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ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΜΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
ϋ

ΤΟΥ KOiMSV ΤΑ I1APASEMA

Η Λ Η Σ Τ Ε ΙΑ  Τ Ο Υ  Ζ Κ α Ρ Α Μ Ο Γ Κ Α
—Ώ σ τε  έπιμένετε, κύριε ;
— "Οταν μιά γυναίκα άρχισα νά μιλά)] 

οτόν άντρα τη ; μ' αύτή τή γλώσσα, δέν ΰ- 
πάρχει αμφιβολία ότι ή yovuixa αΰτή έπαυσε 
.18ιά νά λογαριάζω τόν άντοα της. Κ ΐ μιά 
γυναίκα πού δέν λογαριάζει πειά χόν άντρα 
χης, άσφαλώς θά λογαριάζω κάποιον άλλο.

—Σοφιστίες. Στοιχη..ατΙ,βις ότι δέν ίχω 
εραστήν, τουλάχιστον μέχρι τής ώ^ας;

—Ό λ η  μοο τήν περιουυΐα. Κ ’ έού;
—Τής οικονομίες μοο. Ε ί.οσι χιλιάδις 

φράγκα.
—Ν ’ άνχαλλάξουμε επιστολήν.
—Καί συμβόλαιον νά «έλτις είμαι πρό9υ- 

μ0;- ,
Κοί οΐ δΰο σύζυγοι, σάν δύο έμποροι «ού 

πρόκειται νά συνεταιρισθούν, άντήλλαξαν έ- 
πισεολ4ς, δυνάμει χών οποίων ήίαν ΰποχςβ 
ιομένοι νά πληράνουν έφ’ όβον νά έχαναν τό 
στοίχημά toov.

Θά σοϋ χδ αποδείξω, έφώναξεν έν τέλ«ι 
ό σύζυγος.

— Κ ' έγώ θά σέ διαψεύσω, είπβν έκείνη,
Κ - έπήγβ καθβ^βς στό δωμάτιό χου, οΰχϊ 

ΐνα  μιανθώβιν, άλλ' ινα κοιμηθούν Ιδιαιτέ
ρως.

*
άλήθεια είναι ό ιι ό σύζυγο; είχε δί*αι 

ον, ότως δίκαιον έχβι βήμ»ρα κάθβ σύ υγος. 
Ή  σύζυγος είχε έραστή»', όπως ί^αστή» ίχβι 
σήμερα κάθε σύζυγος. Γυ >»ρΰγιια ή to άναμ- 
φια,.1ήτητον. Ό  σύζυγος είχβν βίς τ Λς χ^ϊριις 
του τό σώμα χοβ εγκλήματος. Είχε πίοβι στά 
χέρια του μιά επιστολή τοϋ έρασχοΰ. ‘Η  έ/u- 
οχολή έγραφε :

ΜπούΧα μου,
Την Πίιιπτην r i άπίγτνμχ 0α πβράοονρβ μα

ζή σιοΒ Σ*αραμα\χα. θ'ι ai ηιριμίνα) «fee άπο 
το μπ ά ρ.Μ ή  μέ xavjf νά Ίβ&άνοο άπο τή· aym- 
νία τήι άννπομονησίαί. Φ Χι% ιά ματάκια αον,

Τ  ώ ν η ς
Ά π ό  χ\ γράμμα αύιό καταλαβαίνετε μέ τ ί 

ιρόπον ό σύζυγο; είχε καταρτίσει χδ σχέδιό 
του. Θά ίπήγαινε, φυσικά, χήν όρισθε(σαν 
ήμέοαν στδ Σ*αραμαγκΰ, θά έπιανεν έπ' αΰ- 
χοφόρφ χή γυναϊκά χου, θά εκέρδιζβ χό στοί
χημα καί κατόπιν θά χήν έχώριζεν. ”Ε, μά 
χής άξιζε χής παλαβή-r. Τό νά έχ\| μιά σύζυ
γος ίραστήν είναι πςαγμα άναπόφευ «τον, ε ί
ναι ένβ ίπακόλουθον τοδ γάμου, άλλά ιά  τό 
κρύβ3, νά χό «ρνή ·ο», αΰτό δεν μποοεϊ νά χό 
συγχώρησή κοινβίς σύζ” γος.

*
Ή  κ._Μπούλα ήχαν πολύ έξυπνη γυναίκα. 

Συνηντάτο, όκάκις ήθελε μέ τόν «ραβτήν της, 
άλλά μέ χέτοιο χρόπο πού δέν μπορούσε ιά  
χήν πάρη χβμϊάρι κανείς. Αΰτή χή φορά ό
μως χά πράγμητοι ήσαν κάπως δύσκολα Τό 
στοίχημα θά έξηνάγκαί» χόν σύζυγο νά χήν 
π|·®εχ\3 naf.oooxsQo. "Εννοια χου ό^ως καί 
ή κ. Μ πούλα εΤχε λαβει χά μέχραχης καί σχήν 
περίατασιν αΰτή πού δέν μπορούσε νά πέο-Q 
έξω. θ ά  ίπήγαινε βεβαίως καί σχό Σκαρα- 
μαγκά πρός σσνάντησιν χοϋ ίραστοϋ, άλλά 
θά έπή/αινβ... μετημφιβσμενη βίς άνδρα! Έ -  
χσι θα ήχο αδύνατον νά χήν άναγνωρίσχ) κα- 
νβίς. —Ποιός θά φαντασθ{ΐ, έσκέπτετο, όταε 
δή δυό άνδρας νά συζηχοϋν πώς πρόκειται πε
ρί λαθοεμπορίου.

—Τήν Πέμπτην χό άπόγευμα ή · .  Μπού- 
λα, προφασισθβϊβα όχι θά έπήγαινβ σχό Φά- 
ληοο, χουδωββ γ ά χό Σκαραμαγκά. Είχε με 
χαμφιεοθή ο* ενα πρώτη; χάϊεως κομψευόμε- 
νον κύριο, άπό xSv όποιον δέν έλειπβν οΰτβ 
χό μπαστούνι, οΰ (β τό μονόλκ, οΰιβ ή λεπτε
πίλεπτος μοντέρνα nfna μέ χό χσιγάρο χή; 
ντάμας.

‘Ο εραστής βρισκόταν σ*ή θεβη ^ου. Ή  
Μπουλα {κάθισε δίπλα χου χι" άρχισαν νά 
συζητούν σέ κοιό μβςο; θά μπορούσαν νά 
καθήσουν γιά νά φάνε χωρίς νά χούι ένοχλοΰν 
χά αδιάκριτα καί Λονηρά βλίιιματα.

Τήν στιγμήν όμως πι.ύ είχαν πίεον ancqpa-

r a  π · » · π ο ] ΐ κ  τ ρ χ  ρ ο * ι * τ » ο τ λ η χ  j)’

βίβχι κ' έσήκώνοντο γιά νά πα\ε *άτω οτήν 
dμ'Λoυδιά, ενας βλαχοποιμήν Χ3υς πιηο ασε 
καί χούς δ itQ|e νά χδν άκο\.οοθήϊουν. 01 
δυο έρασχαί χά χάσανε. 'Εννόησαν ,άμεσως 
ό ιι έποόκειχ^ πδρί ληστείας. Ό  βλαχοποιμήν 
ήταν ώιΧισ,ιίνος σάν άστα«ός καϊ χό ΰφος 
χου έδειχνε ποίύ χβλά ότι ήιαν αποφασισμέ
νος νά μη δβχθή ά»τιρρήσεις. ΟΪ δυόέραβχαί 
άναγκΊσβησαν έτσι νά παραδοθοΰν. Ώδηγή- 
θησαν^έκεϊ οέ μιά απόκρυφη γ*ν ιά  χο« δά
σους, όπου τούς ύπ δέχβησαν τά άλλα μέλη 
τής συμμορία,. Ό  βλοχοποιμήν, ό όποιος ή- 
το ό άρχηγός χής ληστρική; σομμορίαΓ,άρχισε 
χάς άνακρίοεις χον.

-  Κύοιοι, τούς είπε, δέν θ ί  σάς κακοποι
ήσουμε δ όλου. Φθάνει νά μας πήτ* ποιός 
άπό οά; χούς δύο εχει δήοει ρ'*χεβοΰ εδώ 
περα σε μιά κυρία, στή» κυρία Μπού*α. Μ ι
λήστε. Ό  σύζυγος τής κυρίας είναι οΰτή χήν 
στιγμήν αΐχμαλωνύς μας «α ί σσς βεβαιώ ότι 
θά χόν σκοτώσουμε άν ή  γονοΐκα του δέν 
μάΓ παραί(ό»η τα κοσμήματα της,

‘Η  χ. Μπούλα έτρεμε. 'Εκείνα πού ήκουε 
ήσαν καταπληκτικά, τε(}οχώ*η. ’ΕσχέφΟη νά 
προσποιηθΰ άγνοιαν, έίβι ό ιως καθίστι δα 
«κολωτεραν τήν θέσιν χοϋ συζύγου. Τότε 
έλαβ* χήν μ«νάλην άπ^φασιν νά φινερβσφ 
χά πάντα Νά έχάνετο ό άντρας χης ήχο άδύ- 
ναχον. Έφοββϊχο χό σκάνδαλον.

—Άκοΰσνε, είπε στούς ληστάς. 'H > .  Μπού 
λα είμαι έ ιό

Καί τούς έξωιιολογήθη τά πάντα. Ό  αρ
χηγός τών λιρσςών χαμογέλασε γεμα<ος εύχα- 
ριστησιν.

— Μπράβο, έφώναξε. Τά καταφέρνετε, κυ- 
ρ ίτ μου, θ^υμάσ.α, κϋλλίτερα, μά τόν θεό 
κι" απ’» μίνα.

Και άποτόμω. ό άρχηγός έιρόβηξε τήν φεί- 
Χ>κη γενειάδα χου.

Καί · ο') ;α, κυρία μον, τό στοίχημα καί 
χό διαζΰγιον, έφώνοξβν.

Ή  Μπούλα δέν είχε δύνααι οΰ ε νό... λι- 
ηοθυμήσΐ). Σχό πρόιωποχοϋ λ^οτοϋ εκ·ίνου 
ίΐχεν άναγν ρίσει χόν άντρα^τηςΙΜ ϊΤΗΡΙΟΣ

Ο  S E J V Y X T H S
Άχου, μαμακα μου, μαμϋκίτσα μου, μα- 

μακοιλίισα ι»ου, τόν χά>ω xcv ‘ΑΟανασιόν 
μου τό* λεβεντοπνίχ- 
τοην *«'. χον εΰαίστη- 
xjv. Τα εχη φήοει ό 

L/A. ί  οκληρός μ.» μίαν σκη- 
νικήν καλλιτέχνιδα 

g. / 'f του θεάτρου καί ξε- 
' νύχτα διαρκώς εις χά 

παραακεπασματα χών 
παοασκηνίων. "Ελα 
‘Αθανάσιέ μοο, χοϋ 
λεγω,νά πάμε είς χόν 

ζΙηκΊκριχικόν κήπον ν" άκούσωμεν χούς άη- 
δόνας όπου κάμουν χσίου—τσίον καί λεγοον 
τόν έρωτά χους, χωρίς φόβον καί χωρίς πά
θος, μπά αύτός. Οΰτε μέ ακούει, οΰτε μέ ψη- 
φφ διόλου. ">χ, αύτοί οΐ άντροι, μαμακίχσα 
μου. Μάς καταφέρνουν πρώτα νάν χούς προσ- 
κολληθώμεν καί μάς λένε χόσα καί τόσα κι' 
άφοϋ μάς μεταχε^ρισθούν παρά φύσει, μάς 
άφίνο·ιν κατόπιν καϊ λένε πώς δέν χούς κά
νουμε. Καί τώρα τ ( θά γίνω S y · ή άτυχης, 
όπου είμαι καί μεταχειρισμένη κοί τόν άγα
πώ χόν 'Αθανάσιον χόσον πολύ ώ* ό άμμος 
τή ; θαλάσσης. Νά π(σ> σουμπλιμέν; Ά χ , 
ναί ! Αΰτό θά κάμω, Χαΐρε λοιπόν, χαϊρε, 
σκληρέ καί άνάγλητε εραστά. ‘Ανχίο νχ«λ πα- 
τσδ^ο.__________________________ Η Μ Α Ρ Ι Τ 31
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X  Κ ο νιgoiXnr. Έχρεώθητε δροχ. 75. Bio- 
itrrov. Έλήφθησον δραχ. 1 0 . Α . 11*βΐβ. *Εδη 
μοσιεύΟη εί; τό φύλλον 273.

Έ λή ρίγησαν αί συνδρομαί τώ '· κ κ. Ν .P a p 
pas. V. Chrisikos, Ε. Τζώνη, Β . Orfanakos, 
E l Katsika;

E io ι. Γ(ώνΐ}ν.Ούδεμίαν σχεσιν έχει τδ γνω
στόν σος πρόσωπον.

Έ νω α ιν ‘ ΑΧΧηλογράφοον. Έ^ρεώθητε δραχ. 
25 παί 8 0 .

Ή  TK P1S IS  ΨΕΥΑΟΝΥΜΟΝ 1W |η» .

Έ γκβΙνονται: Απόμερος, Γαλπξίαί, θ ε τό  
παιδί τή ς> φύσεως, 'Ιδανικός Καλλιτέχνης, 
Κορη τής έλπίδος·, Κρε·φέννη;, Λ  ρδος Βύ
ρων. Π ιστό λουλούδι, Pessavattr , Συρίαν οπού 5 
λ · ,  Τ*«υκ«λβς Β , Floria .

i \ . I S M O Z 3
ΘυμοΌμαι πά>τα ιή flvxs it μου ίρωμηη 
Τήν 7Cakfja μ ιν  ά/άαη — oveiqa πβίά σβυσμένα, 
( WcO ϊρχονιαι, μά τό ΰεά, όνοιριχΙΧας 
ΤΑ κάΧΧη itfg όταν ΰβμοϋμαι τά Κ£ν ιμ (ν ι).
Τ ι πριοωπάκί ! χβρουβιΐμ μ ί μαΒρα μάτια,
J fi χ·ΙΧη κόκκνα. μάγουλα σαν ΧαΧίΛις... '
(Σ τό ατή&ο§ μον eV#gi«, και τό Stngo μου γιΧίχο 
Μαύρους ί^ίμιζ* και κ6<κιro’ f  Χεχίδβ; !)
Ω ! τα μαΧΧύκια της / Πραγμαζικό χρνοάφι 

H o i Χάμψι αλησμόνητη άφ!*ΐ:...
τράβηξα α2εία μ i Λίνααι u li  αίρα,... 

θ ι ί  μον! η tar περρ ,νκα άπο τήι Σιίνη)
°ΩΙ τά δοντάκια της ! Γνήσιοι μαργαρίτες 
μέ τό χλωμό ι ά *  φ λ>τιαι άιηράδι ..
(Τη* *βλεηα, οά> Βσβννε τη λάμχα, 
o' ita  Κίτήρι νά τά βάτη πάΦε β ρ ϋ υ  /)

Ν πΐΡΑΞΕΝ5Χ

Α Π Ο  Τ Α  Ε Γ Κ Ε Κ Ρ Ι Μ Ε Ν Α

Σ τιγ μ ές

Κτύπου3ε χύ ρολέ'ί. κ" ή καρδιά μου 
τρεμόσβυνε κ' αύτή μακρυά 
μέσ σχ<* παλάτι, ρεσ'στα όνείρατά μου 
μαράζωνε κ' αΰτή βαθειά.
Κτυποϋσε χό ρολόι κ' ή πνοή μου 
σάν χήν παλ|ΐά χήν θύμησι κρυμμένη 
*οι*θ3ΐ νά φεύγιι χάτι άπ' χήν ψυχή μου, 
ένας καϋ,ιίς, μιά ελπίδα άρρωστη μόνη.

Π ότε θά π'ί'ψΒς να κτυπφς, ρολόι, 
νά πάψμ ·»’ ή καρδιά μου νά κτυπάχι, 
μαζη νά άρχίοΒχε καινούργιο μοιρολόι ; 
Στή  σιγαλιά χ* όνείρου μου σκορπάει 
ενα^παλυό ρολόι άραχνιασμένο— 
π' άρχισε μένα χχύηο θλιβερό 
κάποια στιγμή χτυπούσε κουρασμένο — 
κα·νούργιο μοιρολόι, ίερό.

(Μ ϋ ΐέχ ει τοϋ Ά ρ ιβ τ ε ίθ υ ) ΆγΓμ ΜπαρΑνος

Σ τοχα σμ ο ί
'Ισ κ ς  νά ζ -Q κανείς χωρίς πνοή 
Χή λιυτεριάς* καί τα ώ^ορφά της 
μύρα_ χά χόσα χαρίσμαχά χης 
νά μήν άριονν νά χοϋ δώσουν ζωή

^Ομως χοϋ έρωτα χή λευτεριά οαν χάσ^ς,
‘ Ω/τοϋ θανάτου ΰπνο νά κοιμηθ^ς είναι. 
Ζηχεϊς χήν άγάπη... πάλι άγάπη, άχ. μείνε... 
γιά δές αχον βωμό σου νί θ "β ιά ί' ή πλάσις. 

[Μ ετέχ ε ι το α  ·Α βισ τε ίου ) Γ . ΒινμβΧιτόπουλ*

^  Ν Ε Ο Ι  Χ Α Ρ Α Κ Τ Η  Ρ Ε Ι

Κ Α ΤΑ  Π ΡΟ Τ ΙΜ Η ΣΙΝ
Π οτειικό Παι&Ι. Νίος 29 έτών. Ανάστημα 

ΰψηλόν. Μελαχροινός. Μάτια μεγάλα μανρα. 
Φρύδια ενωμένα καί μαλλιά μαΰοη.Σοβαρός, 
υπερήφανος, βύγ8νής, πονετικός. Στή γυναίκα 
ιππότης καί πολύ περιποιητικός. Είξεύρει νά 
προλαμβάνω κάθε έπιβυμίαν τη ; Κοινωνικώ;, 
ό'.ως τών νέων βρχών. Γιά σύζυγο; εύρηκα. 
Έαπορος χό επάγγελμα. 'Αλληλογραφίαν ί ί -  
χεχϊΐ μόνον γιά άποχαχάβχασι Γράψατε Πο
νετικό Πα·δί βυρίς 68. Γραφεία «Σφαίρας».

ϋ]ΕΠΗ»>ΗΙΑΝ ΚΑΙ 01 ΧΑΡΑΐςΤΗΡί
324  ΊδανικοΟ καλλιτέχνου. 3 2 5  Τα tvxaXA 

Β \ 32 5  Χάρης τής έ ΐπ ίά ο ς, 327  Ε ρρ ίκο ν  
X o^otom vlov 3 2 8  Floria, 3 2 9  Π ια τ έ λ ο υ -  
λονίεοβ, 3 3 0  Passavant, 331  ΒαοΙΧ Ρ ίλ .

