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ΠΑΛΗΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

Τ Α  Β Α Σ Α Ν Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α  
Τ Η Σ  ΙΕ Ρ Ο Σ  Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε 9 Σ  j

Ms τήν κατάληψιν τής Κρήτης υπό τών Ε νε
τών, είαήχΟι,σαν καί όλα τά φρικώδη μέοα τής 
άνακρίσεως, τά όποια είχον πρωτοϊδεϊ τό φώς είς 
τά σκοτεινά τών ιεροεξεταστών υπόγεια τής Ισ π α 
νίας καί τής Βενετίας.

"Οπως έκεϊ ή ψευδής μήνυοις, ή οκοτία ρα
διουργία καί ή αποτρόπαιος έκμετάλλευσις τής 
ισχύος πρός χρηματιαμόν οντω καί έν Κρήτη.

Τό τάγμα τής Z i y n Κ καί νΰν άκόμη είς τούς 
γεροντοτέρους τής Κρήτης προκαλεϊ ρίγη. “.Εχουν 
τ όσα ψρικιαατικά ακούσει άπό τούς πατέρας των !· 
Ή τ ο  δέ ή Ζ ι γ η  σνμμάζευμα ανθρώπων πάσης 
φυλής, παντός Ορηι/κΣνματος, μέ χωρίς ψυχήν, 
με χωρίς καρδιάν και μέ μόνον σκοπόν τόν χρη- 
ματιομόν διά τής ψευδούς μηνύοεως καί τής υπο
βολής τοϋ μηνυομέκου είς τά φρικωδέοτερα τών 
βασανιστηρίων, πολν, πολλάκις Οεινότερα καί άπό 
τά γνωοτά Βενετικά καί ' Ισπανικά βασανιατή- 
οια. Διότι ό Ιησουίτης Δον ΙΙλάταιδο είχε εφεύρει 
καί ιδίας του επινοήσεως βασανιστήρια τήν Λ ν- 
θ ο δ ισ  ·ην λ. χ. δ.ά τό άπάν&ρωπον τής όποιας 
είχε ΰνομασ&ή Regina delle prove.

Μελικά ιών ύ ̂ οανιοιη^ιοιν Κρήτης-— 
Τις ό μή φρικιαςων έπι ιή άναμνήσει της 

Τεθλιμμένης Παναγίας (Madre dolorosa) 
αγάλματος έκ χαλ*οΰ, το όποιον χάριν ψυχα- 
γω/ήσεως χών βασανιστών, ιό είχον στήσει 
οΰιοι έν τή προαιθούσο τοΰ βασανιστηρίου.

Ό  ύπόάικος, αθώος έπι το ,πλεΐσχον, βλβ- 
ποον τήν Θεοχόκον άνοίγουσαν τάς άγκάλας, 
ερριπτετο απελπισμένος έντός αυτών, ώς εί; 
έσχατον καταφύγιον. Ή  έλεήμων μήτηρ, cv- 
νέκλειε αίφνης τούς βραχίονας, ύπό τά τοι
χώματα τών όποιων έκρύπιοντο αΐχμαί καί 
περόναι. Τοιουτροπω; ό άτυχης Ικέτης, έν 
ελλείψει σωτηρίας, άπελάμβ-ινε τουλάχιστον 
τής χάρκος ότι έξεψύχησεν εις τάς άγκαλας 
τή; θεομήτορος II

Άλλη βάσανος ήτο ή τη; αιρεβλώσβως, ή 
όποία εκαλείτο εόφήμως Προκαταρκτική- 
Είσήχθη δέ έν Κρήιη τφ 1260.

Άλλη δοχιμασια ήτο ό ασπασμός τοϋ Xqi- 
στοΰ. Ό  έσταυροομένος ούϊος, χάλκινος, ύψη 
λός τριών σπιθαμφν, ήτο έμπεμπηγμένος έπί 
σιδηρού ημισφαιρίου, κατ- αντίκρυ τοΰ προέ
δρου. Έπ' αύτοΰ ώφβιλον νά δώσωσι τόν 
όρκον οί κατηγορούμενοι, οσάκις έν τή συνει- 
δήίβι τοΰ έξίταστοΰ (άν υπήρχε καί ίχνος 
τυιαύτης), ή καταδίκη προηγεΐιο τής διαδι
κασίας, πράγμα το ό τ ·ΐον συνέβαινε έννενή 
κοντά έννέα τοΐς ένατόν. Ό  εσταυρωμένος 
ών πεπυρακτωμενο; προηγουμένω;, προσεφέ- 
ρετο περιφλεγή; είς coo ύ ιοδίκου τόν άσπα- 
σμόν. Καείς άπροοδοκήτως εί; τά χείλη ό 
δύστηνος δοκιμαζόμενο; ή έξεσφενδόνιξβ μα
κράν τόν περίφλΐκτον Χρίστον ή τον άφηνε 
να πεσχι έπί τοΰ ι,ίματοβΛφυύς πλακο- 
στρώτου.

—Κακούργε, άπιστε, άθεε, έφώναζε τότε 
ό πρόεδρος, βλέπεις ότι άποιροπιάζεται τ’ 
ανόσια χείλη σου κοί αύτός ό ανώτατος κρι
τής τών ουρανών | Είς τά βασανιστήρια προ- 
σβθετε τότε ό ‘Ιησουίτης Δ6ν Πλάτσιδος, 
Είς τόν Ίππάριον τόν άσερή! έιπευδον ν' 
άναφωνήσωσι οί πληρωμένοι σπυιοΰνοι.

Ήκεΐθεν ώδηγίϊτο ό άίυχής μάρτυς είς 
άλλην αίθουσαν όπου, όρίστατο τήν προπα
ρασκευαστικήν δοκιμασίαν. Προοίμιον χαρι 
τωμένον μά τήν αλήθεια ! Έσταλάζετο [ζεστή 
πίσσα έπί τών κλειδώσεων τής χειρός, ή δια 
σιδηράς τσιμπίδας συνεθλίβετο ό μεταξύ τών 
ρωθώνων χόνδρος ή έφηρμοζετο ή Φάλαγξ, 
δηλαδή λουριά συσφίγγοντα σφοδρώς τούς 
δ Λκτύλους. "Ολα ταΰτα προεκάλουν είς τόν 
β^σανι;όμενον φρικώδεις πόνου-, άν μή έσ- 
χρέβλωνον διά παννός τα δάκτυλα.

Κατόπιν τούτου ήιολούθουν άλλαι βάσανοι, 
αί μέν φρικωδίστεραι τών δέ, διά νά κατα
λήξουν εί; τήν κατ’ ευφημισμόν κληθεΐσαν 
βααανον τής ‘Ανθοδέσμης

‘Υπό τήν άκακον αύι:ήν ονομασίαν έκρύ- 
ιττοντο άθρόα τά βασανιστήρια' τό κρέμασμα, 
ό διονυχισμός, ή μασιίγωσις, ό σπαραγμός, 
ό καυτηριασμός, ή έξάρθρωσις καί όσα άλ
λα Ισάξια πρόςτά βασανιστήρια τοΰΤαρτάρου 
έξεύρισκεν ή δαιμονόπληκιος φαντασία τών 
κριτών.

Μέ τό βλέμμα καθηλωμένον έπί τή; κλεψύ
δρας και μέ τήν καρδΙαν ιτάλλουσαν άπό η
δονήν ό εξομολογητής διέτασσε τήν άλλαγήν 
τοΰ βασανιστηρίου.

—Άρκοΰν τόσα άνθη, Δομίνικε έλεγεν ό 
Δόν Πλάτσιδος είς τόν βασανιστήν (Δανειζό
μενα τάς Ιδίας φράσεις τοΰ έξεταστοΰ, άπό

ένα βιβλίο βενετικόν, τοΰ οποίου άκοσπά- ι 
σματα έχει λάβει 6 Ζαμπέλιος είς τού;Κρητι- ί 
κούς του Γάμου;). Κόψε μου ταιρα καί τριαν- . 
τάφυλλα ! Καί μετ’ όλίγον προσέθετε' Άθλιε ι 
έλησμόνησες καί τό διατσέντο... καί τήν ρο- 
δοδοδάφιην... Κακοΰργε κατέστης όλοτελως 
άναξιος Θά σέ καταγγείλω είς τόν Σέρ Ίω- 
νάθαν Μεμμον (ό άρχιαστυνόμος τής εποχής).

Ό  δήμιος τότε έρρόφα τό τελευταϊον πο- 
τήρι ρακής, έσφόγγιζε τόν 4κ τοΰ μετώπου ; 
του Ιδρώτα μέ τό ίδιον κανναβόπανον, μέ τό 
όποιον είχε σφογγίσει προηγουμέ.ως τό λιθό- 
στρωτον τοΰ υπογείου τό πλήρες αιμάτων, 
άπό τήν αιματόρροιαν τοΰ βασανιζομένου 
καί τριβών κατόπιν τάς παλάμας καλά-καλά, 
καί πτύων τρις, ξαναέπιανε τό παλαμάρι καί 
έσφιγγε καί έσφιγγε μέ πυρειώδη φιλοτιμίας 
παροξυσμόν.

— Άτιμε, δωροδοκημένε, ληστή, έκραύ/αζε 
έκτός έαυτοΰ ό πρόεδρος, βλέπιον τήν σπου
δήν τοΰ δημίου βασανιστοΰ! θά μοΰ τόν 
σκότωσες καί έπειτα...

Βλέπετε, ό πρόεδρος δέν ήθελε νά χάσβ 
τήν ευκαιρίαν νά ίννρυφα είς τάς βασάνους 
τοΰ θύματός του καί άπεκάλει δωροδοκη- 
μένον τόν δήμιόν του, ύποψιαζόμενος _ ότι 
ούιος λαβών κρυφίως δώ^ον έπεδίωκε νά ά- 
ποτελειώσο χδ θΰμα ταχύιερον.

— Λείπουν άκόμη τά πίντε λουλούδια ! Τί 
σπεύδεις ; προσέξετε έκ νέου ό Δόν Πλάτσι- 
δος !

Έλεημονέστερος δμως πολλάκις ό δήιιιος 
τοΰ ίεροεξεταστοΰ, προσεποιείτο ό ι, μέσ α 
είς τόν θόρυβον τών σφυρών καί τοΰ κοχλά- 
ζοντος καζανίου τής πίσσας, δέν είχβ άμουσο 
τόν μιινόμενον ιεροεξεταστήν καί άπετελεί- 
ωνε τό άσπαϊρον θίμα, σώζον τοΰτο άπό τός 
όδύνας καί βάσανον. .

Μεταξύ τών ύποστάντων τήν φρικώδη βά
σανον τής ’Ανθοδέσμης, υΓήρξρ καί ό άεί- 
μνηοΓος Δέων ΚιλΛ,έργης, όνομα έν τή Ιοτο- 
ρ α τής άναγεννήσεώς μ^ς έξέΐζον, ήοως άπό 
τού; όιίγου;. Αύτ^ς μετα τοΰ άΟεΛφοΰ του 
παρουσιάζουν δυάδα έν τή ίστορίςι αύτοθυ- 
σ*αζσμέιων άτόμων, ύπβν τή; σωτηρίας τής 
πατρίδος μας.

I
Ο ΝΟΟΜΑΝΤΗΣ ΤΗΣ «ΣΦΑΙΡΑΣ»

Τ6 γραφείον της ♦ Σφαίρας* αναλαμβά
νει τήν ύΐίΐβίβαοί'' έπιατολ,ών έκ μέρονς 
ζών ένύιαφερομένων π^ός διάσημο'' έχ
Κ(ύνοιαντινονπολιι%>ζ ΝοονΛντην χαι πνεσ- 
ματιατην διαμέι τα έν ‘ΑΟήναις. Πλήρες 
φώς εί; ολα Γά ο ’ιχογε\ειαχά μυστήρια.

Πνευματισμός, νπνωτισμος, τραπεζάκι.
Ψοχολογία παντός, άτόμων έπι τ η βάατι 

τον γραφΐχον χαραχτήςιος-
Συ*ε*νόησις δ ι’ άλληληγραφΐΊ.ζ Ά  τα ν 

τήοεκ τ ιχεϊαι χα'ι άχριβεϊς. Πλήρης μν- 
οτιχόίπς. Γ  ράψατε : Νοομάντην, γραφιΐα 
• Σφαίρας», έσωχλείοντες δραχμάς Ιο  είς 
έ*άστην έπιστολήν.

ί ίς  τονς έηιθομοΰντας νά λάβονν απαν
τήσεις δ ι’ ίδιαιτίρας έπιστσλή. χαι όχι ίιιά 
τής στήλης. καθίσταται γν&σιόν δτι δέον 
νό έσύίχλείονν είζ διπλονν τό όρισΟέν 
άνιίτιμον. '

Ο ΝΟΟΜΑΝΤΗΣ ΑΠΑΝΤΑ .
ΑΠΗΛΙΙΙζΜΕΝΟΝ, Βουένως Άϋρες. Τβ 

μέλλον σας λυμπρόν ύφ' όλας τάς άπόψ ις. 
Είς τήν Ελλά 3α θά έπανέλθετε πλούσιος 
καί εύτυχή;, σάς συνιστώ μόνον νά έπιδοθή- 
τε μετίΐ μιγιλητέρου ζήλου εις την διαπαι- 
γαγώγη3ΐν τοΰ χαρίίκτήροί σος. Είς τόν έ
ρωτα Οά έπιτύχβτε πλήρωί. Εύτυχής ή γυνή 
έκείνη, ή όποία θά κατορθώσω νά συνδεθΐ) 
μαζή σας. Τίποτε άλλο.

BRUNETTES, Πάτρας. Χαρακτήρ επιπό
λαιος, πλήν έγωίοτής καί δπερήφανος. Τά 
οικογενειακά σας ατυχήματα ούϋεμίαν έπί- 
δρασιν θά έχουν έπί τοΰ μέλλοντος σας, τό 
όποιον διαβλέπω ειρηνικόν καί παρήγορον. 
‘Η οικογενειακή κατάσταοίς σας θέλει βελ- 
τιωθή ύστερον άπό τήν σύναψιν ένός γάμου. 
‘Ο γάμος όμως αύτός δέν πρέπει νά γίνχι έξ 
έρωτος, άλλ’ έκ συνοικεσίου. Φροντίσατε νά 
συνδεθήτε στενώτερον μέ τόν μελαγχροινόν 
κύριον, ό όποιος τοσάκις έδειξεν δ cl σάς 
συμπαθεί.

ΜΑΡΑΜΕΝΟ ΑΟΥΔΟΥΔΙ, Ζελίστας. Σάς 
συμβουλεύω νά μή έλθητε είς δεύτερον γά
μον, έάν θέλετε νά μή έπαυξήσητε τά δεινά 
χής ζωής σας. Καί άν σάς παρουσίΓ-σθή ευ
καιρία γάμου νά τήν άποκρούίετε. Σάς έπα- 
ναλαμβάνω : Ένας δεύτερος γάμος θά σά; 
καταστρέφω.

4ΔΩΝΙΝ, Ένταΰθα ■ Χαρακτήρ στρυφνός, 
σκληρός, πλήν τολμηρό; καί θαραλέος. Σάς

συνιστώ νά μή μεταβήιε είς χήν Αμερικήν 
διότι θέλετε άσθενήσει βαρέως. Είς τήν έπι- 
στημην σας άναμφιβόλως θά προοδεύσετε, 
όχι όμως καί είς τόν έρωτα καί τοΰτο διότι 
τα θέλετε όλα ίδικά σας. θά ζήσετε άκόμη 
34 έιη.

Rfc,SEDA, ’Αθήνας: Ό  ιέος, τόν όποιον 
πρό ολίγων ή μερών έγναρίσατε δέν είναι δυ
στυχώς ειλικρινής μαζή σας. Ιίίς τό μέλλον 
θά εύτυχήοετε, κατόπιν όμως πολλών άγώ- 
των. Ταξείδιον διαβλίπω καί μάλισια πολύ 
σύντομον. Περί τής αδελφής σας άδυνατώ ν' 
άποφανθώ, έφ’ όίον δέν έχω ύπ' όψιν μου 
τόν γραφικόν της χαρακτήρα.

ΜΑΥΡΗΝ Θ ΑΔΑΣΪΑΝ : Χαρακτήρ είς
τό έπακρον άσταθής. Είσθε έ/ας άνθρωπος, 
δ όποιος διαρκώς ονειρεύεται. Γάμον δέν 
διαβλέπω πρός τόπαριν. Μή καταγίνεσθε 
πλέον μέ τήν διδα έκείνην. Ούδόλως σάς 
σκέπτεται.

