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2 «ΣΦΑΙΡΑ»

Ο ΝΟΟΜΑΝΤΗΣ ΤΗΣ «ΣΦΑΙΡΑΣ»

Τό γραφείον τής « Σφαίρας» άναλαμβά- 
νει τήν διαβίβασιν επιστολών έχ μίρσυς 
ιώ ν  ενδιαφερομένων πρός διάσημον έχ 
Κωνσταντινουπόλεως Νοομάνιην χαι πνευ- 
μχτιστην διαμένοντα έν Άθήναις. Πλή
ρες, φώς είς ολα τά οικογενειακά μνοτήρια.

Πνευματισμός, υπνωτισμός, τραπεζάκι.
Ψυχολογία παντός ά τόμου έπι τή βάσει 

τοΰ γραφιχοΰ χαραχ,τηρος.
Συνεννόησις δι'αλληλογραφίας. Α π α ν 

τήσεις ταχεΐαι χαι άχριβείς. Πλήρης μυ- 
οτίΑότης. Γ  ράψατε ·. Νοομάντην, γραφεία 
« Σφαίρας» ’ έοωχλείσντες δραχμάς ίο είς 
■εχάστην έπιστολήν.

Ε Ις  τού ς  έπ ιθ υ μ ο νν τα ς  νά λά βουν  α π α ν 
τή σ ε ις  δΓ  Ιδ ια ιτέρας έπ ισ το λ ή ς  χ α ί ό χ ι b id  
τη ς  σ τη λη ς , κα θ ίσ τα τα ι γ ν ω σ τό ν  ο τι δέον  
νά εσω κ λε ίου ν  ε ις  δ ιπλοϋν  τό  όρ ιοθ έν  ά ν - 
τ ιτ ιμ ο ν .

Ο ΝΟΟΜΑΝΤΗΣ ΑΠΑΝΤΑ:
ΚΟΛΦΟ, Κομοτινήν. Γόμον διαβλέπω 

σύντομον «αί ευτυχή. "Όνομα μέλλοντος : 
Νικόλαος. Προσέξατε μό,ον τοΰτο . Ό  μέλ 
λων σύζυγός σας θά ίχα χαρακτήρα πολύ ί5ι- 
ότροπον, άλλά κατά βάθος θά είναι καλός. 
Φροντίζετε νά μη τού έναντιούσθβ ΟΰτΒ μό
νον Οά ζήσετε μα',ή του ευτυχής.

ΕΡΩΓΟΚΡΙΓΟΝ Κ , Κομοτινήν: Είς τό 
στραιιακιχόν επάγγελμα δέ, θά προοδεύσετε. 
Θά δοκιμάσετε μεγάλας άπογοητεύσεις, αί 
ό τοΐαι θά σας κουράσουν είς τό τέλος. Συνε
πώς σάς συνιστώ ν<* άλλάξβτε έπάγγελμα. 
Γάμον βέν προβλέπω, μόνον μίαν μεγάλην 
ερωτικήν περιπέτειαν, ή όποια θά σάς άφή- 
oq άληιμονήτου; άναμνήσεις. Είς τή; τελευ- 
ταίαν έρώτησίν σας ούδεμίαν εχω νά σάς δώ- 
σαο άιτάντησιν.

ΑΠΗΛΠΙΣΜΕΝΗΝ ΜΙΚΡΟΥΛΑΝ, ‘Αθή
νας : Προβλέπω γάμον εύιυχή. Είς τόν γά
μον αύτόν ενας κύριος θα προσπαθήσω νά 
παρεμβαλη έμπόίια,άλλά τοΰτο μή σάς πτο- 
ησ|]. Εις τό τέλος σείς θά νικήσειε. ‘Ο κό 
σμος δέν είναι κακ5ς, όταν κανείς γνωρίζβι 
νά συμπ^ριφέρεται άναλόγως τών περιστά
σεων. Τίποτε άλλο.

ΑΝ. α\Φ. : Έάν θέλετε δύναμαι νά σάς 
άπανιήτω δι’ ίδ αιτέρας επιστολής. Άντίτι- 
μον δρχ. 20.

ΠΛΗΓΩΜΕΝΟΝ ΝΕΟΝ, Πάτρας : Μελχ- 
χροινή. Ο έρω; αύτος ούδέν πρακτικόν απο
τέλεσμα θά εχο· Μ>α διασκέόασις μόνον, ή 
όποία θά τβλ£ΐώ]|] γρήγορα. Ταξείδιον δια- 
βλείτω. βά ζήιβτε άκόμη <5 έτη .Ή  ζωή σας 
θά διελθη εν μέσο* μεγάλων περιπετειών καί 
οι<ο/ενεια<ών άνωααλ ών.

ΕΠΑΡΧΙΩΤΗΝ ΒΟΛΟΥ : Γάμος δέν θά 
γίνρ πρός τό π ιρόν.Χαρακτήρ εύΜς, ήπιος, 
πλην ολ'γον ΰ ιερήφανος. Τό μέλλον σας με- 
τρίως ευτυχές.Ένας εχθρός σας θά σάς βλά- 
ΨΒ κατ’ αΰτάο, έλτφρώς ducoc.

ΝΙΤΣΑΝ ΒΑΡΒΑΡΗΓΟΥ: Ή  αλληλογρα
φία tie τόν νεον ε<εϊ·.ον 6sv θ4 έχ  ̂ τό προσ- 
οοκωμενον άποτέλεσμα,θά σάς συ/ίστωι' μά 
Μστα νά τήν διακόψετε, έάν τιϋτο δέν σά- 
είναι οδυνηρόν Δέν εννοήσατε άκόμη ; ό νέος 
εκείνος δέν σά; γράφει πλέον, διότι έκουρά- 
συη, οπως κουράζεται κανείς ό:αν έπανα- 
λαμρανχι συχνά τήν ιδίαν διασκέδασιν. Ή  οί 
κογενειακη σας Ακαταστασία δυστυχώ; θά 
έξακολουθήσυ. Ό  φίλος σας Μ. Λ. «αμμίαν 
καλήν ίδεαν δέν έχει δι’ ύμάς. Μή λησμονεί
τε την παλαιάν παροιμίαν καθ’ ήν «όποιος 
κυνηγά πολλούς λαγούς δέν πιάνει κανένα».

ΑΚΥΑΙΝΗΝ Γ., Αθήνας : Τό ζώδιόν σας

Ο Θ Α Ν Α Τ Ο Σ
Κάμε τή ζωή μου νά σβυση, κάμε την 

καρδιά μου νά νεκρωθή, μάδησέ με σάν 
άχρηστο λουλούδι, πέταξέ με σάν παληό 
δυσάρεστο γράμμα, σπάραξέ με, έξαφάνισέ 
με,̂  λυώσε με. Ένα θάνατο περιμένω τώρα 
πού δέν έχω πλέον τίποτε νά έλπίσω, ενα 
θάνατο περιμένω κι’ ό θάνατος αυτός θά 
είναι γλυκός όταν είναι άπό τά χΐρια σου.

Άγωνίσθηκα νά σέ ξεχάσω καί σ’ έξέχα- 
σα.Ήρθαν στιγμές πού βεβαιώθηκα ότι δέν 
μπορούσα νά σέ λυπηθώ άν σ' έδλεπα καί 
σπαραγμένη μέσα στούς δρόμους, άν σ' έ
βλεπα νεκρή μέσα στή σάλα σχς, εγώ πού 
τόοο σέ είχα συμπαθήσει.

Έζήτησα τότε νά τραβήξω κάποιον άλλο 
δρόμο. Έξήτησα τήν γαλήνη καί τήν άγά- 
ητ>, τ ^ν οτοΡΥή, έζήτησι όλα έκείνα 
που έχασα άπό σένα νά τά βρώ στό σπίτι 
μου. ^.εκρέμασα άπό τήν πόρτα τήν μαύρη 
κουρτίνα κ’ ηρχισί νά χαμογελώ έγώ σ’ έ- 
κείνους πού δέν μπορούσαν ποτέ νά μ’άγα- 
πίπουν ποτέ όπω; έσύ, ποοσπαθούσα νά ξε
γελάσω τόν έαυτό μου, νά βρώ πνοή ευτυ
χίας καί χιράς μέσα σ’ ένα περιβάλλον πού 
δέν τό̂  γ νώριζα, μέσα σ1 ένα περιβάλλον 
πού μ’ έπνιγε, έγινα ένας θεατρίνος, μά 
δέν κατόρθωσα τίποτε.

Γατούλα μου, δέν μπορούσαν νά μέ κα
ταλάβουν, μέ έπαιρναν γιά Ιδιότροπο, γιά 
τρελλό, γιά έρωτευμένο. Τίποτε άπό έ<εΐνα 
πού ζητούσα δέν μπορούσαν νά μού δώ
σουν, τίποτε, τίποτε, τίποτε. Ά ,  δέν τούς 
άδικώ διόλου "Ισως καί αυτοί νά ησαν 
ευτυχισμένοι άν δέν έζοΰσαν μαζή μου,πού 
δέν μπόρεσαν ποτέ νά νοιώσουν !

Τώρα, υστέρα άπό τήν τελευταία μου αύ 
τήν άπόπειρα, τί μού μένει πειά. .Ό  θάνα
τος. Α, αύτό είναι παρά πολύ κουτό, παρά 
πολύ δειλό γιά έναν άνδρα. "Ισως. Ά λλά  
τ ί μ’ αύτό, άφοΰ έγώ έχ ;σα πλέον τήν συ- 
νειδησιν τού τ ί  πρέπει νά ήμουν κάί τί 
πρέπει νά είμαι.

"Επρεπε νά είμαι ό πιντοτεινός δικός 
σου σύντροφος. Κανείς άλλος άπό σένα δέν 
θά μπορούσε νά νοιώΐιρ τό σκοτεινόν μυ
στήριον τής ψυχής. Μόνον έσύ. K 'ico μοϋ- 
φυγες. Ύ στερα  άπό αύτό δέν υπάρχει τ ί 
ποτε άλλ', παρά ό θάναιος. Τ ό ; περιμένω. 
Ελα. Χτόν ζητώ. ε ς π ε ρ ο ς

εχει καλυφβή εσχάτως ΰπό νεφελώματος κοί 
συνεπώς δέν δύναμαι τίποτε νά δι«*ρ[να>, τί 
ποτε νά προβί,έψω. Τό τέλος ίή ; δικαπτίλής 
ύποί)έσ£<»ς δέν θά είναι ύπέρ υμών. Ή  οι
κονομική σας κατάστασί' δέν είναι πλέον δυ
νατόν νά βελτιωθί). *0 X. Π. εχει τήν ίδέαν 
πώς̂  εχετε τά προσόντα νά τοΰ κάμετε μίαν 
καλήν συντροφιάν. Τίποτε περισσότερον. Γά
μον διαβλέπω με κάποιον Γεώργιον. Γάμος 
έξ εςωτος φυσικά, άφοΰ ό έκ συνοικεσίου τό 
οον σας άπαρέσκει.

Είς τό προσεχές φυλλον τής «Σφαίρας θ' 
άπαντήσω καί είς τός έπιστολάς τών δίδων 
»α ί κυρίων : Άνυπομονουσης,νίοίοίΓβ,Α/ή- 
λου τάς ίριδος, Τρελλής ε,ανθούλας, Ράν
τα Β ., Άπηλπιαμένης.

Λυστυχισπενον Β,, έπιμένωείςόσαάρχικώς 
σάς έγραψα. Κάμετε υπομονήν. ‘Η ανατολή 
τών ευτυχών ή ιερών ροδίζει. ο νοομαντης

f l ΊΕΓη γ ι β

Τ Ο Υ  Π Ι Α Β Ο Λ Ο Υ  01 Κ Β Π Ο Γ Ε Ρ Ο Ι
Είς τήν τρομεράν ληστείαν της Π4τρ*ς ήτο 

λοιπόν οονίνοχος καί δ ηγούμενος τής Μονής 
τοδ Προ ήτ50 Ήλ£α, Πχπαγιάννηί. Λΐσιής 
καί αΰ:ός. Κάτω άπό τά ρόισσον δ άγιος ή^οό- 
μενος Ικροπτε τά χρήματχ, τά δποία τοΰ Hoi- 
σαν οί λυσταί διά νά πληρώσουν τήν σονενο- 
χήν τοο.

Τρομερός άνθρωπος αύτός δ Παπαγιοίννης. 
05:εκάν έταράχθη δταν ήκοοε « » ς  ποροβολι- 
σμούς, οί ό.τοϊοι σωρρηϊόν Ιπιπτον έπί τδν 8υσ- 
τοχών θυμάτων της ληστείας, t5 ;ε κάν ϋάκρυ- 
σε δταν έμαθε δτι λίγο παρά ποί\ω άπό τό μο
ναστήρι _πέντε άνθ,-ωποι «upsv είκτρόν θάνατον 
άπό τ·1ς σφαίρας τώ ι ληστών.

’Ατάραχος καί άσϋγκίνητος δ καλός ήγούμε- 
νος, έπερίμενε τό μερίίιόν τοο κ’έχάίϊεοε τά γί- 
νεια τοο ονειροπολων ήμέρας πλήξης ή5ον<δν 
καί τέρψιων.

Η σιλοοέττα τοδ νταγκλαρόπαπα αΰτοδ μοΰ 
θο (ζει ίν ιν  άλλον ηγούμενον,.τόν Παπασ,ιμίών 
τής Πεντίλης.

’Ηγούμενος ήτο καί δ άνθρωπος αύτίς. Καί 
δμως εΓχε πλασθή μάλλον γιά λήσταρχος παρά 
γιά ίερ&μένος. Άνέπνεε καί Ιιρεμχν τά φύλλα 
τών δένδρων, ώμιλοδσε καί ήσθάνεσθο τήν γήν 
τρέμουσαν ύπό τούς πόδας σας, έτραγοοδοδσε 
καί ένίμίζατε δτι έπανήλθον αίφνης είς τά δά- 
ο̂ ς οί Πάνες καί οί Σάτυροι. *0 Παπασομεών 
ητο έκ τώ ; καλογήρων εκείνων οί δποίοι πι- 
στεΰοον μέ φανατισμόν δτι τό ρασσο δέν κάμνϋ 
τόν καλόγηρον.

Ένα πρωινά δ Παπασομεών έξηφανίαθη. Τά 
κακά στόματα ιών καλογέρων, διότι καί οί κα
λόγεροι ίχουν κακά στόματα, είπαν δτι άνεχώ- 
ρησεν είς Σδρον μαζή μέ μίαν Κηφισσιώτισσαν. 
Μετά Ινα μήνα έ μάθαμε δτι δ Παπασυμεών ε&- 
ρίσκετο είς τάς φολακάί, διότι άπεπειράθη νά 
οτραγγαλίσχ^τήν ερωμένην τοο. Νταγκλαρόπα- 
πας κι αύτός δπω  ̂ καί δ Παπαγιάννης τοδ 
Πρ^φήιοο Ήλία. "Γστβ3α άπό κάθε έγκλημα, 
0:τερα άπό κά«· ληστείαν οί άνακριταί άς ερ'εο- 
νοδν πρώτον είς τά κελλιά τώ ; ηγουμένων καί 
κατόπιν είς τά σπήλαια τ&ι Xrjaxmi.

