες λαλοΰσε τό 
τροι*εοδ δυστύχημα.

Κ ’ ήταν ένα από τά γοητευτικά εκείνα ανοι
ξιάτικα βράδυα ποϋ ό ήλιος καταπορφυρος 
γελοΰσε καί βασίλευε.

Μακρυά τό βιολί τραγουδοΰσε και το τρα
γούδι του έφτανε μέχρι τή κοπελιά σάν ένα 
«τικρό μυρολόγι,

Ή τα ν  ή τύχη ποΰ έκλαιγε. Α ΙΜ ΙΛ ΙΟ Σ

ΣΑΝ ΟΝΕΙΡΟ 
Κάποιο άπόσκιο δηλινά 
ποΰ όλα φλογισμένα 
ζητούσανε άχόρταγα 
νά σμίξουνε μαζί,
Έγυρα τό κεφάλι μου 
στό στήθος Σου έπάνω 
καί Σοδδωσχ τό πρώτο μου 
καί υστερνό φιλί..
Μά οταν προβάλ’ ή αΰγή 
καί όλα δροσισμένα 
αρχίσανε νά φεύγουνε 
για τ’ ήχαν’ κουρασθή,
Σήκωσα τά κεφάλι μου, 
τόν κύτταξα στά μάτια 
καί είδα τήν άγάπη το» 
νά φεύγει πεταχτή.

ΚΑαΙρη Πάαχοο

0 ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Ειρήνη Πουλάκη Μουσική Ψήφ 141
Νυκτοβάτης Μουσική 4]
Ισμήνη Φραγκιά Φιλολογία
Γιάνντις Καλαβάνος Φιλολογία
Ή λ . Ε. Δημητριάδης Ρητορική
Γιάννης Μάννος Φιλολογία
Νϊκος Ε. Μ. Μουσική
Γιάννης Λούντζης Θέατρον
Βασιλ. Ράλλης Μουσική
θέμος Γιούλης Θέατρον
Τζάκ Νέγκυ Θέατρον
Ναπολ.Στεφανόπουλος Φιλολογία 
Μ. Γεωργακοπαύλου Πιάνο
Ά σ τρ ο  τής Αυγής 
Μίμης Καβαλλιεράτος Φιλολογία 
Χορταριασμένος τάφος Φιλολογία 
Κώστας Κοφινιώτης Ποίησις 
Ria Ζωγραφική
Τάκης Κωνσταντινίδης θέατρον 
Αντώνιος Καλαφάτης Χειροτεχνία 
Αντώνιος Τιγκαράκης Φιλολογία 
Μιχαήλ Λέος Φιλολογία
Τάκος Νίτσας Φιλολογία

Η Π ΡΩΤΗ  ΤΗ Σ  ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 
Ή  δίς Ισμήνη Φραγκιά, ψήφους 35. Δ ι

καιούται λαβεϊν δραχ. 35, αί όποΐαι είναι 
είς τήν όιάθεσίν της.

Τ Ο  Ψ Η Φ Ο Δ Ε Λ Τ ΙΟ Ν

1
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ψ η φ ίζω ...............................................

Ό νομα ψηφοφόρου...........................

3 0  λ ε π τ »  η λεξις  - I
— "Οαα ayoffia χαι χορίζοια  έχοννJpv%n I 

ρωμανζιχη χαΐ άγαηονν ζην φτ>«ιν, ας αλ- I 
ληλογραφήσονν μαζύ μον Ε μ π ρ ό ς  γρά- I 
ψαχε Jean Vets Ά  γιον Γεωρνίον^ 12 Θ ιο -  I 
οαΛονίχην, είς ψενόώννμα σιωπώ,

— Δεσποινίς χαλής οικογενειας ά ν ια λ - I 
λάααει χαρτ ποσζάλ μέ δίδας χαΐ χυρίονς I 
χα λώ ν  οίχογεν ιών α<σπος οικογενειακή  I 
φιλία. Γ  ράψαζε Δίδα Νζόραν Καράμπελα  I 
θυρίς 8ο Γραφεία  « Σφαίρας».

