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Ο ΝΟΟΜΑΝΤΗΣ ΤΗΣ ‘ ΣΦΑΙΡΑΣ>

Τό γραφεΐον ζπς · Σφαίρας* άναλαμβύ- 
yeJ cnv, όιαβίβασιν έπιοζολών έκ μίρους, 
ζω ν ένδιαφερομίνων πρός όιάαημον έκ 
Κωνοζανζινονπόλεως Λοομάνιην χαι πνεν- 
μαζισζήν  ̂ όιαμένονζα έν Άθήναις. Π λή 
ρες φώς t/ς ο λα τά οιχογενιιαχ.ά μνσζήρια. 

Πνενμαζιομός, νπνωζιομός, ζραπεζάχι. 
Ψοχολ-ογία παντός άζόμον έπι ζτι βάσει 

ζον γραφικόν χαραχ,ζήρος.
Σ ν ν ε *>■ όηοις άι’αλληλογραφίας. Ά π α ν - 

ζήσεις ζαχεϊα». χα'ι ά κόβεις,. Πλήρης μν- 
σζιχόζης. Γράψαζε : Νοομάνζην, γραφεία 
«Σφαίρας»’ έοωκλείονζες, όραχμάς ίο είς 
εκάοζην έπισζσλήν.
• . ΕΙς τονς έπιθνμοϋνζας νά λάβονν άπαν- 
ζήιαεις di’ ΐύιαιζέρας έπισζολής καί όχι b ιά 
ζης οτηλης, καθιοζαχαι γν&οζόν δζι όέον 
νά έοωκλείονν είς όιπλοϋν ζό όριοθϊν άν- 
ζίζιμον.

Ο ΝΟΟΜΑΝΤΗΣ ΑΠΑΝΤΑ:

ΝΕΚΡΩΜΕΝΟΝ ΒΙΟΛΙ : Έν πρώΐοις ή έχ 
χοΰ χωρίου σας ά,τομαχρυνσις θα σάς βλαψβ 
πολύ. Αί συνθήκαι χής ζωής σας θά καχα 
στοϋν έα δυσχερή. Είς χην Τράπεζαν δέν 
θα προσληφΟήτε. Γάμος δχι. Αί οικογενεια
κοί σας άνωμαλίαι θα αρθούν Αίαν προσε 
χώς. Τιποχε άλλο.
, ΝΕΛΛΗΝ ΧΡ., 2<iquv : ΙΊροκειιαι περί 
υποκείμενου χής τελευταίας υΛασχαθμης.Μο
νόν ράβδου, α;»ος, οχι θυσίας. Ή  καχασχρο- 
ψη σας τρη elvui ά^επανόρθωτος. Θ«λω δ
μως να σάς σωσω. Kui έν πρώχοις σάς σονι- 
σιώ ν' άγαπήσετε μεχα μεγαΑηχερας ζέσεως 
χου; θεχούς σας γονείς. Δεύτερον νά καχα- 
διωςεχε ποινικώς χόν καχασ.ροφέα σας 'Α 
κόμη νά αίσθανοή έπάνω χου χό βαρύ χέρι 
χή; τιμωρίας. ‘Οπωσδήποτε χό τέλος χοΰ άν- 
θρωπόυ αύτοϋ οά είναι κακόν καί ολέθριον. 
Θα φθάση μέχρι χοΰ σημείου νά έχΛιπαρή 
το ελεος σας. Έν τφ μεταξύ σείς πρέπει πάσΙ. 
δυνάμει νά φροντίστε νά έλθετε tiς γάμον, 
εσχω καΐ με ενα χειρώνακχα, άρκεί αύχός νά 
εχη υποφερτήν ήίικήν ύποστ >σιν. Μόνον 
καχ αυχυν t6** τρ ιλ ν θ*ι orotifnB,

ΕΥΤΥΧΙΣΜε ΝΗΝ ΧΩΡΙΛΤοΐίΟΥΛΑΝ :
t  itavu Λ,α μ β χν ω δ ci θά ζήσετε άπολυτως εύ- 

τυΧή5· Ιον μέλλοντα σύζυγόν σας θά χόν 
γνωρίσετε ταχέους. "Ονομα: Γεώργιος Γά
μος μεια διετίαν. Μελαχοοινός.

ΛΑΤΡΗΝ ΤΟΥ ΧΟΡΟΤ : Θά νυμφευ- 
θηχε ω^αιαν κόρην και σχετιχώ; εύκαχάσχα- 
τον, κατόπιν θερμού Ιροιτος. ιό μέλλον σας 
απολύτως ευτυχές. Χαρακτήρ υπερήφανος, ύ- 
ψηλόφρων καί ευαίσθητος.

ΙΑΒΕΡΗΝ : Γάμον δέν διαβλέπω. Τά μέλ
λον auS πολυχάραχον καί άσιαθές όπως καί 
Χό παρόν σας. Μεγάλας άνωμαλιας διαβλέπω 
είς την ζωην σας. Εχθρούς ε»εχε πολλούς 
και ολονεν δημιουρ/είτε και νέους.

ΚΑΡΑΒΟΣΚΥΛΟΝ : Έγ-ίαιαλείψατε άμέ
σως την γυναίκα εκείνην. Απεργάζεται χήν 
δυστυχίαν σας καί θά σάς καταοχρεψη. Γά
μον δεν διαβλέπω. ■·--

ΣΑΛΩΜΗΝ : Τό μέλλον χής’^Αφροδίχης 
αν ανo>iu/ov. ΠολΛαί έρωτικαί περιπέτειαι 

και γαμοςουδείς. fo ζώδιό* χης εύ ί̂σκεται 
εισεχι εντός χοΰ νεφελώμαχος χοϋ Κριού, 
πράγμα οπερ σημαίνει δτι ή νέα αΰχή όλι 
γίσχας ευτυχείς ήμέρας θα όιελθιι έν τώ 
βίφ της.   u <

. Κ · Καρφόπονλον, Λίέλαν όρος, θά ode 
απαντήσω εις τό προσεχές, -ενη ζενμενην  
αζθ,όα λαρονμενην καρόίαν. έ.-τίσης καί

0  ΝΟΟΜΑΝΤΗΣ

Η ΤΡΑΓΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΜΟΥ
Δέν σοΰγραψα χής ί,μέρες αύτές τήν τρα

γικήν ιστορία της άγάπη; μου, πονετικό 
μου κορίτσι, γιατί όέν ήθελα νά σοΰ κλέψω 
ούτε μια στιγμή άπό τής χαρούμενες ώρες 
των ήμερων αυτών πού ανθίζουν ri παόχα- 
Λΐες και r) καρδιές τών ευτυχισμένων σκορ- 
πουν την Θεία ευλογία ττίς εότυχίας

U, πώς σ' έφανταζόμουν τής ημέρες αύ- 
ες της Πασχαλιας κοντά στούς δικούς 

σου, καλο μου κορίτσι... Σάν την πεταλου- 
όιτσα γυρνουσες μέσα στό ευτυχισμένο σου 
σπιτάκι κ ετραγουόοΰσαν κ= έχαμογελοΰ- 
σαν όσα άγγιζες κ’ έτραγουδοΰσες κ’ έι>κοι

= =  Μ  Ζ\ί3 Φ Ο Υ Γ Α Ρ Ο   -----
Ή  φί/η μου δεσποινίς ή ίςϊκρινομένη δ·.ά χήν 

διαρκή χης εάεξίαν, ή γελώσχ άκόμη καί όχαν 
χής έίίδίΐο αφορμή διά νά κλάφϊ, ήχο πτώια.

— Τί έπάθατε ; τήν ήρώχησα. E!sb* άορωσϊη;
Νχί, γιαχί Ικοφχ τό σιγαρέττο. Αύιοί οί

κύριοι καπνοπώλαι μας κοροί’.εΰοον. "Ενα σιγα- 
ρίτ-.ον χίμδχχι σήμερον όσον άλλοτε Ινχ ποδρον.

- ΔΙν «α ξα-,αχαπνίσεχε λοιπόν ;
— ’Αδύνατον. Προχιμω ν’ άκοθχνω.
— Τόιε νά βρήτε κάιι άλλο νά σας περν^ ή 

ώρα. Πάρεχε καρομίλλες.
— Τό ε*αμα κιί αύτό, άλλά ήθελα δέκα 

δραχμές x rv  ιίμέρα γιά καρχμίλλες. Έκινδύνευχ 
άλλωστε νά παθω άπό λιγοδρε;.

—  Μπαίνετε a x i  ταξί καί χραβαχε έ ; ω  άπό 
χήν ’Αθήνα.

— Αδύνατον, φοβούμαι τάς συγκρούσιις.
— Τότε κάμετε περιπάτους μέ ζ ά πόδια.
—  Έπάνω σ έ  χέχοιους δρόμους, θχ καχα- 

χσχκισθ®.
— Μπαίνετε σχούς κινημαχογράφοος.
— ^ίλειε λοιπόν νά δείρω κανένα.
— Δέν σας άρισει ό « Χοοσοθήρας»;
— Όχι ομως καί ό .... λαθροχείρας Οί κύ 

ριοι στόν σινεμά κάμουν σπουδαία λάίιη κάποτε.
. — Πί,γαΙνεται στό Τέννυς. Παίςετι χόπι.

— Πούφ ! άηδία. Ό  ενας έκεΐ μέσα κοροϊ
δεύει τόν άλλον.

— Τότε λοιπόν χί θά κάμετε ; Έσείς θά πά- 
θετε άπό πλήξιν.

— Τι θα κάνω ; Ξεύρω κ’ έγώ τί θά κάνω.
-̂ -’Αγαπήσατε.

Ά λ λ ’ ό ϊρωχας είναι χρομερός καπνιστής 
6 άθλιος.

— Τόχε ;
Τότε άλλο δέν μένει παρά ν’ αύχοκχο- 

■νήοω.Λώστε μου ενα τσιγάρο, ο  α ρ χ ιςυ ν τ α κ τ η ς

ΓΙΑ ΤΑ ΑΛΜΠΟΥΜ ΣΑΣ ΚΟΡΙΤΣΙΑ |

— Δάκρυ ή μειδίαμα προχίμάχε ;
— Καχα χό μάτι ιχοΰ δακρύζει—κατά τό 

στόμα ποΰ μειδιά.
„ Διατί αί ε;υπναι γυναίχες άγαποΰν τόν 
ύπνον;

— Διά νά μήν είναι πάντοτε έξυπναι.
— Ποια ελαττώματα συγχοορείτε ;
— Τά ίδικά μου.

Ποϊα ελαττώματα συγχωρεϊτ8 ;
Εχεΐνα, άπό τά όποια κάτι ήμποδώ νά 

κερδίσω.
— Φως ή οκότος προτιμάτε ;

_ ^Φώς δι" ό,τι καλόν ιδικόν μου καί κακόν 
τών άλλων- σχόχος δι’ ό,χι κακόν ιδικόν μου 

χολέν χών άλ ων.

μηζπ. Ή  ψυχή σου είχε μεταοσιωθή εως I 
τού; κόσμοος τών αγγέλων Τίποτε δέν ' 
σούλειπε άπό κοντά σου άπό δλα έκεΐνα πού i 
σέ κάμουν ευτυχισμένη. Πώς λοιπόν νά λη- ί 
σμονήσω έγώ τήν χαρά σου αυτή τήν άχρι6ή 
καί τήν τρισάγια, πώς νά καμω τά ματά
κια σου νά δακρύσουν μέ ·>ήν διήγησιν τής 
τραγικής ιστορίας τής άγάπης μου ; ΓΓ 
αύτό όέν συΰγραψα. Κάθε μέρα δμως πού 
περνούσε άπ1 αύτές σέ θυμόμουν καί σ’ ευ
λογούσα, σ’ ευλογούσα, γιατί μ’ εκαμες έσύ 
νά θυμηθώ πώς ϊσως δέν έχάθησαν δλα για 
μί-να, πιο; 'ίσως να ξα\αμιλήσουν τά χείλη 
πού ένόμιζα κλεισμένα γιά πάντα, να μέ 
ξανακοιτάξου* και πάλιν, τά ώραϊα ματά
κια δπως άλλοτε στοργικά καί τό στομα
τάκι πού τοσο αγάπησα νά μου πη πάλι 
πώς 9ά ξαναγίνωμε σύντροφοι τών μεγά
λων καί τών φωτεινών όρόμων.

Έσύ μ’ έκανες να ξαναβρώ τήν έλπίδα κ" 
ϊσως μαζή μέ τήν έλπίδα αύτή νά ξαναβρώ 
και τόν έαυτό μου.

"Ω, άφησε με να σοϋ πώ σήμερα γιά πρώ
τη φορά μιά μεγάλη άληθεια : Δέν ουν- 
τρίδομαι γιατί μοϋ λείπει ή γυναίκα, άλ
λά γιατί μοΰ λείπει ή στοργή. Κ’ ή στοργή 
για μένα είναι κάτι ανώτερο άπό τόν έρω
τα, εϊγαι κάτι βγαλμένο άπο τήν άγκαλιά 
τής Παναγίας οταν ϋασιουοε πονειιενο τό 
Χριστό.

Για μένα ίι στοργή ήταν ή άγαπη τή; 
καλιάς μου γατούλας κ' ήταν στοργή ή α
γάπη αύτή γιαιι όέν έκλεινε μεσα της κα 
νένα χυόαΐο πόθο, γιατί όέν είχε καμμιά 
χυδαία άπαιτησιν.

Π στοργή. Νά τί μπορεί νά μέ σώσ^ττώ
ρα: ‘Η στοργή. Ή  σι οργή της. Ό'ύτε ό γα* 
μος ούτε ή ηόονή. Μόνον ή στοργή. Ή  
στοργή της. ΕΣΠΕΡΟΣ

Η ΖΩΗ ΤΩΝ ΝΕΟΠΛΟΥΤΩΝ

Η ΑΚ ΡΙΒΕΙΑ  Τ Ω Ν  Σ ΙΓ Α Ρ Ε Τ Τ Ω Ν
'/i μηζερ μον γαμβον,

• Ανεσχης, μέ υγείαν καί εύχυχίαν
να οιελθειε και τήν έολτήν τοΰ κερίου Θωμά, 
οπερ εύχομαι εις τόν συμπέθερον κ. Θωμάν 
Κωτσαρελλον ό θεός μ
νά τόν ποντικοδυνα- 
μένη, δηλαδή έχχές 
έ>αβε πάλιν ή έξή; 
σχοινί μεταξύ εμού 
μαντάμ Βάττα και 
χφ συζυγφ μου κερ(ω 
Αρζέρ :

Ββϊ ον, τοΰ 
λέω, νά κόφσβς χόν 
καπινό έχώρα δπου 
Ο μαγκούφης άχρ(- 
βινε δριμύχατα

χδνε κό- 
φ̂ ης έσύ, μοΰ κάνει.
Έσύ δπερ καπινίζεις 
ωοπερ φουγάρον χής 
Φάβριν Λάγιν.

— Μπλίτς, τοΰ κά
νω πού θάν χόν κό- 
φσω έγώ. Έγώ κι’ 
αν καπινίζω, καπινί- 
ζω άπό χα τσιγάρα 
χών κερίων δπου έρ- 
χονχαι σ̂πίι̂ ι μου διά τό πρόκερ.

— Δ%'ν θέλω νάρχεται κανένας σπίπ σου, 
μυυ κάνει διοχι μάς λερώνουν τά πατώματα. 
Φτυνουνε.

BuQXpwai καί θά σκάσης καί θά σοΰ 
εξέλθβ ό οφιαλμός. Έγώ είμαι κερία τοΰ 
οιασυρμοϋ καί θάχω πάντα ανοιχτές χής πόρ
τες τοϋ σπιτιού μοΰ.

— Κ ε, ώ θά σ’ άιρίνω νηστική.
. ®π“θον νυσιεριχήν κρίσιν καί τόν
αρχίζω̂  στό ξύλο, δπου μέ άρχισε κι" αύτός 
«αι μουκσνε τά μάγουλά μου μαΰρα. Καί 
δέν με μελλει διά τό ξΰλο, άλλά μοΰβγαλε 
τήν κολκρεμου ό άτιμος καί δι’ αΰιό λυπά
μαι καί θά ελθω είς χήν άγχάλην σας διά νά 
λΐΓΕθθυμ(ξω αΰριον.
, Ταΰτα καί σάς χαιρεχώ καί πάλιν Χριστός 
Ανεσχης, εύχαρισιώ, έπίσης.

