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Δ η μ ό σ ι ε  ν  σ ε ι ς  βίς χήν σελίδα  χής άλληλο- 
γραφ ιας : 30 λβ.χτά ή λ έ ξ ις  δι δλους. Δ ιά  π ο ιήμ ατα  
και έμ τορ ικ α ς κα τα τ ρ ή σ ε ι ς  Ιδ ια ίχερα ί συμ ^ω νία ΐ.
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Έ να ς έραοτής πηγαίνει πρός ουνάντηοιν 
τή ; ερωμένης του, κρατώ* μέ τό Ινα χέρι 
τήν καρδιά του και μβ τό άλλο., μάχαιραν. 
Καί ό εραστής αύ ιός βίχε τήν άξίωσιν νά 
παίξη ρόλον Ρωμαίου, νά ylvfl ό ήρως ενός 
έρωτικοΰ εϊδυλίου κοί νά περάσχ) καί στήν 
αθανασίαν. Πρόκειται περί τοΰ ‘ ϊωάννου Μο- 
σχολιοΰ, ό ύ,τοϊος πρό ήιερών, ό&ηγήιας τήν 
άγαπημένην του μέσα o’ ένα σεπαρέ τοΰ ζυ 
θοπωλείου «Παναθήναια», έξήγαγε μάχαιραν 
καί άφοΰ τήν έπληξίβνοϊπερ y.at ικλής,όλιγον 
άνωθεν τής καρδίας, μετά ηύτοκτόνησε χαΐ 
αυτός, ϊκπνεύσας τήν Ιδίαν ημέραν.

Τά τρυφερά πλάσματα, πληροφορηθεντα τά 
τοΰ ερωτικού τούτου δράματος, έθυμήθηχαν 
αμέσως τήν τριανταφυλλιά τοϋ νεκροταφείου 
καί τόν ποιητικόν θάνατον τής πολυθήυλλή- 
του Έλβνίτσας καί τοΰ έραστοΰ της. Ή  Έλε- 
νίτσα δμως «α ί ό εραστής της εθβσαν τέρμα 
είς τήν ζωή των μέσα βτό περιβόλι τώ ν νβ- 
κρών κατόπιν κ ο ι ν ή ς  σ υ μ φ ω ν ί α ς .  
Έ νφ  διά τόν Μοσχολιόν καί τήν άγαπημένην 
του ο ΰ δ ε μ ί α κοινή συμφωνία ύ,ιήρχε, 
κατά τάς έξηκριβωμένα; πληροφορίας \ή;

Σφαίρας»,πληροφορίας,αί όποΐαι μάς έδόθη- 
σαν άπό πρόσωπα ποϋ, λόγω τής θέσεώς 
των,παρηκοΛούθηοαν δλας τας λεπτομιρβ'ας 
τοΰ έρωιικού είδίλίςυ τών δυο νέων.

l b  ίατορικον τοΰ δράματος

Πρό οκταετίας, έχυονολο^είτο ύ ερως τοΰ 
Ία)άινου Μοσχολιοϋ πρός τήν δίδα Μαίρη 
Κατσαροϋ. ‘Ο Μοσχολιός τότε ήτο ένας άοη- 
μος ΰ.ταλληλίσχο; καί ή Μαίρη,ένα μικρό κο 
ριτσάκι πού έσπούδαζεν άκόμη είς το σχο 
/ εΐον. Παρ’ όλην όμως τήν άσημότητά του 
ό Μοσχολιός είχε κάνε; αρκετά εμβριθείς με- 
λ ίτας είς τό βιβλίον τοϋ Ιρω ιος καί ιίχε βγή 
τέλειο τσιράκι σ’ αΰτό τό μάθημα. Έ νφ  ή 
Μαίρη, άπεναντίας, δέν έγνώριζεν οΰιβ τό 
άλφα άκόμη τοΰ ερωτικού κεφαλαίου. Καί ό 
Μοσχολιός άνέλαβε νά τήν προγυμνάσι).

Κατ^ άρχάς συνηντώνιο και.’ άραιά διαστή- 
ματα,εΐς τάς συναντήσεις αύισς ό Μοσχολιός 
έξικνκβΐτο βίς τό ύψος τοΰ πλέυν ρωμαντικού 
έραστοΰ. Περιέγραφε τά πλημμυροΰντα τήν 
καρδίαν «ου αίσ»ήματαμέ τόσην λυρικότητα, 
μέ τόσην τέχνη *, μετεχίΐριζβτο τόσον συχνά 
καϊ έκφράσβις άκόμη ρωμαντικών μτθ οιορη- 
μάτων, άπαγγίλλων άκ. μη καί παθητικωτά 
τους στίχου; ερωτικών ποιημάτων, ιΰ τως 
ώοτ* δεν ήίγησβ νά ξυπνήσω μέσα it ;  τήν 
καρδίαν τής μικρής τότε Μαίρης «ιό ν  θβόν 
πού εκοιμάτο», όπως λέ^ει καί ό Μυισέ. 
Ή δ η  ή Μαίρη, ή όκοία και* άρχά; έπή/αινε 
πρός συνάντησιν τοϋ Μοσχολ οΰ, χωρίς νά 
γνωρίζω κ ιί αύιή καλά—χολ\ δ.α ποιον σκο 
πδν έπήγαινε, άρχισβ νά συμπαθβ πρός τόν 
ποιητικόν αύτόν εραστήν,νά συναντά tai τα- 
κτικώτβρα μαζή του καί νάπροβαίνη καί αύτή 
είς εκδηλώσεις τοΰ έρωτικοΰ αισθήματος, τό 
όποιον βϊχέν άρχίσεινά ιϊσχωρή^είς τήν καρ- 
δία της, χωρίς δμως νά ίχο τήν *ένχασιν καί 
τήν φλόγα ποΰ βΐχβν ό έ }α ς  εκείνου.

Μ ετά  δύο εχη

Έπέρασαν δύο χρόνια,1 σ ιό  διάστημα τών 
οποίων ή έρωτική Ιστορία τών δ<ίο νέων δβν 
εΤχβν έχφύγει άπό τά όρια τής ρωμάντζας, 
τής ποιηοεως καί τοΰ πλατωνισμού. Ή  Μαίρη, 
καταλλήλως διδασκόμενη άπό τόν Μοσχο
λιόν, άρχισε πλέον νά βννοή τόν καθαυτό 
έρωτα, συχρόνως όμως άρχισε νά έννοή καί 
κάτι άλλο : Ό ι ι  ή πραγματοποίησις τοϋ 
ώραίου ονείρου ποϋ τής έγερνε πάντα πρό 
οφθαλμών ό έρως ήτο αδύνατος κοί όχι ό 
Μοσχολιός, παρ’ ΰλα; τάς πομπώδεις διαβε
βαιώσεις του καί τόν μεγαλον του, ό τω ς έλε- 
γεν, έρωτα, δέν ήτο εις θέσιν νά έξασφιλίσο 
τό εύιυχέί μέλλον τής Μ ,Ιςη :, τό μέλλον 
έκεϊνο πού ι'ίρμοζεν είς τήν κοινωνικήν θέσιν 
της, είς τήν ανατροφήν της, είς τήν Ιδιοσυ
γκρασίαν τη . Τεχνίτης ϊίς τόν έρωτα ύ Μο- 
σχολιδς δεν άργησε νά δι»χρί\Α χάς άμφιβο- 
λίας πού έγεννώντο είς τήν Μα/ρην *αί τής 
έγέμιζαν τήν ψυχή μέ θλψιν καί με πετθος. 
Καί άλλαξβν αμέσως -τό φΰ λλο. Ά π ό  διάπυ
ρος καί αίαθηματολόγος έρασιής μ»τεβλήθη 
ί ϊ ;  κλαψιάρην, είς θρηνωδόν, άπαγγέλλαν 
καθ' έχάστην στήνάγαπημένη του τδ κύκνειον 
δ. »μα τ ιΰ  έρωτός του.

'Οσάκις έβλςπβ τήν Μαίρη προσελάμβανεν 
ύφος πού έφανέρωνβ τήν σκληρ^τέραν απελπι
σίαν, μετεχειρίζβτο λέξεις, πού έκαμαν τήν 
εύαίσθητον καί τρυφΒράν ίί/ταρξιν τής Μαί- 
ρης νά τρβμο καί τήν καρίΐιά της νά γεμίζω 
άπό οίκτον. Καί, ώ ϊάν νά μή έφταναν μόνον 
τά λόγια εί; τήν περίστασιν αύ ςήν, ό Μοσχο
λιός εβαλεν είς ενέργειαν καί τήν μηχανήν 
τών έπιατολών.

« Ά ν  δέν γίνω δικός σου», τής έγραφε σε 
πολλά γράμματα, «δέν θάχω πλέον κανένα 
λόγω νά ζώ . Ό  τάφος μέ περιμένει, Μαίρη 
μου, ό τάφος πού θά καλύψο τήν καρδιά «οΰ  
σέ ή'/άπησε όσον ούδείς θ ' άγαπήσΉ βίς τόν 
κόαμον αΰτό».

Καί άλλοτε π άλ ι:

«"Οίο',,δέν σέ βλέπω βύρίσκομαι βίς τόν 
φον καί μόνον όταν σέ (! '.έπω αΙσ)άνοΗ«* 
πάλι τή ζωή. Ή  σκιά σου είναι πάντα πλη
σίον μου. Τή ; δίδω τά γλυκύτερα φιλήματα 
καί τ ή ; λέγω τδ παράπονό μου, τό μεγάλο 
μου παράπονο πού θά μ* δφήσης νά πεθάνω 
δυστυχισμένος».

Ό  Μοσχολιός ήτο φαίνεται τής παλαιάς 
έ ·βίνη; σχολή; τών όλαφυρομβνων έραστών, 
οί όποιοι μιλΐβσαν στήν έ]ωμένην διαρκώς 
πε}ί κυπαρίσβων καί κοιμητηρίων διά τήν έ- 
ξ^ναγκάσουν νά τού; λυπηθή καί νά τούς 
άγαπήση.

Τό κόλπο Επιτυγχάνει

Καί ό Μοσχολιός βπβτυχ». ‘ Η  Μαίρη ή }- 
χισε νά αίβθάτβται γι’ αύτόν έναν οίκιο. ‘ Α 
πό τή σ »γμ ή  πού άντβλήφθη ότι ό Μοσχο
λιός γι* αύίήν δέν έκπροοωτοϋσε παρά τήν 
6 joTux(av, τήν κακομοιριάν καί τόν άφανι- 
σμό, έπατσι νά τόν άγοπφ. Ό  ερως της έ- 
λαμψ! γιά μιά στιγμή καί άμέσω; βσβυσβ, 
έσβυοε «α ί μβιεβ\ήθη είς οίκτο. Αύτό ά<ρι- 
βώ; έπβζητοϋσβ καϊ ό Μοσχολιός καί ι'ίξευρε 
πο?.ύ καλά τί έκανε. Διότι τώρα ή Μαίρη τόν 
λυπόταν καί δέν τόν άπήλπιζε, τόν λυπόταν 
■αί ουνηντάτο τακτικοίτερα μαζή του, εφθα- 
νβ v i τής έπαναλάβη εκείνην τήν στβρβότυ· 
πον απειλήν ότι θά πεθάνη, γιά νά μβταβλη-

0 Ν 0 0 Μ Α Ν Τ Η Σ  ΤΗΣ «ΣΦΑΙΡΑΣ»
Τό γρ^φεϊον τής ί2φ ιίρας» άναλαμβίνβι 

τήν δ.οβίβασιν επιστολών έκ μέρους τών 
ένδιαφερομένων πρός διάσημον έκ Κων
σταντινουπόλεως νοομάντην,καί πνβυματιστήν 
διαμένοντα έν Άθήναις. Πλήρες φώς βίς όλα 
τβ c lxo f t re ia xa  μυστήρια. 'Επανάληψή τών 
αχίοΐων x&riv διασιάαιι »ΰριαχβμίψα,ν συζύγων. 
Πολντιμοι σνμβονλαι 3ιά τάς bocoζβνμένας χαι 
η ρ ίς  επιτυχία» οΐονδήποτε ουνοικιοίου,

Ππνματισμός, υπνωτισμός, τραπεζάκι.
Ψυχολογία παν ιός ατόμου ίχ ί  τη βίατι τοΰ 

γραφίΚοΟ χαρ«χτήρος.
Συνεννόησις δι" άλληλογραφ'ας. Α π α ιτή 

σεις ταχεϊαι καί.ακριβείς.Πλήρης μυατικότης 
Γράψατε : Ναομάντνιν, γραφεία «Σφ ιίρας, 
έσωχλείοντες δραχ. 10 ι ί ;  έκάστην επιστολήν'
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Φνλιτσετε χαί Ο. Ρώο, ΐγρ ιψ α  ιδιαιτέρα);. 

-Ϊη| Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Η Μ Α Τ Α  '

Μνηστήν τοΟ Πίναν Γ ιά ποιά δημοπβυσι 
πρόκειται ; G. Pollakis, μ χρις έξιν ιλήσεω ; 
τοΰ υπολοίπου είναι δυνατόν. Ρ· Benardis, 
έπιστώθη μέ δρ. l'50. Β. Μαρτζοΰκον^ύν έξε- 
δέθη έί έτι. ΙΐΛπαβυσταόΙον, έγράψ ιμεν τα- 
χυδρομιι ώ;. Δημ. Πληγσ>μένον δημοσιεύβεις 
*>ά στοιχίσουν δρ. 20 Μ ιλιιΰίδ  ju Alexcindrie, 
10 γαλλ.φρ. Πονβμίνην ψνχη· Θεσο)νίκη:, χω
ρίς άττίτιμον. Καρντιανόν 75 δρ. κατ’ έτος 
A Sitndxov καί Νυχ τοβάτην. δέν είναι δη jo  
σιβύβιμος.

Έλήΐ)θη 'ίξόφλησις Σ. Ν,κολάον, Σβισμΐ- 
νον ηΚιον Βεατρίκης.

ΈχρεώθηαανιΧ. Φα^αριώτης μέ δρ. 13.90, 
Α. Κάααοί 3ρ. 40, Μ. Χαντζι0ί}νος 3ρ. 10, Σ. 
ΝιχοΙάον μέ δρ. 66.

ΈΑήφθη συνδρομή Λιλής Νικολοΐ5ου, V. 
P appas,!. S . Nestor.

θή ή Μαίρη βίς πβιΦήνιον ύργανόν του. Σι- 
γα-σιγά ό Μοσχολιός έ£εμβ<αλλεύετο καταλ
λήλως τόν οίκτον καϊ τήν στ*μπόνο;αν τή ; 
άγαπηιιένηςτου καί πάντα ιϊχβ ύπ’ όψιν του 
τό σχ* ίήον, νά τής άποσπάση τήν συγκατάθβ- 
σ!ν της διά τόν γάμον, όταν θά εΰρισκβ τήν 
κατάλληλον.ψυχολογικήν στιγμήν.

Ο Μ οοχολ ιό ί φϋιοικός

Καί κάτι άλλο ανάγκαζε τήν Μαίρη νά 
αισθάνεται δυνατήν λύπην διά τδν Μοβχο- 
λ'ό: Σιγά-σιγά, λόγοιτή : κακής διαίτης πού 
έκαμβ, τών οικονομικών τουστενοχοοριών, τών 
άλλεπαλλή?.ων έρωτικών του άποτυχιών, ό 
Μοσχολιός είχε καταντήσει φσματικός.

—Πόσον καιρό θά ζήση άκόμη, έοκέπιβτο 
η Μαίρη. ’ Λ ;  μή τόν άπελπίζω τόν δυστυχή.

“Ay όμως ό Μοσχολιός έξαφνα^εγένετο κα
λά,ουδέποτε ή Μαίρη θάτόν έπαντρβύετο. Τό 
κάτω-κάτω μποροΰσε νά μή «αντρευβή άλ
λον, άλλ’ οΰτβ καί τόν Γιάννη θά Ιπαιρνε. 
Θά βμεινεν άιύπαντρη, θά έξαχολουθοΰσβ τά 
μαθήματα της βίς τό 'Οδεϊον καί μιά μέρα θά 
έγίνβτο μία καλή άοιδοζ, διότι είχε ένα τέ 
τοιο ταλέντο, νά δίνη κονστέρτα καί \ά ζή. 
Κ ' ένφ ή Μαίρη έσχέπτβτο έτσι ανθρώπινα 
καί λογικά, χωρίς νά παύση νά έλπίζη καί 
ενα μέλλον άκόμη“ εύτοχέσςερον τοϋ προοχε- 
δ,αζομένου, ό Μοσχολιός έφθινε μέρα μέ τήν 
ήμέρα.'Η άσθένβια τόν είχε κάνει περισσότε
ρον πορτιπονιάρτ», ή όψις του ήτο τώρα διαρ
κώς θλιμμένη. Το σώμα του εΙχ8 κυρτωΟή, 
σάν νά τό κτυποϋσαν διαρκώ; ιά  πτερά τοϋ 
θανάτου.

ΙΤρότασις γάμου

Ύπδ^τό κράτος μεγάλης απελπισίας βύρι- 
σχετο ό Μοσχολιός, άπβλπιβίις, ή όποία έ· 
γίνενο άκόμη σφοδροτέρα όσίκις έβλεπε τήν 
Μαίρη έιβι ώραίαν, άνθηράν, άπο.τνέουσαν 
τό οι^αιότερον ά^ωμα μιάς νεαράς” καί τρυ- 
φβράς ύπάρξεως. Ή  ζήλεια τοΰ ύπέσκαπτβ 
τήν καρδίαν.Έπρότεινε μιά μέρα βτή Μαίρη 
νά συναντηθούν σ' ένα έξωνκλήβι κ' έκεϊ νά 
τελέσουν τούς γάμους των, διά τήν τέλεσιν 
τώ ν ό.τοίων βίχε προμηθευθή, όπως έ*εγρ, 
καί τάς οχβτικάς άδβίας. Ώρισβ μάλιστα ώ; 
ήμέραν τής'τβλέσεως τήν τελευταίαν Κυρια
κήν τής άποκριιάς.

