
ΑΘΗΝΑΙ Λ 023.ΈΤΟ2 Ε ΑΡ. 221

Σ Α Β Β Α Τ Ο ^  7 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ  
ΕΚΑΕΤΟΝ Φ Υ Λ Λ Ο Ν  Δ ΡΑΧ Μ Η  ΜΙΑ

ΒΒΙΤΑΓΑ1 ΚΑΙ ΕϋΙΪΥΟΛΑΙ AC' EYCE1A2 CFC I Τβ» 
Μ£Υ«ΥΝΤΚΝ μ. Α Ν Τ Ω Ν ΙΟ Ν  Μ . Σ Υ Ρ ΙΓ Ο Ν

m « S lA :  0ΑΡΑ ΤΗ ΕΛΑΤΕ1Α 0MCN01A3
■<Υ>»ο« Ά.Ι/ΐβ K**Vf ̂ cV-r;vor- 7>

ΙΥΒΟΓΡΑΦΕΙΑ ΟΛΟΣ ΡΟΜΒΗΪ Κ.

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Α ! S m P O M H T f lN  
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Έτησι» 5υ.~ ‘Εξάμ. δφ. 25 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ . Φ{3 50.— » Φ^. 25
ΑΜΕΡΙΚΗΣ · Λ ο λ .  4.— ·  Δολ. Ϊ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ U I ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ I

A N T O t t l O S  Μ . S Y P i r o a

& ΐ) μ ο ο ι ε ύ ο β ι ς  e t ; τή ν  σβλίδα τή ς  άλληλο* 
γ ς α φ ί α ς :  30 λε.ττά ή λέξις ί>ι* όλους. Δ ια  ποιήματα
καί έμτος^κας κ α τα χ ρ ή σε ις  Ιδ ια ίτεροι αυμψωνίαΐ.

(δ\  Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ι Α Ι Α  Ε Π Ι β Ε Λ Ρ Η Σ Ι Σ  Τ Η Σ  Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ  [δ ]

,Ε.τι rg εορ τή  τοϋ Πάσχα ή ·Σ Φ  \ΙΡΑ> προκηρύσσει σήμερον ε ίς  τήν  5ην  σελίδα ενα π ρ ω τ ό 
τ υ π ο ν ,  ν ε ώ τ α  τ ο ν ,  ί λ λ η ν ο α μ ε ρ ι > e a v t x d v  διαγαινιαμύν. Α π ό  αυτόν παρελάσονν
ολα τά  κορ ίτσ ια  xa i ολοι ο ΐ  νέοι τών Ά & ηνώ ν , τώ ν  Ε παρχί'Ζν  xai τοΰ  Ε ξ ω τερ ιχ ον . Π ροαέξατέ

τον . Ε ις  τήν  5ην σελίδα .



2 ΞΞΞΞΞΞΞ| η ΖΩΗ ΤΟ Υ ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΥ [jg

ΕΝΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠ’ ΤΗ “ ΓΚΑΡΣΟΝ,,
Έ*ρηχώ|}η<Μ ο’ δνα τ α ξ ί .  Ένφ άνοιγβ 

τήν χορτούλα του, ένα χέρι, μέ άοβρο γάντι, 
έχρόλοββ καί αρχοξε id χόμολο.

-  Ώ ΐ  Παρντόν, μαντάμ!
•Ο άνθρωχος, κομψός, μ' lya βρόσωχο λβ- 

«τό, τήν άντικριζβ μέ κάχοια εύχάριαιη έ<- 
«ληξι... «Μιά γυναικούλα τοϋ δρ3μου; Μία 
κυρία τοϋ κόσμου; Τί θέλβι, μάεη, οέ τέιαια 
μβρσ, οέ τέτοια ορ-<;»

Εοίσϊααε, «ρίν δΰσχ) τήν άντρέσσα της seal 
άνββο σϊό ιιύιοιίίνητο, ’ ώκεΐνος άντβλήφθηχβ 
τό φοβο της, ένόησβ'τί) ϋ  v.iuoia τύχη τοΰ 
έκβιοαδίου «ύτού καί χ«ρίς να χά»υ Λβχιό, 
8ίθΧθί>ει:ήθη*8 σιό χλάϊ της. Έχβίνη tlxt;

-  Είβθβ τρβλλός. Καιββήίβΐ Είδ άλλως θά 
φ »νά ξιΑ „.

Μια_άνε«·ιίσθήτη *ιιρ-£<{)ωνίο, xrjy όχοίαν, 
μέ τι' ε-σειΗτον τοΟ άνοδός «οΰ κυνηγφ τις 
γανΛΪχε,, ό άγνωστος αρχ ξ«, έφανέρου,ί τόν 
τρόμον της, xktaj £χό την ξηρηη;α τών λ4- 
|ίώ^ της. Ά«ήνι:ηαβ:

Ω ΚυρίαΙ Σα; Isatsio... "Ξ ιιτρέ-ψατέ 
μου, ούιό *6 έλάχιοτυν, ν«ι οάς οδηγήσω έως 
τήν ftOQta σας... «η  /αίνονμβ μ ιι_ή... ιίν «ώ 
εσυγχωρούμουν «οιβ ,άν ?χ>«να, εί; *ήν μοι· 
ραΐα «ύ«ή στιγμή x ιύ ιή συνμντώ, μιά συν
τροφιά, δχως ή δική σι>ς..,
, Έμ ιζβύτη<ε ατή γαινιά τον καθίσματος. 
Εσ οχ εινβ έχίμονκ. Τί μ* >ροΰσ· νά τής συμβ| 

τώρι; Tixotg χΐριασότεφο άχό εκείνο «ού 
ήθβλε... ‘ Εκβΐνος μ,λο οι χωρίς ν.4 Αίή <ουτα 
μ>ΐ(ΐ8ς, *  ·<;ονοιαοιη«8, fins μερικό *ύμ»/.ι- 
μένΐϋ itul «-xoxiv ίγινν έ**μθ·θι. Έχβ.νη δέν 
άκονγβ... ‘IJ φράσίίς β ifSuvav μχροσϊ ατά 

0ί*, μαυομούοαμα ιώ ' κυμάτων. 
Καί £ «·«-, χωρίς ψυχή, αέ μι*1 ϋά ααα,ι μν· 
05ηριώδη. Τή, δ*ή,)8 τό χίρι, 4»βινη δέν «ά 
τράβηξβ. Θέλη ,υ νά τή» jyKjAiaau, έ**ί*η 
ιόν έμιότβιοε.

—Έ τσι o ' άρέαει. '
Τή.. uf)X”\<s χά χόριο, Mci τροβδντί/ς την 

μέ όυναμι, τή , βματι»<*8 το χείλη μ* ενα άγρ.ο 
φ ιλ ί. ” ίί*«Λ .η«ίη , ά*ο«8ΐρα&η*β ματ ,-iu Vit 
ύβεραοχιοθή. Μιά <ΐη*ΰι σχβδόν γλ ν »»ιό  οίσ 
θάν1)>ΐκβ μ«5ΐ» τή (5(». Μ » ί >ι4ο·ι «μ ,μη ο »ο  
XitvV| « » ο ιγ «  μέα« "ο ιη  ακιά »ή ; ο ·ρ«βς της, 
μοξή μέ τό ^ίφνίδιο, ιό <$«άθεκτο χρόαιαγμοι 
ιής  ΰβ^ρηφαν^ίας “Ο <ΐνβρο)*ος »ο ί) άγσ* t ο?, 
τήν Βίχβ χροΰό^ ι. Τιόοα ^χοιρνβ S'OviCov 
του την έ »δ  χηο£ τη<. *Ε*^£»ηοι έλ ·ΰθ  ρη vmi 
*ρό  «αντΑς ϊΙ ·ι «ρ ι> ή , Α{ijj-·-', ocuv On 
βλεχε τό Λ  υοιέν, 0<* τόν ίβο>εε γ:ά δλ... Eat 
e&cti, μέ τή οβιρ» τι,ς, θ > έβ . ζ «  μβϊϋΐύ τους 
τ6 (&V8K ιν^ρ»α>το. &1 έκβΐνος δέ ddt Είχβ τί- 
xoce, άχολύτος τίχι>τβ νΛ ’χ§ ) Αέν τήν »1χβ 
(ίφήαβι, άχ" τή ο τ ι μή τής έχιορκίας τον, 
έλ««θβρη νά κάνα *,τι #*λ«ι;

Τα ρέατα έξβλίχΉησον δχοβς οέ μιά ταινία 
κινηαοτογράφουί Ή  άλλιιγή τής άντρέοβος 
χ?ύ δίδβΐιιι οτό οωφέρ, ή μαοτίλλια «ή, σ*μ· 
*  -Via. χ >ύ χίνβταν μές ‘0 !όν τι βλλό βύρνβο 
«νός μχάι> τή, Μονμάρτρη , ή μηχ ινική tv- 
αοδος ο’ βνα διομάτ ο ξ^νοόοχβίιΛ'·..
_ Δέν *1χ5 Hf/μμιά ντρ<νχν; κπί καμμιά τνψι. 
Έ<τβλοΰο3 μιά χράξι /ογ^ή, μιά χραξι δι 
κα(ο. Δέν αισθανόταν γιο τόν οόντροφο της 
oCeb ιΰίαρίοπιοιν, ' i t s  rivtix»®840. Δέ» βίχβ 
τί*οια οχειρβζ. . 0 i  fjtrsv ίοα>ς καν*νσς τα- 
Ιβιδιώτη; «εριστικός, κανένας χ^ραιχημένος 
Αξιωματικός,οάνώνυ^η μ'·ςιφϊ τής Outs
2*αμ* τή σ«4·ψι νά έξακςηβώου χοιός ήτον, 
διαβάζοντας ττιν Eti«txta τής βαλίνζος, καί 
άφέθη*8 νά γ^υΟ^, χη>ρϊς νά άχανια οτις 
ε*ΐμ<)νβς £̂ 0)~.ήο9ΐς του.

Μχρό; ατό συνΒαιαλμέ.ο XQoamxo, είς τδ 
όχοϊον έφαίνΒίο μιά διαλή άντ>φ-τική 
βκφραοις, ή Αφηρημάδα κοί ή Οέλτ;- 
<3ΐς, βίΐίΐνος έχία5{·ψί οέ κήχοιο έρακικό 
δράμίϊ. Αύτό τουλ ’χιοτο χοΰ γινόταν τώρα δέν 
ήταν άχ\ή χεριχλοκή τω » οΐαΟή^Εων. Έκδί- 
ν.ησι γυναίκας 4χατημέ»ης ή μιά χίριεργη 
διαφθορά—τι τόν ίνδιβφ^ςί; Τ· ϋ •’ίρκοίοβ οτι 
«Χχβ έλβΒΐ, χίυρΐς χ ρακλήο®^. Κι* βσχέφβη- 
Κ8 δτι θά ήταν ήλίθιος, άν δέν έχο:φε*8ϊιο 
οϋτοό τοϋ ίΰρήματος.

Πιίρβτήρτ,οι, μιΟυσμένος άχό ταραγμένη 
χβρά, \ό μαγβυτιχό αύτό οώμα, έ?,8ΰθερο...

τά χίρια τά οιαυρυμένα ’χάνω ο ιό γυμνό της 
στήθος,,.Μέ τή φρβσκάδα «αί τή χσρι τού μι
κρού κορκαιού, αύτή ή διαβόλισσα βίχβ τήν 
«ϊφΟανία» τή; γ«ναΐ*ας. Τί ήτ.ιν μές ο τόν «ό 
βμο ή χ?ρααΐι*ή ι·ύτή γυναικαβλσ, ηού βέν ή 
ξβρΒ καν-ίς ουια τής οκϊψβις της, οΰϊ», τό όνο
μά tiK.

*Η Μόνικα ση»ώΒηΐίΒ μ" ένα κίνημα άτί- 
θαοοο. Μχρός βϊό ά/ριομίνο της χρόοωχο, 
6*εΐ«ος άρκέοθηκε μόνο νά χροφίρη μβρίϊέ; 
φράσΒις χωρίς έννοια.

Έντύθηιββ, μέ μιά ταχύτητα μηχανική. Me· 
»/νξ« τους έχεοΒ μιά τραγική οιωχή. Οΰτβ || 
χρ<ισχάθ8ΐές του γιά ν’ άνοίξχι «ουβίντο, οΰτί 
αί χροοφαραί του γιά νά τήν ουνοδκύοη, κα- 
τώρθ >οαν νά τή δ ώξουν.Άχότομα,οάν θύ λλα, 
δί>χ·οβ νά κλαΓτ| οχιομω^ικά. Τά δάκουα ίσυγ- 
κίνησαν *όν άν(ίϋ<0 *ο. Έ  «νλοϋοαν, χωρίς βτα- 
μάτημα, μαζή μέ χοντρούς λυγμούς. Καί όταν 
οί λυγμοί ή Ηίχ Όαν, τά δάαρτα ετρϋχαν άκόμη, 
Oto οιοιχη^ό χρόσοιχο.

Έίβΐνος βχαν» οάν τοβλλός, άλλά δέν β*ίρ- 
δισκ. χ ιρά ένα «Ά<}ήσι<< μ»!> καί ε«α « Αντίο·.

Είχβ νρ βήξβι χιά τήν χόρτα μέ έ^α ΰφος 
τόοο χαν<ημένο, μέ μιά Λχάφααι τόσο κατηγο
ρητική, ώστβ βΗΒΐνος δέν έιόλμηοε νά τήν ά- 
κολουθήοβ.

Έκάθησί λ 56νοχ£ηρημ8γος καί β*8*τΐΗ0ς, 
όνβιροκόλος, ά·αψβ Ε'α τ9 ΐγ«ρ»τ?ο κι' βαχόρ· 
χ <5’ , φιλοσοφικά, τόν κοχνό .. Μιά άνάμνησι 
«αραχάνω ! (Μβτ^φρ. Α. &.)

 -■ »■■- — ■■--

ΑΠΟ ΤΟ Λ Ε Υ Κ Ω Μ Α  Μ ΟΥ *Γ;
Ά ν  άχυφ Ο1-· η . να 6ι»ξ=,ς τήν έ^ωμ·ν<1 οού, 

γιά νά ιήν χι»άρης, σ»*·ψ»νι χ^ώϊα χώς θά 
Τ̂ ιν ξ,χναφίοοζ Οί<ιν άγκαλιΑ 03ν. >·1ν« χιθα- 
·, ϋ / ν« μήν ξ ιναγυρίαο χιά καί τ4 οχέδιό σου 
νο φέ> >1 άντίθειβ άχοχίλβαμα : Να χικαρι- 
οτή 4»« !

—'Ό  ;αν κπυχάαβίΐ γιά κατακτήσεις δι*ές 
οου, οτής γυναΐ^βί, καί μιλάς «άντα γι’ αύτές, 
δέν έχεις χάνβι «οτέ καμμιά κατάκτησι, καί 
βχμς άχοτύχρ ένιβλώς στόν Ιρω««.

— \Ιή λέο διι β^βαι μιββγύνη;. Α·.ότι μέ a itb  
χροΚ'ίΐς δ :ι λατρέύβις « ς  γνναΐ-ες.

—Μι«<»γΛνής »1»β χ,ι «γματικώ? έκεϊνος «ού 
άγά«>κ>» χολύ τίι, γυν»ΐ·*βς.

— Al SiWwWnievai γυναΐ*8ς άγαχοΰν xegia- 
οότερ" γιά . φιλολογία.

—Ό λ ιι  < iiiinit’C καταλήγουν etc τραγωδόν.- 
ΕΙς εγ«ητ<»λ.ΐΗψι»,ίΐς u<xoaiov(av ή sic..γάμον.

—' Αναδ.φήα-»τΗ ιάς Ιστορίας τώ ν κλαασι· 
κών Ιρώτοιν : « I  μβγχλβίτβρο. εροοτβς έβγή«αν 
άχό τά μεγαλβίτρρ.)! μίση.

Ν Ο Ρ Λ

Φ Υ ε ί Κ Λ Τ Α Τ Ο Ν

Ή  μν»ρή Ζ ζ · έϊιό«χ^η όχό τούς γονείς 
ιης νο κΑ»β τ«*κιι*'’ »ήν χοοβ^υχή τη ίμχς,ός 
»1ς τήν vlnova το>ί Χρ-.aeof. Τή Μεγάλη Πέμ 
χχη τή βράδυ *ι Ζαζ·< βχήγαιν» ο«ό κρ^ββατάκι 
της \λ η. ιμηΟή χ ·ρίς νά χροΟβυχηθ'Β.

—Γι· τί μικρό μου, δέν κάνβις τήν χρο- 
ο«υ/ή οον;

— © ι tlvg ά3ι«ας δ koxoc, άιίήνιηοε χολύ 
λ·γιχά f, μικρή Ζ>ζά, άφ ·0 ό Χριαϊός έ«έ- 
ΰανϊ άιιόψε.

   --------
ΑΠΟ ΤΟ ΝΛΥΑΓΙΟΝ ΤΟΥ « ΑΛΕΞΑΝΑΓΆΥ Ζ .

2Γ.rr  Η  ©  ή  Λ λ  S S  α .
L id a  τη ΰϊίΧασοΊ βουβή, μανρη. οχοτεινια - 

σμένη. Ιίο ιος  ξάοβι; Τ ί  παράπονο μοϋ oxiXvei μ$ 
ta *.νμα κ ’ ΐ]ο $8 και ξεσπαβδ β ιρ ε ιό ;

Λ νοτνχ ισμένι! '// {ίάλααοα σ ' ή&ιλβ ίρ ο ο ιή  
χηζ. Κ α ί ο* αΊοτα^β, rH  ά γά ιη  μον δεν ητο,ν φν- 
λσκτό...

Σοϋ τ'·ν χ α ρ ίζω ... "Α ν  ήξερα π ω ;  #α tor αγα· 
ποννες r<> I*ηγα μον !., νί ) ,  αντα ιη  δει’ είσαι, Ιον, 
για χάδια’ γιατί τονς στέλνεις στο βυιϊο και γίνον
ται κοράλλια... Α ικ α τε ρ ίν η  Φορά δη

Υ

—Λ ο ιπ ό ν , Τώνη, έβγήκες κερ ϊιομ ένος άπ  
τό  χθ εσ ινό  χννηγι τώ ν  λεόντων παν επαμες ;

Εβγήχα πολύ  κερδισμένος. Δ ιό τ ι  δίν  
εφάνηκε 6 j r c  ί ’να λεοντάρι !

ΤΟ ΠΟΔΙ ΚΑΤΩ ΑΠ’ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
β ά  άφ ’.;γηθώ οήμίρα μιά Γκορ ία  «οΰ  μοϋ 

ένθυμίζβι ή Μβγάλη Έβδομός. Έχβραοαν 
δέκα χρόνια άκριβώς... Ε Ιχ ι ένθοι άχό τήν 
8 **ρχ ί« καί καιέ-·υα »ίς  «ό ξινοδοχβΐον τώ ν 
«Δύο Η μ ισφ α ιρ ίω ν». ’ Ε*άθησα έχβι ένα * » -  
ρίχου μ,ήνα αχό της 15 ϋαριίου  μίχρι τή ; 15 
Ά »ρ ι? .Ιου . '^συγκατοικούσα μαζή μέ τρ*ϊς 
Ρββοσίόβς: Ή  μηϊίρα, μία κυρία σ ίβ ισμ ία  
μέ λυνκή χεραοκα φριζι,ρισμένη καί ή δυό 
κόρβς της : ή Ό λ γ α  κοί ή Σόννι.

Γιατί η Σλμΰβί, μέ τά μβγαλα τους μάτια, 
τά βΐ’ρνιν ριομένα άχό τή μανρη γραμμή τής 
ήδονή;, μας δίνουν τήν έντύχωσι τού ό«είρου; 
I lo te  δβν βίχα αίοθιοβή «υρόμοιμ βΛ«ληξι 
έμχρός οέ γυναικΐΐα ώ-μορφιά. "Ά ! τά δια- 
βολοιιόριισα, «όσο βΰόυαα, «όσο γελαστά 
ησαν άχ’ τό «αβ>ΐ ώ; τό βράβυ, είς τόν «βρ£- 
«κτο, στό τίνις, στις δ*$ρομές, καί «όοους «ό- 
θους άναβαν μέ τά ά«ότομο, τά αινιγματικά 
φβροίματά τους!... Σλούβς οτό χρόοωχο, οτή 
μαύρη ήδονική κορνίζα τών ματιών, 2».αυες 
«αί α-.όν τρόχα τού έραχος. Δίν ή :,«·οβ κανείς 
αν ήσαν θ«ρμέ; ή κρϋες,τοΰ έρωτα ή μόνο τής 
«αρέος, τή, άγο«ης ή τοϋ χόθον, ήθικές ή 
τροτλζες,—άχό χοΰ έχιανβ ή σκούφια τονς, 
Δόο κίνίγματα, δυό σφίγγβζ.

