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Τά καταχθόνια σχέδια τών κατεργά
ρηδων. 

Π ώς οί άπατεώνες ξεγελοΰν τόν κό
σμον κα\ πλουτίζουν.
ΕΙς τοίτς δρόμονς τώ ν Π αριό ίων.

«Ε ίναι δεχάτη πρωινή ωρα. "Ενας γλυκύς Σεπτεμβριάτικος ήλιος 
φωτίζει ευχαρίστως τούς δρόμους. Οί διαβάται, επηρεαζόμενοι άπό 
τ ’ ώραΐον περιβάλον, έχουν τό χαμόγελον τής χαράς χαι ευχάριστή 
σεως εις τα χείλη. Πράγμα τ οποίον σημαίνει, διά τόν φίλον μου, 
οτι δ χαιρός είναι εύθετος δπως τά πορτοφόλια ανοίξουν είς τήν 
πρώτην πρόσχλησίν του. Εύρισχόμεθα ήδη εις τήν πλατείαν Βαντα 
δούρ. Αίφνης βλέπω τόν ξένον νά γονατίζη έπί τής ασφάλτου xai 
να ζωγραφίζγ) επ ' αυτής, διά τεμαχίου κιμωλίας, τρία ψάρια μέ ηνω
μένας τας ουράς των. Το σχεδίασμα δέν εϊναι άξιον καταφρονήαεως. 
Εν τουτοις ό φίλος, τό εχαμε χωρίς νά προσέξη ποσώς επ ' αύτοΰ. 
Τά μάτια του τά είχε καρφωμένα έν τφ μεταξύ άλλου. Τό δεξιάν, 
δηλονότι είς τήν απέναντι γωνίαν xai τ ’ αριστερόν εις τό πλαγινόν 
άνοιγμα της μεγάλης λεοφόρου. Τι προσέχει; ’ Α ! τό εννοιωσα. Φο- 
βεΐσαι τήν πατροπαράδοτον ελλειψιν καλλιτεχνικού γούστου είς δλονς 
τονς στανρωτήδες τον χόσμον.

Άλλά παρ’ iΙλην του τήν προσοχήν δεν έγλύτωσε. "Ενας φρουρός 
της ταξεως τον επλησιασε εκεί που ισταται πλέον χαι προσποιείται 
οτι παρακολουθεί τάς διαφημίσεις ενός δδοντοϊατροΰ.

Αι / ο φίλος ! Δεινέ του ! Μή σέ ξαναϊδώ γιατί σ ’ εχω σημα
δεύσει...

Αύτός μέ φλέγμα χελίων δμοϋ Άγγλων, στρέφεται μεγαλοπρεπώς 
M ai τόν έρωτ<ji ;

— Γιά ποιόν τά λες τοΰ λόγου σου;
— Γιά σέ ! Γιά ποιόν άλλον ; Θέλει ρώτημα ;
— Γ ια τί;
— Τ ί γ ια τί; Τ ί κάνεις έκεϊ;
— Διαβάξω τής ρεκλάμες.
— " jl i  τα xai φύγε !
Πραγματικώς έκεϊνος απομακρύνεται. Άλλά τό κόλπο εχει πιάσει. 

Γυναΐνες παιδιά, κύριοι, κυρίες, αμαξάδες, μικρέμποροι, έφημεριδο- 
πώλαι τόν έχουν πολιορκήσει, Είναι ό ήρως των. Αύτός τότε, στρε
φόμενος μεγαλοπρεπώς πρός τό πλήθος, λέγει:

—  Κυρίαι και κύριοι, ό καιρός έπείγει, ή αστυνομία μέ υποβλέπει. 
Αν λοιπόν θελετε να παρακολουθήσετεενα περιεργότερον φαινόμενον

τ ’ όποιον αύτήν ταύτην τήν στιγμήν δύναμαι νά σάς έπιδείξω, εύα- 
ρεστηθήτε νά μοΰ δανείσετε τήν προσοχήν σας καί ενα... είχοσά- 
λεπτον νίκελ.

Διά τήν προσοχήν ομως δλοι είναι πρόθυμοι, αλλά διά τό είκο- 
σάλεπτον ούδείς.

Έ ν  τούτοις μενά τινας νέας παραπειστικός μακρηγορίας τό θϋμα 
ευρισκεται είς το πρόσωπον ενός γέροντος άποστράτου.

Ο θαυματοποιός μου τότε θέτει τό είκοσάλεπτον έκεΐνο μεταξύ 
τών δύο δακτύλων τής αριστερός χειρός. Καί... ζη τεί εκ νέου, άλλο 
ένα είκοσάλεπτον. 'Ένα ψημάρι νέον, σπεύδει και δίδει τό είκοσά
λεπτον, τ ’ όποιον πάλιν δ κατεργάρης τοποθετεί μεταξύ τών δύο 
άλλων δακτύλων. "Ενα τρίτον είκοσάλεπτον γίνεται αίτητόν xai μετά 
τοΰτο τέταρτον. Kai τώρα λέγει δ πανούργος μου. αΚύριοι θά ίδήτε 
ενα θαΰμα ενα τι τό καταπληκτικόν. Θά καλύψω δηλαδή τά εικο
σάλεπτα με ϊύ χαπελλο του, χαι συνοδευων τούς λόγους μέ τήν σχε
τικήν πράοιν, προσθέτει... και κατόπιν θά ... Άλλα προτοΰ τελείωση 
τήν φράσιν φωνάζει:

— Φεύγατε! ή αστυνομία ! Και πρώτος αύτός θέτων εις εφαρ
μογήν τήν σύστασιν, σπεύδει καί χάνεται μεταξύ τών λεωφορείων 
τών διαβατών και τών τράμ, συναποφέρων εννοείται και τά 80  
λεπτά τα οποία είχε... δανεισθή δήθεν <5ίά τό πείραμα

Και ήδη είναι κάτοχος ενός φράγκου παρά 20 λεπτά.

"Οπόν τό φράγκο δέν άργεϊ νά δεκαπλαύιαύΟΓι
"Ενας πωλητής απομιμήσεων χρυσών κοσμημάτων τοΰ χρησιμεύει 

διά τό δόλωμα τοΰ δευτέρου κόλπον. Μέ 60 λεπτά αγοράζει ένα 
χομψότατον χοντάκι μέ μίαν γυναιχεϊαν καρφίτσαν. Μόλις εγινε 
κάτοχος αύτών ζήτα τό θΰμα διά νά εφαρμόση στήν καλήν τώρα.

Μια γαλατον πέρνα. Ρ ίπτει προ αύτης μέ τρόπον τό κοντάχι 
σπεύδων συγχρόνως νά τό άποσύρη. Τό ανοίγει. Ή  γυναικεία περιέρ
γεια εκεντήθη.
t “A !  μπράβο τήν έκανα λέγει, είς έπήχοον τής γαλατοΰς. Είναι 
χρυσός ασφαλώς. Νά ! τό γράφει κι’ δλας. Λέει 23 ,35 . Δέν μπορεί 
παρα να εϊναι χρυσή. Αλλα στό διάολο εϊναι γυναικεία ! Τ ί νά τήν 
κανω εγώ ! Την περνεις τον λόγον σον γιά 1 5 ,* Ή  γαλατοΰ αρχίζει 
να γαργαλίζεται. Βλεπει ενα κόσμημα καί τής αρέσει και τό ευρίσκει 
είς τό ήμισν τής αξίας τον.

Καλο εϊναι λεγει^ αλλα δεν εχω παρά 1 0 φρ. απάνω μον.
Ο φίλος μου δέν σνζητεϊ άλλά τά τσεπώνει αμέσως. Ή  γαλατοΰ 

φεύγει ευχαριστημένη. Εύρε ενα χορόϊδο ποΰ εϊχε μιά καρφίτσα 
αξίας xai τό είς ξεγέλασε μέ τό ψεΰμα της, δτι εϊχε μόνον 1 Οφράγκα 
απάνω της.

Τοιαΰτα παραδείγματα εϊναι άπειρα εις τάς μεγαλοπόλεις. Έ κ  
τούτων τών δύο εϊναι εϋκολον νά προεικάσετε τήν έπιτηδειότητα τών 
χατεργαρέων αύτών διά τά αλλα.

Έ δώ  εις τάς Αθήνας ή παλαιοτέραν έποχήν έφηρμόζετο τό 
κόλπο τοΰ πορτοφολιού, Ιδίως εις τόν παρά τούς στύλους τοΰ ‘Ολυμ
πίου Διός, χώρον. ( Ή  συνέχεια είς τήν 7 ην σελίδα).
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Ο Ν Ο Ο Μ Α Ν Τ Η Σ  Α Π Α Ν Τ Α : -

Μαλβ'.ναν Ά π η λ π . θά ύπανδρευθήτε, κατόπιν πολλών περιπβ* 
τειών και κατόπιν ένός θανάτου πλήν ούχί χό ποθητόν πρόσωπον. 
Χτρακτήρ ύ.τεράγαν έλαφρός, τή; έλαφροτητος δέ αύίής πολλάκις 
έ.τέσατε θΰμα.

’ Αγαθόν Δ ιάβολον * Τό μέλλον σας απολύτως δυστυχές. Μία 
επιπολαιόιης κυριαρχεί είς όλας τάς πράξεις σας, ακριβώς δέ αύιή ή 
επιπολαιοτης σας δεν θά σάς άφήσ^ νά εύτυχήσετε.

Sensib le: 'Εντός τοϋ μη»ός αύτοΰ αί όΜναι σας θά καταπαύαουν.
Το ι-έλ'.ον πας θά είναι ειρηνικόν καί ευτυχές. Ή  εύτυχία τού ιιέλ- ... ν!·<
λοντος θά σάς άποζημιώαυ δ.ά τά βάσανα τοϋ π ■ ρελθόντος Λη^μονή- 
σα ε ιόν νέον εκείνον. Θ ι τον άντικατασιήσο έν τή κ ρδιςι σαι, κάποιος ·  '*·
άλλος, αντάξιος ύ<ών. -< ii ?

0 .  I .  Π . : Γάμον δέν διαβ έπω. θά ζήσετε άκόμη 34 ετη. . J
Ζητιάναν^τΛς Ά γά π ιις  : Τίποτε δέν θά συμβϋ έξ όσων φοβεΐ- 

σθβ. Τέκνον άλλο δέν θ’ άποστήσετε. Παυσατε νά μεμψίμοιρη (έ. 
χυχη σάς ευνοεί περισσότερον ά ιό όσον φαντάζεσθε.

Έ λπ ιδοφόρον Μ. : Δέν είναι πλέον δυνατόν ν' άίΐ 'κατασταθβ ή 
κλονισθείσα ύγεια σας. "Ενα όμως ταξείδιον θά σάς άνεκούφιζε οημαν 
τικα. Γάμον δέν σας συνιστώ. Σάς τόν απαγορεύω.

ΝνκτοποΟλι : Έκείνη έχει συνδεθή μέ άλλσν. Ματαίως άγωνί- 
ζεσθε καί έξοδεύεσθε διά τήν κατάκτησίν της Σιρέψατβ άλλοΰ τήν 
προσοχήν σας.
, Μ ελαγχολικΛν Νεράιδαν, Χ ίον : Σύζ»ιγός σας δέν θά γίνη τό 
επιθυμητόν πρόσωπον. Θά ζή ετε άκόμη 45 «τη.
. Μάξ Λ ίντερ . Τό μέλλον σας πλήρες απροόπτων και οικονομικών 
ανσ-μαλιών. Εκείνο τό ότοΐον πρό καιροί έχάσαιε ουδέποτε θ’ άνευ- 
ρεθή

’ .Vveidyivov ρ ίκ ι, Πύργον :  Πλήρη: ή έτιτυγία τοΰ χοξ«ιδ(ου 
σας. Χαρακτήρ καθε α'.λο πορά σταθερός. Το πόδι σας θά θεραπενθή.

Μνροβόλον ά νο ιξ ιν  : Γάμος σύντομος. Όνομα συζύγου Γεώρ
γιος. Εχθρούς συναντάτε σέ καθε σας βήμα. θα ζή-ιειε άκομη 24 ετη.

Κ. Α ιά τ ί ικ ο ν , Έ ντα ίίθα  ϊ Γαμσν δέν διαβλέπω. Δέν είσθε 
διολου κατάλληλος διά σύζυγος. Θά ζήσειε άκόμη 34 έτη.
. , Γ ·  Κ.*’  Κ “ ^άμας : Ιά -  συμβουλεύω νά μή υπολογίζει διόλου 
επι τής ύπ·>στηρίξεω; τοΰ θείου σος.Διά τάς άόελφάς σας δέν δύναμαι 
νά σάς ιίιω  τίποτε έφ’δσον δέν έχετε θέσει ύΛ ό ψι ■ μου τόν γραφικόν 
των χαρακτήρα. At έογαοίαι σας «ά  π, ραμείνυυν εϊ, ιήν σημερινήν 
στασιμότητα Γάμος όχι.
, Ν · A .  II . Α . ,  Πειραιιΐ ; Θ έξ τκολουΟήσουν αί άνωμαλίαι τών 

οικογε^ειοκ ον πραγμάτων σας *αΐ θά ίρθαΰν μετά ιόν θάνατον ενός οΐ- 
κε ου σας Σά; σ νιστώ ν' αποβλέπετε εϊς τό μέλλον μετά πεΛοιθήαεως.

Γεώργιον X . Α · ,  ΆΘ<ινας ϊ  Έάν πρσγματο οιηθ^ *ό συνοικέ- 
σιον, t)a γίνατε δυστυχής. ΑΙ έργασίαι σας δέν θα προοδ εύσουν. Ό  χα
ρακτήρ σας είναι τοιοΰτος, ώστε νά θεωρήτβ κάθε προσπάθειαν πρός 
βελτίωσιν τών συνηθειών τοΰ βίου σας ματαιοπ ινίαν. ’

Α ύγερ ινόν, Ά ρ γ ο ς !  Γόμος σύντομος. Σύζυγος στρατιωτικός.
Η επιτυχία είς τόν γαμιν σας πλήρης. Τό μέλίον .ιας άξιοζή/ιευτον.

X ;ρακτήρ ήπιος, αγαθός, άγαπάοε τόν ρωμαντισμόν καί τ,;ς διασκβ- 
Οασεις.

Αποϋπερίτην, ’ Αργος ϊ Μή έλπιζετβ είς επάνοδον τοΰ συζύγου 
σα,. 1 Ιερισσοτερ.ιΐ σάς μισοΰν άπό εκείνους ποΰ ra : άγοποΰν.
, Ά ό τν ν ο μ ικ ό ν , Ά ρ γ ο ς  : Θά νυμφευυήτβ, διότι ό γάμος είναι 
ο κυριος_ σκοπός τής ζωής σας. Διαβλέπω ταχείαν προαγωγήν. Έπλά- 
σθητε δι’ αστυνομικός. Μή έγκαταλείψετβ τό επάγγελμα ;·ύτό τό τόσον 
σύμφωνον πρός τόν χαρακτήρα σ»ς.

