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I  ο S r a  τ η ς  “ ϊ φ π ι ρ λ ϊ ,, I
Τό γραφείον τής < Σφαίρας* άναλαμβάνει 

την διαβίβασιν επιστολών έχ μέρους τών εν
διαφερομένων πρός όιάσημον έχ Κωνσταντι
νουπόλεως νοομάντην xai πνευματιατήν δια- 
μένοντα έν 'Αθήναις. Πλήρες φως είς δλα 
χά οίχογενιαχά μυστήρια.

Πνευματισμός, υπνωτισμός, τραπεζάκι.
Ψυχολογία παντός άιόμον έπί τ β βάσει τοΰ 

γραφικού χαραχτήρος.
Σννεννόησις δι αλληλογραφίας. 'Απαντή

σεις χαχΐϊαι xai άχριβεΐς. Πλήρι/ς μυατιχότης. 
Γράψατε: Νοομάντην, γραφεία «Σφαίρας», 
έσωχλείοντες όραχμάς 10 είς Ικάστην έπι- 
οχολήν.

Είς τους έπιθυμοϋντας νά λάβουν απαντή
σεις δι ιδιαιτέρας έπιστολής χαι δχι διά τής 
στήλης καθίσταται γνωστόν δ τι, δέον νά έσω- 
χλείονν είς διπλοΰν τό όρισθίν άντίτιμον.

ΟΝΟΟΜΑΝΤΗΣ ΑΠΑΝΤΑ:
Αίιίϋητικόν : Είσθε πολύ επιπόλαιος. "Η 

τύχη ένός άνθρώποο δέν κρίνεται άπό τάς 
στιγμιαίας συναντήσεις. Τήν νέαν, τήν όποιαν 
έγνωρίσατε χώρα τελευταία, δέν είναι όμως 
ή τελευταία, θά τήν ξεχάσετε γρήνορα.

Κίίμα Λευκό : Κάποτε οάς ώμίλησα διά 
τόν γάμον. Διατί έ-αναλαμβάνετε τήν έρωτησίν 
σος; Τοΰ ο σημαίνει ότι είσθε καχύποπτος, 
πράγμα ποΰ δέν σας τιμφ διόλου.

Καβαλλερίαν Ριινιίτικάναν : Ιδού τό 
περιεχόμενον ifjs έπιστολής. Δέν έχω δυστυχώς 
τά μέσα νά προμηθευθώ γραφομηχανήν διά νά 
γράφω καθαρώτερα Σάς εγραφον : Τό «νεύμα 
τοΰ αγαπητού σος Γεωργίου είς τάς ερωτήσεις 
σας άπαντφ ώς έξης:

Άπό  τήν γυναίκα εκείνην ώς μόνην αμοι
βήν είχατε ημέρας πλήρεις άπογοητεύσεων. Τό 
ποτήριον τών πικριών σάς τό προσ-ςρερε πλή 
ρες. Ή το  εντελώς άναξία υμών. Τήν έζη- 
λεύατε διότι έφοβεϊσθε τόν άπιστον χαρακτήρα 
της. Πάντοτε αμφιβάλλατε δι’ αύτήν. Καί 
είχατε απολύτως δίκαιον. Σάς συμβουλεύω νά 
παυσετε νά τήν ένθυμήσθε. Διαβλέπω μεγά- 
λην πρόοδον είς λίαν προσεχή μέλλον. Δ α 
βλέπω μικράν σσς άρθένειαν. Τοΰτο όμως δέν 
πρέπει νά σάς ά'ηαυχιίση διόλου. Θά ζήσετε 
άκόμη 34 έτη. Τίποτε άλλο.

Λ . Λ εωντΛν, "Αθήνας : Χαρακτήρ ακέ
ραιος, εύθύς, άγαθός καί καλός άπό πάσης 
άπόψεως. Τά προτερήματά σας τά επίκτητα 
επισκιάζουν τα ελαττώματα οας. Θά εύιυχή- 
σετε ηληρως μετά τόν γάμον σας. Α Ι οικογε
νειακοί σας άνωμαλίαι θά διευθετηθούν. Τό 
μέλλον σας λαμπρόν καί επίζηλον. Διά τόν έν 
Αμερική αδελφόν σάς θά ήδυνάμην ν’ .άπο- 

φανθώ,, εάν είχον υπ* δψιν μου τόν γραφικόν 
του χαρακτήρα.

Περιφρονημένην Μ ικρονλαν, Θεάόα- 
λονίκην : Έν πρώτοις σάς συνιστώ νά επά
νελθετε είς τήν οδόν τής αρετής. Ό  γάμος καί 
τα αίσθηματαείναι ζητήματα δευτερευούσης 
σημασίος.  ̂Πρέπει νά είναι. Κυνηγάτε πολλούς 
λαγούς, άλλά κατ’ αύτόν τόν τρόπον δέν θά 
συλλάβετε κανένα. Τίποτε άλλο.

