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«ΣΦΑΙΡΑ»

m̂  Ο ΝΟΟΜΑΝΤΗΣ ΤΗΣ «ΣΦΑΙΡΑΣ* ^

Τδ γραφεΐον ζής ι Σφαίρας* αναλαμβά
νει. ζήν όιαβίβαοιν έπ,αζολών έκ μέρονς 
ζών ενδιαφερομένων πρός διάσημον έκ 
Κωναζανιινουπολε\ύς Νοομάνζην χα'ι πνεν- 
μαζισζήν όιαμένο*ζα έν Άθήνα ις. Πλήρες 
φώς εί„■ όλα Γά οΐχογε\ειαχά μυστήρια. 

Πνενμαζιαμός, ύπνωζισμός, ζραπεζάχι. 
Ψυχολογία πανζός όζόμον έπι ζή βάσζι 

ζον γραφικόν χαρακζήςος·
Συνε·>νόησις όι ’ ύλλη*ογρα.φία.ς. Ά π α ν - 

ζήσεις ζαχείαι χα'ι άχριβεϊς. Πλήρης μυ- 
οζικόιης. Γράψαζε : Νοομάνζην, γραφεία 
♦ Σφαίρας», έσ&χλείονζες δραχμάς Ιο είς 
ε*άσζην έπιοζολήν.

Ιζίς ζονς έπιθνμοννζας νά λάβουν άη,αν- 
ζήοεις δι’ ίδιαιζέρας έπιοζολή, και όχι διά 
ζής σζήλης, καθίοζαζαι γνΐύοιόν όιι δέον 
νό έού’κλείουν είς διπλοΰν ζό όριοΟέν 
άνιίζιμον.

Ο ΝΟΟΜΑΝΤΗΣ ΑΠΑΝΤΑ.
ΦΥΛΑΚΑ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ, Τ. Τ. 33C : 

θμ έχβτβ άκόμη μερικός περιπετείας είς τήν 
ζωήν σας, κατόπιν ό .σς θα ήουχάσετε. Ή 
ευτυχία σας θ' ά^χίσω άπο τό 3θον έτος τής 
ήλικίας σας. Προιιγω/ήν καί γάμον προβλέ
πω. 01 γ>α>στοΙ σας σάς έκτιμοϋν.

ΚΑΣΣΙΑΝΗΝ, "Αθήνας : Ό  γάμος σας
με τό» Α. δέν είναι όυ«ατόν να γίνω και μή 
ματαιοπονήτε Στρέψ ιτε άλλου τά βλέμμα 
τά oac.

ΛΕΥΚΗΝ Ν., Πειραιά: θ ί τδν έπανίδετε, 
άλλά τοΰτο ούδέν πρακτικόν αποτέλεσμα θά 
έχω δι’ υμάς. Θά έλθετε είς γάμον μετά πά
ροδον άρκετοΰ καιροΰ καί άφοΰ προηγουμέ
νως βασανισθήτε πολύ. Πάντως 6 μέλλων σύ 
ζυγ >ς σας σάς είναι άγνωστος πρός τό παρό'.

ΒΥΣΣΙΝΟ ΤΗΣ ΤΕΜΕΝΗΣ : Τέκνα θ' 
άπ >κτηιετε, τα όποια θα σάς καταστήσουν 
ευτυχή, Μή βιάζετε δμως τήν φύσιν.

ΜΕΛΙΣΣΑΝ ΤΟΥ ΓΜΗΤΤΟΥ : Χαρα 
κτή^ επιπόλαιος καί στρυφνός : Τίποτε δέν 
σάς εύχαρισιεϊ. Τό μέλλον σας περιπειειώ 
6ες κ·*ί λίαν ανώμαλοι* άπό οίκογενεια/.ής 
άπόψεως.

ΚΟΜΗΤΑ ΣΕΒΙΛΛΗΣ, Αθήνας : ΕΙοθε 
ένας άνθρωπος πολύ παραξενος. Οΰδεί; κεν
τρικός σκοπός ίι.ιάρχει σιήν ζωήν σας. Δέν 
γνωρίζετε πραγματικώς τι είναι ευτυχία. 
Οϋτε καί σεις ο ίδιος δέν γνω3ίζετε τί θέ- 
λεεε. Ή  αλήθεια είναι ότι έχετε άπόλυιον 
άνάγκην συζύγου. Λόγοι ψυχολογικοί, βλέ
πετε Ερευνών δμως διά τήν άνεύρεσιν τή; 
καλλιτέρας συζύ/ου παραπαίεχβ. Σάς συνι
στώ νά νυμφευθή-.ε τήν Δέσποιναν. Μ.ίνον 
αύτή θά σάς καχασχήση εύτυχή καί θά ίσορ 
ροπήση τήν ζωήν σας. Τίποτε άλλο.

ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ ΞΕΝΙΤΕΙΑΣ, Μακεδολίαν : 
Δέν ευρίσκω δτι nuplataxm ανάγκη ν' άλλά 
ξετε έ.τάγγελμα. Γάμον δέν διαβλέπω. Μή 
δεχθήχε νά συνεργασθήτε μέ τον φίλον σας. 
‘Η συνεργασία αύτή θα οά; ζημιώσ^ καί ύ- 
λικώ: χιί ήθικώς.

ΕΡΩΤΕΤΜΕΝΗΝ ΞΑΝΘΟΥΛΑΝ, ’Αθή
νας : ‘Η ερωτική σας περιπέτε*α δέν θά κα- 
χαλήξω είς γάμον. Γάμος μέ άλλον, άγνοο 
στύν σας μέχρι σήμερον. Θά ζήσετε άκόμη 40 
έτη. Τό μέλλον σας άρκετα ευτυχές.

ΕΣΜΕΡΑΛΔΑΝ, ’Ηράκλειον: Ή  ανώμα
λος κατάστασις τών οικογενειακών σας πραγ- 
μέτων θά τακτοποιηθή κατόπιν ένός γάμου. 
Πάσω θυσία επισπεύσατε τόν γάμον αύτόν. 
Τό μέλλον θά σά; άποζημιώσ^ άρκούντως 
διά το δεινά τοΰ παρελθόντος. Άπό άσθέ- 
νειαν δέν άπειλήσθε. Ταξείδιον δέν διαβλέπω.

ΠΟΔΩΝΙΔΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ: Αύτός,· 
τόν όποιον άγαπάτε δέν είναι ό πρώτος 
Ένφ γνωρίζετε δτι ,ή έρωτική μέθοδος, τήν 
όποιαν μεταχειρίζεστε δέν είναι αποτελε
σματική, τι μέ έρωτάτε έάν ατεφανωθήτε 
αύτόν πού αγαπάτε; Είσθε μία ύπαρξις πάρα 
πολύ άφελής. Καί εν στρουθίον δυνατόν νά 
σάς άπαεήση; Έννοούμεθα. Αλλάξατε ζωήν· 
Καί κατόπιν βλέπομεν.

X. A. Β. Άπήντησα, κύριε, καί είς τάς δύο 
έπιστολάς οας, άλλά σεϊς ε:σθε τόσον έπι- 
πολαιος όίσϊε δέν έδίισαχε τήν δέουσαν προ
σοχήν. Δέν φαντάζομαι νά είσθε καί 
αναιδής.
, ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΟΥΛΩΝ ΘΡΑΚΗΣ: Κανείς 
άπό δσους άγαπήσατε δέν ΰπήρξεν ειλικρινής 
μαζί σας. Σάς συνιστώ νά μή δώσετε ούδε 
μίαν πίστιν είς τάς υποσχέσεις τοΰ τελευ
ταίου, διότι θά κατασχραφήχε. Τό μέλλον 
σας τρικυμιώδες. Πολλά θά υποφέρετε διά 
τόν έρωτα, τόν όποιον θεωρείτε άναπόφευ- 
xxov εξάρτημα τής ζωή; σας.

ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟΝ ΛΟΥΛΟΥΔΙ ΕΙΣ ΑΘΗ
ΝΑΣ: Χαρακτήρ ορμητικός καί λίαν έπιρε-

πής είς τόν έρωτα. Εύτυχίαν δι' υμάς δέν | 
προβλέπω, διά τόν άπλούστατον λόγον ότι 1 
κατεστρέψατε τάς βάσεις τή; ευτυχίας δλης. 
Καμμία ημέρα δέν σάς εύνοεϊ. Καλόν μή πε
ριμένετε.

ΠΛΗΓΩΜΕΝΗΝ ΚΑΡΔΙΑΝ: Τό μέλλον 
σας διόλου ευτυχές, Τούναντίον προβλέπω 
πολλές οικογενειακές ανωμαλίες καί μίαν 
έρωτικήν περ·πέτειη, ή όποια θά σάς στοι
χίσω πολύ. Γάμον δέν διαβλέπω, άλλα καί 
έάν διέβλεπον, θά σάς συνιστοΰσα νά τόν 
άποφύγετε, διά νά μήν καταστήσετε εναν 
άνθρωπον δυστυχή.

ΑΓΑΠΗΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΣΒΥΣΕ : Πρέπει 
νά σάς γραψοο ιδιαιτέρως. Γνωστοποιήσατέ 
μου τήν διεύθυνσίν σας, τήν ασφαλή.

Είς τό προσεχές φύλλον τής «Εφαίρας» θ’ 
άπαντήσω καί είς τάς έπιστολάς τών όίδων 
καί κτρίων : Brinette, Μαραμένου λουλου
διού Ζελίοζαs, '  Αδωνιι Reseda, Μαύρης 
θαλασσής, ιΑγνής Φκλνρας, Χρυσαλλί
δας Κ., Τζένης ΠαηαγεωργΙου, ( με ζην 
σειράν σας), ’Αμαλίας Γ ., Ζω ζώς, Σ νρ - 
κονφ, Κΐιρασούλη, Ε ν  ιγ. Βελίοσαρίου.

ΛΙΛΙΚΑΝ Β. : Δέν άπευθύνετο πρό; έμέ 
ή έπιστολή σας. ‘Οπουδήποτε γράψατε μου 
έάν θέλετε νά σάς γράψω ιδιαιτέρως. Είσθε 
ένα πλάσμα χαμένο. Πρέπει νά σωθήτε, άρ
χει νά θέλετε. ΘΛΙΜΕΝΗΝ ΚΑΡΔΙΑΝ : ‘Υ 
ποθέτω πώ; σάς άπήντησα. Διατί δέν προσέ
χετε ; ΕΣΜΕΡΑΛΔΑΝ : Σάς άπαντώ σήμε
ρον. ΑΝΤ. ΜΑΡΚΟΠ. : Σά; άπή»τησιι. Διατί 
δέν μέ παρικολουθήιε; Ουδέποτε θά εύτυ 
χήσετε μέ αύτήν σας τήν έπιπολαιότητα.

8 5 . 0 0 0  Δ Ο Λ Λ Α Ρ Ι Α

Αμερικανικόν διήγημα
Είς ένα έργοατάσιον όπλοποιίμς στήν Νέαν 

Ύόριιην, ΰπηρέτει ένας υπάλληλος εντιμό
τατος, ονομαζόμενος Θωμάς Σμίθσων. Miijv 
ημέραν έλαβε διαταγήν πάρά τοΰ άνωτέρου 
του νά μ ε τ α β ζ  σε κάποιο μέρος ν .α ί νά πλη- 
ρώαχ) 85,000 δολλάρ.α. Ά\έβη είς'ένα αμάξι 
κι' έπήγε σιό μέρος ποΰ τοΰ ώρίσθη ‘Εκεί, 
δταν έμπήκε σ τό  ξενοδοχείο κι’ άνοιξε μέσα 
στό δωμάτιόν του τό χαρτοφυλάκων, ποΰ είχε 
μαζί του κ α ί  τό όποιον ένόμιζεν δτι περιείχε 
τά χρήματα, τό εΰρε κενόν. ‘Ολίγα μόνο χαρ
τιά ήσαν μέσα κ α ί  τ ίπ ο τ 3  άλλο.

Ματαίως ήρεύνηοεν ή αστυνομία εί; δ\ην 
τήν Νέαν ‘Υορκην. Ματαίως «ΐροεχή?υξεν ό 
δυστυχής Σμίθσων αμοιβήν χιλίων δαλλα- 
ρίων δι' έκείνον ό όποιος θά άνεκάλυπτε 
τούς κλέπτας. Πέρασαν τοιουτοτρόπως δύο 
ήμέρΊ έν άγων(φ, κατά τάς όποιας ό Σμίθ- 
σω> υπέ^ε^ε φρικαλέας βμσάνου-, κατέστη 
Ισχνύιατος καί δέν έβλεπεν έμπρός του παρά 
τά έρευνητικά τοΰ προϊσταμένου *του μάτια. 
Τό βράδυ τής^δευτέρας ήμέρας, άφοϋ έχασε 
κάθε έλ»ίδ.ι ό δυστυχής, διι θά ήδύνατο νά 

; εΰ̂ χι τίποτβ μέ τούς συνειθισμβνους τρόπους, 
έλαβεν ά μετακλητόν όπόφισιν καί τήν τρίτην 

■ ημέραν ιίς δλας τάς έφηιιερίδας τή; Νέας 
1 'Υόρκης, έδημοσιεύθη ή έξης άγγελία ;

«Άγνωστός τις έκλεψε τό πρωί τοΰ ΣαβδΛ- 
του είς τήν ύπ' άδιθμόν 101 άμοξαν 85,000 
δολλάρια άνήκον α είς τό έργοιτάσιον όπλο- 
ποιΐ ις τώ > άδελφών ·Άντερσον. Διά τής πα- 
ραύσης φέρω είς γνώσίν τοΰ κλέπτου, ότι 
πρίπέι νά μοϋ ίπιστραφώσι τά κλαπέντα τό 
βραδύτερον μέχρι τής 9ης π. μ. τή; προσε
χούς ̂ Πέμπτης. Άλλως είμαι ήναγκασμένος 
νά αύτοκτονήσω. Ό  θάνατος ένός έντιμου ro- 
λίτου ά; βαρύν  ̂τήν συνείδησιν τοΰ κλέπτου.

Θωμάς Σμίθσων».
Ό  Σμίθσων άνέμενε τά άποτέλεσμα με 

μεγάλην άπάθειαν. Ή  ώρισμένη ήμερα ά(έ- 
τειλε καί κανείς δέν είχε σπεύσει νά υπα
κούσω είς χήν δήλωσίν του αύτήν. 'Εσηχώθη 
άπό χό κρεββάτι του, έξυρίσθη έπιμελώς 
καί ένεδύθη. Μετά δέκα λεπτά ό καταδικά- 
σας τόν έιυτόν του εύρίσκετο εί; τό γραφεϊόν 
του, γράφων έιτιστολάς είς τούς φίλους καί 
συγγενείς του, διά τών όποιων εξέθετε τούς 
λόγους τοΰ διαβήματός του. Τά μιαοδακρυ- 
σμένα μάτια του έπεσον μίαν στιγμήν έπί 
τοί ωρολογίου του : ήτο έννέα παρά είκοσι

πέντε λεπ .ά ! "Ηναψεν έ\α τσιγάρο καί έξη- 
π>ώθη είς τό κάθισμά του καπνίζων.

Κατόπιν σηκωθείς έβγαλεν άπό τήν τσέ
πην του ένα περίστροφον κατασκευής τοΰ έρ· 
γοστασίου άδελφών Άν-ερσον χοί χό έτοπο- 
θέτησε στό γραφεΐον του Ή  ώρα ήτο έννέα 
παρά τέταρτον. Αίφνης ένώ περιειργάζετο 
χήν κάνην τοδ περίστροφου, άκούει κτύπημα 
είς τήν θύραν.

— ‘Εμπρός, έφώναξε κιτρινίζων ό δυστυχής.
Εί; τό άνοιγμα τής θύρας ένεφανίσθη ένας

γέρων πεντηκοντού;.1;.
— Ό  κύριος Θωμάς Σμίθοων ; ήρώτησε.
— Μάλιστα, άπεκρίθη.
— Είσθε έκεΐνος ό όποιος τελ3υταίως είς

τάς εφημερίδας.............καί εχετε τήν άπό-
φασιν νά...

— Μάλιστα. Μετά δεκατρία λεπτά καί 
μισό θά έκτελεσθή ή άπόφοσί; μου, είπεν ό 
Σμίθσων.