®  ΤΟ ΤηΧΤΔΡΟΠΕΙΟΝ ΤΟΤ ΑΐηΓδΝΙΣΠΟΤ [ο]
F io n a, έχρεκθητε δραχ. 1, δηκαίωμα δη- 

μοοιεύσεως χαρβκνήοος οαι. Λιλίκαν Στεφα- 
νοπούλον, δυστβνώς ίέν  έλαβον χίποτε. Σ τε ί
λατε έκ νέηυ. Ψευδώνυμον ένικρίθη, Ύ ψη- 
λόψρονα, Μνραμένο- μζτεξί, άφοΰ βλέπιτβ π » ί  
δημοσιεύονται μέ τήν σειράν χων διατί άνη- 
•υχήτβ ;

I# FOSTE KESTANTE ΤΗΙ “ 2ΦΑΙΡΑΖ.. 
·1νοικ Ι«»ι« κ «»ε  »pq16o; 60 »e<»*. τό χοόΎοΚ

Ένοικίασαν ; Πο,-ετικό Π αι(ί. Θ *)ίδ α  Μ .

ΎΎ -
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Ελληνικόν ΜυΦιατόοημα

II ?

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)
Ά λλά  ξέροντας χήν ίσχορία μου, προσπα- 

θοϋσε νά φχάσΉ σχό σκοπό χου άπ' ευθείας, 
ρέ άαχεϊα, μέ παιχνίδια καϊ χειρονομίες. ΕΙ- 
χβ τόοο θάρρος πού, πολλές φορές, γιά νά 
γλυιώνω άπ" τά χέρια του έπρεπε νά μεχαχει- 
ρ ζουμαι αληθινή βία’ γιατί άπό λόγια δέν 
έπερνε καθόλο»! '^πεναντίαα ό Μιχαλάκη;, 
Με σεβόταν, δέν μδγγιζε οΰτε καχά λάθος· 
«λλά  κάθε φ ρά πού μέ ξεμονάχιαζε, μοΰ μι
λούσε γιά τήΓν όαορφιά μου καί_ γιά χήν έν- 
χύαοοση πού χ^ΰκανε. Σιγά-σιγά, έφταοε νά 
μοΰ πΒ πώς ήχ*ν έρωχευμίνος μαζί μο«... 
πςϊ» Λάρη τή Ραλλού. Άπ δ χόχ· πού μέ γνώ
ρισε οτήν Πολη

—Σοϋ ορκίζομαι, Μαριτάνα! έπρόσθετε- 
άν δέν ήμοον τότε άρραρωνιασμίνος μέ χή 
Ραλλού, θάπαιρνα εσένα. Μιά φορά μάλιστα 
τό σκνφτηκα σοβαρά. Μά λυπήθηκα νά χήν 
άφήσω

Καθόλου άπίθανοί Ό λη  έκείνη ή συμπά
θεια πού μοϋ ε ίιιξ ε , άπό τή στιγμή πού μέ 
γνώρισε σάν ξαδέλφη χής άρςαβων^ιαστικιδ; 
του, μπορεί νάταν κι" ϊρωτας. Κι* άν βέν ά 
φησε χόχβ χή Ραλλού γιά νά πόοη μένα, 
μπορεί χάχαν μόνο έξ οί (ας χή; «ίσ ίορ ίις » 
μου. 'Ακόμα πιθανότερο νά μ' ερωτεύτηκε 
άφότου πήγα σχό οπίτι χου και μ' είχβ μέρα- 
νύχτα κοντά του. Ά λ λ ΐ  καί ψέμματα να τά- 
κανε, —νά μήν είχε δηλαδή παρά έναν πόθο 
σάν τό >’ ϊκο κοί 'άθελε μ' άλλον χρόπο νά 
φτάσο σχόν ίδιο σκοπό. βγώλ γι" άγάπη \ή; 
Ραλλούς, έπςβτε νά φύγω.

Νά φυγω... καί νά πάω πού;., καί νά ζήσω 
πώς;

“Ε ν* μάθημα μόνο μοΰ είχε μείνει, πού 
σή·ιερ''αΰριο, ήμουν β ίβ ϊία  θά τόχανα ^κι" 
αύιό. Καμμιά έλιχιδα δέν μπορούσα πιά \άχω 
γι" άλλα. Οί οικονομίες μου, άπό χού; μι
σθούς μου, έκεΐνο χον καιρό ήχαν μηδαμινές, 
μολονότι ζοϋβα μέ χή μβγαλύτβρη οικονομία, 
Τό σπίτι τή ; ξαβελφης μου. χό άσυλο αύτό, 
μοϋ ήταν άπαραίτητο. Κι ίσως χώρα περ σ- 
σότεβο παρά ποτέ.

Κι" όμως έπρεπε νά τάφήιω!
* *
* 3Τ ψΝά γύριζα οτήν Πόλη; Νάφερνα οέ δύσκο

λη θέση χόν άάβοφό μου, πού ζοϋσε τώοα εΰ 
χυχισμέ^ος, νιόπανχρος, μέ τήν Καχίγκω χου. 
Κ ή  ίέν  ήθελα μέ κανένα χρόπο.

Νά πήγαινα στην Άμ ισό, κονχά σχή Σμα- 
ρά (δσ; "Ο γαμπρός μου βέβαια δέν θά ήθελε. 
Κι" άν μ' έρωτβυόταν κι' αύτός οάν χόν ξά
δερφο, όταν θά μ" είχ» σχό οπίχι χου, μέρα- 
νύχχα κονχά χου; Καί χό κάχω-κάτω πώς θά 
ζοϋσα κοί χϊ μαθήμαχα θά^ιοκα σχήν "Αμι- 
oS; Δέν ήθελα νά βΐμαι βάρος γιά πάνχα....

Έποεπε νά μείνω σχή Σμύρνη μέ κάθε θυ
σία. Κ ιί νά παλέψω, νάγωνιστώ. Κάχι θά- 
βρισκα Ισως πριν φάω καί χό χβλβυχαΐο μου 
μετζίτι. "Επβιχα θάγρσφα χοΰ Σωτηίάκη νά 
μοβ σχβίλΰ καμμ<ά βοήθεια. Δέν θά μοϋ τήν 
βρνιόχαν. Καί θά χά καχόφερνα.

Ή  μεγαλντεοη δυσκολ'α ήταν νά χό πώ 
τής Ραλλοϋς, Πόσε; φορές, άφοΰ πήρα π;ά 
τήν απόφασή μου, ό λόγος ανέβηκε ώ ;  τό 
στόμα μου καϊ τόν χαχάπιο!.. Φοβούμουν πώς 
θά χό καχαλάβαινβ γιά τί ήθελιι νά φύγω. 
Μήπως ·ΐχα ηλουτήίει, υήπωο είχα βρή κα
νένα σπουδαίο πόβο ζσή ;;:.. "Η Ραλλού δέν 
ήταν κουτή καϊ μέ ήξβ ,̂β καλά. Οΰτβ Οά τ ’) 
πίστευε, άν τής έλεγα πώς φεύγω γιά χό Ν ί
κο. Γ ι ’ αύχό χό παλιόπαιδο; Θά μαζευόχαν 
άμα έ^ρωγβ ένα μπάχσο. Καί θά κοχαλσβαινβ 
πώ; ή αίχΙα ήχιν ό άνχρας χης κοί θά γινό- 
χαν δυστυχισμένη ..

Αύχό λοιπόν έγώ χό θεωρούσα τόσο σπου · 
δαϊο, 0)9X8 κι' έγώ δέν ξέρω χί {άκανα ώ ;  χό 
χέλος, γιά νά μή μάθ^ χίποτα ή άνύποπχη 
Ραλλού, όταν άξαφνα πορ'-’υσιάσιηκε κάτι 
έκτακτο, ανέλπιστο, ποϋ μ’ έβγαλε άπ* τήν 
χόσο σχβνόχωρη θέση:

Μιά γαλλική οίκόγενβια, — καθαυτό γαλλι
κή) όχι ^φραγχολεβαντίνικη, πού είχε λίγον 
καιρό στήν Σμύρνη κι* έσκόπευε νά μείν^ πο
λύ, —μέ ζήτηαβ γιά οίκοδιδαισκάλισσιχ.

Ή  κυρία Μερσ έ, καθώς μοϋ χόπε ή ίδια 
είλικρινέσχατα, είχε ζητήσβι πληροφορίες κι' 
είχε μάθει πώς ήμουν άπαρατημενη άπό έναν 
«ρραβαινιαστικό, πού μέ βίχβ σά γυναίκα του· 
Ά λλά  δέν έδινβ πενχσρα γι' αύχό, άφοΰ ή 
κατοπινή διαγωγή μου, κπθώς χήν έβεβαία- 
ναν όλοι, ήχαν άνεπίληκχη.

—Τί σημαίνει, μοϋ είκβ, άν έγβλάσιηκες 
«τα ν  ή·ομν δεχαπένχε χρονών κοριτσάκι; Δέν

έχω τέτοιβς προλήψεις έγώ! Μοϋ φτάνει πού 
είσοι τώρα μιά τίμια ;γυναϊκα. _Καϊ οοΰ Ιμ- 
πισχεύομαι χά παιδ.ά μου, μέ χήν πεποίθηση 
πώ; δέν θά χό μετανοιάσω. Θέλω νά τά μά- 
6®ς έλληνικά.

Ή  γλώσσα αύτή μέ συγκίνησε κι* εγώ ή Ι 
δια δ.ηγήθηκα τό ιε  οτήν κυρία Μερσιέ όλη 
μου χήν ιστορία. Μέ λυπή<η·β καί μέ ου,ι- 
πάθησβ περισσότερο... Ή τα ν  ή πρώτη φορά 
πού ϋάμπαινα ο’ ένα σπίτι, νά κάμω χή δ ι-  
σκάλα, χωρίς νά είμαι ύποχρεωμένη νά κρύ
βω χή δυαχχχία άπ* όλους. Καί τό οπίχι αύτό 
δέν μπορούσε παρά νάταν ξένο...

Ή  κτρία Μερσιέ είχ· τόν άν ρα της, μηχα
νικό, —διβυθυνχή μιάς μεγάλης επιχείρησης 
στήν 'Ανατολή, πού χοΰ έδινε μεγάλα κέρδη, 
—καϊ δυό παιδάκια, δέκα καί δώδεκα χρονώ, 
ένα κορίτσι χι* ένα αγόρι. Θά καθόμουν σχό 
σπίχι, <*α*ανα ελληνικά τών παιδιά ·, θά χά 
βοηθιϋοα σχή μελέτη τοδ Σχολείο" χους καί 
θά χά ουίόδιυα στόν περίπαχο, Θάχα καχοι- 
χία χροφή, περιποίηση, ώρες έλ8<ίθερες » ’ έ- 
κατό (τράγχα τό μή'·α μισ^ό. Μά γιά μενα 
αύτό ή τ« '· ιιιά τύχη! Κι* αδίστακτα πιά τό 
ε ίπ » τή. Ραλλούς:

— Φβυγοο!... Δεντηκατή θέση πού μοϋ προ
σφέρει ή κυρία Μερσιε... Χουοή μου ξαδερ- 
φη, δέν Οά ξνχάσω ποτέ ό,τ. έκαμεςγςά μόναΐ 

—Κ ι’ εγώ, Μαριτάνα μου. δέν θά ξεχάσω

σαι καλίτιρα Γιατί αύτή τή θίση, πού παίρ
νεις μέ τέτ ιιους όρους, ίέ ν  θά τήν χάσ^ε πο- 
χέ. Κι" ά « ’ αύιή θά β ί§ ; κι’ άλλες. Είναι 
ΧϊλοσκιΛνχων μιά έξασοιάλιση.

Δεν ξέρω τώ^α άν άλη&ινά γι’ αύτό χό λό
γο, καϊ μόνον γι' ο.ύτών. δέχτηκε νά «μάφήση 
νά ηύγσι» ή καλή μου Ραλλού. Ά λ λ ά  έμεινε 
ανύποπτη. Κ ι' αύτό γιά μένα ήταν τό κνρι- 
ότε^ο.

"Ετσι μάζεψπ πάλΓτά πραγματάκια μου 
καί, χέασεοες σχιδδν μήνες μ ·τά  τόν έρχομό 
μου οτή Σμύρνη, έγκαχασχάθηκα σχό οπίχι, 
—σχό μέγαρο νά πώ κκλύχερα, —χοΰ κυρίου 
Μερσιέ.

('Ακολουθεί)

Ή  άγάπη 
μίλητη,ή άγά 
κινητική καί 
έκανε τδν πό 
γρκπνήοχί τό 
Ο'τό πλάι οου

σου ή γλυ ιο- 
πη δου ή συγ-
ήπαρη ορητρα
θο μου ν’ ά 
σε; β^α^υές 
Τύο(*'ν''0ξό πό-

Λοςμου ήταν καί γιά τούς δυ5 μας. Κ ι’ ένφ 
έ /ά,σκλϋβος χοΰ ποθου μου, νοοχα^γοϋσι νά 
μ’άγαπήσος περισϊότερο,έσύ «ετανοοΐσβ;,για
τί μ" άγάπηοες καϊ τόσο. Κ* ή άγάηη οου δέν 
ήχον πειά γλυκοαίλητη, κ' ή άγάπη σου δέν 
ήτον πειά ή συγκινητική καί ή  πσρη/θ3ήτρα. 
Ή τα ν  ένα αίοθημ® πού σοΰρβρνε συμαορά κι’ 
Αγωνιζόσουν νά τό πν(ξχις. Έμοιαζβ ή άγάπη 
•ου μέ σπιτάκι πού είχες θεμελιώσει μέ 
σπουδή καί πρ ισπαθούοες μέ χά χεράκια σου 
νά τό ρίξπς γιά νά μήν πεοη μόνο χου. Ώ ,  
μά δέν θέλω νά χάσω χήν άγάπη ο<·:υ. Σ ιγ ά -  
σιγά κι’ ωραία θά μοΰ κοιμήσςς έ"ύ χόν πό
θο καί θά γαληνέψω καί πάλι ή ψυχή μου καί 
θά σο» γίνω πάλι ό καλός κι’  ό λογικόε σύν- 
χροφος τδ ν  ωραίων, χών μεγάλων καί τών 
φωτεινών δρόμων. Τότε ή άγΓ π ί σου θά ξα- 
ναγιίνη γλυκομίλητη, συγκινητική καί παρη
γορήτρα. Τόν β θά ξανακτίσωμε μαζή τό ω 
ραίο σπιτάκι καί Οά τό κτίσωμε μέ φρόνηοι 
καί μέ στοργή. Καί θά ζοϋιιβ μαζή στό σπι
τάκι αύχό, ώς τήν μο'ρ ιία» ώρα πού θά φύ 
έγώ γιά νάρθη δ έκλεκτός οου, ό άλλοε πού 
θά σοϋ έηιβάλη «ό πειτρωμένο σου. Κοίμηικ 
μου τόν πόθο, φύλαξε ά εραια τή* άγάπη 
σου, τήν άγάπη σου χήν γλυκό, ήλιτη, τήν 
συγκινητική χα. χτ,ν παρηγορήτρα. Δέ» θε^ω 
νά τήν χάσ®. Δέν θέλω- Δέν μπορώ, ώ, δέν
μπορώ διόλου. ΕΧΠ ΕΡ»!

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
Πώς ·>ά συνεννοηθβ Λοιπόν μαζή του; Τή 

φορ· έκβ.νη τοϋ Line μονάχα:
— Μπορβΐί, φίλε μου, ναχχις χά γούστα οου, 

οέ κάθε χι καί σχή μοοοικη άκόμη, άλλά οον 
συνιστώ vu:av λιγο προσίκτιχός- ·ν<> μ,ή τά 
φανερώνχις, νιατί καμμιά φορά σ' ά-ούει κα
νένας καί... δέν είναι οωστό.

Ό  Στάμος ίβγαλ8 ένα φύσημα βαρύ άπδ 
χό στά*α χου, οάν νά ήθ«λε ν’ άπαλλα^ή ά
πό χό νέο δεσμό πού το* έβαζε ή Λίνο.

Καί έ* γίνει *έ κάθβ βυζήχηση, είχβ νιά 
φαγηχό, βίχβ γιά κρασί, είτε γιά χορό, iTw 
γιά φόρεμα, εΐιβ γιά χέχνη, εϊχβ γιά ένχυπώ- 
οεις χαξειδιωχικές( γιά ό,χι βήιοτβ, ιΑίος παν 
χων, έλεγε ό Στάμος, η Λίνα πάνχα χόν δ.έ- 
Η0ΗΧ8 μέ χήν ίδια σύσταση:

—Πρόσεξε, βέν είν" άνάγκη νά ίκτίθ. σαι. 
Καχανχούσβ νά μή μπορή πειά νά μιλήσρ 

καί κινδύνιυβ νά πβριπίοιι σχήν κατάσταση 
ένδς παθητικίύ ανθρώπου, ν ’ άκούχι μόνο, νβ 
κ ο υ 'ΰ  χό κεφάλι χου καί νά παραδέχεται μ’ 
εύγβνεια, ό,χι δήποτβ κι* άν χούλεγαν.

Καί όμως άλλ τε έπίστβ>8 χόν έαυτό χου 
άρκεχά άνεπχυγμένο καί ικανό νά κραχήβΒ κά- 
θ ί συζήχηση.

Πόσες φορές, μέσα στδ βτπόϊΐ, ώ ; πλοίαρ
χος πού ήταν, δέν έφαγε μαζή μέ ιιεγάλβ πρό
σωπα καί τά κατάφερνε π α  χα ι έ τέτοιο τρό
πο, ώστε νά συζυτή μαζή χους, καί^γιά σπου 
δοΐα άκόμη ζητήματα;

Τώρα κάνει όλο λάθη;
Έπειδή ό ιως άνβγνώριζβ on  ή Αίνπ έκανε 

κάθβ παρατήρησή της όχι γιά νά τόν πειρά- 
ξη άλλά γιά νά τόν διορθώοο, ύπβκυπχβ πάν 
τα καί παραδιχόχανβ τή γνώμη της.

‘©πωοδήποτε ή Λίνα ξαπλωμένη στδ ·ρ*β- 
βάτι χης κί' άναζηχοϋσα μάταια χόν ΰπνο, 
εξακολουθούσα τούς ουλλογισμους της.

Με τί|ν κατάσταεη αύχή ό Σχάμος καταν- 
χοΰοε μιά ύπαρξη; παθητική, ένα βϊδος μα- 
θητοΰ της ή ύποχακχικον, «α ί αΰτή είχβ αρχί
σει σιγά, αίγα, νά σονενθίζη σχήν επι
βολή καί νά συναιοθάνβται, άπό μέρ<χ βέ μέ
ρα, μβγαλύτ ρη χήν υπεροχή πού βίχε στόν 
άνθρωπο οΰχό.