Ε ιδωλολάτρην : Ούδέποτε έφοβήθητε τόν 
Θεόν και εντεύθεν όλη ή κακοδαιμονία, ή όποία 
δεσπόζει τής ζωή;σας.Ό μόνος κίνδυνος,όστις 
σας άπειλεϊ είναι νά μή εΰρβθή παρήγορος 
οφθαλμός δι1 ύμά;. Θά ζήσετε έν δλψ 44 ετη. 
"Αν σάς εκτιμούν;... Αλλά σάς έκτιμοΰν ot 
ομοιοί σας. Τας αδελφός σας θά τάς έπανί- 
δετε, άλλ’ ούχί άλας Γάμον διαβλέπω, άλλ1 ή 
σύζυγος θά δυστυχήσω πολύ μαζή σας.

Α - Ε .  X .,  Κέρκυραν: 'Ονομα Γεώργιος, 
πατρίς: Αθήναι. Η αδελφή σας θά ύπαν-
δρευθή, άλλ’ ούχί αύτόν τόν όποιον σήμερον 
αγαπφ.

1 ·  Δ .  Α  : Τό άπο έλεσμα τών σχέσεών σας 
με εκείνον θόρυβός πολύ , διά τό τίποτε. Τό 
μέλλον σας^πλήρες αίσί ηματικών περιπετειών, 
χαριν τών οποίων δίδετε άνομη καί τήν ζωήν 
σας. Τό τοξείδιόν σας θά άποτύχη. Γ. Δ. Α . : 
Δέν είναι δυνατόν νά αίσθανθήτε, σεϊς ή έπι- 
πολαιακαι η υπερ τό δέον ζωηρά, πραγματι- 
κην αγαπην. Πώς λοιπόν είναι δυνατόν ν* άνα- 
πήσετε είλικρινώς;

Μανροφόραν, Β όλον: Μικρόν όνομα: 
Κωνσταντίνος. Γάμον δέν διαβλέπω "Εχ·» νά 
σάς κάμα^μίαν σπουδαίαν άνακοίνωσιν, δυσκο
λεύομαι όμως νά τήν κάμω άπό τήν στήλην 
αυτήν. Γράψατέ μ.ου τήν διεύθυνσίν σος διά 
νά σάς απαντήσω δι’ Ιδιαιτέρας έπιστολής.

’ Εκείνην πον περιμένει, Βόλον: Δέν 
είναι αυτός ό πραγματικός γραφικός σας χα- 
ρακτήρ Προσπαθήσατε νά τόν άποδώσετε 
άκριβώς.

1 ρελλό Λ ανιάκ » ;  Ό , πόσον επιπόλαια

παίρνετε τήν ζωήν... Μέ έρωτάτε μέ αύτήν 
πού συνδέ^σθε... ’Αλλά μέ ποιαν άπ’ όλες; 
Οικογενειακόν δυστύχημα άλλο άπό έ κείνο ποΰ 
συνέβη δέν θά συμβή.

Φ ιλόσοφον Λ ιογένην, Θεόόαλονί- 
κην: ftl έπιχειρήσεις σας θά βαδίσουν κατ’ 
ευχήν. Άποκατάστασιν δέν διαβλέπω πρός τό 
παρόν. Etc έκ τών οίκείων σας είναι δυσηρε- 
στημένος μαζή σας. Διατί; Το^το πολύ θά οά; 
βλά-ψβ. Φροντίσατε ν' άποκαταρτήπειε τά 
πράγματα.- .

Θνμάρι toC ΒοννοΟ: Γράμμα εΰρίσκβ- 
ται καθ' όδόν. Δέν θά έλθχ) άκόμη. Ό  άδβλ- 
φός σας δέν γνωρίζει τίποτε, άλλά δέν συμ
βαίνει καί τίποτε.

Τ ό ικ ν ίδ α ν : Ό  πολυετής ούτός ερως ού- 
δέν εύάρεστον αποτέλεσμα θά εχχ). Εκείνος 
λαμβάνει δέκα καί δίδει !ν. ’Εννοήσατε ;

N inette : Χαρακτήρ άστατοι, μέχρι κατα
στροφή:. Άφοΰ σείς ηύδέποτε ύπήοξατε είλι- 
κρινής πώς έχετε τ<ηε άξίηισιν >ά είναι cl άλ
λοι ειλικρινείς; Μή φοβεΐσθε τήν έκδίκησιν, 
έφ’ όσον δέν τήν προκαλεΐτε. Μέ τόν χΛοα- 
κτήρα αύτόν ούδέπο ε θά εύτυχήσετε. Ταξεί- 
διον δέν διαΗλέπω.

Bear, Ξάνθην ’. Είς τήν τέχνην σας θά 
προοδεύσετε πλήρως. Είσθε γεννημένος δι’ αΰ· 
τήν. Τό μέλλον σας θά σάς χαρισβ μίαν γλυ- 
κυτάτην άποζημίωσιν διά τάς πικρ-ας τοΰ 
παρόντος. Γάμον διαβλέπω, ούχί όμως σύντο
μον Μέ τούς συγγενείς σας δέν θά συναντηθήιε 
πλέον. ΤιΌτο, άλλωστε, τό έχετε πάρει άπο- 
φασιν.

Ββηάιήδα Μ. *1. 9 ‘ Α θήνας: Δέν ελα- 
βον τίποτε. 'Οπωσδήποτε θά δεχθώ τάς έρω- 
τήσεις σας καί θά σάς άπαντήσω.

