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ΑΠΟ ΤΗΝ ZQHN
ΜΙΑΣ ΕΒΑΟΙΗΑΟΙ
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Σ Κ Ι Τ Σ Α  Τ Ο Υ  Δ Ρ Ο Μ Ο Υ
—«Ψ τ! Δ εσπ ο ιν ίς '.. · Μά, δεοποινίι, γιατί τόση

[.ρεχάλα;
Σ ΰ : «Γκα, ο,χι &ίλετε... καί τοΰ πουλιού το

[γάλα!
Σχα&ήχι λίγο... Πρό; #«ο0 Τι βήμα ια ποϋ

χάνει!..»
— «Τί άλάνι!...»

— «'Αλάνι! ' ΩραΙαδεσποινίς, είπαχε άλάη εμένα 
αον <5.τω δ,τι Οέλειβ γιά ενα φ ιίί oaf... ενα·, 
'Αχούς, αλάνι! ^εαποινί%, parole, μ ί άΛικεϊτε.»

—«Νά χα&ήχΒ.1 . . ·
— «θά  μ ιν, εοτω, νά χα&ώ, άφοβ τό άπαιχεϊχε. 
Μά ειοι,μόνος νά χαΟα>; Χωοιςιοάι; Σχεφθήτε! 
Τουλάχιστον νά λέγατε πώ: λίγο μ' άγαπάιε!

— «Οϋ ρ! Τραβά»«/..»

— «Α λήθεια ; αχούσα χα/ά; Ε ίπατε νά τραβήξω; 
Μά τ ί;  τάοχαρπινάχι οα: Ιύ&ηκε; νά το σ φ ίξω ; 
Ό  εΰτυχιαμέιοςοας κοροεισφ ίξιμο ία ως #βλ*ι..»

— «Μη a ας μέλλει!»
— « Νλ μή μι μέλλεΛ Δισποινίς, π&οο χαχιά

[ πυΰ ιΐα&ιΐ
ΣχαΟήτι μιά οτιγμή λ.ιπόν... Μιά λίξι... Τί

[φοβεϊο&ι;
Μήπως τϋΰναια ζητα;"Era φιλί..., σχοχάσ.υΐ..

— «-Σωφέρ!.. θιάσου'....»

— «Π ώ ;, φ ιίγβΐβ! Τόοο νωρίς... Στο σ τήτι> α"
[ λ ο  τώρα!

Άχοϋοτε μβ ..\Σ ιή ν  Κηφιοοιά.. Ώ ! μόνο μιαή 
ι _  ̂ [ώ^α...

* Ενα μικρό περίπατο.,. χι' ά» ύέλατε, νά φάμ*
— «"Ε λα , πααι.'.,.ν

Μ ΙΜ ΗΣ

0  ΝΟΟΜΑΝΤΗΣ ΤΗΣ «ΣΦ ΑΙΡΑ Σ*
Τό γραφεϊον τής «Σφαίρας» άναλαμβίνει 

χήν διαβίβασιν έ.τιατολών έκ μέλους τών 
Ενδιαφερομένων πρός διάσημον έκ Κων
σταντινουπόλεως νοομάντην,καί π κυματιστήν 
διαμένοντα έν ‘ Αθήναις. Πλήρες φώς είς όλα 
τα οίκογινειαχά μνοτιffia. Έηανάληψις των 
σχέσεων τώνεν Λιασ χάσει ευρισκομένων συζύγων. 
Πολύτιμοι συμβονλαι διά χάς ερωτευμένας χαι 
πρός ίπιτυχίαν οΐουόήποτε avvotxtalov.

Πνευματισμός, υπνωτισμό:, τραπεζάκι.
Ψυχολογία παντός άχάμου έπι xfj βάσει τοΟ 

γραφικού χαρακτήρας.
Συνεννόηαις δι* άλληλογραφίας. ’Απαντή

σεις ταχεΐαι καί ακριβείς. ΙίΛήρης μυοτικότης 
Γράψατε : Νοομάνχην, γραφεία «Σφαίρας, 
έσωιιλείονχες δραχ 10 ε ί; έχαστην έπιστολήν

Ο ΝΟΟΜ ΑΝΤΗΣ ΑΠ ΑΝ ΤΑ  :
Καν Σοφίαν Άλιμπρίντη, ή έ.τιστολή βας 

ήλθε νά έπεβ’βιιώσο τόν χαρακτηρισμό »οΰ 
σάς έδωσα. ΕΙσθε τφ  δντι πολυμήχανος, ά- 
κριβώς δμως τό προσόν αΰτό θά οδς γίνη α 
φορμή πολλών δεινών.

Δίδα Ρενε Δούκα, δέν θά κατορθώσετε, διά 
λόγους οί ιογβνειακούς, νά παντρ^φΑήτε τδν 
νέον πού έρωτεύεσθβ. Δέν είναι ή πρώεη φορά 
πού άγαπήιατε. Λυπίΐσίβ δ.ά τήν ά 'ώ ίε ια ν  
προσφιλούς προσώπου. Έχάοατε τά ίχνη του, 
τά όποια όμως θά έπ^νεύρβτε εντός τοϋ τρέ
χοντος έτους. ΕΙοθβ πτωχή, άλλά τοϋτο δέν 
θά σά; έμποδΐσο νά εύιυχήαεχε κατά τδ 29 
έτος τής ήλικίας βας. ‘Αποφεύγετε τά λου
τρά καί τόν σιδηρόδρομον. Μ ή συχνάζετε πρό 
παντός είς τά παραθαλάσσια.

Δίδα Ευγενίαν Ζώρ., ένας θάνατος έματ ι ΐ -  
ωοεένα  επιτυχές σχέδιόν σας διά τήν ευτυχί
αν τοϋ μέλλοντος σας. Μετά λύπης μου οάς 
λέγω ότι δεν θά ΰπανδρευθήτε, Τό μέλλον 
σας πολυτάραχον καϊ περιπετειώδίς. Θά δο

κιμάσετε ό5υνηράν ασθένειαν, έχ τής όποιας 
θ ϊ  διασωθήτε τώ έ.τεμβάσβι φίλου σας. Τήν 
άλληλογροφία, μέ τή · όποιαν καχαγίνεσθε 
τώρα, σάς συνιστώ νά τήν διακόψεχε.

Κον Ίωίννην Αιαχαχ., ό κύριος σκοπός σας 
είναι ή επιτυχής εκβασις ενός έρωχικοϋ σας 
εΐδολλίοο. Θα επιτύχετε εις τδν έρωτα, όχι 
δ ιως μέ τήν προσφυγοπούλαν. Διαβλέπω μί
αν προαγω/ήν καί ένα νέοτ έρωιικόν είδύλλι- 
ον. Έ <εϊ»ο  πού βτρυνβ» τήν συνε{δησ(ν σας 
δέν είναι άςιον λό /ου καί φροντίσατε νά τό 
λησμονήσετε. Θά ζήσετε μέχρι τοϋ 48 έτους.

Κον Κ. Ά&αναοούλην, ή σΰστασίς μοβ ε ί 
ναι εις τά γραφεία της «Σφαίρας». Δ ίν  εί
μαι προφήτης, άγαπηιέ κύριβ, ουτε μάγος. 
Στηρίζομαι οέ μϊρικά πνευματιστικά φαινόμε 
να, αποδεδειγμένα καϊ έπιστημονικώς. Τίποτε 
άλλο. #

Σημ. Έπειόή αί άποστελλόμεναι πρός έμέ 
έπιστολαί είναι παρά πολλαί καί δέν μοό ε ί
ναι εΰχολον ν ’ απαντώ εί; όλας έ·/«ιίρως, ά- 
ναγκάζομαι ν ’ απαντήσω είς μερικάς άπδ τή ; 
στήλης αΰίής. ο ]»ο ο }ΐ ·| ΐΤ Β Σ

ΤΟΥΚ8ΣΜΟΥ ΤΑ  Π Α Ρ Α Β Ε **

Η ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ Μ ΑΙΤΡΕΣΣΑ
—‘Ομολο .ουμένως αύτή τή φορά επέτυχα. 

Έ χετε  ένα σώμα, δεσποινίς, τόσο έλεγκάν... 
Βρήκα ακριβώς έκεϊνο πού ζητούσα.

—Άφήβτβ τά  κομπλιμάν. £Γπατι πώς έχετε 
γ»αρσονιβρα.„

—*Α, pardon.,,δ θαυμασμός με παρέσυ^ε. 
Ναι, ναί. Σωρερ, στά Πατήηα...

— © i  φάμβ απίτι σας :
—’Αφή3ν*. Θά οας κάνω μιά συρπρίζ.Μπή- 

τ* μέσα...
— Σωφέρ, στάσου.
— Τ ί έπάθατε ;
—θέλω  νά πάρω λουλούδια,.. κατέβω 

μό^η μον. Περιμένετε.. Ά Ι  πολύ καλά. Ε π έ
τυχα κάτι θαυμάσια τριαντάφυλλα. Πενήντα 
φράγκα στοιχίζουν. Πλήρωσε, φίλε μου.

— Έ π ί τέλους ά ; προχφρήϊουμε.
— Ν  >(..Σωφέρ, στάσου έδώ.
—Πάλι ;
—Ναί, θά περάσω ά*ό τδ σπίτι μου νά 

πάρω τό μαν -ώ μον· Κάνιι ψύχρα ά*όψε. 
Περιμένετε.

• M i δέν έχουμε καιρό..
—Φ ϊάνω  άμέσως.
— Σωφίρ, εμπρός...
—Λοιπόν;..
—Λοιπόν εΧιιαι ένθου3ΐ<ϊσμβνος μαζή σου, 

Μιμικά μου Μιμίκα δέ σέ λένε ;
— Ναί...Σωφέρ, σωφέρ...
—Μά πάλι ;
—Ναί, πήτε του νά σταθώ έ^ώ στό ζαχα

ροπλαστείο. θέλω  ν’ άφήσω μιά παραγγελία. 
Έρχομαι..

—’Απί τέλους αύτές ύ καθυστερήσεις... ‘Ο 
ρίστε...

—Μερσί.
—Δέν πιστεύω νά σταματήσουμε πουθενά 

άλλου.
— ΤΑ, ναί, θέλω νά πάρω λίγη αιθέρα. 

Σωφέρ, στάσου.
—Μιμίκα !
—Σωπα λοιπόν. Μη βιάζεσαι. Δέν μέ χά

νεις.. .Έχεις Μαιρό δλη νύχτα...Βλέπεις; ήρθα 
άμέσως.

—Δ ιξα  σοι δ Θεός. Τώρα ;
—Τάρα εμπρός γιά τδ σχίτι σου..
—’Αγάπη μου.,Μά τί θαυμάσιο σωματάκι!.
—ΣΌφέρ, οτάσου. —Τί ;
—Μ ’ έπιασες μέ τά λόγια καϊ έξέχασα τήγ 

τσάντα μου στό ζαχαροπλαστεία. ”Ας γυρί- 
σωμε πίσω.

Επιστρέφουν είς τό ζαχαποπλαστεΐα. Ή  
Μιμίκα άφίνει πάλιν μόνο τόν νέον της ερασ
τή, ό όποιος άαοκοιμάται μέσα στό αυτοκί
νητο. Ό τα ν  β /ήβε άπδ ζαχαροπλαστείο ή 
Μιμ κσ, ή πόρτα τοϋ αυτοκινήτου ήτο 
κλειστή.

— Ά ν ο ιξ ε  λοιπόν, κύριε. Κοιμάσαι ; τ ιΰ  
φωνάζιι.

—Περιττόν, φίλη μου. Γ ια τί νά σέ κουρά
σω;... Καταλαβαίνω πώς θά μπορέσαι άπόψε 
νά κοιμηθώ καί μόνος μου ωραιότατα. Ώ ρ- 
βουάρ. Σωφέρ, γιά τδ σπίτι. j j

□  Η  Σ  Τ Λ  Η  Μ Ο Υ

Ίο Άριστεΐον καί ό Φιλικός
Ό  Φ λικός Δ αγωνισμός τή ; «Σφαίρας» «α ί 

ό διαγωνισμός τοβ Αριστείου προσε'λκυσαν 
τήν προσοχή ι τών αναγνωστών τόσον, ώατβ 
νά χρειασϋώ νά καταρτίσςα ειδικήν ύ,τηρβ- 
σίαν γιά ν' άποκλεισθώ τό ένδοχόμένον αδι
κιών καί παρεξηγήσεων.

Έκεϊνο τώ }α  ποϋ θέλω άπό όσους μετε 
χουν καί τών δύο διαγωνισμών είχαι νά μή 
βιάζωνται. "Οσα μοϋ στέλνουν θά δημοσ εύ- 
ωνται ασφαλής δταν έλθΉ ή σειρά tccv. Ά ς  
είναι δέ βέβαιο; ότι δέν είναι όυνα'όν νά 
λήξουν αί διαγωνισμοί προτού δημοσιευθοΰν 
τά ·ργ ι καί ΐι άπαντήσεις δχων.
CH  σννεργαοία

Αύ ;ή τήν εβδομάδα είχαν έξοιρενικδ κέφι 
οί συνεργάτες μου. Μοϋ έσιειλαν έργα σχβδ&ν 
όλοι άπό τούς τακτικούς καί άπδ τοΰ; εκτά
κτους αρκετοί. Έ τσ .  κατελήφθην έξ άπήνης. 
Σωρός ολόκληρος άπό έργα μέ φέρνει σέ δύ
σκολη θέσι. Ά π ο  πςΰ νά πρωταρχίοω, ποιό 
νά πρωτοδιαβάσω ; Καί νά ουλλογ ζεται κα
νείς ότι ή αφθονία αύτή τών έργων έίυχε 
τήν εβδομάδα αύτή πού είμαι τόσον άπησχο- 
λημένος μέ τ^ν Πασχαλινή «Σφαίρα».^Έσκέ- 
φθηκα πρός σΕΐγμήν ν' άναβάλω τήν κριτική 
μου γιά τό άλλο φύλλο. Ά λ λ ' έσκέφθην κα
τόπιν ότι αύτό ήτο πολύ επικίνδυνον γιά 
μένα,καθόσον οίπερισσότεροι άπδ τούς συνερ
γάτες μου άνυπομονοϋν τόσο πού δέν θά ήτο 
διόλου άπίθανον νά φθάσωμε καί στά... χέ
ρια. Έ ν  τοιαΰτβ περιπτώσει θά τά διαβάσω 
όλα καί θ'άπαντήσω σέ όλους μέ λίγα λόγια. 
Σαςείπα : Έ ;αιρετικώς τήν έβδομάδα αύ ;ή 
άπασχολοϋμαι πολύ μέ τδ τοπογ}«φεϊον. Μοϋ 
έ<όλλησε ή μανία ή έφετεινή «Πασχαλινή 
«Σφαίρα» νάεΐναι κάτι τό πρωτοφανές, κάτι 
ποϋ χωρίς αύιό εορτή το3 Πάσχα δέν θά 
νοηθώ· Περισσότερα δέν λέω. Τά έργα θά 
μιλήσουν μόνα τους.

Καί τήρα, αόριστε, κ«ο>οι είς τόν στίβον».
Έγχρίνω : τής δίδος Μ νιόν «Μάης», Π. 

Βρούοη »Θυμήσου»,(τόν παρακαλώ νά έγκρίνυ 
τό ψβυδώνυμόν του, διότι, δ αφορετικά, τό 
έργο τοο θά δημοσιευθώ μέ τδ  πραγματικό του 
όνομα), Πάνου Χιιμαρριώτη «Σχά περαομίνα» 
(τό  άλλο είναι άφιέρωιις. Συνεπώς ή δήμο- 
σίευσίς του, κατά κανόνα, θά στοιχίσω δρ 35), 
«Θλιμμένης γοητείας» «Πόνου ξβχεϊλισμα»,(τδ 
άλλο όχι), Π. Κομνηνοϋ «Καρδιάς εικόνισμα», 
Σταύρον Ε ίίμ η  «Δειλινό», τή ; δίδος Ρίτας 
«Θ4 νά κλάψας*, Κ. Τρικχαλιώτη καί τά δύο, 
Γ . ΓιανναχοΟ «Τά  πουλ\ά γιά τήν άγάτη«, 
(ή εικόνες σας πολύ έπιτυχημένες. Ε π ιτρέ
ψατε μου νά σάς συγχαρώ), Κ . Κοφινιώτη 
«Άγάπης λόγια», 'Αγγ. Καφέ τα « Ή  άγάπη 
μου παντρεύβται», (καλώς ώρίσα^ε. Τί γινή- 
κατβ τόσον καιρό; Μέ χαρά μου βΐέπω μιά ά- 
ξιοσημείωτη πρόοδο στό στίχο), Φοίβον Δει- 
λινοϋ «Γλυκειές στιγμές», (θά ηερικοπώ ένα 
μέροί), δίδος Monna Uanna «Σ είς δέν μπο- 
ρεϊτε», (όπως βλέπω, δεσποινίς, οΰτ' έσεΐς δέν 
μπορείτε νά πάρειβ τή ζωή άπ5 τήν πραγμα
τική της υψι. Δικαίωμά σας τδ όποιον άταγ- 
ηάζομαι νά σεβασθώ).