— "Αν δεν γίνη αϋτός ό γάμος μας, τής 
•Ιπε μ ά μέρι, δέν »χω πειά κα·ένα λόγο 
νά ζώ . Θ 'αύιοκτονήσω. Έμιλοΰσε μέ τόσο 
πενθ.μον ύφος, μέ τόσην πειστικότητα, ωστβ 
ή Μαίρη τόν έπίοτβυσε καί δέν τόν άπήλπισε 
καί τήν φοράν αύτήν. Κατώρθωσεν όμως νά 
μή τοΰ ύποοχβθ Γ] τίποτε τό οριστικόν.

*Η λθ·ν ή προσδιορισθεϊσα ήμέρσ, ή Μαίρη 
όμως άπέφυγε νά τόν συναντήο^. Τά κοιμι
σμένα θηριώδη ένστικτα τοΰ Μοσχολιοϋ, τά 
ό,τοΐχ καθίστα) άχόμη άγριώτερα ή άσθέ- 
νεια, ί  ξύπνησαν μέία του. Έξβμάνη.

Ή  δολοφονία

Έγραψβ φλογεοάν έπιστολήν πρός τήν 
Μαίρη ν, έκβίνη όμως δέν τοΰ άπήντισβν. 
"Ιυως θά είχβ λ ΐβ ιι πλέον τήν μβγάλην άπό- 
φασιν νά μή τόν ξιναδί). Ίσοος τώρα νά κα- 
τέκνιξε τόν οίκτο τη;, όπως κατέπνιξε καί 
τόν έρω ά της.

"Υστερα άπό λ ΐγϊς ήμερες ό Μοσχολιός, 
κατόπιν άπβγνωσμένων προσπαθειών, συνή\- 
τησβ τή Μαίρη. Δέν τής πα^ετονέθη διόλου, 
διότι δέν έδέχθη νά ύ.τανδρευθοΰν κρυφά.Τήν 
ηορ8<άλεσβ μόνον νά δίχβή νά πάνβ κάπου 
μαζή διά νά τής άνακοινάση μιά σπουδαίαν 
άπόφασ.ν.'Ανύποπτη ή Μ ιΙρη ,ϊσω ; καϊ άπο- 
φαοισμένη νά μή τοΰ χαρίση άλλην συνάν- 
τησιν, έδέχθη. Έ  τήγαν στό ζυθοπωλείο «Πα- 
ναθήναια» κλί έ «λείστηκαν σ' ένα σεπαρέ.

Έ κεϊ, χωρίς νά προη/ηθή καί ή παραμι
κρά λογομαχία καί ίίίτερα άπό μερικά παρά
πονα πού διετύπωιβν ό Μοσχολιός μέ τόν συ- 
νηθεισμένο του λυρικόν τρόπον, {β/αλβ τδ 
μαχαίρι του καί έ «τύπησε τήν Μαίρη. Ή  νέα 
έπβσδν αί ιόφυρτος. Ό  Μοσχολιός ένόμισεν 
ότι τό κτύπημα ήτοκαίριον, ότι εκείνη βΐχβν 
άαοθάνει, καί έξαναγκαοθόίς ίσως ύ.τό τής 
ιδίας συνειδήσεως του ηύτοκτόνησεν κατόπιν 
καί αύ^τός.Ένας φθισικός {ενείχε νά κάνη τ ί 
ποτε άλλο καλλίτερον.

Ο ΝΤΕΤΕΚΤ1Β

ΝΕβΝ ίΚΕΚΙΟΤΟΝ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ (ΑΡ'ΣΤΕΙΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΝ

“ 0 ΑΡΡΑΒΩΝΙΑΣΤΙΚΟΣ ΜΟΥ., ! « >
Γ Ρ Η Γ Ο Ρ ΙΟ Υ  5 Β Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο V  | ώ)

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

— Μά, κύριε Σιαυράκη
— Αύτό πού σοϋ λέω ! _ Δέν μπορβϊς έβυ 

πιά νά κάνης άλλο άπ* αΰιό.
— Μά....
— Σιωπή Τά  ξέρω όλα Ή  Μαριτφνα 

τά είπε τής μητέρας τη ; !.
Τοϋ ήλθβ κβραυνός ;

— Αέν τό πιστβΰω. Ά π ό  εή στιγμή που 
είδβ μπροστά του τδν πατέρα μου χλωμό, 
θαχε μαντεύσει πώς ό δυσινχισμένος έκεϊνο; 
τάξβρβ όλα. Καί χωρίς νά τά χάση καθόλου, 
μέ μιά άναίδεια πού μόνο ένας Δημητράκης 
μποροΰσβ νά τήν έχης τοΰ άποκρίθηκβ :

— Μά γι* αύτό Τσα—Τσα ! Τρελάθηκα εγω 
νά πο’ ρι» ένα κορίτσι πού μ’ εμπαζβ τή νύχτα 
κρυφά;Τόσο τδ καλύτερο πού τά  ξέρβτε/Γιατϊ 
καϊ σβϊς στή θέση μου, θά κάνατε τδ ΐδ.ο.

Ποϋ νά βαστάξΰ πβιά δ πατέρϊς μου!
Τοΰ έβαλβ τής φωνές. Τδν φοβέρισβ πώς 

θά τδν σκοτώοΒ· Τόν ίβρισβ ψβύτη, απα
τεώνα, διαφθορέα, καταχραστή, άτιμο παλι
άνθρωπο, ό,τι τοΰ ήρθε στδ στόμα.

Τοΰ θύμισε τήν ψευτο αυτοκτονία καϊ τάλλα 
του τερτίπια, πού δέν είχαν άλλο σκοπό, 
παρά νά μάς βιάση νά τδν δεχτοΰμε γιά_ νά 
κάνη τδ κακούργημά του. Γ ιατί μόνο ένας 
κακούργος, τοϋ φώναζε €άταν ικανός νάπα- 
τήση ένα κορίτσι οάν καϊ μένα καϊ νά τάφηση 
ϋατβρα με τήν πρόφαση πώς δέν τοΰ άντι- 
ατάθηκβ ! Καϊ τοΰ έδήλωσε καθαρά πώ; θά 
γινόταν τ ίρ α  κακούργος κι' αύτός, ό πατέ
ρας μου !

Ή τα ν  πιά μιά βίαιη σκηνή, ένα σκάνδαλο. 
Οί φωνές τοΰ πατέρα μου άκουγόνταν.

Ό  καβάσης τοΰκ. Άμπέλονλου άνοιξ» τήν 
πόρτα τοΰ γραςείου, γιά νά Ιδΰ τϊ_συμβαίνει, 
κι' άπό τή  στιγμή έχε'.νη ή πόρτα βμβινε άνο.- 
χτή. Οί υπάλληλοι Ιβγαιναν άπό τά γραφεία 
τους κι’ έπλησίαζαν νάκούσουν. Είχαν φο- 
βηθχ) μήν έκανβ κανένα κακό τοΰ κ. Δημη- 
τράκη δ εξαγριωμένος πατέρας^ μου. ΕΙδο- 
ποιήβηκε επιτέλους κι* ό Άμπέλογλους. Κ ι’ 
έτρεξε στό γραφείο τοΰ άνεψιοΰ του, γιά νά 
προλάβη...

—Σάς παρακαλώ, ρώτησε, τί συμβαίνει ; 
Τ ί έχβτβ; Γ ιατί φωνάζετε; Έ δώ  είναι Μπάγ
κο. Δέ φωνάζουν έτσι...

Ό λ ο  λοιπόν τό λάθος τοϋ πατέρα μου ή 
ταν αΰτό : ’Α ντί νά σωπάση, νά συνέλθη, νά 
πάρη Ιδιαιτέρως εκείνη στιγμή τόν Κ. Άμπέ- 
λογλου καί νά τοΰ πή όσα ήθβλβ,—τοΰ τά 
φώναξβ κβΐ μπροστά σ’ όλους. ’ Αλλά^ ό δυ- 
στυχιβμένος βΐχβ χάσβι όλοοδιόλου τήν2 ψυ
χραιμία του. Τοΰ ήταν άδύνατο νά συλλογι- 
ατχι, νά προβλέψη κβίνη τήν ώρα συνέπειες 
κι’ έπακόλουθα. Στήν απελπισία του, στήν 
αγανάκτησή του, 3να μόνο έβλεπε, ένα μόνο 
ήξερε : Πώς ό Δημητράκης έπρβπβ νά επα
νορθώσω. Άλλοιώτικα τό κακούργημά του 
θά τό τιμωροΰσβ ό πατέρας μου μέ άλλο: θά 
τόν σκότωνβ.

Κ ι’ αύτό έδήλωσε φωναχτά στόν κ. Άμπέ- 
λογλου και σ' όλους. Καί πριν τοΰ δώσουν 
καμμιά άπάντηοιν ό θιΐος κι’ άνςψιός, έφυγβ, 
φωνάζοντας ώς τήν ξώπορτα κι' ώς τό δρό
μο !■..

Η '.

Δυό έτακόλουθα βΐχβ ή βίαιη αύτή σχηνή: 
Νά γυρίση σέ μένα, μβτανοιωμένος τάχα, ό 
Δημητράκης. ’Αλλά καϊ νά μάθη ό κόσμος 
πώς ό άρραβωνιαστικός μου μέ βίχε άιιμάσβι.

Ε ννοείτα ι πώς γιά τό  δβύτβρο δέν μ' έν- 
νοιασβ τότε καθόλου άφο« βΐχβ γίνη τό  πρώ
το. *0 Δημητράκης ήταν πάλι κοντά μου. 
θ ά  μ' έπαιρνε, τόρκιζόταν. Κι* ό κόσμος θά 
ξεχνούσε κείνο ποΰ είχε μάθει.

Μόνο ύστερα κατάλαβα πώς λογάριαζα πά
λι χωρίς τό « ξενοδόχο καί πώ; πολύ άκριβά 
θά πλήρωνα τό  λάθος έκεϊνο τοΰ πατέρα 
μου.

Μά εφταιγβ κι' έκβϊνος ό κακόμοιρος γι* 
αύτό, όσο έφταιγα κι' έγώ γιά τό δικό μου..

Ευτυχισμένη δέν θάμουν βέβαια ποτέ. θά- 
μουν όμως λιγότερο δυστυχισμένη, άν ό κό
σμος δέν μάθαινε τίποτα. Ί σ ω ς  θά μπορού
σα αργότερο, πολύ άργότβρα, νά παντρευτώ, 
ή τουλάχιστο θά μπορούσα \ά ζήσω σά δα
σκάλα. Έ νφ  έτσι..

Άλλ* άς μήν προλαβαίνω τά γεγονότα. Ά ς  
τά διηγηθώ μέ τή σειρά πού βγειναν. Τ ι συ
νέβηκε, τ ϊ ειπώθηκε μεταξύ θείου κι* άνεψιοΰ 
άφού έφυγβ ό πατέρας μου άπό τήν Τράπβζα 
κι' έφταοε στό σπίτι, μας μισόνβκρος, Itv

νά τδ ξέρω. Συμπεραίνω μόνο πω; 
θάγεινβ μεγάλο σομβοΐλιο από συγγενείς και 
φίλους καϊ πώς όλοι, φοβισμένοι άπό τήν α
πελπισία τού πατιρ3 μου. θά συρβίύλεψαν 
τό Δημητράκη ή νά φύγη άπό τήτι Πόλη ή νά 
με πά}η. Κι* ό  Δημητράκης τους ειπε πως 
προτιμά τό δεύτ«ρο... πρός τδ  παρόν.

Τό βέβαιο είναι πώ; προσπάθησε νά μου 
δείξη τήν πιό ειλικρινή μετάνοια : ’ Ηταν 
τρελλός... δέν ήξβρ· τ ί έκανβ... ξαναγυριζβ 
στό καθήκον... δέν τόν τρόμαζε πιά ουιβ η 
φτώχεια ούτε τίποτα., καϊ μάγαποϋσε! μ ελά- 
τρευε!... _ ,

Τόν πίστεψα; Δέν μπορώ νά τδ  πω. Παν- 
τα είχα μέσα μου τή δυβπιοτίο. Πάντα μοΰ 
έλειπε ή πεποίθηση στά λόγια του καί πάντα 
περίμενα τά καμώματά του διαφορετικα. 
Ά λ λ ά  συλλογιζόμιυν πώς μπόροδσε και να 
τδχβ άποφασίβει δληθινά. Κ α ι  συγχρόνως ε
βλβπα κάτι άλλο: πώς έτσι ή αλλοιώό 
τόν βίχα κοντά μον, τόν άνθρωπο αυτόν τόν 
άγαποΰσα! Καί μέ τήν άγάπη, όταν τόν *ιχα 
κοντά μου, τόν πίστευα περισσότερο... _

Ή  άγάπη μας λοιπόν άνανεώβηκβ. Οί ελ
πίδες μου, καθώς κι' οί ελπίδες τών δικών 
μου, ξαναγεννήθηκαν. "Αρχίσομε νά ράβουμε 
καί τό νυφικό φουστάνι, άφοΰ ό Δημητράκης 
μάς Ιλεγβ πώ ; θάκανβ τδ γάμο τό  γρηγορό
τερο. Κ ι' όλα πιά τά  φοβερά ζητήματα φαι- 
νόνταν λυμένα, άφοΰ έγβινε η άπόφαση νά 
τδν πάρουμε, προσωρινά, σώγαμπρο στό σηίτι.

Στάστβϊα καϊ οτά σοβαρά, τού πατέρα μου 
τοϋλβγε : , ,

— Νά μέ σκοτώσεις, άν δέν την πάρω !
Έμενα μούλβγ· :
— Σώπα, γιατί κοντεύω νά καταφέρω χαι 

τδ θ ιιό  !..
Τής Σμαράγδας τής Ιλβγβ :
— Μικρούλα μου, έγώ θά σέ παντρέψω κοι

σένα ! . .
Τής μητέρας μου όμως τή ; φιλουβε και το

χέρι όταν τής έλεγβ :
— Συχώρβσε μβ 1 συχώρβσβ μι γιά τη στε

νοχώρια «ού  οάς προξένησα 1 Μά ορκίζου- 
μαι πώς ήταν ή τελευταία !

(Ακολουθεί) 

ΕΕΝ ΕΖ Δ Η Μ Ο Σ ΙΕ Ύ Σ Ε ΙΣ

;ΤΗΣ ΜΟΙΡΑΣ TO ΝΗΝΙΑ
Μίση 'οιοβ πόνον τη φορ·
‘ατής Μοίρα« μου τή στράτα, 
οννήντησα, βαδίζοντας, ϋχνφτός, αχνψτύς χι

]τμίλητος,
Τσιγγάνα μανρομμάτα.
Τή Μοίρα ! παΧλη-Λάρι μου 
τή μοίρα να σοΰ εΐβώ
πώχιις μαράζι *στήν Ηαρΰιοι, κιϊο ποΧν χαιρό,  ̂
για βάσανα, ποδ 'πτρασις, τόν xlrAotov, τονι

[ηόνους
xal τήν Άγάπη τήν άγνή, γιά μια μιλαγχροινή... 
— Δώαε, το χίρι σου νά ΐ)ώ 
τΐ ίχ *ι γραμμένο ΐπάνω !
— Π ίι μον, Τσιγγάνα μάγισσα,
0ά ζήοω η ϋά πβάάνα) |

— Πώ πώ !  τι εχιις πιράσιι ! 
παπώ ! τΐ ύ.-ιοφίρεις !
ή Μοϊρά αον noO ο' όδηγβΐ 
οντι καί αν διν ξ ίρβίί...
Σοΰπίφτει, άΧήόιια, μαχρννί 
και ονντομ· ταξβιδι,
Είναι ’ατό χίρι αον γραφτό 
lijf Μοίρας τό γιασβΐδι !
"Ομως ΐχβϊ, όπον ι?ά *<}ς, 
iiv (ίρα> αν ύά προκάνηι, 
τόν πόνο σου νά γιάνης, 
η ζήοηί V πίβάνης !
— Βλίπα, Τσιγγάνα μάγισσα,
βΧεπα διν Χι» άΧή&ιιι,
γιά τό ταξβϊδι, πίς μον tvtve,
άΧ]·ο ι£ ι σοΰ ’απάραξα τ ί  σιή9ιια.
"A * ε ί*’ ταξιΐδι άληΰινό, 
άν iltai για καΧά μου, 
η roD χάρου μον « ' * '  ταξιιδι, 
τ ί  Χίγ*ι τήι Μοίρας τό γιαοβϊδι ι
Σκυφτεί ή Τσιγγάνα ή μάγισσα 
τα μάτια τη$ χι’ άμίαως 
ιό  χέρι μου άφίνει
‘ σί»> *αναι φοβισμένη, γι’ αύιό πον μέ ηρο

[ομίνβι...
Καλό μον παλληκάρι, τι ΦίΧιις τά ο«0 ιΐπώ ι 
Είναι τής Μοίρας σου γραφτό !  —

Έ λ . Καλαμας

S 5 1 Y P O Y  Π Ο Τ Α Μ ΪΑ Ν " Υ  

Η  “ Χ ϊ Υ Ι Η  Α Λ Λ Υ Σ Ι Δ 4 , ,
Ελληνικόν Μυθιστόρημα.

(Συνέχεια έκ τού προηγουμένου)
— Μπορεί ή κόρη νά μέ άγαποΰσ», μπορεί 

κι' έγώ νά τήν ήθελα, άλλά ό γάμος ΐ'ας δε 
θά μπορούσε εύκολα τά  γίνη, έξ οίτίας τήν 
οίκονομική κατάστηση, πού έχομε χι* οί δυό 
μας. Χα:ρ(σαμε, λιπόν οάν καλοί φίλοι καί 
πςοσ.ιάθηοε ό καδένας μας \ά βjfj γιά τή 
ζωή του σύντροφο καταλληλότερο. Βρίσκεις, 
έού, τίποτε άνοιμαλο στήν ιστορία αύτή ;

— Αύ:ά τά έμαθα, είπε ό Στάμος, κι' άν 
διέχρινες κάτι σ' έμένα. πού τδ η ήρες γιά 
παράπονο, τό  κάτι αύτό υπάρχει. Κίχα οάν 
φίλος σου τήν άξίωση, άφοΰ, ού, ό ίδιος, μοΰ 
γνώρισες αύτή τήν κόρη, νά μή μοϋ κρύψης 
αύτό τό παρελθόν. Ά π ό  ένα φίλο μου έπβρί- 
μενα αύτή τήν ιίλικρίνεια.

