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2 «ΣΦΑΙΡΑ»

Ο ΝΟΟΜΑΝΤΗΣ ΤΗΣ «ΣΦΑΙΡΑΣ»

Τό γραφεΐον ζής < Σφαίρας· dta λαμβά
νει ζην όιαβί,βαοιν έκιοιολΰιν εχ μιρους 
χών ενδιαφερομένων Χρός δτάοημσν έκ 
Κωνοζανζινονπόλεως Λοομάνι ην και πνευ· 
μ ιζ ιο ζη ν  όιαμένονζα έν Άθήναις. Πλή
ρες φώς είς ο λα ζιϊ οίχογεναακά μυσζήρια.

Πνευμαζιομής, ΰπνωζιομός, ιραηεζάκι.
Ψοχολογία παντός άζόμον έπ'ι ζη βάσει 

χον γραφικόν χαραχ,ιηρος.
Σννεννόηοις dt’αλληλογραφίας. Ά π α ν - 

ίήοεις ζαχεΐαι και ακριβείς. Πλήρης μο- 
αζιπόζης. Γράψατε : Νοομάνζην, γραφεία 
*£φαίρας·' έοωκλείονζες ύραχμάς ίο ε{ς 
-έκάσζην έπισζολήν.

Είς τούς έπιθυμούντας vd λάβουν άηαν- 
■ ζήαεις όΓ ιδιαιτέρας επιστολής καί όχι bid 
τής στήλης, καθίσζατηι γνωστόν 8ζι δέον 
νά έσωκλείοον είς διηλονν ζό όρισθεν άν~ 
τίτιμον.

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

τρίδα σας θά έπιστρέψετε. Έκεΐ μιά μεγάλη 
χαρ* σάς Αναμένει. Θά έλθετε είς γάμον, 
άλλ' ή σύζυγός σας θά σας κατασιήση δυ
στυχή, λόγω ιή; μεγάλτις στρυφνότητος τοϋ 
χαρακχήρος χη;. Γάμος έξ έρωτος. Το συνοι
κέσιο* αϋχό θα ναυαγήοη.

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

νά όκικανονίσετε, άπό χο όποΐυι έξαριάχαι ή 
μβλλουσα εύχυχία σας. Σάς συνισ.ώ νά μή 
κάμετε άκόμη έργαιίαν ίόικήν σας. "Εχθρούς 
έχεχε.

ΓΕΩΡΓΙΟΝ, Άθήναι : Σάς επιβάλλεται 
νά νυμφευθήτε τήν νέαν έκείνην. Πράξατέ 
χο μάλίττα δσον δύνασθε χοχύιερον. "Εάν 
τήν έγκαχολείψεχε θά καταστρ^φήχε χελειως. 
Τίποτβ άλλο.

ΝΟΡΜΑΝ. Καλάμας : Θ i  ζήσετε εν όλοι 58 
έτη. Τσξείδιον δεν διαβλέπω. *0 γάμος σας 
θ' άργή-TQ πολύ. Τακτοποιήσατε πρώιον τήν 
αισθηματολογικήν καχάσχασιν χή. καρδίας 
σας καί καχόπ.ν σκεφθήτε διά χόν γάμον. 
Πολλοί ενδιαφέρονιαι δι* ύμάς, ενας όμως 
μόνον είναι ειλικρινής άπέναντί σας. Ή  ο ι
κονομική χου κατάστασις όμο>ς χάν έαποδί- 
ζει νά ζηχήσχ) νά Ο’-ίνδεθή περισσότερον μα
ζή σας. Τό μέλλον σας περιπετειώδες καί 
ανώμαλον. Θά δήτε όμω; και ευτυχείς ή 
μέρας.

ΜΙΜΟΖΑΝ, Καλάμας : Θά ζήοει^ ίν  όλ(ι> 
42 έτη. Ταξβιόιον θα κάμετε λίαν προσεχώς 
μάλισχα.'Γάμον δέν διαβλέπω διόλου, μονόν 
μίαν μεγάλην έρωχικήν περιπέτειαν, συνέ
χειαν χή; σημερινής. Τό μέλλον σας ηρεμον, 
χωρίς τίποτε το εξαιρετικόν.

ΝΕΜΟΝ, Αθήνας: Φαντάζεσθε όχι είναι 
εύκολον ν' άποκτα κανείς ο,τι φαντάζετε; 
’ Εχετε λίαν έξημμένην φαντασίαν καί φαν- 
χάζεσθε πράγμαχα καταπληκτικά καί Αφύ
σικα. Πώς είναι όυνατόν ν' άποκχήσετε αυτά 
όλα. Είσθε καί όλίγον νευρασθενικός καί 
σάς φαίνεται oci βλέπετε μαΰρα σύννεφα καί 
όταν λάμπει ή αιθρία. Εϊς τόν έρωτα δέν εΐ- 
σϋε άτυχος, είσθε πολύ απαιτητικός μόνον. 
Μή λησμονείτε όχι δέν ζώμεν βίς κόσμον Αγ
γέλων, άλλ’ βίς κόσμον Ανθρώπων. Τίποτε 
άλλο.

C. P., Άθηνας ; Θά έλθβχε 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 άσθενείας σας δέν ελπίζω. 'Εάν ό 
μως θέλετε ν" Ανακουφισθήτε άρκετά, σάς 
συνιστώ νά κάμετε. θαλάσσιον ταξεΐδι. Πρέ
πει νά λάβετε μίαν πραγματικήν άντίληψιν 
τής θέοεώς σας., Έν τοιαύτη περιπτώσει δέν 
δέν είναι διόλου φρόνιμον νά σκέπχεαθε περί 
γάμου.

Είς χό προσεχές φύλλον τή; «Σφαίρας» θ ' 
Απαντήσω καί εις τάς έπιστολάς τών κυριών, 
δίδων καί κυρίων : Madame Marie, Κ. Μ. 
Μέγαν Βράχον, Ξανθής πεταλούδας. Ρούφ, 
Καταδιωγμένον κηφήνον, MICNON, Όρους 
Κολλήνης, Αδύτου ήλίου, Άροέν Λουπέν, 
Βιολβττας Γ., Α. Λουκιανού, Κασσιανής, 
Άννωνίου Κόνχη.

Βιολέτταν Γ ., έπιστολήν σας μέ Ανχίτι- 
μΟν δέν έλαβον, δυστυχώς. Προφανώς ρταίει

Ο ίϋ Κ

ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΜΟΥΦΕΥΓΕΣ ΚΡΥΦΗ
Κακό κορίτσι, σήμερα Θά σέ μαλώσω πο

λύ, γιατί σήμερα έμαθα δτι όέν άγάπησες 
άκόμα τόν άνδρα πού θά σοΰ δώσ ι̂ τόσο 
χρήμχ 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 πού θά σ' 
έκανε ευτυχισμένη νοικοκυρούλα ; Ό  σπα
ραγμός μου ή:αν μεγάλος πού σ* έβλεπα 
νά φ ροντίζω  γιά μιά ευτυχία πού δέν θά 
μποροΰσες ποτέ νά 6ρρς κοντά στό φτω- 
χοϋλι σου τ ' άγόρι. Τί ήμ> υν έγώ γιά 
σένα; "Ενα φοβισμένο πουλάκι στα χέρια 
σου, ένα λουλουδάκι ασθενικό. 'Έφθανε 
μονάχα μιά αστραπή γιά νά παγώσρ τό 
πουλάκι ο π’ τον τρόμο του, έφτανε ένα αε
ράκι γιά νά μαραθή τό λουλοΰόι καί νά 
πέσουν τά φύλλα του σιή γή.

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 γριμματα πού έκλειναν 
μέσα δ <·η τή φλόγα τής άγάπης μου καί τό 
μεγαλείο» τών έλπίδων μου τών τολμηρών. 
£’ ευχαριστούσαν τά γλυκά μου λόγια, σ' 
ευχαριστούσαν τά τραγούδια μου και τά 
γράμματά μου σ' ανακούφιζαν πολύ ... Κ ' 
έγώ δέν έκαμα παρ’ ό,τι σ’ εύχαριστοΰαε.

Μιά μέρα άνάμεσα άπό τήν άγάπη μας 
ένα έρωτηματικο φοβερό «ορθώθηκε. "Υ- 
σιερα ; Ά ,  ναι ύστερα ; 'Ύστερα βισανι- 
σμένο μου κορίτσι. Ποΰ 9ά σέ ώδηγοΰσα 
έγώ ; Ποΰ θά έτελείωνε ή άγαπη μις ! Που
θενά. Γ ιά μένα θά ηταν ατέλειωτη όπως ό 
Ουρανό . ’Ύστερα δέν υπήρχε γιά μένα. Το 
μέλ ον μου ή άγάπη σου» Αύτή ή ζωή μου 
κοΐ ό θάνατος μου αύτή. Κ' έσύ ; Έσύ 
πιστεύεις ότι κάθε κορίτσι έχει σοβαρές υ
ποχρεώσεις στήν κοινωνία, στό σπίτι της, 
στόν έουτό της, ότι πρέπει νά μή σκλαβώ
νεται άπό μιά άγάπη όταν ή άγάπη αύτή 
δέν στερεώνει έ.α μέλλον.

"Ω, έλο νά φύγωμε μαζή, σούπα κά
ποτε Νά πάμε μακρυά, στό Παρίσι, κά
που άλλο»...

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

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

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

Καί μοϋφυγες. Μόνο γ ι ' αύτό μούφυγες. 
Γιά τό >ρήμα, γιά τό χρήμα. Ώ ,  μή π(ίς 
όχι Αύτή είναι ή άλήθεια καί τήν αλή
θεια αύτή τήν αίσθάνομαι σάν Αναμμένο 
σίδερο νά μοϋ τρυπάςι τήν καρδιά.

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

ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑΤΑ

Δ. ΜήζοοΥ, σάς έγοάψαιιεν χοχυδρομικώς 
δι' δλα όσ < μάς έρωταχε. Ό ρμηζίκόν Εν· 
ρώιαν, δηιιοσίευσις στοιχίζει Δραχ. 17. Κ. 
' Ανδρεόαονλον, σας περιμέναμεν δπως μάς 
έγράψατε άλλά δέν ήλθατε. Ελένην Ά θα - 
νασιάόοο, Αναμένομε τό Ανχίνιμον τών δη
μοσιεύσεων.

Νέον Βοτανικού, ψευδώνυμόν σας ένε- 
κρίθη. Πάν Σάρ·, τί είναι αύτό *οΰ μάς 
έστείλατε. Καί Ακόμη δέν ή }χισαν τά κανο
νικά καύματα. Δ . Σζνμφαλιάόην, πρός χά
ριν σας δρχ. 40 ή Λφιβρωσις. Ά ν .  Νίκαν, 
δημοσιεύεται, δ,τι μπορεί Θά γίνεται πρός 
χάριν σας.______________________

τό ταχυδρομεϊον. 'Οπωσδήποτε 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 κωί δέν έχει μήτε 
θέατρα, μήτε αυ
τοκίνητα, μήτε ε
ταιρείες Ο υ λ ε ν ,
Μοϋλεν καί Φατα· 
οΰλεν, μήτε φημε- 
ρίδες, μήχε πολι- 
σμάνους. Γιά χό 
Βόρειο Πόλο, σοΰ 
μιλάω, ρέ κεράσι 
μου Κηφισσώτικο.
Έχει θά πάμε τώ’- 
ρα κ' έμεϊς γιά νά 
στήσουμε τήν έρημή 
μας τή φ ω ^ά  ιχβσα 
οέ μιά σπηλιά άπό 
πάγο, Αγαπητικ ό,
Υ κ λ α σ σ έ  δ η λ α δ ή ; .
Ξηγιέμαι γαλλιξίν ;
Μή μοΰ πής πάλε 
πώς δέν μπορείς ν'
Αφήσει τήν Αθήνα 
γιατί θά μέ πιάηη 
πάλι ό κοχχύτης.Τό 
ξέρω πώ; δέν σοϋ 
χάνει ή καρδιά νά
φύγιις επειδή τις ____
σοΰ κάνει τά γλυκά μάτια έκειό; ό σκυλο- 
μούχρης ό μπακαλόγατος, ιιά θά μ’ ά*ολου- 
θήϋ^ς θέλοντας ή  οΰκ Κάποτες μούκανες 
όρκο σχή Βαγγελίστρα δτι θα μ' άγαπφ- μέ
χρι χάφο», έγώ δέ θέλω μέχρι χάφου, θβλοι 
μέχρι πόλο. Ά>λά ; ο β λ ά μ η ς

Πιρόίκου μ' π ’λι μ ’,
Ά ν τ ι νά κάνουμε συνχροφιά τοΰ Βλάμη, 

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

νά φουβηθής παντάπασιν Ούρ’ βάν’ς μή 
τοϋ νοΰσ’ δτ' μόλ'ς ΐπιφα'ής Ιλόγ* οου ες’ τ ’ς 
Απεράντ'ς ίκτάσ’ς τοΰ Β^είου πόλου θά 
μείν|) άρκούδα γ»' αρκούδα ;

— Ή  Πιρδίκου ήρθι, θά nofve. Δρόμου.
Κί θά πάρουν οΰλες τοϋν όμματιών τ ’ς. 