Δέν κρίνονται κατάλληλα γιά τή «Σφαίρα» 
τά Ιργα τώ ν κ. κ. Στέλλιου Ά ρβ., Τάχη Παν- 
Χοπούλ., (δύο κόλλες άναφοράς πεζοτράγου
δο 1 Ποιός θάχε τήν υπομονήν νά τ!> διαβά- 
og ;) ‘ISavixoS. ΒονμβΧιν., Τζίμμη Π ., Δ, 
Μπερκέτ., xai Α. Σφυρ.

jΜι μήν, ή υπογραφή «Παράξενος» ίτέθη ίν 
γνώσει μου. ΕΙμοι τής γνώμης ότι δέν συν
τελεί είς τήν δημιουργίαν καλής έντυπώσεως 
είς τούς άναγνώστας ή δημοσίευσις δύο έρ
γων μέ τήν αύτήν υπογραφήν. "Ελαβα τά 
καινούργια κομμάτια σας. Πιριμένω καμμιά 
νοοβέλλα Πασχαλινή.— Σ . ΤουΧήν, 'Έλαβα 
τδ.,δέμα μέ τά ποιήματά σας. Εγκρίνω μόνο 
τό «Γ ια τί με λένε τραγουδιστή».‘ Μήν ξεχνά
τε πώς τό καλό δεν είναι στό πολύ,

Γ ιά  τό Ά ρ ισ τΰ ο ν
Έ3ήλωσαν άκόμη συμμετοχήν : Γ . Γιαν- 

ναχός,Φοίβος ΔεΛινός.Ο ΚΡΧ1Ζν|«Τ*ΐςΤ(1Χ

HECN SNKKlOTOfJ ΜΥΟΙΣΤΟΡΗΜΑ (ΑΡ ΙΣΤΕ ΪΟΝ  ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ

ι » 0 ΑΡΡΑΒΩΝΙΑΣΤΙΚΟΣ ΜΟΥ,,
Γ Ρ Η Γ Ο Ρ ΙΟ Υ  3 Τ !Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ

Σ Π Υ Ρ Ο Υ  n C T A W IA N C Y  

Η “ ΧΡΥΣΗ ΑΛΛΥΣΙΔΑ,,
j  ’ Ελληνικόν ΜιΦιοτόρηιια

(Σννέχεια έ «  τοϋ προηγουαενον)
Π ώ ς [έγώ  τά έφταιγα  δλα. Π ώ ς ή μόνη 

ύπε«θυ\η, ή μότη ένοχη ήμουν εγώ, πού 
εκείνη τήν νύχτα έμπασα σ τό  σπίτι τ&ν 
άρραβωνιαστικί μου κρυφά.Κίί π ώ ; αν δέν 
ερχόταν σήμερα, φανερά, νά μέ στε^ανώαυ, 
έγώ  έπρεπε νά πεθάνω.

Τίποτ" άλλο δέ συλλογιζόμουν,
Επιτέλους, μιά στιγμή, — ΰοτερ’ άπό πόση 

ώρα άνοιξε ή πόρτα τής κάμοράς μου καί 
μπήκε ή μητίρο μου χλωμή καί δαχρυσμένη.

'Ο  πατέρας μου είχε γυρίσει, — άλλά μο
νάχος.

Κ ι’ ό γαμπρός ;
Πουθενά !
Το είχε σκάσει άπ' τήν Πόλη. Τό Σάββατο 

«δ  βράδυ είχε φύ/ει σ ιό  Εξωτερικό.
Τρέχα γύρευε τον 1 
Τό θυμούμαι πολύ καλά :
—Έφυγβ ; ψυθύρισα’ πάει ;...
—Πάει, μοκ άποκρίθηκε ή μητέρα μου· 

έφυγε !
Παραχά:ω τίποτα.
Έπεσα λιγόθυμη, μέ τό νυφιάτικα φόρεμα, 

μά τανθη τής πορτοκαλιάς.,.
Κι" όταν συνήλθα, βρέθηκα οτό »ρ 3ββάτι 

μου, τό νυφιάτικό μου κρβββάτι,^ δ'π*α οτό 
άδειο κρεββάτι τοϋ γαμπροϋ, π)ύ δέν είχαν 
προφτάσει νά τό σηκώσουν..,

Κ ι' ήμουν μέ τά έσώρρουχα.
Τό .νυφιάτικο έκεϊνο φουστάνι, τό καταρα

μένο, τό νρινιασμένο, χό φαρμακωοένο, μοϋ 
τό είχαν β/άλει έ ιφ  ήμουν λίγο θυμισμένη, 
νειροζώντανη. Τό είχαν μουσκέψει με τα 
νερά πού μοϋ έρριχναν γ*ά νά συνέλθω, τδ 
είχαν λερώσει μέ τά γιατρικά, τό είχαν σχίσει 
άκόμα, καθώς μοϋ τόβγαζαν μέ τή βία καί 
μέ τήν παραζάλη,

Καί τό είχαν πετάξει κακήν-κακώς οέ μιάν 
άκρη σάνΑχ^ηβιο κοιρέλι, σχισμένο^ λερω 
μενο, τοαλακωμέίο,— όπως ήμουν κι" έγώ,. 

Έ τσ ι  έγεινε ό γάμος μου. Αύτός ή«αν 1

Ή  φυγή τοΰ Δημητράκη είχε γείνει μέ 
σχέδιο.

Ποτέ του δέν άποφάοισε νά κάνχ) τό γάμο. 
Μάς κορύΐδεψε ώς τήν τελευταία στιγμή. Καί 
τήν τελευταία οτιγμή μπήκε στό βαπόρι καί 
τόακασι σάν τόν κλέφτη, γιατί φοβόταν μή 
τόν σκοτώση ό πατέρας μου.

Γι" αΰτό δέν είχε τολμήσω νά τά  χαλάσχι 
πρωτύτερα, ιύθΰς μετά τήν τελευταία ομιλία 
πού μοϋ είχε κάνει. Φοβήθηκ· τόν πατέρα 
μο«. Καί, γιά νά ξίφύγΒ, μεταχειρίστηκε τό 
δόλο.

Έ ν α  μένει άκόμα άνιξεχνίαστο :
Γ ια τί δέν έφυγε στό "Εξωτερικό άμέσως μό 

λις άπιλπίστηκε νά μάς καταφέρω νά τδν άπο 
λύσουμε μέ τή θέλησή μας; Κ ί γιατί περί- 
μενε ώς τ5 Σαββατόβραδο πού ξημέρωνε ή 
Κυριακή τοϋ γάμου; 'Η θελε νά μάς τιμωρή- 
OQ μέ τήν πανηγυρική αύτή, νά ποϋμε, Εγκα
τάλειψη; Ή θ ελ ε  νά έκδικηθώ τδν ‘ πατέρα 
μου κι" έμάς όλους γιά τήν έηιμονή μας; Ή  
άπλούστατα δέν μπορούσε γά φυγχι πρωτύτε
ρα; Ή  μήπως είχε καί κάποια ίβέα νά κάνχι 
«ό  γάμο, Ισ τω  καί γιά νά χωρίσ^ σέ λίγους 
μήν«ς> καί τήν τελευταία στιγμή κατάφίραν 
οί δικοί του νά τοΰ γυρίσουν τά μυσλά καί 
νά «?ν φυγαδεύσουν;

Αΰτό είναι άδιάτορο όσα τό άποτέλεσμα, 
γιά μας, είναι τό ’ίδιο.

Κόντεψα τότε νά πεθάνω, χωρίς νά πάρω 
άλλο φαρμάκι άπ" αύτό πού μέ πότισε ό αρ
ραβωνιαστικός μου, χωρίς νά γυρέψω ναΰτο- 
κτονήσω μ" άλλον τρόπο. Μ>ά άρρώστεια 
παράξενη, ένας πυρετός με παραληρήματα κι* 
άλλοφροούνες, πού οί γιατροί δέν μπόρεσαν 
νά τδν προσδιορίσουν, μ’ έκράτησε|στό κρ β- 
βάτι περισσότερο άπό τρεϊς εβδομάδες. Χα
ροπάλευα άληθινά.ί Κ ι’  δίαν σηκώθηκα, ε ί
χα μείνει ή μισή.

Εννοείτα ι πως οί δικοί μου, δοο δμουν άρ
ρωστη, καί πολύν καιρό κατόπι, δέν έκαναν 
άλλο παρά νά μέ παρηγορούν, Ή θελα ν  νά 
ζήσω, τελείωσε ! Καί μούλεγαν πώς κανένας 
λόγος δέν ήταν νά πεθάνω. Τόσο νέα, τόσο 
όμορφη καί τόσο άδικημένη,—τί,άχερα έτρωγε 
ό κόσμος ; δέν ήξερε ποιός ήταν ό Δηιιητρά- 
κης καί'ποιά ήμουν έγώ;—άργότερα θάβρισκα 
τήν τύχη μου, τήν καλή μου πιά τΰχη. Μά 
κι’  αΰτό νά μή γινόταν, τ ί  ; Δέν μπορονσα 
τάχα νά ζήσω καί νά εργαστώ Ανύπαντρη ; 
Δέν πεθαίνουν όλες όσες παθαίνουν τέτοια 
συμφορά. Κ ι’  οΰτε ή πρώτη θά ήμοκν, οΰτε 
ή τελευταία.

Τά ϊδια δηλοδήπού μεΰλεγαν κοί πρωτύτε
ρα, δ ϊ «ν  μέ είχε άφήοει ό αρραβωνιαστικός 
μου. Μόνο πι ύ τότο ('Πορΐϊ καί νά τά πί
στευαν, ίνω  τόρα ιάλεγαν γιά μένα...

'H t.iv  τα λόγια τών ίιχών μου; Ή τα ν  για 
τ ί  έγώ ή Ιδια, άηό μίσα μου, δικαιολοϋσα 
τδν εαυτό μου; Ή τα ν  γιατί κι* ένοχη άκόμα, 
με τροβοϋσ* ή ζωή, γιατί ήμουν vsa κι* ή
θελα νά ζήσω;... Δέν ξέρω. “Ισως όλ’ αντά 
μαζί. Τό βέβαιο ε ϊνπ  πώς π α ρ η ν ο ρ ή θ η κ α ,  

πώς έζησσ, πώς συνήλθα. Ύ σ τερ ’ άπδ ένα 
μήνα, άρχισα πάλι νά παίρνω άπανω μου, νά 
γεμίζω. Καί σέ λίγο ηΛομν τόσο καλά σωμα 
τικώς, όσο καί πριν άρρωστήσω. Ά π ό  τό Σε
πτέμβρη μάλιστα, είχα ξαναρχίσει νά ηηγαί- 
νω στό σχολείο, γιίι νά <ιάρω τό δίπλωμά μου 
καί νά γ.νω δασιάλα. Είχα ξαναγίνει ή  πα
λιά Μαριτάνα, ή μεγαλόσωμη κι* όμορφη μα- 
θήτρο, ή άφράτη καί καλοθρεμμένη, πού ξε- 
τρέλλαιτε πρώτα πρώταξτούς δασκάλουςτης... 
Ό .Ί Ο ,ο ς  δέν μέ ήξερε, όποιος μέ πςωιόβλβπε, 
θάταν άδύνατο νά μαντέψω τήν τραγωδία πού 
είχε ταράξει τή νέα ζωή μου. Καί προπάν- 
ταπ θ ά τιν  άδύνατο νά φανταστώ πώς εΤχα 
κάνοτε έναν άρραβωνιαστικό, πού χοιμόμονν 
μαζί τοβ σά <ά αν άντρας μου ! Γιατ* είχα 
άνακτήσει τδ παρθενικό ΰφος ιής μικρής μα- 
θήτρας στήν εντέλεια, καί τό άβςό, ιό  άνάγ 
γιχτο έκεϊνο χνοϋδι στά ζωηρά κοκκινάδ α 
τού προσώπου μου, πού θάπαιρνες δρι^ο πώς 
τά μά',ουλι έκεϊνα δέν «ϊχαν Γ . ο ι έ  φιληθ^..

"Όλοι μοϋ τδλ*γαν Κι" ή μητέρα μου.‘ κι" 
ή θεί>» μου κι* ή Ραλλοΰ. Άκόμα κι’ ή Σαε·- 
ρόγδα, χωρίς νά ξβοΰ δλη μου τήν ιστορία, 
— ήταν μικρή η κουμένη, κοί δβν τή ; λέγαμε 
άκομα τέτοιες ίσιορίες, έθαύμαζαν πώς κη- 
τάφερα «νά τόν ξεχάσα» σέ τοσο λί/ο κοιρό.

—Νά σοϋ πώ τήν άλήθεια, Μαςιτάνα μου, 
μοΰ έλεγε, έγώ φ( βήθηκα πώς Οά πεθάν^ς. 
Γ ιατί κι’ έγώ, οτή θέοη σου, θά πέθαινα...

Φ ιντίσου  : θά πέθαινε στή θέση μου, χ<τ- 
ρίς νά ξέρΉ άκριβώς ποιά ήταν ή θέση αύτή!

Μόνο ό πατέρας μου δέ μοΰλεγε πιά τίπο
τα. Ά π ό  τόν καιρό πού οηιώθηκα άπ' τδ 
κρεββάτι, άπδ τόν καιρό πού αέ είδε νά ξα- 
ναγυρίζσι οιή ζωή, έπαψε σιά δλοσδ όλ >υ «α 
μοϋ κά^Ή λογο γιά «ό  Δημητράκη. Ά λλά  
είχε μαραζώσιι ό άνθρωπος. Αΰτά-ή:αν ολο
φάνερο. Χλωμός, άδονατος, βουβός, μελά - 
χοίικός, Ιβροζε άπό μέσα του αΐωνίωε. Τό 
φυσούσε, πού λένε, καί δέν έχρύων*. Τόν έ 
φερνε νά σκάοΰ προπάντων ή αδυναμία του, 
ή άπόλυιη άδυναμία του, νά έκδικηθώ τόν 
άνθρωπο έκεϊνο πού τοΰιανε ένα τόσο μεγά
λο κακό. Κάπου-κάπου, καί μπροστά μου, 
τοϋ ξέφευγε κανένας στεναγμέ ς καί κανένας 
λόγος πίύ μοϋ έδειχναν τ ί  γινόταν στήν ψυ
χή του. Τελοσπ&ντων ό πατέρας μου υ.τέφε- 
ρε. Κ ι’ ό κακόμοιρος ύίν μπόρεσε νάνθέξ^]. 
Τό χειμώνα, μέ τά μεγάλα κι,ύι, άρπαξε μιά 
πούντα. Τοΰ έγεινε διπλή πνευμονία. Καί κα 
θώς ήταν τό αίμα ταυ φαρμακωμένο, χόν 
συvtπήρε οέ όχ·ώ μέρες.

Πάει ό παιέρας μου ! Τόν έχασα κι’ αύτόν. 
τόν χάσαμε, έξ αιτίας τοΰ άρραβωνιαοτιιοϋ 
μου...

Άπότότε άρχισε γιά μάς ή μεγάληδυστυχία.
Ή τα ν  πιά ή φτώχεια, ή στέρηση καί τοϋ 

ψωμιοϋ. Ώ ,  ναί, χωρίς υπερβολή, ήρθαν μέ
ρες πού δέν είχαμε νά φάμε!...

Ζουσαμε μόνο μέ μιά μικρή σύνταξη ποϋ 
μας έβγαλε ή Κυβέρνηση, Κι* έκάναμε πιά 
όχι μπορούσαμε, γιά νά μήν πεινάμε καί γιά 
νά μή γυρίζουμ· γυμνοί. Ή  μητέρα μου ή 
καΰμένη πουλούσε πράγματα τού σπιτιού. Τά 
καλά έπιπλα πού ι ί χαμε κάνει γιά τό γάμο, 
πήγαν όλα. Πουλήσαμε σερβίτσια, πουλήσαμε 
ζάρφισ. χρυσαφικά, άντίκες, χαλιά, δ,τι κά
πως πολύτιμο είχαμε. Ό  άίερφός μου ό Σω- 
τηράκης, μικρός-μικρδς ό καϋμενος, άναγκά- 
στηκε νά μ.ιώ βοηθός ο’ ένα Φαρμακείο τού 
Φαναριού. *Η Σμαράγδα άκόμα έκ ινε και 
πουλούσε έργόχειρα. Κ ι’ έγώ κοίταζα δπως 
μπορούσα νά πάρω τό δίπλωμά μου, μέ τήν 
ε λ π ίδ α  νά διοριστώ άμέοως καί νά βοηθήσω 
τό σπίτι.

Καί τό δίπλωμά μου, μέ χίλιους κόπους καί 
βάσανα, τό πήρα. Δέν τό  άξιζα, τόμολβγώ. 
Τόσον καιρό πού εϊχ’ άφήσει χά μαθήιιατά 
μου γι’ άγάπη τοϋ Δημητράκη, τά είχα ξεχά- 
σει καίμέ δνσκολία μποροίοαπιά νά ιάπαρα- 
κολουθώ. Μόνο στά ’Ελληνικά ήμουν πάντα 
καλή κι’ ήξερα τεύλάχιστο νά όρθογράφω. 
Βέβαια αύτό μέ οήκωσε. Ά λλά  μπορώ νά πώ 
πώς τδ δίπλωμα μοϋ τόδωσαν άπο οίκτο,

(Άκολουύβϊ)

(Συνέχ ια έκ τού προη/ουμε*. o t )
Τότε έπ8<ράτησε μιά σχινμή σιωπής καί 

άμ^χανίας καί δλω·· τά βλεμμοτα έστράφηκαν 
έρωτηματιοά πρδς τή Λίνα.

— Νά οάς γνωρίσω χή μνηστή μου, ε ! « *  ό 
Σιάμος.

Ά λλά  *ή στιγμή «κείνη ή σκηνή άλλαξε.
Ά ν τ ί  τή* εγκαρδιότ^τος πού έχαρακτήριζε 

'ούς χ ιιρετιο .ούς χαί τ ’ άγκαλιασρατπ καί 
τά φιλιά π30ς χό Στάμο, ήρχισε τώρα... ή έπι- 
σηιιότης.

Ή  ό .άς νών συγγενών είχε πληροφορηθεϊ 
σιήν επαρχία λίγα πράγμαχα, γ.ά χή μνησχή 
τοϋ Στάμου των.

‘Η φήμη όμως Η3Ϊ  ή φαντασία χων συνε- 
πλήςωσαν χϊς πληροφορίες.

Σχή υινρή κοινωνία ιή ; παχρίδος των, όλα 
τά βρ^δυα, οτϊςουνα\ασ(ρ. ηές *αί οχίς συ
ναντήσεις των μιλοϋσαν γιά χή «νύφη».

Καί σιγά, σιγά τήν έφανχάσθηκαν μιά ΰ- 
παρΕη έξω χοΰ κόσμου τούχου» ςόραία σάν 
ν»ρ ϊδ >, εύ/ενιτιά, άπό μεγάλο γένος, (5ρ;σ- 
χοκράτισα, τοϋ καλοΰ κόσιιου, πού συνανα- 
στοέφετσ.ι διορ’ ώ μ* πρέσβεις, |ιέ υπουργούς.

