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Σχεχικα^
M gPCi ΕΡΩΤΕΣ

·?β6 ψει περί τών 
< φημέρων tftfiAov χής «Σφα ί
ρας» νής Δ -Λ  Γ. Ζαχαρίου, ά 
πό χό Βαθύ χής ϋΜτμόυ, μοϋ γράφει: «Δεν 
πρέπει )ά οτείλω κατ' άνεμον τον; εφήμερους 
ίοωτας, γιατί αντοί μόνον μΚς δίδουν τον αχό· 
&ο τοΟ ενός χαι μόνον Ρ,οοατοζ >. ‘Ο άναγνώσχης 
μου θέλει τά  πή δηλαδή δχι ό έρω; εκείνος 
πού άνάβιι τό πρωΐ καϊ οβυνίΐ τό ϊδιο βρά
δυ είναι δ κατ' εξοχήν έρως, πού έξυπηρετεϊ 
χόν πόθον καί κολακεύει «ή » επιθυμίαν.

ΙΪ3βαίως οί Εφήμεροι έρωτες δέν άποβαίνουν 
πάντα επιζήμιοι. Καμμιά φορά μας προσφέ
ρουν κάτι πολύ Γύ,ιορφα φροϋτα, τών οποίων 
ό,ιωςή προσφοράγίν$ται κατά τρόπονπολΰ βε- 
βιασμένον, οΡτωςώσχβμΒτά τήνδοκιμήν νά μή 
μάς απομένει οΰτε αυτή ή άνάμνησις χής ευ
δαιμονίας. 'Εξηγούμαι : Ύποθέσατβ όχι οέ 
κάποιο γκρουπ, (καί άταφέρω τόν χορόν διό
χι η βασιλεία χών εφημέριον αυτών ερώτων 
κυρίως ε ί; τόν χορόν ^στηρίζεται), Ιρχεαθε είς 
ΐ^ωτικάς διαπραγματβύσειςμέ τή » ντάμασας,ή 
οποία βχόρευβ διαρκώς μαζή σας, t Μχβτο τάς 
εκδηλώσεις τή ί συ μ παθβίας σας ίσιος καί τάς 
χειρονομίας οας. Άμέσως άποουρεοθε ι ’ις μί
αν γωνίαν... Ά λλά , φίλε μου, δέν Ιχεχε διό
λου καιρό. 'Ιδού πού ορχήστρα σας φω
νάζει, ίδου πού οί φίλοι οας άρχισαν νά σας 
αναζητούν. Έπανέρχεσθε άναγκαστικώς *ίς 
χά ίδια. Τ ί έκερδίσαχε, παρακαλώ : Λίγες 
τρτφερές λέξεις έκ μέρους χής δεβποινίδος Ι 
σως καί κανένα"φιλί. Κατόπιν; Κατόπιν δέν 
προφθαίνεχε χίποχι. Ό  χορός έτβλείωοεν. Ή  
ντάμα οας σάς άποχαιρετ£, χωρίς νά σάς ένι- 
σχύση οΰτβ μ' 8να «ώρβουάρ».

Θά τήν δήτβ άριγβ αύριο, μεθαύριο; Είναι 
ζήτημα. Εσείς, βεβαίων, θά ξαναπαχε στό ί 
διο γκρουπ, θά  ̂ συναντήσετε πάλιν τήν ίδια 
ντάμα, άλλα; Ά λλά  αύτή θά χορεύη κατά 
προχίμηοιν μέ άλλον, ακριβώς διότι δεν «δώ 
θε καμμίαν σημασία στόν έφήμερο ερβτα, δ» 
ότι καμμιά γυναίκα δέν οτέργει νά ζήσ^ έναν 
εφήμερο έρωτα Ι οχβ καί έπί δύο ήμέρας.

"Ιδού λοιπόν γιατί «ρέπει νά στέλνιι χανβίς 
κατ άνεμου τους εφήμερους έρωτας. Μας 
κατατρίβουν άδιιως. Χαμβνοο *όπος καί και
ρός δηλαδή.

Κανείς άπό κείνους «ού  ϊχοεν ζή m  χόν 
έρωτα δέν τόν έκτιμοΰν δταν είναι εφήμερος. 
Κανείς. Οΰτε ή γυναίκα. Κ ' έδώ ϊγκβιται ή 
οπουδαιόχης τοϋ ζηιήμαχος,φ λ ι κ. Ζαχαρίου.
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S T E P H S E I S
Δημοχρατιχώτατον μήτερ μον,

Δ ίν ήμπορώ πλέον, δέν δύναμαι, ίιιόλλιαο' 
μ αλδιά μου μ’ αΰτό χό γαλλοειίή συμβ(ο 

μου τόν Ά ρ ζ*ρ  όπου δέν 
μέ άφίνει νά κάμνω μυτι- 
κιούρ καί φτερνικιούρ, δπως 
κάμνουν χώρα ουλές ί) Φα
ραώ σπιτοδέσποινες καί χα
λούνε κόσμο.Μήδε άχαταλ- 
ληλα βλιβλία μέ άφίνει ν ' 
άναγνΛνω, δπου μ* άρέζουν 
περιοσότερον άπό τό κοκ- 
κινοπίπερο, ένίκβν όπου τά 
άναγι ώ ν^ς καί σοΰρχεχαι 
μιά γλυχυάδα οάν νά χρώ- 
YUS μακαρούνια μέ ταχίνι, 
μήδε ν" ανταλλάξω χαρτο- 
ποσχάλους μέ <iφ νβι διά

σκοπόν ιερόν καί δ,τι έπακολουθήση, μήδε 
τίποτες.

Αύτά καί τ* άλλα έκαμαν τό θλιβερόν σου 
τσουπίον, ανατολίτικη μήτερ μου, ν' άποφα- 
σ ξω  νά γίνω καλόγρηα, ότβυ ε ιότβ θά μπο- 
ράω νά κάνω καί μυτιχιούρ καί άκατάλληλα 
νά άναγνώνω καί χαρποστάλάς ν ' άντολλάγω 
διά νά μεταβϋ ή καλδία μου εϊς χήν θέσιν 
χης καί νά ήσυχάξβ, δχι έτώρα όπου είμαι 
λίον άνήσυχη καί ξβσκεπάζουμαι τάς νύξ καί 
μέ γλέπΉ ή προσωπογραφία σας κ' έγώ ένδρέ- 
πουμαι ο φόδρα. Διατελώ κοϊ μενη μετά συγ- 
κοκής καλδ'.ας, ή άειπάςθενος κόρη σας

Β Ε Τ Τ Α

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο *
Π εν τέλη , Ί ο ύ ΐ ι ο ς  1984.

* 'Αγαπημένε μου,
. “Ενας μήνας σιωπής. Τριάντα δΧύκλτ,ρες μέ
ρες έ /lEgaoar χωρίς ίσένα, χάρις κανένα, γιατί 
όταν Uinyt «α* δία οβύνουν xai έξιφιιίζονιαι 

δΧα περιμένουν πάλι νά λάμψουο μ ί τό> ερ
χομό αον. ΤΙ οοΰ ονιίβη λοιπόν και μ' ΐατέ- 
ρηαις τόοο γρήγορα άπά τήν ευδαιμονία ηον 
τόοον άχριβά τήν επλήρασα γιά vi χήν χε^δίαα ; 
Μήπως βρήκες δτι ή Ηοις ε»ός ώραί-,ν νέου 
δπως έού, δέν, ιΐνε /πάνω σιά βουνό, μέσα σ' h a  
ερημικό ξενοδοχείο, μαζή μέ μιά γβναϊκα παν- 
τρεμμένη -, Μ * εγώ dir ζοΒοα παρά γιά οίνα. 
"Οσα άφήχα πίσω μου tv /ε μΛ στιγμή Hv τ ί 
οκέφτηχα κι' άφιίραοα μόνο ο' Ιαένα τ^ς ήμέ- 
ρες μον, τήν ψυχή μον, τής αχέψεις μον, το 
μέλλον̂  μον. θά φοβήθηκες μήπως καμμιά 
σκληρή μετάνοια έκ μέρους μιν, θά φοβήθηκες 
μήπως ξαναγενηθοίν μεοα μου ή οβνομένες αγά
πες, ή νεκρωμένες ευμπά&ειες, ttm: γιά τά παιδί 
μου, γιά τον Άντρα μου, γιά τά σπίτι μου. Άλλά 
γιατί δίν έρχεσαι νά μ ί dfjs, νά δβς πώς κανείς 
άίλος, εκτός άπό οένα, δίν μπορεί ν ' άπασχο- 
λή<>ν χή σκέψη μου ονιε μιά στιγμή. 'Αγαπημένε 
μον, εμίοηαα χόν κόσμον μόνο γιά σίνα... κι' δ 
χόομος τώρα μ ' ίκδική&ηχε χαι σ' έιράβηξεν 
άπό κοντά μον καϊ σ’ ίπήρε μακρυά μου... Καί 
τώρα δίν είμαι έγώ παρά μιά εγκαταλείειμένη. 
°  Ολη μον ή ζωή θά περάσρ πειά εδ& πάνω μ ί 
τήν ωραία προσδοκία χής επανόδου σον.

Έλα, αγαπημένε μου. Μ ά άμαρχαιλή περι- 
μόνη τή βοήθειί αον, μιά άνινόρροπη γυναίκα 
έχλιηαρβΐ χή συντροφιά σον. 'Έλα, δχι }>(■ νά 
μ ’ ενχοριστήοζς, άλλΑ γιά νά μ ί σώσ^ς.

Μιμικά»
• Διά τήν άνχιγραφήν ϊ  ΑΡΜ ,ΝΔΟΣ

Η ΜΑΘΑΙΝΕΙ ΕΓΓΑΕΖΙΚΑ
Πηγαίνοντας ενα μεσημέρι οπίχι χον δ σύζυ

γος τή: Μανχώς βρίσκει τή γυναίκα χον μέσα 
σχ ο σαλόνι πλάι σί χάποιο ξανθό κύριο, πού 
γιά πρώτη φορά τόν εβίεπε.

' — Ό  κύριος ι έρώτ^σε χή γνναΐ/ta τον ό 
σύζυγος.

— "Α, εκανε ή Μαντώ, ό κύριος εΤνε ό κύ
ριος Λερμόν, με μαθαίνει ‘Εγγλέζικα... Δεν 
σοδ είπα : Πρέπει νά μάθω ‘Εγγλέζικα γιαχ'ι 
σκέπτομαι νά περάσουμε τό φετεινό καλοκαίρι 
αί κανένα προάατειο τοΰ Λονδίιου.

— ”Ω, γιές, εκανε ά κ. Λ ιρμΐψ.
"Οταν ό καθηγηχής τής 'Αγγλικής Η. Λερμόν 

εφυγεν, ή Μαντώ λέγει αχόν άντρα της.
— θύμωσες που δεν οοΰ είχα πή τίποτε ;

" — Βεβαίως, άπήντηο·ν έκεΐνος. Βρίσκω εναν 
Άντρα μέσα στο σπίτι μου καϊ δίν ξεύρβ ποιός 
εΤι*.

— Και τό πράγμα έμεινε* ε<ος s J<5. Μετά δύο 
ημέρας ή Μαντώ Ανακαλύπτει το* σύζνγό της 
να βρίσκεται ττλάί σε μιά κυρία μέσα στό γρα
φείο τον.

Τον ερω ιγ στεναχορημένη. Ό  σύζυγός της 
τής άπα*χ$ ·.

Ή  κυρία μά μαθαίνει 'Εγγλέζικα. Άφοϋ 
άπεφίοισες κά περάσουμε τό καλοκαίρι ατό Λον
δίνο φυσικόν ήτον νά φρονχύσω νά μάθω χ' εγώ 
τή γλβσαα.

Τό βράδυ ή Μαντά λέει οτοψ άντρα της :
— “Ακονσβ, μηουλοϋκο μου. Σήμβρα το μβ-

Λ\ΕΤΑ ΤΟΝ'ΓΑ/ΛΟ
Μικρή μου φίλη.

Επί τρεψέ μου πρώχον νά συμμβρισθώ κ* 
έγω τήν εύχ»χ!α οου πού άπεφάοισαν cl γο
νείς σου νά ιτροεχοιμάοουν χό γάμο σου. 
'Οοον άφορΰ χόν δυσχυχισμένο σου φίλο, δέν 
Οά είναι λογικόν νά τοϋ ζητήο^ς τήν άδειαν, 
αφαϋ, φυσικά, δέν πρόκειχαι'ποχέ νά σοΰ τήν 
oeofl, ΕΤ^αι βββ ία πώς αί σχέσεις σας δέν 
εφΟασαν «υπέρ τά  έσκαμένα> καί έν χοιαύχο 
περ.πτώβει, χωρίς μεγάλη δυσκολία, μπορείς 
αύριο νά χόν άποχαιρετήσ^ς. Πολλές φορές, 
όπως μοΰ γράφεις, δταν βρισκόσαστε μαζή 
και συνομιλούσατε γιά τό μέλλον σας, σέ ά- 
φησε^νά έννοήσης ό καϋμένος ό φίλος σου ό 
τι τοΰ ήτο άπολύχως δύσχολον νά σοΰ προ- 
οφέρ^ α ύ τ ό ς  ενα γάμβ μέ βΰχυχή επακό
λουθα. Ε ίνα ι πχωχός, θέοιν καλή δέν έχει, 
δυναμιν γιά νά έλπΙΟΉ μίαν καλλίτερα επαύ
ριον ουτε, είναι ένας μικρός καί πτωχός κύ- 
ριος, που ίοως εχει πάντα τής τσέπες του γε
μάτες άπό ωραίες πρόζες, άλλά, έκτος άπ' 
αυτές δέν εχει χίποχε άλλο. Κι" ίδική σου ή 
ζωή Ιχβι τόσας άπαιτήσεις.. Τελείωνε λοιπόν. 
Πρέπει νά τόν Ιγκαχαλείψ^ς, άφοϋ είσαι βέ
βαια δτι γι’ αύτόν δέν μπορείς νά κάν^ς τί- 
ποτβ άλλο καλλίχερον. Έσκέφθηκες πρό; 
στιγμήν νά τόν έ»ισχύσης οίνομικώς, μέ τήν 
προίκα οου, άλλά κατόπιν σοϋ είπεν ό ίδιος 
ότι ή θοοία σου αύιή θά ήτο ένχελώς άνώ- 
φελη, διότι ένας νέος πού έσχερείτρ άνέκα- 
θεν τοΰ θάρρους ν' άντιμ,ετωπίση τη ζωή, νά 
θυ3ΐαστή γιά νά εξασφαλίση οτήν άγαπημένη 
του, πού θά κάνη αΰριο γυταϊκα του, μιά 
ζωή ανεκτή, βεβαιώσου ότι ·α ί  πάμπλουτον 
αν τόν κάνης ό πλούτος γι’ αύτόν θ ’ άποββ 
μία διασκέδασις καί δχι ένα μέσον.

Ας δοϋμβ τώρα μέ τί τρόπο στέκει νά τόν 
έγκαταλείψης. Νά τοΰ τδ πής, βίβαια, κατά
μουτρα αύτό οΰ ce ή άνατραφή σου τό  επι
τρέπει, οΰτε ό έρως οου.

Ό  μόνος ιρόπ ις διά τοΰ όποιου ή έγκατά- 
λβι^ψις θά είναι ολιγόχερον όδυναρά είναι νά 
χοΰ γράψης. Χά τοΰ γράψης, άλλά τήν στιγ
μήν ποΰ'θά βρίσκεσαι πολύ μακρυά του. Ό  
μνηστήρ σου είμαι βεβαία ότι θά δεχθή ά
μέσως δταν τοΰ προτεΐνης ένα ταξβιδάκι ώς 
οτή Γαλλ α η οτή Βενετία. Ό  ά/απημένος 
σου θά βρηνήοη βέβαια γιά τήν άπώλειά σου, 
περισσότερόν ιβως διόχι οέ ®ίχε ουνυθείσει, 
θά γρ^ψη φλογερούς στίχους, θ ’ άδυνατίση 
λίγα,^υστερα όμως θά σσνέλθη καί θά δεχτή 
* 1’, ®ΰτός τδ γ3γονδς ώς τεχελεσμένον, διόχι 
έσυ θά είσαι, μαχρνά του.

Παντρέψου λοιπόν, άγαπητή μον, καί φΰγε. 
‘Έ τσ ι δλα θά κανονιοθοΰν καί ή έγκατάλει- 
ψις δέν θά βασανίση καί τούς δύο οαςμέ τάς 
Αναμνήσεις της. ΣΤΕΛΛΑ

ΑΠΟΜΕΙΝΑΡΙΑ
2  έ»α βιβλίο μου καληό βρήκα κλεισμένο 
Κάποιο λουλούδι ποΰ γιά άναμνησι κρατώ, 
Λουλούδι δίχως ευωδιά καί μαραμένο 
Ποΰ τήίωή μου φέρνει μπρίς σάν τό κυττώ . 
Σ «ό  κεφαλάκι του ένα δάκρυ μου σταλάζει 
Καί παίρνει μιά γνωστή οάν μιά φορά ευωδιά 
Γ ια τί το δάκρυ μου γεννάει καί πηγάζει 
Ά π ’τήν άγάπη μου π^ύ κλειώ μέο’ τή καρδι ά 

Χαρίλ. Κρητικός

ΜΠΕΝΕΤΑΔΕ»
Πουλιά,πούτραγουδοΰσατε χαριτωμένα π^Λτα 
καί νανουρίζατε γλυκά τά  άκακ» ζευγάρια 
ποϋνύχτα κουβεντιάζανε κάτ’άπ'ούρ^νιαφώτα 
κάτω άπό λαμπρ5φωτα κι" άνέφελα φεγγάρια 
καί είοασιβ τήςάνοιξης μαγευτικοί ψαλτάδες, 
ίλδτβ νά μοΰ ψάλλετε χαριτωμένα πάλι 
τό ύστερο τραγοΰδιμου, νά πάρτε μπ3νετάδες 
νά θυμηθώ γιά ύστερα τά περασμένα κάλλη] 

Κυχαρισία Νάσος Μαρτίνος
οημέρι χόν έδιωξα τό* κ. Λερμόν. Φρονώ πό>; 
πρέπει νά διάξης κι' εσύ τή δασνάλα αον.

