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0 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΑΛΑ ΓΚΑΡΣΟΝ
( Β λ έ π ε  είς τί,ν β ν α ε λ ί δ ο ι )



<ΣΦ αΐΡΑ»

Ο ΝΟΟΜΑΝΤΗΣ ΤΗΣ «ΣΦ ΑΙΡΑΣ»

Το  γ ρ α φ ε ίο ν  τη ς  ·2 φ α ίρας>  άνα λα μβά - I 
νει τη ν  ό ια β ίβα ο ιν  επ ισ το λ ώ ν  έκ  μ ιρονς  I 
τω ν  ενδ ια φ ερομ ένω ν  πρός δ ιά σ η μ ο υ έ κ  
Κ ω ν ο τα ν τ ιν ο ν π ό λ ε ω ς  Λ ο ο μ ά ν ιη ν  χ α ι η ν ε ν  I 
μ ζ τ ισ τ η ν  δ ια μ ένον τα  έν  Ά θ ή ν α ις .  Π λ ή 
ρες φ&ς είς ό’λα  τά ο ίχ ο γ εν ιια κ ά  μ υστήρ ια . f 

Π ν ευ μ α τ ισ μ ό ς , ύ π ν ω τιο μ ό ς , τρ α π ε ζά χ ι. 
Ψ οχοΛογία π α ν τό ς  ά ιό μ ο ν  έπ ί τή  βΛοει 

ΙΟ ο γραφ ικόν χαρακτήρας.
Σ υ ν εν ν ο η σ ις  δ ι'ά λλη Λ ογρα φ ία ς . 'Α π α ν 

τή σ ε ις  ιαχεΐακ  χα ί α κριβ είς . Π λ ή ρ η ς  μ ο - 
ac‘ *0cni ■ Γ ρ ά ψ α τε  : Ν οομ ά ντην , γραφεία  
« Σφ α ίρα ς » έο ω χ λ ε ίο ν τες  δραχμάς ίο  tic  
εχ ά α ιη ν  επ ισ το λή ν .

Ε ίς  τού ς  έπ ιθυμ οϋντα ς νά λά βουν  ό η α ν - 
ιη α ε ις  δ ι ιδ ια ιτέρα ς έπ ισ το λ ή ς  κ α ί ο χ ι δ ιά  
τη ς  σ τή λ η ς , χα θ ια τα το ι γ ν ω σ τό ν  ο τι δέον  I 
να εσω κ λε ίο υ ν  ε ί ,· δ ιπλοϋν  τό  όρ ισθέν  άν- 
τ ίτ ιμ  ν. 0 νοολιαντης ΑΠΑΝΤΑ: I

Γ .Κ ., Evxutttu : Ό  ύικαστικός αγών | 
εχυ βχβασιν ούχί ιύχάριστον δι’ υμάς. ‘Ο 

βίος σας μιχρι τοΰόε ύπήρξε πολύ περιπετει
ώδης. Δυστυχώς αί περιπέτειαί οας θα συ- 
νεχιοθοΰν._ Κάποιος^ Γεωργός ένδιαφέρεται 
οι υμάς αλλά έγώ δέν τον εκτιμώ καί πολύ. [ 

KFi'AYNON, Κιάτον : Είς τήν Άμιρικήν 
σας συμβουλεύω νά μη υπάγετε. Θα δει- 
νοπαθήσετε πολύ ΑΙ έργαοίαι σας θα προο- 
Οευοουν επαισθ.,τώς κατά τό 1926. Γάμον 
δεν διαβλέπω πρός χό παρόν. Δυσκολεύομε ί 
νά πισίιυσω εάν «ά  δυνηθήτε να εύιχιχήσετε 
πλησίον μιας συζύγου.

θ  ΧΕΛΙΔΩΝΗΝ : Διατί δίδετε τόσην ση
μασίαν ιίς ενα καινότατον γεγονος. Μια γυ- 
νοικα οά, έόόθη έισι εύκολα. Διατί λοιπόν I 
σας φαίνεται παράξενον όιι κατ’ uutov τόν I 
τρόπον δίδεται και είς άλλους ; Σάς βεβαιώ 1 
οχι η κυρία αυτή oitdevu άγαπφ σοβυρώς.Πα
ραχωρεί τά ^πάντα είς τούς πανιας έπιδ.ώ 
κσυσα ενα ανιάλλαγμα : Τόν γάμον. Θέλετε 
να την λησμονήσετε ; Παύσαιε νά τήν βλέ
πετε, καθω, καί έκείνους οΐ όποιοι . . συν
αλλάσσονται μαζί τη;. Σάς είναι Αδύνατον 
νά την λησμονησετε, t ας τυραννία ή ζηλ.,τυ- 
πία, θελ^τε νά χην έχετε απολύτως 'δικήν 

Β τ Ί ν· TUoxe «λλο 
Α ΙΙυΡΗ ΤΗ Ν , ΙΙειρα.ά : Τό μέλλον σϊς 

θα είναι ευτυχ ς καθ' δλα. Μ ή δίνετε σημα
σίαν εις τα μικροβπεισοδία χοϋ βίου σας | 
και ει^ χά, ανώμαλους συνθήκας τής ζα.ή:

‘«Λ ί ερα0ετ« d* °  l*‘ev μικρήν φωτιά 
δ.ά νά φίασοτε εις χόν Ανθη,όν λειμώνα,
°  ίου η Μ σ ο ς  σας περιμένει. Είς γάκον με 
αυτήν \}<χ ελθετε,άρχει να τό θελήσετε.Έρω 
τησαχε την καρ3ιά σας, κανονίσαιε τά οικο
νομικά σας χαί ζητήσετε την.Δέν Οά σάς άπο- 
κρούση. * I

Ε.Γ. ΛΕΥΚΟΝ ΓΑΡΥΦ ΑΛΛΟ Ν: Ή  ζωή
σας Γ ήρη3 ά ωμαλιών καί περισιαχίλφν I 
δυσαρεσ ων. ΠοΗχάραχον καί Ανώμαλον ίό 
μέλλον σας. Θα ζησειε άκόμη 14 έτη. ΜοΟ ' 
εί αι άδυνατον να εννοήσω το τέλος τής έπι- 
σ.ολης σα;.

Κ«,Ι ·ΑΚ·Ρ? ΓΪΡ Α ΙΝ  : Γ “ ί*ον δέν διοβλέ· 
συγ«ίνησιν?υ « χ ά σ ε τ ε  μίαν μεγάλην

APX inE IFATH N  : Ή  γυνοϊκϊ είναι έχ 
θρός σας, δεν elvui ου,επώς διόλου φρόνι
μον να βαζη κανείς τόν εχθρόν του μέσα εις 
το ππίτι \οι·. Μ εννοεϊϋε ;

vFmfriEJ TAN ! 2 “ ’ , ό:ι κακομετα
χειρίζεστε παρα πολυ χόν έ^ωτα καί όι’ αύ.ό 
ο ε^ως δθν σας είνοεϊ. Πολλάχις μέχοι χ-ΰδε 
ηγαπη ιατε χω^ις νά έπιιύχετε τοΰ ποθού
με. ου.Δυσιυχως οΰίε είς τό μέλλον διαβλέπω 
επιτυχίαν ανά. r

ΦΙΛΟΘΕΑΝ : Όνομα μέλλοντος συζύγου 
Κων «αντιιός . Γάμος εύ.ιχή,. Tot ίδιον θά

ΛΟΥΗ ΤΖΑΚ Αβη ας.· Σάς συμβουλεύω 
να νυμ^βυΰηΕε. Πλησίον μιάς καλής συζύγου 
θ ,  ε υ ^ τ η ν  εύ;υχ1αν, χή, δποίαν έ»1 «ό 
συν καιρόν ονειροπολείτε. Φροντίσατε ό χα- 
ρικτηρ της μελλούσης συζύγου σας νά συμ- 
«ωνη με νον ίδικόν οας. Τό το.οίτον δέν εί 
ναι δοοκολο, ν 1 ε,τιτευχΟό Πρ ηιμήιατβ τόν 

.ουνο,*εσίου γάμον. Το ταίείδιόν σας δέν 
πρ*_πε; *β »γματο ιοιηθ^.

Εις τό προσεχές φύλλον τή; «Σφαίρα1» θ ’ 
απαντήσω και t-ίς τάς έ τιστολάς τών δίδων

ρ ν φ ά *λ ο ν  Κ ω ν σ τα ν τίνα ν  Β > χ ιϋ , ζ ή  Ε1>-

Ζ * Ζ ' 00 Λ e3rOVJ * '  ‘Α ^ ο ί α ς \ ο τ ζ α δ η -  
λνβίοΌ.' ς Ν ,κολ“ ''ά™> £'β*Υας, Πο-

Α Α Σ Ε  ΜΟΥ Π ΙΣ δ  ΤΑ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α  ΜΟΥ
ι\1έσα στά γράμματα πού σουχω στείλει 

έχω κλεισμένη δλη μου τη ζωή. “Ω, μη τά 
κ ικομεταχειρισθής τά κακόμοιρα τά γράμ- 
ματάκια μου. Έ νας κόσμος δυστυχίας κι’ 
ενας κόσμος ευτυχίας κλείνετ^ι έκεϊ μέσα. 
Τόσα γέλοια καί τόσα δάκρυα. Πόσες νύ
κτες ξημερώθηκα προσπαθώντας νά σ’ ευ
χαριστήσω μ ’ ϊ  - α ύραΐο γράμμα, νά σοϋ 
γράψω τά γλυκύτερα έρωτικά λόγια, νά 
σέ ξετ^ελλάνω, νά σέ κάμω νά πετόξρς 
στά ουράνια, νά κλείσρς τά μάτια σου 
άπό τήν ηδονή καί νά αίσθανθρς δλη τήν 
έρωτικήν φρικί σιν τόσων έρωτεομένων 
καρδιών. . μέσα στήν καρδιά σου

Τώρα, τώρα πού μοΰ κάκιωσε:, ποιός ξέ
ρει σέποιά σκονισμένη γωνιά Ιχεις πετάξει 
τακακιμυ.ρα τά γρ·*μματά*ια μου, διιως 
έπέταξρς καί τήν άγάπη μου, σ ιν  μαρα
μένο λουλοΰδ/, σάν πεθαμένο πουλί.

Έκεϊ μέσα δμως στά τόσα μηυ γράμματα 
κλείνεται δ,τι ίερό κι’ δγιο είχε μιά καρ· 
όι i, κλείνεται μιά ολόκληρη θρησκεία, 
γιά τήν δποί ιν έμαρτΰρησαν δύο άνθρωποι, 

Σεβάσου τό μαρτύριο τών ανθρώπων 
αυτών καί δώσε μου πίσω τά  γράμματά 
μου. Μέσα στό πένθος μου, μέσα σ ό πά 
θος μου, μέσα σιήν τρέλλα μου ιά  γράμ
ματά μοο θά γίνουν γιά μένα fi κα>ές 
άδελφούλες τοΰ έλέους. ΕΣΠΕΡΟΣ

τ ο  ΠΕΠΡΩΜΕΝΟΝ
Σήμερον θά αας 8·.ηγη9β μιά περίεργη ioxjpta 

για να δήτε τί φοβερόν καί άπαίσιον πράγμα 
είναι τ4 πεπρβμίνον καί πίσ3 άδύνατον εΓ.αινά 
χ αποφύ,Ά κα ε'{: Έχω Ινα φ:λ2ν, 6 ίποΕος 
uiaei θαναα'μκς ώριαμίνον άνθρωπον.Λ4γοο; ίέν 
•ϊχβι,, βφ ρμή >.at ίι*ο ιολογητικά τοδ μίοοο; αύ 
τοδ δεν δ .άρχουν. Κι’ δμως 4 φίλος μοο μισεί 
τον άνθ,ωπον au :όν,4 ίποϊος καθε μεοη ιί^ι τήν

* αΗ̂ ι°ω, ω;α περνάει κάto, άπό τά παραθϋρα 
το8 γραφείου χοδ φίλοο μοο. "Οπβς μ’ έ5ε3χί- 
ωσ* κάποιε t5 £ τό δ Όμα καλά-κϊλά δίν γνβ- 
ρίζβι χοδ άνθΓώπου ncti μισεί. Κι* όμβις χάν μι
σεί, χόν μισ.ί, χόν συχαίνεχαι φοβέρα.Μίλις χόν 
ρλίπει να περν? χ ίν*ι Χό χρδ1>α xou χό χ4 
XOU, γίνεται δρρβστος.

Ilixi μου δέν μπορέσω νά κάμω φίλον 
μοο χον a\6fωπον αύιόν. Δέν χόν νβνεόω λέ
γει διαρκώς.

Πρό ήμ.ρώ, ό δοσιοχής φίλος μου Ιχασε 
καχι λεπχοο^ακια σιό χρημαχισχήριο. Ή  άχυχία 
sot η τοδ έσιοίχιοε τόαον mj-e γιά μιά σιιγμ* 
απεφασισε νά κάμ5 ϊ να χαξε.δάκι εί; χ,> αίω- 
ν οος μονοίς, όπου c5ts χρημαχισχήρια όπάρ/οον 
οοίε άνθρωποι μιση:οί. Σημκώσαχε οχι 4 φίλος 
μοο είναι νεορισθενικός t i : χά ίπακρον, ίπο- 
μ ί '»ς  μία αύχοκχονία δέν ήχοδι’ ούιόν πρα/μα 
αϋζ,ηΐησίμον.

Προχθές λοιπόν τό μεσημέρι βγτ;κε στό μπαλ. 
κόνι χου, ε<ρέμασε χά πόδια χοο έςω, Ι3»σε μιά 
καί έιιήίηαε κοΠο». Τό πήίημχ άπό χή μιά ζωή

ι  V ί ^< 'if‘ ai'  Tiv Ούρανόν.Μά 
δέν βαροέσχε. Τήν τελευταίαν σχιγμήν έ^εφϊ- 
νίϊΒη χο πειιρωιένον μειδίών είρωνικώ; πρός 
τον αύιίχκρα. °  ̂ s

Λοιπόν fejiips:,· t ; σ.1ν46η . Π ίπτων άτιό χό 
μπαλκόνι δ φίλος μοο Ιιιεσε έπάνω σ’ Ιναν άν-

* δ,?οί3' ,XT‘V ο«Τμ-ήν εκείνην διήρχειο κά ω άπ,ό χό μπαλκόνι.
0 άνθρωπος έκεΐνος ήτο χό πρόσωπον πού 

T033V ειισ^δ^βν 6 φίλος μου.

„ Λ 1 * ποτίΧ* ν *  ! Τό άποχέλεσμα όλης 
“ ° ·\ς χη; όπερα χω.ιΐκ ήτο οί δύο αύχιΐ άνθρω
ποι να σονδεθοδν άρρήχτως τήν στιγμήν έκείνη ,|

Ο ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Β ~   m
ΠΡΡΣΕΧΰΣ ΕΙΣ TUN « Σ Φ Α Ι Ρ Α Ν »

! ΤΟ ΙΤ ΙΤ ΙΚ Β Β  γοτ XPHMflTOHIBOTlOy
" I

ΙΙεριπετειώδες καί πατα-
πληχτικόν Α ν ά γ ν ω σ μ α

= ------------------- ΙΈ

ΛΑΊ-ΚΗ ΕΥΘΥΜΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΑΡΑΒΙ  Η Β Α Π Ο Ρ Ι ;
Π 3ωΐ, πρωί, τήν παραμονήν τοϋ Σταυροϋ, 

η κυρα Μαχώλαινα έ|ύπ>ησε τά παιδιά της, 
τόν Γιάννη καί τόν Γεώογη, νά π&νε λάδι είς 
τά Χαιιά νά τό πουλήσουν.

Άφοΰ έση«ώθησαν τα παιδιά της, ή Κυρά 
Μανώλαινα ήρχισε νά τούς δίδΐ οδηγίας ηε~ 
ρί τήί πωλήσεως.