0 Α Ρ Χ ΙΣΥ Ν ΤΑ ΚΤΗ Σ

>-< Η  Δ Ρ Ο Σ Ι Α  X
Σ τ '  αμπέλι τής αγάπης έγώ τρΰγηαα 
το ποιο γλνχο και ζουμερό οταφνλι.
Κ ορμ ί δροσιά! Κ λήμα  ίσχιερό κ ι ’ απείραχτο, 
μόσκος σταφύλι, τό  γλνκό τ ’ αχείλι.
Τ  αχείλι τ ' άχειλάκι πον μαλάκωνε 
ΟΤ'> σμ ίξιμο, ατά σφ ίξιμο, στή λαύρα, 
ιά μάτια, τά ματάκια πον μελώνανε 
ρουφώντας τής αγάπης τήν άναϋρα.
Ίά  μάτια ποΰ μαγνήτες με τραβούσανε 
καί σκίάβο μ '  άλνσσίδες, μ '  είχαν σκλάβο, 
ο τόν Καύκασο — τόν κόρφο τόν όλόχιονο, 
ατό σώμα  -  ιό γνμνό, γνρμένο κάβο.
Σ τό ν  κάβο, σ τ ’ άκρω τήρι ποΰ φωτίζανε 
φάροι, φ ω τιές τά μάτια  τά φλογάτα, 
ατόν κάβο ποΰ τρ ιχ ιά , μπαρονμια δένανε 
βαρκούλες τά στη&άκια τά χιονάτα!
Σ τα  στή&ια τά στη τά, κ ιρτά τα , όρ&όρρωγα, 
πον, βαρελακια α ’ ηδονής ταβέρνα, 
μον λέγαν: «<3έί κορφές, ζω ή  κ ι ’ όνειρά μ  μα! 
σ τρ ίψ ε τής κάνουλες και μέλι κέρνα!»
Τρελλα και ~ι ο ι1}  ος κι ηδονη κ ι ’ άπόλαψη! 
Τρνγησα τό δετά, γλνκό σταφνλι—  
κορμί φ ω τιά ! Κ λήμα δροσιά κ ι ’ ανάσταση! 
Μόσκος, σταφνλι τό  γλνκό τ ' αχείλι.

0 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ
ρ , Έπειδή σκοπεύω νάπανδρβυθώ καί θέλω νά-στείλω είς τίιν μέλ- Λ  

I λουσαν συμβίαν μου τήν φωτογραφίαν μου, άλλ’ έπειδή δέν μέ παίο- Ρ
I  ¥ τί ε1̂ αι-  νϊ1στικός, Π ΡΟ Κ Α Λ Ω  ι

ς/  Ο Σ Ο Υ Ι Μ ΠΟΡΟΥΝ να με ζωγραφίσουν νά στείλουν τήν εικόνα Ι ο  
μου επ ονοματι μου είς τά γραφεία τής «Σφαίρας». Έκείνην ποί) 

ϋ α  μ άρεσϊ] θά τήν βραβεύσω μέ δ ρ χ .  100. Εμπρός, άλατρέ
Ο Κ Α Ρ Α Γ Κ Ι Ο Ζ Η Σ
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ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟΝ ΤΟΥ ΑΡΜΕΝΗ
υ π ο  L I D

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

Άνεγνώρισε τήν κραυγήν τής Ζαή.   , {
— Έτελείωσεν ! εΐπεν έντρομος. Αύτό συνέβη Η Χαιδιν έφονευ- 

βη. Τήν μετακομίζουν νεκράν, καί ή Zafj έφώναξε ποΰ την είδε · · * I 
Τώρα πρέπει νά σωθώ έγώ. , . I

Έξήλθε ταχέως τοΰ μυστικού διαδρόμου, έκλεισε τήν βυραν και ι 
διηυθύνθη πρός τόν λουτήρα. _ |

Ή το  έγκαιρος ή άπόφασις οίπη, διότι έξωθεν της «υρας του ι 
θαλάμου ήκούσθη θόρυβος καί άγνωστος φωνή άνδρός λεγουσα.

— Πώς τήν Λέγουν τήν μικρήν αυτήν; _ .
— Ζεϊνέπ, ή<ούσθη λέγΟυσα ή φωνή τής Ζαή μετά κλαυυμων.
— Ζεϊνέπ! έκραύγασεν έπιτακτικώς ή φωνή, Ζεΐνεπ, ανοίξει _ I 
Ό  Τιγράν κατά τήν στιγμήν έκείνην είσήρχετο είς τόν λουτήρα 1

και ήκουσεν έτέραν φωνήν λέγουσαν άλβανιστί.
— Θά εχιι κοιμηβτ| πασσά μου !
— Σπάσε τήν θύραν ! εΐπεν ή πρώτη φωνη. , ι
Κρότος βαρύς ήκούσθη, προερχόμενος βεβαίως εκ πελωρίου σω- |

ματος πίσόντος κατ’ αύτής, καί ή δρυί'η θύρα έσχίυη εις δυο κ ι
ΰηεϊώρησε. ,, I

Ό  Τιγράν έθεσε τόν δάκτυλον είς τδ μυστικόν ελατήριον της I 
κρύπτης του λουτήρος, τοΰ όποιου διετήρει τό _φώς άναμμενον, ει_ I 
σήλθε ταχέως έν τή κρύπτη ή δε θύρα, στραφεϊσα αφ εαυτης επι | 
τών στροφύγγων της, έπανεκλβίοθη έκ νέου. - _ I

Ό  ’Αρμένιος, έντος τοΰ άδιοπεράατου εκείνου σκότους και της j 
ψύχρας άτμοσφαίρας τής κρύπτης, ήσθάνθη πλέον εαυτόν εν | 
σφαλεία. , α , »

Άνέπνευσεν έξ άνακοτφίσεως, καί προσκολλήσας εσαθεν το ους 
έπί τής θύρας, ήχροάσβη. ,

Ό  θόρυβος τών ανατρεπομένων επίπλων ήκουετο ζωηρός και 
νεχής έν ιφ  θαλάμφ τής Σουλτάνας. ,

Προφανώς, ι ί  Αλβανοί σωματοφύλακες η3ευνα>ν τά έπιπλα πρ.ι. 
άνακάλυψιν ενοχοποιητικών ι.ειστηρίων, ,

— Άκουσε γυναίκα ! έλεγεν ή βαρεία φωνή του ονομασ ς 
naoca. Δέν είπες ότι έδώ ήτο ενα μικρό κορίτσι κλεισμένο.

— Μάλιστα, έξοχώτατε, άπήντησεν ή κλαυθμηρά ^φωνη 
Ζαή.

— Ποΰ εΐνε λοιπόν; , , ,
— Δέν ήςεύρω, έξοχώτατε. Καί μόλα ταΰτα ή εκλαμπροτης ης

τής είπε νά μείνη έδώ. , .  a„ , - av
— Ή  έκλαμπρότης της ! εκαμε χλευαστικως ο πασσας. Λοιπον, 

ιτον είνε τό κορίτσι αύτό, ποΰ τό άφησεν η έκλαμπρότης της

έδω1  Δέν ήξεύρω έξοχώτατε. Ά ,  σταθήτε.. μήπως ακονσε τό κτυ- 
πημα τής θύρας καί έκρύφθη μέσα είς τό λουτρόν ; „ ,

Ό  Τιγράν, άκίνητος όπισθεν τής μυστικής θυρας, ήκουσε τον 
θόρυβον πολλών άνδρών εισερχομένων ταύτοχρόνως είς το λουτρον, 
καί επίπλων άνατρεπομένων.

— Οΰτε έδώ εΐνε ; εΐπεν ό αρχηγός άλβανιστί. _ _
— Πουθενά, άπήντησαν τρεις ή τέρσαρες φωναι ταυτο·/ρονω .
— Μήπως έφοβήθη καί επεσεν άπό κανένα παραϋυρον. ^  I
— Έξοχοιτατε, εΐπεν είς έξ αύτών ολα τά παράθυρο εΐνε I

— Σαϊτάν ! άνέκραξεν ό αρχηγός' έδώ λοιπόν εΐνε μυστήριον ;
Καί μετά μικρδν προσέθηκε: .  αα I
— Νά μείνετε έδώ ώςτό πρωΐ, καν νά φυλάξετε καλα' οποίος θά 

κλείση μάτι νά κοιμηθ®, δέν θά τ ’ άνο(ξΌ πεια. Εγω πηγαίιω νά 
τά είπώ όϊα  αύτά είς τΟν Αύθέντην καί θά ελθω.

Ό  Τιγράν ήκουσε τόν άρχηγόν άπομακρυνομενον, τους οε φρου 
ρους τοποθετημένους tic διαφόρους θαλάμους και 0,ιωπ^σ? '™ ;„ ,

Τότε, άποσπάσας τό ούς του έκ τη; ί μυστικής θυρας, ή ΰ ^  νά 
ποονωρή διά βήματος ά βεβαίου καί με προτεταμενας τάς χειρας | 
πρός^εό  ̂βάθος τής ϋ „&£καί σκοτεινής πρύπτης, μή άκούων τίποτε 
άλλο έφ’ όσον άπεμακρύνετο, είμή τους εξασθενουντας κλαθμους της 
πιστής Ζαή, πού ώλοφύρετο έπί τοΰ οίμοφορτου σώματος της ω
ραίας Σουλτάνας. ..

' Η  £ « *Λ > λ ις  Χ ζ ε μ , ι λ έ

Ά π ό τής έποχής, βίς τήν όποιαν ή γρ'ΐϊα Ζαϊρέ άνήγανε, κατά 
τήν πρός τήν Χαΐδίν άφήγησίν χης, την κατασκευήν της επαυλεως 
τοΰ Μπεσιμ μπέη, άρχιτέκτονος τοΰ Σουλτάνου Αζίζ,_τό κτίριον τού
το, πράγματι παρέμεινεν άθικτον έκ μέρους τοϋ υιου του Μπεσιμ

^ ^ ^ τελ ευ τα ϊο ι λόγοι* τής θνησκούσης μητρός^του. άνεχαράχθησαν 
έν τή μνήμχ) του, γνωρίζων δέ ό νεαρός μπβης οτι η μητηρ του υ- 
πήοξε κατ' έξοχήν εύφυής καί πολύπειρος γυνή, δέν ετόλμησε ν ά- 
ποδώση τήν τελευταίαν παράδοξον καί μυστηριώδη εντολήν της εις

Μ Ϊ  “ί  t o ·™  ν » ,
οτόν ότι ή Τζειιιλέ. θνήσκουσα, εδωκεν ε ν τ ο λ ή ν  ε ις  τον υιόν της νά 
μή μετασκευάση έπ’ ούδενί λόγω τήν έπαυλιν έάν δέ ήθελε νά κτί- 
οιΐ άλλην πολυτελεστέραν Μαί άνάλογον πρός την μεγάλην περιου
σίαν του ’ νά έκτιζε τοιαύτην πλησίον, άλλ’ όχι έπι της παλαιας.

Κατ’ άογάς ό μπέης ύπέθεσεν ότι θά έκρύιττοντο Τ^ως σουλτα- 
νικίι θησαυροί ύίίό τήν έπαυλιν, ή άλλο τι άναγόμενον είς τήν δο-

X J i S S V f , . ,  «ή ! έ » ν Χ , « ,  d U d » » ,  ή ί»-
νήθη ν' άνακαλύψΉ τίποτε πλειότερον. παρ οσον εγνωριζεν εκ «ιαι-

δΐΗ^Απεφάί^σ81λςοιπόν ό νεαρός Ρονχή μπέης νά μή έπιμεΐνη καΐ 
ε1, Χήν έπί τοΰ ακινήτου ερευνάν του, διατηρων 4><όμη Λπε^ηη- 
κούς τούς λόγους τούτους τής θνησκουοτς μητρος του «ίς την

Ε τ ο ύ τ ο  νά μή τδ πειράξω «οτέ. Ή  πρώτη πέτρα ποΰ θά πέ- 
σΉ θά κτυπήση έπάνω εις τό κεφάλι σου . ( ,ΑχοΑονθίί)

(Συ έχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

— Τί ί— Σάνπατήματα μοΒ φάνηκε πως ηκουσα. ,
— Ναί κ’ έγώ πρό ολίγων λεπτών ένόμισα οτι κατι ηκουσα Γ ιά

νά δοΰμε. . . .
Καί πρυχωρήσας όλίγον πρός ανατολάς, προτό μέρος εις ο ενό- 

αιζεν ότι είχεν ακούσει τά βήματα, έπεσκόπισε τά περιξ. Η Μαριο)- 
οα τόν ήκολούθει άπό κοντά περίφοβο:. Ά λλ ’ οΰδεις_ ανθςωπος ε- 
φαίνετο. Ή  νύξ άλλως τε ήτο άσέληνος καί η σκιά τών πεύκων επε-
τεινε τό σκότος αύτής. , ,

  ΔίνεΙ.βι κανείς, ?lntv ό ‘ A q io i fX t^ c , ακουμβ χά παιημαχα μας
καί μάς φαίνονται ξένα, ϊσως είνβ καί άντίλαλος τοΰ βράχου. Επει
τα ποιός έρχεται τέτοια ώρα έδώ πάνω; τι νά γυρευ^; Δέν έχουν
όλη τήν ' ύ τ υ χ ί α  τή δική μαί, γυναικοΰλά μ ο υ .  · ,

Καί U8 ένΛ φίλημα κατέπαυσε τας άνηουχίιις της Μαριωρας. _
— *Έαειτα xi φοβάσαι, προσέθηκε, άφοΟ είμαι εγω εδω ο αν-

δ<3αΚαί° διηυθύνθησαν εις τό μέρος όπερ τυνήθωο έγίνετο φωλειά; 
τών έοώτων αύτών, άκριβώς ύπό τόν βράχος εις τό μέρος οπου αρ 
ν ίίε ιό  χοημνός, ό όποιος δυσμιχώιερον ορθουται αποτομος και υ- 
ί,ηλόε έ-.ί τοΰ ναϊσ.ου τοΰ Αγίου Ίσιδώρι:υ. Μικραί τινες κυπαρισ- 
σοι ύψοβντο εκατέρωθεν, ταλαντευόμενοι υ.τό της αύρας; τις οφο· 
δ ο υ ν ο μ έ ν η  έ φ ’  όσον ή νΰξ έπροχώρει, διεχυνε βόμβον ηδιοτον, ως 
έοωτικόν στεναγμόν άναμέσον τών πεύκων. Η πόλις εφαίνετο κατω 

ί μ ̂  τά φώτα ποΰ μέν οποραδικά, *ο0 δέ κατά γραμμήν πορ?τεταγ- 
μένα καί άλλαχοΰ συμπυκνωμένα, ω; αστερισμοί. Αχλυς τις υπόλευ- 

I voc ά κάλυπτε τό πρός τόν έλαιώνα μέρος της πόλεως. εκτεινόμενη 
ώ- άραννώδης πέπλος νοτιώτερον έφ' ολης νη; εκτάσεως, είς; ην ε- 
Εικνεϊτοτό β λ έ μ μ α  χαί έπιτείνουσα την αοριστίαν η» προσδίδει εις 
τ ’ άντικείμενα ή σκιά τής νυκτο;. Οι τελευταίοι θορυβοι της 

