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8 « Σ Φ Α ΙΡ Α »

ΤΑ ΚΑΛΛΠΤΡΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

Τρία κ ο ρ μ ι ά  —  τ ρ ε Τ ς  'θ ά ν α τ ο ι

Ή  γαλήνη
Τό ήοεμο κΰμα κτυποΰπε άπαλά στό 'κρογ'άΠ. Ό  ήλιος κατανόκ- 

χινος, έβουτιώταν στήν άνρη τής θάλασσος, πού έμοιαζε σάν ένα 
στρώμ’ απέραντο, ποΰ έπάνω του έχουν άπ’ ωθϊ) τοΰ κόσμου τά ατί
μητα πετράδια.

Φυσούσε τ ’ αγέρι γλυκά, σκορπίζοντας γύρω του τή ζωή κοί τή 
χαρά. Ή  ψαροπούλες, ή μιά κοντά στήν άλλη, γοργές σάν νεράιδες 
ταξείδευιχν. Κι’ ή ψαροπούλα τοΰ ναύτη έγερνε μέ χάρι στό νερό πού 
γύρο της κυλοΰσβ, αντανακλώντας τό κόκκινο πανάη της.

Όλοι ήιαν χαοούμενοι Άλλοι τοαγουδοΰσαν κι’ άλλοι μέ γέ’ οια 
τρελλά έδειχναν τή χαρά τους, γιατί ύστερα άπό τόσο χρόνο ξενητεάς 
εγύριζαν σιμά στους δικούς των. Μόνον ό ναύτης, γυομένο: σιμά στήν 
πρύμη, έκύτταζε στό βάθος τή στεριά, πού μόλις φαινόντουσαν τ ’ άσπρα 
σπητάκια τοΰ νηπιοΰ του.

Συλλογίζεται Έκείνην... Ά ο ά  γβ τόν άγαπ§ όιτως πρώτα ;...
Στό μουράγιο τώρα φαίνονται καθαρά οί συγγενείς τών ξενητευμβ- 

νων, πού καρτερούν ό καθένας τό δικό του, γιά νά τόν σφίξχι στήν 
άγχα) ιά του.

Νά την Ένείνη... σδν κάποιον νά ζη'$...
Παρέχει στέκει ή μάνα του, μέ μιά κρυφή χαρά. πού θά άγκ^λιάση 

μιά φορά ακόμα τόν ξενητεμένο γυιό της, νικητή καί τώρα τής θάλασ
σας καί τής δουλειάς.

Τώρα χι" ό ναύτης χαίρεται· καί μόλις ή ψαροπούλα σιμώνει, πετιέ- 
ται πρώτος στή στεριά κοντά σ’ ‘Εκείνη, κοντά στή μάνα του.
  .........................................

*0 χ ω ρ ι σ μ ό ς
Ό  ναύτης  ̂φεύγει πάλι μακρυά μέ άλλο καράβι, γιά μέρη ξένα, 

μακρυά άπό 'Εκείνην, μπκρυά άπό τή μάνα.
Καθισμένη στήν άκρογιαλιά πάνω σ' ένα βπάχο, ή μάνα του, απο

χαιρέταγε τόν ναύτη, τό μόνο της παιδί, τό μόνο στήριγμά της.
Καί στά κατάΒα-Ρα τής ψυχής της χυνώτανε μεγάλη απελπισία, όταν 

συλλογιζότανε πώς ή άπληστη θάλασσα τήν χώριζε άπό τόν γυιό της 
ίσως... γιά πάντα!

Μέ τά κατάμαυοα μαλλιά της, ποΰ ό άέρας τάσερνε "δώ κ’ Ικεϊ, 
’Εκείνη, μέ βουρκωμένα τά μαΰοα της τά μάτια καί μέ ούράνιο χαμό
γελο, γεμάτο πόνο. στά κοράλλινα χείλη χηο, όρθή στήν άκοη τ ίϊ 
βράχου τοιν, Αποχαιρέταγε, σείηντης ένα κατα^όκκινο μαντήλι, τό 
χαράβι, ποΰ γρήγορα έφευνε, πέονοντας τό λατρευτό της στά ϊένα.

Κι" a\)<0c, πτήν κουπαστή άκονμπισμένης, τούε έβλεπε μέ ιιάτι βουρ
κωμένο, άπό τής τόσες σκέψεις, ποΰ ήρχοντο στό νοΰ τον. Έβλεπε τή 
μάνα καί ’Εκείνη.

Σέ λίγο τ" αεράκι έφεονε μακρνά τό καράβι κι* ή νύχτα ξάπλωνε 
σιγα σιγα τό μαύρο της πέπλο, κρύβοντας άπό κείνους πού μένανε τό 
καράβι πού γρήγορα έφευγε μέ χδν λατρευτό τους μέσα...

Ή  τ ρ ι κ υ μ ί α
Περνούν τά χρόνια κι’  οί καιροί. Καί τό καράβι άκόμα δέν έ/ύρισε 

σ το νησί του.
Ή  μάνα βαρέθηκε νά περιμένη· καί ένα πρωί ή ψυχή της επέταξε 

στόν Ύ ψ ισ το !
’Εκείνη, κάθε έποχή, πούή ψαροπούλες κα! τά καϊνάκια γύοιζαν 

είς τήν πατρίδα, ν^τ^αινε, μό η τη: πειά σ τή ν  ά·-ρογυαλΐΓΐ να δή τό 
ναύτη της νά_ γυρίζη Art’ τά ξένα καί ν'’ τόν σφίξη στήν άγκα> ιά της 
καί νά τοΰ πχ\ και πάλι λόγια νλυκά, τρελλής αγάπης λόγια, καί ν' άνα- 
μίξΐΐ τά κλάμματά του τά δικά της, γιά τόν χαμό τής φτωχής του 
μάνας.

Μά πού ό ναύτη: νά φανή...
Τόν καρτερεί μέ πόνο χρόνια καί χρόνια...
Ένα δειλινό, πού ό άέοας μέ δύναμι σιύριζε ’στά ξάρτια τών λίναιν 

καραβιών, πού ^γρήγορα είχαν γυρίσει ’στό λιμάνι, κι* ή τραμουντάνα 
εκαμε τό κΰμα άνριο καί φοβερό νά σπά£η μέ μανία στά βράχια, βλέ
πει ενα κοΐ*ι άπό μακρυά ν' άρμενίΓη κοτάπουμα γιά τό νησί!

Κ τέβηκε σ^όν αγαπημένο β ράχο , πού άλλοτε ό νούτης της τής 
ελεγε τόν πόνο του καί κύτταζε μέ αγωνία τό καράβι πού πάλενε μέ 
χ αγοιεμένα χύματα καί τόν αέρα .

Σιγά σιμά ή νύκτα σκοτεινή ξαπ* ώθη^ε ολόγυρά της κι’ ό ούοανό:, 
βαρειά συνεφιααμένο:, εγόνννζε κ’ Έχείνη π~ύ κοί πού άπό τή λάιιψι 
τής αστραπή:, εβλεπε τό καΐκι νά πλησιάζω ολοένα. Τό γνώρισε πεί’ί' 
ήταν τό καΐκι τοΰ αγαπημένου της.

Τά κυιιατα μεγάλωναν κι' ο αέρας τώρα φυσούσε δυνατώ7ερα' μά 
Εκείνη δέν ΦοΡαται τήν μανιασμένη φύπι.

Ξάφνου μιά άοτρα-τή νερή φωτάει τή θάλασσα, κι’ εκείνη βλέπει 
σιμα στό θαλασσόδαρτο ά'-ρογιάλι τό κοΐκι νά βουλιάζη. .

Ό  θάνατος
Κύμα πελώριο απ την αγριεμένη θάλασσα, έφερε σιμά στά πόδια 

της ενα νεκρό...
. KkT **είνη Μ-ές *στήν άπελπισ ά της, στής νύκτας τό σκοτάδι, θαρρεί 

πως είν ο ναύτης της_ αύτός καί τόν σφίγγει στά παρθένα στήθεια της, 
τόν φιλεΐ, κλαίει γεφ,  στενάζει, τ· ϋ λέγει τής αγάπης των τρογούδια 
χοι την χουσάαλλ νη φωνή της πνίγουν τ ’ άγριεμμένα στοιχειά τής τρι
κυμίας, που γύρω της βογγφ.

Έχείνη είνε πειά τρελλή...
Θαρρεί τόν ναύτη της νεκρό... Καί κ’ αίει, γε/α, φωνάζει...
Κι ό ναύτης της; "Εχει έλπίδπ πώς ή εύχή τής μάννας του βέ νά 

τον φέρ|3 ̂ σιμα της, σιμά σ' Εκείνην. Ιίαλεΰει £κ*5μα μέ τά μονιασμένα 
κύματα, οαν Οαλασ̂ όλυκος σωστός... Έσώ^ηκε.

Τρέχει ’στή: μάνας του τό φτωχικό καλύβι. Τό βρίσκε έρημο xui 
σκοτεινό νά τό δέρ,ει μέ απονιά ό άνεμος. Ζη-,φ τή μάννα του νά βρή. 
Μα που ή δύστυχη γρ^ά...

, Τρνχει σ εκείνης τό σπητάκι .. κ’ εκείνο μένει έρημο, βουβό στά 
τόσα καρδιοκτυ/ΐια, στους τοσους πόνους τής ψυχής, πού δέρνουν τό 
δυστυχισμένο ναύτη.

Βαρύς χΒνμές ξαπλώνεται στά σιήθεια του καί μένβι βουβός

Ο ΝΟΟΜΑΝΤΗΣ ΤΗΣ “ΣΦΑΙΡΑΣ„
Δ ιά  τΛς «Σφαίρας» δρα^ς. ΙΟ .Δτ’ ίδταττέρας έπ ιίτο/ Λς δρα}> 20.

Ο Ν Ο Ο Μ Α Ν Τ Η Σ  Α Π Α Ν Τ Α :
Πάντα Svdtvvtduivnv : Όλα τά όνειρά σας θά πραγματοποιη

θούν. Ό  Θεός θά σάς αμείψω πλουσιοπαρόχως διά τήν αγαθότητα 
τή; ψυχής σας.

Ξανθόν Ά θ η να ϊο ν  : Π/.ήρης ή αποτυχία είς τάς έρωτικάς σας
έπιχειρήσεις.

Ν ίκ . Ιίά ρ τερ : Ή  υπεροψία τοΰ ανθρώπου εκείνου είναι μεγάλη· 
σάς συνισσώ νά μή τόν πιστεύετε. Είναι είς άκρον Ιπιπόλαιος. Γάμος 
έξ έρωτος. Θά ζήσετε έν όλφ 47 έτη.

Δνότν"^»<5ιιένην κόρην, Αθήνας: Σάς συνιστώ νά έπανέλθετε 
ταχέως είς τήν όδόν τής αρετής άπό τήν οποίαν έφύγατε. Αί σχέσεις 
σας μέ κάποιον πρώην στρατιωτικόν δέν θά έχουν καλόν άποτέλεσμα. 
Προσέξατε είς τοΰτο. Συνέλθετε, άφήτε τά ονειροπολήματα καί τήν 
έραιτομανίαν, διότι θά καταστραφήτβ.

Π εταλούδαν: Γάμον μέ αυτόν δέν διαβλέπω. Αύτό όμως πρέπει 
νά σάς ευχάριστή, διότι ό άνθρωπος εκείνος θά σάς έκαμε δυστυχή. 
Τουλάχιστον άν αγαπούσε μόνον σας...

Πρά<5»ντιν έληά , Καβάλλαν: Δυστυχώς πρόκειται περί ένός 
φλέρτ, τό όποιον ούδέν σοβαρόν άποτέλεσμα θά έχη.

Κατα^νιαιίιιένην αντγήν : Σάς συνιστώ νά λησμονήσετε τελείως 
τό πρόσωπον εκείνο. Άπέθανε πλέον δι* υμάς. Ή  ήρεμία τής ψυχής 
σας σάς είναι πολύτιμος. ‘Υπέρ πάν άλλο, έχετε τούτο ύπ* όψιν σας.

Δ ΐατόένταν, Ξάνθην: Τό μέλλον σας ούδεμίαν παρηγορίαν θά 
σάς προσφέρη διά τάς πικρίας τού παρόντος. Μή άπογοητεύεσθε όμως. 
Άντικρύβατε μετά καρτερίας τήν τύχην σας.

Μπολόεβϊκαν, Κάστρο : Ό  έρως σας δέν θά καταλήξη είς γάμον. 
Πρό ημερών έπίσθητε περί τούτου. Θά ζήσετε έν όλφ 62 έτη. Θά 
δοκιμάσττε όμως πολλάς συγκινήσεις. Τό μέλλον σας ούδόλως θά δια
φέρω τοΰ παρόντος σας. Ή  τύχη σας δηλαδή δέν θά μεταβάλη στάσιν 
απέναντι σας.

Λόγφ έλλείψεως χώρου θ ' άπαντήσω είς τό προσεχές είς τάς υπο
λοίπους έπισιολάς.

Είς τό προσεχές φύλλον τής «Σφαίρας» θά άπαντήσω καί είς τάς 
έπιστολάς των δίδων καί νυρίων;

Bear, Βρησηΐόος Μ. Ά . Σ. ’ Αττογοητεναένον νέον, Μαρίας
Ά .  Β., Π. Ξ. Δογχά, Poupee, Πάτρας, Λευχοϋ κύματος, Αίσ&η- 
τιχον, Μαραμένης ψυχής Ή . Ρ. Κ., 'Αηέλπιδος, ’Ιωσηφίνας, Γ. 
Χρναοττονλον, Δνστνχιομένης ψνχης,

Ό  Λοοι»άντης

Ό  ’Αθηναϊκός Τύπος προ 85 έτών
Άπό  τήν «Έπιθεώρησιν»

*Οί έντιμοι βον?,ευται της επαρχίας "Ανδρον, κοινοποιονττες δχι $χονν 
αναγκην ετιιστήμονος ιατρόν διά τό νγειονομειον και λοιυ.οχα&αρτήριονι προ- 
ο καλόν σι τίν επιΰυμονντα, ινα διε vftvvdfj προς αντονς η χο νπονργειον τών 
Έοωιερικώνι,

+'Εάν τις τών κνρίων> οΐτινες, σννηγμένοι είς τήν γωνίαν τον Β. Φαο- 
μακείον, απέναντι τον νπονργειον τών Στρατιωτικών, παρετήρονν τον κοαή- 
την τήν 12 1/2 ώραν τής χ&ες 7 Φεβρ^ναρίον 1851. εάν τις λέγομεν} ενρεν 
8ν χειρόγραφον γαλλικόν, παρακαλειται νά τό φεργ) εΐζ τό γραφεΐον μας και 
ΰελει λάβει αμοιβήν δραχ. 6·

Εφΰαοεν ένταν&α άπό Πάτρας ό χρηοτός μας νέος κ. Δόλιος γραμ· 
ιιατενς τον εκεί Πρωτοδικείον, επι οκοπφ, ώς λέγονν, νά άοραβωνιαο&γ} 
μετά τίνος άγνωστον κνρΙ:ς*.

