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« Σ Φ Α Ι Ρ Α »

i  ΟΙΜΟΙΙΜΤΠ ΤΗΣ “ΣΦΑΙΡΑΣ,, j
Τό γραφειον τής <Σφαίρ~ς· αναλαμβάνει 

τήν διαβίβασιν επιστολών εκ μέρους τών εν
διαφερομένων πρός διάσημον έκ Κωνσταντι
νουπόλεως νοομάντην χαι πνενματιατην δια- 
μένοντα έν Ά θ ή να ις . Πλήρες φώς είς όλα 
τά οΐκογενιαχά μυστήρια.

Πνευματισμός, υπνωτισμός, τραπεζάχι.
Ψυχολογία παντός άιύμου έπι τή βάσει τοΰ 

γραφιχοΰ χαρακτήρας.
Συνεννόησις δι Αλληλογραφίας. Ά π α ν τή  

*εις ταχΐϊαι και ακριβείς. Πλήρες μυστιχύτης. 
Γράψατε: Νοο μάντην t γραφεία « Σφαίρας »,
Ισωχλείοντες δραχμάς 10 εις Ιχάστην επ ι
στολήν.

ΕΙς rot»f έπιθυμοΰντας νά λάβουν Απαντή
σεις δι’ ιδιαιτέρας έπιστολής xai όχι διά τής 
στήλης καθίσταται γνωστόν δ τι, δέον νά εσω
κλείουν είς διπλοΰν τό όριοθέν Αντίτιμον.

Ο Ν Ο Ο Μ Α Ν Τ Η Σ  Α Π Α Ν Τ Α :
“Ανθος το ν  άγροί? :  Γάμον δέν διαβλέπω. 

Είς τούς κύκλους ποΰ οας γνωρίζουν και εντός 
τών οποίων ̂ ίσως ν’ άνευρίσκετο 6 μέλλων σύ
ζυγός σας, έχετε πολύ κ^κήν φήμην δημιουρ
γήσω. Τό πρόσωπόν εκείνο έχει πολύ χυδαία 
αισθήματα. Γάμον δχι διά έκεϊνο.

’ Απόπαιδον τνχης t ΕΙς τήν 'Αμερικήν δέν 
θά ταξειδεύσω, διότι έν τω μεταξύ θ’ άπο- 
θάνω·_ Τό μέλλον σας ίπυφυλάσσει ήμέρας πλή 
ρβις άπογοητεύσεως.

Π . Παγωιιένον "Ωκεανόν : Χιρακτήρ 
σταθερός, ήπιος, υπερήφανος. Τό μέλλον σας 
απολύτως εύευχές. Έκεϊνο τό όποιον έίτάνω είς 
τό χόρτί σχβδιάζετε νά έπιχειρήσετε νά μή τό 
κάμετε, διότι θά ζημιωθήτε πολύ.

Παιδί^ τοΟ δάόονς i Χαρακτήρ ΰπερή 
φανός, εύγενής, Ιππότης. ΕΙς τό έμπόριον θά 
προοδεύσετε πολύ Τίποτε δέν έμπιοτ ύεσθε 
είς τρίτα πρόσωπα καί κάμετε πολύ καλά. 
"Ονομα μελλούσης συζύγου Ειρήνη. Πλήρης 
επιτνχ)α εις τόν έρωτα. Θά ζήσετε (’ κόμη 
32 έτη.

Φ λογιόμ ένην καρδίαν, ’ Αθήνας : Δέν
θά νυμφευθή-ε τήν νέαν πού σχέπτεσθε, διότι 
ή οικονομική σας κατάστασις δέν θά σας τό 
έπιτρέψω· Έπάνγελμα θ ’ αλλάξετε, άλλά τοΰτο 
θ ’ άποβή πρός ζημίαν σας. Ή  οικονομική σας 
κατάστασις, ΰστερα άτό τήν τελευταίαν σας 
συμφορά, είναι αδύνατον νά βελτιωθή.

’ Α μ αλία ν * Οΰτε αύτός σάς αγαπούσε ιΰτε 
σείς τόν αγαπούσατε. 'Εκείνος μέν σάς πο 
θοϋσε, σεις δέ ήθέλατε νά τόν κάμετε σύζυγόν 
σας επειδή ήτο καλώς άποκατεατημένος. Αύτή 
είναι ή αλήθεια.

Χρνόαν ϊ  Βεβαίως καί άγαπφ άλλην. Δέν 
είναι ούτδς ό πρώτος τόν όποιον αγαπήσατε. 
Σας θεωρεί πολύ πο?,ύ κατιοτέραν του καί δι’ 
αυτό ουδέποτε θ’ αποφασίσω νά σάς νυμφευθή.

Ιερόν Μϊ<ίος, Κόρινθον : Ούδείς λόγος 
συντρέχει νά σάς απαντήσω ιδιαιτέρως. Σας 
απαντώ^ λοιπόν άπό ϊής στήλης αύτής τά έξης : 
Είσθε ένα τρελλό κον ίτσι καί τίποτε περισσό
τερον. Ζήτε πολύ έπι-Όλαίως ούδόλως φροντί- 
ζουσα διά τό μέλλον. Τ πρόσωπόν έχεϊνο καμ- 
μίαν καλήν Ιδέαν δέν έ ει δι’ ύμάς. Ό  αίτιος 
είσθε σείς ή Ιδία, ή μάλλον ή κακή σας συμ
περιφορά απέναντι του. Εις όλους λέγετε τά 
ίδιο καί δι’ δλους ονειροπολείτε τά ίδια Τ ί
ποτε άλλο.

’ Αμάρα ντον κρίνον !  Δ ά νά πλουιήσετε 
πρέπει νά είσθε πρό παντός πλούσιος. Γάμον 
δέν διαβλέπω, θά ζήσετε άκόμη 24 ετη.

’ Α γρ ιο λ  νλονδο  : Τό μέλλον σας πολύ 
δυστυχές.Όλαι αί έλπίδες σας θά διε /ψευσθοΰν. 
Διά τήν αδελφήν σας δέν δύναμαι νά προΐδω 
τίποτε, εφ’ δσον δίν εχω ύπ’ όψιν μου τόν 
γραφικόν της χαρακτήρα. Γάμον διαβλέπω 
σύντομον, άλλά δυστυχή.

Ωραΐον Στρατόνίκην : Γάμον δέν δια
βλέπω. Καί άν σας τύχη εύκάιρια νά νυμφευ· 
θήτε σάς συμβουλεύω νά μή τό «ιράξετε.

Είς τό προσεχές φύλλο τής «Σφαίρας», θ ’ά- 
παντήσω καί είς τάς έπιστολάς τών Δίδων καί 
κυρίων : Λαλάκη Γιαννοπούλου, Μποέμ,(Πρέ
πει νά μελετήσω καλά τόν γραφικόν σας χα 
ρακτήρα), Διονυσίας Βενέτη, Άπηλπισμέ\ον 
Μ. Ο., Ξανθής, Β. Κ., Πάτρας, Μιας μι
κρούλας πεταχτής, Ήστόνης. Γ. Β., Ξυλόκα 
στρον, Κουρασμένου διαβάτου, Μονοδένδ. η, 
Δρύμης,  ̂Παρνασσού, ’Ανθοωποφάγου, (δέν 
υπήρχε άλλο ψευδώνυμον;) Dolorosa, 'Ατυ
χούς κόρης, Μέλισσας τής κυψέλης, Λεύκας, 
Μηλιάς τοΰ λόγγου. Καίτης Π. Α.,Ρέτσας Δ.Π.

X. Ζ ·,  σάς απαντώ ιδιαιτέρως.

ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ  ΤΟΤ Σ Β 1 Ν Γ Κ Ο Υ

ΣΕ Μ ΙΑ  Μ ΑΣΚΑΡΟΓ
Μή λιγώνης τά ματάκια

καϊ μή φάφης τά χειλάκια, 
μαϋκαροΟ μον παχονλή, 
γιατί odo κ»* άν κνττάζης 
άλλονς νέονς νά πειράζης, 
θά άτό νϊλέι’ω τό φιλί, 
κι* odoi d* έχονν έρωμένη 
θά di λένε «φιλημένη».

ΣΕ Μ ΙΑ  Π ΙΕΡΟΤΤΙΝΔ ΤΟΓ «Ν ΤΕ Α ΙΣ»
Κορίτό» μον άφρβτο, 
γλνκό όάν μαντονλατο, 
ώραίο <!άν πεπόνι, 

ξννό ΰάν τό λεμόνι, 
άν ήμονν τραπεζίτης 
δλα θά ότάδωνα *ν J: ^
κι’ άν ήμοννα μπα-

θά «ίέ Στεφάνωνα. / |-υ  Κ δ »
"Αχ, τί καταλαβαίνεις A  1 ^  
νά μέ άποτρελλαίνης,

(}άν έμπορος ja jjjggi

[μαι νέος,
πληρώνω τόϋο νοίκι 
και τόόα χρόνια, φρίκη! 
χρωότώ <ίτή Μιχαλοβ- 
"Αόπρη μον Πιεροττίνα, 
μιά ώμορφη κονζίνα 
Οά κτίάονμε οί δνό μας 
γιά τήν άγάπη μας.
©άχονμε πέντε δοβλες 
ώμορφες καί μικροΰλες, 
θάχονμε τό μανάβη 
καί τό χασάπη μας !
'ί λα , μικρή, όιμά μον, 
τό θέλει κ’ ή μαμά μον 
κ’ έγώ μαζΛ dov πάντα 
ήθελα νδμοννα.
Σέ θέλω. d* άγαπάω, 
μ ’ άρέ«5ε»ς, dέ πονάω 
καί περπατώ γιά dέvα 
dέ άναμμένα κάρβοννα! 

Ε Ν Ο Ι Κ Ι Ο Σ Τ Α Σ Ι Ο
“Αχ, τώρα πλέον πidτε !̂; ,̂ 
μ* ^ένα δέν θά παίξω,

πάει τό ένοικιο- 
[dtddio 

καί θά dέ ^γόλω 
[εξω.

Σέ είχα dτήv καρ- 
[δονλα μον 

μ ε τά ά γ ά π n ς τό d n ς  
άλλά έdv μέ πρό?ί<ι^ες 
μέ τάς . . .  νπεκμιάθ<^εις !

Κορίτσια μου καλοκάγαθα, 
λοιπόν πρέπει νά σας φιλήσω. 

Ο ΣΒ ΙΝ Γ Κ Ο Σ  Σ Α Σ

Η ΣΤΗΛΗ MOV
ΜΗ Ρ Ω Τ Α Τ Ε  Π Ο ΙΑ  Ε ΙΜ Α Ι»  . .  .

’Εκεί στήν ανατολικήν ξηράν άκραν τοΰ 
Καματερού, όπου μάς μετέφερε γςήγορα γρή
γορα άπό τό Πέραμα μιά ψαρόβαρκα, συναντή
σαμε ένα μικρό σιδερένιο σιανρό, χωμένο βα- 
θειά βαθειά σ’ ένα κομμάτι γή;, στρωμμένο 
μέ χαλίκια είς σχήμα τάφου. 01 ψαράδες, πού 
μάς συνοδέυσαν ώς έκεΐ, μ’ έπί κεφαλής τόν 
Νικόλα τό Πατέλη, έκτελοΰντα χρέη κυβερνή
του τής ψαρόβαρκας, μάς· έξήγησαν ότι έκεί 
δυό τρείς άπό τούς πονόψυχους κατοίκους τοΰ 
Καματερού έθαψαν τό πτώμα κάποιας άγνω
στης νέας, πού εύρέθη πνιγμένη κοντά στήν 
ξηράν εκείνην ακτή. Άγνωστος παρέμεινεν 
έκτοτε ή νέα έκείνη καί άκόμη άγνωστοι καί 
ot λόγοι τής αύ οκ ονίας της. 01 νεκροί δμως 
δεδικαίωνται. Ή  \έα έκείνη πού άφήκε τήν 
τελευταία της πνοήν κάτω <5πό τά γαλανά κύ
ματα έπί>ρε μαζή της κάποιο μεγάλο μυστικό. 
Τό μυστικό αύτό δέν έχει δικαίωμα κανείς σή 
μέρα οΰτε νά τό σχολιάσο οΰιε νά τό ζηιήαη.

Γ ι’ αύτό τά χέρια πού τήν έθαψαν στήν 
έρημον έκείνην άκτήν, άπέναντι στόν τόπο 
ποϋ βρήκε τόν θάνατον, έγραψαν έπάνω στό 
μικρούλι της ταπεινό σταυρό :

ΣΥΧΩΡα ΤΕ ΜΕ ΚΑΙ ΜΗ 
ΡΩΤΑΤΕ ΠΟΙΑ ΕΙΜΑΙ

Μή ρωτάτε ποιά είναι. Άφήτε της, άν θέ
λετε, κάποιο λουλοΰδι έπάνω στόν τάφο της,

ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΠΟΥ ΠΟΥΛΟΥΝ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ
Μοναχούλα σου Οά είσαι τώρα καί θά λυώ- 

νης γιά ένα φιλί καί θά λαχταράς γιά κάποιο 
λόγο ενωτικό. Θ ’ άκοϋς τά τραγούδια τών εύ- 
τυχισμένων έξω άπό τό παράθυρό σου κ' έσύ 
θά θυμάσαι κάποιον πού πέθανε δίπλα σου, 
θά σκέπτεσαι τήν αγωνία τοΰ θανάτου του, 
θά θυμάσαι τή; θλιβερές στιγμές πού εβλεπες 
νά σοΰ παίρνουν άπό κοντά σου τόν άγαπη- 
μένο σου νεκρό, κ' ένφ οί άλλοι θά τραγου
δούν έσύ θά δάκρυζες.

Κ ι’ δμως κ’ έγώ, πού έχαβα τά καλλίτερά 
μου χρόνια κυνηγώντας κάτι πού δέν ήτο δικό 
μου, μοναχούλης μου λυώνω τώρα γιά ένα 
φιλί καί λαχταρώ για ένα λόγο έρωτικό. 
Μά σκέπτομαι κάποτε τήν άγκαλιά τών κορι- 
τσιών πού πουλοΰν τήν άγάπη καί θέλω νά 
τούς μιλήσω, θέλω ν' αγοράσω άπ' αϋτά τό 
ψέμμα τό παρήγορο πού θά σκεπάση τήν 
σκληρή άλήθεια. Ώ , ή άλήθεια ήσουν έσύ, 
μά ήσουν πολύ σκληρή. Μ’ έξύπνησες άπό 
τόν ΰπνο τών ονειροπολημάτων μου· τήν στι
γμή πού έπρεπε νά μέ νανουρίζης, πού έπρεπε 
ίσως νά μέ ναρκώσ^ς μέ τά λόγια σου γιά νά 
μήν ξυπνήσω ποτέ.

Τώρα δέν έχω πειά τήν δύναμιν νά ξανα- 
γυρίσο) στά περασμένα. Ουτε νά σέ ξαναγα
πήσω δέν μπορώ. Kt’ δμως λαχταρώ γιά ένα 
φιλί, λυώνω γιά ένα έρωτικό λόγο. Καί τά 
κορίτσια πού πουλοΰν τήν άγάπη είναι κοντά 
μου. Ώ . άς μου δοθϋ λοιπόν ή καλλίτερη. 
Έμεΐς οί δυό χωρισθήκαμε γιά πάντα. Ούτε 
θ ' άκούσης, οΰιε θά μάβης τίποτε γιά μένα. 
Μέσα στό σπίτι τής αμαρτίας θά ξημερωθώ 
άπόψε.

Ώ , δέν θά φοβηθώ τίποτε σάν θά μπώ 
έκεΐ μέσα σάν τό άποκτηνωμένο παιδί τής 
αμαρτίας. Μήπως μ’ άπόμεινε τίποτε γιά νά 
χάσω ;

Καρδούλα μου, πώς μ’  έκαμες νά σκέπτω- 
μαι, πώς μ’ έκαμες νά σοΰ μιλώ... Έόπερος

Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Η Μ Α Τ Α
Μαρ. Καρίντζη, θ< στεί! ετε δραχ. 13.— If. 