I πόλιως έφθανον έκεϊ έπάνω ώς ϋπόκωφον άνασααμσ.
I Έάν τοϋ νεαοοΰ ζεύγους ή προσοχή δεν ηιο ολως αίϊοοροφημε- 

νη ύπό τής εύτυχί«ς ήν άπελάμβανεν έν ^  μονώσει εκείνΒ και υπό 
τήν σ κ έ π η ν  τοΰ άπεί8ου ούρανοϋ, θά η<ουενι ι ως τέν κρότον μι- 

I κ^οΰ λίθου κατακυλισθέντος προς το μέρος εις ο άρχίζει  ̂ 1 άτραπός 
I τοΰ βράχου. Συγχρόνωε έφάνη μαϋρόν τι σχήμα α-αβαινον, ερπον 
I μάλλον έπί τής βραχώδους κλιτύος. ,
1 Ή το  αρά γε άνέστιός τις έκ τών διανυκτερενόντων εις τάς οτός

I τωνΜ Ϊη ΧτοΥό κανδηλανάφτης τοΰ ναΐσ*ου τοΰ 'Αγίου Γεωργίου ;
Τό βοβοιον ε! ε ότι ό άνθρωπος εκείνος, εαν ηιο άνθρωπος,

| διό ι. όπως ήτο ζαρωμένος καί εΐρπεν έπί τοΰ βράχου ηδυνατο 
τις νάτόν έκλάβα xai ώ ; ζφον, αν οχι φαντασμα-avti νά δ.ευθυν- 

I θή ποές τήν κορυφήν του βράχον η να είσέλθπ είς κανεν κοίλωμα, 
έστράφη πρός δυσμάς καί πλησιασας αθορνβως εις τον κρημνόν, 
έκάθισεν άνωθι τών δύο νέων, είς τρόπον ω ϊΐε ηδυνατο ν·ακουΒ 
τά ύπ’ ι,ύτών λεγάμενα καί νά τους βλεπΉ χωρίς αυτός νά

φ“ σ ιτδύο νέοι, καθήμε.νοι είς τήν βϊσιν τοΰ κρημνού, έΕέθετον τά 
πεοί τοΰ μέλλοντος σχέδιά των. Ό  Αριστοτέλης υπεσχετο οτι 
τόν έπόμενον μή«α θάνέκοίνου είς τονς γονείς τού τον γάμον του 
καί θά ένοικίαζεν ιίκίαν είς ην θά εκατοίχουν, ιν Ιδιαι^ρα πλέον 
οίκονενεία χαρίε νά έμποδίζωνται και νά πορενοχλώνται εις τους
εοωτάς των, χωρίς νάκρύπτωσι τήν εύτυχίαν των.

Κοί ή Μοριώρα, έν παραφορά έρωτικης ευγνωμοσύνης, τόν ε

ί νηνΒαθαηδόνκδέΧήν φωνή^ων καχέπιπτεν είς ψίθυρον άούλληπτον, 
τόν όποιον διέκοπτον παρατεταμένα φιλήματα και στεναγμοί ϊρω- 
xoc, συγνεόμενοι μέ τήν γλυκύν τοΰ πευχωνος βομβον.

Αίωνη- ό έπί τοΰ χείλους τοΰ κρημνού συσπειρωμένος ωρθώθη, 
καί έπί τοΰ ύψους έκείνου καί έν τή πλάνη τής νυκτός, το αναστη- 
μά του έ φ ά ν η  γιγαντιαϊον εις τήν Μαριωραν, ητις είχεν υψώσει 
τ ή ν  στιγμήν έκείνην πρός τά έπανω τό βλέμμα

Τό σώμα έκεΐνο έταλαντεύθη έπί μίαν στ;γμην, μεθ ο ερρίφθη 
κάτω τοΰ κρημνού καί κατάπεσε μετά φοβερού δουπου είς απόστα- 

I σιν ολίγων βηβάτων μεταξύ πρασιών αθανατων. ,
_  Βαγγελίστρα μου ! άνεχραύγαζεν η νεανις και ηγέρθη τρεμου-

°α 1αΕ ^ λ°ά?θρωπ°οας! είπε ό Αριστοτέλης έν μεγίστ-Q ταραχή,

Β® κ ΐ τ α ΰ τ α μλέγων έπλησίαοε χαί άνάψας πυρεΐον, τό έπροφύλαξβν 
I άπό τόν άέρα μέ τάς παλάμας του και εκυψε πρός*τό κρημνησθεν- 

τα όστις έσφάδαζε καί έβόγγα ως {βωδι σφαγμενον. \ηο  την 
τρέμουσαν δέ λάμψιν τοΰ πυρείου διεκρινεν άνθρωπον με πενι- 

Κ οάΤδύΗ ατα , τοΟ όποίου ή μία μνήμη έκρατειτο_ τρυπημένη υπό 
τ ί -  άκίδος ένός θάμνου. Έ  μία δέ των χειρων του εφαίνετο 
θρυμματισμένη καί πολλαχόθεν έκ τού τσακισμένου σώματος του

j ερρεεν Κ|χε ^Χηοιάσοι καί έκυψε, κρατοομένη άπο τοΰ ιμα-
τίου τοΰ Αριστοτέλη, όστις ήναψε δεύϊερον πυρειον.

— Μαριώρα ! . . · έτραύλισεν ο αγωνιών. , , .
Καί ή νίάνις άνεγνώρισε τήν φωνήν εκείνην και τό _πρόσοιπον) 

έπί χοΰ όΛοίου είχεν ήδη άπλωθή ή γαιώδης ωχροτης του θανάτου.
(Ακολουθεί)

j g g ? -  -
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'Αρ. tg (Συνέχεια έκ rod προηγουμένου)

—- Στρατηγέ, τοΰ είπε ή Ειρήνη, κύτταξέ με λοιπόν. Κ* έγώ άλ
λοτε ηαουν ευτυχής. Ήλθες ομως έσϋ κοιϊ μου έφόνευσε; τάν σύζυγόν 
μου χαί μοϋ κατέστρεψες τ^ν ευτυχία. Ά λλά  βλέπεις δτι υποφέρω 
τήν δυστυχία μου μέ γενναιότητα. Κ ’ έγώ είμαι μιά γυναΓχα. Καί σϋ 
δ ανδρας, δ στρατιώτης, σύ δ πο>εμιστής δέν έχεις τδ Θάρρος νά ύπο- 
φέργ,ς ενα δυστύχημα;

Έπλησίασε τώρα ή Ειρήνη τδν Άκίλλα, ερριξε τά ώραϊα μπρά
τσα της στους ώμους του καί τοΰ ειπε :

—  Άκίλλα, 0ά εχης τήν δύναμιν νά περιφρόνησης καί νά λησμο- 
νήσης ;
w —  ’Όχι, Ειρήνη. Είμαι ενας ασθενής τόν χαρακτήρα. Δέν είμαι 
άνδρας. Τό δμολογώ. Δέν θά μπορέσω νά τήν λησμονήσω.

— Καί όμως έκείνη σ’ έλησμόνησε.
Τήν μισώ, Ειρηνη. Μόνον νά τήν μισώ μπορώ αύτή τήν στιγμή.

Ή  Ειρήνη άνε,ιτέναξε καί έψιθύρισε :
—  Καί ομως, Άχίλλα, εκείνο ποϋ δέν μπορείς νά κάν^ς έσύ θά τδ 

κάνω έγώ.
—  Τί πράγμα, Ειρήνη ;
—  Τίποτε, Άκίλλα. Τίποτε. Ά λλά  γνώριζε δτι είναι ανάγκη 

νά έπιβχλ·ώμεθχ είς τούς εαυτούς μας.
—  Καί ι& λησμονώμεν, Ειρήνη. Αύτό έννοεϊς ;
—  Νχί.
—  Κχί δτχν άγχιτώμεν, Ειρήνη ; ■“*
—  Νχι, στρατηγέ. Όταν τώ άγαπώμενον πρόσωπον είναι ανάξιον 

3 ?  αγάπης μας.
 --- —  Ειρήνη, άπήντησεν δ Άχίλλας, θέλω νά λησμονήσω άλλά δέν
μπορώ.

—  θχ λησμονήσης, στρχτηγέ, οταν άγαπηθής άπό άλλην.
Ό  Άχίλλας τήν πχρετήρησεν έκπληκτος.
—  Ε^?ήνη> ήρώτησε, ν' αγαπηθώ Ιγώ ; Ά λ λ ’ άπδ ποιαν; Ποια 

είναι ή δυστυχής έχείνη, ή διτοία θ’ άποφασίση νά καταδικασθ^ σέ 
αιώνιον πένθος καί ν’ άφοσ.ωθή σ’ εναν άνδρα, τοΰ όποιου ή καρδιά 
ένεκριόθη έντελώς ;

Ή  Ειρήνη έμεινεν αμίλητη. 'Η σιωπή της ομως αύτή ήτο μυστη
ριώδης, παράδοξος, ανεξήγητος.

Ά λλά  όσο λίγο χαί άν έχράτητε ή ιιωπή αύτή τής Ειρήνης, δ Ά 
κίλλας είχε τόν καιρό νά ύιτοψιασθή δτον άφορα τά αίτια τής σιωπής 
της. Άπέφ,ιγε δμω; νά έχδηλώση τας υποψίας του.

—  Ειρήνη, τής είπε, πολύτιμε σύντροφέ μου, σύντροφε τών πό
νων καί τής δυστυχίας μου, σ’ ευχαριστώ γιά τά εύγενιχα σου αισθή
ματα. Είθε δ Θεός νά μοΰ δώση τήν δύναμιν νά λησμονήσω.

—  Ώ  Άχίλλα, μόνον αύτό ζητείς άπδ τδν Θεόν ;
—  ̂ Τίποτε άλλο δέν ελπίζω πλέον, τίποτε άλλο όέν Ιχω νά ζη

τήσω άπδ τόν θεόν.

Υί *  Ά χ ί λ λ α ,  σ ’ ά γ * π ώ  !  . . .

Μεριχες ημέρες έπέρασαν, στδ διάυτημα τοϋ δποίου ή Ειρήνη η ρ - 
χιοε νά αισθάνεται τήν χαρδιά της νά'ξαναγεννιέταιι.

Τό δυστύχημα τοΰ Άχίλλα τήν ηΰχαρίστησε πολύ καί παρακα- 
Λοΰσε τάν θεό νά λησμονήση τελείως ή Κασσιανή τόν Άχίλλα. Πό
σον ευτυχής θά ήτο τότε ... Στήν ίδεα τής εύτυχίας αύτής τά μάτια 
τής Ειρήνης ακτινοβόλησαν, ή φαντασία της έφτερούγισε στίν Άκίλλα 
και μιά μυστηριώδης φωνή. σάν ψιθυρισμός μαγικοΰ τραγουδιοΰ, τής 
είπε :

—  Ειρήνη, δ Άκίλλας είναι πλέον έλεύθερος. Γίνε τώρα ευτυχής... 
’ Αγάπα τόν Άκίλλα.

Καί τότε, χωρίς νά θϊλη, έσταύρωσε τά χέρια στό στήθος της, 
σαν ν« ήθελε νά προσευχηθξ κ’ έψιθύρισε :

—■ Άκίλλα... Άκίλλα... σ’ άγαπώ 1
Τί έπρεπε λοιπόν νά καμη τώρα; Πρό ολίγων άκόμη ωρών εύρί- 

σκετο κοντά του καί προσπαθούσε νά τόν παρηγόρηση. Γιά μιά στιγμή 
απεφασισε νά τοΰ έξομολογηθΐ τδν ερωτά της, νά τόν άγχαλιάση μέ 
θερμή στοργή καί νά τοΰ πή :

~  Ακίλλα τρελλέ καί τυφλέ, θρηνείς γιά τήν άπιστη Κασσιανή 
και δέν βλέπεις έμενα, πού τρελλαίνομαι μαζή σου, πού σέ λατρεύω. 
Άκίλλα, σ’ αγαπώ, σ* άγαπώ.

Μπροστά της εύρίοχετο μ·.ά εικόνα τής Παναγίας. Ή  Ειρήνη έγο- 
νάτισε κ’ έψιθύρισε :

—  Παναγία μου, φώτισέ με τί πρέπει νά κάνω.
Τήν άλλην ημερχν, όταν ϊμαθεν ότι δ Άκίλλας άπεφάσισε νά γυ-

ριση οπωσδήποτε στά Βυζάντιον τοΰ ειπε :
~  Αχίλλα, θάρΟω κ’ έγώ μαζή σου γιά νά σέ σώσω άπδ τούς 

κινδύνους ποϋ θά σέ άπειλήσουν.
Καί αν πέσω έγώ θΰμα τών κινδύνων αύτών ;

—  θά εχω τουλάχιστον τό εύτύχημα νά πέσω κ’ έγώ νεκρά 
κοντά σου. Διότι, άμα πεθάνης έσύ, στρατηγέ, έγω μένω παντέρημη 
στδν κόσμον, χωρίς φίλον, χωρίς προστάτην, θέλω τούλάχιστον να πε- 
θανω κοντά σου, κοντά σ’ εσένα πού τόσον πολύ....

Ά λλά  πάλι κατώρθωσε νά χρατηθη, κατώρθωσε νά κρύψη τό μυ
στικό της.

( 'Ακολουθεί)
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! ΤΟ ΕΓΚΛΗ Μ Α ΤΟ Υ  ΟΘΩΝΟΣ

Άρ,&. 35 (Συνέχεια έχ τον προηγουμένου)

Ο διανυχτερεύων ιατρός χαί δ βοηθός του £:ρεζχν στό οωμάτιον 
τής Μαρίας. Έξήτασαν τόν σφυγμόν τ/]ς, έχύτταξχν τήν καρδιά της. 
Μόλις οιεκρινετο ένας έλαφρός παλμός.

- 2,χ, ακόμη, έψιθύ;ισεν δ ιατρός.
Τής έκαμαν μίαν ένεσιν άναληπτιχήν, ύστερα άλλην.
Η Μαρία άνοιξε τά μάτια της. Τό βλέμμα της ήτο απλανές, σβυ- 

σμενο. Ένόμιζε κανείς δτι έγύρισεν άπό τόν θάνατον.
Ο γιατρός Ιχαμε σημειον είς δλους ν’ άποουρθοΰν. Καί μόνον αυ

τός εμεινεν έκεΐ’, προσπχθών νά έπαναφέρη τελείως τήν Μχρίχν εις 
τάς αισθήσεις της.

Ελαορός στεναγμός έξέφυγε άπό τά στήθη της χαί άμέσως ενας 
ψίθυρος ήκούσθη.

Είσθε καλλίτερα : τήν ήρώτησεν δ ιατρός.
—  Ποΰ είμαι ; Ιχαμεν ή Μαρία ώσαν νά ώνειρεύετο.

Η Εις τδ νοσοκομεϊον, άπήντησεν δ ιατρός, έδώ ποϋ σας άγαποΰμε 
ολοι καί θά σάς κάνώμε καλά. -s.

