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2 «ΣΦΑΙΡΑ»

Ο ΝΟΟΜα ΝΤΗΕ ΤΗΣ «ΣΦΑΙΡΑΣ»

Τό γραφεΐον τής « Σφαίρας· dta λαμβά
νει την ϋιαβίβασιν έκτοζολύν έκ μιρονς 
χών ενδιαφερομένων Λρός διάοημσν έχ 
Κωνσταντινουπόλεως Λσομάνι ην  χαι πνεν  
μ ιτ ιο τη ν  διαμένονια έν  Άθήναις. Πλή
ρ ες  φώς είς ο λα τιϊ ο ΐχσγενιιαχί μνστήρια.

Π νενμ α τια μ ή ς , νη νω τια μ ός , τρ α π ε (ά χ ι.
Ψοχολογία παντός άζόμον έπ'ι ζη βάσει 

χον γραφικόν χαρακτήρός.
Σννεννόηοις δι’ αλληλογραφίας. Ά π α ν - 

ίήαεις ταχεϊαι και ακριβείς. Πλήρης μο- 
αζι-Λοζης. Γράψατε : Νοομάντην, γραφεία 
*£φαίρας·' έοωχλείοντες δραχμάς to ε{ς 
-ίκάσζην έπισζολήν.

Είς τούς έπιθνμονντας νά λάχουν άηαν- 
• τήαεις δΓ ιδιαιτέρας έπιστολής καί όχι &ιά 
τής στήλης, καθίσταται γνήσιόν ότι δέον 
νά έσο)χλείοον ε ί; διηλονν τό όριοθεν άν- 
τίτιμον.

Ο ΝΟΟΜΑΝΤΗΣ ΑΠΑΝΤΑ:
Ν. ΣΚΑ—ΠΑΝ, Ένταΰθα : Είς χήν πα

τρίδα σας θά έπιστρέψετε. Έχει μιά μεγάλη 
χαρ* σάς Αναμένει. Θά έλθβχβ είς γάμον, 
άλλ' ή σύζυγός σας θά σάς κατασιήση δυ
στυχή, λόγω ιή; μεγάλης στρυφνότητος τοϋ 
χαρακχήρο; χη;. Γάμος έξ έρωτος. τ<> συνοι
κέσιο* αϋχό θα ναυαγήοχι.

ΗΡΩ I ΚΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΝ, Έλασ- 
βώνα : Γάμος όέν θά γίνχι πρός χό παρόν. 
Εχετε χόσα άλλα σπουδαιόχερα πράγμαχα 

νά όιακανονίσετε, άπό χο όποια έξαριάχαι ή 
μέλλουσα εύχυχία σας. Σάς συνιστώ νά μή 
κάμετε άκόμη έργαιίαν ίόικήν σας. "Εχθρούς 
έχβχε.

ΓΕΩΡΓΙΟΝ, Άθήναι : Σάς επιβάλλεται 
νά νυμφευθήτε τήν νέαν έκείνην. Πράξατέ 
το μάλίττα δσον δύνασθε ταχύιερον. "Εάν 
τήν έγκαχολείψετε θά καιασιραφήτε τελείας. 
Τίποτβ άλλο.

ΝΟΡΜΑΝ. Καλάμας : Θ i  ζήοβχε εν όλω 58 
έτη. Τσξείδιον δεν διαβλέπω. *0 γάμος σας 
θ' άργή-TQ πολύ. Ταχτοποιήσατε πρώιον τήν 
αισθηματολογικήν καχάστυισιν χή. καρδίας 
σας καί καχόπ.ν σχεφθήτε διά τόν γάμον. 
Πολλοί ένδιαφέρονιαι δι* ύμάς, ένας δμως 
μόνον είναι ειλικρινής άπένανιί σας. Ή  ο ι
κονομική του καχάσχασις δμο>ς χάν έαποδί- 
ζει νά ζηχήσχ) νά σ^νδεθή περισσότερον μα
ζή σας. Τό μέλλον σας περιπετειώδες καί 
ανώμαλον. Θά δήτε όμω; και ευτυχείς ή 
μέρας.

ΜΙΜΟΖΑΝ, Καλάμας : Θά ζήοεχ^ έν όλ(ι> 
42 έτη. Ταξβιδιον θα χάμεχε λίαν προσεχώς 
μάλιστα. Γάμο» δέν διαβλέπω διόλου, μονόν 
μίαν μεγάλην ερωτικήν περιπέτειαν, συνέ
χειαν τή; σημερινής. Τό μέλλον σας ηρεμον, 
χωρίς τίποτε το έξαιρεχιχόν.

ΝΕΜΟΝ, 'Αθήνας: Φαντάζεσθε δχι είναι 
εΰκολον ν' άποκτα κανείς ο,τι φαντάζετε; 
’ Εχετε λίαν έξημμένην φαντασίαν καί φαν- 
τάζεσθε πράγμαχα καταπληκτικά καί άφύ- 
σικα. Πώς είναι δυνατόν ν' αποκτήσετε αύτά 
όλα. Είοθε καί όλίγον νευρασθενικός καί 
οάς φαίνεται oci βλέπετε μαύρα σύννεφα καί 
όταν λάμπει ή αιθρία. Εϊς τόν έρωια δέν εΐ- 
σϋε άτυχος, είσθε πολύ απαιτητικός μόνον. 
Μή λησμονείτε ότι δέν ζώμεν βίς κόσμον άγ- 
γέλων, άλλ' βίς κόσμον άνθρώπων. Τίποτε 
άλλο.

C. P., "Αθήνας ; Θά έλθβτε τάχιστα 3Ϊς γά
μον μέ τό πρόσωπον, μέ τό όποιον ένδιαφέ- 
ρεσθε. Όνομα μέλλοντος; Νικόλαος 

ΜΑΡΑΜΕΝΟΝ ΚΡΙΝ Ο Ν : Ταξείδιόν δέν 
θά κάμετε. Γάμον δέν διαβλέπω, άλλ' otfxa 
σάς τόν συνιστώ.

ΥΨΗΛΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΑΚΙ ΚΡΗΤΗΣ : Ό 
νομα μέλλοντος συζύγου Γεώργιος. Γάμος 
μετά έτη τρία.

ΝΕΚΡΟΛΟΥΛΟΥΔΟΝ, Θεσσαλονίκην; Θε
ραπείαν άσθειείας σας δέν ελπίζω. 'Εάν δ 
μως θέλετε ν' άνακουφισθήχε άρκετά, σάς 
συνιστώ νά κάμβτε θαλάσσιον χαξεϊδι. Πρέ
πει νά λάβετε μίαν πραγματικήν άνχίληψιν 
τής θέοεώς σας., Έν χοιαύχχ) περιπτώσει δέν 
δέν είναι διόλου φρόνιμον νά σκέπχεσθε περί 
γάμου.

Είς τό προσεχές φύλλον τή; «Σφαίρας» θ ' 
άπαντησω καί εις τάς έπιστολάς τών κυριών, 
δίδων καί κυρίων : Madame Marie, Κ. Μ. 
Μεγαν Βράχον, Ξανθής πεταλούδας. Ρούφ, 
Καχαδιωγμένον κηφήνον, MICNON, Όρους 
Κολλήνης, Άδυτου ήλίου, Άροέν Λουπέν, 
Βιολβττας Γ., Α. Λουκιανού, Κασσιανής, 
Άννωνίου Κόντη.

Βισλέτζαν Γ ., έπιστολήν σας μέ άντίτι- 
μΟν δέν έλαβον, δυστυχώς. Προφανώς ρταίει

o m
ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΜΟΥΦΕΥΓΕΣ ΚΡΥΦΗ

Κακό κορίτσι, σήμερα Θά σέ μαλώσω πο
λύ, γιατί σήμερα έμαθα δτι δέν άγάπησες 
άκόμα τόν άνδρα πού θά σοΰ όώσ ι̂ τόσο 
χρήμα καί θά σέ κάνη πλούσια, θυμάσαι 
πού μοΰφευγες κρυφά κάθε βράδυ κ’ έτρε
χες ν ' άλλάξρς δυό λόγια μ' έκείνον πού 
σοΰ υποσχόταν πολλά, μ' έκείνον ποΰ θά σ' 
έκανε ευτυχισμένη νοικοκυρούλα ; Ό  σπα
ραγμός μου ή:αν μεγάλος πού σ* έβλεπα 
νά φ ροντίζω  γιά μιά ευτυχία πού όέν θά 
μπορούσες ποτέ νά βρρς κοντά στό φτω- 
χοΰλι σου τ ' άγόρι. Τί πμ> υν έγώ γιά 
σένα; "Ενα φοβισμένο πουλάκι στα χέρια 
σου, ένα λουλουδάκι ασθενικό. ’Έφθανε 
μονάχα μιά αστραπή γιά νά παγώσρ τό 
πουλάκι όπ’ τον τρόμο του, έφτανε ένα αε
ράκι γιά νά μαραθή τό λουλούδι καί νά 
πέσουν τά φύλλα του σιή γη.

Έ γώ  μονάχα γλυκά λόγια σοΰλεγα, μο
νάχα τά μάτια σου, τά ώραϊα σου πλάνα 
μάτια, πού έχουν κάτι άπό τό μυστήριον 
τής ανατολής, ήξερα νά τραγουδώ καί νά 
σοΰ γράφω πάντοτε γραμματα πού έκλειναν 
μέσα δ <·η τή φλόγα τής άγάπης μου καί τό 
μεγαλείο» τών έλπίδων μου τών τολμηρών. 
£’ ευχαριστούσαν τά γλυχά μου λόγια, σ' 
ευχαριστούσαν τά τραγούδια μου και τά 
γράμματά μου σ' ανακούφιζαν πολύ ... Κ ' 
έγώ όέν έ«αμα παρ’ ο,τι σ' ευχαριστούσε.

Μιά μέρα άνάμεσα άπό τήν άγάπη μας 
ένα έρωτηματικο φοβερό «ορθώθηκε. "Υ- 
σιερα ; Ά ,  ναί υστέρα ; Ύστερα βασανι
σμένο μου κορίτσι. Πού 9ά σέ ώδηγοϋσα 
έγώ ; Ποΰ θά έτελείωνε ή άγαπη μας ! Που
θενά. Γ ιά μένα θά ήταν ατέλειωτη δπως a 
Ουρανό . ’Ύστερα δέν υπήρχε γιά μένα. Το 
μέλ ον μου ή άγάπη σου» Αύτή ή ζωή μου 
κοί ό θάνατος μου αύτή. Κ' έσύ ; Έσύ 
πιστεύεις δτι κάθε κορίτσι έχει σοβαρές υ
ποχρεώσεις στήν κοινωνία, στό σπίτι της, 
στόν έουτό της, δτι πρέπει νά μή σκλαβώ
νεται άπό μιά άγάπη δταν τι άγάπη αύτή 
δέν στερεώνει έ.α μέλλον.

"Ω, έλο νά φύγωμε μαζή, σοΰπα κά
ποτε Νά πάμε μακρυά, στό Παρίσι, κά
που άλλοΛ...

Κ ' έγέλασες.
Νά φύγρς. Ά λλά  μέ ποιόν ; Μ' ένα ποο 

λέγει μόνο λόγια γλυκά καί γράφει γράμ
ματα πού προξενούν άνακούφισιν. Καί τό 
χρήμα ;

Κ ’ έτρεχες ν ’ άλλάξης δυό λόγια μ' έκεϊ- 
νον πού δέν μιλούσε γλυκά, πού δέν σοΰ- 
γραφε γράμματα πού σ' έτρέλλαιναν, μπο
ροϋσε δμως νά σοϋ δώσρ τό χρήμα πού θά 
σοϋ έξησφ4λιζε τό ευτυχισμένο σου ηΰριον.

Καί μοϋφυγες. Μόνο γ ι ' αύτό μοδφυγες. 
Γιά τό >ρήμα, γιά τό χρήμα. "Ώ, μή π(ίς 
δχι Αυτή είναι ή άλήθεια καί τήν αλή
θεια αύτή τήν αίσθάνομαι σάν άναμμένο 
σίδερο νά μοϋ τρυπάςι τήν καρδιά.

Εμπρός λοιπόν. Αγάπησε τόν άνθρωπον 
αύτόν. Κοντά μου δέν είβαι πειά γιατί φο
βάσαι. Άγάπησέ τον. Προσπάθησε νά τόν 
συγκίνησης μέ τήν άγάπη σου, μέ τά μάτια 
σου, μ' Ινα γράμμα σου, μ' ένα σου φιλί. 
Τότε έκεΐνος θά σοΰ τά δώσρ δλα. Μήν αρ
γής, γατούλα μου. Μήν άργϊκ. Μή σκέ
πτεσαι έμένα. Κάποια θερμή γωνοΰλα θά 
βρεθή καί γιά τό πληγωμένο σου χελιδο- 
νάκΐ, ΕΣΠΕΡΟ Σ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑΤΑ

Δ. Μήτοον, σάς εγοάψαιιεν τοχυδρομικώς 
δι' δλα όσ < μάς έρωταιε. ’Ορμητικόν Εν· 
ρώζαν, δηιιοσίευσις στοιχίζει Δραχ. 17. Κ. 
' Ανδρεόπουλον, σάς περιμέναμεν δπως μάς 
έγράψατε άλλά δέν ήλθατε. Ελένην Ά θα - 
νασιάδον, άνα μένομε τό άντίνιμον τών δη
μοσιεύσεων.

Νέον Βοτανικοί), ψευδώνυμόν σας ένε- 
κρίθη. Πάν Σάρ., τί είναι αύχό ®οΰ μάς 
έστείλατε. Καί άκόμη δέν ή }χισαν τά κανο
νικά καύματα. Δ . Στνμφαλιάδην, πρός χά
ριν σας δρχ. 40 ή άφιέρωσις. Ά ν .  Νίχαν, 
δημοσιεύεται, δ,τι μπορεί Θά γίνεται πρός 
χάριν σας.______________________

τό ταχυδρομεϊον. Όπωσδήποχε θα σάς άπαν- 
τήσω είς τό προσεχές. Σερένα, δέν έλαβον έ
πιστολήν σας μέ «ρωτήσεις, ο ν ο ο μ α ν τ η ς

ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΛΩΝ ΛΟΓΙΩΝ

Ε ΙΣ  Τ Ο Ν  Β Ο Ρ Ε ΙΟ Ν  Π Ο Λ Ο Ν
Νά κ' ένα μέρος, ρέ Μανιώ μον, ότου ίέν 

τό πιάνει τό νοικιοστάσιο κΐλί δέν έχει μήτε 
θέατρα, μήτε αυ
τοκίνητα, μήτε ε
ταιρείες Ο υ λ ε ν ,
Μοϋλεν καί Φατα· 
οΰλεν, μήτε φημε- 
ρίδες, μήτε πολι-1 
σμάνους. Γιά τό 
Βόρειο Πόλο, σοΰ 
μιλάω, ρέ κεράσι 
μου Κηφισσώικο.
Έκεΐ θά πάμε τώ’- 
ρα κ' έμεΐς γιά νά 
στήσουμε τήν έρημή 
μας τή φ ω ^ά  ιιβσα 
οέ μιά σπηλιά άπό 
πάγο, άγαπητικ ό,
Υκλασσέ δηλαδή;.
Ξηγιέμαι γαλλιξίν ;
Μή μοΰ πής πάλε 
πώ; δέν μπορείς ν' 
άφήσ{)ΐ τήν Αθήνα 
γιατί θά μέ πιάπη 
πάλι ό κοκκύτης.Τό 
ξέρω πώ; δέν σοϋ 
κάνει ή καρδιά νά
φύγιις επειδή τις ____
σοΰ κάνει τά γλυκά μάτια έκειό; ό σκυλο- 
μούτρης ό μπακαλόγατος, ιιά θά μ’ ά*ολου- 
θήϋης θέλοντας ή οΰκ Κάποτες μΟύκανες 
όρκο στή Βαγγελίστρα διι θα μ' άγαπφ- μέ
χρι τάφο», έγώ δέ θέλω μέχρι τάφου, θέλοι 
μέχρι πόλο. Ά>λά ; ο β λ ά μ η ς

Πιρδίκου μ' π ’λι μ ’,
Ά νοι νά κάνουμε συντροφιά τοΰ Βλάμη, 

οΰρή Περδίκου μ*. Θά πΐρβ μαθές ό άλε- 
ποΰς τήν Ισόβια άρρα- 
βωνιασιική τ ’ κί θά 
πάχ) νά κατοικήσ' στοϋν 
Βόρειον πόλουν, όιτ' 
θά πάρουμι λιγουλάκι 
δροσερόν άγέρα κί θά 
τρώμι κί γιάτσου μΐ τ ’ 
χούφτα. Τΰν ξέρου, έρ
μου, δτ" είοι φοβιτσά- 
ρ'κου κί <ot’ φουβάσι 
τ'ς άρκοΰδις, άλλά α* 
διο βεβαιώ ότ' δίν Ιχ’ς 

νά φουβηθής παντάπασιν Ούρ’ βάν'ς μή 
τοϋ νοΰσ’ δτ' μόλ'ς ΐπιφα'ής Ιλόγ* οου ες’ τ'ς 
άπεράντ'ς ίκχάσ'ς χοΰ Β^είου πόλου θά 
μείνΉ άρκούδα γ»' αρκούδα ;

— Ή  Πιρδίκου ήρθι, θά nofve. Δρόμου.
Κί θά πάρουν ούλες χοϋν όμματιών τ ’ς. 