’Ασκητήν, συνδρομή σας έλήφθη. — Κωνστ. 
Σνρΐγον, συνδρομή κ Κοσμά Καρβοκορέση 
έλήφθη. Διά τάς ένεργείσς σας οας εύχαρι- 
στοΰμεν.—Ά ντ. Σιδιjcav, άνανέωσις συνδρο
μής έλήφθη.—Γεώργ. Σέρραν, πώς θέλετε νά 
λαμβάνετε φύλλον, άφοϋ ή συνδρομή σας 
έληξεν ; — Νιχ. Π. Παπ^γιανναχόπουλον, έξό- 
φλησις έλήφθσ. Εύχαρ στοΰμεν. Δημοσιεύε
ται —Εΰάγ. Ά θ . Παπαψαχον, δέν είναι δύ- 
σκολον νά δεχθώμεν. Γράψττέ μας πόσα φύλλα 
μπορείτε νά διαθέτετε έβδημαδιαίως. Θά σάς 
γίνεται μία έκπτωσις 30ιοϊς100.—Νυχτοπούλι, 
ή πρός τόν κ Νοομάντην έπιστολή σας άνευ 
άντιτίμου.—Γ. Λ ατσο·'χην, δραχ. 10 διά τής 
«Σφαίρας» κ*ί δρχ. 20 δι’ Ιδιαιτέρας έπιστο
λή;. Τίναν Γλένη, άιτοτείνατό του σαφείς καί 
συντόμους έρωτήσεις, έσωκλείουσα δρχ. 10. - 
Τάσον Γεωργιάδην, δημοοιευόμενον θά στοι- 
χίσχι δρχ. 100.

BFNAI ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Λ.γα λόγια άνιαλλάξαμεν κάποτε, 
ώς ημαοϋε ήγαπημένοι άΧλοτε.
Νά άκούωμεν χαχογλωοοιες τώρα,
πον τονς αρμόζει νά ταϊς χρίνωμεν φόρα.
"Αν ώς ταπεινοί οιωπήοαμεν άπαξ, 
άλλ’ ώς υπερήφανοι ύά λαλήοωμεν πάλι 
χαί έάν Αξιόν πάοης ποάξεωζ δτι έχουν, 
ώς νεφίδρια γρήγορα &ά παρέλΰουν.
Μή τής πονεμέιης, μηδε τώρα, 
μηδε ποτε σιήν Ιδική μας χώρα.
”Αν Αλλοι τά χείλη οας έγγίσονν, 
πίκρες βάσανα θέλουν οας ποτίσουν.

Κων. Μωράΐτης. Έδεοοος

χύσατε, άν μπορήτε, καί κάποιο δάκρυ, άλλά μή 
ρωτάτε ποιά είναι.

Καμμιά άλλη πληροφορία δέν έτόλμησα νά 
ζητήσω άπό τούς καλούς ψαράδες. Τόσον σε
βασμό μοϋ̂  είχε έιτιβάλλει ή έπιγραφή τοΰ 
σταυρού. Ό σο τόν παρατηρούσα δμως διε- 
κρινα κάτι σάν άσπρο πέπλο νά σκεπάζω τό 
μνήμα της, κάτι πού έμοιαζε μέ μικρά αιθέρια 
πτερά κατάλευκα. "Ισως έπάνω άπό τό μνήμα 
εκείνο νά ήλθε έκείνην τήν στιγμή νά γονατίσ^ 
ό έρως. Ο Ά ρ χ κ ίνν τά κ τη ς

c   ---
ESEI ΣΤΗΝ ΣΑΡΑΙΑ Π’ ΑΓΑΠΟΤΣΕ

ΤΟ Μ Υ Σ Τ Ι Κ Ο Ν  TOY A P U E N H
rn© L I D

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------   ο

(Συνέχεια έκ τον προηγουμένου)
—Εύχτριστώ, είχεν ό Τιγράν ένθουσιωδώς «αί φιλών τήν χείρά 

ιης. Αύτό θά γίνο λοιπόν.
—Πώς θά γίνη ;··
—Θά σοΰ τό είτώ κατόπ ν. Τελείωσε τήν Ιστορίαν σου, ή όαοία 

μ’ ένδιαφ'ρει πολύ.
—Ώ , τί χ^ράν πού μοΰ κάμνεις, άνέκραξεν αΰιη, σφίγγουσα τήν 

κεφαλήν του είς τήν άγκάλην της. Χρήματα έχω... κοσμήματα έχω 
πολύτιμα. . Ήμπορούμεν νά φύγωμε» άπ’ έδώ όπόταν Οελήσ^ς,_ άρκ'ΐ 
μό ον νά είαεθα βέβαιοι ότι αύτή ή τρύπα οδηγεί άκόμη έξω άπό τό 
σεράγι.

Καί προσέθηκ* μέ π;ριπάθειαν καί ενθουσιασμόν :
—Ά χ ! Τιγράν μου I άγάπη μου!., δέν θέλω τίποτε άλλο άπό τήν 

αγκαλιά σου- είναι τόσον γλυκειά, δσον δέν έφανταζόμην ποτέ δτι θά 
ήεο άγκαλιά άνδρός... Θα κάμω δ.τι θελήσ^ς σύ .. θά είμαι δού η 
σόϋ... άρχει μόνον αύιήν τήν δούλην σου νά τήν άγαπφς... τί τά θέλω 
έγώ αύτά τά χρυσάφια, ούτά τά διαμάν.ια, χωρίς καρδιά . Πάμε νά 
ζήσωμεν δπου τύχ|)·.· δπου μάς ρίψυ ό Θεός σου ή ό Θεός μου... 
Θελεις ιά γίνω χριστιινή θά γίνω οπόcuv τό θελήσης, διότι άφοΰ 
θά έχομεν ένα σώμα... μίαν ψυίήν... μίαν καρδίαν... βέβαια, γλυκέ 
μου. πρέπει νά έχωμεν καί τόν ίδιον Θεόν.. Ποιός ήξεύρει τί γίνεται 
είς τόν άλλον κόσμον;.. Θέλω νά είμαι μαζί σου κ’ έκεί!..

Καί ταΰτα λίγουσα ή ωραία Όθωμανίς, έθώπενε καί κατεφίλει τήν 
κεφαλήν τοϋ έραστοϋ της.

—Λέγε, Χαϊδίν μου, ύπέλαβεν οΰεος· τελείωσε τήν ιστορίαν σου, 
διότι έχω νά σοΰ ομιλήσω καί έγώ άκριβώς έπ’ αύ ών πού είπες, ή 
δέ ώρα προχωςεί.

—Ναί, άγαπημένε μου! ναί!.. άκουσε λοιπόν.
Καί πλησιάσασα έκ νέου τό στόμα της παρά τό οΰ; τού Αρμενίου, 

έξηκολούθησε :
—Τήν έ.τομένην ήμέραν, κατά τήν Ιδίαν ώραν, ή Ζαΐρέ ώδήγει τόν 

Μτεσίμπεην είς τήν μικρίν αίθουσαν, ή όποία εγειτν'αζε ι έ τόν έτοι- 
μασθέντα κοιτώνα καί δχι πλέον εις τό γραφεΐον. Τότε ήνοιξε τήν 
θύραν ή Σουλτάνα καί είσήλθεν, έ ειδή δέ ό Μπεσίμπεης ήτο σχεδόν 
Παρισινός, ένόμισε προκλητικώτερον νά έμφανισθή ενώπιον του μέ 
εύρωποϊκήν ενδυμασίαν.

Ή  Τζεμιλέ, καθώς σοΰ είπα, ή Μ περίφημος τότε διά τήν καλλο
νήν της μίταξύ τών Σουλτανίΐσών, κα ά τήν ήμέραν δέ έκείνην είχε 
διαθέσει δλα τά θέλγητρά της καί δλην τήν τέχνην τοϋ ν’ αρέσ^, μέ 
τήν ότοίαν είχε ξετρελλάνει τύν Ά ζίζ .

Είχε φορέσει ενα φόρεμα άνο.κτοϋ ροδίνου χρώματος τής φαντα
σίας τής ίδικής της, τό όποϊον άφινε νά φαίνεται ολόκληρης ό λαι ιός 
καί τό στήθος, εί; ύπέρ τό δέον προχωρημέ,ον σημεΐον. Ταύίοχρό ως 
δέ είχεν άφαιρέσει καί τόν φερεντζέν, τόν όποϊον είχε διαιηρήσει κατά 
τάς προηγουμένας έπισκέψεις τοϋ Μπέη.

Ό  Μπεσίμ έμεινεν είς τήν θέαν της έκπληκτος.
Βεβαίως, ό άρχιτέκτων τό έτερίμενε τό άποτέλεσιια αύτό, άλλά φαί

νεται δτι δέν τό έπβρίμενε καί τόσον γρήγορα καί ό τρόμος του έκεϊ- 
νος ήτο δικαιολονημέτος, διότι, καθώς φαντάζομαι, προήοχετο καί 
άπό συγκίνηιιν καί άπό φόβον. .

Ή  Τζεμιλέ εννόησε τήν ταραχήν του καί μέ μίαν ένθαρρυντικήν 
κίνηιιν τής χειρός της τόν ποοσεκάλεσε πλησίον της, έ\ φ ταύτοχρόνως 
είπε μεγαλοφώνως είς τήν θαλ· μηπόλον, πού έστέκετο παρά τήν θύραν, 
μέ σκοπόν νά τόν ένθαρςύνη :

—Ζαΐρέ, δέν δέχομαι κανένα άπολύτως· νά είπής εί; δλους δτι έχω 
έργασίαν, κατά διαταγήν τοΰ Αύθέντου. Έξελθε καί κλείσε.

Ή  Ζαΐρέ έπροσκύνησε καί άπήλθεν, άλλά δέν παρέλειψε καί νά 
τοποθετήσω τό οίς έπί τοϋ κλείθρου τής θύρας.

—Πλησίασε, Μπεσίμ, είπεν ή Σουλτάνα διά φωνής τρεμούση, άπό 
συγκίνησιν.

Φαίνεται δτι ό άρχιτέκτων έπλησίασε πολύ, διότι ήκονσεν ενα δοΰ-
πον σώματος έπί τοϋ διβανίου, δπερ έμαρτύρει δτι ή Τζεμιλέ τόν είχε
σύρει διά τή; βίας έπί τοϋ ανακλίντρου

Τότε τοΰ είπεν έκείνη μέ σταθεράν φωνήν:
—Μπέη, γνωρίζεις δτι είμαι πανίσχυρη· γνωρίζεις δτι μίαν μόνον 

λέξιν έάν εΐπώ είς τόν Πατισάχ, δέν σέ ευρίσκει ή αύ/ή... Μήν τρέ- 
μΉς, άνθρωπε τοϋ Θεοϋ! δέν έχω σκοπόν νά είπώ τίποτε, έάν είσαι 
πιστός είς έμέ....

— Σουλτάνα μου! είπεν έκεΐνος- θϋμά σου νά γίνω... δοϋλός σου 
νά γίνω. . τήν ζωήν μου είς τά πόδια σου...

—Ό χι, όχι!., δέν σέ θέλω είς τά πόδια μου, Μπεσίμ .. σέ θέλω
είς τήν άγκαλιά μου!

Ή  Τζεμιλέ φαίνεται δέν είχε διάθισιν νά χάση ώραν είς λόγια καί 
είς αισθήματα.

Ό  άνθρωπος τά είχε χάσει.
—Έκλαμπροτάτη! έψέλλισε τρέμων, δέν ήξεύρω τ( νά αισθανθώ 

βαθύτερα, τήν εύτυχίαν μου ή τήν δυστυχίαν μου ..
—Διατί δυστυχίαν;
—Διότι ή άγάπη σου θά μέ καμη νά σέ ποθώ πάντοτε. . καί δέν 

θά ήμπορώ...
Ή  Τζεμιλέ έκάγχσσε διαβολικά καί είπε:
—Καί έάν εγώ σοΰ είπώ δ:ι θά είσαι κάθε νύκτα είς τήν αγκα

λιά μου;
—Σουλτάνα μου!
—Λέγ· με Τζεμιλέ !..
Τότε ή Ζιΐρέ ή ουσε τόν Παρισινόν Τούρκον ν’ άλλάσση ΰφος καί 

νά τής λέγω τόσον ώραΐα λόγια, ώστε νά μαγεύουν καί αύτήν άκόμη 
τήν άμόρφωτον θαλαμηπόλον.

Ή  δυστυχής Ζαΐρέ ήτο τότε τριάκοντα έτών γυναίκα, εύρωστος καί 
άκμαίσ, ή δέ φαντασία της, διαπερώσα καί τήν κλεισμένην θύραν, τήν 
έκαμνε νά βλέπο περισσότερα παρ* όσο ήκουε.

Καί ήτο καιρός νά θέση τήν φαντασίαν της είς ένέργειαν ή Ζαΐρέ, 
διότι δέν ήκουσε τίποτε άλλο πλέον παρά ήχους φιλημάτων καί στε- 
ναγμον.... ( ’Ακολουθεί)
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(Συνέχεια έχ τοΰ προηγουμένου)

Έζήλευεν έπίσης τάς φοβερός καί ήχηράς προσωνυμίας, αί όποίαι 
είχ ν δοθή είς μίαν τριανδρίαν τής πλατείας τών Ηρώων, ώς είχεν 
ονομάσει ό δήμαρχος Σκούφος τήν πλατείαν Ψυρρή, δια νά κολακεύσω 
τήν παντοδύναμον τραμπουκαρίαν, έζήλευε τά ονόματα τοΰ Τρομάρά, 
τοΰ Λαχτάρα καί τοϋ Φόβον, καίτοι οΰτοι μεταβάντες ώς έθελονταί είς 
Κρήτην άπεδείχθησαν δειλοί καί άνανδροι ώς λαγωοί καί ό τελευταίος 
μάλιστα, ό Φοβος, άπέθανεν έκ φόβου.

Έννοήσας δέ τούς πόθους του ό Κεφάλας, τόν άαεκάλει «Λαχταρά- 
κην», προσθέτων :

— Αί, μωρέ καί δέν έχουν νά κλάψουν μανάδες, άμα πού μπής στά 
πράμματα, Λαχταράκη! Έσύ θά τήν κάμης την ΆΐΙήνα νά τήν πάη 
τρίτη καί τετραδη!

Όλίγον δέ κατ’ ολίγον τού έ κόλλησε τό όνομα τούτο καί̂  ό Α ρ ι
στοτέλης ήηθάνετο μεγάλην χαράν καί υπερηφάνειαν, δταν ήκουε νά 
τόν άποκάλοίν Λαχταράκην.

Δέν ήτο δέ θρασύδειλος ό Λαχταράκης, άλλ" είχε πραγματικήν τόλ
μην καί θάρρος. ·

Έίπέραν τινά ένοχληθεί; διά φράσεων προσβλητικών ύπό τίνος 
άγριου κρεοπώλου, ό όποιος τόν είχε γνωρίσει άλλοτε καί τού  ̂τό ένε- 
θύμιζε μέ διαφόρους ύταινιγμούς, Ιπετέθη κατ’ αύτού, τόν άφώπλισε 
καί τόν άφήκε ξυλοκοπημένον καί μέ σοβαρόν διά μαχαίρας τραΰμα είς 
τόν μηρόν.

'Εκτοτε ό ’Αριστοτέλη; έξησφάλισε τήν φήμην του ώς παλληκαρά 
καί οί άρχιτραμποϋκοι ήρχισαν νά τόν λαμβάνωσιν ύτό σπουδαίαν 
έποψιν. ,

— Μωρ’ αύτός ό Λαχτ-ράκης θά μάς βάλω γυαλιά 1 ελεγεν είς εξ 
αύτών μετ’ αληθούς θαυμασμού.

Ό  ’Αριστοτέλης δέν είχε γνωρισθεί μόνον μέ χασάπιδες καί τρα
μπούκους, άλλά καί μέ λωποδύτας παντοιους καί νυκτοκλέπτας συχνά
ζοντας είς τά καταγώγεια, είς τά όποία έσύχναζε καί είς τό υπόγειον 
τοΰ Ρολογιού, δπου άλλοτε πολλάκις διενυκτέρενε Κοί μετ’ έκπλήξεως 
καί φρίκης τόν είδεν ήμέραν τινά ή μήτηρ του συνομιλούντα μετά 
τίνος άνθρώπου άπαισίου τήν μορφήν, τόν όποϊον πρό δύο μηνών, 
εύρισκομένη είς τήν όΐόν Έρμοΰ, είχεν ίδει άπαγόμενον δέσμιον εις 
τήν αστυνομίαν καί ήκουσε τότε νά λέγουν δτι είχεν άποπειραθή νάρ- 
πάσο τό χρηματοφυλάκιον τής συζύγου τοΰ πρέσβεως τής Γαλλίας.

Ούχ ήττονα δ' έκπληΐιν ήαθάνθη, δταν πρωίαν τινά, ένφ ό υίός 
της ένί,ιτετο, είδε τό στήθος αΰτού καί τούς βραχίονας κατάστικτα, 
μέ γοργόνας, μέ φείδια, μέ μορφάς γυναικών καί άνδρών, μέ στίχους, 
βέλη καί εγχειρίδια.