—, Όποιος σάς ρωτήςει πόσο δίνετε τό λά
δι νά τοϋ πήιε 20 καί τριάντα ή όκά, αν 
τοΰ φαν^ Ακριβό κατεβά^τβ το ϋ ή δέκα λε 
πτά π ιραβάτω* α,} και π ,λιν τοΰ ,αν^ άκρι- 
βο κάνετε πώς φεύγετε καί αν δέν οάς φωνά- 

κάνετε μιά βόλτα καί έπειτα γυρίζετε καί 
τοΰ λέτε, αν̂  θέλη' νά χό πάρη δώδεκα, 
αν δέν τό πάλι κατεβίστε το Ισαμε τή
μια δραχμή, δχι παρακάτω' ά/ δέν τό πάρη 
καί τόεες v<j χό γυρίσιε όπίσω'έχαταλόβΐτε;

— Ναί μητέρι...
— kKai τόνού σας 'στό δρόμο μή οάς τό 

πάρη κανείς κλέφχης· πάρετε για καλό καί 
γιά κακό καί τά μαχαίριά σας κι* ύστερα ελά
τε νά φορτώ ωιιε τό λαδι ’στό άλογο.

Μετ' όλί/ην ώραν ό Γιάννης καί ό Γιώρ 
γης, μέ τά μαχαίρια στή μέση, έφόρτοοναν είς 
ενα γέρικο άλογο δύο ασκούς λάδι καί Αφοΰ 
το έφόρτωσαν καί έχαιρέτησαν τήν μητέραν 
τ<ην ελαβον τι^ προς τα X ινιά Αγουσαν. 
ί»Έπεοιπάτησαν έοος ήμιοβίας ώ>ας δρόμον 
οτε δ̂  Γιάννης έσταμάτησε, παρατηρώ ν Από 
τίνος υψώματος ίΐρός τήν θάλαοσαν.

Άφοΰ δέ πορετήρησεν έπί τινα δευτερόλε
πτα εΐπεν είς τόν Γεώργη.

— Μωοέ Γιώργη!
— Ό ρσ8.„

Θαιρείς, μωρέ, ’κείνο τό ιτράμμα πούνβ
μέσα «τό γυαλό;

—  Ναί...
— "Α! να δαΰμε αν εύρής ίντάναι.

Κίντα γιά τρελλό μ, έπήρες, μωρέ. νά
μην κατέχω ίντάναι; Παπόρι είνε- οαν ΐντα 
αλλο θέλεις ιαναι;

— Δέν είνε μωρέ, παπόρι καράβι είνε δέν 
τό θωρεΐς;

— Μωρέ, παπόρι σοΰ λέω είνε.
— Μωρέ, καροβι είνε!
— Έ ! ετσι, μωρέ, νά χυθή τό αίμα μου αν 

οέν είνε πΛπόρι! tl/isv ό Γιάννης ού$ων συγ- 
χρόιως τήν μάχαιράν του καί τρυπών τόν ένα 
ασκόν εί^ τρόπον, ώ ιτε έχύθη τό λάδι.
. ~  Ε! εστι νά χυ»Ή καί μένα τόδικό μου 
αν οεν εινί καρ βι, ανπ;ίπεν ό Γεώργης τρυ
πών καί ούτός τον έναπομείνανια Ασκόν καί 
χυνων τό υπόλοιπον λάδι.
, Καί άφοΰ έχυσαν δλο τό λάδι ώ; νά μή 
έκαμαν καμμίαν ζη ,ίαν, ήρχισαν πάλιν χήν 
φι/.ονικείαν των.

— Καράβι είνε!
— Παπόρι εΙ>ε!
— Ποιό νά ρωτήξουμε, μωρέ, νά μάς είπβ 

κι αυεος τη γνώμη του;
— Πά ε νά ρωτήξωμε χή μάνα μας, πούνε 

[βηά και ς^ρει ά ιο τέτοια πράμματα;
— Πά.ιε!...

> Καί οί δύο αδελφοί Ιξεκίνησαν πάλιν καί 
εγυρισαν στόχω3ΐό των για να μάθουν τί είνε 
το^πράμμα πού είδαν στό γυαλό!

Η μητέρα ταν, ή όποΐι ιϊχεν Ανάψει τόν 
φούρνο yirt νό ψήσ0 ψωμί μόλις είδεν τά παι- 
οια της εξεπλά <η διότι έπέστρεψαν ταχέως.

Κοι αποιεινομένη πρός τόν Γεώργη.
Έπήγατε κι* δλα μωρέ, σι<· Χ»\ιά;

, — Ό χ ι μάννα, άποκρίθ», ό Γεώργης, δέν 
επηγαμε. 1

~  *^μέ τί έ κάματε, μωρέ, τό λάδι;
Αβοτσε νά σέ ρωτή|ω πρώτα ένα πράμ- 

μ^ κ υστέρα σοΰ λέω...
— Άκούω.
— Ξέρεις, μητέρα,ίντάναι έκεΐνο τό πράμ- 

μα που ητονε στο γυαλό;

δίν~τώδα· ’ '®ελες μ®°έ τβελλέ- νά ^φοϋ
— Μά πάντα θά  ̂ξέρΉς πάτι έ;
— ΞερΌ βέβαια ή καρ ίβι ή παπόρι βάταν· 

μά γι ι πες μου γιατί μέ ρακάς;
τ,' θέλβις νά σοΰ πώ θά σοΰ πώ.
Και ο_Γιώργης Αρηγή»η είς »ήν μητέρα 

««.- 'ά ^α τρ εξα ντα  μετά τοΰ άδελφοΰ του 
καί» οδόν και έπειτα τήν ήςώιησε:

— Μά έίύ τί λές \Acav μάννα;
Η μήτηρ του άντί Απαντήσεω: έβγα

λε τό κάλυμμα τής κεφαλής της, τό όποιον 
μίλις προχ&ές_ είχεν αγοράσει καί έρριψεν 
αυ :ο εντός του πεπυρακτωμένου φούρνου λέ - 
γουσα;

—Έ τσ ι ποΰ κάγεται τό τσεμπέρι μου, μω
ρέ νά καώ κι’ έγώ άν δέν είστε κηί ηΐ δυό 
σ ς τρελλοιΙΙ. μ. ττηριος

ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΟΤΙΟΪ
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(Συνέχεια έ * τοΰ προηγουμένου)

Ταύτοχρό'ω, ή χειρ είς τά άκρον ιή, ό τοίας έφάνη ή άστραηι'ι 
ΑνηγεΙρετο ή5η απειλητική..

Ό  -ουλτάιο^ διέκριιε καθ ιςώ , τό παλλόμενον έγχειρίδιον.
Μάχην έιειν« ήν δεξιάν ίνα συλλάβο χή» χεϊρα έκείνην.., Ή  

χειρ της εύηώμου Κιρ*αο(ας εύρίσκετο πολύ Γιψηλότερον, έ ιφ ό  οφ
θαλμός της ά-εζήχι ι χουχοχςόναις έπί χοΰ στήθου: τό μέρος τής καρ 
δίας διά ιά  κτυπή^ο-

Παβετήρησεν όμως δτι ή δεξιά του χεΙρ ήιο έλευθέρ", προσποι
ούμενος δέδ ι πςοσεπάθει δι’ ούιής νό <(ρουρήσκ) τήν κορδίαν του 
κατώρθωιε νό έμβυθίσχ) αύτήν είς τό θ^λάχιον ένθα είχε τοποθε
τήσει χό πι->·.ό\ιΟν μέ χήν έλεφαντί η λαβήν,π .ύ ίχε παραλάβειέκτοϋ 
γροφϊίου.

Έ ν  δευτερόλεπχον καί θό rjto νεκρός.
*Η ΧάϊδΙν, φοβουμένη μήπως κρουγάοη xui προκαλέοη βοήθει 

αν, ήννόησεν διι έπρεπε νά κχυπήσ|).
— Γιουλντουρτζή (δολοφόνε)! ά>έκροςε καί καΐι β βαοε τήν Ενο 

πλον χεϊρα κατ* aucou μεθ’ όρμή . .
Ά λλ '·, πριν ή χειρ χης φΰάοΌ μέχρι τοΰ στήθους, μία έ<πυρσο- 

κρότησις ή ούοθη άμέσως καί ή Σουλτάνα, μέ τό κρα\ίον 
δ.εςρηγμένον κα εκυλίοΰη έηί τοΰ δαπίδου.

'Η  togaCu ξανθή νεφολή τής Χαίδίν είχε μετι βληθή είς δύσ- 
μορφον | άζαν σαρκών, οΐματος χαί μυε>ών.

Ί Ι  ά « ό δ ρ α σ ι ς
Ό τ ε  ή Χαίδίν Ανεχώοηοεν έκ χοΰ θαλάμου χης δπως μεχαββ πα

ρά χφ ϋψυλφ χης συζύγφ (.έ πρόΟεοιν νά έμβυθίοχ) είς χό σνήθος 
του τό έγχειρίδιον τοΰ Αρμενίου όποδοΰ χής Μεγόλης Ίδέος ίδιος, 
εκτελώ' τήν εντολήν της, έχί.ειοεν έσαιθεν κολώς χήν θι'ρον, καί έρ 
ρίφθη κεκμηκώς έηί τοΰ Ανακλίντρου...

Μείνας οΰτω μόνος ό Τιγράν έν ιφ  κοιτώνι χής ώραίας Σουλχά- 
νας, άφήκεν έλευθέραν πλέον χήν μνημην του όπως Αναμνηοΰη χών 
τόσον γλυκυβύμων, άλλά κοί τόσον τρομερών καί παρα8όξ(ον περι
πετειών, πού συνεδέθηραν μέ χάν βίον χου έντός χριών μόνον ημερών.

Ό  νεανίας δέν έπίστευεν εί: χήν ιδίαν του Αντίληψιν.
Ή χο >οιπόν αύτίς ό χαπ:ινές καί άσημος νεανίας, ό έμπορ< υ

πάλληλος χοΰ άρμενιχοΰ έμπορικοΰ κοχοσχήμαχος χής ίίοΰ  τοΰ Πέ
ραν, πού εί'ρίίκετο κατά χήν στιγμήν εκείνην, ώς διά μαγείας τιτό;, 
είς τάς άδυτα τών θαλάμων μιας Σουλτάνας;

Ή ιο  ό ϊ5ιο; χάχα, ποϋ έπί μίαν όλόκληρον νύκτα έ\ετρύφηχεν 
έπι χής κλίνης τρομερού μονάρχου, ή όποία διά Γ.άντα άνθρωπον 
τοΰ κόσμου τούιου θά ήτο ονειρον μόνον άπραγματοποίητον, ή έάν 
έγίνετο ή πραγματικότης, οϋδεΐς θά ήχουε παρά τοΰ στόμοτός του 
τήν άφήγησιν τού θριάμβου του;

Ή το  ό ίδιος τάχα έκεΐνος. ό μιχρός χαί άτολμος έμπορο υπάλλη
λος, ό μέχρι πρ χθές ύποκλινόΐ-ενος εδαφιαίας πρό ιών κοινοτέςων 
χανουμισσών, δοτις είδε μίαν περιχαλλή Σουλτάναν συρομέ'ην έξ 
έρωτος πρό τών ποδών χου νι ί άσπαΐςουσαν έκ πόθου έν ιή άγ 
κάλΐ] χου; t

Κα' ήτο, τέλος, ό ίδιος ό νεανίσκος, ό τςέμων μόνον είς τό άκου 
σμα τοΰ όνόματος τοΰ '.ελίυταίου οργάνου τής μυοτιχής άίΐυνομίας, 
δσχις τώρα είχεν όπλίοει τήν χεΐρα μιάς φανατικής ΟβωμανΙδος 
δι’ έγχειριδίου ουνωμόχου, καί είχεν άποσχείλει ούχήν νά τυ έ βυ
θίση είς τό στήθος τοΰ τρομερού κυρίαρχοί) καί ουζύγου χτ,ς;

Ό  Τιγράν, είς τάς έρωχήσεις ταύνας ας άηέτεΐ'ε Γρός χόν Ιδιον 
εαυτόν του, δέν έτόλμα νά άπαντήοη:...

Παρετήρηοε γύρωθέν χου, ώ ; άνθρωπος άνανύπ'.ων έκ βαθεως 
ύπνου καί έ* μακςοΰ ονείρου.

Άνεγνώρισε χόν θάίαμον εκείνον, ιίς χόν όποιον έδοκίμασε πρω
τοφανή οι’ ά>θςωπον ( ΰδαιμονίαν. .

— Ναί, ήτο ό?ηθές; ή;ο αύτός ό ίδιοι!. .
Καί δμως έιόμισεν δχι έντός ταυ έκειμάτο Ακόμη ή ψυχή μου, τό 

δέ ονειρον της τό έϊωτερίκευε διά τών όφθολμών του, καί χό παρί- 
στα ένονπιόν του ώ; πραγμαιικόχηχα.

Π^σάκις ό άνθρωπος, έγρηγο{ών, δέν περιέρχεται ιΐςέ>π/.η£ΐν ή j 
όποία τού αμφισβητεί καί αύιήν τήν συναίίθήσιν χής έγρηγόρ- ί 
σεώς του;

— Άλλά ναί! άνέκραξε πρός έαυτόν, ο’ις έάν άπεχείνεχο εί( δεύ
τερον πρόοωπον. Άλ>άναί!... δέν κοιμοΰμσι βιβα(ως!... Ή  Άϊοέ... 
ό Σελήμ... ό Μουκτόρ, ή άμαξα πού μ’ έφερε έδώ... ή Χαίδίν... τό 
λουτρόνν . ή νύκτα πού έπέςασε, ή όποία μέ κόμνει νά φρικώ Ακό
μη... ώ, ναΠ... δλ’ αύτά ήσαν πρόεωπα καί πράγμαχα αληθινό!.Τά 
χείλη μι,υ είνε άκόμη αίμαχωμένα άπό χά δαγκάματα... ή ψυχή μου 
είνε Ακόμη μεθυσμένη άπο τά φιλήματα της... Όχι!.,, δχι!... δέν j 
ήτο ονειρον λοιπόν!...

Αίφνης παρεχ ήρησεν έναντί του έπί τοΰ τοίχου ένα άντικείμένον, ' 
τό όποιον είχε διο φύγει μέχρις τής στιγμής έχεΐνος τήν προσοχήν του.

Ήγέρθη έκ το ί Ανακλίντρου καί έπροχώρητε μέχρι έκεί, χωρίς 
ν" άποσπάσο χό βνέμμα έ* τού έπί τοΰ τοίχου Αντικειμένου.

Ή το  μία φωτογραφία τ ή; Χαίδίν, όμοίιι έκείνης τήν όποίαν είχεν | 
έντός τοΰ λευκώμανος ό Σουλνάνος κρεμαμένη είς τόν τοίχον έντός j 
χριισοΰ καί Αδαμοντοκολλήτου πλαισίου, τό όποιον χής ι Ιχε χαρίσει 
ό Τδιος ό Μονάρχης είς προηγουμένην ΐπίσκεψίν χης παρ* αύτφ

— Γλυκειά μου! Ανέκραξε δοκρύαν, γλυκειά μου Χοίδΐν! άγία 1 
γυναϊκο!... μεγάλη γυναίκα ..

Καί καταβιβάίας τήν εικόνα έκ τοΰ το?χον τήν προσεχόλλησεν ; 
έπί μακρόν είς τά χείλη του, καί τήν κατέβ^εξε μέ τά δάκρυα του. I

— Ποιός ήξεύρει, έσχέφθη, άν θά τήν Ιϊώ  πλέον! Αΰχό ποΰ τήν 
έστειλα νά κάμχι είνε τόσον έπικίνδυνον... Αύτός προφυλάσσιται πο- 1 
λύ... Ά ς  τήν »ρατή ω αύτήν τουλάχιστον έπάνω ιίς τό σ.ή^ές μου, 
νά τήν ένθυμοϋμαι έάν σωθώ έ^ώ.

