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Η  Ζ Η Λ Ε Ι Α
« ’Αγαπητέ μον R O M  1.0 

Διάβασα χό Σ  α δ ι σ μ ό σοο οτή περασ
μένη «Σφαίρα* καί θάμαι πολΰ ύποχρεω- 
μένος μαζή σου άν έχεις τήν καλωσύνη νά 
μοΰ έξηγήσχις πώ ; καί έκ τίνων αιτίων γεν- 
νάταΓ ή ζήλεια δίς ένα εραστή Μαθός καί 
πώς νομίζετε oti «ή κοινοτάτη αΰτή Ιστορία 
δέν έχει τίποτε τό κοινόν με τόν έρωτα ί» 
Δικός σου Γιώργος Ν .»

Ό  φίλος άναγνώστης μέ αναγκάζει δηλα
δή νά έπανέλθω βίς θέμα ποϋ έξήντλησα οτό 
περασμένο φύλλο. Δέν διστάζω ό*.ω; τά έπα
νέλθω καί τό Ηάνω αΰτό ΰχι μέ λίγην εύχα- 
ρίστησιν καθόσον κάθβ νέας άνάγκη νά μάθο 
νά έςηγΰ όλα τά ψυχολογικά φαινόμενα τής 
άγάπης γιά νά συνηθεΙο^ νά τήν άντιλαμβά- 
νεταιόποία πράγματι είναι καί ό ιρωςνό^μήν 
άποτελή γι’ αύτόν ένα πρόβλημα φοβερόν καί 
δύσλυτον.

Κ ’ έν πρώτοις, αγαπητέ μου φίλε, ή ζήλεια 
δέν γεννιέται στον έραοτή. Προϋπήρξε σ αυ
τόν καί πριν άκομη γίν^ έραοτής, τήν είχε 
μέσα στό αίμα του. Ό π ω ς  ύπάρχουν άνθρω
ποι πού γεννιούνται μέ κάποιο μικρόβιο μεσα 
οτό αίμα τους έτσι γεννιοΰνιαικο,ί άλλοι μιτό 
μικρόβιο τή , ζήλεια ς.Έ ισ ι ή ζήλεια δέν γεν
νιέται, υπάρχει καϊ καλλιεργείται άναλόγως 
τών ψυχικών διαθέσεων τοϋ έρασιοΰ, \ής 
κοινωνικής του θέσεως καί τής μορφιόοεώς 
του. Ή  μόρφωσις έξαιρετικά είναι ό θανά
σιμος έχθρός τής ζή/,ειας. Δέν άποκλείεται ο" 
t ia  μορφωμένο νά ζηλευο, ζηλεύει δμως μέ 
τέτοιον τρόπον πού όέν άφίνει τήν ζήλβ»α 
του νά έκδηλωθή. "Ετσι τό πάίος αΰτο μπο
ρεί νά τοΰ προξενώ «άποιο εσώτερον κακό, 
δέν εκδηλώνεται όμως καί σννεπώ; δέν κα- 
θίσταιαι έπ βλάβες γ.ά τι,ύς άλλους καί ιδίως 
γιά τήν Ερωμένη του.

'Α ς  έλθουμε τώρα στούς άμορφώτους, 
στούς κοινούς ανθρώπους πού,όυάκις έςοηεύ- 
ονται. θεωρούν τήν ερωμένην των τελείαν ι 
διοκτησίαν των καί την μεταχβιρ.(ονται ύ.τα- 
κούοντες πάντοττ εις τήν φωνήν τού ένστίκ- 
του. Ή  ζήλεια τών άνθρώπων αύίών γιά νά 
έκδηλωθή μέ όλη των τήν φρικαλεότητα δέν 
είναι άπαραΐτητον νά προϋπάρ|ρ«ν αίτια. 
’Εκδηλώνεται πάντοτε, άκομα κάι όταν δέν 
ύ,τάρχει αιτία. Ζηλεύουν μόνον διότι έγεννή- 
θηοαν μέ τό πάθος τής ζήλειας διότι στε
ρούνται μορφώσιως καί όεν είναι είς θέσιν 
ν ’ άντιληφθούν κάποτε πού βαδίζουν. Ρω τή 
σατε ένα άπό τούς έραστάς αυτούς :

—Διατί, φίλε μου, ζηλεύεις ;
“Αν θέλει νά σάς άπαντή είλικρινώς, θά 

σάς πή τότε :
—Δέν ξέρω γιατί.
Πήτε του άκόμη :
—Ά λλ* ή έρωμένη'οοβ είναι πιστή, είναι 

τό  υπόδειγμα τής τρυφερά; καίτής στοργικής 
γυναίκας. Σοΰ έόωκε τά πάντα. Δέν ζή παοά 
γιά σένα.

—Τό ξέρω, θά οάς άπανιήσχ], άλλά τήν 
ζηλεύω, διότι δέν μπορώ νά μην τήν ζηλεύω, 

"Εν τοιαύτχ] περιπτώσει σσφεστίρας εξη γή 
σεις, άγαπητε μου φίλε, γιά ‘i j  ζήτημα αΰτο 

ζητήσετε άπό μενα. Άποτάνθήτε πλέον 
στούς ψυχιάτρους, στούς βιολόγους, στούς 
νευρολόγους άν θέλετε.

Ό σον  αφορά τώρα τήν δευτέρα οας έρώ- 
τησιν θά βρήιε πολλάς επεξηγηματικός απαν
τήσεις άν ξαναδιαβάσετε, πολύ προσβκτικώτε- 
ρα. τό Σαδισμό μου.________________ ROMf.O
- »< | ΒΓΚΡ1ΣΙΣ ΨΒΥΑΟΝΥΜΟΚ 1Μ4 [-< -

Κάθε έγκρισις δραχ. 2. 
ΈγχρίνοΎται: Απόκοσμος, Άηδόνάκι,

Κορδελιοτοπούλα, Μαχαραγιάς, Μενεξές, Μα 
ραμένος μενεξές, Συριανό διαβολάκι, Γκιοβ- 
ζέλ Χάνον μ, Zoseta, Κρίνος, Nadina, Πλα
τωνικός “Ερως, Περιηγητής, Φωτερά μάτια, 
Χρυσόλευκη.

ΟΓΑΝ ΜΙΛΟΥΝ ΣΤΟΝ ΕΝΙΚΟ
Δύο ελαφρά κτυπήματα ά<ού/ονται στήν 

πόρτα τού σαλονιού τής κ. Μ. Ή  Π ια ή κ. 
Μ., σχήν οποία, ώ ; φαίνεται, ήσαν γνώριμα 
τά κττπήματα αύτά, σηκώνεται καί άιοίγει 
τήν πόρτα. Ό  συνταγματάρχης κ. Ρ. παρου
σιάζεται.

— Έ π ί τέλους, συνταγιιατάρχα μου, τού 
λέγει μέ ύφος γλυκύτατον ή κ. Μ., κύπτουοα 
έλαφρώς τήν κεφαλήν καί λαμβάνουσα στά
σιν, ΐ| οποία ί|3ύνατο νά προκαλέση συσσώ- 
ρευσιν ηλεκτρικών ρευμάτων είς τό σώμα τοΰ 
κ. συνταγματάρχου, έστω καί άν άκόμη ήτο 
άπόστρατ ος.

—Νά noi ΐ|λθα, κάνει ό συνταγματάρχης.
—Αύιή όμως είναι ή ,τρίτη πρόσκλησις.
— "Εχετε δίκ^ο. Αύιό τό καιηραμένον τδ 

ΰπουργεϊον... Εύτυχάί; πού κατώρθωσα νά 
έλθω σήμερα. Πώς μέ βρίσκ<τε, αγαπητή 
μου.

—Ά ,  ναί... δέν είχα παρατηρήσει.. Έ ισ ι  
ντέ... Μά πώς ξανανειώνετε έτσι. Βλέπω ξυ 
ρίσατε καί το μουστάκι σας.

—Τί νά έκανα; Είπα : άφοΰ ή άγαπητή κ. 
Μ., φαίνεται εκνευρισμένη ΰιτερα άπό κάθβ 
φίλημά μου, άνάγκη ν' άποδοθή στό μουατά- 
μι όλη ή αιτία τού κακού. Καί τόβγαλα άπό 
τή μέση.

— "Ολα αύτά γιά μένα;.. Ά ,  συνταγμαιάρ 
χα μου, είσθε ίππιτικώτατος... Σάς άγαπώ 
τρελλά.

—Έπιτρέψατέ μου νά φαντάζωμαι ολίγον 
περιωρισμένην τήν άγάπην σας;

— Γιατί;
—Δ ιό »  εξακολουθείτε άκόμη νά μοϋ μιλά

τε είς τόν πληθυντικόν.
—Ά λλά  » ’ έσιίς τό ίδιο κάνετε...
— Ώ ,  όταν δώοετε τό παράδειγμα εσείς.
—Λοιπόν ορίστε: Μπουλούκε μου, πώς σοΰ 

φαίνεται αύιό τό 8·ουστά»ι;
- Ά λ λ ’ ύ,τοθέτω πώς δέν έφόρεσες ποτέ 

σου άσχημο ;
— Ό χ ι, όχι, θέλω νά μού πή; είϊικώς γιά 

τό σημερινό.
—Θαύμα.
— Καί ή γκαρνιτούρ ;
—Ποίημα. , *
—Καί ό χρωματισμός ; '
—Αίγλη.
— 0 ά σοϋ άρεσε -νά τό  φορώ κάθε φορά 

πού θάρχεσαι ;
‘Ο συνταγματάρχης ήθελε ν' άπαντήσΐ) ει

λικρινέστερα καί να πή στήν κ. Μ -  ;
— Θά προτιμούσα, κυρία μου, κάθε φορά 

πού θαρχωΊαι νά μή]φορούσες τίποτε.
Δέν τό είπε όμως. Άρκέοτηκε μόνο ν ' ά- 

παντήσχ).
— θέλει καί ραιτημα ;
— Δυστυχώς όμαις δέν θά μπορέσω.
—Γιατί ;
—Γιατί, γιατί...δεν είναι δικό μου. Είναι 

μιας φίλης μου. Τής τό έζήτηοα νά τό φορέ
σω γιά να μοΰ π^ς άν θάβουν εύχαριστημέ- 
νος νάφτιανα κ' ίγώ  ένα ϊδιο.

— Καί βέβαια.
— Λοιπόν, άγάπη μου, μέ δύο χιλιάρικα

τό εχω σέ τρεις μέρες. Σοϋ φαίνειαιάκρι-
βά ; Είμαι βεβαία πώς θα μού τά δώσος. Δ4ν 
εΐμεθα πλέον έμεΐς ξένοι.

—Φεύγοντας ό συνταγματάρχης έσκειττετο :
—Ά ν  δέν τής ζητοϋοα νά καταργήση τόν 

*ληθυ>νικό ίσως νά μή μ' άδειαζε τό πορ, 
τοφόλι αύτή ή γκαμήλα. ΛΙΠΛΟΜΑΤΗΣ

Ρεαλισμός

Σ τψ  αγκαλιά της μ'ίαφιξβ ή ΰ ιλ*τιχή μου ψίΚη 
Καί μοϋδακ» λαχταριοτβ φιί'ι Φιρμό...

Χρώμα έγ χ α τίλ ε ιψ ι τά ρ ό ίιν ό  ιη ι  χιΜη  
χ ι ΛΜά&ιο> σ το  μάγονλό μον το χ ίημ ά  /)

ΚΑΙ ΣΙΓΑ-ΣΙΓΛ ΑΝΟΙΓΕ ΤΟ ^ΜΠΑΟΥΛΟ...
-Ά λλά , κύοιβ, αύίή δέν είνε γκαρσονιέρα. 

Δέν ύτάρχει οΰίε μιά κρεμάστρα γ ιά  τά ρού
χα μου.

—Λιλή μου, όταν μιά γυναίκα ελαφρώνει 
τά φορέματα της για κείνον π' άγσπάει τά 
κρεμάει όπου βρή.

—Ά λλ " ίδώ  μέσα δεν ύ/ιάρχει ούτε καρφί. 
Μπορούσες, φίλε μου, νά πάριις όλιγώτερον 
πολυτελές κρβββάτινάχης όμως μιά ντουλάπα, 
μιά κρεμάστρά... Ποΰ ν' άφήσω τά ροΰχα 
μου.

— Νά σ ο Ο π ώ ;  ή γκαρσονιέρα μου είναι 
χθεσινή. Λίγο-λίγο θά γίν^ τελεία ή ουμ- 
πλήρωσις τών επίπλων. Πρός τό παρόν μπο
ρείς ν* άφήβχις τήν τσάντα σου καί τ «  
ροΰχα σου σ" έκεΐνο τό  μπαούλο,

Ή  βίς Λιλΐ| ξεφυσάει μιά-δυό φορές, 
πνιγομένη άπό τή στινοχώίΐα. Σ τό  τέλος 
εγκαθίστανται μεγαλοπρβπώς στό κρεββάτι, 
όπου εξακολουθεί νά έπιτιμά τοΰ εραστή της 
διά τάς ̂ ελλείψεις τ ζ ς  γκαρσονιέρας του, αί 
όποΐαι ήϊαν έπί τέλους στοιχιώδεις.

— Γκαρσονιέρα χωρίς ντουλάπα, χωρίς 
φωτέϊγ, χωρίς κρεμάστρα... Τ ί μοντέλλο, ά- 
λήθεια, ελεγεν ή Λιλή.

Κ ι' ό έραστής της απαντούσε:
—Έ αΙ τέλους δέν μού λές ; γιά τήν κρεμά

στρα ήλθες εδώ μέσα ή γιά μένα ;
Αύτό πρέπει νά τό ξέρω.
Καί ή δϊς Λιλή, ή όποια, άλήθεια, κατά

λαβε πώ; άρχισε νά πικραίνεται ό εραστή; 
της πλέον τού δέοντος, συγκατατέθη νά τοΰ 
άποδείξη πώς δέν ήλθε κυρίως γιά ί τήν κρε
μάστρα.

Τό πρωί ή Λιλή έσηκώθη πρώτη. Έγύιμψ3 
νά ντυθϋ· Έοτάθη πρό τοΰ μπαούλου, όπου 
είχεν άφήσει τήν τσάντα καί τά φορέματάτης. 
Έ ξαφνα  άρχισε νά φωνάζη:

—Ή  τσάντα μου, τό παλτό μου!
—Τί τρέχει ; τήν ίιρώτησεν ό Ιραστής της.
—Μού κλέψανε τήν τσάντα μου. θ ’ άφη- 

σες τήν πόρτα άνοιχτή καί θά μπήκε κανείς 
τήν νύχτα.

Καί ή Λιλή δέν έννοοΰσε νά έγκαταλκίψα 
τήν καρσονίέραν « ν  ό φίλος της δεν τήν ε- 
βεβαίωνε μέ τούς μεγαλητέρους όρκους ότι 
θά τής Δγοράοη καινούργια.

Έ π ί τέλους ή Λιλή έφυγεν. Ό  έραστής 
τότε έτρεξε στό μπαούλο καί τό άνοιξεν. 
Έ να  άνδρικό κεφάλι έπρόβαλε άπό μέσα.

—Καλημέρα, 'Κώατα.
—Καλημέρα, έκανεν ό έραστής. Ή  δουλειά 

έγινε;
— Ναί, άλλά μικρά πράγματα. Τό παλτό 

ό.τι αξίζει. *Η τσάντα δέν είχε μέαα παρά 
δυό ταλληρα καί ένα ερωτικό γράμμα!

0 ΑΤΤΙΚ

Δεν εχω  μπανάνες]

— ·Θόλα>, άγάπη μου, *« ααμι στό Ν τιλ ίς ,
'0(1 ατο Ζίππβιο ’ »οβ  ηά *« παραμμάψίς ! »
1 ExtZtOf, νιος φιψτν-τον άνβυ... ψιλή I  
—«Λ«τρεία  μ ο ν ! . .Π ι ! ... A tr Ιχονμι μπανάνις!* 

 β ΠΑΡΑΞΕΝΟΣ

Ε Π I Σ  Τ Ο Λ Α Ι
Έλήφθησαν επίοτολαΐ μή ανήκουσαι 

εις ενοιχιαστάς θυρίδος έπ’ δνόματι Π α 
ναγιώτας Δ.Μα %ότ, μιας Άναγνωστρίας, 
Τρέσκας, P .P .P ., Φοΰλας, Βαρβικιάν, Ζέ
φυρου, Lydas , Βιργινίας Ζώχου,“Άντας, 
’Αγοροκόριτσου, Προσφυγοποΰλας, Κόκ
κινης Παντιέρας, Πιπιτσοΰλας.

ΝεΟΝ ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ ΜΥ61ΪΤ0ΡΗΜ* 
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(Συνέχεια έκ τού προηγουμένου)

Ά λ λ ο  είναι όταν φορά κανείς μόνο μιά 
βέρα, κι! άλλο όταν ύπάρχο κι’ ένα στεφάνι. 
Ό  γάμος είναι μυστήριο. Καί πολλές φορές 
κάνει θαύματα.