'Ολόκληρον όπλοστάσιον, ολόκληρος πινακοθήκη έρωμένα,ν κοι 
φίλων, όλόκληρις ζωολογικός κήπος!

Εύκόλως δέ ήδύνατο τις νά μαντεύση δτι τό λοιπόν του σώμα ήτο 
ομοίως κατάστικτο'·, έκτός τού προσώπου, τοΰ τραχήλου καί τών 
χειρών.

Έπί τού αριστερού βρηχίονος ύιτήρχεν έστιγμένη μορφή γυναικεία. 
Εις κύκλος, μέ γραμμές οφιοειδείς εκατέρωθεν παριστώσας τήν κόμην, 
δίο μικρά στίγματα ποριστώντα τούς οφθαλμούς, μία γραμμή παρι- 
στώσα τήν μύτην, έτερον στίγμα έπέχον θέσιν στόματος- καί έπειτα ό 
θώραξ, όαφύς λεπτοτάτη καί ή έσθής ώς πυρομίς, έξικνουμένη^μέχρι 
τού μέσου τών κνημών. Άκριβώς ώς αί προ'ωπογραφίαι, τάς όποιας 
οί μαθηταί ζωγραφίζουν έπί τών πλακών των

Κοί κάτωθι τής είκόνος άνεγινώσκοντο τά εξής:
’ Ά χ  ! βάχ ! Ά χ  ! βάχ!

Μαριώρα Τηνιακιά.
Άλλ’ ή ανησυχία τής κυρίας Βουνέκα δέν διήοκεσεν έπί πολύ, διότι 

δλας της τάς μέριμνας καί τήν προσοχήν συνεκέ'τρου ό αίώνιος έξά- 
δερφος, ό οποίος πρός χάριν της είχε μείνει άγαμος καί όστις είχε 
φθάσει είς τόν βαθμόν τοΰ ταγματάρχου αισίως, σύ£ων τήν σπάθην 
του άπό καφενείου είς καφενείον καί προσδοκών ταχύν προβιβασμόν 
εί; τόν βαθμόν τοΰ άντιουνταγματάοχου.

Είκοσι πέντε περίπου ετη είχον παρέλθει άπό τοΰ εις Σμύρνην άξιο- 
μνημο εύτοί) εκείνου ταξειδίου "αί όμως ή συμπάθεια ή συνδέουσα 
τούς δύο έξαδέλφους παρέμενε ζωηροτάτη.

Καίτοι ό μέν έξάδελφο; είχε πατήσει τό πεντηκοστόν, ή δέ Έρα
σμία τό τεσσαρακοστόν πέμπτον έτος, ώμίλουν άκόμη καί έγραφον πρός 
άλλήλους μέ τήν πρό εικοσαετίας τρυφερότητα.

Ή  κυρία Έρασμία άλλως τε διετή'ει πολύ έκ τοϋ αρχαίου κάλ
λους της καί μόλις έφαίνε ο τριάκοντα έπτά ή τριάκοντα οκτώ έτών.

Συχνότατα ώμίλουν μετά τρυφερού πόνου περί τοϋ μικροϋ άγγέλου 
των, τόν όπο ον ή Έρασμία είχεν όφήσει είς Σμύρνην, είς τάς φροντί
δας τής μαίας, ήτις τοϋ έχρησίμευσεν ώς ξεναγός κατά τήν πρώτην 
έμφάνισίν του είς τΐν κόσμον.

Έπί τινα έτη έλάμβα^ον πληροφορίας περί αύτού καί εστελλον χρή
ματα πρός συντήρησίν του.

Ή  Έρασμία ήγάπα τό παιδίον έκεϊνο περισσότερον άπό τα λοιπά 
τέκνα της, διότι ήτο οίονεί ή ένσάρκωσις τοΰ ι ιαπύρου καί κρυφίου 
αύτής έρωτος, τό ήγάπα μέ τόν άγριον φαναιισμόν δν προσδίδει »1ς 
τήν λατρείαν ή άπαγόρευσις-

Καί έσκέπτετο νά τό παραλάβω Άθή ας καί τό έχω πλησίον τής 
στοργής καί τής μερίμνη; της· άλλ’ όταν άπεφάσισε τοΰτο, ήτο 
πλέον άργά. _ y

Ή  μαία είχεν άποθάνει καί τό παιδίον είχε γίνει άφαντον.
Μάτην δ έξάδελφος έστειλεν έπίτηδες άνθρωπον τής έμπιστοσύνης 

του- ούδεί, έ νώριζε τί είχεν απογίνει τό παιδίον.
Ύπέθετον μόνον οί μεν ότι τό είχον κλέψει οι Εβραίοι διά τάς 

ά θρωποθυοία; των, 01 δέ διι τό είχε προσλάβει ή προπαγάνδα τών 
Ιησουιτών.

Έκτοτε δέ ούδέν ήδυνήθησαν νά μάθωσι περί αύτοϋ καί πάντοτε 
τούς ετρωγεν ή άνησυχία περί τής τύχης του. Έ ζη  άρά γ · ή άπίθανεν 
4ν άθλιό ητι καί στερήσεσιν ; Έάν έζη. ποΰ νά ήτο;

Τις οίδεν έάν δέν εύρίσκετο είς αύτάς τάς Αθήνας, χωρίς νά τό 
γνωρίζωσι; ( ’Ακολουθεί)



« Σ Φ Α Ι Ρ Α »

Ο I M l i m i  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
Η Σ Υ Ν Ε Χ Ε Ι ΑΗ Α Ρ Σ ' Σ  Τ Ο Υ  Ε Ν Ο Ι Κ Ι Ο Σ Τ Α Σ Ι Ο Υ

Πιρδίκου μ’ π 'λί μ',
Πάρ’ άπ’ τοΰνα χέρι τή βαλίτσα σ ' κΐ 

άπού τ '  άλλον τ  ον κλ'βΐ μΐ τ'ν  καρδιρίνα χι 
δινε τ ’ γιά τ 'ν  γινέθλιουν γην τής χαταγγι- 

λίας, προτού σι οτεί- 
λ'νι άερουπλαν’κώς.

Θαρρείς πως τού 
Ινοιχιουστάαιου κα- 
τηργήθ' γιά μένα 
χΐ μόνον γιά νά σι 
ξιφορτουθώ νιά μι 
καλή, γιατ’ άλλοιώς 
ίλόγ' σ ’ χι πιθαμέν' 
θά βρυχουλάκιαζις 

χΐ θά ρίζοννις ξηρή χΐ χατάξηρη Ιχεϊ στον 
χριββάτ’ νά σ ’ εχον διά βίου κουλλημέν' οτ’ν 
πλάτ’ μον ωσπιρ χαλκόν μανία.

Θά μ ’ πής ίτώρα πον χαταργεΐται τον ενοι- 
χιονστάσιον δΐ θά μ ’ βγάν’ χ ’ Ιμένα απ’ τον 
σπ ίτ’ μας, δΐ θά μεΐνον χ ' Ιγώ στον δρόμο 
νά γνρίζον τά σονχάχια σάν τ ’ν αδ’χη χα- 
τάρα μΐ τά στρίπονδα οτονν ώμο ; Γιά θά 
πουλήσου τά χον ράφια τον πατέρα μον γιά 
νά πλιρώαον τ '  σπιτοννοικοχνρά μ ’ , δπ’ εχ' 
δύγιον χάρις χΐ θέλ' νά βάν’ ριφινέ οί νοι- 
χάρ’δες γιά νά τ ’ς προικιά’ {

Ονρ’, μή σχ$$, έρμου, γιά μένα χΐ μή 
χουλιάζ’ς. "Ας είν' χαλά τον Ίφ ζω ν 'χό  σύν
ταγμα. Μιά άναχατάτ’ξι μΐ τού βαθμό τον 
λουχία χΐ ξεμπερδεύει. Μάειδι γιά στέγη λου- 
γιασμύς, μάειδι γιά φαί, μάειδι γιά χον- 
στοϋμι. "Ας καταργηθή χΐ τού ένοιχιουστά- 
σιον χΐ τα σπίτια χ ’ οί σπιτοννοιχονχύρ’δις 
μιτά τούν τέχνονν αυτών.

Ταΰτα χί μένου, γειά ο' κι’ άντίου μ',
Μήτρονς Κονρνόγαλονς

ΑΠΟ ΤΗΝ ZQHN ΤΟΝ ΝΕΟΓΙΛΟΥΤΑΝ

Γ Λ Ε Ν Τ Ι  Μ Ε  Μ Α Σ Κ Α Ρ Α Δ Ε Ε
Άξιομνημόνευτον μήτερ μον,

Δεν είμαι διόλου χαλά χι' δ σύζυξ μου δ 
Άρζέρ έβγαλε χή γρίπη πού νά δώσ^ ό θβός 
νά βγάνυ χίιν Αγλέουρα γιά νά ήσυχόσω καί 
νά πάρω νούμερο δύο σύζυξ διά νά βολευτώ. 
Τήν άπερασμένην Κεριακήν όπου έόρχαζε δ κ. 
Τελώνης καί ό κ. ΦσρισσαΙος δ π Γοχόπ ης δ 
συβίος μου μοΰ έκοι βάλησε μίαν δουζίναν μα- 
σχαράδας είς χήν oixiuv μου, όπου μάς έφαγον 
.ούλα τά πορτοχάλια χής Κρήχης καί χό κρασί 
πού κακό χρόνο νάχουνβ αύχοί κι' εκείνος πού 
χ^ς κουβάλησε, Να(. Αύχοί ήθέλανε νά μπούνε 
καί στήν κουζίνα διά νά περιδρομιάσουνε χό 
φαί πού μάς περίσεψε άπό άντίπροχχες, μά 
έγώ έμπήκα σχή μέση καί τούς εΐηα :

— Οΰξου καί δέν νχρριχεσθε, ώ χωριάται. 
T ’tlvai, βοέ σείς έδώ, σχαύλος καί χάνετε έτσ ι; 
Οΰξου, ούξου, λιμάρηδες.

Εύιυχώς πού μέαύιά τά χοπλιμάν έφύγανε, 
γιατί είχα σχοπό νά βάνω φωχια σχό σπίχι διά 
νά τούς επιδιώξου. Όχι παίζουμε.

Ταύτα χαί μένω χαί δεΰιε προχελευχαίον 
ασπασμόν, ή δυσχυχής θυγάχηρ σας.

Βέττα

Σ Β  Μ Ι Α  Γ Λ Ε Ν Τ Ζ Ο Γ  
Κική yov, δπον γλέντηόες 
κ»* άκόμα Θά γλεντήόης 
γιά ηές Θά y* άγαπήόης 
δταν περάόη ή Άποκρηά ι 
"Η Θά y* άφήόης τιόνο 
νά τρώς καί νά πληρόνω ;

Μ Α Ρ Τ Η Σ
Ό  Μάρτης γλυκοχάραξε χαΐ πέθανε i  Φλεβάρης, 
πού σι’ άτια τών άγέριδων γνρνοναε χαβαλλάρη; 
χαΐ τά στοιχειά διαφέντευε χαΐ ή βροχή έπροβόδα 
νά λούζν τά περβόλια μας, που—ώΐμέ—δεν είχαν

[ρόδα.

Πρωτομαρτιά / κι Λ πόθος μας σάν τό μπομποΰχι
[άνοιγε»,

μά, θέ μου, έφέχος νάδινες γρήγορα νά μή φύγχ/.., 
Τήν κόκκινη δέοε χλωατή γύρω ατ' ώραιο χέρι 
το-0 Μάρτη ό ήλιος μή σέ δή xai σέ μανρίο

[ώ  ταίρι. 
Ρώμος Φιλύρας

Η Κ Α Σ Σ ΙΑ Ν Η  ΕΙΣ ΤΗΝ 8 *Λ ΣΕΛΙΔΑ

Χατζηαθάτης.—Πρέπει χό αύριανό φύλλο 
νάχυ μέσα χάχι πού νά χαράξ^.

Καραγκιόζης.—Νά χαράξχ), I ; Δηλαδή 
άμα χό γλέπη ό κόσμος νάν χόν πιάν^ χεχαρ- 
χαΧος πυρεχός ;

Χατζηαθάτης.— Μάλιστα.
Καραγκιόζης.— Έ, χόχε άλλο δέν είναι 

παρά νά δημοσιέψουμε σχήν έφημερίδα μας 
χή φωχογραφία χής γυναίκας μου.

( Τήν στιγμήν αύτή φθάνει μιά κυρία καί 
ζη τε ί τόν Καραγκιόζη),

Κ νρ ία .—  Ποιός είναι, χσρακαλώ, δ κ. 
διευθυντής χής έφημερίδος ;

Καραγκιόζης. -  Μουά.
Κ ν ρ ία .— Κύριε, χαίρω πολύ.
Καραγκιόζης.— Κ ' έγώ έπίσης. Μήπως 

σάς σχείλανε άπό χό Φχοχοχομεΐο ;
Κνρία.— Όχι. Ή ρθα νά μοΰ δημοσιεύ- 

σεχε χάχι σχήν έφημερίδα σας.
Καραγκιόζης.—Εύχαρίσχως. Έκαχό δρα

χμές θά δώσετε.
Κνρία.—Μά, γιά σχαθήχε. 'Εν πρώχοις, 

ξεύρχε χί θέλω νά δημοσιεύσω ;
Καραγκιόζης.— Δέν πειράζει. Δώσχεέχαχό 

δραχμές καί σάς δημοσιεύουμε δ,χι θέλετε.
Κ νρ ία .—Πολύ καλό. Ακούσιε λοιπόν...
Καραγκιόζης.—Καί χό χαχοσχάριχο ;
Κ νρ ία .—Περιμένεχε πρώχα ν' άκούσεχε. 

Λοιπόν, πρό ήμερων είχα πάει σ ' ένα χορό...
Καραγκιόζης.— Ά ,  μάλισχα. Τώρα θυμά

μαι πού σάς συνήνχησα σχό χορό χών άλμπά- 
νηδων.

Κ ν ρ ία .—Σχό χορό τοΰ «Καπρίς», καλέ.
Καραγκιόζης.— Ίσω ς νά μή θυμάμαι 

καλά. Βλέπετε έμεΐς κάθε μέρα χορεύουμε. 
Λοιπόν ;

Κ νρ ία —Λοιπόν δταν τό πρωϊ έφευγα μέ τό 
αύιοκίνηχο γιά τό σπ.τι μου έχασα τό βρα
χιόλι μου. ’ Εχω τήν Ιδέα πώς μοΰ επεσε μέσα 
στ’  αύτοχίνητο. Θέλω λοιπόν νά δημοσιεύσφ 
στήν εφημερίδα σας ότι όποιος μοΰ τό φέρει 
θά πάρυ ώς άμοιβή χίλιες δραχμές.

Καραγκιόζης.—Όποιος σάς φέρει τό βρα
χιόλι θά πάρη χίλιες δραχμές χι* όποιος δέν 
τό φέρει;

Κ νρ ία .—Όποιος δέν τό φέρει δέν θά πάρη 
φυσικά τίποτε.

Καραγκιόζης.—Κρίμα.
Κνρία. —Ώστε θά δημοσιευθβ ή αγγελία 

μου στό αύριανό φύλλο ;
Καραγκιόζης.— Μάλιστα, μάλιστα. Ά φ ΐ· 

στε τό κατοστάρικο κι’ έννοια σας.
Κνρία, (τοΰ δίνει χρήματα).— Όρΐστε. 

"Υποθέτω πώς τό φύλλο σας εχει μεγάλη κυ
κλοφορία ώστε νά διαβάση πολύς κόσμος τήν 
άγγελία μου.

Καραγκιόζης.— Κυκλοφορία λέει; Τήν 
πρώτη κυκλοφορία, κυρία μου. Δέν μένει φι
λανθρωπικό κατάστημα πού νά μή τήν άγο- 
ράλ-Q Νά είστε ήσυχη καί ή δουλειά σας έγεινε.

Κνρία.— Εύχαριστώ πολύ.
Κ . ραγκιόζης.—Τίποτα.
Κ νρ ία .— Έ γώ  φεύγω.
Καραγκιόζης.—Στό καλό. Άμα θά χά

σετε πάλι τίποτα σάς παραχαλοΰμβ νά ξανάρ- 
θετε.