Κάόβ Ρράδυ έι)·ικνούβαμβ μοζή . Είχα γίνιι 
ό οί*ογϊΥβια*ός φίλος, ό χηδίμών σχ>δον,άφοϋ 
£έν ύχήρχβ τοιοΰιος. Καί καΟ* βράδυ, κάτω 
αχό τό  ιραχέζι, ενα χόδι έτρίβπτο έχάνω στό 
δικό μου. Ποιό ; Τής Σόνιας ή τής άδβλφής 
της ; Μυστήριον. Προοχαθοΰοα νά δ ξ ·τ ο σ »  
τά χρόσωχά τους : να διακρίνω ένα μβιδίομπ, 
μιά χονηρή ματιά... Τ ίχοτα  ! Τά  δυό χορί 
τσια  έ|«κολου·>·’ύβΛν νά τρώνε, χωρίς νο μέ 
χροσέχουν. Ks* fi δυό δ ίν  έχαυαν έντούτοις νά 
μοϋ φ α ίνοντα ι έ| ίσον άξιολάτρ ίν ιες.

\ *
* *

Τό βράδυ τή- Κυριακής τώ ν  Β οΐω ν έ « ί-  
σίβψα ί α  κροτώ τό κλβιδί τοϋ οί.{γ|»ατος. 
Τ?ιν ώραν «ο ΰ  έϊοιμαζόμουν ν* ά*αντήσω  σέ 
μιά έρώτησι τής γρβάς μηείρας, (ώ  ! μέ «όση  
κ ρ ο χ ή  το άχεκάλυφα !), βιφ τό μυστηριώδες 
χόδι έχίεζβ τά δικό μον, καιαλοβα ό ( ι  ή Χ ά
νια μέ κυττοΓσί μέ «ροσοχή. Μέ ιό  κεφάλι 
γυρμβνο, τά μ ίτ ια  μιοόκλειστα, έμβιδιοίοβ 
κονηρά. Κ ο ί ήχαν τόσο θβλκτική ! Ά ργό τίρα . 
τό Ιδιο βράδυ τής Κυριοκής τών Βαΐων, χίσο» 
άχό ένα «αροβάν, ή iiovic, χωρίς νά τό  κα- 
ταλάβαυμε eve" e /ώ, o<5t‘ έκβίνη, δγινε 
δίκή μου.

Τό άλλο βράδυ, τής Μεγάλης Δευτέρας, στό 
τραχέζι, έχ «θ ή ισ μ ϊ «ά λ ι νά δίίχνήσιομβ. Ή  
Σόνια μού μειο ονοε «ό χθεσινό «υνη$ό της 
μειδίαμα. Βατά τις  11, 8νας έλαφρός χονοκϊ- 
φαλος τήν άνάγκοσβ νά ςρύγΒ όχ τό τιιοχέζι, 
γιά νά xrivj νι*. χλαγιάσΕ.Λίγο άργότρρΓ,’ ίοθαν 
Οηκα ο 'ό  κόδ; μου ένα ελαφρό, ά «*λό , χάδβ· 
μσ.,.'Βνόμιαα δτι ό ιβιρβύομαι.,.'Ηtav 4*ρ>βώ; 
τό Ιδιο, τό χθίνινό, τό  χροχθίσινό, τό  βυνβι- 
θισμένο χιίδίμα ... Ά »< !τ ή |ίη ι«ι Λο ιχόν;.... 
"Ω5*β ή Ό λ γ α  ήταν...; ή 'Ο λγα  μ’ άγοχοΦικΗ 
Έ ν  τοι'ιτοις, καμμιά «ovf)Os!̂  δέν φαιιόταν 
στδ «ο ό ο ω «ό  της.,, Καί τό  χάδι έκεΐνο ιό  μυ
στηριώδες έχανβλήφθη δλη τή  β ίομ άδ», tte i 
τ ΐ ν  μβγάλη Πέμχττι, τήν ΠαΟ 'ΟΚίυη καί τό 
μβγάλο Σάββατο τό  β ρ ΐδ ν— στή μαγιρίτασ...

Ά λ λά  τότ?, δταν μβτά τήν ’ Α νάσ ι.ση  at- 
οθάνθηκα κοί «ά λ ι χό «ό δ ι τής Ό λ γα ς  ν’ άγ· 
γίζ'β τό δικό μου, είδα ο ιό χροοσ-χάκι της, 
στά μάτια μέ τούς κύκλους τής ήδονής, τό «ο - 
νηςό μΒιδίαμα.,.

Κοί, «ίσο ι d « ‘ τδ  Ιδ ιο  «ορββάν, τό ίδιο 
βράδυ, μιά ώρα μετά τήν Μ νόστ* σι, έγώ  κ’ ή 
Ό λ γ α  έ ο) ρ «ίσα  με τή  μβγάλη δορτή...

— Κοϋ^ένο μικράκι 1 τής stxa... «ό σο  ύ*έ- 
φερες.

— Έ γώ  ; ... ύ«έφβρα ; Ά « ό  τ ί  ;
— Τόσον κοιρό «ο ύ  μ’ άγοβίΪΓ, δέν μοϋ έλ ε

γες τίχο τα  ; Σοΰ άρΜοϋοΒ μόνο νά χαϊδβύίΐς 
τό χόδι μον...

Ε κείνη  iaxaas  στά γέλια :
— Ά  1 χατάλοβα I,. ε\νβ ή μομά.,.
— Ή  μαμά σου ;
~ Ν ο ί ,  ναί... Ή  Σόνια δέν σοΰ slsa τίχοτα ; 

Η  μαμά είνβ ν(νο»κή κοί κχυχ? νευρικά τό 
«ό δ ι τη ς.,.Α ύ τδ  ε ίν ’ δλο.

‘Κ  .1 ε ί: αύτό μονάχα ώφβιλο, βγώ, τό ό τ ι ή 
Μεγάλη εβδομάς μοΰ φάνηκε μβγαλειτέρα άχό 
οσο εχρεχβ...

Μ JTHPIOI
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ΥΠΕΡΤΑΤΗ ©ΥΧΙΑ
•Υ,-ίό L,. R 1 1 -A

Σ  Π Τ Ρ Ο Τ  Π Ο Τ Α Μ Ι  Α Ν Ο Ύ

ΤΟ ΑΓΚΑΘΙ
ΐίραιοπηοΝ ελληνικόν μυθιςτορηκα

(Σ«νέχβια έ « τοϋ χροηγουμένου)
—Κάχοια κακογλωοσιά δική σον, σχετικώς μέ τό γάμο του, τήν 

όχοία βίχβ τήν άνοησία νά «ισ:βόορ. Νομίζω oci χολύ Οά έχιθυμούσ^ 
νά'χόν ανγχικρήοης. Πρί«8ΐ κάτι νά κάνομε. Είνβ χράγμοτι κρίμα 
σΰς «αληές γνωριμίες νά βρίσκεσθε σέ διάσταοι I...»

—«Αδύνατον ! Κι* έγώ άν τό ή^βλο, ό Μαυρίκιος θά ήργβΐτο. 
νί3χβι «άρει «ολύ άβχημα τό «ράγμο.»

— «Μα ίχί τέλους, *Τνβ άνυχόφορβς ό άνδρας σου. Μή τό λαμβανης 
ν » ’ δψι οου, έλα ούριο οχήτι μου. Θ* έχω ενα μχρίτζ »ν σνβνφ 
κύκλφ, έ| αίτιας τοΰ χένθβυς τοΟ δέ Ράλ. Συ/κβντρωνόμεθα καιι* 
τ ίς χρεΐς, άλλά ό δέ Ρόλ, {ρχβτπι μιάν ώ#α χροτήτβρα γιά νά κου 
βίντιαση>με λίγο. Έλο, θο έξηνηδ^ΧΐΒ.”Αναλαμβάνω ίγώ χόν άνδρα σου.»

—«Σοϋ έχαναλαμβάνο καί «άλιν, άνοχη^ή μου,ϋΐνβ άδύνατον. Δέν 
ςμαντάζβοοι τί έαείμων «ού βΐΐΐ, δταν βαλ^Η, κι’ &L& δέν ήμκορώ νά 
νχοφέρω ιός σχηνάς.

Καί «ράγματι δέν ίκήγε. Άλλά ολίγος ήμέρσς δργότεο" συνηνθηθη 
μέ τόν δέ Ρόλ καί εύ^έθη μόνη μέ αύτόν ίίς τής κυρίας Σιμχλέζ. « Η 
κνρία ίβ/ήκε, άλλά δέν iU άργήι^ νά έχιστρέψα» τής elxs ή ύ«ηρέ- 
τρια έ*ώ τήν ώόηγούο» είς τήν σαλλσ, ,

Βλέχονεας τόν δέ Ρό ·, ή κυρία Λβνουάρ έϋαμο μιά κίνη38 νι* νά 
φύγΉ. Άλλ’ ούιός έσχ υσβ χρός τό μίρος της : _

—«Πρός θβοϋ, κυρία μου, Ουπί'/σ̂  '4 μου έατο «αί δύο λρχτα, σας 
ίκοτίύκ'. Συνβδέθηκα τόσο μέ τούς Σ? μχλίζ με μόνη τήν έλχίδα νά 
σόίς ξανιιΐδώ. Αίβ«τβ τή* καλοσύνη νά μέ ά«ούσβτε, θά «ροσβαθησιο 
νά »1μαι ούιτομος.,,Δίν μχορώ νά ΑΊραδβχθώ «ό ς  |·χάσατβ χό χ ο3·λ- 
Όόν μας / *Αν καί δέν ήαβορώ νά δξηνήαω τούς λόγον; «ού σάς ώθη
σαν νά ά«οκαλύ^«τβ δ*α είς τόν άνδρα σας, δέν «αραδέχαμαι «ώς τον 
άγο«άτβ.., τό μόνο έμ«^διο οτήν ένωσι μας δέν ΰφίοταται «λέον αφοΰ 
ή γυνοΐκα μον μοϋ άφησ3 δλη της τήν ηβριοβοίο. Δβχθήτε τό δνομα 
μου ! Σάς «^ρακαλώ γονατιστός... ΈΛίνη 1 δέν αέ ξίχααα «ο *γ , σ άγει* 
χβδσα χαντα, Οά ο’ άγο«ώ άκόϋο!»

*Η κνρία Αίνου''ρ ή*ουβ τήν ίκμυστύρκνσι μέ τά μάτια χαμηλωμένα 
μέ τήν άναβνοή σνγκεκομένηι ί « ό  τήν συγκίνηοι. Ό  δέ Ρόλ τής {αήρ* 
οιγά αιγά τό χέρι #γ* ^ής τό έοφιξβ μέ τρυφϊρβτητα οτό δικό του.

—«Πές μον, ναί- «αρακαλοϋσβ. «Σκίνον τί εύ«ν<ισμ4νοι θά si· 
μίθα 1 Τά νενάτα tlxai άκόμη μχροστά μος, γιατί νά ύχοφέροιμβ !»

Γιά μιά αί.γμή άφέθ^κε ο’ αύτό τό χάδι κοί μέ μάτια μισόκλβι· 
οτα νόμιζβ «ώς ζοΰββ κΐχν ο άνίλχιστο δν<ιρο. Μά γρήγορα ξανοβ*ήκ3 
χόν έαυτό της « τ ί  τραβόντας τό χέρι τη; έχρέφ?ρβ μέ θέλ,ησι s

—«Καθένας Ιδώ κάτω οηκώνβι τά β*ρη τον κ·ιί νομ ζ-a «ώ ί ·α δικοί 
μου slvu χολύ β ιρύτεσα ά«ό τά 8ι«ά ατς... Μιά φορά έκαμα τό σι»άλ- 
μ» νά ξβχάσω τό χαθήκον μον, ίέν θά ξανοσυμβή, βύριβ δέ Ρόλ..,.. 
Δέν άγυχώ τόν άνδρ» μον, «-ϊνε άλήθβιβ, άλλά δέν άγοχώ ούτε σάς!»

Μέ τά λό fin πύτά τόν ίχηιρέτησβ ·ψ νχρότατα καί έξήλθβ ά«ό την 
οάλλα χωρίς ούτΑς νά σκϊφ·1̂  οΰϊβ καν νά τήν βαβοδίοχ).

Ό *  ιν έχέοτρβψβ σ«ό σ»ή {ι χης,βκλείσίηκβ οτήν κιμαρά της,«χήρ5 
ά*ό S0 βάθος τοϋ ντουλαχιού της τάς δύο φωτογραφίας *οβ δ4 Ρόλ 
κοί μέ w  μάτια «λυμμ^ο>σμάνα ά«ό δίκρνα άκούμχησο ά«άνο> το··ς ι:·' 
τςιέμοντ* χ>ίλη της. Σέ λίγο μή δυναμ4»η «λέον νά ουγκρατηθή, Eseoe 
σιό «ο ββάτι της καί ξ4α««οβ σέ λνγμούς.

Ό ια ν  τ ΐ  μάτια τη; έοτήρνψ <ν «λ έ ·ν  4«ό τά κλάματα, σηκβϊηΜε 
έκλησιοββ στό τζάκι δ «*ν δτ^ν άνβμμένη ή φ » ϊ ι*  καν έρρ-ψβ 0*Τιζ 
φ),όν»< δ,τι Ίχ4μ*ιν8 άχό τόνίοωτά της.

«Τ . ώρβλον* τά δ<βιρ»» έ μ θίο·<Μ* «δίαν ή χρτγματικό'ϊηο 8·ν8 
έ*ώ έλοζ-^ντανη! .Νόμιζα «ώς τί·ν είχα ξβίάσβι «;si ήμουν βίλικρινής, 
δ νάν τό έβ<βαί«ινα «ί: τόνΜανρίκιο.

Άλλά άλλοίμονο, ή άγάχη γι’ αύτ’ιν ζαϋ«8 χ ίν τ ι στά β^θη 
τής κπρδιάς μον.,.Τ 'Spa δλα xeXsCmoay, ά: τ4 ξβγάσουμβ ! Eivg τόσες 
γυ αΐκές δυστυχισμένες στόν κόσμο, μιά *άρ -χό' ω δέν )ογαοιάζει....'Η 
«α ί .ένη ή μητέρα μον ρίχ* ^ίκαί". ιίέ>ίν»ς σνγκοτοβάα*ΐζ θ * μχοροϋσ >νά 
ζήοι» εύτυχ σμένη ιιέ τόν Μ νρίκιο. Σ’ αύτόν τόν κόσμο δέν «οέχ^ι κα- 
Υβίς νά tlv« πολύ άχαιτητικός I,:. Νά χ«>ρ'σα>, vi |γ«ηταληίφ» -6 «  >ιδί 
μον γιά νά ξαναηαντρχνθώ, δέν έχω τήν δίνομι νά χό κάμω. ‘ E ' τού
το ις θ » ξημερώσουν Xι*ος γιά μένα ήμίρις εύτυχίας* ναί, ΐβως, δλλά 
μιά ευτυχία «ού θίχοκτονσα μέ τ» τρό «ο !... Νά έ /Μ'«ταταλ?ίψο τό 
οχήϊΐ μον ιόν Μανρίκ<ο, τό χαιδί μας, δ<ι «οτέ ! Ή  μομά »t(S £■- 
καιοΙ...ΕΧ/8 «ολύ άργά «ιά  1 Ά ;  έξακολουθήσωμβ τόν δρόμο μας S ·.,

X I I I

Έτβλέσθησαν τελευταίος οί γάμοι τής δεοχοινίδας Λενουάρ μ’ ενο.ν 
νέο τοϋ κόσμον, «ολύ «λούσιο, «ολύ καθώς χρέχει sai δ όχοϊος άσχο” 
λβϊταί tic βιομηχανικός έχιχαιρήοεις. Ό  χενθ^ρός της δ όχοϊος ένό" 
μιζβ δτι ό Μαυρίκιος είχβ «ολύ μεγαλυτέρα xsolivaia άχ’ δ,τι ήταν 
βραγματικώς, έζήτηαβ νά Ιξασφαλίση *1ς τήν κόρη του ένα εισόδημα 
είκοσι «έντβ χιλιάδων άντί τών t ΐ  <«ιαι χού είχβ «ροτείνβι ό «ύριος 
Λϋνουάρ. Ό  Μαυρίκιος χωρίς νά διοτάσρ icxsuje νά Ιίανοβοιήοχι τήν 
έχιθυμία τον.

_ Τήν έ«ομένη τών γάμον, έχήνβ είς τόν «ρόην «ροστατβυόμβνόν του 
Ίάκο,β ιν Μχριάρ. Ό  νέος τον έ5ίχβη όχως x Jsvtoes, μέ μβγάλον έν- 
θονσιασα.όν :

— «Ποιι'ς καλός άνεμος o5s φέρνει, άγαβητέ (ίου «ηδβμωνα ;> τόν 
ήρώτησβ. «Πόσον εύτυχής είμαι χοΰ σάς ξοναβλέχο μετά τήν χθεσινή 
τελετή, γιά νά οάς έχαναλοβοι τά έγκάςΛιά μου συγχαρητήριά. Δίν ήταν 
δυνατόν νά γίνηκαλυτίρα έκλογή κι.ί ιίμαι βέβαιος «ώς ή άγα«ητήσας 
Μαρία θά είνβ ή «ιό  βύτυχισμίνη γνναΐκο.»

— Ό  Θ ός νά οέ είαακούση, φίλε μου, slvai ή μόνη μον ό*ιΰυμίο, 
έδώ κάτω...’ Αλλά άς μιλήσονμβ γιά άλλα «ράγματα. 'Εχω μιά μβγάλη

- χάρι νά σοΰ ζητήσω.»
—«Μιά χορι ά«ό μένα Ι.^ΕΙνβ ή «ρότη φορά άφ’ δτον σάς γνω

ρίζω καί θά θεωρήσω τόν έ <υτό μον «ολύ βύτυχή νά σάς φ ινώ χρήσι
μος. Έ ' «ίζω  νά μοϋ ζητήσιτβ κάτι «ολύ μεγάλο, άντάξιο μέ τήν φι
λία μας».

—«Θά σοϋίξηγήσ» «βρί τίνος «ρόκβιται : Έξοκολονθήτ* νά κατοι- 
κήται κάχο<ε στήν βίλλα αας έξω στό έρνοστάσιο ;»

« —Ό χι χλ4ον, καί «ιθανώιατο δέν θά χό «άμαιμβ γ<ά καιρό. Ό ταν 
καμμιά φορά «ηγαίνο, έχ>στρέφω τό 1)ιο βράδυ.»

—«Λοιχόν φίλβ μον, ήθβλα νά οέ «ορακαλέοο νά μοΟ τήν «»ρβχω* 
ρήσετβ γιά λίγο καιρό.»

( ‘ΛκολονθιΙ)

(Συνέχεια έκ τοΰ »ρoηγcυμέv(υ)
Γιά τή Δώρα έχίοης ή νύχτα δίν έ*ί ρασ3 «αλό.
Τήν ίδάμοζβ κάχοϊβ ό ΰχνο;, όλλά τήν έξυχνοτσαν γρήγορα οί 

στοχασμοί χης.
Καί οέ κάθε ξύχνημα έβλεχε μχρός της τόν «άτερ ‘'.ίκθιμο καί τόν 

άχονβ νά λέρ ιης ϊόιβς λέξεις
«■■•Είνβ Αδερφός σου...»
Ό ια ν  έχαροξβ, ό ΰχνο, έ:ραβήχτ·ηκΒ όριοτι*ώς.
‘Εκάλβοε χήν ύχηρειρια κι ί τής tlxs ν'άνοίΐτ) τά χοράβυρα.
Τό πριι.ΐ έκεΐιο τού Αύγι ύοιου δέν ιΐχκ μιά χνοή δ^οο άς. Ζέστη 

έχρομηιύβχο μεγάλη, τά 6*vdy« βφ^ίνοντο άχό τά δυό «ιιράδνρα ά*ί·. 
νητα καί μοκρυα ή θά^αοοα οάν τόν ικοθρέφτη.

Γαλήνη έξι» καί μέσα της τ^ση τρικυμία.
Το χρώίο μέτρα της Ιχέιυχαΐ’ κατώρθωοΒ νά μήν ioQ τόν Τώνη. 

Γιατί αύιό τό θεωροίσβ ύχό τά σπουδαιότερα. Έκι ταλοβ:ΗΤ8 ^δτι δέν 
Οά ίίχε τήν δύναμι νά τόν άντικρΰοη Τής φαινότανβ οάν αμαρτία 
δλο τό χαρελθον τοΰ έρωτός τ ιά . “Λν ιόν ββλί«4 τό qj, και τήν ϊχλη- 
σίαζβ καί τής έχιανβ το χέρ ... Ή  έχαφή έχβίνη θά ήταν μιά έ«ιαά- 
σϊασις γιο τα νεύρα τη?.