Καί άποσπάσας διά σπαμωδικής κινήσεως ιή ; χειρός τήν εικόνα, 
έ ρριψε μο»ρι ν τό άδομανχοκίλλητον πλαίοιον χαί άιυψώσας χό φό- 
ρεαάτουιήν έκρυψε τοχιως έντός τής  ̂ γυναικείας κνημϊόός του, 
άκριβώ, έ*εΐ ένθα είχε τοποθετήσει τό έγχειρίδιον. { Αχολονθεΐ)

ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
r n o  Ι,Ω,-Α-ΙΝ JST. Κ Ο Ν Δ Υ Λ Α Κ Η

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένον)

"Ηρχισε δέ καί αύτή νά τραγονδή μέ φωνήν Ασθενή καί βρα
χνήν νεα^οΰ άλέκ ορος :

Ό λο ι μοϋ τόνε λένε τσαχπίνη κοί μπεκρή...
Ά λ λ ’ ό Παπαρρηγόπουλος έκαθάριζεν ήδη τόν λάρυγγά του_ με 

έ\.αφρόν βήξιμον καί πάνχες έσχράφησαν πρός αύ ιόν. Καν άφοΰάνε- 
φουφούδωσε χήν μακρά', μέχρι χών ώμων του σχεδόν έξικνουμένην 
μαύρην καί έλιχωιήν <όμην, ητις έπλαισ.ωνε τό ώχρόν άγένειον πρό- 
σαιπον του, έψιλλβ μέ φπινήν, χαίτοι έ.τιτηδευμένην έπί τό παθητ» 
κώτερο'·, ασμα τό όποϊον είχε ποιήσει ό ίδιος έπί θρηνώδους ήχου 
τής έποχή., πλήρες κραυγών απελπισίας, νεκροταφε ων, κυπορίσσων. 
κρύθ)ν μνημάτων, σοβίνων καί άλλων τοιούιων Απαραιτήτων στοι
χείων παντός καθό); ηρέπει άιματο; τοΰ κιιροΰ έιείνου, διε οί «οι- 
ηταί έθεώρουν καθήκον ωότων νά κλαίουν καί δταν κατείχινιο ύπό 
έπ.θυμίας νά ξεκαρδιστούν άπό γέλωτα Είνε Αληθές δτι ή γλώσσα 
τού ποιήαατος ή όποϊα ήΓ0 συ»υφασμένη έκ παντοίων ήχηρών κοι- 
νοτοποιών, είχε σολοικισμούς τίνος χονδροειδείς, τούς οποίους καί 
αύτός ό Αριστοτέλης Αντελήρθη, Αλλ’ είνε οΰχ ήττον Αλήθές δτι τδ 
ποίημα έπεφερε τό έπιδιωκομενον Αποιέλεσιια έπί τής πρεσβυτέρας 
κόρης τής οίκ .δεσποίνης. Ή  Άγγέλικα, καί άν δέν έννόει τάς λέξεις, 
έννόίΐ δμω: τό αίσθημα δπερ άπέπνεεν ή φωνή το€ ποιητοΰ ήτο δέ 
άλλως τε διατεθειμένη εις κατάνυξιν καί ύ,τό τοΰ οίνου, καί ή}χ>σε 
να δακρύβ ψιθυρίζουια, ώ ; ή }ω ϊ; μιθοστορήματος.

—Σπΰρό μου, Αγάπη μου, σέ λατριίω  I
Ή  ατμόσφαιρα τοί δωματίου ή ο θολωμένη έκ τοϋ καπνοΰ τών σι- 

γάρων καί βιρεϊαι άναθομιάσεις έπ/ήρονν αύτήν. Τά έμβάματα εΐ- 
χον παγώσει είς τ i πινάκ.α έ ι οίς μόνον όατ^ τινα έπιμελίός γλυμ- 
μένα διετη^οΰντο. Ό  κουμπίρο; έ^βλίώ ' πρόςστιγμήν έφερε πορτο
κάλια, τών οποίων τά τεμάχια έρριπτεν είς τά ποτήρια. Τά άσμα- 
λα είχον διαδεχθή θορυβώδεις όμιλίαι καί γέλωτες, έι« τών ηλιθίων 
γελώνων τούς οπαίους φέρει ή μέθη. Έγέλα πρό πάντων ή Άσηαίνα 
ώ; γοργαλιζομένπ, καί άπεκάλει τόν παπάν, δσιις τής έκριφομίλει, 
διε μέν τραγόπαπαν ότέ δέ τζιτξίκα μου. Αίφνης δ παπάς διά νέου 
άσματος έπέσπασε γενικάς επευφημίας :«Γειάσου λεβεντόπαπο, ποτέ 
νά μή πεθάνης ! » Καί όλοι έπανελάμβανον». έν χορφ τάς οτροφάς: 

Δέ σ’ τφπα μιά, δέ σ ’ χώτ·» δυό,
Δέ σ" τφ τα τρεις και πέντε, 

μτι περπατάς,
Ά ί/ τε, κΰρά Γιανοΰλα μ’

—ταρναριστά, ταρναριστά,
Καί τρέμουν τά βοζά σου.
Έιρέλλανες δλους τούς νιούς 

Κιδλα τά π τλληκάρια,
Έτρέλλανες κι’ένα παπά,

Δέκα χρονώνε διάκο.
Κλωτβοποτάει τά ράσα του,
Πετάει τό «αλυμαΰκι,. .

Καί, ώς διά νά κατακτήση ζωντανοτεραν τήν εικόνα τοΐ άσ ματος 
ή/έ<,θη σνρων Από τής χειρός τή» Ασημίναν καί έ ;τινάξας τό καλυμ- 

! μάαύχί του κατά γής, ήρχισε νά χορεύη, ώς κ ιρυβαντιών.
Ά π ό  τοΰ σηαείου τούτου αί ά 'αμνήσεις τή; Μαριώρας καθίσταν

το θολοί καί συγκεχυμέναι. Έν μέσφ τή; άχλύος τής ιινήμης της 
διετηρείτο ή είκών χοροΰ, τόν όποιον έσορεν ώ ; δαιμο ιών ό παπάς, 
κολπουμένου καί κυματίζοντος τοΰ ράσου ίου. Μετ’ όλίγον έφάνη 
είς τόν χ(-ΰύν ή Φ^όσ®, παριστώπα κωμικώτατον καί άποτρόπαιον 
έν ταύ ώ θίαμα μέ τά τρικλύζοντ ι χορο,ιηδήιιατά της· καί ό κύκλος 

, έχεΐνος μέ τήν φανιασιικώς άιχημον είς τάς ζωηρότητας αύιής γραΐ- 
I αν, καί τόν οίστρηλατούμενον παπάν, τϋς έφαίνετο ώς χορός φαντα-
j σμάτων  Ά λλ ’ έχόρευσε καί αύτή καί έτραγαύδησε μάλιστα ένα
ί χραγοίδ. τό όποιον έλεγε συχνά ή δεσποσύνη Ελένη. Δέν ήδύνατο 
! vlji έννοηοΉ ποΰ ιό ευ^ε τόσον θάρρος.

Έπειτα ο ί άιαανήσεις της έθο?οΰντο περισσότερον. Ή το  ώ; με
θυσμένη. *0 χορός είχε παύσει.

Καί έν τή ζάλ|3 έκείνρ τής έφαίνετο δτι εβλεπε χήν Ασημίναν 
οιη}ίζουσαν τήν κεφαλήν έπί τοΰ στήθους τοδ πιπά, καπνίζουσαν 
σιγαρον καί λακτίζουααν τόν ά,ταξιωματικό'·, δ ηις τήν έπείραζε... 
ΤΑ! ναί, ό έπιλοχίας... πρό ολίγου τής είχεν όμιλήίει καί αύτή έν 

 ̂ οίκειόχητι χοΰ άφηγήθη τήν συμφωνίαν χης μέ τήν Δέσπω νά γεί- 
νουν κουμπαραι.

— Λοιπόν είμεθα κουμπάροι, χης εΐπεν ό Τζερεμές μειδιών φι- 
λικώς Κ Λ  έπανειλημμένως τή ' άπ^κιίλεσε κουμπάραν ιαι αύτή 
άπήντα άποκαλοΰσα αύτόν κουμπάρον.

Ά λλ ’ αύτός ό ..απάς, περίεργον! δέν έφόρβι πλέον ράσα, άλλ* 
ένδύματα πολίτου, οδν ναυτικά, καί τό πηλίκιον τοΰ κληχή?ος, ου- 
τος δέ έφόρει χό καλυμαϊχι, καθήμενος («ετά τής Άγ/έλικας. Κα
λέ Θεέ μου, ήιαν πραγματικό δλα αύτά ή ώνειρεύετο! Τρ πιθανώ- 
χερον ήτο τό ό.ύιερον. Τό όλίγον κρασί το όποϊον έπιε τήν είχε με
θύσει, φαίνεται καί ώ ’Πρεύετο έξυπνη.

Ό  Παπαρρηγόπουλος είχε γείν^ άφαντος, ή δέ Άγγέλικα έβαλεν 
άγριας κραυγάς, διότι ό κλητήρ χή; έχυιε κρασί έπάνω είς τό τριαν
ταφυλλί της φόρεμα, έ.τειτα δέ ήρηαε νΛ κλαΐη Άλλά τότε ήκού- 
σ θ η  κρότος συγ<λονή?ας τήν τράηείΐαν. Ό  έπιλοχίας είχε θραύσει 
π ο τ ή ρ ι ο ν  διά τή; πυγμής, τήν όπο'αν άπέσυ^ε ιαθημαγ^ένην έλ τοΰ 
μέίου τών συντριμμάχωΛ

Οί όρθαλμοί χώ>' άνδρώ^ είχον γείνη β οσυροί.
Ό  παπάς έμάσησε τεμάχια έκ χοΰ θραυσθέ-τος ποτηρίου, μέ 

τριγμόν, ό όποιος ήϊύ.’ατο νά φέρυ ύ ιτε^ιχού; σπασμούς tic νευρι
κόν άνθρωπον. Κα1 έκ χών ου .ων ταυ άνέβ.υζεν οίμα. Φρικτόν! Ίό τε  
ό Ά ρ  σιοτέλης, έξηγαγώ - έκ τής όσφύος του έγχειοίδιον έσιοιχημά- 

I τιζε νά κόψ ) τημάχιον σαριός έ ι  τής ιινήαης του. Αύ'.ή δέ ϊχλαι·. καί 
τόν ίκένευεν ό δέ νεανίας άντί νά έμπίξπ τήν μάχαιραν είς τήν κνήμην 
τουχήν έ έπηξεν επανειλημμένος είς την τράπεζαν τής γραίας όργι- 
σθείσης καί κραυ/αζούσης. διότι τή; έσχισε τό τραπεζομάνδηλον.

( Ά χ ο λ ο ν θ ε ΐ )
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Ά ρ . *7 (Σ υ ν έ χ ε ια  έκ  ζον  π ρο η γο υ μ έν ου )

Ήλθχ νά σοΰ δώσω τόν ϊρωτα ποΰ φέρνει τήν ευτυχία. Λεν 
μπορώ να σε λησμονήσω, Κασσιανή.

 ̂ Ισως νά είναι αλήθεια αύτό, ίσως ομως νά stvat ναί πλάνη. 
Δυο φορές ήγάπησα μέχρι σήμερον καί δεν τό κρύβω, διότι σί» γνωρί
ζεις ύπό ποιας περιστάσεις η ^άπησα. Ά λλά  καί της δυο φορές, Θεό
φιλε. ’έγινα δυστυχής. Καί γι’ αύτό φοβούμαι τόν έρωτα καί γι’ αύτό 
φοβούμαι εσενα που είσαι ο ιόιος ο ερως. Σε φοβούμαι, Θεόφιλε, άλλ* 
ομως Ιρχουμαι σ έσενα. ΙΙ6»εΧα αύτή τήν στιγμή νά ήσουν μέσα στό 
παλατι σου, κ άγω κατακλειστη μεσα στό δωμάτιό μου.Ήθελα βουνά 
κα; θχ«ασσες νά μας έχώριζαν. Φοβούμαι, Θεόφιλε, φοβούμαι, θέλω 
νά φύγω, μά δεν μπορώ, δέν μπορώ.

■ Φοβείσαι συ, άγγελε των αγγέλων ; Φοοείσχι λοιπόν τό φώς 
που σε φωτίζει, την οροσια που χαιοευει τα μαλλιά σου, τό άρωμα 
τοΰ άνθους ποΰ σέ περ βχλΧει ;

—  Φοβούμαι, έπανέλαβε καί πάλιν ή Κασσιανή.
Έταπεινωσε τή φωνή της, όίστε με δυσκολία ν’ άίουσθή άπο τόν 

Θεόφιλο κ’ έψιθύρισε :
—  Φοβούμαι, γιατί σ’ άγαπώ.
"Εξαφνα ό ςύρανός έφ>νηκε σάν νά άναψε ολόκληρος. 

β Μιά μεγάλη λά,μψ̂ .ς αστραπής ό:έσχισε, τό στερέωμα καί άμέσως 
ενας φοβερός κρότος ά*ούσθηχε. .

Ενας κεραυνός εϊχε πέσει μεσα στό σπιτάκι, οπου εύρίσκοντο ή 
Κασσιανή καί ό Θεόφιλο;.

II Κασσιανή, χωρίς νά εννοηση πώς. εύίέΟηκε μεσα στήν αγκα
λιά τοΰ Θεοφίλου. ΙΙράς στιγμήν τόγ ήκ:υιε νά ψ.θυρίζη :

—  Μή φοβάσαι, Κασσιανή μου. 'Ο κίνδυνος πχρήλθε.'
 ̂ Εν τω μεταξύ ομως η κόρη, από τόν μεγάλο φ*>βο της καί άπό 

τήν αγωνία της, είχε χάσει τάς αισθήσεις της. Ό  Θεόφιλος ήοχισε νά 
φοβείται γιά τ^ν κατάστασ.ν τής Κασσιανής. ’ Εξχχολουθοΰσε νά τήν 
κρατΐ στήν άγκαλιά του λιποθυμισμένη καί άναίσΟητη.Άλλ’ έτσι ήτο 
απείρως ωρχιοτερα, τωρα με τά κχτάκλειστα μχτια της καί τά ώχρα 
μάγουλά της.

Καί Ι,ω η καταιγίδα έςχκολουθ <υσε νά μαίνεται, ό α·εμος φυσοΰσε 
λυσσασμένος καί ή βοοχη μανιασμένη κτυποΰσε στί> σπιτάκι τοΰ κήπου.

Ο  μεγχλοξ όρκος ενός ΐί.εγ*λητέρο\) ερωτος.
■ ο ν* ϊ^ υ<0Χϊ ?̂ ζ'?1· Ή  καταιγίδα είχε περάσει πειάκα'μόν'’
ή βροχή έςακολουθοΰσε άκόμη.

Ή  Κασσιανή είχε συνελθεί κ’ έψιθύριζε τώρα :
, ‘ΡυΥω , νά φυγω, Θεόφιλε. Ή  νύκτα αύτή θά μείνη άλτ-

σμονητη καί τό σκοτάδι Οά μοΰ σκεπχζη τήν ψυχή αιώνια. Είμαι Ινο- 
χος γ'.ατι ηλθα, ένοχος γιατί εμεινχ τόσες ώρες έδώ'. Τώρα αισθάνο
μαι περισσότερο από κάθε αλλη φορά τήν ένοχή μου καίΟίλω νά φύγω.

“ _Π5γΐΧ̂ 5’ Κ*®®ιινή· πήγαινε, άλλά ξεΰρε οτι δέν Οά ξανάρθω’ 
πειά. ώεΰρε ότι καθε στιγμή ποΰ θά πεονώ μακουά σου θά μέ σκο- 
τωνη. Και τοΰ θανάτου μου ή αίτία Οά εισχι σύ. Πήγαινε, Κασσιανή, 
σουσανε τωρα τα αστρα.

, ' °  ®ε4?ιλος τήν συνώδευσε μέχρι τήν πόρτα τοΰ πατρικοΰ της με
γάρου, κρατών τά αβρά καί πίλλευκα χέρια τη; μέια στά δικά του.

— θ *  φυγϊς τώρα; τήν ήοώιησε.
—  Ναί, άπήντησε ή Κασσιανή.

, ^ινα?®Τ|ί ποτέ πειά στό σπιτάκι τοΰ κήπου, στό
ιερό^τοΰτο μέρος, δπου παύουν οί πόνοι τής ψυχής μας.