’ · »  * Α .Σ · ,  ’ Αθήνας: Δυστυχώς ούδόλως 
θά μεταβληθ^ ή τύχη, άπέναντί σσς καί 
κατά τόν νέονχςόνην. Κίσθε μιά μεγάλη καρ
διά, άλλά πολύ παρεξηγημίνη. Ή  μεγάλη 
κίλωσύνη σας είναι ή αφορμή τών πικριών 
σας. ΕΙς τόν έρωτα συμπεριφέρεσθε ώ ; ,ίνας 
άγγελος, χωρίς^νά λαμβάνετε ύπ* όψιν ότι ό 
έρως σήμερον άποτελεΐ τήν πλέ ν πολύπλοκον 
έμπορικήν έπιχείρησιν. Ό ταν άφήσειε κατά 
μέρος τόν ρωμαντισμόν, όστις οάς έμπνέει, 
τότε θά μέ εννοήσετε πλήρως. Τό μέλλον σας, 
όπως καί τό παρόν σις, πολυθόρυβον καί πλή
ρες συγκινήσεων. Πολλούς ήγαπήσατε πλήν 
ούδείς σάς ήγάπησε.

’ ΑπΟγητενμένον Κέον, ’ Δθήνας : Τό 
μέλλον σας πλήρες άνωμυλιών καί οικονομικών 
περιπετειών. Εις τάς εμπορικός σας επιχειρή
σεις θ’ άποτύχειε, Γάμον δέν διοβλέπω. ΕΙς 
τόν έρωτα θά θριαμβεύσετε. Σάς συνιστώ σύ· 
νεσιν καί μετριοφροσύνην.

Μαρίαν Α .  Β .: Συντομεύσατε, παρακαλώ, 
τάς έρωτήσεις σας. ’Αποφεύγω τάς φλυαρίας. 
’Αναμένω νέαν έπιστολήν σας.

Π . S . Λογκάν: Θά ζήσετε έν όλψ 62 Ιιη. 
Κληρονομιάν δέν είναι δυνατόν νά λάβετε. Ή  
ασθένεια τοΰ αδελφού σας δέν θά θεραπενθή. 
ΕΙς τήν νέαν σας έργασίαν ού3εμίαν πρόοδον 
διαβλέπω. Είσθε πολύ άιυχοί. ’Εχθροίς Ιχειε 
καί δυστυχώς καθ’ έκάσιην σάς βλάπτουν.

PcupSe Πάτρας :  Χαρακτήρ ορμητικός, 
καρδία π/ ήρη: ένθουσιασμοΰ. Τυχερή σας ήμε
ρα ή Τρίτη. Σάς συνιστώ νά δέχρσθε μετ’ έπι- 
φυλάξεω: τάς υποσχέσεις του. Είσθε άρκετά 
πνευματώ5ης ;-αί δέν πρέπει νά έπιτρέπετε νά 
σάς περιπαίζουν. Τό μέλλον σας σάς έπιφυλ- 
λάσσει μιαν γλυκυτάτην παρηγορίαν διά τάς 
δοκιμασίας τοΰ παρόντος.

Η . Ρ . Κ .. Γάμος μετά 14 μήνας, άλλά δέν 
θ ’ άποβή εύΓυνής λόνψ τοΰ στρυφνού χαρά- 
κτήρος τού συζύγου σας Όνομα σ ζύγου Χρή 
στος. ’Επάγγελμα : ’Υπάλληλος.

*Απέλπιδα z Μόνον δι* έπιστολής δύνα
μαι νά σάς άπαντήσω διεξοδικώτερον. Γρά- 
ψατέ μου. Ό.τωσδήποτε μή δίδβτε σημασίαν 
είς τό αϊσΒηιια τής δίδος εκείνης. Κάμνει φι
λολογίαν μαζή σας.

Μωόηφίναν : Ό  νέος έκεΐνος σάς έγένετο 
πρόξενο; άπογοητεύσεων, αί όιτοίαι σάς έχλό- 
νισαν. Πίστευεte ευκόλως, «νθουσιάζεσθε άμέ- 
σως καί άπογοητεύεσθε ταχύτερον. Άποσύρατε 
άπό αύτόν τό βλέμμα σας, ρίψατέ το κάπου 
αλλού, έκεΐ ενθα σάς άναμένει μιά γλυκεία 
παρηγοριά, κάποια καρδιά πονετική. Α1 ΰπο- 
ψίαι σας ακριβέστατοι. Μή ματ Ίοπονήτε πε
ρισσότερόν.

Γ · Χρν«ίοΐϊονλον : Έπιπολαιότης χαρά
κτη ρο απβλπισεικη. ΌποΌς τρώγει πολύ, άγα- 
πητέ μου, βαρυστομαχιάζβι εύκολα. ’Εφίγατε 
πολυ, δηλαδή ήγαπήσατε πολύ, έξηνιλήθη ό 
ενθουσιασμός σας, έκουράσθη ή καρδία σας καί 
εντεύθεν ή αηδία, την οποίαν αΐσ^άνεσθε σή
μερον. Μά«λον διά ποιητής έγεννήθη^ε παρά 
δια ναυτικός. Έκλεξατε άλλο έπ,γγελμα προ- 
σφορώτε^ον εις τόν χαρακτήρα σας.