—  Λεν ήρθε άκόμη ;
—  Ποιός;
—  'Ο βασιληάς δ άνδρας μου.

« ήΡΧ152 ν® αισθάνεται ζωηράν συγχίνησιν. Τοΰ έφαίνετο
οτι ή δυστυχής νέα είχε χάσει τάς φρένας. Προσπάθησε νά τήν ήσυχαση. 

θά τών καλέσωμεν νά ^λθη, τής είπε. 'Ησυχάσατε.
Πρεπει να Ιλθη άμεσως. Τι πατέρας είν’ αύτός ν’ άφίνη τό πχι- 

δάα^του μόνο; Τό καϋμένο! Ό λη  τήν νύκτα τδν ζητοΰσε.
Απλωσε τά χέρια της κι’ αγκάλιασε τό μαξιλαρι μέ τέτοια λα- 

χταρα, με̂  τέτοια στοργή σάν ν’ αγκάλιαζε κάποιο παιδί της, τήν 
στιγμή που έπρόκειτο νά ξε|/υχήση.

Εβύθισε υστέρα τδ κεφάλι της στδ μαξιλάρι καί ήοχισε νά κλαίν) 
με λυγμούς. Ανάμεσα δέ άπδ τά κλάμματά της ήκούετο χατά δια
στήματα μια σπαραχτική φωνή :

—  Παιδί μου, παιδί μου !...
Εξαφνα ή Μαρία έπέταξε τά μαξιλάρι κάτω άπό τό κρεββάτι, έση- 

κωθη όρθη καί με πρόσωπο αγριεμένο, είς τό δποϊον προσέδιδχν άκόμη 
περισσοτέραν άγριότητα τά μάτια τά πεταμένα έξω άπό τής κόγχες 
των, έ ι̂οναςε στον γιατρό :

, Γιατρέ, πάρε άπό κεΤ τήν ε’κόνα έκείνη, πάρε την άπό κεΐ.... 
Δεν βλέπεις;... άτλώνει πάλι τά χέριχ της... θέλει νά μέ πάρη .... 
Ά χ ,  τρίζει, τρίζει....

Τα χαρακτηριστικά της συνεσπάσθησαν, ώσάν νά έπερνοΰσε άπδ 
τδ σώμα της ηλεκτρικόν ρεΰμα.

— Τρίζει, έπονέλαβε, άκοΰς πώ; τρίζει ;
, , Ο γιαιτρός, μέ τά χέρια σταυρωμένα στά στήθος, τήν έκυττοΰσεν 
αμίλητος καί σκυθρωπός.

Η Μαριχ,-εϊχε -καταληφθή άπό τέτοιαν νευρικήν κρίσιν, έναντίον 
τής όποιας κανένα φάρμακον δέν θά ίσχυε. θά έπερνοΰσε μόνη της. 
Κατόπιν Οά έβλεπαν τί επρεπε νά κάμη.

Καί πραγματι σέ λίγο ή Μαρία ήσΟάνθη μίαν τρομεράν χατάπτω- 
σιν ουνάμεων. Οπως ήτο ορθή στά κρεββάτι κατέπεσε λιιτόθυμ ος κχί 
παλιν.

Τήν φο,ράν δμως αυτήν τόσον ήογησε νά συ>έλθβ ώστε δ γιατρός 
εφοο-ήθη.

Οταν συνήλθε ήτο πλέον πτώμα. Κ«ί·*»υ-κάπου μόνον έσήχωνε μέ 
κόπον τά̂  χερι της καί τύ άχβομβοΰσε «ράς τά μέρος τής καρδιάς της. 

ϊποφέρετε ακόμη ; τήν ήρώτησεν ό γιατρός.
— Πονώ, Γψιθύρισεν ή Μαρία, πονώ πολύ.

Ποϋ πονεΐτε ;
Στην καρδιά χαί στό κεφάλι. ’ Αφήστε γε, γιατρέ, νά πεθάνω. 

Σας κουρχζω και σας χωρίς λόγον.
. Τ? πΡω' έκλήθησχν είς τά νοσοκομεϊον δύο καθηγηταί Καί οί ου» 
απεφχνθησαν δτι τό λογικόν τής δυστυχισμένης έρωμένης του ’Όθωνος 
ειχε^σαλευθή. Άπό τό τρχΰμα τής κεβαλής δέν έχινδύνευε πλέον. Τδ
τραΰμα τής ψυχής της ήτο τώρα τά σοβαρώτερον. Μόνον άπό αύτδ 
εκινουνευε.

Άπεφασίσθη νά τήν μεταφέρουν είς μίαν νευρολογικήν κλινικήν. 
Ια νεύρα τη; είχον ΰιτοστή έπικίνδυνον κλονισιχόν καίει/ον ανάγκην 
συντόνου θεραπείας.

ϊ  στερα άπό οεχα ήμερας στά περιβόλι μιας νευρολονιχής κλινι
κή? μιανεχ γυναΓ<α έβχοιζε κοντά σ’ ενα μικρό κοριτσάκι ποϋ διαρ
κώς τοΰ μιλούσε, ένώ τό χέρι της έθώπευε απαλά τής ξανθές μπουχλί- 
τσες τών μαλλιών του.

Ήτο ή Μαρία.

Από τήν ήμέραν πού τήν έπήραν άπό τό νοσοκομεϊον δέν έπαυε 
να φωνίζΐ οτι τής έκλεψαν τδ παιδί της, δτι ϊχασε τό κοριτσάκι της, 
οτι τής το έσκότωσε δ Όθων. ΤΗτο αδύνατον νά τήν ήσυχάσουν. Και 
τήν ήμερα και τήν νύκτα δέν Ιπαυε νά φωνάζη, νά ζητή τά παιδί της. 
ί2σπου απεφισισθη νά τής παρουσιάσουν γιά παιδί της τό μικρό κορι

τσάκι μιας νοσοκόμου τής κλινικής. Τότε ή Μαρία ησύχασε. Ά π δ  τήν 
στιγμήν εκείνην ούτε ενα λεπτό δέν έχωρίσθη άπό τό κοριτσάκι. Ό λη  
τήν ήμερα καί τήν νύχτα έπερνοΰσε μαζή του. Καί τοΰ μιλοΰσε και 
του μιλοΰσε διαρκώς.

{ ’Ακολουθεί)
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ΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΡΑ ΑΙΗΓΗΜΜΑ

mil  ΑΓΙΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΞΕΝΕΥΕΙ ΓΑΜΒΡΟΥΣ______________________________

ψΗ ίο  η 12 Ιου λ ίου  187... ημέρα άγαλλιά- 
οεως διά την καλήν πόλιν τής Λισβώνος. Ε γί- 
νοντο ττροετοιμαοίαι δπως πανηγυριού ή πρεπον- 
τ 0)ς  η εορτή τοϋ eΑγίου Άντ(ονιου τοϋ εκ ./It· 
οβώνος, πολιούχου τής πό?,εως, καιτοι ο ί Ιτα λο ί 
έπιμένουοι νά τόν άποκαλώοι Αγιον Αντώνιον 
έκ Παδονης. Ε ίναι έν τούτοις βέβαιον οτι ο Α 
γιος είναι ίίορτογάλλοα ώς γεννηθείς εν Λιοβώνι 
κατά τό 1195. t e ,

Π ολυάριθμοι κομψοί βωμίσκοι ηγείροντο νπο 
τώ ν παίδων νπο τούς πυλώνας. Το τοιοϋτον ε- 
χρηοίμευε καί ώς πρόφαοις οπως οι παιδες κατα- 
διώκω οι τούς διαβάτας μ ’ ενα δίοκον ανά χειρας 
ζητοϋντες ενα οολδίον χάριν τοϋ 'Αγίου Αντω νίου, 
βοήθημα τό όποιον δαπανώσι κατόπιν εις γλυκ ί
σματα. Ά λ λ ά  και τών νεανίδων τό  ̂ θέαμα ήτο 
περίεργον. ’Εφ ιλοτιμοϋντο ποια έξ αύτών νά θέση 
τά ωραιότερα άνθη πρό τής eΑγιας εΐκόνος.

Διότι ό αγαθός Ά γ ιο ς  Άνυώνιος εϊναι αγαπη
τός ώς ύπανδρεΰων τάς νεάνιδας μ ε τ ' εκείνων πού 
άγαπώσιν. f s

*Εντός θαλάμου ε^οντος τοιχοστρωσίας ανοι- 
κτοϋ κυανοϋ χρώματος, δύο νεάνιδες συνωμιλουν 
ένω ταύτοχρόνως έςήπλωνον κινητήν οθονην, α- 
οπ ίλον λςυκότητος έπ ι τοϋ κομοϋ, το οποίον ε- 
μελλε νά μετασχηματισθή είς βωμόν.

—  Τ ί καλή πού είσαι, ήλθες νά πέρασης μαζή  
μου τάς ήμέρας τής εορτής, άγαπητή Μ αρία !  έ
λεγε μία τών νεανίδων πρός τήν σύντροφόν της.

—  Λεν είναι δα και καμμία μεγάλη θυσία,^ Ά ν -  
τωνίνα' στενοχωροϋμαι τόσον πολυ εις τήν επαρ
χίαν μας, ώ στε αισθάνομαι αληθινήν ευχαρίστη
σή , διότι ήλθα νά σέ φιλήσω και νά εορτάσω  
μαζή σου τήν συμπλήρωοιν τοϋ δεκάτου όγδοου 
έτους τής ηλικίας σου.

-  Ε ίναι ή πρώ τη  φορά πού- με εορτάζει ό πα
τήρ  μου άπό τής εποχής τοϋ θανάτου τής μη - 
τρός μου. { # % , ,

—  Τ ί  κρίμα να μή ζή  κ u αυτη δια να σε ιόη
σήμερον !  %

9Η  νεάνις εξέφερε στεναγμόν δεικννουσα τον 
~ουρανόν,

—  Κ ύ ττα ξε  τ ί  ώμορφος θά γείνη ό βωμός 
μας, άνέκραξεν ή Μαρία, δπως διασκέδαση  ̂ την
θλίψ ιν τής φίλης της. Δόσε μου ra κεριά και τόν
*Ά γιον Αντώνιον.

eH  Άντωνίνα έξήλθε τοϋ θαλάμου και επα
νήλθε μ ε τ ’ ολίγον κομίζουσα λαμπρόν πηλινον α
γαλμάτων παριοτόν τόν "Άγιον Α ντώ ν ιον  φε- 
ροντα τόν Ίησοϋν παιδίον *1ς τάςάγκάλας του.

—  Τ ί  ώραΐον πού είναι !
—  *0  πατήρ μου ήθέλησε νά μοϋ προσφέρη ενα 

δώρον άπροσδόκητον και μοϋ το εφερε χθές. ^
—  Κ α ί τώρα πρέπει ν ' άνάψωμεν τά κεριά, 

νά τόν στολίσωμεν με άνθη τόν καλόν μας άγιον 
διά νά μάς ϋπανδρεύση εντός τοϋ έτους. Εκαμες 
και σύ τήν εκλογήν σου,, μικρούλα μου  ; Ποιος ̂ εί
ναι ό έκλεκτός τής καρδίας σου ;

—  Είναι ενας νέος τόν όποιον αγαπώ εγω, αλλα 
δεν με άγαπφ, άπήντησε στενάζουσα ή Ά ν τω · 
νίνα. s

—  Κ α ι υπάρχει κανείς όστις τολμ% να μη οε 
άγαπφ, άγγελέ μου ; είπεν η Μ αρία περ ιπ τνσσο- 
μένη τήν ν ίλην της.

—  Ν α ί, εΐναι ενας τόν όποιον διαρκώς συλλο
γίζομαι άπό δύο ετών καί δστις φαίνεται δεν το 
παρετήρησε.

—  Ποιος εΐναι αύτός;
—  'Ο  Ανγουστος δε Καρβάλλιο, ό β α η τισ τι- 

κός τοϋ πατρός μου.
—  Π οιος εΐξεύρει ! θά  είναι δειλός’ σύ είσαι

πλούσια, ένω αύτός δχι τόσον, καί τούτο 6ίν&1 
συνήθως έμπόδιον είς τήν χώραν μα<, δπου ό ε
ρως πα ίζε ι τό  κυριώτερον μέρος είς τά  συνοι
κέσια.

—  Ά ς  άφίσωμεν πλέον αύτήν τήν ομιλίαν, ε ι-  
πεν ή Ά ντω νίνα , δ ιότι θά είμαι μελαγχολική δ- 
λην τήν εσπέραν καί ό πα τήρ μου θα λυπηθή. 
Ά ς  καλλωπισθώμεν χάριν των προσκεκλημέ
νων μας. j&r'l

Ό  κ. Σίλβα, 6 πατήρ τής Άντωνίνα;, ειτανη- 
γύριζε Καμποώς τήν εσπέραν έκείνην. Έ&ανμα- 
ααν πρό πάντων οί προσκεκλημένοι τον βωμόν 
τοΰ Άγιον Αντωνίου. Έπειτα έγόρενσαν, έπαι
ξαν διάφορα παιγνίδια, έκλήρωααν λαχνούς περι
έχοντας κνρια ονόματα άρσενικά παί ϋηλνκα δια 
νά μά&η έκαστος νέος τό  όνομα τής μελλοναης συ
ζύγου τον, καί έχάοτη νεάνις τό όνομα τοΰ μέλ
λοντος συζύγου της, δτε δέ ή όμήγνρις διελυϋη 
ήτο ήδη πολύ άργά.

Άφοΰ έλαβε τήν πατρικήν ευλογίαν (διότι τά 
τέκνα έν ΙΙορτογαλλία διατηροΰσι τό ενσεβες ε&ι- 
μον νά ζητώοι τήν ευλογίαν τών γονέων των πρίν

ή κατακλι&ώσιν) ή Άντωνίνα έπέστρεψεν εις τον 
κοιτώνα της μετά  τής φ ίλης της.

—  Τ ί  λέγεις διά τόν άγαπημένον σου ; ήρώ τη - I 
οεν ή Μ αρία γελώσα.

—  Οϋτε καν μέ έπρόσεξεν ! ανέκραξε 19λιβερώς I 
ή νεάνις. !

—  Τυφλή πον είσαι ! Καλέ αύτός οε λατρεύει. I 
Τόν παρετήρησα απόψε καί είδα οτι δέν ειχε μά - I 
τια  νά κνττάζη παρά μόνον εσένα.

