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Ο ΝΟΟΜα ΝΤΗΣ ΤΗΣ ‘ ΣΦΑΙΡΑΣΚ  

*
Το γραφειοΥ ζής Σφαίρα*. - άναΧαμβάνει 

ζην όια βίβασιν έπιοιολύν έχ μέρονς ζώ ν  
εγύιαφερο\ιέν>*>ν πρός όιάοηιιον έχ Κ ω * -  
νζαγζι νονπάλεως Νοβμα>ζην χα'ι ηνετμα- 
ζιοζήν όιαμένονζα έ· ’Αθήναις Πλήρες 
<f(ic el: σ*α τά οί*ογεν ειαχά μνοζήρια. 

Πνευμαιιαμός νηνωησμός, ζραπεζ'·χι 
‘/οχοΛογία παν ιός άτόμαν έπι tri βάοει 

τον γραφιχον χαραχιήρος-
Σννεννόηοις <!/' αλληλογραφίας. Ά  παν

ιάσεις ταχειαι χα'ι ακριβείς. Πλήρης μνο- 
ζΐχόζης. Γράιβαζζ ·. Νοομάνζην, γραφεία 
* Σφαίρας ·, έοωκΚείονζες δραχμάς to εί; 
έχάαζην έπιαιολή*·.

Εις ζον : έπιθσμοΌΥζας νά λάβον* άπαν- 
znoeic όι" l i t a u e g a c  έπισζολή, x a i  όχι 
όιά ζη · οζήλης, χαθ\οζαζαι γναισζόν οζι 
ύζοΊ νά έσ « ' κλείουν εις διπλονν ζό όριοθεν 
άνζ'\ζιμογ.

0  ΝΟΟΜΑΝΤΗΣ ΑΠΑΝΤΑ :

Άγριορήγανην Μ. Κ. Ή  τύχη οας ύ.-τήρ- 
ίεν ανέκαθεν πολύ δυόμενης γιά οάς Εις τήν 
ζωήν σας δέν είδατε ούτε μ(αν ήμέραν κα
λήν. Δυστυχώς ή δυσμένεια χή; τύχης βας θά 
έξακολουθήβΗ·

Λαΐδα Κορινθίαν, Κόρινθον : Έφ’ δσον
γνωρίζετε τ ' όνομά του, διατί μ’ έρωτάτε ; 
Σύζυγόν σας θά τόν κάμετε χαί μάλιστα πο
λύ ταχέος. Λλλά δέν θά ζήοετ· εύτυχής μαζή 
του, λόγω τή; τεραστίας διαφοράς την χαρα
κτικών.

Β. Γραββιίνην, ’Αθήνας : Σάς συμβουλεύω 
νά έλθετε είς δεύτερον γάμον. *Η ζωή σας 
θέλει άποβή φοβερόν μαρτύριον άνευ μιά; 
συντρόφου. T j μέλλον θα σάς παρουσιάση 
πολλάς έ*π>ήξεις, μία έκ των οποίων θά εί- 
>αι καί ή άιτοόοπτος ά^όκτησις μιά<: κληρο
νομιάς. Κίνδυνον ή περιουσία σας δέν δια
τρέχει.

Εόίγγ. 'Α. Παπαδόπουλον : Ή  δυστυχία 
σας όφείλεται είς τάς κακός βάσεις, τάς ο
ποίας έ θέσατε είς τήν ζωήν σας Είσθε ύ 
περβολικά επιπόλαιος άνθρωπος. Παραβλέ
πετε τήν σπουδαιότητα πολλών πραγμάτων 
καί αύτό σάς βλάπτει πολν, ί5ίως οί<ονομι- 
κώς. Μία μεγάλη τρικυμία απειλεί τήν ζωήγ 
σας. Διά νά τήν άπο ρύγετε άνάγκη ν" Αναδι
οργανώσετε έκ βάθρων τά τοΒ οίκου σας. 
Τίποτε άλλο δέν έχω νά προσθέσω.

Κυνηγόν τοΰ Παρνασσού : Προβιβασμόν 
δέν διαβλέπω. Εότυχή; εί ναι Αδύνατον νά ζή
σετε λόγφ τοΰ στρυφνού χαρακτήρας σας.

Nicolson, Πατρας : Νά είοθε βέβαιος ότι 
άνταγαπάσΟβ πραγματικοί; δσον φαντάζεσθε, 
δική σας όμως 66» θά γίνχι δυστυχώς. Μιά 
μεγάλη οικογενειακή άνωιιαλία θ* τήν πτοή- 
βχΐ. Θά ζήσετε Ακόμη 28 ετη.

Σκελετόν ποΰ μιλε\ Πάτρας: Ό  πατέρας 
δέν είναι πλέον δυνατόν νά θεραπευθή. ‘Η 
μητέρά σας θά ζήση άκόμη έπί π >λύ. Τό 
πρόσωπόν, τό όποιον αγαπάτε, δένσά., Αγαπφ, 
διότι άγαπφ άλλοΰ. Γ"μον δέν διαβλέπω 

Vnette C. Α.· Μή έχετε Ναμμίαν εμπισ
τοσύνην είς τό πρόσωπόν εκείνο. Θά σάς κα- 
ταστρέψΒ.Ή είς Αθήνας έγκατάστασίς σας θά 
,βλάψο πολύ. Σχέσιν μέ γάμον δέν θά έχ .̂ 
Συνάντησιν διαβλέπω, άνευ ύαω; άποτελέσ- 
ματος. Οΰιε ό Α. δέν είναι ιίΛικρινής μαζή 
οας. Πολλοί σάς συμπαθούν, διότι προκα)εϊ- 
τε τήν συμπάθ ιαν, ά>λά καθείς δέν έσκεφθη 
γάμον. Γάμον δέν διαβλέπω. Τό μέλλον σας 
πλήρες δυσαρέστων συμβεβηκότων

Ρόδον  ̂τής Παρνασσίδος : Τό μέλλον σας 
πολύ πλέον δυστυχές τοΰ παρόντος. Πλήρης 
άποτυχία είς τάς έρωτικάς σας επιχειρήσεις. 
Γό πρόσωπόν έκεϊνο, είς τό όποϊον έχετε στη
ρίξει τάς καλλιτέρας τών ελπίδων σας, θά 
σας πικράνή πολύ. Σάς συνιστώ νά τό άπο
φύγετε.

Δυϊτοχισμένον, Π. Σ· Όνομα μελλούση.;. 
Αικατερίνη. Θά κατάγεται άπό τό χωρίον 
σας. Γάμος μετά μήνας ένδεκα. Τό μέλλον 
σας μετρίως ευτυχές.

Φόνην, Θεσσαλονίκην , Σάς συμβουλεύω 
ν’ Αποφύγετε νά τόν συναντήσετε, έάν θέλετε 
νά μή δοκιμάσετε μίαν μεγάλην οδύνην. Ή  
συνεργασία σσς μέ τόν συγγενή σας άκαρπος.

Θ. Μ. : Άπό τήν άσθένειάν σας θά θερα- 
πευθήτε μόνον έάν δυνηθήιενά ταξειδεύσετε. 
Κανένα ρόλον δέν θά παίξ^ είς τήν ζωήν σας 
η νέα έκείνη. Σάς συνιστώ ν' άποφύγετε πρός 
τό παρόν τόν γάμον. Έκεΐ ποΰ έπιθυμεϊτε νά 
υπάγετε. Τοΰτο θά σάς ώφελήιη) 

Τριαντάφυλλον : Πλήρης ή άποτυχία τών 
ερωτικών σας βλέψεων. Είναι Αδύνατον νά 
κατακτήσετε τήν γυναικείαν καρδίαν. Μετα- 
τειρίζεσθε μέσα, τά όποια μόνον εις τήν απο
τυχίαν σάς όδηγοΰν.

( Σμυρνιάν : Τό μέλλον σας πολυθόρυβον 
καί πλήρες Απογοητεύσεων. Ή  μεγάλη σας 
έπιπολαιότης συντελεί είς τό ν’ άποτυγχάνετε 
διαρκώς είς τόν έρωτα.

Εύτυχισμένην χωριατοπούλαν . Γάμος έ; 
έρωτος και μάλιστα σφοδροτάτου. ΜετΛ τόν 
γάμον θά ζήσετε απολύτως εύτυχής. Τήν 
ζωήν σας στηρίζετε έπί στερεών βάσεων, οί* · 
τως ώιτε είναι άδύνατον νά δυστυχήσετε.

Λιοόμιαν, Θεσσαλονίκην : Όνομα συζύ ■ 
γου: Κωνσταντίνος. Γάμος μετά δύο έτη. Η 
λικία έτών 32. Επάγγελμα . επιχειρηματίας.

Δένδρον χωρίς φύλλα, Λουτράκι: Μή λέ
γετε ότι εχααατε το θάρρος, διότι οταν τό λέ 
γετε τό χάνετε πραγματικώς. Έκεϊνο τό ό 
ποιον λείπει άπό τήν ζωήν σας είναι μία 
καλή σύζυγος, ή άπόκτησις τής οποίας δι" 
υμάς καθίσταται άδύνατος, λόγω τών οί <ονο 
μικών σας περισπασμών. ‘Ιδού τώρα τί σάς 
συνιστώ . Συναντηθήτε μέ τήν δεσποινίδα έ· ! 
χείνην, κατορθώσατε να συνάψετε σχέσεις. 
Τοΰτο θά σάς παρηγορήσω τουλάχιστον καί 
θά σάς τον (όση τήν όρεξιν διά τήν ζωήν.

Clementine, Αθήνας : Γάμος μόνον μέ τό 
εν λόγψ πρόσωπόν, ούχί ό^ως σύντομος. Ό  
νέος έχεϊνος άνταποκρίνεται πλήρως εϊς τό 
αίσθημά σας καί σάς λατοεύει κυριολεκτι- 
κώς. Οί γονείς σας δέν ή απορούν παρά να 
τόν θελήοωυν Ό  χαρακτήρ του πολύ καλός.
Ν ά έχετε πλήρη πεποίθησιν είς αύτόν.

Όλυμπον, Μ. Κ. Ν. .· Παρά τή; συζύγου 
σας άγαπάσθε αρκετά. Μή είσθε πολύ άπαι- 
τητικός. Λάβετε ύπ* όψιν ό:ι ή καρδία τής 
συζύγου σας δυσκόλως ενθουσιάζεται. Είναι 
μία γυνα/κα πολΰ ψυχρά. Τέκνα όχι άλλα. Ή  
περιουσία τοΰ πάτρός σας θά περιέλθ )̂ πά
λιν είς χεΐρας του, άλλά με τά πάροδον άρκε 
τοΰ καιρού. Κληρονομιά ναί. Φίλους έχετε αρ
κετούς. Κανείς όμως δεν είναι είλικρινής. 
Μή σκέπιβσθε τό διαζύγιον. Θά σάς βλάψο 
πολύ.

Χαμιτωμένην κόρην: Γάμον ίέν προ
βλέπω. Θά ζήσετε άκόμη 32 έτη.

Δυστυχισμένον αγόρι, Ευρυτανίαν ; Τό 
μέλλον σας ευτυχές καί προ.ιοδοφόρον. Θά 
θεραπευθήτε τελείως μετά πάροδον ένός έ
τους. Γάμος όχι πρός τό παρόν.

Ρουμελιώτισσαν: Μέλλων σύζυγος άνθρω
πος κοινός, χωρίς τίποτε τό έξαιρετικόν οιί :ε 
είς τήν μορ̂ φην o u c e  ε ί ;  τόν χαρακτήρα. Δέν 
άποκλε ω όμως νά ζήσετε μαζή του εύτυχής.

Καρδίαν πονεμένην : ΤΟ μελετώμενον
συνοικέσιον θα ματαιωθώ, άλλά δέν θά μα- 
ταιωθή έξ άφ >ραή; εκείνου, άλλά τής οίκο- 
γ^νείας του. Τοΰτο όμως μάλλον θά σάς ώ- 
φελήσιι.

Είς τό προσεχές φύλλον % ής «Σραίρας» θ’ 
άπαντήσω καί είς τ<1ς έπιστολας τών δ'δων 
καί κυρίων : Φΰλακος τών Συνόρων, Κασ
σιανής, Λευκής Ν, Βύσσινού τής Τ»μένη«, 
Μελίσσης τοΰ_'Υ·μηττοΰ, Κόμητος Σεβίλλης, 
Παιδιού τής Ηενιτειάς, ’Ερωτευμένης Η*ν- 
Θούλας, Έσμερ^λδας, Πολωνίδος. X. Α. Β , 
Προσφυγοπούλας τής Θράκης, Ανοιξιάτι
κου Λουλουδιού, Πληγωμένης Καρδιάς, Α 
γάπης πού δέν εσβυσε, (θά σάς άπαντήοω δια 
τής «Σφαίρα.»)

Γλυφήν ΰρύσιν, δέν έλαβον τίποτε. Ό 
λυμπον, σάς απαντώ σήμερον. Εόίγγ. Πα
παδόπουλον, επίσης καί είς σάς. Αστυνομι
κόν, τός κατακλέπτουν Ό  Νοομί\της

Κ
Ι ί :

ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΝΑ Η ΩΡΑ ~ Ά

Μ
'Η  μία —Λοιπόν, πώ; έηήγεν ή φιλανθρω 

πική άγορά ; Έπέτυχεν ;
Ή  Ά λ λ η  -Έ τσι φαίνεται, διότι όλοι οί 

κύριοι έγύρισαν πεζή στά σπήτια των, έπει- 
δή δέν τούς έμεινε πεντάςα γιά τ' Αμάξι.

—Γιά δές, μπαμπά, αύιό τΛ ψάρι. είνε 
δύο ω;ες πού τό σκότωσαν καί ομως άκόμη 
άνοιγοκλείνει τό στόμά του.

—Χμ ! Φαίνεται θά ήτο θηλυκό.
Ζήλεια ονζνγον  :
—Σο0_ απαγορεύω νά κοιττά^ης στό δρόμο 

κάθε γάιδαρο ποΰ βλέπουμε' έμέ γιατί .μέ
*χεις;

Δ\κ. χλητήρ  (θέλοον νά κατάσχη) — Δέν Α
νάβετε παρακαλώ κόμμάτι φώς ; Δέν βλέπω 
τίποτε.

Φοιζηζης — Καί φώς ν’ Αλάψουμε δέν θά 
δήτε τίποτε περισσότερον.

Κνρία— Δέν αίσθάνεσθε ποτέ τόν εαυτόν 
σας έρη ιον καί δέν ποθείτ3 τόν γάμον ;

"Α γαμος—"Οταν μέ πιάνει τέτοιο αίσθη
μα, έπισκεπτομαι ένα νυμφευ -ΐένον φίλον μου 
καί μοϋ περνά-

Ο ΪΒ \
ΕΙΝΑΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ . . . .

Δυό χαράούλες προσφερθήχανε νά μέ πα
ρηγορήσουν, δυό καλές, πονετικές καρδού
λες πού δέν τής έννώρισα ποτέ. ΚΓ όμως 
μέ πόνεσαν πολύ ό καρδούλκ αϋτές, γιατί 
αίσθάνθηκαν βαθειά τήν αδικία πού μέ 
βασανίζει.

Κ’ ενοαψα στιις χαλέ·ς αυτές καρδούλες ;
Καλίχ μου nooltnta,

Σίϊ; ' εν/αριοτώ γι'χ τψ ανιιπάΙΗιά οας, «/.λά 
φοβάμαι .τώί δει· Άα/ετε ιτψ· δνναμ:ι· ι·ά μί. χά,- 
μετε ηί /.ϊ/ομοη^οιι) τ'ι παρελίϊοΐ’ και ν' ηγαπήσι» 
τό Λαοον ieai το μέλλοΐ'.

Τό παρελθόν μου όλόχληρον μέ τίις ημέ
ρες του τίις φουρτουνιασμένες μέ τίις νύ
κτες του t i j ;  παγερές καί τι'ις πένθιμες. Τό 
παρελθόν μου μέ τίις (ΰμορφες άνατολές 
καί μέ τίις θλιβερές δύσεις. Τό παρελθόν 
μου μέ τής γλυκύτατες στιγμές τής παρη
γοριάς καί μέ τούς όλόκληρους μήνες τής 
συντριβής καί τής άπατης, τ παρελθόν μου 
ολόκληρον εισ' έσύ, κακό κορίτσι Ποιός 
θά μπορέσρ νά μέ χάνρ νά σέ ξεχάσω; 
Γιατί δέν μπορώ παρά νά σέ θυμάμαι πάν
τα. Πότε γιατί αίσθάνομαι τήν ακατανί
κητη άνάγκη νά σέ ξαναγαπήσω χαί πότε 
γιατί σέ μ/σώ, σέ μισώ τόσο, σέ μισώ περισ 
σότερο άπό δσο σ' άγαποΰσα.