Λνότννηηένην Ψ υχήν :  Μήπως τό έπί- 
θετον σας αρχίζει άπό Κ .; Πάσχετε καί διά

Ο Ν Ε Ο Σ  Κ Α Ι  Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Ο Σ  
Ο Ν Ε Ι Ρ Ο Κ Ρ Ι Τ Η Σ  Τ Ο Υ  Ν Ο Ο Μ Α Ν Τ Ο Υ

Κρίνον εάν ϊδχι ότι σοί προσφέρει παρθέ- 
•νος·, με έλπίδας ματαίας βόσχεσαι. Έαν φυ- 
τεύτ)ς τοιοΰτον καθ’ ύπνον,έπιχείρησιν ερωτι
κήν προπαρασκευάζεις.

Κριόν βλέπων καθ’ ύπνον καί κτυπούμενος 
υπ’ αύτού πληγάς παρ’ Ιχθρών περίμενε. 
Κριού τά κέρατα έάν λάβης καθ’ ύπνον, θέ
λεις άποφύγει καί τάς πληγάς τών έχθρών σου.

Κρομνδια τρώγων ή λαμβάνω- καθ’ ύπνον, 
δυραρέσκεια θέλει προκύψει· μεταξύ σσύ καί 
τοΰ δίδοντός σου.

Κρότον πυροβόλου καθ' ύπνον άκούων, 
θάνατον διάσημου τινός άνδρός προμηνύει. 
Έάν δε άκούσβς πολλούς τοιούιους άλλεπαλ- 
λήλως, έπανάστασιν.

Κ τενιζόμενος καθ’ ύπνον, φροντίδας άπο- 
βάλλεις.

Κ τίσ τη ν  όνειρευόμενος, θάνατον σημαίνει.
Κ νδώνια  κρατών ή τρώγων,πικρίας, θέλεις 

δοκιμάσει καί στενοχώριαν.
Κνπάριόύον ότι φυτεύεις όνειρευόμενο; 

και μάλιστα είς νε<ροταφεΐον, θάνατον συγ
γενούς σου σημαί.ει.’Άν ίδης τοιαύτην μακρό- 
θεν,είδήσεις καλάς θέλεις λάβει.

Κνρίας συναναστρεφόμενος καθ’ ύπνον, 
έάν είναι παρθένοι,αγγελίας καλάς θέλεις λά
βει, έάν δέ έγγαμοι μωρολογίας πολλάς θέλεις 
άκούσει.

Κώδωνος πενθίμως ήχοΰντας άκούων λεί
ψανα θέλεις Ιδεΐ.

Κωόωνούτάύιον όνειρευόμενος καί είς 
αύτό άναβαίνων, πολύν λόγον θέλουν κάμει 
περί σοΰ οί άνθρωποι.

ΔΙΑ  ΝΑ Γ1ΝΕΤΚ ΠΛΕΟΝ ΩΡΑΙΕΣ
Κόκκινα χ είλη  χωρίς καρμίνι '

Βουτήξατε επί 5 λε/ιιά τά χείλη σας μέσα σέ 
χλιαρό νερό. Σχουπήσζε τα ναιερα χαλά xai χα- 
xojiiy άλοίψατέ τα μέ Pommade camphree (hat 
να την ζητήσετε άπό τον φαρμαχοποιόν σας). 
Μετά Ινα τέταρτον σχονπήσιε τα πάλι χαί άλοί
ψατέ τα μέ γλυκερίνην. Αμέσως &’ άηοχτήοετε 
χείλη πλέον χόχχινα xai άπο τό χαρμίνι.

'Αόπρα δόντια
θέλετε νά είναι τά δόντια οας διαρκώς άσπρα 

σάν μαργαριτάρια ; Μή μεταχειρισϋήιε οντε πά
στες ovcs οόδα οντε βούρτσες. Μασοατε συχνά μα
στίχα xai τοΰτο φ&άνει. Σ τέλλα

Ύ . Γ. Δίδω ευχαρίστως χά9ε συμβουλή σχε
τική μέ τήν καλλονήν τής γυναικός πού Μ  μου 
ζητήσουν {) αγαπητές άναγνώστςιες τής ^Σφαίρας», 
εϊτε δι’ επιστολής εΐιε διά τον περιοδικού.

Ο  Ο Ρ Κ Ο Σ  Σ Ο Υ
αλά-καλή δέν όνλλογίόθηκες 

* * ·  «ώ ς  ό θνμός πολύ δέν μένει 
κ* είπες καί <5τή ζω ή  μον ώρκ <}0ηκες 
vada i γ ιά  πάντα Ονμ^μένη.

Μετάνοιωόες καί δέν μπορείς, 
θέλεις, ζη τδ ς  νά μο<7 μ ιλήιίης, 
μά εϊν* ό όρκος dov βαρνς 
καί τρέμεις μήπως τόν πατήόης.

Καλά-καλά δέν όνλλογίόθηκες 
πώς ό θνμίις π ολν δέν μένει, 
έπήγες άδικα κι* ώρκϊύθηκες 
καί τώρα [}οίι!κιοατ δεμένη.