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

Ταΰτα κί μένου, γειά σ' κι’ άντίου υ’ , 
Μήτρους Κουρνόγαλους1

Στό Βόρειο πόλο θά πάμε 
νά κάμουμε τό γάμο μας 

[έκεΐ,
άνάιιεσα άπό τής άρκοϋδες 

[και τα όρνεα, 
γάμος χωρίς χουφέτο, χωρίς 

[μουβική.
Ό λα  έμεϊς, πουλί μου, τά 

[γνωρίσαμε 
άπό τό λάβδανον ώ; τό πι- 

[πέριον,
άς δούμε τώρα τί π&ρίερ- 

[V°v-
έχει καί τ ’ άλλο ήμισφαί- 

Ό  Σβίνγχος [ριον.

χ εμείς,

ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΝΑ Η ΩΡΑ

Βουλευτής έλεγε διά τόν Αντίπαλόν του.
— Κύριοι, ό κ" X.... σάς ΰπεσχέθη μύρια 

δια, καί ούδεμίαν ύπόσχεσίν του έξετέλεσεν. 
Έ/ώ ούδεμίαν σάς κάμω μέν ύπόθεσιν, θά 
σάς τάς έκτελέσω έν τούτοις δμως δλας.

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

άνήρ ή γυνή;
— Γυνή Απεχρίθη.
— Καί διατί;
— Διότι είπε δέν θά ήιιην καχαδιχασμένη 

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

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

Σειρά άτ>λε(ωτος ..  .
Διά τήν διακόσμησιν ιών τοίχων έχείνων δέν είχε καταναλωθή 

μόνον χοώμα είχε χατοναλωθή καί πΰρ ψυχής.
θά  ήτο άδύνατον, αν άνεζήτει τις τήν υπογραφήν τοΰ καλλιτέ

χνου νά ιΰρτ) αυτήν έκεΐ χαί είς δευτέραν είχόνα του Ό  καλλιτέ
χνης θά είχε καταναλώσει έαυιόν ολόκληρον διά νΑ 8ώσϋ είς τάς 
γραμμάς έκείνας τόσην ψυχήν έκ τής ψυχής του, χοί έκ τής ζωής του 
τόσην ζω ήν; . . .

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

Τά πάντα έν αΰτφ έχρωματίζοντο ρόδινα καιά χρόνον δυ^άμε- 
νον νά προκαλέσχι τήν έκοτασιν καί είς ιήν πεζοτίραν ψυχήν...

Καί δμως ύπό χά ρόδινα έκρινα έλλοχεύει τόσον άγριος κοί άχα 
τάβλητος ό δφις τοΰ δρόμου Τό μυστήριον τοΰ ρόδου, Αλλά κοί 
τό μυστήριον τής Ακάνθης του !

Έ ν τφ  θαλάμφ έκείνφ δέν υπήρχε κανείς,
Ό  Σουλτάνος είσελθών έμειδίασε πρός τόν εύνοΰχον, έχεΐνος ύπε- 

κλίθη έλαφρώς καί ήρώτησε ;
— Θά πεσ^ς, Αύθέντα :
Ό  Μονάρχης έσκέφθη πρός στιγμήν, παρετήρησε μετά τίνος βιε- 

ναχωρίας τήν κλίνην καί Απήντησε :
—“Οχι. Έάν έχω δρε^ι νά πέσω, μέ βοηθεί ή έκλαμπρόχης τη;.
— "Ac έλθχ).
Ό  Λαλάς ύπεκλίθη καί πλησιάσας πρός θύρων τινά ε ις τό βάθος 

ήνοιξε καί έξήλθε.
Ό  Σουλτάνος μείνας μόνος έξήγαγε τό Μέσιόν του, παρετήρησεν 

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

τοϋ πρώτου μειδιάματος καί άπεπειράθη καί δεύτερον..
Μετά τοΐτο έπλησίασεν είς λεύκωμα μέ βαρύτιμον βελούδινον 

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

Τό λεύκωμα έχείνο έφερεν (ίκόνας διαφόρων γυναικών, τάς ο
ποίας έξήτασεν μίαν πρός μίαν ..

Τέλος, στρέψας εν φύλλον, έκράτησεν τό βλέμμα ατενές έπί ίής 
είκόνος τής Χαΐδίν.

Ή  είκών εκείνη 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 φωτεινοχέραν έψιθύρησεν.

—Ό  Λαλάς έχει δίκαιον... είναι ή ωραιότερα..
Άλλά δέν είχε περάνει τήν σχέψιν του, δχε θςοΰς μετοξίνης έ- 

σθήτος ήκούσθη έν τφ θαλάμω.
Τό στήθος τοΰ ανθρώπου έκείνου συνεκλονίσθη έλαφρώς είς χόν 

θόρυβον χού μαγικού θροϋ.
Έσχράφη όπισθεν κρατών Αχόμη εις χείρας τίυ  λεύκωμα Ανοι

χτόν καί έμειδίασε.
Ή το  ή Χαΐδίν Αποστράπτουσα άπό χάριν καί κά)λος...
Ό  εύνοΰχος είς τήν θέαν τοΰ μειδιώντος κυρία του, ΰψοοσε τό 

βλέμμα μετ’ ευγνωμοσύνης πρός τόν ουρανόν διά τήν μεταβολήν έ
κείνην, καί Απήλθε, 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 οΰτω τήν 
διαταγήν νά έγερθή, είς σημεϊον εύνοιας.

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 

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

τήν Απαλήν έκείνην γλγκύτητα, ήτις είνε τόσον συνήθης είς αύτόν, 
χατά τάς στιγμάς τής ?ιαχύσεώς του Άφερήμ I · .. αύτήν 'ήν στιγμήν 
έκυτταξα είς τό λεύκωμα αύτό τήν εικόνα σου .. . είνε ή ωραιότερα 
είκών Από δλας.

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

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

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

θησε:
—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 συνωφρυώθιι, καί βαρετή 
ςησε τήν Χαΐδίν καλώς είς τούς οφθαλμούς.

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

—Ή  ψυχή τής δούλης σον, ή όποία μίαν μόνον εύτυχίαν ποθεί, 
νά εύρίσχεται νυχθημερόν γονυπετής έμπρός εις τοΰς πόδας τοϋ 
Αύθέντου της.

Ό  Σουλτάνος έμειδίαοεν έκ νέου.
—Άφερήμ ! Αφερήμ είπε χαριέντως. Καλά τά λέγεις· ό άγάς 

οοΰ τά είπε αύτά νά μοϋ τά είπ^ς ;
—Ό χ ι Αύθέντα μου τά υπαγορεύει ή ψυχή μου.
—Σείτάν ! έκαμεν ό Μονάρχης χαριέντως- είσαι μία γυναίκα πο

λύ έξυπνη, Έ λα έδώ !
Καί λαβών αύτήν έκ τής χειρός τήν (οδήγησε πρό τοΰ Ανακλίντρου 

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

τής Σουλτάνας ... καί πολύ δικαίως... σοΰ Αξίζει... Αφερήμ I.,,
(Α κολουθεί)

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

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμέ>ον)

Εκτός δέ τούτου θά ένεθυΐίίίτο ίσως ότι είς τήν βδελυράν έκεί- 
νην χαί άνανδρον ,κωμφδίαν είχε παίξει τό πρόσωπον τοϋ παπά έπι- 
τήδιός τις, χαί παμπόνηρος κλέπτης, ^δστις άφοΰ έπί μαχρόν «είρνά- 
σθη» έν Κωνσχανχινουπολει χαί είς άλλας πόλεις τής Ανατολής, 
είοήγαγεν είς τήν Ελλάδα μετά ιών άλλων μεθόδων τών γιάνιχε-χι- 
τζή καί χιζΐλ-μπάς, χαιτών εύρωπαίων πίκ-πόκετ καί ]τοΰ φιλόΰ, 
«τήν μέθοδον τοΰ παηά»; ήτις τοσαύτην διάδοοιν έμελλε^νά λάβχι 
βραδύτερον, διό καί παπάς άπεχαλεΐτο έν ιφ  κύκλφ τών δμοτέΧνων 
καί γνωρίμωνιτου. „

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

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

Άλλ* ή ομιλία διεκόηη έκ τής έμφανίσεως ιίς τήν θυραν των ερυ
θρών νώτοοε τοΰ κουμπάρου, όάτις όπισθοβατών εκόμιζεν μετά τοΰ 
Παπαρρηγοπούλού, ώς είχεε ονομάσει τόν άναγιώστην, τράπίζαν 
έτοίμην, μέ πινάκια,πλήρη έπί λευκού τραπεζομανδήλου. μέ ποτήρια 
καί μαχαιροηήρουνα, μέ φέτας άρτου, με λοπάδα μεγάλην εις τό 
μέσον πλήρη σαλάτας.

Καί μετά πολλής προεοχής, ώς έάν ήτο επιτάφιος, είοηγαγον αυ
τήν είς τό δωμάτιον, κροτούσης'Τής ξιφολόγχης τοΰ κλητήρος έπί τών 
ποδών αύτής, xtii τήν έτοπο^έτηρεν είς τό μέσον, άφοΰ ό ϋπαξιωμα- 
τικός Απέσυρε τό τραπέζιονί ττίς μέσης, ό ιέ  παπάς τό πύραυνοΛ. 
Ήκολούθουν δέ οί τρεΐς γυναίκες χομίζουσαι διάφορα χρειώδη, έν 
οΐς μεγάλην φιάλην μαύρην πλήρη ρΐτιν ίτον, ί|ν λοβών ό ί ες εύς και 
θωπεύων τήν καλογερικήν της γαστέρα, είπε:

— ΠροσκυΌΰμέν σεεύλαβώς πανιερώτατεΙ
ΕΤτα παραδάσας αύτην είς, τόν άνιιγνώοτην, ίκάΟησε παρά τήν 

τράπεζαν. ,
— A t !  είς δόξαν Χριστοϋΐ είπεν ιύλ()γών «την βρώονν και την 

πόσιν.» 'Ορίστε, ευλογημένοι- 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 ίερεως ήσον καθαρώς τνπικαί, διοιι πα,τες 
είχον ήδη λάβίι θίσ·ν πιρί τ'ι’ιν έπιμήκη τράπεζαν. Απέναντι τοΰ ίε
ρεως έκάθησαν οί νεόνυμφοι, xai παρά μέν την νύμφην έκάθησεν ό 
Τζερεμές, παρά μέν τόν γαμβρόν ή πρεσβυτέρα κόρη τής οίκοδεσποί- 
νης, ή Άγγέλικα όνομοξομένη, έπειτα όέ κοτα σειράν ό Παπαρρηγό- 
πουλος, ή Άοιμήνο, ή.νεωτ^ρα< κόρη τής Φρόσως, ό ίερεύς, ο κουμ
πάρος, ή μονόφθα,λμος οίκοδέοποινα. .

Ό  ίερεύς άνεσκούμπώβη όλίγον διά νά μή τόν έμποδίζουν οί χει
ρίδες τοΰ άντεριοΰ του καί ή Μαριώρα μετά νέας έκπλήξιως παρε- 
τήρηίεν δτι έπί τοΰ ένός βραχίονοθ είχε στιγμένη γοβγόνον.

Χό γεΰμα κατ’ άρχάς ύ'ήήρξεν σιωπηλόν καί μόντίν ό κρότον τών 
σιαγόνων ήχούετο.

Ά λλ ’ ό οίνος έπειτα έλυσε βαθμηδόν τός γλώσσας. Ή  πρώτη φι- 
ά>η είχε κειωθή καί ή Φρόοω έκόμισεν δέυτεραν έν μέίφ έπευφη- 
μιών: «Ζήτω ή Φρόσοοί» χαίτρι ό Αριστοτέλης παρετήρηοε, προση- 
λών είς τόν ίερέα έμφαντικόν βλέμμα, ύτι πήγαινε πολύ τό κρασί. 
Δέν έίχαν πάει έκεΐ γιά νά μεθύσουν. Άλλά. ό παπάς Απήντησεν δτι 
δέν θάπιναν άλλο· έκεΐνο μόνο τό γαλόνι. Άλλά τί έβιάζειο; έπί τέ
λους είχε καιρό, τί διάβολο! προσέθηκεν ήμικλείων τόν οφθαλμόν.

Ό  Παπαρρηγόπουλος έκέρνα γενναίας καί οί όφθολμοί ήρχισαν 
νά σπινθηροβολώσιν έπί τών ίλαρυνομένων προσώπων. Ό  κουμπάρος 
έφαίνετο περιποιητικός πρός τήν νύμφην, θέτων είς τδ πινάκιόν της 
εκλεκτά τεμάχια καί προοφέρων αύτζ οίνον:
’"^ Σ Τ π α ρ α κ α λ ώ  κουμπάρα:,... αύϊό είνε ώραΐο μεζεδάκι.... κι’ 
αύτό τό κρασάχι.... τό ρετσινάτο κάνει δροσερό τό σκότι.,.κάμε μου 
τή χάρη, κουμπάρα..... νά τσουγκρίσουμε.... Νά ζήσετε νά γεράσετε, 
μέ δισίγγονα καί τρισέγγονα! . ..