— Δόξα τώ Θεφ, δτι ϊφθασα εγκαίρως, ά- 
νεφώνησεν ο γέρων σκουπιζων τόν ιδρώτα 
τοΰ προοώπου του. "Εχετε δεκατρία λεπτά 
καιρόν, σάς παραχαλώ * ά σπεύσετε ..

— Μείνατβ ήιυχος, κύριε.
— 'Ονομάζομαι Γουλιέλμος Μάκ Λέλιαν, 

διευθυντής τοΰ τραπεζιτικού οίκου Μάκ Λέ
λιαν Πρότκινσον καί Σας έν τή 22<j Λεωφόρω.

Ό  Θωμάς Σμίθσων ύπεκ\.ίθη.
— Έχω θυγατέρα δβκα οκτώ έτών, ή όποία 

άναγνώσασα είς τάς έφημερίδϋς τήν άπόφα- 
σίν σας μέ στέλλει πρός υμάς. Πρεσβ-ύοιιεν 
δόγμα θρηκευτικόν, τό όποιον δέ* επιτρέπει 
τήν αύτοκτονίαν.

— ’Εννόησα...
— Τό τραπεζιχικόν μου καχάστηνα είναι 

μικρόν, άλλ’ έντιμοτατον. Σκεπχόμεθα δέ νά 
έπεκτείνωμεν τάς έργασίας μας, διό καί χρει- 
αζόμεθα ένα νέον έντιμον καί καλόν, καθώς 
σείς. Ή  άγγελία σας τό μαρτυρεί. Διά μίαν 
έλεινήν χρηματικήν ύπόθεσιν, δέν πρεπει νά 
χαθή ένας τοιοΰχος νέος. Ύπεσχέθην είς τήν 
κόρην μου νά σάς προσλάβω άμέσως είς 
τήν εργασίαν μου, έκ τής όποιας θ Ιι κερδί
ζετε 5000 δολλάρια έτησίως καί ποσοοτά 15 
0] j .  Όθεν είς 10 έιη θά κατωρθώσενε νά 
εξοφλήσετε χό πρός χού; Αδελφού; 'Aviejoov 
χρέος σας. Τό μέλλον σας είναι έξησφμλι- 
σμένβν.

Έμπρός ! Σύμφωνοι ;
— Σύμφωνοι, είπε χρέμίον ό Σμίθοων χαί 

έλαβε χήν χεΐρα χοΰ Μακ Λέλιαν.
Άπό τήν έπομένην ημέραν ήρχισε νά εργά

ζεται είς τό τραπεζιτικόν κατάστημα τοΰ 
Λέλιαν.

Κατά τό χέλος χοΰ δευτέρου έχου;προσβλή- 
φθη ύ ; συνέχαιρός είς χό κατάσχημα καίέγέ- 
νετο γαμβρός χοΰ Μακ Λέλιαν. Μετά έ; ετη 
ολόκληρος ό λογαρισμός είχεν έξοφλί] θή καί 
έμιινεν εί; τόν Σμίθσων περίσσευμα έκ 12,000 
δολλαρίοιν. Μία μόνον σκιά έσκοτείνιασε τήν 
εύτυχίαν του : Άπέθανεν ό πενθερός χου, εϊς 
δέ χο ςάκβλλον χόν περικλείοντα τήν διαθή
κην του, διά τή; όποιας χμθίστα κληρονόμους 
χου χήν θυγαχερα χοο καί χά παιδιά χης, εΰ^ε 
μ(„ν έπισχολήν έχουσαν ούτω:

«Συγχώρηοέ με, υίέ μου, ό κλέπτης τών 
85,000 όολλαρίων ήμην έγώ καί χα δολλάρια 
χαύχα ήσαν αί βάοβις χής εύτυχίας.

Γ ου λ ιέΛ μ ος  M a x  Λ έλ ια ν .

Ρ Τ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΝΑ Η ΩΡΑ
Μ

Τό τραγοϋδι μιας πριμαντόνας.
— Τί ωραία πού τραγουδάει αύτή ή γυ

ναίκα. Νομίζω πώς άκούοο τρα/οϋδι πουλιού.
— Τί κρίμα ν’ άπαγορεύεται τό κυνήγι !
Κανονιέρης. Πώ; θά κάνουμε έφβτος χά

καλοκαιρινά μας φορέματα ;
Ράπτης —Έγώ εχω μιά ίδβα : Νά τά κά

νουμε τοϊς μετρητοΐς.
—Κύριε ήμπορώ νά άσκηθώ είς χήν σκο

ποβολήν μέσα *ίς χήν αύλήν σας ;
Βεβαιόχαχα ! Δύο άλήται είναι είς χόν 

ορνιθώνα, ένας μηχανικός μιλεϊ μέ χή γυ
ναίκα μου πίσω άπ’ χήν πόρχα χή; κουζίνας 
ό δέ είσπράκτωρ τοϋ φόρου κχυπά χήν θύραν 
Έκλεξε δποιον θέλεις καί πυροβόλησε.

—Τυχερός αύτός ό Νίκος καί μετά θάνατ·ν
— Πώς
—Φαντάοου δτι είχε άσφαλίσει χήν ζωήν 

του διά 10,0000 φράγκα καί πέθανε χρεϊς μέ
ρες πριν πχωχεύσβ ή έταιρία.

Δυό λζύποδνζ'αι όδηγοΰνζαι είς ζην Ά -  
οζυνομίαν. g

— Πού κάθεσαι; έρωτοϋν τόν πρώτον.
—Πουθενά.
—Και σϋ;
—Στό άπάνω πάτωμα πού κάθεται τοϋ 

λόγου του.
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(Συνέχεια έκ τυυ προηγουμένου)

Ά ,  «ά χό ξεύρ\ι ή έκλαμπροχης σον, έγώ έχω πολλήν πεποίθησιν 
ίίς χόν ίσκιο χοΰ άνθςώπου.... είδες Σουλτάνα μο« : μόλις χό κορίχσι 
ούχό έπάιησε χό πόδι χου έδώ μέσα άμέσως έγύριοε ή τύχη. .. Άχ  
νά ήθελε ή Άϊσέ χανοΰμ νά μάς άφήοχ) τήν Ζιίνέπ, εγώ δίίω έγγύη- 
βιν μέ χό κεφάλι μου, πώς ή Μεγαλειότης του ποτέ δέν θά γυρίση νά 
ίδή άλλην γυναίκα. Καί θά έλεγε κάθε ήμέρα είς τόν Κισλάρ' «Νά 
μοϋ φέρ^ς πάλι άπόψε τήν Χαϊδίλ>.

— «Μά πάλι I Αύθέντη μου ; θά λβγχι ό Κισλάρ. Είνε τόσαι γυνοϊ- 
κες ποΰ περιμένουν αύτήν τήν τιμήν».— «Όχι,δχι, Λαλά,άπό δσας γυ
ναίκας περιμένουν, ποια θά έχΌ τά χρνσά καί μακρυά μαλλάκια της, 
τά ώραΐά της στήθη, ποΰ ιΐνε άπαραλλακτα σ&ν μάρμαρο λευκό χαΐ 
καυτό, τό σχομαχάκι χό γλυκύχαχον, μέ χά τριανχαφυλλένια χείλη, χά <ι 
δονχάκια χης τά άσπρα, χήν άναπνοήν της, πού εύωδιάζβι άπό τήν 
ζωήν, άπό τήν άγάπην χαί άπό τόν ποθον νά μ* ευχαριστήσω Λα
λά: θέλεις νά ζήσω πολύ ; νά μοϋ φέρως τήν ΧαΣδίν μον χήν άγαπη- 
μένη'» μου Σουλχάναν»....

"Ολη ή φλύαρος φανχασμαγορία τής θαλαμηπόλου άντήχει ώς 
άόριστος βόμβος ιίς χήν ακοήν χή; νεαράς γυναικός. Έστραμμένη 
πάνχοχρ πρός χόν έρσστήν χης,,ένφ ή Ζαή έβοσχρόχιζε. τήν κόμην της, 
ήτις έφθανε μέχρι τών κνημών, είς ί <άστην φα'τααχικήν ύπόσχεσιν 
χής άγαθής θαλαμηπόλου, αντήλλα<:8ν άντί βλέμματος άνά μίαν 
άστροπήν μέ χόν οπαδόν χής Μεγάλης ‘Ιδέας.

Οί λόγοι τής Ζαή διήγειρον πλειότερον τήν άγανάκτησιν της.
Έπαρουσίαζον είς α ύ τ ή ν  εικόνας ευδαιμονίας, τάς όποιας δέν 

ήλπισε ποτέ νά άπολαύσχ). Τάς εΙκόνας άκριβώς έ<είνας πού ώνειρο 
πόλησι πάντοτε, κοί χών όποιων έθεώρει έιυχήν άνταξίαν καί διά 
χήν χρυφερότητα τής καρδίας καί διά τήν περιπάθειαν τής ψυχής 
καί διά τήν άνάπτυξιν τοΰ πνεύματος καί διά τής μορφής της το 
χάλλος.

‘Η άνχίθεσις μεχαξύ χής άνθηράς φανχασίας χής θαλαμηπόλου 
καί χής διεχοϋς αύχμηράς πραγμαχικόιηιος ένίσχυον έπί μά>λθ” χήν 
πεποίθησιν δχι έπρεπε νά έκδικηθή. Έάν πρό χινων οχιγμών έκλο- 
νίζεχο ή ψυχή χης άκόμη, τώρα ομως ήαθάνετο αύτήν περιβαλλο- 
μένην άπό χάλυβα.

Μετά χινας σχιγμάς ή Ζ ι άποπερατώσασα χήν κόμμωαιν τής 
Σουλτάνας, άπεμακρύνθη βήμαχά ci' πρό αύτής χαί περιέβαλε τό 
ούνολόν της διά βλέμματος πλήρους θαυμαπμοΒ.

Πράγματι τήν άίραν έκείνην ή ξανθή όδαλίσκη ήτο ώ}αιοτέρ« 
παρά ποτε. Έφερε λευκήν ποδήρη έοθήτα έκ μετάξης έλοφράς χή; 
όποιας αί περιχειρίδες, άποτελούμεναι, άπό βαρύτιμο τςίχαπτι , 
έφινον διά μέσου αύτών νά διαφαίνεται τό δέρμα, ώστε ύπό τό φώ; 
τοΰ λαμπτήρος νά νομίζω ό θεατής δτι τά τρίχαπτα έκεΐνα 7)σ« 
πλεγμέναάπό λευκήνμέταξαν χαί άπό αίγλην ροδίνην. Περί τόν λαιμίν 
ή έσθής ήνοίγετο εί: τετράγωνον σχήμα, έπιτρέπουσα ιΰτω νά φαί- 
νωνται εκατέρωθεν αί άπαστράπτουσαι πλευραί της μέχρι τών ώμων.

Ή  έσθής έκείνη ήτο κανασκευασμ ένη κατ’ ίδιον έντελώς σύστη 
μα’ περί χήν όσφύν έσωθεν καχεϊχεν έλαφρόν έλατήριον, τό όποιαν 
είς πάντα βραχίονα πού ήθελεν ίκταθή διά να περιβάλω τήν όσ<ρύν 
της ύπεχώρει εύπειθώς, τό καλύπτον τόν κορμόν μέρος τή; έσθήτος 
χατέπιπτβν άφ’έαυτοΰ, άφινε δέ τό σώμα ήμίγυμνον καί καλυπτόμε- 
νον άπό διαφανές καί βραχύ μετάξινον ύπυκάμισον.

— Έφέντη μ' Σουλτάνα μου! άνέκραξεν ή Ζαή, κροτούσα τάς 
χείρας μέ παιόικήν χαράν χαί θαυμασμόν. Άφησέ με >ά φιλήσω έγώ 
πρώτη τά χεράκια σου !

Καί σπεύσασα έκ νέου πλησίον τής Χαΐδίν, ήρπασε τάς λεύκάς 
καί εύωδιαζούσας άπό πολύτιμα μϋρα χεΐράς της χοί τάς κατεφίλει.

Ή  Χαΐδίν ήβθάνθη συγκίνησιν είς τήν έκρηξιν έκείνην τής χαράς 
της άγαθής γυναικός, έμειδίασε δέ μελαγχολικώ; καί έρρίφ^η επί 
πλησίον εβρας.

— Ζαή, είπε’ ευχαριστώ· είσαι πολύ καλή καί μέ άγαπάς- έάν δέν 
ήμπορέσω νά σέ άνταμείψω έγώ, ό Αλλάχ είνε μεγάλος καί θά σοϋ 
«ό άνταποδώσω·

— Όχι έφέντη μ’ ! άνέκραξεν ή Ζαή· έγώ δέν θέλω καμμίαν 
Αμοιβήν ή μόνη άμοιβή μου είνε νά σέ βλέπω εύτυχισμένην δπως 
είσαι α'ύτήν τήν στιγμήν.

— Ευχαριστώ, καλή μου Ζαή. Τώρα πριν έλθω ό Λαλάς, θέλω 
νά κάμω τήν προσευχήν μου.

Ή  Ζαή ύπεχώρησεν έκπληκτος.
— Νϊμάζ (προσευχήν)....,τέτοιαν ώραν δπως είσαι ντυμένη! έψέλ- 

λισε.
— Διά τδν Γιαραμπή δέν υπάρχει ώρα καί ένδυμασία. Στρώσε 

τόν σενζαντέ.
— Σουλτάνα μου !
— Ζαή, μή μέ δυσαρεστώς.... Τό θέλω.
Ή  θαλαμηπόλος έκλινε τήν κεφαλήν *ίς σημεΐον παραδοχή;, καί 

άνοίξασα πολυτελές έρμάριον, έξήγαγεν έκεϊθεν μετάξινον περσικόν 
τάπητα, τόν όποίσν έςέτεινεν είς το μέσον τοϋ χοιτώνος.

*Η Χαίίίν, ρίψασα λαθραϊον βλέμμα έπί τοϋ Τιγράν, όσ:ις πα- 
ρετηρει σιωπηλός έκ τής γωνίας Τυΰ κοιτώνος χήν προπασκευήν έπί 
τοί έδόφους σενχζαντέν.

Κατ’ άρχάς έστη όρθία έπί τοϋ τάπηιος. μετά τοΰτο δέ έκυψε 
καί προσεκύνησε..

 ̂Κατόπιν έκαμψε τά γόνατα καί έγονυπέτησε υέ τό σώμα όρθιον, 
οΰτω δε εύρισκομένη έφερε τό μέτωπον μέχρι τοΰ έδάφοος καί έκά- 
λυψε τό πρόσιαπον διά τών χειρών, συμβολίσασα οΰυω τήν στάσιν 
τοΰ Μωάμεθ, δτε κατμ τάς πρώτας ήμέρας τής προφητείας του είδεν 
ένώπιόν τον χόν άρχάγγελον Γαβριήλ'

Μεχά τούτο, ή π^οσευχομένη όδαλίσκη ήγέρθη έκ νέου έπί τών 
γονάτων, ά,ηγέράη κατόπιν όρθία, έπανέλαβε τήν γονυκλιβίαν έπί 
τινα λεπτά, στραφεϊσα δεξιά καί άρισιε;^, έχαιρέτισε καί τέλος 
«ΰρέθη όρθία. ,

Διά τόν μετημφιεσμέηον νεανίαν, γνωρίζοντα τήν άπόφασίν τής | 
ΣουλτάνοΓ, ή προσευχή έκείνη ώμοίαζε πρός τήν τελευταίαν προ- I 
σευχήν μάρτυρος, έτοιμαζομένου ν' άνέλθω έπί τοΰ σχληροϋ σταυρού | 
μ/άς μεγάλης ’Ιδέας. { ’Ακολουθεί) ι

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
Καί χαιρετίσασα τόν Μαστροκωοταντήν έν σπουδή, χωρίς νά τοΰ 

δώσω τήν χεΐρα, είοήθεν > ίς τήτ οικίαν, άφήσασα τόν υποδηματο
ποιόν <ο; άπολιθωμένον είς τήν όδόν.

Έμεινε δ' έκεΐ έπί πέντε περίπου λεπτά ό Κωσταντής άκίνητος 
ώς κεραυνόπληκτος, μέ τήν ματαίαν έλπίδα δτι ή κόρη θάνεφαίνετο 
καί δέν θά τόν άφηνε έτσι μέ τόν βεβιασμένον έκείνον χαί οχεδόν 
ψυχρόν χαιρετισμόν.