’Έρχονται ημέρες πού αίσθάνομαι δτι 
πλανιέμαι μέσα σ’ ενα απέραντο κενό. Τότε 
άλλο δέν έχω παρά τό θεό κι’ έσένα. Τότε 
άρχίζω νά πιστεύω σέ πολλά παράξενα 
πράγματα Πιστεύω δτι κάπου θά σέ συναν
τήσω, δτι θά τρέξρς κοντά μου, θά μοϋ 
πιάσρς τό χέρι μου καί θά π(ίς μέ τή γλυ- 
κειά σοj φωνή:

—Άνόρι μου, ουγχώρησέ με γιά τό κακό 
πού σοΰκαμα.

Τότε π-χλι θά ξαναζήσω γιά ν’ άναστήσω 
δλα τά πονεμένα μου όνειρα, γιά νά ξυπνή
σω τούς κοιμισμένους μου πόθους καί επάνω 
στά σημερινά έρείπια νά κτίσω τό οπιτάκι 
μας, τό καλό μας τό σπιτάκι πού τόσον εό- 
μοοφο φανταστήκαμε κάποτε.

’Άλλοτε πίλι τά περιφρονώ όλα καί δέν 
μέ συγκινεϊ τίποτε άπό τήν πικρότατη ζωή 
ουτε τή δική μου ούτε τών άλλων.

Τότε λυσσομανώ γιά νά σέ συναντήσω, 
γιά νά σόυ σταλάξω βαθειά μέσα στήν καρ
διά σου τό φαρμάκι τής είρωνίας μου καί 
τής περιφρονήσεώς μου Ά  ! τότε είμαι με
γάλος στό μίσος μου, μεγαλήτερος άπό δτι 
ίίμου» σ ήν άγάπη μου.

Κ' έτσι δέν μπορώ νά σέ ξεχάσ<·> ποτέ, 
γιατί πάντα σέ θυμάμαι γιά ·*α σέ ξαναρα 
πήσω, γιατί πάντα σέ θυμάμαι γιατί σέ μισώ.

"Ελάτε τώρα, έσεΐς πονετικές καρδούλες, 
νά μέ παρηγορήσετε. Νά παρηγορήσετε τΗ 
πονεμένο τ’ άγόρι πού άγάπηοε πολύ κ’ 
έμίσησε περισσότιρο. ΕΣΠΕΡΟΣ

Η ΣΤΗΑΗ ΜΟΤ

Ε Ν Α  Ν Ε Ο  Σ Π Ο Ρ
7/ μικρά δναηοηΊς εΐοώρ/ιησεν ώς Dvr/.).η μέσα 

οτό σαλόνι.
— Κορίτσια, έφώναξε. 'I I  διάταξις περί φόν- 

στας κατηργή$η.
ivo κατακόκκινα χειλάκια εσονριοοαν και όνο 

κατάμανρα μάτια μισόκλεισαν άπο την οδννη.
— Αυτό είναι πολν κακό, είπεν επί τέλους ' ή 

δεσποινίς με τα κατακόκκινα χείλη.
— Λυπάσ&ε ;

Σας βέβαιοι δτι πολλά κορίτσια ίϊα λνπη- 
ϋονν με την κατάργησα' τής διατάξεως αυτής. Λεν 
ψαντάζεσϋε πόσον εύμορφο ήταν τό κυνήγι....

— Εισι)ε πολν παράξενη.
— Αιόλουt γιά ενα κορίτσι που τ άγει βαρετή 

δλα κ ’ είνε κουρασμένο άπ ’ δλα, ή αΰγκρουσίς 
του με τους αστυνομικούς αποτελούσε τη καλλί
τερο, τό πλέον ιδεώδες σπόρ. Φαντασιϊήτε νά οάς 
σταιιατί[ ενας αστυνομικός, m σάς υπενθυμίζει 
την αστυνομικήν διαταγήν, υστέρα νά σάς παρα- 
xakj] νά μπήτε μέσα σ ' ενα ταξί, νά σάς όδηγΐ] 
υστέρα στό Πταίσμα, νά βλέπετε ενα σωρό ώραΐα 
ανδρικά κεφάλια νά σκύβουν έπάνο) άπό τ}]ς γάμ
πες σας.... *'Ε, μά, δεν πιστεύω νά νπάρχη μεγα- 
/.ητέρα συγκίνησις.

Τά άλλα κορίτσια κατέβασαν .τά κεφαλάκια 
τους κ’ ήρχισαν νά θρηνούν γιά τό προ>τότνπα 
σπόρ που έχασαν.

*0 ‘Αρχισυντάκτης

ΣΦ Α ΙΡ Α »

^  ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟΝ ΤΟΥ ΑΡΜΕΝΗ
&

υ π ο  L I D ί  . 1

(Συνέχεια έκ του προηγουμένου)
Ναί.. ναί... είναι ή ιδία φωνή, ποΰ μοΰ λέγει αύιήν τήν στιγμήν, 

«Κτύπα... κτύπο!
Ό  Τιγράν ήγέρθη ταχέως καί έσφιξε τήν Όθωμανίδα 4ν τή άγ· 

χάλη του.
—Άνάπη μου ! είπεν έξαλλος" πώς μ»τεμος(ϊώθτις έτοι εις τόσην 

όλίγην ώραν !... Δέν είααι σύ πλέον έκείνη, τήν όποιαν ένόμισα ώς 
βούλην τής ήδονής μόνον 1... Χαϊδίν μου είσαι άλλο πλάσμα, ποΰ 
πρώτην τρορα τό γνωρίζω...

Ή  Χαΐδίν Απεσπάσθη έκ τής Αγκάλης τοϋ Τιγράν, καί έγερθεϊσα 
έξετελεσεν ολίγα βήματα κατά μήκος το9 θαλάμου...

Έφαίνετο βυθισμένη είς σκοτεινήν Οκέψιν.
Μετά τινας στιγμάς ή μορφή της έλαμψεν άκαριαίως καί ιτροχω- 

ρήσασα πςός τόν Αρμένιον έλαβε χήν χεϊρά του.
—Σοϋ είπα, ήρώτησεν, όιι μεταξύ τοΰ περιπτέρου καί τοΰ θαλά

μου τοΰ Σουλτάνου υπάρχει μυστικός διάδρομος τόν όποϊον μόνον 
έ^ώ γνωρίζω ;

—Ναϊ, ό διάδρομος πού έπήγαινεν όταν ήθβλεν ή Τζεμιλέ Σουλ
τάνα είς τόν Άζιζ.

—Έ , λοιπόν...
Άλλ- ή νεαρά Σουλτάνα Ανεκόπη. Έφερε τήν χεϊρα είς τό μέ- 

τωπον καί ΰπέλαβεν έν άποθαρρύνσει.
—Τιγράν μου I έχεις δίκαιον "Οχι, δέ»^είμαι έγώ ή Τζεμιλέ !
—Άγάπη μου! είπεν ού τος’ σύ είσαι άγγελος. ^
—Ναί δι’ αΰτό Ακριβώς δέν είμαι καί Τζεμιλέ έγώ.
—Άλλά διατί ;
—Διότι ή Τζεμιλέ είχε καί ένα έγχειρίδιον έ/ς τό κιβώτιον, καί 

έ\ώ δέν έχω. Ά χ  I είμαι τόσον ταπεινή, ώστε έχω μόνον τά φλωριά.
Εί; τήν Αποστροφήν ταύτην ό Αρμένιος έκυψε, καί έξαγόγών μι- 

κρόν έγχειρίδιον έκ τής περικνημίδας του, έτεινεν αΰτό πρός τήν Σουλ
τάναν.

— ’Ιδού I είπε.
Οί οφθαλμοί τής Χαϊδίν Απήστραψαν.
Ά  I Ανέκραξε, έχεις λοιπόν ; Φέρε το έδώ. Ή  Χαΐδίν θά τήν 

πληρώσ{] πολύ Ακριβά τήν ζωήν ποΰ χάνει έδώ.
Kui δρμήσασα έλαβεν έκ τών χειρών τοΰ συνωμότου τό στίλβον 

έγχειρίδιον.
Κατά τήν στιγμήν έκείνην, ήκοΰσθη ή θΰρα Ανοιγομένη καί ή 

Ζαή ένεωανίσθη.
Ή  Σουλτάνα μόλις έπρόφθασε νά κρύψΉ ίό έγχειρίδιον είς τόν 

κόλπον της.
— Μεγάλη μου Σουλτάνα, είπε ταπεινώς ή θαλαμηπόλος- έφεραν 

τδ γάλα διά τό λουτρόν τής έκλαμπρότητός σου.
— Καλά, Απήντησεν οΰτη ήρέμως· αύτήν ιήν στιγμήν έτοιμαζόμην 

καί έγώ. Πήγαινε νά έτοιμάσης τό λουτρόν μου.
Ή  Ζαή, περιχαρής πάντοτε καί υπερήφανος διά τήν νυκτερινήν 

τιμήν τής δεσποίνης της, άπήλθε ταχέως.
ΙΕ . '

Ν Υ Κ Τ Ε Ρ Ι Ν Η  Π Ρ Ο Χ Ε Υ Χ Η

ΟΙ ΑΟΛΙΟΙ ΤΩΧ Α0Η ΝΩ\
γ π ο  in A T s u s r .  κ ο ν δ υ λ α κ η  

(Συνέχεια έλ τοΰ προηγουμένου)

ί

Περί τήν δεκάτην ώραν τής εσπέρας ή ξανθή όδαλίσκη ήτο κατά 
πάντα ιτοίμη, ό.τως άκολουθήσχ] τόν Κιολάρ καί όδηγηθή είς τήν 
Αγκάλην τοΰ κροιταιοΰ Αύθέντου καί συζύγου της.

Έαν έβλεπε κανείς κατα τήν ώραν έκείνην τήν φυσιογνωμίαν χής 
απαλής καί άβράς γυναικός, θά ένόμιζεν oti εύρίοκετο ένώπιον μιάς 
εμπνευσμένης προφήτιδος, ή μιάς έκ τών τολμηρών έκείνων γυναικών, 
διά τάς όπςϊίας ή ιστορία έπεφύλαξε πάντοτε θέσιν ύπεράνω τοϋ 
Ανδρός.

Ούδαμοΰ Αλλαχοΰ έξιδανικεΰεται τοσοϋτον ή άδυναμία καί δει
λία, όσον είς τήν γυναίκα. Διά τοΰτο οσάκις έπήλθε μεταβολή τις 
έν τΰ ψυχή της καί τήν δειλίαν διιδέχθη ή τόλμη, τό φαινόμενον 
τοΰτο προεκάλεσε πάντοτε τόν θαυμασμόν τών αίοάνων. Νά σέ κατα· 
σχίση χρυσαλλίς είναι έκπληκτικόν. Καί ή έκπληξις σέ κάμνει ίσως 
νά πονής Α^όμη περισσότερον.

Ό Τιγράν, ίστααενος σιωπηλός είς μίαν γωνίαν τοΰ θαλάμου, πα- 
ρετήρει τας πυρετώδεις εκείνος κινήσεις τής Σουλτάνας, βοηθουμένης 
ύπό τής Ζαής όπως ένδυβή τήν προκληρικωτέραν είς ήδονήν ένδυ 
μασίαν.

Δέν θά ήμποροΰσε κανείς νά μαντεύση ότι ό πυρετός έκεϊνος 
προήρχβτο άπό μίαν Ιδέαν, χαί ούχί Από συναίσθημα τής ματαιο
φροσύνης μιας γυναικός, παρασκευαζομένης νά μεταβή είς αύθέντην 
καί σύζυγον, άπολαμβάνοντα μέχρι τοΰδε παντοειδείς καλλονάς, διά 
νά έπιιδείξχ) πλειότερα θέλγητρα.

Ό  οφθαλμός τής Απλοϊκής Ζαή έξηπατήθη έκ τής λάμψεως 
εκείνης.

— Ά χ  μεγάλη μου Σουλτάνα I έλεγε, βοστρυχίζουσα τήν κόμην 
της* είναι άδύνατον καί σύ ή ίδια νΑ φαντασθής τί ώραία πού είσαι 
Απόψε!... τί ζωήν έχουν τά μάτια σου.... τό δέρμα σου. Σουλτάνα 
μου, έχεις τώρα τόσην φωτιάν, ποϋ ήαπορεϊς νάκάψο τό μάρμαρον.. 
Νά ίδής, πού καί αϋριον τό βράδυ πάλι ή Ζαή σου θά σ’ ετοιμάζω 
διότι ό Μεγαλειότατος Αύθέντης θά καλέαρ χωρίς άλλο τήν έκλαμ 
πρότητά σπς.

Ή  Χαϊδίν, είς τήν βεβαίωσιν ταύτην τής άνιδέου γυναικός, έρ- 
ριψεν έν βλέμμα λοξόν πρόι, τόν συνωμότην, ό δέ Τιγράν Απήντησεν 
είς αύτό διά μειδιάματος.

Ή  Ζαή έξηκολούθησε:
—Νά, βλέπεις, Σουλτάνά μου ; καί ή Ζεϊνέπ έγέλασε καί έχάρη, 

πού θά σου γίν^ τέτοια τιμή αϋριον τήν νύκτα..· Έ , Ζαϊνέπ, είπε 
φλύαρος στρεφομένη πρός τόν Αρμένιον, βλέπεις λοιπόν τί τυχηρό 
κορίτσι είσαι;.. Άφερήμ... ότιν θά σέ πόρβ πάλι ή Άϊσέ χανούμ 
έγώ διά τήν 'ύχη σου αύτήν θά σοΰ κάνω ένα ώραΐον δώρον, νά θυ
μάσαι τήν καϋμένη τήν Ζαή χανούμ... Μά νά θυμάσαι όμως καί τήν 
ικλαμπρότητά της, τήν μεγάλην μας Σουλτάναν, ποΰ σοϋ έκαμε τήν 
μήν νά οέ κρατήση κοντά της καί μάλ ιοτα είς τάς ήμέρας ποΰ 

ήτο πολύ μεγάλη ή δόξα της. ( ’Ακολουθε ί >

Έν τφ μεταξύ τούτο) είχεν Αποφυλακισβή έπί τέλους διά βουλεύ
ματος, «παύοντος πρίς καιρόν τήν καταδίωξιν». ό Μαστροκωσταντής. 
όστις μεταβάς είς τήν οίκίαν του μέ άπόφασιν νά έκδιώξΰ άμέσως 
τήν σύζυγόν του, εύρεν αύτήν κενήν.

Ό ιδιοκτήτης, έχων νά λάβη τρία ένοίκια, είχεν έξώσει πρό όλί - 
γων ημερών τήν Σταματίναν ήτις κατέφυγε είς της μητρός της μετά. 
τών δύο τέκνων της.

Ή  καρδία του συνεθλίβη έπί τή ερημώσει έκείνη.
Ούτε μαγοζί είχε πλέον, ούτε σπίτι, καί έπί πλέον ήτο καταχρεω

μένος, χωρίς εργασίαν καί πιλιχείαν, αύτός ό άλλοτε φημισμένο; 
έν τφ στενώ κύκλφ τών γλωριμιών χόυ διά τήν τιμιότητά του, ό έχων 
πάντοτε άποθεματικόν κε^άλαιων δια τούς δυστυχείς καιρούς καί 
τάς άσθενείας.

Καί όλη ή σημερινή δυστυχία του ώιρείλετο είς τήν γυιαΐκα, τήν 
οποίαν ό κακούργος αδελφές \ης ιοΰ είχε φορτώσει διά τής βίας πρό- 
δεκαετίας καί τοϋ έμάρανε τά (αραιότερα έτη τής ζωής του.

Έπί τή άιαμνήσει ταύτη έτριξε τούς όδόντας άγρίως.
Έπειτα έσ έφθη ότι εν πάοχ) περιπτώσει τα πράγμαχα είχον- 

έλθη καλώς- ή έξβσ ς τόν άπήλλαττε τής ένοχλήσεως νά τήν άποπέμ- 
ψΒ αύτός. Έπεθύμει νά ίδη τά τέκνα xru, άλλά πώ; ?ίτο δυΛατόν νά 
μεταβή είς τήν οίκίαν της μαγίρσης ; Βραδύτορον θά έφρόντιζε περί 
αύτών. Είχε κατά νοΰν οχέδιον, έν ιφό.τοΐω είχε τό μέρος της καί 
ή πατρική του στοργή.

