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Ο ΝΟΟΜΑΝΤΗΣ ΤΗΣ “ΣΦΑΙΡΑΣ,,
Δ ιά  τΛς «Σφαίρας» δραχ. ΙΟ .Λι’ Ιόχαττέρας έπιότο Λς δοαχ. 20.

Ο  Ν Ο Ο Μ Α Ν Τ Η Σ  Α Π Α Ν Τ Α :
Λίεκρωμένον Ονειρον» Καλάμας : 'Απλούστατα έχει συνδεβή 

με άλλην, τής όποιας ό χαρακτήρ συμφωνεί απολύτως μέ τόν ιδικόν 
του, πράγμα, τό όποιον δέν συνέβαινε μέ σάς Όνομα μέλλοντος συζύ
γου Χρηστός. Ή  μετάθεσις δέν θά γίνη.

Ξενητευμένο ϊΐο ΐ ’λ ϊ ,  Πάτρας S Σσς συνιστώ νά ύποβληθήτε είς 
σύντομον ανχινευρασθενικην θεραπείαν. Χαρακτήρ σας ρωμαντικός 
μέχρις υπερβολής. 'Ακριβώς ό ύπερρωμαντισμός σος αύτός είναι ή 
αιτία τών σημερινών σας δεινών. ’Αεροβατείτε διαρκώς και Ιπτασθβ 
εις σφαίρας αιθέριους. Ουδεποχβ ήδυνήθηχε νά εκτιμήσετε χήν πραγ- 
ματικότητα. Αύτά όλα είναι αποτελέσματα ατονίας τοΰ νευρικού συστή
ματος καί χαλαρότητος τών αγγείων τοΰ εγκεφάλου. Σάς δ.ατάσσω νά 
υποβληθήτε συντόμως είς τήν κατάλληλον θεραπείαν Δέν έννοώ νά 
σάς επιτρέψω νά άπωλεσθήτε.

Μ «έ τ τν , Β όλον : Δέν̂  λέγεται *ήν αλήθειαν. Τό σπονδαιότερον 
ζήτημα δι υμάς δεν είναι ο ερως, άλλά ό Υ'ίμος. Δυστυχώς τά περί 
γάμου λίαν τολμηρά ονειροπολήματά σας δέν θά πραγματοποιηθούν.

Πληγωμένην Α . ϊ  Τό μέλλον σας ούχί εύτυχέστερον τοΰ παρόν 
τος σας. Θά ύπανδρευθήτε τόν έκλεκτόν τής καρδίας σας, άλλά δέν θά 
ζησετε ευτυχή:, ακριβώς λογφ τών οίκ γβνειακών σας άνωμαλιών, αΐ 
οποΐαι θά έχουν μεγάλην έπίδρασιν εις τήν μετά ιόν γάμον ζωήν σας.

N iagaras, E6ypte S Σάς συνιστώ νά μή νυμφευθήτε, διότι, λόγφ 
τοΰ χαρακτήρός σας, θά σάς είναι αδύνατον ν’ Λνεχθήτε τήν σύζυγόν 
σας. Ασθενειαν δεν διαβλέπω, ουτε ταξείδιον. 01 όροι τής σημερινής 
έγκαταστάσεώς σας είναι άριστοί.

Παραπονεμένον Ά γ ό ρ »  :  Ή  νέα έκείνη, πού έπιμένετε νά συν- 
δεθήτε, θά σας κάμη τόν δυστυχέστερον τών άνθρώπων. Πρόκειται 
περί χαρακτήρός έντελώς άνακολούθου. ΑΙ έργασίαι oas θά καλλιτε- 
ρεύσουν.

5Ια{}ρον Καβαλλάρητ ί  Μία μεγάλη καταστροφή αναμένει τόν 
αδελφόν σας. θά νυμφευθήτε, ούχί όμως έξ έρωτος. Ό  θεϊός σας θά 
σας εξυπηρετήσω «αντοειδώς. θά ζήιίετε άκόμη 44 ετη. Έκ τής άσθε- 
νειας σας θ’ άπαλλανήτε, άφοΰ όμως υποφέρετε πολύ. Κινδύνους δέν 
διαβλέπω. Άρέσκεσθε νά παίζετε είς τήν ζωήν σας ρόλον Δον Ζουάν, 
τούτο ομως θά σάς βλάψω κάποτε.

Υπνοβάτην, ’ Α θή νας» Νομίζετε ότι άγαπάσθε, άλλά πρόκειται 
περι απαχης. Πολύ ολίγον έγνωρίσατε τόν (Ερωτα καί σάς βεβαιώ ότι 
τόν κακομεταχειρίζεσθε πολύ. Γάμον δέν διαβλέπω. Θά ζήσετε έν όλω 
47 ετη.

Αενκην Μ αργαρίταν, Καλάμας : Τό μέλλον σας είναι αδύνα
τον να είναι ευτυχες, διότι θα είσθε ήναγκασμένη νά πληρώνετε είς τό 
μέλλον οσα έσπάσατε κατά τό παρελθόν. Βεβιασμένως θ' αποφασίσετε 
π??ί νόμου καί τοΰτο θά δυσχεράνη «κόμη περισσότερον τήν είς τό 
μέλλον ζωην σας. Θά ζήσετε άκΛμη πολύ.

Κ . Γ . ΜακρΛν, Αανριον : Είναι αδύνατον πλέον νά βελτιωθοΰν 
οι οροι τής ζωής σας, δ ά τόν άπλούστατον λόγον ότι έκ γενετής σάς 
καταδιώκει μία απηνής μοίρα. Μέχρι τοΰδε ούδεμία ήμέρα ήτο ειρηνική 
δι υμάς. Η ίγεία σσς δέν θά βίλτιωθή.
, Σ . Λέλόωνα , Κ αλάμ ας: Θά νυμφευθήτε έπαρχιώτισσαν, ή 
οποία θα σάς καταστήσω εύτυχή. Ή  μέλλουσα σύζυγός σας σήμερον 
σάς είναι άγνωστος. Χαρακτήρ σας επιπόλαιος καί καχύποπτος. Άγω- 
νίζεσθε πάντοτε δια τό καλόν, άλλά δέν δύνασθε νά επιτύχετε τοΰ έπι 
διωκομένου. Είς τόν έρωτα θά άποτύχετε. Σάς αρέσει νά αύτοπατάσθε, 
τοΰτο ομως είναι πολύ θλιβερόν.

_ Μαίρην Ικάρον : Μη έχετε καμμίαν εμπιστοσύνην είς αύτόν. Θά 
σας αιατησχ) κατά τόν οίκτρότερον τρόπον καί θ' ασθενήσετε εξ αιτίας 
του. Λησμονήσατε τον. Τυχερή σας ήμίρα τό Σ'ββατον. Προσπαθή
σατε να συγκρατηθήτε εντός τών ορίων τής σωφροσύνης καί τής 
μετριοπαθείας καί τότε μόνον θά είναι δυνατόν νά σάς μει&ιάση ή 
ευτυχία. Απωλέσατε πρό πολλοΰ κάτι πολύ άξιον λόγου "Ας σάς 
γίνουν μαθήματα τά παθήματα.

’Απογοητενμένην Έ π α ρ χ ιω τοπ ονλα ν : Δυστυχώς δέν άντα- 
ποκρινεται όπως ύμεϊς φαντάζεσθβ. Έάν ήτο δυνατόν νά φθάση τό 
βλέμμα σας είς τό βάθος τής καρδίας του, θά έγίνεσθε τότε εξω φρέ
νων. ΟΙ αδελφοί σας ζοΰν. *Η μήτηρ σας θά θεραπευθή. Θά ύτοφέρη 
ομως ακόμη. Άγαπ$ άλλην πρό καιρού καί τής έχει ύποσχεθεϊ γάμον. 
Εξετασατε και θά πεισθήτε.

Ά δά μ α ό το ν  Χαρακτήρα : 01 γονείς σας θλίβονται πολύ διά 
τόν κακόν σας χαρακτήρα, ό όποιος δέν σάς άφίνει νά «ύτυχήσετε, 
καίτοι πολλάκις σάς έδόθη ευκαιρία διά τοΰτο. Γάμον δέν διαβλέπω. 
Τό μέλλον σας ζοφερόν, πλήρες οικονομικών άνωμαλιών καί απογοη
τεύσεων.

"Ανθος Βλέονόα, ’ Αθήνας : Είς τήν συμερινήν σας έρωτικήν 
έπιχείρησιν θ ’ άποτύχετε. Τό μέλλον σας ατυχές. Ή  εργασία τοΰ πατρός 
σας δέν θά εύοδωθχ). Θά χάση.

Πονεμένην καρδίαν, Π όρον: Ή  εργασία σας θά εύοδωθβ 
πλήρης. Είς τόν έρωτα θά έπιτύχετε, άφοΰ περάσουν άκόμη μερικά 
έτη ναι άφοΰ μελετήσετε καλώς τήν ζωήν.

Α ·  Ή λ τό π ο νλο ν , Πρέβεζαν : Τό περί ερωτος όνειρόν σας δεν 
θά πραγματοποιηθώ Σάς συμβουλεύω νά δε/θήτε τάς περί γάμου προ
τάσεις. Μόνον ή νέα εκείνη θά σάς κατασιήση εύτυχή. Άπό τό μελε- 
τωμενον έμποριον θα^ζημιωθήτε. Ή  μηΓέρα σας θά έπιστέψη rayrcoc. 
θά ζήιεχε άκόμη 43 έτη. Ή  μητέρα σας θ ' άποθάνη είς ήλικίαν 57 ετών.

Βαάίλειον Κρετόοννχότέον, ’ Ιω ά νν ινα : θά ζήσετε άκόμη 24 
ετη. Τό μέλλον σας ίύτυχες και ειρηνικόν. Etc τό έμπόριον μόνον δυνα
τόν νά επιτύχε1 ε. Ή  μήτηρ σας θά ζήση εν όλφ 62 ετη

Μ. Αυγερινόν, ’Αθήνας : Ή  οικογενειακή ανωμαλία θά διευθε- 
τηθη μόνον χάρις εις τάς ίδΐ'.άς σας προσπαθείας. ίΐραγματοποίησιν 
τών περί γάμου ονείρων σις δέν διαβλέπω. Τόσο τό κα'λίτερον όμως 
δι’ υμάς. Τό μέλλον σας εύτυχές.
. Κόκκινον Τ ρ ια ντά φ νλλον , ’ Αθήνας : θά γίνη σύζυγός σας, 
αλλά δέν θά ζησειε ευτυχής. Σάς άγα'φ άπολύεως, υποφέρει όμως 
οίχονομικώς καί έ'αεΰθεν ή μελαγχολία του.

_Περιπετειώδη ζω ή ν : Δέν θ' αποκτήσετε έκείιην πού έχετε κατά 
νοΰ. Τό μέλλον σας δέν θά είναι διόλου διαφορετικόν τοΰ παρόντος σαο. 
Δέν σάς συνισχώ άλλαγήν επαγγέλματος. Διαθήκην δέν σάς έκαμε θά 
ζήσετε άκόμη 28 ετη.

’ Αγριολοι/λονδον, Πάτρας: Γάμος μετά διετίαν. Όνομα μελ- 
λούσης Μαρία. Τέκνα θ ’ άποκτήσετε τρία. Μετά τόν γάμον θά εύτυχή- 
σετε άπ 'λύτως.
, Βα«Ηλ«Μ αν τώ ν  Στεναγμών : Γάιιον δέν διαβλέπω. Μία όμως 
ερωτική περιπέτεια θά οάς καταστήση εύτυ;*ή.

αακον<{μένον καλλίφωνον : Σάς συμβουλεύω νά υπακούσετε είς 
τόν πατέρα σας έάν θέλετε νά εύτυχήσετε άπολύτως. Είς τόν αστερι
σμόν σας διαβλέπω νεφελώματα, τά όποια όμως ταχέως θά διαλυθοΰν.

Κ ρίτωνα  Α . Φ . : Καλώς διεγνώσθη ή άσθένειά σας. Μόνον ενα 
μακρυνον ταξείδιον θά σάς ανακούφιση. Σάς άπαγορεύω τόν γάμον, 
μεχρις οτου « εραπευθήτε τελείως,

Δάφνην : Χαρακτήρ σας άγαθός, ρωμαντικός καί λίαν έπιρρβπής * 
εις τόν έρωτα. Γάμος έξ ερωτος σφοδροτάτου. Ή  μετά τόν γάμον 
ζωη σας πολύ εύτυχής. Είς τήν όιόθεσίν σας θά άποτύχετε.

Εις τό πρόσεχες φύλλον τής «Σφαίρας» θά άπαντήσω καί είς τάς 
επιστολσς τών δίδων καί κυρίων:

Sensible Θ. 1. Ρ,. Ζητιάνας τής αγάπης, Έλπιδοφάρον Μ , Ννπτο 
πονίιον, Μΐλοχροηής νεράιδας, Μάξ Δίντερ, ‘Ar&iauirov ριπιον. 
Μυρο βόλον άνοιξε ως, Κ . Διάστιχου Γ. Κ ., Ν  Α. Π. Α, Γεώργιον 
X, Δ , Αοτννομιχον, Αν/ερινον, ’Αποσπερίτον.

Π. Σ. Μακρήν, σας άπήντηαχ. Άμμον Θ. Λ., δέν έλαβον τίποτε 
11. λ . Δογχά, επιστολή σας άνευ άνιιτίμου

Ό  Νοομάντης

ΤΟ ΜΑΚΡΥ ΚΑί ΤΟ ΚΟΝΙΟ ΦΟΓΣΤΑΝΙ

ΤΙ ΛΕΓΟΥΝ ΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΡΙΑΙ ΚΑΙ 01 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΙ ΜΑΣ
Σννεχίζω σήμερον τήν δημοσίενσιν τών γνωμών τών άναγ>ω- 

στριών xai αναγνωστών τής <Σφαίρας, in i τον φλέγοντος ζητήματος 
της γνναιχείας φούστας :

Ή  γνώμη μου είναι ύπέρ τής κοντής φούστας, διότι δίδει χάριν ti; 
52νλ!ίτοίΐκα’ ° υνάμα κΡ°βει 5ία1 τά χοονάκια της. Διονύσιος Χριστο-

, Τ ' Προτιμώ τά κοντά φουστάνια, επειδή τό κοντό φουστάνι μέ κάνει 
να ξεχ'φ ολα μου τά βάσανα Ίωάν. Κανελίόπονλος Καλάμαι.

— Προτιμώ τα κοντά και καλλίτερα θά ήτο έάν έκόντεναν άκόμη πε
ρισσότερόν τα φουστάνια. Μίμης Φ.ρέτος.
. , Η κοντή φούστα είναι μόνον γιά τά κορίτσια κάτω τών 15 έτών,
οχι γιά τη τ ηλικιωμένες τών 50 έτών. Χρυσάμνγα, Φάληρο ν. Σ τέλλα

ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΦΥΛΛΟΝ THE “ ΣΦΑΙΡΑΣ,.:
_ 01 τού Διαδόχου τής Ρουμανίας Καρόλου μέ τήν ώραίαν ‘Εβραιοπούλα

Μάγδα τοΐ) Βουκουρεστίου.