Καϊ όμως ό χαρακχήρας χης δέν χό ζητού
σε αΰτό. ΙΙρίν μάλιστα οίσθανόχανε άποστρο 
φή σχίς γυναίκες πού έδειχναν αΰχή τή  στάση 
τή ; ΰτβροχής σχούς συζύγους χων καί τϊς θβ- 
ωρο6σε άνχρογυναϊ*ες. Αύτό χώβρισκβ απβ- 
κρουσχικό, *0 δικός της χαραιίτή^ας ήχαν άν- 
χιθεχος. Αύιή ήθελβ νά ιίνα ι γυναίκα, σωστή 
γυνΐακα·

Τής άρεσαν χά χάδια, χά ω, α^φα λόγια, η 
περιποίηση, χό αίσθημα, ή νυοια. Άναζητοΰ  
σε σχόν άιχρα τήν επιβολή _*ο.ί τή δ-ΐνυμη. 
Τάν ήθβλβ άνώτερο τη ; ο* όλα. Σχβδδν vd 
τόν θαυμάζη, άκόμη, Τσι^ς, κοί „νά τον... 
φοβάται. Τόν ήθβλκ υρκβτο νά τής έμπνευση 
μιάν άπόλυτη έμπ στοού.η. Νά είναι ικανός 
όχι μονάχα να τήν ζήοη ά*λά νά τή » Οέ'ξη, 
\ά τήν διίάξη, να τή / χαλινα,σί%ή. Τόν ήθβ
λβ δεσποτικό μάλλον παρά εύγενή, βίοιο και 
όχι διστα»τικο, ε-πίμονο καί όχι υποχωρητικό.. 
Ντρεπότανε να τό πή στόν εαυτό χης άλλά 
χό οίοθανόχανε. Ή θ ελ ε  Λ α  ε ίδος  τυράννου, 
μέ καλά έτοτικχα, και , μέ δυό όρους, πού 
τούβ θεωρόΰσε Ιδεώδεις: Νά χής άρέσ^ καϊ 
νά χήν άγαπφ κι έκείνος.  ̂ , ,

Σ τον αυριανό της σύζυγο χί θάβρισκε απ 
όλ* αύχά;

•Απολύτως τίποτε.
Ά ν  έξαιρέοΏ τό χρήμα 8έν έμενβ^ κα,νβνα 

άπό τά στοιχεία πού άποτιλούσαν τ* όιειρο

Οϊίχε χαρακτήρας έπιβϊλής, ουχβ μορφωσις, 
οΰτβ μυαλό, οδχβ ώμορφιά κοι βέβιϊια οϋχβ 
άγάπη. .

Γ ι ’ ούτό λοιπόν χό άθλιο χρήμα θά εκανε 
όλας οΰχάς χίς υποχωρήσεις καί θά βυνέδββ 
χή ζωή της μέ άνθρωπο πού δέν τόν συμπα
θούσε κάν καί είχε χό φίβο μήπως μετά χδ 
γάιιο χόν συμιχαθήση όλιγώτερο άκομη 

Τί κλήρος φοβερός είναι αττός γιά χΛ φχβ- 
χά κορίτσια, πού έχουν κάποια άνατροφή και 
κάποια όνειροπολήματα καί κάποιες δίκσιβς 
αξιώσεις, νά είναι ΰ.χοχρεαμίνα νά μοιράζων- 
ται τό κοβββάτι τους κάι τή ζωή τους, ολό
κληρη χή ζωή χους, μ* είαν έΐνθρωπο ασυμβί
βαστο μαζή τους, πού έχβι μονάχα τή δύνα
μη νά ατέλλνι κάθε πρωΐ οτό σπίτι ένα κα
λάθι μέ τά ψώνια!

( ’ Ακολουθεί)
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Τήν πρώχη φορά ποϋ είβα τό Φρειδερίκο 
οτή Λόννρα έμεινα σχεδόν άτοσβολωμβνος. 
Έδοκμαοα χόν κλονισμόν έχβινο χής κατα- 
πλήξβως πού δοχιμάζβι κανείς otctv 3ξαφνα 
άντκρύοχι χήν σκιάν γνωστής του οιλουίττας 
ποΰ χοΰ φανερώνβται πβριβεβλημβνο άπδ μυ- 
σχήριοτ. Ό  Φρειδερίκος, ποϋ δέν εννοούσε 
νά έγχαταλβίψχι χό Παρίσι κι* ό civ άκόμα έ- 
έβνιτεύτηκβν ό πατέρας χου «ι* όιαν άχόμη 
τόν ήπίίιη ιβν όχι θά χόν Λποκλης<όΐ|] άν 
δέν έπή /αινε πρός συνάντησίν χου, βρισιό- 
χαν χώβα σχήν Λόντρα, δέν ξέρω προσοορι- 
νώ : η μονίμω;, όπωο3ήποΐ8 όμως παρέβη 
χόν όρκο χοβ.

— Βρίσχπι, μοΰ · 1πβ, πολύ διχα ολογη αένη 
χήν βχπληξι σου. Ν" ίφ?|αω χό Π αρσ ι χό 
θ«(προϋί»*ς άδύ?ατο. Θΐμαυπι χί σοΰ εΤχ« πώ 
τ5σβς φορές σχή Σ εριιχιωχική σχολή ;

— θ υ ,»ά μ α ι.Ό « δέν μποροϋοβς ^‘άναπνβύ- 
σ^ς μαχρυά άπό τό  Σηχο«άνα. Ύποβέχω ό(| 
θά βοΰ σατββο κάιι πολύ μεγάλο γιά νά κλο- 
vinftfj;.

Ό  Φρ» δερϊχος δίν ήίβλβ »ά  μοϋ έξηγή- 
ojj χίποχε έχβίνη χήν ώρα. Τό μβσημερι ό
μως σχό φαί, μοΰ έ^ήλωοεν ό ;ι  δέν έ νο ΰ38 
νά έΐισχρέψα αχό Παρίσι «ροτ^ΰ έμάθαινβ 
τόν θάνατο χή; κ. Ρομπιν*.

— Τήν ξέρεις, χήν κ. Ρομπινέ, μοΰ »1πε. 
Λοιπ ίν ή χτρία αύτή μί άνά/χαοε νά γίνρ έ 
ραοχής τη ; διά τή ; βίας. Λό/οι οίκονομικαί 
μέ ήνάγκαβαν νά δ (χθώ χίς προτάσεις τή ; 
κ«ρίας αυτής. Ό  πατ»ρας μου είχβ χάσει στό 
έμπόοιο τώ ί  αρωμάτων όλην χου τήν περιου
σία. Τό μιχςό, ptihuivxix0 ο.τιτάχι μας στό 
Συκουάνα έ.χωΐ ήθη «ι" αΰτό. Τό μόνον μον 
εισόδημα ήχο δ μισθός ποϋ 6πα.ρ·8 ώς ΰπο- 
λοχαγός τής 'Ανακτορική; φρουράς. Ή  κ. 
Ρομπινέ έιεφανίοθη στή» *ρ σιμωχέραν στιγ
μήν, πού μ* ε «αμε νά τρέιιω ό φ5βις τή ; 
χρβωχοπία;. Μιά μ?ρα ή κ. Ρομπινβ προσβ- 
φέρθη νά μοΰ πληρώο^ §να χρέος μου άπό 
πένχδ χιλιάδες α>ράγκα πού είχα σέ κάποιο 
χαρτοπαίγνιον. Τό χρέος μου αυτί1 ασφαλώς 
θά μ* καταντούσε γβλοίον. Παρ’ δλα αϋιά 
καμμιά συμπάθεια δέν μπορούσα νο αϊίθαν- 
θω γι" αύχή. Τήν μισοΰαα, μοΰ ήχο όμως άδύ 
νατον νά τήν άποχσρισθώ. Ά ·*  ήταν λνγώ- 
τβρο αφελής άβφ>λ(δ; θά rj to θβλχτιχωτβρα. 
Τόχβ μποροΰβα νά χήν άγαπήσω.

‘Η  κ. Ρομπινέ βΐχβ* αληθινή μανία μαζή 
μου. Κάποχβ προσεπάθηοα ν* άποτινάξω χόν 
ζυγόν αύχόν Μαί νά διαρρήξω χάς σχίσεις. 
Γρήγορα όμως βίδα πώ; Χι,ϋτο ήχο ένχβλώς 
αδύνατο.

Συχνά μοΰλβγε :
—Πρόσεξβ χαλά... άν σέ δώ μέ άλλη γυναί

κα θά σέ σκοτώσω.
Έ π ί πλέον μσΰ είχ* πάρει καί τό κλειδί 

νοΰ βπιχιοΰ μου καί ε cat 4νώ έγώ δέν τήν πβ· 
ρίμενα μερικές φορέ;, χήν έβλεπα νάρχεται 
ξαφνικά.'Επιτέλους μιά μέρα τό άπεφάσισα. 
Κάπιια υπάλληλος ένός γραφ3ίου προσβφέρ- 
θη νά μ4 βοηθήβ!]. Τήν αγάπηβα κι' άίχισα 
νά πηγαίνω τακτικά στό δωμάτιό τη ;. Τής 
είχα ύπσσχιθϋ «® ς γοήγορα θά τήν ηάρω 
στό σπίτι μοβ. Τό καϋ,ιβνο τό κορίτσι μέ βΤ- 
χεν άγαπήβει μέ χή* βαρδιά χη;. Έ »β*ρησα  
χόν ερωχά της ώ ; χδ μόνον μέσον σωτηρίας 
βίς χή< περίσχατιν αΰιήν. Δυό φορές τήν 
έβΐομάδα σσναντόμβθα σ’ ενα μαγαζάκι χοΰ 
Σηχοσάνα καί έ 4εΐ κατασχρώναμβ χά σχέδια 
τής μβλλούσης ευτυχίας μας. JH Άνζβλ, έχσι 
έλεγαν χήν νέα μου φιλενάδα, μ" ά'νποΰσβ 
καί πίσχβυβ·. Έ »  τω  μβχαξύ ή κ. Ρομπινέ 
έπανβλάμβανβ χή. ά.ιειλές της, πιριέσφιγγε 
χόν κλοιόν, δέν ΰπωπχβύετο όμω; τίποτε.

Ενα βράδυ χής είπα όχι γίνονται μεγάλα 
γυμνάσια κι" όχι χό πρωΐ β ' άναχωροΰαα γιά 
χό Μάρνη. Μ ' έπίσχευσε. "Ολη νύχχα μ* έ ι «-  
άν*η9β μέ τήν διαχυτικότητα χης. Πολύ

πρωΐ τήν άπβχαιρίχησα κ’ ερυγα. Ίσ ω ς  ού 
τό πί,ύ ΐχαμα νά έμοιαζβ λίγο μέ άγνωμοσύ 
νην, άλλά όέν μπορούσα πλ^ον νά ΰ.τοφέςω 
τό μαρτύριον χής γυναίκας αύχής. *Η λαιρβία 
χης μοΰφβρνε άσφβξία. Καί χήν άφησα περι- 
φρηνήσαί χβλείως χά ενδεχόμενα.

Ή  ‘Ανζέλ μ" έηβρίμβνβ σχό γνωσιό μπαρά- 
κι χού Σηχουάνα. Δέν βίχαν περάσει πβντβ 
λβηχά καν πέφχβι βχή μέση σάν άβρόλιθο; ή 
κ. Ρϋμπινέ.^ Φαντάζεσαι χή θέση μου. Σέ ββ 
βα ώ πώ; άν είχα έχβίνη χή στιγμή χό πιστό 
λι μου θά τίναζα »ά  μυαλά μου οτόν άέρα.

Πσραόόξως ό>ω; ή κ. Ρομπινέ δέν μ* έβκό 
ycdusv ό/τως μέ βίχβν άπβιλήσβι.Ήρκίσθη μό 
νο ιά  μο« πω σχεδόν μέ λυγμοΰς :

—Μα ήιαν ροιραΐον. Τοΰλάχ-στον νά ξέ
ρω πώ, θ ' άγαπήσης τήν ‘Ανζέλ πβριββότβρο 
άπό μένα. Ξβρβτο όμω;. Αύςή τήν φορά θά- 
χη; νά κάμης καί μέ τής δυό μαί. 0 4  νυμ- 
φβυθή; τήν Κκριακή κι»Ι θά ηαϋίσουμβ όλοι 
μαζή. Φριιδ^ρΐκο, τά ψέμματα έ ιβλβίωβαν. 
Σχβψου καί βωφρονίσου.

’Επί χέλους τί εΐδοος γυνοϊχα ήιαν αύτή 
ή κ. Ρομπινέ ; ‘ Απλούσκιχα, φίλβ μου, ήταν 
μιά γυναίκα ποΰ βΐχβ κόρη της ν ’ιοΟεχημένη 
χήν ‘Ανζέλ I 

Εαχαλαβαίνβις χήρα άν μπορούσα νά ζήοω 
έστω κ ιί  μιά μέοα άκόμη σιό Παρίσι ύπό τό 
κράτος τή ; η. Ρομπινέ, τώρα μαλιστα παύ 
βΐχβ «ι. ί συνεργάτην—χήν κόρη χης.

Μ  τάφοαοίί Λ .  D .

Τό μονάχοιβα χί, γιά χης μ ιί  μαψνούΚα, 
ζηλευτό "ore νιάτα, ζηλιυτο ατη γνάση,
•Ιχι α^ραβω ιααιι μ ' όμορφη ννφανία, 
μι* σιοοιή Ν *ράϊία, novitXe ν' άπΧώιχ) 
σαν κιοαυς at βράχο νά τόν χριγνρίαο 

κ αί μ ο non' ά/άπη μ ί τό tio vi 
M i χοΟ γχμον τό στεφάνι πρί* ψορίαη, 
ι ι ί ι  το λ*β'έ»τη μ ι αιχα&ΐ'ατή μίαη,

Λκλη μια ατό τια φορέοαν Αρροβ&να 
yii τόν «  ι-, χής Πατρίβαι μας^άγαχα, 
yia μι ά&ώρηχη &t£ οϊχοομίνηζ, 
xortiqo, τό φής χής γης τη; σκλαβωμίνη;, 
πον α. μόνο νβ δαξάζη χήr Πατρίδα,
*«β  χή; ν ΐ.η ;  πένια ϋρίφει τήν Hixlia, 
ηονχαι προίκα χης, ατοΚίΛι, διφνη. μόνο, 
α»ν φυτρώνει μ ' αΤιια, δάκρυα χαΐ μ ί πόνο. 
"Αλί.η μάννα, π ιό  μεγάλη, τόν v f i i  της, 
αλλη μάννα χόν φαονάζει 'αχό πΐίυρό της, 
μάννα π, ΰ^ει Λόξα χης, κρνφό κιμάρι,
"aiv πεθαίνει ό γιος χη; yii δική τηι χάρη ! 
Λαχταρίζ ̂  ή μάννα του "π.Ο χή; φνγβ 
καί οτήν αγκαλιά της μ ί φιΧιά τόν πνίγει. 
Φαλαχτο ιοβ  δίν’  ή κ όρη  κεντημένο 
α*  Jr/V i^ta ’ κείνη, δάκρυα ποτισμίνο 
και κρυγοοχενάζ’  ή άρραβωνιαομί,η 
•/tikjiie μαίρη σκέψη "«β® τή*ε μαραίνει.
Του στρατιώτη βΐχπου τή χρυσή κορώνα 
κόρη και μητέρτ, τ ή όαρροΰν εικόνα, 
νοιώθουν την καρδιά τονι ‘ μπρόι τη; νιοημέιη, 
την ψυχή γιά 'κείνη, μια φοοτιά άναμυένη 
* α . 6«χ*ο0* τοΟ Χίροχι τ" άγριο πανηγύρι, 
στη γιαρτη τής Δίξα; τό πικρό ποτήρι 
Λρχινά ή μάχη χ< &κλ*υτα, σπαρμένα 

κοίχονχαι αχό χ$μα νιάχα ζηλεμένα,
Κά&ε μια μητέρα, χά&ε μιά νυφούλα 
λαχταβφ και νοιάύει τρόμο στή καρδούλα. 
Φχνταομν. μπροστά της φάντασμα διαβαίνει,
»οβ το βλίπκι πάντα, ξύπνια κοιμισμένη.

Είδε πως κοράκια πέρασαν κ»πάδι 
Είδε κι evw αστέρι ncvιβνσε το δράδν.

Λκουοε ε·α σκύλο etcΐκΧαιγε ατό δρόμο 
** ίτσι μεγαλώνει χή, καρδιάς τόν τρόμο.
Μα γιά vafiyg ψίμμα τό κακό σημάδι, 
τό θεό παραχαΐεΐ "μέρα βράδυ.

®ίσ* **',* 'στόν ουρανό 'κάνοο πηγαίνει 
κι αΚΚη μιά οτόν !ί \η κάζου κατεβαίνει, 
cor πββ σιjuava άίη&ινή κεμπάνα 
γιά τον χάΰε πόνο, γιά τήν κάβε μάννα.