Είς τό προσενές φύλλον τής «Σφαίρας» θά άπαντήσω καί βίς τάς 
έπιστολίίς τών δίδων καί κυρίων:

Ξανθοΰ Αθηναίου. Άπη^πιομένου, Βουέ*ος "Avat,-, Nix Κάρτερ, 
Δυστυχισμένης Κόρης, Πεταλονδ ·ς, Πράσινης ‘Eiya., Κατοχνιασμέ 
νης Αυγής, Διατσέντας, Μπολσεβίκου, Δ. Λε οντή Μι«ρούλ ς, Εϊδω- 
λολάτρον, Α. Έ . X  , Γ. Δ. Ά ., Εκείνης πού περιμένει, Μαυροφό- 

Τ^ελλοΰ Λαντον, Φιλοσόφου Διογένους, Θνμαριοΰ τοΰ Βοννον, 
Τσικνίδατ, Ninette, Δυστυχισμένης ψυχής, Γ. Χρνοπούλου.

Μαλβιναν απηλπισμένην, ’Αγαθόν διάβολον, σας απαντώ σήμερον. 
Ανεβλήθη ελλείψει χώρου. Τ. Τ Π λ ά τ  νον, δέν ελήφθη άντίτι^ον. 
Φίλωνα, Νεκρωμένον όνειρόν, Δάφνην, οάς άπήντησα είς προηγούμενον 
φυλΑ,ον Διατί δεν παρακολου'ή ε. ’ ο  Λοομ.ιντης

Α Π Ο  Σ Η Μ Ε Ρ Ο Ν  Ε Ι Σ  Τ Η Ν  « Σ Φ Α Ι Ρ Α Μ »

Τό ερωτικόν δράμα τοΰ Διαδό/ου τίις 
Ρουμανίας. 

Κάρολος - Μάγδα - Ελένη. 
Ό  ερως ένός πτωχοΰ Ρουμάνου άντί- 

παλος τοΰ δρωτος τοΰ Διαδόχου. 
’Ανάγνωσμα περιπετειώδες κα\ αισθη

ματικόν.

Α Π Ο  Σ Η Μ Ε Ρ Ο Ν  Ε Ι Σ  Τ Η Ν  « ί Φ Α Ι Ρ Α Μ »

1 ' A*'
« Σ Φ Α Ι Ρ Α »

ΕΚΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ Π’ ΑΓΑΠΟΤΣΕ

ΤΟ Μ Υ Σ Τ Ι Κ Ο Ν  ΤΟΥ Α Ρ Μ Ε Ν Η
Υ Π Ο  L I D

έκλαμπρόχητός 
ττιν χεϊρά της.

1 ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

' .....................

(Συνέχεια εκ τοϋ προηγουμένου)
t  . Ή  Ζαή ένεφανίσθη καί προχωρή.ιασα μέχρι τής 
της ηύχήθη ταπεί'ώς τήν καλήν ήμέραν και ήσπάσθη

—Έπέρασε καλήν τήν νύκτα αύτήν ή Σουλτάνα μου; ήρώτησε τρυ 
φερώ: ή θαλαμηπόλος.

; · —Nat, Ζαή ! εύχαριστώ... καλά...
Καί δι'> νά έταναλαβο τό στερεόνπον παρά.ιονον έκάστης πρωίας,

*ή πονηρά Σουλ άνι, έστέναξε βαθέως.
— Καί ή μικρά εκοιμήθη είς τό δωμάτιον τής ΰπηςεσίσς ;
—Ναί· τήν έπήρα είς τό λουτρόν, άλλά...
Καί διά νά κρύψο πάσαν ένδβχομένην ταραχήν, προσέθηκε γελωσα

βεβιαομένως ; ,  ̂ ,
—Τι άστείο” π’ άσμα ! δέν εγνωριζε καθολου να μέ περιποιηθ-Q...

■· · _ 0 ά εστενοχώρησε τήν έκλαμπρότητά σου.
—Ά ,  όχι .. τής έδειξα τόν τρόπ-.ν...

* —Διαιί δέν έ χαλούσες έμέ, Σουλτάνα μου;
—Όχι. Ζιιή· κουράζεσαι τόσον πολύ σύ...
—Ή  εύινχί» μου νά σέ ΰπηοετώ.
—Ναί, τό γιωρίζω, καλή μου Ζαή. Άλλ’ έχω καί το σας ιδιοτρο

πίας, βλέπεις... ,
—Σουλτάνα μου, συ είσαι άγγελος. .
Ή  Χαΐδίν δ έστειλε τά χείλη της είς μειδίαμα, που εξ φραζεν ολην 

" χήν άνόμνησιν τής νυκτερινής χης εύδαιμονίας.
• j  Ή  Ζιή χό παρειήρησε. , . ,

' - -Ώ , Σουλιάνα μου! ανέκραξε· χί ωραία_ που εγελασες αυτήν την
στιγμήν ! ποτέ δέν σέ είχα ίδή νά μειδιάσης έτσι.

, Και συμπλέξασα τάς χείρας ή Όθωμανίς θαλαμηιιόλος, ύψωσε τους
δγαθού. οφθαλμούς της πρός τόν ούρ νόν καί προσε»η<ε με:α τρυφε
ρού παραπονου: . . . . . .  . r

—Αμάν, Γιαραμπή μ' I.. διατί αύτός ο ανγελος σου να ε ναι τ>σον
δυσχυχισμενος! _ „ , , , ν  -

Είς τήν εκρηξιν χαυτην τής αγαθοχητος της θαλαμηπόλου, ή Aui- 
δίν άνηγερθη βιαίως καί ελαβε τάς χείράς της.

01 οφθαλμοί της άνέλαμψ ν αίφνιδίως ..
Ένόμιζεν ότι έάν καθίστα χήν άγαθήν έκείνην γυναίκα κοινωνόν 

’ ΊόΟ θανασίμου μυσχικοΰ χης, θά έδιπλοσίαζε χήν άπόλι υσίν χης.
9 >·.· Έτιναξε βιαίως χάς χείρας τής Ζιή καί ήνοιξε τό στόμα, έτϋΐμον 
■ίνά, έκφέρη τήν τρομεράν έξομολόγησιν... <

Άλλά κατά τήν στιγμήν έκείνην ο Τιγραν, εμφανισθεις εις την 
έναντι αύτής θύραν τού θαλαμίσκου, προσήλωσβ τους οφθαλμούς τιυ 

κ Ικετευτικώς έπί χών ίδιχών της. ,
V ΕΙς τό βλέμμα έκεΐνο ή Χαΐδίν συνεκρατηθη εγκαίρως και μεταβα-
• λοΰσ<> ϋφος, ΰπέλαβεν ήπιώτερ^ν :

— Ζαή, φέρε μου τό πρόγει μά μου καί δός είς χήν Ζεϊνεπ να προ-
γευμαχίΓη καλά.

Ή  θμλαμηπολος, συΛηθισμένη εκ χών έξεγερσεων εκείνων της 
δεσποίνης, ήρκέσθη νά στεναξη μόνον καί καταιβάσασα τήν κεφαλήν 

' ΐπροχώρήσε πρός τήν θύραν ψιθυρίζονσα :
*'· -  Τό δυστυχισμένο πλάσμα ! ΰ.ν φέρει πολύ.

Στοαφεϊσα δ’ έκεΐθεν, είπε πρός χόν Άρμενων:
■*·: —Ζεΐνέπ, ελα μαζί μ̂ υ.

Ό  Τιγράν τήν ήκολούθησε καί έξήλθε τοΰ θαλάμου.
Περί τήν δεκάτην ώραν ή Ζαή εΐοελθούσμ όνήν^ειλε τήν επίσκεψήν 

τοΰ μεγάλου άρχιευνούχου. όστις είς τά άνάκτορα συνήθως καλείται 
ύπό τόν σεβαστόν τίτλον «ό Αα?άς τοΰ Σουλτάνου».

Ό  Λαλάς τοΰ Σουλτάνου δι’ ολόκληρον to προσωπικόν τών ανα
κτόρων, άπό τοΰ κατωτέρου θεράποντος μέχρι τοϋ άνωτάτου μέγιστα 
yoc, είνοι πρόσωπον κατ' έξοχήν Ιερόν.

ΟΙ χίλιοι υπόλοιποι εύνοίχοι, πού κατοικούν είς τά ανακτορα. en- 
τηρητοί καί φύλακες ισαρίθμων γυναιχώ'·, άνηκουσών είς τόν Μονάρ- 

ί,^ην καί είς τούς υίούς του, ΰποτο.σσονται εις τόν άρχιευνοΰχον ώς εις
κυρίαρχον ,

Ό  Κισλάρ-άγάς, Άραψ τό γένοε, δέν διαφέρει κατ ουδεν απο χον 
συνήθη τύπον τών ευνούχων, τόν όποιον έπ >ρουαιάσαμεν έν τή άρχή 
χού παρόντος, είς τό χαρέμι τοΰ Μουκτάρ πασσά, ώς φύλακα χαι συ«-

* ένοχον τής Ά ΐοέ
ΕΙναν υψηλός, μέλαί τήν όψιν και κατεσκληκως.

1 Ό  προνομιούχος οΰιος σκελετός είναι είς έκ τών ολίγων οΐανες 
δύνανται νά προσεγγίσουν τόν Σουλτάνον, έπέχει δέ θέσιν, ώς είπεϊν,

' γενικού υπουργού είς τό χμήμα χών γυναικών χου, άπό τής ύψηλοτερας 
Σουλτάνας μέχρι τής τελευταίας όδσλίσκης.

Συνήθως ή έπισκεψίς του θεωρείται ώς προάγνελος γεγονοτος 
χινός, αφορώντας σπουδαίως τήν τύχην τής γυναικός, τής οποίας ανοί
γει τήν θύραν. . . j

' Τά γεγονότα ταΰτα διαιροΰνται συνήθως εις δυο κατηγορίας:
Ή  πρόκειται περί άποκαταστάοεως όδαλίοκης ηορελθούσης ϊρή- 

'‘ σεαις, δι’ έκδόσεως αύτής είς γάμον μετά τίνος θεράποντος, πρόκειται 
ίίερί τής ίύαρέατου είδοποίήσεοις. ότι 1ή Με/αλειότης του ό Αύθέντης 

ΐβύΗβεόίήθη νά χιμήσ^ διά χήν έπερχομένην νύκτα τήν άγκάλην τής 
ειδοποιούμενης. . . . . . . .

Είς χήν προειδοποίησιν ταύτην χής επισκεψεως ίου Κισλαρ αγα, 
ή Χ  ιϊδίν έσπειοε νά παρασκευασθή καταλλήλως δ ά χήν υποδοχήν του. 

Μεθ’ όλην τήν βεβαιότητα, ότι λαβονσα τόνχίτλ ν τή Σουλτάνας, 
I ήτο δύσκυλον κάπως νά έχδοθή έίς γάμον μετά χ· πεινοΰ θεράποντος, 
j έν τούτοις ή ψ ·χή της έπάλαιε μεταξύ τής ί^έας ταύτης κσί τής Ιδέας 
; χής προοκλήσεως παρά ιφ  ΰψηλφ σ ζύγφ· , , , . ,
{ Ή  Ζαή, πλειότερον πεπεισμένη χής Χαΐδίν, απέκλινεν υπερ τής 
' δευτέρας ταύτης Ιδέας.
3 - Μή φοβήχαι ή έκλαμπρο· ης σου, ελεγεν _ αυτη επισπευδουσ ι  
ί χήν κόμμωσιν τής δεσπο νης χης. Βλέπης όχι ό ‘Αλλάχ άπεφάσιαε 
·' ν' άκούσή προσευχάς, ποΰ κάμνω κάθε νύκτα διά σέ, καί έφώτισε 
ίίόν Αύθέντην να ένθΛμηθή, όχι υπάρχει μέσα εις τό παλάτι του ένα 

''άνθος άδικημένον, τού οποίου ή εύωδια φθάνει έως αύτόν καί έ<εΐνος 
άπατάται καί νομίζει ότι ή βύωδία αύτή έρχεται από άλλους κήπους.

γλυκείς οφθαλμούς  ̂ τη?, 
Άρισιοτέλης έσταμάτηαε. 
έψέλλισεν ή Μαριώρα καί

σ’ άγαπώ μέ όλη μου

ΤΟ Μ ΥΟ ΙΣΤΟ ΡΗ Μ Α ΤΗ Σ Π Α Λ .Α ΙΑ Σ  Κ Α Λ Η Σ  Α Θ Η Ν Α Σ
Υ Π Ο  ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ 

—.,. v ..y .t.— ν  . ·ψ ■ y  ν -φ -ν ■»» ·ι· V ■»■ ·ι» ·· V— fc
(Συνέχεια εκ τ ο ΰ  προηγουμένου)

Καί μετά τόση; όριιής ή καρδία της χήν ώθει π:ός αύτόν, ώστε 
ήναγχάοθη, δ.ά νά μή εΐπχι τι τό 0Λθίον ή παρθενική της αιδημοσύνη 
άπέκρουε, νά έγερθ^ άποτόμως.

—Άφησέ με οτι) δ στσχία μου, κυρ.ε ’Αριστοτέλη... είΛε χωρίς 
νάτενίσχι τόν νεονίαν. Έ ·ώ  είμαι μια δυστυχισμένη νέα, φτωχή και 
ξένη καί είναι κρίμα νά μέ γελ^ς. Έγώ οέν σου ταιριάζω τού λογου 
σου, πού είσαι πλούσιος καί θάγαπήοΉς καμμιά πλούσια, οχι εμενα 
μιά δούλα καταφρονεμένη. . . .

Καί τά δάκρυα έξηκολούθουν νά τρέ .ωαιν επι των παρειών της.
—Λοιπόν τόσω κακή ιδέα έχεις γιά μένα; είπεν ό Αριστοτέλης, 

όστις έπισης εί,εν έγερθή. Μέ νομίζεις γιά κανένα α τι μον άνθρωπον, 
πού θέλω να σέ γελάσω ; Τοτε μή γύρισες πλειά νά με κυτταξβς, και 
έγώ δέν θά σοΰ μιλήσω πλειά.

Καί έκινήθη διά νάπέλθο·
Άλλ’ ή νεάνις ύψωσε πρός αύτόν τούς 

έχοντας σχεδόν Ικετευτικήν έκφρασιν, καί ό 
—Δέν έχω παρά μόνον τόν θεό καί., 

λυγμοί τήν διέκοψαν.
-  Κ' έμέ, Μαριώρα μου, έχεις κ" έμέ. που . 