ΑΓΝΗΝ ΦΙΔΛΥΡΑ P., Ρέθυμνον: Χαρα
κτήρ σταθερός, άβρός, υπερήφανος. Άντα- 
γαπαβθε άπό εκείνον, δυστυχώ:, όμως τό αί
σθημα αύτό είς ούδέν πρακτικόν άποτέ>εσμα 
θά καταλήξ|). Ταξείδιον δέν διαβλέπω πρός 
τό παρόν τουλάχιστον.

ΧΡΓΣΑΛΛΙΔΑ Κ.: Περισσοτέραν εμπιστο
σύνην πρέπη νά έχετε είς τό παλαιόν αίσθη
μά σας. Προαεχώς Οά λάβετε ειδήσεις του, 
αί όποϊαι θά σ§; εύχαριστήσουν. Είς γάμον 
μετ' αύεοϋ δέν ·θά έλθειε, διότι είς τό μίσον 
υπάρχει ένα Ϊ3χυρόν οικογενειακόν έμπόδιον. 
Ή  άποπεράτωσις τών σπουδών σας εξαρτά- 
ται άπό σά; κυρίω;.

ΤΖΕΝΗΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ : Δυστυχώς 
σάς έχει λησμονήσει προ πολλοΰ. Αύτός ό- 
μω; ό άνθρωπος δέν ή:ο τή: χύχη; σ,ις και 
συνεπώ, καί εί\ οάς ενθυμείτο τό άποτέλε
σμα θά ήιο πάλιν τό «ύτό. Δηλαδή ή αίσθη- 
ματολογία μόνον. Θά έλθετε εί; γάμον μέ κύ
ριον ξανθόν, ήλικίαι; 32 ε£ών, πολύ καλά ά- 
ποκατεστημένον, ό όποιος θά σάς λατρεύω 
κυριολβκτικώ; καί θά σάς καταστήιυ εύτυχή.

Είς τό προσεχές φύλλον τή; «Σφαίρας» θ’ 
άπαντήτω καί είς τάς έπιστολίς τών δίδων 
καί κυρίων: ‘Απογοητευμένου νέοο, Θερ- 
μόπολης, Ματωμένη; καρδίας, Σϊλήνης, 
Μαραμένης καρδίας, ‘Ανθισμένη? άμυγόα- 
λιά;, Papillion, ‘Ωραίας Κερκόρας, Σ. Ζ. 
Παπαρούνας, Μάχης μελισσών, Ξανθής 
άεροναοτοπούλας, Πεταλούδας Πεντέλης.

Άγάπην πού έσβυσε, σάς έγραψα. 'Ανα
στασίαν Κανάκη, επιστολή σας άνευ άντι- 
τίμ<ιυ. Δέν έλήφθη ύ.τ’ όψιν. Δούρειον, έ- 
γράψ ι ιδιαιτέρως

Ο ΝΟΟΜΑΝΤΗΣ.

Σ. Σ. Διά τήν δευ:έρ<χ δημοσίευσιν πρέπει 
νά στείλετε άκόμη Ορ. 17.

I. Παριησνιάρην. ’Ε*ήφθη ή επιστολή, 
άλλά τό περιεχόμενον δΐν είνε δημοσιεύσι- 
μον. Σάς τό ξαναγράψϊμϊ είς πρίηγούμενον 
φύλλον

Λυχονρ. Μ ανρογένην. Δ υ σ τ υ χ ώ ; δ έ ν  έ -  
λ ή  ιθ η  ή  έ π ισ τ ο > ή  π ο ϋ  μ ο ΰ  γ ρ ά φ ε τ ε .

Μ. Maragos. Συνδρομή έλήφθη. 'Ενεγρά- 
φηεε.

X. ΧιραλαμπόποολοΥ. Έδημοσιεύθη. Έ- 
χρ£ώθητε δρ. 8 Άντίτιμον προηγουμένου έ- 
Λήρθη. Παιδί Jlan(kv., αύτά χά πράγματα 
δέν είναι δυνατόν νά δηιιοσιευθοΰν. Νέον  
Σνρχσνφ, Θυρί  ̂ άρ. 4. Σύνδεσμον έκδρομών 
ή *'Γπαώριος ζΐύή*, τίνι τρόπφ θέλεεε νά 
δηαοσιευθή χό πρόγραμμα; Λ. Δ  Πετρο- 
πονλάχην, ή δημοσίευσις τών στίχων σας 
θά στοιχίσχι δρ. 50. 'Εφημεριδοπώλην κ. 
Κονιρονταον, τηλεγράφημα έλήφθη ύπ’ 
όψιν.

Κάθε £γκρισις δραχ. 4 
Έγκρίνονται : Ρίκος Μάνου.

Λ ΙΑ Ν  Π Ρ Ο Σ Ε Χ Ω Σ  
Ε ΙΣ  ΤΗΝ “ Σ Φ Α Ι Ρ Α Ν , ,

0 Κ Α Ρ Α Γ Κ Ι Ο Ζ Η Σ  Π Ο  Π Α Ρ Ι Σ Ι
ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΚΩΜΩΔΙΑ

« Η  Β Α Σ ΙΛ ΙΣ Σ Α  Τ Ο Υ  Σ  Α Β Α »

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟΝ TCY ΑΡΜΕΝΗ
υ π ο  L I D

(Συνέχεια έ< τοΰ προηγουμένου)

Όλίγον έλειψε νά ριφθή πρό τών γονάτων της, ν’ άνακαλύψη τό 
μυστικόν είς τήν θαλαμηπολον και ν’ όποτρέψτ) αύτήν άπό τής έκ- 
τελέσεως τής τρομερός συμφωνίας,

Άλλ’ ήάπάΟεια τή; γυναικός, ποΰ έξετέλει ΐοως τήν τελευταίαν 
της προσευχήν, μετέδωκε κοί εις τήν ίδικήν του ψυχήν θάρρος,

—Έτελείαισα, εΐπεν ή Χαίδίν, Ζαή, σήκωσε τόν σεντζαν^έν.
‘Η Θαλαμηπόλος έξετέλεσε χήν διαταγήν τής δεσποίνης της.
— Τώρα, Ζ.;ή, είπε, πήγαινε νά περιμένης είς τόν διάδρομον τόν 

Δα?άν, κοί όταν φανή νά έλθχις γρήγορα νά μέ ίίδοποιήσυς.
Ή  Ζαή άπή\.θε περιχαρής.
‘Η άπομάκρυνσις τής θαλαμηπόλου ήτο πρόφασις δι*' νά μείν  ̂

μόιη μετά τοΰ Τιγράν. Διά τοΰτο, μόλις έξήλθεν έκείνη, ή Σουλτάνα 
έσπευσε ι ά «λείσυ τήν θύραν τού θαλάμου, έκτείνασα δε τούς δύο 
βραχίονας ένηγκαλίσθη τόν Τιγράν, άνακράζουσα μέ δάκρυα εί; τούς 
οφθαλμούς.

—Άγάπη μου I.. αίσθάνομαι ότι ή προσευχή ο,ύτή μοΰ έδωκε πε- 
ρισσοτέραν δύναμιν άκόμη !... Έλα, έλα να σέ σφίξω ti; τήν αγκα
λιάν μου I.... Πρόσεξε σύ, μή μέ σφΙγγης πολύ, διότι θά πέση τό 
φόρεμά μου... “Αχ I γλυκέ μου!... άφησε νά σέ κυττόξω καλά είς τό 
πρόσωπον σου... Τώρα δέν είσαι πλέον έκεΐνος πού πρωιονκάλιασα 
μέ τόσον πάθος, διά νά συνδεθώ μαζί του μέ τό σώμα... Ούτε έκεΐ
νος, πού έφιλοΰσα τό στόμα του, διά νά συνδεθφ μέ τήν ψυχήν του. 
Τώρα είσαι έκεΐνος, πού τόν φιλώ μόνον είς χά μάχια, διά νά φι
λήσω μαζί μ' αύχά κοί χήν ιδέαν πού έχύθη άπ’ έκεϊ καί έπεσε μέ
σα είς χόν νοϋν μου καί έξύπνησε μίαν Ιδέαν, πού έκοιμάχο έως 
τώρα... Τιγράν μου ! δέν έχω καιρόν νά σοΰ είπώ περισσόχερα, διόχι 
ό Λαλάς όπου κι’ αν είνε έφθασε νά μέ ξηχήστ),.. Μή φοβηθής κα
θόλου δι’ έμέ... γνωρίζω ποϋ θά κχυπήοω.

— ‘Εδώ I έκαμε μετά ζαιηρότητος ό Αρμένιος, φέρων τόν δάκτυ
λον έπί τή; καρδίας.

— ‘Ησύχασε, ησύχασε... έκεϊ, έκεϊ άκριβώς... τό χέρι αου είνε δυ
νατόν... δέν θά τρέμη καθόλου... θά είνε στιγμή τρομερά διά μίαν 
γυναίκα, άλλά θά συλλογίζωμαι σέ, καί δέν θά τρέμω... Λοιπόν, α
κούσε, άγάπη μου, τί θά κάμι̂ ς σύ διά νά προφυλαχθής. Δέν ήξεύρω 
έπί τέλους τί ήμπορεϊ νά μοϋ συμβή. . πιθανόν και νά μή έπιτύχω. .

— Όχι I θά έπιτύχης, *αί πρίπει νά έπιτύχης. άνέκραξεν έντΟνώς 
ό Αρμένιος. Μή λησμονής ότι ή δόξα σου θα είνε τόσον μεγάλη, 
όσον οΰδεμιάς γυναικός τοΰ κόσιιου έως το>ρα... Δέν σοΰ τό είπα μέ
χρι τοΰδε, άλλα θά σοϋ τό είπώ τώρα. Τήν ή αέραν ποδ θά πε^άνη 
αύτός και θά έλθχ) έκεΐνος πού θά δώσ-Q τήν έλευθερίαν είς τό α 
εκατομμύρια άνθρώπων, τό έθνος μου θά γείνχ] πάλιν βασίλειον..· 
Αύτό μοϋ ύπεσχέθησαν, έάν θά κατορθώνετο ποτέ νά πέογ) άπό χέρι 
Αρμενίου... Τήν ήμέραν αύτήν, αγαπημένη μου ήρωΐς, ή θ έ -'C σου 
είς τό έθνος μου t»a είιε πολύ μεγαλειτέρα, παρ’ ό,τι ιίνε οιιμ ί̂ον 
έδώ μέσα, πού είσαι δέσποινα καί δούλη.

Οί όφθαλμοί τής φιλοδόξου Σουλτάνας έβαλον άσ ραηάς θριάμβου.
— Λοιπόν ναί, ναί I ανέκραξε, θά τό κάμω διά να υώσοο και τά 

έθνος σου. Φίλησε με έ*ώ, είς τό μέτωπόν «ου.
Καί κλίναηα τό λευκόν καί *ύρύ μέτωπόν της ή γενναία γυνή, τό 

παρέδωκεν είς τά διάπορα χείλη ιΟΰ Τιγράν 
Μετά τοΰτο προσέθηκε.
—Άκουσε λοιπίν τί θά κάμης : "Οταν έγώ θά έξέλθιρ, θά διατά- 

ξφ νά μείνχις έδώ σύ, ή δέ Ζαή θά περιμένχ) είς τόν_ θαλαμόν της, 
Εως ότου έπανέλθω.,. Σύ τοτε ί>ο κλείσ^ς τήν θύριν έσωθεν καί θά 
είσαι έτοιμος.. Άλλά ναί, προσέθηκεν, ώσιί ουλλαμβάνουσα αίφνι- 
δίαν ιδέαν' έγώ δέν σοΰ έδειξα άκόμη τήν θύραν τοΰ μυσιικοΰ δια
δρόμου. Κύτταςε έδώ.

Καί, προχωρήσασα μέχρι τοΰ μέρου:, όπου εύρίσκετο τό ύψηλόν 
έκ ξύλου δρυός έρμάριον έτεινε τόν δάκτυλον πρός τόν τοίχον, ώθη 
σε μυστικόν έ>ατήριον καί μιά θύρα ήνοίχθη,

—Αύτή ή θύρα τον διαδρόμου, προσέθηκε.
—Πρέπει νά τήν κρατώ ανοικτήν ;
Όχι, όχι- είνε περιττόν" έχκι όμοιον έλαχήριον έσωθεν καί ανοίγει 

Ηαχά τόν αύτόν τρόπον.
—Τότε διατί θά κλειαθφ £?ώ ;
‘Η Χαίδίν έμειδίασε μελαγχολικώς καί ύπέβαλε.
—Παιδί είσαι άκόμη, άγάπη μου. Είμεθα βέβαιοι όει θά έπιτύχω; 

έάν έπιτύχω ώστε νά χιυπήεο), χωρίς νά φωνάξ '̂ ννβρίζω πού είναι 
ή άνταποκοινομένη θύρα είς τόν διάδρομον διότι μοϋ είχε δώσει ή 
Ζυιΐρέ άκριβή περιγραφήν. Θά έξέλθα» γρήγορα, θ’ ανοίξω καί θά 
εύρεθώ έδώ. Τότέ άνοίγομεν τήν |θύραν τοΰ λουτρού καί άπ1 έκεϊ 
φεύγοιιεν. Τά λοιπά πλέον εϊβ ίδικά σου.

—Ώ  άς έλθχι εκείνη ή ώρα, καί σοΰ ορκίζομαι όιι δίν θά μά; 
συλλάβη πλέον κανείς, διότι άμέσως θά κυριαρχήσουν οί ίδικοί μας 
καί δέν θά γίνη καμμία καταδίωξις- ’Εννοείς ;

— Ναί γλυκέ μου Τιγράν' έννοώ πολύ καλά. ‘Οφείλω όμως νά σέ 
οδηγήσω καί τί θά κάμης έάν έγώ άποτύχω. Ή  άποτυχία μσυ θά 
είνε καί ό θάνατός μου.

— Χαϊδίν μου I έκαμεν ό Τιγράν δακρύων.
— Σιωπή I μή δά»ρυα !.. πρβπει λοιπόν εγώ νά έχιο περισσότερόν 

θάρρος άπό οέ ; δέν μάς ενθαρρύνει καί τούς δόο ή αύτή ιδέα ;
— Ναί, έχεις δίκαιον.
—Λοιπόν, σύ πρέπει νά ζήσ^ς καί νά εξακολουθήσω^ τό 3ργον 

σου· Έγώ είμαι μιά γυναίκα τί θά χάση ό κόσμος καί άν λείψω ; 
Σύ όμως έχεις μίαν Ιδέαν καί πρέπει να ζήσ^ς.

—Άγάπη μου 1
—Λοιπόν, άκουσε. θά κλείσ^ς καλά έσωθεν τήν θύραν καί θά 

πε'ριμένυς έδώ πλησίον είς τήν κρύπτην. Έάν μέ άκούσης νά έλθω, 
έσώθημεν. Έάν δέν έλθω, σημαίνει ότι έχάθη >. Τότε σύ θ’ άκούσυς 
βέβαια άνθρώπους νά έλθουν έδώ, διά νά έπιθεοορησουν τά δωμάτιά 
καί ν’ άνακαλύψουν πώς εύρήκα τό μαχαίρι, ή άλλα δείγματα τής 
ενοχής μου. Πριν όμως οί άνθρωποι αύτοί σπάσουν τήν θύραν, σύ 
προφθάνεις, εισέρχεσαι είς χό λουτρόν, άνοίγεις χήν κρύπχην καί χότε..

(Ακολουθεί)

©ΙΑΟΛΪΟΙ Τ Ω \  ΑΘΗΝΩΧ
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(Συνέχεια έκ του προηγουμένου)
Τήν ήιιέρ:νν δ’ έκείνην ή Μαριώρα ίϊχε ν’ άναγγείλη είς χήν φί

λην της σπουδαίαν καί εύχαριστον εί ιησιν, διό έσπευδε διά τής κα- 
τωφερείας περιχαρής, ώς παιδίον ti; τό όποιον ύπισχέθηκαν γλυ
κίσματα.