—  Α ντά  τά  λέγεις διά νά μέ παρηγόρησές.
—  Πιϋανόν. "Ελα τώρα νά προσενχηΰώμεν I 

είς τόν προστάτην αον ά γ ιον  κ α ί νά τό ν  3τ α ρ α * α -  I 
λ έα ω μ εν  νά κάμη τό &αΰμα πού τόσον επ ιΰνμεϊς . I

Ή  Μαρία έλαβε τήν φίλην της άπό τήν μέσην I 
κατόπιν δέ άσπαζομένη αύτήν ε ιπ ε  κρυφίως:

—  Ε ίς  τήν επαρχίαν μας λέγουν ότι πρέπει κα- I 
νεις νά κακοποίηση τόν "Αγιον ’Αντώνιον διά νά I 
ϋαυματονργήσΐ). |

—  Ν ά  τόν κακοποίηση ; \
—  Ν αί, λέγουν ό τι ένδίδει μόνον εις τήν βίαν. I 
Ή  Άντω νίνα  έδραμε πρός τόν βωμόν, ήρ - I

παοε τό άγαλμάτιον και τό έπέταξεν έξω  διά τοΰ I 
άνοικτοΰ παραθύρου. Κραυγή πόνου άντήχηόεν έν I 
τη  σιγή τής νυκτός. \

—  θεέ μου ! τ ί  έκαιιες ; άνέκραξεν ή Μαρία I
όρμώοα πρός τό παράθυρο)·. ;

Α ί δύο φίλαι διέκριναν άνδρα κείμενον εκτάδην I
επ ί τοΰ πεζοδρομίου.

“Εντρομος ή Ά ντω νίνα  ώρμηαεν έκ το ; τοΰ I 
ϋαλάμον κράζουσα :

Π ατέρα, πατέρα, γρήγορα κάποιον έοκό- 
τωαα ! \

Ό  κ. Σ ίλβα, όστις άκόμη δέν είχε κατακλιθή, 
κατήλθεν άμέσως παρακολον&ούμένος νπο τον  ! 
νπηρέτον τον.

Ο! δύο ανδρες μετέφερον τόν τραυματίαν είς I 
τήν οικίαν,ένθα α ί νεάνιδεςτούςάνέμενονέναγωνίως. I

—  Ό  καϋμένο;  ό νέος έχει τό  κεφάλι του αχι- I 
αμένον, άλλά πώ ς ενρίοκετο κάτω  άπό τά παρα- I 
ΐΉ'Οα ο υ ; ,  j

—  Π ο ιο ς ; άνέκραξεν ή Άντωνίνα. ι
—  Ό  Αύγουστος ό βαπτιατικός μον. | 
Ή  νεάνις έρρηξε κραυγήν καϊ έλυποθύμησεν |

ιΐς  τάς άγκάλας τής Μ αρίας' ότε ουνήλ&εν, ό I 
πατήρ της έκράτει τάς χείρας της, ό δέ τραύμα- I 
χίας έκειτο έπ ί τής κλίνης τοΰ κ. Σ ίλβα. \

—  ’Ησύχασε άγαπητή μον κόρη είπεν ό γέ- I 
ρων, ας ελπ ίσω  μεν ότι ό κανμένος ό νέος θά &ε- I 
ραπ ινθη. ·  ;

Ή  Αντωνία έρρίφθη είς τόν τράχηλον τον πα- I
τρ ό ; της. , , , 1

—  Τόν άγαπώ τόσον !  έψιθύριοεν.
—  Παράδοξος τρόπος έκδηλώαεως άγάπης να I 

σχίζης τήν κεφαλήν τοϋ άνδυός τάν όποιον αγα- I 
π α ; ! . . . Ή  Μ αρία μοΰ διηγήθη τά πάντα. Ό
°Αγιος Α ντώ ν ιος  είναι ό α ίτιος τοΰ δυστυχή
ματος. , , ι

Προσήλθεν ό ιατρός, όστις έξήτασε τό τραΰμα, 
έδήλωσεν ό τ ι ή το  σοβαρόν και άπήτει μακράν θε
ραπεία..

—  Λεν δύναμαι νά εξηγήσω πώ ς ενρ·σκετο ό 
Αύγουστος νπο τά παράθυρά οου είς τάς δύο με
τά τό μεσονύκτιον, είπεν ό κ. Σ ίλβα.

—  θά έατέναζε κάτωθεν τον έξώστον τής έρω 
μένης τ ο ν ! έψιθύριοεν ή Μ αρία είς τό  αύτι τής 
Άντω νίνα ;.

Ό  τραυματίας συνήλϋεν, άλλά μ ετ ’ όλίγον ήρ- 
χιαε νά παραληρή. Ε π ι ένα μήνα ή Άντω νίνα  

έπεμακρννθη έκ τοϋ προσκεφαλαίον τοΰ Λ ν -  
γούοτου δέ Καρβάλλιο έκ τώ ν λόγων δέ πού ελε 
γε, παραληρών έκ τοΰ πνρετσΰ ό πάσχων 
νέος, έμαθεν ή νεάνις τόν σφοδρόν έρωτα πον ε ί
χεν έμπνεύσει είς αύτόν, έρωτα μή άποκαλυπτώ - 
μενον έξ αιτίας τής διαφοράς τής περιουσίας. ’ Ε 
να βράδυ ό άαθενής ήνοιξε τούς οφθαλμούς και 
δίέκρινεν υπό τό  ώχρόν φώς τής λυχνίας τήν ευει
δή αύτοΰ νοσοκόμον.

—  Μ ήπ ω ς εΐναι άγγελος έπονράνιος ό άγρυ
πνων έ π ’ έμον ; έψ ιθύρισε παρατηρών αύτήν τρυ - 
φερώς.

Ή  Ά ντω νίνα  έπέθεοε τήν μικράν αντής χεΧ- 
ρα έπ ι τοΰ στόματός τον έπιτάοσουσα σιγήν.

Ό  άο&ενής έκράτησε τήν προσφιλή χεΐρα κα- 
τααπαζόμενος αύτήν.

—  ’ Α  προσφ ιλή; Άντωνίνα, άν ήξενρε; !...
  Γ νω ρ ίζω  τά πάντα, είπεν ή νεάνις διακο-

πτουαα αύτάν καί κύπτονσα έπ ί τοΰ άγαπη
μένον της. Κ α ι έγώ επίσης σέ άγαπώ !

* *
"Εξ μήνας μετά τήν πτώ σ ίν  τοϋ Ά γ ιο ν  Α ν 

τωνίου ό κ. Σ ίλβα  προσεκαλει τούς φίλους καί 
γνωρίμους του είς τούς γάμους τής θυγατρός του 
μετά  τοϋ Αύγουστου δε Καρβάλλιο.

Μετά την γαμήλιον τελετήν οί προσεκεκλημέ-

νοι ήκολούθηοαν τούς νεονύμφους είς τήν κατοι
κίαν των, δπου παρετέθη αύτοϊς λαμπρόν γευ- 
μα· ,

Έ ν ω  πάντες έθαύμαζον τά πεμφθέντα προ§ 
τήν νεαράν νύμφην δώρα ό Αύγουστος δε Καρβαλ-  
λιο ώδήγησε τήν ά/απητήν του Άντωνίχαν είς 
τό  μέλλον αύτών ένδιαίτημα.

—  ’Ιδού τό γαμήλιον δώρόν μοι, άγαπητή μον  
είπεν 'αύτή  προσφέρων ενα κομψό κουτύ.

' I I  νεάνις τήν ήνοιξε καί έξέφερε κραυγήν ευ
χάριστου έκπλήξεως.

—  'Ο  Ά γ ιο ς  Α ντώ νιος άργυροϋς !... Ά λ λ α  
λησμονείς, Ανγουστε, δ τι όλγον ελειψε νά σε φό
νε νσ η, ε ιπε κρύπτουσα τήν χαρίεοσαν κεφαλή? 
της είς τούς κόλπους τοϋ συζύγου της.

—  Δεν λησμονώ πρό πάντων δτι αύτός μοϋ £- 
δωκε τήν ευτυχίαν τήν οποίαν όνειρευόμην, εψ ι- 
θύρσιεν ό ευτυχής σύζυγος θλίβων τήν σύζυγόν 
του έπ ί τής καρδίας του,

—  Β λέπετε δτι είχα δίκαιον, λέγουσα δ τι nQs~ 
πει νά,. κακοποίησης τόν "Αγιον Α ντώ ν ιον  δια να 
θαυματουργήση, ε ίπ ε κάποια φωνή σκω πτική  δ - 
πισθέν των.

Έ στοάφησαν καί είδαν τήν Μαρίαν.
FR. WARTINIAK

Δ Υ Ο  Κ Α Ρ Δ Ι Ε Σ
— Μά δχι Σ4 «αοακαλώ, Αΐζα, μήν έπι- 

μέν·|)ς· Είναι τόαο άνώτεοο άπό τά,ς δυνά
μεις μου αΰιό ποΰ ζη^Φί Προοπαθησε ν4 
ξβχάοης καί είμαι βέβαιος δ:ι θά Υΐκήσβς 
χύν ?tQO0(DQiv0v αΰιό πόνο χής καρδιάς σον. 
Καληνύχχα. ,

Δάκρυα Ανέβηκαν σχά μαχια χης' και πά
λιν σιήν άγάπη χη;, σιοΰς πόνους χης, εδ^ι- 
σκεν άνχίσχασιν βράχ >υ.

Πόοαις φοραϊς όχαν έχαθηνχο κ οι δυδ 
κάτω άπό χά δένδρα χοΰ περιβ Jλιoΰf̂  σχό 
ασημένιο φώς τοΰ φεγγαριού, άχ I πόσαις 
φοραΐς δέ / χοΰ είχεν είπχί χόν ?ρωχα χης, 
χόν μόνον, χόν άληθινό.

Μάαύχδς άναίσθητος σχά γλυκά χη; λόγια, 
σχήν χόοην έμορριά χη;, δέν έζηχούσβ άλλ» 
χίποχβ, άλλη χάρι παρά μόνο χή λησμονησια 
χης. Ώ ! χόν άγαποΰσε χρελά χόν Νϊ*ο η άχυ- 
χ ή ς  Λΐζα και κάθε εΰ/οϊ^ή ηερίοχ »σιν· χήν 
μειεχειρ'ζεχο μόνον γιά χό σχο,το χης.

Μιά νύχχα πού χό φεγγάρι δέν είχεν άκό
μα βΥΉι χι" ή νύχια άπλ®νε βαρειΑ χά φτε
ρά χης, έχυχε νά χόν ουνανχήσΒ π 'λι βχό πε
ριβόλι χαΐ χόν πείσχι νά χαθήσουν κάχω άπό 
χό άγαπημένο χης δένδρο, ιχοΰ μόνον αύχδ 
ήξερε χόν πόνο χης, χό μυθικό χης.

— Νϊχο, λοιπόν, χοδ λέγει, έξακολοοθείς 
άκόμη v i έχχΐς χήν άρχιπή σου Ιδέα;

— Ναί! χώρα, δπως πρίν, ό.χως και παν
ί ΐ0Τί· ,— M i.. δέν μέ λυπάίαιΙ ΕΙσίΛ χόσον 

άκαρδος! δχι! δέν χό παραδέχομαι. Ξέρω πο
λύ καλά χήν καρδιά σου Μα ελα, σέ παρα
καλώ, πέ μου χί μυσχικό κρύβει άφάνχασχον 
ή χρυφερή καρδιά σου καί είνε χόσον. Απρόσ
βλητη, πεσ’ μου ,

— Έστω! άφ’ οΰ θέλεις θά χό μαθιις
I Πρέπει δμως άπό ηρίν νά σοΰ είπώ νά| μη 
I γελάσχις μέ τόν χαϋμό μου. Άγαπώ...άγαπώ 
1 μέ μίαν άγάπη δλως διάφορη, άγνωστη ως 
I χώρα σέ μένα... Μή μέ διακόπχεις σέ παρα

καλώ... Τήν είδα στή σκηνή νά παίζη τό θρί
αμβό της τήν... (άνέφερε νεώτατον έργον) κι* 
ή ώμορφιά της, ή χάρις της, ή μετάδοσις τών 
αίσθημάτων, ήτο τόσον τελεία... ω π ε άπο 
τήν σχιγμήν έκείνην χήν ή.άπησα μ’ εναν 
έρωχα π ιράφορον. Μή νομίσχις όμως πώς χής 
τό έκαμα γνωστόν. "Οχι! Δεν ξέρω τδ γιατί: 
ϊσως άπό φόβον... Ή τα ν  άλήθεια χόσον ΰ«έ- 
ροχη! ,

«Ά λλω ς χε έθεωροΰσα άρκεχόν μόνο για 
μένα νά χήν βλέπω πολλαϊς βραδυαϊς υστέ
ρα, νά παίζχ] μέ χήν ίδια χάρι άλλα έργα, ν̂

| άκούω γύρω μου έπιφωνήϊεις θαυιιασμοΰ γι 
αΰχήν, νά χαίρωμαι γιά τόν τοσον έπαινόν της.

«'Ω ! ένομισα στήν άρχή πώς άγάπησα τήν 
τέχνη χης, κι’ όχι τήν έμορφιά χης, μά λόγια, 
ίδέες... και μόνο Ιδέες. Άγάπησα αυτήν, τδ 

I σώμά χης, τή χάρι χης.
«Ό τα ν  τό εννόησα ήτο πειά άργα; «ελησα 

νά τήν ξεχάσω μά δέν μποροΰσα.’ Ο έρως μου 
ηυξανε, ήσθανόμην δτι έάν έξακολοΰθοΰσα 
εχσι, θά μοϋ συνέβαιναν πολλά άσχημα, για; 
χΐ γνώριζα πολύ καλά χόν χαρακτήρα της, και 
πώς ποτέ... άκοΰς; ποτέ δέν θά έπρόδιδε τό 
σύζυγό της.

«Δέν έπήγα άλλη φορά σιό θέατρο της, μβ 
μόνην χήν Ιδέαν νά τήν ξεχάσω, μά τοΰ κα
κού. Πάντοτε τήν έβλεπα ’ μπρός μου με το 
θαυμάσιο γελοίο τής ήρωΐδος, μέ τήν εκπα- 
γλο έμορφιά χης... Γιά κύτταξε, τό φεγγάρι



ΚΟΡΙΤΣΙΑ KBI HEOI, ΠΡΟΣΕΞΑΤΕ ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΑΥΤΟ

Η ΝΥΜΦΗ ΤΟΥ ΠΟΛΤΙΚΟΥ TRMOY
ΑΛΛΗ ΛΟ ΓΡΑΦ ΙΑ 

ieatrice, ένταΰθί, προσέξατε μήπως δταν 
ρ"άποφαοίεεΐε είτε πλέον άργά Δυστυχώς άπο- 

Φ εύ γ α ) τήν ζηλοτυπίαν έξ ί3ιοσυγχραο!ας. 
Σταματούμε έως έδώ γιατί έμεΐς δέν θ”ά 
συνεννοηθοΰμε ποτέ. Νέος Σνρχονφ 

— Δ'δα Ξένην Μ ‘Ενταύθα, σιό έργον 
τοΰ κ. Ξενοπούλου μήπως ένοιωπες τό μέγε
θος τής δοσιυχίας ιή ; Βισιλιχή; πού δεν 
τή/ θεραπεύει ό χρόνος ; Πώς Αντέχεις στόν 
«όνο τοΰ χωρισμού ; Έξέλιπε κάθε λόγος 
καί δέν έλδιαφέρεσαι ; Περιμένω.

Νέος Σνρχονφ 
ΤΟ  ΠΡΩΤΟΝ Σ ΥΝΟΙΚΕΣΙΟΝ 

Ή  δίς Καίτη Καψά\η, ε*. τοΰ πίνακος τών 
κοριτσιών τοΰ Πολιτικοΰ γάμου καί ό άνθυ- 
πολοχαγός κ. Περικλής Ζδμπίλας ήρραβα)· 
νίσθηοαν.