Καί έπειτα άπήλθε μέ βήμα βραδύ καί χλονούμενον ώς υπνοβά
του, μέ τήν καρδίαν θανασίμως πληγωμέιην.

— Τόν άγαπςί, έσκέπτετο έν πυρετώδει παραληρήματι. Τό έφανέ- 
ρωσεν ή ταραχή της, όχαν χόν είδε’ ό τρόπος ποΰ είπε «ό Τέλης μας!* 
καί ή βιάσις της, να φύγω καί νά μ’ άφήση ’ς τό δρόμο ένώ είχαμε 
νά ποΰιιβ τόσα πράμματα καί είχαμε τόσον καιρόν νά ιδωθούμε. Τον 
άγαπςί !

Ή  λέξις αϋτη ήχει ώς νεκρικός νώδσ,ν είς τήν ψυχήν του
Τετέλεσται ! αύτός δ*ν είχε πλέον καμμίαν έλπίδα, χαμίαν χαράν 

κανένα σκοπόν έπί τή; -, ή; Μέχρι τοΰδε συνέδεε τήν πολυβανισμέ- 
νην ΰπαρξίν του μ* τήν ζωήν μία κρυφία καί δι>ιλή έλπίς, ά)>’ ίΟού 
δτι καί ί, πτωχή t Οτη έλπίς έξητμίζετο κάί έξηφανίζετο σκληρώς.

Άβυσσος πλίον άπογνώιεως περί αύτόν.
Διατί νά μή μένη τούλαχιστον άχόμη είς τήν φυλακήν νά τ^βφ8- 

ται μέ τήν φρούδην ελπίδα δτι ή Μαριώρα τόν ήγάπα ή δτι ήδύνατο 
νά τόν άγαπήσω ;

Άλλ* ή έλπίς, δσ<ο ψευϊής καί αν είνε, δέν έγκαταλείπει τόσον 
εΰχόλως τήν άνθρωπίνην καρδίαν

Τήν έπιούσαν κατά τήν αύτήν ώραν διήλθε πάλιν πρό τής οικίας 
Βολέκα. έσταμάτησεν έπί ικανήν ώραν πρό αύτής, ώς έπαίτης περι- 
μένων νά τοϋ ρίψουν ένα κομμάτι ψωμί, άλλ' ή Μαριώρα δεν ένε
φανίσθη. Τών πρός χήν όίόν παραθύρων χά παραπεχάσματα fjjuv
κατεβιβασμένα καί ή αΰλειος θύρα κατάκλειστος.

'Επειτα ήρχισε βροχή καί τόν ήνάγκασε ν" άπελθω.
Τοΰτο έπανελαμβάνετο έπί πολλάς ήμέρας, άλ>ά ματην' ή Μαριώ

ρα ήτο άφαντος.
Δέν ύπήρχιν άμφιβαλία δτι ό Αριστοτέλης τής είχενάπαγορεύσει 

νά τοΰ όμιλή, καί αύίή διά νά τόν άποφύγω δέν άνεφαίνετο είς την 
θύραν.

— Πόσον τύν ήγάπα I
Εσπέραν τινά μόνον ήκουσε τήν φανήν της, άπαντιύοης δι’ ένός

«ορίστε» γλυκυτάτου ιί κλήην τή, χυρί .ς Έρασμίας.
Κα ή φωνή έ>εΙ<η έίρόσιπε ιην πασχουσαν φυχην του, ώ; ουρα

νία δρόσος.
Μονόν καί μόνον δέ διά νάκούσο τήν ήδυτάτην έκείνην φωνήν, 

ήτις έδόνει τάς μυχιαιτάεας τής ~αρόίας του χορδάς, παρέμε>ε 
πολλά»ις έιιί ώραν ολόκληρο , κρυμμένος ώς χλέπτη, είς χήν γω ί iV 
τή; οίκίαο, χηυρτονρίζων ΰπό τό εσπερινόν ψύχος.

ΙΑλλ’ ►σπέραν χινά ό χύρ Βουνέκας έπισχρέφων εί; χήν οικίαν χου 
είδε χόν άνβριοπον έκείνον μέ χά μακρυο μαλλιά καί τήν άπερίκο- 
πον ·*ενι ιάδα, μέ τά βα^ουλω ένα μ^τια καί τό καταπεπονημένον καί 
ισχνόν πρόσωπον,

Κα> τοϋ έηήλθεν ύποψίά. ή όποία μετεβλήθη είς πεποίθησιν, 
δταν είδε τόν άγνωστον άπομακρυνομενον έν σπουδή.

Ό  Χαρίλαος έ'εφανίσθη έρχόμενος έκ τοΰ άνιθετου μέρους.
— Πιάσε το», Χαρίλ< ε, εΤνβ κλέφτης ! άνεφώνησεν ό καθηγητής 

τρέξας κατόπιν χοΰ φεύγυνχος.
Καί ό μιχρός προσεπάθησβ ν ά  Φ ρ άξω  τήν δίοδον πρός τόν ύποδη- 

ματοποιον, άλλ’ ούιος άποθήσος αύτόν εγέ^ετο άφαντος δπισθεν σει
ράς οικιών, αΐ ινες άνέβαινον έκ τού μέρους έκείνου. ώς πρωτοπορεία 
τής πόλεως, πρός τόν Λυκαβηττόν.

‘Ο Χαρίλαος έκ τοϋ φόβου του ένόμιζεν ότι οί οφθαλμοί τού αγ
νώστου έβγαΕαν φωχιοΐ;, δχι έκράχει μάχαιραν. καί δτι έν γέ ει ήτο 
φοβερός τήν δψιν. Αί πληροψιpiu·. δέ ούται κατετάροξαν τήν κυρίαν 
Έρασμίαν καί τόν άρχαιολόγον, δοτις πρωΐ πρωΐ τί)ν έπιοϋσιιν είδο- 
ποίησε τήν άστυνομίαν. Έκυκλοφορησε μάλιστα φήμη δτι λησταί, πι
θανώς ή συμμορία τοΰ Άρβανιτάκη, είχεν είοέλθω είς τήν πόλιν καί 
συνεταράχθη ό κόσμος· καί εύρεν άφορμήν έπιθέοεως κατά τής *>;- 
βερνήσεω; ή άντιπολίτευσις Μό ον ό ΆριστοΓβλης ένόησεν δτι ήτο 
ό ΰαηδηματοποιός, διότι εκτός τοΰ δτι έγνώριί!ε τά διαδοθέντα περί 
τή; πρές τήν Μαριώραν άγάπης του, είχε ιιάθω καί π̂ αρά τοΰ Θεμι
στοκλή δτι έγκατέλιπε τήα σύζυγον καί τά τέκνα του, δτι περιεφέρετο 
άεργος καί ώ; ήμιπαράφρων ούτε ουμβουλάς άκούων, ούτε τάς άπει- 
λάς τάς οποίας τοΰ διεμήνυε διά νά περιμαζεύσω τήν γυναϊχα καί τά 
παιδιά του.

Μήπαις είχε τρελλαΟή τωόχτι;
Ό  Αριστοτέλης έπείσθη σχεδόν περί τούτου δταν μετά δύο ήμέ

ρας σοναντήσας αύτόν τοΰ ιίπε νά μή ξαναπεράσω άιτό τό σπίτι των, 
γιατί θά τοΰ κόψω πόδια. Ό  υποδηματοποιός έγέλασεν ά>λό- 
κστον γέλωτα καί τοΰ είπεν :

— Ό  δρόμος είνε τοΰ δήαου, δέν είνε δικός σον. Κέχω κέγώ δι
καίωμα νά ψοφήσω ‘ς τό δρόμο σάν σκυλλϊ, ένφ fii άλλοι ζούν εύ- 
τυχισκένοι κι’ άγαπημένοι.

Τό βέβιιον δμως είναι ότι χαιά τάς έπομένας ήμέρας ό Αριστο
τέλης δέν συνήντησε πλέον ·>όν ύποδη ι̂ατοποιόν.

Άλλ’ ούχ ήιτον άληθές είνε δτι ό Κωσταντής δέ έπαυσε νά περι
φέρεται έκεί ώ; φάντασμα, προφυλαττόμε'ος ϋμως xui κρυπτόμενος.

‘Ημέρον δέ τινα ίδών τήν Μαριώραν έξερχομένην κατά τό δειλι- 
νόν, παρηκολ ίύθησεν αύιήν έξ άποστάσεως.

Ή  νεάνις μετέβαινε ιά παρ^λάβω μία» φίλην ίκ Πόρου, Δέσποο 
όνομαζομένην, μίαν χαριεσ ατην καί μιχροκαμωμένην μελσχροινήν μέ 
φλογερούς οφθαλμούς άθιγγανίδος καί χείλη περιπόρφυρα, ίνα έξέλ- 
θωσιν εις περίπατον.

Άπό δύο μόλις μηνών έγνωρίζοντο, άλλά τά; συνέδεε τοναυτη 
οίκειότης καί άγάπη, έν τή άμοιβαία άνάγκω έκμυστηρεύσεω;, ώιτε 
ένόμιζον δτι έγνωρίζοντο άπό τή; παιδικής των ηλικίας καί ούδέν 
είχον μυστικόν ή μία διά τήν άλλην.

(Ά χ ο λ ο Ρ θ ε ϊ ) .
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—  Γιατί ;
‘Ο Άκίλλας συγκέντρωσε όλο τό θάρρος του χαί άφησε τό σώμα 

•του νά γύρΐ πρός τήν Κασσιανή. Τότε της είπε :
—  Γιατί σ’ άγαπώ.

* Ε λ π ι ζ ε . . .
'Η  Κασσιανή έσηχώθηχε άπό τήν θεσιν της. έδειξε στόν Άχίλλα 

τό πατρικό της μέγαρο Χαί τού είπε :
—  Μέσα στό μέγαρο αύτό. ώ, Άχύλλα, μένουν ο! γονεΤς μου. 

Έξέχασα όσα τά χείλη σου προφέρανε πρό ολίγου. 'Η γλώσσα πού 
μοϋ ώμίλησες ήταν άγνωστη για μένα. Δέν σέ έννάησα. νΩ. καί 
είθε να μή σ’ ίννοήσω ποτέ. "βγω γονείς τίμιους καί σέ παρακαλώ 
σ’ έκείνους ν’ άποτανθΐς.

’Έκαμε νά φυγή, άλλ’ ό Άκίλλας σάν αστραπή, ώρμησε, τής 
έκοψε τό δρόμο, έγονάτισε μπροστά της καί τής ειπε :

— Κασσιανή, μιά λέξιν πέ μου. Μή φεύγης χωρίς νά πίς τήν 
μεγάλη αύτή λέξιν. Λυπήσου τόν δυστυχισμένο πού σπαραζει τήν 
ψυχή του ή οδύνη. Κασσιανή, μίλησε μου πρεπει νά έλπίζω;

— ’Έλπιζε, έψιθύρισε ή Κασηανή κ’ έχάθη^ε άμέσως πίσω άπό 
τά δένέοα με τα πλούσια φυλλώματα.

—  'Ω , άγγελε τών άγγελων. ίψ θύρισεν ό Άκίλλας. σ’ άγαπώ.
Έκινηθηκε ύστερα ό Άκίλλας γιά να φύγη άπό τό μέρος έκείνο.

άλλά μόλις έκαμε λίγα βήματα, έστάθηκε κ’ έκύτταξε μιά ψηλή 
τριανταφυλλια με άσπρα τοιανταφυλλα.

—  Τά λευκά αύτα ρόδα. έσκέφθηκε, άγγιξαν στά μαλλιά αοΰ 
ωραίου μου άγγέλου.

’Έκοψε μεοιχα τριαντάβυλλα, τάφερε στά χείλη του κ’ έξηκολού
θησε κατόπιν τό δρόμο του.

Χ .* Ε ρ ε ,  ’ 'Κ ρ ω τ * .  Χ ΰ  ν ικ ά ς  !
Ή  Κασσιανή σε όιασοημα λίγων ημερών μετεβλήθη παρά πολύ. 

ώστε κάνεις μέ δυτκολία μπορούσε νά γ,ωριση τήν σημεοινή εύθυμη 
κόρη άπό τήν τότε Κισσιανή τήν μελαγχολιχή χαί τήν θλιμμένη.

Ή  ώραια παρθένα, δεν άργησε να ίννοήση οτι ή συμπάθεια της 
γιά τόν Άχίλλα είχε φθασει τώρα σ’ ϊρωτα σ»οόρό.

Ή  εύαισθητη ψυχη της άπό πολύν καιρό ήσθανετο τήν άνάγκη 
-ένός έρωτα καί ήθελε ν άφοσιωθ^ σ’, αυτ<.ν με φανατική εύλάβεια. 
Κι’ άφωσιώθηχε. Ά λ λ ’ ενα πραγμα παράδ'.ξο συνέβαινε : ‘Ο Άκύλ-
λας άπο τήν νύκτα έχείνη δέν φινερώθη<ε άλλη »ορά στήν Κασ
σιανή. Γιά τόν λόγον αύτό άρχισε πάλιν νά μελαγ/ολή. Ήσθάνετο 
τώρα τήν μελαγχολία έκεινη ποϋ αισθάνεται κάνεις οταν δέν βλέπη 
τ ’ άγαπημένο του πρόσωπο.

Ή  μελαγχολ ία  τη ς  δμως αύτή δέν διήρχεσε πολύ. Μιά ιιέρα, ενώ 
έκάθητο μπροστά στό παράθυρο τοϋ  δωματίου τη ς , είδε TCV Ά χ ί λ λ α  
να έρχεται πρός τά  έχει Ιιρ.ππο;.

Ό  ωραίος στρατιωτικός, περνώντας μπροστά άπό τά παράθυοά ττς, 
τής Ιστειλε θεομότατο χαιρετισμό. *Η Κασσιανή στόν χαιρετισμόν 
έκεΐνο άπήντησε μ’ ενα αγγελικό χαμόγελο ’Έκαμε μάλιστα καί κάτι 
αλλο πειό τολμηρά : Έπήρε άπο μιά ανθοδέσμη ένα τριαντάφυλλο καί 
τό έρριξε στόν Άχίλλα.

Τό πρώτον αύτό έοωτικ-Ιν δώρο τής Κασσιανής έγέμισε αέ άπειρη 
χαρά τήν ερωτευμένη καρδια το> νεου κ’ έφυγεν άπό χεΐ τρισόλβιος.

—  Άχίλλα. έψιθύρισεν ή Κασσιανή, μόλις τόν είδε νά φεύγη. 
Αύριο λοιπόν.

—  Αΰριο, άγγελε τών αγγέλων,
Κ ’ εχωρίσθηκαν.

Ο ί  ά ο ρ α β ώ ν ε ς
Λίγες ημέρες χατόπιν ό Άκίλλας, τρελλος άπό τόν έρωτά του, 

ιταρουσιάσθη στούς γονείς τής Κασσιανής, τούς όποιους έλαχιστα έγνώ- 
ριζν / Εζήτησε ν* συνομιληση ιδιαιτέρως μέ τόν πατέρα τ ις  κοοης 
καί οταν αύτός τόν έδέχθη, ό Άχίλλας ,ειπβ :

—  Έρχομαι νάζητήσω άπό σας τό μεγαλήτερον άγαθόν τςύ κόσμου.
—  I Ιο to είναι αύτό τό άγαθό ;
—  Τήν Κασσιανή.
—  Μεγάλη τιμή κάμει στό σπίτι μου ό Άκόλλας. άπήντησε ό 

γέροντας. Ά λλά  έγώ δέν μπορώ νά κρίνω καί ν’ αποφασίσω για τήν 
τύχη τής κόρης προτοϋ έρωτηθ-ξ ή ίδια.

— Ά λλά  ποτέ ή Κασσιανή δέν θά κάμη έκείνο ποΰ δέν θέλουν οί 
γονείς της.