— Σ ’ αύτό οέ δικαιολογώ, άλλ" άκουσε, 
Στάμο. Ή  γνωριμία μας δέν είναι πολύ πα- 
ληά. Δέν είχα βρει, τότβ πού σοΰ τήν γνώ
ρισα, άκόμη τόν καιρό νά οέ γνα>ρ(σσ> καί 
σένα καλλίτερα. Ά ν  ήξερα τήν ψυχή σου, 
όπως τή βλέπω τώρα, δέ θά δίσταζα νά σού 
τά  πώ όλα. Σοΰ τ ’ ορκίζομαι. "Ημουνα όμω; 
βέβαιος « ώ ;  άν σούλεγα αυτές τις άσκοπες 
λεπτομέρειες, έσύ, θά έπβμενβς τό σχίδιό 
σου, νά τήν κόμης γυναίκα σου  ̂ Μεριχοί 
άνθ(ωποι είναι στενοκέφαλοι καί άλλοι ηλί
θιοι. Φαντάζονται πώς ή γυναίκα, πού θά 
πάρουν βγήκβ άπδ τ ’ αύγό καί δέν άνοιγε 
άχόμη τά μάτια της οτόν κόσμο. Ποιός μ| 
έβεβαίωνβ πώς δέν ήσουνα καί, σύ, μαζή μ’ 
αυτούς ; TcoOa πού ξέςω ότι 8ε θά μέπαςε- 
ξηγήοης, οοΰ τά λέω όλα. Βλέπβις πως μό
νος μου έπ}θκόλβσα τή  συνάντηση αύτή γιά 
νά σοΰ τ  4 πώ.

— Ό  Στάμος χαμογελεΰσε κι’  ένόμιζ* οτι 
έιέλειωσε πειά ή σιζήτηση αϋτή καί έπρο- 
σπάθησε ν’ άοχ ση άλλην ομιλία.

— Άκόμη έ*α, εΤπε ό Τάσος, θέλω νά σου 
ζητήσω μιά χάρη. Γ ιά  ν ’ άποφύ/ωμβ τά  σχό
λια τοϋ κόσμου, θέλω νά πείσης τή μνηστή 
σου νά δεχθή κι’ αύτή νά γίνουν οί γάμοι 
μο$ μαζή.

— Ποιοι γαμοι μας ;
— Άλή9εια, Βέν τάμαθες άκόμη. Μά μή

πως, διάβολε, σε βλέπω πεια. Ε ίναι δεχα 
πιντβ μίρες πού δέν κατώρθωσα νά σέ συ
ναντήσω.

Καϊ τού άνήγγβιλε οτι επρόκβιτο να γίνουν 
ci άρραβώνες του με τή Μαίρη.

— Οί γάμοι μας μαζή... γιατί ; είπε σιγά 
ό Στάμοο. Δέ Γοΰ φαίνεται λίγο θεατρικό 
αύτό ; Τ ϊ Ιχει νά κάμη ό κόσμος μ' αύτό τό 
ζήτημα ;

— Έ γώ  τό βΐπα έιο ι, γιά νά δείξωμε π *ς 
έΐακολουθούμε νά ιΐμεθα φίλοι καί νά μή 
νομίζη ό κόσμος πώς υπάρχει μεταξύ μας 
δυσαρέσκεια. _

— Καλά κι’ άν τό νομίζβι ; Τ ί χάνομβ βμεις; 
"Οχι, φίλβ μου, δέ συφωνώ σ' αύτό. Θά είναι 
μιά προσπο'ητη λίγο άνόητη

Ό  Τόσος βρίθηκε λίγο στενόχωρε μένος.
— Ή  κυρία Διαμάντη τό δέχθηκε, είπβ.
— Ή  κυρία Διαμάντη μποριϊ νά πέρνη 

άποφάσεις γιά τό δικό της γάμο, άλλά γιά 
τό δικό μου...

Γ ιά  λίγες στιγμές σώπασαν κι’ ci δυο·
— Σέ λίγο ό Τάοος έπανέλοβε μέ σοβα

ρότητα :
— Ώ σ τε  θέλεις νά διοκίψωμε τις οχβσεις
— Δέν είπ" αύτι^, άν καί...
— Λάλησε ελεύθερα.
— Θ<λω νά πώ, έξακολούθησβ αποφαοι· 

στικά ό Στάμος, πώς ίπειτα  άη’ αύτό τό 
προηγούμενο πού ίπήρχε μεταξύ σας, ό κό
σμο; θά παρεξηγΓ| περιοσότιρο τή σχέση 
μας παρά τό χωρισμό μας.

Ό  Τάσος έράνηχε o iv  νά οιλλογίζβται 
γιά λίγη ώρα.

— Σ ’ αύιό, ε’ πβ έ.τβιτσ, Ισως ναχης δίκηο. 
’ Οπωσδήποτε, καλό καί γιά_ τούς δυό μας 
είναι νά μή φανή άπότομη ή διακοπή αυιη,

— Ό π ω ς θέλεις, εΤπβ ό Στάμο;.
Κ ι’ έσιτευσε ν ’ άλλόξη ομιλία, γιατί τό

θέμα αυτό άρχισε νά τόν πειράζη οτά νεΰρα.
*

* *
Ά π ό  τήν ήμέρα έκείνη ό πόλεμος είχε κη

ρυχθεί άναμεταξύ τους. "Αν έτύχαινβ νά συ<· 
ναντηθοϋν άλλαζαν χαιρετισμό, κάποτε και 
λίγε;, λέξεις, άλλά στό βάθος τό  χάσμα είχε 
πειά άνοιχθίϊ. . . .

Σ τό  δ.άοτημα αύτό οΐ ετοιμασίες του γά
μου έτροχώρησαν, καϊ ή ήμέρα ώρίοθηκε.

Οί ετοιμασίες ήταν μάλλον γιά τδ  σπίϊΐ 
καϊ γιά τό ταξεΐδι πού θά γινότανε άμε σω ; 
μετά τήν τελετή τοΰ γάμου. (Ακολουθεί)
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Ύ πό τή: δϋος Mireille

[Συνέχεια έκ χοΰ προη/ουμέ>ου]

Τά ξανθιά μαλλιά τηςχυμέναείς τούς ώμους 
χη;ήσαν στεφανωμένα μέ άνθη ροδόχροα.... 
Καί εν μόνον χάσμημα έφερβν tig τόν λαι
μόν τη :, πβριδίραιον άπό σταγόνα: δρόσον 
αί όποΐαι άπήσχρα.ιτονείς τόν ήΐιον. Έ «βαμ- 
βωτικόν θέλγητρον άνέδιδε τό σννολόν της... 
Έμειδίά καϊ μέαα εί; τό μιεδίαμά της ύπηρ ■ 
χον όλαι αί δροσερότητβς χής άνοίξεως.

Ό  Στάνυ χήν έχλησίασβ γοητευμένος καϊ 
καταθβλγβμένο; χαί μί φωνήν ζωηρά» καί 
χρυφβράν συνάμα χήν ή ρώτησε :

—Μ ί άγάπης, Μαΐα;
Έχείνη έμειδίασε μέ μειδίαμα περισσότερον 

άκτινοβόλον, μί μειδίαμα τό όποιον έξεχύνε- 
το  καί είς χά χ»ίλη τη ; καί «Ις χοΰ; οφθαλ
μούς τη;* συγχρόνως...

—Σέ άγαπώ, τοϋ άπήντησβν 8Κ( ίνη, καί ή 
<ρωνή της ήτο μελωδική, ώς ήχος ά}πας.. 
Καί σύ;..

— Σε λαχρβύω! έψιθΰρισεν... Καί άλληλοε 
κυτάχθησαν μειδιώντες.

—Μέ ποίας λέξεις, έπανέλσββν ό Στάνυ, θά 
ή μπορέσω νά έκφράσω, χό θέλγητρον χαί χήν 
εκχασιν^ηού δοκιμάζω χονχά οου; Μοΰ θυμί
ζεις τά ύ ιέροχα 4κείνα πλάσματα πού έζω- 
γράφησεν ό Rubens καί ό Grauye... Είσαι πβ 
ρισσόχερον άξιοθαύμασχος m i άπό χάς πιό 
άξιοθαυμάσ ιους ο ύ (άς εικόνας... Άποθαυμά- 
ζω ν χό πρόσωπόνσου χαί τδ με.δίαμά σου α ι
σθάνομαι ότι ' ’αλιζομο.ι άπό χαράν... ‘Η  καλ
λονή βου είνε πλασμΐιη a n )  χήν ζωηρόχηχα, 
χήν μεγαλοπρέπειαν Μαί χό θαμβός...

Καί'μέ φωνήν δ,άπνρον Ναί ζωηράν, ό νε
αρός ζωγράφο; προσέθεσεν.

—Σέ λατρεύω περισσότερον άαό χήν ζβήν 
μου, ώ ώρα ία Μα i t ,  σέ λαχρεύω!..

—Πόσον είμαι εΰ Ευχής νά σέ ά«ούω νά 
λέγχ]; ότι μί άγαπα!,.. Έιβρίμενα άπό πο- 
λύν καιρόν τήν βύϊυχίαν αυτήν... Φανχάσου, 
άγαπητέ Στάνυ, χί παρίδ |ις πού ή»ο ή χύ- 
χη μου!.. Έ γώ , ή θεά χοΰ Μαϊου, έγώ ή ο 
ποία μέ τό μβιδίαμά μου μόνον χάμ>ω νά ά- 
νοίγουν χά άνθη χαί νά ψάλλουν χά πχηνά, 
έ γ ·  πού μέ χό φύσημά μου μόνον έμβάλλω 
εις χήν ψυχήν τώ ν όνχαν Μαί »ών φυτών τό 
αίσθημα χής άγάπη;, εγώ ποτέ δ ϊν βίχα άγα- 
πήσ[|! Άπεθαύμαζα μέ λυ<ιημένους04θαλμοϋς 
όλας τάς _ τρυφερότητας έ<είνας τάς οποίας 
άφύπνιζα έγώ, ηκουον χούς παθητικού; εκεί
νους ύμνους, τάς συγκινη'ΐκάς έξομολογήσεις 
καί ήσθανόμουν νά σ< ιρ ι» μέσα βίς χήν καρ- 
δίαν μου ή υψίσιη έπιθυμία χοϋ νά άγαπήσω 
τέλος καί έ</ώ καί νά αγαπηθώ... Κ » ί  ήλθες 
σύ, ευγενικέ μου Στάνυ, νά μοϋ Αποκάλυψές, 
μέ τά γλυκύχατα βλέμματά σου τά θέλγη- 
τρον χοΰ έρωχα...

Ηρχισαν βαδίζοντας είς ένα μονοπάτι, 
καχά τύχην άκολουθοΰντες τούς φανταστι
κούς χου ελιγμούς. Πέριξ δέ αύτών άφθονοι 
έχύνοντο αί άκχίνε* χοΰφωιός καί ήνοιγοντά 
άνθη διά νά άποδώσουν χά άρώματά χιτν καί 
νά γεμίσουν μέ τά πέταλά χων χό ίδ ιφος 
χοΰ δασου;... ‘Οποία δέ αφθονία βό8ω/ δβ- 
ξιά καί άρισχερά... Ρέδα λενχσ, ρόδα κίτρι
να, j }όδχ πορφυρά, όλων χών άποχρώσεων 
και όλου χοΰ κάλλους... Τό δάσος έφαίνεχο 
μικρόν καχά μικρόν ώς eta  άνθισμένο στε
φάνι, ώ ; μία άνοιξιάιιχη άνθοδβσμη... Καί 

ήλιος έφώτιζβ μέ μεγαλοπρέπβιαν αϋχήν 
την λαμπρότητα, σκορπίζων είς χά δένδρα, 
εις τά^ άνθη, είς χό πρασινισμένον έδαφος, 
εις χους βράχους, είς χήν ατμόσφαιραν άντα- 
νςκΧασιν διαμανχένιων σπινθηρισμών.

Έφαίνετο βίς χόν Σςάνυ ότι όλα αύτά 
ό ήλιος, χά άρώματα, ή λάμψις, είσήρχοντο 
μεσα είς χήν ψυχήν του καί έπενήργουν θαυ- 
ματουργικώς... κατελαμβάνετο άπό μεγάλον 
ενθουσιασμόν «α ί ήθελε νά ζήσ0 ζωήν ζωη 
ραν και υπεροχον.

Η Μαία είχε τό βάδισμα εναέριον καί 
έλαφρόν και χάριν άπαράμιλλον .. Οί μικροί

ΕΠΙ Ttt ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΑΤΟΝΤΟΒΤΗΡΙΑΟΙ ΤΟΥ
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Καιρό; βίναι ή καρδιά μου άπό έρωτα νά πάψη 
τώ 4α ποϋ πλέον δέν είμπορεΐ γ ι ’ άλλες καροιές ν*

[άνάψη
ερωτική φωτίά- 
•Αλλ* όχι, είν* άδόνα 
το νά μ'άγαπήσουν 
άλλοι, δμως έγώ < έ 
ν ' άγαπώ τής 
ωμορφιάς χά κάλλη, 
χά κάλλη χά γλυκά.
01 μέρες μου 
έχβλβίωοανε καί 
φύγανε ή άχχίδες 
ίου έρωτα, χ· άνθη, 
οί καρποί, χής νειό- 
χης μου ή έλπίδες 
και μένει ήσυμφορά.
Μαύρη φωτιά και 
άδιάκοπη τά οωϋικά 

[μου φά>είρει 
σάν τή φωτιά τής χό 

[λασης, 
σάν τή φωτιά πού 

I φθείρει 
τοΰ χάρου τά κορμιά 
Abv πρέπει τέτοιος 
οτοχασμδς τό  νοΰ μου νά θολώνΐ). 
έδώ πού ή δόξα ύλό).αμπη μονάχα στεφανώνει 

χοϋ άνδρείου χήν κεφαλή.
***

Σημαίες, δάφνβς καί καπνοί κι* άρμαχα χιμημένα 
τής Λ^θηχής Ελλάδος μου, παρηγορήστε έμένα,

£μ& πού σάς ποθεί.
Ή  Ελλάδα χώρα έλεύθβρη, ελεύθερη ή καρδιά μου 
άς χρές2 βδώ χά χιμηύή ο’ έμένα ή γεν ά μου 

δ χου σ* έμένα ζή. 
νΟχι, δεν ΰέλω δάκρυα γι* άγάπη πειά νά χύσω, 
χώρα σχή θλίψι, σχή χαρά άδιάφορος θά ζήσω 

άφ' ύτου έχω πνοή.
Αύτή τή νιότη νά πο»ϋϊ, λύπη ατό νοΰ οου νάχιις 
κάλλιο σάν ηρωας νά χ·υ«ϋς μβ0· στ6ν καπνό 

της μάχης πουνβι μπροστά σου έδώ .
Του πολέμαρχου τη ΰαν,, έζήτ,αβ ή ψυχή σου, 
βυρε το  μνήμα που σοβείς καί τό ιε  άποκοιμήσου 

τον υπνο τό στερνό.
(Μεταφρ αςις) ΛΟΡΔΟΣ ΒΥΡΩχ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΛΙ2

I πόϊες τη ; μέ τά Ιευκά σατδάλιά τ*.ν, μόλις 
ηγ/ιζον τό έδαφος, χό Ιψαυον ώς νά έπίτων 
έπ' αϋ.οΰ... θσ έιόμιζέ χις ό ιι ήβαν δύο 
πχ('ρυγες χρυσαλλίδος... Έ χςάτει είς τάς χβϊ- 
ράς χη; καρ ίδ .ξον ριπ(διον κατεβκευασμένον 
έχ πετάλων ρόδων καί όβάκις χό έ ι (ν α ,ό  
Στάνυ έδίχειο βίς χό πρόσωπόν χου λεπτόν 
κΰμα δροσεράς αύρας, άρω,ιατιβμένον μέ 
ϋπίροχον λεπτότητα.
_ Γελαστοί καί φαιδροί, ό ε . ας πλησίον tou 
άλλου, έξηχολούθουν βαδίζοντες έπάνω είς 
τάπηιας άπό ρόδα.,, μεθυσμένοι άπό εΰιυχίαν 
καί ώραιότητα, μεθυσμένοι άπό τήν ζωήν,.. 
Χουσαλλίδ.ς λε«χα(, κυανοί καί καατανό- 
χρωοι έπετοΰιαν πέριξ αύιών έπιψαύίυσαι 
μόλις αυτούς μέ τά πτερά χων...

— ‘Η  πιναλοϋδες μου, είνε ηεταίοϋδβς 
συμβολικοί, είπεν ή Μαία. Α ί λευκαί πού 
περιτρυγιρ(ζουν νωθρώς τά άνθη συμβολίζουν 
χάς παραισθήσεις καί χήν αΰχαιιάχτ,ν. Α ί ·υα- 
ναί έ «είναι βίνε αί έλπίδβς χαί αύταί μέ τά 
χρυσωμένα ηχερά παριοχώσιιά όνειρα. Ποίαν 
άπ’ όλα* αύιάς έπιθυμβΐς νά έλθουν νά 
καθίσουν έπάνω είς χά 8άκχυ#.ί σου ;

— Αί γλυκύτεροι έλπ'δβς, βίπεν δ Στάνυ, 
καί χά ωραιότερα ΰ/βιρα βέν ε ίν · μαζύ μου 
χόρα ιτοΰ οέ βυνήνχηβα Τό μειδίαμά σου 
μοΰ εδωαεν όλας χάς εΰςυχίας καί όλας χάς 
απολαύσεις χής ζωής... Τ ί θά μοΰ έκαναν ή 
ωραϊβς αΰιές πεχαλοΰδες !.. Ή  πιό ποθηχή 
μου.ελπίς είνε νά ζώ  έτσι πλησίον σου, νά 
άποθαυμάζω τήν μαγική σου ώμορφιά καί 
χού; άκχινοβόλους οφθαλμούς σου... Δέν 
ονειρεύομαι τίποτε περισσότερον καί μεγαλύ
τερο ν άπό χήν βύιυχίαν αύτήν...

