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2 «ΣΦΑΙΡΑ»

Ο ΝΟΟΜΑΝΤΗΣ ΤΗΣ «ΣΦΑΙΡΑΣ»

Τό γραφεΐον ζής « Σφαίρας» Αναλαμβά
νει ιήν όιαβίβααιν επιστολών έκ μίρονι; 
ιώ ν  ενδιαφερομένων πρός διάσημο ν έκ 
Κωνοιανιινονπάλεως Νοομάνιην και η ν εν  
μχζιοζήν διαμένονζα έν Άθήναις. Πλή
ρες φώς εί, δλα τά οικογενειακά μνοιήρια.

Πνενμαιιομός, νπνωζιομός, τραπεζάκι.
Ψοχολογία παντός άζόμον έπ ιτρ  βάσει 

too  γραφικοί) χαρακιήρος.
Σονεννόησις δι’αλληλογραφίας. Α π α ν 

τήσεις to χεϊα\ καi άκριβεϊξ. Πλήρης μν- 
στι-λόζης. Γράψαζε : Νοομάνζην, γραφεία
* Σφαίρας·' έοωχλείσνζες δραχμάς 10 είς 
έκάσζην έπιστολήν.

Είς τονς έπιθνμοννζας νά λάβονν άηαν- 
ζήαεις δ ι’ ΐδιαιζέρας έπίοζολής καί όχι διά 
ζής στήλης, καθίσζαται γνωσζόν δ ιι δέον 
νά έοΐύκλείονν εϊς διπλοϋν ιό όρισθέν άν- 
ΐίιιμον. Ο ΝΟΟΜΑΝΤΗΣ ΑΠΑΝΤΑ :

ΑΙΩΝΙΑΝ ΕΛΠΙΔΑ, Αθήνας Ό ί  γοιεΐς 
«ας θά ζήσουν άκόμη έπί πολύ καί «ή άνη- 
ουχήτε. Ό  μέλλων σύζυγός οας εΰρίσκεται 
*ίς χάς 'Αθήνας. Θ4 είναι πολύ καλός, χαρα- 
κτήρος άκεραίου καί θά οας καταστήσω εύ
τυχή. Όνομα αύιοΰ: Νικόλαος. Γάμος έξ έ
ρωτος.

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΝ, ’Αθήνας: 'Υπήρξατε πολύ 
άτυχης εις τόν έρωτά οας. Ό λα ι αί ελπίδες 
σας θα δ αψευσθοϋν. Συνεδέθητε μέ ένα νέον, 
■ό ό.τοΐος ούδέποιε ΰ.ιήρξεν ειλικρινής άπέ- 
ναντί οας. Προσέχετε τον. Οί σκοποί του 
δέ / tT/αι καλοί Τά όνειρά σας θά πραγμα
τοποιηθούν, άφοϋ όμως δοκιμάσετε (ιχυράς 
συ /κι ήσεις. ’Εχθρού; έχετε, άλλά βέν θά 
όονηθοΰν νά σάς βλάψουν, διότι είσθε πολύ 
άγαθοϋ χαρα <τή^ος καί σάς προστατεύει ό 
Οόός. Ταξείδιον δέν θά κάθετε πρός τό,πα- 
ρόν. Τυχε8ή °ας ημέρα ή Κυριακή. Εί; τήν 
εργασίαν σας δέν Όά προοδεύσετε, διότι δέ* 
είναι τοδ χαρακ ήρος σας.

ΑΘΗΝΑΙΟΝ: Γάμον δέν διαβλέπω, άλλ' 
οΰίε σάς τόν συνιστώ Λόγω τοΰ χαρακτήρός 
οας 6έν θά δυνηθή ε νά ζήσετε εύτυχής πα
ρά τό ηλευρόν μιας γυναικός. Χαρακτήρ πο
λύ εκκεντρικός. "Εχετε δημιουργήσει ένα ί- 
δκόν κόσμον μέσα εί; τόν όποιον ζήτβ. 
Οπως σκοπεύετε δέν θά σπουδάοετε.

. ΠΛΑΝΕΜΕΝΟ ΠΟΥΛΑΚΙ, Κέρκυρα: Πώς 
εχετι τών άφέλειαν >ά πιστεύετε ότι ν (άρχουν 
οήαερον κορίτσια, τά όποια ποτέ δέν άγάπη- 
σαν; Τό ζήτημα ιΐναι ν' άγαπήο-j τώρα οάς 
καί νά σά; είναι πιοτή. Τό κατορθώνατε αύ
τό ; Τότε θα ζήσετε ευτυχής. Ό  γάμος θά 
γίνω μόνον έάν άποφασίσβτε σείς. Τό nrav 
από σάς έ;αρτάται.

ΖΙΓΚΟΛΕΓ, Πειραιά : Ό  Σπΰρος δέν θά 
είναι τής τύχης σα;*αίμή ε ιιδιώ «ετενάσυνδε- 
θήτε μαζή  ̂ του. Μία μεγάλη ερωτική πε- 
ριπετεια σάς αναμενει μέ κάποιον Κωνσταν
τίνον. Αυτός θά είναι τή; τύχης οας καί μό
νον ό μετ αύιοΰ έρω; σας θά καταλήξω βίς 
γάμον. Δέν είσθβ έν τάξει. Τό δυστύχημά οας 
Ανάγεται είς τήν ήθικήν. Δέν έχει οΰ ω ; Ύ -  
πευθυνος δι αυτό δέν είσθε μόνον σεις. Δέν 
πρέπει όμως νά στβνοχωρεϊσθε. Φθάνει νά 
είσθε ειλικρινής καί όλα θά κανονισθοϋν. 
Εννοουμεθα ;

ΟΘΕΛΛΟΝ, 'Αθήνας : Χαρακτήρ σας πολύ 
ιοιοτροπος, ασταθής, καχύπτοτος, ματαιόδο- 
5®»· -Τοΰ σκοπού σας δέν θά επιτύχετε και 
μή άσχοληθήιε μέ τήν τύχην έκείνην. Ό  τε
λευταίος στίχος τής επιστολής οας άκατανό- 
ητος.

Είς τό προσεχές φύλλον θ’ απαντήσω καί 
εις τάς έπιστολάς τών δίδων καί κυρίων : 

Αλνζρώζον νεκρόν. Έμπορον ιώ ν  ο 
νείρων, Φλώρο ί καί καρδερίνες. Παναναϊ- 
κον.

Δ . Γ. Παπαχωνοιαντίνοο, δ έ ν  έ λ α β ο ν  
τ ίπ ο τ ε .  ΙΙροφανώς έκλάπη. Δυστυχώς δ έν  
είναι η  πρώτη φορά, ο ν ο ο μ α ν τ η ς

Ρ  ΐίΐ ;«πί ιιιη u  m a im  ier:
Δέν Θα μπορέσρς τάχα νά χαρής τήν ζωή 

σου χωρίς έμένα; Δέν Θα μπορέσχις άλλου 
να δρχκ τήν γλυκά τού πρώτου φιλιού ποϋ 
οου μεταρσίωσε τήν ψυχή καί σ’ ΕΧϊμε ν *  
αίσθανθης καλά τόν άλλοιώτι <ο κόσμο 
που σου ιιταν έντελώς άγνεστος ; "Αλλος 
δ*ν ξευρω τάχα πως είσαι μιά χαδιάρα γα
τούλα καί δτι θέλεις διη η ζωή σου νά

. περνά πέ φιλιά καί χάδια; "Ο τι, πόσοι 
I μπορούν νά σ’ άγαπήσουν καί νά σέ φ ιλή 

σουν καί νά σέ χαϊδέψουν όπως έγώ; Πόσοι 
άλλοι. . .

Τότε . , . τότε γ ια τί δέν ζητάς πίσω τά 
Vράμματά σου, τότε γιατί δέν ζητάς νά μοΰ 
σβόσρς κάθε άνάμνπσιν ;

"Οσο κρατώ τά γράμματά σου δέν θά 
μπορέσω νά σέ ξεχάσω ποτέ Τά μικρά έ- 
κεΐνα χαρτάκια είναι γιά μένα τό ιερό 
Ευαγγέλιο πού θεμελιώνει καί στηρίζει μιά 
θρησκεία : Τήν θρησκεία τής άγάπης μου. I 

Ποτέ, ποτέ δέν θά σέ λησμο ήσω δσο 
κρατώ κοντά μου τά γραμματάκια σου κι' 
ένόσω δέν σέ λησμονώ έγώ, έσύ δέν θά I 
μπορέορς ν ’ άγαπήσρς άλλον Νά κάη πού 
δέν είχες καταλάβει Εως σήμερα νά κάτι 
πού δέν έσκέφθηκες καί πού σοϋ τό /έγω I 
έγώ πού ποτέ δέν θέλησα νά πικραθχις, ποτέ I 
δεν θέλησα νά σοΰ κάμω κακό.

Ζητησε πισω τα γρομματά σου, κακό κο- I 
ριτσι καί σχίσε τα καί κάψε τα. Σχίσε καί 
θάψε μαζύ μ’ αύτά κάθε τι πού θά σοΰ I 
θυμιζη τό φτωχό σου τ* αγόρι.

Τότε θά μπορέσης ν* άγαπήσρς, τότε θά I 
μπορέσχις νά μαζέψης μέ ειρήνη καί χαρά I 
τα λουλούδια τοί» γάμου σου 

Ζήτησε πίσω τά γράμματά σου. Τότε θά I 
σέ ξεχάσω τελειωτικά, τότβ έσύ θά μπορέ- I 
σχις νά βρρς σέ άλλη αγκαλιά τά χάδια I 
καί τήν ευτυχία ■

Αλλά δέν τά ζητά;. Μ1 άγαπόίς λοιπόν I 
ακόμη. Β«' έγώ δέν σέ ξεχνώ. Κ ι' δμως I 
ούτε ένα βλέμμα, οότε gva καλημέρα. ουτε I 
μιά λέξις, οΰτε μιά συνάντησις. Οΐ άταφοι I 
νεκροί τής άγάπης. Έμεΐς Δέν σοΰ βουρ- I 
κώνουν τά  μάτια ; ΕΣΠ ΕΡΟ Σ '

Π Α Ν  Α Ν Ο Σ Ί Γ Ι A
— Έφίγατ* βερύκοκα ττ/ς Κηφισσιας ;
—7 Αφισί μ«, άδελφέ ; Τί επλήρωια npde I 

60 δραχμας τήν όκά . . .  I
— Τί νοστιμάδα ίμβς . . .

iT Α> ναί· ’ Ε νόμιζα πώ; ίτρωγχ πριονίδια. . I 
Ιαως μάλιστα τ ί πριονίδια νά efvai νοσιιμώ;*ρα. I 
, πεπάνιχ ; Είϊατε τί πίπονοπλτι- I

μύρχ; |
— Είδα καί Ιραγα καί δμολογδ δτι νοστι- I 

μώτιρον καουτσούκ δέν έγεύβην ποτέ μοι».
— Καταφύγετε τίτε στά ροδάκινα, στά onaEx I 

και βελούδινα κα άβρά ροδάκινα χη; ’Αφροδίτης. I
— Καί τ ί  ροδάκινα καί οί Άφρο9ί:ες κατέ- I 

στησιν ώ; είδος λιναρόαποροο. 'Ανοστα φίλε I 
μου, άνοστα μίχρις απελπισίας. ’ I

— Τό στόμα σας θά τό έχη. ’Ασφαλώς εχά- I 
σατε τήν ώραιοτέραν τών χΐ >&ήιεα>ν: χήν γεύσιν. I

διότι άπό έτους τώρα δέν τρώ^ω πα- I 
ρά σανίδας, κεραμόδια, ξολόπροκες, γομαλάστι- I 
χε;, πεπιεσμένον χάρτην, σαμπρέλλες καί δέν I 
πίνω παρά βενβίνην, πετρέλαιον, ακάθαρτον ε- I 
λαιον καί λινέλαιον.

— Είσθε νειίρισθενικός.
Ιιταθα καί αύτό, εδχχριστώ μό- | 

νον τόν Γψιστον ποό δέν κατήντησα άκόμη I 
μανιακός. Π ζωή μας, φ(χ8 μ0«ι καχήντηαεν I 
εσχάτως άνοστη σάν άλας καΟχρκτικόν. Ση*ώ- I 
νεσαι τό npojt. Σοΰ φέρνουν τό γάλα σοο. Πί- I 
νεις μιά γουλιά. ’Αμέσως μορφάζεις αηδέστατα, I 
ώσαν να κατέπιες ασβεστόνερων. Τό πετάς άπό I 
τό παράθυρων καί δ ατάζεις καφφέ. Άλλά καί I 
αύτός τί φρίκη, θεί μου I Νομίζεις ότι έπλυναν I 
μελανοδοχείο'/ καί οο8 έ σερβίρισαν τό νερόπλυμ- I 
μα. σηκώνεσαι νευριασμένος νά 6γή ε-ω. Τήν I 
στιγμήν έκείνην καταφθάνει Ινα; πόλισμαν,

— Επετάξατε Ινα λυτζάνι κύριε άπό τό πχ- I 
ρά«υρον καί εσπάσατε ;ό κεφάλι ένός παιδιού. I 
Hi πΛηρώσειε δραχμάς τρ.ακοα:ας.
..Πληρώνεις δραχμάς τριχκοσίας καί β/αίνει- I 
εςω,̂  οπου αγοράζεις Ινα κουλούρι γιά νά σιη- I 
λ».ής, έπειδή αίσθάνεαχι χά πόδια αο) τρικλί- I 
5»ονχα· T i βάζεις είς τό στόμα σου καί τό κό- I 
βεις. Κύθύς ρίγο; σέ καταλαμβάνει. ,!

' Ι100  ̂ χί είναι αύτό ; Κουλούρι ή τού- I
βλο Ατλαντος ;

Έπί τέλους έρχεται μεσημέρι καί πηγαίνεις I 
• ϊ « ξενοδοχείον σου. ’Εκεί μεταξύ τυριού, [ 
αχλαδιού καί οίνου Μεσογείων θά λησμονήα*' τά I 
δκνά σου. Διατάζεις άρνίον μέ μπάμιες καί'σού I 
φέρνουν τον Ράς Τάφαρι τυλιγμένον μέσα σ’ενα I 
πελώριον κατάπλασμα !

Μά τρώίετα,ι δέν τρώ/εται ό άφιλόιμος. Ζ η- ! 
τας παρηγοριάν εις τά φρούτα, είς όλίγα άχλά- I 
«ια. Ματαία όμως έλπίς. Καί αύτά είναι άνοστα 
«σπερ σιάμπολη.

Πίνεις Ινα ποτήριον οίνου Μεσογε ων καί ά- I 
μέσω; αισθάνεσαι τήν ανάγκην νά τρ*έης, ώσάν I

να Ιβχλες είς τάν στόμαχόν σου δλόκλη^ον μο
τέρ.

