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2 « ΣΦ Α ΙΡ Α

Ο ΝΟΟΜΑΝΤΗΣ ΤΗΣ «ΣΦΑΙΡΑΣ» I

Τό γραφεΐον τής « Σφαίρας» άναλαμβά- 
νει τήν διαβίβασιν επιστολών έκ μιρονς 
ιώ ν  ένόιαφερσμένων πρός ύιάοημον έκ 
Κωνσταντινουπόλεως Λοομάντην χαι π ν tv  
μχτιστήν διαμένοντα έν Άθήναις. Πλή
ρες φώς είς δλα τα οίκογενχιαχά μυστήρια. 

Πνευματισμός, υπνωτισμός, τραπεζάχι. 
Ψυχολογία παντός άνομον έπι zij βάοει 

τοϋ γραφικόν χαρακτήρός.
Συνεννσηοις δι’άλληλογραφίας. Ά π α ν  

τήοεις ταχεϊαι χαι ακριβείς. Πλήρης μν 
στιχότης. Γ  ράψατε : Νοομάντην, γραφεία 
« Σφαίρας*' έοωχλείοντες δραχμάς 10 είς 
έκάστην έπιστολήν.

Εϊς τούς έπιθνμονντας νά λάβονν απαν
τήσεις δ ι ’ Ιδιαιτέρας έπι στολής χαί όχι διά 
τής στήλης, καθίσταται γνωστόν οτι δέον 
νά έαΐύκλείουν εις όιπλοϋν τό όρισθέν άν- 
τιτιμον. Ο  ΝΟΟΜΑΝΤΗΣ ΑΠΑΝΤΑ :

ΑΝΥΠΟΜΟΝΟΥΣΑΝ : Φέρεται ψυχρώς 
μαζή σας διά τόν άπλούστατον λόγον δτι 
δέν σάς άγαπφ ούτε σάς ήγάπησβ ποτέ. Οί 
χαρακτήρες σας διαφέρουν καταπληκτικά. 
Τοϋια ήννόησε καί αύτάς καί θέλει ν' απο
μακρυνθώ- Τοΰτο όμως μη σάς λυπήσω. 'Ο 
άνθρωπος αυτός έάν έγίνετο σύζυγός σας θά 
σάς καθίστα δυστυχή.

VICTOIR, Καλαμας: Οϋϊεμίαν πίστιν μή 
δώσετε εί; ιούς λόγου, τοΰ έραστοϋ σας. Δβν 
«Ισθε ή μόνη με τήν όποιαν ερωτοτροπεί. 
Τό νά φαντάζεσθε ότι δύναται νά σάς προ
τείνω γάμον είναι πολύ τολμηβόν.

ΜΗΛΟΝ ΤΗΣ ΕΡΙ^ΟΣ : Είς τόν έρωτα 
« I  jfte άτυχος, osov δέν είσθε εις τάς άλλας 
επιχειρήσεις. Τό άντικείμενον τής λατρείας 
οι»ς βίναι εντελώς ανάξιον υμών. Έν τοιαύ.ω 
περιπτώσει δέν βλέπω τόν λόγον διατί vu 
έξακολουθητε να τοΰ γράφειε. Γάμον δια
βλέπω μετά τριετίαν. Θα γίνω ύπό περιστά
σεις πολύ εύνοϊχάς. Ταξείδιον θά κάμετε 
καί σύντομα μάλιστα. Έτοιμάζεσθε ήδη. 
Οί έχθ^οί σας δεν είναι επικίνδυνο*. Φίλους 
ειλικρινείς δέν έχετε.

ΤΡΕΛΛΗΝΗΑΝΘΟΥΛ ΑΝ: Ένταΰθα. Χα- 
ραχτήρ υπερβολικά έπιπολαιος. Πλέετε μέσα 
εις Ινα ώ <εανόν συγκεχυμένων σκέψεων καί 
λαμβάνετε άνά πάν λεπτόν καί μίαν άπόφα- 
σιν. Όνομα μέλλοντος Γιώργος. Ό  έγγαμος 
βίος σας ούχί ευχάριστος

ΡΟΝ ΓΑ Β., Βίλον : Δυστυχώς ή ευτυχία 
δέν είναι καμμία φίλη διά να έρχεται όταν 
τήν προσχαλώμεν. Έρχεται αΐφνιδ.ως, μόνη 
της «αι χωρίς νά μάς είδοπόιηοω· Τώρα όια 
νά τήν κρατήσωμε ή όιά νά άποδιώξωμβν 
τοϋτο έξαρτάτχι άπο ύμάς. Έπί τοϋ προκει- 
μένου τώρα: Σεί; δέν είναι δυνατόν »ά ζή- 
οετε εύτνχής διότι έθέσατε πολύ κακάς βά
σεις εί; τήν ζωήν σας. Τοϋτο δμως δέν ση
μαίνει ότι ποέπει ν' άπελπισθήτε. Ή  τύχη 
εχει πολλά απρόοπτα, Τό ταξείόιον δέν θά 
σάς μεταβάλω διόλου τήν σημερινήν σας κα- 
τάστασιν. Είναι μεγάλη ανοησία νά πιστεύε
τε είς τά μάγια. ‘Υπαίτιος τής δυσιυχίας 
βας είσθε μόνον ή ιδία. Είς τόν νέον έκεΐνο/ 
δέν πρέπει νά γράψετε. Τοΰτο θά επιδεινώ
σω τήν θέσιν σας·

ΑΠΗΛΠΙΣΜΕΝΗΝ, Ένταΰθα: Δύο δρό. 
μοι μένουν διά τήν άκολουθητέαν πορείαν 
σας: “Η νά τόν καταγγείλετε ή νά δβχθήτε 
ώς καθεστώς τήν σημερινήν κατάστασιν. 
Δυστυχώς ό άνθρωπος αύτός ουδόλως σκε- 
πτεται νά επανορθώσω τό σφάλμα του. ΕΤνε 
έκ τών χαρακτη)ων έκβίνων τών εγωιστικών, 
οί οποίοι νομίζουν ότι τά πάντα πρέπει νά 
εξαρτώνται άπό τάς διαθέσεις των. Δύνασθβ 
νά ϊλθετε είς γάμον μέ άλλον, άρκεϊ νά θέ
λετε. Καί βεβαίως ή λυσις αυτή δέν είναι 
ή χειρότερα.

Είς τό προσεχής φύλΧο/ τή; «Σφαίρα.,» θ' 
άπαντήσω καί είς τάς έπιστολάς τών δίδων 
καί κυρίων :

ΑΙωνίας έλπίδος, Μαργαρίτας, Ά γ ν ω 
στον, Ζ ΐγ*ολέτ, Αλίκης Γαλανόν, A. Α., 
Πλανεμένου πουλιον Αθηναίου.

Πέτρον Μπαχάρην, δυστυχώς δέν έλήφθη 
_______________________  Ο ΝΟΟΜΑΝΤΗΣχίποχε
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ΠΡΟΣΕΧΰΣ ΕΙΣ ΤΠΝ « Σ Φ Α Ι Ρ Α Ν »
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Περιπετειώδες καί κ α τ α -
πληκτικόν ά ν ά γ ν co ο μ α.

Ο ίΒ ίΚ

ΤΟ ΕΪΠ0ΓΗΙ«ΕΝΟ ΕΚΕΙΝΟ ΠΡΟΊ-
Μ' άντίκρυσες λοιπόν χαί μ" ανήσυχο 

βλέμμα μέ κυττούσες. Τόσο λοιπόν φοβή
θηκες ; Άκόμα λοιπόν πιστιύεις έκείνους 
πού σοϋ είπαν δτι ή συμφορά σ·υ καί ή 
δυστυχία σου καί τό κακό πνεύμα τοΰ ολέ
θρου σου θά ήμοον έγώ;

Ά ,  μά όχι. Έσύ δέν είσαι δειλή. Μ' άν- 
τίχρυσες. Καί τί μ’ αύτό; Ποιά συγκίνησιν, 
ποιό φόβο μπορούν νά σοϋ προξενήσουν τά 
ξερά φύλλα τών λουλουδιών πού πατεϊς στό 
δρόμο ;

Κ ι' όμως έταράχθηκες καί θέλεις νά σοΰ 
πώ για τί έταράχθηκες ; Γ ια τί μ' άγαηας ά
κόμη. πεισματάρα μου γατούλα, γ .α τΐ άκό
μη ή εικόνα μου δέν έσβυσε άπό τή θύμησί 
σου. Καί μ’ άγαπάς άκόμα, γιατί είδες ότι 
κανείς ϋλλος δέν μπόρεσε νά σ' άγνπήσρ 
δπως σ' άγάπησα έγώ.

Κρίμα νά μή μπορείς νά καθήσρς κοντά 
μου τό ευλογημένο έκεΐνο πρωί πού μ' άν- 
τίκρυσες.ΐέ βεβαιώ δτι αυτό δέν θά σ'έτά- 
ραζε διόλου.Λίγα λογάκια θά σοϋλεγα καί 
θά χωριζόμεθα μέ τήν πεποίθησιν δτι δν 
δέν μπορούμε πειά νά ζήσουμε σάν έρα 
σταί, &ς ζήσουμε τουλάχιστον σάν φίλοι.

ΕΣΠ ΕΡΟ Σ

Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΑΓΑΜΟΥ
Τρβίς χιλιάδες δραχμές τόν χρόνο διά ιήν 

εξαγοράν χής ποινής. Ώ , παρά πολύ φθηνά 
εςαγο^άζουμ* τήν έλίΚβϊρίαν μας, άγαπη ;ol έν 
άγαμί$ άδβλφοί.Έγώ μάλιστα σκοπ*ύω νά προ
πληρώσω τόν φόρον μιδς ίλοκλήρου τετραετίας 
Υΐ·- νά είμαι σίγουρος ότι ίίν θά έλθω είς γάμον.

Σά; β&βα·.© ουϊείς άγαμος έπτοήθη άπό 
την έπιβ3λήν τή; εϋλογΐμίνης αΰτής φορολο- 
γίat. It  «τοιχίζει, παρακαλώ ή σώζογος είς Ινα 
έγγαμον κύριον ; Πόσον είναι αναγκασμένος νά 
εςοδεϋϊΐ τόν χρόνο διά ίιιχροφήν καί ενδυμα
σίας του έτίροο του ήμίσεως ; Βεβα'ω; τό δι- 
Π V’ τό τριπλοΒν Ισο,ς καί τά τετραπλοδν τών 
τριών χιλίιίων τής φορολογίας.

Ά ς  ύποθέσωμεν όχι ή σύζυγος στ5ιΧ,ζβι ίϊς 
ενα Ιξη χιλιάδε* τόν χρόνο. Μένβν άγαμος δ 
χριστιανός αύτός καί πληρόνι-ν τόν φόρον έκ 
vpitov χιλιάδων, εχει οικονομίαν άλλων ιριώ/ χί- 
Αΐάϊων δραχμών οικονομίαν αισθητήν, βετικην 
βεοαιοτάτην. Γι' αύτά δέν βλέπω διατί μπορεί 
να δυσφορήσ5 §νας άγαμος μέ τήν καλΫν αύτήν 
φορολογίαν. Τούναντίον, έ.ώ ύποθέτω ότι μόλις 
αρχίοίΐ ή πληρωμή το5 φόρου ό συνωστισμός τών 
αγάμων πρό νοΰ γκισέ ιών διαφόρβν δημοσίων 
χαμβιων bx &ίν<ιΐ μέγα .̂

Ολοι Θά τρέχουν νά πληρώσουν τή; τρεις 
χιριαδοΰλες του{ εγκαίρως, μήπως χό Κράτος 
μετανοήσω καί τότβ άλλοίμονον. Τέτοι«ς ,ύκαι- 
ρίες δέν τής βρίσκει πάντά κανείς

Ο ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Ν ΘΛΙΒΕΡΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΓΟΥ

ΔΥΟ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΠΕΤΟΒΕΝ  
Π ρ ώ το  γρά ιιμα

» ' Αγαπημένε μον ’Α μ έν ία , ό Μπβτόββν elve 
πολύ δυστυχής. Τό εύγενέοτβρον μέρος τοΰ είναι 
μου, η ακοή μου, έβλάβη απουδαίω; άπό καιρόν 
ά φ · δτον εΐμε&α μαζή, είχα α ν τ ίλ η ψ ή  ra πρώ  
τα συμπτώ ματα  τον κακού, άλλά τά έκρυπτα  
θά ΟεραπενΟώ ; Τό ελπ ίζω , φυσικά, άλλά πολύ 
όλίγον. Άα&ένειαι ώσάι· αντή, είνε ανίατοι. Π ώ ς  
&ά ζήσω  τώρα ; πώ ς Οά δυνηΰώ νά ίγκρ,ταλεί
ψω έκεΐνο πού άγαπώ, τήν μουσικήν μου, ζών  
μάλιστα εις κ ινωνίαν τόσον ά&λίαν, τόσον ’ έγω ΐ- 
οτριαν ! Δεν αμφιβάλλω κο&όλον δ ιι ϋάναγκασΟώ 
να νποχνγ»ω εϊς τήν δύναμιν τοΰ Μ οιραίου ! . . . ·  

Ε ίς  τήν άλλην επιστολήν περιγράφει λεπ τομε- 
ρεστατα τό πά&ημά τον :

« Ε ις  το  &έατρον είμαι υποχρεωμένος νά κά- 
ϋημαι πλησιέατατα τής ορχήστρας διά νά ακούω  
τους ηθοποιούς Ά ν  κα&ήσω όλίγον μακράν δέν 
αντιλαμβάνομαι οντε τούς δυνατούς ήχους τ ών 
οργάνων, οντε τάς νψηλοτέρας φωνάς. "Οταν μοΰ 
δμιλοΰρ άργά, μόλις ακούω. Πολλάκις κατάοω - 
μαι τον εαντόν μου. Ό  Πλούταρχος μέ όδηγεΐ είς

τήν εγκαρτέρηση·, θ έλω  νά δοξάσω τή* Ε ιμαρμέ
νην μου, άλλ ’ υπάρχουν ατιγμαί τής ζωής μου, 
κατά τάς όποιας είμαι τό ά&λιέστερον πλάσμα  
τοϋ θεού ! . . .  Έ γκαρτέρησις καί υπομονή !  Π ό 
θον θλιβερόν καταφνγιον δ ι ’ ενα άπηλπιαμένον !  
Κ α ι δμως είνε το μόνον τό όποιον μοϋ υπολεί
πετα ι.»