Άλλά τοϋ σχεδίου τούτου ή επιτυχία έξηρτάτο Από τήν Μαριώραν.
Καί διά τοΰτο άπό τής πςώτης ημέρας τής άποφυλακίσεώς του 

έτρεξβ πρός άναζήτηαίν της.
Πόσον έπεθύμει νά τήν ϊθη, άλλά καί πόσον άνησύχει φοβούμενος 

μή ή άθωότης αύτής είχε έμπέοχ) είς καμμίαν παγίδα.
Μετά διημέρους Αναζητήσεις τήν άνεκάλνψε τυχαίως.
Ή  νεάνις ίστατο είς .τήν θύρτν τής οίκίσς μοιη, καί όταν τόν 

εί8εν, έδι σκολεύθη νά τόν άνωγνωρ1σ·ρ..
’Ητο τότφ καταβεβλημένος, τόοω ήλλοιωμένος, ώ®τε ένόμιζέ τις 

ότι είχεν έγερβή άπό πολύαηνον άσθένειαν.
Ό  δέ υποδηματοποιός, ίδών αύτήν, έοτη ώς άπολιθωθείς ύπό τής 

συγκινήσεως.
— Ό  Μαστροκωνστανιής ! έπεφώιησεν ή κόρη καί έδρσμε πρός 

αύτόν μέ όρμήν Αδελφικής άγο'πης.
— Μαριώρα! είπεν ό υποδηματοποιός μέ φω'ήν ββυννομένην καί 

λυγμοί Ανέβησαν είς τόν λάρυγγά του.
— Ήσουν άρρωστος ! ήρώτησεν ή νεάνις, μή Αντιληφθεϊσα τήν 

συγκίνησίν του.
— Ήμουν κάτι περισσότερον, ήιουν πεθαμένος, διότι... είπεν δ- 

Κωνστα'τής μόλις συγκραιών τα δάκρυα· άλλά μεχανοήσας δέν έτε- 
λείωιε τήν φράσιν τού. Ήμο»ν .’ς τή φυλα*·ή μήνες... καί δέν ή}θες 
νά μέ ’όής. Καί σούγρηψίΑ κοί τόσαις ςροραίς.

— Μοϋγραψες; ήρώτηοβν έκπληκτος ή Μαριώρα.
— Σοΰγραψα ίέκα γράμματα, όταν ήσοι ν 'ς τοΰ Σταρόπουλου καί 

οέ παρακαλοίο ι, π’ έξώρκιζα·>άρθυς νά οέ ’δώ. Ήθελα νά σοϋ πό> 
νά παρακαλε'σιις τόν Σταρόπουλον, όποΰ ’χει τά μέσα, νά μέ βγάλβ, 
Από τή φυλακή, μά ήθελα κοί νά σέ ’£ώ.

— Δέν έλαβα κανένα γράμμα σου, Μαστροκωσταντή. Έγώ τώμαθα 
πώς ήοουν ’ς τή φυλακή γιαιΐ πήγα ’ς χό μαγαζί σου κ’ έρώτησα, 
κ’ ήθολα >άρ#ω μά έφοβούμουν νά μή μέ 'δή κανείς άπό τήν άστυ 
νομια. Άπό τήν ημέραν ποϋ μάς πήγαν μαζυ έχω ένα φόβο, ποϋ 
άμα δώ κλητήρα με πιάνει τρομάρα ’'Επειτα μ* εύρηκαν κ’ έμένα 
τέτοια βάσανα, ποΰ δέν έχω νοϋ ‘ς τό κεφάλι μου.

Καί μετά συγκινήσεως άφηγήθη διά βραχέων τά παθήματά της 
είς τήν οικίαν τοΰ φιλαλθρώπου. Είς άλλον μάλιστα άνδρσ, δέν θά- 
φηγεΐτο τέτοια πράγμα, άλλά τόν Μαοτροκωισταντήν έθεο’ιρει ‘ώς 
προστάτην» ώ; συγγενή τη:.

— Όλοι αυτοί ιί μεγάλοι τέτοιοι άτιμοι είνε, είπεν ό Κωσταντής, 
οιονεί συμπληρών τάς ίν τή φυλακή σκέψεις του. Καί λέγουν γιαύτόν 
τόν Στορόπουλο πώς είνε '•αλός καί σπ>οχνικός άνθςωπος! φτοΰ !' 
νά χαθούν οί μαγαρισμένοι δλοι 1

"Επειτα τήν ήρώτησε ποϊα ήσαν τάφεντικά της καί Αν ήτο εϋ/α- 
ριστηιιένη.

Ή  δέ Μαριώρα έσπευσε νΑπαντήσχ) δτι ήτο πολύ εύχοριστημένη.
Άλλ* ό υποδηματοποιός Ακούσσς ϋτι ό μ .  Βουνέκας είχε υίόν είκο- 

σιπέντε έτών. τοΰ οποίου τό όνομ" ή Μαριώρα έπρόφερε μετά τίνος 
τρυφερότητας, τήν onoiuv μόνον ή ζηλοτυπία του ήδύνατο νά δια
κρίνω, κατέστχ) ωχρότερος καί Αλγος ήθικόν συνέσπασε τά χαρακτη
ριστικά τοϋ προσώπου του. .

Έπηκολούθησε σιγή.
Ό  Κωνσταντής έφαίνετο θέλων νΑ εϊπυ τι, Αλλά διστάζων καί. 

όυσκολευόμένος. . . . j . .
’Έπειτα μή δυνηΟεΐς νά ύπερνικήβχ) τήν Ατολμίαν του, είπε μέ 

φωνήν δειλήν καί τρέμουσαν :
— Καί θΑ μπορώ νά σέ βλέπω καμμιά φορά, Μαριώρα;
Άλλά τήν στιγμήν έκείνην ή»ούσθησαν βήματα όπισθεν  ̂αύτού.
Και στραφείς είδε νέον είκοσιτριών ή είκοσιτεσσάρων έτών μέ 

Αθλητικόν Ανάστημα, μέ λεπτόν μαϋρον μύστακα ά\εστραμμένον εκα
τέρωθεν τής γριπής του ρινός.

— Ό  Τελης μας ! είπεν ή Μαριώρα, γενομένη κατακόκκινη καί 
συγκινηθεϊσα.

Ό  Αριστοτέλης έρριψε πρός τόν ύποδημοΛοποιόν βλέμμα περιν 
φρονητικόν καί όργίλον καί χωρίς νά είπη λέξιν, χοιρίς̂  νά χαιρετίσω 
ή κάν νάτενίσ-Q τήν νεάνιδα, διήλθε μεταξύ αύτής καί τού συμπα
τριώτου της καί είσήλθεν είς τήν οικίαν.

‘Η Μαριώρα έγεινε κάτωχρος καί έψέλλισεν :
— Έθόμωσε ! .
Ένεθυμήθη δέ τάς συκοφαντικός φήμας, τάς όποίας είχε οια-

σπείρει άλλοτε τι κίτρινη Σταματίνα καί τάς οποίας, φαίνεται, είχβ 
άκούσει ό Αριστοτέλης.

(Ακολουθεί)
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Ά ρ . 7 (Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

'Ο κήπος εκείνος ήταν τοΰ πατρικού μεγάρου τής Κασσιανής, Ί 
όποια συχνά κατέβαινε έκεΤ και περιδιάβαζε, άλλοτε μόνη και άλλοτε 
μαζή μέ τους γονείς της.

Άπ ο τήν εποχή πού· έγιναν ο; γάμοι τοΰ Θεοφίλου— κ’ έπέρασαν 
άπό τότε τρεις μήνες— ή Κασσιανή ήταν τόσο λυπημένη ώστε άπέ- 
οευγε νά πηγαίνη στής επίσημες τελετές, στής διασκεδάσεις, στής συνα
ναστροφές. ‘ Απότομα οιέκοψε καί τής σχέσεις ποΰ εtyε μέ τής 
ιρίλες της ετσι πού ή ζωή της πειά Εμοιαζε μέ ζωή καλόγριας.

Κλεισμένη μέσα στό πατρικό της μέγαρο, άπέιρευγε τόν θόρυβο 
τοΰ κόσμου καί προσπαθούσε νά παρηγόρηση τήν ψυχή της μέ τά 
•ποιήματα καί με τής προσευχές.

—  Καλή μου Παναγία, ελεγε, λυπήσου με τήν αμαρτωλή καί κάνε 
με νά λησμονήσω.

Τήν νύκτα έκεινη πού ό άγνωστος είχε πηδήσει μέσα στόν κήπο 
της, κρυμμένος μέσα στό κιόσκι, ή Κασσιανή, ντυμένη στά όλόασπρα, 
σάν ουράνια οπτασία, κατέβηκε μόνη άπό τό πατρικό της μέγαρο κ’ 
έπλανήδηκε πολλή ιΰρα μέσα στους δρομάκους τοΰ κήπου.

Έπειτα Ιφθασε στό κιόσκι, έμπήκε μέσα κ’ έκάθησε σέ μιά καλα
μένια καρέκλα, κάτω από τά φυλλώματα γιά ν’ άναπαυΟή.

Ασφαλισμένη οτι κάνεις δέν τήν έβλεπε ούτε τήν άκουγε στ ερη
μικό εκείνο μέρος, ήοχισε νά ψάλλη, ένω δυό βήματα πίσω άπ’ αύτή 
ό μυστηριώδης άγνωστος, μέ τήν ψυχή γεμάτη άπό ανέλπιστη εύδαι- 
μονίοι, άκουγε τό γλυκό τραγούδι τής κόρης.

Έρωτ&κή έςομ,ολόγηοις
Σέ λίγο έπαυσε τό τραγούδι καί τίποτ’ άλλο δέν ήκοΟετο πειά παρά 

τό σιγανό τραγούδι τοΰ άηδονιοΰ.
Τότε μιά μυστηριώδης φωνή, γεμάτη συγκίνησιν,. άκούσδηκε πίσω 

άπό τήν Κασσιανή :
—  Γ λύκειά μου Κασσιανή, τραγούδησε, τραγούδησε άκόμη.

Κασσιανή ήταν βέβαια ότι ή μυστηριώδης έκείνη ιρωνή ήταν 
φωνή άνδρική xj ένόμισε οτι έπρεπε νά φύγη άπό το μέρος εκείνο 
καί νά ζητήση άσυλο μέσα στό σπίτι της.

Έσηκώθηκε μέ βία κ’ έκινήθηχε για νά φύγη. ’Αλλά πάλι τότε 
ή ϊδια μυστηριώδης φωνή τής εχαψε τό δρόμο :

—  Κασσιανή, μή φεύγης. μείνε. Κάθε φόβος σου ας λείψη καί μή 
βλέπεις κίνδυνο εκεί όπου ή γαλήνη τ ’ ούράνοΰ σέ περιβάλλει.

Συγχρόνως έφάνηκε πίσω άπό τήν ανθισμένη τριανταφυλλιά, ενας 
άνδρας σκεπασμένος μ’ ενα μακρύ μανδύα κ’ έστάθη<ε μπροστά στήν 
ίκδαμβο καί ταραγμένη Κασσιανή.

Είμαι ο Αμιλλας, τής ειπε, ό Ακιλλας που έτόλμησε νά 
φβάση ώς έδώ, γιατί δέν εχει πειά τήν δύναμιν νά ζήσγ, μέσα στο σκό
τος πού ύπαρχει παντού οπου η αιτινοβολία τής άγαθότητός σου δέν 
φωτίζει.

Ί Ι  Κασσιανή άπεφάσσισε νά μείνη καί ν’ άκούση τον ’ Ακίλλα, 
μέ τήν ελπίδα οτι Οά έτελειωνε γρήγορα ή ανέλπιστη έκείνη συνο
μιλία.

Ο,τι εκανατε, τοΰ ειπε, είναι πολύ τολμηρόν, θεέ μου. αν 
σας Εβλεπαν.

—  Κανείς δέν μέ ειόε καί κανείς δέν Οά μέ οί. Ά λλά  καί σύ ή 
^ «,δ έν  θά μέ ξαναδής πειά αν αύτή είναι ή έπιθυμία σου. Ά ν  ήλθα 
<«ς έοω τό έκαμα αυτο μονο και μόνο γιά ν’ άκούσω άπό τό στόμα 
σου τήν μεγάλη μου καταδίκη. Άπό σένα θά δεχθώ τό παν σάν τό 
μεγαλητερο αγαθό. Ακούσε με πρώτα κ* ύστερα δώσε μου οιαταγάς. 
Έ γώ  θά^κάμω ο,τι μέ διατάξη; μέ θρησκευτικήν εύλάβεια. 1

‘ Η Κασσιανή έπήρε θάρρος.
—  ΚαΟήσατε, τοΰ ειπε, κι’ ας συνομιλήσουμε σάν δυό καλοί φίλοι.
Εσιωπησε γιά λίγο ό Άκιλλας, σάν νά ήθελε νά συγκέντρωση

όλο τό θάρρος του, κ’ έπειτα έξηκολούθησε :
_ Τεσσερης μήνες έπέρασαν άπό τήν στιγμή πού πρώτη φορά 

είχα τ̂ήν ευτυχία νά μ’ άντικρύσουν τά μάτια σου, μέσα στά Βασι- 
λικα Ανάκτορά. Αγανακτησε ή ψυχή μου μέ τόν Θεόφιλο, γιατί, 
τήν στιγμή που έπρεπε ̂ νά πεση στά γόνατα καί νά σέ προσκυνήσή. 
σέ προσέβαλλε. Μαζή ομως μέ τήν άγανάκτησιν αισθανόμουν καί μιά 
κρυφή ό Θεόφιλος δεν σ’ άφησε ν’ άνέβης στ'ό θρόνο τοΰ

Από τότε άρχισα να ονειροπολώ. Έζήτησανά σέ ξαναίδώ. 
άλλα δέν τό κατωρθωσα. ίίζητησα νά σ’ εύρω μέσα στόν κόσμο τών 
συναναστροφών και τών διασκεδάσεων, άλλά δέν σε βρήκα πουθενά. 
Ω, Κασσιανή, τεσσερης όλόκληρους μήνες σέ ζητούσα εις μάτην. 

Τα μάτια μου ζητούσαν τό φως καί συναντοΰσαν παντοΰ τό σκότος. 
Μεσουρανούσε b ήλιος στό στερεωμα κ’ ίγώ εύρισκόμουν μέσα σέ νύκτα 

Ανθιζαν τά λουλουοια, πρασίνιζαν τά φύλλα, τραγουδούσαν 
τ αηδόνια κ έ̂γιυ ειχα βαρυ χειμώνα μέσα στήν ψυχή μου. Επάνω 
στόν ουρανό, οπως απο^ε, λαμποκοπούσαν τ’ άστρα καί τά μάτια μου, 
θολα από τά δακρυα, οεν εβλεπαν παρά μόνο τόν θάνατο καί τό σκο
τάδι.

Η Κασσιανή, εΰχαριστημενη από τά γλυκύτατα αύτά ερωτικά 
λόγια, εμειδιοΰσε. ,Και οταν ό Άκιλλας έπαυσε νά μιλα, ή Κασσιανή 
προσήλωσε σ’ »ύτόν τά μεγάλα της μαΰρα μάτια κ’ ίρώτησε :

—  Γιατί αύτά ολα;
, Γιατί ό ήλιος μου, τό φως μου, τ ' άστέρι μου, τό λουλούδι καί 
η δροσιά για μενα είσαι ίσυ, Κασσιανή.

Καί πάλιν ή Κασσιανή ερώτησε μέ ταπεινωμένα τώρα τά μάτια.

(Ακολουθεί).

■wry   . _  ...........................................      — ----------

ΑΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ TOY OHUNO^I
' 1 ....................   ... . ·-  - Z m '..

Apift 23 ( Συνέχεια, έκ τοϋ προηγουμένου)

 ̂ Μιά αλήθεια ποεπει 'νά όμολογηθΐ : 'I I Βασίλισσα Αμαλία ήτο 
αδύνατον τά εγκαταλείψη τάς Αθήνας, δχι διότι ήτο φιλόδοξος, καί 
οεν έννοούσε νά πεταςη στόν δρόμον τό βασιλικόν στέμμα, τό οποίον 
μια κακή μοίρα ειχεν άποθέσει έπί της κεφαλής της, άλλά διότι έμΐ' 
σοΰσε τόν Οθωνα καί περισσότερον τήν Μαρίαν, τήν όποιαν έθεω~ 
ροΰσε ως υπαίτιον τής οδύνης, τήν όποιαν ίοοκίμαζε σήμερον.