Αηδιασμένος, έκνευρισμένος, πε.νασμένσς 
τρέχεις σπήτι σου καί ξαπλώνεσαι στό κρεββάτι 
σου. Έκεΐ σκέπτεσαι ότι έδώ πού έφθάσαμε, ύ
στερα άπό τ » ν  : οβεράν άνοστιάν όλων τών πραγ- 
μάιων σιερεών, ύγρών καί άερίβν άκόμη, είναι 
άααραίτητος μία καταστροφή κοί μια αναδημι
ουργία

Ο ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΠΟΛΤ  ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ

f i l l  ΦΟΝΟΙ ΜΕΣΑ [ΤΗΝ ΝΥΚΤΑ
Έταξειδεύαμβ στήν Καλαβρία. Τό μέρος 

αυτό είναι κατοικημένο άπό ανθρώπους κα- 
κους δέν αγαπούν κανε\α καί Ιδίως Ιμβ- 
τους Γάλλους. Αν κανέλας έπεφτε στά χέριΛ 
τους θά τόν ξεπάστρευαν άσφαλώς.

Είχε βραδυάσει πειά καί είμεθα κατακου· 
ρασμενοι. Έψαχια.4ε γιά νά βγούμε κανένα 
μέρος, να περάσουμε τή / >ύ<τα,άλλά παντού 
σκότος και ερημιά...

Μέ τά αο\*,α ό σύντρρφός μου μέ είδοηοί- 
ησεν οτι κάπου έκεΐ στό βάθος ένός δρόμου 
διεκρινε φώς. Έπροχωρήσαμε πρός τό φώς 
εκείνο κ επιτέλους εύρεθήκαμε μπροστά 
ο ενα μελανωπό σπίτι καί έμπή<αμε μέσα 
°ΧΙ χωρίς φόβο. Άλλά τί άλλο να έκανα με 
τέτοια ωρα ;

Μέοα στό σπίτι αύτό βρήκαμε μπροστά 
°™ τραπέζι όλόκληρον οΐκογενειαν καρβου- 
νιάρηοων, οι οποίοι μάς παρεκάλεσαν νά λά- 
βωμε μέρος οτό δείπνον τους, πράγμα ποϋ 
ακουσαμεν ευχαρίστως.

Τέλος τό δείπνον έτε^ίωσε καί έμείναμε 
μόνοι. Οι ιδιοκτήιαι έκοιμώ\το κάτω, έμεϊς 
δέ εμείναμε στό μέρος, όπου είχαμε ύειπνή- 
σει. Γό οωμάτιον αύτο ήταν ένα ύψωμα 2 
περίπου^ μέιρων, όπου ανέβαινε κανείς μέ 
σκαλα. Hco ένα εΐοος φωληάς όπου για \ά 
μηΰ κανε ς έπρεπε νά σκύψο γιά νά μή * ιυ- 
πησω στή* σκεπή. Τό μέρος αύτό έχρησί- 
μευε γιά νά κοιμώνται φαίνεται, οί ξένοι, 
αλλά και ως αποθήκη τροφίμων, ή όποία 
tjco ποΛυ καλά 8{cd5 ατμέν-η

**
Ο σύιτροφός μου πρό πολλού ευρίσκετο 

εις τάς αγκάλας τοΰ Μορφέως, έγώ όμως δέν 
μπορούσα νά κοιμηθώ καί άπεφάσισα νά ξβ- 
νυκτίσω κοντά στό ϊζάμι.
 ̂ "Ημουν βυθισμένος σέ διαφόρους σκέψεις, 

οταν έξαφνα η ιουσα τόν ίδ.οκτήτην ιά  συ- 
ζητη ζωηρά με τήν γυναί<α του. Έτέντωσα 
τ αυτιά μου «.αί ή<ουσα τά αποτρόπαια 
αυτά λόγια.

— Οά τούς κόψ® καί τούς δυό ;
Ή  γυναίκα άπήντησε.
— Ναί sot λέω.
Τό αίμα μου έΓάγωσε κ' έμεινα άκίνητος 

σάν πέτρα.
Θεέ μου, οσάκις τό θυμούμαι.

 ̂ Είμεθα δυο καί ήσαν δεκαπέντε, Έμεϊς 
άοπλοι εντελώς καί εκείνοι ώτλισμένοι μέ- 
χρις όδόντων. Έγώ ήμουν παγωμένος άπό 
τόν τρόμο, ό δέ σύντροφός μου έξακολουθοϋ 
σε να κοιμάται μακαρίως. Νά τόν φωνάξω 
φοβουμουν τόν θόρυβον. Νά φύγω μόνος δεν 
μπορούσα, καίτοι τό πσρίθυρον ήτο άρκετά 
χαμηλόν, υ,τήρχον όμως στήν αυλή δύο οκύλ- 
λοι που ωρύοντο σάν λύκι. Ύστερα άπο ένα 
τέταρτον, τό όποιον μού έφάνη πε ολόκληρος 
τετραετία, ακόυσα ν' ανεβαίνουν τήν οκαλα, 
από δε την σχισμάδα τής πόρτας είδα τόν 
ανδρα ν άνεβαΙνΉ. Στό έ,α χέρι κρατούσε 
ενα λυχνάρι, στό άλλο ενα μεγάλο χασαπο- 
μαχαιρο. Η σύζυ/ός του τόν ακολουθούσε. 
Λυρισκόμουν τώρα π σω άπό τήν πόρτα. Ή  
καρδιά μου κτυποΰοε φοβερά.

Ο̂  ά ν δ ρ α ς  ά μ εσ α /ς  ε ό ω σ ε  τ ο  λ υ χ ν ά ρ ι σ τ ή ν  
γ υ ν α ίκ α  τ ο υ  κ α ι  έ π ε ιτ α  έπ ρ ο χ ώ ρ ή σ ε  ξ υ π ό 
λ υ τ ο ς .
. ~  2ιγά—σιγά τοϋ έλεγε ή γυνάϊκα του, ή 
οποία με τά χέρια της έμπόδιζε τό φώς τοΰ 
λύχνον,

~ ώέρω τή δουλειά μου, τής άπήντησε 
εκείνος. Επροχωρησε κ' ήρθε κ* έστάθηκε 
κονία οτό κοεββάτι χοΰ <ρίλου μου.

[Ιδρός ψυχρός μέ έπερέχυνε.
Επέρασαν μερικές στιγμές άγωνίας γιά 

μενα.^Αλλά... *Ω διάβολε 1...
 ̂ Ο άνθρωπος αύτός πού έκρατοΰσε στό 

ενα του χερι τό μαχαίρι, άνοιξε μέ τό άλλο 
ενα ντουλαπάκι, έπή,ε ένα... χοιρομέρι καί 
μέ το μαχαίρι ήρχισε νά τό κόβω.
• t  ΰ.%6 μ ά λ η ς  κ ’  έ β γ ή  ιε ν
ε ,ω  α θ ο ρ υ β ω ς , ε ν φ  ε ψ ιθ ύ ρ ιζ ε  :

Τό πρωί πού θα ξυπνήσουν οί ξένοι 
μας πρέπει νά φάνε καλά I

MICHEL FEDOR
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ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟΝ TOY ΑΡΜΕΝΗ
Υ Π Ο  L I D  ,

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

—Νά φύγω άπ' έδώ;
—Ναί, πρέπει νά φύγης.
— Εξορία ;
— Όχι, άδελφέ, χι εί ν* αύτά ποΰ λέγεις, θλ φύγω? άξιοπρβπώ.;, 

καί άν είμαι ά όμη Βίζόρης διά «ολύν καιρόν, θά έπανέλθης γρή
γορα.

—Καί ποϋ θά μέ στείλη; ;
—Θά σε στείλω Βαλήν είς τήν Μιτυλήνην Δέν οοΰ άρέσεί ;
—Ό  μπέης άνέπνευσε.
—Ο Βεζύρης ήνοιξε τόν σύρτην, έλαβ3ν έγγραφον καί τό ένεχε'ρι- 

σεν'είς τόν φίλον τοϋ.
— Αύτή είνε ή διαταγή τοΰ διορισμού σου. Τά λοιπά θά στα

λούν ταχυδρομικώς είς τήν Σμύριη ·. *0 Βαλή; χής Μιτυλήνης στέλ- 
λεται άλλου κοί υποβιβάζεται. Δΐχεσαι I

— Ά ν  είνε έτσι, δέχομαι, άνέκραξε περιχαρή; i  Ρουχή Δόοε μου, 
τό χέρι σου νά σοϋ τό φιλήσω, εΰεργέτα μου !

Καί άρπάσας τήν χεΐρα τοϋ Βεζύρη τήν έφερεν είς τά χείλη του.
— Καί πότε θά φύ ;ω ;
— Αΰριον ή μεθαύριον, τό ταχύτερον.
Ό  Ι’ουχή έσκέρθη πρός σιιγμήν, αίφνηϊίω; δέ ή άνακτηθεϊσα 

φάΐδρότης τής μορφή; του άπεσβέσθη καί κατέστη πελιδνός.
— Τί έπαθε;, Ρουχή ; ήρώτησεν ό Βεζύρης.
Ό  μπέης άννί άπαντήσεως, έρρίφθη είς τά γόνατα καί έψέλλισε 

διάφωλή έσβεομένης.
— Βεζύρω μου !
— Τ ι έπαθες, φίλε μου ; ήρώνησιν έκπληκτος ό Βεζύρης.
— Βεξύρη μου.... νά μοΰ ουγχωρήσης τήν έρώτησιν.... τήν κάμνω 

άπό πονον πρός τό παιδί μου...
— Σήκω έπάνω I
— Όχι, όχι I... έτσι... έτσ» I...
— Έ , λέγε, λοιπόν !
— Β.ζύρη μου I .. μήπω;... μήπως πρέπει νά τακτοποιήσω τ 'ς  

υποθέσεις μου πριν φύγω;
— Έ , έκαμεν αύιός· άνθρωποι είμεθα* τάς υποθέσεις μας πρέ

πει νά τάς έχωμεν πάντοτε τακτοποιημένος, Νά, έγώ, μό?ις έγινα 
Βεζύρης, πρώτη μου φροντίς ήτο νά κάμω τήν διαθηκην μον.

Ή  βεβαίωσις αΰτη μάλλον άπήλπισε τόν νέον Βα>ήν τής Μιτυλή- 
νης παρά τόν ένεθάρρυνε.

— Τουλάχιστον, εϊπεν, ήμπορεΐ ή έξοχότης σου νά μέ βεβαιώσω 
μέ χί είδους άτμόπλοιο θά φύγω;

Ό  Βεζύρης άνήγειρε τόν φίλον χου καί τοΰ είπε τύπχων έκ δευ 
τέρου χόν ώμον του.

— Έκατάλοβα τήν έρώτησίν σου.
— Έ , λοιπόν, Βεζύρη μου ; ήρώτησεν οΰτος έναγωνίως.
— Έννοια σον, χζάνουμ' Ρουχή | δέν θά φύγως μ» άταάκατον, θά 

φύγως μέ τό πρώτον εμπορικόν πού θ ’ άναχωρήση διά Σμύ,νην.
Είς τήν βεβαίωσιν ταύ.ην, ό μπέης, κλαίων καί γελώ-·, κατεφίλη- 

σεν έκ νέου τήν χεΐρα τοΰ ευεργέτου του, έλαβε τόν δ.ορισμόν του 
καί άπήλθε.

Μέ δύο ήμέρας έπεβιβάζετο τοΰ πρώτου διά Σμύρνην άναχω 
ροϋντος αυστριακού Λόϋδ καί άπήρχετο άποχαιρετών τόν νεαρόν 
άνθυπολοχαγόν καί έπαναλαμβάνων είς αυτόν διά μόρκοτήν φοράν 
άπό τής γεννήσεώς του τόν άφορισμόν τής μάμμης Τζεμιλέ, νά μή 
θίξω οΰ ε λίθον έ« τής παλαιάς παραθαλασσίου έπαύλεως.

Λ ι  τρεις σύζυγοι τ ο ί  εΐχοαχετοΟς μπέη
Μείνας μόνος έντήέααύλει ό δγγονος τή; Τζεμιλέ, συνεμορφώ- 

θω καί αύτός μέ τό έθιμον τή; φιλής του, προσέλαβε δέ χανουμίσ- 
σας είς τάς οποίας άφιέρωσεν έκ περιτροπής όλον τό οθωμανικόν 
πίρ τής νεαιική; του ψυχής.

Έ ν τούτοις, τό παλαιόν κτίριον ήρχιζε βαθμηδόν νά έρειποΰται 
οΰτως ώστε παρίστατο άνάγκί} ή μετοικήοεως ή άνανεώσεώς του.

Ό  νεαρός μπέης δέν είχε λησμονήσει τήν εντολήν τού πατρός 
του, έπαναληφθείσαν έντόνως καί κατά τήν άναχώρησίν του εις 
Μιτυλήνην, εν τούτοις ή Ιδέα τής άπαγορεύσεως εγέννα έν τώ ψυχή 
του, είδός τι νεανικού πείσματος, τό όποιον όσημέραι ήρχιζε νά κα
θίσταται έμμονώτερον. ΕΤς άνόητος άφοριπμός τής μάμμης του, ό 
φειλόμενος είς δεισιδαιμονίαν τοϋ καιροϋ εκείνον, δέν ήδύιατο είς 
έποχήν χειραφεσίας τοϋ άνθρωπίνου πνεύματος άπό τών παλαιών ά· 
δυναμιών του, νά εξακολουθήσω παραμένων at βαστάς καί άπαρά- 
βατος. Κατόπιν μιάς διαπάλης πρός τήν ΰπακοήν είς τήν παργγε- 
λίαν τον πατρός του, ή έπιμονή το* νεαροϋ Φεϊζή μπέη ΰπερΐσχυε 
καί κατήρτισε τό σχέδιον τής μετασκευής τή; παραθαλασσίου έπαύ
λεως. Τήν άπόφασίν ταύτην άνεκοίνωσεν είς τήν πρώτην έκ τών συ
ζύγων του, μελαχρινήν καί εΰσαρκον Γεωργιάναν, τήν Έλμάζ, χω
ρίς ταυτοχρόνως νά ποραλείψω νά προσθέσω καί τόν πρός τοΰς 
άπογόνους άνέκλητον άφορισμόν τής παλαιάς Σουλτάνας.

Ή  Έλμάζ, εις τό άκουσμα τή; άποφάσεως ταύτης, συνέσπασε 
τάς μαύρας καί τοξοειδείς όφρϋς της καί άπήντησε.

— Άγάπη μου μπέη, άφοΰ είνε παράδοσις τή; μάμμης σου μή 
τό κάμως.

— 'Ανοησία I έκαμεν ό νεαρός άξιωματικός. Πώς ή ιποςοΰμεν νά 
άφήσωμεν τήν έπαυλιν εις αύτήν τήν κατάστασιν; Πρέπει νά διορ- 
θοθχ).

— Ναί, δίκαιον έχεις, μπέη μου’ άλλά τοΰλάχιστον έρώτησε διά 
τελευταίαν φοράν καί τόν πατέρα σου, νά ίδής τί θά σοϋ γράψω·

Ό  Φε'ϊ ή έσκέφθη καί άπεφάσισε νά γράψω εις Μιτυλήνην, ζητών 
τήν συγκατάθεσιν, ή μάλλον χήν ένθάρρυσιν τού πατρός είς τήν με- 
λετουμένην άνανέωσιν τής έπαύλεως.

