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Έ β λ επ α ν  τό Θεόφιλο κα ϊ την uvndtn  τον  (ΐέ(ία if’ ενα 
άν.άτιο νά διαόχίζοίΓν τά  ήρεμα νερά τ ο ΰ  Κ ερατίον κόλπ ον.

Ή  K addtavn , παοακολοι,Όο<?<ία τονς γάμ ονς  τοΐ? Θεό
φ ιλόν , ερρ»πτε ρόδα utdu dTO ΚαΟίλικό ϊίραα.
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— M h φενγης, K addiav ii μ ο ν .  Μ είνε. E iu u t Αβλαβής  
όπως ή δρούιά, εϊπεν ό *Α κ ίλ λ α ς .

Ό  Ά κ ίλ λ α ς  δίδε» dthv K addiav ii τόν τελεντα ϊο  j;a t -  
ρετ^μό.



ΟΙΟΟΜΙΤΙ! m  "ΣΦΑΙΡϋϊ,, I
Τό γράφεΙον χής <Σφτ.ιρ-ις> άναίαμβάνει 

*4* διαβίβασιν επιστολών |χ μέρους τών έν- 
διαφερομένων πρός διάσημοV έκ Κωνσταντι
νουπόλεως νοομάντην καί πνενματιστήν δια- 
μένοντα tv Άθήναις. Πλήρες φώς είς δλα 
χά οίκογενιακά μυστήρια.

Πνευματισμός, υπνωτισμός, τραπεζάκι.
Ψυχολογία παντός άιόμου έπί τή βάσει rov 

γραφικού χαρακτήρας.
Συνεννόησις δι Αλληλογραφίας. 'Απαντή

σεις ταχεΐαι καί άκριβεΐς. Πλήρι/ς μυατικύτης. 
Γράψατε: Νοομάντηνt γραφεία · Σφαίρας», 
Ισωχλε.οντες δραχμάς 10  είς έκαστην έπι
στολήν.

Είς τούς έπιθυμοΰντας νά λάβουν απαντή
σεις δι Ιδιαιτέρας έπιστολής καί δχι διά τής 
στή-(η* καθίσταται γνωστόν δτι, δέον νά έσω- 
κλειονν είς διπλοΰν τό δρισθέν άντίτιμον.

Ο Ν Ο Ο Μ Α Ν Τ Η Σ  Α Π Α Ν Τ Α :
Έλπιδοφόρον, ’Αθήνας : Σά; σ μβου- 

λεύω να μή άναμιχθήτε είς τό Χοηματισχή- 
ριον, διότι θά ύποσχή'-ε άνε,τανόρΟωΐ' ν κατα
στροφήν. Χαρακτήρ λίαν άσθε\ικός. Σάς άρε 
οει νά μιμήοθε τούς άλλους, «Ισθε δέ κυΰ εις 
άκρον ζηλόφθονος. Τυχερή σας ήμερα ή Πα
ρασκευή.

Πράσινον Κ α κ έ λ λ ο 9 Θ εσσαλονίκην :  
Είσθε πολΰ έπιπολαία και ελαφρά τήν καοδίαν. 
Γνωρίζατε δτι έ/.ει ερωμένην κα> όμο>ς εξακο
λουθείτε νά σχε ίζεσθε μαζή του. Τοΰτο θά 
σας φέρη μεγάλην δυστυχίον, έπειίή ό άνθρω
πος εκείνος θά οάς άν γκάση νά μισήιετβ τόν 
κόσμον. Νά συνδεθήτε μαζή του είναι αδύνα
τον, καθόσον ή άλλη έξασκεΐ μεγάλην επιρ
ροήν επ' αΰιοΰ

Νάτ Πίγκερϊων: Χαρακτήρ απότομος, 
ύπερήφανος, άλλά κα> ζηλότυπο;. Τά ιδανικά 
σας είναι παρά πολύ τολαηρά κ ιί .'ιά τόν 
λόγον ούτόν δέν θά πραγματοποιηθούν

’Avttidyivnv άιινγδαλνάν . Τό μέλλον 
σας εύτνχές κοί ειρηνικόν. Τάς ήμέρας αύτάς 
θά παρατηρηθή κάποια άνωμαλία είς τα οΐ- 
κογενειακά σας πράγματα, άλλά τοϋιο μή σά; 
πτοηοΌ· Βαδίζετε σταθερών πρός τήν εύχυχίαν. 
Όνομα μέλλοντος συζύγου Κ^νστανΰνος.

Mvndthv τοβ πόνον: Τό μέλλον σας πολύ 
τρικυμιώδες. Θ · διέλθετε ήμέρας πλήρη; άπο- 
γοητεύσεως. Τά όνειρά σας θά πραγμαχοποιη- 
θοΰν. Γάμον δέν διαβ/έχω. Φροντίσατε νά τα- 
κχοποιή-ιετβ τάς έραηιχάς σας ύτοθέσεις καί 
μήν εΐοθε τόσον έλαφρά τήν καρδίαν Προα 
γωνήν δέν διαβλέπω. Φόβους έχετε πολλούς, 
ούδείς όμως μέχρι σήμερον σάς Ικανοποίησε 
Τος προσδοκίας. Ό  άδελφός σας δέν είναι 
νά θεραπευθή. Έχθρούς έχετε άκόμη καί 
μέσα είς τό σπίτι σας, άλλά όλοι είναι άκίν- 
δυνοι.

Μενεξεδένιαν δνιΗν, Καλά»«< : Τό 
μέλλον οας εύχνχές. Θά ζήσετε έν όλφ 52 ετη. 
Φίλοι ειλικρινείς δέν υπάρχουν. Γάμος* έξ ε ω” 
τος. Ό  σύζυγός σας θ- άποβή δι’ ύ.ά: ένας 
καλός δ/γελος. Χαρακτήρ τρυφερός, ήπιος, 
λίαν αΙσΟηματικός πλήν ολίγον έγωϊσχικΛς.

Λόδιν τοΟ Μαΐον, Κόρινθον: Τό πρό 
σωπον έκεϊνο ούϊέποτε είγε καλόν σκοπόν δι’ 
ΰμάς καί μή σάς άπατοΰν τά φαινόμενα. Γά
μον δέν δι βλέπω. Διά τήν άδελφήν σας ού 
δεμίαν γνώμην δύναμαι νά ίΐίφέ^ω, έ ν δέν 
θέσετε προηγου μένως ΰπ’ όψιν μου τόν γρα
φικόν της χαρακτήρα.

Πόνον Καρδιάς: Δέν θά τόν ύπανδρευ 
θήτε,διόη θ' άσθβνήση. Σά: άγαπφ, ούχί όμως 
είλικοινώς. Γάμος μετά 26 μήνας. Όνομα 
μέλλοντος συζύγου Σπυρίδων.Τέκνα δένθ'άπ) 
κτήσετε. Ό  μετά τόν γάμον βίος σας λ αν 
ανώμαλος. Προίκα μή περιμένετε. Πάντως όχι 
γάμος μέ τόν Β.

Έγκαταλελετμένο Παιδί, Ξάνθη : Είς 
τό έπάγγβλμά σας θά προοδεύσετε καί θά *χε- 
τε άπ* αύτό πολλά κέρδη Τάμος μέ τήν ξαν
θήν δέν θά γίνχ) καί τοΰτο πρέπει νά οάς ευ
χάριστή, διότι ή ξανθή έ*είνη θ’ άπέβ αινε I 
πολυ χακη σύζυγος. Γάμον δέν < ιαβ>ετω πρός 
τό παρόν. Σάς συνιστώ νά φροντίσετε νά κα 
νονίσεχε πρώτον μερικά πλέον έπείγοντα ζη
τήματα τής ζωής σας καί κατόπιν νά σκεφθήτε 
διά γάμον.

ΕΙς τό προσε<ές φύλλον τής «Σφ ίαρας θά 
άπαντήσω «αί εί; τάς έπ< ατολάς τών Δίδων κ ιί 
Κυρίων Πληγωμένης Καρδούλας, ' Ατίηλπι 
σμένης Άφριχανιδος, Μαγευυένης μελίοσης, 
Χαμένης 'Αγάπης, Δημοκραιίας, Καμέ.ιας, 
Garsoo, Θλιμμένης Καρδιάς, Κίτρινου Ρόδον.

”Ερημον πουλάκι, X  Α. ί?., Αοντράκην,
Δένόρον χω?ίς φύλλα, έπιστολας σας άνευ άν- 
τιτίμου. C Ρ.Χ ., Βόθωναν, δέν έλαβον τί
ποτε. Γ. Κάρι, P . R  "Αθήνας, στείλετε δρ. 
10 διά συστημένης έ si όνόματί μου, είς διεύ· 
θυνοιν γραφείων «Σφαίρ·ς».

Όρος ΚυΙίνης, διά συστημένης καί ύμεΐς 
διά νά μή χαθή Α. Πίσκοπον, άπανιώ βΐς 
όσα δύναμαι νά σά; άπα.ιήσαο.

Ό  Ν οομάντης

ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΚ Α  ΑΝΕΚΔΟ ΤΑ

Π Ο Ϊ ΑΠ Ε 0Α λ ΕΝ 0 ΝΑΠΟΛΕΩΝ
Τό ζή-ημα αύτό έθεωρείτο μέχρι τοΰδη ώς 

Ιστορκον γεγονός.Λιοιι ουδεις αμφέβαλλε περί 
τοΰ ό·;ι ό Με/ας Ναπολέων άπέθανεν έξόρι- 
«ιος έν ' ’ γ. Έλέ^η Έν τούοοις Ιδού τί λέγει
ό μ'·γ ς Παρισινός Ιστοριοδίφης D ’ Omessa
περί αύί-'ΰ :

'Ό  Μέγας Ναπολέων ού>όλοκ μετέβη είς 
'Αγίαν Έλέ ην ιδού δέ πώ; καί διατί: Μετά 
τήν εν Βαιε, λω ή «αν του ό Αύτοκράτωρ τών 
Γάλλων, μή Οελήαας νά παρ-δοΟβ είς τούς
Άγγλουκατ όρθωσε νά διοφύγυ είς Ίτ λίαν,
άΐ'στείλας tΙς 'Αγίαν Έ'ένην ιόν σωσοίαν 
του όνόματι Rabeaut, μβτά τοΰ οποίου έκ τών 
προτέρων είχε σονε- νοηθή 

Ό  οτρα ηγός Be trand, έπιστήθ·ος φίλος 
τοϋ Αύιοκρατορος ών, έκαμε τήν έσϊάτην θυ
σίαν καί ή<ολούθηαβ τόν Rabaut είς τήν'Αγ. 
‘Ε'ένην. οΰ ω; ώοτε οί Άγγλοι ένόμισαν ό:ι 
oiro, ήτο ό Μέγας Ναπολέων.

Έπί >ιτταεΐίαν λέγει ό D ’Omessa, ό Ναπο 
λέων έζησεν είς Βερώναν π"' λών είς τού, διερ· 
χομένου; περιηγητές όμματοϋάλια

ΕΙτα ομως δ άτυχήςΑύτοκρατωρ έπιθυμήσας 
πάρα πολΰ ν ISfl τόν μονογενή υίόν του,όστις 
είχε κλεισ ή ύπό τών Αύυτοια ών έν τφ άνα· 
κτόρφ τής Βιέννη;,μετέβη ιίς τήν Αύστριακήν 
πρωτιύουσαν και προσεπαθη Έ κρυφά νά συνεν- 
νοηθή μετά τοΰ δουκός Raichetag, έτουφε- 
κίοΟη όμως τήν στιγμήν, καθ ήν ή 'έλητε νά 
πηδήσω Ινα τ· ί/ον τοΰ άνακιόρου, έντός τοΰ 
όποιου ήτο ό υίός του 

Ταΰτα λέγει ό κ. D ’Omessa, τοΰ όποιου ή 
άποκαλ'ίψ ς διήγειρεν άρχε'ά μέ αν θόριβΛν 
εις Ευρώπην, τέλος δέ προσθέτει: «Δ ν έκαμα 
τήν άνακοίνωσιν ταύτην άπλώς ί~α>ί, δημιονρ 
γήσω θ ρυβον, άλλα διότι κατέχω όλο τά έπί- 
σηιία έ^γροφα, είς τά όποια στηρίζω δαα 
λέγω.»

Πράγματι £έ ίσως νά είναι άληθεΐς αί γνώ 
ιιαι ι ύ ;<ιι τοΰ Γάλί,ου Ιστορικού διότι πίλλά 
ε ιισημα έγγραφα τοΰτ · σχεδόν μαρτυροΰσιν 
έ<τός τούτου λέγετε ι ότιό Rabeaut, ώμοίαζε 
τόσον πολύ μέ τόν Ν ιπολέοντα ώστε οί στρα- 
τιώ αι τ^ν άπεκάλουν «Petit Empereur* ήτοι 
♦ Μκρόν Αύιοκρ ιτοοα»

Έτίσηςάπό τόν Lerdru τόν τότε άστ< νόμον 
μανθάνο ·εν είς τά απομνημονεύματά του, τά 
όποία έξέΉχεν είς Βέλγιον τό 1810 τά έξης : 

«Άπό τή: ήιιέρας καθ ήν ό Rabeaut προ- 
σελήφ’*η είς τήν Αύτοκρατορ κήν υπηρεσίαν 
ούδέν ήκούσθη περί αύτοϋ μέχρι τοΰ 1816 

Τότε ό δήμαρχος τοΰ Bale Ycourt, κατα- 
στρώσας τά ληξιαρχικά του βιβλία, άπετάθη 
καί πρός τόν Lerdru καί τόν ήρώτησε μή .ως 
έγνώριζε τί εΐ/εν άπογί^η ό Rabeaut

Ό κ· D’Omessa λέγει ότι ό Rabeaut άπέ
θανεν εί; τήν Άγιαν 'ωλένην ώς Ναπολέων 

ύποσιήριξιν δέ τοΰ έπιχειρήματός του προσ
θέτει ότι μια "Αγγλίς κυρία, μετϋβάΊα είς τήν 
νήσον έ-είνην διά νά Ιδ^ τόν ίξόριστον, ιύρεν 
ενα άνθρωπον πολύ διάφορε ικόν κατά τε τήν 
μόρφωσιν καί τό ήθος άπό τόν πρφην Αΰτο· 
κράτορα.

ΤΑ ΚΑΛΑΜΠΟΥΡΙΑ TOT x. ΒΑΖΟΤ

Ψ Ω Ν Ι Α
Ό  κ. Βάζος πηγαίνει στήν άγοςά μαζή μέ

τήν γυναίκα του γιά νά ψωνίσβ.
Πρώτα-πρώτα μπαίνουν μέσα σ’ ενα φουρ- 

νάρι·ο γιά νά πάρουν ψα»- 
ui. ‘Αλλά τό ψωμί δέν 
αρέσει είς τάν κ. Βάζον.
Τό ευρίσκει πολύ ώ ιό.

—Τέτοιο ψωμί καί νά u 
8 40 ί λέγει στή γυναίκα 
του. Πολύ ιίναι.

—Τόσο έχει, κύριε, τοϋ 
κ ίνει ό φούρναρης.

—Τί ψιομι! ανακράζει 
ό κ. Βίζο:· ψωριοί—Ύ .. .  
ψ 'ΰμνί! Πρώτης τάϊεως 
^αλιμπουράκι κι’ αύ ;ό.Ίί£, 
ώχ Βρέ γυναίκα, οέ γελφς;

— Γελώ, άντρα μου, γε 
λώ. Δέ μέ βλέπεις ; λέγει ή κ. Βάζου, μόλις 
συνρατοΰσα τά δάκρυσ.