Β ίζζα

τ Ο ΤΡΩΓΟΥΟΙ Υ ΓΕΡΟ Υ
Ενας γέρος ατονς δρόμους, με δάκρυ, 

τραγουδάει πίκρα, τραγικά 
πώς i  γυιός τον πεϋαίνει οτήν άκρη 
μιας καλνβας χωρίς γιατρικά.

Διακονεύει, στους δρόμους γυρίζει, 
γιά νά βρρ γιά τόν γνιό γιατρικά, 
καί τό μάτι του δλο δακρύζει 
ποΰ ί)ά φύγει ό γυός μακρυά. '

Τραγουδάει, σάν ναχι/ μεράκι, 
κ ι ’ ή καρδιά τον βαϋειά οπαοταοφ, 
κ ι’ ή φωνή του πικρή ’νε, φαρμάκι, 
μα κανένας τόν γνιό δεν πονά.

— ^Μιά πεντάρα γιά φάρμακα δόστε 
κ̂  απ ’ τον Χάρο, καλοί χριστιανοί, 
το παιδί μον, γιά τ ’ όνομα σώστε ! 
Λυπη&ήτε, φτωχοί και τρανοί».
Μά τον κάκου ό γέρος φωνάζει 
και τονς τοίχους αντονς σνγκλον</., 
μια πεντάρα κανένας δέν βγάζει 
καί κανένας τό γνό δεν πον<f !

m Δημ. Ζορμπάς

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΓΥΝΑΙΚΑ

Ό  Βασιλεύ; βασιλεύει.
Ό  παχριάρχης άρχει καί αύτοϋ.
‘Ο σχραχιώχης πολεμεΐ καί διά χούς δύο. 
‘9 πολίχης τρέφει καί χούς χρείς.
Ό  δικηγόρος μπερδεύει καί τούς τέσσαρας. 
Ο φαρμακοποιός φαρμακεύει καί τούς πέντε 
Ό  ιατρός ξεμπερδεύει καί τούς έ§.
Ό  νεκροθάπτης θάπτει καί τούς Ιπχά.
Ό  παπάς συγχωρει καί τούς οκτώ.
Ό  διάβολος παίρνει καί τούς έννέα.
Ή  δε γυνή, τό τέρας, γέννα καί τού; όέκα.

— Τί είναι φ.λαρέσχεια ;
— Ή  έπιθυμία τοΰ άρέοκειν, άνευ τή; d- 

νάγκης τοΰ σγαπάν
— Είς τί χρησιμεύει τό πνεΰμα ;
— Χρησιμεύει είς δλα καί δέν άρκεί εις 

τίποτε.
— Είς τί χρησιμεύει ή έμπιστοσύνη ;
— ΕΙς τό ν' άπατώμεθα, χωρίς νά τό έν- 

νοώμεν.
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ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟΝ ΤΟΥ ΑΡΜΕΝΗ
υ π ό  Χ_, I  Τ~)

(Συνέχεια ελ τοΰ προηγουμένου)
Συνήθως δέν κραυγάζει ίσχυρότερον εν στόμα, παρά μόνον όταν 

είνε καί πλειόχ>ρον κενόν ό θύρυβος είνε πάντοτε αποτέλεσμα κά
ποιας κενότητος' χαρακτηρισμός πού αρχίζει άπό τάς κεφαλάς καί 
τοΰς στομάχους τών άνθρώπων καί εκτείνεται μέχρι τών πίθων.

Δέν ομιλώ διά τούς μεγαλοϊδεάτας εκείνους, οί όποιοι, άπολαμ- 
βάνοντες μάλιστα άγαθών ύπό τήν τυραννίαν, άπέρριψαν ταΰτα χά
ριν τής ιδέας χων. Ούχοι είνε χόσον ολίγοι, ώσχε ό ιστορικός ικανο
ποιείται αριθμών χά όνόμαχά χων έπί χών δακχύλων τής άριστεράς 
χειρός, δταν θέλχι νά χαράξ^ κάπου αύτά διά τής δεξιάς.

‘Ομιλώ διά τούς φωνασκούς, τών όποιων ή λογική μετατίθεται 
έκ τής κεφαλής εις τόν στόμαχον, δταν ό στόμαχος είνε κενός, καί 
επανέρχεται είς τήν κεφαλήν, δταν δ στόμαχος πληροΰται- Οί άν
θρωποι οΰτοι υποχωρούν ώς παλίρροια καί έπανέρχονχαι ώς άμπω- 
τις είς τήν παλαιάν ακτήν, λείχοντες έκ νέου.

Έάν ουνέπεσε νά έπανέλθχ) άγαθόν τι, τοΒτο είνε συμπτωματικόν 
μάλλον παρά ίτροϋπολογισμένον συνέπεσεν, επαναστάσεις άλλο νά 
ζητοΰν καί εις άλλο ν» καχαλήγουν. Ή  Γαλλική έπανάσχασις κατέ
λυσε μίαν μοναρχίαν1 καί πριν προφθάσβ νά ένθουσιασθή μέ τήν 
δημοκρατίαν, έζηχωκραύγαοεν ύπέρ μιάς αύχοκρατορίας ! Κατόπιν 
ύψωσε τρόπαιον είς τήν δημοκρατίαν' κατόπιν έπί τοΰ τροπαίου αύ- 
τοΰ έχάρφωσε τόν άετόν τής αυτοκρατορίας· κατόπιν έπί χής κεφα
λής χοϋ άεχοΰ χής αύτοκρατορίας έτοποθέτησε τόν σκούφον τοΰ 
Οεμπουπλ ικάνουί

Τό ονειρον τοΰ Ναστρανδίν Χόντζα πραγματοποιούμενον. Έπί ύ- 
ψηλοϋ μιναρέ μία βελόνη, έπί τής βεβόνης εν αύγόν, έπί τοΰ αύτοΰ 
εν κάθισμα, καί.... ορίσατε ν’ άναπαυθήτε άσφαλώ;!

Τό Τουρκικόν κράτος κάθηχαι σήμερον έπί τής βελόνης· οι Νεό- 
τουρκοι προσπαθούν νά θέσουν έπί χής βελόνης καί εν αύγόν. 
‘Ο Σουλτάνος δέν χό θέλει χό αύγόν, καί τούς φονεύει.

Τοιουτοτρόπως οί άνχίπαλο; είνε έμπνευσμενοι έξ ίσου’ εκείνοι 
έκ τής ιδέας χής άπολύτου ελευθερίας τής βουλήσεως· ούχοι έκ τής 
Ιδέας τοΰ περιορισμού της. Άμφότερα δμως τά μέρη έ/ουν ένα καί 
μόνον σκοπόν, τήν συντή^ησιν συμφερόντων ατομικών, ιών οποίων 
χό σύνολον παρουσιάζεχαι ύπό τύπον χοινοϋ συμφέροντος ...

Οικογενειακά ζητήματα, είςτά όποια ή παροΐσα Ιστορία δέν δύ- 
ναχαι νά έπεκχείνβ περαιτέρω χήν δικαιοδοσίαν χης·

Έν χούχοις ή μορφή χοΰ Σου/ τι- νου είνε ουνήθως, ώς λέγουν, 
ήρεμος, φαιδρά καί προσηνής. Ύ «ό  τήν ήρεμίαν δμως αύιην, κρύ
πτεται μία διαρκής ταραχή.

‘Ο Μονάρχης οΰτος είνε τό άντίθετον τοΰ ώκεανοΰ- έχει χήν γαλή 
νην έπί χής έπιφανείας καί χήν χρικυμίαν είς χόν πυθμένα. Είνε ό 
ήρεμώχερος φοβισμένος.

Ό  φόβος έχει καχασχή ιδιοσυγκρασία του- θά έλεγέ χις άσφαλώ;, 
δχι χήν ημέραν ποΰ θά έπαυε νά φοβήται, θ’ άπέθνησκεν άπυ συγ
κοπήν τής καρδίας !

Αί φροντίδες τάς όποιας λαμβάνει πρός προφύλαξιν εαυτού, τού 
έχουν χαχασιή πολυχιμότεραι καί άπό τήν ζωήν, τήν οποίαν έπιδιώ- 
κει δι’ αύτών.

‘Η Α. Μ. ό Σουλτάνος Άπτούλ Χαμίχ Έφενδης, δέν προφυ>άσ- 
σεχαι πλέον διά νά ζή' ζή δια νά προφυλάσσεχαι !

Είνε γνωστόν σχεδόν κατά τίνα τρόπον διαιτάται. Είνε ό μόνος 
οικοδεσπότης, ό όποιος φοβείται άπό τόν ίδιον οίκον του.

Ούδέποτε έγγίζει φαγητόν, έάν δέν φέρη την σφραγίδα τή; μη· 
τρός του, ή έάν δεν Υευθή έξ αύιοΰ ενας έκ τών εύνοουμέ>ων του. 
Καί αύτή ή εύνοια χή; Μεγαλειόχητός χου είνε θανάσιμος I

Ό  ύπνος χου εινε κάχι τρομερόν δι’ άνθρωπον. Κοιμάται χωρίς 
νά άναπαύεχαι. Ούδέποχε κοιμάται εις τόν αύιόν θάλαμον έφ’ ολό
κληρον τήν νύκτα· εις τό διαμέρισμα τοΰ ύπνου του ύπάρχει σύστημα 
κοιτώνων, μυστηριώδες καί δι" αύτόν τόν ίδιον.

Δέκα καί τέσσαρες θάλαμοι όμοιόμορφοι τόν διεκδικοΰν καθ' 
έκάατην νύκτα. Είς έκαστον τούτων κοιμάται μίαν ώραν’ μετά τούτο 
εγείρεται καί μεταβαίνει είς έτερον, ένθα κατακλίνεται έπί μίαν ώ
ραν κατόπιν εις άΑλον καί εις άλλον.

Δεσμώτης, ό όποιος άλλάσοει άφ’ έαυτοϋ τούς φρουρούς του !
Τούτο πράττει διά νά μή γνωρίζυ ό πιθανός δολοφόνος ποΰ θά 

όυνηθή νά τόν εΰρχ), άλλά τά σύστημα τών κοιτώνων είνε τόσον γο- 
λύπλοκον, ώστε ούδ’ ό Ιδιος νά γνωρίζω ποΰ εύρίσκεται. Καί τοΰτο 
είνε τό ψυχολογικώτερον διότι ή φύλαξις είνε τοιαύτη έκεΐ, ώπε 
δέν υπάρχει άλλος λόγος δι’ αύτόν νά κρύπτεται, είμή πλέον άπό τόν 
ίδιον εαυτόν του !

Έκ τών φρουρών του δύο μόνον απολαύουν τής πλήρους έμπι - 
οτοσύνης του.

Ό  ‘Αλβανός Ταχήρ πασσάς καί ό Άράπ Ίτζέτ πασσάς.
Ό  πρώτος είνε εύσωμος γέρων, μέ μακράν γενειάδα ναί φέρει 

πάντοτε τήν αλβανικήν στολήν χρυσοστόλιστον. Είνε ισόβιος κύων xoi 
προθάλαμου χής Μεγαλειότητός του, καί διατηρεί τριάκοντα ’Αλ
βανούς δοκιμασμένους καί τή έγγυήσει του.

Ό  Ταχήρ άνήλθεν εις τό άξίωμα τοΰτο ά»ό χαμηλότερα στρώ
ματα* ήτο καλντεριμιτζής (έργάτης λιθοστρώτων) τού πατρός τοΰ 
Σουλτάνου, βαθμηδόν δέ έφθασε μέχρι τοΰ κοιτώνΟς του.

Ή  ισχύς τοΰ γέροντος έπί τοΰ Σουλτάνου είνε παροιμιάδης παρά 
τοϊς τουρκικοϊς κύκλοις* άναβιβάζει καί καταβιβάζει βεζύρας μετά 
τής αύτής εύκολίας, όσον καί τόν ένα πόδα έπί του άλλου. Διά τοΰτο, 
όστις εισέρχεται είς τό Γιλδίζ Κιόσκ, πριν άρχίσ  ̂νά τρέμ|] ύπό τό 
βλέμμα χοΰ Μονάρχου, άρχίζει άπό τό βλέμμα τοΰ σωματοφύλακος. 
Προγυμναστής τοΰ τρόμου I

Λέγουν δμως δτι ν γηραιός ’Αββανός, μολονότι αγράμματος καί 
άξεστος είν* οξυδερκέστατος καί άγαθάς, ούδέποτε δέ έκαμε κατά- 
χρησιν_της έπί τοΰ Μονάρχου έπιρροής του.

Ό  έτερος, ό Άράπ ‘Ιτζέτ πασσάς, είνε δ άρχηγός τοΰ άραβικοϋ 
στοιχείου, άντίπαλος χοΰ Ταχήρ καί πονηρόχατος.

(Ά χ ο λ ο νθ ε ϊ )

ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΥΠΟ Κ Ο Ν Δ Υ Λ Α Κ Η

(Συνέχεια έκ χοΰ προηγουμένου)
Έφαντάζετο έαυτήν, μέ ενδύματα πλούσια καί κομψά, ώ; τά τής 

δεσποσύνης Ελένης, σύζυγον νόμιμον χοΰ Άρισχοχέλη, συζώσαν 
μεχ’ αύχοϋ έν άγάπ-Q καί εύτυχία, άποκτώσαν ώραϊα παιδάκια, τά 
όποια νά τήν άποκαλοϋν μέ τήν βαταριστήν qωνήν χων «μητέρα:, 
άγο.τωμένην ύπό τής κυρίας Έρασμίας, ώ; κόρην, καί ΰπό τής ύπε- 
ρηφάνου Ελένης, ώς άδελφήν.

Καί τά κρυφομιλήματα τών δύο φιλενάδων δέν είχον τελειωμόν, 
διακοπτόμενα μόνον ύπό τών άφαιρέσεων τών εύφροσύνοον ρεμβασμών 
αύτβν.

Έπί τέλους ό Αριστοτέλης υπεσχέθη είς τήν Μαριώραν δτι θά 
τήν ένυμφεύετο Ό  γάμος θά έτελεΐτο μετά τινας ήμέοας. Έπειδή 
δμως ήτο βέβαιον δτι θά ήμπόδιζον οί γονείς χου χόν Τέλην, θά έγί- 
νεχο κρυφά ό γάμος είς ενα φιλικό σπ<χι είς Πειραιά. Θά έζήχει 
άδειαν ά^ό τήν κυρίαν νά ύπάγχι νά Vδχι δήθεν μίαν της θείαν έν 
Πειραιεϊ' ό Αριστοτέλης θά έμεσολάβει νά τής δοθή άδεια, θά τήν 
συνώδευε δέ καί αύτός καί ούτω θά έτιλεΐτο ό γάμος. Κατόπιν δέ 
θά άνήγγελλε τό τετελεσμένον γεγονός είε τοΰς γονείς του, οΐτινες 
θέλονχες καί μή, θά τό άνεγνώριζον καί θά τό χαραδέχοντο.

Καί έοκίρχα έκ χοράς ή Μαριώρα, ένφ διηγείτο ταΰτα, καί τής 
ήρχεχο νά έναγκαλιοθή χήν φίλην χης και φιλήσ^ τό συμπαθές μελα- 
χροινό της μουτράκι.