~ Κασσιανή δέν άπήντησε. Ά λλά  κι’ αύτή τώρα εσφιξε τά χέρια 
του Θεοφίλου κι’ αφησε νά φύγη άπό τό στήθος της ενας βαθΰς στε
ναγμός. 1 στερα, ελαφρή σάν πουλί, ωρμησε πρός τήν πόρτα, ψιθυρί- 
ζουσα: r ’ Τ r

—  Μαζή σου, πάντοτε μαζή σου, Θεόφιλε ! . .
. Εκείνος τή ν  παρακολούθησε ποΰ έχάνετο . Ύ σ τ ε ρ α ,  οταν πλέον 
η πόρτα Ικ λεισ ε , ο Θ εόφιλος έσήκωσε ςά μά τια  του  στόν ούρανό καί 
εκαμε ορκον φοβερό :

, Νά μή μέ λέγουν Θεόφιλο άν δέν σέ κάμω,ώ Κασσιανή τήν πιό 
ευτυχισμένη γυναίκα τοΰ κόσμόυ.Άν §<αμα μιά παραφροσύνη κ’ έπήρα 
σύζυγον τήν Θεοοωρα, τώρα θά κάμω μιά σωφροσύνη ποΰ Οά τήν χω
ρίσω, Οα χωρίσω αύτή καί θά πάρω έσένα γιά σύζυγό μου, γιά βασί
λισσα ωραία μου. Έσΰ Οά βασιλεύσγ,ς, Κασσιανή, όχι μέσα στήν καρ- 
οια μου. αλλα και <ττδν κόσμον ολόκληρο.

Α π ο λ ο γ ί α .  ά μ α ρ τ ω λ ο Ο .

Ή  βασίλισσα Εύφροσύνη, <προ&λέπουσα έπικείμενον τό τέλος τοΰ 
συζυγου τη<; βασιλεως Μιχαήλ, ή θέλησε, προτοΰ άκόμη ό Θεόφιλος 
ανεβη στόν θρόνο τοΰ Βυζαντίου, νά τόν νουΟετήση καί νά τόν πείση 
να γυρίσω παλιν στόν ορόμο τής αρετής, άπό τόν όποιον είχε φύγει νά- 
ριν της Κασσιανής. Ή  βασίλισσα γ,σθάνετο μεγάλην στοργή γιά τήν 
θεοοωρα και δεν ήθελε να την δ  ̂ αδικημένη.

Έκάλεσε λοιπόν τόν Θεόφιλο καί τοΰ είπε :
, ,- 'Ό_ ' α ύ τ ή ν  τήν στιγμήν παλεύει μέ τόν θάνατον καί 

αίτια του Οανατου του αυτοΰ είσαι έσύ, Θεόφιλε
— ’ Εγώ; άλλά πώς; Τί Ι*αμα λοιπόν γιά νά πικοάνω τόσο τόν 

πάτερα μ,ου ;

X Λ ~  T l L Ά λ λ ’  έδώ καί τόσον καιρό τ ί  άλλο κάνης παρά
να λησμ ονΐς  ο τι είσαι συμβαοιλεύς, νά λησμονάς ο τι είσαι σύζυγος,νά 
λησμονάς οτι είσαι ό μ ελλω ν βασιλεΰς όλων μας καί νά θυμάσαι μόνον...

(  Α κ ο λ ο υ θ ε ί )

ΓΟ Ε ΓΚ ΛΗ Μ Α ΤΟ Υ ΟΘΩΝΟΣ
Ά  /&. 33 {Σ υ ν έ χ ε ι*  έ χ  ζον π ρ ο η γ ο υ μ έν ο υ )

—  Συγχωρήσατε με. Μεγαλειότατε. Σάς έπίκρχνχ. Είναι άλήθεια.
— Α, ναι. ΙΙαρά πολύ. Τον τελευταΐον αύτίν καιρό ή καρδιά μου 

έσπχράχθη άπό τήν οδύνην καί ή ψ^χή μου έβυΟίσθη σέ πένθος βαρύ.
Ηλθον στιγμαί πού τό λογικό μου έσίλευε άπό_τήν σωρείαν τόσων 

σκληρών περιπετειών. "Εφθχσχ μέχρι τοΰ σημείου ν’ άναζητήσω τήν 
γαλήνην τής τρικυμισμένης μ$υ ψυχής είς πράγματα έςωφρενικά.
Εφθασα μέχρι τοΰ σημείου νά ζητήσω τήν πχραδοσιν τοΰ θρόνου μου 

εις τό παιδί σας, είς ένα νόθο, Κ ι’ αύτά μόνον καί μόνον γιά νά εξα
γοράσω τήν ήσυχίχν μου . . .

—  Τό παιδί αύτό δεν υπάρχει πλέον, Μεγαλειότατε.Ουτε ό άνθρω
πος έκεΓνος υπάρχει πλέον.

— Ά δ ιάφ ορον.
—  Καί οί δύο, το παιδί καί έκεϊνος, ύτήοςχν δι’ έμέ δύο μοιραία 

δντα. Ή  κακή μου τύχη μοΰ τοΰς έδωσε γιά νά μέ παιοεύση. Τώρα ό 
καλός θεός μοΰ τοΰς έ,τήρε. Έ χ ’ σα αύτούς, άλλ’ άποκτώ πάλιν έσας, 
εις τόν όπυΤον θ’ αφιερώσω δλην μου τήν ζωήν. Καθε πνοή μου -ιά 
σας. θά ζώ μονόν γιά νά σας κάμω νά λησμονήσετε. Δέν θά είμαι 
παρά μιά σκλάβα σας. άφωσιωμένη Πήτε μου ν’ άποθάνω καί πίπτω 
άμέσως νεκρή.

—  Δεν χ,ρειάζετ.Ί τόσος ενθουσιασμός, Μεγαλειοτάτη. Σας επανα
λαμβάνω : Είναι άδύνατον ν’ ά/απηθώμεν έμεις.

—  Γιατί τό λέτε αύτό ; Άγαπα:ε λοιπόν άκόμη έκείνην;
— Ά ,  σας παρακαλώ, μή μοΰ μιλήσετε πλέον για τήν δυστυχι- 

σμενην έ<εινη γυναίκα. Είναι ιεροσυλία. Καί οί δύο μας τήν κατα
στήσαμε δυστυχή. Ά ς  τήν άφήσοιιμε τώρα ν’ άποθάνη έν ειρήνη.

—  Ν ’ άποθάνη.
—  Ναί, αύτή τήν στιγμήν ’ίσως νά τήν τοποθετούν στό φέρε:ρον.
—  Κίνχι ασθενής λοιπον;
-— Ό χ ι .  Τ ή ν  έδολοφόνησχν.
’ Ολίγα λεπτά σιωπής ακρας έμεσολάβησχν,ώσάν έκείνην τήν στιγ

μήν νά ετερνοΰσαν κάποιον νεκοόν.
Κατόπιν έσυνεχίσΟη ό διάλογος:
—· Μετά δύο ημέρες άνχ)αμβάνω πάλιν τά καθήκοντά μου ώς βα

σιλεύς. Ή  καρδία μου δέν θά πάλλγ, παρά διά τόν λαόν μου. ’ Εργαζό
μενος γιά τόν λαό θχ εξχγνίζωμχι. Φροντίσατε τώρα νά έξχγνισθήτε 
και σείς. Ό  θεός ποΰ βλέπει αύτή τή στιγμή μέσχ εις τά άδυτα τήί 
ψυχής σας άς μας συγχωρέση κιί ά; μας δώση τήν δύναμιν καί τήν 
φώ :ησιν νά εργασθοΰμε γιά τήν 'Ελλάδα.

—  'Ο θεό ς  I . . ό θ εό ς  ! . .
Αύτός ό διάλογος ο ημείβετο μεταξΰ τοΰ ’Όθωνος καί τής "Αμα

λίας μεσα εις τά Ανάκτορα δύο ήμέρας κατόπιν. Στό διάστημα τών 
δύο αύ:ών ημερών ό Όθων ού:ε μίαν φοράν δέν έπεσκέφθη τήν Μαρίαν 
εις τό νοσοκομεϊον. Ή το  πλέον βέβχιος δτι θ’ άποθάνη κ’ έφοβεΐτο 
μήπως τό μοιραιον επήοχετο κάποιαν στιγμήν ποΰ αύτάς θά ήτο κοντά 
της. Ό  Οχνατος τ ις  Μαρίας τοΰ έ<λειε πλέον γιά πάντχ τόν δρόμον, & 
όποιος θά τόν όδηγοΰσε μέσα εις τό περιβάλλον, ύπό τό όποιον έπόθησε 
κάποτε νά ζήση. Ή  Μαρία Οά έχάνετο γιά πάντα καί ή καρδιά τοΰ 
Όθωνος θ' άποξενοΰτο τοΰ Ιρωτος. Δέν θά ΰπήρχε μέσα έκεί παρά μιά 
γλυκειά ανάμνησις τής τραγικής του περιπετείας.

Ό  ’ Οθων ήτο εύαισθητβς ήτο ομως καί Επιπόλαιος.Μποροΰσε κάλ- 
λιστα νά λησμονήση σήμερον εκείνο τό οποίον έλάτρευε χθές. Ό  χα 
ρακτήρ  ̂ του ήτο πχράφορος, άκριβώς καί ή παραφορά του τόν ώδη- 
γοΰσε εις τά ά ιρα.Άγαποΰσε μανιωδώς άλλά καί λησμονοΰσε άκαριαίως.

'Υπήίξε ομως παντα ειλικρινής πρός τόν έαυτό του γι’ αύτό έζη- 
τοΰσε τώρα νά έπανορθώση τό σφάλμα του. Έγκατέλειψε τόν θρόνον 
του χάριν μιας γυναικός Τώρα' έβλεπε οτι αύτό ποΰ είχε κάμει δέν 
ήτο παρά ένα έγκλημα. Είχε κληθή νά κυβερνήση ένα λαόν καί αύτός 
εγκατελειπε τόν λαόν αυτόν και τόν Ιρριπτε είς τήν αναρχίαν γιά νά 
ίκανο-ποιήση τό έρωτικό του καπρίτσιο. "Α, μά αύτά ήτο παρά πολύ.

πλέον τών όριων τοΰ άνθρωπισμοΰ καί έφθχνεν είς τήν
κτηνωδίαν.

Δέν ήτο μόνον απέναντι τοΰ λαοΰ του υπεύθυνος ό "Οθων, άπέ- 
ταντι τής βχσιλίσσης, απέναντι τοΰ ίδιου του έαυτοΰ, άλλά καί απέ
ναντι τών γονέων του καί τών άλλων συγγενών του είς τό έξωτερικόν.

Τ Ί ? *  _έννοο3®εν ° τ ι  ^ α  έκείνχ  τά  παράτολμα ποΰ είχ εν  έπ ιχ ε ι- 
ρήσή δέν ήσαν παρά. εργα  παράφρονος,

Ά λλά  ό Όθων δέν ήθελε γά καταστραφ?. "Εβλεπε τώρα δτι μό
νον μεσα ε’ις τ̂ό παλάτι μποροΰσε, σάν ήθελε νά εύτυχήση καί δ'χι μέσα 
στήν ίρημικη καλύβα μαζή με τήν Μαρίαν, δπως κάποτε, έπάνω στήν 
έρωτικήν τ-υ Ι;χψ·.ν, είχεν όνειροπολήσε^

Κ έγύρίσε πισω μέ τήν καρδιά αναποδογυρισμένη. Σ ’ αύτό τόν 
έβοήθησαν τό μίσος τοΰ Κανάρη, ή διαδήλωσις τών φίλων του, ό ανα
βρασμός τοΰ λαοΰ καί ή κατάστασις, είς τήν όποιαν είχε φθάσει τι
Μαρία. κ ’ 1

Ιιΐγά-σιγά θχ την λησμονοΰσε τώρα δλα.καί δέν θά τά ένεθυ·χείτο
παρά ώτάν δνειρον.

ή Μ*?'-α ; Τά αύτά της ερωτικής μανίας του νΟθωνος ;
Η Μαρία, ή όποία έτφάδαζε τώρα άπό τα τελειωτικά κτυπήαατα τής 

μοίρας έπανω εις ενα κρεββάτι νοσοκομείου ;
Τί θα έγίνετο αύτή ; θ ’ άπέθνησκε : Έτσι λοιπόν ; θα τήν άφινε 

ό Οθων ν’ άποθάνη έρημη κ- έγκαταλίλειμένη, χωρίς να κάθεται 
κοντά της ^της τελευταίε, της στιγμές, χω^ϊς νά τής έαστα τά νέρι, 
χωρίς να τήν ένθχρρύνη ; '

(Α κ ο λ ο υ θ ε ί )

Σ Φ Α ΙΡ Α » 5

ΤΑ ΚΑ\Λ'ΤΕΡΑ ΑΙΗΓΗΜΑΤΑ

Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η  Λ Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Η Φ Ι Β ι

ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Π Ρ Ο Σ Ω Π Α .
Γ Ε ίΙ^ Γ Η Σ .  Νεαβδς ύιολοχαγός. 
Φ Ε ΡΜ Α Ν ΔΗ . Ή  ούζυγό; χου.

( Ποότινων μηνά»· νυμψεν&ένχες)
Γεώργπς, (χα&ήμενο; προ τοϋ γραφείου τον 

-χαι νομίζων οτι είνε μόνος, άναγινώοχει επιστο
λήν εκ μιά; δέομης, ευρισκόμενης εμπρός τον. 
Μεγαλοφώνως μονολογών) — ’ -1 ! απολανοις ! 
Μόνον α> γυναίκες μπορούν να γραφουν τόσον 
θαυμάσια πράγματα.

Φεονάδι], (είαελΟΌναα χωρίς να γείνχ\ αντιληπτη 
-άπό τόν Γεώργιον. Είρωνιχώς) —. Άλή&εια;

Γ. (άναπηδών) — "Ε ; Εΐοαι ανζου / (μαζεύει 
τάς επιστολάς ζωηρώς και άφοΰ τας κλείο)} εις 
τό συρτάρι τον διευθύνεται πρός τήν Φερνανδην 
■νά τήν φιλήο)). Έκείνη αποφεύγει)

Φ. — Όχι, κύριε !
Γ ,— Τί; Οντε ενα φιλί ; "Ενα φΛάκι;
Φ. — Τ'ι εδιάβαζες εκεί;
Γ .—- Κάτι παλιόχαρτα.
Φ. — Που τά εύοίοκεις άπόλανοιν.
Γ .— Έ...
Φ.— Μήν άρνεΐσαι. Σέ ακόυσα.

— Περίεργη... "Ας δούμε ομως· αντά τά 
,χαρτιά...

Φ.— Αυτά τά γράμματα.
Γ .— Πάντα χαρτιά είνε... είς τ'ι μπορούν να 

•σέ ενδιαφέρουν. Έν τούτοις, επειδή πρέπει να μή 
εχω μυστικά άπό σένα, μάθε οτι αντά τά γράμ
ματα μον τά ενεπιοπεύ9η ό Ροβέρτος, τον γνω
ρίζεις καλά, ό άνθυπολοχαγός ό όποιος...

Φ. — Σώπα '. Είνε περιττόν νά λές ψέμματα.
Γ .— Σέ βεβαιώ, αγαπητή μον Φερνάνδη.
Φ. — ΑεΤξε μου αντά τά γράμματα.
Γ .— Δέν είνε δννατόν. Είνε μνοτικά και ό Ρο

βέρτος...
—Φ.— Ό  Ροβέρτο; ! Μέ νομίζεις λοιπόν το'- 

οον πολν κοντήν; ”Αφησε αν τόν τόν aci9νπο λοχα
γόν ήσνχον και άπάντηοέ μον είλικρινώς. Αιατι δεν 
θέλεις νά δώ αύτά τά γρήμματα ; Δείξε μον τα 

Γ. — Μά ! εξακολουθείς;
Φ.— Jsi' θέλεις ;
Γ .— (άποψαοιστικώς) — "Ο/ι !
Φ.— 'Έστω ! Μόνον νά μή έκπλαγι'); αν κάμω 

τό ίδιο απέναντι σον. Δημιουργείς μυστήρια; θα 
δημιουργήσω "Εχεις μυστικά ; θά εχω καί μαλι- 
ατα έ/ω. Δέν σον αναγνωρίζω δμως τό δικαίωμα 
νά μοϋ ζητήσης πλέον έξηγήοεις. (Καθημένη ενώ
πιον κομοϋ). Μπορείς νά διαβάζ)]ς τά γραμματα 
οον. Έγώ θά διαβάσω τά δικά μον. ( ’Ανοίγει το 
κομό, εξάγει μίαν δέσμην επιατολών και ετοιμά
ζεται νά τάς άναγνώοι].)