Τό ζεΰγος τών...Βάζων φεύγει κατόπιν άπό I

Π Ρ Ο Γ  ΑΛΙ  E Y E  IΝ Χ Τ Ε Γ Η Ζ
Οΐμοι τόν δείλαιον 
και φουχαρέαν ! 
τήν επαθον χιώτικη

τήν παλαιοδουλέαν 
και ήδη ασθεγον 
κλαύσατέ με 
τόν τριστυχέαν, 
τό δποϊον
τρέχω έπι τών τοίχο-  

[κολλημένων 
ένοικιασθηρίων.
Και γάρ δ έμαπτός δ 

[σπιτονοικοκύρης 
τά μαλα έξηκονταβε- 

[  λώνης, 
κοινώς κακομοίρης, 
έπιθυμών νά είσπρά- 
[κτ·η μεΐζον ενοίκιον, 
μοΐ επραξεν ίξωαιν 
κατά τρόπον ανοίκειον 
τουθόπερ τήν σήμε- 

[ρον ήμέραν φοβερόν μανίκιον,
τό όποιον
δεινή ελλειψις ίφθηνών δεματίων.
Ταπτα πάνδα επαθον έκ μιάν σουσουρίν, 
κοινώς σουσουράδα,
ήπερ μοι κατέφαγεν τήν τελεπταίαν δραχμάδα, 
ήγουν τήν παρελθόν Κυριακάδα, 
τό δποϊον
κατέστην πανι μέ πανίον.
Νϋν άπεφάσισον άνενδότως
νά έφεύρω κατοικίαν άνεξόδως
καί έμετέμβην προτροπάδην
είς τό νεχροταμφεϊον, κοινώς τόν "4 -δην,
και έζήτηξον κανέν κενόν τάφον,
ήγουν ανιυ επίπλων,
ινα μεταφέρω τά έμά στρίποδα
μετά τών καθήκλων,
τό δποϊον
ματαιότης, ματαιοτήτων και έν τφ νεκρό·

[ταμφεϊον,
καθότι δέν μέ δέχονται
μετά τών ήμετέρων τζουμπλεκίων.

Ο Ά γκα Ο α γγελο ς

χό φουρνάρ κο και πηγαίνει σ' ενα μανάβκο.
— Έχετε άντίδια; ρακφ ό κ. Βχζος τόν 

μανάβη
—Όχι, τοΰ άπαντ  ̂ έκείνος.
—Πάλι τά ιδια, άναχροζει ό κ. Βάζος. 

'Αντίδια—τά ίδια· α. μά αύιό ήλθε μονάχο 
του. Ώχ, ώχ, ώχ. Πώ£; Γυναίκα δέ γελρς ;

—Μάς περιπαίζετε; τοΰ λέγει άγριεμένος 
ό μανάβης.

—Σιωπή μανάβη, άπαντ$ ό κ. Βάζος. Θά 
γίν-QC καλαμποΰρι.

—Τί θά γί'ω ;
—Καλαμπούρι. Μανάβης — μάν αδης, δη

λαδή ή κόλασις, ό θανατος. Γυναίκα γέλα, 
γέλα λοιπόν. Ώχ, ώχ, ώχ. Αύτό πειά είναι 
κι' δν είναι.

—Πάμε. τοΰ λέγει ή γυναίκα του. Βρέχει.
—Δηλαδή, άνέκραξεν ό κ. Βάζο, λιγωμέ

νος στά γέλια, βρέ—εχει δηλαδή καλαμπούρι 
άπό τά καλλίτερα. Ωχ, ώχ, ώχ. Πώς μού φεύ· 
γουνβ τά άτιμα! Ό  κ. Σφτνττρλώνης

Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Η Μ Α Τ Α
’Αναστ. Τσουκαλά, συνδρομή σας Ιλήφθη. 

Ί .  ‘Αντωνίου, δέν έλήφθη ή έτιστολή ποΰ 
γράφετε. Έν τούτοις δημοσιεύεται καί άν θέ
λετε στείλαττ τό άνιίαμον Α. Μελίδην, υπό
λοιπον έλήφθη.

ΤΑ Φ Τ Λ Λ Α  1ΗΣ «ΣΦ ΑΙΡΑΣ» τά  
περτέχοντα τάς προηγον^ιένας dvvc· 
Χ*>ας τών δνο νπερό^ων (ΐνθχίτορη - 
νά τω ν  ^ιας «υ ί  Ά θ λ ι ο »  τών ’Awn- 
νών» Kui τό «Μ νότικόν τοΟ *Αι·|ΐέ. 
νη> ίω λοΟ ντβ ι ( ί ς  τά  Γραφεία μας  
πρός Α ραχ . 2 .— {«.αότον .

— Φ,ητη ής άμοιρος όγάπη-, άλληλογροφεί 
μέ μοοφοιμένας νέας χήρος. Σκοπός δ »  έπα- 
νολουθή ει. Γρο ψατε I Ά ν ωνίου p. r., έξω- 
τερικοΰ Ένταΰθα.

ΕΚΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ Π’ ΑΓΑΠΟΤΣΕ

ΐ  Α Ρ Μ Ε Ν Η
. τπβ L I D

ΤΟ Μ Υ Σ Τ Ι Κ Ο Ν  ΤΟ’

(Συνέχεια έκ χοΰ προηγουμένου)
— Χαϊδίν, είπε* νομίζεις δτι ήτο δυνατόν ή Τζεμιλέ νά δολοφονήσω

X S ’βέβαια διά ηάσαν άλλην θά ήτο αδύνατον' δι' αύτήν όμως
ήτο δυνατόν Φαίνεται δέ ότι ίσως τό ιΙΛε προΐδίΐ.

— Αύιή είχεν Ιδιαίτερον διάδρομον κατοσ ευάσει, άπό τόν όποιον 
έπεστρεφε τήν πραιΐαν είς τό περίπτερον, χωρίς νά τήν ίόή κανείς· τόν 
διάδρομον αύτόν τόν έγνώριζε μόνον δ Σουλτάνος και αυτή.

— Ώ  ! έκαμε ζωηρώς ό Αρμένιος αναπηδήσας. Σύ, που γνωρίζεις 
δλα τά μυστήρια τοΰ σεραγιοΰ, μήπως γνω, ΙζΉ- καί τόν_διάδρομον;

Ναί, τόν γνωρίζω έγώ μονον καί κανείς άλλος· ουτε ο Αυθεντης.
— Θεέ μου! άλλά τότε έσώθημβν !... t
— Πώς; τί θέλε.ς νά γίνχι; ' . .
— Τελείωσε τήν Ιστορίαν σουι καί θα σοΰ πω. Πως εμαθες ο λα

αύτά τά μυστήρια; , ,
— Ότε ό Άζίζ έδολ φονήθη, ή Τζεμιϊ έ εχασε πλέον την δυναιην 

της καί έλαβε την άδει ν ν' άποσυρθΰ άπό τό σαράγι. Τοτε κατεφυγεν 
Βίς τόν Μπεσί'ΐ, τόν όποιον ό Άζίζ κατ' είσήγησιν τής Σουλτάνος τόν 
είχεν όνομάοει παΌάν. Ό  Μπεσίμ %ήν έκράτησεν ως ουζυγον του, 
άπό εύγ ωμοσύνην δέ διέλυσε τό χαρέμι του καί έμεινε μονος μέ ουτην. 
Ήτο πολύ εύγε ν ή; άνθρωπος- άλλως τε ή Τζεμιλέ τον είχεν ευεργε
τήσει. έκτός δέ τούτου είχε καί πολύ μένα/ ην περιονσιαν. Απέκτησαν 
τότε εναν υίόν, Ιζησαν μαζί όλίγ» μόνον δ η, δ ότι ό Μπεοιμ παοοας 
εγινβν άφαντος μίαν νύκτα καί δέν εμαβε πβρί αυίοΰ πλέον κάνεις.

— Τόν έδολοορόνησαν ϊοώς. . . .  
 ΦαίνετΊ. Το.ουτοτροπω- ή Τζεμιλέ έμεινε χηρα, εζησε καν ου τη

όλίγα έεη, δτε δέ i υίός της ή to όε. πεντβ έτών, προσε β ηθη απο 
άγνο)σταν νόσον, άπο τήν όποιαν έστάθη αδύνατον να σωθή. Υποθέτω 
ότι «ήν έδηληνηρίασαν καί αύτήν, διότι άνεμιγνύετο πολυ εις την πολι
τικήν. ’Απ θνήσκουσα δμως άφήκε τήν περιουσίαν̂  της εις τόν υιονχη:, 
μέ τήν ρητήν έντολήν, όσον καί &ν παλαιωθή ή επαυλίς των νά μή 
τήν έπισκευάσχ) ποτέ, οΰί« νά τήν χρημνίσιι. Τοΰ βιπε δέ μαλιοια

«Όφείλω ώ; μήτηρ σου νά σέ προειδοποιήσω. Τό σπίτι αύεό τό 
προστατεύει ένας ίσκιος εύεργετικός ό όποίος θά χαθή οταν μετα- 
σκευασθη ή κρυμνισθΰ, καί σύ θά καταστροφής, Θελεις νβον σπίτι ; 
κτίσε άλλο πλησίον, δπου τό θβλεις, άλλά τούτο νά μη τό πείραξες 
ποτέ, ή πρώτη πέτρα πού θά πεσ ,̂ θά κτυπήσα επάνω είς τό κεφάλι 
σου. Αύτην τήν παραγγελίαν πρέπει νά πιραδώσ^ς και είς τα παιοια 
σου καί είς τά έγνόνια σου*. , _ . ,

Όταν λοιπόν άπέθανεν ή πρώην Σουλτανα, ή Ζαιρέ, ή όποια ήχο 
γυναίππι πλέον ηλικιωμένη, έ.χειδή έζησεν έιη πολλά είς χό Segayi και 
ήτο θαλομηπόλος τόσον μεγάλης Σουλτάνας, προσεληφθη παλιν ως 
πεπειραμένη εί̂  τήν ύπηρεσιαν τών Σουλτανισσών έπι πολλά ετη. υτε 
ήλθα έγώ έδώ, ό Κισλάρ, έπειδή είδεν δτι ήμην μεγαλχολικου χαρα- 
κτήρο;, μοΰ τήν εθεσεν είς τήν ύτηρεσίαν μου δια_να μέ διασκεδαζη 
μέ τάς διηγήσεις της Τόσον δέ μέ έσυμπάθησεν, ώστε, οιαν προείδε 
τόν θάνιτόν της, μέ έκάλεσεν ίδιαιτέρωι, είς τόν θάλαμόν τ.,ς και μου 
ένεπιστεύβη όλα αύδά τά μυστικι τής παλαιάς δεσποίνης της. Και 
άπέθανεν ή πτωχή Ζαΐρέ έπανω είς τήν άγκαλιάν μου !»

Ά ταρόία  ^ιτδς ι|τνχΛς
Ότε ή Χαϊδίν έτελείωσε τήν άφήγησίν της παρετήρησεν δτι ή 

μορφή τού έραστοΰ της έπαρουσίαζεν άσυνήθη έκφρασιν, τήν όποιαν 
δέν είχεν παοοχηρήσει μέχρι τής στιγμής ταύτης

Ή  μορφή εκείνη, ή τρυφε ά ώς κορασίδος, η όποια είχεν εξαπα- 
πατήσει καί τά όξ δερκέ)»ερ» γυναικεία βλέμματα, έξωτερικευε τωρα 
μίαν ιδέαν, ή όποία πάν άλ ο έξεφραζεν ή τρυφερότητα και ε ωτα.

Ό  Τιγράν έσκέπτετο μέ τό βλέμμα προσηλωμένχν άπλανέι, επ. τινο.,
σημείου χοΰ εδάφους.

*Η Χηδίν τόν παρετήρει σιωπηλη, προσπαθοΰσα να διάγνωσή την
αίφνιδίαν έκείνην μεχοβολήν τής έκφράσεώς ίου . . .  ,

Τής έφαίνετο oci ή μορφή του είχε περιβληθή _ από μιαν περίεο- 
νον αίγλην, ποΰ άπ/.ώνετο μέχρι τής ψηχής της και τ.,ν εγέμιζεν από 
φώς καί θάρρος. , , , ,

Τό άν ρώπινον πνεΰμά κατίχει τό μυστήριον τουιο εις τας μεν - 
λας έμπνεύηεις του. Συμβαίνει εύγλωττος ρήτωρ νά μη δυναται να 
σ"ναρπάση, καί συμβαίνει ιί, άπλυΰς όμιλη ής, μέ τή< μορφήν περι- 
β ιλλομένην άπό τήν οΐγ'ην τής έ^π εύσεω., νά μεταδιδη τον ενθου 
σιασμόν του, «αί νά σύρη λοοΰς όλοκλήρους δπισθεν τών απλουστε- 
ρων του λόγων. Τίποτε δέν είνε ή γλώσσα διά τάς κεφάλας εκείνας, 
αί όποϊαι κατέχουν τό θβίον δώρον νά όμιλοΰν διά τής μορφής. Κις 
τόν έρωτα δν βλέμμα των είναι όλόκοηραν είδύλλιον είς τόν πόλεμον, 
εν βλέμμα τω* είναι ολόκληρος έποτοιΐα. Δέσμη θερμών ήλιακων άκτι- 
νων έναλλήξ καί πΰρ τη/εβόλου! ,

*Η νεαρά γυνή ήσβανετο τόσον βαθεως μεχαδιδομενην είς̂  την 
ψυ.ήν της τήν Ιμπνευσιν έ είνην, ώιτε χωρίς νά έννοηοη πώς, έλαβε 
τάς χειρ >ς τοΰ έρασιον της, τάς εκράτησε σφικτβ, καί ήρώτησε δια
σταθερός φωνής. ,

— Τιγράν! τό πρόσωπόν σου εχει παραδοξον έκφρασιν... Αυτήν 
τήν στιγμήν δέν είσαι πλέον έκεινος "ού έλυποθύμησεν έπανω είς την 
άγκαλιάν μου. τήν στιγμήν πού έκό* λησ ι τά χείλη μου έπανω εις τα 
ίδικά σου... Τιγράν μου... λέγβ ! ομίλησε μου!... είπέ μου, τι σκέπτε
σαι αύχήν τήν στιγμήν; , . . ,

Ό  ’Αρμένιος έκίνηοε την κεφαλήν περίλυπα}:, ένφ ή εκφρασις 
έ είνη ή ζωηρά τής μορφής, του, έακιάσθη άποτόμως. _

Ή  Χαϊδίν, έπικοινωνοΰσα πλέον μετ’ Ούχοΰ δι' αυχής τής ψυχής 
της, ίσκυθρώπασε. _

— Τιγ ·άν, είπε περίλυπος' είχες μίαν ϊδέ ιν και τήν αφήκες να
σβεσθή χωρίς νά έμπιατευί'ής είς έμέ._ Δέν μέ άγσπ^ς, λοιπόν ·

Ό  νεανίας ΰψωσβ τούς μεγάλους όφθαλμιύς του πρός τήν έρομε
ν ην του καί άφήκεν αύιούς νά όμιλήσουν άντί τής γλώσσης του.

( ’Α κολουθεί)
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(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

Ένίοτε δμως, δίαν ύπεραίβενον πάν μέτρον τά βάσανά του οταν, 
λιγωμένος άχο χήν πείναν, έβ/επε τά άφθονα έν χή άγορ§ όψ». δχαν 
μελανιαζων άπό τό ψύχος έβλεπε τούς σνμμαθηιάς του φοροΰνχας 
καΐνουρνή και θερμά ενδύματα, πικρόν παραπονον 0\)>80^iWb την 
κι/ρδίαν κοί χόν λάρινγά του καί μόλις τό πείσμα του χατώρθωνε να 
σχσμα q τά εχοιμα νάναβλύοωσιν έκ τών όφθαλμών του δάκρυα. >

Τό ε χοΰ έπήρχετο ή 16έ ι νά έγκαταλύψη τά γράμματα και νά 
έπιδκθή εις άλλο έργον ουμφο>νότερι>ν μέ τήν πενίαν του, νά γείνη 
τεχνίτη , έμπορ» ϋχαλληλος, τέλος, πάντων, έργον τινά μαθη από τό 
όποϊοε να δύ αται 'ά ζή σνγχ όνως.

Άλλ’ ένθί'μούμε'ος τάς ειρωνείας, ας άπηυθυνάν τινες εκ των συμ
μαθητήν το , κατελαμβτνεχ() ύπό άγρίου πείσματος.