Ε ια t  νιός, λεβέντης, κρίνο§ μαρααένο,, 
οε λευκό κρεββάτι κεϊται 'ξαπλωμένος.
Το μονα«ρ\βο νό γιά τη: ή μαννοΰλα. 
ζηλευτό “σχά νιαχα ζηλευτό'στή γνώχη,
*1χ* αρραβανιάσει μ ' ομορφη νυνούλα, 
μια οοοατή Νεράιδα, ποϋΰλε ν άχΙ<&ιΏ, 
σαν κισαο, οε βράχο, νά τόν τριγυρΐση 

καί με αιώνια άγάπη μ ί  χ ά  via νά ζήον,...
Λ Ί ' ?  Ρλ ί* 8’· «τό κρεββάτι

xct ;3 η tv /η χώρα *ο σαπάτη !
ΧΡΙΧΤΟΧ Β ·Ρ Λ Η )4Τ (1Σ

ΜΙΑ. ΠΕΡΙΠ(3ΤΕΙΑ

Σ«0(άδ< γύρω. Διξιά « ι ι  άσπρη σκλο«·ντα 
ή όηο α βΐχβ μάχια πού πιχοκσαν φωτιές καί 
άπό τήν όποίαν ββγαιν* μιά μυρσιδιά φρεσκο- 
λοοσμένου σώματος (γυναιχβ'ου, βίβαιο) συν- 
διασμβνη μέ *Que]ques F leu rs » Haubigant. 
Ά ρ  νοτερά, μιά μαύ^η σιλΟΊβττα,ή οποία είχε 
μάτια σκεπασμένα μβ γυαλιά καί άπό τήν ό- 
πυιαν άνβδ(διτο ή όσμή ποΰ χαρακιηρίζβι 
τςς ύπ;ρπ8ντηκοντο«χιδεςχονδρές «υρίβς,ιυν- 
δΊοαιΐβνη μέ άλλόκοτη μυρωδιά Εάν 4vt»0v8- 
ρον ή Κύριος οίδβ ποιά; αλοιφής καλλυ»τι- 
χής. Ψυσνκά, Ιχλινα έλαφρώς προς τά δβξιά. 
Σ είς ' τί θά έκάμαχβ, άν είσθβ στή θεσι μου 
ποοηκαλώ ;

Σχοτάδι, λοιπόν, γύρω... Θ ιέ μου, τί μά
τια! . . . ‘ Εϋβτοΰσαν cpamee. Τ. μυρωδιά ! . . .  
.Εχπυηοΰσε σ ιό κεφάλι, Έζαλίστηχα καί ό- 
χαν άναφαν χΑ φώτα, στό άντρ" άκτ, ηΛουν 
μεθυσμένο;. (Pardon! έληομόνησα νά άνα- 
φίρω ότ ιαύνα συμβαίνοον στόν Κίνηματό- 
γραφο Πάνθεον; όπου δέ» θυμούμαι τ ΐ έπα- 
ρου^ίαζβν ό κ. Ά λ » .  Τρ ια ιτ»φ ί>λου») “Οταν 
άναψαν, λοιπόν τά φώτα, έκύιχαξα πρώτα χή 
μαύρη βιλουέττα μοϋ έμύριζβ σαν β»καλάος 
ραντισμένος μέ άνθόνιρο, («ΰτή βίναι, ύπο- 
θέταα, ή άκριββστέρα άπόδοσι τή ; οσμής πού 
προσέβαλβ τήν μύιη μου). ’ ΥπβΑόγισα προ- 
χβίρως ότι θά ύτβρέβαινεν άσψαλώ; τή ; β·α- 
τόν π»νήνχα όχάδβς. Χ-ραιτηρνστιπά : τά 
φανταζβαθ* »ύ«<5λος. ‘Εκύττα|α έπε τα χήν 
άηπρη σιλουέτχα πού έμύριζε αώμα κΐπ. μέ 
H ouhigant, Ω ! 'Εσβοσαν απότομα τά 
φώτα καί δέν έπρόφθασα νά εξετάσω λεηχο- 
μιρϋς τά χαρακτηριστικά. ‘Αίλά τά ούνολον 
ήχο non pins ultra.

Σκοτάδι πάλι γύρα Τά μάχια ξαναπέχαγαν 
φοχιές καί ή μυρωδιά έχ δεξιώ · έξανακτύ- 
πηιβ ετό κβφάλι. Κατέβαλα υπεράνθρωπο 
προσπάθεια νά πιτάξω άπά τά μάτ α μου 
κι* έγώ φωτιά καί. ναίνβται χό ·αχώρθωσα... 
έγελασε... έπωφβλήθη φι.ίνοηιν χού βιιχοϋ 
γβλοιου χή; σάλας γιά νά γελάσο μάλιστα ή- 
χηρά : « “Αχ ! χά ! χά!... τί ώοαϊα ! . Τό
βΐπβ τό άκονσα καλά. Τά χειλάκια 
τη j έψυθίρισαν βπβιτα γαλλιστί : «Πήτβ μου 
λοιπόν, ποΰ οάς ξαναβϊδα, cheri !» Ή  συγ·ί- 
νησις μοΰ έχοβε τή φωνή. Δ»ν έ τρόσβχα στό 
ΦίΛμ, μόνο σ' έχβίνη, (άλλας τε τώρα δέν 
πάβι ΰ κόσμον ατά θεάματα γιά να βλβπη άλ
λά γιά νά περνάει τόν καιρό χου. . πώ|;) Τά 
χβιλάκ α ξαναψιθύριβα*: «Γιαχν δέν μά έπλη- 
σιάσατβ στόν Κήπο ; Oh mechant enfant !> 
Πέρασαν μερικά λεπιά... Τ ( νά τής πώ, Θεέ 
μου ; Τ Ι νά τής άπανχήτω; Τά βνέμματά μου 
έιτραμμένα σχήν σκατβινήόροφή, δένίβΚεπαν 
καμμιά διέξοδο πρόχειρη. Τά χβιλάχια ολοένα 
έφιθνριζαν κοχά διαστήματα σύντομα : — «Τ ί 
βύχνχία πού σας ξαναβρίσκω μό> άμσύρ ..> 
κι' βπβιτα : — «Πόσο υποφέρω μακρυά σας...» 
κι* Ι.τβιχα : —« Ώ !  μή μ* άφίσετδ πειά... j a 
mais !.. jam ais  / » “Ε ! τώρα, φαντασθήιβ 
γιά μιά στιγμή όκ  εΰρίσκεοθε ο* ε»α σινειιά 
πιοχιινό, θβρμαινόμενον μέ καλοριφέρ, ό »  
έ βτε πλάϊ σας μιά σιλουέττα non plus ultra 
πού ιιυρίζβι σώμα λουο.ιένον (γυναικείοι) καί 
Houhigant μαζύ, καν ό ιι ή ο λουέχτα ι»ΰτή 
σά; ψιθυρίζει τά ανωτέρω. Τί θά 4 <άματβ; 
Άναμφιβόλως Αά έπνάνατε τδ μιτρατσάκι χης 
(γομνό μέχρις ώμον) θά έπλησιάζατβ τά χ«ΐ· 
λη σας (ui τρ4πο) είς τό Δπαλόν δίρμα πού 
έμύριζβ Houhigant καί θά έψιθορ ζετε (sotoe 
voce avee pasiion); —*Ώ ! Δ?σ*οιν·... άγοπη 
μου... πάμβ... Πάμ· εξ ο...»

Αύτό έχαμα καί έγώ άχριβώς...
* ♦

Τ ί έγινε ; 'Ορίστε, δήτβ τό δβξιό μου μάτι, 
Γιαχί είνα* πρισμένο κόκκινο ; Διότι έ ιηήχβ 
μέσα τδ μονόκλ άπότό χαστούκι πούμοϋ έχόλ- 
λησβ ή Αγριοχέρα τής σιλουέττας ·ού  μύριζβ 
βακαλαο μέ άνθόνβρο. Μά σάς παρακαλώ, 
πώς μπορούσα νά ξεύρω ό ;ι ή σιλουέτχα πού 
μύριξβ λουχρό (γαναιχεΐο) καί Houbigant έ 4ι- 
άβ »ζ» ά.τλώς ψιθυριστά χίς γαλλιιές έπιγρα- 
φές τή ; ταινίας ! Μ ΙΜ Η Σ

:ΙΙΦΑΙΡΑ= ΥΨ

Μ  Ο ΦΙΛΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ IjjJ
ΝΕΟΙ Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ε Σ

Κ ΑΤΑ Π ΡΟΤΙΜ Η ΣΙΝ

Παιδί τήι Φάλαοοας : 'Ε τών 18, χαρ >·τήρ 
ζωηρός, έηβ.μω» κοί ρ,ψοκ/νδυνος σιώς άπο- 
βιάσεις του. Μάτια γαλανά, συμ™αθητι»ά. 
Ρομαντικός, φιλαλήθης, «•''λής καρδ άς, ευ
μενής, τίμιος, ζηλ.άρης, tv  ΐυμος, τσακπίνης. 
Μικρός οτά χρόνια, μά μαγάλος στή καρδιά. 
Τοϋ άρέσουν πολύ χι γυ·αϊκβς. "Εχβι γυρίοβι 
τόν μ>σύ κύσμο καί ξέρβι χόν προορισμό χοΰ 
άνθρώκου. _ _

θ ·τό  παιδί τής φίαεοοχ : Έτοον 18. Εχθρός 
κάθβ κέντρου. Φοσιολάιρης, φίλαΛλος, ρ®- 
μαντκός, πονετικός, ίίανιστής βίς ά<ρον. "Ο- 
αφ ή άνωτέρα φύση χοϋ χαρίζει τόν καθα
ρόν άέρα, το  ώμμορφα βουνά καί τά μαγευ
τικά ακρογιάλια της θά ζϋ τήνπβιό χαρούμε
νη καί έλϊύθβρη ζωή. Κοινωνικοί τίτλοι και 
επίπεδα δέν υπάρχουν γι’  οϋιόν, ιΐμή, μόνον 
ήΗκά καί πνβνματικά. Μβταξύ τών δυο φυ
λών μόνον ηθικήν καί πνβυμαχικήν διάκρισιν 
άναγνωρ κβι. "Αν βρή γο»αϊκα χοϋ χαρακτή- 
ρος χου θά χήν λατρεύω ώ ; άίΠον, γιατί σάρ 
«α  δ.ν γνωρίζει, μόνον ψυχήν. Δέν ζητώ  ψη- 
φουο. "Οποιος αυμφβ>*βΐ ά ; γράψΒ : θεχ* 
παιδί τή, φύοεοοι, p. ν.Σοήρχην.

Κ ρ ε σ φ ό ν τ η Νέος ηλικίας 25. Άνεξαρτη  
χος οίχονομικώς. Τοϋ άρέβουν πολύ αι δια^ 
ΟΜεδάαβις, χοξβιδάχια άνά τάς νήσους τοϋ 
Αιγαίου καί ή ζωγραφική. Ζητβϊ γνωριμίπς 
► ειά  δεσποινίδαιν ηλικίας 30 -  22 έτών και η 
θικών οΐχογβνβιών ’ Αθηνών, Πβιραιώς, μο 
χρίας μορφώσβως καί χάξβοος άσιιβής, ήθικάς 
και xQiouavivdc· Θά έκλ ίξί καλλιχέοαν 
έξ αύτών. Σ  οπός ίβρός, όπως άποχβλέσο 
οικογένειαν ήθική* καί χρήβιιιον έν χ^ κοι
νωνία Γράψαχε: Γραφεία «Σφαίρα?.

ΚΑΤΑ  ΣΕ ΙΡΑΝ
Φλαμμαριών: Ψύχραιμος, άποφασιστικός, μή 

ύ.τοχωρών πρό οϋδβνδς έμποδίου, πολύ ριψο
κίνδυνος. Ψυχή βύγβνική. Θύμα τής μβγάλης 
μου καλωούνης. Ρωμβντικός. Λάτρης ιής φύ 
σεως. Θεωρώ «ήν φιλίαν ώ ; τό πολυημότε- 
ρον καί σπα»ιώτβρο πβτράδι, πού δέν βρίσχετ' 
εΰχολσ, τό ό.τοΐον όμως ποθώ ν’ άιτοκτήσω 
μέ κάθβ θυσίαν. Χαρακτήρ κατά βάθος^βΰ- 
βυμος, άλλά κατατρεγμένος άπό τήν τύχην 
καί άπδ τήν κοινωνίαν. Λεπτός οτά χαρα
κτηριστικά, καί σχούς χρόπους. Δέν_ λέγω άν 
βΐμαι ώμορφος ή άακημοί, διόιι άγαπώ χήν 
ώμορφιά τής ψυχής. Θά ήίελα ά5βλφή ψυχή 

Τζάκ·. Έχών 21, έκ Τήνου, Άνάσχημα κα
νονικόν, μαλλνά κασχανά, μάτια καστανά 
Είναι συνεπής βίς χάς υποσχέσεις χου. Ίαχυ 
ρογνώμων ολίγον, φίλος χών διασχεδάσβων. 
Τοΰ άρβσβι ό χορός καί ή περ πέχβιες. Δνβύ- 
θονσ.ς: όίός Κολοκοτρώνη 46.

Έπειδή πολλοί πού λαμβάνουν μέ
ρος σιό Φιλικό διαγωνισμό μάς παρα- 
καλοϋν νά δημοσιεύσωμε στό ίδιο I 
φύλλο καί τήν άπάντησίν των καϊ τόν 
χαρακτήρα των κ° επειδή,εν τοιαύτ^ 
περιπτώσει, λόγφ τής προτιμήσβως 
μερικών χαρακτήρων, θά έγεννόνταν 
ποράπονα, δηλοϋται είς δλους δ τ ι : 
Καθένας πού θέλει νά δημοσιβυθή 
κατά προτίμησιν 6 χαρακτήρ τον 
μπορεί νά επιτυχή τήν κατά προτί- 
μησιν δημοσίευσίν του αν πλή
ρωσή τήν δημοσίευσίν άντί δραχ-1 
μων 15.__________________________ _

'ασ;ήματος, μβλαχραινός μέ ιιαύρους οφθαλ
μού; καί κόμην, μβ μ^ριρήν ώραίαν. Γβνναι- 
ό ψύχος, o\iyov δμως οξύθυμος, άλλά 8djiqo- 
σήγι>ρυς πρβς πάντας. Άρέσκβχαι εις β'ον η- 
συχον, άποφβύγων χάς έν νένει συνανασχρο- 
φάς. Τή » φίλην χολ τήν θέλει φρόνιμον, νοι
κοκυράν καί ολίγον ώραίαν ή συμπαθητικήν, 
άλλά πιστήν άιχένανχΐ του. Τόπος γεννηοε- 
ώς του καί μονίμου διαμονή; αι 'Αθήναι.

’Ακροφαλαοαίχηζι Έ τώ ν  23. Μάλλον μβλα- 
χροινός, μάτια μικρά καί γελαοιά, _ μαλλιά 
μαΰρα καί καχοαρά, άναοτήμιχος μάλλον υ
ψηλού Εύγβνής βίς χούς τρόπους, βίς άκρον 
βΰαίσβητος. Τοΰ άρέοβι ή πλούσια ζωή. Εινβ 
πλασμένος γιά νά προοφέρ^ χόν έρωτα και 
καί τή καρδιά του ε ί; έκβίνην πού θά εινβ 
το » βίου του σύντροφος.

ΔΗΛΩΣΙΣ
’Απαντήσεις μέ περισσοτέρας τής 

μιας υπογραφής δέν δημοσιεύονται, 
εάν δίν συνοδεύωνται ύπό τ®ΰ κεκα-j 
νονισμενου Αντιτίμου, ύπολογιζομενης 
έκάστης υπογραφής κρός 1 δραχμήν.

Α ί απαντήσεις είς τήν Γ αλλικήν 
πληρώνονται είς τριπλοϋν.

θ. Π.: Έ τώ ν  27, μβχρίου άνασχήματος, 
ξανθός, συμπαθής, φίλος τώ »  δ.αοκβδάαεων 
χών ήθιχών. Ειλικρινής καί οχαθερδς μίχρι 
πάθους. Ίδανιοιής, φίλος τών ώραίων  ̂βι
βλίων. Τολμηρός. Εργασία επικερδής. ΟΙκο- 
νομικώς Ανεξάρτητος. Τήν φίλην χου τήν θέ 
λβι ηθικήν, οίκοκυράν καί νεωτβριβχικών Ιδ ’- 
ών- Φίλος βίλικρινής.

Παχουλό φανταράχι: 20 χρόνων, καστανός, 
μέ σγουρά μαλλιά, μβτρίου άναοτήματος, ου:* 
ώμορφος, οΰτ’ άσχημος. Έ ξ  βύγβνοϋς οΐχογε- 
νβίας, άρτίας μορφώββωι. Μ* άρέσουν ή δια- 
σκβδάοβις, ό χορός, χδ θέατρον καί κάθβ φ ι
λολογικό βιβλίο καί πβρνοδικό. Είμαι καταδε
χτικές, βίλικρινή-, Ιππότης, μέ καρδιά όλο 
καλωούνη. Ιδ έα  γιά τδν έρωτα δέν βχω, για
χί δέν οκόνχαψα άκόμη οτόν δρόμο έκβίνης 
πού θ ' άγαπήθ3> γιά πάντα.

Β ίκ ο ; Β.: Έ τώ ν  22 , λογιστής, μβτρίου ά-

Σχεφα'ος Χάρης: Έ τώ ν  18, άρκβτά μορφω
μένος. Eii-ικρΐΝή;, ίπποτικός, τίμιος καί ιϋσ- 
«λαχνικές πρός τούς δυσχυχβΐς. Άγαπ^ τήν 
φιλολογίαν καί βίναι λίγο ποιητής. Μβλαγχο- 
λιχός καί γι’  αΰτό άγαπά τή μοναξιά. Δέν ά- 
πέκτησβ φίλους εΗικρινείς, καί βίναι ε :οιαος 
νά χαρίσιο χήν ά /νή του φιλία σέ κείνον ή σέ 
κβίιην πού πραγμαχιχά θά τόν άγαπήαουν.

a H8BI  fl nflftl ΗΣΕΙΙ~
ΤάΦ» ίηάντησι, μέχρι 40 λέξεων καί M«#a 

χαραΜτηβ μέχ/Η 00  λέξεων ό-ά δημοοιεύωνται 
μετά τήν ίκοετολήν ένέι μονοδράχμον. Πέραν 
icdv λίξεεεν α«ι«ν *«#· έπί πλέον λέξιε, τά- 
•αν elf τά, άηαντήοει, <*·» καί εί, τιν» χ* 
ροκτήρ*!, #■ πληρώνεται πρό, 30 λεπτά j  
μΙα.Αιά ν«| δημοειεύοει, μό μεφαλαϊαετοιχεϊα 
50 λειετά f λέξιί Μ  πλέον.

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

—Σχλεβα χοΰ πόνου, σέ ψηφίζω γιά χά βΰ 
γ;νικα οου αίσθήμ χα. Σέ συμπονώ, γιαχί κ* 
εγώ *μαι σκλαβωμένος οτόν πον ο. Δίχβ^αι 
άλληλογραφίαν μου; Νοοταλγό, θυρίς 22.

— Νίκο Μ., μιά ψήφο σοΰ δίδω διότι μοϋ 
άρέοβι ό χαρακτήρ βου. ‘Αγοροκόριοτο.

—Μέγα Δούκα, χό *Αγ ιροχόριτβο σά; δίδβι 
μιά νή<ιον.

— Φοϋλα Α., ά* καί ιΐσα ι μιά Σφίγξ με 
θέλγητρο Αφροδίτης καί σέ φοβάιια», όμως 
ζη ιώ  καί θέλω χή φιλία σου. 1̂ίλβ| Δοο^άκης

Κε Θ. Α  , Πώς; καμμία δέν σάς έπροιί- 
μησβν άχόμη; Τότβ άς είμαι έγώ πρώτη πού 
οάς χαρίζω χήν ψήφο μου- 'Αμαρυλλίς.

—Μέ ( «η  μου χήν καρδιά δίνω χέσσαρας 
ψήφους χρυσιΰς οτή Ζινβττα πού άληθινά 
χής άξίζουν γιά χήν τόβην άθώα ψυχή της 
καί γ 4 χήν εϊλικρίνβιαν πού χήν διακρίνει. 
Δείφ.ν.

— Ούρανίτοα Μ., σού δίδω τήν ψήφο γιατί 
οέ ξέρω. Δελφίν.