Άλλά καί ή Δέσπω είχε τάς ίδικάς της εύαρέστουο άνακοινώσεις. 
Ό  ίδικός της, ό έπιλοχίας τών σκαπανέων Παΰλος Τζερεμές, ενας 
παλληκαράς ίσα μέκεϊ πάνω, μέ ύπογένειον μαύρον έπαυξάνον τό 
άρειμάνιον τής μορφής του, δστις είχε καταστή διάσημος είς τούς 
κύκλους τών παλληκαράδων μετά τήν μεγάλτν συμπλοκήν μεταιύ 
ΐ'χηίιωματικών καί χασάπηδων, κοθ’ ήν έσούβλισε πέρα πέρα ένα 
χασάπην καί έσχισε χήν κεφαλήν έτέρου, πληγωθείς καί ό ίδιος διά 
χασαπομαχαίρας είς τήν παρειάν, έπί τή; όποίπς διετηρεΐχο βαθί ΐα 
ού>ή, τής είχεν άναγγείλει δτι προσεχώς θά έπροβιβάζετο είς χόν 
βαθμόν τοΰ άνθυπασπιστοΰ καί μετά τόν προβιβασμόν θά τήν ένυμ
φεύετο. Άλλ’ έως τότε τήν ύπεχρέω^ε νά τοΰ δίδχι χούς μισθούς χης 
καί νά χοϋ φυλάττβ διά χήν νύχτα, δοάν χρυφλ μετέβαινε χαί χήν 
ίίΐρισκε, έκλεχχήν μερίδα έκ χοϋ δείπνου χών κυρίων χης καί οίνον. 
Ένίοχε χήν έξυλοκόπει. άλ>’ ή Δέσπο?, μόλους χι ύ: πόνους χης, 
ευχαριστείτο, διότι τό ξυλοκόπημα έθεώρει ώ; άπόδει£ιν ενδιαφέρον
τος καί ζυλοτυπίαο ύποχρυπχούσης χόν έρυ·χα, διότι ύπό χάς βιαιό- 
τηχας έκείνας ήιθάνεχο Λπχοχέραν χήν έπιβολήν χοΰ άρρενος καί 
έφανχάζεχο έαυχήν <·»; έγγαμον, θειτρ^ϊσα χό ξύλΟν ώ άπαςαίχηχον 
χοΰ γάιιου έφόδιυν, έπειδή καί r>i πρός xfv μητέρα σχέσεις τοϋ πα
τρός τη; συχνά διεποικίλλοντο διά ραβδισμών.

Τέλος πάντων ήσαν εύτυχεΐς κοί αί δύο καί ή θέσις των ή αύτήι 
περίπου, μΑ χήν διαφοράν δχι ή ιιέν Δέσ.χω δέν είχεν πλέον χίποχε 
νά δώση εί; ι όν Παύλον παρά μόνον χούς αιηθού; χης άπεκδεχομένη 
χόν γάμον, διόχι ή καρδία χης μεχά χών έξαρ ημάχων είχε πρό πολ- 
λοΰ παραδοθή μέ χήν άφειδίαν χών θερμών μελοχροι·»ών, ή δέ Μα
ριώρα έπεφύλαιίεν ώ; άνχάλλαγμα χού γάμου δ,χι πολυχιμόχε 
ρον είχε

Καί έν ιή παραφορά χής άναλλιάσΕώς χων <,ίδύο πχωχαΐ νεάνιδες 
ήσθάνθησον περισφιγγομέ>ην έτι περισσόχερον χήν φιλίαν ήτις χΛς 
στινέδεεν, ύπεοχέθησαν πρός άλλήλας ίπόβ ον άγόπην καί ουνεςώ- 
νησαν νά επικυρώσουν τήν φ»> (αν των διά κουμπαριάς.

—Τά μιλημένα χιμημένα, Μαριωρή, είπεν ή Δέσπω, χό πρώτό σου 
παιδί θά τό βαφτίσω έγώ.

— Καλό, κουμπάρα μου.
— Νά σέ χαρώ, κουμπάρα μου. Κρίμα νά μή μπορώ νάρθω ‘ςχό 

γάμο σου, άφοΰ θά τόν κάνετε μυστικόν I
Μετά μικρόν περίπατον έχωρίσθησαν άνταλλάξασαι φίλημα καί 

άπό χά δύο μάγουλα.
Εσπέραν χινά, μεχά δέκα ήμέρας, ή Μαριώρα καχέβη είς χόν 

σχαθμ^ν χοΰ σιδηροδρόμου Πειραιώς. Ή  μεγάλη ημέρα ειχε φθά- 
σει. Ή  κυρία Βουνέκα δέν έδυσχολεύθη νά δώσο τήν άδειαν, «αίτοι 
άπό τάς παροτρύνσεις τοΰ υίοΰ της έαάντευε τί περίπου εμελλε νά 
συμβή. Άλλ1 ίσα ϊσα έπρεπε νά κλείση τά μάτια καί νά φανή έπι 
εικήΓ, άφοΰ καί ό υίός της έκλειε πολλάκις τά μάτια άπέναντι αύτής 
καί ήνείχετο πράγματα, τά όποια δβν τιμώ"ΐ πολύ ένα̂  παλληκα- 
ράν. Ή  άμοιβαία ύποχώρησις είνε άπαραίτητος διά τήν ισορροπίαν 
τοΰ κόσμου.

Είς τόν σταθμόν συνηντήθη μετά τοΰ Τέλη ή νεάνις καί κατελ- 
θόντες είς τόν Πειραιά διηνθύνθηοαν είς μίαν άπόκεντρον οικίαν τής 
συνοικίας Βάβουλα. "Οταν έφθοσαν πρό τής οικίας εκείνης,_ επήρ- 
χετο ή νύξ. Αί άμυγδαλαί τοΰ Βάβουλα διε*ηροΰντο άκόμη έν μέσω 
τών σποραδικώς έχτισμένσ,ν οίκίσκων περί τήν Λάκκαν.

‘Η οικία, πρό τής οποίας έιταμάτησαν ό Τέλης καί ή Μαριώρα, 
ήτο μία άπό τάς παλαιοτέρας τοΰ Πειραιώς, μονόροφος  ̂μέ τοίχους 
πολλαχού άπεγδαρμένους, μέ παραθυρόφυλλα τά όποια άλλοτέ ποτε 
θά ήσοϊν πρασινοβαμμένα, άλλά τά όποια χώρα διετήρουν μόνον 
κηλΐδάς τινας, ώς λέπραν ύποπρασίνην, έν δέ έξ αύτών παρουσίαζε 
θραύσμα πρόσφατον εις τό κάτω μέρος αύχοΰ. ’Ομοίως η θύρα, 
ήτις, έν τούτοις ήτο ποχεΐα, σχεδόν ώς πύλη πύργου, παρουσίαζε 
πολλάς άνωμαλίας, ώς όφισταμένη βιαίας έπιθέσεις καί δέν έφαί- 
νετο ίσταμενη στερεώς έπί τών στροφίγγων αύτής.

Ό  Αριστοτέλης έχρουσε τήν θύραν, με’ όλίγον δέ ήκούσθη βήμα 
βραδύ καί διαχεχομμένον, σΰρον έπί λιθοστρώτου έμβάδας. Και 
φωνή βραχνή καί δυσάρεστος γυναικός ήλθεν Ιοωθεν έρωτώσα :

— Ποιος ;
—Έγώ.
— Ποιός έγώ ; έπσνέλοβεν ή φωνή μετά τίνος άδημονίας.
—Έγώ, ό Λαχταράκης, άπήντησεν ό Τέλης, πρός μεγάλην εκπλη-

§ιν χής Μαριώρας. Έλα νχέ, άνοιξε, Φρόσω!
( ’ Α κ ο λ ο υ θ ε ί)



Η Ω Ρ Α Ι Α  Κ Α Σ Σ Ι Α Ν Η
Αβ· 11 (Συνέχεια εκ τον προηγουμένου)

— Γόσο μακρυά; Καί για;ί;
— Ό  Θεόφιλος .διέταξε.
—- Ο Θεόφιλος λοιπόν έζήτησε νά μοΰ καταστρέψη τήν ευτυχία ; 

’ Εκδικούνται λοιπόν καί οΐ βασιλείς;
~  Εκδικούνται η βασανίζουν, αοιάφορον. 'Η αλήθεια είναι μία. 

Πικρά καί όδυνηοά. T i βράδυ φεύγω
—  Σε στέλνουν λοιπόν στόν πόλεμο ;

, ' Σ/εοον. Μη λυπάσαι όμως, ώραια μου Κοσσιανή. Δέν θέλω
να πολεμώ έκει  ̂κάτω καί νά σκεπτωμαι ότι τά δάκρυα τής λύπης θά 
πλημμυρίζουν τα ωραία σου ματια. ”Ας μή κιτρινίσουν τά μάγουλά 
σσυ καί τά χείλη σου ας μή μαραθούν σάν τά ρόδα ποϋ τούς εστέρη- 
σαν τον ήλιο καί τό νερό. Κάμε υπομονή καί πριν περάσουν τρεις μή
νες θά γυρίσω. Ο Ιρως σου θά μοΰ δώση τήν δύναμιν νά νικήσω καί 
να γυρίσω γρήγορα. Χαΐρε, Κασσιανή μου.

— Χαΐρε, αγαπημένε μου. Σοΰ ορκίζομαι ότι θά κάμω υπομονήν.
Ο κραταιός στολος τού Βυζαντίου άπέπλευσε τό βράδυ τής ήμέ

ρας έκείνης. Οί κάτοικοι τοΰ Βυζαντίου παρακολουθούσαν τόν άπό- 
πλουν τοΰ στάλου με ένθουσιασμόν, δταν δέ είδαν τήν ναυαρχίδα, έπι 
τής όποιας  ̂εύρίσκετο ό Άκίλλας, ήρχισαν νά ζητωκραυγάζουν :

Χαΐρε, ώ Ακιλλα I... Σϋ νικάς ί
ν Αλλά καί ό Θεόφιλος παοακολοοθούσε τ:ν άπόπλουν τοΰ στόλου. 

Και όταν ή ναυαρχις, μεσα εις τήν όποιαν ήτο ό Άκίλλας, άνοίχθηκε 
<7τό πέλαγος, δ (ϊ)εο;ριλος ’/jxoudO’rj νά ψιθυρίζω :

' Χαΐρε, Ακιλλα. Ούτε δική μου σύζυγος ή Κασσιανή, ούτε 
οική σου.

Ι ·  * γ ω · ί *  τή ς  Κ χ ΐ^ '.α ν ή ς

Καθε μερα ή Κασσ ανή άπό τό μπαλκόνι τοΰ πατρικού της μεγά" 
ρου παρατηρούσε έπι ωρες στά βάθη τοΰ Κερατίου κόλπου κ’ έπερΓ 
μενε με αγωνία να φανή τό πλοίο πού θα τής έφεονε πισω τόν Ά κ ίλ 
λα. Πλοίο οαως δεν έφαίνετο. "Οταν έβράόυαζε πεια, ή Κασσιανή 
απεσυρετο από τό μπαλκόνι κ’ έψιθύριζε με ύπέοτατη άγωνία :

, Ω γενναίε μολ Άμιλλα, και σήμερον δέν έγύοισες. Καί ομως 
τεσσερες {χήνες περασχνε από τήν ή|ΐ.£ρχν που δ;ρυγες.

Τέσσερεςμήνες πέρασχν λοιπόν καί καααιά είόησις καί κανένα
γράμμα δεν ήρθε άπο τον Ά<ίλλα. Άλλ* ούτε καί ό Θεόφιλος εϊνε 
καμμια ειοησιν για τίν Άκίλλα, γιά τό στρατό του καί γιά τ ' απο
τελέσματα τής μάχης.

Ή  Κασσιανή δμως ούτε έχανε τό  θάρ3ος τη ς  ο ύ ε  ά π ελπ ίζετο . 
Η π ιστις  τη ς  πρός τόν Θεόν τή ν  Ικανέ νά π ιστευη  σέ ολα τά  ευγενικά 

αισθήματα. I  ια τή ν Κ>σσιανή οε τό  πλέον ευγενικόν αίσθημα ήταν ό 
ερως. Ο Ακίλλας τή ν αγαπούσε με όλη τή  δύναμη τής ψυχής του
κ Ιτσι οεν είχε λόγο ν' άνησυχΐ, Ά ν  έφοβεΐτο, έφοβεΐτο μόνο γιά 
τή ζωή του. 'Εκει κάτω επολεμούσε ό Άκίλλας, όπως δέ ήτο γεν
ναίος καί τολμηρός, θά έκινδύνευε ή ζωή του κάθε στιγμή. Καί ή
Κασσιανή έφοβεΐτο μήπως κανένα σπαθί εχθρικό πλήξη τόν τολμηρό 
στρατηγό καί ματαίωση τη; έλπίόες καί τά όνειρα της.

_ στην απαξία αύτή <τκ.εψι, έγονάτιζε μπροστά στήν εικόνα
της Παναγίας καί τά χείλη της έψιθύριζαν :

—  Παναγία μου, μητέρα τού Θεού, έσύ θά τόν «υλάξη; και θά 
τον σωσης.

Κάποια μέρα που ή αγωνία τής Κασσιανής ειχε φθάσει πλέον στό 
κατακόρυφο, τήν έπεσκέφθη ή φιλη της Θεοδότη καί σαν τήν είδε 
ετσι μελαγχολική, τήν ήρώτησε :

Κασσιανή, παλι μελαγχολείς ;
Δεν μελαγχολώ, άπήντησε ή Κασσιανή. Περιμένω.

—  ΙΙοιόν ;
—  Τόν Άκίλλα.
Η Θεοδότη ήρχισε νά γελα.

Εχεις ό'ρεξι ν» μ’ άκούση; ; είπε στήν Κασσιανή.
—  Σέ ακούω πάντοτε.

τ Ί ν ?0Ρ* ομως θέλω νά μ’ άκούσης μέ προσοχή, γιατί 
■θα σοΰ κανω γνωστά μερικά μυστικά τού Κράτους.

Μυστικά τοΰ Κράτους σ' έμένα ; *
, Γιατί όχι, αφού τά μυστικά αυτά περισσότερο ένδιαφέρουν εσένα 

■παοα το Κράτος; <~̂ ·//\
Είμαι πολύ περίεργη νά σ’ ά<ούσω

λοιπόν.Σήμερα το πρωΐ ήλθαν ειδήσεις άπό τήν Σικελία.
— Καλές ;
, Κρίνε μόνη σου. Οί έχθροι ένικήθησαν ό δέ στρατηγός των ό 

Ευφημιος συνελήφθη καί έ®ο;εύθη.
Θεέ μου ! από ποιόν ;
Παράδοξη έρώτησις I Άπό τόν Άκίλλα.

„ΤΓ, Αδύνατον. ’ Εγώ γνωρίζω ότι ό Άκίλλας θά έσέβετο τήν ζωήν 
του Ευφημίου καί τής γυναικός του.

Μόνο τήν Ειρήνην έσεβάσθη.
Σε έγέλασε κατά τό ήχισυ.
Τήν Ειρήνην; Ποιά Ειρήνη ;

, ^ήν Ειρήνη τήν σύζυγο τού Εύφημίου. Καί οχι μόνο τήν 
-,ωη της έσεβάσθη ό Άκίλλας, άλλά καί τόν βίο της Ικαμνε πειό 
άνετο. r

Η Κασσιανή έσηκώθη σάν τρελλή, έπιασε απότομα τό χέρι της 
r -λης της^αί τής ειπε :

( ‘Ακολουθεί)

ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΟΥ ΟΘΩΝΟΣ
Α^ιΟ. 2/ (Συνέχει* έκ ιον προηγουμένου)

Γά έφαντάζετο αυτά ολα ό Όθων καί έφθανε μέχρις άπογνώσεως.
Τί έπρεπε νά κάμη διά νά σώση τήν Μαρίαν ;
Ώς βασιλεύς είχεν άκόμη ΐσχύν, ή ισχύς του όμως αυτή είς τήν 

περίσταιιν αύτήν ήτο άχρηστος. Ή  ζωή τής Μαρίας έξηρτατο άπό τήν 
θελησιν τοΰ Θεού. 'Ο "Οθων έσήκωσε τά μάτια του πρός τόν ούρανόν 
καί έψιθύρισε :

—  Σώσε την λυιπον έσυ που λένε πώς είσαι Πανάγαθος καί Μεγα- 
λοδύναμος.

Άντελήφθη όμως κατόπιν οτι ό τρόπος μέ τόν όποιον επικαλείτο 
τήν άντιληψιν τοΰ Θεού δέν ήτο παρά μια άσεβεια. Έ^αμήλωσε τά
μάτια του καί είπε μέ συντριβήν :

. —- 'Άς γίνη τό θέλημά σου.

Τό βράδυ τής ήμέρας έκείνης ή Μιρία προσεβλήθη άπό σφο- 
δρότατον πυρετό. Τα μάγουλά της ήσαν κατακόκκινα, ωσάν 

νά είχαν βαφή μέ ίσχυρότατον χρώμα. Μια άδελφή έστεκε κοντά της 
καί τής £6*στυύσε τό χέρι. Συχνά κατελαμβάνετο ΰπό σπασμών καί 
τότε έξυπνούσε ά no τόν λίθαργον τοΰ πυρετού καί ήρχιζε νά παραμιλ^:

— Eivat έκεϊ. έλεγε, έκεϊ στή γωνιά. Τδ βλέπω, είνε κΓ αύτός 
πληγωμένος σάν κ’ έμένα. Τόν επλήγωσε ό βασιληας, ό κακός μας ό 
βασιληάς...