τήν ψυχή... Γιατί νά μοΰ λές εκείνα τά σκληρά λόγια^ οτι δεν μου 
ταιριάζεις, ότι είσαι φτωχή “ αί δέν ξέρω τι άλλα ; Άφοΰ σαγαπ(η εγω, 
μοΰ φαίνεσαι ή καλλίτερη τοΰ κόσμου. Όσοι άγαποιν τής πλούσιες, 
δέν άγαποΰν τή; ίδ.ες, ά/Οά τά χρήματά των’ ένφ__ έγώ άγαπώ εσενα 
καί μόνον, Μαριώρα μου, καί δέν εξετάζω τίποτε άλλο. Λο^πον υαρ- 
θ^ς σπίτι μας νά ιέ  βλέπω, δέν θέλω^ παρά μόνον νά σέ βλέπω κοντά 
μου, νο μή μ® τρώγη ή ζήλεια κ' ή άνηιυχία. > „

Ή  Μαριώρα έσκέφθη έπί τινα, σχιγμάς, μεθ’ ο ειπε :
— θάρθω.

Ε Ιδύ λλ ιο ν  και τραγωδία

Τί άπόγινεν ό Μαστροκωσχανχής ;
Ή  Μαριώρα δέν έλησμόνησε τόν χαλαίπωρον εκείνον ανδρα, οστις, 

έάν έγένετο αίχιος χής δυστυχίας χης χωρίς νά χό θέλει, ητο ομως 
άγαθώιατος άνθρωπος άναξιοπα&ών , ,

Καί όλ.γας ήμέρας μεχά χήν έγκαχάσχασίν χης εις χήν οικίαν του 
κ. Σχαροπούλου, μειέβη είς χού Λέκκα διά να υδu έάν ήτο είς to έργα- 
στήριον του. Άλλά τό μικρόν ύποδηματο οιείον ήτο κλειστόν.

Ή  Μαριώρα ήσθάνθη συνθλιβομένην τήν καρδίυ,ν της, ως εαν ευρι- 
σχετο ένώπιον τάφου.

Μήπως τόν έκ άτουν άκόμη είς τήν αστυνομίαν;
Τούτο ιής έφαί'ετο πιθανόν, άφοΰ καί αύτήν ήθελε νά κρατήσω ο 

ΰπασιυνόμος, άπειλών μάλιστα ότι θά τήν εστελλεν εις τήν φυλακήν. 
Άλλά μία af-λη υπόνοια χήν συνέθλιββ περισσότερον.
Μήπως ό υΙός τής μαγίσση; χόν είχε κακοποιήσει; μήπως χόν είχε 

πληγώσει, μήπως χόν είχε φονεύαει έντβλώς ;
Πόθεν νά ζητήσχ) πληροφορίας; _
Άπο χήν αστυνομίαν; Καί μόνη ή λέξις ι>ΰτη χής επροξενει φρίκην 

καί τρόμον.
Άπο χήν σνζυγον τοΰ ύποδημαχοποι·'ΰ;
Θ ι χής «διδεν άφορμήν πρός νέας ύβρεις. Άλλως χε η κιχρί η 

μορφή της ήτο δι’ υ,ύτήν φοβΒρωτέρα καί τής κεφαλής Μεδούσης.
Άτεμακρύνετο έκ χής όδοΰ Λέκκα έν άμηχανίςι καί θλίψει, ότε τής 

έπήλθεν ή ιδέα νά έρωτήσ^ τινά έκ τών γειτόνων τού εργαστηρίου 
τού Μαστροκωσχανχή.

LI, γέρων χαλκωματάς είχε παραπλεύρως τό έργασχήριον χου καί 
ή Μαριώρα έπιστρέψασα τόν ήρώτησε.

— Τόν έχουν στή φυλακή, άπήντησεν ό γέρων. Έμπλεξε αιχημα ό 
δυστυχής καί τόν λυποΰμαι γιατί είναι καλός άνθρωπος. Τόσον καιρόν 
δουλεύει έδώ στοΰ Λέκκα ναί κανείς δέν έχει παραπονο μαζι του.Χρυσή 
καρδιά ό κακομοίρης, μά άτυχος. Τόν έφαγε ή κακή πανδρειά πού 
έκαμε Καί συγγενής του εΐ >αι τού λόγου σου; τήν ήρώτησε, φοβηθείς 
μήπως είπε πλείονα τού δέονχος ένώπιον συγγενούς τίνος χής συζύ/ου 
χού ύποδημαχοποιού.

—Όχι, είναι πατριώτης μου.
—Αί, μάθε χό λοιπόν όχι όλα όσα παθαίνει αύτός ό φουκαράς, 

χοΰρχοντ’ άπό τή γυναίκα του καί τά πεθερικά χου.
Κ.αί χαπεινώσας ολίγον χήν φωνήν προσέθηχεν:
—Εκείνος ό χραμποΰκος ό κουνιάδος του, πού χρώγουνταν πάντα, 

τού τής σκάρωσεν αύ .ές τ^ς δουλειές. Χιλι«ς δυό συκοφαντίες τού 
βγάλανε τού δυστυχή καί στό ύστερο τόν έχωσαν και μεσα και θα 
κατασ ραφή Έ(ουνε βλέπεις τά μέσα μέ τήν κυβέρνησι καί τούς βου
λευτής καί κάνουν ό,τι θέλουν.

Ή  νεάνις άπήνθε περίλυπος.
Μετά τινας ήμέρας έπανήλθεν είς τήν όδόν Λένκα, άλλά τό ύποδη- 

ματοποιείον ήτο κλειστόν.
Παρήλθε >·ήν ολόκληρος, άλλά ό ύ.το5ηματοποιός δέν εϊχεν άνα- 

φανή είς τήν όδόν Λ κκα.
ίο  έργιισιήριον ήτο άκόμη κλειστόν καί είς τό άνω μέρο; χής θύ· 

ρας εϊχεν άρχιοει νά σχημιιχίζεται μία άρ <χνη.
Άλλά μεχά χινας ήμέρας διελθοϋσα πάλιν έκεΐθεν ή Μαριώρα, χό 

είδεν άνοικχόν.
Καί έ ρεξε μεχά χαράς’ άλλά, φθάσασα εί; χήν θύραν, έσιαμάτη-

σεν έκπληκχης.
Άντί χού υποδηματοποιού εΰρεν έγκαθιδρυμένον είς χό έργαστή- 

ριον ένα χε>εκειζήν.
—Δέν είν" έδώ ό Μαοχροκωσ-αντής; ήρώτησε δειλώς ή νεάνις.
—Ποιός Μαοτροκχισταντής·, άντηρώτησεν άπορών ό τενεκετζή;.
— Ό  τσαγκάρης... πού...
—Ό  τσαγκάρης!.. Ά ,  αύχός πού είχε πριν χό μαγαζί;
-Ν α ί. ι . , , , .
—Έγώ δέν χόν γνωρίζω. Ή κοισ » μόνον πω; χον έχουν φυλακή 

καί επειδή έχρωσ -θύσε καί κάμποσα νοίκια, ό νοι κοκύρης χού μαγαζιού 
χό ξενοίκιασε καί χό νοίκιαζα έγώ. (  Ακολουθεί)
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ
'A v^ i? tyov  Ι ι ίπ ν ο ν .

Κατά τό τελευταΐον έτος τής ζωής του & 
Σοπέν, διαμένων έν Πορισίοις, προσεκλήθη

"Αν

Ε ΚΕ ΡΔΙΖΕ  TC ΝΟΥΜΕΡΟ... 
Γει»ί(ίαν λοταρίες δλο ι ο» δρόμοι μας 
καί κάνονν δλες θόρυβο καί κρότο* 
Σήμερα δόοχ (o flv  άτόν τόπο α ύ τό , 
έχει καθένας κ’  ένα λ ό ττο .

Δ ίνετε μονάχα ίνα  
[τόλληρο  

ft έπί τέλονς δ ί- 
[νετε καί όνο 

ft έν άνάγκη κένα 
[*1κοιί>πεντάρτκο 

καί παίρνετε ρο- 
[λόγν γ ιά  βραβείο, 

τνχη  δμως καί τά ρολόγια  τονς
[dtoOoflv

καί τίτχη νά κερδίύη ό άριθμός <fov, 
γ ιά  νά δ ιενκολννονν την κατάΐίταϋινι 
do<? παϊρνονν τό τ ί . . . τ δ  δικό dov !

Α ΥΤΟ Κ ΙΝ Η Τ Α  ΠΟΥ ΚΟΒΟΥΝ 
Ε ίδατε τ ί  έγινε προχθές (ίτό Φάληρο ; 
Κάποιος δπον ΰτεκότανε <ίτην παραλία 
($ρέθηκεν έξαφνα νπό τό αίττοκίνητβν 
κ* εχαό* «ύθνς κ ’  α ΐ- 

[(ίθήόεις κ ι ’  ό μ ιλ ία .
Τ ’  εϊν* τοΌτα άδελφ έ;
Ό π ω ς  έκαταντήάαμε 
φοΰΰάαι πειά ότό δρό- 

[μο νά περά<)ης.
Πφς ότίιν ’ Ομόνοια — 
di κόβονν διά ξηράς, 
τραβάς άτό Φάληρο —
<$έ κόβονν διά θαλά<{- 

[<*ης.
Ά λ λ ο  δέν μένει 
παρά νά dofl βάλον·»*

[φτερά,
νά γίνη ς δπως καί τά  τέρατα .
Ά λ λ ά  τ ί  λέω  ; Ά ν  do<? βάλουνε φτερά 
άνάγκη τότε νά dotf (ϊάλοννε καί..κέρατα 

Μ Ε Ν Ε Ξ Ε Δ Ε Σ  
Νά καί οί μενεξέδες—λονλονδ έν ιο ι θά-

[να το ι.
ΠΛοα κ* έγώ προχθές ένα ματόάκι 
καί τωδωΰα άτίι φ ίλη  μον κι* αύτη

μονδω<(ε γ ιά  άμοιβίι Ινα 
[φ ιλά κ ι. 

Δραχμάς δεκαοκτώ γ ιά  
Ιένα φ ιλ ί , 

ζω η  £ιν’  αύτίι γ ιά  ΰερ- 
[β ιτόά λ ι; 

E ida l έρωτενμένος; 
άνθη dot? χρειά ζοντα ι, 
πεθα ίνεις; θέλεις άνθη 

[π ά λ ι.
Παρακαλώ, δταν >{;οφή- 

[d<i> έγώ , 
δέν θέλω οντε άνθη,οίττε 

[ότεφάνια ,
βάλτε μον μοναχά γύρω d:nv K0dda μον 
μολόχες τοβ άγροβ καί πνροφάνια. 
*Ετοΐ?τα θέλω . Γ ια τί δόο ζο vda έγώ , 
μονάχα ένας μοβ προόέφερε άνθη 
κ* νότερα μοβ ζη το Μ ε  δανεικά 
κ ι’  άμέΰως τό μπονκέτο έμαράνθη.

Ό  Σβίνγκος 
B § p ^ g e s B s a s 3 £ e s e a ® g s s p i5 ® i^ a j  

Γ Ι Α  ΝΑ Π Ε Ρ Ν Α  Η Ω ΡΑ  
1@£δ3Ξ23:=^Ξε3;3ββ!3Ξί3Ξ(3Θ3Ξ3^^ΕΪ 
Έ ν α  μάθημα ζφ ολογ ια ς

Είς τό μαΰημα χής ζφολογίας 6 διδάσκαλος 
δεικνύων μίαν γάταν ζωγραφισμένην :

— Τί ζψον εϊν’ αύτό ; Λέγε, ΙΙειρουνάκη. 
Πιιρουνάχης, (νίός ξενοδόχου).— Είναι λα- 

γώς, δάσκαλε.
Μιά μπριζόλα  Τ\Γ>ιλί<1ια 

Ή  σκηνή είς τό έοτιατοριον. Μια Άγγλιδα 
ιτεινασμίνη μόλις δμιλοΰσα τά έλληνι·» προ
σπαθεί νά έξηγήσχ) σχό γκαρσόνι τί <9έλβι. 

’Αγγλίδα.- Ζΰ βώδι.
Γκαρσόνι.— Εύ^αριστώ.
'Αγγλίδα.—Έγώ . . . γελάδα.
Γκαρσόνι.— Ά ,  ώραΐα 
’Αγγλίδα— Παντρεύεται βΛδ» γβλάδα. Τί 

παιδί κάνει;
I  ΗΛρσόνι. — Βιδίλ'ίκι.
Άγγλ^Λ.'^ Ό  γιίς.Μ«οιζόλβ ?ι!«λβ«ι τέ ΐ* .

Η . Μ αλέ·ς

Τ Ι  Π Ρ Ε Π Ε '  ΝΑ Α Ε Γ Η  Χ Η Μ Ε Ρ Α  
Κ Α Θ Ε  Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Σ  

Mil χ · · ρ - τ · ρ ·
Λύσει; σννοδευόμεναι ΰπό μονοδράχμου, γί

νονται δεκταί «Ις τά γραφεία τής «Σφ ίρας» 
μέχρι τής 27ης Ίανουαρίου. Τ ’ άινοτελέσματα 
θά δημοσιευθοΕν είς τό φύλλον τής 30ης Ία 
νουαρίου.

01 iaa tiltiorttf n»giaa6itga μονόβραχμα, 
1»μβάνονν mgioaoxigovt κΐήοους χαιά την 
ΙκχψβινσίΥ πρό( απονομήν τών βραβείων.

Β Ρ Α Β Ε ΙΑ  ΘΑ  Δ Ο Θ Ο Υ Ν  Δ Ε Κ Α
ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΙΤΣΙωΝ

Βραβείον π ρ ώ τ ·ν  : Μία φιάλη αρώματος.
Δεύτερον : Ένα ζεϋγος πέτσινα γάντια.
Τ ρ ίτ ο ν :  Ένβ ζεύγος κτετάκια.
Τέταρτον ι Ένβ άλμπουμ γιά χαρτ-κοστάλ.
Πέμκτον ϊ  Τρίνηνος συνδρομή «Ζφαίρας».

ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΏΝ ΝβΩΝ
Βραβείον πρώτον . Έ τα  κουτί ποΟρα.
Δεύτερον : Μία πίπα.
Τ ρ ίτο ν :  Μία μπριγιαντίνη γιάτά μαλλιά.
Τ έταρτον : Ένα ζεθγος καλτσοδέτες.
Π έμ η τον : Δραχ. £5 είς μηριτά.

Τ ’ ΔΠΟΤΕΛΕΣΚΔΤΑ ΤΟΤ 360 
ΤΟΤ ΤΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 26 ΦΤΔΔΟΤ 

ΤΗΣ 26*» ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
«Κ α λά  Στέφανα».