Κ νρ ία .— θά τό έχω ύπ’ δψι μου.
Καραγκιόζης,—Γιαχό σοΰ λέω
( Ή  κυρία φεύγει).
Χατζηαθάτης.— Μωρέ, χής πήρες χό χα- 

ταστάρικο τής γυναίκας ;
Καραγκιόζης.— Άμέ τ ί ; Τζάμπα θά τής 

δημοσιεύσω τήν άγγελία ;
Χατζηαθάτης.—θά βγάλχις αύριο φύλλο;
Κα ραγκιόζης.—Όχι.
Χατζηαθάτης.—Τότε λοιπόν ποΰ θά δη

μοσίευσης τήν άγγελία τής κυρίας ;
Καυαγκιόζης.—Βρέ βλάχα, &r τήν έδη· 

μοσίευα θάν τής έπαιρνα μονάχα έκατό δρα
χμές. Χατζηαβάτη ξέρεις τί σκέφχηκα ;

Χατζηαθάτης.—Τ ί;
Καραγκιόζης.— Νά βάλουμε τό Κολητήρι 

νά ρρή έκείνον πού έκλεψε τό βραχιόλι τής 
κυρίας.

Χατζηαθάτης.—Κ' ύστερα ;
Καραγκιόζης. —Ύστερα θά καταφέρω *ό 

Κολητήρι τόν κλέφτη νά χοΰ κλέψη χό βφα·

Τ Ι  Π Ρ Ε Π Ε Ι  ΝΑ Λ Ε Ν Ε  Τ Α  Κ Ο Ρ Ι Τ Σ Ι Α  
Σ Τ Ο Υ Ζ  Ν Ε Ο Υ Ζ  Π Ο Υ  Η Γ Α Π Η Σ Α Ν  
Σ Τ Α  Α Π Ο Κ Ρ Η Α Τ Ι Κ Α  Γ Λ Ε Ν Τ Ι Α

Λύσεις σκνοδευόμεναι ύπό μονοδράχμου, γί- 
νονχαι δεχτοί είς χά γραφεία χής «Σφ 'ίρας> 
μέχρι τής 21ης Μαρχίου. Τ ’ άιτοχελέσιιατα 
θά δημοσιευθοϋν είς τό φύλλον χής 27ης Μαρ
τίου.

Οι έσωκλείοντες περισσότερα μονόδ^αχμα, 
λαμβάνουν περισσοτέρους χιήοονς xatd 
Ιχχνβενσιν πρός άπονομήν τών βραβείων,

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

Πρώτον (3οαθιΙον,ένα σερβίτσιο μανικιούρ.
Δεύτερον, Ινα ψιλιδάκι γιά τ ί  νύχια.
Τ ρ ίτο ν , ένα κουά ποΰδοα.
I έ ϊα ρτον , Μία φιάλη άρώμπτος.
Πέμπτον, Τρίμηνος συνδρομή «Σφαίρας»

ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
Πρώτον βραθεΐυν, μία γραβάτα μεταξωτή.
Δεύτερον, ένα χουτί ποΰρσ.
Τ ρ ίτο ν , πέντε παχέττα σιγαρέττα.
Ι έ άρτον, ίνα μπαστούνι.
Πέμπτον, Δραχμάς lb είς μετρητά.

Τ ’ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΤ ΔΙΑΓΟΝΙΣΜΟΤ 
ΤΟΤ ΤΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 367 ΦΤΑΔΟΤ 

Τ ΙΣ  13 ης ΦΕΒΙΟΤαΡΙΟΥ
(31αταιότης, ματα ιοτή των,

τά  παντα {ΐα τα ιό τη ς ).

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

θεσμίας, έστειλαν οί έξής :
Νικ Χαχζάχος, Γεώργιος Καλαχάνης, Ίωάν. 

Λαμπρινίδης, Γ. Ρο3ίχης, Λάμπρ ς ΙΙισχοιτος 
(χΑ,ήρ. 2), Έ<έ> η Καλαφάτη, Λεωνίδας Ζα- 
φειρόπουλος (κλήρ. 2), Δημ, Βελλισσάριος 
(κλήρ. 2) Όρεσιης Δισκολιαδης ( λήρ 3), 
’Αγγελική Μαράιου (κλήρ. 2), ’Αλεξάνδρα 
Γσό .ελα (χλήρ. 2(, Κίμων Γιαν\όπονλος Τιμοθ. 
Παπυδό.χουλος, Άργύριος Γερολυμάχος, Κ. 
Καρφόπουλοο, Δημ. ΧαΑκιόχουΛ ς, Καίχη Κου- 
χοι λομάχη, Κων. Μωραΐιης (χλήρ, 2), Γεώργ. 
Κανσηκης, Ί  >ρδανη: Πενόπονλ ·ς, Έμ μ Μ.ιαρ- 
δής (χληρ. 2), ΕΙρήνη Λουκίσσα (χλήρ. 2). 
Κούλα Γεωρ/οπούλου, Κ. Σαδούχας (κλήρ. 2), 
Αίμιλί» Σαδούκα (κλήρ. 5), ’ Ιωάννης Β ιφά- 
χος (χλήρ 2), Όρέσχης Δρό’ ος, Μιμης Γιαϊ- 
χζής,Κ,.χινα Γιοϊτζή, Άπ. ΧρηστόπουΑος(χλήρ. 
2), Ν. Μ. Βιίσιλάχης, Χρήστος Πάσος. Δ Ά .  
Μήχσος (χλήρ. 4), Παράσχος Παπουτσόγλου, 
Κων. Γ. Λβχχας, Διον. Πανταζή;, Εύαγγελος 
Κάλλος (κλήρ. 2), 'Ελένη Τζηρον, Μαοίκα 
Πανταζη (χ.ήρ. 2), Μιχαήλ Στεργίου, Κ. Κων- 
σταντινής, Εύαγγελία Βαμβακονση, ’Ιωάννης 
Τσιόλας (κλήρ. 2) Β Κιρκιχζής, Λούλα Κα- 
τοήγρα, Κούλα Σανραΐτου, Παναγ. Ντομάζος, 
ΈΛλην Παπαδόπονλος, Ίωά'νη: Β ιφάκος («λή. 
2), Κων. Ίωά*νον, Ταοία Γερασ μου (<λήρ 5), 
Κ α »ozayxirot Άποστολον (χίήρ. Β), Εύαγγελ. 
ΚαλλιανΛς, Μάριος Σιμού (χλήρ. 2), Τιτσα 
Σίμου (χλήρ. 3), 'Βλί*ς Δοντάς (χλήρ. 10), 
'Ανδρ. Σπά&αρης Β.  ̂Ά ϋ  ραν ιής (<λή. 6), 
Κούλα Μαρίνου, Βασίλ. Καραζά»ος Μιχ. 
Ώριός.

ΒΚΕΡΔΙΣΑΝ Δ ΙΑ  ΚΛΗΡΟΥ
Τ λ  ΒΡα ΒΕΙΑ ΤΩΝ ΚΟίΊΣΤΙΩΝ

Πρώτον ^ραθεΐον, μιά δερμάτινη τσάντα, 
Έλενη Τζηρυϋ.

Δεντερον, ένα άλμπουμ γιά κάρτες, Κούλα 
Μαρίνον.

Τ ρ ίτο ν , ένα ψαλλιδάχι γιά τά νύχια, Κού
λα Γενργοπούλου.

Τέταρτον, τρίμητο; συνδρομή «Σφαίρας», 
Μαρίχα ιιανταζή

Πέμπτον, δραχ. 15 εις μετρητά, Ελένη 
Καλαφάτη.

ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
Πρώτον @ρα6εϊον , Ινα πορτμονέ, Κων. 

Ίαάννον.
( Ή  itl’v i y t i a  r lc  t t iv  7 n « A t U X a )

χιόλι καί ttuv τό παη ΰσχερα στην κυρία γιά 
νά πάρχ] τό χιλιάρικο, Μέ τά λεφτά αύτά 
βγάζουμε ύστερα έμεΐς τό φύλλο μας, δημο
σιεύουμε τήν άγγελία τής κυρίας κι* έτσι 
ήμαστε έν τάξει.

(\ ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ Ξ  ΣΥΝΕΧΕΙΑ Γ)

ΤβΤ ΒΛΑΜΗ ΤΑ ΚΑΜΩΜΑΤΑ

ΜΙΑ Ν ΪΧ ΤΑ  ΣΤΗΝ ΠΑΛΗΑ ΣΤΡΑΤΩΝΑ
Γ" Διήγηόη

“Οντας κατόπι τό ώρολόγιο τής παλιάς 
άγοράς δέν έοήμανε δωδέκατη, ό Ιδιοχτήτης 
καί νπεύτυνος τοϋ χασικλήδικου έγύρισε σέ 
μένα και μοΰ εϊπε μέ φω
νή ποϋσταζε ζάχαρη, γλν- 
κύτερη άπό κείνη πού 
ρίξανε μιά βολά στή λίμνη 
γιά νά γλνκάνu τό νερό 
νά πιή ή κυρά Φροσννη :

— ’Από δώ, μον κάνει, 
ονλοι οί μάπηδες γεννη
θήκανε μέ τό οΰρο ατό 
στόμα, γιά δαντο τό τρα
βάνε λίγο τό μανράκι.Τοϋ 
λόγου σου τ ί κάθεσαι; Δέ 
φουμαίρνεις καμμιά ; " Α 
θές θά σοΰ γιομίσω τόν 
καινούργιο κονμπαρα. " Α 
δέ σννηθίσιις άπό μικρός, 
βλαστήματα. Θά μεγαλώ- 
σης και θά μείνης στρα
βός καί θά φας τά νειατα 
σου ατό Φταλμογιατρεΐο.

Χωρίς νά περιμένβ άπάντησι, πού λές, 
άδρεφάκι αναγνώστη, μοΰ φέρνει μπροστά 
μου εναν κουμπαρά πού τονλειπε τό πρώτο 
πάτωμα και πούνε μιά σουλήνα στήν άκρη 
άπό ξΰλο.

— Τράβα μιά ρουφιξά, μοΰ κάνει.
Καί βάνει άμέσως φωτιά ατό χασίαι, πού 

άρχισε νά μυρίζ-β σά λιβάνι.
Έστάθηκα γιά μιά οτιγιιή μετέωρος, με 

ταξύ αφύρας και αμονος, δ'πως λένε οί δα 
σκάλοι. Σκεπτόμουνα αν επρεπε νά ρονφήξω 
ή δχι. Δέ φοβόμαμε δηλαδής νά μή μέ βλάψη 
ιά μανράκι, περί δέν ήθελα νά βρωμάη τό 
χνώτο μον δντας τήν αλλη μέρα θάρχόμαμε 
σπίτι σον χαΐ θά φιλιόμαστε στή σκάλα τής 
ύπερησίας στόμα μέ στόμα. Πάλε γιά σένα 
ρέ Μανιώ μου δμοβόρα, γιά σένα χι' ούλο 
γιά σένα xai κόντρα γιά σένα, πανάθεμα τό 
γονιό σου.

Έ π ι τέλους γαϊα σπυρί μιγήτω, εϊπα μέσα 
μου, κ'εβανα ατό στόμα μου τό λουλά

— Ξαπλώσου κάτου. μον κάνει ό διαφεν- 
τής τοΰ Ντάναιγκ. Δέ γλέπεις τούς αλλονς 
μάπηδες; ’ Ολόρθος άν φουμάρης, θά σε 
πιάση λιγούρα. Πριμηδόν ντέ.

Ξαπλώθηκα κάτου χ ι’ άρχισα νά ρουφάω, 
άδρεφάκι, νά ρουφάω μέ δύναμι χίλιω βόλτ.

Σέ λίγο τό δίμάτιο τον χασικλήδικου άρχί 
νηξε νά φεύγχ) σάν νάντουνε ατό πανί τοϋ 
χενηματ ύγραφου.

’Εγώ θαροοΰσα πώς δέν άχούμπαγα στή 
γή. Δυό χοπέλλες σάν τά κρύα νερά μ’ είχανε 
άρπάξει ατά χέρια τονς χαΐ μ ’  έσηκώνανε 
xa i μ’ έσηκώνανε, οπως δέ θά μέ σήκωνε 
οντε δ μεγαλείτερος άργολάβος κηδειώ. Ονλο 
ψηλά μέ τραβάγανε, ονλο ψηλά κ’ ή μιά μοΰ 
χάϊδενε τήν κοιλιά χ ’ ή άλλη τό κεφάλι 
χ ’ έγώ πέθαινα άπό τή γλύκα κι’ άπό τό 
μέθη κι’ άπό τό γαργαλητό και θαρροΰσα 
πώς κολύμπαγα μέσα στά σορόπια καί στά 
τραντάφνλλα.

“Αξαφνα τό στόμα μον άρχίνηξε νά μεγα 
λώνη, νά μεγαλώνη σάν υπόνομος καί ή κοι
λιά μον νά φουσκώνυ σά σαμπρέλλα. Κατα 
χραατής δέν ήμαμε, έμπορος μήτε, σπιτο 
νοικοκύρης οϋτε, τ ί  δαίμονα μεγάλωνε τόσο 
τό στόμα μου; Έ χει ποΰ έψαχνα μέ τό χέρι 
μου, πού είχε γίνει δγδόντα πήχες, νά βρώ 
τό πόδι μου, τηράω νιά μεγάλη φωτιά πού 
άρχίνηξε ν ' άνάβη στά πόδια μου. 'Ανοίγω 
τό στόμα μου κι’ οϋλη ή φωτιά εκείνη έπέ- 
ρααε μέσα στό λαρύγγι μου κ ι’ άρχίνηξε νά 
μέ xaijj.

Δέν ήμαμε πειά στό χααικλήδικο τής Πα
λιάς Στρατώνας, περί μέσα στήν κρεββατο- 
κάμαρη μιανής νεράιδας άγνωστου προελε- 
ψεως. Μόλις μπήκα μέσα στήν χάμερη τής 
νεράιδας μπανίζω νιά όλόχρυση βρύσι που- 
τρεχε νερό κρύσταλλο μπροστά στό λαβομάνο 
της. Μέ τή φωτιά πούχα ατό λαρύγγι μου, 
βάνω τό στόμα μου στήν κάνουλα, άξαφνα 
δμως ή κάνουλα χάνεται χαΐ ιά χείλια μου,

ΤΟ Ε Γ Κ Λ Η ΜΑ  Τ Ο Ϊ  Β Α Σ Ι Λ Ε Ω Σ  0 6 Ω Ν 0 Σ  
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Ά ρ .  18 f Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
Ό  κλητήρ εμεινεν άχίνητος μπροστά στόν 

διευθυντήν, σάν άπολιθωμένος. Δέν έπί- 
στευε σ τ ' αυτιά του.

— Ή  Μαρία Μπαλαούρα πρέπει ν ’ άπο- 
φυλακισθτ) άμέσως, έπανέλαβεν δ διευθυν
τής. Ό  κ. υπασπιστής περιμένει.

Τώρα μόλις ήννόησεν ό χλητήρ περι τίνος 
έπρόκειτο. Διεβίβασε πρόν τόν δεσμοφύλακα 
τήν διαταγήν τοϋ διευθυντοΰ χαΐ εντός δέκα 
λεπτών ή Μαρία ήτο έλενθέρα.

Τήν ώδήγησαν στό γραφεΐον τοΰ διευθυν- 
τοΰ, δπου τήν έπερίμενεν ό Χατζηπέτρος.
Ή  Μαρία μόλις τόν είδε έχλονίσθη. Ενό- 
μισε πρός στιγμήν δτι εβλεπε μπροστά της 
τόν Βασιλέα.

Ό  υπασπιστής άντελήφθη τήν αυγχίνη- 
αίν της καί γιά νά τήν ένθαρρύνχ) τής εϊπε :

—“Εχω διαταγήν νά σάς πάρω μαζή μου.
—Που θά μέ πάτε ; ήρώτησεν ή Μαρία.
—Στό σπ ίτι μου, άπήντησεν ό υπασπιστής. 
Τής επιασεν άπαλά τό χέρι καί προσέθεσε:
— Καταλαβαίνετε, βέβαια, δτι κανείς λόγος 

δέν υπήρχε γιά νά εΰρίακεσθε φυλακισμένη. 
'Εμπρός, πηγαίνωμεν.

Ο Χατζηπέτρος εσκυψε πρός τόν διευ
θυντήν καί τοΰ εψιθύρισε:

—Πάση O'ν ο ία πρέπει νά ματαιωθή τό 
αυριανόν συλλαλητήριον. 'Εννοείτε ;

— Νά είσθε ήσυχος, άπήντησεν έκεΐνος.
Οί δύο άνδρες άντήλλαξαν μίαν θερμοτα-

την χειραψίαν κ ’ έχωρίαθηααν.
Ο Χατζηπέτρος μέ τήν Μαρίαν έβγήκαν 

άπό τήν διεύθυνσιν τής άστυνομίας, έμπή 
καν σ’ ενα αμάξι και χατηυθύνθησαν στό 
σπίτι τοΰ ύπασπιστοΰ, δπου ό “Οθων τους 
περίμενε μέ άγωνία, ή όποία άπό στιγμής 
εις στιγμήν εφθανεν είς τό κατακόρυφον.