Αύϋά τοΰ λοιπόν κί δέσε τά μπαουλάχια σ' 
γιά νά βροΰμι σειρά, γιάτ’ , δπους έμαθα, 
οΰλοι οί ’Αθηναίοι έτοιμάζουνιι να παραθε
ρίσουν ατοΰν Βόρειουν πόλουν.

Ταΰτα κί μένου, γειά σ' κι’ άντίου υ’ , 
Μήτρους Κουρνόγαλους·

Σιό Βόρειο πόλο θά πάμε 
νά κάμουμε τό γάμο μας 

[έκεΐ,
άνάιιεσα άπό τής άρκοΰδες 

[και τα όρνεα, 
γάμος χωρίς κουφέτο, χωρίς 

[μουβική.
Ό λα  έμεΐς, πουλί μου, τά 

[γνωρίσαμε 
άπό τό λάβδανον ώ; τό πι- 

[πέριον,
άς δούμε τώρα τί πβρίερ-

[ν°ν-
έχει καί τ ’ άλλο ήμισφαί- 

Ό  Σβίνγχος [ριον.

κ εμείς,

ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΝΑ Η ΩΡΑ

Βουλευτής έλεγε διά τόν άντίπαλόν του.
— Κύριοι, ό κ" X.... σάς ύπεσχέθη μύρια 

δια, καί οΰδεμίαν ύπόοχεσίν του έξετέλεσεν. 
Έ/ώ ούδεμίαν σάς κάμω μέν ΰπόθεσιν, θά 
σάς τάς έκτελέοω έν τούτοις δμως όλας.

** * ... · :
Γερμανίς έρωιηθεΐσα τ! προετίμα νά είνε, 

άνήρ ή γυνή;
— Γυνή άπεκςίθη.
— Καί διατί;
— Διόχι είπε δέν θά ήαην καταδικασμένη 

νά λάβω ώ ; σύζυγον... γυναίκα!!
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ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟΝ ΤΟΥ ΑΡΜΕΝΗ
Υ Π Ο  L I D

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

Σειρά άτιλείωτος ..  .
Διά τήν διακόσμησιν ιών τοίχων έχείνων δέν είχε καχαναλωθή 

μόνον χρώμα είχε καχοναλωθή καί πΰρ ψυχής.
θά  ήχο άδύνατον, αν άνεζήτει τις τήν υπογραφήν τοΰ καλλιτέ

χνου νά ιΰρη αΰιήν έκεΐ καί είς δευτέραν είχόια του Ό  καλλιτέ
χνης θά είχε καταναλώσει έαυιόν ολόκληρον διά νΑ 8ώσϋ είς τάς 
γραμμάς έκείνας τόσην ψυχήν έκ τής ψυχής του, κοί έκ τής ζωής του 
τόσην ζω ήν; . . .

Λαμπήρ, καλυπτόμενος δι* έλαφρον μεταξίνου καλύμματος προ- 
οέδιδεν είς τόν μικρίν έκείνον θάλαμον όψιν φανταστικήν, κιιί έπέ- 
τεινεν έπί μάλλον τήν ροδί'ην χροιάν ιών ι ίκό’ ων.

Τά πάντα έν αΰτφ έχρωματίζοντο ρόδινα καιά τρόμον δυ^άμε- 
νον νά προκαλέσχι τήν έκοχασιν καί είς tfiv πεζοτίρον ψυχήν...

Καί δμως ύπό τά ρόδινα έκρινα έλλοχεύει τόσον άγριος κοί άχα 
τάβλητος ό δφις τοΰ δρόμου Τό μυστήριον τοΰ ρόδου, άλλά κοί 
τό μυστήριον τής άκάνθης του !

Έ ν τφ  θαλάμφ έχείιω δέν υπήρχε κανείς,
Ό  Σουλτάνος είσελθών έμειδίασε πρός τόν εΰνοΰχον, έκεΐιος ύπε- 

κλίθη έλαφρώς καί ήρώτηοε ;
— Θά πέσης, Αύθέντα ;
Ό  Μονάρχης έσκέφθη πρός στιγμήν, παρετήρησε μετά τίνος βιε- 

ναχωρίας τήν κλίνην καί άπηντησε :
—“Οχι. Έάν έχω δρε^ι νά πέσω, μέ βοηθεϊ ή έκλαμπρότης τη;.
— "Ac έλθχ).
Ό  Λαλάς ύπεκλίθη καί πλησιάσας πρός θύραν τινά είς τό βάθος 

ήνοιξε καί έξήλθε.
Ό  Σουλτάνος μείνας μόνος έςήγαγε τό Μέσιόν του, πορετήρησεν 

έντός τοί έναντι κατόπτρου καί προσεπάθησε νά μειδιάοη
Φαίνεται δμως δτι δέν έμεινεν ευχαριστημένος έκ τοΰ θέλγητρου 

τοΰ πρώτου μειδιάματος καί άπεπειράθη καί δεύτερον..
Μετά τοΐτο έπλησίασεν είς λεύκωμα μέ βαρύτιμον βελούδι^ον 

περικάλυμμα, φέρον είς τό μέσον τήν χρυσήν υπογραφήν του καί 
λαβών αύτό εις τάς χείρας του έπλησίασεν νπότίφώς καί τό ήνοιξεν 

Τό λεύκωμα έκεΐνο έφερεν ϊίκόνας διαφόρων γυναικών, τάς ο
ποίας έξήτασεν μίαν πρός μίαν ..

Τέλος, στρέψας εν φύλλον, έκράχησεν χό βλέμμα άτενές έπί ιής 
είκόνος τής Χαΐδίν.

Ή  εΐκών έκείνη ήτο έξαισία' ή Σουλτάνα έφερε λευκόν χιτώνα 
έπιτρέποντα νά φαίνεται ολόκληρον οχεδόν τό θαυμάσιον σι ήθος τη:, 

Ό  Μονάρχης παρετήρησε καλώς τήν εΐκόλα καί μέ δψιν κοτα- 
στάσαν έπί μάλλον φωτεινοτέραν έψιθύρησεν.

—Ό  Λαλάς έχει δίκαιον... είναι ή ωραιότερα..
Άλλά δέν είχε περάνει τήν σκέψιν του, δχε θςοΰς μετοξί^ης έ- 

οθήτος ήκούοθη έν τφ θαλάμω.
Τό στήθος χοΰ άνθρώπου έκείνου ουνεκλονίοθη έλαφρώς εις τόν 

θόρυβον χοΰ μαγικού θροΰ.
Έστράφη όπισθεν κρατών άκόμη εις χείρας τίυ  λεύκωμα άνοι- 

χτόν καί έμειδίασε.
Ή το  ή Χαΐδίν άποστράπτουσα άπό χάριν καί κάλλος...
Ό  εΰνοΰχος είς τήν θέαν τοΰ μειδιώντος κυρία χου, ΰψοοσβ τό 

βλέμμα μετ’ ευγνωμοσύνης πρός τόν ουρανόν διά τήν μεταβολήν έ
κείνην, καί άπήλθε, κλείσας τήν θύραν όηισθέν του.

Ό  Σουλτάνος καί ή Χαΐδίν έμειναν μόνοι,
"Η ώραϊα Κιρκασία, προχωρησαοα δύο βήματα πρός τόν παρατη 

' ροΰντα αύτήν ύψηλόν σύζυγον, γονυπέτησε καί άνέμενεν ούχω ιήν 
διαταγήν νά έγερθή, είς οημεΐον εύνοίας.

Ά λ λ ’ ό Μονάρχης έπραξέ τι πλειότερον.
Έτάχυνε τό βήμα πρός αύτήν καί τής έτεινε τήν χεΐρα.
Ή  Χαΐδίν έφερε τήν προτεινομένην χεΐρα είς τά χείλη της καί 

ήγέρθη.
—Άφερέμ ! εκαμεν οΰτος, συγκεντρώσας είς τά μειδιάματα του 

τήν Απαλήν έκείνην γλγκύτητα, ήτις είνε τόσον συνήθης είς αύτόν, 
κατά τάς στιγμάς τής ?ιαχύσεώς του Άφερήμ I ’ .. αύτήν - ήν στιγμήν 
έκυτταξα είς τό λεύκωμα αύτό τήν εΙκόνα σου .. . είνε ή ώραιοτέρα 
είκών άπό όλας.

Ή  Μεγαλειότης του ό μέγας Πιτισάχ κα> υψηλός σύζυγος εύρί- 
οει μύνον τήν εικόνα ώραίαν ;

Ό  Σουλτάνος έφερε τήν χεΐόα εις τάς παρειάς τής περικα?.)οΰς 
Κιρκασίας καί τήν έθώπευε στιγμιαίος.

—"Α, τσαχπίν I έκαμε χαριέντως.
Ή  ^Χαΐδίν ένθαρρυνθεΐσα έκ τής εΰαρεσκείας ταύτης έξηκολού 

θηοε :
—Φαίνεται δτι ή Μεγαλειότης του ό Αΰθένντης μου, έχει τοπο

θετήσει τήν εικόνα μου είς πολύ προχωρημένην σελίδα τον λευκώ
ματος.

Είς τό παράπονον τοΒτο ό Μονάρχης συνωφρυώθη, καί βαρετή 
ρησε τήν Χαΐδίν καλώς είς τούς οφθαλμούς.

—Ποιος σοΰ είπεν, ήρώτησεν, δτι ή είκών οου είνε είς προχωρη 
μένην σελίδα ;

—‘Η ψυχή τής δούλης σον, ή όποία μίαν μόνον ευτυχίαν ποθεί, 
νά εύρίσχεται νυχθημερόν γονυπετής έμπρός εις ιούς πόδας τοϋ 
Αύθεντου της.

Ό  Σουλτάνος έμειδίασεν έκ νέου.
—Άφερήμ ! άφερήμ είπε χαριέντως. Καλά τά λέγεις’ ό άγάς 

οοΰ τά είπε αύτά νά μοΰ τά είπ^ς ;
—Ό χ ι Αύθέντα μου τά υπαγορεύει ή ψυχή μου.
—Σεΐτάν ! έκαμεν ό Μονάρχης χαριένχως- είσαι μία γυναϊχα πο

λύ έξυπνη, Έ λα έδώ !
Καί λαβών αύχήν έκ χής χειρός τήν ώδήγησε πρό τοΰ ανακλίντρου 

ενθα έοοίφθη σΰτος νωχελώς.
Ή  Χαΐδίν έγονυπέτησεν ένώπιον του έπί μεταξίνου υποποδίου. 
—Όχι, όχι ! είπεν έκεΐνος. Έ λα έδώ κάθησε' σύ έχεις τόν τίτλον 

τής Σουλτάνας ... καί πολύ δικαίως... σοϋ άξίζει... άφερήμ I.,,
(Ά χολονθεϊ)

ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΥΠ Ο  Ι Ω . Α Μ Ν .

(Συιεχεια έκ τοΰ ηροηγουμέ>ον)

Εκτός δέ τούτου θά ένεθυΐΗΐτο ίσως ότι είς τήν βδελυράν έκεί- 
νην καί άνανδρον ,κωμφδίαν είχε παίξει τό πρόσωπον τοϋ παπά έπι- 
τήδιός τις, καί παμπόνηρος κλέπτης, ^δστις άφοΰ έπί μακρόν «είςγά- 
σθη» έν Κωνσχανχινουπολει καί είς άλλας πόλεις τής Ανατολής, 
είσήγαγεν είς χήν Ελλάδα μετά ιών άλλων μεθόδων τών γιάνικε-χι- 
τζή καί κιζίλ-μπάς, καί τών εύρωπαίων πίκ-πόκετ καί ]τοΰ φιλόΰ, 
«τήν μέθοδον τοΰ παηά»; ήτις τοσαύτην διάδοοιν έμελλε^νά λάβη 
βραδύτερον, διό καί παπάς άπεκαλεΐτο έν τφ  κύκλφ τών δμοτέΧνων 
καί γνωρίμωνίτυυ. „

Ό  'Αριστοτέλης έμιινε σύννους καί κατηφής, καθ' ολον τοΰτον 
τόν διάλογον, ώς ήτο άπ' αρχής.

— Φτηνά τήν έγλύτωοες τόχε μήτε τοΰ παπά νά μη τό πής, είπε 
γελών διά τό ευφυολόγημά του δ Τζερεμές.

Άλλ* ή ομιλία διεκόπη έκ τής έμφανίσεως ιίς τήν θυραν των ερυ
θρών νώτοοε τοΰ κουμπάρου, όάτις δπισθοβατών εκόμιζεν μετά τοΰ 
Παπαρρηγοπούλού, ώς είχέε ονομάσει τόν άναγιώσιην, τράπεζαν 
έτοίμην, μέ πινάκια,πλήρη έπί λευκού τραπεζομανδήλου. μέ ποτήρια 
καί μαχαιροηήρουνα, μί φέτας άρτου, μ® λοπάδα μεγάλην εις τό 
μέσον πλήρη σαλάτας.

Καί μετά πολλής προεοχής, ώς έάν ήιο επιτάφιος, είοηγαγον αυ
τήν είς τό δωμάτιον, κροτούοης'ΐής ξιφολόγχης τοΰ κλητήρος έπί τών 
ποδών αύτής, κτιί τήν έτοπο^έτηρεν είς τό μέσον, άφοΰ ό ύπαξιωμα- 
τικός άπέσυρε τό τραπέζιοιί ιτίς μέσης, ό ιέ  παπάς τό πύραυνοΛ. 
Ήκολούθουν δέ οί τςεΐς γυναίκες κομίζουσαι διάφορα χρειώδη, έν 
οΐς μεγάλην φιάλην μαύρην πλήρη ρΐτιι ίτον, ijv λαβών ό ί ες εύς και 
θωπεύων τήν καλογερικήν της γαστέρα, είπε:

— ΠροσκυΌΰμέν σ&εύλαβώς πανίϊρώτατΕί
ΕΤτα παραδάοας αύχην είς τόν άναγνώοτην, έχάθηοε παρά τήν 

τράπεζαν. ,
— At! είς δόξαν Χριστοϋΐ ιίπεν ιύλ<)γών «την βρώσιν κοι την 

πόσιν.» 'Ορίστε, ευλο^ημειοι- γαμπρέ, κνρία νύφη, έλάτε κοντά· κο
ρίτσια μου, άφήοτε τά νάζια, να σάς χαρώ. Φρόσω μου, θεοφοβούμε
νη γυιαίκα έλα πάρε καρέκλρ. _

Αί πσρακελεΐσεις τοΰ ίερέως ήσαν καθαρώς τυπικοί, διοιι ποτ,τες 
είχον ήδη λάβή θίσ·ν πιρί τ'ι’ιν έπιμήκη τράπεζαν. Απέναντι τοΰ ίε- 
ρέως έκάθησαν οί νεόνυμφοι, χαί παρά μέν την νύμφην έκάθησεν ό 
Τ ζί ρεμές, παρά μέν τόν γαμβρόν ή πρεσβυτέρα κόρη τής οίκοδεσποί- 
νης, ή Άγγέλικα όνομοξαμένη, έπειτα όέ κοχα σειράν ό Παπορρηγό- 
πουλος, ή Άοιμήνο, ή.νΓωτ^ρα< κόρη τής Φρόσως, ό ίερεύς, ο κουμ
πάρος, ή μονόφθα,λμος οικοδέσποινα. .