Έθετε δέ τήν χεϊρα έπί τοϋ ρίπτρου τής θύρας τή; οικίας, είς ήν 
\ ύπηρέτει ή φίλη της, ότε ήκουσε φωνήν τινα ώς στεναγιιόν κ α λ ο ΰ ο  »ν 

αύιήν, καί στραφεΐσα είδε τόν Μαστροκωσταντήν, περισσότερον τώρα 
άγνώριστον, φάσμα τοΰ ΰ.τοϊημαχπποιοΰ, ελεεινόν. Δέν είχε μείνει ό 
μισός έντός τών ρακών του- τά μήλα τών παρειών του έξεΐχον άσαρ
κα, οί όφθαλμοί του έξέπεμπον πυρεχώδεις λάμψεις έκ χών βαθέων 
κοιλοτήτων αύτών, τά γένεια καί ή κόμη του ήσαν μακρά καί άπε 
ριποίητα καί χό σύνολόν χου, χό πτήσσον καί ρικνόν, χόν παρου- 
σίαζεν ώς έπαίχην.

‘Η νεάνις άφήκε μικράν έπιφώνησιν έκπλήξεω: καί λύπης.
— Πώς έκατήντησες έτσι, κακορρίζικε Μασ[ροκωνσταντή!
Ό  ύποδηματοποιός έστεναξε καί ιιετϊ μικρόν δισταγμόν είπε:
Γιά σένα, Μαριώρα έκατήντησα έισι ποΰ μέ βλέπεις.
— Γιά μένο! . ·
— Ναί. Έλα, θέλω νά τοΰ μιλν,σω. Μέραις τώρα καί νύχταις τρι

γυρίζω άπ’ έξω άπό τό σπίτι σας ίκεϊνο πάνω γιά νά σέ δώ καί \ά 
σοΰ μιλήοω. Άλλά φαίνεται ότι σ' έμπόδισαν νά μοϋ μιλής, είπε 
μετά πικρίας. Άλλ' άφοϋ δέν σ’ έβ'ίπα, ερχόμουνα ν’ άκυύω τό ε
λάχιστο καμμιά φορά τή φωνή σου κ ί ν·ι παρ ιγοροϋμαι. Καί ’ς 
τό ύστερο μέ πήρανε για κλίφιη.. Μα έλα νά σοΰ πώ.

Ή νεάνις ή όποία έφαίνετο διστάζ«ιυσα καί παοα ηροΰσα δεξιά 
καί άριστερά, ώ, έάν έφογΰτο μή τήνΐίουν μετά τοΰ άλήτου εκείνου, 
τόν ήκολούϋηιεν έπί τοϋ άπέ<*αντι πεζοδρομίου, τό όποιον ήτο σκια- 
σμένον καί έσχαμάτησαν ύπό ένα Γφι,νό .

Ό  ύποδηιιατοποιός έιρεμε σύσσωΜος καί ή ώχρότης τοΰ ίσχνοΰ 
προσώπου ήιο αύιόχρημα νεκρική.

— Μαριάρα, τής είπε μέ φωνήν μόλ ς άκουομένην. έγώ θά ήμουνα 
πεθαμένος άπό καιρό, άν δεν ήι. υν εις χον κόσιιον ού Ζώ διότι 
ζής, ζώ διόχι παίρνω ζω.| ά.τό χtj ίδική σ< υ ζωή. Είμαι ένα παλ^ο- 
κάραβο μές ’ς χήν τρικυμίαν τοϋ κόσμοι·. Άπόοτασα πλειά άπό τά 
βάσανα καί τούς «όπιο; καί δίν μένει πορά νάφεθώ εί; τά κύματα 
νά μέ καταπιούν ή νά μέ τσακίσίυν πουθενά νά ήσνχάοω. Αλλά 
μέσα είΓ τό β ίθο, τής άπΕλπιστίκής μουρίλας πι ύ μί περικυκλώνει, 
βλέπω ένα ςώ, πολύ γλυ<ύ, τό q-ώς τή; ελπίδας κυί τής ζωής. Ά ν  
μποςοϋσα νά φτάξω i εΐ, θά βσωζομουνα. Έκεϊ είνε ή χπρα καί ή 
εύτνχία πού δέν έγνώρισα >ί; ούίόν τ ν κόσ.ιον. Ά ν  φτάξω είς έκεϊ 
νο το φώς, θά γείνω νέος άνθρωπος, θό ριχιώ μέ νέα δύναμι καίνα ί 
όρε.ι είς τ ν άγώνα τοϋ κόσμου. Καί κάνω κουράγιο, καί προσπαθώ

ί μέ όλα μου τά δυνατά, , έ τήν τελευταία ρανίδα τή; ζωής μου νά 
' φτάξω έο>; έκεϊ... Άλλά θά μπορβίω;... Έού τό ξέρεις, Μαριώρα...
I Τό φώς έκεΐνο τό γλυκύ, τό ούράν ιο, ποϋ κάθε χου άχχϊνα είνε κοί 

μιά έλπίδα άγΙα, είσαι σύ, Μαριώρι !
Έσιώπησε καί χήν ή^ένισε μέ οφθαλμού; πλήρεις Ικεσίας καί δει

λίας κυνός άφωσιωμένου.
Έπειχα χά άναιμα χβ/λη ιου έψιθύρισαν:
—Μαριώρα, σ’ άγαπώ... πώς νά σοΰ παρπσιήσοι τί πόνοι, τί άπελ- 

πισία, τί δάκρια, τι άποθηρίωμ ϊ τής ψυχή:, τι έξύψωμα ιίς τά ού- 
ράνια, τί πόθοι, τί ελπίδες χρυίοΐς είνε μέσα είς ιϋιά τά δύο λόγια; 
διότι σ’ άγαηώ, Μαριωρή, καί γι' ιιύτό μού φανήκαν ή μέρ«ς χρό
νια είς τή φυλα,.ή, έμίσησι όλον τόν κόσμον, αποφάσισα νά σκο- 
το'ισω άνθ(ΐο)πους, να γκρεμίσω, νά χαλάσω ό,τι μπορώ, έκλαψα σάν 
παιδί, έμουγγριαα σά θηρίο. Άλλ' αύιή ή ΐΐια άγάπη σου μοΰ έ- 
ποάϋνε τήν καρδιά, μέχαμε άρν/, μρΰ έδαχε τή δύναμι νά ύποφέςω 
όλα τά βάσανα, γιά νά σέ ξαναϊδώ, γιά ν’ άκούιω πάλι τή φωνή σου 
τή ζαχαρένια...

‘Η νεάνις τόν ήιροάτο κάτωχρος καί στενοχωρημένη καί έφαίνετο 
θέλουσα νά εϊπη τι, άλλα δισιάζουσα διά νά μή έπαυξή-ιη τήν οδύ
νην, ητις έκυμάτο είς τά στήθη τοϋ δυστυχούς άνθρώπυυ.

—Δέν είχα γνωρίσει έως τώρα τήν άγάπη, τήν άγάπη ποΰ παίρνει 
νοϋ καί καρδιά καί κάνει τόν άνθρωπο νά γυρίζυ σαν τρελλόο, τήν 
άγάπη ποΐ έχει πόνους γλυκούς. Καί τήν έγνώρισα άφ" όϊου έγνώ· 
ρισα σέ. Τί ώραϊον ποΰ είνε νά έχο κανείς κοντά του ένα εύμόρφο 
κ »ί τρυφερό πλάσμα νά τοΰ κά ^ ιά θελήματα του, νά τό περι- 
ποιήτιι ώ; περιποιούνται ενα σπάνιο λουλοΰίι, νά ζή μέ τήν μυρου
διά του, νά χαιρετΊΐ μέ τή χαρά χου, νά πάσχ^ αύτός διά νά μή 
πάσχΒ άύτό, νά είνε άφωσιωμένος σάν σκυλλί, σάν σ*λάβοςΙ Αύτά 
καί άλκα πολά ήθελα νά σοϋ πώ, Μ'/ριώρα, καί τριγυρίζω καιρούς 
τώρα σάν σκυλλί άη’ έξ® άπ’ τό σπίτι πού είσαι. Τόσο σ' άγαπώ 
πού ή ζωή καί καί ό θάνατός μου κρέμονται άπό τά χέρια σου.. Ή  
άγάπη μου δέν ζητφ τίποτε, άλλ' αύιό τό τίποτε είνε γι' αύτήν ό 
κόσμος όλος. Μιά άκτϊνα άπό τά iuitiu καί τό γέλοιο σου, μιά ρα 
νίδα άπό χή δροσιά τοΰ ρόδου πού έχεις γιά σχόμα, άρκοΐν γιά νά 
ζήση, νά πετάξη κλώνί υς καί βλαστούς καί νά φτάξη 'ς τόν ουρανό. 
Δέν ζητήί, άλλά ζητιανεύει ή άγάπη μου ή φτωχή, Μαριώρα. Δέν 
είμαι άξιος γιά σένα, τό ξέ^ον άλλ' είσαι καλή καί θά μέ λοπηθής. 
Κάμε ελεημοσύνη είς μιά δυστυχισμέιη καρδιά... Ά !  άν μούλεγες 
ότι μ’ άγαπφς, τί ευτυχία! Άλλά δέν ζχ)τώ τέτοια χάρι’ είνε γιά μένα 
πάρα πολύ ευτυχία καί θά τρελλαθώ. . Θέλω νά οέ μόνον βλέπω, 
νά γενώ σκλάβος σου, νά γενώ χώμα νά μέ πατής, νά μοΰ λές γκρε
μίσου καί νά γκρεμίζωμαι, νά μοΰ πή; άπόθανε ν’ έποθάνω.

Ή  Μαριώρα τόν ήκροάτο τόσον συγκεκινηιιένη καί έκ τών λόγων 
του καί έκ τή; άφάτου οδύνη;, ή εις έτρβμεν είς τήν φωνήν του, ώστε 
δέν ήδύνατο νά λαλάσβ άλλ’ οϋτβ έγνώριζε τί νά εΐπ^.

Ό  δέ Κωνσταντής τήν παρετήρει μέ άχόρταγον, άλλά καί δειλήν 
άγάπην, όιιος είχε ταπεινωμένου; τού; όφθηλ-ΐούς καί τήν*κεφαλήν 
μικροί έσκυμένην, έν ίχ^ριεστατ )̂ στάοει λύπης καί αμηχανίας. Καί 
μετά βραχεΐαν διακοπήν έξηκολούθησε:

( Ακολουθεί.)



Η Ω Ρ Α Ι Α  Κ Α Σ Σ Ι Α Ν Η Ί

Ά ρ .  g  ( Σ υ ν έ χ ε ια  ί κ  ζο ν  π ρ ο η γ ο υ μ έ ν ο υ )

— Ο Θεόφιλός ! εψιθύρισεν 6 Άκιλλας λυπημένος πού Εβλεπε or'· 
ή εύτΛχία του ήτον του θεοβίλου.

Προκειμένου ενας μεγισταν νά παντρέψη την κόρη του επρεπε κατά 
τήν συνήθειαν πού επικρατούσε τόιε στό Βυζάντιο, νά ζητηΟή ή άδεια 
του βασιλέως. Τωρα μάλιστα που έπρόκειτο γιά τήν Κασσιανή ή ά - 
οεια αύτή ήταν απαραίτητη. Ή  Κασσιανή είχε άξιωθή μέ τήν τιμή 
νά διεκδίκηση τόν θρόνο τοϋ Βυζαντίου ώς ύπβψη®!α βασιλική μνη
στή, αδιάφορο αν άπεκρούσθη καί ώς πρώη/ βασιλική μνηστή είχε 
τεθή ύπό τήν υψηλή προστασία τοΰ βασιλέως. Δέν μπορούσε λοιπόν 
νά έλθη εις γάμον χωρίς τήν άδεια του βασιλέως κοί του Θεοφίλου.

Δέν υπήρχε κανένας φόβος οτι Οά εοιόετο ή συγκατάθεσις αύτή. 
Ό  Άκιλλας ήταν ενας άπο τους πλέον εύγενεΓς καί τους πλέον αν
δρείους μεγιστάνας του Βυζαντίου καί μπορούσε, βέβαια, νά νυμφίυΟή 
μιά κόρη περιωπής όπως ή Κασσιανή.

Ο πατέρας της ανέλαβε, όπως είχε υποχρέωσ.ν, νά παρουσιασθή 
στόν βασιλέα καί νά ζητήση τήν συγκατάθεσιν του γιά τό γάμο.

Ή  ά δ ε ι α  τ ο Ο  Ο ε ο φ έ λ ο υ
Οπως ή Κασσιανή έτσι κι ό Θεόφιλος προσπάθησε νά λησμονήση· 

τόν έρωτα του. 'Έγινε σύζυγος τής θεοδώρας και άφωσιώθηχε ολό
κληρος σ αυτη καί τόσο πολυ έβίασε τόν έαυτόν του νά τήν άγα- 

^οϊτε για [λ*.ά (Στιγμή έιτιατευ^ε on το χατα>ρ0 ιι)'3 ε ΊΙταν αριγε 
αλήθεια ;

Ο πατέρας του, ό βασιλεύς Μιχαήλ, είχε πάει σέ μ'κρή περιοδεία 
καί 6 Θεόφιλος ανελιβε μόνος του τήν άρχή. \

’ Εκείνες οε ά<ριβώς τής ήμέρες, ό πατέρας τής Κασσιανής παοου- 
σιάσθη<ε στ’ ’ Ανάκτορα κ' εζητησε νά γίνη δεκτός άπό τόν Θεόφιλο. 
Άνεκοίνωσε σ’ αύτήν τόν σκοπόν, γιά τόν όποιον παρουσιάσθηκε 
μπροστά του καί τόν παρεκάλεσε οπως δεχθϊ νά γίνη δ γάμος τοϋ 
Άκίλλα καί τής Κασσιανής.

Ο Θεόφιλος ήκουσε μέ άδιαφοριαν τά αιτήματα τοϋ πατέρα τής 
Κασσιανής. Κινενα παλμό δέν ένοιωσε στήν καρδιά του. καμμιά τα
ραχή στά άκουσμα τοϋ ονόματος τής πολυλατρευμένης Κασσιανής.

—  Ό  Άκιλλας, είπες;
— Ναί, ώ άρχοντά μου.

ι ^ -  συγχαίρω. Ο Ακιλλας είναι ένας από τούς πλέον εύγενείς 
καί ανδρείους στρατιώτας τοϋ βασιλείου. Πότε θά κάμετε τούς γάμους ;

—  \ν ό συμβασιλεύς εύδοκήση να δεχΟΐ, οί γάμοι θά γίνουν μετα 
τρεις ήμερες.

—— Ας γίνουν, είπε ό Θεόφιλος. Σε μενα δεν Επιτρέπεται νά εμ
ποδίσω οΰτε γιά μία στιγμή τήν εύτυχία δύο υπάρξεων. ΙΙήγαινε, 
καλέ πατέρα, καί πές στούς μελλονύμφους ότι ό Θεόφιλος όχι μόνο 
δεχεται νά γίνουν οί γαμοι των,_ άλλα και τούς εύχεται καθε εύτυχία.
, Ρ  πατέρας τής Κασσιανής εύχαρίστησε τόν Θεόφιλο κ’ έφυγε άπό 

τ Ανάκτορα, γεμάτος δέ από χαρά έτρεξε σπίτι του, δπου τόν πεοί- 
μεναν ό Άκιλλας καί ή Κασσιανή μέ αγωνία.

Χ*ρήτε, τους ειπε μόλις τους εϊδε. ‘Η άδεια έδόθηκε.
, τ τ̂ε ι πατέρα μου, άπηντησεν ό Άκιλλας, άς αναγγείλουμε

τους γαμους μας καί ας έτοιμάσουμε τό σπίτι γιά τή μεγάλη τελετή. 
Τό μεγάλο αύτό γεγονός θέλω νά έορτασθή μέ μεγαλοπρέπεια καί 
ποθώ νά λάβη μέρος στή χαρά μας ολο τό Βυζάντιο, αν εϊναι δυνατόν. 
Πιστεύω ή Κασσιανή να μ' άφήσβ νά καμω ό,τι θελήσω γιά νά μάθη 
ολο τό Βυζάντιο τήν μεγάλη μας εύτυ/ια.
,— Έ στω , Άκίλλα, άπήντησε ή κοοη. Κύριός μου εϊσ’ έσύ. *Η 

θελησις σου θελησις μου, η έπιθυμ·.α σου έπιθυμία μου. Ά 5  γίνη τ »  
θέλημά σου.

'Ό τ α ν  ξυ π ν ά  ό  " Ε ρ ω τ α ς
Παντρεύεται λοιπόν ή ωραία μου κόρη, άλλά καί ή υπερήφανη I 

εψιθϋρισεν ό Θεόφιλος, μόλις b πατέρας τής Κασσιανής ϊκυγε άπό 
τ ’ Ανάκτορα.