Ή  μνηστεία τοϋ Μπετόβεν

Τά αισθήματα αύ:ό, όλαι αύταί αί θλίψεις, 
όλα τά φυσικά καί ηθικά άλγη ένός άνθρώ- 
που τοιούτου, επρεπε νά έχουν καί τήν καλ
λιτεχνικήν των άντήχησιν. Καί ή άνιήχησις 
αύτή είς τόνΜπετόβεν ήτο ή παθητική Σον- 
νότα, τήν^ όποιαν εγραψε μετά τήν κατασ
τροφήν αύτήν. Έκεΐνο όμως τό όποιον θαυ
μάζει κανείς είνε ότι ιιετά τόσας δοκιμασίας, 
ό μεγας μουσουργός ήδυνήθη νά ψάλη καί 
πάλιν τήν χαράν, δια τής ζωηρά; γλώσσης 
μερικώ ι έργων του. Τόν Μάίον χοΰ 1806, 6 
Μπβτόβεν έμνηστίύθη τήν Τερέζαν ' τής 
Βρουνσβίκης. Ίδούδέπώς πε^ιγράφειτδ γεγο- 
νος <*ύτο ή ίδια μνηστή του :

« Γό εσπέρας μ ιά , Κ νριακής, μετά τό δειπνον, 
δταν ή μητέρα^ είχε κοιμηθή, εν^ισκόμε&α εις 
τόν εξώστην έγώ, ό αδελφός μου και 6 Μ π ε τό -  
βεν, ϋα νμά ζοντί; τήν σελήνην τής ωραίας ννκτίς. 
“ Εξαφνα ό μονσσυργός έξέφραοε τήν επιθυμίαν  
νά πα ίξη  όλίγον. Έ κάθησε πρό τοΰ πιάνου καί 
μετά  μικραν εισαγωγήν ήρχισε νά ψάλλη, άκομ- 
πανιάρων συγχρόνως ό ίδιος, τό γνωστόν άσμα τοΰ  
Σεβαστιανού Μπά'/., τοϋ όποιου ο ί π ρώ το ι σ τίχο ι 
εινε οι έξης : « "Αν θέλης νά μου δώσης τήν
καρδιά σον, θ* άγαπη&οϋμε κ ι ’ ο ί δνό μυστικά, 
αί δέ σκέψεις μας »>ά γίνουν μ·'α xai κανείς δεν 
θά μάς χωρήστ] πο τέ* . ° Ο αδελφός μου εξηκο- 
λονθει νά θανμάζ/ι τήν φνσιν καί έγώ, τήν ό 
ποιαν τό' ασμα έκεΐνο καί τό βλέμμα μον μέ πλή 
γωναν, ήσθάνθην δτι ή ζω ή  μου τοΰ ανήκε πλέ
ον. Τήν έπομένην τό π ρ ω ΐ σννηντήθημεν είς τόν 
κήπον. Μ οΰ ε ιπ ε  . » Γράφ ω  τώρα μίαν όπεραν,
τής οποίας το κνριώτερον πρόσωπον εΰρίακεται 
μέσα μον, έμπρός μον, παντού δπου πηγαίνω, 
παντού δπου στέκομαι.

» Π οτέ  ή ψυχή μον δέν ήτο ετσι. °Ολα γύρω  
μον μοϋ φαινότανε νωτε·νά,άγνά, θανμάσια. "Ε ω ς  
τώρα ώμοίαζα μέ τό παιδί έκεΐνο τών παραμυ
θιών, πού μαζεύει τά λιθαράκια καί δέν βλέπει 
το  εύμορφο λουλονδι πον ανθίζει μπροστά  στο  
δρόμο το ν » .

Καί o jco; ό γάμος αύτός δέν έγεινε. Αιατί ; 
Κανεί, δέν τό έμαθε ποτέ. Ό  Μπετόβεν μέ- 
χρι τή; τελευ .αίας του πνοής ήγάπα χήν Τε
ρέζαν καί έκείνη μέχρι τοΰ θανάτου του ή- 
Yina τόν Μπετόβεν.

Εινε και αυτό εν άπό τά άνεξιχνίαστα μυ
στήρια τή; ζωή; τοΰ μεγάλου συνθέτου, τήν 
οποίαν τοσας φοράς έ άντιοι άνεμοι είχον 
ταράξρ. ε ρ α ς μ ο ς

ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΥΠΟΜΟΝΗΣ
Όσα καπέλλα βγαίνουν άπό τά χέρια τής 

κυρίας Αγγελική; Μ. Κωνοταντίδου είναι 
σωστά καλλιτεχνήιιατα.Τό γοϋστο της πάνχα 
τέλειον -καί ή καλαισθησία χης έντελώς Πα
ριζιάνικη. Τό έργοστάσιον γυναικείων πίλων 
« Αρης» χό όποιον διευθύνει ή κυρία Κων
σταντίνου πρέπει νά καυχάται διότι έχει συ- 
νεργάτιδα μιά τέτοια έμπνευσμένη καί περι
ποιητική καλλιτβχνιδα.Ή άνοχή χης είς τήν 
υπομονήν »lyai άφάνταοτος. Mluv ολόκληρον 
ημέραν μπορεί ν' άσχοληθή διά μίαν ίδιό- 
τροπον πελάτιδά της, άρκεϊ νά μείνω ευχα
ριστημένη.

ΕΙΙϋΑΦΕΡΟΥΙΑ [ΙίΟΠΙΙΙΗΙΙΙ
Μ ή α γ ο ρ ά σ α τ ε  ε ί ’δ η  π ρ ο ι κ ώ ν  

εάν δέν έπιοκεφθήτε 
τό χατάατημ*

Αφ" ΙΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ ί Κ. Κ0ΥΒΑΝΙ10Υ
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Χ ι ν δ ό ν ι χ  μόνον μέ S O  δραχμ

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟΝ ΤΟΥ ΑΡΜΕΝΗ
■ jr r to  L I D

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

χή; παλαιάς Σ ουλ-

ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ ΤΩ\ ΑΟΗΝΩΧ
r n o  ΙΛ Α 1 Ν ’ -Ν. Κ Ο Ν Δ Υ Λ Α Κ Η

Ήκούσθη δέ καχόπιν καί έτερος άφ ρισμός 
χάνας. .

«Αύχήντήν παραγγελίαν πρέπει νά ιήν παραδώσας είς τά παιδια 
σου καί βίς χά έγγόνια σου.»

Τοιουτοτρόπως, ό υίός τή; Σουλτάνας έφράντι.9ε νά συμμορφωθώ 
αύστηρώς μέ τήν παραγγελίαν χή; μητρός του.

Ό  Ρουχή μπέη:, καταστάς ώραΐος καί άκιιαΐος νεανίας καί κε- 
χτηιιένος πρόσοδον ι εγάλης περιουσία;, είς ήλικίαν δέκα και έννέα 
έτών ήνοιξε χαρέμιον έκ δύο ώραίων νυναικών, έκ τών όποιων ή 
πρώτη παρέδωκεν είς αύτόν άρρενα και ώιαϊον βλαστόν, είς τόν ό
ποιον ό νεαρός εύπατρίδης άφιέρωσεν ολόκληρον τήν στοργήν τής 
ιτατρικής καρδίας του.

"Ηθελε νά καταστήσΐ) αύτόν άντάξιον άπόνονον μιάς διάσημου 
Σουλτάνας και ένός σοφοϋ άρχιτέκτονο , τόν όποιον ή ίκανότης του 
είχε καταστήσει πανίσχυρον παρά τφ  Σουλτάνψ Ά ζ ίζ .

Τούλάχιστον έκ τοΰ γνωστού ήμϊν καί περιπετειώδους έρωτικοΟ 
ειδυλλίου τοΰ άρχιτέκτονος μετά τή; συζύγου χοϋ Ά ζ ί ζ  χοϋχο μόνον 
είχε κατορθουθή νά παραμείνη έν τή ίσιορρία ώς λόγος, μόνος και 
Ισχυρός τής πρός αύτόν προστασίας τοϋ Σουλτάνου έκείνου. Ό τε  ό 
υιός του έφθασεν είς τήν ήλικίαν τών δώδεκα έτών ό Ρουχή κατώρ- 
θωσε διά χρημάτων καί ήγόρασε δι' αύτόν τόν τίτλον τοϋ μπέη, είς 
ηλικίαν δέ δέκα καί πέντε έτών είσήγαγεν αύτόν είς  ̂ τήν στρατιω
τικήν σχολήν, έπιθυμών νά τόν άναδείξω τέλειον ευπατρίδην. Ό  

' νεαρός Φίϊζή έδείχθη άξιος ιών προσδοκιών τοΰ καιρός του, είς η
λικίαν δέ είκοσι καί ενός έτους έλάμβανε τόν βαθμόν τοΰ άνθυπο 
λοχαγοϋ τοΰ πυροβολικού, καί παρέμεινεν ώ ; τοιούτος εί(· τήν φρου
ράν τή; πρωτευούσης, κατοιχών μετά τοϋ πατρός του είς τήν πα
λαιόν παραθαλάσσιον έπαυλιν.

Ό  βίος των έξηκολούθησεν έπί δύο έτη νά βαίνη ήρεμα, άνευ ού· 
βενός άτυχήματος, έξ έκείνων τά όποια, άναιτίως πολλάκις και οί - 
φνηδίως διαταράττουν τόν άνέφελον οικογενειακόν ουρανόν σημαι
νόντων προσώπων έν Τοι>ρκ(α καί Ιδία έν Κωνσταντινουιχόλει.

Τοϋτο όμως δέν έπέπρωτο νά διαρκέσω έπί πολύ.
Μίαν ήυέραν ό Ρουχή προσεκλήθη έπειγόντος παρά τφ  Μεγάλω 

Βεζύρω, (*βθ' ού συνεδέετο διά παιδι>ή; φιλίας.
Ό  Βεζύρης τόν έδέχθη μέ έξαιρετικώς σοβαρόν ϋφος τήν φορ iv 

έκείνην,
Ό  Ρουχή ήρχισε νά εκπλήσσεται.
— Ρουχή, εΤπεν ό Βεζύρης συνδεόμεθα έ< παιδικής ηλικίας καί 

τοΰτο μέ χάμνει νά σε καλέσω, διά νά έξηγηθώμεν προσωπικώς,
Ό  μπέης έξεΛλήσαεχο έπί μάλλον
— Τί ουμβαίνει, Β-ζύρη μου; ήρώχησεν έπισήμω:.
— Συμβαίνει όχι ιίς χόν Αύθενιη* κάποιος έχθρνςσου έκαμε διαι- 

βολή ένανχίον σου, όχι αρχίζεις νά μετοβάλης Ιδέας...
— Έ γώ ! διέκοψεν έν άγανακτήσει ό μπέης.
— Βλέπω τήν ειλικρίνειαν τής μορφής αου  ̂γνωρίζω πεδιόθεν καί 

χόν χαρακτήρά σου καί είνε περιττόν νά δικαιολογηθείς είς έμέ Πώς 
θά κάμωμεν όμως νά πείσωμεν τόν Αΰθένχην ότι είσαι άθώο; άπό 
τήν κατηγορίαν αύ-.ήν;

— Μά αύτό εΙ«8 άτιμβν / άνέκραξεν ό υΙός \ί)ς Τζεμιλέ έν άγ«- 
νοκτήσει.Έ .ώ έχω υιόν, τόν όποιον άνέθρεψα μέ τήν πίστιν καί 
τήν υποταγήν είς τόν Αύθέντην, τόν έκαμα άξιωμαχικόν καί είνε έ
τοιμος νά χύσω τό αίμα ίου ύπέρ τοΰ θρόνου.

— Τζάνεμ1 Ρουχή, διέκοψεν ό Ββζύρη;, αύιά τά γνωρίζω, καί τά 
είπα όλα είς τόν Πατισάχ.

— Καί λοιπόν; δέν έπείοθη; Θ’ άσπασθώ έγώ τάς νέας ιδέας διά 
νά καταστρέψω καί τόν εαυτόν μ,ου καί τδ παιδί μου ; Μά τότβ, 
Βεζύρη μου, πρέπει νά μέ κλείσετε οτό Φρενοκομεΐον.

— "Ολα αύτά, σοΰ λέγω, τά είπα, Ά λλά  τόν Ποιχισάχ χόν γνωρί
ζεις. Ό τα ν  τοΰ περάσω μιά Ιδέα οτό κεφάλι, δέν βγαίνει έΰ- 
χολα.

— Ββζύρη μου, άνέκραξεν ό μπέης, νά παρουσιασθώ χαι νά τοϋ 
είπώ μόνος μου.

— Πά πά !... δχι, όχι !... δέν ήξβύρεις είς ποιαν στιχμήν χόν Ευ
ρίσκεις' ή χό κερδίζεις ή τό χάνεις διά πανχός.

— Καί χώρα χί νά κάμω ; έκαμβν ό άτνχής μπέης, συμπλέκων τάς 
χβΤρας έν άπβλπισία

Ό  Ββζύρης έμείοίασεν, έγερθείς δέ έκ τής μαλθακής έδρας του 
ϊτυψεν έλαφρώς τόν ώμον τοϋ παιδικοΰ φίλου του.

— Έκαμα λοιπόν έγώ έκβϊνο ποΰ πισίεύω δτι θά έκαμνες χαί 
σύ άν ήσο είς τήν θέσιν μου, αγαπητέ Ρουχή, είπβ.

Ό  Ρουχή ήρώτησε διά τών οφθαλμών έναγωνίως καί περιρρεό- 
μβνος άπό ψυχρόν Ιδρώτα.

Ό  Ββζύρης έξηκολούθησε.
— Ήγγυήθην έγώ είς τήν Μεγαλειότά του προσωπικώς
— "Ω, Βεζύρη μου I... άνέκραξεν ό Ρβυχή άναπηδών καί προτεί- 

νων τάς χείρας όπως σφίξω τάς χβϊρας τοΰ μβγιστάτος.
— Μή βιάζεσαι άκόμη- έχομεν συνέχειαν.
— Λοιπόν ;
— Ή  μεγαλειότης του έπέμεινε...!
— Νά γίνη τί ;
— Νά σέ είσαγάγη είς άνάκρισιν.
— Αμάν, γιαραμπημ!
— Έ , ήσύΧασε- οΰτβ καί αύτό θά γίνω·..
Ό  Βέζύρης κατεβασάνιζβ χόν δυστυχή άνθρωπον μέ όλους τούς 

οθωμανικούς κανόνας I "
Ό  Ρουχή -(ισθάνεχο όχι μετά τινας στιγμάς θά ελιποθύμει
— Λοιπόν, πρέπει νά τελειώσω γρήγορα, διόχι βλέπω όχι άνησυ- 

χεϊς πολύ.
— Διά τό παιδί μου !... όχι διά τόν έαυχόν μου... διά χό παιδί 

μου I... άνέκραξεν ό δυσχυχής παχήρ.
— Καί διά σέ καί διά τό παιδί σου παρβκάλεσα τδν Πατισάχ νά 

μοΰ δώση τήν άδειαν νά σέ άπομακρύνω άπ' έδώ.
( Ά κ ο λ ο ν θ ε ί )

(Συ έχεια έκ τοΰ προηγουμένον)

— Ό  Μαατρσχα>ντι»νιής ! άνε«(ώιηοε καί έπεσε λιπόθυμος 
Ό  δέ Αριστοτέλης, άφοΰ ίβεβ-ΐιώθη ότι , τωόντι ήτο ύποδημα- 

τοποιός, όστις έξέπνεεν, έσήκωσεν τήν λυπόθυμον νεάνιδα, ώς παι- 
ttiov, έπί τών στιβαρών του βραχιόνων καί διηυθύνθη πρός τά κα- 
χω μέ πάσαν δυναχήν σπουδήν.