Τώρα πού βρέθηκαν άπόχομα μπροσχάστδ 
μυθικό αύτό πρόσωπο, τό κύττοξαν καχ’ άρ- 
χάς μέ τήν κατάπληξη ζωγραφισμένη σχά μά- 
χια καί μέ χήν πβοσπάθεια νά {ώσουν όλοι 
οτή ιιορφή τους μιάν έχαοαση περιπ-ΐήοεως, 
εύλοβε'ας κοί θαυμασμοΰ-

Ή  προσπάθ«<α αύτή κατέληξε γιά όλους 
σ’ ένα βαλσαμωμένο χαμόγ λο, πού παρου
σίαζε κα<αφα> ή διαφωνία μέ τήν υπόλοιπη 
εκφροοι χρς μορφής των. Γιατί ένώ τά χείλη 
τους χαμογελούσαν, χά ιά τια  έξοκολουθαΰ- 
σα» νά κυςχόζουν έκπληκτα.

Ο κλήρος έπισε πάλι στή μητέρα ν' άρχί- 
ση π(ώεη τήν τελετή τοδ χαιρετισμού καί νά 
διαγράψω τοόπον τινά, τό πρόγραμμα καί τήν 
τάξη, n -ύ ςοφειλαν ν' άκολουθήσουν καί οί
άλλην.

Έ καμ ι τά δύο άποφσσιοτ κά βήματα πού 
’ ή> έχώρ ζαν άπδ τό προσκΐνημο, έτεινε είς 
εύθεϊαν γραμμή τ') δεξί χέρι μέ τήν παλάμη 
τεντωμένη καθέτας, έπρόσθεσε στό χαμόγελό 
της άρκετή δόση ζάχαρης, έκλινε όλίγον άρισ- 
τερά τό κεφάλι - άπδ μιά διάθεση νά δώσα 
•τό χα ρετισμό της εϋλάβεια μαζή καί χάρη — 
έκαμε μιά κίνηση ολίγον άδικαιολόγητη τβΰ 
άριστερού ποδιοΰ, έστηρίχθηκε κολά στό δβξί 
καί μόλις πή(ε οτήν άνοιχτή παλάμη της τό 
χέρι τής Λίνας—ή οποία είχε σηκωθώ είς τό  
μ ·ταξύ—έπρόφερε τή φράση τοΰ χαιρετισμού, 
πού τήν έμελετοίσε ίσως πρίν ξεκινήσει άπ* 
τό σπίτι της :

— Χαίρω πολύ γιά ιή  γνωριμία σας,.ό θεός, 
κοπέλλα μου, νά οάς πολυχρονίζχ|.Νά ζήσετε, 
νά ΐζήσετε.

*Η Λίνα έκίνησε ελαφρά τό κεφάλι γιά ν ’  
άνταποΙ(όα\1 ιό  χαιρβτισμό, έψ.θνρισε κάτι 
σάν ευχαριστώ καί άπέσνρε ευγενικά τό χέρι
ιη ς ·

Φιλί δέ» ανταλλάχθηκε. Οΰτε ή γρηά τό 
άπβφάσισε οΰτε ό Στάμος ετόλμησε νά τό 
προτείνς.

Ή ρ θ ε  άμέσω ή σειρά χοϋ παχέρα, ό όποιος 
άντεγραψΒ τή σ^ηνή, παραλείψας μόνο τήν 
κλίση τής κεφαλής πρός τ* αριστερά, γιατί 
τοΰ φ ά ιη <8 άποκλειστικώς γυναικεία, κι' έ- 
πανέλαβε τήν προσφώνηση μέ τις ίδιες λέξεις 
χηχολήξας στ > ήχηρό καί κάπως πανηγυρικό 
«Νά ζήσετε, νά ψήσετε».

Ακολούθησε ή πσχειά άδελφή, έπειτα ή 
άδύνατη κι' Ιπεκα ό πυρόξανθος γαμκρός, 
πού προσέβαλε ίδιαιχέρτς χά νενρα τής Λί- 
vac με χό χρώμα τών τριχών του.

Γ ια τί ή Λ ίνα χρωστούσε τό μεγαλύτερο 
μέροςτής ώμορφιδς «αίτής χάρης της στό χρυ
σόξανθο κεφάλι της.Τώρα λοιπόν πού έβλεπε 
τό χρώμα αύτό, σκορπισμένο μέ x0ag σπα
τάλη οτό κόκκινο έκιϊνο καί άποπληκτικό 
πρόσωπο αισθάνονταν μιά Ιδιαίτερη στενο- 
χωρία,

'Οπωσδήποτε ό ξανθός άνθρωπος έπανε- 
λαβε τήν προσφώνηση μέ τήν ίδια έπωδδ καί 
έκλεισαν τή συνοδεία οί τρεις δεσποινίδες 
πού άλλάξαν λίγο τήν προσφώνηση. Ά ν τ ί  νά 
λένε «κοπέλλα μου» έλεγαν «κυρία μου». 
Έπανέλς βον δμως κι* έκεϊνες τό «νά ζήοειε» 
κάθε μιά άπό δυό φορές, καί ή άπήχχσις τοϋ 
χαιρετισμού αυτού μέσα στό δωμάτιο έηροκά- 
λεσε έπί τέλους, δχι πειά τή θυμηδία άλλά 
τή μεγαγχοΑία τοϋ Στάμου.

( ’Ακολουθεί)
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ΑΥΤΟ ΑΚΡΙΒΟΣ ΠΟΥ ΕΛΕΙΠΕ
Ύπό Robert Dietdonne

Ό  Άνδρέας Σιζύ ήταν ένας πτωχός ζω γ 
ράφος καί ήιανπτωχδς π?ριασότερον άπό δει
λία ααρά άπό φτώχ·ια. Ή  δειλία του καμμιά 
φορά τόν καθιστούσε γελυΐο στού; φίλους 
του καί στούς δικοής του, παό πάντων όμας 
βτή γυναίκα του. Ή  ώραία Λ ιζέττα  δέν μπο
ρούσε νά καταλάβα πώς ένας νέος άνδρας, 
όπω; ό Άνδρέας, ό όποιος ουδέποτε είχεν 
άρρωστήσει, φοβοταν τά τριζόνια, τα πονζί- 
κια καί χ^ς νυχτερίδες. Ώ ,  γιά τί)ς νυχτερί- 
δες αίτθανόχαν έναν εξαιρετικό φοβο πού έ
μοιαζε μί άπονέκρωοι.

Κάποιο άπογεματάκι ή  Λ ςέχτα έζήχησεν 
άπό τόν Άνδρέα νά τήν συνοδεύσω σέ χά- 
ποια συναυλία. Έπρόκειχο γιά τό ρεσιτάλ 
ενός σπουδαίου μουσουογου, είχαν μαλιοτα 
καί εισιτήρια εντελώς δωρεάν. \

Ό  Ά 'δρ έα ς  έρώιησεν:
—Στήν Ορχήστρα θάχουν χαί βιολοντσέλο;
— “Ε, βέβαια, άπεκρίθη ή Λιζβττα. Ό  Βίκ

τωρ δέν παίζυ παρά αΰτό τό όργανο
— Λοιπαν βέν θά πάη πουθενά, είπιν ό 

Άνδρίας.
Τόν ένοχλοϋσε «α ί τό βιολοντσέλο. 

Τό φοβόταν. Ή  φωνή του μοιάζει, έλεγε, μέ 
τό μοιρολογώ κάποιας χονδρής έπι,ρχιώϊίσσας 
ποϋ κλαίει -ιόν άντρα της.

Ή  Λ ιζέττα  έθύμωσε τόσα ποϋ, γιά νά τόν 
έκδικη0ή ,βζωγράφισβ έπάνω οτή μαξιλάρι τοΰ 
κρεββατιοΰ, πού θάπεφιε τό βράδυ ό ζωγρά
φος, μιά νυχτερίδα. Τό άπο-.έλεσμα ήταν ό 
δυστυχής Άνδρέας να ϊημερωθή απέναν
τι διανυκτκγεϋον καφφβνεί,,ν.

Πολλές φορές.ό φό^ο του παρουσιάζετο 
■ύπό πορφήν τεμπελιάς. Τοΰ έλεγεν ή γυναίκα 
του :

— Σήμερα έχουμε κρ«ο. Δέν «ηγαίν^ς γιά 
μεοι»α ξϋλα; Τά μπράτσα μου έξύλιασαν.

Κι" ό Άνδρέας, άντί άλλης άπαντήσεως, έ- 
ζωγράφιζεν άμέσως ένα ταμπλώ μέ μιά θβρ- 
μάτρα καί μιά φωτιά πού ίνόμιζες πώς ήταν 
αληθινή Κ" εκαλοϋσε τή γυναίκα του νά 
πλησιάσ[] καί νά ζββταθή!

Ό τα ν  πάλι έκανβ ζίσ τ«ς  καί ή Λ ιζέττα  τοϋ 
λε -ε καμμιά φορά ν'άνοί|Β τά τζάμια καί 
νά κλεΐσα τα π^ιντζ·>’ ΐρια γιά νά σχηματισθή 
λιγάκι δροσιά, ό ‘A \djuac  έ^ωγράφιζεν άμέ- 
οω ; μέ τό νραγ.όνι ένα δάίος πολύ φυσικό 
κ" έληγε τή ; γυναίκας του :

— Ξαπλώσου κάιω ά,τό καδένα δέντρο νά 
δρπσιοθης.

Τόν Απρίλιο τοϋ 192 .. έδόθη σ ον Ά ν -  
δρέα Σιζύ μιά μονοδικν) ευκαιρία γιά νά γνω- 
ρισθή ·α ί νά πλουιίσι;. Ά νοιγβν ή βκθεσις 
ζωγραφικής στό Παρίσι. ‘Ο Άνδρίας, παρ’ 
ολην την δειλίαν του, εΐρ/αζετο π >λί> γερά, 
όιακις ήίελε, ϊ}ίω~ στά πορτραΐτα βΐχβ κα- 
ταστή μοναδικός. Τά πορτραΐτα όμως έδεναν 
πάντα στούςτέσσερης το χους τοϋ εργαστηρίου 
του καί ό Άνδρέας ήρ (βϊτο νά ζή παραδίδων 
μαθήματα ζωγρ φικής στά κΓρΙτσια τής συ
νοικίας. Αυτή την φορά όμωο όέν έγλύτονεν. 
Η  Λ ιζέττα  θά τόν άνά/καζβ νά βγήάπό ιή 

μοσχίιασ.ιΐένη του »ά>ορα.
Πρέπει κάτι νά κάν^; * ’ έού γιά τήν έ ·-  

θεσ.ν, τοΰ είπεν ή γυναίκα του.
Ιίαραδόξως ό Άνδρέας άπήττησεν 0Η 3ΐ- 

χε κατά νούν νά φιλοτεχνήσω τό πορτραΐτο 
τή ; Κας Ρομάρτ, τής διοσή .ου πριμαντόνας 
του Μβλοδράματο;, τή ; ό.τοίσς ή καλλονή 
ειχβν άναστατώσβι τούς κοσμικούς κύκλους 
Τ0.°. Πσρ σιοΰ. Ή τα ν  βέβαιο; ό"Α>δρέα; πώ; 
κι αν οέν'βρισκόταν καιε'ις θαυμαστήςτή; Κας 
Ρομαρτ ν ' άγηράσυ τά π ριραϊτο τη:, άσ- 
φαλως^θά χό άγόραζβν ή Ιδια 

Κι άρχισε νά έρ/οζεται. Σε^ς προσωπο-

α<ουσ», ε 
ΐιίχαν πάει

γραφιες ο Ανδρέας Σιζύ είχε μενάλην έτι- 
τηδειοτητα καί δέ·“ άργησβ νά έ τοιμάίΐιτό 
πορτραΐτσ τής κ. Ρομάρτ. Ό ια ν  πειά ήταν 
έτοιμο καί δίν άπέμενε παρά >ά τό κορνιζώαη 
καί νά τό στβίλρ στήν έκθεσιν, ένας δισταγ
μός τοϋ ε*οψ3 τή βιασύνη. ‘Εκείνος ό χρω·

Π  Α Α Η  A  Τ Ρ Α  Γ Ο Υ Δ  Α

ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΟΥ ΝΟΒΑ
‘ Ayigaaiee ιριαηαφυΜίιάί οχοΐίζουν ιά στρατήια 
Και νίχο τή* xeτάρα τουι όιτοιθίά·*&ό 5»» πάρχ}! 
Τά κυηαρίοσια όΐόγνρα Mi'ή βΧΙψη τοvS >) αιώνια 
Κόβιι ιο ί Άκρίλη τή χαρά,τή φρίκη « 0  Γε»-

[’ άρη.
Ό  γριφικός εΰκάΐυπτοί ψηΧώϊει καί oaXtiti 
Σά* έμπνινσμΪΜ ISanxo μ<α; καθαρόαιμης

[tsiit  ηι.
Κ ι ή λεμονίΜ no® δΐμπορεϊ οτό ψήΧο το* *'ά»ίβη 
'Ερωτικά αιή ρίζα τον τιψάζβι τον άν&6 της. 
Γιγο,νναμινις xagviiit ίσκιωναν* τή συρμή rouf 
Σάίόρκισμίνο μνατικ» βα&ειάο! φαίηΐ σιά βίτα. 
‘Ανίίνια,φίΧΧα χαι **ρβ τή μοναχή !·ααρξήιον$ 
Μας υποβ&ΧΙον> οαγλικε,α πρωτάκοναιη αονάια 
Aiyt, βραούΐα τρίκρονη.τά &ρνΧο zf,e ιιηγήιοίυ 
Χαΐ τά δροαάτα μνοτικά τ&ν πέτρινων ϊγχάτα>ν, 
Στά πα/.ντρίχια οτάίαζβ -  κι' ακονγκ άπ'τή ονρ-

[μή οον
Τήν προφητιία τ&ν άρμνρίν, ποΰ ΰά ο* πΐύΰν

'[ινμάτων.
Σ το μ ίτ ιχ  ζαταΧέγιται τ& ίριιπωμέ'Ο κιόσκι 
Σάν παραμCfii αρχοντικό, ποΰ iiv  αλησμονιέται. 
Καιτό μβλίαοι το ξαν&ό,ποβ ίκβϊ ιρνγνριο βόοκβ, 
Γ ιi  τή γλνκιιά ίου ίνναμη βουίζει χαΐ παινιίιαι 
Μικροΐί,ις ηοΰ διαβαίνετε,μποροΰαα ν'άντιτοά,χρω 
Τή μοναικήτοΰ περβαίιοϋοτά βραοιρά οας χείλη -  
Φονγει*ι...Πέλι μονοχοί — χαί γο αία ν'άνάψω 
Στόν τίφο ιών προγόνων μου τή ακέχρη μ·ν κον-

Γ. ΑΘΑΝΑΙ [ιήΧι !

ματισ^δς πού εΙ;8 δώσει στά μάγουλα δέν 
τοΰ φ η τό τα »ε  πολύ φυσικό . Ξέρετε τί ουμ- 
Saivm όταν o‘ έναν καλλιτέχνη κολλήοη ή 
ί5έα πώς τό έργο του ίχει κάποιο ελάττωμα. 
Βασανίζεται, ι^ουσκώνιι, άπογ^ητεύεται.

EL; μάτην ή Λ 'ζέ ττα  διαβίβιίωνβ τόν "V- 
τρα της ότι δόν είχε δ ιί φυοικώτερον Π(ρ 
τραίτο, ό Άνδρέας δέν έκείθετο.

—Ή  Κα Ρομάρτ δέν ίχει τέτοια μάγουλα, 
έ&εγε.

Τή βραδειά πού είχε βάλει τήν τελευταία 
πινελιά στό πορτραΐτο του κ" έιοιμιιζόταν νά 
κο>μηθϋ,βασανιζόμ3νος άπό τόν εφιάλτη τοΰ 
δισταγμού του, ή Λ ιζέττα  είχε βγή μιά σ ;ιγ- 
μή έξω » ’ εΐχβ άφησε, τήν πόρτα ά- 
νοιχτή. Τότε συνέβη κάτι τό ςρικιΒδες ! Μιά 
νυχτερίδα έμπήκε άτό τήν πόρτα κ * άφοΰ 
έκανε μερικά τούρ σιό δωμάτιο,ήλθα ι." ίσ- 
τάθηκε επάνω σιο πορτραΐτο τής κ. Ρομάρτ. 
Ό  Ά ν ϊρ τα ς προσπαθοϋοβ μί τής φωνές νά 
δ ιώ ξ ί τν,ν αναιδή έπισκέπτριαν, μά δέν τό 
κατώρ0αισ3ν, Έπί τέλους έγύρ σεν ή Λ ιζέττα  
καί uέ μιά πβτοέια ήνάγκασε τήν ννχτιρ'.δα 
νά άπβλθϋ εί; τά Ϊ3ια.

Ό λ η  νύχτα ό Ά νδ }έα ς  είχε κρυάδάς*· έισι 
πού ιό πρωί άναγκάστηκε ν 1 μβταφέρνι ή 
Ιδ ι«  ή Λ ιξεττα  τό κάδρο του στήν έκθισιν.

Ό  Άνδρέας έφώναζε
—Μ ήντό πας πουθενά, θά μέ ρεζιλ ψβς, 

δέ® είναι χρώμα αΰτό.
‘Η  γυναίβ λ του ό^ως δέν τόν 

πειδή όσά»ις τόν είχεν ακούσει 
καί οί δύο πολύ άσχη ι « .

π ύ όλη 
.ιλΐ);ιμυρίξ8ΐ ά 
Δε- λαχταρώ 
μυστι*ές συ- 
τά κλέφτικα 
τόσο «χνικά

Είναι πρωΐ.’Ο Άνδρέας βίναι στό κρεββά
τι άκόμη. Ή  Λιςέιτα, ντεγ ιλ ιζέ  άκόμη, τακ- 
tonotii τό έρ/αστήριον Έ ξοφ νη  χτυπάει ή 
πίρτα καί παρουσιάζεται ή Ku Ρομόρι ! Δέν 
είναι μονη. Πιαω της |ρχ«ται κάποιος νεα
νία , κρατόντας μέ εϋλάρειατό πορτραΐτο πού 
είχβ τ:ΐΑ.οτίχνησβι ό Άνδρέας.

— Ή λ θ  ι, λέγ^ι ή καλλντέχνις, γιά va bag j 
συγχορώ διά τήν επιτυχία σας.