Καί μονομιάς, γιά δεύτερη φορά τώρα, ολόκληρο τό ποιητικό πα
ρελθόν του, τότε πού έλάτρευε τήν Κασσιανή, έπέρασε άπό μπροστά 
του με ολη τήν λάμψι καί τήν γοητεία τής εύτυχίας έκείνης. Ξανά
βλεπε τότε τήν Κασσιανή νά φεύγΒ μέ τρομο άπο τό παλάτι. Έφαν- 
τασθηκε καί τώρα τ ’ άγαλματένιό της κορμί, τό γλυκό της πρόσωπο, 
τα μεγαλα της μάτια, τά οοοαλά της χείλη. Κ ’ ένώ τά έσκέπτετο 
καί τα εφανταζετο αύτά ίλα ’έπασχε. Κάτι τό θλιβερό έβγαζε μέσα 
από τα βαθη τις ψυχής του καί στήν καρδιά του μέσα ήτθάνετο παλ
μούς δχι ευτυχίας, άλλά οδύνης.
,  Μιασκεψις, ή πλέον οδυνηρά καί μιά άνάμνησις ή πλέον πικρά 
ε<αμαν τωρα τόν Θεόφιλο νά σηκωθώ βιαστικά, νά τρέξη σ’ ένα μικρό 
έπιπλο καί από τό βάθος-ένάς συρταριοϋ νά βγάλ·»ι Ινα αίκρό μχουχέτο 
από λευκά μαραμαενα τριαντάφυλλα. Ήσαν τά τριανταφυλλα πού τοϋ 
ειχε ριξει η Κασσιανή μέσα στό άρμα του τήν ήμερα τών γάμων του 
με την Θεοοωραν. 'Ο Θεόφιλος τά κύτταξε πολλήν ώραν, άνεστέ- 
ν»ςε μεσα από τά βάθη τής ψυχής του καί έψιθύρισε ?

— Τα λουλούδια της.,.ό έρως της,.,ή έξομολόγησϋ της έμαράθη- 
καν, ελησμονηθηκαν. r 1
. *,?Va δ“ *Ρυ έλαμψε στά μάτια του. Αύτός. πού μέ τόση
απαθεια ακούσε τήν εϊδησι γιά τούς γάμους τής Κασσιανής, αύτός, 
που με τοση ευκολία εδωσε τήν άδειά του, δεν μποροϋσε τώρα νά 
συνειθιση στήν ιδέα ότι ή Κασσιανή θά ΰπανορεύετο. Τό πράγμα τοϋ 
φαινόταν απιστευτον, σχεδόν άδύνατον.

Μέσα δμως οτό σπαραγμό του ήλθε μιά στιγμή πού ό Θεόφιλος έπί- 
στευσε οτι ή Κασσιανή δέν μποροϋσε παρά νά τόν άγαπα.

( Ά  Μολοοθεϊ)

ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΟΥ ΟΘΩΝΟΣ
Α,ι&. 2.5 (Συνέχεια ix  τον προηγουμένου)
— Φοδάμη τήν Βασίλισσα καί τ.ν Μέμο, προσέθεσεν ή Μαοία.
Δέν έπρόφθασεν δμως νά τελειώση τήν φρασιν της καί τρεις πυοο-

οολκτμοί ήκούσθησαν.
ΊΙ πρώτη σφαίρα έσπασε τά γυαλιά τοϋ παραθύρου τής άμάξης, 

χωρίς νά πειράςη κανένα, ή οευτέρα έπέρασεν έπάνω άπό τήν άμαξαν.
Η τρίτη ομως βρήκεν τήν ώραίαν Μαρίαν στο κεφάλι καί τήν έπλή- 

γωσε.
Τά άλογα, στά άκουσμά τών πυροβολισμών, άφηνίασαν καί ήρ/ι- 

σαν νά τρέχουν σάν δαιμονισμένα.
, Μέ τόν δεύτερον πυροβολισμόν ό ’Όθων καί ό Χατζηπέτρος έπε-

ταχθησαν Ιςω από τήν άμαξαν. Ό  Χατζηπέτρος έβγαλε καί αύτός τά 
περίστροφόν του χαί ήτοιμάζετο νά πυροβολήση. Άλλά εναντίον τίνος 
να πυροβολήση; Τριγύρω κανείς δέν έφαίνετο. Ε’ις άπόστασιν μόνον
ολίγων μέτρων είδαν δύο γεωργούς, οί όποιοι έσκαβαν τά χωράφια
των. Βεβαίως δέν θά εϊχαν πυροβολήσει αύτοί.

Τά^χμάξι έν τώ μεταξύ, είχε σταματήσει καί ή σύζυγος τοϋ ύπα- 
σπιστοϋ Χατζηπέτρου προσπαθούσε μέ τό μανόήλι της νά σταματήση 
τό αιμα. τό όποιον έτρεχε άπό τήν πληγήν τής Μαρίας.

Ο Οθων μέ τόν Χατζηπέτρο έγύρισαν πάλι πίσω στά αμάξι, δπου 
βρήκαν την Μαρίαν κατάχλωμον λόγω τής αίμορραγίας.

Ο βασιλεύς τής έσήκωσε τό κεβάλι πού ήτο πεσμένον έπάνω στά 
στήθος της καί τής εϊπε :

— Δεν έχεις τ:ποτε. Τό τραϋμα είνε έπιπόλαιον.
 ̂ Η ΛΙαρια δέν άπήντησεν, άλλ’ έκίνησε μόνον τό κεφάλι της, ένώ 

τα μάτια τη< έγέμιζαν δάκρυα.
- Πονεΐς ; τήν ήρώτησεν ό Χατζηπέτρος

Τά ματια τής Μαρίας έστράφησαν πρός τόν ’Όθωνα. Τόν έκύτταξαν 
ικετευτικά σάν νά τον παρακαλοϋσαν νά μήν τ’ άφήση, νά μήν άφήσγι 
τα ωρα̂ α εκείνα μάτια νά κλεισουν γιά πάντα.

—  Δεν έχεις τίποτε, Μαρία μου, έπανέλαβεν ό “Οθων. Ένα μι-
ξέγδαρμα μόνο. Εύτυχώς ή σφαίρα δέν σού έθιξε παρά τήν επι

δερμίδα.
Πικρότατον μειδίαμα έφάνη είς τά χείλη τής Μαρίας.
—  Ετσι ήταν γραφτό, έ|/ιθύρισε. Νά πεθάνω ίξαφνα.
"Ολοι έσκυψαν έπάνω της.

Μήν είσαι δειλή, τής εϊπ>ειλή. τής είπεν ή σύζυγος τοΰ υπασπιστοϋ. 7Ητο 
—  ατύχημα κι’ αυτά θά τό ξεχάσης γρήγορα 

—  Μά σοϋ είπα, εκαμεν ό 'Όθων ιιέ 
σέ έθιξε.

Είπα, εκαμεν ό Όθων μέ δυσφορίαν. Ή  σφαίρα μόλις

—  Σε τοεϊς ήμέρες θά είσαι καλά. προσέθεσεν δ Χατζηπέτρος.
Καί ό Οθων δμως καί ό υπασπιστής του είχον διαπιστώσει δτι

έπρόκειτο περί τραύματος, παρά πολύ σπουδαίου. Προσπαθοΰσαν νά 
παρηγορήσουν τήν Μαρίαν καί νά τήν άπομακρύνουν άπά τήν ιδέαν 
τοϋ / ινδύ,ου. κατά βάθος δμως άνησυχοΰσαν σοβαρά.

Γό αμάξι ήρχισε νά προχωρη σιγά-σιγά. Ή  Μαρία είχε γείρει το 
κεβάλι της έπανω στόν ώμο τοΰ βασιλέως καί ήγωνίζετο να συγκρατϋ 
τούς πόνους.

—  θάρρος, τής έψιθύριζεν ό Όθων.
— Πονώ, απαντοϋσεν ή Μαρία, πονώ πολύ. Αισθάνομαι τήν 

σφαίρα μέσα στό μυαλό μου
Ό  Οθων προσπάθησε νά μειοιάση.

Μαρία μου. τής είπε, μή λές άνοησίες. Ή  πληγή σου είνε 
εντελώς έπιπολαια. Σε λίγο θ* φθάσωμε στό νοσο*ομεΐο και άμα σου 
περιποιηθ? τήν πληγή σου δ γιατρός θά δής πώς θά παύσης άμέσως 
νά πονής.

? ■ Μή φοβάσαι προσέθεσεν ή σύζυγος τοΰ Χατζηπέτρου, δέν θά 
σ’ άφήσουϊίε νά πάθης τίποτε.

Τά άμαξι ιύτερα άπό δυό ώρες Ιφθασε στάς Αθήνας κι’ άμέσως ή 
Μαρία ώδηγήθη άπό τόν Χατζηπέτρο στά νοσοκομείο δπου οί γιατροί 
τής έπεδιψιλευσαν τάς πλέον στοργικάς περιποιήσεις, τής σενέστησαν 
δέ νά δεχθ? να μειν/, έκεΐ μέσα λίγες μέρες μέχρις δτου έπουλωθή ή 
πληγή της.

Πρέπει λά μεινης, τής είπεν δ Χατζηπέτρος, γιά τά γίνης 
γρήνορα καλά.

'II Μαρία έ ι̂γησε περίλυπα τό κεφάλι της σάν νά μήν έπίστευε 
στα λόγια έκεινα τοΰ υπασπιστοϋ.

—-  Εγο) θά έρχωμαι νά σέ βλέπω κάθε μέρα, έξηκολούθησεν ό Χα- 
,ίζηπετρίς και θά σοϋ ®έρνω ειδήσεις άπδ τόν βασιλέα. Σύμφωνοι ;

—  Σύμφωνοι, έψιθύρισεν ή Μαρία. Άφοϋ τό θέλετε θά μείνω, 
θέλω όμως νά μοϋ κάνετε μιά χάρι.

—  Εύχαριστως, ά-πήνττσεν ό υπασπιστής. Λέγε.
—  Θΐλω, οταν πεθανω, νά μή φροντίσητε διόλου νά συλλάβετε 

έκεΐτον ποΰ μέ έπυροβόλησε.
Ποιός εινε έκείνος που σέ πυροβόλησε ; ήρώτησεν ό Χατζηπέ

τρος. Δέν τ'ν ξέρουμε.
— Tcv ξέρω έγώ όμως.
— Ποιός είνε ;
— 'Γποσχε0ήτε μου πρώτα δτι δέν θά τόν συλλάβετε.
— Τό υπόσχομαι

Λοιπόν τώρα θά σάς πώ ποιός είνε. Είνε δ άδελφός ό Μέμος·
— Τά έπερίμενα αύτό, είπεν δ Χατζηπέτρος. Έννοια σου τώρα, 

αφοϋ τά θέλεις δεν θά τόν καταδιώξουμε.
—  Κι' οταν πεθάνω δέν θέλω νά όργισθήτε καί νά τόν πιάσετε.
— Μά πώς θά πεθάνης ; Τί ιδέες είν’ αύτές ;

(  Ά  μο  λ ο υ θ ε ί )
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ΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΡΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

Μ!Α Ε Φ Ε Υ Ρ Ε Σ Ι Σ
Ε Ν Α Ν Τ Ι Ο Ν  Ι Ω Ν  Λ Ω Π Ο Δ Υ Τ Ω Ν

Έδκίοχεδάζαμεν τακτικά κάθε βράδυ εϊς τό 
ψάοενμ(ΐ μέ τήν βάρκαν τοΰ γέρω Γιάννη, Ιδίως I 
τάς νύκτας με τήν σελήνην ήτο κάτι τι μαγι- I 
χόν, ο/ι μόνον τό ψάρενμα, άλλά καί α! ώραΐαι I 
όιηγήοεις τον βαρκάρη μας, ό όποιος οημειώ- I 
οατε, είχε νπηρετήοει 1$ έν ολ(ι> χρόνια είς τό I 
ναυτικόν καί είχε είς τό ενεργητικόν του άνω τών I 
δέκα ανδραγαθημάτων, μεταξύ τών όπο (ον τάς 
πευιοοοτέοας φοράς είχε σώοει πνιγομένονς άι·- I 
θρώπονς. |

Μίαν ημέραν, ποΰ τόν ο υνεχάρην διά τό ιόραΐον I 
επάγγελμά του, μοΰ είπε : )

— "Α  δεν αξίζω καί τόσους επαίνους, διότι I 
παοά τρίχα νά είμαι φυλακισμένος είς καταναγ- ] 
καστικά έργα' άλλά μοΰ έχρησίμευσε γιά μάθημα 
τό πάθημά μου έκεΐνο. ;

Καί είς τήν παράκληοιν όλων μας νά μάς διη- I 
γηθή τό έπειοόδιον έκεΐνο. ;

— Κατά τό 1868, ήρχισε νά μάς λέ)’η, ήμουν I 
είκοσι έτών και ό μεγαλείτερος τών επτά άδελ- I 
φών μον, ορφανός dj πατρός. Έγώ , οπως τά 
περιορότερα παιδιά τοΰ χωριοΰ, κατεγα·όμην νά I 
ψαρεύω δλην τήν ημέραν είς τάς άκτάς γαρίδες, 
καβούρια ή αχινούς και »’ά τούς πουλώ κάθε | 
βράδυ, διά νά δίδω τά λεπτά είς τήν μητέρα μας. 
ΚάπΟιΟζ ομως συνομίληκός μου Πέτρος, κατερ- I 
γάρης και λαθρέμπορος μέ ει/ε καταφέρ}) μιά 
’μέρα, και έγώ όέν ξέρω πώς, νά μέ πάρ>) μαζύ I 
του πολύ μακρυά. "Οταν έφθάσαμεν είς ένα λό
φον μοΰ λέγει :

— Βλέπεις έκεΐνο τό εξοχικόν σπήτι ; είνε 
τώυα τρεις ήμέραι πον έφυγαν δλοι άπό μέσα, I 
καί οί ύπηρέται άκόμη· άλλά έχουν αφήσει τήν 
πόρτα τής κουζίνας ανοικτήν, άπό κάτω άπό τήν 
κληματαριάν' τήν βλέπεις ; :

— Ναί βλέπω' τον άπήντησα, χωρίς άκόμη 
νά εννοήσω.

— ”Ε  ! θά πηδήσωμεν άπό τόν τοίχο τής αυ
λής, καί δταν θά είοέλΰωμεν μέοα άπό τήν κου
ζίνα, θά κλέψωμεν δοα έ/ονν άφήοει καί ξέρεις ; 
δταν τά πονλήσωμεν κατόπιν, θά κεοδίοωμεν 
χιλιάδες, χιλιάδες !

Τόν ήκονσα έγώ ό φτωχός, καί έπί τή έλπίδι 
τόσον μεγάλου κέρδους, έδέχθην.

Τό ίδιον λοιπόν βράδυ πηδήοαντες, ευρισκό
μενα μέοα· άλλ’ δταν είοήλθαμεν καί οί δύο άπό 
τήν κουζίνα, ή ανοικτή έκείνη πόρτα της έκλειοε 

. όπισθεν μας:
— ΙίΓ ι) ίο άνάγκη, μοΰ ψωνάζι) ό Πέτρος, να 

κλείο})ς τήν πόρτα.
—  ’’Εκλειοε μόνη της άπό τόν αέρα φαίνεται. 
Καί χωρίς νά δώοωμεν καμμίαν προσοχήν,

επρ'Ο/ωρήοαμεν καί οί δύο πρός μίαν ανοικτήν 
πόρταν τής τραπεζαρίας, είς τήν τράπεζαν τής 
όποιας έλαμπαν τά πολυτελή άργυρα σκεύη. Μό
λις έπατήοαμεν είς μίαν ψάθαν έντός τής τραπε
ζαρίας είς τό κατώφλιον τής θνρας ποΰ είαήλ- 
θομεν, καί ή πόρτα αυτή έκλεισεν πάλιν δπι- 
οθέν μας αυτομάτως, χωρίς νά δώοωμεν προ
σοχήν.