Κ·.ί ούτό άκόμη χό άίλό βλέμμα μέ την εκφραβι τοΰ «οθον τ « «  
έρεβτίΜΟϋ ή τοβ έρωτικοΰ χίΐρ ·«όνου, θά ήταν μιά «ληγή γιά τή βν- 
νείδησί της. ( ,

Κ «ί έχειτ , τά λόγια τον ή έςηγήσεις χου θα κζητοΰαε, α αξιωαεις 
«ού θά διβιύχων».. Πώς θά τ’ άντιμβτώβιζβ αύτά, κώς θα τ5 ά*β· 
«ρον» κοί μέ «οιές δικαιολογίες ;

'Hcav άδύνοτο νά χόν ίάχι, άδύνατο.
Άλλά μέ χοιόν χρόχο ;
Ν ι μβτ·.·ιχιιιρ>οβ|ι ιό ψ4ι»μα ; Καί «οιό ψέμμα ;
Ό τ ι  εΙ>8 Kui θα κί at. άρρωσΐη ;
Αύιό δέν θά έ-ιχόόιζε έχβϊνον νά Ιχιμείιχχ.
Γιά μιά στιγμή ΙβκέφΘηΚΒ «άτι χού τής όρεσΡ.
Ν> 9 ·/-Q ιό γ^τρό νά *fi δ :ι κάχοιο νόσημα άνίατο, ή κατασκευή 

της, ό όργιννισμος της τής αχηγόρβυαν τόν γάμο καί ··· τόν έρβ)τα. 
Άλλοις θα χέθαινε.

Δέν ή«ιν άσχημο ηύχό γιά νά χόν Λκομακρυιχΐ·
Ά λλ ' άν έκ>ΐνος τής έ'βγβ : Νά ένωθονμί, γιατί δέν μ«ορώ νά ζήοω 

μακρυ > σον καί νά ο* β '.οθώ τό νόσημά οου.
Τότβ; Πώς θ ΐ  χό ήρνείτο οΰτή; Κ*.ί θ> μχα,ίοΰσβ νά ζά μαζή 

τον ή έοτω καί χωριστό, κοί νάύχοφέρρ οί.ονίως τόν ?ρ;ι·τά του, lores 
τόν χΑ,ατονικό, χοΰ τής νόν άχηγόρενβ ή ή Φόοιι,ή φωνή τοΟ αίματος; 
Δέν θά ήιαν ή ζι«ή της «αλι ενα διαρκές μοριΰριο, μιά τϋ^ις
(xlu ivifi ;

Καί θ.ν 6 Τώνης, xb »3ιναίωμσ *ού είχβ <5«6 τον δρωτά τον, τη; 
έλβγβ : «Πάσχεις;,.. Ά ν  ένωθοίμβ θά «βθανχις.Έστιο. Ά ν  δέν ενα!- 
θονμβ έγώ x't^i θ . «εθ  ινα>· έού, «ι Ο» καμχι, τοτβ; Πώς ; Οά «Ββα* 
νχις'Κοί out '!3 χό'8 κα*αληγομβ στο ίδιο ί.«οι4λεσμ« Δίν είναι tXQO* 
τ μιήτερο ν* Λφήουιμείβλεύθι ρΟ τόνΓερωτα μας κοι νά «εθάνομβ Ι'ϋνΐ}. *» 
Κ ·ί θ ι ήταν δικαιολογημίνος. Θά είχ« δλη «α δι>αιώμ.·.τα νά τό ιΙ«|. 
Τότε έγώ ; Θ.ν μχο?οϋοα >αν νά «ί,οοφέρω ούιή τή θυοία ;'*Αφοΰ 
τώρα δέν 8;θ νή ίύνι μι eC<8 νά ιόν Λντί'ρύοω, «ώς θά «οροδοθώ 
στόν έριυτιΐ του, 4>ώ ή φόσις μέ >χι αλυσοίδ^ς της θά μέ τραβά, «αί 
χιλιάδε: φωνές μές στόν ό^γ ·νισμό μον θά διαμαρτιιρων-
ται; Μή*ως μονάχο ή ου'βίΟησίς μου θά φωνάξρ ; “Ολο τδ

μα μου θά άναοτ.. ιαιθή, τό νεύρα μου, ή σάρκα μον θά ίχυΐαβτα- 
τ-σουν, κοί σάν σφυρίχτρες δαιμόνων θά μτΰ τρνχούν την άκοή «αί 
θά μοϋ λ&νε... Δυοιυχιομέ>η...τί κάνεις ;. ,ιϊνβ άδβρφός οον...»

Ω ι τ 8 α ύ :δ  δ ίν  γ ίν ε τα ι.
Κ,ίδμοις «ρέκει νά χωριστονν. ( r
Ένοβία βίνε άρρωστοι, θα τόν ά*οφ·5γΐ, άλλ1 ϊίος ποτΒ €άγο άρ- 

ρ ο ο ιη  ;
Ά.,,μιά σκέψις.
Μήκως άν «βθβινβ ;
*Εν «οάιτοις θά χέθαινβ κι* ούτός. Άλ?ά αύτό θ »  ήταν φνοικο. 

Σχεδόν τό ή >«λί. Λέν ήμχοροδσβ νά οκεφθο δτι μετά τό δικό της 
θάνατο θα έμενβ έιΐιϊνος κμίσιγί αι/ά θ> τή» λησμονοίσβ Μΐ;ΐθά «α · 
ρβδιδβ Ϊ 3ως τήν καρδιά τον οέ μιά αλλη. Οχ*'... αύτό δέν τό ϋβλβι 
οΰίβ τώρα, «ο « ξέρει δτι τόν έχασε γιά καν**·... δέν τό θέλει, δέν 
τό ύ«οφέρει... Ό χι, καλλίτερα να «*θάνη κι* ού*ός.

•Εχειια κι’ ά* χρό.ηται >ά «βθάνονν καί οί δνό, έχονν ύχοχρβοσιν 
νά οθοϋν σέ μιά έ ξή γη σ ι....................

Άλλά ουνάντησις, γι* ούτήν eI ys αδύνατο νά γίνχι.
Τόιβ; τί μένει; -
Ν λ τοΰ γράψα δ«ι χρέχει νά τήν λησμονή<?χί και να χωριστούν δια 

«αν τός;
Έ ισ ι ξηρά, χσρις δικ«ιολογίην;
’Εκείνος θά μεταχειριοθϋ «άθβ τρό«ον νά τήν σννανιησΒ, δοτο καί 

μέ τήν β αν.
Κοί θά έχη δίκαιο.
Άλλά συνάντησις ίέν ήμ«ορεΐ νά γίνχΐ.
Ίοω ς νά φύγΏ αύτή;
•Αλλά «Ac;
Ό  ίδιος δ «α τ ίρ α ς  τη ς  θ ϊ  τή ν  έμ «ο δ ίσ ο . Ό  κόσμος Οά ί '* α * τδ ν θ 6»  

Ί σ ο ς  καί τό μυστιβό της νά ϊλ3ή σ τή ν  ύχο·ψία κανβνΟΓ.
Κ ί τό<ε;
Μήχως άν έφβ'.έρων· xb μυοτικΑ μονάχη στόν ίδιο;...
Ή  σκέψις ούτή δέν έστάθηκβ out* ένα δίντϊρόλε»ϊο στό νοΰ της.
Θα έχρόδιίβ ορώτα-χρώτα τό μνσι*κό τής «»θομ4νης μητέρα; 

της. Κι* υύιό χό δικαίωμα δέν τή; τό ίδινβ Oou ή ήθιϋή, out1 ή
καρδιά της. Q ,

Θά Ιφονέρσνβ έχβιτα τΛν «οτίρα της δτι τής »Ινο κνας ξένος. Θά 
ίξέΡβτβ τύν χαχά «ού τής τό ιίχβ δτι έχρόίωνε έ*α Ιερό καθήκον τον.

Θά έχανε, έχί τέλου.-, δνστυχέοτ?ρο κι’ « ΰτόν τόν Τώνη. 0ά τοϋ 
μετέδιδε δλη τή ιρςτίκη «οΰ αίοθανόιανβ τώςα ή ιδία μίστ της, για 
τόν έρωτά τους. Θά τοΰ κατέοτρβφβ δηλαδή ιό ωραιότερο όγειρο τής

ή ’  t0V* ( Ά κ ο ’ ο υ θ ι ΐ )



If  Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Σ Ε Λ Ι Σ

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Τό χερασμένο Σάββατον, τελβυταίαν ήμέ- ραν τής ταχθβίσης χρ- Ο σμίας, δι·α τήν συμ- 
μβιοχήν είς χόν φιλολογικόν διαγωνισμόν, £»\ο β λ χαί τά κομμάτια τών μ. *■. Ν. Μούρα, 
Δ. Ζηαΐμον, Σ. Σταυροχούλ· ν, Xg. Kiovoiuv- τινίδη, Β. Οίκονομοχούλου mui Τ. ΙΊοτα · μιάνου.

'Ενώ Ναί ό κ. Έσχερο; έδιοβάσαιιβ τό χβζά 
τραγονδια 36 άναγνωστων *ui 16 άναγνω- 
στριών,χοΰ έλαβαν μέρ_>ς t l ;  χόν διαγωνισμόν 
χαί ή άνάγνωσις αύιή e riv» άφ· ρμη μιάς ·ύ- 
ρείας ανζητήσβως, άχό τήν ό « ιίπν χολλά 
συιιχεοαοματα Οά μχορούσυμβ νά β ά ον»·. 
'JJ γυναίκες tlve χ«ριοσατερο οίυθηματικές 
άχΑ τούς άν3ρβς; Είνβ ρω.=ι:ντι*(»τε ρε ,· 'i j . 
νυναίχ·ς— κοί έχονν άσχολι,θή μ" ούτό χολλυι 
Γάλλοι χαί Γίρμανί ί Ιδίως ψι»χολόγοι τοϋ 
«ρωτος—έχουν λεχτότερη κυρΟιο ήχό τούς 
ΰνδρβς καί μιά ώ^αία λίξ ς, χ^οφνρπμί,η Λχό 
χείλη χ^οσφιλή Αντηχεί βαθβιο βίς τήν ψυχή 
τους. “Όσο χι’ άν t i  e χεροσμένος ό »ίώ ·ας 
ί111? Ή γνναϊκβς δέν χιύυυν να »ϊν« οωμοντι- 
κές Mui νά χοθοΰν τόν έραστη χ ΰ do τούς 
κάμχ) τήν ώραιότερη «ντνκλι ριισιόι». Πέςινω 
άδκορίτως το δικαιώματα Τού ήμβιέρην κ, 
B orneo, δχαν δμιλώ χερί τής ψυ/ολο i«>c τοϋ 
έρωτος, άλλά έχρεχβ να ιΐκώ «ύτά τα ό'.ίγη, 
γιά νά δικαιολο,ήσω τό γβ,ονός ότι το χ ρϊσ 
αότερα χβζά τραγ· ύδια χού μου fatei'nv άνα- 
ννώσιριαι είνβ καλά, έ>φ τά ■egMiooT'pa 4 · 6  
ιά κομμάτια τών άναν>«θ'ώ>' δίν λήγουν τί* 
*o x t. Δέν θέλω νά εί«ώ  ότι ·1 δ>ύτερηι δέν 
ξέρουν νά γράφουν η δέν ξέρουν ν" 1 γο»οΰν. 
Αύτό όμως χοΰ διακρίνω μ..tt..ρΛ »1·β δτι t,t 
Αναγνώσχριαι χοΰ συμμετέχουν >ϊ τόν Siaym· 
νισμόν, ξέρουν v i οίοθανοντηι. Μκιοΰν σ&ν 
δνδρεςκΰ \χβυΜνονται οέ γυναΐκβς ·αί>£/ονν 
αύτα χοΰ θάλειαν δν ήσαν θ.·8ρβς, δηληΑή 
αύτά χού θέλονν ν* άκοϋνε, αΰτι χ< ν τούς 
Αρέσουν. Κοί γι* ούτό ά*0 ιβώ. τά χ«ζοτρ ι- ί 
νονδα τών δεσκοινίδων έ*έινχ··ν; Είνβ ιίλι- 
κρινή. Έ 'φ  τά άλλα είν» φ ύτ>*α.

Έρχομαι τώρα ft? τό σύνολ*»ν, Αύτ* 8ρν μ ϊ 
ίίονοχο ιο ϊ χαθό’ ου.ΟΙ χβριοβ τρο ι έξ*φυγ.<ν 
6x0 τήν χροκήρυξν και 4λ*ος μοτι έ,ρ,,ψβ.,Λ ή- 
7ημ” , βλλοζ.ο χοίημα, άλλο , *<Ί.λικ 1 γν·ηοτές 
κοινοτοχίβς, άλλοι μι j.r,oe c— ι·1 ■ ρι-Ό^τβραι 
βμιμηθησαν τΛ τραγούΛ.α τ. β « * Κ » „  βιβ»(„ γιΛ 
Ζ ένα » -  καί άλλοι, τέλος, δέν ί)>ιχΛ§.σαν ν4 
διοτυχήπουν καθαρά αύτο χπν ή *λκ ν  vd el- 
χοϋν. O i x ’ QioajTeaol »λσ·<’υ> τήν <*.ν ·χ«>ρτιβιν 
τής ώ^αίας tojv. Έ γ«(!Τ «λ . (φβηο ·ν κοί τής 
άχευβΰνουν τόν τβλκυτοΐ- νχ...ρβτ.α, ό ν -  χς.βί· 
μα κοινόν, ΜοινΛτατον. Ά χ  φ >.γο> >’ ά»α<ιέ- 
0 »  ονόματα διά νά μή Λ να ρεσττιαι» κς>ο- 
οφιλβις Αναννώατας, οΐ όχ· ϊοι 8 ι·»υααν ν* 
άχαντήαουν ·ΐ ς  τήν χοοκήρυΕ»» τοϋ διαγωνι- 
ομοΟ μου.

Μαζή μέ τά Μομμάτισ, νιά ^όν διανη,νιβιιόν 
Ιλαβα κι" Ινα διήγημα νής δ)>ιΛη; Ag >nc Αιβ- 
>.ινο«, τό όκ' ϊον, έχηδή έί<ρ·ύ » ι  ι<*ό τήν 
χροχήρυξιν, tlve δμπκ καλό, έ*ρί8η ('0 fi η 
χρός δημοσίβυοιν, ένβκρίθη καί Οά δημο- 
οιβυ^Β·

Π ρώ το  βραββΐη δέν 0 - Βάσ >ι οέ κα>ένπ, διό
τ ι  δέν βΰρή,κα δυοτυχώ; σέ κα*4να Λ «ό  τΛ 
κοιιαάτια χ<ιύ ίλοβπ, μία·· χνοτιν χοη>τοτνχ(·ς 
κάτι καινούργιο. Ά λ λά  < ΰιρ χ· ί f> tv tt0n β οη -  
ββϊο Οά δόσοα. Ά ν τ ί  δμβ>ς ίνός  το (του  Ρρα- 
ββίου χού ύχβσχέΟην, θά δάσο* τ έ β ιο ρ ι τρ£τ<τ 
βροββΐα, διά τά τέσσ 'Qn χβζ^τι>άγου^π , τά 
όχοία, μόνα μεταξύ 54 «ομ μ η ν.* », κατώρθβ- 
4α νά διαλέξω  ώ ;  καλλίτερα. Θ · δημ<ΌιβιιβΑ 
Ιν  τούτοις είς τό  χρβσβχέ καί μνριν^ Λ*ο- 
σχ οκατα άχό χολλή * «ς . τοάγοι δη, τά  6 · ο ϊλ  
ίχηινοΰνται. Παρακαλώ τού; βραβ(υομ ί»ου; 
νά χ^ράαηυν άχό τό  γρ'=φ«ΐο ιι«ίι ν,Α  vd 
ΟΟυν «ά  βραββΐα r,n *. ρ  « Ρ Χ|ΙΥΜΤ»ΚΤΗΙ

Τ Α  Β Ρ Α Β Ε Υ Ο Ε Ν Τ Α  
Δ Ε  ΘΑ ΜΑ Ι  ΠΙΑ ΚΟ ΥΤΟ Σ...

9 i  γ£νχ| τό χατηράκι οον, χρυσό μ »υ .Ά χό - 
Ψ·, όταν τό γοητβυχικό σο«ρουχο 0" άχλωΟή 
γύρι» μας, θά οέ χροσμένω χίσ’ Λχό τό φρά
χτη, χού χόν οκεχιζουν τά δβιλινη, μά βύττα-

Αγα*οΰλα μον, νό φαν̂ ς ιό χπχύχρρο, γιατί 
ί(?γωντας Οά σέ χροδώσβ τό ζη^όχυχο φβν- 
Υάρι, χούθά  ξίχροβάλΒ χ ίο ’ άχ’ χό λόφο,χάν ' 
άχ τό Μκμχανοριό. .

Τό ξέριο χώς χρίν έλθο? Οά «λβισχή- στήν να- μσοονλα οον καί (ριλόρρο«α ΟΛ κνχτ ξ̂τζ ο*&ν 
καθρέφτη χχι~ κρυφές ώμπρφιέξ σον, χού μέ 
λαχτάρας φοβο Οά μοϋ 6βίδας Λ*όψ·, χροκα- 
λώντας χά χαδιάρικα χβ£λη νά τίς χνχιλήσονν, 
•σάν μελίσσια τό χυμό λευκοΰ κρίνου.

Μιϊνβ ή ιυχη, άγαχούλα μου, τό ξέρβ χαλά 
χβιά τώ /ju χω, δέν άνιίχεις να οέ ουχτώ μο
νάχα συν φτΒοό άνάγχιχτο χρυσοφτέρονγης χ·- 
ταλούδας. Ώ , μήν άνθιγο«λ»1»Ός ij ιονι«ά τά 
χ§ιλάχια σον, μήν τρέμεις, άνάχη μυυ, σάν μή 
μου ά·τον; Σ’ όρ·(ζομοι οτή ρόγ*ε τών βυ
ζιών σον, χ* άναγαλιαζονν, χώς δέ €αμαι χεια 
κοντός...

Δόλια Τα ξοποΰ Ιον

... 'Ελα Μαί κάτσβ κοντά μου. Ή  γωνιά μοΰ 
βχβι 0·σι Μαί γι» τούς δυό μας κ Λ ή σκιά μου 
•Ινβ μ·γάλη χ.,ύ νά χωράβι κοί σέ-ο. Κατπβ 
Μοί Μλ8ϊσ< το γλαρά το μάτ>α... Ι\/α; ; Ώ , 
χόσο five Μοιφ ο τό γέλιο α^ν ... 'fc-γώ όμως 
ήΟ»λα >ά κλοψ^ς, νά κλάψος όχως κλυίνι μιά 
νβναρ,άτΐίΐη βροχυΰλα, έ,ώ Οο ήθ*>Λ νά λι
γοθυμά; όχως λιγοάνμάνβ τ* άνοιξιατικα τά 
βράδνα άχό τό άρωιια τών χβά. μένων 
λονλονδιών. Μά £*α σάν τό θέλ^ς. Π<ό· τό 
χέρι μον ιό χ*ωμιοσμένο μον, τό ντελικάτο 
χέρ·, ααί KMln το μές 'στά δικά Οαν. Μά μήν 
ά>ο(ξας τά μάτια καί μέ iif) , καί σαλέψης τά 
γλοριημένα ματόκλαδο... ‘ Αφηοβ τά δ . ·«  μου 
μ <via να μ·γαλ<ι>αονν τήν Ιστορία μον μές ‘οτή 
φωτιά, καί τρονούδα x χρά, (όν καιρό χοΰ 
δχυββ οτήν ψ :χή μ ̂ ν ρντίδβς 1...

ΚυΧαρισσ α Ντάρα Μιράντα

Π Α Ρ Α Ξ Ε Ν Η  Α Γ Α Π Η
£έ μισώ m i o'uyundt χαραξβν', {> ιδοχλα 

σμβνη yV'uikk, χού τόοους «οΟου, ξυχ>$, ... 
2 ' ά(αχώ κι'όμως τίς φλ»ββς OuV 0·λω ν'ά- 
νοίξω τίς λπχτέ; καί νά ρηνφηξω Αχόρταγα τό 
γαλαζιο tuO κοομιοΰ οκν ν\ «α. Σ'άγι·χώ, κι* 
0Λ<ως το χνρο οου φιλί χού τά χείλη σου δ(· 
ΐουν,δέ μί Οέλγβι,ούθ8 ή Λρ<»ματισ *ένη χνοή 
τών σαρ·ώ< σου μέ μεθάΕΐ,,,θΓλω, ε«α βρηδυ, 
σάν χου t a in  ξ χλωμένη στδ μαλακό διβάνι, 
ι ί ;  σορχες σ >ν να σ<ίσω χίς λευκές καί νά 
ρ.ινφήξω to δροσερό χυμό τοΟ στήθους σαν. 
Τ>>ύ; κ< ρχοΰς τοΰ στήθους σου Mui τού x j o - 
οώχου σ υ τα μή>α τά σάν άχό ρόζ κρεχόν 
φ ΐ'ΐσμβνα θ·λω νά δαγκάσω, νη τ> χιχιλίσα) 
χ ·λύ, νά χιώ τή δροσβράδα τους κοί νά σέ 
κάνω νά χλΐΓ.μιηνος. Τοσο χλωμή νά γίντί^, Χού 
νά μή σ'«γηχΛβι άλλκς χβιά, χ<«ρά έ/ώ, μονά
χα *γώ, χού τόσ ι σέ μισώ καί δέν μχορώ νά 
*  ψβ νά σέ λατρβύω...