« νΕφϋαοε κατ' αντας άπό της πατρίδος τον Νανπάκτον, δΊον νπήγε 
και διεπραγματενΰη αρραβώνα μέ τινα χαριεστάτην νέαν. ό χρηστός νέος 
κ, Ανδρεας ΣκηπΙων η Σκονπίτσας. Κατά τό διάστημα τής έχει διατριβής 
τον ισχνσε <5*ά τής σννεσεώς τον νά ψέρη εια άομο··ίαν τάς διαφόρονς τον 
νομον άρχάς Έκεϊϋεν δε μάς εφερε και ειδήσεις, δτι ό φίλοε μας Σκαλή- 
ρας νγιαίνει καί μετίβη είς Άγρίνιον πρός έπίσκεψιν τον κ. Σκαλτσά».

Άπό τήν «Ταχύπτερον Φήμην»
•■Και’ αντας διαπραγματεύονται πολλών αξιέραστων νέων μβίά ιθελξικάρ

διων δεσποσυνών συνοικέσια. Μεταξύ αυτών τά προαεχέοτερον Mai άποτε 
λεαματίΜώχερον είναι τό τοΰ χομψοΰ κα'ι φιλομούαου κ., 'Αλβέρτον, τοϋ 
έμβολιαστοΰ*.

* Ήμεΐς δεν εγράψαμεν οντε γράφομεν πολιτικά, Ή  βιομηχανία μας 
περιορίζεται μόνον διά νά είδοποιονμεν τό κοινόν ποιος εισέρχεται καί ποιος 
εξέρχεται από την πάλιν μας, πο'σς στεφανώνεται καί ποιος ήροαβωνίσόη 
καί ιά τοιαΰτα. "Αηορονμεν πώς ό « Φίλος τον Λαού', φ&ονήσας τήν μικρόν 
ταντην βιομηχανίαν μας, κατεχώρισεν είς ιό πολύτιμον φύλλον του ποιος 
ήΐΰεν άπό τήν *Υπάτην καί ποιος άπό τήν Αίγιναν·.

Ό  Ρακοσυλλέκτης

κι' αύιός ακίνητος οαν βράχο:, κυττάζοντας πότε τά φτωχά σπητάκια 
τού νησιού του καί πότε τήν άγρια θάλασσα.

Καί σκέπτεται... Έξαφνα μιά άστραπή χαρά:*, μιά *ρνφή έλπίδα 
τού δίνει θά ρος καί τρέχει μέ δύναμι στό βράχο. Ίσως έκεϊ τού, εΰοτ)...

Έχει πάντα τήν έλπίδα, πώς ή εύχή τής μάνας του θέ νά τόν φέρυ 
σιμά της σιμά σ' έκείνην ..

Τά σύννεφα ένα ένα έφυγαν άπ' τόν ούρανό, ό άέρας, σιγά-σιγά, 
ποιό μαλακά φυσούσε κι" ό ήλιος, πού μόλις έβγαινε άπό τήν κρύπτη 
του πισω άπ’ τό βουνό, φώτιζε μέ τή; ποώτες χρυσές άκτίδες τρία κορ
μιά σιμά στ’ ακρογιάλι, νά είν’ αγκαλιασμένα σφιχτά-σφικτά μέσα στά 
τόσα θρίψαλα τοΰ καραβιού...

Ή τα ν  ό ναύτης... Εκείνη... κι’ ένα παιδί τοΰ καραβιού.
Νοόταλγός

ΕΚΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ Π’ ΑΓΑΠΟΤΣΕ

Τ Ο Μ Υ Σ Τ Ι Κ Ο Ν  Τ Ο Υ Α Ρ Μ Έ Ν Η
rne L I D

ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ \
^ΤΟ Μ ΥΘ ΙΣΤΟ ΡΗ Μ Α ΤΗ Σ Π Α Λ Α ΙΑ 2  Κ Α Λ Η Σ  Α Θ Η Ν Α Σ  ^

ΙΩΑΝ NOV ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ 

-ν -Φ -ν

( Συνέχει a in  τοΰ προηγουμένου)
Ή  Χαίδίν είς τήν φλυαρίαν ταύτ^ν τής θαλαμηπόλου της ούδεαίαν 

άπάντησιν εδιδεν' ήρχεϊτο μονον %ά μειδιά, έ\φ ό νοΰς της έστρέφετο 
πρός τον Αρμένιον, όσιις κατά τήν στιγμήν έκείνην διηυΟέτει τα ίπι- 
πΛα τής μικρας υΙΟουσης.

Μετα τινα λεπτά της ώρας ή Χαίδίν έδέχετο τόν έπίσημον επισκέ
πτην ένιός τής αιθούσης, ενφ αί δύο θαλαμηπόλοι άπεαύρονχο προ- 
οκυνοΰσαι βμθεω,.

Ό  Κισλάρ καί ή Σουλτάνα έμειναν μόνοι.
—Ώ ΐ έκαμεν ούως, θωπεύων την Xtiya τής ΧυιΙδίν δ«ά τή; κατε- 

σκληκυιας ίΟικής του. Δέν θέλω να σέ κολακεύσω Σουλτάνα μου, άλλά 
ό ΑύΟέντης, άν δέν ήτο άπηοχυλημ^νι ς μέ τάς ύποθεσεις τοΰ Κράτους, 
σέ βββ^ιώ, ότι θα μοΰ έδιδε τήν εύχαριστησιν νά σ' έπισκέπτωμαι 
ποΑ,Λας φοράς, διά να σέ ειδοποιώ ότι ή μεγάλη ψυχή του σέ ποθεί 
καί σέ συμπαθεί.

Ή  ΧαϊΟιν, γνωρίζουσα όιι ή εκφρασις αΰτη τοΰ πολυπείρου Λαλά 
ήτο στερεότυπος παραγγελία τής προσκλήαεως παρά τφ Σουλτάνφ κατά 
την νύκτα εκείνην, ήσθανθη την ψυχήν της καταλαμβανομένην υπό 
μελαγχολίας.

■Η άνάμνησις τή^ παρβλθούσης νυκτός καί ή προσδοκία τή; προ
σεχούς, άπετελεσαν τοιαυτην αντίθεσιν έν τή συνειδήσει της, ώστε ή 
εκφρασις τή, ταραχής ταύιης έγένετο εύθυς αμέσως καταληπτή παρά 
τού Κισλαρ.

—ΙΙώς; έκαμεν ούτος' δυσαρεστεί τήν έκλαμπρόιητά σου ή τιμή 
αΰτη;

Ή  Χαάίν, έννοήσασα ότι έπροδόθη ή ταραχή της, συνεκρατήθη
καί μετεβαλεν ύφος. c , , ,

—Μέ Ουσαρεοτεΐ ή τιμή; ανέκραξε' ώ, Λαλά! τί λέγεις; υπάρχει
άληυώς μια Οοσαρεσκεια είς το μέσον, την όποιαν είδες πολύ κ_ιλα
έκφραζυμένην είς τήν μορφήν μου, άλλ' ή δυσαρεσκεια αύτή είνε άκρι- 
ρως δια τό αντίθετον.

—Ποιαν άνιιθειον Καντίν;
—Ό « ι  ό Αύθεντης καί Κύριός μου άσχολεϊται πολύ είς τάς υπο

θέσεις τού Κράτους καί λησμονεί μίαν ψυ^ήν πού τόν λατρεύει όπως 
λατρεύει τον ήλιον της ήμερας... Δι’ έμέ, Λυλά, έκείνος είνει ό ήλιος 
που μοΰ διοει τό-’ην τιμήν καί τόσην δόξαν.. Όταν λοιπόν μιά ψυχή 
εύρισκεται τοσον χαιρον κλεισμένη μέσα είς τό σκότος, δέν θά παρα 
πονβοή διότι ό ήλιος ό ίδικος της δέν τής στέλλει ούτε μίαν άκτίνα 
νά τήν φώτισή καί νά τήν θερμανυ;

ΕΙς τα ποιητικά ταΰτα παραπονα τής Σουλτάνας, ό Κισλάρ άνιέ-
ταξβ τό ίκανοπυίητικώτερον τών μειδιαμάτων.

—Δέν οέ άοικω, Καντιν, άπήντησε. Ή  εύμορφία σου είνε μία άπό 
τάς ΟΛίγας του κήίτου τής Μεγαλειοτητός του. Άλλά γνωρίζεις ότι αί 
υποχρεώσεις τού ϋατισ^χ είναι μεγαλαι... καί μολονότι είνε άκόμη 
τόσον νέος... τΟ μεγαλεϊον απαιτεί νά την διανέμω τήν άπειρον άγαθό- 
τητα του.

Ή  Χαίδίν έστέναξε καταλλήλως.
—Ναι, είπε* το γνωρίζω... δι' αύτό τήκομαι έδώ.

—Ά ,  Καντιν, υπάρχουν γυναίκες ποΰ θά έδιδον χήν ζωήν των, διά
νά βϋρεθούν μιαν στιγμήν είς τήν θέσιν σου.

Οί οφθαλμοί τής Χαίοίν άπήστραψαν.
—Ila»4i έκυμε- ul γυναίκες έχεϊναι, πού θά έδιδον τήν ζωήν των 

όλόκληρον οια μίαν στιγμήν τής ίδικής μου, είνε τάχα καθώς έγώ 
Λαλά! κύτταξέ με καλαΐ

Ή  Σουλτανα κατα τήν στιγμήν έκείνην άπήστραπτεν ολόκληρος έξ 
ύπβρηφανειας· ή άπόλαυσις της παρελϋούσης νυκτός είχε προσδώσει 
βίς την μορφήν της μίαν άπαλην δροσερότητα, ητις κατέπληξβ καί 
αύτόν τον πολυπειρον ευνούχον.

Ιίεριεβαλεν αύτήν διά βλέμματος πλήρους θαυμασμού καί δέν ήδυ 
νήθη να συγκρατήσο εν εκφραστικόν επιφώνημα.

—Είνε λοιπόν εκείνη πού θα έθυσίαζε τήν ζωήν της, όπα>5 έγώ; 
έπανέλαβεν έντονώτερον.

Ό  Κισλάρ εδόθη είς χαρίεντα γέλωτα.
—Άφερήμ, άφερημΐ άνεκραξε. Σου άξ.ζει νά είσαι υπερήφανη καί 

ό Πατισαχ άποψε θα τήν θαύμασα τήν εύμορφιά σου. Άλλά, νά μή 
ηαραπονεοής καί είς τήν Μιγαλειότητά του, όπως είς έμέ. Πόσον 
καιρόν έχει νά σέ προσκαλέσ^;

—Δυο μήνας καί δεκαεπτα ήμέρας, άπήντησεν ή Χαίδίν μετά νέου 
στεναγμού.

—Έ , καί έχεις παράπονα; ή Σουλτάνα Έμινέ, τό λέγω έμπιστευ· 
τικώς μονον είς σέ καί δέν θελω νά τό γνωρίζυ καμμία, έχει νά προ
σκληθώ ε§ μήνας.

—Μά! είναι δυσηρεστημένςο ό Αύθέντης;
—ΌΧι, έξ εναντίας... κάμνει, ότι ήμπορεί, διά νά τόν εύχαριστήση, 

άλλά τήν νύκτα έκείνην ή Μεγαλειότης του ήιο κουρασμένος, διότι τήν 
προηγουμένην....

—Έ , τήν προηγουμένην; καμμία Γεωργιάνα βέβαια....
—Ό χι, όχι..., ένα δώρον κάποιου πασσά, τό όποιον έπρόσφερεν 

είς τήν Μβγαλειότητά του, καί κατόπιν τό έπήρεν ό πασσάς είς τό 
χαρέμι του. ,

—Καί λοιπόν;
—Έ , λοιπόν, υπέβαλε γελών ό Κισλάρ, όλην εκείνην τήν κούρασιν 

τής προηγούμενης νυκτός, τήν έπλήρωσεν ή Σουλτάνα Έμινέ.
 Ό , τήν δυστυχισμένην!
—'Α , αύτό δέν θα το άφήσω δμως νά μείνχι έτσι. Ό  Αύθέντης είνε 

δίκαιος καί θα ένοήσο γρήγορα τό δίκαιον τής Έμινέ.
—Άφού δέν τό ένοηοε επί εξ μήνας τώρα;
—Ζούτ, Καντιν! έκαμεν ό Κισλάρ μέ τρυφεράν αύιτηρότητα. Ό  

Πατισαχ είνε δίκαιος, καί όταν μέν πρόκειται νά άνταμειψιι μέ τας δυνά
μεις τής ψυχής του το Oixuiov, τό έννοεί άμέσως καί τό δίδει πλουσιο- 
παρόχως, άλλ’ όταν πρόκειται νά πληρώση μέ τάς δυνάμεις τοΰ σώμα
τός του... έ, τί νά σου καμχ], χουζούμ; άνθρωπος είιε.

Καί πλησιάσας έγγύτερον τής Σουλτάνας προσέθηκε:
(Ακολουθεί)

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
Ή  Μαριώρα άπήλθεν άθυμος. Ό  κακομοίρη; ό Κωσταντής, ό 

όποϊ,ις ήτο τοσφ ήιυχος καί τίμιος άνθρωπο;, καί είς τόν οποίον ή 
κακία τής συζύγου του έιίωκβ τόσα βάσανά, τών όποιων δέν ή to άξιος.

Τήν έ,ιιουσαν τής συλληψεως τοΰ Γηηακού τρεϊς βουλευταί Αττικής, 
δύο συμπι)λιιευόμενοι καί είς άντιπολιτευόμενος, μετεβηααν είς τό 
χαιαοτημα τής αστυνομίας, χάριν τού σπουδαίου κομματάρχου των 
Θεμιοτυκλή Καρκαλου, καί παρεκαλεσεν τόν Διευθυντήν νά εξευρεθή 
τρόπος ώοτε vu τιμωρηθή ό ταραξιας εκείνος ό _ ύ,τοΰηματοποιος, ό 
όποιος κατεβασάνιζε την δυσττχή γυναίκα του καί ό ό,τοίος έδβίκνυε 
διαθέσεις τραμπουκικάς. ‘Επικι.Ουνος άνθρωπος! Δέν είχον τήν άξιωσιν 
να παρμβϋ ό κύριος άστυνόμος το καθήκον του, άλλ- άφοϋ ό νόμος δέν 
προστατεύει δεόντως τ«ς γυναίκας κατα τής σκληρόιητος τών άνδρών 
των, έπρεπε νά έξευριακεται πλάγιός τις τρόπος διά νά συμπληροΰται 
ό νόμος. , r

Ό  κ. άστυνόμος γνωρίζων όποιας προστασίας άπήλαυεν ο Θεμισιο- 
κλι,ς^κ μέρους τώ ν πολιτευόμενων έφάνη πρόθυμός να ϋποβοηθήσχι 
τον νομον εις την ατέλειαν του. ϋ,ίς τόν άστυνομον δ’ έπι^λθεν έπίκου- 
ρος ό ύΛασ\»»ομος, όστις έκράιει είς τό τμήμά του τόν Μαστροκω- 
οταντήν και Οατις έπνεε μένεα κατ'αύτοΰ, πισ εύων ότι, έπειδή ήτο 
έρωτευμενη μ5 αυτόν ή Μαριώρα, δέν ένεδωκεν εις τάς προτααεις του._ 

Οΰτος διιβεβ ιωσεν ότι ό ύποδημαιοποιός είχεν άντιστή κατα τών 
κλητηρων, οίιινες τόν ώδηγουν είς τήν άστυνομιαν, κτυπήσας ένα έξ 
αύτων.