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΑΦ ΑΝ ΤΑ ΣΤΟ Υ Π ΕΡΙΠ ΕΤΕΙΑ Σ
0  "Ανδρας μέ την άπέραντον αίσθηματηκότιτα.
0  Διάδοχος μέ τήν καρδιά τήν κουκλίστικη.
Η  Εβραιοπούλα μέ τσ μαγικά μάτια.

Έ να ς  μέλλων Βασιλεύς προσφέρει τό Στέμμα του είς τόν δρωτα.

ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΑΥΤΟ ΓΡΑΦΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ ΕΣΠΕΡΟ ΤΗΣ “ΣΦΑΙΡΑΣ,, 
ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΙΝΗ ΚΑΝΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΗ
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ESEI ΣΤΗΝ ΣΑΡΑΙΑ Π’ ΑΓΑΠΟΤΣΕ

ΤΟ Μ Υ Σ Τ Ι Κ Ο Ν  ΤΟΥ  Α Ρ Μ Ε Ν Η
rn® L I D

r  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ' J

(Σννίχεια ix  τον προηγονμένον)
—’Αγάπη μου Τιγράν, είπε διά φωνής, είς τήν όποιαν > μόνον ή 

ζηλοτυπία εδνδε χρώμα κατά τήν στιγμήν έκείνην. Είδες τήν Άΐαέ λοι
πόν είναι τόσον ώραία, όπως έγώ ;

Καί σταυρώσασα τονς βραχίονας έπί τοΰ στήθους, ανεμενε την
άπάντησιν. , ,, , , , Χ,

Ή  στάσις έκείνη τής ξάνθής σειρήνος, απετέλει εικόνα, που ηου- 
νατο νά κατασχήση Ικφρονα καί τόν άπαθεσχερον τών ανθρωπων

Έάν ό Πυγμαλίων ήτο έκ μαρμάρου καί ή Γαλάτεια Ικέτευεν αύιόν 
νά άναλάβη σάρκα καί όστά έ* τοιαύτη στάσει, ήθελε χρειαοθή πολυ 
όλιγώτερος χρόνος διά νά συντελεσθή τό θαύμα, παρ' όσος εχρειασνη 
νά ζω«γονηθή έκείνη έκ τών έρωτικών λόγων του

*0 Τιγρον δέν ήτο έκ μαρμάρου. ,
’Ανεπήδησεν έκ τού διβανίου, ήνοιξε τάς άγκαλας και περιεβαλε

τήν Σουλτάναν... . . .  », Τ
—Ό χιΐ.. όχι!.. έλεγεν έν μέθη' ή εύμορφια ή Ιδικη σου δεν είναι

εύμορφιά άνθρώπου 1 .
—Λοιπόν είμαι ωραιότερα έγώ;
—Ναί.
—Σοΰ άρέσω περισσότερον ;
—Ναί.
—Μέ ήγάπησες λοιπόν ;
—*Ω, ναί!. ναί
Είς τήν άπάντησιν ταύτην, λεχθεΐσαν μέ τήν ύψιστην και την ειλι- 

κρινεστεραν συμπάθειαν, ή Χαΐδίν ελαβεν όψιν μαινάδος. _
Οί οφθαλμοί της διεστάλησαν διπλασίως, ή δέ φλογέρα εκφρασις 

των μετέπεσεν άκαριαίως είς τήν έσβεσιιένην έκείνην εκφρασιν, που 
χαρακτηρίζει παραδοξως τάς δύο αντιθέτους καταστάσεις τής ζωής· 
τήν εκλειψιν αύτής ή τήν υπερβολήν της.

Τό στόμα της άνέδιδ» φ?όγα άντί πνοής.
Τό πρόσωπόν της είχε πορφυρωθή μέχρι τών τρικών τής κόμης 

της, άπό δέ τών παρειών της άνεδίδετο μία φλογερά ακτινοβολία, ή 
όποια, φθάνουσα μέχρι τών παρειών έκείνου, μετέδιδεν είς ολοκληρον 
τό σώμα του άκατάσχετον καί εξαντλητικόν πΰρ...

Ό  νεανίας ένόμιζεν ότι έχανε τάς αισθήσεις.
Άφήκε νά διαφύγη έ* τοΰ στήθους του εις στεναγμός και κατέπε- 

σεν έπί τοΰ άνακλίντρου... .
Τότε χρθάνθη δύο νευρώδεις χεϊρας νά και»σχιζουν πυρετωδως τα 

γυναικεία ένδύματά του καί νά καταρρίπτουν αύτά είς ράκη άμορφα... 
Τό όνειρόν του έξηκολούθει...
"Εν σώμα φλεγόμενο>· περ επτύχθη άσφυκτικώς τό Ιδικόν του και 

δύο πύρινα χείλη προσεκολλήθησαν έπί τών χειλέων του, ώς έάν έζή- 
τουν νά ροφήσουν άπ' αύιών καί τήν άσθενεστέραν τής λιποθυμίας του 
πνοήν.

’ Α π ρ ό ο π τ ο ν  ά γ γ ε λ μ α

Διέρχονται νύκτες αγωνίας διά τόν άνθρωπον, πού άφαιροΰν άπ'αύ- 
τόν ολόκληρον τήν νεότητα καί τόν παροΛ.δουν είς τήν έπομέ\ην ημέ
ραν γέροντα. ,

’Αλλά διέρχονται καί νύκτες ευδαιμονίας, αί οποίαι και γέροντα 
δύνανται νά παραδώσουν εις τήν έπομένην πρωίαν πλήρη νεότητος
και ζωής- . , t

Τ ί δύνανται δέ νά πράξουν αί νύκτες αύιαι δια νεαρός υπάρξεις 
άγαπωμένας, ποθούσης άλλήλας και διβλθουσας τβς ωρας μίαν πρός 
μίαν έν διαρκεϊ απολαύσει, μόνον τά πρόσωπα τών δύο εκείνων καθ- 
ειργμένων ήδύναντο νά δώσωσι πλήρη Ιδέαν εις τήν άνατέλλουσαν 
αύγήν τής έπομένης ημέρας. .

Τό φώς εϊχεν είσδύσει άπλετον δια τοΰ ανοικτού παραθυρου του 
λουτήρος διά τ ΰ οποίου καθ’ όλην τήν νύκτα ή δροσερά βοσπορίτις 
αύρα μάχην προσεπάθει νά δροσίση τάς φλεγομένας έκείνας ψυχπς.

Τό ώρολόγιον τοΰ λουτήρος, δεικνΰον μετά τής__ αύχής άπαθείας τας 
ώρας τής άνίας, όσον καί τής ευδαιμονίας τάς ώρας, έσήμαινεν ηδη
τήν έννάτην. , ,

Καί δμως έάν είσήρχειό τις αίφνηδιως εν τφ θσλαμφ έκεινφ, δέν 
θά ήδύνατο νά έννοήοη τίς έκ τών δύο εύρίσκετο έν τη άγκάλη τοΰ 
ετέρου.·.

ΕΙς τόν τελευταϊον ήχον τοΰ ώρολογίου, ή Χαΐδίν, αποσπασθεΐσα 
έκ τής άγκάλης τοΰ Τιγράν, άνεπήδησεν άνησύχως.

—Τιγράν! είπε’ είναι τόσον άργά... ένδύσου γρήγορα.
*0 ’Αρμένιος εσπευσε πρός τά γυναικεία ένδύματά του τά όποϊα 

εύρίσκοντο εις ράκη τήδβ κακεΐσε έπί τοΰ τάπητος.
Είς τήν θέαν των ώχρίασε.
—Είναι σχισμένα ! έψιθύρισε.
—Σχισμένα 1.. καί ποιος τά έσχισε;
Εκείνος έμειδίασε βεβιασμένως, έκίνησβ τήν κεφαλήν και άπηντησε: 
—‘Εγώ I
Ή  Χαΐδίν δέν έχασε τό θάρρος της. . . .
Έσπευσεν εις τήν Ιματιοθήκην καί έκλέξασα την απλουστεραν των 

έσθήτων της, έφερεν αύτήν ταχέως είς τόν 'Αρμένιον καί τόν εβοή- 
θησε νά ένδυθή. _

Μετά τούτο περισυνάξασα όλα τά ράκη των φορεμάτων του, εκρυ- 
■ψεν αύτά έντός έλεφαντίνου κιβωτίου, τοΰ όποιου έκράτει τήν κλείδα, 
καί λαβούσα αύτόν έκ τής χειρός τόν εσυρεν είς τόν κοιτώνα της.

Μετά ήμίσειαν ώραν τά πάντα έν τφ κοιτώνι τής Σουλτανας έμαρ- 
τύρουν πάροδον ήσύχου καί εΙρηνικής νυκτός, ένώ μικρά κλίνη, εις 
παρακείμενον θαλαμίσκον, προωρισμένη διά θαλαμηπόλον ειιφορησμε- 
νην νυκτερινήν υπηρεσίαν κατά τάς άσθενείας τής δεσποίνης τού διαμε
ρίσματος έκείνου, έμαρτύρει εύγλώττως. ότι ή νεαρά θαλαμηπολος είχε 
διέλθει ήσυχος καί άμέριμνος τήν νύκτα έπ’ αύτής. ,

Ό τε ή Χαΐδίν έπείσθη ότι τά πάντα εύρίσκοντο jbv τάξει και ούοεν 
έμαρτύρει τό πρωτοφανές διά τόν χώρον έκείνον όργιον τής παρελ- 
θούσης νυκτός, ήνοιξε τήν θύραν τού κοιτώνος καί έσυρε τό σχοινιον

' ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
- ΤΟ Μ ΥΘ ΙΣΤΟ ΡΗ Μ Α ΤΗ Σ Π Α Λ Α ΙΑ Σ  Κ Α Λ Η Σ  Α Θ Η Ν Α Σ  ·

γπο IQANNOY ΚΟΝΔΎΛΑΚΗ ,

ιμ " ■ y  ν  ψ 1 ^  V ■■ ν  ■■ V 11 V ' »  " V  ¥ ' V ν  ν  ' ^ "
( Σννίχεια ix  τοΰ προηγουμένου)

Ή  κυρία Σταροπούλου έμεινεν άδρανής, τών άγαθών της όρμων 
κατευνασθεισών ύπό τής ίσ/υράς έπιδράσεως, ήν έξήσκει έπι τοΰ πνεύ
ματος αύτής ό σύζυγος. Ά λλ ’ ή ψυχή της έπόνει, ένφ εβλεπε τήν 
νεάνιδα κατερχομένην τήν κλίμακα μέ βήμα κλονουμενον.

Ή  Μαριώρα δέν εβλεπεν. , ,
Ένόμιζεν ότι όλον έκεΐνο τό μέγαρον είχε καταπέσει έπι της κεφα

λής της’ ύπό τόσης ζάλης καί θαμβώσεως κατείχετο. , .
Έξελθοϋσα δέ είς τήν όδόν, άντί νά διευθυνθή πρός τήν οικίαν 

τού άρχιμανδρίτου, έπορεύθη άσκόπως, μή άκουουσα τά βωμολόχα 
έπιφωνήματα, τά όποια τής άπηύθυνον οΐ παραπορευομενοι αναιδείς, 
έπανειλημμένως κινδυνεύσασα νά καταπατηθή ύπό αμαξών, τών αμα
ξηλατών έκ ιεμπόντων βλασφημίας, μετά τα επανειλημμένα «εμπρός 1» 
τά όποια ή νεάνις δέν ήκουεν. ,

Αίφνης πρό τοΰ Πανεπιστημίου, ησθανθη οτι ανηρ τις ώρθωθη 
πρό αύτής καί άναβλέψασα είδεν ένώπιόν της τόν Άριστοτέλην μέ τό 
εύρύ του στήθος, μέ πρόσωπον εκφράζον εκπληξιν.

Μέ τό πρώτον βλέμμα ό νεανίας έννόησε τί περίπου είχε συμρη 
καί κάτι τι περισσότερον μάλιστα.

—Δέν σοΰ τάλεγα έγώ ; τής είπεν. Εφυγες από τό σπίτι τοΟ Zta- 
ροπούλου, at; Καί θα εφυγες, διότι θά προσπαθοΰσε . . . Δέν σου 
τώτα 'γώ πώς είναι άτιμος άνθρωπος; Β|}έ τόν μπερμπάντη, τόν υπο
κριτή! ,

Ή  νεάνις, άντί πάσης άπαντήσεως, ηρχισε να κλαίη. _
Καί έν τη άπελπισίη; της καί τή συναισθήσει τής αδυναμίας και της 

έρημιάς της, τής ήλθε νά ριφθή είς τό ανδρικόν έκεϊνο στήθος, να 
στηρίξη έπ’ αύιοΰ τήν άδυναμίαν της και νά ανακουφισθη δια των 
δακρύων ή βαρυαλγοΰσα καρδία της.

Τήν στιγμήν έκείνην, ύπέρ πάσαν άλλην, ηαθανετο την ανάγκην 
στηρίγματος άδελφικοΰ, φιλοσιόργου καρδίας όυναμένης νά ακουση 
τόν πόνον της καί νά τήν παρηγορήση.

Ά λλ ’ ή αιδημοσύνη της ήμπόδισε τήν πρωτην έκείνην ορμήν της
πασχούσης καρδίας της.

Έν τοσούιφ ήκολούθησε τόν νεανίαν είς τό περιβολάκι του ιιανε- 
πιστημίου, όταν οΐτος τής είπε μέ άδελφικόν καί πραϋντικόν τόνον: 

-Πάμε έδώ νά μοΰ τά πής. ,
Ή το  Κυριακή καί τό Πανεπιστήμιον ήτο κλειστόν τα προπύλαια 

καί χό κηπάριον ήσαν έρημα' μόνον άστεγός τις πιναρός ήτο έξηιτλω- 
μένος έπί ενός θρανίου. .

Ά λλ ’ ή νεάνις άπήντα μόνον διά δακρύων και λυγμών είς τας «ρω
τήσεις, τάς οποίας τής άπηύθυνεν ό Αριστοτέλης, όστις έκλαμβανων 
τά δάνρυα έκεΐνα ώς άπαντήσεις καταφατικός, άνεφώνησεν επι «λους : 

—Βρέ τόν άτιμο 1 θά δής τί θά τοΰ κάμω 'γώ ! θά τόν ρεζιλέψω. 
—Όχι, είπεν ή Μαριώρα έν μέσφ τών κλαυθμών της, μη 

κάμης τίποτε... ή κυρία είναι άγια γυναίκα.
—Τί σημαίνει, άφοΰ αύτός είναι κακοΰργος ;... Ακοΰς τον άτιμο, 

άκοϋς!.. Καλά σοΰ τά έλεγα έγώ, άλλά δέν ήθελες νά μ' άκούσης. Αν 
είχες έλθει σπίτι μας, θά τά πάθαινες αύτά;

—Μά δέν μπορώ έγώ νά έλθω σπίτι σας, είπεν ή νεάνις, χωρίς νά 
ύψωση τούς όφθαλμούς πρός t0v παρακαθήμενον Άριστοτέλην.