Ό  ίερεύς άνεσκούμπώβη όλίγον διά νά μή χόν έμποδίζουν οί χει
ρίδες τοΰ άνχεριοΰ χου καί ή Μαριώρα μετά νέας έκπλήξΓως παρε- 
τήρηΒεν ότι έπί τοΰ ένός βραχίονοθ ιίχε στιγμένη γοργόναν.

Χό γεΰμα κατ’ άρχάς ύ'ήήρξεν σιωπηλόν και μόνύν ό κρότον τών 
σιαγόνων ήχούετο.

Ά λλ ’ ό οίνος έπειτα έλυσε βαθμηδόν τός γλώσσας. Ή  πρώτη φι- 
ά>η είχε κειωθή κοί ή Φρόσω έχόμισεν δέυτεραν έν μέ*φ έπευφη- 
μιών: «Ζήτω ή Φρόσαιΐ» καίτοι ό Αριστοτέλης παρετήρηοε, προση- 
λών είς τόν ίερέα έμφαντικόν βλέμμα, οτι πήγαινε πολύ τό κρασί. 
Δέν έίχαν πάει έκεΐ γιά νά μεθύσουν. Άλλά. ό παπάς άπήντησεν ότι 
δέν θάπιναν άλλο· έκεΐνο μόνο τό γαλόνι. Άλλά τί έβιάζετο; έπί τέ
λους είχε καιρό, τί διάβολο! προσέθηκεν ήμικλείων τόν οφθαλμόν.

Ό  Παπαρρηγόπουλος έκέρνα γενναίας καί βί όφθολμοί ήρχιοαν 
νά σπινθηροβολΙώσιν έπί τών ίλορυνομένων προσώπων. Ό  κουμπάρος 
έφαίνετο περιποιητικΐς πρός τήν νύμφην, θέτων είς τδ πινάκιόν της 
έχλεκτά τεμάχια καί προοφέρων αύτ^ οίνον:
’"^ Σ Τ π α ρ α κ α λ ώ  κουμπάρα:,... αύϊό είνε ώραΐο μεζεδάκι.... κι’ 
αύτό τό κρασάκι.... τό ρετσινάτο κάνει δροσερό τό σχότι... κάμε μου 
χή χάρη, κουμπάρα..... νά τσουγκρίσουμε.... Νά ζήσετε νά γεράσετε, 
μέ δισίγγονα καί τρισέγγονα! . ..

— Καί ’ς τά δικά οας! άπήντα, ή Μαριώρα, μόλις έμβάπτουεα τά 
χείλη εις τόν οίνον. ίΑ

Άλλα, καίτοι μόλις είχέ πίχι σιαγόνας τ^νός μόνον, ήτο ώς̂  μεθυ
σμένη, καί πεοΐ αύτήν τής έφαίνοντο ώς δνειρον άλλόκοτον, όνειρόν 
πυρετοΰ. Ό  Τζερεμές, ό ίποίος είχε φορέσει στραβά πηλίκιόν του 
καί άνατρέψει άρειμανείως χάς άκρας τοΰ μαύρου μύοτακόί του, 
άφηγεΐτο ένα καυγάν, ό onoloc είχε γίνχι πρό ήμερών είς τήν Πλάκα 
καί είς τόν όποιον διεπρεψε. « Τοΰ διδω μωρέ μάτια μου, ενα σκαμ
πίλι φλά^Ι καί παρ* τον κάτ<ο Καί άμεσακ φόρα |τό ξίφος! θά τόν 
έσφαζα σάν τραγί Άλλά «>οΰ ρίχνονται χμτϊ κουχσαβάκια μέ ξύλα
καί καρέκλαις. Τούς άρχίζω, μωρί μάτια μου Μία εχω άπ’ έδώ, φεύ-
γοοέ δύο μέ τσακισμένα κεφάλια, μία έχίο έκεΐ, πεύτουν τρεις ιιεσ’ 
τό αίμα.... θάλάσο! Όπου φύγτ. φύγη ci άλλοι.»

Καί έκαμνε χ.ιρονομίάς βιαίας καί έκρότει νήν πυγμήν έπί της 
τραπέζης, όρχουμένων τών ποτηρϊων καί πινακίων, καί έδακνε τοΰς 
δακτύλους λυσσωδώς. Τό σταυρό τους! ' - ··

Ά λλ ' αίφνης ήκούσθη όξεΐα γυναικός άναφώνησις καί ήΆσημύνα 
ά ν ε τ ι ν ά χ θ η  έπί τής καθέκλας της; προβλέπουσα τόν ίερέα, έξωργι- 
σμένη καί γελαστή έν ταΰτφ. ,.

— Τί έπαθες εύ) ογημένη! εϊπεν ό παπάς μέ έπίπλαστον άπο-
ρίαν. _

— Θά ήσυχάσΉς, τραγόπαπα; είπεν ή νέάνις άπειλόΰσα αύτόν διά 
τής χειρός.

Ό  πππάς έξεκορδίσθη γελών:
— Ή ταν τό σκυλΆί τή; Φρόσως, βρέ χουτόπραμμα ε:πε.
Ό  Τ'ερεμές παί ό κλητήρ απέβαλον τά πηλίκιά των, άρχίσαντες

νά καψώνφσ», καίτοι έξω έπεκράχει Ικανόν ψΰχος, ό δε παπάς έφό- 
ρε3ε στραβά τό καλυμμαύχι του. _

— Γειά σου, παπά νταή! άνεφώνησεν ένθουσιωδώς ο κλητήρ, προ- 
τείνων πρός σύγ^ρουσιν τό ποτήοίόν χου.

— Κ ’ είς τά δικά μαε, ρέ παιδιά! 1 ■
— Τί παράξενος παπάς! έψιθύριοεν ή Μαριώρα πρός τόν Ά ρ ι

στοτέλην.
(Ά χο\ονθεϊ)



4

Η Ω Ρ Α Ι Α  Κ Α Σ Σ Ι Α Ν Η
A g . 15 (Σ υ ν έ χ ε ια  έ χ  ζον π ροη γου μ ένου )

Ίά  λόγια αύτά του πατέρα της έδωσαν στήν ψυχή τής Κασσιανής 
τό-τελευταϊον κτύπημα. Έπήγε τότε στήν έκκλησιά χι’ ήρχισε νά 
•προσεύχεται. Ήταν βράδυ. Τήν στιγμήν έκείνην άκριβώς, ίμπήκε 
μεσα στην εκκλησιά μυστηριώδης άνθοο>πος. ’ Εφοροϋσε ενα ρασσο 
καλογηρου και είχε σκεπασμένο τό ιΓρόσωπο. Έστάθη μπροστά σέ μιά 
εικόνα κι ^ηοχισε νά προσεύχεται. Ή  Κασσιανή έγύοισε, είδε τόν ά
γνωστον, ακίνητον σε μιά γωνιά τής εκκλησίας καί ή δειλία του τήν 
έκαμε νά τόν προσέξη.

Χωρίς να υποπτεύεται τίποτε, έβάδισε μέ θάροος προ; τόν μυστη
ριώδη προσκυνητή καί τόν ήρώτησε :

—  Τί ζητείς έδώ άνθρωπε τοΰ Θεοΰ ;
—  Στέγην, άσυλον καί τροφήν, άπήντησε μέ ταπεινή φωνή έκει- 

νος. Ερχομαι άπό μακρυά καί δέν γνωρίζω κανένα. "Αν δέν μ’ ελε
ήσετε σεις, θά κοιμηθώ είς τό ύπαιθρον.

Λιγο παρακάτω άπό τήν έκκλησία αύτή εύρίσκεται, ξένε, τό 
πατρικό μου σπίτι. 'Βγεις τήν δύναμιν νά μέ άκολουθήσης ώς έκεΐ 
ο που καί ασυλον Οά βρής καί τροφή ;

—  Nat, άπήντησεν ό άγνωστος".
Εβγήκαν μαζή άπό τήν έκχλησία κ’ έπήραν τόν έρημο δρόμο πού 

έφερνε στο σπίτι τής Κασσιανής. Ά )  λά μόλις ξεμάκρυναν λίγο άπό 
την εκκλησία κ εύρέθηκαν μέσα στήν έρημιά καί στό σκότος, δ ά
γνωστος, ό όποιος ώς τότε είχε κυρτωμένο τό σώμα, ώρθώθη διά 
μιας. Εροιςε ύστερα το'ράσσοποΰ του εκρυβε τό πρόσωπό καί μέ 
γλυκειά καί συμπαθητική φωνή είπε :

 ̂Ω Κασσιανή, έλησμ'όνησες στήν δυστυχία σου τόν δυστυχέστε- 
ρον άπό σένα βεόφιλο ;

Ή  Κασσιανή έμεινε κατάπληκτος.
'Ο Θεόφιλος έξηκολούθησε :

Ώ  γλυκει» μου Κασσιανή, είμαι πολυ περισσότερον πειο δυ- 
σΓυΧΛ? έγω απ° ®ενα. 'Η σκέψις or. έγώ σέ κατέστησα δυστυχισμένη 
με κατατυραννει. Ί ωρα τιμωρούμαι δι* -ο,τι επραξα καί αισθάνομαι τύ- 
ψεις συνειδησεως για το κακό ποΰ σοΰ έκανα. Ένόμισχ δτι θά κατόρ
θωνα νά σέ λησμονήσω κ’ ίζήτησα παντοΰ τήν λήθην. Στήν ανατολή, 
στή δύσι, στά άνθη, στά αστρα, στή θαλασσα, στήν φύσιν. ’ Αλλά τ ί
ποτε. Οσο περνούσαν ή μέρες τόσο έμεγαλωνε ή άγάπη μου καί γ ι
νόταν φρικτότερο τό μαρτύριό μου. Οταν έμνηστεύθης εσπαράχθηκε 
η ψυχή μου. Εσύ προετοίμαζες τό νυφικό σου φόοεμα κι* εγώ έφι- 
λοΰσα τά καταςερα τριαντάφυλλα πού μοΰ έρριξες άπό τό παραθυρό σου 
τήν μαύρη έ<εινην ήμερα τοΰ γάμου μου. θρηνοΰσα, Κασσιανή, άλλά 
δεν έπαυσα νά ευχωμαι γιά τήν εύτυχία σου

Ο Θεόφιλος έπροχώρησε λιγάκι άκόμη μέσα στό σκότος. 'I I  Κασ
σιανή τάν έβλεπε τώρα πολΰ κοντά της, άλλά δέν είχε τήν δύναμιν 
ν απομακρυνθώ. Και έσταθηκε στην ιόια θέσιν. Τότε ένοιωσε νά γυ- 
ριζη στό παρελθόν και έν τούτοις δέν είχε τό θάρρος νά διώξη τόν 
πειρασμόν, νά πνίξη τούς παλμούς, δέν ειχε το θάρρος νά λησμονήτη. 
w Ο Θεόφιλος την έπλησίασε τωρα περισσότερο καί ή Κασσιανή 
ακούε τωρα την φωνή του περισσότερο γλυκειά άπό κάθε άλλη φορά : 

Δ «β3“Χ-1®|Αέν0':’ πικ?,Κ·ένος, απογοητευμένος, κάμω τώρα, 
Κασσιανή, ο,τι έκαμες έσυ πρό ολίγου. ’ Εσύ ή δυστυχισμένη, ή λη
σμονημένη καί περιφρονημένη, κατέφυγες εις τόν Θεόν καί τόν παρε- 
κάλεσες νά σοΰ δώση τήν *ήθη καί τήν γαλήνη. Κι’ έγώ · δ πανάθλιος 
ήλθα σ’ έσένα, Κασσιανή, σε οένχ τόν Θεό μου καί άπό σένα ζητώ 
τήν παρηγοριά πού έζήτησε; έσύ άπό τόν θεό σου.

—  Φοβοΰμαι, έψιθύρισε ή Κασσιανή.
, —  Καί^ποιδ* φο6ϊσ*ι, ώ άγγελε; ’ Εμένα; Ά λλά  μπροστά σ’ έ- 

σενα είμαι ανίσχυρος έγώ οπως τδ 7τουλί καί άκίνδυνος οπως ή δροσιά. 
^Α,ν θέληςμέ συντρίβεις, αν θέλης μέ σκορπίζεις. 7Ω Κασσιανή, γιατί 
^  ήθελες νά γίνης βασιλισοα όταν ήλθε ή μητέρα μου καί σέ πχρε-

j
,wor—  Αλλοίμονο, είπεν ή Κασσιανή... Ά ν  γινόμουν σύζυγός σου θά 
Λ«Λ(ίστρεφα τήν ευτυχίαν άλλης.
\ Τήί Θεοδώρας ; Καί δέν έσκέφθηκες οτι αν έσωζες τήν εύτυ-

τής, κατέστρεφες τήν δική σου ; Δέν έσκέφθηκες οτι τήν ζωή πού 
IStVti.V έκείνη τήν έπαιρνες άπό μένα ;
'oiu~i~ai!5$®ται® βασιληα, έψιθύρισεν ή Κασσιανή μέσα στό σκοτάδι. 
Δεν σέ οιίοχνω, σε παρακαλώ. Δεν σοΰ λεγω νά φύγης, άλλά νά μέ 

ί*ε εξακολουθήσω τόν δρό̂ ιο τοΰ μαρτυρίου μου
Η·8,·Λϊ®ίπ®®ίς νά μέ γύρισες στό παρελθόν.. ,
■— Κασσιανή, στό παρελθόν αύτό θά ξαναβρΐς τήν εύτυχία σου, τήν 

<&Λθ(ϊΛη25ηΠΓοδ*εί πρό ολίγου άπό τόν Θεό.
ι’Μ ·.· Ο^ίρ^ις τό παρ^λθίν δέν βλέπω παρά τήν- άουσβο τής κατα-

iilii*3Sί  Γ«υ r e *<t'J e' TIt  ̂ δυνατός κ’ έγώ ή αδύνατη. Έσύ 
εΐόΐι δ αεΐίς'Λ* έγώ τό χβλιοόνι.-Μή-μέ κατ»^ΐΓ«ράξ-^ς, Θεόφιλε.

ύ,δ νδϊ ασ σ ι αν ή.
__ Αλλα οεν βλεπει; οτι μπροστά μας υπάρχει ένα φοβερόν εμ

πόδιο ;
—  Ποιό ni|iiiigjt.