'— Μά δίν θά πάμε στά Λονδίνο ι έρώτηαε 6 
σύζυγος μ ί πονηριά.
, — "Οχι, άπήντησεν ή Μαντώ. Έρώχησα γιά 

τά εΐσητήρια και είνε πολύ άπριβά !
Ο Α Τ Τ ΙΚ

ΝΕΟΝ ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ( Α Ρ ' Ι ΤΕ Ό Ν  ΓΡα ΜΜΜΩΝ ΚΜ ΤΕΧΝΩΝ

“ 0 ΑΡΡΑΒΩΝΙΑΣΤΙΚΟΣ ΜΟΥ,
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΒΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου) _
Τής τά διηγήθηκα όλα. Κι* δβα άκόμα, άπΰ 

μιά τελευταία ντροπή, ήθελα νά τής κρύψω, 
έκείνη μ' έρώτηβε μ' έπιμονή καί μ' άνάγκασε 
νά τής τά πώ μέ τό ν ϊ καί μέ τό σίγμα.

— "Επρεπε νά τό περιμένω 1 μοΰ βίπε στό 
τέλος. Ά π ό  έναν παληάνθροιπο, πού μπήχε {  
οτό οτίτι μου μέ χίλια ψέμματα καί με χίλια 
καμώματα, επςεπβ νά χά ιιεριμέ^ο)! Αύτός 
ήταν ό σκοπός του. Καί φταίω #γώ πού δέ 
οέ φύλαγα καλύχερα. Μά καί σύ δέν έκανες 
καλά. Ποχε, ποτέ δέν έπρεπε νά ύποκύψης 
στήν άξίωσή του καί νά τόν δεχτής μονάχη 
σου νύχτα. Δέν τάςερες αύτά; Δέν τό φαν
ταζόσουν πώς καί ού ή ίδια δέν θά μποροΰ- 
οες νά βρατηθΰς ;.·· „  Α , .

Πάει τώρα, Ιγβινβ !... Ό , τ ι  νά οέ πω, οοο 
νά σέ μαλώσω, δέν ξεγίνεται. Μόνο νά ίδοΰμε 
πώς θά μπαλωθή.

— Πείθεσαι λοιπόν τώρα πώς πρέπει νά
μέ πάριι; . . . .  , .

— Ά ν  πείθουμαι λέει ! Μά νά ιδοϋμε έκει- 
νος άν θά πεισβΰ I... Ά χ ,  δυστυχία μας ! 
δυστυχία μας 1...

Κι" ή μητέρα μου, πού θά ·ιχ ε  άρχίσει από 
τή οτιγμή ποΰ τής χώ τα, · εξακολούθησε νά 
συλλογιέται τ ί  μπορούσε νά κάνα...

Γρήγορα έφτασε ο' ένα συμπέρασμα : 
Ήταν Ανάγκη νά τό μάθη ό πατέρας μον. Άφοΰ 
στό γράμμα μου ό «κακούργος» δέν κατα
δέχτηκε οΰτε ν ’ άπαντήοη, ήταν φανερό πώς 
έμεΐς οί γυναίκες δέν μπορούσαμε νά κά
νουμε τίποτα. Θά μάς άψηφοΰσε, θά μάς 
περιφρονοΰσε. Ό  πατέρας μου ομω;, οάν άν
τρας, θά μποροΰσε νά τδν «κάνη !'άφ τι».Θ ά  
τόν φοβόταν τόν πατέρα, θά ξαναγύριζε...

— Ά ς  σέ πάρρ, μοΰλεγι ή μητέρα μου, 
κι’ ύστερα άς σέ χωρίου. Θά σωθβ τουλά
χιστον ή τιμή.

Σήμερα τό ουλλογιέμαι καί φρίττω. Ά λλά  
κείνον τδν καιρό, τόσο v ia  καί τόσο >ΐπραγη, 
έβρισκα τή φριχτή αύτή λύοη καλή. Δέν μά- 
γαποΰσβ, μέ είχε χορτάσει, μαζί του δέν θά- 
μουν εύτυχιομένη. Τό ήξερα, τό καταλά
βαινε. Ά ς  μ* έπιιρνε δμως κι' άς μέ χώριζε 
ο' ένα μήνα. Ά ν  ραφινέ έτσι, ήμουν χαμένη. 
Χαρισμένη όμως, θά μποροΰσα νά γίνω δα- 
σκάλα, ίσως καί νά ξαναπανδρευτώ...

Κ ι' ά^οδ τά είπαμε καί «ά  συλλογιστήκαμε 
όλ’ αύτά μαζί μέ τή μητέρα μου, μείναμε 
σύμφωνες πώς τό πράγμα ήταν τόοο σοβαρό, 
ώστε μέ κάθε κίνδυνο ό πατέρας μου έπρεπε 
νά τό μάβι.ι.

Μέ κάθε κίνδυνο, ναί. Γ ια ΰ  μποροΰσε νά 
μοΰ κάνΐϊ κανένα κακό στό θομό του- μπο
ρούσε νά κάνη κανένα κακό οτόν εαυτό του- 
μπορούσε καί νά πάθχ) ό άνθρωπος καμμιά 
ονγκοπή. Ά λ λ ά  «ήταν άργά». “Επρεπε νά 
τάψηφήοουμε δλα. Κι* ό θεός βοηθός...

'Οπωσδήποτε, γιά νά μήν είμαι οτό σπίτι, 
μά νά μή βρβθώ ή γιά νά μή μπόρεση νά μέ 
βρή οτήν κρίοιμη οτιγμή μπροστά του, ή μη
τέρα μου μέ συμβούλεψε νά καταφυγή οτή; 
Ραλλοΰς. -Καί πήγα κεϊ άπ* τό πρωΐ, γιά νά 
μείνω ώ ; που θάστελνε ή μητέρα μου τήν 
Κατερίνα, μετά τόν κίνδυνο, νά μέ φωνάξω·..

Ά ,  τή φοβερή μέρα ποΰ κέρασα στό οπίτι 
τή » ξοδέρφης μου I 

Τό μόνο καλό ήταν που μπορούσα να της 
κρύβω τήν άγωνία μου, μέ τήν πρίφαση πώς 
μ· έθλιβε ό χωριοαός. Γ ιατί δν δέν ήξερ» τό 
μυοτικο μου ή Ραλλού, — ώ, αύχδ δέν θά 
τής τό έμπιοτευόμουν ποχέ, — ήξερε όμως 
πώςό άρραβωνιασχικός μου... μέ είχε άφήοει. 
Κ ι' άν έγώ είχα τήν ίνόχληση ν' άκούω χής 
βριοιές της έναντίο* του καί τις παρηγοριές 
της οέ μένα, — μοΰ έλεγε άκοιβώς όσα μοΰ 
είχβ πή, πριν μάθρ, καί ή μητέρα μου, — 
μποροτσα τουλάχιστο νά κλαίω μπροστά της 
καί νά ξεθυμαίνω...

Ή  δυστυχισμένη άποροΰσβ μέ τή » τόση 
μου άπελπισϊα.

— Μά πώς κάνεις έ τ ο ι ; μοΰ Ιλεγε. ’ Εσύ, 
έσύ, οτήν ήλικία οου, μέ τήν ομορφιά σου, 
κρεμάστηκες άπδ ένα παληο-Δημητράκη 
Ρόδη ; Ντροπή σου κιόλα !

Κ ι’ είχα τό θάρρος νά τής άπαντώ :
— Τόν Αγαπώ!... τόν άγαπ* !... Ά χ ,  δέ 

θά μπορέσω νά τόν ξεχάοω !... Δέν ήθελα νά 
χαλάοη α ύ τό !...

Μιά οτιγμή, σάν νά υποπτεύτηκε « ι ’ εκείνη 
κάτι τί, μέ ρώτησε:

— Γιά πές μου... έτοι μαζύ μας... ώ ; ποΰ 
προχώρησες έσύ μέ τόν άρίαβωνιαοτιχό οου ; 
Μόνο φιλιά ;... μόνο ;

— “Ω, μόνο!...
— Τίποτ’ ά λλο ; τίποτα ;...
— Μά τί άλλο (... j
— "Ελα τώρα ! Ά π ό  μένα, καϋμενη ;... Μα 

έγώ δέ σοϋ τάμαθα ϋλα ;
Καί γέλασε τσαχπίνικα.
Μά δέν μέ κατάφερε νά τής ομολογήσω I 

οΰτε τόοο-δά παραπάνω.
Τάπόγεμα επιτέλους τδ μαρτύριό μου τβ- I 

λείωοε: Ή ρ θ ε  ή Κατερίνα νά μέ πάρΐ). Καί I 
μοϋ είπε νά μήν άνηονχώ, — έτσι μοΰ μη- I 
νοϋσε ή μητέρα μου. — γιατί δλα ήταν «μέλι I 
γάλα». , (

Αύτό έοήμαινε άπλούστατα πώς ο πατέρας I 
μου, οΰτε άιτοπληξία έπαθε, οΰτε νά μέ οκο I 
τώση έσκόπευε, οΰτε νά οκοτωΟή. Θά πή- I 
γαινε μόνο νά βρή κείνον τόν «κακοϋργο». I 
Ά λ λ ά  ποΰ -μέλι καί γάλα !» Κάθε άλλο !... I 

'Ο τα ν γύριοα οτό σπίτι, ό πατέρας μου I 
έλειπε. Καί τό πρώτο πού μοΰ άνήγγειλ* ή |  
μητέρα μου ήταν, πώς είχε φύγει πρό ύλί- I 
γου, δχι γιά τό  γραφείο του, άλλά γιά τήν I 
Τράιτεζά τοΰ κ. Άμπέλογλου. Θά πήγαινε I 
νά τδν βρή τδν μαοκαρΰ, οτήν Ανάγκη νά I 
βρή καί τό θβιό του, νά χαλαοη τόν κόσμο, 1 
μά νά τόν φέρη πίσω «άπ' τ ' αύτί».

Δέ θύμωσε λοιπόν ό Σταυρικής Σταυ- I 
ρίδης ;

Θύμωσε καί πολύ. Ά λλά  ΐδχι μαζί μου. I 
Οΰτε μέ τή μητέρα μου, πού δέ μ’  έ φύλαξε I 
όπως έπρεπε. Ά λ λ ά  μέ τήν τύχη του καί I 
μ* εκείνον. Προπάνταίν μ' εκείνον.

Γ ιατί ό καλός δ Σταυράκης Σταυρίδης 
είχε τήν ιδέα, — τδ  ουμπέρανα τότε καί κα- I 
τόπι τό  έμαθα, — πώς όταν τό κακό ςρτάση 
ώ ; εκεί, δέν φταίνε πιά οί γυναίκες, παρά 
οί άνδρες. Τή στιγμή πού ό μόνος σκοπός τοΰ 
κ. Δημητράκη ήταν νά μ* άπολαύση, καί τή 
οτιγμή πού ό κ. Δημητράκης αύτός ήταν Ινας 
μεγάλος «εαχακχητής», χό εΰκολόχβρο πρά
γμα τοΰ κόσμου ήτα* νά καταφέρη ένα κορι- 
χσάκι σάν έμένα καί νά γελάβχ) ε»α  τίμιο 
σπίτι όπου έμπαινε πιά γιά γαμπρός ! ‘Εγώ 
δέν είχα κάνει τίποτα. Έκεΐνος είχβ κάνει 
ένα κακονργημα, ποΰ χρωστούσε νά τό πλη- 
ρώα^. Κ ι’ ό πατέρας μου θά τόν άνάγκαζε.

Καί οήμερ’ άκόμα, ή άντίληψη αύτή τοΰ 
πατίραμου μοΰ φαίνεταιοωστή.Ποιραούρθηκα, 
παγηδεύιηκα, γελάστηκα, βιαστηκα μέ δλους 
τούςτρόπους.Ό πατέρας μου φάνηκε λογικός: 
ζήτηοε τήν εύθήνην άπό κείνον πού τήν είχρ. 
Δυοτυχδς, ό τρόπος πού τδ»ανε, δέν ήταν δ 
καλύτερος. Ό  άνθρωπος δέν μπόρεσε νά κρα- 
τηθή. Καί στήν πρώτη άντίοταοη, στήν πρώ
τη  άρνηση, τά φώναξε, τά  φανέρωσε οέ
όλους;... α
' Καθώς έμαθα κατόπι, ιοου πως εγειναν τα 

φοβερά αύτά πράγματα:
Στήν άρχή, ό πατέρας μου ζήτησε οτήν 

Τράπεζα τοΰ κ: Άμπέλογλου, τόν Δημητράκη 
Ό  άρραβωνιασχικός μου ήταν εκ«ΐ καί χόν 
δέχτηκε στό γραφείο του ιδιαιτέρως. “Ησυχα 
ή^εμα, σά νά μήν ήξερε τίποτα, τόν ρώτησε 
Yiati «μάς είχβ έγκαταλείψβι». Τοΰ άποκρί- 
θηκε πώς είχε... δουλειές, sva σωρό δουλειές 
καί φασαρίες... Ά λ λ ά  σιγά-οιγά, μέ την έπι- 
μονή τοΰ πατέρα μοο, άναγκάοτηκε — ή καί 
θέλησε — νά τοΰ ομολογήσω πώ; δέν έοκό- 
πιυε πιά νά κάνη «αύ*δ τό  πράγμα». _

— Μά γιατί, παιδί μου, γ ια τ ί ; τδν ρώτησε 
ήσυχος άκόμη ό πατέρας μου.

Καί τόν άφησε, τόν έβοήθησε μάλιστα, νά 
τοϋ πή όλους τούς λόγους.

Ναί, ό γάμος αΰτός δέν έσύμφερε. Ουτε 
κείνον, μά οΰτε καί μένα. Γιατ" είμαστε κι'οί 
δυό άπένταροι. Ά ν  είχα^ έγώ τουλάχιστον 
προίκα ή ά » συναινοΰσε ό θείος του, μάλι 
στα. Μά ετσι, πώς θά ζήοουμε ; Νά γίνουμε 
δυστυχισμένοι κ ι 'ο ί  δύο; νά κάμουμε καί 
παιδιά δυστυχισμένα;... Έ π ειτα , έκ ιϊτο ςδ  
«φίλος» τδν εί/ί γελάσει. Οδχε  ̂ώ ; δώρο χου- 
δεινε ό εύλογημένος οϋτβ ώς δάνειο τά λεπτά 
πού τοϋ είχε ύποσχεΟή. Καί πώς θάκανε τό 
οπίτι του ; πού θά μέ πήγαινε ; Ό χ ι  βέβαια 
οτής θειάς του ! t

Είπε, είπε τέτοια έ»α σωρό ό κ. Δημητρα- 
κης. *0 πατέρας μοο τόν αφηιε νά τελειώο^. 
Κι* έπειτα, μέ ηρεμία πάντα, τοϋ είπε κι’ 
αύτός τά δικά του :

Ή τα ν  άργά πιά. Αύτά δλα έπρεπε νά τά 
συλλογιστή πρωτύτερα. Καί κροπάντων τά 
«δυστυχισμένα παιδιά»... Έπρεπε νά κανχι τό 
γάμο του δπως-όπως. Τό κάτω-κάτω άς ερ
χόταν καί σώγαμπρο;. Κ ι' άργότ»ρα, άμα πή
γαιναν καλά οί δουλειές του, άς Ικατε τό 
σπίτι του νά μέ πάρη- 

* (Ακολουθεί)

SDYPOY ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ
Η “ ΧΡΥΣΗ ΑΛΛΥΣΙΔΑ,,

'Ελληνικόν Μ’ίθισχόρημα

(Συνέχεια έ *τοό  προηγουμένου)
Κάθε μιά προσπαθούσε νά τοϋ βρΠ κάτι 

έλαττωματικό, κάτι λα>θασμένο σχό νχύσιμο 
ή στή συμπεριφορά.

'Εκείνος όμως .είχε άρχίσει νά πέρνη χόν 
άέρα τοϋ σαλονιού καί κυρίως είχε άρχίσει 
νά αΙσΘάνεται κάποιο καινούργιο συναίσθημα:

Τή γοητεία τοΰ χρήματος.
Ή  μορφή του καί ό τρόπος το «  είχαν απο

κτήσει ένα είδος επιβολής καί υπεροχής άπέ- 
ναντι χοϋ κομψαΰ και προσποιημένου έκείνου 
κόσμου.

Φαινόχανε \ά σκέπτεται: «Μέ πόσα βάσανα 
γίνονται αύτές οί χουαλέτες καί μέ πόσες θυ
σίες χά κοσμήματα! "Ολο; οΰτός ό κύκλος 
μαζή,—εκείνοι δηλαδή πού έβλεπε μπροστά 
χου-δέν είχε οΰτε χό χέταρτο τής δικής του 
περιουσίας».

Δηλαδή οΰτε χό χίταρτο τής δικής του δυ- 
νάμεως καί τής δικής του έλευθερίας.

Τό συναίσθημα αύτό τοΰ πλούτου τδν έ 
φερε σ’ ένα έπί·εδο ψηλότερο πού μποροΰσε 
πειά ν ’ άντικρυζη θαρραλέος τίς_ δεσποινίδες 
πού μιλούσαν άδιάκοπα γαλλικά, τις κυρίες 
ποΰ τόν έβλεπαν μέ τά  φιλντισένια φαοαμεν 
καί τούς κυρίους πού έτραύλιζαν τό ρ.

Κατά βάθος τούς περιφρονοΐσε, άλλά [α ι
σθανότανε τήν άνάγΗη τής συναναστροφής 
των μονάχα γιά ν ’ άπολαμβάνη τήν εύχαρί- 
στηση νά τούς θεωρή υποδεεστέρους του.

Κάποτε έρέμβαζε. Καθισμένος οέ μιά πο
λυθρόνα καί άκούων τό θόρυβο τών κενών 
λέξεων καί τών ψεύτικων περιποιήσεων πού 
έβομβοϋσε γ ίρω  του, έλεγε μέ τόν εαυτό 
του.