Κ - ίνώ  όΆνδρέας τήνκυττοΰσε κατάπληκ
τος, ή Κα Ρομαρτ έσυνέχισε :

— Δέν είσ^ιΐ μονον καλός ζω/ρόφος, άλλά 
καί καλός προφήτης. Ποΰ ή|εύρα\ε πώς τό 
ένα μάγουλό μου τώρα τελευτάΙδ είνοι πίΐό 
κόκκινο άπό τ ’ άλλο ; Εί δατε ; έχω μβρικά
μ.τιμπΐ/.iu..

—Έ γώ  δέν ., έκανε σασχιμενος ν Άνδρέας
— Μαλιστο σβΐς. Ί ίο ύ  καί τό κοδρο σας. 

Έχ^τε τό ένα μάγουλό μου πειό κόκκινο άπό 
τ* άλί.ο. Κ 1 είναι ά<ριβώ; χ^ άρισιερό. Σας 
ίύχαοιστώ. Eisftg ύ-ιέρ^χος άνδρας.

Φεύγουσίΐ ή Κα Ι^μάρτ ά?.ή<8 έπ ίτω  σ’ 
ένα τριίπβΐάβι έ/α χαρτονόμισμα τών ο χι- 
λιάΠω·1 φράγκων.

Ή  Λ ζέ τ ια  κυτχοΰβε τόν Άνδρέα  σιωπηλή, 
ενώ έ^ϊνοςκδ ίξαζβν βνδοϋύχως τήν νυκτερίβα, 
σνα φτερά τή ; ότοίας ώ-ρεί^ετο ή.., τβλειο- 
ποίηπι, τοΰ πορτραίτου χής Κας Ρομάρτ,

Μβτάφραοις «  ^  ^,

Α Γ Α Π Η Σ
, "Ερχονί-ι 
η - Ψ ̂ χή μου 
πΛ στορ/ή
το :β οΰ ;β τής
νανϊήσβι-οΐίιε
φιλιό, ουεβ τά χάδια σου, τ ι  
«ο-> μέ ζβτρελλοίνουν.

, Γίνομαι τόχ8 ένα; καλός άδελφούλη; κτ>ϊ 
τόσες φω^ε; μέ δαναμώνουν γιά ν’ άγωνισθώ 
για τήν ίΰιυχία βού. “Ηθελα τάμαι «άντα  
«οβτά σου,να σοΰ γλυβομιλώ τής στιγμές τοϋ 
πονηυ οον,πιύ είνα» πολλές, κ ΐ νά σέ παρη 
γορώ^μέ χή γλυκύτβρη στοργή μου τήν ωρα 
που έρχεσαι νά ξ·κονραστής κοντά μου, οα- 
κ“Ι®μ8,η άπό τής άδ κίβς τής βιοπάλης σου.

,Τής μέρες έκβΐϊβς μέ πλημμυρίζει ή στορ 
ϊή  καί γβμιζβι τήν Μΐρδιά μου μ* φιλήματα, 
Φιλήματα πού δϋν τάχβι άγγίξβι ό έραις. Κοί 
σκέπτομαι τότε, σκάπτομαι πως ή άγάπη μου 
έ χ «  φθάσει σ ίό  ζενίθ καϊ παίρνει τ:ήν μορ
φή τή ; ίΕρίτερης στοργής γιά να ζήσκ) π 8ρισ- 
σότβρο, γιά νά ζήο^ καί τότβ που δέν βά μπο 
Οί νά _ζήσυ με τή μορφή τοϋ έρωτα. Έ τσ ι 
θα β’ άγαπώ πάντα, έτσι δίν θά χωριοτοϋ;ιβ 
ποτέ καί ήποργή θά μας έ 'ώ νυ  πάντα στούς 
μεγάλους καί οτούς φωτεινούς δρόμους.

Ά ,  βού πονβτικια ΰταρξις, έσύ πολύτιμο 
ίί.ιξή}ΐΟ τής ζα ή ; μου.,- άφησε μ1 Ιού τή 
σ:τργή σου νά μ* άγκαλιάακ τώρο. Ή  δική 
μου αγάπη, όταν 2έν μπορεί νά σοΰ μιλάη 
γιά τόν ^ίρωτη, θά y.vn σεβασμός... Ή  
δική σου όμως ά/άπη.,ή δική σονάγάπη άςμεί- 
vq γιά πάντα, πάντα ό έρωτας... ΕΧΠΕΡ02
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ΣΑΝ Η ΚΑΡίΙΑ ΚΤΥΠΑ

Ε Ν Α .  Δ Α Κ Ρ Υ

Έ  χ 8 I  ν ο ς.—"Υατιρα άπο ενα σπαραχτικό 
χωρισμό, νά εμείς ε ί  όνο έ,ωμένοι πάλι. ΆΧΧά 
αί ποιονς χόαμονς, γΧυχειΑ μον άγάπη, θά βρί}ς 
τήν παρηγοριά πον ΰά μ ι χάνjj νά Χηβμονήαat 
τjjs τόοις πίχρειI πον βπέρασα, μακρυά σου, τό
σον Ηβιρό ;

Έ  η  ε ί ν  η.— Θα προοπαφήσα>, 0 ’ αγωνιστώ 
νά ®οβ ίε ίξα  μεγαλήτιρη τήν άγάπη μου γιά νά 
διώξω άπό τήν καρδιά αον τήν μελαγχολίαν—τά 
Γ«Α«υιοϊον ίχνος τοΰ καχοΰ πον σοϋ προξίνησεν 
ή απουσία μον. Λατρεύεις τήν αοίηαιν. Θά σοϋ 
διαβάζε» οτής γλνχειΐς βραδιίϊς τ ιν ι ωραιότερους 
στίχους, θ i  σοΰ απαγγέλλω σονίττα ερωτικά, 
με τά δποΐα &ά μπορεσεο νά αον έκφράοω τήν 
άιελείωτον λατρείαν πού σονχω.

— ’ Ε κ ε ί ν ο ς .  —Μιά άνοίκωτη εύίαιμον ία 
0ά μ' άγχαλιάσ  ̂ διαν όά β ΐαόάνωμαι ανάμεσα 
άπό τους στίχους τοΰ μεγάλον ποιηιοΰ ιά πάλλη 
ή διχή αον ψυχή. Κ ι' όμως, φίλη μον, κι' αύ
τή ή ευδαιμονία δεν #4 μπορέσω να εξαλίΐψτ/ 
ολωσδιόλου τή λύπη μον.

Έ  κ ε ί  ν η .— Γιά »ά μπορέσω νά ξαναφέρω 
τό χαμόγελο ατά μαραμένα χείλη σου 0ά κατα- 
φνγω στή μουσική Tj/ς ήσυχες βραδείες 0ά παί
ζω ατό πιάνο τούς πε ό γλνχονς, τον; πειό πα· 
0 ητικοΰς σ tcsiavg. Θά μεταδώσω ατά χοχκάλι- 
να πλήκτρα δλη τήν αισθηματικότητά μου, ίλη 
μου τήν σογκίνησιν.

’Ε κ ε ί ν ο ς . —Τότε έγώ 0ά αισθανθώ τόν 
έαντό μον γεμάτο άπό ευτυχία, δίαν ή υπέροχη 
'Ρνχή σου άποκαΧνφθ)] μέσα σ’ ένα πύραυλον 
αρμονίας Κ ι' δμως, φίλη μου, αύτή ή ευτυχία 
δίν φθάνει γιά ιά  λίτρα παν θά μπορέσουν νά 
έξαγοράαουν τά παΧηά μου βάσανα.

Έ  κ «  ί ν η.—“Ετσι οϋιε ή ποίησι;, οϋτε ή 
μουσική, έχουν τήν δύναμι ιά οί παρηγορήσουν. 
Άλλά θάχΐ) άλλη μιά υπέροχη δύναμι ή καρδιά 
μου. Τήν ώρα τοΰ ωραίου όειλινοΰ θάρχαμαι 
πλάϊ αον, 0ά κρατώ τά χέρια αον μέσα βία δικά 
μου, θά θαυμάζω τά μάτια σου, τό μέγεθος τών 
περασμένων σου πίνων κ' έτσι, σνγχινημένη, θα 
σιωπώ κ ι’ άντί νά σοΰ μιλώ 0ά κλαίω, θά κλαίω 
πικρότατα.

'Ε κ ε ί ν ο  ς. — Τότε ολη μου ή λύπη θά πε- 
τάξΰ καί θά xa0jj. Γιατί τίποτε άλλο δεν μοβ 
χρειαζότανε γιά νά γιατρέψω Τ0» πληγές τής 
καρδιάς μου,παρά ενα δάκρυ and τά ωραία σου 
μάτια. Mireille
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Ν Ε Ε Ι  Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ

K uSi Λκάντψιις μέχρι 4 0  λέξεων χαϊ χ «# « 
χαςακν^β Ρ^Χβ'Ι 6 0  λέξεββν βά δημσσιονβνναι 
μετά τήν έίΛβστίλήν iv it  μονοδράχμου. Πέραν 
τ&ν λέξεων *ννά>« χά&ε έπί πλέον λέξις, τό
σον tig τάς απαντήσεις ίσον και * 1ς τοΰ§ χ«- 
ροχτήρας, # «  κληρώνεται πρός 3 0  ̂ λεπτά ή 
μία.Δ μ  τ «*  Ιημοβιιυσεις μά χεφαλαΖαοτοιχο ϊ»
5 0  λεατά ή λέξις έπ ί πλέον.

Η  ΑΠ ΑΝ ΤΗ ΣΕ ΙΣ  ΔΗ Μ Ο ΣΙΕΥΟ ΝΤΑΙ 
Κ Α ΤΑ  ΣΕΙΡΑΝ  ΛΗΨΕΩΣ. ·

— Ρέα, ^  προτροπή χ< ΰ φίλου μου Πλανή
του σάς ψηφίζω. Ά>ληλογ^αφοι'μ8 ; Γρα- 
ψατε: Σ?ληιθλατρης,'Σονεο t ia  Π. Ν)θμου.

— Δινόρα, οοϋ ί,ίνω μέ όλη μου τήν καρ
διά τήν ψήφο μου Ά ν  Οβλ^ς γράψε R.S., 
ξενοδοχεΐον Μεγάλη.; ΒρβττανΙο^. Πβιρα α.

—Χαρίζω τήν χρυυή μου ψήφο κοί «αρδίαν 
εις τήν β δ «  Φού*« Α., έπίιδή ό χορακτήρ 
τη , ταιριάζει μέ τόν ίδικό μου. Ά *  δέχεται 
άλληλογραφίαν, άς γ^άψ^: Τάκην Εύοτο,&ίου, 
p. r. Βόλου.

—Ββά Άφροδ'.τη, ό χαρακτή} σας όμοιάζβι 
ηληρίσιατα μέ τόν ιδικόν μου, πύσον θά ή- 
θεΐια >ά γνωριοί ώ^εν. Ά ν  έπιθτ μήτε «α ί 
σείς γράψατέ μου όιά τής «Σφαίρας» ινα 
σάς γιω^ίσω τήν δ.εύθυνσίν μου. Κρυφή 
Άγάπη. , .

—‘ Ιμπέρια, οάς χαρίζω 2 ψήφους, νιατι μ 
άρέσει ό >ορπκτήρ σας. Μήν άπελιιίζβσθε, 
ΐοως βρεθή ή καρδιά πού ποθείτβ. Ό  Πα- 
ρήγορος. _ ,

Mt λαγχολικ ήΤηλ εγραφητριο ,προτι μω τον 
χαρακτήρα οας. Σέ μένα θά βρήτε ό,τι ζη- 
τείτε. Γράψατε: 'Απελπιαμένον νέον, Γρα
φβία «Σφαίρας». . . .

—ΔίςΡίνα,τόν χαρακτήρααου έπ;ιδή όμοιά- 
ζη  μέ τόν ϊδικό μου καί έπειδή ζητςί; άνδρα 
νά τόν περιβάλ^ς μόλη τή θβρμή σου άγάπη. 
νιαϋτό χόν ψηφίζω. Ζι\τ& τήν φιλίαν σου. 
Γράψατε άν δέχεσθβ : Πόχ. Γραφεία «Σφαί- 
ραν,».

— Μασκότ, σέ ψηφίζω όλόχρυπα λόγφ πλή’ 
ρους ουνχουτίτεως τοϋ χορακτήρος σας καί 
τοϋ δικού. Θά ήμουν ευτυχής άν λάβω Υράμ 
μα, φωτογραφίαν σου κοί διεύθυνσιν : Ί « -  
άννην ΆνδρεώτηνΊΔεωνίδου (κτηματίαν), Ά 
γιος Ματθαίος, Κέρκυραν.

— Χανηυμά*ι, ό χαρακτήρ σου μ’ άρέσει 
καί γι' αύιό σέ ψηφίζω. Έ άν θέλχιο νά γνω 
ριοθοΰμρ, γράψε Γ . Δαλπης, p. r . Ένχαΰθα.

— Δε Β.λλαρες, σί ψηφίζω διότι σί γνω 
ρίζω άπο μικρό καί ξέςω πόσον ειλικρινής 
είσαι. Έ άν δέν μέ θυμάσαι, γνώρισε μου τήν 
διεύθυνσίν σου για νά οοΰ γράψω. Ανμπερττ}.

— Δίδω μιά ψήφο οτή Μασκότ. Θά έλογι- 
ζόμουνα ίύτοχής άν έδέχετο τήν φιλίαν μου 
πεπεισμένη ότι θά έξουδετβςώ(ω τος θλ ί
ψεις πώχουν βωριασθή στό νοϋ γιά τό χάσιμο 
τοΰ λατρβυτοϋ της.. Δέχβται; Ά ς  μοΰ γνω- 
ρίσο μέσφ «Σφαίρας». Γοργόνα.

— Αήδα, οέ ψηφίζω γιατί οέ θεωρώ ώς μία 
ωραιότητα πνευματική καί ηθική. Ευχαρί
στως θά δεχθώ έπικοινωτίαν σας δι’ άλληλο- 
γραφίας καί θά είμοι ευτυχής, έάν διαπι- 
οτευθχι όιι, οί χαρακτήρες μης ένσρμονίζον- 
ται. Ά ν  δέχεσθβ, γροψατι: ”Αγγελον Νικο
λάου. λοχαγον p. r . Ενταύθα-

— Μασκότ, οας ψηφίζω, όχι διά νά υποβάλω 
υποψηφιότητα, άλλά γιά νά οας συχγαρώ γιά 
τή καινοτομία σος, ποΰ είναι άξια επαίνου 
καί θαυμασμού, γιατί, άποτελιί άληθινήν 8- 
πανάστασιν έ·αντ(ον τών σημερινών ςεαλι- 
στικών αντιλήψεων τής γυναικός. “Αγγελος, 
λοχαγός.

— Νίνα Πάνον, μαζή μέ την ψήφον μου σας 
χαρίζω κοί τήν t λληλογραφιον μου. Δέχβ- 
σχε ; Τ. Α.

—Τήν ψήφον τήν χαρίζω στό Χανουμάκι 
διότι είναι υδλα>χροινή καί θά ήθελα νά τήν 
γνωρίσω. Έ άν δέχεται, δς γρ4ψ11 είς ΐά  γρα 
φεΐα «Σφαίςας» Λεωνίδας Ψ!

— Ψηφίζω τήν Κορνηλία " Ελμος.
— Χαρίζω τήν ψήφο μου στήν Ανδαλου

σίαν, δ ότι ό χαρακτήρ της μοΰ άρέσει. Λεω
νίδα; ψ .

— Ψηφίζω μέ τήν καρδιά μου τό ΆΛθος 
Μαρτυςίου, διότι ταιριάζομε στούς χαρακτή
ρας. ΒαρυαίγοΒσα καρδιά.

—Έ ξ  όλων τών χαρακτήςων μόνον τόν 
Βιλλαρές εξέλεξα, διότι συνταυτίζιται μέ τόν

I ιδικόν μαυ. Τοΰ δίδω χρυ«ή ) τή 
Έ άν δέχβτα. άλληλογροφιον, «ς  γρόψχ) 

| Πάτρια, Πόσί-Ρβστα.τ Κρήιην.

Ο ί Α ΑΛΗ ΑΟ ΓΡϊΦΟ ΥΝΤΕΣ ΔΙλ 
ΤΩΝ ΓΡΑΦ ΕΙΩ Ν Τ Η Σ  " ίΦ Α ίΡ Α Σ ,,.

Καθίσταται γνωστόν είς όλους όσοτ>ι, 
αλληλογραφούν, ή προτίθβνται ν' άλλη- 
λογραφησουν, did τών γραφϊίω · χής «Σφαί 
ρας», χοαρίς προτιγουμέ>ως νά δχο«ν προβη 
είς ένοικίασιν θυρίδος, ότι καθ« έπισιολή 
των δέον νά συνοδιύεται άπο ένα δίδραχ- 
μον, έσσχιλειόμβνον ιΐς Ιδιιιίχβρον φάχελ- 
λον. Τό δίβραχμον τούτο έάν δ*ν σιαλή 
άπό τόν άηοατ ,λέα, θα ζηχηθή άηό τόν 
παραλήπτην. Έ ν  έναντίςι περιπχώσει τά 
γράμματα τών άλληλογραφούντων διά 
τών γραφείων τής «Σφαίρας» θά έπιστρέ 
φωνται npoc τούς διανουεΐς.

Ανθο« Μαρτυρίου σοϋ χαρίζω δύο ψήφους 
έπιιδή έχει καρδιά ποϋ νοιώθει τοϋ άλλου 
τ 4ν πόνο. Χαμόγελο τον πό>ον.

— Χανουμάκι, re ψηφ'ζω, γιατί όπως σύ 
έτσι καί γώ άγοπώ τή φιλία. Τι άλλο ώμορ- 
((ώτερο υπάρχει άπ' χή φιλία; καί ποιός ό 
πραγματικός σκοπός τής t ωής μας; Ή  γυνοϊ- 
κα στόν άνδρα πρέπει νΰναι καλή φίλη καί 
όχι οκλάβα. Στρατός ‘Ελευ&ίριάδης, p. »·. 
Πειραι^.

-Ά π ό  τούς χαρακτήρας πού δημοσιεύθη- 
σαν προχιμώ τοΰ Ά νθους Μαρτυρίου, διότι 
έχουμβ τήν ίδια καρδιά. "Ερημη Βαρκούλα.