Θεβδώρα).^)
-op.— ^λέ^ώ' ιχανένα έμπόδιο, Κασσιανή. Ή  Θεοδώρα ύ-

5* \ °> ως χβ1 τ ,ά (Αένι;
Η  Κασσιανή, γι* να οιακόψη γρηγορωτερον τήν έπικίνδυνη έκείνη

συνομιλία, έδειξε στό Θεόφιλο τά φωτισμένα παράθυρα τοϋ πατρικοΰ 
^  ■μειγώρο^»*' toi>ieW4 :<

TO ΕΓΚΛΗ Μ Α TO Y ΟΘΩΝΟΣ
Ά ί ιϋ .  3/ (Σ υ ν έ χ ε ι*  έ χ  ζον  π ρ ο η γ ο υ μ έν ο υ )

Θ απεθνησκε λοιπόν ή ιυραια Μαρία, ή εύτυχία του. ή παρηγο- 
ρια του. τό φώς τής ζωή; του ; Γι* αυτό λοιπόν ήγωνίσθη τόσον γιά 
νά συνόεθχ) μαζή της, γι’ αύτό έθυσίασε τό θρόνο του, γι’ αύτό έφυγε 
από τό παλάτι, γι αυτό ύποφερε καί ακούσε τόσα γιά νά δ̂  νά κατε
βάζουν στόν τάφο την Μαρίαν, τήν ημέραν ακριβώς πού ένόμιζε δτι θά 
μπορούσε πλέον νά εύτυχήτη ελεύθερα μαζή της σέ μιά γωνιά τιΰ 
κοσμου; Ήτο λοιπόν δυνατόν νά κάμη ό Θεός αύτό το άδικο ;

Μέτάς σκέψεις αύτάς δ Όων έφθασε σπίτι του. Άμέσως έκεΐ 
τόν ειδοποίησα/ δτι ήλθεν δ γραμματεύς τοΰ Κανάρη. γιά νά ύποβάλη 
την παραιτησιν τοΰ προιθυπουργου.

—  Δεν θα τήν δεχθώ αύτή τήν παραιτησιν, άπήντησεν δ "Οθων. 
Αλλάζουν τα πράγματα τώια.

Έφώναξε τάν ύπασπιστή του Χατζηπέτρο καί τοΰ ειπε :
Σάς παρακαλώ νά ειοοποιηθί) δ Καναρης οτι ή παραίτησίς του 

δέν γίνεται δεκτή.
. —  Τόν Καναρην δέν τάν ανέχεται πλέον δ Λαός, Μεγαλειότατε, 

είπεν δ ύπασπιστής.
Εις την περίστισιν ούτήν ξεύρω τί συμβαίνει, άπήντησεν δ 

Όθων. Σας παρακαλώ κάμετε δπως σάς είπα.
' Οταν δ υπασπιστής εφυγε γιά νά έκτελέση τήν εντολήν τοΰ Βα- 

σιλεως, δ Όθων έψιθύρισε πάλιν :
—- Αλλάζουν τα πραγματα τώρα.
Καί έσκέφθη άμέσως.

Πρέπει νά γυρίσω στό παλατι. Εύρισκόμεθα πρό ένίς κινδύνου 
εμφυλίου σπαραγμόΰ.^Τόν σπαραγμόν αύτάν πρέπει νά τόν προλάβω. 
Δεν πρεπει νά ®ανώ αχάριστος είς τάν λαόν αύτάν πού μέ ήγάπησε τόσο.

Ο πατριωτισμός του, τάν όποιον είχεν άποκοιμήσει μέσα του ό 
προς την Μαρίαν ερωΐ του, έξυπνησε πάλιν καί τοΰ έφερε κάποιαν με
ταλλαγήν εις τάς σκέψεις του. Καί ή μεταλλαγή αύτή ήρθε εγκαίρως, 
διΟίι ολίγον ακόμη καί ό Οθων θά παραφρονούσε. Τό δυστύχημα τής 
Μαρ:ας τοΰ είχε στοιχήσει πολύ. Τώρα ήτο βέβαιος δτι ή αγαπημένη 
του δεν θα κατόρθωνε ν’ αποφυγή τό μοιραΐον. Ό  θάνατός της θά 
ήτο γι αύτόν ενχ βχρύτα.ον πλήγμα, ενας πόνος κι’ ενας σπαραγμός 
απερίγραπτος. Ακριβώς οε γιά ν’ αποφύγγ] τά έπακόλουθα τής οδύ
νης του αυτής, απεφχσισεν δ Οθων νά γυρίση στό παλάτι καί ν' άνα- 
λαβη πίλιν τήνβχσιλικήν εξουσίαν. Ή  ασχολίες του ώς βασιλέως θά 
τοΰ έφερναν κάποιον άντιπερισπασμόν είς τήν βαθυτάτην θλίψιν, τήν 
όποιαν θά τ?ΰ προξενοΰσεν δ θάνατος τής Μαοίας.

Αλλά η βασίλισσα, ΙΙώς δ “Οθων θά έγύριζε πάλιν κοντά είς τήν 
γυναίκα αύτήν πού τήν είχε μισήσει τόσον, ποϋ όλίγο έλειψε νά τήν 
φονεύσει κάποτε, κοντά είς τήν γυναίκα έκείνην, ή δποία είχεν έρα- 
στήν, ή όποια είχεν άτο<τήσει παιδί άπό τόν άνομον ερωτά της ; Ά λ 
λά μήπως αύτά; δεν είχε έοωμέντν ; Ά λλά  τώρα μέ τάν θάνατον τής 
Μαρίας, αν μάλιστα έξεδιώκετο άπό τά παλάτι καί δ έραστής τής Α 
μαλίας, δ Χιν. τα πραγματα θ’ απεκαθισταντο είς τήν κανονικήν των 
μορφήν. Έπι τέλους μποροΰσε νά έσέβετο τήν Αμαλίαν ώς βασίλισσα 
χωρίς νά είναι ύποχρεωμένος νά τήν άγαπδ, πράγμα τό δποϊον τοϋ 
ήτο έντελώς άδύνατον.

τις .σκέψεις έκαμεν « Όθων, δταν τόν είδοποίησαν άπό τό 
νοσοκομεϊον δτι τον έζητοΰσεν ή Μαρία.

— Ή  τελευταία σταγόνα τοΰ δηλητηρίου, έσκέφθη δ Όθων. “Ας 
τήν πιοΰμε X'·’ αύτή.

Είχε πείάσει τό μεσημέρι δταν δ Όθων έπήγε πρός έπίσκεψιν τής 
Μαρίας.

Ό  διευθυντής τοΰ νοσοκομείου τάν έπληροφίρησεν δτι ή ασθενής 
πρό ολίγου ήοχισε νά όεικνύη μερικά σημεία έλαφροτάτης βελτιώσεως 
τή? καταστασεώς τη;. Βεβαίως δ κίνδυνος δέν είχε έκλείψει, άναγεν- 
νώντο δαως ή έλπιόες.

Ό  Όθων ίπερασεν είς τά δωμάτιόν, δπου ένοσηλεύετο ή Μαρία.
Είχε συνελθη τώρα ir t i τόν ύπνον, είς τάν όποιον τήν είχε ρίξει τό 

αναισθητικόν. Τα μεγάλα της μάτια προσηλώθησαν άμέσως είς τόν 
Όθωνα. Τό βλέμμα της δεν ήτο πλέον απλανές. Έδειχνε τώρα κά
ποια ζωή.

Ό  “Οθων μέ τήν Μαρία έμειναν μόνοι.
—  Μ’ έζήτησες αγαπημένη μου ; τής είπεν δ Όθων άφίνων τό 

χέρι του έπάνω στά κεφάλι της.
— Ναί, σ’ έζήτησα, άπήντησεν ή Μαοία. “Εχω κάτι νά σοΰ πώ 

καί δέν ξεύρχο αν πρέπει νά μας εύχαριστήση καί τούς δύο ή πρέπε νά 
μας κάνη νά κλάψ^υμε... Ά ν  ζήσω τότε θά μας εύχαριστήση. ‘Ο Θεός 
νά μέ λυπηθΐ καί νά βοηθήση νά ζήσω.

—  Πές μου- έκανε μέ άνυπομονησία όΌθων.Τί έχεις νά μοΰ πής;
Ή  Μαρία έδίσταζε. Τοΰ έσφιξε τό χέρι σάν νά τοΰ έζητοϋσε νά

τήν συγχώρηση προκατα€ολικώς γιά κάτι φοβερόν ποΰ θά έβγαινεν 
r από τά στόμα της.

—  Πές μου, τή; είπε πάλι παρακλητικά δ Όθων. Τί έχεις νά 
μοϋ πξ)ς :

Ή  Μαρία έίλεισε τά μάτια :ης, τ»ΰ έσφιξε περιοσότερο τά χέρι 
κι’ έψιθύρισε :

— Είμαι μητέρα.
( Ά  χολουθεΐ)

την6"« ioyiw “Η ΑΝΘΟΔΕΣΜΗ,,
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ΤΑ KAU1TEPA Α ΗΓΗΜΜΑ

ΤΟ ΜΑΤΩΜΕΝΟ MRMTHAI
r (o r ,  \ή δε Ύ β ο ν  

J S  Μ α ΐο ν .  yH i o
δε Κ α ο -  
π ο ό τ ν π ο ν  

μ εγ ά λα  μ ά τ ια

δεν είνε

" Η μ η ν  τ ό τ ε  2 0  έ τώ ν  
/ μ π δ ν  μ ό λ ις  ή ρ ιθ α ε ι  
γ υ ν α ικ ε ία ς  χ α \ λ ο ν η ς , μ ε  
κ α ι μ α λ λ ιά  ω ρ α ιό τε ρ α .

Ε ις  τό ν  π ύ ρ γ ο ν  ε ν ο  ο χ ο ν το  π ο λ λ ο ί  ενγ2 νε ΐς  χ α -  
β,ιλιέοοι, a i l ’ έγώ έκίζγόμψ πάντοτε ιά  τήν 
■συνοδεύω εί; τον;  .-ιεοιπάιους της.

“Ημφ· ό έμπιστος τής οϊκογινε ας. 'Ο Μαρ- 
χήοιος δέ Καρμπόν άπέθανεν εις τάς άγχαλας 
μον.

Παρά την νεότητά μον, είγον καταστί, γηραιός 
νπηοέτης, <5<’ ο, δύναμαι νά εΐπω, μέ έζήλενον 
■ολίγον. ( t w

Καί}’ έκάστην Αιετρέ/ομεν τό δάσος έφιπποι, 
οσάκις δέ ή δεσποινίς οννήντα τοποθεσίαν τινα 
χής άοεσκείας της, άφιππενομεν καίέγώ τής έδρε- 
Jitον κοίχικά καί κληματίδας. Έκείνη έκά&ητο 
έπί τίνος βρά/ον καϊ, τολλάκις, οννήντηοα τό 
βλέμμα της προσηλωμένο)· επ' έμοΐ’. Μοϋ ωμιλει 
μετά πολλής τρνψίρότητος. Πώς νά ίρμηνενσω 
τονς γλυκείς λόγους, οΐτινες έξηρχοντο έκ των 
χειλέων της; Ή  έμπιστοπννη δι’ ης με έτίμα, με 
αννεκίνει πολν. Μοΰ έφαίνετο κάποτε, δτι μυστι
κόν τι έπλησίασε νά τής διαφυγή καί τήν «λά  
zocvov έν σιωπ/i ώς θεάν.

Μ αν πρωίαν άνεχωρήσαμεν, παρά τόν βαρντα- 
τον καύσωνα. Ή  πεδιάς έφαίνετο φλεγομένη, ήον- 
yia μεγάλη έβασίλευεν και μόνον οί τεττιγες απο 
τών δρνών έτόιιζον τό μονότονοι· ααμά των.

Έβαδίζομεν μέ καλπασμόν Θήρας. 'H  δεσποι
νίς έσταμιάησεν είς τό υποστατικόν τών Σουλαν 
καί άφοΰ έπι εν έν ποτήριον γάλακτος καί έδωσε 
μέρος τοϋ βαλαντίου της εις τονς πτωχούς άνθρώ- 
πους τονς, άνεχωρήσαμεν με ζωηρόν καλπασμόν.
Ό  ουρανός κατέστη άπειλητικός, τά νέφη έξερρα- 
γησαν είς βροχήν καί μζτά τό τέλος τής εκδρο
μής αύτής επεατρέψαμεν $ίς τήν έπανλιν άπο κε
φαλής μέχρι ποδών βρεγμένοι.

’Ολίγον χρόνον μετά ταντα, ή δεσποινίς ήρχισε 
νά βή/!Ι έλαφρώς. Ούδείς έδωκε προσοχήν είς 
τοΰτο, μετά πολλής δε ένεργητικότητος ή δεσποι
νίς άπέκρνπτε τήν κατάστασίν τΐ)ς.

— Είμαι ολίγον συναχωμένη, έλεγε' 
χίποτε σοβαρόν.

Ό  ’Οκτώβριος ήλθεν.
Ή  δεσποινίς έβηχεν άκόμη περισσότερον. Ί Ι  

τόσον δροσερά φυσιογνωμία της ήλλοιώθη, το 
-όποϊον μοΰ επροξένει άόοιοτον λύπην.

— Διατί δέν έπιμελεΐσθε τής υγείας ίας; τήν 
ήρώτησα.

— Τόοον πολν φροντίζεις λοιπόν διά ςην υγεί
αν μον, Καϊσαρ;

—· Βεβαίως! Γνωρίζετε καλώς δτι δλοι σας 
άγαποΰν καί έγώ λοιπόν λνποΰμαι διά τό κακόν 
οας. Αχ! ας ήδννάμην νά σάς θεραπεύσω, έστω 
καί μέ θυοίαν τής ίδιας μου ζωής!

— Καϊσαρ, «ίσαι άληθινός φί’.ος, ένας πολν 
καλός φίλος, , , , ,

Εϊμεθα μόνοι έν τή αίθούσΐ), έχοντες κατα πρυ- 
οωπον .μίαν ώραία ν ελαιογραφίαν, παριοτώοαν 
μίαν προμήτορα τών Καρμπόν, καρατομηθεϊοαν 
έπί τρομοκρατίας.

Σφοδρός βήξ κατέλαβε τήν δεσποινίδα. ’Ανη- 
οεννηαε τά θυλάκιά της κ α ί κατόπιν, μέ φωνήν 
ασθενή, μον είπε:

— Καϊσαρ, δός μου τό μανδνλι οον, δ έν  έχω 
ι ό  ίδ ικ ό ν  μ ον .

Τής τό έδωσα' τήν ειδα νά τό θέτχ\ πρό τ ον 
στόματός της καί όταν μοϋ τό έπέστρεψεν ήτο 
κηλιδωμένον άπο αίμα. ’Αλλόφρων το έφερα εις 
τά χείλη μον. Μοϋ έφάνη δτι ή μάρτνς προμή
τ ωρ έμόρφασεν έξ αΐσχονς. “Εσχον την εντνπω- 
οιν δτι διέπραξα Ιεροσνλίαν.

Ή  δεσποινίς οτραφεϊοα πρός έμέ, παρετήρη- 
οε τήν ταραχήν μον.

— Καϊοαρ, αυτή ή ένδειξις τής οτρογής σον 
μέ ανγκινεΐ...

Δέν ήδννήθη νά έξακολονθήσ?), διότι η κνρια 
δέ Καρμπόν, διερχομένη τόν διάδρομον, έτρόμα- 
ξε πρό τής ώχρότητος τής κόρης της.

— Τί έχεις άγάπη μου; τήν ήρώτησεν σίιεν- 
δονοα προς αύτήν.

— "Ω! τίποτε μαμά, μία πνιγμονή· νομίζω δτι 
έλιποΰνμισα' εντνχώς ητο έδώ ό Καϊσαρ.

Ή  κυρία δέ Καρμπόν έλαβεν είς νάς αγκαλας 
της τήν κόρην. ’Αλλά πολν αργά ήννόει τήν κατά- 
αταοίν της!

— Καϊοαρ! τρέξε γρήγορανά φέρης τόν Ιατρόν, 
μοΰ είπε.

Ή  νόσος δυστυχώς έχει προχωρήσει' ή δεσποι
νίς ήτο φοβερά αρρωοτη.— <Είς τα μεσημβρινά*, 
διέταξε ό Ιατρός' <πρέπει να αλλαξη α«ρα>  ̂ Αι 
προετοιμασ:αι έγένοντο σνντόμως' δλοι έδιδσν 
χεϊρα βοήθειας. ‘Η  δεσποινίς μοϋ ώμίλει περί τών

ακτών τής Μεσογείου καί περί τών γαλανών κυ
μάτων τής θαλάσσης ταύτης.