—Για τί; , ,
—θά πάω σ' άλλο σπίτι, ώστε νά μπορέσω να γυρίσω στην πα-

°   Καί σ’ άφίνω έγώ, νομίζεις, νά πφς σ’ άλλο σπίτι νά πάθης πάλι
τά Ιδια καί χειρότερα: _

Ή  νεάνις τόν ήτένισε μβτά τίνος άπορίας, άλλα και μετά τρυφερας
εύγνωμοούνης. , ,

—Έγώ πού είμαι τρελλαμένος άπό την αγαπη σου, γλυκεία μου 
Μαριώρα, έγώ νά σ' άφήσω νά τραβάς τέτοια βάσανα καί τέτοιους 
κινδύνους; είπεν ό νέος προσηλών εις αύϊήν περιπαθές βλέμμα. Καλ
λίτερα σκοτώνομαι έφτά φορές παρά νά σοΰ γίνη καμμιά προσβολή.

Αί ώχραί παρειαί τής Μαριώρας έγέιονco περιπόρφυροι και οι δά
κτυλοί της προσέτριβον έν άμηχανί? τήν παρυφήν τής ποδιάς της 

—Δέν μέ πιστεύεις λοιπόν άκόμη πώς σ’ άγαπώ; έξηκολούθησεν ό 
’Αριστοτέλης μέ τόν περιπαθέστβρον τόνον τής φωνής του. Δέν τό βλε- 
πεις στά μάτια μου, είς τό περιπάτημά μου,_ είς τό πρόσωπον μου, εις 
όλα μου, πώς είμ' άρρωστημένος άπό τήν άγάπη πού σουχω; Θέλεις 
νά μέ Ιδη: νεκρό, γιά νά με πιστέψης; Δέν πιστεύω νά είσαι τόσφ 
σκληρά. Ήμπορώ έγώ πλειά νά ζήσω χωρίς εσέ, χωρίς τήν χρυσή μου 
τήν Μαριώρα, πού δέν λείπει στιγμή άπό τήν καρδιά μου κι από τό 
νοΰ μου; "Αν θέλης νά σκοτωθώ ή νά σκοτώσω άνθρωπο, πήγαινε 
σ’ άλλο σπίτι. Τί τή θέλω τή ζωή, άφοΰ δέν μ’ άγαπ^ς; Ζωή θά είναι 
πλειά αύτή ή μαρτύριο; Ά χ Ι  Μαριώρα, νά είξευρες πόσον σαγαιιω, 
νάξευρίς τί φλόγα 2χω στήν καρδιά. Καί σύ δέν μ’ άναπςίς, το βλέπω, 
δέν μ" άγαπφξ καθόλου... Γιατί, χρυσό μου; Τόσψ κακός λοιπόν σοΰ
φαίνομαι, τόσφ άοχημος; „  ,  ,

Είς τούς καστανούς οφθαλμούς τής Μαριωρας ανεβλυσαν εκ νέου

δά*τΓνά  τοΰ εϊπη; ότι δέν τόν ήγάπα; θά έψεύδετο, διότι τώρα πρό 
πάντων ήσθάνετο ότι ό νέος Ικεινος είχε σκλαβώσει εντελώς τήν καρ
διάν της. , , , ,  .  „

Έν τβ έγκαταλείψει και τή απελπισία της, τό αόριστον αίσθημα, 
όπερ μέχρι τοΰδε έκίνει εις τήν καρδίαν της ό νέος έκείνος, ανεφάνη 
ερως έναργής, ερως περιπαθής, τόν όποιον άφ’ ένός παρέσυρεν ή απελ
πισία άφ' έιέρου δέ συνεΐχεν ή παρθενική συστολή. Ναί, τόν ήγάπα- 
ή καρδία της έσκίρτα έπί τφ άκούσματι τών μελαγχολικών έρωτολο- 
γημάτων του, καί εις τό βάθος τής ψυχής της κάτι τής ελεγεν δτι ή 
μοίρά της είχε συνδεθή έσαεί καί άρρήκτως πρός τόν νέον έκεινον.

Ήσθάνετο ότι εις τόν κόσμον έκείνον, τόν πλήρη κινδύνων διά τήν 
άθφότητά της, είς τόν κόσμον έκείνον, όπου εμενεν έρημος και απρο
στάτευτος, μόνον παρά τοΰ νέου έκείνου ήδύνατο νά έλπίαη προστα
σίαν ή δειλή καί άσθενής ΰπαρξις αύτής.

(  Άχολου&ει)



4

|| < A -««a  < *  . <*-, < * - < * = >  <*=> <*> <*=■ <*> ̂  < * »  ̂  <Λ -<*=■ < * »  <*=> - .*  < & > <y^ <V, - < * ,

ΤΑ  Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ Ι Α  Τον ί Β Ι Ν Γ Κ Ο Υ  =*̂
 «5*> Ό ί*  -3'Α'» «'Α'» «'Α'» «'Α'» «'Α'» <=ΐ> «<£=>· = « »  <*>  ̂ κ<, 

35 ΠΟΝΤΟΪΣ ΤΩΡΑ
♦

Η ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
5̂  «Ά »  o'A'» «Ά »  '=’&'» ̂

ΤΑ ΡΑΒΑΣΑΚΙΑ TOT ΜΗΤΡΟΤΣΗ
ΤΑ 100 ΑΡΝΑΚΙΑ ΤΟΤ ΓΑΛΑΚΤΟΣΠάνω ή φούότα π ά λ ι. Ά λ λ η  δ ιαταγή  

*α ί τά  <!κνλλιά δεμένα, 
κοντένει πάλι ή φούότα τής άνμβίας μον 
κ ι’  άλλοίμονο ό’  έμένα.

«
Περίεργα φαινόμενα παρα-

καί αληθώς παράξενα τά

όλες ή πίκρες, τά  γ ινά τια  
[κ »’  οί κανμοί 

ξεόπούν ιίτών γννα ικών τή  
[φούότα.

"Ο λο» τονς όήμερα ότή  γή  κνττούν
καί τόν ποδόγνρο έξετά ζονν
κι’ ο ί Γ,νρωπαΐοι πού μας (ϊλέπονν, χά-

[όκοννε
καί κάποτε κρνφά άναότενά ζονν. 
Ιΐέφτοννε κνφερνήόεις, πα- 

[ρα ιτούντα ι διάδοχο», 
ή λ ίρα  ΰτά ουράνια φτά-

[νει
μά ό Ρωμιιός περιφρονεϊ 

[δλα αύτά 
καί διαρκώς κ ν ττά ζε ι τό φον- 

[ό τά νι,
ΜΕΤΑ ΤΑΣ ΕΟΡΤΑΣ

Λοιπόν πώς τά  περάοατε ότάς ̂ έορτάς|; 
ΈτίίακιιίΟήκατε, βεβαίως, όλοι 
πτώμα έόεϊς άπό τήν κούραόι, 
πτώμα καί τό πτωχό τό πορτοφόλι.
Φ όνο ι, τραυματισμοί 

[ότήν άγορά, 
βριόιές, γλνκ ομ ιλή - 

[μ ατα , γελάκ ια , 
ήλθαν ήμέρε. πον μάς 

[κοροϊδεύανε 
κ ι’ αντά  τού γάλακτος 

[τ ’  άρνάκια. 
"Τότεοα άπό τά  ραπα

νά κ ια  
καί τά  μπρόκολα 
μας ηρθε τα ν ιτό  καί 

[πόνος <ίτό ύτομάχι, 
κ ’ή πεθερά μον τρώγοντας κ ι’ δλο τρώ

γ ο ν τα ς
άρρώότηόε πού κακό χρόνο νάχη.
Καί τ ’άποτέλεόμα τής πανηγνρεως αύτής 
πον μ’ εκανε όαχ άλαλος νά μείνω , 
ποιό ή ταν, φ ίλο ι μ ον, παρακαλώ ; 
κλ ίΰματα , ρετσινόλαδο, κ ιν ίνο .

0 ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

Είδες έκεΐ τόν έρωτα τόν μαόκαρά 
καμώματα, άλή- 

[θεια , 
πού τά  κάνει;
'Ενός Δ ιαδόχον 
κλέβει τή ν καρ- 

[διά
καί παρά γονρον- 

[νότριχα 
νά τόν τρ ελλάνη .
Δέν έξετά ζει ότέμ- 

[ματα
ό μαόκαρΰς 
ούτε καί δόξες, 
οντε πλοίττη , 
τρνπώνει ότή καρ- 

[διά dov 
ι)άν τόν διάβολο 
κι* εύθύς d* ά να τινά ζε ι όάν μπαρούτι 
Λαμβάνεις μέτρα προφνλακτικά. 
τόν φοβερίζεις μετά παρρηόίας, 
τού κλείνεις τήν κνρία εΐόοδο, ά λ λ ’ αύ-

[τός
μπαίνει άπό τήν πόρτα τής ύπηρεόίας.

*Ενα όονβενΐρ
— Τί κρύβεται μέσα ατό ώραΐον αύτό μι- 

ταγιόν ;
— Τά μαλλιά χοΰ άνδρός μου.
— Μά, ό σύζυγός σας ζ -g άχόμη.

Ναί, άλλά τά μαλλιά χου απέθαναν,

Φράκα πού όιδερωθήκανε
καί ι|τηλά καπέλλα πού κα- 

[θαριότήκαν 
ότήν ντονλάπα π άλ ι κλει- 

[δωθλ> αν
Κ α ί πολλές κνρίες πού έγλύ- 

[φοντο
καί πού γλύφ οντα ι άκόμα, 
μεϊναν μέ τό  χέρι τονς ότό 

[ότόμα.
Κορίτσια μου σκληρόκαρδα, 
νά σας φιλήσω, Ο Σ Β ΙΝ Γ Κ Ο Σ

ΑΝΔΡΕΣ, ΓΤΝΑ1ΚΕΣ, ΚΟΡΙΤΣΙΑ, ΠΑΙΔΙΑ
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΟΛΟΙ ΝΑ ΛΕΓΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ;

Κ ·  ρ - ·  -jL - λ  .  - (j - ν  !
Λύσεις συνοδευόμεναι ΰπό μονοδράχμου, γί

νονται δεκχαί βΐς χά γραφεία χής «Σφιίρας* 
μέχρι χής 27ης ‘Ιανουάριου. Τ ’ άποτελέσματα 
θά δημοσιευθοΰν βΐς χό φύλλον χής 30ης Ία- 
νουαρίου.

01 έσαχλείοντες περισσότερα μονόδ^αχμα, 
λαμβάνουν περισσοτέρους κλήρους κατά τήν 
έκχνβευοιν πρός απονομήν τών βραβείων.

Β Ρ Α Β Ε ΙΑ  ΘΑ  Δ Ο Θ Ο Υ Ν  Δ Ε Κ Α
ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙιΐΝ

Πρώτον βραβεΐον; Μία πλεκτή σάρπα.
Δ εύ τερο ν : Ένα ζεΰγος γάντια ίμιχασιάν 

«Σουέτ».
Τ ρ ίτ ο ν !  Μία φιάλη άρώμαχος.
Τέταρτον :  Τρίμηνος συνδρομή «Σφαίρα·.».
Π έμπ τονΐ Δραχμάς 15 είς μετρητά.

ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
Πρώτον βραβεϊον ·  Ένα κουτί πούρα.
Δεύτερον :  Μία ταμπακέρα μετάλλινη.
Τ ρ ίτο ν :  Μία πολύ σίκ καρφίτσα για τό 

λαιμοδέτη.
Τέταρτον :  Μία ταμπακέρα άπό πετσί.
Πέμπτον : Δραχμάς 15 είς μετρητά.
Τ ’ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΤ ΔΙΑΓ2ΝΙΣΜ0Τ

ΤΟΤ ΤΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 359 ΦΤΛΔΟΤ 
ΤΗΣ 19ΐ7ί ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

'"Η  μικρός-μικρός παντρίι^ον
ίί μικρός καλογερέάον.

Ο Ι  Λ  Ύ  Τ  A  I
Λύσεις όρ&άς, εντός τής ταχ&είσης προ

θεσμίας, έστειλαν οί έξης :
Μαρία Περούτση, Τιτίχα Μπορέλλη (χλήρ. 

5), Γ . Ροδίτης (κλήρ. 2), Τούλα Άλεξοπούλου, 
Στέλλα Νικολάου, Αικατερίνη ΒοΟρουτοΰ, 
Άννα Γαβριήλ, Μαρίχα Πανχαζή (κλήρ. 4), 
Πέτρος Σινόπουλος (κλήρ. 10), Ευάγγελος 
Κάλλος (χλήρ. 2), Νικόλ. Σχαθόπουλος, Γεώργ. 
Χατζηζαφείρης, ‘Λρισχοτέλης Γιαννουλίδης 
(κλήρ. 5), Έμμ. Μπάρδης, Αγγελική Σχραχή, 
Αούλα Στραχή, Νικολίτσα Σπηλιωτακοηούλου, 
Σταύρος Σταυρακόπουλος, Γεώργ. Χανδράκης, 
Κων. Άηδονόπουλος, Νησιωτοπούλα (κλήρ. 2), 
Νικ. Κνριαχύπουλος, Γεώργ. Παντούλας, Νί· 
τσα ΙΙαναγοπούλου Μιχαήλ Φρέρης (κλήρ. 5), 
’Ιουλία Γιαρεμπή (κλήρ. 6), Βιλελμένη Φουρ- 
ναρακη, Λεων. ΓΙαπαδακης, Ήλίας Κοντόηου- 
λος, Σταύρος Νικολάου (κλήρ. 3), Ευτυχία 
Μπελλιέ (κλήρ. 6), Γεώργ. Ξιδοπουλος, Μαρία 
’Λναγνωσχίδη, Χρηστός Σεργάνης, Πέτρος 
Μπ«χάρης, Πηγή Πεσλή Ν. I. Μπούρης (κλήρ. 
5), Σαραντ ούλα Μικρογιώργου, “Απόστολος 
Χριστόπουλος (κλήρ. 2), Άλκησχις Καραμπάχη, 
("Η  όννέχεια τώ ν  όνομάτων

είς τή ν  7ην όελίδα )
______— ■ t,  ______

ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΟΝ ΝΕΟΠΑΟΤΤΟΝ

Τ Ο  Δ Ω Ρ Ο Ν  Τ Ο Υ  Α Ρ Ζ Ε Ρ
Άχράνιαγον μήτερ μου,

Άπαίσιον και ευτυχές τό Νέον έτος καί τά άγια 
θεοφάνεια με υγεία. Άποΰς έχει νά μοΰ χάνχ) 
μβοναμαν 6 ονζνξ μου μίαν γαλήν, δπερ, λέγει, 
νάν τή ψήσω χα'ι νάν τήν φάγω, ό μαοσ&νος, 
Σους μπέ, τον λέγω. Έγώ θέλω άίάμανιας, χα'ι 
ρουμβινέδες χα'ι Ιχι δώρα άχρεια χαί αναιδή. 
Εκείνος όμως δέν άπήντηξε, κι έγώ λιπο&ύμιξα, 
δπερ έπιΦνμώ χα'ι δι" υμάς πόντος χαί πασών.

Βέττα

Πιρδίκου μ’ π ’λί μ’,
Ιΐρουψές, τήν προπαραμονή δηλουνότ’ τής 

Προυτοχρουνιάς, άκάντηξα Ιχεΐ σχοΰ δρόμου 
χ’ς νέας άγουρας χούν προκουμένου χ’ν άδιρ- 

φούλ" σ’, δπου δίν σέ 
νχουφέκιζι κάλλιου 
ού έρμους μόν’ σ" ά- 
φ'κι ζουντανή γιά νά 
σί πόρου Ιγώ κι νά 
μαρτυρήσου,σάν χούν 
αγιουν Ίωαννη χούν 
Καλυβίχ- νά μαρχυ- 
ρήσου.