Ά λλ ' ό Ρουχή μπέης ϋιτήρξε κατηγορηματικώτατος είς τήν ά- j 
παγόρευβίν του. Εΰρεν όμως λύβιν συμβιβάζουσαν άμφοτέρας τάς^ά- 
ξιώσεις πατρός καί υιού. Συνεβονλευσε τόν υίόν του νά κτίσω ά?- 
λην έπαυλιν παραπ) εύρα>ς, μέ όλους τούς νεωτέρους κανόνας τής 
άρχιτεκτονικής.

( Ά  κολονθεί)

ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Υ Π Ο  Tri-A-ISI JNT. Κ Ο Ν Δ Υ Λ Α Κ Η

(Σ»>έχεια έκ τοΰ προηγουμένον)

Ή  Μαριώρα ΐσιατο ώ ; άπολιθωμένη παρά τήν θύραν τοΰ·
κοιτώνος.

Έκαστη λέξις τοϋ νεανίου είσέδυεν ι'ος μαχαιριά είς τήν καρ
διάν της

Τόση δέ ή ο ή κατάπληξίς τη:, ώ )τβ έμεινε άφωνο; καί τά δά
κρυα ά όποια είχον άνέλθη εις τούς οφθαλμούς της έμεναν έκεΐ 
ώ; φοβούμενα νάνο βλήσωσιν.

Ό  δέ Αριστοτέλης έν χφ μεταξύ τούΐφ, Ιχων πρός αύτήν έστραμ- 
μένα τά νώτα, έμέτρα όλιγα χρήματα, τά όποια είχε θέσει έπί 
τής τραπέζης, έρευ\>\ιας είς όλα τά θυλάκιά τι,υ, ώς έάν έλογά- 
ριακε τάς άπω'.εΐα; του κατά νύκτα τήν οποίαν διήλθεν έν χαρτο- 
παιγνίφ. , ,' ,

Έπειτα ά ύψωσε τήν κεφαλήν καί στεναξας ίψυθύρισε\;
—"Ατιμη νταμο!
Ένφ δέ ΰψωνε τό βλέμμα, διέκρινεν έντός χοΰ κατόπτρου τήν 

νεάνιδα ίσταμένην όπισθεν ούτοϋ μ( ήθος περίλυπον. Έστράφη μέ 
κί\σιν οργίλη'·, μέ όφθαλμιτΰς έξηγριωμένους, τούς οποίους πρώτην 
φοράν έκείνη έβλπε κοί τής εΐ.χε:

— Τί κοντοτσέκες τώρα δώ I Ά ιντε , πήγαινε ’ς τό »ρεββάτι 
σου άφησε με δέν έχω κέφι....... Έ πί τέλους θέλω νά κοιμη
θώ έγώ I

Καί πλησιάσας ώθησε σχεδόν τήν θυραν βιαίως άναφωνήσας :
— *Ώ διάβολε 1 εΰςήκα τό μπελλά>μου!
Ή  Μαριώρα άπεμακρύνθη ώς άποοβ.λωμόνη καί εΐσελθοΐσα 

είς τό δωμάτιόν της, έχρίφθη έπί τής κλίνης καί ήρχισε νά κλαίω 
άπορηγόρητα.

Έ τ η  λοιπόν, άντί νά ·>υμμ5ρισθή τήν χαράν τη:, τήν άπόπαιρ- 
νε τόσον σκληρώς, χλευάζων τήν μητρικήν τη; συγκίνησιν I Πώς έχεί- 
γείνω έτσι ; Πώς μετεβλήθη διά μιάς αύτόο, όστις μέχρι τοίδε τής 
έδείκνυε τόσην άγάπην, καί άν ένίοτε τής ώμίλει όλίγον άποτόμως, 
ούδέποτε έφθανε μέχρις υβριστικών καί περιφρονητικών λό^ων 
Ά λ λ ’ έδιάλΕξε τήν στιγμήν λά τής ομιλήσω μέ τοιαύτην πικρίαν 
καί νά τήν πληγώσω είς τά καίρια, είς τήν ιιόλις έμφανιζομέ>ην 
μητρικήν της στοργήν, t ίς άγαλλίασιν καί τήν υπερηφάνειαν της ώς 
μητρός καί συζύγευ.

Ή  ταλαίπωρος Μαριώρα δέν ήδύνατο νάναλύσω τά αίσθήματά- 
χη?, έν τοιαύιη ιιόλιστα ψυχιχή ποραζάλν, ήσθάνετο δμως όξύτοτον 
ψυχικόν άλγος καί άθυμίαν μέχρι θανάτου

“Ολα τά όνειροπολήματά της, όλαι αί έλπίδες, όλον τό οικοδό
μημα χή; ε'ιχυχίας της, τό όποιον είχε εγείρει ή νεανική καί άπλο'ί- 
κή της φαιτασίο. χάιέπεσε διά μιάς κοί έποδοπατήθνι σκοιόός όπ’ 
έκείν(υ, τόν όπ,ιϊ/ν έλάτρεοε καί τόν όποιον έθεώρει ώ; πηγήν ιή ; 
εΰ.υχας της. . . . . .

Κ ιί τώρα, άπελπις, μέ ου>αίαθημά τι έξθυθε\ώιεως, έχλαιεν έπί 
τών ερειπίων τή; βρ χυβιου εκείνης ευτυχίας της. Τής έφαίνειο ότι 
είχεν ίδω ibjaiov δνειρον κοί τώρα άφυπνίζετο έν Γκληρά έπο- 
γοητεύσε ι.

Πόσον ιΰ .τιστοςή 'ο ! Ό  Τελης δέν τήν ήίάπα πλέον1 χήν είχε 
βαρυνθή νάι τώρα ΐοως έζήτει αφορμήν να τήν άποπέμψω. Τήν ^ίχε 
στεφ ηωθή έν στιγμή νεανική; πλάνης, τώρα όέν έβ^επεν ότι ή^ύ- 
νατο νά π>:ρη πλουσίαν γυναίκα άπό οικογένειαν, χυ>ρϊς νά είιε ή- 
ναγκασμένο^ λά κρνπτετοι καί χωρίς νά δυσαρεστήσω τοΰς γονείς τ<υ,, 
καί έδυσανασχέτει βλέπων ότι έπήρχετο καί τό τεκνον νά κάμω δυσ- 
κολωτέραν τήν θέσιν του. Καί έν τώ άγαθόιητι αύτήΓ, έχρινβν ότι 
ό Αριστοτέλης είχε δίκαιον τόν είχε κάμω δυστυχή. Πώς ή^ύνιτο 
νά παρουσιάσω ώ ; σύζυγόν τσυ αύτήν τήν υπηρέτριαν ιοΰ οηη ιοΰ 
των, αύτήν τήν οποίαν καθ’ έκάστην έπροπηλι κ ζεν ή μ>,τέρα του 
καί πρό: τήν όποίαν δέν κατεδέχετο νά όμιλησω ή άδελφή του;

Έάν ήδύνατο νά ζήση χοορίς αύτόν, θά τοΰ έλεγε τήν έπιοΰ· α : 
«Ζήιε ευτυχισμένος, έγώ φεύγω καί δέν θά μέ ξαναίδω^.’ · Ά λλά  
τώρα ήτο άδύνατον. Πόσον πικρώΐ μεχβνόει, διότι είχεν άγαπήσει, 
τόν Άριστοτέλην t Αύτό τό κεφάλι της ήθελε σπάσιμον. Δέν ίβλε- 
πεν ότι ό νέος έκεΐνος δέν τής έταίριοζε καί ότ« άργά η γρήγορα θά 
έγίνοντο δυβτυχείς ;

Μέ τοιούτους πτκρβϋς διαλογισνούς διήλθε τάς ύπολειπομί- 
νας &ιας τής νυκτός, θρηνούσα καί έ τιρρίπτουσα είς έαυτήν τά ά- 
δικ·«

Άλλά τήν έπιοΰοαν ό Άρι«τοτέλης μέ ϊ ι  μειδίαμα καί όλίγα 
φιλήματα μετέβαλλε διά μιάς τήν τρικυμίαν της είς αιθρίαν. Τής 
έξωμολογήθη ότι τήν παρελθοΰσαν νύκτα ήτο δύσθυμος, διότι τόν 
είχαν μπλέξει είς τό χαρτοπαίγνιον καί είχε' χάσει πολλά. Άλλά  
τώρα τής έζήτει συγχώρησιν διά τήν λύπην τήν όποίαν τής είχε προ
ξενήσει. Ό  άνθρωπος δέν είνε πάντοτε 'ς τά καλά του... Τ ί άνόη- 
τη όμως πού ήττον νά χή; «εράιω ή ιδέα ότι δέν τήν ήγάπα ! Έ - 
ξενανχία; ή άγάπη του έγίνετο όλονέν θερμοτέρα καί τάρα μάλι
στα όπου είχον καί τό παιδάκι των θά τήν ήγάπα μέ διπλή άγά
πη. Άκοΰς τό κουτό νά χολωσκάνω γιΑ τόσφ μικρό πράγμα / Άλλά 
ένα φιλάκι τά διορθώνει δλα. Ναί, χρυσά μου I δέν είσαι πειά θυ
μωμένη μέ τόν Τέλη σου ;

Τφόντι τό φίλημα τοΰ Αριστοτέλη ήτο πανάκεια διά τούς πό
νους τή; Μαριώρας. Καί τόση ήτο ή χαρά καί ή ευγνωμοσύνη της 
ώστε κατελαμβάνετο ΰπό όρμών αύταπαρνήσεω; νά φύγη κρυφά καί 
ν ' άφήσω τόν Άριστοτέλην νά ζήσω εύτυχής. Βέβαια θ ' άπέθυησκεν 
αύτή· άλλά θά έπήγαινα μέ τήν ψυχικήν άνακόύφισίν ότι έκεΐνος τόν 
όποιον έλάτρευεν έζη ευτυχής.

Άλλά τότε ένεθνμήθη Κό τέκνον της καί ή άνάμνησις αΰτη έκλει
σε τό στόμα της, έτοιμον νά π^οβή ε Ις τήν μεγάλην θυσίαν μέ δά
κρυα μαρτυρική; άγαλλιάσεως.

Έ ν τούτοις τό ειτισόδιον τοΰτο συνετέλεσεν, ώστε ν’ άναβάλν 
πάλιν ό Αριστοτέλης τήν πρός τούς γονείς του άνακοίνωοιν

Μετά τινας δέ ήμέρας ή κυρία Έρασμία εΐσελθοϊοα τυχαίος είς 
τό πλυσταρειόν, εΰρε τήν Μαριώραν κατερχομενην ΰ.τό έμέ ων.

(Ά κολονθεϊ)
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Αρ. 21 (Συνέχεια έχ ζον προηγουμένου)

« Αφησε με ν* σ' άγαπώ, χωρίς να φοβάσαι οτι κάνεις κανένα 
κακό. Μή ζητάς να χ6>ρισθοϋμε.’ Ιΐές μ-ou, Κασσιανή, νά φύγω, θέλεις 
νά φύγω ;

Η Κασσιανή δέν άνήκε πλέον στόν έαυτόν της. Ό  Θεόφιλος πά
λιν την είχε πείσει, 'Ι3γειρε τό χαριτωμένο κεφάλι της στό στήθος τοΰ 
Αύτοκράτορος κ’ έψιθύρισε : ,,

—  Μείνε.

Κ α κ ή  κ ό ρ η  γ υ ν « ϊ κ χ  μ ο χ θ η ρ ή .

Από τοτε η Κασσιανή άφωσιώΟηκε είς τά νά λατρεύη τόν Θεό
φιλο. Ο Άκίλλας σ;γά-σίγά λησμονήθηκε καί τ ’ όνομά του έσβιίσθηκε 
από την καροιά τής Καντιανής. Γι’ αύτήν τίποτε πλέον προσφιλέστερον 
δέν ύπήρχε στόν κόσμο άπό τόν Θεόφιλο.

Μια νίκτα, αφοϋ δ Θεόφιλος καί ή Κασσιανή έμειναν μόνοι δυό 
ο,ρες μ;σα στά σπιτάκι τοΰ κήπου έπ,ρόκειτο νά χωρισθοΰν. Ό  Θεό
φιλος έσφιξε στήν αγκαλιά του «ήν Κασσιανή καί τήν ήρώτησε :

—  Θέλεις νά χωρίσω τήν Θεοδώρα ;
Ναι, απηντησε η Κασσιανή μέσα στή μέθη του μεγάλου έρω

τά της.
Καί θά θέλησης νά γίνης έσύ σύζυγός μου καί Αύτοκράτειρα ;

—  N it, άπήντησε πάλ ν ή Κασσιανή.
Ο Αυ^οκρατωρ την είχε υπνωτίσει καί αύτή συμφωνούσε πάντοτε 

μί τήν γνώμη του.
Γιά τίποτε πλέον δεν ένδιεφερετο ή Κασσιανή, παρά γιά τον Θεό- 

φ-λο.̂ , Αδιαφορούσε γιά τους γονείς της, γιά τής φίλες της,γιά ολους, 
γιά ολα.

Αλλο δέν έπ«ριμενε παρα πότε θά δλθη ή νύκτα γιά νά συναντηθή 
πάλι μέ τόν Θεόφιλο.

Αρχισαν να τήν θεωρουν μισάνθρωπον καί ν* άνησυχουν γι’ αύτή. 
Γήν ένόμιζαν άρρωστη καί ο: γονείς της έσκέπτοντο νά καλέσουν για
τρό. Ή  ^Κατσιανή οχως άφινε τότε ενα πικρό μ=ιδίιμϊ καί απαντούσε :

Εύχαριστω, δεν είμαι άρρωστη. Καί δεν έλεγε ψέμματα. Διότι 
μόλις ένύκτων; ή μελαγχολία της διελύετο άμεσως.

Καί οταν τέλος §φθ ινα/ τά μεσάνυκτα, ή Κασσιανή έτρεχε στόν 
κήπο, έπεονοΰσε μεσα στό μικρό σπιτάκι κ’ επε®τε στήν αγκαλιά του 
Θεοφίλου.

— Αχ, έπί τέλους ! Είμαι κοντά σου, Θεόφιλε.

" Ε ν α  μ -υ σ τή ρ ιο ν .
Ενα δειλινό ή Κασσιανή έκάθητο στόν έξώιτη τοϋ πατρικού με

γάρου κ έρεμβαζε, όταν ίξαφνι, πέρα στ ί] θάλασσα, είδε κάποιο πλοϊο 
να καίεται.

Τι είναι τοΰτο πάλιν ; ήρώτησε. ΙΙυρκαίά στή θάλασσα ;
Ναι, τής άπήντησαν. 'Ο Αύτοκράτωρ· δίνει δικαιοσύνη καί τ ι

μωρεί τήν πλεο.εξία τής Θεοδώρας.' ν
 ̂ Ή  Κασσιανή δίν έννόησε τίποτε άπό αυτά όλα, ΰπωιττεύθηκε δμως 

°y· μ€ταζυ τοϋ Αύτοκρατορικοΰ ζεύγους θά έλαβον .χώραν σκηνές γιά. 
νά φτάση ο Θεόφιλος στό σημείο να τιμωρήση τήν Θεοδώρα.