,οα/α μον Μαρία, άνέκραξεν δ “Οθων 
μόλις είδε τήν άγαπημένην τον, βλέ- 

\rWtL πεις πού δ Θεός δέν μάς άφησε να 
|{β! χαθοϋμε;

— Μά δέν έκαμα κανένα κακόν, έψιθύρι- 
σεν ή Μαρία. Έσωσα και σάς άγάπησα. Αύτό 
ήταν δλο.

Ό  “Οθων τήν έπήρε κοντά του χαΐ ήρ- 
χισε νά τής χαϊδεύει τά μαλλί α, ενφ τό χερι 
του ετρεμεν άπό τήν ουγχίνηαιν. Ή  στοργή, 
τήν όποιαν ήσθάνετο τώρα γιά τήν Μαρία ήτο 
κάτι πού μεταρσίωνε τόν άνθρωπον και τόν 
έσήκωνε ψηλά χαΐ τόν εφερνε στόν κόσμο 
τών άγγέλλων.

Πρός στιγμήν δλη ή τρικυμία, ή όποια 
εδερνε τήν ψυχήν τοΰ Βασιλέως έκόπασε και 
έκεΐ δπου πριν πονοΰσε ήσθάνετο τώρα μιά 
γλυκυτάτην άγαλλίαοιν.

“Εκαμε κάποιο αημεΐον στόν υπασπιστή νά 
τοί»5 σιφήαη μόνους, υστέρα έπήρε τή Μαρία 
άπό τό χέρι, τήν εφερε μπροστά στό παρά
θυρο πού εβλεπε στό δρόμο και τής εϊπε:

— Audio δλος αύτός ό δρόμος που βλεπεις 
κάτω άπό τό πκράθυρον αύτό θά γέμισή άπό 
κακούργους, τούς όποιους θά στetij; δ Κανά
ρης γιά νά μέ τρομακρατήσουν, ’ .Αλλά δεν 
φοβοϋμαι κανένα πλέον.

Ή  Μαρία τόν διέχοψεν, ένφ τά μάγουλα 
της έξάναβαν άπό άγανάχτησιν :

— Μά τι κακό ϊχάματε στόν άνθρωπον 
αύτόν και σάς κατατρέχει ε τσ ι; ήρώτησε τόν 
“ Οθωνα.

Ό  Βασιλεύς έμειδίασεν:
— ’Αγάπη μου, τής εϊπε. Δέν είναι άνάγκη 

νά κάνωμε κακό στούς ανθρώπους γιά νά 
μάς δείχνωνται κακοί. Οί κακοί έχουν τήν 
κακία στήν ψυχή τω ν, δπως έσύ ίχεις στήν 
ψυχή σου τήν καλωσύση και τήν άγάπη

 ρε μυστήριο πράμα /—βρισκόταν κολλη
μένα ατά χείλια τής νεράιδας.
ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ: Ή  Δ’ Διήγηόις 

*11 <$ννέ^εια καί τό τέλος τοΰ *»νεί- 
ρον. *Η Γοργόνες καί οί Ντερθι- 
άιΐδες.

— Κυττάχτε δμως πώς κατατρέχουν τήν 
άγάπη αύτή. 'Ακόμη και στή φυλακή μέ 
ρίξανε χωρίς νά κλέψω κανένα, χωρίς νά 
σκοτώσω κανένα. Μόνο γιατί αγαπούσα πολύ.
Κ ι' δχι μόνο γι’ αύτό, γιατί αν άγαποΰαα 
κανένα σάν τό Μέμο ή σάν τά Τζόβενο, κα
νείς δέ θαδινε μιά πεντάρα. Δέν σάς λέω, 
ή γειτονιά κάτι θά μουμουριζε, άλλά δέ θά 
μ ' έρρίχναν κι’ δλα στή φυλακή. Ά λ λά  βλέ
πετε ετυχε ν ’ άγαπήσω εσάς πού εϊαθε ενας 
Βασιληάς, γι’ αύτό δλοι επεααν νά μέ φάνε, 
γιατί δλοι ζηλεύουν, άλλά επρεπε νά ήξεραν 
τ ί φαρμάκια εχει ή άγάπη.

— Τ ί φαρμά-ιια εχει ; ήρώτησεν ό “Οθων. 
προσποιούμενος τόν αφελή.

—Έ γώ  λίγα τράβηξα ώς τώρα; Ά μ ' έαεϊς 
πού αφήσατε τό παλάτι γιά χάρι μου ;..

— “Ηθελες λοιπόν νά μείνω άκόμη έκεΐ 
μέσα και νά πεθάνω ; εϊπεν δ “Οθων, ένφ 
ή μορφή του, στήν άνάμνηοιν τοΰ παλατιού, 
έσκυθρώπασε.

— Δέν ξέρω πειά τ ί θέλω, άπήντησεν ή 
Μαρία σαστισμένη σάν τό πουλί πού εχει 
χάσει τά νερά του. Στό παλάτι δέν μποροΰσα 
νά σάς βλέπω, γιατί βρισκόταν πάντα μπρο 
ατά μας ή Βασίλισσα. Άλλά μήπως χ ’ έδώ 
δέν κινδυνεύουμε ;

— Κινδυνεύουμε; Ά π ό  τ ί ; ήρώτησεν ό 
“Οθων παρατηρών κατάματα τήν Μαρίαν.

— Ά π ό  τήν Βασίλισσα, άπήντησεν εκείνη. 
Τήν φοβούμαι πολύ τήν Βασίλισσα. Τήν 
φοβούμαι περισσότερον χαΐ άπό τόν Κανάρη 
κ ι’ άπό τάν διευθυντήν τής αστυνομίας. 
Εκείνοι μάς έπολέμησαν, γιατί τό ήθελε η 
πολιτική. Ή  Βασίλισσα θά μάς πολεμήση 
γιατί θά  τό θέλγ) ή καρδιά της.

— Δέν θά μπορέση νά μάς πολεμήσχι κα
νείς, εϊπεν ό “ Οθων μέ σταθεράν φωνήν, 
προσπαθών νά ένθαρρύνη τήν Μαρίαν. Αΰριο 
δέν θά φοβώμεθα κανένα, οϋτε θά ακεπτώ- 
μεθα κανένα, οϋτε θά βλέπωμε κανένα άπό 
αυτούς πού δέν άγαπάμε κ ι' άπό αύτούς 
πού μάς εχθρεύονται.

— ©ά τούς σκοτώσετε λοιπόν αύτούς δλους 
ιύ θάρθουν αΰριο τό πρωΐ κάτω άπό τά

σπίτι, δπως είπα τε;
— Δέν θά δούμε κανένα άπό αύτούς, γιατί, 

πριν έλθουν αυτοί, έμεΐς θά βρισκώμεθα 
μακρυά.

— Μακρυά ; Πώς μακρυά ;
— ©ά έχουμε φύγει.
— Δέν θά μπορέσουμε, εϊπεν ή Μαρία μέ 

κατήφειαν.
— Δέν θά μπορέσω με; Άλλά ποιός θά 

μάς έμποδίση; Κανείς δέν θά μας δή πού 
θά φύγω με.

— Δεν θά μάς δή κανείς; Ά λ λά  δ Θεός; 
—Ό  Θεός πάντα βοηθεΐ έκείνους πού

άγαπώνται.
— Ό ταν δμως δέν είναι παντρεμένοι; 
Παρ’ δλην τήν συγκίνηαιν, τήν όποιαν

ήσθάνετο ό ’ Οθων άπό τά λόγια τής Μαρίας, 
τά γεμάτα άφέλεια και αγαθότητα, δέν μπό
ρεσε νά κρατηθή άπό τοϋ νά γελάσ·η.

— Ά λ λά  θά παντρεφτοΰμε πρώτα, τής 
εϊπε, περνών μέ τρυφερότητα τό χέρι του 
γύρω άπό τήν μέση της. Σέ λίγη ώρα θά 
βρισκόμαστε στήν εκκλησία. ‘Ύστερα πειά 
δέν θάχουμε κανένα νά φοβώμεθα. Δέν είναι 
ετσι, άγάπη μου;

— “Ω, ναί, τότε χ’ έγώ δέν θά φοβούμαι 
τίποτε, Οντε τήν Βασίλισσα. Θά εϊμαι πειά 
ήσνχη και θά μπορέσω νά σάς άγαπήσω δσο 
θέλω. Θά μπορέσω νά σάς δείξω τήν άγάπη 
μον, νά σάς δείξω άκόμη πόσο σάς έκτιμώ. 
Μπορεί νά είμαι πολύ ταπεινής καταγωγής, 
μιά γυναίκα τοΰ λαοϋ, μά αύτό δέν θά πή 
πώς δέν εχω τήν δύναμιν ν' αγαπήσω εναν 
βααιληά και νά πέσω αύριο στά πόδια τον
χαΐ νά πεθάνω έχει μπροστά του γιά νά τοϋ 
δείξω πώς τόν άγαπώ, άφοϋ δέν θά ξεύρω 
άλλον τρόπο γιά νά τοΰ τό δείξω.

(ΆκολονθεΙ)
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ΑΡΑΜΑ im X A P I i A I K T I
Τ ο ν  P . R e n c n

Η  γόνδολα, μέσα είς τήν όποιαν εν ρισ κόμην 
«y<o, ό χύριος Μωλεόν καί ό οινιόρ Καρλότζι. 
εταλαντευετο επάνω στά νερά κι' έμοιαζε σά νά 
χορεύχ). Στην πλώρη δ γονδολιέρης με τό μακρύ 
του κουπί, κινώντας το, έφαίνετο σά νά χτνπα  
με πείσμα τη θάλασσα,

Tcv οινιόρ Καρλότζι, τόν πλούσιο αρχαιοπώλη 
τής Βενετίας, τον έγνώριζα αρκετά, καθώς κα'ι 
τόν κόμητα Μωλεόν, Μιλήσαμε λίγο μ ι* Ε πε ι τα  ο ι ω -  

πονσαμε κυττάζοντας τ ' αυλάκια π ο υ  τό Μ ο ν π ι  

(̂Αραζε στα νερά. Άξαφνα δ Μ ύ ρ ιο ς  Μωλεόν μοΰ 
επιασε το χέρι. Αυτή ή οίκειότης μ ' έξάφνηαε καί 
τόν κντταξα με έκληξιν, ή δποία έπηυξή&η δταν 
παρετήρησα πώς ήιο πολν χλωμός. Ή  φωνή τον 
έτρεμε καί επειδή πρωτήτερα είχε ρωτήσει τον Μ. 

Καρλότζι την τιμή μιάς μόστρας ποΰ είχε μαζί 
τον j ό κ ν ρ ιο ς  Μωλεόν με ήρώτησε έάν έπεμενα 
ν' αποκτήσω τή μόστρα εκείνη πον κ α ι  α’ ανιόν 
αρεοε πολύ. Υπήρχε σιή φωνή του τόνος αγω
νίας. Άλλα έγω τόν καθησύχασα και τοΰ είπα δτι 
δεν εσκόπενα ν' Αγοράσω τή μόστρα.

Σε λίγο ή γόνδολα έοιαμάτησε και δ μ . Καρλότζι 
εμπήκε σιή βάρκα και μας άπεχαιρέτησε.

Τότε ό κύριος Μωλεόν Αρχισε νά μον λεβ.
— Δεν ξέρω άν άλλον, έκτος Από τή Βενετία, 

θά τολμούσα νά σάς εξομολογηθώ κατι. Είμαι 
βέβαιος δτι θα με Ακούσειε, χωρίς δυσαρέσκεια. 
'Υπάρχουν πολλές στιγμές στή ζωή μας πον ώρι- 
σμένα γεγονότα τοΰ παρελθόντος, μας παρουσιά
ζονται μέ τής Αληθινές των συνέπειες. Πολύν και
ρόν ένομίζαμε πώς θά τονς διαφύγουμε' μιά 'μέρα, 
βλέπουμε τέλος δτι είναι ανεπανόρθωτα Αύτή ή 
οκεψις μ' έπανέφερε στή Βενετία, δπου είχα ναρθω 
δεκαπέντε χρόνια. Έδώ έγινεν ενα τέτοιο περιοτα· 
τικό, γιά το όποιον θά σάς μιλήσω:

— Ήμουν νέος. Είχα περιουσία πατρική. Είχα 
ερθβ στη Βενετία, καλισμένος άπό μιά γρχ]ά οίκο* 
γενειαΜ ή μας φίλη, τή λαίδη Έμπικτον πον κα- 
τοικοΰαεν έκεϊ ατό παλάτι Άλβενίγκο, πού νά! 
περνούμε τώρα απ' εμπρός τον. Τό παλάιι αύτό 
ήιαν μία ονειρώδης κατοικία. Ή  λαίδη τό είχεν 
επιπλώσω θαυμάσια. “Ημονν ενθουσιασμένος. Προ
σθέσατε οιι σιό παλάτι έγίνοντο συναναστροφές 
πολύ ευχάριστες. Ή  ανεψιά τής λαίδης Έμπιγ- 
κτον, ή λαίδη “Ερβατ καί ή ιρεϊς κόρες της, απο
τελούσαν μιά πολύ καλή συντροφιά.

Ή  δεύτερη άπό τις τρεις κόρες ήταν πολύ ωραία' 
ήτο δεκαεννέα έτών καί τήν έλεγαν Μαρία. Έγί- 
ναμε άμέσως οί καλλίτεροι φίλοι. Ή  Μαρία ήιον 
ή ψυχή τών ωραίων γιορτών καί τών έ-δρόμων 
πού δι οργανώναμε. Ένα βράδν αίσθάνθηκα δτι 
Αγαπούσα τή Μαρία. Αύτή ή άποκάλυψις έδιπλα- 
σίααε τή χαρά μον καί τήν έτριπλασίασε διαν κατά
λαβα πώς κι αύιή μ' άγαποΰοε. Δέν είχα παρά 
νά πώ Ινα λόγο γιά νά συναίνεσή ή Μαρία να 
ένώσχ) τή ζωή της με τή δική μου. Κανένα εμπό
διο δέν άντετίθετο στήν ευτυχία μας. Γιατί δμως 
εδίσταζα νά πώ τά τελειωτικά λόγια καί γιατί δέν 
τής έξωμολογούμην τόν έρωτά μου, άφοΰ ήξευρα 
δτι θά γίνε εύπρόσδεκτος ; "Ισως ένοιωθα κρυ
φήν ηδονήν είς τό νά μήν τής τό λέω.

Ειχα εν τούτοις άπόφασι νά μή φύγω άπ’ τή 
Βενετία δίχως νά προβώ στήν έξομολόγηοη.

Μίαν ήμέρα, ένφ ή μαμά της έπαιζε μία σονάτα 
τοΰ Μόζαρτ στή σάλα, έπήρα τή Μαρία σ' Ι ν α  

σαλονάκι διπλανό, μέ τήν πρόφασι νά τής δείξω 
ένα ώραιο κύπελλο ποΰ είχα αγοράσει. Στεκόμαστε 
όρθιοι ό ένας μπροστά στόν άλλον. Ήμουν αυγκε- 
Μ ίν η μ έ ν ο :  κι' αύτή ταραγμένη. Λέ μοΰ έμενε παρά 
νά  πιάοω τό χέρι της κα'ι νά τό φέρω ατά χ ε ίλ η  

μου. Αύτή τότε θά εννοούσε.
Γιατί δέν τώκανα ; Γιατί έσκέφθηκα έξαφνα, 

δτι, άφοΰ θαφευγα καλλίτερα θά ήταν νά τής γρά
ψω ; Άκομη καί σήμερα δέ μπορώ νά καταλάβω 
τό λόγο αύιής τής Ανώφελης μεταστροφής. Ήτον 
ασυναίσθητη δειλία. Τήν Αλλην ήμέραν άνεχώρησα. 
Μόλις έφτασα στή Ρώμη, έστειλα στή Μαρία ένα 
γράμμα, εις τό όποιον τής έξαμολογσύμην τόν έρω
τα μου. Στη Νεάπολι Αρρώστησα xai δταν έπέ- 
στρεψ* ατό Παρίσι, έμαθα τούς γάμους τής Μα- 
ρίας μέ τόν Κόμητα Κονταρίνι, έναν άπό τούς έπι- 
σκέπτας τής λαίδης ΈμπιγΜτον. Αργότερα έμαθα 
άπό τή λαίδη ότι τό γράμμα μου δέν έλήφθη.