—Ζ η ζώ  νά άλληλογροφηοίχ) με χορίζοια  I 
μορφωμένα, ηροζιμώ  Βόλον, θεοοαλονίκης  I 
Κ νκ λά όω ν . Λ ε ν χ ά ό ο Ρ χ ο π ο ς  ιερός. Γ ρ α * | 
ψαζε «Λτ/^ον ζώ ν  νεκρώ ν » θνρις 8 1  Γ  ρα
φεία « Σφαίρας* . 9 \

— Ζ ηζώ  άλλμλογραφίιΐ με κοριζοια^ απο- 
χλεια ζικώ ς ζον έξω ζερ ιχοΰ . Π ροζιμώ  Α ί- 
γνπζον, ’Α μερικής, Γ  ράψαζε Α . Κ ολοχο · 
χοζρώ νην p .r .  Έ β ω ζερ ιχον  Αθήνας.

Ν έος ευρισκόμενος εις Α ΐγνπ ζον  ζη ζε ϊ 
i ν ’ άλληλογραφήοη μ ’ εύμορφα χορίζοια άπό 
I πανζον!!1 Ε ί ;  εκείνην μεν πον θά γράψη 

πρώζη άπο ι ή * 'Ε λλάδα  θά χαρίσω xat, J 
I clc εκείνην, δέ άπο ζήν Α ΐγνπ ζον  χάζι  ̂ ζ ιΙΙ 
I Π εριμένω  νά γράψεζε χαΐ όέν θά χάσεζε 
I M r Μ. Metaxos Kafr-el-Zayat Egypte 
I — Ζηζεϊζα ι μικρά δεσποινίς διά γ αφεΐον 
I εργασία ελαφρά έπίσης χαΐ μικρός βοη · 
ι θος Μ ιαονλη 3 Μ οναοζηράχι. 
j — Μιχροπανζρεμέναις μικρές χήρες και 
I μικρές ζωνζοχήρες δέχεοθε άλληλογρα- I φίαν μέ ζόν μικρόν ζω νζοχήρον πον θά αάς 
I χαρίοζι γλυ χ ιιές  σζιγμές, ’Απαντήσατε 
Ι μέοφ  « Σφαίρας».
! — Δίδα Ε. Σ . Έ ντανθα  άπεστειλον όνο 
I έπιστολάς πλήν. Γ . Ά ποοτολόπ ονλος.
I — Σοβαρός νέος ήλιχίας 22 έτώ ν  χαι 
I καλός έγχαταοτημένος έν 'Α μερική ζη ζε ι 
I άλληλογ ραφεία ν μεζά δεσποινίδων μορφω- 
I ιιένω ν άπάσης ζής 'Ελλάδος, και ήλιχίας 
I 18—22 έτώ ν  ψενόώννμα άποχλειωντα ι 

σκοπός ιερός. Γράψατδ Ν . Σ τεργιάόην  
I Ν. Warren avenue Ajpollo p. a. u s. a.

— Φανταράκι υποψήφιο: ό ζιω μ οζικ ός  αλ
ληλογραφεί μέ μαθηζρίας, προτιμά Πύργον, 
Π α τρώ ν, Αθηνών. Γ  ράψαζε Μ πέλλον  
Δ ιονύσιον μαθηζήν ουλαμού έφεδρων άξιω - 
μαζικώ * Ρ ίο ν Π ατρών.

>·ιός νέος θά μπόρεση νά γιατρέψω μιά 
καρδιά πονεμένη Δημ . Κ λ . Παλ. "Α ρταν. 
— Μιχαήλ Ν άχον τάς θερμοζέρας μου ενχάς 
γιά ζή Γ ισρ ζή  σου. Ν ϊχος  Νοζαράς.

— Δεσποινίς Ε. Π. Σάς έχω  σζείλη μέχρι 
σήμερον ζρ ε ΐ;  ίπιατολάς είς τά t Γ  ραφεία 
« Σφαίρας» καί άπά,νζηοίν σας ό ϊν  ελαβον 
γ ια ζί; Λ. Ψ.

—Νέος έχ  μεγάλης οικογένειας άρτι 
άφιχθεΐς έκ τον έξω ζερ ιχοΰ  ζη ζε ϊ νά 
οχεζισθή άμέσως ώμορφα καί σοβαρά 
κορίτσια  άρσαχείον. Γ  ράψατε Χ ρηστόν  
Κ ω νσταντίνον Καφενεϊον Ευρυτανία  | 
Σταθμός Λανρίον έντανθα._______________

— Ευρισκόμενος εις ’Αθήνας _ εχω ώς 
σύστασίν Petros Μ an os Γραφεία  « Σφαί· 
βας*·· ________________________ _________
— Κ ιχή  πληροφόρησε με αν πήρες δλα 

τά γράμματά μον άπό γραφεία ή ζη τήσω  
επιστροφήν.