Άρχισε τώρα ν’ άνησυχί ή Κασσιανή καί άγωνιοΰσε πότε νά έλ- 
θΠ π* λι ή νύκτα γιά νά μχθη τό ταχύτερον ολη τήν άλήθεια τοϋ μυ
στήριου αύτοϋ.

M eat έ π έ θ ε α ι ς .
Ό  Θεόφιλος άργοϋσε πολύ τήν νύ*τα έκείνην καί ή Καοσιανή άνη- 

συχοΰστ πολύ. Άπςφίσισε λοιπόν, άφού αύτός δέν ήρχετο, ποιός ξέρει 
γιά ποιό λόγο, νά τρεςη αυτή πρός συνάντησίν του.

, ’ Εβγήκε κρυφά άπό τό σπίτι της κ’ έπήρε τόν δρόμο που ώδηγοϋσε 
στα Ανάκτορα.
. , “^ξ*?να ομως, πίσω άπό έ'να μικρό σπίτι, έξώρμησεν δ ΙΙετρωνάς, 
ο αρχηγός τής Αύτοκρατορικής φρουράς καί συνέλαβε μέ τά βαρειά 
και στιοαρα χέρια του τήν Κασσιανή.

Αθλιο και ελεεινό πλάσμα, τής είπε, έφθασε ή τελενταία σου 
στιγμή.' Γώρα 'θά μάθης τέλος, δτι δέν πρέπει νά μείνη ατιμώρητη 
μια που γίνεται έρωμένη καί παλλακίδα τ®ϋ Αύτοκράτορός.

Και πριν ή Κασσιανή προλάοη νά συνέλθη άπό τόν τρόμο της, καί 
πριν προλάβη νά ζητήση βοήθεια,δ ΙΙετρωνάς τής έφίμωσε τό στόμα.

—  Άθλιο καί ελεεινό πλάσμα, τής είπε πάλιν. Κύτταξέ με γιά 
τελευταία φορά. Είμαι δ Πετρωνάς, δ άδελφός τής Θεοδώρας ποϋ τής 
κατασπαρα,ες τήν ψυχή, τής έξεσχισες τήν καρδιά καί τής έπήρες τόν 
σύζυγο. Αθλια καί έλεε νή πόρνη, πήγαινε τώρα έκεϊ ποϋ σέ πεοι- 
μενει η σκληρά έκδίκητις. t · ,
 ̂ Ό  Πετρωνάς έσ:ράφη<ε ΰστεοα στοϋς στρατιώτας ποϋ τόν συνώ- 

οευαν κχί τους διέταξε :
, ~  Πάρτε την άπό δώ καί φέρίε την στο πλοίο. Γρήγορα δμως 

μή χάνετε οΰτε στιγμή. ’
Οΐ στρατιώτες ηρπασαν τήν Κασσιανή άπο τήν μέιη, τήν έσήκω- 

σαν στα χέρια τους κ’ ήρχισαν νά τρέχουν πρός τήν θάλασσαν άπό ίνα 
σκοτεινό ορόμο, γεμάτο θάμνους.

—  Πρέπει νά τήν πδμε γρήγορα, 3ιπε κάποιος στρατιώτης. Ό  αρ
χηγός μας πρέπει...

Λεν έπρόφθασε νά τελείωση τήν φράσιν του καί μέσα άπό ενα θά
μνο, ανεπήμησε ενας ξένος άνδρας μέ υψωμένο τδ σπαθί του.

—  Σταθήτε, σατανάδες, έφώναξε.
Οι στρατιώτας άνεγνωρισαν τον Άκίλλα. Άφηοαν τότε κατά γής 

την Κασσιανή κ’ έτράπησαν εις φυγήν. ( ’Αχολουθεί)

ΤΟ Ε ΓΚ ΛΗ Μ Α Τ Ο Υ  ΟΘΩΝΟΣ
Afift. 3γ (Συνέχεια, έχ ζον προηγουμένου)

^Νά έλθης άργότερα, τής είπε δ θυρωρός.
Αργότερα θά είνα·. άδύνατον. Κάνε μου τήν χαρι, καλέ μου άν

θρωπε, νά τόν ειδοποίησης. Είναι μεγάλη άνάγκη, είπεν ή Μαρία μέ 
τόνον φωνής παρακλητικόν. ί
. Την στιγμήν έκείνην ενας άνδρας ένεφανίσθη είς τον έξώστην τών 

Ανακτόρων. ’ Εσκυψε κάτω, άντελήφθη τήν σκηνήν ή δποία έλάμβανε 
χώραν πρό τής κεντρικής εισόδου τών Ανακτόρων καί έιρώναξε στόν 
θυρωρό :

Αφησε την να ελθη έπάνω καί ύδήγησέ την στο γραφείο μου.
Ό  άνδρας έκεΐνος ήτο δ "Οθων.
Φοβισμένος δ θυρωρός ώοήγησε τότε τήν Μαρίαν είς τδ βασιλικόν 

γραφείον, τής Ιδειξε ε’να κάθισμα καί κατόπιν άπεσύρθη.
Η Μαρία έρριξε μιά ματιά σ’ ολα τ ’ αντικείμενα τοϋ γραφείου 

καί ήσθάνθη τήν καρδιά της νά λυώνη.Όλα εκεί μεσα τής ένθύμιζαν 
κάποιες άλλες ήμερες ποϋ ειχε τόσα ώραΐα όνειρα, ποϋ ή«ουε άπό τό 
στόμα τοΰ Οθωνος τόσα ώραϊα λόγια ερωτος, τόσους δρκους, τόσες 
ΰποσχεσεις... Υστερα ένεθυμειτο τάς θλιβεράς έκείνας ήμέρας πού 
είχε τεθή αντιμέτωπος, αύτή ή πτωχή καί άσημος κόρη, άντιμέτω- 
πος τής Αμαλίας, τής βασιλισσης. ’Ά ,  πόσες φορές τότε μπόρεσε νά 
αισθανθώ ολο τδ μεγαλεϊον τοΰ ερωτος τοΰ ’Όθωνος, δ δποϊος πολ
λές φορές έφθανε μέχρις αυτοθυσίας πρός ^άριν της... ΙΙόσα δέν είχε 
κάμει δ άνθρωπος αύτός γι* τήν άγάπη της!..

Αλλά τώρα ; Τώρα ήρχετο πάλιν νά τον δη γιά τελευταία φορά 
καινά τόν άπο'χαιοετήση.

Κ έπερίμενε μέ αγωνία. Κάθε στιγμή ποϋ περνοϋσε ήταν γι’ αύ
τήν ένα μαρτύριον. ^

Επί τέλους δ /Οθων ένεφανίσθη. Ή το ψυχρός, ασυγκίνητος, ώσάν 
νά άντίκρυζε μιά ξένην.

—  Τό έμαθα, τής ειπε, πώς έγινες καλά. Μοΰ τό είπεν δ Χατζη
πέτρος.

‘Η Μαρία ίσηκώθη.
—  Ηρθα νά σάς άποχαιρετήσω, τοΰ είπε μέ φωνή ποϋ έτρεμε. Τό 

μεσημέρι φεύγω.
—  Θά κάνης, βέβαια, κανένα ταξεΐδι. Αύτό θά σέ ώφελήσ*| παρά 

πολύ. Γπεφερες πολυ, είναι ή αλήθεια. Καί σ’ αύτό φταίω κ* έγώ. 
Τώρα ομως πρέπει νά τά ξεχάσουμε δλα. ‘Ο προορισμός τών δύο μας 
είναι πολύ διαφορετικός. 'Έμαθες τι εγινε ; Ό  λαός παρ’ ολίγον νά 
έπαναστατήοη. Ευτυχώς ποϋ τήν τελευταΐαν στιγμήν μ’ έφώτησε δ Θεός 
νά γυρίσω στό παλάτι.

Ή  Μαρία άπλωσε μέ δισταγμόν τό χέρι ττς.
Γωρατελειώνουν δλα, έψιθύρισέ.Μεγαλειότατατε, συγχωρήστε με.

'Ο “Οθων άπλωσε κι’ αύτός τό χέρι κ’ έπήρε τό δικό της.
—  Πάτε θά γυρίο^ς ; τήν ήρώτησε.
—  Ποτέ, άπήντησεν έκείνη.
—  Δηλαδή φεύγεις γιά πάντα ;
—  Μάλιστα, Μεγαλειότατε. Θά πάω σ ήν Τήνο, στό μοναστήρι.
— ’ Ιϊκεί Οά τά ξεχάσΐς ολα. Πρέπει νά τά ξεχάσ^ς. Άκοΰς ;
— Θά τά ξεχάσω, Μεγαλειότατε. Θά προσπαθήσω νά μή θυμάμαι 

τίποτε. Γι αυτό θα σας παρακαλέσω νά πάρετε καί αύτήν έδώ τήν 
φωτογραφία, γιατί δέν πάει πειά νά τήν κρατώ. Ίσως καί σείς νά μή 
θέλετε.

Εβγαλε μεσα από τόν κόρφο της μιά μικρή φωτογραφίαν τοΰ Ό 
θωνος καί τοϋ τήν έδωσε.

Ό  "Οθων τώρα ήρχισε νά ταράσσεται.
Νά σοϋ δώσω κ εγω τόν σταυρό ποϋ μοΰ χάρισες κάποτε, τής είπε,
Δέν πειράζει Αυτόν κρατήστε τον. αν θέλετε, δχι γιά νά μέ 

θυμάσθε, άλλά για νά σά; φυλάΐ έπειδή έχει μέσα τίμιο ξϋλο.
Ο Οθων όλίγον ακόμη καί̂  θά έφανέρωνε τήν συγκίνησιν, ή δποία 

Ί?χιζε νά εκοηλωνεται μέ τήν ωχρότητα τοΰ προσώπου του καί μέ τό 
(Γύχνόν άνοιγοκλείσ.μο τών ματιών του.

Εύτυχώς τήν κρίσιμον έκείνην στιγμήν ένεφανίσθη ή Αμαλία.
Ό  ’Όθων έπρόλαβε νά έξηγηθή.
— Ήρθε γιά νά μάς άποχαιρετήσϊ, είπε στήν Αμαλία.

Καί νά σχς παρακαλέσω να υ,ε συγχωρήσετε,προσέθεσεν ήΜαοία.
—  Φΐύγεις ; ήρώτησε μέ βίαν ή Αμαλία.

Μαλιστα, ^ϊεγαλειοτάτη. Πηγαίνω στήν Τήνο, στό μοναστήρι. 
^^^ΙΙ^Αμαλία άφησε νά τής διαφύγϊ ένας στεναγμός άνακουφίσεως.
. I Εμε'ς gs συγχωρούμε, τής είπε καί σοϋ εύχόμεθα νά ζήσϊς 

εύτυχής έκεϊ ποϋ θά πας,
Καί τής έδωσε τό χέρι.
'Η Μαρία έγονάτισε, έπήρε τό χέρι τής βασιλισσης καί τό έφίλησε.
—  Σάς εύχχοιστώ, Μεγαλειοτάτη,έψιθύρισε. Πάντα θά παρακαλώ 

τόν Θεό νά σάς βοηθ3 καί νά σάς διαφυλάττϋ. Ό ταν σείς θά ζήτε ευ
τυχείς τότε και έγώ,ποϋ σάς έίαμα τόσο μεγάλβ κακό, θά είμαι ήιυχη.

’ Εσηκώθη κατόπιν καί μέ μάτια χαμηλωμένα, έτράβηξε πρός τήν 
πόρτα.

—  Μαρία, τής έφώναξε δ Όθων.
’ Εκείνη έστράφη.

— Πρέπει τά σοϋ δώσουμε μερικά χρήματα γιά τάς άνάγκας σου.
— Καί δσάκις έχεις άνάγκη νά μας γράφϊς,προσέθεσεν ή Αμαλία.
— Λέν μοΰ χρειάζεται τίποτε, άπήντησεν έκείνη. Σας εύχαριστώ 

πολύ.
(Τ ό  ζέλος εις ζό προσεχές)

     - ^ 1

ΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΡΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ ENRIETTE MOSSON ;

ΕΝΑΣ ΕΡΩΣ ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ
Ό  κόμης και ?) κόμησα Κονδώρ ειγον κα-  I 

ζέλ&ει εις τόν οζαΰμον δια να νποδεχ&ώοι τ ον I 
αδελφόν τοϋ πρώ τον, τόν πλοίαρχον ‘'Ιάκωβον I 
άπονοιάζοντα άπό όνο έτών είς Κίναν με το γω~ I 
ρηκτόν  « Κ νκλώ ν»* Τό τραϊνον, με κ α ινό τερη -  I 
οιν ολίγων λεπτώ ν, είχε φ&αοει τέλος, και οι δυο I 
αδελφοί εϊχον ριφ&ϋ sh  *as αγκαλας αλληλων. I 
Μ ετά  Sk τάς πρώ τας διασχνοεις, ό κόμης σ τρα- I 
φεϊς πρό , τόν ταξειδιώ την αδελφόν τον, τον  I 
ε ιπ ε : f - J

—  "Ελα τώρα Ιά κ ω β ε, νά σοϋ ανστήσω την I 
Ά ρτέμ ιδα . , |

Ή  κνρία Κονδώρ έπροχώρησε πρός τονς όνο 1 
■άδελφονς μειδιώοα, και ό ναντικος ν π ο κ  λινό μένος I 
πρό αν τής τής ήσπάσ&η τήν χεϊρα, άλλα χω ρ ίξ  I 
νά προσφέρη λέξιν. Ά φ οϋ  δε κατόπιν αλληλοε- I 
κντάχ&ηοαν με το βλέμμα, εκείνο, ποϋ έχονν I 
-δλοιt δταν έπανενρίσκονται μετά πολυν καιρόν, I 
ε  κίνησα διά τήν άμαξαν, άνευ άλλης τινός ο - I 
μιλιάς. :

—  Περίεργον, ελεγε μόνος ό κόμης, έγινε π ο-  ( 
λν σοβαρός ό }Ιάκωβος. Μ ήπω ς αρα γε εινε I
ρασμένος εκ τοϋ ταξειδ !ον ; Μ ήκω ς ζη λο τνπ ε ϊ I 
πον έννφεν&ην έγώ και αντος εμΒίν^ν ελεν- I 
δερος; ( , !