«Τώρα άν 6έλω τηλεφωνώ στη θαλαμηγό 
μ ου-ένα  χαριτωμένο άσπρο βαποράκι, πού 
τοΰχε δώσ«ι τελευταία τό όνομα «Λ ίνα » — 
καί βάζβι άτμό γιά νά μέ πάχι στήν Ευρώπη. 
Έ κεϊ μπορώ >ά μείνω καί νά γλιντήοω δσο 
θέλω καί νά γυρίσω πάλι φβρταμένος άπό ό, 
τι άκριβό κι' οιραΐο άντικείμενο θά μποροΰσε 

I νά ίκανοποιήοη τό γοΰοτο μου η καί τήν ίδι- 
I οτροπία μου... Ποιός άπ’ αυτούς δλους μπο- 
I ρεί νά κόμη τό ίδιο;»
I # . ,

Μπήκε λοιπύν οτό σαλόνι *>νωρ στηκε με 
I τις άγ'«οβτές του κυρίες καί βρέθηκεάπέναντι 
I σ τ ίν  Tuoo.

Ό  Στάμος είχβ τή φυσιογνωμία διαφανή. 
'Ό ,τ ι είχε μέσα του έπέπλεε σάν τόν άφρδ 

I στήν έπιφά' εια.
Δέν τοΰ ήταν εΰκολο νά κρύψη μιάν εντυ- 

I ιιιοση ή ένα συναίσθημά του.
I Τό άντίθετο δηλαδη άπό τήν προσπάθεια 
I τώ »  διπλωματικών καί τό  ένχελώς άντίθετο 
I άπό τόν Τάσο.

Μέ τή διαφάνεια αύιή, μόλις συνηντηοβ 
I τ5ν Τάσο, δέ μπόρεσε νά κρύψη κάποια δυο- 
I φορία. ,.

Τόν||έχαιρέτιο8 λίγο ψυχρά, άλλά τοΰ μίλησε 
I μέ χή συιειθιομένη χυπική φιλοφρόνηση.
I Ό  Τάσος δέ χρειάστηκε πολύ γιά νά κατα- I λάβη ότι ό φίλος το είχε λάβει πληροφορ'ες 
I γι' αΰτόν. Γ.ά νά 8Ϊναι_ δέ ουγχρατημενος ά- 
I πέναντί του, έσήμαινε ό τι οί πληροφορίες αυ- 
I τές έσχρέφοντο κυρίως στήν υπόθεση τής Λ ί- 
I νας·
I Καί χωρίς διοταγμό, πήρε άμέσως τήν ά- 
‘ πόφασή του. ,

Σέ μιά κατάλληλη οτιγμή, τοΰ ζη τη ιε  νά 
συναντηθούν οί δυό μόνοι τους τήν επομένη.

Ό  Στάμος δέ μποιροΰοε ν ' άρνηθή_ καί η 
συνάντηση έγινε ο’ έ»α  ζαχαροπλαστείο, πού 
πήγαν γιά τό  ορεκτικό τους.

♦
* *

—Ξέρεις ι ί  οέ ήθελα ; βίπε ο Τάσος οτό 
φίλο του χωρίς περιστροφές. Νά σοϋ κάμω ε 
να παράπονο. Σέ βλίπω λίγο ψυχρό απέναν
τι μου. Μή<ως έχεις μαζή μου τίποτε ;

— Ό χ », είπε μέ μισή φωνή ό Στάμος.
—Έπίτρεψέ μου νά σοϋ πώ ό τι κάτι ίχεις 

καί τό κάτι αύτδ συνδέεται μέ τδν άρραρώ 
να σου. , ,

—Τ ί έννοεϊς; είπε ο Σταμος παραξενευο- 
μινος γιά τό θάρρος, μέ τό οποίον ό άλλος
τοΰ μιλούσε. . . . .  r

—Άπλούστατα έμαθες ο τ ι ε γ «  είχα κάπο
τε σύνδεσμο αίσθηκατικό μί τή δεσποινίδα. 
Διαμάντη καί ότι μάλιστα έπρόκειτο νά γίνη 
κα' ό άρραβώνας μας. Λοιπόν, άγαπητ8 μου, 
όλ’ αυτά είν ' άλήθεια. Ά λ λ ά  έπειδή είσαι 
φίλος μου κι" έγώ εξακολουθώ ν ά ‘ ουμπαθώ 

I αύτή τήν οικογένεια, ήθελα νά έρθωμε βε κα
ι ποια έξήγηση. Βρίσκεις, έσύ, τίποτε άνώμα- 
I λο σ’ αΰτό χό παρελθόν ί

(Ακολουθεί)
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(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)
— Διατί, επανέλαββν έχείνη, μέ δκ ιρο- 

πολον φωνήν...
Καϊ προσήλωσε τούς οφθαλμούς της βίς 

τοϋ; οφθαλμούς τοϋ Σςάνο, έκφράζουσα διά 
τοϋ ββέμματός της άπειρον, βϊθύν καϊ άνέκ- 
φραοτον έρωτα... Καί, μέ χαμηλήν φωνή*, 
εψιθυρισεν...

—  Διότι σέ άγαπώ, Σιάνυ...
Έ π ειτα , μέ πιό γλυκβίαν φωνήν Ακόμη,

του άπηγγηλβ τό  ποίημά της,ίδεωδώ; ώ^αίον, 
περισσότερόν αισθηματικόν άπό ενα σανέ (τον 
τοΰ Μυσσέ και αρμονικόχβρον Από τά ποιή
ματα τοΰ Νεδήμ... Περιείχε Si έξ 'μολογήβεις 
βραβτος... ψίθυροι προερχόμενοι άιτό ιήν ψυ
χήν... λόγια λεπτά καί άξιολάτρευτα... ποι
κιλία τερπνή καί υπέροχος έπί τής αΐωνίας 
φρασβας: αέ άγαπώ...

— «Αγαπημένη μου...» έψιβύριρεν ό Στάνυ 
μέ τόσην συγκίνησιν ώστε δέν ήϊυνήθη νά 
ομιληση διά νά τήν ευχάριστή^ Πολλάχι; 
όμως η ί ξ  υπερβολικής συγκινήββως προερ
χόμενη σιωπή έγγίζει περισσότερον ι ί ;  τήν 
Η’υχήν παρά οί ν ιέροχοι λόγοι... Τόν βίδεν 
ωχρόν και μαγβυμένον, μέ τούς ό θαλιιούς 
πλήρεις δακρύων, καί ήσθάνθη αΰςη ύι^ρ- 
τατην γλυ*υτητα καί ήννόησβ τότβ πόσοντοΰ 
η τον αγαπητή...

Ω Στάνυ, θά ήθελα νά διαιωνίσω τήν 
ευτυχίαν μας καί τούς βρω τάς μας.

— Θά διαρκέσουν, όβον θά β αρκή κοί ή 
ζωή μας. ιΟιτωβρία, θά σέ άγαπώ πάντοτε 
. — Ποιος ξέρει! είτβν αύτη μειδιώβα μέ τό 
ωραίον ε ιεϊνο  καί ώχρόν μειδίαμά της...
. ~  Διατί αύταί αί θλιβεροί σκέψεις, είπεν 
ο Στάνυ, μέ τόνον μομφής...

, Ά I  έβτέναξεν εκείνη. Δέν είμαι Λ 
νύμφη τοΰ_ 'Οκτωβρίου; ή νύμφη όλων τών 
καλλονών αληθώς, τής ονειροπολήσω β ;  καί 
τη ; άπαθείας, άλλά καί όλων τώ ν μελαγχο
λιών !... Παρατήρησε πέριξ σου... ή φόσις, 
υπό τήν ε,ουσίαν μοβ, Ιχβι μβγ ιλοιτρεπειαν 
ίμββποτιομένην μέ λύπην. . Αύιό εΐ.β  τά πε- 
πρωμίνον μου. Συ/χώρησβ μβ, προσέθεσε 
μετά θλίψεως, εάν αμφέβαλλα δ ά σέ... Ά λ λ ά  
Ρλεπβις, Στανυ, βΐμαι τόσον όλίγον έλχυ- 
οτικη I Η  ψυχή μου, έκ*ιδή πολύ ήίθάνθπ 
και πολυ υπιφερβν, » 1νε όλίγον κουρασμένη 
και τραυματ σμένη... δέν ήμπορ, ΐ  νάσοΰ 
προσφέρητους ένθουσιασμούςκαί τ^ς φσιβνό-

Κ & 10 Ηθ1 Τ0ύ5 Υ*λωίαί ήδ0η-
Ω! άνέκροξεν δ Στάνυ μέ ειλικρινή πα- 

ραφοραν, δέν θά σέ άγαποϋσα βιθύτερον 
παρ οσον σέ άγαπώ ό.τως εϊσα»!.. Δ ιατί λυ- 

° " 84* έχεις τήν ύπέρλαμπρον καλλο- 
ήν τής ΑνοίξΕω:;.. Μέ τήν ωχρότητα σου,

™  -  ι ί ? ΙΥ °.°υ, Ηαι τ*Ιν βλίΊ*ν «ου άκόμη εΐ- σβ χιλίάκις υ,ιέροχος.

? ° * *  τ ά μή Ρεταβληθΰ ή καρδία 
σου, ω Στάνυ, εΐ/ιεν αυ ιη, διότι, καθώς βλέ
πεις, αγάπη μου, τόρα πού σέ ίγνώ^ισα, δέν 
θά ημπορέσω πλέον »ά  ζήσω χωρίς έσένα!...

οΙψ«δ<ως εβραϊυασε... Ό π ισθεν νοϋ 
σκιερού πέπλου τών ομιχλωδών ν»φών ό riVicc 
είχε κρυφβή πρό μικρού .. Τό δάσος π,ριν- 
ρα*Αετο υπό φωτοσκιάσεων καί σιγής .. Τά 
πεύκα έπαυσαν τό ψιθύρισμά των καί τά μι
κρά πτηνά άπβκοιμώντο είς τάς φωλεός των... 

™ ° νΤ·α. ω ” ων μυ° ι Ί 0ΐθ)δάς...
Ρ Λ α β0[“ .8ιά νό  μεγαλύνη έτι μάλ

λον τό  θελγηνρον της ωρας ταύτης ήοχισβν
£ « ί Τ ι Ρ<?’βι?ήγ’ ποίζουσα λύραν...

- ,ν^ μη ταραξη, διά ιώ ν  ηχητικών αΰ-
έΗ άσΓ «?νΕΤ ’ Ύ  "® °,ξ σι^ ν' 4ft808v είς

χ c ην, ν βχαλον ° ό8ου βα1 οί x°e-
■II ι ,μελωδικότερους ή (ους...
±1 μουσική γβνν^ εί; τάς ψυχάς μας αίσ- 

η^ατα ποικίλα καί διάφορα, σοβαρά,τρτφ3- 
? Ί.επιπόλαια, άναλόγοος τοϋ εϊδου; αύχή- 
^ “ ” μέ0°υς οπερ ερμηνεύει. Σοβαροί δέ ή 
επιπόλαιοι θά βίνβ επίσης αί ερωτικοί έξο

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΛΙΣ

1 μολογήσεις «ρός την άνσπημέ^ηγ... *Ομο(ως 
1 λβτττο; Ναι θειοι θά είνβ οί λόγοι τούς orcoC* 

orjg ψιθορ(ζομβν tig μίαν γωνίαν, οταν wa(- 
ζειαι^ είς το mdvo ε?α νανούρισμα του Σο- 
Λεν.,βιφ θά εκδηλώνου? ζοοηοάν εξαρσινδταν 
παίζεται μία^ ραψφ5(α τοϋ Λ(στ.. Μία δέ 
στροφή μιας ό.τερέττας μάς παρέχει τήν έπι- 
θυμίαν, γελώντας, νά εϊπωμεν διασκεδασιικά 
και τερπνά, νά είροανευ&ώμβν ή νά έρωτα- 
τροπήσωμβν.

Αλλά θά ήδύνατο αρα γβ ό Στάνυ, διά τής 
άνθρωπίνης γλώσσηο, νά έρμη*εύου χήν ΰπέ- 
ροχον έκστασ.νχαί τήν μέθην ή τις περιέβαλλε 
την ψυχήν του, ένφ ήκουε τή » Όκτωβρίαν 
νά παίζχι ;

Η  αρμονική καί κεκαλυμμενη εκείνη με- 
λφδία, μέ τό λβπτόν της καί ύ^έροχον θίλ- 
γητρον, δέν αη^τει ίβράς καί άνεκφράβτους 
λέξβις, μέ τάς λέξβις έχβίνας αί oretiai άρμό- 
ζβι νά ψιθυρίζωσι μβτοξύ των οί έπουράνιοι 
α/γελοι ;.. Εφαίνετο ότι τό αβμα τοΰτο έσ- 
κόρπιΐβν μέσα είς τήν νύκτα ό /ειροπολήσεις 
άβυφβΐς καί άορίστοτο, σσγκ.νήσεις ευχάρισ
τους καί ποιητικός θλίψεις... 'Ολόκληρος ή 
ψοχή τής’Οκτωβρίας άηεκαλύπιετο καί έζων- 
τάνευεν ένσαρκουμίνη μέσα είς αΰτό τό αίμα.

Καί τώρα μία διοφινής λβπτότης διεγρά- 
φβτο έπί ιώ ν  φωτοσκιάσεων τή ; δύσβως .‘Η 
σβληνη άνυψοϋτο βίς τόν ουρανόν καί ή ό- 
μ^λ^η ή ίίχρουμένη είς τήν άτμοσφεΐραν έ- 
ξηφανίζβτο μικρόν κατά μικρόν. Τά πεϋχα, οί 
!<3άχοι τά ρυά ιια καί ολόκληρον τό  δάσος έ- 
λά( βανον μίαν δψιν άτμώδη κοί ρευοτήν, ώοεί 
μή^Μβτιχοντα τή ; πραγματικότητος. Καί ούτή 
η Οκιωβ^ία έραίνετο όμοία πρός όνβιρώ1»ς 
όραμα... διότι, πώ; ήτο δυνατόν νά παρι βλη- 
ΟΒ πρδς μίαν γυναίκα, ή τόσον λεπτή καί 
αδύνατος ίκβίνη σκιαγραφία ή περιτυλιγμένη 
μέ λευκόν καί μακρόν πέπλον, τό ώχήόν έ- 
κβϊνο πρόσωπον μέ τάς ό/ειροοίώ; ωραίας έ- 
■είνας Γγραμμάς ;..

Έ τα υ τε  νά κρούη τήν κιθάραν... Καί ύπό 
τό  βέλγητρον τής Λ,ίας έ « (ν η ς  μουσικής, ή 
Όκταβρία καί ό Σιάνυ ήνθάνθησαν τόν έ- 
ρβτά των νά μβγαλώνΐ] καί νά άνυψοΰται 
άκόμη περιβσότερον. 'Υγρός όμως καί 
ψυχρός άήρ, φθινοπωρινός άήρ ηρχί- 
08 πνίων. Η  Οκτωβρία έρρίγησβ καί μέ 
χειρονομίαν ριγηλήν περ ββλήίη τόν πέπλον 
ο ιτις  ιύ^ΐσκετο πληβίον της καί περιβτϋλιξβ 
τήν «εφ λήν της δια μιας λεκτή; εσάρπας.

> Εωειτα παρατηρούσα τόν Σιάνυ μέ τό γλυ- 
κύτα’ ο» βλέμμα της έψιθυρισβν :

— Ή λ »β ν  στιγμή τοΰ χωρισμού μας...
—θ ά  φύγχις ! είπεν ό Στάνυ κατάπληκτος.
— Ναί, εΐνβ άργά, είπβν έγβιρομένη..
— Α  ! π ώ ;θά  ζή ιω  χωρίς έσένα ! . εστέ- 

ναξεν ο Σ ιάνυ  μέ άπ «λ « οτικήν φωνήν.
— Έ ά ν μέ άγακ^ς άκόμη έω , αΰριον, είπβν 

εκείνη, otav ξυπνήσης προσκάλεσέ με Mai θά 
έπανέλβω άμέβω;. ΧαΙρ»...

— X  ΐρ*, Όκτωβρία.. Χαϊρ·>, μοναδική μου 
άγσιτη, βϊπε μέ {ιερότητα...Αΰριον θά ίδω- 
θώμεν.

Καί ή Όκτωβρία άνεχώρησεν, Τήν παρη- 
κολουθησε μέ τό βλέμμα του..καί όιαν έξη- 
φανίσθη ότισθεν τών δένδρω», έν^μιοβν ότι 
όλοχληρ >ς η κορδία του καί όλη ή ψυχή του 
είχαν άναχωρήσΉ μαζύ της "Α  ! πότε λοι- 
π ν θ ά  εβιβπεν είς τόν όρ ζοντα τά  ρόδινα 
τή ; , αυγής χρώματα, τήν αύγήν ή όπυία θά 
τοΰ πανεφβρβ τήν Όκταβρίαν ;

m *
«τωχή- άνθρωπίνης 

καρδίας ! Τή επομε'ην πρός τή » αύγήν ό 
Σ  ςανυ ήοθάνθ^ τήν ε,ιιθυμίσν νά ζή η μέσα 
εις τό φώς είς τήν δ.αύγειαν καί είς τό μει- 
ο αματα. Ένοσιηλγει τά ζωη }ά  καί δοοοερά 
φωτα καί τά  χ.ώμητα τής άνο(§εως...*Η Ιδιό
τροπος ψ»χή του έ ιεθύμει νά γ» ω. ton τάς 
λαμπρότητας τάν όποίας παρέχει ή νύμφη τοΰ 
Μοιαυ.. Η  0*ιω£ρία  ήτο ή ποίησις, τό δ- 
νειρον... Η  Muia ηιο η καλλονή, ή ζωή ! . 
Και εζητηοε τήν Μι.ϊ »ν.