Γ .— Μή, Φερνανδοϋλα μον, εσω λογική.
Φι— Ί(άναγινώσκουσα) — Άπόλαναιζ ! άπόλαν- 

οις. Μόνον οί α νδρες  (στρεφομένη πρός τόν Γεώρ
γιον) όχι οί σύζυγοι—είναι '/.ιά νά γράφουν τόσο 
θαυμάσια πράγματα-

Γ .— Τίνος είναι αυτά τά γράμματα;
Φ.—- Τοϋ Ροβέρτον, γνωρίζεις, τον Ροβέρτου 

τον φίλον μον τον άνθνπολοχαχοΰ.
Γ. — Πανσέ αντά τ ’ αστεία.
Φ.— Δέν είναι άστεΐα. Αύτός μον τά ένεπι- 

-ατεύθη
Γ .— Συγγνώμην. ”Εχεις γράμματα κρνμμενα 

μέσα ’ σ ’ ενα κλειδωμένο συρτάρι. Είναι δικαίω
μά μον νά γνωρίζω εκείνον, ό όποιος τα εχει γρα- 
ψει,.

Φ. — Ησύχασε. Δεν θά μποροΰσαν νά σέ ενδι- 
αφέρονν. Μόνον γιά μένα γράφονν,

Γ .— Γιά σένα ;
Φ — Ναί ! Και άν ήξενρες μέ τ'ι θαυμάσια λό

για !
Γ . -  ”Ε ;
Φ.— Καί μέ τι τρυφερότητες !Καί με λόγια 

πον μιλούν στήν καρδιά ! >
Γ. — (Πληοιάζων καί θέλων νά πάο>] τας επι- 

οτολάς) — Ιοσε μου αύτά τά γράμματα.
Φ.— (Κλειδώνονσα αντά ταχέως εντός τοϋ κο

μού).— Πολν άργά... 'Όχι πριν μοϋ δείξΐ]ς τα 
’■δικά σου.

Γ. — 'Έστω άφ’ ον τό θέλεις, (πηγαίνει νά ά
νοιξή ιό γραφεΐον τον). Νάτα. Δεν σοΰ είχα μι
λήσει ποτέ γι ’ αντά, διότι μον έφαίνετο περιττόν. 
Αντά είναι καί κάτι γράμματα τής νεανικής μον 
ζωής... Βλέπεις λοιπόν δέν είναι καθόλου μνστ\- 
ριώδη καί ή επιμονή οον πρέπει νά οον φαίνεται 
πολν γελοία... Καί τώρα, άφ’ ον σοϋ έξηγήθην, 
άνοιξε ■ αύτό τό συρτάρι.

Φ. — Διατί έφύλαττες αντά τά γράμματα ;
Γ .— Μέ υποβάλλεις λοιπόν είς άνάκριοιν; "Ε- 

ατη. "Ε, λοιπόν, άγαπητή μον φίλη, έξ άγάπης 
-πρός σέ [έφύλαξα αντά τά γράμματα... ναι έξ ά

γάπης διότι ή καρδία είνε πάντα επιρρεπής νά ά~ 
γαπφ εκείνο, πού δέν κατέχει πλέον, Έχει λοι
πόν άνάγκην κάποιον πράμματος, τό όποιον νά 
τής νπενθνμίζ)] χωρίς νά δοκιμάζω τήν νοσταλ- '■ 
γίαν. Έφύλαξα αντά τά γράμματα μόνον γι’ αύ- ] 
τό, διότι τά λ.όγια τής άγάπης, πον περιέχουν 
δέν μου υπενθυμίζουν, παρά μόνον τήν προδο
σίαν τών γυναικών, πού ελεγαν διι μ ’ άγαποΰσαν.

Αντά τά γράμματα μοΰ λέγονν πόοον είχα ά
δικον, δταν έπίστενα σ ’ αύτήν τήν άγάπην πον 
πον πέρασε τόσον εύκολα. Μέ κάμουν τέλος νά 
εκτιμώ άκόμη περισσότερον τήν θανμασίαν γυ
ναίκα, ποΰ εχω.

Φ.— Μπράβο ! Είπες οιι εννοιωθα άπό και
ρό. ’Ας μή ξαναμιλήσουμε πλέον γι’ αύτό.

Γ .— ύΑ ! συγγνώμην ! Τώρα πού σονδωκα ε
ξηγήσεις ήλθεν ή σειρά σου νά μοΰ δώςτ)ς καί αύ.

Φ.— Είναι περιττόν. Δέν θά έκανα τίποτε 
άλλο, παρά νά έπαναλάβο'· δοα τόοον εξοχα μοΰ 
είπες.

Γ .— θέλω να ξεύρω. ’Αρκετά ! θέλεις νά 
κρύψ/)ς τήν ταραχή αου μ ’ αύτές τ//ς κοροϊδίες.

Φ.—- Δέν είμαι καθόλου ταραγμένη. ”Εχω μό
νον τονς αυτούς λόγους νά διατηρώ τά γράμματα. 
Είναι άπό ενα τρελλόπαιδο, πού με άγαποΰσε 
πολν και μον τό έ’λεγε. ... ποό τοϋ γάμον μας .... 

Γ. — Και τόν άγαποϋ }ες ;
Φ. Ναί ! Πολν.
Γ. Καί τό λέγεις ;
Φ. — ”Επρεπε νά είσαι ένθοναιασμένος. Αύτο 

δείχνει δτι είχα καρδιά.
Γ. — θά ήθελα νά Ιδω τώρα τ! σοΰ γράφει 

καί ό δικός οον ! θά είναι κανένας μαθητής τοϋ 
Γνμνασίον ό οποίος θά παρατάσσω κούφιες φρά
σεις καί ό όποιος θά αοϋ παρλάρω γιά λονλούδια 
καί γι’ αστέρια. “Ω δέν είμαι καθόλου περίεργος 
νά τά ’δώ.

Φ. —Καί έν τούτοις πεθαίνεις άπό περιέργειαν. 
( ’Ανοίγει τό κομό καί λαμβάνει τάς επιστολάς, τας 
όποιας άρχίζει νά άναγινώοκη. Άγαπητή μον 
Φερνάνδη).

Γ. — Τί συνηθισμένο !
Φ. - (Άναγινώσκονσα) -Έπιτρέψατέ μον,άγα- 

πημένη μον μικρούλα.
Γ. — "Ημονν βέβαιος. Είναι μαθητής του Γυ- 

μνασίον.
Φ.— (Σννεχίζονχα).. νά σάς εύχαριατήσω 

τό τόσον γλνκό μειδίαμα....
Γ. — Τί σάχλες !
Φ.— (Άναγινώσκονσα)..τον όποιον χθές ετνχον, 

διερχόμκνος νπό τά παράθυρά σας.
Γ. — "Αμ ! αύτά κάνονν γιά τό μονσεϊο 
Φ.— (Άναγινώσκονσα)... Αύτό ήρκεσε να μου 

έξωραίσΐ] δλην τήν ήμέραν....
Γ . — Μά πώς μποροϋν καί γράφουν τέτοιες η

λιθιότητες !
Φ.— (Άναγινώσκονσα).... Καί δλα νά μοΰ φα- 

νοϋν ωραιότερα. Τάπτηνά ψάλλοννμελωδικώτερον, 
τά άνθη ήνθονν θεία καί ό κνανοΰς ούρανός ήτο 
γλαυκότερος....

Γ. — Ποιός ηλίθιος εγραψεν αύτά 
φ. _  Ηλίθιος. ”Ω, άν αέ ήκουε ! Ευρίσκεις

διά

Π Ρ Ο  Κ Ο Σ Υ Μ Φ Ω Ν Ο Ν  ΙΟ Υ
'Ε ιος 1773, Ί  ινουα^Ιου 6, Νιος. Είςχί)/ 

δόξα χοΰ Κυρίου Ημών Ίησοϋ Χρισΐοΰ. Είς 
τές πρεσβείας χή; ύπε36υΧογηιιένης δεσποί- 
νης ή ιώγ θίοιόχου καί άειπαρθένου Μαρί
ας χών ά {Ιων θε  ισβπτοαν καί Ίσαποστόλων 
Βασιλέων Κωνσταντίνου καί Έλβ'ης, χοΰ 
αγίου 4νδύξου καί μεγαλομάρτυρος Προκοπί
ου καί πάν.ων τών Άγίων τών άπ' αίώνος 
εΰαρβστησάννων, Γβνοιτσ," ϋύριε, χό έλεος 
σου έφ* ή α καΟάπερ ή'πίοαμεν έπί Σέ, 
συνίσχησε Γάμον Συνάλλαγμα, καθώς δια- 
λαμβάλουσι οί θείοι χαί Ιεροί κανόνες τής 
Άγιας Καθολικής καί Άποστολικής τοΰ X ji-  
στοϋ Εκκλησίας τής Νέας Ρώμ^ς, ώ ; δια- 
λαμβ ΐνει τό Κερί Β ισιλιχό, γυνή τοϋ Για- 
κουμάκχ) Σπαθάρου εί; χήν γνησίαν θυγατέ
ρα τη; ό όματι Άννεζ'ώ  δι' άνδρα της νό
μιμον καί διαλογιτικόν τόν Γιαννάκι, τόν 
υίόν Ήλία Χέλμη Έπειτα τής δίνουσι τήν 
ευχήν τοΰ Κυρίου ’Ημών Ίησοΰ Χριστοΰ καί 
τής Θεοτόκου καί τήν εύχήν τών γονέων χης.

Έν πρώτοις δίνει τό Κερά Βασιλικό τής 
βυγατρός της τήν εύχήν τοϋ πατ}ός της καϊ 
τήν ίδικήν της. "Επειτα τή; έδώνει τό σπήτι 
μέ τό κάτω στήν Πάντα, ένα πάκο καϊ ένα 
σκάντσο σιρογγυλό, δόο κασέλλες καριδένιες, 
μία κασέλλα τάβλ.νη, δύο παπλώματα μετα
ξωτά, έςη ζευγάρια σεντόνια χρυσόπλεκτα, 
τρία ζευγάρια μαξιλάρια μεταξωτά, τέσσαρες 
κουρϊΐ ες έ\α χαρανι σπητιοΰ καί ένα τηγά
νι, ένα βώδι, μία μπόλια χρυσή, δύο ζευγά
ρια χρυσοχουρτϊνες, ένα χρυσομάνδηλο, τρεις 
ντουζίνες πετσέτες, τρία ταβλομάνδηλα, πέν
τε άλλαξ ές ροΰχα, δύο λαιμούς μπειόνια ένα 
ζευγάρι σκουλαρίκια, τέσσεαα δακτυλίδια,
4 4σιμοπήρουνα nal άπό όλες τής μασαρίες 
τοΰ σπητιοΰ, καί ώς πράγματα τής δίνει άπό 
τοΰ πατρός της χωράει ποϋ έχει τό αλώνι 
μέ τις κατοικίες, τό χωράφι τών Πριοτογέρη- 
δων μέ τής συκιές. Άποθανόντος xai τής 
σποριές καί τή; έληές α < δέν γυρέψω ό αδελ
φός μου νά είνε ίδικόν της καϊ νά τρώγουν 
τής μισές συκές έω; νά ζώ, καί μετά τόν θά
νατόν μου νά είνε είς ιήν εξουσίαν τους τά 
χωράφι σχήν Πάντα τό χωράφι τών Ά γίω ν 
Άνρργύρων, είς τήν θέσιν τή; έληές καί τήν 
εύχήν τών γονέων της.

Άπό τό έτερον μβρος ό κύρ Ήλίας όμοΰ 
καί ή γυνή του τό Καλίτση δίνουσι τοϋ υίοδ 
τους χοϋ Γιάννη τήν εύχην του. Είς τοΰ Κό- 
τη τό έπάνω χωράφι μέ τής έληές, τό λειβα- 
δάκι ατόν Κάμπο, τό σπήτι καθώς εΰρίσκε- 
ται μέ όλες τή; συρμές νερό νά βγάν^ άπό μέ
σα, μ ί α  κασέλλα καρένια και ώιχε νά ζώσι 
καί οί δύονά κάθηνται μέσα, Τό μισό άμπέ- 
λι στής ροδιές, ενα χαρανΐ τοϋ σπητιοΰ, ένα 
τηγάνι, δύο στωνιάδες, ένα ζευγάρι σκουλα
ρίκια κουδουνάχα, μία ροζέτα χρυσή, ένα 
στοώμα μέτό μαλλί, ένα ζευγάρι σεντόνια με
ταξωτά, μία αλλαξιά ροΰχα γυναικεία, ένα 
ταβλομάνδηλα, τρία άσημοπήρουνα. καί γρό- 
σια μετρητά εκατόν. Δυό άλλαξές ροΰχα τσό- 

ένα βουτσί καί τήν εύχήν τους. Κατάχ*να, o»w ---  - r  - ·λ  r — > —w -
 ,. ν.. — ........ ......=—- - τό ανθρώπινο ήμών καί άποθαίνουσι ατε-

λοιπόν δτι έκεϊνος, πον εγραψεν αύτάς τάς γραμ- I κνοι, τοΰ καθενός τό πραγμα θά παίνχ^ είς 
μάς, είναι μαθητής τοϋ Γνμνασίον σαχλός, βλάξ; I χούς προθύμους. Καί διά τό β έ β  UOV τοΰ πα- 

^    · ' ρόνχος είς κάθε καιροΟ ΰπόδειξιν έγινε τό πα
ρόν μέ άξιοπίστους μάρτυρας.

Νικόλαος ίερεύς Σακελλάριος μάρτυς, Γε
ώργιος Έρδος μάρτυς, Σπυρίδων Βιλέτας
μάρτυς, Χ ιτζηδάκης Σταμάτης μάρτΰς.

Πέτρος Φρονίτσας Οικονόμος έγραψα το 
παρόν καί μαρτυρώ.

. . .
Γ .— Καί ηλίθιος τελείως.
Φ. — Ή το  έρωτενμένος.
Γ .— Πιστεύω δτι δέν τόν ξαναεΐδες.
Φι— Βεβαιότατα ! Καθ’ ήμέρα.
Γ .   Καθ’ ή.... Ώ , αύτό είναι πολύ !
φ . —  Τί ενρίοκεις τό έκπλήσοον ;
Γ .— Τί ευρίσκω ; Άλλά άν καμμιά φορά ’δώ 

αυτό τό άτομον μαζή οον, θά το μαθω ποιος 
είναι....

Φ. — Δέν θά λάβ)]ς πολνν κόπον.
Γ .— Καί τόν άγαπφς ; Όμολόγηαέ το δτι τόν

άγαπφς.
φ . —  Έγώ ;  Τόν λατρεύω.
Γ.  (Λαμβάνων τήν χεϊρα της καϊ άποοπών

τάς επιστολάς) -Φερνάνδη ! (Διατρέχει τάς  ̂ έπι- 
στολάς καί δεικνύει ζωηροτάτην εκπληξιν). Άλλα 
αντά είναι τά γράμματά μου ! Έκεϊνα πον σον 
έγραφα πρό τοΰ γάμον μας. (Ή  Φερνάνδη νενει 
ναί. Ριπτόμενος είς τονς πόδας της), Ά ,  Φερ
νάνδη ! Φερνάνδη ! ,

φ% — Έμπρός οήχω ! Ίδον οζι εζιμωρήχτης 
αρκετά' αύτό θά σέ μάθ>] νά μή  ̂ βγάζης ποτέ 
κρίσεις παρατόλμονς καί πρό παντός να μη υπο
πτεύεσαι πλέον τήν γνναϊκα σον.