Επιτέλους όχι. Μέ τή θέλησί μας δέν ε- 
πρεπε νά τόν όιώξοομε ποτέ. Ά ν  _ ή )ελε έ- 
κεΐνος νά διαλύσιι, άς Ιφευγε. Μά ό πατέρας 
μου τότε θά τδν σπίτωνε. Αΰτή ήιαν

Έ τ η .  τήν άλλη μέρα ποϋ ξαναμιλήσαμε, 
είπα τού αρραβωνιαστικού μου πώς δέν μ' 
έπεισε καθόλου. Καί χωρίς νά τοΰ προβάλω 
τήν άπειλή τοΰ πατέρα μου, χωοϊς κάν νά 
ίου πώ πώ; τά μιλήσαμε μέ τ<ύ; γονείς 
μου, τοΰ έδήλωσα καθαρά πώ; έγώ δέν 
θά τόν έδιωχνα ποτέ. Ά ν  ήθελε, άς έφευγι. 
Άλλά...εκείνος θά είχε τήν ευθύνη.

*Ε αΰτό ό Δημητράκης δέν τόθελε.
—Νάχουμε πάλι τά ίδια ; μού είπε. Νά 

μέ κυνηγά ό πιτέρας σου,νάρχεται στήν Τρά- 
πεξα νά μοϋ κάνη φασαρίες ;

-Δ έν  ξέρω.-.Είπε; πώς λογαριάζεις νά φύ- 
γχΐς άπ' τήν Πόλη. Φύγε ! Ό  πατέρας μου δέ 
θά σέ κυνηγήσω καί στό εξωτερικό !.. _

Έ μεινε σκεπτικός. Κι* έπειτα μοΰ είπε 
ψυχρά :

—Ό χ ι, προτιμώ νά γίνχΐ ό γ^μος. Άφοΰ 
έού δέν είσαι καθόλου λογική,.. Καλά, έτοι- 
μ-Λσθήτε γιά νά γίνο τήν Κυριακή τό στεφά
νωμα. Καί...άν ίδαΰμβ πΑς δέν μποροΰμε νά 
ζήσουμε χωρίζουμε έπειτα. ’Επιτέλους, μιά 
δοκιμή μπορεί νά γίντ}· Καί ποΰ ξέρεις !..

Τελείωσε μ’ ένα χαμόγελο.
Κ ι' έγώ θαμήθηκα τή φράση τοΰ πατέρα 

ρα μου : « Ό  γάμος είναι μυστήριο».
Ά π ό  τή στιγμή έκείνη,—τί περίεργο πράγ

μα !—ή ελπίδα ξαναγεννήθηκε μέσα μου. 
Κι* δσο έβλεπα τό Δημητράκη καλόβολο, υ
ποταγμένο, v i  φροντίζω κι' αύτός ό ϊδιος 
γιά τήν τελετή, τόσο τόν ξανογαποΰοα, τόσο 
πειθόμουν πώς οί γονείς μου είχαν δίκιο, 
τόσο ήλπιζα έχεΐνο ποΰ πρωτύτερα μοΰ φαι
νόταν αδύνατο καί περιττό :

Σέ δοό^τριΐς ήμερες, μέ τις ετοιμασίες τού 
γάμου, μέ τόν τρόπο τού Δημητράκη, τά_ ε ί
χα ξεχάσει όλα. Μού φαινότρν πώς δεν ήταν 
στό μέσο καμμιά άνω,ιαλία. Καί πώ; θάκανα 
ένα γάμο σωσιό, άληθινό κι* εύτβχισμένο, 
σά νά μήν είχε συμβήτίποτα.

Δέν ξέρω άν είχαν τήν ίδια αυταπάτη κι* 
οί δικοί μου. Μά κι* αύιοί φαινόνταν ήβυχοι 
κι* ευχαριστημένοι σάν νά είχαν τελειώσει 
όλα. Κι* έκαναν ενασωρδ χάδια καί κομπλι- 
μεντατοΰ γαμπρού,καίζητοΰσαν τήγνιόμη του 
ή τή  διαταγή του γιά τό κάθε τί, καί προσ
παθούσαν μέ κόθϊ θυσία νά τόν εύχαρισ- 
τήσουν.

*Η πιό μεγάλη θ ιοία  «γεινβ γιά τήν κρεβ_ 
βατοκάμαρά μας. Ή τα ν  ή ίδια πού είχα, ή 
μεγάλη, πού τή μοιραζόμουν μέ τή Σμαράγ· 
δα. Αύτή ή καομϊνη , κουβάληο· τ ·ρ α  τό 
κρεββάτι της οτήν κάμαρα τοϋ μακαρίτη τοϋ 
παπποϋ. Καί οτή θέση του μπήκε τό κρεββά- 
τι τοΰ Δημητράκη, όμως φυαικά μέ τό δικό 
μου, καλοβαλμένα καί τά δυό, μέ καινούργια 
στρώματα καί σκεπάσματα, μέ ώραϊα μαξι
λάρια, μέ άφράτες κουνουπιέρες, μέ κεντή
ματα, μέ δανιέλλες, μέ φιόγκους ένα σωρό... 
Α νάλογα έ/ειναν κοί τάέπίλο,πα έπιπλα, τά 
περισσότερα καινούργια, τή ; ώρας. Μά καί 
τοϋ σαλονιού καινουργώοαμε καί φοεσκάραμε 
τά πράγματα, καί τήν τραπεζαρία τή συ*πλη 
ρώσαμε, όλο τό σπίτι μπορώ νά πώ, ώ ; τήν 
κουζίνα,τό ετοιμάζαμε γ ι ά τ ό  γ α μ π ρ ό ,  
τόν καινούργιο πιά νοικοκύρη,..

Ό  Δημητράκης Ιλεγε πώς θά δανειζόταν, 
ό πατέρας μου όμως άναγκάοτικε νά πάργ] 
χρήματα άπ5 ένα φίλο του, γιά νά τά βγάλχ) 
πέρα ό φτωχός μέ τά φοβερά αΰιά έξοδα τοϋ 
γάμου. Πεντάρα δέν είπε νά δώσχι τοϋ λό
γου του ! Έ ν α  μικρό μόνο δώρο μοϋ είχε 
κάνει ότανάρραβωνιαστήκαμε, — ενα κολλιέ 
δύο λιρών,—τις βέρες μας καί, κάπου κάπου, 
όταν ήταν στις καλές του, μοΰ έφερνε γλυ»ό, 
λουλούδια ή, τό πολύ-πολύ, καμμιά μυρωδιά. 
Μεγάλο δώρυ ά ξ ί α ς, Ιλεγε πώς θά μοΰ- 
φερνε τήν ήμέρα τοϋ στεφανώματος. _ Ά λλά  
έμένα δέν μ* έ*νοιαζε γιά τίποτα. Οΰτε νιά 
τό χρέος πού έβαλε ό πατέρας μου. Κ ι' άμα 
είδα πιά τό σπίτι έτοιμο όμορφο στιλπνό 
χαρούμενο, ή χαρά πού είχα πάλι κείνες τις 
ημέρες, κορυφώθηκε. *Η άνόητή ! ήμουν ευ
τυχισμένη ! γιατί παντρευόμουν !

Καί ξημέρωσε ή Κυριακή πού θά γινόταν

τό «μυστήριο !...»Μά τί μυστήριο !
Ό λ α  έτοιμα, Ά π ό  τόν πέπλο μου ώ ; τά 

φαίφ-πάρ πού θά στέλναμε κατόπι.
Γιατί προ9κλητήρια δέ στείλαμε. Μόνοι οί 

στενοί συγγενείς θά έρχόνταν πού τούς τό μη
νύσαμε. Ά π ό  τό μέοο; μάλιστα τοΰ γαμπρού 
μόνο ή θειά του ή κυρία Άνδρονίκη.

Ή λθα ν  όλοι, μέ τήν ώρα τους. Έ γώ , στήν 
κάμπρά μου, μέ τή βοήθεια τής μητέρας μου 
τϊι; Σμαράγδας, τής Ραλλούς καί τής Κατε
ρίνας, είχα φορέσει τδ  πολυθρύλητο νυφικό 
φουστάνι, — τό φουστάνι έκεΐνο «ού 
μέ τόσες λαχτάρες καί φασασαρΐ3ς,’ ·μέ τόοα 
φαςμάκια καί γρίνιεΓ, είχβ ραφτή..-Έβαλα 
καί τόν πέπλο, ποΰ ε ίχ · γίνει τήν τελευταία 
στιγμή, μέ τούς ά\ θαύς τής πορτοκαλιάς, τά 
σύμβολα, τόσο ψεύτικα πιά γιά μενα... Κι" 
έιτερίμενα νάρθϋ ό πατέρας μου, νά μέ πάρη 
μπράτσο καί νά μέ δώση τοΰ γαμπρό.

Ναί, άλλά έπρεπε νάρθή κι* ό γαμπρός. 
Κι* δ γαμπρός δεν φαινόταν άκόμα ! Γ ια τί 
άργοΓοε ; "Ολοι ήταν μαζεμένοι στή σάλα. 
Ό  Ά γ ιο ς  Μέγας,'μέ τούς βοηθούς του, _πού 
θάκανε τό μυστήριο. Ό  κουμπάρος, ένας 
μακρινός συγγενή» μά στενός φίλος τοϋ πα
τέρα μου. Ό λ ο ι. Μά είχε περάσει μισή ώρα 
άπό τήν προσδιορισμένη,κι* ό κ. Δημητράκης 
έλαμπε άκόμα, παραέλαμπε μάλιστα, μέ τήν 
απουσία του.

Ά ρ ν σ α ν , φισικά, νάποροΰν καί νάνηβυ- 
χοΰν. Τ ί έγεινε ; Μήν έπαθε τίποτα :

Έ γώ , άπησχοληαένη μέ τήν ετοιμασία μου 
συγκινημένη, δέν καταλάβαινα πώς ή ώρα 
περνοϋίε. Τελευταία έμαθα τήν άργοπορία. 
Κ ι' όταν είδα τήν ώρα,—τρία τέταρτα είχαν 
πβράσει πιά,—σίστάνθηκα έναν παλμό.

«Δέ θάρθπ !» είπα.
Αύτό ήταν τό προαίσθημά μου.
Μά οί άλλοι δέ θέλησαν νά τό παραδεχτούν 
Πώς ήταν δυνατό ;
Νά μάς κάνχ] νά τά ετοιμάσουμε όλο, νά 

κουβαλήσουμε τούς Ανθρώπους, τόν παπά, 
τό* κουμπάρο, τά οτέφανα, τά κουφέτα... 
Κάι νά μήν έρθή ; ! Αδύνατο ! κάτι θά τού 
έτυχε τού άνθςο.του...
, Ά ν  δέν ήθ·λε. θά τόλεγε.— όπως δά τόπ* 

τόσες φορές. 9 i  ζητοΰσ» πάλι μιά αναβολή, 
—όπως δά ζή τησε τόσες. Δέν είχε κανένα ά- 
πολύτως κανένα λό·/3 νά μάς φέρχ) ώς τό ση
μείο νά τόν περιμένουμε γιά τό οτιφάνωμα. 
Τ ί διάβολο ! Τρελλός ήταν ήδ έσχατος παλη 
άνθρωπος ;

Ό χ ι ώ ; έκεΐ, οχι !
Εΰτά σκεπτόνταν, αΰτά ψιθύριζαν οί δικοί 

μου.
Έ γώ  όμως, μέ πεποίθηση, τούς απαντούσα: 
«Δέ θάρθϋ 1 ...ΔΑ θάρθϋ·.· άν δέν πάτε νά 

τόν φέρετε 1»
“Ε τσιόέν ήταν μαθημένος ; Νά πηγαίνουν 

νά μοΰ τόν φέρνουν ;
—θ ά  πάω νά ίδώ ! είπε έπιτέλους ό πα

τέρας μου.
—Δέν τόν είδα. Ά λ λ ά  όπως μοϋ είπε κα

τόπι. φεύγοντας, πήρε μαζί του κι' ένα πισ 
τόλι. θ ά  τόν σκότωνε, άν τόν έβρισκε καί 
τοΰλεγε πώ; δέν ήθελε νάρθή...

Μά ναί ! δέν ήταν τόσο κουτός ό Δημη 
τράκης.

Και τώρα περιμέναμε νά γορίσυ άπ* τό
Σταυροδρόμιό πατέρας,μου, ή μέ τό γαμπρό,ή 
μονάχος.

Οί συγγενείς μέ τόν παπά καί μέ τόν κο« 
μπάρο στή σάνα, προσπαθούσαν νά περά
σουν μέ ομιλίες τήν στενοχώρια τους.*

Έ γώ  ολομόναχη στήν κάμαρά μου, μέ τό 
νυφικό μου, μέ τούς άνθούς στό μέτωπο καί 
μέ τό θάνατο στήν καρδιά- 

Δέν έιλαψα υμάς.
Κάθε τόσο έμπαιναν ή μητέρα μου, ή Σμα 

ράγδα. ή Ραλλού, γιά νά μ' ίγκαρδιώνουν, 
νά μοΰ δίνουν ελπίδες. Ά λλά  μοϋ φαίνεται 
πώί οϋτ* έκεΐνες δέν είχαν πιά, παοά έλάχισ- 
τες. Τούς είχε μεταδώσει τό προαίσθημά μου. 
- Δέ θάρχόταν, τελείωσε !

Ά ν  στήν άρχή, ή ώρα περνούσε χωρίς νά 
τήν καταλαβαίνω, τώρα μοΰ φαινόταν πώς 
είχε μείνει άκίνητη. Κάθε λεπτό ήταν γιά 
μένα ένας χοένος. Κ ι' ένώ δέν »Τχε περάσει 
ου τε μιά ώρα άπό τή στιγμή πού έφυγε ό πα 
τέρας μου, άποροϋσα πώς δέν είχε βραδιάοει 
άκόμα I

Τ ί αυλλογιζόμονν σ' ΰλο αύτό τό άτέλεια 
το διάστημα ;

Μιά σκέψη, μιά φοβερή σκέψη μοΰ είχε 
καοφοθή οτό μυαλό :

(Ακολουθεί)
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Η ‘ ΧΡΥΣΗ ΑΛΛΥΣΙΔΑ,,
' ElXiviuov Μ ' βιοτ^ονηπ

(Συνέχηια έκ τοϋ προηγουμένου)
Ή τα ν  μάλλον παχειά, μάλλον κοντή και 

είχε φυσιογ«ωμία ζωηβή, άταλόγως τής ήλι- 
κίας της, πλαδαρή λίγο καί άρκετά ήλιοκαμ- 
μένη. Τα χείλη της ήσαν χονδρά, ή μύτη της 
οτρογγυλή καί τά μάτια της πολύ άνοικτά 
καί λίγο πονηρά.

Ό  πατέρας είχε καλύτερη μΓρφή. Πειό 
στεγνός, περισσότερο ήλιοψημένος μέ άοπροι 
μεγάλα μουστοκια καί άσπρο μικρό μοϋσι 
φαινότανε ώ ; 70 χρόνων. Φοροϋσε κι' αύτός 
μαύρη φορεοιά, ραμμένη τουλάχιστον πρό 
20ετίας, τή φορεοιά ίσως πού μεταχειρίζβτο, 
«χήν πατρίδα του, κατά τις μεγάλες εορτές 
Γ| τούλάχίΛτον τις Κυριακές. Τά παπούτσια 
τοβ ήταν άτλοΰσιερα άπό τής γυναικός του. 
Μαΰρα στιβάλια μέ λάστιχα.

Οί δύο άδελφές βρισκόντανε σέ πειό κρίσι
μη θέση άπό τούς γέρους, ύπό τήν έποψιν 
τήο έμφανΙοεως.

Ή μ ία  ήταν πολύ παχειά, μετά μάγουλα έ- 
ξέχοντσ, τά ύ,τογάλανα μάτια βυθισμένα 
οτό βάθος τών κογχών, μέ χείλη λίγο κρε
μασμένα καί μέ κυρτότητις ύπερβολικές σ’ 
όλο της τό οώμα, πού έδινε τήν έντύπωοη 
πολλών σφαιρών κολλημένων κι' ενωμένων 
σέ ιιιά μιγάλη σφαίρα.

Φοροϋσε ένα πράσινο φόρεμα μέ ισχνά 
κλαδιάκι* ένα καπέλλο προπέρσινης μόδας 
ΰν καί προσφάτου καθώς φαίνεται, κατα
σκευής. Τα τακούνια της ήταν ψηλά, τό φό
ρεμα μάλλον σιενό κοί κοντό τοσο, ώστε νά 
φαίνοντηι τ4 στρογλυλά καί όγκοιδη σφυρά.

Παραδόξως ή άλλη άδελφή ήταν Ισχνή. 
"Οπου ή πρώτη πορουσίαϊε σφαίρες, ή δεύ
τερα παρουσίαζε γωνίες. Σ τό  πρόσωπο είχε 
δύο χαρακτηgιστιHά μεγάλα, τή μύτη καί τό  
στόμα καί δυό μικρά, τά μάτια καί τό μέτω
πο. Ή  μύτη της ήταν σπηθωτή κι* έφαίνε- 
το  κυριαρχούσα σ' όλη τή μορφή τη-, μαζή 
δέ μέ τή γραμμή τοδ στόματος, ίϋίαις τήν 
ώρα πού γελούσε, {σχημάτιζε ένα Τ  άνάποδο. 
Τό φόρεμά της, αν κ>* έκείνη πού τώραψε θά 
έπρηαπάθηαε νά τό κάμη στενό, φαινότανε 
πολύ ευρύχωρο, γιατί δν έφηρμόζετο οτό 
ισχνό τη ; σώμα, δέν θά ήταν πβιά φόρεμα 
άλλά ένα είδος σο>λήνος.

Ή  άδελφή αΰτή συνωδεύετο κι* άπό τόν 
άνδρα της, ένα κατακόκκινο καί ξανθό άν- 
θροπο,μέτριο στό πάχος καί στό άνάστημα, 
άλλά υπερβολικό μονάχα οτό μέγεθος τού 
ξανθοΰ μουστακιού.