Ή  μήτηρ
Είχον παρέλθη τέβσαρες περίπου μήνες παρά χάς υποσχέσεις τυΰ 

Αριστοτέλη, χωρίς tύτoς ν* άνακοινώσ^ πρός τού; γονείς Χυυ τον
κρυφίω; χελβσθένχα γάμον. r , ,

Μέ διαφόρους προχάσεις άπΕ-φευγεν εκαστοτε νά καμω την ανα 
κοίνωσιν χαύτην, ή δέ Μαριώρα ήρχ ζ ε ν ' ^ηουχω τοσουτο μαλ/ ον 
καθ’ όσον άπό τίνος ή ιθάνετο συμπτώματα xivu, ιά o'.oiu εμαντιυ- 
σ εν  ώ ; σημεία έ/κυμοσύνης Τούλάχιοιον ή Δέσπω, η ηηοΐα είχεν 
ή)η άποκτήσει τοιαύτην πείραν, την έβεβαίωνεν οτι ό ζαλη, η_καΛο- 
οεξία ή αΰ.τνία καί άλλαι τινέ ενοχλήσεις και άταξίαι έν τω λει
τουργία τοΰ όργανισμοϋ τηςk ήσαν σημεία ολοφάνερα οτι ήτο έγ-

Χυ0,Η Μ ιριώρα κατελήφθη ύπό βαθέος τινός α σ3ή ατυς άναμίκιου 
με φόβον καί άγαλλίασιν δειλήν. ,

Καί άπηύθυνε μυρίας έρωτήσεις προς την φίλην χης π«ρι χη;
διαρχείας χή; έγκυμοσύνης. περί τών ώδ.νων, negi χων κίνδυνων 
τ ν τοκετού, περί τών προφυλάξεων τάς (ποιας επρεπε να λαβω·
*Η δέ Δέσπω, στενάζυυσα, τήν συνεβούλευε ν άποφεύγω τιι βο^η 
καί τούς υπερβολικούς κόπου;. Έ τσ ι αύοή, με μιά μπουγαδα που 
σήκωσε, έπαθε άποβολήν. Διηγείτο δέ και αλλα τοιαυτα πα_ρα5ειγ- 
ιιατα ννωσχών γυναικών καί άλλων, οιιινες διετρεςαν τό έσχατον 
κίνδυνον ή άπέθανον κατά τήν γένναν των. Τρία ημερόνυχτα εο.ιλο- 
πόνα ή π φην κυρία της καί έπί τέλους τή; έβγαλαν οι γιατροί τό 
παιδί κομμάτια κομμάτιαΙ Elve καλά χά_ παιόια, ελεγε μβ τροπήν 
γυναικός, ήϊΐς είχε γεννήσει τουλάχιστον ήμίσειαν οωδεκαοα τέκνων, 
ιιά Ιχουν κίνδυνα, έχουν βάσανα »·αί τρομάραις._

Έ ξ  ό\ων τών ποι»1>ων αίσθημάτω', τά όποια παρηγαγ*.ν εν τω 
καρδ α τηι. ή άνάλυψις χής έγχυμοσύνη; προέκνπτε χό μεγα και α
γνόν αίσθημα χής μηχροτηνος, πληροΰν αύτην αγίας συγκινησεως, 
ήτις ότέ μέν τήν έκίνει είς άγαλλίασιν ανεχφρασχο-, οιε δε χην 
διέθετεν εί: οΧχτον χαί δάχρυα, έν χή προαισθηοιι_ ιοως χη; άβε-
βαιότητος 'ή ; τύχης τοΰ άθώυυ πλάσματος, τό όποιον εφερεν είς τά

 ̂ ° πλΉ  στο«γήέ<εί\η άνεπχύχθη σχεδόν διά μιας, Ισχυρά άπ κλείου 
ί σα πάν δευχερεΰον οίσθημα χαί συνδυασθεΐσα, άφομοιοθιισα μέ χην 
ί σ υ ζ υ γ ι χ ή ν  ά/όπην, εί; σύνδεσμον άρρηκχόν, πληρη ά({θσιωσειις και

'κ α ^ 0ήδη  ό τ ε τ ό  μ η χρ ικ όν  α ύ ιή ς  φ ίλ τρ ο ν  έ π ρ ο σ ω π ο ίε ι τ ό  ά γ έ ν ν η το ν  
! τ έ κ ν ο ν  τη ς ,  τ ό  φ α ν τ ά ζ ε τ ο  τ ε ΐ ν ο ν  π ρ ός  α ύ τή ν  τ ά  π α χ ου / α  τ ο υ  χ ε " « -  

κ ια  μέ σ κ ιρ τή μ α τα  ν ε ο ο σ ο ΰ , μ ε ιδ ιώ ν  π ρ ό ς  α υ τή ν  κ α ι το ν  π α τ έ ρ α  
μ έ τ ό  ά θ ώ ό ν  το υ  σ τΛ μ α , κ α ί τ ό ν  π α ρ α κ ο λ ο υ θ ε ί  ο υ τω  Οια χ η , q

χερα-
του

φαν-

σπουδάζοντσ, έξυπνον καί ζωηρόν νέον, χάρμα
καί τοΰ πατρός του. , , . ■ Α .  ,

Τ ό  τ έ κ ν ο ν  έ<εΐνο θά καθίστατο νεος δεσμόο, ο oncio; Va συνβ- 
σφιγγβ περιιαότβρον τήν πρός αΰιήν άγάπην χοϋ Αριστοτέλη, ον η 
πατρική μέριμνα θά έχαμνε φρονιμώτερον χαι θα η πόδιζε παρβχ- 
χροπάς τινας αύτοΰ, τάς οποίας ή έςώσα και πληοωί γλυκείας 
στορνή; χαρδία χη; έμάνχευβ μβτά πόνου άπό τά ξενυχτίσματα αυ
τοί, διότι πολλάκις ήρχετο νά κοιμηθή περι τά εξημβρωμαχα. 

Απέναντι δέ χή<*-εύδαίμονος έχβίνης άπόψεως, η νεαρά μητηρ κα
τβ λ α β ά ν ε το  ύ «Λ  π α ρ α φ ο ρ ώ ν  χ α ρ ά ς  κ α ί α ύ το μ ά τ ω ς  η  α γ κ ά λ η  τ η ς  η 
ν ο ί γ ε τ ο  δ ια  ν ά  π β ρ ιβ ίλ η  τ ό  ν ή π ιο ν ,  τ ό  ό π ο ιο ν  έ φ α ν τ α ζ ε ι ο  ερ χ ό μ εν ο ν  
π ο ό ς  ϋ ύ ιή ν  μέ τ ό  κ λο νο ΰ μ ενο ν  β η α ά  το υ . , Α .

Τήν εσπέραν τή; ήμέρας καθ’ ήν είχεν ομιλήσει μέ την ΔεσΓ.ω, 
άνέμενβ χόν Άρισιοτέλην μ ε τ ’  ανυπομονησίας >vu του αναγγείλω 

n "  ΛΛ __Λ  ί ----- Irtnv ϊ ΐ ς ο ς  ΙΟΙ-τίιν μεγάλην εΐδησιν, φρονούσα ότι θά τοΰ έπροξένει ισην 
κήν ίης χαράν. Ά λλ ' ό Αριστοτέλης έ π α ν  Γ,̂ θε περι τα εξημερω- 
αατα, ώχρός κατηφής τίς βΤδεν έχ ποιων συγκινήσεων.

Ό ταν δέ τήν είδεν Λγρυννοΰσαν έτι, έκαμε κίνημα δυσφορίας,
σχεδόν άγβνακτήσει»;, ουφ! . .

Ή  Μαριώρα τοϋ άνεκοίνωσε μετά συγκινησεως τό γβγονος, οπερ 
συνβκέντρου όλους ούτής τούς διαλογισμούς. , _

—Καί γιά νά μο€ πής αύτό άγρύπνησες; τήν ηρωίησε μετα πβρι- 
φρονήσεώς τίνος καί χλεύης πιχράς έν τή έκφράσει του προσώπου 
καί τή; φω\ή;. Μωρέ, τό σπουδαίο χαμπέρι! Είοαι_ γκαστρομενη. 
Σπουδαία δουλβιά! Ό λες ά γυναίκες άμα παντρευτούν γκαστρώνον
ται, κέπειτα γεννούν. Αύχό τό ξέρουμε· δεν θελει θεολογία, ουτε 
είνε κανένα έ*τακτο γβγονός, γιά νά κάθεοαι νά ξάγρυπνες ω ; ς τα 
ξημερώματα γιά νά μοΰ τό πώς...

Καί έκδυδόμενος, έκαμε κίνημα άδημονίας και προσβΟηκε.
—Χ·1 αύτά μ ά ς  έλειπαν, >) σχουτουραις κι* ή άηδίαις των παι

διών. Ψωμί δέν έχουμε νά φάμε ραπανάκια γιά τήν ορεξι ^ητα-

μ8, ( ’Α κ ο λ ο υ θ ε ί)

Π Ρ Ο Σ Ε Χ Ω Σ  Ε ΙΣ  Τ Η Ν  «SCDAIPAN»

“TO n n u  ΙΟΥ XPHK1AT0KIBQTI0Y,,
ΠΕΡΙΠΕΤΕΙβΙΕΙ ΜΙ ΚΙΤΙΗΗΙΙΙΙΙΟΚΙΗΙΙΙΜΙΙΜ



4 «ΣΦΑΙΡΑ»

Ί  ~ ι I
Η Ω Ρ Α Ι Α  Κ Α Σ Σ Ι Α Ν Η  |

Ά ρ .  20 ( Σ υ ν έχ ε ια  ί χ  ζον  π ρ ο η γο υ μ έν ου )

Ft Ειρήνη άλλαςε αμέσως θέμα ομιλίας καί τόνον φωνής και είπε:
—  ίΟλα, Άκίλλα, δός μου τήν ύπόσχεσιν δτι Οά παμε μαζή στό 

Βυζάντιο. Μοΰ είναι αδύνατον, μά έντελώς αδύνατον νά μείνω μόνη 
μου έδώ, έστω καί γιά μιά μερα.
 ̂ Ιίιπλησ.ίσε πάλι τόν Ακιλλα, έρριςε τα τορνευτά της ^έρια στους 

ωμούς του, τον βχύτταξε έπίμονα στά μάτια και τοΰ ειπε :
— Ί^λ ϊ . πρεπει νά μοΰ τό ϋποσχεθής.
—  Έστω, άπήντησεν έκεΐνος. Θά φύγουμε μαζή, Ειρήνη.

Καί μιζή, Άκίλλα, θά μάθουμε όλη τήν αλήθεια.
Τήν τελευταία νύκτα τοΰ ταξειόιοΰ τους τοΰ έλεγε :
— Άκίλλα, στό Βυζάντιο δέν πρέπει νά μάθουν άμέσως οτι ήλ- 

θαμεν. llp-πει νά χρυφθοϋμε.
Ο Ακιλλα βρήκε πολυ λογική τή συμδουλή αύτή τής Ειρήνης 

ΐ®*, '■ΜΓεΐ/.ε®'Ί τ ήν_ έκτελέση. Έπεισε τόν κυβερνήτην τοΰ πλοίου ν’ 
«ράξ,η σε μια *ρημη άκτή τής Κωνσταντινουπόλεως. Ό  Άκίλλας καί 
ή Ειρήνη, μ-.νοι, μεσα στο νυκτερινό σκότος καί στήν έρημιά. ήναγ- 
κάσθησαν να Οδοιπορήσουν ο a t ,  τήν νύκτα καί όταν ό ήλιος ίρρι/νε 
τής πρώτες του αχτίνες στής ακτές τής Κωνσταντινουπόλεως, ό Ά -  
κιλλας κχί ή Ειρήνη, τυλιγμένοι μέσα σέ ρασσα καλογερικά, έμπαι
ναν μέσα σιή πρωτεύουσα.

Π α λ α ι ο ί  ά να μ -νή τε ις
 ̂ Ακίλλας, σαν να τόν τραβούσε καποια άκαταμάχητη δύναμις,

οεν εοχό·σε τήν εύθειαν δδό. Ά ν τ ί νά φθίση στό χεντρον τής πόλεως. 
οπου στήν αρ^ή κατευθύνετο, έστράφηκε δεςια. '

ιΐ ειρήνη, ή όποια έρχόταν πρώτη φοοα στά Βυζάντιο, τόν άκο- 
aouΟϊυσε α/υποπτος.

ώςχ-̂ νχ ό Ακίλλας εσταθ/j. Μπροστά του βρισκόταν ενα μ,ενα- 
π^επές λλ'. ύιερήφανο μέγαρο.

Το (χεγα^ο τής Κασσιανής.
Τά παράθυρα ήταν άκόμη κλειστά, κλεισ ές καί ή πόρτες, άκόμη 

και ή μεγάλη πόρτα τοΰ κήπου. Κατάκλειστη κι’ αύτή.
—  Ω, να :ό σπίτι τής αγάπης μου, έψιθύρισε ό Άκίλλας. Να τό 

δωμάτια της, νά ό κήπος, να κι- ό δρομάκος πού περπατήσαμε κά
ποια νύ.τχ μο,άχοι. "Ολα τα ίδια, τίποτε δέν άλλαξε. Είθε κ’ έκείνη 
να μήν Ι/γι αλλάςη.

Ή  Ειρηνη τόν άκουσε.
φύγουμε άπό δώ τοΰ είπε. Αύτο πού κινείς είναι παρά

λογο. "Αν σ' εννοήσουν θα τά χάσ/·,ς δλα, χάνεις κάθε έλπιδχ ν’ άνα- 
καλυψης τήν αλήθεια. 'Έλα, καλέ μου φ:λε. Ά μ ι  νυχτώση θά ξα- 
νάρθουμε μαζή έδώ, άφοΰ τόσο σ’ ευχαριστεί- αύτό. Ά λλά  τότε Οά εί
ναι νύκτα καί δέν Οά μάς δί κανείς.

Ο Ακίλλας και πχλιν άναγκάσθηκε νά ύπχκούση στήν Ειρήνη κ’ 
ετραοή/,θηκε από τό μέρος έκεϊν3, τό τόσον αγαπητό.' Ν

Οτχν ένυκτωιε έκινησχν πάλι μαζή γιά τό σπίτι τής Κασσιανής. 
Οταν επλησιαζαν νά φθάσουν ή Ειρήνη εστάθη.

—  ’ Ακιλλα, είπε, προχώρησε έσυ, εγώ θά σε περιμένω έδώ. άλλά 
να μή λησμονάς πώς άν άργήσης 0* μέ άναγκασης νά έλθω ένώ να 
σε ρρώ. 1

Και παρηκολούθησε τόν Άκίλλα πού άπεμακρύνετο. Όταν δέ ό 
. στρατηγός έξηφανισθη μέσα στόν κήπο τής Κασσιανής, ή Ειρήνη ήσ- 

ΟανΟη τ ό ν  άγριο πόνο τής ζηλοτυπίας νά τ ή ς  καταξεσχίζη τήν ψυ/ή.' 
.* “ ‘ Ί ’  “ V «πήρχε πειο μαρτυρικό πράγμα άπό τοΰ νά ολέπη τον 
avOca που αγαπούσε νά τρέχη πρός συναντησιν ά λ λ η ς  γυ;χικός.

Ό  χωοισμ,ος

« ν  Θεόφιλο!*''*1 τόε?λε πλεον άπ0?15^ εί· ■'Ε *  χ-ρίηι μ*

. ”^ τ *ν μεσάνυχτα τότε καί ό Θεόφιλος τήν έπερίμενε μέ άγωνία 
μ.εσα στο μ,ικρό σπιτάκι του κήπου.