— Καί ’ς τά διχά σας! άπήντα, ή Μαριώρα, μόλις έμβάπτουοα τά
χ είλη  εις τόν οίνον. ^ »Ρ;*τνι»τ> ίΆ

Άλλα, καίτοι μόλις είχέ «ίχι σιαγόνας τ^νός μόνον, ήτο ώς̂  μεθυ
σμένη, καί πεοΐ αύτήν τής έφαίνοντο ώς όνειρόν άλλόκοτον, δνειρον 
πυρετοΰ. Ό  Τζερεμές, ό ίποίος είχε φορέσει στραβά πηλίκιόν του 
καί Ανατρέψει άρειμανείως τάς άκρας τοΰ μαύρου μνστοχόί του, 
Αφηγεΐτο ένα καυγάν, ό όποιος είχε γίνχι πρό ήμερών είς τήν Πλάκα 
καί είς τόν όποιον διέπρεψε. « Τοϋ διδω μωρέ μάτια μου, ενα σκαμ
πίλι φλά«! καί παρ’ τον κάτ<ο Καί άμέαωΓ φόρα (τό ξίφος! θά τόν 
έσφαζα σάν τραγί Άλλά «>οΰ ρίχνονται *.$τί κουτσαβάκια μέ ξύλα
καί καρέκλαις. Τοΰς άρχίζω, μωρί μότια μου Μία εχω Απ’ έδώ, φεύ-
γουέ δύο μέ τσακισμένα κεφάλια, μία έχώ έκεΐ, πεύτουν τρεις μεσ’ 
τό αίμα.... θάλάσο! Όπου φύγτ. φύγη ci άλλοι.»

Καί έκαμνε χ.ιρονομίάς βιαίας καί'έκρότει νήν πυγμήν έπί τής 
τραπέζης, όρχουμένων τών ποτηρϊων καί πινακίαΐτν, καί έδακνε τούς 
δακτύλους λυσαωδώς. Τό σταυρό τους! - ' ·· ■

Ά λλ ' αίφνης ήκούσθη όξεΐα γυναικός άναφώνησις καί ήΆσημύνα 
άνετινάχθη έπί τής καθέκλας της* προβλέπουσα τόν ίερέα, έξωργι- 
σμένη καί γελαστή έν ταΰτφ. ,.

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

— Θά ήσυχάσης, τραγόπαπα; είπεν ή νέάνις Απειλούσα αύτόν διά
τής χειο^ς·

Ό  πππάς έξεκαρδίσθη γελών:
— Ήχαν τό σχυλΆί τή; Φρόσως, βρέ χουτόπραμμα ε:πε.
Ό  Τ'ερεμές παί ό κλητήρ άπέβαλον τά πηλίχιά των, άρχίσαντες

νά καψώνφσ», καίτοι έξω έπεκράτει Ικανόν ψΰχος, ό δέ παπάς έφό- 
ρε3ε στραβά τό χαλυμμαΰχί του. _

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

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

στοτέλην.
(Α κολουθεί)
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Ag. 15 (Συνέχ ιια  έχ ζον ιτροηγονμένοο)

Ίά  λόγια αύτά του πατέρα της έδωσαν στήν ψυχή τής Κασσιανής 
τό-τελευταϊον κτύπημα. Έπήγε τ6τε στήν έίκλησιά 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 πρόσωπο. Έστάθη μπροστά σε 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 έκεΐ- 

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, τδ 
πατρικό μου σπίτι. 'Βγεις τήν δύναμιν νά μέ άκολουθήσης ώς έκεΐ 
ο που καί ασυλον θά βρής καί τροφή ;

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

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

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

Ή  Κασσιανή έμεινε κατάπληκτος.
'Ο Θεόφιλος έξηκολούθησε :

Ώ  γλυκεία μου Κασσιανή, είμαι πολυ περισσότερον πειο δυ- 
σΓυΧΛ? έγω απ° σένα. Ή  σκέψις ότΓ. έγώ σέ κατέστησα δυστυχισμένη 
με κατατυραννει. Ί ωρα τιμωρούμαι δι’ -δ,τι επραξα καί αισθάνομαι τύ
ψεις συνειδησεως για το κακό ποϋ σοΰ έκανα. Ένόμισχ on θά κατόρ
θωνα νά σέ λησμονήσω κ’ έζήτησα παντοΰ τήν λήθην. Στήν ανατολή, 
στή δύσι, στά άνθη, στά αστρα, στή θαλασσαι στήν φύσιν. ’ Αλλά τ ί
ποτε. Οσο περνούσαν ή μέρες τόσο έμεγχλωνε ή άγάπη μου καί γ ι
νόταν φριχτότερο τδ μαρτύριό μου. Οταν έμνηστεύθης εσπαράχθηκε 
η ψυχή μου. Εσύ προετοίμαζες τό νυφικό σου φόοεμα κι’ έγώ έφι- 
λοΰσα τά καταςερα τριαντάφυλλα πού μοΰ έρριξες άπό τό παραθυρό σου 
τήν μαύρη έ<ε;νην ήμερα τοΰ γάμου μου. Θρηνούσα, Κασσιανή, άλλά 
δεν έπαυσα νά ευχωμαι γιά τήν εύτυχία σου

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

Δ «β3“Χ-1®|Αέν0':’ πι*Ρ»ίΑ*'/0ιν απογοητευμένος, κάμω τώρα, 
Κασσιανή, ο,τι έκαμες έσυ πρά ολίγου. Έσύ ή δυστυχισμένη, ή λη
σμονημένη καί περιφρονημένη, κατέφυγες εις τόν Θεόν καί τδν παρε- 
κάλεσες νά σοΰ όώση τήν ^ήθη καί τήν γαλήνη. Κι' έγώ · δ πανάθλιος 
ήλθα σ’ έσένα, Κασσιανή, σε οένχ τόν Θεό μου καί άπό σένα ζητώ 
τήν παρηγοριά ποΰ έζήτησε; έσΰ άπό τόν θεό σου.

—  Φοβούμαι, έψιθύρισε ή Κασσιανή.
, —  Καί^ποιδ* φοβάσαι, ώ άγγελε; 'Εμένα; Ά λλά  μπροστά σ’ έ- 

σενα είμαι ανίσχυρος έγώ δπως τδ 7τουλι καί άκίνδυνος δπως ή δροσιά. 
^Αν θέληςμέ συντρίβεις, άν θέλης μέ σκορπίζεις. 7Ω Κασσιανή, γιατί 
$Ρν 71®ελες νά γίνης βασιλισοα δταν ήλθε ή μητέρα μου καί σέ πχρε-

j
,uor—  Αλλοίμονο, είπεν ή Κασσιανή... Ά ν  γινόμουν σύζυγός σου θά 
ΛΛτίστρεφα τήν ευτυχίαν άλλης.
\ Τήί Θεοδώρας ; Καί δέν έσκέφθηκες δτι αν έσωζες τήν εΰτυ-

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

ί*ε εξακολουθήσω τόν δρό̂ ιο τοΰ μαρτυρίου μου 
νά μέ γύρισες στό παρελθόν.. ,

■— Κασσιανή, στδ παρελθόν αύτό θά ξαναβρΐς τήν ευτυχία σου, τήν 
<6«θ(ϊΛη25ηΠΓοδ**ί πρό ολίγου άπό τόν Θεό.
J 1 Μ Ο^ϊρ^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. Έσΰ 
eitfli ό &ε4ος κ* 'έγι·> τό χελιδόνι. ·Μή }*€ και»ιηΜφ»ξ·γ)ς, Θεόφιλε .

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

πόδιο ;
—  Ποιό

Θίβδώρα).^)
-op.—;fBf<j^8£v ρλέ^ώ'ιχανένα έμπόόιο, Κασσιανή. Ή  Θεοδώρα ύ-

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

συνομιλία, έδειξε στδ Θεόφιλο τά φωτισμένα παράθυρα τοϋ πατρικοΰ
μεγά^ο^ϊα; itOtPigWi :<

0«w»»k·) ο

TO ΕΓΚΛΗ Μ Α TO Y Ο θΩΧΟΣ
Ά ί/θ. 3/ (Σ υ ν έ χ ε ι*  έχ ζον π ρ ο η γ ο ν μ έ ν ο ν )

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

Μέτάς σκέψεις αύτάς δ Ό ων έφθασε σπίτι του. Άμέσως έκεΐ 
τόν ειδοποίησα/ δτι ήλθεν δ γραμματεΰς τοΰ Κανάρη. γιά νά ύποβάλη 
την παραιτησιν τοΰ πρωθυπουργού.

—  Δεν θα τήν δεχθώ αύτή τήν παραιτησιν, άπήντησεν δ 'Όθων. 
Αλλάζουν τα πράγματα τώοα.

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

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

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

Όθων. Σάς παρακαλώ κάμετε δπως σάς είπα.
' Οταν δ ύπασπιστής 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 πρδ ένίς κινδύνου 
εμφυλίου σπαραγμόύ.^Τόν σπαραγμόν αύτάν πρέπει νά τόν προλάβω. 
Δεν πρεπει νά ®ανώ αχάριστος είς τόν λαόν αύτάν ποΰ μέ ήγάπησε τόσο.

Ο πατριωτισμός του, τάν όποιον είχεν άποκοιμήσει μέσα του δ 
προς την Μαρίαν ερω; του, έξυπνησε πάλιν καί τοϋ έφερε κάποιαν με
ταλλαγήν εις τάς σκέψεις του. Καί ή μεταλλαγή αύτή ήρθε εγκαίρως, 
διΟίι ολίγον ακόμη καί δ Οθων θά παραφρονούσε. Τό δυστύχημα τής 
Μαρ;ας τοΰ είχε στοιχήσει πολύ. Τώρα ήτο βέβαιος δτι ή αγαπημένη 
του δεν θχ 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, απεφάσισεν δ Οθων νά γυρίση στό παλάτι καί ν' άνα- 
λαβη, πάλιν τήνβχσιλικήν εξουσίαν. Ή  ασχολίες του ώς βασιλέως θά 
τού έφερναν κάποιον άντιπερισπασμόν εις τήν βαθυτάτην θλίψιν, τήν 
όποιαν θά τ?ϋ προξενοΰσεν ό θάνατος τής Μαοίας.

Αλλά η βασίλισσα, Πώς ο “Οθων θά έγύριζε πάλιν κοντά είς τήν 
γυναίκα αύτήν ποΰ τήν ειχε μισήσει τόσον, ποϋ όλίγο έλειψε νά τήν 
φονεύσει κάποτε, κοντά είς τήν γυναίκα έκείνην, ή όποια είχεν ίρα- 
στήν, ή όποια είχεν άτοκτήσει παιδί άπό τόν άνομον ερωτά της ; Ά λ 
λά μήπως αΰτό; δεν είχε έοωμέντν ; Ά λλά  τώρα μέ τάν θάνατον τής 
Μαρίας, αν μάλιστα έξεδιώκετο άπό τά παλάτι καί δ έραστής τής Α 
μαλίας, ό Χιν. τα πραγμχτχ θ’ απεκαθισταντο είς τήν κανονικήν των 
μορφήν. Έπι τέλους μπορούσε νά έσέβετο τήν Αμαλίαν ώς βασίλισσα 
χωρίς νά είναι υποχρεωμένος νά τήν άγαπά, πραγμχ τό δποϊον τοΰ 
ήτο έντελώς άδύνατον.

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

— Ή  τελευταία σταγόνα τού δηλητηρίου, έσκέφθη δ Όθων. “Ας 
τήν πιούμε κι' αύτή.

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

Ό  διευθυντή; τοΰ νοσοκομείου τάν έπληροφίρησεν δτι ή ασθενής 
πρό ολίγου ήοχισε νά δεικνύη μερικά σημεία έλαφροτάτης βελτιώσεως 
τή; καταστασεώς τη;. Βεβχίω; δ κίνδυνος δέν είχε έκλείψει, άναγεν- 
νώντο δαως ή έλπισες.

Ό  Όθων ίπερασεν είς τά δωμάτιόν, δπου ένοσηλεύετο ή Μαρία.
Είχε συνελθη τώρα άπό τόν ύπνον, είς τόν δποϊον τήν είχε ρίξει τό 

αναισθητικόν. Τα μεγάλα της μάτια προσηλώθησαν άμέσως εις τόν 
Όθωνα. Τδ 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 νΟθων άφίνων τό 

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

καί δέν ξεύρχο αν πρέπει νά μάς εΰχαριστήση καί τοΰς δύο ή πρέπε νά 
μάς κάνη νά κλάψουμε... Ά ν  ζήσω τότε θά μας εύχαριστήση. Ό  Θεός 
νά μέ λυπηθΐ καί νά βοηθήση νά ζήσω.

—  Πές μου- έκανε μέ άνυπομονησία δ'Όθων.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 Οά έβγαινεν 
r από τά στόμα της.