Άλλά πρό τής θέας τον έντός τής τραπεζα>- 
ρίας, ευρισκομένου πλούτον, ό Πέτρος καί έγώ 
εκβαλόντες τούς έπενδύτας μας, τούς έγεμίσαμεν 
κυριολεκτικώς, προχωρονντες τώρα πρός τήν 
άλλην θύραν, δπου άλλη φαντασιώδης λεία μας 
έπερίμενε* εϊμεθα τρελλοί άπό χαράν, βλέποντες 
τά ώοαΐα πράγματα πον θά περιήρχοντο εις 
ημάς καί άλλης αιθούσης, ή όποία ήκτινοβόλει 
άπό τά χρυσά έπιπλά της. /

Μόλις έτοιμαζόμεθα νά διέλθωμεν καί τήν τρ ΐ- 
ttjy ilvocLv, είόον els to (aolομαοον τήζ εοχια,ζ ενα 
cbtjaioxarov σχαλιοτον δοχεΐον εξ άργυρον ̂  και 
εοπενοα τ/) νποδείξει τον Πέτρον, να Ιδώ τ ι εχει 
μέοα, η νά το πάρω, κενόν έστω.

— Ά λ λ ’ ώ τοϋ ΰανματος ! μόλις τό ηνοιξα 
ελαμψε ενας οωρός λονόοβικειων εκ τών οποίων 
τό κντίον εκείνο ήτο πλήρες* ονγχρόνως ομως 
κάποιος τριγμός ήκονοΰη δταν επατηοα προ τής 
εστίας, καί σκότος ψηλαφητόν μάς έκαλνψε.

Και οί όνο εϊχομεν μείνει άνανδοι εκ τον φό
βον’ τά παρά&νρα δλα και αί &ν ρ α ιγ ν ρ ω  μας 
εκλείσΰηοαν αντομάτως' ό Πέτρος ηναψεν ενα 
ο π ’ρτον άπό τά όνο, πον ειΖ6 εντνχώς εις την’ 
τσέπην τον, και έπροχώρηοε προς την ·&νραν δι 
ης είοήλΰομεν' άλλ' έκοπίασεν είς μάτην νά την

άνοίξΐ)' έπι τέλονς απελπιστείς,
— Γιάννη, μον φώναξε, τό κατάλαβες πώς μάς 

έτσάκωσαν *σάν ποντικούς 'στη φακα ;
Έγώ δέν ώμίλονν άπό τόν φόβον μον, αλλ 

δταν ηναψε τό δεντερον σπίρτο έπήγα να ιδώ τί 
έγραφε τό χαρτάκι πον ήτο έπάνω είς την εστίαν, 
καί με μεγάλην εκπληξίν μον, άνέγνωσα :

Τ ζ  ώ ν Ν  τ ο ν ρ θ ν
Μηχανικός

• Ε ιδικό; κατά του  κίνδυνον τώ ν  διαρρηκτών*

Τό σπίρτο μας εσβνοε, καί ήκονσα τόν Πέτρον 
νά φωνάζη μέσα είς το οκοτος :

— Βρέ διάβολε ή πόρτες καί τά παράθυρα 
έκλεισαν λοιπόν μέ μηχανιμ· ;

— Σάς διαβεβαιώ, έξηκολούθησεν ό γέρω 
Γιάννης, δτι έμείναμεν έκεΐ μέσα φυλακισμένοι 
τέσσαοα ολόκληρα ήμερόννκτα χωρίς τροφήν, χω
ρίς νερό, μάλιστα.

”} Iρχιοα νά αίσθάνωμαι το αϊμα να κτυπφ δυ
νατά είς τούς κροτάφους μου, και να με  ̂κατα- 
λ.αμβάνη ανυπόφορος κνισμος είς τον λαρυγγα, 
μέ φοβερούς πόνονς είς τό νπογάστριον. Τό  ̂σκό
τος ποΰ μάς περιέβαλλε, μάς έκαμε νά νομίζωμεν 
δτι τά ήμερόννκτα εκείνα δεν ήτο παρά μία νύξ, 
καί περίε μένομε ν οί δυατνχεΐς νά ξημερώοη^ το 
πρωΐ, διά νά έλθουν νά ανοίξουν. Ά λλ ’ έγώ δσω 
έβλεπα πώς αργούσε νά φέξη, τόσον έπιτιθέμην 
τοϋ Πέτρον. ν

_  Κακούργε, τον έφώναξα' σύ μ έφερες εόω 
μέσα· μά θά τά πληρώοης δλα !

— Φΰγε άπό κοντά μου, μον έλεγεν εκείνος' 
γιατί έχω δρεξιν νά σέ καταβροχθίσω.

Καί πράγματι, τόσον έφοβήθην μήπως πραγ
ματοποιήσω τήν απειλήν τον έκείνην, πον έπήγεν 
καί έπεοεν έξηντλημένος είς μίαν γωνίαν μακραν
αντον. * , ,

Έ π ί τέλονς, κάποτε άκονω ν ανοιγοκλεινη 
μιά κλειδαριά, καί έρπων άπό έξάντλησιν,^ έπρο- 
χωρήσα μέχρι τον μέρους, όπόθεν ό ηχος ήκούετο 
ολίγον ενκρινέστερον. f

— Κνοιε ! ήκονσα κάποιον νά φωναζ\], η τρα- 
πεζαρία μας εινε κλειδωμένη' δέν μπορώ νά τήν
ανοίξω. ,

 J I ά ! έφο*ναξε μια φωνή' ολ ραιτ . ο/.
ράϊτ !

I Έπηκολούθησαν κατόπιν δύο ολόκληροι ιόραι, 
κατά τό διάστημα τών όποιων, ό Πέτρος μοϋ έψι
θύρισε κάτι τι, δχι τόσον έκ φόβον μήπως ά*οι> 
οθϊι, άλλ’ όσον γιατί δέν είχε πλέον δυνάμεις ν ’

1 άρθρώσΐ] λέξιν , , ,
' ’Η  θύοα τέλος ανοίγει μαζύ με τά παραι/νρα,

I καί τό φώς πλημμνρίζον τήν αίθουσαν, παρ ’ ολί
γον νά μάς τυφλώση, ένφ ονγχρόντος ένας χον- I δρός κύριος εις τό κατώφλιον τής θνρας, με τό 
ρεβόλβερ είς τήν χεΐρα, σννοδενόμενος άπό μίαν 

I χονδρήν επίσης κυρίαν, μάς λέγει :
I —  Μήν κουνηθήτε, γιατί σάς έφόνενοα.

  Κύριε, έη'ΐθύρισα, γιά τό θεό ! δώοατέ
μας λίγο " νερό, καί μιά μπουκιά ψωμί πεθαί- 

I νουμε !
I — Περιμείνατς'μας άπαντά ξηρά ξηρά.
' "Υστερα βλέπομεν νά στρώνη μία υπηρέτρια 

ένα τραπέζι, νά φέρ)/ φαγητά είς τόν κύριον 
εκείνον μέ τήν σύζυγόν του καί τούς δύο αντούς 
νά στρώνωνται αϊό φαγί.

  Λοιπόν, Κύριοί μον, έξηκολούθησεν ό γέρω
Γιάννης' ή τιμωρία έκείνη ήτο ή μεγαλειτέρα 
πον ήδνναντο νά θέοονν ποτέ οι άνθρωποι εις 
κλέπτας ώς ή μάς τούς δυο' νά βλέ π η ένας πεινα- 
ομένος καί διψαομένος ’σάν κ ι’ έμάς δύο άλλονς 
όμοίονς τον νά καλοτρώγονν δύο βήματα πλη
σίον, καί νά μή τολμφ νά θίξη ένα ψνχϊον 
έστω.  ̂ n . ,

"Οια»’ έφαγον οί σύζυγοι, ηλθεν ένας υψηλός 
υπηρέτης, μάς άπήλλαξε άπό τά πολύτιμα πον 
είχαμεν κλέψει, κατόπιν μάς έφερε μίαν φιάλην 
μεγάλην νδατος, δύο ποτήρια, καί ένα ̂  καρβέλι 
ψωμί. "Οταν δέ έφάγομεν ένώπιον τον νπηρέτον, 
πάντοτε (οπλισμένου, ήλθεν ό Κύριος καί μάς 
λέγει : , , , , , ,

_  Τώρα είσθε έλενθεροι και φύγετε . αλλα 
θά διαδώσετε, πιστεύω, δπον καί άν σταθητε 
καί ενρε-θήτε, πόσον ασφαλής είνε ή έφενρεσίς 
μον. Τά προφυλακτικά μου μέτρα καιά τών 
κλεπτών εινε τα μοναδικώτερα εις τόν κόσμον. 
Ά ντί τής έλενθερίας σας νποσχεθεΐτε μον τήν 
ρεκλάμαν αύτήν. _

> Δέν θ ’ αμφιβάλλετε δε κατόπιν τούτον πιστεύω

Ιδτι είχαμεν άπέναντί μας αύτόν τόν _ ίδιον τόν 
εφευρέτην, Αμερικανόν, πω/,ονντα και αντην την

Ε Ι Σ  Τ Ο  Ζ Α Π Π Ε Ι Ο Ν

Ύπήγον πού λ4γετε, 
ουμβολιται, 
κοι>ώ; τραγελαφϊται, 
καθόσον τραγέλαφιν 
ά.τανδες ποιείτε 
xai ποσώς κατ’ έμέ 
οΰ μνησιχαχεϊτε, 
τό όποϊο»ι
πρός έμπηξιν irjc «α- 
λιάς μου έν ιφ Ζαπ- 
πεΐον,
Τουθόπερ γοϋν άνδρο- 
γυνάν τινάν έπιτυχοΰς 
τά μάλα ιδεώδους πορ- 
τυροΰςκαΐ καμωματούς 
ήθέλησον νά έρωτολη- 
πτήοω μέ άπτή'’, 
όπερ χή» έδιπλάρωσον 
μετά πολλήν πεισμο
νήν,
ήγουν χήν έκόμιζον 
βόλτα χυδαϊσχΐ οβον 
ροειδώς,
όχε έξαιφνηδίως ου»- 
έλαβον τερασθίαν χαλπαζίαν
χός,
χό όποιον ή πενδαθλία μοί έξαπβσσειλβν μέ 
χήν ταχεία κοινώς αμαξοστοιχία.
Καχιδούς γάρ όχι μέ άνέμενβν χαλπαζίων 
κ-ιχαιγίς.
ινα δέ μή έκληφθώ έπισοδβιοΐχος ο χρι- 
σχυχή;,
χό έκοφσον λάσπην λαθροβίως
πρός άποκαχαχάοιασιν τής ήριμίας χο'ι τής
χαχαιγίδος,
χό όποιον , .
άθρόοας μέ έοαχύρισεν χό χοινόν χων εχεν 
πλανοδίων. Ό  ΆγχαΘάγγελος

έ τί χοΰ σβερ·

Χ Ρ Η Γ Ι Μ Ε Χ  Γ Ν Ο Ζ Ε Χ
—  Ή  πατάτα, ώ; τροφή ωφέλιμος και οι

κονομική, κατέχει τήν πρώιην θέσιν εοθύς 
μετο τό ψωμί. ΊόΙιος τρωγομένη μετά λιπα
ρών ουσιών x a i τυρού είνε άνωτέρα Ισως 
x a i τοΰ άρτου.

— Πρέπει νά μεοολοβήοχ) τρίωρον χρονικόν 
διάοτημα μετά γεΰμα, διά νά πάρετε ανευ 
κινδύνου λουτρόν. >

— Τό νερό διά τό δέρμα είνε εξ ισου απα- 
ραίτηχον δπως ό άήρ διά τοΰς πνεύμονας.

— Μή καπνίζετε ποτέ έντός χλειστοΰ 
δωματίου. Τό χάπνισμα δέν βλάπτει τοσον 
είς τό ύπαιθρον.

—  Δ.ά νά λεπτίνχις οφείλεις να έργαζεβαι 
νυσχιχός, νά τρώγΉς άπαξ χής ημέρας, νά 
κοιμάσαι έπί βπληράς σχρωμνής και να ββ-

όσον χό δυναχόν πβρισσόχερον. Αυτά 
είπε ό συμπατριώτης μ α ς’Ιπποκράτης. Αύτή 
ή δίαιτα συνισχαταί x a i άπό τούς σημερινούς 
Ιατρούς. , ,

— Θελεις νά ζήσ^ς πολλά έτη ; πλύνε και 
καθάριζε τό δέρμα σου.

— Δέν τρέφει τόν οργανισμόν μας ο,τιτρ®- 
γομεν, άλλα ό,τι... χωνεύομεν.^

— Διά νά άποθάνχ) ένας άνθρωπος από 
άσιτίαν πρέπει νά χάοχ) 1 έως I δέκατα τοΰ 
βάρους του _ , _ ,

- Ό  άνθρωπος Λιά νά ζηβυ του άρκεί τρο
φή μόλις τό 1)10 έξ δσης καχαναλίσκει ήμε-
ρηβίως. . ,

— Ό  καφές έν μετρφ, υποβοηϋει την πί- 
ψιν, βελτιοϊ τάς δυνάμεις και Ακονίζει τό

^ — Τά παχυά κρέατα είνε λίαν θρεπτικά 
άλλά .. δυσκολοχώνευτα.

— Τό γάλα τβν μελαχροινών παραμανών 
είνε πολύ ώφελιμωιερον είς τά παιδια οας 
παρά τό τών ξανθών. __________

ψυχήν τον γιά τήν ρεκλάμα.
Έφύγαμεν καί οι δυο, ενθυμούμαι, τρικλι^ον- 

τες, ό ένας στηριζόμενος έπί τον άλλον. Αέν ήκον
σα πλέον τίποτε δ ι’ εκείνον τόν Πέτρον' νπο- 
θένω δέ δτι άπέθανε. ΜΑΡΙΟΣ

ΚΥΡΙΟΙ, ΜΗΝ ΚΡΥΒΕΣΘΕ Π.ΣΠ ΑΠΟ ΤΟ ΔΑΚΤΥΛΟ ΣΑΣ, ΟΛΟΙ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΝΥΜΦΕΥΘΗΤΕ ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ, 
ΦΟΒΕΙΣΘΕ ΟΜΩΣ ΜΗΠΩΣ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΥΤΗ ΣΑΣ ΓΙΝΗ ΒΑΡΟΣ. ΚΑΜΕΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΜΑΖΗ ΤΗΣ HOAHIKON ΓΑΜΟ. 

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΒΑΡΟΣ, ΑΛΛΑ ΧΑΡΑ ΘΕΟΥ
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Κ Ο Ρ Ι Τ Σ Ι Α  Κ Α Ι  ΝΕΟ Ι ,  Π Ρ Ο Σ Ε Ξ Α Τ Ε  Τ Ο  ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΑΥΤΟ
Η Ν Υ Μ Φ Η  Τ Ο Υ  Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ο Υ  Γ Α Μ Ο Υ

Τό Δημοψήφισμά μας άναψε. Ό  ενθου
σιασμός τών κοριταιών είναι παρά πολύ βν- ι 
θαρρυνχικός' Άλλά και οΐ νέοι δέν ύσχεροϋν. I 
Κορίτσια xui νέοι κατενόηιαν τήν μεγάλην 
σημασίαν τ?ΰ Διαγων·σμοΰ ούτοΰ x«jI έαπευ- j 
οαν νά ύπ·-β ιλουν τς ς σχετικές αύτών 6η 
λώσεις. Επαν ιλαμβάνω oiu τρίτην φοράν. 1 
Από τά κορίτσια που λάβουν μέρος στό 

Δημοψήφισμα όιά τήν Νύμφην τοΰ Πολίτικου ί 
γάμου δέν είναι δυνατόν να με ivy κανένα ί 
ανύπανίρον.

Καί τό πρώτον εϋχάριστον σημεϊον : Άμε- ι 
σως αντελήφϋησ ιν όλοι τήν σημασίαν καί τόν ί 
μηχανισμό τοΰ Διαγων.σμοΟ.Κυινείς δέν διεχύ- 
πωσε τήν π iga μικραν άπορίο ν.

Να τώρΓί κοi ή σννένεια τών γνωι,ών:
ΓΝΩΜΑ! ΑΝ ΑΓΝΩΣ ΤΡΙΟ Ν 

Γ Ι Α  Τ Ο Ν  Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ο Ν  Γ Α Μ Ο
Μου ηρεσε ιτολν το Δημοψήφισμα τής δίδος · 

Νορας γιά τον Πολιτικόν γάμο. Την σνγγαίοουν j 
διά την ώραίαν της χειρονομίαν.

Ά θ ή ν α ι  1>οζά *β η  \
Ο Πολιτικός γάμος ί)α κάμη τά κοοίτσια νά · 

μη φοβούνται τον ανδρα. Ό  Πολιτικός γάμος ; 
ϋα κάμη ευτυχείς τάς συζύγους.