Ί Ι  Κασσιανή Ιτρεξε νά τόν συνάντηση καί, μόλις τόν είδε, τοΰ εϊπε·
■ -  Κλα1“  απ4 τό «ήμ«Ρ«, Θεόφιλε. Καί άπό τό ποωί σήαερα
απεφασισα τόν χωρισμό μας. Έκαμα τήν άπόφασιν αύτή καί κατεσπά- 
ρα,α την ψυχη μου και ίπεβαλα στήν καρδιά μου νά παύση νά πάλλη, 
να ποθη και να ονειρεύεται. Αλλοίμονο! Γνωρίζω ότι θά σέ κάμω 
ουστυ/ η, γνωρίζω οτι θα σου κατχστρέψω τήν ευτυχία. Μά έσύ είσαι 
καλός, είσαι γενναίος, είσαι εύιπλαγχος καί θά μέ λυπηθής καί θά
£ - Θεο?ιλε> foxt ζητώ ώς χαριν να φύγης, ώς έλεημοσύνην
σου ζητω να με λησμονήσης. II* » I»

— Ά λλα  γιατί, Κασσιανή μου ;
Φοβαμαι, Θεόφιλε, αίσθανομαι τύψεις συνειδότος γιά ο,τι έκαμα.

Τ  · °·ΓΙ τ° α;ΑΪ?τ/ ^ ά H-ou eivai («γάλο καί θέλει έξι- 
λασμο. Θεόφιλε, σ αγαπώ και οταν χωρ σθώ άπό σένα δέν θά παύσω
3 γ *  0,ϊαπω- ·  π« νΐ0ΐ6- ·  "άντοτε.... Ά λλά  τώρα φΰγε, Θεόφιλε,

_ Ο Αυτοκρατωρ χαμογέλασε. Έπήρε άπαλά τό y έρι τής Κασσια
νής και με φωνή πού τήν μεθοΰσε τής είπε : Π
λ « 7  π° ιών, ί ° 6?511- Κασσιανή μου ; Τόν Θεό ;*Ά λ λ ’ ό ίδιος
l u  1 ί ί *  1 ' °  Θε6ί ποϋ Ι*ετέ6* λ6 τ6ν «ληρό  Θεόφιλο στόν καλλίτερο βασιλέα. Φοβάσαι μήπως έμένα ; ’ Εμένα πού ζώ
ΐπόΜ 'XOt‘ γ'1*  ε,̂ εν* ,πβϋ 0ά, ^  λατρεύω σάν Θεό καί παραπάνω 
από «εο, εμενα που αν φυγής εσυ παύω νά υπάρξω ; Σ ’ άγαπώ καί
δ Ιρως μου είναι τόσον ειλικρινής ώστε δέν μοΰ έπιτοέπει νά σέ κάμω 
ουτ >. Ujf '(j, ”

| ν (Ακολουθεί)

ΤΟ Ε ΓΚΛΗ Μ Α  ΤΟ Υ  ΟΘΩΝΟΣ)
Afif}. 36 (Συνέχεια, έχ ζον προηγουμένου)

Νά δ^ς τι ώράϊο πχτέρα πού ^χ,εις. τής ελεγε. Εΐναι ξανθός 
καί̂  ντυμένος στά χρυσά. Ά ν  τά βρΐς τί είναι δ πατέρας σου, μπε- 
μπέκα μου '

Η μικρή τήν παρατηροΰσε κατάπληκτος κ’ έσιωποΰσε.
~  ®-_;V3a δασιληας, μικρ,ΰλα μου, τής ϊλεγεν ή Μαρία. Ένας βα- 

σιληάς ωμορφος καί καλός.... Ά ,  οχι.... δεν είναι καλός γιατί μας 
αφινει εδώ μέσα μόνες μας....

Τό^κοριτοάκι κατάπληκτο τήν κυττοΰσε πάλι μέσα στά μάτια. 
'Έξαφτα τήν ήρώτησε :

Πότε θάρθγι αυτός ό βασιληας νά τόν δοΰμε ;
Τα μάτια τής Μαρίας έβούρκωσαν.

Αλλοίμονο, άπήντησε. Φαίνεται πώς μάς έξε^ασε καί τούς δυό. 
Έχω τρία χρόνια νά τόν δώ.

Ετσι έπερνοΰσαν ή ημέρες τής Μαρίας μέσα στήν φρενολογικήν 
έκεινη κλινική.

Τό τραΰμα τοΰ κεφαλιού της είχε ΟεραπευΟή πλέον καί δέν έ®αί- 
νετο τώρχ παρά μιά βαθειά ουλή.

Ά λλά  τό τραΰμα τής ψυχής της άκόμη ήτο άνεπούλωτο.
Ήτο ήσυχος τώρα, δέν είχε κρίσεις, έτρωγε καί έκοιμάτο ία- 

κτικά, μιλοΰσε με τό κοριτσάκι :ης, άλλά μιλοΰσε χωρίς νά §/η συν? 
αισθησιν τόπου καί χρόνου.

Ίά  περασμενχ της τά ένθυμεΐτο ώσάν δνειρο.
Μέσα στήν κλινικήν πού είχαν ύποψιασθή δτι ή νέα έκείνη θά ήτο 

κάποιο ναυάγιο μιας ψυχικής τρικυμίας, τήν έπεριποιοΰντο έξχιρετι- 
λώς^καί τήν πονοΰσαν, οπως πρέπει νά πονΏ πάντα κανείς τά θύματα
τ:ΰ έρωτος.

Ενα μεσι,μερι, υστέρα άπό μερικές ήμερες, ή Μαρία έζήτησε ν* 
όί τόν διευθυντήν τής κλινικής.

Την ωδήγησαν στό γραφείον του καί ή Μαρία τοΰ είπε :
, —  Κύριε διευθυντά, Οά σας πχρακαλέσω νά μοΰ δώσετε τήν άδεια 

νά φύγω αϋριο-μεθχύριο από τήν κλινικήν.
ιΥΙήπως δέν είσαι ευχαριστημένη; ήρώτησεν άνήσυχος έκεΐνος.

, ^ ευγνωμοσύνη μου γιά δλους έδώ μέσα Οά είναι μεγάλη,
άπήντησεν ή Mjpta. Δέν θά ξεχάσω ποτε τό καλό πού μοΰ έκάνατε. 
Τώρα βλέπω πώς είμαι καλά. Νά, τήν νύ*τα μοΰ έφάνηκε δτι ό κα-

J ' ’■υ 'Ί70 μ®®» στό μυαλό μου διαλύθηκε καί μπόρεσα νά δώ καθαρά 
ποΰ Γ̂ μουν, τί θελω εδώ μέσα καί γιατί ήρθα. Τό μυχλό μου ει^ε σα- 
λευθη, μά τώρα κατα/αβχίνω δτι ξινχγυριζω πάλι πίσω στά λογικά 
μου. ΙΙΟελα νά πάρω μαζή μου καί τό κοριτσάκι πού μοΰ είπατε πώς 
ήταν δικό μου για νά ησυχάσετε τήν τρέλλα μου.... Γό καϋμένο ! Δέν 
ςεύρετε πόσα τ αγάπησα.... Φοβάμαι δμως δτι οί γονείς του δέν θά τ ’ 
αφήσουν. Αλήθεια,... τι μανία μέ είχε πιάσε- μέ τό παιδί; Πώς ήτο 
δυνατόν έγώ, μ·ά κόρη, νά ειμιι μητέρα; Ά λλά  βλέπετε έκεϊ μέ 
ειχε κτυπήιει ή τρέλλα μου. Τώρα δμως είμαι καλά, γι’ αύτό σας 
παρακαλώ νά μου δώσετε τήν άδεια νά ®ύγω.

Ο διευθυντής διερευνοΰσε μέ τό βλέμμα του τά χαρακτηριστικά 
τοΰ προσώπου της. Ολα ήσαν ήρεμα, καμμία σύσπασις, καμμία άνω 
μιλιά. Μιλοΰσε σιγά, καθαρά, ή φωνή της ήτχν γλυκυτάτη, δπως 
καί πρώτα, μόνον τό βλέμμχ της ήτο κάπως κουρασμένο. Δέν ήτο άπι- 
Οχνον νά ςχνχορήκε τό λογικό της. Ποιός ξέρει.... Τήν άρρώστεια 
αυτη μπορεί νά τήν εθεράπευσεν έξαφνα κάποια συγκίνησις... Μήπως Ο
μως τής έπανήρχετο ; Ή  διαγνωσις τοΰ διευθυντοΰ έλεγεν δχι.

είΤ1'·_Χϊλα, τής είπε, έγώ δέν μπορώ νά σέ κρατήοω. Ν * 
παί, παίοι μου, να -π ς̂. Θελεις να ειδοποιήσουμε τούς δικούς σου νά 
έλθουν νά σέ πάρουν ;

Δέν έχω κανένα* έψιθύρισεν ή Μαρία κ’ έχαμήλωσε τά μάνια της.
— Κανένα ; Ούτε συγγενή ;
—  Όχι.
—  Καί ποΰ Οά πας μόνη σου ;

Θ* πάω στά μοναστή?ι, άπήντησεν ή Μαρία. Έκει είναι πλέον 
ό προορισμός μου. Θ' άφοσιωθώ στή λατρείαν τοΰ Χοιστοΰ καί τής 
Παναγίας, άφοΰ οι άνθρωποι είν^ι τόσο κακοί.

Ο διευθυντής εσκεφθη όλίγον καί κατόπιν τής είπε :
—  (-)χ κχνης πολυ κχλά: κορίτσι μου, άν κχί εινχι κρΐμχ τέτοια 

νειατα νχ *λεισθοΰν μεσα στους τοίχους τοΰ μοναστηριού. Ά λλά  τί νά 
τον κανίς τόν κόσμο ; ’ Εσύ μάλιστα έχεις άνάγκην ήσυ/ίας, μεγάλης 
ησυχίας. Πρεπει ν α.τοφεύγης τάς συγκινήσεις. Πήγαινε, κορίτσι 
μου. Αύριο, « φοΰ σ έςετάσουμε πρώτα, ϊτσι γιά τούς τύπους, θά σοΰ 
οωσουμε τήν αδεια.

Ευχαριστώ, έψιθύρισεν ή Μαρία κ’ έβγήκε άπό τό γραφείον.

'̂ Ολες ή πόρτες τών Ανακτόρων είναι καλά κλειστές. Είνχι πολύ 
πρωι και κανείς δεν ξυπνήσει άκόμη έ<εί μέσα.

Ε,,ω από τήν κεντρικήν πόρταν, μιά γυναίκα, τυλιγμένη στά μαΰοα 
περιμενει. 1 “  ~ '

Έπί τέλους ή πόρτΓ άνοίγει καί εμφανίζεται δ θυρωρός.
Βλεπει μπροστά του τήν μαυροφόρα έκπλήσσεται.
—  Τί θέλεις έσύ έδώ ; τήν ρωτα. Έλεήμοσύντ πρωί-πρωί ;

«ελω  να οώ τον Βασιλέα, άπαντα ή μαυροφόρα.
— Και ποιά είσαι έσύ ;
—  ΙΙήτε του οτι θέλει νά τ*ν όϊ ή Μαρία. Μόνον αύτό τά δ

νομα πήτε του.

( Άχο λουθεί)
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ΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΡΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ Ε Ν Κ Ι  F E R N E T

ΤΟ ΣΦΗΛΜΗ M IR I MO IiR j(m
Έγυοίζαμε έ<εϊνο τό βράδιι άπδ χή Βιέβο, 

έπιβτοέφοντες στό Παοΐσι. Τό μεοημίρι μίϊς 
βρήκε οτό δρόμο μιΛ φοβερή ζέοτη ιιοϋ δέν 
τήν περιμέναμε. Ή  κυρίες έπέμε αν vq ota- 
ματήσουμε κάχσ) άπό τα μεγάλα φοινιχόδεν- 
8ρα μέχρις όχου δροσίσ^. Έ^ώ, τήν σιιγμήν 
έκείνην είχα ιταρατηρήοει στούς πρόποδας 
τοΰ άντικρυιοΰ λοφίσκου τό κω8ωνο»τάσιον 
τή; μονής τών Ού^σιλννών, κ ιΙέοκ£'φίη<αόιι 
μας έδίόετο μιά καλή εύ<*αιρ1α για νά έπι 
σκεφθοΰμβ τό μονασιήρι αϋίό, τό φημιζόμε 
νο γιά τήν μαγευιικήν του τοΛοΟεσίαν και 
τήν ώραιότηια τών μοναχών. _ ,

Ή  άπόσταβις ήτο μικρά καί ή κνρίες ε- 
δβχθησαν.

Ή  ήγουμέιη τής μονής, μία κυρία πολυ 
καθώ; πρέπει, μάς έδέχθη μέ μεγάλην εύχα- 
ρίσ.ησιν καί μάς παρεχώρησε δυό κελλιά γιά 
ν ' ά»απαυ&οϋμΗ ώς τ3 άηόγευμα ποΰ θά 
συνεχίζαμε πάλι τή ' πορείαν μας.

Στό ένα κελλί έμπήια έγώ μαζή μέ τόν 
Βαρθολομαίο. Έπηραμε τό κελλι πού ήταν 
δίπλα άπό τό γραφείο τή, ήγουμένη^. ‘ IJ 
κυρίες έψιλοξε>ήθηοαν στό κε\λϊ ιής οικο
νόμου τής μοιή,, τής αδελφής Καικιλίας.  ̂

"Ολα τά μικροβπιπλα τοΰ κελλιοΰ μας η- 
σαν τόσον ώμΟρφα τοποθετημένα που, αλή
θεια,θά ήθελε κάνεις νά έπερνοΰσεν έκεϊ μέ
σα όλόκληρον τήν σαιζόν τοΰ καλοκαιριού.

— Βλέπκις έδώ, μοΰ εΐπεν ό ΒάςΘολο 
μαΐος .. Φαίνεται ηώ; κάποια κομψά χερά 
κια τά έχ'υν τοποθετήσει αύτά έδώ μέσα..
Γιά κΰιτιξε δμο)ς .. Κρίμα . ολα τά έπιπλα 
είναι γεματα σκόνη σάν νά μή κατοικούν εδώ 
μέσα άνθρωποι. Περίεργο δέ* σο€ φαίνεται 
πώς συμβιβάζεται ή τόση καλαισθησία μέ 
τήν μεγάλην αύτή αμέλεια ;

Τήν στιγμή» έ<εί\ην ή πόρτα ηνοιξε κ ενας 
καμπούρης γ ;’ροντάκος ένεφανίβθη.

— Συγγνώμήν, κύριοι, μάς είπε με μιά 
φωνή πού εδειχνεν δ^η τήν αγαθότητα τής 
ψυχής του, ή άγία ηγούμενη σάς έρωτ^ προ
τιμάτε τσάϊ ή φρ^τα άιχο τό περιβόλι τοΰ 
μοναστηριού ;

— Δέν υπάρχει λόγος νά προτιμήσωμβ το 
τσάΐ> άγαηηιέ μου γεροντάκο, είπα έγώ

— ΚΓ έγώ είμαι σύμφωνος, εΐπεν ό Βαρ
θολομαίος. .

Κατόπιν παρεκάλεσβ τόν γεροντακο να ελ- 
θχι πηό κοντά καί τόν ήρώτησε :

— Δεν μοΰ λές ποιά άδελφή κάθεται σιο 
κελλί αύίό ;

— Καμμιά, άπήντησεν έκεΐνος.
— Θ ι τό έχουν φαίνεται μοιαχά γιά τους

ξένουε. . .
—Όχι, κύριε.Έδώ μέσα καθόταν η αΟελ- 

φή Φ:ρε\ίκη, άλλά τώρα ή άδελφή Φερενίκη 
έσκοτώθηκβ.