'Ά γγελος Δρόσος

C 3  Α Γ Λ Ι Μ Ι Α .  C 3
Κα9ισΛ*«η o'bvu 0ι>αχο, στ*ίκρογιάλι, σέ 

ναριβ^ώ ν* άρθής. Τό κ μα βογγΰ, λές Μαί 
VCttuOvi κι'αύτο ιόν χό*ο κοί ττιν άγωνία μου

Μή·ως δ» Dayftnc ι Μήχως κάκιωσβς μοζί 
μου ; Γιατί I Ό  ή νιος μέ τά λουλούδια κα- 
κιώ συν» χ · ί « ;

Τ ; κύματα uoO βρέχουν τά χάδια μου, Ισως 
ιά Μ'αΙνε «οΐ νά Χιΐρακαλοΰν νά τ«ύ, "χώ τί 
S f » .  Mu ή 0  ιλσσσ > ουμχονεΐ οτή θ λ ίψ η  μου ;

ΕΙ κη κακός I Γιοχί δέν Ι^χβσ ιι; Τ ι μάτια 
μου θαμχώσανβ νά βλέκουν γιά τόν ερχομό 
οον, ή καρβιά μου μι· χώνεται δοο άρ,.^ς.,.

Γλυκειά μου άγάχη, γιατί δέν {ρχβι >ι : Γιά 
δές τα λουλοιδια ^ώς χροσμένηυν τόν ήλιο i 
Ή  θάλοσσα ά/ρί^ψβ, γι··«ΐ μέ διώχ-βι ;

Ποδ νά χάω ; Λφού μοΰχβις κλβιστή τή θερ
μή άγχ ιλιά β >υ ; Γιατί κκχέ ;

Τραβώ κάχη·ο δρόμο άλλόκοτο, σκοτεινό, 
κουραστικό, β·.4*οντος τά σύννεφα νά μ'άκα- 
λουθάνε.

Μά τί, χά σύννεφα ε1νβχ·ιό χιστά άπό σένα;
Πηραιβύς Νίχσα X . Λοιδω ριχ ιώχου

^ " Top ίζή τη σα  πεντακόσιες δρο,χμες καί 
αυτός μον εατειλε χ ίλ ιες .

Α ν Τ () σ η μ α ίν ε ι  δ ν ο  π ρ ά γ μ α τα  : " H  ο τ ι  
ε ιν ε  τ ρ ε λ λ ό ς  ά τζό  α γά π η  η  ο τ ι  σ κ έ π τ ε τ α ι  νά 
σ ’ ίγ χ α τα λ ε ίψ ? ], . .

Τ « Κ αλλίτερα Α ιηγηματα

Η  Α Ε Π Ρ Η  Τ Ρ Ι Χ Α
Ύ α ό  Fi'.Sauvage

Τί βΰκαιρία! X βρίς τόν άντρα της, τό μ»ση- 
μέρι έοβίνο, ή Πωλέττα Οά μχορυϋσβ νά γ·ν- 
μαχιοΐ) στή γκυρσπ>ιίρα τοΟ Z jmI

Ό  Ζ ιχ. Ά  1 ό Ζ ικ ! Ή  ζωή δέν νχήρξ· 
γι' αύτόν τίχοτ* άλλο ΧυρΑ ένας διορκής έρω
τας, Είνβ ωραίος, τρυφερός, αίοϋηματικός 
Μαί ξέρχι «να μιλα£». Ό χ ι για νομοσχιδια Μαΐ 
γιά χρυϋχολογιομοΰς δχως δ άντρας της. Αύ
τό; μιλάει γιά χρι(γματα σχου3αιότ«ρα, μι
λάει γιά τά ματια της, γιά τό οτόμα της, γιά 
τήν κομψή κυριότητα τών ώμων!.·. Ά  I αύτός 
βίνβ άλλος άνθρωχος I..

‘ Εγνρισβ μχρό; ατόν καθρέφτη. Κι* έξηκο- 
λούθησβ νά Μαμορών ]̂ τόν έαντό,της όταν άχό- 
τομα κάτι ξαφ ι»ό τή σννβτάραξ·: Π ινω άχό 
ταύτί της, κ ά τ ι »  άχό αιά τούφα μαλλιών, είδβ 
μιά άσχρη τρίχα. *Η ώ^ιορφιά της έ^ίκρυνβ 
στά μάτια της κι* ή γυναικούλα χοΰ τής χαμο
γελούσε μές άχ* τόν καθρέφτη τής φανη«8 
γρηά χού δέν θά καταδέχονταν κανείο νά τήν 
χροοέξή.Ή χρώτη άοχρη τρίχα στό ώμμορφο 
κεφά> ι μ·άς γυναίκας tlve γι' αύτήν ενιις σταθ
μός είς τή ζωή της, εΙ>8 γι' αύτήν |ό,τι κ* ή 
χρώτη νύχτα τοϋ γάμου....

‘Ε3,ή*ε άχό τό σχίιι της, μέ τήν άχόφασι 
νά κ >π στή γκιιρσονιέρα χοίι Ζ «μ. Αύτή τήν 
ώρα 4>α βρίσκονταν εκεί. Ή ταν λίγο μετά τό 
μ·οημέρι, ένα μεσ> μέρι άιοιξιάχικο, οΰτε θερ
μό ούτε δροσερό. Άχό τά δ.άφοφα καχοστή- 
ματα ίβγ ηναν ή μινχινέττες, τά μικρά αύτά 
χλιισ>*ατάκια τών μαγαζιών υοΟ Ππρισιοΰ, 
μαζή μέ τού έρ>στάε. Καμμιά δέν χερχατοΰσβ 
μονάχη. Κάθε μιντινέττα κι* ένας νέος στό μέ- 
0 <’ς τής καρδιάς της. Τό γέλιο την; άντηχοϋσ· 
εΰάυΐΜ·, τρβλλό στό μεγάλο δρόμο.Μκροστά της 
έβάδιζβ σ<τ χτά άγκ'>λιασμένο ένα ζευγάρι. *Ε- 
χςιόα>ξ· Ή ταν ό Ζϊκ μέ ένα άχ'αύτά τά κορι- 
τσαχουλα τών μαγαζιών, μέ μιά μινχινέττά, 
καχελλοβ ή ράφτρα μέ τά σημάδια τή: β»'όνας 
στά δάκτυλα. Ή  ζήλεια τήν έχνιξι. Ήθελε 
νά τ?έξα νά τούς στ ιματήσο. Νά τού φω*άξχ).· 
«Στάσ ιν! Έγώ έχω δικαιώματα χ>ρισσότερα 
άχ* αύτήν*. Άλλά μιά σ«έψις τήν έσταμάτησ*. 
Ή  χρώτη άσχρη τρίχα έφάνηκε τό χρο t στά 
μαίλιά τη?. Κ «ί δέν έκροχώρησε. Έσχάβηκε. 
Ό  ερως είνε γιά τούς ν^ους. Γιά τού; χ^ρα- 
σμένουε μένει ό χόνος. "Ενα ούτοκίνητο έχέ- 
ρασε. Τό έσταμάτΊβε, tlxe κάτι ατό σωφέρ, 
έχήδησε άχάνο καί τό αύτοκίνητο έχάΟηκ· 
στό βάθος τού μβγάλου δρόμου.

Μετ ίφρασις Α. &

Π * Λ Η Α  Τ Ρ Α Γ Ο Ύ Δ Ι Α

Η Η Μ Ε Ρ Α  Τ Η Σ  Λ Α Μ Π Ρ Η Σ
Δάφνες βίς κάθβ χλάχα έχουν οΐ τάφοι,
Καί βρέφη ώρ<ϊ» *ς τήν Αγκαλιά ή μανάδ·ς 
Γλυκόφωνα, κυιτώγτας ταϊς ζωγροφι- 

σμένβς εΙκόνες, ψάλλουνε οί ψαλτάδες* 
Αάμχει τό άοήιΐι, λάμχει τό χρυσάφι,
Ά χό  τό φώς χοϋ χύνουνε ft λ. μχάίις.
Κ ιθε χρόσωχο λάμχ»ι άχ’ «ά.ιοκέρι,
Όχου Μρατοϋνβ οί Χμστιανοί *ς τό χέρι.
Χριστό; Άνέστη! Νέοι, γέροι Μαί κόραις, 
Ό λ ο ι , μικροί μεγάλοι, έτοιμαστήτβ*
Μέσα *ς ταΐς έκχλησίαις ταϊς βοφνηφόρα<ς 
Μέ τό φώς τής χαράς ονμμαζωχιήτβ'
’ Λνοίξβτβ άγκαλιαίς είρηνοφόραις 
Όμχροστά *ς τούς Αγίους, μ ο ι φιληθήτβ*
Φ ληθήτ* γλυΜά χείλη μέ χείλη,
Πέστε Χριστός Άνέστη, εχθοοί καί φίλοι.

Δ ιονύσ ιος Σολω μ ός

Α Π Ο  Τ Ο Ν  " Γ Ο Λ Γ Ο Θ Ι Ν , ,

Κ Η Ρ Υ Κ Ε 2  1

Καί βγήτ· κήρυκες στόν κόσμο Μαί λαλήατε, 
βράδυ, χρωί,
τής ζαή; τή νίκη στοϋ θανάτου τήν χάλη.
Ό  γλυκός Ναζωραίος ξανα^ύρισβ χάλι 
βίς τή ζωή !
Τών Μυστηρίων Του άς γινονμε οί χρώτοι μύ-

[βται.
Μέ τό κεφάλι Του άχ' τ* Αγκάθινο στεφάνι 
χλέριο σ’ αίμα,
Τήν Είρήνη κηρύττει, τήν Άγάχη γύρω.
Άχ* τών χληγών Τον ας μάσωμβ τό Οβϊο Μύρο! 
Καί τό ψέμμα,
Είς τό έδώλβιο τής ΆλήΟβιας νά χβθάν» !
· · · · ·  · · ·  ·  ·  »  φ

Καί βγήτ· κήρυκες ατόν Μόσμο Μαί λαλήατε 
Τών μυστηρίων Του efi; άκλουθοΰν οί μύσται. 

1919 Μάνος Καρελλάς

( Τ ’ 0 ΕΛΛΗΝ0ΑΜΕΡΙΚΑΝ1Κ0Σ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ “ ΣΦΑΙΡΑΣ,, ι
ΒΡΑΒΕΤΘΟΤΝ ΤΑ ΗΘΙΚΩΤΕΡΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  

©I ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

0X1 ΜΟΝΟ ΕΥΜ0ΡΦΙΑ ΑΛΛΛ ΚΑΙ... ΗβΙΚΗ

Σήμερον ή «Σ^αϊρα· έχ* >ύΜ ·ιρ «ϊ τή; χσρ· 
μοουνον 8 ·ρτής τβυ Πάσχα, ιύρισκεται ιίς 
τήν ιύχαρισβαν θέσιν ν ι χ^οκηρνξϋ ένα νέ·»ν 
διαγωνισμόν, διά τ* άχοτ-λέσμ«τα χοϋ όχ ί ιν 
έλχιζει ότι t>a τήν ιύλογήσουν μ5χ jtb όοοι λά- 
βονν μέρας βίς αύτόν.

Ό  β.άγωνισμός αύτός θά Ιχη ένα νέον 
βτοιχβίον, χον δ»ν τό «IxuV οί χρ ·ηγούμ·νοι, 
χαί ι ί ;  αύίό οτηρίζ·ται δλη ή χρωτοτυχια 
τον.

Ά ντί τής έμμορψιάς χοΰ έχιδίωκαν νά άνα- 
3ιίξ»υν ι ί  άλλοι διαγωνισμοί μας, β  σημερι
νός έχιδιβικει ν’ άνοδειξή. >ά τιμήοΒ *αί νά 
Ιχανοχοιήοΐι τήν ΗΘΙΚΗΝ τών κοριτσιών 
μας, τήν ιτομικήν αΞΙαΝ καί τήν αΡ ,ΤΗΝ. 

Έψηφίζοντο ώ ; icoju χ| ώραίι Τίρε,.^
Τώρα θα ψηφ.σθούν τά ηΟ,κώτερα καί φρο* 

νιμώτερα κορίτσια τή; *Ε λάδος.
Kui Οά ψηφ σ#οϋν δχι άχλώς γιά έχίδε ξιν 

καί auTuioOi ξ  αν. θά ψηφ^σθ >0ν δια ΣΚΟ
ΠΟΝ άληθινα ήθικΟν και ίβυόν.

Σημερι·ν δέν άχευθυνόμεθα μόνον χ®ός 
τούς ένθονσιώδ»ις νέου; Mui τούς οίσθημβ- 
τίας έκ τών άναγνωστών μ><ς. Σήμερον άχ»ν· 
θυνομεθ · χρός τούς ΓΟΝΕΙΣ, χρόο τ-Ί’ς 
ΑΔΕΛΦΟΥΣ, χρός τούς ΚΑΛΟΥΣ ΣΥΓΓΕ
ΝΕΙΣ, χού έχουν τήν κόρη τους καί τήν χα- 
μπρβ,ουν οάν ένα κρυμμένον θησαυρόν και 
βλέχουν μέ μελαγχολίαν νά χβρνοί>ν τά χρό
νια Mui δίν ήμχομο' ν ν" άχοκατιιστήσου» μ 
ένα ΚΑΔΟΝ ΓΑΜΟΝ τήν ά/αχημένη τονς, 
γιατί δέν έχβι χροΐκ ·, ή δέν εύρίσκουν είς τόν 
στενόν χύ·λον ιών γνωρίμων των, τό κιιταλ- 
ληλον χρόσωχον γιά νά τού τήν έμχιστβυθυδν.

,**
Τ Α  E S  Α Μ Ε Ρ ΙΚ Η Σ  Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α
Τόν διαγωνισμόν αύτόν μάς χόν ένέχνενσβ 

μέγας άριθμός έχιστολών χού έλάβαμεν, κατά 
καιρούς, κιιι έξ .κολουθονμβν νά λαμβανωμεν 
άχό τήν Αμερικήν-

Στή μ»γαλη χέραν τού Ώ  «εηνοϋ δημοκρα 
τία ένα χ)ή9ος Έλλήνω», υί όχοΐον μαζή 
μέ τό άοβισιυν χΐρ * υ,“ διοτηροϋν i l a τα 
σιήϋη των διά τήν Ένληνικήν χατρίδϋ, τρέ 
φουν οί χερισσότεροι καί ένα άχοίμητον χό- 
θον: Όσοι έξ αΰτών βίν» έλεύθεροι, να ένω 
θούν διά τού γάμου μέ μίαν κόρην κατάλλη
λον γι' αΰ τούς.

Οί αληθινοί Έλληνβς τής ’Αμερικής όν*ι- 
ροχολοΰν τόν γάμον μέ Έλληνίδα.

'Αλλα είναι ιΰκολον, μέ την άχόστασιν χού 
τού; χωρίζει άχό τήν 'Κλλά^α, νά ιΰ^ονν χό 
χρόσωχον χ >ύ θέλουν, όχως τό χοθοΰν ; Σιό 
χωριό τους χιθα-ιόν νά ΰχάρχυ σήμερον ή 
νύμφη κού θά έχραγματοχοιούσε iu όνειρά των. 

Α»τοί όμως τήν άγνοούν.
Ό  ;uv έφυγαν, άχ’ τήν πατρίδα νους, τό 

κορίτσι έκείνο ήταν άκόμη μικρό ή δέν »1χβ 
γβννηθεΐ άκόμη.

Ό ταν έφυγαν, τό κορίτσι ήταν Ακατάρτιστο 
άκόμη Μι’ έφαίνετο άσχημο, έ»φ τώρα είναι 
μιά σωστή ώμμο^φιά.

Ό ταν έφυγαν, δέν ιίχαν χροφτάσβι νά ίδοΟν 
τήν ήθική της, τή φρονιμάδα «ης, τά χ^οτιρή
ματα χοβ θά έχί) ώ ; σύζυγος, ώ ; άγαχητή σύν 
τροφός τής ζωής, ώ ; μητ·ρα, ώ ; νοικοκυρά 

Ένα χ ήίος άρε τών κρυμμένων χάνεται 
μέσα ατά σχήτια τής χολιτιίυς ή μέσα οτά 
βάθη τών χωριών.

Πώς νά τ’ άνακαλύψΉ δ Έλλην τής Άμβ- 
ρική; καί έν γένβι τοΰ εξωτερικού, ό άνεχτνγ> 
μένος τώρα, ό άχοκατασ τημένος σέ μιά χρσ· 
βο6οφορο ερ/ασίβ, ό έ «  θνμών νά γίνυ οί- 
Μθγβν·ιάρχης, ό χλούοιος Ισως ;

Έχειτα όταν βφνγε άχ’ τήν χατρίδα τον ά' 
νήκε σέ μιά χτωχή Mai ταχεινή οίκογένβια· 

Τώρα μέ τήν ξνχνάδα Mui τήν ίργαοία τον 
έγινε χλούσιος.

Είνβ εύκολο νά ζητήοη σέ γάμο τήν άρχον- 
τοχοϋλα τοϋ χωριού τον χού φοβάται μήχως 
τσϋ άονηθοΰν ;

Ό  νέος αύτός μχορεϊ νά ζητήσα Αλλού ό- 
χοιαν τοϋ άρέοβι Αλλά χώς νά τήν εϋρχ) ;

Ά ν  δέν σνμβα ένα τνχαϊο γβγονός, χώς ν 
Αναλύψτ) μόνος του τό χρόσωχον χού θά τοϋ 
χροώριζβ ή καλή Μοϊρα γιά γυναίκα τον 

Καί χάλιν τό Μοοίτσι χού μένει στήν Ε λ 
λάδα χώς θά χληροφορηθή γιά ένα νέον χοΰ 
μένει οτό Έξωτεοικόν τί έργασίαν έχβι, οέ 
χοιά κατάστασιν ενοίσκεται. χοιός είναι ό χα- 
ραΜτήρ τον Μαί χοϊα τά έφόδιά τον γιά νά 
-ϊίν* ένας χοηοτός οικογενειάρχης ;

Αύτάς τάς άμοιβαίας άχορίας, αύτήν τήν 
Αμοιβαίαν έχιθνμίαν θ ' Αναλοβρ νά A«0u Mai 
ίκα,οχοιήσΐι ό διαγωνισμός τής «Σφιί^ης».

θα q>8yu ·ίς τήν έχ>φ ίνβια» όλα χά χροσω 
χα έχεΐνα χού έχουν ΔΙ4ΑΙΩΜΑ, _"· γΦ Χή? 
καλή; Ανατροφή: των, λό ,ω Τής ή Ιι.ή ί k u i  τών 
Αρετών των, χοΰ βρίσκονται τόσο ΣΠΑΝΙΑ 
στύ σημερινή έχ ·χή, ν" έχιθυμήαουν καί να 
ζητήσουν ΕΝ V ΓΑΜΟΝ κατάλληλον γι’ αύτά. 

Καί Ιδού χώς :

Τ Α  Η Ο ΙΚ Ω Τ Ε Ρ Α  Κ Ο Ρ ΙΤ Σ ΙΑ
Ά χό  σήμερον εί, ένα μέρος τοϋ φύλλου θά 

ΰχάρχα τυχωμένον ένα ψηφοδελιιον μέ τόν 
τίτλον '* ί'λληνοαμνρικανικός Διαγωνισμός» 

Το ψηφοδέλτιον αύτό θά τό συμχληρωσα 
οίησδήχοΜ αναγνώστης άναγράφων είς ού τό 
χό ό>ομα τής κόρης έκβίνης χυύ θεωρνΐ όχι 
ώ , ώραιοτεραν ( x t  νά ιΙ>ε κοί ωοοία βέβαια 
δέν άχοκλείεται), άλλά ώ ; H01KQTtPAN μ«· 
»αξ« τών γνωρίμων του.