Ί ήν έπομένην εβδομάδα έλάβομεν τό τραίνο διά 
τάς Hyeres.

Ή  φθίοις έκαμνεν άΐματικάς προόδους, οί οφ
θαλμοί τής Υβόν έφλέγοντο νπο τον πυρετού, 
έβηχεν, έβηχεν άκαταπαύστως.

Είς τήν τήν Τολώζαν έπαθε μ'αν συγκοπήν. 
Ποοφανώς ήτο άδύνατον νά έξακολουθήοη τό τα- 
ξείδιον' τήν μετέφερον λοιπόν εις Τ ι  γειτονικόν 
τοΰ σταθμοΰ ξενοδόχεϊον.
■ Έπί τέλους άνέλαβε τάς αισθήσεις της καί νο- 

μ'ζονοα δτι έφθασε είς τέρμ ι τής όδοΰ της:
■ Μαμά, είπε, άνοιξε τά παράθυρα, θέλω να 

ίδώ θάλασσα.
Ένφ ή Ύβον εΰρίσκετο έν νάρκη, ή μαρκη- 

σία μετέβη νά άναπανθ/j είς έν πλησίον δωμάτων 
καί έμεινα έγώ, ϊνα έπαγρνπνώ έπί τής δεσποι- 
νίδος.

Έγονυπέτησα καί παρεκάλεσα τόν θεόν να κα- 
μη ένα άδύνατον θανμα,

"Εκλαιον... δτε μία χειρ έψανοε τό μέτωπόν 
μου.

— Σν είσα , Καϊσαρ;
— Ναί, Δεσποινίς!
— Καί ή μαμά;
— Έδώ πλησίον, θέλετε ιά τήν φωνάξψ:
— ΙΙεριττόν, είνε τόσον κονραομένη! Βοήθησε 

με σέ παρακαλώ, νά καθήοω λιγάκι.
Μετά προφυλάξεως τήν έστήριξα έπί τών προσ- 

κεφαΧαίων. Είχε περιβάλει διά τών βραχιόνων
της τόν τράχηλόν μον καί /'/σθανόμηντήν φλέγον- 
σαν πνοήν της. Αίφνηδίως, ώς νά είχεν ανακτήσει 
νέας δυνάμεις, μοΰ έξεμνστηρεύθη:

- Κί μα: εύτυχής νά είμαι πλησίον σον. Ό  
ποοαεχής θάνατός μον μέ έλενθερώνει άπό τας 
προλήψεις τοΰ κόσμου. . Δύναμαι τώρα νά επι
τρέπει είς μίαν Καρμπόν ιά άγαπφ ένα τίμιον 
άνθρωπον... Καϊοαρ ή ψνφή σου είνε κυρίαρχός 
μον.. Ή  αγωνία μον μοΰ φαίνεται γλυκεία είς 
τάς άγκάλας οου.

Οί λόγοι τήν είχον εξαντλήσει, οί οφθαλμοί της 
έσκιάσθησαν καί έκλέίσθηοαν ήούχως. Ή  αυγή 
έφώτιζε τά παράθυρα τοΰ δωματίου... έφώναξα... 
μέ ευρον κατακείμενον είς τούς πόδας τής κλίνης.

Έφνλαξα τό μανδήλιον τής Υβόν καί τοϋ το 
είνε δι ’ έμέ τό πολντιμώτερον ένθνμιον.

MARIE LOGENTEN

τδ χοντρό κονιοσεήλιαρο καί τον έοασκάλεψε 
χί κάμυ τΛ βράδυ. ‘Ο μαθητής δμοης,ποϋ 
σά παιδί χοΰ αλέσανε χά άοτεϊα χοΰ Πάμφι- 
λα και χόν άγαποΰσε, χό μεσημέρι ποΰ σχό
λασε έπη Έ καί εΐιτε χοΰ Πάμφιλα χί έχει ά- 
πόφασι νά χοΰ κάμυ ό μάστορας χου.

—Σπολάχκ, χζογοΰλα μου, χοΰ είπε ό 
Πάμφιλας. Πήγαινε χαλιά σου, κάμε δπως 
σέ όρμήνεψε ό μάσχοράς σου καί θά γουαχά- 
ρ\]ς χί θά πάΟχ) τό βράδυ ό μαστροφαντά- 
κιας. Άμέσως ό Πάμφιλας εΰρηκε έ'να χοντρό 
κολοκύθι Βενέχικο, χοΰ έβγαλε χούς σπόρους 
καί τό έγέμισε μέ. . . φάβα. Κι* δχαν έοούρ- 
πωσε καλά έκίνησε γιά τό παπουτσάδικο τοϋ 
Μαστρογιάννη.

Ό  μαθητής στήν πόρχα χοϋ μαγαζιοΰ έκα
νε βάρδια καί δταν άπό χήν άπένανχι γωνία 
εΐέε χόν Πάμφιλα νά έρχεται, έμπήκε μέσα 
κα( :

—Μάστορα, χοΰ λέει, έρχεχαι.
—Κάχσε, μωρέ. σχή δουλειά σου και μή 

βγάλχις χηιμουιία γιατί θά σέ σχίσω, τού εί 
πε σιγά ό μαστρογιάννης. 'ΐχαμήίωσε λίγσ 
χή λάμπα, έπήρε χό κονχοσιήλιαρο, έκρύφχη- 
κε στό πλάγι τής παρεθύρας καί έτοιμος έ- 
περίμενε χό άστεϊο χοΰ Πάμφιλα, γιά νά χοΰ 
άνοίξχι χό χεφάλι

*0 Πάμφιλας έπέραοε άπό χό μαγαζί, έ· 
κύτταξε μέσα καί ό μαθηχής κρυφά χοΰ έκα
νε νεύμα πώς ό μάσχοράς χου είνε κρυμμέ
νος.

— ’Έρχεχαι, μωρέ ; τοΰ λέει ό μάσχοράς.
— Ναΐσκε, μάστορα, άλέστα, γιαχί χαζιρό- 

νεχαι νά πιάσχ) χό κεφάλι του,
Ό  Μασχρογιάννηςέχοιμάστηκε μέ υψωμέ

νο χό Μοντοστήλιαρο κοί σέ λίγο τρουπάει χό 
χαρχί, άκούεχαι χό αυνειθισμένο, «καλή σπέ
ρα μάστορα», καί χώνέχαι μέσα άπό χό σπα
σμένο τζάμι χό κεφάλι χοϋ κολοκυθιού.

—Πάρε, μωρέ, φωνάζει ό Μασχρογιάννής 
καί καχιβάζει μέ όρμή χό ματσούκι σχό κο
λοκύθι νομίζονχας πώς είνε χό κεφάλι χοϋ 
Πάμφιλα. Άλλά μέ χή ματσουκιά, ποΰ έδω
σε μπήχνει χές φωνές όΜασχρογιάννης γιαχί 
έσπασε χό κολυπΰθι καί χά περιεχόμενα χοΰ 
έχρίσανε χά μοΰιρα.

‘Ο μαθηχής, βλέπονχας χά χάλια χοΰ μα- 
σχόρου χου, έπεσε κάχω ξερός άηό χά γέλοια 
καί ό Μ ισιρογιάννης χρισμένος χού έφώναζε: 

—Ποΰ είσαι, μωρέ φχασίμουλε ; Μή κρύ
βε »αι, μωρέ. καί δέν είνε χίποχε. Μή σκιά- 
ζεσαι, μωρέ πλεμόνι, καί φέρε μου χή βέκα 
όγλήγορα καί χόν κάνχαρο νά πλυθφ. "A ! 
μωρέ Πάμφιλα χαλαλι οου, έπρεπε  ̂ να 
βάλχις, δπως πάνχα, τό κεφάλι σου καί ό 
χι χά πίσω αου !

Π . ΝΑΑΕΟΣ

Ζ -,ΚΥΝΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Τ Ο  Π Α Ρ Α Ξ Ε Ν Ο  Κ Ε Φ Α Λ Ι

‘Ο γέρο Μχσχρογιά νης είχε τό παπουτσά- 
χικό χου σχήν Π*ι.χεια Ρούγα, σ ενα καχώγι 
πυϋ φωιιζόχατε άπό uia πόρ ια καί μια πα- 
ρεθΰρα μέ τζάμια. Ήχαν φτωχός μπάλωμά 
χή; κι* έκανε χή δουλειά χου μόνος μ’ ένα 
μικρό μαθητή. Τον πάγκον του χόν είχε βιμα 
σιήν παρεθύρα μβ χά τζάμια, ποϋ τά είχε 
κλεισμένα γιά Χό κρΰο. Μιά μέρα «άχι χυν 
έκαμε ό μαθηχής χου κι* δ.χως τοϋ έδωσε μιά 
πεταχτή μέ σαμοϋτσα, τοΰ ξβφυγρ κι* έσπα
σε το κάχου χζάμι τή; παρεθύρας, κι" επει
δή δέν &1χε λεφχα να βάλη καινούριο χό άν- 
χικαχέσχησε μέ λίγο χονχρό χαρχί.

Ό  Πάμφιλας ήταν γείχονας μέτόν Μασχρο- 
γιάννη καί συχνά έπήγαινε σχό μαγαζί χου καί 
χόν πείραζε μέ άστεία. Ό ια ν  δέ είδε χό σπα
σμένο γυαλί, έπήγαίλε κάθε βράδυ άπέξω Α
πό χό παΛουτσάτικο, κι ’δ,τωςόΜασχρογιάννης 
έργαζόχανε σιμα στήν παρεθύρα, έδινε μιά 
ό Πάμφιλας μέ χό κεφάλι χου, χοΰ έσχιζε χό 
χαρχί καί λέγονχας, «καλή σπέρα μάστορα,> 
έφευγε. , ( ,

Ό  Μαστρογιάννης κάθε βράδυ είχετό βασα- 
νο νά κολλάς νέο χαρτί, για νά μή τοΰ σβύ- 
V|j ό άέρας χή λάμπα καί νά μή κρυώνυ.’Α- 
πελπίσχηκε όμως άπό χές πολλές φορές, χόν 
έητεναχώρησε τό άστεϊο τοϋ Παμφιλα, ποΰ 
χώιταιρνε καί γιά προσβολή, καί άπεφάσισε 
vd έκοικηΟό κοί νά ήσυχάσχ) μιά γιά πάντα.

Εΰρηκε ένα χοντρό κοντοστήλιαρο κι’ έυκέ- 
φτηκε χό βράδυ νά β ίλχΐ τό μοθηχή χου νά 
φυλάγχι σχήν πόρτα τοΰ μαγαζιοΰ, κι* όταν 
Ιδή τόν Πάμφιλα νά έρχεται νά χόν είδοποι- 
ήσ|] γιά νά έχοιμασθ^. γιά χή στιγμή «οΰ θά 
μπάσυ χό κεφάλι χου άπό χό χαρχί νά κάμυ 
χό άστεϊο, νά χοϋ δώοη μιά μαχσουκιά σχό 
κεφάλι, καί ό,χι διάλο θέλει ,α; γένΉ·

Άνεκοίνωσε ό Μαστρογιάννης τό σχέδιο τή; 
έκδικήσεώς χου στό μαθηιή χου, χοΰ έδειξε

ΕΜΘΕΣΙΣ ΠΓΡΟΦϊΛίΙΚΟΣ ΤΟΤ 1874
Ό  κιχηγορούμενος ήτανε είς χήν κχηχικό- 

χητα χών δύο παρανόμων άγγινάρες καί έπεί- 
δήχις τόν είχα παρατηρήσει χθές διά χάς 
μνησθείσας είς άπαγωγήν κρομυδίων λαθραί
ων, όπου χόν έπίσχευα ότι τά ύπεξέραιοε Λιά 
χλοπής, τόν καχευώδωεα είς χό» κυρ Δήμαρ
χον, ιίς τόν όποιον άνεγνώρισε χην άποκάλυ- 
ψ η ’ δτι είχε κλέψει πατάτες καί όποϋ είχα 
ενεργήσει κατέσχεσις ώ; σώματα εγκλήματος.

Διά χαΰχα καί έπειδήχις ό εγκλημαχίας 
αύταπορνεϊται τήν έπίσημος καχάθεσίς μου, 
έρχομαι νά λεπχομερίσω είς χούς διακριτι
κούς περίπχωσις χοΰ πράγμαχος καί χής υπό- 
θεσις όποϋ προέρχεται χό έκγλημα. Ήμουν 
είς περίπουλος είς χούς άγροϋς και ειδον χόν 
εγκληματίαν κληχικόν δύο κεφαλια λαθραί
ων άγγινάρες. Έπειδή χις εΤμαι γνωστός οτι 
ό κλέπχης ήτανε ένας έγκλημαχίας τής φυ- 
τουργίας, έσχονχας όπού χόν έπαραχηρησα 
είς παρακράχησις ΰπόπχων κρομμυδίων χοΰ 
έκαμαάνάκρισις πε^ί χών δύο κεφα)ών αγγι- 
νάρες χών λαθραίων καί χοΰ είπα κχλ... και 
μάλισχα ή θέλησε νά πολεμήση καί διαφθε|- 
q-q χήν έ«έλεσις χής υπηρεσίας μου άγορα- 
ζονχας χό βάρος χής έμπιστοσύνης μου.

Ο ΡΑΚΟ ΣΥΛΛΕΚΤΗ Σ

- m

ΠΡ0ΣΕΧ8Σ ΕΙΣ ΤΗΝ «ΙΦΑΙΡΛΝ»

ΤΟ ΜΥΠΙΗΟΗ τοτ ΙΡΜΙΟΜΤΙΟΪ
Πεβίπετειώδες καί κατα· 

πληκτικόν Α ν ά γ ν ω σ μ α
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ΚΟΡΙΤΣΙΑ m  ΝΕΟΙ, ΠΡΟΣΕΞΑΤΕ TQ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ &YTQ

Η ΝΥΜΦΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΗΜΟΥ
το πρατο Γρπηπη ππο m  ππερικην

Ή  Δίς Νόρα είναι Αξιέπαινος διά τήν 
λαμπράν Ιδέαν της. "Ολοι οί νέοι καί νέαι 
πρέπει νά δεχθούν καί ΰποσιηρίξουν τόν πο
λιτικόν γάμον ώς σωτήριο θεσμόν. Διά xoC 
πολιτικού γάμου τά άνΑρόγυνα θά είναι 
πραγματικοί φίλοι, τότε ή γυναίκα θ* άγαπφ 
και θά σέβεται τόν άνδρα, καί δχι «ή γυνη 
νά φοβείται τόν άνδρα».

Παντελής Βαμβαχός Indiana Harbor

rNfiMfll fllfl TON ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΓΐΐνίΟΝ
(Μέχρίξ 25 Λέξεων δωρεά*. A/ έπι πλέον 

λεξείς πρός 5ο λεπτά ή
Ορΐοεε οημερα 'ενα πολν Οοφό γράμμα 

γιά ζον Π ολ ίΐ'χο  γάμο. 2.ϋς οννιοιω  νά 
to ugor ε ξ ζ ιζ  ;

Δεοπο·νΐς &όρα,
Απο καιρό πολν παρακολοιΌώ τον εγγενή 

σας αγώνα νπερ τ. ν Πολιτικόν γάμον. Σας συγ
χαίρω όια την πρωτοβουλίαν οας. Πρώτη' ημείς 
υψώσατε έκ τών στηλών τής * Σφαίρας » τήν Ε
λευθερίαν, χαι ό αγών τον όποιον σήμερον διε- 
ξαγαγετε, eivat αγών εκπολιτιστικός, σώτήριρς.