Γ '  — "Ω, ξ ε ύ ρ ε ις  ή μ ο ν ν  ύ π ε ρ β ο λ ικ ό ς .
φ . —  Α ύ τ ό  ά κ ρ ιβ ώ ς  σ κ έ π τ ω μ α ι  κ α ι έ γ ώ , Ά λ 

λ ω ς  τ ε  ή σ ο  έ ρ ω τε ν μ έ ν ο ς  καί ό ε ρ ω ς  κ ά μ ν ε ι κ α 

νένα  νά  χά λ η α μ ο ν ϊ) δλα .
Γ. (Σχιζών τάς έπιστολας τών έρωμενων τον)· 

Νά κάποιος πού άγάπηαε

Φ. — Καί έπροδόθη.
p .  ' Εχεις δίκαιον. (Παρατηρών σκεπτικός

τάς σχισμένοις έπιστολας). Πώς κατωρθωνα και 
εΰριακα αύτά θαυμάσια ! _

φ.— (Δίδοναα είς αύτόν τάς έπιστολας). Καί 
αύτά ηλιθιότητες. Μά την αλήθεια δεν καταλαμ
βάνω τίποτα. Οί άνθρωποι είναι τόσο κουτοί 
καμμιά φορά. (Τόν φιλεϊ). < ·

Γ. -  (καθίζων αύτήν πλησίον τον και κρατών 
αύτήν άπό τήν μέοην). Έαν εδιαβαζαμε παλιν 
τά γράμματά μου ; θέλεις ;

Φ. — θά αοΰ τό έζητοΰαα. ^
(Καθήμενοι όενας παρά τόν άλλον καί κρατού

μενοι μετά τρυφερότητας αρχίζουν νά άναγινω- 
σκουν τάς έπιστολάς). PAUL BERGi

Τ Ο  Μ ΥΣΤΙΚΟΝ  
T O Y  

Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Κ ΙΒ Ω Τ ΙΟ Υ
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Η ΝΥΜΦΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ TRMOY
Η ΤΕΛΕΤΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΣ

 ̂Πολλοί μον γράφονν γιατί έκαμα την οκέψιν 
νά διακόψω τον Διαγωνισμόν τον πολιτικοϋ γά
μον. Τονς απαντώ λοιπόν καί τονς λέγω : "Ελα
βα τουλάχιστον 40 γράμματα άπό δ:αφόρονς 
γονείς, οί όποιοι με έξόρκιζαν νά διακόψω τόν 
αγώνα μον επειδή τά κορίτσια των ηρχισαν νά 
ονζητοϋν σόβαρώς τό ζήτημα τον πολιτικοί) γά
μον. Έν τοιαύτy περιπτώσει ημονν Υποχρεωμέ
νος νά διακόψω τόν διαγωνισμόν γιατί δεν ήθελα

σωτηρία τών παιδιών των, τότε ϋά έπανέλθω καί 
θά επανέλθω δριμντέρα. ΝΟΡΑ

Σήμερα δημοσίευα) γιά τίλενταία φορά τόν 
κατάλογο τών νποψηφίων τον πολιτικοί) γάμον. 
σΟσες καί δσοι είχαν αρχίσει αλληλογραφίαν 
μποροϋν καλλιστα νά την σννεχίσονν μέοω τής 
*Σφα ρας» άπό τής Στήλης τά ν ιόιαιΐέςων.

ΤΕΛΕΤΤΑΙΑΙ ΓΝΩΜΑΙ
Τον θεσμόν τον Πολιτικοϋ γάμον εγκρίνω όλο- 

ηήχως. λ  λ ούρα or οί 7?μΛέλης.
/ αμος, οοποΐος στ}}ρίζεται είς τό σνμφέρον, 

ο οποίος δεν είναι σιτέχεια μιας αληθινής καί 
πραγματικής άγαπης είτε θρήσκεντικός λέγεται 
ειτε πολίτικος, είναι ξένος πρός την προτίμησίν 
μον. Με σνμφωνονσας δέχομαι άλληλογραφίαν 
Λ. iSaidn^ P. R. Άθήναι.

ΑΛΛΗ ΛΟ ΓΡΑΦ ΙΑ
Παρακαλώ  ̂ την δ/δα Νίκα, ( Ιίειραιενς), νά 

μον γραψιι διά μέσον αΣφαίρας» τά χαρακτηρι
στικά της. Ιδικα μον : μελαχροινός, 22 έτών.
Τοάν- Jocvv-A iv, Πειραιενς.

Νεε Σνρκονφ, σάς σνγχαίρω διά τόν υρθο- 
λογιομον σας. Εχων καί έγόο τάς αντάς με ν/ιάς 
ίδεας, ζητώ τήν γνωριμίαν οας. Leatrice.

ΠΙΝΑΞ τ βΝ  ΚΟΡ1ΤΙΙΩΝ
5 δραχ. κάθε όηλωσις 

(Ά πό  τόν πίνακα αντόν οί νέοι θά διαλέξονν 
tας Ννμφας τον πολιτικοϋ γάμον. Φροντίσατε νά 
%ΐ]ς γνωρίσετε).

ΠΡΩΤΗ ΕΒΛΟΜΑΣ
Μερόπΐ) Βλασταράχη, Χανιά.
Καιτπ Καψάνη, ’Adijvui.
'Αγλαΐα  Νίκα, Π*ιρΐιιένς.
Eipnvn Δρανόάκη, 'Αβήναι 
M^Qia Χιώιπ, Άϋήναι.
’Κσμεράλόί», Κό^ι.ϋος.
Πουπέ, ‘AOqvui.
Λίνα Ι\α6αλλιέρ», Άθήναι.
Πόππ Ιατρού, ‘ΛΟή α·.

\ ΑΕ.Υ Γ€ Ρ Α  fc B aO /ΛΑ^
Λολο.

ΤΡΙΤΗ ΕΒΔΟΜΑΣ
Α ντιγό νη  Παπαδάκη

ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΒΔΟΜΑΣ 
Πικραμένη npooif υγοπυύλα.

ΕΚΤΗ ΕΒΔΟΜΑΣ 
"Ανθος Μαΐου, Άθήνοι.

ΠΙΝΑΞ ΤΠΝ ΝΕΟΝ
5 ρ χ. κάθε όήλοισις 

(Ά π ο  το,· πίνακα αντόν τά κορίτσια />ά δια- 
λεξονν τον γαμβρόν τον πολιτικοϋ γάμον).

ΠΡΩΤΗ ΕΒΔΟΜΑΣ 
Μάριος, Ά θη  ιν ,
Μ ϊρϊνος Σταθόπου) ος, Κ λάμαι.
Μ ήτο. ς Διοσκουρίδης Πόλος.
Νέος £υμκού^, Άθήναι.
Α γόρ ι, ΚιίΛ μ(;ι.
Ιππότης τών ίΐατρώ .

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΒΔΟΜΑΣ 
Γ . Μ. Χαραμή;.
‘Απηλπισμέν.» αγόρι, Θεσσαλονίκη 
Πιτυρίδων Μπόθος, θ;οσ ιλυν λ<] 
Χιονοσκεπής “Ολυμπος.
Νέμος Μανόέβ.
Ζι.ΰ. τεξ.
Νικ. θεμελής ΙΙάτραι.
Κωνστ. Παναγιώτου, ‘ Αθήναι.
Θεοφάνης ΡαυτόπουΙος, ΙΙάτραι. 
. . Τ " ^ ίώτη'  Γιαννούσης, Ν. Φάληρον.
Α »  Ιυμπας, Άθήναι.

ΤΡ ΙΤΗ  ΕΒΔΟΜΑΣ 
Αΰρπλιος ΓΙ., Λαπολέων Β'. Allines, Χρ. 

Θεοδώρα κοπυλος, Μαγευμένος νέος, Ά 

γνωστος 'Οδοιπόρος, Νίκος ΡοδάνΘη?· 
Κρήτη. Ίωάν. Τσιάλης, Καρδούλα X«pi? 
ταϊρι.

ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΒΔΟΜΑΣ
Inconnu, Αθήνας.
Μιγευμένος, Λάρισσα.
Τσάν Τσών Αίν, Πειραιεύς.

ΠΕΜΠΤΗ ΕΒΔΟΜΑΣ
Ρουμελιώτης, Εύρυτονία.
ΗανΘός νέος, ΞυΛ,όκαοιρον. 
Παραγγελιοδόχος, Άθήναι.

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

ΕΒΔΟΜΗ ΕΒΔΟΜΑΣ 
ΠίπΓς, Άβήναι.
‘Απογοητευμένο φινταράκι 
Με<ριστο<(ελής, Μύχικ ι.
Νέος Βοτανικοί, Άθήνοι.
Ππραπονιάρης.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΣ
Μαίαν όροι, Κρήτη.
Ακούραστος 7 εμμπέλης.

ΔΕΛΤΙΟΝ ΔΗΑΩΣΕΩΣ
Κέψατέ το καί στείλατε το στά γραφεία τή; 

♦ Σφαίρας» συνοδευόμενον μέ 5 δροχ.

’Β γ κ ρ ίν ω  π λ η ρ έσ τα τα  ιό ν  θεομόν  

τον  π ο λ ιτ ικ ό ν  γάμον  χα'ι θ έλω  

νά λά βω  μ έρος  « 1ς ιό  

Δημοψ ήφ ισμα  

'Υπογραφή ή ψευδώνυμον

Ή  Δίς Νόρα

ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΛΩΝ ΛΟΓΙΩΝ

Η Λ Η Ξ Τ Ε ΐ α  
Τ Ω Ν  15 Ε Κ Α Τ Ο Μ Μ Υ Ρ ΙΩ Ν  Δ Ρ Α Χ .

Λεφτά, ρέ Μαλίοί μον, λεφτά νά δοίνε χά 
υάηα σου μιά φορά, φωνήεντα δυό φορίς χι’ 
όχι έού πον μού οτέρνεις κάθε μήνα τό 
στό σου και θαρ
ρείς πώς μοϋ σιέρ- 
νει; έπι συστάίτει τ ’ 
αγαθά χοΰ Kjoi. 
σου.

Άλλά xt καταλα
βαίνουνε, ρε, κ’ έ 
κεϊΌΐ cl χαλδαΐι ι 
«ίΰχου ε λεφτά;
Τ^ύς τά παίρνουνε 
στό δρόμο οί Avj 
στάδες χι' άττομέ- 
νουνεπε-σι 
καλο καί *i ρ Tt5«iVr έ
χεις έλαφράν. Μπή
κες ; ”Εχ6ίς λεφτά 
τοΰ λόγου σου; Βά· 
vxt-τ, άδρεφάκι σχήν 
κυκλοφορία νά σέ 
δ·0 κι’ ό Θίός.

Ή  . χάμο, ό φάν
της, ό itnndc, ή 
γυναίκα, χό ygjin:, 
ή γιουβ;χσ α
μαξάκι καουισουκέ 
και ταξί μάρκα Φ.ίρλαν και βοϋρ γιά τό Φά 
ληρο. Λ5μ υ τα έ ιέια τά ψ.λά ·>ά δής πώ; 
χςώγοι,νται ΜάέεσιεΤ-οι. Ε<εΐνοι, γλέπεις, 
ποΰχουνε δόντια δέν έχουνε νά μασήσουνε 
κ' έχείιοι λ ΰχουνε ^ά φά>ε τόν περίδρομο 
δέν έχου.ε δόντι ι "Ε, ρέ τύχη όπιστοδρομι- 
κιά κι' ό^οβόρα.

Γιό θ)ΐέψ3ΐ', ρέ Μανιώ μου. ν 'χ (υμ ’ έμεϊς 
τά κατομμύρια ποΰ κλέψ ιν οί ληστάδες σχήν 
Πρ; βίζ ι. 'ίφ τά  γάμους θά κάνομε κ ΐ θά 
παίρ αμε άπ’ τό ένεχυρο’ α'ειατήριο ι υ Ια τά 
δώ^α πού σοϋ κάνανε οί έ'-όσιοιες Λ-ρεντά- 
δβς σου Ά λλά  γλέτειςδέν έχ νμε ψ ι'ή πρός 
ώ^ας καί Χδίγαριζόμασ ε και ρέβουιιε καί 
γινόμαστε, νευρασ ενικοί καί πάαε άπα. 'F , 
ρέ τύχη θερ'ο · .

Ο ΒΛΑΜΗΣ

Πιρόίχον μ ’ π 'λίμ  ’,
Ούρ', κολά ό^' δέν ήσ’ν κ ϊσύ μέσ' στ' 

αύχουκίν’του γιά νά σί πιάο’ν « I  ληστάδις 
κι' νά σ’ ήχμαλουτίσ’ν, έρμου,σάν τοϋ πουν- 

τίκ’ . Γλέπετα τώρα όπ’ 
μοΰ ψου^δς γιά έκδρο 
μές, γιά σπόρτ γιά γιά 
ξεπόρτ’ Θά μ’ ηής καί 
τ ’εΐχες Ισΰ άπάν' σ’ γιά 
ιά ο* πάρ’ν οί λχιστά- 
δις. Τοϋ κτινάκ’ σ' θά 
σ’ έπαιρναν γιά τά κορ
δόνια τοΰ ; . . μά οΰτ’ 
άπού δαύτου δέ φοράς, 
ζωντόβουλο Τό κακό 
θέ νάτα·ε όπ’οί ληστά- 

δες θά μ’ ζήταγαν λιφτύ γιά νά ο’ άφήσ'ν 
κ’ ίγώ θά ήμ’ν περίλυπους έ'ω; θανάτου, όχι 
γιατί δέ θάχα χαμμιά τςιανταριο χιλιάδες 
γιά νο τ ’ς δώκου καί νά ο’ άςήκ’ν παρά πού 
δέ θάχα εξήντα κ’ έβδομή ·τα χιλιάδες νά τ ’ς 
τ ’ ς στείλου μέ τ ’ν παςάκλησι τά re κρατή- 
σ’ν μαζή τ ’ς διά βίου.

Τανια κΐ μένο*/, γ ιιά σ ’ κι' όν ιίον μ '
ΜΗΤΡΟΥΣ ΚΟΥΡΝΟΓΑΑΟΥΣ

Λ ι,ισ ιρ ιχ ώ τα ιο Υ  μ ή ιεο  μον .
Ά χ , τί κρίμας λά μήν ιΐμαι κ' έγώ έ| Ίω - 

αννίνων διά \ά μέ σνλλήψουν cl αμαρτωλοί 
καί οί κλέπχαι διά νά δηυοσα'ψουν ιήν προ
σωπικότητά μου εί; 
τάς έφημερίς τής ‘Ελ
λάς όπου θά έσκαζεν 
άπό τό κακό της ή κε
ρά Θανάσαινα.

Ά χ , έσείς, μήτερ 
μου, γνωρίζετε παιδί- 1 
όθεν πόσον μοΰ γου 
σιάςει δ ληστικός βί
ος, όπου ζ ΐ  τινάς είς 
τό ύπαιθρον δ.τως ή 
πέρδιΙ,δπου ήταν μα
γεία νΛ κατέρχωμαι 
τά όρη κατά τάς δρο 
σεράε ώρας καί οί 
λοστοί λά τρπβου- 
δοΰν :

Ποιά stv' έκείνη 
πού κατεβαίνει 

ασπροντυμένη 
| απ' τό βουνό 

Θά έβαζα καί άρ
μα α όπου θά γινό __
μουν ώσάν τή *ερ(α Βονβονλί·>ου καί θά μέ 
έφοβ.ΐτο ό Άλζέί-, έκιϊνος ό στριJSoc σνζυξ 
μου,^πού νά τοΰ βνοΰν χα μάτια, καί δέν θά 
μέ άφηε έτσι άχούρενιη'·, όπου δέν μοΰ δί
δει οΰιε δέκα δροχμάς διά ιά έπισχευάσω 
τάς τρίχας ίή ; κεφαλής μου.Καί άλλα πολλά.