—’Α νεξά ρτη τος άπό πάσης άπόψεω(· ζ η 
τώ  πνενμαζιχήν ή προσωπικήν γνωριμίαν 
μέ μορφωμένος δεσποινίδας χα ι νεαράς 
χήρας Σχοπός γνωσθήοεζαι. Π ανλος Λίαρ- 
χον ΐζος  Καφενεϊον « Ν έον » ομόνοια ’Αθήναι 
— Ε νγενέστα ζος Κύριος 32 έ τώ ν  μέ ενχα- 
τάοτατον χαΐ έπ ιχνρδεστά την έρ^αόίαν ζη-^ 
τε ϊ εϊς γάμον δεσποινίδα σοβαράν καί με 
δλίγπΥ προίκα, ήλιχίας μεταξύ τώ ν  22-3ο . 
Γ ράψ ατε θεζιχά, καί συγκεκριμένα περι 
ήλιχίας, προικός χ· τ.) "Α κρα  εχεμύθεια.

| Δεχζα ΐ προτάσεις μέχρι τής 25ης Νοεμβρίου.
Γράψατε κ. Καλίόην θνρις 1 1 2  Γ  ραφεία 

I « Σφαίρας». <
I -  Ν έος 23τής, ό δχι Α ντοκρά τω ρ Θεόφιλος,
I άλλά Νομικός αύτή τή φ α ρά - άρτι πτνχιον- I —νπόσχεζα ι ώς μ έλλω ν  λειζανργός τής
I θέμ ιδος νά δώση μέ αληθινή Δικαιοσύνη  
{ ζό μήλον τής έχλογής του δχι στή θ εοδ ω - I ρα, άλλά στή δικαιούχο Κασσιανή.

Σ τή ν  όμήγνρι τώ ν  ώ ρα ιοτέρω ν τον Β ν- 
I ζα ντίσν  προσκαλούνται α ί ώ ραιώτεραι εξ̂  
I Α θ η ν ώ ν , Φαλήρων καί Πειραιώς ω ς καί 
I α\ προοφνγοπονλες, μέταξν τώ ν  Φοιζη- 
I τρ ιώ ν, Ά ροα χ ιά όω ν , Μ αθητριών Γνμνα - 
I οίων, Ε μ π ορ ικ ώ ν  Σχολώ ν, Υ π α λ λ ή λ ω ν  

Υπουργείων, Τραπεζώ ν ώς και αι πάσης^ 
I παρεμφερούς μορφώαεως■ Κ ρίσ ις  μον επ 
I άλληλογραφίας και φωτογραφιών. Γράψατε 

Ν ϊχον  Χρνσογόνον poste restante Ά θήνα ι.

—Κ ορίτσ ια  μή δ ιστάσετε νά παρηγορά- I 
οετε μίαν ξε ιη τεμ ένην  νπαρξιν 22 Μ αΐων  I 
διά μιάς οας αγνής αλληλογραφίας ή όποια I 
βεβαίως θά χαζαλήξιι είς ζήν_ ενω σιν  όνο I 
καρδιών. Π ροζιμώ νζα ι Α θηνώ ν Π ειρα ιώς  I 
καί Σύρον. Γ .  Π . Sterlnig place 211 Broo- I 
klyn Ν. Γ. I

 Ria— a ll-righ t but I  asked you the I
yovr addres. Because I  had to w rit you. I 
Thank now. Henry Christopoulo.  ̂ :

— StopI ’Α λληλογραφ ώ  μέ κορίτσια εύγε· I 
νικά πάσης τάξεως. Ιδ ια ιτέ ρ ω ς  μ ’ δοα I 
νοιώθούναι ρεμβασμό, καί μ ’ δοα νποφέ- I 
ροννε άπό θλίψη, mysterious poste restante I 
Κέρκυρα. ,