—  Ά  κόλλα, οί γονείς γνωοίζουν τό καλό καί θά τό υποδείξουν.
—  Καί αν ή Κασσιανή δεχθη ;
— Κίθε νά δεχθή. Πρώτα ή δική μου καρδιά θά χαρί.
Ό  γέροντας ανήγγειλε άμέσως στήν Κασσιανή τήν πρότασιν τοϋ 

Άκίλλα, τήν οποίαν ή κόρη έδέχθηχε μέ εύχαρίστησιν.
Άμέσως ό πατέρας της παρουσιάσθη στόν ,Άκίλλα, πού έπερίμενε 

με αγωνία μέσα στό μεγάλο θάλαμο τών έπισχεπτών, χαί τοϋ ε'ίπε :
—  Έλα, Άχίλλα. 'Η μνηστή σου σέ περιμένει.
Και έτρεξεν ό Άκίλλας πρός συνάντησιν τής Κασσιανής.
—  Κασσιανή, έφώναξε, μόλις τήν είδε, σ’ εύχαριστώ.
Έπήρε τό χέρι της καί άφησε τό βλέμμα του νά χαιδέψη τό 

γλυκύτατο πρόσωπο τοϋ αιθέριου έκείνίυ άγγέλου καί νά έκδηλώση 
αλλη μιά φορά τόν φλογερό του έρωτα πού τόϋ πυρπολούσε τά στήθη.

— Καί τώρα. άχούσθηκε νά λέγΐ ό πατέρας τής Κασσιανής, πού 
έγιναν οί αρραβώνες μέ τ·ΰς πιό καλούς οιωνούς, ας εύχηθοϋμε όλοι 
νά δεχθούν τόν γάμο αύτό ό βασιλεύς Μιχαήλ καί ό Θεόφιλος ό διάδοχος.

(Ά  χολουθεϊ)

άπηντησεν ό Άκίλλας.

Ki

ΆριΙ) 24 ( Συνέχεια, έκ τον προηγουμένου)
II Άμχλια μόλις τήν είδε, $*αμε κάποιο κίνημα δυσφορία-, ήθέ- 

λησε νά της πί) καποια λόγια ϊσως ύβοιστικα. άλλά τό ήοεμον κα» 
παρακλητικόν ΰροςτής Κιοήνη; πού έμοιαζε μέ υοος ένός κατηγορου
μένου, ό όποιος ήτο έτοιμος να παραχαλέση ενα ισχυρόν γιά κάποια με
γάλη χάριν. τήν άνε/αίτησε.

—· ΙΙοιός σας έστειλέν έδώ, κυρία; τήν ήρώτησε μέ οωνήν υπό
κωφων

—  'Ο βασιλεύ:, άπήντησεν, ή σύζυγ ς τοϋ Χατζηπέτρου.,
—  Και τι θέ»ει τα^α Α βασιλεύς;
—  Θά σας τό πώ. Μεγαλειοτατη, απήντησεν ή Κ’ιρήνη
—  Λίγετε «οιπον, είπεν ή Αμαλία με νεϋοικότητα.
—  Αυριον ό βασιλεύς φεύγει χαί μ’ έπεφόοτισε νά σας δηλώσω 

ότι όλα τά ποός τό* θρόν,ν δικαιώματα του τα εκχωρεί στό παιδί 
σας.

—  Στό παιοι μου ; έψιθύρισεν ή Αμαλία, ώβάν νά ώνειρεύετο.
—  Μα λίστα, στ5 παιδί σας, έπανέλιβεν ή σύζυγος τοϋ ΰπασπιστοϋ.
—  Στό παιδί μου ; έψιθύριοε πάλιν ή Αμαλία καί τό μυαλό της 

έσά/.ευε.
— ϋτό παιδί πού έχετε αέ τόν Χάν. 'Ο βασιλεύς χάνει αύτή τή 

θυσία γιά να τόν άφήσετε ήσυχον έκεί ποϋ θα πάγ,.
'Η Άμαλια σ.ωποϋσε.
—  Λο πον ; έρώτησε σέ λίγο ή Ειρήνη. ΓΙοία είναι ή άπάντησίς 

σας. Δεχεθε ;
ΙΙάλιν ή Άμαλ’α δεν άπήντησε. Έ χεί κοντά της ύπήοχε κάποιο 

πηγάδι σχεπασμένο μ' έ<α μάρμαρο. Χωρίς νά τό καταλαδη ή ίδια 
εχαθισε στήν πέτρα αύτή *αί έφαίνετο οτι ήγωνίζετο νά συνέλθη άπό 
κάποια ζαλη.

—  Πες του νά μή φύγη, άπήντησεν έπί τέλους ή ’ Αμαλία. Απόψε 
θά έλθω νά τόν δώ.

Ή  Ι'ίοήνη Ιχαμε μιά ύπόκλισι χαί άφησε μόνη τήν βασ'λιστα. 'I I  
Άμαλια τότε έσήκωσε!τά ματια της στόν Ούρανό, $σταύρωσε τά χέ
ρια απάνω στό στήθος της καί παραζαλισμένη άπό οσα ήκουσεν, νε- 
χρωμενη σχεδόν άπό τήν συγκινησιν, έψιθύρισε, ένώ τά ματια της, τά 
βασιλεμένα από τήν άπροσδόκητον αύτήν νεαν οδύνην, εγεμιζαν δακρυα:

—  <ϊ)εε μου, τόσον πολύ λοιπόν τήν άγαπα !
Ένώ ή Ειρήνη έπέστρεφε σπίτι της γιά νά διαβιβάσγι στόν ’Όθωνα 

την απαντησιν της Αμαλίας, ή βασίλισσα μέ τήν καρδιά της συντε- 
τριμενη, αλλά κ- έπτοημένη άπό τό μεγαλείον τοϋ ερωτος τού Όθω- 
νος πρός τήν ώραιαν Μαρίαν, Ισπευδε πάλιν πρός συυνάντησιν τοϋ 
Χάν γιά νά τού δ.αβιβάσγι °σα διεμείφθησαν μεταξύ αύτής καί τής συ
ζύγου τού Χατζηπέτρου,

'II Άμαλια ήνοιξε τήν πόρτα τοϋ δωματίου μίσα στά όποιον είχεν 
αφήσει τόν Χάν. Κανείς δέν εύρίσ<ετο έχεί μέσα. Ούτε ό Χάν οΰτε το 
παιδί. 'I I Άμαλια έβώναξεν άμέσως τήν γρηά Μαρία.

—  Πού πήγε ό στρατηγό; ; τήν ήρώτησε,
— Μεσα είναι, ατεχοιθη ανύποπτος ή γρηά.
— Μεσα ό·ν είναι κανείς, ειπεν ή ’ Αιιοΐί» ν

χαλέ ; 

Χάν, άλλά

Αμαλία κατακίτρινη άπό τήν
ταραχή. Ούτε ό Χάν ούτε τό παιδί.

— Χριστό; και ιΐαναγία ! έκαμεν ή γρηά Μαρία. Τί μοϋ λες,
Λέν είνχι ουό λεπτά πού αχούσα τό παιοι νά κλαίη.

ΓΙού πήγαν λοιπόν ; ήρώτησεν ή Αμαλία. Καλά ό 
τό παιδί ;

— Θα τό πήρε και Οχφυγε, ειπεν αφελέστατα ή γρηά.
— Θαφυγε ; ’ Από ποϋ να φύγη ;
— Ά π  τήν μικρή πόρτα, κυρά μου. Δέν τήν ξέρεις τού λογου

σου τήν πόοτα αύτή ;
'Η Αμαλία, χωοίς ν’ άπαντήση, ετρεξέν εξω εύθύς.
Οί ό'.αβαται που έβλεπαν τήν βασίλισσαν νά περνάη άπό μπροστά 

τους μονη. σάν σαστισμένη, σάν νά τήν κυνηγούσε κάποιος αόρατος έχ- 
Ορός, έσταυροκοποϋντο.

Ενώ ή βασίλισσα Αμαλία έτρεχε σάν τρελλή πρός άναζήτησιν τοϋ 
έραστοϋ καί τοϋ παιδιού της, πού εί^αν έξαφανισθή κατα τρόπον 

τόσον μυστηριώδη, ό βασιλεύς "Οθων ώδηγοϋσε τήν Μαρίαν μέσα στό 
έρημο*κλησάκι τής Άγιας Βαρβάρας, δπου έντός ολίγου, ό ίερεύς 
Παπαθύμιος ευλογούσε τούς γάμους των παρουσία τοϋ Χατζηπέτρου 
καί τή; συζύγου του.

Ά λ λ ' ή Μαοία δεν ήτο όσον εύτυχής έπρεπε νά είναι, όσον θά 
ήτο αλλη στήν δική της θέσιν. Κάποιος ά/εξήγητος φόβος τής έόη-
λητηρίαζε τήν χαράν κ’ έκαμε τήν ψ^χήν της νά τοέμη σάν τό
κα^αμόουλλο.

"Οταν ή ίεοοτελεστεια τοϋ γάμου έτελείοισε καί οί δύο νεόνυμφοι 
έμπήχαν π ά λ ι ν  μέσα στ’ άμαξι γιά νά έπιστρέψουν στό σπίτι τού 
Χατζηπέτρου. η Μαρία προσεβλήθη από μιά σοβαρά καρδιακή κρίσιν 
κ’ «λιποθύμησε. έχρειάσθη δε νά καταβάλουν ύπερανθρώπους προσπα- 
θειαςτοσον όβασιλευς οσονκαιόΧατζηπετροςδιά νατήν κάμουν νά συνέλθη.

"Οταν έπί τέλους συνήλθε, ό βασιλεύς δυσφορών aj.a τόν σκληρόν 
τρόπον, μέ τέν οποίον ή Μαρία ύπεδέχετο τήν ευτυχίαν της,τής ειπε!

— 'II ψυχή σου πενθεί τήν στιγμή πού έπρεπε νά σκιρτά άπό ά- 
γαΛλίασιν.

Φοβούμαι. Μεγαλειότατε, φοβούμαι πολύ, έψυθύρισεν ή Μαρία.
~  Τί φοβάσαι; Τώρα πλέον τίποτε δέν θά μπόρεση νά μας χωριση, 

άπήντησεν ό βασιλεύς, προσπαθών νά τής μεταδώσ^ τήνπεποίθησιν πόΰ 
είχε στήν εύτυχίατων.

( Άχολουθεϊ’).
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W Κ Ο Ρ ΙΤ Γ ΙΑ  Κ Α Ι ΝΕΟΙ, Π Ρ Ο Σ Ε Ξ Α Τ Ε  ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΑΥΤ
Η Ν Υ Μ Φ Η  Τ Ο Υ  Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ο Υ  Γ R Μ Ο Υ

Ο ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ί 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 

"Οπως έ<ιερΙμε>α Ιισι χαι έγινε. Τά κορ(* 
τοια και οί νέοι ΰπεδέχθησαν μ’ ένβουοια 
ομό τό Δημοψήφιομο τοΰ Πολίτικου  ̂γάμου, 
γιοχί ήννόησαν εύθϋς έξ άρχής δτι ό Πολι - 
τικός γάμος είναι ή σωτηρία τή; Νεολαίας.

Εννέα κορίτβια έδήλωίαν ουμμετοχήν 
οτό Δημοψήφισμα καί έξη >έοι. Καί &- 
κόμη είναι ή ηρώτη έβδομός ΈλΛίζω ότι 
μέσα σέ χρείς-τέσσαρας εβδομάδας δέν θά 
με(ν|] κορίτσι και νέος πού νά μή ζητη3Ή νά 
λάβιι μέρος στό σωτήριο αύτό Δημοψήφισμά.

Τό τονίζω άλλη μια φορά : “Οποίο κορί
τσι λόβρ μέρος «τό Δημοψήφισμα τού 11ο- 
Λιτικοϋ γάμου είναι αδύνατον νά μεινιι ά- 
νύποινδρο

ΓΝΩΜΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΡΙΩΝ
Γ Ι Α  Τ Ο Ν  Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ο Ν  Γ Α Μ Ο

Τ0  πο'.ηίκος γάμος αποτελεί τό οοψωτερον 
ονοιημα όιά τήν δημιουργίαι> μιας π ρ α γ υ α τ ι-  
χ <μ) ϊ  ΐν ζν χ ο ν ς  οίκογενείας. Τά αιΆρογννα τον 
.οημεοινον γάμον οπανίως εντυ/ονν. ' ( )  κόρος 
ονντοιια έρχεται νά. καταοτρέψΙ] ο,τι ίδι/μιονο- 
γηπαν θ: ονζυγοί. Είς τ ’ ανδρόγυνα, τά έκ πο
λιτικοί' γάμον δεν />ά έμφιλο/αιρήο)) ό κόρος. 
Είς τόν πολιτικόν γάμον δέν υπάρχει κα.ιείς δε- 
υμός. Συμφωνία μόνον υπάρχει. Οι σνζνγοι τον 
σημερινοί· γάμον οταν χωρίζουν γίνονται εχθροί. . 
Οί ονζνγοι τον πολιτικού γάμον, καί μετά τοΛ | 
χωρίαμύ τονς, παραμένονν φίλοι.

.X tjv io  Ί ε ρ ο π η  o c o i u x n
Τί τό θέλετε. Ό  γάμος οπως γίνεται οημερον 

είνε πράγμα φοβερόν. Γ ι ' αυτό σήμερον οταν 
υπανδρεύεται κανείς οΐ άλλοι τον ταλανίζουν καί 
τόν ειρωνεύονται. Ό  πολιτικός γάμο;  δίνει αέρα 
■στ ’ άνδρύγννα, τούς δίδει έλενίϊερίας : Καί τότε
η σύζυγος παύιει νά είνε ή αίωνία οκλάβα τ ον 
Λνζύγου.

Ά ύ ή ν α ΐ Καίτη Καψή
Εντνχεΐςς &ά εΐμεΰα άν ή ’Αθηναϊκή κοινωνία 

ϋηχΟι'ι καί άρχίσΐ] νά έφαρμάζΐ] τόν σοφό θεσμό 
τον J/ολιτικον γάμου. ”Απιστοι σύζυγοι τότε δεν 
)7ά υπάρχουν, άλλ’ οΰτε ζηλότυποι ούζνγοι θά 
νπάρχονν. Α γ λ α ΐα  S ix a

Ή  χαρά τών έρωτευμένων ό Πολιτικός γά
μος. "Οταν ή κοινωνία δεχθί) τόν Πολιτικόν γά
μον, τότε θά παυσουν νά σημειώνωνται άπαγωγαί. 
Καί τό οπουδαιότερον : δεν θά συμβαίνουν δρά
ματα καί... κωμωδίαι τιμής.

t - ϊρ ή ν η  Δ ρ α ν ύ ιίΑ Π  

’Εμείς τά μοντέρνα κορίτσια πού όνειρενόμεθα 
πάντα τήν χειραφέτησιν τής γνναίκας, πρέπει νά 
πανδρευώμεθα μόνον με Πολιτικόν γάμο. ”Ετσι 

'  διατηροϋμεν και έμεϊς τόν εγωισμό μας καί οί 
ονζνγοι πανουν πλέον νά είναι γιά μάς τά απαίσια 
θηρία τής: άποκαλύψεως.

Ά θ/ιναι Μαρί^ Χ ,ώ ιη
ΓΝΩΜΑΙ ΑΝΑΓΝΛΣΤ QN

Ή  δίς Χόρα είναι άξια σνγχαρητηρίων διά τό 
τολμηρόν Δημοψήφισμά της. 'Ο Πολιτικός γάμος 
πρέπει νά έπιβλι^θή καί θά έπιβληθή. Είναι ό 
αοφώτερος καί ό ανθρωπινότερος τών θεσμών.

Μ ά ρ ιο ς
Καλόν θά ήτο νά έπιβάλετο ό Πολιτικός γά

μος διά Διατάγμάτος. Ή  κοινωνία τότε θά έξν- 
γιαίνετο.

Πύλος Μηιοος Διοοχονρίόης
Πολν σοφά τά λόγια τής δίδος Νόρας δτι με 

τήν καθιέρωσιν τον Πολίτικου γάμου δεν θά 
υπάρχουν γεροντοκόριτσα. Πολλά κορίτσια μένουν 
άνύπανδρα, όχι διότι δεν τά ζητούν, άλλά διότι 
φοβούνται τήν... ποιότητα τοϋ σνζύγον. * Νά π Λ 
ρω  uν τ ό ν * , λέγουν, ·μ ή π ω ι { ε ν ρ ω  τ ι  θά 
μον P fn ;*  Καί μένουν ατό ράφι. ’Ενώ μέ τόν 
Πολιτικόν γάμον τά πράγματα μεταβάλλονται. 
Χαί μέν ό κίνδυνος τής άγνωστου ποιότητος τοϋ 
ονζύγον νφίστατΟι πάντα, στήν περίπτωαιν δμως 
αύτήν ή σύζυγος δταν δή οτι ό άνδρας της δέν 
είνε παρά ενα ξϋλο άπελέκητο, ένας καργαρίας, 
διαλύει ενα πρω ΐ τήν συμφωνίαν καί πάει λέ
οντας.