Δέν ίβ^άδυνε νά έμφανισθΉ μειδ.ώσα καί 
οοδαλη ω ; τό ρόδον, έ  φ περ ξ της τά πεϋκα 
ειτολίζοντο  μέ νεας κορυφάς, τά δέ άνθη 
ηνοίγοντο και ή αύρΊ ή to θωπευτική Ό λ ο ι 
αυτοί οι διάκοσμοι τοϋ δάσους τό ΐπ ο ΐο ν  τήν 
προτεραίαν έφαίνετο περιχυκλούμενον ύπό 
λευκοζοντων πίπλων, τίιν πςωΐαν ταύτην 
βΐχβ φωτεινήν και διαυγή δψιν, άντβχατοπτρ!- 
texo αχτινοβόλον υπό τάς άχτίνας τοΰ ήλίου. 
Δροσερόίης, φαιδρότη; σχεδόν, άνήοχετο άπό 
τά ανθη αυτά » ι  ά το  τήν χλόην, περιτνλισ- 
σομενη περ.ξ τ ο »  πιυ «ων καί διαχίομένη' sic 
την άτμοσ+αΐραν... Μικρά δέ πτηνά έψαλλον

|η α λ η α  ΤΡΑ ΓΟ ΥΛ ΙΛ

Σ Ο Ν Ε Τ Α

I I
Ώ ; χάψι άνάμνηοι, χαμέicoy araiιΟιρα,
I \ i  v i σπαράζεις ιη  γαλήνη μου φριχιά,
Π αν»* πει* νίρχιααι ατά νοϋ μου &χ*ή.πίαν*6ιςα 
Μ» τη χαρά σου μία' ιήν λνηησι σμιχτά.
Μην τριγκρι$$ \το  « 0  μ ον άνάμνηοι χαΛβίτρα 
Γιατί τό χάδι ανιύ σου φβνγβι τροβηχτά.
Τ ψ  #Ηψι άφίνονια: a" sμίναν naiStΟνρα.
Α «» τά παλατια ΛιΙχνοντάς μου αψαίιχτά,.
”Ω πάψι άϊάμνησι στόν ιακιο οου αγάλι 
jVa μοϋ ΰνμίζχς μίσ' τόν πόνο, χαριοιά 
Τ ώριο, τ' άξίχαστο, ξανόά ξαν&ό κεφάλι.
”Ω φνγε ά νάμνηοι· γ ι* πάντοτε αβυαιά

τά μάτια στήν φριχτήν Ανεμοζάλη,
Ποϋ ξάφνου τ ' αφισε στή μάιη της κλειστά.

I I
Ακόμα π·<β ϋαμηώτερα κι' άκόμα πειό όΧιφτά, 
Λγνη Σ ρΛή\η φώτισε τ' ώχρό τό μέταπό μου. 
Ακόμα πιιό οιγάτερα κι’ άκόμα πειό ονρτά, 

Δοξάρι μου άίαφρόγνρβ στίν άνοστενογμό μου.
πΒΙ°  &6Υάτερα κι' ά cάμα πειό σμιχτά, 

Βιολί μου άνιστάρησε τον α&ωοο κανμό μου, 
Αρμόνιοι στα στή&ια σου μέσ' στ' άναφνίίητά, 

Τον Βίο μου, τον Πόθο μου, καί τό Παράπονά μου
Ακόμα πειό Χαφρότορα κι' άκόμα ιεειό ονρτά 

ΨΩ ηχε/ ηχε άγνώοιοτε, βι&ίοου στήν ψυχή μου 
Καί χνοε βάλααμο άκρατο στήβαφουλή πληγήμου
*Ατίμητο ονντρόφι μου, πολίξερο βιολί μου, ’ 

ψάλ· οτ’ άαημίφοοτο ωραία, άγαΧλιαοτά,
Μ' ακόμα πειό άχνότιρα, κι’ άκόμα πιιά σβαοτά.

Ν .-  Π· ΔΡΑΚΟΥΛΙΔΗΣ

ΟΤΠΝ ΠΠΡηθΟΤΝ τη λ ο τλ ο τδ ιπ  τ ο τ  γ α π ο τ ς ο τ
Καί θανβ πολλοί οί έκλβκτοί πού θά σοΰ 

φέρο«ν λουλούδια τήν ώμορΐ}η εκείνη βραδυά 
τοΰ γάμου σου. Μά θάνε περισσότεροι oi 
ε.λεκτοί πού θάρθουν μέ τά βιολιά τους γιά 
νά γεμίσουν τή νυφική σου καμαρούλα άπό τ{]ς 
πεταλούδες τή ; χαράς. Καί θάσαι υπερήφανη 
ίου τότε, υπερήφανη «α ί γελαστή όσο καμμιά 
φορά,γιατί θαοαι μέσα οτόν κόσμο πού σοΰ 
πραγματοποι ηββ τούς πίθους τόσον νυκτών, 
πο* περνούσες γβμάτη αγωνία, μέ τή δική 
μου άνάμνηοι πού δεν μπόρβσα νά σοΰ τήν 
κανω είχσριστη. Κάποτβ όμως θά μαρα- 
θαΰν τά  λουλούδια τοΰ γάμου σου, καί τά 
βιολιά πού ό ήχος τω ν σκόρπιζε ιχις πετα
λούδες μέσα στή νυφική σου καμαρούλα, θά 
φυγουν... Τότβ; Τότε δέν θά σοΰ μβίνυ τίποτ' 
α .λο  γιά νά συγ»οατήση τή χαρά τής πρώ- 
« ΐ ς  βραδυας παρά ή άγάπη. Μή λυπηθής, 
αγαπούλα _ μου, πού θά μσραθοΰν τά λου- 
λουοια τοϋ γάμου σου καί θά φύγουν τά βιο- 
λιά, για ιί πά.τα θάχ^ς τήν άγάπη, τήν άγάπη 
που θάχο γλυκύςερο -άρωμα, άπό τά 
τσαντσαμίνια τοϋ γάμου βου, πού θάχυ πβ· 
ρ σσότβρη ώμορφιά άπό τχις πβταλοτδβς πού 
θά σκορπούν στή νυφ κή σου καμαρούλα οί 
ηχοι τών βιολιών. Ή  άγάπη μου θά ζήση 
και δταν μαραθοΰντι λουλούδια, θά ζήση 
κι οταν φύγουν τά βιολιά. Γι* αύτό θάσοι 
πάντα ευτυχισμένη, άγαπούλά μου, θά ,α ι 
πάντα βύτυχισμένη, γιατί θάσαι πάντα δ ι κ ή  
μου ,  δ ι κ ή μ ο υ ,  δ ι κ ή  μου .

ΕΧΠΕΡ02
εν Z°C<>> τήν χαράν τής άνανεώσεως. ^  

Και_μεσα είς τήν ζωη?άν αύτήν άτμοσφάΐ- 
?αν, υπό τάς λαμπρές αύτάς άκ<ίνας ή Μαΐα 
εφ^νβτο χιλιάκις ώραία.. Τό χρώμα, της υ
περβολικά καθαρόν, ήχο πίρ σβότιρον ρό- 
Οινον άπό ενα μπουμπούκι ρςδου ! Τά δέ 
βλέμματα της ένόμιζβς δτι ή ιαν καμωμένα 
από ακτίνας τοΰ ήλίου. Έφόρει λευκόν χ»τώ· 
τωνα, θαυμασίως κυμματοειδή καί λευκόν 
και του οποίου ή μέταξα ήτο ύφασμένη μέ
σα σε πέταλα κρίνου. ( ’Ακολουθεί)
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ΚΑΤΑ  ΣΕ ΙΡΑΝ  ΛΗΨΕΩΣ.
— Ψηφίζω τήν Ρέαν δ»ότι μοΰ άρέσβι λο- 

λ «  ό χαρακτήρ της. Πονεμένο παιίί.
— Τήν ψήφο μου δίδω στη Μασκότ· H. 

Ραντόπονλο§.
—Χαρίζω  τήν ψήφο μου στή Μνηστής του 

Πόνου καί θά ήμουν εύ ουχής άν ήθβλβ νά άν· 
ταλλάξωμβν ολίγα γράμματα. Άμλέτος.

— Ά π ό  δλοβς τούς χαρακτήρας προτιμώ 
τής πατριΑτισσας μου Φρούτας καί ζη τώ  την 
άλληλογραφίαν της. Κυρ. Ε . Μ. p. r . Βόλος.

—Ά π ό  τούς δημοοιευθέντας χαρακτήρας 
προτιμώ τοΰ Αγγέλου, Βεατρίκη.

—Ψηφίζω τόν χαρακτήρα τοΰ ‘Αγγέλου, 
γιατί γνωρίζει νά εκτιμά τήν πραγματικήν ά- 
ξίαν τής γυναικός. Λήδα. ί

—Ψηφίζω τήν χήρα Μασκότ μέ σκοπόν ιβ 
ρδν καί ζη τώ  τήν άλληλογραφίαν της. Γεώρ. 
Βαοιλδτοι.

— Χαρίζω χρυοή τήν ψήφο μου είς τόν Ν. 
Κων , καθόσον μοΰ άρέσει ό χαρακτήρ του 
καί τόν εκτιμώ. “Ελλη.

—Έ ξ  όλων τών χαρακτήρων μένοντοδΤζών 
ίξέλεξτ, διότι συνταυτίζεται μέ τόν δικό μοβ. 
Τοΰ δίδω χρυσή τήν ψήφο μου. Έ άν δέχεται 
άλληλογραφίαν άς γράψη : Κόρη τή ι 'Ερη
μιάς,p. r. Χίος.

—Ούρανίτσα Μ., δ χαρακτήρ σας μέ θέλ
γει. Άκριβώ ; κ" έγώ εναν τέτοιον "αρακ»ήρα 
έπεδίωκα νά βρώ. Μιά καλή συντροφιά βίναι 
τό παν οτή ζωή. Σέ ψηφίζω δέ καϊ περιμένω 
γράμμα βας στά γραφεία τής «Σφαίρας». 
ΣταχτομπουηηΙ·

— Μασκότ, οάς υπόσχομαι ότι έκιΐνος που 
ζητβΐτε είμαι έγώ. 'Ιούλιοί Μοραντσιφόρτε, 
p. τ. Μύτικα.

— Ψηφίζω μ’ όλη μου τήν καρδιά τόν χα
ρακτήρα τής Αιμοσταγούς κσρδίας, γιατί μοΰ 
θυμίζει μιά παληά ύπαρξη. Ά ν  θελη άς γρά 
ψη: λάτρην τοϋ ΐίανικοΰ, p. r . Άμφισσα.

—Ρόδον τής Σταμπούλ, σέ ψηφίζω μέ τήν 
καρδιά μου. Ό  χαρακτήρ σου μ* άρέσει πολύ. 
Δέχεσαι τήν φιλίαν μου; Δέν άμφιβάλλβ γι* 
αύτό καί περιμένω \ά μοΰ γράψυς στά γρα
φεία τής «Σφτίρας», Σταχτομπονιης.

| θέλης, οτά γραφεία τής «Σφαίρας». Σταχτομ- ι 
1 ποντης. , .  .,  I

-  Δίς Χρυσάνθεμο, μαντεύω on , εάν εξου- 
I σκίζατε κεραυνόν θά έρρίπτατβ σ εμένα. 

Τοΰτο όμως δέν μέ εμποδίζει νά ελπίζω, —ας 
στέλ) ω 2 ψήφους.'^νδβ««Ι Μ., Σΰρος.

-Ψ η φ Ιζβ  μ' δλη μου τήν καρδιά τό Α ν
θος μαρτυρίου,γιατί έχει πράγματι μιά καρδιά 
πού πονβϊ τόν άλλον. Ερωτευμένη.

— "Ολόχρυση τήν ψήφο μου χαρίζω στόν 
Αεροπόρο μέ τά  Ιδανικά χαρίσματα. Π,αιχνι·

— Φρύνη, σέ ψηφίζω χάριν τοΰ Α π όλλω 
νος καί δίχομαι τήν άλληλογραφίαν σας κα
θώς καί τοϋ Απόλλωνος. Γράψατε : Σταχτο ■ 
μιτοντην, γραφεία «Σφαίρας». _

— Προτιμώ τόν χαρακτήρα της δίοος Μ.2.. 
Τής χαρίζω τήν ψήφο μου καν αν θέλη να

οέ γνωρίζω, με μόνη τή  διαφορά δτι βΐσαι 
10 Ι ιη  ιιεγαλήτερός μου. Κο^νηλία. _

— Ό  χαρακτήρ τής Μασκότ  ̂μοϋ αρέσει 
περισσότερέ έξ δλων δσων μέχρι 01ίίι εθ™ 
παρηΊολούθησα. Δέν είμαι πλούσιος, άλλ 
οίκονομικώς είμαι άνεξί οτητος, άπό πολυ 
καλήν οίκο/ένειαν. δ δέ χαρακτήρ μου όπως 
τόν επιθυμεί. Θά ή ‘♦βλα πολύ τά γνωριοθοϋμβ. 
Έ άν τδ έπιθυμή, ά ; γράψα : Δ. Πουλάπον 
λον, P. R. ’ Αθήνας.

— Δίδω χροοή τή » ψήφο μου στην Μ νη
στήν τοΰ πόνου καί τή ; ζη τώ  »ήν άλληλογρα- 
φίαν της. 'Συριανοηούλα.

— Ριχάρδε, σέ ψηφίζω, διότι εΧοαι κατα 
τοϋ έρωτος. Κ νρνηΧία.

ο ι  α α λ η δ ο γ ρ λ φ ο  υ π τ ε ς  δ ι α \ 
ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩ Ν Τ Η Σ  "ΣΦ Α ΙΡΑ Σ,,.

Καθίσταται γνωστόν βίς δλους όσους 
αλληλογραφούν, ή προτίθβνται ν' άλλη- 
λογραφήβουν, διά τών γραφβίων τής «Σφαί 
ρας», χωρίς προηγουμένως νά έχουν προβή 
είς ένοικίασιν θυρίδος, δτι κάθε έπιστολή 
των δέον νά συνοδεύεται άπό ένα δίδραχ 
μον, έσωκλβιόμβνον είς Ιδιαίτερον φάκελ^ 
λον. Τδ δίδραχμον τούτο έάν _δέν σταλή 
άπό τόν άηοσταλέα, θά’ ζητηθή άπό τόν 
παραλήπτην. 'Έ ν  έναντι? περιπτώσβι τά 
γράμματα τών άλληλογραφούντων διό I 
τών γραφείων τής «Σφαίρας» θά έπιοτρέ | 
φωνται πρός τούς διανομείς.________

— Ψηφίζω τδ Ά νθ ο ς  μαρτυρίου, ϊγιατί τοΰ 
πρέπει. Ε ίναι ό μοναδικζς χαρακτήρ. ‘Αθά
νατος ερω;,

— Θαυμάζονσα τήν άπέριττον άγνότητα καί 
τοΰς 8ΰγενεϊς πόθους τοϋ κ. Πάνου Γ . κατέ- 
χοντος ήδη τά σκήπτρα τών μέχρι τοϋ δ* δη- 
μοσιευθβντων χαρακτήρων τών νέων, προσφέ 
ρω σ' αύτόν τήν ολόχρυση μου ψήφο καί τόν 
παρακαλώ νά δεχθή τά είυικρινή μου συγχα
ρητήρια. ΘΧιμμένη γοητεία.1

—Μνηστή τοΰ ιτόνου, σάς προσφέρω τήν 
χρυοή μου ψήφο, διότι οτόν χαρακτήρα σας 
ευρίσκω ίδικας μου άντιλήψ3ΐς, πόθονς^ καί 
δνβιρα, ναυαγήσαντα ήδη »ίς τάς φρικώδβις 
τρικυμίας τής ζωής. θλιμμ ίνη  γοητεία.

—Δίδω χρυσή τήν ψήφο μου οτή Lyda για 
τόν είλ κρινή χαρακτήρα της καί τή ; συνιστώ 
νά μή διστόζη ώς πρός τόν Ιοωτα, διότι έ
ρως δέν ύπάρχβι σήμερον καί άν υπάρχω θά 
είναι ύπό μάοκαν πάντοτε. Γράψε μου, άν

γνωριοθοϋμβ, άς γράψη : A. X. Γ ., γραφεία
Σφαίρας». , „

— Lyda, δ χαρακτήρ σου μου αρβσβ υπερ
βολικά κοί γι* αύτό σοΰ χσρ'ζω χρυσήν» τήν 
ψήφο μου. Έ άν θέλης νά γνωριοθοϋμβ, 
γράψε : Δ. Σ . Σ ., γραφεία «Σφαίρας».

— Είμαι κατβνθουοιασμένος άπό τόν χα
ρακτήρα τής Ούρανίτσας καί γι’  αυτί την 
ψηφίζω. Δέχβτοι άλληλογραφία μου ; Γθ“ - 
ψατε:Βα*. Π. Άγγελ'.όην, κιφβνβϊον «Παρά- 
δικ ικ> "Ομόνοια.

— Δ ς  Φούλα, άπό δλους τους χαρακτήρας 
μέ άρέσβι ΰπβρβολικά Α δικός οβς. Μαζήι μ» 
τήν ψήφο μου οάς προσφέρω και τήν αλλη- 
λογοαφία μου. Έ άν βέχεσθε, γράψατε -. Α. 
X  Χριστοδούλου, μηχανικόν, καφφενβϊον « Α- 
βέρωφ», 'Ομόνοια. , .

— Τήν ψήφο μου τήν δίδω στην Θεά Α 
φροδίτη, διότι ό χαρακτήρ της μοιάζβι κα » 
ολα μέ τόν δικόν μου κοί γι" ούτόι τής ζητω 
τήν άλληλογραφία της. Ά ν  θίλη άς γράψη ι

ωτηριάδην, "Αθήναι.
— Μασκότ, σέ ψηφίζω βύχαρίσχως και 

ζη τώ  τήν γνωριμίαν σας. ·Υπόοχομ α ινάδ ια - 
λύσω τήν μελαγχολίαν που σας βασανίζει 
καί νά τήν άντικαταβτήσω μέ ευθυμηκαι χα
ρούμενη ζωή. Νά έλπίζω ; Πβριμένω γραμμα 
σας. Σταχτομπιύτηι, γραφβία «Σφαίρας».