θά ψηφίζω δηλαδή έ κείνην χού θεωρεί ω; 
φρόνιμην, κα έχουσαν καλόν χαρακιήρα, ώς 
ένάρεχον καί συνεχώς ώ ;  Ματάλληλον διά νά 
Ylvfl καλή σύζυγος. _

Έχβιτα θά σηοειώσ]] στό Ιδιο δελτίον τό 
μέρος όχου μένβι ή ψι,φιζομένη κοί τό ίδιχόν 
του ό ομ ·, μέ τήν διευθυνσίν του.

Ά ν  δυσκολ*ύεται νά στβίλχι τό δελτίον, 
δύναται ν» στείλυ τό άντί*ιμον αύτοϋ (τό άν- 
τ τιμον δη*, ένός φύλλου, ήτοι 1 δραχμήν) χαι 
ήμεϊς Οά χό ουμχληρώσα μεν, Οεωρυϋντβς έκα- 
οτην δροχμήν ώ; μιαν ψήφον. ,

Έκαστος δύναται ν ' στ*ίλ,ο οσας ψη ρους 
έχιΟυμεΐ ύχέρ τής ύχοψηφίας, τήν όχυίαν 
Οχωρεί 4ξί'»ν τή ύχοστηρίξβώς του.

Συγχρόνως ό ϊ^ιος ψηφ>ζων, Μυτοχιν έγκρί· 
σεως τής Ιδίας ψηφιζομένης ή τής οίκογενεΐας 
της (είνε δέ άχαρο βατός ή έγκριοις ου τή) δυ 
ναχοι νά οτβΟη χήν φωτογροφίαν της δια νά 
δημοαιευθή. 'Ω ; δικαίωμα δέ δημοσιευσβως, 
διά τά Ιξ ιδα δηλαδή τή: είκόνος, όφιίλει νά 
συνοχοσκίλΐ) δραχμός 50.

Ο Ι N E C I Τ Ο Υ  Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ ΙΚ Ο Υ
Έχίσης άχό τήν Αμερικήν «οΐ Αχό τά 

άλλα μιρη τού Έξωτβρικοί·, οίοοδήεοτε άνα- 
γνώοτη; δύναται να στέλλα χό σχετικόν ι1>η- 
φοδέλτιον, διά τοΰ ό*οίου Οά ψηφ^ζΐ 'όν 
νέον έκιΐνον, διά χόν όχοΐον φρονβΐ οτι συγ
κεντρώνει το στοιχεία χού άχαιτοΰνται δι ενα 
καλόν σύζυγον. ,

θ ι  γρι»Ή *1; τ ί> δελτίον τό όνομσ, τό 
έχαγγβλμο, την ήλικί-ν, τήν ί'ιιιτέραν x « 
τρίδα καί τήν τωρινήν διεύθυνοιν του υχο-

Έκαστος ψηφίζων δύναται άντι διλτίων να 
στέλλη ίσοοίθμου; δραχμάς, έκάστη των 
όχοίων θα ύχολσγίζεται ώ ; μία ψήρος.

Δύναται έχίσης νά σιέλλτ) τήν φωτογοα- 
φίαν τοϋ ΰχι ψηφίον, »»* 1 δολλάριον ω ; δι
καίωμα δη^οσιεύσβως ή 53 φράγκα 1 αλλικά, 
διά τούς διομένοντος όχ. είς χήν Αμερικήν, 
άλλ" ·ίς  άλλας χώρας τοϋ ‘Εξωτερικοί.

ΑΝΑΚΗΡΥΐΙΧ TQ» ΥΠΟΨΗΦΙΒΝ 
Ό ταν θά χροχωρήση ή ψηφοφοςία θά όρί- 

σωμεν τήν έχοχήν τή, λήξεως.
Προηγουμένως θά όρ σθή χόσους ψήφου, 

χρέχει νά βνγκεντρώσχι έκάστη ύχοψηφία και 
gκόστος ΰχοψήφιος, διά νά θβωρηθοϋν έχιτυ-

^•Η^Ιχιτυχία συνίσταται ε ί ς  τό έξής :
Τά 4νόμ«τα έκείνων χοϋ θά συΥ ιβντρωσουν 

τόν όρισθηβόμενον Αοιθμόν ψήφων θά δημο-

σιενθοϋν Ματά σειράν εί, ένα χινακο, o j t i ;  
θα όνομασθή «Π -vui τών ύκοψηφ ων».

Κατ' ούτόν χόν τρόχον θ ' αναΜηρυχθοϋν 
til Μαί οί ΰχοψήφιοι.

ΙΔ ΙΑ ΙΤ Ε Ρ Α  Ε Ρ Ε Υ Κ Α
K o i θ ' ανακηρυχβοϋ» μέν ύχοψΊ,φίΟΙ 0001 

λάβουν τάς ώ^ισμένας ψήφους.
Ά λλ ’ άρκ.ΐ υύτό ;
Ε1<αι άχόαειξις γιά ένα κορίτσι χού έχήρ· 

ψήφους ότι il.u i χραγματικώς ήθική καί ένα- 
ρβτη, όχ «ς ήμ.ϊς νομίζομβν, για να την xa- 
ρουοιασ^μεν ώ, τοιαύιην ιίς τούς ένδωφβρο- 
μενου,, ύκ'εύούνην μας;

Ό χι. Δεν άρκεΐ ή χλβιοψηφία.
Άμα χαταρτι^θή ό χινοξ τών ύχοψηφίων, 

ή «Σφαίρα», δι’ ιδιαιτέρας της ύχηρεοίας, 
ό^γανουμένης καταλλήλως θά ζητησυ Λα ψα
λείς, ειλικρινείς καί άνομφνοβηιήτου κύρους 
χ\ηροφι·ριι>ς.

Θα ζητησιι δηλαδή χληροφορίας αν ή τάδ· 
κόρη χου έψηφίοθη έχη κρα-̂ μ <τικώ, τα χρο- 
οο>τα χοΰ αχ αιτεί ό διαγωνισμός μας. Θά 
μαθχ) άχό κατ ιλληλα χροαωχυ, μεχρ» Μαί τοϋ 
χωρ.οΰ ακόμη, είς τό όχοϊτν κοΤυι·εϊ ή ύχο- 
ψηφια, χυίος ό χραγματικδς^ χυρακιήρ τ^ς, 
x o iu  ή ήθ.κή της θεσις, χαίο,ή άνατροφή της 
Mui x o i « ,  τέλυς χάντων, τα χ^οοόντα της ώ : 
συζύγου.

Τ.-ύτοχρόνως, διά τής αύιή; όργανουμένης 
ύκηρεοίας τη,, Οα Χ»ηροφ ιρΐ|0ή ή «Σφυΐρα» 
χυΐοι χρ ιγματι·ώ; i t / 8  υί έκ.τυχονιες ύχο- 
ψήψιοι έξ Αμερικής χαί τού άλλου έξωτε- 
ριχυϋ.

Έχουν τά έφόδια χοΰ ζητβϊ ό διαγωνισμός 
μας; Είνε είς θέσιν νά ίΟρύσονν οΙ«ογένειαν; 
Ε1>ε άςιοι δια νά έμχιοτενθή είς υύ τονς χό 
μέλλον καί τήν εύςυχίαν της μία κόρη άξία 
καλής τύχης; ^

0 ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ ΤΑΜ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΟΜ
Άψου ου ̂ κεντρωβωμεν τυς χνη^οφ^ρίκς 

αύτας, χωρίς, έννυεϊιαι, νά τάς δημοσιεύσο
με ν, Kui ιφ ·υ χεισθώμεν χοΐοι Kui κοίή  έχ 
τών ύχ ·ψ φίων εΐ-ε άξιοι V1' χοίκ ΣΥ £ΤΗ- 
i f i i lh N  ΥαΟ  I i l  Ν ΜΑΣ EYttYNHN, τότ· 
θα k u T  .ρχισθή ό «ΤιλικΟς χίνοξ ιων έχιτν· 
χόντων» και θα χεριλόβι) τ ί  όνόιιαια τών 
δεσχοινίδων ή καί κτρ>ών (χου έχύρενσαν 
λ. χ. έκ τοϋ χρώτου γάμον) ώ ; και τών κυ
ρίων, οί όχοϊοι θα θεωρηθούν ώ ;  χβλικώς 
έχιχυχόν τες.

Μεταξύ αΰτών τότε, άφοΰ Οά ύχάρχουν οί 
διευθυνσεις των, Οά είνβ εΰτνχής ή «Σφιιΐρι»» 
άν άναγγε1λ'  ̂ χρώτη 8vu  έχ.τνχημένο σννοι- 
Μέσιον.

Οίοσδήχοτε γάμος χροέλθρ έκ τοϋ χάρον
τα, θιαγωνισμοϋ Οά θιωρ^θο ώς όρειλόμενος 
είς την χρωτι βονλίαν τής «Σφαίρας». Αί εί- 
Μονες τών νεο,ύμφων θα δημοσι»ύωντυι καί 
οί Iv u Y v fb o iu i  όλοι θά σνμμερίζωνται Mui θά 
•ΰλογοϋν τήν χ· ραν των.

Ό  σκοχός tl'u i τόαον ήθικός καί χρακτι- 
κός συγχρόνως ώστε χρέχει νά χινήσΏ άμέσως 
τούς άναγ>ώοτας μας.

Ό στις έρ/αοθύ ύχέρ ούτοϋ θά 2>κ τήν 
ύ*ερηφάν*ιαν ότι σννετέλβσβ είς μίαν χράξιν 
έντελώς ιύ γενικήν.

ΕΑΑΗΝΟΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΙΗΙ01

Ψηφίζω τ

(*Όνομα καί διεύβυνσις τοΟ 
ψηφίζεται)

προσώπου που

5Όνομα καί* 6ιεύ-\ 
€υνοις φηφίζοντος/

Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ ΙΚ Α
ΑΙ έχισιολοί χού μάς έδωκον Αφορμήν εί; 

τήν χροκήρυξιν τοϋ δευτέρου διαγωνισμού 
είναι χολλαίκοί ίσως δέν είνε έχ ΤΒτραμμένον 
νά δημοοιευΟ{|.

’ Αρ<ούμεθα μόνον, ώ ; έχοντβς έκ τής έχι- 
στολή; του τήν άδειαν, ν’ άναφέρωμβν ότι ενας 
"Ελλην έξ ’ Αμερική:, εύησκόμενος χροσωρι- 
νώς είς Αίγυχτον, ό μ. Γβώργ. Β. Βαλέρ η̂ς, 
μας ζητεί χληροφ'Ό^άΐ διά κάχοιαν κόρην 
βραββυθεΐσαν έχί ή & ι*ϋ  xai δηλοϊ ότι δν τοϋ 
άρέστι χι ό ; γάμον xui είνβ Μαί αύτή σύμφωνος 
θά τής χροσφβρΒ ώς χρογαμιαίαν δωρβάν ένα 
ύχ̂ ραγκον χοσόν δολλορίων, τό όχοΐον άνα- 
φέρβι, άλλά δέν δημοσιεύομεν διότι μάς φα(· 
νεται ύχερβολιχόν.

Α Η Λ Ω £ Ι Ζ Ι

Σννισχωμεν πρός τονς άΑ,ληλογραφοΰνχας με τό 
Περιοδικόν δι’ οίονδήποτε ζήτημα σχετικόν μ ί 
τήν « Σφαίραν* δπως απευθύνουν τας ειτιο το ίάς  
χαι επιχαγάς τω ν όνομααχιχώς πρός χόν διευθυν
τήν τής t Σφαίρας* χ. Άνχώ νιον Μ . Σύρΐγον.
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Ά λ λ ο  «Ερίτργο καί ταϋτο! Τό  έ*Βς αύιό τοϋ 
ήβολογου «Ο ιηιή , άντί νά τόν σιι,ριξίι στην Α- 
ρβτή τβυ, *0» ίκαν* νά συλλογιέται την άμαρ- i 
τία καϊ να έ«αναστατΰ. Σίϊιν_ αρχή έ*ομιοβ 
κώς ήταν σύμπτωση* Έ « ε ιτ α  δμως, « ->ύ έ«·ί· 
οί>ΐ|Χ8 «ώς αύχή την «αραξενη έ«ίδραση είχβ 
Αχανω ταυ x3 νουΟετιπο βιβλίο, ϊ.«οψασιαβ 
νά μήν τό ξανανοιξη «αρά οτήν έσχάχη ανάγκη.

Κι* ήαύχασε,—«αντα όαο μ»< ρεΐ νά ή»υ- 
χάοα ενας νέος καλόγερος etaookiwvta χροιών.

r · '
—Άθελφέ ΣμάραγΟε, καιρός να ξυχνήσΉ;. 

Σέ λίγο θα μάς φωνάξουν οτό τροβίζι.
‘Ο Σαάραγδος όμως ώέν ξυ«νούσβ. Κι" & 

Ά ν θ ιμ ο ς  ί,γα/κύοθηκα να τόν σκουντηο^.
Άνοιξε '«oca τα γαλανά του ματιια *ui, β/ έ 

«όντας ιό Αγαθό κ ι’ ώμορφο »ρ0€α>3« «υύ 
έσκυββ σιό δικο του,—μα ό ίδιος ό Μιχάλη,;! 
— τοϋ χαμοϊβλααΒ γλυκά·

Άλλα τΟ χαμόγελο αύιά δέν τοϋ «αλυά- 
ρβοβ τοϋ νέο*» καλό/ερου. Συν»φρυϋθηιΐ3 λι
γ ά κ ι κ ι*  β ΐχβ  σ , ό  σύντροφο του μαλακά μοξί 
κι' αύοχηρα;

— Έ  ώ, ξέρβις, *ο ί«ει νά είααι αοβαράτβ 
QOC... ΟίτρόΧοι αον, αόελίρέ μον, ιϊγαι ακόμη 
«Ολύ BeOfikwai. Ksi β&τι sug oaossgo εί*αι 
οχεΟόγ γυναικβϊοι. Τό «αρατηρησπ ά*ό την 
Χρώιη στιγμή. Ή  φωνή σου, ή ομιλία σου, 
τα κινήματα βου, τό γέί.ιο σον, θυμίζουν γν- 
Υαΐχα. Β βακ» «Ιια ι νέ«ς, xuudi, μι’ ώμορφο 
χαιδ·. Χ«-·ρΐς νά Φέλης, μοιάζεις μέ so κατη- 
ραμένο όργανο τής άμα^ηα», μέ ιό σάρκινο 
βχβύος τοΰ «ονηρυύ, μέ τόν ultimo πειρασμό 
•506 άνδρός. Πρ·σ»σ.08ΐ όμως νά χοΰ μο,ά'ίΐ]; 
δοο γίνεται λΐγωτερο. Qgoadvsrav μή γβ 'φ„ 
Αέν έ^ ι κανένα λογο τό γ&λιο, τό θβληματικο, 
■si τνκικό, τό ε6γενικό γέλιο «ού οννειθίζβις. 
Καί δέν χαιριαζβι καθόσον α* 8>α μαναχό.

Ό  Σμάριιγδβς άλλαξβ χίλια χρώματα άκοΰ- 
γονταζ αύχή τή νουθεσία. Kui μιά στιγμή τοδ 
ήλθε να φανβρίβοη όλη εήν άληθβια σιό νέο 
έκ« ϊ*ο, αβύ τοΟ ύίίχνοταν τόοο καλός : «Μή 
μέ καφαξηγχ) .„ϊ!μ  ιι γυνκΐϊΐα 1... μόνβ ξίρβ Hui 
φύλαγβ kuI ου τό μυοιικο μου ...» Μα το θάρ- 
0 ος για τ«τ«>α έ§ομβλόγηοη τόν όφτ.β3 δλωο- 
Οιολου, όταν άκυυσβ tov "Ανβιμο νο 6 οϋαξη 
τήγυνοϊκα β*αταρ«μένο βργανο τή; άμορ- 
τίας κι' υίώνιο »8ΐραομό τοϋ άνβρος·. " *? · 
8ρας δέν ή «ιν κι’ ό μοναχός 4*£ϊκ<ς ; Κι* δν 
μαΟ ι̂νβ *ώ ; ιό «βιδί ούτό, τ ώ μ ο ρ φ ο 
a u ι β ί κνΟώς «6 etae, ή «αν βορ^ται, γυ 
Vtitxa, διν φοβόταν για τή σωφροοϋνη του, 
ssai δέν ζηιούοβ νάηομοκρΰνϋ τόν »?ιρ »- 
βμό ; Δέν MtfeAa *ιά νά τό* |α»αϊδΰ κι' Ιοοας 
Οα ιό » έορβδιδ3 γιά να τόν διώξουν ά*- τ6 
Μ οναοιήρι...

Κι’ 5» γινόταν κάπ χβιρότεοο ; *Άν νιβόταν 
Ο δντρας, ό νέος, ά*ό ιό/ ββιραομϋ ούιό ; 
Κ ι- fiy άρχιζβ νά κοιτας« τό 2μάραγδο 6«<»; 
τόν κοίταζβ οιό omti Μι" ό Δραγανϊγος 
Ό , μά τ*:ο.α μάτια 3διαν κβιοαομός καί νιά 
χό χ^άραγδο τόν ίδιοι Όχ>, όχι, βατέ δίν  
1«ρβ·β νά φ«ν8ρώοχ5 τό μυβίιβό του στόν 
Άνθιμο ! θ  . τόν ytXovoa κι* αΰτόν δ»>»ξ 
όλους. Κι* νΛοκριτικά, Tuaaivdi, τοΰ ά*ο»ρ£- 
θηκβ :

—Σ ’ εύχ« 0  οτδ, άδολφί μου, νιά χΐς καλές 
βνμβυυ'ές. θ^ χροσ>αθ^οα> νά τις βάλ® σέ 
•ράξη. K jI σοΟ ΰ«άηχομαι αώς δέ ϋά ξαναΐ- 
δ|, τό ·γ*λιο μου, *ού ou6 Ονμίζβι δ,τι 2νας 
*4ος μοναχός πρέ*8ΐ »άντα νά ξ^χια... Ώ  ιχόοο 
έγώ συνήλθα λιγάκι. Usivfij μονο μά ή βίϊνα 
κρατιέται «βριοοόϊίρο άχό ιή νύότσ. Ά ν  
ηί>*λίς νά μοΟ δείξος νά Ιργαα>ώ μοζί οου 
*>; *ου νο μάς φο»ο|ουν α^ό τρ. κίζι ;...

—Ναί, ελα... Νλ οοϋιμάακ» sgaca τό γρά
ψιμό σου.

-—ΜοΟ φαίνεται κως δέ γράφω άσχημα.
-  Παβ3 λοικβν ί  κείνο τό σκαμνί κ ι ' Β.ο. νά 

καβήοχις κοντά μου.
Ό  2μ<>βαγδος έβάβησβ μ*ροσ*ά στό μι«^ό 

τρα»ίζι. Χι* ό Άνθιμος ξκνββάΟιοβ στό σκα
μνί του, »οό τό τρ«β<ιξβ δοο μχοροΰαβ βιά 
δχρ*1 , γιά νά μήν άγγίζη τά μη^ιώ τοΟ βοη
θού του, »ού «αχιά, στρογγυλά, οφ,γμένα ‘ς 
*να στβνό «ανταλόνι, έμοιβζαν χύαο μέ γυ- 
Va(x8ia.

Τό κατό?Λββ αύτό δ Σμά^αγδας κ ί ί ,  kc»si- 
νΐζοντος «άλι, ψιθύρισβ :

~7 Χ®ρδμβ κ ι ’ οί δυδ έ5ώ. Νά «βθήσ»
Αντίκρυ ;

Οχι, δέν είναι άνάγκη, άεδκρίθηκδ «Ά ν -  
θιμος. Χωραμβ. Είσαι δμως, βλόεα», άρκετά 
χοντρός, αδβλφέ μου. ‘Ο καλός μοναχός κβλί- 
iu l  και τό *άχος ίβο>ς Mai χό ζά ϋος  ααν εχθρό. 
Τό σώμο δέν ερέ*«ι νά ίχ Ώ ά«άνω του κβρια- 
σοτβρο υλικό ά» δσο χρβιάζβται γιά νά ζ « . 
Αλλ4«)ς δυσβολα τό κυβ>ρ>α ή ψυχή.

—Έλκίζω, sl«s ό ίμαραγδος, «ώς ή ζωή

τοΟ Μοναατηριοδ θά μέ Δδννατία]] δ*ως ται- 
ριαζβι. Σ<ό οβίτι μ >υ 8«ρ«>γβ, βη.να καί κοι- 
μα>μ<;υν «α/.ΰ.*Ε3α> da νηαιεΰιυ κοί θίγρνκνώ.