— Οΰτε καί νά μέ ίδ^ς νά χορεύω ;.. είπε 
μέ ύφος παραπονετικόν.

— "Ω ! ναί ! έφβναξβ, θά μοΰ κάμος μεγά- 
λην βύχαρίστηνιν I.. Μά θά ήιιπορέσυς νά 
χόρεψες χωρίς μουσικήν ;

— Οί μουσικοί μου είνε τά πτηνά, είπβν 
εκβίνη γελαστή.

Καί άμέσως ή^φωνή μιας άηδόνος ήκούσθη 
πλησίον των, ψάιλουσα μελωδικότατα. Τότε 
ή Μοΐ β, έ /αρμονίζουσα τά βήματά της πρός 
τήν άρμονίαν τοΰ άσματος, ήρχισε νά χορεύω. 
Αλλά χί χορός ήιαν έκείνος ;.. χί χειρονο- 
μίαι, χί κινήσεις, χί κυμαησμοί ύ ιέροχοι 1.. 
Εφαίνετο ό ιι «δ.δε ζωντανήν καί πραγματι

κήν μορφήν είςχό κάλλος τοΰ άσματος αύτοΰ, 
τοΰ οποίου ή to ή πραγματική ηχώ, ή ένσάρ- 
κωσις.

Ή  άηδών ήρχισε χα«· άρχάς μέ άτονους 
και βραδείς φθόγγου; καί ή Μαΐα μέ ν ωχρό
τητα  ήνοιξε τούς βραχίονάς τη ; ε ί; τό άπει- 
Οον καί έπειτα τά ; άνύψωσβν ύπέρ χήν κεφα
λήν χης καί έτακχοηοίησε τά ρόδα χοΰ στε
φάνου της. [Τό τέλος σχό προσεχές]

Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΜΟΥ
Έ γειρες κοντά μου ευχαριστημένη καί μέ 

φωνή ποϋ χή; έδινεν άγγελιχή αρμονία ή γα- 
λη*_η πού «ίχε χυθή εκείνες χ^ς στιγμές μέσα 
σ ολη σου τήν Ο/ταρξι, μοΰ είπες :

—Ά ιτόψ » μιλήσαμε σάν 8ύο καλοί φίλοι. 
Αλησε.α. Ή τα ν  τόσο σοβαρά έιεϊνα  χά 

λόγια μου, ήχαν χόσο ένάνχια χής ευτυχίας 
μου καί χής ήρεμίας μου, δέν σιγοχρέμαν οΰ- 
χε από ένα έρωχιχό παλμό... Κ ι’ όμως μέσα 
σχά λόγια uocaucd, άν προσπαθούσες, θά 8ιέ- 
κρινες ένα παράπονο καί άν μέ κυττοϋσες 
προσεκχιχώχερα, θάβλειτες τόσες ρυτίδες στό 
πρόσωπό μου έιείνη χή σχιγμή, θόβλεπες χό- 
σον ο^χρά τά χβ(λη «ού  σου μιλονσαν ixoi φι- 
λικα, που σέ συμβούλευαν γιά χήν τρανή εύ- 
τυχία σου, θόβλεπες μιά τέτοια θλίψι οτό 
πρόσωπό μου—άκριβώς εκείνη τή θλίψι τοΰ 
καταδίκου -κα ί άν παρατηρούσες καλλίτερα, 
αν επληϊίαζες, δ,χα?ς άλλοτε, χό πρόσωπό σου 
στό δικό μου γ»ά νά μοΰ δώσης ένα φιλί, ίσως 
νά καιγόνχαν χό χειλάκι σου άπό λίγα δά
κρυα πουχαν σχαμαχήσει έκεΐ σχά μαγουλά 
μου. Καί όμως δέν μπορούσα νά κάνω δια- 
φρρετιχά. Μοΰ ζήτησες μιά συμβουλή γιά τή 
ευιυχίασου, χήν εύτυχία έκείνη π ο ΰ π ρ έ -  
π ε ι  νά χήν βρχίς άπό άλλον, γιατί δέν μπο- 

'ή *  άπό μένα, γιατί δέν μπορώ 
νά_ σου την δοασω έγώ, γιατί είναι ίσως *  α - 

^ 7  °  0 w βοΰς νάποτε.
Η ευτυχία σου αΰτή θά εΤναι ό τελευταίος 

στίχος τής ερωτικής μου πρόζας, θά είναι τό 
τελευταίο ρβφραίν τής άγάπης μου, πού θά 
την θαψβς έτσι μέ συμπόνοια καί δάκρυα, 
άλλ(» μέ συνείδησιν ήσυχη, για τί θά χάν^ς 
κάτι που επιβάλλεται σ' ένα κορίτσι πού δέν 
μπορεί νά ζήσΐ] ολομόναχο δλα τά χρόνια 
της ζωής του. 'Υστερα  έγώ ; Έ γώ ... Τίπο
τε. „  ο τω ; τίποτε ήμουν καί πρίν. Μιά μη- 
χανη πού θά κινήται, γιατί πρέπει, πού θά 
βρίσκεται κάποτ, γιατί πρέπει.

“Ακούσε όμως τήν τελευιαία διαθήκη τής 
άγάπης μου : Ό τα ν  θ” άποφασίσ^ς νά δο- 
θα ; στόν αντρα πού θά γivu δικός σου καί 
που θά φρόντισες νά τδν άγαπησας. προσπά- 
θν|β8 νά_ βοΰς β αυτόν τόν ίδιο έκεΐνο κόσμο 
που σ εμαθεν ή δική μου άγάπη νά σέβεσαι 
και ν άγαπφς. "Ετσι ή νέα σου άγάπη ίσως 
βέν σέ πικράνει, γιατί θά φανΰ σάν συνέχεια 
της βικής μου..,

Ά λλά  τ ί σοΰ λέω... Τόσΐ) πλήξι πάλι εχω 
σήμερα... Μήν άκοΰς, άγάπη μου... Άγάιτη- 
σε μέ πβρΛσαότερο... Δέν θέλω νά μέ λυπάσαι, 
αλλά νά μ αγαπάς... Καί μή μοΰ ξαναπτίς, 
μη μου ξαναπϋς πώς σου μιλώ σάν Ινας κα- 

λ ο?! λόγια σου αύτά μέ κάνουν
νά βλέπω πολυ κοντά τό χαμό οου. Καί δέν 
θέλω, δέν θελω, γιατί ΰ ιτερα άπό σένα δέν θά 
ϊ  ^ Λ0τ8··· Και μπορώ ναχω τόσα.
αψ Οελης^___________ ΕΣΠΕΡΟΙ

Π Α Λ Η »  Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ Ά

ΚΑΙ Σ Τ Α  Δ ΙΚΑ Σ Ο Υ
Τό ξέρω ! Μ* όρεξη περίσσια 
χορούς, τραγούδια καί χαρές 
Στής φίλη βου τ" άρρεβωνίσια 
γλίντησες μοναχή σου έχτές !
Μά δε σέ ζήλεψα I χαιρόμουν 
γιά τή δική οου τή χαρά.
Νά μέ ξεχάσος, κι’  άν γ νοιαζόμουν 
δέν είχα φόβο μιά φορά. 
θ ά  μέ θυμόσουν κι’  άθελα σου 
μέ προσωπάκι γελαστό:
Δέ σοΰλεγαν : «Καί στά δικά σου !»; 
Δέν έλεγες : -Ευχαριστώ !»;

τ ο  πατρικό  σπ ίτ ι
iiioa}, που ζήσαν οί γονιοί μας 

καί τών γονιών μας οί γονιοί,
‘ Εδώ άς κυλήσιι κ’ ή δική μας 
έντιμη κι’ ώμορφη ζωή.
Μονάχα έ3ώ γερές βαστιούνται 

οί ρίζες τής γενιάς,
_Εδω καί τ ’ άψυχα έμψυχοΰνται 
οσρ γιά ν ’  άγαποΰν έμάς.
Π έντε γενιές έχουν ζεστάνει 
το σ^(τι, που Οά μάς δβχΐΉ—■
Καί πάλι ή άγάπη άς χό μοιράνΐ] 
ποτέ του νά μή ρημαχτϋ. Γ. ΑΘΑΝΑΣ
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J1EEΙ Λ Π Α Η Τ Η Σ Ε Ι Ι  [Ε

Κ ά «ι ΛκΛψT10H μζχζΐ 4 0  Ι ίξ *<β» καί Κ*β« 
χαρακιά βΟ θά Sqpoouvrnvnt
μ «τ · τ^ν &η··τολψ> Μ ι  μογοίβάχμον. H ie **  
τών λίξΒβαν αυτών κβ^ι in i  πλέον i t -
αον t i t τά* iita v tι)β«* Soovxal ·ί* νβν* χ«- 
ροχιήραι, θ *  η^ρώνβται ηρύ{ 30' η
μΙα.ΔΛ τ«» 4^μ··ιινα<ΐ( μέ Μ*ψ*λαΖαοτοιχ·ί·
5 0  Umri ή U (i|  in i nXior.

Η Α Π Α Ν ΤΗ ΣΕ ΙΣ  ΔΗ Μ Ο ΣΙΕΥΟ ΝΤΑΙ 
Κ Α ΤΑ  ΣΕ ΙΡΑΝ  ΛΗΨΕΩΣ.

— ’Απ’ όλσυς τούς χαβακτήρες πού παρη- 
κολούθησα μέχοι σήμερον κανένας δέν άντα- 
ποκρίνεται στό δικό μον,παρά μόνον χής Κλ!θ- 
πάτρας. Γ»’ αύτό τήν ψηφύζω. Δίχβχαι χήν 
άλληλογραφία μου ; Ά ς  γράψη ! Γιώργ. Καλ- 
λέργψ>, P . R . Ένταΰθα.

— Χαρίζω  τήν ψήφο μου στόν χαρακτήρα 
χοΰ Βιλλαρβς. ΓαρκφαΙιά Γεωργ...

—» Στόν έργατικό Δοΰκα Βιλλαρές χαρίζω 
μιά ψήφο χρ«σή.ΛΓ«ά Κομμούνια τρία.

— Σ (έλιο  δέ Βιλλαρές^ οέ ψηφίζω γιά τδν 
ώμορφο χαρακτήρα πού έχεις. ‘Β  γνωστή οον 
άγνωστη.

— Σίβυλλα, σοΰ χαρίζω μ’ ολη μου την 
καρδιά τήν ψήφο μου, διότι ό γλυκός οον 
χαρακτήρ μοιάζει καταπληκτικά μέ τδ δικό 
μου χόν δημοοιευθένχα. Έ άν θέλ^ς γβαφις 
δυό λόγια. Δονξ ΣτίΜ ιο: i t  Βιλλαρές.

— Μέ όλη μας χήν καςδ.ά χαρίζουμε 3 
ψήφους χρυσός γιά χόν χαρακτήρα τοΰ Βιλ- 
λαρές, μόνο καί μόνο διότι είναι ειλικρινέ
στατος οχ^ς φίλες χου καί άν θέλτι ν’  άλλη- 
λογραφήσουμε,άς μας γνωρΙσΒ «ήν διευθυν- 
οίν χου. T f l f  μαθήτρι*! τ ·0  "Αροακ·1ου.

— Προτιμώ χόν χαρακχήοα χοΰ δβκανεως 
Ή  Ίωαννίδη. ΚαλΧιόη^, Ιωάννινα .

— Προτιμούμε τόν χαρακχήρα σας, Η 
Ίωαννίδη  έφ’ όσον αέ είδαμε προσωπικώς ε ί; 
Πλ. Μαρίταα χαΐ Κατίνα, Ιωάννινα.

— Διαθέτω τήν ψήφον μου διά τόν χαρα
κτήρα χοϋ Σ. Σ . Κάτα.

— Ψηφίζω τό Χρυσάνθεμο. Παιχνιδιάρα.
— Σύβτλλα, εέ ψι,φίζω μέ χρυσή ψήφο 

χαι σοΰ προοφίβ© ιδν  ιδαπχό μου «ροχα· 
Δέχεσαι; Π. Α. Μ., (Ρ . Κ. Πειραιά).

— Ίμπέρια, σοϋ προσφέρω τήν ψήφο  ̂μου 
καί τήν καρδιά μου γιά νάγίνχις Γουλταναχης. 
Δέχεσαι ; Πίπης.

— Ή  άγάπη οου πρός τά  χαξε1δια,_ Μα- 
σκόχ, ό μελαγχολικός οου χαρακτήρ, τά ώραϊα 
μάτια οου καί αί απαιτήσεις, οου μοϋ έ.τιβάλ- 
λουν νά σοΰ δώσω χρυσή τήν ψήγο μου. Θέ
λεις τήν άλληλογραφίαν μου ; Γράψε. Τ. X. 
Συν)μα χηλ)τών, Ένταΰθα.

— Ψηφίζω τόν χαρακτήρα τοΰ Δελφίνος, 
έπειδή κ’ έμένα μοϋ άρέοουν τά ταξείδια καί 
ή θάλασσα. Δέχεται άλληλογραφία μου ; Δι- 
εύθ«νσις : Δίδα Μα ρίκαν 'Itoawliov, Ρήγα 
Φεραίου 40 Πάτρας.

—  Μ’ άρέσει ό χαρακτήρ χοΰ Ρβμβασμού, 
γι’  αύτό καί τόν ψηφίζω. Καί τη, Τοαμαδοΰ 
34β'. ‘Αθήναι.

— Χαρίζω μ’ ολη μοο την χαρδιά τήν 
ψήφο μου στή Σίβυλλα, γιατί ο χαρακτήρ της 
ταιριάζει μέ τό δικό μου. Ά ν  δέχεται ας 
γράψη : Γίώργ. Αιόσην, Ρ. Β,^Ένταΰθα.

— Δινόρα, οέ ψηφίζω μ* όλη τήν _ καρδιά 
μου, γιατί έχεις τόν χαρακτήρα πού θέλω, 
άλλά μι τήν ελπίδα ότι δέν θΛ μοΰ άρνηΟή; 
τήν γνωριμίαν|Γθυ.Γράψατε είς Ελληνικήν ή 
Γαλλικήν. Macbeth, (Ε. Μ), Ρ. Λ., Βόλον.

— Lyda, σέ ψηφίζω άν καί δέν γνωρίζω 
χόν χορακαήρα σου, διότι μ’άρέσει χ* όνομά 
σου. Γράψε Ελληνικά ή Γαλλικά. Macbeth, 
(Ε. Μ). P. R., Βόλον καί δέν θά χάσ^ς.

— Δινόρσ, σέ ψηφίζω, γιαχϊ μοϋ μοιάζεις 
σχό χαρακχήρα, πολύ δέ περισσότερον γιατί 
άγαπφ; τήν καλλιτεχνία. Ά ν  θέλ^ς γράψε : 
Λ . Β., Ρ. Α . Ιον παράρτημα, Ένταΰθα.

— Παιδιά, δέν οάς φαίνεται ότι ή Οΰρανί- 
τβα Μ. έχει χαρακτήρα άγγελικό (_ Τήν ψη
φ ίζω  μέ τήν καρδιά μου. Δέχεται άλληλογρα
φία μου ; Αίανίρος Γ*α>ργΜης.

— Άπ* τούς χαρακτήρες ίέν  μ’ άρέσει άλ
λος παρά τή ; Σαμιωτοποΰλας Ούρανίτοας Μ., 
γι’ αύτό καί τήν ψηρίζω μ’ όλη μου τήν καρ
διά. NtKOf Νιχολαϋης.

— Στήν Ίμπ ίρ ια  δίδω μ’ όλη μου  ̂ τήν 
καρδιά τήν ψήφο μου, γιατί νοιώβω _πώς θ ’ 
άγαπήσο τόν έρωτα. Ά ν  θελήιχι ν ’ άλληλο- 
γραφήσουμε, όςγράψΒ, μίσφ <Σφαίρας>, τήν 
σύβτασίν της. Σ. Ρ.

— Ό  Δούξ Στέλιος δέ Β.λλαρές άποτελβι 
γιά μένα τόν ιδανικόν τύπον, γι’  αύτό είμαι 
εΰτυχής πού τόν άπήντησα καί τόν ψηφίζω

μ’ όλη μου τήν καρύια καί τοϋ ζη τώ  τήν δι- ΐ 
εύθυισίν του. 'Αλκμήνη Πα^αχ..., p. r. Έ ξω - 
τβριχού, Ένταΰθα.

—Ά νθ ο ς  μορτνρίου, οέ ψηφίζει μια καρ
διά ποΰ πονεϊ οάν καί σένα τόν άλλον, μιά 
καρδιά πού ή ζ » ή  της είναι ενα σωστό _ μαρ
τύριο. Ό  χαρακτήρ σοβ μ’ άρέσει πολυ. Ε-
ρα>τ*νμένη.

—Χαρίζω  τήν ψήφο μου οτόν άγαπητο μου 
φίλο Βιλλαρές. Πίτρο( Άλβαρές, p. r . Α- 
θήναι. _

Χαρίζω τήν χρυσή μου ψήφοΌτο Βιλλα- 
ςές, διότι μοϋ άρέσει πολύ ό χαρακτήρ tors. 
Τοϋ προσφέρω τήν άλληλογραφία μου. Κυβ 
Άλβαρίς.