Φοροϋσε ·α ί αύτός τήν καλή του φορεσιά, 
άπό τις φορεσιές έκεΐνες ποΰ δείχνουν τήν ά- 
πεγνωομένη προσπάθεια τοΰ ράφτη νά έφαρ- 
γόση τό κουστούμι, χωαίς νά τό κατορθώση 
άπό φταίξιμο δικό του ποϋ τό αποδίδει κά
ποτε ατό σώμα τοϋ πελάτη. Ή  φοςεοιά αύτή 
είχε γκρίζο χρώμα καί συνοδεύετο άπο ένα 
λαιμοδέτη μαϋρο, μ' ένα κόκκινο τριαντά
φυλλο ο ϊόν κόμπο πού δενότανε.

Ύπήοχαν &»όμη καί τρβϊς δεσποινίδες, δύο 
κόρες τή- παχβιάς καί μιά τής αδύνατης.

Λύτες ήταν ΰποφερ^ές στό πρόσωπο μά 
όχι καί στό ντύσιμο. Ή  κόρη τής άδύναχης, 
άν καί νόστιμη, καστανή, ώς 18 χρόνων με 
καθαρό δέρμα καί έκφραστικά μάτια, παρου
σίαζε ένα ευχάριστο έξωτερικό, άλλά μέχρι 
τή ; στιγμής ποϋ άνοιγε τό στόμα τη;. Τότε 
ή μορφή της άλλαζε, γιατί τής έλειπαν τρία 
δόντια τής έτάνω σιαγόνος μπροστινά, καί 
τό κενό έκεΐνο έπροκαλοόσε λύπη,

Τά δύο άλλα κορίτσια, μεταξύ 15 καί 18 
χρονών, Γ)ΐαν στήν ήλικία έκείνη πού τό πά
χος θεωρβίται άκόμη θελκτικό, άλλ' άμα έ
βλεπες τή μηιέρα έσχημάτιζες μεγάλη απαι
σιοδοξία γιά τό μέλλον τών δύο κοριτοιών.

Πρώτη ή μητέρα άνοιξε τήν άγκαλιά της 
κι' έγειρε άπάνω στό Στάμο.

Εκείνος τήν άγκάλιασε καί τή φιλοϋσε, 
ένώ άλλαξαν βιαστικεςλεξεις χαιρετισμού καί 
έγκαρδιότητος.

Έ π ειτα  έπλησίαοε ό πατέρας κι* έπανελή- 
φθνι ή σκηνή.

Ό  άριθμός ύμωετών συγγενών έδωσε γρή- 
λορα οτήν είκόνααύιή,τόν εύθυμο χαρακτήρα 
πού ήταν αδύνατο νά τόν άποφύγη.

Έπλησίαοε ή μιά άδελφή, έπειτα ή αλλη, 
όλες μέ φιλιά καί μέ τις ίδιες συγχαρητήριε; 
καί εύχετήριες φράσεις, έπειτα ό γαμπρός, 
έπειτα τά κορίτσια, έπαναλαμβάνοντα κι' 
αύτά, μέ άκριβολογία, όσα ακόυσαν λέη ή 
γιαγιά καί ή μαμά.

Καί, επί τέλους, έτελείωσαν οί άσπασμοί.
(Άκολουθ·ΐ)
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Πρόεδρος.- Κλοτίλδη Γ<α>ιυ*... 
ΚΧ·τίλδη.-'Έ , γ · .
Πρόεδρος.-Κατηγορεϊσθε όχι τή νύκτα τής 

Κυριακής 28 Νοεμβρίου έκλίψατε τά άργυςά 
κηροπήγια άπό τήν έκκλησία τοϋ Α γίου  ' ία>- 
σήφ.Έχετε προετοιμάσει χήν απολογίαν οας;

ΚΧοτίΧόη. — Δέν Ιχω προετοιμάοει τίποτε. 
‘ Λρκοϋμαι μόνον νά έπαναλάβο ότι είμαι έν
τελώς άθώα.

Πρίχδροι.—Δϊν  βρεθήκατε τήν νύχτα έ·είνη 
μβοα σιήν έκκλησία τοϋ Ά γιου  ‘ Ιωσήφ ; 

ΚλοτΙΧδ η.— Μάλιστα.
Πρόεδρος. — Οί αστυφύλακες, όταν σάς ή- 

ρεύνησαν, Siv άνβκάλυψαν κάτω άπό τό παλ
τό  σας τό έ .α  άπό τά κηροπήγια ; Τό άλλο 
ποΰ τό έκρύψατε;

ΚΧοτίλδη.— Σάς είπα : δέν γνωρίζω πώς 
εύρίθηκε κάτω άπό τό παλτό μου τό κηρο- 
πήνιον έχεϊνο...

Πρόεδρος.— Μέ πολλήν άφΐλίιαν άντιλαμ- 
βάνεοθε τήν πραγματικήν σας θέοιν. Συνελη- 
φθητε, σχεδόν έπ* ούτοφώρω, *λέπτουσα τά 
i«Q0 σκεύη τής εκκλησίας. ‘ Εν τοιαύτω περι- 
πτώσει τό νά ύκοοτηρίζετε τό  άλλοθι είναι 
γι4 σας χαμένος κόπος καϊ καιρός. "Εχετε νά 
προεθέσετε τίποτε άλλο, δεσποινίς Γκινιόλ : 

ΚλοχίΧδη.—Ό »  είμαι άθώα. Πράγματι 
τήν νύχτα έκβίνη εύρέθηκα μέσα σχήν έκκλη 
σία τοϋ Αγίου  ‘Ιωσήφ, όχι όμως γιά νά κλέ
ψω. Τέσσαρα έτη εργάζομαι ώ; δακτυλογρά- 
φος είς χήν Γεωργικήν Τράπεζαν. ‘Επικαλού
μαι χήν μαρτυρίαν τοϋ διευθυντοϋ καϊ χών 
συναδέλφων μου. Σας παρακαλώ νά *οϋς κα- 
λέσετε γιά νά χούς έξβτάσετε σχετινώ; μέ χό 
άτομόν μου. Δέν άρνοΰμαι είρέθηκα μέσα 
σχήν εκκλησία, <>χι όμως γιά νά κλέψω. Ά ρ - 
κεσθήτε ε ί; τήν διοβββαίωσίν μου αύτή, κ. 
Πρόεδρε. *

Πρόιδρος.— Τό συμφε'ρΐν σας επιβάλλει νά 
μάς πήχε έπί χέλους γιά ποιό σκοκό βρεθήκα
τε εκείνη τή νύχχα σχήν έκκλησία καϊ πώς 
βρέθηκε έκεϊνο χό κηροπήγιο κάτω άπό χό 
παλτό σος. Άπάνχήσαχε.
 ̂ ΚΧοτίΧδη.—Προχιμόχερο νά μον njj «κόσμος 

όχι υπήρξα μιά χρελλή παρά μιά. κλέπτρια. 
Άκοϋσχε: Πρό διεχίας ι-Ίχα ο«*άψει έρωχι- 
κάς σχέσις μέ χόν δικηγόρον Σαβισλνϊ. Ή  
σχέσις μας αύιέο έπροχώρησαν χόσοπολύ ώστε 
χό Αποτέλεσμα ήχο νά έλθη οχόν κόσμο ένα 
παιδί. Ποτέ δέν έμαθε κανείς τό ανοσιούργη
μά μου αΰτό, διά τόν άπλούοτατον λόγον 
ότι ό έραστής μου έδέχθη νά κρατήσω σχό 
σπίιι του χό ηαιδϊ αύιό. Κάθε άπόγιυμα, όχαν 
έφευγα άηό τήν Τράπεζα έπήγαινα στό. σπί
τι τοΰ έραστοΰ μου καί έβλεπα τό παίδί μον, 
πού γεμάτο υγεία έμβγάλωνε κανονικότατα. 
Ή τα ν  ένα ξανθό άγοράκι, στρομπουλό καί 
χαριτωμένο καθ’ όλα.. Μιά μέρα...

Πράιίρος.—Προχωρήσατε.
ΚΧοτίΧόη.— Μιά μέρα έπήγα, οιχοος πάντα 

νά έπισκεφθώ τό παιδί μου. . . Γό σπίτι ήταν 
άδειο. Οί γείτονες μ" έπληροφόρησαν ότι ό έ
ραστής μου έγκατέλειψε τό οπίτι του στις 5 
τό πρωΐ.Έριότησα γιά τό παιδί μου. Μοϋ ε ί
παν δτι τό πήρε μαζή του. Είδαν μιά γυναϊ · 
κα νά τδ  κρατώ καί νά μπαίνω σ τ’ ά ιά ξι 
μαζή μέ τδ Σαβισλνύ, Προφανώς θά ήταν 
ητροφόςτοϋ παιδιού.Γιά πειό λόγο ό έραστής 
μο» άφησε τό σπίτι του, ποϋ έπήγαινε, δέν 
κατόρθωσα νά μάθω. Μιά πυοκαϊά είχε α
νάψει μέσα στό κεφάλι μου. "Ημουν άλλό- 
φρων. Χωρίς νά Ιχω καμμιά ώριομένη κατεύ- 

ϊ#βιν’ ®ννριζα οιοΰς δρόμους, σάν νά μέ κα- 
τβδίωκαν γιά 'κάποιο φρικώδες έγκλημα. Θά 
ηταν κλέον μεσάνυχχα, γιαχί χά φώτα τών 
δρόμων άρχισαν νά σβύνουν ένα-ένα,όταν ευ- 
ρέθηκα έξω  άπό τήν εκκλησία τοϋ ‘ Αγίου Ίω -  
?ήφ; Τά γόναχά μου έτρεμαν, τά αυτιά μου 
εβουίζαν σάν νά πετοϋσαν μέσα τους τόσες 
μέλισσες, όλο τό σώμα υου έβγαζε φωτιές. 
Σιγά-σιγά άρχισε νά βρέχω- Μηχανικά ήλθα 
κ’ έστάθηκα έξω άπό τήν πόρτα τής εκκλησίας.

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΛΙΣ

Μ Ι Κ Ρ Ε 3 Φ Α Ν Τ Α Ι Ζ Ι

0 0 Ε Υ Α □ □

Έ ν  άρχή έποίηιεν ό Θεός τόν Άδάμ.
'Αλλά ό .Αδάμ, όχαν έποιήθη, δέν ήταν 

διόλου ευχαριστημένος. < Έβλεπε ό κακομοί
ρης δλα τά  ζώ ) ,  » ϊτε  τεράποδα, ιϊςε  δίποδα, 
νά περνοϋν ζευγαρωμένα κι* έζήλευε. Κ ι’ ε 
πει τα, {πίστευε, ό άφελής, πώς θά ζοϋσι τό 
ϊϊ ιο  μ’ έναν σύντροφο, όπως μόνος, (Ξέρετε, 
τότε δέν είχε cote μόδβς, οΰτε ρεστωραν, οΰ
τε ντάσιγκ, οΰτε νεοπλούτους). Ό  Θεός λοι
πόν τόν έλυπήθηκε. Έ τσ ι, όταν κάποια η
μέρα ξύπνησε ό Ά δάμ  άπό ΰπνο βαθύ, έν- 
νοιωσε πόνο οτή μέση κι* είδε πώς τοΰλειπε 
ένα πλευρό.

—"Ωχ ! έμουρμούρισε. ‘Ο άνδρας λοιπόν 
πρέπει νά πληρώνω τά σπασμένα I,.

(Ά π ό  τότε, βλέπετε, έτσι είναι, οί "νδρες 
πληρώνουν, πληρώτουν, πληρώνουν).

Καί είδε ό Άδάμ μπροστά του τήν γυναί
κα καί άφησε νά τοϋ φύγουν δύο έπιςωνήμα- 
τα, τό ένα θαυμασμοϋ, τό άλλο έκπλήξεως :

— «Εί· !... Ά  !..» Καί ή γυναίκα ώνομάσ- 
σηκε Εΰα: κάτι άιμμορφο μεπολλές εκπλήξεις!

Καί περνούσαν ό ΙΑδάμ καί ή Εΰα καλά, 
γιατί όέν είχε κι* άλλον άνδρα στόν Παρά
δεισο. Κι* είχαν, άντί φορέματα, άηό ένα 
φύλλο συκιάς.

Μιά ήμερα, είδε ή Εΰα μιά ώμρορφη ά- 
λεποΰ m* είπε στόν Άδάμ  ;

—Ά χ  ! κύτταξε, άγάπη μου, τ ί ώμμορφα 
ποϊνε τυλιγμένο αυτό τό πλάσμα !. Κι* εμέ
να μέχεις μ* αυτό τό παληόφυλλο !.

Καί ό Άδάμ  έσκότωοε τό ζ ώ 3 κ* έστολίο- 
6ηχε ή Εΰα μέ ^ρενάρ>.

Μιά άλλη ημέρα, είδε ή Εΰχ εια  ώμμορ- 
φο πτηνό μέ φτιρά χρυσά καί μεγάλα, καί 
είπε «τό ν  Άδάμ  :

—"Ωχ ! άγαπημένε μου, πώς θά μοΰ πή
γαιναν αύτά χά φτερά στό κεφάλι μου !..
'Κ α ί ό Άδάμ άνέβηκε στό δένδρο, κατόρ

θωσε νά πιάσω τό πτηνό καί εβαλε ή Εΰα 
στό κεφάλι της «παραντί».

Μιά άλλη ημέρα είδε ή Εΰα ο' ένα κρημνό 
δυό πετράδια ποϋ άστραφταν καί είπε στόν 
Άδάμ

—Λατρεία μου ! Νάχα κι’ εγώ στ’ αύχιά 
μου χέχοια πετράδια !>

Καί ό Άδάμ  έκρεμάσθηκε σιό χείλος τοϋ 
κ^ημνοϋ καί έιιιασε τά πετράδια καί ή Εΰα 
έφόρεσε «ντιαμάν».

Καί έγύρισε, <τσι στολισμένη, στόν Άδάμ  
καί τοϋ είπε :

Έ ιρ εμ α  άπό τό κρϋο καί τό κεφάλι μου 1 
πονοϋσε, πονοϋσε ύπερβολικί. Έ κιασα τό 
πόμολο τή ; πόρτας καί χό έγύρισα. Ή  πόρτα 
άνοιξε. Έμπήκα σχήν έκκλησία καί έπεσα 
μισοπιθαμένη σ' ένα θρανίο Δοκρυα άφθονα 
έτρεχαν σχό πρόσωπό μου καί χά αισθανόμουν 
καυσχικά, καυστική σάν λάβι. Προσπαθούσα 
ν* άνασχενάξω, μά δέν τό κατώρθονα. Κ ά 
ποιο χέρι μοϋ κραχοϋσε χήν καρδιά. ‘Η  Αερ- 
μότη; τοΰ μέρους εκείνου συντελέοει ώ ιιε  
νά ουνέλθω λιγάκν. Έ  γονάτισα κι’ έκίνησα 
τά χείλη μου σέ μιά κατανυκτιιή προσευχή 
γιά τό παιδί μου. Έ ξαφνα  άκουσα βήματα. 
Λιποψύχιοα άπό τόν τρόμο καί έμαζεύτηκα 
σέ μιάν άκρη τοΰ θρανίου μου. Κάποιος άν
τρας έπέρασε δίπλα μου, ίφθασε στό ίε^ό 
τού Α γίου  Ιωσήφ  .καί τόν είδα νά πίρνα 
βιασιικά τά δύο αργυρά κυροπήγια. Έφριξα, 
άλλά μού ή cov άδύνατον νά μιλήσω. Κρατβϋ- 
σα καί τήν άναπνοή μου άκόμη. Γυρίζοντας 
ό άνθρωπος έκεΐνος, ό όποιος, φαίνεται, δέν 
θά μέ είχε παρατηρήσει όχαν έμπαινε, Ασχά- 
θηκε μπροστά μου. Μ* {ρώτησε ποιά είμαι. 
Έ γώ  δίν ιοΰ άιανχούσα. | 6νο προσπαθούσα 
νά μα^ευθώ όσο μπορούσα περισσόχερο. Έ 
κεΐνος φιίνεχαι έθύμωσε πού δεν τοϋ άπαν- 
τοϋια κ’ έβγαλε τό περίστροφό του. Π ορίκ ί- 
λεοα τότε τό Θεό νά μέ σκοτώοιι, άλλ’ έκεϊ- 
voc δέν τό έκανε.

Θά μ’ έπέρασε φαίνεται γιά καμμιά ζη 
τιάνα καί μ’ έλυπήθηκε. Μ ιΰρριξεσιό θρα
νίο λίγα νομίσματα, επήρε κατόπιν τό ένα 
άπό τά δύο άργυσα κηροπήγια, μοΰ τ«>βαλε 
κάτω άηό τό παλτό καί μοϋ συνέστησε 
νά τό πουλήσω. ‘ Υστερα δέν θυμάμαι τίποτ' 
άλλο. Τήν στιγμήν εκείνη έλυποθύμησα καί 
συνήλθα μόνον δταν μ* έσήχωοαν οί χωροφύ
λακες γιά νά μέ φέρουν έδώ Αύτή είναι ή 
ιστορία μου, κ. Πρόεδρε. Σέ λίγο τό όικαστή- 
ριον τής Μουζών εξέδ.δβ τήν άπέφισίν του. 
Ή  Κλοτίλδη Γκινιόλ κατεδικάζετο νά περάσω 
δύο χρόνια είς τό οωφρονιστήριεν τοϋ Άγιου  
Λαζάρου.