—Τί χαμπάρια, ρέ 
Χρήστου ; τ ’ κάνου. 
Μπάς είδις, μαθές 

κάνα άρνί χου γαλάχου;
—Μ δα, μ’ χάνει. Έ φ ’ραν καμμ>ά Ικαχουσχή.
—Πότες, ούρέ ;
— Πρό ούλίγου.
—Σάν πουλλά τά λές, κύρ Χρήστου, τ' κά

νου. Νά φέρ'ν Ιχατό όρνιά χ' γαλάχου κί νά 
μή βαρέσ’ν χι καμπάνες;

—Γιατί, ούρέ Μήχρου;
—Διόχ’ μέχρ’ σήμερις μονάχα έκθεχα χοΰ 

γαλάχου γλέπουμε.
— Ίσω ς  νά μην ήνταν κ' ίκατό. Μόλ’ς χάδα 

μ" φάν’καν Ικατό. Μά μόλ’ς άρχίν’σα νά τά μι- 
τράου, τά βρήκα μονάχα τριάντα.

— Δέν είνι δυνατόν, τ ’ λιέου άκραδάνχους. 
Κί τριάντα νάταν πάλε θά γινότουν διαδή- 
λουσι.

-Μπουρεΐ νάτουν κί δέκα, μ' χάνει. Μ’ επια- 
σε ζάλη κί δίν είδα καλά.

—Μουρέ Χρήστου, κ’ έν*άρνί νάχουν μπό- 
ραγι οΐ πόλ’σμαν νά κάνουν αντάρα σάν νίνταν 
μιλλιούνια.

— Ά μ ’ ποιός ξέρ'. Μπουρεΐ νάτουν κ" ενα.
—Στή ζουή σ*, ρέ χ’ηόδε, τ ’ χάνου, τούδες

μι τά μάτΐϋ σ’ τού εν’ άρνί τοΰ γαλάτου ;
—Όχι, βρέ πι5ί μου, μόνον τήν άντάρα χ’ 

άκ'σα.
Τέχοια άδιρφή χέχοιουν άδιρφό εχ’ς μαθές 

κ’ Ιού, ψεύταρουν κι’ όνειροπόλουν.
Ταΰχα κί μένου, γειά ο' κι’ άντίου μ',

Μ ήτρονς Κ ονρνόγαλονς

ΤΟΤ ΒΛΑΜΗ ΤΑ KAMQMATA

Η Τ ΙΜ Η  Τ Ο Υ  Β Α Ρ Ε Λ ΙΟ Υ
Τ ’ είναι τοΰια πάλε τά μκεγκλέρια, ςέ Μανιώ 

μου έξαδάχτυλη χαί διπλοκορφάδα. Ρβ, γιά νά 
σάξουν χά πράγμχα πρέπει δηλονότι νά έπέβυ 
ή Κενωνία χών ’Εθνώ, ί,χό 
Συνέδριο τής Χάγη; γιί|ή 
Μάγισσα ή κερά Μήχρενα.
’£ίδώ έξόδεψε χό άρρεν γέ
νος τα μαλλοκέφαλά χου 
γιά νά μακρύνω τή φούστα 
τοΰ θήλεου 30 εκατοστά,τό 
δποΐόν τριάντα κιιτοσεάρι- 
κα μέ λένε, τώρα σοΰ λένε 
οΐ γαλέοι όχι τριάνια περί 
τριανταπέντε. 'Ασε με χάτω 
γιαχί πικράθηκα!

Σά νάτουνα δηλαδής ή γυ
ναικεία φούσχα φούτ μπώ- 
λου καί χήν κυλάνε δεξά κι’ 
άρισχερά κι’ δπου δεϊ. Κα- 
χαλαβαίνεις; Άλλο.μονος !

Όπως βαδίζουν χά πρά
ματα μέ τά τέσσερα θά δής 
αύριο νά διατάζουνε νά 
κουντίνουνε καί τά βαρέλια 
35 εκατοστά, τό όποιο ό 
Θεός νά βάνο τό χέρι του. Έφύλιο σπαραγμό 
θάχουμε τότε. Νά βάνουν χέρι στή γυναίκα 
πολυ καλά, τό επιχρεπω. Ά ς  βάνουν μαγάρι 
καί πόδι, άλλα να προσβάλουν χήν τιμή τοΰ 
βαρελιού δέν θάν τό επιτρέψω ποτές. Μέ ξέ
ρεις καί σέ ξέρω.Έχσι; Τό λέει γλέπεις κι’ ό 
Σολομώντας: Πατέρος καί μητέρος ούλων 
τιμιώτερο εστιν ό οίνος. Πώς ;

"Ο Βλάμης

ΕΝΟ ΙΚ ΙΑΖΕΤΑΙ ΕΝΑ ΔΩΜ ΑΤΙΟέπί 
τής πλατείας Ό μονοίας, κα τάλλη 
λον διά γραφεΐον. Έ νο ίκ ιο ν  πολύ 
όνμφερτικόν. Πληροφορίαι είς τά 
γραφεία τής «Σφ α ίρας», Ά γ ιο ν  Κ ω ν
σταντίνον 7.
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ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΑΕΩΣ ΟΟΩΝΟΣ 
j ΚΑΙ Η ΩΡΑΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ | = -
i
1 ^ -^ .— ^ — ,— r- —  Υπβ Α.  Α Τ Τ Ι Κ Ο Υ

Ά ρ ·  10 f Συνέχεια sx τοΰ προηγουμένου)
*0 υπασπιστής Γενναίος Κολοκοτρώνης 

διέκοψε τόν Βασιλέα.
— Αυτό τό ελάττωμα τό έχουν ολοι οί 

λαοί, τοΰ είπεν.
Ό  Όϋ'ων ομως ήτο ανένδοτος.
— Δεν &ά μπορέσετε νά μέ μεταπείθετε, 

έδήλωσε τώρα καί τό πρόσωπόν του εδειχνε 
πολύ καλά μέ πόσην αποφασιστικότητα ώμι- 
λοΰσε.

— Γιά τ ’ όνομα τοΰ Θεοΰ, Μεγαλειότατε, 
έφώναξεν ό Κανάρης. Αυτό ποΰ κάνετε...

— Είναι προδοσία, συνεπλήρωσεν αίφνης 
μία φωνή.

Καί ή Βασίλισσα 'Αμαλία ένεφανίσϋ·η.
Πρώτην φοράν ή Βασίλισσα είσήρχετο είς 

τό γραφεΐον τοΰ Βασιλέως κατά τήν ουνε- 
δρίασιν τοΰ ‘Ανακτορικού Συμβουλίου.

Ό λοι τήν έκύτταξαν κατάπληκτοι.
Ό  “Ο&ων ήτο ατάραχος. Τής ερριψεν 

ομως ενα βλέμμα, είς τό όποιον περιεκλείετο 
όλη ή αηδία ποΰ ήοϋ·άνετο ή ψυχή του 
δι' αύτήν και τής είπε :

—Πήτέ το όπως θέλετε. ' Απεφάαισα'^νά 
παραιτηθώ καί θά παραιτηθώ.

— Διά νά φύγετε μέ τήν ερωμένην σας, 
είπεν ή ’Αμαλία, λαμβάνουσα θέσιν είς τό 
μέσον τών υπουργών^καί τών υπασπιστών.

Όλων τά βλέμματα προσηλώθησαν εις τά 
χείλη τοΰ “Οθωνος. Έπερίμεναν νά διαμαρ- 
τυρηθή. Έπερίμεναν νά ΐδουν τόν Βασιλέα 
νά επιτίθεται εναντίον τής Βασιλίσσης, άλλά 
τίποτε άπό αύτά δεν συνέβη.

— Δεν τό άρνοΰμαι, άπήντησεν^ ό “ Οθων 
και νομίζω ότι κανείς δέν θάΜ μοΰ^άρνηθή 
τό δικαίωμα νά διαθέτω τόν ̂ εαυτόν μου 
όπως θέλω έγώ και δχι ή Βασίλισσα.

Ό  πρωθυπουργός Κανάρης ήρχισε νά ερε
θίζεται. Ή  κυνική εκείνη ομολογία τοΰ*Βα- 
σιλέως ήτο πρωτάκουστος·

Τό έθνος έκαμε μίαν αίματηροτάτην έπα- 
νάστασιν διά νά έλευθερωθή. Τώρα όμως 
έχρειάζετο εναν άνθρωπον, ό όποιος θά τοΰ 
έστερέωνε τήν ελευθερίαν του καί θ ' άνε- 
λάμβαντ νά τοΰ έπουλώσj] τά τραύματα. Καί 
ό άνθρωπος αύτός ήτο ό Βασιλεύς, ό Βασι
λεύς ”Οθων τόν όποιον είχεν ύποδεχθή ό 
λαός μέ τόσον ενθουσιασμόν καί είχε στηρί
ξει εις αύτόν τάς καλλιτέρας του ελπίδας.

Τώρα ό Βασιλεύς^αντός εγκαταλείπει τόν 
λαόν αύτόν ερμαιον τής τύχης του, διά^ νά 
ίκανοποιήσιι τό ̂ ερωτικόν του πάθος.

ΎΑ, μά αύτό ήτο πάρα πολύ.
Ό  πρωθυπουργός, ώς ό άπ* ευθείας αντι

πρόσωπος τοΰ λαοΰ, είχεν ΰποχρέωσιν νά τόν 
έμποδίο·η.

—*Δέν θά φύγετε, τοΰ είπε μέ οταθεράν 
φωνήν.

— Καί ποιός θά μ’ έμποδίση ; ήρώτησεν 
6 "Οθων.

Άλλά πριν ό Κανάρης άπαντήσ·η, ή Βασί
λισσα ελαβε πάλιν τόν λόγον.

— Έ γώ  θά σάς εμποδίσω, έφώναξεν. Εί- 
σθε σύζυγός μου. Δέν θά επιτρέψω ποτέ νά 
έξευτελισθήτε μέχρι τοΰ σημείου ώστε ν’ άνα-

Κάτω άπδ τά ’Ανάκτορα δ Λαός εμαί- 
νετρ έναντίον τοΰ "Οθωνος.

χωρήσετε μέ μίαν άτιμον γυναίκα, ή όποία 
δέν διστάζει νά προδώση τήν πατρίδα της 
διά νά ίκανοποιήσιι τόν ερωτά της.

Ό  Βασιλεύς εσηκώθη όρμητικός.
— Σείς, είπεν απευθυνόμενος πρός τήν 

Βασίλισσαν, χαλά θά κάμετε νά φροντίζετε 
διά τάς ίδιωτικάς σας υποθέσεις ώστε νά μή 
φθάνουν μέχρι του λαού τά μυστικά τής 
καρδιάς σας.

*Η ’Αμαλία τόν έκύτταζε μέ απορία, ένφ 
τά μάγουλά της είχαν γίνει καταπόρφνρα.

— Δέν έκαμα κανένα κακό είς τόν λαόν, 
είπεν.

—Αυτό είναι ίδικός σας λογαριασμός,όιπήν- 
τησεν δ Βασιλεύς. Σας δηλώνω μόνον ότι & 
μόνος ό όποιος δέν θά δυνηθή νά μ ' έμπο
δίση νά φύγω, είσθε σείς.

Ό  υπασπιστής Χατζηπέτρος έπενέβη.
— Σκεφθήτε ήρεμώτερον, Μεγαλειότατε, 

είπε.
—Χατζηπέτρο, ή άπόφασίς μου είναι άμε- 

τάκλητος. Δέν απομένει παρά ή επιβίβασις 
είς τά άτμόπλοιον.

— Δέν θά φύγετε, έπανέλαβεν ή 'Αμαλία.
— Δέν θά μ ’ εμποδίσετε, άνέκραξεν ό

"Οθων.
—Θά εμποδίσω εκείνην...
— Εκείνην...
— Δεν θά τήν άφήσω νά σάς άκολουθήση. 

Έάν λυπάσθε τήν ζωήν της μή επιμένετε.
— Τήν απειλείτε λοιπόν ;
—Ναί, υπεραμύνομαι τής Βασιλικής μου 

τιμής.
—Σείς;
— Έγώ.
—θά σας άφοπλίβω.
— Θ’ αποτανθώ πρός τόν λαόν. Αϋριον ό 

λαός θά τά μάθη ο λα καί τότε ή δργή του 
θά σας γίνη έμπόδιον ανυπέρβλητον.

— θά τολμήσετε;
— Αύτό θά τό Ιδήτε.
— Μεγαλειοτάτη, έκαμε τότε δ Βασιλεύς, 

προσπαθών νά υπερίσχυση τής άγανακτή- 
σεως, ή όποία έμυκάτο είς τά στήθη του. 
μή παραφέρεσθε. Αύτό θά σας βλάψη. Σάς 
επαναλαμβάνω ότι αϋριον φεύγω Mat ότι κα
νείς δέν είναι είς θέσιν νά μέ έιιποδίαη. Δέν 
φεύγω ώς Βασιλεύς, άλλ’ ώς άπλοΰς πλέον 
Ιδιώτης. Θέλετε άλλο;

Καί στραφείς πρός τούς ύπαοπιοτάς καί 
τόν πρωθυπουργόν του, οί όποιοι είχαν μεί
νει εμβρόντητοι άπό όσα ήκουαν, προσέθεσε:

—Κύριοι, δέν εχω τίποτε αλλο νά σας 
ειπω. Χαίρετε χαί λησμονήσατέ με.

Άποτόμως Λ Βασιλεύς ήνοιξε τήν πόρταν 
τοΰ γραφείου του και εγινεν άφαντος.

Ή  Βασίλισσα τρέμουσα άπό τήν δργήν 
της επεσεν είς μίαν πολυθρόναν και ήρχισε 
νά χλαίη.

— Έιρελλάθη, έψιθύρισεν ό Κανάρης και 
πρέπει νά λάβουμε τά μέτρα μας. Κύριοιι 
άκολουθήσατέ με σας παρακαλώ είς τά γρα, 
φεϊα τής Γραμματείας, διά νά σκεφθώμεν- 
' Από σήμερον δέν εχομενΒασιλέα. Αύτό πρέπε. 
νά τό μάθη ό Λαό; αμέσως. (*Α κολονθεΙ)

Τ Ο  Μ Ε Θ Υ Σ Τ Ι Κ Ο  Ο Ν Ε Ι Ρ Ο
"Si, άς μή ξοναδώ πειά τό μεθυστικό αύτό 

ονειρο ποΰ γυρίζει πίσω τό νοΰ μου σέ κά
ποιες άλλες εποχές ποΰ ήσουν έσΰ ατό δρόμο 
μου χό φωτεινό δ καλός και πονετικος
σύντροφος.

"Ερχονται νύκτες ποΰ μέ φοβίζει ο ϋπνος, 
φοβούμαι τό όνειρο εκείνο τό μεθυστικό ποΰ 
μοϋ θυμίζει τής άλλες έποχές πού σέ κρα
τούσα σχήν άγκαλιά μου σάν τό φοβισμένο 
πουλί καί προσπαθούσα να σε πεισω νά ζη- 
σης τή ζωή σου μέσα ατό δικό μου κόσμο 
ποΰ τόν επλασσεν ή φαντασία μου τήν στιγμή 
ποΰ ήμουν απολύτως ικανοποιημένος 
τήν άγάπη σου.