— Ζ η τω  την ουοταοιν τω ν  νεων χωροφυ- I 
λά χω ν  τής χλάαεως 22 Νικολάου Π αυλά- I 
χου, χαΐ Γ εω ργ ίου  Κ ανέλη  καταγόμενων  I 
έχ  Ααχωνίας δστις γνω ρ ίζε ι τήν διεύθύναιν I 
τω ν  άς μέ πληροφωρήση Γράψατε Ν τϊνον  I 
Κ ουλονβάρην Ξυλουργόν Λεβέτσοβα  I
Σπάρτης. _ 1

— Μ ιχράν ζω ντοχήραν.' Ε ις  τά Γραφεία  I 
τή ς  € Σφαίρας» υπάρχουν επ ιστολα ι έ π ' ονο- 
ματι σας χαΐ φροντίσατε διά τήν παραλαβήν 

I τω ν  Λίιχός ζω ντοχήρος, ,
— Κ ορίτσ ια !! Ποιά στενοχωρημένη ποιά 

θλημένη, ποιά άπογοητευμένη ποιά ιέλος  
πάντων όυοτνχής υπαρξις_ όέν θά άλλη - | 
λογραφήση μέ τόν Ευτυχή θνητόν; Γ ρ ά 
ψατε <Ευτυχή θνητόν» θνρΙς 1 1 0  Γρ&- 

I φεϊα <Σφ α ίρας».
I —Εισερχόμενος είς το Σαλονάχι της 
I * Σφαίρας»έπ ιθυμώ  άλληλογραφίαν μέ δεο- 
I ποινίδας χα λώ ν  ο ικογενειώ ν Antoine de 
I Cacknis poste restante Kafr-el-Zayat Egypte

Βοζάνι ή δρόσος ίτρεφ εν  
δεκαοκτώ  Μ αιών  
Σ έ  κήπο όλολούλουόο  
‘Α να μ ιο ΐς  ζώ ν  ίω ν  
Κ αί ζό βοτάνι ώριμον 
στρέφει καί λέει οτάνθη 
Έ μ ένα  μ ' εχλ εξε  ό ‘Α σκληπ ιός  
γιά νά ναρκώνω πάθη 
Κ ι ’ ακολουθώντας ζόν 'Α σκ ληπ ιό  
μέσα σ τή ν  'Αθήνα  
ζη τε ί άλληλογράψ ιμον  
μέ extra κορίτσια  fina.

Γράψατε <Μ ανόραγόραν» poste-restante
Ά θ η να Κ -
— Ν ινέττα  Χ α ϊρ ε ! Μ ή κρίνετε έχ  τώ ν  

ίό ίω ν  τ ’ άλλότρ ια ... Γνω ρ ίσα τέ μ ο ιδ ιεύ - 
θυνσιν αας ν ’ άπαντήοω. Ναυαγός Α λ ε ξ .

—Χ -Μ -Δημηζρακοπούλου  γνω ρίοατέ μοι 
διεύθυνσιν νά σάς άπανζήοω.... Ναυαγός 
’Αλεξάνδρου  Σννοικ ιομός Νανστάθμου.

RiRMOnflftEION “ ΣΦΑΙΡΛΣ..
Είς τά γραφεία τής «Σφαίρας» εδρίσκονται καί 

πωλοϋνται τά έξής" βιβλία
Μυθιστορήματα Σ π . Ποταμιάνου  :
«Ή ρώ  καί Λέαντρος» 
«Ίουδήθ»
“Ενα φιλί στά Σκοτάδι» 
«Ά σμ α  Ασμάτων » _ ___

Δρχ· 1000 
» ίο. αι
»  ΐδ .ου
» 15.00

Τά μυστικά τής Καλλονής > 15.0·. ι
Ή δίκη τοΰ Κολοκοτρώνη » 3.0! ·
Τά άνέκδοτα τοΰ Πλαστήρα » 1.00
Ό  2>ς τίμος τής «ϊφαίρας» » 30.WI

' °  * * * ‘a u v ,*0 4ος » * * ° ·0^
*0 5ος » » » 5^-00
Ό  τόμος 1921 τής ’ Ελλάδος » 30.00
Ό  » Ι9ϊ2 » » 40.00
•0 » 11)23 » » 50.00

Διά τάς έπαρχίας έπιβαρύνονται μέ δραχ. δύο 
έπί πλέον Διά δέ τό έξωτερικόν: διά τά βιβλία 
μέ δραχ. δύο καί διά τούς τόμος Μ δραχ. 8έκ* 