Καλάμαι Μαρίνος Σταθόπουλος

Αυτές είναι χι γνώμες τών ά,ναγνωστριών, 
καί τών άναγνωστών, τάς όποίας έλαβα άιτό 
ιήν πεοασμένη Παρασκευή μέχρι τήν Τρίτη 
τό βράδυ. "Oovc γνώμες θά λάβω τώρα μετά 
τήν Τρίτη θά τή; δημοσιεύσω στό ερχόμενο 
φύλλο.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ Σ Υ ΙΤ Α Σ 1 Σ  
Προσέχεται νά μή μακρυγορήτε. Έκεΐνο 

πού έχετε νά πήτε νά τό λέτε μέ όσον τό 
δυνατόν λιγώτερα λόγια. Συνδυάζβτε πάν
τοτε οτής γνώμες σας τήν σαφήνειαν καί 
τήν ουντομίαν. Έτσι δέν θά παρουσιασθοΰν 
αφορμές προστριβών μεταξύ μας

ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ Ο! ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗ Σ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 
Σόίς είπα : Έχω τήν βεβαιότητα καί 

τήν βεβαιότητα αΰτη τήν στηρίζω σέ δε
δομένα σοβαρά, δ τ ι  οί "Ελληνες τής ’Αμε
ρικής έχουν κηρυχθή, οί περισσότερο· &ν 
δχι δλοι, ύπέρ τοΰ Π ο Λ ίτ ικ ο ΰ  γάμου. Τά 
κορίτσια πού θά θελήσουν νά λάβουν 
μέρος είς τό Δημοψήφισμα αύτό δέν πρέπει 
νά λησμονήσουν ίούς "Ελληνας τής Αμε
ρικής.

Τώρα θά πήτε δτι άπό τούς άνθρώπους 
ούτοΟς μάς χωρίζει ενας μεγάλος ωκεανός. 
”Ε, μή λησμονήτε δτι υπάρχει στό μέσον 
ή άλληλογραφια καί, τό καί σποοδαιό- 
τερον, δτι ή <Σφαΐρα> κυκλοφορεί εϋρη- 
τατα στήν Αμερική

Π ΙΝ ίΞ  TQN ΚΟΡΙΤΣΙΑΝ
5 δραχ. κάθε δήλωσις 

Μέχρι οημερον έόήλωοαν συμμέτοχη εις 
τό Δημοψήφισμα όιά ιήν νύμφην τοΰ /Ιο. 
λιτίΜον γάμου τά ί (ή ς  χορΙιοια.

ΠΡΠΤΗ ΕΒΔΟΜΑΣ 
Μερόπη Βλασταράκη, Χανιά.
Καίτη Καψή, Άθήναι 
’Αγλαΐα Νίκα, Πειρριβΰς 
ΕΙρήνη ^ρανδάκη, Άθή»αι 
Μαρία Χιώτη, Άθήναι 
Έσμεράλδα, Κόρινθος 
Πουπέ Άθήναι.
Λίνα Καβαλλιέρη, Άθήναι 
Πόπη Ίατροΰ. Άθήναι

ΠΙΝΑΞ TQN ΝΕΩΝ 
ΠΡΩΤΗ ΕΒΔΟΜΑΣ 

Μάριος, Άθήναι
Μαρίνος ΣταΘόπουλος, Κολάμαι.
Μήτσος Διοσκουρίδης, Πύλος 
Νέος Συρκούφ, Άθήναι.
Αγόρι, Καλάμαι.
Λάμπρος Πίσκοπος, Πάτραι.

ΔΕΛΤΙΟΝ ΔΗ ΛΩ ΤΕΩ Σ 
Γιά νά μπορέσετε ιά λάβετε μέρος στό 

Δημοψήφισμα τοΰ Πολιτικού γάμου άνάγκη 
νο κόψετε καί να στήλειε τά γραφεία τής 
«Σφοϊρας» τό κάτωθι δελτίον, συ· οδευόμενον 
ύπό 5 δραχ.

’ίγ^ρίνα ι πληρέστατα τόν δεσμόν 

τον ηολιι ιχον γάμον χαι θέλω 

νά λάβω μέρος είς τό 

Δημοψήφισμα.

‘Υπογραφή ή ψευδώνυμον

Ώρβουάρ τώρα γιά τό πρυ^χές.
Ή  Δίς Νόρα

Ρ ! Η ΖΩΗ ΤΩΝ ΝΕΟΠΛΟΥΤΩΝ " Ά

Μ

ΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ
Καχοροιί,ιχον μήχερ μον,

Χαιςέτε σύν γυναιχίν καί τέκνα καί ό Θεός 
νά σάς ηοντκονδι,ναμώνη καθότι είσθε ά
κόμη χρήσιμος είς 
τό μονογενές σος , . -«g?2?
θυγάιρ ον. ’Ετώρα 1
λοιπόν θά ράφσω 
καινουργές μεσο 
φόριον από ΰφο- 
σμα μεταξιτήν ό
που σάν τό φο- 
ράου καί θά *ά- 
μΉ φρούτσου,φρού- 
τσοί’, φρουτσου. 
διά νά μέ γλέπουν 
καί νά ζηλι βγουν 
αί γειτονικά! οί 
κίαι. σχόροδα στά 
όμμάτια των.

Επίσης θά ναυ
πηγήσω καί μΐ'·>ν 
δζακέτταν ΐπερ θά 
τήν φορέοω τήν 
νύχτα τής Ανα
στάσιος καί θά 
υπάγω νά τοποθε
τηθώ έκεΐθες δ
που θά είνε τά περισσότερα κηρία διά να 
μέ γλέπουν καί νά μέ θαγμάζουν. Επίσης 
θά κάμω καί όνιουλάρισμα στά νύχια μου 
καί μανικιούρ στά μαλλιά μου διά νά με 
λιγουρεύσο ύ Άρξέρ καί νά μοΰ ξεφράζη τόν 
έρωτά του δ μουρδάρης καί νά μοΰ ειπχι :

— Μωρή κουκλόρα μου, σ* άγαπώ μωρή. 
Έλα νά σέ άσπασθώ.

Έγώ θά κάμνω πώς δέν θέλω άπαράλα- 
χτα όπω; κάμη ή φοράδα μας είς τό χωρίον 
όντας τήν ζυγώνει ό ήμίονος. "Υστερα όμω; 
θά θέλω καί τότες κάλλΐ'< πέντε καί στό χέρι 
παρά δέκα καί καρτέρει,όπως είπε καί ό μέ- 
Υ α ς  Ναπολέος.
7 Βέττα

Μ
ΤΑ ΓΛΥΚΥΤΕΡΑ ΤΡΑΓΟΥΔίΑ Μ

- !Μ
Α Ν Ο Ι Ξ Ι Α Τ Ι Κ Ο  Α Ε Ρ Α Κ Ι  '

Μέ τό γαλάζιο σου πουκάμισο 
γέρνεις, μικρή μου, στό κρεββάτι.
Σέ λίγο έσύ άποκοιμήθηκες 
μά έγώ ποΰ νά ςφαλίσω μάτι !
Αγνάντια στ’ άνοιχτό παράθυρο, 
δνειρα τό φεγάρι πλέκει, 
β"υβή κ’ ή λεύκα ή πανύψηλη, 
ολόρθη, μαγεμένη στέκει.
Τό φεγγαρίσιο φώς σ' άγκάλιασε 
κ' έχλώμιασες ogv τό σουδάρι, 
καί τά μαλλάκια σου άσημώθηκαν 
στό μαλακό σου μαξιλάρι.
Κοιμάσαι τώρα κι’ έγώ πΛάϊ σου 
χαϊδεύω σου άπαλά τά χέρια, 
γλυκσφιλώ τό προοωπάκι σου 
καί τά βασιλεμέν' άστέρια..
Γλυκοκοιμάσαι πάντοτε ίίσυχη 
κι’ έγώ άγρυπνώ καί σέ κυττάζω, 
χπμογελάει τό στοματάκι σου, 
μά έγώ πονώ κι’ άναστενάζω,
Καί σ' αγκαλιάζω τό κορμάκι σου, 
τόσο άπαλ'* μη μοΰ ξυπνίσεις, 
μη τό γλυ> όνειρο κ’ άρχίνησες, 
ςυπνώντας σε, στή μέση άφίσεις.
Σάν τ( άπόψε νά ονειρεύεσαι, 
ό νοΰς σου ποΰ νά Ιχε. πάει, 
τό κεραυένιο τ’ άχειλάκι σου 
σέ ποιόνε τάχα νά γελάει ;
Ποΰ νάχει φύγει κ' ή καρδούλα σου,
—Έδώ ή δίκιά μου σιγοκλαίει—
Σέ ποιόν γελάει τό στοματάκι σου, 
αγάπης λόγια σέ ποιόν λέει ;
Κοιμάσαι, φώς μου, πάντ’ άξέγνοιαστη 
κι’ έγώ άγρυπνώ μά δέν μιλάω,
Καί τό πρωί ξυπνάς χαρούμενη 
κΓ άντί νά κλαίω, σοΰ γελάω.

Μ. Μ. ΔΑΜΙΡΛΛΗΣ

Α Γ Ο Ρ Α Σ Α Τ Ε  ΟΛΟΙ

Τ ’ Α Ν Ε Κ Δ Ο Τ Α  Τ Ο Υ  Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ο Υ  Π Α Γ Κ Α Λ Ο Υ
ΤΑ ΠΩΛΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΚΙΟΣΚΙΑ ΚΑΙ 01 ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΑΙ ΠΡΟΣ I ΔΡΑΧ.
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Μ
Η UTOPIA ΕΝΟΣ ΟϊΡΙΓΚΟΠίΓΚΟΥ

Δέν είνε άνάγκη νά. εχη κανείς τάς Ιδιοτροπίας 
ενός Μπετχύβεν, διά νά μή δύναται ποτέ νά 
ενρη τονς ύπηρέτας τον, ο.πως τονς θέλει. Ό  
μέγας μουσουργός, είνε αλήθεια, οτι τό h ταρά- 
καμνε. Οντε υπηρέτην, οντε μαγείρισσαν, οντε 
καμαρ έραν κατώρθωσε νά κρατήαη περισσότε
ρον τών 1Γ> ημερών. Έάν νπήρΖε στατιστική 
λεπτομερής τοΰ προσωπικού πον ήλλαξε κατά 
τό διάστημα τής ζωής τον, ό αριθμός τών αν
θρώπων ποΰ διήλθαν άπό τήν υπηρεσίαν τον θά 
ητο καταπληκτικός. ’Εοιν μάλιστα είχε τήν εύ- 
τυ/ίαν να ζή εις τήν σημερινήν εποχήν ζήτημα 
είνε άν δεν αύτοκτονοΰοε άπό τάν θυμόν του με 
τάς αξιώσεις ποΰ /)ά είχαν οί· ύπηρέται τον, τόν 
εγωισμό)· καί τά ελαττώματα των. Μάοτυς μου 
κάθε οικογενειάρχης και κάθε οικοδέσποινα.

Εάν κατά την αρχαιότητα και μέχρι ποό ολί
γων άκόμη εκατονταετηρίδων, ο! σκλάβοι, τονς 
όποιους κάθε εύγενής ή όπο>σδήποτ3 ενποοος ε ί
χεν εις την υπηρεσίαν τον, ήααν δυστυχή όντα, 
καθίστων όμως εντνχεϊς τονς κνρίονς των, νττό 
τήν εποψιν αύτήν νούλάχιστον. Καταργηθείσης 
συν τφ χρόνιο τής άνθρωπεμπορίας, ήρχιοαν τά 
βάσανα τών οικοδεσποτών. Οί ύπηρέται όλου τον 
κοσμον και ολων των εποχών κατά κανόνα, εχοντα 
όμως και ια^ εξαιρέσεις τον, ουδέποτε έξεπλήί 
ρωααν τόν προορισμόν των ενσυνειδήτως. Εις iny 
σημερινόν μάλιστα κοινωνικόν βίοι·, τών π<}Ιεων 
ιδίως, είνε αναμφισβήτητος ή σοβαρωτέρα ,κο.νυ)- 
νική πληγή.

Είς τό μεσιτικόν γραφειον, όπου {jn ποοστοέ- 
ξετε διά νά βρητε μίαν υπηρέτρια,, τήν
συστήσουν ο,ς μοναδικήν είς τό ,,’δος της. Άλλά 
την πρωτην ήμέραν ποΰ θά..οά; υπηρέτηση όλα 
της τα χαρίσματα θά έξ'αφανιοθοΰν. Είναι καί 
αν τή δπο)ς δλαι

Τοΰτο δεν σνμβαίνμ μι·,μον ε!ς τί)>, 'Ελλάδα, ή 
μάλ/.ον εδώ, όλιγώτερ0ν άπό τάς άλλας χώρας. 
Κανείς ποτε Ευρωπαίος ή Αμερικανός δέν 
ηκονσθη εκφρ<\ζόμενος υπέρ τών υπηρετών.

Ο Αγγλος, ΜίιΚ Ιόναλ, πευιηγηθείςόλας σχε
δόν τας χ(ι>ρας τ0,~ κόσμον καί τήν ’Ελλάδα άκόμη 
και μ ελ ίτ ,/αας τάς σννθήκας τοϋ βίου ίκάστης,

? α;άει διαρκώς νά πνέη μένεα κατά τώ,· ύπη- 
θετ(/όν. Είς Παρισίους, οπόν τελευταίως έγκατε- 
Π\ιάθη, είς παρισινός τοΰ παρετήρησε κάποτε οτι 
ο ί Γάλλοι ϋπηρέται είγαι πολύ χειρότεροι τών 
’Άγγλων.

— Δεν όμιλό), άπήντησε. μόνοι· διά τούς "Αγ
γλους. Ομιλώ ^δι' δλους τούς ύπηρέτας γενικώς 
οίασδηποιε φυλής, χρώματος καί θρησκείας. 'Ο 
Άναμίτης, τόν όποϊον τόσον εκθειάζει ό ΙΙιέο  
Α οττί, δέν αξίζει οντε τό σχοινί ποΰ ποέπει νά 
μεταχειρισθή κανείς γιά νά τόν πνίξη. Ί )  Νέγρος 
είναι οκνηρός. *0 λίαλγκάσιως είνε μπεκοής, ό 
Ινδός είνε φιλοχρήματος καί κλέπτης.

Είχα ύπηρέτας άπό όλα τά γένη τοΰ κοσμον, 
μηδε τοΰ πιθήκου εξαιρούμενου. Καί αυτός άκό
μη μ ’ απογοήτευσε.

Είχα ανάγνωση είς πολλά βιβλία ότι ένίοτε έ- 
χοησιμοποινυν τον τετράχειρα αύτόν εις διαφόρους 
υπηρεσίας, τάς οποίας έξετέλει θαυμάσια.

Ειχα ιδη μαλιστα είς τό Τράναβααλ πιθήκους 
να έργάζωνται είς τά χρυσορνχεΐα ύπό τάς όδ)]- 
γίας ένός συμπατριώτου μον. 'Επίσης μιά άμερι- 
ρικανική έφημερίς περιέγραψε κάποτε ενα χιμπαν- 
τζήν 6 οπαίος είχε καταστή τέλειος υπηρέτης. 
Άπηυθννθην πρός τήν διενθννσίν της και }μαθα 
οτι εις την Νεαν Όρλεανην νπήρχεν ειδικόν γοα- 
φεϊον, το όποιον έπρομηθενεν έξησκημένονς νπη
ρέτας πιθήκους.

Tij αιτήσει μου, μου άπεστάλη ό νεαρός ούραγ- 
κουτάγκος Τζόκο, έφιοδιασμένος με τρία π ιστο 
ποιητικά καλής διαγωγής άπό τονς πρώην κυ
ρίους τον.