—  Ιίοιός εΐναι ; τήν έρωτοΰσε δειλά ή άδελοή.
—  Ό  Τζόβενος. ό άγαπητικός μου, αύτός πού μούφερε προχτές 

της δυΟ ωραίες γλάστρες. Παραπονιέται γιατί δέν τόν άγαπώ .. Γιά 
κύτταξέ τον, θέλει να μέ παρη μαζή του. Μ’ αί μας δή ό αδερφός 
μου; Μ’ αν τά μάθη ό βασιληας;.. Στασου, Τζόβενο, στάσου...

"Εκανε νά σηκωθ^, άλλα κατεπεσε πάλι, έκλεισε τα μάτια της καί 
παρεδόθη παλιν εις τον βαρύν ληθαργικόν ύπνον τού πυρετού.

Όλην τήν νύκτα ή Μαρία ήτο πάρα πολύ ανήσυχος. Ή  αναπνοή 
της είχε γίνει βιρειά. ’ Επνίγετο. Ή  παγερότης είχε χυθή μέσα στό 
θλιβερό έκεΐνο δωμάτιον οπου έπάλευε μεταξύ ζωής καί θανάσου μία 
μάρτυς τοΰ έρωτος.

Ιίερί τά έξημερώματα ύπέστη πάλιν νέαν κρίσιν τού πυρετού. Σε 
μιά στιγμή πού ή κρισις είχεν ένταθή, ή Μαρία έπήδησεν άπό το κρεβ- 
βάτι της καί προσεπάθησε νά ντυθή.

— Τί κάνετε αύτοΰ ; τής είπεν έντρομος ή άδελφή τοΰ έλέους.
—  Θά ντυθώ γιά να βγώ έ;ω. Δέν έχω πλέον τίποτε. "Ολα μοΰ 

περάσανε. Γιά δήτε πόσον είμαι καλά. “Αχ, τί εύχαρίστησιν ποϋ αΐ- 
σθχνομαι μέσα μου...

ΚΓ άρχισε νά τραγουδά κάποιο έρωτικό τραγούδι. Ή  νοσοκόμος 
ήναγκάσθη νά έπικαλεσθη τήν βοήθειαν τοΰ διανυκτερεύοντος ΐατροΰ.

'U ίαιοός κατέβαλλε καθε προσπάθειαν γιά νά πεΐση τήν Μαρίαν 
νά ΤΓϊση παλιν είς το κρεββάτι της.

—  Μην κάνετε ετσι, τής είπε, γιατί μπορεί νά έχουμε καμμιά 
αιμορραγία.

'Π Μαρία ήρχισε νά γελα ασυγκράτητα.
Είσαι τρ·ελλος, γιατρέ, άπήντησε. Έ γώ  δέν έχω πλέον τίποτα. 

Πρεπει νά ντυθώ καί νά φύγω άπό δώ μέσα καί νά τρέξω στόν άνδρα 
μου καί ξεύρετε ποιός είνε ό άνδρας μου ; ·Ό βασιληας ό "Οθωνας. 
Σήμερα το πρωί παντρευτήκαμε.

—  Το ξευοω, άπήντησεν ό ιατρός, & όποιος, βεβαίως δέν έπί- 
στευσε στήν έκμηστέρευτιν εκείνην τής Μαρίας. Το ξεύρω, έπανέλα- 
βεν, αλλά τωρα πρέπει νά ήσυχάσετε. Δέν βλέπετε; Άκόμη είνε νύκτα. 
Καθήσατε νά ξημερώση καί τότε φεύγετε.

‘Η Μιρια ίπεμενε. Τώρα μάλιστα προσπαθούσε ν’ αφαίρεση καί 
του; έπιοεσαους, με τούς όποιους τής είχαν τυλίξει τό κεφάλι.

Πάλη τοτε συνηφδη μεταξύ αύτής, τοΰ ιατρού καί τής νοσοκόμου. 
Ήγωνίζοντο νά ριξαυν την Μαρίαν στό κρεββάτι. Μα εστέκετο αδύ
νατον. Ή  νευρική της ύπερδιέγερσις ήτο τέτοια ώστε τήν καθίστα 
α<ατάβλητον. Έπί τέλους ό ιατρός ήναγκάσθη νά τής κάμη μιά ναρ
κωτικήν ένεσιν. Τότε μόνον ή Μαρία ήσύχασε. Τά κατακόκκινα μά
γουλά της καί τά ματια της τά φλογισμένα ημέρεψαν πάλι.

'Έγειρε στό κρεββάτι καί σε λίγο άπεκοιμήθη πάλιν, τώρα δέ δ 
ύπνος της ήτο ήσυχος καί ή αναπνοή της κανονική.

— Τήν λυπούμαι τήν δυστυχισμένην, έψιθύρισεν ό ιατρός. Είναι 
κρίμα ν' άποθάνη τόσο νέα.

— Λετε λοιπόν ν’ άποθάνη; ήρώτησεν ή νοσοκόμος.
— Άσφαλώς, άπήντησεν ό ιατρός. Φαίνεται ότι ή σφαίρα τήν 

βρήκε στό μυαλά. ’Έχουμε συμπτώματα μηνιγγιτιδος. Δέν τό έννοή- 
σατε ;

— Κρίμα ! έψιθύρισεν ή νοσοκόμος. Κ ’ εΐναι τόσο νέα καί τόσον 
εύμορφη. Ά ν  θά γεινη έγχείρησις ;

—Έ γω  δέν περιμένω καί πολλά πράγματα άπό τήν έγχείρησιν. 
'Οπωσδήποτε θά δοκιμάσωμε.

Γιά λίγα λεπτά δ ιατρός καί ή νοσοκόμος έμειναν άμίλητοι, έπάνω 
από τό κρεββάτι, αέ τήν καρδιά σφιγμένην άπό συγκίνησιν. Έκυττοδ- 
σαν καί οί δύο τήν ώραίαν έκείνην νέα, ή όποία έντός ολίγου ΐςως θά 
παρεοιδε εις τήν φθοράν τού θανάτου τό εύμορφό της κορμί καί το 
πειό ωραΐον πρόσωπον της, τό όποιον, όΓπως τώρα ήτο χλωμόν μέ τάς 
ρυτίδας τοΰ πόνου είς τό μέτωπόν καί τό έπάνω χείλος, έμοιαζε τό 
πρόσωπον τής πονεμένης Παναγίας.

( ’Ακολουθεί)

« Τ Φ Α Ι Ρ Ο »
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ΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΡΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

Τ Ο  Α Σ Π Ρ Ο  Φ Α Ν Τ Α Σ Μ Α
Τ ο ϋ  C . DE MAUPiSSAN

Τον χεραομένον χειμώνα ενυισκόμην είς ίνα 
·,)άοος τής Βορειοανατολικής Γαλλίας. Ή  ννξ 
ειχε)’ επέλϋει δνο ώρας ενωρίτερον τόση ητο η 
μανρίλα τον ονρανον. Είχα ώς οδηγόν ενα χωρι
κόν, ό όττοίος έράδιζεν είς τό πλευράν μον, είς ενα 
μικροοκοπικόν δρόμον, κάτω άπό δάσος ελάτων, 
τονς όποίονς ό άνεμος εκαμε νά ουρλιάζουν. Τό 
ψύχος ήτο δριμν και μον επάγωνε τά μέλη, παρά 
τό ταχύ μον βήμα καί τά βαρέα ενδύματα.

'Έπυεπε νά δειπνήοωμεν καί νά κοιμη&ώμεν 
είς τήν καλύβην ένός δασοφύλακας, ή όποία δεν j 
ήτο πολν μακράν. Έπήγαινα έκεϊ διά νά κννη- j 
γήσω. . |

?0 οδηγός μον έοήκωνεν άττο χαιοον εις καιρόν 
τονς οφθαλμούς τον πρός τόν ονρανό)' και έψι&ν- 
ριζε : * Τ ί μελαγγολικός καιρός / » Κατόπιν μον 
ώμίληοε περί τών άνϋρώπων, είς τό σπίτι τών ό
ποιων έπηγαίναμεν. eΟ πατήρ είχε οκοτώοχι ενα 
λαθροθήρα πρό δύο έτών καί εκτοτε εφαίνετο με
λαγχολικός, ωσάν νά έβασανίζετο άπό μίαν ανα- 
μνησιν. Τά δΐ’Ο τον παιδιά, ήσαν ννμφενμενα και 
έζονσαν μαζή τον.

Τό σκότος εγινε βαθύτατον. Δεν εβλεπα τ ί
ποτε εμπρός μον οντε γύρω μον. Έ π ι τέλονς 
είδα ενα φώς και αμέσως ό σύνοδός μον εκτν- 
αησε μίαν θύραν. Κατόπιν, μία ανδρική φωνή, 
μία φωνή πνιγμένη, ήρώτησε :

— Ποιός είν ’ έκεϊ ;
eO οδηγός μον ειπε τό όνομά τον και τό ιδικόν 

jiov . Είοήλθαμεν. Τό θέαμα μον εμεινεν άλη- 
ομόνητον.

’Ένας γέρων με ασπρα μαλλια, με οψθαλμονς 
τρελλον κρατών είς τάς χεϊράς τον ενα τονφέκι, 
μάς έπερίμενεν όοθιος είς τό μέοον τής κουζίνας, 
ένώ δνο παλληκάρια, ώπλισμένα με πελέκεις, έ- 
φοούρονν τήν θύραν. Αιέκρινα άκόμη είς τάς 
οκοτεινάς γωνίας δύο γυναίκας γονατισμένας και 
με τό πρόσωπον έστραμμένον πρός τόν τοίχον, 

eO οδηγός μου τοϋ εξήγησε περι τίνος έπρό- 
χ,ειτο. eO γέρων έτοποθέτηοε πάλιν το όπλον του 
είς τόν τοίχον και διέταξε νά μοϋ ετοιμάσουν το 
δωμάτιον. Κατόπιν, επειδή αί γυναίκες δεν έκι- 
νονντο, μοϋ είπε τραχέως :

— Βλέπετε, κύριε, έσκότωσα εναν άνθρωπον 
οάν απόψε πρό δύο χρόνων. Πέρυσι ήρθε νά μοϋ 
μιλήσή. Τόν άκούω καί άπόψε.

Τόν καθησύχασα, όπως ήμποροϋσα, εϋτυχής 
διότι ήλθα έκείνην τήν νύκτα άκριβώς κα'ι θά έ
βλεπα τό θέαμα αύτό τον δειοιδαίμονος φόβον. 
Έδιηγήθην ιστορίας και κατώρθωσα νά τονς κα- 
{}ησνχάσω σχεδόν όλονς έκεϊ μέσα.

Π/.ηοίον τής θύρας έκοιμάτο ενας γηραιός σκύλ- 
λος, σχεδόν τνφλός, ενας άπό έκείνονς τονς σκύλ- 
λονς οί όποϊοί ομοιάζουν με άνθρωπον.

’Έ ξω  ή θύελλα έξέοπασε κα'ι έκτύπα τήν καλύ
βαν και άπό τό μικρόν τετράγωνον παράθυρον, 
εβλεπα συχνά, είς τήν λάμψιν τών αστραπών, τά 
δένδρα τοϋ δάσονς νά τρέμονν πρόρριζα άπό τήν 
μανίαν τοϋ άνέμον.

Παρά τάς προσπαθείας μον, εβλεπα ότι ό φό
βος έκράτει τονς άνθρώπονς αντούς, και όταν 
επανα νά όμιλώ εγώ όλοι των ετεινον τό αύτι των 
μακράν. Έ π ί τέλονς έκονράοθην παρακολονθών 
αύτονς τους κουτούς φόβους των και έπηγαινα νά 
κ ο ιμ η θ ώ  όταν ό γέρων δασοφύλαξ έπήδησε άπό 
τό κάθισμά του, άρπαξε τό τουφέκι τον άπό τόν 
τοίχον, φωνάζων συγχρόνως :

— Νά τος ! νά τος ! τόν άκούω ! Α ί δ ίν  γυναί
κες έπεσαν πάλι είς τά γόνατα, καί έκρυψαν τό 
jιοόσωπόν των, και οί νέοι έπήραν πάλι τούς πε- 
λέκεις των. Έσκόπευα νά άρχίοω πάλιν νά τούς 
καθηονχάζω, όταν ό κοιμισμένος σκύλλος έξύπνη- 
οε. Έσήκωσε τό κεφάλι τον, έτέντωσε τόν λαιμόν 
τον και κνττάζων τόν τρελλον κατάματα άφησε εν 
άπό τά μνστηριώδη εκείνα ούρλιάσματα, τά όποια 
τρομάζονν τόσον τούς ταξειδιώτας, όταν άκούων- 
ται τήν νύκτα είς τήν εξοχήν. "Ολων οί οφθαλ
μοί έκαρφώθησαν έπάνω τον. Έστέκετο ακίνητος, 
οτηριζόμενος έπι τών ποδών τον ωσάν νά τόν 
i τρόμαζε άόρατον είς ημάς θέαμα και ήρχισεν πά
λιν νά ονρλιάζυ πρός τό άγνωστον και τρομακτι
κόν άντικείμενον, ένω όλαι αί τρίχες τής ράχεώς 
τον ήσαν άνορθωμέναι.

'Ο δασοφύλαξ περισσότερον έντρομος έφώ- 
ναξε :

— Τόν αισθάνεται ! τόν βλέπε ! τόν έγνώρισε ! 
ήταν εκεί όταν τόν έσκότωσα !

Κα'ι αί γυναίκες ήρχισαν και αύται νά ούρλιά- 
ζονν μαζν με τόν σκύλλον.

"Ενα ρίγος παράδοξον μοΰ διένρεξε τό σώμα. 
Το θέαμα αύτοϋ τ ον ζώον, είς έκεϊνο τό δωμά- 
τ ιον, μεταξύ αν τών τών τρελλών άπό τόν φόβον 
τών ανθρώπων, ήτο τρομακτικόν.

Τότε έπί μίαν ώραν ό οκύλλος έξηκολούθει να 
ονολιάζη ώσάν νά έκοιμάτο και νά εβλεπε έφιάλ-

την. eΟ τρόμος, ό ακατανίκητος τρόμος, με εκν- 
ρίενσε όλον. eO τρόμος τίνος ; Μήπως ηξεύρω ;

Έμέναμεν ακίνητοι, περιμένοντες κάποιο φοβε
ρόν γεγονός, με τό αντί τεταμένον, τήν καρδίαν 
πάλλονσαν, τρέμοντες είς ιόν έλαχιοτον θορνρον. 
eO σκύλλος ήρ/ιοε νά κινήται εντός τοϋ δωμα- 
τίον όσφραινόμενος τονς το'χονς και νά βογγασννε- 
χώς. Αύτό τό ζώον μάς εκαμνε τρελλούς / Τότε 
ό χωρικός, 6 όποιος με είχεν όδηγήση έκεϊ, ερρί- 
φθη έπάνω τον είς μίαν στιγμήν παροξνσμον, και 
άνοίγων μίαν θύραν, ή όποια εφερε εις μικραν ; 
αυλήν, επέταξε τό ζώον έξω.  ̂ j

Έσιώπησε άμέσως και όλοι εβυθισθημεν εις j 
μίαν σιγήν, περισσότερον τρομακτικήν. Εξαφνα, ί 
όλοι μαζή άνεπηδήσαμτν ώσάν τρελλοί' ένα ον \ 
έγλνστροϋσε είς τόν τοίχον τής καλνβας,^τρος το 
μέρος τοϋ δάσους’ κατόπιν ενοηοαμεν ότι επλη- 
σίασε τήν θύραν, τήν όποιαν εφαίνετο ότι έψαυε 
με χεΐρα διστάζονοαν. Δεν ήκονετο πλέον  ̂ τίποτε 
επι δύο λεπτά τής ώρας, άλλά κατόπιν ήκούσθη 
πάλιν νά ψαύη τόν τοίχον. "Εξαφνα μια κεφαλή 
ένεφανίσθη είς τό τζάμι τοϋ φεγγίτον,^ μία κεφαλή 
λενκή με φωτοβόλα μάτια. Και  ̂ απο τό στόμα 
της μία φωνή εξήλθε, μία φωνη άναρθρος, ένας 
ψίθνρος παραπονετικός.