Ο Ι  Λ  Υ  Τ  A  I
Avotif ig&d:, ίντός xijc ταχ&εΐοης προ- 

& to μίας, hxtilav οί i f i j t  :
Γ. Ροδίτης, Saglm Γιαννοόχον, Ά ρ  έινβ 

ΚωνστανηνίΟου, Τοϋλα, Άλεξοποΰλου, Ά·*τα 
Γαβριήλ, Χάρις Κακετανάκη (κλήρ, δ), Στέλ 
Γεωργιάδης, Γ. Παντοΰλας, Χρήβτοι ‘A i m -  
(ίον, Ίωάν. Τριαντάφυλλου («λήρ. 2), Kiev. 
'Αργυρίου, Κοσμά. Φιλιππίδης, Διον. ΧρισίΓ- 
δ>υ).ατος, Χρήστ ν Καστατόπουλος (κλήρ. 3), 
ΓεΛργιος Κανελλάχη;, Αίζα ΠόΙΙα, Η»χ. Στα· 
θόπουλος, Ελειώ Ία«ανιίβου χλήρ, 8) ΆΟατ. 
Παπανδρίέου (κλήρ. 2) Έπαμ Πειρίδης, 
Έλεονώρα Φερεχτιδου, Μαρία ΠόρβυγΧη, 
Κώστας ΣακεΜαρΙου (κλήρ 4), Βασίλειος 
Δελής (κλήρ. 6), Τντίχα Μηορέλλη (κλήρ. 5), 
Νικόλαος X ονβς ιχλήρ. 5), Κάκια Βασιλείου, 
Απόστολος Γχαρώνης (χλήρ. 4), Ίωάν. Πα- 
παόάχης, Άπόστολ. Χρηιιοπυυλος (χλήρ. 3). 
( ’ Η dιrvέχεια τώ ν όνομάτων

είς τΛν 7ην όελίδα )

ΤΑ ΡΑΒΑΣΑΚΙΑ ΤΟΤ ΜΗΤΡΟΤΣΗ
Τ Ο  Π Ο Ν Ε Μ Ε Ν Ο  Δ Ο Ν Τ Ι

H iqU hov μ' π ’λί μ',
Μοΰ πόναγε τοΰέρ'μου κί μάλ’στα Ι'ώραόπου 

σ’ Ιπήρα νόμιμουν σύζυγό μου κι’ ήώνιουν βΑ- 
ανον, μοϋ πόναγε περ'σσόιερου. Δε μ' έμελλε 

μαθές γιά »ήν ούδΰ- 
νη. ΜΊμελλε όπ’ δίν 
θά μτοροΰσα νά σί 
δαγχάσου Ν διδουμε- 
νη πίριστάσ*. Κ ο ν 
τού?ουγής ^ήα στού 
γιατρού, άν’ξα odi χα
ζός τοΰ στόμα μ’, 
χών’ κατόπι σιού στό
μα μ’ τού εργαλείου, 
κάνου άχ! Ιγώ, κάνει 
βάχ ! Ικβϊνος χι’ αύ- 

τούνου ήτ ν οδλο. Τού δόντι μ’ ηύρέθ’Μ ακα
ριαίους στού χέρ' τού γιατροΰ.

— 'Ε τ’μος, μ* κάν’ .
— Πόσα θέλ’ς; τού λιέου.
— Σαράντα φ.άγκι, μ’ λιέει.
— Ούρ’ έλα στά συγκαλάσ’, κύρ γιατρέ. ΊγΑ  

πιόπερσυ στοΰ χουριό έδουκα στού γιατρό ιού 
Γρηγόρ’ μονάχα δέκα δραμοΰλες, δπ’ άντίς νά 
μ’ βγαν’ ενα δόντι μοΰβγανε τρία ■’ έσύ γιά 
ένα μαθές γυρίβγυς ούλόκληρου σαραντάρι; 
Ματαβάλτου μοθές ξουπίσου, ματαβαλτου για
τρέ. Ίχειός ομ’ς Ούμουσε κί δίνει μιά κί πι- 
τάει τού δόντ' κατά τού παράθυρου.

Τέτοιοι μαθές εϊν’ cl γιατροί Ιδώ στήν κρ·- 
τέβ’σα. ι

Τβϋτ* κί μένου. γειά σ’ κι’ Αντίου μ’ ,
Μήτρβν^ Κονρνέγαλονς

εν
ΰπό εΰγε>·οΰς δεαποίνης |ε1ς βείχνον. Άφοθ 

έσηκώθησαν άπό τήν τράπεζαν, ή 
οικοδέσποινα χαρεχάλεβε τόν διά- 
σημον μυστικόν νά παίξ^ κάτι έπί 
τοΰ κλειδοκύμβαλού. Ό  Σοκέν, πα
σχών άλλως ήρνήθη έν άρχή· άλλ* 
δταν μέ τρόπον τόν έκαμαν νά έν- 
νοήσ^ ίτι προσεχλήθη είς τό δεί- 
πνον Ισα Ισα διά νά naifcfl, έκάθη* 
σεν άδημονών πρό τοΰ κλειόοκυμ- 
έπαιξε θαυμασίαν, άλλά σύντομα)· 

νάτην σύνθεσίν του. Ή  οικοδέσποινα, εΰχαρν- 
στοΰσα αΰτόν, παρεπονέθη διά τήν μικρόν 
διάρκειαν τοΰ μουσουργήματος. Τότε i  Σόχέν, 
στενάζων, άπεκρίθη μέ τόνον Ικευτικόν :

—Ά χ , κυρία, έφαγα τόσον όλίγον!
Ή  φ ιλοχρηματία  τοΟ Β ολτα ίρον .

Ό  Βολταΐρος ήγάπα πολν χά χρήματα xai 
τό περίεργον, ένόμιζεν, ότι δλος δ κόσμος είχ· 
τήν teiav συνήθειαν. Μίαν ήμέ
ραν περίπατων π*ρά τόν Ση- 
xomvuv είδε νά εξάγουν άπό τόν 
ποταμόν μίαν γυναίκα, ή όποία 
δέν έφαίνετο άν *το νεχρά ή 
ζώσα. 'Αποτανθείς δέ πρός τούς 
καρίστσμένους είπε.

— Βάλετε στό χέρι της ϊνα
χρυσό νόμισμα, «ν  Oh τό κλείσΐ) βεβαίως e(tt 
νεκρά.

Καί ο ί δνο Ιγο ΙοΟ ντο .
Ό  μέγας μουσουργός Ροσσίι παρευρί- 

σχετο ·Ις συναναστροφήν, όπον 
μία δεσποινίς χρο·κληθεΙσα, έ- 
> άθηοε παρά τό κλειδοκύμβα
λων έτοιμη, νά έχτελέσχι ένα τε- 
μάχιον τής «Σεμιράμιδος» τον 

—Δέν ήξεΰρετε τί φόβον ποΰ 
έ/ω, είπεν, άποτεινομένη πρός 
τόν Ροσσίνι.

— Ά μ ' έγώ!... άπήντησεν έχείνος. 
Περίεργος ι)ν «ά ν τη ι)ΐ (.

Κατά τλ 1861 ό Γουλιέλμος Α* άπλοΟς τότε 
Βασιλεύς τής Πρω·σίας, περιηγείτο άγνωστος 
έν Ουγγαρία.

Είς τά πέριξτής Τρέπλιτζ, άπήντησεν Ούγ
γρον διχαστήν, ήσύχως περιδιαβάζοντα 
έπί τής ρ,εγάλης όδοϋ, καί καπνίζοντα 
διά τής ex πορσελάνης πίιεας του. Ό  
βασιλεύς Οιτοτ»θείς μετά τής συνή
θους είς αύ- όν εΰ τροσηγορίας χρόί; 
τόν δικαστήν, τόν ή >ώτησε.

—Ποιος fViai παλληκαρι μου;
—Διχαστής, άπήντησεν λ Οδγγρος 

έχπλαγ ίς δ ίγ ·ν.
—Είσαι ευχαριστημένος Από τό έχάγγελμ4

σου;
— Άναμφιβόλως.
—Τότ« σέ συγχαίρφ.
—Ό  Β σι εύ ιπεμακρύνθη, δτε 6|βιχαστής

έσταμάτησεν ούτόν.
—Καί σΰ, παλληκάρι μον, τόν ήρώτησεν, 

ποΤος εΤουι;
*0 μονάρχης ά« εσ^ίριησεν, είτα δέ νομίβας 

ότι ήθελε καταστήσει άναπολόγητον τόν μ»«* 
αύτοΰ συνδιαλεγόϋενον είπε:

— Είμαι ό βασιλεύς τής Πρωσσίας.
Ό  Ούγγοος ίμεί' r» απαθής.

—Είσαι ευχαριστημένος Από τό έπάγγελμά 
σου; έξηκολούθησεν.

—Άναμφιβόλως, ίψελλιβεν 6 Γουλιέλμος 
ταραχθείς έ« τής άδιαφορίας »οϋ Οδγγρου.

—Τοτε, σέ συγχαίρω, είτεν δ Οδγγρος χαι* 
ρντών άπλοϊχώς τήν Α. Μεγαλειότητα, καί 
έξηχολούθηοβν τόν περίπατόν του.

Μ. ΖτΑριος

ΤΑ Φ Τ Λ Α Α  ΊΗΧ «Σ Φ α ΙΡ Α Σ . τά 
«τεριέχοντα τάς προηγονμένας dvv·- 
χείας τΛν δνο νπερόχων μνβι^τορη· 
ν άτων μας «ο ί Ά θ λ ιο » τών Ά β η -  
ν ·ν* κ «ί τό «Μνύτικδν ιεβ ’Αρμέ· 
νη» κωλεΟντει εις τά Γραφεί· μας 
π^ός Αραχ. 8.— έκαιίτβν.

—Δεσποινίς γαλλομαθής ζη τε ί παραδόσεκ 
χ^τ olzov. Ολ^ονορίαι tie  τά γραφεία τ«Ε  
·3 φ β ^ > .  w

■ . 4k ·. Α <1 Λ ■■ Λ I 11 11 ■ Α ■ Α ι. Λ '· Α

Τ ©  ΕΓΚΛΗΜΑ T O V  ΒΑΣΙΑΕΩΣ ΟΟίΙΝΟΣ 
ΚΑΙ Η ΩΡΑΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ | = -'

,11  (Συνέχεια Ι «  τον προηγουμένου) 
συζήτηοις, ή όποία διεξήχ&η είς 
τά γραφεία της Γενικής Γραμμα
τείας μεταξύ τοΰ Πρωθυπουργού, 
τών υπουργών καί τών υπασπι

στών διά τό ζήτημα τής απροόπτου παραι- 
τήσεως τοΰ "Ο&ωνος υπήρξε θυελλώδης.

Ό  Κανάρης έπέμενε νά έχ&ρονισ&τ] ό Βα
σιλεύς προτοϋ παραιτηθή οίκειοϋ·ελώς. Δέν 
ίπιτρέπετο πλέον είς τόν Λαόν ν ' ανέχεται 
ίνα Βασιλέα, ό όποιος έγκατέλειψε τόν Θρό
νον τον χάριν ενός παρανόμου ερωτος.

Τέσσαρας ολοκλήρους ωρας διήρχεοεν ή συ- 
ζήτησις διά τό ζήτημα τής παραιτήσεως. 
Έ π ί τέλους έλήφθη ή μεγάλη άπόφασις, 
υπέρ τής όποιας ήγωνίσθη ό Κανάρης. "Οσοι 
έδίσταζαν άκόμη ήναγκάσθησαν νά ΰποκύ- 
ψουν βλέπονιες 8ιι εϊς οΰδέν θά σννετέλουν 
οί δισταγμοί των.

Τήν έπομένην, διάτων ενεργειών τοΰ Κα- 
νάρη, θά οννηθροίζετο ό Λαός κάτω άπό 
τ ’ Ανάκτορα και θά έζητοΰσε τήν εκθρόνι- 
σιν τοΰ ” Οθωνος. Κ α τ' αυτόν τόν τρόπον ό 
Λαός θά έξεδικεϊτο τόν Βασιλέα διά τήν γε- 
νομένην πρός αΰτόν προσβολήν.

Ό  “Οθων άπό τήν ήμέραν έκείνην είχε 
πλέον καταδικαοθή εις τήν συνείδησιν τοΰ 
Λαοϋ, ό όποιος θά τόν έμισοϋοε τώρα δχι 
μόνον ώς βασιλέα, άΑλά χα( ώς άπλόν άν
θρωπον.

Ό  ερως έκρήμνιζεν εναν Θρόνον. Ή το  
πλέον αύτός απόλυτος κυρίαρχος. Ή το  νι
κητής.

‘Ενφ είς τά γραφεία τής Γενικής Γραμμα
τείας σκηνοθετούσαν τό συλλαλητήριον καί 
τήν έχθρόνισιν τοΰ Βασιλέως, είς τά Άν®- 
κτορα έλάμβανον χώραν ΟΛηνα'ι μεγάλης τρα- 
γικότητος. Ή  Βασίλισσα *Αμαλία γοννκλινής 
πρό του “Οθωνος τόν ίκεύτευε, δπως ή 
σκλάβα ατά πόδια τοΰ αφέντη της, νά μή 
πραγματοποιήο}] τή φοβερόν τον άπόφασιν, 
’Εδέχετο νά προβή είς όπσιανδήποτε νπο- 
χώρησιν απέναντι τον. *Εδέχετο άκόμη νά 
κάμυ τήν μεγάλην θυσίαν ουδέποτε πλέον 
νά έπέμβυ είς τάς έρωτικάς του επιχειρήσεις.

— *Εχετε κάθε ελευθερίαν νά κάμετε δτι 
θέλετε. 'Εγώ ουδέποτε θά σας δ μιλήσω οντε 
διά τήν Μαρίαν, ούτε γιά όποιανδήποτε 
Άλλην γυναίκα πού θά ήθέλατε ν ' αγαπή
σετε, φθάνει νά δεχθήτε νά μή έγκαταλεί- 
ψετε τόν Θρόνον σας.

— ’Εννοώ, είπε ξηρά ό “ Οθων. Αίοθάνε-

υ π ® Α . Α Τ Τ Ι Κ Ο Υ

σθε τήν άνάγκη, νά μένω κοντά σας δχι 
διότι μέ αγαπάτε, άλλά διότι άγαπατε τήν 
δόξαν.

Ή  'Αμαλία άνελνθη εις δάκρνα.
— Μή μέ υβρίζετε, έψιθύρισε. Μάρτυς 

μου όΘεός πόσον σας άγαπώ και πόσην δδύ· 
νην αισθάνομαι τάς τελευταίας αντάς ημέ
ρας μέ τήν σχληράν συμπεριφοράν σας. Π ι- 
στενσατέ με, προσέθεσε μέ ζωηρότερσν τό
νον. Ονδέποτε έψενσθην είς τήν ζωήν μου,

Ή  Ωραία Μαρία είς τήν φυλακήν
—Χριστέ μου, συχώρεσέ με τήν αμαρτωλή· 

δέν φταίω έγώ γιά τό κακό ποΰγινε.