— Φοίβο, σέ ψηρίζω μέ όλη μου τήν καρ
διά, γιατί έχεις χαρακτήρα πού μοϋ αρέσει. 
Θά έλογιζό^ην ευτυχής, έάν σάς έγνώριζα 
πν^υματιχώ;. Δέδεσχε νά άλληλογραφήσω- 
μβν ; Άκαντήσαιβ. Ζα^ά, γραφεΐΛ «Σφαίρας» 
θυρίς 51.

— Ψηρ)ζω τό Ά ν θ ο ;  Μαρχυρίου, διότι ή 
καρδιά το »  καθώς καί ΰ χαροκτήρ του μοιά 
ζει πολύ μέ τόν ίδικόν μου. Τρελλή καρδιά.

— Σίβυλα, σ ί ψήφίζω μέ τήν καρδιά μου. 
Ό  χαριι«·τήρ σου μ' άρέσει «ολύ. Δέχβσαι τήν 
φιλίαν μου; Δίνάμφ.βάλλω νι' αύιό καί πε
ριμένω νά μοϋ γράψ^ς. Νικόλαος Λιόοης, p. 
r. Έ ντα ίθα .

—Έσύ πού νοιώθεις τδ πόνο τή ; κάθε μιάς 
Καρδιάς, έσένα που σέ ονομάζουν Ά νθ ο ς  
Μοριυρίου, σέ ψηφίζω. Ά&άνατος “Ερως.

— Μ' όλη μου τήν καρδ.α ψηφίζω τό Ά ν - · 
θος Μαρτυρίου. Στό χαρακτήρα του βρίσκω 
τόν ίδικόν μου. 'Ερωτευμένη.

—Ψηφίζω τή Ρένu γιά το τέλειον τοΰ χα- 
ρακτήρος της. "Αν θέλχ) ά ; γράψη στά γρα
φεία τή ί «Σφαίρας». Νεκρολούλουδο, θυ- 
ρίς 91.

—Χ<»ιουμά»ι, σοϋ δίδω άκόμη μίαν ψήφον, 
διότι μ’ άρέσει ό χαρακτήρ σου. Θέλβις νά 
γνωρισθοΰμε; Γράψε: Γ. Δάλπην, p . τ. Ε ν 
ταύθα.

—Κβρβτιροπούλα, σί θαυμάζω καί συμφω
νώ πλήρως μοζύ σου. Σ ί  ψηφίζω μί όλη μου 
τήν καρδια. Καί παρακινώ καί χίλ.ους άλ
λους νά σέ ψηφίσουν. Θέλτις νά μέ γράψυς; 
Φώτιος Πολίτης, Σ ιαδ ου 23, Άθήνα ι.

I

Έπειδή πολλοί που λαμβάνουν μέ
ρος σχό Φιλικό διαγωνισμό μάς παρα- 
καλοϋν νά δημοοιεΰσωμε στό ίδιο 
φύλλο xal χήν άπάντησίν των και τόν 
χαρακτήρα των κ’ επειδή,εν τοιαΰτη 
περιπτώσει, λόγφ  τής προτιμήσεως 
μερικών χαρακτήρων, θά  Ιγεννόνταν 
π»ράπονα, δηλοΰται εις δλους δτι: 
Καθένας πού θέλει νά δημοσιευθή 
κατά προτίμησιν ό χαρακτήρ του 
μπορεί νά έπιτνχη τή ν κατά προτί- 
μηοιν δημοσίευσίν του  ά'ν πλή
ρωσή τήν δημοσίευσίν ανιί -δραχ- 
μων 1 5 .________________________________

— Φρύνη, γιά νά οάς θαυμάζω hc ποιος φί
λος μάς στό Φάληρο ποΰ δυσκόλως ίνθουσιά- 
ζβται σάς ψηφίζομε μέ χρήσήν ψή^ον. Νικ. 
Bag. — ίΣταυρ. Περ.

— Ψηφίζω τόν χαρακτήρα τοϋ Μεγάλου 
Δουκός, διότι μού άρεοει άρκετά. Φακίρης.

— Χαρίζω τήν ψήφον μου ιίς τόν κ. Ιω ά ν 
νη» Λϊωτοάκον διά τ ίν  λαμπρόν του χαρα-

ψήφον μου. ( κτήρα κοί πρέπέΐ νάύπερηφανεύεχαι, διότι εις 
I χήι/ σημερ.νήν εποχήν αύ ιοί οί χαρακτήρες 
I σ/ιανί^υν- Επιθυμούσα πολύ νά γνβρ.ζα αύ- 

χόν τον κύριον, έσιω  καί διά τής άλληλογρα- 
ί φ ία ; . 'Ά ν  θέλη μοΰ γνωρίζω τήν διεύθυνσίν 
! του μέσφ «2(ρα(ρας». Δέσπω X "  Γ.

- «Χ Α Ρ ΙΖ Ω  ΤΗ Ν  ΨΗΦΟ Μ ΟΥ ΣΤΟΝ 
! «ΡΕΜ ΒΑΣΜ Ο» Π ΟΥ ΕΧΕΙ ΤΟΝ Κ Α Λ Λ Ι

ΤΕΡΟ Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Α .» ΜΑΡΙΑ ΚΥΝΕΑ  
—Σχόν Ρβ.-ιβασμυ χήν ψήφο μας^χαρίζουμβ 

— αύιόν μονόν πρέπει ’μβΐς νά ψηφίζουμε!... 
Καίτη Βριολα, “ Αννα Δήμον, Γεωργία Κάνε- 
λίχη, Δέσποινα Μαλονδη, Μιρία Διλοϋ,

Π·>ιό: δέν θά προτίμηση τόν χαρακτήρα 
τοΰ ΡΕΜ ΒΑΣΜ ΟΥ ; Σοΰ δίνουμβ μόλη μας 
ιήν κι-ρδ.ο άπο ένα ψήφο. Γιώργο; Κουτσός, 
Νΐχας Άδαμίδης, Γεώργιοι Λαέρτης.

—Τόν διομαντενιο «ας χόν ψήφο στό «Ρίμ- 
βασμό» χαρίζουμε. Ζήτω  ό χαρακτήρας τοΰ 
«Ρεμβασμού»! Αύιόν όλοι ψηφήστε! Εμπρός! 
Νιχόλαο: Μαρδτκης, Γιάννη; Δαδούλης, Μή- 
τσος ‘Αστραφτερό;, ‘ Λναστβοιος ΣωφερΙδης, 
Άλέχος Γιρα:, Γιώργος Μανάναο;.

ΡΕΜ ΒΑΣΜ Ε! Ε ΧΕ ΙΣ  ΤΟΝ Κ Α Λ Λ Ι
ΤΕΡΟ Χ Α ΡΑ Κ ΤΗ ΡΑ  Κ Α Ι Γ Ι ' ΑΥΤΟ  Σ Ο Υ  
ΧΑΡΙΖΟ ΥΜ Ε ΑΠΟ ΕΝΑ ΨΗΦΟ Άννα Πο
λυδεύκη, Δήμητρα Καρυάχη, Βασιλιχή Νιχη- 
φόρου 'Αναστασία Δαμάνη, Κλειά 'Αράστον.

— Κισσέ, οάς δίδω χρυσήν ψήφον, διότι 
καί νεκράν ένθυμέϊσθβ τήν ^νηοτήν σας. Χ α
ρακτήρ ώ ; ό ίδικος σας μέ τοιαύτην άφοοιω- 
οιν και αγνότητα έπρεπε νά έλκύβΉ τήν προ
σοχήν πολλάν ΐνα οάς ψηφίσοβν. Εύχυριστώ 
διά τ<» κολακευτι»ά λόγια οας. Θλιμμένη 
Γοητεία.

—Ί δ  .Σάς ψηφίζω διότι σάς λυποϋμαι πα- 
ρα^πονδήοαντα «ποοχεσιν άλιηλογραφίας μου 
άσχίτου εις τόν έρωτα. Ά ν  ψυχρότης μου 
δέν άρκεΐ αποκρυσιαλλώο)) πρίς μέ αίσθημά 
σας, σά, συμβουλεύω τοποθειήσεχε αύιό εις 
γλασιέραν... πλήρη πιγου! Θλιμμένη γοητ*ία.

— ψηφίζω, χαι χρυοή*, τήν ψήφον δίδω 
είς τήν ίεσποινίδαν ΙΙαναγ ώταν Δ  , καί 
συ/χ»ίρd αύςή» διά τήν εύγ8νή τη ; καρ
διά καί άξιοπρβπέστατ)ν χαρακτήρα, χαί τήν 
παρακαλώ άς γράψη ΟιβύΟυνπίν της. Σκοπός 
ή άπλή φιλία. ’Ιδεώδης Ταΰγετος

—Ψηφίζω καί όλόχρυσην τήν ψήϊον μου 
δίδω είς τιιν Κοκ. Πι*ντιίραν, διότι εϊμεθα 
ιώ ν  αύτών ίδ9ωδών. ’ Ιδεώδη; Ταΰγετος

— Πέντε ολόχρυσοι ψήφοί στήν Egilia 
γιά τόν σπάνιο χαρακτήρα της, καίτήν συ- 
νιστδισέό.βς τής ευγενικές καρδιές.Joulliette.

—Κισσέ, σού όίδω τήν χρυσή μου ψήφο. 
Δέχεσαι ν ’ άλληλογραφής (·έ μία _πού οοϋ ύ" 
πόοχετοι μίαν φιλίαν αιώνια καί άδολη όπως 
τήν ποθβΐς ; Κοΰλα Παριανοΰ p. f .  Πειραιά.

— Σέ όλους τούς χαρακτήρας ποΰ παρηκο- 
λούθησα μέχρι τούοε έαεινα άδιάφορος όιαν 
οή ιιρα διαβάζοντας τδν χαρακτήρα τοβ Ά -  
γορο»όριτοου βρήκα μιά έξαιςειική διαφορά. 
Μ ί τήν ελπίδα ότι θά μπορούσα σέ μιά φιλι
κή άλληλογραφία νά εκτιμήσω περισσότερόν 
αύιόν προσφέρω νήν ψήφο ι·ου. Θεμιστοκλής 
Κουτσούόης, ξενοδοχεΐ jv «Εΰριπος» Ά θήνα ι

— Μέ τχ)? ευχές τής ταχε'ας άπ{ λύσε ως 
ταϋ Ίδαν κοϋ, σ«-λλω ν « ί  τήν όλόχρυσηψήφο 
μου Γιατί μά; ξίχαο* τόίΟ γρήγορα, δίν πει- 
ρΛζβι, έμεϊς δέν 0ά τί,ν λησμονή ίω^ν ποτέ. 
Μαυρόοχα.

— Τόν σπάνιο χαρακτήρα τοϋ Ιδανικού ψη 
φίζω. Κνριαχόπονλος ',Διον. Φοιτητής Νομι
κής.

—Στόν φίλο μου Ιδανικό τήν ολόχρυση 
ψήρο μου,γιατί πραγματικοί; τ ’ αξίζει. Τού 
εύχομαι καλήν άπόλτσι. Κ . Χρναονλάκης, 
φοιτητής Νομικής, Λεωχάρους 17 Ά θήνα ι.

-Κόκκινη παντιέρα, Έπί τέλους βρήκα κ’ 
έγώ μιά ώ }α ία  ψυχή γιά νά χαρίσω τήν ολό
χρυση ψήφο μου. Τήν προτρέπω νά 
δκχθή καί ήν διά αλληλογραφίας φιλίαν μου. 
Έ άν ναί, ά ς“γράψΒ : Νεαρόν Κομμουνιστήν, 
πλατβΪΊΐ άγιας Σοφίας, Ζαχαροπλαστιΐον «Ρβ 
κόρ». Θκσσαλονίκη. i

— Ό  ΦΟΙΒΟΣ «αθίβτά γνωστόν ότι ή είς 
τό ύπ’ aji&. 271 φυλ. δημοσ.βυθβίσα άπάν- 
τηοίς νου άίτευθύνεχο πρός χή·-δ όα Σ ΙΒ Υ Λ Α  
(Λ ΑΥΡΙΟΝ ) χήν καί βύγβνώς ψηφίοαοαν αύ- 
νον καί ούχί βίς δημοη'βυθέντα χαρακτήρα ό- 
μοίου ψευδωνύμου. Ταϋτα πρός άποφυγήν 
σογχβσεω;.

— Ψηφίζω χή» Συργιανή Όρφανούλα, διό-

Συνέχεια είς τήν 6ην Σελίδα
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Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ TOY ΦΙΛ- ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
τ ι ό χαρακτήρ της άξί^βι τήν ψήφό μου. Λε
ωνίδας Ψ.

—ΔΙδ,ο μ(α< ψήρο βιήν Ντσρέιτα, άλλά 
τής συνιστώ νΑ μήν βΙ%8 καί πολΰ πεισματά
ρα. Αεωνϋας ψ .

—ζΐίόω μέ όλην μου τήν Ηορδιαν δυο ψή
φουν «'•ή '1 Κίάρα, δ>ότ·, ό χοραβτήρ της μοΰ 
άρίβ31 πολύ, έάν δέ δέχεται >«ϊί τή* άλληλο- 
γραφίαν μ< υ άς 'νρό'Ψΰ μεΓ£ο «Σφαίρας». 
Λεωνίδας Ψ.

—Παναγιώτ ί Δ , ocO Wrro τήν ψήφο μου 
μβ δλην μου τήν wacbii. Τόν χαρακτήρα ποϋ 
ώς τώρα ονειροπολούσα τόν βρίσκω at σένα. 
Πολύ έπιθυμώ νά άλληλτγραφήοω σου· 
Γνώρισε μου διεύθυνσίν cos. "Αρη! Μόνο(, 
p.r. Κέρκυραν.

—Κί'ρη χή; άγάπης κοί Ζ ιζα. οας ψηφ ζω, 
γιά τήν πινβτι*ή, σάν τήν δική μου, κ;ρΟιά 
σας. Χαρακτήρ μου οημοσιιυθήσεται. ‘Όποια 
θέλει νά γναρισθοΰμε ας γράψη. Όιειροπό- 
Χον ‘ Ιπηότην, p. r . Ένταχθα.

— Ά π ' όλους τούς χαρακτήρας ^ποβ έδημο 
σιβύθησαν μέχρις σήμερον μοϋ άρέσει υπερ
βολικά τής ΝΓΟ ΡΕΤΑΣ . "Αν θέλο ας μοΰ 
γνωστοποιήση διεύθυνσίν της μέσω «Σφαί
ρας». Άλφάνοο!.

ΕΙ ΙΠΙΑΙΤΕΡΪΓ ΑΠΠΗΠΟΓΡΑΦΙΑ lH
Μέχρι 15 λέξεων δραχ. 2, χάθε sal 

πλέον λέξις 30 λεπτά ή μία.
'Απαρηγόρητε, σας ευχαριστώ ύπερβολικά 

διά ψήψουςσας. Διεύθυνσις : Σύβιλα, P. R. 
Σϋρος.

—Σάς ευχαριστώ, Ά ρ η , διά τήν ψήφο σας. 
Β. Δ. Β., εύχαρισχώ, καθώς καϊ οάς, · .  Π α
λάμη. Δέχομαι αλληλογραφίαν σας. Εις Ιπό- 
μενον θά σάς γτωρίσω αριθμόν θυρίδος. Με- 
Χαγχολική Τηλεγραφητρια.

—Κύριε Η . Κ. Π., σας ευχαριστώ διά τήν 
ψήφο οας, Δέχομαι άλληλογραφίαν σας. Γοα- 
ψαχβ : Γ . Κ., p. τ. Νβμε&ν. ΜεΧαγχολική Τη-
Χεγραφήτρια. ;

 ̂ Μ ΙΑ  ΓΝΩΜΗ
"Ο ρμ ι/θείι ί *  τ ι ι O f χ ρ ίο ια ς  ι/r ιΐδον  »Τς ztva 

χαρακτήρα τοΰ φιλιχοΰ διαγανιομοβ  ώ *  πρός τήν  
θέσιν τή ς  γυναικός ώς συζύγου ϊ>α ντι τοΟ  άν- 
δρός, έχφ έρα  τήν γνώμην μου ώ| «χ®» χηρνχθή  
όπ ιο  l i f t  ο ικογενεια κο ί ζω ής.

"Ο προορισμός τής γυναικός ιίνα ι, κατ’ εμέ, 
να ixreXfl παν τό όποιον ijfaXev it mg i  σίζνγος 
ίφ ’ όσον Hr άντίχειται τής λογικής, καί Xifa> 
τοβτο διότι ενίοτε til tie  σκέψεις χαΐ χρ ίο ιιι 
τοΰ άνδρός λόγω πολυπραγμοσννης παρατηρεί - 
ται τά έαφαΧμενον,

’Εάν όμως άντίχειται, χάτι αντη διά καταλλή- 
Χου τρόπον και ήδύτητος λόγων να προοπαΦη ό- 
ma>t τό* μ·ταπείοι<. έάν όμας Ον χατορθώαη νά 
το έκτελή άνενδύ·ας' χαί ονιω θέλει διατηρη
θώ ή ο ΐκογενε.ακή γαλήεη έξ ης έκπηγάζει ή 
Φατική άγάπη.

Προσέτι tig στιγμάς στενοχώρια! Οον νά μα
λάσου τβϋτον· ΐχ  παραλλήλου δί χαί ivtog χατά 
τος ατιγμάς ταντας Hr πρέπει νά τρώγεται μι 
τά ροΟχα τον καί νά ξεση<ί στην καϊμένη τήν 
γυναίκα, διότιτότε προκύπτιι τό άφόρητον τής 
οίκογενειακήΐ ζωή! όπερ εατιν όλέθριον — Συ- 
νοπτιχώς αύτήν τήν ιδέαν εχω πρός διατήρηοιν 
τής οΙπογινι\ακής γαλήνης. Κ  ά σ τ αρ

ΣΕΛΙΣ W  ΕΚΤΑΚΤΟΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΝ
j 3

Ν Ε Ο Ι Χ Β Ρ Λ Κ Τ Η Ρ Ε Ι
Κ Α ΤΑ  Π ΡΟ ΤΙΜ Η ΣΙΝ

Κίττη : 19 χρόνων. Λ ϊγο  μ«λαγχολική καί 
ρομαντική. Θ ιωρεϊ τόν έρωτα ένα ευγενικό 
αίσθημα. Δέν τόν έγνώρισε όμως γιατί δέν 
βρέθηκε καρδιά νά συνταυτισθ>| μέ τήν όι- 
κήν «ης. Θέλει να δώση τήν καρδιά χης μιά 
γιά πάντα σε κείνον ποΰ θά τήν ιοιώσχ].