Μιτάφρααις xai δίΛακινη Α· Α]

φθάσω λοί"
π'.ν η ίρω τι /  κή μας αύτή
περιπέτεια:

Ποιός άπό \  /  τού; δυό θά
σ<εφθτ)τίπρέ V πει νά γίνω
ότ ιν δ«ν θά μπορούμε πειά νά βλεπώμεθα;

Αύχά τά  λόγια δέν είναι δικά μου, άγάπη 
μου. Κάθε φοοϊ πού έρχεσαι τ& βλέπω 
νά ξεπετιοΰνται άπό τήν καρδιά σου καί νά 
μοΰ τρυπάνε τήν καρδιά,σάν πύρινες ρομφαΐ 
ες. Τ ί θά γινοΰμε;

Τ ί γίνονται λοιπόν τά πουλιά πού άγα- 
πκΰνται, τά κύματα πού φιλάει τό ένα τ ’ 
αλλο,^ τά λουλούδια πού «φιχταγκαλιάζονται 
τή νύχτα; Τ ί γίνονται όταν Αγαπιούνται; 
Τίποτε. ’Αγαπιοϋνχαι. Πουλιά ί ’ΐμαστε κ’ ε 
μείς, πουλιά κυνηγημένα, κύματα πού ήρθα- 
μβ άπό μακρυά γιά ν’ αναπαυτούμε ατό για
λό τής λιμνοθάλασσας, λουλούδια είμαστε 
κ" έμεϊς, λουλούδια πού άγκαλιαζόμαοτε σφι 
χτά καί «λοϊμε άλάμεσα άπό τά γέλια μας 
καί γσλάμε ανάμεσα άι»ό τά δάκρυά μας.

,Σέ κανένα όριο δέ θά σταματήσω ή άγάπη 
αύχή. Και τό μεγάλο εμπόδιο πού θά αταθχι 
μεθαύριο μπροστά της γιά νά τήν αναγκάσω 
νά γονατίσω, ή άγάπη μας θά περάσω Εμ
πόδιο αύιό καϊ θάρθω πάλι νά μάς θυμίσω 
τά λόγια μας καί τά φιλιά μας, νά μάς _ θσμί- 
σο τόν προορισμό μας πού είναι νά μή ζώ ό 
ένας, χωρίς τήν άγάπη τοΰ άλλου.

Νά ποΰ θά φτάσω ή άγάπη μας: Νά γίνω 
μεγαλήτερη «ού  νά μή φοβάται χωρισμούς, 
πού νά μή τήν πικραίνουν μερικοί άναγκαΐοι 
υπολογισμοί, Θά φθάσω στό υψος τών άστε 
ριών καί οτήν οΐ/λη τοΰ ήλιου, οτή γλύκα 
τού πρώτου τραγουδιού και στή θέρμη τής 
πειό άγιας στοργής. Νά τί θά γίνουμε, άγά
πη μου, νά ποϋ θά φθάο{| ή ερωτική μ·ς αύ- 
*ή περιπέτεια : Ν ’άγαπηοοϋμε περισσότερο, 
όβο ή άγάπη μας νά φχάσω σχό ΰψος χών ά- 
σχεριών καί στή θέρμη μιας στοργικής μα- 
νούλας. Μανούλα θά γίνω τότε κ’ ή άγάπη 
μας καί θά μάς δώσω δύναμι, θά μας πονέσω, 
έμά;, χά δυό αδικημένα, θά μάς γλυκάνω, έ- 
μάς, χά δυό παραπονιάρικα. ΕΧΠΕΡΟΧ
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X '  A I V E I t « t » P A 2 T A
Τ ό  τρα γούδ ι, ποΰ σοϋ γράφω δ έν δ τίλ ε ιω σβν άκόμα 
Κ ι* υμω ς τώ ρ α  ε ίν *  έξαία^ο παρά οά ν  ϋά χο τελε ιώ σω —  
Τ ό σ ο  μ ιά  κρυφή αρμονία  τρυφ ερής μ π αλάντας  τό σο  
Τ ό οο  μέλι κα ί φαρμάκι κα ί σ τό  νοΰ  μου κ α ίσ τό  σ τόμ α . 
— (*Ά ν θ ι  τ ή ν  ψυχή σου νο ιώ θ ω , ά ν ό ΐ και τ*  άβρό σου

[σώ μ α !)—
*Ό ! π ώς μέσ* σ* ίίνα τρα γούδ ι νά  μπορέσω  νά  σκλαβώσω 
Σ τή φ τερ ο ύ γα  ποιοϋ  εξα ίσ ιου  σ τίχουώ ρα ίου  νάσοΰ  δώσω  
Τ ο ν  π&ρ(παθο τ ό ν  ήχο κα ί τ*  άνέκφ ρασ το  τ ό  χρώμα 
Π οΰ  γλυκά ό  νοϋς μου νοιώΟ κι κι* ή ψυχή μου καί τ ό

[σώμα;
Τρυφερή  αρμ ον ία  θ ε ία , τρυφ ερό , άπαλό, σά χνοΰόι 
ν \νΟ ι ά ν ά ν ο ^ το ,  π αρθένο  ε ίν ε  τ*  άγραφ ο  τρ α γο ύ δ ι..  ̂ 
"Α σ ε  μ ·  κρυφά ν* άκοϋω τ ό  ρυϋμό του  ετσ* άκόμα! 
Κ α ι τ *  άσύλληπ τό  το υ  μΰρο, μή, μέ παρακάλιο τό σ ο . 
Σ *  ένα  εφήμερο τρ α γοΰ δ ι μήν ζη τφ ς  νά  σοΰ σκλαβώσω.
______________________________Γ. ΠΕΛΛΕΡΕΜ

— «Τ ί όρντινάριος πονααι, έχσι, μέ χό φΰλ- 
λοσχή ιιέχη !..»

Καί άφιοε κόκκολο τόν Άδάμ καί έφυγε. 
Σ τό  δρόμο της συνήνχησεν έναν ξένον, μέ 
μαύρο γυαλιοχερό φόρεμα, μέ μάτια ποΰ γυά
λιζαν άλλόκοχα, καί μέ χρυσά κεραχάκια- σχό 
μέχωπο. Καί είπε μέοα της ; «Μπά ! δέν μοι
άζει το » Ά δάμ , ποΰ είναι γελοίος μέ χό 
φϋλλο χου!.» Καί έγέλασε χοϋ ξένου, καί ό 
ξένος χής έγέλασε καί τή ; προσέφιρε νά χήν 
συνοδεύσω- Κι* αύχή, άφοΰ χοΟ είπε πώς ήχαν 
καλή καί πιστή στόν Άδάμ  καί πώς δέν πα- 
ρασύρεται εΰκολα, έπήγε μαζύ του.

Καί τήν ώδήγηοε δ άγνωστος σ’ ένα ώροΐο 
πάρκο, κι’ έμπήκαν σχό κούφωμα μιας, μεγά
λης μηλιάς. Τό πάρκο αύτό ήταν ένα είδος 
μοντέρνου μπάρ καί ώτομάζετο «Πάρκο τής 
Γνώσεως' καί ή μηλιά ήταν «αίθουσα δι* 
οίκογενείας’ ,

Κ ι' ό άγνωοχος χής προφέφερε ένα-δυό 
σαμπάνιες καί μήλο γιά μεζεδάκι..

Ή  Παλαιά Διαθήκη λέει χί άπέγινε έπειχα. 
Έ χσι, έως χήρα άκόμα, πληρώνουν οί άν; 

δρες, πληρώνουν καί ώ Εΰες πίνουν σαμπάνιες 
με μήλα γιά μεζέδες!.. ΜΙΜΗΣ
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Κά6§ *κ«ί*η|·ι< μέχρι 4 0  Χέξ*α>* χαί »«#· 
χαραΜτ^β βΟ Xi{tan> Μ δ^μοouvm vw
μ ιτ ί Τ·* ί.Μ··τοΧήν μογοδράχμου. M ga *
τ&ν ανι&> χό#· Μ  η λ ίο ν  r i -
*ο* tit >έ| ίηαντήο"! ί»·» «αί ·ί| *.·! Ζ«-
ροΜΐijgat, ηΧ^ράτηταί ηρόι 30  ̂ Χ·ητά 4
μία.Δια χί» ί̂ μ··*ινσ*ι» μέ Ηίψαλαΐαβχαιχ·ΐα 
5 0  Χμμχλ ή Xifit In i nXiov.

Η  ΑΠ ΑΝ ΤΗ ΣΕ ΙΣ  ΔΗ Μ Ο ΣΙΕΥΟ ΝΤΑΙ 
ΚΑΤΑ  ΣΕΙΡΑΝ ΛΗΨΕΩΣ.

Egilia, μαζύ μέ χήν ψήφο μου, οοΰ χαρίζω 
και χήν φΐλίαμου ίξ  όλοκλήρου. Νίμο! Μ αν tip  

—Ψηφίζω χόν Ίωάννην Λεωχοακον διόχι 
συμφωνώ μέ χάς άνχιλήψιις χου. Ά ν  Ιαιθυμή 
άλληλογραφίαν, άς μοϋ γνωρίσω διεύθυνοίν 
χου μέοφ «Σφαίρας». ΡιχονΧα.

—Νίνα Πάνου, γιαχί χαιριάζουμ* σχό χαρα
κτήρα οάς ψηφίζω καί ζηχώ χήν άλληλογρα- 
φϊαν σας. Γιαρ. Νομικό:, P. R. Ένχπύθα 

—Ψηφίζω μέ χήν καρδιά μου χό «Χανου- 
μάκι», γιαχί χά χαρα*τηριστικά του μοιάζουν 
υπερβολικά μέ τήν χαμένην μου άγάπη. Ε π ι
θυμώ άλληλογραφίαν κατ' εύθεϊαν. Constan
tin Athanassoulis, Port-Said ECYPTE.

—Παιχνιδιάρα, μέο’ στής όΐίγες γραμμές 
σου είδα ζωγραφισμένη τήν πάναγνη καί α- 
σπιλή οας ψυχή, τήν ωραιότητά της τήν <*- 
φθασχη. Γ ι' αΰτό, μέ χό γλυκό χάραγμα τής 
αυγής, σοϋ στέλνω άπδ τή χώρα τοϋ Φαραώ 
ολόχρυση χήν ψήφο μου. “Εγραψα. Τιψόρχ.

—Χαρίζω δύο ψήφους οχόν Η. Ίωυντίδη. 
Μοϋ άρέοει ό πρό πολλοϋ δημοοιευθείς χαβα- 
κχήρ του. Πιηίταα Κ ., P. R . Αθήνας.

—Χαρίζω στήν Παιχνιδ.άρα τήν ψήφο_μου 
Μοΰ άρέσει ά χαρακτήρ της. Ά ς_  δϊχθή χήν 
άλληλογραφίαν μου *αί δέν θά χάσω- Β .Β .

— Ψηφίζω μέ όλην μου χήν καρδιάν τήν 
φεμινίσχριαν ΚορνιΧίαν, διότι δέν Ιχω τήν 
τιμήν νά τήν γνωρίζω καί διότι είναι κατά 
10 ετη μικρότερα μον. Έ άν όμως νομίζω ή ά
γαπητή δίς πώς καί έγώ πρέπει νά τήν γνω
ρίσω, άς γράψω; ΜΙμινΚοβιΧΙιεράτον,Π.αοα·γ- 
γελιοδόχον Καλάμας,ή1ί*Αβχρο»»ό»> Ίηηότην.

—Παιχνιδιάρα, οέ ψηφίζω, γιατί είσαι . . .  
παιχνιδιάρα. Ά ν  ποθήτ* γνωριμίαν, γράψατε 
Μίμην ΚαβαΧΧιεράχον, Παραγγελιοδόχον Κα- 
λάμας.

—Λεπτό Λουλουδάκι, σάς άρέσει τ ’ άκρο 
γιάλι καί σέ μένο συμβαίνει τό Ιδιο. Έκεϊ 
κλαΐς τήν χαμένη σου άγάπη καί σέ μένα συμ
βαίνει τό ίδιο. Λάβεχε έπιστολήν μου άπό 
χό Poste-Restante. Προσέχι οάς χαρίζω χρυσή 
χήν ψήφον μου. ΜβΧαχροινόι Ί η η 6χή%.

—Μβλαγχολική τηλεγραφήιρια, σέ ψηφίζω. 
Δέχεσαι λίγη παρηγοριά οέ μιά φιλική άλλη- 
λογραφία οτό μικρό χωριοτδάκι ποϋ μένος > 
Έ άν vj(, γράψατε: ΜΙμην ΚοβαΧΧιιράτον; 
Παραγγελιοδόχον Καλφμας.

— Ρένα, οέ ψηφίζω, γιατί είσαι ρωμαντική 
καί θρηοκολάτρις. Δέχεοθε άλληλογραφίαν ; 
Γράψατε: Μίμην ΚαβαΧΧιχράχον, Παραγγ«λΐΟ 
δόχον Καλάμας.

—Στδν ήρωϊκό Άρτανιάν χαρίζω χρυοή τήν 
ψήφο, διότι είναι Ζηλωτής καί άντιφιμενι 
στής. Ποθώ μιά άδελφική φιλία. Γράψε : ΜΙ- 
μη* ΚαβαΧΧιχράιον, Παραγγελιοδόχον Καλά
μας, ή Μελαχροινόν Ίηηότην.

—Κλεομένη Άραχθε, οοΰ δίδω χρυσή τήν 
ψήφον μου, γιατί ό χαρακτήρ σου μ' άρέρει 
ύπερβολικά* Δέχεσαι νά γνωριστούμε ; Είμαι 
καί έγώ Πιιραιωτοπουλα καί τριλλαΐνουμαι 
γιά γλέντια, ΠιηΙχαα Κωισταντίνίδον, P. R. 
Άθήναι.

— Ίμπέρια, σοΰ χαρίζω τήν ψήφον μου 
γιατί στόν χαρακτήρα σου βρίσκω τόν δικό 
μου. Α'σθάτομαι πώς θά μοϋ χαρίσως τήν ά- 
λι,θινή εύτυχία. Δέχεσαι άλληλογραφίαν μου ; 
Ά ν  ναί, γνωστοποίησέ μου δικύθυνοίν οου 
μέοφ «Σφαίρας». 2 τίφανος Χάρης.

— Ψηφίζω Σίβυλαν,διότι μοϋ άρέσει. Λάβε 
έπιστολήν άπό «Σφαίραν». Τ. Α.

—Στήν ώμορφη καί Ιδανική ψυχούλα τής 
γλυκείας Σμυρνιάς, πού κρύβεται ύπό τό ψευ
δώνυμον Σ ΙΒ ΥΛ Α , δίνω χρυοή τήν ψήφο μου 
καί τήν παρακαλώ νά δβχθϋ τήν φιλίαν μου, 
πού τής προσφέρω μέ όλη μου τήν καρδιά. 
Φοίβος. Διβύθυνσίς μου : Φ. ΑχιΧινόν, P. R 
Καλλιθέαν. Ένταϋθα.

—Δίς Δινόρα, μέσα οτή γεμάχη καλωσύνη 
καρδιά σου βρή<α αΰχδ ποϋ «νειροπολοϋσα

Καϊ γ.’ αύ*5 σοΰ δίδω όλόχρυσον τήν ψήφον 
μου καί θά έπιθυμοϋσα νά γνωοισθοϋμε δι' 
αλληλογραφίας. Πλανήτης. P .R . Έρμιόνη.

-Μ ιμόζα, ό χαρακτήρ σας μ’ άρέσει κ «ί σέ 
ψηφίζω. Αλληλογραφούμε ; Πλανήτης P. R- 
ΈρμιΛνη.

— Ψ η ΐίζω  μ' όλη μοη τή καρδιά ^τή γλυ- 
τ'ειά Κορδελιώτισσα Σίβυλα. Δηλώ ότι συμ
φωνώ μέ τό χαρακτήρα της καί ζη τώ  τήν άλ- 
ληλο/ραφία τη;, έάν, εννοείται, εύαρεστήται. 
Γοηγόριος ΚαραιζόγΧον Φοιτηιής Paste - R e
stante

— Δίδω άπό μιά ψήφο στόν Η. Ίω ϊνν ίδη  
καί σ τίν  Ζωρές, έφ' δβον είναι Ήπβιρώται.

Ήηβιρώχισοα Β . Γ .
—Ψ η φ ίζ· τή Δίδα Σίβυλα, διότι ό γλυκός 

της χαρακιήρ σκλάβωσε τήν καρδιά μ ου. Α λ 
ληλογραφούμε : ΆχροΦαΧασοΙτης, Συνεργεία 
Π. Ναυστάθμου,

— Ιμπέρια, σά; δίδω χρυσή τήν ψήφο ιιου_, 
διότι μοϋ ύπερο ρέσβι ό χαρακτήρ σας. Ζητώ 
άλληλογραφίαν. ΆΜρο&αΧαοσΙιης. Συνεργεία 
Π. Ν]θμου,

— Ά π ^  τούς δημοσιευθέντας χαρακτήρας 
κοριτιιών μόνον τής Σίβυλας είναι άξιος|ψή- 
ίου, γι' αΰτό καί'τόν ψηφίζω καί τής προο- 
Φέρω τήν άλληλογραφίαν μου. Έ άν δέχεται, 
ας γράψω-Ψώίον Χαράγγολον,Τραφεϊα «Σφαί- 
ρας».

—Χαρίζω στόν Β. Άναγνωστόπούλον 5 
ψήφους, γιατί τοϋ άξίζκι. Έ άν δέχεται τήν 
άληθινήν μου φιλία, άς γράψω: Δ ί̂δα ΑόΧα 
ΠχτροηονΧον, Poste Restante Ενταύθα.