Γ  3ST Ο ,  Μ :  Α .  X  
Είμαι υπέρ τοΰ Πολιτικού γάμου, διόιι 

γνωρίζω βαθειά τόν προορισμόν του. Είναι 
ωφέλιμος οτήν σημερινή κοινωνία καί «ρ έ
πει όλαι κοί δ>οι νά μετάσχωμεν εις τό Δη
μοψήφισμα τή; δος Νόρας. Διάζζων ‘Ααζήρ. 
Θεσσαλονίκη.

ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 
5 δραχ κάθε δήλωσις

( (Ά π ό  τόν πίνακα αυτόν ο ί νέοι ϋά διαλέξουν 
τας Νύμφας τοϋ πολίτικου γάμου. Φροντίσατε να 
*Βί γνωρίσετε).

ΠΡ ΩΤ Η  ΕΒΛΟΜΑΣ
Μερόπη Βλααταράκη. Χανιά.
Καίτη Καψάνη, Άθήναι.
'Αγλαΐα Νίκα, Πειραιβΰς 
ΕΙρήνη Δρανδάκη, Άθήναι.
Μαρία Χιώιη, Άθήναι.
Έσμεράλόα, Κόρΐιθος.
Πουπέ, Άθήναι.
Λίνα Καβαλλιέρι, Άθήιαι.
Πόπη Ίατροΰ, Άθήια ι.

Λ U  Δ Ε Υ Τ € Ρ Α  Ε.ΒΔΟ/Λ«£
Λολό.

ΤΡΙΤΗ ΕΒΔΟΜΑΣ 
Α ντιγό νη  Παπαδάκη.

Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η  ΕΒΔΟΜΑΣ 
Πικραμένη προσφυγοπούλα.

ΕΚΤΗ ΕΒΔΟΜΑΣ 
Ά νθος Μαΐου, Άθήναι.

ΠΙΝΑΞ ΤΟΝ ΝΕΩΝ
5 ?ραχ. κάθε δήλωσις

(Ά π ό  τόν πίνακα αΰτόν τά κορίτσια ϋά δια
λέξουν τον γαμβρόν τοΰ πολιτικού γάμου).

ΠΡΩΤΗ ΕΒΔΟΜΑΣ 
Μάριος, Άθήναι,
Μαρίνος Σταθόπουλος, Καλάμαι.
Μήτσος Διοσκουρίδης; Πύλος.
Νέος Συρκούφ, Άθήναι.
Ά γόρ ι, Καλάμαι.
’ Ιππότης τών Πατρών.

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΒΔΟΜΑΣ 
Γ . Μ. Χαραμής.
Απηλπισμένο άγόρι, Θεσσαλονίκη. 

Σπυρίδων Μπόθος, Θεσσαλονίκη. 
Χιονοσκεπής Όλυμπος.
Νέμος Μανδέβ.
Ζοΰντεξ.

βγαίνει σά τάναι χρυσό, κύτταξε πόσαις χρυ- 
σαΐς άχτΐδες πέταξε μονομιάς στή γή καί τήν 
έχρύσωσε.. Έ τσ ι κι* αύτή. "Ισως τώρα .-τοΰ 
έγώ τήν συγλλογίζομαι καϊ κλαίω, αυτή νά 
αΐρη νέους θριάμβους... νά ρίχνο χρυσαϊς μέ 
τά ματια της αχτίνες... καί νά χρυοώνυ τό 
ακροατήριό? της. Ή  ώρα είνε ένδεκα καί μι- 
σή... Ία ω ; νά είνε ή ώρα ποΰ τά χβιροκρο- 
τηματα τών θεατών νά τήν άνεβάξουν σέ 
δψη δυσθεώρητα... καί νά είνε άδύνατον νά 
τήν ίδώ έγώ. Μά έγώ τήν άγαπώ καί πρέπει 
νά την ίδώ. .

«Συγχώρησε μβ άγαπητή του φίλη... φεύγω, 
θέλω νά τήν ίδώ... νά τήν θαυμάσω, νά γεμί- 

η καρδια μου άπό έρωτα... γιά νάμαι πειά 
δυστυχής.

Έφυγε βιαστικός.
*Η Λίζα τώρα δέν έιηλοΰσεν, Έκλαιε μό

νον σιγανά. Ένοιωνε τήν άγάπη της μικρό
τερη, πειό αδύνατή.

ROMEO

Νικ. θεμελής Πάτραι.
Κωνστ. Παναγιώτου, Άθήναι.
Θεοφάνης Ραυτόπουλος, Πάτραι. 
Παναγιώτης Γιαννούσης, Ν. Φάληρον. 
ΆΘ. Σόμπας, Άθήναι.

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

Θεοδωρακόπαυλος, Μαγευμένος νέος, ”Α- 
ρνωστος^ "Οδοιπόρος, Νίκος Po54v0nCi 
Κρήτη. Ίωάν. Τσιάλης, Καρδούλα χορίς 
ταίρι.

Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η  ΕΒΔΟΜΑΣ
lnconnu, Αθήνας.
Μαγευμένος, Λάρισσα.
Τσάν Τσών Λίν, Πιιραιεύς.

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

ΕΚΤΗ ΕΒΔΟΜΑΣ
Dave Winter, Άθήναι.
Πάρις, Άθήναι.

Όνειροπόλος βοσκός, Πειραιύς.
ΕΒΔΟΜΗ ΕΒΔΟΜΑΣ 

Πίππς, Άθήναι.
Απογοητευμένο φανταράκι. 
Μεφιστοφελής, Μύτικα.
Νέος Βοτανικού, Άθήναι.
Ππραπονιάρης.

ΟΓΔΟΗ ΕΒΔΟΜΑΣ 
Μαίανδρος, Κ ρ ή τ η .
Άχονρααζος Τεμμπέλης.

ΕΝΝΑΤΗ ΕΒΔΟΜΑΣ 
Δημ. Σαρίκας, Θεσσαλονίκη.
Χρ. Γιοβανίδης, »
Δημ. Γαλάνης, »
Νικ. Σταθόπουλος, »

ΔΕΛΤΙΟ Ν ΔΗΛΩΣΕΩΣ 
Κόψατε το καί στείλατέ το στά γραφεία τής 

‘ Σφαίρας» ουνοδευόμενον μέ 5 δραχ.

Ε γκρ ίνω  πληρέαζαζα ζόν θεσμόν 

ζον πολιζιχοΰ γάμον χα) θέλω 
νά λάβω μέρος «Ις ζό 

Δημοψ ήφισμα.

‘Υπογραφή ή ψευδώνυμον

ΤΗ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΛΩΝ ΛΟΓΙΩΝ

ΚΥΝ ΙΚΑ  ΚΟ ΥΜ Α ΤΑ
Ή ρθε έηί τέλους ή ζέστα, ςέ Μανιώ μου 

άειθαλές καί δροσερότατη Μή νομίσ^ς· πώς 
τό λέω αΰτό γιατί μ’ άρέοει ή ηλιοθεραπεία. 
’ Οχι, μυριάκις δχι. —
"Εμένα μέ σκληρα- 
γωγάει τό κρασί κι' 
δχιό ήλιος, τό όποιο 
άν μ’ άρέσχ) ή ζέ· 
στη είναι γιατί μέ' 
δαύτη μποράει κα
νείς καί θαγμάζει 
ελεύθερα τής γυ · 
ναϊκες, όπως τόν 
καιρό έκεϊνο ό μα
καρίτης ό προπάτο- 
ράς μας ό Άδάμ έ- 
θάγμαζε τήν Εΰα.
Έ , ρέ Παναγιά μου 
πιισματάρα κι' άν 
άγριέψυ άκόμα ή 
ζέστα...Θ άποθαγ- 
μάζης κάργα οΰλα 
τά φιλέτα τοΰ γυ
ναικείου σώματος 
πουντραρι σ μ έ ν α, 
μυρωμένα, λουστρα- 
ρισμένα καί ίδρω- 
μένα.. Αμάν, παι-
81, Ινα ποτήρι νερόγαιτί έσβυσα. Μή ζη
λεύεις, ρέ ψυχοφτόάα ΰπαρξι κ' έμενα δέ 
μοΰ κάνουν έντύπωσις κάτι τέτοια ψιλοπρά- 
ματα. Ό ,τ ι  άξίζει, ρέ είδωλολατριοσα, ή δί
κιά σου έληά ποΰχεις στό λαιμό δέν άξίζει 
οΰτε ή Αφροδίτη τής Μήλος οίκογενειρκώς. 
Μ’ αΐστάνεσαι κάργα ; 0  β λ ά μ η ς

Καμίν ’ κατήντησ' ή Αθήνα κ’ ή καρδιά μ5 
βάτους τοϋ Μωϋσέως καιγουμένη καί μή φλε- 

γουμένη.
ΕΙπιι κ* ίγώ ένα μέ

ση μέρ' νά ξαπλουθώ 
κατά μιοής τ'ς  οΰδός 
Πα-ιησ’ων τήν ώρα δη' 
θ' άνιίγ'ν οι κρουνοί τ'ς 
Οΰλεν γιά νά δρουσου- 
λι,ϊσιώ λιγοΰλι μέσα ές 
τ ’ς χειμάρρους τοΰ θα
λασσίου ϋδατους κί νά 
μιταβληθώ ΰστ’ρης είς 
σορδέλλαν παστήν κί 

ιιοσχουμυρωδάτ’ν. Μά έσκέψτηχα δ ι' μπου" 
ρεϊ νά μί πατήσ' κανένα αύτουκίνηιου έτσ’ 
δπως θάμαι κατά γης κί νά πάου στού» άλ
λου κόσμου βρεμμένους κι" αλατισμένους, σά 
στοκαυφξσι.

Χάρι νάχ'ς έσύ, έρμου, όπ' είσι άδύνατου 
σάν ξυλόκουττα κί μάειδι ζισταίνεσι, μάειδι 
άνάφτ’ς, άλλά τουρτουρίζ'ς άκόμα κί τοΰ 
ντάλα^ μεσημέρ*. Σ ’ έφαε μαθές ή έγνοια πώς 
δίν κάν'ς πιδί νά σ' κληρονουμήσ' τ’ν ωραιό
τητά σ' κί τά φυσικά σ' τά ίδιότρουπα. Ά ν  
νά μ’ χαθής, διαόλου χαλκομανία, δπ' σί 
γίέπου τό πάσα πραΐ κί θορςώ πώς βρυκου- 
λάκιασι ή μακαρίτ'σσα ή κυρά Φρουσπρ. 

Τανζα χι μένοο, γ ιιά σ ' χ ι’ άνζίονμ"
Μ ΗΤΡΟΤΣ ΚΟ ΥΡΝΟΓΑΑΟΥΣ

Πιρδίχου μ ’ π 'λ ίμ ’,

Ήλιόλονσζσν μτιζερ μον,
Ζέστες·, ζέστες καί πανάθεμα είς τούς γο

νείς τής κερίας Οδλεν 
ποΰ δεν μας δίνει 
νερό νά πιούμε καί νά 
δροσιστή ή καρδού
λα μας. Κ ’ έχεις κ’ 
έκεΐιο τό άηδέστατον 
μαντράχαλον, τόν σύ- 
ζυξ μου _μετά συγχω- ( 
ρήσΓω;, δπερ μοΰ λέ
γει νά έμβω είς άπαξ 
λουτρόν φσυχρόν διά 
νά δροσισθώ Ώ , τόν 
άσεβή δπου θά είσ- 
έλθω έγώ είς τό ύ
δωρ διά vd μοΰ φύγ^ 
τό άγιον μΰρος δπου 
μοΰ εβαλον ci ιερείς.
Καί είναι κοίτό άλλο 
δπου μπορεί καί νά 
πνιγώ καί νά βρέξω 
τό καινουργές ίμάτιόν 
μου δπου τό χρεωστώ 
άκόμη είς τόν ύφα-
σματοπώλην. Δι* αύτό έγώ τοϋ είπον τό άλ
λοθι κ δκεινος εθύμωσε, δπερ μοΰ είπβ δ{»- 
θα φυγιι μακραν. Γένοιτο.

ΒΕΓΤΑ

Ολα άνάφτουι ε καί καί- 
. . .  , [ονται

κ η Αθήνα είναι καμίνι 
τρέχει ποταμός ό Ιδρώτας

μά ή φλόγα μαςδέν σβύνει.
I Οϋιε Ούλεν οΰιε κάνουλες 
' μάς δροσίζουνε διόλου, 
οάν καφές καβουρντιζόμα- 

[στε
μεσ’ στής φλόγες τού δια- 

[βόλου.
Eyo> μόνο στήν αγκάλη σου 

_  δσο καί νά στάζη ιδρώτα 
θάβρω τή δροσιά τήν ώμορφη 
πού τήν εΰρισκα καί πρώτα.

Ο ΣΒ ΙΓΚΟ Σ

Μοΰ άρεσε. Τήν εΰρισκα ώραία, πριν σάς 
γνωρίσω. Μά άπό τή οτιγμή ποΰ σάς άγαπώ, 
άπορώ^πώς μπόρεσε τό πνεύμα μου νά προ- 
σηλωθή ο’ αύτήν μιά μόνη στιγμή.
 ̂ "Ετσι ό ταξιδιώτης, τή νύχτα, κυττάζει 

ενα αστςο ποΰ λάμπει στόν ουρανό, μά δταν 
φανή ο ήλιος, γυρίζει μέ περιφρόνηαι τά μά
τια του άπό τό άστρο έκεϊνο ποΰ τόν είχε μα- 
Χβψει. Κάλζνερον

θά  τρελλαθώ,
Γιατί ενα κλήμα ποΰ εχα>, 
ενας Αλλος χό τρυγάει.

. Σολενζάνζ
Οι ρυτίδες είνε ό τάφος τής άγάπης.
. _ Ζ ιλ  Β ισένζΐ
Εμεΐς οί άνδρες είμαστε οί μΰγες, 
κι’ οί γυναίκες εΤνε μέλι, 
κ' οί πεθερές οί σφήκες 
ποΰ μάς εμποδίζουν νά φάμε.

Ά π ό  ζό ( ΊοηανιχάςΚοηλάς

7 « Σ Φ Α ΙΡ Α »

ΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΩ Ν  ΑΝ ΑΓ ΝΩ ΣΤ ΩΝ

50 λεπτά ή λέξις
—Όποιο κορίτσι ζητάει ναβρή ένα διαλε

χτό αίσθημα καί ένα ξέχωρο Ιδανικό ά^ώ- 
τερο κάθε ύλιβμοΰ, θα τό ββή σέ μένα πού 
τή περιμένω. Ποία Οά είναι Λοιπόν κείνη ; 
Σώτης Χριστοφόρου P. R. 'EvtaCOa.

— Δεσποινίς ποΰ θέλει νά ταξιδεύη καί νά 
ζή είς το ωραιότερα μέρη τοΰ κόσμου, χωρίς 
να στερηθή δ,τι δήποτε καί δν έπιθυμίσυ άς 
προσπαθήσο ν<* κατακτήσω τήν καρδιάν ένός 
νεου μορφωμένου καί μετόχου μεγάλων άμε- 
ςικανιχών Επιχειρήσεων γραφουσα είς τήν κά- 
ταιθι διεύθυνσιν. 'Αποκλείονται ψευδώνυμα. 
Mr I<eo Davison 782 Randogeh St Detroit 
Mich U.S A.