Πράγματι δέ είς τών κλητήρων, είς μέθυσος, οστις είχε κρημνιοθη 
τήν πρoιεJaιav έκ της κλίμακος ύπογειου τίνος καπηλειού καί μωλω
πίσει ιά μούτρα του, παρουσιασθη μιιρτυρών ότι ό κρατούμενος είχεν 
έπιτεθη κατ’ αύτοΰ, ένφ τόν ώδήγει είς τήν άσιίυνομίαν, καί τοΰ έκαμε 
τά μαύτρα παζαρι.

—n.ui τόν φυλάτε άκόμη; άνεφώνησεν ό άστυνόμος μετα προσποιη
τής άγανακιήσεως. Να μοΰ τόν σαπήαετβ ς’ το ξύλο τόνάχρεΐονί Άκοΰς 
θράσος, νά έπιτίθεται κατα τών όργα>ων τής έξουσίαςί

Μβτ' όλιγον ό ύποδηματοποιος προσδεθείς είς ένα κρίκον τής κατώ· 
γας πσρεΟοοη είς δύο κλητήρας, οΐτινες ώς άληθείς δήμιοι έμάστιζον, 
βως ότου έλιποΟυμησε καταμε<ιανιασμένος άπό τας ραβδώσεις τοΰ βούρ
δουλα, καί αί σάρκες του πολλαχοΰ άποσχιθείσαι ήμασσον.

Μετα μεσημρρια^ δέ άπεοταλη είς τήν εισαγγελίαν, κατηγορούμενος 
έπι άντιστασει κατά της άρλής.

Ενταλμα προφυλακίσεως τον έστειλεν έκ τής εισαγγελίας είς τας 
φύλακας, όπου έκρατεΐτο άκομη.

Και πάντα ταΰια έγένοντο χαριν τοΰ Θεμιστοκλή, τοΰ ίσχυροΰ τρα
μπούκου, όστις, έάν ήθελεν, ήούνατο καί είς τό κακουργοδικείον καί 
»ίς τήν καταδίκην νά παραπεμψυ τόν έχθρον του.

Άλλα δέν ήθελε να φθασχι μέχρι τού σημείου τούτου, διότι έγνώ- 
ριζεν ότιτό χαλήτερον κολαστή^ιον διά τον υποδηματοποιόν ήτο ή 
κίτρινη άδελφή του, έάν δέ παρετείνειο πολύ ή φυλάκισις, τό κολα- 
σιήριον τούτο θά προσεχολλάτο είς αύτόν διά παντός μέ τά δυό της 
τέκνα.

Ήρκει τώρα πού τήν είχε βάρος είς τό σπίτι των.
Απλώς ήθολε νά τόν καταπονήσω καί τόν έκδικηθή διά παρατάσεως 

τής προφυλακίσεως, "μεθ1 ό θά τοΰ έρριπτε πάλι είς τον σβέρκον τήν 
άδελφήν του, χωρίς νά δύναται πλέον, ούτε νά τολμφ νά τήν άποαείσυ, 
καί άς πάο 'ά  βουρλίζεται.

Είχε σκεφθή vu τον ξεκάμ-Q δολοφονικώς, άλλ' έπειτα άπέρριψβ 
ιήν ίοεαν ταύτην. υύχί διότι έφοβείτο τόν νόμον όταν όλοι σχεδόν οί 
βουλευταί Αττικής σέ προ.ιτατεύουν καί όσοι δέν σέ προστατεύουν έκι- 
όιώκουν τήν φιλίαν σου, όταν έχχις χήν γνωριμίαν καί τό θάρρος τών 
υπουργών, οΐτινες γνωρίζουν τί δύνασαι να κάμχΐς είς μίαν έκλογήν η 
μίαν οιαόήλωσιν, ό νόμος βαί ή δικαιοαύνη είνε κοροφέξαλα.

Άπέρριψδ χην ιδέαν χού φόνου, διοχι θά έξεδικείτο καί ό ύποδη- 
μαχοποιος αφίνων είς αύτόν χό δυσβάστακτον χαί δυσαπάλλαχτον φορ- 
τιον τής αδελφής του καί τών τέκνων της.

Ό  υποδηματοποιός έπασχε δεινώς διά πάντα ταΰτα καί τό συναί
σθημα τής προσγινομένης αύιφ άδικίας έξηγρίωνε τήν ψυχήν του.

Δέν υπήρχε λοιπόν δικαιοσύνη είς τόν κοομον;
Αύτό ήτο τό ούνταγμα καί ή ελευθέρια, νά γίνωνται δούλοι τών 

ορέξεων ένος άνάνόρου κακούργου διοίκησις καί δικαιοσύνη χαι να 
βασανίζουν ένα δυστυχή άνθρωπον, ό όποιος ούδέν κακόν επραξεν;

Άλλά πρό παν των έπασχε, διότι άπεχωρίσθη άπό τήν Μαριώραν, 
διότι άνησύχει διά τήν τύχην αύιής, διότι, άφ’ ότου τήν έγνώριζεν, 
έξη μέ τήν ζωήν της.

Ενίοτε τοΰ ήςχετο παράπονον καί έκλαιεν ώς παιδίον, ενίοτε κατε- 
λαμβανετο ΰπό πυρειώδους άδημονίας, άποληγούσης είς μελαγχολικήν 
άθυμίαν ή είς μανιώδεις σχεδόν παραφοράς. Kui κατά τάς στιγμας 
ταύτας ό πράος Τήνιος έδακνεν έκ λύσαης τούς δακτύλους καί εβλα- 
σφήμει, μή φειδομενος καί αύτοΰ τοΰ Θεοΰ.

— Έσυ τούλαχιστον γιατί βλέπεις μέ άδιαφορίαν τής άδικίαις που 
γίνονται; Τί θεός είσαι! _ ,

Ό  περιορισμος, ή νοσηρά άτμόσφαιρα τών φυλακών καί ή φυσική 
κ/ί ή&ική ακαθαρσία, ητις τόν πε  ̂it βάλλε, έπέτεινον τήν δυσφορίαν του.

Κατά τάς πρώιας ήμέρας κατελήφθη ΰπό κνισμού καί τό σώμα του 
έκαλυφθη ΰπό Οοθιήνων.

Έπειθα χατελήφθυ ύπό πυρετού, ό ό,τοίος έπι ήμέρας χόν αβασα- 
νιζεν.

Ή  καχεξία δ' έκείνει διεχηρεϊτο άκόμη, άν μή έπετάθη, χαί καθίστα 
αύτόν εύ.ιαοέστερον χαί νευρικώιερον,

Ένφ δέ έστελλε πρός τόν ΰπουργόν τής Δικαιοσύνης αναφοράς, 
όποίαι όέν άνεγινώσκοντο, πάντα τρόπον έκαμνε διά νά μανθανχ) 
άπεγίνετο ή Μαριώρα, ,

Είχεν ήοη μαθη, ότι τήν είχε παραλάβει έκ τής αστυνομίας ενας 
έπειτα έμαθεν ότι αύτος ό κύρ·ος ο Σταροπουλος. «Δοξα τφ

αί
χί

κύριος. ------ — «,------ — ----- ,  - —,  , , -
Θεφ! είπε καμνων χόν σχαυρόν χου' σέ χαλά χέρια ε ιεσε το κακομοιρο 
το Κορίτσι». Είχε φθάαει και μέχρις αΰτού ή φήμη περί  ̂τής φιλανθρω
πίας καί τής χρησχοτητος τοΰ χ. Σταροπούλου. ( Ακολουθεί)
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*Η καταδίωξις τών κοριτσιών
Ά ρ α μ «4 ς  περνάετ 
(ίκόνη γ ίν κ α »  
άήκω τό φονάτανάκτ dov 
νά μή ΰκονίζετα ».
Ά χ ,  πώς νά τό  όηκώοω 
τό φονκαριάρτκο 
πον θά πληρώΰω άηέβως 
πεντακοΰάρτκο.
"Α χ , ά ή κ ι^ το , κανμένη, 
κα ί πάω νά π ν ιγώ  
κι* αν πρ>>άτιμο doi? (ϊάλονν 
dotf τό πληρώνω έγώ .

Ή  δακτυλογράφος ή Λιλή
Οικονομίες κάνανε 
άτό Ύ π ονρ γε ϊο  μέόα 
καί τή  Λ ιλ ύ  καΟάριάαν 
«ού κ α ν ί τή  κovτέdda.
Βρήκαν «ώ ς  η ταν περιτή 
άάν τόόο» ά λ λο ι καί αύτή 
καί τή ν  elSonoiiidave 
δτ% τή ν KaOaotdavt.
*Εγώ ένάρηκα π ολν 
γ ια τ ί  έπανθηκ* ή Λ »λ ή , 
γ ια τ ί  έπί τέλονς , @ρέ πα ιδιά , 
είχε δνό χρόνια νά λονότή  
κ’ έ κ α θ α ρ ί  ά τ η κ ε  Kt* αύτή !.

Ή  Ρ ο ζ ί τ α
θέατρο , ότνεμά κ » ' άνάγνωόμα, 
δέν (ϊρίάκε» ήβνχια ή κανμένη, ·
δ λο ι κνττούν νά φάνε άπ* αύτή 
κα ί τούτη  νηάτική άπομένετ.

*ΗρΟε έδώ γ ιά  νά μάς δΛ 
καί βρήκε τό μπελά τη ς . 
Κάποια κνρία  έξαντρίκ 

[ότή άκύλλα της 
εδωάε κάποτε τό όνομά 

[τη ς .
Κ ’ ή πεθερά μον ή κακό- 

[άονρτη,
ή κοντάομπόλα Kt* ή ι!;η- 

[λομύτα
μού είπε νάν τή  λ έ ω . . ,  Ρ ο ζίτα .
Τόμαθ* ή ’ κακόμοτρη Ρ ο ζίτα  αύτό 
Kt* άπ* τόν κανμό της πήγε νά άβύάη, 
άτό τέλο ς , γ ιά  νά (5ρή τή ν ήάνχία της 
έπήρε άπόφαόη ν* αύτοκτονήάη.

Κορίτσια μου ξεχονρντιστα, 
νά σας φιλήσω ό Σ Β ΙΝ Γ Κ Ο Σ

ΤΟΤ ΒΛΑΜΗ ΤΑ KAMQWATA

Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η  Π Ρ Ο Ζ  Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Α
Άδρεφάχι Στανρωτή,

Το όποιον είχες προηγούμενα μι τή γκόμενα 
χ’ εξέσπασες κεραννοειδώς έπί τό έτερον ή μιαν, 
δηλαδης στη Μανιώ,πουναι κορίτσι άπό οΐχογένιια 
μ’ έχει πάρα hi' άμολνιήριο 
&π' τήν πρώτη μεγάλη. Ρέ, 
δε ροοτφι η έμένα fiv έχω τα 
μέσα νά μακρύνω τό φου
στάνι τον κοριτσοΰ; "Αν 
είχα, άδρεφάχι, κανιά πεν
τακοσαριά Στανράκ ια θάν τά 
μοίραζα ίκριβοδιχαίως με
ταξύ τής Μαρίας Άντουα- 
νέττας, τής ντάμας δηλαδής 
χα'ι τής Δούχισσας τής ΙΙ/.α- 
Ηεντίας, ήγουν τής Μανιώς.
Τά μεταφράζω έλεύτερα ;

Τώρα μοϋ λές νά πλερώσω 
τρακόαες δραμές πρόστιμο 
έπειδη; ή Μανιώ δε μάκρυ
νε το φουστάνι της. Ίαα το 
κορμί σου,καΰμένε. Τόν ’Ιου
δαίο μας παρασταίνεις δηλα- 

Ένα κ'ένα κάνουν τρία. 
de δίνω ψιλή και κράτησε τή 
Μανιώ στό τμήμα μαγάρι μέ
χρι τοΰ χρόνου, θάν τήν ταίζ^ς, θάν τήν πότιζες 
χι' &ς τά χλαιπ πού τάχει. Στό τέλος θάν τής 
δώσγ/ς και κάνα κατοστάρικο ψυχιχιά όδύνη καί 
τί χαμπέρια μάστορα. Ξηγιέμαι Ευταξίας ;

Ό Βλάμης

■ Δ ΙΑ Τ Ώ Ν · 
Κ τ κ ζ  ΔΕΕΤΙΟ Μ »''

ΓΙΑ ΟΣΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΒΛΕΠΕΤΕ ΣΗΜΕΡΑ 
ΚΑΜΕΤΕ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟ ΣΑΣ

ΚΑΙ ΠΗΤΕ ΑΠΟ ΜΕΣΑ ΣΑΣ: 
I I  ν ■ d θ · ι  · μ * "  ϋ · ρ ■ ■

Λύσεις συνοδευόμεναι vnb μονοδράχμου, γί
νονται δβχταϊ βΐς τά γραφεία τής «Ζφ ιίρας» 
μέχρι τής 1ϋι)ς Φεβρουάριου. Τ ’ ά,τοτελέσματα 
Οα Οημοσιευθοϋν βΐς τό φύλλον τής 13ης Φί- 
βρουαρίου.

Σημ. Στόν Διαγωνισμό τοΰ περασμένου φύλ
λου ή ήμβρς ι̂ηνία τής προθεσμίας έδημοσιεύθη 
λανθασμκνως.’Αντϊ λύσεις δεκταί μέχρΐ’2ΐης ’ ια- 
νουαριου, βάλτε μέχρι 2 Φεβρουάριου. Τ ' άπο- 
Ί8Α£σματα όχι τήν 30ήν Ιανουαρίου, άλλά τήν 
6ην Φεβρουάριου.

Οί έσωκλιίοντες περισσότερα μονόδ^αχμα, 
λαμβάνουν περισσοτίρονς κλήρους χαιά τήν 
έχχνβενσιν πρός Απονομήν τών βραβείων.

Β Ρ Α Β Ε ΙΑ  Θ Α  Δ Ο Θ Ο Υ Ν  Δ Ε Κ Α
ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙιίΝ

Βραβείον πρώτον, μία όλομα^λη σάρπα.
Λεντερον, ένα σερβίτσιο μανικιούρ.
Τ ρ ίτο ν , ένα κουτί μπομπονια.
Τ έταρτον , ε ίκ ο σ ι πέντε Λαχεία τοΰ Στόλου.
Πέμπτον, δραχμάς 1ρ εις μετρητά.

ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΩΝ Νί-ΩΝ
Βραβείον πρώτον, μία μοντέρνα πίκα ή 

ένα τσιμ/τοϋκι.
Δ εντερον , ένα κουτί πούρα.
Τ ρ ίτο ν , ένας,κονδυλοφόρος τής μελάνης.
Τέταρτον , τρίμηνος συνδρομή «.Σφαίρας».
ΙΙέμ ητον, ένας τόμος διηγημάτων.
(*Η άννέχετα είς τη ν 7ην ο ελ ίδα )

’Από τά Πορτραϊτα π’ άγάπησα

A ivta  Μπορέλλι
Δεν σ' αρπαξεν ή Άοτεμις γιά πάντα άπό δώ πέρα, 
δεν σ' εχασεν ό χόσμος μας, δεν σ’ έχασε ή Ελλάδα 1 
Καί νά πού ξαναπρόβαλες μπροστά μας 
μιάν ημέρα
με τήν παλ^ά ώμορφάδα
πέρ’ άπό τήν δλογλυκεια χα'ι γαλανή πατρίδα
τών Ημιθέων xai θεών
τρισενγενη, μεγάλη 1
Ώ . Ιφιγένεια γλυκεία, ώ αξέχαστη ήρωίδα 
πού μιά πατρίδα δεύτερη 
θά νοοταλγβς xai πάλι.

Πόλα Νέγκρι
Καί ιού, μέσ’ στά γλυκόπονα οτήθεια σον 
τά παρθένα,
κλεΐς κάποιον άξεθνμαστο πόνο 
χα'ι σύ γλνκό
για κειούς πού γιά τά κάλλη σου 
τά μνριομαγεμμένα
θέ νά φορούνε όλόλευκο στεφάνι νεκρικό.
Καί σύ, μ’ αύτά τ ' άχτινωτά μαλλιά σον 
τά κροσσάτα
πού τάχεις φωτοστέφανο είς τήν αχνή ώμορφιά σου 
και ατά μελαγχολόλενχα χλωμόλευκά σου νειάτα 
θε νίσαι σάν εικόνισμα τρισάγιο 
κ’ έμπροστά σον
άπό 'ναν άσβεστο καϋμό μιάν άσωστη λατρεία 
καίει ένας Νέρων ζωντανές λαμπάδες μία-μία.

Μαίρη Πίκφορδ (Ροζίτα )
Μάγισσα μοΰοα, μουσική,
πού έτσι ό νους σε πλάττει,
πάλι πάρ' τήν κιθάρα σου xai ξύπνησι ξανά
τούς κοιμισμένους μον καϋμούς
πού εφτάψυχους φυλάττει
στά οτήθεια μου οά ζωντανός
τάφος τά μελανά.
Κι' αν μέσ* σ« στήθη ανθρώπινα 
τίποτε πειά δέν ζή, 
μέσ' οτής κιθάρας τ' άψυχα 
τά στήθη αντιλαλούνε
τών ερωμένων fi χαρές μέ τούς καϋμούς μαζή 
και λεν
πώς ίσοι Αγάπησαν αιώνια θ' άγαποννι.

Μάριος

Χ Ο Ρ Ο Δ Ι Δ Α Σ Κ Α Λ Ε Ι Α
Πιρδίχον μ' π ’λί μ’,

Ίπήγα , ιια&ές, στού χουροδιδάσχαλου οπ ' 
μ ' εατ’λες γιά νά πιστοποιήσου or* δίν εΐαι, 
μα&ές. άδέσπουτ' χ ι ' ο τ' είσι νοιχουχυρά μι 

τά ούλα τ ’ς χί οτ' 
τηγανίζεις μαρίδις μι 
μπρίου χι χατά τρό
πουν άξιουδάχρυ- 
τουν.

— Νάν τήν γρά- 
ψ ’ς, τ '  χάνου. Είνι 
Ιν γνώσ* χί τον πα· 
ραδέχονμαι.

— ΙΙω ς δνονμά- 
ξ ’τε;μ'έρου τ^Ιχειός.

— Πιρόίχου,^τ'^χάνου.
— Πιρδίχου ;
— Μάλ’οτα.
— Είνι μιά/ετσι χ ’|βτο* χουντρή χί οτρα- 

βονπόδα, μι μιά ίλρά στή μύτ’ ;
— Άπαράλλαχτη.
— Ίτό τ ις  αν &έτε νά μάθ·'^χουρό'^ή Π ιρ- 

δί'.χου νά μην τ *»||)<ράψ’Γ* ατού χουροδιδα- 
σ χαλείου.

— Κ ερ ί;
— Νάν τ ’ν γράψ'τε^στού... λοιμουχα&αρ- 

τήριου.
Τ ' άκον{ ; ι* αχώ va'Atej.
Ταθτα κί μένου, γειά σ' κι’ άντίου μ’ ,

Μήτρονς 'Κ ονρνόγαλονς

fl Μ Γ α Σ ια  AliI
τ 0ν  π α τ ε ρ ΠΙΙ'

ο ι Γ γ  α :τ ;ο _
Άχ, σνμπορέα,] ονμποοά 
δτι ετούτην την φορά 
υπέρ τό δέο>> έδαιμονίσθην

τούπίκλην ήγόυν 
έχουρντίσθην 

λόγφ τοΰ φοβερού μου 
[μεραχίον 

κάγώ ώσπερ ώρολόγιον 
τον Πάτερ Σουλπιχίον, 

τό όποιον 
§ξ ενεκεν τά ερωτικά 

[συμβάντα 
τών κεραμιδιών.

ΎΩ τάς πανευδαίμονας 
[ γαλάς,

δτι εγωσιν ελευθερίας 
[πολλάς

καί δχι βολικαΐ εΐοΐ τά 
[μάλα

χαΐποιώοι κατορθώματα 
[μεγάλα, 

τό όποιον 
*αιά τάς νύχτας τών 

[Ίενοναρίοιν. 
Κάγώ ό τάλας κι' κνφός, 
καίτοι είμί ήνέχαθεν σοφός, 
μόνος τάς τρίβους μου ποιών 
άπέμεινον άγνναίκωτος 
ώσπερ χολεριών, 
τοντέστιν ό Ύψισθος 
άς έπιβλέψιι και επ' έμέ 
τόν ούτιδανόν καί τον τζερεμέ 
xai άς μέ διαμορφώσω είς _ γάλον 
τοντέστιν γάτον σθεναρόν Ναί ροδαλόν, 

τό όποιον 
διά νά βγάλω τό άχτι μου 
έπί τών γατιών.

Ό  ’ Αγκαθάγγελος

Γ Ι Α  ΝΑ Π Ε Ρ Ν Α  Η Ω Ρ Α

—ΤΙ ΘΔ Π.Η μυστήριον ; έρωτφ ό διδάσκα
λος τόν μικρόν Τάκη.

—Μυστήριον θά π-Q, δάσκαλε, δταν ή μαμά 
κλειδώνει τό ντουλάπι κ’ εΰρίσκονται φαγω
μένα τά γλυκά.

—ΠΟΣΟ Μ’ ΑΓΑΠΑΣ, Καρούμπα;
—’Από δώ, ρέ σπλάγνο τοΰ γα>άτου, ΐσαμβ 

τό χρηματοκιβώτιο τοΰ πατέρα σου.

' Σ Φ Α Ι Ρ Α » ^
< ■ Λ  ι Λ  ιι Λ  , ■ Α  ι A  ^ .ι

{ Τό ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΟΘΩΝΟΣ 
1 . : ΚΑΙ Η ΩΡΑΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ | = -

Ά ρ .  12 ( Συνέχεια έχ τού προηγουμένου)
Τήν στιγμήν εκείνην έπλησίασε τόν Βασι

λέα ό ύπαοπιοτής τής εμπιστοσύνης του Χα· 
τζηπέτρος.

'Η το ώχρός καί ή συγκίνηοις έζωγραφί- 
ζετο οτό πρόσωπόν του. Ή  παραμικροτέρα 
τον χίνησις τήν έπρόδιδε.
5̂ — Μεγαλειότατε, έψι·θ·ύριοε, πρόκειται περί 
συνομωσίας τοΰ αισχρότερου εϊϋους. Ό  Κα
νάρης ΰπεχίνησε τόν λαόν εις στάσιν.

Ό  Ό »ω ν  έγέλασε.
— Ζητούν νά σας εκθρονίσουν, έξηκολού 

0·ησεν ό Χατζηπέτρος, σκονπίζων τόν ιδρώτα 
τής αγωνίας, ό όποιος έβρεχε τό πρόσωπόν 
του. Τ ί έχετε νά διατάξετε ;

— Τίποτε, άπήντησεν ό "Οϋ·ων, χωρίς νά 
ταραχ&ή διόλου.

— Τά Βαυαρικά στρατεύματα μέ έπί χε- 
φαλής τόν Στρατηγόν Κάν είναι έτοιμα νά 
άποΌ·άνονν είς έ'να σας βλέμμα.

— Δέν ϋ·έλω ν ' άποϋ-άνη κανείς.
^ — Άλλά τ ί έχετε νά διατάξετε ;

— Τίποτε.
— Μεγαλειότατε, λάβετε ύπ ’ όψιν σας δτι 

ό Λαός εντός ολίγον &ά είοέλϋ -η είς τά Α νά 
κτορα, δτι ή πόρτα αυτή ϋ·ά &·ραυσ&ή, δτι 
ϋ·ά μπή έδώ μέσα ό όχλος καί τοτε ;

— Μά δέν &' άναγχασ&ΰ νά σπάοτ) καμμιά 
πόρτα. ό Λαό;.

— Δηλαδή ;
— Δέν & ' άναγχαο&ή νά anaay καμμιά 

πόρτα, διότι δλες ή πόρτες είναι άνοιχτές.
Ή  Βασίλισσα έπήρε τά χέρια τοΰ Βασι- 

λέως καί τά ^έ&λιψε οτό στήθος της.
— Μεγαλειότατε, τοΰ είπε, οάς έξορχίζω 

είς τήν ψυχήν τής μητρός σας.
— Τ ί νά κάμω; ήρώτησεν ό "Οθων, μει- 

διών είρωνικώς.
— Ν ' άντισταθήτε. Έξέλθετε είς τόν εξώ

στην, πήτε δυο λόγια στόν λαόν καί τότε 
είμαι βεβαία οτ ι ή καταστροφή θάποσοβ ηθή.

Ό  “Οθων έστράφη πρός τόν υπασπιστήν.

rn® Α . Λ ,Τ  Τ I Κ  Ο Γ

-—Χατζηπέτρο, τον εϊπε ήρέμα. Τ ί θέλει 
ό λαός;

—Νά σας έκθρονίοη.
• — Και ξεύρεις γιατί ;

— Διότι τόν παρέσυρεν ό Κανάρης. Ό  
πρωθυπουργός σάς έπρόδωσε, Μεγαλειότατε.

t
ί
t
ϊ
t

— Μεγαλειοτάτη, φεύγω. Σας-πα
ρακαλώ νά μέ λησμονήσετε. Πήτε 
πώς 5έν μ’ έγνωρισατε ποτέ, 4 πήτε 
πώς υπήρξα γιά σάς ενας εφιάλτης, 
ενα κακόν όνειρο, μία κακή στιγμή 
τής ζωής σας.

— Καλά. Έ ού βλέπω δέν ξεύρεις τίποτε, 
δηλαδή κάμεις σάν νά μήν ήξεύρεις τίποτε.

”Ηναψε έ'να σιγαρέττο, έχάθησε σέ μιά 
πολυθρόνα xai προσέθεσε:

—"Ο Κανάρης έχόλιασε επειδή έπέμενα 
νά παραιτηθώ.

— Ώ στε είναι βέβαιον ; '^ήρώτησεν ό υπα
σπιστής κατάπληκτος έξ όσων έβλεπε χαι 
ήχουεν έχει μέσα.

— Χατζηπέτρο, εξηχολούθησεν ό Βασιλεύς, 
μή προσποιείσαι άγνοιαν διά νά δώσης θάρ
ρος είς τήν Βασίλισσαν. Ή  Μεγαλειοτης της 
είναι αποφασισμένη όι' δλα. Ξεύρεις πολύ 
καλά δτι ή περί παραιτήσεως άποφασίς μου 
είναι άμετάκλητος. Ξεύρεις άχόμη xai τούς 
λόγους, οί όποιοι μέ ώθησαν είς τό νά λάβω 
τήν άπόφασιν αύτήν. Άφησε λοιπόν τά λό
για xai συνώδευσέ με.

Έσηχώθη άπστόμως, έπήρε τό φέσι του 
καί άποτεινόμενος πρός την Βασίλισσαν, ή 
όποία έβλεπε πλέον ολα ώσάν νά ώνειρεύετο, 
τής είπε :

— Δέν εννοώ νά συλληφθώ υπό τού λαού 
και νά προσβάλω τόν πατέρα μον. Φεύγω 
πλέον. Λησμονήοατέ με. Ωήτε πώς υπήρξα 
γιά σάς έ'να φριχτόν όνειρον, μία χαχή στι
γμή τής ζωής σας.

Κατόπιν ήλθε πολύ κοντά της χαί, πλη
σιάζω ν τό στόμα του είς τό αύτί της, προοέ- 
θεοε :

— Πάρτε τό παιδί σας χαί φύγετε στό Μο
νάχον. Αύτή θά είναι ή καλλίτερα λύοις.

'Μ  Βασίλισσα προσπάθησε νά διαμαρτυ- 
ρηθή, άλλά δέν τό κατόρθωσε. Τά χείλη της 
ετρεμαν χ ω ρ ίς  νά μπορούν νά βγάλουν λέξιν.

Εκείνην τήν στιγμήν συνετρίβετο ή καρ- 
δία της. Ό  Βασιλεύς, σννοδευόμένος νπό 
τού Χατζηπέτρου, έφθασεν είς τήν μικράν 
πόρταν τής υπηρεσίας τών Ανακτόρων χαί 
τήν ήνοιξεν.Πρός τό μέρος έχεΐνο δέν υπήρχε 
ψυχή.

Τήν στιγμήν όμως πού ήτοιμάζετο νά βγή 
έξω, τόν έοταμάτηοεν ενας αύλιχός.

— Μεγαλειότατε, έψιθύρισε μέ συστολήν. 
Ό  Τζοβενος...

— Τ ί θέλεις νά πής ; τόν διέχοψε βιαστικά 
ό Βασιλεύς.

— Ό  Τζόβενος άπέθανεν, είπεν ό αύ
λιχός. ’̂ ΑκολονΟεϊ)

Ε Ι Μ Α Ι  Τ Ρ Ε Α Δ Ο Σ  ;
πόσες φορές δέν είπα νά παυσω νά 
μιλώ γιά σένα, καταδιωγμένο μου 
πουλάκι, μά πάλι, μετανοούσα χαι 
ξανάρχιζα νά αοϋ γράφω τά λόγια 

πουχες ακούσει τόσες φορές, αρχίζοντας άπ’ 
έκεΐ πού τελείωσε ή αγάπη μας καί τελειώ
νοντας έκεΐ πού άρχιζε.