ΊονΧιέττα : Είμαι 18 έτών, χαρίεσσα, μέ 
καστανά γλυκά μάτια καϊ ξανθά μαλλιά, μέ 
καρδιά χρυοή γεμάτη τρυφβρόχηχα. 'Επιθυμώ 
τδν άνδρα ποΰ θ ' άγαπήσω νά είναι λεητός, 
βΰγβνής, τρυφερός,μέ καρδιά μεγάλη καί ίπ- 
ποτική. θ ά  τδν καταστήσω «ντνχισμένον τδν 
άνδρα ποϋ θά μέ νοιάσΐ], πρίπει όμως νά 
είναι τεχνίτης γιά νά μοΰ άρπαξα τήν καρ
διά, διότι μέχρι σήμερον κανείς δέν τό κα
τώρθωσε.Όποιος συμφωνεΐ'μαζύ μου δς μοϋ 
γράψη:Ίουλλιέττα p. r. Σϋρον.

Κ ΑΤΑ  ΣΕ ΙΡΑΝ
I. Νέος 2ό έτών, οίκονομικώς ανεξάρτητος. 

Αναστήματος ύψηλοϋ, μέ μορφήν άρκετά 
ελκυστικήν, βϋφυίσταιος, Ευτράπελο?, εϋαίβ- 
θητος, υπερβολικά, κεκηρυρμένος άνεπιφυ-

λάκτως ύπέρ τοϋ γάμου. Ύ.χήρξεν άτυχης είς 
τόν πρώιον του έρωτα ήδη έγ*λβ!ων τέφραν 
μόνον τού ίου στήν ν.αρβίον του. Ζητεί μιά 
τρυφερά ψυχήν γεμάτη καλωσύνην καί ά»α- 
τάβλητον στάς π κρίας τής ζωής νά διανύσουν 
όμοϋ τό άκανθώδΒς μονοπάτι τής ζωής των.

—Μινιόν:’Ε ίών 18, υψηλή, μαϋρα μαλλιά 
σνονρΐ κομμ·>να (π.όλχο) σχΰλ άριστοκρα«ι- 
κόν. Μάτι » μαϋρα, μσγδυιλωτά,^λόγλυκα ποϋ 
κάνουν σκλάβο έκεΐ-, ον ποΰ θά τούς ρίίο μιά 
ματιά Τ ύν έρωχα χόν θίαιρεΐ ηολύ λεπτό ζή 
τημα,είναι γλυκοαίίητ.η καί ε:ν«ι καλή φίλη.
Π  λ ί) · ύαίσθηχη > οι -τ^καρδη, καί άφβλής ί 
πολύ. Τβλος elvoi πολΰ γλυκό κορίτσι, χαδιά
ρικο, δύ/ενικό Kji έλ> «3χικό. Ά λλά  πεισμα- 
τάρικο καί λίγο καχό.ΕΙνοι ΠροσφυγοπούΙα.

—Αίολος · έτών 25, ύπολ[γός. Ξανθός ω 
ραίος. ευγενικός, ευαίσθητος, πιστός είς τό 
καθήκον του, ςιψοκίνδος και αυστηρός ώς έκ 
τοΰ έπα·>γέλμοτόί τον. Μέχρι τώρα μόνον τδν 
έρωτα τής πατρίδας έχει νοιώοει. Είναι ύπέρ 
τοϋ γάμου καί δέχεται προτάσεις άπό εύκαχα- 
οτάτους χήρ r, Poste. Restante Βερροίας.

Χ ίλμβ{. Εΐ αι νέος 19 έτών, σπουδαστής 
τών Φ «σιχώ» Έπισχημών. Πνευματώδης τύ
πος σαβααοΰ Ηωχι»οΰ, φεμινιστής είς τό ά
κρον λατρεύαν τό άνθος τοϋ γυναικε/ου κό
σμου νομίζων τοΰτο ώ ; τό ώραιίτερον δώ- 
ρον χής φύσεως. Ό  ιειρον τής ζωής μου είνε 
νά δράσω είς τόν έρωτα καϊ είς τό επιστημο
νικόν στάδιον δηλαδή είμαι έρωτόληπχος χαί 
φιλόδοξος,χαλυβδίνου χαραχτήρος, άναστήμα
τος μετρίου καί μελαχροινής φυσιογνωμίας.

Πιριπίτβιώδης σκιά. Αυποϋμαι ποΰ δέν εΰ- 
ρέβη χάνεις νά μοΰ ταιριό(ο άπό τούς χαρα
κτήρας τών δίδων. Ε'μαι 25 έτών. Μελαχροι- 
νός, νόστιμος μετρίου άνασαήματος, μέ μάτια, 
γιά τά όποια πολλές καϊ πολλοί μέ κολα- 
κεύουν.Μισώ τά πλούτη,τάς διασκεδάσεις καί 
τής φιλίες, άγαπώ τήν μοναξιά χαί τούς πο
λέμους. Είμαι άγαπητός άπ’ όλους. Πονετι
κός. Ό  νειρεύουμαι μιά κόρη μικρή ποϋ}ν’ ά- 
γαπα τής περιπειειες, τούς κινδύνους τής έχ- 
δρομές εις τά δάση, τήν τρικυμία οτή θά- 
θάλασσα, τό κυνήγι. Είμαι πτωχός.'Ερασιτέ
χνης ζωγράφος, Δέχομαι άλληλογραφίαν μέσφ 
«Σοαίρας».

Κρυφή άγάηη. Είναι νέος 18 έτών. Έγκυ- 
τλοπαιδι. ή; καϊ 'Εμπορικής μορφβσεως, λο- 
γισιής είς Τράπεζαν. 'Αναστήματος μετρίου, 
εχει μαλλιά μαϋρα, μάτια ρεμβώδη έγκλείοντα 
μίαν κρυφήν επιθυμίαν, θεωρεί τόν Έρωτα 
ώς τό ίερώ ερον τών πραγμάτων καί έκείνη 
πού θά τόν αγαπήσω πρώτη θά κλείση τήν 
άγάπην της μέσα είς χήν καρδιάν τοβ κρυφήν 
μέχρι θανάτου.

—Ά ντ. Παυλόηουλος. 'Ετών 19 μελοχροι- 
νός μέ ξανθά μα)λιά καί γαλανά μάτια.Σπου
δαστής άκόμη, μουσικός όλίγον, συμπαθητι
κός, τόν λόγον του δί, τόν θεωρεί ώς τόν μβ- 
γαλείτερον όρκον, ό έρως δι" αύτόν είναι ά
γνωστος, όταν όμως τόν γνωρίσω, θά μείνχ] 
πιστός χαί^άφασιωμένος εις αύτόν.

—ΚΧαιρή.Έχ&τ 17. Καλλίστης γνησίας οΐ- 
ιογβνείας τών 'Αθηνών: Μάλλον ΰψηλή καϊ 
λεπτή, άρκετά δέ ώραία. "Εχει χαρακτήρα 
ύπβρήφανον, επιβλητικόν,σοβαρόν, σταθερόν 
καϊ ειλικρινή. Είνε πάντοτε μελαγχολική καϊ 
ρεμβώδης. Σπανίος μορφώσιως. Επιδίδεται 
μέ ζήλον σχή ζωγραφική. Τής άρέσουν, ή ιπ
πασία, τά ταξείδια, ή έξοχή, αί περιηγήσεις 
καί εΧνβ ύπέρ τοΰ φεμιτνσμοϋ.'Ο ερως γι'*αΰ- 
τήν είνβ πράγμα άγνωστον άλλά τόν θεωρεί 
ιερόν.

- Ζ.Μ .· Όνειροπόλος, άγαπα τήν ειλικρί
νειαν καί άπεχθάνεται τήν έπιτήδβυσι, |άρέ- 
σκεται στόν ήσυχο βίο καί άτενίζει νοσταλ- 
γικά σέ μιάν άγάπη θερμή και άναλλοίατη.

—ΓονναρΙδης Σ. 'Ετών 27, Ανάστημα κα
νονικόν. Ξανθός·, μέ μάτια γαλανά σαν τοΰ 
γαλάζιου Ούρανοΰ, σώμα γεμάτο, σφρίγος, 
φύσει μελαγχολικός,ιίλικρινής είς τόν 'Ερωτα 
άποφακιστικός στάς επιχειρήσεις του.Τήν φί
λην του τήν θέλει καλής άνατροφή:, έγγράμ- 
ματον, φιλόμουσον καί πιστήν ( ατόν έρωτα. 
‘ Ιδιαίτερον χαρακτηριστικόν: σοβαρός καί έ- 
πιφυλακτιχός στός φιλικάς του σχέσεις καί 
ολίγον πεισματώδης.

Reformer Wesn : Σπουδαστής. Ήηειρώτης, 
ετών 20, εύγβνής, καλοκάγαθος, μέ χαρακτή
ρα σιδηροΰν, είλικρινέστατον. Άνάστημα μέ- 
τριον. μαλλιά, όλίγον ξανθά, μάτια
γαλανά, φυσιογνωμία συμπαθητική. Τό 
όνειρόν τον είναι νά οποτβάση άνωτέρας, έν 
Εύρώπχ], έπιστήμας, νά μελετήσχ) πολύ καί 
άφιερώσχι τήν ζωήν όλόκληρον διά τήν άν-

/  Ε Ις  τ ή ν  σ ε λ ίδ α  α ύ τ ή ν  δ η μ ο σ ιε ύ ο ν τα ι κ α νά  ο ε ι-\  
|/ράν δ λ α  τ ά  έγΜ ρ ινόμ βνα  &ργα τ ώ ν  ά ν α γ ν ·ο τ ω ν Μ  
U τ ή ς  cΣ φ α ίρ α ς » .  *Ε κ  τ ώ ν  ό γ κ ρ ιν ο μ έ ν ο ν  τ ά  « λ η -  Η 
ν ρ ω ν ό μ ε ν α π ο ό ς  20λβ π τά  τ ή ν  λ έ ξ ι ν  π ο ο τ ί ι^ ώ ν τα ι .  J

Κ . Α Π Ο Τ Ε  Μ ’ Ε Ι Χ Ε Σ  Α Γ Α Π Η Σ Ε Ι
Μετέχοι νοΰ ΆριστβΙσυ 

Σκληρή, μ’έπότιζες φαρμάκι 
χωρίς ηοχέ νά σέ λυπήσω.
Έφυγα κι" είπα μέ τό νοΰ μου. 
κοντά σου πβιά νά μή γυρίσω.
Τ<ί ρτ έδώ σχήν ε3ημιά μου 
όλα μ»ΰ γέρνουν τή $ωρια οου 
■αί κάθε άνθο; ψιθυρίζει 
ατό πέρασμά μου τ ' όνομά σου.
Ά χ ! κι’ άν μέ πότισες φαρμάκι 
κι' δν τή χορά μοΰ έχεις σβύση,
Τά λησμονώ όταν θυμοϋμαι 
καί σύ πώς μ' είχες άγαπήσει.

Κηφισιά,‘Ιούλιος 1923. Γ.Κ.Πουρναρόηουλοι

Ή  συνέχεια οτήν 7ην σελίδα)

Τ Η Σ  ΧΑ/ΛΕΝΗΣ Α Γ Α Π Η Σ
Τής ΰυμισής της τήν ηληγή 
φαρμάκι τήν ποτίζω.
Τή ακέψι πώ; #ο μοΰ γένη 
αύτή το σάβανο navi, 
ώ! π ώ ; τή νανουρίζω!
"Αχ! vat. Μ' αρέσει νά &ρη*&, 
δάκρυ«  ιιληγων νά χύνω.
Άφοΰ κανένα δί XvnS, 
τ I σάς πείραζε ι αν άγαηα 
κα! τή ζαή^μου δίνοο/

Αύρήλιος

ΑΓΑΠΗΣ ΛΟΓΙΑ
Μύρια οχληρά λογάκια οου, κι' άλλο σου τόοο

[νάζι
Mi δυσκολία τό χαμό μοβ φέρνουν στήν καρδιά. 
‘Ενφ οτίς πλάνες, κέταοπρις φτιρο9γ*ς μ ί &ρα

Τής Ευτυχίας, Άγάηη μον, μιά οον ματιά γλυ ·
[κιιά.

Κ ’ δταν τά μάτια μας μιλιΰν, τά χείλη μας σιω-
[ηοβνι,

Μην τάχα Κι' ονειρεύομαι; μ ί τρόμο ουλλογοβμαι 
Μά H i τολμά νά κινη»Λ, μηδί καί νά μιλήσω. 
Φ βοΰμαι μήν ιΤν' όνειρο, καί τρέμω μήν τά

, [σβύοα.
(Μετέχει τοϋ ·Αβιοτ«ίον) ΣτέΧΧιος ΤουΧής

----------------L ι----------------
ΚΛΑΜΜΑΤΑ.

Afi Χάμψι, μέ χαρά, μ ί περηψάνιια, 
τό διαμαντένισ τό φανάρι τ* άψηλό, 
μ ί ηιρηφάνεια μέ χαρά φατοβολοΰσ* 
μέο’ τά ηαλάτι τό χρυσό, τ’ απατηλό...
Αντίκρυ δμως στ’ αχνρα κρυμμένο 
καί κρεμααμέν' άπό μικρά καρφί 
λυχνάρι ταπεινό, φτωχοντυμένο 
σχορποΰοι φΟς μια’ τή καλύβα, Μΐΐ!
Χαΐ τό λυχνάρι το φτωχά, τά μαβρο. 
άπά τής τύχης τά κατατρεγμό 
κοιτοϋο* μά καράπονο, μ ί κλάμμα 
τής Τύχης τό λυχνάρι τό λαμπρά...

2ύρα Γιώργοι Κυηραϊος
--------- — —HC3----------------

Ο Ν Ε ΙΡ Ο Υ  Σ Κ ΙΑ  
Τοβ νηνου τά γλυκύτερο τ’ outgo τ ' αφάνταστο 
fjefo ta μ ί παρηγόρηση έμένα μιά νυχτιά 
Τοβ νηνου τό γλυκύτιρο τ’ όνειρο τ’ αφάνταστο 
ηιραο’ από μπροστά μον ωσάν τή διαβατάρικεα

[σκιά.
"Ω! αΙώνια ηδελα οί νύχτες νά βαοτσύσανι 
τά μαΰρο τόοχοτάδι τόδιΧα ηαντατοινά.
Κ ι’ οί μέρες δλες, τής ζωή: μου νά περνούσανε 
ποτέ μον... νά μήν άνοιγα τά μάτια μου ξανά. 
(Μετέχει τοδ Άβιστείου) Π . Κομνηνός

----------------α ----------------
Α *  Ϊ Φ Υ Γ Λ Μ Ε  

θέλω νά φύγω μακρυά, μακρυά σ’άγνωοτη χώρα 
Τ'εχει ή ψυχή μου κουραστεί ζητώντας τρικυμία 
Γαλήνη, ζωή— θάνατο, ατόφια ιύτυχία,
Κάποιο άγα&ο ανείπωτο, μάταια ώς τά τώρα.
0 Λα> νά ζήσω Άγνωστοί σ' άγνωστα τόσα μέρη, 
Σ'άγνωστα ηρόοαπαγΧνχά, γλυκά κι' αγαπημένα, 
Ψάχνοντας νάβρα ί , τ ι  f i e f ·  ή Μοίρα καί γιά

[μένα
Κ εϊ πού δ καινούργιοι τής ζωής δρόμος ΰ ί νά

[μί φερπ.
Έλα,ψυχήμου, ας φύγαμε μακρυά άπό δώ πέρα 
Πάμε, Φά φέξη *<*1 γ1* μάς ρόδινη,άσπρη μέρα. 

Αθήνα  ΤόΧιας Σ. Χαλούλιας

Οί

ΟΥ
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Π ΣΤΗΕΧΕΜ ΤΟΤ ΦΙΛ. ΑΙΑΓΑΝΙΣΠΟΤ

θρωχότητα. Λάτρης μονσικής χ «ι 
Προτιμά Ιδανικόν έ6ωχα υιχό την 
σιν νά μήφέοΏ *ίόσ*ομμα ε ί; χήνε-κληρω- 

χοΰ όν.ίοου χου. Προχιμά χήν αρ>η^ν 
τοΰ έρωχος, συγγένειας ή φιλίας ηος>Μ »  
ματαίωσιν τοϋ π,ός μεγισχον καθήκον ιοο&υ

S - Μ ς ,  μι
ιια)λκά γλυκά, γολινά  ματια, και σωμα α 
θ?ηχοϋ’ Ε Ιιε  σιαθβρές στός αποφάσεις το «, 
*ίλ?«οινίιο «α ί τίμιος Εύ,ενέσταχος στάς συ- 
νασχοοφάς καί πολύ ίπ>?υλακχικές στην έχ- 
λογήΓτών φίλων. Ά γ ο π ί  χήν οί.ογένειαν
τάς σοβαςάς δ.ασκεδά_σ..ς “ ° ‘ ' άΑ*Γ1 0 Ν Ώ ν  
Γ Υ Ν Α ΙΚ Α  χήν θεωρεί κατι τό Α Ι ΙΟΝ η

λ »*»*. i'T.riS V d•ταντοτε νή άγάπη στόν ανδρα χη, Δεν αγα 
■tmσε άκόμη άλλά νοιώθει πώς οποία άγα- 
K i f S }  θά ιϊνβ ή «βώ τη  Η η τελευ-

Macbeth : Έ τώ ν  18, μελαχροινός, μάτια 
ιιαϋοα υψηλός. Ειλικρινής. Κάτοχος κολοσ-

ρας». Μολΰ πεπαιδευμένος, *αχο̂ ' ]̂  _8λ_ιό

C ° i .  Β ? ΐ Τ  Ό °ό > »  < · «  “ “ ‘ " 1SiXUS  *«*πϋτ."» ·Γ ία ,α '
τε  : Ε Π. Poste Restante, Βόλος. _

*ΑΛ*» »■ 4”λί” “  ““ ί
έκείνη είναι ήξία, πρόθυμός πάντοτε οτη 
θέλησίν της, μά καί άγριος, ακαμπτος σχά

κανονικόν. Καλλιτέχνης

Ά ί ’α ία τ Τ χ ο ρ ό ί  « Λ  ’ τό «έατρον'. θβα,ρεϊ

δίδες άς κρίνουν

ΤΑ ΙΑΙΑ1ΤΕΡΑ
30 Αεκτά ή Ιέξις

_________________ 1 ι— J
  I — Λιλή Μπορεί; τώ^α »ά μοΰ γράψύΙ. θέ-
—* —} I λ«'(; ΔΛύδυνοις p. r .  "Αθήναι, ΣτϊΧιος.

ν ·/  I — "Ανθυπίλαρχος νέος α ΐ ι ι ΐ  αλληλογραφίαν

UlUOlg " < * ____________________   "

| ^ Π ί 5 β ί 5 ϊ ί Η Κ Β Ϊ Η Ϊ Μ ^ ^

2 8 0  "ΕΧιγχάν. 281  Μάνου Σάραν«δου, 
2 8 2  "ΙΙτώδουξ Το,ϋ,ετου, 2 8 3  ΠΧωντέλ.