—Σ βιλλα, είμαι Χιωιόπουλο, ixev  J 
καί θεχρώ τόν χαρακτήρα σας, ώ ; τόν μονον 
ν’  άνχαποχριβ’ρ στό δικό μου. Έ ν α  τέτοιον 
χαρακτήρα έπεΰίωκα νά βρώ οτό δρόμο χής 
ζωής μου' γι’ αύιό σά; χαρίζω χήν καρδια 
καί τήν χρυσή μου ψήφο καί έξηγοΰμαι_ γνω 
ριμίαν δι* άλληλογραφίας. Μ. Ο. Π., Αηα- 
ρηγόρητον, p, r .  XtOV.

-Έ π ειδή  μ· άρέσει πολύ ό χαρακτηρ του 
Μεγάλου δουκός χίν ψηφίζω Π. Κ.

—Ά π ό  όλους τούς χαρακτήρας προτιμώ 
χή; Νίνας Πάνου, διόχι είς αύϊόν διακριν» 
σπάνια ψυχικά χαρίσμαχα. Τής χαρίζω χήν 
ψήφο μου καί χής ζη τώ  γνωριμίαν Δνευθυν- 
σ·ς μου, μέοφ |*Σφαίρας>. Δίαβάτ^ι της τν·
ΧΦ· - »

—Μασκότ, ό χαρακτήρ οας συμφωνεί πλη-
ρέσταταμέ τό δικό μου καί σας ψηφίζω μ ολη
μου τήν καϊδιά.Σάς βεβαιώ ότι θά βρήιε ®ιτι
ζητεϊτβ'μόνο ο’ έμένο.Δέχεσθε άλληλογραφίαν
μου ; Γράψατε : Νίκον Παπακωνσταντίνου ά-
πότοκτον λοχαγόν, Λιάσκοβον © «δαλ ία ς. _

-  Θεά Αφροδίτη, ό χαρακτήρ σου μου 
φαίνεται Ιδεώδης. Νομίζω πώς ή καρδια που 
ζητούσα στόν κόσμον εΐοαι σύ. Θα βρεθήί 
πρό έκπλήξεως μόλις μέ γνωρίσχι;, Μή παρά
λειψης νά μοΰ γράψας στό p. r . Δημητριος 
Β ιρ π ίλη ι, Μβιραιεύς.

—Τήν ψήφο μου τήν οίοω στη ^ψυΛΛα, 
διότι ό χαρακτήρ της μοΰ άρέσει πιλύ καί 
άν θέλ-Q νά γνωριστούμε, άς γράψο : Αηοατ, 
2κουρλ&β, Έρμοϋ 260, Ένταΰθα.

-  Σ . Σ., ουμφωνώ μέ τόν ι χαρακτήρα οου, 
διότι κ’ έγώ είμαι μαθητής καί δέν μ’ άρέ- 
σουν νά μαθηματικά. Μέ όλη μου την καρδιά 
οέ προτιμώ ώς φίλο μου. Μ. Τοαμτζήί.

-  Θαλασσινέ, σέ ψηφίζω, γ.ατί μ' άρέσει 
ό χαραχτήρ οου. 'Αμαρυλλίς.

-  Νοβέλι, οέ ψηρίζω. ‘Αμαρυλλί%.
—Δίς Ίμπέρια, συμφωνώ ,μέ χόν χαρακχη-

ρα οας και δίδω δλόχρυση χήν ψήφο μου. 
Μελεχήσατε χό χαρακτήρα μου που δημο- 
σιεύθηκε στδ ύπ' άριθμόν 257 φύλλο της 
«Σφαίρας» Δέχεοθε άλληλογραφία καί γνωρι
μία ; . Έβνανηί

-  Φρούτα, ό χαρακτήρ σου μ’ άρέσει και οέ 
ψηφίζα. Δέχεσαι ν’  άλληλογραφίοωμε; Γρά
ψε : Άκοστ. Μβνδριν&ν p. r. ’Αθήνας.

—-Ούρανίχοα Μ., είσαι ένα άληθινό μπι- 
ζουδάχι καί θά τό θεωρούσα ευτυχία μου νά 
σέ γναρ{οω. Ά ν  δέχεσαι νάλ ληλογραφησουμε 
γράψε μου: Άπόσχολ. Μενδρινόν, p. *"· Εν- 
χαύθα. ,

-  Γιά τό Μίμη ένα ψήρο. Αρηι

_
θυμώ πολΰ γνωριμίαν σαυ. Δ ίν πισχιΰω νά 
άρνηθής, α. Σ  Ιωτηριάδης., P . R. Άθήνα ι.

—ΡΟΛΟΝ ΣΤΑΜ Π Ο ΥΛ . Άπήνχησα.Μπερ- 
ζτράκ.

— Κύριε Μίμη, Σάς υπερευχαριστώ διά χήν 
ψήφον|σας πρός δέ οα ; προσφέρω καί χήν 
ίδικήν μου άν δέχεοθε, διόχι εΐμεθα οί ίδιοι 
χαρακιήοε;. Έ  ιιθυμώ δέ νά γνωρισθώμεν. 
Δέχεοθε ; Γράψαχβ: Άρΐ|», θυρίς 33.

—Σίβυλλα, δώσε έξοιρετιχήν σημασίαν 
στήν ύπόσχεσιν πού σοϋ δίδω, ότι άπό τό 
χαρακτήρα σου καχάλαβα πώς θά σ’ αγαπή
σω. Είμαι 18 έχών, όσον γιά χήν ώραιόχηχα
κοινωνικήν θέσιν καί χ ιρακχήρα είμαι βέβαι
ος πώς θά ένθουοιαοθής. Γράψε ί Ροδόλφον 
Μακϋλλαν p. r. Πειραιά.

- Κους Ρωμανχικόν Κυνηγόν, Έλεόιιου- 
λον, Άσχυνομικόν, Μπερζεράκ, Καβαλλιε- 
ράχον, εύχαριστώ οάς έγραψα. 'Εΰχαρισχώ ε
πίσης τού; κ. Αυγερινόν καί Πασχάλ... καί ό
λους τούς ψηφίοανχάς με. Ρόδον Σταμπονλ.

—Εύχαςιστώ 'άπβίρως χούς κ. κ. Π . Μεν- 
χζελόπουλον, Εύσχάθιον Καραβίτην, Μίμην 
Κο β Λλλιεράτον, Γ . Άνδρικόπουλον, διά τούς 
ψήφους τοβς. Αίχομαι ευχαρίστως άλληλογρα- 
φίαν άγ»ής φιλίαε. Έ ρ ω τα  άποκλείω. Δ )ίίς  
μοβ είναι Νίνα Πάνου p. r. Θ ισσαλονίκην.

—Μιμόζα, Καμέλια Κορνηλία, Χανουμάκι, 
επειδή μ’ άρέσει πολύ ό χαρακτήρ σας, θά έ- 
πιθυμοϋσα πολύ νά δεχθήτε άλληλογραφία. 
Σδ ; ευχαριστώ δέ έκ τών προχέρων. Γράψατε 
Γ . Κ. Πονρναρόπονλον, p. ν. Αθήνας (διά 
Π. Κ.).

—Μαοκόχ, όνειροβολοΰοα νά βρω χαρακχή_- 
ρα όμοιον μέ χόν ίδικό οου καί νά ουνδεθώ 
μέ όλη τήν ψυχή μου. Σέ ψηφίζω διόχι ό χα
ρακτήρ c o j είναι καθρέπη; τοΰ ίϊικοϋ  ̂μου, 
τόν όποιον άν θέλης νά γνωρίσ^ς, έρβύνηοε 
στήν «Σφαίραν- πρόοεξέ τον καί άν σοΰ κά
νη καί τόν νομίζ\ις άντάξιον τοϋ ίδικοΰ σου. 
Γράψε μου τήν',διεύθυνσίν σου. Σπνρ. Νικο- 
λάου β. r . Άθήναο.

Έπειδή πολλοί ποϋ λαμβάνουν μέ
ρος στό Φιλικά διαγωνισμό μας παρα- 
καλοϋν νά δημοσιεύσωμε στό ίδιο 
φύλλο χαΐ τήν άπάντησίν των και τόν 
χαρακτήρα των κ’ έπειδή,£ν τοιαύτη 
περιπτώσει, λόγω τής προτιμήσεως 
μερικών χαρακτήρων, θά Ιγεννόνταν 
ποράπονα, δηλοΰται ε’ς όλους ό τ ι : | 
Καθένας πού θέλει νά δημοσιευθή 
κατά προτίμησιν δ χαρακτήρ του 
μπορεί νά επιτυχή τήν κατά προτί- 
μησιν δημοσίευαίν του άν πλή
ρωσή τήν δημοσίευσίν άνιΐ δραχ
μών 15.  ,

ΟΙ ΑΑΔΒΑΟΓΡΑΦΟΥ Η Τ Ε Σ  ΔΙΑ \
ΤΩΝ ΓΡΑΦ ΕΙΩ Ν Τ Η Σ  "ΣΦ Α ΙΡ Α Σ,,.

Καθίσταται γνωσχόν εις όλους όσους | 
αλληλογραφούν, ή προχίθενχαι ν’ άλλη-1 
λογραφήσουν, δ*ά χών γραφείων χής «Σφαί 
ρας», χωρίς προηγουμένως νά έχουν προβή 
είς ένοικίαοιν θυρίδος, ότι κάθε επιστολή 
των δέον νά συνοδβύεχαι άπό ένα δίδραχ- 
μον, έσωκλειόμβνον είς Ιδιαίχερον φάκβλ- 
λον. Τδ δίδραχμον χοΰτο έάν δέν σχαλή 
άπό χόν άποσχολέα, θά ζηχηθή άπό τδν 
παραλήπτην. J‘Ev έναντίι? περιπτώσει τά 
γράμματα χών άλληλογραφούντων διό 
τών γραφείων τής «Σφαίρας» θά έπιοτρε | 
φωνται πρός τούς διανομείς.___________

P  mifllTEPA ΑΠΠΗΑΟΓΡΑΦΙΑ
Μέχρι 15 λέξεων δραχ. 2, κάθε ίπι 

πλέον λέξις 30 λεπτά ή μία.
— Νίνα Πάνου, άπήντησα. Απροσδόκητος 

επιμονή γιά αλλαγή γραφικού μου χαρακτή- 
ρος μέ στενοχωρεϊ. Νώτης.

— Δινόρα, άκριβώς μιά τέτοια χρυσή καρ 
διά, σάν και τή δική σου, ένα τέτοιο χαρα- 
Ηΐήρα πού γ’ άντοπθΜρΙ·νεχαι σχό οΐϋό ^μου, 
προσπαθούσα νά εΰρω τόσον καιρό. £πι-

m  ΝΕΟ» X fl Pf l  κ Τ Η Ρ Ε X
Σηνρ. Νικολάου : Έ τώ ν  27, άνάστημα κα

νονικόν, λευκός, καστανά μαλλιά καί γαλανά 
μάτια. Έμεγάλωσε «α ί έμορφώθη σχό εξω 
τερικόν, όμιλεΐ ξένας γλώσας. Χαρακτήρ 
σταθερός, υπερήφανος καί θετικός. Οίκογε- 
νείας άρ'.σχης. Δραστήριος καί άποφασισχι- 
κός σιό έμπυριον. Δίς έδημιούργησε άτομι- 
κάς εργασίας. Α ί έβισχραχεύοεις χόν ουνέχρι- 
ψαν. Δέν άπελπίζεται ,Απεβτρατεύθη έφεδρος 
λοχανός. κοιν«\κός, γλεντζές, . άγαπ^ τήν 
τρελλήν ζωήν καί χάς ήδονάς. Τήν γυναιβα 
τήν φαντάζεται ΐσην καί μέ τά  αύτά δικαίως 
νιάτα μέ τόν άνδρα. Τδν έρωτα τόν θεωρεί 
ιερόν καί είναι πιστός εί5 αύτόν. ΕΙναι.υπέρ 
τού γάμου. Τήν σύζυγόν χου χήν θέλει μορ- 
φωμένην, γλενχζοΰ τσακπίναν, έξυπνην, ν’ 
άγαπα τήν ήδονήν, οτά άκρον άφωσ.ωμένην 
γλυκειάν, νά νοιώθυ τόν έρωτα καί νά φρον
τίζω διά τήν εΰιυχίαν τοΰ άνδρός της, οπω; 
καί ό αύτός θά φροντίζω διά την ιύ :υχίαν 
τη ;. Διά τό παρελθόν άδιαφορβϊ τελείως.· "Ο 
ποια συμφωνεί καί τής άρέσει ό  ̂χαρακτήρ 
του άς τοΰ γράψ^. Σηνρ. Νικόλαόν, p. r. 
Αθήνας. ,

Ραϋμόν»η : Έ τώ ν  19. Μάλλον υψηλη, με 
χαρακτηρισιικά λεπτότητα, κρεολής, μέ κάτι 
μαλλιά σκαλισμένα πάνω β' ολόμαυρο φόντο. 
Ά λλά  έκεΐ ίο  πού άφίνει έντύπωσι, είναι τά 
μάτια της : δυό μαγικά, ολόφωτα μάτια που 
μιλούν άπβυθείας στήν ψυχή, ^Χαρακτήρ στα- 
gsQ0c, σοβαρά, εύνενής, είλικρινής άλλά · -  
λίγο πεισματάρα. Τής άρέσει υπερβολικά η 
μουσική καί πρό παντδς τό  βιολί. Πανχοχε 
μελαγχολική, άφίνει χό νοΰ χης νά πλανιεχαι

Συνέχεια είς τήν 1 Σελ&ίδ«
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□  η  Σ Τ Η Λ Η  Μ Ο Υ

Ή  Π ρω τα π ρ ιλ ιά

Σ ιή ν 8 ijv σελίδα θά βρήιε κ' εφέτος τήν 
μοναδικήν διά τήν εποχήν μας έφημερίδ?, 
τήν « Πρωταπριλιά*. Ή  έψημερίς πύιή έ«δί- 
δεται μιάφορά τό χρόνο καί άποτιλβϊ, οΰιώς 
είπεϊν, ένα έτήσιον παράρτημα ι Γ); «Σφαί
ρας». Έ ξα ιρ ιη κ ώ ; εφέτος ή «Πρωταπριλιά» 
παρουσιάζεται κατά πολλά βελτιωμένη καί 
δχι έπηυξημένη, άκολουθήοαοα «ι" αυτή, 
κατ’ άνάγκη*, τάς νεωτεριστικός άρχσς τών 
άλλων... συναδέλφων τη ;, αί όπβΐαι. καίτοι 
έκδίδονται καθ' έκάστην, άφίνοον πλεΐστα 
όβα κενά είς τόν δυστυχή...ατόμοχον τών Α
ναγνωστών. ’Ακριβώς τά κενά αύιά ήλθε νά 
συμπληρώσω ή τΠ^ωχαβεριλια*.

Τό ά ριστε ΐον  τής  « Σ φ α ίρα ς»

Μέ ένθουσιασμόν ύπεδι/Οηοαν οί άναγνώ- 
οται μου τήν ιδέαν τοΰ ’Αριστείου, περί τοϋ 
οποίου έμίλησα οτό προηγούμ8νον.Πολλοί δέ 
άπό τού; έχοντας έργα εγκεκριμένα μέ εξου
σιοδότησαν νά τά συμπεριλί fia Γις τόν δια
γωνισμόν τοΰ ‘Αριστείου. Τόν τύπον τοΰ 
βραβείου αύτοΰ τόν παρέθεσα εις τό προη- 
γούμενον.Συμπληρωματικώς οήμερααας λέγω 
πώςδίπλωμα τοϋ ‘Αριστείου θά είναι σέ πολύ 
καλό χαρτί τυπωμένο, μέ δλο τό γούστο 
καϊ τήν επιμέλειαν.

'Ο  ΐλεγχος τω ν  περιοδικών

'Ενας άναγνώσιης μου, έξ αφορμής άνακι- 
νήσεως τοΰζητήματος τώ ν σόκιν περιοδικών, 
μέ'παρακαλεΐ νά τόν διαφωτίσω έπί τ ιΰ  ε
ξής ζητήματος : Ή  επιτροπή, ή όποΐα ώρίσ- 
θη δ ά τήν έξέλεγξιν τών διαφόρων βιβλίων 
καϊ περιοδικών μέ ποιό τρόπο θά μπορίοη νά 
δώση ένα σαφή ορισμό τοΰ σόκιν καϊ τοϋ ή- 
θικοΰ ί Άτομικώς έγώ φρονώ οτι ή επιτροπή 
θ ' άποτύχη πα\ηγυρικώς είς τό έργον της, 
όπως άπέτυχαν όλες >'| μέχρι σήμερα έπιτροπές 
τοϋ είδους αύτοϋ. Καί θά Δποτύχη διά τόν 
άπλούστατον λόγον ότι ζήτημα ηθικής δέν 
υπάρχει σήμερα. Τήν ηθική όταν θέλη κα
νείς τήν βρίσιει παντού. Ό τα ν  όμως δέν 
θέλν, χίλιες καί μία επιτροπές δέν μπορούν 
νά τοΰ τήνδώσουν."Υποθέτω πώς πολλοί άνα- 
γνώ ττα ι θά συμφωνήσουν μαζή μου.

Ό σ ο ν  ίφορφ τώρα τήν «Σφαίρα», έχετε 
πολλά δεδομένα νά ομολογήσετε δτι μέ\ει εν
τελώς ούδετέρα στήν κίνησιν αύτή κι ύ γίνε
ται γύρω άπό τά περιαδικά σχετικώς μέ τήν 
εξέλεγξίν των, τόν χαρακτηρισμό τους κ. τ. λ. 
Ή «Σ φ α ϊρα » άπό τΟ πρώτο της άκόμα φύλλο 
Ιθεσεν ώς άιιαράβατον άρχήν τηο, ώς 
κυριώτερον θεσμόν της νά σέβεται τήν αισθη
τικήν τών Αναγνωστών της καί τό...στομάχι 
των. Έ ν  τοιαύτη περιπτώσει άλλες τώρα θά 
εΤναι ή δ.κές μας ασχολίες. Ή  «Σφαίρα» διά 
τήν «Σφαίραν».Πέραν τούτον δλα τ - άλλα θά 
τ ’  άγνοήσωμεν.