— Ψηφίζω τόν Κρυμμένο θησαυρό γιά τόν 
έκλεκτό χαρακτήρα του κοί τά σπάνια χαρα
κτηριστικά του ι*' ύ μοιάζουν πολυ μέ 
δικα μου. Margritte.

— Ψηφίζω τή Lyda, γιατί μ άρέοβι ο χα
ρακτήρ της. Στράτοι Έ λενθ ιρ ιά Ιη ΐ, P . R.

^ϋ^Μ αβχότ, γιά τά καλά χαρίσματά σας 
σάς δίδω δλόχρυση τήν ψήφο μου * «  « « ?  
παρακαλώ γνωρίσατέ μου ταχ)χως διευθυν-^ 
σίν σας. Κάθβ τι πού θά ζητήσετε θά τό 
βρήτβ ο" εμένα. Μεσημβρινός άατηρ, r .  H. 
Αμολ'ός.

Έπειδή πολλοί που λαμβάνουν μέ
ρος σϊό Φιλικ5) διαγωνισμό μας παρα- 
καλούν νά δημοσιεύσωμε στό ίδιο | 
φύλλο xal τήν άπάντησίν των και τόν 
χαραχιήοα των κ5 επειδή,εν τοιαυτη 
περιπτώσει, λόγφ τή ; προτιμήσεως | 
μερικών χαρακτήρων, θα Ιγεννόνταν 
π»ράπονα, δηλοΰται εις δλους o t i : 
Καθένας πού θέλει νά δημοσιευθή 
κατά προτίμησιν <5 χαρακτήρ του 
μπορεί νά έπιτύχτ) τήν * ατ“  προτι-

Βμησιν δημοσίβυσίν του αν πλη- 
ρώσχ) τήν δημοσίευσιν ανιί δραχ- 
,‘μών 1 δ . ___________________________

-  Ριλάνδβ, άφού ψηφίζετβ τόν χαρα- 
κτήαα τής Αοΰσι,γιατί σαίτόν βρίσκετε τήν 
σύντροφον τών όνβίρων οας και τής ζητβιτι | 
άλληλογραφίαν,ψηφίζβτβ και τη  Μνηβτή του 
πόνου, γιατί σαύτήν θά βρη^β μόνον τήν 
αιώνια ίΰτοχία πού ή ψ*χη β »«  ζητούσε; Mrt, 
εύλογημένε, πήτε μου τί είσθε ; Ι 9ανιστί|ς 

ν έλβΌΟ υλιστής μέ φτιασίδι ; Τραγκοβέλ |
— Δις Ούρανίτσα Μ., μ" άυεσει ύπερβο

λικά δ χαρικτήρ σας, γι" αύτό θά θεωρήσω 
τόν εαυτό μοο βύτυχή αν θελησβτε να γν(ο· 
ρισθώμβν. Τάκης Κωνσταντίνον, Αον ταχυδρ 
παράρτημα, P. R. Ενταύθα. ,

— Ψηφίζω τήν διδα Μαργαρίτα, την οποίαν 
πονώ λόγω τής άοθβ»βΙας της. Εύχαρίσιως 
θά έδβχόμην νά τής κάνω λίγη συντροφιά διά 
τής Αλληλογραφίας μου. Έ άν δέχεται, ας 
μοΰ γνωρίση τήν δ.βύθυνσίν της και τό πραγ
ματικό της όνομα. Κορτηλία.

— Ψηφίζω και συγχαίρω τόν Α. Αλβκ., 
διότι βίναι τέλειος τύπος άνδρός, θέλων την 
γυναίκα του σύντροφον τοΰ βίου του και οχι 
οκλάβη. Κορνηλία. _

— Ψηφίζω τόν χαρακτήρα τής Μασκότ, 
έπειδή μοϋ όρέοβι υπερβολικά διά τόν ρω- 
μαντισμόν καί τήν μελαγχολίαν του. Επι
θυμώ νά γνωρισθοΰμε. Δέχεται ; Ας γραψη 
καί δέν θά χάση. “Αρην, θβρις 33, γραφεία

« 2- °Ζ ^ ο μ ά ρ ,  άπό δλους τούς χαρακτήρας 
προτιμώ τό δικό σας καί οάς ψηφίζω μ ολη 
μου τήν καρδιά. Θά θέλετε νά γνωρισθοΰμε 
έστω καί β»’ άλληλογραφίας - Συριανοπουλα.

— Μελαχροινδν ιππότη, οέ ψηφίζω, οιότι

— Τραγκι β.λ, οά; δίδω χρυοή τήν ψήφο 
μου, άφ" ένός γιά τά άροιΐα μάτια οας, τά 
γεμάτα παράπονο, (γιά τέτοια μάτια τρβλ- 
λαίνομαι), κι' άφ’ ετέρου διότι βλέπω νά 
είσθε ορφανός, δτως έγώ όρφανουλα. ΕΙσθε 
δ πόνος τής ψυχή: μου. 1  υριατή Ορφανουλα.

— Ψηφίζω τδνΜ πονζώ ιη, δ.ότι βίναι εναν
τίον τού έρωτος. Κ ο ιλ ία .

— Προτιμώ τδν χαρακτήρα του Ανθους 
μσρτυρ'ου, γιατί ταιριάζει πολύ μέ τόν δικό 
μου. 'Αθάνατοί “Ερως.

— Ναΰ;, σάς δίδω δύο ψήφους, για τί ο χ ϊ- 
ρακτήρ σας μοβ άρέσει. ΕΧμος.

— Δίς Μνηστή τοΰ πόνου, οας δίδω μέ τήν 
καρδιά μου τήν χρυοή μου ψήφο, καθότι κα
ταπληκτικές ή έπιθυμίβς σας και η ίδέβς σας 
μοιάζουν μέ τής δι.ές μου. Θά θεωρήσω τόν 
εαυτό μου εύΕυζή άν μοΰ χαρίσβτβ δυο λέξεις 
οος. Georges st Papazachariou, P . Κ-, le 
Caire, Egyptt. _______________

^ ~ ίη ΪΗ Π Έ Ρ Γ ~ Β Ϊΰ Γ Η Π Ο Γ Ρ Η Φ ΙΑ  M

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

— Lyda, άκριβώ; μιά τέτοια  παιδούλα, μιά 
κόρη σαν κ' έοένα ζητούσα νά βρώ. Ά ν  γνω- 
ρισθοΰμε θά δή; δτι ό ένας θά κανη « τ ό · 
άλλο μιά ώμορφη έχπ.· ηξι. Αγνωστο παιδί, 
γραφεία «Σφαίρας». _

— Δυσϊυχισμένβ. επιθυμώ τήν άλληλογρα
φία σου. Θιλεις I Γράψε: ΒιατρΙχην ‘Αναοτα- 
οίον, Αον παράρτημα, P. R. Αθήνας.

— Ευχαριστώ θερμότατα τους ψηφίσανχας 
μβ, ίδ.αιτερως τήν Άστυν. σχολήν Κβρκύρας. 
Μνηστή τοϋ πόνον. _

— Κους Ίωάν*ην καί Νίκον Φωκαν, σας 
εϋχαριβτώ άιιείρως καθ«ς καί τδν κ. Α . Νο
μικόν, τόν όποϊον παρακαλώ νά μοΰ γραψη 
μέσω «Σφιΰρας», ώς καί τοΰς έπιθυμουντας 
άλληλογραφΐ ν μου. Ρόδον τής Σταμπουλ. _

— Κ.Παντάκο, οάς , έγραψα. Ρόδον τη ι 
Σταμπούλ.

— Χρυσά θεμο, διατι δέν μου άταντ^ς ; 
Ή  σιωπή σου μέ φτ ρει σέ δύσκολη θέβι. Επι 
τέλουσ άκόμη θυμάσαι; Άνδρίας Μ., Σύρος.

— Νίκον Μ ... ούΐέποτε ά>τηυίυνα επιστο
λήν πρός σάς,οΰ (8 άφήκα τοιαύτην ίδιοχβίρως 
στή» «Σφαίραν». Ε’ίμεθα θύματα άπατη; και 
έκμεταλλεύσεως τοΰ ψευδωνύμου μου υπό 
άγνωστου ποοσΐπου. Γιομώνδα.

— Κ. κ. Μερτέκην, Βοτσέαν, Ζβρβ^ν, Ερρ. 
Γοηγορίου, έπιστολαί σος έλήφθησαν. Εύχα- 
ριστοϋσα ύμάς, άίυνατώ δεχθώ αλληλογρα
φίαν. Συγγνώμην διά βραδύιητα άπαντηββως. 
Γισμώνδα, _______

(Συνέχβιβ το» ίιαγβνιομοβ βίς τήν 6 osVii·)
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'Ορίστε, αγαπητοί μου, ή σονρπρίζ γιά τήν 
οποία σάς έμίλησα στό άλλο φύλλο: Άπεφά-, 
σισα νά βραβεύσω μερικούς άπό τούς εκτάκ
τους ουνεργάτσ^μου, τών όποιων τά έργα 
θά δημοσιευθοΰν στή «Σφαίρα». Παρακαλώ 
μή ξυνίζβτβ τά μούτρα οας. Τά βροβεΐα δέν 
θά είναι οΰτε χρηματικά, οΰτε... Αρωματικά, 
μυρωδιές δηλαδή κ.τ.λ. "Ενα δίπλωμα τιμής, 
τδ όποιον θά δνομασί ij «Ά ρ ισ τε ΐον  «Σφα ί
ρας*. καί τίποτε περισσότερον. Έ το ι  δίδεται 
στούς συνεργάτας μου μιά καλή ένθάρρυνσις, 
ή οποία, ασφαλώς, θά συντελεσ^ ώστε νά δυ
ναμώσω ό ζήλος των, νά φιλοτιμήσουν χαί 
νά φροντίσουν νά δουλέψουν καλλίτερα καϊ 
πρός τδ συμφέρον τών δυστυχισμένων 
Ελληνικών γραμμάτων, άλλά πρό παντός 
πρός τό συμφέρον τό δικό τους.

Δήτε τώρα πώ; θά γίνη ή βρόβευσις : Κά- 
θβ Αναγνώστρια καί Αναγνώστης έχει τό δι
καίωμα όπως ξέρετε, νά στέλνχ) έργά οτή 
«Σφαίρα» Ά π ό  οήμερα δμως δσες καί δοοι 
θέλουν νά λάβουν μέρος οτό Διαγωνισμό, νά 
κοΰμβ, τοΰ Αριστείου  Ανάγκη, δταν στέλ
νουν όποιοδήποτε έργο, νά σημειώνουν κά
τω  άπό τήν ύτογρας(ή του ς : Διά τό «Ά ρ ι-  
στεϊον τή ; «Σφαίρας». "Οσα άπό τά έργα 
αύτά έγκρίνονται θά δημοσιβΰωνται. Σ τό  τέ 
λος δέ τοΰ ’Απριλίου άπό δλα τά έργα τά 
δημοσιβυθέντα καϊ τ ί  μβτέχοντα τοΰ Διαγω
νισμού γιά τό Άριστβ ϊον θά διαλέξω μιά επι
τροπή τά κέντε καλλίτερα τά  όποΐα καί θά 
βραβεύσω, δίνοντας άπδ «να Ά ρ ισ τ ι ϊο  οτό 
καθένα.

Ό β ο ι τώ ρ ι έχουν έργα εγκεκριμένα πρό τής 
προκηρύξεως τοβ Διαγωνισμού καί θέλουν νά 
συμμιτάοχουν δίν έχουν παρά νά μέ έξουσιο- 
δοτήϊουν νά τά συμπεριλάβω καϊ αύτά στό 
Διαγωνισμό.

Ό  τύπος τοΰ Άριοτβίου θά είναι ό έξης 
πάνω κάτω :

ΑΡΙΣΤΕΪΟΝ ΤΤΕΡΙΟΑΙΚΟΤ “ΣΦΑΙΡΑ,,
Α π ονεμ ετα ι υπό τής ειδικής επιτρο 

πήςπρός τόνκΰριον, (τή ν  δίδα ή κυρίαν 
ώ ς έπαινος διά τήν μέχρι τοΰδε συνερ
γασ ίαν του,'(η  τής), εις τή ν  «Σ φ α ίρ α ν » .

Ο Δ ΙΕ Υ Θ Υ Ν ΤΗ Σ  Η  Ε Π ΙΤΡΟ Π Η  
ι Ο Α Ρ Χ ΙΣ Υ Ν Τ Α Κ Τ Η Σ

Ά ν  κανείς Ιχη καμμιά απορία είμαι πρό
θυμος νά τοΰ δώσω τής πληροφορίες ποΰ θά

Και τώρα ά ; έξβτάσουμε τήν λογοτεχτικήν 
παραγωγήν τής ίβδομάδος αϋιής. Έ ργα  πολ
λά, άλλά, δυστυχώς, ολίγα τά εκλεκτά.

Τό έχω πή πολλάκις καί τό έπαναλαμβάνω 
και σήμερα γιά σάς, κ. Βουμβλιν., δτι έργα 
μέ Αφιερώσεις μόνον έπϊ πληρωμή δημοσιεύω. 
Τό δικό σας, εν τοιαύτη περιπτώσει, θά στοι- 
χίοη δραχ. 18, πρός 2  δραχ. τόν οτϊχο. Α 
παντήσατε. -  ΈγκοΙνω : «Σ τήν Αξέχαστη Αγά
πη μουντού Μ. Π  Κομνηνον, «Μικρούλα» 
και «Σ την ποδ.ά σου» τοΰ κ. Στάθη Λούπα, 
(τό  πεζόν πολύ άτονο. Πλ«ονάζόυν οί κοινο
τυπίες), ή «θύμηση τής άγάπης μου» τοΰ κ. 
Γ . Πονοναρόπονλον, «Σκλάβα» τοΰ κ. Β , Φί- 
λιππα.

Δέν έκπληροΰν τούς δρους ποΰ έχω θέσει 
πρό πολλού γιά τήν συνεργασία τών άναγνωσ- 
στών τά έργα τώ ν κ. κ. Διαβολάκι τον Α ι
γαίου I, Γ . Α., Τάχη Μαλέα, (ποιητικά πρω
τόλεια, τά οποία δέν δημοσιεύονται ποτέ). 
Κ. Στ. Κοψιν., (άφιερώσεις οόνον έπί πλη- 
ρωμη. θ ά  στοιχίσχ) δρχ. 4G. Ειδοποιήσατε.— 
Ν. Κατηφ., Β. Τσιβγ, χαί Ν. Τζανατ., (ή ίμ- 
πνευοις Ατυχής, ή έκτέλεσις βεβιασμένη).

θ ά  μπίι στή σελίδα πού λέτε, κ, Γ . Κυπρ. 
μέ την Αφιέρωσιν. Άποοτείλατε Αντίτιμον. 
"Υποθέτω νά έμείνατβ ευχαριστημένο; τώρα. 
Τά «Φαντασματα» έγκρίνονται. Τά τβτράστι- 
χον οχι. Εγκρίνω καί τό τραγούδι σας, δίς 
Monna \an n a . Τόση έπιμοεή δμσς, ένο> μοΰ 
φαίνεται οτι καί μία άβλή συμπάθεια ‘θά ή
ταν πολύ γι’ αύτόν.—Σ τε ίΙα τε , κ. ΣαχελΙαρ. 
και οσα κρίνονται καλά θά δημοοιεύωνται 
ΙΙρδ  παντός προτιμήσατε μικρά ελαφρά διη
γήματα καί μεταφράσεις. Αποφεύγετε όμως
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• . 1 , · Καλαμα, συμφωτως πρός τόν
υπολογισμό σας.

Ο ·Ρ Χ ΙΧ Υ Ι*Τ *Κ Τ Η Χ

/  ΕΙς τήν οελίδα αύςήν δημοσιεύονται κανά σει-\ 
//ράν δλα τά έγκρινόμενα έργα τών άναγνβατών Μ 
U τής «Σφαίρας». Έκ τών έ/κρινομένων τά stXq· σ 
νρωνόμεναπρός 20λβπτά τήν λέξιν προτιμώνται. J

Τ Ο  Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ Ι  /ΛΟΥ 
Κάθε σκληρό τού πόνου ο«ίρτημα 
Μέσ’ στήν ψυχή μου θλιβιρό 
Κ" έ m  τραγούδι μου τρισπλαχνικό, 
Πλάνο, γλυκό, πιθητικό.
Κι* δσοι μ’ άΙιοΰν οϊ αίσιόδοξοι —
Πού παίρνουν γλέντι τή ζω ή —
Ρωτούν κρυφά μήπως έφώλιασε 
Κέφι οτήν έρμη μου ψυχή.

Μά δίες ψυχές μ1 άκούν Αγλόκαντβς — 
Ό που  τ^ς τρώει ό καϋμός -  
Κλάμμα οτά βάθη του έδάκρυτο 
Πού φανερώνει ό στεναγμός.

Στέλιος Τουλής

0  ΝΟΟΜΑΝΤΗΣ ΤΗΣ «ΣΦ ΑΙΡΑ Σ*
Το γριιφεΐον τής «Σφαίρας» άναλαμβίνει 

τήν δ.αβίβασιν επιστολών έκ μέρους τών 
ένδιαφερομένων πρός διάσημον έκ Κ ω ν
σταντινουπόλεως νοομάντην,καί πνευματιοτήν 
διαμένοντα εν Άθήναις. Πλήρες φώς είς όλα 
τά οικογενειακά μυστήρια. Έπανάληψις τώ* 
σχέοεων τώνέν <3ιασχάσει ευρισκομένων συζύγων. 
Πολύτιμοι συμβονλα'ι διά τάς ερα>τευμένας χαι 
πρός επιτυχίαν οίουδήποτε συνοικεσίου.

Πνευματισμός, ΰπνωτιαμός, τραπεζάκι.
Ψυχολογία παντός ατόμου in i jfj β ία ει τοΰ 

γραφικού χαρακτήρας.
Συνεννόησις δι’ Αλληλογραφίας. ’Απαντή

σεις ταχεΐαι καί άκριβεΐς.Πλήρης μυοτικότης 
Γράψατε : Νοομάντην, γραφεία «Σφιίρας, 
έσωχλείοντες δραχ. 10 t i ;  έκάστην επιστολήν.