Έ ντός τής άμάξης πάλιν ή αντή ψυχροτης\ I
Κ α ι άφοϋ διήλΰον άνάμεοα τών δένδρων τον  I 

δάσονς Κονδώρ, τοϋ φωτισμένον άπό άργνρώ5η I 
αελήνην, εφ&ασαν είς τόν πύργον —Φλβρν, Μιο- I 
κτησίαν τών Κονδώρ. Έ κ ε ϊ διήλ&ον τους 
μήνας, δσον διήρκεσεν ή άδεια τοϋ ναντικον, εν I 
μέσω δεξιώσεοον φίλων, εκδρομών, διασκεδάσεων 
διαφόρων τάς οποίας διωργάνωνε η αδελφική 
προσπάθεια τοϋ κόμητος, ινα διασκέδαση τον σ ι
ωπηλόν }Ιάκωβον, τόν Ιά κω β ον δστις δ ιετηρει 
είσέτι τήν Φλιβεράν δψιν τής πρώ της ημέρας τής  I 
άφίξεώ^ της.

Ε ίς  μάτην δμως έπήγαιναν αί αδελφικαι φρον
τίδες ' ό *Ιάκωβος ήτο πάντοτε σιωπηλός. Κ λ ε ι-  

•σμενος έπ ι ώρας έντός τοϋ δωματίον τον και εν 
μέσω χρνσών ειδώλων και μορνών  ^τερατωδών 
Κ ινέζικω ν θεοτήτων,παρεδιδετο είς μακρονς ρεμ
βασμούς, διακοπτομένονς κάποτε άπό τας ζωηρας 
εικόνας τάς όποιας προκαλεϊ το κάπνισμά όπ ιονΛ 
πον έκάπνιζε ξαπλωμένος έπάνω είς μαλακούς I 
ισπανικούς τάπητας. j

Π άντοτε ωχρός, πάντοτε ρεμβώδης} εφαίνετο I 
κατεχόμενος άπό κάποιαν μνστηριωδη δνναμιν I 
πον τόν ειλκνε μακράν. Τ ίπ ο τε  δεν τόν ενδιέφε- I 
ρεν, άκόμη οντε κα'ι τά  χαρτιά, τα  όποια επα ιζε  I 
μηχανικώς.Κα ι διά τοϋτο ε ίτε  εκερδιζε ε ιτε  εχανε I 
είς αύτά, πάντοτε ό ίδιος ήτο.

eΟ Κ όμης δεν έτόλμα νά τόν έρωτηση διά τήν I 
μελαγχολίαν τον. Τόν έαέβετο άλλως τό πάντοτε, I 
ώς άρχηγόν τής οίκογενείας και δεν ήθελε, μετα  I 
τόσον μάλιστα καιρόν, νά τόν δνσαρεστηση, προσ- I 
παθών νά άνακαλύψη τό μυστήριον τοϋ αδελφόν I 
τον. "Ο χι, πο τε δεν θά τό εκανε. Π ροετίμα  να I 
τόν διασκεδάζη μόνον δσον ήδννατο. Τα  κατόπιν I 

-δεν ήσαν ίδική τον δουλειά. Ά π ο  δλονς ομως I 
μόνον ή ν Α ρ τε  μ ις  Κονδώρ έφαίνετο να εξνπνφ ! 
τόν ρεμβιόδη άξιωματικόν άπό τόν βαθνν νπνον 
τον. Μ ε  τό  χαριτωμένο της γέλοιο, με το  πιάνο 
της, με τά παιγνίδια τη ς  τόν εκαμνεν α ίλον άν
θρωπον. ’Ιδ ίω ς δταν έκάπνιζε ολίγον μ·αν απο | 
τάς μεγάλας τον πίπας, δταν έψάρενεν efc τα  
κρνσταλλένια νερά τοϋ ποταμοϋ τοϋ ρέοντος ενώ
πιον τον, τότε μόνον ό ' Ιάκωβος έσηκωνε τα βα
ρέα τον  βλέφαρα και τήν παρηκολούθει με ενα 
περίεργον βλέμμα, με κάτι μάτια πού πεταγαν 
Αστραπές...

Ουδέποτε έγέλαοεν ο *Ιάκωβος δσον η το  μαζν  
τονς* έφαίνετο είς τόν Λουδοβίκον δ τι ή ψυχή τοϋ 
άδελφοΰ τον *Ιακώβου δεν ήτο παρούσα, δεν ητο 
μαζύ τονς ά λλ1 δτι είχε μείνει μακράν, κάπον 
άλλοϋ!.»

3ί£ τήν ιδίαν άμαξαν, με τονς ίδίονς^ ϊππονς, 
μίαν ώραιοτάτην ήμέραν, θανμαστην δια τήν με
λαγχολίαν τής φύσεως, πού άναγγέλλει τό  φθινο 
πωρον% ό Λονδοβΐκο*, και ή σνζνγος τον Α ρ τε - 
μ ις σννώδενσαν πάλιν τόν Ιά κω βον  είς τον σ ι 
δηροδρομικόν σταθμόν, άπό τον όποιον προ τρ ιώ ν  
μηνών τόν είχον παραλάβει. *Ε προκειτο  να επα - 
ναλάβη πάλιν τήν διοίκησιν τοϋ θω ρικτοϋ,εις αλ- 
λας θαλάσσας μακρννάς.

Έδάγκανετά χείλη τον ό δνοτνχής άδελφός άπό 
τήν μεγάλην τον σνγκίνησιν. *Η πλωνε  τα χέρια 
τον σε κάθε στιγμήν διά ν ' άγκαλιάση το  αψνχον 

- έκεΐνο σώμα τον άδε^ροϋ τον πού εγνριζε το  προ - 
σωπόν τον, διά νά μή διαστανρω'θή το̂  βλέμμα 
τον, με τό βλέμμα τοϋ άδελφοΰ τον, ενφ είς τα  
χείλη τον ενα παράδοξον, ενα μυστηριώδες μ ε ι
δίαμα διεγράφετο. CH  " Α ρτεμ ις  δε παλιν απο το 
άλλο μέρος, μελαγχολική, με μάτια  δακρνσμενα,

έδάγκανε τό μαντήλι της διά νά καταστείλη κά~ I 
ποιονς... λνγμούς πού τήν έπνιγαν...

Ά ν  και διά τά τελενταΐα έξεπλάγη ό Λονδο- I 
βίκος, έν τούτοις ταχέως παρήλθεν ή ζηλοτυπ ία  I 
τον, σκεφθεις δτι ή "Α ρ τεμ ις  εκλαιε διά τόν ά- I 
ναχωροϋντα άνδράδελφόν της. Π ώ ς  ; ΎΗ το  δν - I 
νατόν νά άγαπη. ή σύζνγός τον τόν αψνχον άδελ- I 
φ ό ν το υ ;  . 1—  ̂ ^  I

Τό τραϊνον ήλΰε. Ό  ’Ιάκωβος, άποοπαονείς I 
ιών εναγκαλισμών των, ερρίφϋη νά προ - I
φέρι) λέξιν, εις τό  βαγόνιόν τον.

Μ ε τ ’ όλίγον χό τραϊνον ηρχιαε νά πνρεται βρα- I 
δέως επ ι τώ ν γραμμών καί ό Λονδοβϊχος, κρα- I 
τώ ν με τρυφερότητα  άπό τήν μέοην τήν "Α ρ τε -  I 
μιν, προσεπά&ει νά τήν όδηγήοΐ) πρός τό στα&- I 
μαρχεϊον. Α ι’ αύτόν ό κόσμος, κ α τ ’ έκείνην τήν I 
στιγμήν ή το  ξένος ' Η  συγκίνησίς του ή το  τοσον I 
μεγάλη, ώ στε νά μή άκονχι τάς φωνάς τον  στα&- I 
μάρχον συνιστώντος είς αύτόν νά μή προχωρήσΐ) 
έπ ί τών γραμμών, δ ιότι ήρχετο εξ άντι&έτου άλλο 
τραϊνον καί έκινδννεναν νά κατασυντριβώσι αυτός 
καί ή κυρία Κονδώρ.

Τά τελευταία βαγόνια τοϋ άναχωροΰντο;  ανρ- | 
μοΰ, τοϋ συναποφέροντος τόν ’Ιάκωβον, αντιπα- 
ρήρχοντο πρό τοΰ ζεύγους Κονδώρ, ΰτε ό Αου~ 
δοβϊκος αΐσ&ανΰείς βάρος είς τό χέρι του διά τοϋ 
όποιον εκράτει άπό τήν μέσην τήν Ά ρτέμ ιδα , 
έιτρά φη διά νά τήν Ιδη.

Τά μάτια  της ήσαν πλήρη δακρύων. Το σ τή 
θος τηζ σννετάρασσον λυγμοί. Λεν περιεπατει, 
άλλά έτρίκλ ιζε. Ή τ ο  περισσότερον ωχρά καί άπό 
νεκράν. Τά δέ μάτια της, τά μάτια  της έκεϊ να, 
πον τόσα όνειρα αγάπης τόν είχαν κάμει νά !6fi,

I ήσαν καρφωμένα έπάνω είς τό  τραίνο πού εφευ- 
I γε, έπάνω εις τό  τραίνο ποΰ τής επαιρνε ενα ΟΙ δελφόν άράγε ; ή ενα είδω λο» ; ή μίαν άγάπην ;
Ι ή ενα ϋεόν ; ή αυτήν τήν ψνχήν της;..
' — Ά  / εκαμε ό σύζυγος τό τε  ! Αύτό ήτο λοι-
I πόν ! Κ α ί τρελλός άπό μίσος, άπό τόν πόνον τής 
I ξεσχισ&είσης καρδίας του, διά τον προδο&έντα 
I ερωτά τον, τήν ώ&ησε πρός τά εμπρός, προς τό 
• ίϊηρίον που ήρχετο κ α τ ' έπάνω των, καί εκεί, 

σε λίγες στιγμές, ο ί κατάπληκτοι σιδηροδρομικοί 
υπάλληλου καί ο ί τρέμοντες άπό φρίκην ταξειδι- 
ώται, είδον τήν νεαράν κυρίαν συντριβσμένην υπό 
τους τροχούς τής άμαξοστοιχίας, αλλα και πριν 
παρασνρ&>~] άπό τό σιδηροΰν μεγα&ήριον, να τρα - 
βφ με λύσσαν μαζύ της τόν φονέα της...

Σ ε  όλίγον ο ί προσδραμόντες άνέσυρον δύο ά
μορφους όγκους...

Τήν επομένην αί εφημερίδες άνέγραφον τό δρά
μα αύτό ώς*Φ ρικτόν σιδηροδρομικόν δυστύχημα·. 
Ούδεις έν τφ  κόσμω εμαΰε ποτε τήν αληΐϊειαν, 
οντε καί αύτός ό ’Ιάκωβος. Ι Ιρ ίν  φ&ασβ η ε ι- 
δησις μέχρις αύτοΰ, καί αύτός ήτο νεκρός.

Κ Ο ΡΙΤΣΙΑ , ΜΟΡΦΩΘΗΤΕ

τντ Ρ ΙΡ Τ Κ Έ Σ  Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ε Σ

Ή  σιήλη αΰςη, χής όιιοΐας ή άποσιολή 
εΙ>·ε νά οας γνώρισα τυύ, κοινωνικους νόμους 
ή χά γενικώ; παοαδΐδΐγμένα έ^ιμα έ»εϊ δ- 
»tou γνωοίζουν χόν καλόν χροπον χοϋ φέρβ- 
οθαι, εΐνε έξ’ ΐίοο ωφέλιμος, όσον μία ή· 
θιχολογική ή άλλης ψυσεως διδασκαλία. Δο- 
θένχο, δέ διι οί καλοί χρόποι άποδεικνύουν 
ευγένειαν ψυχής, κάμνουν κοινωνικόν χόν άν
θρωπον καί χοϋ διανοίγουν χόν δρόμον ηρός 
πρόοδον, δέν εΐνε δύσκολον νά έν>οησχι κάθε 
άναγνώσχρια ή κάθε άναγνώσχης μας όχι 
όχι μόνον αϋχός ή αϋιή πρέπει άνελλβιπώς 
νά χήν παρακολοοθώσι* άλλά καί νά χην συ- 
νισχόάσι πανχοΰ ό-χου εύ^εθώσι. ^

Πρέπει νά γνρορίσεχε όχι μ(α νεα η ενας 
νέος έν tfi πεηολιχισμένχΐ Ευρώπη, σχηρίζουν 
περιοσόχερον χήν έπιχυχίαν χή , άποκαχασχά- 
σεώς χων είς χούς καλούς χων χρόπους παρά 
είς χά υλικά χων φόνχα.

Παράδειγμα πρόσφαχον. Ή  κληρονομος 
χή; μεγαλειχέρας περιουσίας χής Αμερικής 
προέκρινε νέον «ρχωχόν καί παντελώς άπρο- 
στάτευτον μόνον και μόνον διόχι είχε θελ- 
νθΰ ά «ό  χούς καλούς χου χρόπους και διόχι 
έγνώριζε έχεΐνος oti δέν πηγαίνουν ποχέ είς 
μίαν έπίσκεψιν μέ.... άβούρχσισχο κα-

π^Πράγμα χό όποιον είχε προσέξει έκείνη νά 
συμβαίνή είς όλους ojoi χήν πολιόρκουν 
διά χά πλού(η χης· Καί είς έρωχησανχα αυ
τήν διαχΐ προεχίμησε εκείνον άνχι χόσων αλ- 
λ*ν, είπ ε: «Νέος ό όποιος γνωρίζει χάς 
κοινωνικάς του υποχρεώσεις, γνωρίζει καχ

άνάγκην καί χάς πρδς έαυχόν, καί χάς ποδς 
χήν γυναίκα χου. Αΰχός λοιπόν είνε δ σύζυ
γος, όοχις μοΰ πρέπει »

Ή  ίσχορία αϋιη εΙ>ε χό μυριοσιόν παρά
δειγμα χοιούχων έπιχυχιών.

Επιοχεπ.άρια.— Υπάρχουν άπειροι πε
ριπτώσεις διά νά σιείλεχε ιήν κάρταν σας. 
Μόνον όμω, χήν πρωχόχρονιάν έπιχρέπεχε νά 
σταλή αΰιη ένχός φακέλου καί χοχυδρομικώς. 
Είς πάσαν άλλην "περίπχοοσιν θεωρείται προ 
αιυχιά ή καχά χοιοΟχον χρόπον άποστολή. 
"Ενα έπισχεπχήριον δια χοϋ οποίου πρόκει- 
χαι νά πληρώπεχε μίαν φιλοφροσύνην, πρέ
πει νά σχαλή δι ’άνθρώπου σας, ποχέ δέ χσα- 
κισμένον. "Οχαν δέ θέλεχε χό άφισμα χής 
κάρτας σας ν’ άνχικαχασχήση έπίοκεψιν χόχε 
χήν χσακίζεχε είς μίαν γωιϊαν, σημεΐον όχι 
έπήγαχε αυτοπροσώπως.

ΚαχηρΥηθη πανχοΰ οχεδόν, χό τσάκισμα 
μια; καί χή; αΰιής κάρχας είς διαφόρους γω 
νίας, ά χιπροσωπεύονχος έκάσιου χσακίσμα- 
χος καί ένα πρήσωπον χής οίκογενείας πρός 
χή» όποΐαν άποδίδετε έπίσκεψιν.