Έ λ α  καί μην καρδιοχτνπάς, 
πάρε τόν δρκο π άλ ι π ίόω , 
άν ζώ  χωρίς νά μ ’  άγαπάς 
τ ί  θέλω τάχα καί νά ζήόω  ;

Γ. Δ ΡΟ ΣΙΝ Η Σ

νά θεραπευθή^ε άνάγκη νά ταξειδεύσετε είς 
μέρη όρεινά^τάχιστα. Σάς έγκατέλειψε λοι
πόν ; Φρονώ όη οά; έκαμε πολύ καλόν. Έάν 
πυνεδέεσθε μαζή της θά είσθε σήμερον πολύ 
δυστυχής.

Είς τό προσεχές  ̂ φύλλον τής «Σφαίρας» ϋ '  

απαντήσω εις τας επιστολάς τών δίδοον καί κυ
ρίων : Ελένης Ζ. Σ ., Αΰρας Βοσπύρον, Κο·
λητηριοϋ. Αολόττας, Τ. Τ. Π*αιάνου, Καί- 
σαρπς Αύγουστον, Σ . Πάπιγγου Μαραμένης 
Νεότητας, Σ . Ματσούχη, Ναυτόπουλου, Μυ
στηριώδους Νυχτοβάτον, 'Ανθισμένης Τριαν
ταφυλλιάς, Ιδιοτρόπον Πρίγχηπος, Μαύρου 
Διαβόλου.

‘Ε · ΆΚιν, δέν έλήφθη έπιστολή σ"ς μέ έρω- 
τήσεις. Ό  Λοομάντης

ΕΕΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ Π’ ΑΓΔΠΟΤΣΕ

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

ι. <*> ■■ A I ι*» ·

ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΤΗΣ Π ΑΛΑΙ A S  ΚΑΛΗ Σ Α Θ Η Ν ΑΣ

ί
ΥΠΟ ΙΟΑΝΝΟΥ ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ

Λ--Τ· ν  *  Φ ν  " *» ·· *

(Συνέχεια έχ τοΰ προηγουμένου)
—Είσαι καλά σήμερα ;
,—Ώ , ναί, Λαλά μου, πολύ καλά .. ■
Ό  Κισλάρ έτεινε τάς χεΐρας καί έψιυσε τό στήθος τής Χαϊδίν.
—Ώ  ! ώ ! έκαμε μέ άπροσποίη ον εύ >ρέσκειαν. ’Αφερήμ I άφερήμ ! 

γάλα άκόμη μεταχειρίζεσαι είς τό λουτρόν ;
Ή  Χυϊοίν έστέναξε καί ά.ιήντησε :
—Ώ !  έάν ήξευρες, Λαλά μου, πόσο γάλα έπήγε χαμένον!
—Έννοια σου, έννοια σου! έκαμεν οΰεο; έγειρόμενο; καί θωπεύων 

χαριέντως τήν παρειάν τής Σουλτάνας· -θά τό κέρδισες άπόψε.
Ή  Χ,ϊδιν Ιλαβ» τήν χεϊ^ά του καί τήν καιεφίλη ιεν.
— Εύχαριστώ, Λαλά 1 άνέκραξε μετά προσποιημένου ένθουσιασμοΰ.

Ό  Κισλάρ άνταπέδωκε τόν άσπασμόν έκεϊνον είς τήν λευκήν χείρα 
τής έκλαμπρόιητός'της διά τών μαύρων καί παχέων χειλέων του καί 
προσέθηκε :

—Τήν νύκτα νά μέ περιμέν^ς.
Ή  Χοΐδίν ύπεκλίθη επισή^ως, ό δέ άρχιευνοΰχος έπροχώρησε βρα

δέως μέχρι τής θύρας καί έκεϊθεν στραφείς ύπεκλίθη κατά τόν τουρ
κικόν τρόπον.

Ό τε  ή νεαρά Όθωμανίς έμεινε μόνη, έρρίφθη ίπι τοΰ ανακλίντρου 
καί τείνασα τήν χεϊρα έσυρε βιαίως τό σχοινίον τού κώδωνος.

Ή  Ζιΐή ένβφανίσθη.
—Λοιπόν ; ήρώτησεν ένργωνίως.
Ή  Σουλτάνα ένευσε καταφατικώς.
Ή  θαλαμηπήλος είς τήν ιϊδησιν ταύτην τής δεσποίνης της έσπευσε 

μέχρις αύιής κ· ί ριφθεϊσα πρό τών ποδών της γονυ,ιετής, ήρπασε τήν 
χείρά της καί τήν κατεφίλει.

—Τό βλέπει λοιπόν ή έχλαμπρότης σου; άνέ^ραξεν. Ή  προσευχή 
μου, ή προσευχή μου ή to' ό ‘Αλλάχ μέ έλυπήθη τήν κοΰμένην. 
Αύριον νά Ιδ-̂ ς, Σουλτάνα μου, μέ πόσην ύπερηφάνειαν θά περνώ 
έμπρός άπό όλας τας θυλ-μη.τόλους !..

—Δι* ό*ομαθεού! άνέκραξεν ή Χαϊδίν, μήν είπής τίποτε.
—"Ω, έννοια σου, έννοια σου, ήξεύ^ω έγώ’ μιά τέτοια τιμή δέν 

μένει μυσιική’ όλαι ι/Ι θαλαμηπόλοι τών Σουλτανισσών κατασκοπεύουν 
πάντοτε και ποτέ δέν μένει μυσ>ικύν ποίαν προσκαλεϊ ό Πατισάχ. 
Έννοια σου, έννοια σου... καί αύτήν τήν τιμήν θά τήν ήξεύρουν αύριον 
όλαι κ·ιί θά σκάσουν ά τό ιήν ζήλειαν των !..