Mi δραχράς 250 άποβτέλλβται όλόκληρος η 
σειρά.
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Μιαν νέαν κα'ι πολύτιμον υπηρεσίαν προσ- 
νφέρει άπό ο ήμερον ή «Σφαίρα» πρός τοΰς ά- 
φαγνώσταςτης.Εκλεκτός λογιοςάνήκων είς τούς 
«πιφανεστέρους λογοτέχνας μας, μέ πλουσίαν 
■καί μεγάλης άξίας φιλολογικήν παραγωγήν, 
δεινός ψυχολόγος καϊ βαθύς άνατόμος τής αν
θρώπινης καρδίας, κατέγινε άπό έτών είς συ
στηματικός με/έτας έπί τών προβλημάτων 
τοϋ έρωτος, τά όποια παρηκολούθησεν δχι μό
νον είς τά ειδικά βιβλία, άλλά πρό πάντων 
ϊΐς τό μεγάλο καί άνεξάντλητον βιβλίον τής 
κοινωνίας καί προικισμένος άπό φύσε ως μέ 
Ιξαιρετικήν παρατηρητικότητα κτί βαθεΐαν 
κρίσιν, κατώρθωσε νά συλλέξη πολύτιμα συμ
περάσματα χρήσιμα καί βοηθητικά διά πάντα 
«ρ·τευμένον.

‘ Ο ακούραστος ουτος ερευνητής τοΰ έρωτος 
έβέχθή νά μάς' προσφέρη τήν συνεργασίαν του 
Κ»ί διά τής «Σφαίρας» νά προσφέρη τάς πο- 
λντίμους συμβουλάς του, πρός τούς άναγνώ- 
«τας έκείνους οΐπνες θέλουσι τάς ζητήσει.

'Βπειδή προβλέπεται μεγάλη συρροή ερω
τημάτων έκ μέρους τών άναγνωστών μας, εϊ- 
μεθα υποχρεωμένοι νά κανονίσωμεν τό ζή
τημα τοΰτο κατά τόν εξής τρόπον :

‘ Ο θέλων νά ζητήση μίαν ώρισμένην άπάν- 
τησιν, η γνώμην ή συμβουλήν τοΰ ανωτέρω 
•τη'εργάτου μας, θά περιγράφω, όσον δύναται

μ.έ όλιγωτέρας λέξεις, τήν περίπτωσιν, έπί 
τής όπόίας ζητεί άπάντησίν. Θά σφράγιση 
τήν έπιστολήν του καί θά τήν άποστείλη τα- 
χυδρομικώς μέ τήν επιγραφήν * Κ α ρδ ιογνώ 
στην  —Γραφεία «Σφαίρας» — Ά γ  Κωνσταν
τίνου 7-Άθήνας».

Τό θέμα πού θά περιέχη ή επιστολή θά εί
ναι άποκλειστικώς ερωτικόν. Θά περιγράψη 
δηλαδή, δ άποστέλλων τό ερώτημα έν όλί- 
γοις, τόν χαρακτήρα του, πώς φαντάζεται τάν 
χαρακτήρα τοΰ προσώπου πρός τό όποιον 
συμπαθεί, μίαν βραχύλογον ιστορίαν τοΰ αι
σθήματος του καί πρό πάντων τήν ειδικήν 
περίπτωσιν, έπί τής δποίας ζητεί τήν λύσιν, 
τήν γνώμην ή τήν συμβουλήν.

’Ιδιαιτέρα σύστασις πρός τούς γράφοντας 
είναι ή αυστηρά συντομία. Πρέπει νά είναι 
εντελώς λακωνικοί είς τάς έπιστολάς των, καί 

I νά μεταχειρίζονται, δν θέλουν, κάποιο ψευ
δώνυμον.

Ό τα ν  ληφθή ή επιστολή τοϋ αναγνώστου 
είς τά γραφεία μας θά διαβιβασθή πρός τόν 
συνεργάτην μας, δστις θά τήν μελετήσΓ) κα
ταλλήλως καί θά συντάξη τήν άπάντησίν του. 
Δ ί απαντήσεις αύταί θά δημοσιεύονται είς 
τήν «Σφαίραν» καί δι’ αύτής θά τάς πληρο
φορούνται οί ένδιαφερόμενοι.

*Ρκάστη τοιαύτη έπιστολή μέ έρωτικόν έ

πρεπε ι ναροιτημα διά νά τύχη άπαντήσεω 
περιέχη 20 δραχμάς.