Έγένεχο δέ άποδεκχόν χό αγγλικόν σύ- 
σχημα, νά άφίνεχε μίαν κάρταν χσακισμένην 
εί; χό μέσον, όπερ σημαίνει όιι ή κάρχα έχει 
άφεθή δι’ όλην τήν οικογένειαν.

Τά διά χήν πρωτοχρονιάν στελλόμενα 
μπιλιέχτα σχέλλονχαι ή ένχός χή; χελευχαίας 

I έβδομάδο; χοΰ Δεκεμβρίου ή ένχός χής πρω
ί χη; χοΰ Ίανουαρίου.
Ι Τά πρό ή μεχά στελλόμενα μπιλιέτα θέ- I λουν ν’ άποδείξ υν όχι δέν λαμβανεχε^ υ,χό 
I σπουδαίαν εποψιν τό πρόσωπον πρός χ όποϊ- 
I ον θέλετε ν’ άποόώσετε χό φιλοφρόνημα.

’Η  ζουαλέζτα. — Μία καθώ; πρέπει κυ- I ρία ή δεσποινίς δέν έξέρχειαι ποιέ en tol- 
I lette, χό πρωΐ : όηλαδή φερου"α πτερά, χαν- 
I τέλλες, χοσμήμαχο, κλπ. Άλλά άρκουμένη 
I είς χά καλά παπού.βια καί φέρουσα^ απλήν 
' άλλά καθαράν καί φρεσκαρισμένην ένδυμα

σίαν κάμει χούς γύρους χης όπου ή άναγ- 
κη χήν καλεΐ. ε τ ε λ λ α

ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ

ΠΩΣ Π ΑΝ ΤΡΕΥΟ ΝΤΑΙ ΑΛΛΟ Υ
Αί νέαι μας παραπονοΰνχαι τολλάκις, 

διότι δέν ευρίσκουν συζύγους. Τί θά έλεγαν 
έάν έ.τρόκειχο νά ύ.χοσχώσι χά μαρχήρια νέ
ας τών Φιλιππίνων μελλούσης νά ύ ιανχρευ- 
βή ; Ό ταν δύο ύπάρζβις χής χώρας χαί- 
Χης—γράφει γαλ. περιοδικόν—θελήβουν νά 
ένωθοΰν διά χοΰ υμεναίου, οί συγγενείς και 
οί φίλο» έξέρχονχαι πρός άναζήχησιν  ̂ δύο 
φοινήκων, οί όποιοι πρέπει νά εΐνε εΰ&ύκορ- 
μοι, μέ φλοιόν λεϊβν, χοΰ αύχοΰ ΰψους και 
είς μικράν άπόσχασιν ό εί; χοΰ ά\λου. Ά 
φοΰ εΰρεθοΰν χά δύο δένδρα προσκσλιιϋνχα 
οί δύο μελλόνυμφοι, οί όποιοι μεχά χών συγ
γενών καί χών φίλων χων φθάνουν πρό χών 
φοινίκων.

Πρώχος ό νέος άναβαίνει _είς χόν ενα φοί
νικα, εκεί δέ περιμένει εως όχου ή νέα άνα- 
βϋ έπί χοΰ έοέρου. Ά π ό  χής στιγμή; χαύχης 
άρχίζει άληθές μαρχύριον ό νέος προσπαθεί 
νέ συλλόβΉ χήν κορυφήν χοΰ δένδρου έπί χοΰ 
όποιου ϊσχαχαι ή έκλεκχή χής καρδίας χου 
Τό αΰχό έξ άλλου προ·παθεϊ νά πράξχΐ και 
ή νέα. ‘Η γυμνασχική αΰχη διαςκεϊ πολλάς 
ώ^ας, μέχρις ότου ό «Ις χών δύο καχορθώ- 
σ|) νά έγγίσυ χό πρόσωπον χοΰ άλλου.  ̂

Άφοΰ κατορθώσουν νά άοπασθοΰν άλλή- 
λους έπί χών δύο φοινίκων, χό_ μυστήριον 
χό μυσχήριον χοΰ γάμου θεωρεΐχαι χεχελε- 
σμένον, άρχίζουν δέ αί διασκεδάσεις.

θά  ήρεσαν είς χάς νέας μας χοιούχου ε ί
δους γάμοι ;

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΖΩΑ
—Κατά χούς χρόνου; χή; πρώχης_ Γαλλι

κής Έπανασχάσεως αί κυβερνήσεις χών όμό- 
ρων Γερμανικών χωρών είχον διαδόσει παν- 
χαχοΰ διαχαγάς, δι’ ών άπηγορεύεχο αύσχη- 
ρόχαχα είς χα ξενοδοχεία καί χούς δημοσίους 
χόπους πάσα ομιλία σχρεφομένη περί χήν 
πολιτικήν !

Ε ί; χήν χράπεζαν όμως παραρρηνίου ξενο 
δοχείου οί συνδαιτυμόνες είχον άρχίσει χοι- 
αύχην έπικίνδυνον ουνδιαλεξιν, ο :ε επιδρο
μών ό ξενοδόχος χοΰς παρώτρυνε »ά σιωπή
σουν, άνακαλών αϋχοΰς είς χήν χάξιν.

— Πώς ; άνεκραύγασαν όλοι όμοΰ πλήρεις 
οργή;, δέν μποροΰμε οΰτε νά μιλήσωμβ;

— Ό χι, άπεκρίθη ό ξενοδόχος. Φάχε και 
πιέχβ άλλά.... χσιμουδιά I

— Ναί, άλλά διά χίνος πράγματος χοχε 
διακρινόμεθα άπό χά ζώα και χά κχηνη;

— Διά χή; πληρωμής, κύριοί μου, διά χή 
πληρωμής I π· ναλεοι



6 « Σ φ α ί Ρ Λ »

Μ Ν ’ ΠΠΟΦΤΓΕΤΕ ΤΟΝ ΦΟ Ρ Ο Ν  TQN ΠΓΠΠί ίΝ
^  U I [ I t  ΜΕΡΟΣ ΕΙΙ ΤΟ» ΑΙΑΓΟΙΙΙΕΜΟΝ ΑΥΤΟΝ ^

Πρεπει νά κινηθήτε δλοι μέ ενθουσιασμόν 
γιά νά έπιτύχη τό δημοψήφισμα αΰτό. Μόνον 
τά λόγια καί ή Αλληλογραφία μεταξύ σας δέν 
άρχουν. Πρέπει νά βγήχε δλοι κήρυκες χών 
αγαθίον τοΰ Πολίτικου γάμον καί αής σημα
σίας πού έχει τό δημοψόφισμα αΰτό. Δέν πρέ 
πει νά οάς̂  πτοούν οί σ«ιινό(υφοι καί ίξ επαγ
γέλματος ηθικολόγοι. "Οπως έγώ δέν τούς 
έφοβηθηκα καΐ^είχα θάρρος νά συνεχίσω τό 
δημοψήφισμά, έτσι δέν πρέπει νά τούς φοβη- 
θήτε καί εσείς Εί δ’ άθλιος θ ' άναγκασθώ 
κ έ^ώ νά διακόψω τό δημοψήφισμα, διότι 
ενα, κούκος, βέβτια, δέν φέριει τήν άνοιξιν, 
ουιε μοναχής της μία δεσποινίς Νόρα μπορεί 
νά επίβαλε τόσον σοβαρόν θεσμόν.

Πρός γνώσιν λοιπόν καί συμμόρφωσιν.
Δις ΝΟΡΑ

Γ Ν Ω Μ  Α Ι  
Δίς Νόρα διά τόν Πολιτικόν γάμον φέ

ρετε είς συνάφειαν δύο πρόσωπα μέχρι τοϋδε 
οΰϊε έξ δψεω; γ>ωριζδμενα. Εϊθ* ή προσπά
θεια σας αύτή νά βγ^ σέ καλό.

Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α
Νεε ^υρχούφ, όμολονώ δίι μίαν τοιαύτην 

τρισευτυχισμένην ουνάντηειν δέν τήν έπερί- 
μενα.  ̂ Απο την Γυνάντησιν ι ών βλεμμάτων 
μας ανεπήδησεν ό ηλεκτρικός σπινθήρ, ό ό
ποιος ηναψε πυρχαϊάν είς τά στήθη μου.

Μ ις ΕΛΑΕΝ
. Δεσποινίδα Ξένη», αν δέν έφοβούμην 

μήπως σέ λυπήσω περισσότερον άφ* δτι μ’ 
έλυπησαν ̂  οίλόγοι σου, θά σέ παρεκάλουν 
νά μέ άφησες νά ομιλήσω έλευθέρως.

Νέος Σνρχονφ.
'  Δίδα Αρσινόη, ο.ν» μέ άγαπας, μή θε- 

λήσβς νά μέ ρ1ψ(]ς είς τό τρομερόν μαρτύριον 
μιάς διαρκούς υποκρισίας. Ά ν  σ'άγαπήσω, 
θ Αναγκασθώ νά κρύψω μυστικόν τό αίσθη
μά μου, τό όποιον δοον Αγνόν καί δν είναι, 
θά είναι, δμως άνομον. Νέος Σνρχονφ.

ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 
5 δραχ. κάθε δήλωσις

ι (Ά π ο  τόν πίνακα αΰτόν ο ί νέοι θά διαλέξουν 
Νυμφας το?~ πολίτικου γάμον. Φροντίσατε νά 

fjjs  γνώρισετε).

ΠΡΩΤΗ ΕΒΔΟΜΑΣ
Μερόπη Βλααταράκη» Χανιά.
Καίτη  Καψάνη, Άθήναι.
Αγλαΐα Νίκα, Πειραιβύς.

ΕΙρήνη Δρανδάκη, Άθήναι.
Μαρία Χιώιη,  Άθήναι.
Έσμεράλδα, Κόρινθος.
Πουπέ, Άθήναι.
Λίνα Καβαλλιέρι, Άθήναι.
Πόπη Ίατροΰ, Άθήναι.

Δ Ε Υ Τ € Ρ Α  Ε Β ΔΟ Μ Α Σ
Λολό.

ΤΡΙΤΗ ΕΒΔΟΜΑΣ  
Α ντιγό νη  Παπαδάκη.

Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η  ΕΒΔΟΜΑΣ  
Πικραμένη προσφυγοπούλα.

ΕΚΤΗ ΕΒΔΟΜΑΣ  
Ανθος Μαΐου, Άθήναι.

ΕΒΔΟΜΗ ΕΒΔΟΜΑΣ  
Λίτσα Πασχαλίδοιι.
Φωφώ, Κηφισσιά,

ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΝΕΑΝ 
5 ϊραχ. κάθε δήλωσις 

(Ά π ο  τον πίνακα αΰτόν τά κορίτσια θά δια
λέξουν τόν γαμβρόν τοΰ πολιτιχοΰ γάμον).

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. I

1 Νικ. θεμελής, Πάτραι.
Κωνστ. Παναγιώτου, Άθήναι.
Θεοφάνης Ραυτόπουλος, Πίίτραι. 
Παναγιώτης Γιαννοόσης, Ν. Φ^ληρον. 
ΆΘ. Σόμπας, Άθήναι.

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

Θεοδωρακόπαυλος, Μ αγεμένος νέος, Ά -  
χνωστος^ 'Οδοιπόρος, Νίκος Ροδάνθη^, 
Κρήτη, Ίωάν. Τσιάλης, Καρδούλα χορίς 
ταίρι.

ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΒΔΟΜΑΣ
lnconnu, Αθήνας.
Μχγευμένος, Λάρισσα.
Τσάν Τσών Λίν, Π«ιραιεύς.

ΠΕΜΠΤΗ ΕΒΔΟΜΑΣ  
Ρουμελιώιης, Ευρυτανία.
Ξανθός νέος, ΞυΛ.όκαστρον.
Παραγγε'- ιοό6χος, Άθήναι.

ΕΚΤΗ ΕΒΔΟΜΑΣ  
Dave Winter, Άθήναι.
Πάρις, Άθήναι.

Ονειροπόλος βοσκός, Πειραιύς.
ΕΒΔΟΜΗ ΕΒΔΟΜΑΣ  

ΠιπΓ,ς, Άθήναι.
'Απογοητευμένο φανταράχι. 
Μεφιστοφελής, Μύιικ .
Νέος Βοτανικοί, Άθήναι.
Ππραπονιάρης.

ΟΓΔΟΗ ΕΒΔΟΜΑΣ
Μαίανδρος, Κ ρή τη .
1 Αχούρασζος 7 εμμπέλης.

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

ΔΕΚΑΤΗ ΕΒΔΟΜΑΣ
’Ερυθρός Λεβέντης, Πειραιεύς.

ΔΕΛΤΙΟ Ν ΔΗΛΩΣΕΩΣ 
Κόψατε το καί στείλατε το στά γραφεία τής 

«Σφαίρας» συνοδευόμενον μέ 5 δραχ.

Έ γχρ ίνω  πλπρέσζαζα to r  θεσμόν 
ζον πολιζιχοϋ γάμον χα) θέλω 

νά λάβω μέρος «Ις ζό 

Δημοψήφισμα.

‘ Υπογραφή ή ψευδώνυμον
___________ _________

ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΛΩΝ ΛΟΓΙΩΝ

Α ΙΜ Α  ΚΑΙ Θ Α Λ Α Σ Σ Α  Ν Ε Ρ Ο
Ό ντας προχτές, ρέ Μανιώ μου Αγλαό- 

καρπη, πήρα λιγάκι αίμα τοΰ Νώντα τεΟ 
παγκέρι, έπήγα στήν οδός Έρμου, δνοιξα 
μιά βρύσι τής Οΰ 
λε καί άρχισα vd 
πλένω τά χέριο 
μοο. Πάνου στή\ 
ώρα καταπλέει ένας 
*ζές.

— Γιατί άνοιξες 
τή βρύσι τοΰ θα
λάσσιου ίίδωρος; 
μου κάνει. Τί δου
λειά έχεις έκεΐ;

— Νίπτω τάς 
χεΐρας 'μου, τοΰ 
λέω βλοσυρής.

— Τώρα θά πφς 
μέσα, μοϋ κάνει.
Δέ φτάνει πού σας 
φέραμε άπάνου τό 
θαλάσσιο νερό, θέ · 
λετε τώρα ν’ άνοί- 
γετε τής βρύσες καί 
νάν τό χύνετε.

— Τράβα πέρα, 
ρέ μανιταριτζή, τ '
Απαντάω. Γιατί δη
λαδής πληρώσαμε
τά μαλλιοκεφαλά μας; Γιά νόν τό βάνετβ τό 
νερό στά μπουκαλάκια καί νάν τό πουλάτε 
γιά σπεσιαλιτές; Δέ ςπάνει ποΰ μάς βαρέ
σατε τό πορτοφόλι μόνο θέλετε νά μας άπα-

I γορέψετε νά πλύνουμε τά χέρια μέ τή θά- 
λασια τή; πατρίδας μο̂ ς Κόβε αΰγολεμονο- 
άν δέ θες νά κοκκινήσυ' τό πεζοδρόμιο άπ* 
τό &Τμα σου.

Έ<εϊνος νερί βη;ε σά φτισικός κ* έπήγε νά 
φωνάξ·) τόν πολτσμά^ο.