αυτήν δέ τήν στιγμήν δμολογώ μίαν ύπερτά- 
την αλήθειαν. Σας άγαπώ καί τίποτε Άλλο 
δέν άγαπώ άπό σας. ‘Εάν θέλω νά μή φύ
γετε χό κάμω αύτό διά νά μείνετε πλησίον 
μου και ετσι νά μοϋ δοθή ή ευκαιρία νά 
σας αποδείξω τήν αγάπην ιιου και τήν στορ
γήν μου. Θέλετε νά έγκαταλείψετε τόν Θρό
νον τής 'EAAaioj ; 'Ολίγον μέ μέλει, φθάνει 
νά γνωρίζω δτι έγώ θά σάς συνοδεύω πάν
τοτε εις τήν ζωήν σας.

Ένα πικρότατον μειδίαμα φιέστειλε τά 
χείλη τοϋ " Οθωνος.

— Μεγάλειοτάτη, είπε, σάς βεβαιώ δτι 
ΰποκρίνεσθε θαυμάσια. "Υστερα άπό τάς 
συγκινητικός σας αύτάς όμολογίας κάθε άν- 
δρας θά μπορούσε νά καμφθή, έγώ ομως 
δέν είναι δυνατόν ν’ αλλάξω άπόφασιν.
"Αλλωστε είμαι βέβαιος δτι ό χωρισμός μας 
δέν θά είναι όδυνηρός. Κάπου, έκεΐ, σέ μιά 
γωνία τών ’Αθηνών εύρίσκεται ή γλυκυτάτη 
σας παρηγορία.

Μία ώχρότης τρόμου διεχύθη εις τό πρό- 
σωπον χής Βασιλίσσης, ένώ τά χέρια της 
ετρεμον.

— Δέν σάς καταλαβαίνω, έψιθύρισε.
— ΙΙρόκειται γιά τό παιδί σας, είπεν άπο- 

τόμως ό ‘ Οθων βυθίζων τό βλέμμα του είς 
τά μάτια τής Βαοιλίοσης.

— Είναι συκοφαντία, διεμαρτυρήθη ή Βα
σίλισσα.

— Μή ταράτεσθε. Τά γνωρίζω δλα κατα
λεπτώς, άλλά σάς σνχωρώ. Είχατε προμαν- 
τεύση τήν τύχην, ή όποία σας περΐμενε καί 
έφροντίσατε νά εχετε μιά παρηγοριά γιά τάς 
όδννηράς ήμέρας σας.

—■ Και ενα διάδοχον, προσέθεσεν ή 'Αμα
λία μέ σπαραγμόν.

— Διάδοχον;
—  Ναί.
—  Τόση φιλοδοξία.·.
—  Δέν πρόκειται περί φιλοδοξίας, Μεγα- 

λειότ ατε.
— Ά λλά ;
—  Άλλά περί πατριωτισμού.
Ό  “Οθων έγέλασε.
—  Μέ θεωρείτε τόσον αφελή ώστε νά 

πιστεύω δτι μία Βασίλισσα Βαυαρικής κατα
γωγής συνάπτει ερωτικά; σχέσεις μέ τόν 
‘Αρχηγόν τοΰ Στρατιωτικού Οίκου τών 
‘Ανακτόρων, δχι at σχέσεις αύταΐ προχωρούν 
ύπέρ τό δέον, δτι σί δύο έρασται άποκτοϋν 
παιδί καί δτι τό έλατήριον δλων αύτών είναι 
ό πατριωτισμός;

Ή  ‘Αμαλία δέν έπρόφθασε ν’ άπαντήση. 
Ό  ύπασπιστής τής ύπηρεσίας εοπευσε καί 
ειδοποίησε τόν Βασιλέα, δτι ό Λαός ήρχισε 
νά συγκεντρώνεται κάτωθεν τών 'Ανα
κτόρων.

— Καί τ ι  θέλουν αύτοί; ήρώτηαε μέ κυ- 
νικήν αταραξίαν ό Βασιλεύς.

— Νά σας έκθρονήσουν, Μεγαλειότατε, 
άπήντησεν ύ υπασπιστής.

(Ά κολονΘ εϊ)

ι τ    ~

Η Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α  Τ Ω Ν  Π Α ΙΔ ΙΩ Ν
Πρό ήμερων ένας πιτσιρίκος τόσος δά μ’ έ' 

σταμάτησε έξω άπό τόν σταθμόν τοΰ Ήλε- 
κτρικοΰ καί μοΰ είπε μέ αναίδειαν τουλάχιστον I 
πέντε αλάνηδων :

— Μοΰ δίνεις τή φωτιά σου, σέ παρακαλώ;
Εκείνοι ποΰ άπεφάσισαν νά υποστηρίξουν 

τό παιδί καί νά τό χειραγωγήσουν σέ δρόμους 
πειό ηθικούς, ας προσέξουν σέ τοΰτο : Τό 
παιδί δέν κινδινεύει τόσο μέσα στό σχολείο 
ή καί μέσα στό έργοστάσιον δσο έξω, στό 
δρόμο. Αύτά δλα τά παιδιά τά κιτρινιάρικα 
καί τά ξυπόλητα πού γυρίζουν, σάν κατάρα 
θεοΰ, στούς δρόμους καί καπν.ζουν καί παί
ζουν χαρτιά καί πολλάκις έκτελοΰν χρέη αβαν
ταδόρων στ·ής διάφορες λοταρίες, πρέπει νά 
περιμαζευθοΰν, νά κλεισθοΰν κάπου, ν’ άπο- 
λυμανθοΰν, νά έξυγιανθοΰν.

Τά μεγαλόβισ αύτών τών πλέον καταστρε
πτικών άσθενιΐών τής ψυχής πρέπει νά παυ
σουν νά περιφέρωνται στοϋς δρόμους. Έ τσ ι 
μόνον θά έξνίΐηρετηθϋ πραγματικά ή Ιδέα τής

Ε Ρ Ω Τ Ε Σ  Σ Τ Α  Χ Ω Ρ Α Φ ΙΑ
Πέρα στον κάμπο βόσκουνε τεμπέλικα τά βώδι α. 
Κάζου απ' ιόν ήλιο άοτράφτοννε τ ' άλέιρια ατης

[γωνιές"
Τώρα περνάει i  θεριστής μέ δρέπανα ατά πόδια, 
Χρναά δεμάτια κουβαλεΐ καί χτίζει ϋνμωνιές. 
Λάμιες τό γιόμα βγαίνουνε, ξωθιές μέ τό φεγγάρι. 
Κι ό {ρωτάς, πού στάθηκε κορφή στή θυμωνιά, 
Μέ άοιάχι σιή σαΐια τον χτνπφ τό παλληκαρι, 
Παίζει!, με άατάχι δεύτερο λαβώνει καί τή νειά I 
Βράζει τήν πλάαη μεο' τό φως τοΰ ήλιου τό με-

_[αημέρι_·
Βαρεία κοιμάται ή άργατιά οτόν ίσκιο εδώ κ’ έκεΐ. 
Κι αντοΐ »ά σμίξουν γνεύουνε σιμά ατό βαίτονέρι, 
Πον οί καλαμιές τονς πλέκοννε κρνψώνα ερωτική. 
Ή  λανρα τον μεσημεριού σ*,ς φλέβες τονςκοχλάζει, 
Κι' ό νοϋς τονς οτά λασπόνερα τον βάλτον κολυμπά. 
Μιά μαύρη όχιά τό όρόμο τονς τόν κολασμένο φράζει
— Φοβάιαι και σιόν ώμο του παράλνιη ά*ον;ιπά. 
Κι αυτός τή σφίγγει αλύτρωτα στά μπράτσα του

[τ ' άντρίκια. . .
—Δέν τραγουδούνε τά πουλιά, λαλοδνβ τα τζιτζικια. 
Ιδρώνει σκύβει, οιάζοντας και τή φιλιι οτα χείλη...
- Λουλούδια τούς μοσκοβολούν,μυρίζει τό τριφνλλι.

Γ. ΆΘάνας

σωτηρίας τοΰ παιδιού. Τά άλλα δλα είναι 
φρύγανα, θά καούν αμέσως καί θ ’ άπομείνχ) 
μόνον ή στάχτη. Ο ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

0 ΪΒ \

Η ΚΑΡΔΙΑ ΣΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ

Σήμερα θά μάθ·ης κάτι πού είναι θλιβερό 
σάν άγγελμά θανάτου: “Ερριξα μέσα στή 
φωτιά τήν καρδιά σου. "Εκαψα δλα σου χά 
γράμματα κι’ ήταν κατακόκκινη ή φωτιά 
πούβγαινε άπ’ αΰτή κ ι' ίμοιαζε ή φωτιά αύτή 
σάν στήλη αίματος.

Μέ πόση ερωτικήν χατάνυξιν δέν έδιά- 
βαζα άλλοτε τά γράμματά σου αύτά. Πόσες 
φορές δέν φοβήθηκα νά μή σέ ξαναγαπήσω. 
Κ ι’ δμως δέν έπρεπε. Γ ι ' αύτό έχαψα προ
χθές, τά γράμματά σου. Τώρα μή φοβάσαι 
πειά. Κανείς κίνδυνος δεν υπάρχει νά σέ 
ξαναγαπήσω. *3  φωτιά ποΰ βγήκε άπό τά 
γράμματά σου ήταν τόσο μεγάλη ώστε κάθε τι 
πού είχα μέσα μου τώχαψε, χωχαμε στάχτη. 
Τώρα, τώρα δέν είμαι πλέον τίποτε άλλο άπό 
ενα κουφάρι. Τό βλέπεις.

Έόπερος



A Y T Ο Σ  Ε Ι Ν Α Ι  Ο  Ε Ρ Ω Σ ..........

Αγαπημένη μου Μαγδα, Εβραιοπούλα μου χρυσή, τ6ν Θρόνο μου γιά σένα. 

Κάρολε, χάνεις τον Θρόνο σου, άλλά θά βασιλεύσης στήν καρδιά μου.

Ή  αληθινή αυτή ιστορία ένός μεγάλου ίρωτος πον δέν τόν πόνεσε κανείς η ' ενός τραγικού πόνον πον δεν τόν ενοιωσε κανείς,
γράφεται άπό τόν κ. Ε ΣΠ Ε ΡΟ Ν  τής «Σφαίρας*.

Κάρολε, είσαι μεγάλος γ ια τί χατώρβωσες 
νά μή γίνης Βασιλεύς, 
άλλά είσαι μβγαλβίτβρο; ά* μη, 
γ ια τί κατώρΟωσβς ν ’ άγαχήοχις.

— Ζήτω ή Ελένη ! Ζήτω ό Κάρολος !, έφώναζε δαιμονιωδώς δμι- 
λος νέιον, διερχόμενος άπό κάποιον Οιενόν δρομάκον τής Συνοικίας 
τών ’Εργοστασίων εις τό Βουκουρέστι.

Πρό πέντε ήμερων ό Διάδοχος τής Ρουμανίας Κάρολος μετά τής 
συζύγου του, Πριγκηπίσσης 'Ελένης τής Ελλάδος, είχαν φθάαει είς 
τό Βουκουρεστιον και ό ένθουσιασμός τών Ρουμάνων εύρίοκετο άκόμη 
είς τό ζενίθ, καί έξεδηλοϋτο καθεμέρα μέ διαδηλώσεις, χορούς καί 
μουσικός παρελάσεις.

— Είναι εύμορφη ή 'Ελένη; ήρώτησε μιά παχύσαρκος καί μεσό
κοπος γυναίκα ένα Ικ τών άποτελούντων τόν όμιλον, ό όποιος έζητω- 
κραύγαζεν άκόμη είς τήν στενωπόν έκείνην τών'Εργοστασίων ύπέρ τής 
"Ελένης.

— Πεντάμορφη, άπεκρίβη ό νέος. Καί λένε πώς είναι τόσον 
καλή . . .

Κατά τήν αύτήν στιγμήν ή γυναίκα Ικείνη έσυρεν Ιδιαιτέρως τό 
μανίκι τοΰ νέου.

— Τί τρέχει, κυρία Μαριώγκα ; ήρώτησεν ό νέος, χαμηλοφώνως.
—  Κάνε πώς φεύγεις καί 

νά ξαναγυρίσος μονάχοςσου. 
"Εχω πολλά νά σοϋ πώ γιά 
κείνη.

— 'Αλήθεια ; τί συμβαί 
νει ;

— Έλα καί θά μάθ^ς 
πράγματα καί θαύματα γιά 
τήν κυρά Μάγδα σας.

Ό  νέος άπεσύρθη άπό 
τόν όμιλον κι’ έπλησίασε 
τήν παχύσαρκον γυναίκα.

— Πές μου γρήγορα τί 
τρέχει ; ήρώτησε μέ αγω
νίαν.

—  Έ λα νά σοϋ πώ μέ 
τήν προκομμένη τήνπαλ^οε- 
βραία σουποϋ διάλεξες ν’ά- 
γαπήσ^ς σάν νά χαθήκανε 
τόσα κορίτσια στή γειτονιά 
πού σέ λαχταρούνε άμα σέ 
βλέπουνε, τρελλόπαιδο.

Ό  νέος, άντί άπαντήσεως, Ιρριξε βλέμμα περιπαθές σέ κάποιο 
άντικρυνόν παράθυρο καί άφήκε νά διαφύγβ βαθύς στεναγμός άπό τό 
οτήθος του.

—  "υ ,τι κι* αν «ής, κυρά Μαργιώγκα, είπε, δίκ-QO εχεις, μά έγώ 
τήν άγαπώ τή Μάγδα. ·

—  Κι* αν σοΰβρισκα έγώ κορίτσι σαν τά κρύα νερά ;
— Μή μοϋ λές τίποτα άπ* αύτά, κυρά Μαργιώγκα. Σάν τή Μάγδα 

δέν είναι καμμιά.
— Καλά, βρέ παιδάκι μου, ποιός £οϋ λέει πώς δέν είναι ώμορφη; 

Μά, έλα πού δέν θέλει νά γυρίσχ) νά κυττάξβ ένα λεβέντη σάν κ’ έσένα.
— Ποΰ θά μοΰ πά-Q, θά μέ κυττάξβ.
— Τώρα πειά, έκαμεν ή Μαργιώγκα, κινοΰσα καταλλήλως τήν κε

φαλήν.
— Γ ια τ ί; Τί τρέχει ; Κάτι θέλεις νά πής.
— Νά, θέλω νά πώ, παιδάκι μου, πώς τήν καρδιά πού γυρεύεις 

εσύ, ενα χρόνο τώρα, τήν εδωσε σ’ άλλον κι’ εσύ έμεινες στά κρύα 
τοΰ λουτρού.

— Τί έκαμε λέει; άνέκραξεν ό νέος καί τά μάτια του έβγαλαν 
αστραπές.