Τώρα σ ' έχασα άπό τήν άγκαλιά μου ξα
φνικά καί άδικα. Δέν θά σέ ξαναδώ πειά. 
Δέν πρέπει νά σέ ξαναδώ. Γ ι’ αύτό δέν θέλω 
καί νά θυμάμαι καί τήν παλγ)ά εποχή ποΰ 
έπέρασε. Δέν θέλω νά γυρίζη έκεΐόνοϋς μου. 
Φοβούμαι χόν νπνο. Φοβούμαι τής νύκτες.

Φοβούμαι νά μή σέ ξαναγαπήσω. Αύτό θά 
μάς κατέσχρεφε και τούς δύο ακόμη πορισ- 
σότερο. Κ ’ έγώ, ποΰ δέν σέ μισώ, θά ήθελα 
νά μή καταστραφής γιά μένα. Σε βεβαιώ δεν 
αξίζει πλέον τόν κόπο. Έόπερος.

Π Ο ΙΟ Ι  Ε Κ Ε Ρ Δ Ι Σ Α Ν  
Τ Α  ΙΟ Δ ΙΔ Ρ Α Χ Μ Α  Τ Η Ι  « Χ Φ Α ΙΡ Α Χ *

’Από τά 10 σφραγισμένα δίδραχμα ποΰ 
έχυχ,λοφορήσαμεν, μάς εφεραν 8 τήν παρα
μονήν τής Πρωτοχρονιάς.

Οί κάτοχοι χών Διδράχμων αΰχών, ποΰ 
έκέρδισαν άνά 25 δραχμάς έκαστος, είναι οί 
έξης:

Τού άριθμοΰ 23015 Μαρία Βολωνάκη, 
τοΰ 526 23  Ιωάννης Κοντός, τοΰ 100U9  
Μπάμπης Δ·, χοΰ 16955  Θ. Εμμανουήλ 
χοϋ 7 8 5 3 8  Γεώργιος Παπαχρήστου, χοΰ 
60655  Ειρήνη Δαμάσκου, χοϋ 88307  
Μαίρη Σιγανού και τού 02444  Ανδρέας 
Ξ υ ν ό ς . _______________ _

Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Η Μ Α Τ Α  ,
P. Vamvakas, συνδρομή σας έληφυη· « ·  

Sperakos. ένεγράφηχβ. Διά τάς λοιπάς πλη- 
ροψορίας γράφομεν ταχυδρομιχώς. Γ. 
κην, τό άντίχιμον χής έγγραφής σας δέν έλη- 
φθη είσέχι. Δέσποιναν Κ., Χεσολόγγιον, δ,χι 
είχαμε ύπ* δψιν μας σάς τό έγράψαμβν.

Ο  Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ο Σ  Γ Α Μ Ο Σ
Παίρνετε χή γυναίκα πού άγαπάχε από χό 

χέρι, χήν παρουσιάζεχε σχό Δήμαρχο, υπογρά
φετε χόχε καί ot χρεΐς ένα χαρχί κι* αύχό ηχαν 
δλο. Ή  γυναίκα έκείνη άπό χής σχιγμής αύχής 
θεωρείται νόμιμος σύζυγός σας κι* εχει δλα 
χά δικαιώμαχα σχόν νόμον καί σχήν κοινωνίαν. 
*Η διαδικασία χοΰ γάμου άπλοποιεΐχαι. θά 
παύσουν πλέον χά χρεχάματα, αί άγωνίαι, 
έχεΐνα χά μαρχυρικά χαξείδια άπό παπά σέ 
παπά κι* άπό κανχηλανάφχη σέ κανχηλανάφτη.

Ά ς  είναι εύλογημένον χό δνομα έκείνου πού 
έσκέφθη νά θεσπίση και είς χήν Έλλαδα χόν 
πολιχιχόν γάμον.

Άπό σήμερον ό γάμος παύει νά είναι χό 
χρομερόν θηρίον ποΰ εφοριζε χούς δ^σχυχεΐς 
έροηευμένους, ot όποιοι, ως επι χό πλεΐοχον, 
είχαν πάθει μιά περίεργον ψύχωσιν μέ χούς 
παπάδες. Σήμερον, χάρις  ̂είς χόν πολιχιχόν 
γάμον, χήν γυναίκα πού άγαπάχε, χήν παίρ- 
νεχε, άγαπηχοί μου, όπόχε θέλεχε. Ισως καί 
νά χήν άφινεχε όπόχε θέλεχε.

Ζήτω ! Ο ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ



«Σ Φ Α ΙΡ Α »

wv ^ T A  Κ Α Λ Λ Ι Τ Ε Ρ Α  Δ Ι Η Γ Η Μ Α Τ Α

ΕΝΑ ΠΑΡΑΞΕΝΟ ΓΡΑΜΜΑ
T og  L. L e £ e r

Νομίζω δτι σήμερα έχομεν γράμμ«, παρετήρησεν ή καμαριέρα, 
παρουσιάζουαα είς την κυρίαν της τόν δίσκον μέ τήν αλληλογραφίαν 
τής Πρωτοχρονιάς.

Πρό εξ μόλις εβδομάδων ή κυρία Μωμπέρ είχε φέρει άπό τήν 
εξοχήν τήν κόρην του επιστάτου της, ώς καμαριέραν καί ή Καισαρίνα 
δέν είχε καταρτισθή καλά άκόμη είς αύιήν τήν λεπτήν έργασίαν.

Σού είπα, παιδί μου, ότι δέν σοϋ επιτρέπεται νά κάμ^ς καμμίαν 
παρατηρησιν, οταν έχχις κάτι νά μοΰ δώσ^ς, είπεν ή κυρία Μωμπέρ, 
ά^ικατεΰουσα τά έντός τοϋ δίσκου· Στάσου, νά ένα γράμμα διά σέ. 
Ή  μπορείς να μοϋ εΐπχις τί κάνουν οί γονείς σου ;
, Τό γράμμα αύτό ήόο ένας φάκελλος καταστόλιστος, ραντισμένος 
από μυρωόιά, έπι τοΰ οποίου ή διεύθυνσις είχε καλλιγραφηθή.

Είς τήν Δεαπεινίδα
Δεσποινίς Καισαρίνα ’Ιουλία Μπωνιγκον, καμαριέρα παρά zjj 

κομήσσy Μωμπέρ, οίκοδχσποίνη κατοικούση ήίη εϊς άοι&μόν 2*α 
τής ύδοϋ Κρανέλλη.

Είς Παρτ<Ιίονς 
Διαμέρισμα Σηκουάνας

, Ή  Καισαρ ίνα ήσπασε τήν έπιστολήν αύτήν διά νά τήν άνοιξή καί 
απόλαυσή τό̂  περιεχόμενον, πηγαίνουαα είς τό κελλάρι, γελαστή -

Διά μιάς ομως μετ’ ολίγον ή Καισαρίνα, μέ τούς οφθαλμούς γεμά
τους δάκρυα, είσήλθεν είς τήν αίθουσαν όδυρομένη.

Αλλοίμονον! ‘Αλλοίμονον ! κυρία, τί μεγάλο δυστύχημα, τί 
φοβερόν κακόν μοϋ συνέβη I

— Τί είναι λοιπόν ; Τι σοϋ συμβαίνει;
— Ή  δυστυχής ή μητέρα μου άηέθανε !

Είναι δυνατόν; Προχθές ό πατήρ σου μοΰ έστειλε τάς εύχάς του 
διά τά Χρισιού/εννα καί μοΰ έγραφεν ότι όλοι ήβαν καλά.

Καί έν τούτοις ή ουστυχής μου μητέρα άπέθανε. "Αχ, αγαπητή 
μου μητέρα ! !

Π κυρία διά νά πεισθφ δέν είχε νά κάμ-μ άλλο παρά νά άναγνώσ^.
κ. .Μωμπέρ, πολύ συγκβκΐ'ημένη, έλαβε τήν έπιστολήν.

Η επιστολή δέν άφηνε ούδεμίαν αμφιβολίαν διά τό άπευκταίον 
συμβάν, άν καί τοϋ πβοΐστατικοϋ τούτου δέν άνέφερε ούδεμίαν λεπτο
μέρειαν. Ο αδελφός τής Καισαρίνας είχε τό λάθος νά έκλέξχ), διά νά 
άναγγείλρ τήν είδήσιν αύτήν ένα χαρτί πολυτελές, καθώς καί τόν φά- 
κελλον, Η δέ υίίκη του λύπη διεχύνετο μεταξύ τών ρόδων, τών περι- 
σιεριών καί τών καρδιών.

• Αγαπητή μον ‘Αδελφή,
, Β  έπιστολή μου Ιρχεται νά γεμίαχι άπό μίαν πίκραν λύπην τήν 

ΐυαίο&ητον καρδιάν αον. Ό  άνοικτίρμων θάνατος ήλ<Ρε νά άποοπάοη 
από τήν αγάπην μας {κείνην, ητις, άφ’ού μάς ίφερεν εί; τό φως τής 
ήμέρας καί εις όλα τά &έλγητρα τής φνσεως, άνέλαβε νά μας παρά- 
αΧΌ > άπό τής τρυφεράς μας ή*ικίας, τήν μόρφωαιν τής καρδιάς καί 
τοϋ πνεύματος. rSi &αναχ» τυφλέ 1 ίΐοΐος σοϋ ύπεδειξεν έν χβ μανιφ 
σου τήν σεβαστήν καί τρυφεράν μητέρα μας ; Τό σέβας καί ή αγάπη, 
με τά  ̂ όποια την περιεβάλλομεν δέν ήρκεσαν νά τήν υπερασπίσουν 
εναντίον τοΰ σκληρού σου όρεπάνου ,* Αλλά τά δάκρνά μας δέν ήόυ- 
νή&τ\σαν νά ουγκινήσανν και ή μητέρα μας εφυγε διά νά δεχθή είς 
τό 'Ηλίθια πεδία τήν δικαίαν ανταμοιβήν τών αρετών της. Έπαυσε 
να Τ4*' νύκτα και ή τελευταία της λέζις ήτο εκείνη τήν
όποιαν είπε διά νά ευλογήσω τά τέκνα της ; “Εσο καρτερική απέ
ναντι τοΰ πόνου ! Ή  κηδεία &ά γείνη μι&αύριον και ελπίζομεν δτι 
τίποτε δέν &ά σέ εμποδίου νά ‘ λ&βς νά κλαύα-ρς μαζύ μας·

Διατελώ έν βα&υτάτβ λύπη.
Ό  αδελφός σου 

Α ί/γονίτος Μπωνιγκοβ

~  Η δυστυχής η κυρία Μπωνιγκοϋ, έσκέπτετο ή κυρία Μωμπέρ, 
XJ ξιζβν ενός άλλου πενθίμου τελευταίου χαιρετισμού ! Δέν έπίσιευον τών 
όιδασκαλον τοϋ σχολείου σας τόσον κουτόν, ώστε νά ΰπαγορ«ύσ|] τοιοϋ- 
τον γράμμα εις ένα τών μαθητών του.

Εν τούτοις καί αυτή ήναγκάσθη νά έλθ·β είς τήν πραγματικότητα. 
Δέν τής εμενε πλέον τίποιε άλλο, παρά νά χορηγήσω είς τήν μικράν 
καμαριέραν της τά μέσα διά νά κάμβ τό χρέος της, δηλαδή νά μεταβή 
εις τήν άποθανοΰσαν μητέρα της.

Λοιπόν είς τάς 3 ή Καισαρίνα άνέβαινεν είς τό βαγόνι εις τόν 
σταθμόν τού Μ. .. κεκαλυμμενη άπό κεφαλής μέχρι ποδών μέ ένα 
μακρύ μαϋρο βέλο.

_ περιποιήσεις ιών συνταξειδιωτών της, οίκτιρμόνων ανθρώπων, 
δέν τής ελειπον μέσα εις τό γεμάτο βαγόνι τής τρίιης θέσεως, όπου 
εταξείδευε.

Κατά τάς όκτώ άφησε τόν σιδηροδρομικόν σταθμόν, διά νά μεταβή 
μέ ενα αμαξάκι μέχρι τοΰ χωρίου της

 ............................................................
ΐικτυπησε τήν θυραν και μετ’ όλίγον αύτή ήνοιξε καί είς τό φως 

έφανη εις τά μάτια τής μικράς καμαριέρας . . .  ή μηνέρα της. Ή  Και- 
σαρινα ερρ̂ ιξε διαπεραστικήν κραυγήν καί έπεσεν έπι τοΰ εδάφους 
λιποθυμος.  ̂ Αρκετός ωρας έμεινε, κατεχομένη άπό πυρετόν σφοδρόν.

Μεσα εις τους̂  παραλογίομούς τοΰ πυρετοΰ, χωρίς νά γνωρίστι τήν 
μητέρα της ποϋ ήτο εμπρός της, τήν άπεδίωκε :

— Φύγε, μητέρα,^ο,ύγε, μέ φοβίζεις άφοϋ είσαι άποθαμμένη.
Βλεπεις καλα η έτρελλάθης, Καισαρίνα μου; Διατί, ποιος σοϋ

ειπεν οτι εχω αποθάνει;

Εν τφ μεταξύ ήλθεν άπό τό σχολείον ό μικρός αδελφός τής Και- 
σαρινας Αΰγουστος καί άμέσως έρρίφθη εις τάς άγκάλας τής αδελφής

— Είπε μου λοιπόν, Καισαρίνα, ήρώτησε πλήρης χαρας καί ανυπο
μονησίας ο μικρός Αύγουστος, δέν ήτο ώραίον τό γράμμα, πού σού 
εστειλα τήν Πρωτοχρονιάν;

— 'Αχ, άθλι* I άνεφώνησεν ή Καισαρίνα. ’Εάν δέν ή μην εις αύτήν 
τήν καταστασιν, θα σοϋ έσπαζα τά πλευρά άπό τό ξύλο...

ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΟΤ ΟϊΡΑΝΟϊ
ΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ III TOS ΑΡΗΚ ΚΑΙ III Τ Μ  ΑΙΤΡΑ

Tofl Φ λ ο  τ ι μ α ρ ί ω ν

ΕΙς άπόοταοιν 78 εκατομμυρίων χιλιομέτρων άπό τής Γης, συναντάται 
κόσμος ιά μάλα ενδιαφέρων, εχαν αναλογίας με τόν πλανήτην μας. Είνε ό 
πλανήτης Άρης. Φϋάνοντες έπι τοΰ Άρεως διά τοΰ αστρονομικού τηλεσκο
πίου, νομίζομεν δχι ενριοκόμεϋα είς εντελώς άπόχοσμον έδαφος.

'Υπάρχουν επ' αντοΰ βουνά και νδαχα και αί έποχαί διαδέχονχαι άλλη- ' 
λας, δπως και έπι τής Γης. Οί πόλοι του "Αρεως σκεπάζονται τόν χει
μώνα άπό στρώμα χιόνος έξαφανιζόμενον τό ΰέρος. Σύννεφα κάποτε κυμα
τίζουν είς τήν άτμοσφαΐρά* τον, συχνότερον δμως ό ουρανός τον εϊνε χαλα
ρός καί τό κλίμα πολύ ενχάριστον. “Ως έπι τό πλεΐστον βασιλεύει έπι τοΰ 
“Αρεως ή καλοκαιρία.