- Σ έ  ψηφίζω μέ όλην μου τήν καρδιά, 
Δις Ρόδον τή ; Σταμπούλ, καί ζητώ  αλληλο
γραφίαν σου. Θά ήμουν εύ «χ ή » έάν έδέχεσο. 
Άπάντηοεμέβω «Σφαίρας». Ροδόλφος.

m  IfllfllTEPH ΑΠΠΗΠΟΓΡΑΦΙΑ
Μέχρι 15 λέξεων δραχ. 2, *άθβ ΙπΙ 

πλέον λέξις 30 λεπτά ή μία.
Ρέαν, οάς έγραψα πρδ έβδομάδος, άιάν- 

τησίς οας εΐοέτι ούδεμία. Αναμένω. Μ*Χαγ- 
χολίΜ&ς Ιηηότης.

-  Εύχαριστώ θίρμώ; τούς κ. κ. Δούκα δέ 
Βιλλαρές, Π.Δ. Μ., Ρεωρ. Λιόοην, Μ. Ο. Π. 
Άπαρηγόρητον, Άπόστ. Σκουρλάν καί Ρο
δόλφον Μακΰλαν διά τούς ψήφους ποϋ μοϋ 
έχάρισαν.Ευχαρίστως δέχομαι άλληλογραφίαν 
της μό>ον αγνής φιλίας. Σίβυλα, Poste Res
tante Σϋρον.

—Τούς προθύμους, εύγενεϊς νέους Σμυρ- 
νιούβ καί ξένους, μή δυιαμένω νά άπαντη- 
σω δοστυχώς είς όλους εύχαριοτώ θερμώς.

Μ π ιζ ο ν Ιά κ ι
— Επιθυμώ νά άλληλογραφήσω μ) έ<εϊνον 

ή έκείνην ποΰ έψήφιοεν τό ψιυδώνιμον Α ϊ 
τός είς τόν παρόντα διαγωνισμόν Παρακαλεϊ- 
χ ιι νά γράψω είς τήν ουσταοίνμου: Γ . Φιλιη- 
πάχης, 44ον Σύνχαγμα , Ένχαύθα.

—Σίβυλα, μιά καλή συνχροφιά είναι χό 
πάν σχή ζωή, γ ι’ αύτό κι’ έγώ ευχαρίστως θά 
έδεχόμην νά σάς κά\<ι> λίγη συνχροφιά διά 
χής αλληλογραφίας μου. Έ άν έπιθυμήχε.γρά- 
ψαχε: Μ. Ο. Π. Άπαρηγόρητον P. R. Χ ίος

ΟΪ ΑΑΑΗΑΟΓΡΑΦΟΥ Ν Τ Ε Σ  ΔΙΑ 
ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Τ Η Σ  “ ΣΦΑΙΡΑΣ  

Καθίσταται γνωστόν είς όλους όσους 
αλληλογραφούν, ή προτίθενται ν' άλλη- 
λογραφήοουν, διά τών γραφείων τής «Σφαί 
ρας», χωρίς προηγουμένως νά έχουν προβή 
είς ένοικίασιν θυρίδος, δτι κάθε έπιστολή 
χων δέον νά συνοδεύεται άπό ένα δίδραχ- 
μον, έοωκλειόμενον είς ιδιαίτερον φάχελ- 
λον. Τδ δίδραχμον τοΰχο έάν δέν σταλή 
άπό τόν άποοχολέα, θά ζητηθώ άπό χόν 
παοαλήπχην. *Έν ένανχίςι περιπχάοει χά 
γράμμαχα τών άλληλογραφούντων διά 
τών γραφείων τής «Σφαίρας» θά έπιστρέ 
φωνιαι πρός τούς διανομείς.______________

Ν Ε Ο Ι  Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ε Σ

ΚΑ Τ Α  ΣΕΙΡΑΝ

K<or)tXvot Κονιαουρα;: Έ τώ ν  17, χαρακτη
ριστικά ώραϊα. Πολυμαθής. Μαλλιά μετάξινα 
μέ αίσθημα εύγένικό, μάτια πού σέ κάνουν 
νά τόν ά/απήσης, συμπαθητικός ο' όλους, μέ 
καλή καρδια, Άγαπ<ϊί τούς ρωμοντικούς πε
ριπάτους, φίλος τών βιβλίων καί χήςμουσικής, 
συμπονεχικός. Ζητεί φίλην γιά πανχοχεινήν 
συντροφιά. Πιστός στήν φιλία της ποϋ δίν θέ
λει ποτέ νά τήν δυσαρεσχήσω··.· Μένει οχή 
Θεσσαλονίκη.
Άχχός Βτζαντίον: Έ τώ ν  21, πρόσφυξ έκ 
Κων]πόλεως.Άνάστημα κανονικόν, μελαχροι- 
νός, λίγο ώμορφος, εργατικός καί πιστός. 
Οόν έρωτα καί τήν φιλίαν ώ ; τό ί 3ρότερον 
τών οΐιθημάτων. Άγαη^. τήν μοναξιά καί 
αηδιάζει τήν τρελλή ζωή. Μέχρι τοΰδε 4έν 
ήγάπησιν οΰτε καί ήγαπιιθη καθώς ποθεί.Εί
ναι ύπάλληλος. Ή  σύστασί; είναι ; ‘ Ιωάννην 
Κυριάκου, Στοά Α θανά τω ν Ένταϋθα, διά 
Χρήατον Φαναριώτην.

—Σνργιανή Όρψανούλα : 'Ηλικίας -2 έτών, 
άνάστημα μέτριον, μελαγχροινή, καρδιά πολύ 
λεπτή καί ευαίσθητο;. Είναι πάντοτε μελαγ
χολική καί σκεπτική, δ,ότι ή τύχη τήν έχει 
καταδικάσει, Τήο άρέσει νά άλληλογραφώ μέ 
ορφανούς γιατί νοιώθουν νά παρηγοροΰν τής 
πονεμένις καρϊ.ές.‘ Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: 
σοβαόά, ήθική, έπιφκλακτι.ή μέχριςάφαντά- 
σ του βαθμοϋ.

—Γ. ΆνδρχάΛηι: Έ τώ ν  21, άξιωματικός. 
’ Υψηλός, μελαχροινός. Ειλικρινής, μορφωμέ
νος, σοβαρός. Σταθερός στή φιλία. Σανηθει- 
σμένος σιό μονότονο βίο. Θελει τ^ γβναϊκα 
ευκατάστατη. Ε ίναι ύιτερ τοΰ γάμο*._______

—Ευχαριστώ θερμώς τάς Δίδας αί όποΐαί 
με έψήφιοαν.Οί έπιθυμοϊντες άλληλογραφίαν 
άς γράψοτν: Δοϋχαν Si ΒΜ αρίς, γραφεία 
«Σφαίρας». Έγραψα στάς κάτωθι : Δίδας 
Ά ν ν α  καί Μαίρη Γ., Άλκμήνην Παράσχου, 
Εΰαν καί Πέτρον Άλβαρίς. Περιμένω άπαν- 
τησίν ντω. Δ>νξ Si Βιλλαρές.

—Παιχνιδιάρα, μοΰ άρέσαί. Κντταξ* στό 
Poste-Restante τής ηατρίβο: οου, στη χαρα- 
χτηριοτικΜ Ν. Π . Σ. Κ.

’Επειδή πολλοί που λαμβάνουν μέ
ρος οχο Φ ιλ ιχ ί δ ιαγωνισμό μ,άς παρα- 
καλοΰν νά δημοσιεύσομε στό  ίδ ιο  
φύλλο χαί τή ν  άπάντησίν τω ν  καί τό ν  
χαραχτήρα τω ν  κ ’  έπειδι'ι,έν το ιαυτη  
π ερ ιπ τώ σει, λόγω  τή ;  προτιμήσεως 
μεριχών χαρακτήρων, θά  έγεννόνταν 
ποράπονα, δηλοΰΐα ι εις δλους δ τ ι :  
Καθένας πού θέλει νά δημοσιευθή 
κατά προτίμησιν ό χαραχτήρ του  
μπορεί νά επιτυχή τή ν χατά προτί- 
μησιν δημοσίευσίν του  άν πλή
ρωσή τήν δημοσίευσίν ά ντί δραχ- 
μων 15.
 Κάοαιοί. Έ τω ν  19. Άνάσιημα κανονι

κόν, συμμετρικόν. Καλαματιανός τήν κατα
γωγήν. Ειλικρινής, ζωηρός, τύπος μορφωμέ 
νου κυρίου. Άσιυνομι»ός. Κατέχει όλα τά 
προβλή ιατα τής σημερινής κοινωνίας. Θέλει 
ν'άποιτήσω φίλην καί νά συνδεθή μβτ’αύτής 
Διαμονή: Αθήναι.

—Τινόρτ. Έ τώ ν  27. Ξανθός, μάτια γαλανά. 
Έ χει γυρίσει πολλά μέρη τού κόσμου μέ πε 
ριπέτειες. Έ ννοιωοε τόν κόσμο πολύ βαθειά 
καί είναι μελαγχολικός. Αποφεύγει κίνησιν, 
φίλους. Ζώ βίον μονότονον χωρίς ύποχρέωσιν 
σέκανένα.Εύ/ενής, είλικρινής, περιποιητικός, 
χολμηρός. Μέοα αχώ; χαρές καί λύπες εννοι- 
ωσε τήν άξίαν τής γυναικός, γιαυτό τήν άγα 
πά, τήν έκτιμά παί νομίζει μόνον αύτή μέ 
τήν καλή τηςκαρδιά χαρίζεί πραγματικήν 
χαράν καί^εύτυχίαν σχόν κόομο αύχό. Γιαχί 
ή γυναίκα είναι χό πηδάλιον τής ευτυχίας, 
δταν ό άνδρας δέν έχει τδν εγωισμό νά τήν 
θεωρώ Φ ; ΰ,ταρξιν κατωτέραν του, άλλά εκ
τιμά τάς άρετάς καί τά προμερήματά της.

— Ναηολάο». Έ τώ ν  21. ;Εϊλικρινής, πονετι 
κ?ς κα φίλεργος. Θεωρεί τόν γάμον ώ ; τό 
ίερότερον πάντων, νομίζων ότι ό γάμος είναι 
εύιυχία. Θά χαρίση τήν καρδιά του σέ όποια 
ουμφωνεΐ μέ τά προτερηαμτα του.

—Κόρη τής ΆγάπηΪ- Έ ϊώ ν  19. Ψιλή, ευ
γενική εύθυμη,άφελής, πονεϊ τούς δυβτυχεϊς, 
εις άκρον ειλικρινής. Πρόσωπο κουκλί
στικο, γλυκειά συμπαθητική, μάτια παιχνι
διάρικα. Τόν σύντροφο τής ζωής της τόν θέ
λει νά είναι: Ευγενικός σχήν ψυχή, ειλικρι
νής, σοβαρός, τίμιος, πρόθυιιος στη θέλησι 
της μά καί επιβλητικός καί άγριος σέ κάθε

Συνέχεια είς τι&ν 7 Σ«λίδα
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Ή  ’Ά ν ο ιξ ις

Τήν ΰνοιξιν δέν έρχονται μόνον τά χελιδό
νια, οί λιμονατζήδες καί οί ύπαίβριοι rcayo- 
πώλαι, άλλά καί ποιήματα,'ποιήματα ώ ; έπί 
τό πλεϊστον ανιαρά πού έχουν τοΰτο το κοι
νόν : ότι όλα θρηνούν γιά κάποια σκληράν 
ΰπαρξιν ποό δέν έννοεϊ νά γυρίοχι κι’ αύτή 
οτήν παλιά της φωληά, όιτοος τά χβλιδό>ια.Ε
φέτος όμως, έξαιρετικώς,ή έπ.δημία τών ποιη
μάτων τοΰ είδους αΰτοΰ είναι πολύ πβριωρι- 
σμενη. Ίσ ω ς  οί ποιηταϊ νά έ.-τελάγωοαν μέ τό 
μπέρδεμα τών ημερολογίων, ϊοως οΐ περισσό
τεροι νά εννόησαν ότι γιά νά χαρή κανείς τήν 
άνοιξιν καί γιά νά τήν αίοθανθή δέν βίναι 
■αί άνάγκηάηαραίτητος νά σκαρών^ στίχους, 
έφ" όσον μάλιστα οί στ(χοι του δέν είναι τό 
καλίίτερον πού είχε τά κάνα ’Έ τσ ι μι '  έγώ έ 

φέτος έ/λύτωσα ύπό τοΰ νά διαβάζω τήν ω 
ραία ν αύτήν εποχήν στίχους πού μοϋ ,-ιβοξβ- 
vtOeav θλΐψιν κι' άναγκαζομουν κάθε τόσο 
να ρωτάω άν βρισκώμεΟα στήν άνοιξιν ή στό 
φθινόπωρον.

Συνεργαοία

'Α ντί νά μ' ευχαριστήσετε ποΰ τό έδιώρ- 
θωσα, κ. Π. Κομνηνε άσχάλετε. Ά λ λ ',  όπως 
λέει hi' ό ποιητής «έτσι πληρώνουν τό καλό 
στόν κόσμον έΟώ κάτου», Εγκρίνω «Φώς τής 
καρδιάς»κ.Κομνη>έ. Εγκρίνω  παί τούς «Σ το 
χασμούς τοΰ κ. Γ . Β^υμβλινοπούλου. — Τόν κ. 
Σ . Tovkq πιρακαλώ να καθαρόγραψα τά τρα
γούδια του καί νά μοΰ τά ξανασιείλ ΐ. Τό 
καθαρογράφειν ε ΐια ι ή καλλίτερα άρετη. - 
Σχετικώς μέ τό ποίημα αας, δίς Ίουύήΰ, οάς 
άπαντώ ότι τό έλαβα καί ότι εγκαίρως σας ει
δοποίησα ότι ή δημοσίευσις του θά στοιχίση 
δραχ. 20. 'IJ άφιερώαεις παν τα πληρώνονται. 
Εγκρίνω τα  δύο, Οΐς Λΰρα ΔιιλινοΒ. Τό διή 
γημά αας πολύ άνατριχ ββιικόν, άλήθεια, άλά 
Γκινιόλ. Πώς έκεΐ « ή ν  Α ίγυπτο; Έγκρίνο>- 
ται τά καινούργια σας, κ. Δώρα Ρίνα,— Έπε- 
κταθήκατε σέ 3 χειρόγραφα, κ. Τλλη Παν 
λάπονλι,. γιά μιά ύπόΟεσιν ποΰ μπορούσατε νά 
μιλήσετε οέ μισό μόνον. Θα όημοσιευθή τά 
έλεγεΐον σας γιά τήν Μαγνησία, κ. Κ. Κοφι- 
νιώτη, αν «α ί καλλίτερα θά ήταν νά μή θυμά
τα ι κανείς παρόμοιες συμφορές.—Έγ«ρίνεται, 
κ. Β. Μπερκέτη.—Στείλατέτο έ* νέου, κ. Νίκο 
Β. Καραουλά'η, καθαρογραμμένο.— Τώρβ μά
λιστα, κ- Κώστα Κνριαχόπον/.ε. Εΐμεθα έν τά
ξει. Μ ή παραμελή ιε τόν συγχρονισμόν.—Σάς 
ευχαριστώ γιά όσα καλά λόγια {γράψατε γιά 
τό Διαγωνισμό τοΰ Άριβτυιου, κ. θά*ο Αια- 
πέρδο, άλλά δέν θά τά  δημοσιεύσω, διότι ή 
αΰτοδιαφήμισις είναι ό θανάσιμος μου έχθρός. 
—Μία στήλη καί κάτι πεζοτράγουδο. π.Φοίβε 
Δειλινί. Ποϋ άκούστηκεν αύτό;Αΰτά όλα μπο
ρούσατε νά μάς τά πήτε μέ δέκα λόγια. —Ή  
Αφιερώσεις πάντα πληρώνονται, Διαβολάκι τον 
Αιγαίου. Δέν μπορώ νά κάνω έξαίρεσινγιά κα
νένα. Θά στοιχίσω δρ. 40. — Δέν έγκρίνω τά 
έργα τών «.κ. Κ. θΛνοπ., Κ. Μονησαλ., Έα- 
ρινοϋ μπάτι, Κ. Νάρχιο. καί Β. Γ . X.

Τό άριαχεΐον τής κ Σφαίρας »
Συμμετοχήν εις τδ Ά ρ ισ τιΐο ν  έδήλωοαν ά

κόμη οί «.κ. Γ . Βουμβλινόπονλος, Β. Μπιρκέ- 
της καί ή δίς Ανρα Δ\ιλινοΒ.

Ο ·ΡΧΙΧΥ|4Τ<ΜςτρΧ

0  Ν00Μ ΑΝΤΗΣ ΤΗΣ «ΣΦ ΑΙΡΑ Σ*
Τό γραφεΐον τής «Σφαίρας» άναλαμβάνει 

τήν διαβίβίΛσιν επιστολών έκ μέρους τών 
ενδιαφερομένων πρός διάσημον έκ Κων
σταντινουπόλεως νοομάντην,καί πνευματιστήν 
Βιαμένοντα έν Άθήναις. Πλήρες φώς είς όλα 
τά οικογενειακά μυστήρια. Έπανάληψις τών 
σχέσεων τώνέν <5ιαστάαει εν ρίσκο μενον συζύγων. 
Πολύτιμοι σνμβουλαι διά τάς ερωτευμένος χαι 
πρός επιτυχίαν οίουδήποτε σννοιχισίου.