Τώρα θά μ* άρωτήξ^ς γιατί βάοεσα τά 
Νωντα τόν παγκέρη Γιατί μοΰ σαβούρωσε 
τό κατοστ.ίρικο στή μπάτσικα; Λόγοι αίστη- 
ματικοί, ρε σπλάχο κι' δχι περί διά χρημά
των. Ξέρεις άν τά ψηφάω έγώ τά λεφτά. .Τό- 
λοιπός τί μ* ερεθίζεις ; Τώρα σέ θερμοπα- 
ρακαλάω στείλε^ μου έπί θυσιάσεις κανένα 
τριανταεφταμισάρη γιατί χό βράδυ έχω ξε- 
νυχτι παλι καϊ δέν ξέρω τί θά μοΰ γρι ψυ ή; 
τύχη μου. Μ’ εννόησε*;; ο β λ ά μ η ς

ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΩΝ ΝΕΟΠΛΟΥΤΩΝ |

Ο Κ0? ΜΟΡΦΕΑΣ
Ά ξ ,ο π ε ρ ίε ρ γ ο ν  μ ή ζερ  μ ο ν ,

Ωζουρδουΐ ήλθεν ό συμβίος μου ό Ά ρζέρ  
βάνς πιτζαμά καί μοΰ εΤπεν δτι ή άπέναντί 
μας κερία Ζαφειρούλα θά χκρήση μέ τδν 
άνδρα της

— Πουρκουά ; τοΰ 
λέγω. Δ ά λόγους ά- 
χρείους;

— Ναί, μοΰ λέγει.
— Ποόρ ;
— Πούρ διότι ό σύ- 

£υξ της τήν 
εις τάς άγχάλας 
Μορφέως.

— Καί ποιος εϊν' 
αύτός ό μεσιέ ; Κανέ
νας νέος τρέζ έλεγχέν 
ή τρέζ σαρμάν ή τρέ 
ζ°λί κι' άμάν-άμάν ;

— Ξέρω γώ. Νά τό 
ιιεσημέρι πήγε ό άν- 
τρας της στό σπίτι καί 
δέ βρή*ε^ βρασμένα τ ’ 
άμπελιφάοουλα πούχε 
στε'λει. Γιατί, μωρή, 
τή; λέει, δέν έβρασες 
τόμ ενοΰ^Ν ά μ έ συ 
Xro0B?, άνδρα μου,
του λέει έκείνη ή κοψοδεμένη Εύρισκόμου ν  
είς τάς αγκάλας τοϋ Μορφέως.
, Α— _Τ°£ Μπιέν νά τή; κάνει τής παλαιόνου. 
Ακους έκεις σαραντάρα γυναίκα νά δαραβε- 

ρίζεται άντρενοΰ μέ έφηβους. Ά μ  αΰτό δέν 
τό κανουν οΰιε τά τρυφερά θήλεα, οΰι' έγώ 
που είμαι τριάντα χρόνια μικρότερη άπδ 
δαυτη. ΒεΤΤα

Τ Ω Ρ Α  Ε ΙΣ Α Ι Mi Α  Ξ Ε Ν Η
Μ η μου θνμώνβς πειά, καλή μου, 
και μη  μοΰ δείχν^ς τήν μορφή οον λυπημένη  
για .την^καρδία μον καί γιά τήν ψνχή μον 
τωρα βιοαι μ/α ξένη.

Μ η  σκέπτεσαι γιά νά δοθης α ΐ άλλο 
και να yevfjg κοντά τον  βύτνχιομένι 
τό αίσθημά μας βσβύσθη τό μβγάλο 
καί τώρα πειά είσαι μ α ξένη.

θαφυγα) απο τό πρόσωπο τοϋ κόσμον 
ώααν τήν πεταλούδα τή  θλιμμένη.
Τήν δύναμι νά αβ ξεχάοω δός μον, 
γλυκειά μου ξένη.

ΜΑΡΙΟΣ

ΕΝΑΙίΦΕΡΟΪΙΑ ΕΙΑΟΠΟΙΚΐΙΙ
Μ ή άγοράαητε είδη προικών 

εάν δέν έπισκεφθ^τε 
τό χαιτάοτϊΐμ»

ί φίΝ ΙΤΑ Μ Α ΙΙΑ 10Υ I Κ. ΚΟΥΒΑΗΙΑΟΥ
ΓΙΟΥ ΜΡΚΟΥ 21

Σινδονόπανα, Τραπεζομάνδήλα, 
Ναναούκ , Περκάλιλ, Βατίστα, 
Κουβέρτες, χ. λ. η. χ. λ. η. 
Χ α σ έ δ ε ς  Δραχ. —  Ι Ο
2Εινδόνι%  μόνον μέ 8 9  δραχμ·

ΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΡΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

7

ΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
Τ ’ ΑΠΟΤΕΑΗΣΜΗΤΑ TOY IlIPflSNIiWOY P|f
ΤΟΥ ΥΠ’ΑΡ-386 ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «ΣΦΑΙΡΑΣ» Μ
50 λεπτά ή λέξις

Μελαγχολικό φανταραχι ζη-εΐ. άλληλογρα
φίαν μέ κορίτβια ιδανικά. Σ<οπός γνωριμία. 
Προτιμώνται Θεσ)ν:κης. Αθηνών, Κορίνθου 
Άoγoυc καί Ναυπλίου- Τό ωραιότερο γράμ
μα σας θά βραβευθή Νιχόλαον Τσαούσην, 
Έγνατίας 371, διά Έλλην Νιχολόπουλον, 
■^εβ)νίκην. ,

— Νέος 22 έ ών, άρκετά μορφωμένος, ζη 
τεϊ αλληλογραφία μετά δεσποινίδος καλής οι 
κογενείας. Σκοπός δ ει έπακολουθη ίο· Γρά
ψατε : Λάκιν Ρουμελιώτην, P. R, Πάτρας.

— Κορίτσια Άθηνώ*, Πίΐραιώς, Σύρου, 
μέχοι 20 έ ;ών, δποια θέλει ν' άλληλογραφη- 
2q &; γράψΒ· Ναύτην Μ. ΟΙκόνομίδην ή Κ. 
Άθανασιάδην, έπιτελεΐον Ναυστάθμου και 
δτι έπακολουθήσ)]. ,

— Κορίτσια Ά λ τ  ! Δεκ ιειιιαετης νέος, οι
κονομικών άνεξάρτητο;, ζητεί αλληλογρα
φίαν μέ δεσποινίδις 15 —1δ έτών. ΣχοπΛς 
ιερός. Γράψατε : Demetrios Nomlcoudes, P. 
R. Πειραιά.

— Γλυκές αρσακειάδες, ώμορφεν^μοοιστρου 
λ5ς, πονετικές πίοβ υγοποΰλες, δποια πο
θεί ένο είλικρινή φίλον, δποια λαχ^αοά λίγη 
άγάπη. ά; γράψΉ Σπΰρον Φρτγκούλην, Τυμ- 
πάκι Πυργιωτίσυηί, Ηράκλειον Κρητης-

— Δβκαοκταετής νέος, βαρυνθείς την μο
νοτονίαν τής ζωής του, άλληλογραφβΐ με δε
σποινίδας καλών οικογενειών 15-18 εχδν. 
Σκοπός Ιερός. Γράψοιτε : Δ. Α. Π., P. R. 
Πειραιά. .

— Ι/β denaande la corespondauce ae 
jemes fllles  de I 7 ans, brnnes, pautes de 
to llle , ayant pour bat une amltie. Ecrlre 
M ay. Hermond. P. R. Athines. ^

— Dave Winter, τώρα ήννόηβα oti οεν 
είχες τήν Λύναμιν νά τό κάμ^ς, καί ζ τ ι  δέν 

ό  >ΰ ή tov είΜολον ν' άπομακρυνθής εκεϊθεν. 
διότι ό δεσμός ό συνδέων ΰμδς μέ τήν ωραία 
τοΰ θεάτρου γυναίκα, δέν εΤχ3 θραυοβή εξ 
Ολοκλήρου άκόμη.

Βάσοω

( 4 5  Γιάννηδες ένός χοχόρου yv& ai) Π Ω Λ Η  Σ ΙΣ  Λ ΙΑ Ν ΙΚ Η  Κ ΑΙ Χ Ο Ν  Δ Ρ  ΚΗ
Ο Ι  Λ . Τ Τ Τ  Α . Ι

Λύσεις όρθάς" ένζος ζης ζαχθείοης προ 
θεσμίας ίσζειλαν οι έ%ής :

Μιχαήλ Σπετσιώιη:, Σταϋρος Σταυρινός, 
Μιχαήλ Γούλιας, Αθανάσιος Ν. Δεσποτό· 
πουλος (κληρ. 5), Άναστ. Γ, Νίκας, Λουλά 
Άγνελετ^πούλου, Μ. Χιραμή, Μαρία ' Αγ-  
γέλίόον, ( κληρ. 3), Ζιχορ. Παρούσης, (κλρ· 
2), Χρήστος Τερόπουλος, (κλ. 2), Κ. Σαραν- 
τόπουλος, Μαρία Σταμίρη, (κλ. 2), Γεώ ρ- 
γιος Σνριανόπονλος. Παναγιώτης Η. Σα- 
ραντόπουλος, Νικ. Νικολάου, Νίνα Μωραΐ- 
ζον (κληρ. 3), Μορία Βιζίκη Σπυρίδ. ϊίέ- 
γρης, Γιάννη; Γεωργάτος, (κληρ. 5], Εΰαγ. 
Βουλγαρίδου, Σ. — ισκό π ου λο; , Β ισ. Πετσώ- 
νης, Βασ. Μουοελάς. Α. Β .γ^ατόπουλος. Ι 
ωάννης Λιγάνη;, Δημ. ΚούρκοιβΛης, ΑΙκα- 
νερίνη Κόκκαλη, Ίωάν. ©εοχαρίδη , Μ η u 
Παπάζογλου, (κληρ. 2), Βάσος Γεωγραλάς. 
Κ, Καλεβράς, Μαρία Βλάμου. Ευάγγελος 
Κωσζάχης, κ>ηρ. 10).

ΕΚΕΡΔΙΣΑΝ ΔΙΑ ΚΛΗΡΟΥ
Κ Ο Ρ Ι Τ Σ Α

Πρώζον βραβείον δραχ. 50 Λίνο Μωρά- 
(ζον.

Δεύζερον δραχ. 25, Μαρία Ά γγελίδον.
Τρίζον δραχ. 15, Μίνα Παπάζογλον.

Ν Ε Ο Ι

Πρώζον β§αβε\ογ δραχ. 50 t εωργ. Σν- 
ριανό/ιονλος.

Δεύιεςον δρ. 25, Μιχαήλ Γούλιος.
Τρίζον δρ. 15, Εύάγ Κωσζάχης.
Οί κερδίσαντες πυρακαλοϋνται νά μάς γρά 

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

Ή  Δ )ν ις  Νόρα

ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑΤΑ

Ά ν ζ .  Π α π ο ν ζο ή ν .  έπιτιγή έλήφθη Γ. 
Φ θ ε ν ά χ η γ ,  συ/δρομή σας έλήφθη. Κ . Τ σ α -  
λ α χ ά χ ο ν . 50 λ'ϊπτά ή λέξι . X .  Χ α ρ α λ α μ · 
π ό π ο ν λ ο ν ,  δρ. 120 Α Ν ί* α ν ,  σάς άπαντη- 
σαμεν δ/ά τοϋ περιοδικού.  ̂ t ,

Διά τόν διαγωνισμό' τοΰ Καραγκιόζη ε?.ή- 
φθησαν εικόνες κάίέκ μέρους τώνκυρίων Χρ ί 

ο  ζ ο ν  θ ε ο ό ω ρ α χ ο π ο ό λ ο ν , Π α ν α γ ιώ ζ ο ν  Π α ν  
ζ ε λ ά χ η ,  Χ ρ ίσ ζ ο ν  Χ ο ρ α λ α μ η ο π ο ν λ ο ν ,  
Ί ω ά ν .  Κ .  Μ α ν έ ζα  χα\ Κ ω ν σ ζ α ν ζ ίν ο ν  Β α μ  
β α χ ά .

νΤίΕΥΚΑΙΡΙΑ ΔΙ’ ΟΛΟΥΣ
Μ όνον μ.έ Α ρ ιχ . 4

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΟΡΑΣ

Γ Ρ Ι ί Ο Σ

Όσοι μϋς είσαι τέρ 
ωμή ποιεί σεις

Λύσεις, σννοδενόμεναι ΰπό μονοδράχμων, γ ί- 
ι νονται δεκτοί είς τά γραφεία τής  « Σφ α ίρα ς» μέχρι 
τής 5ης Αύγονατον\Τ’ αποτελέσματα θά δημοσιεν- 
θοΰν είς τό φύλλον τής 8ης Αύγουστου.

Ο ί ίσωκλείοντες περισσότερα μονόδραχμα λαμ
βάνουν περισσοτέρους κλήρους κατά τήν έκκύ- 
,βενσιν πρός απονομήν τω ν βραβείων.

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

Πρώζον βραβείον ·. Δραχμοί 50.
Δεύζεοο\ : Δροχααί 25.
Τρίζον '■ Δραχμαΐ 15.

ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
Πρώζον βραβείον : Δραχμαΐ 50.
Δεύτερον ; Δραχμαΐ 25.
Τρίζον : Δραχμαΐ 15.