Τότε θόρυβος έκκωφαντικός ήγέρθη εις το δω
μάτιον. *0 γέρων δασοφύλαξ έπυροβόληοε.

Σάς ορκίζομαι ότι είς τόν κροτον το υ  πυροβο
λισμού, τόν όποιον δέν έπεριμενα καθολου, ήσ- 
θάνθην τόσον μεγάλην αγωνίαν είς τήν καρδιαν 
μου, τήν ψυχήν μου και το σώμα μου ώστε ενο- 
μισα ότι θά χαθώ, ότι θά αποθανω άπό φόβον.

Έμείναμεν είς τάς θέσεις μας μέχρι τής ̂ αύγής, 
άνίκανοι νά άνοίξωμεν τό στόμα μας, να ειπωμεν 
μίαν λέξιν, συσπειρωμένοι άπό άνεξήγητον προσ
βολήν τρέλλας. f , ,

eO ταξειδιώτης με τό μελαψόν πρόσωπον εσιω- 
πηοε. Μ ε τ ’ όλίγον προσέθρσε.

— Έκείνην τήν νύκτα έν τούτοις δεν διετρεχα 
κανένα κίνδυνον άλλά θά προτιμοϋσα νά άρχίοω 
πάλιν νά δοκιμάσω όλονς τονς κινδννονς τγ̂ ς̂  ο
ποίους εως τώρα ήψηφισα, έκτος μονον έκείνης 
τής στιγμής, κατά τήν οποίαν ήκουσα τόν πυροβο
λισμόν, κατά τοϋ άσπρου προσώπου τοΰ φεγγίτου.

ΠΩΣ Θ Α  Κ Α Μ Ε ΤΕ  ΜΙΑ Γ Υ Ν Α ΙΚ Α  
Ν Α  Σ Α Σ  Α Γ Α Π Η Σ Η  Τ Ρ Ε Α Λ Α

Ή  Μαγεία είναι ή κατ' εξοχήν έπισιήμη I 
χοϊ ερωχος· Ή  γ«ντι είναι ή Ιέρεια εοΰ εροο- I 
χος. Οδδόλως παράδοξον επομένως αν είς I 
χήν μαγβίαν ήσχολή9η καθ' δλουν χούς αΐώ- j 
ναςή γυνή. , .

Ό  καθηγηχής Παπους,αοχοληΟεις περι χη; I 
Μαγείας ©έχει ώ; βάσιν χής θεωρίας καί I 
χής πρα«χική; χοΰ φίλιρου χοΰ ερωχος, χήν I 
άκόλουθον Αρχήν :

Ό  έρωιευμένος είναι οκλάβος μιάς ξένης I 
θελήοεως. Έπομβνως δέν δύναχια vd έπι- I 
βληθΰ μαγικώς ε’ις χάς άοιρζκάς δυνάμεις. I 
Άλλα θεραπείαν είς αύιήν (άς χήν όνομόσω- I 
μεν) χήν μαγικήν αδυναμίαν παρέχει ά«ρι 
βώς ή χρήοΐί χώ» φίλχρων, ήχις βασίζεχαι I 
έπί χής άνχαποκρίσεως χής ουμπαθείας καί I 
ή όποια πολλάκις κατορθώνει \ά εύδοκιμήσιο. I 

Τώρα θά σα, παραθέσοομεν μερικάς πρα- I 
κχικάς οδηγίας περί Μαγείας, ουμπ?ρι)αβα- I 
νομένας είς χο περίφημον σύγγραμμα χοΰ | 
ΠάπΟυς: ' I

1) Θέλετε νά κατακτήσετε χήν άγαπην μιας I 
νεάνιδος ; "Οιαν εύρεθήχε μόνοι μέ αύιήν, I 
πρϋσποιηθήτβ, όχι ϋα χής ε’ιπήχε χήν χύχην 
χης, χό ώροσκοπιον χοΰ μέλλονχός χης. Κά 
μεχβ, ω3ΐε έκείνη νά σάς άχενίίφ σχά μάτια 
καί δταν χά μάχια άμφοχέρων θά συναντη
θούν άχενώς, χόχε μέ θάρρος προφέραχβ χήν 
λαχινικήν αύχήν φράσιν, χωρίς νά φρονχίσηχε | 
νά μάθηχβ χήν άγνωσχον άλλως χε σημα
σίαν χης ' Kaphe, Kaslta, non Kapheta ct 
publlca fillli omnibus suis. Καί, καθώς βέ
βαιοί ό Πάπους, ή καρδία χής νεάδιδος άπδ 
χή; σχιγμής εκείνης θά σάς άνήκχι·

2) Πάρετε εν φύλλον χάρχου καί γράψαμε 
έπ αύχοΰ : «Μιχαήλ, Γοβριήλ,^Ραφαήλ, κά
μετε <Τ>3τε. .. (έδώ γράφεχε χό όνομα χής λα- 
χρευχής σας) νά μέ άγαπήση δσοο καί έγώ 
χήν άγαπώ. Κατορθώσαχε νά κρύψετε χό 
χαρχί αΰιό είς χό κρεββάχι, όπου ή λαχρευχή 
oac κοιμάχαι, εί δυναχόν είς χό μέρος δπαυ 
άκουμβςι χό κεφάλι χης, καί χαχέως θ' άγα- 
πηθήχε παρ’ αύχή;.

3) "Οπως μία γυνή είνε πισχή είς σάς α
λείψατε μέ μέλι εν μέρος χής κλίνης, είς ϊήν 
οποίαν αΰιη κοιμάχαι. έπειχα χύσαχε έπανω 
τήν σχάκχην ενός πλο ιάμου χή; κόμης χης, 
χαένχος.

4) Ένώσαχε πέντε χρίχας χής κόμης σας 
μέ χρεϊς τρίχας τής κόμης έκείνης, χήν ό-

ποίαν άγαπάχε καί ρίψαχε καί χάς ό«χώ χρί
χας είς χήν φωτιάν πρσφέρονχες χος λέξεις 
«"Ενωσε διά χοΰ πυρός, Πνεΰμά "Αγιον, χά 
σώματά μας καί χάς καρδίης μης. Άμήν»_

5) Τήν παραμο\ήν χή; εορτή; χοΰ Αγίου 
Ίωάννου, προτού άναχείλ^ ό ηΜος, κόψαχε 
xi χόρχον tOenula campana» (δέν καχάρ- 
θωσα έγώ νά ιΰρω πώς λέγεχαι έλίηνισχί, 
άλ\* οί ένδιαφερόμενοι μπορούν νά̂  έρευνή- 
σουν, ώιχε νά είναι χυχηρόχεροι άπό έμέ) 
βάλετέ χο μέσα ιίς ‘ένα σακκουλάκι καί κρα- 
χήσεχέ χο έπί έννέα ή αέρας πλησίον χής καρ
δίας σας. Έπειχα κάμεχέ χο σχάκχην καί ραν- 
χίσαχε μέ αύχήν χό φαγηχόν τής νεάνιδος, 
τής οποίας έπιζηχεϊχε χόν έρωχα. Καί θά έ- 
πιχύχηχε χοΰ σκοποΰ σας

6) Ά ν  εΤς άνήρ θέλει νά ίδή καθ' ΰπνον 
χήν μορφήν χής γυναικός, χήν όποιαν θα συ- 
ζευχθή πρέπει νά κάμη χήν έξή; μαγικήν έ- 
πιχείρησιν. Νά πάρΐ] σκόνην and κοράλλι, 
σκόνην άπό μαγνήτην καί αίμα άπό λευκόν 
περιστέρι καί νάκάμΒ μέ δίααύχά εν μίγμα, 
χό όποϊον νά τυλίξΉ πρώτον μέ εν χετράγω- 
νον χεμάχιον μεταξύ τοΰ ύφάσμαχος καί ε- 
πειχα νά τό περάσ-Q μέσα εις εν σΰκον.

Αύτό χό φυλακχόν πρέπει ν« τό φορέσει 
»ΐς χόν λαιμόν χου, κάχω δέ άπό χό προβκέ- 
φαλόν χου νά βάλχ) ειία κλάδον μυρσίνης. Έ -  
πβιχα νά καχ αχλιθή προφέρων τήν άκόλουθον 
προσευχήν :

«Κύριε φιλεύσπλαχνε, όβτις είς χόν δοϋ- 
λον σου 'Αβραάμ έδωϊες σύζυγον καί είς χόν 
υιόν του διά θαύμαχο; υπέδειξες̂  χήν Ρεβέ- 
καν ώ; σύζυγον, υπέδειξε και είς έμέ χόν δοΰ· 
λον σου ποίαν σύζυγον μοΰ προορίζεις 8ιά 

I θαύμαχος χών μυσχικών σκλάβων σου Βαα- 
I λιβέθ, Άσαϊβή καί Άβουμοσχίθ. Αμήν».

Ά ν  ή έπιχείρησις δέν έπιχύχη, έπί χρεϊς 
καχά συνέχειαν Παρασκευάς έπαναληφθεΐσα, 
χόχε άπόδειξις, oji ό γάμος δέν θα λάβ-Q 

I χώραν.
| 7) Ά ν άπενανχίας μία νεανις θέλει νά ίδ^
I σχόν ΰιινο χης χόν άνδρα, χόν όποιον θά συ- I ζευχ&ή χότε πρέπει νά γίνχ) ή άκόλουθος μα- I γική χελβχή :

Νά πάρ·β ενα κλάδον λεύκης, νά χόν δεσχι 
I μέ λευκήν κλωσχήν καί νά χόν βάλ-Q κάχω άπό 

χό προσκέφαλό χη;.
Έπειχα νά χρίψη χό μέχωπόν χης μέ αίμα 

χσαλαπετεινοϋ καί προχοΰ καχακλιθη νά α
παγγείλω μέ ζέσιν χήν άνβχέρω προσευχήν 
άνχικαθισχώσα χήν φράσιν «ύ .τέδειξε εις χόν 
δοΰλον σου....» μέ χήν άκόλουθον «υπόδειξε 
είς χήν δούλην σου χόν άνδρα, όσχις είς γά
μον θά μέ άγάγη».

Αόχαί είναι αί συμβουλαί χοϋ Πάπους, είς 
χόν όποιον άφίνω χήν ευθύνην. Όπωςδήποχε 
δοκιμάσεχε. Τίποχε δέν θά χάσεχε. Είς χήν 
άγωνίαν, είς χήν οποίαν ό χύραννος Έρως 
κρατεί χούς έροοχοκχυπημένους, άν μή χίποχ* 
άλ)ο, αί άνωχέροο όδηγίαι θά χρησιμεύσουν 
ώ; μία διασκέδασις τοΰ πόθου καί χής με
λαγχολίας. ROMiO

ΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΡΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

Μ Α Γ Ι Α Τ Ι Κ Ο  Ο Ν Ε Ι Ρ Ο
Ό  άποοταμένος έρωτας, οτή λεύκα είχε ακαλο>σει> 
κάτον ά π ’ τ ’ ανοιξιάτικα τά φύλλα τ ’ ασημένια 
καί δίχως άλλο τά μικρά πουλιά τον είχαν τοιώσει 
κ ’ είπαν τραγούδια ετοι γλνκά καί τόσο κρνοταλ-

[λένια

Κ ι ’ ενα πουλάκι άπ ’ τήν πολλή άγάπη του έτρελ-
[λάΟη

καί οτήν ψηλότερη κορφή, οτοϋ κλωναριού τήν
[άκρη

ζυγιάζονταν κελαδιοτά κ ’ 'έπεσε, ως που έατά&η 
έκεϊ πον μόλις στέκονταν καί τής δροαιας τά δά-

[κρνα.
ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΡΦΥΡΑΣ

ΛΑΟΓΡΑΦ1ΚΑ

Ο Α Φ Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Σ  Τ Ο Υ  Π Α Π Α
Κάποια χήρα είχε δύο πετεινούς, χούς ο

ποίους χή; έκλεψαν. Όργισθεϊσα ώς έ< χού- 
χου παρεκάλεσε χόν γείχονά χης ίερόα νά δια
βάσω άφορισμόν καχα χοΰ δρασχου. Ό  πα
πάς, ό όποιος ήτο καί ό κλέπτης, μετά τήν 
λειτουργίαν χής έπομένης Κυριακής, ήρχισε 
λέγων :

—Όποιος έφαγε χούς πετεινού; τή; χήρας 
νά μήν τοΰ λείψουν τό μαΰρα άπό πανω το® 
καί νά μήν κόψΒ τά γένεια του καί τά μαλ
λιά του.

— Φτάνει, παπά μου, φωνάζει ή χήρα- 
Πολύ; βαρύς είναι ό άφορισμός σου.



6 «ΣΦΟΙΡΑ»

ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΚΑΙ 5Ε0Ι, ΠΡΟΣΕΞΑΤΕ ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΑΥΤΟ

Η ΝΥΜΦΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΗ/ΛΟΥ
Επαναλαμβάνω μιά γιά πάντα : *0  σκοπός 

τοΰ Δημοψηφίσματος ηύτοΰ είναι ή διάδοσις 
τοΰ πολιτικού γάμου. "Οπου γίνονιαι πολλοί 
γάμοι έκεΐ ή κοινωνία προοδεύει καί εύημε- 
ρεΐ. Καϊ ή δική μας κοινωνία έχει ανάγκην 
άπό πολλούς γάμους. Σήμερα δμω; τά κορί
τσια μας καί οί νέοι αποφεύγουν τόν γάμον 
δπως ό διάβολος τό λιβάνι. Ή  βασανιστικές 
διαδικασίες τού γάμου τούς τρομάζουν. "Ο
ταν δμως ή διαδικασίας αϋιίς απλοποιηθούν 
τότε καϊ οί γάμοι θ’ αυξήσουν καί ή κοινω
νία θά εύημερήσΒ.

Είς τόν πολιτικόν γάμον όλα θά ιΐναι α
πλά. Γι’ αύτό καί ό θεσμός αύτός ό σωτή
ριος πρέπει νά έπιβληθή. Νά ό σκοπός τού 
■δημοψηφίσματος. Κορίτσια δέν πρέπει να 
υπάρξουν ιϊς τό μέ*λον άνύπανδρα.

Τήν εβδομάδα αυτήν ή «Σραίρα» μας έ τυ
πώθηκε πολύ πριν άπό τήν ώρισμένης της 
μέρα λόγψ τών εορτών τοϋ Πάσχα. Για τον 
λόγον αύτον δέν έπρόφθασα νά δημοσιεύσω 
τάς νέας γνώμας τών άναγνωστριών καί ανα
γνωστών, κοθώς καί τά? νέας δηλώοεις περί 
συμμετοχής.Φανταστήτε δτι τό ένα φύλλον έκυ- 
κλοφορουσε κ^Ι το άλλο έτυπώνετο.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Κ ω ν ο ια ν ι ϊν  ον  IIα ν ηγιώ. ον : Πρώτον μά

θετε ποιά είμαι και τ ί  είμαι πρέπει πρώτα νά 
μοΰ γράψετε τήν ηλικίαν οας, τό επάγγελμά οας 
και τα χαρακτηριστικά σας. Απαντήσατε διά τής 
*Σφαίρας». Μ αρία  Χ ιώ ιη

— Ε/.ω άλλοΰ δώσει νπόοχεσιν, κ Παναγ.
'Α γ λ α ΐα  Λ ίχ α  

'— Α ι’ εκείνους ποΰ ζητούν πληροφορίας δ ι’έμέ: 
Είμαι έτών 19, μελαχροινή, φοιτώ είς τί> Ώ - 
δεΐον, μένω τώρα είς τό Μαρούσι. Οί ενδιαφερό
μενοι άς γράψουν χαρακτηριστικά.

K a tin  Κ αψ ά νη
— Είς τάν κ. Κ . Π α να γ ιώ τα ν  απαντώ δτι 

είμαι ηλικίας 24 έτών, κατάγομαι έκ Ναυπλίου 
απο γονείς πολν καλούς καί εύϋπολνπτους. Διεύ- 
νυνοίς μου είς τά γραφεία - Σφαίρας * ϋυρίς β.