Πνευματισμός, υπνωτισμός, τραπεζάκι.
Ψυχολογία παντός ατόμου ΙπΙ τη βάσει τοΟ 

γραφιχοΰ χαρακτήρας.
Συνεννόησις δι' άλληλογραφίας. 'Απαντή

σεις ταχεΐαι καί άκριβεΐς.Πλήρης μυστικότης 
Γράψατε : Νοομάντην, γραφεία «Σφαίρας, 
έσωκλείοντες δραχ. 10 εις έκάστην επιστολήν

Ο ΝΟΟΜ ΑΝΤΗΣ Α Π ΑΝ ΤΑ  :
ΚουλΡάπ., Κ. Μπαντ., Εύσταθίαν Τζών , 

Πανλίνζν. “Αλκήν Παπαδόπο νλον, Έ λευθ. 
Νάν τ., Βασιλικήν Καραδημ. ,Ίωαν. Λιαχάκον, 
έγραψα.

Είς τάς επιστολάς ίπα-τώ χατά σειράν.

t
ΚΙ; ττ)ν αελίδα αυτήν δημοσιεύονται κανά αει-\ 

ράν δλα τα έγχρινόμενα έργα τών άναγν·οτώνΜ 
της «Σφαίρας». Έ κ τών έγκρινομένα,ν τά «λι|- JI
Οωνόιχεναποάς 20λε:ιτά τήν λέξιν πηοτια&ν-ταί. /

I ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜ» ΤΗΣ “ ΕΦU PAS..

S K A . A B / V
Βασίλευε μιάν άπειρη σιγή 
π" εκντταζα τήν χάρη μίς τά μάτια 
ώςπέρναμι ψηλά τά σκαλοπάτια.
Στά διάβ* της διν έβγαλα μιλιά 
γιατ’ ήτίτει τά εννοιωθα, ενα πτώμα 
η ον νοίκιασε στάν άγνωστο το σώμα.
Κ ι' δταν σαυτή βρήκα τήν ήίονή 
εις τ&ν ματιάν της πρόβαλλε τήν αιρη 
πιχρο παραπονιάρικο το δάκρυ.
Γιατ' ητ ore μιά ώ μορφή ψυχή 
πού βρίαχονταν μέαα στήν ατιμία 
σκλάβα κιαυτή οτήν πλάνα χοιναονία.

Βαα. Φ. Φίλιππα-

Η  /Λ ΙΚ ΡΟ ΥΛ Α  
iVe τά λουλούδια που μα Sow τ'άι]δάνια πού σω

παίνουν
τ’ άστρα, ποο οί χάμποι πριν τά Λοΰν 
οά μαίρα νέφη μπαίνουν.
Μέαα at τόση άοχημιί προτίμηοες νά ζήσης 
βγήχες χαρ'ις ελπίδα μιά 
στό φράχτη μου ν' AvMogs.
ΤοΟ φθινοπώρου ή πνοή σαρώνει, δι μαζεύει 
ai τέτοια δύστυχη ζωή 
ό νονς σου τI γυρεύει;
Είσαι μιχρή, μ' όψι δειλή χι ή γύμνια αον με-

Α " I ' ι . ·  Γ,ΛΧητην ωμορφια αου την πολλή
καιροί τήν θέλουν άλλιι.

(Μ ετέχει το ϋ  -Αρ^ο τ ε ί ο υ ) ^  Στάθης Λούπας

Τ Ο  Υ Σ Τ Ε Ρ Ν Ο  Φ ΙΛ Ι
Μή φύγνι !  il/,Γ/ε άκόμα, 
μοΰ είχε ή φα>νή αον 
μέφίληαες' ατο στόμα, 
χαί τό θερμό φιλί αον 
άκόμη αντηχεί!  
κ ·  ήταν γλυκεία Σελήνη, 
χ ι' αγέρι μυρωμένο, 
μες τά κλαδιά φνσοίαι, 
καί με δροσιά λουαμίνο 
>>*ν«ά έτριγουδοϋατ, 
το υστερνό φιλί.
Μά κεϊ πού ατά Ουράνια 
ΐδιάβαιν' ή Σελή’η, 
χ’ εχυνε τό γλυκό τη; 
τό φας γιά συντροφιά, 
ό Ουρανός ϊφ#ό/ησε 
τήν τόση μας λατρεία 
χ ι■ ούϋνς τό φας τ ·  ακέπααι 
χι' άφήκε σκοτεινιά !

(Μ ετέχ ε ι τ ο ί  Α ρ ιο τε ίο υ ) Γεωργία Τσηριγώτη

ΙΜΙΤΑΣΙΟΝ ΒΕΤΤΑ

τ ο  Π Τ Α . Μ Ο  

Πολυτσιμπημίνη μήτερ μου, χαΐρε δεξιόζερβα 
Μβτά ουγ«οπή; τελείας τής Μαλδ[»ς σας 

σας αναγγέλνω οτι αυτός ό νταγκλαρας ό Ά ρ - 
ζ «0 ούλο καί μέ προσβλαί- 
'.ειί , τ °  οποίον ποσώς δέν 
ανδεχει πλέον τό 1 σαλκίον 
μου.Θά δκβφβνδονήσω καν- 
μίαν νύχταν τά πέταλα τών 
ροδών μου καί θ ' άποδη-

ε15 ^ υ0ιον· Έπ(?ο»1ιές 
πάλι μοΰ είπβ πώ;έπιδή δέν 
ξέρω νά πιάνω, νά μοΰ ά- 
γοράση ενα τοιοΰτο βιβλίο, 
να μοΰ φέρΒ Βαί καθηγη- 
ται από τάς Βερολίνας δπου 
νά μέ μαθαίνει νά πιάνω 
καί ν 'άφ ίνω .Άχ τί νά κιίνω 

—  ή δυστυχές^ μέ τοιοΰτο ά- 
γράματο καί χωριάτι σύζυγ ^όπου μέ έδωκες. 
Έ γώ  φώναζα καί χάλασα οϋλη τήν κοινωνία 
τώ ν έθνό—όπως τό^ λέγει καί ό Βίχτορας 
Μουγκώ στό ααμα ασμάτων—καί τοΰ βΐπα 
πώς δέν έχω άνάγκην άπό πιάνο καί καθη- 
Υηταί, γιατί έγώ ξ?8ο καλίτερις καί τόν τεν- 
ζερέ άπ* τή φωτιά νά πιάνω μέ «ό  κενουλγές 
μου φόρεμα, καί νά βάζω άπ* τήν άνάποδη 
τά γάντια μου γιά νά μή τά λερώσω Δπ* τήν 
καλή, καί νά παβτρεβω κρεμΰδια καϊ ψάρια 
γιά νά μή λερώσω καί τάς χείρας μου. Τόν 
εΐιτα άκόμη πώ; ξέρο καί τήν μπριζόλα μου 
νά πιάνο καί νά τρώγω μέ τά χέρια καί δχι 
μέ τό μαχαιροπήρουνο σάν τόε ουζυξ μου τόν 
"Αρζέρ μετά συγχωρήσεως.

Ή  ήλ>κτρο»Ινητος κόρη σας ΒΕΤΓΛ 
(Άιτοστολεύς Αΰρα Αειλινοΰ)

Λ\Ε Μ ΙΑΝ  Δ ε Κ Α Ρ ίΣ Α Ν  /ΛΟΝΟ
Έ δώ, κύριοι, καί κύριαι, γλέπετε, κα ί νά 

μέ συγχωρέσετε πού δέν μπορώ νά δώ κ' έ
γώ, μίαν Αμερικανικήν εταιρίαν 
ή όποια άνέλαβε νά ρίξη όλη τήν 
Αθήνα  χάτου διά νά άνεύρυ 
άρχαιότητας, τό όποιον ώ?α ε ί
ναι ν’ άδβιάσουμε καί τή θάλασ
σα διά νά εϋρωιιεν τ ’ άρχαΐα 
της.

Έ δώ , κυριαι, καί κυρίοι, γλέ
πετε μίαν δεσποινίδα εγχωρίου 
κατασκευή;, η όπαία, εύ&ύς ώ ; 
έμαθε δτι ό έργαλάβος τη ; τήν 
άπατοϋσε, έγινε κατακίτρινη, τό 
όποιον τό όχι μόνο τής λείπει 
διά'νά είναι τέλειον ψηφοδέλτιον

Έ δώ , κυρίοι καί κύριαι γλέ
πετε μίαν νούμερο δύο εταιρίαν, 
ή όποια θ ' άναλάβο τήν κινητο- 
ηλέχτρισιν τοΰ «θβρίου» τή ; Κη- 
φισσιάς, τό όποιον θά γίνουν 
τά έγκαίνια μέ τδν κ.Ραφαήλ, ό 
όποιος θά έλθ|] διά τήν δευτέραν παρουσίαν.

0 ΦΑΡΑ l i t  

Λ Ε ΙΨ Α Ν Α  Λ Ο Υ Λ Ο Υ Δ ΙΩ Ν
Κλεισμένα μέσα στήν πιό κρυφή θεσούλα 

τής τσάντας μου βρίσκεσθε ώραϊα, νεκρά ρο
ποπέταλα μου χωρίς ζωή, χωρίς άρωμα, χω 
οΐς χρώμα καί μροσιά. Καί όμως θυ»·άσθ8, 
όταν γεμάτα ζωή, οιμορφιά καί αρωμα ήρ
θατε ένα ήλιόλουστο μυρωμένο πρωΐ σταλ
μένα άπό Κβΐνον, δροσισμένα άπό τό γλυκό 
του στόμα, νά μοϋ μιλήστε γιά τήν άγάπη 
του. νά μοϋ φανερώσητε τή λατρεία του καϊ 
νά μοΰ χαρήστε μιά καινούργια ζωή, σάν καί 
σάς ώραία, δροσερή καί άγνή. Σκορπίσατε 
γύρω μου τό μεθυστικό σας άρωμα καί ή ξω 
τική ώμορφιά σας ξύπνησε μέσα μου έναν και
νούριο κόσμο έλιτίδων καί χαράς. Σάς έσφιξα 
στήν άγκαλιά μου καί σάς γέμισα μέ τά πιό 
θερμά φιλιά. Πόση ήδονή δέν έννοιωθα στό 
άγγισμα αύτό τών χειλιών μου μέ τά  μυρω
μένα πέταλα σας! "Υστερα, σάν άγια εΙκόνα 
σάς φύλαξα σά; τούς μάρτυρας τή ; αθώας 
μου άγάπης. Πώς αλλάζουν όμως οί καιροί 1 
Ή  άγάπη του, ψεΰτρα καί πλάνα, έσβυσε ό
πως σβύνουν τ ' άστέρια τήν αυγή. Κ ι' ή καρ
διά μου, σκλάβα τή ; ώμορφιάς του, κλαίει ά* 
διάκοπι πάνω στά ερείπια τή ; χαμένης της 
άγάπης. Μά σέ ποιόν νά πφ τόν πόνον μου ; 
Κάνεις δέν θά τόν νοιώσ®. Μόνα, σεΐ;, νεκρά 
μου ροδοπέταλα, σείς, τά δβίγιιατα τήςτρανή; 
μουάγάπη;,θά τόν νοιώσετε,σεΐς θά τάδεχθήτε 
τάπικρά μου δάκρυα,σείς ποΰ γιγαντώσατετήν 
άγάπη του μίσα στήν ψυχή μου,σείς λιγοστέ
ψετε καί τόν πόνο μου.Τά μαραμμένα φύλλα 
σας μή δέν μοιάζουν τής καρδιάς μου ποΰ τήν 
μάρανε ό πόνος καί τήν ξεφύλλιοεή θλίκη; Τό 
σβσαμένο μου όνειρο μή δέν έμοιαζε μέ τό 
χαμένο άρωμά σας. Γ ιατί λοιπόν νά μή δε- 
χθήτβ τώρα τά δάκρυά μου, όπω; άλλοτε δε
χόσαστε τά φιλιά μου; Τώρα τό στόμα μου 
ατέριψε πιά άπό φιλιά ·νώ  τά μάτια μου γέ
μισαν άπό δάκρυα. Δβχοήτε λοιπόν καί 
κρΰψιε τό μυστικό τους βαθειά στήν νεκρή 
άγκαλιά οας, όπως κρύψατε καί τήν άγάπη 
μου. Κρύψτε σείς τά λείψανα λουλουδιών τά 
λείψανα ιιιάς χαμένης άγάπης.

θεο]νίκη Φρύνη

Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Η Μ Α Τ Α

Φοοτερά Μάτια έχρ. δρ. 3, Έ νω σ ι» Άλλη- 
λογράφων εχρεώθνι δρ. 43, Έ .  Μπαλάσκαν 
θά στοίχισα δρ. 19.

Βερόπουλον θυρίς δρ. 50 έτησίως. Μ. Ο. 
Μ. ά,παρηγάρητον έμμετρον θά στοιχίση δρ.- 
33 πεζόν δρ. 24. Μ. Καρδασάκη στείλατε τό 
ποίημα καί τά χρήματα.

Έλήφθη έξ όφλησις Κορνηλίας, Χατζή δίνου, 
Ρόδον Σίαμπούλ, Ρέας, Σ. Νικολάου.

Έχρεώθησαν Λάχης μέ όρ. 3, Σίβυλα δρ. 
8, Πονεμένη ψυχή Θεσσ)νίκης δρ. 4, Ίωάνν. 
Λιαχ. δρ. 4.

Έλήφθη συνδρομή Ε. Νικολή, Κ . Κόλια, 
Γ. Μαραβέλια, Κ. Φιλοπούλον.
j ,  TO PCSTE RESTANTE ΤΗΙ "Σ Φ Α ΙΡ Α Σ , ,  ^

*Β νο ΐΗ ία σ ις  xdO e θ υ ρ ε ό ς  50 &ραχ. τ ό  χ ρ ό νο

'Ενοίκιασαν: Γβιουζέλ Χανούμ θυρίς 5, 
Α  Μινάρη 23.

ΑΡΡΑΒ Ω Ν Ε Σ.Ό  κ. Μάρκος Α.Ποταμιάνος 
καί ή δίς Φανή Κ. Σιγάλα έμνηστεύθησαν έν 
Θήρα. Ή  «Σφαίρα» όλοψυχως εύχεται αύ- 
τοΐς ταχεΐαν τήν στέψιν.

CL
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ΙΙΓ
Η Σ Ε A IΣ Τ ΩΝ  Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Τ Ω Ν
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Π Σ1ΝΕΧΕΙΠ ΤΟΤ ΦΙΛ. ΑΙΑΓδΝΙΣΠΟΤ
άπρεπο καπρίτσιο τη;. Τόν θέλει 25 -  27 έτών 
μελαχρινόν, ποΰ στα μαύρα του μάτια νά ά- 
ντικατοπτρίζωντοι τά ευγενικά του οίσθή 
ματα.

— Noir: Έ ν α  μελαχρινό παιδί ποϋ τό πρό
σωπό του φωτίζεται άπό μιά γελαστή έκφρα
ση. Τήν καρδιά τ(,υ όμως σκεπάζει μιά βα- 
ρειά καταχνιά. Περιμένει όμως τόν ήλιος ποΰ 
θ ’ άνατείλη μέσα του «α ί θά σκορπίσω χρυ
σές άκτίνες τής χαράς. Τόν {ρωτα τόν θεω
ρεί Ιερόν, καίσ" αύτήν, ποΰ θα μπορέαη νά 
διαλύση τή «αταχνιά τής ψυχής του, θά χα- 
ρίοχι όλο του τό είναι.

-  Ντορέττα: Έ τώ ν  20. Καστανή, μετρίου 
άναστήματο;, μέ κομμένα μαλλιά. Ζηλιάρα 
καί πολύ πεισματάρα. Τό νειδ ποΰ θ" άγα- 
ηήση τ ίν  θέλει τίμιο, εύγενικό, πίϋ νά θεω- 
ρή τήν γυαίκα σύντροφον τοΰ βίου του «α ί 
όχι δούλην άλλά καί έπιβλητικόν ποΰ νά τής 
κόψη έλαττώματά της. Τόν προτιμά ώ- 
μορφον σιήν ψυχή καί πρό παντός νά τήν 
άγαπά πολύ.

ΚΑΤΑ Π ΡΟ ΤΙΜ Η ΣΙΝ  
—Σβυσμένος ήλιος: Είναι μαθητής Γυ

μνασίου, έτών 17. Έγεννήβη<ε «α ί άνετράφη 
μέσα στής φλόγες τών β ισάνων γι’ αΰτό 
Ιχει καρδ.ά ποΰ νο.ώθεΐ καλά τό πόνο καί τή 
χιρά τοΰ άλλου. Ή  ψυχή του ποθεί κάτι _ τί 
τό αίθέοιον, φίλην, ποϋ νά μιλάχ) μέ αύτό 
τό στόμα τής ψυχής, στά μάτια της νά ζω 
γραφίζεται ή ψυχή της, μορφωμένη, αισθη
ματική, παιχνιδιάρα. Μιά τέτοια καρδιά θά 
ύπεραγαπήη] γιατί ελπίζει ότι θά τόν βοηθή- 
ofl γιά ναΰρυ έκεΐνο πού ποθεί άφ’ ότου ε ί
δε τόν ήλιον, τήν ελευθερία, τήν εύτυχία Ό 
ποια νοιώθει τόν χαρακτήρα του δς τοΰ γρά- 
Ψα: Δ. Κ. Μ. Σβυσμένον "Ηλιον, μαθητήν 
Γυμνασίου Ναύπλιον,

— Κιάραι Έ τώ ν  17, άνάστημα μέτριον, χα
ρακτηριστικά, κανονικά, μαλλιά καστανά,

. μάτια καστανά, είς τό άκρον όωμαντικά καί 
νλυκά είς τούς τρόπους, ΆγαπΟί τήν άθόρυ- 
βον ζωήν. Πολύ εύαίοθηιη, άρκετά μορφω
μένη καί Ιχιι εξαιρετικήν κλίσιν είς τό βι· 
βλίον. Άγαπφ μέ ειλικρίνεια καί άφοσίωσι, 
διότι τόν έρωτα θεωρεί ώς τι θειον.