Κ ι’ ομως πόσες φορές δέν έπίστεψα πώς 
ή αγάπη αύτή δέν θά είχεν οΰτε αρχή ούτε 
τέλος, δτι θά ήταν απέραντη, οπως ό Ουρα
νός, μεγάλη, αάν τή θρησκεία και γλυχειά, 
σάν τό φιλί τής μητέρας, δτι θά ήταν ή αγά
πη πού είχες ονειροπολήσει, ή άγάπη πού 
είχες έμπνενσθή στήν πειό κατανυχτιχή με- 
ταρσίωσιν τής ψυχής σον.

“Ω, τ ί  ψεύτικη πον ήταν ή άγάπη σου. 
Σάν τή φλόγα τοΰ κεριού έμοιαζε πού έσβυσε 
στό φύσημα μιας πνοούλας τοΰ ζεφύρου, αάν 
ένα λουλουδάκι εμοιαζε, σάν ένα λουλουδάκι 
πού έπεσε τό κακομοιρούλι άπό τό μεγάλο 
μπουκέτο τής φύσεως καί τό ποδοπάτησαν 
και τό έαπάραξαν καί τοΰ πήραν τή ζωή, τή 
ζωούλα τον.

ΙΙίαω άπό τά γελάχια σον τά χαρωπά πού 
εγέμιζαν άπό ελπίδες τήν ταλαιπωρημένη 
μον καρδια, εοβναε και ή άγάπη σου. Άφοΰ  
έσβνσαν τά γελάκια σου έσβυσε κ ι’ αύτή· 
Κ ι’ άπόμεινα πάλι έγώ μόνος, μέσα στή κα- 
Ομρά μου γιά νά περιμένω τήν κακιά, τήν

αιώνια, τήν άσέληνη νύκτα, τήν νύκτα τής 
αμαρτίας καί τού χαμού.

“Ω , μά γιατί νά σοΰ τά λέω πάντα δλα, 
γιατί νά σοΰ τά γράφω, γιατί νά αοϋ χαλνώ 
τήν ηρεμία τής ψυχής πού, ύστερα άπό τόση 
μεγάλη θυσία, απέκτησες ;

Καρδούλα μου, άφηοέ με νά μιλώ ετσι, 
άφησέ με, εμένα τόν ορφανό άπό κάθε ώραι- 
τητα καί ευτυχία, νά ξεγελιέμαι μέ τά παρα- 
ληρρήματα αύτά.

“Ετσι νομίζω πώς σέ κρατώ χοντά μου, 
πώς σέ κρατώ στά γόνατά μου επάνω, νομί
ζω πώς είσαι τό φοβιτσιάριχο καί παράξενο 
κορίτσι κάποιας άλλης εποχής, νομίζω...Νά... 
τώρα σοΰ χαϊδεύω τά μαλλιά... παίζομε χαρ
τιά...χάθουμαι κοντά σου.. .Χλωμιαίνεις δταν 
οηχώνουμαι νά φύγω... μοΰ σφίγχεις τό χέ
ρι... κοκκινίζεις...θέλω νά σέ φιλήσω, νά σέ 
πιω όλόκληρη... Ύστερα, κάποια άλλη επο
χή.· · Μέ βρίσκεις άλλοιώτικο... τώρα φο
βάμαι εγώ, είμαι έγώ παράξενος... Καρδού
λα μου, γιατί μ'άφησες μόνο;

■Έάπερος

—Η ΠΙΚΡΟΤΕΡΑ ΛΥΠΗ ιτοιά είναι;
—Νά βρΰς μιά πλούίΐο Ρεβέκκα

καί μέσ’ στοΰ γάμου σου τή γ?ιύκα, 
νά παριι ό χάρος τή γυναίκα 
καί ό «τατέρας της τήν . . .  προίκα.

ΟΤΑΝ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ έ.τεσκέ- 
φθη κατά τόν Αύγουστον τού 1910 τάς̂  διαφό
ρους νήσους τού· ΑΙγαίου πέλαγους, έπέρασε 
και άπό τήν ’Ανάφην. Μιά γρχιά τότε, πλησια- 
σασα αύτόν, τοΰ διετύπωοε το έξής παράηονον :

—Γιατί, πολυχρονεμένε μου Βασιληά, δέν 
έρχεσαι συχνότερα νά μας β/ιεπχ); ; Ά ν  ήθελες, 
μπορούσαμε να οέ βγάλουμε και.. . Δήμαρχο.

ΜΙΑ ΚΓΡΙΑ ΕΙΣ TO I1TAI2MAJ
Αυιά πού θά οάς διηγηθώ παρακάτω τό είδα 

μέ τά μάτια μου καί τό άχονσα με τ' αυτιά μου, 
τό περασμένο Σάββατον τό άπόγευμα:

Μία κυρία, φωραθεϊοα μέ φοϋοταν υπέρ ιούς 
35 πόντους, συνελήφθη ύπό ιον ίλλοχευοντος άν- 
θνπαοπιοτον τής χωροφυλακής καί ώδηγήθη είς 
τό πταίσμα.

— /Ιιαιί, κνρία μου, δέν έμακρννατε τήν φού
στα σας ; τήν έρωτί}, ό δημόσιος κατήγορος.

— Δέν έ πρόλαβα, κύριε, άπαντί} ή κατηγορού
μενη κνρία.

— Καί ή προθεσμία πού σάς έδώσαμεν ;
— Δέν έπίστενα δτι τό λέτε μέ τά αωοτά σας.
— Τώρα τό πιστεύετε ;
— ’ ί̂ίλλά δεν είναι χατάοταοις αύτή ; Τί θά πή 

τριανταπέντε τί θά πβ σαράντα ;
— Ή  δική σας είκοσι πόντους είναι κονιή ;
— Σαράντα, κύριε.
— Πόντος καί χρόνος δηλαδή.
Ή  κατηγορούμενη κυρία κατέπιε κροκόδειλον, 

έμόρφασεν ώς εάν έρρόφηοε φιαλίδιον ρετσινολάδου, 
άνελύθη εις δάκρυα κα'ι ένδαχρνς χαί ήμιΐιπόθυ- 
μος πλέον έζήτηοε προθεσμίαν δύο ώρών διά νά 
συμμορφωθώ μέ τήν διάταξιν.

— tixooi μόνον πόντους θά τήν κάνω, μόνον 
είκοσι, κύριε πιαισματοδϊχα.

Ό  μύθος δηλοΐ *ιλ....
Ο Α Ρ Χ ΙΣ Υ Ν Τ Α Κ Τ Η Σ

—ΠΟΣΟ ΚΑΝΕΙ τό λογκαριασμό; 
—Τριάντα δραχμές, μίσιερ.
—Ώ λ, ράΐτ. Λαβε τριάντα δράχμας. 
— Καί γιά τό γκαρσόνι, μίστερ;
—Έγκώ ντέν έφαγα γκαρσόνι.
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— Γ  ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Μ ΑΓΔΑ --
Ή  έρωτική ιστορία μιας πεντάμορφης, 

άλλά δυστυχούς Έβραιοπούλας, τήν όποιαν 
ήγάπησε μέχρι τρέλλας ενας μέλλων Βασιλεύς.

Ύ πό Ε ΣΠ Ε ΡΟ Υ

Η  Σ ^ Ν - Ε Χ Ε Ι , Δ .
— *0 βουλετής—δέν ξέρω αν χόν θυμάσαι, κύρ, Στέφανε.
— Δέν περνούσα χόχε άπό αύτόν χόν δρόμο...
— Άμ" ακόυα έ χη λοιπόν άπό μένα: Ό  βοιλευιής αύτός ήχαν ενας 

γέρος κοτσονάτος ώς πενήνχα χρόνων χόχε. Έλέγανε πώς εΐχε κάνει 
πολλά σχά νειάχα χου καί μάλιοχα άπό χόχε πού μερικά χωράφια του 
γενήκαν οικόπεδα, μέ χό νά μήν έχχι παιδιά, έπλήρωσε πολύ άκριβά 
χά γούστα χου. Ό  Θεός νά μέ συχώρεση ξέρω έγώ γειτονισσες έδώ 
τριγύρω πού τής έβλεπες οάν χά φανχάομαχα χή νύχχα καί μπαίνανε 
μέοα οχό σπίτι χου...

— Καί τί μέ μέλλει εμένα γιά τής γειτονισσες ; Γιά χή Μάγδα 
πές μου.

*Η άκριχόμυθη καί φλύαρη κυρά Μαριώγκα έξηκολούθησε :
— Πήγαινε λοιπόν κ* ή καλή σου ή Μαγδα καί χοϋ οιγύριζε κάβε 

πρωΐ ώς πού μιά μέρα...
— Αΐ, λοιπόν ;
—  Τί λοιπόν καί χί καλό νά μοΰχυς; Ένα πρωί χή σιγύρι-σε καί 

αύχός καί χήν έστειλε στή μάννα της καί στόν πατέρα χης φχια- 
βμένη ρόιδο.

— Ό  Στέφανος είς χήν άποκάλυψιν αΰχήν, χήν όποιαν ποτέ δέν 
έπερίμενε, κατέβαοε χό κεφάλι χου κ’ έφάνη σκεπχόμενος.
,. — Ύοχερα χί άπέγινεν, άνέκραξεν ό νέος ;

— *Βμ· χί θέλεις ν’ άπογ.νη; ’Από χόν παλ^οεβραΐο χόν παχέρα 
χης περιμένεις προκοπή, παιδί μου ; Ό  παχέρας χης έγύριζε στούς 
δρόμους καί άγόραζε παληά ροϋχα μέ γουρουνοχσάρουχα ατά πόδια... 
Μ ' άπό κείνη χήν έποχή βρέθηκε άξαφνα μέ μαγαζί, χό μαγαζί πού 
έχει τώρα ντέ. Έπειτα, τί άλλο θέλεις γιά νά πιοτέψρς ; Νά, αύτό 
τό οπίτι πού κάθεται τώρα τό είχε νοικιασμένο άπό τόν βουλευτή ό 
παχέρας χης κι" όταν πέθανε ό βουλευτής βρέθηκε χό σπίχι πουλημένο 
σχόν Εβραίο. Πού χά βρήκε χά λεφχά ό Άβράμης ν' άγοράσ^ καί 
σπίτι; Ή  άπόδειξις αυτή περί τής εποχής τής Μάγδας ήτο άρκετά 
ισχυρά. Άλλά ό Στέφανος, παρ’ όλα χαϋχα, άγαποΰσε άκόμη χήν 
Μάγδα. Καί ίσως χώρα χήν άγαποΰσε περισσόχερον.

Πριν χήν άγαποΰσε διόχι ήχο ώραία. Τώρα χήν άγαποΰσε καί διόχι 
χήν έζήλενε, τήν έζήλευε πού κατώρθωσε νά κατακτήσω τήν καρδιά 
ένός Διαδόχου.

— Ά χ , κυρά Μαριώγκα, άνέκραξεν ό νέος στενάζων, καλλίτερα 
νά μή μοϋ τάλεγες αύτά. Μά καί τώρα πού τό ξέρω χό Ισχορικό χης, 
χή Μάγδα δέν μπορώ νάν χή βγάλω άπό τήν καρδιά μου.

— Σιωπή, έκαμε χαμηλοφώνος ή Μαργιώγκα; Σώπα, γιατί νά τη, 
έρχεται.

Ή  κεφαλή τής Μεδούσης έάν περνοΰσεν άπό μπροστά του, δέν θά 
έγύριζε τό κεφάλι του μετά τόσης Ουγκινήσεως ό νεαρός έρωτευμένος.

Είς τήν είσοδον τής μικρής έκείνης παρόδου τής Συνοικίας τών 
Έργοσχασίων διεγράφη εύλύγισχον σώμα γυναικός.Έπροχωροΰσε πρός ι 
τό σπίχι μέ χά κλεισχά παράθυρα. Παραπλεύρως ήχολούθει ενα παι- · 
δακι λεπτόν καί άσθενικόν. Τό άνάοτημά του μόλις έφθανε μέχρι τοϋ 
εύτραφοίς σχήθους χης.

Ή  γυναίκα αύχή έπροχώρησε μέ θάρρος καί έπέρασε κονχά άπό 
χόν Σχέφανον καί τήν κυρά Μαργιώγκα.

Άλλά δέν έγύρισε καθόλου νά τούς κυττάξη.
Ό  Στέφανος άφησεν έναν ήχηρόν στεναγμόν.
*Η γυναίκα, χωρίς νά έπισπεύση τό βήμα έφθασε στήν πόρτα του 

σπιτιού μέ τά κλειστά παράθυρα καί έκτύπησεν.
Έξαφνα δμως, ένφ είχε γυρισμένη τήν πλάτη πρός τόν δρόμο κ’ 

έπερίμενε ν’ άνοιχθή ή πόρτα, ή γυναίκα έστράφη άποτόμως καί άνε- 
γνώρισε πρό αύτής τόν Στέφανον.

— Τί θέλεις άπό μένα ; τόν ήρώτησεν άποτόμως.
— Μάγδα, έκαμεν ό νέος μέ τρέμουσαν φωνήν. Λυπήσουμε, θά 

τρελλαθώ 1
Ή  Μάγδα έγέλασε.

|— Καί γιατί θά τρελλαθής; ήρώτησε μέ θάρρος. 
i Ό  Στέφανος άφησεν ενα στεναγμόν βαθΰν καί είπε:

— Γιατί α' άγαπώ!
lH *Η Μάγδα έτοιμάσθηκε ν’ άπαντήση, άλλ* ή ά.-ιάντησις διεκόπη 
είς τό χείλη της.

Ή  θύρα τοΰ σπιτιού εϊχεν άνοιχθή, ή δέ Μάγδα έπροτίμησε νά 
μπβ μέσα καί νά κλείσχ) τήν πόρτα εις τό πρόσωπον τοϋ τολμηροΰ 
έρωτευμένου.

Ό  Στέφανος, χωρίς νά γνωρίζω τί κάνει, έξωφρενών διά τήν προ
σβολήν αυτήν πρός τήν έρώσαν ψυχήν του, έσφιξε τήν λαρήν τοϋ 
εγχειριδίου του.

Μερικάς στιγμάς έμεινεν έτσι σκεπτικός. Άνέπνεε βαρειά. "Υστερα 
άνέουρε τό έγχειρίδιον καί άφοϋ τό έπαλβ δυό καί τρεις φορές σφιγ- 
μένον μέσα είς τήν γροθιά του, τό έκάρφωσεν εις τήν πόρτα τής 
Μάγδας. Κατόπιν, άπομακρυνθείς, έζήτησε διά τοϋ βλέμματος τήν 
κυρά Μαργιώγκα εις τό βάθος τοϋ δρόμου. Ά λλ ’  ή πονηρά έκείνη 
είχε γίνει πλέον άφαντος καί ή πόρτα τοϋ σπιτιοϋ της ήταν κατάκληστη.