Μια επίμονος σκίψις τήν απορροφοΰσεν : Ή  σκέψίς τής έκδικήσεως.
Ω, άς ητο δυνατόν νά έκδικηθή "Ας ήτο δυνατόν νά δη τόν “Οθωνα, τδν 

μέχρι τής χΟές βασιλικόν της σώζυγον, άς ήτο δυνατόν νά τόν είδ^ φέ- 
ροντα χιλιας πληγάς εις τό σώμα, συντετριμένον. ταπεινωμένον, ζη 
"r»fiVTa ^λεος τ ης· Ά ς ήτο δυνατόν νά δΐ τ ήν Ερωμένην τοΰ 
ΟΟωνος, τήν ώραίαν Mapiay οίμώζουσαν άπό τόν σπαραγμόν άσπαί- 

ρουσαν ex τής οδύνης, άς ήτο δυνατόν νά τήν δή πτύουσαν αίμα καί 
αμέσως άς άπέθνησκε καί αύτή καί τό παιοίτης καί ό Χάν.

Αν οέ κατόρθωνε να έκδικηθή τότε ήτο περιττόν νά φύγη, Δέν 
την ϊμελλε πλέον αν έμενε ®τάς Αθήνας ή μέσα στόν τάφο. Διότι 
χωρίς την έκδικησιν ή ζωή της ήτο περιτή.

—θά μείνωμε στάς Άθηνας, ειπε τέλος στό Χάν.
Εγω θά τό σκεφθώ, άπήντησεν ό «ρχηγός τοϋ στρατιωτικού Οι- 

*ου του "ΟΟωνος.
— Είμαι άκόμη βασσιλισσα, είπεν ή Αμαλία καί σας διατάσσω νά 

μ ακούσετε.
,, Άμέσως όμως έννόησεν ότι ό τρόπος μέ τόν όποιον ώμίλει πρός 
έναν στρατηγόν καί μάλιστα ξένον, δέν ήτο ό άρμόζων. Καί γιαυτό 
έσπευσε νά διόρθωση

Ε, καλε, μη θυμώνετε. Δεν σας διατάσσω ώς βασίλισσα. Σας 
παρακαλώ ώς έρωμένη.
τ ‘̂το “ ν®Ρωπο< άσθενικοΰ χαρακτήρός. Καίτοι στρατηγός,
Tjto οειλύτε^ος κι* άπό Ινα άονί.
, Υατερα από όλα αυτά που συνέβησαν ώς μόνην διέξοδον, εΰοισκε τήν 
απομακουσίν του από τήν Ελλάδα. Ή το βέβαιος τώρα οτι ό "Οδών 
εν ήτο δυνατόν παρά νά έγνώριζε τάς μετά τής βασιλίσσης Αμαλίας 
®νοχους σχέσεις του. Καί ήθελε νά φύγη, νά φύγη μακρυά τής Έλ- 
λαοος, να ίπιστρέψη είς τήν πατρίδα του τήν Δανίαν, ή. έν ανάγκη 
να προχωρήση καί πέραν αύτής.

Εφοβειτο, έτρεμε νά συναντήση Ιστω καί ci βλέμμα τοΰ Όθωνος. 
Καί πολύ δικαίως. Διότι, αύτός, ό οποίος συνεβούλευσε τόν βασιλέα 
να μή έκτείθεται είς έρωτας μέ γυναίκας τού λαού, συνελαμβάνετο 
ω ί4 Γ Λ τη !^ ς ·.δ^ ΐλί<Γ<Γης’> ετά τή ς  όποιας είχε άποκτήση καί παιδί.

Η Αμαλία δίέγνωσεν τάς σκέψεις αύτάς τού Χάν5 άλλά δέν ήτο 
δυνατόν να δεχθί νά τήν ίγκαταλείψη.

Δέν ήθελε^νά μενη κονία της ό Χαν μόνον διότι τόν άγαποΰσε. άλλά 
και διότι ήθελε νά τόν μεταχειοθή ώς οργανον Γης οοβερας της 
έκδικήσεως. Καί ό πόθος τής ίκδικήσεώς της ήτο άσυγκρίτως πλέον 
δυνατός από τόν πόθο τοΰ έρωτος.
( Η Τυναίκα έ̂ ε̂ι  ̂ κρυμμένη στήν ψυχή της μιά φοβερή δύναμιν, μέ 

τήν όποιαν, αν ήθελε νά τήν μεταχειρισθί κατά τάς στιγμάς τής 
ερωτικής της έςάψεως, θά μπορούσε ν’ άναδημιουργίση τόν κόσμον. 
Δυστυχώς τήν μεγάλην αύτή δύναμιν τήν μετα)ίειοίζεται ή γυναίκα 
μόνον οταν θέλη νά έκδικηθη.

Ο έρως καθιστά τήν γυναίκα πανοΰργον
Τό μίσος τήν κάμει μεγάλην.
Μόνον ή γυναίκες που ηξευραν νά μισούν πολύ έδοξάσθησαν. Μό

νον αυτές έμειναν μέχρι σήμερον άλησμόνητες.

|_|συζήτησις μεταςυ τής  ̂ Αμαλίας καί τοΰ Χάν ειχε ζωηρεύσει ,τώ»α.
Τό παιδί, ό καρπός αύτός ένός ένόχου έρωτος, έκοιμάτο ήσυχα στό 

κρεοβατάκι του. οί γονείς-του ομως, μιά βασίλισσα καί ενας στρατηγός, 
είχαν αργήσει νά φιλονεικούν στή γλώσσα πλέον τού λαοΰ. Δέν έκρα- 
τοΰσαν πλέον ούτε τά προσχήματα.

',Αν *πιμένης νά φύγης, έκραύγαζε τώρα ή Αμαλία, ξεΰρε το· 
Θα παρ^ς μαζί) σου τό παιδί πεθαμένο.

Ό  Χάν έκουνούσε τό κεοάλι. ·
— Που κατηντήσαμε, έψιθύριζε

Εσείς 0ι Δανοί εισθε συνηθισμένοι σ’ αύτά, έλεγεν ή Αμαλία. 
Παρασύρετε μιά γυναίκα κ’ ύστερα τήν άφίνετε χωρίς συνείδησιν. Μά 
οχι, 4γ«> δέν είμαι σαν τής άλλες, εξωχότατε κύριε Χάν. Ά ν  σ’ ήγά- 
πησα μαρτυς μου ό θεός,...,

Οτι το έκαμες από πείσμα έπειδή ό βασιλεύς σέ άποστρέοετο.
— Ναί

Τό γνωρίζω. Γνωρίζω άκόμη καί ενα άλλο.
. “ "Ενα άλλο ;
, ,0 τ ; “V δέχθηκες νά γεννηθη αύτό τά κακόμοιρο τό παιδί τώκαμες

με τήν έλπιδα δτι άργότερον θά μπορούσες νά τό έπιβάλΐς ώς διάδο
χον τού θρόνου.

^  ’ Αμαλία έοάγκωσε τά χείλη της άπό άγανάκτησιν. Κάτι ήθέ- 
λησε ν απαντηση, αλλά δέν έπρόφθασε.

Ηγρηά είσωρμησε μέσα στό οωμάτιον καί τής είπε!
~ μου. Μιά χυο:α ζητάει νά σου μιλήση. θέλεις

να έοώ μέσοι;
Οχι, εφώναξεν ή Αμαλία καί ϊτρεξεν Ιξω. όπου εύρέθη μποοστά 

-^τροΤ Υ°ν τθ5 Χ*τ ζ·η««ρου, τήν Ειρήνην Χατζη-

(  Ά κοΑοόΘβΙ)

W
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Κ Ο Ρ ΙΤ Σ ΙΑ  Κ Α Ι ΝΕΟΙ, Π Ρ Ο Σ Ε Ξ Α Τ Ε  ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ. ΑΥΤΟ
Η ΝΥΜΦΗ Τ Ο Υ  Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ο Υ  T R MOY

V Τ Ι ΕΙΝΕ Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΓΛΜΟΣ
•Ο Πιλίίΐκύς γάμος είναι χό_ γλυκΰιερον_ 

'6\re.Q0V δλων τών ερωτευμένων. Ό  Πολίτικός 
νάμος διευκολύνει χήν ένωσιν τοϋ άνδρός με 
χήν γυναίκα, acpaiQEi αϊχδ χόν υποψήφιον 
γαιιβρόν κάβε διοχαγμόν γιά χό γάμο και χόν 
ένθαρρύν-ο νά μ π Ή μέσα αχήν ο’υιογένεια. _

Ό  θεσμός χοΰ Πολιτικού γάμου, ο οποίος 
δχει έ^απλωθη σχά πλέον πολιχισμένα. μερη 
χοΰ κόσμου, κάνει ευτυχισμένη χήν οίκογέ- 
νεια, ικανοποιεί χά ιδανικά τών συζύγων, 
καθιστά περιττόν χό διαζύγιον καταργεί χα
γερονχοκόριχσπ· _

‘Ο ά*δρας, ό όποιος αίσθάνβχαι χη< άναγ- 
κη vd συνδβΟΰ μέ μιά γυναίκα, δίδει μιά 
μέρσ χό μπραχσο χου σχή γυναίκα ποΰ χοΰ 
άρεσε, χήν οδηγεί σχό Συμβολαιογραφείο, 
υπογράφουνε μυζί τό χαρχϊ χοΰ γάμαυ και 
μέσα σέ μισή ώρα ιΰρίσκονχαι και οι δυο 
ενωμένοι, χάρις ν<4 μεσολαβήσουν πισιοποιη- 
χικά, ληξιαρχικοί πράξεις άδεια επισκόπου, 
4‘ερβϊς, προσκεκλημένοι, φασαρίες έξοδα.

‘Ο Πολιτικός γάμος είνε ό καλός θεός χοΰ 
. ερωτος.

ΤΑ Κ Ο ΡΙΤΣ Ι* ΠΟΤ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΎΝ ΝΑ ΠΑΝΔΡΕΥΘΟΥΝ 
Ό  γάμος σήμερα ιΐναι μαρινριο· Τά 

φτωχά κορίτσια άγωνίζονταί νά βρονν ένα 
σύντροφο, άλλά n o iv  όνοκολα τόν βρίσ
κουν σήμερα. Ή  άλήθειη ε?να/ οτι η σν- 
μερινές συνθήκες τής ζωής όοοχεραίνουν 
τόν γάμον. -ί

Ό  νέος τρομάζει, άλλά δεν τρομάζει 
μόνον μέ της συνθήκες τής ζωής, άλλά 
και μέ τήν όιαόικασίαν τον σημερινόν γά
μον. Σκέπτεται on  αν θελήοη νά πανόρεν- 
θή, θά ηαραστή ανάγκη νά όώση χαί τό 
τελευταίο του άκόιίη τάλληρο γιά τήν τε  ̂
λετή τοϋ γάμον. Και τότε αρχίζουν· οί 
δισταγμοί, ή σκάψεις, ή ά να βΟ Λ ή και επα
κολουθεί Λ ματαίωοχς τοϋ γάμον

'Υπάρχουν περιστάσεις πον άκόμη καί 
προίκα άν παίρνει ό νέος τό συλλογίζε
ται πολύ νά ελθζΐ είς γάμον. Κ ι ' όχι άπό ι
διοτροπίαν, οντε άπό Ί,ήτημα άρχών, οντε 
άπό νευριχότητο.'Ονίοζαντός σκέπτεται τόν 
χορόν τοϋ Ή οα ΐα  και ταράζεται όλος, θ εω 
ρεί τήν διαδικααίαν τον γάμου διασυρμόν. 
Και τόν άποφεύγει.

Ιδ ο ύ  yui ποιά αφορμή τόσα κορίτσια μέ
νουν σήμερα άνύπανδρα, άλλα μονντζώ - 
νοντα τήν άψορφιά τονς και άλλα λιβα- 
νίζοντα τήν πρσί*α των.

’ Ιιρχεται όμως τώρα ό μεγαλειώδης ό 
οοφός, ό σωτήριος θεομός τοΰ ΠοΛίτικοϋ 
γάμον ν ' άβλοηοιήσρ τά πράγματ·'.

Κάθε δισταγμός πον ά > ς  τώρα ε ί χ ε ν  ό  Α  

νέος γτά τόν γάμο έκλείπει. Τό κορίτσι πον 
έμορτί,ωνε την ώμορφιά του κ ’ έλιβάνιϊ,ε 
ϊ.ήν προίκα τον παντρεύεται. Ή  σωτηρία 
των χοριτοιών ήλθε.

Μέ τόν Πολιτι»όν γάμο κανένα κορίτσι 
δέν θόι μείνη άνύπανδρο.

Ο } έρωτευυένοι δεν θά θρηνούν πλέον 
διότι τονς είναι αδύναμον νά πραγματο- 
ηοιήοονν τόν διακαή πόθον τονς.

’Αδύνατον είς τδν Πολιτικόν γάμον δεν 
άπάρχει.

Π Α Σ ΘΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΗ Η «ΣΦΑΙΡΑ»
ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΓΑΜΟΝ

Οϋτε ψηφοδέλτια, εϋτε κουπόνι», ctits κουρου- 
φίξαλα. "Οσες καί οσοί θέλουν νά λαβουν μίρος 
στό μεγάλο αύτό Δηαοψήφισμα τοΰ Πολίτικου 
γάμου φθάνει νά στείλουν μιά σχετικήν δήλω- 
σιν καί τίποτε περισσότερον. Τώρα, αν θέλουν, 
μαζή μέ τήν δήλβσίν των, ή όποία θά συνοδεύ
εται άπό δ δραχμάς, μπcpoϋv οι ενδιαφερόμενοι 
νά στείλουν καί τήν γνώμη» των.

Για νά γΙνΉ ενας γάμος καί ν’ άποβτ, ευτυχι
σμένος δέν άρκεί. μόνον ή μεσολάβησις τοδ έρ«- 
χος. Πρέπει νά γνωρισθοδν καλά-καλά. Ποιός 
όμ·ς είναι δ καλλίτερος τρόπος γιά νά fvte- 
ρίση κα> είς εναν άνθρωπο; Καλλίτερος τρόπος 
δέν ύπάρχει άπό ;ήν αλληλογραφία. Καί ή Αλ
ληλογραφία αύτή θά ένεργήται διά μέσου τής 
«2φαίοας»..ΚαΙ τ' αποτελέσματα τής αλληλο
γραφίας αύτής μεταξύ τών δεσποινίδων καί τών 
νέων πού άσπάζο <ται τόν πολιτικόν γάμον θά 
είναι πολύ ευχάριστα γιά όλοκς.

Τό τονίζω άλλη μιά φορά : Άπό τά κορίτσια 
πού θά λαβουν μέρος ατό Δημοψήφισμα αύτό 
δέν εΙιΌΐ δυνατόν νά μείνυ άνύπανδρο ΚΑ
ΝΕΝΑ, έκτός άν θέλχ) νά μείνο· Καί δέν μπο
ρεί παρά νά είναι εύυυχισμένος ί γάμος τών κο- 
ριτσιών αύτών. Καί θά είναι ευτυχισμένος γιατί 
θά γίν-Q ΰπό τάς άρίστας τών συνθηκών.

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗ Σ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 
*0 θεσμός τοΰ Πολιτικού γάμου .έχει έξαπλωθή 

άρκετά μεταξύ τοδ ’Ελληνισμού τής Αμερι
κής. ’Ανάμεσα στόν ‘Ελληνισμό τής ‘Αμερικής 
κυκλοφορεί εύρύτατα ή «Σφαίρα». 'Ορίστε τώρα 
τό συμπέρασμα : Έχω τήν πεποίθησιν οτι πολ-

Τ Ο  ί ϊ Ι Φ Ο Ν Η Τ Ι Κ Ο  « ΙΕ  T O N  t U B M O N
ΔΗΜΩΔΕΣ

Ό  au/ων Μιχιιλήκη; a/e μιά κόρη ώμορφη 
οάι· άγγελο· ή ,τοοϊκα της ΐ/ταν παράι·τα χωριά 
και χίλια .Ύ<ιν·/'/ιά άο.ιρα· γι ’ ut’ ro πολλοί yvgevav 
γιά γυναίκα την άρ^οντοπονλα' προεστοί καί .-τα- 
πά6ι·ς ήο'χονντάι· χάΟι μέιψ .ιροξενηταί, /ιά ό Μ ι- 
χάλήΐ ovte ναί eXeye, οϊ'τε ίιχι.

'Η  άρχοντό.-τονλα δεν ηξεϊε πόθοι τήν γυρεύανε' 
κλειόμενη οιό σπητι /ιέαα μόνο τΐ/ν Κυριακή και 
τες μεγάλες γιορτές επήγαινε οτήν ίκκληοιά, αυγή 
αυγή νά μή τήν Λ ή κανένα; Τούρκος· τοϋ; συγγε
νείς της μόνον εβλεπε καμμιά φορά καί όέν είχε 
ποτέ μιλήοει μέ ξένη. Γιά γράμματα μόλις ήξε
ρε νά διαβάζη ενκολα τ ’ όχτιοήχι καί νά γράφ)) 
δΰοκολα τ '  όνομά της.