Ό  κ ύ ρ ιο ς  Μωλεόν έ σ ιώ π η σ ε  μ ιά  σ τ ιγ μ ή  Μ αί 
έ π ε ι τ α  έ ξ η κ ο λ ο ύ θ η σ ε  :

— Πόσος καιρός Από τόιε .. "Εζηαα κα'ι γέ· 
ράσα. Αγάπησα. Δέν έχω δικαίωμα νά παραπο- 
νονμαι χιά ιή ζωή. Μπορώ νά ’πώ δτι υπήρξα 
ευτυχής, Μαί δμως Μ ά τ ι έλειπε άπό τή ζωή μου. 
Δέν έγνώρισα τή μυστηριώδη ευτυχία πού δίνει 
ένας έρωτας πρός μία παρθένα. Λέν ξαναηΰρα 
μίαν Αλλη Μαρία. Δέν έφερα ποτέ στά χείλη μου 
τό κύπελλο τής παρθενικής, τής Αγνής Αγάπης,

πού μοιάζει μέ τό κύπελλο αύτής τής μόστρας, 
πού θά σάς παρακαλοΰσα νά μ' άφίνατε νά τήν 
Αγοράσω άπό τό κατάστημα τοΰ κυρίου Καρλότζι 
καί ποΰ είναι ή ίδια έκείνη πού στόλιζε Αλλοτε τό 
σαλονάκι τοΰ παλατιοΰ Άλβενίγκο. Τήν έπούλησαν, 
φαίνεται, μετά τόν θάνατον τής λαδής Έμπιγκτον 
στόν κύριο Καρλότζι. Τό παλάτι δέν ξέρω σέ ποιόν 
ανήκει σήμερα

Καί ό γονδολιέρης ακονε τόν κ. Μωλεόν καί 
ποιος θά πίστευε πώς ήι αν ό κόιιης Κονταρίνι, 
δ Αντρας τής Μαρίας πού είχε χάσει τά χρήματά 
του στό χαρτοπαίγνιο, κα'ι άκουγε, ακουγε τόν 
Μύριον Μωλεόν κι' έαφίγκειο ή χαρδιά του Από 
θλίψι, άπό πίκρα xai άπό ένα είδος μίσους καί 
οίκτου συγχρόνως πρός τό γέρω-Μωλεόν.

ΤΏ ΡΑ  ΤΗΣ ΑΠιΒΚΡΗΚΣ

ΜΕΡΙΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΣΚΑΡΑΔΩΝ
Αυτές τής ήμέρες δπου ή διάφορες παρέες τών 

μετημφιεομένων πανζουρλίζουν μέσα ατά φίφτν-τοΰ 
σαλόνια δέν θά είνε ίσως περιττόν νά δώσωμεν 
μερικάς όδηγίας «Savoit-Vivpe· είς τούς κ. κ. 
ντομινοφόρους I ,,

Αοιπον τα κόκκινα ή μαΰρα ντόμινα ποΰ συνα
θροίζονται στής παρκετοοανιδωμένες εισόδους τών 
λευχών μεγάρων, οφείλουν πρό τοϋ είοέλθουν έκεϊ 
—τουλάχιστον οί Αρχηγοί έκάστου δμίλου -  νά δώ 
σονν τά δνόματά των είς τόν υπηρέτην ή είς τόν 
σχετικόν νέον τοΰ σπιτιού, που δίδεται ό χορός, ό 
όποιος—έξ Ιδίας θελήσεοος— προθυμοποιοεΐται νά 
παράσχχ) υπηρεσίας είς τόν οικοδεσπότην ή τήν 
οίκοδέσποιναν. Ά ν  τό ντόμινο ή δ Πιερρότος άντι- 
ληφθοΰν δισταγμούς, τότε δφείλουν νά βγάλουν 
πρός στιγμήν τήν μάσ α των, μεθ’ ο ευθύς ό 
υπηρέτης ή ό έν λόγφ νέος μετρήαας τόν αριθμόν 
τών μετημφιεομένων τονς κάμνει νεΰμα νά δρίσονν.

Οί Παλιάτσοι καί ή Κολομπίνες, οί ψαράδες 
καί αί ένθοπώλιδες, ιά ντόμινα καί τά φαάκα μέ 
τά παράξενα κεφάλια ή  τής μάσκες μέ τής τερά
στιες μύτες, οφείλουν μόλις είοέλθουν στήν φωτό- 
λουατον αίθουσαν νά σκορπίσουν ευφυολογήματα 
καί πειράγματα, τά όποϊα δαον τό δυνατόν, νά μή 
θίγουν τήν φιλοτιμίαν ή  τό ηθικόν τών Μίχληιιέ- 
vc d v ’ νά κάμουν ένα γ υ ρ ά κ ι  φόξ-τρότ, μέ κάποιαν 
Απ' τής γνωστές τους ντεμοναζέλλες ποΰ θά συ
ναντήσουν. ‘Ενίοτε δμως αύτή ή  εύχαρίατησις δίν 
τούς επιτρέπεται, διότι λόγφ τοϋ πολλοΰ συνωστι
σμού παύει πρός στιγμήν τό πιάνο ή  ή όρχήστρα. 
Νά πάνε ατό μπυφέ νά πάρουν ένι φλυτζάνι τσάι 
ή ένα ποτήρι σαμπάνια, τέλος πάντα>ν, ένα παγωτό, 
ένα άναψυκτικό οίονδήποιε, εάν τους καλέση ή 
οικοδέσποινα ή  κάποιος Αλλος γνωστός τους καί 
κατόπιν νά φύγουν διά νά μή γίνωνιαι όχληροί 
καί διά νά παραχωρήσουν τήν θέα,ν των είς τούς 
άλλους ·παρδαλούς συναδέλφους των·. Μιοή ώρα 
εινε τό άνώιερο διάστημα δπου τούς επιτρέπεται νά 
παραμείνοιν έάν βραδύνουν περισσότερον γίνονται 
οχληροί καί δυνατόν ν' ακούσουν ένα <Πρενέ πιέ».

Στέλλα

Ε Ν Α Σ  ΣΚ Λ Η ΡΟ Σ  Π Α Τ Ε Ρ Α Σ
Τοχ? Λ α β ε ν τ ά ν

Ή  Τριανταφυλλιά — είχε χό ώ^αΐον αύτό 
υ ομα—ήχο ή μόνη κόρη τοΰ Πείρου Ντερι- 
βάλ, φυσιοδίφου, νίοΰ Γάλλο ' καιαφυγόντος 
εις τήν Ολλανδίαν κατά τήν έπανάστασιν καί 
έγκαταστα^έντος έκεϊ εκτοτε.

*0 ΝιεριΒαλ έχασε νέαν, ώραίαν καί άγαπω- 
μέιην σύζυγον, καθ' flv ακριβώς εποχήν άπέ- 
κτα ώραιοτάτην κόρην, εΚ τήν οποίαν συνε- 
κέντρωσεν όλην τήν άγάπην του καί Τι,ν οποίαν 
μετά πολλής προσοχής περιεποιεϊτο, διότι ήτο 
αδύνατος καί λεπτοφνής.

Πολλάχις δ Χάνς, μέ τήν πρόφασιν νά ΐδχι 
τά ταριχευμένα πτηνά, τά όποϊα είχεν είς τό 
κατάστημά του ό φυσιοδίφης, ίσεατο διά νά 
ιταρατηρήσχ) άνετώτερον τό παρακείμενον π ι- 
ράθυρον, ήμιανοιγμένον κατά τάς ώρ ίας ήμέ
ρας, Όπισθεν αύτοΰ ή νεαρά κόρη εϊργάζετο 
πλέκουσα. Σιωπηλώς έθαύμαζε τήν ώραίαν κα 
τατομήν της Ό  θαυμασμός του άσυναισθή- 
τως καί μικρόν κατά μικρόν, μειε'ρ ,πη είς 
ερωτικόν αίσθημα. Ποτέ δέν έ τόλμη σ* νά εΐπχι 
μίαν λέξιν διά τό τρυφερόν αίσθημά, «τού έδο- 
κίμαζεν, οσάκις τήν Ιβλεπεν. Άλλ ' όταν ήνθι- 
ζαν χά λείρια, ή Τρυανταφυλλιά εύ.ισκε καθ' 
ήμέραν εν άπό τά ώραΐα αύτά άνθη είς τήν 
άκραν τών παραθυροφύ .λων της κλίνον πρός 
τό δωμάτιόν της, ωσάν νά ηύχαρίστει τήν 
ώρ ίαν κόρην διά τό μειδίυμα, μέ τό όποιον 
άντήιιε,βε τήν προσφοράν αύτήν.

’ Ηλθε τό Φθινόπωρον καί ό Χάνς Ηατείχετο 
άπό αγωνίαν. *Η Τριανταφυλλιά έβηχε μέ ένα 
μικρόν και διαρκή βήχα, ό όποιος έχρωμάτιζε 
τάς παρειάς της κατά τρόπον ανησυχαστικόν.

Έν τούτοις είχε πάνιοτε τό αύτό προσηνέ; κ ί 
θλιβερόν μειδίαμα. Μίαν δμως δέν τήν εΤδε, 
καί διήλθε μαύρην ήμέραν. Τήν έιιομένην καί 
μεθεπομένην δέν τήν είδε πάλιν 1 At εβδομά
δες δΐ”δέχοντο άλλήλας, άλλά τό παράθυρον 
εμενε πάντοτε έρημον.

Ό  Χάνς ήτα σώμα χωρίς ψυχήν. Έξηκολού- 
θει νά διέρκειαι πάντοτε άπό τά κατάστημα 
τοΰ φυσιοδίφου, δέν είχεν δμως τό θάρρος νά 
εΙσέ/.Οχι εντός κοί νά έρωτήσχ) περί τής λα 
τρευτής του.

Ά>.λως τε ό Πέτρο; Ντεριβάλ, δικιίως ή 
αδίκως, έθεωρείτο βίαιος άνθρωπος, τέλειος 
μισάνθρωπος καί διά τοΰτο οΐ περίεργοι καί 
οΐ άδιάκριτ ι δέν έτόλμων νά τόν π'.ησιάσωσι. 
Ή  κόρη σπανίως έξήρχειο καί ούδείς συνεκ»- 
νήδη διά τήν απουσίαν της. 01 γείτονες ιχαρε- 
τήρησαν μόνον δτι ή κόμη του λευκάζουσα 
όλίγον πρότερον, κατελευκάνθη καί οΐ οφθαλ
μοί του είχον μίαν πυρετώδη άνταύγειαν.

Μετά τριών μηνών άπουσίαν, ό Χάνς, κατα- 
συγκεκινημένος, έ τανεΐδε τό άγαπητόν του πρό- 
σωπον δπισθεν τών παραπετασμάτων τοΰ έπι 
τρεις μήνας έρήμου παραθύρου. Είχε τό αύτό 
προσηνές μειδίαμα, άλλά καί μίαν εκφ^ασ,ιν, 
ή δποία προσέδιδε παράδοξον καί άπερίγρα- 
πτον όψιν εί; τήν Τριανταφυλλιάν.

Ό  Χάνς, ^δπως καί άλλοτε, έπανήρ/ισε νά 
στολίζω μέ άνθη τό παράθυρόν της, άλλά πα- 
ραδόξω; τά άνθη έμενον έκεϊ δύο καί τρεις 
ήμέρας χωρίς νά περισυλλέγωνται. Κατά τό 
τό διάστημα αύτό δ Χηνς έπήρβ μίαν μικράν 
κληρονομιάν. ’Εγκαρδιωθείς άιχό τάς μερικάς 
χιλιάδας κορωνών, α; έκληρονόμησε, έφόρεσε 
τά καλλίτερά του φορέματα καί χωρίς νά σ<β- 
φθ{ί περισσότερον, άπό φόβον μήπως χάστ) τό 
θάρρος του. με ε'βη μίαν εσπέραν νά ζητήσω 
τήν Τριανταφυλλιάν σύζυγον.

Ό  Πέτρος Ντεριβάλ ήκουσε τήν αϊιησίν του, 
άνεγνώρισεν δτι ήτο ενας καλός καί τίμιος 
νέος, έπγατικός καί φρόνιμος, άλλ’ άπέκρουσε 
τήν αίτησίν του, χωρίς νά έξηγήσχι τόν λόγον. 
Είπεν απλώς καί άνευ ούδεμιάς άλλης έξη /ή 
σεως : Είνε άδύνατον.

Ό  Χάνς άπηλπισμένος, επεσεν είς τά γόνατα, 
έκλανσε, παρεχάλεσεν.Ό Πέτρος έμβνεν άκαμ
πτος, ένφ δύο δ'ίκρυα έδείκνυον δτι κάτι συνέ- 
βαινε μέσα τιυ. Ό  Χάνς άπελπισθείς καί βέ
βαιος δτι δέν είμποροϋσε νά συγκίνησή τόν 
άνθρωπον αύτόν έσηκώθη.

— Είσθε σκληρός πατέρας ! έφώνοξεν έξω 
φρενών. Ή  κόρη σας καί έγώ άγαπώμεθα. Τό 
ξεύρετε; Δέ / δύναμαι νά ζήσω χωρίς τήν 
Τριανταφυλ/ιάν Αποχαιρετίσατε την έκ μέ
ρους μου, διότι μετ’ όλίγον θά πνιγώ είς τά 
β ιθέα ΰδατα τής διώρυγος.

— Στάσου, δυστυχή είπεν έντόνω; δ Ντερι- 
βάλ πρός τόν Χάνς, δστις έξήρχετο σπεύδων 
τοΰ δωματίου. Άφοΰ καταράσαι τήν άρνησίν 
μου, έλα νά ίδ^ς.

Ταΰτα λέγων, έιτιασε τόν νέον άπό τήν χεϊρα 
καί τόν ώδήγησεν είς τό παρακείμενον δωμά
των. Ή  Τριανταφυλλιά έκάθητο είς εν άνά- 
κλιντρον καί έκύιταζε μειδιώσα πρός τό πα- 
ράθυρον. Δέν έγύρισε καθόλου, οΰ;ε παρετή- 
ρηοεν αύοούς. Αί χεϊρές της ώχραί έκρέμαντο 
καί λείρια μαραμένα έκάλνπτον τό πάτωμα.

Ό  πέτρος εκύτταξε κρυφίως τόν Χάνς. Ό  
δυστυχής νέος είδε τό βλέμμα αύτό καί άνέ- 
γνωσε τό μυστικόν, διότι τό στήθος του έξωγ- 
κώθη άπό Ινα λυγμόν, τόν όποιον δέν ήδυ- 
νήθη νά συγκρατήσΐ] καί Ιπεσεν είς τούς βρα 
χίονας τοΰ Ντεριβάλ.

Έκειτα ό πατήρ καί δ μνηστήρ έγονυπέτη- 
σαν πρό τοΰ θαυμασίως ταριχευμένου σώματος 
τής Τριανταφυλλιάς, τό όποϊον μία ψ,ιχή 
ωραιότερα τό έγκα(έλειψε.

Καί Ικλαυσαν πολύ, έν φ ή νέα κόρη, έχουσα 
έστραμμένον τόν βλέμμα πρός τό παράθυρον, 
έφαίνετο έπιφυλάττουσα πάντοτε διά τόν έκλε- 
κτόν της τήν χαράν αίωνίου μειδ άμητος.

Διασκευή Ma^XOV

Τ Α  Β Ρ Α Β Ε ΙΑ  ΤΟ Γ  Σ Ε Α Ε
Τό παρά τοΰ Συλλόγου Εθνικής Λογο

τεχνίας xai Καλλιτεχνίας διατεθεν δίπλωμα 
μετά μεταλλίου εκ καθαρόν χρυσοϋ, έξετέθη 
είς μίαν τών προθηκών τοϋ εκδοτικού οίκου 
ιιΈλευθερουδάκηςη καί θά άποιεμηθοϋν εν 
διά τόν παρά τοΰ αυτοϋ Συλλόγου προκηρυ- 
χθίντα διαγωνισμόν μυθιστορήματος και εν 
διά τό Ηαλλίτερον ίργον τής προοεχοΰς Πα
νελλήνιον Ζωγραφικής Έκθέσεως.

— ΜΑ ΦΙΔΕ ΜΟΥ, πότε έπι τέλους, θά μέ 
πληρώσβς ;

— Μήπως είμαι προφήτης, χριστιανέ μον, να 
τό ξέρω}
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Ή  λέζχς SO λεπτά

Μή πολεμάς νά μέ ποτίσ^ς και άλλα φαρ
μάκια, καϋμένο κορίτσι. Τό ποτήρι τό ήπια 
ξέχειλο μιά γιά πάντα.Κύτταξε τό τυχερό Ο ου, 
γιατί έλπίδα δέν υπάρχει πλέον γιά μάς. Τήν 
άγάπην μας τήν κρήμνιοε τό καπρίτσο καί τό 
συμφέρον. Τ. X.