Ό  ' Αρης στρέφεται περι ιόν άξονα τόν σχεδόν δπως ή Γή, είς 24 &ρας, 
37*, 22" και 65 ίκατοστά τον δευτερολέπτου.

’Εάν δε παραδεχΰώμεν δτι αί βιολογικα'ι συν&ήκαι έπ' αντοΰ εϊνε αί 
Ιδιαι με τάς γηίνας, ΰά Ιδωμεν δχι τό *Αρειον Ιχος μεχρφ 668 ήμέρας

"Ο,τι μας κάμνει μεγάλην ένχύπωοιν έπι τοΰ "Αρεως, είνε αί ενΰνγραμ- 
μοι διώρνγές χον, αί όποΐαι αχημαχίζουν Ινα είδος γεωμεχρικοΰ δικτνωχοΰ 
είς τήν επιφάνειαν τών ηπείρων. Τί είναι ανχαΐ α! διώρνγές ; Άπό τριά
κοντα έχών ήδη ενρίοχονχαι έπι χάπητος τό ζήιημα τοΰτο, άφ' δτου δηλαδή 
άνεκάλύφϋηοαν at αίνιγματικα'ι αύχαι γραμμαΐ άπό χόν άοχρονόμον Σκιαπα- 
ρέλλι. *Είνε ποταμοί», λέγουν οί μέν. « Δίν είνε, λέγουν ο! άλλοι, διότι αυτά 
το ρενμαχα άρχίζονν όλα άπό μίαν ΰάλαοοαν ή μίαν λίμνην και χελειώνονν 
είς άλλην θάλασσαν ή λίμνην. ■ Άλλοι πάλιν Ιοχνρίζονχαι δτι αί διώρυγες 
είνε ανύπαρκτοι, γεννήμαχα οπτικής πλάνης.

Μολαταύτα δ Αόονελ κατώρ&ωσε νά φωχογραφήσυ ανχάς τάς ανλακας 
άπό τήν σοφίταν υψηλής οΙκίας χών ’Ηνωμένων Πολιχειών. Ή  νπαρξις 
λοιπόν τών διωρύγων αντών δεν είνε μνδος

Θεωρείται βέβαιον δτι τό σύστημα τής κυκλοφορίας τών νδάχων έπι 
τής έπιφανείας τοΰ Άρεως διαφέρει τοΰ γήινου χοιούτον.

Έν τούτοις δέν πρέπτι νά ληομονώμεν δχι δλα εινε άμφίβολα, γνωστόν 
δντος δχι ό Άρης πλησιάζει καί είς χά δννατώτερα τηλεσκόπια, είς άπόσχα- 
σιν 20,000 χιλιομέχρ(ον άπό χής Γής.
*Η ζω η  έπΙ tod  Ά ρ ta r

’Εάν νψωνώμεϋα δι’ άεροπλάνου νπεράνω χών Παρισίων καί έάν έκνχ- 
χονσαμεν πρός άναχολάς, ΰά έβλέπαμεν πολύ όλίγα πράγματα. Δεν #ά ήδν- 
νάμε&α νά βεβαιω&ώμεν περί τον 3.V υπάρχω ζωή έπι χοΰ Άρεως καί ζφα 
καί ανΰρωποι, Φνχά μόνον #ά έμανχεύαμεν ύπάρχονχα έπι τής έπιφανείας 
του και σκιάς κινονμένων νπάρξεων άγνωστον καταγωγής δι' ήμας
Είς τό  κενόν τοβ άπειρον

Έξαχολονΰοΰνχες τήν πορείαν μας είς χό διάσχημα, βλέπομεν χόν Ουρα
νόν, δ όποιος απέχει άπό τόν "Ηλιον 2,858 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Επίσης 
τόν Ποοειδώνα, ό όποιος είς άπόοταοιν χριών δισεκαχομμυρίων χιλιομέτρων, 
όρίζει τάς μεθορίους τοΰ ήλιαχοΰ ουσχήμαχος.

Τό άσχρον Άλφα τοΰ άοτεοιομον τοΰ Κενταύρου άπέχει 40,000 δισεκα
τομμύρια χιλιόμετρα απο την Γήν. ΕΙς τό σνστημμα τών άσχερισμών, αντί 
ενος λαμπουν δνο ηΧιοι πον φωχιζονν διάστημα τριών δισεκατομμυρίων 
χιλιομέτρων. Ύπάρχονν δε δχι μόνον άπλοι ήλιοι άλλά καί τριπλοί καί 
τεχραπλοϊ καί σνχνά πολύχρωμοι.

ΑΙ κινήσεις τών ουράνιων σωμάτων μάς δεικνύουν την βραχύτητα τών 
γήινων γεγονότων, ιά όποια συνήθως μάς ενδιαφέρουν τόσον πολύ. Όχαν 
κντταξωμεν μίαν νύκτα τονς αστερισμούς χοΰ ζωδιαχοΰ συστήματος, τάς 
Πλειαδας, το ασχρον χοΰ Τανρον, χόν Άλδεβαράν, τόν Κάστορα και τόν 
Ηολνδενκην, και λαμβανοντες 8να κιάλι προσηλώαωμεν τήν ηροοοχήν μας 
επι τ ον Καοχορος, ΰα ίδωμεν δυο αοχρα άνχί ένός λάμπονχα ώς άδάμανχες. 
Τά δνο αΰχά άστρα, πλησιάζονται διαδοχιχώς κατά 347 εχη Ικαοχον. Πρό 
όλίγων έχών εϋρίακονχο είς τήν ανχήν θέσιν που εϊχον κατά τό 1559.

' Εαν στρέψωμεν τους οφθαλμούς μας πρός τόν άοτεοιομον τοΰ Περσέως, 
θά παρατηρήσω μεν Ινα πολύ περίεργον άσχρον, όνομαζόμενον Άλγκόλ. Ευρι
σκόμενα προ ονσχήμαχος αντιθέτου πρός τό τοΰ Κάστορας Τό άστρον αντό 
στρέφεται με θαυμαστήν ταχύχηχα εις 2 ήμέρας, 20 ώρας, 48 ' και 2' , 
πέριξ ένός ηλίον πολυ λαμπερόν, κατα τρόπον τοιοΰτον, ώστε θεώμε^ον έκ 
τής Γής, φαίνεται να λαμβανβ ποικίλα φώτα, ό δε δορυφόρος τον νφίσχα- 
ται μερικήν εκλειψιν και τας δνο ήμέρας τής περιστροφής. Πανχαχοΰ τον 
απείρου θαύματα λαμβάνουν χώραν. Βλέπομεν ήλίονς έπι ήλίων, ονστήματα 
επι σνστημανων. *Οσον κόι av διατρέξωμεν τάς άχανεϊς ονρανίονς εκτάσεις, 
καταλήγομεν είς τό άπειρον, άρχίζοντες άπ' αντοΰ, και είς τό χάος, τό 
μυστηριώδες χάος.

— Διατί ; άπήντησεν ό νέος. Σοϋ τό είχα ύποσχεθή νά σοϋ γράψω 
τήν πρώτην τοϋ χρόνου. Έλαβες τό γράμμα καί δέν είσαι εύχαρι- 
στημένη ;

— Ναί· άλλά ξεύρεις τί μοΰ έγραψες, ανόητε;
Αμέσως τότε ό μικρός Αύγουστος εβγαλεν άπό τόν μαθητικόν του 

σάκκον ένα μικρόν ζαρωμενον βιβλίον:
— Νά, είπε, κύτταξε. ’Εδώ είναι σχέδια επιστολών διά τήν πρώτην 

τοΰ έτους.
— Καί τί λέγει_έπί τέλους αύτό τό γράμμα; ήρώτησβν ή μητέρα.
— Μοΰ έλεγεν ότι άπέθανες καί μέ βτροσκαλοϋσε νά έλθω εις τήν 

κηδείαν σου. Νά, ιδού αύτό τό γράμμα τής δυστυχίας.
Άκούσασα νά όμιλοϋν διά τήν κηδείαν της ή κ. Μπωνιγκοϋ, κατε- 

λήφθη  ̂άπό ένα έλαφρόν ρίγος, μέ προφανή αγωνίαν παρακολουθούσα 
τό ξετύλιγμα τής έπισιο/.ής τοϋ άφελοϋς υίοϋ της.

— Δέν γνωρίζω τί είναι αύτό τό γράμμα, έπειδή δέν γνωρίζω νά δια- 
βάζω,_ άλλ' είμπορεΐ κανείς εύκολα νά ΐδ-Q άπό τά ποικίλα στολίσματά 
του, οτι είναι ένα ώραίον γράμμα.

— Διατί έστειλες αύτό τό γράμμα, παιδί μου; είπε μία κυρία είς 
τόν μικρόν Αύ/ουστον.

— Διότι αύτό μόνον ηΰρα είς τήν επιστολογραφίαν μου, ποΰ νά άρ- 
χίζη με χόσφ καλάς λέξεις καί νά είναι γιά μιά άδελφή γραμμένο !

* * *     ,  ·
— Ώρισμένως, άγόρι μου, έσύ μέλλεις νά γίνη; σοφός, πολύ σοφός. 

Τί εύτυχία I

« Σ Φ Α ΙΡ Α »

Π ΕΡΙΟ ΔΙΚΟ Ν “ Σ Φ Α ΙΡ Α ,,

Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Ε Ι Σ
ΕΙς τήν σελίδα τής ‘Αλληλογραφίας ft Ο 

λεπτά ή λέξις δι' δλους. Διά ποιήματα 
καί έμπορικάς καταχωρήσεις Ιδιαίτεροι 
συμφωνίαι.

Ε Π ΙΤ Α Γ Α Ι Κ Α Ι ΕΠΙΣΤΟΑΑ1 άπ’ εΰ 
&είας πρός τόν ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ *· ΑΝΤΠΝ· 
Μ· ΣΥΡΙΓΟΝ

νά τ ’ αποκτήσουν στη διάβα τοΰ καινούριου 
χρόνου. Δράμά. Νικόλαος ’Ε. Ζαχάρης.

| —Είμαι 17 ετών, νοιώθω καί γράφω βα-
θειά. Όποια νοιώθει σάν μιά τέτοια παιδική 
καρδιά ας γράψη δυό λόγια π νεμένης ψυχής, 
κ. Ίωάννην Ρουμπαζόνην διά Νικόλαον Ζαχά- 
ρην, Δράμαν.

—Δεσποινίς γαλλομαθής ζητεί παραδόσεις 
κ 'τ ’ οίκον. Πληροφορίαι εις τά γραφεία τής 
«Σφαίρας».

Δ ΙΑ  Τ Ο Υ Σ  Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Σ Τ Α Σ  Θ Υ Ρ ΙΔ Ω Ν
Κ Α Ι Τ Ο Υ Σ  Ψ Ε Υ Δ Ω Ν Υ Μ Ο Υ Χ Ο Υ Σ
Ειδοποιούνται οί ένοιχιααται ϋ·υρίδων, τών 

όποιων ή ενοικίασις εληξε τήν 31ην Δεκεμ
βρίου π . ε. νά οπαύσουν πρός άνανέωσιν διά 
νά μή άναγκασΌ·ώμεν νά διαθ-έσωμεν άλλοϋ 
τούς άρι&μούς των. Έκάστη άνωνέωσις δ ι’ 
ένα ετος δρχ. 50. Δ ι’ όλιγώτερσν διάστημα 
άναλόγως. Ε π ίσης και οί κάτοχοι ψευδω~ 
νύμων πρέπει ν ’ άνανεώσουν τήν εγχριοιν 
τών σημερινών ή νά προβοϋν είς εγκριοιν 
άλλων.

Δ Γ  Ο Σ Ο Υ Σ  Μ Α Σ  Ε Υ Χ Η Θ Η Σ Α Ν
— Ή  < Σφαίρα» διαβιβάζει τάς Όερμάς 

της ευχαριστίας πρός δα ας καί δσους τήν εΰ- 
χή&ησαν διά τό Νέον *Έ τος .

y—λ—α~ Λ  ι». * .  Λ

] ΤΙ ΙΙΙΜΤΕΜ TDK ΑΝΑΓΗΟΠΟΗΙΣ
■«»■■■»<—»■■ » · ■■ ν ·ι» '*» ■··■*—ν

*Η λέξτς  SO λεπτά
•ν · ν  · ν  -t

— ’Αγαπημένη μου, πάει καί αύτός ό χρό
νος. Υπήρξε γιά μέ πολύ άσχημος καί άτυχής 
άπό πάσης άπόψεως. Έμοιαζε λίγο μέ τό 1914. 
Τό μόνον φωτεινόν σημεϊον τοΰ παρελθόντος 
έτους ύπήρξε ό γάμος τοΰ άδελφοΰ μου, ό 
οποίος ύπήρξε πολύ καλός, πρό πάντων όσον 
άφορφ τόν σύντροφον πού ηίρε, δέν σοϋ ομοιά
ζει στήν ώμορφιά, άλλά «Ις τόν χαρακτήρα 
εΧναι άκριβώς όπως σύ. Ά ς  ζήση τούλάχιστον 
ούτός εύιυχής. Καί γιά σέ, &ν δεν άπατώμαι, 
νό παρελθόν έτος δέν ύπήρξε καί τόσον εύτυ- 
χές. Είχες άρκετάς στβνοχωρίας ιδίως λόγφ 
τής άσθενείας τοϋ μικρού άδελφοΰ σου. "Ας 
έλπίσωμεν ότι τό νέον θά ε1ν"ι πολύ καλλίτε- 
ρον τοϋ παρελθόντος, τό όποιον κ™ί εύχομαι 
μέ όλην μου τήν καρδίαν είς δλους άνεξαιρέτως.

Βιολέτα
— Εικοσαετής νέος διάγων βίον μονότονον 

ζητεί άλληλογραφίαν μέ κορίτσια εύαίσθητα 
άπάσης τής Ελλάδος. Σκοπός δ,τι επακολου
θήσει. Γράψατε : Μάριον Νικολαΐδην, Καφε- 
νεΐον Άρκάδιον, Κέρκυρα.

— Γεώργο, εύτυχισμένον τό 1626 μέ πλήρσι- 
σιν ονείρων. Σιωπή σου μ4 θλίβει. Έως πότε 
σκληρέ; Β Σ.

— Κύριος, μόνος στήν ζωήν, έπιθυμεΐ νά 
γνωρίστι νέαν κ· ρίαν ή δεσποινίδα μή έ- 
χουσα άπολύτως κανένα δεσμόν διά σοβα- 
ράν φιλίαν. Γράψανε: Δ. Κ. Μ. 218, poste 
restante εξωτερικού. ’Ενταύθα.