ΤΟ ΤΠΧΤΛΡΟΠΕΙΟΗ ΤΟΤ ΔΙΠΓΩΝΙΣΠΟΤ
-Άπογνιτ»υμένον.Τ:Αρα μόλις έλ^ θ η σ α ν

θ ά  δημοσιευθοΰν στό προσεχές. Ο χ 0 
κτήρ τής Ά ,α ϊδ ο ς  Μ. Γ. θά δημοσιευ^ μβ 
τήν σειράν τον.-Ζέφυρον πκο^, Β,οοτηκατε. 
Δημοσιεύεται. Τώρα τί έχετε να .πητεί Ρ 

(P . R. Λαμ ία ') ,άλλαξατε ψευδώνυμον. 
—Γιομώνδαν, ό /Φιλικός διαγωνισμός | είναι 
διαγωνισμός Ιδιοσυ-,ιιρ^Ιας.Η
οφείλεται είς χοΰς άναγνωβτας. Τ ί θέλβτ*ι να 
τούς χάνωμε 1- Ά ν τ .  Σιδηράν, τω Βα μαλιστα

ψ ..8 ώ .»Η .ν  ί ' · - « Μ’Ι· 0 , Ρχ|ΐγΗΤΑΚΤΗΣ 

Ε Π Ι2 Τ Ο Λ Α Ι
Έ λήφ 0 ηοα* ίπιοιολαΐ μή άνήκονβα* είς 

ενοικιαστας θυρίδων in ' 6νάματι Ζο»βΙα, Προ- 
αφνγοηονλας, Μνηστής τον ηόνον, Φου>*ι, 
Ζέφυρου, Κόκχινηΐ παντιιρας, Πιηιτοονλας, 
“Αντας, Τρεοχας ΝεχροΧονΧουδεν, Σνργιανης 
Όρφανούλας. Rcve F le u n . Διαμάντι της Ανα
τολής, Έ λ π ι δ ο φ ό ρ ο υ . ______________

_ ^ |  Τ Η Λ Ε Φ Ο Ν Η Μ Α Τ  α  I* -

ΜεΧΙκή τηλ]τρ«α. 50 δρ. έτησίως χαί θά 6- 
πι βαρύ εσθε · μέ τά έχάσχοχε τοχυδρομικά. 
Κ , Άθαναοούλη δημοσιεύεται, θά στοιχίσω 
8ο. 30. Ιδανικόν έμμετρον θά στοιχιοη ορ.
22 πεζόν 13,50, Νίνα Πάνου οι 6,10 δρ. είναι 
διά τάς ίπί πλέον λέξεις χής άπαντηοεως.

— Έλήφθη έξόφλησις Οικοδόμον, Δονκος
δι ΒιλΧαρές. , .

— Έχρε»θησαν Β . Ζοοαχας δρ. 35, Αερο
πόρος δρ. 3, Μοσχότ δρ. 8.

ΈνεγράφηΓαν ουνδρομηται Μ. ·* ιαργαα, 
Β. Ζα>άκος, Δ- Βαμβαχίδης.

Σμνρνιοτοπονλα, ούδέν οφείλετε.

—Είσιρχόμινος δια πρώτην φοράν είς τό 
σ,-λονάχι τή( <Σφαίρ° 0  άνιαλλάσοω ,ηιστολαι
y.ai C. p. μ ί * i« f  *«ί ’ *“ ? m o~J
Κ 16 Green St. Haverhill Mass U. S . A.

— Srop\ want to corespond. it.ith senti
mental girls and widon. ’Αερ.πορος Poste-
restante Κέρκυρα. .n j

—Στόν φίλο Ά κ ρ ο  »  α λα ο e l  τ η .  ΟΧ ο 
κομκλιμάν τής χάνεις, X*’ άη τη πόρτα της 
ηερ*$ς, το ψαράκι ηού ψαρεύει;, όιν κιοτεύω

α  ·'■
σδημα τικ ά  κ ορ ίτσ ια  καί οοβαρις χ ή ρ · · ·  Αηο 
κ λ Τ ε τα ι ή ’Α ρ ισ τοκ ρα τία , ί  Ραφαήλ γραφεία

«,Ζφο^ας &ηουσ[αν , ι ;  τό έξωτερι ον
καί άρτι ίπανελθών, ι ’ιοέρχομαιιί« . εεαλιν εΙ« 
τό Σαλονάχι τήι αγαπητή! μας 'Σφαίρας* χ ·ι 
ρετα άπαξάπανται καί επα>αρχίζα> την αίλη- 
λο γοαφίαν. Αιήθννσις « Ά ρ . « « » »  aeXVr*J 
Φχντε Κούπα 3»ν Σύνταγμα Ιηπιχον ~ιρ-

βα,1  Παοακαλοΰνται οί γναρίζοντες την διινθυν- 
οιν τοΰ κυρίου'ΜαυροκιφάΧον Διοννοίου, ΣουΧη 
Βασιλείου καί Άαρών Γεωργίου
,Ις Πόνον Αεηινιώτην-Λαπάτα—ΚαΧαβρυ-
, · ν  Οΐ ανα ενοίσχοιναι ε ΐι Άθήναι.

-Α . Μιιάρη' ζήτησαν ’επιστολήν paste - r e s 
tante Δ(οζς μον 16ον Σ. Π. Β,ρροια Μ. Υ .

—Αλληλογραφώ μ ί μορφαμενας Διβας. σκο
πός άλληλογραφίας φιλία άδεΧφ^κη. Γ βαψατε I. 
Β , 'Ελληνικήν Αέσχην Κομονίνην.

—Παρακαλώ κάϋβ ιύγενιχι· χαρδοΟλα ηον 
γναρίζει τήν »)αιν τοϋ νπολοχαγοβ Γ ··β Τ ι °ν 
Παπαζαχαρίου" Πατρίι τον. ΑΙτωΧικον 3Γ«οο 
ΧογγΙου—νά με πληροφορήοΌ δ.β να δυνηΟώ να 
τοΰ στείλω άν,ικιίμενάν τι κατά λάθος 
i l l  Χ«·ββ* /**»· Δ) α1* μον Πάνου p. r .

Θΐ—Μ?ΐρη, Ό  ύπό P . P .P . άνεχώρηοεν Σ ίβ -  
βατον, ΝαύηΧιον λόγο) δημοψηφίσματα!, Περι
γραφήν, άδυνατοϋμ,ν, μέχρι! αφίξεις του. Α·
νασχοπήσατιΙπαρελθάντα,’,χαραΗτήρες. Εμβάο
ματος δεν !χομιν άνάγχην ! Υπάρχει χεφαλει-
ον δ ιί τά έξοδα. Ή  Ένωσις...........................

-Ν ΙΝ Α  ΠΑΝΟΥ. Καλά δα *a v t i  >-α που- 
σΌς τάς άναζητήσεις. Μάταιος κόποι. ΟνΜν 
μάς ονν&ίει πλέον. ‘ An βίλας δίν φοβοΰμαι. Αν 
ίξαιολουδήοΏΙ είναι · 1ί  βίροί σου. Αφ< ον 
ίπιμένεις δίεύδυνσίς μου είναι p . r .  Εξωτε-
01X00 Άδήνας. Γιώργος Π  ..

—"Αγγελον Άγάηη; Μαρ. Μ .. Παει μήναι
πού σοβ ίγραψά χωρίΐ » «  Χάβω « « W » ·  «  
συμβαίνει; Διεύδυνσίs μοο πάντοτε η ιδία. Α
τλαν τις.

ις; atmvirvrots ι·
—"Ανθυπίλαρχοι νιος α ΐιι ΐ  άλληλογραφίαν 

με μορφωμένα καί χαλών οί*ογενιιών κορίτσια. 
Σχοποι δ,τι έπακοΧονθήοει έ» τή! αλληλογραφί
ας. Προτιμώ*ται "Αθηνών-θιοοαλονίχη! Βόλου 
Λαρίοοη:,Σερρών χαΐ προσφυγοποϋλει.Ψευδώνυ
μα άποχλείονιαι. Γράψατε Ε . Κ . Μ . Ιον Συν 
ταγμα '/ππικοδ Σέρρας. _

—Δύο νέοι άρκιτά μορφωμένοι άΠκ ^άποιροι 
αχόν εοωτα ζητοΰν μχθήματα από ντεμζ,ναζε- 
λίτσες χαΐ χήρες καλών οΙ*εγ*νειών. Οποια 
τούς χάμβ άρίστούχους τού ερωτοι. θά ίχρ 
άμοιβή τήν καρδιά τοάς. Γράψατε Άνδρ. Βασι- 
τόπουλον, καί Όνειροπόλον eΙππότην p. r .  Ά - 
θήναι.

— Νεαρά δεσποινίς εχουσα ω^ας διανισίμονς 
α ιτε ί αλληλογραφίαν μέ διδαι προς δ ιaamiiaaiv. 
Διεύθυνσις. Μελαχροιν^ϋ^ιν p . r .  Ζινγολατιό 
Καλαμών.

Ξ Ε Ν Ε »  Δ Η Μ 0 2 · ΙΕ Τ Σ Ε ιΣ
Ι Μ Ο » Τ Α Λ . Γ Χ Ε β

Χαρισμένο οτήν Κούλα Κ. Δ. Πατήσια 
Μ ίια  στή βάρκα χαΐ ο ΐ δυό αγκαλιασμένοι 
κυττάζαμε τά ά η ιιρο  ονλλίγισμένόι.
Έσύ μοΰ έδιδες φιλιά ατό οτόμα 
χαΐ ίγώ αναίσθητος σοΰ ίλιγα άκόμα.
"Ω! πόσον νοσταλγεί χαΐ τώρα ή καρδιά μον 
ν’άλθυς νά χλείοος μ ί  ?«1;« *<* βλέφαρά μου 
νά νοιώσα φώς μου πάλι τά φιλία σου 
η  μήπας κρύωσε γιά μένα ή κάρδιά σου ;

Πορτ-Σάιό_____________Κ . Ά&αναοουλης

ΒΓΚΡΙΣ1£ VBVAQNYMOW 1Μ*

Κάθε εγκρισις δραχ. 1.
Έγχρίνονται : ΈΧεγχάν, ’Ιούλιος Μμραετσι- 

φότρι, Κ ίττη , Λεβεντόπαιδο, ΠΧωννέΧ. Ά π ο -  
γοητετμένοί.

Ιβ fOSTE RESTANTE ΤΗΙ "ΕΦΑ1ΡΑ£„ L^_ 
Β»οΐΗίαοις Κά&6 O-uct&oc iO &C»»· τό XQ<ivo|

19

—Ζητώ άλληλογραφίαν καί άνταΧλαγήν C, p. 
μί ήθικά κορίτσια καί όπωοδήποτε μορφωμένα.
Δ. "Αοχοντίδης p. r . Ένταίθα. .  . . .

— ΜιΚΟΟβλοήθΐΗήπροσφυγοπουλα ζητεί αλλη
λογραφίαν μ ί άξιαματικούς ήϊιχους, καλγ οί- 
χογ,ν,ίας. ώραίου I καί διασχεδαστικο,ς.Γράψα 
τε διοποινίδα Ρίτσα ρ r. Ν.

—Τΐ ίπαθα γιά μια γυναίκα Ποια θ ιλ ιι »β 
μάδν Ά  Τ ^ψν : Τ. Ρ. Ξενοδοχειτν Σταμπό-
νλπ Πατησίων 6 ’Ενταΰθα. ..............

 Νέος μορφωμένος έτών 21 α ιιεί αλληλογρα
φίαν μετά δίδων διδασχαΧιαοΛν διπλωματούχα,ν 
}, μή. Απαραίτητος γνώ0ις .  Αγγλιααν η Γαλ- 
λιχών ή όργάνου. Υπόσχεται 
σιν. Μ ίμη* Δημητρακόπουλον, Λί«^<»νην.

—Ποθώ ίδανινόν ΐρατα γι αυτά ανταΑΛοβοοο 
αλληλογραφίαν μ ί δίδας. Ψευδώνυμα αποκλεί
ονται p. r . Ένταΰθα, Γ . Καστάκη( .

 j j  Χ ο β σ ι ώ τ α τ ο ι  νέος ετων 25 κατε
χων άοίοτην κοινωνικήν θίοιν, ζητεί γνωριμίαν 
δι’ αλληλογραφία! και ανταλλαγής φωτογραφιών 
άποκλιιστικως μετ’ Ανεπτυγμένηι και 
τ«ς δεσποινίδας καλής οΐχογενιίας, αδιαφόρου 
οικονομικής καταοτάσεω;. ’ Αμεσ°Ι σκοπός η 
άποχατάσταοις. Γράψατε : 'Αγγελον Πολέμην.
Χαλκοκονδύλη 9 {Ίλάμπρα) δεύτερον πάτωμα.

£ -Λ β β ρ · ΈλΧηνΙς ζητεί αλληλογραφίαν μ ί 
'Έλληνας κολώς εγκατεστημένους iv Α^ * « '  
Σκοπός γνωριμία καί οτι επακολουθήσει. ΝέΧη 
01x0*6μον ρ. ί*· Athenes

— *̂E<p*dooi ΜυηοΙοχαγος δ>οχριρΙσβως >*α- 
ρώτατοι, άίληλογραφεϊ μ ί μορφωμένα κορίτσια. 
Προτιμά μαθήτριας άν αύραν ταξ,αν πάσης σχο
λής. Γρηγορ. Ροζάνο*. Καφενεΐον <Νέον, Ο-
UOfOiCL . · ι

-Άνδρέαν Κ ... λον. Άνεχωρηοει ιυοπεσμέ-
,ως χωρ’ 1 νά σί Τδω. Έ κτοτ, πάσχω. Γράψε 
μον είς Ιδίαν διεύ#ννσ\ν που ενρίσκισαι. Βιο
λέτα.

Ά ν α ν έ ω ο ι ς δ ν ρ ί δ ω ν .  145, 111.

ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ
ΟΡΟΛΟΓΙΑ Μ ΝΒί ΕΙΛ0Τ1 MUIER ΕΝΤΕΛΩΣ 

Δ Ω Ρ Ε Α Ν
ΖΗ ΤΗ ΣΑΤΕ  Ο ΔΗ ΓΙΑ Σ . ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΜ ΕΝ

ΓΡΑΦΕΪΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ 
B A S .  Κ Ο Υ Β Β ^ Η

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 111 
Π Ε Ι Ρ Α Ι Ε Υ Σ

Οί έν Άθήνα ις διαμένοντες παρά τώ  άντι- 
προσώπω μας «ΤΟ  ΤΕΛΕ ΙΟ Ν » Βουκουρε- 

στίπυ 4.

ΤΤΠΟΓΡΛΦΙΚΛ ΚΑΤΑΙΤΗ1ΛΤΑ ‘‘ΣΦΑΙΡΑΣ» 

δ ι χ ρ ω μ ι α ι , τ ρ ι χ ρ ω μ ι α ι , π ο λ υ -
ΧΡΩ Μ ΙΑ Ι ύ ιό είδιχών μηχανηματων. 
Καλλιτεχνική έκτύπωοις περιοδικών Κ Α Ι 
Β ΙΒΛΙΩΝ  είς τιμάς μοναδικός.

•Ε-χύπωοΐί ΛΕΥΚΩΜ ΑΤΩΝ, Π Ο ΙΗ 
ΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟ ΓΩ Ν . ΠΟΛΥΧΡΩΜ ΩΝ 
ΕΞΩΦΥΛΛΩΝ, Π ΙΝΑΚΩΝ. 

ΤΥΠ Ο ΓΡΑ Φ ΙΚ Α Ι Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Ι LOUX  
0&QT ΡΓΜΒΗΣ Κ>1 ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 16

7 Ε Π Ι Σ Τ Η ΐ ν ι υ Ν ί Ν υ ΐ Ν  Λ

I Ο&ΟΝΤ I Α Τ Ρ I Κ 0 Ν IN  ΧΤΙ T O Y T O N j
\ ΘΕΑΤΡΟΥ Ια (ΟΠΙΣΘΕΝ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ) 0
Γ  01 οτρεβλοφυεΐς όδόντει έπαναφέρονται,Λ 
ί «,* iv τελώ! άνωδύνων δρθοδοντιχώνέηινο- I 
βημάτων, ε ’ι ι  τήν φυσιολογικήν των &ίσιν. / 
Ο *fl iiaatioii τώ » ovZiuoeg
9  ολαι at ηα&ήσΜίς τοΒ στόμαχοί καϊ τών α-χ 
ίδάντων θεραπεύονται δι’ δλίγα,ν μόνον in i-  j

Ϋ τ Ε Ζ ιχοΙ δδόντες άηαραμίΧΧου φνοιχότη Q 
9 ι0| έκ ηλατίνης, χρυσοί και ηορσελαν^ςΛ 
I τοπο&ιτοΰνται ουμφωνως μά την τελευ- I
V τ « ί « *  λέξιν τήι έπιστήμηΐ. J
Qv  -----

ΖΗ ΤΕ ΙΤΑ Ι πα ΐΐ 13 16 έχών διά τά γρα
φεία μας μέ μισθΰν 100 δραχμών μηνιαίως 
ϊά ί τ ρ ο λ ν « ά  κατοικίαν δ ω ρ ε ά ν .  Πλη- 
ροφορ'.αι εις τά γραφεία μας.