Πριν ή φθάση άκόμη ή μην ενθουσιασμένος δ:ά 
το εύρημα μου. 'Ε π ι τέλους, έσκεπτόμην, θά απο
κτήσω υπηρέτην, ό όποιος θά έξυπνη, πρωί, δεν 
πίνη τό κρασί και τά ηδύποτά μον, δεν θά μον 
καπνίζη σιγάρα και δε θά μοϋ άνοίγη τάς έπισ- 
τολάς μον.

Α ί ελπίδες μον ανταί δεν ήργησαν νά διαφεν- 
σθοϋν.

Η  πρώτη εντυπώσις, άμα τόν είδα, ήτο ποά- 
γματι άνωτέρα τών προσδοκιών μον. Χωρίς νά 
φαίνεται χαριτωμένος, ό νέος μον υπηρέτης ήτο 
καλοενδεδν μένος, με καινουργή ενδύματα και 
λουστρίνια σκαρπίνια.

Μόλις ήλθε ήρχισεν άμέσως τήν έργασίαν τον 
και μον έφάνει είς δλα έπιτηδειότατος. Ταχύς, 
πρόθυμος, ιδίως αμίμητος δταν μέ ϋπηρέτει είς 
τό τραπέζι* δεν έπρόφθανα νά ζητησφ κάτι χρή
σιμον καί άντέλαμβάνετο μόνος του τί μου έλει
πε. Το πρώτον εσπέρας τόν συνώδενσα εις τό 
δωμάειόν τον καί τον έδιξα τό κρεββάτι τον. ’Ε - 
φανη πολο ευχαριστημένος δταν, δοκιμάσας ενρε 
τ ν στρώμα πολν μαλακόν. Τόν παρεκάλεσα νά

— « S c p O I P A »  -  ·
με ξνπνηση είς τάς οκτώ τήν επαύριον καί τόν I 
καληννκτισα. '  »

Οταν έξνπνηοα τό πρω ΐ καί έκύτταξα τό ώ - , 
ρολογι μον ή ώρα ήτο δέκα καί δμως ό Τζόκο ! 
δεν είχε άκόμη φαν [μ Κονρασθιίς νά νόν περι- 
μενιο εσηκώθην καί έπήγα εις τόν κοιτώνα τον.

Είδα τόν Τζόκο χωμένον άκόμη είς τό κρεβ
βάτι τον να καπνίζγι, με έκφρασιν νπερτάτης 
ήδονής, τήν ωραίο τέραν μον ιρλανδικήν πίπαν, 
την οποίαν με τοόπον ιιον είχε άφαιοέσει.

ΓΗ  θεά μον δεν τόν εκανε νά ταοαχθή ιιόλον 
και ηγωνίσθην διά νά τον δώσν) νά έννοήσΐ) δτι 
α ντο που έκανε ήτο άνάρμοοτον. ’Εξηκολούθει 
ομως νά μ νη είς τό κρεββάτι τον πόσον, ώστε 
χασάς την νπ ο μονήν μον, τον έρριφα 'νερό εις 
το πρόσωπόν. Α ί φωναί τάς όποιας έρρηξε μέ 
έκαμαν να εννοήσω δτι ο νπηοέτης μον δεν σννε- 
πάθει διό'.ου το υγρόν αύτό, άπό τό όποιον ήμεϊς 
οί ανθρο)ποι ειμεθα άχώρ στοι.

Αφοΰ ετοίμασε μ ε τ ’ ολίγον, με θαυμαστήν 
πράγματι ταχύτητα καί έπιτηδειότηΐ{ΐ;Λ, τα* νπο- j 
δήματα μον, ήρχισε νά παρασκένάζ}] καί τό πρό- 
γενμά τον, ΜΕστρωσε ενα ι^ίκρό τραπέζι καί έτο- 
ποθέτηο ; πάνω γά^α καΙ καφφέ, φρυγανιές βον- 
τυρωμει’ες, αυγά- καί μαρμελάδαν πορτοκάλι. 
Χωρίς νά μ$ προσκαλέση νά τόν βοηθήσω, τά 
έφαγε δΙά μέ θαυμαστήν δρεξιν.

Επειδή είχα μίαν νπόθεσιν νά τελειώοφ ήναγ- 
*Ζασθην νά τόν άφήσο> μόνον είς νό σπήτι, άφοϋ 
τον έδιοσα τάς οδηγίας μον διά τό γενμα.. Μετά 
μίαν ώραν ενρισκόμενος είς τόν εξώστην ένός 
ξενοδοχείου εΐδον τονς θαμώνας νά στρέφωνται έν 
σωματι πρός τόν δρομον, έκφράζονϊες παντοιο 
τρόπως τήν ιλαρότητα, ή όποία τονς κατέλαβεν, 
επί τή θέα ένός περιέργου ποδηλάτου. ‘Ο ποδη
λάτης αντός δέν ήτο άλλος άπό τόν νέον μου 
υπηρέτην. νΕτρεχε με ίλιγγιώδη ταχύτητα, ώστε 
εθεώοησα περιττόν νά ποοσπαθήσο) νά τόν κατα- 
φθάσω.

Σας προσθέτω δμως, έάν τοντο σάς έιδιαφέρει, 
ότι μ3τ' όλίγας στιγμάς τό ώραΐον μον ποδίιλατον 
έγινετο τρίμματα νπο τονς τροχοί>5 ένός κάρου, 
ένφ ό Τζόκο, άμα τι] συγκρούοει, μέ τήν μοναδι
κήν ενκινησιαν τον γένονς τον, ενρέθη δ ι’ ένός

Ο ίΒ \
Μ Ο Ν Ο  Ε Μ Ε Ι Σ  Α Λ Λ Α Ξ Α Μ Ε

Προχθέ; έ.τέρασα άπό δλα τά μέρη δπου 
έσμιγα ε x ιποια άλι σμόνητα δειλινά. Είδα 
καί τό μεγάλο πεϋκο μέ τά πλούαια φυλλώ
ματα ποΰ γνωρίζει τόσα μας μυστικά, ποΰ 
ακούσε τόσο (όμορφα λόγια, πού ζήλεψε 
την Ηδονική σου φρικίασι καί τά φιλιά 
σου τά πλάνα. Είδα ναί τό μικρό ρεμμα- 
τάκι μέ της λιγαριές καί τά σκΤνα, έκεΐ 
πιύ πήγαμε κάποτε νά κτίσουμε την μυ
στική μας φωληά. Είδα καί τήν μεγάλη 
πέτρα έχει που έκάθισες κάποιο βράδυ κ’ 
εκλαιγες πολύ γιατί είχες άργήσει καί φο
βόσουν μή σέ μαλώσουν. Πειό κάτω άντί- 
κρυσα καί τό μονοπάτι, άπό έκεΐ πού περά
σαμε σΐιν κυντ.γημένοι κάποιο καλοκαιριά
τικο μεσημέρι πού μ· ΰ είχες πή πώς ήμουν 
κακός κ’ έγωί'στής, έγώ τό φτωχό σου τ' α 
γόρι, έγώ, ό καλός καί πονετικός σύντρο
φος τών μεγάλων καί τών φωτεινών δρό
μων. Είδα άκομα καί τά περίερνα αγριο
λούλουδα μέ τό δυνατό μώβ χρώμα, πού 
στριφογυρίζουν σ ά ν  κουρντισιιένα δσο πέ
φτει έπάνω τους ό ήλιος θυμάσαι πόσο τ’ 
αγαπούσες τά λουλουδάκια έκεϊνα; 'Ίσως 
γιατί κι“ αυτά ήσαν παράξενα σάν κ’έσένα. 
Είδα άνόμα καί τήν μικρή μπυροϋλα έκιϊ 
ποϋ πηβαίναμε κάποτε νά ξεκουραστούμε 
και V - δροσίσουμε τό στήθος μας πού εκαιε. 
"Από δλα τά μέρη έπίρασα προχθές. Τίποτε 
δέν άλλαξε άπό τά μέρη έκεϊνα. Ουτε τό 
πεΰχο, κακό κορίτσι ούτε τό ρεμματάκι μέ 
τής λιγαριές οϋτε ή μεγάλη πέτρα, έκεΐ ποΰ 
κάθησι:„- γιά νά κλάψρ;, οΰτε τί μονοπάτι 
οϋτε τα κακόμοιρχ τά παράξενα λουλου
δάκια. Ουτε ή μπυροϋλα δέν άλλαξε. Μό
νο έμεΐς άλλάξαμε, καρδούλα μου, μόνο έ
μεΐς προδώσαΐίε έκεϊνο πού π.οτεύαμε μέ 
τόσο Φανατισμό. Μόνο έμεΐς. ΕΣΠΕΡΟΣ

Me lie Λ. Ί  {  γυναίκα έκείνη υπάρχει. Μόνο ή 
καρδιά της, ή καλή της καί πονετική καρδούλα, 
δέν υπάρχει πλέον. Γιά τήν καρδούλα αύτή όλος 
μου ό θρήνος όλος μου δ σπαραγμός.

Σάς εύχαοιστώ πολύ πού μέ πονέσατε. Αισθά
νομαι πώς είσθε γιά μένα ό άγγελος πού έπερί- 
μενα νάρθη γιά νά μοΰ κάμη τό μεγάλο καλό. 
θέλω νά μοϋ ξαναγράψετε. Τότε θά σάς γράψω 
κ ’ ί-γώ τήν τραγική ιστορία τής πεθαμένης μον 
αγάπης. "£ς

άλματος καθισμένος έπί τής ράχεως τοϋ ίππον. 
Περιττόν νά σάς εΐπω  δτι ό ίππος, άφηνιάσας, 
παρέσνρεν άκάθέκτος τό κάρον άνά τονς δρόμονς 
τής πόλεως κοί δτι έπλήρωσα διά τό άν^ραγά- 
θημα αντό τον πιθήκου μου ποοόν, ίσον με τάς 
προόδους μου μιάς εξαμηνίας.

Κατάςληκτος πρό τον θεάματος έπέστρεψα 
πρό τον γεύματος είς τήν οίκίαν μον καί ευρον 
τόν Τζόκο νά μέ ά ναι ιέ νη άταράχος καί καπνίζουν 
εν άπό τά άκριβώτέρα ποϋρα μου. eΗ  έκφρασίς 
του τίποτε δεν έδείκνυε τό άσννηθες’ οντε ίχνος 
φόβον διά τάς σννεπείας τον τολμήματος τον, 
οντε μεταμέλεια.

Είς μάτην προσεπάθησα νά τόν κάμω νά αί- 
σθανθη τό σφάλμα τον’ τό ζωον— είς τόν θυμόν 
μον μετεχειρίσθην καί αντήν τήν λέξιν, ή όποία 
έδώ είναι κυριολεξία— ήκουε τάς επιπλήξεις μου 
με τήν ιδίαν άπάθειαν

Άλλά δπως συχνά συμβαίνει είς τονς άνθρώ- 
πονς, ψαί:\Κζι δζί ό πτ<»χό~ Τζόκο, νπο τήν προσ
ποιητήν αύτήν άδιαφορ αν, εκρνπτε τά θλιβερά 
σνναισθήμάτα κα·.. τήν μεταμέλειαν τής φΰχής 
τον. Λιότι δταν τόν άφησα διά μίαν στιγμήν, τόν 
άντελήφθην άπό τήν κλε/δαρότρνπαν ν’ άναστε- 
νάζη βαθειά καί νά διενθυνεται κατόπιν πρός τόν 
μπουφέ. ’Ήρπασε μέ θυμόν μίαν φιάλην παλαιού 
Σκωτικοϋ ονΐσκν, που είχον έκεΐ διά τάς οπ Ανίας 
περιστάσεις καί επιε σχεδόν δλον τό περιεχόμε- 
νόν της! 'Ο  δυστυχής έπινε διά νά λησμονήσ^.

Τί θά έκάματε είς την θέσιν μου; Αντί νά συ- 
νεχίοω τον άνόμοιον άγώνα μαζή του, έ προτίμησα 
νά κλεισθώ είς τό δωμάτιόν μου, δπου διήλθα 
μίαν ολόκληρον ό)ραν, άκούων ακίνητος τόν θό
ρυβον, τόν όποιον εκαμ3 ό Τζόκο είς τά λοιπά 
δωμάτια τής κατοικίας μου. Ουδέποτε είς δλην 
τήν συνοικίαν καί οί παλαιότεροι άκόμη ένεθυμή- 
θησαν τόσην ταραχήν. Ύ) πίθηκος έξεδήλωνε μέ 
τά παραστατικότερα μέσα τήν τύψιν τής συνει- 
δήσεώς του σπάζον τά πάντα.

’Έξαφνα ήσυχία άπροσδόκητος, άπεκαταστάθη. 
’Εκντταξα άπό τήν κλειδαρότρυπαν είς τήν τρα
πεζαρίαν καί είδα περιεργότατον θέαμα:

'Ο  Τζόκο φορών στολήν άστυφνλακος χωρίς 
παντελόνι καί νποδήματα έκάθητο έπί χαμηλόν 
καθίσματος, τοποθετημένον έπάνω είς τό τραπέζι.

Δέν υπήρχε είς τήν ιματιοθήκην μον καμμία 
στολήν τοιαντη καί διά τοντο κακαί ίδέαι μον έγεν- 
νήθησαν είς τόν νουν. Μήπως, έπάνω είς τόν θυ
μόν τον, είχε σνλλάβη κανένα φρουρόν τής τά- 
ξεως καί τον άφήρεσε τήν στολήν ; Μήπως τόν 
έπνιξε ;

Πράγματι, μετά πάροδον ολίγων στιγμών, θόρυ
βος είς τήν κλίμακα μέ ειδοποίησε δτι άνθρωποι 
άνέβαινον. ΙΙρίν προφθάσω ν ’ άνοίξω τήν θύραν, 
είς πυροβολισμός άντήχησε. τόν όποιον ήκολον- 
θησεν ό δονπος πίπτοντος σώματος. νΗνοιξα καί 
είδα τόν Τζόκο έξαπλοιμένον έπί tod δαπέδου.

"Οση καί άν ήτο ή βαρύτης τών παράπτω- 
μάτων τον, τό θέαμα μέ σννεκίνησε κατάκαρδα.
ΑΛλά ήσνχάσετε... Ό  πίθηκός μου άστειεύετο. 

Είς τό ίπποδρόμιον, δπον είχε υπηρέτηση κάποτε, 
εμαθε νά υποκρίνεται τόν πεθαμένον. Μ ε τ ’ ολί
γον έσηκώθη και έξεδύθη τήν στολήν τον άστν- 
φνλακος, ό όποιος, με τό γελέκον καί χο)ρις κρά
νος, ήτο μαζν μέ τονς είσελέσαντας.

Άπανδήσας άπό τά σνμβάτα αύτά, έθεώρησα 
άναγκαΐον νά ξεφορτωθώ ανθωρεί τόν πρωτότυ
πον αύτόν υπηρέτην καί τό κατώρθωσα τή βοή
θεια τών αστυνομικών.

Βραδύτεεον έ π λ ηροφορ ή θ >/ ν δτι ό Τζόκο προ- 
σέλήφθη είς τήν υπηρεσίαν ένός μαραγκόν, δπον 
δέν ήργησε νά μάθη τήν τέχνην. Τόν είδα μάλι
στα κάποτε νά εργάζεται επάνω είς μίαν σκαλο)- 
σιάν. "Οταν μέ άντελήφθη εστρεψε άλλον τό προ- 
σωπόν τον.