0 ΙΜΟΜΑΝΤΗΣ ΑΠΑΝΤΑ
Φ ίλιο*τί : Στόν Αστερισμό σας διακρίνω 

αγνώστους εις εμέ σκιάς πού διαρκώς κινούν 
τα ι γύρω άπό τήν ϋπαρξιν οας. Μια διαρκή; 
τρικυμύα ή ζωή σας, τ *  παρόν καί τό  παρελ
θόν σας δέν σας ενισχύουν διά νά έλπισβτε 
διά τό μέλλον σας. Διά τόν πατέρα σας έχω 
νά σάς πώ πολλά, διά τήν μητέρα σας Αναγ
κάζομε ινά σιωπήσω,διάτένΰ/ιλούσιατον λόγον 
ότι δέν έχετε μητέρα. Σάς παρακαλώ νά μοΰ 
άποοτειλετε φωτογραφίαν τοΰ πατρό; οας, ή 
όποια θά μοΰ χρησιμεύση διά τήν Ιπιτυχιαν 
τών ερευνών μου. Τήν έρχομένην Τρίτην 11  
μ. μ. θά Απασχοληθώ εις πνευματικήν συνε- 
δριασιν Αποκλειοτικώς διά τό άτομόν οας. 
Γράψατέ μου έάν δύνασθε νά μού χρησιμεύ
σετε ώ ; μέντιουμ. Τό ερχόμενον Σάββατον 
θά λάβετε επιστολήν μου* Έ ν  τφ  μεταξύ 
θά περιμένω γράμμα σας.
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Κ(£θβ δγκρισις δραχ. 2.
•Εγκρίνονται ·. Αινείας, 'Αγρίμι, Α γράμ 

πελη, Απαρηγόρητος, Απελπισμένος νέος, 
Άχροθαλασσίτης, Βρ$ττανός, Βίγγος, Γκαρ- 
τιέ, Γόησσα, Δανάη, Έ λλη . Έ λμος ό Ατρό
μητος, Θύμα καταστροφή; Μαρ<«α, Μέδου
σα, Μβσημβρινός άστή }, Μελαγχολιχή σελη
νολάτρης, Παγ»ρός κόμης, Στέλλα, Συριανο- 
πουλα, Σαρλώ, Σκλάβα τού πόνου, Σβαο>ιέ- 
νος ήλιος, Τροβαδούρος, Τρελλόπαιδα, Φβ- 
της Χαράγγελος, Φαραώ, ’ Ωραία ά μαζών.

- Χ | Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Η Μ Α Τ Α  |μ<-

"EUv. ΔημητρΜον. Τά  φύλλα θά στοιχί
σουν δρ. 16. Χρνσίν&εμαν. Ή  ουζήτηοις ελη- 
ξεν. Αιμοσταγή Καρδιάν ύρ ί(λ3τε 13,50 δρ. 
Έλήφθη έξόφλησις G. Spirou, Maria iacobini 
Ένώσεως Άλληλογράφων, X. Φαναριώιου.

Έχρεώθησαν : Μαΰρος Ουρανός μέ φράγκα 
15, Σ . ΛιχοΧάον δρ. 3 50.

Έλήφθη συνδρομή Ή  Χουλιαρά, G. Ρ  ana- 
qiotou.

Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Α Ι
Έλήφθησαν έπιοτολαί μή Ανήκουσαι είςένοι 

κιαοτάς θυρίδων έπ’ όνόματι · Σιβύλας, Ραμαν- 
τιχοϋ ΚννηγοΟ, ΣΜ  Γ  ΡΝΙΟ ΤΟΠΟΥ Λ ΑΣ Μα- 
αχόι,ΜβΧαχροινοΰ Κουχλιοΰ,ΣιμιράμιΑος, Kioto0 
(δι" άς έλήφθη τ ί  χεκανονισμένον διδραχμον) 
Κόμητοι Μοντβχρήστον, Ίμπίριας, Αινάρας, 
Λάμπρον ΚββαΧΧιίρη, . Ρέας, Μιας Άοαγνώ- 
οτριας, Βιργινίας Ζ ώχαυ, Τζάχ.
. πλη&ώρα; άπαρχ\ιήτου νΐης αύτή την
εβδομάδά πβριωρίσ&η ό άρι&μός των Λημοοι- 
ανομένων έργων. Ε ίς τό επόμενον φίΧλον &ά 
So&rj ίχανοποίηοι; tie όΧους τού;  άδικ η&έντας.

H ΣΤΝΕΧΕΙΠ Τ0Τ ΦΙΛ. ΔΙΠΓδΝΙΣΠΟΤ

g  Γ1 Ε 0 Ι Χ Α Ρ Α Κ τ η Ρ Ε Σ g |
Π,αιχ^ιδιάρα ; Ε ίών 17, πολύ μορφωιένη, 

πολυ νοιτιμη, ύψηλή, μελαχροινή, μέ κατσα- 
ρά μαλλιά. Ό  χαρακτήρ της συνταυτίζβται 
μέ κάθε χαρτκτή^α. Τά χυριώτερα /αροιχτη- 
ριοτικ» της είναι τό γίλοιο, τό νάζι καί τδ 
παιχνίδι. Ή  σύστασις της είναι: Ν. Π . Σ 
ί>. r . Σύρος.

’/  Β ·I Έ τώ>  25, άνώτ3ρος κρατικός ύπάλ 
ληλος μέ έτησιον εισόδημα 25 χιλ. δραχ. Εύ- 
γενής, ζωηρός^ τοΰ άρέσε. υπερβολικά ή μόδα. 
Ανάστημα μάλλον ύψηλόν, ξανθός, χαρακτη

ριστικά σύμμετρα. Ανταλλάσσει φωτογραφί
ας. Δ  ε-ίθυνσις Ί .  Β .,Έ α .Δ έσχην Κομοτίνης.

Ιωάννης Δίωτσακο:: Αξιωματικός, ετών 
23, μελαγχροινός, συμπαθής. Κοινωνικά»; 
και οι κονομικώ; τελείω ; Ανίξίρτητος. Ά ξ ιο - 
πρεπής, ευσυνείδητος, επιβλητικός δταν πρέ- 
"D, Αγαπ? ύ,τβρβολικά τό χορό, τή μουσική, 
τό τραγοΰίι καί τή μελέτη σοβιρών έρ/ων. 
Ειλικρινής εί: οημβϊον πού παρ’ ολίγον νά 
καταστροφή ά ιό  κάποια ψεύτρα. Πονεΐ τούς 
δυοτυχ8ΐς_ καί Απβχνάνεται τό πολύ χρήμα. 
Τήν γυναίκα τήν θέλει συμπαθή, κοινωνικήν, 
έντιμου οίκογβνείας,'άφωσιωμένην οτά θεία, 
Ανοιχτόκαρδη. Κανών. «Τά  εξ’ έμοΰ διατα- 
γαί ’ ά έξ αύτή; σνζητήβιμα».

Μάξιμος : .Ξ ι  θός, ετών 23. Ειλικρινής, τ ί 
μιος χαί ί ΐς  ακρον σοβαρός. Τον έρωτα τόν 
θεωρβΐ ώ ; ένα θβϊον καί ιερόν. 0 i  άγαπήιη 
μόνον διαν εύρεσή ό χαρακτήρ τόν ότοϊον 
ό»ειρεύεται, Τήν σύντροφον τοϋ βίου του τήν 
θέλει πολύ εύαίσθητον, είλικρί'ή καί στά μά 
τια της νά καθρεητίζεται ή ιύ/ενής καρδιά 
της.

Κορ·ηλία : Ε τώ ν  16, άναοτήματος ύψηλοΰ, 
εΰοωιιος, μιλλ<ά κοντά,καονανά, μάτια μαΰ
ρα. Ό  χαραχτήρ τη;, είναι εύγ8νής, ειλικρι
νής καί υπερήφανος. Μισάνθρωπος, άποστρέ 
φεται τόν έρωτα, Αγάπα τήν μοναξιά και ά- 
σχολεϊται είς τήν μελέτην διδακτικών βιβλί
ων και μάλιστα Αρχαίων συγγραφέων. Είναι 
φιλό ίουσος καί είς τό έπακρον φεμινίστρια.

Mimis Alessio: Έ 'ώ ν  SO έκ Trieste, πρό 
4ετίας μένων είς Αθήνας. Ξανθός, άρ ιετά 
νόστιμος, Αρισιοχράτης,μέ ψυχή μελαγχολική 
και υνειροπόλο?. θεωρεί τήν Αγάπην ένα εύ>- 
γενές αίσθημα. Ή  νέα τήν οποίαν θά Αγα- 
πήση θέλει νά είναι πολύ εύμορφη, μορ
φωμένη, Αριστοκρ ίτις οτό ντύβιμο καί στούς 
τρόπους, νά μείνη πιστή στήν Αγάπη μου, 
καί ή ψυχή της νά είναι πονετική.

Δβπτύ ΧουΧουδάχι : Έ ιώ ν  22, καστανή μέ 
καστανά μάτια καί σγουρά μαλλιά, ύψηλή, 
λεπ;ή καί μέ καρδιά γεμάτη καλωσύνη, Σο
βαρό, καί είς Ακρον ύπομοντ,τική. Νοικοκυ- 
ρούλα χρυσή. Τής Αρέσει πολύ ή έξοχή καί 
ή Ακρογιαλιά, γ.ατί ο’ αύτά τά μέρη δχει γλυ- 
χιές, άναμνήσιις τή ; χαμένη; της άγάπης. 
Ποίος είναι εκείνης πού μέ δύο παρήγορα λό- 
γ ι ι  θά ρίξη βάλσαμο στή πονεμένη τη ; καρ
διά ; Ά ς  τής γράψχ): P. R. Σύρος.

'Βραϊχός Ίριανιάν : Είναι συμπαθητικός, 
εύαίσβητος, παραστήματος θεωρητικού, άνήρ 
θελήσεως καί πεποιθήσεω;, ϊσχυρογνώμων, 
τολμηρός, φίλος τών διασκεδάσεων, μανιώ
δης κυνηγός. Τόν ά/νόν έ^ωτα θεωρεί ίβρόν, 
Απεχθάνεται τά ή®η Κ ΐί έθιμα τής κοινωνίας, 
Αντιφεμι»ιστής καί ζηλωτής.Όυον Αφοριϊ τά 
Ιιη  του Αριθμούν 20 Ιΐαΐους. Ό π ο ια  θέλει 
νά τόν γνωρ£σο καλλίτερα ά ; γράψα : Η ρ ω ι
κόν ‘Αρτανιαν, π. ρ Α ταλάντης.

Ρολάνίος Κανδιανό». Ε τώ ν  18, έκ Καβάλ- 
λας, χρυσοχόος. Έ ξ  Αρίστη; οίκογενείας. 
Άνάοιημα κανονικόν, μαλλιά ξανθά, μάτια 
καστανά. Τ ' Αρέσει πολύ νά κοριάρχ). Τ ' Αρέ
σει ό χορός. Είναι συνεπήΐ είς τάς υπόσχε
ση; του. Τρό ιο ι λεπτοί. Ε ίναι όλίγον ίσχυ- 
ρογνώμων καί δυνατός. Άγαπζί τάς περ^πβ- 
τείας. Είναι νευρικός καί πολύ κολακευτικός.

Δημοσ&ίνηζ Τσίρος: Έ ιώ ν  21, Όλυμπί- 
της, Αλτρουιστής. Μία Απότομος μετατροπή 
τή ; τύχη; του τδν έκαμε μελαγχολικόν. Ά π ό  
τό  15 έτος τής ηλικίας του έγνώρισεν τόν 
πόνον καί τήν λύπην, γι’ αΰτό οίχτείρει τούς 
δυστυχείς, έστω καί αν είναι έχθροί του. Φι- 
λόμουσος, ρωμαντικίς. Ή  πρώτη του Αγάπη 
είναι Αφορμή, ώστε ε ί; άλλην νά μή χαρίοα 
έρωτα πιστόν.

Χάνου μά χι: Μιά χαριτωμένη μικρή 15 έτών. 
Μάτια μαΰρα καί μαΰρα ώΛορφα μαλλιά, 
κοντά. Αρκετά  μορφωμένη, Μβλαχροινή, τής 
Αρέσουν τά νάζια και οί άνδρες. Άγαπα τήν 

Συνέχεια είς τήν 7 Σελειθα
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φιλία καί άποοτρε φεται τόν ψεύτικο έρωτα. 
Είναι μαβήτρια καί διαμένει έντοΰθα.

Δόγης : Έ ιώ ν  22:, Φοιτητής. Ευγενικός, 
παράστημα μεγαλοπρεπές, συμπαθητικός, 
ευαίσθητος. Ά ρ ιο το ς  φίλος, Αγαπα τόν Ιδα
νικόν έρωτα.

Μποάμ: Έ τώ ν  21. Φοιτητής, καταγωγή: 
Καλάμαι. Φαιδρός, χαρίεις. Ζητεί τήν χαμένη 
άγάπη. Άρέσκεται στός διασκεδάσεις. Τέλειος 
γλεντζές. Φεμινιστής.

Κ. θ  : Έ τώ ν  25, Φοιτητής. Πρόσωπο αρ
κετά συμπαθές, μάτια γαλανά. Σέ δλα νεω- 
τβριότής, πλήν τ ιΰ  έρωτος πού τόν θέλαι με
σαιωνικό. Ό  πόνος πού τόν έχει γνωρίσει ΰφ’ 
δλας του τάς φάσεις, ό ρεμβασμός καί ή ειλι
κρίνεια είναι οί Αχώριστοι σύντροφοί του. 
Ά τυχος οέ άπίοτευτο βαθμό. /Οποια ουμ- 
φοινεϊμαζή του άς γράψ^: Κ. Θ., Ζάτουνα. 
Γιρτυνίας».

ΜΐΧαγχθΧι*η Τηλιγραφήτρια : Έ τώ ν  19. 
Φύσις μι λοχγολική, εύαίσθητη,παραπονιάρα.
Τής άρέσει πολύ ή μοναξιά καί ή ρωμάντεα. 
ϋίναι ο’ ένα μικρό χωριό υπάλληλος. Τόν 
έρωτα φαντάζεται θειον, ποτέ της δέν ήγά- 
πηβε, *ίνε κατά τοΰ φεμινισμού, τής άρεσει 
ij οικογενειακή ζωή. Τόν μέλλοντα σύζυγον 
τόν θέλει πιστόν καί Αφωσιωμενον φίλον της, 
νά μοιράζβται μαζή του τής λύπες καί τής 
χαρές.

P ita  : Μόλις 18 έτών. Καλής οίκογενείας. 
‘ Ωραίο, μάτια βαθειά καστανά, μαλλιά μαύρα 
σώμα κανονικόν. Εύγβνής, 8ύαίοθητος,_ ρο
μαντική καί βρησκολάτρις. Θεωρεί τόν έςωτα 
ώς κάτι τό βεϊον. θέλει τόν άνδρα πού θά 
γαπήσχ) νά τόν ηεριβολχι μδλη τή  θέρμη τής 
μεγάλης Αγάπης. Τοτε θά είναι σύντροφος 
γλυκεία, υπομονετική, ιίλικρινής, καί δίν θ ’ 
άντιλέγη στάς θελήσεις του. Τέλος 6 ά_ είναι 
υπόδειγμα καλής συζύγου καί οίκοκυράς.

Μ ε ΒΡΦΘΗΣΑΝ ΚΑΙ 0ΙΧ ΑΡΑΚ 1Κ ΡΕ3Ε1

“ 2 0 4 , B cyjcv, 2 0 5 ,  £ημ· ’JntaxoXidcv, 
2 0 6  'ΛπεΧπισμίνου νέου, 2 0 7  ΣχΧάβος τοϋ 
πάναν, 2 0 8  *Αναΐδος ΕΙ. Γ . 2 0 9  Μβδουοης, 
210 “ΕλΧης, 211 Δινάης, 212 ΖοΙντιξ, 213  
‘/παρηγο(.ήτκυ, 214 ΣαρΙώ, 215 Παγιριΰ  
χόμητοξ, 216  217 Γίήοοηζ, 218
Ίπ ηόκ,υ  Χανκων όξίων, 219 , Φρι*έτ, 2 2 0  
'Aygifιη ΐλ η ι, 221 T xagn s, 2 2 2  ΤραΧΧόπαι- 
δ ίυ , 223 Β . Κ. Π ., 2 2 4  ϊβυ ο μ ίν ιυ  ήλιου, 
2 2 5  ΦώτβυΧοραγγέλο», 2 2 6  Αγριμιού, 2 2 7  
θίματος χαιασιροφής, 2 2 8  X. Β  Β ., 2 2 9  
Δ. Β .Κ . , 2 3 0  B ( t ττανοΰ liov , 231 ΣτίλΧος, 
2 3 2  l i t t le ,  2 3 3  2άσας' Ίαα>νίδαυ, 2 3 4  
"Ωραίας άμοζώνος. Θά δημίσιιι& οΐν μ ί τήν 
οιιράν ίων.

Μόνον εκείνων τών χαρακτήρων ή λή- 
ι^ις άναγγέλλεται οίόποΐοι φέρουν ψευδώ
νυμον έγκεκριμένον, συμφάινως πρός 
τούς δρονς τής έγκρίσεως.