*Η Χαϊδιν ήναγχάσθη νά έγερθή διά νά δώσ^ τέρμα είς τήν έκρη- 
ξιν έκείνην τής κολακείας τής θαλαμηπόλου της.

— Ή  έκλαμπρότης σου, μεγάλη μου Σουλτάνα, προσεθηκεν ή Ζαή, 
δέν θό καταδεχθή βέβαια νά γευματίσω μέ τάς άλλας Σουλτάνας 
σήμρρον.... ,

—Ά ,  δχι, δχι....
—Βέβαια' έχομεν ετοιμασίαν. Νά παραγγείλω διά τό γάλα του 

λουτρού;
—Ό χι δά, είναι πολύ ένωρίς άκόμη
—Καλά. Όπως διατάξω ή έ<λαμπρότης σου, Σουλτάνα μου.
*Η Χαϊδίν έ-ιχέφθη πρός στιγμήν καί ύπέλαβεν άφελώς :
—’ Ακούσε, Ζαή..
—Σουλτάνα μουί 
—Σ εϊλέ μου τήν Ζεϊνέπ.
Ή  Ζαή έσκυθρώπασε.
—Τί συμβαίνει, Ζαή; ήρώτηαε ταραγμένη έκ τοΰ ύφους έκείνου ή 

Χαϊδίν.
—Μά σήμερα... πού είναι ήμερα τέτοιας δόξης.. θά καταδεχθρ ή 

έκλαμπρότης σου νά όμιλήσο μέ μιαν χωριατοπούλαν, ποΰ δέν ήξεύρει 
νά κάμχ) ούτε ντεμενάν;

Ή  Χαϊδιν τήν καθησύχασε καί έξερράγη είς γέλωτας.
— Τί λέγεις έχει. Ζμή ; άνέκραξε ζηλεύεις τήν μικράν αύτήν ;
— Έγώ, Σουλτάνα μου ;
— Αύιή μέ διασκεδάζει μέ τήν αφέλειάν της’ απόψε μοΰ διηγήθη 

τόσα πράγματα.
— Κύτταξε, καί φαίνεται τόσον δειλή...
— *Ά, είναι πολύ διασκεδαστική' πήγαινε καί στείλε την έδώ.
Ή  Ζαή, μετά βοθύτατον τεμενάν, τόν όποϊον προκαλεΐ πόντοτε ό 

ήλιος τής δόξης, έξήλθε, ΐ'ετά τινας δέ στιγμάς ό Τιγράν είσήρχετο 
είς τήν αίθουσαν καί έκλειε δπισθέν του τήν θύραν.

— Ζεϊνέπ I είπε μεγαλοφώνως ή ΧαΌίν, ώστε ν’ άκουσθή ά«ό πιθα
νήν άκροαοιν τής ζηλοιυπου θαλαμηπόλου. ’Ακολούθησε με είς τόν 
θάλαμόν μου.

Καί διηυθύνθη πρός τόν κοιτώνα, άκολουθουμένη ύπό τού Τιγραν. 
Ό τε  εύρέθησαν μόνοι έν αύτφ ή Χαϊδίν έκλεισεν έσωθεν τήν 

θύ^αν καί ριφθεϊσα εις τήν άγκάλην του, άνέκραξε μέσψ φλογερών 
φιλημάτων :

—Άγάπη μου, Τιγράν!... άπόψε θά σέ χάσω...
*0 νεανίας ώ ρίασεν.
—Ό χ ι ..έσπευσε νά προσθέσει, δχι!.. δέν θά φύγ^ς !·. μή φοβήσαιΙ.. 

άπόψε μέ προσκαλεϊ ό Αύθέντης. ; έννοεϊς;..
—Πώς; έκαμεν ου:ος- σέ προσκαλεϊ ό Πατισάχ ;
— Ναί, άγαπη μου... ήμπορώ *ά μήν ύπάγω, έάν είπώ δτι είμαι 

κακοδιάθετη. Θ λεις;.. εγώ δέν άγτπώ άλλον παρά σέ I
Ό  Τιγράν έδόθη πρός στιγμήν είς σκέψιν.
Αίφνης μ α ιδέα άνέλαμψεν έν τφ πνεύματί του, ποΰ έφώτισεν 

ολόκληρον τήν μορφήν του. _ . . .
Έλαβε ταχέως τας δύο χεΐρας τής Χαϊδίν καί παρατηρών αυτήν 

μέ δλην τήν έντασιν τού βλέμματός του, ήρώτησε διά σταθεράς φωνής.
— Χαϊδίν ! μέ άγαπφς ;
— "Αν σέ άγαπώ !.. σύ είσαι ό πρώτος πού έγνώρισα είς τήν ζωήν 

μου... σύ εί^αι ό πρώτος πού εύρήκες τόν δρόμον τής ψυχής μου καί 
μοΰ ώμίλησες μέ γλώσσαν, πού τήν έννόησα καί τήν οίσθανθηκα !...