"Αν ό έρωτών δέν άρκεσθή είς τήν άπάντη- 
σιν, τήν ό.τοιαν θ’ άναγνώση είς τήν «Σφαί
ραν» δύναται, διά δευτέρας έπιστολής το-υ νά 
ζητήση λϊπτομερεστέρας έξηγήσεις. Τότε— 
μόνον 0η>αδή είς τήν δευτέραν επιστολήν του 
—ό έρωτών θά λάβο τάς ζητουμένας πληρο
φορίας δι’ έπιστολής τοΰ συνεργάτου μας, ά- 
ποστελλομένης ταχυδρομικώς. Πρός τοντο 
απαιτείται ό στελλών τήν 2αν έπιστολήν μέ 
τό ερώτημά του νά γράφη καί τήν ακριβή του 
διεύθυνσίν, διά νά λάβη ταχυδρομικώς τήν 
άπάντησίν.

Είς τήν 2αν ταύτην επιστολήν οφείλει ά 
στελλών αύτήν νά έσωκλείβ διά τήν ιδιαιτέ
ραν άπάντησίν 30 δραχμάς, άλλως ή έπιστο
λή του δέν θά έχη άπάντησίν.

Έμπρός λοιπόν, δσοι υποφέρετε άπό απο
ρίας καί άμφιβολίας, όσοι βασανίζεστε από 
τήν τρομερόν καί δμως τόσον άδικον νόσον 
τής ζηλοτυπίας, δσοι άτυχεϊτε είς τόν έρωτα 
καί δσοι άκόμη ευτυχείτε είς αυτόν, άλλά σάς 
λείπει κάποτε ή πεποίθησις καί τό αίσθημα 
τής άσφαλείας, τό «Έρωτικόν Μαντεΐον» μας 
θά σάς δεχΟή μέ στοργήν καί ό 'Κ α ρ δ ιο γ ν ώ 
στης* θά σας  ̂παρηγόρηση καί ίσως κάποτε 
καί θά οδς σώσ^.

I I

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 Σ  Τ Α Λ Ε Ν Τ Ω Ν

. Ε Ι Ν Α Ι  0 Α Π Ι Ι 1 0 Ι  Ο Λ Ο Υ  Τ Ο Τ  Κ Α Λ Ο Ϊ  Κ Ο Σ Ι Ο Ϊ

Ν Ε Ο Ι  Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Ι
Ά ο ιρ σ ν  τής Α υγής, Μάρνη 35, Άθήναι. 
Μ Ιμης Κ α β α λλ ιιρ ϊιτος , Καλάμαι. 
Χορταριασμένος τάφος. 23ον Σύνταγμα, 

( ·$  λοχος Κομοτινή. Ή  ΰποψηφιότης του προ- 
Τβ<νβται ύπό τοΰ κ. Σπύρου Αάγκα, καί ύπό

Δίς ΙΣΜ ΗΝΗ Φ Ρ Α Γ Κ ΙΑ  
Έ ξ  ’ Αθηνών 

Χαρακτηριστικά : Εανθή. ταλάν είς τήν 
Φ ιλολογίαν.

Μερόπης Χρ. ‘Η ΰποψηφιότης του έκτίθε- 
Χ·Η?ϊς νά δημοσιεύσω φωτογραφίαν. Έ χει 

»«λάν είς τήν Φιλολογίαν.
Κ ώ στα ςΚ σφ ιν ιύ της , (χωρίς φωτογραφίαν): 

Β*γκράτι, Άθήναι. 'Η  ύποψηφιότης του προ-

τείνεται ύπό τής δίδος Μαρκέλλας Μαρκοπού- 
λόυ. Χαρακτηριστικά : Μαλ) ιά καί μάτια κα
στανά. Χαρακτηριστικά κανονικά. Αναστήμα
τος ΰψηλοΰ. Ταλάι είς τήν Ποίήσιν.

Ria, (χωρίς φωτογραφίαν), Άθήναι. Χαρα
κτηριστικά : Μαλλιά και μάτια καστανά. Τα- 
λάν είς τήν ζωγραφικήν-

Τάχης Κ ω νσταντιν ίδης, Ακαδημίας 14·
Α ν τώ ν ιο ς  Καλαφάτης, Καβάλλα.
'Α ν τώ ν ιο ς  Τ ιγχαράχης, Άθήναι.
Μιχαήλ Λ ίο ς , Στύρας Εύβοίας.
Τάχος Ν ίταας , φοιτητής, Θεσσαλονίκη.