δεσποινίς, παν{}ομολογον{ΐένθ)ς νά. πολε
μήσετε μιαν ιό'/νράν άντ\πο'λίτενσιν, μη άπογοη- 
τενεσΰε όμώς. Άργά η γρήγορα ϋά νικησητε και 
ό' στέφανος τής̂  νίκης ί)ά άνήκγ  ̂και*)’ ολοκληρΐαν 
εις νμάς. Άλλά γιά νά νικήσητε τελείως, πρέπει, 
δεσποινίς, ία διεξαγάγητε y.’ ένα άλλο ά,γωνα 
ομοίως σωτήριον καί εκπολιτιστικόν, κι’ αντός 
είναι ό αγών περι μοοφώσεινς χαρακτήρών. "Αν 
χατοούώσητε το ντο δεσποινίς, Οά προσφέοητε 
μεγάλας έν τΐ) κοινωνία νπηρεσίάς., 'Άνδρες και 
γνναΐκες μικοοι και μεγάλοι ε^ονί' όλοι άνάγκη 
νά μορφώσουν τόν χαρακτήρα των. Σήμερα βα
δίζομε ΐ' επάνω σε μιά κοινωνική σαπίλα, και ό
πως σήμερα βαδίζομεν ονόέποτε &ά ^ίτνχήοω- 
μεν. Η νποκοισια είναι ή βάοίς, έπί της όποιας 
στηρίζεται ή κοινιον(ά μας% καί με την βάσΐν αυ
τήν δεσποινίς, ο πολιτικός γάμος ϋά είναι όλέ- 
πριος προ παντος δε είς το ώοαΐον φνλον, διότι 
νπάρχονν πολλοί j  ον Ζοναν οι όποιοι έπ ιϋνμονν 
τήν κατάκτήσίν τον. jy 12.

Α Π Α Ν Τ Η Ζ Ι Ζ
Τήν μόρφωσιν τών κοριτσιών Όά τήν δώσουν ή 

μητέρες, κ. Ν. Ζ., όχι ή φίΧ, . Κ ’ έγώ είμαι 
μονον μια καλή φίλη. Στό τέλος υπάρχει κα 'ι τό 
Λνκειον τών Ελ.ληνδων, Άς άφήσ}] τής γιοοτες 
και τα πανηγύρια καί $ςΊπιδό&ή στη μόρφωσιν 
τών κοριτσιών. Τά κορίτσια, προτον μά&ονν νά 
χορενονν, πρέπει νά μάϋονν. νά φέρωνται. NOΡΑ

J ^ έλεύΰεοος γάμος μπορεί νά φέοΊ\ σε τε
λεία αρμονικότατα τήν ζωήν δνο συζύγων.

, ' Άθήναι
, ,. πολιτικός γάμος δίδει είς τήν γυναίκα 

και εις τον ανδρα ΐοα δικαιώματα.
Α εος S o tu v ix o v  :~ο 7fo I

— Είμαι νπερ τοϋ Πολίτικου γάμον. Λίά τους \ 
ε&ωτενμενονζ είναι σανίς σωτηρίας. Ό  πολιτικός 
καμος συντελεί είς τήν πρόοδόν της άνΰρωπότη- 
τος Ή  δίς Νόρα είναι άξιά σνγχαριμηρίων διά 
το ο ημοψηψι ο μά της.

Α Δαμητράσχο\ Χαρτούμ
—  Ο τα ν  ή έκ  τ ο ν  γ ά μ ο ν  ΰ π ο χ ρ έ ω σ ις  ν π ε ο έ -  

χ ε ι ε ις  τη ν  σ υ ν ε ίδ η σ η · π α ν τό ς  ά λ λ ο ν , ό  ε κ κ λ η σ ια 
σ τ ικ ό ς  α υ τό ν  θ ε σ μ ό ς  μ ε ισ ν ε κ τ ε ϊ ,  κ α θ ό τ ι  αί δ ια τ υ 
π ώ σ ε ις  κ α ί έν  γ ίν ε ι  ή  α ύ ιφ ε σ ίς  τ ο ν  ε ίν α ι π ο λ ύ 
π λ ο κ ο ς  β α ρ Η ή , ο ύ χ ί π ρ α κ τ ικ ή ,  κ α ί ε ύ χ ά ο ιο το ς  
μ ο νον  δια το ύ ς  π ρ ο σ κ εκ λ η μ έ ν ο υ ς . Μεφισταφελή^

—  M e  το ν  π ο λ ιτ ικ ό ν  γά μ ο  ό χ ι μ ό νον  ή γ Μ ·α ι-  
κα  κ α ι ο  έ ν δ ρ α ; έχο υ ν  τή ν  έ λ ε ν θ ε ο ία ν  τ ω ν  ά λλά  
γ λ υ τώ ν ο υ μ ε  κ α ι ά π ό  τ ό  χ ο ρ ό  το ν  ‘ Η σ α ία .

Απογοητευμένο φανταράχι. 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Καλλιτέχνιδα τοΰ [Ωδείου, ένταΰθα, ευχαρίστως 
δεχουμαι αλληλογραφίαν γιά νά αννενεοηθοΰμε. 
Το επωννμόν οας καθαρά. Λέος Σνρχονφ 
, — MSttaOTt δεν ευχαριστείται ή γυναίκα, δίς. 
Εομεραλδα. Εχει τόν έρωτα, ζητεί τό ν ’Παοά- 

δεισον, εχει τόν παράδεισον, ζητεί τόν ούοανάν'καί 
εχει τον θεσμόν τοΰ γάμον, ζητεί τόν έλεύθεοον, 
εχει τον ε/.ενθερον, ζητεί...

Τ ο τ ε  0 α π ρ ο ο δ ε ύ σ )) ό  έ λ ε ύ ϋ ερ ο ς  γ ά μ ο ς  ο τα ν  ή ' 
γ υ ν α ίκ α  γ ν ω ρ ίζ ε ι  νά ε ίν α ι κ α λ ή  μ η τ έ ο α  κ α ί ό  & -  
δη α ς κ α Κ ο ς π α τέ ρ α ς .  ΌνεζροπόΛος βοαχος 

Δ ις  Κ α ι τ η ,  θ ε λ ω  νά δ ια λ ύ ο ο ) τ ό  π ικ ο ό  π έ 
π λ ο  π ο ν  μ ά ς  κ α λ ύ π τ ε ι  κ α ί δ ιά  τω ν  λ ε π το μ ε ο ώ ν  
π λ η ρ ο φ ο ρ ιώ ν  σο υ  π ρ έ π ε ι  ,·ά μ ’ § ν ϋ * ο ρ ν ν η ς . Έ λ -  
α ί ζ ω  δ τ ι  μ έσ α  σ τή ν  κ α ρ δ ιά  μ ο ν  θα  β ο ή ς  τά  α ι 
σ θ ή μ α τ α  π ο υ  π ρ έ π ε ι  νά υ π ά ρ χ ο υ ν  αε κ ά θ ε  νέο.

Νεος Σνρχονφ >

— 'Εκλέγω εκ τοΰ πίνακος των δίδων τήν δί- 
| δα ’Αντιγόνην ΙΙαπαδάκη καί τήν παρακαλώ νά

μοϋ γνωρίση τόν χαρακτήρα της καί τόν τόπον 
τήςδιαμονής της.

Ρ ιψ οχί*dvvoc ’Ιό ivmth Ρ «τ. Μνζιχα 
Κνριε Ν. Ζήση, έχετε έπιστολήν είς τά γρα

φεία τής * Σφαίρας».
Επίσης καί αί δίδες Καίτtf\Καψάνη, Πι

κραμένη προσφιτγοπούλα, {πότε πάρετε σεις 
τά γράμματά σας;) Λίνα Καβαλλιέρι, Μαρία 
Χιώ τη. ,

. Ή  έχτίμησίς σας εις τονς φίλους σας πολ- 
λαπλασια^ει τήν ορμήν μας. ΙΙαρακαλοϋμεν τήν 
ακριβή σας διεύ&ενσινν Μαόννερ

Γιά τήν ώραίαν τοΰ Λευκόν Πύργον, κόμη 
μέλαινα, όφθαλμοί καστανοί, στόμα μέτριον, μύ- 
σταξ μέλας, πρόσωπον ωοειδές, χρώμα σιτόχρουν, 
ανάστημο υψηλόν, έτών 27. Γραμματεύς Δημο
σίου γραφείον. Σύστάσις, A. A., Poste Re
stante θεσ)νίκι\. ΆπηΛπισμένο αγόρι

— Νέε Σνρκονφ, λαμβάνετε διαρκές δι ’ δλην 
τήν θερινήν περίοδον. Εΐμεθα ευτυχείς διά τήν 
συνάντησιν είς τό αντό πεδίον αισθημάτων. "Αν 
επιμένετε δυνατόν νά ματαιΐφβή ή άναχώρησις.

Mu ”ΗλΛεν
— 'Εκλέγω έχ τοΰ πίνακος τών δίδων τήν 

διδα Ανθος Μαίου καί παρακαλώ νά μοΰ γνω- 
ριοη τον χαρακτήρα της ώς καί τήν γνώμην της.

Dave Winter
Π ΙΝ ίΞ  T QN KO PITIIQ N

5 δραχ. χάθε δήλωσις
(Ά πό τόν πίνακα αύτόν οί νέο; θά διαλέξουν 

τας Νύμφας τοΰ πολιτικοΰ γάμον. Φροντίσατε νά 
Γ//ς· γνωρίσετε).

ΠΡΩΤΗ ΕΒΛΟΜΑΣ
Μερόπη Βλαοταράκη, Χανιά.
Καίτη Καψάνη, ’Αβήναι.
’ Αγλαΐα Νίκα, Πειραιβΰς.
Eipnvn Λρανδάκη, Άθήναι.
Μαρία Χιώιη, Άθήναι.
Έσμεράλδα, Κόρινθος.
Πουττέ, Άθήναι.
Λίνα Καβαλλιέρι, Άθήναι.
Πόπη Ίατροΰ, Άθήια ι.

Δ Ε Υ Τ € Ρ Ο  ΙΒ ΔΟ Λ\Ο Σ
Λολό.

ΤΡΙΤΗ ΕΒΔΟΜΑΣ 
Α ν τιγό νη  Παπαδάκη.

ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΒΔΟΜΑΣ 
Πικραμένη προσφυγοπούλα.'

ΕΚΤΗ ΕΒΔΟΜΑΣ 
Ά νθος Μαΐου, Άθήνοι.

ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
5 ?ραχ. κάθε δήλωσις

(Ά πό τόν πίνακα ανιόν τά κορίτσια θά δια
λέξουν τόν γαμβρόν τον πολιτικοΰ γάμον). ,

ΠΡΩΤΗ ΕΒΔΟΜΑΣ 
Μάριος, Άθήναι,
Μαρίνος ΣταΘόπουλος, Καλάμαι.
Μήτσος Διοσκουρίδης. Πώλος.
Νέος Συρκούφ, Άθήναι.
Αγόρι, Καλιιμαι.
’ Ιππότης τών Πατρώι·.

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΒΔΟΜΑΣ 
Γ. Μ. Χαραμή;.
Άπηλπισμένο άγόρι, Θεσσαλονίκη. 
Σπυρίδων ΜπόΘος, Θεσσαλονίκη. 
Χιονοσκεπής Όλυμπος.
Νέμος Μανδέβ.
Ζοΰντεξ.
Νικ. θεμελης. Πάτραι.
Κωνστ. Παναγιώτου, Άθήνάί.
Θεοφάνης Ραυτόπουλος, Πάτραι. 
Παναγιώτης Γιαννοόσης, Ν. Φόληρον. 
Ά θ . Σύμπας, Άθήναι.

ΤΡ ΙΤΗ  ΕΒΔΟΜΑΣ 
Αύρήλιος Π., Ναπολέων Β'. Alllnes, Χρ. 

Θεοδωρακόπουλος, Μαγευμένος νέος, “Α- 
ννωστος ’Οδοιπόρος, Νίκος Ροδάνθη<·, 
Κρήτη, Ίωάν. Τσιάλης, Καρδούλα χβρίς 
ταίρι.

ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΒΔΟΜΑΣ
Inconnu, Αθήνας.
Μαγευμένος, Αάρισσα.
Τσάν Τσών Λίν, Πιιραιεύς.

ΠΕΜΠΤΗ ΕΒΔΟΜΑΣ 
Ρουμελιώτης, Ευρυτανία.
Ξανθός νέος, Ξυλόκαστρον. 
Παραγγελιοδόχος, Άθήναι.

!

ΜΙΑ Π Ρ Ω Τ Ο Τ Υ Π Ο Σ  Ε Π ΙΧ Ε ΙΡ Η Σ ΙΣ
Βνα μπάρ μίοα στή Θάλασσ*. Νά χολυμπίτε 

λίγα λίπτα, κατόπιν νά Ιρχβσθ* στό τρα-.εζάκι 
σας νά παίρνετε τό άναψ»κτικί σις, νά παί
ζετε άκόμα καί μιά παρτίδα οκάκι, η λίγο πό
κερ καί κατόπιν πάλιν κολύμπι.

Τέτοια πρωιώτοπα μπάρ δπάρχοον είς όλας 
τάς λοιιτροπόλεις τής Εδρώπυκ, £5ίω; είς τό 
Βίϊεν-Βάδεν τής Γερμανίας. Οί ίΰτυχεϊς ixst- 
νοι σίνάνθρ«ποί μας γλεντούν ϊιά ξηρας, γλεν
τούν καί ϊιά ... θαλάσσης.

Γιατί )οιπόν νά μή γίνχι καί μέσα στήν κα
ταγάλανη θάλασσα τοΰ Φαλήρου Ινα τέτοιο 
μπάρ; Το επιχειρηματικόν ίαιμόνιον τδν Αθη
ναίων ας βχλχι όλα τά δυνατά του. "Ενα ώραΐον 
περίπτερον, τραπεζάκια πού θά στηρίζονται στε
ρεά στό βάθος τής θαλάσης, γκαρσόνια μέ &- 
ραία μαγιώ... Δέν άποκλείεται καί μιά έςε- 
δροΰλα γιά τήν ορχήστρα.

αδελφέ, «ίς στιγμήν πού ώ; πο« νά κα
πνίσετε τό ποΰρο σας βρίσκεσθε άπό τά Φάληρο 
στό Πρίντεζι, τά θεωρείτε δώσκολον πρδγμα νά 
προσκληθήτε αδριον εις τά εγκαίνια ενός ό-ερ- 
θαλασσίου μπάρ.

Βεβαίως αί τιμαί του θά είναι λιγάκι άλμυ- 
ραί. Τά ώραϊα σπόρ καλοπληρώνονται. Άλλά 
τί μ’ αύτό ; Δίγα πληρώνουμε τάχα στά γλέν- 
τια τής ξηρας ;· Έπί τέλους δέν υπάρχει φόβος 
νά μάς γδύσουν στά γλέντια τής θαλάσσης, θά 
έχουμε γδυθή μόνοι μας.

Ο ΑΡΧΙΣΥΝ ΤΑ ΚΤΗ Σ

"Ενας κάποτε συνεζήτει μ’ έ··αν ’ Εβραίον 
πωλητήν διά τήν άγοράν παλαιάς είκόνος πα- 
ριστιόσης τόν Χριστόν έπί τού σταυρού. Ό  
Έβραΐος έζήτει 800 φράγκα. Κύριε τού είπε 
τότε_δ Αγοραστής, δέν καταλαμβάνω πώς 
ζητείται 800 φραγκα διά μίαν άν,τιγραφήν, 
άφοδ έπωλήσατε τό πρωτότυπον μόνο» διά 
30 αργύρια.

*
^Έχω ενα φοβερό/ πονόδοντον. Καί δέν 

ξέρω τί ν κάμιν;
— Καί έ-,ώ χθες ήμουν τό ίδιο' άλλά πή- 

γα^σπήτι μου καί έβ ιλα καί μέ φίλησε ή γυ- 
ναΐχά μου καί Αμέσως μοΰ πέρασε. Γιατί δέν 
κάίΌς *“ !· σύ τό ίδιο!
, Καλά λές! Δέν μοΰ λές, ή γυναίκα σου 

εινε σπήτι τώρα;
— Ό  σύζυγος!!!