Πε ραανς ΜαρΚκα ξ
Κάθε μοντέρνο κορίτσι πρέπει νά δε/βή ώς 

σωτήριο θβσμον τον Πολιτικόν γάμον.
Ι Ιά ζρ α ι ’ Ιω ά νν α  AV ' "Λ  ρ χ  \
-Τ ι τα θέλετε. Αργα ξνπνήυαμε γιά νά συ

ζητήσουμε γιά τόν Πολιτικόν γάμο. Κάλλιο άογά 1 
δμως παρά ποτέ.

‘ Αθηνάι θηβαίς j
ΓΝΩΜΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ 

, Αις Νόρα είναι αξία συγχαρητηρίων διά 
την ωραιαν της πρωτοβον/.ιαν. Λεν ποέπει νά ύ- ι 
πάρξιι πον νά μη σνντρίξη τον ώραΐον της ·
Λντον αγώνα. Ί )  γάμος πρέπει νά παύση νά είναι 
σκλαβιά. Πρέπει νά είναι ευτυχία. j

Θ ε σ σ α λ ο ν ίκ η  Λ »ή τρ ο ζ  ^ τ ρ η ν λ ο ς  ,!
, ~  ^  Πολίτικος γάμος θα σώση τά κορίτσια | 

απο πολλά πράγματα. Έν πρώτοις θά τά^κάμη ) 
να παυσουν νά θεωρούν τόν σνζνγσ ο'ις τέρας τής ί 
αποκαλνψεως. Κάι τότε θά καταλάβουν ότι ό ; 
ανδρας είναι γ ι ' αυτήν ό καλός σύντροφος.

Ά .  Κολοβός
Η  πρωτοβουλία σας, δίς Νόρα, οτό ζήτημα τον 

πολίτικου γάμον είναι άξια παντός έπαινον. Σάς 
ανγχαίρω όλοψυχως καί σας εύχομαι νά επιτύχετε ‘, 
στο σκοπό σας. Λέμος Μανόεβ I

Ο πολιτικός γάμος σήμερον έχει κάτι, τό ό
ποιον δύναται νά πραύνη τόν πόνον μας. Είναι ή 
κοινή θ/.ίψις, είς την όποιαν έβνθίαθηααν όβοι ; 
ετνχε να γνωρίσουν τον ζνγοί> τον σημερινού γάμου J 
και να εκτιμήσουν τά ώραΐα προτερήματα τον ' 
πολίτικου γάμον. θαρρείτε λοιπόν και πιστεν- 
σατε οτι θά έπιβληθί) καί όιά διατάγματος ό πο
λίτικος γάμος.

’ Mfivai Ν ίος  Σνρχουφ

αι ° , Υή/*°Ζ « ’ Έλλάδι πρέπει νά έπι-
ο'« διατάγματος, διότι διά τον πολίτικου 

γάμου θα λείψουν αί άπαγωγαί.
Χιονοοχεπής w Ολνμπος 

, Αισθάνομαι μεγάλην χαράν πον σας βλέπω ν ’ 
αγωνιζεσϋί γιά τήν έπικράτησιν τον πολίτικου 
γάμον. Φρονώ οτι καμμία δ ’ύα καί κανείς νέος 
δεν θα στράφι'/ εναντίον τον.

Νιχολ Θ βιιελης
Χαρμόσυνος ήνέρα θ ’ άνατείλη διά τάς δνατν- ) 

χισμενας νέας, αί όποϊαι μέχρι τούδε, οκεπτόμε- 
ναι τας απαιτήσεις τών σημερινών νέο»·, είχαν 
φθαοει εις ιό τελευταϊον στάδιον τής άπελπιο,ας, 
μη εχονσαι πλ.έον έλπίδα τον ν’ άποκαταοταθονν 
εις την κοινωνίαν. Τώρα ευγνωμονούν καί μακα- 
'J‘^0VV την διδα Νόραν, ή όποία έτά/.μησε νά 

Λ  π9ω τν ζήτημα πολιτικού γάμον, με τη ν π ε - 
ποιϋηαιν οτι ό θέομός. αύτός θά καθιεοωθή καί 
■εν Ελλαδί. Ιπ π ό τ η ς  ιώ ν  Τ Ια τρ ώ ν

Π Α Ρ Α Κ Δ Η Σ Ι Σ
Κάθε γνώμη νά μή ύπερβαίνη τούς ό στί

χους «Σφαίρας» δηλαδή τάς 25 λέξεις ,τερί- 
™°^’ κη % πλέον λέξεις θά πληρώνωνται 
προς οΟ λεπτά ή μία. Φροντίστε λοιπόν νά 
είσθε σύντομοι γιά νά μπαίνουν έισι πολλές 
γνώμες και νά διευκολύνεται τό εργον μου.

ΠΙΝΑΞ TQN Κ Ο ΡΙΤ ΙΙΑ Ν  
5 δραχ. κάθε δήλωσις 

(Ά π ο  τόν πίνακα αυτόν ο ί νέοι θά διαλέξουν 
τας Λνμφας τον πολιτικού γάμον. Φοοντίσατε νά 
Τ//ς γνωρίσετε). ι

ΠΡΩΤΗ ΕΒΔΟΜΑΣ 
Μερό.ιπ Βλασταράκη, Χανιά.
Καίτί) Κ'ϊψάνη, Άθήναι.
Αγλαΐα Νίκα, Πειραΐβνς.

Eipnvn Δρανδάκπ, Άδήνίαι.
Μ^ρία Χιώ.π, Άθήναι.
Έσμεράλδα, Κόρι.θος.
Πουπέ, Άθήναι.
Λίνα Ιιαβαλλιέρι, Άθήγαι.
Πόπη Ίατροϋ, Άθήναι.

Δ Ε Υ Τ € Ρ Α tB G O M A S
Λολό.

ΠΙΝΑΞ ΤΠΝ ΝΕΟΝ 
5 ’ρ ιχ. χάβε όήλωσις

. /  Απο τον πίνακα αύτόν τά κορίτσια θά δ:α- 
/.εζονν τό*’ γαμβρόν τοα πολιτικού γάμον).

ΠΡΩΤΗ ΕΒΔΟΜΑΣ 
ΜάριοΓ, Άθή<αι,
Μαρίνος ΣταΘόπουλος, Καλάμαι.
Μϋτσ.ις Διοσχουρίδπς Πύλος.
Νέος Σορχούφ, 'Αβήναι.
Αγόρι, Καλυμαι.
‘Ιππότης τών Πατρών.

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΒΔΟΜΑΣ 
Γ. Μ. Χαραμή,.
Αηηλπισμένυ α^ορι, Θεσσαλονίκη 

Σπυρίδων Μπόθος, Θόασαλον.κη. 
Χιονοσκεπής ”θΛυμπος.
Νέμος Μανδέβ.
ΖοΟ»τε^.
Ντκ. θεμελής, Πατραι.
Κιονστ. Παναγιώτου, Άθήναι.
Θεοφάνης Ραυτόποολος, Πάτραι.

Παναγιώτης Γιαννούσης, Ν. Φιϊληρον. 
Άθ Σόμπας, Άβήναι.

ΘΥΡΙΔΕΣ ΔΙΕΤΕΘΗΣΑΝ 
Νεοι : Νεος Συρκούφ ή ύπ’ άριθ. 4, Κα>ν. 

Παναγιώτου, ή ύπ* άριθ. 5 .
ΜΙΑ ΑΠΟΡΙΑ ΤΗΣ Ν ΙΝΕΤΑΙ

Δίς Νόρα,
Έχω πολλάς απορίας γιά τον πολιτικό γάμο 

και θελω να σάς ρωτήσω : Γ ια τί ό πολιτικός 
γάμος θα κάνη ευτυχισμένη οικογένεια ; Πώς 
καθώς γράφετε, τό κάθε κορίτσι, δ ά του πολι
τικού γάμον θά βρ/ϊ τόν ίδΐώδη σύζυγο ; Αντό 
δεν το έηοώ  κτλ.

’ E w o n n tr  \oin ;,„  ,\W rr / 7  : Μ ε τόν
πολίτικο γαμο ό σύζυγος δέν είναι πλέον χαμά- 
λης οντε ή γυναίκα σκλάβα. 01 δύο σύζυγοι'οπα- 
νιως βαρυεστονν γιατί νοιώθουν πως πάντα είναι 
ελεύθεροι να χωρισθούν, οταν δέν συμβιβάζονται. 
Εντεύθεν λοιπόν ή ευτυχία τής οίκογενείας. θέ- 

λετε αλλοί Δίς Νόρχ

ΔΕΛΤΙΟΝ ΔΗΑΩΣΕΩΣ 
Κόψατε το χαι στείλ<ιχέ το στά γραφεία χής 

«Σφαίρος» συνοδευάμεΛν μέ 5 δραχ.

h y x g iv u > π Λ η ρ έ ο ε υ ια  to y  δ ε σ μ ό ν  

toy πολιιιχον γάμον χαι θέλω 

νά λάβω μέρος *ίς ιό 

Λημοψήφιομα.

Υπογραφή ψευδώνυμον
Ώρβουάρ τώρα γιά τό προρ^χές.
 _____________________ Ή  Δίς Νόρα

ο η

! ·  ΕΛΑΤΕ Hi  ΦΤΙΑ29ΝΙΕ ΜΑΖΗ
Τ Η Ν  Χ Α Ρ Ι Τ Ω Μ Ε Ν Η  Α Ν Θ Ο Δ Ε Σ Μ Η

Χίλια έχλεχτά τριαντάφυλλα Θά σχορ- 
πίσω έπάνω άπό τά μνλλάχια σου, καλό 
μου χορίτσι, χαί τά καλλίτερα αρώματα 
Θά φέρω άπό τούς τόπους τοΰ λιβανωτού 
καί τών κέδρων γιά νά ραντίσω τά χερά
κια σου τά ευλογημένα πού γρηοιουν τόσο 
πλατεία και τόσον ά^ηθινά τά λόγια τής 
παοηγ·'Ρΐάς καί τή; βοήθειας.
,, ,ϊλ? νά δίις. ενα συρτάρι γράμματα, 
δλα άπό τρυφερέ; πονετικές καρδούλες. 
Ιίόσα δάκρυα έκεϊ μέσα, πόσοι παλμοί καί 
πόσες έλπίδες ϊσως. Μ- χό πονεμένο τ’ α
γόρι τά σκέπασε δλα μέ τό πέπλο τής λή
θης. Κανένα δέν ξαναδιάβασε Τά πόνεσε 
όλα, ευχαριστήθηκε γιά δλα, αίσθάνθηκε 
γιά δλα μιά γλυκειά συγκίνηαιν, άλλά σέ 
χανενα Λέν άηήντησε τό πονεμένο τ* ά· 
γόρι. Ω, ελα νά δής πόσα γράμματα, πόσα 
γράμματα. Όλα σάν μαραμένα λουλούδια, 
δλα σάν πεθαμίνα πουλιά. "Ολα μιλούν 
γιά παρηγοριά, δλα μού τάζουν τή γαλή
νη, μά έγώ σέ κανένα δέν άπήντησα.'Όλες ίι 
πονετικές καρδούλες μ- έπόνεσαν, άλλά 
ϊπόνεσαν μόνο έμένα. Έσύ έπόνεσες έμένα, 
έπόνεσες κ' έκείνη. Νά γιατί ή χαλωσύνη ή 
όικη σου είνε χάτι_ βγαλμένο άπ’ τήν καρ- 
δια τού άγγέλου, είνε κάτι πού άξίζει τήν 
άν^δημιουργία δλων τών ωραίων καί τών 
μεγάλων καί τών φωτεινών αριστουργημά
των τού κόσμου τίς άγάπης πού κατέ- 
στρεψχ μέ τά χέρια μου.

Καλό μου κορίτσι, σ’ εύΧαριστώ πού έπό
νεσες τήν κακιά μου τή γατούλα. Μή νο- 
μίορς...

Κι' ό δικός της σπαραγμός είνε μεγάλος 
χ ή δική της συντριβή είνε όδυνηρά. Μα
ζί θρηνούμε τήν ώμορφιά τής ζωής πού 
έχάσαμε, μαζί πενθούμε γιά τήν άγάπη 
πού στραγγαλίσαμε. Καί μαζή μας πονεΤς 
* εσυ’, οτοργιχή καρδούλα μου, Τίποτε 
αλλο από αυτό δέν ήθελα. Έπόνεσες τή 
χαμένη μου γατούλα. Τώρα μού φαίνεται 
πως τήν ε^δες, πώ; τής έμίλησες πώς έκλά- 
ψατε μαζή γιά τόν ίδιο θάνατο μιάς άγά- 
πης πού μπορούσε νά μεγαλουργήστ). "Υ
στερα υποσχεθήκατε.,.μά δχι...τίποτε πλέον 
δεν μπορεί νά γίνρ. Δέν πρέπει νά γίνρ. 
Βγω όμως Θά τήν άγαπώ καί θά τήν μισώ

ΤΑ ΓΛΥΚΥΤΕΡΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

Σ Τ Η  Μ. Ν Α Ζ Ι Α  Μ Ο Υ

, , ^  μακρυσμενη ωραία ψυχή,
μεσ στην απόλυτη γαλήνη πού πλανάσαι 

απο τήν περασμενη μας ζωή 
τίποτε δέν ταιριάζει νά Θυμάσαι.

Μά έγώ πού καρτερώ τόν λυτρωμό, 
χΓ δ λυτρωμός δέν έρχεται γιά μένα 

τι Θα γινόμουν δίχως νά πονώ 
καί δί/ως νά Θυμά-ιαι εσένα ;

Μ ΤΡΤΙΟΤΙΣΣΑ

μ ια  κ α λ λ ι τ ε χ ν ι ς
"Οσα καπελλα γυναικεία βγαίνουν άπό τά 

χέρια τής δίδος Αγγελικής Μ. ΚοονσταντινΙ- 
δου είναι σα>στά καλλιτεχνήματα. Τό γούστο 
της πάντα εμπνευσμένο καί ή καλαισθησία 
της εντελώς  ̂Παριζιάνικη. Τό κατάστημα 
«Άρης», τό όποιον διευθύνει ή δίς Κων- 
σταντινίδου πρέπει νά «αυχάχαι διότι έχει 
συνεργατιδα μιά τέτοια εμπνευσμένη καί 
περιποιητική καλλιτέχνιβα

S  Ν Ε Κ Ρ Ι Κ Ο  Τ Α Ξ Ε Ι Δ Ι  0
Τής άνοιξης τ6 ήρεμο σκιόφως 
τοδ κάμπου τό σκοταϊιρό ήλιίφως 
ϊέν Θά τό ξαναϊώ καμμιά π«ιά μίρα. 
i έ λίγο Θά μοδ οβύα̂  ή ζωή 
Καί ένφ άκόμη Θα αί π«ριμένω 
ΘάρΘής άργά, χωρίς πιά νά μέ βρής.
Γιΐ μακΓονό ταξβίίι θάχω φόγ«ι 
νά πα νά 6 ένα φίλο μ«ο παληά 

• ποϋ τόν περίμϊνα άϊικα κ’ έγώ.
Στή  σκοτεινή μου πολιτεία  ό ταν μέ -{Sti 
θά μέ δεχτή κα ί κ ιίνος καί θά κλάφβ 
(αύτό ή μοίρα μοο έχει γράφει).

Πάνος Φωτόπονλος

* οταν δέν θά μπορώ νά τήν αγαπήσω πε
ι ρισσότερο.

,Σιγα-σιγά ξημέρωσε 6ξω. Τά μάτια μου 
είνε έαρειά, ή καρδιά μου τρέμει... Δέν 
μπορώ άλλο, καλό μου κορίτσι. Καληνύ
χτα. Την ανθοδέσμη θά τήν φτιάσουμε 
μαζή χαί θά είνε αμάραντη, γιατί θά εινε 
διχή βοο. Παντα δική σου. Καληνύχτα. 
Σ ευχαριστώ. Αύτό πού εκαμες ήτο πολύ 
εδμορφο. Δέν θά τό ξεχάσω ποτέ. Ουτε 
έγώ, οΰτ' έκείνη.

ΕΣΠΕΡΟΣ
Πρέπει νά μοϋ ξαναγράψετε. Ή  όιεύθννσίς

Ες

«ΣΦΑΙΡΑ^

ΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

(50 λεπτά ή λιξνς)
—Ποια εύγβνιχια ψοχή θά μοΰ χαρίσχι λ(- ! 