— Μ.Π Λουτρί Αίδηψονλ Φροντίσατε πα
ραλάβετε έπιστολήν Γραφεία «Σφαίρας». Ά -  
λέχος Ά ν ι.

— Μιμόζαν Χϊον. Πώ; έχετε ; ώραΐα δέν 
είσθε στήν έξοχή ; Τί ιύιυχής πού είσθε ! I 
Τ ί εΰκολο νά σφιξ|] κανείς τήν καρδιά έ ; 
Ουδέποτε δμως θά έχαμνα τοΰτο εύ}ΐσ*όμ8· 
νος_ στή θέσιν σας. Μέ συγχωρεϊτε έάν έξε- 
φ^ράσθην κακώ:. Δέν πταίω, γιατί δλα αύτά 
είναι συκπτώματα άπ<^λπισ1ας. Άρμάνδος 
Δουβιΐλ Τρίπολις.

—Δύο φυ.ιι*τικοί άξιωματικοί αίτοΟοιν αλ
ληλογραφίαν μειά ομοιοπαθών δεοποινίδων. 
Γράψατε Σ.Σ.Σ καί Μ.Μ Μ. Poste restante 
Άμαρούσιον.

— Νέος μηχανικός τοΰ Άμερικανιχοΰ 
ναυτικοΰ, προτιθέμενος \ά έπισκεφθή τήν 
Ελλάδα πρός έκλογήν συμβίας, έπιθυμεϊ 
νά γνωρισθή μέ δεσποινίδες 20—25 έτώ ·, 
ώμορφες, μορφωμένες, άμέμπτου παρελ- 
θόντο; καί άνευ προικός. Προτιμώνται 
τελιιόφοιτες γυμνασίων,Ιθαγενείς ή προσ 
φυγοποΰλες. Αποστολή φωτογραφίας έχτι- 
μηθήοεται δεόντως. Xenophon Tavrides 
25 South Street New York City U.S.A.

— Αιτώ άλληλογραφίαν μέ δεσποινίδας μέ
χρι 20 έτών. Προτιμώ ται Πατρών. Γράψιτε 
Άποστ. Γεωργίου 2ιδ)κόγ Σταθμόν Ά γ . 
Άνδρέου Πάτρας.

— Νέος μόλις 23 έτών δχι πλούσιος, ζητεί 
άλληλογραφίαν μέ μια προαφυγοποΰλα δχι 
πλούσια άλλά ώμορφη. Προτιμώνται αί ευ
ρισκόμενοι είς τάς Πάτρας. Σκοπός γνωσθή 
άργόιβρον. Ψευδώνυμα άποκλείονται. Γρά
ψατε Διονύσιον Μαράτον Μαραγκόν poste 
restante Πάτρας.

— Α Καλογεροπούλου. Τ ί σοΰ συμβαίνει ; 
γιαΰ σιωπάς ; Τόσο πολύ καλοπερνάς ώ ιτε 
μέ ξέχασες ; "Ω ! φαντάζομαι. Άνδρέας Σ.

— Ειρήνη Δρανδάκη. Ζητήσατε έπιστολήν 
p. r. 'Αθήνας. Γ. Α.

—Αλληλογραφώ με κορίτσια Πανικά,Σκο
πός ερως. Γράψατε Άγγελον Βολ>οτόπουλον 
p. r. Άγρίνιον.

— Εί; τόν έορτάζοντα άγαπητόν μου φίλον 
Απόστολον Φραγ*ούλην εύχομαι έτη πολλά 
καί πάν ποθητόν. Μιχ. Νάκος

ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑΤΑ

ΒΡΑΒΕΙΑ ΘΑ Δ Ο Θ Ο Υ Ν  ΕΞΗ
ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 

Πρώζον βραβείον '■ Δραχμαΐ 50.
Δεύζερον : Δραχμαΐ 25,
Τρίζον : Δραχμαΐ 15.

ΤΑ  ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΩ Ν  ΝΕΩΝ 
Πρώζον βραβείον : Δραχμαΐ 50.
Δεύζερον : Δραχμαΐ 25.
Τρίζον .· Δ}αχμαΐ 15.

Τ’ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ Ι1ΙΑΙ12Γ1ΙΣΜ0Υ
Τ Ο Υ  ΥΠ' ΑΡ-384 ΦΥΛΛΟΥ ΤΗ Σ  12 ΙΟΥΝΙΟΥ 

( Λ υ ο  ν ο μ α τ ο ι  κ ο υ β έ ν τ ε ς )
ΟΧ Δ Υ Τ Α Ι

Λύσεις όρθάς, έντός τή; ταχθείοη; προθε
σμίας έστειλαν οί έξή; :

Μιχ. Αναγνώστου, Μαρία Αιγνοϋ, (κλ. δ), 
Θεόδωρος Παπα;, Μαργαρίτα Φλώκου, Λι- 
χόλαος Β. Άρζέμης, (<λ. 2), Μιλτ. Νομι
κός, Πηγή Πεσλή, Θεοδώρα Ήλιοΰ, Κα
ζίνα Ή λιον, Κωνστ. Ήλιοΰ, Σοφία Γεννή
ματα, Δ. Α Μήτσος, (κλ. 5) Πηγή Νίκου 
Ίωάν. Νιός, Σόλων Άγάθος,_ Βιλελμίνη 
Φουρναράκη, Άνδρέας Μίνα»;, Απόστολος 
Βίντος, Μαρία Βίντου, Αιλή Σοφιχον, Γεώργ. 
Δερμιτζάκης, Άναστ. Νίκας, Μαρία Ντού
ρου, Ιφιγένεια Σάλτα, Έμμ. Μικρός, Σοφ. 
Άντωνιάδης, Καίζη Άνζωνιάόον.

ΕΚΕΡΔΙΣΑΝ ΔΙΑ ΚΛΗΡΟΥ
Κ Ο Ρ Ι Τ Σ Ι Α

Πρώζον βραβείον : Δραχμαΐ 100 είς με
τρητά, Λιλή Σοφιχον.

Δεύζερον ■' Ένα σερβίτσιο μανικιούρ, 
Καίζα Άνζω νιάόο-.

Τρίζον ■' Δραχμαΐ 25 είς μετρητά, Καζίνα. 
Ή λιον.

Ν Ε Ο Ι

Πρώζον βραβείον : Μία πίπα γιά σιγα- 
ρέττα, Άνδρ. Μίνως.

Δεύζερον : "Ενα κουτί ποΰρα, Θεόδωρος 
Παπάς.

Τρίζον : Δραχμαΐ 25 εί; μετρητά, Νιχόλ. 
Άρζέμης.

Οί κερδίσαντες παρακαλοΰνται νά μάς 
γράψουν έ/χαίρω; τάς διευθύνσεις των ή νά 
περάσουν μόνοι των άπό τά γραφεία τής 
«Σφαίρας» διά νά τάροιυν τά βροβϊΐα των.

Ή  Δίς Νόρα

Α . Βολιοζόπονλο\, ή πρώτη επιστολή 
δέν έλήφθη. Έχρεώθητε δραχ. 6 . 1. Καϊζα- 
ζϊ,όπονλον, συνδρομή σας έλήφθη.

Μιχ. Νάχον, ή «Σφαίρα δέν δημοσιεύει 
ανταποκρίσεις. Τό έδώσαμεν είς τήν «Α ν 
θοδέσμην». Ακονρααζον ζεμπέλην, στείλε
τε τίποτε άλλο μικρότερον καί ευχαρίστως 
θά τό δημοσιεύσωμεν Δ. Α. Μηζαον, ή δίς 
Νόρα σας ζητιι pardon έάν σάς έπείραξε μέ 
τό χαριτολόγημά της. Καρδινάλιον, ψευδώ
νυμον ένεχρίθη. Βΰχαριστοΰμεν δι’ ένερ- 
γβίας σας.

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ Η Σ  ΝΟΡΑΣ

Τ Η Ν  Ε Π Ο Χ Η Ν  Α Υ Τ Η Ν  Π Ο Υ  Τ Ο Σ Ο
_______ ΑΛΛΑΖ ΟΥΝ  ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ

Κ Α Ι  π-π-ς -γ-ν-ς Κ 1 ί £ Τ Λ  ;
•τσ- τ·φ-.οε - κ-τ-ρ-

<  ΑΥΟ ΝΕΟΠΛΟΥΤΟΙ Ε Ι Σ  Ϊ Ο  ΘΕΑΤΡΟΝ
Ό  χ. ΚόλΙας πλησιάζων ιΐς  ζό γχιοέ 

ζον ζαμείον :
Ό  Κ όλ ια ς.— Δύο οετήρια πρώτα.
Ό  ζαμίας.— Τριανταπέντε δραχμές. 
Περμαθονλα.— Δέν έχιτε πειό φτηνό ; Ή  

μήμπω, είναι πρίς σφίνξ ;
Ό  ζαμίας.— θέλειε ύ ιερώον ;
Ό  Κόλιας. — Πόσο έχει ή διατίμησι ;
Ό  ζαμίας.— Δέχα δραχμάς.
Η  Περμαθονλα.—Δώσε δυό υπερώα κα?ά 

καί κοντά στή σκηνή, γιατί είμαι βαρύκουη 
καί δέ γλέπω.

Ό  χ. Κόλιας μέ ζήν σύζυγόν ζον Περ- 
ιιαθονλαν έγχαθίαζανζαι είς ζό ύπερώον. 
Ό  χ. Κόλιας, υπερβολικά περίεργος, σχύ- 
βει χαι παραχολονθεί ζήν χινπσιν ζής 
αλαζείας.

Ό  Κόλιας. — Γυναίκα, έδε μιά κερία μέ 
ojgaiu μάτια.

Ή  Περμαθονλα. — Πούφ ! Ψεύτικα θά^αι. 
Ό  Κόλιας- -  Τήρα, τήρα κόσμο.
Ή  Περμαθονλα. — Μωρέ μή σκύβει πολύ 

καί πέσει στό πλατέα.
Ό  Κόλιας.— Κι’ άν πέσω ;
Ή  Περμαθονλα.— Δέν άιουσες πού είπε 

τό ταμεία διι ή πλατέα εχει τριανταπέντε 
δραμές ;

Π. ΝΑΛΕΟΣ

ΕΥΚΑΙΡΙΑ Δ Ι5 ΟΛΟΥΣ
ΛΙόνον μ-έ 4

Λύσεις, αννοδευόμεναι ΰπό μονοδράχμων, γί
νονται δεκτοί είς τά γραφεία τής  « Σφα ίρας* μέχρι 
τής 22  'Ιουλίου. Τ ’ αποτελέσματα θά δημοσιευ
τούν  είς τό  φύλλον τής 25ης 'Ιουλίου.

Ο ί έσωκλείονιες περισσότερα μονόδραχμα λαμ
βάνουν περισσοτέρους κλήρους κατά τήν εκκύ- 
βευσιν πρός απονομήν τώ ν βραβείων.

ΟΙ Σ Ε ΙΣ Μ Ο Ι Τ Η Σ  Κ Ρ Η Τ Η Σ ί
— Δέν μοΰ λέτε, σάς παρακαλώ, έσημειώ- 

θηοαν σεισμικαί δονήσεις είς τά Χανιά ;
— Ό χι, κύριε.
— Είσθε βέβαιος ;
— Μάλιστα.
— Μά γιά κυττάξατε καλα. Είναι άδυνα 

τον. Πρέπει νά έσηαειώθη·>αν. Δέν μπορεί.
  Έχετε κανένα γνωστόν σας στά Χανιά;
— Τήν πενθεράν μου έχω, κύριε, τήν πεν- 

θεράν μου.
Η ΤΙΜΩΡΙΑ Τ Ο Υ  ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ

Κατά ποιον τρόπον θά τιμωρηθή ό συνένο
χος είς τήν ληστείαν τής Πέτρας ηγούμενος 
Παπαγιάννης J

Έγώ προτείνω νά τόν βάλουν μεσα σ ενα 
αύτοκίνητον, κ’ ένφ τό αύτοκίνητον θά τρέ- 
χΉ στόν ίδιον δρόμον, δπου διεκράχθη ή 
λΉστεία, νά τοΰ ρίξουν μιά ομοβροντίαν πυ 
ροβολισμών καί νά τόν ξεκάμουν. _

Διά τόν θηριώδη κολόγηρον ή »ιμωρία 
αύτή θά είναι ή πλέον παραδειγματική. 
E3STA. © Α -Ύ Ίν ΙΑ .

Τό «Θερίο» τής Κσφισσιάς φεύγει τώρα 
στό λεπτό, φθάνει στό λεπτό καί δέν στα- 
ματα στούς σταθμούς παρά ένα λεπτό.

Ποίος λοιπόν θηριοδαμαστής εχαμε το 
θαύμα αύτό διά νά τόν λιβάνι οωμεν ;

Η ΩΡΑΙΑ ΠΑΣΑΤΕΜΠΟΥ
Μία δροσερωτάτη Ρωσσΐς πωλεϊ^ είς τήν 

Κηφισσίάν πασατέμπο μέσα σ’ ενα πολύ 
κομψό πανεράκι. Ό  πασατέμπος εύρίσκεται 
κλεισμένος μέσα σέ ώραΐα χάρτινα π ο ικ ι
λόχρωμα κουτάκια έκαστον τών οποίων «ροσ-

Γ ρ ά ψ τ τ ε  :

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
Κολοκοτρώνη ΙΟ Ο

Π Ε Ι Ρ Α Ι Α

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ένα παιδί 15 58 έτών διά 
τά γραφεία τής «Σφαίρας». ΜιοΘός 
Ικανοποιητικός. ’Εργασία έλαφρά. ____

K F
ΠΡ0ΣΕΧ5Σ ΕΙΣ ΤΠΝ «ΣΦ ΑΙΡΑΝ »

ΤΟ ΜΥΙΤΙΚΟΗ τοτ ΪΡΗΒΙίΤΡΗΙΒηΤΙΒΪ
Περιπετειώδες xai κατα

πληκτικόν άν ά γ ν  ω α μ α

φέρεται άντί δύο δραχμών.
Ή  ώραία πωλήτρια έπιμένει δτι μέ τόν 

ποσατέμπο περν? άξιόλογα ή ώρα.^
Εύτυχής δμως έκεϊνοςό όποΐοςθά ε.τερνοΰσβ 

τήν ώραν του δχι μέ τόν πασατέμπο, άλλά 
μέ τήν πασατεμιιοΰ.

Ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ
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Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΤΑΞΕΙΔΕΥΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ
—  Μ Α Ζ Η  M E  T O N  Σ Α Ρ Λ Ω .  - - - - - - - - -

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ
Καραγ/ιόζης. — Πές τ ο ΰ  μ ί γ ε ρ α  ν ά  π ά ρ ^  

τά φ α γ ιά  καί ν ά  π ά υ  ν ά  τ ’ ά σ φ ο λ ίσ υ ·  Έ ρ 
χεται ό μ π ό ρ μ π α ς  μ ο υ . Ώ , Γ υ μ φ ο ρ ά  μ ο υ  . . . .