ΟΙ  Ψ Η Φ Ο Ι
Ν νχτοβάτης ·. I. Άβραμέλη 1, X. Τίινιέ- 

ρης 1.
Ισ μ ή ν η  Φραγχιά\ (ή φωτογραφία της 

δημοσιεύεται σήμερον) : Ίω έν . Ζωΐόπουλος
15, Νίκος Καρβοκορέσης 3, Μήτσος Ή λιά- 
6ης 7, Κηφισσιωτόπουλο 10.

θέμ η ς  Γ ιούλης  : Λ ίτσα Οικονόμου 1, Γε- 
ρασ. Γεωργας 1, Νϊκος Θανος 2, Γεωρ. Βλά
μης 1, Ίωαν. Πέτας 1, Τζομπδνος 11, Γεωρ. 
Ραΰμόνδος 1, Πόπη Σατάν 1. Γ . Νίκας 1, Γ. 
Κ. Ρίζος 5.

Ειρήνη Π ονλάχη  : Κηφισσιωτόπουλο 5, 
Σ. Β. Νικολάου 3, Άνδρέας Λέστερ 1.

Μιχαήλ Λ ιό ς  : Γ . X. Παναγιώτου 1.
Μαίρη Γεωργαχοττονλσν  (ή φωτογραφία 

της δημοσιεύεται σήμερον): Τ. Καραγιαν. 1.
Χορταριασμένος τά φ ος : Μερόπη Χρ. 1, 

Σπΰρος Λάγκαςί.
Γ ιά ννης Λ ονντζη ς  : Π. Νικολόπουλος 2, 

Έ . Γρηγορίου 1, Θ. Γκίνης 1, Π. Γαβαλδς 
1, Μ. Πετράτου 1, Κική Μαρή 1, Κ. Λαδά 
1, Γ. Άποστολόπουλος, ύπαλ. Έθν. Τραπ. 1, 
Ά γνωστος φοιτητής 1, Γ. Μωρα’ της, δημο
σιογράφος, 1, Ξ. Μακρής 1, ’ Ιωάννα Π..., 
φοιτήτρια Φιλοίογίας, 1, Α ., φοιτήτρια Φαρ
μακευτικής, 1, Β. Ήλιόπουλος, φοιτητής Χη
μείας, 1, "Αννα Αντωνίου 1, Νεκροπούλι 1.

ΜΙμης Καβαλλιεράτος : Άθηνά Καβαλ- 
λιεράτου 1.

Μ ήτσος Κ οφ ιν ιώ της : Μαρκέλλα Μαρκο- 
πούλου 1.

Ά ν τώ ιιο ς  Ταγ χαρά χης. Τάσος Γεωργία»)!.

ΤΑΧΥΔΡΟ Μ ΕΙΟ Ν 
Ά  σχημομονςην, σδς ειδοποίησα διά ν 

άλ?άξετε τό ψευδώνυμον. Ννχτοβάτην, έδιορ- 
θώθη. Γ ιάννην Λ ονντζην , θά δημοσιευθ% 
είς τό πρόσεχες μαζή μέ τάς εικόνας' άλ? «ν .  
Α ί εΙκόνες δημοσιεύονται πάντοτε κατά ofi-

Η Δίς Μ Α ΙΡΗ  ΓΕ Ο ΡΓΑ Κ Ο Π Ο ΤΑ Ο Τ  
Χαρακτηριστικά: Μαλλιά καί μάτια σκο#οα
Τα ) t iv  είς τό  πιάνο.

ράν. “Α α ιρον  τής αύγής, ένα τέτοιο ταί.Ιτν 
είναι πολύ έξαντρίκ διά τήν δημοσίευσιν. Βά
λετε τίποτε αλλο. Σανρον Λάγχαν, τό  «φ ί
λος λαμπρός καί ειλικρινής» δίν είναι χαρα
κτηριστικά αύτά. Ρεμβασμόν, δέν *Ιναι δυ
νατόν νά γίνη κλισέ τό σκίτσο οας.

Π Ιναξ κα) ψτπροδέλτιον είς τή ν δβδόμην