ΕΠΙΤΡΟΠΗ K0INQMKH2 ΑΗΤΙΛΗΨΕ8Σ
Μεριμνά τού διευθυντού τή; Γενικής Α 

σφαλείας τοΰ κράτους, συνταγματάρχου κ. 
Γ. Φεσροπούλου, συνεστήθη «Κεντρική ’Ε
πιτροπή Κοινωνικής Άντιλήψεως τής οποίας 
μετέ/ουν δι’ Αντιπροσώπων των τά μεγαλεί- 
τερα έν Άθήναις ‘Εθνικά, ’Επιστημονικά, 
Κοινωνικά καί Παιδαγωγικά Ιδρύματα.

Ή  ’Επιτροπή αΰτη «Κοινωνικής Άντιλή- 
ψεως», σκοπεί τήν διά τοΰ Κινηματογράφου 
τοΰ θεάτρου, τών βιβλίων, τών διαλέξεων 
καί λοιπών μέσων ηθικήν διάπλασιν τών πο
λιτών καί πρό παντός τής μαθητιώση; νεο
λαίας.

"Ηδη Από τής 19ης τρέχ. μηνός ήρξατο δί· 
δουσα είς δλους τούς κινηματογράφους Α 
θηνών σχολιχάς παραστάσεις αί όποϊαι θά 
έπεχταθώσι ούν τφ χρόνω είς άπασαν τήν 
’Ελλάδα.

ΕΚΤΗ ΕΒΔΟΜΑΣ
Dave Winter, Άθήναι.
Πάρις, Άθήναι.
Όνειροπόλος βοσκός, Πειραιύς.

Ε5ΔΟΜΗ ΕΒΔΟΜΑΣ 
Πίπης, Άθήναι.
Απογοητευμένο φανταράκι. 
Μεφιστοφελής, Μύτικα.
Νέος Βοτανικού, Άθήναι.

ΔΕΛΤΙΟΝ ΔΗΛΩΣΕΩΣ 
Κόψατε το καί στείλατέ το στά γραφεία τής 

«Σφαίρας» συνοδευόμενον μέ 5 δραχ.

Έ γχρίνω πληρέστατα ιόν θεσμόν 
ιον πολιτικόν γάμον χαι θελα* 

νά λάβω μέρος «Ις ιό  
Δημοψήφισμα.

Υπογραφή ή ψευδώνυμον 

Ή  Δίς Νόρα

ΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

(50 λεπτά ή λίξις)
—  ’Ιφιγένεια, επιστολή έλήφθη Χα0^ Α

φάνταστος. Αναμένω νεώνερα μόλις δυνη-
Οής. Στράτος.

— Μαραμένο φανταράκι ζητεί Αλληλογρα
φίαν μέ δεσποινίδας. Σκοπός ιερός. Γράψατε: 
Φωιίων Δροσόπουλον, Άπόοπαομα Βαθύ 
Σάμου.

— ΙυντρτφΙτσα μου, γιατί δέν πήρες τήν 
σημείωσιν πού σοΰ έδιδα ; Γ ι’ αύτό καί γιά 
σένα ήλθα. Είναι Απόλυτος άνάγκη νά μοΰ 
γριψΒς. Είπα δτι είμαι πλέον εις τήν διάθε- , 
σίν σου. Μή σοΰ είποΰν άλλα. Τό καλοκαίρι 
νά πας έκεϊ Μ—μπίτσα σου.

— Ό .ιο ια  γνωρίσει βνα κουρασμένο Φοι- 
τηι ί) δέν θά δυσυρεστηθΐ). Ά ς  γράψχ) : Ν ί
κον Σωτηρίου, Αγίου Δημητρίου 9 Αθήνας.

— Θέλετε εύγενικό, υπερήφανο καί πραγ
ματικό φίλο ; Άρτανιον p r. Άθήναι.

— Νέος ύ.τάλληλος εμπορικού θέλει νά 
γνωρισθή μέ δεσποινίδα επίσης υπάλληλον, 
μορφωμβνην δμω;. Κωνσταντΐιος Πουρή; p.r. 
έξωτερικοΰ Αθήνας.
ιί — Νέος εικοσαετής, Αρκετά εύπορος, μορ
φωμένος, συμπαθής, καλός χ α ρ α κ τ ή ρ ,  καί 
μέ άλλα προτερήματα, έπιθυμεϊ τήν γνωρι
μίαν νέας χήρος, κομψής, μορφωμένης καί έ- 
λευθέρας ή δεσποινίδας τών άνω προσόντων. 
Φιλία, έρως κ.λ.π, Γράψατε R. R. Poste 
Restante Ενταΰθα.

— Αλληλογραφώ μέ χήρες Αθηνών, Π ε
ριχώρων. Σκοπός ό,τι έπακολουθήση. Γρά
ψατε : Κ. Ν. Γραφεία «Σφαίρας».

— Ανταλλάσσω έπιστολός μετά δεσποινί
δαν. Σκοπός ό,τι επακολουθήσω. Γράψατε ; 
Σ. Βελογιάννην p. r. ’ Ιωάννινα.

— Φίλη μου, σοΰ είμαι μυριάκις εύγνώ- 
μων, μέ τήν τιμή ποϋ μοϋ έκαιιες νά μέ δε- 
7.9 ίίς σπίτι σου, καί τό όποιον όλίγον έλειψε 
νά σέ έκθεση είς μέγιστον κίνδυνον. Ευρισκό
μενος άκομη ύπό τό κράτος Απείρου συγκι- 
νήσεως σοΰ έκφράζω τάς εύχαριστίας μου. 
'Ερχόμενος κάτω ήθελα νά μάθω τά κατά σέ 
τό όποιον δέν κατόρθωσα, διότι καταλη- 
φθεϊσα Από μεγάλον πανικόν, μ* έδειοξες 
Αρον-άρον. Τήν προηγουμένην τή; Αναχωρή- 
σεώς μου, έπέρασα τήν νύκτα νά σέ ίδώ Αλλά 
νομίζω, δτι είχατε ξένους, μιά κυρία μάλι
στα έτραγουδούσε. ’Εξαναπέρασα εις τήν 
μιάμιση, άλλά ήτο σκοτάδι καί σιωπή. Έ 
φυγα εύχαριστημένος ποΰ σέ είδα καλά, καί 
τρομερά λυπημένος γιά τό κακό ποΰ παρ' ο
λίγον νά σοΰ προξενήσω. Διά λόγους Ανώτε
ρους τής θελήιεώς μου, όέν μπορώ νά σοΰ 
γράφω καθόλου πλέον, τοΰτο δμως δέν ση
μαίνει δτι θΑ παυσω ποτέ νά σέ λατρεύω καί 
σ’ Αγαπώ μέχρι τελευταίας μου πνοής, καί 
νά σέ θεωρώ τό άκρον άωτον μιάς ρύτυχίας 
τήν όποιαν όνειροπόληια, καί δυστυχώς μοΰ 
τήν έπή j a v  άλλοι ΒιοΛειια

ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ,
Π ρ ώ τ ο ν  β ρ α έ ε ΐ ο ν ,  μ ία  γ ρ α β ά τ α  μ ε τ α ξ ω τ ή  
Δεύτερον, e^u κουχϊ ποΰρα.
Τρίτον, πέντε πακέττα σιγαρέττα.
Τέταρτον, ενα μπαστούνι 
Πέμπτον, δραχμάς 15 είς μετρητά

Τ’ ΗΠΟΤΕΠΕΣίνίΑΤΗ ΤΟΥ ΠΙΑΓ2ΝΙΣΜ0Υ
ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡ 330 ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ 15 ΜΑ ΓΟΥ 

(Τ ο  γουδί το γουδοχέρι)
Ο Ι  Λ.Ύ"ΓΑ. I

Λύσεις όρθάς έντός τής ταχθείσης προθε
σμίας έστειλαν οί έξή;:

Κωνστ. Καναβέλης, (κλ. 2) Γεώργ. Σηό- 
θαρης, Βασ. Σφυράκης, (κλ. 3), Κούλα, Ά γ- 
γελετοπούλου, Μαρία Σιεφάνον, Σοφία 
Λαμπραί, Δέσπω Άγγελουδακη, Αταλάντη 
Άντωνιάδου, Ά ν α σ ι Νιχος, (κλ. 4), Δημο
σθένης Άλίξίου, (κλ. 6), Πέτρος Κιζήλος, 
Βιρβάρα Τσακοΰ. Εύάγ. Παυλίδης Μ. Ά ν- 
δρικόπουλος, Ηρακλής Έξαρχος, (κλ. 2), 
Turlututu, («λ. 2), Σταύρος "Κξαρχος, (κλ.
2), Νίκη ΓαβΗΐήλ, Ίω . Γεωργιάδης, Φονλα 
ί  ιατρό, (<λ. 5), Σεεφαιος Ροδόπουλος, Ίω . 
Γεωργάτος, (κλ. 2), Αλεξάνδρα Χριστομα- 
νου, Χρήοτος Τατάχης ,  Γεώργ. Φουντουλί- 
δης, (κλ. 2), Γεώργ. Χρυσανθόπουλος, (κλ.
5), Κ. Α. Χηνόποκλος, Νικ. Παπαμικρου- 
λης, (κλ. 2), Ίαοία Ζερβά , (κλ. 3), Ελπίς 
Άνρρικοποΰλου, (κλ. 3), Νίτσα Τσιτουρα.
(κλ. 2), θεοδ. Μπαρο»', Βασ. Βισιλειάδης, 
Αίκα-ερίνη Σαμιώτη, Θεοφάνης Παπαγιαννό- 
πουλος, (κλ. 2) Εύάγγ(λος Μπρίλας, (κλ. 4),
(ή άλλη έλήθθη άργά), Ίω . Κωσυαρίδης, 
Άναστ. Γ. Νίκα^, Δημ. Σάπικας, Δημ. Κού- 
σκουρης. (κλ. 5), Εύαγγ. Κάλλος, (κλ. 2), 
Χρηστός Φώτιον, Άνδρ. Καρακίτης, *Αγγ. 
Φωτίδι, Μιλτιάύης Παηαθεοόώρον, (κλ. 2),
Β. Άϋφαντής, (κλ. 5), Ά ν ν α  Ίωάννον, 
Ζαχαρίας Παρούσης, Χρήιτος Τυρόπουλος,
Ά θ . Ν. Δεσποτόπουλος, Κίμων Άνδρικό- 
πουλος, (κλ. 2), Σωτ. Μαργαρίτης, Δ. Κυρί- 
τσης. Μαγόαληνή Σφαχιανάχη, Εύάγ. Βαμ- 
5ακόΰσης, Νέος τοΰ Βοτανικού, Κατίνα Ν. 
Κόντου, (κλ. 3)

ΕΚΕΡΔΙΣΑΝ ΔΙΑ ΚΛΗΡΟΥ
Κ Ο Ρ Ι Τ Σ Ι Α

Βραβεϊον χρώτον, ένα σερβίτσιο μανι
κιούρ, Ά ν ν α  Ίωάννον.

Δεύτερον, ενα ψαλιδάκι γιά τά νύχια 
Μαρία Στεφάνον.

Τρίτον , ενα κουτί πούδρα, Ταοία Ζερβοί). 
Τέταρτον , μιά φιάλην άρώμαίος, Φούλα 

Γιατρό.
Π έμ π ιο ν , τρίμηνον συνδρομήν «Σφαίρας», 

Μαγόαληνή Σφαχιανάχη.

«Σ Φ Α ΙΡ Α *  -

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «ΣΦΑΙΡΑΣ» - 'm
Μ

Π Ω Λ Η Σ ΙΣ  Λ ΙΑ Ν ΙΚ Η  ΚΑΙ Χ Ο Ν Δ Ρ ΙΚ Η
Είς τά γραφεία τής «Σφαίρας πωλοΰνται 

χονδρικώς καί λιανικώς τά κάτωθι βιβλία 
καί μυθιστορήματα :

ΤΟΜΟΙ «ΣΦΑΙΡΑΣ»

| 2ου, 3ου, 4ου, 5ου καί 6 j υ έτου; έχαοτ. Δρ. 70 

ΕΡΓΑ Σ. nOTAMIAIjlOY

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΟΡΑΣ

ΑΙΠ ΤΑΣ ΝΕΠΣ ΜΙ ΤΟΤΣ ΝΕΟΤΣ ΤΟΤ ΠΟΛΙΤ.ΓΑΠΟΤ
Τ ό  γ — ρ γ — ν χ α ί χ — ρ-
_ Ζ ------

Λύσεις, αννοδενάμεναι νπό μονοδράχμων, γί
νονται δεκτα'ιείς τά γραφεία τής « Σφαίρας» μέχρι 
τής 6 ’Ιουνίου. Τ ’ αποτελέσματα θά δημοσιεν- 
θονν είς τό φύλλον τής. 9ας ’Ιουνίου.

Οί έσωκλείοντες περισσότερα μονόδραχμα 
λαμβάνουν περισσοτέρους κλήρους κατά 
τήν έκκύβευσιν πρός Απονομήν τών βραβείων.

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

Πρώτον βραβεϊον ένα σερβίτσιο μανικιούρ
Δεύτερον, ένα ψαλιδάκι γιά τά νύχια.
Τρίτον, ενα κουτί πούδρα.
Τέταρτον, μία φιάλη άρώματος.
Πέμπτον, Τρίμηνος συνδρομή «Σφαίρας:

Ν Β Ο Τ
Βραβεϊον πρώτον ,  μιά γραβάτα μεταξω

τή, Χρηστός Τατάχης,
Δεύτερον, ένα κουτί ποΰρα, Γεώργιος 

Σηάθαρης.
Τρίτον, πέντε πακέττα σιγάρα, Χρήοτος 

Φωτίου.
Τέταρτον ,  ένα μπαστούνι, Μιλτιάόης Πα

ηαθεοόώρον.
Πέμπτον ,  δρ, 15 είς μετρητά, Άναοτ. 

Νίχας.,
Οί κερδίσαντες παρακαλοΰντα νά μάς γρά

ψουν εγκαίρως τάς διευθύνσεις των ή νά πε
ράσουν μόνοι των άπό τΑ γραφεία τής 
«Σφαίρας» διά νά πάρουν τά βραβεία των.