—Ψηφίζω χδυ Τραγκαβέλ γιά χά ώ juia

ΛΠΟ ΤΟ ΚΑΡΝΕ ΤΗΣ ΝΟΡΑΣ

ΕΙ; χόν γάμον μπορεί χομριά φορά νά ζή- 
οουν καί ό έρως καί ή πίστις, άλλά χρβιά- 
ζβιαι «βγάλυ προσοχή γιά >ά διατηρηθούν ή 
δυό αΰτές βΰτυχίβς χών συζύγων. Σχόν γάμο 
ό έρως έχβι σχήσβι χόν {ρωτικό β»μόν χου 
πολύ υψηλά, επάνω οχά ύψώμαχα τή ; ψυχής, 
οί σφαΐρβς χόσον ά /νές καί χόσον διαφανείς, 
«axe ή λβιχουργία χοϋ σαρκικού μυσχηρίου 
γίνεται ύ,τό χήν έπίβλβψιν τών άγγίλων.^Από 
χήν στιγμήν όμως ποΰ ot σύζυγοι θά κατββά- 
οουν παρά κάχω 4πό χήν ^υχ » τω^ χόν έρω- 
τικό βσμό το ις  ό 7ςως πνίγεται, ή πίοχιςα 
οφυκχιςί Δύσκολα t  γυναίκες μποροδν »ά  στή
σουν χόν έρωτικό βωιιό στήν ψυχή των. Καί 
χδ χαχδ άρχιζβι άπ* αΰϊβ;. Μβτατρέπονχαι 
χόχβ άπδκπλές καί πιοχές σύζυγοι σέ παραπο
νιάρες καί μεμψίμοιρες β«λόβ ς πού_ δοκ- 
λβύουν γιά χήν δριον.κήν διάλυοιν τοϋ έρω
τος. Έ ν χοιαύχη πβριπ'ώοει προτιμώτβρος ό 
εραστής άπδ χόν σύζυγον. NCPA

του μάτια ναί τήν καλήν τ«υ  καρδιά. 
Θέλβι νά άλληλογραφήσωμ8>; ΛΜκα p. r 
Σύρος.

— Χαρίζω ένα ψήφο σχήν Ελβίρα καί έπι 
δυμώ πολύ νά την γνωρίσω. "Αν θέλχι άς 
γράψη : Αιλίχαν, p. r . Σΰρος.

—Κιρχυροπούλνι, μ* άοέσει ό χαρακτήρ κα
θώς καί τό νησάκι σας, Τόν άνδρα όπου ό»Μ- 
ροπολεΐίβ τδ ηΰρατβ, Σάς χαρίςω τήν καρ
δίαν καί τήν άλληλογραφίαν μου. Γράψατε: 
Δ)οίν σας μέοφ «Σφαίρας». Χειμορριώχη,.

— Φούλι A., βΐσαι δ τύπος πού προτιμά, 
σκληρό άτίθασο πλάσμα, καί ζητώ  Δ)οί σοκ.
Ίων. Καμωιας.

Φαύλα Α., θέλω πολύ χήν γνωριμίαν σου 
γιατί μοιάζομβ ο ιό χαρακτήρα. ΝΙχοα Κά
μω α.

— Πεπντσ ύλα, χρυσή σάς χαρ/ζω τήν ψήφ5 
μου γιατί ό χαρακιήρ οας μ' άρέοβι πολύ.Θέ- 
Χβχε νάγνωρ,σδοΰμβ; Γράψατε. Π.Ρέλλαν p .r . 
'Ενταΰθα.

—Μοΰ άρέσει ό χαρακτήρ χοΰ Ή  Ίω α »-  
νίδη, γ.' αΰτό καί χόν ψηφίζω Κ. Π., p. r. 
Θβσ]»ίκην. g

—‘Αμαρυλλίς, ευχαριστώ. Σάς χαρίζω καί 
*γώ τήν ψήφον μου θαλασσινό,. Διβύθυνσίβ 
μου Θεόδωρον Ιίιχαλακάκον Μηχανικόν p r. 
(έξωχίρνχον) Άθήναι.

—Δ'δω τν,ν ψήφο μου χρυοή $ίς τήν γνω 
στήν ιιου δίδα Κορνηλία. Λ. Καλ γερέπουλο,.

— Ψηφίζω τόν Άναγνωσιόπουλον χόν ’ όποϊ 
ον έγνώρισα ·ΐς  χδ Γ<>ανάσιον Καλαμών, ή 
μήπως άπαχώμαι. Δ. Καλογερόπον ο:.

—Τήν ψήφο μου δίδω οτή Πιπιχϋούλα, δι
ότι ό χαρακτήρ χη; μ* έχβι βνθουοιαοβι καί 
έπειδή βίναι καί νοιχοκυρούλα τής ποοοφέρω 
χήν άλληλογραφίαν μοβ. Ά ς  γράψα ji4ro> 
«Σ  ραΐρας», έάν θίλΰ εννοείται. Λεωνίδα, Ψ.

— Ψηφ ζα  χήν Κόκκινη Παντιέρα, διότι ά- 
γαπ^ πολύ τήν μουσικήν καί τάς έκδραμάς. 
Αεανίδαι Ψ.

— Ά ν τα , σέ ψηφίζω διότι εχβις χά μαλλνά 
κομμένα πόλκα. Λεωνίδα; Ψ

| ΧαρΙία» μίαν ψήφο στό ’Αγοροκόριτσο.
ΑεωνΙΛας ψ.

— Χανουμάκι, τώρα σοΰ χαρίζω τή ψή?ο 
μου κι* άργότβρα, άν δβχθής ν ’ άλληλογρ ιφή 
οουμβ καί γνωριοθοϋμβ, θά σοΰ χαρίσω και 
χή καρδιά μου, γι^τί ό χαρακτήρ οου μέ τρελ 
λαίνβι. Γρ ίψ β: Λάιρην τοϋ Ίδανικοβ, p. r. 
Άμφισσα.

—Δίδα Παναγιώτα Δ , χαρίζω σέ βάς χήν 
ψήφο μου μ' όλην τήν καρδιά μου. Γιαχί ό- 
μ*ς; Γ ια τί μ* άρέσουν τ4 λβπτά, άγνά, ιταρ- 
θβνικά καί σπάνια θέλγητρά σας; Ό χ ι. Ά λλά  
γιατί μέσ* χάς τβλιυταίας γραμμάς τοϋ χαρα- 
κτήρος οας βρίσχω κείνο ποό μάταια προ
σπαθούσα νά βρώ έπί τόοα έτη μέσ* τόν κοι
νωνικό σάλο! Ν. Σαρή,. p. r . Άθήναι.

—Χρυσήν 8!δω τήν ψήφον el; χδν Η. Ιιβαν 
ν'δη μου Αρσακειάδα. Αθήνα.

ΟΙ ΑΑΛΒΑΟΓΡΑΦΟΥΝΤΕΣ δ ια  
Ta n  ΓΡΑΦ ΕΙΩ Ν Τ Η Σ  “ ΣΦΑΙΡΑΣ  

Καθίσταχαι γνωστόν βίς όλους όσους 
άλληλογραφοϋν, ή προτίθβνται ν* Αλλη
λογραφήσουν, διά τών γραφβίων τής «Σφαί 
Οας», ϊ®ρίς προηγουμένως νά ΐχουν προβή 
βίς ένοινίασιν θυρίδος, όχι κάθε 4πιοχολή 
χαν δέον νά συνοδβύεχαι άπό βνα δίδραχ- 
μον, 4σωκλβιόμ<νον εις ιδιαίτερον φάχβλ- 
λον. Τδ δίδραχμον τοϋχο έάν δέν οχαλϋ 
άπδ χδν άποσιολέα, θά ζητηθΰ άπό χόν 
παραλήπχην. ’Έ ν  έναντι^ πβρνπτώσβι τά 
γράμματα χών άλληλογραφούνχων διά 
χών γραφβίων χής «Σφαίρας» θά έπισχρέ 
φωνχαι πρός τούς δνανοαβΐς.______________

— Παναγιώτα Δ., ό χαρακτήρ σας μοϋ άρέ- 
σβι δι* αύτό μέ χή’ καρδιά μου σάς ψηφίζω, 
πρός δβ σάς συγχαίρω διά χάς όρθάς άνχιλή- 
ψβις σας. Θά ήι·ουν βύιυχής έάν έδέχβοο νά 
άλληλογραφήοωμβν. Έ άν δβχβοθβ, γράψαχβ: 
Ίωάν·ην Καλογεράχην, Pjxolva"47, Πβιραιί.

— Π Α ΙΧ Ν ΙΔ ΙΑ Ρ Α , οά^ ψηφίζω μ* όλη μου 
χήν «αρδιά. NOIR.

— ΧΑΝΟ ΥΜ ΑΚΙ, οέ ψηφίζω γιά χίς καλές 
σου ίδββς. N O IR . '

— Παναγιώχα Α., νά σάι; πισχέψουμβ;.. Ιίγο  
δύσκολο.· Έ ,  τί λβτβ; Noir.

— Σ ό Φ.όρο τοΰ Λ?βάνΐί, χαρίζω χρυσήν 
τήν ψήφο μου, διότι μοϋ άρέσει ύπβρβολικά 
ό χαρακτήρ της, δίχομαι μέ πολκ εύχαρίοχησι 
νά χίς κάνω λίγη συντροφιά διά χή; άλληλο- 
γραφίας μου, edv έπιθυμή ά ; γραψ^: Μ. Ο, 
U. 'Απαρηγόρητο*, p. r. Χίον.

Συνέχεια είς τήν 6ην Σβλί&α



Συτβννόησις δι" αλληλογραφίας. Α π αντή 
σεις ταχεΐαι καί άβριβεϊς. Πλήρης μνστικό- 
της. Γράψατε: Ν.>ομαντυν. γρ κρεϊα «Σ «α ί-  
ρα^>, έοωκλείυντες δρ^χ. 10 είς έίάοτην έπι- 
σιολην.

(Ε Ι ς  τ ο ύ ς  έ π ιβ υ μ ο ΰ ν τα ς  ν ά  λ ά β ο υ ν  ά π α ν τή α ε ις  δ ι ·  
Ι δ ια ι τ έ ρ α ς  έ π ιο τ ο λ ή ς  καί ύχι δ ιά  τ ή ς  σ τή λ η ς  α ύ τβ ς  
γ ν ω ρ ί ζ ω  δ τ ι  δ ε ο ν  ν ά  ίσ ω κ λ ε ίο υ ν  ε ί ς  δ ίπ λ ο ϋ ν  τ ό  ό ο ι-  
Ο έν ά ν τ ί τ ι μ ο ν ) ·  ν

Ο ΝΟΟΜ ΑΝΤΗΣ Α Π Α Ν Τ Α :
‘Ελενΰερία* Πορφυροποόλου, Βόλον : Σάς 

βίβαιώ δ Λ μέ ιόν χαρακτήρα ηού έχετε, (χα- 
ρα*τήρ ύπβράγαν αισθηματικός, λεπτεπίλβ- 
πτος καί εΰ π «0ήι),' ιΰιβ τόν ένα θά ύιταν- 
δρευβήτβ οΰτβ τόν άλλον. Δέν διαβλέπω γά 
μον τωρα σύντομα. Έ^ωιικάς περιπετείας θά 
έχετβ πολλάς, άλλά είς τό τέλος θά νικήσετε 
■α» θά ευτυχήσετε τείείως. Κανείς άπό τούς 
δύο κυρίου; πού άναφίραχβ δέν οάς άγαπα 
καί απορώ πώς ήπ ιτή »ητε σ ,ϊ ;  μία τόσον 
έξυπνη κόρη. Άποφεύγεχβ τήν φλαρέβχειαν. 
Μη βΐσθ* (ίn*Q τό ΰέον φωμαντική.

Mar. P ., Πάτρα;. Ταχέως θά έπαναλάβετε 
τάς διαΜοπίίσας σχβίβις. έάν ποοηγουμένως 
κατορθώσετε να »ήν πιίσβχε δα  δ«ν άγαπάτ· 
άλλην. Διότι ά*ριβώς αύιή ή ύποψίο τήν ά· 
ναγκ ιζει νά κρατήτε ή *  άπόίτασιν άπ6 σάς. 
Χαρα*τήρ οτρυφνός, άν άποδος, pgncoy ηρός 
τόν ρεαλισμόν. Θ ί )8Γβ νά καχαγίνεσθε σέ 
ί*ράγ»ατα πού δέν είναι τί?; δυνάμεώς σας 
και αύίό τό κάμετε άπό μεγάλη» ΰπεροψ.αν. 
Διαβλέπω μίαν ασθένειαν, ή όποία όμοος δέν 
θά σάς έμποδστ] νά ζήσβτε μέχρι \οΰ 50οΰ 
«τους.

Νίκο* Παπαγ., Σο-δίνέϊκα. Σάς λείπει, 
φ!λε μου, ή θερ «ο τ»ς  έν<)ς άλη&ινού καί δυ- 
χατοΰ έρωτος ΕΙοθ* ά,τό τιάς ανθρώπους 
εκείνους ηού δ4ν μπορούν νά δείξουν καμμίαν 
ζωτικότητα έάν βέν α ΐβθινθοΰ» βαθειά έναν 
έςωτα. Τήν γυ*α ΐία  π^ύ σοναντήσατε* πρό 
καιροί ποοσπαβήστε νά τήν άγοπήσζτε με ό
λην τήν δύναμιν τής καρδιάς σας. Θά οά; 
σβσγ]. Ά φ ο τ  δεν θά μποςέσετβ ν’  άγαπήσετε 
τήν νέαν πού πρόκειται νά νυμφευθήτε, για
τί τότε νά τήν νυμφευθήτε, οάςβεβαιώ πώς 
μαζή της θα είοθε πολύ δβοτοχής. Καί εί 
σθε τόσον τρυφερός, τόσον καλός πρός ό
λους. Φροντίσατε νά φανή«ε καλός xai πρδς 
τδν εαυτόν σας.

“Α*9ος &μάρα*τον, ’Αθήνας.· Φύοις υπερβο
λικά αισθηματική. Ο ο ί οθηματισμός σας ό 
μως αύτός βά; Ιγινε βρόξενος πολλώνπικριών 
Συγκινεΐιθε εύκολο}; άπδ τόν έρωτα «α ΐ άν 
μέχρι τοΰ3β Λέν τόν άφήκατε νά κυριαρχήσο 
σ’ όλη οας ΰπαρξιν, βέν τό έκάματβ διά λό
γους ψυχρότητος καί άδιαφορίας, άλλά διά 
τδν λόγον ότι οί νέοι δέν κατΛρθασαν νά 
άντιληφθοϋν τήν πολύπλοκων ψυχοούνθεβίν 
βας. ΕΙβθβ γιά όλους αίνιγμα. Θά ύπανδρβυ- 
θήιε ιίς τάς ’Αθήνας άργά όμως. "Αν έχετε 
ΚΓίαμίαν άλλην απορίαν,γράψατε μουέκ νέου.

Μαρία* Σοφια*οΰ: Οϋδέποτβ ή τύχη σάς ηύ- 
νόησε, καίτοι πολλάς ίχετε κατ^β ίλβι προβ- 
παθβίας _πρίς τούτο. ‘Ο πατήρ σας θά ίπο- 
νέλθη, όταν εκλιίψουν οί λόγοι, οί όποϊοι 
τόν ήνάγκασαν νάξενιτευθή.Έχετε χαρακτήρα 
ασταβή, ετιπολαιον. Προβπαθήτε νά ψαίνβ- 
βθε θετική, άλλά δέν τό κοτορθώνετε. Μαν
τεύω πολλάς ίρωτιχός ηβριπετείας καί ένα οΐ- 
κογενειανδν σ*άνδηλον.

Νβρίϊία τοΰ Ευρώτα, Σπάρτη*:Ό  νέος 4κ«ΐ- 
νος ϊχβι συνδβθϋ _ μέ άλλην είς τάς ’Αθήνας 
καί απορώ πώς επιμένετε νά σδς ήγαπήσβ, 
άφοϋ γνωρίζετε, άφΰϋ οας ΐχονr nfi, 8τι τούτο 
είναι άδυνατον.Έάν τόν θεωρήτε τώρα απα
ραίτητον δ.ά τήν ζωήν σας,παροκαλέσατβ,ένα 
συγγενή του νά ϊλ ^ ] είς τάς ’Αθήνας καί νά 
τοΰ όμιλήσγ) διά τήν ύ.χόθεσίν σας. Γρ^ψανέ 
του κοί ή Ιδία, άλλά πραοέξατβ νά μήν έξευ- 
τβλισθήτε άπέναντί του. Κρατήσατέ με ένή- 
μερον τών ενεργειών βας.

Kane ι ά »  έ ·α : ΕΙσθε ένας άνθροπος ϋπεο- 
βολικός είς δλα. Τούτο ποοέρχεται λόγο) τής 
μεγάλης ζωηρότητος τοϋ χαρακτήρος βας. 
Εχβτβ πολύ διαβάσει καί τδ πνεύμα σας είνε 

επηρεασμένο άπό ιδεολογίες πού ομοιάζουν 
μέ όνιιροπολήματα. Σάς β»νιατώ νά άφοσιω- 
Οήτε είς τήν έκισιήμην ή ό,τοία έναρμονίζε- 
ται τελείως μέ τήν ψυχοσύνθεσίν σας.Είς τήν 
επιστήμην βας θά  ̂ θριαμβεύσετε κυριολεκτι
κές, διότι έχετε ολ*ιν τήν δύ^αμιν καί δλ ·

ιό  θά„ρος ηρός τούτο. Eiods ό νικητή; ιή ; 
ζωής._Δ>ατΐ αύτή ή μανία ν ’ άλλάξβιβ τόπον; 
Φρονώ πώ; έκτίς τώ ν ’Αθηνών δέν βά κατορ
θ ώ σ ε ι  νά έπιτύχβτί αίσθηματικώς, άλλ’οΰιβ 
*αι έααγγελματικώς. ‘Αγαπάτε τΛς ‘Αθήνας 
καί άν χάς έγίαταλβίψετ* θά σάς βααανίσυ ή 
νοσταλγία. Ε ί; τό έςωιικόν επίπεδον θά έ χ ε »  
επιτκχίας, έφ" οσον θβλήσβτβ. Σονειθήσατε 
νά μή βίοβχε π οτινιΐίτάς γυναίκας. Καί δ/ως 
μίαγυναϊκο'θά έογαοθΰ διά τήν εϋτυχ/αν τοδ 
μέλλοντός σας Τήν διακρίνω νέαν, ζωηρόν, 
όπως σείς ά λ 'ά  πτωχήν. Μάνια μαύρα, μαλ- 
λια πλοτίβια, εγγράμματον Ή  γυναίκα αύτή 
θά σάς π ίσα ταχέως ότι ό γάμος, άκόμη καί 
διά τόν άνήυυχον χαρακτήρα σας, εϊναι άπα- 
ραίχητος σή< ερυν. Γράψατέ μου καί πάλιν.