Καί λέγουσα ταΰτα, έν τή έκρήξει τού αισθήματος της ή υπερήφανος 
Σουλτάνα έγονυπέτησεν ενώπιον τού νεαρού ’Αρμενίου καί έξηκο- 
λονθησε :

( ’Ακολουθεί)

(Συνέχεια ix  χοϋ προηγουμένου)
Συγχρόνως δέ άνεφάνη είς τό πνεύμα του μία έλπίς.
Ίσως ό κ. Σταρόπουλος έν τή φιλανθρωπία του θά έμεσολάβει πρός

άποφυλάκισίν του. , , . ,
Καί έγραψε πρός τήν Μαριώραν μακραν επιστολήν, εις την οποίαν 

τής περιένραφε τά δσα είχεν ύποφέρει ε ’ις τήν φυλακήν καί τήν παρε- 
κάλει νά ύπαγιι νά τόν ίδχι, κατά τάς ώρας καθ’ ας έπετρέπετο η επί- 
σκεψις τών φυλακισμένων. Δέν ήτο καμμία διισκολία, ένφ ή χάρις που 
θά τοΰ έκανε θά ήτο μεγάλη. Δέν έφ ,ν τάζε το πόσον εδίψα να την 
Ιδη, νά τής όμιλήσ^, v i μάθ·α πώς έπερνούσε. Νά τόν ΙδΒ εις ποίαν 
κατάστασιν ήτο καί θά τόν έλυπείτο. Θά e/εγε νά φωνάξουν τόν Μα- 
στροκωσταντή τόν Τηνιακόν καί θά προσέτρεχεν αμέσως. -*ίχβ να της 
πή πολλά, ένα σωρό πράγματα. Τ ί χαρά πού θά έ.ταιρνεν, όταν θα τήν 
έβλεπε ! Καί πόσον θά έλαφρώνετο ή πικραμένη του καρδια !

Αλλ’ ή έπιστολή κομισθεϊσα μετά τής άλληλογραφισς του κ. 2.ταν-
ροποΰλου περιήλθεν εις τάς χεΐρας τουτου.

Ό  δέ φιλά\θρωπ ς, μετά τών άλλων του ιδιοτήτων, ειχε και μεγα- 
λην περιέργειαν.ν je w * » · t _ ι »

Καί ήνοιξε τήν έπιστολήν, πράγμα τό οποίον είχε πραξει και εις 
i n .  - 1 ί ~ ‘ &w>rmmnnr δέ αύτήν, ένεθυμήθη τα γρα-Άναγνωσας 

τήν έπιοΰσαν τής πλαστής δηλητηριάσεως
πολλάς άλλας περιστάσεις, 
φέντα ύπό μιάς έφημερίδος
τής Σταματίνας. , . _ ,

 Έδώ, μάτια μου, είνε έρως άληθινός 1 εψιθυρισε και εσχισε τήν
έπιστολήν είς μικρά τεμάχια. _ _ ,

Ό  υποδηματοποιός άνίμενε την επιούσαν μετά παλμών την αφιςιν
τής νεάνιδος. . , ,  Α.

Είχε φορέσει καθαρόν ΰποκαμισον, είχε κτενισθη και καλλωπιστή 
δσον ήδύνατο καλλίτερον καί κατείχετο ΰπό πυοετοΰ άνυπομονησιας. 

Ά λλ ’ αί πρωιναί ώραι παρήλθον, χωρίς ή Μαριοιρα να φανχ|.
Ίσω ς  είχεν έργασίαν τό πρωΐ, καί θά ήρχετο μετά μεσημβρίαν.
Άλλά καί μετά μεσημβρίαν ή νεάνις δέν έφάνη.
*0 Μαστροκωσταντής κατελήφθη ΰπό άπεριγράπτου αθυμιας. 
Ήλπιζεν όμως δτι τήν έπιού-αν θά ήρχετο. ,
Άλλά παρήλθε ή έπιούσα καί ή μετεπιούσα· παρήλθον πολλαι ήμε

ροι, καθ' α; εις μάτην ό ταλαίπωρος φυλακισμένος άνέμενε.
Τόιε ήρχισε νά ύποπτεύχι δτι ή κόρη τόν άπεστοεφετο θεωρούσα 

αύτόν αίτιον τής δτστυχίας της, καί ή ιδέα αύτη έπηύξησε την πικρίαν

τΤ'?Ά λλ '1 ήτο δυνατόν καρδία τόσον άγνή, τόσον αγγελική, νά συλλόβυ 
μίσος κατ αύτού μάλιστα, ένός δυστυχισμένου ανθρώπου, ό οποίος την 
έβλαψε χωρίς νά τό θέλχ);

Τί έπταιεν αύτός, διόιι ή τύχη του ήτο κακη;
Τί έπταιεν αύτός, διότι είχεν κακήν καί μοχθηράν γυναίκα ;
Τί έπταιεν αύτός διότι τήν ήγάπησε ;
Έπειτα ή άγάπη του ήτο τόιψ δειλή, είχε τόσον όλιγας άπαιτησεις. 

Ή θελε μόνον νά τήν βλέπη ένίοτε καί ν' άκούχι τήν ζαχαρένια της
φωνήν. -

Άλλά μή ήδύνατο καί νά ελπισ^ τίποτε περισσότερόν ; ωχε οι- 
καίωμα νά σύνδεση τήν δυστυχή, τήν βεβαρυμένην ύπαρξίν του με την 
τρυφερόν έκ ίνην καί άθώαν ύπαρξιν, ή όποία ήτο άξία πά 'ης ευτυχίας ;

Έγριψε νέαν έπιστολήν, έγραψε τριτην, άλλ’ ή Μαριώρα δεν εφανη, 
διότι καί αί δύο έπιστολαί αύται ύπέστησαν τήν τύχην τής πρώτης.