— Νέος μορφωμένος 25 έτών αιτεί άλλη
λογραφίαν μέ χήρας. Σκοπός δ γάμος. Γρά
ψατε : Άνδρέαν Βελόπουλον, p. r., Ένταΰθα.

— Δύο νέοι, έμποροι γουναρικών, ηλικίας 
20 έτών, ζητούν άλληλογραφίαν μέ δεσποινί
δας. Γράψατε: Δ. Κ. Ρ. καίΝικολ. Κωναταν- 
τινίδην, p . γ · ,  Καστορίαν.

ΚΟΡΙΤΣΙΑ, ΑΛΤ. Φοιτήτριες, Αρσακειά
δες, Μαθήτριες, Δακτυλογράφοι, Μοδιοτροϋ- 
λες. ΖΗΤΑΜΕ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ άπό δύο πετα
χτές δεσποινίδες. Όποια έχει τή δύναμι ν’ ά· 
γαπήΟβ δύο φοιτητάς μ’ δλη τήν καρδιά της, 
ας μάς γράψΉ : Γιώργον Βακίδην καί Τάκην 
Σακελλαρίου, θυρίς άριθ.175, Γραφεΐα«Σφαί- 
ρας», Αθήνας.

— Ποιά δεσποινίς θά θελήση νά παρηγό
ρησή μιά πονεμένηκαρδιά ; Ά ς  γράψχ): Τάκην 
Κατσώνην, Καφενεϊον «Νέον Κέντρον», Α 
θήνας.

— Ένας νέος, γιά νά διέλθητήν μονότονον . 
ζωήν τήν οποίαν διάγει έν Αύστραλίςι, ζητεί 
άλληλογραφίαν μέ δεσποινίδας 18 -2 0  έτών. 
Προτιμώνται Αθηνών, Πειραιώς, Κυθήρων. 
Όσες παρθενικές ψυχές διψοΰν διά έρωτα, 
άς γράψουν καί δέν θά μετανοήσουν. Θέλω 
ν’ αγαπηθώ μέχρι θανάτου. Γράψατε: Mr 
Paul. Malos, The White Rose Parkes. 
N-S.w. Australia.

— Νέος ξενητευμένος μακράν τής πατρίδος 
του ζητεί άλληλογραφίαν μέ μορφωμένας δε
σποινίδας γιά νά βρή τήν μέλλουοαν σύζυγόν 
του. Σκοπός ίερός. Προτιμώνται πανταχοΰ τής 
'Ελλάδος, Ιδίως άπό προσφυγοπούλες. Γρά
ψατε : Mr Cohn Kiny, Parkes N. S. W.. 
Australia.

— Αλληλογραφώ μέ μορφωμένους νέους. 
Στόν εύμορφώτερον χαρακτήρα θ ' άπαντήσω. 
Γράψατε : Μιμόζα, p. r., Χίον.

Δεσποινίς. Έχετε καρδιά έλευθέρα; Θέ
λετε ν’ άλληλογραφήοωμεν ; Είσθε 17-18έ 
τις ; Είοθε εύμορφη ; Έάν, γράψατε ότόν 
18ετή Ίωάννην Δ. Σακελλαρίδην, p. r., 
Athenes._________________________________
— Όποιος θέλει νά μανθάνχι τά Χιώτικα 

νέα,ας γράψ)) οτήν «Κάρμεν»,Poste restante, 
Χίον.

— Δύο νέοι έπιμεμελημένοι καί καλών οί- 
κογενειών, ζητοΰσιν άλληλογραφίαν μετά Δνί- 
δων μεμορφωμένων. α Αμάραντος Κρίνος ι> 
«Άνθος Άνοίξεως», p. r., Ναζήριον, Μεσση
νίας.

— Γεώργο, κρατώ τήν ύπόσχεσίν μου καί 
σοΰ στέλλω χίλια φιλιά. Ά ς  είναι καλά τό 
γινάτι σου. Β. Σ.

— Νέος ζητεί άλληλογραφίαν μέ Δίδας 14- 
16 έτών. Σκοπός ενας. Γράψατε: Π. Λεοντό- 
καρδον, p. r., Ένταΰθα.

— Επιθυμώ νά άλληλογραφήσω μέ Δίδας 
μορφωμένας. Σκοπός φιλία καί ό,τι έπακο- 
λουθήοη. Γράψατε: Αίμ. Βλαχόπουλον, p. r·, 
Ένταΰθα.

Αλληλογραφώ μ' αίθέριες ψυχές καί μέ 
καρδιές πονεμένες. Νϊκος ΙΤαπαγιαννακόπου- 
λος, Poste restante, Ένταΰθα.

— Ό  Σύλλογος «Αρκαδικό Πάνθεο,» άνα- 
γνωρίζει ώς νέα της μέλη τά εξής πρόσωπα : 
Μιλτιάδην Λογοθέτην, Σάββαν Κοτσιώνην, 
Άγγελον Παπαβασιλόπουλον, ’ Ιουλίαν Δημη- 
τριάδη, Ελένην Προκοπίου, Άθήναι. Τάσον 
Οικονόμου, Δήμητραν Γιαννοπούλου, Όλγαν 
Αύγερινοΰ, Πειραιά. Ούρανίαν Αλεξίου, Βα
σιλικήν Μενελάου, Πάτρας. Γίνονται δεκτά 
ώς μέλη σοβαρά πρόσωπα, νέοι καί κορίτσια. 
Πρόεδρος ό Πάνος Φωτόπουλος, «Ατρόμητος 
Αρκάς». Προσωρινή μας σύατασις : «Αρκα
δικό Πάνθεο», Poste Restante, Άθήναι.

— Στό κατοπινό φύλλο τής «Σφαίρας» τό

δελτίο τοΰ θαυμασμού μας γιά ήθικές γυναΐ- | 
κες. «Αρκαδικό Πάνθεο».

—  Ζητάμε πρόσωπο σοβαρό, νέον ή κορίτσι, 
γιά άντιπρόοωπό μας στή Φλώρινα. «Αρκα
δικό Πάνθεο».

— Δέχουμαι άλληλογραφίαν μόνον μ' εύγε- 
-νικά κορίτσια. Σκοπός μου ή φιλία.Μιλτιάδης 
Λογοθέτης. «Αρκαδικό Πάνθεο», P. R., Ά - 
θήναι.

Αγαπημένη μου,
Τί μονότονος καί τί πληκτική ή ζωή του 

σπιτιού μου τώρα μέ τήν άσθένειαν τής μη
τέρας μου. Θαρρείς πώς τό σπίτι είναι νεκρο- 
ταφεΐον. Λέν υπάρχει πληκτικώτερον πράγμα 
άπό τό νά είσαι υποχρεωμένος νά κάνχις ουν- 
τροφιά σέ δυό γέρους καί ένίοτε νά έκτελζς 
καί χρέη νοσοκόμου. Τί φρίκη !

Ό ταν μπαίνω μέσα στό σπίτι, μέ πιάνει 
σκληρά άπογοήτευοις. Άλλά τί νά κάνω ; 
Όσον ζή ή μητέρα, χάριν αύτής, θά κάνω 
οσον μπορώ υπομονή. Άλλοτε είχα τόν αδελ
φόν μου καί έμοιραζόμεθα τά βάρη, άλλά 
τώρα καί αύτός έγινε οίκογενειάρχης καί τό 
γηροκομεϊον έμεινε είς τήν πγάτη μοι. Α να 
γκάζομαι νά μαζεύωμαι ένωρίς είς τό σπίτι, 
καί μέ πιάνέι άπελπισία. Πέφτω στό κρεββάτι 
καί πού νά κοιμηθώ. Σκέπτομαι δλην αύτήν 
τήν κατάοτασιν είς τήν όποιαν πρέπει νά δοθζ 
μία λύσις, διότι τά πράγματα έφθασαν είς τό 
άπροχώρητον. Βιολέττα

Μ  Α  Σ  Κ  Ε
— Κορίτσια, θά ντνθοϋμε τό βράδν ; εφώ- 

ναξε ή πειό παιχνιδιάρα τής παρέας, ή ακαν 
δαλιάρα Κική-

Ή  Μαίρη χααμονρήθηκε, ό Τοτός επταρ- 
νίαθη, ή Αέλα ί  γύρισε τό δεύτερο φύλλο τής 
ίφημερίδος πον εκρατοΰσε, δ Πίπης τεντώ
θηκε... Άπάντηαις καμμιά στήν Κική.

Έ π ι τέλονς κ’ εκείνη Απεφάαιαε νά ντυθή 
μόνη της. Τό βράδυ Άνοιξε τήν ντουλάπα 
της, επήρε τό περσινό της ντόμινο, τά ετί- 
νιαξε, τό σιδέρωσε για νά τό φρεακάρJ) και 
τό κρέμασε στήν κρεμάστρα. "Υστερα ίπήρε 
μιά βελούδινη προσωπίδα για νά τήν φρε- 
σκάρη κ ι' αν τήν... Τήν στιγμήν ομως πον 
τήν ξεσκόνιζε, τής έφάνη 8τι τό στόμα τής 
προαωπίδος ανοιγεν υπερβολικά σάν νά τήν 
κοροΐδευε, σάν νά τής έλεγε:

— Βρέ βλάκα, τ ί  θές νά μέ φορεαγ/ς. Ποιός 
θά σέ δή. Τό πολύ-πολύ νά σέ παρατηρήαχ) 
κανείς πολϊσμαν καί νά σέ πάρ·η μέσα. 
"Αφησε με νά κοιμάμαι ήσυχη έκεϊ ατό βά- 
θος τής ντουλάπας καί πιέ τό τίλιο σου και 
πέσε νά κοιμηθής.

Τ ί δίκ·ρο πον είχεν, Αλήθεια !
Ό  ’ Α θηναίος

ΣΤΗΛΗ ΜΙΚΡΩΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ |
20 λεπτά ή λέξχς 

Τ Ρ Ι Κ Υ Μ Ι Ε Σ  Ψ Υ Χ Ω Ν
Είς τήν ίχρη ιον χωριού μας χει ατό πλάτωμα
μοναχός θά πάγ' Απόψε νά καθίσω
καί θά θυμηθώ παληές στιγμές
πού μ' εΰλάβεια σκυφτός θά γονατίσω.

θά καθίσω κεΐ ψηλά ατό πλάτωμα 
ως που νά ψηλώση ή Σελήνη ... 
κι’ νοτερά θά φύγω... σιγαλά 
θά δακρύσω πάλιν δι* ΕΚΕΙΝΗ.

Κι’ διαν θά φυαήαχι έλαφρά 
τό τρελλό τό αιθέριο αεράκι, 
θά γνρία’ ό νοΰς μον ατά παίβά, 
διαν ήμουνα μικρό παιδάκι.

Κι' διαν θά γυρίσω μονάχος 
μέ ψνχή βουβή, σφιχτή, θλιμμένη, 
θά κυττάξω' δέν θά σ' εΰρω κεΐ... 
καί θά κλάψα ή καρδιά μου λυπημένη.

Πάνος Φωτόπουλος « ’Αρκαδικό Πάνθεο» 
χ

Μ Ε Γ Α Λ Η  Α  Α Ί '  Κ  Η 
Β Ι Β Λ Ι Ο Ο Η Κ Η  “ Σ Φ Α Ι Ρ Α Σ , ,  

πΠΛΗΣΙΣ ΛΙΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΗ
Είς τά γραφεία τής «Σφαίρας» πωλοΰνται 

χονδρικώς καί λιανικώς τά κάτωθι βιβλία καί 
μυθιστορήματα :

ΤΟΜΟΙ «ΣΦΛΙΡΛ2*
2ου, 3ον, 4ου, δον, και 6ου έτους έκαστοι: Δρ. 70

ΕΡΓΑ Σ. ΠΟΤΛΜΙΛΝΟΤ 
Ήρώ καί Λέανδρος έκαστον Δρ. 12
Ίονδήθ » » 12
Έ να  φχλΐ ότό όκοτάδχ » » 20
rAdya άόιιάτων » > 2 0

ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΣΦΑΙΡΑΣ»
Γέηιια » * 2

] Άγκαθάγγελος » » 2
Φχλολογχκόν ίιμερολόγιον » » 5
Ό  γάμος τΛς Γριχάς]

Παντόφλας |κωμφδίαι » » 2
Τό Φρενοκομεϊον )

ΠΡΑΚΤΙΚΑΙ ΓΝ2ΣΕΙΣ 
Μέγας όδηγός καλλονής » > 3 0
Ύγχεχνχι «δονών» τέρψεων » » 30
Ή  ι^χτ^ολογχα τοί? ερωτος » » 25
Έρωτχκχ» έΐχχύτολογραφχα » » 15

ΜΤΘΙΣΤ0ΡΗ34Α.ΤΑ 
Καόόχανή, Κυριακοΰ, σελ 1152 » » 80
Τό φρικτόν λάθος » » 10
Ή  Γενοβέφα, μικρή, » » 10
Ή  Γενοβέοα, μεγάλη, » » 20
Ή  Γκόλφω, Περεσιάδου, » > 1 5
Ή  Έόμέ » » » 15
•Ο 2ςορός τοί? Ζαλόγγοχτ » » 15
Ή  κόκκχνιχ μάόκα » » 15
Ό  κόκκχνος δχάβολος » » 15
Ή  γνναϊκα, τά ^αρτχά καί 

τό κραιίΐ » » 15
Ή  μητέρα τοϋάγ.Φανονρχον » » 15
naitxdria Ιωάννα » » 30
Ή Άρχόντχόίία τΛς Σμνρνχις» » 20
Λνκογχάννης » » 20
Μαρία Πενταγχώτχόόα » '» 40
Κχιρχα μέ τάς Καμελχας > > 2 0
Καρδχά τΛς Μάννας > > 5 0
Μανρη Μάόκα » > 4 0
Γχάννης, Πώλ Δέ Κόκ > > 2 0
'Οδηγός καλΛς όχτμπερχφο- 

ρας, Χρυσόδετος > > 2 5
Χαλχμά, σελίδες 700 > > 4 0

Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α  
ΟΙκχακχχ ^χαγεχρχκή » » 10
Μαγεχρχκη·Ζα^αροπλα<{τχκΐχ » > 2 0
Τά 82 παραμνθχα > > 5
Ό  Φχάκας > > 5
Ό  Μϊίερτολδΐνος > > 5
Τά θαύματα τοΟ Μπόόκον > > 5
Ό  Po6xvdfi>v > > 7
Μνθολογχκόν Σνντχτπα > > 4
Όδοχπόρος τοΟ Σοΰτόου > » 10
Ό  κακοΡργος Πετμεζδς » > 4
Τά άνέκδοτα τοϋ Βαϋχλέως

Γεωργίον > > 7
Ή  ΆρετοΟόα, ΠοΧ. Δημητρα- 

κοπούλου > > 1 5
Τά άνωτέρω, άποστελλόμενα είς τό έξωτερι- 

κόν, έπιβαρύνοντ <ι υέ δραχ. 5_2καστον τά με
γάλα καί δραχ. 2 τά μικρά. "*

Διά τού: αγοράζοντας χονδρικώ; γίνεται έκ- 
πτοισ.ς 20°/ο·

Τό άντίτιμον στέλλεται πρός τόν διευθυντήν 
τής «Σφαίρας> κ. Ά ν τ .  Μ . Σ νρ ϊγο ν , άγίου 
Κωνσταντίτου 7, ’Αθήνας.

Ο Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Σ  Τ Η Σ  Ν Ο Ρ Α Σ
(Σννένεχα έκ τΛς 4ης όελχδος)

Δεύτερον, μιά μηχανή ξυρίσματος, Άνδρ. 
Σπάθαρης.

Τ ρ ίτο ν , ένας λινομέταξος Ιεμοδέτης, Μιχ. 
'Sic/ιός.

Τέταρτον , ένα ζεύγος κουμπιά γιά τά μα- 
νικέτια, Κ<ον. ΆποατόΙου.

Πέμπτον, δραχ. 15 είς μετρητά, Κίμων 
Γιαννόπουλος·

Οί κερδίσαντες πρέπει νά μάς γράψουν άμέ
σως τάς άκριββϊς των διευθύνσεις ή νά περά
σουν από τά γραφεϊά μας διά νά πάρουν τά 
βραβεία. Δέν λαμβάνεται ύπ’ όψιν, ή δ»εύ 
θυνσις πού άναγράφεται στό χαρτί τών λύσεων.

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

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

τυπωμένο διαγωνισμό. Γράφε τ · τήν λύσιν σέ 
Ιδιαίτερο χαρτί.