□  s t i x c i  t o y  k a s »*“  \ e s
(Ήγουν όμιλία* έπΙκα^οΟ >

Τήν π^οσεχήν μέγαν 
έβ5ομάν,κοινώς τρανή·, 
βούλομαι καϊ θέλω 
μβΐαββΐν ,-
ί ί ;  άααξ άχπνδ’ας τ ι ΐ  ν ιοΐς 
έ* .ιεjitq  πήν 
πρός ποίησιν προοεπχήν 
καν η8τανο(ό)ν 
πρδς συΥχώρ οί 
τών διαπρα^ύειοών μηι όλ- 
τό όικΐον [yi’rov,
καί πρδς παρβ’όχλη-ην 
σω ιατων γυναικείο/γ.
Κ ί γάρ ή έμαπτοΰ πϊριεμ- 

βολή,
ώ ; γ\ωσ&όν, παναλχα α 

θέλω  ξουραφίσβι t ή t έ^οΰ μολφήν [βσθίν
καί θά Ofcom έμβαγιασόνιον κ«ι·,ουλγήν 
πρός ουγκαλυφοιν 
τοΰ βνόυμάχου τήν π»νιχρόιη 
καί εύπαρουσίασιν τήν έ,ιοπτοϋ ώ }α ιό τη , 
χό ό/ιυΐον
χοιουτορθό.τως θά μετο βωείς χό νυμφί ιν.
Εύελπισθώ δέ ούτως
έν τφ  συνωσθισμόν
έπιτυνχάνων νυμφίαν
πρός κορεσμόν,
χό όποιον
θά συνχραχήσω νά διεπεξέλθωμεν 
χό Πάσχα όμοΰ »α ί  οί δύον.

Ο  α γ κ α θ α γ γ * » 1? ·*

jj Τ ·  Ρ Μ Β Η Σ Κ Κ Ι Η  τ ο ν  J t t f l T P O Y X p  ^

Η ΛΗΣΤΕΙΑ Τ’ ΤΡΑΙΝΟΥ
Πιρδίκου μ’ πλί μ*,

Καλά κι πέρκαλα κάνου χ’ λόγ' μ' κί δέν 
παχώ τ' ποϊδαράκι 
μ* oc' ϊοπριό ο" κί 
τ' φονβάμι οάν vufl 
χ’λέρα « ί  σκαρλα
τίνα. Etna όμους 
ού δόλιους ίτώρα 
οπ' κουνόμ’σα άφ’ 
τού* άγέρα τ' δου- 
ματίου μ" μερικά χι- 
Λΐάρ'χα νάν χ* δώκ' 
γιά χ’ χουριό σ', νά

  ρθω μαθέε βιζαβγι
κί άπινανιίας σ', νά ο' δώκου νά φας x'v πι- 
ρίδρουμου μί τ'χ'λιάρι μπάς κί χουνιρίν’ς κα- 
νια στάλα κί μ' νουοτ’μήο’ς.

Ίπή^α τ* λ’πόν τ ’ τραίνου, τρ ίτ’ ftio ’ μα
θές κι* όρθιους—ούλα όμοΰ δραμος115-κί 
τροβονσα κατά χ' κνάκ' ο', φόνχας σ' ένα 
σχαθιμό, πριχοΰ φτόσ'μι σ τ' Λαμία,χο)ώ\' μί 
μιας τ ' *ρί\ου κί σταμ'χάει. 06 μ'χανικούς 
βάνει χ' φουνές, οί ύ.χάλ’λοι πετιοΰντι ΰξου. 
ή γ'ναΐκις λ'ποθ'μάνι κ' οί άνδρις βγαίν’ν σχά 
παράθ'ρα.

—Τί «ρέχ', ούρέ ζούδια; φ'νάζου κί πιτιέμι 
άφ' χ' τραίνου.

Δίν είχα άκόμ' πατήσ' κατά 'ή : κί Ακούου 
πυρουβολ’σμούς. Τ ’ράου κί χί να δώ ; Κανιά 
δικαριά γ ’ναΐκις μί ντουφέκια κΐ πουλύκρου- 
χα σάν ούπλαρχηγοί. Φόνχας μ" είδαν τρέχ’ν 
κί μ' πιάν' άφ’ τ '  χέρ*.

—Μήν κάν'ς βήμα, μ' κρέν, μή 0«λέβ/Ες, 
άκούν’ τους, τούβλου, πέτρα, νιχρό; γ(νι.

—Θίλ'χι λιεφχά ; χ’ ς κάνου.
—"Ο ι, μ’ λιένι, ισένα θέλ'μι. Νά γυρίσ'ς 

π(οου,
—Πίσου ;
—Πίοου σχ'ν ’Αθήνα. Πώς έχόλμ’σις νά 

φΰφγΓς χουρίς νά μάς άρουχήξχις;
Κ ' ΰατ'ρις σ' λιένι νά ύποσιηρίξις χ' φ.μι- 

νισμό, νά δώκ'ς ψήφου στ’ ς γ’ναΐκις κί νόν 
χ'ς άφήκ’ς νά γίν 'ν σερνικουδήλ'κοι, δ'λαδής 
ν ' άρπάζ'ν νιά καραμπ(να κί νάρχουντι νά σέ 
περιβ'τανι Απού μέσ’ άφ’ τ ' τραίνου χουρίς 
ήτία, μόν' κί μόν’ γιαχί εφ’γις δίχους νόν χ'ς 
άρουχήΓς.

—Κι" τί είσχι μαθές ίσβΐς όπ' επρεπι νά 
οάς Αρουτήξου ; χ’ς κάνου έτ’ μους γιά χ'ν Α- 
γώνα υπέρ χ’ν όλουν.

— Άναγνώστριες χ’ς «Σφαίρας», μ’ κάν'ν.

Έ γ }α ψ 'ς  πώς θ. φυφ/’ς */ χ' χρειαστήχαμι. 
Τ«σσερα χρανάκια σύ συνηθβίσαμι κ' ίχώρα 
δί» μπουράμι νά νχαγιανιί'σ’μι χ' χ ω ρ ισ ιό '.  
'ΐ «π ρ ίς  σχά «{«θ '* . ΕΙσι ήχ^άλ'τους.

Τ 'ς άφ’ κα νά (i- δ.-ο'νι κι' νά μ' φέρ’ νι π(- 
σου στ’ν Α θήνα  άναυλα.

Αύ υούνου βίνβ νάχτ) χινάς θαγμασχές. Δίν 
χ'ν άφίν’ν μάειδι · \  ά^ραβουνιασχ'χιά χ' νά 
δρ μάβιδι σχ' νικρουχαφείου νά ηά{).

Ιεώ ρ ι κάτ' ΐσύ καλά μί δαΰΧΒς. Ί γ ώ  δέν 
χ' κ'νάου ροΰι»ι. Θά μβίνου οϋλουχρον'«ής 
ήχαάλ’ χους σχ’ χέρια, τ ’ ς φδν'ς μέ τ* καλό 
χ’ς βοολέψαυ οΰλες γ ιτ νά μ’ άφήκ'ν ήο’χου.

Ταΰχα κί μέταυ, γβ άο’ κι’ άνχίου μου, 
ρ ρ τ ρ ο ν ι  κ ο γ ρ ρ ο Γ Λ Λ ο ν χ

ΤΟ Π ΑΝ Ο ΡΑΜ »  Τ Η Σ  “  Σ Φ Α ΙΡ Α Χ ,,

Λ\Ε Μ ΙΑΝ  Δ Ε Κ Α Ρ ΙΣ Α Ν  /ΛΟΝΟ
Έ δώ , xugtoi καί ίύριρι, γλί- 

πετε tt, χόν \έον φοκέ νχ ϋ θαγ- 
μασιου π .νοραμάχον μου, χό 
φρϊνοκομι ϊον όπου ήνοιξεν εις 
χο σκοπευχήριον τή ; όδοΰ Σχα- 
δίου, χ6 όϊΐ.ΐον τρέχει ό κόσμος 
διά 'ά  δή χ"άξιοπ?ρ(εργα χής 
ιρβλλα?, ήγουν οί Άθηνο ΐο ι πη
γαίνουν μονοχοι χους είς χόν 
προορισμο χους.

Έ δώ , κΐ'Ο'οι κ ί  κύριοι, γλέ- 
πετε καί άν*.ίξυτε καλλίχερον 
χούί πόδας σας 6ka νά παραχη- 
ρήςετβ έπ ι οτ αμ έν roc, u lav δεσποι
νίδαν, ή όποΙα πηγαίνει είς Ιναν 
ραντεβού καί διΟρκώς δ»χδται 
(ό,τι νά t f j ;  ποϋν καί όχι μόνον 
ότι νά τής ποϋν, τό όποϊον νο
μίζει ή δεσ«·οινίς ό τι Εξακολου
θεί X'j δημοψήφ σμα καί λέει 
διορ*ώς Ναί.

Έδώ, κύριαι καί κυρίοι, θαγμάζεχε χόν κ . 
Μεχαξάν, χό όποϊον έ<ρβμάσχηκ8ν άπό μίαν 
μεταξίγην κλοίπχήν διά ν' οΰχοκχονισθϋ,όπερ 
έ| αΐτίας πτύ έξήλθε μελοινείμαν έκ χών καλ
πών, χό όποϊον ό Θεός αναπαύσω χήν ψυχήν 
αύχοΰ έν χόπω χλοερώ καί έν χόπω άναπαύ- 
σεο>ς,.

Έ3ώ, κυρίοι, καί κύριαι, γλέπεχε διά τελε- 
πτάίαν βολάν μίαν νεαράν κυρίαν,ή όποία δ ί
δει χί ϊον είς (' λίνοτς τινός κρεμανταλάδες, 
τό όποιον εορτάζει κοί οΰ:ή χήν ίκαχονχάε- 
τηρίδα χης. Ο Φ1ΡΑ01

I ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΟΗΝ ΤΟΝ ΝΕ0ΠΑ0ΤΤΒ9

Τ Ο  Σ Ε Ρ Ν ΙΚ Ο  ΛΙΒΑΝΙ
ΖΓολνσεμνον μήτερ μαυ,

Είμαι καλλίχερπ καί ζήτω ή Δημοκρατία. 
Έβώθε ήρχισαν ό\ίγος χινές ζέστες, όπου 

οί άνδροι έφόρέσαν μβαγα- 
σόν διά νά μή τούς συλ
λαμβάνει ήλίαοι καί οί γυ- 
ναϊκαι ένδύθηκαν φσηλά 
κ:>σχούμια. Μόνον δ ΐδ.κΓς 
μου σύντροφος δέν έννοεΐ 
νά μοϋ χό έπιτρβψη νάν χά 
βγάνω όξου γιά νά δροσο- 
Α'.ιγιέμαι καϊ νά φραίνεται 
ή κορδ αχή μου άγροχική 
χώρα. Μέ ζηλέβγει άνενδό- 
τως, ήγαπηχότατον μήχ?ρ 
μαυ, ένεκα όπου έτώρα εσ- 
χρωσα ναι είμαι καθ'έΓ. σ,, 
μονς πλεροφορίαςμιά χαρά, 
όπου οΰτε οφθαλμός μέονλ 

λαμβανει οΰχε τίποχι;,γιαχί φοράον πάντα τό 
χαϊμαλί όπου μοΰ έστειλες μέ χό σκόρδο καί 
χό σερνικό λιβάνι. Ά χ ! άν δέν είχον καί αύ- 
χό αλλοίμονο;! Λέ  θά μβ5ραγα νά έξέλθω 
όξου έξ οίτίας ιή ς  ώ ιορφια; μου,διόχι θά μέ 
«μάτιαζαν οί διαβάχιδες καί θά μόρχόχανε 
λιγούρα. Ά λλά  ποιό; χόν Γ ακούει, τρυφερά 
μου απόγονοί. Έ γ ώ  θά πάρω ένα ψαλλίδι 
καί θά κοφοω χαι χά μανίκια μου καί τόν 
πεδάγυρον τής άμφιέσεώς μον καί τόέμβοΰοτο 
μου καί ούλα μον χατεξής. Ά μ  δέν έχει δια- 
βάοει ό Ά ρ ζέρ  ι ά περιοδικά τής Ίγγλεζίας, 
όπου διαλαβαίνουν πώ; είναι ούλο υγεία ν ’

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

ΠΕΡΙ ΓΥΜΓνΟίν

Σά χαιτόγραφος φωνάϊο πρ ’> ή ιερώ, ρέ 
Μανιώ μου μπεχλιβανιβοί^, vat κανένας δέ 
μοϋ δίιει άπόκρισι, λές 
κι’ οΰλοι τά βάνατεσχήν 
Ασφάλεια τά ώϊα το ς 
καί μοΰ παρασχαίνουτε 
χόν κοφάλολο. Τ ί μέ 
τηρφς έτσι σάν οϋργια, 
ρέ άφθαρτο πλάσμο; No 
μίξεις έηλαδήο πώ; ε 
πειδή χίς κ' Ιφαα vti- 
νεκέ στό Δημοψήφισμα 
γιά δοΰχο φω^άζο!; Έ ν  
νοια οο· χι άν έβανα έγώ 
χό χεράκι μου τό δεξί 
στό Δημοψήφισμα Ακό
μα θά περίμενες τή Δη
μοκρατία. Ά ς  όψεται 
έκεΐνος ό Νώντας ό πα 
ληόφιλος ποϋ μ' έβανε 
σ\ά αίματα πρωΐ-πρωΐ 
κοί τσακώθηκα μέ τ 6 
Βαγγελάκι κι' άντί; νά 
πάσ> στό εγ·λογικό τμήμα τά ψηφίσω μ’ 
έπήγανε σχό Αστυνομικό γιά νά μέ ψοφήσου
νε στό ξΰλο.. "Ac χα νά πάνε κατά διαβόλου 
χα( δέ» κραχάω  ̂έχτρα μέ κανένα—συφιλ(οι- 
σι τό ποά^μα γλέπε ς. Μονάχα ένα θέλω \ά 
ξέρω, ρέ ζηλιάρικο: Ά ν  θά βγεΰνε καί τό
φετεινό καλοκαίρι f) κυρίες μέ χά μπράτσα ό
ξου. Θυ:ιάοαι πέρσυ τί βάσανα τράβηξες έξ 
αιτίας χή; μοδός. Έκόντευες νά μέ χάο^ς κ* 
Ιτρβχες οτ^ς χαρτορίχτρες νά σοϋ π( ΰνε τί γέ- 
νηκα κ' Αγόραζες μανόλογο Απ' τ^ ; τουρκο- 
γύφχισσες γιά νά μέ κά\|)ς νά o i ματοζυγώ- 
σω. Τωχει τό  οίμά μου—πώς νά σιό πώ—όν
τας γλέπω οτό δρόμο γυναίκα μέ χά μπράτσα 
όξου μέ πιάνει ώ ; είδος σεληνιασμός καί δέ 
μποράω νά ξεκολλήσω άπ' τό πλάι της.

Οΰλη μέρα τρέχω «(cro τους οάν τό μπουλ- 
τόκ γιά νά άπολοβαίνω τό ' τραγικό θέαμα. 
Τρεις βολές μοϋ ΛΛσ ινε τήν πάψι μου An" τό 
χαρτομπαίγνειο έπί εγκαταλείπει θέοεως. Δυό 
μήνους εΤχα νά β ^ έσ ω  άθρωπο. Δέ φταίω 
έγώ| ρέ χελιδόνι μου. Ά ς  όψεται ή εΰαιστη 
σία καί ή ποίησι. Ά ν  π^ς καί γιά κείνες πού 
κάναν περσυ μπάνιο στό Φάληρο κ’ έβγαί- 
νανε στή άιιμο γιά ήλιοθεραπεία μέ τό κοσ- 
τοΰμι τής Εΰας,.Άμάν σύχυοι κι’ Ανατριχί
λες ! Παρά λίγο νά γίνω παραθαλασσιος καί 
νά u* φά^ ή θάλασσα ή πικροκυματού- 
σα. θ ά  μοΰ π^ς τί καταλάβαινα.. Τό άλφα- 
βητάριο θά πιάσω τώρα γιά νά σέ μάθω 
γράμματα ; Τ ί θές νά δώ ; Τά πάνου καί τά 
κάτου άκρα γυμνά, τά οτήθεια σχήν χρυφερί- 
τοα... Βάλε Αποσιωπητικά έδώ χά}·ου, άδρ3- 
φάρα, μή μάς πιάση ή λογοκρισία. t

Τό λο πός,άν θές νά μή μέ χόση: κ’ εφέτος 
μίλα στ·ός ουναδέλφισοές οου τ^ς Εΰες νά κα- 
θήσουν εφέτος φρόνιμα. ”Η  νά οκεπάοουνε 
τά μπράτσα τους ή νά ξεΒκεταστοϋ»β όλότε- 
λσ,νά οτχ ίοω  κ’ έγώ κ’ εσύ νά μερώβης άπ’ 
τή ζήλ«ια. θ ά  μοΰ πή; ότι καί λόγου σου 
βγάνεις κάθε καλοκαίρι τά μπράτσα σου έ.χί 
σκηνής. Δέ λέω όχι, Αλλά τό ξίρεις πώ; μέ 
βιραίνει στό στομάχι ούλο τό ίδιο φαΐ καί 
τηράω νάν τ ’ Αλλάξω γιά νά μήν πάθη ή ύ- 
γεία μου. Δηλαδή ; Ο ΒΛΑΜΗΣ

Α φ ηρημάδα

— €Ξ*χΎ$ί Τ6 μέρος όπου ή ώμμαρφιά μον 
α' §Τχβ βκλαβώοιι, δπαι μονίιγκ, χακί;·
Έ ηιΓ»ο* : —<Ν«ί, άγάπη μου, #νμδμ*ι...
Σ ι  πρατοιΐία μααχαρα ai μπηί-μασκΐ /»

fa  μη:

άφίνουν αί μαδάμαι τά μβοάτσα τους όξου, 
όιτου μαυρίζουν Από τόν ήλιο κι’  Ιτσ ι δεν 
έχουνε ανάγκη καί κόψιμο νάν τά πλένουν 
καί νά τούς βγαίνει τό  άγιο μΰρος.

Σέ φιλώ είς τό άνω χείλος, ή κόρη σας.

ΙΕΤΤΑ