Βάσορ 2 .; β  χιρακτήρ της πλήρης Ανησυ
χιών, φόβων κ ο ί δισταγμών. Λάγνος, αισθη
ματική, (ojai παΟής, χή; είναι άίύνατον νά 
ζηση έοτο^ κ . ί  (Jιάν <jx i /ιιήν χωρίς τήν συν- 
χροϊΊΐίν^το» άνδρός. Αύτός είναι ό λόγος 
διά τόν όποιον ή συμπεριφορά της άπέναντί 
σας όέν ε ΐιαο πάττοχε συνετή. Έχειάνάγκην 
μιά; ψυχίίή; γαλήνης. Άγαπήβατέ την πβ- 
ρισαότερον. Μονον ϊτσ ι θα μπορέαβτε νά τήν 
σώσετ· Π ήιε της νά προφηλαφθά άπό μίαν 
άσθένειαν ή όποία τήν άπβιλεΐ, τήν όποιαν 
όμω; ή απορεί, έάν θέ*ιυ, ν’ άποφύγα.
( Kalkiinqr Ρ»γκόρ, Πάτρας: Αυστυχώς ό 

« ίό ; σας δέν βύρίσ εται πλέον έν τβ ζαβ. Είς 
τδ τραπεζαχ.ι εκάλεσα τό ΐδιον πνεύμα του, 
τδ ύποϊο' μοΰ ομίλησε πολύ συγκινητικά γιά 
σάς. Δέν άπβθανε άπό τραύματα, άλλ’ οπό 
άοθένειαν. ΈντεΕνατϊ τήν προβοχήν βας είς 
τήν τακτοποίησιν τών οίκογενβιακών σας ζη 
τημάτων.

Λ. Η. Κ.^ Πύργον: Δυστύχημα έξ άφορ/ή·; 
τού άσθενούντος βέλους τής οίκογενείας βας 
δέν θά οάς ουμβϋ. Γάμος μέ τδ ιτρόσωπον 
έκεϊνο δέν θά γιν0. Αί σχίσεις σας θά εξα
κολουθήσουν. Σείς θά ύπβνδρευθήιβ άλλον, 
έκεΐνος όμως όχι. Σάς άγαίΐά, άλλ<* 
λό/οι οικογενειακοί τόν ίμποδίζουν >ά ιτροβχί 
εις εκβηλωσβις. Ή  διαφορά τής κοινανίΜήζ 
θεσεως ^πρό καντός. Είς τδν έρωτα ιίσθε ά- 
τυχή-, διότι τόν φοβείσθε. Προσπαθήσανε νά 
νά μή είσθε τόσον δ,βτακτική. Ξιύρβιε τό
σον καλά τδν κόσμον καί άπορώ πώς σέ μ8- 
ρικ* πράγματα ένε^γεΐτβ ώ ; έντελώς άδ ίής.

Δέν είναι ό πραγματικός γραφικός χα
ρακτήρ βας αύτός. Γράψατέ μου πάλιν κα
θαρότερα.

Π . Λ . Μ  : Ά π ο ρ ώ  διά ποιον λόγον μέ έρω- 
τάτε άν θά ύπανδρβυθβτβ, άφοϋ οΰτι τό σχέ-
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Ό  Νοομάντης ήπβίλησε νά έκτοπίβο κ* έ- 
μένα αύτή τή φορά. ‘Αρχίζω νά σκέπτωμαι τί 
μέτρα πρεπβι νά λαβω διά νά ιιή άβικούνται 
οί συνεργάτες μου. Ά π δ  τό άλλο φύλλο <?ρ- 
χίζει ή έφσρμογή τών μέτρων αύνών, ώστ« 
όλο; νά ικανοποιηθούν καί ό κ. Νοομάνιη- 
άκόμη.

Έγκρίνονται : Γέλιο καί δίκρυ τοϋ κ. Φοί
βον Α*ιλι*ο9. «Σάν τό πουλί» δίδος "Aytijt Π ί
κρα. Κρίνον ται ώ ; ακατάλληλα γιά τή «Σφ α ί
ρα» τά έργα τών κ.κ. Μ ίμη Be , Π . ΝιοΧ., 
Ντίνου Ζαχ·ρ., AlUia, Γ . Βαυμβ , Σ Α του  
Δρακ , Φ ιίβ ιν  Δαλ., (τά ποιήματα). Ριομύλου 
καί 'Εκτοροί.

Δίδα Monna Vanna, εις τό  γραφεϊον μοη 
εύρίβκεται έπιβτολή έη’όνόματί οας. Ποϋ θέ
λετε νά βά; τήν στείλω ; Μπλαζ#, θά βτοι- 
χΐσ^ δραχ. 22 . Pulo, τδ δικό βας δραχ. 2 0 .

Ή  προθεσμία πρδς άποβτολήν έργων διά 
τδ Άρ ιστεϊον λήγει τή* προσεχή Παρασκευήν 
τό βρ^δυ. Τά άπο'ΐλέβματα θά έκδοθοϋν εύ- 
θύς α>; δημοοιευθούν όλα τά σαμμ·τέχοντα 
τοϋ Διαγωνισμού έργα, τά έ/κριθέντα φυσικά. 
Καϊ διά νά μή γίνουν καθυστερήσεις άπεφά- 
σισα τ 4 έργιτ πού μετέχουν τοϋ ‘Αριστείου νά 
τά  προτιμώ διά νά εξαντληθούν τό ταχντνρον. 
Πιστεύω νά μήν έχουν άντίρρηοιν δβοι έχουν 
μέν εργα έγχειιριμενα, άλλά δέν βυμμετέχουν 
τού Αριστείου, άφού, άλλωστε, κανείς δέν 
τους εμπόδιζε τά λάβουν καί αύτοί μέρος.

•  ΗΡΧΙΖΥΙΙΤΜ ΚΤΗΣ

πτεσθε «άν. Τό μέλλον σας θά καταστή εν* 
*rrX*Si διότι πρός τούτα έχετε όλα τά μέσα. 
Χαρακτήρ σοβαρός, ύπι,λογιστικός, ςέπων 
πρός τόν ρεαλισμόν.

N r. Ν . Μ.: Αύιήν τήν εποχήν άναι,ατεύε- 
σθβ υπέρ ιό  δέον μέ φιλιού. ’Εντεύθεν ή ϊ;ία  
τής ανεξηγήτου μελαγχολίας σας. Είς τον εύ- 
ρυν _κύ»λον τών σχέσεών σας ή άλήθεια εϊ 
ναι ότι δέν βίήκατβ άκόμη μιά (μλία δυνατή 
καί άγνή. ΕΙσθε άνθρωπος πολύ δύοπιαιος. 
Ή  δυσπιστία σας προέρχεται άπό μερικάς α
ποτυχίας ερωτικός, (έπιμενω έρωτικάς), πού 
είχατε εσχάτως. Έπαναλάβετβ τάς σχέσεις 
μέ \ήν δβσποινίδα τήν όποιαν συναντήσατε 
κάποτε μέβα είς ένα τράμ. Ακτή θ ’ άποτελέ- 

! on γιά σάς τήν σατίδα τής οωτηρίας βας.Γρά 
>' ψατε μου έκ νέου.

Μαργαρίταν, Ενταύθα: Τά περί γύφτισσας 
δέν τά  πισχεύβτβ ούιβ σείς. Ή  άσθένε α πού 

| σάς άπβιλεϊ είναι εντελώς φανταστική. ΕΙσθϋ 
! a j? ®ΰπλαοχος ΰπαρξις, ένα^ χαρακτήρ εύπα- 
. θής K u i αδύνατος πού άφίνειε νά σάς εκμε- 
ί ταλλευωνται διάφοροι καί νά σάς πικραίνουν 
j καί νά οάς άναατατώνοβν, χωρίς λόγον. Σάς 

συνισχώ ν’ άποφύγετε νά έπισκεφθήτβ χήν 
| γύφτιοσαν. Θά οάς κάμβ κακόν, θ ά  σάς δη- 
I λητηριάσο την εύιυχίαν σας. Μή οάς φοβίζω 

ή ίβέα τού θανάτου. Έ νφ  οκέπτεσθε τόν θα- 
νατον ό έρως οάς προετοιμάζει πολλάς έ*πλή 
ξεις. θ ά  ζηοετε πολύ καί θά ύπανδρευθήτε 
με αξιωματικό Αποφεύγετε όσον μπορείτε 
τά τραίνα.

‘Αηό*ληρογ τής τύχη;, Θεσσαλονίκην: Διατί 
επιμένετε ει; αίσθημα, \ό όποϊον μόνον άνε- 
πανορθώτονς καταστ^οφάς γιά σά; μπ. ρεΐ νά 
*ΧΙ> r Αραγΐ δέν άντ.λαμβόνεσθε ότι πλησίον 

; οας εύρίσχεται ή ευτυχία.; Δέν έχε»· »αρά 
νά θελησετε δια να γίνυ διΧΊ| οας. Ή  έμμονή 
εις έρωτα τόσον τυραννικόν είναι ή μ*γαλη- 
τέρα ανοησία, ή όπο!ρ δυνατόν νά ζημκόση 
τήν ωραιότητά βας, κοί χό μέλλον βας. Άφοϋ 
τόσοι γύρω σας σάς μιλούν διά τόν έρωτα δίν 
μπορεϊχε τάχα νά βρήτβ τόν καλόν άντιτατα- 
στότην; Έγιαταλείψατε ταχέως τόν ά\ S ja έ 
κείνον, ο όποιος δέν είναι γιφ σάς παρά ένας 
έκ|ΐ3τ 3λλ8οτής τής άδυναμίας καί τής εύπι- 
στίας σας. Όσονδήποτε δυνατός καί δν ε ί
ναι ό δεσμός πού οάς ουνδέει δύναοθε κάλλι- 
βτα, τβ συνδρομή τής άγαπηαένης βας φίλης, 
νά τόν διαρρήξετε. Τίποτε άλλο δέν έχω νά 
βάς πώ. Εύχαρίβτβς θά δεχθώ καί νέαν επι- 
βτολήν βας.

Νίνα* Νίν.: Τό μέλλον βας θά είναι πλήρες 
ερωτικών περιπετειών. Διατί διστάζβιε v‘ ά- 
φήσβτε τόν εαυτόν σας νά συνδεθχι μέ τό πρό 
σωπον, τού οποίου ή μόνη φρ >ντίς, ή μόνη 
λατρεία εϊοθβ  ̂σ ·ΐς; ‘Ωραία βϊσθε, πλήρης 
σφρίγους καί ύγεΐας, ό χαρακτήρ σας βίναι 
σταθερός, ήπιος, αβρός.. Τί οάς λείπει β τϊ 
φοβάσθε 8 ι4  τό μέλλον σας; Ά ν  έγνωρί- 
σατε ως τωρα ιιόνον τήν δυβ υχιαν τούτο 
προέρχεται έκ τής μεγάλης βιστακτικότηχός 
οας. Ή  υγεία τών γονέων «ας βά β«λτι«,θή 
ταχ®ως. Έ να ς λαμπρός ήλιος τής εύτυχίας 
θ άνατείλ^ γιά οάς Έπιμβίνατε ν, άποφεύ- 
Υ*Έ8 τάς πολλάς φίλας. Έ χετε πολλούς πού 
οΰς άγαποΰν, πολύ περισσοτέρους άπό έκεί- 
νοος πού οας μισούν. ‘Η  χαρα τής ζωή ; εϊναι 
δική σας. θά  ζήσετε τελείως ευτυχής μετά τό 
35 έτος τής ήλικίας σας. Τώρα είσθε είς τό 
τριακοστόν περίππου. Έ άν θέλετε γράψατέ 
μου καί .πάλιν.

Αιμοσταγή χαρίίαν, Χαίτην Β Ια χο π ο ύ Ι.ν , 
ΊμΗ γίνιιαν, C. S ., Κ . Γ . Μονχίόη*, Τ . Γχόλ- 
ϋην, Ίωάν. ' Αδραχ,, Ίοοϋν. Γ . ΡάτσηΥ, “Αν- 

ΒΙαχονάτοιον, Ή ο\ΐβν Δ. Μ ηοχορόχον  
λον, Κουλ P ie t., Αριστοτέλη* Κραμηοβίτην 
ΝιπόΧ. ‘ Αζονίατον, Δ. Δημακον, γράφω, ίδι 
cixtgcot, Κ λ*ιομέ*ην<nρδιά, Ά η ίΙπ ια μ ίν ο  χα - 
νάρι, Βααανιομέτηψ νβότηια, Ευαίσθητο* χαρ- 
ila v , Piftov της άνοίξιω ., Ν έίΙην Ν ικ ., ‘ Ανε
ξιχνίαστο* μυστήριον, ΒασίΧβισν Παηαγγε,Ιό- 
ηονλον, Β . Κ ., θά σάς άπαντήσω « I ; τό προ- 
σεχές.

Βησααρίανα^Παν&ν, χρήματα Ιστειλα πρδς 
τά γραφβϊα τής «Σφαίοας». Περάσετε νά τά 
παραλάβετδ. Γβώρ. ‘ Α θ . ΘτοδαοράπονΧον, δεν 
έχω δηστυχώς καιρόν νά επαναλαμβάνω τά Ι 
δια. Ουτβ γνωρίζω άλλωστε πβρί τίνος άκρι- 
βώς πρόκειται. Ά π »λπ ισμ ίνο κανάρι, μόνον 
5 δραχ. έλήφθησαν, ό j»oop *jtT | iX

ϊ Σ Φ  Α Ι Ρ Α :

Η £ Ε Λ 1 £  T Q N  Α Ν Α Γ Ν ϋ Σ Τ ϋ Ν
Η I Y N E X E U  ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΗΙΣΜΟΥ
— Κερκνροπούλα, οέ ψψρίςω γιαν·. ο χαρα

κτήρ οου μοιάζει καταπληκτικά μέ τ 'ν  διχο 
μου, πολύ δέ περισσότερον γιά την ειλτκοί- 
νβιαν σου. Ά ν  θέλΐς γράψε δβό λογΐ'» κ-ι δεν 
θα χάπ\ις· Ή  δ εύβυνσίς μου ε ίνα ι: ΖαΧαμορ, 
γρα^εϊα «Σφαίρας». . . .  . . -

—Γοργ όνα μοϋ άρέσει; και δι αυτό σας 
δίδω λεο*ήν τήν τΐιήτο» μου. ’ Ατρόμητος.

—Ψηφίζω τήν ίδβώδα Μάσιγκα. Χαρακτήρ 
ποΰ διακρίνεται μέ τά λογικότερα προτ*ρή- 
ι>ατα καί x i  φυβικότερα έλατ ώχατα _που 
αν βέν έφοβούμην παρεξηγήσεις-θτ ευχομην 
όλοψύχως βΐς όλας τάς δίδας πού παρελαύ
νουν οτό δ.αγωνιομό νά διίπωνται με τέτοια 
■ψυχική πλούτη, Αμφιβάλλω όμως είς σημει ι 
πού δέν θά χάση «·* διΧβϋ γράμματα μο-, 
γνωοιζοννά; μοι την δν»ύβυνσίν χης. Ω ; to- 
ro air θ έλ « α ; γράψ» Έ ρ μ ή ν p .r  Πβιραίευς.

—Σχή Μαρίτσα βρίσκεται τό τελειον. ΑσΧ*.- 
9ης. Άθήναι.

Έλήφ*ηααν χαί of άηανιήσεις την  
xaI κυρίω* : Ίωαννάκη, Λιπόθυμης Πρωτορα 
νιάς, Α γνού  Β ιλιώτου, I. Παααευβχαθίου, 
Φιλοστρά»ου, Ζήση Κόλλια, θεοχάρη, 
ββρλύ. Λαβωμένου {Λρκαβιοϋ,'Π Ίωαννίβου, 
Λάχρη τοΰ Ίόανικο®, Μ Π .,Ν χνου  Χαρπ- 
λάμπου, Ά ρβω ;, Π . Λαμπρβα, Μίχου ^ «ο ο ϊ-  
σκάκη καί λοιπών. Υιού 'ή ; ν^κτός, Κν«ής 
Σούρ , Ν^νότταΓ, 'Ισαβέλλας Ρ«ημα<ου Κα- 
λιροόης, ·Ι. Κόκκοτα, Ε. Καπ«δοπούλου,Παι
διού τής θαλάσσης, Έ *αμ. Παπακωνσταντί
νου, Ν. Κυοιαζή, Γ. Ρουμβλιώτβ», Ά » ι  Δρα- 
χο.τούλου Κ. Σ  , Νχίνου, Ύψηλόφρο ος, J V. 
καί Ίϊανικοϋ  Καλλιτέχνου.

θα όημοσιινΦοϋ* μ ί  τήν οβιραν των.

{ □ ]  m iRITEPA ΑΑΠΗηΟΓΡΛΦΙβ
Μέχρι 1 5  λέξεων δραχ. 2 , κάθβ Ι «1 

πλέο'» λέξις 3 0  λεπτά ή μία.
— *Όλο· ψηφίστε τόν Παγερόν Κόιιητα. Ει- 

ν ε ι ό πειό ίπποτικός χαρακτήόας. Βίτια 11.
—Ραϋμόνδη, άι*ό όσα <ν»γνωσα διά τόν 

χαρακτήρα σας έννοώ πώ; πολύ πβρισσότερα 
δύν^ται νά πεοικλβίη, και γι’ αύτό οάς παρα- 
κα! ώ νά δεχθήτε τήν φιλικήν καί ειλικρινή 
μου άλληλογραφίαν. Έ άν δεχθήτε, προοφερ- 
θηοομέ-ην άλληλογραφίαν, παρ^αλώ  ?ρά- 
ψατ?. Κον Μίμην ΚοβαλΧιβράτο* παραγγελιο
δόχον Καλάμας.

— Κερκυροπούλα, βάν πατριώτης βας> ανέ- 
γνωβα τόν ίύγ*>ή σας χϊρακτήρα, και σάς 
προ\8<νω μιά πατριωτική, ειλικρινή καί φι 
λική Αλληλογραφίαν. Γοάψατβ Κον Μίμην 
ΚαβαΧΧι*ράτον. παραγγ. Ι\αιλά>ας.

—Ευχαρίστως, Ή ρώ , δέχομαι φιλίαυ Σ »ς . 
Γρόνα τε : A. I. Μ, Σβυσμένον “Ηλιον, μα 
θητήν Γυμνασίου, Ναύβλιον.

Κιο«έ, δέχεσαι άλληλογραφίαν μου ! Έ -  
ββΧΙνα, Γραφεία «Σ φ ο ίja t» θυρίς 49.