*0 Στέφανος,εύρεθής μόνος είς τόν ήρεμοΰντα πλέον δρόμον, παρε- 
τήρησε πάλιν τό έγχειρίδιον τό καρφωμένον στήν πόρτα τής Μάγδας 
καί έψιθύρισε μέσα άπό τά δόντια του :

— Σοϋ τ* άφίνω αύτό, Οινιορίνα Μάγδα, γιά νά μέ θυμάμαι. Ώς 
πού νάρθβ Βασιληάς ό Κάρολος έχουμε καιρό. ( ’Ακολουθεί)

’Έχει και ή ’Αθήνα κατεργαραίους.. .

Τό καλλίτερον μαργαριτάρι
Έ κ τοϋ φυαιχοϋ

"Ενας άδαμαντοπώλης τοϋ ποδιοΰ, ύποκρινόμενος τόν κομψενό- 
μενον νέον, παρουσιάζεται μιά μέρα σε κάποιο άδαμαντοπώλη τής 
όδοϋ Έρμου, ζητών ν ’ άγοράοΐ) τό καλλίτερον μαργαριτάρι ποΰ νπήρ- 
χεν εκεί μέσα.

— 'Ορίστε, κύριε, τοΰ λέγει ό καταστηματάρχης άδαμαντοπώλης, 
ώραιότερον καί μεγαλείτερον άπ ’ αύτό τό μαργαριτάρι δέν πιστεύω 
νά νπάρχχ).

—  Πράγματι ώραΐον εϊναι, λέγει δ εμπορευόμενος άδάμαντας είς 
τό... πόδι. Πόσο στο ιχίζει;

— 'Ογδόντα χιλιάδες φράγκα.
'Αμέσως ό κομψευομενος πληρώνει τό ζητηθέν ποσόν, παίρνει 

τό μαργαριτάρι και φεύγει.
"Υστερα άπό λίγες μέρες δ καταστηματάρχης άδαμαντοπώλης 

λαμβάνει επιστολήν έκ Πατρών, διά τής οποίας τόν παρεκάλει ό 
αγοραστής τοϋ μαργαριταριού νά τοϋ προμηθεύση ενα δμοιον μαργα
ριτάρι, έστω καί μεγαλειτέρας τιμής, τήν όποιαν θά έπλήρωνεν 
αμέσως.

Καί ένφ ό δυστυχής άδαμαντοπώλης άνεζήτα παντού ενα ομοιον 
μοργαρ ιτάρι, παρουσιάζεται κάποιος, απεσταλμένος βεβαίως έκ 
μέρους τοϋ άδαμαντοπώλου τοϋ... ποδιοΰ, ό όποιος τοΰ λέγει δτι 
μπορεί νά τοϋ πουλήσy τό μαργαριτάρι ποΰ έζητοϋσε.

Δέν χάνει τότε καιρόν ό άφελής έμπορος και άγοράζει πάλιν τό 
μαργαριτάρι του άντί εκατόν είκοσι χιλιάδας, βέβαιος οτι θά τό άγό- 
ραζεν ό πελάτης του εις πολύ μεγαλειτέραν τιμήν.

Γράφει άμέσως είς τόν αγοραστήν τοϋ πρώτου μαργαριταριού, 
άκόμη δμως περιμένει άπάντησιν.

Π . Ν αλίος

ΤΟ ΜΑΚΡΥ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΝΙΟ ΦΟΥΣΤΑΝΙ

ΤΙ ΛΕΓΟΥΝ ΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΡΙΑΙ ΚΑΙ 01 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΙ ΜΑΣ
Συνεχίζω σήμερον τήν δημοσίευσιν τών γνωμών τών άναγνω- 

στριών καί αναγνωστών τής * Σφαίρας* έπί τοϋ φλέγοντος ζητήματος 
τής γυναικείας φούστας : ·

Μερικοί λέγουν δτι χαίρονται νά βλέπουν γυναίκα μέ κοντό φου
στάνι. Δηλαδή φάχε μάχια ψάρια καί κοιλιά περίδρομο.

Δ. Παραπονιάρης.
— Τό κονχό φουσχάνι δίδει χάριν σχή γυναίκα καί μάλιστα δχαν 

έχχι ώραίο πόδι. Κηρύσσομαι ύπέρ χής κονχής.
‘Αν. Κ ..τ..ν , Άθήναι. %

— Τώρα πού έφυγαν οί αυστηροί πόλισμαν, θά έχω χό δικαίωμα 
νά χό φορώ έως χό γόνυ. Έλβίρα, έτών 50.

Σημ . Σ ι  M a e. Εύιυχώς δέν έφυγαν ,αΐ αΐιοτηβοί πόλισμαν, αγαπητή κυρία,
—  Τήν ευρίσκω δικαιοχάχη χήν διαχαγήν χής άσχυνομίας. Ή  

εύμορφιά χής γυναικός δέν διακρίνεχαι σχής γάμπες, άλλ, είς χό πρό
σωπον. Ά ς  άφήσωμε πού χό κονχό φουσχάνι είναι καί άνήθικον.

Α. Κρέτσης.
— Ό  κ. Πάγκαλος έκαμε πολύ καλά ν’  άπαγορεύση χό κοντό, 

διότι ήτο άσεμνον. Α. Κ .. τ .. ς. Άθήναι,
—  Διά vci άποκατακτήσωμεν τήν προπολεμικήν ήθικήν είς τήν κοι

νωνίαν δέν άρκεί μόνον ό περιορισμός τοΰ κοντοΰ φουστανιού. Έχο- 
μεν άνάγκην καί άλλων μεταρρυθμίσεων, π. χ. τήν κατάργησιν τοΰ 
άνθυγιεινού υψηλού τακουνιού, τών κοντών μανικιών, τοϋ καρέ τοϋ 
στήθους καί τό κόψιμο τών μαλλιών. Θ. Νικολαΐδης.

Άφοΰ τό θέλει ή μόδα δίκαιον έχουν τά κορίτσια πού φοροΰν 
κοντό φουστάνι. Έγώ δμως βλέπω εκείνες πού φορούν τά κοντά ή 
νάχουν πόδια σάν τό καλάμι λεπτά ή νάχουν παρά πολύ χονδρά. Άλλά 
γιά δλα αύτά πεντάρα δέν δίνουν. Δέν ξέρουν δτι ό κόσμος τούς κοροϊ
δεύει στό πλάϊ του; Τζόκευ Ε. Α.

— Τάσσομαι ύπέρ τοΰ κοντοΰ καί κατακρίνω τό μακρύ,γιατί σημαί
νει αναχρονισμό. Φθενάκης Κρήτη.

Τό Α καί ιό Ω τής καλής συμπεριφοράς

Είναι κάποιες συζητήσεις...
Είς τάς κοινωνικάς σχέσεις, άγαπητοί μου, ή ομιλία απαιτεί όλι- 

γώχερον πνεΰμα καί περισσότερον τάκτ. Τήν χάριν τής συνομιλίας 
δέν άποτελοΰν αί ευφυείς άπαντήσεις, άλλ' ό τρόπος μέ τόν όποιον 
δίδόνται καί ή χάρις των.

Πρέπει ν’ άποφεύγετε νά διακόψετε άλλον όμιλοϋντα καί εις περί- 
πτωσιν, κατά τήν οποίαν άκουσίως, δπως συμβαίνει συχνά, ύποπέ- 
σατε εις τό σφάλμα αυτό, ζητήσατε συγνώμην προτοϋ αρχίσετε καί 
περιορίσατε δσον τό δυνατόν τό μήκος τοϋ λόγου σας.

Λάβετε άκόμη ύπ’  δψιν σας δτι, ένα άπό τά καθήκοντα τής καλής 
οίκοδεσποίνης τό πιό δυσγολώτερον, είναι νά διακόπτη ομιλίαν, ή 
όποια πειράζει ένα έκ τών ξένων τής.

Έρωτάνε ολίγον, διηγείσθε συντόμως καί άκούετε προσεκτικά.
Σ τ έ λ λ α
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ΠΕΡΙΟ ΔΙΚΟ Ν “ Σ Φ Α ΙΡ Α ,,

Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Ε  IX
Εϊς τνν σελίδα τής 'Αλληλογραφίας 60 

λεπτά ή λέξις δι' δλονς. Διά ποιήματα 
xai εμποριχάς καταχωρήσεις Ιδ ιαίτεραι 
σνμφωνίαι.

Ε Π ΙΤ Α Γ Α Ι Κ Α Ι ΕΠΙΣΤΟΑΑ1 άπ' ευ 
θείας πού; τόν ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ *. ΑΝΤΠΝ- 
Μ. ΣΥΡΙΓΟΝ

] τι ι μ  τι tnnn ιμι 1
Ή  λέ ξ ις  SO λεπτά

— Νέος ήλικίος 23 έτών, άρκετά έγγράμ- 
ματος καί είς άκρον είλικρινής, ζητεί άλληλο- 
γραφίαν μέ δεσποινίδας έως 18 ετών, προτι- 
μώνται μαθήτριαι. Γράψατε : Α. Σταυρίδην 
διά Δ. Γ. Κ., p. r. ’Ενταύθα.

—  Αλληλογραφώ μέ κορίτσια 15 μέχρι 20 
χρονών, σκοπός ένας. Γράψατε: Ναύτην I. 
Μ., Άντιτορπιλλικόν α Αετός», Ναύσταθμον.

— Νεαρός ΰπολοχαγός ζητεί άμεσον γνω- 
ριμίαν μέ δεσποινίδα ή χήραν ούχί μεγαλειτέ- 
τέραν τών 24 έτών καί μόοφωμένην. Γράψατε: 
Ύπολοχαγόν Κουτσόπουλον, Προσφυγικόν Νο- 
σοκομείον, Πειραιά.

—  Σέ μιά παιδούλα πού γνώρισα στήν ά
δειά μου στήν Πελοπόννησο μέ τά ολόμαυρα 
μαλιά καί πού τ ’ δνομά της αρχίζει άπό Π:

Αγαπημένη μου, επειδή θάθελα νάρχόμα- 
στε σέ μιά ψυχική καί πνευματική προσέγγισι, 
καταχωρήστε στή «Σφαίρα», πώς διαβάσατε 
τά λόγια μου καί αν μπορώ νά σάς νράφω 
άπ’ ευθείας. Μέ έκτίμησι καί άγάπη πολύ Ν.Ε.

— Κύριοί-, μόνος σττιν ?ωήν, έπιθυμεί vr> 
γνοιοίπη νέαν κ· ρ(αν ή δεσποινίδα μ̂> έ- 
Υονσαν απολύτους κανένα δεσμλν διά rioBrr- 
οάν φιλία". Γοόψανε: Δ. Κ. Μ. 218, poste 
restante έϊωτεοινοΟ. Ένταυθ^.

— Νέος 18 έτών ζητεί άλληλογραφίαν. 
Σκοπός δ,τι επακολουθήσει. Γράψατε: Β. Β., 
Θερμοπυλών 31, Ένταΰθα.

— Θέλοντας νά βρώ κείνη, πού γραφτό 
μας είναι μαζί συντροφικά νά γυρίψονμε τή 
χαρά της ζοιής, γυρεύω λίγες γραμμές άπό 
κορίτσια μέ σχετική μόρφωσι καί οπωσδή
ποτε ευκατάστατα. Πειότερες πλειροφορίες σέ 
γράμμα μου. Ν. Νικολάου, p. r., Θεσσαλο
νίκην.

— Αλληλογραφώ μέ χήρας. Λ. Χαιρωνίδης 
Στρατιωτική Λέσχη, Ένταώθα.

— Καλλιτέχνης άρκετά μορφοιμένος, άλλη- 
λογραφεί μέ καλλιτέχνιδας. Σκοπός άλληλοϋ- 
ποστήριξις — άμεσος γάμος. Απευθυντέον : 
Β. Μ. Β., p. r. Άθήναι.

— "Ενα έξυπνο καί πεταχτό, γελαστό καί 
χαρωπό, ώμορφονλι γκαρσονάκι, έργασθέν στά 
καλλίτερα κέντρα Αθηνών καί Φαλήρου, ζή 
τώρα σέ μία επαρχία καί ζητεί άλληλογρα- 
φία μέ δείποινίδες, γεροντοκόρες καί χήρε;. 
Θέλω νά είναι έξυπνες καί γελαστές. Βαρέ
θηκα τόν ελεύθερο βίο. Γράψατε : Β. Άϋφαν- 
τήν, Μπαρ αΝέον Κέντρον», Αστακόν.

— Άλληλογι αφώ μέ κορίτσια ώμορφα, ή- 
βικά καί μορφωμένα. Σκοπός φιλία. Α. Ευ
λαμπίου, Στρατιωτική Λέσχη, Ένταΰθα.

—  Αγαπημένη μου. Εφέτος έστειλα κάρ 
τες διά τό Νέον έτος είς δλους τού: φίλοι ς 
καί γνωστού; καί δέν έλαβα άπό κανένα οΰιε 
μίαν διά δείγμα.Περίεργον φαινόμενον.Έτηλε- 
φώνησα είς τό Ξ. Α άν θά έλθ^ς καί έλαβα 
άρνητικήν άπάντησιν. Νά ήίευρες πόσον άνη- 
συχώ.'Άλλά τί νά vivfl, πρέπει νά έχωμεν υπο
μονήν. Άρκεί νά είσαι καλά. Θά έλθ q ή ιέρα 
πάλιν πού θά κόμης τήν έμφάνισίν σου. Άλλά 
πότε; Άπό τότε πού έφυγες αύτήν τήν εβδο
μάδα έκαμα καί έγώ τήν έμφάνισίν μου, είς 
τό γραφείον διά πρώτη ν φοράν. Καθώ; σοϋ 
είχα γράψει ήμην έν άδείά τήν όποιαν πιστεύω 
νά παρατείνω. Βιολέττα

— Δέχομαι άλληλογραφίαν μέ αισθηματι
κός προσφυγοπούλας. Προτιμώνται Θεσσαλο
νίκης, Βόλου, Πειραιώς, ’Αθηνών Γρά.ψατε : 
Κύριον Νίκον Διαμανίδημ p. r. Πόρον

— Αγάπην μου, εύχαριστώ θερμώς. Εύχομαι

νά είναι εύτυχέστερος τών παρελθόντων. Καί- 
τοι έλαβα προσήκοντα μέτρα, συνεμορφώθην 
παραγγελίαν σου, υπάρχει μικρά έλπίς ίδω- 
θώμεν. Σέ φιλώ Λέλος σου.