—Έσκοτώθηχε; Δηλαδή συνέβη δυστυχημα; 
—Όχι, έσκοτώθηκε μόνη της έδώ μεσα, 

έπάνοο στό κρεββάτι αυτό. _ _
Τό πρόσωπον τοΟ γέρου έπήρε την εκφρα- 

σιν μια; στυγνής μελαγχολίας.
Τό ένδιαφέρον μας ή}χισβ νά κβνταται απο 

τά τελευταία λόγια τού γέρου·
Ό  Βαρθολομαίος μοϋ εκλεισεν έκφραστικά 

τό μάτι σάν νά ήθελε νά μοΰ nfi :
— Αύτός ό γεροντάκος θά ^εύρυ πολλά 

άπό τά μυστήρια τής μονής.
— Νά λοιπόν πού καί στά μονασιηρια^ α 

κόμη δέν μπορεί κανείς νά είναι ήσυχος. Η 
ταν λοιπόν άρρωστη ή άδελφή Φερενίκη ;

Ό  γέρος έκατάλαβε ότι άρχίζαμβ νά τόν 
ανακρίνουμε κ* έστένοχωρήθηκε.

— 0ά σάς πώ υστέρα, μάς είπε. Τωρα 
πρέπει νά κατέβω στό περιβόλι γιά νά μαζέ
ψω τά φρούτα σας.

Ό ταν έφυγε, ό Βαρθολομαίος μοϋ είπε :
— Τυχεροί είμβθα.
— Γιατί ; , .
— Ελπίζω ή ιστορία τής Φβςενίκης αυιης 

νά είναι πολύ ένδιαφέρουβα.Ίσως νά βγήάπύ

αύτήν κανένα καινούργιο μυθιστόρημα. Α, ο 
γέρος αύτός θά μ’ άπαλλάςχ) άπό τόν κΟπο
νά ζητώ θέμα.

Σέ μιά ώρα ό γέροντα-ο; ξαναγυρισε κρα- 
τόντας ένα πανεράκι μέ κεράσια και βίρυ-
* οκα· . , ,  ' ύ .— Σα; έφερα άπό τά καλλίτερα, μας ειπε.

Τόν παρεκάλεσα νά καθήσχι κοντά μου,τοΰ 
έδωσα καπνό γιά χήν πίπα του καί τοΰ ειπα 
παρακαλετά : , , , . .

—Πες υας λοιπόν πώ; εσκοτωθηκε η αδελ
φή Φερενίκη r ,

Ό  γερονιακος ενθουσιάστηκε^ με τήν πε 
ριποίησιν nt-ύ τοϋ έχανα,έπήρε ένα κάθισμα, 
έκάθησεν άπέναντί μας καί άρχισε : _

—Έ να  πρωί ή άδελφή Φερενίκη δέν εβγη- 
κεν άπό τδ κελλί της. Ή  ηγούμενη υπεθεσε 
πώ; θά ή:ο άριωσιη κ’ έπήγε νά την επι- 
σκ:φθή. "Ο αν έμπήκε μέσα στόκελλι, Pg'H’J® 
τήν άδελφή Φερενίκη ξ ιπλωμένη στό κρερβα- 
τι της καί σκεπασμένη μ’ ένα σεντόνι. Ej10; 
νω σιό σεντόνι έφαίνοντο ποχνές κηλιδβςάιχο 
αίμα. Μέ χρόμο τότε ή ήγουμένη έοήχωσε 
τό σεντόνι. ‘Η άδελφή Φερενίκη ητο νέκρα.
Τό πρόσωπό χης ήϊο καχαμελανιασμβνο και 
σχή; άκρες ιών χειλιώνχης έταίνονιο χά ιχνη 
α'ίμαχος πού είχε χρέξει άπό χό σχομα. Αλλά 
έκεΐνο πού έκαμε χήν ήγουμένη ν αφησ·η μιά 
άγρια φ»νή φρίκης ή:αν ένα μωρό, που ευ 
ρίσκεχο δίπλα σιή νεκρή, πεθαμενο έπίσης
κι" αϋχό. . „

Κάποιο έρωχικό δράμα, ειπεν ο Βαρ
θολομαίος.

— Μόνον δράμα, χύςιε ; Φανχαοθήχε, ή 
άδελφή Φερενίκη έικ ίτω ιε  μ' ενα̂  πιστόλι 
τό μωρό η-’ ΰοχβρα σκοτώθηκε κΓ αύχη.

— Αύιό είναι καχαπλη·ιχικό. Ποΰ χό βρή 
κε έδώ μέσα χό πισιόλι ή μοναχή ;

—Άκοΰσχε καί θα δήτε : Τό προηγούμενο 
βράδυ κάποιος κύριος άόύναχος καί ψηλός, 
μέ πρόσωπο κιτρινιασμένο καί μάχια βαθου- 
λωμένα έζήχησε νά δή χήν άδελφή Φερενίκη. 
Ήχο, είπε, άδελφός χη<:. Έβάλαμε ενα πα 
ραβάν μέσα σχό γραφείο ή; ήγουμενης,ο.χως 
ου ηθιζβχαι στό μονασιήρι μας, κΓ άφησαμε 
τά δύο άδέλφια νά συζηιήσουν μόνα των. Τί 
είπαν κανείς δέν άκουσε, κανείς δέν εμαθβ. 
Ό πως άνεκαλύψαμε δμω; χαχόπιν, ό κύριος 
εκείνος δέν ή ιαν ό άδελφός χής Φερενίκης 
άλλά ό έραστής της. , ,,

 Φυσικά, αύ :ός θά τής εδωσε τό πιστόλι
— Β βαίως
— Καί τό μωρό ;
— ΤΛ μωρό γε νήθ^κε τήν νυχτα  ̂ εκείνη. 

Τό πρωί ή μηιερι καί χό παιδί εύρέθησαν 
νεκροί. Ή  άδελφή Φερενίκη γιά -νά κρυψΒ 
χό αμάρτημά χης έ«αμε κάποιο έγκλημα

—Ή ταν ωραία ή καλόγρηα αύχη ; _ _
—Ό λες ή καλόγρηες χοΰ μο^οστηριοί αυ- 

χού είναι ώραϊες, κύριε, ά<ρφώς δέ ή ωμορ 
φιά των αύιή γίνειαι atxCa. . Αλλ ας 81 
ναι .. *Η άόελφίι Φερενίκη δ^ως ήιο ωραιό
τερη άπό όλες. ΨηΧή, ντελικάτη, μέ πρόσω
πο άσπρο σάν χαρτί καί μέ κάτι μεγάλα μά
τια ποΰ είχαν τό χρώμα τ ’ ουρανού.

—Δέν ήταν διόλου Εξυπνη γυναίκα η άδελ
φή Φερενίκη, είπα έγώ. ι ;

— Γιατί τό λέτε αύ:ό, κύριε ; ηρωτησε με 
περιέργεια ό γεροντάκος. .

— Διόχι &ν τ)ΐο ε|υίΐΝη α^λουβιαια t/a ε 
φεύγε άπό τό μοναστήρι είχε γιά πάντα είχε 
προσωοινώς, έως δτου τακτοποιήσει τής δου
λειές της. ,

  Θέλετε νά πήτε δηλαδή πω; μια και
καταλάβαινε πώ; θά γίνχι μητέρα, έπρεπε 
ν* άκολοι-θήοΉ τόν έίαστή της;

— Βεβαίως. ,
Ό  γέρος έκούνησε θλιβερά τό άσπρο του

κεφάλι. , r . . .
—’Αλλοίμονο, κυοιε, ιιπεν αφου αναστε 

ναξε. Δέν ήταν εύκολο ούτό.
—Ίσω ς νά μή τήν ήθελε έκεΐνος. Α, τότε

αλλάζει τό πράγμα. Άλλά καί τότε πάλι δέν 
έπρεπε νά μείνυ έδώ·

—Προτού κάνχι τό έγκλημα αύτό ή άδελφή 
Φερενίκη είχε κάνει ένα άλλο, κύριοι.

- “Α, μά αύτή ήτο μιά τρομερή ψυχή.
Ό  γεροντάκος άπεπειράθη νά διακόψη έδώ 

τάς αποκαλύψεις του, άλλά έμεϊς δέν τόν 
αφήσαμε.

—Άφοΰ έφτασες ώς έδώ, τοΰ είπα έγώ, 
πές μας καί τά παρακάτω. Έ τσ ι θά πέρα
σή καί ή <»ja ώς ποο νά φύγουμε,

— Δέν είναι σωστό αυτό, κύριε. Ή  άδ3 λ- 
φή Φερενίκη tlvai πειά πεθαμένη καί δέν 
πρέπει έμεϊς νά τής ταράζουμε τήν ψυχή,δ. ν 
πρέπει νά λεμε τά μυσιικά της.

—Υπάρχουν λοιπόν κι' άλλα μυσιικά ; 
Μήπως ή άδελφή Φερενίκη ά γ ο π ο ϋ σ ε  κ«νένα 
άλλον, μήπως τό παιδί δέν ήτο τοΰ έραστοΰ 
της τοϋ πρώτου ; . .

Ό  γεροντάκος έκαμε ένα κίνημα διαμαρ 
τυρίας. ~

—Ά ,  δχι, άνέκραξεν.Ή Φερενίχη ήχοπι- 
οιή σχόν έρωτά \ης,πιστή άλλά άχυχη-Άλλά 
μού φαίνεχαι δτι ί>έν φχαίει κι'αύιή ποΰ έγ. 
κλημάχησε. Ποϋ νά ήξευρε. Όχαν ήρθε σχό
μοναστήρι μας είπε διι ήιο έρημη, δχι μό*νον 
ενα άδελ«ίό «Ιχε πού έλριπε στό Μεξικό,όπου 
τόν είχαν στείλει μέ μιά σιραχιωχιχή άπο- 
σχολή. Ύστερα άπό δέκα πένικ χρόνια ξα- 
ναγύρισεν ό άδέλφός χη;, χήν έζήχησε, άλλά 
δέν ήξευρε χί άπέ^ινε. "Αλλοι έλεγαν πώς 
έφυ\ε σέ ξένο μέρος,άλλοι πώς άπέθανε.^Πρό 
έ ός έχους ή άδελφή Φερενίκη ηρχιοε ν' άλ- 
λάζο. Έ\φ άλλοχε δέν ξεμυχοΰσεν άπό χή 
μονή, χώρα έβγαινε σχεδόν κάθε Κυριακή, κ 
έπη/αίνε σχό Παρίσι. Στήν ήγουμένη έλεγε 
δτι έπήγαινε νά έπισκεφθή τούς τραυματίας, 
πραγματικά όμως γιά νά συναντάται^ μέ τόν 
έ^αστήν της. Τώρα πώς συνέβη να πέση στά 
δίκτυα τοϋ έρωτα αύτή ή τόσο λογική,ή τόσο 
φρόνιμη, αύιή ή άγία γυναίκα, δέν μπορώ 
νά έ;ηγήσω. Αύτ^ είναι τά μυστήρια ιής_γυ
ναικείας ψυχής. “Ενα άπόγίυμα Ι^υρι^κής ή 
άδελφή Φερενίκη έγύρισβ στό μοναστήρι κα- 
τατρομαγμένη, σάν νά τής συνέβη χό μεγα- 
λείχερυ δυσχύχημα Τήν έρωτήσαμε, αλλά σέ 
κανένα δέν ήθελε νά πή τήν άλήβεια. Μάς 
είπε ηώ; είχε άρρωβιήσει ξαφνικά καί άπβ- 
σύρθη στό κελλί της, δπου όλη τή νύκχα ε- 
κλαικ δυνατά.

—"Ίσως έ*είνη χήν ήμερα καταλαβε οχι θα 
γίντ) μηχέρα.

—Ίσω ς ιά ήχο κΓ αύχό, αΜά χής είχε 
ουμβή ^αι κάτι άλλο φοβερώ ερο. Είχε ά· α- 
καλύψο διι ό έραστής της, αύιός που είχβ 
γνωρίσει σιό Παρίσι, ήτο δ αδελφός χη:,αυ- 
χός πού έλειπε δ»κα πένχε χρόνια σιό Με
ξικό. Εκείνος τή; είχε περιγράψει φαίνεχαι 
oW) χου χή ζωή καί σχήν περιγραφή αυχη η 
άδελφή Φερενίκη άνεκάλυψε τό φοβερόν λα-
θος. , ,

Ό  γεροντάκος στό σημεϊον επαυσε νά μι- 
λή. Έσκυψε τό κεφάλι του καί ήρχισε νά 
σκέπτεται.

Καί έμεϊς όμως είχαμε μείνει βουβοί.
Μετάφρασις Α. Δ Α Υ Τ Δ

ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΝΑ Η ΩΡΑ

— Γιά ’πέμου, Γιάννη, ξεΰρεις άπό Ι
στορία ;

— Κάτι. λίγη άψεννικό !
— "Εμαθες τήν ιστορία τοϋ ’ Ιωσήφ ; 
— Μάλιστα.
— Πές μου λοιπόν, τί κακό έκαμαν οι 

αδελφοί cou ποΰ τόν επώλησαν \
— Τβν πουλήσανε πολύ φθηνά.

Φιλική πρόσκλησις. c
Ρεπόρτερ (πρό; θηριοδαμαστήν ευρι

σκόμενον έντβς τοϋ κλωβό ΰ τών λεόντων 
του).— ’Έρχομαι εκ μέρους τής εφημε- 
ρίδος μου νά σάς ομιλήσω.

— Ά λλά , σάς παρακαλώ, κΰριε, οριστε
μέσα 1

Θά ν (ν π τώρα νόμος δλοι οΐ άγαμοι νά πληρώνουν φορο. Εαν 
#  θέλετε ν ’ άποφύγετε τήν φορολογίαν αύτή, έάν θέλετε να νυμ- -
9  φευθήτε έπιτυχώς, λάβετε μέρος είς τό Δημοψήφισμα του Πολιτι- «
®5ί) κοΰ Γάμου, τό όποιον βλέπετε εις τήν 6”ν σελίδα.
S f c , - ,     = < r % s
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6 «ΣΦαίΡΑ»

ΔΙΠ Η’ ηΠΟΦΤΓΕΤΕ ΤΟΝ ΦΟΓΟΝ TQN ΑΓΑΠΩΝ
ΛΑΒΕΤΕ ΜΕΡΟΣ ΕΙί ΙΟΝ 1ΙΑΓΟΗ1ΙΗΟΝ Ι Π Ο Ι  > s <

Ο ρίστε λοιπόν !  νΕ π ρεπ ε  να. μάς άρπάξ\] τό 
κράτος άπό τ '  αντί γιά νά μάς άναγχάσυ νά παν- 
τρευθοϋμε, γιά νά μάς άναγχάσυ νά μή γυρίζουμε 
σάν τά ρημάδια μέσα στούς δρόμους και νά μή  
σκορπίζουμε τό χρήμα μαζ στους τέσσαρας άνε
μους.