'Ο  λόρδος Β ύ ρ ω ν

’ Ενα κομμάτι τής 4ης σελίδος άφιεροΰται 
σήμερα στό Λόρδο Βύρωνα έηί vfj εύκαιρίά 
τής έκατονταετηρίδος του. ‘ I I  «Σφαίρα», δεν 
μποροΰσε νά μή συμμεθέξω καί αύτή είς τήν 
κίνησιν,ή όιτοία γίνεται διά νά εκδηλωθώ δ.ά 
μίαν άκόμη φοράν ή ευγνωμοσύνη τών ‘Ελ
λήνων πρός τόν "Αγγλον ιιοιητήν καί φιλλέ- 
ληνα, ό ό,τοΐος προσέφερε είς τόν βωμόν τής 
'Ελληνικής ‘Ελευθερίας, θυσίαν ίεράν χαί ο
λοκαύτωμα θειον δ,τι πολυτιμιΰτερον είχε: 
τήν μοΰσα του καί τή  ζωή του.
Ή  συνεργασία

Έγκρίνω : κ. κ. Γιώργου Κυπραίον «Σ υ ν  
τρίμια», Χαραλ. Κρητικού «Χλωμό παιδί», Λ  
Αύγερινοΰ «Τής συμφοράς τό κάστρο», δίδος 
Τερέζας «Μάριε», (θά τό περικόψω λίγο όσο 
πρέπει γιά νά καταστώ δημοσιεύσιμο), δίδος 
Γεωργίας Ταιριγάτη «Σκλαβάκι σον».

Δέν κρίνονται κατάλληλα γιά ΐή  «Σφαίρα» 
τά έργα τών κ. κ. Γ . Βονμβλ., (τό  πρώτο 
πολύ έλλειπές, ιδίως στό μέτρο. Τό Εευιερο 
τί είναι ; Π εζό ή ποίημα ; ’Αρχίζει καλά 
καί τελειώνει εντελώς άκατανόητα), 2 . Κοον- 
σταντ., (έντελώς φουτουριστικό τό ποίημά 
σας. Βιολί μέ πλήκτρα, βιολί πού στάζει δά
κρυα βχά ξένα μάτια; Γ ιά τδ θεό I τ ’ ε ίν ’ 
αύτά ;) Σώτιν Δράκ., (προχειρογραψίματα), 
Τόλια ΧαλοίΧ., (αύτή τή φορά δέν πετύχατε. 
Σας παρακαλώ άλλη φορά νά μοδ στέλνετε 
πειό καθαρογραμμένα χειρόγραφα.Οί οφθαλ
μίατροι είναι πολυδάπανοι σήμερα). Γιάννη

/  ΚΙς 
/ /ρ άν  ί  
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ρωνόμβναπρός 20λβπτά τή ν  λ έξ ιν  π ρο τιμ ώ ντα ι. )

ΕΡΩΤ0ΠΑ1ΧΝΙΔΑ
Μιά μέρα ή αγαπημένη tin t οχ’ ώμορφιά 

γόρι, αον Χέει πω; Sir τήν αγάπησε ποτέ : 
*Πές μον άλή&εια μ' αγαπάς ; Θά μ' ά/απή 
αης » Σιγότριμβ ή ρβδοπλασμένη μικριΰλα 
τής στιγμές αύιές. « θ'ι OHspuco», eiJtb χβϊνος 
πςΟ την ίΧάτρενε, μά χαμογέλασε σαν τ »  e’ rtt.. 
T i είδε ποΟ τά ματάκιά τή; μικρούλας iixxov- 
οανε...

“Ω! ν' αφινε ή Ιδιότροπη άγάπη τον τ ί  μά
τια έχεινα τ ι νοτιαμένα, νά τα χάϊδευι λίγη 
πτοοϋΧα απ' τη ψνχη του !

"Ενα βράδυ ά αγαπημένοι είπε οτή παιδοΒλα 
ποΰ Siv ΐχει ταίρι ή ώιορφιά τ η :—μόνο τ ’ άν- 
Μνιο της κορμί—και πού ίΧβγ§ *ώ ι τριλίά τόν 
άγαποΰοι : "Εψαξα τή καρδιά μου καί δέ βρή
κα οντι ψίχονΧο άγάπης,,. Ίσιος άμζας... <At* 
τέλειωο* κ ι' ή μικρόν λα Ιμπηζ» κα,ιι γέΧοια σαν 
τρτΧΧοβ καϊ τον it β μια' τα χάχανά της tm erci»,

Χαρίστηκαν κι' ανιή χωρίς δάκρυ στα ματά
κια—τήν καρδονΧα της δ'ί μπόρβσβ να τή βρϋ 
για »ά τήν έρωτήο// άν αντή γέΧασι ή ίκΧαψβ 
τή στιγμή ανιή—και χωρίς νά τον κνττάξβ ον it 
λιγάκι μέσ' βτά μάτια σάν πάντα, τράβηξα τό 
δρόμο της.

ΤοΟ αγαπημένου κΧαΙαι ή ψνχή του andψι. 
Τής μιχρονΧας ό νπνος αΐ ναι όΧόχαροί, γΧνκος 
σάν χάδι έρατικό. ΤΙ κι’ αν Siv όνιιρινότανα 
πώς ό αγαπημένος ίκΧαψα γι' αύτήν Μή
πως δέν τής το ι ΐπ ι  ή καρδιά της πως ή ψνχή 
τοΰ ποΧναγαπημένου ακΧιψι τα δόκανά της ά- 
πόψ» ;!...

ιΚάπ μα ίύινχιομένον, ώμορφούΧα μον*.Κι' 
αύιή χωρίς να σκαφτή, τΐ ΦίΧαι ό άγχκημένος, 
τόν πιάτίΐ άπ’ τά κατοαρά τον μαΧΧια και τ ί 
χιιΧάκια της ροιφάνι άπ" τα χαίλη τον τήν 
Μαιχνιδιάρα τον ΐπι&υιιία καί τοΟ δίνουνε τήν 
ιύτνχία ποϋ ζητοβαι. Ή  ώμορφΛλα νίκηοτ...

« ΠοΧναγαπημένι,μπορβΤς νά μ ί κάνρς mto ti-  
τνχιομένη ;» Σκέφτηκι ιντός κα! τής γέμισα φι- 
Χ>α τά μάτια τά όΧόμανρα. t Γιατί i l  μ ί φιΧαϊς 
ατό στόμα ; τονπα μιΧαγχοΧικά. * “Αν μ ί φ ι- 
ΧοΟοος ατό οτόμα, άγαπημέια, 9α μά&αινας κάτι 
κρνφό.,.Δός μον τα χιΙΧη αον,.,αΐναι τα λάφυρά 
μον, γιατιηάΧι σί νίκησα...»

Πάτρα Κώστας Κνριακόπ...

Τ Ρ Ε Ι Σ :  2 T P A T E S
Στό  πέρασμα τής ζωής σου τρεις στράτες 

είδες χαραγμένες : «τής άρετής», «τής άμαρ- 
τίας» καί τή ; καταφρόνιας» Περχοιντας πρώ
τα άπ’ τό φτωχό στρατί τή ; άρετής στάθη
κες κι’ είπες : Καθαρός w ‘ ήσνχος είνβ αύ
τός ό δρόμος μά χωρίς ένα στολίδι. Βλέπω 
διοβάτες λίγους καί ντροπαλούς νά περνούν 
άπό δώ καί φαίνονται περήφανοι γιά τό 
φτωχό δρομάκι τους ! Ώ  ! τί μονότονη Οάν’ 
ή ζωή μου γιά τήν τρελλή μου νειότη νά μεί
νω άπό τώρα έδώ ! Κανείς δέν θά μόθη τή 
μεγάλη καταγωγή μου, καμμιά δέν θ ’ απο
λαύσω τήν όμορφιά *α ί τά πλούτη μου ! K ‘ 
έγώ θέλω νά γίνω ξακουστός παν τοΰ, νά χορ
τάσω δόξα κοί τιμές. 'Α ς  άκολουθήοω λοιπόν 
τήν άλλη στράτα άπό κεϊ πού μέ καλεΐ μέ τά 
λαμπρά της φώτα, τά όμορφα στολίδια 
της, της ώραϊες διασκεδάσεις της, τής τρελλές 
κ’ εύθυμες γυναίκες της. Σάν θά τούς ηώ 
τό όνομά μου καί τής θαμπώσω μέ τό χρυσά
φι μου, όλες αύτές ή έλαφρές πεταλουδίτσες 
θαμπωμένες θά σωριαστούν στά πόδια μου, 
νυρεύοντας τήν άγάπη καί τά φιλιά μου. Θά 
άποκτήσω ςήμην κττακτητοΰ τών γυναικών 
κι’ έκεϊ θά σελαγήοχ τό άστρον τής ζωής 
μου. Είπες αύτά ·α ί τράβηξες περήφανος στό 
άνομο στρατί τής αμαρτίας, χωρίς νά ηροσέ- 
ξης στά παρακάλια μιάς μικρής καί γλυκείας 
κόρης ποΰ στέκοκνταν στό στρατί τής αρε
τής καί σέ ικέτευε νά μείνης έκεϊ μαζί της ! 
Πήγες έκεϊ κι* ώ ; τήν ψυχή βυθίστηκες σ’ ά-

Καράμ., Ι.Ά κρ ιβόκ., (πρώτη φορ« μοϋ στέλ
νετε ;) Κώστα Κυρία.:όπ., (υποθέτω πώς έ- 
πέρασαν πειά ή άποκρ^ές. 'Εκτός άν προτι
μάτε ν ’ αλλάξετε έποχήν, ύπότε θά τό δημο
σιεύσω. ΣτεΤλατε μου έκ νέου)·—Λ. Δήβαρην 
θά στοιχίσω δραχ. 25. Μετά τήν άποστολήν 
τοΰ άντιτίμου θά δημοσιευθή ΜδαΜατΦίΧδην, 
γιά ποιό διήγημα μέ παρακαλεΐτε ; Δέ θυ
μούμαι νά έλαβα τίποτε δικό &ας.

Ο «Ρ Χ ΙΧ Υ ΙΪΤΜ Κ ΤϋΧ
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κολασίες καί όργια μέ τή ; γυ»αΐ»βς τοϋ ελα- 
φροκοσμου, σκόρπιζες άφβιδώς στ4 λερωμέ
να χέρια τους τό  χίήμα σου, κι’ ανόητα ξ ε 
φύλλιζες στά πόδια τους τά  δροσερά τής νειό- 
της σου ροδοπέταλα. Κ ι’ δταν πειά, κουρασ
μένη ή ψυχή σοσ άπό τά οργιά κ ιί αηδιασμένη 
άπό τόν βούρκο τής άνομίας πού είχες βου- 
τ ]ΐχθΰ, κι* όταν βλέποντας μόνον νά μένουν 
λίγα ροδοπέταλα άπ’ τή μαραμένη νειότη 
οου, θέλησες νά τά σώίης, καί τράβηξες με- 
τανοιωμενος γ ιά τό  φτωχό μά καθαρό στρατί 
τή ; άρετή;. Μά εκλαψες πικρά δταν, φθά- 
νοντας έκεϊ, σοΰ έκλεισαν τήν πόρτα οί τ ί
μιοι^ άνθρωποί της, και πέρνοντας τότε τό  
βαρύ φορτίον τών αμαρτιών σου, έφερες τά 
βήματά σου ατό διπλανό στρατί τή;«καταφρό- 
τιας» πού δεν βΐχες προσέξει άπ’ τήν άρχή, 
καί μένεις τώρα εκεί, αγνώριστος καί κατα- 
φρονεμένος, εσύ, ένα ρημάδι τής άνομίας καί 
τής διαφθοράς.Καί κλαίεις τώρα πικρά, γιατί 
δέν άκουσες τότε τά φρόνιμα λόγια τής μι
κρής σου άγάπης. Σοΰ φάνηκε τόσο κακό πού 
θέληϋα έγώ ή μικρή καί άσημη νά κυβερ
νήσω εσένα τόν μεγάλο μέ τό τιμόνι τής ά- 
ρετής μου ! Κ ι’ δμως ό ύπερήφανος έσύ λυγί
ζεις τώρα μπροστά ατά πόδια μου γυρεύοντας 
τόν οίκτο μου, μά είνε πειά..άργά.

Ανρα ΔιιΧινοΰ

Φ Τ Ο Υ  Β Λ Α Μ Η  Τ Α  Κ Α Μ α Μ Λ Τ Λ  φ

Λ Ο Γ Ο Κ Ρ ΙΣ ΙΑ
'Ακόμα ζής, ρέ ; άκόμα τραβά; μέρες; Σοΰ 

στέλνω έ*ί συστάσεις τά ζουνάρι μου νάν τό 
κάνης θηλειά καί ν ’ άφή- 
αθς ζωή στά κατσικομού- 
λαοά σου.

ΕΙδεε, ρέ τουπέ, ποΰ 
σοϋ τώχει ό  αύγολέμο- 
νος.. Θά μ’ έρπτήσης υέ 
πιόνε «άχω πάλι. Μέ 
ποιόνε θές νά τάχω, ρέ 
Μανιώ μτσιήρια καί άνε- 
μιστήρια, περί μ’ έκεϊνο 
τόν άναντρο τό Μουσο- 
λιάν τόν Άρμένη Ε ί
δες έκεϊ έρωτοπάθβια νά 
πάω στήν άγαπητική του 
μέ τό ξουράφι στά χέρια 
γιά νά τή καταφέρω νά 
παραστήσοιΗ ε τό θιρίο.
Ρέ, μέ τό  στανιό δέ γί- 
νουνται αύτές ή δουλει
ές. 'Αμα δέ θέλει, ή γυ
ναίκα νά πάρω τόν κα- 
τήφορο. δέν τόν παίρνει δσο νά τήν απρώξως· 
Καλάκανε κ' εκείνη καϊ σ’ άρπαξε τό ξουράφι 
καϊ αοϋ λογόιρψε «ά  παρακάτου άκρα. Νά 
σοΰ φιλήσω χό̂  χεράκι σοσ, κυρά μου... Ά μ έ  
τ ί ; Καί τώρα άναπαύεται στό νοσοκομείο ό 
έρίφης καί περιμένει νά γίνω καλά. Φτοΰ! Θά 
σέ δώ μεθαύριο στό δρόμο καί θά μέ πιάνουν 
σύγκρυα που θά σέ γλέπω.

Ά ντρα ς , ρέ, εΐο' έού γιά γυναικούλα, ρέ 
ανατρε ; Κουράγιο πού τώχεις νά ζώς άκόμα. 
Τ ί τή θέλεις, ρέ σημειωμένε, τή ζωή σου όν
τας δέν τό λέει ή περδικούλα σου ; Προσβάλ- 
νεις σύμπα τόν άρρενα πληθυσμό καί τό νοϋ 
ταου μή οέ τρακάρω πουθενά, γιατί δέ θέλω 
νά ματώσω τά χέρια μου, μέρες ποΰοχονται.

Έ γώ , ρέ Ματιώ, δέν είμαι o j lv  κι' αύτόνε. 
Έ γώ  τή δουλειά μου τήν κάνω μέ κολλάϊ. 
Θέλεις ερχουμαι, δέ θέλεις’  μήν Ιρχουμαι. 
Μητε ξουοάφια. μήτε μπαλτάδες. Έ το ι  έχει 
γούστο καί οχι μέ τό στανιό, νά γλέπως δη
λαδής τδν άντρα καί νά συχαίνεσαι, καλληώρα 
δπως τό Μουσολιάν πού ώρα είναι νάν τόν 
στείλω σνήν Άγκυρα γιά νά τό  στείλω στην 
Άγκυρα νά παραστήσω τόν εύνοΰιο, όπως 
τδν κατάντηςε ή άγαπητική του. Είδες, ρέ, 
προσβολή ;.. Κ α ινά  θέλω τή ζωή του άκόμα 
δ δείλαιος... Α μ ά ν !

0 ΒΛΑΜΗΣ
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Κίίθβ εγχρισις δραχ. 2.
Έγκρίνονται : ΆσκΧηαιάδης, ΆαόατοΧας 

Μονδρέας, ,· ΓΧβντζές, Διαβάτης τής τύχης, Ζχ- 
ζά, Ιδανιστήι, Κιάρα, ΑαωνΙδας ψ ., Λάτρης 
ωραίου, Mtao ηνιακός Άστήρ, 'Μάκης, Mat ίο 
ρόδο, Ό ι ’αροπόΧος ιππότης, Μαΰρος οί^ανός, 
Παρήγορη καρδιά, Τιγράν, ΦΧαμμαριών,
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σέ κόσμους, πού Ισως ποτέ της δέν θά κα
τορθώσω νά πληιιάση.

‘Αγοροκόριτσο : Ηλικίας 18έτώτ. Γλυκεία, 
μιλαχροινή, μέ μαΰρα παιχνιδιάρικα μάτια. 
Μαλλιά πυκνά,καστανόμαυρα. Λίγο μελαγχο
λική και ρωμαντική. Ά γνή , γλυκειά Αμέμ
πτου ήθ.κής. Θββρεϊ τόν έρωτα ιερόν. ΕΙ 
ται άπό τού; χαρακτήρας πού αγαπούν βα- 
θίΐά  καί μέ άφοσίωσι. ,Θωριά πού _ σκλαβώ
νει οτή στιγμή. Καρδιά πού ματώνει κάθε 
Αντίθετό της. Τρελλαίνειαι γιά Ιππασία, γιά 
κυνήγι, κολύμπι καί σπόρτ.

2 . Ο : Νέος 20 ετών, άπόφοιτος έμπορι- 
κής σχολής. Ψηλός, μελαχροινός. _ Αγαπάει 
τήν έξοχή καί τήν μοναξιά· Στήν άγάπη του 
πιστός, ειλικρινής οτήν φιλία. Τήν σύντροφό 
του τήν θέλει νά είνε μορφωμένη. Πολύ υ
πομονετικός. Ε ίνε ύπέρ τοΰ έλευθέρου γάμου 
Τόν έρωτα τόν θεωρεί ιερόν. Δέν Αγάπησε 
ποτέ. Είνε φεμινιστής.