[ g  ΤΟ ΤΠΧΤΑΡΟΠΕΙΟΝ ΤΟΤ ΑΙΡΓΟΝΙΣΠΟΤ (Ι ΐ

ΖοΒνιεξ, ή επιστολές έξελέ^χονται συστη· 
ματι» ώ;. Θά δημοσιετβή μέ τήν σειρά τού.— 
ΙΊονεμίνο παιδί, ποιό ήταν τό άρχικό ψευδώ
νυμό οας ;— ΊιυΧ ιέιταν xai ■ Νανσιχάν, σας 
παρακολώ νά μι ϋ σιείλετε έχ νέου τούς χα
ρακτήρες οος καθαρογραμμένους καί σέ χω
ριστό χερτί ή κάβε μία·- Λήδι,ν, θά δημοσι- 
ευθή με τή σειρά του. ’Ησυχάσατε.—Αιμο
σταγή χορδίο,ν, τήν συμπλήρωοιν τήν βρίσκω 
εντελώς περιττήν. Ή  δημοσί£υσ(ς της θά μέ 
δυσκολϊψη πολύ. Τ ί λέτε ;—Πιριηετιιώδη  
οχιάν,όπως βλέπετε, δημοσιεύονται κατό *ει- 
ράν λήψεαις.—" ΈΧπιδιψόρον, Αλλάξατε ψευ- 
ϊώνυμον γιά νά δημοσιευθβ ή πςός Πριγκ. 
Βόλου άπάντησίς σας.- 2 βνομί*ον ήλιον, 
έχρεώθητε δροχ. 9.70 γιά 39 έπί πλέον λέξεις 
χαρακτήρος σας.— ΒιατρΙχην'Α>αοταοίου, υπό
λοιπον 1  δραχ. γιά τήν ιδιαιτέρα σας άιιάν- 
τησιν.— Τόχην Κωνσταντίνον, υπόλοιπον 8ρχ· 
1.80.—'Ανδρ/αν Μ., Σύρον, έχρεώθητε δροχ. 
2 γιά τήν Ιδιαιτέραν σαςάπάντησιν — Μνηστή 
τοϋ πόίου, επίσης καί σείς.—ΈΧπιδοφόρον, 
(Μπίο), αλλάξατε ψευδώνυμον.— Γόηαοαν επί
σης.- Μαρίναν, θά δημοσιευθή μέ την σειρά 
τ ί υ, δεσποινίς.— ΣαρΧώ, υπόλοιπον έγκρίσεως 
δροχ. 1.— Κόχχ.νογ γαΐδ., δικαίωμα έγκρίσεως 
δέν έλήφθη.—Βορβιχάν, δσα λαμβάνονται 
δημοσιεύονται άσφαλώς, πάντοτε όμως μέ τή 
σειρά τους.— Μιοημβρινόν άοτίρα, ένεκρίθη 
τό νέο ψευδώνυμό σος. Δέν πειράζει νομίζω. 
Ό  άλλος οδς έπςόλοβε.- Νοτι ράν, έπί τέ 

λους, είσθε τάρα εντά ξε ι; Ό λ ο ι oi ψήφοι 
καταλογίζονται έφ' δοον φθάσουν στά γρα
φεία σας.— Γισμωνδαν, δέν υπήρχε λι>γCς νά 
ίΰ ς  δυσαρεοτήοω. Σέ κανένα δέν έμίλησα 
γιά οάς.— Ευτ. ΔιομαντοχονΧου, ποιό ήταν τό 
πρώτο οας ψευδώνυμο ·,—Ρόδον ΣταμποΰΧ, 
υποθέτω νά κατελογίοθησαv.— BSyyov, μόλις 
s'yxQ.Of) ιό  ο χα ^α ιιχή ο

ε .α  Αριθμόν χαί δημοσιεύιται όταν έλθο η 
σειρά του. _  _

0 ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗ!

Τ Α  ΙΔ ΙΑ ΙΤ Ε Ρ Α
30 Δβ»νά ή λέξις 

, Έ π ι eta ήδη μήνα σοΰ γράφω 
αήιίαρον

  Π
προσφέριι φιλίαν o’ oies τον νοιώ&Ονν, φαοτα- 
γραφιά χαι οχΐταα από τή ζωή του. Γράψατι, 
Franz Mavroudis s)s « PAixNON*. Anglo— 
Foreign Co 32 Great St Helens. London E. 
Έ. 3. Φ ρ ν ν η άς άπ<\ντήνβ ιίς ίπιατοΧην στα-· 
Χβϊσαν P. R. θισσ)νίχην.

— Ζητω άλληΧογραφlav 'ΕΧληνιατΙ ή Γαλ
λιστί μ ί μαρφοαμίνις κνρίβς χαι δίδες. Γράψατε; 
Νικόλαον ΙΙαπαΧεξανδρήν Λυκούργου 10 
Μιχαήλ Άνδριάδην ‘Α&ήνας.

— 'Αφιεροϋιαι ε ί:  Ίωάννην Άνα... Aaulav 
"Αδικα τρίχαις δπισ&εν δίδων Λίμίας.Νιχ Φωτ.

Φ ί X η μ ο υ .  ------  , . . .
ταχτικά ιίς  τήν Σφαίραν χαιρίς μίχρι . _ 
χά λόβοο ον^βμίαρ βΛίοτολ ·̂* ο,πο οέ· Για χι ανιό 
φίλη μου ; Άνησνχω παρά πολύ. Σοΰ σνμβαινίι 
τίποτα τό σοβαρόν, ή μήπως βμμίαως διά τής 
σιωπής σον ύίΧεις νά μοβ νποδα'ξιις ότι δέν 
πρίαει νά οοΟ γράφω. Διίφοροι σχίψεις άνησν- 
χαοτιχαί πβρνοΟν άπό τό μναΧό μου, χαρ if νά 
μπορώ νά μανιιναω τήν πραγματικότητα. "Αλ
λο™ ελάμβανα πΐηροφορίας άπό τήν ΐξάδέΧφην 
αον, άπό τήν όποιαν τώρα 3ίν μπορώ να μά&ω 
τίποτα, θά ngoereo î)oa> *ά τήν αν>αντήοω. Μή
πως ον η χανιί: άΧΧος ix  τής οίκογενείας αον 
άοΰινιϊτΒ. Ή  μήπας αΧλοι λόγοι επίσης βοβαροι 
οο0 επιβάλλουν αιαπήν. Φιντάζεααι  ̂ τήν άνησυ- 
χίαν μου. Έν πάσγ) πίριπτώαει, αν είναι δυνα
τόν, χα>ρΐf  Ιννοιΐται νά ϋίλω *■· φανώ απαιτη
τικός η αδιάκριτος, κατάοτηαά μον γνωστήν τήν 
χαταοτασίν ocv, xai τάς ΦεΧήοιις αον, μ ί τάς 
όποιας, δπως πάντοτε, ΰά ονμμορ, ω#ω, μή 
επιϋνμ&ν νά ocC γίνω δνσάρεοτος. Mi ποΧΧήν 
άγάπην. Ό  φ ί X ο ς σου.

— Νεαροί νέος 25ιτής χαΧώς εγκατεστημένος 
\ ΐν ’Αμερική τιρό St τι ας ζητεί άΧληλογραφίαν με

δίδας ΆΰηνόΙν ήΧιχίας 10—22 έτάίν. Γράψατε 
Mat ο ον Ουρανόν 161 Ε. Market nt. Blairsvil 
le P a. ’America.

— Δνό πρωτάρηδες στόν ίρωτα ζητάμε μέ 
χήν αλληλογραφία μαδήματα άηά κορίτσια ά*ο- 
χλβιατιχάί θιαα)τίχ^ς. Π·ια Χοιπόν 0ά μπορίαβ 
νά μας δώοβ μιρικάι ας Υράψρ Γ . Βοζώνην xai 
Μ. Παηαδάκον Στςατ. Ύ γιιιον. ’Αποθήκη Θεσ
σαλονίκη:.

— Σιβαρίς χνριος χαΧώ; εγκατεστημένος iv- 
ταΒϋα ζητιϊ ενα χορίχαι νά παντρεντβ. ’Απο
βλέπει χνρίας tie χαρακτήρα νοικοκυρωούνης, 
Μταν είς δινχέραν μοίραν τήν προίκαν. Γρά
ψατε Πελ. MtX. ύνρίδα 10S Γραφεία Σφαίρας.

“Αν ενρισχα μιά χήραν ώς 25 χρόνων ποΰ νά 
ταιριάιονν ύί χαρακτήρες μας, ευχαρίστως #ά 
ταντι\α μαζί της τή ζαή μ ιν. P . R. Λοχαγόν 
ΒααιΧάχην ΈντανΦα.

—Διακόπτω άΧΧηΧογραφίαν Χάγα άναχωρή 
οιώς μ»υ. Νίνα ΜελοχροινοΟ.

— Έπιύτμώ ν’ άΧΧηΧογρ*φήσω με δίδας μβρ 
φαομένα: άμεμπτου διαγωγής καί αία δημοτικά:. 
Σ · μιά Ιξ αντ&ν ϋβ χαρίσω τήν καρδιά μον 
γιατί ό οχ οπό: μον είναι ιερός. Γράψατε "Εφε
δρον άνφ)γόν IlatXov Νώτην P. R. Τ’Ενταϋϋα.

— Ζητώ άΧληΧογραφίαν μ ί χορίτοια καΧών 
οίκαγενιι&ν σκοπός δ,τι έπαχοΧονδιjoti.Γράψατι 
ΆΦανίσιαν Σαφάχαν P. R. Γραβιά*.

Νιάνις ορφανή έχοναα χάΧΧος πνεύματος, ψυ
χής καί οώματος ζητεί τό κάμ̂ Β πλουσίους άδεΧ- 
φονε καί πλοΐαία: άδελφάς, ίνα την δανείαονν 
χρήματα. ΔιιύδίΤ σι; : Μ.ριάμ θεοχρίατον Ρ .R. 
έξωτεριχοΒ Άδήναι.

— Νέα: μορφωμένο: χίΧείας, 27 itmv, γνώ- 
ατης ξΐτων γΧααα&ν ζήαας επί ετη ατό εξωτερι
κόν καί άρίσχη: οΙχογ·νιίος αίτεί «/ς γάμον 
νεαράν χήραν ή δεσποινίδα μορφωμένην και 
εχονααν σχετικήν προίκα Περιασοτίρας ίξηγή- 
σε ις δι άΧΧηΧογροφίο:, οί δέλουσα\ ας γράψουν 
Κύριον ΣαΒρον Νικολάου P . R. Άΰήνας. Ψεν- 
δώινμα αποκλείονται.

— Δέσποινα. Νά ελπίζω πω: #β μοΒ γράψης 
τουλάχιστον ενα γραμματάχι, νά μάδω κάτι που 
μ ί διαφέρει. Μή ξεχνά: πώς... Μίμη:.

Κορίτσια. Προοέχιτι βαδίζω τό 24tv. έτος. 
‘Επάγγίλμα, βιολιτζή: χαι οαττονριέβης. Ζητω 
άπ’ δλα τά χορίταια xai άπό δλονς τ»νς νέους 
διάφορα Ιρωτικά τραγ'νδάχια. Δ;ά τα χορίταια 
σκοπός ιερός, δια τούς νέου; αχώριστη φιλία. 
Γράψατε. Κύριον U , X, όδός Λονχάριον 21 
Ά&ήνας.

Νέα ετών 18 αιτεί αλληλογραφίαν μ ί μορφω
μένους κνρίον: xai Μιχρααιάτα: (πατριωτάχια
τη:). Γράψατε ΚΧαίρη Κοροοπ ούλο» Αΐγιον.

— Νέος, ναντικός, πολύ προοδιντικών αρχών, 
λάτρης τής Φίσεας καί τοΒ ωραίου, φίλος τών 
απόρτ, ζ&ν εί: όλα τά κοινανικά στρώματα τοβ 
Κόσμον ποΰ ίηιαχέπχεχαι, αντάρτη: οτή ζα>ή, 
ζητεί γιά σύντροφο μια κοινανιχή άντάρτι3α, 
πο» Μ  teP μοιάζει στόν χαρακτήρα. Γ ι ’ αύιό

S ’ εκείνη*.... πού τή περασμένη Δεντέρα 
— στά: τριΐς παρά είκοσι—σννήντηαα—οτά τραμ 
τοΰ ΒοτανικοΒ -  μ ί τό κόκκινο παλτό Aie Ε . Δ. 
άίχιοδε άΧΧηλογρα%Ιαν ; θέλετα νά γνωρισφοϋ- 
ue ; Γράψατε στή διεύ&υνσι— θάνον—Δωριέα 
P. R. ΈνταΒ»α._________________________

— Νέο: 22 ετών άίΧηλιγρχφεΐ 'Αγγλιστί με Δί
δας. Γράψατε. G. Pan. 4404 Broadway Chi-, 
cagoill U. S. A.

— Ζητώ s’/a κορίτσι καλής οίκογενείας διά 
ίιρόν σκοπόν. Γεώργιος Βααιλίτος.

— Μαραμμένο άνδο:. Κάρυστον. Μή αμφι
βάλλεις. Ή  άγάπη μον δα παραμείνγ) αίωνίω:. 
Θλ λάβoe έκιστολήν. Β  ς.

— Κον Άτάργυρον είς Στοάν. Σ ί  συγχαίρω 
διά τήν εί*ανικήν σον ζωολογίαν χαί πρό πάν
των διά τήν εί: τό γνναικΐον φνλον χλίαι* σας. 
Δαιμόνιος Ζιγκομάρ.

— Νέο: πρό όλίγου τελειώαας τάς απονδάς του, 
αιτεί άλληλογραφίαν μά κορίτσια μορφωμένα καί 
ήδιχαϋ χαραχτήρος, άτάοης τής Έ λλίδ :ς. Σκο
πός γνωριμία xai ότι επαχολονδήσαι. Γράψατε 
Νιΐνον Λνραν. Πύργον.

— Δεσποινίδες άΧΧηΧογραφώ πρός διασκίδασιν 
μονοτόνου ζωής μου. ΠροτιμΛνται Πατρών, Σά
μον, Μυτιλήνης, Χίου, Κορίνδον. Γράψατε Γ .  
Τσαούσην Ραδιοτηλεγραφητήν *Βίλο|» Ναύστα- 
δμον :

— Νεαρός χαλλιτέχτη: ζωγραφική:  καί ξυ
λουργική: άΜηΧογραφιϊ μ ϊ δίδα: καί ζωντοχή
ρα: μορφωμένα:. Σκοπός ή ενωαιe. Γράψατι 
ΝικοΧ. Κατινάκην ΞαΧουργόν Κορυτοάς 7. Ά - 
δήνας.
Ξ Ε Ν Ε »  Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Ε Ι Σ

Δ Ε  i V H S M O N A
Ά ν  xai ατά ξένα βρίσκομαι 
μικρνά άπό τήν πόλι 
τού: φίλον: μου δίν λησμονώ 
χ ι* εκείνη π' άφησα. μόνη.

Δαιμόνιος Ζιγκομάρ. 
ο  Κ Λ Κ Ι Ό Τ Ο »  Τ Ο Υ  2 ·4  
“Έλπιζα κ Ιπρόσμινα μ’ άννπομονηαία καί 

τώρα άρχίζα> οτήν καρδιά μιγάΧη ανησυχία, 
θαρρώ πώς όλα χάνονται γιά μ ί σ' αύτή τήν 
πΧάαι xai ή ζοοή μου δά σβνατή σάν τήν καρδιά 
τη: χάσχ). "Αραγε δά σί ξαναδι3, άγάπη μου χρν 
οή, η στήν καρδιά μου δ' άνοιχιή αγιάτρευτη 
πληγή I Τά παντα θυσιάζονται μόνοΖ-ΰ/ζίρ πα
τρίδα: καί δι εσέ, άγάπη μου τό αίμα μον μέχρι
ρανίδο: . .

Ι ω ά ν ν η ς  Κ  ρ ι x έ X η S εκ ΤρικχάΧων.
ΗΙ1ΑΓΓ12ΣΤΑΙ Ι̂ ΑΙ ΑΗΑΓΝ2ΣΤΡΙΑΙ

*0 απαραίτητος σύντροφός σας πρίπει νά ylvjj 
τό βιβλίον : «Τά Μυστικά τής Καλλονής», tk  τά 
όποιον περιλαμβάνονται όδηγίαι διά νά άποκτή- 
σιτε καλλονή* καί δέλγητρα, να μετασχηματίζε
τε τό πρόσωπόν, καδώς καί ιίδικαί αυντογαί διά 
νά άποκτήιι τε ώραΐον δέρμα, χρώμα, κόμην, ο- 
δόντας, βροχιόνα:, χεϊρα:, οννχας και πόδας, διά 
νά εξαλείφετε ρυτίδας, στίγματα κλπ. καί δια 
νά δεραπιύετε τήν τριχόπτωαιν, νπερτρίχωαιν, 
υπερβολικόν πάχος ή αδυναμίαν καί πά· ί *  γί
νει ελάττωμα η ελλειψι* τοΟ σώματος. Το πολύ
τιμον αντδ διά την καλλονήν βιβλίον δα Χάβετε 
έμβάζοντες δρ. 15 εντός ονατημένης επιστολή:. 
Γράψατ*  : Πρότυπον. ’Εκδοτικόν Γραψεΐον 
«Πρόοδο:*, Τμήμα Α', Άδήναμ ____^

° r ν<ΕΠΪΣΤΗΜ Ο ΝIΚΟ Ν
ΟΔΟΝΤ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν  Ι Ν Χ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ν

n  0ΕΑΤΡΟΤ Ια (ΟΠΙΣΘΕΝ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ) Q 

(  0 1  ατριβλοφυεΐ: όδόντες Ιπαναφίρονται, λ
1 δι ένχελώς άνωδύνων δρδοδοντιχών Ιπινο- I 
Κημάτων, εις τήν φυσιολογικήν των &έοιν. J  
Ο  διάσειαις τών όδόντων, ουλίτιδες χ α ι^
[ολαι αΐ παθήσεις τοβ στόματος καί τών ί-·ν 
j δόντων θεραπεύονται δι’ όλίγων μόνον in i-  I 
I σκέψεων. J
Ο Τεχνητοί όδόντε: άπαραμίλλου φνοικάτη-Q 
/■το» ix  πλατίνη:, χρνσοΒ καί Λοροίλάν^ίΛ 
ί τοποθετοΒνται σνμφώνως μέ τήν τελεν- 1 
\_τβίαν λέξιν τής Ιπιατήμης.  ̂  ^

Ο

(

.Ο

0



I  τ α  ΡΑ Β Α ΣΑ Κ ΙΑ  t o y  (BfiTPOYXfi ^  , φ T O Y  Β Λ Α Μ Η  Τ Λ  & A M Q M A T A  ^

Σ Τ  Φ Ι Λ ’ Κ Ο  Δ Ι Α Γ Ο Υ Ν Ι Σ Μ Ο
Πιρδίκου μ' η* λί μ',

Ειστροβώαου νά διαβάσ' ς παρακαχοΰλια 
Μαί νά μ' σχείλ* ς μέ τ '  κάρρου κανιά δεκα

ριά φουρχώμαχα 
ψήφ' ς τ ι ’  τώρα δπ’ 
μ· ιξέ®’ σαν υποψή
φιου σι* φιλ" χό δ.α- 
γοονισμό τ ’ ς «Σφαί
ρας» βρήκα τ ’  ν Π8- 
ρίσχασ* ν ν ’ άναδει- 
χτοΰ λιγ’ λάκι, μπας 
κί’ μ’ δής μεγάλου 
κί' τρανό κι* σκάσ’ ς 
άπ' τοΰ κακό α' τί

  άνεκ’ θιν τ ’ λόγ' σ'
φουβόσ* να τ* μιγάλα πράμμ* τα.