- Κ ii αά έρ/αζβιαι! 6a^0jt>83a ·  Άνθιμος. 
Ή  έ^γαοία έμ«ϋόΐζ*ι το κιχος ·8ρισα>τερβ 
Μι* 4»ο τη νηαϊίία «ι* i a i  την άγρύκνια *Εμ 
ιιρός, *αρ3 ϋϋιη τήν «έννκ. Θα σοϋ ΰ*αγο- 
ρ*ψο» να γρ ιψΒς λίγο 'ς αύιό τό χαρτί.

** *
Τό χαρτί ήταν £ta κομμάτι καλιά; κ«ργα· 

μηνής Λ*ό άχρηαίο β.βλιο ξνσμίνυ, aailu - 
ψηαιο. "Ανέίροοβχβ Mavyig, μ« ιρ.ιϋαβ να Οια- 
Ky > 1  τά γράμμαια «ου ..Ι̂ β «ρώτα καί νά 
διυΡ too μέ λιγο κό«ο τό «»ιμ«νο, «οϋ «αιός 
ξβρι ι άν δέν ή ιαν t>ai ανϊχοι τοϋ Άνοκρϊυν 
τα ή ιή, Σα*φ^>ς 1 Μα ύ *4>·§ιμος δέν Ι«ρό- 
αβχβ «ο ιέ tu *^Λίμψησία.Ή;»ρ» «ώς ό,τι ή(αν 
αρυομβνο ξυαμένο, αΙρβιΐϋΟ ή είδολολατρικό. 
Kui κ»ιταζ« μονο να χρηοίμοκοιήοιΐ τά χαριί, 
γροφο/ιας άκανω »άτ· χ^ιαιιανικό καί όρθό- 
δοξο. LIoJt-ς φορίς δ«ν έξυσβ κι* ό ίδι ·ς «α- 
λια «οργιιμηνη, χωρίς «u^-kh- ά νά Ι|6«άο|) 
τί ϋγρ4ψβ I

Σης β.β/.ιοθήκβς τβΰ Μοναστηριοϋ είχαν 
,8(βιια καί μει>!*ον; V9X *ίους ανγ<ρ.·φ(ΐ„ 
"ϋ/νΛηνας κ· ί (V.jsivavg. Τον Όμηρο, τό» 
Πλάτωνα, τό τόν Κικίροννυ. Μά
του·. TjOeXuv κρο «.iveo iv  γιά νά σ«ουδαζουν 
τη γΛωσαα. 'Η  μανία ecelvo «ού ί«ιασβ τούς 
σοφούς δλου του κόσμου, μβτά τήν Ιταλική» 
Ά *α  ίέννηοη, μέ 1 j ύς Λρχ<·ίηυς ονγγριιφείς, 
δέν βΐχβ ψς.ιοϋι ά«όμα ή. τό Ζα<υθ>νό Μονα
στήρι ιου 1ΣΤ' αϊώνο. Θ^φί^νο κι* £«sl λίγο 
άρϊΟτβρυ.,. Κι* ό Άνθιμος, ό«8>ς ΟΑ,ΟΙ οί 
γρομμα(ιομ«νοι καλόγηροι τοϋ Μαιροϋ τον, 
δέν άναγνώριζβ άλλη »βίηοη κι* άλλη σοφία, 
ά«ΰ) κείνη «ού sto-ος Παιέρβ, τή;
Εκκλησίας καί σιή» Αγία Γραφή. Κόβοτβ 
είχβ γράψβι μ8 τό χβρι του δλόαληρη «η Ρούά 
καί τό Λενΐτικό, γιά νά βνμ«Ληρώσυ μιά 
τν«υ>μ*νη ίίαλαια Διαθήκη, «ον ιής έλε.«αν 
φύλλα, χριΐσνμο«οιώ»(ας «»ρ/αμη»η δ«ου 
ήναν «ρώ τ» γραμμίνο ένα βρ«»τι«ό μυθ.στό- 
ρη·»α τοϋ Ταϊιι υ...

‘Ο Σμάραγδο, δμως, > έ χή γυναικβία χου ««-  
ριίργεια, μόλις έ« uoj χό κομμάΐι % *si»o χής 
«ίργαμηνής, ιί)β  «ώς οΐχ» 1(νη«αλιαϋ γραψί
ματα, «ui, σκύβοντας, καιαφβρβ νά δι··|1ιηχ) 
λίγια λόγιο. ’ Hiuv Ιτολικά Mui 2λβνην: « ‘Ο 
‘ Eijcsg κοτοικΐΙΙ στα μάτια μιέίς & «ορφης 
*!·ροένας». Μα ό Άνθιμος όέν χόν ά^ηοβ νά 
*0 χ *><?ήατ3-

Νά μή διοβίίζ^ς «οχέ τΛ ααλιόχορτα I 
τβΰ ε ί« '.  Γράφουν -  έγραφαν δηλαδή,— κάθβ 
λογή ·λ ιυϊαμαμα. Και. συχνά ό Διάβολος xt 
φέρνει κάχο Χαύ τά μάτια μας, γιά vdeooea- 
«U χό νοϋ μας ά«ό χό Θ*ό. Νά, «αραδβίγμαχος 
χάρη, αόϊό «ού διάβασες Χιορα. Μιά κουτα
μάρα εΐνβ. Τί θά -ό "Ερ.υς κατοικεί οχά 
μάτια μιας ώ*ορφης ηαρθβνας»; 03ca Έρκς 
ΰαάρχιι θ»ό,,δ«ω; ί«ίστευαν οί άρχαΐοι εί»<» 
λσλαχρες,ο'ΐιν &ν ν*ήρχν,θα διάλβγο γιά κατοι
κία μάτια ό«οιαόήκοχ« I Ί ΐέ ς  δμως χί σο@ 
» ι « ι  οδτή ή κουταμορα : Χωρίς νά Φίλ^ς, 
|α»"βλέ«8ΐς μκ^οοτά οου τά μάτια μιας ώμορ- 
φΐ}ς, »ού κάβοτε 1<κ»ς τήν έρωχούτηκες καί 
λίγο έλειψί νά «αραονρθ^ς μαζί χης οέ ιίμορ- 
χία. Νέος εΐααι καί ού «αί θ·ι ξέρ^ „  ’ Ε-ώ, 
μιά φορά, λί ;ο ε-.ειψ· νά μ«λέ^υ κι' είδα κι* 
8«ιιθα Μ; νά«ηφασισν> νά φύγω καί νά οαβώ,. 
Εσένα σοϋ ουνέβηχβ «οχέ τέτοιο «ράμμα ;

—1 δχι! ίβαμε ξηρά i  Σμαραγδος: Έγώ 
δέν έριυχϋύτηκα οιή ζωή μου «οτέ.

—01 γυν. ϊίΒς δί σοϋ £ρε»ιν μιά Ιαοχή;
—Ό χι··· Τίς λυ*6μουν μόνβ καί χίς λυ*ά · 

μαι βού, χωρίς νά ξ»ροβν, δουλτυουν οί δό· 
αχνχβς οιήν άμαρχία* χάθώβ κορίτσια «ρο- 
κάνχων, ρού Λεν φαντάζου^χοι κ&ν χί εΐνβ i  
γάμος Μαί χό μαθαίνουν ώργά, Αφοΰ «ανχρευ- 
χονν...

—'Ωαχβ ον δέν έβάλαισβς *οχέ οου; Δέν 
άγ«νίστηκίς νά νικήο^; «όθους αμαρτωλούς; 
Δίν άνάγκασβς χήν ψυχή οο« νά ύβοιάξ-j χό 
σώμα οου;

—Ό χι... Μόνο λίγο, μιά φορά... «οϋ ίγνώ- 
ριοα ενσ„ £να «§όοαιχο, μιά νέα, κού οϊ δι
κοί μου ή^βλον νά μοϋ χή δώσουν γυναίκα. 
Μ* I  κοίταζβ μ* έ»α χρόαο, έόβλφέ μου, «ού 
&ληθινά μ* ίσΗανδάλιζβ..

—Ά χ ! δ*ω ; έμένα μιό’φάνχρ», βτή γειτο
νιά μου)..

—Ναί, δτσι... Μά βϋιυχώς αίιό δέ βάσχαξβ 
«ολύ. Συλλογίστηκα χήν αμαρτία, χό χαμό τή; 
’Ρϋχής, χήν οΐώνια Κόλσβη* κι* ό τρόμος μου 
ήταν τόσος, ώστβ Ιδιωξβ χόν «όθο,«οΐ δέν ήιυν 
καρά σχήν άρχή χον.

—Θέ μου, χί_ δύσκολος Αγώνας! Γιατί δ Δη
μιουργός νά μάς δώοΒ «ό σώμα καί νά μή μδς 
έφήοΰ νά ζοϋμβ σάν άϋ’.βς ψυχές;

—Μα τόιβ ό κόσμος αύτός δέν θά ήταν μια 
δοκιμααία. Ό  άνθρω«ος «ρέκβι νϊγωνιβ&ϋ 
έναντίον τού σώμοτος τον καί νά τό νικήσ^ 
Γι* αύ‘0 μονο έλοβϋ κοί σώμα.

Έχεις CiMio, άδβλφέ μου. Κοί βλέ«« «ώς 
δν Μαι *οβο νέος, o k s «x jou i λομ«ρο. Θά μιλή- 
σουμβ άλλοτε, θα μιλοϋμδ συχνά γι* αύιά χά 
«ραγμαι ·. Ho jo  μακρά μάς έφερβ μιά κουτα- 
μκρί» ιοΰ «αλίαψηστΟ)). Γράφβ λοιβόν.

Κι* ό Άνθιμος ϋ*α ,>όρ«ψε σιό Σμάραγδο 
λίγβς <igdSs, άαό τό βιβ .ίο «  ιύ άνιέγραφβ. Ό  
νέος βοηθός χίς χάρ-ιξε μέ τή μβγ'/λύιερη 
«ροσοχή· Μ>ά «αράξενη όμως αο/κίνησι «οΰ 
τόν Μ.«χ»ϊχ·, δέ* τόν δρηοε νά όείξυ δλη του 
χην καλ ι (ραφ1α. Κ·,ί λαθη δρθογραφικά έ
καμε κάμβοαϋ, γιατί δέν ήξερε χόσο καλά χήν
βλληνι»ή.

Μο ό “Ανθιμος εαβινβ εύχαριατημένος.
—Ό.ιο γιά τά λάθη, χοϋ εί*», θά βλίχ^ς 

τδ β β ίο κοί^6έν θα κάν^ς κανένα. Καί χό 
γράψ.μό οου, δταν θά έργάζεοαι μόνος, μέ 
χήν ήουχία οου, θά είναι λαμ*ρ<4. Αύτό φαί
νεται. 3βριις Μ^θόλου νά ζωγραφίζει.

— Λ γ:>κι.
— Έ/ώ θά αέ μάθω καλά. Βλέκεις, χ* Αρ

χικά ψηφία ιών Κεφαλαίων χ,ί Κιίνουμβ συνή
θως ΜόΛχνα Καί μέ μ«>χλιμ«ίδια. Καμμιά 
φορά, τό άρχικό είναι ολάκερη ζωγραφιά. 
Κ· ί στά χέλη χών Κεφαλαίων ζωγραφΐζοκμβ 
διάφορα κοσμήματα. Ά ν  θέλχις τώρα, γιά δι*- 
σ·έά..αη, άντίγραψβ μέ κιννάβαρι μερικά ά«* 
αύϊ" χΐρχιβά.

— Ν ίί... μοΰ φαίνεται «ώ ; χά καταφίβν®..,
Κ.- ό Σμαραγδος μέ «αλλή «ραγμαιικώς

έ«·χηδ·ιότΐίτα,οίς·χ>ββ νά ζωγραφίζω στήν ίίια 
«εργαμηνή διάφορα κεφαλαία γρο^μαχα «μέ 
μ*ιχλιμ»ίδια», τή βυζαντινής καλλιγραφίας, 
δ«ω . τιϊ β ( an α ύ βιβλία χοϋ Άνθιμον.

Ο, μ11 χωρίς άλλο, τό ξανδό 3ρχονιό«ο«Χο 
θά γινόταν σ» λίγο βνας «αλύτιμος γρπφιής 
γιά τό Μοναστήρι. Ό  «διοτηρηχής» τής βι- 
β ιοθήκη μκοροΰσβ νά δοξάζω τό Θ·ό κού 
χού χόν iaisi'-8. Φαιχιση κι" αύτή νά τοΰ^θς 
νά γ£ιη καλόγερος, μι* άχό τέιοια ήλικία ! 
“Ε»α μονο ήχαν τό Μακό : «οΰ Λαραθύμιζβ τή 
γυναίκα.

M'i νιαχί χόσο «^>λύ; Ό  Άνθιμος (5««ροϊοε.
Δέν ήταν μόνο ή ώμιςφ.ό χιϋ Σμάραγδου ή 

Μα>λ γρ ·μμη «ι* ή'καλλιχρωμη. Κι* άλλα «at- 
διά ήτιιν τόσο ωΛορφ t, μά δέν Ιμοιοζην κα
θόλου μέ γυναικβς. Ή βη  κροχάντοιν ό οχη- 
μαχισμός χοϋ σώματός χου, ή έκφραση τοί 
«ρ  >σώχου τον, τό κοίτυμά τον, τό γέλιο χο*, 
χά κινήιιατά χ >υ, δλα. Μήν ήταν κανένα χέρας 
χής φύση; αύχό τό άρχοντόχουλο ; «>άσμα άλ
λο κο εο, ϊ » ό  Ksiva «ού δέν live o9ce άντρβς 
οδτ* νννοϊκβς ; άντ^όγυνος ; έρααφρόδυχος:„

Μϋ δχι, δέν ήταν δυνοχό! Ό  ίδιος χοϋ 8ιη- 
γήθηκβ «^ωτύνερ ? «ώς ιίχβ γν<<>ρίσει μιά νέα, 
«ου λίγο Ιλε-ψε νά χόν έαωτβυθ^ κ ί 'ι μέ κόκα 
νίκηοο τόν «  θο του. Τέτοιους «οθους δέν 
«Ιοθ ivovxai οΐ έρμαφρόδυχοι. Ά ρα  δ Σ ιά- 
ραγδος ήχ»ν άντρας σωοτός. ’̂Ακολουθεί)

w o r n

'X'XK^VSW 3fe*fc»-V '
Πρός τάς «ροσ^ιλβίς άναγνωστρίας καί χούς 

άγοΧΊ* ύ. άναγνώστας εύχόμβθα δ οψύχως— 
ή διεύθυ σκ, έγώ, καί ολόκληρον τό συντακτι
κόν «ρυσω«ικόν τής «Σφαίρας»—Καλόν Πάσχα.

•• ·
Συνιστώ είς όσους μοΟ Ισχειλαν κομμάχια 

ιονς καί ένεβρίθησαν, νά μήν άνυκομονοϋν 
γιά τή δημοοίευσί xour. Προηγούνται οδιών, 
&ν καί έλήφθησαν άργόχερα, χά ««ίκαιρα, τά 
&«οΐα δέν μ«··ρο*ν ν' άναβληθοδν.

‘Εγκρίνω n't «οχήματα τών Μ. μ. Μ. Μ«ου« · 
Via καϊ Β, Κασαχανη,

Τ ι  δ>κά σας, Β. Τζέλα, Ά ν .  Καλ, Μ. Σια- 
μαχ<λίδη, Ν. Οικονόμου καί Λ. Βαλλάρδη, 
δέν «ίνβ τόσον τεχνικά, 2χονν χασμωδίες, ά· 
νωμαλίβς στό μέτρο Μαί στήν ομοιοκατα
ληξία.

«Γιατί στό κέρασμα τοϋ χρόνου, γιατί, 
άγάπη μου γλυκεία—δ εύμορφός σον ·ιό -  
μβς, — δβως μιλοΟαβ δέν μιλά;». 'Ε τσι άρ- 
χίζβι τό ύχό χόν τίτλον «Γιατί» χοίηιια, 
«οϋ μοϋ στέλλβι ό ύχό τό ψευδώνυμον «Τά- 
κης». Δέν δημοσιεύβται, κ. Τάκη τό «οίημά 
οας διότι άν τό έ διάβαζε ή πρός ή» ά««νθό· 
ΐ*τ<«ι φίλη a ic, θά σάς έ γκ >τέ?.ει*ε άμέσως.

Τό ««ζοτράγουδο τοδ μ . Π. Πόλλια θά δη- 
μοσιευθό «ερικοχχόμενον. Ύ «άρχ ·ι καί άλλος 
Σωτ. Σωτ., κύριβ Σ. Σωτήρχο. Δέν «ρέχει ν' 
άνησυχήτβ. Τό «2να έγκλημα» δέν δημσ- 
0 1 80 8  T U I .  Ο Α Ρ Χ ΙΣ Υ Ν Τ Α Κ Τ Η Σ

Η ΣΕΛΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
Τ Ο  Δ Η Μ Ο Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α  Τ Ω Ν X Y N O i K E i l Q N

Κοτό«·ν τής «ϋθ»ηρύξ>ως τι ϋ νέου 'Κλλη
νΓομρρικανικοΰ δια',ωνισμοϋ νό δημ» ψηφ ομα
τίδν συνοικεσίων «εροττΰιοι. ϊ ίς  τό »ια>σιχές 
τρύ/ιλον θά ίημοοιευθΉ ειδικόν ψηφοδελτιον 
διά τήν «(ραιτέρω ψι,φοφορίον τό όκοίον θά 
μχς άκοοτελειαι άιευ «εντηκοντο>Ι*του. Ε- 
ξαιρετινώς *«ό  τό μέτβι«ον γίνονται δεκνοι 
ψήφοι άνεν ψηφοδελτίου μέ την δ» φ* ράν οτι 
θά στέλλουν μίαν δραχμήν διο τήν οξι· ν τοΰ 
φύλλου. Ψηφοδέλτια κροηγοιμένων φύ*λων 
έ«Ιοης γίνον>αι δεκτά.

Ή  ψτ,φ φορία θά «οροτα ή μέχρι τής 15ης 
Mbt»v,u>c ίέ έ«.στ> λός τος ό»οίος θα λομβά 
νομεν έφΡξής θο κροτοΰμεν είς τ6γριφνϊον 
}ΐος κοί θιι άκοσφρογ!οωμεν ένκ«ιθν των έν 
διοφβρί μένκ'ν »οτά τήν ήμέραν η*ις θο ορι 
αθΰ έν νακφ. Πορακολοι ντοι έ*ομίνως οι 
ν. ψηφοφόροι νά σημειώνουν έ*ϊ τον φθ*έλ- 
λου «Δ'ιμοψήφισμα ΣυνοικισΙων». Μιτά τνιν 
Sfpvkixiv τον »εντννοντο> Ιχιου τό όριοτι>Α» 
«οσόν χοί θ · δοθή ώ ; xpoiKu άνέρχ»ται μέχρ 
«ήμ^ρην >1 δροχ. δύο χιλιάδος ίϊκοσιν ό*τώ
καί ΒΟ, 2028.50.) ,

Ή  δ)>ί< Μορ. Μ«αρμχορρη· ου ( Αθήνοι. 
Συνο-κίο Β ·τι ν<»' ϋΐ, ή όχοια Ιψηφ>οθη *ίς 
■tb ί * ’ Αριθμόν 213 φύλλον, ζητηο. οα δ.' εκι- 
στολή- της « ' ί συ,.βληρώουο» άριθ(·όν ψη 
<pmv 50. ονμφώνο.ς «ιός  χούς χΟευτοίους 
ί<3ους χον δημοψηφίσματος, έπανέρχεται ήδη 
ίίς τόν Μοτάλογον.

Διή τβλευτοίον φορόν β«ομένσ.ς δτμοσιενε- 
ται σήμ>ρον δ κατάλογος τών «'«ιψηφίο ν μέ 
άπας ψήφους ?λτβ ιν μέχρι τοίδε κοί έ«ί τή 
|ί!?σ«ι τ< 8 ό«οίου θά «ροχο ρτισ^ ή ·ψν|φθφορία.

Νίνα Μελ· γροινοί 409.—Μι ρ. Μ*ορμ« ρ 
ρήγον 252.—Α*λο Μ. Σ .ειπΛτιυ 212.— Άθο- 
νοσίο Κοκο)*τσου 170.- Σίνσο Σοκνολή 182. 
Τά δνόματο τών Μ-’ριο ν δ«οψηφ ων κ< ρ> λεΐ- 
Χ^μεν νά δημοσιιύσιομβν έφ" όσον ίέ» έκετεύ- 
χθη β σ*οχό , β»ι τόν όκοΐον άρχικώς χρο.κη 
ρύχθη τό δημΓψήφ βμα νοί άφοΰ μόνον κ^ο 
κβιται νά δοθή ή χροϊκα· ΝΟΡΑ

30 ΛΕΠ ΤΑ  Η Λ Ε Ξ ΙΣ
— Μέ .ή, xui0 κΐίλίς κετολονίiio fς τών 

Ά θη ·ώ ι, «ο4>ώ μιο ώ.κρφη (,Ιο<'ημι τ.»ή ο λ 
ληλονροφΙυ.Σ Δημο»ιό»ι υλος, ρ  »*. Ένταίθυ.