Χί/.ιους ελεγε ό κόομος γιά γαμβρούς οτήν άρ- 
χοντοποϋλα, οοο πού μιά μέρα ό οεϊζης τοϋ Μ ι- 
χαλάκη ίγύρεφε τήν άρχοντοποΰλα γιά γυναίκα' 
κ ι’ ό,. Μιχαλάκης τοϋ τήν εδιοκε- σάν τώιια&ε, 
πήγε κ ι ' ήλι')ε τό χωριό καί κανείς δέν ήμπο- 
οονσε νά νοιιόοη τ ί ετρεΐε. Ώ ς τόσο ό πε&εράς 
κ ’ ή νύφη εφαίνουνταν εύτυχισμένοι.

’Ολίγες μέρες είχαν περάσει άπό τόν γφμο καί 
μιά μέοα ή νύφη, ποΰ άγαποΰσε τόν άνδρα της 
πολύ, κ ι’ άς τόν είδε γιά πρώτη φορά τήν μέρα 
τοϋ γάμου, έστειλε κ ’ έφώναςε τόν πνευματικό.

— ΠάπαναστΛοη, τον είπε, μοΰ φαίνεται πώς 
/>ά κολαστώ' μόνο ό Βιος νά κάνη τό ε/.εός του' 
ό ανδοας μου στΐ/ν έκκλησιά δέν πατάει ποτές, 
νηστείες δέν φυλάει καί δέν τόν είδα ποτές νά κάνη

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΠΑΝΔΡΕΥβΗΤΕ 
Ή σελίδα αύιή τής «Σφαίρας», τήν όποίαν 

εύγενώς μού πορεχώρησεν ή Διεύθυνσις, θά δι- 
ατεθή γιά όσες καί όσους θέλουν νά ένωθοΟν διά 
τοϋ Πολιτικοί γάμου.

"Ολες ί) άγαπητές άναγνώστριες τής «Σφαί
ρας» καί όλοι οί αγαπητοί άναγνώσται μ~ορούν 
νά πανδρευθοδν, φθάνει νά θέλουν.

Ό σκοπός τής προκηρύξεως τοδ Δημοψηφί
σματος αύτοβ είναι νά γίνουν οσον τό δυνατόν 
περισσότεροι γάμοι. Δέν θά είναι δέ ύπερβολικόν 
έάν κατορθοιθή στά διάστημα πού θά ϊιαρκέση 
τό Δημοψήφισμα αύτό τοδ Πολιτικού γάμου, νά 
έλθουν είς γάμον όλα τά κορίτσια καί ολοι οί 
νέοι πού θά παρακολοοθήσ;υν τό Δημοψήφι
σμά μου.

Ni 6 άγίος σκοπός μου : Κάθε νέος νά έχτο 
τή γυναίκα το». Ή  μαιτρέσσες, τό μαοτύριον 
αύτό τής νεολαίας, νά λειψού ν. Μέ εύκολίαν 
μεγαλιτέραν άπό έκείνη πού άποκτφ κανείς μαι- 
χρέσσαν β’ άποκιά τώρα σύζυγον. Έτσι καί δ 
πληθυσμός θ’ αύςηΒή, καί ή κοι\ωνία θά τονωθή 
καί ή άγάπη στήν οίκογίνειαν θ' αύξησή.

Μέ τόν θεσμόν τοδ Πολιτικοδ γάμου, μέσα σέ 
μιά κοινωνία πού θέλει νά προοδεύσω, νά μεγα
λουργήσω καί ν’ άποκτήση δυνατόν οργανισμόν, 
h μαιτρέοϋες πρέπει νά λείπουν.

νό σταυρό του.
Ό  ΪΙαπαναστάσης έπήγε νάβρ/ι τόν Χικόλα 

καί μέ τό καλόν τόν εβαλ ε κ ' έ μαρτύρησε τό 
μυστικά του. Ό  Νικόλας, άμα έμπήκε στή δού- 
λεψι τοΰ Μιραλάκή. ψωτεύ&ηκε τήν κόρην τον' 
μά ήξεοε πώς γ ι’ αϊτόν δέν ήταν μιά μέρα 
έκεΐ πού πήγα·νε ην/.λ.ογισμένος καί έονλλογϊ- 
ζοννταν νά οκοτο/Άί), ενρήκε έμπρός τον μιά 
γοηά4 ή γόηά τόν ε£νγ(ί>σέ, τον είπε ποιάν άγαπα 
καί tor·τάξε νά τοϋ δοιοη τήν κόρην τοϋ Μι/α- 
λάκη, άν έστεργε νά πονλήσα τήν ψυχή τον στόν 
διάβολο. Ί )  λικά/.ας τρόμαξε οτήν άρχή σάν τ α
κούσε' ατό τέλος όμως τό δέχθηκε κ ι’ υπόγραψα 
ενα συμφιονητικό,' ότι πονλούοε τήν ψυχή τον ατό 
πειοασμό. Καί τήν άλλη μέρα τό πρωί ό Μιχα
λάκης εδέχτηκε νά τοϋ δίοση τήν κόρην του.

Ό  Παπαναστάιαις 9έλησε νά ηο’ιοη τήν ψυχή 
τοϋ Νικόλα. Τήν έκλεισε ατό απήτί σαράντα μέρες 
μέ νηστεία καί προσευχή καί έπειτα τόν πήρε 
στήν έκκλησιά καί τόν έξωμολόγησε. Οται· την 
άλλη μέρα πήγε στή λειτουργία νά μεταλάβη 
άκοούΟη μιά φ-ωνή: -.’Αναστροι/, Άναατάση, μοϋ

ι άρπαξες τόν δοϋλ.ό μον t. καί ενα χαρτί έπεσε 
οίήν Άγια  Τράπεζα' ήταν τό συμφωνητικό μέ 
τον διάβολο... Ά π ό  ’κείνη την ημέρα ό Χ ί κόλας 
έπεσε στήν ευσέβεια καί δέν ξεχνούσε ποτέ νά 
κάνη τό σταυρό του.

λοί Έλληνες τής Αμερικής θά ζητήσουν νά 
γνωρισθοδν μέ τά κορίτσια πού θά λάβουν μέ
ρος στό Δημοψήφισμα τοΰ Πολιτικού γάμου. Κα} 
θά ζητήσουν νά γιωρισθοΰ» 5χι γιά νά περνοδν 
τήν ώρα τους, άλλά γιά κάποιο σοβαρό σκοπό. 
Καί δ σκοπό; αύτός δέν μπορεί νά είναι άλλος 
άπό τόν ΓΑΜΟ. Τώρα δέν πιστεύω νά ΰπάρχχι 
κορίτσι πού νά μή άνειροπολή ενα γόμο μέ Έ λ
ληνα τής ’Αμερικής, μ’ εναν άνθρωπο πού κρα
τεί στά χέρία του τήν ευτυχία.

Δέν είναι τολμηρόν τό συμπέρασμά μου αύτό. 
Χρόνια έζησα στήν Εύ;ώπη καί είδα κορίτσια 
καί νέους δυστυχισμένους νά γίνωνται εύτυχι- 
σμένοι μέ τόν Πολιτικό γάμο. Γι’ αύιό συμπε
ραίνω ότι άν Ιπικταθτ, καί στήν Ελλάδα δ σω
τήριος αύτάς θεσμός πολλά κορίτσια πού μα
ραίνονται τώρα καί φθίνουν θα γίνουν εύχυχι 
σμένά. Φθάνει νά θέλουν.

ο  Μ ΗΧΑΝΙΙΜ ΟΙ ΤΟ Υ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ 
Άπό σήμερα θ“ άρχίσα νά δέχωμαι δη

λώσεις κοριτσιών καί νέων γιά τόν Πολι
τικό γάμο. Ή  δΛλωσις θό. γίνεται ώς έ
ξης περίπου :

’&γκρινω πληρέστατα ιόν θεσμόν |
τ ο ϋ  πολιτικού γάμον χα'ι θέλω |

νά λάβω μέρος ϊίς τό
Δημοψήφισμα 1
‘Υπογραφή ή ψευδώνυμον |

Έγώ σέ ξεχωοιστή στήλη θά γράφω τά 
όνόματα τών κοριτσιών καί τών νέων πού 
θά λάβουν μέρος στό Δημοψήφισμα τοΰ 
Πολιτικού γάμου

Πιστεύω τώρα ν’ άρχίσατε νά μπαίνετε 
στό νόημα. Άπό τήν στήλη τών >έων θά 
διαλέγουν τά κορίτσια έκείνους μέ τούς ό. 
ποίους θέλουν να κάμουν Πολιτικό γάμο. 
Άπό τήν στήλη τών κοριτσιών θά διαλέ
γουν οί νέοι τη; νύμφες τού Ιίολιτικοΰ 
γάμου.

Επαναλαμβάνω : Ή  σύναψις ένός Πολι
τικού γάμου δέν χρειάζεται παρά ενα ΝΑΙ 
καί δυό όπογραφάς. Γιά τά κατόπιν ζητή
ματα, τήν προίκα, τό σπίτι, τόν τρόπον 
χής δημιουργίας οίκογενείας, καθώς καί 
γιά τήν στενωτέραν γνωριμίαν προσώπων 
xai πραγμάτων οί ένδιαφερόμενοι θά συν- 
εννοηθοΰν πλέον μεταξύ των δΓ αλληλο
γραφίας, ή όποία θά δημοσιεύεται κάθε 
έβδομάδα στή στήλη αύτή-

‘Ορίστε τώρα ενα παράδειγμα :
Άπό τήν στήλην τών κοριτσιών διαλέ

γει ό νέος κ. Μ. τήν φέρουσαν τό ψευδώ
νυμον Ζιγχολέτ δεσποινίδα. Τής γράφει 
λοιπόν «θέλω νά μοΰ γράψετε ποιά είσθε, 
τόν χαρακτήρ» σας, τήν πατρίδα σας, τήν
ηλικίαν σας καί ποιαν Ιδέαν έχετε περί
γάμου. *

Τό γραμματάκι αύτό τού κ. Μ. θά δη- 
μοσιευθη στή «Σφαίρα», στή σελίδα αύτή 
πάντοτε, θά τό διαβάση ή ένδιαφερομένη 
καί θά λάβρ τότε τά . . . μέτρια της.

Τώρα ό κ. Μ. μπορεί νά μή θέλη νά δη- 
μοσιεοθίι τό γραμματακι Του στή «Σφαίρα», 
άλ/ά νά όιαέιβασθή άμέσως στήν ένδια- 
φερομέντ.ν. Τότε ό κ. Μ. δέν έ/ει παρα νά 
ζητήση έναν άριθμό θυρίδος·, απο έκείνας 
πού διαθέτει ή «Σφαίρα». 'Η θυρίδες αυτές 
θά διατίθενται ΔΩΡΕΑΝ γιά τά κορίτσια 
καί τούς νέους τοΰ Πολιτικού γάμου. Καί 
ή θυρίδες αύτές είναι 200 τόν αριθμόν.

Μόλις τώρα ληφθη τό γράμμα τού κ. Μ., 
θά τοποθετηθη σχή θυρίδα του καί θά εί- 
δοπο'ηθή άμέσως ή ένδιαφερομένη δεσποι
νίς νά έλθη νά τό παραλάβρ. Διά τήν πα
ραλαβήν τών έιτιστολών αυτών θά πληρώ
νουν οί ένδιαφερόμενοι 1 δραχ. γιά κάθε 
γράμμα.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΙΣ
1. Πίναξ τών κοριτσιών που άσπάζονται 

τόν Πολιτικόν γάμον καί θέλουν νά λά
βουν μέρος σιό Δημοψήφισμα, δχι γιά νά 
κάμουν γούστο, άλλα γιά να ΠΑΝΔΡΕΥ- 
ΘΟΥΝ.

2. Πίναξ χών νέων.
3. Δημοσίευσις κάθε έπιστολής τών ένδι- 

αφερομένων. Ή  έπιστολή δέν πρέπει νά υ
περβαίνει τούς 5 στίχους τής «Σφαίρας». Οί 
έπί πλέον στίχοι θά πληρώνωνται προς δρ. 
3 έκαστος·. Ή  Δις Νόρα
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ΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΡΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

Ε Ν Α  Φ Ο Β Ε Ρ Ο Ν  Ν Α Υ Α Γ Ι Ο Ν
Ή τα ν  ή νύχτα τή; 17 Μάρτιον 1S70, οταν 

ό καπετάνιο; Χάρβεϋ έκανε τό συνηθισμένο τον 
ταξείδι άπό Σου θαμπόν μέχρι Γκέρν εζι.

'Ομίχλη σκέπαζε· τήν θάλασσα. Ό  καπετάνιος 
ήταν όρθιος στή γέφυρα τοϋ άτμοπλοίον καί κυ
βερνούσε μέ προφύλαξη·, ένεκα τής νυκτός καί 
τής ομίχλης.

Οί έπιβάτα' έκοι/ιώντο.
Ή  - Νορμανδία > ήτο μέγα άτμόπλοιον, τό με

γαλύτεροι’ και ωραιότεροι· ίσως τών ταχυδρομικών 
άτμοπλ.οίων τής Μάγχης' ήτο 20Γ> Αγγλικών ποδών 
μήκους καί 2Γ) πλάτους- ήτο νέον όπως έλεγαν οί 
ναυτικοί' μόνον 7 ετών. Είχε νανπηγηθή τό 186&.

Η  ο μ ίχ λ η  έ γ ίν ε το  όλοεν και π υ κ ν ο τέ ρ α . Είχον 
ίξέ.λϋη έκ  τοϋ λιμ,ένος κα'ι ε ν ρ ίσ κ ο ν το  έν τω  π ε -  
λάγει, ΙΓ> π ε ρ ίπ ο ν  μ ίλ λ ια  μ α κ ρ ά ν  ά π ό  τάς Ά ντίλ - 
λας. Τό άτμόπλοιον π ρ ο χ ω ρ ο ύ σ ε  σ ιγά . Η το ή 
Τ ε τά ο τη  π οωίνή.

Τό σκότος ήτο βαθύ, μόλις διέκρινον τά άκρα 
τών ιστίων.

Αίφνης (άς στήν ομίχλη, μιά πελώρια οκιά έ- 
προβαλε, ενα φάντασμα ποϋ έτρεχε μες 'στά σκό- 
τη. ΤΠ το  ή < Μαρία» μέγα άτμόπ λοιον, έπεσ- 
τρέφον εξ Όδηοσοΰ, με φορτίον 500 χάννων σί- 
τοα. Ί Ι  Μαρία διηνίΗτνετο κατ ’ εύϋεϊαν πρός τήν 
« Νορμανδίαν ».

Ονδείς τρόπος ύπήρχε νά άποφιγονν τήν σύγ- 
κρουσιν. ’

rH  « Μαρία τρέχουσα ολοταχώς επεσεν έπάνω 
είς τήν « Νορμανδία> και τήν άνοιξε.

Ή  « Νορμανδία καταστραφεϊσα άπό τήν σύγ
κρουσήν, έσταμάτησε.

Έ π ι τοϋ καταστραφέντος πλοίου έπέβαινον 2S 
άνδρες τοϋ πληρώμανος και 30 έπι βατ αι, έκ τών 
όποιων 12 γυναίκες.

eH  δόνησις υπήρξε τρομερά. Σ ε  μιά στιγμή ό
λοι εύρέ&ησαν στή γέφυρα, άνδρες, γυναίκες, παι
διά, ημίγυμνοι, τρέχοντες κοάυγάζοντες, κλαίοντες. 
Τό νερό είσήρχετο με όρμή. ΓΗ  μηχανή βραχεϊ- 
σα από τό νερό, έσταμάτησε.

Τό άτμόπ λοιον δέν είχε στεγανά διαφράγματα 
τά σωσίβια έλειπαν.

Ο καπενάνιος Χάρβεν όρθιος στή γεφυρά, έ- 
φώναζε.

— Σιω πή κα'ι προσοχή! cΗ  τρόμπες στή θάλασ- 
οα. Η  γυναίκες πρώτα, οί έπιβάται ειίειτα. Τό 
πλήρωμα κατόπιν. Εινατ 6‘0 ποόσο>πα μπορούν 
νά σωθούν.

*Ησαν 61. Ά λ λ ' ελησμόνέι τόν εαυτόν του Ί  
Τους άπηγόοευσε τήν άποβίβασιν είς τάς λέμ

βους, Όλοι έβίάζοντο. Αύτή δμως ή βία μπο
ρούσε νά άναποδογυρίση τής τρόμπες. eO υπο
πλοίαρχος και οι τρεις μηχανικοί σννεκράτουν 
το πλήθος, τό όποιον είχε γίνει εξω φοενών άπό 
τόν τρόμον τον.