0 ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΤΟΥ ΦΙΛΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
■GI Λαραλεύρως τ ω ν  ό νο μ ά τω ν  οημειοΰμενο ι άριθμοί 

δεικνύουν τά ς  ψήφους. όβί
K O P I T S I A  : Καμβλια 4 , Νι 

νέττα  2 , Μαερτίνη 3 , Νόρα 2 , Γκλόρια 26, 
Κλαιρέτη 2 , Μαργαρίτα 4 , Νανά 4 , Νιολορές 
1 8 , Ζοκελίνα 4 , Π*Γθυζέ 9 , Έλβίρα 13, Μα
ρίνα 2 , Μ. Σ . 2 , ‘ Ιζόλδη 1 . Χρυοόθ*μις 9 , 
Άνδαλουοϊα  2 , Φρύνη 1 4 , Γοργόνα 5 , Α λ ίκη  
1 4 , Ά ν θ ο ς  λειμώνων 11 , Νινόν 1 , Νους 4, 
’Ορφανή 12 , Ζινέτα 7 , Λοϋοι 12, Φούλα Α. 2 , 
Γιομώνδα 7 , ‘ Αμαρυλλίς 9 , Νίκη 3 , Ά γγελος 
παρήγορος 11 , Μπιάνκα 2 , ΣφΙγξ 1 , Ποιγκή- 
πισσα Βόλου 4 , Παριζότ 2 , Κουρέλι 1 , Μ ι
μόζα 5 , Λάουρα 5 , Κλε ιπάτρα 4 , Χρ«-άν- 
θεμαν 20 , Ά γνω στος 5 , ΑΙιιοσταγής καρδία 2 , 
Προοφογοπούλα 25 , Egilia 18 , Σμυρνιο- 
τοπούλα 38 , Βεατρίκη 13, Μπαγιαντέρα 5 , 
Νίνα Πάνου 6, Ρ.ζα  1 , Ρέα 4 , Θεά Α φ ρο
δίτη 2 , Ρόδον Σχαμπούλ 30 , Φρούτα 6, Ού- 
ρανίτσα 8. Μασκότ 2 8 . Lyda  16 , Ιιίαρίτσα 4 , 
Μάβιγκα 5 ,Μέδουσα, Σκλαβα τοΰ πόνουί, Ά -  
ναΐς Έ λλη  3 , Δανάη 4 , Μαρίκα 3 , Γόησσα, 
Φρικέτ, Σίβυλλα 1 1 , Δινόρα 1 1 , Ίμπέρια 6, 
Παιχνιδιάρα 10 , ΚορνηλΙα 19, Λουλουδάκι 1 , 
Χανουμάκι 14 , Μελαγχολιβή Τηλβγραφήτρια 
6, Ρένα 16 , Ραϋμόνδη 1 , Άγοροκόριστο 2 , 
Κερκυροπούλα 2 , Φιόρο τοΰ Λεβάντβ 10 , Π α
ναγιώτα 6. Κόκκινη παντιέρα 15, Ά ν ν α , Πι 
πιτοούλαί, Ώ ρα ίαΆμαζβν 1 , Συριανή Opepa- 
νούλα 31 , Κόρη άγάπης 12  Ν τορ ίττα  18,

Κιάρα 18 . Ζαζά 13, Πορήγορη *αο&·ά 3 , 
Κ ίττη  6, Ίουλ ιίττα  1 , Μινιόν, Κλαιρή 9 , 
Αγράμπελη 2 , Μ. Ζ. 1 . Στέλλα, Σασα 
‘Ιωαννίδου, Ά ν τ α  1 .

Ν Ε Ο Ι :  Νάρκισσος 8, 'Αρμάνδος9 , 
Ρωμπΐος 2, Έβπερος 4 , Αθηνα ίος 2 , Μ · Ν. 
31 , Νοοχαλγός 5 , Α. Ο. Δ. 0 , Έορϊκος, Μοι
ραίος, Νικίας, Ζέφυρος, Μ. Γ., P/iaeton, Ρεμ
βασμός 2 9 , Μπουζώνηε 3 . Άριστβ*ς, Σ . Σ.
20 Λάμπηί, Κάποιος 1 , Νοβίλλι 2, Λέανδρος,
Γ  Φ Σ., Βινιόκ, Γενναίος, Έομαν, Μάριος, 
Τρ ισ ' άνος, ‘Αετό,, Φειδίας, Έξέλσιορ, Ηλί- 
ας, Λϊ>ος, Φοίβος, Ή . ‘ Ιοοαννίδης 44, Ό θ «λ - 
λος 2, Ύποκόμηί Βραζελώνης, Ν ιιντής. Γ. 
Π., Βαρβικιάν, Όρφεύς 4 , Έρνάνης 1 , Αλ 
φόνσυι, Άγγβλος 5 , Συρανό 1 , Ά '  δρόνικος, 
/ιβλφί*· 4, Κρατϊνος, Ά .  Ά λέκ  , Μ. Χρυσανθ., 
Νίκ. Κών. 1 , Θ Μόρσιμος, ‘ Ιδεώδης, Κ. Τ., 
X . Π . Σ., Γ . Σ., Ρωμαντικός κυνηγός 2, Ρο- 
λάνδος 1, A. Α., Έ ρρϊκις, A. X  , Ί^>ν. Δρό 
οος 2, Γ . Νεοφαληρεύς 1 , Νίκος Μ. 3 , Κ ια. 
Robers 1 , Μ'μης 1 , Θ. Π. 1 , Απόλλων, Γκόρ 
οκυ, Ένο^, Αεροπόρος 2, Ζιγκομάρ 3 , Ιωβ, 
Θ. Α  , Π  ρης, Ροδρϊγος, Σαϋλώκ, Μεγος 
Δούξ 1 4 , ^μ«ρνιό; 5 , Κάστωρ 2, Ριχάρδος 2, 
Παύλος Νώιης, Λαμαρτΐνος, Ζοσ’ λ*ν 3 , 
Παιδί τοϋ πό«ου, Τ , Α. 4, Τ ξών 2, Ά*υλας, 
Έ μ . Άγαιιητός, Ζσιρές 2, Έμ. Ρουχωτάς, 
Έ  ιρινός Μπάτης 1 , Μπερζεοάκ 1 , Γιάννης 
Καλαβάνος, Μελαγχαλικός, Άραμης, Στα- 
ννομπονχης, Γεωργ. Στάμ., Μ. Μοοχουλνις,
Τ  Ά δ ίύ ς  1 , Δδν Ζουάν, Ποπαθαναοίου, Γ. 
Ν. X  , ’Ιδιότροπος ΠρΙγκηψ 2, Mabus, Κορυ
δαλλός, Αγκάθι, Μ. Γαρνφαλο, ΝυχτοΒιαβα- 
της, Isiboux, Βιλλαρές 20, Κοομικδς ερημί
της, ’Ερωτολάτρης, Όσκάο, Ά ρη ς, Ναυα- 
νός, **λεξάνδρου, Mελπχpoιvόc Ιππότης 1, 
Ά νθ ο ς  μαρτυρίου 10 , Ν. Μ. Σακελλαρίου, 
Π. Δ Μ., Λάμπρος Καβαλάρης, Κρυμμένος 
«ίησουρδς 1 , Θαλασσινός, Μοξιμος Όδιο, 
Τραγκαβέλ 17, Δυστυχισμένος, Νβρορέν, Κ. 
Βαοιλβίου, Θνητός, Άθαναοιάδης, Τραγουδι
στής, Κισβός 2 , ’Αναγνωοτόπουλος 15 , Αϋγε- 
οινός Πατρών, Άραχθος 1 , ‘ Ιδανικός 22, Ε. 
Β., Κουκλί, Γ. Δ. Π., Μαρκηβιος, I. Β., Λ εω · 
τβάκος 11 , Μάξιμος 1 , Alessio, Άρτανιάν, 
Καυδιανός, Δ. Τσίρος 5 , Δόγης, Μποέμ 4, 
Κ. Θ., Σ. Νικολάου, Σ. Ο. 1 , ’Απαρηγόρη
τος, Νεκρολούλουδο, Χάρ. Φούντ., Χρ βτοφ. 
Φ ω τ, Νίκος Α., Κεραυνός, Έλπιδο^όρος, 
S. Lloyd, Παγερός Κόμης 2 , Κουτοουράς, 
Ά ϋ τός ,Βυζαντίο», Άνδρεάδης, Κάοοιος 2, 
Τινδρτ 4 , Ναχολέων, N oir, Σβυβμένος ή 
λιος 4 , Μαύρο Ρόδον 10 , J.,_ Αίολος, Χέλμης, 
Περιπετειώδης σκιά, Κρυα>ή άγάπη, Πουλό- 
πουλος, Γουναοίδης, Welst, Άμλέτος, Mac
beth, Μίνως, Ζβφύρου πνοή, Νιχόοχρατος, 
’Απελπισμένος νέος, Ζοϋντεξ,. Σαρλώ, 'Ιπ 
πότης λευκών όρίτην, Τρβλλόηαιδ ·, Γκαρτιέ, 
Η. Κ. Π  , Φώτος Χαράγγελος, Αγρίμ ι, Θΰ- 
μα καταστροφής, Παιδί τής θάλαοσας, Θε
τό παιδί νής φύσβως,. Κρ«σφόντης, Θ A. 1 , 
Φλαμμαριών, Τζάκ. Θ.^Π , Παχουλό φαν- 
ταράκι, Νίκος Β , Άκροθαλασοί η;, Στέφα
νος Χάρης, Asteriadis, Πονετικό παιδ .

ΟΛΟΙ ΣΑΣ ΔΥΝΑΣΘΕ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΤΕ 
Τ € Λ € ΙΑ Ν  Κ Α Λ Λ Ο Ν Η Ν

Διά νά άποκτήσητε ΚΑΛΛΟΝΗΝ, νά μετά- 
οχημαι ίσητβ αΰτό οας τό πρόσωπόν, νά^έξα- 
λείψητε κά9ε φυσικόν σας ίλάττωμα (άσχη- 
μον χρώμα, δέρμα, τριχόπτωοις, ύπερτρίχωσις 
ρυτίδες, στίγματα κλπ.) καί διά νά άποκτή- 
σβτε θέλγητρα, μελετήσατε τό μοναδικόν βι- 
βλίον ΤΑ  Μ ΥΣΤ ΙΚ Α  ΤΗ Σ  ΚΑΛΛΟΝΗΣ, τδ 
όποϊον θά λάβετε έρβάζοντες εντός επιστο
λής Δρχ. 15 . Γράψατε άπλώ; εις ιήν εξής Δι- 
βύθυνοιν : Πρότυπον Έ^δατ. ΓραφβϊονΠρόο- 
δος Τμήμα Α*. ’ Αθήνας.

Τ Α  Ι Δ Ι Α Ι Τ Ε Ρ Α
30 λβπτά ή λέξις________

Ο

οο

0  
6 

»ιβ»Λ 
ινο- Ι 
*. J

Ε Π ί ΚΟΝ°
l̂OAONT Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν  I N  ΖΤΙ  Τ Ο Υ Τ Ο Ν

ΘΕΑΤΡΟΥ Ια (ΟΠΙΣΘΕΝ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ) © 

ΟΙ οτρ*βΙοφυ*ϊς όόόν»t* έπαταφέροντα
 ’ ίντιλκ ι ίνωίΰνην όρ#ο3ο*τίχΛν Ικινο
ημάτω*, « i f  rlf* φυσιολογική* των θέσιν. - 

1 'Π  iU atio i(  τών όόόντω*, οΰλίτιόΐί Χαίφ 
'fSXai a l καθήατίί τοβ στόματος καί τά* ό-\ 
[ δόντων θιραηούονται i l '  όΧίγων μόνον Isti- j
I σχίψιην. J
Ο ΤβχνητοΙ Μόντις απαραμίλΧου φνοικότη-α 
[το% in  ηΧατίνης, χρνσοβ και ΛοροολάνηςΛ 
[ τοποθιτοβνται σνμφώνης μό τήν τ·λ*ψ- 1 
\ τ · ί ι ν  Χίξιν 11ft Ικιατήμης. £

Α*ταΧΧάσσω έηιστοΧές καί κάρτις παντός 
ίΠους πανταχΜ·*· Γράψατε James Deme- 
triou. Holyoke National Bank. ■Holyoke 
Mass' U . S . A .

— Ν ιος 29 «τών i -τβϊ ανταλλαγήν φωτογρα
φιών μ ί δίδος κοί χήρας ποΧυφέρνονς. Σ ·ο -  
πας S γάμος. Γράψατι. Π ονιτιχά  Π αιδί ϋνρίς 
68, Γραφεί* « Σφαίρας,.

— Δις Δανάη, βπιΛνμΑ να μά&η α · ι ’ αΦι ή 
προιη* Μ. Α. Σχρατ. (Πέργαμο*) Δανάη - Π ι-  
τρή. 'ΑπίατοΧις Τ ρ  κ<αΧ·ώτης.

— ’ 1 λληΧογραφώ μέ εύγβ ιϊς  χαί αΐσ&ηματι- 
Ηος δισηοινίόος ϊπ ά ο ιη ;  Π ιριχώρω*. Γράψα- 
τβ : Τάχη* Δοσπαλάκην, p. r  Σπάρτη.

— ‘Α ξ ι»μ α τιχ ός  &ιταΧΧάοο*ι ίπιστοΧάς χαι 
κέρτ ποτιάλ μι όίδατ κοί κυρίας άριοιοκρατίας 
άπάοης τής ΈλΧάδος κοί τοΟ όξωτιριχοΟ. Σ χ ο 
πός ό,τι έηαχοΧονθήοι/. Γ ράψ α ι»' Θ . Έ ρ ίκον, ■
ρ, r. Ά{>^νας.

Μέσ άπο μιά πΧήμμυρα πόνου ζητώ ανα- 
χονφισι ατήν γνωριμία* μέ κυρίας Χαι χήρας 
καλής τάξ*ω: καί οτήν αλληλογραφία  ̂μ ι ιά ύΐ- 
tn *  μορφωμένων καί χαΧώ* ο!χογιν*.ών Α&η- 
ιών, Χίον, Πιιροι&ς κάτω των 2 0  iimv. Κ. 
ΛιωντόπουΧος, p. τ\. Αον Ταχ. παράρτημα, 
‘Αθήνας.

—Δίς Αϋρα ΔβιΧινοβ, ό πόνος η ή χαρ· πρω- 
τογιννή^ηχε οτόν χάομο ι Κάσιας Χνριαχόπον- 
Aot, λονιοτήί Δήμον, Πάτραι.

— ΕΙιοσα*τής *όος άφιχΰιίς όνταϋθα πρό ολί
γου χρονικού διαστήματος βκ τής μητ^ιχής βνιοί 
πατρίδος (ΈλΧάδοι.), έ*ι#νμεϊ άΧΧηΧ-γραφΐαν 
μετά δίδων άπίσης τής 'Ελλάδος, μή ύπερβαι- 
νονοων τό 24ο* ετος τής ήΧικΙας τω », πρός άνα- 
κοχφιοι» ιή* μονοτόνον αυιοΟ ζα ή ί, διάγει ΐν  
,g χώρα τον ιρ . ’Επ ίσης επιΰνμώ αλληλογρα
φίαν μό τ ις  δίδας χαί κυρίους τοΰ ΐξω τερ ιχο Ι. 
Γράψατε ‘ ΑγγΧιστΙ, ΈλΧηνιστι ή Γαλλιστί «L»- 
ncsome», 762 Ε. 12th S t. Los Anrjelos U .S.A .

 Δύο άχώρ οτη φανταράκια. ινρισμόμιν* ά
γρυπνα naga τάι ό̂ &ας τοβ "Εβοομ. αϊτοί»1 έλ- 
Χηλογροφίαν μέ δίδας Τή ου, Σύρου, Άνδρου 
καί Κοοίν&ον, Γράψατε : Κ. Α , Π. θ  , 4 νΣυν- 
ταγμα Προκαλύψιως, Μ. ΈπιτεΧεΐον. Διδυμό
τειχο*.

— ΈπιατοΧή 1' ] C ΙΧήφ&η σήμερον Τιτάρτην. 
Έμφάνισις πραΐαν χαΰημιρινή! άδύνατο*. Μό
νο* εσπέρα*. Συμμερίζομαι οτε’ Οχωρία* νευ. 
ΑΙσβήματά μου αμετάβλητα Α. Ώ.

ΔΡ ΙΘ  127 (Έπεϊ<ο\) Ε ΙΙ>ΝΌ ΡΘ ΩΣΙΧ
— Ή  "Ε*ωσις άΧληΧογριφων δηλοϊ ό ιι έκ πα

ραδρομής άνεγρεφη τό όνομα τής Έ νώ εεας είς 
άπά*τηοι* Λ ίτρη  το5 'ΙδανιΗοϋ. Η  υπογραφή 
φέρεται ώ; εξβς: ·Δ ό *  αλληλογραφώ παρά μό
νον με δίδας. 'Υπογραφή: Παρήγορος χαρδέε,
μέλος Έ ,ώ ο ιω ς  αλληλογραφών. ( Ε < τής διεν- 
Φ νιοιω ι).

— Παρβκλή&ημιν » «  δηΐώσαμεν άριδμητιχΑς 
τ άποτελοΰ,τα τήν ΈνωαΙν μας μίλη. ΔηλοΟ- 
με* ιύχαρίστοάς ό ιι απαρτίζεται η "Ενεοοις μας 
άπό ·Ί4 μέΧη, ΐξ ώ» τ· 12  §εοποι*ίδες, ύ *  τό 
όιόματα ΰά ίημοσ ευΜ ν εν χαιρφ. Δυνόμεθα 
όλ ν' άλληλαγραφήσωμιν μέ οΐο,δήποτε Mai είς 
οία,δήποτε γΧΛοεαν. Ό  Προΐβ άμενος τήι Έ - 
νώσεως αλληλογραφώ*.

— Νόος, νρβπ«£ιχόί νεόλληλος. ποδει να γν»- 
ρισδΤι μέ δίδα 1Γ)-1Χ έτώ*, σοβαρόν, ο,ιιορφην 
κα! χατα τό δυνατό* εγγράμματον. ^Σκοπός ιερός. 
Γράψατε : 'Ιππότη*, p . ν. ΈνταϋΦα.