γες ώμορφες στιγμές ; «Μαγεμμενο ακρογιάλι» ι
Ταμεϊον “Αγιος Νικβλαος Κρηχης-

-Κορίτσια ! Γιά πρώτη φορά που μπαίνω 
σέ σαλόνι Περιοδικού αλληλογραφώ. Γρα- 
ψατε Ρνκον Νχάνον Γραφεία Σφαίςας î v
χαΰθα· / ν

—Νέος συμπαθής, μορφωμένος, εύπορος,
καλής οίκογενείας μέ μια σπάνια 
ζητεί νά γνωριοτΉ μέ. νόστιμη δεσποινίδα 
χών ιδίων πρωσόντω.·, σκοπός ερως φιλία. 
Γροψατε Σ' Σ, p. γ . Έντβϋθι*

— χίαβακαλούνταί οσαι έγραψαν στη οιευ- 
θυνσι Κ. Κ. νά μοΰ ξαναγράψουν σιη νεα 
p: Γ. Ένταΰθα.

-Δεσποινίς Δ. Κ. Ένιανθα ελαβατε «πι
στολάς διατν δεν γράφετε ; ’Έχω βέβαια .ο 
δικαίωμα νά νομίζω ότι με ελι,σμονησες. 
Έύάγγ. Δουκάτος. ,

— Δύο ξένοι στενοί φίλοι, μορφωμένοι, ζη- 
ϊοΰν αλληλογραφίαν μέ δίδας έως 22 ετων, 
c/οπος δ*.ι εξακολουθήσει ’ΑΑ,ληλογοοφΙα 
Ελληνιστί, Γαλλιστ., καί ΓερμανιατΙ. Εβ- 
^έστoς Ρόσι καί Ριχάροο, Μιλερ p. r. l'.n- 
terieur. Ένταΰβα.

—Κορίτσια noiu άπό σάς̂  εποθησε ιοεωδη 
φιλίαν και δέν άπέκτη<?ε ; ά; γ ρ  >ψη σε δυο 
ειλικρινείς 19τεϊς φίλι.υς Κων. Γ. Παπαδη- 
μητριου Ίιοάν. Πλουμίδην p. r. Ενταύθα.

—Ζΐ]τώ αλληλογραφία με 'έους και νεας. 
Προτιμώνται Αθηνών, Κων)πολεως, Κέρκυ
ρας, Ψευδώνυρ* άποκΛ,εΐωνται. Γραψαχε Α- 
λίχην Γαλανοΰ p. r Ένταϋθά.

— Αλληλογραφώ μέ χυρίας και Δεσποι- 
νίδαε Σκοπός Έρως. I. Κ. p. r. Χιλανδριον.

— Γεώργο. Ανησυχώ ύ/ειαν σου. Β. Ζ.
— Σοβαρός νεος έτών 18 ζητεί αλληλογρα

φίαν μεχά δεσποινίδοις μορφωμένης ετων 
18-20. Σκοπός ερως. Γράψατε "Ομηρον Κων
σταντίνον p. r. Κιάτον Κορινθίας.
| ^Γτοι.ί αίσΟαντική, κορ*τσΙστι>.η ψυχούλα 
Ιποΰ ή φαντασία της κάπι υ λεπτού Ιδανι- 
Ικβΰ-άνεκπλήρωτου πραγματοποίησι προσ- 
|μένοντας, αίστανεται στούς θλημμένσυς « ε  ι
Ιριπάτους τήν προσέγγυσί του... |
1 Τώρα ποΰ τά καλοκαιριάτικα βραδυα θα 
μάς χαρίσουν πάλι στιγμές γιά μελαγχολι-. 
κούς ρεμβασμούς, άς έρθ^ νά γνωριστούμε.] 
και νά σμίξουμε τή βλίψι κοι τις λιγοστές 
χαρές μας, άς έρ9(1 συντρόφισα άγνη τής, 
μελαγχολίας μου νά γΙ'ΤΙ ... 'Άν χετοια| 
1|5ρίσκ8χαι καμμιά σχήν Καλαμαχα ανεγκυ-| 
χχη απ’ τό κύμα τής διαφθοράς άς γράψΉ 
πρώτα : Δ)σις Ν. Ν. Ζ. ί

Poste - Restante___________Κ Α Λ Α Μ Α Ι I

— Σοβαρός νέος μόλιι: 18 έτών ζητεί μαθή
ματα αγάπης άπό νέας 18 22 έχώ* Προτι- j 
μώνται Κορίνθου, Αθηνών, καί Θεσσαλο
νίκης. Γράψατε Δημοοθένην Αλεξίου p. r. I 
Κΐατον Κορινθίας. _

ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΕΝΩΣΙΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡ
ΓΥΡΩΝ Ποδοσφαιρική ό·ιάς. ψ I

— Ναυταλία Κυριάκού. Ανησυχώ δέν γρα- 
φετβ ; Έλαβατε έπιστολήν ; μ. r. Ρ. Καν- | 
διάνος

— Νεος 18 Μοΐω; άλληλογραφεϊ μέ κορί
τσια πού εργάζονται ι, προτιμώνται μοδιο- 
ιροΰλες καί ράπιριες. Σκοπός γνωριμία. I 
Γράψατε Νίκον Αντωνίου Βίκχωρος Ουγκω I 
80 Άνταίθα. I

— ΓΝΩΣΤόΠΟΙΗΣΙΣ. Ό  Σύλλογος «ΑΡ- I 
ΚΑΔΙΚ.Ο ΠΑΝΘΕΟ» ένισχύθη κι' άπό σο- I 
βαρά πρόσωπα τής Αμερικής. I

Έχουμε θριαμβευτικά άποτελέσματα. Ο 
πρόείρος Πάνος Φωτόπουλος «Ατρόμητος I 
Αρκάς».

— ΔΗΛΩΙΙΣ. "Οποιο σοβαρό πρόσωπο, 
νέος n κορίτσι, θέλει νά γείνχι μέλος του Συλ
λόγου μας άς γράψη Οι σκοποί μας είνε 1 
ευγενικοί. ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΠΑΝΘΕΟ. Πόστε 
Ρεστάντ. Άθήναι.

—Πρός τούς Άνιιπροσώπους μας. Στεί
λατε τήν κάθε σχετικήν κίνησιν γιά τό Σύλ
λογό μας πρός δημοσίεψιν. Κατβρχωμεθα 
στόν Αγώνα. «ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΠΑΝΘΕΟ».

—Όποιο κορίτσι σοβαρός θέλει νά εχει 
σχέσεις μέ σοβαρού; νέους &ς γείνει “μέλος 
τοδ Συλλόγου μας. Τά πρόσωπά μας είναι 
ψυχές αιθέριε?, «ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΠΑΝΘΕΟ».

•—ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΤΣΑΟΥΣΗ στά Μα- 
κρύσια. Είμαστε κατ' ενθουσιασμένοι μαζί 
σου. Σ' εύχαριστοΰμε πάρα πολύ.

—ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΕ. Σ' ένεγράψομε μέ
λος. Σ ’ εύχαριοτοΰμε.

-  ΙΣΜΗΝΗ. Στήν Άγουλινίτσα. Κα'ι σενα

έπίσης. , , I
— Λαμπερό Αστέρι Φλώρινα. Πάντοτε προ- j 

θυμοί γιά Σένα. _ , _
—Ναταλία Κυρναχοΰ έδώ. Γιατί μας ξε- I 

χάσες: Γνωρίζουμε τήν αιθέρια ψυχή σου, j 
xai σέ θέλουμε. Θυμήσου μας._

—Κΰμα τ' Άναπλ^ύ. Περιδένουμε.
— Ερατώ Άνθούλη Καλλιθέα. Έσέσα και 

τής άλλες δυό σου φίλες την Λοΰλα καί 
Διρρα σάς θαυμάζουμε γιά ψυχές αίθθέριες. 
«ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΠΑΝΘΕΟ».

— « ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΠΑΝΘΕΟ » Άθήναι. 
Πςσοχωρώ στό Σύλλογό ouc, καί θα σας 
προσφέρω τρανές εκδουλεύσεις. Τρίπολις Γ. 
’Αδαμιόπουλο,..

— Μαρία Κιρμανιώλου. "Ο,τι κοί νά μοϋ 
κάμης, έγώ στό φωνάζω πώς δεν θά σέ μί
ση «ο Πάνος.

—Θέλω ν’ άλληλογροφίσω μ' αιθέριες ψυ
χές και ευγενικές Κυρδιές Κοριτσιών. Σκο
πός ή Φιλία Αίδέ^ια ψυχή. Ρ. Κ.. Νέο Φά· 
λήρον.

—Ζητώ άλληλογροφία μέ πολύ μορφωμένα 
κορίτσια, τοΰ κόσμου. Σκοπός λίγες |Ι6ανικές 
σχιγμές. Γράφτε: ΓάΟ-Άσήρ. P. R. Άθηνας.

—Αποφασίζω ν' άλληλογροφήοω _ μόνον 
μέ πονετικές ψυχές κοριτσ.ών. Σκοπός μου 
ή Πορηγοριά κοί Φιλία Μιλτιάδης Λογοθέ
της «Αρκαδικό Πάνθεο» Άθή αι.

—Δεσποινίς Νόρα. Συιίφωνοΰνιε καί ’μεΐς 
πληρέστατα γιά τήν γιώμτ οου ύπέρ τοΰ Πο 
λιτικοΰ Γάμου, θ ϊ  προσιΧΊθήσσυμε γιά τή 
έΓαπλωιί του. «Αρκαδικό Πάνθεο»

— ϋπηυδαστή; πολιτικών επιστημών αιτεί 
άλληλογροφ αν μέ μορφωμέ'α κορίτηια. Γρά
ψατε : Άνυστ. Δημάχην, Poste Restante, 
‘Αθήνας.

—"Οπ^ιο ώαορφο καί εύγενικο κορίτσι 
δέν γνώρισε τί θά nfj άγάπη, ά: γρ^ψυ σέ 
μιά όμοια ΰ.τπρξι. Α. Αλεξίου, Poste R e
stante, Ά4)ήνας

ΣΤΗΛΗ ΜΙΚΡΩΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ

50 λεπτά ή λέξ’.ς 
Π Ο Λ Υ  Α Ρ Γ Α ^ !

ΜιΛ νέα τά μϊΐάξινα μαλλιά τοΰ κεφαλιοδ της 
-.ραβοϋσε, κι’ έ<λαιγε θλιφτά ατό μνήμα ττδ

[ χ α λ ο δ  τη ^  '■

Ά χ  ! ιτονβμένο μου κορμί, ψυχτί άγαινη;ι*Νη 
ΣτόνΆδη σάς χατέβισχ με τή σκληρή καρδιά μου 
χαί τώρα; τώρ’ αλλοίμονο! πικρΐ μ»ναν&ι_»μένη 
ήλθα καί κλαίω καί θρηνώ χαί σ* *αλ<£ κον-

[ ;ά μου.
Κι’ οταν ή κόρη τέλει«αε τά φοβερό ης κρίμ®> 
μέ σαρκασμό υπόκωφο τής άνταντά ιά μνήμα : 
Τώ=α τ.οδ ήλθες βίβηλη καί κλαί» σο̂ ,ν κχτοι-

[κια μου
*tve άργάΐ.. τό κλάμμα σου νεκρό δέν ανασταίνει. 
Σεβάσου, κι” έτσι, μή Γ.ατάς τα μαδρα χώματά

[ J.OU,
σύρε, καί βρίσε άλλον* καί νίνου εύτυχισμίνι,!..

Έπαμ. Ά \όρ . Τσαούσης

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΟΡΑΣ - χ
Μ , _____________________-  ------------

ΣΕΙΣ ΠΟΤ Β^Σ^Ν ΖΕΣΘΕ Πε0 1CN EPfiTfl
Λ Α Β Ε Τ Ε  Υ Π ’ O ^ F IN · Ο Τ Ι :

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «ΣΦΑΡΑΣ» ' " Μ

Γ Ο — ο  ίο ΠΛ ύειΙ

Λύσεις, σννοδουύμεναι υπό μονοδραχμων, γί
νονται δεκταί εις τά γραφεία τής * Σφαίρας> μέχρι 
τής 6 Μαίου. Τ ’ αποτελέσματα θά δημοσιευ
τούν είς τό φύλλον τής 8ης Μαΐου.

01 έσωκλείοντες περισσότερα  ̂μονόδροχμα 
λαμβάνουν περιθ3οτερους _ κλήρους κατά 
τήν έκκύβευσιν προς απονομήν τών βραβείων.

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

Πρώτον.— Ένα α>2θλογάκι «Μΐ'.ροσελέ». 
Δεύτερον.·— *Έ α σερβίτσιο μανικιούρ. 
Τρίτον.— Μία τσΐντα τ^ς μόδας. 
Τέταρτον.— Ένα κουτί πούδρα. 
Πέμπτον,— Μία φια/.η αρώματος.

ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΝ ΝΕΩΝ 
Ποδτον.— Ένα μπαρτούνι.
Δεάιερον.— Μία γροβάτ··.
Τρίτον. "Εν ι κουτί ποΰρα «Ευες» 
Τέταρτον. - Μία πίπα.
Πέμπτον.— Έ\α; τόμος «Σφαίρας» 

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ 
Λ^υφ πληΰώ^ας ΰ'-η: τ’ άποτελέσματα

τοΰ Διαγωνισμού άνοβολλονται πάλιν olu 
τό πρόσεχες, οπότε έξαπαντος θά δημοσιευ- 
θοΰν.

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

Είς χά γραφεία τής «Σφαίρας πωλοΰνχαι 
χονδριχώς καί λιανικώ; τά χατω»ι βιβλία 
>.αί μυθιστορήμαια :

ΤΟΜΟΙ * ΣΦΑΙΡΑ I»
2ου, 3ου, 4 ου, 5ου καί βλίτου* έκαστ Δρ. ’ΪΟ 

ΕΡΓΑ Σ. ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ 
Ήρώ χαί Λέανδρος έκαστον Δρ. 12
ΊουδόΘ ’ on
"R,α φιλί στό σκοίάδι * * on
'Ασμα ασμάτων * » 20

ΕΚΔΟΣΕΙΣ J ΦΑΙΡΑΣ
Γέμμα * ’ \
ΆνχαΘάγγελος » * *
Φιλολογιχον ήμερολόγιον » > 5

ί Ό  γάμος τής Γρηάςλ '
Παντόφλας ^κωμωδίαι » » ί

Τό Φρενοχομεΐον )  »
ΠΡΑΚΤΙΚ ΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

Μέγας οδηγός καλλονής » * 30
Οίχιαχή μαγειρική » * ™
Μαγειρική -Ζαχοροπλαστιχη » » Μ

ΔΙΑΦΟΡΑ
Τά 52 παραμύθια » » 5
Ό  Φιάκας * * ■*
Ό  Μπερτολδίνος » * ^
Ό  Ρο6ινσών 
Μυθολογικόν Συντύπα
'Οδοιπόρος τού Σού^σοο » » 10
Ό  κακούργος Πετυεζάς » » 4-

I Τό άνέκδοτα τού Βασιλέως 
j Γεωργίου * * ^
Γ Ή  Άρετούσα, Πολ. Δημητρα- 

κοπούλου *
Τά Μυστικά Καλλονής » » 25

ί Τά Μυστικά τού άποκτάν πε
ριουσίαν * *

1 Φυσιογνωσία » * *·»
Γιά νά μάθετε νά όπνοτίζετε »_ » bO

Τά άνοηβρω, αιιουχελλόμενα εις χο εξ©· 
τεριχόν, επιβαρύνονται μέ δραχ. ο εκασχον 
τά μεγάλα καί δραχ. 2 τά μικρά.

Διά τούς άγοράζοντας χονδρικώς γίνεται 
έιπτω^ις 20 ο)ο , „ _

Τό άντΙτιμΟιι στέλλεχαι πρός τόν διευθυν
τήν τής «Σφαίρας» κ. Άντ. Μ. Συρϊγον, 
αγίου Κωνσταντίνου 7, Αθήνας.

ΓΙΝΑΤΕ ΥΠΝΩΤΙΣΤΑΙ
μελετώντες το βιβλίο ν 
μ.*ς

Η Ε Π ΙΣ Τ Η Μ Η  

Τ Ο Υ  Υ Π Ν Ω Τ Ι Σ Μ Ο Υ  

εις το όποιον ίτε^ιλ»!*.- 
δάνονται ο λ α ι  αό έν 
χρήοει μέδοδοί. ’Α π ο ·  
στέλλεται εις τί»ν έμ.6ά- 
ζοντ*. Πρχ. 4 0 .  Γ ρ ά 
ψατε : Πρότυπον ’Κκδ. 
Γραφείον « Ι Ι Ι » 0 0 ·  

κ Α Ο Ϊ » ,  όδος Αερ6εν£- 
ΐίον /15α (Π άροοος  οδ. 