— Ε ν ά γ γ ε * ο ν  Λ ονκά  ον : Jev είναι δυνα
τόν να ονναντηθώμε άπό τώρα. Εκθέσατε ποώ- 
τον λεπτομερώς τάς άπόψ3ις σας περί τοΰ πολί
τικου γάμου, ιδίως γράψατε τ ί  θά έκάματε είς πε- 
ρίπτωσιν καίV ήν σννδεθήτε μέ μίαν νέα διά πο
λίτικου γάμον και κατόπιν τήν βρήτε νά νποφέρη 
απο κατι ; Μ α ρ ίχα  \ iu i\n

- Δια το ζήτημα που ένδιαφέρει άμφοτέρονς 
οπως λετε, μπορούμε νά μιλήσουμε άπό τής στή
λης αύτής. 'Η  δις Νόρα είναι τόσον ευγενίας, κ. 
Λ ο ν χ ά ιε .  ' '  Α',ς Κ αψ ά νη

ΠΙΝΑΞ T ilN  ΚΟΡΙΤΙΙΟ Ν  
5 δραχ. χάθε δήλωσις 

(Ά π ό  τόν πίνακα αυτόν οί νέοι θά διαλέξουν 
τας Νύμφας τοΰ πολίτικου γάμον. Φροντίσατε νά 
τής γνωρίσετε).

ΠΡΩΤΗ ΕΒΔΟΜΑΣ
Μερόπη Βλαοταράκη, Χανιά.
Καίτη Καψάνη, ’Αθήναι.
’Αγλαΐα Νίκα, Πειραιβύς.
ΕΙρήνη Δρανδάκη, Άθήναι.
Μαρία Χιώτη, Άθήναι.
Έσμεράλδα, Κόρινθος.
Πουπέ, Άθήναι.
Λίνα Καβαλλιέρι, Άθήναι.
Πόπη Ίατροΰ, Άθήναι.

Δ £ Υ Τ £ Ρ Α  Ιι ΒΔΟ/ΛΟΣ
Λολο.

ΤΡΙΤΗ ΕΒΔΟΜΑΣ 
Αντιγόνη Παπαδάκη.

ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΝΕΑΝ 

5 ?ραχ. κάθε δήλωσις
, (Ά π ό  τόν πίνακα αυτόν τά κορίτσια ϋά δια

λέξουν τον γαμβρόν τον πολίτικου γάμον).

ΠΡΩΤΗ ΕΒΔΟΜΑΣ 
Μάριος, Άθήναι,
Μαρίνος Σταθόπουλος, Καλάμαι.
Μήτσος Διοσκουρίδης, Πύλος.
Νέος Συρκοΰφ, Άθήναι.
Άγόρι, Καλαμαι.
Ιππότης τών Πατρών.

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΒΔΟΜΑΣ
Γ. Μ. Χαραμής.
Άπηλπισμένο άγόρι, Θεσσαλονίκη. 
Σπυρίδων Μπόθος, Θεσσαλονίκη.

I Χιονοσκεπής "Ολυμπος.
Νέμος Μανδέβ.

Ζοΰντεξ. 
j Νικ. θεμελής, Πάτραι. 
j Κωνστ. Παναγιώτου, Άθήναι. 
ι Θεοφάνης Ραυτόπουλος, Πάτραι.

Παναγιώτης Γιαννούσης, Ν. Φ ιληρον.
I ΆΘ. Σόμπας, Άθήναι.

ΤΡΙΤΗ ΕΒΔΟΜΑΣ 
Αϋρήλιος Π., Ναπολέων Β'. Allines, Χρ. 

Θεοδωρακόπουλος, Μαγευμένος νέος, "Α 
γνωστος ‘Οδοιπόρος, Νίκος Ροδάνθη^ 
Κρήτη, Ίωάν. Τσιάλης, Καρδούλα χωρίς 
ταίρι.

ΔΕΛΤΙΟΝ ΔΗΛΩΣΕΩΣΚόψατέ το καί στείλατέ το στά γραφεία τής 
«ΣφαΙριις» <ιυ«οδευόμενον μέ 5 δραχ.
j  Έ γχρίνω  πληρέοιαια ιόν θεσμόν

1
ιον πολιιιχον γάμον χα'ι θέλω 

νά λάβω μέρος «ίς ιό 

Δημοψήφισμα.

Υπογραφή ή ψευδώνυμον

Ώρβουάρ τώρα γιά τό προσεχές.
Ή  Δίς Νόρα

ί ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ ΤΩΝ ΑΝΘΕΩΝ

ΤΙ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΠΠΑ
Ολα τά λουλούΰι, έχουν τάς παραδόσεις 

των, άλλά δέν έχει κ νέν δσας τό ρόδον. Τό 
οφείλει ιίς τήν εύμορφιαν του, τήν προαιω- 
νίαν του ΰπαρξιν xui τό δτι έγεννήθη είς τήν 
Ανατολήν, τήν κατ’ έξοχήν χώραν τών πα
ραδόσεων.

Τό ροδον άνεφύη πρώτην φοράν είς τόν Α
νατολικόν Καύκασον, είς τό Κουρδιστάν, είς 
τό Φαρσισταν, είς αύτήν ταύτην τήν χώραν 
'ού γήινου Παραδείσου, καί έκτοτε φύεται 
πάντοτε έκεΐ έν άφθονί .̂

Ο Πιέρ Λοτί, ό θαυμάσιος Γάλλος στυ- 
λίστ, έκαμεν όνομαστα τά ρόδα τοΰ Ίσπα- 

ι Χαν. Εις την Βουλγαρίαν επίσης εύρίσκεται 
γ^ΐα απέραντος bOOO έκταρ'ων μήκους, κα
λούμενη «Ή χοιλι ς τών ρΰδων».

Κατα τού, αρχαίου, χρόνους, ό μΐθος ελε- 
γεν δτι η Άφροοίιη έδωσε γέννηιιν είς τό 
ρόδον, δταν, άπό τό πληγωμένον πόδι τη , 
έτρεξ,ν σταγόνες αίματος. Μΰθος' μεταχρι- 
στιανικός ισχυρίζεται επίσης, δτι τό αίμα τοΰ 
Χριστού, το χυθέν έκ τοΰ σταυρού, έρρευαεν 
έπι άγριοτριανταφυλλιάς καί τήν έκαμε νά 
φυτρώσο ρόδα φλογώδη.

Άλλα τά αγκάθια τοΰ ρόδου ; Ή λαϊ<ή 
φανταρία, ως πρός αύτά, κατέφυ/ε, φυσικφ 
τφ λογω, ει, τό κακοποιόν Πνεΰμά. Κατά τήν 
Περσικήν Βίβλον, τό ρόδον έπλάσθη χωρίς 
αγκάθια καί μόνον δταν ένεφανίσθη τό 
Πνεύμα τοΰ Κακοΰ, ό Άριμάν, ώπλίσθη μέ 
αύιάς τάε βελόνας. Κατά Γερμανικήν δέ πα- 
ραδοαιν όταν^ό ’Εωσφόρος έκρημνίσθη άπό 
τόν ουρανόν, εκαμε νά φυτρώσρ αγριοτριαν
ταφυλλιά, διήκουσα μέχρι τών άστρων, διά 
νά χρησιμοποίηση τ’ άγκάθια της καί άνι-βή 
πάλιν εις τά Ουρανία* άλλ* ό Θεός τήν έγυρε 
πρός τήν γήν καί έκύρτωσε τά άγκάθια !

Οί μυστικοπαθείς τοΰ Μεσαίωνος, έθεβρη- 
σαν τό ροδον ως διαγγελίον τοϋ ουρανού 
πρός τήν Γήν. ‘Επίστευαν δτι μεταξύ αύτών, 
ύπή?χε μία άκατάπαυστος άνταλλαγή υπο
χρεώσεων, ευχών, ψυχών πού άνέβαινον είς 
τόν Παράδεισον, άγγελων ποΰ κατήρχοντο »ίς I 
τό χώμα.

Υπήρχε κάποτε είς τό μοναστήρι τοΰ 
Ντευλ ε -ας καλόγηρος τόσον αμαθής καί 
«πτωχόι. τφ πνεύματι», ώστε δέν ήξευρε τί
ποτε̂  άλλο διά ν’ άνυμνή τόν Θεόν, άπό τό 
«Χαϊρε^Μαρία». Τήν ήμέραν τοΰ αγίου Άν- 
δρέου, ένας πιστός τόν ηΰρεν εις τό κελλί 
του νεκρόν, μέ ρόδα είς τό στόμα του, τά μά
τια του, τ’ αυτιά του, καί κάθε ρόδον έφερε 
διάστικτον διά χημικής μελάνης ενα άπό τά 
πέντε γράμματα τοΰ όνόιιατος «Μαρία».

Τό ρόδον έχρησίμευσεν είς τούς λαούς καί 
διά την Ιεροτελεστίαν τών Άγίων καί διά τήν 
προστασίαν τών πιστών, καθώς καί διά τήν 
δικαίωσίν τών κατά τόν Μεσαίωνα.

Ή  'Ελισάβετ τής Ουγγαρίας, έκαμεν ελεη
μοσύνην είς τούς πτωχούς κρυφά άπό τόν 
σύζυγόν̂  της. Μίαν ήμέραν ποϋ κατέβαινεν 
από τδ Ανακτορον, της συνοδευομένη

μίαν εύνοόυμένην της ακόλουθον καί φέρουσα 
είς τούς κόλπους της ψωμί, κρέας καί αύγά 
διάνά τά δώση είς μίαν πταιχήν οικογένειαν, 
εύρέθη έξαφνα έμπροσθεν τοΰ συζύγου της, 
έπανερχομένου άπό τό κυνήγι. Μόλις τήν άν- 
τελήφθη. γερνούσαν ύπό τό βάρος τοΰ φορ
τίου της, τήν έρώτησε τ( κρατεί καί συγχρό
νως άνοιξε παρά τήν θέλησίν της, τήν ζ2 - 
κέττα της· άλλά ηΰρε ρόδα μόνον, ρόδα λευ
κά καί κόκκινα, τά ωραιότερα πού είδβν είς 
τήν ζωήν του' έξεπλάγη δέ τοσούτφ μάλλον, 
καθόσον δέν ήτο τότε έποχή τών λουλουβιών.

Όπως τό έπεισόδιον τών ρόδων τής αγίας 
'Ελισάβετ έξελαΐκεύθη άπό τήν ζωγραφικήν, 
Ιτσι καί τό κατωτέρω περιστατικόν τοΰ ιππό
του, άλλά και αιαρτωλοΰ Ταγχόϋζερ, έγινε 
πασίγνωστον άπό τήν μουσικήν, τήν Βαγνέ- 
ρειον:

Ό  Ταγχόϋζερ, κινούμενος ύιτό περιεργείας, 
διεπέρασεν είς τό κείμενον παρά τίν δρόμον 
τής Κολάσεως Βέτουσπεργ, δπου έκοτοικοΰ- 
σεν ή θεά ’Αφροδίτη, καί έμεινε πλησίον της 
ενα χρόνο. Κατόπιν πολλών προσπαθειών, 
κατόρθωσε νά φύγω άπό τό υποχθόνιον βα- 
σίλειον καί πλήρης μετανοίας, έπήγεν είς τήν 
Ρώμην διά νά ευρί] τόν Πάπαν καί τόν λύ
ση άπδ τόν άφορισμόν ποΰ τοΰ είχβ έπιβάλ- 
λει. «‘Ομολογώ, τοϋ είπε, τήν αμαρτίαν είς 
τήν οποίαν ύπέπεσα, άλλά τώρα, μετανοή- 
σαντα, θέλω νά μέ συγχωρήσετε». Ό  Πάπας 
εκρατει είς τήν δεξιάν του ράβδον τήν όποιαν 
εκτυπησε κατά γης καί είπε : «"Οσο μπορεί 
αυτη η ράβδος νά φυτρώση ρόδον, άλλο τάσο 
μπορείς καί σύ ν’ άξιωθ^ς τής Θεϊκής συγ
γνώμης!». ‘Ο Ταγχόϋζερ έφυγεν άιτελπισμέ. 
νος και άφο9 ό Θεός τόν άπώθει, έπέστρεψε 
πλησίον τής Αφροδίτης. ’Επέρασαν τρεις 
ημεραι. Τήν τρίτην, έπί τής ράβδου τοδ 
ΙΙάπα εφυτρωσαν ρόδα' τότε, έκπληκτος δ 
Παπας εχαλασε κοσμον νά μάθη τί έγινεν ό 
Ταγχόϋζερ. Οταν τό έμαθε έσκασεν άπό τήν 
πολλην του λύπην. Δέν είνε ή μόνη φορά, 
οπως διηγείται πάντοτε ό θρύλος, ποΰ δ 
Θεός συνεννοήθη μέ τόν άρχηγόν τής έκκλη- 
c io c  κ α τ ά  τ ο ν  t q o j io v  τώ ν ρ ό δ ω ν .

"Οταν κάποτε έιτρότειναν είς άλλον Πά
παν να καταταξη μεταξύ τής χορείας τών ά
γίων μίαν^όνομαστήν ά /ίαν τοΰ Περού, ά- 
πηντησεν ότι ποτέ δέν θά έπίστευεν είς τήν 
αγιότητα τής Ινδής, παρά δν έπεφταν ρόδα 
άπο τον ουρονόν. Δέν είχε τελειώσει τήν φρά- 
σιν του, όταν βροχή ρόδων έσκέπασε τό Βα
τικανό* καί δέν έπαυσαν νά πέφτουν, παρά ό
ταν ό Πάπας ηυδοκησε νά προφέρη τάς τυ- 
πικάς λεξεις τής «κατατ;άξεως έν τοΐς άγίοις».

(*ον"σιήρι τοΰ χωρίου Σουμπιάκο τής 
Ιταλίας επιοκέίΐιονιαι πολλοί διά νά ΙδοΟν 
τά θουμάσιά του ρόδα. Είς αΰτό έζηιεν ό ά
γιος Μπενουέ, ό όποιος διά νά δαμάζη τός 
σαρκικάς όρμ.ις του, έκαλλιέργει άγκαθοθά- 
μνους, έπί τών οποίων συνείθιζε νά κυλιέ
ται καί νά χύνΒ τό αΤ <ά του Πολλσύς αιώ
νας κατόΛιν ό άγιος Φραγκίσκος τής Άσσί- 
ζης, έπβσκέφ^η το μοναστήρι έκεϊνο καί καθ' 
ήν στιγαήν έπλησίαζε τούς άγκαθοθάμνους, 
μετεβλήθησαν ού :οι είς άλικα ρόδα.

Οί ετοιμοθάνατοι άλλοτε, διά νά είναι 
βέβαιοι ότι καί νεκροί δέν θά στερηθούν ρό
δων, άφ,ναν κληροδοτήματα είς συλλόγους 
διά νά τού; πηγαίνουν ρόδα ώριπμένην ήμέ
ραν έκά-’του έτους. Κά.ιοτε έκληροδότουν 
κήπον, είς τόν όποιον παρηγγελλον νά καλ
λιεργούνται ρόδα διά τόν τάφον των, ΜΑΡΙΟΣ

Η Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η  Δ Ρ Α Χ Μ Η
—’ Αν ύπήρχον τότε είς τήν Ίουδαίαν τ, ση

μερινές έλληνικές δραχμές θά έσταυρα>νετο 
άραγε ό Χριστός j

—’Ίσως όχι, διότι ό Ιούδας, λόγω άμφι- 
βολιών περί τής σταθερότητος τής δραχμής, 
δέν θά έδέχετο νά πληρωθή είς παρόμοιον 
νόμισμα.

Η  ΜΕΤΑΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΙΟ Υ Α \
—Έγώ άμφιβαλλω άν ό Ιούδας πού έπρό- 

δωσε τόν Χριστόν, μετεμελήθη.
— Γιατί, άδελφέ;
— Δέν άγόρασε μέ τά τριάκοντα άργύρια 

άγρόν τοΰ Κεραμέως ;
— Ναί.
— Τότε πώς μετεμελήθη άφοΰ... άγρόν 

and I ήγόραοε ; ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ

«ΣΦΑΙΡΑ»

ΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

(50 λεπτά ft λίξις) 
Δ Η Λ Ω Σ Ι Ι ϋ

Τό φύλλον αύτό τής «Σφαίρας»,λόγψ τών εορ
τών τοΰ Πάσχα, έξετνπώϋη πολν ένωρίχερον τοΰ 
σννήϋους. Σννεπώς δέν ήτο δυνατόν νά δημοσιεν- 
ϋονν οσα Ιδιαίτερα έλήφίίηοαν μετά τήν Μ. Πέμ
πτην τό βράδυ. Τά Ιδιαίτερα αύτά &ά δημοσιευ
τούν εις τό προσεχές φύλλον.