Έ ν τούτοις μες 'στής φωνές και τούς κρότους 
ηκονσθη πάλιν ή φωνή τοϋ Πλοιάρχου και'αυτός 
ό σύντομος διάλογος διημείψθη :

•—Μηχανικέ !
— Έ δώ είμαι,πλοίαρχε.
— Πώς ε ΐν ' ή μηχανή ;
— Πλημμυρισμένη από νερό, έπαυσε νά. εργά

ζεται.
— eΗ  φωτιά .
— *Εσβυσε.
Τότε ό καπετάνιος έφώναξε :
— c Υποπλοίαρχε !
— Παρών.
— Πόσα λεπτά μας μένουν ;
— Πέντε μόνον.
— Αντό αρκεί, είπεν ό πλοίαρχος, eΟ καδένας 

θά αποβιβάσει! με τήν σειρά τον. e Υποπλοίαρχε, 
εχετε τά περίστροφά σας;

-—Μάλιστα, καπετάνιε μου.
—Λοιπον, οποίος θελήση νά περάσ// πιό μπρο

στά από μιά γυναίκα, νά τον τινάξετε τά μυαλά. 
"Ολοι έφοβήθησαν, ούδεις έτόλμησβ τά κινηθ\\. 
Η  * Μαρία»  άφ' ετέρου, ή όποια ούδεμίαν 

βλάβην είχε ύποστι}, είχε ρίξει της βάρκες της 
και ήρχετο είς βοήθειαν τοϋ ναυαγίου τό όποιον 
αύτή είχε προξενήσει.

Ό  Χά ρβεν ακίνητος είς τήν θέσιν του πλοιάρ
χου, ώδηγονσε, διηύθννε,άπησχολεϊτο διά παν καί 
δι όλους, διηύθννε με ηρεμίαν αύτήν τήν οδύνην 
και ωμοίαζεν σάν νά δίδη διαταγάς εις τήν κατασ
τροφήν. θά έλεγες δτι τό ναυάγιον τόν ύπήκουε. 

Γιά μιά στιγμή εφώναξε.. « Κλαύδιε, σωθήτε!» 
Ο Κλαύδιος ήτο μούτσος.

Τό άτμόπ λοιον άπεσννετίθετο σιγά-σιγά, βνθι- 
ζόμενον είς τά κύματα.

Έπέοπευδον τό πηγαινοερχομόν τών λέμβων 
μεταξύ « Μαρίας - και * Νορμανδίας'.

— Κάμετε γρήγορα! έφώναζεν ό καπετάνιος. 
j Αίφνης ή πρώρα ήρχισε νά βυ&ίζςται, κατόπιν

Ι· δέ και ή πρύμνη.
eΟ καπετάν.ος Χάρβεν, όρθιος στή γέφυρα, 

δέν άνεστέναξε, δεν εΐπεν ούδεμίαν λέξιν, άλλ* εί- 
σήλθε ακίνητος εντός τής άβύσσου.Τόν διακρίνουν 
διά μέοουτής απαίσιας αυτής ομίχλης,βλέπουν τήν 
μαύρη ν σιλουέττα του βνθιζομένηνεις τήνθάλασσαν 

Ετσι έτελεύτησεν ό καπετάνιος Χάρβεν.
Κάνεις ναυτικός τής Μάγχης δέν τοϋ ώμοίασε.
Άφοΰ κα θ ’ ολην του τήν ζοΐήν έπέβάλεν είς 

τόν εαυτόν τον τό καθήκον, τοϋ νά είναι ενας άν
θρωπος, τό μετεγειρίσθη άποθΐ’ήοκων, μέ τό δί- 
κα (ημα τοϋ νά ςΐναι ενας ήρως.

VICTOR HUGO

ΠΑΛΗΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

0 ΠΡΩΤΟΣ ΜΟΥ ΘΑΝΑΤΟΣ
’Ολίγοι άνθρωποι είς τήν ζωήν των κα- 

χώρθωσαν να άποθάνουν καί νά μάθουν χόν 
θάνατόν τα» άπό τούς άλλους. Άπό τονς 
όλίγοι,ς αυτούς εΰχυχεϊς ή δυστυχείς—δέν 
γνωρίζω — είμαι κι’ έγώ. Τό πςάγμα εχει 
τόση» τραγικότητα καί κωμικότητα, ώστε...
άλλ’ άς αρχίσω τήν Ιστορία τοΰ θανάτου μου:* **

Εΰριοκόμην ίίς τήν Νεμέαν, περιοδεύοον 
συντάκτης μιας έφημερίδος τό έτος 19..,. 
Έκεϊ δέν είχα κανένα λόγον νά είμαι δυσά
ρεστη μένος μέ τόν εαυτό μου καί τή ζωή 
μου. Τήν ήμέραν κατεγινόμουν είς τό νά γρά 
φα> άνταποκρίσεις δπου κατεπεραυνοβόλουν 
τόν είρηνοδίκην καί τόν άποσπασματάρχην, 
γιατί δ ένας είχε έγκατασταθή έκεϊ άπό κά
ποιον κομματάρχην, φοβερά αντιπαθητικόν 
ιίς τόν λαόν, ό δέ άλλος είχε έξογκώση αρ
κετά τόν κατάλογον τών πουλερικών, τά όποια 
τοΰ έκαμναν τήν τιμήν νά θυσιάζωνται διά 
τήν κοιλιάν του.

Τήν νύ*χα—ώ τήν \ύ<τα—άπελάμβανα τδ 
αομα π'ι, Άνθούλσς— τή; Άνθούλας ποΰ έρ- 
ριΐε τόν αοφώτερον άνδρα τή; συγχρόνου 
Ελλάδος, τόν κ. Σιμιτσόπουλον, εις έρωτι- 
κούί στροβιλισμούς καί Ιδονικά πελάγη..  ̂
Τής Άνθούλας, τήν οποίαν τόσες φορές ύμνο- 
λόγησβν ό σοφός τής Άμφίσσης καί διά τήν 
οποίαν ό γέρων έροατιδεύς θά έ'σπαζε καί τόν 
δημοσιογραφικόν του κάλαμον ίνα εΰφρανθχί 
είς τούς ουρανίους κόλπους τη;.

Καθώ; βλέπετε, εις χήν ιηχρϊν έ<ε£νην γω
νίαν τής Ελλάδος, είχα εΰρει παν δ,τι ήμπο- 
ροΰσε νά ευχαριστήσω ένα νέον εί<οοι χρο- 
νώ*, έπάνω εις τά χείλη τοΰ οποίου άρχίζει 
να χαμογέλα ή ήβη.

> **
Άλλ' ένώ έγώ διασκέδαζα κατά τρόπον 

τόσον εύχάριοτον... έσφαζόμην είς τάς Άθή  
νας κατά τόν άγριώτερον τρόπον !

ΠραγματίΜώς κατ’ έκείνας τάς ημέρας είχε 
δολοφονηθώ μίαν νύκτα είς τήν όδόν .Ασκλη
πιού έιίας συνώνυμός μου, ό όποιο;, δ εύλο
γη ιιένοκ,̂ δέν έιρόντισε πριν δολοφονηθώ, νά 
δηλώσω δτι δέν είμαι έγώ !..,

Λί έφημερίδες πού σκορπίζονται αυθημε
ρόν είς τέβσαρα πβρατα τή; Ελλάδος εφθα- 
σαν τό βράδυ καί εις τήν πατρίδα μου. Έγώ 
«διάβασα τό άπόγευμα τήν δολοφ ι Ιαν είς τήν 
Νεμέαν, μεταξύ μιάς άνταποκριβεως κα> ένός 
βραστοΰ καί γλυκοΰ, άλ)' άφού έϊάγκασα τά 
δάχτυλά μου, έπείσθην δτι δέν ήαουν έγώ ό 
δολοφονημένος I

Μέ τόν πατέρα μου έν τούτοις δέν συιέβη 
τό ϊδιο.

Τό βράδυ έπήγε είς τό καφφενεΐον τής μι
κρά; παιρίδος μου, δπω: συνήθιζε νά κάμνη 
μετά τό τέλος τής έργασίας του, «γιά νά δ  ̂
δπως έλεγε τά νέα τή; ημέρας». Κοντά του 
έκάθι ι̂ο ένας φίλος του, ιιέ τόν όποϊον συ- 
νείθιζΐ νά παίζει τάβλι, υστέρα άπό τήν ά- 
νάγνωσιν τών έφημερίδων.

Ό  φίλος τοΰ πατέρα μου, ανυπόμονος νά 
μάθη τά νέα, έρριξεν ένα βιαστικό βλέμμα 
είς τήν έφημερίδτ. Τά μάτια του έπεσαν ά- 
μέσως είς μίαν εΐδησιν γραμμένην μέ μαΰρα 
γράμματα, ποϋ έλεγε»’:

Ή  νυκτερινή τραγική δολοφονία. ΙΙοϊος 
ό δολοφονηθείς. Τέσσαρες μαχαιριές. Οί 
όράσιαι ασύλληπτοι.

Ό  φίλος τοΰ πατέρα μου —ό κύρ Νικόλας

άρχιοε νά διαβάζυ τήν εΐδησιν καϊδταν έπρο' 
χώ^ησεν όλίγον, εΐδεν ότι δ δολοφοιήθεΐς 
έλέγετο Α Τ. . καί δτι ήτο νέος δεκαεννέα 
έτών. Ό  κύρ Νικόλας έιινάχθηκε, τά έχασε 
καί δίπλωσε τήν έφηιιερίδα. 2 έ λίγο άνέλοβε 
τήν ψυχραιμίαν του, αποφασισμένος νά άναγ 
γε(λχ) τήν λυπηρόν εΐδησιν είς τόν πατέρα 
μου- Έξανάνοιξε τή/ έφημερίδα, έπήρε θάρ
ρος καί τού είπε μέ μασηιιένα λόγια:

—Έ  κΰρ Δημήτρη, είδες τήν έφημερίδα ;
Τό είπε δμως μέ τέτοιο τόνο ποΰ έπά- 

γωαε τόν πατέρα μου.
Έ, τί συμβαίνει; ήρώτησεν αύχός.

—Μά νά, έδώ γράφει κάτι, πώς ό γυιός 
σου, λέει, πέθανε...

Αύτόήιαν άρκειό. Ό  πατέρας μου έμεινε 
άποσβολωμένος. Καί χωρίς νά δή τί έγγραφε 
ή έφηαερίς, έιηκώβη ζαλισμένοι, καί μέ δά
κρυα σιά μάτια έπήγε είς τό σπήτί μας ένφ. 
τόν έκρατοΰσε δ κύρ Νικόλας μήν πέσ̂ ).

Τ.Οϊαν έφθασε κοντά είς τό σπήιι, έσυλλο- 
γίσθη πώ; δέν έπρεπε νά παρουσιασθϋ έτσι 
είς χήν μητέρα μου, μήπως τής συμβή κα
νένα κακό. Έπήρε θάρρος, έσπόγγισε τα δά- 
κρυά του καί άνέβηκε.

Άλ)ά  τό πρόσωπό του ήταν χλωμό, πρό
σωπο ανθρώπου ποΰ όσθάνθη μεγάλην συγ- 
κίνησιν.

Ή  μητέρα μου τόν ύπεδέχθη μέ κάποιαν 
υποψίαν καί έ*νόησε πώς κάτι σοβαρόν τοϋ 
συνέβαινε.

—ΚάτιΘάπαθε τό παιδί μου, είπε.
_ Ο πατέρας μον, μ' ενα κίνημα τής κεφα- 

λή£, τή; εδωσε νά έννοήου ®τι κάτι τέτοιο 
συνέβαινε, καί έκείνη Ιπεσε λιποθυμισμένη...

* **
Είς όλίγην ώραν ή είδησις είχε διαδοθή είς 

δλο τό χωριό καί τό σπήτι μας έπλημμύ- 
ρισεν άπό κόσμον ποΰ προσπαθούσε νά πα- 
ρηγορήσΉ τούς γονείς μου. Οί φίλοι καί ον 
φιλενάδες του σπητιοΰ μας, άπαριθμοϋσαν 
τά προτερήματά μου καί κοτίληγαν είς τό 
συμπέρασμα δτι τό ταξεϊδι μου είς τόν Άδην 
ήχο πρόωρον.

Ή  μοιρολογίστρες, ποΰ έφθαβαν σέ λίγο, 
έδωκαν τόν πενθιμώτερον τόνον είς τόν θά 
νατόν μου

Οί γονείς μου έσκέπτοντο πλέον νά μοΰ 
κάνουν τήν έρχομενην Κυριακήν μνηϋόσυνον 
άφ'οΰ ή to δύσκολον νά μετ^φερθή ό νεκρός 
μου πρός ταφήν είς τό χωριό μου.

Άλλά τότε έσκέφθηααν νά τηλεγραφήσουν 
είς τάς Αθήνας καί νά ζηχήσουν άπό τήν 
διβύθυνσιν τής Έφηιιερίδος, είς τήν οποίαν 
εΐργαζόμην, λεπτομέρειας περί τής δολοφο
νίας μου

Ό  διευθυντής μου έννόησεν δτι συιέβη 
παρεξήγηιιις, λόγο» τής συνωνυμίας αου μέ 
τόν δολοφονηθενια καί άπήντησεν είς τούς 
γονείς μου.

«Υιός σας υγιαίνει. Εΰρίσχεται είς Νεμέαν 
χάριν έφημερίδος. Δολοφονηθείς είναι άλλος. 
Ησυχάσατε». J,i 1

Τό τηλεγράφημα αύτό επεσεν ώς βόμβα 
εί; τή> πατρίδα μου καί τότε έβ«έφθησαν 
δλοι δτι μπορούσε νά είναι άλλος ό δολοφο
νημένος.

Ή μητέρα μ··υ επέταξε τά μανρα πού 
είχε φορέστ) καί ή χαρά ξαναήλθε στό στήτι 
μας.

Έν τφ μεταξύ έγώ έμαθα τήν δολοφονίαν 
μου κηί τά συμβάντα τοΰ χωριοΰ μου άπό ένα 
γράμμα πού μοΰ έστειλε ό πατέρας μου. Καί 
τό γράμμα τό έλαβα καθ' ήν στιγμήν παρα- 
κολουθοΡσι τήν χαράστασιν ένός Καραγκιό
ζη ποΰ είχεν έγχαθιδρυθή είς τό άριστοκρα- 
τιχώτερον καφφενεΐον τής Νεμέας, καί έγέ- 
λασα μέ τήν καρδιά μου.

Αύτός δέ είναι ό πρώτος μθυ θάνατος 
εύχομαι νά ϊίναι καί ύ τελευταίος.

ΜΑΡΙΟΣ

π ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑΤΑ

Γ . Σ. Σ., Κηφισσιά, ό «Ουράνιος κήπος» 
σέ κάποιους έχει αφήσει αναμνήσεις, δπως 
ό εύγενής Μαρ<έττος. Τά ποιήματα δημο
σιεύονται πρός 59 λεπτά τήν λέξιν. Ά  α. 
Κ ρέιιη ν , συνδρομή μέχρι 15 Μα ίου. Βιλελ. 
Φονρναράχη, ένεγράφητε. Ν. Κωοχόαον- 
Λον, «νεγράφηχε. Ζω ζέιαν  Γεωργίον, ζητή
σατε έπιστολήν άπό τά γραφεία μας.

ΟΠΟΙΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ
— ξ ζ γ  Γ 5 Α Τ Ο Ν  Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ο  Γ Α Μ Ο  —  
ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΜΕΙΝΗ
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50 λεπτά ή λέξ:ς
— Νεαρός κύριος ζητεί ν’ άποκτήσ^ μίαν 

νόοτιμην φίλην, μορφωμένην καί λεπτήν, μέ 
τόν καλλίτερο σκοπό. Γράψατε: Ε. Γ. Ω.,
Poste restante, Αον Ταχυδρομικόν Παράρ ·. 
χημα ένταΐθα.

— Δύο νεαροί μηχανικοί, γϊά \ά διασκεδά
σουν κάπως τήν μοναϊιά των, ξηχοΰν, άλλη- 
λογραφια μέ κορίχσια ώ^ορφα καί μορφω
μένα πού νά νοιώθουν τί θά πή πόνο: >αί 
νά ξεύρουν ν' άγαποΰ Σκοπό: : έρως ιδανι
κός. Γράψατε : Γ. 2. 2 καί Π. Γ. Μ. όδός 
Μαραθώνος 1, Ούράνιο: κήπος, Κηρισσίαν.