— Ζαζα: Έ τώ ν  25, μέ οώμα άρχαΐας Έλλη- 
νίδος, μαλλιά καστανά «α ί μάτια καστανά, 
ΰλόγλυκα. Ροίόλευκος. Μέ χαρακτήρα σπά
νιον, εύγενής, ειλικρινής, πονετική, ρωμαντι- 
πή, γελαστή, φίλόρισκος, δλο >άζι, άγα«ά 
τάς έξοχάς καί τούς χορούς. Τόν έρωτα θεω
ρεί ίίρ ίν  κσί εκείνον πού θά ά οπήση θά 
τόν καταστήσω ευτυχή διότι θά τοΰ είναι ά· 
φωσ>ωμένη, προσφίρουσα είς αύτόν ειλικρι
νή έρωτα.

— Μαϋρο Ρόδον: Ψυχή εύγενική, εύαίοθη 
τος, είλικρινής καί οταθερές, μισεί τό ψεύ 
δο; μικρός οτδ σ ϊμο. μεγάλος στήν καρδιά 
καϊ οτάς γνώσεις, γλυκνς «α ί παρήγορος 
είς τάς δυστυχίας, πονετικός.Ζωή πολυκύμαν
τος. Εύθυμος πάντοτε, άγαηα τήν ειλι
κρινή φιλία, τόν έρωτα τόν θεωρεί ιερόν, 
την γυναίκα τήν θέλει άχώρι<Ίον σύντροφον 
υπομονετική στά β.ωτιιά πράγματα, ΰπερή- 
φανον. ηθική καί φιλαλήθη.

— Παρήγορη καρδιά: Έ τώ ν  30 άνάστημα 
μέτριον, ματια, καστανά. Π οθεί τήν οίκογ, 
ζωήν, θυσιάζεται διά τήν ειλικρινή φιλίαν, 
μιοή τό ψεύδος, άγαπφ τήν εξοχήν τάς σοβα- 
οάς διασκεδάσει;, τήν μουσική, τήν φιλογίαν. 
Ζχή «εριπετειώίες. Είνε ριφοκύνδινος, άπο- 
φασιατικός, θαρραλέως. Ψυχή χονετική, συγ- 
κινεΐται εύκόλως. Ευαίσθητος καί ολίγον με
λαγχολικός. Μισεί τόε έρωτο, διότι εΐχεν 
πολλάς είς αύτόν άποτυχίας. Ό ποια  θέλει 
ά ; τοϋ γράψ^.

Ε Λ Η Φ Θ Η ΙΑ Ν  K M  D I Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ε Σ :
2 6 4  Π . Ρ, 2 6 5  Zosetta, 2 6 6  Μενεξέ, 

2 6 7  Μαραμένου Μενεξε, 2 6 8  Σνριανον 
διαβολαχιιϋ, 2 6 9  Μαχαραγιά, 2 7 0  Δημ&δη 
271 Κορδιλιοτοπονλος, 2 7 2  Χουοόλευχη.273  
Nadinas, 2 7 4  ^Ροδόλφον, 2 7 5  Μάριον X ., 
2 7 6  Σ . Βεροπούλον, 2 7 7  Ίονδήθ, 2 7 8  
Κρίνου, 2 7 9  'Απόκοσμου.

@  Τ Ο  Τ Π Χ Τ Α Ρ Ο η Ε Ι Ο Ν  Τ Ο Τ  Α Ι Π Γ Ο Ν Ι Σ Π Ο Τ  | g
Ρϊχον , ‘άντίτιμον έγκρίσ*ως δέ» έΐίήφθη. 

Ορφανόν, έγκρίνατε ψευδώνυμον καί κατόπιν, 
Αίμααταγή χαρδίαν, Αύτά έχει ό κόσμος. *Η 
περιφρόνησις είναι ή καλλίτερα τιμωρία, 
Μποέμ, (ρ . Πειραιώς), αλλάξατε ψευδώ
νυμον, Βιλλαρές, 25 λέξεις έπί πλέον δρ. 7 
— Έχρεώθητε.

0 ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ
3U Δεκτά ή λεξις 

Παρακαλώ κάθε ινγενικιά καρδούλα ποϋ 
γνωρίζει τήν διεύθυνσιν τοϋ ύπολοχαγοΒ Γεωρ
γίου Παηαζαχαρίον—πατρίς του ΑΙτωλικόν Με
σολογγίου—νά μ ί πληροφορήοχ) "ί^ά νά δννηθώ 
»ά τοΰ στείλω άντικείμενον χατά λάθος περιελθον 
είρ χείρας μου. Δ)σίς μου Νίνα Πάνον p. Τ. 
θισο)·ίκην. λ

—Είαερχάμενος διά πρώτην φοράν είς τδ σα- 
λονάχι τής « Σφαίρας* ανταλλάσσω ε πιστολάς καί 
c. ρ, με νέονς καί »έας άπά παντοΰ. Α. Δ. Κ, 
ί 6 Green St. Haverhill Mass U. S . A.

— ‘Αλληλογραφώ και άνιαλλάσσα C. p. Άη- 
δονάχι p. r . Βύλλια-Μιγαρίδος.

— Κομέλιαν. Πάτραι. 'Ελπίζω καί περιμένω 
τουλάχιστον δύο λέξεις. Διενθννσις « Πανελλή
νιοι» Βόλος 1 Απριλίου Νίκος.

— Ρ. Ρ. Ρ. Επιστολή έλήφθη. ”Εγραψα είς 
γραφεία * Σφαίρας*. Πονεμένη ννχή. θισα)νίχ η.

ΔΗΛΩΣΙΣ. Λόγω άλλαγήι διευθύνσιώ§ μον, 
παραχαλώ όπως ιοΕ λοιποΰ αί έπιστολαΐ μου, 
απευθύνονται εις τήν χάτεεδι διεύθυνσίν μου.
“Αγγελον ΠοΧέμην Λαλ νοΗονδνλη 9α (δεύτερον 
πάτωμα). Ενταΰθα.

— ΟΣΑΙ έκ τών δίδαν εναριατήβηοαν νά μοϋ 
γράψουν είς τήν πρώτην δ είθνναίν μου, παρα- 
χαλοννται, νά μή λάβωσι νπ' οψει ταύτας διότι 
δίν ΐλήφθησαν. "Αγγελοι ΠολίμηΙ-

—Ποια ϋανε τά έξυπνα κορίτσια ‘Αθηνών, 
Πάτραν, Κερκύρας, πον μ ί τήν πνευματική 
συντροφιά των θά φέρουν λίγη ευτυχία στόν 
• Ναυαγό* p . r. Κέρκυραν.

— Γαλάτειαν Φράγχον. Γράφω τακτικά χω
ρίς νά λαμβάνω άπάνχησίν αας. Αδυνατώ νά μά
θω λόγους σιωπής σας. Πανεμένη ψυχή (θεαο] 
νίκη).

— ΩΡΑΊΑ ΜΟΥ, που χαξειδενις διά Χαλκίδα 
τήν Ιην τρέχοιτος. θυμήσου τόν Σταθμόν Μενι- 
δίου και γράψε στόν γνωστά αον χωροφύλακα ε
να )ράμμα. ΤΙ λές; Νά έλπιζα; Nixot Μπεσαό- 
πουλοε χωροφίλαξ Μβνίδιον.

— Φο<Χ\τής ηλικίας 7672 ήμερων άλλη λ»- 
γραφεί μ ί δίδας και χήραί  Χαλάν οικογένειαν 
πανταχόθεν. Σκοπός γνωριμία κοι δτι επακο
λουθήσει. Γράψατε "Οι ειροπάλον 'Ιππότην p r. 
Άθήναι.

— Πλοία.ώτ&τος νέος έτ&ν 25 χατίχων άρί- 
ατην κοινωνιχην θέσιν, ζητεί γνωριμίαν δι’ αλλη
λογραφίας καί ανταλλαγής φωτογραφιών, άπο- 
κλιιοτικώς μ ιτ' ανεπτυγμένης χαι ώραιοτάτης 
δεαποινίδος χολής οίκογινείας, άδιαφάοου οικο
νομικής καταοτάαεα:. "Αμεσος σκοπός ά γάμος.
* Αγγελον Ποίέμην ρ. »\ Ένταΰθα.

—Δις μόλις άφιχΰεΐοα ϊξ Αίγυπτου ζητιί άί- 
ληλογραφίαν μέ νέους μορφωμίνους. Γράψατε 
Zoseta γραφεία * Σφαίρας* "Αθήντι.

—Ενα μου. Γιατί φοβιϊααι; 'Επειδή έγνωρί- 
οθημεν εΐσ ιι δμοτυχής; Ό χι. Ποτέ. ΠΟΤΕ δίν 
θά αί χαταστήηω δυοτνχή. Μόνον μέσω « Σφαί
ρας* θά άπανιω ατας ΐχιστολάς αον. Μελετώ. 
Λάκης.

—*0 Αίολος τής κοινωνικής άναοτατώοεως 
μίρριξι καί μένα στή φιλόξιιη νήσο νών Φιιά- 
χων. Όσα ενμορφα κορίτσια 'Αθηνών, Παιρ«8» 
Αίγιου, Κβρχύρας, θιοσ/νίκης καί Πειραιώς 
θέλουν νά μί κάμουν ευτυχή μ ί τήν πνευματική 
έπιχοινανία ταν, ας γράψουν «Λαιρτιάδην» p .r. 
Κέρκυραν.

—'Αλληλογραφώ μ ί δίδας απ’ όλα τά μέρη 
χαί μ ί τούς παλαιούς φίλονς. « Περιηγητής* p.r. 
Βύλλια Μεγαρίδος.

—“Οποιος θέλει νά δοκιμάοο τόν Ιρατα χαι 
είναι ικανός νά παρηγορήοτ) τήν πονεμέντιν μον 
ψυχή άς γράψη Γκιουζίλ Χανούμ θυρίς δ γρα
φεία « Σφαίρας *.

—ANSPEA. Διεύθυναις ήΐδία. Α ΓΓΕΛ ΙΚ Η . 
— Κορίτσια. 'Αλτ. Νέος μόλις 19 ετών αΐτεΐ 

αλληλογραφίαν μ ί ήθικάς δίδας. Σκοπός ιερός. 
Προτιμώνται 'Αθηνών, Πειραιώς, Αίγίου χαι 
όλες ή προβφυγοποΒλες. Γράψατε Κ. Καραχώ 
οταν Ζαχαροπλαστε ίον Μπερνί τσα ( ’Ομόνοια) 
'Αθήνας.

’'Αλτ! Χήρα πολέμου ηλικίας 26 έτών μετά δύο 
δίδην ανεψιών της 18 μ ί 19 έτών, άρκετά εύ- 
παρουαιάοτος ϊπιθυμοΰν νά άποκιταετη&οΒν εις 
Νέεν Ύ  άρχην.Μή Ιχουσαιδί ονδέια νά άποταν- 
θοβν αποπίνονται, είς τήν Σφαίραν. Γράψατε : 
Κυρίαν ‘Ιουλίαν Παπαδοπονλου p . r . Πιιραιά.

Ζητώ γνωριμίαν μέ μορφαμένες ’Αθηναίες 
καϊ Προαφνγίπΰλες. Γράψατε υπολοχαγόν Γιάν- 
νην Ευθυμίου Poste Bestante Ένταΰθα.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δύο δικηγόροι έμπειροι όπως 
τιθίϊ εις αυτούς πληρεξιυοιάτης νποθέσεώς 
τίνος. Άπευθυιθήτε Ία  αν. Λιαχ. Λιμεναρχείον 
‘ΛλεξανδρουπόΧι ως.

— λ'βνιάτιοοον. ΈΙαβζέπιατολάς σας τρεις, 
αί όποΐαι μις τή μοναξιά μον καί τ//; διάφορες

σκοτοβρες πού περιτριγυρίζουν τό μυαλά μον 
μο9 έχάριααν στιγμές αξέχαστες... Σας ευχαρι
στώ γ.α την εκτίμησι. Έπειδή ό απώτερος σχο 
πός αας βιβχίως είνει νά μ ί βολιδοαχοπήσητε 
κατά πόσον ίπι&νμ& απλώς ά/νή σον φιΧίαν, 
οας γνωρίζω ότι δέχομαι προθύμως ταύτην χαΐ 
μόνην, αναμένω όί δι' £ ειατολής αας render — 
votts ύπό ώρισμένον οημείον άναγνωρισεως. Φω
τερά μάτια.

Μαίρη. ΕΙ; ίνωσιν άλληλογράφων κρατεί
ται μυστικόν χαρακτήρας τοΰ μακαρίτου Πάνου 
Β ... Τοΰτον σας περιγράψαμε πρό πολλοΒ. θέλετε 
επαναλάβωμιν; Γνωρίσατε διεύθυνσίν αας χαϊ 
δηλωσατέ μας μέαφ € Σφαίρας*. Άπεατείλαμεν 
/πιατολην μας Μέρτιον. Έλήφθη; Γράψατε Ρ . 
Ρ. Ρ· Ταχ. θυρίς No S1 . Ή  διεύθυναις τής 
Ένώσεως.

ΞΕ Ν Ε » Δ Η Μ Ο ΣΙΕ Ύ Σ Ε Ι ΣΙ

Έ ιε ϊς  ποΰ ζή τε στήν Ελλάδα 
σκεφθήτε μόνο γιά δυό λεφτά 
πώς τά περνάμε έμεΐς ποΰ ζοΰμε 
μέσα στήν έρμη ξενχιτειά.
“Οπω; άνώφελα κτυπάνε 
τά κύματα ε ί; τήν ξηρά 
έτσι οτήν ξένη γής σκορπάνε 
τά \ε  ά ια μας κ* ή λεβεντιά.
Κ ’ έοεΐς, ώ νέαι τής Ελλάδος, 
άφοΰ ‘ μαστέ άπό μιά φυλή 
γράφτε δυ5 λόγια παρηγόριας 
σέ μέ πού ζώ  οτήν ξένη γή.
Κι'όποια μέ γράμματα μέ βοηθήσ^ 
νά ξβχάσω τή μαύρη ξενητειά 
δ*ν έχω τί νά τής χαρίσω, 
θά τής προσφέρω τήν καρδιά.
Μή μέ ξεχνάτε εδώ στά ξένα 
ποΰ ζώ  άπό σάς τόσο μακρυά. 
γιατί ή σκέψι μου φτερουγίζει 
κι ά άπη άπό ηάς ζη ι φ

Mitsos Salisbury. Africa

a

■

Ε ΠI zTHMOm ΚΟΝ' 
ΟΔ ΟΝΤ Ι Α Τ Ρ Ι Κ ΟΝ I N I T I  Τ Ο Υ Τ Ο Ν

Ρ  βΕΑΤΡΟΤ Ια (ΟΠΙΣΘΕΝ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ) ©

ΟΙ στρεβλοφυεΐς δδόντες έπαναφέρονται,Λ 
δι’ έντελώς άνωδύνων ορθοδοντικών έπινο- I 
ημάτων, είς τήν φυσιολογικήν των θέσιν. J  

^  "Β  διάσειαις τών δδάντων, ούλίτιδις καί® 
y όλαι αί παθήσεις τοβ στόματος χαι τών ό-·\
I δόντων θεραπεύονται δι' όλίγων μόνον irti- | 
V σχέψεων. J
Ο Τεχνητοί δδόντες άπαραμίλλου φναικάτη-Q 
ί  τος έχ πλατίνης, χρυσοί χαι πορσελάνης,\ 
I τοποθετούνται συμφώνως μέ τήν τελευ- I 
\ταίαν λέξιν τής έχιστήμης. J

ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ

Ο Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α  Π Α Ν Τ Ο Σ  Ε Ι Δ Ο Τ Ι  4 Ι Α 0 Ν Ι Ε Ν  Ε Ν Τ Ε Λ Ω Σ  
Δ Ω Ρ Ε Α Ν

ΖΗ ΤΗ ΣΑ ΤΕ Ο Α Η ΓΙΑ Σ . ΑΠ Ο ΣΤΕΔΑΟ Μ ΕΝ 

ΓΡΑΦΕΪΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ
Β Α 2 .  Κ Ο Υ Β Ε Λ Η

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 111 

Π Ε Ι Ρ Α Ι Ε Υ Σ
Οί έν "Αθήναις διαμένοντες παρά τφ  άντι- 

προσώπφ μας «ΤΟ  ΤΕΛΕ ΙΟ Ν » Βουκουρε- 
ητίού 4.

Τ Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Α  Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α Τ Α  ‘ ‘ Σ Φ Α Ι Ρ Α Σ , ,
ΔΙΧΡΩ Μ ΙΑ Ι, ΤΡ ΙΧ ΡΩ Μ ΙΑ Ι, Π ΟΑΥ- 

ΧΡΩ Μ ΙΑ Ι ύαό είδικών μηχανημάτων. 
Καλλιτεχνική έκτύπωσις περιοδικών Κ Α Ι 
Β ΙΒΛΙΩΝ είς τιμάς μοναδικάς.