3. Μή ξεχνάτε νά γράφετε, μαζή μέ τή δι- 
ενθυνσί σας, καί τ ’ όνομά σας. Ή  Δ ίς  Νόρα



Η ΩΡΑΙΑ ΚΑΣΣΙΑΝΗ
T O E P Q T I K n T E P O N  ΚΑΙ  Σ Υ Γ Κ Ι Ν Η Τ Ι Κ Ο Τ Ε Ρ Ο Ι !  Μ Υ Θ Ι Σ Τ Ο Ρ Η Μ Α  Τ Ο Υ  Κ Ο Σ Μ Ο Υ

Ά ρ ·  2 . (Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου) 

Τ ό  χ ρ ν d ό { ΐ Αλ ο
Τά μάγουλα τής Κασσιανής έγιναν κατα- 

κόκκινα. Ή  λάμψις χοΰ βασιλικού μεγαλείου 
χήν έθάμβωσε κ’ έκλεισε χά μάτια.

Έν χφ μεταξύ ή Βασίλισσα Ευφροσύνη 
είχεν είδοποιήσει χόν Θεόφιλον γιά χήν με
γάλη καί λαμπρά έορχή, ή όποία χόν περίμενε 
καί χόν είχε καλέσει είς χό Ιδιαίτερον δωμά- 
χιόν χης.

Όχαν ή Βασίλισσα άντίκρυσε χό γυιό χης, 
χοΰ είπε :

— Παιδί μου, έκανα ό,χι μπορούσα γιά νά 
Ικανοποιηθώ ενα σου εύγενή πόθον. Ένα 
μήνα χώρα φροντίζω νά βρώ χήν άγνωστον 
έκείνη κόρη τοΰ Βυζαντίου ποΰ, μόλις τήν 
είδες κάποτε, χήν ήγάπησες. "Οπως γιά σένα 
έχσι καί γιά μέ ή κόρη έκείνη ήτο άγνωστος. 
Ά λλ ' εκείνο πού δέν κατώρθωσες νά κάμης 
έσύ τό έκαμα έγώ. Έπήρα σημείωσιν όλων 
τών κοριτσιών πού παρευρέθησαν στούς γά- 
μους μου μέ χόν πανίσχυρον βασιλέα μας καί 
χά κορίτσια αΰχά έκάλεία σήμερα έδώ. Όλα 
εΤναι ώραΐα. Ή  έκλογή είναι δύσκολη, έπειδή 
κάθε κορίτσι είναι καί μιά ζωγραφισμένη ει
κόνα. Ή  εΙκόνα τής ώραίας σ ου άγνιόστου. 
Εΐ9ε νά δά>στ) ό Θεός ή άγνωστός σου νά 
εύρίσκεται πίσω άπό τήν πόρτα έκείνη.

Έμειδίασε μειδίαμα αγγέλου ή Βασίλισσα, 
παρατηρούσα κατά πρόσωπόν τόν Θεόφιλο, 
στά μάχια τοΰ οποίου άκτινοβολούσεν ή έλπίς 
κνί ή χαρά τής προσδοκίας.

— Σέ λίγο, τοΰ είπε, ή πόρτα έκείνη θάνοι- 
χθή καί σύ θά εΰρεθής μπροστά στά ωραιό
τερα κορίτσια του Βυζάντιον. Πέρασε μπρο
στά άπό όλα, παραιήρησέ τα όλα. Έ/ίειτα 
κρίνε μόνός σου καί δώσε στήν πειό καλή τό 
χρυσό αύιό μήλο. Έκείνη πού θά πάρη τό 
μήλο θά γίνχ) γυναίκα σου.

— Καλή μου μητέρα, άνέκραξε ό Θεόφιλος. 
Θά κάμω όπως μέ σιμβουλεύεις, άλλά τό μήλο 
αΰτό δέν θά τό δίόσω παρά σ' έκείνη ποΰ 
αγάπησα καί τήν άγαπώ άκόμα. "Αν έκείνη 
δέν εύρίσκεται σ ’ έκεΐνες πού έκάλεσες στό 
παλάτι, σέ καμμιά άλλη δέν θά δώσο> τό μήλο.

— Άλλά τί σκοπεύεις λοιπόν νά κάμης ;
—Θά εξακολουθήσω νά τήν γυρεύω.''Καί 

είμαι βέβαιος ότι ό Θεός θά μ' άκούσ^καί 
Οά μέ οδηγήσω τέλος σ' έκείνη.

Ή  ώραία άγνωστος τοΰ Θεοφίλου ήτο ή 
Κασσιανή.

Τοΰτο τό έγνώριζε ή Βασίλισσα, άλλά δέν 
είπε τίποτε στόν Θεόφιλο. Έπροτίμησε νά 
τόν άφήση στήν αβεβαιότητα, γιά νά τοΰ καμη 
πειό μεγάλη έκπληξιν.

Έπήρε έπάνω άπό κάποιο έπιπλο τό χρυσό 
μήλο, τό έδωσε στόν Θεόφιλο καί τοΰ είπε :

—Πάρε το καί πάμε.
Ή  ιδιαιτέρα θαλαμηπόλος τής Βασιλίσσης 

έτρεξε καί άνοιξε τήν πόρτα, διά τής οποίας 
χό ιδιαίχερον βασιλικό δωμάτιο συγκοινω
νούσε μέ χήν αίθουσαν όπου εΰρίσκονχο χι 
ώραΐες τού Βυζαντίου.

Ή  θαλαμηπόλος άνοιξε τήν πόρχα καί 
έοτώναξε :

—Έρχεχαι ή Αύγοΰσχα καί ό πορφυρογέν- 
νηχος υιός χης.

Παραμέρισε ΰστερα καί άφησε έλεύθερη 
χήν είσοδο σχήν Βασίλισσα Εΰφροσΰνη καί 
χόν Θεόφιλο, ό όποιος κραχοΰσε σχά χέρια 
του χό χρυσό μήλο.

Πρός χό μήλο αΰτό, πού άστραπτε στά χέ
ρια τοΰ Θεοφίλου, συγκεντρώθηκαν άμέσως τά 
βλέμματα τών ώραίων. Καί πολύ δικαίως, 
άφοΰ τό μήλο έκεϊνο ήτο ό βασιλικός άρρα- 
βών, τό σύμβολον τής δόξης καί τοΰ βασιλι
κού μεγαλείου, τήν άπόκχησιν τού όποιο ο μέ 
λαχτάρα ποθούσε ή ψυχή τών ώραίων κορι- 
τσιών τοΰ Βυζαντίου.

Ή  κ ρ ΐ ά ι μ ο ς  ί τ » γ ρ ή
Ή  ΒασίλισσαΕΰφροσύνη παρετήρησε άκόμη 

μιά φορά τά ώραΐα κορίτσια πού έστέκοντο 
δειλά καί φοβισμένα καί έπειτα έστράφη πρός 
τόν Θεόφιλο καί τοΰ είπε :

—Θεόφιλε, προχώρησε τώρα. Ό  Θεός ας 
σέ φωτίσ-Q νά διαλέξης τήν πειό καλή.

Ό  Θεόφιλος, τρέμων άπό μιά υπέρτατη 
βυγκίνησιν, έπροχώρησε μερικά βήματα κ’έρ- 
ριξε τά βλέμματά του περίεργα καί έξεταστικά 
ατά ώραΐα κορίτσια, τά όποια διεκδικοΰσαν 
τήν καρδιά χου καί χό στέμμα του. Άλλά τόση 
ήτο ή συγκίνησίς χου καί χόσο πολύ έθαμ- 
βώθη άπό χήν άπασχράπχουσα έκείνη καλλονή 
τών κοριτσιών, ώστε δέν διέκρινε εΰθύς άμέ
σως τήν Κασσιανή, τής οποίας τό πρόσωπόν 
μόλις έφαίνετο πίσω άπό μιά άλλη κόρη τού 
Βυζαντίου, ή όποία έστέκετο μπροστά της.

Ό  Θεόφιλος ήρχισε νά έξετάζχ) τήν πρώτη 
κατά σειρά κόρη, μιάν ώραία καί γλυκειά με- 
λαχροινή, μέ μάτια μεγάλα άμυγδαλωτά, μέ 
χείλη κατακόκκινα. 'Ητο ώραία καί συμπαθής 
ή μελαχροινή έκείνη κόρη. Άλλά γιά τόν Θεό
φιλο ήτο ενα κορίτσι ώραΐο μέν, άλλά χωρίς 
ένδιαφέρον.

Ό^Θεόφιλος .-τροσφέρων] τό χρυσό μήλο 
στην Κασσιανή.

Έπέρασε άπ' αΰτήν ό Θεόφιλος κ' έξηκο- 
λούθησε τόν δρόμο του.

Έκαμε δυό ή τρία βήματα κ* έστάθηκε 
πάλι πρό μιας άλλης κόρης, έπίσης ώραίας, 
αναστήματος μάλλον υψηλού, λευκής όπως τά 
κρίνα, μέ πρόσωπο πού τό έρρόδιζε τό χρώμα 
τής δροσερότητος καί τής υγείας.

'Αλλά καί ή ώραία αύτή δέν κατώρθωσε νά 
συγκινήση τήν καρδιά χοϋ μέλλονχος Βασι- 
λέως. Καί ψυχρός καί άδιάφορος ό Θεόφιλος 
έξηκολούθησε χόν δρόμο χου καί έσχάθη μπρο- 
σχά σέ μιά άλλη λευκοφόρο κόρη. Άλλά μόλις 
χήν άνχίκρυσε ήσθάνβη μιά βίαιη συγκίνησιν 
νά χοΰ κλονίζη τήν ψυχή του. Καί χωρίς νά 
θέλχι έψιθύρισε:

—Ώ , νά ή ώραία μου άγνωστος.
Ό  Θεόφιλος τήν στιγμήν έκείνη εΰρίοκετο 

μπροστά στήν υπέρλαμπρη Κασσιανή.
Ό  Θεόφιλος τήν έπλησίασε περισσότερον 

κ* έξηκολούθησε νά τήν θαυμάζ-Q. Έπειτα 
έπήρε τήν υπέρτατη άπόφασιν, έμειδίασε μει
δίαμα πού έλεγε πολλά καί, προσφέρων τό 
χρυσό μήλο στήν Κασσιανή ώς επίσημον βασι
λικόν άρραβώνα, τής είπε :

—ΤΩ, υπέρλαμπρη κόρη, ώ γλυκεία Κασ
σιανή, λάβε. Σοΰ άνήκει.

Ή  Κασσιανή άπλωσε τό χέρι της στό χρυσό 
μήλο, άλλά παραδόξως ό Θεόφιλος δέν τό 
άφησε άπό τά χέρια του.

Τήν στιγμήν πού ό Θεόφιλος άπεφάσισε νά 
συνδέσω τόν βίο του μέ τόν βίο τής Κασσια
νής, τήν στιγμήν πού έπρόκειτο νά έκλέξχ) τήν 
μέλλουσαν βασίλισσαν τοϋ Βυζαντίου, έσκέ-

φθη ότι αύτός θά ήτο ό βασιλεύς. ‘Ως βασι
λεύς δέ ήτο υποχρεωμένος νά μή υπακούσ^ 
στήν καρδιά του καί νά νυμφευθή τήν κόρη 
πού άγαποΰσε, έφ" όσον ή κόρη αύτή δέν είχε 
τά προτερήματα έκεΐνα, πού είναι απαραίτητα 
γιά μιά βασίλισσα. Καί ήτο μέν ώραία ή Κασ
σιανή, μέ πρόσωπόν βασιλίσσης, μέ εύγενικά 
χαρακτηριστικά, άλλ* ό Θεόφιλος έσκέφθηκε 
τότε, ότι δέν άρκοΰσε σέ μιά βασίλισσα νά 
είναι ώραία γιά ν* άγαπηθχ) άπό τό λαό της 
καί νά έργασθή γιά νά τόν ώφελήσπ· Έσκέ
φθηκε ότι ήτο άνάγκη ή μέλλουσα βασίλισσα 
νά είναι μορφωμένη καί εΰφυής.

Άραγε ήτο τέτοια ή Κασσιανή:
Έπρεπε νά τήν δοκιμάση μέ μιά έρώτησιν. 

Καί ό Θεόφιλος, άσυνειδήτως, ίσως χωρίς νά 
τό θέλχι, χωρίς νά σταθμίση τήν βαρΰιηχα 
τών λόγων του, είπε στήν Κασσιανή, σκεπτό- 
μενος τήν Εΐία καί τό αμάρτημά της :

— Ω γΰναι, αώς αρα διά γυναικός έρρΰη 
τά φαϋλαπ. (Δηλαδή, άπό τήν γυναίκα πηγά
ζουν όλα τά κακά).

Ή  Κασσιανή έπήρε θάρρος άγίας, θάρρος 
μάρτυρος χριστιανής. Ύψωσε μέ υπερηφά
νεια τό κεφάλι της καί άπήντησε :

— Ω βασιλεύ, «αλλά καί διά γυναικός πη
γάζει τά κρείττονακ. (Ή  Κασσιανή έννοούσε 
τήν Παναγία, άπό τήν όποιαν έγεννήθη ό 
Σωτήρ).

Ό  Θεόφιλος τά έχασε μέ τήν θαρραλέαν 
αύτήν άπάνιησιν τής Κασσιανής. Τά μάγουλά 
του έκοκκίνησαν αΐφνιδίως, σάν νά τοΰ έδω-' 
καν Ισχυρό ράπισμα.

Ό  υπερήφανος Θεόφιλος, ό όποιος κανένα 
δέν έγνό>ριζε πειό σοφό άπ’ αΰτόν, ό όποιος 
καμμίαν άντ ρρησιν στάς παρατηρήσεις του 
δέν έδέχετο, έπανεστάτησε εναντίον τής άθώας 
Κασσιανής, ή όποία έτόλμησε νά τοϋ ύποδείξβ 
τό σφάλμα του. .

Ό  βίαιος καί οξύθυμος Θεόφιλος, ένίκησε 
τόν Θεόφιλο, ό όποιος άγαποΰσε. Ό  δεσποτι- 
κός βασιλεύς ήνάγκασε τόν έραστή νά σιω- 
πήση καί άποτεινόμενος σχήν Κασσιανή τής 
είπε :

—Δυστυχισμένη νέα, καλλίτερα νά σιω
πούσες.

Ό  Θεόφιλος έσκέφθη ότι ή Κασσιανή ήτο 
περισσότερον ευφυής άπό ό,τι αρμόζει σέ μιά 
σύζυγο. Αύτό τόν εκαμε νά όργισθή πολύ καί 
νά ξεχάση τόν πρός τήν Κασσιανή Ιρωτά του.

Έπροχώρησε δύο βήματα άκόμη καί έστά
θηκε πρό τής άδελφής τοΰ Βάρδα, τής Θεο
δώρας τής σεμνής, τής ταπεινής καί τής 
ώραίας.

Ό  Θεόφιλος έρριξε μάλλον άδιάφορον 
βλέμμα στήν Θεοδώρα καί τήν ήρώτησε :

— Έσύ γνωρίζεις ποιό είναι τό πρώτο προ
τέρημα μιας ΰπάνδρου γυναικός ;

— Ώ , βασιλεύ, άπήντησεν ή Θεοδώρα, τήν 
οποίαν είχε διδάξει τό πάθημα τής Κασσια
νής, τής κόρης πρώτη άρεχή καθώς καί τής 
ΰπάνδρου γυναικός είναι ή μετριοφροσύνη καί 
ή ύπακοή.

— Χρυσοί λόγοι, έψιθΰρισεν ό Θεόφιλος. 
Καί τής ΰπάνδρου ποια τά καθήκοντα ;

— Ώ  βασιλεύ καί κύριέ μου, άπήντησε πά
λιν ή Θεοδώρα, θέλησιν μία θά έχω : τήν θέ- 
λησιν τού συζύγου μου. Ό ιαν οργ ζεται έκεΐ- 
νος, έγώ θά ύποχωρώ.Όταν θά διατάζω έκεΐ- 
νος, έγώ θά υπακούω. Ό ταν μιλή έκεΐνος, 
έγώ θά σιωπώ. Θεός μου καί Χριστός ό σύζυ
γός μου.

*0 Θεόφιλος, ό όποιος έκολακεύθη άπό τά 
λόγια αύτά τής ταπεινής, άλλά πονηράο Θεο
δώρας, καί ήαθάνθη μεγάλην εύχαρίστησιν 
καί ίσως έπειδή ήθελε νά έκδικηθή καί τήν 
Κασσιανή τήν ΰπερήφανη, προσέφερε τό χρυσό 
μήλο στή Θεοδώρα καί τής είπε :

— Πάρε τόν άρραβώνα αύιό. Μιά απροσδό
κητη τύχη σέ άνεβάζει στό λαμπρότερο θρόνο 
τής οίκουμένης.

('Ακολουθεί)