-•Επιθυμώ ν' &λληλογ}αφήααΤ μά δίδας μορ
φωμένα; xai {άμεμπτου διάγω ής * « ί  αΐαδημα- 
τιχές. Σ ι μ ι ϊ  εξ αυτών 0ά χαρίσω τήν καρ- 
διά μοιit y«erl ό οποπός μον λΙρλι 
ζω δό τινα έχ τοΰ χαροχιήρος μου: 'Ανάστημα 
μέτριον, λεπτές, καστανός, μό χοοτονά μάτια και 
σγουρά μαλλιά. Ε\>1·<ής, ιΐλιχρι*ής"„χαΙ υπερή
φανος Με καρδιά πο,εχιχή και γιμάτη καλωοϋ- 
*η . Λάτρης τοΟ χάλονι καί τής αρετής, υπεράνη 
δέ όλην Φέτεον τή τιμή*. Φίλος τδν ταξ-ιδίω*, 
διααχιδίοεω·, θαυμαστής τής Ιξαχής κοί τ<Β» μα 
γ*νχΐΗΛν τ9η$[α¥. Άπβχ&<ίΡομ*ι τας ΑμβζΐΜανί- 
δας xai λ,τρινα, τάς Έλληνίδας. Ο1χο*ομιχώς 
τιλβίης άνιξίρτητος. "Οποια θέλει νά με γνη- 
ρΙβν καλλίτερα at γράψα·· Mimmis Asferiadxt, 
11S9 Ε ’ . Crand Boulivartt Detroit M ith, V. 
S . A. ,

—Μαρίκα μου, ποΰ είσαι; Γράψε μον,αε πα 
ρακειλι·  τί «οΟ ενμβαίνει. ‘Αγάπη μου., ανησυ
χώ. Ε. X ., Μηχανικός, Θεσσαλονίκη.
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Ξ  Σ Τ ΙΧ Ο Ι Τ Ο Υ  Κ Α Ρ Ρ Ο Ύ
_________("Ηγουν άμιλίαι t»t»qQ8oi)

Γεραρός νυμφίος 
* «γ ώ  οΰ;,
εύίρόπελο;, ευήλιος 
«α ί ζοοηροϋς, 
βούλομαι Μαί θέλω 
βλοσσυρώς νά είιελθώ  
εΙ{ τ » ν  κοινωνίαν τοϋ 
ναμεΰ τών έθνώ, 
ή/ου» καμτοάμενος 
τά όμάτιη μοο σβεναρώς, 
κύπτων ώβάπιως 
τόν έμόν αύχήν ενδελεχώς, 
Οά λείψω εγοογε σ*ζυγάτα 

[ τινά
καθόπερ νά διέλχωμαι 
μετ' άητής τά δεινά.
04 * μήν άλλά 
βούλομαι έφαρμόζειν 

τήν παροιμίαν, ήιΐς φάσκε» 
άλλήλοις τά β*ο<ια βασθάζει, 
τδ όιιοίον
δράμειε καθότι 0ά ά<αχα>ρήση τ )  πλόΐον. 
'2*έφσατεισπέφσατε γοΰν άπάααι αί νυρφάδε; 
ίνεπ  νά μοΰ θέζητε έν ιώ  σβελκφ ιιενβεράδε;, 
ένθα προσμινει ύμα; ένΰάπτα γαμβρό? 
χαθάπερ νά δι«6ή ό κακός 
nai πενιχρός ουτος καιρός.
Προοχαλοόμαι ό ίεν  ΰμάς προφρόνως 
γράπιονσαι έρωτυλΰους έπισθολάς κατβπει

[ /άνδω;,
ουχ ήττον καί π ισάκις χρημάτους Αεμβά'ει 
είς μετρητόν
«ίΐανδελώς διά τό προσωπάτον Δπτή;, άδια-

[φορών
ϊ »α  oicra καταοχεοάβω τόν έμόν λογάριθμόν
»ΐπερ μέ συνφερει ή έλγασ/α άπτή
Τνα μή έν τφ  ΰδαη πράχοω άιταξ ό.τήν
καί άργότίρως θά τύπτω
έπί το* ένδουβάριως τήν κεφαλήν,
τό! όποιον
λέξατέ μοΐ, περικαλώ, ποϋ έσΟίν τό Δαφνίον;

Ο  Α Γ Κ Α Θ Α Γ Γ Ε * Ο Σ

ΤΟ Π Α Ν Ο Ρ Α Μ » T H S  ‘ ‘ Σ Φ Ι ΙΡ Α Β . .

ΜΕ Μ ΙΑΝ  Δ Ε Κ Α ΡΙΣλΝ  ΜΟΝΟΝ
ΈΛόό, κνρίοι κα 1 *νριαι, yXtnei* 
v if Μαγ.άιικας βοοχάδς, 
inov βΧάπιΐυν μϊν την ytaiQY'av 
κι ι τάς αγριάδας,
iWitpsiotv ιά μάί,α ι ί ;  τάς Aiov(, 
omov κοΧυμβ$ ιΐςτηναιόνην ό ποΰς 
Mat ινχαΗονιι σοΰ η Πάταη το ού;, 
τονν ΐσ τ ιν Δήμ·ςχ»ς Χίαν σχΧηοός, 
τά ύ ποιον ζη τω  lom ov  6 ΰβόι

'ESS, κύριαι καί Κοριοί, γΧόπιτβ 
τίς κ’ ινιπάς ταν ί ιτρών πΧήο*ις 
onov οπινδονν πάνι*ς κατ* μίνας 
ϊ/α ε itoxtvaoovv τίς χαλααμίνας 
σιαγίνας,
τβντέατιν όπωι τά ηρίγματτ 
τάρα ίχουν
άνάγκη νϋχω μ ιν  δάνιιατ'άντίχανν, 
το όποιον ίρχβται ίποχή δανείων.

Έδα, κυρίοι καικύριαι, <3ιαχρί»«ι«
δίχως ο! ββλ^βτροιιδ$ΐς κιτΑνις 

οας να τενιάνωνται
του; καφέιζήίους όχου λέγουν οιι ζημιών ,νται, 
τούς ΐμβ ικάΧους, τούς χοβταροαοιονς χαΐ τούς

εμπόρους,
£mov iiv  ίχουν lint άΙΧονς πόρους,
•κτοι\άπο της είοπράξιις τής ημέρας, 
τουτίστιν ή αΐαχροκίρίιια τό τίρας 
χύνει δάκρυα κροκοδιίλια 
χ ·; δάγκωνα άπο το Μακό i f f  τά χαΙΧια.
775 ρ τό Λοιπό» ιΐς  πάντας nai είς πάσαν 
i i i  να πίρρ ή κοιίία μ ις  άνάοσ&ν, 
ας κριμααφόοαιν olet tit τόν οτΟΐον, 
τό όποιον άποφανί?α> ή ψνχή μου 
μ*τα των άΐΐοψνίαν.

Ο ΦΑΡ102

Τ Υ Π Ο ΙΣ Π ε Ρ ΙΟ Δ ΙΚ Ο Υ 'Χ Φ Α ΙΡ Α ,

Τ Β  Ρ Λ Β Β Σ Α Κ Ι Α  Τ Ο Υ  I B R T P O Y I H
. 1 ·

Ο Χ Τ Α Ω Ρ Ο Υ
Πιρδίπον μ ' η’λΐμ',

Τά προνψές τ *  κουιάνιοα π ίλ ι γιά π ε ί
σμα τ ’ν Ιχτρών μ'. 
Τ ί τ  i  θες, ονρέ ζοό- 
διοσ. Ί ιώ ρ α  μ’ πα- 
ρα«άθ αεςβτονστοο 
μάχ’ κι* μ" έβφ ιξ'ς 
σαν κοιλιπίδεβμου; 
ηί μόνοα ατού πιοτό 
βλέπου γιατρειά, 
Φ5»τας κατ» βάζου 
τ'ς μισές αί ξιχνάοβ 
μπίτ κατά μπίτ πώς 
ο' Ιχει οτιλμένα στ’ 

κό ιμβυ ού οϋξαπουΒώ γιά νά ξεπληρώσου 
τ ’ς παλρες μ* άμαρτες - «Ισου μ’ ο' δχου, σα
τανά, κί ηαραπίσου ίσίνα.

Κ ι \ayai μονάχα τ ’ πιουτό... Τ ’ Mgaai έχ’ 
κι* ίηακόλ'θα, δ'λαδής οΰ πάσα έ»ας μ«ρα- 
κλής, φόντ; ερθ’ βτοϋ κίφ',_ δί λοογαριάζ’ 
ποιοτς είναι, τί κάν’ πα(ζ' μί ζο «ή  τ ' 
κοπρώνα γιά γράμμ'τα, Ά ν  τ'πϋς νά πάη στ* 
δου^άτιου νά ικουφολοίσ* μπου«εϊ νά σι |ι· 
κάΐ|] πϊ « ί  φϊ. Έ ? ο ' κ" Ιγβ. Μιτά τ '  ταβίρ 
νείου μπή«α ο* έν’ άμάξ' ό.τ' ίπίρναγι άπού 
δίπλα μ*.

— Γ»ά κοΰ; μ’ κάνει οΰ αμαξάς,
—Γιά κουρίτσα, V  άπαντώ. Τράβα οϋλου- 

ταγώς κι’ άνινδότ'ς,
Φτ ίν'μ ι Ικεϊ σ’ ένα σπίτ’ άπόκουντα οτ’ν 

πλαιέα τ ’ Κανιγγους.
—Κατέβα, μ’ κάνει ού άμαξας. "Ιδού μέσα 

ίχ’ κουριτσα.
Πηδιου άφ* τ* άμάξ*, Χίου οτ’ ν άμαξα νάν 

ν* γράψ. σ τ’ν ι**νακα τ* άγώΐ τ ’  κί χιυπάου 
τ* κονδοΰν* τ ’ς π5ρτας. ΜπαΙνου μέσα, π>ρ- 
νάο* στ’ν αϊ9 ’σα τ*ς ύποδουχή; » ’ ξαπλών" 
μι ο" ΐνσν καναπί σάν βτ’ σπίι* μ*.

—Κ ιλοώ ; ώρ'σες, μ" κάνε» νιά χοντρή ΰ 
παρξ’ς ώαπερ μαγγανουηή/αδου. θ ά  ααντρε- 
φιοΰμι;

—Πώς σ’ λένε; «4  ρωτάοο;
— Μαρίκα.
—Κ\ τού πιθετό σ’ ;
— Δραμάς πινήντα.
Νιά άλλη ξιγουφιασμέν” παοά χέρα λιγουνό 

ταν στ’ γέλοια.
— Δέν κάν’ παρά κάτου; τ ’ς κάνου.
— 'Ακα. Έ χ ’μι έξοδα, «όρους, Ιπιπλ«, 

λοϋσα κί τά λ’πά.
—Αίσχροκίρδεια'κ’ ί ϊώ  δ’λαδής. Ίτώ ρ α  μα 

θές ή λίρα ϊπ  σι, δ ί» πρεπ’ κί τ" Αόγ’ βου νά 
κάν’ ς σκόντου;

—Τ ί τού πέρασις i km μέαα γιά Ιμπσρικο;
—Ίμπορικό γιά, όπ’ πουλάει είδη μεταχει

ρισμένα- Τέλους πάντουν ίγώ δέ» πλβρβνου 
ψιλή. θ ΐς  νά γλεντήβ’ μι άπόψι μαζή; Τρα
γούδα.

ΟύλουτρΙγ’ρα είχι μ ·ζ ·υ τή  ουλν *  προύσα) 
αικό ι ’ καταστήμ’ τος κί μί τήραγι μετά φόβ’ 
κί >ρ5μ’ .

—Δέν ξερού άπό τραγούδια, κάν’ ή ΜαρΙ- 
κα, θυμουμένη. Δέν ήρθες γιά καλό Ιού.

"Η διαφθύντρια μπήκε στ’  μέο".
—"Αει στ" καλό, χριστιανέ μ". Γλίεει, κι’ 

άσε μας νά δ’λέψ’ μι κί περνάει ή ώ^α τζά 
μπα καί βερεσέ.

Σ'κωθ'κα άπάνου κ’ (φώναξα:
—Έ τσ* τά βάν’ τε ίλόγ’σας μέ τ ’ν έξουσία ;
—Τ ι’ εξ’ οία, π'δΐ μ1; κάν" ή διαφθύντρια.
- Δ ί ν  πήρες δ'λαδή χαμπέρι, κυρά μ", γιά 

π3(ουν λόγο*ν ήοθα ίόοϋ μέσα. Είμι σταλμέ
νους μαθές άφ" τ ’ν άστυνομία τ ’ν ηθών.

Τά κουρίτσα ίχέρουααν, τάχ σαν κ’ίχώθ’καν 
oi'c κάμερες σάν τ ’  ποντίκια.

Ί γ ώ  ηεριβούτ'ξα τ ’ Μαρίκα κι τ ’ βτρί- 
μουξα βτ* μπαλκόν*.

—Πάμε μέσα, μ" κάν", είμαι δική β’ .
Ί&όλ’σε τ* μάτ" μ". ΖαλΙστ"κα κατά ντιπ 

κ' Ιτράβ’ ξα τ" Μαρίκα πρός τ ’ ν ούδόν τ ’ ν αγ’ - 
σον στ’ δουμάτιου.

—Ά σ ’ με κάτου, έφώναξ" τ" κουρίτσι. Δέν 
Ιχ ιυ όο’ ξι, δέν δουλέβ/ου.

— Π ώ ; είπες;
—Δέν δουλέβγου. Ίπέραο* τοά ούχιάωρο*. 

Μούρ’ μ1λα_ Ηοορίτα' μ’

4 Τ Ο Υ  Β Λ Α Μ Η  Τ Λ  Κ Α Μ Ω Μ Α Τ Α  φ

ΠΕΡΙ ΟΙΝΟΝ ΚΑΙ ΑΙΣΧΡΟΚΕΡΔΕΙΑ
Ρέ, πώς άντέχει αύτ4ς ό Θβ4ς καί δέ ρ^γνει 

οινόπνευμα νά μάς κάφ^, Μανιώ μου άδια- 
τίμητη, άπορώ κι' έ ξ ι-  
νίσιαμαι. Έχεις δηλα- 
δής τούς αρμοδίους νά 
οο* μανουβράρουν τούς 
μαγαζάτορας περί διατί 
μη ιι κι' αίσχ)θκέρδεια 
καί δέ γνρίζ )«νε τά φοα 
τερά τους αιά σωαμα- 
τοπωλεΐα νά έπέβουνε 
καί νά οώβουνε τούς 
πολίτες άφ' τήν έπιδη- 
δία τής άκρασίας. ’Έ ρ 
χεται ό άλλος καί σοϋ 
διατιμάει τή ; γαρίδες 
καί τήςσηκοταργιές καί 
ο'άφίνει τό κραιί άδια 
τίμητο, σάμπως νατανε 
είδος πολυτεΐείας κι' 
όχι πράμμα τή;πρώτης 
καί τή ; τελευταίας α 
νάγκης.

Τά λέω κοσμοσωτήρια;
Χαλα»ε τόν κόσμο βηλαδήςγιάτούε τσίρους 

καϊ τή μουστάρδα καί κρεμάνε λονκέιτα οτά 
μαγαζά κι’άφίνου*ε τοϋςτσ β ρνιαοέους νά μάς 
βάνουνβ τό κεφάλι στή γού.η Ου \α μάταια 
είναι, ρέ Ζ.γκολίττα μου, καί τά σιρατοδι- 
κ ε ί · κοί τά πολυβόλα κι* ή κλειόοονιε; κι’ ή 
διατίμηοες’ κ* ή άγο ρονομίες θές νά πέσου
νε τά πράμματα καί νά φφ; αΰριο τήν ντομά
τα δύο της τήν όκδ καί τ '  άγγυϋρι τό Καλυ- 
βιάτικο πενήνια ε<ασιο νούμερο; Βάνι πλώ
ρη νά φτηνίνη ό οίνος γιά νά πάρ^ άνάσοα 
ό κοσμάκης νά ο* εύγνωμονή μέχρι τελευταί
ας ούρανίδος τοΰ αίματός του. "Αθρωπας η^ύ 
πίνει ποΧύ κρασί δέν τρώει πολύ φαΰ κι* όν
τας τοϋ μένεί τ ’  άλλοονοϋ τδ φαΐ θ τδ %3- 
πέση έ «όντας μή έίοντας. Μ τήκες όλοβού- 
μπητη;

θ ά  μ’ άρωτήξος ίτώρα πώ; θά ουβή ·*ό ιο ι 
ο ϊτο  νιά κ* οί κρασοποιοί τό πήρανε πολύ 
ψηλά ·ϊ/  δέ χαμπίρίζουνε φιβίρες. Δέ μέ 
βάνεις έμένα νά δής γιάπότε τούς βJλ8»Q κα 
ταλλήλωΐ. Μονάχοι Ιγώ  ίχω βρΰ τb οφυγμό 
τονς. Άδ^εφ ίκ ι, τό φέρνε-ς ιό^ κραοί οτό 
πρώτο καθεοτώς γιά όχι; Σοϋ κά »ει τό τζα- 
γεό; Κάν'του ■' έσύ Αποκλεισμό στό νερό καί 
τά λέμε,

Έ ν  όλίγοις δηλαδής άν θέτε νά γίνη μονο
μιάς ή βυφιλίωσι, νά λυθη τ5 οίεονομικό ζή 
τημα καί νά δοΰνε καί μιά μέρ ι  καλή οί προ- 
σφυνικοί καταυλισμοί, φοβερίχιε τοΰ^ ταβερ- 
ναρέους κ" έν ώ}<} άνάγκης βά»τε τους β->υ- 
λο»έοι οτά μαγαζά τους. Έ τσ ι  μονάχα θά 
φτηνίνη ή ζ<ηή, θά κέαουν τά μερομίστια καί 
τά ννχτομίβ'ΐα καί θά πάιε ούλα πρίαα α- 
νευ περ.σπ ισμοΰ; ήαί κατοχυρωτικό ; Ξηγιέ
μαι Π ενταγιώ τισοι ; Ο ΒΛΑΜΗΧ

—Αύιό ηού σ" λέου. "Αφ" είβ* έξοισία  όέν 
π ιέπ* νά μέ βιάζ'ς νά παραβώ τ* νόμουν τοΰ 
ονχιαώρου. . . . .  ,

— Ούχτέουρο μαθές δουλέβγετε ■ 15ο· μέσα; 
—Μάλ στα, κύριους. Γιατί ; Μή.Λπως δίν 

εί ιαοτε κι* ήμεϊ; έ ρ γάτες ; θ ΐς  νά μειν'ς 
μαζή μ" θά πλιρήσ'ς διπλά. ‘ Υπιρουρια δ - 
λαόής.

Φ ΰγου κι*άκόμα φεύγου νάπρολάβου νά μ" 
άνοιξ* τ ’νπόρτα ή σπιτουνοικοΒ’ρά μ*μπά(ς κΐ 
κάνει κί δαΰτη ϋχτάωρου κί μ'άφήκει άπ’έξου 
μέχριπρου*ας

Ταΰτα » ι  μένου, γειά σ’  ·ι*  ένιίου μ , 
P D T P O Y I  Ι 5 β Υ » | Ι · Γ · * β ν ΐ

ο  Ρος Τ Ο Μ Ο Σ  Τ Η Σ  “Σ Φ Α ΙΡ Α Χ .,

Ό  πέμπτος τόμος τής «Σφαίρας» έτοιμά- 
βθη καί παΟείται είς τά γραφεία μας πρός 
00 δρ. 1χαετός. Διά τδ έξωτεςικδν 10 δρ. έπί 
κλέαν διά «ά ταχυδρομικά.