Έ «τύπωσις ΛΕΥΚΩΜ ΑΤΩΝ, ΠΟΙΗ - 
I Τ ΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟ ΓΩ Ν , ΠΟΛΥΧΡΩΜ ΩΝ 
1 ΕΞΩΦΥΛΛΩΝ, Π ΙΝΑΚΩΝ.

ΤΥΠ Ο ΓΡΑ Φ ΙΚ Α Ι ΕΡΓΑΣΙΑΣ LOUX  
ΟΔΟ» ΡΠΜΒΗΙ Κ*Ι ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 16

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗ ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΝ
Ζητείται Placier διά τά τυπογραφικά κα

ταστήματα τή« «Σφαίρας».
Ό ρ ο ι λίαν συμφέροντες.



Τ Α  Ρ Α Β Α Σ Α Κ ΙΑ  T O Y  p H T P O Y Z f l

Α Γ Ε Ρ Α
Πι οδικού μ' ίΐ'λί μ*,

'Ανέβα ενα προυΐ οτή ψ'λόχερη ραχούλα 
τ ’ Προυφήχ' Ή λ (α  
κί φοΰοκουει κί μήν 
ξιφ ’σχώσ’ς οτ'ν ήώ- 
να χοΰν ήώ\ οοτ. 
Άμήν.Σά δίν μπου- 
ρας μαθές νά κάν’ς 
Αλλου χίπ’τις μά- 
ζιβγι άγέρα κί στέλ- 
νιτουν έπί ευστόσ' 
οτ'ν Ά νθή τα  νάν τ ' 
π'λάου κί νά αί οτέλ 

    _  νου χού μερτικό σ’ .
Ίχώρα  Ιιώρΐ» οχ’ πρου«( βγουσαν δίν π’λάνι 

μονάχα ψαθάκια Φαριά, μαύρου χαβιάρι κ" 
Ικλουγικά βιβλιάρια, περί κι' άγίρα,άγέρα 
άψητου χι' αγέρα καβουρντ’σμένου I πώχει ά- 
κριβώτ'ρα ενικά ή καύβιμοσς υλη,

Νά μή οχά πουλυλουγάου, έπ'δίις κ' Ιού 
άμ* άκοϋς πουλλά δίν «νχέχ'ς κί cmqx'xi λι- 
πουψυχιά, άκου ν" άκούσ* τ ί  μ' ο'νέβ'κι 
προυχχές τοΰ δείλι: Καθόμ'να ατού δουμά- 
τιου κ" ήιήραγα τού ταβάνι, φόντας άνο!ει 
ή πόρτα κί μπαίνει κάποιους κύριους διοπ- 
τρουφόρους, κουμψός, λιγοστός, μυροτδάτους 
κί άγνουσςους.

—Μί τ* μπαρδόν, μ* κάνει, είν" δ'κό οας χ* 
δουμάτιουν ;

—Δ'χόμ', χ' άιχοχρέν'μι. Τ  «χου νοικιάσ' 
άφ' τ ’ν ίπουχή τ’ ΚαπουΜστρια γιά νά φέρου 
τ 'ν  ΠιρδΙκου.

—Μήμπους τ* νοικιάζ’τι ;
—Δ'λαδής νά μηΐς ίλόγ'σου μέσα κ’ ίγώ 

ν ' άνέβον στ' κιραμίδια ; Νά o' πώ, δϊν είνι 
άοχ'μη η ιδέα ο*. Ίχώρα χαλουχηράκι είνι, 
δρουσα χρειάζ'τι... Τ ί λιές ;

—Πόοα θέλ ’ τι νά φύγ’τ ι ; μ' κάνει ίχειός.
—ΤΙ πόοα θέλου ;
— 'Αγέρα δ'λαδής, πόοου θέλ 'τι αγέρα...
'Αγέρα μαθές έμπουρέβγισι χ' λόγ' οου ;
—Ό χ ι, είμαι τραπεζίτ'ς χί θέλου νά βρώ 

ένα δονμάτιου γιά γχαρσουνιέρα χί δί βρίσ
κω. Φεύγς ΐλόγ'σ άπ" δά νά σ' δώκευ πεντι 
χιλιάρ'κα j

— Γιά νά φύγου ;
—ΝαΙ.
—Γιά  πόσουν κηρό ;
— Γιά πάντα.
—Μί τ ' τσουμπλέκια μ' μαζή θά φύγου;
— Ναί.
Δίν ΐδίστασα κατά μπίχ. Νά χάθ'σι άψ'λους 

κί νά χ'ςαξ· χού χαβάνι χί άξαφνα ν ' άνοίξ' ή 
πόρτα κί νά ο' κάν' νήφικιά ϊπίσκεψι πέντι 
χιλιάρ'κα, ίχούτου δίν είνι, βέβαια, ύπέθ'οις 
τ '  πεχαμάχ*. Θά μ' πής κί ποΰ θά πάαινα νσ 
κουρνιάίου φόντας Ιδ 'να τ '  δουμάτιου ; Θά 
ξινυχχοΰσα ; Ά μ ' ίγώ ξινύχτ’ σα χόσις βρα
δείες χουρίς πιντάρα χί χώρα όπ* πλερώνει 
ού άλλους θά καθήιου;

Πιριβούχ'ξα καταλλήλους τ ' μονέδα χί φευ 
γου κί άκόμα φεύγου μή μειανοιώσ' τ '  κου- 
ρόϊδον κί χάοου τ ' »  τύχη μ'.

Ίχώρα θάρθου σχ' χουριό γιά ν ’  άλλάξ'ν 
τ ’  χιλιάρχα τ 'ν  άγέρα τ 'ς  χί νά ο' 8ώ κ' ίσέ- 
να έκ τοΰ πλησίουν μπάς χί οί οιχαθώ νιά ·* } ' 
“ Ρχήτ ’θα> ώς ότου νά βρεθΐι κάνας άλλους 
πουνόψ’χους νά μ' 6ώ»Β » ί  γιά τ ' λόγ'σουάγέ 
ρα νά σί παραδώκου κί νά ο'χά:ου ίώλαμπρα.

Τοΰτα κί μένου, γειά σ' κί αιτίου μ',
ΡΚΤΡΟ ΥΧ  ΚΟΥΡΙίΟΓΑΛΟΥΧ

Κ Υ Ρ ΙΟ Σ  Δ ΙΠ ΛΩ Μ ΑΤΟ ΥΧΟ Σ Γαλλ. 'Α 
καδημίας αναλαμβάνει παραδόσεις Γαλλικής 
καί 'Ιταλική; έπί μετρίφ άμοιββ. Πληροφο- 
ρίαι 1—3 1]2 όδός Λιοσίων 56 καί Βασιλείου 
τοϋ Μακεδόνος, γωνία.

Ο 5 ος Τ Ο Μ Ο Σ Τ Η Σ  "Σ Φ Α ΙΡ Α Σ , .
ι --------------------------------------

*0 πέμπτος χόμος χής «Σφαίρας» έτοιμά- 
οθη καί πωλείται εις χά γραφεία μας πρός 
50 δρ. έχαοτος. Διά τό  έξωτερικόν 10 δρ. έπί 

[θ !  πλέον διά τά ταχυδρομικά.

Β  Σ Τ ΙΧ Ο Ι  T O Y  K A P P C Y  Β
("Ήγουν όμιλΕαι έπίχαφροΟ

Ούχ έμβορώ νά εφησυχάσω, 
ήγακητοί, 
καθέπερ
Ιγχωσον επ' εσχάτων 
άχαξ δεοφοινίν, 
εύοα δέ απιη θαΰμα ίδβ- 
«·)ΠΕρ κουχλίον, ]βθαί,
χό όποιον
τά όμματα άπτοΰ μετά χών 
όφρΰων—μβγαΐεϊον ! 
'Επειδή «ι δέ καί τήν ήγά- 
άχρι τάφου, [κηοον
ούκ μήν άλλά καί μετά 
ζηλοφθόνου άπθάσ ϊου, 
κινδυνέπτω νά άπωλέσα 
τδν έμοπτοΰ μυελδν, 

χαίηερ άηιοθίας 
μοί ποιεί τδ παμφονηρότ, 
ιό  βπιϊον
με πιπράσχει διά πράοινον χα{
Διά τάπτα άπιφάβιοον ά ιε νδ ό τ»; 
άντεκδίκησιν ποιούμενος 
5γωγ* ουνγχρόνως, 
θά πράοχω διαδήλωσιν 
ά^δερασθριών π· νμεγίοθη 
ΐνα oqu δη  ούκ δΰναται 
τά  πράσοα νά μοΰ τεμαχίου, 
τό όποϊον λίαν
άπάνδησιν αναμένω μ ιτ ' άγωνία*,

Ο  Α Γ Κ Α Θ Α Γ Γ £ Λ Ο Ζ
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Η Α Ν Α Τ Ο Λ ΙΤ ΙΣ Σ Ε Σ
Άχου, μαμάκα μου, μαμακι,ύλα μου, μα- 

μακουλίτσα μου, δέν γνωρίζεις τήν μβγ σιην 
χαράν πού τ|σχάνχην ο
πότε έμαθον άπό τήν 
έφηρερίν ότι οί πρόο- 
φυγκοι θά έπιτρίψου» 
πάλιν ΰπίσω είς τάς πα- 
τρίς τφν. Ό χ ι πού ήλ- 
θον έδώαί Σμυρνιαί καί 
αί Πολίτιοσαι καί μάς 

ζεμυ άλισαν όλους χούς άνδρους καί μάς 
τούς άδυνάτιξαν κ' έμεϊς οί ντόπιοι παρθέ
νοι έκινδυνεΰαμεν νά μείνουμε μόνος καί ά- 
πομόναχες, δηλαδής είς αποστρατείαν. Περί 
όχι μονάχα τούς έλεΰτερουςίξεμυαλίζοονεπαρά 
καί τούς μνηστηριευμένους καί τούς στέφα
νο) μένους.
Κάποιο μάγι'ξέρανε καί μάς τούς μουρλενανε 

χ' ϋστερας τοΰ; μπάζανε μέοα οτά σαίτιατων 
χαί τούς έλεγιν <οάλα μ', οάλα μ', σάλα μ*>, 
δηλαδή νά πάνε οτή οάλα όπου ήτουν ό όν- 
τάς. Κ* εχιϊνοι πηγαίνανε καί δέν τοΰς έκα
νε καρδιά νά φύγουν. Έ γώ  κάθε μέρα έκα
μα λειτουργίαν διό νά τχις φωτίση ό Θεός νά 
ξεχουμπιοτοϋν Δπό δώ, τοϋ διαόλου χι άνατο- 
λίτισοες πού κοντεύουν νά μουρλάνουν κ'έμάς 
της γυναίκες. Ά χ ,  τώρα θά βρούμε εκ όευ- 
τίρου τήν ησυχίαν μας κα( θάχουμε καί τούς 
άντρους μας διά νά μάς μαγβιρέβγουν καί 
νά μάς στρώνουν καί τό κρεββάτι. Ι'Αμήν, 
Παναγίτσα μου. Η ΗΑΡ1ΤΣΑ

R E V U E S  Τ Η Σ  Ε Π Ο Χ Η Ζ  |g

Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α ΤΙΑ  Η Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΑ ;
Δημοκρατία :

γιά νάμαστ' όλοι ίσοι 
καί νά μάς άφίνουν ήσύχου;, 
νάχουμε άκόμη έλευτε- 

ρία καί νά μποροΰμε 
άφοβα νά βρέχουμε τή 

νΰχχα χούς τοίχους,

Βασιλεία:
διότι θά ναι μπόλικες ή 

συγκινήσεις, 
ούχ ήχχοχ όμω; καί ύ 

μαζώΰλες 
καί θάχουμε πολλές

πριγκήπισσες κοί κρίγχηκας, 
άλλά χαί κυρίες τρ ; τιμής καί καμαριέρες καί

δούλες.

Τ Ο Υ  Β Λ Α Μ Η  Τ Α  Κ Λ Μ Ο Μ Α Τ Α

ΟΧΙ Ε ΙΠ Α !
Έ λ α  πάλε, ρέ Μανιώ μου συνταγμαχικιά, 

συγκινήσες καί έθουσιαομοί έα>; θα’ άχου 
καί παρά πέρα.

Σοΰ μιλάω γιά χό Δη 
μοψήφισμα χ' αυριανό 
ποΰχω τόσον κ »ρό , ρέ 
ματάιια μου, νάν τό δώ 
χαί τό πεθύμησα, μά 
τήν Άνάοτασι. Ξέρεις, 
ρέ, χί θά π{) Δημοψήφι
σμα οχδ Ρωμι'ίχο ; jk- 
νακατοσούρσ, συνωτι- 
σμός, πανηγύρι, κάτι 
σάν Επιτάφιος χαί σάν 
καθαρή Δευτέρα. Μιλά- 
ου ορθά; "Α  δέ ο* άρέ- 
σει οτά όρθά πές με 
τότες νά καθήσω.

Τώρα θά μέ ρωτήξης 
τί θά ψηφίσω αύριο ;

Δέ μοΰ λές άπό πότες 
διορίστηκες μάπας, ρέ 
αύγολέμονη ; Τάχαχες' 
δέν τό ξέρεις τί θά ψηφίσω, γιά μοΰ ποιείς 
τήν νύσσαν, όπως διαλαβάνει καί ό πολίτης 
Άγχαθάγγελος ό έξ δεξιών; Βαοιλεία, ρέ, 
θά ψηφίβω, βασιλεία καί τών γονέα. Τόν 
Κωστάκη δηληδής τόν ‘Αγγελόπουλο καί τό 
Νιχολάχη, τό Λιβίδη, τό Μαρικάκι μ' άλ
λους λόγους, τό παιδί τής Άθήνος, πού ά\έ· 
χαθες ΰπεστηρίζει τά Πλακιωτάκια καί τά 
συντρέχει οέ κάθε ζερβοδίμυτη περίστασι, ό
πως έμένα μιά βολά πούκανα τό φόνο έξω 
άπ' τοΰ Μαμουνά τό μπακάλιχο. Έ ν α  μπι- 
λιετάχι κι' άθώος ό κατηγορούμενος. Τά  λέω 
άνθρώπινα; Τ ί χρειά^ετοι ο* εμάς ή Δημο
κρατία; Θά μοΰ πϋς πώ; πρέπει νά γίνουμ* 
όλοι ισοι καί νά διχάζω ό νόμος κατά πώς 
Λέει αττός κι* όχι χατά πώς τδ θέλουν οί 
άλλοι. 'Α μ ' άν γίν^ έτσι φέξέ μου κ* έγλύο- 
τρηοα. Θά γεμίσουν ύ φυλακές πελατεία. 
Πάει τότες χι' ό Νιχολάκης δ Λεβ'δης καί 
τό ρουσφέτι κ' ή ματσαράγκα κι' ό Εθνισμός 
κ’ ή παλληκαρωσύνη.

Ά ν  ξέρω τοΰ λόγου μου πας θά κάτσω 
οτήν ψειρού μιοή ντουζίνα χρόνια χαί «ά τι 
μέρε,ςπάω νά οκοτώση ; Ά μ  πρέπει νά δου
λεύω τό χέρι γιά νά κουνιέται κομματάκι τό 
αίμα χαί νά μάς λογαριάζουν καί παραόξη. 
Καλά ναι, ρέ ού, ή Έρήνη όντας είναι καμ- 
μιά ύούλα.

Τόπος ποΰχει οΰλο έρηνη ξεπέφτει καί 
πάει χαμένος. ^Θά γένχι καί συφιλίωσι σοΰ 
λέει ό άλλος. Κ ' έπειτα ; Ό ν τα ς  γενοϋμε 
ουλοι φίλοι τ ( δουλειά έχει ό παλληκαρισμός, 
τό πολύκροτο κ* ή δίκοπη θέμιδα ; Τ ί θά 
γένη δηλαδής τύοος κοσμάκη; πού ζϋ μέ τόν 
παλληκαρισμό του καί μέ το οΐμα του ;

Κάνε τό λοιπός καί ού γαργάρα μέ βιτριό
λι καί φώναξε κάτω ή Δεμοκρατία, άν θές νά 
μή χάσω κ* έγώ τή θέσι ιιου χαί νά καταντή
σω νά μέ βάν^ς κάνα βράδυ ενέχυρο στοΰ 
Ταμπαχόπουλου, γιά νά μασήσ^ς. Φυσικά!

Ο ΒΛΑΜΗΣ

Δημοκρατία :
γιά να μπορεί νά γίνεται καθένας 
άρχοντας Ισχυρός μέοα σιήν πόλι 
κ'έτσικάθετετραετίαοίχυβερνήτες θ ’αλλάζουν 
κ' έτσι θά τρώνε μέ τή σειρά τους όλοι.
Βασιλεία :
γιά ν' άπολαμβάνουμε έρωτα καί ιίδύλλια 
μέσα στό παλάτι
γιά νά κάνουν κόρτε στούς υπουργούς
ή διάφορες κυρίες τή ; τιμής
χ' οί υπουργοί νά τούς κλείνουνε τό μάτι.
Κ ' ΰστερο, όταν νυχτών^,
νά τρέχουν οί υπουργοί καί ύ κυρίες στόν

Κήπο
γιά ν" ακούσουν τάχα τ ’ αηδόνι!
Έ τσ ι  λοιπόν, γιά νά μή στερηθούμε τίποτα 
Μαί νά κάνουμε όλοι μας καλό χωριό, 
άς γίνουν έπί τέλους χαΐ τά δυό 1

Θ ΙΡ ΙΖΚ Φ ΑΝ Η Σ