Γράψ ττε:

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
Κολοχοτρώνη ΙΟ Ο

ΠΕΙΡΑΙΑ

Εις τά γραφεία τής «Σφαίρας πωλοΰνται 
χονδρικώς καί λιανικώς τά κάτωθι βιβλία 
καί μυθιοτορήμαια :

ΤΟΜΟΙ «ΣΦΑΙΡΑΣ»
2ου, 3ου, 4 ου, 5ου καί 6ου έτους έκαστ Δρ. 70

ΕΡΓΑ Σ ΠΟΤ ΑΜΙΑΝΟ Υ
Ικαστον Αρ. 15 

» 15
» 25 
> 26

Ή ρώ καί Λέανδρος 
Ίουδπθ *
Έ να φιλί στό σκοτάδι »
’ Ασμα φσμάτων »

Ε ΚΔ ΟΣ ΕΙΣ  : ΦΑΙΡΑΣ
Γ έμμα ’
Άγκαθάγγελος  ̂ »
Φιλολογικόν ήμερολόγιον »
Ό  γάμος τής Γρ^ιάς")

Παντόφλας ^κωμφοίαι »
Τό Φρενοκομεΐον /

ΠΡΑΚΤΙΚ ΑΙ ΓΝΩΣ ΕΙ Σ
Μέγας οδηγός καλλονής »
Οίκιακή μαγειρική 
Μαγειρική -Ζαχαροπλαστική »

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ
Κασσιανή, Κυριάκου σελ. 1152 
Τό φρικτόν λάθος 
Ή  Ι'ενοβέφα, μικρή.
Ή  Γενοβέφα, μεγάλη,
Ή  Γκόλφω. Περεσιάδου,
Ή  Έομέ
Ό  χορός τοϋ Ζαλόγγου 
Ή  κόκκινη μάσκα 
Ό  κόκκινος διάβολος 
Ή  γυναίκα, τά  χαρτιά καί τό 

κρασί
Ή  μητέρα τού άγ. Φανουρίου 
Πάπισσα Ιωάννα  
Ή  όρχόντισσα τής Σμύρνης 
Λυκογιάννης 
Μαρία Πενταγιώτισσα 
Κυρία μέ τά Καμιλίας 
Καρδιά τής Μάννας 
Μαύρη μάσκα 
Γιάννης, Πώλ Δέ Κοκ 
'Οδηγός καλής συμπεριφοράς, 

Χρυσόδετος 
Χαλιμά, σελίδες 700

ΔΙΑΦΟΡΑ
Τά 52 παραμύθια 
Ό  Φιάκας 
Ό  Μπερτολδΐνος 
Ό  Ροβινσών 
Μυθολογικόν Συντύπα 
'Οδοιπόρος τοΰ Σούτοου 
Ό  κακούργος Πετμεζας 
Τά άνέκδοτα τοΰ Βασιλέως 

Γεωργίου 
Ή  Άρετούσα, Πολ. Δημητρα- 

κοπούλου 
Τά Μυστικά Καλλονής 
Τά Μυστικά του άποκτάν πε

ριουσίαν 
Φυσιογνωσία
Γ ιά νά  μάθετε νά υπνωτίζετε 
'Υγιεινή  ηδονών - τέρήεων 
Ή  ψυχολογία τοΰ ϊρωτος 
Ερωτική έπιστολογραφία

Τά ανωτέρω, άποβτβλλόμενα εις 
τερικόν, έπιβαρύνονιαι μέ δραχ. 5 
τά μεγάλα καί δραχ. 9 τά μικρά.

Διά τούς Αγοράζοντας χονδρικώς 
έκπτωοις 20 ο)ο

Τό αντίτιμο ν στέλλεται πρός τόν 
τήν τής «Σφαίρας» μ .  Αντ. Μ. 
αγίου Κωνσταντίνου 7, Αθήνας.
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» 15
» 25

» 25
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> 60 
» 30 
» 25 
» 15

τό έξα»- 
Ικαστον

γίνεται

διευθυν-
Συρϊγον,

10 ΜΥΠΙΜ ΙΟΥ ΗΑΜΙΒΟΤΙΟΥ

ιύη >
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Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΤΑΞΕΙΔΕΥΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ
ΜΑΖΗ ΜΕ ΤΟΝ Α Ρ Λ Ω

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ
Καραγκιόζης.—Άχου, ταπμιχος ταμπάκος 

μοϋγινες. Έσκυψα, άδρεφέ. Βάρα.
Κολητήρι.— Πατέλα, ζό μου ιό ποτοφόλι 

οου.
Καραγκιόζης. — 

Καλά λές. Πάρτο.
Δήμιος.— Έ ;ο ι-  

μβξ ;
Καραγκιόζης. — 

Έτοιμος.
(Ό  Δήμιος ση

κώνει τό μαχαίρι 
καί δίνει μιά καί 
τό κατεβάζει δίπλα 
άπό τό κεφάλι τοΰ 
Κοραγκιόζη, χωρίς 
νά τόν πειράξη δι
όλου).

Δήμιος.— Έτε- 
λαίωσε.

Καραγκιόζης. — 
Τώκοψες ;

Δήμιος.— Ναί. 
Καραγκιόζης. — 

"Ωστε τώρα δέν ε
χω κεφάλι.

Σαρλώ.— Δέν έ
χεις, βέβαιο.

Καραγκιόζης.—Άμ 'τότε αυτό ποΰ κουνάω 
τί tlvai;

Σαρλώ.—Αγαπητέ μου Καραγκιόίη, άθώε 
μου άνθρωπε μέ τήν μεγάλη καρδιά, έπίστε- 
ψις λοιπόν πώς έγώ ό φίλος σου Σαρλώ θά 
σοΰκοβα τό κεφάλι ;

Καραγκιόζης.—"Πστε δέν μοϋ τώχοψες ;
Σαρλώ.—Ό χι. Δέν βλέπεις, «οΰ είναι στή 

θέσι του ;
Καραγκιόζης.— Είπα κ' έγώ. Γιατί θέλει 

νά μοΰ κόψω κεφάλι ό φίλος μου ό Σαρ- 
λώ;̂  Τί δαίμονα θά τό κάνω; Ά μ ' αύτό δέ 
βράζει οϋτε στό σπίτι οϋτε στό φούρνο.

2αρλώ — Αύτά δλα, Καραγκιόζη μου,ήταν 
μιά παράστασις.

Καραγκιόζης.— Δηλαδή, δηλαδή ;
Σαρλώ.— Δηλαδή τήν ώρα πού ό δήμιος 

ύψωνε τό μαχαίρι του έπάνω άπό τό κεφάλι 
σου σ* έπαιρνε ή κινηματογραφική μηχανή, 
Καί ξέρεις, Καραγκιόζη μου, πώ; θά βγΐ)ς 
στήν ταινία ;

Καραγκόζης.— Δηλαδή, δηλαδή ;
Σαρλώ. — Θά βγχίς μέ κομμένο κεφάλι.
Καραγκιόζης.— Γιατί ;
Σαρλώ.— Είναι μιά τέχνη κι'αύτή πού δέν 

τήν έμαθες έσύ άκόμα.
Καραγκιόζης.— Δηλαδή, δηλαδή ;
Σαρλώ.— Δηλαδή τώρα έού εχεις κεφάλι. 

Δέν εχεις ;
Καραγκιόζη;, (ψάχνει τό κεφάλι του).— 

Ισως...
Σααρλώ.— Λοιπόν στήν ταινία θά βγή; μέ 

τό κεφά?ι κομμένο.
Καραγκιόζης.—Ά ,  συμφορά μου ! Καί θά 

μέ βλέπω δ κόσμος μέ τό κεφάλι κομμένο ;
Σαρλώ.— Βέβαια.
Καραγκιόζης.— Πάμε στδ διάολο. Ά μ ’ 

αφοΰ δέν έχει κεφάλι, θά λέω ό κόσμος δέν 
θαχω καί στόμα κι* άφοΰ δέν έχει στόμα τί

διάολο νά τοΰ ίώσουμε νά φάω,πώς νά φάω;
Σαρλώ. Μά δέν θά δώσουν νά φάω στόν 

Καραγκιόζη πού θά αι οτό πανί.
Καραγκιόζης.—Άλλά ;
Σαρλώ. - Άλλά στόν Καραγκιόζη πού εί

ναι έδώ.
(Άχούγονται κτυπήματα στήν πόρτα).

Καραγκιόζης.— Παναγία μου ! Βρέ σβϊς 
μήν άνοίξετε.

Σαρλώ.— Ποιός νάναι ;
Καραγκιόζης.— Ξέρω έγώ ποιός είναι. Τά 

κτυπήματα αύτά τά γνωρίζω έ(ώ.
Σαρλώ.— Τόν γνωρίζεις ;
Καραγκιόζης.— Τόν γνωρίζω βέβαια.

(Μοιρολογάει)
Κλείσε τήν πόρτα, άφεντικό, 
μέ πέτρες καί μπαούλα, 
γιατί αυτός πού ίρχεται 
θά τά σαρώσω ούλα.
Δέ θά μ* άφήσω τίποτα
καί τά φτωχά πλευρά μου
θά γίνουν μαλακά αάν τήν κοιλιά μου.

Σαρλώ.— Μά ποιός είναι, επιτέλους; 'Α 
νοίξετε νά δοΰμε ποιόο είναι.

Καραγκιόζης. Ένας λόρδος, άδρεφέ, εί
ναι. Ένας λόρδος άπό τήν Άγουλινίτσα.

Σαρλώ.-  Λόρδος;
Καραγκιόζης-— Μάλιστα, ενας λόρδος 

συγγενής μου.
Σαρλώ.—Ώ στε  έσύ κατάγεσαι άπό λόρ

δους ;
Καραγκιόζης.—Ά μ ' βέβαια. Τ ί σοΰ πέρα

σε ή ιδέα ; Πώς έτσι είμαστε μεΐς ;
Μπαρμπαγιώργος.—Άνοΐχτε τέ θά σπά

σου τήν πόρτα.
Σαρλώ, —Ά ς  τ ανοίξουμε λοιπόν νά δού

με τί θέλει ό άνθρωπος.
Καρανκιόζης.—Έ , τώρα πάει, έπέθανα.
Κολητήρι. Κ ' έγώ σά πεσάνω.
(Έ ν τφ  μεταξύ ό Μπαρμπαγιώργος δίνει 

μια κι’ άνοίγει τήν πόρτα).
Μπαρμπαγιώργος.- Ούρέ φράγκοι, πο#- 

νε ού Καραγκιόζ'ς ;
Καραγκιόζης.—Έδώ είμαι, μπαρμποΰ>η 

μου, έδώ είμαι, Γώγο μου
Κολητήρ.— Κ ' έγώ έζώ είμαι,' μπαμπού

λη μου. Ζέν έχλετσα τίποτες τό κακόμοιλο.
Μπαρμπαγιώργος.—Έλα, έρμου, έλα σι

μά στόν μπάρμπα σ* νά σε άσπαστη καί νά 
σέ ρουτήξω πώς τά καλοπερνάς.

Καραγκιόζης.— ‘ΰραΐα, λαμπρά. Έσύ, 
μπά)μπα, τί κάνεις;

Μπαρμπαγιώργος — Καλά.
Καραγκιόζης.— Λυποΰμαι. Κ ’ ήρθες, Γώ 

γο μου, στό Παρίσι γιά νά μέ δώς i ·
Μπαρμπαγιώργος. -  Ή ρθα, καλό μ’ γιά νά 

σ’ άρουτήξφυ πότε μαθές έχουμε >έο φεγγάρι 
γιά νά φυτέψου τού σινάπι.

Καραγκιόζης.— Ήρθες στό Παρίσι γιά νά 
μ’ έρωτήσως πότε έχουμε νέο φεγγάρι ;

Μπαρμπαγιώργος — Ά  !
Καραγκιόζης.— Μωρέ μπράβο, μπάρμπα.
Μπαρμπαγιώργος.— Λοιπόν, πότε έχουμε 

νέο φεγγάρ/, Καραγκιόζ’ ;
Καραγκιόζης.— Πρέπει νά στείλουμε στήν 

‘ Ισπανία γιά νά μάθουμε.
ΜπαρμπαΥίώΥροο— Στήν Ίοπανία ; Κί 

«οΰ μαθές εϊν' αύτούνη ή ‘ Ισπανία.

ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ Τ Ο Υ ΣΒΙΝΓΚΟΥ

ΑΓΑΜΟΙ >3
Τό  φόρο πήγα να πληρώσω  καί εγώ 
άφοΰ δέν ̂ παντρεύτηκα  ποτέ μον,
Ά π ό  μικρός τόσες γυναίκες χνι'ηαώ, 

χωρίς καμμιά νά με θελήοη,
[  θ ε έ  μον.

Έ κ ε ΐ α π ' εξω  ά π ’ τό  τρμεΐο  
[ είδα ντουνιά 

νά στέκετα ι καί νά προσμένη, 
elδα τονς φίλους μον άπό τή  

I  γειτονιά,
είδρ μαζή καί κάποιο τρα - 

[ γογένη.
Ε ίδα  κι ’ εναν ι/γούμενο, ενα 

[ γέρο τρανανα 
πον ίχ α ν ’ εκεί μέοα τόσο 

[ τ  όρο
νά ρωτά{) τόν ταμία σιγαλά 
αν )>ά πληρώση καί αυτός 

[ τόν φόρο.
Ε ίδα  καί κάποιο χήρο νά έρωτ$  
κ ι ’ αυτός αν πρέπει νά πληρώοη  
κ ι ' ακόυσα τόν ταμία νά τοϋ άπαντφ 
δτι αυτός τό τέτα ρτο  θά δώση.
Ε ίδα  και τό  Βδελόπουλο κάπου εκεϊ
νά λίγα πράγματα ανείπωτα
κ ι ’ έκανε κάποια δήλωοι σημητική
δτι θά παντρνντι] γιά νά μή δώοη τ ίπ ο τ α
Ε ίδα και Σ ίμ  Σ ίομαν τόν Άυεριχανά,
που ή γυναίκες κάθε μέρα άποπαίρνοντε,
νά λέη δ τι εχει ο veto ο τρανό
νά παντρευθή, μά δέν τόν παίρνουνε.

Ο ΣΒΙΝΓΚΟΣ

Καραγκιόζης.—Έδώπαρακάτω,μπαρμπον- 
λη μου. Τώρα θά στείλω τό Κολητήρι νά 
ρωτήσω-

Μπαρμπαγιώργος.—Ά ν τε  καλό μ’ , γιατί 
βιάζουμε.

Καραγκιόζης.—"Ωστε θά σπείρως σινάπι;
Μπαρμπαγιώργος.—Ούρ’ , ξέρ’ ς τ ί επαθα,*
Καραγκιόζης.— ΤΙ ; Σ* έδάγκωσε κανένα 

λνσαασμένο σκυλλί ;
Μπαρμπαγιώργος.— Άκα. Άρρώστησε

μαθές ή Γιωργούλα μ’ κί γιά νά γιν’ καλά 
είπε μαθές ιύ  σπετσέρης νάν τή; βάνου κα
ταπλάσματα άπό σινάπι. Όμους πέρα στον 
κουνάκι δέν είχαμε σινάπι καί γιά δαύτοο 
έπήρα σπόρον νά φυτέψου, άλλά γιά νάν τδ 
φυτέψου χαί νά προκόψω πρέπει νά είναι γέ- 
μισι φεγγαριού.

Καραγκιόζης·—"Ωστε θά σπείρως σινάπι 
γιά νά μεγαλώσω, νά κάνω καρπό, νά τόν 
μαζέψως γ  ά νά βάλ^ς κατάπλασμα τή; θείας 
τής Γιωργούλας;

(Ή  οννέχεια ιΐς ίό προσεχές)
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ΑΙΠΝ ΠΡΟΣΕΧΑΣ ΕΙΣ TUN « ΙΦΒΙΡΑΝ»

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟΝ t o t  XPHMATOKIBQTIOY
Περιπετειώδες καί χατα-

πληχτικόν Α ν ά γ ν ω σ μ α
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0 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ
Έπειδή σκοπεύω νά πανδρευθώ και θέλω νά στείλω είς τήν μέλ- 
λουσαν συμβίαν μου τήν φωτογραφίαν μου, άλλ’ έπειδή δέν μέ παίρ
νει ό φωτογραφικός φακός διότι εΐμαι... νηστικός, Π Ρ Ο 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. Έμπρός, άλατρέ.
Κάθε ε ’ιχόνα πρέπει νά avvodtvEtat άλαμπραζσί χαί μέ 2 όραχμάς. ο  Κ Α Ρ Α Γ Κ ΙΟ Ζ Η Ζ