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

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

— Είμαι μητέρα.
( Ά  χολονθεΐ)

την6"« ioyiw “Η ΑΝΘΟΔΕΣΜΗ,,

«ς .φ α ι ρ α >

ΤΑ KAU1TEPA Α ΗΓΗΜΜΑ

ΤΟ ΜΑΤΩΜΕΝΟ MRMTHAI
r(or, \ή δε Ύβον 
JS Μαΐον. yHio

δε Καο- 
ποότνπον 

μεγάλα μάτια

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 κ ο ν το  π ο λ λο 'ι ε ν γ 3ν ε ΐς  κ α -  
β , ιλ ιέ ο ο ι,  a i l ’  έγ ώ  έ κ ί ζ γ ό μ ψ  π ά ν τ ο τ ε  ιά  τή ν  
ovrodei'vJ ε ί ;  τ ο ν ;  π ε ρ ιπ ά τ ο υ ;  τη ς .

"Ημην ό έμπιστο;  τή; οϊκογινε ας. Ό  Μαρ- 
χήοιο; δέ Καρμπόν άπέθανεν εΐ; τά; άγχαλα; 
μον.

Παρά τήν νεότητά μον, cl/ον καταοτί, γηοαιο; 
ΰπιιοέίης, ι51’ ο, δύναμαι νά εΐπω, μέ εζήλενον 
■ολίγον. ( t w

Καθ’ έκόιοτην διετρέ/ομεν τό δάοο; έφιπποι, 
όσάκι; δέ ή δβοποινϊ; ουνήντα τοποθεσίαν τινα 
τής άοεαχεία; της, άφιππενομεν χαΐέγώ τή; έδρε- 
ϊΐτον κοίχιχά καί κληματίδα;. ’Εκείνη έχά&ητο 
επί τινο; βρά/ον καί, τολλάκι;, αννήντηοα το 
βλέμμα τη; προσηλωμένοι' επ' εμοΐ’. Μοϋ ωμιλει 
μετά πολλή; τρνψίρότητο;. Πώς νά ερμηνεύσω 
τον; γλνκεϊ; λόγον;, οΐτινε; έξήρ/οντο έχ των 
χειλέων τη;; Ή  εμπιστοσύνη δι’ ής με ΐτίμα, μέ 
αννεκίνει πολν. Μον έφαίνετο κάποτε, δτι μυστι
κόν τι έπλησίασε νά τή; διαφυγή xai τήν «λά 
zocvov έν σιωπ/i ως θεάν.

Μ αν πρωίαν άνεχωρήοαμεν, παρά τόν βαρντα- 
τον καύσωνα. Ή  πεδιά; έφαίνετο φλεγομένη, ήαν- 
yia μεγάλη έβασίλευεν και μόνον οί τεττιγες απο 
των δρυών έτόιιζον τό μονότονοι· αομά των.

Έβαδίζομεν μέ καλπασμόν Θήρα;. 'Η  δεοποι- 
ης έσταμτάηοεν εί; τό υποστατικόν των Σουλαν 
καί άφοΰ έπι εν έν ποζήριον γάλακτο; καί έδωσε 
μέρο; τον βαλαντίου της εί; τον; πτωχόν; άνθρω
πον; τον;, άνεχωρήοαμεν μέ ζωηρόν καλπασμόν.
Ό  ουρανός κατέστη άπειλητικός, τά νέφη έξερρα- 
γησαν εί; βροχήν και μζτά τό τέλος τή; εκδρο
μή; αύτή; επεατρέψαμεν $ί; τήν έπανλιν άπο κε
φαλή; μέχρι ποδών βρεγμένοι.

’Ολίγον χρόνον μετά ταυτα, ή δεσποινίς ήρχισε 
γά βήχ/Ι έλαφρώ;. Ονδει; έδωκε προσοχήν εί; 
τοΰτο, μετά πολλή; δέ ένεργητικότητο; ή δεοποι- 
ri; άπέκρνπτε τήν κατάστασίν τΐ)ς.

— Είμαι ολίγον συναχωμένη, έλεγε' 
τίποτε σοβαρόν.

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

ιόσοι> δροσερά φνοιογνωμία της ήλλοιώθη, το 
-όποϊον μον επροξένει άόοιοτον λύπην.

— Αιατΐ δέν έπιμελεϊοθε τής υγεία; j  α;; τήν 
ήρώτησα.

— Τόσον πολν φροντίζεις λοιπόν διά ςην νγει- 
αν μον, Καϊσαρ;

—· Βεβαίω;! Γνωρίζετε καλώς δτι δλοι οα; 
άγαποΰν καί έγώ λοιπόν λνποΰμαι διά τό κακόν 
σας. Άχ! α; ήδυνάμην νά σά; θεραπεύσω, έστω 
καί μέ θυοίαν τής ίδια; μου ζωής!

— Καϊσαρ, είσαι αληθινός φί’.ος, ένας πολυ 
καλός φίλος, , , , ,

Εϊμεθα μόνοι έν τή αίθούσ/), έχοντες κατα πρν- 
αωπον .μίαν ώραίαν ελαιογραφίαν, παριστώοαν 
μίαν προμήτορα τών Καρμπόν, καρατομηθεϊοαν 
επί τρομοκρατίας.

Σφοδρός βήξ κατέλαβε τήν δεσποινίδα. Άνη- 
οεύνηαε τά θυλάκιά της καί κατόπιν, μέ φωνήν 
ασθενή, μον είπε:

— Καϊοαρ, δός μον τό μανδνλι οου, δέν έχω 
τό ίδικόν μον.

Τής τό έδωσα' τήν είδα νά τό θέτχ\ πρό τοΰ 
στόματός τΐ)ς καί δταν μον τό έπέοτρεψεν ήτο 
κηλιδιομένον άπο αίμα. Άλλόφρων το έφερα εις 
τά χείλη μον. Μον έφάνη δτι ή μάρτνς προμή
τ ωρ έμόρφαοεν έξ αΐσχονς. *Εσχον την εντνπω· 
οιν δτι διέπραξα Ιεροσυλίαν.

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

— Καϊοαρ, αύτή ή ένδειξι; τή; στρογής σον 
μέ ανγκινεϊ...

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

— Τί έχεις άγάπη μον; τήν ήρώτηοεν οτιεν- 
δονοα πρό; αυτήν.

— "Ω! τίποτε μαμά, μία πνιγμονή· νομίζω δτι 
ελιποθνμισα' ευτυχώ; ήτο έδώ ό Καϊοαρ.

Ή  κυρία δε Καρμπόν έλαβεν εΐ; νάς αγκαλας 
της τήν κόρην. Άλλά πολν άργά ήννόει τήν κατά- 
οτασίν της!

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

Ή  νόσος δυστυχώ; έχει προχωρήσει' ή δεοποι- 
νι; ήτο φοβερά άρρωστη.— <ΕΙς τα μεσημβρινά*, 
διέταξε ό Ιατρός' <πρέπει να αλλαξη ( ι ε ρ α Α ι  
προετοιμαο·αι έγένοντο ονντόμως' δλοι έδιδον 
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  φθίσις έκαμνεν άΐματικά; προόδου;, οί οφ
θαλμοί τή; Υβόν έφλέγοντο ΰπό τον πυρετόν, 
έβηχεν, έβηχεν άκαταπαύστως.

Εις τήν τήν Τυλώζαν έπαθε μ'αν συγκοπήν. 
Ποοφανώ; ήτο άδύνατον νά εξακολούθηση τό τα- 
ξείδιον' τήν μετέφερον λοιπόν γ ι ;  τι γειτονικόν 
τοΰ σταθμοΰ ξενοδόχεϊον.

Έπί τέλον; ανέλαβε τά; αίαθήαει; τη; καί νσ- 
μ'ζονοα δτι έφθαοε εί; τέρμ ι τή; όδοΰ τη;:

■ Μαμά, είπε, άνοιξε τά παράθυρα, θέλω να 
ίδώ θάλαοσι.

Ένώ ή Ύβον ενρίοκετο έν νάρκη, ή μαρκη- 
σία μετέβη νά άναπανθ/'/ εΐ; έν πλησίον δωμάτιόν 
καί έμεινα έγώ, ϊνα επαγρυπνώ έπί τή; δεοποι- 
νίδος.

Έγοννπέτησα καί παρεκάλεοα τόν θεόν να κα- 
μη ένα άδύνατον θανμα,

’Έκλαιον... δτε μία χειρ έψανοε τό μέτωπόν 
μου.

— Σΰ είσα , Καϊοαρ;
— Ναί, Δεσποινίς!
— Καί ή μαμά;
— Έδώ πλησίον, θέλετε ιά τήν φωνάξψ:
— Περιττόν, είνε τόοοι· κουρασμένη! Βοήθησε 

με σέ παρακαλώ, νά καθήοω λιγάκι.
Μετά προφυλάξεω; τήν έστήριξα έπί τών προο- 

κεφαλαίων. Ειχε περιβάλει διά τών βραχιόνων
τη; τόν τράχηλόν μου καί /'/σθανόμηντήν φλέγου- 
σαν πνοήν της. Αΐφνηδίως, ώ; νά είχεν ανακτήσει 
νέα; δυνάμεις, μοΰ έξεμυοτηρεύθη:

- Κί μα: εύτυχής νά είμαι πλησίον σου. 'Ο 
ποοσεχής θάνατός μον μέ έλευθερώνει άπό τας 
προλήψεις τοΰ κύαμον. . Δύναμαι τώρα νά επι
τρέπει εις μίαν Καρμπόν ιά άγαπφ ένα τίμιον 
άνθρωπον... Καϊοαρ ή ψυφή σον είνε κυρίαρχός 
μον.. Ή  αγωνία μου μου φαίνεται γλυκεία εις 
τάς άγκάλας σον.

Οί λόγοι τήν είχον εξαντλήσει, οί οφθαλμοί της 
έσκιάοθηοαν καί έκλέίσθηοαν ήσύχω;. Ή  αυγή 
έφώτιζε τά παράθυρα τοΰ δωματίου... έφώναξα... 
μέ ενρον κατακείμενον εΐ; τοΰ; πόδα; τής κλίνης.

Έφύλαξα τό μανδήλιον τής Υβόν καί τοϋ το 
είνε δι ’ έμέ τό πολντιμώτερον ένθύμιον.

MARIE LOGENTEN

τδ χοντρό κοντοσιήλιαρο καί τον έοασκάλεψε 
χϊ κάμυ τΛ βράδυ. Ό  μαθηχής όμαις,ποΰ 
σά παιδί χοΰ αλέσανε χά άοτεΐα χοΰ Πάμφι- 
λα καί χόν άγαποΰσε, χό μεσημέβι πον σχό
λασε έπη >Β καί είπε χοΰ Πάμφιλα χί έχει ά- 
πόφασι νά χυΰ κάμχ] ό μάαχοοάς χου.

—Σπολάχκ, χζογοΰλα μου, χοΰ είπε δ 
Πάμφιλας. Πήγαινε χαλιά σου, κάμε δπως 
σέ όρμήνεψε ό μάσχοοάς σου και θά γουαχά- 
ρ\]ς χί θά πάΟχ) χό βράδυ ό μασχροφανχά- 
κιας. ’Αμέσως ό Πάμφιλας εΰρηκε έ'να χονχρό 
κολοκύθι Βενέχικο, χοϋ έβγαλε χούς σπόρους 
καϊ χό έγέμισε μέ. . . φάβα. Κι’ δχαν έοούρ- 
πωσε καλά έκίνησε γιά χό παπουχσάδιχο χοϋ 
Μασχρογιάννη.

Ό  μαθηχής σιήν πόρχα χοϋ μαγαζιοΰ έκα
νε βάρδια καί δχαν άπό χήν άπένανχι γωνία 
εΐέε χόν Πάμφιλα νά έρχεεαι, έμπήκε μέσα 
κα( :

—Μάσχορα, χοϋ λέει, έρχεχαι.
—Κάχσε, μωρέ. σχή δουλειά σου και μ»ι 

βγάλχις χηιμουιία γιαχί θά σέ σχίσω, χοϋ εί 
πε σιγά ό μαστρογιάννης. Έχαμή>ωσε λίγσ 
χή λάμπα, έπήρε χό κονχοσιήλιαρο, έι«ρύφχη- 
κε σχό πλάγι χής παρεθύρας καί έτοιμος έ- 
περίμενε χό άσχεϊο χοΰ Πάμφιλα, γιά νά τοΰ 
άνοίξχι χό χεφάλι

Ό  Πάμφιλας έπέραοε άπό χό μαγαζί, έ· 
κύτταξε μέσα καί ό μαθηχής κρυφά τοΰ έκα
νε νεΰμα πώς ό μάσχοράς του είνε κρυμμέ
νος.

— ’Έρχεται, μωρέ ; τοΰ λέει ό μάστορας.
— Ναΐσκε, μάστορα, άλέστα, γιατί χαζιρό- 

νεται νά πιάσχ) χό κεφάλι χου,
Ό  Μασχρογιάννηςέχοιμάσχηκε μέ υψωμέ

νο τό κοντοστήλιαρο κοί σέ λίγο τρουπάει τό 
χαρτί, άκούεται τό αυνειθισμένο, «καλή σκέ- 
ρα μάστορα», και χώνέται μέσα άπό τό σπα
σμένο τζάμι τό κεφάλι τοϋ κολοκυθιού.