— Όχι έλεγε, θά γεινω καλή-ε^ος άπό ούτούςΐ
’Αγαθή τις γρ«ϊα, έκκλησαρχισσα είς τήν Παναγίαν τήν Βλασαροΰν, 

τοΰ άνέθετεν ένίοτε να τής γραφή έπιστολας πρός τούς δύο νίούς της, 
διαμένοντας έν ώίγύπτφ. _

Καί εί, αμοιβήν τοΰ έδιδε κανέν προσφορον, και οταν ήτο άστεγος, 
τόν άφινε νά κοιμαται είς μίαν γωνίαν τού δωματίου της.

Έπειτα τοϋ έδωκε πρός κατοικίαν έ · ύπόγειον ^δωμάτιον, ανηκον 
εις τήν έ κληχίαν άλλ* δχαν οί έπίτροποι έμαθον δτι δέν έπλήρωνεν 
νοίκι, τόν άτέμπεμψαν, ήτειλησαν δέ καί τήν έκκλησάρχισσαν δτι »ά 
τήν έξεδίοκον ομοίως, άν έπανελάμβανβ τοιαύιας γεννοιοδορι·ς είς 
βάρο. τοΰ νοοΰ.

Έκ τής Β ασαοο'ς έμετ<Ίνησεν βίς μιαν τρώγλην ίν τχι οίκιςι τη5 
Καρκ «λοΰ,, άλλ’ δταν έπλησιοσε χό τέλος τοΰ μηνός βλέπων όχι δέν 
είχεν νά πληρώου φοβοώμενες δέ τήν άπαισίαν μέγαιραν, μετεβαινβ 
νύκτα καί νύκ α έφευγε. ,

Έπειδή δέ συνήθως άγρυ^νών δέν κατωρθωνε να εξυπνηστ) τόν 
άρθρων, ώ ιτε νάποφεύγη τος ύβρεις καί τσς προσβολάς τή; ααγίσσης, 
ήναγκοζεγο πολλ ·κις να διανυχτερεύη βίς τό ύπαιθρον, συνήθως δ επι 
τού βράχου χής Πνυ*ός ή ί̂ς τάς λεγομένας φνλακάς τοΰ Σωκρατους.

Άλλ’ έπειδή πολλάκις συνήντα είς τά σπήλαια έκεϊνα άνεστίους 
φαυλοβίους προς αποφυγήν χών έκ τούτου κινδύνων, έ«ίοτ* κατέφευγβν 
είς τα μεγ<ίλα κιβώτΐ'Ί, τά όποια οί πιλοπώλαι και άλλοι έμποροι χής 
08ο'-' Αί 'λου έθ«χον παρά τόν νμόν τής Άγιας ΕΙρήνης καί aciva βρα- 
δύχερον έμελλον νά παράσχωσιν άσυλον είς τόν μικρόν υποδηματοκα
θαριστήν Τ*σον.

Έπί τέλους δμως τόν σ.ινέλαβεν 6 Θεμιστοκλής, ποωϊαν τινα, 
καθ’ Αν ώραν έπέατρεφεν έκ τοϋ χαρτοπαιγνί υ. Καί έπειδή είχε χάσει 
συμαντιχι ν ποσόν, ή άγανάκχησίς του έξέσπασβ κατά τσύ δυστυχούς 
μα αητού μέ δύο κολάφονς. οϊχινες τόν έρριψαν κατά γής.

— Ρέ μαγγουφαριό, τού είπεν, αν δέν φερη; σήμερα τό νοίκι και 
δέν άδίΐάοος τήν κάμαρα, θά σού πάρυ ό διάβολος τό γονιό ! Θά σέ
τσακίσω, κακομοίρη! x . ι

Ό  Χαρίλαος ήναγκάσθη να πώληση δυο λεξικά, ελληνικόν, και λατι
νικόν, τά ότοΐα διά μεγάλων στερήιεων εί<.εν αγοράσει, καί πληρώ- 
σας τά όρειλόμενα Οπήλθε. μεχακομί^ας τά ράκη καί τά βιβλία του 
εις τινα οικίαν τής όδ**ΰ Τριπόδων, διό καί ένίοτβ έλεγε μβλαγχολι- 
λώς μειδιών ;

— Ένα πόδι Οέλ̂ ι άκόμη νά γεινω τεχραποδον.
Ή οίκία έκείνη άνήκεν εις απόμαχον τής Πανδήμου ήγονμένην, ή'ΐς 

γηράσασα άνεπαύεχο τώρα, άπολαμβάνουσα τούς καρπούς τών μακρών 
της μόχθων. Ή  οίκια της, βρωμερά καί στενή, είχε πολυάριθμα μικρά 
κ.ίακοϊΐνά δωμάτια, έν ικιοζόμβνα πάντοτε είς άνδρας άγάμους, 
σπο.δαιτάς, κατωχ ρους άξιωματικούς, κληρικούς, δικηγόρους έμπο- 
ο< ΰχαλλήλους, πανχοίων έπανγελαάτω  ̂ ή άνευ επαγγέλματος ανδρας, 
οϊχιν?ς είχον τούτο τό προνόμιον έν τή οίκ <* έκείνη, δτι ήδύνατο νά 
κάμνωσι παρεκχροπάς τινας είς τά δωμάτιά των χωρίς ή κυρα Μαριγώ, 
ή σπιτονοικοκύρη, νά θυμώνη ώς συμβαίνει είς άλλας οίκίας. Τού 
ναντιον ή χυρά Μαριγώ ύπ-βοή*ει, ώς διά νά ένθ· μήται τήν ιύχυχή 
νεότηια τη;, δ καιολπγοΰσα την έπιεικειάν της μέ παράτολμα άξιάματι.

Άλλ' δχαν έπινε κανένα ποτήρι περιπλέον, τούτο δέ συνέβαινε συχνά, 
με'ετρέπετο είς φρικςήν μαινάδα μέ οφθαλμούς βλοσυρούς. Άλλοίμο- 
νον τόχε είς τόν καθυ ιχεροΰντα τό νοίκι!

— Νά φύγ̂ ς, νά φύγιις άπό τό σπίτι μου, παλιάνθρωπε! παλιάν
θρωπε ! ώρύετο.

Καί έφώρμα, ίνανή νά μαχαιρώση και νά τύφλωσή μέ τα νύχια της 
άνθρΜπ.ν. Έμαίνετο δέ καί ώρυειο ούτω έως οΰ έβράχνιαζε καί έμβ- 
νεν άφωνος ,

Ά*λοχε δέ έξεθύμαινε κανά τής μηχρός τηΰ. γοαιας πλήρους ημε
ρών καί ρυτίδων, ή όποια είχεν οίχμαλωτισθή έν ίίβλοποννήοφ έπι 
Ίμβροήμ. Καί τήν έξυλοκόπει, καί τής έκτυπα τήν κεφαλήν έπι τοΰ
τοίχου. ,

Ή  δέ γραία έ δικουμένη μετέβαινεν είς τα δωμάτιά των νοικαρι- 
δων καί έκαμνεν άτελεύ^ητω παράπονα, ψ θνρίζουσα ότι ή κόρη της 
ή.ο «κακή γυνοΐ»α, πού ήαποροΰσβ νά φ ή άνδρα μέ μιά πιθαμή μου
στάκι» Κ ιί άφοΰ άφηγείχο τί είχε τραβήξει άπό τά χέρια της, που νά 
ηέσου1 1 κατέληγε μέ τό γνωμικον. «Καλλίτερα σέ πονεϊ, παιδί μου, 
σήμερον ό ξ̂ νος παρο τάντερό σου», όπερ άπεδείχνυβν δτι καί ή δική 
της στοργή ή ο πολύ έπισφαλής. . . .

Ό  X τίλαο; έχατοίκησεν είς μίαν όπήν κ ιτεσχευασμένην έπι της 
κλίμακας ’ή είσοδο”, γαμηλήν τόιον, ώστβ νά μή δύναται καί νάνος 
νά σταθή δαθιος έν . ύτή φωχιζομέ ην ύτο τοΰ φεγγίτου τοΰ ύπερθύρου.

Άεέβαινε έ εις αύχήν διά σανιδος στηριζομενης έπί μιας βαθμι- 
δος τής κλίμακος καί έχούσης τεμάχια ξύλου έπικβρφωμένα καί σχημα- 
τιζοντα βαθμίδας δήθεν.

Άφοϋ δέ άνέβαινεν, ά'είλκυβ τήν έπικίνδυνον έκείνην κλίμαχα καί 
άπεμηνοΰτο ώς έν πύρνφ μέ κρεμαστήν γέφυραν. ,

ΕΧχεν δμως καί εν πολύτιμ >ν προσόν ή όιτή έκβίν̂ , άλλά τ'» 
όποΐ >ν ή κυρά Μαριγώ έλάμβανεν ύπ' όψει κυτά τόν ορισμόν τοΰ 
ένοικίου.

(  Άκφλουθύ)
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ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΤ ΣΒ ΙΝ ΓΚ Ο Υ
Μ Ε Τ Α Ν Ο Ι Α  

ΙΙαπϋ μον, ieuo. όγα με, 
δός μον νά μεταλάβω

καί διάβαόέ με όλάκε- 
[ρο

τή χάρη <5ον νά  λάβω , 
γ ια τί δέν ξέρω τ» επα- 

[Οα,
εχω μ ιά  τυραννία , 
ϊ<5ως νά είναι λ Μ α  

[αύτό
,η γνναικομανία.
Θέλω γνναϊκες ν’ ά

ν [γαπώ 
,δίίες κι’ άν εχη ή χώρα 
καί κοριτσάκια νά φιλώ 

τριάντα δνό τήν ώρα.
’ Α π ’  τις  γνναϊκες (ίώόε με, 
π ον τύΰο μέ παιδεύουνε  
και πάρε τίς ηχίές idif 
γ ια τ ί μού  «ερ ιό ενοννε .

Σ ’ Ε Ν Α  Π ΟΛΙΣΜ ΑΝ
ΙΙάρε την μέόα τήν κνρά 
πον κάθεται κοντά μον, 
γιατ* εκανε διάρρηξη 
κ* Εκλεινε τήν καρδιά μον.

ΣΕ Μ ΙΑ  ΠΟΥ ΒΑΦΕΤΑΙ
Στό βάψιμο, κνρία μον, 
κάαε λίγο νιύάφι, 
ό τοϊχος πον έπάληωάε 
τόν βάφεις καί ξεβάφει.

ΣΕ ΜΙΑ ΗΘΟΠΟΙΟ ΠΟΓ ΒΓΑΙΝΕΙ ΓΥΜΝΗ
Σέ βλέπω καί ρωτιέμαι μόνος μον 
Ροζιτα μον κοντέΜα,

- βάχης ώς φαίνεται τό μέύο 
άφοϋ δέν di πηγαίνονν μέϋα.

ΣΕ Μ ΙΑ  ΜΥΤΑΡΟΥ  
Μέ τό άμάξι πέραΰα 

κάτω άπό τό «Ιπίτι dov, 
ίτή  ΰάλα ndovv idv 
κ’ είδα μόνο τή μητη dov

Τ Ρ Ι Α
Τρία μονάχα πράγματα 

ότόν v.oduo αύτό δέν βρήκα: 
σπίτι, καρδιά καί προίκα.

Κορίτσια μον, τώρα νηστεία χαι 
προσευχή, λοιπόν νά σας φιλήσω, 

Ο Σ Β ΙΝ Γ Κ Ο Σ  Σ Α Σ

ΤΑ ΡΑΒΑΣΑΚΙΑ Tor ΜΗΤ ΟΙΧΗ

ΣΕ  ΜΙΑ ΠΡΟΣΦ ΥΓΟΠΟΥΛΑ
Μαγνηοώτ’οοα π 'λ ΐ μ ’ ,

Τού σουκάκ’ σ’ φέρνου γυρουβουλιά 
κι’ δλο κουνχοζυγώνου ατού παραθϋρ* σ’, 
ϋά μ" καν ’ς νά «άθου καμμιά δ λειά

κΐ νά μ’ δώσουν απών 
[γιά χού χαχήρ’ σ’. 

Ψιτ, ψίτ, σ’ κάνου, 
τά στραβά σ’ δϊ γέρ- 

[ν’ς ντιπ, 
οΰτε κάν ινα σ’μάδι 

[δ'ινμ'ι κάν’ς, 
κ’νιέμαι οΰλπς απ’ 

[τοϋ καρδιοχτύπ 
κι’ όρθιουν Ιβάλθη- 
[κες νά μί πιθάν’ς. 

Μά σύ μ’ κάθ’σι μαραμένη, 
νάζια μ’ κάν’ς γιά νά μί βαλαντώσ’ς,..
Ποΰ θά μ’ πφς, ούρή χαντακουμένη, 
θά σ'ι Ικπουρθήσου, δΐ θά γλυτώσ’ς.
Ίγώ όστις πρό Ιτών άφιχθείς 
έκ χοΰ έκ Μικράς Άσίας μιτώπ* 
κί χεχράκις χραγματ’σθείς, 
διχους νά μείνου έπί χόπ\

0 Κ Α Ρ Α Γ Κ Ι Ο Ζ Η Σ  Δ Η Μ Ο Σ ΙΟ Γ Ρ Α Φ Ο Σ
Η Σ Υ Ν Ε Χ Ε Ι Α

Ό  Καραγκιόζης, δ Μπαρμπαγιώργος και 
τό Κολητήρι μασκαρεύονται καί πηγαίνονν 
νά γλεντήσουν ατό χορό τών Σννταχτών. Ό  
Καραγκιόζης είναι ντυμένος γνναϊχα. "Ενας 
Πιερρότος τόν πλησιάζει xai τον ρίχνεται.

ΙΙιερρότος.— Άχ, τί ωραία κυρία ! Πώς 
ήθελα να μοϋ έκανες άπόψε ουνχροφιά.

Καραγκιόζης, (μέ γυναικεία φωνή).—  
Καλέ, μή μοϋ λές χέχοια πράγματα, γιαχΐ μα
λώνει ή μαμά μου.

ΙΙιερρότος.—Καί ποιά είναι, παρακαλώ, 
ή μαμα οας ;

Καραγκιόζης, (δείχνει τόν Μπαρμπα- 
γιώργο). — Έκε.νη ή κ>ρία.

ΙΙιερρότος, (πλησιάζει τόν Μπαρμπα- 
γιώργο).—Κυρία μου, μοϋ επιτρέπετε νά χό
ρεψα) μέ χήν κόρη σας ;

Μπαρμπαγιώργος.— Καραγκιόζ’, οϋρ’, 
ποιους είν’ χοϋχος οΰ άφαλοκουμένους;

Καραγκιόζης, (χρυφά).—Μωρέ μπάρμπα, 
μή μιλψ,ς έχοι καί μάς πάρουμε χαμπάρι.

Πιερρότος. —Γιαχί μιλάει έτσι χοντρά ή 
κυρία μαμά ασς ;

Καραγκιόζης. — Άπ’ χό πολύ χραγοΰδι, 
κύριε, άπ’ χό πολύ χραγοΰδι.

Πιερρότος. — Έγώ λέω ν’ άφήσουμε χή 
μαμά σας καί νά πάμε στό μπουφέ γιά νά 
πιούμε κάτι. "Ώ, μά είσθε χαριτωμένη !

Καραγκιόζης.-Πάμε, καλέ, νά τσιμπή
σουμε κάχι.

ΙΙιερρότος.—Θέλεχε σαμπάνια:
Καραγκιόζης. —Ρεχσίνα δέν έχουνε ;
Πιερρότος.— Ύποβέχω ναί.
Καραγκιόζης.—Τότε πάμε, άδρεφέ, νά 

πιοϋμε κανένα καχοσχαράκι.
Πιερρότος.—Ώ , μά εΐοθε χαριτωμένη, 

πολύ χαριχωμένη. Μοΰ χαρίζεχε τ’όνομά σας;
Καραγκιόζης.—Δέν έχω όνομα· σάμπως 

έχω καί λεφχά ν’ αγοράσω ;
Πιερρότος.— Περίεργο πράγμα. Πρώχη 

φορά βλέπω άνθρωπο χωρίς όνομα.
Καραγκιόζης.— ‘Η μάννα μου δέν είχε 

λεφχά νά μέ βαφτίσχι καί μ’ άφησε άβάφχισχο.
Πιερρότος.— "Ω, μά είσθε γιά φίλημα, 

είσθε ',ιά φίλημα... Δέν ξέρεχε πόσο σάς 
άγαπώ.