Κερχνροπούλα : ‘ Ηλικίας 18 έτών γλυκειά, 
μελαχροινή, μέ μεγάλα άμυγδαλωτά, κατάμαυ 
ρα μάτια, μαλλιά μαΰρα, λεπτή, πολύ μορ
φωμένη μέ χαρακτήρα ζηλευτόν, ειλικρινής, 
πονετική γι’ δλους, ρωμαντική Φοβάται τήν 
αιχμαλωσία τοΰ πτερωτοϋ θεοΰ. θέλει μιά 
φορά ν’άγαπήοω, γιατί πιστεύω νά βρή καρ
διά σάντή  δική τής. Τόν άνδρα τόν θέλει 
ειλικρινή, τίμιον μορφωμένον, κακόν καί γι| 
αύτήν άν πρέπει. Νά τήν λατρεύει δσο κι’ 
αύτή καί νά θυσιάζω τά πάντα γιά κείνην.

Φιόρο ιο ί  Ααβάντε : Έ  ϊών 19. Μετρίου Α
ναστήματος. Μάτια πονηρά, μαλλιά σγουρά. 
Πολύ χαδιάρα, πεισματάρα καί πρώτης τά- 
ξεως μόρτη;. Ή  μόνη της εύχαρίστηοη είνε 
να ταξκδεύω ατό άγαπημένο της νηοάκι τή 
Ζ ί“υν θο, ποΰ εΤνε καί ή ιδιαιτέρα της πα
τρίδα.

. ΕΛΗΦ8ΗΙΑΝ ΚΜ 01 ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ:
2:̂ 5 Φλαμμαριών, 236 Τζάκ, 237 Κρυφής ά- 

γάαης, 238 θ . Π., 239 Παχουλού φανταρα- 
κιού. 240 Παναγιώτας Δ.. 241 Νίκου Β., 242 
Παρηγόρου καρδάς, 243 Άκροθαλαοοίιου, 
244 Στεφάνου Χάρη, 245 Λάτρους ωραίου, 
24<ί Μελαγχολικής σεληνολάτριδος, 247 Λεω
νίδα Ψ., 248 Άποστολ. Σ*ο«ρλά, 249 Μεσ- 
σην.ακού άστέρος, 250 Βιολέττας, 251 Αορε- 
λάϋ, 252 Τιγράν, 253 Έδμόνδου, 254 Έββρέ- 
οτου, 255 Λεον*. Ά π ., 256 Φ .Ά .

Ε Π I Σ  Τ 0 Λ Α Ι
Έ λή φ θη σαν έπιστολαΐ Ιπ ’ όνόματι: Σ ί 

βυλλας, Μ αακότ, Χάνουμάκι, Ρένας L,y- 
das, Σ εμ ιρ ά μ ή ο ς  Μ ελαχροινοϋ Κουκλιού, 
Σ Μ Υ Ρ Ν Ι Ο Τ Ο Π Ο Υ Λ Α Σ ,  Ρω μαντικοϋ  
Κ ννηγοΰ, Λ άμπρου  Καβαλιέρη. Κ όμ η τος  
Μ οντεχρήατον, Ίμ π ερ ια ς , Αινόρας, Μιας 
Ά ν α γν ω σ τρ ία ς , Β ιργιν ίας Ζ ώ χ ο υ , Κ.ορνη- 
λίας, Συριανής Ό ρφ ανούλας.

Α ί μή ζητοΰμεμαι μετά ΙΟήμερον άπό 
τής είδοποιήσεως ίπ ω τρ έ ψ ο ν τ ιι πρός τους 
αποστολείς.

~ w
ΓΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ
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Ανγβρινός Πα·
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© Α Υ Μ Α  ΙΔ Ε Σ Ο Α Ι

τά νέα Παοισ.νά 

μας Modelles καί

αί garnitures τ*)ς 

έφβτεινής σαιζόν.

ΕΚΒΕΙ1Σ Ιίί ΤΗΝ 2,3,4,5 ΑΠΡΙΜ01

Π Ρ Α Ϊ ΙΝ Ο  ΣΟΛΟΜΙ1

Σπύρου Λαζιρή]

Garniseuse δδδς Έρμοι

ή * . E L IS E  M A N Z C N  ('Στοά 'Ριζάρη,

30 Λβητά ή Χέξις

— ΦΙΛΗ ΜΟΥ "Οσο πΧηοιάζιι τό χαΧοκαΐρι 
αρχίζουν πάΧιν ν’ άναπτιροβνται αί ϊΧπίδις μον, 
ότι, ϋά ίχβ τήν αντνχίαν, να αί έπανίδω, ξα
φνικά, εοτω καί γιά Χίγις μέρις. ΈΧηΙδις μάΧ- 
λον μάταιοι, eJU* έντούτοις ινχάριοτοι. “Αν ήτο 
τουλάχιστον δυνατόν νά ήρχόμονν έγώ κάποτε 
να σ’ εβλιπα, ίσταα καί χωρίς νά μπορώ νά οΛ 
μιλήσω, άΑΙί καί αντό δνοτνχώς α'ναι αδύνατον, 
διότι ή μόνη ΐποχή πού [μπορώ ν' άπονσιάσω ά
πό τας Ά&ήνας, ι ’ ναι τό καλοκαίρι, όταν ο«?|
&α εΐο&ί αίς τήν ΐξοχήν. “ Ιαας νά ελόΰ κάπο 
τα ήμίρα πού σνναντηϋώμιν πάλιν, άλλά πό- 
τα #ά ιιναι άγνωστον. Πόσον άνό^τιι και ίοα>ς 
άσταΐαι άά οοΒ φαίναονται αί ϊΧπίδας μον αύταί.
'Αοφαλας χαί αν ή Ιδία #ά γεΧί}ς μαζί μον. 'Α
νησυχώ πολύ διά τήν νγιαίαν αον. Έγω, λόγιο 
τοΰ χαιμώνος, νπέφιρα πολύ άπό τήν γνωστήν 
άαΰέναιαν, τώρα δμως είμαι καλύτερα. Προσι- 
ηάϋηοα νά ανναντήαω τήν ϊξαδέλφην αον, άλλα 
δίν τό κατώρδωσα. Ή  σννάντηοίς μου μαζί τη: 
άαφαλΰς Φα αίναι δυσάρεστος για μέ, διότι θ '  
άρχίοβ πάλιν νά μοΰ λίγα έκαΐνχ πον γνωρίζεις, 
καί τα όποια &ά μέ Χνπήσουν πολύ. Μί πολλην 
άγάπην. Ο ΦΙΛΟΣ ΣΟ Υ

—Ειρήνη Βινέκη η Πρόθυμος. ΑίχμαΧωτι- 
οθαίς έχασα τά ίχνη σας, 'Απολυτρωθείς απι- 
ϋυμώ έξακοΧούθησιν αλληλογραφίας. Γράψατα 
ΌνειροπόΧον Ιππότην p , Τ. Άθήναι.

—Νέος μορφωμένος τελείως 27 έζών 'γνώστη: 
ξένων γλωσσών (ήαας έπί ετη στό αξωταρικόν 
χαί άρίατης ο»«ογαναίας α ίιεϊ αί: γάμον νιαράν 
χήραν η δίδα μορφωμένη* καί ίχουοαν οχειιχην 
προίκαν. Περιισοτέρα: ϊξηγήσαι: δι άΧληλο- 
γραφίας. Αί θίλονσαι ά: γράψουν, κνριον Σπ ί- 
ρον Νικολάον, ΰνρίδα 36 γραφεία *Σφα'ρας>. 
"Εκ παραδρομής είς τό προηγανμινον φύΧΧον ά- 
ναγράφη p. r. 'Ενταΰθα,

—Άνδβέα Μαγαζή. Γνωρίαατέ μον διιΰ&νν 
οίν σας Α. Μι άρη.

— Νέος άρτι άφιχδείς καί ΰέλων άπω: δια 
OKiiiajj τήν μονοτ ινίαν τον βίου τον, α ίϊεϊ αλ
ληλογραφίαν μετά δίδων 18—25 ϊτ&ν πανταχο- 
θιν. Γράψατα Mr Glentzrn N iagara Main 
Stneet Katoomba N. S . W. Australia. ^

—’ΑΧΧηΧογριφω μ ί ανχατάοτατβς νεαρίς χή- 
( ις γιά ΐιρό σκοπό. "Οποια θέλει άς nfj τό να 
μέσω * Σφαίρας* Ζίφυρος

—1"Αλληλογραφώ κοί άνταΧΧάσαω φωτογραφί
ας μ ί κορίτσια χα\όάν οίκογβνειδν. Προτιμώ 
π ροσφυγοποΒΧες Θράκης. Διβίθνισις μίσω 
» Σφαίρας*. Μάκις.

' —Ζητείται νύμφη μ ί καλάς συστάσεις. Ό,Χηρο
φορίαι παρά τφ κ. I. Π. Π. Σννοι <ία Μακρν- 
γιάννη Γαργαρέττα. Άθήναι.

— Παντελή Δημητριόδη, διατί _ μ' ΙΧηομόνη 
σας ; Τί γίνεσαι ; Πιριμένιο, ιδία αύοτασι; 
Μονδράκ κ.

—Νεαρό: ήΧικτρβσιδηροδρομίΗο: άλληλογρα 
φαί μ ί δίδας καΧΛν οικογενειών. Σκοπός ίιρός, 
Γράψατε Γεωργ. Βλαχοδημήτρην 6Ης Κορν- 
τσα: 7 Άθήναι.

—ΠΑΤΤΙΝΟΠΟΥΛΕΣ. Ζητω *U)jr. Προ- 
τιμώνται καλών οικογενειών. Γράψατε. Ζητιά 
νον p . r . Πάτρα:.

—Ποιο σπλαχνικό κορίτσι θά ΰελήαΐ) να πα 
ρηγορήοιι ίνα πονιμίνο παιδί 1.9 ετών. τά ότοιον 
ζηιεΧ άιαχούφιοη αί λίγες έρωτικίς γ^αμμέ; 
Γράψατε Μ. Ο. Π. άπαρηγόρητον p. r . Χίον.

— Νεάνι: ετών 25 ζητεί αλληλογραφίαν διά νά 
περνά τάς ώρας τής μονοτονίας της. Είς ί>α δ* 
έξ ον των θά χαρίοχι τήν καρδιά της. Γρίψατα 
Ζαζ&ν θτβίία 51 γραφιϊΛ Σραίρα:·.

—Νέος ευκατάστατος βρό πολλοΰ διαμένων 
έν Αυστραλία καί δ 'ε·ροπολών τήν ’Ελλάδα, οΐ- 
ταΐ Αλληλογραφίαν, μιτά δίδων 1 8 -2 5  έιών 
πανταχόθεν ’Ελληνιστί καί ‘Αγγλιστί. Γράψ ιτε 
Ja c k  Poulos Niagira. Main Street Katoomb% 
N. S . W. Australia.

—Νεαρόν λοχιάριον φ ρ ο υ ρ ό ζ τ ο ΰ δ χ υ ρ ο ΰ  
Ρ  ον n ελ α/τεΐ αλληλογραφίαν μ ί δίδας παντ αχό 
θεν. Προτιμώνται Σερρών, Δράμας, -  ίνθης, 
Θεσσαλονίκης. Γράψατε Δημητριάδην "Λγγ. 8 ,ν 
τάγμα Προκαλνψεως ΠσΧ)χίαν Σιδηρόχαστρον 

—ΕΙσερχόμενος διά πρώτην φοράν είς τό σα- 
λονάκι τής « Σφαίρας» ανταλλάσσω έπιοτολας καί 
β. p. μ ί νέου: καί νέα: 1άπό παντοΰ. Α. Δ. Κ, 
16 Green i . t .  Haverhill Mass U. S . A.

—’Αλληλογραφώ ‘Ελληνιστί καί Γαλλιστί μ ί 
χαρακτήρας καλών οικογενειών πανταχόθεν ώ: 
καί μ' ευγενικέ: υπάρξει: ’Εμπορικών σχολών. 
Σκοπός Ιδανικός. Γράψατε € Μυρωμένο 'Ακρο 
γιάλι* γραφεία · Σφαίρα:* Άθήναι.

—Ναις. ΈπιοτοΧαί σάς άναμένονν ε ίςρ . r  
Ιον Παράρτημα Αθηνών, αΐινες διενθύνονται

εις τό όνοματεπώνυμάν σας. 
τρων.

—jeu n e  homme desire corr;spondance>, 
avec de jeune^demoiselles, haute education. 
Adresse I. S . A.— p. r . Athenes.

— Ζητώ φίλον να μI ανακουφίζω οίκονομικώς 
καί έγώ θά τον χαρίζω αξέχαστες γλυκίς στιγμές. 
Προτιμώ γζροντ )πιΧΧήκαοα. Γράψατε Βάοοο 
Βίργη p. r . Άθήναι. ---------------■—

— ΑιΧηλογραφοο '±!λΧηνιατΙ καί Γαλλιστί μί 
\δίδας Πιλαιά; 'Ελλάδας. ‘Επίσης ά'ανέωσιι 
ταλαιών σχέσεων. Προτιμώ Αθηνών, Πειραι 
MS, Κεφαλληνίας, Κερκύρας καί Σύρου. Σκο 
I ιός φιλία. Άναχοΰφιοις δυστυχισμένων ύπάρ 
||*α>ν. Αλλαγή \φοοτογριφιών. Ψευδώνυμα άπο- 
' ιλείονται. Γράψατε Constantin Athanassou- 

is Port-Said—Fgypte.________________

—Mr Tolias Chaloulias—Rue de Stadr  
16 Athenes -receve c. p. etphotografies pae 
Madames du grande montequi resident en 
Egypte.

, —Νεανίύες xai πρό πχντος προοφυγοποβλε,
\Ά&ηνών, θ  to) νίκη:. Βιυλγιρία:, Σόφιας, Φι 
Πιππουπάλιω: καί Β ίρνας. Προτιμώνται αί 18 
122 έτών. "Οποια πρώτη θ * Υρίψβ όΐίγα αίαθη- 
Ιιιατικα λόγια σ'ενα ξινητεμίνο παιδί θα λάβι 
Ιώ; δώρον τήν καρδιά τον. Γράψατε Μάνθον 
'Χαντζιδήνον Λββάδιιαν.____________________

—Ε . X. Μηχανικός 24<τή:, άνευ οικογενεια
κών υποχρεώσεων α ΐα ι άλληλογριφίαν μ ί μορ
φωμένος δίδας Πιτρών καί At/ίου. Σκοπός όιι 
έπακολονθήστι. Ε. X. Μηχανικόν καφενΐον 
Μήττα θεο)νίκην. , .

— Ζητώ αλληλογραφία μ ί δίδας μορφωμένος 
καί καλών οίχογεναιών, προτιμο ΆβηνΑν, Πα
τρών, Σύρου καί Πειρχιχς. Ικοπός γνωριμία 
καί ότι επακολονθήοει. Γράψατε Γεώργιον Σ. 
Παύλου p. r . Κέρκυραν.

—Π έ  ν τ ε “ Ε ψ ε δ ρ α φ α ν τ α ρ ά κ ι α  
ιύρισκόμενα είς τά υψηλά β(.ν>ά τής μιθαρίου 
α'τοΒν αλληλογραφίαν μ ί δίδα: χαλών οίκογε-
ν$ ώ . Προτιμώνται ' Αϋηνών, Πατρών, Κνλα 
μω , θεοσ)·ΐΜη>, Σιρρών, Δράμας καί Καβάλ- 
Χας. Σκοπός γνωριμία καί ό ιι έπακολονδήσει. 
ψευδώνυμα αποκλείονται Γράψατε : Δεκανέα 
Μακρυγιάνην Δ , Στρατ. Πόιτην θιοχ. καί Πάσ
χαν "Αγγελον, Ματ σούπαν Γεωργ. χαί 
Γκουράνην Δημητρ. Vov Άνεξαρτ. τάγμα προ- 
καλύψεως Ιον Λόχον Όιτέτσα Δράμας.

TO POSTE RESTANTE ΤΗΣ “ £ Φ λ Ι Ρ Α £ „  
’SvoiMlaai; xdda θυρίΛος 50 &e°X· τ0 Xg^vp

’ Εν οι χίασαν: Σ . Νικολάου 36, Ζαζά καϊ 
Κλάρα 51, Άνανεώθησαν: 63, 17, 20, 75,
105.

Ο
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■G 
'τβ »Λ
IVο- I 
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~^^ΕΤΉΣΤ Η Μ Ο Ν IKON 
ΟΔ ΟΝΤ Ι Α Τ Ρ Ι Κ ΟΝ  Ι Ν Ι Τ Ι  Τ Ο Υ Τ Ο Ν

q  ΘΕΑΤΡΟΥ Ια (ΟΠΙΣΘΕΝ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ)
ΟΙ ατρεβλοφυεΐς όδόντες έπαναφέροντα 

έντελώς άνωδύνων ορθοδοντικών έπινο 
-ημάτων, είς τήν φυσιολογικήν των θΐοιν. - 

5  Ή  διάοεισις τών όδόντων, ουλίτιδα καις, 
/όλαι αί παθήσεις τοβ στόματος καί των ί-\  
| δόντων θεραπεύονται δι' όλίγων μόνον έπ ι- | 
I σκέψεων. J
Ο Τεχνητοί όδόντες άπαραμίλλου φνσικότη ο  
ίτος ix  πλατίνης, χρνσοΒ καί πορσελάνης,Λ 
[ τοποθετούνται συμφώνως μέ τήν τελευ 
\ταίαν λέξιν τής έπιοτήμης.