’Ιδού λοιπόν δτι οντε οί πίθηκοέ άκόμη δέν θά 
άρκέσονν νά λύσουν τό αιώνιον ζήτημα τής νπη- 
ρεσ-ας, προσέθεσεν ό κ. Μάκ-Δόναλ, τελειώνω ν 
τήν άληθεστάτην αύτήν έφήγησίν του. ΜΑΡΙΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑΤΑ
Μ

Μαρ. Σιγάλαν, συνδρομή σας έλήφθη. Α. 
Carabiotis, Ένε/ράφαχε. G. Vlachakis, συν
δρομή έλήφθη. X . Χαραλαμπόπουλον, έχρε- 
ώθητε δρχ όιιχώ. Μαρίαν Ζαραφωνίεον, έν- 
εγράφητε. Δ. Σινμφαλιάδην, πολύ επιθυ
μούσαμε νά οα; βιωρίσωμεν άντιπρόαοιπόν 
μυς, φθάνει νο έγνοορίζαμεν ότι μπορείτε 
πράγματι νά έργασθήτε άποτελβσματικά. 
Σάς γράφομε ταχυδρομιχώς. Παν. Γ ια ννον - 
αην, Ν. Φάληρον, ”Αθω Σύμεαν, Δ . Κ οό - 
ιρονΐοον, εφημεριδοπώλην, Ζοΰνζεξ, δηλώ
σεις σας περί Πολιτικού γάμου εί; τό προ
σεχές. ____

ΨΕΤΔΩΝΤΜΑ

Κάθε έγκρισις δραχ. 4 
Έγκρίνονται : Συρκοϋφ, ’Αρτανιάν, Νίκη 

Turlututu.
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^  ΤΑ IAIAITSPA ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
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50 Λεπτά ή λέξις 
Κορίτσια και κυρίες, ύά ηάτε φέτος ατά 

λουτρά Αιδηψού ή Σμοκοβίυ^ Θελετε _κει 
j-ερα ώ μορφή συντροφ>ά. Γραψατε: Μινον 
5Λντω*ούλην, Καρδίισαν-  ___

Νέος συμπαθής, αρκετά εύπορος μορ
φωμένος, καλής οίκογενεΐας, με μια καλή 
ιιιυγή, ζητεί νά γνωρισθή με ω/ορφη και
ν έ α  /ήραν τών άνω προοοντων. Σκοπός 
φιλίω, εροος διασκέόασις. Δέν αποκλείεται 
και δεσποινίς, μέ τά άνω προσόντα 1 ρά
ψατε · Κ. Κ., Poste restante, Ενταύθα-
— 'Ανησυχώ όιατι δεν γρΐΛψι>τε·, 'iiλuβατε 

έπιστολήν P. r; Ρ. Κανδιάνος _ r
— Κορίτσια, μία ΰπαρξις που κατεδικασθη 

άπ' τή μθΐρα της νά ζΉ μέσα στής λαμαρί
νες, ζητεί γιά παρηγοριά αλληλογραφία: 
Γραψατε Τάκην Ο’κονομίδην, Ραδιοτηλεγρα- 
α,ηιήν, Θωρηκιδν Κιλκίς, Πειραιά.

— ’Αλληλογραφώ μέ Κυρίας Και Δεσποι
νίδας. Σκοπός έρως. I. Κ. Posts restante
Χαλάνδριόν.

— Νέος ζητεί άί.ληλογραφίαν με μορφω
μένα κορίτσια, σκοπος ά ρ>ή φιλία. Γραψατε 
Γεώργιον Μαυρίκιον, P. r. Αθήνας. ^

— Νέος, οπωσδήποτε μορφωμένος, επιθυ
μεί αλληλογραφίαν μέ μορφωμένα κορίτσια. 
Σκοπός φιλικός. Γράψατε: Σιέλιον Δροσό 
λουστον, Κρυτωβουλίδου 8, Ηράκλειον

— Σοβιρός νέος, μόλις 20 Μαΐων, αλλη
λογραφεί μέ δίδας 18-22 έτών πρός ανα- 
κούφισιν τής μονοτόνου ζωής τον. Γραψατε: 
Πλούταρχον Βασιλείου, p. r., Κιάτον Κοριν-

ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΕΝΩΣΙΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡ
ΓΥΡΩΝ Ποδοσφαιρική όμάς. t ,

— Ώχρόλευκην, αγαπημένη μου τι εγι- 
νες; Γιατί αύτή ή σιωπή σου; Καί υστέρα πα- 
ραπονεϊσε εναντίον μου. “Εχω άδικο τωρα νά 
σέ μαλώοω; "Εστειλα φω|0γραφΐ0υλα. Μέ 
άγάπη. Βαοίλης. *  , ,

— 'Αλληλογραφώ μέ κατατρεγμενας άπο 
τήν τύχην ύπάβξεις δι* εγγενή σκοπόν. Γρα- 
ψατε : Άλκιβ. Παπαψηλδν, P o s te -R es ta n te
Πειραιά. . ,

ν —Νέος ζητεί άλληλογραφίαν μέ δεσποινί- 
δας 16—18 έτών ποΰ έχουν αιθέριος ψνχές 
και μέ καρδιές πονεμένες. Σκοπός ίερός. 
Προτιμώνται Καλαμών, 'Αθηνών, Θεσσαλο
νίκης. Γράψατε : 'Ηρόδοτον Μαυρίκιον P.R. 
Κιλάμας.
( _  Νέος, φοιτητής Φυσικώ > Επιστήμων, εν 
τ»Τ) ΠανεπιστημΙφ τοϋ Michigan ζητεί άλλη- 
λογραφίαν ελληνιστί ή άγγλιστί μετά δεσποι- 
νίδω)»,μορφωμένων καί καλών οικογενειών. 
Γράψατε. Mr. Thomas Johnsou 113 n. 
Main st. Ann Arbor, Mich u. s. a.

— Νέος, φοιτητές ΠοΜτικών 'Επιστήμων, 
Πανεπιστημίου Michigan, ζητεί Αλληλογρα
φίαν ελληνιστί, αγγλιστί ή γερμανιστί_ μετά 
μορφωμένων καί εύπόρων νεαρών χηρών.
' 'Αποκλείονται αί Κορίνθου, Χίου, Σάμου 
καί Τρικκάλων. Σ*οπός. Γάμος. Γράψατε: 
Mr. Irving Halrchllel 110 West Huron 
st. Ann. Arbor, Mich u. s. a.

ΣΤΗΛΗ ΜΙΚΡΩΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ

50 λεπτά ή λέξ:ς 
ΠΟΝΟΙ ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟΥ 

Τρέμϊΐ τό χέρι μοο οα,ν πιάνω πέννα, 
nsταίει ή σχέψ.ς μου στόν οΟρανό, 

χίνοον τά ματια μου δάκρΟίΐ θλιμμένα 
καί λ»ω μέσ» μου 8έν εΐμ’ έγώ..·. 

Ρίχνο) τό βλέμμα μου μεα| άπ’ τό τζάμι, 
τά σύννεφα τρέχουν έ!ω κα'̂ κεΐ 
αείεται στόν άνεμο ενα καλάμι, 

μαυρίζ’ ή γή’· 
’Ακούω οτή θάλασοα τή τρικυμία!...

"Αχ, φύ3’ άχαρη, τί οέ λειπεΕ;
Κανείς δέν άκοόγεται, φωνή καμμία, 

μονάχα δ πδ.ος μου μουγκρίζε. μιλεί: 
Κι’ άν μ’ άλησμόνησες π«τα ή ακέφι, 

κι’ άν μ’ αλησμόνησε; φρίκη σκληρά 
κι’ ά* άλλος έπειτα.... σ’ Ιχε. πλανέψει, 

Νάσαι καλα! 
Στδν κόσμο πώ; βρέθηχ' άκόμα δέν ξέρω 

κι’ c.B ι’ έζήτησα νά μάθω γι’ αύτό. 
Γιατί γεννήθηκα;—Νά υποφέρω 

ν’ άναστενάξ» καί νά πονώ.
Τρέμει τό χέρι μου σϊν πιάνω πέννα, 

δακρύζω άθε?οι σάν τραγουδώ. 
Φεύγει ή σκέφις μου... ψάχνει γιά σένα, 

Δέν είμ’ έίώ! 
Έπαμ. Άν<5. Τσαούσης

Μ

Ε Σ Υ  Ε Ι Σ Α Ι
Άφιεοοΰται στην διδα Δήμητρα Μ.

’ Α  θ ή ν α ι

’Εσύ ήσουνα πού μο5λεγες,_ μικρό μου 
κ-1 χρυσό μου, «έσ’ είσαι ή αναπνοή, 

έσ’ είσαι τό φώς μου » ;
Έσύ είσαι πού μοδλεγες «καλλίτερο 

στή γή καί μέσ’ σ;ό μαύρο χώμα 
παρά νά μή σέ δώ μιά μέρα μιά ώρα » ;
Κ’ έσύ είσαι πού μοδ λές «βρέ μόρτη, 
άλανιάρη δέν θέλω έγώ τόν άνδρα μου 

νά τόνε λένε Γιάννη » .
Ίω άν . //. Άδαμανζιοης

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΟΡΑΣ

Α Ν Τ  Ι Κ Ρ Υ Σ Μ Α
Άφιερονται στή όιϋα Δημητρα Μ., 

Αοήναι
Ξενιτευμένος ν ι’ ορφανός τί ήταν 

νά σ’ άντικρύιω 
καί μέ τήν πρώτη σου ματιά 

εύθύς νά σ’ αγαπήσω.
Μή ξεύροντας δ δυστυχής μ’ αύτή σου τή ματιά 

Οά μ’ άναβες φλόγα σιήν καρδιά 
πού δέν σβύνεται πειά 

καί θά μ' δδηγοϋσε στόν τάφο μιά φορά.
Κ’ έσύ, άντί νά λυπηθής γι’ αύτή 

τήν δυστυχία κι’ άνιί νά σβύσ̂ ς τή φωτιά 
ποϋ μ’ Ι*αψί τά στήθη 

κι’ άντί νά χύσ·()ς βάλσαμο 
στήν τόση την πληγή μου, 

έρριξες δηλητήριο 
κι’ έκοψες τήν πνοή μου.

Ιω ά ννη ς  Π . Άόαμαντίόης

ΤΑ ΑΣΤΕΙΑ ΤΟΤ Κου ΒΑΖΟΤ

I T ΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΝ
Ό  κ. Βάζος πέρνει τή γυναίκα καί πη

γαίνουν στόν Κινηματογράφον.
— Τί θέσι θελβιε; τόν 

έρωτο], ή έπί τών εισιτη
ρίων δεσποινίς. Μήπως 
θέλετε θεωρεϊον;

—Ώχ, ώχ, φωνάζει ό κ.
Βάζος. Τί έκάνατε δε
σποινίς;

— Τί έκανα;
— Έκάνατε καλυμπου- 

ράκι. Ε'ί τατε θεωρείων 
δηλαδή θεω -ρ ί ι ν ,  ρίον,
Ρίον καί Άντίριον δη
λαδή

-  Άσε τά λόγια και 
πάμε μεσι έδώ, τοΰ λέγει 
ΆρχΛει ή ταινία.

— Παναγία μου, ανακράζει δ κ. Βιζο:, το 
κατάφερες πάλι, γυναίκα. Μωρέ, πώ;^ερχον- 
ται μονάχα τους τό ενα απανω στ ^λλο. 
'Όποιος σ’ άκούσΒ μονομιάς θά καταλαβω 
δα είσαι γυναίκα μου.

—Τί είναι;' έρωτ£ απορούσα ή κ. Βάζου. 
—Είπες ταινία, δηλαδή εχω ταινία, ται

νία, δηλαδή τρώω πολΰ· s ,
Έ , μά έσύ δέν τρώγεσαι, λεγει εν αγα

νακτήσω ή κ. Βάζου.
—Άλλο πάλι. Δέν τρώγεσαι. Μά τί ω 

ραία πού μού;χονται τά άτιμα.
Ό  κ. Σφιρντιλωνης

ή σύζυγός του

Λ ΙΑ Ν  Π Ρ Ο Σ Ε Χ Ω Σ  
Ε Ι Σ  Τ η Ν  “ - Σ Φ ^ ι Ρ Ώ Ν , '

0 Κ Α Ρ Α Γ Κ Ι Ο Ζ Η !  Π Ο  Π Α Ρ ( Ϊ Ι
ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΚΩΜΩΔΙΑ

Κ
Μ . _________________________________

Ο Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Σ  Τ Ο Υ  Π Α Σ Χ Α

| --------   ο — Ά  ε ri J
Λύσεις, σννοδιννμεναι υπό μονοδράχμων, γί

νονται δεκτοί ε ’ις τά γραφεία τής « Σφαίρας» μέχρι 
τής Κυριακής τών Baton’. Τ ’ άποτε/.εαματα θα 
δημοσιενθοΰν εις τό Πασχαλινόν φυλλον της 
« Σφαίρας».

Οί έσωκλείοντες περισσότερα μονόδροχμα 
λαμβάνουν περισσοτέρους κλήρους κατα 
τήν έκκύβευσιν πρδς άπονομην των βραβείων.

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

Πρώτον.- Ένα ώρολογάκι «Μηροσελέ».
Δεύτερον.— Έ ία σερβίτσιο μανικιούρ.
Τρίτον.— Μία τσάντα τής μόδας.
Τέταρτον.— "Ενα κουτί πούδρα.
ΙΙέμπτον,— Μία φιάλη αρώματος.

ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
Πρώτον.— "Ενα μπαστούνι.
Δεύτερον.— Μία γραβάτα.
Τρίτον.— Ένα κουτί ποϋρα «Ευες»
Τέταρτον.— Μία πίπα.
Πέμπτον.— 'Ένας τόμος «Σφαίρας»
Τ ’ αποτελέσματα τών παρελθόντων δια- 

νωνιομών είς το προσεχές.
1 ΔΙΣ ΝΟΡΑ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «ΣΦΑΙΡΑΣ»

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

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

ΤΟΜΟΙ «ΣΦΑΙΡΑΣ»
2ου, 3ου, 4ου, 5ου καί 6 ju έτους έκαστ. Δρ. '(0 

ΕΡΓΑ Σ. ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΤ 
Ήρώ καί Λέανδρος έκαστον Δρ. 12
ΊουδήΘ » *
"Ενα φιλί στό σκοτάδι » > 2 0
τ ,Ασμα ασμάτων » * 2 0

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΦΑΙΡΑΣ 
Γέμμα * 2
Άγκαθάγ\ελος » 1 *■
Φιλολογικόν ήμερολόγιον » » 5
Ο γάμος Τής Γρηάς)
Παντόφλας x̂(D|i(poicn > > Ζ

Τό Φρενοκομεΐον ) » 2
ΠΡΑΚΤΙΚ ΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ 

Μέγας οδηγός καλλονής » > 3 0
Υγιεινή ηδονών - τέρι) εων » » 30
Ή ψυχολογία τού ίρωτος » » 25
Ερωτική έπιστολογραφία » » 15

ΜΤΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ 
Κασσιανή, Κυριακοϋ σελ. 1152 » » 80
Τό φρικτόν λάθος » » 10
Ή  Ι'ενοβέφα, μικρή, » » 10
Ή  Γενοβέφα, μεγάλη, » » 20
Ή  Γκόλφω. Περεσιάδου, » » 15
Ή  Έσμέ » » 15
Ό  χορός τοΰ Ζαλόγγου » * 1 5
Ή  κόκκινη μάσκα » » 15
Ό  κόκκινος διάβολος » » 15
Ή  γυναίκα, τά χαρτιά καί τό 

| κρασί . * * 1 5
I Ή  μητέρα τοΰ άγ. Φανουρίου » » Ιο1 ΤΙ /.   ν } ) 30Πάττισσα ‘Ιωάννα

ΓΙΝΑΤΕ ΥΠΝΩΤΙΣΤΛ1
5> .ε λ ε τ ώ ν τ ε ς  τ ο  β ι β λ ί ο ν  

jj-ας
Η Ε Π ΙΣ Τ Η Μ Η  

Τ Ο Υ  Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ  

ε ις  τ ί »  ό π ο ι ο ν  « ε ρ ι λ α μ . -  
δ » ν ο ν τ » ι  ό  λ  λ  t  μ  εν  
χ ρ ή β ε ί  μ έ β ο δ ο ι .  ’ Α η ο ·  
β τ έ λ λ ε τ ο κ  ε ίς  τ ό ν  έ ι* .6ά -  
ζ ο ν τ *  δ ρ χ .  4 0 .  Γ ρ ά 
ψ α τε  :  Π ρ ό τ υ π ο ν  Έ χ δ .  
Γ ρ α φ ε ϊ ο ν  « Π Ρ Ο Ο ·  
i O X » ,  ό δ ό ς  Α ε ρ β ε ν ί -  
ω ν  Λ Ζ ίν .  ( Π ά ρ ο δ ο ς  ό δ .  
Π ρ ο α ο τ ε ί ο υ )  Α θ ή ν α ς .