Καραγκιόζης. —Έτσι, έ;
Πιερρότος. —Πιτσούνα μου, είμαι χρελ- 

λός για σένα.
Καραγκιόζης. —Μ* αγαπάς λοιπόν πολύ ;
Π ιερρότος. —Πάρα πολύ.
Καραγκιόζης.—Καί θέλεις νά μέ πάρχις 

μαζή σου;
Πιερρότος.— Ά ν θέλω ρωτφς, χσακπί- 

να μου ;
Καραγκιόζης.—Τόχε δώσε μου ένα κατο

στάρικο...
Πιερρητος.—"Ενα κατοστάρικο ; ,
Καραγκιόζης.—Ένα καχοοχάρικο γιά νά 

μέ καπαρώσχις, μήπως μέ πάρχ) κανένας άλλος.
Πιερρότος.— Έ , μά είσαι μιά τρέλλα, 

είσαι μιά τρέλλα. ‘Ορίστε, κυρία, Ινα πενχα- 
κοσάρικο.

Καραγκιόζης.—Μερσί. '
Πιερρότος.—Τώρα λοιπόν 0* έχω καπα

ρώσει, δέν είν* έτσι;
Καραγκιόζης. — ’Εμ* βέβαια. Τί, παιδιά 

είμαστε χώρα νά μή σέ γελάσω ;
Πιερρότο .— Όχαν θά χελειώσχ] ό χορός, . 

θά σέ πάρω σπίχι μου γιά νά γλενχήσουμε. 
Νά δής τ. ώραΐα πού θά περάσουμε.

Πώς λ’πόν περιφρουνείς 
Ιμένα τού Ιφζωνικό παλ’κάρ’ !
Σάν θά σ'ι βάνου στού χέρ* θά δής 
τί πά νά πχ) στυλιάρ’. -

ΤαΟχα κί μένου, γειά ο’ κι’ άνιίου μ’,
Μήτρονς Κονρνόγαλονς

Καραγκιόζης.—Έχει πολλές πόρτες χό 
σπίχι σου ;

Πιερρότος. -  Γιαχί ρωχφς ; ί

Καραγκιόζης. —Γιά νά δώ, καϋμένε, άν 
είναι ευάερο, γιαχί έγώ, ξέρεις, είμαι μαθη
μένη σέ εύάερο σ»(τι.

Πιερρότος.—Έλα καί θά δός.
\  ("Εξαφνα σβύνονν τά φώτα κι’ ό κόσμος 
αρχίζει νά φωνάζτ/).

Καραγκιόζης Φώς, ρέ. Τ ’ είν’ αύτά !
Κολητήρι.—Πατέλα, σούί.
Καραγκιόζης.—Τί σούς, μωρέ χρουσού- 

ζικο ; Δέ γλέπεις πού σβύσανε χά φώτα ;
Κολητήρι. — Τσέλω έγώ ζαιί σβύσανε.
Καραγκιόζης.— Γιατί;
Κολητήρι.—Ζαιί έκλεισα τό διακόφτη.
(Έ π ι  τέλονς ανάβουν τά φώτα xai βλέ

πουν τόν Μπαρμπαγιώργο άναίοθητο μέσα 
οέ χάποιο ί^εωρειο).

Καραγκιόζης.— Μπάρμπα, κοιμήθηκες, 
μοιρέ μπαρμπα;

Ενας κύριος. Πάρτε τόν άνθρωπον 
αύιό να τόν πάιε σέ κανένα φαρμακείο. Δ* 
ρλέπειε τήν κοιλιά χου πού είναι πρισμένη;

Κολητήρι, (τοΰ χτυπάει τήν κοιλιά σάν 
νά ήταν τούμπανο). —Βλέ, θειε, τί έφαγες, 
μωλέ; Πέιλες; ' ’ .

"Ενας κύριος. —Ξεύρεχε χί έφαγε ; Κορ- 
δέλλες ! Άκους νά φάα κορδέλλες;

Καραγκιόζης.-Θαν χχ)ς πέρασε, φαίνε- 
χαι, γιά μακαρούνια. Βρέ χό σκαλχσοβιο- 
μήχανο !

( Ό  Καραγκιόζης χώνει τό χέρι μέσα στό 
στόμα τοΰ Μπαρμπαγιώργον κ ι' αρχίζει νά 
τοΰ βγάζει ί’να σωρό κορδέλλες. Σιγά-σιγά 
συνέρχεται ετσι δ Μπαρμπαγιώργος).

Μπαρμπαγιώργος. — Οϋρ’, ϊπήγα νά πι
θανού, έρμου.

Καραγκιόζης. —Τί έφαγες,μωρέ μπάρμπα; 
Μπαρμπαγιώργος.—Δυού χρία μακαρού

νια έφαγα κί μί πείραξαν χά άχ’μσ.
Καραγκιόζης Καί πού χά βρήκες χά

μακαρούνια, μπάρμπα ;
„ Μπαρμπαγιώργος.— Ποΰ νάν χά ρρώ, 
έρμου ; Χάμου χα βρήκα. ,
, Καραγκιόζης.— Άνιε, μωρέ μπάρμπα, 
ανχε να φύγουμε, γιαχί ξημέρωσε. Άνχε προ- 
χοΰ μάς πάρουνε χαμπάρι καί μάς ρέψουνε 
σιό ξϋλο.

Μπαρμπαγιώργος.— Καί ποΰ θά πάμι;
Καραγκιόζης Πάμε γιά χά Κούλουμα.

Σήμερα είναι Καθαρή Δευχέρα.
Κολητήρι.— Έγώ λέω νά πάμε στό νε- 

κλοταφεΐο νά κλέτσω καί λάζι ώι" τά φανα- 
λάκια.

Καραγκιόζης. — Όχι, έγώ προτιμώ τήν 
πλαχεία χού Δημοπραχηρίου. Πρέπει ν’ άνα- 
πνεύσουμε καί καθαρόν άγέρα.

Μπαρμπαγιώργος.—Άντι, παμήχι.
(Ή  Συνέχεια είς τό προσεχές)

ΤΟ ΓΛΥΚΥΤΕΡΟ ΠΟΙΗΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
(777 • ν  ■ η η -  ν- - - ε ν -  7 ]

Λύσεις συνοδευόμεναι ΰπό μονοδράχμου, γί- 
νονχαι δεκχαί είς χά γραφεία χής «Χφ ίρας» 
μέχρι τής 6η; Απριλίου. Τ ’ άποτελέσιιατα 
θά δημοοιενθοϋν εις χό φύλλον χής 10ης Άπρι- 
λί( ν.

Οί iaa>HXtiomt περισσότερα μονόδ^αχμα, 
λαμβάνουν περισσοτέρους κιήοονς κατά τήν 
Ικκνβενσιν πρός άπονμήν τών. βραβείων^ , 

(*Η όννέχεια βΐς tnv 7nv οελίδα)
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ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΚΩΣ ΟΟΩΝΟΣ 
! ΚΑΙ Η ΩΡΑΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ

Ά ο .  ΪΟ ( Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)
’Εξερχόμενος άπό τό δωμάτιον τοΰ γρα

φείου δ “0 0 ·ω*, άντίχρυσε έκεΐ στήν πόρτα 
τής σκάλνς τόν διευ&υντήν τής ’Αστυνομίας 
νά υποκλίνεται έδαφιαίως πρός μιας γυναι- 
χός, τής όποιας τό πρόσωπον ίχαλΰπτετο 
χατά τό ήμισυ άπό ενα πυχνό βέλο·

Εις τήν θέαν τής γυναικός εκείνης ό 
“Οθων εμεινε γιά λίγες στιγμές σάν κεραυνό
πληκτος. *Εκείνο πον εβλεπε ήτο καταπλη
κτικόν.

Μπροστά του έκείνην τήν στιγμή εΰρί- 
σκετο ή βασίλισσα ’Αμαλία, δ θανάσιμος του 
ίχθρός, ή γυναίκα τήν όποιαν εμισονοε, ή 
γυναίκα, τήν οποίαν έθεωροϋσε ώ$ τό» χυ 
ριώτερον υπαίτιον τής δνατνχίας του.

Ό  άστννομικός διενθνντής χατέβηκε γρή
γορα τής σκάλες, χωρίς νά γυρίστ] νά κνι- 
τάξυ πίσω του.

Ή  'Αμαλία παρέμεινεν ακίνητη στό τελευ
ταίο σκαλοπάτι, άτενίζουσα κατά πρόσωπον 
τόν βασιλέα.

Ό  “Οθων έφρόντισε νά κλείαγ) τήν πόρτα 
τοϋ δωματίου, μέσα στό όποιον ενρίσκετο ή 
Μαρία xai ή δποία πόρτα εΰρίσχετο άκριβώς 
απέναντι άπό τήν πόρτα τής σκάλας.

Έ π ι τέλους ή 'Αμαλία έπροχώρησε.Έπλη- 
σίασε πρός τόν “Οθωνα και τοΰ είπε μί φω
νήν ή δποία έδονεΐτο άπό σνγκίνησιν:

— “Εμαθα πώς αποφασίσατε δριστιχώς νά 
φύγετε χαι ήλθα νά σας άποχαιρετήαω. Ε λ 
πίζω νά μοΰ τό επιτρέψετε.

Τό ϋφος τής βαοιλίσσης ήτο θρηνώδες. 
Έ νόμιζε κανείς οτι είχεν ελθει εχει γιά νά 
αποχαιρετήσχι κάποιον προσφιλή νεκρόν· 
Άλλά μήπως δ “Οθων δεν ήτο δι’ αυτήν 
νεκρός πλέον ;

Ή  Αμαλία έξηκολούθησε :
— Γνωρίζω τόν χαρακτήρα σας. Είπατε 

μιά φορά πώς θά φύγετε, κανείς δέν θά 
μπορέσγ) νά σας χάμυ ν ' αλλάξετε άπόφασίν. 
Ή  στιγμή αυτή είναι ή πλέον οδυνηρά τής 
ζωής μον, διότι τήν στιγμήν αύτήν αισθάνο
μαι οτι θραύεται είς τό πλενρόν μου καί δ 
τελευταίος κρίκος τοΰ δεσμοϋ, ό όποιος μας 
συνέδεε.

— Είναι αμετά<λητ ος ή άπόφασίς μον, 
έψιθύρισεν ό “Οθων.

'Β  'Αμαλία έδάγκωσε τά χείλη της, ϊσως 
γιά νά εμποδίσΐ) τό ξέσπασμα κάποιον μεγά
λου της πόνου.

— Και θά φύγετε βεβαίως μαζή με χήν 
Μαρίαν.

—-Μάλιστα, άπήντησε ψυχρότατα ό“Οθων. 
— Και πριν φύγετε θά φροντίσετε, βέβαια, 

νά νομιμοποιήσετε τάς σχέσεις σας...
— Αύτό είναι δευτερεΰον ζήτημα,

■ — “Οχι δά... Διά τήν Μαρίαν 
προέχον ζήτημα.

— “Εστω.
— Θά τήν νυμφευθήτε λοιπόν ;
— “Ισως.
— Και φαντάζεσθε οτι εϊναι δννανόν τοΰτο;
— Δυνατόν... άλλά και αν δέν είναι δυ

νατόν ;..
Τά μάγουλα τής Αμαλίας πού εως τώρα 

ήσαν κίτρινα άπό τήν μεγάλην σνγκίνησιν, 
τήν όποιαν έδοκίμαζε, τήν στιγμήν2 έκείνην 
έγιναν χατακάχχινα.

—Μεγαλειότατε, είπε, μή ληομονήτε 8τι 
εϊμαι ή νόμιμος σύζυγός σας, μή ληομονήτε 
άκόμη οτι διά νά ελθετε είς δεύτερον γάμον 
πρέπει νά λάβετε διαζύγιον, άλλά διά νά σας 
δοθή τό διαζύγιον πρέπει νά νπάρχυ κάποια 
σπουδαία αφορμή.

1

, ί -  
εϊναι τό
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— “Ε, χαλά, άπήντηδεν ό “Οθων μέ νευ
ρικότητα. Ή  αφορμή αυτή υπάρχει.

— ’ Υπάρχει;
— Ναί. “Εχετε εραστήν xai μέ τόν εραστήν 

αύτόν αποκτήσατε τέκνον. Αύτά τά γνωρίζει 
όλο τό παλάτι. Άλλά  σας παρακαλώ, ας μή 
μιλάμε πειά γιά τήν νπόθεσιν αύτή. Τό μέ
ρος αύτό δέν εϊναι κατάλληλον γιά τοιούτον 
εϊδονς συζητήσεις. Τό σπίτι αύτά εϊναι ξένο. 
Καταλαβαίνετε. ‘Ά ς  μείνωμε λοιπόν εως έδώ.

Ή  Αμαλία έτράβηξε τό βέλο πού τής 
έσκέπαζε τό πρόσωπο χ ’ έφάνηκαν τά μαΰρα

ΤΟΤ ΒΛΑΜΗ ΤΑ ΚΑΜΩΜΑΤΑ I

ΜΙΑ Ν ΪΧ ΤΑ  ΣΤΗΝ ΠΑΛΗΑ ΣΤΡΑΤΩΝΑ
*Έι!.'ΐλο όιήγηόι καί 1ί|ΐέγα

Ποΰ νάν χό πίστευα τό λοιπός, ώ άδρεφάκι 
άναγνώσχη, πώς θάβγαινα άπ’ χήν, Παλχ|ά μέ 
χόν υπόγειο σιδερόδρομο. Νά μοΰ χό λέγανε 
ούλοι οΐ Νοομάνχηδες καί 
χαρχομάνχηδες κι’ οΰλες (ι 
καφφετζοΰδες κ’ () χαρ- 
χοϋδες κ' χι κρασούδες χοϋ 
κόσμου καί χοϋ ήμικόσμου 
δέν θά χό πίσχεβγα. Νά- 
φευγα άπ’ χήν πόρτα κα
λά, νάφευγα άπό κανένα 
παράθυρο πολύ καλά, νά 
πήδαγα άπό κάναν χοΐχο 
πάρα πολύ καλά, μά νά 
φύγω άπ' χήν υπόνομο δέν 
χώβανε χό κεφάλι. Κι’ όχι 
ποΰχω ένα κεφάλι, μά καί 
δέκα νάχα, θάν χή Λερ- 
ναία Ύδρα, πάλιν δέν θάν 
χό σκεφτόμουνα.

Άς μή σχά πολυλόγάω, 
συμπολίχη, γιαχί άρκετά 
σοΰγινα κώνωπας άνωφελής, χό όποιο μόλις 
εχέλεψε ή θυσία κι’ ό μπάρμπα Διάς έμάζεψε 
χό φόρο χής καθαράς προδόσου, δηλαδή πλε- 
ρώθηκε άρζάν κονχάν χχι; χοϊκές, μέ παίρνει 
Ιδιαιχέρως ό Σκαρχσο>ρας καί μοϋ λέει :

— Άκου έδώ, σύνχεκνε. Σ ’ έσένα μονάχα 
έχω έμπιστοσύνη. Είσαι κομμαχάκι μικρός, μά 
δέν πειράζει. Μικρός ήντουνε κι’ ό Θησέας, 
άλλά σκόχωσβ χό Μινώταυρο.

Τά ποδάρια μου άρχινήξανε νά ιρέμουνε 
καί νά μπερδεύη ή μητρική μου γλώσσα.
. —Έννοια σου, μοϋ κάνει ό Σιίαρτσώρας, 
δέ θά σέ βάνω νά σκοχώσχις κανένανε. Θέλω 
μονάχα νά μέ βοηθήσχχς νά φύγουμε άπό δώ 
μέσα.

—Καί πώς θά φύγουμε ; χοΰ κάνω.
—Κάνε δουλειά σου, μοϋ λέει, καί θά δ ς̂. 

Έλα νά πάμε μιά σχιμή στό 000.
— Σ" έβάρεσε χό χασίσι, χοϋ λέω, καί θές 

νά πάρχις καθαρόν άγέρα ;
— Άσε χ* άσχεϊα κ’ έλα κάχου νά δής.Έδώ 

μέσα οΰλοι κοιμηθήκανε καί δέ θά πάρχι κα
νείς χαμπάρι.