Τώρα θά μοϋ ποννε πολλοί :
Π ροτιμούμε νά πληρώνουμε τής τρε ις  χ ι- 

λιαδονλες μας ααρά νά νπογυναικωθουμε.
Τόσον λοιπόν σάς τρομάζει ό συζυγικός βίος, 

αγαπητοί μου κύριοι, πον προτιμ ά τε  νά πληρώ 
σετε φόρο παρά νά πάρετε κοντά σας μιά γυναι
κούλα που θά συμφωνΓ/ με τόν χαρακτήρα, σας, 
που θα σάς έμπνεύστ] τήν πεποίθηοιν δτι θ '  άγω
ν ισθ ΐ] γιά νά σάς καταστήοΥ) ευτυχή ; 

θά  μ  * έρω τήσετε τώρα :
—  Π ου θά βρεθΐ] ή γυναίκα αυτή ;
~Ε > μέ παρασκοτίσατε, τό  ξέρετε  ; Βεβαίως 

δεν θα σας πεαη άπο τόν ούρανό. Ψάξετε καί θά 
την βρήτε. Ά ρ κ ε ϊ μονάχα νά θέλετε, άρκεϊ μο- 
ναχα νά μή λ ιτε  δ τι προ τιμ ά τε  >’ά πληρώσετε τόν 
φόρον τών αγάμων παρά νά πανδρευθήτε.

Ο  διαγωνισμός αύτός τοΰ πολίτικου γάμου θά 
σάς διευκόλυνα πολύ εις τήν έξεύρεσιν τής καταλ
λήλου συζύγου.

Μέχρι σήμερον ώς ΰποψήφιαι νύμφαι έχουν 
εκτεθή τοσα κορίτσια και ελπ ίζω  είς τό μέλλον 
ν αύξήσ/] κατά πολύ ό αριθμός τώ ν υποψηφίων.

Α π ο  τας υποψηφίους αύτάς μ π ορείτε  κάποια 
νά διαλέξετε, αγαπητέ καί μ ίζερε κύριε.

Εμιληαα σήμερα μόνον πρός τούς κυρίους, 
επειδή άπό αύτούς έξαρτάτα ι ό γάμος.

ΔΙΣ ΝΟΡΑ

ΠΙΝΑΞ 7£>Ν ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 
5 δραχ. χάθε δήλωσις

' ( ’■Από τόν πίνακα αύτόν ο ί νέοι θά διαλέξουν 
τας Νυμφας τοΰ πολιτικού γάμου. Φροντίσατε νά 
τής γνωρίσετε).

ΠΡΩΤΗ ΕΒΔΟΜΑΣ
Μερόπη Βλααταράκη-, Χανιά.
Καίτη Καψάνη, Άθήναι.
Ά γλα ϊα  Νίκα, Πειραιβύς.
ΕΙρήνη Δρανδάκη, Άθήναι.
Μαρία Χιώιη, Άθήναι.
Έσμεράλδα, Κόρι,θος.
Πουπέ, Άθήναι.
Λίνα Καβαλλιέρι, Άθή\αι.
Πόπη ΊατροΟ, Άθήναι.

Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α  ΕΒΔΟ/ΛΑΣ
Λολό.

ΤΡΙΤΗ ΕΒΔΟΜΑΣ  
Α ντιγό νη  Παπαδάκη.

Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η  ΕΒΔΟΜΑΣ  
Πικραμένη προσφυγοπούλα.

ΕΚΤΗ ΕΒΔΟΜΑΣ  
Ανθος Μαϊου, Άθήναι.

ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ NEQN 
5 ίραχ. κάθε δήλωσις

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

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

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

ΤΡ ΙΤΗ  ΕΒΔΟΜΑΣ
Αΰρήλιος Π., Ναπολέων Β'. Alllnes, Χρ· 

Θεοδωρακόπουλος, Μαγευμένος νέος, Ά 
γνωστος ‘Οδοιπόρος, Νϊκος Ροδάνθη?, 
Κρητη, Ιωάν. Τσιάλης, Καρδούλα χβρίς ταίρι. λ r >

ΤΕΤ ΑΡΤ Η ΕΒΔΟΜΑΣ  
lnconnu, Αθήνας.
Μαγευμένος,|Λάρισσα.

Τσάν Τσών Λίν, Πΐΐραιεύς.
ΠΕΜΠΤΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

Ρουμελιώτης, Ευρυτανία.
; Ξανθός νέος, Ξυλόκαατρον. 
j Παραγγελιοδόχος, Άθήναι.

ΕΚΤΗ ΕΒΔΟΜΑΣ
Dave Winter, Άθήναι.
Πάρις, Άθήναι.

Όνειροπόλος βοσκός, Πειραιύς.
ΕΒΔΟΜΗ ΕΒΔΟΜΑΣ 

ΠίπΓς, Άθήναι.
Απογοητευμένο φανταράκι. 
Μεφιστοφελής, Μύιικα.
Νέος Βοτανικού, Άθήναι.
Ππραπονιάρης.

ΟΓΔΟΗ ΕΒΔΟΜΑΣ 
Μαίανδρος, Κ ρή τη .
Άχούρασζος Τεμμπέλης.

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

ΔΕΛΤΙΟ Ν  ΔΗΛΩΣΕΩΣ 
Κόψατε το καί στείλατε το στά γραφεία τής 

«Σφαίρας» συνοδευόμενον μέ 5 δραχ.

Ε γκρ ίνω  πληρέστατα tov θεσμόν 
τοϋ πολιτικοίi γάμον και θέλω 

νά λάβω μέρος «Ις ζδ 
Δημοψήφισμα 

‘Υπογραφή ή ψευδώνυμον

ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΛΩΝ ΛΟΓΙΩΝ

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩ Ν  ΑΓΑΜΩΝ
Ά ς  όψεσαι, ρέ Μανιώ μου, καρδιοφθόρα 

ΰπαρξι ποϋ γιά νά μ' άφήκ^ς άγαμο — συγ
γνώμη γιά τήν αχρεία λέξι μου, μά δέν μίτο 
ράω νά σοϋ ξεφρα- 
στώ άλλοιώτικα —- 
θά πλερώσοο τώρα 
στδ δεμόσιο τά μαλ
λιά τής κεφαλής 
μου.Τοϋλάχιστο να· 
βρω γυναίκα στό 
χρόνο άπα\ω, «ς  
πάει στό διάβολο.
Τρεϊς χιλιάδες εϊν’ 
αύιές ας πώ πώς 
είπα καί τά ρέσια 
μου στό πόκερ καί 
τάχασα. Εί δ’ άλ
λας ματάκια ποΰ- 
χουνε νά κλάψου vs.

Θυμάσαι,ρέ, πει
σματάρικο πλάσμα, 
πού σοΰλενα άνέκα- 
θες :

— Κάνε, ρέ, νά 
γίνη τήν Κεριακή 
στέψη μας, νά 
ρέψουμε **’ εμείς 
κάργά τό χορό τοϋ 
Ησαΐα και νά θαραπαοΰμε.

— Δ&ν μποράω.
— Γιατίς ;

„i,l“  λόγους φυσιολογικούς.
~  π !ίΐ Xa iX̂ V Κεριακή.
— ΙΙάλι δέ μηοράω γιά λόγους συγγενι-

— Βούρ τό λοιπός γιά τήν παράλλη Κε- 
Οίακη. 1

Παλι δίν μποραα) γιά λόγους αίστημα- 
τικους.

Καϊ βίρα άναβολή, άνοβολώ, ώς που ξη
μέρωσε η μερα καί μάς άρπαξε ή τσιμπίδα, 
τρεις χιλιάδες μονόδραχμα τής τελευταίας πα
ραγωγής με λενε. Καί πο8 διάολο νά τά βρής 
τωρα. Δέν είναι άλλο παρά νά καταφύγουμε 
πάλι στη μπάνκ ντέ Μανιώ, δηλαδή σ’ έσένα 
ρε Καρυατιδα.

Τώρα τί καταλαβαίνεις ; Θά μοϋ σβουρίξης 
τά τρία χιλιάρικά γιά νά πλερώσουμε τό φό
ρο, γιά θάρθβς νά σέ πάρω καί νά μέ πάρης 
και νά παραστήσουμε μαζή τό θερίο μέ τά 
τεσσερα ποδάρια ; Ξηγιέμαι Έλληνοπρεπώς ;

Ο ΒΛΑΜΗΣ

Οΐμυι κάμε τοϋ τριστυχοΰς
χρόνια τόν εγκαλσόνιον κάμων 

δέν έχω οΰ.ε πενηνταράκιον καινουλγές 
πληρώσοι τόν φόρον 
τών αγάμων, 

τό όποιον 
ac μέ εύσπλαγνισθή 
τό σμήνος

ιών κοριτϋακίων. 
"Οτι πόθεν νό εΰρω 
τόσος δςοχμάδας, 
ήγουν δύο οΰν μία 
χιλιοδος 
ϊνα πληρωθή 
ό έπάχθιος φόρος 
όπερ δι’άπτόν 
γίγνεται τόσος νδόρος.

τό όποιον 
θά μέ έγκλείσωσιν 
oi σιαυρωιήδχι 

έν τφ φυλακιΐον. 
"Οθεν έχκλησιν ποιώ 
γεραράν 

πρός πάσαν γυνήν σθεναράν 
χήραν ή μή, μετά ή άνευ φίλου 
διαγωγής σοβαρΰς ή ποικίλου,
Ινα λάβΉ πρόνοιαν τινά καί δι’ έμέ 
τόν κακότυχον καί τζερεμέ 
καί μέ διορίση σύζυγον προσωρινόν 
Τνα άποφύγω τόν φόρον τόν ελεεινόν, 

τό όποιον 
ποϋ νά τής συγχωρήσω °  Ύψισθος 
τόν πατήρ, τήν μήτηρ xai τόν θειον.

Ό  Άγχαθάγγελος

Ο  Σ Α Ρ Λ Ω  Ο Τ Α Ν  Η Τ Ο  Μ ΙΚ Ρ Ο Σ

ΤΡΙΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ Τ Ο Υ

*0 Σ α ρ λ ώ , δ δημώδης κωμικός κύριος υπήρ
ξε, κατά νό μάλλον ή ήττον, ή προαωποποίησις 
τού άκάκου βλακός, τοΰ χαριεστάτου βλακός, τού  
έν πάσα ις ήλικίαις καί π  αν τι ιό,τω ευρισκομέ
νου. «

Τοΰ Σα ρλώ  ή άστειώ της έφ ημίζετο έκ παιδι
κής ηλικίας. Ε ίς  τά ψεύδη του δέν εσγέ ποτε τήν  
πονηριάν νά δίδη χροιάν τινα  όμοιαληθείας.

’Ιδού μερικά αύτών :
'Η μέραν τινά συνεπλάκη μετά αυμμαθητον του, 

παρ ’ ου ελαβε σοβαράν πληγΐ\ν είς τό  μέτω πον,
Τούτο  παρατϊ,ρήοας ό πα τήρ του, τόν έρωτφ .
—  Τ ίς  σοΰ εκαμε τήν πληγήν α ύ τή ν ;
—  Ποίαν πληγή ν ;
—  Ν ά  τήν μεγάλην έκείνην πληγήν, πού φέρεις 

έπ ί τού μετώ που.
—  Έδάγκασα τό μ έτω πον μου μόνος, Απήντη

σεν 6 Σαρλώ .
—  Π ώ ς είναι δυνατόν νά φθάοης νά δαγκάσι/ς 

μόνος τό  μ έτω πόν αου ;
t—  ’Ανέβηκα είς έ'να κάθισμα καί ετσ ι τά  

τό εφθασα !

’Αργότερα ό Σα ρλώ  έγένετο σοβαρώτερος.
—  Το κατ ’ έμέ, είπεν ήμέραν τινά εις τινας 

φίλους του, π ρο τιμ ώ  τήν σελήνην άπό τόν ήλιον.
Κ υ ττα ξα τε  ο ηλιοζ ανατέλλει τά έξημερώματα  

δταν δηλαδή καί άνευ αύτού διακρίνομεν τά αντι
κείμενα με τό  φώς τής ήμέρας, ένφ ή σελήνη 
μάς φ ω τίζε ι τήν νύκτα...

Μ ίαν πρω ίαν έξήλθεν είς κυνήγιον, δτε είδεν 
ενα κόνικλον είς τόν κήπον τοΰ^φίλου του Κ α μ ίλ - 
λου.

Τον σκοπεύει, α λλ ’ ουτος εκρνβη όπισθεν τοΰ  
τοίχου τή ς  οικίας. Ό  Σα ρλώ  εΙσέρχεται τό τε εν 
αύτή, άναβαίνει τήν κλίμακα σιωπηλ&ς καί έντός 
ολίγου εύρίσκεται είς τό δωμάτιόν τοϋ φίλου του. 
Τόν ευρίσκει κοιμώμενον καί, χωρίς νά τόν 
έξυπνήση, σκοπεύει καί πυροβολεί άπό τό παρά- 
θυρον κατά τοΰ κονίκλου.
, ’Ρ  Κ ά μ ιλλος πηδι} έκ τή ς  κλίνης του εκφρων 
από φόβον, τόν έρωτφ :

—  Τ ί, τ ί  συμβαίνει ;
—  „”β , ° ’ εξύπνησα ; ( ! )  τοΰ λέγει ό Σαρλώ .

Κ α ί δμως άφήκα νά πέαη ό λύκος τοΰ πυροβόλου 
μου τόσον πολύ σιγά.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΦΟΡΟΣ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Ό  υποφαινόμενος ιατρός έλθών είς τόν 

τόπον τής κλοπής καί τοϋ φόνου ευρον αΰ- 
τον κτυπημένον όχι διά ροπάλου, άλλά τόν 
ερριψαν χαμαί καί τόν έγονάτισαν έπάνω είς 
τά πλευρά καί είς τό ήπαρ εις τό άριστερόν 
μβρος και τοΰ προσέβαλλον Τ̂ εΙς πλευράς 
καί το ηπαρ καί δύο τραύματα περί κοντά 
κίου, ο »«ε  η^θεραπεία του εϊνε τριάκοντα 
ήμερων καί έλασσον τών ένενήκοντα- δέν γί- 
νονται δέ ταϊτα οΰτβ είς τήν Νορβηγίαν καί 
επληρωθην γρόσια δεκα διά τήν έκθεσιν, κύο 
Είσαγγελεα.

7 «ΖΦΠΙΡΑ»

ΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ Τ Ω Ν  ΑΝ ΑΓΝ ΩΣ ΤΩ Ν
I

50 λεπτά ή λέξ:ς
— Κορίτσια όποια άπό σάς νοιώθει^ τοϋ 

πόνου τ'άναστέναγμα κ'η ιή ; καρδιάς τό δά 
κρυ καί τή; έλπίδο; τήν χαρά, θέλω σέ μέ 
νά γράψΒ γιά λίγη άνακούφησι. Α. Λουλά· 
κάκη{, p. γ. Χίος .

—Λυπητερή καρδιά Θεσ) (ί^ην-Ευχαρίσιως 
έδέχθην έπισίολήν σας Επιθυμώ συνεχίσω 
άλλ^λο/ραφίαν οι’ έιτιστολών. Παρακαλώ 
γράψατε μου έπιστολήν μέ διεύθυνσίν σας. 
Α. Λουλακάκης, Χίος

— Διαμέ\ων άπό έτών έν Αμερική και 
νοσταλγών πάντοτε τήν γήν πού πρωτοεϊδα 
τό φώς τοϋ ήλΙου,έπιθυμώ νά έλθω εις πνευ
ματικήν επικοινωνίαν με Έλληνίδας 25 30 
έτών. Προτιμώνται Ναυπλίου—Τριπόλεως. 
Σκοπός ό,τι επακολουθήσω P e te r  N a p o le on  
3447 B lock  a ve .In d ian a  H a rb o r  In d .U .S  A.