—Πάρε, μωρέ, φωνάζει ό Μαστρογιάννης 
καί κατιβάζει μέ όρμή τό μαισοϋκι στό κο
λοκύθι νομίζοντας πώς είνε τό κεφάλι τοϋ 
Πάμφιλα. Άλλά μέ τή ματσουκιά, ποΰ έδω
σε μπήχνει τές φωνές όΜαστρογιάννης γιατί 
έσπασε τό κολυκΰθι καί τά περιεχόμενα τοΰ 
έχρίσανε τά μοΰιρα.

Ό  μαθητής, βλέποντας τά χάλια τοΰ μα- 
στόρου του, έπεσε κάτω ξερός άηό τά γέλοια 
καί ό Μ ισιρογιάννης χρισμένος τοΰ έφώναζε: 

—Ποΰ είσαι, μωρέ φτασίμουλβ ; Μή κρύ
βε »αι, μωρέ. και δέν είνε τίποτε. Μή σκιά- 
ζεσαι, μωρέ πλεμόνι, καί φέρε μου τη βέκα 
όγλήγορα καί τόν κάνταρο νά πλυθώ. Ά ! 
μωρέ Πάμφιλα χαλαλι οου, έπρεπε  ̂ να 
βάλχις, δίχως πάντα, τό κεφάλι σου καί ό 
χι τά 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 Μχστρογιά νης είχε τό παπου:σά- 
τικό χου σχήν Π*ι.χεια Ρούγα, σ ένα καχώγι 
ιτυϋ φωιιζόχαχε άπό uia πόρ ια καί μια πα- 
ρεθΰρα μέ χζάμια. Ήχαν φτωχός μπάλωμά 
χή; κι’ έκανε χή δουλειά χου μόνος μ’ ένα 
μικρό μαθηχή. Τον πάγκον χου χόν είχε βιμα 
σιήν παρεθύρα με τά τζάμια, πού τά εΤχε 
κλεισμένα γιά Χό κρΰο. Μιά μέρα «άχι χον 
έκαμε ό μαθηχής χου κι’ όπως χοϋ έδωσε μιά 
«ιβιαχχή μέ σαμοΰχσα, χοΰ |βφυγρ κι' έσπα
σε χο κάχου τζάμι χή; παρεθύρας, κι- επει
δή δέν &1χε λεφτά να βάλη καινούριο τό άν- 
τικατέστησε μέ λίγο χοντρό χαρτί.

Ό  Πάμφιλας ήταν γείτονας μέτόν Μαστρο- 
γιάννη καί συχνά έπήγαινε σχό μαγαζί χου καί 
τόν πείραζε μέ άστεία. "Οταν δέ είδε τό σπα
σμένο γυαλί, έπήγαι\ε κάθε βράδυ άπέξω Α
πό χό ιχαιιουχσάχικο, κι’διχωςόΜασχρογιάννης 
έργαζόχανε σιμα στήν παρεθύρα, έδινε μιά 
ό Πάμφιλας μέ τό κεφάλι του, τοΰ έσχιζε τό 
χαρτί καί λέγοντας, «καλή σπέρα, μάστορα,» 
έφευγε. , ( ,

Ό  Μαστρογιάννης κάθε βράδυ είχετό βασα- 
νο νά κολλάς νέο χαρτί, για νά μή τοΰ σβύ- 
vu ό άέρας τή λάμπα καϊ νά μή κρυώνυ.Ά- 
πελπίστηκε όμως άπό τές πολλές φορές, τόν 
έητεναχώρησε τό άστεϊο τοϋ Πιιμφιλα, ποΰ 
τώιταιρνε καί γιά προσβολή, καϊ άπεφάσισε 
vd έκοικηβή κοί νά ήσυχάσχ) μιά γιά πάντα.

Εΰρηκε ένα χοντρό κοντοστήλιαρο κι’ έυκέ- 
φτηκε τό βράΟυ νά β ίλχΐ τό μοθητή του νά 
φυλάγυ οτήν πόρτα χοϋ μαγαζιοΰ, κι’ δχαν 
Ιδή χόν Πάμφιλα νά έρχεχαι νά χόν είδοποι- 
ήσ|] γιά νά έχοιμασθχί. γιά χή στιγμή «οΰ θά 
μπάσχι χό κεφάλι χου άπό χό χαρχί νά κάμυ 
τό άσιεϊο, νά χοϋ δώοη μιά μαχσουκιά σχό 
κεφάλι, καϊ ό,χι διάλο θέλει ,α; γένΉ·

Άνεκοίνωσε ό Μαστρογιάννης τό σχέδιο τή; 
έκδικήσεώς του στό μαθηιή του, τοϋ έδειξε

ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΓΡ0ΦΤΛη«0Σ ΤΟΤ 1874
‘Ο κατηγορούμενος ήτανε είς τήν κτητικό- 

τηια τών δύο παρανόμων άγγινάρες καί έπεί- 
δήτις τόν είχα παρατηρήσει χθές διά τάς 
μνησθείσας είς άπαγωγήν κρομυδίων λαθραί
ων, όπου τόν έπίστευα δτι τά ύ.χεξέραιοε διά 
κλοπής, χόν καχευώδωεα είς τό» κύρ Δήμαρ
χον, ιίς χόν όποιον άνεγνώρισε την άποκάλυ- 
ψ η ’ ότι είχε κλέψει πατάτες καί όποϋ είχα 
ενεργήσει κατέσχεσις ώ; σώμαχα εγκλήματος.

Διά ταΰτα καί έπειδήτις ό εγκληματίας 
αύχαπορνεϊχαι χήν έπίσημος καχάθεσίς μου, 
έρχομαι νά λεπτομερίσω εις χούς διακριτι
κούς περίπχωσις τοΰ πράγματος καί τής υπό- 
θεσις δποΰ προέρχεται τό έκγλημα. Ήμουν 
είς περίπουλος είς τούς άγρούς και ειδον τόν 
εγκληματίαν κληχικόν δύο κεφαλια λαθραί
ων άγγινάρες. Έπειδή χις εΤμαι γνωστός οτι 
ό κλέπτης ήτανε ένας έγκληματίας τής φυ- 
χουργίας, έστοντας δποΰ τόν έπαρατηρησα 
είς παρακράτησις υπόπτων κρομμυδίων τοΰ 
έκαμαάνάκρισις πε^ί τών δύο κεφα)ών αγγι- 
νάρες τών λαθραίων καί τοΰ είπα κτλ... και 
μάλιστα ή θέλησε νά πολεμήση καί διαφθε|- 
q-q τήν έ«έλεσις τής υπηρεσίας μου αγορα- 
ζοντας τό βάρος τής έμπιστοσύνης μου.

Ο ΡΑΚΟ ΣΥΛΛΕΚΤΗ Σ

mr- - m
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ΤΟ ΜΥΠΙΗΟΗ τοτ « Μ Ι Μ Ο Υ
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ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ*Ι ΝΕΟΙ, ΠρΟΣΕΗΑΤΕ TQ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΑΥΤΟ

Μ ΝΥΜΦΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΗΜΟΥ
Νά  ̂ τό κ'ίχασχάλαγμαι όλης χή; κινήσεως 

ποΰ έκαμα γιά ιόν Πολιτικόν γάμον: Τά πε
ρισσότερα κορίτσια πού έρώτησα έκηρύχθη- 
βαν εναντίον. Φοβούνται τοΰς άνδρας. Είναι 
τόσον άπιστοι, ώοτε δταν αισθάνονται δτι 
δέν είναι θρησκευτικώς συνδεδεμένοι μέ τής 
γυναίκες, τής εγκαταλείπουν. Άλλά καί οί 
περισσότεροι κοινωνιολόγοι έκηρύχθησαν 
εναντίον τοδ Πολιτικοΰ γάμου. Ό  Πολιτικός 
γάμος, λέγουν, θά καχασιέψη τήν ιδέαν τής 
οίκογενείας,

Είμεθα άκόμη πολύ πίσω άγαπητοί μου. 
Χρεία.εται μεγάλη προπαρασκευαστική έργα- 
σία, χρειάζονται διαλέξεις, μεγάλη εργασία 
τοΰ Λυκείου τών Έλληνίδων γιά νά καταλάβω 
ό κόσμος τί είναι ό Πολιτικός γάμος. Σάς 
βέβαιά) δτι άνέλαβα έναν άγώνα υπερβολικά 
ύπέρχερον τών δυνάμεων μου. Εις τόν άγώνα 
αύτόν συνήντησα πολλάς άντιδράσεις, έτσι 
ποϋ μοΰ είναι άδύνατον νά τόν συνεχίσω. 
Ά ς  μή άπογοητευθοΐν όμως αί φίλαι καί οί 
φίλοι τοΰ πολιτικού γάμου. Μιά μέρα ή νίκη 
θά είναι δική μας. Καί ή ημέρα αύτή δέν θά 
είναι μακρυά. Μέ τόν καιρό θά τά ξανα- 
ποΰμε πάλι.

ΠΙΝΑΞ TflN  ΚΟΡΙΤΣΙΑΝ
5 δραχ. κάθε δήλωσις

(Ά πό τόν πίνακα αύτόν οί νέοι />ά διαλέξουν 
τας Ννμφας τον πολιτικόν γάμον. Φροντίσατε νά 
τβς γνωρίσετε).

ΠΡΩΤΗ ΕΒΔΟΜΑΣ
Μερόππ Βλαοταράκη, Χανιά.
Καίτη Καψάνη, Άθήναι.
Α γλα ΐα  Νίκα, Πειραιβύς.
Eipnvn Δρανόάκη, Άθήναι.
Μαρία Χιώτη, Άθήναι.
Έσμεράλδα, Κόρινθος.
Πουπέ, Άθήναι.
Λίνα ΚαβαΧλιέρι, Άθήναι.
Πόπη ’ Ιατρού, Άθήναι.

Δ Ε Υ Τ € Ρ Α  £ΒΔΟΛ\ΛΣ
Λολό.

ΤΡΙΤΗ ΕΒΔΟΜΑΣ 
Α ντιγό νη  Παπαδάκη.

ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΒΔΟΜΑΣ 
Πικραμένη προσφυγοπούλα.

ΕΚΤΗ ΕΒΔΟΜΑΣ 
Ανθος Μαΐου, Άθήναι.

ΠΙΝΑΞ TON NEQN
5 ίραχ. κάθε δήλωσις 

(Ά πό τόν πίνακα αύτόν τά κορίτσια ι?ά δια- 
λβξονν τον γαμβρόν τον πολιτικοΰ γάμον).

ΠΡΩΤΗ ΕΒΔΟΜΑΣ 
Μάριος, Άθήναι,
Μαρίνος Σταθόπουλος, Καλάμαι.
Μήτσος Διοσκουρίδης, Πύλος.
Νέος Συρκοϋφ, Άθήναι.
Αγόρ ι, Καλαμαι.
'Ιππότης τών Πατρών.

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΒΔΟΜΑΣ 
Γ. Μ. Χαραμής.
Άπηλπισμένο άγόρι, Θεσσαλονίκη. 
Σπυρίδων ΜπόΘος, Θεσσαλονίκη. 
Χιονοσκεπής Όλυμπος.
Νέμος Μανδέβ.
Ζοΰντεξ.
Νικ. θεμελής, Πάτραι.
Κωνστ. Παναγιώτου, Άθήναι.
Θεοφάνης Ραυτόπουλος, Πάτραι. 
Παναγιώτης Γιαννούσης, Ν. Φάληρον. 
ΆΘ. Σόμπας, Άθήναι.

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

Θεοδωρακόπουλος, Μαγευμένος νέος, Ά -  
Γνωστος_ ’ Οδοιπόρος, Νίκος Ροδάνθη?, 
Κρητη» Ιωαν. Τσιάλης, Καρδούλα χβρίς 
ταίρι.

ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΒΔΟΜΑΣ 
Inconnu, Αθήνας.
Μαγευμένος, Λάρισσα.
Τσάν Τσών Λίν, Πειραιεύς.

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

ΕΚΤΗ ΕΒΔΟΜΑΣ 
Dave Winter, Άθήναι.
Πάρις, Άθήναι.

Όνειροπόλος βοσκός, Πειραιύς.
ΕΒΔΟΜΗ ΕΒΔΟΜΑΣ 

Π ίπ Γ ,ς ,  Άθήναι.
‘Απογοητευμένο φανταράχι. 
Μεφιστοφελής, Μύχικ...
Νέος Βοτανικοί, Άθήναι.
Ππραπονιάρης.

ΔΕΛΤΙΟΝ ΔΗΛΩΣΕΩΣ 
Κοψαχέ το καί στείλατέ το στά γραφεία τής 

«Σφαίρας» συνοδευόμενον μέ 5 δραχ.