Έσχάθηκα σχά είκοοιοχχώ άν ό Σκαρχσώ- 
ρας είχε χριανιαένα χάπαιρνε.

— Ρέ, μή φοβάσαι, μοΰ κάνει θυμοειδώς 
γιά νά μοΰ πάρχ) χόν άγέρα. Έγώ ’μαι λή· 
σχαρχος καί δέ φοβάμαι. Φοβάσαι χοΰ λογου 
σου ; Ρέ, δέν χό ξέρεις τό μυστικό;

—Όχι, τοΰ κάνι».
— Ρέ, μ’ έχουνε δώ μέσα γιά θάνατο, γιά 

δαΰτο θέλω νάν τούς τό σκάσω τό παραμύθι.
— Δηλαδής ;
—Δηλαδή θά δραπετέψω, μά μοΰ χρειάζε-

μεγάλα της μάτια γεμάτα δάκρυα, γεμάτα 
παράπονο.

— Μεγαλειότατε, εξηκολούθηαέν ή βασί
λισσα, μιά χάρι ήθελα άπό σας: Ν&ρθήτε 
άπόψε σιό παλάτι, γιά νά ονζητή ο ου με οί 
δνό μας γιά τά μεγάλα μας ζητήματα. Σας 
ορκίζομαι ότι θά είμαι πολύ λογική. Δεν θά 
σας άδικήσω διόλου. ‘Ά ς  έξετάσουμε και ο! 
δύο τής καρδιές μας πειό βαθειά, μέ μεγα
λύτερη ειλικρίνεια. ‘Ά ς  δούμε αν μπορή νά 
άποσοβηθή ή καταστροφή πού περιμένει 
και τούς δυό μας. "Ας μιλήσουμε σάν δυό 
χαλο'ι φίλοι .. Μάρτνς μον δ θεός... '

Ό  “09ων τήν διέχοψεν άποτόμως. , j
— Αύτό πού μοΰ ζητάτε εϊναι πολύ, τής 

εϊπε. Σ ιό  παλάτι δέν μπορώ πλέον νά έπι- 
στ ρέψω. Ό λοι γνωρίζουν τώρα ότι άπό κα  
έφυγα πλέον γιά πάντα.

— Μπορείτε νά ελθετε, αν θέλετε, χωρίς 
νά σας δή κανείς. Θά σάς περιμένω κάτω 
στόν κήπο μετά τάς ΙΟ  τό βράδν.Ό  Χατζη
πέτρος θά σας συνοδεύαγ), αν θέλετε. Είμαι 
άκόμη σύζυγός σας χαι αισθάνομαι όχι έχω 
τό δικαίωμα νά σάς ζητήσω μιά χάριν, τήν 
τελευταίαν. Ελάτε, δέν θά σάς δή κανείς.

— Μοΰ εϊναι αδύνατον αύτό, άπεχρίθη 6 
“Οθων. Έ π ί τέλονς είς τί θά ώφελήαχ) ή 
αυζήτησις αύτή; Έ γώ  εχω άμετάκλητον 
άπόφασίν νά φύγω, σείς εχετε έραστήν, fx«*« 
παιδί... Τί χρειάζονται τά λόγια; Τό μόνο 
πού έχετε νά κάμετε εϊναι νά φύγετε καί 
σείς άπό τό παλάτι, νά φύγετε μακράν ηοί 
τής Ελλάδος άκόμη γιά νά παύση αύτός 4 
λαός νά μιλή γιά μας. Μιά μοίρα καχή μας 
είχε νποσκάψει τά θεμέλια τοΰ θρόνου αύτοΰ 
προτού άκόμη τόν Ανεβούμε. *0 Θεός μάς 
εϊχε καταρασθή. Οϋτε ώς βασιλείς μπορού
σαμε νά ζήσωμε μαζή οϋτε ώς σύζυγοι. Σείς 
εϊσθε ή γη xai έγώ δ ούρανός. Έ γώ  ήμονν 
ή μία άκρη xai σεΐς ή άλλη. "Ας τραβήίρ 
τώρα καθένας τόν δρόμο του. Χαίρετε, Μεγα- 
λειοτάτη. ( ’Ακολουθεί)

χαι άλλος ένας γιά βοηθός. Αύχός ό ένας ΰά- 
σαι σύ κι* ά δέ θέλεις νάσαι, έχόχενες θά 
πάψος νάσαι καί σχόν κόσμο. Γκέγκε;

Άνευ φόβον καί άνευ πάθον χραρήξαμε 
Οιγούλια σιγούλια γιά χό 000. Τά λυγ.άρια 
άπ’ χά δεμάχια είχανε σβύσει καί χό φανάρι 
χής αύλής έφεγγε σάν κολοφωτιά. Μόλις φχά» 
σαμε εις χό πρός όρος μοϋ λέει ό Σκαρ- 
χσώρας : >»··Λ*,ί

— Γδύσου χιόρα άνευ χρονιοχριβής.·
Γδύθηκα. _
’Ανοίγει ΰσχερης χόν ύ.τόνομο, πέφτει μέσα,

με τραβάει άπό χό ποδάρι, πέφχω κ’ έγώ μέσφ 
άβρόχοις ποσί καί μοϋ λέει:

— Σκούντα με μέ χέμπο. . or-si
Άρχίνηξα νάν χόν σκουνχάω. —
Σ ’ όρκίζουμαι, ρέ Μανιώ μου, πώς ΐσαμβ 

χόχε δέν ήξερα κολϋμπι, όνχας όμως έχανα 
χ’ άρωμαχικό έκεΐνο λουχρό, έμαθα νά κο
λυμπάω σάν καρχαρίας.

Καχά χό μεσημέρι βγήκαμε σχήν άγια 
Τριάδα. Μόλις είδαμε όχι άκόμα ήντουνε 
μέρα, κρυφχήκαμε πάλε σχόν υπόνομο καί 
μόλις ένύχχωσε, ξεπεχαχιήκαμε όξου κ’ έχαι 
όπίος ήμαστε με χής πιχζάμες μας, χρέξαμε 
στό Γκαζοχώρι κ’ έιρυπώσαμε σ’ Ινα φιλικό 
σπίιι χοϋ Σκαρχσώρα, χό όποΤο έχσι άπέρα4(ί 
μιά νύχχα σχήν Παλχιά Σχραχώνα. Μπήκα διά 
ξέράς καί βγήκα διά θαλάσσης. Ό  Ιίλάμης 
Ε ΙΣ  ΤΟ Π ΡΟ ΣΕ Χ Ε Σ : Ό  γάύος ταΟ 

βλάμη μέ τή Ι’οζίτα. Διηγή<ί«\^ 
πέντε. .,-ί.

Π Ρ Ο Σ Ε Χ Ω Σ  ΕΙΣ  Τ Η Ν  * Σ Φ Α Ι Ρ Α Ν , ,

Η ΓΙΥΝΙΦΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ



Τ Α  Κ Α Λ Λ Ι Τ Ε Ρ Α  Δ Ι Η Γ Η Μ Α Τ Α

Ό  χ Βι/.βοέ έπίεοε τό κομβίον τοΰ ηλεκτρικόν 
κώδωνος, τον ευρισκομένου δεξιφ έπι τοϋ γρα* 
φείον τον. Νεανίας ξανθός, ΰψηλοϋ άναστνματος 
είοήκθε καί ήρώτησε διά τοϋ βλέμματος τόν 
προϊστάμενόν τον. Ούτος διηυθννθη κατ' εν- 
θεϊαν προς το είς τήν γωνίαν τοΰ παραθύρου 
τοποθετημένον αιδηροϋν χρηματοκιβώτιον, τά 
ήνοιξε και διά φωνής ύποκώφον ανέκραξε :

— Κύριε Βοαοι'·, μοϋ λείπουν πέντε χιλιάδες 
φράγκα άπό τό χρηματοκιβώτιον. Τί έγιναν ;

Ό  κ. Βοασιέ έφάνη σαν νά έπληττετο ύπό 
χιραννοϋ. Κύμα αίματος έχρωμάτιαε τό ωχρόν 
πρόσίoisov τον καί αίσθημα τρόμοο σννέστειλε τά 
εύγενή χαρακτηριστικά τον.

Ό  κ. Βιλερέ προύχώρηοε και τινάσοων αυτόν 
βιαίως τον εϊπε κατά προοωπον.

— Κύριε είσαι κλέπτης !
Κα'ι επειδή ό νέος δεν άπήντα καταβληθείς υπό 

τής έκπλήξεως, ένω τό σώμα του σννεοπάτο νεν- 
ρικώς και τό μέτωπον του περιεβρέχετο υπό ψυχ
ρού ϋρώτος ή οργή τοΰ κ. Βιλερέ εδιπλαοιάοθη 
καί έξέαπαοεν εις λέξεις πνιγμένος.

— ’Απαντήσατε... άπαντήοατε λοιπόν... Πρό 
πολλοΰ οί νπώπτενά τώρα δμως είμαι βέβαιος... 
’Ομολόγησε τό έγκλημά σου Ί,θλιε / Air μπορείς 
νά τό άρνη&ής... Το έγκλημά οου είνε φανερώτα- 
τον... Λεν είσαι πλέον ταμίας μον είσαι ενας κοι
νός κλέπτης.

Οί όφλαλμοί τοΰ νέον, άμα ήκουοι τάς τελευ
ταίας αύτάς λέξεις, έγέμισαν άπό δάκρυα καί διά 
φωνής διακαπτεμένης κάθε στιγμήν από λιγμονς 
είλικιρνοϋς μετανοίας, είπεν :

—- Είνε αληθές, κύριε. "Επήρα πέντε χιλιάδες 
φράγκα άπό το χρηματοκιβώτιον. ‘Εποδοπάτηοα 
τήν εμπιστοσύνην οας, διότι κατά διαφόρους έπο 
χάς έλάμβανα χρήματα άπό τό ταμεϊον, διά νά 
Ικανοποιώ τό πάθος, πον έχω διά τάς Ιπποδρομίας. 
Λΐν η μπόρεσα νά σταματήσω τό κακόν, καθότι 
κάθε φορά ματαία ελπίς μέ ήνάγκαζε...

— Θά παραγγείλω νά σας ονλλάβονν, διέκοψεν 
άποτόμως δ κ Βιλερέ

Κατά τήν στιγμήν αυτήν ή ΰάλινος θύρα ή όδη- 
γοΐ'σα έκ τον γραφείου τοΰ κ. Βκερε είς τά ιδιαί
τερα δωμάτια αντ> δ ήνοιξε καί είσήλθε νεαρω τάτη 
Mai ωραιότατη κόρη.

— Πατέρα είπε, σάς παρακαλώ θερμώς »>ά σνχ- 
χαρήοε ιαι τό λάθος τον :ο τον κ. Βοασιέ.

— Είσαι τρελλή, ’Ιωάννα, άνέκραξεν δ κ 
Βιλερε. Μήπως είνε άξιος οίκτου ; Γνωρίζεις δτι 
μετά τόν θάνατον τον πατρός τον, δ όποιος συνέβη 
είς τό έργοοτάσιόν μον τόν παρέλαβον τότε μόλις 
δέκα τριών έχών είς το γραφεΐον μον 9Ε*τοιε 
δεν επανσα νά τόν οννδράμω, ώστε εφθασεν είς τό 
σημεϊον νά κερδίζ# τριακόσια φράγκα τόν μήνα.
Ηραν αρχεία διά νέον είκοσι τριών ετών. Και 

πώς άντήμειψε την κολασννην μον αν ιήν ; Πώς 
άλλως, παρά κλέπχων τό ταμεϊον μον. Kci θίλεις 
νά ονγχωρνσω τόν άθλιον ανιόν ;

— 1 νωρίζετε, έπανέλαβεν ή νεάνις δι νφους 
ΙχειεντίΗον, οτι 6 κ. Βοασιε εϊνε ό μόνος προ· 
στατης τής μηχρός τον, *Εν όνόματι τής άτνχοϋς 
ταντης γνναιαος, σας παραχαλώ νά μή καταστρέ- 
ψβχε τό μέλλον τον παιδιού της.

"Ο χ· Βιλερε ίίσχρεψεν άποτόμως πρός τόν 
ταμίαν τον χαι δεικνύων είς αύτόν χήν θύραν :

— Έξέλθεχε, εϊπε, χαι νά μή οας ίδώ πλέον 
έμπρός μον.

— Κύριε, τον εϊπεν έξερχόμενος 6 νέος, προτού 
παρέλθ^ δεχαετία θά σάς εξοφλήσω. Σάς τό όρχί- 
ζομαι,

Ο χ . Βιλερε εϊχεν έξέλθει έχ τής Ιίολυτεχνιχής 
Σχολής τής Άνβέρσης. Νεώτατος ΐδρυοεν ίργο- 
στάσιν, δπερ χαχεσχεναζεν είδιπώς κλείθρα παρα
θύρων διχτνωτά σιδηρά, νποοτεγάσματα χαι χιγ- 
γχλίδας εχ σφυρήλατου σίδηρον. Πεπροιχισμένος 
νπο εχτάχτον δράστηριόχητος χαι πρακτικόν ηνεν 
ματος, κατώρθωσεν εντός όλίγον νά άπασχολβ έν 
τφ εργοστάσιο) τον πεντηχοντάδα εργατών.

Τριακονταετής ό χ. Βιερε ε^ασεν άγαπητήν 
ovCvyovt εγκαταλειψασαν τήν νεαράν εκείνην 
νπαρξιν, τήν όποιαν εϊδομεν χόσον ζωηρά μεοι- 
τεύονσαν νπερ τον άτνχοϋς ταμίου.

Η  δεσποινίς Ιωάννα ήχο ή εντελή; ένοάρκωσις
Χ<*9ιτος χαι τής γλνκντητος χαι νπό τό ώραιον 

εξωτερικόντης εκρνπτεν έκτακτον ευαισθησίαν χαι 
άγα&ότητα ψνχής. *0 χ. Βιλερε έστήριξεν έπι 
τής μόνης αντής θνγατρός τον τόν σχοπ(ν τον 
βίον χαι πρό3 χάριν αντής εΐργάζετο νυχθημερόν, 
Μοτορφώσας νά πλοντίσy xai νά περιβάλ  ̂ τήν 
νεότητα και χήν καλλονήν τής θνγατρός τον διά 
τον χρνσοϋ Ή  δραστσριότης τον καθ εκάσχην 
εδιπλασιάζειο, έπεξέτεινε τάς εργασίας τον και συνή· 
ψεν εμπορικάς συμφωνίας μεχά μεταλλουργικής

έχαιρίας προς εξαγωγήν εμπορενμάτοον είς Ινδο
κίναν.

Ή  πτώχενσις δμως τής Εταιρίας αντής τον 
επέφερε μεγίσι?]ν ζημίαν, είς τήν οποίαν προσετέ- 
θησαν και άλλαι. *0 κ. Βιλερε έπάλαισε έπι μίαν 
οκταετίαν, δτε τέλος εφϋαοεν ή ημέρα, καθ ήν 
ενρέθη ένώπιον ληξιπρυθίσμον πληρωμής είκο- 
σιπέντε χιλιάδων φράγκων, ένω δεν εϊχε ή μόνον 
δέχα χιλιάδες φράγκων έν τφ ταμείφ τον *Αγωνία 
φοβερά τόν χαχέλαβε

Μεχά τριάκοντα ετη έργοσίας και πάλης ενρί- 
σκετο είς τήν παραμονήν τής πτωχενσεως /

Μετά φρίκης έοπέπτεχο τήν έπίσκεψιν τοΰ δικα
στικόν κληιήρος, τήν αισχύνην και τήν άθλιότητ* 
τον μέλλοντος.

Ή  άνάμνησις δμως τής ’Ιωάννας τον ήχο θλι· 
βερωτέρα δ/.ων Ή  κόρη τον ήχο τότε ο σι Λχτώ 
έτών και δεν εϊχεν είσέτι ννμφενθή, παρά τάς 
έπανειληαμένας παρακλήσεις τον πατρός της, civ 
και πολλαι αιτήσεις τής εϊχον γίνει. Τώρα πλέον 
ή ενινχία της ένεπανορθώτως καχεοτράφηt τό δΐ 
μέλλον δέν τής Ανήκε πλέον.