— Ψυχές πού νοιώθουν τόν πόνον μιάς 
ψυχής πού άθίλά της ^ενητεύθη, ψυχίς πού 
μπορούν νά ξανανοιώσουν τή» πονεμένη μου 
καροιά, ά: μοΰ γράψουν ώς εξής : Προτιμιόν
ται Πατρών. Niclc Patrinos, 34°5 Penn ave 
Indiana Harbor Ind. U. S. A.

— Συγχαίρω i *  βάθους καρδίας τούς πρώ
τους σημαιοφόρους τοΰ έλευθέρου γάμου, 
δίδα Καίτην Καψάνη καί κ. Περικλήν Ζε- 
μπίλαν. Όνειροπόλος βοσκός

— Πικραμβνην Προσφυ^οποΰλα, ό ελεύ
θερος γάμος θέλει έργα καί όχι λόγια, θέλει 
τάσεις καί όχι υφέσεις.

Όνειροπόλος βοσχος
— Αγλαΐα Νίκοι, αϊ ίδβαι σας Λ μοιάζουν 

σάν «σαπουνόφουσκες», τάς πέρνει ό άνεμος 
καί τάς σκορπφ στά τέσσαρα σημεία τοΰ 
όρίζοντος. Όνειροπόλος βοσκός

— Νύμφαι τοΰ Πολιτικού γάμου, ευτυχείς 
εϊμεθα πού ή κοινωνία θά δεχθή νά εφαρ
μόσω τόν σοφό θεσμό τοΰ Πολιτικοΰ γάμου. 
Σβνς, μονβρνα κορίτσια, πού όνειρεύεσθε 
τήν χειραφέτηαιν, πρέπει νά παντρεύεσθβ 
μόνον μέ πολιτικόν γάμον. Είς αύτόν δέν υ
πάρχει κανείς δεσμός, μόνον συμφωνία.

Νέος Σνρχονφ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑΤΑ

X. Χαραλαμπόπονλον, έάν τό κλισέ θά 
γείνη δι’ έξόδων μας βραχ. 200, έάν δχι δρχ. 
100. Ή  Ιδία τιμή καί διά τό άλλο.^ “Ανθος 
Μαΐον, ή έπιστολή οας, όπως καϊ προφο- 
ρικώς σάς έδηλώσαμεν, παρελήφθη άπό άλ
λο πρόσωωον. ίχ ν λά χ ι, "Ανθος tov Μ ω- 
ρέως, δυστυχώς δέν έλάβαμε τίποτε. Κίς τό 
ταχυδρΟμεΐον μάς έχουν ρημάξει. ‘Απογοη
τευμένη*, βεσσαλονίκην, μία επιστολή πού 
εύρίσκεται εις τά γραφΒΪα μας π ΰ θάλετε νά 
σάς τήν στείλουμε ;

Λύσεις, αυνοδευόμεναι ΰπό μονοδράχμων, γί
νονται δεκτοί είς τά γραφεία τής * Σφα ίρας* μέχρι 
τής 27 ’Ιουλίου. Τ ’ αποτελέσματα θά δημοοιευ- 
θοΰν είς τό  φύλλον τής 1ης Αύγούστου.

Ο ί έσωκλείοντες περισσότερα μονόδραχμα λαμ
βάνουν περισσοτέρους κλήρους κατά τήν έκκύ- 
βενοιν πρός απονομήν τών βραβείων.

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

Πρώζον βραβείον : Μία ώραΐα σάρπα. 
Δεύζερον : "Ενα άνθοδοχεϊον μετάλλινον. 
Τρίζον ·■ Τρίμηνος συνδρομή «Σφαίρας».

ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΩ Ν  ΝΕΩΝ 
Πρώζον βραβείον : Μία σιγαροθήκη. 
Δεύζερον : "Ενα λαχεϊον τών 50 δραχμών. 
Τρίζον : Αύο λαχεία τών 5 δραχμών.

Τ ’ ΑΠΟΤΕΠΗΣΜΑΤΑ ΤΟΥ Ι1ΙΗΙ12ΝΙΣ»0Υ
Τ Ο Υ  ΥΠ' ΑΡ-385 ΦΥΛΛΟΥ ΤΗ Σ  19 ΙΟΥΝΙΟΥ 

(Κ ά λ λ ιο  £5 καί ατό χέρι 
« ά ρ *  δ έ **  χ ιρ τέρ ίΐ)

ΟΧ Δ Υ Τ Α Ι

Λύσεις όρθάς, έντός τής ταχθείοης προθε
σμίας έστειλαν οί έξης :

Κούλα Άγγελετοπούλου, Ευαγγελία Βουλ- 
γαρίδοί', Βασ. Άλεξανδρόπουλος, Βασ. Πι- 
τσώνης, Πλάτ. Χαραλαμπίδης, Εύαγ.^ Βαμ- 
βακούαη, Δημ. Αύγουστϊνος,Α/ί^ΰΛΠ "Ιωάν

ναν ΝικολίτσΛ Σπηλιωτακοπούλου, (κλ.  ̂2), I 
Άλικη Παναγιωτοπούλου, Σηνρίδων Εναγ· | 
γελίόης, Αφροδίτη Παναγιωτοπούλου, Μα- 
ρίκα Παπαδοπούλου, Γεωρ. Κονταξήο, Μα- 
ρίκα Ζαραφωνίτου, Νικ. Σταθόπουλος, Αθαν, 
Παπαλεξίου, Νικ. Βασδέπ^ης, Μαζίνα Χ ιω - 
ιη, Δημοσθ. Μνργιώτης, Δημ. Κουρκουβε- 
λης, Εύάγγελος Κάλλος, (κλήρ. 2). Νικ. θ ε - 
οζοχιός, Σταΰρος "Είαςχος, Χ}ήστος Χαρα- 
λαμπόπουλος, (κλήρ. 2), Μορία Βοζίκη, κ̂λ. 
ά), Κατίνα Μαντλή, Παναγιώτης Κρετας, 
(κλήρ. 5), Σταϋρ^ς Σταυριανός, Μαρία Πε- 
ρικλέους, Πολυξένη Πεπήδου, Γεωργ.  ̂Λου- 
κατάρηο, Δημ. Κληρονόμος, Ά ντ. Ευάγγε
λου, Μιχ. Νάκος, Ευαγγελία Μ έ ν ο Εύαγ. 
Παπαρούνας, Δώρα Σδράλλη, Πέτρος Μπε- 
χάρης, Στυλιανή Αύλωνίτου, (κλήρ. 3), Πε- 
οίανδρος Άνδ^οΰτσος, Β. Διαμαντελης, Νικ. 
Παπαμιχρούλης, Άνδρέας Παπασπδρος, Ι 
ωάν. θεοχαρίδη;, Μαρία Πανβγιωτακοπου- 
λου, Κωνβτ Γεωργιάδης, Γ .· Λαμτζίδης, Σο
φία Γιαχαρά, ΛιΚή ϊπηλιωτοπου) ου, (κλ.2).

ΠΠΘΤίΤΕΡΙΙΣΠΗΤΕΣ ΑΙΠΦΟΡδΝ
[ Κα) ζό όνόματι τών χαθνοζερηοάνζων 

ζίθενζαι · ίς  ζήν χλη ρω ζίόα ].
θεοδ. Ζάκκας, (κλήρ 2), Νικολίτσα Σπη- 

λιωτΛκοπούλου, (κλήρ. 3), Βιολεττα Γ., Νι- 
κολ. Παπαμικοούλης, θάνος_ Μπαοιάς, Κ. 
Μαυράκης, (κλήρ. 2), Αθανάσιος Δεσποτό- 
πουλος, (<λήρ. 5), Γ. Πανταζής.

Κύριον Κ. Μαν ράχην, έπρόκειτο περί 
λάθους, τύ όποϊον έδιορθώθη.

ΕΚΕΡΔΙΣΑΝ ΔΙΑ ΚΛΗΡΟΥ
Κ Ο Ρ Ι Τ Ε Χ Α

Βραβείον πρώζον,ένα ώρολογόκι «Μπρα
σελέ», Σοφία Γιαχαρά.

Δεύζερον, Ινα σερβίτσιο μανικιούρ, Μα
ζίνα Χ ίώζη.

Τρίζον, μιά τσάντα τής μόδας, Εναγ.
Μένον. ι ( τ- 1 '

Τέζαρζον, ενα κουτί πούδρα, Σζνλιανη
Αύλωνίζον.

Πέμπζον, μία φιάλη άρώματος, Μερσηη 
‘Ιωάννον.

Ν Ε Ο Ι

Πρώτον.^- Έ να  μπαστούνι, Άνδρ. Πα- 
ηααπνρος.

Δεύτερον.—Μία γραβάτα,Νιχ, θεοζοχιος. 
Τ ρ ίτο ν .-  Έ να  κουτί πούρα «Εύες», Μιχ.

Αλ?«ς· . _ „
Τέταρτον.— Μία πίπα. θανος Μπασιας. 
Πέμπτον.— Ένας τόμος «Σφαίρας»,Σπνρ. 

Εύαγγελίον.
Οί κερδίσαντες παρακαλούνται να μας 

γράψουν έ/καίρως τάς διευθύνσεις των ή νά 
περάσουν μόνοι των άπό τά γραφεία τής 
«Σφαίρας» διά νά τάραυν τά βροβ;ϊα των.

Ή  Δϊς Νόρα

ΕΥΡΕΒΗ ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ!
ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΘΑ ΣΑΣ ΑΠΑΛΛΑΞΗ

Α Μ Ε Σ Ω Σ  ΑΠ Ο  Τ Ο  Α Σ Θ Μ Α

0  Α Ι Α Γ 9 Ι Ι Ι Τ Μ 0 Σ  ΤΟ Υ Κ Α ΡΑ ΓΚ ΙΟ Ζ Η
Διά τόν Δ ια γ ω ν ι σ μ ί ν  τοΰ Καραγκιόζη έ 

σ τ ε ιλ α ν  σ χ έδ ια  μέχρι τής παρελθούσης Τρί
της τό βράδυ cl έξής κύριοι: Χρήσζος Πάο· 
σος, Α. Βαλσαμίδπς, Βασ Δελβεναχιώζης 
Έ λενθ. Ξανθός, Χρήσζος Χαραλαμαό- 
πονλος, Π. ’Βλενθεριύδης, Παναγ. Πανζε- 
λάχης, Απόστολος Αβραάμ Ήλία,ς Τοαλ-
δάρης. ______

Εϊς τό άλλο φύλλο θά δημρσιευθοϋν τά ο
νόματα όσ»ν έστειλαν είκόνας μετά τήν Τρί
την τό β ρ ά δ υ . _____________ ____________

ΙΗ ΪΤ ΙΙΟ ΪΤ Ο Η  ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΕΝ Λ Ο Υ Τ Ρ Α Κ .ΙΩ ·

Τώ ν Ιατρών κ. κ. Α Ν Τ .  Θ Ρ Ο Υ Β Α Λ Α ,  
M IX .  Ν . Κ Α Ί 'Ρ Η  καί Κ .  Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΔ Ο Υ

Αιενθυνόμενον υπό τοΰ φυσικοίϊεραπευτοϋ
κ. Σ Τ Υ Λ .  Μ Α Ρ Τ Ο Υ Λ Α

Τέλειον άπό πάσης άπόψεω; Ινστιτοϋτον 
φυσικοθεραπείας, μέ ολα τά τελευταίου συ- 
στήματος μηχανήματα ηλεκτροθεραπείας καί 
μηχανοθεραπείας, ήτοι ηλεκτρικά λουτρά, 
ροοβολισμούς, σπινθυροβολίας, ύψίσυχνα καί 
ιίσδυτικά ρεύματα, φωτόλουτρα προσώπου, 
μηχανικάς καί δονητικάς μαλάξεις, είσπνοάς 
όξυγόνον κτλ. άτινα έφαρμόζουσιν ειδικοί 
καί πεπειραμένοι φυαικοθεραπευταί.

Παρακαλοϋνται όθεν πάντες οϊ πάσχοντες 
καί λουόμενοι έν Αουτρακίφ, όπως έπισκ*- 
φθδσι τό ινστιτοϋτον φυσικοθερα
πείας καί λάβοοσι οίτω  άκριβή ιγνώσιν τών 

I εφαρμοζόμενων έν αύτφ θεραπευτικών με- 
! θόδων.

[ Ε ίς  πασίγνωστος Ιατρός ϋ'ά τό ά- 
ποδείξη δωρεάν εις δλους τούς iv  
'Ελλάδι πάσχοντας].

Αϋριον καϊ μεθαΰριον (<αι μέχρις ε- 
ξαντΧήσεω; autcov) θά διανεμηθώσι δω
ρεάν απ’ δλα τά εν Έ λ ’*>άδι Φαρμακεία 
δείγματα τοΰ φημισμένου «Ά ο θ μ α ν τό ρ ·.
Ό  δόχτωρ Ρ . Σίφφμαν καθιστά γνω- 
σχβν δτι διά καταλλήλων μέτρων έχουν 
έφοδιααθή δλα τά Φαρμακεία μέ δείγ
ματα δωρεάν είς τρόπον ώστε νά καταστώ 
δυνατόν εις δλους τού: πάσχοντας νά επι
τύχουν και λόβουν, απευθυνόμενοι είς τό 
έν τή πόλει των Φαρμακεΐον, έάν ύπάρ- 
χη, ή είς τό Φαρμακεΐον οίασδήποτε άλ
λης μικρΰς πόλεως ή εις τάν εν Πάτραις 
Αν τιπρόσωπόν του κ. Ν . ’Αργυρόπουλον 
ή ε’ς τόν έν ’Αθήναις τοιοΰτον κ. Α . 
"Οψφμαν οδός Σωκτράτους 50, άρκετά 
δείγματα τοϋ «Ά οθμαντόρ » εντελώς δω- 
ρεάν.