— ^οραραί δεσποινίδες ά ληλλογραφοϋν 
μέ σοβπρούς νέους έξωτερικοΰ. Έφη Λούη, 
P. R. Θεσσαλονίκη».

— Κορίχσια καί Κυρίες, θά πάτε φέτος 
σχά λουχρ  ̂ Αιδηψού ή Σμοκόβου ; Θέλεχε 
κεϊ πέρα ύ μορφή συντροφιά : Γράψατε Μί- 
l-ην Άντωνούλΐ)ν, Καρβίτοαν. __________

Νέος συμπαθής, άρκετά εύπορος μορ
φωμένος, καλής οίκογενείας, μέ μιά καλή 
ψυχή, ζητεί να γνωρισθή μέ ώ ιορφη καί 
νέα χήραν τών άνω προσόντων. Σκοπός 
φιλία, έρως διασκέ9ασις. Δέν άποκλείεται 
καί δεσποινίς, μέ τά άνω προσόντα Γρά
ψατε : Κ. Κ., Poste restante, Ένταΰθα.
— Αλληλογραφώ μέ μορφωμένα κορίτσια 

.15—20 έτών. Προτιμώνται μαθήτριαι. Διεύ· 
Αυνσίς μου: Ά . Σταυρίδης, p. r., έν
ταΰθα.

—Στρατιώτη; ζητεί άλληλογραφίαν μέ δε
σποινίδας 15 —18 έτών. "Οποια θέλει άς γρά- 
ΨΗ· Σκοπός : έρως. Γεώργιος Γερασούλης 
Μετοχικόν Ταμεϊον Στρατού, όδός Σιαδίου, 
Άθήναι.

— Τό κΰμα τής διαφθοράς πού παρέσυρε 
κάθε τι τό άγνόν κι' έξέπεσε άπ' τή ουνεί- 
δησι τοΰ ισχυρού φυ>ου τό άσθενές, άφήκεν 
εύτυχώς άκόμα πολλά κορίτσια πού τό μία- 
σμαί της δέν τά προσέβαλε καί τα όποϊα μέ
νουν περιφρονημένα καί άπογοητευμενα, για
τί κανείς δέν τά ξέρει. Α π ' αυιά λοιπόν τά 
κορίτσια τά ώ^αϊα, μορφωμένα, νοικοκυρε
μένα καί μέχρι τών 22 έτών ζητεϊ άποκλει- 
σχικώς άλληλογραφίαν ένας τών αύιών dp- 
χών. Ροδόλ. Εΰδοξος, poste restante^ Εν
ταύθα.

— Δεσποινίς ζηιεϊ άλληλογραφίαν μέ νέ
ους μορφωμένους άνδρικής ηλικίας. Σκοπός 
γνωριμίυ. Γράψατε Α. Π , θυρίς 45, Γρα
φεία «Σφαίρας».

— Αλληλογραφώ μέ κορίτσια πτωχά, πα- 
ραπεπαμένα καί μέ δουλικά. Σκοπος δ,τι 
έπακολουθήοή. Γράψατε «Ώραϊο Ήπειρω- 
χόπουλο», Γραφεία «Σφαίρας» Άθή αι»

— Τρεις μορφωμένε; άδελφικές φίλες άλ- 
ληλογραφοΰν μέ μορφωμένους νέους. Προτι 
μώνται έξωτεοιχον, δέν αποκλείονται όμως 
εσωτερικού Σ«οπός Ιερός. Ερατώ Άνθούλη, 
Λούλα Κων)νίδου, Δώρα Τριαντάφυλλου, ρο 
-ste restant, Καλλιθέα, Άθήναι.

Ε Γ Ί Μ  Φ Ο Υ Σ Τ Α .
Κ Α Ι  Κ Α Τ Ω  Ί Λ  Κ Α Λ Τ Σ Ε Σ  
Στριψιάνιερον μήτερ μον,

Καί υγείαν γ ι' νμϋς δέν ποθώ , διότι αφορμή 
είναι όπον μάς σννέληι/'Ζ τό καλοκαιρίαν και θέ

λομε ν τώρα ενα σωρό 
έςοδα και έσοδα διά 
τά άναφονχτικά.

Ά λ λ ' είς μάτην / 
Έγώ θά ανεβάσω τή 
φούστα μον έχτός τών 
ορίων τον κράτους, ο- 
πνις λέγει Άγγλιξίν 
καί ό Ά ρζερ  καί Οά 
κάτεβάσοι της κάλ
τσες μον, όπερ ση
μαίνει φσνχόύλα μον 
δρόσος εαρινή.

. .; —Μωρέ, κατέβασε 
τό φουστάνι οον, μον 
λέγει τρνφεροειδώς ό 
’/Ιοςίο, γιατί; φαί
νονται ή φαινομερίδε; 
οον καί είναι ντροπής.

— Μ πλίτς τον κά
νω. Κ ι ’ '!>' φαίνον
ται ΐ/ μερίδες μον 
ίίοκ η μα ε ΐνε; Μήμπως 

δεν είνα' ημέτεσα·; Τάχατε ή κνρια Αφροδίτη 
Μήλον είναι καλλίτερη άπό μένα πον είναι ) 
μνή καί δοοοίζεται πολνειδώ; καί ■ πολνντρόπιος ; 
Ά μ ε  δεν είνε.

θύμωσε τότες ο Άρζέρ  καί μήν τά ρωτιρς τ 
μονκανε; στρομπον/.ώτατον μήτερ μον. Επιασι 
καί μον έρριφσι είς τό πϋυ τό εσώτερον τας τον- 
αλέττας μον, δηλαδή ετοι είσαι, τον λέω, ώ βρο 
μιάρη : Τώρα θά ε.ξέρθω κ ’ έγώ οξον γυμνή γιά 
νά ο ’ εκδικηθώ.
' Καλά δέν τονπα Άμε τί ; Βέττα

U -
ΣΤΗΛΗ ΜΙΚΡΩΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ " Ά

Μ

ΤΑ ΓΛΥΚΥΤΕΡΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
- Μ

(50 Λεπτά ή λεξις)
Α.ΓΤΕ Α -ΓΤ ΙΣ ΙΑ - 

Σ ι6υ κόσμον tovcor τ ( μέ προσμένει 
όΛίψας Hat βάσανα γιά συντροφιά, 
τίποτε aiXo dev άπομένα  
παρά ιον νΚ6ον h σκοζεινιά 
Νά ζώ  μ ’ έΛπΙόες όέν νχοφέρω 
azd. όρόμο tovto ζο μαχ^ννό% 
χωρίς αγάπης φιλί νά ξεύρα) 
άηο 'να  σΦνζροφο navzoteiro.
Κηφισσιά Γ. Σ. Σ'

Φ ΤΕ ΡΑ  Σ Τ Ο Ν  Α Ν Ε Μ Ο
Γεννήϋηκα στόν κόσμο Σας, τόν πλάνο κα'ι σκεβρό 
Πον σέρνεται υπόδουλος στήν άχαρη σας ζήση, 
Έΰάρρεψα πώς ίϊάβρισκα, ό απόκοσμος έγώ, 
Κάποια καρδιά άλη&ινή, πιστά νά μ ’ άγαπήση. 
Έ&άρρεφα κι * αστόχαστα, ξανοίγω τήν καρδιά μου 
Τ ' άπ άκοσμό της όνειρο, στό φώς τό διασκορπάο), 
Μ ’ αλλοίμονο '...Σε φώς χλωμό και ξέί)ωρο δέν 

[ ζοϋν τά όνειρά μον 
Και τώρα ; τά συντρίμμια τονς πίκρα αργο

ίΰρηνάω
Και τρίγνρνώ στον κόσμον Σας, τά ϋρηνοστρα-

[  τοπάτια,
Ξένος σέ κά·ΰε τι, στήν κάϋε τον οδύνη,
Ζώ , μά δε ζώ  στόν κόσμο Σας ζώ σ τ ' ονρανοϋ

[ τά πλάτια,
Ζ ώ  στής ερημιάς τή μοναξιά, στής νύιχτας τή

[γ α λ ή ν η
Μακρύαία Ό λνμηίας Έπαμειν. Τσαούστ,ς 

( ' Αρχαδιχό Πάνθεο)

Β Α Ρ Κ Α Ρ Ο Λ Α  Τ ’ Α Π Ρ Ι Λ Η  
Πάμε,

Πάμε στην θάλασσα άνοιχτ<5, 
στά κύματα τό πεταχτά, 
σιήν ώμορφη βαρκούλα, 
πού κάθε βράόο μά; κυλά 
καί τρέχει ηα'"ζει καί γελά 
μαζή μέ τήν όροσούλα.

Πάμε,
Έκεϊ πού ή άγάπη μας θά βρη 
κόσμο μεγάλο νά χσρίι 
καί νά τόν άγκαλιάαη 
καί ή καρδιά μας θ’ άνο>χθίί 
καί διάηλατη θά ξαπλωθίι 
στήν μυρωμένη πλάσι.

Πάμε,
Έκεϊ, πού παύουν οί καϋμοϊ 
*αΙ σβοϋν οί πλάνοι λογισμοί.
Πάΐ)ε στά μέρη. δπου 
νικά ή άγάπη τ’ Ουρανού 
κι' δ Κόσμος τοΰ καλού θεού 
τόν κόσμο τοϋ άνθρώπου.

Πάμε
στή θάλασσα, στά >ύματα, 
στή β4ρκα, π’ άγαπάμε.

Μάριος

Μ

.0
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Ο Α Θ Η Ν Α Ι  Κ Ο Σ  Τ Υ Π Ο Σ  

Π Ρ Ο  9 0  Ε Τ Ω Ν

Έ χ  trit ιΦήμηt »

• Τήν ήμέραν τον Ά γ . Βασι/,είον έλησμονήΰη 
παρά τίνος ενα μανδήλι λινόν άσπρο μέ (Τημεϊον 
Ε. Σ . Παραχαλονμεν τόν κύριον εις τον όποιον 
τό σπίτι έμεινε νά τό οτείλη είς τό γραφείον τής 
- Φήμης* δια νά άποδοθή είς τόν Ιδιοκτήτην, ι'όοτε 
καί έκεΐνο; νά μή χαλάση τήν δονζίνα τον καί νά 
άπαλλαχΙΙ-ή τής ανησυχία; καί ό κύριος ή ή κυρία 
είς τό σπίτι τονν όποιων λησμονήθη*.

-—« Ε ί;  νπηοέτης ενρήκε μίαν βόαν καί ό άπο- 
λέσας αυτήν ας έλθη είς τό γραφείον».

Εννόητον ότι πρόκειται περί γυναικείου 
μ π ο υ ά.

■—‘ Είς τό γραφείον τής « Φήμης> ενρίσκονται 
μία υπηρέτρια καί μία παραμάνα. Ό  εχων άναγ- 
κην ά; διενθννΟή έκεϊ”.

Π Ω Λ Η Ι Ι Σ  Λ ΙΑ Ν ΙΚ Η  Κ Α Ι  Χ Ο Ν Δ Ρ Ι Κ Η

Είς τά γραφεία τής «Σφαίρας πωλοΰνται 
χονδρικώ; καί λιανικώ; τά κάτωθι βιβλία 
καί μυθιστορή μα tn :

ΤΟΜΟΙ «ΣΦΑΙΡΑΣ»
2ου, 3ου, 4 ου, 5ου καί 6 ->υ έτους έκσσ: Δρ.

ΕΡΓΑ Σ. ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ 
Ήρώ καί Λέανδρος έκαστον Δρ.
ΊουδήΘ *
Ενα φιλί στό σκοτάδι »

'Ασμα ασμάτων »
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΦΑΙΡΑΣ 

Γέμμα »
Άγκαθάγγελος »
Φιλολογικόν ήμερολόγιον ' >
Ό  γάμος τής Γρηάς\

Παντόφλας ^κωμιοδ αι >
Τό Φρενοκομεϊον )

ΠΡΑΚΤΙΚ ΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ 
Μέγας οδηγός καλλονής »
Υγιεινή ηδονών - τέρψεων »
Ή  ψυχολογία τοϋ ϊρωχος »
Ερωτική έπιστολογραφία »

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ 
Κασσιανή, Κυριάκού σελ. 1152 »
Τό φρικτόν λάθος »
Ή  Ι’ενοβέφα, μικρή. »
Ή  Γενοδέφα, μεγάλη, »
Ή  Γκόλφω. Περεσιάδου, »
Ή  Έομέ
Ό  χορός τού Ζαλόγγου »
Ή  κόκκινη μάσχα »
Ό  κόκκινος διάβολος »
Ή  γυναίκα, τά χαρτιά καί τό 

κρασί »
Ή  μητέρα τοϋ άγ. Φανουρίου »
Πάπισσα Ιωάννα »
Ή  αρχόντισσα τής Σμύρνης » 
ΛυκΟγιάνντις »
Μαρία ΙΙενταγιώτισσα 
Κυρία μέ τά Καμιλίας »
Καρδιά τής Μάννας »
Μαύρη μάσκα »
Γιάννης. Πώλ Δέ Κόκ »
Όδηγος καλής συμπεριφοράς,

Χρυηόδειος »
Χαλιμά, σελίδες 700 »

ΔΙΑΦΟΡΑ 
Οίκιακή μαγειρική »
Μαγειρική Ζαχαροπλαστική » 

ιΤά 52 παραμύθια »
Ό  Φιάκας »
Ό  Μπερτολδϊνος »
Ό  Ροβινσών »
Μυθολογικόν Συντύπα »
'Οδοιπόρος τοϋ Σούισου ■
Ό  κακούργος Πεταεζάς »
Τά άνέκδοτα τού Βασιλέως 

Γεωργίου »
Ή  Άρετούσα, Πολ. Δημητρα- 

κοπούλου 1
Τά άνωιέρω, άποοτελλόμενα είς τό έξω 

τερικόν, επιβαρύνονται μέ δραχ. 5 έκαστον 
τά ιιεγάλα καί δραχ. 2 τά μικρά.

Διά τούς άγοράζοντας χονδρικώς γίνεται 
ειίπτωσις 20 ο)ο 

Τό αντίτιμο/ στέλλεται πρός τόν διευθυν
τήν τής «Σφαίρας» κ. Άντ. Μ. Συρϊγον, 
αγίου Κωνσταντίνου Ί, Αθήνας.

Κ
Κ -

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΟΡΑΣ
Μ

Ό  νέος διαγωνισμός καί τ’ άποτελέσματα 
θά δημοσιευθοΰν εις τό προσεχές φύλλον.

* 12
> 20
> 20

> 2
» 2
> 5

» 2
» 2

> 30
» 30
» 25
> 15

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

» 15
» 15
» 30
» 20
> 20
> 40
> 20
» 50
> 40
> 20

> 25
» 40

10
> 20
» 5
» 5
> 5
» 1
> 4
> 10
» 4

> 7

» 15

Έ χ  τον · Φίλον τον Λ α ο ν »
« Ενρίσκειαι εί; τό γραφείον τον · Φίλου τον 

Λαον > εν γράμμα έπιγραφόμενον πρός τόν κ. Κ ε 
φάλαν κατοικονντα πλησίον τής οικίας τον Γρη- 
γορίου κουρέως, δ:τον πρύτερον κατώκει ό Γεώρ
γιος Ι ’λαράκης. Καί ό τοιοΰτος ίίς έλθη νά τό
Μβΐΐ*- , „

• Ό  κ. Μελέτιος Μουρκίδης δη/.οποιεϊ οτι δν- 
ναται νά σύνθεση αναφορά; όποιονδήποτε είδους, 
ή άλλα διάφορα έργα είς τήν νεοελληνικήν γλώσ
σαν. β '.) Λϊ: παραδίδη κατά τό σύστημα τοϋ Β. 
έλλην. σχολείου γυμνασίου τήν άρχαίαν ελληνικήν, 
καθ' δλας αύτής τάς συνέπειας, γ '.) Νά στιχονρ- 
γήση έμμέτριος καί όμοιοκαταλήκτιος όποιανδή- 
ποτε νπόθεσιν είς τήν ήμετέραν γλώσσαν·-.

— « Τά οτρώμιιτα καί τά κρεββάτια του ξενο
δοχείου ή < 'Ολυμπία, ενρίσκονται είς καθαρόν 
κατάοταοιν·.

■—.Ε ίς  τήν οικίαν τον κόμητα; ^ίποτοάρη ήνοι- 
ζε ςενοδοχεϊον τον «■ Απόλλωνος*. Αι αίθουσαι 
τον φαγητού δύο, μι λαμπρότατα έπιπλα καί 
επονομάζονται ή μεν μία αίθουσα τον Ά ρεω ς, 
ή δέ άλλη αίθουσα τών Μουσών».