—ΠοροκολιΙιοι ό γναρίζων τι «ερϊ τής τύ 
χης τοΰ λοχ(ου Συρίγου ‘Εμμανουήλ ύ»ηρ«· 
ΐήο··ντος ιΐς ιό Μ. Έ*ιτελιΐον τοΰ 18ον 
Πεζ. Συντάνμβτος έν Άϊδινίφ, νά γροψΰ ο»ά 
γρεφίαμας,

— Ν*οι, >έροντες, «αιδιά γράψοτε κανείς δέ» 
θά χ·'0 χ). Τρι λλή Τσιγγάνα θυι·ίς 59 ,

— Δ σχοινίδες, αλτ I Μς δοες έ/ίώρ σαν 
δι’ άλληλι γραφίας »ςό διετίας χόν *υνιγόν 
τ€ιν Ά> ·ίΐι-ν» καί fo<t θίλΓυν γ>ε ριμίον, μή 
οάς φανή «αράξε,νον «ώς ά*ό στρατιο.της κυ 
τυγός ενρα)*οϊκων *>λ« ων, βϋριθην είς 
τές Αμερικανικός!... ύχοοχ μένος είλι.ρινή 
άλληλογραφίαν, όχ< φεύγω ψιυδό'νυμα . . . 
Σκοκός ίερι ς. Προτιμώ όχ6 15—20 έιών, 
έξ Άθηνβν, Π«ιροιά·ς, Σ ·ριυ, ΙΙατ. ών *βί 
*ρο· φνγοκοΰλει. M r D . G. Oemetriades, 
General Delever]/. Zam aika

L. I. U.S. A.
— Kopita.a, άλληλ.ογρβφοΰμβ; — Γράψατβ 

Παναγ, Μ*ιλλίνην, Μκότοοη 23 Πειραιά.
— 'Αλληλογροφώ μέ δ6ο«υινίδ^ς 16 — 18 

έϊών. Σκο«ός γνωριμίο καί β,ιι έ*ακ»λου 
th'mfl. Γράψατβ Αντώνιον Μ«εια, p. r.
'^4|ήναι.

— Δεσ«οινί08ς *Άλτ ! Νίπρός δβκονεϋς «αί 
νοσο»όμος, άλληλογραφεΐ μί 4εσκο»ν16:>ς 18 — 
20 Ά*ριλία·ν. Σχο«ός ίι-ρος. Εροτιμωνιαι 
Άρτης, Ίωανννοιν, Αθηνών. Ψ«νδώ>υμα 
άχοκλι ίονται Γράψατβ : Ρακό» υλον Γεώρ
γιον, B j v  Στρατιαιτικόν Νοσοκομιΐον Θβσ- 
σοιλονίκην.

—ΤαΙς άνταλλακτρίαις μου εύχομαι καλόν 
Πάσχα. «Μον χογυιός1· Αικατερίνη.

— Αλληλογραφώ μβ δλα τά Μορίτσια, όχι 
όιιβς μέ έκεΐνα τών δνομα τών ό«οίων άρ- 
-^ζβι ά«ό Α., Δ., Ε., Κ., καί Μ. ΘΑλβτβ έξη- 
γήσβις ; Μβτά χαράς.-Γράψατβ : X. Παυλί
δην. X II Β’ Λόχον Σκα«·αν«ων τ. τ. 925.

—Δύο άνθυκασ«ιστάρια μόλις 23 Mutav, 
ζητοϋν άλληλογραφίαν άνταλλ.ιγήν δεμάτων 
καί c. p. μέ μορφωμένος δίσκοινίδας κητά 6 
Μαΐους μιβροτίρας, γιά νά «οικίλλ^ ή μονό
τονη ζωή των, «ού «^ρνι,δν. Προ
τιμιόνται: Προσφυγοχοΰλβς (Σμνρνηί, Μαγνη 
σίας, Σαλιχ> ή, V  δριανονκό/εο;ς. 40 ΈκΜλη- 
σιών, Τυρολόης, Ρκιδεστοϋ, Κων)«όλβως), Α 
θηνών, Καλαμών, Πύργου, Πατρών, Αίγιου 
(Β. βόδα).—I. Κ«στό«ουλος, Κ. Σωτηρόβουλος, 
20άν Σύνταγμα χ. χ. 912.

— Τελευταίως «αρουσιάοθη στό σαλονάκι 
τής · Σφαίρας» ένα ολόκληρον έκιτελεΐον 
όξ ωματικών τιΰ 59ι-ν Σνο)τος καί ζητεί Αλ
ληλογραφίαν, Τοτβ μόνον θά άλληλογραψήοω- 
μεν, έ«ν άβιιμαίιρυ·'θώσι χα 7 γβρονιοβαλλή- 
κορ». —Δ)νίς ά«* έδώ, Δ,νίς ά« αυιοΰ.

— Θηλυκά τι ϋ κόσμου «οΰ δέ χαλάχβ χίς 
Ανοιχτές καρδιές, ζητώ αλληλογραφία μέ δσβς 
θέλετε νιά ν· διασκεδάσω τόν καιρό τή, ξβνη- 
τειας. Ψευίώνυ)>α ά*οκλ»ίΓ·νχ..ι. Γρ·ιψ τβ: 
Μιχολ< « · υλον /,ύάγγελον, 2)39 Σύ>)μα Ιίύ,ώ- 
νων, III. Πο/>χία τ. τ. 915.

— Ν ..ρό βυζωνάκι, ά«ομεμοΜρυσμένο ά«ό 
τόν «<·λιτ>κό κόσμο 41 μήνες, οΐιεΐ Αλληλο
γραφίαν μέ δίββοινίδας *α 'ών οίκογενειών. 
Σ«ι «ος !>coc. Γ (.C'i'i'V'■ Β ι.χάκον Πιιναγιω· 
την, 2)39 Εϋζώνοιν, I I I  Πολ)χΐα, τ. τ. 916. Σ 
δ«οια «ρωτογρα\ιη θα τή, χυρίοω τήν φωτο
γράφον μον.

— Αξιωματικός (βαρά τι'τορτο) οίτεϊ άλλη- 
λογρί'φίον μέ δ·σ«οιν 6<’C. Προτιμώνται οί μή 
άγι>»ήοοσ·ι «οιέ. Σχοχός Ιερός. Άνθ)στής 
Χ νή « '“ ε Τριαντης, 13 1ύν)μα, 3η Παλ)χΐα, 
τ. τ. 928.

— Ό λγο Γ. Παληός γνοοτός σου Τσεν*β 
λικότης, ζητεϊ νά λοβη γράμμα σου, καθώς 
κοί την δ>εύθυνοί σου. Γροψί του, χωρίς άρ- 
γοχοοίιι: Δ. Ε. ρ. ’ 'θήναι.

— Προχχίνω άλληλογροβίαν Αχοξαβάσαζ. 
Προτιμώνται «ρόινφννες. Γ.ά νά εΰ^ω τήν 
"Ιονλιέτχ <ν μου... Σκο«ός εΙλικρινή:. Σ. X., 
Κααΐ(>ί-Άγυιάς. ,.

— Είμαι Σμνρνιά, Συριανοί, Λλληλογραφήτβ; 
Νίτσα Κωνσταντινο«ούλου, ρ .  Σ"ρος.

— Λδο νεαροί ΰξ>ωματικοί άνταλλοββουν 
c. ρ κι ί β·ισ·ολάς μετά δ)νίδων ά*άοης τή; 
"►λ/άδος. Σκο«ός 8'αο*έΛασις μονοτόνι υ 
ζιι.ής Μκί δ,τι έκακολουί'ήηΐ·—Γοάψατ*: «Αδ
ρήν Έβρον» καί «Κοιμιοιι*νον Ρωμηόν», 19αν 
ϊ.ύν)μα, 6αν λόχον, ι. τ. 912.

— Έ « ί  τελέση Λροοβώνων Νιοβαντζή Γβ- 
ωργίου μβτά Άθηνού1ας Β γβνά, εύχομαι τα- 
χβϊον στέψιν.—Κ. Ντασίσκας.

—Τρελλό διο» μι αΐτβΐ αλληλογραφίαν μέ 
δβσ«οινίδ' c 16- 20 έτών. Πρ ΤιμώνΧ Ί  8Κ Μ. 
Άσιος καϊ Θοόκης. Σκοκόι. : φ λίο, ό,τι ί«α- 
χ. λο^Ρήση.—Γράψατε: Διο«ον «Σ » Κωνητιτν· 
no» Χ'οιρόν, Μκτιτορβιλλικόν «Ν.κη». Βαθύ 
— Σ«μος.

— Ζ'ΐτώ Αντολλογήν c. p. ^καλλονάο, ϋ«ό· 
σγιμιιΐ φλίαν, ΐαικς xui έρωτα— Γράψ τβ 
«Π^ΐ' »ή»ισοον τής Τζά(/δας>, θνρΐς 31 γρα
φεία «Σφιιίρας».

—Εύ««ιρί« 1 I Πωλώ κατάλογον iv e r t  1923 
»δΒηνόταιον·—Γράψατε Σιέφανσν Ρβ«ανάν 
Κοζάνην.

— ΝίορΛς λοχίας Μαί φανιαράκι τοβ Μβ- 
Τ(»«ου ζ>,Τΐ'ί*ν ώο μ νη τονς εύχαρ.στησι τήν 
έν τρυφήν οέ κι ρβες ίεό  έκλβκτά κοραοιβ 
‘ Αθηνών, #Ι·'»αννΙνων, Α ιμίος καί Πατρών.
Ν. κ ί A., 29t>v Σύνταγμα, 5ος λόχος τ. τ. 
918

— Χβίς Σάββοτον ό γίρων μοϋ &!«« ·' Έ υ  
τνχεϊς θά ήμεθυ έ ν έ/ινετο, Αλλά 6έν τόκα- 
μνομεν, λ< · φ νιαιοτοϋ *ω*ύμι xoc». Πώς νά 
«ροχωι ήοω, «ώς νά ξιινολθω κοτό«ιν τοιαν- 
της δηλώοεως; Μονον {«ιμονή οου δδναΧιιι 
τελεσφορήοΒ. Καμι ό,τι ύβαγοο^υει καρδιά 
σου. ΦρονΤΌ» έλθης. Γράψ*.— Α. Γ. _ _

— 'Αλήθειο, κοιΑ διν t άθελε νά ζή τήν ά
νοιξη σί μον. ξ ά Αοχίος 1. Μ. ορχος άερο- 
χλυί ·ς τ. τ. 900.

Γ..βρ,έλλ... Καλόν Πάσχ<ι. Έληφθη. Υ- 
«όθισις «ερί«λοκος. Σκέιττομαι. - ‘Αναγνωστό- 
«ουλαΓ.

— Εύχετήριον. ΕΙς τάς 67 Ανταλλακτρίπς 
μου (δχομαι καλόν Πασχ«.—* AotQον τής 
Αδγής». p Θ-ο)>ί»τι.

Λ  . .|  ju >  »yu>»i|>  ψ · ν “ * * l » e y * 0  
• •ναι, τρεις τζέντλεμαν είς τό Σ«>ονάκι τή 
Σφαίρας»»  «ίΐέιερ Φός», * Αλεξ Φός» κι·* 

« Μ«όμ«ν’Νιόντ· Ανταλλάσσουν έ«ΐίϊτολάς κ 
c. ρ , μέ δίδας καλών ο1κογβνειών 'Ελληνιστ , 
Γερμανιοτί, Αγγλιστί, Γαλλιστί και Ιταλιστι. 
Σ -οκός γνο ριμίο κοί όργ^τβρα ?,τι έ «  «Μολον
ft- λ .  . T * r 0 lJir'T* 6  Γ η  Π' 1 I ’ ' * Τ ’ ’ 1 ■

— Μ. Άθι.νασό«ου'·ι, Λαρισ®». —'Έλήφθη 
Γράψ!.·—Έείίνη «ού νοιώθεις.

—"Αλληλογραφοίμεν μέ κορίτσια. — ΑΙμί- 
λιος Κό«ολας.— Σώτος Μαντζονρης, Αίωνί- 
δου 29.

—•Αλληλογραφώ μετά δ)-ίδων ν ίτω  τών 18 
έτών.—«Πάρις», p. »·. Πάιρας. _

— KvqIpc ναι 6β< *οινι6ει» ολβς μας λτιο ι̂ο- 
νήσατε ; Καί σ»ϊς ώ «ονεμίνες χροσφυγοχοϋ- 
λ»ς ; Πόνος I. Άνθης, 59ον Σύνταγμα «ίζι-  
κοΰ χ. χ. 928.

— Ό  γνωρίζων, «ερι τής τύχης της Ιαοος

άδελφής Στρατιώτου «Λιόλισς», άς γρίψϋ ■' 
Μήτσον Α., 23βν Σύνταγμα, 2ι «υροβολ.αρχιβι 
τ. τ. SOi

_ Η κ. "Άννα Βάλούδη έκΣμύρνης ( Κα̂ ναν- 
τίνα—άνω Καλλιθέα) ε1δ»«*ι·ΐ χά δυό χης 
«Βίδιο «ού βχπσβ Εδίγγελον 18 έιών καί Δη- 
μητριον 12 έτώ», δτι κατοικεί έν Άθήναις, 
όδός Πλι «»ΰχα 3η «άροδβζ, Αριθ. 2.

— Κ. Ριγάρ... Γροψβτε, «α* μ«βρώ νά σάς 
ουνανιηαο,, ώοαν ήμέραν, ρ r .  P. Τ...

— Εΰχ· μ^ι Καλόν Π σχα σιή^ εδγβνικές Μαρ- 
διές. ά«<ιντησω. «Τρβλλή N*pai5a».

Ν ιααν Β., Πατρβ». Σ »ν βΰχομαι μαπρό- 
θον Καλό Ιΐασχα. Β»σος. Κέρκυρα.

— ΔιΛβς, 'Αλτ ! Χήρβι., κροσοχή I Μ.ί δχοιν- 
δρευμένβς, άνάχαυσίς. Τρίιτ φαντοράκια, ευ
ρισκόμενα «ρό ιριβιίας οχβδόν είς χά χιονο- 
σ»ε«ή βουνά οΐ'οϋν Αλληλόγρσ-
φίαν, κρός «αρηγορίαν τής μονοιάνου ζωής 
των Προτιμώνται Άμφίσαηι, Άγυ ας, Λα- 
ρίοσης κα. «ροΊφυγοκι δλβς 40 ‘Εκκλησιών. 
Γράψ ιτβ : Μύχον Ήλίχν, Μύχον Νικόλαον 
Μαί Μύίον Γβ·ί»ργιον, δ9ον Σύν)μα «βζΐΜοϋ, 
Μ»»ρόν Έ«ιΐελβϊαν τ. τ. 928.

—Νέοι ζητούν Αλληλογραφίαν μέ δ)ν(δας 
Μ'λών ιΛ«ογΒ·*ι<3». Γράψατε: Άντών. Κοιν 
αΐυντέλ>ον, Τάκην Ντάνον, ρ  r  , Αθήνας.

—*1 ιμήνην Κων)νου. Καβαλλαν. Δέχασθεσυ- 
νεχιβθή άλληλογρο<ρία μας; ΆχάντηΟαν μ·σ<* 
«Σφ ίο α ς »  Παν... Γιαν...

’Q ιμ ·ρψ,ί καί μορφωμένα κορίτσια, Λνα- 
Μουφ··» 18 λιγικι χίιν «ειρδιά νβαρ^ϋ φαντά
ρου Ι^Γραψαχβ : Κ. Α.. Ϊ2 Σύν)μ«. χ. χ, 904.

— Άγαθ ·νί»η ‘ Εμμ ,Θιβ^νίκη, Δέεσαι άλ- 
ληλ-ογρ φί ν μέ ένα «ατριώτην σηυ ; ΓράψαΧ}: 
Μου^κεφι ρην Ν.»όΐαον, !φ. !\νθ)στήν, *Ε«ι- 
Χίλ I ιν Κ2 VI c Τ ρ j όρ. »νρ] «οΰ, χ. τ. 930.

—Α·»» ««ι4ιά, στ^ρηθβντα ά«οτόμ·»ς. χής 
ζΐ'.ή. τήί «όλεως καί γιά νά διασκεδάσουν 
την ιιηνότόνον ζί.ιήν του·- «αΟΊκαλοΰν είς Αλ- 
ληλο ραφία» ιά Μβρίταιο άχάσης τής Έλλόδας. 
Π;>βτ μώνι«ι Ξ ινθης. Κ. Π. καί Β_. Κ. I I I  Ο 
ό$ει>ό» χειρα>ργεΐαν. Τ. Τ. 915.

H S N A I  Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Ε Ι Σ

Γ ιά  σένα Jtov δ ίν  μπορ<ο νά λησμονήσω.

Καί ιώριι «αύ στά «/ίδια του 
θ ι «ά^ νά «ρΜΟχυ.ήοβ 
σιοΰ στ υψωμένου ιοΰ Χριστοθ 
κ ί δάκρυα 0* χύοης 
Θυ^ν'ισου «ώς Σ ' 1γά«ησα 
έβ« καί τόαα χρόνι-,
Kjt «ώ ζ κ ί Σ « μοΰ όιικίβτηκές 
νά μ* άγβ«φ. α ΐώ νιιι. ..
Π'ήν δμω; μ* ά«αρνήβη«βί- 
Κίί είς άλλην,,., έίόθη> τώρ* 
κι* Λ«ό τήν Μάννα £ υ 5φυγ*ς 
καί «ήγες σ 4λ ·η χοι^α.
Γ ά τό καινούργιο ϊ'*ήπ Σου 
ιόν ά>δρα καί ζ·ιή Σ .υ 
Σ ί »  «δχ ιμαι μέσα ά«6 χήν καρδιά 
ό«ως »»® ϊΐ ή ψυ/η Σ·’υ.

Λνδρέας I .  Ζώ ντος

ε
Μ · Φ ρ α ν τ ζ ε σ  κ. Δνναο&ε νά τήν jta- 

ραλάβετε άκό τά γραφεία μας· " Α ν ν α  Π  α- 
π α ο τ ο σ τ ό λ ο ν .  Δνοτνχως δεν νπάρχονν  
δλα. ηΑν θέλετε νά οτρ.ίλωμεν δσα εχομεν  
πρός 1 δραχμήν έκαστον. \Ι ν & Μ  α ν ρ α
κ έ φ α λ ο  ν Δύναται νά έγκριθ'-η. Γ . Σ  η η  
λ ι (ο τ  ό Jt ο ν λ ο ν. ϋαρακολονΰ'ήσατε ί·# 
{θέλετε τό νέον μας δημοψήφισμα. A. Μ  λ  ά- 
η αν. Θά στ οιχίση δραχ. 15 καϊ 90. I I  αν
τα  χ ο ν H  α ρ to ν έξόφληαις ίλήφ'Θ'η Ν . 
Ά ρ ι  ο τ ε ί δ η ν .  Αν δεν- Εστάλη ααν ση* 
μαίνει δτι δεν έλήφ&η ή επιστολή σας.

3Ενεγράφησαν σννδρομητα ί ο ί κ.κ Ά .  Ψα· 
•Οάς, Α, Δα λακ ον ρ ί  δη ς, X . Δημητρέσης, X , 
Τρ ιαντης, Ά ν Ο Ίπ . Μ ανροηεφάίον, Γ 4 Σηη · 
λ ιω τόπ ονλος . Κ . Ν τασ ίσχας, Ιγ ν ά τ ιο ς  Ν έ - 
στορας, Φ. Σηνρ ιάνης, Kcovar. Κανελής, Α . 
Β αοντσης.

® Γ  ι - Π Ε Υ Δ Ω Ν Υ Μ Α

« i
Asc
Soctiyn*  « Laurence» «ΧΓάρis»

Αϋρα ’Έ β ρ ο ν -,  Κ ο ιμ ισμ ένος Ρα>μηδς» 
.Δ ε σ π ο ιν ίς  άπεδώ » .Δ εσ π ο ιν ίς  ά π ' a v to v »

‘Εκδόσεις.