Τήν προηγουμένην ήμέραν τής λήξεως τής 
προθεσμίας νέος ΰψηλοϋ αναστήματος, άμέμπτως 
ένδεδνμένος, μί δψιν χαλκόχρονν, ένεφανίσθη είς 
τό γραφεΐον τοΰ Βιλερέ.

— Κύριε, είπε πρης αύτόν προοκλίνον, τήν 
δευτέραν ’Απριλίου 1880, μΐ έδιώξατε τής σίκίας 
σας ώς κλέπτην. ’ Υποσχέθην δτι θά σάς έξώφλουν 
πρό τοΰ παρέλθg δεκαετία. Έκοάτηηα χον λόγον 
μου.

Ό  κ. Βιλερε ήγέρθη έκπληκτος,
— Ό  κύριος ;....
— Βοαοέ, είπεν δ επισκέπτης. Ίσω ς αεϊς να 

έληομονήοατε τό δνομά μου, άλλ" έγώ δεν έλη 
αμόνησα τί σας οφείλω. 'Ιδού πέντε χιλιάδες 
φράγκα, είς τά δπο'ια προσέθεσα τόν νόμιμον τόκον 
δεκαετίας. Τώρα έπιτρέψατέ μου νά οας εύχαρι· 
στήσω, 5ιά τόν οίκτον, τόν όποιον έλαβατε τότε 
νπερ ΐμοϋ. ’ Ελυττήθητε τήν μητέρα μου καί έμέ

I χαί δεν με άπεστείλατε έκεΐ, ποΰ είνε ή θέσις hoc 
κλέπτου Έζηοα είς τήν ‘Αμερικήν κατά τά διά
στημα αυτό Σύμερον έχω τριακοσίας χιλιάδας 
φράγκων περιουσίαν, άρκέτάς γνώοεις τεχνικός 
και έρχομαι νά γίνω συτεταΐρος σας.

— Συνεταίρος ; είπεν έκπληκτος δ κ. Βιλερέ. 
Άλλα αύτό είναι αδύνατον, διότι είμαι κατεστρεμ- 
μένος.

— Τό γνωρίζω, άπήντηαε ό κ Βοασιέ.
— Εν τοιαντβ περιπτώοει είμαι ήι·αγκασαένος 

νά μή δεχθώ τήν αΐτησίν σας. θά ήτο άπιοτία 
εμπορική έκ μέρος μου. Σεις μοΰ προσφέρετε τά 
πάντα xai έγώ ώς ανταμοιβήν δέν έχω νά σας 
προσφέρω τίποτε.

— ' Επιτοέψατέ μου, κ. Βιλερέ, νά σάς δια· 
κάψω Υπάρχει πιθανώς εν μέσον, τό όποιον 
δύναται νά συνδνάοΏ τούς ενδοιασμούς σας καί τήν 
προσφοράν μον. Όταν ήμουν είκοσι μόνον έτών, 
κατά τήν έπυχήν, καθ’ ήν έμενα κεκλισμένος 
έμπρός «ί; ιά έμπορικά βιβλία οας, ήγάπησα έξ 
όλης καρδαΐς μίαν νέαν Η  νέα αύτή έξηκολούθει 
νά μοϋ γράφν είς 'Αμερικήν καί νά με ενθαρρύνω 
Είς αντάλλαγμα τοΰ κεφαλαίου τό όποιον σάς 
προσφέρω, δώαατέ μου τήν ευτυχίαν δλον τοΰ 
βίον μου.

Ό  κ. Βιλερέ είχε φθάσει είς τοιοΰτον οημεΐον 
έκπλήξεως. ώστε ένόμιζεν δτι ώνειρεύετο

— Ζητείτε τήν κόρην μου είς γάμον ; είπε μΐ 
τρέμονσαν έκ τής συγκινήσεας φωνήν.
' — Μάλιστα χαί ελπίζω δτι δέν θά θελήσετε νά 

μΐ κάμετε δυστυχή
Έκείνην ακριβώς τήν στιγμήν ή θύρα τοΰ 

γραφείου ήνοικε καί ή Ιωάννα είσήλθε κυττάζονοα 
τούς δύο άνδρας.
t — Όχι. Σας τήν δίδω μέ δλην μου τήν καρδιάν, 

ειπεν ό Βιλερέ μέ δάκρυα είς τούς δφθαλμούς.
Οί δύο ερωτευμένοι δέν έπερίμεναν δευτέραν 

λέξιν τον πατρός. ΈρρΙφθηααν είς τάς άγκάλας 
αλκήλων, ένφ δ γέρων ήούχως άπεχώρει τοΰ 
γραφείου καί έκλειεν δπιθέν του τήν θύραν.

Μετα ενα uijva τό έργοστάσιον έφερε τό δνομα 
• Βιλερε-Βοασιέ. καί ή Ιωάννα τό τής κ. Βοασιέ.

ΜΟΝΤΕΡΝΕΙ ΕΡΑΓΙΚΕΪ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

ΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ POSTE RESTANTE
Άξιοτίμ' Δίς,

Σε Αα δενχερ επιστολή κέ ζε βον ζ * άποστέλλ 
δνσχνχώς ανεν άπανχήσ. Ζε βοϋ παρακαλησερε 
ατον βότρ ιερόν, μόν όποοτειλε αταξ γραμματάκ 
ό Poste Restante νταν λεκεχ βον ζ ' άνεφεράν σι 
ίλ μ α« επιτραμεν νχατορε βό μαργαριτάρ ντϊ ματάκ.

Αβεκ ονν μεγάλ άννποαονηοε ζε περιμεν βότρ 
γλνκνχατ άπανχησις κι* διαλνσερά λε σκοτειν ονν 
νεφ κι περικνχλών μον πτωχοτάτ καρδονλάκ «όμ έ> 
νποδικ περισόν έλευθερι ον σά σκοταδ'ικ μον ζί 
περιμεν βότρ άπαντις χι μ’ έπιτρεψερά λά λατρι 
νχε βό ματαχ ον με λ* άπηγορενσερά.

'Εγε λά χαλωούν ντε νέ πά με τυραννησε μπο· 
χοϋ. Βότρ λάτρ παντοτείν. Μπιζούς

Τ Ξ Ι  ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ Ι Ε 0 4 Ι
Ήσαν νέοι... δέκα πέντι φορές ή άνοιξι 

είχε ράνει μέ λ υλούδια χά μαλλιά τους. Άγα- 
ηιοΟνχαν καί τώλεγαν τόσες φορές όσες στιγμές 
εχ’ ή μέρα.

Μιά μέρα οΐ Κουρσάροι τήν είδαν τήν Μαρίαν 
καί την άρπ /ξαν.

Ό  Γιώργης απελπίστηκε, δέν ήΟβλβ παρη
γοριά καί, αν δέν είχε τή φτωχή του μάννα, 
θά γύριζβ τόν κόσμο γιά νά τήν βρή.

Πέρασαν χρόνια' ό Γιώργης, γιά νά κάν  ̂
τό θέλημα τής μάνας, έδιάλεξε γυναίκα μιά 
άπό τό τές γυναίκες τοΰ χωριοΰ. Ή  Κατερίνα 
ήιο φρόνιμη νοικοκυρά, άγαποΰσε τ ό ν  άνδρα 
της τοΟ χαρισ' ώαωρφα παιδάκια. Κι’ δμως 
δέν ήτανε χαρούμενος ό Γιώργη;· γιά τό παρα
μικρό βασάνιζε τή φτωχή το·> γιν; ί<α. Ένα 
παιδί του μοναχά άγαποΰσε, έκεΐνο ποΰ 
λέγουντον Μαρία.

Τριάντα χρόνων χήρεψ' δ Γιώργης. ή λύπη 
τόν κυρίεψε τότε καί άλλοΰ δέν εΰρισκε παρη
γοριά, παΓά ή σιμά στήν κόρη του Μαρία ή 
μές στήν έκκλησιά.

Μιά μΑοα γυρνώντας σ ό σπήτι τοτ είδε 
τήν Μαρία στα γόνατα μιά; ξένης γυναίκας' 
έραίνονιυν χα·>ά γεμάτη.

Ποιά ιΐνβ αύτή ή γυναίκα ; έρώτησε τήν 
παραμάνα.

— ΕΙν’ ή Έλέ η, ή δοΰλα ποΰ ήλθε χθές 
στό σχήτι.

Ό  Γιώργης δέ έπρόσεξβ πειά στή ξένη. κ' 
4κ*ί η δέν κύττηζε παρη τή δουλειά της. Πέρα
σαν χρόνια κι’ δ Γιώργης πάντα ήταν λυπη
μένος. Δίχω; δρεξι έπιανε δ3υλειά καί γρήγορα 
την παρατούσε κουρασμένος. Ή  φτώχεια δέν 
άργησε νά τόν πλακώσχ}.

Κοί τότε δλοι οί δοΰλοι έφυγαν' μοναχά ή 
Εί ένη έμεινε κι’ αύτή έπρόσεχε καί έχάΐδευβ 
τά Λαιδιά' τό παρετήρησ" ό Γιώργης

—'F*®VTV ε̂ 'ιε Ι111* μερα, έοϋ δέν ιι ’άςρη-
σες σαν τούς άλλους. Έννοια σουΙ Άπ’ αΰριο 
θα κιάσω πάλε τή δολειά κι’ δλα καλά θά 
πάνε. Ήταν άργά πλέον τό χωράφι, τό περι
βόλι, τό σπή ι πουλήθηκαν κι' ό Γιώργης 
έπεσε άρρωστος άπό τή λύπη

— Ε I ποΰ κανταντήσαμε ‘Ελένη ! τής είπε· 
δεν λυποΰμαι γιά μ'·να. Καί τά κλάμματα τόν 
πήραν... λυποΰμαι γιά τά παιδιά μου, γιά τήν 
Μαρία...
, — Γιατί νά βάξ^ς μαράζι, άφέντη ; Έχουμ’ 
ακόμα βιός καί φΰανει γιά νά ζήσσυμε χαλά..

Μιά νύκτα μές τήν άορώσαα του δ Γιώργης 
άκουσε κρότο. ‘Εσηκώθηκε κ’ είδε τήν 'Ελένη 
ποΰ επ υνε ροΟχα· εβαλ' ύποψία, ξέτασε κ* έ
μαθε πώς ξενόπλυνε δλη τήν νύκτα, γιά νά 
θρεψο τά παιδιά τήν ήμέ,α. Αύιό τόν πλήγωσε 
κατακαρδα* τόr6 έννοιωσε πώ άφηνε ξένους 
γιά νά φροντίζουν γιά τά παιδιά του.

— Δέν πειροζει! τοΰ εγ' ή Έλ’ ένη. Έγώ 
είμ’ έδώ' δσο έχω χέρια, φθάνουν γιά νά 
θρέψω τά παιδιά. Ά ς  βάλ-Q μονον ή Παναγία 
τό χερι της νά ’γιάνης.

Ό  χάρος βαρέθηκε νά προσμέ'χι στή θύρα 
τοΰ Γιώργη... Τήν ηΰ.)’ ένα βράδυ άνοικτή κ’ 
έμπήκε μέσα' έννοιωσ’ δ Γιώργης τό σιδερένιο 
του χέρι νά νόν σφ.γγχ).
, Ελένη πεθαίνω... Ελένη, τά παιδιά μου. 

τή Μ"ρία μου ‘Ο θεός θά σοΰ τό πληρώση, 
Γιώργη, Γιώργη, τοϋ άποκρίθηκ' έκείνη, 

τά παιδιά σου θά έχουν μητέρα' αν δέν 
πιστευος τόν δρκο τής Ελένης πίστεψε τήν 
αγάπη τής Μαρία3 ποΰ τόσον καιρό δέν 
έγνώρισες
_—Μαρία, έφώναξ δ Γιώργης, Μαρία Κ ’εδο- 

κίμασε νά σηκω ή, μά έπεσε κάτω καί δέν 
έσηκώβη πειά.

—•Δέν ήμουν πειά άξια γι’ αύιόν», μοΰ εΓπ* 
ή φτωχή κοπέλλα, δταν τήν ρώτησα, γιατί 
δέν έ φανερώθηκε προτήτερα.

Μάριος

ΤΩΡΑ ΠΟΓ ΚΑΜΜΙΑ ΔΕΝ ΑΓΑΠΩ
Σάν #ά πάω χάτω στό νησί,
&έ νά βρω τό γέρο ταβερνιάρη 
νά μοΰ δώοιι τό παλ^ό κρασί 
ηωχει φυλαγμένο στό ηιϋ·άρι.
Φέρε μον κρασί, νά τοΰ πώ, 
άδολο, παλ^ό γιά νά με&νοιο, 
τώρα που καμμιά δέν άγαπώ 
πάλι τό πράοι &έ ν ’ αγαπήσω.
Φ ιρ ' xai τήν χι&άρα τήν παλτ/ά 
at*_  Χ6υα°· f*ov Χρόνια νά γυρίσω, 
στον νησιού τήν έρμη άκρογιαλιά 
μί χι&άρα xai κρασί νά ζήσω.

Μ. Δ αμ τρ άλη ς

Π Ε Ρ ΙΟ Δ ΙΚ Ο Ν  “ ΪΦ Α 1 Ρ Α , ,

Δ Η Μ Ο Ζ Ι Ε Υ Ε Ε Ι Χ
Είς τήν σελίδα τής ’Αλληλογραφίας ΒΟ 

λεπτά ή λέξις 8ι δλονς. Διά ποιήματα 
χαί εμπορικάς καταχωρήσεις Ιδαίτε ραι 
ονμφωνίαι.

Ε Π ΙΤ Α Γ Α Ι  Κ Α Ι Ε Π ΙΣΤ 0Α Α 1  άπ 'ευ 
θείας πρός τόν ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ κ. ΑΝΤΩΝ- 
Μ· ΣΥΡΙΓΟΝ

!̂ ι Α ι Λ II Α ■
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Ή  λέξις 80 λιπτά
— Νέος 20 έτών βαρυνθείς τήν συναναστρο

φήν καί άλληλογοαφίαν μέ τάς Άμερι-ανίδας 
ζηιεί άλληλογραφίαν μέ μορφομένας Έλληνί- 
δας 16 20 έιών, σκοπός δτι εξακολουθήσει 
Mr George S. pappas 231 paak Row. 
New Jork Citq n. s. a.

— V  έκείνη τή μελαχροινή πού μέ νοιώθει. 
Μβλεχροινήν Πειραιά. Κάτι μέ έλνύει μ’ έσέ- 
νατε αί ματιαί σου μέ μαγεύο ν καί τά φρύ- 
δεια σου τά τοξωτά μ ΰ πλή ωταν τήν καρδιά 
Π. Ν Πβιοηιεύ'.

— ΜΙΜΙΚΑ.. ΕΙν ι μεγάλη ανάγκη νά βέ 
συν^νιήσω τό ταχύτερο ν. Γράψε Γερ. Κσββα- 
δίαν p .  Γ. Έτταΰθα.

— Τελειόφοιτος Νομικής αιτεί άλληλογρα
φίαν μετ’’ δεσποινίδων. Σκοπό? γνωσβήαεται 
τή γνωριμίςι Γράψατε Ν *όλ. Τζνάννον. p. τ.

— Νέος 19ετής ζητεί ά/.ληλογροφίαν μέ 
δεσποινίδας τής αύτής ήλικί ις μορφωμέ- 
νας. Πρόσφυγες άποκλε:ονται. Γράψιτε: 
Ία>ά''νη'· Δ. Άσημακόπουλεν p. r. ’Αθήνας

Ο  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Σ  Τ Η Σ  Ν Ο Ρ Α Σ
(Συνέχεια έκ τής 4ης άελίόος)

Β Ρ Α Β Ε Ι Α  ΘΑ Δ Ο Θ Ο Υ Ν  Δ Ε Κ Α
ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙιιΝ 

’ Πρώτον £$ο«6*ϊον : Ένα κου*ί μέ 6 λινά 
μανδύλια. (

Δεύτερον * Τρία αρωματικά σα«ουνια.
Τρίτον ϊ Ένα ζεΰγος κιλές κάλτσες, χρω

ματισμός κατ’ άι> σκειαν.
Τέταρτον: Μία ΙεράΣύνσψις διά τάς ο1 ο- 

νυκιίας τής Σαρακοστή;.
Πέμ«τον ϊ Τρίμηνος συνδρομή «Σφαίρας».

ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
Πρώτον Βραδεϊον : Έ>α κουτί μέ 6 

κοΰρα.
Δεύτερον ϊ Ένα λαιμοδέτη μεταξωτό.
Τρίτον : Ένα ζεΰγος κουμπιά γιά μανι- 

κέτια.
Τέταρτον ι Ένας αναπτήρας
Πέμπτον ϊ Δρα; μ. 15 ιΐς μετρητά.
Τ’ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΤ ΔΙΑΓδΝΙΣΜΟΤ 

ΤΟΤ ΪΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 389 ΦΤΔΛΟΤ 
ΤΗΣ 27<is ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟΥ 

( Η άγά«η  είναι καρφ τόα)

Ο Ι Λ Υ Τ Α Ι
Λύσεις δρ&άς, εντός τής ταχ&είσης προ- 

δέσμιας, έστειλαν οί εξής :
Α. Πέσκοπος (κλήρ. 5), Γεώρ Γαλα'ός, 

Διτν. Πανταζής, Μαρίν · Τσατσρύλη, Βασιλική 
Μπεντσάκου, Νίκος Κανέλλης (κλήρ 2). Μα- 
ρίτ Τοονκα α, Χρ. Κανέλλη (κλήρ. 2/,_Εύ.»γ. 
Παπαζάχοο. Γεώργιος Μέ·>δρε>.ας (»λήρ 5), 
Εύ ιγγεΗα Βα^βακούση, νέλλα Ζτοατούλη 
(κλήρ. 2), Νικόλαος ΒΙοδινός (κλήρ. 3), Χρή· 
στος Πάσος. Δημ. Κομ* η*ός («λήρ 2), Έμμ. 
Μπαρδτίί, ‘Γουλιά Aayuij. ΕΙρηνη Λου'ασσα 
(κλήρ. 2), Λούλα Στηυραΐτου, Δημ. Ψυρό·>

— Τρε ς μορφωμένες δεσπ· ινίδες ζητοΰν 
άλληλογραφίαν μέ μορτομένους νέους. Σκοπός 
δτι έπακολουβήσει. Γ άψατε Ύβόννη ΑΙμιλιά- 
δο>·, Ίομή'η Νικολαίδου, Κλ. Μανρίδου p. Γ. 
’Αθήνας.

— ‘Αλληλογραφώ μέ κοπίτσια που τούς άρέ- 
σει δ χορόε Γεωρ Πανόπουλος ΞενοδοχεΙον 
Πατησίων 18. Ένταΰθα.

— Δύο αχώριστοι φίλοι αΐτοΰσιν αλληλογρα
φίαν μέ ωραίας κοί μ-ρφωμένας δεσποινίδας. 
Σκοπός Ιερός. ’Αποκλείονται ψευδώνυμα. Ποο- 
τιμώνται Λθη'ών Κρήτης, "Ομηρος Άντωνιά- 
δης, Όρέστης Ξα'θοπου· ίδης p. Γ. Αθήνας.

— Άλληλογοαφώ μέ Πατρινοποΰλες Πανα
γιώτην Μιϊντάνην Κορίνθου 62 Πάτρας.

— Νέος σοβαρός 27ετή; εμπορευόμενος ζητεί 
Αλληλογραφίαν μέ κόρην πλο> σίαν σκοπός γά
μος Γρ ψα'ε Γ. Άνδρεόπουλον Τέρμα ‘Αμπε
λοκήπων Κατάστημα Κελαΐδίτη Αθήνας.

— Νέος εικοσαετής άλδηλογραφή μέ κορι
τσάκια 16 έως 18 ετών. Σκοπός αγνή φιλία. 
Γράψατε Drosos Elefterion p. r. Alexan
dria Egypte

— Γεώργο. Είμαι βεβαία πώς αί άπόκρεω 
σέ ξεμυαλισαν. Μάτια ποΰ δέν βλέπονται κτλ. 
Β. Σ.

— Νέος 25 έτών, γλωσσομαθής καί οίκονο- 
μικώς Ινεξάοτητος ζητεί αλληλογραφίαν μέ 
δεσΛΟ,ινίδις καί χήρας δι' άπόκτησιν Ιδεώδους 
συζνγου. Ψβ’ δώνυμα αποκλείονται Γράψατε: 
Mr Mishacli Christofedis pour C. C. Ismai- 
lia Egypte

Δ Η Λ Ω Σ Ι Σ
Γιά λόγους ήθικόιντος θαυμάζουμε τά κά

τωθι πρόσωπα.
Φωτεινή Σταμούλη.
Ελένη Άποστολοπούλου.
Κατίνα Κρητικού.
Έπεται Συνέχεια.

«’Αρκαδικό Πάνθεο».
«Λαμπερό ’Αστέρι» Φλώρινα.
Έπαμινώνδα Τσαο ςη Μακρύσια.
Άντώνη Σιδηρά Μύακα.
Γεώργ. Τριλίβα ’Ιθάκη.
Εύχαρισιώ. Σά; άναγνωρίζουμαι δι’ άντι- 

προσώπους, έγραψα «Πάνος Φωτό ιουλος».
«'Αρκαδικό Πάνθεο»

— Στανρίδην κοί Νατάλια Κνριακοΰ στά 
γράμματά σας απαντήσαμε «Αρκαδικό Πάνθεο*

— Δνίς Καίτη Γκοργ^κά 'Αστυνομικό ματι 
σάς έγραψε άταντήσατε όπως γρά<ρη.

ΈτοτμαόΟϊίτε ^τά την 
Ν^Μ ΦΗ ΤΟΓ ΠΟΔΙΤΙΚΟΪ* ΓΑΜΟΤ

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

Π Π ΛΗ ΣΙΣ  ΛΙΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΗ

ΕΙς τά γραφεία τής «Σφαίρας» πωλοΰνται 
χονδρικώς καί λιανικώς τά κάτωθι βιβλία καί 
μυθιστορήματα :

ΤΟΜΟΙ «ΣΦΑΙΡΑΣ*
2ου, 3ου, 4ο·, 5ου, xai 6ου έτους έκαστος Δρ. 70

ΕΡΓΑ Σ. ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΤ 
Ήρώ καί Λέανδρος έκασ
ΊονδηΚ »
“Ενα φιλί ότό Σκοτάδι >
ΤΑ<}μα άόμάτων »

’ ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΣΦΑΙΡΑΣ 
Γέμμα *
Άγκαθάγγελος 1
Φτλολογτκόν ήμερολόγτον ι 
*0 γάμος τΛς Γρηάς]

Παντόφλας Ικωμφδίαι '
Τό Φρενοκομεϊον J

γιαννης, Μιχ. Παπά; (κλήρ. 2), Ιωάννης Κου- 
ρύπης (κλήρ. 5), Ππναγ. Ν'.νμώζος. Μαίρη 
Σπηλιοπούλου (κλήρ. 10), Ά».εξανδοα Τσό- 
πελα (κλήρ. 2) Νικ. Λνυλουδάκης, Νικόλαος 
Γεωργακοα ιυλος, Χρηατίνα Γεωρναράκη, Β. 
Άϋραντή (<λήρ. 5) Ά νδρ  Ξινϋ·ος, Εύά'Ύ. 
Κάλλη-, Μυρσίνη Μνοον Ίωάν. Τσιολης, Β. 
Κιρκιτζή Λεονώραν Κ. (κλήρ. 2), Κωναταν. 
Γεωργιανής, Σοφία Ίωαννα^οπούλον (κλήρ.
2), Γ Ροδίτης, Δημ. Βάσίλας.

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΑΝΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
(Ε ίς  τήν κληρωτίδα έτέ&ησαν xai τά όνύ- 

ματα των χα&νοτερησάντων).
Ίωάν. Ταβλά:, (λύσεις δύο διαγωνισμών), 

’Αλέξανδρος Δανατζόπουλος (κλήρ. 2), Δημ, 
Ψυρόγιαννης.

Ε Κ Ε Ρ Δ ΙΣ Α Ν  Δ ΙΑ  Κ Λ Η Ρ Ο Υ

ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΩΝ ΚΟΡΙΣΤΙΩΝ
Πρώτον Βραβείον, ένα ζε'γος μνκρά αν

θοδοχεία, Μνρσίνη ΒΙνρου.
Δεύτερον, ένα ψαλλιδάκι γιά τά νύ,'ΐα, 

Ίο ν ιΙα  Δαγον.
Τρίτον, ένα ζεΰγος κολέ: κά'τσες, χρω

ματισμό κατ’άρέσχειαν,Λαίρΐ} ΐπηλιοπσύλον 
Τέταρτον, μιά φιάλη άρώμιτος, Μαρία 

Τοονχα*α.
Πέμπτον, δραχ. 20 είς μετρητά, Σοφία

Ίωανναχοπούλον.
ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Πρώτον Βρα^είον, ενα ζεύγος γκέττες, 
Άνδρ. Ξά,& Οί.

Δεύτερον, μιά πίπα, Γεώργ Λένδρελας. 
Τμίτον, ένα κουτί πονρα. Six. Μοδινός. 
Τέταρτον, τρίμηνη· συνδρομήν «Σφαίρας, 

Αημ Κομνηνός.
Πέιιπτον, δρ. 15 είς μετρητά, Γεωρ. Γα- 

| λα ιός.

ΟΙ κερδίσαντες «ρέπει νά μάς γράψ υν άμέ
σως τάς άκριβιΐς των διευθύνσεις η νά περά
σουν από τα γραφεΐά μας διά ’ ά πάρουν τά 
βραβεία. Δέν λαμβάνεται ΰπ’ δψ.ν, ή δ εύ 
θυνσις ποΰ άναγράφεται στό χαρτί τών λύσεων.

ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΦΥΛΛΟΝ ΤΗΣ “ ΣΦΑΙΡΑΣ.,:

’ θ ΓΑΜΟΣ ΤΟΥ ΒΑΑΝΗ ΙΕ ΤΗΝ ΡΒΪΙΤΑΝ

Δρ. 12
» 12
» 20
» 20

> 2
Β 2
> 5

» 2

• » 30
» 30
1 25
» 15

» 80
» 10
» 10
> 20
> 15
» 15
» 15
> 15
» 15

ΠΡΔΚΤΙΚΑΙ ΓΝ2ΣΕΙΣ 
Μέγας όδηγός καλλονής »
Ύγτετνή ήοονών ·  τέρψεων »
*Η ψυχολογία τοΟ έρωτος »
’Ερωτική έπιότολογραφία »

ΜΤΘΙΣΤΟΡΗΜΔΤΑ
Καάόιανή, Κυριάκού, σελ. 1152 »
Τό φρικτόν λάθος »
Ή  Γενοβέφα, μικρή, »
Ή  Γενοβέφα, ιιεγάλη, »
*Η Γκόλφώ, Περεσιάδου, »
Ή  Έάιιέ »
Ό  χορός τοβ Ζαλόγγου »
*Η κόκκινη μάόκα »
Ό  κόκκτνος διάβολος »
Ή  γυναϊκα, τά χαρτιά καί 

τό κραόί »
Ή  μητέρα τούάγ.Φανουρίου »
Πάπτΰ<ία ’ Ιωάννα »
‘Η Άρχόντιιίόα τής Σμύρνης» 
Λυκογιάννης »
Μαρία Πενταγιώτ»<ί<$α »
Κυρία μέ τάς Καμελίας »
Καρδιά τής Μάννας »
Μαύρη Μάιίκα »
Γιάννης, Πώλ Δέ Κόκ »
‘Οδηγός καλής όυμπεριφο- 

ράς, Χρυσόδετος »
Χαλιμβ, σελίδες 700 »

Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α
Οικιακή μαγειρική *
Μαγειρικη-Ζαχαροπλαιίτική »
Τά S2 παραμύθια »
Ό  Φιάκας »
Ό  ΜπερτολδΙνος »
Τά θαύματα τού Μίτόάκου »
‘Ο Ι’οβινάών »
Μυθολογικόν Συντύπα »
‘Οδοιπόρος τού Σούτόου »
Ό  κακούργος Πετμεζάς »
Τά άνέκδοτα τοβ Βασιλέως 

Γεωργίου »
Ή  Άρετούάα, Πολ. Δημητρα- 

χοπουλου »
Τά άνωτέρω, άποστελλόμενα είς χό εξωτερι

κόν έπιβαρύνοντ ι ι έ δραχ. 5 έκαστον τά με
γάλα κοί δραχ. 2 τά μικρά.

Διά τούς άγο^άζοντας χονδρικά»; γίνεται έκ- 
πτωαις 20°/0

Το άνχίαμον στέλλεχοι πρός τόν διευθυντήν 
τής «Σφαίρας» κ. Ά ν τ . Μ. Συρίγον, αγίου 
Κωνστανχίτου 7, ’Αθήνας.
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ΣΤΗΛΗ ΜΙΚΡΩΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ |
20 λεπτά ή λέξις

©  Α  Ν  Α  Τ  Ο  Σ
βέλα) τήν ώρα πού θά ξεψυχώ  ̂
νδ,χω τό σώμα σου, στήν άγκαλιά μον 
νά τό χορτάσω τή οτεονή στιγμή — 
κι άς είν' αύτή ή τελευταία δυστυχία μον.

Τά χβίλη σου νά δάκνω μ’ ηδονή, 
νά σφίγγω, νά χαϊδεύω δ,τι ώραϊο 
ύπιίρχει, ζή, καί χαίρεται τή ζήση οου —

— Ίό οτήθος σου ν’ όφηοω τελβνταϊο —

Καί τότε νά πεθάνι». Ευτυχισμένος 
θά άώοα> στό Θίό τήν άθλια μου ψυχή 
πού Σύμβολό της είχε πάντα,
Τον πόθο, καί τήν ’Ηδονή. —

• 'Αρκαδικό Πάνθεο»
Haroi Φωτόπουλος



Ϊ Α Η ΩΡΑΙΑ ΚΑΣΣΙΑΝΗ
Τ Ο Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ω Τ Ε Ρ Ο Ν  Κ Α Ι  Σ Υ Γ  Μ  Η Η Τ I K Q T E  Ρ 0  Ν Μ Υ Θ Ι Σ Τ Ο Ρ Η Μ Α  Τ Ο Υ  Κ Ο Σ Μ Ο Υ

Οί Ά ο .  4. (Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)
— Άχ, χί έκανα ό άθλιος ! ΤΩ, Κασσιανή, 

ι» γλ.κειά καί ώραία Κασοιανή... σ' έχασα γιά 
πάνχα !

Στήν σχάσιν έκείνη τοΰ απεγνωσμένου έμεινε 
> γιά πολύ καί γιά πολΰ έκλαψε. Έκλαψε θάν 

μικρό παιδί κι’ αναστέναζε σάν γυναίκα πού 
τήν έπρόδωσε ό αγαπημένος της.

*0 υπερήφανος Θεόφιλος, αύ;ός πού δέν 
έπέτρεπε σέ κανένα νά τοϋ Οποδείξq τήν πλά
νην του, συνετρίβη χο>ρα καί ώμολόγησε δτι 
έσφαλλε. "Εβλεπε τήν άβυσσο, μέσα στήν 
όποία είχε πέσει, άλλ' ήτο αργά πειά. Ή  
Κασσιανή είχε χαθεί γι' αΰτόν καί ή Θεο

ί δώ^α, ή έπίσημη βασιλική μνηστή, έπρόκειχο 
ί σέ λίγες μέρες νά γίνη σύζυγός του, ό παντο- 

τεινός σύντροφος τής ζωής του.
' : Ή  νύκτα περνούσε ήρεμη καί ή σκέψεις

τοΰ Θεοφίλου, σάν μαύρες Έριννύες τοΰ 
έσπάραζαν τήν ψυχή. *0 Θεόφιλος δέν άνε- 
γνώριζε πειά τόν εαυτόν του. Έμοιαζε μέ 

, ν. τόν κατάδικον έκεΐνο πού περνάει τήν τελευ
ταία νύκτα τής ζωής του καί προσπαθεί νά 
σ ιγκεντροίσχι τή; αναμνήσεις του γιά νά δη
μιουργήσω μιά ευδαιμονία τής στιγμής, πού 
θά τόν παρηγορήσω και χόν ένθαρρύνρ.