2 άς χαιρετώ κοί οάς εύχομαι καί είς τά 
δικά μος έξ έ’νεκεν τοΰ τοκετού τής ήμιόνου 
τής οικίας μας. _ _ _ _ _ _  ΒΕΤΤΑ

Κλέφτρα, μ’ ελήπτεψες ποοχθές 
κ’ έπήρες σκλάβα τήν καρδιά μου 
κ’ έπλήςωσ,ί γιά ενα φιλί

■»ά μαλλιοχέφολά μου.
Καί ή ξολθή ή φίλη Γου 
καί ή μελαχρο'ΐνή γειτόνισ- 

[σά σου 
κι’ αύτές ί|δύο έμάθα'ε 
νά κά\ ονν λά κομώμοτόσον. 

ι Αε'να, Λουίζο. Μαντελέν, 
Καίτη, Λίλή, Μαρία, 
άπάνω μου όλες ηέοαλε 
σάν τή μεγάλη ου^μορία. 
Άλλη γλυκά μ’ έφίλησε, 
σκλήρά μ’έτσίμπησε ή άλλη 
κ’ή τι ίτη ή πειό τσαχίρισσα 
πήγε τό λοδι νά μοϋ βγάλΉ. 

Κ ’ έού στό μέρος ιή ; καρδιάς, 
κυττοϋσες πάντα, βρέ μοργιόλα, 
γιατί οτό μές.ος τή; κσςδιάς 
ήταν χρυμμέλη ή πορ'.οφιλα I

Ο ίΒΙΓΚΟΣ

— Οί πλεϊστοι τών ανθρώπων δαπαλώσι 
τό ήμισυ τή, ζώήο των διά νά καταστήοωσιν 
δυστυχές τό άλλο ήμιου.

— 'Υπάρχουσι στιγμαί κοθ’ α; οίαδήποτε 
θέσιν άν τηρεί τό σώαα, ή ψυχή διατελεΐ γο
νυκλινής.

— Ό  ΰτνος εΤνε σάν άμάρτημα, δοον πε
ρισσότερον κοιμάται κανείς, τόσον περισσό
τερον θέλει νά κοιμηίή

Συζήτησις δύο Ιχτρών ένώιιον άσθενοΰς.
— Σέ διοβεβαιώ ότι εΐνετυφοειδήςπυρετός.
— Τί λέγεις; Σφάλλεις πολύ, αγαπητέ. 

Είνε άπλοΰν κρυολό/ηιια.
— Σφάλλω;.. Καλά' θά τό ίδή; είς τήν νε

κροψίαν.

ΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

50 λεπτά ή λέξ:ς

— Jennes fllles et jennes gants voulej 
vous vous dlstralre d’une oorrespondance 
anicale ? Ecrlre: Hel0ne Anastaslades, P.R . 
Athfenes.

— Ναχαλίαν Κυριαχοϋ, καλό ταξειοακι. 
Φρόνχιηον «ταραλάβης έ.τισχολήν μου άπό 
Πόσχ Ρόσιάντ καί έπέστρεψε τήν φω: Β Α

— Άννούλα ’Αντωνίου, σάς άπήνιησα δίς 
είς P. R. Διατί σιω ι^ς ; Τ ί σοΰ συμβαίνει f 
Μήπως ασθενή τό μικρό σου άγγελουδάκι ; 
Αναμένω \ρ ιμμα σου. Β. Α.

— Άντων. Καλαντζόπουλον, ανησυχώ ϋ 
γείαν σου λαθώς καί Βό'α. Οί ε^ωχες  ̂χής 
Λ^απέρδας πώς Γ.ηγαίνουν ; Δέν άμφιβιλλω 
καλά. Β Α. (

— Ποιά ψυχή έ /νώρισε χόν πό’ ο και ξερει 
νά παρηγορήσει ένα δρί10'’ ’10 π01̂  πλη'ώθηκε 
άπ’ τήν σκληρή άχαριστί·» τής σημερινή; κοι
νωνίας ; Ά ς  γράψο : Άνδρέαν Δημητ.ιίαδην, 
Δαύλειαν Λίβ ιδείας.

— Μορφωμένα κορίτσια—μαθήτριαι πώ; 
θά περάσετε τό καλοκαίρι; Εϋχαιρ>«. Αυ) 
ειλικρινείς φ'.λοι ζηΐΌΰν τή φ ιλ^  σας. Γρά
ψατε : Άνδρέιΐν Σ :αυρίδην, Poste Restante, 
‘Ενταΰθα.

ΤΗΛΕΦΩΝ-ιΜΑΤΑ

Δ · Βουΐιοην , συνδρομή «ας έλήφθη. Δ 'α ι. 
Ά ο ιή ρ , διά ποιον λν/οννά μή όημοσιευθή. 
Ά ν  ήθελε τό έλαιιβάναιιβν. Μπ >ρεϊχί να 
μά; εξηγήσετε. Χ^. Χαρα λαμπόπονλον, 
έξαρτδται άπό τά μέγεθος. Ά ί . f l jn o v  
tariY. Σχή διεύθυνσιν ποΰ μάς είχατε γρά
ψει. Νικόλ. Γ  αλάιην, Γ  Φονντονλίόην, 
Ε ΰδοξίιν  Τρι ιγταφσλλίδον, λύνεις σας
έλήφθησαν άργά. .4. Κον:ονήν, Κιάτον, ή 
δημοσίευα ιοΰ ποιήαιτος θά στοιχίσω 
δρχ. 2ό. ΆΙέξανόρΟΥ Ά θππώ ιην , τό δικό 
σας δρχ 1δ. Ά  *αοι Νίκαν, δρχ. 2δ. Γερ. 
Me>dyxnv, ή δη-ιοσίΕυσις τώ στίχων θά 
σχοιχίσΉ δρχ. 30 Π Σιαμαιάκον , δοστυχώΰ 
δέν κατ®ρθώσαμΒ ν βρούμε χό β βλίοιί. Λυ 
πούμεθα .τοϋ δέν σας εύχ ίρισχήοαμε. Έ λ έ  
νην Άθανασιάόον, πρό>ειχαι περί απατεώ- 
νοςμηιτω;; Σ ίς ουγχ ιίρομεν· Λύκον, (26) 
Στυλιανόν ’ Ασιρινόν (δρχ. 24), Σιράτον  
(δρχ 19). Ton (δρχ. 40), Tdoor Γεωρνιά  
ύην, (δρχ. 1;0) Στέλιον Ιιύλφ ιαν, (θρ.22), 
Γεώ ργ. Σχάγιαν (δρ. 20), Σάββαν Ιορ 
όά νην , (δρχ. 100), παρακαΛοΰμβν εί^οποιη- 
σ ιτέ μας τί θβλβιενά γίνη μέ τ ’ ά τοσταλέντα 
έργα σας, δι ί τήν δηuoσiευσιv τών οποίων 
έζητήθησαν τά πλησίον τών όνομάιων ση- 
μειούμενα ,τοοά. Μά; είναι δύσκολον νά δια 
τηροΰμεν ά?χ?ϊο'.

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΟΡΑΖ

»4  - λ λ  - ο  
π - ρ - Ι Ο

κ - ■ 
κ - ■

στ - χ - ρ - 
κ - ρ τ - ρ-

Τ ’ ΑΡ0ΤΕΠΕΣΜ('Τ3  ΤΟΥ Μ Ο Ν ΙΣ Μ Ο Υ
ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡ. 382 ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ 29 ΜΑΤΟΥ 

( X t o i i  κ ο υ φ ο Ο  τή ν  π ό ρ τ α  
ο< ιο  θ έ λ ε ις  β ρ ό ν τ α )

ΟΙ ΛΥΤΑ Ι

Λύσεις όρθάς, έ τός τής ταχθείσης προθε- 
ααίας έστειλαν οι ε^ή; :

Χαρ. Χριστοράς, ’Ελένη Π έιχοβιις, Ά ρ . 
Αποστόλου, Κίμων Άν& ρΐ ·όπον\ος, (κλ. 
2), Ίωάννικ Μπυλ 'δίχη?, Turlututu, Εύ- 
αγγελία Βαμβαχούοη, Γεώργιος Σολιβός, 
Εύ ιγγελος Κάλλος, («λ ζ), Β ολέχχα Γ. (*λ . 
2), Μαρία Κοχκώνη, Γαβριήλ Οικονόμου, 
(κλ. 3), Ά^λαΤ οα Καλαφάτη, (κλ. 2), Ι ω 
άννης Κούγχουλης, (*λ. 2), Θεόδ. Καρ>ωτης, 
Νιχ. Παπαμιχρούλης, Ζαχαρίαο Παρούοη;, 
VI. X ‘ ^νβοιχόπουλοί, Ά>να Βλάχου, (κλ 
2), Μαρία Βοζίχτι, (ιλ. 2) Κω«στ. Γ-οιργιά- 
δης Άλεξάνμοα Τριαντάφυλλου, (κλ. 10), Δ. 
Α. Μή’ΌΟί Δηι* Κυρίτστις, Κω>στ. Καστρι- 
οιτηε, (χλ. 2), Έλπίς Άνδρικοπούλου, Άθαν. 
Δεπποτόπ υλο , ( λ. 2) Καίτη Ντουτσιχοπού- 
λου, Ί ω  ιν. Μεθι νίτη;. Κούλα Άγνελεχοπου- 
λου! Νικόλ Γαλάχη , ( λ. 2), Κωναί. Κα- 
ναβιληΐ, (*λ. 2), Κ. Μακράχη;, Βάσος Γ ε - 
(ύργαλάς.

ΕΚΕΡΔΙΣΑΝ ΔΙΑ ΚΛΗΡΟΥ
ΚΟΡΙΤΣΙΑ

Πρώτον βοαβιϊον ·. Τρ ΐ;  χόμοι ω 3αίων 
διηγημάτων Εν αγγελία Βαυβιχοναη.

Δ εν regov : Δοαχ ι̂αι 15 it ; μεηοητά, Μα
ρία Κοκκώ ·η.

Τρίτον. Τρίμηνος συ δρομή «Σφαίρας»,
* Ελένη n iz x i βιζς.

ISTBOT
Πρώιον βραβιϊον : Ένος χό,ιος «Σφαί

ρας», Β Γεωρναλάς. _
Δανιερον : Δύο τύμοι διηγημάτων, Κώνοι. 

Καναβέλης.
Τρίτον : Δ αχιιαί 10 είς μετρητά, Κίμων  

Α*όριχόαονλθΐ ■  ̂ ,
Οί χερΜααντες π ·ρ ικπλοΰνται νά ιι>ϊς γθ“ - 

ψουν έγκτίρως τιίς διευθύνσεις των ή νά πε- 
ρό σουν μόνοι *ων άπό τα γροφεϊα τής 
«Σφαίρας» διά νά πάοουν τά βρ·.βίϊα των.

Δ. Α. Μήταον, πολύ γκρινιάρης t l ιθβ. 
Σά; β βαιώ διι δέν μπορώ νά κανονίσω έγω 
τάς διαθέσε ς τή; τύχης. Έπί τέλους έκερδί 
σατε κάποτε...

ΔΙΣ ΝΟΡΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ένα παιδί 1δ δ8 ετών δια 
τά γραφεί t τής «Σφαίρας». ΜιοΘός 
ικανοποιητικά. ’ Romania έλαφρά.

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

Ό  κ. Ά νδ . Πίαχαλιάς καί ή έ<λεκτή δε 
αποινίς Καχίνα Παναγιώχου ήρραβωνίσθη- 
σ tv. Τυύ; εύχομαι κάθε εδχυχίαν καί ταχεΐαν 
τήν στέψιν. Μ. Ν ά χ ο ς .

EVKUPIA Δ Γ  Ο Λ Ο Υ Σ

Μ ό ν »> ν  ;>.έ Α ρ ι χ .  Λ.

Ο κος ΜΕ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΓΑΡΥΦΑΛΟ
Ή  σκηνή μέσα εις τόν σταθμόν τής Όμο- 

νοίας. "Ενας κύριος σουλατσάρει έπιδειχτι- 
κώτατα καθ’ όλον τό μή<ος τοϋ σταθμού.Εί
ναι ενας νέος καλοντυμένος, άψόγου έξωτε- 
ρικοΰ, μέ πρόσωπο στρωμένο μ’ έπιμέλειαν 
άπό τό μηχάνηιια τοϋ ήλεκτρικοΰ μασάζ Έ λα 
κό«κινο γαρύφ ιλο τοϋ πάει τόσον καλά.

Μία κυρία τόν πλησιάζει διατακτική, σάν 
νά θέλυ νά τόν ραιτήτο γιά κάποια διευθυν- 
σιν,σί’ ν νά θέλη νά τόν ρωτήση τί «ρα  elvui

— Είσθε ό κ. Μ
Ό  νίος δέν είναι ό κ. Μ., άλλά προσποι

είται όχι είναι- Μυ3ίζεται ψητόν καί ακονί
ζει τήν όίεξ.ν του.

— ΜίΠστα, κυρία μου, έγώ είμαι,
—Σά : έγιώρισα ά.τό τό κό< «νο  γαρύφαλο.
— Είσθε ή κυρία ποΰ . . .
— Μάλιστα πού σά; έζή'ησε άλληλογρα

φίαν διά μέσου τοϋ περιοδ.κοΰ «Ά νο ιξ ις » .
— Χ ί'ρω  ηολύ. Είμαι ευτυχής πού συνην- 

τήθηιιεν.
— Μιΰ φαίνεται δχι ταιριάζουμε τόσον 

καλά και οί δύο . . .
— Θέλεχε νά πάμε στό Φ ίληρον ; . .
— Να πάμε. Έχω όλο τό άπό/ευμα είς 

τήν διάθεσίν μου.
Κατεβήκαν σ·:ό Φάληρον :
’Εκείνος.— Νά ήξεύρατε μέ πόσην άγωνίαν 

έπερίμενα τήν ή αέραν αΰιή.
‘Εκείνη. — Άμ* έγώ . . . Δυό ιιερόνυχτα 

έμεινα ά ρυπνη. Συλλογιζόμουν χήν nj6xa- 
σιν «οΰ είχα νά σάς κάμω.

’Εκεϊνος. —Eluai πρόθυμος νά σάς ά«ούσω. 
’Εκείνη.— Η ά'.ήθεια είναι δχι είναι λι

γάκι βαρύ αύτό πού θά σάς ζητήσω . ^. Δέ» 
γνωοιζόαεθα βλέπετε παρά προ ι>ιάς ώ^ας..

’Εχεϊνος.—Κκ’ όμως έγώ νομίζω ότι γνω- 
ριζόμεθα χρόνια όλό-ιληρα.Μά τι ώ^αία Λον 
είσθε.

’Εκείνη■ -  Ή  καλή σας διάθεσις μ' ένι- 
σχύει . . . Λοιπόν άκού·»ατε

Έ χείνος .— Είμαι δλος αύτιά, άΥαπητή 
μου κυρ'α .

Έκείνη - “Ηθελα νά σας προτείνω νά μβ 
δανείσετε καμμιά τριαντιιριά χιλιάδες γιά 
κάποια σπουδαία έπιχε/ρησιν πούσ in  ομαι!..

Π. ΝΑΛΕΟΣ

ΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΡΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

Μ ΙΑ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Η  Γ ΙΑ  Κ Ε ΙΝ Ο Υ Σ  

HO t ΘΕΑ0Υ|Ί Ν< ΓΙΝΟΥΝ ΠΠ0Υ2Ι3Ι

Λύσεις, οννοδενάμ-ναι νπό μονοδρά/μων, γί
νονται δεκτοί els τά γραφεία τής « Σφαίρας, μέχρι 
τής 20 'Ιουνίου. Τ ’ αποτελέσματα ϋά δημοσίΒυ- 
ΰοΰν είς το ψύλλον τής 23ης ’Ιουνίου.

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

Πρώτον. — Ένα ώ^ολιγάκι «Μ^ροσελέ». 
Δεοιερον. -  "Ε α σερβίτσιο μανικιούρ. 
Τρίτον.— Μία τσ ίντα τή; μόδας. 
Τέταρτον.— Ένα κουτί πούδρα.
Πέμπτον, — Μία φιάλη αρώματος.

ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
Πρώτον.— Έ να μπαστούνι.
Δεύιερον.— Μία γραβάτα.
Τρίτον. Έ ν  ι κουτί ποϋρα «Εύΐς» 
Τέταρτον. -  Μία πίπα.
Πέμπτον.— Ένας τόιιος «Σφαίρας»

Γράψατε ϊ 

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

Β Α Γ . Κ Ο Υ Β Ε Λ Η
Κ ολοκ ο  τρώ νη  1 0 0

ΠΕΙΡΑΙΑ

Ο  Ν " Ε Ι  Ρ  Α

Όταν τό βράδυ έρχεσαι νωρίς στήν κάμαρη σου 
καί κάνεις στό εικόνισμα μπροστά τήν προνευχή αον 
καί μέ 3υλάβεια κρατής τά χέρια σταυρωμένα, 
γιά πές μον, έ&υμή&ηκες καμμιά φορά κΓ εμένα; 
Άλλά τί λέγω ; πού πετγς ιδέα μου φτωχή ; 
δταν μοΰ λέγεις σ ’ ά γ α π ώ δέν εινε προσευχή ;
”Εν’ άστρο χ&ες έιτρόβαλε ψηλά στόν ουρανό 
καί, σάν νά μέ κατάλαβε κι' εκείνο πώς πονώ, 
λυπήθηκε καί σκέπασε τή λάμψι̂  του εύ&ύς... 
αστέρι συ, άγάπη μου, δέν ϋά μέ λυπηϋής ;
Στόν κήπο μον έχ&ές άργά μονάχος περπατούσα 
καί άΰελα έστέιαζα, γιατί βαΆεια πονοΰαα.
Ίά λουλουδάκια μοναχά μέ βλέπαν στο σκοτάδι, 
γιατ' έχοννε τό στεναγμό γιά μόνο μου σημάδι. 
Τήν άλλη αυγή σηκώϋηκα,στόν κήπον μου πηγαίνω 
κι ’ είδα ενα ρόδο έρημο πον ειχε το κανμενο̂  
τά μνρωμένα φνλλα τον σε δάκρνα λονομενα 
τάχα νά ήιανε δροσιά, η εκλαψί για μενα ;
Καί μ ’ έρωτγ. καμμιά φορά: πώς άγαπη. ή καρδιά; 
κι' ένφ προσμένει νά τής πώ καί μέ κυιάει ά*όμα, 
ακούει γλυκό κελάϊδημ ι στ οΰ δένδρου τα κλαοια 
ποΰ δυό πουλάκια ερωτικά φιλιούνται ατόμα-στομα 
Γυρίζει μέ χαμόγελο καί ία πουλιά κντταει ' 
κι’ άκόμη δέν κατάλαβε πώ; η καρδιά άγαπαβι.
Μέσα στής τόσες σκέψεις μον,στά τόσα όνειρά μου 
ξν’ άγγελοί δι έρχεται καί κάϋειαι σ.μα μου, 
μοϋ φέρνει μέ χαμόγελο ουράνια τραγονδακία 
καί γύρω-γύρω μου πετφ μ ’ ολόλευκα φτερακια’ 
μοιάζει καί μέ τή χάρι σου καί με την όμορφια σου 
κι ’ έχει, νεοάϊδα μου ξαν&ιά, τό ίδιο τ όνομα οου. 

1 I. ΠΟΛΕΜΗΣ

ΤΟ ΚΊΠΙΚΟΝ TQY XPHIUTOKIBQTIOT



Μ  Σ Α Τ  Υ  Ρ Ά  Τ  Η Χ  Ε Ι 3 Δ Ο Μ Α Δ Ο Σ :

Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΤΑΞΕΙΔΕΥΕΙ ΣΤΟ ΠλΡΙΣΙ
--- Μ Α Ζ Η  Μ Ε  Τ Ο Ν  Σ Α Ρ Λ Ω  - '=

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ
Κολητήρι.— Πατέλα μήν τής ρίξης τιΠ? 

φλοίδες. Σά τής φυλάτσουμε νάν τής βά- 
νουμε μεσαύριο στά κόλυβα τή: μάννας.

( Ό  Καραγκιό
ζη? άρχίζει νά κα- 
θαρίζη τό πορτο
κάλι. Μόλις όμως 
βγάλει μιά φλοΰ- 
δα, τό πορτοκάλι 
άμέσως χωρίζεται 
σιά δυο κι* άπό 
μέσα ξεπετιόντοι 
μικρά νικέλινα νο
μίσματα).

Καραγκιόζης.— 
Παναγία μου. Μέ
σα στό πορτοκολι 
ολόκληρη τράπεζα. 
Κολητήρι, βούτα 
όλα τά πορτοκάλια 
καί βόλτα στήν 
τσέπη σου.

Κολητήρι.— Ζέ 
χω^ά ε, βλέ σύ.

Καραγκιόζης.— 
Τότε φάτα.

Κολητήρι.— Νά 
φάω καί τά πενηνταράκια μαζή ;

Καραγκιόζης -Φ ά τα  κι' αΰριο τά βρί· 
βκουμε. Πες πώς τά βάλαμε σιήν τράπεζα.

Σαρλώ.— Καραγκιόζη, είσαι ευχαριστη
μένος ;

Καραγκιόζης.—Πώς νά είμαι εΰχοριστη- 
μένος, άφοΰ δεν μπορώ νά κανω τή δίαιτα 
πού μοΰ διέταξε ό γιατρός.

Σαρλώ.— Ποιά δίαιτα σου διέταξε ;
Καραγκιόζης.— Νά τρώω όλο πορτοκάλια.
Σαρλώ. Έμπρός φάε.
Καραγκιόζης.— Μωρέ, δέ μοϋ λές τοΰ λό

γου σου, μόνος είσαι ;
Σαρλώ.— Όχι.
Καραγκιόζης.— Τότε πώς διάολο γίνον

ται αύτά όλα τά μυστήρια έδώ μέσα ;
Σαρλώ. Αύιά όλα πού συνέβησαν άπό 

τήν στιγμή πού μπήκες έδώ μέσα, Καραγ
κιόζη μου, θά τά δής σέ λίγες μέρες έπάνω 
οτό πανί.

Καραγκιόζης,— Στό πανί ;
Σαρλω.— Ναί. Ή  κωμωδία πού θά μας 

ίοξάσχ] καί τούς δύο έπαίχθηκε χορρίς νά τό 
καταλύ βφς. Μεθαύριο θά δής καί τή φά- 
τσα σου.

Καραγκιόζης.— Έχει γοΰοτο νά μέ φω
τογράφιζαν καί τήν ώρα πού έτρωγα τά μα
καρόνια

Σαρλώ.— Βέβαια.
Καραγκιόζης.— Καί θά μέ δή ό κόσμος 

πού έτρωγα ;
Σαρλώ.— Βέβαια, θά σέ δή καί θά σέ 

χειοοκροτήση.
Καραγκιόζης.— Αύτά τά πράγματα δέν 

πρέπει νά γίνωνται, κύριε. Τί θά ηή ό κό- 
ομος όταν μέ δή νά τρώω ; Γιά κύτταξε τόν 
Καραγκιόζη, άπό τήν μεγάλη πείνα πού είχε 
«πήγε στό Παρίσι γιά νά φάχ).

Σαρλώ. — Καί τί σέ μέλλει έσένα τί θά πή 
ο κόσμος ;

Καραγκιόζης.— Δέν ιΤν’ έτσι, κύρ,ε, δχι. 
Έ γώ  τόν κόσμο τόν έχω ανάγκη. Αΰριο, πού 
ξέρ*ΐί, μιορεΐ νά θελήσω νό ξαναπαντρευτώ, 
μπορεί νά θέλω νά πάςω τήν τσάτσα Μαρ^ΰ 
πού έχει τό φραγκοραφτάδικο στά Πετρά- 
λωνα... Δέν κ&νει νά ρεζιλεύωνται Ι.σ ι οί 
γαμπροί.

Σαρλώ.— Μά έδώ ύπά^χ<υν τόσες νυφά- 
δες, Καραγκιόζη μου. Γιά κύτταξε ; Θέλεις 
νύφη ; Διάλες« μιά άπό τής τρεις αύτές 
κυρίες. '

Καραγκιόζης — Διαλέγω τήν ξανθή.
Σι ρλώ. — Φίλησε την.
Ή  ξανθή·— Φίλησε με, Καραγκιόζη μου, 

φως μον, πουλάκι μον, κρίνε μου.
Καραγκιόζης.— Μωρέ παιδί μου, μοΰρχε- 

χαι λιγούρα σάν νά τρώω λουκουμάδες.
‘Η ξανθή 'Λχ, Καραγκιόζη μου, σ" ά

γαπώ πολύ. Μ’ έφαγες...
Καραγκ.όζπς.— Γιά άνθρωποφάγο μέ πέ- 

ραοες, κυρά ;
Ή  ξανθή.— Έ λα λοιπόν νά παντρε- 

φθοΰμε καί μή μέ β.*σα^ζιις πειά. Καραγ
κιόζη μου, έλα νά σοΰ πώ ένα μυστικό.

Καραγκιόζης-— Τζάμπα ;
‘Η ξανθή-— Δηλαδή τί τζάμπα;
Καραγκιόζης.— Γιά ν' ακούσω τό μυστικό 

σου πρέπει νά πλερωθώ πρώτα.
‘ Η  ξανθή.— Πάμε μέσα σ’ έκεΐνο τό Ιδι

αίτερο σαλονάκι νά σοΰ πώ τό μυστικό καί 
νά σέ πληρώσω.

Κολητήρ.— Σά μοΰ τό πής η ’  εμένα, μωλή. 
Έγώ σ' άλαπάω καί σά οέ πάλω ζυναϊκα 
άμα αεγαλώιω.

Ή  ξανθή — Σπουδάζεις, μικρέ μου ;
Κολητήρι.— Ναί.
Ή  ξανθή.— Τί σπουδάζεις ;
Κολητήρι.— Νεκροθάφτης.
Ή  ξανθή — Τ Ι  άστεΐο, τι χαριτωμένο. Εί

ναι γυιός σου, Καραγκιόζη ;
Καραγκιόζης.— Αΰ(ός δέν είναι γυιός 

μου. Έγώ είμαι πατέρας του.
Ή  ξανθή·— Πάμε τώρα, Καραγκιόζή μου, 

νά σον πώ τό μυστικό μου.
Καραγκιόζης — Πάμε, πάμε. Μακαρία ή 

όδός ...
(Ή  ξανθή παίρνει τόν Καραγκιόζη καί 

τρυπώνουν καί όΐ δυό μέσα σ' Ινα μικρό σα
λονάκι).

Ή  ξανθή.— Λοιπόν μ’ άγαπφς ;
Καραγκιόζης. —Άφοΰ τό θέλετε, μάλιστα.
Ή  ξανθή.— θέλεις νά μέ φιλήσ^ς ;
Καραγκιόζης.—Άφοΰ τό θέλετε, μάλιστα.
‘Η ξανθή.— "Ελα έδώ στήν αγκαλιά μου.
Καραγκιόζης. Άφοΰ τό θέλετε, μάλιστα.
(Κάνει νά τήν αγκαλιάς ό Καραγκιόζης 

κ’ έξαφνα β,ίζει τής φωνές καί τρέχει έξω 
άπό τό σαλόνι).

Ή  ξανθή.— Τί έπαθες, βρέ χάχα ;
Καραγκιόζης·— Βοήθεια, βοήθεια.
Κολητήρι.— Τί τρέχει, βλέ μπαμπακα; 

Έκλετσες τίποτα ;
Σαρλώ.— Τί έπαθες, Καραγκιόζη ;
Καραγκιόζης.— Ή  άπαυτή, ήτανε ά- 

παυτός.
Σαρλώ,— Ποιά άπαυιή ;
Καραγκιόζης.— Ή  άπαυτίτσα ήχανε ά- 

παυτίτσος.

ΤΑ ΑΣΤΕΙΑ ΤΟΤ Κου ΒΑΖΟΤ

Ό  κ. Β ίζος δέχεται μέσα σέ μιά γκαρσο- 
νιερα τήν ερωμένη του. Είναι μιά χήρα όλο- 
στρόγγυλη, μέ κάιι μάτια μεγάλα, μανρα. 
καί μέ κατάξαιθα μαλ
λιά. Ό  κ. Βάζος ιρελλαί- 
νεται άπό τή χαρά του 
μόλις τήν βλέπει.

— Είμαι πολύ ευτυχής 
πού σάς βλέπα-, τή; λέγει 
μελισταλάκτω .

— Κ ’ έγώ εΐιιαι εύδιί- 
μων, άγοπητέ μου κ. Βά
ζο, άπαντα ή χήρα.

— Άγάπη μου, άνσκρά- 
ζει ό κ. Βάζος, μίλις τρεις 
μέρες είναι ποΰ σ’ έγνώ- 
ρισα κι’ άμέσως1 ο’ έκυ- 
ρίευσε ιό πνεύμα τών Βάζων.

— Δέν σέ καταλαβαίνω, αγαπητέ μου φίλε.
— Έκανες καλαμπουράκι, άγάπη μον. Καί 

τί ώραΐο, τί χαριτωμένο.
— Δηλαδή ;
— Δηλαδή είπες πώς είσαι εΰδαίμων, εύ- 

όαίμων, όαίμων, όαίμων, δηλαδή ό δαίμων 
τής κολάσεως θά πάρχι τή γυναίκα μου.

— Ή  γυναίκα σας είναι μιά φόνισσα, φίλε 
μου, φωνάζει ή ερωμένη του.

— Χαλάλι σου κι' αύτό, γαυριφ ό κ. Βά
ζος, χαλάλι σον. Φόνισσα, φό-νισσα, νήσσα, 
δηλαδή πάπια. Ή  γυναίκα μου είναι μιά 
πάκια.

— Μάλιστα, κύριε. Μιά πάπια τεραστία.
— "Ωχ, ώχ, άλλο πάλι, άλλο. Τεραστία, 

τερασ ι  ία, τέρας, τέρας, δηλαδή είναι καί 
τέρας είναι καί νήσσα. Άγάπη μου, σοΰ α 
ξίζει, μά τόν Θοό νά γί'Ής Βάζαινα.

Ό  χ. 2φιρ\ιιλώγης

Σαρλώ.— Δηλαδή ;
Καραγκιόζης.— Δηλαδή ή γυναίκα ήτανε 

άντρας. “Ά , συμφορά μου.
Σαρλώ.— "Ωστε πάλι τήν ίπαθες ;
Καραγκιόζης. -  Άκοΰς έκεί νά νομίζω 

πώςείνοι κυρία καί νάν τής κάνω τά γλυκά 
μάτια κι’ ύστερα νά φανερωθή πώς ήτανβ 
ένας μαντράχαλος! Καλά πού δέν τήν παν
τρεύτηκα.

Σαρλώ, (λιγώνεται στά γέλοια).— Έ , μή 
θυμών^ς, φίλε μου. Μή λησμονής όιι βρί
σκεσαι μέσα σ’ ένα έργοστάσιο κινηματο
γράφου καί πρέπει δλα νά τά περιμέν^ς. Ό 
λα αύτά γίνονται’  γιά τήν ταινία^μόνο. Δέν 
παρατήρησες φαίεεται ότι τδ σαλονάκι έ
κεΐνο έχει ψηλά ένα παράθυρο. Λοιπόν έπά
νω στό παράθυρο αύτό υπήρχε κινηματογρα
φική μηχανή κ’ έπήρε δλες τής σκηνές ποϋ 
έγιναν μαζή σου καί μέ τή ξανθονλα.

Καραγκιόζης.— Δ4ν λέει σουφατζής, παρά 
λέει ξανθοΰλα. Ά ,  κύριε. Τό παρακάνατβ 
έδώ μέσα. Έπειδή μοϋ δώοιντε κ’ έφαγα καμ- 
μιά χιλιάδα πιάτα φαΐ πρέπει ν’ μ’ έξευτε- 
λίσειε, κύριε ; Ά ,  δχι, δχι. Παρντόν καί 
μετά συγχωρήσεως. Έγώ είμ’ άπό κείνους 
τούς άνθρώπους ποΰχω φιλόιιμο. Ά ντε , ρέ, 
πάμε. Κολητήρι, ζέψε τό γάιδαρο νά γυρί
σουμε πίσω στήν Αθήνα.

( ’Η  συνέχε ια  ε ίς  r0 π ρ ο σεχές )

I · ,
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