ΔΙΣ ΝΟΡΑ

Ή ρώ καί Λέανδρος 
Ίουδήθ *
Έ να  φιλί στό σκοτάδι 
Άσμα 4°μάτων

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΦΑΙΡΑΣ
Γέμμα *
Άγκαθάγγελος ’
Φιλολογικόν ήμερολόγιον »
Ό  γάμος της Γρράς\

Παντόφλας ^χωμωδίαι »
Τό Φρενοκομεΐον )

ΠΡΑΚΤΙΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
Μέγας δδηγός καλλονής »
ΟΙκιακή μαγειρική 
Μαγειρική Ζαχαροπλαστική »

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ

Κασσιανή, Κυριακοΰ σελ. 11ο2 
Τό φρικτόν λάθος 
Ή  Ι'ενοβέφα, μικρή.
Ή  Γενοβέφα, μεγάλη,
Ή  Γκόλφω. Περεσιάδου,
‘ Η ’Εσμέ
Ό  χορός τοΰ Ζαλόγγου 
Ή  κόκκινη μάσκα 
Ό  κόκκινος διάβολος 
Ή  γυναίκα, τά  χαρτιά καί τό 

κρασί
Ή  μητέρα τοΰ άγ. Φανουρίου 
Πάπισσα Ιωάννα 
Ή  άρχόντισσα τής Σμύρνης 
Λυκογιάννης 
Μαρία Πενταγιώτισσα 
Κυρία μέ τά Καμελίας 
Καρδιά τής Μάννας 
Μαύρη μάσκα 
Γιάννης, Πώλ Δέ Κοκ 
Όδηγός καλής συμπεριφοράς, 

Χρυσόδετος 
Χαλιμά, σελίδες 700

ΔΙΑΦΟΡΑ

έκαστον Αρ. 12 
> > 12

ΤΟ ΠΡ5ΤΟΤΥΠΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ 
“Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΥΠΝδΤΙΙΜΟΥ»

ΥΠΟ . _ ,.
ΑΝΤΏΝΙΟΥ

ΠιΣΓΑΝΟΥ 
Γϋλαται tic τά \A£.vtgiua 

ΟιβΛιοη^λι,ΐα 
tia'i uitoTt^OTOTtov’Euioiiucwjpa^uov

“ΠΡΌΟΔΟΣ „ ,
ΔΕΡΒεΝΙΟ Ν <>5ί ΑΘΗΝΑΙ

ά.ντ· λ6Χ-Λ°-

Τά 52 παραμύθια 
Ό  Φιάκας 
‘ Ο Μπερτολδΐνος 
Ό  Ροβινσών 
Μυθολογικόν Συντύπα 
'Οδοιπόρος τοΰ Σούισου 
Ό  κακούργος Πετιιεζάς 
Τά Ανέκδοτα τοΰ Βασιλέω 

Γ εωργίου 
Ή  Άρετούσα, Πολ. Δημητρα- 

κοπούλου 
Τά Μυστικά Καλλονής 
Τά Μυστικά τοΰ άποκτάν πε

ριουσίαν 
Φυσιογνωσία
Γ ιά νά  μάθετε νά όπνωτίζετε 
‘ Υγιεινή ήδονών - τέρψεων 
Ή  ψυχολογία τοΰ ϊρωτος 
’Ερωτική έπιστ,ολογραφία

Τά ανωτέρω, άποστβλλόμενα είς τό έξω· 
τερικόν, έπιβαρύνονται μέ δραχ. 5 έκαστον 
τά μεγάλα καί δραχ. 2 τά μικρά.

Διά τοΰς άγοράζοντας χονδρικώς γίνεται 
έιπτωοις 20ο)ο

Τό άντίτιμο ι στέλλεται πρός τόν διευθυν
τήν τής «Σφαίρας» η .  Ά ν τ . Μ. Συρΐγον, 
αγίου Κωνσταντίνου 7, Αθήνας.

ΐΟ ΜΥΣΤΙΚΟΝ ΤΟΥ XPHMATOKIBQTIOY

20
20

2
2
5

2
2

30
10
20

80
10
10
20
15
15
15
15
15

15
15
30
20
20
40
20
50
40
20

25
40

5
5
5
7
4

10
4

15
25

25
25
60
30
25
15

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η : Η ’ ’ Α Ν Θ Ο Δ Ε Σ Μ Η . ,  Τ ^ Ν. ?0υυ ν { ο υ η ν

Δέν θά πουληίί ι] άπό τους άνθοπώλας, άλλά άπο τους έφημεριδοπώλας 
και τά περίπτερα
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Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Κολητήρι.—Πατέλα, νάν τόν ταειρήσω ; [
Καραγκιόζης.— Δέν κάνει, βρέ οιί σήμερα 

είναι τέταρτη.
Γκαρσόνι.—Τώ

ρα ποΰ θά πφς 
στόν ουρανό, καλέ 
Μ ου πατέρα, καί 
θά βρής τήν μητέ
ρα μου νά χής π^ς 
πώς δίν τήν έλη- 
σιιόνησα ποτέ.

Καραγκιόζης.— 
Ποτά είναι ή μη
τέρα σου ;

Γκαρσόνι — Μά 
καλά, άφοϋ είσαι 
ό πατέρας μοο δέν 
ξέρεις ποιά είναι 
ή μητέρα μου ;

Καραγκιόζης- — 
Ά ,  γιά τήν μακα- 
ρίτισσα τήν μητέρα 
σου λές ;

Γκαρσόνι. -  Μά- 
λιιτο.

Καραγκιόζης.— 
Ά ,  βέβαια. .. Ά -  

κουΰς έκεΐ δέν τή ξέρω, λέει. Καί νά δ^ς 
ποΰ ή κακομοίρα εχει τοΰ κέσμου τά πορά
πονα μαζή σου.

Γκαρσόνι.— Παοάπονα. Γιατί ;
Καραγκιόζης.— Γιατ'ι λέει δέν τής ανάβεις 

χεριά
Γκαρσόνι.— Άδικα παραπονιέται, γιατί 

έγώ τακτικά κάθε Σάββατο τη<, άνάβω κερ(.
Καραγκιόζης.—Έ\α κερί μιας ή δυό δραχ

μών είναι κολοκύθια... Γιά νά σωθή ή ψυχή 
της πρέπει τρεις φορές τήν εβδομάδα να 
τής άνάβυς μεγάλα κεριά.

Γκαρσόνι.— ΓΙόσο μεγάλα;
Καραγκιόζης.— Άπό δεκάρικο κι" άπάνω.
Γκαρσόνι.— Θ’ άνάβω, πατέρα μου, θ ’ α

νάβω.
Καραγκιόζης.— Μασκαρατζϊκο, μέ κοροϊ

δεύεις. Δέν σέ πιστεύω.
Γκαρσόνι— Θ’ άνάβω, πατέρα μου, θά τ ’ 

άνάβω τά κεριά.
Καραγκιόζης. — Γιά νά είμαι βέβαιος θά 

σοΰ στέλνω μέρα παρά μέρα αύτό τό παιδί 
έδώ νά τοϋ 6lvflc ένα δεκάρι·,ο ν’ άνάβυ αυ
τός τά κεριά. Ακόυσες-, Κολητήρι; Μέρα 
παρά^μέρα θάρχισαι έδώ στόν κύριο νά σοϋ 
δ(νΆ ενα δεκάρικο. -Σύμφωνοι ;

Γκαρσόνι:— Μάλιστα, μάλιστα. Νάρχεται 
ό μικρός νά τοϋ δίνω τά λεπτά γιά τά κεριά.

(Έξαφνα, ένφ ό Καραγκιόζης ετοιμάζεται 
νά βγϋ έξω, όρμφ μέσα στό ξενσδοχιΐο ενας 
χωροφύλακας καί συλλαμβάνει τό Κολητήρι).

Χωροφύλαξ.—Ακολουθήστε μβ στό τμήμα.
Καραγκιόζης.— Γιατί, κύρ χωροφύλακα, 

τί σοϋ κάναμε ;
Χωροφύλαξ—Ό  μικρός άπό δώ πρό μιας 

ώρας έκλεψε τό κουδοΰνι άπό μιά κατσίκα.
Κολητήρι. — Ζέν τώκλετσα, ζέν τώκλετσα.
Καραγκιόζης.— Αύτό πού λέτε, κύρ χωρο

φύλακα, είναι Αδύνατον.

Χωροφύλαξ. — Πώς Αδύνατο'', Αφοϋ τόν 
είδαν τόσοι άνθρωποι; Είναι γυιός σας ό 
μικρός ,

Καραγκιόζης. —Όχ>, άδελφός μου εΐνσι.
Χωροφύλαξ.— ‘Οπωσδήποτε θά έλθετε καί 

σείς στό τμήμα.
Καραγκιόζη;.— "Εγώ δέν μπορώ νάρθω, 

γιατί είμαι πβθαμένος.
Χωροφύλαξ — Τί εΤσθε ;
Καραγκιόζης.— Πεθαμένος.
Γχαρσόνι. Είναι τό πνεϋμα τοΰ πατέ

ρα μου.
Χωροφύλαξ.— ΕΙσθβ κατεργαράκος. Έμ

πρός, στό τμήμα.
Καραγκιόζης.— Μά άφοϋ σάς βεβαιώνω 

ότι ό μικρός δέν έ«λίψε τό κουδοΰνι;
Χωροφύλαξ.—Πώς τό βεβαιώνετε; Ποΰ τό 

ξεύρετε ; Είσθε άπό πολλή ώρα μαζή ;
Καραγκιόζης. — Τό βεβαιώνω γιατί ξέρω 

καλά τόν Αδελφό μου. Νά κλέψυ τό κουδοΰνι 
τής κατσίκας καί ν’ Αφήση τή>' κατσίκα είνοι 
τών Αϊυνάτων άδύνατον.

Χωροφύλαξ.— Αύτά θά τά βροϋμε στό 
τμήι*α. ’Εμ»ρός.

Γκαρσόνι.—Παναγίτσα μου. Παίρνουν στό 
τμήμα τήν ψυχή τοϋ πατέρα μου !

(Ό  χωροφύλαξ όδηγεΐ στό τμήμα τόν Κα
ραγκιόζη καί τό Κολητήρι)

ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ

Χωροφύλαξ.— ’Ορίστε τώρα νά παρουσι- 
ασθήτε μπροστά στόν κύριον άστυνόμο.

Καραγκιόζης, (κρυφά ητό Κολητήρι). —Βρέ 
σύ, αλήθεια έκλεψες κανένα κουδοΰνι; Πές 
μου γιά νά ξέρω τί θά πώ στόν άστυνόμο.

Κολητήρι.— Ά ς  στό ζάολο, βλέ σύ. Ναί, 
τώκλβτσα. Τί θέλεις χώλα ;

Χωροφύλαξ.— Όρϊστε, περάστε μέσα, ό κ. 
Αστυνόμος σάς περιμένει.

(Ό  Καραγκιόζης καί τό Κολητήρι περνοΰν 
μέσα σ’ ένα γραφείο, βλέπουν τόν αστυνόμο 
και στό πρόσωπό του άναγνηρίζουν χόν . . . 
Σαρλώ !)

Καραγκιόζης. Ά ,  συμφορά μου 1 Έσύ 
δέν είσαι ό άπαυτός ;..

Σαρλώ, (λιγωμένος στά γέλοια).— Ώστε, 
Καραγκιόζη μον, τήν έπαθες ;

Καραγκιόζης.— Ώ στε είσαι Αστυνομικός ;
Σαρλώ. — Μάλιστα.
Καραγκιόζης.— Μπράβο.
Σαρλώ.— Λοιπόν τώρα θά διατάξω νά σάς 

βάλουν στή φυλακή
Καραγκιόζης.—Βρέ, άφησε τώρα τ '  άστεϊα 

καί κατέβαινε τό ρεφΐνέ σου.
Σαρλώ.— Ποιό Ρεφενέ ;
Καραγκιζης. — Άκου δώ, κύρ Σαρλώ. Μή 

θές νά μβϋ παραστήσ^ς έδώ μέσα τόν κύρ 
Φιάκα γιατί θά τσακωθοϋμε καί θά τσαλα
κώσουμε τά ροΰχα μας. Στό ξενοδοχείο πού 
μ’ έπήγες νά φάω επλήρωσα 300 δραχμάς. 
Κατέβαινε λοιπόν ιής 150 γιά νά μή βάνω 
τό Κολητήρι καί κάνει κατάσχεσιν τοΰ έαυ- 
τοϋ σου.

Σαρλώ.— Πόσα έδωσες σιό ξενοδοχείο ;
Καραγκιόζης. —360 δραχμές καί χώρια δυό 

δεκάρες τό μπουρμπουάρ.
Σαρλώ. -  Πολλά έφαγες, Καραγκιόζη μου.
Καραγκιόζης.— Έφαγα καί τά δικά σου

I.
ΤΑ ΑΣΤΕΙΑ ΤΟΤ Κου ΒΑΖΟΥ

Ο  Μ Α Ρ Α Γ Κ Ο Σ  Κ Α Ι Η  Π Ο Ρ Τ Α
Ό  κ. Βάζος προσκαλεϊ ενα μαραγκό νά 

φτιάξη τήν πόρτα.
— Νά μοΰ τήν φτιάξες καλά. τοΰ λέγει & 

κ. Βάζος νά κλείνχ) καί ν’ 
άνοίγη καλά.

— Έννοια σου, άφεν- 
τικό, καί θά τήν φτιάξω 
τεφαρίκι πράμα, λέγει ό 
μαραγκός.

— Ώχ, ώχ, άνακράζει ό 
κ· Βάζος. Έσύ, πτιδί μου, 
θά ήσουνα οίκότροφος 
τών Β'ΐζων.

— Γιατί, άψεντικό ;
— Tiari έκανες καλαιι- 

πουρά*ι, χωρίς νά σφιχθή; 
μάλιστα. Είπες τεφαρίκι, 
τεφα-ρίκι, ρίχι, ρίχι, τό ρί>ι τό ώραιότερο 
ψάρι. Μπράβο, παιδί μου. Ώχ, ώχ, τ ί  
γελοία !...

— Άφοϋ σ’ έκανα κ’ έγέλασες, αφεντικό, 
δώσε μου τώρα τίποτα ρεγάλο.

— Αμάν, βρυχάται ό κ. Βάζος, οε-γάλο,. 
γάλο, γάλο, δηλαδή νά σοΰ χαρίσω ένα 
γάλο, μεγάλο ! Γυναίκα, τρέχα.

Ό  χ. Σφ ιρηιλώνης

φαγητά, άφοϋ έού έστριψες Μάλιστα γι*̂  
αύτό πρέπει νά μοΰ δώσχ]ς κι' άποζημίωοι.

Σαρλώ.— Λοιπόν θέλεις 150 δραχμές ;
Καραγκιόζης.— Βέβαια.
Σαρλώ, (Τοΰ δίνει χρήματα).— Πάρε.
Καραγκιόζης.—Ευχαριστώ, καί τοΰ χρόνου.
Σαρλώ.— Τώρα πρέπει νά βάλ·» τό γυιό 

σου στή φυλακή γιά τήν κλεψιά ποΰκανε. 
Άλλά πρέπει νά μπ$ς καί σύ στή φυλακή 
γιατί είσαι συνένοχος. Χωροφύλακα, βάλε 
τούς κυρίους στό κρατητήριο καί κλεΐδωσέ 
τους καλά.

Κολητήρι.— Καλά, βλέ άτιμε ... Ά μ α  σά 
βγώ ότσου σά σοϋ δείτσω γώ.

Καραγκιόζης.— Πάμε, ρέ. στή φνλακή, νά 
κοιμηθοϋμε κιόλας. Γ ι' αύτό μάς έφερε στό 
Παρίσι ή άφεντιά του, γιά νά μας ρίξ^ στή 
φυλακή. Μωρέ, φιλότιμο !...

(Ό  Καραγκιόζη? καί τό Κολητήρι Λδη- 
γοϋνται μέσα σ' ένα άλλο δωμάτιο, δήθεν 
ότι είναι φυλακή. Τότε μπροστά στά κατά
πληκτα μάτια τους, άντί γιά φνλακή, πα
ρουσιάζεται ένα ώραιότατο σαλόνι. Στή μέση, 
είναι ένα τραπεζάκι γεμάτο μεζέδες, γλυκά 
καί φαγητά. Γύρω γύρω κάθονται «μορφές 
γυναίκες).

Κολητήρι.— Μπαμπδκο, σά πέσΜ.
Καραγκιόζης.— Βάστα με, Κολητήρι, βά- 

στα με.
Σαρλώ.— Έ , λοιπόν, Καραγκιόζη, σ’ Α

ρέσει ;
Καραγκιόζης.— Είμαι ζωντανός ;
Σαρλώ.— Ζωντανός είσαι.
Καραγκιόζης.— Άμπα. Δέν μπ·ρεΐ, παιδί 

μου, νάιιαι ζωντανός.
Σαρλώ. — Νά σέ κουνήσω νά δή; ότι είσαι 

ζωντανός;
Καραγκιόζης.—* Ώ στε λοιπόν είμαι ζω ν 

τανός καί δέν τάφαγα άκόμη αύτά ουλα ;
( Ή  xacajtinxtixh συνέχεια ΐΐς  td προ

σεχές.)
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Με 2  δραχμάς θά εχετε 5  μυθιστορήματα, άπειρα έγκυγκλοπαι. 
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