— Τρεις δεσποινίδες ζητούν άλληλογραφίαν 
μέ νέους 20— 25 έτών ίσως εΰρουν άνάπαυσιν 
αί'πονεμέναι των καρδίαι. Όποιος στείλη 
πρώτη έπιστολήν θά εχη τήν παντοτεινή καί 
ειλικρινή φιλίαν των. Γράψατε : Λούλαν 
Κατσ., Καίτην Φιλιπ., Μαίρην Καλ., poste- 
restante Βόλον.

— Νέος, ύποστΐς τά βάσανα τοΰ Κεμάλ έν 
αΙχμαλωσία, αιτεί άλληλογραφίαν μέ δεσποι
νίδας άπάσης τής Ελλάδος μή έξαιρουμένων 
τών έκΜικράς Άσίας. Σκοπός θά γνωσθτ| είς 
πρώτην έπιστολήν. Γράψατε : αΝαρκοιμένην 
Αγάπην», ώρολογοποιείον Ίωάννου Καρα- 
φωτιά Ναύπλιον.

—  Δύο φίλοι 25εϊς, λίαν μορφωμένοι, μέ 
άρκετά φυσικά άπαιτήματα καί μέ άρίστην 
έξωτερικήν έμφάνσιιν ζητούν άλληλογραφίαν 
μέ Δεσποινίδας καλών οικογενειών.

Σκοπός ή έπιδίωξις συνδέσμου τό είδος τού 
οποίου θά φιλοτεχνήση ή τύχη. Γράψατε:Κων. 
Δροσόπουλον καί Δημ. Λεωνάρδον, posre- 
restante. Ένταΰθα.

— Φοιτητής Φυσικών αίτεί άλληλογραφίαν 
μέ μορφωμένος κυρίας χήρας. Γράψατε : Ί .  
Νικόδημόν P. R. έσωτερικοΰ. Ενταΰθα.

— Γεώργο, άδύνατον νά φαντασθής μέ πό
σον πόνον άναγκάζομαι νά σοΰ άρνηθώ κάθε 
φορά. Σέ έξορκίζω μή μέ καταδικάζης. Κάμε 
ύπομομήν. Ό  Θεός είνε μεγάλος. Προπαντός 
μή θυμώνΉς. Σ. Β.

Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Η Μ Α Τ Α
Γ. Φθε· άκην. συνδρομή έξάιιηνοί έλήφθη. 

Ή'ίίρολόνιον δέν έξεδόθτ). Γ. ΒΙαχόπουλον,
ψενδώνυμον δύνπττι ν '  έγκριθή. Συνδροιιή 

έϊάμηνος δο. 50. Φ. Γεωργίτσαν, είσ^ε ανυ
πόμονος. Ά θ . Μαχοήν, συνδρομή έλήφθη, 
ένεγρά<ρητε. Γρηγ. Κοακirav, δυνατόν νά δη- 
μοσιευθή δπως λέτε, άφ<·ϋ συντομευθή πρώ 
το»'. Ν. Κα>νοταντ'νΐδην, εύχαριστονμβν γιά 
ϊάς εύχάς. ' Ανδρονίκην Ίωαννίδου, άπαν^  ̂ δ 
κ. Ν. είς ψευδώνυμα χωοις νά ΰ,τάρ/χ) άνάγκη 
νά έχουν προηγουμένως έγκοιθΓ).

Ψ Ε Υ Δ Ω Ν Υ Μ Α
Έ κάότη  δγκριόις δ ι ’  ίνα  ϊτο ς  δρ2ζ. 6.

Εγκλίνονται: Ναρκωμένη Νεότης.

Ο Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Σ  Τ Η Σ  Ν Ο Ρ Α Σ
Τ ’ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΤΟΤ ΔΙΑΓ2ΝΙΙΜ0Τ 

ΤΟΤ ΤΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 361 ΦΤΛΛΟΤ 
ΤΗΣ 2α« ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΥ

(Μηδένα πρό  το0 τέλονς  {ίακόρ ιζε )

Ο Ι  Λ  Ύ  Τ  A  I
Δύσεις δρθάς, εντός τήc ταχθείσης προ· 

θεααίας, Ιατειλαν ο! εξής :
'Ελένη Κωνοταντινίδη, Άΰηνα ΧατΕηδάκη, 

Μαρ'α Λαϊ'α, Νικόλαος Καρόγλου, Ξαν&ή Χα- 
ααπογιάννη, Νίκος Ξαβέοιος, Ιωάννης Ροναοος. 
ΚΜ.α Μιτζι&ροηούλην (κλήρ ~5), Χοήα’ος Κα 
στάνήπονλος (κλήο. 2), Σοφία Τσαούση (κλήρ. 2) 
Ιωάννης Ίωαννίδης (κλήρ 2), Ευαγγελία Βαμ- 
βακονοη (κλήρ 2), Κωνατ Καναβιλης, Γεώρ
γιος ΣκριμιτΕέας (κλήρ. 3), ’Εμμανουήλ Μπαρ 
δής (κλήρ. 2), Ιωάν. Μορφονιός, Γ . Ροδίτης, 
Μαρία Γερμ^νή, Ειρήνη Τσακαλή, Κωνσταντίνος 
Δ. Ναίντός ( πλήρ. 5), Ίωάν. Καιιπερης (χ>ήρ. 
2), Νικόλ. Στα&όπουλος, Μίμης Φερέτος. Δ Φε- 
ρέτος. Κικ*> Φερίτον, Κική Βασιλά, Ίτοα Πα- 
πηδοπονλου, Λάσκαρης Παν. Ευστράτιον (κλήρ. 
2), Τιτίκα Μπορέλλη (κλήρ. 5), Κων. Μωραΐ- 
της, Iεώργιος Σερρας (κλήρ. 2), Μιχ. Ν. Καρ- 
βελάς (κλήρ. 2), Σωτηρία Ευστρατίου, Στυλ. 
Γεωργακόπονλος (κλήρ 2), Μαρίκα Διαμαντο- 
πούλου, Άνδρέας Ευστράτιον, Σωτήοιος Φι- 
τσιώρης, Ν 'Ανυπόγραφος (κλήρ 2), Ή  Δον- 
τας, Ανδοονίκη Ίωαννίδου, Ενανΰία Μοναχολια 
(κλήρ. 3), Μιχ. Κωνοτανιινίδης, Ίωάν. Ραγκού- 
σης, Β. Άνφαντής (κλήρ 5), 'Απόστολος Κρι- 
τσης, Σοφία Γεωργίου, Σ  Μπάνος (κλήρ. 2), 
Δημ. Συνεβριώτης, Κων. Γεωργιάδης, 'Αριστό
βουλος Ριπολάγον, Κατίνα Γιαιτζή, Μίμης Γιαϊ- 
τζής, Δημήτριος Φιτουρής ( κλήρ. 2), Βασίλειος 
Κερκετζής (κλήρ. 2), Ιεωργία Διαμαντοπούλου, 
Ευάγγελ· Κάλ ος (κλήρ. 3), Χάρις Καπετανάκη 
(κλήρ. 2), Νέλλα Στοατούλη (κλήρ. 2). Χρυ
σόν λα Βονλγαρίλη (κλήρ. 3). Μαρία Κλήμεντος, 
Γεώργ Κανελλάχης, ' Ολγα Χαλούλον, Ευτυχία 
Μπιλλι'ε (χλήρ 5), Ζωή Παπαδοπούλαν (κλήρ.
2), Μιχ. Μαρκίδης, Κική Σκούλιου, Δ. Χριοτο- 
δονλ&τος (κλήρ. 2), Ήλίας Κωατής, Ιάκωβος

Μ Ε Γ Α Λ Η  Λ Α Τ Κ Η
Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η

Π Π Λ Η Σ ΙΣ  ΛΙΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΗ

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

ΤΟΜΟΙ «ΣΦΑΙΡΑΣ»
2ου, 3ου, 4ου, 5ου, και 6ου έτους έκαστος Δρ. 70

ΕΡΓΑ Σ. ΠΟΤΔΜΙΑΝΟΤ 
Ή ρ ώ  κα ί Λ έανδρος έκαστον Δρ. 12
Ίο ν δ τ ιθ  * > 1 2
Έ ν α  6 ι λ 1 Σκοτάδι » » 20
'A d ya " ά ιίμ ά τω ν » » 20

ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΣΦΑΙΡΑΣ*
Γέ^ιμα » * 2
Ά γκαΟ άγγελος » * 2
Φ ιλολογ ικ όν  Αμερολάγιον » * 5
Ό  γάωοο τΛς Γρη δίΐ 

Παντόφλας |«ωμφδίαι » » 2
Τ4  Φρενοκομεϊον )

ΠΡΑΚΤΙΚΑΙ ΓΝ2ΣΕΙΣ 
Μ έγας όδη γδς κ α λλο νΛ ς  > > 30
Ύ γ ι ε ι ν ί ι  η δονώ ν  - τέρψεων > > 3 0
*Η ι^νχολογ ία  τοί? ερω το ς  » > 2 5
’ Ερωτική έ«ιι!τολογραφ ία  > » 15

ΜΤΘΙΣΤΟΡΞΜΑΤΑ 
ΚαιΙόιανή, Κυοιακοΰ, σελ. 1152 » > 8 0
Τ δ  φοικτόν λάθος » > 10
*Η Γενοβέφα, μικρή, > > 1 0
Ή  Γενοβέάα, αεγάλη, > > 2 0
Ή  Γκόλόώ , Περεσιάδου, » > 1 5
*Η ’ E d u i > » > 15
Ό  χορδς τοβ Ζαλόγγον > > 15
"Η κόκκινη μάΛκα > > 1 5
Ό  κόκκινος διάβολος > » 15
Ή  γννα ϊκ α , τά ναρτιά  καί 

τδ κ ρ α ό ΐ » » 15
*Η μητέρα τοβάγ.Φ ανονρ ίον » > 1 5
Πάχιόιία ’ Ιωάννα > »  30
Ή  Ά ρχόντκ Μ α  τΛς Σμνρνης> > 20
Λνκογιάννης > > 2 0
Μαρ4α Π ενταγιώ τιΛόα  > > 4 0
Κύρια u i τάς Καμελίας > * 2 0
Καρδιά τΛς Μάννας > > 5 0
Μαύρη ΜάΛκα » > 4 0
Fidvvnc, Π ώλ Δέ Κδκ > > 2 0
Ό δη γδς καλΛς όνι,ιπεριφο» 

ρΰς, Χρυσόδετος > > 2 5
Χ α λ ιμ ά , σελίδες 700 > > 4 0

Αεβής, Ίωάν. Παπαδάχης, Βασιλική ’Αντωνίου 
(κλήρ. 2), 'Αναστάσιος Κριχίλης, Ευάγγελος
Καλλιαννς (χλ,ήο. δ), Δ. Ά . Μήτσος (  λήρ 2), 
Διονύσιος Γρηγορατης (χλήρ. 5), Νι*ολιτσα Στη- 
λιωταχσπονλου ( χλήρ. 2), Μάνος Ίσαγχαρόπον- 
λος (χλήρ. 3), ’Ιωάννης Αυγερινός, Ανδρονίχη 
Ίωαννίδου.

ΚΑδΥΣΤΕΡΗΣΑΝΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
(Ε ϊς τήν κληρωτίδα έτέθησαν τά ονό

ματα τών καθυατερηοάντων).
Άναστ Γρηγορίου ( χλήρ 2), Κώστας Χαρι- 

ζάνης (κλήρ. 2), Ευάγγελος Κάλλος (κλήρ. - ) ,  
Α η ί  Φετονοής (κλήρ 2), Δώοα Πέζα (κλήρ 2), 
Γεώργ. Αάγγης (κλήρ. 2), Πίπης Χρυσουλίδης.

Ε Κ Ε Ρ Δ ΙΣ Α Ν  Δ ΙΑ  ΚΛΗ ΡΟ Υ
ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΩΝ ΚΟΡ1ΣΤΙΩΝ

Πρώτον §ρα6εϊον, μία πλεκτή σάρπα, 
Σοφία · εωργίου.

Δεύτερον, ένα ζεΰγος πέτσινα γάντια, Κική 
Βι σι 'α.

Τ ρ ίτο ν , μία φιάλη άρώματος, Νέλλα Στρα
τού η.

Τέταρτον , τρίμηνος συνδρομή «Σφαίρας>, 
Τιτίκα ΙΊΙπορέλλι.

Πέμπτον, δραχμαί 25 είς μετρητά, Μαρία 
Λαϊια.

ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ
Ο ρώτο » g. αβεϊον, ένα μπασιοϋνι, Ίωάν. 

Λύγινός,
Δεύτερον, μία ταμπακέρα μετάλλινη, Ά ν - 

δύέας Εύ τρατίον.
Τ ρ ίτο ν , ένα κ^υχί ποΰρα, 'Avuoz. Κρι·

κί<ης.
Τέταρτον, μία μπριγιαντίνη γιά τά μαλ

λιά, Νίκος Ξαβέριος
Πέμπτον, δραχ. 10 είς μετρηχά, Ευάγγε

λος Κάλλος.
Οί κερδίσαντες πρέπει νά μάς γράψουν άμε- 

σως τάς άκριβείς των διευθύνσεις ή νά περά
σουν άπό τά γραφεία μας διά νά πάρουν τά 
βραβεία. Δέν λαμβάνεται ύπ’ δψιν ή δι*ύ- 
θυνσις ποΰ αναγράφεται στό χαρτί τών λύσεων.
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 ^
Α Α Τ Τ Ι Κ Ο Υ  ^

- τ β  Η A. Μ. © ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ O A . | ξξξ-
Ε Ι Σ  Π Ρ Α Ξ Ε Ι Σ  Τ Ρ Ε Ι Σ

Η ΣΥΝ ΕΧΕΙΑ
"Εβραίος —Τά κάνει δύο παιδιά, δύο κα

ταλαβαίνει. Τά βάζει καί τά δύο στή δουλειά 
και πιάνει πολλά λεφτά. Καταλαβαρδοΰγκος:

Κ αραγκ ιό ζης.—"Ώ,συφορά μουί γιά τί μ’ 
έπέρασες. έμενα, μωρέ χαχαμΐκρ ;

Έ βρα ϊοο .—Βασιλέα δέν είσαι;
Κ αραγκ ιό ζης.—ΕΧμαι Βασιλέας. Λσιπόν;
'Εβραίος.—Λοιπόν τό διατάζη ιό Ρεβέκκα 

τά κάνη δύο παιδιά. Ά ντε.
Κ ο λ η ; ίο ι .—Πατέλα,ό τσιφούτης σέ πελ- 

νάει γιά μαμή.
Κ αραγκ ιό ζη ς.—Ά ντε  στό καλό, άνθρωπέ 

μου αντε σέ κανέναν άλλο νά σέ δείρη. Άντε, 
άντε. (Τον βγάζη εξω χαι κλείνει τήν πόρτα).

Χ ατζηαβά τη ς.— Έδώ  πέρα ό κόσμρς,Κα
ραγκιόζη μρυ, άρχισε νά σέ θεαιρή γιά προ
φήτη.

Κ αραγκ ιό ζης.— "Ενα μονάχα δέν ξέρω, 
Χατζατζαράκο μρυ.