Ε Η  Σ ^ τ τ ρ τ υ  Τ Η Σ  Ε Β Δ Ο Μ  Α Δ Ο Χ ί
Μ

ΤΟΥ ΒΛΑΜΗ ΤΑ ΚΑΜΩΜΑΤΑ

Ο  Γ Α Μ Ο Σ  Μ Ο Υ  ΜΕ ΤΗ ΡΟ Ζ ΙΤΑ
— "Εμπρός λοιπόν, ρέ Βλάμη. Σέ μιά ώρα 

πρέπει νά γινρ ό γάμος σου.
— ΕΙν’ έπεϊγυ δηλοδής ;
— Κατεπεϊγο, άδρεφέ μου.
— Σακκουλεύοο- 

μαι άγαρμπα, ρέ 
Νώντα. Τι έδιαφέρο 
εχεις έλόγου οου 
νά πάρω έγώ τή 
Ροζίτα ;

—Λέγε ναί και 
μή μιλάς. Ή  ΡοζΙ- 
τα είναι ούφωνη;

— Σύμφωνος ̂ εί- 
μαι, δον Νωντα.

— Και ποΰ θά 
γίνχι δ γάμος, ρέ 
κύριε ;

—Στήνάγία Β ;ρ- 
βάρα.

— Κι" άπό ;
—Κι’ άπέ τί ;

—Ποΰ θά πάμε 
ΰσιεβης μέ χή Ρο 
ζίτα γιά νά περά
σουμε χό μήνα τοΰ 
πετιμεζοϋ;

—Τό παπάκι μάς
παριστάν ε ι ς ,  ρέ 
Βλάμη;

— Τό δποΐο ;
— Τό δποΐο βάνεις μέ χό νοΰ σου δχι θά 

σ’ άφήκω έγώ ν’ απαλλοτρίωσές χή ΡοζΙχσ;
— Συμπλοκή μοΰ μυρίζεται, άδρεφάκι. 

Ξηγήσου χό λοιπός άββρχα. Μ" έβγαλες άπό 
χή φυλακή γιά νά μέ κοροδέψυς ρέ λαο
πλάνε. Ξηγσηοου είπα

■— Δέν είπες διι θέλανε νά σέ πεθάνουνε 
μέο" σχή φυλακή ;

— Ναί.
— Νά σέ φαρμακώσουνε δηλαδής μέ πον

τικοφάρμακο ;
— Ναί, είπα
— Κ’ έδώ μοΰκανες αΐχησί νά μή σοΰ δώ- 

«ουνε ποντικοφάρμακο, άλλά νά σέ κάψουνβ 
μέ πετρέλαιο ;

— Τράβα έμπρός χό λοιπόν.
—■ Κ’ έγώ σοΰπα όιι θά γίνχ) ή χάρι σου 

αύτή.
— Άλλο ;
— Άλλο είναι πώς γιά χή χάρι αύχή πο” 

θά σοΰ κάνω σέ υποχρεώνω νά πάρτης χή 
Ροζίτα.

— Είπα θάν χή πάρω.
— Θάν χήν πάρβς, άλλά μέ επιστροφή, 

άδρεφάκι.
— Γυναίκα ά>ερετούρ, δη\αδής.
— "Αχριβώί.
— Έ , ρέ Παναγίτσα μου, πώς βγαίνουν 

αλήθεια όσα νομίζεις παραμύθια. Ρέ, τώ- 
ξερα έγώ πώς άμα συναντηθώ μαζή σου θά 
γίνή κίνημα, άδρεφέ μου- Μετάφρασε γλήγο- 
ρα τό λοιπός.

— Τί νά μεταφράσω ;
— Έξηγήιιου δηλαδή φαρδύτερα.
— Τί νά ξηγηθώ; Θά στεφανωθ^ς τή Ρο- 

ζίτα, θά τήν κρατήστ); μιά βραδειά κι” άπέ 
θά τήν παραλάβω έγω

ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ : Τό τέλος.

ΓΛΕ Ν Τ Ι ΜΕ ΚΟ ΡΙΤΣ Ι
Μόν φιλτάτ ΓεωρΥακ,

Σέ σουΐ ύπο/ρεωμέ» ν.έ τ’ εκρΐρ οέ κέ ζέ 
φαί λ<* περασμέν νύχτ

Σετέ λά παραμονή ντέ λα προηομαγιά 
μουά έ μόν έρωμέν, εν έξόχ κοματάχ, έξε- 
δραμάμ ό βιέ Φαληρακ έκαθησάμ ντάν έν 
ίδιαιτέρ δωμάτιά*.

Κόμ φαγακ νου άβιόν ντέ κοτελέτ ντέ χρεα- 
τάκ άβέκ πατατάκ μποχυύ μποκού ντέ κρα- 
σάκ ε κόμ φροΰτ λέ φιλάκ.

Λέ κεφακ να πά ταρνχέ νχέ βενίρ έμον 
έρωμέν μέ νχί:—Ό  μόν Γιαννάκ, ξέ χέ λα- 
τρέβ.

—’Ε μουά ώοί, μόν άγάπ, λουί έζ νχι.
Μίλ φίλακ πούρ μόν άμοιβήκ.
Μά σκέψ έιέ χρέ σκοτείν παρ λε κρασάκ 

μέ όσι λά καμαράκ έτέ σκοτείν έ ζέ νέ σέ 
πά νχέ κέλ τρόπ μόν άγάπ έ μουά βρεθικάμ 
ό καναπεδάκ οϋ άβέκ λέ φιλακ ζέ νέ πέ πά 
νχίρ οέ κε νοΰ άβόν φαύ...

Άπρ λέζ άπαραιτήτ νοΰ άριβιρά μά λά 
πρωχευούο οΰ έν άλανάκ νχί ά μόν έρωμέν.

Ντέ φιλάκ Άριστείντ

Κ
Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ Μ

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ
Καραγκιόζης.— Τότε έσύ θΛ είσαι υ

πεύθυνο, α» ή κόσμο· μεί^υ οτραβός ποΰ δέν 
Οά β>ΐ| ίο φύλλο μου.

Τυπογράφος. —
Άνχβ σςό καλό, 
χρισιιανε μου.

Καραγκιόζης.—
Δόμου ένα τάλ- 

λαρο γιά νά φύγω.
Άλλοιώς δέν χό 
κου*άω ροΰπι άπο 
δώ πέρα.

‘ΟΚαραγκ όζης 
φεύγων άπό το το- 
πογραφεϊονκαίμή 
£χων πλέον ποΰ 
τήν κιφαλήν χλϊ- 
vat, πηγαίνει είς 
τάς φύλακας χαί 
παρουσάζεταιστό 
διευθυντήτώνφυ- 
λακών.

Καραγκιόζης.—
Καληυέρ-ι σας,κύ- 
ριε. Τί χαμπάρια; 
ό Διευθυντής τών 
φυλακών.—Καλά.
Ποιός tloui χού λόνου οου ;

Καραγκιόζης.— Είμαι κάποιος κακοίργος 
καί ήλθα νά μέ βάνειε φυλακή.

‘Ο Διευθυντής.— Κοί τι κακούργημα έχα
νες ; Σκότωσες κανένα ;

Καραγκιόζης.— Τί λές, άδερφέ ; Νά σκο
τώσω ; Άμή σήμιρα ή σφαίρες έχουν ένα τάλ 
λαρο ή μία. Ά ν ήθελα νά σκοτώσω σκότωνα 
τόν έ ιυτό μου, δχι >ά ξοδέψω λεφτά γιά τόν 
ξένο κόσμο.

Ό  Διευθυντής.— Έκ?εψες λοιπόν κανένα;
Κα^αγχιόζη<. -  Α, κύριε. Έγώ είμαι τί

μιος άνθρωπος. Δέν θέλω νά μοΰ λέτε τέ
τοια πράματα γιατί μοϋ χαλάτε τ' άχρηστά 
μου ήθη.

"Ο Διευθυντής. -  Άπάχηοες τότε καμμιά 
γυναίκα ;

Καραγκιόζης.— Αύτό μάλιστα. Γυναίκες 
έχω ποτήοει πολλές, μάλιστα στή; κηδείες, 
γιατί βγιαζουμε να φτάσω στήν καρότσα 
ποΰ κι»θειαι έχίΐνος ό μαγχούφης πού βα- 
σιάει τα παξιμάδια.

‘Ο Διευθυντής.— Έπί τέλους θά μοϋ πής 
ποιό είναι τό κακούργημά σου ;

Καραγκιόζης—. Τό κακούργημά μου είναι 
διι έβγαλα έφημερίδα,

"Ο Διευθυντής—. ’Ωστε λοιπόν είσαι δη
μοσιογράφος ;

Καραγκιόζης.— Μάλιστα. Βγάζω τό 
«Καρβέλι» άλλά δέν βγάζω τό.., ψωμί μου.

"Ο Διευθυντής.— Δέν σέ καταλαβαίνω.
Καραγκιόζης.— Καταλαβαίνω όμως έγώ.
"Ο Διευθυντής.— Ξέρεις ;
Καραγκιόζης.— Ξέρω.
Ό  Διευθυντής. Τί ξέρεις.
Καραγκιόζης.— Ξέρω γώ.
‘Ο Διευθυντής.— Λοιπόν μάθε ότι έδώ 

μέσα έφυλαχίσθησαν πρό ολίγου άλλοι δύο 
δημοσιογράφοι.

Καραγκιόζης. -  Ό  Μαυράκης καί όΆπελ 
πίδης ; Μήν τούς πιστεύεις, άφενικό. Αύχοί 
μπήκαν έδώ μέσα γιά να κοιμηθούνε, γιατί 
έξω ξενυχτάγανε. Τό Μαυράκη μάλιστα τό'· 
πειράζανε καί τά φώτα. Έδώ μέσα ό λύχνος 
κιί τά κεριά τόν ευχαριστούνε. Αδιάφορο άν 
ιΐναι άσπρα, ή γαλάζια ή κεριά τού έπιχα- 
φίου ή κεριά δεκάρικα.

Ό  Διευθυντής.— Όχι. Οί δυό δημοσιο
γράφοι πού είναι έδώ μέσα δέν ονομάζονται 
έτσι.

Καραγκιόζης. — Άλλά ;
Ό  Διευθυντής.— Ό  ένας ονομάζεται Κο

λητήρι xui ό άλλος Μπαρμπαγιώργος.
Καραγκιόζης.— Καί γιατί τούς πιάσανε ;
Ό  Διευθυντής.— Γιατί κλέψανε τά λ ί -  

στιχ  χ έ/ός αΰτοκινήτου καί τά φάγανε.
Καραγκιόζης.— Φάγανβ τά λάστιχα ;
"Ο Διευθυντής.— Μάλιστα.
Καραγκιόζης.— Άμ  βέβαια, άμα τύχτ| νά 

τοΰς έχουνε τραπέζι δέν μέ προσκαλάνε 
έμένα.

Ό  Διευθυντής.— Τούς γνωρίζεις έσύ αΰ- 
τοΰς ;

Καραγκιόζης.— Άμπά. Στό χορό τών 
Συντακτών τούς έγρώρισα καί άλλη μιά 
φορά μέσα στό γραφείο τής Κοινωνίας τών 
Εθνών.

ι τών κουκών,.

Α Π Ρ Ι Λ Ι Α Τ Ι Κ Ε Σ  Η Μ Ε Ρ Ε Σ
”Ιδατε λοιπόν ό ερίφιο:, 

ήγουν 6 μήν Απρίλιος, 
πράχιας δρυμέαν παγ τών, 
μάς ένέμβαλσεν τοώμπα?ιν έντός 
τό όποιον
μάς μετέβαλεν τόν Ά -  
νινίαν έκ τό κρΰον,
Νΰν γοΰν εύσπλαχνι- 
σθεΐς καμέ τόν φουκα- 
οάν, λιακάν ποιήσας 
λαυπράν, 
τό ό*οΐον
θά ύπαγαίνω περίπα
τον μέ τόν έμόν θεϊον.

Καθάπερ γάρ ό μήν 
άπτός έσθίν 
ό φλογοδέοτερος τοδ έ- 
ρώτου ό πυρήν, 
όσθις άφικνεΐται μ" α 
γάπες κι’ άγκαλιές, 
μέ κούμαρα, μ’ άρώ- 
ματα καί χελιδονοφω
λιές,
σπεύδω καγώ νά πήξω 
τήν καλιάν μου, 
ήγουν νά λάβω φιλίον έπί τήν παρειάν μου, 
ϊνα βλεψαμένος τοιουτοθρόηως τό φώς τοδ 
ήλίου
καθόσον έγήρασον καί όδέποτε έγεύθην τοι- 
οΰτον φαγίον.

"Οθεν σθροβδς μεταβλήσομαι είς τοΰς κόλ
πους τοΰ Αβραάμ,
ήγοην χαιρέτα μου τόν πλάιανο καί τόν ίερο-
βοάμ,
τό όποιον
ό άλχηγός χών βλακενδίων.

Ό  ΆγκαΘάγγελος

Μ .
ΤΑ ΡΑΒΑΣΑΚΙΑ ΤΟΤ ΜΗΤΡΟΥΣΗ

Ο  T lO T V IT X K O S  Γ Α Μ Ο Σ  
Πιρδίκου μ ' π ’λΐ μ ’,

Έπιασε πάλι ή κάψα, έρμου, οπ’ θά γίι>θ-̂ ς 
πάλι χι* θά βγγίς στ’ δρίμοο xo£;ai8ou, σάν τόν 
γυμνοαάλιαγκοϋν, μά δ,χ’ κι' άν κάν'ς ξέρε χοο 

πώς τό π’λΐ έπίταξι πειά 
κι’ πάει κι’ άκόμα πάει. 
θά ο’ άπυρατίκου όριστι- 
κώς κι’άμετακλήτους κι" 
θά συνέλθοο »ίς νέοιιν 
γάμίυν πουλιτ'κίν. Μά- 
ειϊι στίφανα πλέουν,μά- 
«ιδι κεριά κι’λιβάνια μά- 
κϊι κοοφέχα κι’ ζαχα- 
ροοσχράγαλα.

—Μ’ άγαπας, Κατιρί- 
να μ’ ;
— 2 " άγαπώ.

— Βάν τ’ν Οπογραφή σ’ χι’ πάμι προΰς άγοο- 
ράν κλίνης

— ΣΙ λίγουν κηρό πουλύ μαορίλα πλάκοοσι 
μαύρη σάν καλιαχούϊα.

— Μ’ άγαπ^ς Κατερίν’ μ’ ;
— Άκα,
— Άντε σχ’ν ηΰχή τ’ βιοδ, 

vt<i>.
— Χαϊρε, Μήτροο.
— Xitps.
Ξισχίζ’ς τότις τοδ συμβόλαιοο 

τότε πάλι π’λΐ έλεύτερο θά γίνοι>.
Όχι σάν έχώρα οπ’ μΐ* πιάνει άναγούλα 

όνχας σΐ γλέπου κί μ’ τμώει οδλο μ' χοδ κουρμί 
όντας οΐ θυμάμαι. Μέ γκρινάζ’ς, σέ γκρινιάζου, 
μέ βρίζ'ς, σέ 6ρ(ζου, μέ έαρφς γροθιές, σέ 6α- 
ράοβ κλωχσές, κι σύ κοιμάαι σχ’ν άναχοιιλή κ’ 
■γώ σχ’ δόσ’ κι’ όμ’ς 8‘ιν μπουρώ νά σί ξικοολ- 
λή3ou άπό πάνω μ’, διαόλοο βιζικατόροου. ΕΙνι, 
γλέπ’ς, στή μέσ’ δ χουράς τοδ κοριού Ήσαΐα.

Ταδτα κΐ μένοο, γειά σ’ κι’ άντίοο μ’.
Μήτρους Κουρνόγαλους

Ό  Διευθυντής.— "Ωβτβ είχες πάει καί 
στή συνεδρίασι τής Κοινωνίας τών "Εθνών ;

Καραγκιόζης.— Μάλιστα.
Ό  Διευθυντής.— θά ήσουν, βέβαια, άπε- 

σταλμένος κάποιας έφημερίδος
Καραγκιόζης.— Όχι. Έμάζευα r" άπο- 

τσίγαρα.
(Είς τό προσεχές ή συνέχεια)

κυρία Κατερι

κι’ είσαι κΓ