Ό  Ρακοσυλλέκτης



ΤΟΥ ΒΛΑΜΗ ΤΑ ΚΑΜΩΜΑΤΑ Μ  ! W ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΤ ΣΒΙ^ΚΟΤ ' - η  ΙΡ Ι1ΤΑ ΡΑΒΑΣΑΚΙΑ ΤΟΤ ΜΗΤΡΟΤΣΗ

Ο  Γ Α Μ Ο Σ  Μ Ο Υ  ΜΕ ΤΗ
Γ.

ΡΟ Ζ ΙΤΑ
Διήιησι

— Καλέ μου Δόν Νώντα, είπες λο.πίν δα 
θά μέ πιντρέψη; μέ τό Βλάμη.

— Είπ ι.
— Άσε με λοιπ5ν τώρα νά φ.λήσω τά χέ

ρια οου, καλέ μου 
άφέντη.

— Τί λές, ρέ Ρο
ζίτα μου ; Τά χέρια 
μοο θά φιλήσης ; Τί iX j 
εΐιιαι, ιερομόναχο.;
Θές νά φιλήσρς φί
λα έδώ στό μάγουλο 
νά φχ'ΐρισχηθής 
γλύ*α.

ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΖΕΤΑΙ 

Ο ΒΛΑΜΗΣ

—Μράβο, ρέ Νών
τα. Έσύ ι*’ έρριξες 
στή φυλακή η’ έσϋ . 
μ" έβγαλες. Σπο - I 
λάτη τή; άφεντο- \ - 
μουτσουνάρας σου.
“Εχεις, γλέπω, τό 
μέσο γιά νά βά*ης 
ά /θρώπους μέσα

— Ρέ, ποΰ τδχεις 
τά μάτια σον, ρέ 
Βλάμη ; Στό Φταλ- 
μογιατρείο τά χα- 
τάθεσες ;

— Γιατί, ρέ φίλε ;
— Γιατί τόσην ώρα παπαρδελίζεις καί δέ* 

γυρνάς νά δής.
— Τί νά δώ ;
— Τή Ροζίτα, ρέ.
— Ρέ Ροζιτα, ρέ είδωλολάιρισσν, μετακό- 

μισι, γλέπω, έκανες στήν καρδιά αου.
— Άδρεφάκι Βλάμη, μήν πειράζεις τήν 

παρθένα.
— ΒΙάμη μου, ή Ροζίτα σου δέν σέ λη

σμόνησε.
— Δέ σέ σέ λησμόνησε καί θά σέ πάρη γιά 

άντρα τη;.
— Πώ; σούρθε αύτή ή ιδέα, ρέ Νώντα;
— Έτσι θελω έγώ καί τό ξέρεις χρόνια 

πώς διι Κελήαω έγώ πρέπει νά γένεχαι έν 
ντροπή όφταλμοΰ.

— Καλά, ρέ άρεοπαγίδη. Δέν είπαμε τίπο- 
τις. Θές νά πάρω τή Ροζίτα τήν παίρνω. Τί- 
aoxic ψιλά παίρνει τό κορίτσι;

— Ούχί.
— Άιχηιιη δουλειά. Ό  μή*ας τοϋ 

μεζοΰ έχει έξοδα, ρέ προστάτη.
— Β ιάμη μου, θά τραγουδάω Μάθε 

οτά κέντρα not θά μαζεύω λεπτά, 
λεπτά.

— Θ ’ ανοίξουμε δηλαδής ιώδιο;
— Τί Ιώδιο ;
— ‘Qielo, θές νά ιτής ρέ Βλάμη ;
— Ιώδιο ι;) ε̂ίο τό ίδιο είναι. Σ άφωνοι. ρέ 

Ροζύτα. Ά « ’ αύριο θά σ’ αγοράσω μιά όκά 
Ι^λάιιροκες νά κάνης γαργάρα γιά ν’ άνοιξη 
ή φωνή σου.

—1‘-Καλέ μου άφέντη!
— Άσε οτήν μπάντα τόν άφέντη. Τά κα- 

λήμιρα μάς λέ;; Ρε Νώντα, έγώ έλεγα «ώς 
•Λ πβθαινα οτή φυλακή καί σοΰγραφα νά βά- 
νης ιά μέσα σου Mai τά δξου οου νά μή μοΰ 
δώκοννε νά πιω ποντικοφάρμακο, άλλά νά μέ 
καψοκνε μέ πετρέλαιο.

— Θά κα^ς.
— Φχαριστώ, ρέ κύριε. Άλλά δέν ξερ» 

β®; διάβολο θά γίνη. Πρώτα θά παντρβντώ 
η' νστερις θά μέ κάψοννε ;

— Ναί.
~  Έτότε, γιατί θές νά παντρεντΑ κ«ί νά 

παρ* τή Ροζίτα ;
— Γιά λόγους εξωτερικού;.
— Τό όποιο;
— Τό όποιο αύτό είναι μυστικό τή; ύπε- 

«ενίας.
— Βλάμη μου, έγώ δέν θέλω νά οεθάνης.

Σώπα, ρε Ροζίτα. Ξέρεις ηοιά βόξα σέ
πβριμενει μετά τό θάνατό μου ; Ούλος ό κό- 
βίΛος, δντας πεβάνω, θά σέ χαμαρώνη καί θά 
ζηλβύη τή δόξα σου πού στεφανώθηκες μ" 
ε»α ιππότη πού τον κάψανε μέ πετρέλαιο.
ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ Η  Δ . ' ύιήγησ,ς.

ΣΗΜΕΡΟΝ Η ΝΥΜΦΗ ΤΟΤ MUITHOT ΓΑΜ0Τ

πετίτ

βράδυ
πολλά

Σ '  EISTA rA E 3 S T T .S E  
Γλενχφς καί (ημερώνεσαι. 
κι* υστέρα... ξαγριώνεσαι.
Σ '  Ε Κ ΤΑ . Γ ι Ο Υ  Γ Τ ΙΚ Γ Ε Ι Γ Τ Ο Α Υ
Πίνεις οκάδες τό κρασί
καθημερνή καί σχόλη,
μά πότε Οα σέ πιή κι' αύτό
νά ή ιυχάσουμ* όλοι;

Τ Α  Κ Ε Ν Τ Ρ Α  
Τώρα τά κέντρα τής Αθήνας, 
έκεΐ ποΰ βρίσκετ* ή ζωή, 
άπό τάς δώδεκα ποϋ κλεΐναν, 
κλείνουν στάς δύο τό προοΐ.
Άλλ’ είνε κάποια άλλα χέντρα. 
τών δισ.-χοινίδων, βρέ κουχέ, 
ποΰ κα, είς νόμος δέν τά πιάνει 
κι' όπου δέν κλείνουνε ηοζέ.

Μ  Φ Ο Υ Σ Τ Α  Γ Ί  Α Α Ι  
Βρέ, τί μυστήριο ή γυναίκα 
χαί τί γινάτι όπου τώχει, 
έκεΐ ποϋ ναι ό Ιν<τς λέει 
έκείνη απαντάει όχι.
Θαμάσθε ύ,τοθέχω δλοι. 
μέ τό φουστάνι τι συνέβη.
Τώρα ποϋ δέν μετρούν τή φούστα 
τώρα ή φούστα θά... χατέβρ

01 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΕΝΟΣ ΜΠΟΕΜ 
Σακκά.<ι μου περήφανο, βαρύ, 
θά χ νριατοϋμε τώρα μιά γιά πάντα, 
γιά δέ »α φράγκα σέ πουλάω αυθωρεί 
ένεκα τά κοιλιακά συμβάντα.
Άνάθιμά σε, βρέ στομάχι αναρχικό, 
κακόβουλο στρυφνό κηί σαχλαμάρικο, 
δέν φταίω έ/ώ civ μένης νηστικό, 
άφοΰ μιά σοϋπα έχει ένα δεκάρικο.
"Εφαγες χό πολτο καί τό χαπέλλο 
χι* a«of.a μοΰ φωνάζεις: *θίΑύ>*.
Περίμενε. Νά... τώρα, σέ λιγάκι 
θά φας καί τό σαχάκι.

Κορίτσια μον χοντσφούαζανα, 
νά σ ά ( φιλήσω 

Ο  Σ Β Ι Χ Γ Κ Ο Σ  Σ Α Σ
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Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ
Ό  Καραγχιάζας βγαίνει στό όρόμσ, 

άλλά δεν β ρ ίσ ε ι ovce ιόν Μπάρμπα 
γιώργο, ovce ιό Κολητήρι.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ.—Βρέ, πού διάολο έπή- 
γαν αϋτοί ; Μ,χάς καί τούς πήρ* ύ μ άγιας ; 
Άλλά δέν πιστεύω. Μπορεί νά πέσανε σέ κα
νένα υπόνομο . . . Αρχίζει, γλέπεις, τώρα ή 
έποχή τοΓ λουχρού. Ά ς  πάω χώρα νά δώ πώς 
θα κατορθώσω νά βγάλω τό φύλλο μ’ νιτερα 
βλέπουμε γι' αύτούς

(Ό  Καραγχιόζη ; πηγαίνει σ’ ϊνα  τυ
πογραφείο.)

ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΣ. —Καλώς ώρίσατε, κύριε. 
Τί θέλετε παρακαλώ ;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ.— Ε1μ«ι ό διευθυντής τοΰ 
«Καρβελιού» τή; μεγάλης εφημερίδας πού 
βγαίνει κάθέ νύχτα στήν Αθήνα.

ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΣ.—Χαίρω πολύ. Τώρα δ- 
μ «; τελευταία θαρρώ πώς διε .όπη ή ίκδοσις 
τής έχημερίδοΓ σας.

Κ ΑΡΑΓ ΚΙΟΖΗΣ. — Μάλιστα.Δ έ  ν μπορούσα 
νά γράψω εκείνα ποΰδελα κα\ τήν έκαψα μο 
νος μου

ΤΥΠΟΓΡΑΦοΣ -  Τί ήΟέλετε νά γράψετε;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ.— "Οτι δίν πρέπει να 

βγαίνη άλλη έφημερίδα καρά υονάχα ή δική 
μ on γιΑ νάν τά παίρνω έγώ ουλα τά λ«φνά.

ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΣ.—Τώρα λοιπόν θέλεχε νά 
ξβναβγαλετε τό φύλλο σας;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ.—Μάλισχα. Πόσα λεφτά 
θέλετε νά μοϋ τό βγάλετε ;

ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΣ —Σέ τί χαρτί θά τή* τυ
πώσει* ;

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ.— Δέν θα τήν τυπώσ·» 
σέ χαρτί.

ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΣ.- Άλλά ;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ— Άλλά σέ κανί.
ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΣ.— Σέ πανί ;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ. — Μάλιστα, σέ πανί γιά 

νά βαστάει περισσότερο.
ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΣ.—Θά μοϋ δώσετε τότε 

χίλιες δραχμές Γιατί τρέμετε ;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ.—Άπό τή χαρά μου.
Τ\ ΠΟΓΡ *ΦΟΣ Είσθε σύμφωνος ;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ. — Συμφωνοτατότατος.

Η Σ Κ Υ Λ Λ Ι Τ Σ Α
ΙΙιβύίχου μ ' π 'λι μ ',

Άν ήχ’ ν ή ζήλεια ψώρα Θά κόλνχγ ' c-ιλ’ ή 
χώρα, ε!π* ο& Μέγας Άλέξανχρους. Έχσ’ χι’ 
οένα οί. ζηλεύη οΰ χόσμοος χι* χίοντεβγ·* νά 
Φ?«ριάα’ άτ.' τή ζήλεια τ’. Θίμ’ ιχξς ίχ ’ χ 
ΐγώ κοϋντέβγβι νά ψ̂ οριά asu χουρίς νά ο1-’ ζη- 

λέδγο#. Έμ'ΐγώ σ’.’ 
Θομάμαι,γλίπ’ς,χα’π’ 
χες—κα'ιχ’τεςκχΐ γιά 
ϊαύχαι).

Πρού ή μ ε ; ο π ’ 
Υκιζέραγα axi βοολι- 
6ϊρτα τ’ς Νέας Ά -  
γουρδ- , ψ ίχνουν-χας 
νά’ asS 6μ;> μεοχου- 
μ4να κουκ-i ί, - 1 χά 
λιγούριψις έρμο», κι’ 
χα γλίπ'ς' xi'sxouv 

6πνο« σου, ίνχας axoisu πίο" μου . ϊναν χύριοϋ 
νά’ φουναζ':

—ΙΙιρδίκον, μουρί ιχ.ρϊΐχου.
Τουν’ ήχήραξα, χούν ήχήραξα, άλλ* δέν Ιγ- 

λ«χα τ’ν HipStxcu νάρχεχι χουντί τ'. Έχανα- 
■χό σταυρό μ’ άπού μέσα μ’ χ’ είχα :

—ΤΙ δαίμονα; Μ-ζή μέ δαύχο»ν xouv χριμαν- 
χαλά γυρίζ’ ή Πιρδίκου ; ΤΙ πααίν’ γ»ρίβγονχας 
ού χριστιανός αύχός ; Νά γίν’ φόνους; "

Ίχεϊνους τού χαβά χ*.
—Πιρδίκου, μουρέ Π.ρδίκου.
Δέν Ιδάσταξα πλέουν. Τούν διηλαρ4ν̂ «ι χι’ 

χούν άρουτάου : “ ' J
— Δέν’ μ’ λέτε, μέ τού σ* μπάβειον, τ.οίον/ 

ζηχείτε ;
—Τήν Πιρδίχου.
— Ή Πιρδίκου είναι ■!, νόμιμος σύζκγό-ς μον 

κι’τό ήώνιοβν μ’ κατάπλασμα.
—ΤΙ λές, άδρεφέ! Γυναίκα αο» είνα: :
—Ά τ ’ χώς. Γιάχί γιλάς: !
—Μά ή Πιρδίχου είναι... είναι.,^σκύλλα.
—ΤΙ είναΙ :
—Σκύλλίχ.
— Δ’ λαδής;
— Δηλαδή Ιχου μιά σκύλλα χι’ τ’ν έχ» 6γί 

νει Πιρδίκου.
—Κι* ποΰ τού Ρρήχ«ς τ* όνομα ;
— ’ Κτσ’ χυχαίους.
‘—Κι’ τ’ν’ Ιχασις τ’ σκύλλα σ’;
— *<2; φαίνε-ι θά μ ’ τ’ ν’ άρπαξε ού μπό

γιας. ΤΙ συλλουγάσι;
—Συλλοιιγ&με ίχ’ χαλλίτιρ’ς είχα στή Θέσ* 

τ’ς σκύλλας σ* νά ήχουν ή γυναίκα μ’!
Ταβτα χι’ μένου1 γειά"σ* κι’ άντίο» μ’I   I- *

ΜΛτροος Κουρνόγαλουο

ΤΑ'ΑΣΤΕΙΑ ΤΟΤ Κου ΒΑ20Τ

μ ι α  ε κ δ ρ ο μ ή :
—Θά παμε, άνδρα μου, καμμιά iχίρομή; έρ«- 

X? ή χ. Β*ζου χόν δνδρα της
—Με χί Θά πάμε; λέγει 

6 χ. Βαζος.
—Μέ ταξί γιά νά μή κΟυ- 

ρασχοβμε;
— Ταξί, άναχράζί-. ό κ. 

Β iljof, Θά πά ιέ με ταξί 
δηλαϊ/; μεταξύ μας. "ϋχ, 
ώ (, ώχ, αύτό· πάλι μοΰρθε 
άςαφ' α;

—θά πδμε λοιπόν; έρειτφ 
πάλιν μέ νευρικότητα ή κ. 
Β ίζοα.

—Πού θά πίμε;
—Κά, στή Ραφίνα.
—Γοναΐκα, βροντοί*«νεΐ, 

ί κ. Βάζος, τό κατάφερες πάλι.
—Τι χατάφερα;
—Τά χαλαμπου^άχι. Είπες Ραφίνα ώηλαδή 

φίνα, flra , Ιά τά περάσουμε φίνα. Γέλα, ντέ, 
γέλα. Ό  κ. Σφιρντιλώνης

Πάρχε τώρα μιάμιση δραχμή γιά προκατα
βολή χαί θά περάσω νπερα άπό καρριά δε- 
χαοιά χρόνια γιά νά σάς δώχω τά ρέστα.

ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΣ.— Είσθε τρελλόο, κύριε;
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ.- Γιατί, ρέ; '
ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΣ.— Διότι αύχά πού λέτε 

δέν slvs λογικά πράγματα.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ.- Ω «ε  δέν δέχεσαι δ

πως σοϋ λέω;
ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΣ.— Όχι, Μύριε. Πηγαίνετε 

στή δουλειά οας.
('// συνέχεια είς τό προσεχή)