Καί έθυμήθΐ|κε τήν στιγμή πού είδ» γιά 
πρώτη φορά τήν Κασσιανή μέσα στήν αίθουσα 

■ τοΰ παλατιοΰ.
Ύστερα έβλεπε τήν Κασσιανή νά φεύγω 

άπό τό παλάτι καί νά τοΰ ρίχνί] ένα βλέμμα 
γεμάτο γλύκα κι’ άνεξικακία, πού ένόμιζε 
πώς τοΰ έλεγε :

—  Θεόφιλε, γιατί μοϋ κατέστρεψες τά 
. ώραϊ ι όνειρά μου ;

Έννοοΰσε τίώρα ό Θεόφιλος δΐι ή to ένιε- 
λώς ανίσχυρος γιά νά λησμονήσω τήν Κασ
σιανή. Τό ω<*&“νετο καί ώμολογοΰσε. 
Έβλεπε τόν εαυτό του νά σύρεται πίσω άπό 

' τήν Κασσιανή καί νά ποθ [j διαρκώς τόν ώραϊιν 
αύτόν άγγελο, νά τήν άγαπφ αιωνίως καί έν 
τούτοις νά γνωρίζω ° 11 ή Κασσιανή ουδέποτε 

9 θά έγίνβτο δική του.
Θά τήν όνειροπολοΰσε πάντοτε καί δμως θά 

έβλεπε χήν Κασσιανή ν' αγαπά άλλον. Θά 
διψοΰσε ή ψυχή του γιά ένα φιλί της κι* δμως 
■θά έβλεπε άλλον νά φιλώ τ“ πολυπόθητα 

7 έκεϊνα χείλη.
Άνεστέναξε άπό τά βάθη τής ψυχής του, 

έσήκωσε τά χέρια του ψηλά κ' έψιθύρισε μέ 
■ συντριβή :

—Θεέ μου, άρχίζει ή μεγάλη μου τιμωρία.
’Τήν στι/μήν έκείνη ή πόρτα τοΰ δωματίου 

άνοιξε σιγά σιγά κ' έφάνηκε ή βασίλισσα 
Εύφροσύνη.

r r -  .q 0 εόφιλος δέν έδίστασε νά ομολογήσω 
στή μητέρα του δτι έκαμε μεγάλο σφάλμα 
στήν έκλογή τής συζύγου του κι' δτι παρε- 
σύρθη άπό τήν όργή του, ή όποία πρός στιγ
μήν τόν έιύοτλωσε.

— Μητέρα μου, χής είπε, ήμουν χρελλός 
χήν στιγμή πού έπρόκειτο νά δημιονργήσω 
τήν εύτυχία μου. Καί δέν ήξευρα τί έκαμα. 
Ή  όργή μου μέ έκαμε ν’ άρνηθώ τήν Κασ
σιανή, χήν οποίαν άγαποϋσα τόσο. Καί έδωκα 
τό μήλο στή θεοδώρα. Άλλά τήν κόρη αύτή 
ούτε τήν ήγάπησα ούτε θά τήν άγαπήσω ποτέ. 
Καί ποτέ δέν θά εύτυχήσω μαζή της. Λυπή
σου με, μητέρα μου, λυπήσου κ' έκείνη τήν 
δυστυχισμένη. Ή  ζωή μας θά εΤναι μιά αιώ
νια δυσχυχία, ενα φοβερό μαρχύριο.

—Δυσιυχισμένο μου παιδί, έψιθύρισεν ή 
βασίλισσα. Τί πρέπει νά γίνω τώρα ;

—Έσύ, ή όποία κατώρθωαες νά βρής τήν 
Κασσιανή, έσύ μόνον θά μπορέσως νά διορ- 
θώσης τήν καταστροφή καί νά μοΰ δώσως 
σύζυγο δχι τήν Θεοδώρα, άλλά τήν Κασσιανή.

—Ζητεί; λοιπόν νά διάλυσης τόν άρρα
βώνα σου;

— Ναί.
—Άλλ' αύ:ό είναι σκάνδαλον.
—Είναι δμως ή εύτυχία μου.

— Τέτοια σκάνδαλα, Θεόφιλε, σαλεύουν χά 
θεμέλια χοΰ θρόνου καί κάμουν χό λαό νά 
μισώ τόν βασιλέα του.

— "Ας καταστραφώ ό θρόνο; μου.. Τό πάν 
γιά τήν Κασσιανή.

— Ή  Θεοδ,όρα όμω; ; Έίσι θά κατασπα
ράξω; τήν καρδιά τής κόρης αύιής, ή όποία 
σέ τιποιε δέν σοΰ έπταισε.

— Άν ευτυχή δμως έκείνη έγώ θά μαρτυρώ.
—Δυστυχισμένε Θεόφιλε, έχεις άκόμη καιρό 

νά σκεφθώς. Δάβε 6π’ οψει οου δτι ή Θεο
δώρα είναι ή άδελφή τοϋ Βάρδα κι' δτι ό 
Βάρδας είναι πολύ άγαπητός στό στρατό.

— Κανένα δέν φοβάμαι. Ό  στρατός δέν θά 
μέ άδικήσω πού Οά ζητήσω νά διορθώσω 
μιά άδικία καί νά δώσω τήν γαλήνη σιήν 
ψυχή μου. '

Ή  βασίλισσα είδε τήν έπιμονή τοΰ Θεοφί
λου, πού έζητοΰσε νά διαλύση τόν άρραβώνά 
του μέ τήν Θεοδώρα κ’ έδέχθη νά τόν βοη
θήσω VJl β'/ώ τήν απελπισία χου.

Γιά νά διαλυθώ δ άρραβώνας χοΰ Θεοφί
λου μέ χήν Θεοδώρα, έπρεπε πρό παντός νά 
συναινέσω ό βασιλεύς Μιχαήλ ό Β’. Καί ναί 
μέν ό βασιλεύς εις τέτοιου είδους ζητήματα 
μιά είχε γνώμη, δτι πρώιη καί κυρία άρετή 
τών βασιλέων είναι ή αύίτηρά τήρησις τοΰ 
λόγου χων. Άλλά ή Εύφροσύνη εϊχε μεγάλη 
πεποίθησιν στήν επιρροή πού έξασκοΰσε σιόν 
βασιλέα, ό όποιος τήν αγαπούσε διαπύρως, 
άνέλαβε δέ νά μεσολαβήσω σ’ αΰτόν μέ τήν 
πεποίθησιν δτι 8ά κατώρθωνε νά τόν πείση 
νά διαλύσω τόν άρραβώνα.

Άπεχωρίσθη άπό τόν Θεόφιλο καί άπε- 
σύρθη στό ιδιαίτερό της δωμάτιο γιά νά κοι
μηθώ, άλλά έστάθη άδύνατον. Άλλά καί στό 
Θεόφιλο δέν ήρχετο ό ύπνος. Όλη τή νύχια 
έμεινε άγρυπνος, προσπαθών νά μαντεύσω 
ποιά θά ήτο ή άπάντησις τοϋ βασιλέως,

Ή  ϊ ϊ ϊ ο ι φ ο ο ν η η έ ν η

Ή  βασίλισσα Εύφροσύνη έπέιυχε γιά χόν 
Θεόφιλον χό καλλίτερο καί τιμαλφέστερο 
δώρο : Κατώρθωσε νά πείση χόν βασιλέα νά 
δεχθώ τήν διάλυσιν τού άρραβώνος. Ό  Θεό
φιλος δέν έπερίμενε νά τόν καλέσω ή βασί
λισσα. Μόλις έμαθε δτι ή συζήτησις τής μη 
τέρας του μέ τόν βασιλέα έιελ«ίωσε, έτρεξε 
νά χήν συναντήσω-

— Μητέρα μου, έκραύγασε, μόλις έμπήκε 
στό βασιλικό δωμάτιο. Τί θ’ ακούσω άραγε ;

— Χαράς ευαγγέλια, Θεόφιλε, άπήντησεν 
έκείνη.

— Ό  βασιλεύ:;
— Έδέχθηκε, Θεόφιλε. Δέν θεωρεί έπιτυ- 

χημένη τήν έκλογή τής Θεοδώρας καί σέ 
προσκαλεϊ νά διαλύσης χήν μνησχεία σου.

— Καί ή Κασσιανή;
—Είσαι ελεύθερος, παιδί μου, ν' άκολου- 

θήσως χήν όρμή χής καρδιάς σου. Άν άγα- 
πάς χήν Κασσιανή, νυμφεύσου χην. ‘Ο βασι
λεύς χό δέχεται.

Ό  ερωτευμένος Θεόφιλος έγονάτισε μπρο- 
σιά σχή βασίλισσα κι’ άρχισε νά χής φιλή χά 
χέρια, ένώ δάκρυα έτρεχαν άπό τά μάχια του.

—Ώ, άγία γυναίκα, έκραύγαζε. 2 ’ έσένα 
χρωστάω τήν μεγάλη μου αύιή εύτυχία.

Ήταν ή τρίτη μεταμεσημβρινή ώρα, δταν 
ή βασίλισσα Εύφροσύνη έπεσκέφθη τήν Κασ- 

! σιανή, γιά νά σταλάξω στήν πληγωμένη της 
j καρδιά τό βάλσαμο τής παρηγορίας.

Τήν ώραν έκείνη ή Κασσιανή εύρίσκετο 
! μέσα στό εργαστήριό της καί είργάζειό, δταν 
j ή πόρτα άνοιξε κ’ έφ.ίνηκε ή μητέρα της.

— Κασσιανή μου, χής είπε, άφησέ χα δλα 
καί χρέξε κάτω στήν αίθουσα. Ή  βασίλισσα 
σέ ζητεί πάλι.

Μόλις ή βασίλισσα είδε χήν Κασσιανή, χής 
είπε :

— Γνωρίζω, κόρη μου, χήν αιτία χής λύ , 
πης σου- βεβαιώσου δμως δχι ή βασίλισσα 
δέν έλυπήθη'κε λιγώτερο άπό σένα. Δέν έκλα-

ψαν μονάχα τά δικά σου μάτια, Κασσιανή, 
πίστευσέ με.

— Ώ , κραταιά βασίλισσα, έψιθύρισεν ή 
Κασσιανή, μή μέ νομίζής άχάριστη. Μέσα 
στόν πόνο τής ψυχής μου καί μέσα στή λύπη 
μου δέν έλησμόνησα έγώ τήν καλή μου βασί
λισσα. Είναι άλήθεια ότι έκλαψα πολύ, άλλά 
δέν έκλαψα μόνο γιά μένα. ·

Σέ πιστεύω, είπε μέ μειδίαμα αγαθότατο 
ή βασίλισσα... Άλλά τώρα άς χά ξεχάσουμε 
δλα. Ό  Θεός θά σου δώσω χό δίκηο σου.

Ή  Κασσιανή παρατηρούσε έκπληκτη χήν 
βασίλισσα, χωρίς νά μπορώ ν(* εννοήσω χήν 
σημασία χών λόγων χης.

— Επαναλαμβάνω, Κασσιανή μου, είπεν ή 
βασίλισσα, δτι πρέπει νά λησμονήσω? ό,τι 
συνέβη χθές. Ό  Θεόφιλος ένήργησε ύπό τό 
κράτος στιγμιαίας όργή;...

— Ό  Θεόφιλος, Μεγαλείο ιάτη, άπήντησεν 
ή Κασσιανή, έκαμε δ,τι ένόμισε καλό.

—Ναί, Κασσιανή,άλλά δέν έκαμε τό καλόν.
— Ά ν κρίνετε σείς έτσι...
—Όχι. . Δέν κρίνει εισι μόνον ή βασί

λισσα, άλλά καί δ Θεόφιλο;. Τόν είδα χθέ; 
τήν νύκτα νά κλαίω άπό μειαμέλεια.

— Μετενόησε διότι έμνηστεύθή ;
—Όχι, Κασσιανή, άλλά διό;ι δέν έμνη- 

στεύθη σε.
Ή  Καοοιανή έκοκκίνησε κ’ έκατέβασε τά 

μάτια.
Ή  βασίλισσα έπήρε τά χέρια τή; Κασσια

νή;, τήν έκύτταςε κατά πρόσωπο καί χήν 
ήρώτησε:

— Κασσιανή, μισεί; άραγε τόν Θεόφιλο ;
— Κσνένα δέν μισώ, Μεγαλειοιάτη, διότι 

δέν έχω τήν δύναμιν νά μισήσω. Μόνον νά 
εύχηθώ μπορώ καί δ?ν θά παύσω νά παρα
καλώ τόν Θεό γιά τήν εύτυχία τοΰ Θεοφίλου.

—·Άλλά δέν.φθάνει μόνον νά προσεύχεσαι 
,γιά χήν εύτυχία του, πρέπει καί νά έργασθής 
γι’ αύτήν.

— Έγώ ; Καί πώς ;
— Μήν τρέχω?, κόρη μου. Ό  Θεόφιλος 

έμνηστεύθη τήν Θεοδώρα, άλλά δέν τήν άγαπά.
Κ* έπειδή ή Κασσιανή σιωπούσε, χωρίς 

δμωί νά τής διαφεύγω πού ήθελε νά καταλήξη 
ή βασίλισσα, ή Ευφροσύνη έξηκολούθησε:

Ό  δυστυχής Θεόφιλος, πού ο’)ργήσθη .̂ε άπό 
μία σου άπάντησιν, ήθέλησε νά τιμωρήσω 
εκείνη, ή όποία ιοΰ υπέδειξε ένα σφάλμα του. 
Καί τότε έδωκε χό μήλο σιή Θεοδώρα. Άλλά 
ή χιμωρία χου ήρθε άμέοως. Διότι τότε μόνον 
εννόησε ότι άγαπφ χήν Κασσιανή. Τότε ήρθε 
σ’ έμενα καί μέ παρεκάλεσε γονατιστός νά 
έλθω σ’ έσένα καί νά σοΰ ζητήσιρ γιά χάρι 
νά μή μνησίκακης μαζή του καί νά χόν συγ- 
χωρήσής γιά ό,τι έκανε,

—Μεγαλειοτάτη, τρέμω όλόκληλη άπό συγ- 
κίνησιν. Γιά μένα ό Θεόφιλος είναι πρόσωπόν 
ιερό. Δέν έχω τό δικαίϋίμα νά τόν άγαπήσω 
παρά ώς βασιλέα μου.

Άλλ’ ούτε νά ιόν συγχωρήσω έχω τό δι
καίωμα, διόχι δ Θεόφιλος δέν μοΰκανε κα
νένα κακό.

— Έν χοιαύχω περιπτώσει Κασσιανή, είπε 
ή βασίλισσα ή άνεξικακία σου πρέπει ν’ άντα- 
μειφθώ Θέλεις νά έλθη; μαζή μου καί νά 
μίνως κοντά μου στό Παλάτι;

— Τέτοια εύνοια, Μεγαλειοτάτη ..
—  Αΰτό δέν είναι πλέον εύνοια Κασσιανή, 

άλλά ύποχρέωσις μιάς μητέρας πρός ιόν κόρη 
χης, μιά; βασιλίσση; πρό; βασιλικήν νύμφην.

—Βασιλικήν νύμφην ; ήρώτησε μέ έχπλη- 
ξιν ή Εασσιανή.

—Γιαχί δχι; Ό  Θεόφιλο; μίαν μόνον αγα
πά. Καί ήρθα έδώ πέρα σήμερα γιά νά σοΰ 
άναγγείλο) ένα εύχάριστω γεγονφς.

— Είπατε έύ/,άριστα.
—Πάρα πολύ...
—Μεγαλειοτάτη !

■ . (Ακολουθεί)