’ίγκ ρ ίν ω  πληρέστατα τον θεσμόν 
τον πολιτικού γάμον καί θέλω 

νά λάβω μέρος «ίς τό 
Δημοψήφισμα 

Υπογραφή η ψευδώνυμον

Ή  Δίς Νόρα

ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΛΩΝ ΛΟΓΙΩΝ

Τ Ο  Α Σ Υ Ρ Μ Α Τ Ο  Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο
Έ , ρε γκρινιάρα κε<ων(α πώς κατάντησες 

μέ τή; εφευρέσεις μου. Τά πάνχα, άδρεφάκι, 
γίνουνται ο ή ·ερις 
μέ τόν ήλεχτρισμό.
Μέ τόν ήλεχτρισμό 
πεθαίνεις, μέ τόν 
ήλεχτρισμό ξανα
ζωντανεύεις πάλε .
Μιλάω Άμερικανι 
δόν ; Καί τό άσύρ- 
ματο τηλέφωνο 'τ ί 
σοΰ λέει. Βαράει 
τό Σαντούρι στή 
Τσεχοσλοβλακία καί 
τ ’ άκοΰς τοϋ λόγου 
σου στή συνοικία 
τοΰ Ψυρρή. Παρΐ- 
Ψυρρή, β ιρδάτε καί 
θά ξεράσω ξυλοτά- 
πουνα. Τσακώνεται 
έν’ άντρόγενο στήν 
Πάρο κι’ άκοΰς στήν 
Αθήνα τό ξύλο πού 
πέφτει. Βαραντούπ, 
δηλαδής.

"Υστερης κάθε - 
σαι στή ταβέρνα καί 
πολεμάς νά πνίξης 
τής πίκρες σου στα μισάρια, δντας αρχίζει 
ένα μούτς, μούτς νά βουΐζη στ1 αυτιά σου 
σάν ν’ άνοίγουνε δίπλα σου μπουτίλιες. Ά -  
φιγκράζεσαι καί τί άκοΰς ; Τή γκόμενα νά 
φιλιέται στό κεφαλόσκαλο μέ κάποιο μαν
τράχαλο. Τρέχεις αυθωρεί στό σπίτι της κι’ 
από Χριστιανός ορθόδοξος γίνεσαι κόφτης.

Κ’ υστέρα σοΰ λέει ό άλλος παιδεύεται I- 
σοβίως γιά νά βρή μιά έφεύρεσι νά σώσή 
τήν κενωνία. Άσιχτίρ  ! ο β λ ά μ η ς

Πιρδίκον μ ’ π ’λί μ ’,
Ούρ’ σ* άκ’σα προυψές δπ' έλιποθύμ’ξες 

στοϋ κρεββάτ’ άπ’ τόν φόβο σ’ δη’ μ’ά*’σες
τ ’ άσύρματον*ντελιέφα>- 
νον μέσα σ ’ ένα καμ
παρέ τή συνοδείςι ορ
χήστρας άπό τή Μέλπω, 
τήν Κατίνα καί τήν Α 
μαλία τή Σμυρνιά. Αύ- 
τοδνα έχ’ν, οϋρέ ζού- 
διου ή νεώτερες εφευ
ρέσεις. Νά γνορίζ’ ή 
δεξιά σ’ τί ποιεί ή α
ριστερά σ’. Ούρ’ άν 

*U ήτ’ν άνύπαντρους έχειός 
ού έφευρέτ’ς τ ' άσυρμάτ’ ντηλιεφώνου ούδέ- 
ποτις θά κατιοκεύαζι έκειό τδν σατανά ©π' 
φέρν’ στ* αυτιά τούν συζύγουν τά παραπτώ
ματα άμφοτέρουν.

Φαντάσου Ιτώρα νάσι ίλόγ’ σου στού χου- 
,ριό κ’ έγώ στήν Άνθήνα κί ξαφν’κά V άκούο» 
ιγώ τά _ κλαϊμματά σ’ δπ’ θά σέ δέρν’ ή 
μάννα σ’ έπειδής τ ’ς έφαες τού κριθάρι.

Άμή τώρα δπ’ λιένι δτ* μαζή μί τ ’ φουνή 
θ ά  γλέπ*ς μπρουστά σά στοιχειό μ ι  τή φου- 
τογραφία τ ’ όμιλοΰντος κι’ ό όμιλών νά είνι 
η Πιρδίκου;

Θάν τού (Γπάσου τό έρμου,θάν τού σπάσου.
Ταΰτα κί μένου, γειά σ’ κι5 άντίου μ’ , 

Μήτρους Κουρνόγάλους

ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΕΜ8ΕΣΙΣ ΠΠΟΣΠλΣηΡΤΠΡΧΟΤ ΤΟΤ 1880
Πρός χόν Ναιματάρχην τοΰ αύτοΰ φυράματος·
Εύσεβάστω; άναφέρομαι κύριε Νωματάρ- 

χα καί μετ t τής προσηκούσης εύλαβείας άνα- 
«έρνω ίεραρχικώς »αί άνευ παρεξήγησις τά 
εξής: Προχθές έν ώ {α νυκτός καί πανσελή- 
νου ενώ όλος ό κοσμ<ΐ<ο; κοιμώταν μακαρί
ως, έμού άγρυπνοΰντος κάτωθι μιάς έλ{]άς 
ρεμβάζοντας καί παίζοντος μέ τά ζωύφια τής 
κάππας μου, βλέπω είς τό σκότος τής νυ<τός 
ερχόμενον κατ’ ένανχίον μου άνθρωπον υπό
πτου προελεύσι ως, εξωτερικού καί ποιότητος 
καί όδηγοΰντος έκ τοϋ ώτός μίαν προατίναν 
μαγκιόραν καί περιφράζουν τφ στομάχι δ ι' 
άκανομάστων χειρονομιών ίνα μή βελάζη κα
ταλλήλως καί άοειμανίως. Άμέσως τότε διέ
ταξα τόν εαυτόν μου καί τόν περιαρπάζω 
ίεροκρυφύως είς τρόπον ώττε άνευ οΰδεμιάς 
άνχιστάσεω; νά β/άλου τού Λυτάρι καί τούν 
διακόψω άπό τό άπρεπές καί άνόσιον έργον 
του. Διά δέ τή ν  προατίναν διέταξα τά  δέουν- 
τα καί τήν έμαΐρέψανε πρεποντως. Μά έπει- 
δήτις καί ήτανε μαγκιόρα άρρωστήσαν τά 
παιδιά. Διά ταΰτα έξαιτοϋμαι τήν τιμωρίαν 
τοΰ ενόχου καί τήν θεραπείαν τών παιδιών 
£νευ δλιου τού'έστιν >αθάρσιου, καθόσον τό 
κλωτσάει, καθώς λένε, ή καρδιά το«ς πρός 
τ<* έξω. Ο ΡΑΚΟΣ Υ ΛΑΕΚΤΗΣ

ΤΟ ΠΠΠΜ TOY XPinHflTOKISlTlOY
TO HEOH Μ)1Ι!1Μ >  I I !  “5**ΙΡί ϊ„

Η  Υ Γ Ί Ο Ο Ε Σ ΙΣ Ζ  
Ό  Νεοϋορκέζος εκατομμυριούχος Πάζ εύ- 

ρίσκεται φονευμένος είί τό μέγαρόν του, φέ- 
ρων κάταγμα τή; κεφαλή;, έπε·»εχθέν διά 
κηροπηγίου. Ό  άστυνομικος Σουΐφτ άναλα- 
βών τήν ύπόθεσιν έξετάζει τούς δύο έν τώ 
μεγάρψ διανυκτερεύσαντας, τόν ανεψιόν τοΰ 
θύματος καί τόν γραμματέα του. Ούοενός 
ομως ̂  στοιχείου ενοχής προκύψαντος τούς 
απολύει καί άρχίζβι να έρευνα τά διάφορα 
διαμερίσματα. 'Οδηγηθείς έξ ιχνών άνθρώπου 
άποτυπωθένταιν έπί τής χιόνος τοΰ κήπου 
άνακαλύπτει όιι τέσσαρες Κινέζοι ή ’Ιάπω
νες παρακολουθούν τάς ενεργβίας του..

ΣΤΗΛΗ ΜΙΚΡΩΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ

50 λεπτά ή λέξις 

Κ  I  Α . Τ  Ο  HST
"Ελα με με νά ζήσ^ς, ελα μένα, φως μου.
Λεν είπα αντό τοϋ κόσμον δτι αε σε &ά πώ: 
Είπα τρανά δώ πέρα ο την παναρμόνια λύρα 
στοϋ πόνον την πλημμύρα, στής γης τόβογκητό..
Ά π  ’ τη μεγάλη φύση ί'χω γιά σένα κλέψει, 
τη πιό μεγάλη σκέψη, τό πιά γλυκό παλμό. 
'Εσένα &ά λατρεύω, Ak τραγουδώ σε σένα, 
dev f>a είπώ σε κανένα δ,τι α'ε σε Μ  είπώ.

ΑΝ. Γ . ΝΙΚΑΣ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «ΣΦΑΙΡΑΣ»
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 πωλούνται 

χονδρικώς καί λιανικώς τά κάτωθι βιβλία. 
και μυθιστορήμαια :

ΤΟΜΟΙ «ΣΦΑΙΡΑΣ»

2ου, 3ου, 4ου, 5ου καί 6ου έτους έκαστ. Δρ. 70

ΕΡΓΑ Σ. ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΤ

Ή ρ  ώ καί Λέανδρος έκαστον Αρ. 12
ΊουδηΘ » » 12
"Ενα φιλί στό σκοτάδι » » 20
τ^σμα ασμάτων » » 20 ■

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΦΑΙΡΑΣ 
Γέμμα , » » 2
Άγκαθάγγελος » » 2
Φιλολογικόν ήμερολόγιον > > 5
Ό  γάμος τής Γρράς'Ι 

Παντόφλας ^κωμφδίαι » » 2
Τό Φρενοκομεΐον )  » 2

ΠΡΑΚΤΙΚ ΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
Μέγας δόηγός καλλονής » > 3 0
Οίκιακή μαγειρική » > 1 0
Μαγειρική-Ζαχαροπλαοτική » > 2 0
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ΤΑ^ΐΔΙΑΙΤΕίΑ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

(50 λεπτά ή λέξις) :
— Γεωργό. ’ Επί τέλους έγραψες, έστω καί

Ψ«Χ0β. .. !
Χαρακτηρίζεις φρονιμαδα μου αΟιαφο- 

ρίαν καί προχείνεις διακοπήν. Τό κρίμα στό 
λαιμό σου Αισθήματα μου άμετάβλητα άλλ’ 
ύπάρχει καί αξιοπρέπεια, ήν οφείλω νά τη- 
ρήσω.Εύχαριστώεϋχάς,άνιβύχομαι ομοίως.Β.Σ 

—^Επανερχόμενος ιίς τό  σαλόνι τής «Σφαί
ρας» ζηςώ άλληλογραφίαν μετά δεσποινίδων 
ιτανταχόθεν. Τύποι καλλονής αποκλείονται. 
Γράψατε : Ε. Γ. Μ, p. r. Καλλιθέαν.

—Άγάπην uou, έλαβα. Πάνιω; θά είμαι 
διερχόμενος. “Ερχομαι μόνον πρός τελείαν έκ- 
καθαρισιν τών πραγμάτων. Σέ φιλώ Πολυ- 
αγαπημένος σου Λέλο;.

—Αλληλογραφώ μβ δεσποινίδας ήίικάς 
κολών οικογενειών καί μέχ^ι 20 έτώ* Ροδ. 
Εΰδοξος, p.r. Ένταΰθα.

— ϊτή ν αδιαφορία σου ήιθάνθη μόνον πι
κρό παράπονο. Λησμόνησες ; Τίποχε δέν σέ 
συγκινεϊ ; Παρηγορήθηκες χόσο εύκολα ή τό 
πήβες άπόφασι χόσο μικρόψυχα. Δέν πι- 
σχεύο» . . . Κρυφή άγάπη

— Σοβαρός καί μορφωμένος 29ής Κύριος, 
ζηχεΐ αλληλογραφίαν μέ Κυρίας καί Χήρας 
μορφωμένας έξ' δλης χής Ελλάδος καί Ε
ξωτερικού. Ή  εκλεκτή μου νά είναι βρβϊΐα 
διά τήν ευτυχίαν της. Γράψιτε : Κ Λ. Poste 
Restante Εσωτερικού. Ένταΰθα.