Ο Ξ Η 5 Η 5 Η 5 Έ 1 5 Η 5 Η 5 Η 5 Β 5 Η 5 Η 5 Η 5 Η 5 Η Ο

Ε ^ Α ° ς β ι ς  “ Σ φ Λ ί Ρ Α Σ , ,
■Βξβδόβηοαν καί πωλοΰνται βΐς γοαφεϊα

Πμαί·« !Ηοώ καί Λέανδρος» μυθιοτόρημα 
UI·.*, Ποταμιάνου. ορ. 10,00*
π| « ‘ Ιουδτΐ» μνβιοχόρημα Ση. Ποταμιάνου »  10,8011 
ΙΠ « Ό  νέος βΑγκα#άγγελος» ύπό τοΰ αυν- 

[8ργ<ίτο« ΆΥκαβ^αΥΥέλου. »
c'H  δίκη τοϋ Κολοκοτρώνη» »
«Τά άνέκδο τα  το ϋ  Π λα σ τή ρ α » »
Ό  2ος τό μ ο ς  τή ς  «Σ φ α ίρ α ς »  »
Ό  »ο ς  »  »  »
Ό  «ος »  * *
Ό  τό μ . 1921 τή ς  « ' Λ λ ά δ ο ς  > *

ΪΙ1 Ό  τό μ ο ς  1922 ,, »
fU Ά π ο α τέ λ λ ο ν τα ι  έλευθερα  ταχυδρομ ικών —  
[Γ ε Ις  τ δ  δσω τερ ικόν. Δ ιά  τ ό  έ ξω τερ ικ ό ν  έπφαρυ-Π  
η ΐν ο ν τα ι δ ιά  μεν τ ά  β ιβλία  μέ δραχ. δύο, δ ιά  04U 
ΐΓ το ν ς  τόμ ους μέ δραχ. δέκα, |u

o s a s a s H s a s a s a F a s a s a s a s a s H s a o



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΧΡΩΜΆΤΙΣΤΟΣ, ΑΚΡΩΣ ΣΥΝ ΤΗ ΡΗ ΤΙΚΗ , ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΑ.ΣΙΛΟΦΡΩΝ

Έ*518εχαι ίκάσιην 1 'Απριλίου 
έν Άθήνα ις Μαί άλλαχοϋ

ΕΧΟΜΕΝ ΤΗ Ν  ΔΕΥ ΓΕΡΑΝ 
ΚΥΚΛΟ Φ Ο ΡΙΑΝ  Ε ΙΣ  ΤΗ Ν  ΙΔΙΟ ΚΤΗ ΤΟ Ν 

ΑΠΟΘΗΚΗΝ Μ ΑΣ
Διευθύνεται υπό όμάδ 'ς κεφαλαιούχων 

τοΰ Έμπίΐριχείου ασύλου

Η Γ Ν Ω Μ Η  T O Y  T Y f lC V
ΔΗ Μ Ο ΚΡΑΤΙΑ  : Ή  Δημοκρατία είναι γε

γονός τετελεσμένον
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ Τ Υ Π Ο Σ  : Ή  Δημοκρατία 

είναι γεγονός, άλλ' όχι τετελεσιιένον.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΛΟ ΓΟ Σ : Ή  Δημοκρατία 

πλησιάζει νά γίνχ) γεγονός.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ : Ά λ λ ' δχι, μυριά

κις όχι... 'Εάν δέν γίνχι πρόεδρος τή ; Δημο
κρατίας ό Διιυθυνιής μας, τό σκάφοςτής ‘ Ελ
ληνικής πολ\τε(ας θά καταποντιοβή αύταν
δρον. Nat, να(, ναι !

ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ Σ Κ Ρ ΙΠ  : Έ ν α  μόνον μέσον 
απομένει άκόμη πρός έπίτευξιντής πολυποθή 
του συμφιλιώσι *»; ! Νά έλθχ) πρόεδρο; τής 
Δημοκρατίας ό Γιώρ/ιος ! Κ. Τ. Λ.

XIONIKQ
Ν ά  παραιτη&η

Δέν είναι καχάστασις αϋτή, η. Πάτοη. Μάς 
έφαγαν οί ψύλλοι. Δέν μπορούμε νά κλεΓσωμε 
μάτι δλην τήν ντκτα. Ή  άπαλλάςατέ μας τοΰ 
μαρτυρίου αΰτοϋ ή παραιτηθήτε.
d id  τόν κ. 'Υ π ου ργόν  τή ζ  Συγκοινωνίας.

Οί ίδιοκτήται αυτοκινήτων εύρίσκονται έ» 
έξεγέρσει. Οί Ακρωτηριαζόμενοι άπό τά διά
φορα αυτοκίνητα πρέπιι νά ουλλαμβάνανται 
παραχρήμα καί νά ρίπτωνται είς τέ ς  φυλα- 
κάς, ώ ; παρεμποδίζοντες τήν ελευθερίαν τή ; 
Μΐνήοεο>ς. Ό  χ. 'Υπουργός άνάγκη νά έπέμβα 
τάχιστα, διότι, έν έναντι; περιπτώσβι, Οά 
στείλημεν τό  αΰτοκίνητόν μας νά τόν διαμε- 
Uog.
€ Υ Ρ 9 Π Α Ί  Κ Ο Ν  Β Ρ Ο Δ Υ Δ Ρ Ο /Λ Ε ΙΟ Ν

Α ί τ ιμ α ί τω ν  τροφ ίμω ν.

Ή  ιΤριμποΰνσ » ,άβχολουμβνη μέ τήν έν Έ λ- 
λάβι κατάοταοιν οίκτείρει τούς ίχθυοπάλας, 
οί όποιοι πωλοΰν τά λαυράκια λ ή ; Μεσογείου 
εις τιμάς μυθόίεις. Καί ή έν λόγφ έφημερΐς 
καταλήγει: Καί ημείς άπό έτών καταγινό- 
μεθα είς τό ψάρευμα λαυρακίων έν τή Μεσό
γεια), χωρίς δμως νά κατορθάκτηρεν άκό>η νά 
συλλάβωμβν οντβ ένα...

Ή  Κυβέονησις άνάγκυ νά έπέμβυ έν Έ λ- 
λάδι πρός άρσιν τοΰάτόπου τούτου.»

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΤΜΣ ΜΠΕΡΠΣ

Εύρισκόμεθα είς τό  έτος 1780 μ. χ. Τό 
έτος τοΰτο ήρξατο ή άσφαλτόστρωοις τής 
όδοΰ Πατησίων. Ό γκο ι χωμάτων καί π ε τρ · ι 
έκάλυπτην τήν οδόν. ‘Ημέοαν τινά νεπρά κυ

ρία, ευρισκόμενη είς ένδιαφέρονσιν κατάστα- 
σιν καίάνωνιζόμενη νά διέλθη άπό τοϋ ένός 
είς τό άλλο πεζοδρόμιον τής 08 ΰ Πατησίων, 
ώλίσθηυεν καί έπεσεν έπί τίνος σωροϋ λίθων. 
Ή  πτώσις ύπή}ξεν, ό5υνηρά, τό ϊον οδυνηρά 
ιοστεφή δυοτοχής κυρ'α έτβκεν άμ/οως έπί,τ<[- 
που άρρεν, όνομασθέν Θεόδωρος Κολοκοτρώ- 
νεις.

Ο Λ ΙΓΟ Σ Τ ΙΧ Ο
Δέν είναι καταστασις αύτή, κύριοι, όχι δέν 

είναι κατάοτασις αύτή, διότι άν ήτο κατά
στασής αύτή, ήμεΤς οΰδένα λόγον θά ιΐχωμεν, 
νά οάς βροντοφωνήοωμεν ότι δέν «Ιναι κατά- 
σιασις αύτή. Έ άν ΰμεΐς, κύριοι, νομίζετε 
δτι είναι κατάοταοις αύτή, ή διεύβυνσις τής 
έφημερίδος μας θά παραιτηβι] αυθωρεί. Έ λ 
θετε τότε ύμεϊς νά δισ.πραγματβυθήτε μέ τόν 
παποπώλην μας τήν άγοράντών φύλλων ιής 
έφημερίδος μας. Γένο.τοί 
Σ Ο Ι Ν Γ Ε Τ Τ Α

Μοϋ :
"Αγάπη μου, γυναΐκά μου, νβραΐδα μου 

προτοφολάκι μου.
Σύ :
Χρυβή, μ" άγάπη περισσή, οτδ νησί, έλα 

κ* έσύ, γλυκβιά Ζαισσύ, τουρσί. 
ΘΕΑΜΑ ΤΑ

Ή  γάμπα τών ν : Θέαμα άνοι-
κτόν καθ' έκάστην. Είσοδος έκ τής Στοάς 
τής Φιλεκπαιδευτική: έ  αιρείας.

Ή  nrdtQm. μ ·υ  : Τό μουσεΐον τοΰτο είναι 
ανοικτόν καθ' εκάστην, απαγορεύεται δμα>ς ή 
είσοδος διά λόγους... μολύνσεως.
A 8 M O J I*  η ρ γ ·

Το ΰπουργεΐον τής Περιθάλψεως διέταξεν 
όλους τούς διβυθυντάς εξοχικών ζυΟβο(ιστο
ριών νά έγκαταστήσουν έντός τών καταστη
μάτων το ν  σταθμού* βοηθειών, πφός έξυπη- 
ρέτησιν τών συμφιρόντων τών έρωακών ζευ- 
γ αριών.
ΕΓΕΝΕΤΟ ΤΟ ΠΡΟΤΦΥΓΙΚΟΝ ΑΑΝΕΙ'Ν

Ό  «κ Καπποδοκίας κ. Εύφραΐμ Παλλιατζό 
γλου έδ&^ε.σε τήν ερωμένην του είς χόν φί
λον του 'Αμβρόσιον Όλόγλου. Σνμπας ό προ 
σφυγ·κός κόσμο; πανηγυρίζει τήν έκιτνχίαν 
τοϋ προσφυγικοϋ τούτον δανείου.
Γ Ε Ν ΙΚ Α  | /ΛΕΤΑΒΟ ΛΟ Ι

Ή  Δημοκρατική Κτβέρνησις θά ένεργήσ^ 
j μεταβολάς υπαλλήλων είς όλους τούς κλά- 
ί δους τής δημοσίας υπηρεσίας. Πρόεδρος τής 
t επιτροπή; τών μεταβολών ΰρίσθη ό «μεγάλο, 
! μικρό παστοέβει».___________________

A I V E K A O T A
—ΐίερηατω εί; το δάσος ocav ό λύκος δέ' 

είν’  έδώ.
—Λύκε, λΰκε εΤο’ έδώ ;
Καί ό λύκος άπήντησε :
—Ό χ ι, έπήγα εις τήν Αγοράν.

(Μετάφρασις έκ τής Ποδ^ραδιχής).
Η  Π ΙΝΑΚΟΘ Η ΚΗ  ΜΑΣ 

Και άφου τόν ένη/χαλισθη καί τδν έδάγ»α- 
σε τρις, μετά τόν είπε γάιδαρο.

{

Είπών etahu&t τέχνης, ίργον τοβ ίιαβήμου 
εκ Χαλχίίος νηοδηματοηβιβΰ Xovotir Χασάν.

Τύπος μοντέρνου έρα 
στοΰ, Μεταβαίνει πρός συ 
»άντησιν τής έρωμένηο 
ιου, τήν όποιαν άγοπΰ 
μέχρι τάφου.

Α Π Α ΓΟ ΡΕ Υ Ο Ν ΤΑ ΙΑ Υ  

ΣΤΗ ΡΩ Σ Α Ι ΑΠΟΜΙΜ Η

ΣΕ ΙΣ .

Α Γ Γ Ε Α ΙΑ Ι Κ Α Ι Ε Π Α ΓΓΕ Λ ΙΑ Ι
A m  μΛ6β στίχον κληρώνομβν 60  ΐΛκτα

— ΖΗ ΤΕ ΙΤΑ Ι νέος διά μεσόκοπη* κυρίαν 
διά νά τήν ύπερετή καί νά »ήν σπουδάζω-

— ΠΟΡΤΟΦΟΛΙΟΝ άπώλεσε τόν κύριόν 
του. Πληροφορίαι εις τά γραφεία μας.

ΤΕΛΟ Σ

□  Σ Τ ΙΧ Ο Ι  T O Y  K A P P C Y  0
______ (̂ Hyouv *μιλί«ι &»iHttQQoO Τ *  » Η · Ι · Κ »  T O V  Ρ Ι ΙΤ Ρ Ο Υ Ζ Η

m

Ά νεγνώ ξα τε, φ λαι καί 
φίλοι ήγαπητοί, 
τί έποιησεν ιΤς νεολεΰς 
έν τ'ν ι ζυθεστιατορί,
τό όποιον,
κατά μόνας έν δωματίον. 
ΈΓΜκλείσας ένδοσθεν 
άπτοϋ νεάνιν δολίως, 
δήθεν πρός βρώοιν, 
άλλ* c i  (ος βολιδοσκοπίως 
έκμαθούς ότι οϋκ* ήβούλετο 
συνιέναι άιττή, 
ήγουν είς τό μνσθήριον 
τοΰ γάμου εΐσελθή, 
έπιιδή τι γάρ καί τήν

Τ1γάπει λίαν έμμανώς
Τή; ένέπηξεν φονικόν βλγανετον
εν τή καλδία δ αμπερώς,
τελεπτήοας καί ονκ ς  αύθοοτιγμιαίως,
ήγουν θέσας τέλμα
έν τφ  νήμα τή ; ζωής τυμπανιαί'·.-,
τό όποιον
είς τ ίν  διάβολον άς μετοχή 
τοιοϋτον άγαπεΐον.
Διά ταπτα, u έρωτιδεϊς 
δεσφοιναί, ήχόσατε της έμή; ουμ^αυλός, 
Τνα μή ήγαπήτε 
περιπαθητικώς καί άνηλιώς, 
καθάπερ τάχιον ή άλγά

ΠΙΡΙ Ρ ΙΚ Λ Α Μ Α Σ
Πιρδίκου μ* π'λί 

Σ ' γράφιυ άφ' τ ' νοναοκουμβίουν όιΓ μ* 
έατηλ* οϋ καλπά
ζουν έρους μιας άτ- 
θίνδους.

ΕΙχαμι πάει ραν- 
τιβςΰ βτ* Ζάππειου 
γιά νά ξιοκάο'μι 
ΐτώραόπ* ξιρουμάσ’ - 
σα μέχρ* όβ'λοΰ καί 
τ 'ν  δέκατου τρ ίτ' 
μιστό,φόντας τ'κου- 
ρ (τσ' ίπείνασι, ώς 
φαίνεστι, κί μοΰπι 
νά πάμι οί κανιά 

μπυρούλα γ.ά νά τσιμπήο'μι. Τ ' ξέρ’ς πουλΰ 
καλά δτ' ίγώ οΰδέπ'τις χαλνάου * ’  χατήρ' τ" 
ωραίου φύλου. Τ 'ν  μιτέφερα σί ν»ά μπυρα κ' 
έκλείοτ’κα μαζ4" τ 'ς  σ* 3να κουτέτβ', δπ' τό 
λέγανι σιπαρέ. Ί  κείνη ήπιε μιά μπυρα, ήπιε 
δύγιου, ή ιιε  τρεις, τοΰν περίδρουμο ήιτι· καί 
μιτά άρπάζ' τ ' μαχαΐρ’ , δπ* κόβ'νι τ '  τυρί κί 
μ' λέιι.

ΑηψεσΟαι μάχοιραν έπί ιή ; σαλκός, 
τό όποιον
Έλεωνάρα, άνδίον !

Ο Α ΓΚ Α Θ  ΛΓΓΕΛΟ  X

—Ά ν  μ* άγαπ^ς θά σταθή; νά οέ σκου- 
τώσου κί άπέ θά ακουουιθώ κ* ίγώ. Έρους 
μέχρι' τάφου...

—Έ χ 'ς  λάθ'ς, τ 'ς  κάνου, Μέχρ'καναπέ μά- 
λιοτα, μέχρ’  τάφου οΰδέπ'τις..

— Δέν μ* άγαπφς, μ' κάνη.
—Σ ' άγαπώ. ρέ κουρίτσι μ', τ*ς κρένου, 

με διν έχου όριξι γιά τ 'ν  άλλου κόομου, τί δίν 
- Ιχου κί καινούργιαροϋχα νάμέ βάλ'νι φόντας 
τ ' κακσρώσου...

"Ικείνη άρχίν'ξι τά κλάμματα..
—Μήν κλαΐς, τ 'ς  λιέου,κ' «Ιν* αμαρτία.
Ίχείνη  μουρμοΰραγι οά τ* γατί.
—Κ ' ίγώ έλιγα, μ' κάνει,πώς άμα σί οκότ'- 

να θά γράφαν κ* ή φημερίδις κί θάκανα κί 
ρεκλάμα ίτώρα π* άν'ξα κί μαγαζί..

— Τ ί μαγαζί, άνξις. τ ’ς κάνου ; Ίλ η ο τίΐ-  
βείουν ;

— Ό χ ι, μ* άπαντεί, καπιλάδικου.
Πρόοδους ο* λιέει ού άλλους. Γιά νά κάν* 

τ '  σήμ'ρις ρικλάμα τ ’  κουρίτοα άρπαν' τ '  μα- 
χαϊρ' κί σκουτών’ τ 'ς  άγαπητ'κούς τ ’ ς.

Ίκήδ 'σα άφ' τ ' παράθυρου κί τ ’ν παράτ’ 
ξα  σνξ’ λη νά πλιρώο' κί τ ' λουγαριασμό.

Ταϋτα κί μένου,γειά ο' κί άντίον μ*,
Ρ Ρ Τ Ρ Ο Υ Χ  Κ Ο Υ Ρ ]« Ο Γ ·Λ Ο Υ Χ

Ο 5ος ΤΟΜΟΣ ΤΗΣ “ΣΦΑΙΡΑΣ,,
Ό  πέμπτος τόμο; τής «Σφαίρας* έτοιμα- 

σθη καί πωλείται είς τά γραφιία μας πρός 
50 δρ. έκαστος. Διά τό έξωτερικόν 10 δρ. έπί 
πλέον διά τά ταχυδρομικά.