— Νίτσαν, Ιωάννινα, γράψατέ μου κα- | 
θαρά διεύθυνσίν σας. Ώραϊο Ήπειρωτάκι, ] 
Άθήναι. > t ι

— Κάθε μέρα σφιχτότερα μέ πνίγει ή ά- j 
πελπισία. Τρέχει ο νοίς ποΰ άλλοΰ. Κοντά j 
οου. Ρ.χνω το Ικετευτικό βλέμμα περιμένον- : 
τας να σπασης τά σκληρά δεσμά. Δέν είναι | 
αμάρτημα να θυσιάζωνται ίδανικά σέ παρα- [ 
λόγους έγωϊσμου; ; Δέν tlvai έγκλημα να μοι- I 
ρολατρής, όταν ίερόν καθήκον έπιβάλλει πί- \ 
στιν στο ίδ*νικόν ; Μή λησμονήσ^ς. Θάρρει. j 
Περιμένω. Κρυφή Άγάπη. _ _ j

— Ζητώ άλληλογραφίαν, προτιμώ έκείνας ι 
πού γνωρίζουν μουσικήν ή Αρσακειάδας, j 
Γράψατε : Εύθ. Οίκονομόηουλον, τηλεγρα- ' 
φ η τή ν , Ασύρματον Βάφης. I

— Νεαρός φοιτητής ζητεί άλληλογραφίαν 
μέ μορφωμένες δεσποινίδας μέχρι 20 ετών. 
Σκοπός έρως. Γραψατε . Μάρκον Άντ. Τυ- 
ράκην, p. r. ’Ενταύθα.

— Ανταλλάσσω c. ρ. μέ άνθρώπισσες ‘Ελ
λάδος, Μασσαλίας καί Αλεξάνδρειάς. Mau
r ic e  K os ta s  S. S. Sagus A m er ica n  Concul 
A le x a n d r ie  Egypte. _ _

— Μέ κορίτσια παραλίων πόλεων καί έκ 
τών δύο ήιησφαιρίων άνταλλάσσυ c. p· Mar- 
k os Syrianos, 82 Cherry St., New York 
U. S. A.

— Αλληλογραφώ μόνον μέ δεσποινίδας και 
κυρίας Αθηνών Πειραιώς. Σκοπός γνωρι
μία. Γράψατε ·4 Σπΰρον Κοβάνην, Δημοκρί
του 27. Άνταύθα.

— Δύο άχώριστοι φίλοι αίτοΰν άλληλογρα- 
φίαν μετά ϊεσποινίδων Αθηνών, Πειραιώς, 
Κέρκυρας, Καλαμών. Σκοπός, σύναψις φιλίας 
καί ό,τι έπακολουθήση. Γράψατε: Χανδρ -̂ 
νός Κ , Τζάννος Κ., φοιτηταί Νομική; poste 
restante Άθήναι.

— "Οσες ιδανικές ψυχές νοστάλγησαν τήν 
άγνή φιλία &ν γράψουν στή «Σβυσμένη Ε λ 
πίδα» p. r. Άγ. Νικόλαος Κρήτης. ______

Καπλάνη (κλ. 2), ΆφροόΚιη Νομιχον, (κλ. 
2), Ή ρα χλής Ε\αρχος, (κλ. 3), Turlututu, 
(κλ. 5), Κούλα Τι ιυλάρη. Ά π  Κρέτσης, 1 
(κλ. 5), Μάρθα Ταβλοηονλον, Άντ. Ίωαν- 
ν<δη;, \*Κ. 2), Εύαγγ. Παπαζάχος,^ Σωχρά- 
ζης Λέγγερης} Βασίλειος Βασιλειάδης, (̂κλ. 
2), Ισμήνη Σταματίου (κλ. 5), Γεώργ. Άν- 
τωvιάδηc. "Ελλη Μιχαηλιδο«, Κωνστ. Περίδης 
(κλ- 3), Κατινα Κοντού, (*λ. 3), Μιχαήλ ' Α - 
μοργινος, (χλ. 2), Λούλα Καιοηγχρη , (κλ. 
10), Αναστασία Σ (ταγιοπούλου, Κωνστ. Κα- 
ναβέλης, Δ. Α. Μήισος, (χλ. 10).

ΕΚ ΕΡΔΙΣΑΝ ΔΙΑ ΚΛΗΡΟΥ
ΚΟΡΙΤΣΙΑ

Πρώτον βραβείο-, ενα ρυλογάκι «Μπρα
σελέ», Μαρία Παινέοη.

Δεύτερον, ενο οες βίτσιο μανικιούρ, Ί ο ν -  
λία 'Α ρ ιίμ η .

Τρίτον, μιά τσάντα μοδέρνα, Ά φροδίιη 
Νομιχον.

Τέταρτον, ενα κουτί πούδρα, Λ ούλα Κ α - 
ιοήγχρπ.

Πέμπνον, μιά φιάλην άςώματος, Μάρθα 
ΤαβΛοπούλον.

Ν Ε Ο Ι

Πρώτον βραβείον, ένα μπαστοΰνι, Σα>- 
χράιης Λιγδερής.

Δεύτερον, μιά γροβίτα, Μενέλαος Τ ζί- 
ιζηλας.

Τρίτον, ένα κουτί ποΰρα, Σχνρος Ανα - 
γνωοιόπονλος.

Τέταρτον, ιιιά ηίπα, Μιχαήλ Άμοργινός.
Πέμπτον, ένα τόμον «Σφαίρας», Ήραχλτις

Οί κερδίσαντες ηαρακαλοΰνται νά στείλουν 
εγκαίρως τάς διευθύνσεις των διά νά τούς 
άποστείλουμε τά βραβάα.

H όις Νορα

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΟΡΑΣ

ΝΑ II ALNE ΓΙΠ 10 ΠΕΙΣΠΑΤίΡΙΜ ηΟΡ.ΤΣΙϋ

Τ Α  ϊ — to. 11* ε -  ά—ι — ου
Τ Ά  ϊ - t» Ι · * — ε—ή —ου

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «ΣΦΑΙΡΑΣ»
Μ

Π Ω Λ Η Σ Ι Σ  Λ Ι Α Ν Ι Κ 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 μυθιστόρημαca :

ΤΟΜΟΙ «ΣΦΑΙΡΑΣ»
2ου, 3ου, 4ου, 5ου καί 6ου έτους έκαστ. Δρ. 70 

ΕΡΓΑ Σ. ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ
'έκαστον Αρ. 12 

> 12 
» 20 
» 20

‘Ο κόκκινος διάβολος 
‘Η γυναίκα, τά χαρτιά καί τό 

κρασί
Ή  μητέρα τοϋ άγ. Φανοορίου 
Πάπισσα Ιωάννα 
Ή  άρχόντισσα τής Σμύρνης 
Λυκογιάννης 
Μαρία Πενταγιώτισσα 
Κυρία μέ τά Καμιλίας 
Καρδιά τής Μάννας 
Μαύρη μάσκα 
Γιάννης, Πώλ Δέ Κόκ 
‘Οδηγός καλής συμπεριφοράς, 

Χρυσόδετος 
Χαλιμά, σελίδες 700

ΔΙΑΦΟΡΑ 
Τά 52 παραμύθια 
‘Ο Φιάκας 
‘Ο Μπερτολδΐνος 
‘Ο Ροβινσών 
Μυθολογικόν Συντύπα 
‘Οδοιπόρος τού Σούισου 
Ό  κακούργος Πετιιεζάς 
Τά άνέκδοτα τού Βασιλέως 

Γεωργίου 
‘Η Άρετοΰσα, Πολ. Δημητρα- 

κοπούλου 
Τα Μυστικά Καλλονής 
Τά Μυστικά τοΰ άποκτάν πε

ριουσίαν 
Φυσιογνωσία
Γιάνά μάθετε νά υπνωτίζετε 
‘Υγιεινή ήδονών - τέρψεων 
‘Η ψυχολογία τοΰ Ιρωτος 
’Ερωτική έπιστολογραφία 

Τά άνωτέρω, άποοτβλλόμενα είς 
τερικόν, επιβαρύνονται μέ δραχ. 5 
τά μεγάλα καί δραχ. 2 τά μικρά.

Διά τούς άγοράζοντας χονδρικώς 
έκπτωσις 20 ο)ο

Τό άντίχιμΟν στέλλεται πρός τόν 
τήν τής «Σφαίρας» ν. Άντ. Μ. 
αγίου Κωνσταντίνου 7, Αθήνας.

> 15

» 15
> 15
> 30
» 20
> 20
9 40
> 20
> 50
» 40
> 20

> 25
» 40

* 5
> 5
> 5
» 7
> 4
» 10
» 4

·» 7

» 15
» 25

> 25
> 25
» 60
» 30
» 25
» 15

τό έξσ>-
έκαστον

γίνεται

διευθυν-
Συρίγον,

μου

Λύσεις, οννοδενόμεναι ύπό μονοδράχμων, γί
νονται δεκτα'ι είς τά γραφεία τής « Σφαίρας» μέχρι 
τής 1H Μαιον. Τ ’ αποτελέσματα θά δημοσιευ
τούν είς τό φύλλον τής 22ας Μα tov.

Οί έοωκλεΐονχες περισσόιερα μονόόροχμα 
λαμβάνουν περισσοτέρους κλήρους κατά 
τήν εκκύβευοιν ηρός άπονομήν τών βραβείων. 

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

Πρώτον.— "Ενα ώρολογάκι «Μπροσελί». 
Δεύτερον.— "Ενα σερβίτσιο μανικιούρ. 
Τρίτον,— Μία τσάντα τής μόδας. 
Τέταρτον.— "Ενα κουτί πούδρα. 
Πέμπτον,— Μία φιάλη άρώματος.

ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 
Πρώτον.— "Ενα μπαστούνι.
Δεύτερον.— Μία γραβάτα.
Τρίτον.— Ένα κουτί ποΰρα «Εΰες» 
Τέταρτον.— Μία πίπα.
Πέμπτον.— "Ενας τόμος «Σφαίρας»

Τ’ ΡΠΟΤΕΠΕΣΜΛΤΑ ΤΟΥ ΜΑΟΪΣΜΟΥ
ΤΟΪ ΥΠ’ΑΡ. 376 ΦΥΛΛΟΥΤΗΣ Ι7ΑΠΡΙΛΙΟΥ 

(Χ ρ ι σ τ ό ς  Ά ν ε σ τ ι τ )
Ο Ι  Λ Τ Τ Α Ι

Λύσεις όρθάς εντός τής ταχθείσης προθε
σμίας έστειλαν οί εξής :

Λ. ΠΙσκοπος, (κλ. 2), Ίονλία Άριέμη, 
Κούλα Άγγελετοπούλυυ, Εύαγγ. Κάλλος 
(κλ. 2). Β. Κιρκιχζής, Σπ ’ ίναγνωοιόπον- 
λος , (κλ. 5), Κυπριανό» Παναγιώτου, (κλ. 2), 
Ζαχαρίας Παρούσης, Μενέλαος Τ ζίνιζηλας , 
Ευαγγελία Στάμου, Μαρία Παινέοη , Μαρία 
Άναγνωστοπούλου, (κλ. 2), Άναστ. Νίκος, 
(κλ. 2), Βενέτα Άργυροιτούλου (κλ. 2), ΝΙτσα

Ήρώ καί Λέανδρος 
Ίουδήθ
"Ενα φιλί στό σκοτάδι »
Άσμα ασμάτων

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΦΑΙΡΑΣ
Γέμμα
Άγκαθάγγελος  ̂*
Φιλολογικόν ήμερολόγιον »
Ό  γάμος Τής Γρράς)

Παντόφλας ( κωμφδίαι »
Τό Φρενοκομείο ν )

ΠΡΑΚΤΙΚ ΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ 
Μέγας όδηγός καλλονής »
ΟΙκιακή μαγειρική
Μαγειρική-Ζαχαροπλαστική »

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ 
Κασσιανή, Κυριακοΰ σελ. 1152 » 
Τό φρικτόν λάθος 
Ή  Ι’ενοβέφα, μικρή. »
Ή  Γενοδέφα, μεγάλη, »
‘Η Γκόλφω. Περεσιάδου, »
‘Η Έσμέ
Ό  χορός τοϋ Ζαλόγγου »
‘Η κόκκινη μάσκα »

2
2
5

2
2

30
10
20

80
10
10
20
15
15
15
15

Π Ρ Ω Τ Ο Μ Α Γ Ι Α Τ Ι Κ Ο
Βγή*α πρω' πρωΐ στό περιβόλι μου, 

ρόδα καί κρίνα γύρευα παντοΰ, 
στεφάνι νά σοΰ πλέξω ανοιξιάτικο 

νά σέ στολίσω μέ λουλούδια τοΰ Μαγιο€.
Μά τά λουλούδια π’ άνθιζαν τριγύρω 

τάβλεπα όλα μέ άνορεξιά- 
ένφ παντοΰ ό Μάης τώρα άνθισε, 

δέν είχ’ άνθισή στή δική μου τήν καρδιά !
Μά σαν σέ είδα έτσι ροδοκόκκινη, 

τόηη πού σκόρπιζες τριγύρω σου δροσιά, 
ένοιωσα πώς ή πλάσι είχε λούλουδο 
ποΰ δέν θά ξανανθίσω ποτέ πειά !

ΜΑΡΙΟΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΝΑ Η ΩΡΑ

— Είδες εις τήν έφημερίδα τά τοΰ ναυα
γίου ; Ευτυχώς δέν έπαθ3 κανείς τίποτε.

— Μόνον έγώ έπαθα.
— Σύ ;
— Ναί, άδελφέ, τά διάβασε ή πενθερα μΟυ 

καί ένφ είχε σκοπό νά φύγχι αϋριον γιά τήν 
Αλεξάνδρειαν, τήν ΐπιασε τέτοιος φόβος 
τώρα, πού θά τήν έχω κάνα μήνα άκόμη 
σπήτι μου. _________

Διάλογος μεταξύ καθηγητοϋ καί μαθητοδ 
κατά τό μάθημα τής ψυχολογίας.

Καθηγητής.—Δεν μοΰ λέγεις τί έστι ορεξις; 
ι Μαθητής (άπορών).— Νά οάς̂  πώ, κύριβ 

καθηγητά, περί όρέξεως ... ούδείς λόγος.

ΓΙΝΑΤΕ ΥΠΝΟΤΙΣΤΑΙ
μ,ελετώντες τό βιβλίον 
μ α ς

Η Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Η  

^ Τ Ο Υ  Υ Π Ν Ω Τ Ι Σ Μ Ο Υ  

εις τό όποιον ηεριλαμ.· 
δίνονται ό λ α ι  αι έν 
χρήβει μ,έβοδοι. ’Α π ο ·  
ο-έλλεται είς τόν έμβά- 
ζοντα δρχ. -40. Γ ρά · 
ψατε: ΙΙρότυπον Έ κ δ .  
Γραφειον « Π Ρ Ο Ο ·  
Ι Ο ϊ » ,  όδός Αερδενί- 
cov Λ  lit . (Π άροδος  όδ. 
Προαστείου) Ά βήνας.
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Η  Σ Ά Τ Τ Ρ ^  Τ Η Σ  Ε Β Δ Ο Μ Ά Δ Ο Χ

Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΓΑΞΕΙΑΕΥΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ
-  Μ Α Ζ Η  Μ Ε  Τ Ο Ν  Σ  Α  Ρ  Α  Ο  -

I I  ΣΥΝΕΧΕΙΑ
Καραγκιόζης.— (Κοντεύει νά λιποθυμήσω.) 

"Ολη χήν περιηνσία xou απάνω μου;
'Εβραίος. -  Έ , ’ at. Καταλο βαρδβΰγκος;
Καραγκιόζης.— Μωρέ, νά μή* είναι κα

νένα μαγείρικο έ
δώ κοντά.

Εβραίος—Μαγ- 
χέοιχο είπες;

Καραγκιόζη;.— 
Ναί,παιδί μου, μα
γέρικο νάν τό κα
παρώσω οΰλο γιά 
ένα εξάμηνο.