— Έπιθυμοΰντες'άπόκτησιν συντρόφων δε- 
χόμεθα άλληλογραφ αν μέ κορίτσια και χή
ρες. Γρόψιτε. Γεώργιον Μπάλαν, Νικόλαον 
Μπάλαν,. Poste Restante Χαλκίδα

ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑΤΑ

Έμμ. Ξίράχτχν, συνδρομή σας έλήφθη 
Μιχ. Με εγάκην, συνδρομή σας έλήφθη. 
Κ ω *. Γεωργιαάην, επιστολή μέ δραχμάς^δ 
δέν έλήφθη. "Οπως δήποτε θά στείλωμεν α
νάλογα φύλλα πρός τό βραβεϊον σας. Νέον 
Σνρχονφ, έξόφλη’ ΐς έλήφθη Δ. Βονίτοην , 
συνδρομή σας έ ήφθη. Κ. Άνόριόπονλον, 
έξόφλησις έλήφθη. Ά ν τ ιγ . Παπαόάχη, δέν 
έλήφθη έπιστολή πού μάς γράφετκ. X. Πα- 
χάν, δ,ν δεν έδημοαιεύθη βηιιαίνει ότι δέν 
έλήφθη. Γεώργιον Άγγελόπονλον, σάς βύ· 
χαριστοΰμεν. Ένερνήσαμεν διά τήν αποστο
λήν φύλλων. ’Επιτυχία «Ανθοδέσμης» ύπήρξε 
καταπληκχική. Τό ίδιο συνέβη καί είς τάς 
Αθήνας. Ά π ο  τήν Κυριακήν τό βράδυ δέν ΰ- 
πήρχον είς τάς Αθήνας φύλλα .τρός πώλη- 
οιν. Εϊδοποιήσαμεν τό πρακτορεΐον. «Σφαίρα» 
έστάλη έγκαίρω;.

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΟΡΑΣ

Η Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Η  Β Α Β Υ Λ Ω Ν ΙΑ

a .  'IV — μ.— τ- 
6—ντ- ς.

—  3 .  * ------

Μαρία Σιγανόν, Αταλάντη Άντωνιάδου, 
Χρήστος Χαραλαμπόπουλος (κλ. 2), Πηγή 
Π βολή, Παναγιώτη; Τσαχαγέας, Γ Λάζος, 
(κλ. 2), Μιλτιάδης, Βρετιός, Δέσπω Άγγε- 
λουδάκη, Νικολίτσα Σπηλιωτακοπούλου, (κλ.
2), Μαρίνα Νεϊ,ιρίιι, (κλ 7), Νίτσα Κατσα- 
ροΰ, Παναγιώτης Συναδινός, (κλ. 3), Ήλίας 
Παπαδάτος, (κλ. 3), Ευάγγελος Μωρέλλας, 
(κλ. 2), Στνλιανή Μαργέττη, Νικόλαος Πα- 
παμικρούλης, (κλ. 2), Εύάγ. Ρέπας, Σπυρ. . 
Ρβπας, Μιχαήλ Ρέπας, Παναγ. Ρβπας, Μαρ- J 
γαρίτα Ρέτια, Άγγελος Καραράς, (κλ. 2), 
Εύάγ. Κωστάκης, (κλ. 2), Δημή^ριος Ίωάν, 
Λάφογιάννης, (κλ. 3), Άντ. Ιατροΰ, Σωτη- 
Qioq Μαργπρίιης, Δημ. Χβ. ΚυρΙχοης (κλ.  ̂2), 
Εύάγ. Βαμβακούσης, Λυκ. Βενορδής, Ευαγ. 
Παπαζώχος, Άγλαίτσα Καλαφάτη, Νιχολ.

' Μοΰχος, Κατίνα Κοντού, Μιλτ, ’ Α,νδρικό- 
πουλος, Χαράλ. Χρισταράς, (κλ. 2), Αφρο
δίτη Παναγιωχοπούλου, (κλ. 2) Κωνστ. Κα- 
ναβέλης, Θεοδοσία Μπαρού, Νικόλ Κατσου- 
λης, Ηρακλή; Έξαρχος, (κλ. 2), Άνόρέας 
Πανταζής, (κλ. 5), Νέος Συρκούφ, (κλ. -.), 
Εύοταθία Μαρμαρά, Αναστασία Σπαγιο- 
πούλου, (κλ. 2), Ζαχαρίας Παρούσης, Θρα
σύβουλος Ματσούχης, Δ. Α. Μήτσος, (κλ. 
10), Μενέλαος Γαλάνης, (κλ. 2), Χρήστος Τε- 
if όπουλος, Κωνστ. Γεωργιάδης, Σοφία Γχίχα. 

ΕΚΕΡΔΙΣΑΝ ΔΙΑ ΚΛΗΡΟΥ
ΚΟΡΙΤΣΙΑ

Πρώτο βραβεϊον Έ να κουχί μέ 6 λινά 
μανδύλια, Μαρία Νεζεριτη.  ̂ ^

Δεντερον. Γρία άρώμαχικά σαπούνια, Σο·
I φΐα Γ  χίχα
I Τρίτον. Ένα ζεύγος καλές κάλχσες, χρω- 
I μωχισμός κατ' o.q( 0  Μαρία Σιγανόν,I Τέταρτον. Μία φιάλη άρώιιαχος, Στνλια- 
I νή Μαργέττη.I Πέμπτον. Τρίμηνος συνδρομή «Σφαίρας»,
I Μαργαρίτα Ρέπα.
1 N B O T

Πρώτον βραβεϊον. Έ να  κουτί μέ 6 πούρα,
I Άνόρέας Πανταζής.

Δεύτερον. Ένας λαιμοδέτης μεταξωτός,
I Πανλος Κεχαγιάς.

Τρίτον .Ένα ζεύγος κουμπιά γιά μανικβτια, 
I Νιχ. Μοΰχος.
Ι Τέταρτον. Ένας αναπτήρας, Ηραα. Μα- 
I τοονχης. tI Πέμπτον. Δραχμαί 15 είς μετρητά, Μιλτ. 
ι Βρεττός.

Οί κερδίσαντες παρακαλοΰνται νάμάς γρά- 
I ψουν εγκαίρως χας διευθύνσεις των ή νά πε
ι ράσουν μόνοι των άπα τά γραφεία τής 

«Σφαίρας» διά νά πάρουν χά βραβεία των.
Δ ΙΣ  ΝΟΡΑ

Λύσεις, σννοδενόμεναι νπό μονοόράχμων, γί
νονται δεκταΐ είς τά γραφεία τής « Σφαίρας > μέχρι 
τής 13 Ίοννίον. Τ ’ αποτελέσματα ΰά δημοοιεν- 
&OVV ε'ις τό φύλλον τής 10ης Ίοννίον.

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

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

Πρώτον βραβεϊον : Δραχμαί 100 είς με
τρητά. ,

Δεύτερον : "Ενα σερβίτσιο μανικιούρ. 
Τρίτον ■■ Δραχμαί 25 είς μετρητά.

ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 
Πρώτον βραβεϊον : Μία πίπα γιά σιγα- 

ρεττα.
Δεύτερον : "Ενα κουτί πούρα.
Τρίτον : Δραχμαί 25 είς μετρητά.

Τ’ ΗΠΟΤΕΠΕΣΜΒΤΙΙ ΤΟΥ Ι1ΙΒΓ2ΝΙΣΜ0Υ
ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡ- 381 ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ 2 2  ΜΑΊΌΥ 

(Χ ό  φιλί δέν κρεμ,α)
Ο Ι  Λ Υ Τ Α Ι

Λύσεις όρθάς, εντός τής ταχθείσης προθε- 
σαίας έστειλαν οί έξής :

Πανλος Κεχαγιάς (κλ. 5), “Ιωάννης Γε- 
ωργάτος, (κλ. 2), Ελένη Πέτκοβιτς, Βιο- 
λέττα Γ., (κλ. 2), Κούλα Άγγελβτοπούλου,

— Μά πώς θέλετε νά διακρίνω άπό ύψος 
400 μέτρων;

— Πώς ήθελα νά κατεβαίναμε λιγάκι στή 
Κέρκυρα.

— Γιά νά κά\ειε ίσως μιά βόλτα στή Γα- 
ρίτσα;

— Ά ,  δχι, γιά νά τηλεγραφήσω.
— Στή μαμά σας;
— Ναί, νά τηλεγραφήσω στή μαμά γιά νά 

τήν ρωτήσω γιά τή ... Λουλοΰ μου.
Αρχίζει νά ψυχαλίζη.
"Ενας επιβάτης ψιθυρίζει.
Αυτές όλες τής πράσινες εύμορφιές θά τής 

καταστρέψη αύτή ή Μαγιάτικη βροχή.
—Λ έτε ;
—Βεβαίως. Αύτή ή βροχή είναι θάνατος.
— Ώ , μόν Ντιέ. αναστενάζει ή δεσποινίς· 
—Λυπάσθε τά καημένα τά δένδρα, τ ’ αμ

πέλια, τής φουντωμένες αύτές έλ|]ές;
— Ά ,  δχι φοβούμαι μ' αύτή*τή βροχή νά 

μή βρίσκεται στό δρόμο ή Λουλοΰ.
Ή  δεσποινίς άνοίγει χό χσαντάκι της καί 

άρχίζει νά πουδράρεται. Μιά φωνή άκούεται 
άπ’ τήν διπλανή μας καμπίνα.

—θεέ μου, πόσα μανητάρια. Δάσος άπό 
μανητάρια. Μά τόσα πολλά βγάνουν έδώ 
στήν Κέρκυρα;

Τρία ζευγάρια άπό λορνιόν διερευνούν τό 
έδα ψος.

— Μόν Ντιέ, άνακράζει ή δεσποινίς. Δέν 
είναι μανητάρια. Ε^ε οί Κ3ρκυραΐοι μέ τχις 
όμπρέλλες τοτς.

"Ώρα 3 μ. μ. Φθάνομε στό Πρίντεζι. Ή  
δεσποινίς μέ πϊρακαλιΐ:

—Πρέπει να ιαίνετε μαζί μου δσο διά
στημα καθήσουμε t0ot>. θά έλθετε στό δικό 
μου ξενοδοχείο.

—Άββκ Πλαιζίρ
Αρχίζω  v i  ένθουσιάζωμ ιι. Νά τΐ είναι νά 

είσαι τυχερός άνθρωπος. Καί στόν άέρα άκό
μη έχεις κατακτήσεις.

Άσφαλώς ή δεοποι-ίςέτσίμπησε. Προσγβι- 
ούμεθα.

— Ξέρετε, φοβιΰμαινά μείνωμόνη μου. Μή 
μ’ άφήσετε σά; παρακαλώ.

— Afv θά λείψω στιγμή άπό τό πλευρό σας. 
—Ξεύρετε κάτι;
Ή  ώρα έπλησίασεν. Ή  δεσποινίς θά έ «ι-  

χειρήση μίαν ερωτικήν έξομολόγησιν.
—Λέτε, λέτε...
— Ξεύρετε; Έχω συνηθίσει νάχω πάντα 

κοντά μου τή Λουλοΰ καί τωρα πού λείπει...
—θάχετε έμένα;.. Μερσί.

ο ΑΤΤΙΚ

ΜΕ ΤΟ ΛΕΡΟΠΛΒΜΟΝ 
Α Π Ο  Φ Α Λ Η Ρ Ο Ν  Ε ΙΣ  Π Ρ ΙΝ Τ Ε Ζ Ι

Μαζή μέ μίαν όεοποινίόα

'Ωρα ι ι  π. μ.— Ό  έ λ ι ξ  τού άεροπλάνου 
τίθεται είς ενέργειαν. ‘ Α ρ χ ίζ ε ι  ένας θόρυβος 
πού χα)4 κόσμον. Σωοτός αναβρασμός δευ- 
τέρας παρουσίας.

—Δεσποινίς, φεύγουμε.
—Μαμά μου !
— Μά τί φοβάσθε ;
—Σάς παρακαλώ, πήτε νά κατεβοΰμε πρέ

πει νά κατεβοΰμε άμέσως.
—Μά σείς, υποφέρετε πολύ. Είσθε ώχρά, 

τρέμετε. t ,
—Νά κατεβοΰμε, νά κατεβοΰμε. Έξεχααα 

τό... σκυλλάκι μου.
—Νά σταματήση ό μοτέρ τοΰ άεροπλάνου, 

νά κινητοποιηθούν μηχανικοί, πιλότοι, παρα- 
τηρηται έπιβάται γιά νά κατέβη ή δεσποινίς 
κοί νά πάρχι τό σκυλλάκι της.

Έ π ί τέλους πείθεται νά εξακολουθήσουμε 
τό εναέριον ταξεΐδι μας χωρίς διακοπή.

—Κρίμα, σ’ ένα τόσον ωραίο ταξεΐδι νά 
μήν είναι και ή Λουλοϋ μου.

Τής ύπόσχομε νά τήν πάρωμε μαζί μας, 
νά πάρω μαζί μας καί τό σκυλλάκι μας οτό 
δεύτερον ταξεΐδι καί έτσι ησυχάζει.

“Ωρα 1 μ. μ. Βρισκόμεθα έπάνω άπό τήν 
Κέρκυρα. Ή  δεοποινίςάρχίζει νά ρωμανχζάρη. 