Ό  δόκτωρ Σίφφμαν Επιθυμεί δπως 
πάς ύποφέρων άπό άσθμα, βρ γχίτιδα η 
δύσπνοιαν δοκιμάση τά φάρμακόν τηυ 
εντελώς δωρεάν. Δέν ενδιαφέρει, λέγει, 
πόσον βιαία εΐ> ε ή προσβολή τής νόσου 
ή πόσον επίμονος είνε ή περίπτωσις. 
Τό «Ά σθ μαντάρ » θά σάς θεραπεΰση 
άσφαλώς, συνήθως μέν ·εντός 10 έως 15 
δευτερολέπτων, πάντοτε δέ εντός ισαρί
θμων λεπτών. Τά δείγματα τά οποία θά  
σάς δοθώσιν δωρεάν θά  σά; παράσχουν 
τήν άπόδειξιν τούτου, πράγματι δέ δια 
τοϋ τρόπου τούτου και μόνον θά κάμη 
γνωστάς καϊ θά απόδειξη τάς σωτηρίους 
ίδιίτητητας τοϋ «Ά σ θ μ α ν τ ίρ » ώς επί
σης καί θά κατανικήση τήν_ φυσικήν 
πρόληψιν χιλιάδων άσθιιατικώ^/ οι ο
ποίοι είς μάτην μέχρι σήμερον εζήτησαν 
τήν θερατείαν. Και προσθέτει: Οσον
περισσότερον εντατική καϊ επίμονος είνε 
ή περίπτωσις τόσον περισσότερον θα ε- 
κτιμηθή και θά  Ιπαινεθή τό «Ά σ θ μ α ν 
τάρ» ή τά σιγαρέττα «Ά σθ μ α ντά ρ » ε»- 
θύς μειά τήν πρώτην δοκιμήν των 

"Οσοι πάσχουν ^έν έχουν παρά νά με- 
ταβοϋν είς τόν Φαρμακοποιόν τής πό- 
λεώς των ή είς τά Φαρμακεία οίασδή
ποτε άλλης πόλεως έν Ελλαδι καί να ζη* 
τήσωσι δείγματα δωρεάν. Είς πρόσωπα 
μή δυνάμενα λόγω τής άποστασεως ̂  να 
άπευθυνθώσιν είς κανένα Φαρμακεΐον, 
θά άποστέλλωνται δείγματα ταχυδρομι- 
κώς ευθύς ώς γράψωσι σχετιχώς σημει- 
οϋντες τό όνοματεπώνυμον καί τήν 
άκριβή διεύθυνσίν των εις τάν έν Π α - 
τρακς αντιπρόσωπον τοΰ δοκτορος Ρ . Σιφ> 
φμαν, κ. Ν . Άργνρόπουλον, η είς τόν 
έν Άθήναις  τοιοΰτον κ. Α . “Οφφμαν 
οδός Σωκράτους 50.

m ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «ΣΦΑΙΡΑΣ»
jg ;  —
Π Ω Λ Η Σ ΙΣ  Λ ΙΑ Ν ΙΚ Η  Κ ΑΙ Χ Ο Ν Δ Ρ ΙΚ Η

Είς τά γραφεία τής «Σφαίρας πωλοΰνται 
χονδρικώς καϊ λιανικώς τά κάτωθι βιβλία 
καϊ μυθιστορήματα :

ΤΟΜΟΙ «ΣΦΑΙΡΑΣ»
2ου, 3ου, 4ου, 5ου καϊ 6ου έτους έκαστ. Δρ. 10 

ΕΡΓΑ Σ. ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ

•Ηρώ καί Λέανδρος Ικαστον Αρ. 15
■ίουδήθ . ’
Έ να  φιλί στό σκοτάδι » » "
Ά ° μ “  <?σμάτων * *
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Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΤΑΞΕΙΔΕΥΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ

Μ Α Ζ Η  Μ Ο Ν Α Ρ  Λ  Ο
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ 

Καραγκιόζης . — Νά ιό πατήσω ; 
Κολητήρι. — Νά τό πατήτσω έγώ; 
Καραγκιόζης. - Κάντε οτή μπάντα. (Ό  

Καραγκιόζης πα
τάει τό ηλεκτρικό 
κουμπί πού βρί
σκεται οτό στήθος 
τής κούκλας. 'Αμέ
σως άπό τό στόμα 
της άρχίζουν νά πέ
φτουνε σωρός εικο- 
σοράκιο).

Σορλώ.— Μάζε 
ψε γαζέττες, Κα
ραγκιόζη.

Καραγκιόζης. — 
Δέν άνοίγει περια 
<;όιερο τό στόμα 
της ή κούκλα ; 

Σαρλώ.— Γ ια τί; 
Καραγκιόζης. — 

Μπορεί νάχυ μπλέ- 
πουθε ά κανένα 

έκατοετάρικο.
(Τό Κοληιή}ΐ ξα- 

τλώνεται κάτω κι" 
αρχίζει νά μαζεύΉ

ttji γαζέττες).
Σαρλώ.— Λοιπόν, Καραγκιόζη μου, πώς 

σοϋ φαίνεται ή κούκλα αύτή ;
Καραγκιόζης.— Καλή, άλλά φαίνεται πώς 

δέν ϊχει γερό στομάχι.
Σαρλώ.— Γιατί δεν εχει γερό στομάχι ;
Καραγκιόζης.— Γιατί δέν μπ<>ρεΐ νά χω- 

νέψο νής γαζέττες.
Σαρλώ.— Λοιπόν, Καραγκιόζη, θά συμ

φωνήσουμε ;
Καραγκιόζης.— Γιά τό φαΐ; Είπαμε νά 

βάνουμε ρεφενέ ένα μποϋτι με σκόρδο.
Σαρλώ. —Ό χι γιά τό φαΐ, άλλά γιά τή 

γυνοϊκα.
Καραγκιόζης.— Δηδαδή ;
Σαρλώ.—Δηλαδή νά πάρ|]ς τή γυναίκα μου.
Καραγκιόζης.— Κι' αν τύχβ καί ξβκουρ- 

ντιστή ;
Σαρλώ.— ΦωνάΕεις έια μάοτορη καί τήν 

κουρντίζει.
Καραγκιόζης.—"Ετσι έ ; Νά πάρω γυναί

κα πού θά τήν κουρντίζουν οί μαστόροι! 
Ό χι, κύριε. Προτιμώ νά μέί\ω άγυναίκατος 
σ’ δλη μοο τή ζωή παρά . . .

Κολητήρι.— Ρέ σείς, δέν τή ζίνετε σ’ έμέ
να τήν κούκλα νά τήν βάλω σ" ένα υπόγειο 
οτήν όδό Άσηνάς νά μαζεύω πενηνταράκια.

Σαρλώ.—Ώ ιτ ε  δέν τήν θέλεις ;
Καραγκιόζης.—Ό χι.
Σαρλώ — Πολύ καλά. Ζημία δική σου θά 

είναι. Γουλιέλμε, πάρε τήν κούκλα στή θέ- 
σι της καί φώναξε άμέσως τόν δήμιο.

Καραγκιόζης.— Ποιόν νά φωνάξ^ ;
Σαρλώ.— Τόν δήμιο γιά νά σοΰ πάρυ τό 

κεφάλι.
Καραγκιόζης·— Γιατί ;
Σαρλώ. —Πόσες μέρες έχεις πού ήρθες στό 

Παρίσι ;
Καραγκιόζης.— Πόσες φορές φάγαμε μέ- 

χρ ι σήμερα ;

Σαρλώ. ‘Εγώ σ' έρωτώ πόσες μέρες ίχε1? 
στό Παρίσι κ' έού μοϋ λές πόσες φορές φά- 
γαμε ; .

Καραγκιόζης.— Μάλιστα, κύριε. Πές μου 
πόσες φορές φάγαμε γιά νά σοϋ πώ πόσες 
μέρες έχω στό Παρίσι.

Σαρλώ. “Ως τώρα φάγαμε δώδεκα φορές.
Καραγκιόζης.— Μονάχα ;
Σαρλώ. — Δώδεκα.
Καραγκιόζης. —"Αν φάγαμε δώδεκα φορές 

τότε έχω τρεις μέρες στό Παρίσι
Σαρλώ. - Λοιπόν στόν τόπον αύιόν υπάρ

χει μιά συνήθεια, ό ξένος πού θάρθχ) έδώ 
τήν τρίτη ήμερα πρέπ.ι ν' άιτοκεφαλισθή.

Καραγκιόζης.— Γιατί, ρέ ;
Σαρλώ.— Γιά νά μή γυρίσβ πίσω στήν 

πατρίδα του καί προδώσ^ όσα είδε έϊώ  πέ
ρα. ’Εμπρός λοιπόν.

( “Ερχεται ό δήμιος).
Δήμιος.— Ποιανοΰ θά κόψω τό κεφάλι ;
Καραγκιόζης — Τοϋ κυρίου άπό κεΐ.
Σαρλώ.— Θά κόψΒς τό κεφάλι τοΰ Κα

ραγκιόζη.
Καραγκιόζης.— Τί λές, ρέ ; Τίνος κεφάλι 

\ό κόψη ;
Σαρλώ.— Μά, δέν είπαμε ; Τό δικό σου.
Καραγκιόζης.—Άμ* έγώ, καϋμένε μου,δέν 

έχω κεφάλι.
Σαρλώ.— Δέν έχεις κεφάλι ;
Καραγκιόζης-— Δέν εχω, βέβαια,γιατί &ν 

είχα δέν θά έρχόμουνα ατό Παρίσι.
Σαρλώ — Ά^ησέ τα αύτά κ’ έιοιμάσου.
Κολητήρι.— Ρέ μπάλμπα, κότσε οέ περι- 

καλώ μ* έμένα τό κεφάλι.
Σαρλώ.- "Ωττε θέλεις κ’ έσύ νά σοΰ κόψα) 

τό κεφάλι ;
Κολητήρι.— Ναί, γιά νάν τό πάω τοϋ 

Μπαλμπαγιώλγου νάν τό κάνχι σοϋπλα.
Καςαγκιόζης.— Κύριε Σαρλώ, άοε τ ’ ά- 

στεϊα.
Σαρλώ.— ’Εδώ δίν έχει άσιεϊα Μή σκε- 

φθτ); μάλιστα νσ ι^ύγης γιατί θά σέ πυροβο
λήσω.

Καραγκιόζης — Ώστε θά μοΰ κόψουν τό 
κεφάλι ;

Σαρλώ.— Καί βέβαια, άφοϋ είναι συνή
θεια τοΰ τόπου.

Καραγκιόζης.— Κ’ ύστερα δέν θάχω κε
φάλι.

Σαρλώ.—Όχι, άφοΰ θά οοΰ τό κόψουν.
Καραγκιόζης. — Δέν θάχω διόλου ;
Σαρλώ,— Διόλου βέβαια.
Καραγκιόζης.— Καί θά μοϋ τό κόψετε 

»ζάμπα ;
Σαρλώ.— Τί εννοείς ιζάμπα ;
Καραγκιόζης.— Δηλαδή θά μοϋ κόψετε 

τό κεφάλι χωρίς νά μέ πλερώοετε ;
Σορλώ.— Χά, ϊά, χά ! Θέλεις νά σέ πλη

ρώσουμε.
Καραγκιόζης. Άμ* πώς.
Σαρλώ.— Καί πόσο θέλεις ;
Καραγκιόζης·— Νά τό ζυγιάαουμε πρώτα 

κ’ ύστερα βλέπουμε.
Σαρλώ,— Ποιό νά ζυγιάσουμε ;
Καραγκιόζης.— Τό κεφάλι μου.
Δήμιος.—Έμπός λοιπόν, γιατί δέν μπο

ρώ νά περιμένω. "Εχω κι’ άλλη δουλειά.

ΤΑ ΑΣΤ ΕΙΑ  Τ Ο Τ  Κου ΒΑΖΟΥ

Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΑ2ΣΣΑ
Ό  κ. Βάζος μανθάνει Γαλλικά. Ένα ά- 

πόγευ;α ή δασκάλα του τόν παίρνει καί πη
γαίνουν μαζή στό Ζάππειον.

— Πώ; λέγεται Γαλλι
κά ή πλατεία ; έρωτφ τήν 
δασκάλα του.

— Πλάς.
— ‘Ωραία. Πλάς, πλά- 

σις, δηλαδή μιά ώραία 
πλάσις Άκόμα δέν έμαθα 
τή γλώσσα καί τά καλα- 
μπουράκια άρχίσανε. Καί 
ό τροχιόδρομος ματμΑζέλ;

— Τραμβάϊ
— Καλομελέτακ'έρχεται
— Παρνϊόν ;
— Τραμβάϊ, τραβάει, 

δηλαδή δέν τραβάει, δέν 
τραβάει. Καί ή γυναίκα, ματμαζέλ ;

— Φάμ, λά φάμ.
— Σ ' ευχαριστώ, Θεέ μου.

Γιατί ευχαριστείτε τόν Θεό, κύριε 
Βάζε ;

— Διότι μοΰ τό έφερε άμέσως. Φάμ, φάμ, 
δηλαδή θά τής ψάμε τή; γυναίκες θά τής 
φάμε. Καί ό άνβρας ;

— Ό  ανδρας λέγεται Ό μ μ , κύριε.
— Ό μ μ , δμμ, {Σέρλοχ Χόλμ, Σέρλο* 

Χόμ. Νά κ' ενα άστυνομικό καλαμπούρι. 
‘Ο  Η. Σψιρν τιλώνης

Καραγκιόζης.— Δηλαδή, έχεις νά κόψοί 
καί άλλα κεφάλια ;

Δήμιος.— Βέβαια.
Καραγκιόζης.— Μπράβο.
Δήμιος.—’Εμπρός,τό μαχαίρι είναι έτοιμο.
Σαρλώ.— Καρργκιόζη, σκνψε.
Κολητήρι.— Πατέλσ, σιή ζούνη τό κεφά

λι σου.
Καραγκιόζης.— Τ ί ; Δέν θά μέ πλερώσε- 

τε πρώτα ;
Σαρλώ.—"Αφησε τ" άστεϊα καί σκΰβε.
Δήμιος.— Στά·ου νά σέ δέσω.
Καραγκιόζης.— Σταθ^τε, βρέ παιδιά. Θέ

λω μιά τελευταία χάρι.
Δήμιος.— Λέγε.
Καραγκιόζης. Ά μ α  μοΰ κόψετε τό κε

φάλι νά μήν τό στείλετε στή Άθηνα, γιατί 
μπορεί νά τό γνωρίσχ) δ Σιόρ Διονύσιος ποΰ 
τοΰ χρωστάω ένα έ κατοστάρικο.

Δήμιος, — Καλά σκύψε.
Καραγκιόζης. — Δώστε μου πρώτα ένα 

βρεγμένο πανί νά βαστάω οτό χέρι.
Σαρλώ.—Τί θά τό κάν^ς τό βρεγμένο πανί;
Καραγκιόζης.— Τό θέλω νά σκουπίσω τά 

αίματα, άμα θά μοΰ κόψετε τό κεφάλι.
Δήμιος.— Γ ι’ αύτό χάνουμε καλά έμεϊς. 

Σκύψε τώρα.
Καραγκιόζης.— Ά ,  συμφορά μου ! Άκοΰς 

νάρθω στό Παρίσι γιά νά μοΰ κόψουν τό κε
φάλι! Ά μ ’ τέτοιο νεροκολόκυθο πούσαι πα
ύμένο, τέτοια σοΰ πρέπουνε. (Σκύβει). 'Εμ
πρός, ρέ, βαράτε.

Βαράτε τον, κτυχάτε τον, 
παιδιά, τόν Καραγκιόζη.

Δήμιος.— Σκύψε άκόμη λιγάκι.
(Ή  συνέχεια είς Γ0 προσεχές)
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0 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ
Επειδή σκοπεύω νά πανδρευθώ και θέλω νά στείλω είς τήν μέλ- 

λουσαν συμβίαν μου τήν φωτογραφίαν μου, άλλ’ έπειδή δεν με παίρ
νε φωτογραφικός φακός διότι είμαι... νηστικός, Π ΡΟ Κ Α Λ Ω  
Ο ΣΟ ΥΣ Μ ΠΟΡΟΥΝ νά μέ ζωγραφίσουν νά στείλουν τήν εικόνα 
μου έπ'όνόματί μου είςτά γραφεία τής «Σφαίρας». Έκείνην που 

θά μ’ άρέση θά τήν βραβεύσω μέ δρχ. 100. Εμπρός, άλατρέ.
Κάθε είχόνα πρέπει νά ουνοόεΰεται άλαμπρατοε χαι μέ 2 όραχμάς. Ο Κ Α Ρ Α Γ Κ Ι Ο Ζ Η Σ
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