— Αύτό πού σοϋ λέω. Δέν βλέπεις τώρα πού δέν φαίνεται ούτε σέ 
πόρτα, ούτε σέ παρ ι,θυρο. Νά, κύτταξε. Τά παράθυρά της είναι κατά- 
κλειστα.

— Ναί, είναι κάμποσες ήμέρες πού δέν τήν βλέπω καί πάω νά 
τρελλαθώ.

— Μή σκας τήν καρδούλα σου, παιδάκι μου, γιατί αύτή τάχει φτιά
ξει μέ κάποιο μεγάλο καί τρανό καί νά σοϋ πώ θαρρώ πώς τάχει 
φτιαγμένα μέ τό Διάδοχο... Έ τσ ι λένε ή κακές γλώσσες... Άλλά δέν 
θαναι ψεμματα... Αύτός, παιδί μου, δέν άφίνει γυναίκα γιά γυναίκα... 
Ξέρω κ’ έγώ... Λένε πώς τήν καλεϊ σέ κάποιο σπίτι καί τήν... ζωγρα
φίζει.

Είς τήν ι, ρικτήν αύτήν άποκάλυψιν ό νέος ύπεχώρησε κατάπλη
κτος καί, άφοϋ παρετήρηρε διαδοχικώς τό πρόσωπον τής Μαριώγκας 
καί τό κλειστόν παράθυρο τοΰ απέναντι σπιτιού, έβαλε τό χέρι του, 
ίσως χωρίς νά τό θέλη, στήν μέση του κι'έβγαλε κάποιο μικρό μαχαίρι 
μέ λευκήν λαβή.

— Ά ν  μοϋ λές αλήθεια, κυρά Μαργιώγκα, εΐπεν, αλλοίμονο σ'έ-

Ή  'Εβραιοπούλα Μάγδα.
Γ ι’ αν τήν έ {θυσίασε τόν θρόνον τον.

Κάποτε ο* έγνώρισα, ώ Έ ρω τα , 
οτά μάτια χαΐ ατά μαλλιά μιάς 
κακιάς Κορούλας.
Σ έ σέβομαι, άλλά καί σέ μισώ. Ε ΣΠ Ε Ρ Ο Σ

κείνον πού τοΰ πέρασεν ή Ιδέα πώς θά μπ  ̂ στή μέση γιά νά πάρη τή 
Μάγδα, μιά πού τήν άγάπησε ό Στέφανοί.

Αμ’ δεν είπαμε κ’ έτσι, κύρ Στέφανε. Σάν τί περιμένεις πειά 
απο μια παλΐ^οεβραία. H Μαγδα πειά μέ τ* ονομα. Κ ι’άν τήν άγάπησε 
ό Διάδοχος, σπουδαία τά πράμματα... Τοΰ φάνταξε καί τήν άγάπησε... 
Αύριο δμως νά δοϋμε ... Άλλά κι’ αύτή μήπως έχει πίστι ; “Όπως 
γέλασε εσένα, γελάει και τό Διάδοχο. Νά, τώρα σύ ποΰ κυτιας τό 
παράθυρο άδικα κντι^ς. Δέν είναι’μέσα.

—  Γ ι ' αύτό είναι κλειστό ;
_ — Άμέ βέβαια. Πάει άπό τό μεσημέρι σέ κάποιο σπίτι κ* έκεϊ 

στέκεται καί τήν ζωγραφίζει ό Διάδοχος. Άμ* ξέρω έγώ · αν είναι 
κι* αύτός ;

— Λές νά γυρίση τώρα ;
—  Σάν τί θέλεις νά κάνας ΐ
— Σ ’ έρωτώ : ξέρεις αν γυρίση ;
— Όπου κι’ αν είναι έφτασε. Μά, παιδάκι μου, τί θέλεις νά 

κάνχις ;
Ό  Στέφανος άνεστέναζε βαβειά.

^ερω κι εγώ. Αυτο τό κακό πού μέ βασανίζει δέν μπορώ νά 
τό καταλάβω κ* εγώ. Νύχτες ολόκληρες περ,άνε χωρίς νά μπορώ νά 
κλείσω μάτι. Αχ, κυρά Μαριώγκα, έκεΐνα τά μάτια της, δυό- τρεις 
φορές που γύρισε και μ εκυτταξε, μέ τό νά περνάω τακτικά άπό τό 
στενό αύτό, φωτιά μ* άνάψανε μέσα στήν καρδιά. Αύτά δέν είναι 
μάτια. ..

Καλέ, πώς γελιέσαι, παιδάκι μου, έκαμε ή κυρά Μαριώγκα μέ 
προσποιημένην άφελειαν. Μάτια είναι καί τά δικά της, δπως καί τόσων 
κοριτσιών.

Αυτα να τ αφισ^ς, κυρά Μαργιώγκα. Έγώ πουθενά δέν είδα 
μελαχροινη με γαλανα ματια, πού νάναι τόσον ώμορφα. Νά, άπ’αύτό 
πού είπες, πώς την παίρνει ο Διάδοχος καί τήν ζωγραφίζει, δέν κα
τάλαβες πώς σάν τη Μάγδα δεν είναι άλλη στό Βουκουρέστι μέσα ;

Τό έπιχείρημα ητο αρκετά Ισχυρόν ώστε ή κυρά Μαργιώγκα νά 
ξεροκαταπιώ καί νά σιωπήση.

Ο Στέφανος έξακολούβησε μέ τέτοιαν ζωηρότητα, πού έμοιαζε μέ 
πυρετόν:

Εγώ να σοϋ πώ, δεν μπορώ πειά νά κρατήσω... πάω νά τρελ- 
λαθώ... καί νά τήν δώ κακά καί να μήν τήν δώ χειρότερα... Θά τό 
κάνω κι όπου βγεΓ. Κι* δχι ό Διάδοχος πού τήν άγαπάει, άλλά μακάρι 
κι ο Χριστός ο ίδιος. Πενταρα δέν δίνω. Έγώ τή Μάγδα θέλω καί 
τή Μάγδα θ ’ άποκτήσω.

— Τί θά κάν^ς, παιδάκι μου ;
— Νά τί θά κάνω: Έχω 

συμφωνήσει μέ δυό-τρεΤς 
φίλους μου, παληκάρια δο
κιμασμένα στόν Εύρωπαϊκό 
πόλεμο, νά τήν αρπάξουμε 
μιά νύκτα κι' δτι θέλει ό 
Θεός.

— Μπά σέ καλό σου !
Αύτό δέν θά τό κάνχις.
Καί μόνο πού τό λές μέ 
πιάνει τρεμούλα.

Θά'τό κάνω καί θά 6fjc.
Δέν μπορώ σοϋ λέω, κυρα 
Μαργιώγκα. Πώς τό λένε: 
δέν άντέχω πειά. Θά τό 
κάνω κι* άς πάω χαμένος.

— Μιά ‘Εβραία, παι
δάκι, αβάφτιστη ;

— Τί μέ μέλει. Είμαι 
βαφτισμένος έγώ,

—  Μά γιά στάσου. Ξέ- 
χασες καί τ* άλλο ;

— Ποιό ;
— Νά, τό ιστορικό τό 

παλτ|ό μ* εκείνο τό βου
λευτή τόν Άντρέσκου, ποΰ είχε τό σπίτι πού κάθεται τώρα ή Μάγδα 
κ’ έπήγαινε μικρή στήν κάμαρά του... Ά μ ’ αύτό, παιδάκι μου, τό ξέρει 
όλη ή Ρουμανία πειά.

Ό  νέος έσκέφθη πρός στιγμήν κ* έφάνη συγκροτούμενος.
Ή  Μαργιώγκα έξηκολούθησεν :
— Έπήγαινε τάχα νά τοΰ σιγυρίση τήν κάμαρά του τό πρωί καί νά 

σκουπίαιι... ήταν τότε δεκατριών-δεκατεσσάρων χρονών... ενα παλιο
κόριτσο έκεϊ πού μόλις άρχινοϋσαν νά φουσκώνουν τά στήθεια του.

( ’Ακολουθεί) .

Ό  Κάρολος με τήν πρώτην τον ονζν- 
γον Ζ ιζή  Λαμπρινοϋ.

ΠΕΡΙΟ ΔΙΚΟ Ν “ 2 Φ Α 1 Ρ Α ,,

Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Ε Ι Σ
Είς τήν σελίδα τής Αλληλογραφίας 60 

λεπτά ή λέξις δι’ δλονς. Διά ποιήματα 
και έμπορ ικάς καταχωρήσεις Ιδιαίτεραι 
σνμφωνίαι.

Ε Π ΙΤ Α Γ Α Ι Κ Α Ι ΕΠΙΣΤΟΑΑ1 in 't v  
θείας πρός τόν ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ *. ΑΝΤίΙΝ . 
Μ- ΣΥΡΙΓΟΝ

Δ ΙΑ  Τ Ο Υ Σ  Ε Ν Ο Ι Κ Ι Λ Σ Τ Α Σ  Θ Υ Ρ ΙΔ Ω Ν
ΚΑΙ Τ Ο Υ Σ  Ψ Ε Υ Δ Ω Ν Υ Μ Ο Υ Χ Ο Υ Σ
Ειδοποιούνται οί ενοικιασται &υρίδων, τών 

όποιων η ενοικίασις εληξε τήν 31ην Δεκεμ
βρίου π . ε. να σπανοονν πρός άνανέωσιν διά 
νά μή άναγκαοΌ'ώμεν νά δια&έσωμ,εν άλλον 
τονς άρι&μονς των.
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•11 λ έ ξ ις  50 λεπτά
— Νέος 25ετής, άρτιας μορφώσεως, ζητεί 

σλληλογραθίαν μετά δεσποινίδων ε* τών καλ-
*.λιτέρων ‘ Αθηναϊκών «Ίκογενε’ών ελληνιστί, 
γαλλιστί, άγγλιστί καί γερνανιστί κατά προά- 
μηπιν Ελληνιστί. Σκοπός Ιερός. Γράψατε: 
Νίκον Μελετιάδην, poste restante, Άθήναι.

—Ένα πάιδι καχεκτικό άπ" τή μοναξιά ά*./ η
λογραφ ,ΐ μέ δεσποινίδας έχούσας σωματικόν 
έλιιτΐωμα Προτιμώνται ‘Αθηνών, Πειοαιώς. 
Γράψατε: Γιώργ ον Βίλαν, poste restante,

. Άθήναι.
— Γεώργιον Βί>αν, δυνάμεθα νά οά; παρα- 

χωρήσωμεν τόν χώρον πού θέλετε. Λογιστή- 
ρ;ον «Σφ ίρας».

— Νέα μορφωμένη αιτεί άλληλογραφίαν μβτά 
νέων. Γράψατε : Π. Δανιόλ p. r. Αθήναι.

— Φοιτητής ίαιρικής αίτεϊ αλληλογραφίαν μέ 
νέας μορφωμένες Γράψατε: Τά ην Ροώνιον 
p. ι .  Άθήναι.

—Ανταλλάσσωc.p. μέ δεσποινίδας καίνέιυς 
άπάση; τής Έ*λάθος. Θ. Νικολ ίδης Λ. Σο
φού Θεσσαλονίκην.

— Μόνον μέ μένα θά άποχτήσβ τόλειον Λεύ
κωμα χαΐ ήμε< ολόγιον γιά «νθύμιο τοϋ 1926 
όποια μοΰ γροψχι. Φ. Γεωργίτοας, poste re 
stante, Άθήναι.

— Κύριοί, μόνος στύν .ωήν, επιθυμεί νά 
γνωρΙσΉ νέαν κ ρίαν ή δεσποινίδα μτ> ε- 
■χο\οα άπολύτως κανένα δεσμόν διά σοβα- 
ράν φιλ'ΐϊν. Γράψανε : Δ. Κ. Μ. 218, poste 
re-tante έξω'ερικοΰ. Εντανθκ.

—Όποια θέλει \ά γιωριοχι ιόν ίΐεωδη βρα
στή φίλ" α, γράψυ : Μίμιιν Λαγόν Μαρκόπον 
λον Αττικής

—Αγαπημένη μου, όιαν έφευγες μοΰ είπες 
δτι θά έλθβς μετά τάς έορτας Άραγε θά έλ 
θχις η μήπως άλλα γεγονό'α σέ άνάγκάσουν νά 
μή πραγματοποιή^Ός τό τοξίίδι σου. Μέ πόσην 
εύχαρίστησιν « ά σ έβλεπα πάλιν, θέλω νά σέ 
ΐδώ. άν κ· ί ΰπό τάς συνθήκες υπό τάς όποιας 
θά έλ#|)ς δέν θίι έ,τρετε νά τό θέλω. Είνε βε
βαίως έγωίσ-ικόν αύτό, άλλά και ή επιθυμία 
μου τοϋ vrt σέ ίδώ είνε παμά πολύ μεγάλη άλλας 
τε έχω κ ί τήν άκράδαντην πβιοιϋησιν, ότι θά 
βλθ(ΐς κα θά Φύγ^ς ύ/ιής πλέον «αί τελείως 
καλά. Βιοιίτα.

—Κορΰσια άλτ! Νέος έτών 25, έχθρός τής 
ψευτιάς καί λάτρη; τοΰ ώραίου, διαμενων έν 
Νεφ 'Υόρκ® πρό δε-αετυις, αΐτβϊ άλληλογρα- 
φιαν άπό κοριτσα 20 25 έτών. Ιΐροτιμώνιαι 
Πατρών, Μεσολογγίου όπως δήτοτε μ< ρφωμέ- 
να κοινωνικώς Σκ< πός : ή εκλογή τής Ίου- 
λιέτος μου, ’ ή: όιιοίας θά γί ο> πιστός. Άπο- 
κλείοντ· ι αί φεμινίσ-ριαι κ<·ί έν γρνει τά κορί
τσια τ··ΰ έλαφρού κόσμου Στήν πρώτη πού θα 
γοάψη θα τής δωρίσω τήν φ "το/ράφια μου 
Γράψατε: Μ. Zanglis, i76-7th New york 
city u. s. a

— Διάκόπτω άλληλογρ φίαν, βύχαριστώ άν- 
ταλλακτας μου Όφηλία.

—Κορίτσια Ά λ τ : Τρελλό Ζ ιχαροπλαστό- 
που5 ο ζηιεϊ νά l i j t l  εκείνην ποΰ θά τοΰ χα- 
ρίσϋ μάζύ μέ τόν έρωτα και τήν καρδιάν της, 
έπίσης άνταλ άσσει c.p. όποια θέλει ά, γράψο: 
«Τρελλό Ζ ιχαροπλαστοπουλο» p. Γ. Άργοστό- 
λτον Κεφ ιλληνίας.