ι — Τί ωραίο πράσινο ταπέτο. Τί δένδρα 
' ν ά εΐν* αύτά ;

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΔΙ’ ΟΛΟΥΣ
Μόνον μ.έ Δραχ. 4

Γ  ράψατε :

Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α  Φ Ω Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ω Ν

β α σ . κ ο υ β ε λ η
Κολοκοτβώνη 1 0 0

Π Ε Ι Ρ Α Ι Α



Η  Σ  A T  Υ Ρ Λ  Τ Η Σ  Ε Β Δ Ο Μ  Α Δ Ο Σ

Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΤΑ3ΕΙΔΕΥΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ
 —~ Μ Α Ζ Η  Μ Ε  Τ Ο Ν  Σ Α Ρ Λ Ω  -

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ 
Σαρλώ.- Καταλπβαίνεις λοιπόν πού είοαι; 
Καραγκκ ζης — 3έ μαγέρικο.
Σαρλώ. - Όχι. Είσαι μέοα στό έργοστά- 

οιον έ-ός κινημα
τογράφου.

Καραγκιόζης.— 
"Ωστε έεύ δέν εΐ- 
t>u ι άοτυνόμος ;

Σαρλώ. — “Οχι, 
ένχύθη«« έτσι γιά 
>ά γελάσουμε.

Καραγκιόζης.— 
Κ ι’ ό χωροφύλα
κας ;

Σαρλώ.— Αύνός 
εΐνσι ήβοποιός τοΰ 
κινηματογράφου.

Καραγκιόζης.— 
Καί τά φαγιά καί 
τά κρασά καί τά 
γλυκά ;

Σαρλώ. — Αύτά 
είναι άληθινά.

Καραγκιόζης.— 
Δόξα σοι ό Θεός.

Σαρλώ . — Κ’ ή 
γυναίκες είναι α

ληθινές, Καραγκιόζη μου.
Καραγκιόζης.— Δέ μοΰ λές... αύτές ή γα

ρίδες έχουνε καί σάλτσα ;
Μιά γυναίκα, (στόν Καραγκιόζη).— 'Αχ, 

πόσο μ’ αρέσουν τά ματάκια οου. Άπό ποΰ 
βϊσαι ;

Καραγκιόζης.— Μωρέ, γιατί δέν έ βάλατε 
καί λιγάκι σαλτσα στούς κεφτέδες ;

Ά λ λ η  γυναίκα.—Έ λα λοιπόν νά Μαθή. 
οουμε μαζή νά φάμε καί νά γλεντήσουμβ.

Καραγκιόζης.— Κρίμα νά μήν τώξερα, 
κύριε Σαρλώ, πώς θά βρώ έδώ πέρα ολό
κληρη κουζίνα.

Σαρλώ.— Κι’ άν τώξερες τ ί θάκανες ;
Καραγκιόζης.. — θάμβνα νηστικός ενα 

μήνα.
Σαρλώ,— Έμπρός τώρα στό τραπέζι γιατί 

έχουμε καί δουλειά.
Καραγκιόζης.— Τί δουλειά ;
Σαρλώ.— θά παραστήσουμε τήν ταινία 

ποΰ θά μάς δώση τόσα λεφτά.
Καραγκιόζης.— Καί τί θά είναι αύτή ή 

ταινία ;
Σαρλώ.—Νά, έμεΐς οί δυό θά τσακωθοΰ- 

με, έγώ θά βγάλω ένα πιστόλι καί θά σέ 
σκοτώσω.

Κολητήρι.— Έγώ πατέλα άμα σά τσεψυ- 
χήσης σά πέσω απάνω σου νά σοΰ πάλω τό 
ποτοφόλι.

Καραγκιόζης.— Τί λές, ρέ ; Νά μέ σκό
τωσες ; Δέ μέ μέλλει δηλαδή ποϋ θά πε
θάνω. Μέ μέλλει πού άλλοι θά τρώνε παξι
μάδια κ’ έγώ δέν θά μπορώ νά φάω.

Σαρλώ.— Μά θά σέ σκοτάσω ·τά  ψέμ- 
ματα, Καραγκιόζη μου

Καραγκιόζης . — Στά ψέμματα, έ ; 'Α , 
δειλέ, βάρα λοιπόν . . . Βάρα κοτάκαρδα.
, Σαρλώ.— Όχι, δχι, πρώτα θά φάμε η’ 
ύστερα θά γίνη ή παράστασις. Έμπρός, στό 
τραπέζι.

Καραγκιόζης — Έμπρός, καθήστε. Έγώ 
θά καθήσω άπό κάτω άπό τό τραπέζι.

Σαρλώ .-Ά π ό  κάτω άπό τό τραπέζι θά 
καθήσης ; Γιατί δεν κάθεσαι δίπλα μου ; 
Θάχης κοντά σου καί ωραίες γυναίκες ;

Καραγκιόζης.— Δέν μπορώ έγώ νά φάω 
δταν είναι άλλοι ur-ροστά.

Σαρλώ.—Ντρέπεσαι ;
Καραγκιόζης.— Έγώ δίν ντρέπουμαι. Φο

βάμαι μή ντραποΰ οί άλλοι.
Μιά γυναίκα.— Έλα, κονιά μου, χρυ

σέ UbU.
Καραγκιόζης.— θάοθω, μαλαματένια μου.
’Άλλη  γυναίκα.— “Ελα νά μοΰ δώσης 

ένα φιλί.
Καραγκιόζης.— Δέν μπορώ, κυρά μου. 

Έχω όρκισθή στή μακαρίτισσα τή γυναίκα 
μου νά μήν ξαναφιλήοω γυναίκα. Έ , tf)v ά· 
γάπιγα, βλέπεις, τή φουκαριάρα.

Σαρλώ.— Ά π ό  τί πέθανε ή γυναίκα σου ;
Καραγκιόζης· — Ά π ό  στομάχι. Στομά

χιασε.
Κολητήρι.— Ό  μπαμπάς τής έδωβε κ’ I- 

φοε μισή ό*ά τοραμη κ' έσχατσε.
Τρίτη γυναΐ«α .—'Ορίστε λοιπόν, καθή- 

στβ στό τραπέζι.
Καραγκιόζης, (κάθιται οτό τραπίζι) . — 

Θά καθήοω μόνο κοί μόνο γιά νά μη σάς 
χαλάσω τό χατήρι.

Σαρλώ.—Καραγκιόζη, δέν παίρνεις λίγα 
μακαρόνια ;

Καραγκιόζης.— Θά πάρω.
(Κάνει νά βάλχι οτό στόμα του μακαρόνια, 

άλλά βλέπει πώς τά μακαρόνια δέν τρώ
γονται).

Σαρλώ. Δέν σ’ άρέσουνε, Καραγκιόζη μον;
Καραγκιόζης.— Αύτα, πυιδί μου, δέν μα- 

σιόντπι.
Σαρλώ.—Τήν Ιπαθες πάλι Μά γιά κοί

ταξε καλά. Μακαρόνια είν’ αύτά ;
Καραγκιόζης.— Δέν είναι.
Σαρλώ.— Τότε τί είναι ;
Καραγκιόζης.— Είναι,... είναι..., είναι.... 

ροκανίδια 1 “Α, συμφορά μου. Μωρέ, τ ’ είν’ 
τούτα δώ ;

(Έξαφνα μιά άπό τής τρεις γυναίκες βά
ζει τής φωνές).

Σαρλώ.— Τ ί τρέχει ; Τ ί είναι ;
Ή  γυναίκα.— Κάτι μέ τσίμπησε στό γό

νατο. Φεΐδι ήταν, φεΐδι !
Καραγκιόζης.— Γιά νά δούμε, άδρεφέ.
(Κυττάζουν δλοι κάτω άπό τό τραπέζι καί 

βλέπουν τό Κολητήρι).
Σαρλώ.—Έσύ, μωρέ, έτσίμπησες τήν κυρία;
Κολητήρι.— Δέν τήν τσίμπητσα. Τήν καλ

τσοδέτα πήγα νά τής πάρω.
Καραγκιόζης.— Καί τί διάβολο, μωρέ, θά 

τήν έκανες τή καλτσοδέτα τής κυρίας ; Τρώ
γεται, βρέ σύ, ή καλτσοδέτα ;

Κολητήρι.— Ήσελα νά τήν πάλω γιά νά 
τήν κάνω σφεντόνα.

Σαρλώ. Ζήτησε συγγνώμην άπό τήν κυρία.
Κολητήρι.— Συνώμην, μωλή.
Καραγκιόζης. — Μωρέ, τί ώραϊο ψητό 

πουν’ αύτό Δέν πιστεύω κι' αύτό νά είναι 
άπό ροκανίδια ;

Σαρλώ.— “Α, δχι. Αύτό είναι καλό. Φάε.
Καραγκιόζης.— Θά τδ φάω ούλο. (Τρυπ§

ΤΑ ΑΣΤΕΙΑ ΤΟΤ Κου ΒΑΖΟΥ

^g< Φ Ρ Ο Υ Τ Α
Ό  κ. Βάζος πηγαίνει ένα μεσημέρι μαζ% 

μέ τήν γυναίκα του στήν άγορά γιά ν’ άγο- 
ράσουν φρούτα.

— Τί θά πάρουμε ; έ- 
ρωτςί τήν γυναίκα του ό 
κ. Βσζος.

— “Ας ρωιήοουμε τόν 
μανάβη τί εχει.

— Τί έχεις ; έρωτφ ό κ.
Βάζος τόν μανάβη.

— Τζάνερο φρέσκο.
— Φίλε μου, άνακράζει 

ό μ. Βάζος. Έού έχεις μέ
σα σου τό πνεύμα τών 
Βάζων. Σέ συγχαίρω.

— Γιατί, άφεντικό ;
— Διότι έκαμες καλαμπουράκι. Είπες τζά 

νερο, δηλαδή ι\ά ■ νερό, ζζά - repo, rego^ 
δώσε μας, κυρία, Ούλεν νερό. Γυναίκα, εχιις 
καμμιά γνωστή σου έδώ κοντά νά τήν φωνά- 
ξης νά γε- λάση ;

— Έχω καί ώραία κεράσα, λέγει ό μα
νάβης.

— Αύτό ήταν, φωνάζει ό κ. Βάζος. Ks- 
ράσα, δηλαδή κε-ράσα, ράασα, ράασα τοΰ 
παπά τά ράασα. Δηλαδή άλλοι ό παπάς κι’ 
ά) λοΓ> τά ράσσα του.

— “Εχω καί κορόμηλα.
— Κορόμηλα, χόρο-μήλα, μήλα δηλαδή, 

ποϋ φέρνουν τόν xoqo καί τά τρώει ή χάρη 
κ’ ύστερα παίρνει τά όρη. Κόρη όρη Γυναίκα 
γαργάλισε τόν μανάβη γιά νά γελάση. Δέν 
γε?.φς, μωρέ, δέν γελάς ;

Ό  χ. Σφιρνζιλώνης

μέ τό πυρούνι του τό ψητό καί άμέσως μέσα 
άπό τό δήθεν κομμάτι τοΰ κρέατος ξεπετιέ- 
ται ένα μικρό πυροτέχνημα. Ό  Καρογκιόζης. 
τά χάνει καί χώνεται άπό κάτω άπό τό τρα
πέζι, ένφ δλοι λιγώνονται στά γέλοια).

Σαρλώ.— Καραγκιόζη, πού εΤσαι ;
Καραγκιόζης.— Παναγιά μου, ζωντανός 

μπή<α στήν κόλασι.
Σαρλώ. — Μά δέν είναι τίποτα. Ά στεϊα  

στό κάναμε.
Καραγκιόζης.— Τ ί λές, μωρέ χροβσούζη ; 

Κάνουνε άστεϊα μέ τό φαί ;
Κολητήρι.— Πατέλα, φάε ψητό μέ τρακα

τρούκες.
Σαρλώ.— “Ελα, Καραγκιόζη. Τά φροΰτα 

είναι άληθινά.
Καραγκιόζης.— Τό λές άλήθεια ;
Σαρλώ.— Αλήθεια, σήκω
(Ό  Καραγκιόζης κάθεται πάλι στό τρα- 

πέζι).
Καραγκιόζης.— Μωρέ, τ ’ είναι έδώ μεσα;. 

Κ οντεύω νά χάσωτό μυαλό μου.
Κολητήρι —Πατέλα, νά γυρίσουμε στήν 

Άοήνα. Σά πεσάνουμε έζώ.
Σαρλώ.— Καραγκιόζη, πάρε αύτό τό πορ

τοκάλι.
Καραγκιόζης.— Ρέ σύ, τήρα καλά μην 

έχπ μέσα τίποτα φις, φις γιατί θά στό φαω 
τό πλεμόνι.

Σαρλώ.— Ό χι, φάτο, αύτό είναι καλό.
“ (7/ σπαρζαριαζη συνέχεια εις ζσ προ
σεχές).

ΕΚΤΚΛΟΦΟΡΗΣΕΝ ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΦΥΛΛΟΝ
Τ Ο Υ  Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο Υ  Σ Α Σ

^  “ f l N Q O A E i n H .  r
Α ΠΡΟΜΗΘΕΥΘΗΤΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΦΥΑΛΟΝ ΠΡΙΝ ΕΞΑΝΤΑΗΘΗ L ?

Με 2 Οραχμάςxra εχετε 5 μυθιστορήματα, άπειρα έγκυγκλοπαι. ^
■ δικά κομμάτια και — - -  .....
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