Χ ατζηαβάτη ς.— Τ ί ;
ΚαραγκιόΓης.— Δέν ξέρω αν τρώνε οί 

προφητάδες. ’Εσύ *τί λές ; Τρώνε ;
Χ α τζη αβά τη ς.— Μπά, κακός σου καιρός. 

Όλο τό φαΐ. μωρέ. έχεις στό νοΰ σου ;
Κ ολη τΛ ρ ι.— Πατέλα,ήσε πάλι ό Ταχήνης.
Κ αραγκ ιό ζης.— τΗρθε πάλι ; Ποΰ είναι ;
Κ ολη τΛ ρ ι.—Τόν έβανα στό πλυσταριό νά 

περιμένη.
Κ αραγκ ιό ζης.—Πέστου νάρθη γρήγορα 

έδώ.
Κ ολη τΛ ρ ι.—Άστονε, μο>λέ πατέλα, νά 

κάτση κάτου στό πλυσταριό νά κάνη παρέα μέ 
τό γάζαρό μου.

Κ αραγκ ιό ζη ς.—Τί λές, βρέ κτήνος ; Ό  
γάιδαρος σου ψόφησε. Πές γρήγορα στόν άν
θρωπο νάρθη απάνω.

( “Ερχεται δ Ταχήβ).
Τανήρ . —Είπα ατούς φουρναραίους, Με

γαλειότατε, νά έλθουν νάν τούς μιλήσετε.
Καραγκιόζης. —Περιττόν.Άλλαξα γνώμη.
Ταχήρ .—Δηλαδή;

^Κ αραγκ ιό ζη ς. — Θά τούς καταδικάσω 
δλους είς θάνατον, νά ξεμπερδεύη.

Ταχήρ.—Etc θάνατον ! Τί έκαναν οί κακό- 
μοιροι;

Κ αραγκ ιό ζης,—Έχω τό σχέδιό μου.
Τ α νή ρ .— Καλά καί ό λαός άπό ποΰ θά 

παίρνη ψωμί:
Καραγκ ιόζης. — Άπό μένα.
Τανήρ. — Δηλοδή :
Κ αραγκ ιό ζη ς.—Θ' άναλάβω έγώ νά ζυ- 

μ<ί>νο) καί νά φουρνίζω ψωμιά γιά δλον τόν 
κόσμρ.

Τ α νή ο .— Τί λέτε, Μεγαλειότατε; Σείς 
ένας βασιλεύς, θά γίνετε φρύρναρης ;

Κ αραγκ ιό ζη ς.—Θά γίνω, κύρ Ταχήνη, 
γιά νά χρρτάση ό κόσμος ψωμί.
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Τ αχή ρ .— Τί περίεργα πράγματα εΐν' αύτά;
Κ ο λη τή ρ ι.—Ναί, ρέ σύ, έμεϊς θά γινοϋμε 

φουρναραϊρι.
Χ α τζηαβάτη ς.— Ό  βασιλεύς πού σάς 

λέει αύτά, έχει τό σκοπό του.
Κ αραγκ ιό ζης.— Βέβαια, έγώ θά γίνω 

σκοπός στό φοΰρνο.
(Καταφθάνει ό Ώμορφονειός) .
Ώ |ΐορδονειός.—Ούΐτ, Καραγκιόζη μου, 

ήρθα.
Κ α ρα γκ ιό ζη ς .-Π ώ ς ; Σύ έδώ; Καλά, 

έγώ είπα νά σέ ρίξουν στή θάλασσα.
Ώ μ ορφ ονειός .— Ούΐτ, μέ ρίξανε στή θά

λασσα, άλλά γλύτωσα.
Κ αραγκ ιό ζης.—Κ ι’ ό Σιόρ Διονύσιος ;
Ώ ιιορφ ονειό ς .—Αύτός δέν ήξερε νά κο- 

λυμπάη κ’ έπνίγηκε. Έγώ πού ξέρω κολύμπι 
έσώθηκα κ’ ήρθα έδώ γιά νά πάρω τό μιστό 
μου. Ούΐτ !

Κ α ο α γκ ιό ζη ί.—Ποιό μισθό σου :
Ώ μορφονειός. —Τό μισθό μου πού είμαι 

υπουργός.
Κ αραγκ ιό ζης.—Τί λές, μωρέ χρουσούζη; 

Ά ν  ήιανε νά πλεροινω τούς υπουργούς, θά 
γινόμουνα έγώ υπουργός.

Ώ ιιορφ ονειός. — Ούΐτ. έγώ δέν έχο) νά 
φάω. Καραγκιόζη μου. Δώσε μου τουλάχιστον 
κανένα ταλληράκι.

Καραγκιόζης*.—Γιά νά δοϋμε αν έχη τό 
Δημόσιον ταμείο, (ψάχνει οτδν χόρφο τον).

Χ ατζηαβά τη ς.—Ποΰ ψάχνεις, Μεγαλειό
τατε ;

Κ αραγκ ιό ζη ς.—Στό Δημόσιο ταμείο.
Τα^ήρ. — Θεέ μου ! Στόν κόρφο σας τώχετε 

τό Δημόσιον ταμείο ;
Κ αραγκ ιόζης.— Ναί, τώχω βάλει στήν 

άσφάλεια. Φοβάμαι γιά τήν πυρκαϊά.
(Άχοΰγεται δ Μπαρμπαγιώργος).
Μ «αριι«αγι<Λργος. — Τρύπα ίγώ. Ούρ*, 

καθίστι, μαθές, φρόν'μα τί θά οάς ξικατινί- 
σου, χαμπέρ’ ίκεΐνοι. Ίσήκ’σα κ’ Ιγώ τή 
γκλίτσα μ’ κί τ ’ς πήρι ου διάολους τούν πα
πούλη.

Καραγκιόζης. — Τί έκανε:, μωρέ μπάρμπα;
Μ παριιηαγιΛογος.—Τ ’ έκανα ; Τ ’ς είπα 

νά πάψ’ν νά σκούζουν, ίκειοί δέν πιίύανι, 
Ιγώ τ ’ς κατέβασα κιραυνοειδώς τήν γκλίτσα 
κί τ ’ς πήρι ού διάουλους τ ’ν παινούλη. .

Κ αραγκ ιό ζης.—Ώ , μωρέ μπάρμπα, έσά- 
πισες τό λαό στό ξΰλρ. Το»ρα Ράρθουν έδώ 
νά μάς κάνουνε έξωσι.

Μ·παρη·παγιώργος.— Ά ς  έρθ’ν. Ή  γκλί
τσα έδώ είναι.

Ταχήο .— Τ.ί εΐν* αύτή ή γκλίτσα, Μεγα
λειότατε ;

Κ αραγκ ιό ζης.— Ό  διευθυντής τής άστυ- 
νομίας.

Τ α νή ρ .—Κύριε έλέησον.
Καραγκιόζης. — Έλέησον, κύριε.
Τ α νή ρ .—Λοιπόν νά πάω νά ειδοποιήσω 

τούς φουρναραίους δτι τούς καταδικάζετε εις 
θάνατον;

Κ αραγκ ιό ζη ς.—Μάλιστα. Ά χ  !
Τανήρ .— Τί έπάθατε, Μεγαλειότατε ;
Κ αραγκ ιό ζης.—Τίποτα. Καμμιά τριαν

ταριά ζαλάδες μοΰρθανε καί μοΰ περάσανε, 
Δέν είναι τίποτα. Θά πεινάω, φαίνεται.

Τανήρ .— Τότε νά τσιμπήσετε κάτι.
Καραγκ ιόζης. — Ά μ ’ βέβαια, αύτό σκέ

φτομαι κ’ έγώ. Κολητήρι.
Κ ο λη τή ρ ι.—Τί σές, πατέλα ;
Κ αραγκ ιό ζη ς.—Πήγαινε νά μοΰ φέρης 

μιά τρόμπα.
Χ α τζηαβάτη ς.—Τί θάν τήν κάνης τήν 

τρόμπα, Μεγαλειότατε ;
ΚαραγκιόΓης.—Νά φάω.
Τ α νή ο .—Νά φάτε μέ τήν τρόμπα ;
Κ αραγκ ιό ζης.—Γ ια τί; Ποιός θά μοΰ τό 

άπαγορ· ύση ;
Τανήρ. — Ά ,  κανείς.
Κ αραγκ ιό ζη ς.- Τρέχα λοιπόν, Κολητήρι. 

Έσύ, Μπαρμπαγιώργο κ’ έσύ, ‘Ωιι.οοφονειέ, 
μείνετε έδώ. Σάς θέλω. Θά κάνουμε συμβού- 
λιο γιά κάποιο σπουδαίο ζήτημα.

ΛΙ~αρ|*παγι<δργος.— θαρρώ, έρμου, πώς 
θά ξαναγνρίσου στό χουριό.

Κ αραγκ ιόζης.— Γιατί,κύριε πρωθυπουργέ 
καί υπουργέ τών οικονομικών ;
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Μ παρμπαγιώργος.—Τί γιατίς κί γιαταν- 
τίς. θά γυρ σου, μαθές, πίσου στού χουριό 
πριχού μέ πιάκουν δοΰ πέρα κί μί κλείσ’ν 
στή φυλακή.

Κ αραγκ ιό ζη ς.—Γ ια τί;
Μπαρητΐαγιώργος.—  Ίσκότ’σα, μαθές, 

καμμιά δικαριά άθρώπ’ς.
Κ αραγκ ιό ζης.—Πόσους έσκότωσες ;

Μ παρμπαγιώργος.—Καμμιά δικαριά.
Κ οραγκ 'όζηο . — Τιποτένια πράμματα, 

μπάρμπα. Πές πώς ήτανε ψύλλοι.
Μ ^ποιιτιαγιώργος.—Ούρ·, έρμου, ήτουν, 

μαθές, άθρώποι μί μύτ’ κί μί φιτιά.
Κ α ρα γκ ιό ζη ς.—Στόμα είχαν, μπάρμπα;
Μπαριι-παγιώργος.— Ά μ ’ πώς δίν είχαν, 

έρμου. Είχαν κάτι στόματα σά φούρνρυς.
Κ αραγκ ιόζης.— Φαντάσαυ τί θά τροίγανε 

αύιοί οί άνθρωποι άν ζοΰσαν. Μπράβο,μπάρ- 
μπα. πού τρύς καθάρισες.

( “Ερχεται τδ Κολητήρι χαί φέρνει μιά 
τρόμπα).

Κ ολη τή ρ ι. — Πατέλα, ήσα μόνο μρυ. Ζέ 
μ’ έφέρανε. Έφερα καί τήν τρόμπα.

Κ αραγκ ιό ζη ς.—Καλά έκανες. Πρέπει, 
γλέπεις, νά φροντίσουμε γιά τήν άμυνα τής 
χοίρας. Οί εχτροί, γλέπεις, είναι πολλοί.Βρά
στε τώρα ένα καζάνι φασούλια.

Μ ΐταρμπαγιώργος.— Ούρ', πάλε φασού
λια θά φάς, μπάρμπα ;

Κ αραγκ ιό ζης.—Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε. 
Τά φασούλια έχουν μέσα σίδερο κι’ δταν ό 
άνθρωπος τρώει σίδερρ, γίνεται σιδερένιος.

, Δέν είδες πού τό λέει καί ή παροιμία: 
"Οποιος σκάβει τόν λάκκον τοΰ άλλου, πέφτει 
ό ίδιος μέσα.

Τ α νή ο .—Τί σχέσιν έχουν τά φασόλια, 
Μεγαλειότατε. μέ τόν λάκκον ;

Κ αραγκ ιό ζη ς.—Πώς δέν έχουν; Ό λα 
έχουν σχέσιν σ'* αύτό τόν κόσμο, κύρ Τα/ήνη. 
Κ ’ έγώ ?έν είχα σχέσι μέ τήν Βερρύτη, άλλά, 
γλέπεις, έγινα τό σήμερης Βασιληάς. Τώρα 1 
Οά πής δτι. αύριο θά μέ κάνουν μαΰρο στό 
ξύλο. Δέν έχει νά κάνη. Έ γώ  μιά φορά θά 
φ 'ω  ξΰλο τής χρονιάς μου, άλλά θά φάω καί 
φαΐ γιά δυό αιώνες. Σκουμπρί;

Τ α νή ρ .—Τ ’ εΐν' αύτά πού λέτε, Μεγα
λειότατε ;

Κ αραγκ ιό ζη ς.—Κύριε Ταχήρ καί κύριε 
Χατζηαβάτη, πηγαίνετε, παρακαλώ. Έχω βύ- 
σκεψιν μέ τόν πρωθυπουργό καί μέ τόν 
υπουργό τοΰ Έρωτος.

Χατζηαβάτης, (χρνφά).— Τό νοΰ σου, 
Καραγκιόζη μου, μήν τύχη καί κάνεις πάλι 
καμμιά κουταμάρα.

Κ αραγκ ιό ζη ς.— Σκασμός, Χατζηαβάτη. 
Έδώ χάμου δέν ήρθαμε γιά νά πουλήσουμε 
εξυπνάδες. Κουταμάρες ήρθαμε νά πουλή
σουμε. Άλαργιέν τώρα. Πάρε τόν Ταχήνη καί 
πηγαίνετε σέ κανένα ξενοδοχείο νά περάση ή 
ώρα σας.

( Ό  Χατζηαβάτης χ ι' δ Ταχήρ φεύγονν).
Ώ ιιορφ ονειός.— Ούΐτ, θά συζητήσουμε, 

κύριε Βασιλέα; *
Κ αραγκ ιό ζης.—Μάλιστα. Πάοε τό βου- 

λήνα τής αντλίας καί βάλε τον στόν άφαλό 
μου. Έσύ, Μπαρμπαγιώργο, βάλε τήν άλλη
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άκρη τοΰ σουλήνα μέσα σ’ έκεΐνο τό καζάνι 
μέ τά φασούλια καί τρουμπάρετε μέ φόρα.

Μ «αρ ιιπ αγιώ ργος.—Τί θά κάν’ς, ούρέ 
πουντήκ’ ; θά σκάσ’ς, έρμου.

Καραγκ ιό ζης.— Σώπα, μωρέ μπάρμπα. 
Τρόμπαρε κ’ έννοια σου.

Μί:αο^ΐί:αγιώργος. — Καί τί θά μ’ δώκ’ς, 
Καραγκιόζ’ ;

Καραγκιόζη . — Άμα τρουμπάρης καλά 
χαί μέ χορτάΟβς, θά σοΰ βρώ μιά νύφη.

Μπαρ^ιτταγιώργος.— Νά/_η, μαθές, καί 
λεφτά.

Καραγκιόζης. — θάχη, μπάρμπα καί λε
φτά, άλλά θά τά μοιραστούμε.

Μΐϊαρ|ΐπαγιώργος, ( σηκώνει τήν γκλί
τσα του χαί τδν χτυπάει).—Νά, έρμου.

(| ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ft