* - — 1 εώργπ, εύχαριστώ εύχάς. Πετ$ ή καρδιά 
μου διά ταξείδιο , άλλά παγώνω αναλ· ιγιζομενη 
κινδύνους άναιτοφεύκτους. Κάμβ υπομονήν, σέ 
έξορκιζω ιίς τήν άγάπην σου. Μή φοβείστι 
αλλαγήν έ * μέρους μου. Β· Σ.

-r-Άπό ώμορφα και νεαρά κορίτσια ζητώ

« Σ Φ Α Ι Ρ Α »

άλληλογροφίαν 'ίνα φαιδρύ ω τήν μονότονον 
ζωήν μου. Σκοπός ό,τι έ,τακολουθήση. Γρά
ψατε : Λάκην Κρέατην, Κρίχελλον Εύρυταν ίας 

—Γεωργία, καλή μου, περιμένω, μή έμπι- 
στευόμενος γνωστόν μέσον πριν λά3ω.

— Νεοι καί νέοι, ζητοΰμεν άλληλογραφίαν. 
Γράψατε: Ελένην Αναστασίου Μπελλαν Καλ 
ντερόν, Άριθ. γρομματοθυρ. 41 Βόλον.

Ο ί α π α τ ε ώ ν ε ς
'(Σ ννέχ*τα  έκ τΛς ϋας ό ελ ίδος)

Είναι κατι τό προνόμοιον πρός τό κόλπο 
τής καρφίτσας των .Γάλλων, και τό οποίον, 
ώς πολν γνωστόν, τό παραλείπομεν.

Τά όΛονόαιότερα κόλίΐα
τώ ν παρασιτών τϊις κο ινω νίας.

'Αλλά νπάρχονν και άλλα κόλπα σημαντι- 
κώτερα. "Οπως π. χ. τής ενρέσεως ϋ·ησαν 
ρών, διά τήν άναοκαφήν τών όποιων χρεία 
\ονται έξοδα. Τά έξοδα τά πληρώνονν οί μέ
τοχοι καί ό κατεργάρης ζή &ανμάσια είς 
βάρος των, μέχρις δτον άνακαλνφ&ή και 
τραπή εις άγραν νέων &ανμάτων είς άλλην 
πόλιν. Ώς π. χ. ή Ιστορία τών περιωνύμων 
Φεοάδων οί όποιοι είχαν ζονρλάνει τονς Βο· 
λιώτας, Θεσσαλονικεΐς και ’Αλεξανδρινούς 
κατόπιν πρό ενός ετονς. Υπάρχει τό κόλπο 
τής κληρονομιάς χιλιάδων δραχμών διά τήν 
κατοχήν ιών όποιων χρειάζονται δικαστικα 
έξοδα. 'Υπάρχει τό κόλπο τής άνακαλύψεως 
σννδνασμών πρός ξετίναγμα ασφαλές χαρτο- 
παικτικών πάγκων και κέρδος άσφαλες χιλιά
δων δραχμών. Αείπονν ομως τά πρώτα κε
φάλαια. Τό ϋ·νμα τά καταβάλλει. Και δ έφεν- 
ρέτης σννεννοημένος μέ τόν διενϋ·νντήν τον 
χαρτοπαιγνίον ξετινάζονν τήν γονναν τον 
ήλιΌ·ίον, πέρνοντες είς τό τέλος καί τήν τε- 
λενταίαν τον δεκάραν. 'Ένας τοιοντος ελλην 
κατεργάρης είχε κατορθώσει νά άπατηση 
κα'ι αλλονς χαρτοπαίκτας "Ελληνας και νά 
τονς όδηγήση μέχρι Μόντε-Κάρλον, όπόΰ'εν 
έπέστρεψαν οντοι... διά ξηράς, £νφ εκείνος 
έμπλακεΐς κατόπιν είς κάποιαν κατάχρησιν 
ενρίσκεται ννν είς τάς φνλακάς.

“Αλλο κόλπο, είναι τό τής άφίξεως εμπο- 
ρενμάτων είς τό τελωνεΐον ΙΙειραιώς Ο κολ
πατζής δεικνύει είς τό &νμα τήν φορτωτιτ 
κήν. Τό &νμα δίδει τά τελωνειακά, διά νά 
μή ίδή ομως πλέον ο ντε τόν κάτοχον τών 
εμπορευμάτων οντε και τά εμπορεύματα, 
"Αλλο κόλπο είναι τό τής άλλαξοπιστίας. 
Είναι Τούρκος, ’ Εβραίος, Πέρσης ό κατερ
γάρης, ενα δνειρον εχει νά γείνη χριστιανός. 
Έ πιζη τεΐτα ι ή ενρεσις τον &ύματος νονον. 
Ενρίσκεται τέλος. Αύτός πληρώνει τά έξοδα 
τής βαπτίσεως καί πολλάκις είς τό τέλος 
χάνει τόν βαπτισιμιόν και μαζν μέ αντον τα 
καινονργή των ρονχα, τό ρολόγι τον, τα πα· 
τούτσια των καί τινα μετρητά, οπως σννέβη 
πρό μηνός είς ενα ΆΦηναΐον μικροπαντο- 
πώλην. "Αλλο κόλπο είναι τό τής ή τό τον 
καταδιωχ&έντος όμογενονς. Διά ψενδών π ι
στοποιητικών, ώς επί τό πλεΐστον, κατορ
θώνει νά σιστι&ή ό ψενδοπατριώτης, επι 
ενα ή πλείονα ετη. “Αλλο κόλπο είναι... ^λλά 
καί πόσα δέν είναι; Πρός τ ί νά τά άπαριϋ'- 
μήσωμεν; οταν ολος δ κόσμος ζή μ ’ ενα 
σκοπόν πώςνά περάσυ διά κορόϊδο τόν άλλον;

Ο Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Σ  Τ Η Σ  Ν Ο Ρ Α Σ
Σννέ^ετα τώ ν όνομαιων

έκ τΛς 4ης ί ϊλ ίδ ο ς .
Παΰλος Παπαδόπουλοο, Παϋλος Μωραΐτης, 
Ίωαν Κ Ίίαγιάννης, Άθηνά Μάρκου, Γεώρ
γιος Τσερκάκ·ις (κλ' ρ. 2), Γεώργιος Σ"ρρας 
( κλήρ. 2), Γεωργία Δ αμαντοπούλου, Νικολι- 
τσα Σπη ■ ιωτακοπούλου (κλήρ. 2), Κων. Κ ινα- 
βέλης, Γεώργ. Σ ριμιτζέας, Θεόδωρός Σινό- 
πουλυς (κλήρ 15), Π. Δεληγιάννης, Ξανθή 
Κωνσταντινίδου (κλήρ. 2) Δ Ά .  Μήτσος, 
Μαρία Στά μον, Μίμη;. Φερέτος (κλήρ. 2), 
Μιμης Γιαϊιζή, ( -λήρ). 2), Εμμανουήλ Μ«αρ- 
δής (κλήρ. 2), ’Ισαάκ ‘ιωαννίδης (κλήρ. 2). 
Γεώργιος Σπανός (κλήρ. 10), Σπυρίδων Μπά- 
νος (κλήί· 2). Β ισιλική Οίκονομάκου (κλήρ 2), 
Ίτσ α  Παπαδοπούλου (κλήρ. 2). Ευγενία Πα
τρική, Εύάγγελος Καλλιανός (κ'ήρ. δ), Πέ
τρος Μπεχάρης Εύιυχία Μτελλιέ (κλήρ. Β), 
Β. Άϋφαντής (κλήρ. 5). Έλεωνόρσ Τάταρη, 
Μελπομένη Καλδή, (κλήρ. 10).
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Ε Κ Ε Ρ Δ ΙΣ Α Ν  Δ ΙΑ  ΚΛΗ ΡΟ Υ
ΤΑ  ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΩΝ ΚΟΠΣΤΙΩΝ

Πρώτον §ρα6εΐον : Έ ν  ζεΰγος άνΟοδο- 
χεία κρυστα/.λινα, Μα,Λα Στομου

Δεντερον, μιά μετοχή τοΰ ΙΙροσφυ/. Δα
νείου Μελπομένη Καλδή.

Τρ ίτον, ένα ζεύγος γάντια «Γκρενόμπλ» 
Μαρία Γιαννονκον.

Τέταρτον, μιά τσάντα, ^Ιίξα Πόλλα.
Πέμπτον, δραχ. 25 είς μετρητά Μαίρη 

Ώιρουγλη.
ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Βραβεϊον πρώτον, ένα μπαστοΰνι Παϋλος 
Μωραΐιης.

Δεύτερον, ενα ζεΰγος γάντια πέτσινα, 
Γεώργ Σπανός

Τρίτον, Έξόμηνος συνδρομή «Χφαίρας», 
Απόστολος Χρηστύπον)ο;.

Τέταρτον, μιά ξυριστική μηχανή, Κων. 
Άρννριον.

ΙΙέμπτον, δραχ. 20 είς μετρητά, Χιήστος 
’Αλέξιον.

01 κερδίσαντβς πρέπει νά μάς γράψουν αμέ
σως τάς άκριβεΐς των διευθύνσεις ή νά ιτερά- 
σουν άπό τά γραφεία μας διά νά πάρουν τά 
βραβεία. Δέν λαμβάνεται ύ.τ’ όψιν ή διιύ- 
θυνσις πού άναγράφβται στό χ^ρτί τών λύιεων

Σ Υ  Μ Ο Ν Η  ΘΑ  Φ Ε Ε Η Σ  !
Τώρα νύχτα ο'ε &έλα>, γιά χάρι.

νά μοϋ βγϋς χαρωπή, γελαστή, 
ν' άντικρύοι/ς τό ϋεΐο φεγγάρι, 

πον κι’ αύτό νά σέ ’dfj &ά βιαστή.
Τό φεγγάρι σαν οέν’ ά'ΧΐΗρνοχι, 

με κορμί ϋιϊκό, δροσερό,
Jno ζήλεια αμέσως ΰά χύση 

Ινα δάχρν πικρό, φ&ονερό. 
θά ζηλέψω πολν τό φεγγάρι 

κα'ι αύιή τήν γλνκειά σαν μορφή,
&ά φ9ο?ήσ{ΐ τήν δ).η οον χάρι 

θά χρυφτβ στοϋ βοννον τήν κορφή.
Μά κα'ι τ άοιρα μπροστά αον #ά σβύαουν, 

μ' Ινα πόνο πικρό, φΰονερά · 
κι’ αύτά δάκρν πικρό ϋ'ε νά χνοονν.

νά κρυφτοννε ον χι'αντά γιά καιρό.
Σάν νικήτρια μόνη &ά φέξη*., 

με λαιιπρή ώ μορφιά, περιοαή, 
στήν δική μον άγκάιη ύά τρ-ξ^ς, 

λατρευτή μον άγάπη χρνοή.
Δηι*ήτρ. 19. Ζυρμηά,

I ΣΤΗΛΗ ΜΙΚΡΩΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ |
20 λεπτά ή λ έ ξ ις  

Σ Ε  Σ Ε Ν Α
(Άφ ιερω  ένο στή Διδα Ξ . . .) 

Μι μιά γιγάντια σκέψη ποϋ τ* νοΰ φτερώνει 
Ποΰ δλο α 6οε με οέονει, ώ; κόρη άγαΐ’ μένη 
θά ζώ, ναι / πάντα με μιά ο*έψη γιά οι μόνη, 
Σκέψη τρανή, πανώρκα, όνειροχαϊδεμένη !
Ένα χρνοόνειρο Va μέ γλνκοκοιαιζει 
Τά βράύνα τ ' άστροφώτ'οτα, κόρη, κι’ αγνάντια 
'Ανάερ' ή μορφή αον ϋά με νανουρίζει 
Τά δν· αον μάτια νά με φέγγοννε —διαμάντια. 
Καί νάρχετ' ή ψνχή μου ή ιρυοονειρεμένη 
Σέ Σένα -  ώ/ τής καρδιάς μου ίσο τρανή νικήτοα!— 
‘Από χόν άνλ.0 πόνο τοϋ φι ιοϋ οου δι κασμένη 
Κα'ι μπρος σχά πόδ’α οον νά πέφτει πρυοχυνήτρα 

I ρηγ ρης Κυοκι- άς

Φ Θ Ι Ν Ο Π Ω Ρ Ι Ν Α  Δ Α Κ Ρ Υ Α .
Ή  Κόρη χλωμονώρηιη Πανώρια ξεψυχάει· 
κρύβει τοϋ Ήκιον χή νωριά χής λύπης χο μαγνάδι, 
τής νύχχας ή Νεράιδα όλόχλωμη κυτχάει, 
γιχα ή χαρά χοΰ ουρανού σβυέχαι μέοα οχον αδη. 
Χνσχε χά μαΰρα δάκρυα μάχια μου βουρκωμένα· 
σχής ώριας Κόρης τή ϋανή νά πώ να μοιρολόι: 
εχ<ο καημό πον ΰμεφει τον ή λάβα ολοένα 
άλλοι ! γιατί κάνε καημό νά μήν τόν σβύν ή Χλόη ;

Μιχαήλ Δ. Δέσεις δης (Μ·>ωήτης)

Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Η Μ Α Τ Α
Γ· Βίλαν, τό λ<γπτή ι«*ν σάς άπαντ^ εί τήν 

στήλην τών Ιδιαιτέρων Ευάγγελον Β μβακού- 
σην ύπάρχει είς τόν τόμον τής «‘Ελλάδο » τοϋ 
1922 καί στοιχίζει δρ ιχμάς 60 * εα>ρ. Ν^έαν,
Τί έννοεϊτε μέ τήν άνώνυιιον έπιστολήν. Θ Αα- 
φαγιάνην ένβγράψητ*. ί { ηγόρην Κσσκι ά»,στοι- 
χίζει δραχ. 200, άλλά για σάς γίνεται έ < αωσις 
μέχρι 150 δραχμών.
Ι  Μακαριάδην,όσ ι έγράφησαν γιά σάς, έγράφη- 
σανέν άγνοίςι ^ής διδος Νόρας ή όποία τάς ήμέ
ρας έκείνας έταξείΛευε. Τάσον Πολν χρονοπο ν· 
λον έδημοσιεύ^η. Γεαιργίτοαν, ποιή ·ατα πρό; 
ϊγκρισιν έπούσαμεν νά δεχόμεθα. Δύνασθε νά 
τα δημοσ^ύετε πληρώνοντες έκάστην λέξιν πρός 
Λ) λεπτά. Θά στοιχίσπ δραχ. 30. Γράψατε X. 
Χαραλαμπόπονλον ό τό ιοςστοιχίζει δραχ. 60.

Σημ. Ή  στήλη της διδος Στέλλας είς τό προ- 
σεχές, κα&ώς χαΐ 6 Ονειροκρίτης.
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Η A. Μ. Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ο A.
Ε Ι Σ  Π Ρ Α Ξ Ε Ι Σ  Τ Ρ Ε Ι Σ

Η ΣΥΝ ΕΧΕΙΑ
Ό  Χατζηαβάτης καί τό Κολητήρι ξεπε- 

τιοΰνται μέσα άπό τό μπαούλο καί σκύβουν 
επάνω άπό τόν Καραγκιόζη, ό όποιος εχει 
πέσει κατάχαμα με τό μαχαίρι μπηγμένο στό 
στήθος τον.