‘Εβραίος. — "Ε, 
πάμε στό Χάβρα 
τώρα.

Καραγκιόζης.— 
"Ακου έδώ, πάτερ 
Ν α βουχοδονόσορα. 
Πάρε τά λεφτά έσύ 
πού μ’ άφησε όΧα- 
χαμΐκος καί φέρτα 
ιι< υ έδώ Θά σοΰ 
δώσω δυό χιλιάδες 
μπαξίσι.
'Εβραίος. — Ντυό 
κ ιΑ .ιά δ α ι ;

Καραγκιόζης.— 
Ναί.

'Εβραίος.— Ύποκγράφει ;
Κ" ραγκιόζης. — Ύπογράψοι.
Ό  ’Εβραίος πηγαίνει νά ψέρη τήν κληρονο

μιά οιόν Καραγκιόζη, ένφ αύτός πηγαίνει στό 
σπίτι τον και περιμένει. Σ ε  λίγο εμφανίζεται τό 
Κολητήρι.

Κολητήρι.— Πατέλα ήσα.
Καραγκιόζης.— Πιύ ήοουνα, μωρέ χρου- 

σούζικο ; ΤΙ τόν έκανες τόν μπάρμπα οου ;
Κολητήρι.— Τόν έπήρε ό μπόνιυς, πα- 

χέλο.
Καραγκιόζης.— Καλά, έγώ έμαθα ότι σας 

είχαν βάνει στή φυλακή, γιατί, λέει έκλέψατε, 
κάτι λάστιχα τηΰ αυτοκινήτου και τά φάγατε.

Κολητήρι.—νΟσι, βλέ Έγώ ζέν έφαα τ ι 
λάστιχα. μονάχα τή σαμπρέλλα έφαα.

Καραγκιόζης.— Καί πώς βγή*ατε άπό τή 
φυ?ακή ;

Κολητήρι·— Μάς διώτσανε μέ τό τσΰλο.
Καραγκιόζης.— Γιατί ;
Κολητήρι.— Γιατί ό Μπαρμπαγώγος ή- 

θελε νά χούς σκίτώτσρ ο πλους έκεΐ μέσα.
(Άκούγονται κτυπήματα σχήν πόρτα)

Καραγκιόζης.— Ποιός είναι ; "Εχει γοΰ- 
σχο νά πλάκωσαν οί συνδρομηχαΐ νά ζητάνε 
τά λεφχά τους πίσω. Ευτυχώς καί θά πάρω 
τήν κληρονομιά άχό χό Χαχαμϊκο ν ’ έτσι θά 
μπορέσω νά χούς πλερώσω όλους. (‘Ανοίγει 
τήν πόρχα καί βλέπει τόν ‘Εβραίο).

Εβραίος.— Καραγκιόζο, χό καχάρισα ;
Καραγκιόζης.— Δηλαδή ;
‘Εβραίος.— Έπήρα χήν κληρονομιά άπό 

χό Χαχαμϊκο.
Καραγκιόζης·— Φέρ' δώ.
Εβραίος.— Είπε τά ντώσχ) εμένα ντύο κι- 

>ιάδες μπαξίσι.
Καραγκιόζης. — Μάλιστα. Κράτησε τής 

δυό χιλιάδες καϊ δός μου τά ρέσχα.
‘Εβραίος.— Δέν έκβι ρέστα.
Καραγκιόζης.— Τ’ είπες ;
‘Εβραίος.— Ρέστα δέν έκει. Δέν είπε τά 

ντίνρ εμένα ντύο κιλιάδες ;
Καραγχιόζης. Ναί. Σοΰ είπα, κράτα τή; 

δυό χιλιάδες και δός μου τά ρέσχα.
Εβραίος.— Είπα : ντέν έκει ρέστα.
Καραγκιόζης.— Γιά σχάσου, ρέ τσιφούτη. 

Πόσα λεφτά πήρες άπό τήν κληρονομιά 
χοΰ Χαχαμίκου ;

‘Εβραίος. Δύο κιλιάδαι.
Καραγκιόζης.— Πόσα πήρες, λέει ;
‘Εβραίος.— Ντύο κιλιάδαι και χά κρατάω 

γιά μπαξίσι.
Καραγκιόζης.— Δυό χιλιάδες πήρες καί 

τή; κραχφι, γιά ρπαξίσι ;
‘Εβραίος. Ναί.
Καραγχιόζης.— Κ" έγώ ;
‘Εβραίος.— Έού ντέν περισσεύει άλλο. 

Έσύ τά πάρχις τώρα τό καρτί τής κληρο- 
νοιιιάς.

Καραγκιόζης.—"Ωστε έσύ θά πάρ^ς τής 
δυό χιλιάδες κ’ έγώ θά πάρω τό χαρτί .

‘Εβραίος.— Έ , ναί.

Κολητήρι.—Πατέλα, νάν τόν ρίτσω κάτου;
Καραγκιόζης, (αρπάζει τόν Εβραίο άπό 

τό γιακά, τ^ν ρίχνει κάτου κι’ άρχίζει να τόν 
πατάει).— Βρέ χρουσούζη, δέν βάστηξε ή 
ψυχή οου οΰ ιε πεντάρα νά μοΰ δώκχις ; Δέν 
έσκέφηιχες πώς είμαι οικογενειάρχη; άνθρω
πος κ’ έχ» έξοδο, μέρες πού είναι; Μωρέ, 
δβν έσκέφτηκες ότι έχω παιδί καί θέλω λε
φτά γιά νον τό βάνω στή Ριζάρειο σχολή 
καί βγω σουβατζής; Νά, νά, νά, βρωμοχσι- 
φούτη.

Εβραίος — "Ωχ, μ' έακότωσες ! (Πεθαί
νει).

Κο'ητήρι.— Πατέλα, τσεψύχησε.
Καραγκιόζης.— Ψάξε τον τώρα νά δοΰμε 

ποΰ έχει κρυμμένες τής δυό χιλιάδες.
(Τό κολητήρι ψάχνει·τόν Εβραίο, δέν τοΰ 

βρίσκει όμως τίποτο).
Κολητήρι.— Πατελα, οΰλές ή τσέπες του 

είναι γεμάτες άποτσίγαρα. Οϋτε δεκαράκι δέν 
έχει.

Καραγκιόζης.— Βρέ, τό χρουσούζη, νά 
δής πού θάν τάβανε στή Τράπεζα. "Αχ, συ
φορά μου. Κ’ έγώ πού λιγούρεψα νά σέ κάνω 
άνθρωπο μέ τά λεφτά αύτά, νά σ’ έστβλνα 
καί στήν Εύρώπη νά μάθαινες καλά τήν 
χέχνη.

Κολητήρι.— ΠοιΊ τέχνη ;
Καραγκιόζη?·— Τά είδη ταξειδίου. βρέ 

χρουσούζικο. Βαλίχσες, rt op μονέδες, πορτο
φόλια ...

(Τήν σχιγμή αύτή μπαίνει μέσα στήν κα
λύβα τοϋ Καραγκιόζη ό Σαρλώ).

Σαρλώ.— Κίσθε, μεσιέ, ό Καραγκιόζης ;
Καραγκιόζης.— Μάλιστα Τοΰ λόγου σου 

είσ’ εργολάβος κηδειών κ’ ήρθες γιά χόν πε
θαμένο ;

Σαρλώ.— "Οχι. Είμαι ό Σαρλώ. Δέν έχεις 
ακούσει γιά μένα ;

Καραγκιόζης.— Μάλιστα, μάλιστα. Τώρα 
σάς γνωρίζω. Ό  γυιός μου κάποχβ είχβ βά- 
νει χό χέρι χου στής τσέπες σας.

Σαρλώ.—Τό χέρι του σχής τσέπες μου; 
Μά έγώ τώρα μόλις ήρθα άπό τό Παρίσι, 
κύριε.

Κολητήρι.— Β*έ πατέλα, χόν κύριο χόν 
είχανε κάνει άπό ϋψο καί χόν εΐχανβ στήσει 
στήν πόρτο χοΰ κινημαχόγραφου κ’ έγώ χό» 
έπήρα γιά άθρωπο αληθινό καί τόν έψείρησα.

Σαρλώ.—Πολύ κουτό παιδί ό γυιός σας.
Κολητήρι.—Σκάσε, βλέ Σακκουλέα, πού 

θά πής πώς είμαι κουτός.
Σαρλώ — Λοιπόν, κύριε Καραγκιόζη. Έγώ 

αύριο φεύγω για τό Παρίσι καί ήρθα νά σάς 
προτείιω κάτι

Καραγκιόζης.—‘Μήπως έχεις τίποτα πράμ- 
μαχα καί θίς νά χ’ άφησες έδώ μέσα γιά 
φύλαγμα ;

Σαρλώ.—"Οχι. Ήλθα νά σάς προχείνω νά 
μέ συντροφεύοεχε σχό Παρίσι, όπου θά κά
νουμε μιά πολύ σπουδαία έπιχείρησι.

Καραγκιόζης- — Καί χά ναϋλα ποιός θά χά 
πλερώαχ) ;

Σαρλώ.— Έγώ.
Καραγκιόζης.— Καί χά έξοδα τοΰ φαγιού;
Σαρλώ.— Έγώ.
Καραγκιόζης.—Καί τά τσιγάρα ;
Σαρλώ. — Έγώ.
Καραγκιόζης· —"Ωστε λοιπόν θά με παν· 

τρευθήτε ;
Σαρλώ.—Νά σάς παντρευθώ ;
Καραγκιόζης. — Έμ’ βέβαια, άφοϋ θά μοΰ 

κάνειε όλα τά έξοδα....
Κολητήρι.—Βλέ σύ, δέ μέ με παντρεύεσαι 

κ’ εμένα; Πάλε με, βλέ, νά συχωρεθή ό πα
τέλα: «ου ...

Σαολώ. - Είσαι πολύ άστεΐος καί μ’ αρέ
σεις. Λοιπόν θά σέ πάρω κ’ εσένα στό Πα
ρίσι.

Καραγκιόζης. -  Δέν ξέρω μονάχα άν τη
γανίζουνε μπακαλιάρους εκεί.

Σαρλώ.— Πώς δέν τηγανίζουνε.
Καραγκιόζης—‘Όταν πεθάνο κανείς έκεΐ 

πέρα μοιράζουνε παξιμάδια ;
Σαρλώ.— Παξιμάδια, λέει ; Άλλο τίποτα.
Καραγκιόζης.—Καί χί δουλειά θά κάνουμε 

σχό Παρίσι ;
Σαρλώ.— θά παραστήσουμε καί οί δύο σέ 

μιά κινηματογραφική κορδέλλα.
Καραγκιόζης.— Τί λέ;, ρέ ;
Σαρλώ.— Γιατί ; Κωμικώτεροι άνθραποι 

άπό μάς τούς δυό δέν υπάρχουν στόν κόσμο.

 --------  I

ΤΑ ΑΣΤΕΙΑ ΤΟΤ Κου ΒΑΖΟΤ

Η  Π Ρ Ω . Τ Ο Μ  Α .Γ Χ  Α .

Τήν ήμέραν τής πρωτομαγιάς ό κ. Βάζος, 
συνοδευόμενος άπό τήν σύζυγόν του, πηγαί
νει στά Πατήηα διά νά έοριάση.

— Νά πάμε νά καθή- 
σουμε σέ καμμιά μπύρα 
λέγει ή κ. Βάζου. Σήμερα 
πρέπει νά ξεσκάσουμε.

—*"Ωχ, ωχ, ωχ, γαυρι
άζει ό κ. Βάζος. Γυναίκα..

— Τί θέλε^ ;
— Μέρα ποΰ ναι σήμερα 

δέν τό έπίστευα νά κάνχις 
καλαμπουράκι.

—Τί καλαμπουράκι, άν
τρα μου ;

— Νά, είπες νά ξεσκά
σουμε, δηλαδή ξε-σκάσου  ̂
με, σκάσουμε, σκάκουμε, 
ήγουν θά σκάσουμε άπό τό φαΐ. "Α, μ’ αύτό 
είναι πολύ χορταστικό. Κρίμα νά μήν είναι 
έ8ω χ’ ή άδελφή σου νά γελάση.

Μέσα στή μπύοο ό κ. Βάζος άκούει κά
ποιον νά τραγουδάς :

Καλώς τονε τό Μάη, 
τό χρυσομάη

‘0 κ. Βάζος πετιέται άπό τήν καρέκλα τον 
πλησιάζει τόν τραγουδιστή καί τοΰ λέγει ;

— Σάς συγχαίρω, φίλε μου. Μήπως, είσθε 
απόγονος τών Βάζων;

— "Οχι, κύριε, άπαντά ό τραγουδιστής. 
Έγώ ονομάζομαι Σπαγέχτος. Άλ)ά γιατί 
ρωτάτε ;

— Γιατί έκάνατε καλαμπουράκι.
— Τί είπα.
— Είπατε «καλώς χονε χόν Μάη χόν χρυ

σομάη, χρυσομάη, δηλαδή χρυσομάλλη, ό- 
ήθοποιίς Χρυσομάλλης. Έ , μά αύτό πλέον 
ήχο έξοχον, πολύ έξοχον. Καί χό είπατε καί 
τραγουδιστά.

Ό  χ . Σ φ ιρ ν ιιλ ά ν η ς

Ά μ α  θά μάς δη ό κόσμος στό πανί καί τούς 
δυό θά χρελλαθή άπό χά γέλια.

Καραγκιόζης.— Καλά, πώς διάβολο θά 
τρώμε άπάνω στό πανί ;

Σαρλώ.—Θά περνούμε λεπτά καί θά τρώμε.
Καραγκιόζης·—Κάτου απ'χό πανί ;
Σαρλώ.—Βεβαίως.
Καραγκιόζης.—Μέσα σχά μαγέρικα;
Σαρλώ.—Στα μεγαλύτερα ξενοδοχεία. Έ 

γώ, βλέπεις, είμαι πολύ πλούσιος-
Καραγκιόζης· — Έχεις δηλαδή πολλά 

λεφτά ;
Σαρλώ.—Πολλά.
Καραγκιόζης.— Μιά κάσσα τοΰ πετρε

λαίου γεμάτη ;
Σαρλώ.— Πολλά, παρά πολλά...
Καραγκιόζης·— Καί δέ» τά τρώς ;
Σαρλώ. "Οσα νά φάω πάντα περισσεύ

ουνε. Λοιπόν τί λές ; θάρθχις μαζή μου σχ6 
Παρίσι ;

Καραγκιόζης.— Ά ς  πάει σχό διάβολο... 
Μ’ έκατάφερες.— Πάμε, ρέ.

Σαρλώ.— Λοιπόν, ετοίμασε τής βαλίτσες 
σου κι’ αύριο θάρθω νά σέ πάρω,

Καραγκιόζης. — Τί κάθεσαι καί λές ; Ά ν  
είχα βαλίτσες δέν θά τής έκλεβα.

Σαρλώ.— Καλά, δέν θά πάρης μαζή σου 
ρούχα ;

Καραγκιόζης. *- Άμπά. Έμεΐς, ξέρεις, 
συνηθίζουμε νά ντυνόμαστε πολύ έλαφρά.

Σαρλώ.— Καλά, χούλάχισχον νά φορέσετε 
παπούτσια "Ετσι ξυπόλητοι θάρθήτε ;

Κολητήρι.— Σχό ζικό μου παζάρι ζέν §- 
χουνε παπούτσα.

Καραγκιόζης.— Καλά λέει ό γυιός μου. 
Δέν έχουνε παπούτσα στό δικό μας ποδάρι. 
Είναι, βλέπεις, πολύ μικρό. Ακριβώς σάν 
μνήμα μικρού παιδιού.

Σαρλώ.— "Α, μά είσθε θαυμάσιοι. Θά 
φχιάσουμε μαζή μιά ταινία π θ'' θά χαλάσχ) 
κόσμο.

Καραγκιόζης — Κ’ έγώ έχω μιά ταινία 
καί *έν ξέρω χί θά γίνω μέ δαύτη.

Σαρλώ.— ’Έχετε μιά ταινία, είπατε ;
Καραγκιόζης.— Μάλιστα.
Σαρλώ.— Καί ποΰ τήν έχετε ;
Καραγκιόζης.— Έδώ, μέσα στήν κοιλιά 

μου.
(Είς τό προσεχές ή σπαρταριστή συνέχει α