Σαρλώ ' — Ά χ  , 
Καραγκιόζη μου, 
πάλι τήν Ιπαθες. 
Δέν μοΰ λές ούτές 
ή φωνές πού άκου 
γονται είναι τοΰ 
μπάρμπα σου ;

Καραγκιόζης. — 
Μάλιστα. Έρχεται.

Σαρλώ.—Έννοια 
σου καί δέν έρχε- 
ται .

Καραγκιόζης. — 
Πώς δέν έρχεται, ά · 
ϋρεφβ, άφοϋ άκού- 
γετ' ή φωνή του ; 
θαρρώ πώς τόν 
βλέπω κιόλας.

Σαρλώ. — Αΰϊδς 
μιλάει μακρυά κ’ 
έσύ άκοΰς τή φωνή 
του άπό τό τηλέ
φωνο. Έδώ μέσα 

" έχουμε άούρματο
τηλέφωνο κι" άμα θέλουμε άκοΰμε δ,τι γίνε
ται γύρω μας.

Καραγκιόζης.—Ό ,τ ι  γίνεται τ ’ άκοΰμε ;
Σαρλώ.— Μάλιστα.
Καραγκιόζης.— Κι* ό μπάρμπας μου πού 

ψβνάζει ποΰ λές νά βρίσκεται τώρα ;
Σσρλώ.— Πολύ μακρυά. Στό χωριό του 

Ισως.
Καραγκιόζης.- Έ , δέν είμαστε καλά. Ώ - 

ΐισμένως μέσα σέ μάγους πέσαιιε. ΤΩ, συμ
φορά μου !

Σαρλώ.— Μή φοβάσαι, Καραγκιόζη μου. 
Έδώ πέρα πρέπει νάχχ)ς θάρρος γιά νά γίνη 
ή δουλειά πού θέλουμε. ^ ϋ Ι

Καραγκιόζης.— Έ^ώ λε'ω νά στρίβουμε, 
άδρεφάκι Σορλώ πςοτοϋ μαζευτοΰνε ή μυϊγες.

Κολητήρι.— Πάμε, ρέ ού πατέλα. Δέν εΓ 
ζες ποΰ μάς έφάανε καϊ τό γάζαρο ati col οί 
παληάνσωποι ; Πάμε, ρέ.

Σαρλώ, -  Πρέπει νά καθήοετε νά παιχΟή 
κ" ή ταινία, νά πάρετε καϊ τά ποαοστά σας.

Καραγκιόζης.— Δε θέλω τίποτα, άδρεφέ. 
Δώσε μας τά ναΰλα μας νά γυρίσουμε στήν 
Αθήνα ν ' αρχίσουμε τή βιομηχανία μας.

Σαρλώ.— Ποιά βιομηχανία σου ;
Καραγκιόζης.— Νά πουλοΰμε πασατέμπο 

•τή Δεξαμενή. r**—"
Κολητήρι.— Καϊ νά παίζουμε τά ζάρια
Καραγκιόζης.— Τί διάολο... Πανοράματα 

ήρθαμε νά δούμε έδώ ; Ά μ ' άν θέλαμε πα
νοράματα , παιδί μου, πηγαίναμε καϊ στήν ο
δόν Άθηνδς.

Σαρλώ. — Καραγκιόζη, προτοΰ φΰγιις, 
ιτρέπει νά δής ένα φοβερό πράγμα πού θά 
χάν®.

Καραγκιόζη;.— Έχει γούστο νά μάς φάχ).
Σαρλώ.— Ό χ ι εσάς. Θά φάω κάτι άλλο.
Καραγκιόζης.— Δέν ξέρεις πόσο συχαίνου- 

μαι σάν βλέπω άνΟρώπους νά τρώνε.
Σαρλώ.— Λοιπόν τώρα θά δ^ς νά φάω 

οΰτό τό σίδερο Τό βλέπεις αΰτό ;
Καραγκιόζης.— Μάλιστα.
Σαρλώ. — Ξέοεις τί είναι ;
Καραγκιόζης.— Πώς δέν ξέρω τί είναι. 

Σίδερο. Ά μ , καύμένε, ή πρώτη μου δουλειά 
ήτανε μβ τά σίδερα.

Σαρλώ. — Είχες μεταλλεία σιδήρου ;
Καραγκιόζης.— Μάλιστα.
Σαρλώ. — Καί πού τά είχες ;
Καραγκιόζης.— Στό Δημοπρατήριο !
Σαρλώ.— Ώραΐα. Λοιπόν τώρα . . . αύτό 

46ώ τό σίδερο θά τό φάω.
Καραγκιόζης.— Φάτο.
Σαρλώ.— Θά τό καταπιώ.
Καραγκιόζης.— Κατάπιε το.

Σαρλώ.— Λέν συϋ φαίνεται περίίργο ;
Καραγκιόζης. - Διόλου.
Χαρλώ — Αΰτό μπορείς νά τό κάν^ς κ’ έσύ;
Καραγκιόζης — Άκοΐς λέει . . . Πώς δεν 

μπορώ.
Σαρλώ.— Δοκίμαοε.
(Ό  Καραγκιόζη; βάζει στό οτόμα του τό 

μανρύ σίδερο, πού μοιάζει μέ βέργα, κι’ άρ- 
χίζει νά τό τρώη).

Σσρλώ.-Μωρέ μπράβο, Καραγκιόζη.Έσύ, 
βλέπω, εΐοαι φοβερός.

Καραγκιόζης.— Ά ε τα  αύτα,κοϋμένε.Έπή- 
γες πάλι νά μέ κορςίδε’ψης, άλλά δέν τά κα- 
τάφερες. Σ ’ έπήρα χαμπάρι, κατεργαράκο.

Σαρλώ.-  Δηλαδή ;
Καραγκιόζης.—Νά, τό σίδερο ήτον άπό... 

ταικουλάτα. Ά μ ’ δέ γελιέμαι έγώ άλλοτε.
Σαρλώ. Καραγκιόζη μου, είσαι ενας άν

θρωπος πολύ έξυπνοο, γι’ αΰτό άπεφάσισα 
νά σοϋ κάνω ένα δώρο. Θά σοΰ χαρίσω τή 
γυναίκα μου.

Καραγκιόζης — Τί λές, ρέ ; Τή γυναίκα 
σου θά μοϋ χαρίσβς; Τί διάολο... φαγώσιμο 
είναι γυναίκα σου;

Σαρλώ.— Περίμενε, Καραγκιόζη μου, καί 
θά δής. Τέτοια γυναίκα δέν έχεις δή ποτέ 
σου. Τραγουδάει, χορεύει, χωρίς ποτέ νά ίη- 
τήση φοΐ.

Καραγκιόζης.— Τί ; Δέν τρώει ;
Σαρλώ. -  Ποτέ της.
Καραγκιόζης.—Έ μ 1 τότε δέν μπορεί,παιδί 

μου, νά γίνη γυναίκα μου. Ά  πά, πά, πά !
Σαρλώ.— Καί νά σον πώ ; Άμα δέν τήν 

κουρντίσεις δέν σοΰ μιλάει κιόλα.
. Καραγκιόζης.— Νά τήν κουρτνίοω ;

Σαρλώ.— Βέβαια. Γιά νά σοΰ μιλήσω κοί 
γιά νά σοΰ τραγουδήσω καί γιά νά σοΰ χορέ- 
ψΟ πρέπει νά τής γυρίσ^ς τά ελατήρια.

Καραγκιόζης.—“Ωοτε ή γυναίκα σου έχει 
έλαιήρια ;

Σαρλώ.— Μάλιστα. Είναι ή πιό περίεργη 
γυναίκα τοΰ κόσμου.

Καραγκιόζης . — Σώπα, άδρεφέ. Μήπως 
δλες ή γυναίκες δέν έχουν ελατήρια, μήπως 
δλεςδέν κουρντίζοονται καί ξεκουρντίζουνται. 
Νά, παραδείγματος φτυάρι, κ’ ή δική μου 
γυναίκα είχε ελατήρια..*

Σορλώ.— Καί τί έκανε ;
Καραγκιόζης.— Τής τάκλεψε τό Κολητήρι 

Ναί τά πούλησε.
Σαρλώ— Μά ή δική μου γυναίκα, Καραγ

κιόζη, δέν είναι ζωντανή.
Καραγκιόζης.—Άλλά ; Έχει γοϋοτο νά 

μοϋ δώσης κανένα βρυκόλαχα.
Σαρλώ.—Ό χι. Ή  δική μου γυναίκα είναι 

άπό κερί.
Καραγκιόζης.— Είναι χερ/α δηλαδή.
Σαρλώ.—Κοί \ά ξέρης πώς τήν έχω κάνει 

μόνος μου.
Καραγκιόζης.—Έχεις κάνει μόνος σου τή 

γυναίκα σου ;
Σαρλώ.— Ναί. Τήν έφτιασα πέρσυ τόν 

χειμώνα.
Καραγκιόζης.— Κύριε Σαρλώ, άντε άλλοΰ 

νά οέ δείρουνε, χριστιανέ μου, άντε άλλοΰ 
νά οέ δείρουνε... Έγώ δέν μπορώ, δέν άδει- 
άζα>... πώς τό λένε

Σαρλώ.- Ώ στε δέν πιστεύει ;
Καραγκιόζης.— Τί νά πιστέψω, άδρεφέ ; 

Πού μοϋ λές δτι έκανες μόνος οου τή γυναϊ- 
κα σου ;

Σαρλώ. — Τώρα θά δής. (Φωνάζει) Γου- 
λιέλμε.

Γουλιέλμος.—Όρίστβ, κύριε.
Σαρλώ. -  Βάλε στό καροτσάκι τή γυναίκα 

μου καί φέρε την έδώ.
Καραγκιόζης.— Μέ τό καροτσάκι τήν κου

βαλάς ;
Σαρλώ.— Τώρα θά δής.
(Σέ λίγο ό υπηρέτης τοϋ Σαρ?ώ Γουλιέλ

μος κουβαλλάιι έπάνω σ* ένα καροτσάκι μιά 
πελωρία κούκλα).

Καραγκιόζης.— Δηλαδή έπίστενες νά μοΰ

ΤΑ ΑΣΤΕΙΑ ΤΟΥ Καυ ΒΑΖΟΥ

=  Τ Ο  ΛΕΙΠΝΟΝ =
—^  Γυναίκα, άπόψε θέ?ω νά φάμε έξω 
ΠοΒ λές να πάμε ;

— Πάμε στήν «Ή β η ·.
— Μω*έ, άκόμα δέν τ ' 

άνοιξες καλά-καλά τό στό
μα σου καί σοΰφυγε. Με
γαλείο πράγμα. "Ηβη, βήη 
βίοι, ot βίοι ιώ ν  άγίων 
όηλίύή  Κρΐμα πού είναι 
κλειστά τά παράθυρα καί 
δέν τ ’άκούσανε καϊάπόξω.

—Δέν θέλεις στήν « Ή 
βη» τότε πάμε στήν Κη- 
φισσά. Θά πάβουμε καί 
άέρα.

— Αύτό μάλιστα. Σέ 
δροσίζει σάν γρινίτα. Κη· 
φηοΛ, Κεϊ-φυαα, όη/αόή
Α, μά αυτά πρέπει νά τά γράψω γυναίκα 

γιά νά τά διαβάσουν καί τά έγγόνια μας.
— Θέλεις στό Μαροϋσι ;
-Μ α ρσν -ο ί^  Μαρον iol.\Γαλλικά. Μαρον

εόώ} δηλαδη εΑα ίδω , Μαρον, ΜαροχιΑα. 
Γυναίκα, δέν θά τό ξαναπής αύτό γιά νά 
μή χαλάση Θα τό φυλό Ιος γιά τό γάμο τής 
κόρης μας.

Ό  χ  Σ ψ ιρ ν ζ ιλ ΰ ν η ς

ε ι φvcci, φνοα.

τή σκάσης πάλι. Μοϋλεγες νά μοϋ δώσ^ς τή 
γυναίκα σου κ'έγώ τώρα βλέπω μιά κούκλα.

Σαρλώ, (Κουρντίζει τήν κούκλα).— Περί- 
μενε, περίμενε

(Ή  κούκλα άρχίλει νά μιλη).
Κούκλα.— Καλημέρα σας, κύριε. Είσθε 

χαριτωμένος.
Καραγκιόζης.— Τό ξέρω, τό ξέρω.
Κολητήρι.— Πατέλα, γιά νά μιλά^ ή κού

κλα σαπή πώς σάχη καί ποτοφόλι.
Κούκλα.—Έπεράσατε ώραΐα χθές στό τρα

πέζι ;
Καραγκιόζης.—Πώς, πώς. Καταϋποχρεώ- 

θη ό .
Κούκλα.— Τί κάνει ή κυρία σας ;
Καραγκιόζης.—Έχει μπουγάδα.
Κούκλα.—Έκάνατε σήμερα τά κακά σας ;
Καραγκιόζης-— Τί λεει ;
Σαρλώ.—Απάντησε λοιπόν.
Κούκλα.—Έκάνατε σήμερα τά κακά σας !
Κολητήρι.— Τώλα σά τάκάνα έγώ.
Καραγκιόζης. - Ντροπή, κυρία. Φαίνεται 

πώς είοθε πολύ κακόμαθημένη.
Κούκλα.—Έρχεσαι μαζή μου στό σαλόνι ;
Καραγκιόζης. Νό.
Κούκλα.— Πεινάτε, κύριε;
Καραγκιόζης· — Τ ί είπατε, περικαλώ;
Κούκλα — Πεινάτε ;
Καραγκιόζης.— Μάλιστα, μάλιστα.
Κούκλα.— Τότε ψάξετρ κάτω άηδ τ ·  φον- 

στάνι μου. Θά βρήτε μπανάνες.
Σαρλώ.— Ψάξε, Καραγκιόζη μου.
Καραγκιόζης, (σκύβει καί κά τ» άπό τό 

φουστάνι τής κούκλας καίπετάγεταιάμέσωςένα 
πιατάκι γεμάτο μπανάνες). Παναγία μου I

Κούκλα.—Φάε, Καραγκιόζη. Θέλεις καϊ 
λεπτά ;

Καραγκιόζης.—Θέλω, θέλω.
Σαρλώ.— Α,ύτταξε τότε νά βρής ένα η

λεκτρικό κουμπί πού βρίσκεται στό στή
θος της.

Καραγκιόζης.—Ποΰ βρίσκεται ;
Σαρλώ.— Στό στήθος της, πρός τό μέρος 

τής καρδιάς.
Καραγκιόζης.—Γιά γιατρό μέ πήρες νά 

τής κυττάξω τήν καρδιά ;
Κολητήρι.—Νά τήν κυττάξω έγώ, πατέλα 

ποΰχω κάνει άλμπάνη- ;
Σαρλώ.—Έμπρός, Καραγκιόζη.
Καραγκιόζης.—Τό ήλεκτρικό κουμπί, έ ;
Σαρλώ.— Ναί. Πάτησε το.

( Ή  συνέχε ια  ε ίς  ib  π ρ ο σεχές )
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Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ
" (H is