Έκυκλοφόρησβ » ί; κομψ&ν̂  βιβλίον : Τοΰ_Μ. 
‘Εμμ. Π ινχελάκη, «ίίολιχικοί «ιιτραινέσβις Ά - 
δαμαντίου Κοραή «ρός τους Έλληνας»,^

Τ ν π ο ις  ΙΙερ ιοδ ιχον  « Σ Φ Α ΙΡ Α » 
Ρ ίμ β η ς  και Περικλεούς



r ΕΥβΥΜΟΓΡΛΦΙ ΚΗ £ΕΛ<£
Λ

J
ΣΤΙΧΟΙ TOY KAPPOV 
(ΑΓΟΥΝ ΟΜ1Λ1ΛΙ ΒΠΙΚΛΡΡβΙ]

Φουκαρεύς γάρ ώ» 
άνεφ «λβίσθων οβολών 
έμετέμβην ί λί)εαινώς 
εϊς μία» ώοΰν 
χυδαϊστί ι ύγουλοίυ 
καί ίψώνισον
άμφότερα έρυθρόδ? ρμα ώ ι 
ού« δυνάμενος 

1 άγορά3αι «λειονα. 
ίΤαουγκρισάμενος δέ τΰ«τα 
μετ’ έακτοΰ μου 
θά «ράξω τό £μόν φάσχα 
δ«ερ μή μβίνω τάκιην τήν 
χρονίαν ήμέραν 
μέ τό στόμα χάσχα 

«6 βχοΐον
θά δια«ρ.>χθώ ρβνδίκολον »αί γελοίογ.
*Ε «·ΐ δέ ό όβίλαιης είμί έμββκιόρι»ς 
ήγουν κλερονομιακώ; γρροντοπίρ >ϊ 
αθερούμενο; οίκογβνειακής ουνδροφβίας 
δ«βρ χάριν τής κεκατηραμένης οϊα£οοκελδβίας 
Βούλομαι μετοββΐν *1ς τήνέμήν όοβιτονοικο 
ΐιις  έοΟίν «αμιιβγέΑης ένδορδανέα [κυρέα 
Μαθό» ρ δέ έμβίξων άνελλ·«ις ιό ένοΐκιον 
διά τό έ·α>Μΐι>οθβν τη; άχούριον 
βυμβαθ·ΐ καί ή /αβ»ϊ σ«αραξιΜαλδΙα>ς 
έμέ ιόν άσχημομούριον 
τό ό*οϊον
Καί μετά τών έκάοθοτε αϋξηοίων.
Ούτωαϊ καταβροχθισάμενος
τά έα«τώς έβωδιμαΐα
καί έ χ· ύμ»νος ιΐς κέφιον
θά ίοω  σθβνδορβίω;
τό Χριαθός Λν4α8 ον
όρχονμβνοι δέ άλλήλοι;
τόν καρσιλαμά» τοΰ Ιιαίως
θά δια«ρ ξ'Ομβν έλγα τοΟ διαβολέως
ιό  δχΛον at  αοΐ άρέσει /.υρα
Λάμβρο ξανο κέρνα άχό
τοιυΰτον άνδρο

Ό  Άγκαόάγγελος

ΤΑ ΡΑΒΑΣΑΚΙΑ —
ΞΤΟΥ ΜΗΤΡΟΥΣΗ(

Πιρ1ίκ*ι μ* ’«λί μ*. 
’Aveos*. Άνέστ’ κιιλούν 

Πάσχα μϊ καλή Άνασιασ* 
εύχοριστι Ο»»1 «αρονμοίονς 
οας κΐ μϊ ΐι/είαν κ* ίύτυ- 
χία χοΰ νέου gcovc. Τί νά 
οοΰ χοΰ όμους ούρή ψ'- 
χοΰλα μ’ Ιδώ ό κόσμους 
Οέ» ξίρ ’ νά γλιβντήι* μά 
ίδι τή «αοχαλιά, θεού- 
κλβιστ* c ΰ α τά μαγαζά

  -Jxipa χι βίρα ριτσ'νούλα
μχίτ, κονκονρέτσ* δρπμ* σχληνάντιρου ιΰΗ 
Via μιζέ, γκιζιράν στοΰ δρόμου κί σκούζ'νι, 
κλειοΰνται οτοΰ Κινηματογράφ' «ι* ό»έ λίένι 
χώς γλιεντδνι. ΓΛίβντ' ilv* αύιίνου γιά ζουρ- 
λονκονμένον. "Ας δψ.τι όαους Τν ήμίρα κρί- 
οιονς οΰ λουχαός άβ’ δέ» ίννου&ΐ νά μ" δώ»* 
δόγια »* άρχομουνσ, σι χέρα, νά γλιντοχου- 
χήαου. Τι δ·»»® τ* ματατοΰβι«α τίχουτις αύ- 
τίνους κιφάλ* άγνριοτο χαμχέρ δέν ?·/'. Γιά 
δαύτον μΐ μέ καρτ.ράς. Τα Λ χρόν* μΐ ιά «αλί. 
'Ιν  τονσούτου δμου; τοϋ »ή ,ξα άχιργ'α κι* 
ϊφ'γα ά*’ τοΰ γριψβίου δι χαίζ’μι. Μπου- 
νόρα μχοννύρα « ‘λιές βναίνουντπς νά «άου 
οτ’ν άΐ*«λησά μ' ?μ«λαι|ι τό δουλ'κό τ ' λο· 
χαοβ μ" d«* μ* κάν" γλυ*ά μάτια μαθές (5μα 
κααίνου τ" δλουνου στοΰ σ»ήτ .

—Χρισχός ’Ανίατη μ* λιέβι.
—Τοΰξίρ" τ'ς λιέον.
—Mug.
—Μ*άκα « ΐ  κασσίδα κορακαηδόνα τ ' δι4- 

ονλ* δι θά μ' »ής [μένα μ«δ.
—Μά τί 3χβις οή^ερα χρονιάρα μίρα;
—"Εχου ά*ιργί«ν.
—*Α»ιργ£αν γιατί;

. ~ Γ ιά  τ ' άντί «ώχ' τέσαιρις τρΰχις μΙ τ ' 
Αφιντικό σ' * '  δέ μ' δ£ν' δδγισ.

—Καλά καί τ£ σοΰ φτα(ω έγώ;
—OCVa τ ΐ  «άνϊα μ· φταιν’ .
Τ ’ν ΰφ'κα * ' έφ'γο. Κάνου «αρακατούλια 

Ml κέιρτου ό*αν οί μιά φρινιζέξα.
—"Ω μόν σέρ μ*όν αάκ.
—Ό ϊ  ά«ιρ ;£α τ'ς λιέον·
—Σ* έττά »τίρ;
"Αΐίοϊς ούρέ |Λανου ά»*δέ σ«αμιιάξ' ντϊ* 

ά*οΰ γαλέϊ«σ. ”Η8ιλι νά μΐ δβίρ’ λιέει γιατί 
έκανα δ*ιργ(α.

—Μΐ *νίγ’ τοΟ δίκηου μ' *»ιρά μ’ .

Κατάλοβι ηϊ αύτίν’ τοΰ δί·ηον μι’ άντΐς γιά 
ν̂  μΐ δβίρ', ι'ράει νά μΐ φνήα'. Έδου·ι «ήρι, 
δέν τά Μικάψιρι νά μΐ φ λήο’ μι' Ιφ’γι μουγ- 
Μρίζονντας. Στ' διαόλ' τ' μάννα μι* άκόμα 
*°ρα, ου Μήιρονς Οΐ «ατά» τοΰ λόγου τ'. 
Elsa ά*ιργία μέχρι τιλευτοίας οΰρανίδίος *ΐ 
θά Ιβιμίίνου στοϋ λόγ' μ'. Μά·ι9ι γράμμα 
δέ σ' ο 'ψ’ί  μέχρι λήξειης τη; άχιργίας.

Άβινιι τώρα ν  Μανουμι Χ'βτός ’Ανέστ* Ιμ 
τιΰ μα·ρόθ«ν. Ά» ήμ’να στ. C χουργιό θά 
τοουγ·ράγβμι μϊ τ' ούγό, τώρ ι ά*' δέν βίμι 
τσοΟγΜρα τοΰ Μΐφάλι'ο" στοΰ ντβάρ νά ίδονμι 
«σιό θ ι ο«άσ".

Ταΰτα μϊ μένον. Γ*ιά σ* μι '  Ίντί™ μ*
Μήτρονς ΚονρνόγαΙονς

Υ. Γ. Σ'μ·ίθιρι
Γούλαν Κ*Γυ4'θου«ίφαλον Ιέ'βΡα τήν 1«ι- 

στουλί βου ot ϊ\' μου τή σνοτ βη σον γΐά 
θέλ* νά σοΰ γραςρτ' Ιδιαιτέρους.

Ον γίόιονς
ΛΗΟ ΤΗΝ ZSHV TCK ΝΕΑΠΛΟΥΤΑΝ

Χ Ρ Ι Ε  Γ ο ε  Α - ΐ ν Ε Ε Τ Μ »

Νβόϋλυτον σνζυξ μου Μ>μή, 
κυνώ; μόν Μέρ καί μ «Λ* άμή.

Χρηστός *Α>έστης σ ιΰχονμβ *οι- 
[τη«ώ ;

ενβΜβν ώ «ου ε ΐ» · ιόρα τις μωδό:,
Χρηοτΰς Ά>έοτη; μαΐ ϊνήα 
μέ άα* ισμού» κε μχόλικα φογία.
Έρρίχτικα ναρθώ μ*α’ οιώ χοριώ 
νά Μάνυυμαι άνάσταση κ' I δυό 
καί νά νωθοΰμαι άν«* άντ·ρ ο; ο ;  
σον τριγονοκηο, μ*τό σνχωρίσβος.
Μά MivQ ή σ«<>σάρα μας ή συύοτα 
μ ΰ χάλυσαι I άτιμοι τά γούστα.
Το φορτομπ τις Icovve βα^ΐ 
κ' έγΛ, μέ «ό μ* ·ρδών, «ολλλϊ χοντρί, 
γωνάιησ't «ροραδ« μαί, ψ <ί μου, 
n i μ' ήψοικε σ<ό δςιώμο ^ωνι χί μον. 
Τρ·μάμ«νι »έ φ»β Dig <ς μ«!τι 
μ*ΐ*π ο' ένοΰς Haca τό σχοϊτι 
μά » ϊ voc δίχος κάνε νά ροιίσβι 
Μάνι ΜΙ* άφίΑςνά γον<ιτ»ίσ .
Μαϊρα κού ΐιουνα, Μ μή μον, 
δίν Ιαραιαβ νά μο.γ ■ ρήα' τ  ν ψιχί μον 
κ* ά μέσος στό χωριό τά μάτια μην γιρίξο 
κ* οΐφτΐς κ' ένό κοντά του γονατήζω. 
Γον>·τισμένι ίτσι «1 δύω μας, τουτέστις 
/ψίλομαι Μαΐ τό Χριστός ’Ανίατης.
Ίβϊβρης μέσ' ατά σκ^τινά κ* I δϋά μας 
ίψάλαιιαι βφκές γιά τό χοριώ μας 
Μέ σ' έ(ρ·ηθή«αμαι μ<·ζ(ΐ 
δ σύζυξ μ> υ χρόνους κολλά νά ζΐ.
Χρηστά Άνέοτης τό λοικός, μόν ·τή  μαρί, 
μαΐ τό ΧρηστβΙνα κέ τό ΜαργιορΙ 
Μέ μέ τΐ «α>θβρά μου κέ τά ξα μας 
κέ «άντα δ «αβάς βοήθια μας.
Μιδέν εντβρον κέ σαΐ φηλώ 
στά χίλια «έ  στόν άφ" '* »>

Μανόάμ Γαρεμφ φ ύΙ* 
(«υνώ: ού.» έ ο \)

(ξ  ΖΑΚ. ΥΘΙΝ Α Γ Ρ & Μ Μ & Τ Α

Νιόνια μου, τζογουλα 
μου.

Καλό Πάσχα, Χριστός 
*Ανέσιη, κοί τοΰ χρόνον, 
κυρά μου ■ δααι καλά χαΐ 
νά μάγακ&ς.

“Ηθβλα νά αοΰστβρνα 
Μαΐ Μαμμία λαμπριάτικη 
κάρτα, ά«ό κβΐνες «ού 5· 
χοννβ Λ«ά>ου φιόρ ντ* 
άμόρβ («Ίοχιλιά τό λένβ 
τοΰτοι-όώ) κόκκιν’ ού /ά, 
κοτοχουλακι^, άγγρλού- 
δια κι* ώμορφβς κο«έλλες 
σάν καί σένανβ, μιοόγΐυτε:.,.

Μά είνβ τόσο άκρ>βές ϊφτιΰνβς οΐ κάρτβς 
μέ τσί φάγγβλου; μάλιστα Μαΐ τ ΐ  ταχυδρομικά, 
«ού τόμου Ικομα τό λογαριασμό, δβίρήκα «λιό 
συμφ«ρτ>Μ0, νά σοΰ στβίλαι μέ νό Μ»ν«γή «οΰ 
Φ<ύγ*ι ούριο, £»α ματξέτο φιόρ ντ* άμόρβ μι* 
βνα μαντήλι κόκκινα αύγά γιά τό καλό.

Καί λύσβ το καί δέσβ τα 
Κ ι’ Ιβές τΐ Ιχβι μέσα 
Καί κές καληώρα ναχοννβ 
Τά χέρια «ού τό δέσα...

Μοΰ κακοφαίνεται, νά σέ χ·ρώ, «οΰ δέ θά 
βϊμαι έφτοΰ τή Λιμ«ρή νά φιρ''ρονμ· ταύγά

ΤΟΥ ΒΛΑΜΗ
ΤΑ ΚΑΜΩΜΑΤΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ
‘Ως «ιιρισιη, ρέ Μανιώ άνααιασ.μη καί 

Χρ·στος άνέσιη έ ; άμφο- 
τ#ροβ«ν τάς «ιιρβιάς kui 
άνβφ ά»τίοταοη έ»αναλη 
«τικώς.Κ ΐ τώρα άνιβ νά 
•S; «ής μάνας σου νάκά>χ| 
κι* δλλη γέν>α, γιατί μά 
τήν άνοστασι τώρα εικό
τως «ολύ μοΰ μονρδ'-ρεύβ- 
τβ τά «ράμματα έοεΐς τό 
άστβνές γένος. “Αλτ καί 
«αραχόδας τό λοι«ός καί 
βι,μα αημειωτόνρέ χαμοΰ- 
ρες κι* ά·αρδ·ς «ερί δ.ά 
να άντιλήββοθβ Ματανυκτι- 
κΑ~, γιαιι σημερις θά ξη- 
γΐ)θώ άναιχτιΐ κι* Αβέρτα 
άδρβφάρβς, «ερΐ δ.ά τά 
■uiOm τ* άοίκικα τσΐ λέον
τες τοϋ μβτώ«ου. Ε1·α.
Φ ιντάρος λές μαιρή καί t 
χορταίνει ό στόμκς σου.
Εϋςωνακι λές καί ιρέμβι ή έφυλιος δλάκβρη* 
η ·ρ β β ο λ η τή  λές »αΐ σέ «ιάνου* αχπσμοΐ κι* 
άνατρ·χ(/-ες. Σ<»μ«ανέας λές mui Ιφ τ ' άδρέφι 
μβράΜΐ ντέραι καί μβγΜλέ όλέ «βρί «βρ>»άδιος 
γ>βτα καί τανά «αλ ιν .  Μίλησβ »αν»ίς ; Ό χι. 
Σάν ήμνρβσία διαταγή «οΰ λές ρέ έφτάζνμες 
Μαί »<>σκαλιάτΐΜ*ς μοΰ φέρνβι ό ταχυδρόμος 
μέ τό Μ<>τ»«ιιΐγον έβισιολας έκ μέτοχον καί 
μοΰ «βριγράφοννε έσ·»κλε(στως «ορά»ονα ρέ 
«ιιρακονιάρες »·ης τ ξβχ·>σι·τβ όλότβλα τά κα
κομοίρα τ.» «αιδιΊ μοι Μινιυνρύβι νά γρνΰ γα
ρίδα τό μάτι τονς » ρ ΐ κ α ν έ ν  έ «ιστόλιον  έρο>- 
τικό» καί *<ρ ι«β (ι · ι&δ«ς—όχ ΰ μονάκι μου‘ψο
φάω γιά aev*fctiin, τί«οτ'άλλο ρέ «  ιιδιο δέ 
ζήλεψα σ' ού  ό έ ί  ο τί ν ψίύιη κόπμον «ορά 
τή »χβρ·κέτκιυ. Γιατί τό λοι«ός ρέάγράμματις 
δ« νο·’ φ«τβ ;

Πρ οΗ*.ητήριο θέλβτβ, «ου’ αμάρα {χ »τ ·, γιά 
τό ένσημο #■· έχικολήαβτβ ; Τζάμκα «ράμμα 
f i  νταρντάνες κι* Αφιλότιμες, ντρ··«ή οας μά 
τή Μ« ιν >γ(ο ρέ κοραοια. Nui μέν tyct δέμιλά» 
«βρί άρεοτοκρατίας καί τοιοϋτβς τσιμκονκό- 
βι-ργίς γιαιΐ τά *οιο< τα Λχαμνόιντα δ*τ·ι δ 
βλάμηο νά λαχτίζβι όξιο·ρβ·ώ:. Μιλάω σω
στά ; Π-ρΐ γιά οάς τα κοράσια τ »  βύγενές 
καί ί  ληνο«ρ·«ές μιλάω. Γιά κάντέ μου τή 
χάρι τό λοιβός ρέ μνιτήριβς δ·ιχτνλογράφι· 
οβ- κυΐ ο ιϊ. μεπτβκ « ιθ ίς  μοδ-σιρακια καί 
κορδ^λιασιρρς, ύβορια ** Ινβιβς «  ιρ ιμάνες καί 
σείς σοκόμνς κι·ΐ γκόμβνβς ^δρεφ - ρες καί σο
φίας σολομώντος τό άνάγνωομα «ρόακαμβν.

Σά: ξη-ήΟηκα βιαράτι Χι* άδρβφάτα γιατί 
δέ μοΰ άρέζ·ι νά {«ανέρχομαι έ«ί τά«ητος 
«β. ΐ τοιοντ- «αρατράγ· δα μ·δέν έχιθνμάω ν* 
Λρκ ιχτοϋμ» έ «  ·  ιλ νίυις «<ιΐ έχ συστάσε·βς ρέ 
ζ  βολιάρ*ς χρονιάρβς μέρις «ι δνβ γιοτΐ ϊτσι 
θά μιίνω «αλβ Λμιτιιλοβϋστος ρέ Μον·ώ κατά 
τή σννήΟβια μο<· Ο ΒΛΑΜΗΧ

Ύ α τ ΐρ ό γ  ράμμα.
Καί τώρα τόκα το χ«ρι καϊ Χριστός άνέστη 

ρέ μακαντάσηδ^ς καϊ σάς δίνω έντίμως τό 
λόγο τοΰ Β άμη «ώς θδ iul οΐώνΐ" έν ί»ιφυ- 
λα·ή ««pi ft ό τΛ συ-φέοη nnc. Ό  ϊ&ιος.

μας δ«αις « ιντ<·. ’ Κ, ας όρκίοουμβ τ»ΰ χρό
νου. Γιά έφέτο φ ρ·ρισε μέ τό Μβνβγή «οΰ θά 
οοΰ φβρρ τό καν.σκι μον. Πές, «avuafi, «ώ ; 
είμαι *γϊ  δ Ιδιος.

'Αλήθβισ, τΛ φ ρΐοιαιια ξέρεις «# ς  τό λένβ 
ταΰτοι-δώ ; Ταονγγριαμα 1 Κι* άκοΓς : «Έλα 
νά ταονγγρισυνμί, ψυχή μον, ταύγά μας !» 
Τΐ άσκημος λόγος 1 Καϊ «άντοτβ «ονηρά νόνβ 
λένβ δ ·ως κι* έμείς τό φιρίρισμα ... θυμάσαι 
κβΐνο τό «αλιό κβφαλλωνίτικο τραγούδι «οΰ 
διαβάσαμβ μία ββλά, - τοΰ Λ ισκ ιράτον ή»αν8, 
μοΰ φαίνεται,— καϊ «ού Ιλβγβ « >ΐοι καί «οϊβς 
φιρίροννβ Αντάμα ;... Γιά θνμήσσυ :

Καί μέ τό δοΰλο κά«οτες 
Φιρίρει ή άρχοντο«ούλα.
Μά «άντα τό άρχαντόβονλο 
Φιρίρει μέ τή δούλα...

Τϊ γέλια «ού κάμαμε I *Α, καλοθύμητα 
«βρασμένα I.... Τέτοιες ήμέρες νά βρέσκεται 
κανένας μακρυά ά«ό τό Τζάντε τον κι* άκό τή 
Νιονιούλβ τον Ι...Τά μάτια μου βουρκώνουνε, 
δέ μ«ορώ νά γράψω «λιό. Καί α^φίνω μ* ένα 
γλυκό φιλί στό στόμα. Χοιστός Άνέστη 1 

‘Ο «ιστός σου 
ΑΝΤΡΗΑΣ ΜΑΝΤΟΛΑΤΟ!