Ο  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Σ  Τ Η Σ  Ν Ο Ρ Α Σ
Σννέχετα τώ ν Λνομάτων

έκ τΛς 4ης (Ιίλ ίδος .
(λΰσις χ»ρίς γραμματόσημον), Ί .  Άντύπας 
(«λήρ. 2), Jaloux (κλήρ. 2), Μίμης Γιοίτζής, 
Κατίνα Γιαϊτζή, Νικόλαος, "Ανδρ. Σταυρόπου- 
λος, Κων. Κουτσΰ/ος, Μαρίνος Παππας, Γεώρ
γιος Σέρρας (κλήρ. 2), Κούλα Βογιατξή, Κούλα 
Μιτζιθροιτούλου (κλήρ. 5), Μαρίκα Μιχαλο- 
πούλου, Σρήστ. Ζωιόπουλος, Ελένη Μιχαλο- 
πούλου (κλήρ. 2), Γεωργία Διαμαντοπούλου, 
Χρήστος Χαραλαμπόπουλος, Θεόδωρος Πολα- 
τίδης (κλήρ. 2), Διον, Άνδρικόπουλος, Θωμάς 
Σπύρου, ‘ Ιωαν. Δαντούρης, Κων. ΡΙζος, Δημ· 
Μαργκούνης, Δημ. Συνεβριώτης, Στυλιανός Νε- 
νεδάκης (κλήρ. 2), Κατίνα Παπαμιγελάκη (κλήρ. 
2), Παύλος "Ιωάννου Άθηνά Μάοκου. Χρ· 
Κ α β ά σ ιλ α ς ,  Έλλη Ζουμπουλάκη (κλήρ. δ), 
Κάκια Βασιλείου, Ελισάβετ Δάνη, ΕΙρήνη 
Δάνη, Άθηνά Δάνη, Κωνστ. Γεωργιάδης,’Ιωάν. 
Ραγκούσης.

Ε Κ Ε Ρ Δ ΙΣ Α Ν  Δ ΙΑ  Κ ΛΗ ΡΟ Υ 
ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΩΝ ΚΟΡΙΣΤΙΩΝ 

Πρώτον βραβεϊον, ένα ζεύγος γαλότσες, 
Στέλλα Νικολάου.

Δεντερον, μία σάρπα πλεκτή, Κοΰλα Βο- 
γιατζή.

Τ ο ίτο ν , ένα ζεύγος γάντια, "Ιουλία Για- 
ρεμπή.

Τ έτα ρ τον , δέκα κάρτ-ποστάλ, Σαραντοΰλα 
Μιχοογιώργου.

Πέιιπτον, ένα κουτί λουκούμια, Μαρία 
Περούτση.

ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 
Πρώτον (5ρα6εϊον, ένα κουτί «ούρα, Νι

κόλαο; Κυριοκόπουλος.
Δεύτερον, έξη λάμες ξυρίσματος, Σταύρος 

Νικολάου.
Τ ρ ίτο ν , τρίμηνον συνδρομήν, Μαρίνος 

Παππας.
Τέταρτον , μία πίπα, Χρ. Καβάσιλας.
Π έμπτον, δύο τόμους διηγημάτων, Πέτρος 

Σινόπουλος.
01 κερδίσαντες πρέίτει νά μάς γράψουν άμέ

σως τάς άκριβείς των διευθύ\σειε ή νά περά
σουν άπό τά γραφεία μας διά νά πάρουν τά 
βραβεία. Αέν λαμβάνεται ύπ’ όψιν ή διεύ- 
θυνσις πού άναγράφβται στό χαρτί τών λύσεων. 

Π α ρ α κ λ ή σ ε ις
1. Μή γράφετε τάς λύσεις δύο διαγωνισμών 

στό ίδιο χαρτί.
2. Μή συμπληρώνετε καί μή κόπτετε τόν 

τυπωμένο διαγωνισμό. Γράφετε τήν λύσιν σέ 
ιδιαίτερο Υαρτί.

3. Μή ξεχνάτε νά γράφετε, μιζή ui τή δι- 
εύθυνσί σας, καί τ ’ δνομά σας. Ή  Δ ίς  Νόρα

Κ Υ Κ Λ Α Μ  Ε Σ
Τώρα τό άποαεσήιιερο, ποννε γλυκά τά χάδια 
Ίοΰ ήλιοΰ καί κάτι αόριστες γεννοΰν επιθυμίες, 
Στα γραφικά λοφόβοννα και στ’ άπλωτιά λειβάδια 
Πήγαιναν τά κορίτσια μας νά μάσουν κυκλαμιές.
Ώ  μαγική διαίσθηση τής νιιότης ! Μέσ’σχήν ώρα 
Έκεϊ κι’ εμείς πηγαίναμε σιγά - σιγά πεζοί.
Στό δρόμο άπαντηθήκαιιε Μιά ουντροφιά Και

[τώρα
θά βρούμε και θά μάσουμε τις κυκλαμιές μαζί...
Όλο χαρά ακορπιόμαατε μέα’ τό λειβάδι ταίρια 
Και ψάχνουμε ζευγαρωτοί ..Νά κυκλαμιές σωρός! 
Σκυμαένοι Πλάιτά κορμιά. Μαζί μαζί τά χέρια.■ 
Γεμάτο τό πανέρι μας κι’ άνανθος πειά δ αγρός !
Μονάχα τό πανέρι μας ; Μέ κυκλαμιές γεμάτη 
Κα'ι τήν φνχή μας νοιώθαμε ζευγαρωμένοι εμείς!.. 
"Ομως τί γέλια ! Πέσαμε πηγαίνοντας τρεχάτοι 
Στό ρεμματάκι μιάς κρυφής, κ’ οί δνό, νεροσυρμής.
'ίαζί μάς άγκελώθηκαν τά χέρια μέσ' τ’ αγκάθια..

σταγωνίχσες κόκκινες, ποΰ έπάλλατε κρυφά 
Στών αβασάνιστων καρδιών τ ' άδυτα μέσα βάθια 
Ποια μοίρα σάς φανέρωσε μαζί - μαζί έτσι δά ;..
Μαζί καί ξεφωνήσαμε—μιά αανρα είχε πηδήση!— 
‘Εκείνη άπό τό φόβο της κ’ έγώ νά τή γ3λώ 
Άθελα τό χεράκι της στό χέρι μου είχε κλείση 
Κι’ έλεγα πως τό φίλαγα χωρίς νά τό φιλώ !
Στό λόφο άπάνω αχό λιασχό καθήσαμε χορτάρι 
Καί μπονκεχάκια πλέξαμε χής κυκλαμιές μαζί 
Τό πρώτο - πρώτο κάρφωσα ατό στήθος της μέ

[*άρη,
Τό δεύτερο μοΰ πέρασε στη μπουτοννιέρ’ αυτή.
Μαζί στους άλλους γνέψαμε κοτόπι ν’ ανεβούνε’ 
Μάς έχασαν καί θ'άρχιζαν κακογλωσσιές να λέν.' 
Κ ι ’ ά χ ί  Πόσο μετανοιώοαμε λίγο προτοΰ νάρθονν* 
Γιατί μονάχοι μείναμε τέτοιες στιγμές’xai δέν..·
Στα ξένα μάτια θά γινοΰν χλωρά καθώς τήν ωρα 
Ποΰ ντροπαλά μον τάδωοες μικρή παιδούλα ε α ν— 
Κι' άν τότε τήν άγάπη σου μον έψιθνρίσαν, τωρα 
Τήν πειό θερμή μον θά σοΰ είποϋν εύχούλα και

[χρυσή.1

Δροσιά θάχονν ατά φύλλα τονς. Σάν άπομείνβς
[μόνη

Πιέτην κρυφά καί πέταξε τά ρόδα μας μακρυά... 
θάναι τής Λήθης τό νερό. Δροσίοον κα'ι λησμονεί! 
θάν’ τά στερνά μου δάκρνα — Καί μή δα»ρνζγ]ς

[πειά I

Τί άλλο άκόμα !..Ένα φιλάκι αλλάξαμε, καϋμένη! 
θά σ' τό γυρίσω, δχαν φιλώ χά οχέφανα, κι ανχό 
‘Απ' τον παληό μας έρωτα τίποτα να μή μένει 
Και μόνο τήν άγνότη του νίχνς γιά φυλαχτό !

Γ . 'Αβάνας

— Δεσποινίς ζητεί άλληλογραφίαν μέ μορ
φωμένους νέους ’Αθηνών, Θεσσαλονίκης άνω 
τών 28 έτών, μέ πολίτας καί άξιωματικούς Θά
λεια Χρυσοπούλου, θυρίς 167 Γραφεία Σφαί
ρας Άθήναι.

— Καλή μου, εύχαριστώ {βεβαιώθηκα, μά 
δέν ήθελα ποτέ τέτοιον όρκον γιατί σέβομαι 
κάθε δικό σου. Ξέρο πόσο. Όταν λάβω α
παντήσω.

—Κύριος τριακονταετής, εύγενέστατος λίαν 
μορφωμένος καί άμέμπτου έξωτερικού, ζητεί 
άλληλογραφίαν μέ νεαράς κυρίας καί χήρας. 
Γράψατε : Ν. Παπαδόπουλον, Poste Restant, 
’Αθήνας.

—Ευρισκόμενος είς τάς "Ηνωμένας Πολι
τείας άπό έτών καί πρός άνακούφισιν τής μο
νοτόνου ζωής μου, ζητώ πνευματικήν γνωρι
μίαν μέ φρόνιμα κορίτσια καί νειιράς άνεξαρ 
τήτους χήρας ούχί άνω τών 30 έτών. Σκοπός 
ό,τι έπακολουθήσχ). Γοάψατε: Κολόμβος Ρ. 
Ο. Box 4, Indiana Harbor, Ind. u. s. a.

—Όποια δεσποινίς ή κυρία νομίζει πώς 
είναι άπηλλαγμένη κάθε γελοίου κοινών ικοϋ 
δεσμού κσί πάσης θρησκευτικής προλήψεοος 
καί δυσειδαιμονίας, άς μοϋ γράψη. Σκοπός 
ό,τι έπακολουθήσυ· Φιλαλήθης, Ρ. Ο. Box 
912, Indiana Harbor, Ind. u. s. a.

—Σ ' έκείνους καί σ’ έκεϊνες πού δέν βρή
καν έκείνο πού ποθεί ή καρδιά τους, εύχομαι

I ΣΤΗΛΗ ΜΙΚΡΩΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ |
20 λεπτά Λ λέξις

Φ Υ Λ Α  Κ Ι  Σ Μ Ε Ν Ο Υ  Π Α Ρ Α Π Ο Ν Ο
Κοιμούμαι κι’ όνειρεύομαι ελευθερία καί χαρι, 

ξυπνώ καί βλέπω γύρω τής φνλακής τό χάλι. 
Πικρό παράπονο, βαρύ σκεπάζει̂  τήν ψυχή μον, 
δέν παύουν ονιε μιά στιγμή οί άνεστεναγμοί μου. 
Σάν βλέπω γύρω μου χονδρά σίδερα σκουριασμένα, 
μέ παίρνει τό παράπονο και λαίω λυπημένα. 
"Ακόμη δέν έπρόφθαοα χόν κόσμον νά γνωρίσω 
κ’ ή χύχη με ώδήγησε στή φυλακή νά ζύσω.  ̂Δεν 
γνώρισα ποτέ χαρά, μά ούτε θά γνωρίσω, αλλα, 
έδώ που βρέθηκα, μοΰ φαίνεται νά σβύσω Ή  φυ
λακή 'ναι θάνατος και χάρι isr γνωρίζει, είναι 
Ινας τόπος σκοτεινός πον νεκρικά μυρίζει, θά 
ελθ·Β άραγε ποχέ ημέρα νά γελάσω ή μέ πικρό 
παράπονο σχεν " ί̂δη κεΐ θά φθάοω;

Τ. Πολυχρονόπουλος

ΤΑ  Φ Υ Λ Λ Α  ΤΗΣ «Σ Φ Α ΙΡ Α Σ » τά 
περτέ^οντα τάς προηγονμένας dvvi- 
Μείας’ τώ ν δνο ΐτπερόχων μνθιότορη- 
jiA tuv ι*ας <θί "Α θλιο* τώ ν ’ Awn- 
νών» καί τό  «Μ νόττκόν τοί? Ά ρ ρ ί -  
νη» πωλοΟντοτ είς τά  Γραφεία μας 
πρός Δραχ. 2.— ίκαάτον.

Κ Α Ζ Α Μ Ι Α Ι  ΚΑΙ  Η Μ Ε Ρ Ο Α Ο Γ Ι Α
Χ Ο Ν Δ Ρ Ι Κ Ω Σ

ΙΙωλοΰνται είς τά γραφεία τής «Σφαίρας» εις 
τιμάς συμφερούσας καί εις οίανδήποτε ποσότητα

Ο Ν Ε Ο Σ  Κ * Ι  Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Ο Σ  
Ο Ν Ε Ι Ρ Ο Κ Ρ Ι Τ Η Σ  Τ Ο Υ  Ν Ο Ο Μ Α Ν Τ Ο Υ

Κόκκαλα αποθαμένου όνειρενόμενος τρώ
γεις, λύπην καί δυσαρέσκειαν θέλεις δοκιμάσει.

Κόκκινα έάν ίδης δτι φορείς καθ' ύπνον, τα
χέως θέλεις εύχυχήσει.

Κόλνφα όνειρενόμενος, δάκρυα θέλεις χύσει.
Κολνμβών όνειρενόμενος, χωρίς νά βραχύς, 

υγείαν σημαίνει, έάν δ» βQa'/.fji ασθενειαν.
Κόμην μακράν όνειρευόμενος δτι έχεις δειλίαν, 

είς τάς επιχειρήσεις αον σημαίνει. ‘Εαν ίδης̂  ατίτήν 
νεριπεπλεγμένην, μεγάλας περιπλοκας εις τας απο
θέσεις σου θέλεις άπανχήσει, έάν δέ ΐδ^ς αννην 
άπ' εναντίας όμαλήν καί καλώς κτενισμένη, έξο- 
μάλννσιν και εύκολίαν χών νποθέοεών σον σημαίνει.

Κόρακα κράζοντας εάν άκούσ^ς καθ ύπνον, 
δνσαρέστονς αγγελίας θέλεις λάβει και λνπηθη.

Κόρην έάν δνειρενθ^ς πλέκονσάν σοι στέφανον, 
μεγάλα άξιώματα καί βαρύτητα κοινονική* θελεις 
αποκτήσει. Έάν σοί δωρχ) τι, ευτυχίαν σημαίνει. 
Έάν σοι προσφέρυ άνθος κόκκινον. λαμπρός άγ- 
γελίας θελεις λάβει ταφέως Έόν φιλϋ: τοιαντην, 
λαμπρόν τύχην περίμενε έάν δέ άπό Ιρωχα, δνσα- 
ρεστον ‘Εάν ίδης τοιανιην φιλοΰσάν σε, αί υπο
θέσεις θέλουν ενοδωθϋ. ‘Εάν Wjjs αύτήν γυμνήν, 
πλοΰτον θέλεις άποκτήσει. Έάν κτενίζεσαι υπό 
κόρης, άπαλλαγήν φρονχίδο>ν σημαίνει 'Εάν ψη- 
λαφής καθ' ύπνον ολόκληρον τό σώμα τής κόρης, 
χωρίς νά ενρ^ς άντίσχαοιν, τύχην  ̂ ευμενή
σοί προαγγέλλει. Έόν ζηχβς κόρην εις γάμον κα'ι 
ή μήχηρ αυτής αποποιείται, αποτυχίαν τής θέσεως 
ήν ζητείς προμηνύει ' Εάν Mjjc δτι ο'ε καλύπτει 
δι' έφαπλώμαχος, σύζυγον θέλεις χήν λάβει. Εάν 
χήν ίδιjf δχι σέ δροαίζει διψώντα, επιτυχίαν τών 
ήθι*.ών έρώχων σον δηλοΐ.‘Εάν ίδ{]ς δτι φονεύεις 
κόρην άνευ άνχιστάσεως τήν καταστροφήν σου προ
παρασκευάζεις.
(Ε Ις τί» «ροόενές

ή όννέχετα τοΟ Ό νε »»οκ ρ »το ν )
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Ε Ι Σ  Π Ρ Α Ξ Ε Ι Σ  Τ Ρ Ε Ι Σ

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ
Μ παρμπαγιώργος.—Σώπα, έρμου, πού 

Οα μάς ξυρίσουνε. Καραγκιόζ’ , Ιγώ δέν ξυρί- 
ζ ’μι μαθές. Τώχου τάξει.