Μήτζουί JCovov6jaXovt: Ί τώ ν  32 «ι* μ’οό, 
νά ζήσου νάν τ* χαίρουμι. Μιλαχροινός, ξαν
θός, καστανός, μαύρ’ ς,άοπρ'ς, ξίξασπρους κι’ 
άφ’ τ ’ν ήλιου ξνξασπροτ’ρους. Μάτια γλυκά 
σάν μιλόη’ττα  χι’ πουνηρά σάν τ ’ ς άλεποΰς.
Φ όντας τά  ρίγνου α τ ’ μοδιστράχια γιμιζ’ ή 
Πουλυκλιν'χή τααγματΓε; βλέμμα έτα* σάν 
άσύρματουςντιλιεγραφ'ς,δπ'τροβίει σάν μαγ- 
νήτ’ς άπα-ξάπαντα τ ’ άδικημένα θηλ’κά τής 
κρώτ'ςστρατιουτ’ κή;πιριφ(ρ8(ας.Μΰτ' ούλοΐοα  
χι’ έκχεχαμεν* δη* μ «ρΙζ' τ ι ίδώ  μ ι'  έ ιε ΐ Μάτ’ 
τ 'ν  πάσα μία βρουμοδ'λειά, δπους η. χ. (σένα 
φόνχας ξιβ.δων'σι \*ν νύχτα στ’ άλών* μ α ζή  
μέ τ ’ ΓιΑργου τ '  Τρισχ'νάΜου. Πρό άμνημο- 
νεύχουν χρόν' ν δγ’ νι κόκκ'νι σάν πιπεργιά 
άφ' τ 'ν  ϊροπτα καί χή ρετσίνα. Άνάστ'μα  
λιβεντ’κο μι" άρειμάνιουν καχαΐδιον σάν τ ’ 
Μουνχάρ’ τ ’ ς ελληνική; σημαίας οπ* έχ’ν σ τ ’ 
Βουλιευχήριου.Πιριβουλήπερίλ’πουνέωςθανάχ 
λόγου Μαθ’ σχερήσεους τ '  δέκατου τρίτου μι
στού. Λιέου τ* σΰκα βϋ<α Μαί τ ' σχάφ* σκάφ*. 
Μαίτοι άπ' τ 'ν  καιρό διχ' σ* άρρηβώνιααα 
έχασα καί τ '  σδχα ·α ί  τ ' σχάφ*.

Εύγενή; δσου δίν παίρνει μι" τρυφιρδς 
δσον παίρνει. Τ ' γ* ναΐκα τ ’ θέλου χουντρή, 
ψ’λή, μέ στήθους ρουμαλέουν, δπ'νά μήν Ιχ- 
Φόβοβν νά Ματαντήσ' β α σ τού ν  μοτοιμΙγ, 
ώ μορφή Μαί χουρίς παρά. γιά άσχημηκι* μ* 
πουλύ παρά, γ.ά νάν τ 'ς  άγουράζου φτιασίδ* 
νά βάφ* τι. Ν ’ άνχέχ* άχοΰ σεισμό, λιμό, κα
ταποντισμό κι'ϊέπίδρουμάς άλλουφύλουν μι* 
νά μήν τρώυ πονλύ. 'Ιτοΰ τ 'ς  μαθές ε ίν ' ού 
χαρικτήρις μ' μι' ξισβιρκβσΥνά βαρέσ’ς ου- 
ναγιρμό σιόν γειχον'χό σ*4νά μοβ μαζέξ'ς 
ψήφ'ςτί θάρθου σά πέρα νά οέ λιγουθ'μήσου.

PHTPOYX ΚΟΥΡΙΙΟΓΑΛΟΥΧ
■---------------- C 3 -----------------

ΤΟ ΠΑΜΟΡΑΜΛ. ΤΗΣ ‘ ‘ ΣΦΑΙΡΑΣ..

ΜΕ ΜΙΑΝ ΔΕΚΑΡΙΤΣΑΝ ΜΟΝΟ
'Ορίστε, κυρίοι Μαί Μβριαι, είς τούς πρι- 

γματιχούς φακούς τοϋ ωραίου καί μονοδικεύ 
πανοραμάτου μου, τό όποιον 
μόνον μέ μίαν δεχαρίσαν γλβ- 
πετε δ,τι βέλβτε χαΐ δέ θέλετε.

Έ ΐβ ,  κυρίοι καί κύριαι, γλέ- 
πεχαι εναν οικοδεσπότη νά χα- H@L 
ρίζη χά ενοίκια εις τοΰς ενοί
κους τοΰ κάχου πατωμάτου, τό 
όποϊον θά γίνη ή συφιλίωσις 
καί τρέξατε διά νά γελάσετε.

"Εδώ, χυρίοι χαΐ κύριαι, γλέ- ^  
πβχε τήν Λονδινιακήν λίραν νά 
πέφτη Μαί τά  τροφήμαια ν' άνβ- 
β ιίνουν, χό όποιον πώ; θέλεχβ, 
περιχαϊώ πολύ, νά μήν άνεβαί- 
νουν, άφοΰ είς τόν χόπον αΰ ιόν 
πάνχα πρέπει ν* άνεβιίνο κάτι;

Έ δ ώ , Μυρίοι Μαί κύριαι, γλέ- 
πετε τοΰς δυσχυχεστάχους "Αθ
λ ίο υ ; τοΰ μ . Βίκχωρα Οΰ/χώ νά  \ *-4^
π ιίζω ν τα ι  είς τούς κ ινηματονρά - 
πχους, χό όχοϊον έπήραν οΰ^ουςχοΰς εμπό
ρους άπό χή» νέανά/οράν καί τοΰς έβιλαν 
στό πανί, τουτέσιιι πανίοχυροι.

'Εδώ, κυρίοι καί κύριαι, γλεπετε χόν κ. 
χειμώνα δπου έπαναήλθιν έ ξ ιΐιία ς  διού είχεν 
είαιχήμον }άλερεχού}, χό όποϊον θρή*ος καί 
κλαθμδς τών ποιητάδων δπου έ .ιούλη ιαν τά 
παλτά των διά νά άγορέσαυν μπαγιασ jv.

Ο ΦΑΡΑΒΣ

Α Π Ο Π Ε ΙΡ Ε Σ
Κ* ύστερης άπορεΐς πού μέ πιάνει διπλό- 

μουρμουρά, ρέ Μανιώ άμπελοφάσουλη, γιατί 
χάλασε ή πλάσι μ ι* δ 
ντουνιάς κατάντησε ώς 
είδος Κεντρικό ταχυδρο
μείο, δπου Μα^ένα πραμ 
μα δέ γίνεται στόν καιρό 
του μι* δπας πρέπει. Μ ι
λάω πρίμα;

"Εχεις μερικούς μαΜαν- 
τάσηδες πού παρατήσανε 
τή φιλαρμόνικα Μ* έγινή- 
κανε άναρχικοί μ* έβαρέ- 
σανε μερικούς δ «να )Ίτε : 
χ' ήρθαν νά τινάξουΛ 
στόν άγ8ρα τής πρεσβεί
ες, ρέ Μανίτσα μου, σό 
νάντουσαν ή πρεοβιΐς μα 
ρίδες νάν τής ξολοθρέ- 
ψουνε μέ τούς δυναμίτες.
Φχοΰ! Ρέ σβΐς χαθήκανί 
τά μπαΜάλικα, καί [τό 
παντοπωλεία Μαί τά ρου 
χοποιεϊα νά τούς βάνετε δοναμίτβς καί v i  
σάς άναχηρύξουνε οί όμόφυλοί σας ή}ωους 
καί νά σάς στήξουνε άδριόντα στήν πλατέα 
τοΰ Ψυρρή; Κ ι' ά δέν ήβελες δηλαδήςνά Μά- 
νος φασαρία δξου άπό τή μεθόριο τής γειτο
νιάς σου, χαθήκανε, ρέ μαχάκια μου, οί σπι- 
τονοικοχύρηδες νά τούς βάνης δυναμίτις 
καί νά Μαοΰνε, δ π ω ; καιγόντουσαν τά  πυρο- 
χεγνήμοτα σχό Πασαλιμάνι τήν Ινδοξη εκεί
νη έποχή πού βισίλευε 6 άνχανμπαμπανχι- 
σμός, οί μάπηδες τή ; Φρεαττΰδας Μαί τδ  τσ ι
γάρο τοΰ κόκορα;

Αύτά κπί τ '  άλλα σΜβφτοΰμενα, ρέ Λροοφυ- 
γικέ μου συνοικισμέ,μιά νΰχτα πού γκεζεροΰ- 
σα δξου άφ* τό σπίτι σου ώοότοα νά κλείση 
τ '  άφεντιχό σου τήν κερία είσοδο γιά νά μ* 
άνοίξος έσύ τήν είσοδο τή ; ύπερεσίας, δντοις 
μέ διπλαρώνει ε*ας χωροφύλακας καί μοΰ 
σκάει στ* α ύ «  τό  παραμβθι!

—Τ ί θές £δώ τοΰ λόγου σου τέτοια ω }α;
Μονοκοπανιάς μοΰρθε φαγούρα ο'ουλο μου 

τδ  κορμί σά νάβναλα τό δρότσιλα. Δέν ήθε
λα ν* άχουστώ δξου άφ* τό σπίτι σου γιά νά 
μή σέ έκθέσω. σέ άνόργανη χημεία μου, γιά 
δαϋτο έδωκα τόπο τή ; όργής.

—Μεταβολή, άδρεφάχι, τού Μάνα. Μαί ά 
βϊρίθήκες τή ζωή σου πέρασε αΰριο τό πρωΐ 
νά σοΰ δώκω τό διαβατήριο γιά τόν άλλο κό
σμο., γιατί τώρα είναι νύχτα καί δέ γλέπω. 
Βούρ τό  λοιπός. Άκούνητος 1 κείνος. Έβγα- 
νε τό πολύκροτο μι* άρχίνηξε νά μοΰ κάνη' 
σωματική έρευνα.

— "Εχεις δυναμίτη, μοΰ κάνει, απάνω σου 
καί θέλεις νά τινάξ^ς χό σπίτι στόν άγέρα...

Έ λ α  τώρα έ ιύ τοΰ λόγου σου νά μοΰ μι-, 
λήσ^ς γιά συφιλίωσι, γιά τήν έσωτεριπή γα
λήνη Μαί τά ρέστα τή ; πατάτας. Νά χραβφ; 
ίσα τό δρόμο σου Μαί νάρχεται ό άλλος νά 
χώνυ τά χέρια σ ιρ ; τσέπες σου. Νά μ λήσ^ς, 
προσβάλνεις τό ωραίο φύλο, νά μή μιλήσ^ς, 
ρε’Ίλεύιις τδ άσχημο. Τόν άφηκα τό λοιπός 
νά μέίψάξη. Ό ν τα ς  έβανε τό χέρι του στήν 
πίσω τσέπη, μοΰ Μ άρφω» τό πολύκροτο σχό 
μιλίγχι καί μοΰπε:

— Τ ' ε ίν ’ αΰιό, ρέ ; Δυναμίτης; Έμπρ)ς, 
μέσα.

— Πώς ε ίπ α τε ;
— Έ χεις δνναμίτες απάνω σου.
— ’Αμάν, άδ}εφά*ι, αυγοτάραχο είναι, τό 

πάω πεσκέσι στό κορίτσι.
Τίποχις αύχός. "Αρχισε νά μέ τ;ώ ε ι ή συ- 

νείδησί μου. At χάνω καιρ5 καί τό β ίνω στά 
πόδια, δχι γιά τίιχοτις ά<λο παρά μονάχι γ.ά 
νά μή γ ’νΏ κάνα φονικό Δπόξου άπ* τό σπί
τι σου καί μοΰ βάνχις νύχτα ώρα τά χέρια 
σου στό «ερό γιά νά ξειχλύνος τό πεζοδρόμιο 
άπ* τά  αίματα.Δέν έκαμα καλά. "Αν'μέν ναί, 
σχεΰσε νά μ* άνταμώΐος τό β}άδυ γιά ν* ά- 
νοίξουμ» τήν καθυστερημένη άλληλογραφ'α, 
ά> δέν τοΰ ίω ιε  κάνατάλλαρο στόν καππά.τή; 
ένορίας σου νά δ.σβίσΐ] τρισάγιο γιά τήν ψυ
χή σου. Μι'λησβς ; 0 ΒΛΑΜΗϊ

Κάποιος συμπολίτης, γρουσούζη; πολύ είς 
τάς μετά τών κοριτοιδίων σχίσεις του, βλέ- 
πων δτι δ καιρός περ
νούσε Μαί αύ:ός εις 
τό Μαρνέ του δ ίν είχε 
σημειώσει οΰτε μίαν 
«ατάκτησιν, προέβη  
είς τό έξής άπονεννοη 
μένον διάβημα: Έ  κρέμασε είς τήν πλάτην 
του μίαν μικράν καρτέλλαν, φέρουσαν τάς 
λ έξε ις : ' Α κ α τ ά λ λ η λ ο ς  δ ι ά  δ ε σ π ο ι 
ν ί δ α ς .  Δέν έπέρασε μία ώρα καί δ γρου
σούζης συμπολίτη; έ/ένετο... Ανάρπαστος,

^  β ̂
Σ τό  τράμ τής δδοΰ Σταδίου: Τό τράμ στέ

κεται Ιξω  άπό τό Άρσάκειον. Ό  είσπράκτωρ 
επιπίπτει καχά τών έκιβιτών.

— Κύριοι, τά είσητήριά οας. 
Τά  χέρια τώ ν έπιβατών προ

σφέρουν τήν δραχμήν. *0 είσ- 
πράκτωρ δευτερολογι ΐ  :
_ — ^Κύριοι, 50 λεπτά άκόμη, τά 

ιΐσιτήρια άκρίβηναν.
Προχωρούμε πρός τό Σύντα

γμα. Τρίτη έπέμβασις τοΰ είσ· 
πράκτορος :

— Είκοσι λεπτά άκόμη.
Κατεβαίνουμ·. Ό  εΙσπράΜτωρ στέκεται

στήν πόρτα τή ; εξόδου.
— Τρεις δεκάρες άκόμη υπόλοιπον.
Έ π ί τέλους τήν άλλη μέρα, προτού ci 

'Αθηναίοι αποφασίσουν νά μποδν στό τράμ 
No 2 , ρωτούν τόν f ίοπράκτοροι:

— Πόσον βίνε σήμερα χό είσητήριο γιά τό 
Σύνταγμα;

Καί δ «Ισπράκτωρ άπαντφ :
— Σταθήτε νά... τηλεφωνήσω στό Ύπουρ- 

Υβίον. ' Π. ΝΙΑΕ01

0  Σ Τ ΙΧ Ο Ι  Τ Ο Υ  Κ Α Ρ Ρ Ο Υ  0
(̂ Ηγονν όμιλίαι tafagggoj_____

Έ νεκα δπου ήλξατο ή 
[φουσιοδενδρία, 

ήγαπητά μου μϊ προοφιλή 
[μου τβκνία, 

καί ού·* δύναιιαι ποσώς νά 
[έφησυχάβα, 

άπεφάσισον ίγ ο γ ι λίαν νά 
[δράσω,

τό όποϊον
περί ζήτημα γ«ναιχεΐον. Έ - 

[ξωραΐβας 2 ) · ν  
τδν έαπτόν μου φρίΜίειδώς 
ηγουν ξουραφ'σσς τός πα-

-  .  •*ow' είς ξουρειον διλμαχικώς

Μαί ύελίσας τά σθ βαλία μ ο » ε ί; λουσθρείον,
γίγνας ένγολσόνιον,
φρίξον ήλ\ε καί με/αλεΐον,
ζη  & νΰν μέ τό Μη}(ον
γυνάν καλλιπάρειον
πρός διτπέρασιν τής άνοίξιως
έν τφ  έμαπτφ διιμάϊΐον,
«δ  όποϊον
εύίερον,εύήλιον έσθίν 
έν τώ  ξενοδοχεΐον.
Καί γάρ έπειδή τι πολλάκις φοράκις 
κατεβρόχθισον τήν χυλεόπηταν, 
άναμεινάμενος τοιάπτην 
γυνάν έπι ματαιότητα, 
περίΜ αλδ πανδί φίλφ ή συγγενήν 
νά μοϊ άνοιθ3ίλη κοιάν τινα γυνήν, 
τό όποιον.
έπι συσχάση έν τφ  έμω γραπτεΐον.

Ο Α Γ Κ Α Θ Α Γ Γ Ε Λ Ο X

Ο 5ΐς Τ Ο Μ Ο Σ  Τ Η Σ  “ Σ Φ Α ΙΡ Α Σ ,r
*0 πέμπιος τόμος τή ; «Σφα(ρας> έτοιμάσ&η 

καί πωλείται ε ί; τά γραφεία μας πρός 50 δρ. 
έκαστος. Διά τό έξωτβρικότ 10 δρ. έπί πλέον 
διά τά ταχυδρομικά.