Χ ατζηαβάτη ς.— Καραγκιόζη μου, Καρα
γκιόζη. ( Τόν σκονντάει). Παναγία μου, θά 
έπέθανε ό δυστυχής. (Κλαίει). Ά χ , Καρα
γκιόζη μου, τί σοϋ ήταν γραφτό. Ά χ , Κολη- 
τήρι μου, δέν έχεις πλέον πατέρα.

Κ ολη τΛ ρ ι.— Ρέ, Χατζατζάρη, πέσανε ό 
πατέλας μου ;

Χ α τζηαβά τη ς.—Τόν δολοφονήσανε,μωρέ. 
Δέν είδες ; Νά καί τό μαχαίρι. Άκόμη είναι 
μπηγμένο στήν καρδιά του.

Κ ο λη τλρ ι. (τραβάει τό μαχαίρι άπό τό 
στήθος τον Καραγκιόζη). — Άφοϋ πέσανε, σά 
πάλω κ' έγώ τό μαχαΐλι.

Χ α τζηαβά τη ς.—Τί θά τό κάνης τό μα
χαίρι έσύ, παιδί πράμα ;

Κ ο λη τη ρ ι.—Τό σέλω γιά νά κόβω τό 
χαλιβά.

Χ ατζηαβάτης, (παίρνει τό μαχαίρι xai
τό εξετάζει).— Περίεργο. Δέν είναι διόλου 
ματωμένο καί μ ρίζει, μυρίζει κάτι σάν τυρί. 
Τί συμβαίνει έόώ ; ( Σκύβει γιά νά παρατη- 
ρήση τήν πληγήν τον Καραγκιόζη, έξαφνα j 
ομως αυτός σηκώνεται έπάνω και τοϋ δίνει 
μιά καρπαζά).

Κ αραγκ ιό ζης.— Νά, χρουσούζη. Ανατο
μία, μωρέ, ήθελες νά μοϋ κάνης;

Χ α τζηαβά τη ς.—Ά χ , Παναγία μου ! Τί 
είν' umo ; Δέν έπέθανες λοιπόν, Καραγκιόζη 
μου ;

Κ αραγκ ιό ζη ς.—Πέθανα, μωρέ χρουσούζη.
Χ α τζηαβά τη ς.—Τότε πώςεΐσαι ζωντανός;
Κ αραγκ ιό ζης.— Ήρθες άπό πάνου μου, 

μέ γαργάλησες καί ξεπέθανα. Μωρέ, ούτε νά 
πεθάνη κανείς δέν μπορεί σ’ αύτό τόν παλιό
κοσμο. Φτοϋ, στό διά λο !

Χ α τζηαβάτη ς.— Καμμιά κατεργαριά είναι 
πάλι στή μέση, Καραγκιόζη μου. Κατεργαριά, 
κατεργαριά.

Καραγκ ιό ζης.— Γιατί ;
Χατζηαβάτης, (τοϋ δείχνει τό μαχαίρι). 

—Δέ βλέπεις; Τό μαχαίρι, άντί νά μυρίζη 
αίμα, μυρίζει τυρί. Τί συμβαίνει λοιπόν ;

Κ αραγκ ιό ζη ς.—Τί συβαίνει; Ένας Βα- 
σιληάς, βρέ κουτέ, πρέπει νά λαβαίνη τά μέ
τρα του. Δέν εχεις ακουστά πώς οίλοι οί Βα- 
σιληαδες φοράνε άπό μέσα ένα σιδερένιο θώ
ρακα γιά νά μή μπορούν νά τούς δολοφονούν ;

Χ α τζηαβά τη ς.—Ναί, κάτι εχω ακούσει. 
Μήπως κ’ έσύ φορφς ενα τέτοιο θώρακα ;

Κ αραγκ ιό ζης.—Μάλιστα. "Ιδού. ('Α νο ί
γει τό στήθος του καί βγάζει μέσα άπό τόν 
κόρφο του ενα κεφάλι μνζήθρα).

Χ ατζηαβά τη ς.—Μπά, κακός σου καιρός! 
Γ ι ’ αύτό τό μαχαίρι έμύριζε τυρί;

Κ αραγκ ιό ζη ς.—Έμ, βέβαια. Τό καλό 
είναι πού ή δολοφόνισσα μ’ έκτύπησε κατά
καρδα καί τό μαχαίρι βρήκε τή μυζήθρα καί 
τήν έπέρασε πέρα γιά πέρα. "Αν βάραγε που
θενά άλλοϋ, ζωή τότε στά κατσικομούλαρά 
σου Έχουν γνώσιν οί φύλακες, Χατζατζαράκο. 
Μονάχα πού τό μαχαίρι δέν ήταν τίποτα ν ’ά-
ξίζη-

Κ ο λη τή ρ ι.—Σά τό πάλω έγώ τό μαχαΐλι, 
πατέλα. Τό σέλω γιά νά κόβω χαλιβα.

Χατζηαβάτης. —Δέν δοξάζεις τό Θεό ποΰ

σώθηκες, Καραγκιόζη μου, μόνο λές πώς τό 
μαχαίρι δέν άξιζε τίποτε ;

Καραγκιόζης, (με θυμό).—Μάλιστα, κύ
ριε. Όταν πηγαίνουν νά σκοτώσουν ένα κον- 
τζάμου Βασιλέα δέν παίρνουν μαζή τους ενα 
παληομάχαιρο.

Χ α τζηαβά τη ς.—Τί κουταμάρες είν' ήύτες 
πού λές, Καραγκιόζη μου ;

Καραγκιόζης. — Μάλιστα, κύριε. Αύτός 
«ού πάνε νά σκοτώσουν, δέ σοϋ λέω, μπορεί 
νά σκοτωθή, αν δέν σκοτωθή δμως, άν ζήση, 
αν τό μαχαίρι, άντί νά τρυπήση τήν καρδιά 
τρυπήση κανένα κεφάλι μυζήθρα, τότε ;

Χ α τζηαβά τη ς.— Τότε;
Κ αραγκ ιό ζης.—Τότε ό άλλος πρέπει νά 

πουλήαη τό μαχαίρι γιά ψυχική οδύνη.'Ορίστε 
κατάστασις. Έ γώ  τώρα έγλύτωσα, τί νάν τό 
κάνης όμως πού, αν πουλήσω αύτό τό ψωρο- 
μάχαιρο, δέν πιάνω ούτε ενα τάλλαρο.

( “Ερχεται 6 Ταχήρ τρεχάτος).
Τα^ήρ. —Είν* άλήθεια λοιπόν; Νά πι- 

στεύοω στ* αύτιά μου ;
Κ αραγκ ιό ζη ς.—Τί τρέχει, γέρο Σαφάκα ;
Τ α νή ρ .—Σας έδολοφόνησαν,Μεγαλειότατε:
Κ αραγκ ιό ζης.—Μάλιστα. Κάποια γυναίκα 

μοΰμπηξε ένα μαχαίρι κατάκαρδα.
Τα^ήρ.—Καί είσθε ζωντανός άκόμα ;
Κ αραγκ ιόζης. — Μάλιστα, κύριε. Έγώ 

είμαι εφτάψυχος, δέν πεθαίνω ποτέ, ούτε τό 
μαχαίρι μέ πιάνει εμένα, ούτε σφαίρα, ούτε 
οβίδα, ούτε γιαπράκια.

Τανήρ. — Μεγάλη ή δύναμίς σου, προφήτα 
μου. Τώρα καταλαβαίνω, Μεγαλειότατε, πώς 
έσείς είσθε άπεσταλμένος τοϋ Προφήτου, ότι 
είσθε πρόσωπον Ιερόν.

Κ αραγκ ιό ζης.—Καί πρόσωπον Ιερόν καί 
κοιλιά Ιερή.

Τα^ήρ.— Τρέχω αμέσως νά πω στό λαό νά 
παύση νά φωνάζη, γιατί έσείς είσθβ μεγάλος 
άνθρωπος.

Κα αγκιόζη<:.—Βέβαια.
Κ ο λη τή ρ ι.—Κ ’ έγώ είμαι μεζάλος, ρέ.
Τα^ήρ. — Δόξα καί τιμή είς τόν Βασιλέα 

Καραγκιόζη.
Κ αραγκ ιό ζης.—Δόξα καί ψωμί είς τόν 

Καραγκιόζη, δόξα καί ρέγκα στό Καραγκιο- 
ζόπουλο. Κύρ Ταχήρ.

Τα^ήρ. —Διατάξατε, Μεγαλειότατε.
Κ αραγκ ιό ζη ς.—Τρέχα νά πής στους μπα

κάληδες καί στούς φουρναραίους νά έλθουν 
άμέσως έδώ πέρα όλοι.

Τα^ήρ.—Τί τούς θέλετε, Μεγαλειότατε ;
Κ αραγκ ιό ζη ς.—Έχω τό λόγο μου. Γκρε- 

μοτσακίσου γλήγορα, κύρ Ταχήνη.
Τανήρ- — Πηγαίνω, Μεγαλειότατε. ( Στον 

Χατζηαβάτη). Γιά φαντάσου, Χατζηαβάτη 
μου, νά τόν τρυπήση κατάστηθα μέ τό μα
χαίρι καί νά μήν πεθάνη.

Χ ατζηαβάτης.— Έ τσ ι είν* αύτός. Α θ ά 
νατος.

( Ό  Ταχήρ φεύγει).
Κ αραγκιόζης.— Τώρα, Χατζατζάρη, έχου

με σιγουράντζα. Τώρα ό κόσμος θά μέ περάση 
γιά προφήτη κι' οΰλοι θά τρέμουν μόλις 
άκοϋνε τ ’ όνομά μου.

( “Ερχεται ενας ’Εβραίος).
"Εβραίος.—Καλημέρα τό Βασιλέα τής Βε

ρούτης καί τό παρέα του.
Καραγκιόζης. — Καλώς τόν μπάρμπα Ι α 

κώβ. Τί χαμπάρια, καλέ; Πώς πάει ή γυ
ναίκα σου ; Δέν πέθανε άκόμα ;

'Εβραίος.—Όκι.
Κ αραγκ ιό ζης.—Τί θέλεις, μπάρμπα ’Ια

κώβ ;
'Εβραίος. — Ή ρθα νά τό ζητήσω μία κάρι 

καταλαβαίνςει, μία κάρι. Καταλαβαρδοϋγκος;
Κ αραγκ ιό ζης.—Μαρδοϋγκος καί μαριίοϋ· 

γκος. Γί θέλετε;
Ε βρα ίος.— Έ , τό κόρη μου είναι έγκυο, 

καταλαβαίνεις ;
Κ αραγκ ιό ζης.—Καλή λευτεριά τότε.
"Εβραίος.—Έκει μία κοιλιά μεγάλη...
Κ αραγκ ιό ζη ς.—Έ , λοιπόν, θέλεις νά 

μήν έχη μεγάλη κοιλιά;
"Εβραίος. — Όκι.
Καραγκ ιόζης. — Άλλά;
'Ε βρα ίος.—Σύ δέν είσαι τό Βασιληά- τής 

Βερούτης;
Κ αραγκ ιό ζη ς.—Μάλιστα, έγώ είμαι έξ’ 

άπό λόγου σου.
'Ε βρα ίος.—Καί μπορεί τά κάνει όλα ή

δέν μπορεί;
Κ αραγκ ιό ζη ς.—Βέβαια τά κάνω όλα καί 

όσα δέν προφτάνω νά κάνω έγώ τά κάνει ό 
γνιός μου.

'Κ βρα ϊος.—Έ , άφοϋ τά κάνει όλα πρέπει 
νά διατάζης τό Ρεβέκκα . . . .

Κ αραγκ ιό ζη ς.—Τί Ρεβέκκα; Ή  σκύλλα 
σου είναι ή Ρεβέκκα;

Ε βρα ίος . — Όκι.
Κ αραγκ ιόζης. — Άλλά.
Έ βρα ϊος.— Τό κόρη μου.
Κ αραγκ ιό ζης.—Χαίρω πολύ καί λυπού

μαι ολίγον. Θίλεις λοιπόν νά διατάξω τή Ρε
βέκκα....
(| ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ Ξ ΣΥΝΕΧΕΙΑ h

Η Μ Ε Λ Α Γ Χ Ο Λ ΙΑ  Τ Η Ε Λ Ι Λ Η Σ
Ή  Διλή έπήγε, άλλά χωρίς διάϋεσιν. Ήταν 

κατσουφιασμένη, μελαγχολική. Διαρκώς χασμου
ριόταν κι' εταντωνόταν. Άλλά γιατί ! Τό περι
βάλλον έχει μέσα ήτο τόσο διοσχεδαστικόν. Όλα 
έχει μέσα ήοαν τόσο καλά σκηνοθετημένα, ώστε ή 
κωμφδία τον ερωτος επρεπε νά παιχθ^ με με
γάλο κέφι. Διάβολε ! δταν ενα κορίτσι άποφοσίζιι 
νά περάση στην πόρτα μιας γκαραονιέρας εχει τήν 
νΛοχρέωσιν νά φαιδρύνjj λιγάκι εκείνον πυΰ τήν 
περιιιένειι

Ή  Διλη δμως ήτο περίλυπος ε’ω; ΰανάτου. Ό  
φίλος της έπι τέλους ή·αγκάο$η νά τήν έρωτήοη:

— Σοϋ συμβαίνει τίποτε; Σε βλέπω πολύ άνή-
0νχη,— Ά ,  νά είναι έξ αίτιας τον μποναμά σου.

— Τοΰ μποναμά μου;
Ό  φίλος της έακέφθη γιά λίγο καί κατόπιν 

είπεν :
— Έχεις δίχ{]0 Δεν ήτο όσης άξίας επρεπε. 

Ένα παντατίφ τί εϊναι γιά σένα.
— Όχι, δεν θέλω νά πώ αύτό.
— 'Αλλά ;
— Νά, μπορούσες, αν τι νά μοϋ πάρ^ς τό παν

τατίφ, νά μονπαιρνες καλλίτερα Ινα .. άρνάκι τοΰ 
γάλακτος ! Ό  Ά τ τ Ι κ

"Ενας πρωτότοκος υίός Βασιλέως έθυσίασε τον -θρόνον του γιά την εύμορ- 
φιά μιας Έβραιοπούλας.

Ό  υιός αύτός τοΰ Βασιλέως είναι δ Κάρολος, ό Διάδοχος της Ρουμανίας. 
Και ή Εβραιοπούλα, ή πεντάμορφη Μάγδα τοΰ Βουκουρεστίου.
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