Κ αραγκ ιό ζης.— Άντε, μωρέ μπάρμπα, 
μ' εσένα Πρωθυπουργό καί μέ τό γυιό μου 
υπουργό τοϋ Επισιτισμού είμαστε σύγουροι 
πώς €ά μας ρημάξουν άπό τό ξϋλο εδώ πέρα 
πούρθαμε.

Μ παρμπαγιώργος.—Σώπα,. έρμου. Έγώ 
είμαι, μαθές, έδώ.

Κ αραγκιόζης.— Δέν ξέρω μονάχα, μπάρ
μπα, αν έχουν έδώ πέρα σταθμούς βοηθειών.

Μ παο(ΐπαγιώογος.—Δ ’λαδής ;
Κ αραγκ ιό ζης.— Ποΰ ξέρεις, μπάρμπα. 

Κατά πώς διοικούμε αύτό τόν τόπο, μπορούνε 
νά μάς χρειασθοΰν.

( ’Έρχεται ό Χατζηαβάιης).
Χ ατζηαθά τη ς.— Καραγκιόζη μου, πρέπει 

νά κρυφτοΰμε. Ό  λαός έξω έπαναστάτησε καί 
γυρεύει νά |σέ σκοχώση.

Κ ολη τΑ ρ ι.—Σάν τοΰ πάλη ό ζάλος τόν 
πατέλα.

Κ αραγκ ιό ζης.—Τώρα ηού έχω νά τηγα
νίσω μπακαλιάρο βρέθηκε νά έπαναστατήση ό 
χρουσούζης. Μπάρμπα, τρέχα έσύ νά δής τί 
συμβαίνει. Έσύ αντέχεις στό ξύλο.

Μ παρμπαγιώργος.— Καραγκιόζ", άν δώ, 
μαθές, κανένα νά φωνάζ’ , θά βγάνου τού τσα
ρούχι νάν τού ξεκαλυβώσω τά μούτρα.

Κ αραγκ ιό ζη ς.—Δέν φέρονται ετσι στό 
λαό, μωρέ μπάρμπα. Ό  λαός θέλει διπλω
ματία.

Μ παρμπαγιώργος.— Γιατί σκούζει μαθές;
Χ ατζηαθάτη ς.— Πεινάει, λέει, καί θεω

ρεί αίτιον τής πείνης του τόν νέον Βασιλέα. 
Δέν βρίσκει, λέει,τρόφιμα, δέν βρίσκει σπίτια.

Κ οραγκ ιόζης. — ’Ακόμα δέν περάσαν οϋτε 
πενήντα χρόνια πού έγινα Βασιληάς. Τί απαι
τητικός πού είναι αύτός ό λαός. Τρέχα, μπάρ
μπα, νάν τού πής δυό λόγια νά τόν μερώσης. 
Τρέχα.

Μ παρμπαγιώργος.— Τρέχου, Καραγκιόζ*.
( Ό  Μπαρμπαγιώργος φεύγει).
Χ ατζηαθάτης.— "Ασκημα τήν έχουμε,Κα

ραγκιόζη μου. Φαίνεται ότι ό λαός μάς έπήρε 
χαμπάρι.

Κ αραγκ ιό ζης.—Βρέ, τό χρουσούζη.
Χ α τζη α θά τη ς.—Δέν ήξερες κ'έσύ νά φερ- 

θής. Έπήγες νά καθήσης ο’ αύτό τό παλιό
σπιτο κι* άντί νά βγάλης κανένα διάγγελμα 
στό λαό, κάθεσαι καί τηγανίζεις μπακαλιάρο.

Κ ολη τΆ ρ ι.—Κ ’ έγώ φουσκώνω τό γάζαρο.
Χ α τζη αθά τη ς.—Ξέρεις τί φοβάμαι, Κα

ραγκιόζη μου ;
Κ αραγκ ιό ζης.—Τί ;
Χ α τζηαθά τη ς.—Μήπως έλθη ό λαός έδώ 

μέσα καί μάς πνίξβ.
Κ αραγκ ιό ζης.—Ξέρεις τότε τί νά κά

νουμε ;
Κ ολη τΑ ρ ι.— Νά τό σκάτσουμε.
Κ αραγκιόζης.— Ό χ ι- νά μπήτε έσεϊς όλοι 

οί υπουργοί μέσα σ’ ένα μπαούλο γιά νά κρυ- 
φθήτε κ’ έγώ κάνω καλά ύστερα. Εμπρός.

Χ α τζηαθά τη ς.—Μά θά σκάσουμε μέσα 
στό μπαούλο, Καραγκιόζη μου.

Κ αραγκ ιό ζη ς.— Άμπά. Τό μπαούλο θάχη 
τρύπες γιά νά πέρνετε άγέρα. Εμπρός, μπήτε 
στό μπαούλο.

(Άκούγονται απ’ εξω φωνές).
Χ ατζηαθάτη ς.—  ’Ακούω φωνές, Καρα

γκιόζη μου. Θά είναι ό λαός. Ώ , δυστυχία 
μου !

Καραγκιόζης, (ανοίγει ενα μπαούλο).— 
Μπήτε μέσα γρήγορα.

( Ό  Χατζηαβάτης και τό Κολητηρι μπαί
νουν μέσα ατό μπαούλο, τό όποιον εχει ατά 
πλάγια διάφορες τρύπες σάν μικρά παρά
θυρα).

Χ ατζηαθάτης.— Καραγκιόζη μου, τό νοΰ 
σου νά μή μας πάρης στό λαιμό σου.

Κ αραγκιόζης, (ανεβαίνει επάνω στό 
μπαούλο χαΐ κάθεται στανροπάδι)· —Μή φο
βόσαστε άπό καλό.

( ‘Αχονγονται χτυπήματα στήν πόρτα).
Κ ολη τΑρ ί, (βγάζει τό κεφάλι του άπό 

μιά τρύπα τοϋ μπαούλου).—Πατέλα, έλχον- 
ται νά μάς δείρουνε.

Κ αραγκ ιόζης, (δίνει μιά με τό πόδι του 
στό κεφάλι τον Κολητηριοΰ).—Σκασμός, κύ
ριε υπουργέ.

(Τά χτυπήματα στήν πόρτα επαναλαμβά
νονται).

Χ ατζηαθάτης, (μέσα άπό τό μπαοϋλο). 
—Μήν άνοιξές, Καραγκιόζη μου. Συλλογίσου 
τή γυναίκα μου καί τά παιδιά μου.

Κ αραγκιόζης. — Εμπρός, άντρέ, περι- 
καλώ.

( Ή  πόρτα ανοίγει και εμφανίζεται ό 
Ταχήρ).

'Γα^ήρ.—Μεγαλειότατε, ό λαός τής Βερού- 
της έπανεστάτησε. Ζητάει ψωμί.

Κ αραγκ ιό ζης.— "Ας κάνη υπομονή καί 
ύστερα άπό καμμιά πενηνταριά χρόνια όλα θά 
διορθωθούν.

Τα^ήρ .—Τί νά διορθωθούν, Μεγαλειό- 
τααε, πού έσεΐς δέν φροντίζετε διόλου γιά τό 
λαό. *0 κόσμος ψοφάει άπό τήν πείνα.

Κ αραγκ ιό ζης.—Μά τί διάολο, κ" έδώ 
πέρα τρώει ό κόσμος ; Ά μ ’ αν ήξερα πώς 
τρο'ιει δέ θάρχόμουν νά γίνω Βασιληάς. Άκοΰς 
έκεΐ άναίδεια ! Δέ μοΰ λές, μπάρμπα κύρ Τα- 
χήνη, δέν υπάρχουν έδώ πέρα τρόφιμα ;

Τ α νή ρ .— ’Υπάρχουν, μά οί μπακάληδες 
τά κρύβουν.

Κ αραγκιόζης. — 'Αθηναίοι είν’ αύτοί οί 
μπακάληδες;

Τα^ήρ .—Όχι, ντόπιοι.
Κ αραγκ ιό ζη ς.—Καί γιατί τά κρύβουν τά 

τρόφιμα ;
Τα^ςήρ.— Γιατί δέν θέλουν νά τά πουλή

σουν φθηνά.
Κ αραγκιόζης. —Ά ς  τά πουλήσουν τότε 

άκριβά.
Ταχήρ.— "Αμα τά πουλήσουν ακριβά, Με

γαλειότατε, δέν θά τ ’ άγοράζη τότε κανείς.
Κ αραγκ ιό ζη ς.—Νάτα μας ! Άμα τά που

λάνε φτηνά, τά κρύβουνε, άμα τά πουλάνε 
άκριβά, δέν τ ’ άγοράζει κανένας... Τί [θέλετε 
τότε νά σάς κάνω έ,γο'); ,Έ  ;

Τα^ήρ — Δέν γνωρίζω, Μεγαλειότατε. 
Τοΰτο μόνον ξεύρω, ότι ό λαός τά έχει μαζή 
σας καί μαζή μου πού σάς προσκάλεσα. Άλλά 
ποΰ νά ξεύρω κ’ έγώ ό δυστυχής...

Κ αραγκ ιό ζης.—Πήγαινε νά πής στό λαό, 
κύρ Ταχήνη, ότι αύριο θά φάη τόν περίδρομο. 
Αύριο, αύριο.

Τ α νή ρ .—Θά βγάλετε κανένα διάταγμα ;
Κ αραγκ ιό ζη ς.—Μάλιστα. Πήγαινε.
Τ α νή ρ .—Τί βκέπτεσθε νά κάνετε Μεγά

λε ιότατε ;

Κ αραγκ ιό ζης.—Δέ θέλει ό λαός νά φάη;
Τα^ήρ.—Μάλιστα.
Καραγκιόζης. — Έ , θά φάη.Έτσι πέστου. 

Τοΰ δίνω τό λόγο τής άτιμίας μου ότι θά φάη.
Τ α νή ρ .—Πολύ καλά.
(  Φεύγει).
Κ αραγκιόζης. — Βρέ, τό χρουσούζη. Άμή 

αν είναι νά φροντίζω νά τρώη ό λαός, φασκε- 
λωκουκούλωστα. Έδώ δέν προφτάνω νά τρώω 
έγώ...

("Ερχεται μιά γυναίκα τής Βερούτης, όνο- 
μαζομένη Μιλέλμ).

Μ ιλ έλμ .—Είσθε ό Μεγαλειότατος Βασι
λεύς τής Βερούτης;

Κ αραγκ ιό ζης.—Μάλιστα.
Μ ιλέλμ . —Περίεργον. Έ γώ  ένόμιζα πώς 

θά δώ...
Κ αραγκ ιό ζης.—Κανένα άσχημο ίσως, κα

νένα τέρας; Έ , τί νά γίνη, γλέπετε. Τωχει 
τό νερό τού τόπου μας καί γινόμαστε έμεϊς 
έτσι ώμορφοι.

Μ ιλέλμ . —Δέν θά είσθε, βέβαια, παντρε
μένος.

Κ αραγκ ιό ζη ς.—Όχι, δέν μπορώ νά παν- 
τρεφτώ άκόμα.

Μ ιλέλμ . — Γ ια τί;
Κ αραγκ ιό ζης.—Είμαι, γλέπετε, άνήλικος.
Μ ιλ έλμ .—Κ ι’  όμως ό λαός έχει άνάγκην 

άπό μιά Βασίλισσα. Μία Βασίλισσα θά μπό
ρεση νά τόν φέρη σέ λογαριασμό καί θά 
παύση νά φωνάζη.

Κ αραγκ ιό ζης.—Θά στείλω αύριο στό πα
ζάρι νά μοΰ φέρουνε μία.

Μ ιλέλμ . — Περιτιόν, Μεγαλειότατε. Ε 
κείνη πού μπορεί νά γίνη σύζυγός σας καί 
Βασίλισσα τής Βερούτης, εύρίσκεται αύτήν 
τήν στιγμήν ένώπιόν σας.

Καραγκιόζης. — Πώς ;
Μ ιλ έλμ .— Μάλιστα, Μεγαλειότατε. *Η 

δούλη σας Μιλέλμ σάς προσφέρει τήν καρδίαν 
της καί τήν συνδρομήν της.

Καραγκιόζης. — Εύχαριστώ πολύ, δεσποι
νίς, άλλά δέν μπορώ τώρα νά παντρεφτώ.Έχω 
πολλή δουλειά. Περάστε καμμιά άλλη μέρα.

Κ ολη τϊίρ ι, (βγάζει τό κεφάλι του άπό 
μιά τρύπα τοϋ μπαούλου).— Τήν πέλνω έγώ.

Καραγκ ιόζης, (τόν κλωτσάει πάλι με τό 
πόδι τον). — Τό βλέπω πώς μ’ άγαπάτε, δε
σποινίς...

Μ ιλ έλ μ .—Σάς αγαπώ σάν τρελλή.
Κ αραγκιόζης.— Κ ’ έγώ σάς αγαπώ σάν 

λυσσασμένος.
Μ ιλ έλμ .— Εμπρός λοιπόν, ας παντρε- 

φτούμε. Όταν ό λαός, πού έπανεστάτησε, μά
θει πώς παντρεφτήκατε καί μάλιστα έμενα, θά 
ήσυχάση άμέσως.

Κ αραγκ ιό ζης.—Καί τί ώμορφη πού είσαι. 
Έλα νά σέ κάνω μά...

Μ ιλέλμ , (τόν αγκαλιάζει). —  Μεγαλειό
τατε, σάς λατρεύω. Πεθαίνω γιά σάς.

Καραγκιόζης. —Κ ’έγώ χάνουμαι κ’ύστερα 
βρίσκουμαι πάλι.

( Κάνει νά τήν άγχαλιάσχ) κι’  αυτός, άλλά 
τήν στιγμήν έκείνην ή Μιλέλμ τραβάει ενα 
μαχαιράχι μέσα άπό τό στήθος της xai χτυ
πάει μ’ αυτό τόν Καραγκιόζη κατάστηθα).

Μ ιλέλμ . —Άτιμε, έπήρες τόν κόσμο στό 
λαιμό σου. Νά, λοιπόν, τέρας !

(Τρέχει xai χάνεται).
(1 ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ |)

"Ενας πρωτότοκος υίός Βασιλέως έθυσίασε τόν θρόνον του γιά την εύμορ- 
φιά μιας Έβραιοπούλας.

Ό  υ16ς|αύτός τον Βασιλέως είναι ό Κάρολος, ό Διάδοχος τής Ρουμανίας. 
Και ή έβραιοπούλα, ή πεντάμορφη Μάγδα τοΰ Βουκουρεστίου.

ΑΠΟ ΤΟΤ ΠΡΟΣΕΧΟΤΣ ΦΤΛΛΟΤ ΕΙΣ ΤΗΝ “ ΣΦΑΙΡΑΝ,,