®ΙΙροα.οτε£ου) Άΰήνας.



Ρ·    1C
Η Σ ί Τ Γ Ρ Ά  Τ  Η  ΣΙ Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ο Σ

ΤΟΥ ΒΛΑΜΗ ΤΑ ΚΑΜΩΜΑΤΑ

Ο  Γ Α Μ Ο Σ  Μ Ο Υ  ΜΕ ΤΗ ΡΟ Ζ ΙΤΑ  
( Το τέλος )

Γιά νά μή στά πολυλογάου, άδρεφάκι άνα- 
γνώστη, έσφιξα τήν κορϊιά μου καί βούςι γιά 
τό έκχΑησάχι χής ‘Αγίας Μαρκέλλας, όπου 
έν σχε\ ω οίκογενειακφ κύκλο» γενήχανε οί γό
μοι μου μί τή Ρο
ζίτα.

— Έτώρα, μοί 
κάνει ό Νώντας ,μό- 
λις βγήκαμε άπ’ τό 
ναό, θά κρατήσ^ 
τή Ροζίτα 21 ώρες 
κι- άιτέ θάρθω να 
τή παραλάβω έγώ.

— Κ' ύστερης ;
— Ύ  οτερης θά 

μ«ϋς ιχάλε στή φυ
λακή γιά νά οέ κά
ψουνε μέ πετρέ
λαιο,δπως σοΰ ΰιχο- 
σχέθηκα.

Έκείνη τή στιγ
μή έτοιμος ήμανε 
γιά νά ποίξω φού- 
του μπ'ολ μ' έ κεί
νο τόν κανάγια, έ
βαινε όμωςτά κλάμ- 
ματι ή Ροζίτα καί 
μοΰκοψε οΰλη τή 
φόρα.

— Τί κλαϊς, ρέ 
άτυχο πλάσμα, τής κάνω ;

— Δέν θέλω να σ’ άφήσω, μοϋ λέει, γ»ά 
δαϋιο κλαίω. Έγώ έσέναν άγαπώ.

Ό  Νώντας έμειδίασε.
Μήν ξεχνάς, τής λέω, πώς είσαι στήν 

έίουσία μου, Ροζίτα.
Σκοτώστε με, Δόν Νώντο, έφώναξε τό 

κορίτσι. Έγώ τό Βλάμη άγα^ώ.
Μονομιάς μονρθε τέτοιος ένθουσιασμός 

ώβτε μ* έλιασε βήχας κι' ίβηχσ, σά χάχα 
κοκχίτη. Δέν χάνω τότε καιρό τραβάω άστρά- 
ποειδώς τήν δίκοπη θέμιδα, τήν καρφώνω 
στό θώρακα τοϋ λεγάμενου καί τοϋ λέω :

—Ίσαμε πού νά πώ κύμινο πρέπει ναχβς 
χαθχ) άπό τόν νομό ΆττικοβοιωτίαΓ, άδρε
φάκι, α δέν θέλ]]ς νά γεμίο^ς τήν Πολυκλι
νική μέ αίματα.

'Ετοιμος ήτουνε ό Νώντας νά πεθάνυ, όν
τας, γιά δές, ρέ, τύχη «ού σοΰ τήν εχω, κά
ποιο φορτηγό αΰ:οκίνητο πέφτει απάνω οτή 
Ροζίτα και τής κάνει) τό κεφάλι γουδί γιά 
σκορδαλιά.

— Τώρα τί κάνουμε; φωνάζει ό Νώντας.
— Καλά ’μαστέ, τοΰ κάνω. Πάρ’ τή Ροζίτα 

*π* ώμου καί τρέχα νάν τήν μπαλσαμώσεις.
Έκείνη τή στιγμή πέρναγε ένα αυτοκίνητο, 

καβαλλάω πίσω κι' ήρθα πάλε στήν ’Αθήνα 
χήοος κι' άνύπαντρος. 2 ’ άρεσε ;

Ο ΒΛΑΜΗΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΝΑ Η ΩΡΑ

Έ ρ ω ιά ια ι  άφηρημ&νοζ Ζ ω γρά φ ος
—Έζωγράφισες ποτέ ζψα ;
—Όχι.· τώρα ζωγραφίζω έναν φίλον μου.
Ε Ις  t o r  δρόμ ον  :
Μία Μβ/πς— Άχ καλή μου κυρία, δέν 

έχω πειά πουκάμισο νά φορέσφ, οϋτβ μισοφόρι
'  Ε χ ε ιν η .-—Τό ίδιο κ' έγώ. . είσαι τής τε

λευταίας μόδας.
— Πόσα ξοδεύεις τάν μήνα γιά τά ροϋχα 

βου, χΰρ Γιάννη ;
— Διακόσες δραχμές γιά νά ντύσω τά nui- 

διά μου χαί χίλιες διακόσες γιά νά ... γδύσω 
τή γυναίκα μου.

— Έφοβήθηχες *ολύ, Γιάννη, μέ τό σει- 
σμό ;

— Μονάχα έγώ ; άκόμα καί ή γή . . . έ
τρεμε άπό τό φόβο της.

— Πυίου γένους είναι τ' αυγό ;
~  Δέν ξεύρω, διδάσκαλε. Αΰτό έξαρτίΐται 

απο τό πουλί ποΰ θά βγϋ.

Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ
Ό  Καραγκιόζης, φεύγοντας άπό τ)/ς φυλακές, 

άφοϋ ό δ ΐ’ΰυι τής με κανένα τρόπο δέν ΐμΊελε να 
τόν φυλακοη πηγαίνει οτό ‘ ιπποδρόμιο τής όδοΰ 
Σταδίου γιά νά ζη- 
τήοϊ] δουλειά. Τόν 
βλέπε: ε>>ας Φι/ριο- 
δαμαοτης και τόν *- 
οΌτα:

Θπριοόαμασ τ .
— Τί θέλεις, καλέ 
μου άνθρωπε; ’Α 
κόμα δέν άρχισε 
ή παράστασι.

Καραγκιόζης.—
Ήρθ;» νά ρωτήσω 
πως τά ταΐζετε τά 
Θηρία πι,ϋχετε μέ
σα σ’ έκεϊνο τό 
κλουβί; .

Θπριοόαμασ τ .
— Μέ κρέας τά 
ταΐζουμε.

Καραγκιόζης· —
Μόσες φορές τήν 
ημέρα 'τρώνε;

•  πριοόαμασ τ .
— Μιά φορά.

Καραγκιόζης.— Πάλι καλά. Έγώ δέν 
τρώω καμμιά. Δέ μοϋ λές, αφεντικό, μέ 
παίρνεις κ' έμενα νά παίζω στό Ιπποδρόμιο;

Θηριοδαμαστής.— Τί μπορείς νά κά- 
vqc έού;

Καραγκιόζης·— "Ο,τι κάνουν τά θερία 
κι' άχόμα παρά πάνω.

Θηριοδαμασιή?.— Μά έσύ θηρίο είσαι;
Καραγκιόζης.— Θερίο, βέβαια. Δ4 μέ

γλέπεις;
θηοιοόαμασιής.— Πράγματι, δέν μιάζεις 

μέ ά/θρωπο. Μήν εΤσαι οϋραγγουχάγκος;
Καρα χιόζπς. — Μή βλέπεις πού δέν είμαι 

άγριοο. Είμαι χρόνια στά χέρια τών Ανθρώ
πων κ* έξηιιερώθηκα. Είμαι θερίο σοΰ λέω.

Θηριοδαμαστής. Μά, τά θηρία μιλούν;
Καραγκιόζης.— Έγώ είμαι άπό τά θερία 

πού μιλά' ε.
Θηριοδαμαστής. — Νά σοΰ πώ θά κάνη 

μ».γάλη έντίπωσιν οτόν κόσμο νά βλέπυ ένα 
θηρίο νά μιλ3·

Καραγκιόζης.— Γιατί σοΰ λέω. Νάρθω 
λοιηόν άπόψε νά πιάσω δουλειά.

Θηριοδαμαστής — Θ « σέ βάλω όμσς μέσα 
στό κλουβί μέ τ* άλλα θηρία.

Καραγκιόζης.— Μάλιστα.
Θηριοδαμαστής.— Μάλιστα; Κι" άν οέ 

φάνε.
Καραγκιόζης.— Έγώ νά μήν τά φάω μι’ 

έκεϊνα δέν μέ τρώνε.
(ΕΙς τό προσεχές ή συνέχεια) 

ΛΙΑΝ ΠΡΟΣΕΧΩΣ ό Καραγκιόζης στό 
Παρίσι,

ΤΑ ΑΣΤΕΙ Α ΤΟΥ Κου ΒΑΖΟΥ

Σ Τ Ο  Ι Π Π Ο Δ Ρ Ο Μ Ι Ο Ν
Ό  Μ . Βάζος, συνοδευόμενος όπως πάντα, 

*™ό τήν η. Βάζου, πηγαίνει στό’Ι.τποδρόμισν 
τή; όδοΰ Σταδίου.

Μπαίνει μέσα τήν στιγ
μήν άκριβώς πού οί έλέ- 
φαντες ήρχισαν νά χο
ρεύουν.

— Τί ωραίοι ελέφαν
τες ! λ,έ,ει ή κ. Βάζου.

— Ελέφαντες, είπες; έ
ρωτα ό κ. Βάζος.

— Ναί, έλέφαντες.
— "Αχ, άχ, άνακράζει ό 

κ. Βάζυς. 'Ελέ - φάντες, 
φάντες, φάντες xoina, 
φάντες σπαθί, φάντες 
μπαστοΰ-Ί, φάντες χαρά, 
χαρά, καρό, χάρο, χάρο, 
τιύνα άπάνω στ’ άλλο μοΰρχ·νται τά άτιμα.

ΤΑ ΡΑΒΑΣΑΚΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΥΣΗ

M O F  Φ Ι ΙΝ Γ Ο Μ ΙΑ  Ν Η Σ  

Πιρδίχου μ ' π ’λι μ ’,
Ούλα τάχ’ ή Μαριοορή μόν' οδ φερετζές τ’ς 

λείπ’. Οδλες μαθές χ’ς χάρες είχ’ς χι’ τ’ λόγ’ 
σ’ χι’ μόν’ ή μουρφίνη σοϋλειψι, διαόλου σου
σουράδα.

Χάρι χοδ χροοσχάου s’ 
έχειό χού μπαχζανάκ’ μου 
τόν Στέφανοι) όπ* μ* &- 
νοιξι τά μάτια κ* εϊδοον 
τόν φδς τάν άληθινόν κ’ 
ίφουχίσθ’ν.·

— Έχι τ’ νοΒ σ’ σχ’ν 
Πιρδίχου, μούιιι πρου- 
χ·5ές.

— Μπάς τ’ν επιααε 
πάλε ίκειό όπ’ τ’ν πιάν’
χάθι χρόνου τίιοιουν χηρό κί τ’ς ίρχετι νά δαγ- 
κών’ συγγινείς τ· χί φίλους ;

— Δί δχγκών’,μοδ λιέει οδ Ιτέφανους. Πίνει 
μουρφήν’. Έχώρα, χαθώ; γλέπ’ς, είνι τ’ς μόδάς 
νά πίν’ μουρφίν’ χι γ’ναΐκες τ’ς άρισχοκρατίας.

— ΚΙ τί καταλαδαίν’ μαθές μλ τ’ μουρφίν’ ;
— Μιθοκουπάν χι’ γλέπ’ν σχοόν ϋπ>ο» τ’ς 

δ,τ δέν μπουραν νά δοδν στσδ ξύπνιο τ’ς.
— Ρέ, πόσου ξέπεσι χ" ή μορφίνη...
— Γιατί, ώρέ Μήχρου ;
— ΆφοΟ τ*ν πίν’ χ’ ή Πιρδίχου, φαντάβου.
'ϋστ* έτσ’ τό λ’πόν, κυρία Κουρνουγάλο». Πί-

νετι μουρφίν’ 1 Γιά δβύτου λιφτά σ’ άφήνου δυό 
φουρές τ’ χρόνου χι’ λιφτά δί βμίσχου. Φαί σ' 
βτέλνου χάθι Κεργιαχή χι’ ψβιμοτΰρι τρώου σάν 
το4ν αλανιάρη. "Εν* γύρου τ’ σπίτ’ είνι γιμά- 
του φιαλίδια σάν νάτουνε φαρμακείου. Ήα'ν 
τραχανομανής, μπακαλιαρομανής, ταραμομανι̂ ς, 
Ιτώρα γίν’χις χι’ μουρφινομαν’ς χι’ βαραπά- 
η'κις.

Έχι χάρ’ όπ’ εχ’ς άχόμα άπούλ'του ίνα μι- 
χρό κτηματάκι στού χουριό, είδάλλους θά σ’ ά- 
παράχαγα σύξυλου, διαολου αλανιάρα, γιά νά 
πάαινις νά δηλουθ̂ ς οτή Δημαρχία ίτώρα οπ’ 
δηλών’ τά κάρρα.

Ταδτα xt’ μένου, γειά σ’ κι’ άντίου μ’.
Μήτρους Κουρνόγαλουο

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΓΥΝΑΙΚΑ

Εκείνος πού νυμφεύεται άσχημη γυναίκα 
μοιάζει μέ κατάδικο πού άρνεΐται τό ευεργέ
τημα τής χάριτος.

— Είνε καλίτερο νά παραδώο^ κανείς ένα 
πλοίο στού; ανέμους, παρά τήν καρδιά του 
σέ ώραίαν γυναίκα.

— Ή  γυναίκα δέν οχέπτετε τόσον βαθειά 
όοο δ άνδρες, αισθάνεται όμως βαθύ ιερά 
άπ* αύτόν.

— Ό  άνδρας παραφέρετε. Ή  γυναίκα 
άγαπζί. Ν οοιαλγός,

— "Αφησε τά καλαμπούρια τώρα, κι’ ιΐς 
δούμε τό πρόγραμμα.

— Παναγία μου I βρυχάται ό κ. Βάζος. 
Τρία μαζή γινήκανε.

— Τί γινήχανε ; τόν έρωτα άγαναχτισμένη 
πλέον ή γυναίκα του.

— Τρία καλαμπουράκια. Είπες πρόγραμμα, 
δηλαδή άν τ’ άφαιρ^στς τό πρό  γίνεται 
\ράμμα, γράαμα, άν χ* άφαιρέσυς τό γ, γί
νεται ράμα, ράμα  χι’ άν τοϋ βγάλχ); τό ρ  
τότε γίνεται <7μα ίίμα. Τώρα άν θέλης τού 
βάζεις τό ρ  στή μεση καί τότε γίνεται ΐίρμ α , 
άρμα . . .

— Παΰσε πειά, τοΰ φωνάζει ή γυναίκα 
του. Έγινες γελοίος.

— Δηλαδή γέ - λο ΐο ς , λ ε ίο ς , λ ε ίο ς , γναλι- 
στερός θέλεις νά πής ; Γυναίκα, άλλο τοΰτο 
πάλι. Αΰτό γλύστρησε σάν λαυράκι.

Ό  κ. Σφιρντιλώνης

— Δέν ντρέπεσαι έού, γέρος άνθρωπος, νά 
χατηγορήσαι έπί κλοπχ) ;

— Μέ συγχωρεϊτε, κ. Πρόεδρε. "Αρχισα 
πολύ νέος.

Α Γ Ο Ρ Α Σ Α Τ Ε  Ο Λ Ο Ι
Τ ’ Α Ν Ε Κ Δ Ο Τ Α  Τ Ο Υ

ΤΑ ΠΩΛΟΤΝ ΟΛΑ ΤΑ ΚΙΟΣΚΙΑ 
Ε Υ Ρ Ι Σ Κ Ο Ν Τ Α Ι  Κ Α Ι  Ε Ι Σ

Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ο Υ  Π Α Γ Κ Α Λ Ο Υ
ΚΑΙ 01 ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΑΙ ΠΡΟΣ I ΔΡΑΧ. 
Τ Α  Γ Ρ Α Φ Ε Ι Α  Τ Η Σ  « Σ Φ Α ΙΡ Α Σ »