Έπί τέλους ό Κωνσταντής παρεκάλεσε συγγενή τινα ένός τών συγ- 
κρττονμένων νά μεταβή είς τήν οΙκίαν τού Σταροπούλου, νά ζητηση 
τήν ύ ιηρέτριαν Μαριώραν, νά τής εΐπΉ δτι ό συγγενής της Μαστρο- 
κωνσταντής έπtθύμει νά τήν ίδη άφεύκτως είς τήν φυλακήν, να τόν 
είδο ιοιήσ-Q δέ περί τών κατ* αύτήν εν πόση περιπτώσει. _ t

Άλλ* ό άπεοταλμένος τού· έκόμισεν είδησιν περισσότερον αφ οσον 
έφαντάζειο δυσάρεστον. . . .  „ , . . .

*Η Μαριώρα, είχεν αναχωρήσει, είχε εκδιωχθή μάλλον εκ της οι
κίας τοΰ κ. Σταροπούλου καί ούδείς έγνώριζε τί είχεν άπογείνει. διότι 
καί είς τοΰ αρχιμανδρίτου Άπόστα τό σπίτι, δπου τήν είχε συστήσ ι η
κτρία, δέν μετέβη. , , ,

Τότε κατελήφθη ύπό αληθούς απελπισίας ο υποδηματοποιός.
Καί ή προφυλάκισίς του δέν είχε τελειωμόν.
*Η φυλακή δι' αύτόν ήτο κυριολεκτικώί ούμπλιέτα, ώς έλεγον κατα 

τόν μεσαίωνα, ειρκτή αίωνία. Τόν είχον λησμονήσει νά σαπή έκεΐ, ώς 
ψωραλέος κύων. Ούδείς ένδιαφέρετο, ούδείς έφρόντιζε περί αύτοΰ. 
ΙΙοϊος έλογάριαζεν ένα πιλ^ονησιώτην, μή διαθέτοντα ψήφους η τού- 
λάχιστην ρόπαλα έν Άθήναις;

ΤΗτο τίμιος.
Καί τί σημαίνει; Καί ό τίμιος και ο άτιμος μίαν ψήφον έχουν με 

τήν διαφοράν δτι ό άτιμος καί ό κακούργος δύναται να επίδραση καί 
έπί άλλων διά τής άσυνειδησίας καί τοΰ φόβου, τόν όποιον έμπνέει.

Καί ένφ τοιαύται περίπου σκέψεις συνετάρατον τόπνεΰμά του, έτριζε 
τούς όδόντας μανιωδώς καί τά νεύρα του κατελαμβάνοντο ύπό τοιαύ- 
της έντάσεως, ώστε ένόμιζεν δτι θ ί έρρηγνύοντο. Κατά τάς στιγμάς 
έκείνας ήδύνατο νά συντρίψη σίδηρα, καί έάν έκράτει τόν αστυνόμον, 
τόν είσαγνελέα ή τόν άνακριτήν ή κανένα ά>λον οίονδήποτε έκ τοΰ κό
σμου τών κακών, ώς τούς έλεγε, θά τόν συνέτριβεν ως κάρυον 
δι* ένός γρονθοκοπήματος. , . .· .

Έπειτα, ώς συνήθως, ή άγανάκτησίς του έστρεφετο απασα κατα τού 
Θεμιστοκλή καί τής αδελφής του. ,

 Θάβγω κι’ άπό δώ καί τά βρίσκουμε. Δεν θα με κοψουν επι
τέλους. Καλή άντάμωσι!

( ’Ακολουθεί)

Ε ΙΓ  TQ Π ΡΟ ΤΕΧΕΓ 0 >ΥΛΛ0 Ν
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Ε Ν  Λ Ρ Ε Σ  Γ Α Μ Ο Υ ^ Ξ “
Μέγας είοε, Ιΐλάτανε χαί ϋαγμαστά Mat άζ 10710- 

ητρίτργα τά Πλατανόφυλλά αον. Έπι Move, os 
Mayιώ μον ίφτάζνμη Mai χαγΜελοπελεχητή, φχή 
νηνε λιγοϋλι Mai 6 άρχος 
ημών ό ανούσιος, τό όποιον 
μπορούμε τώρα νά οχεφτοΰ- 
μ* γιά άποΜαχάαιαοι, μιά 
Mai ή Αίγυπτο μάς Μουβαλ- 
λάει Ματ' έχάστη τοΐφ llti- 
ραιά φρίοΜίς ντομάτες . αί 
ΜολοΜνϋάΜία χαί μελιιζάνβς 
MOVσερβέ. Ξηγιέμαι Προμη
θέας ; Ά μ » χαί τ' άλλο ;
Pi, πώς έγινε ή Αθήνα!
Κοντεύει νά γίνη πρωτίβγου- 
οα. "Αφησε τούς πόλιομαν, 
άφησε τά ταξί, αρχίσανε τώ
ρα ν' ανοίγουν χαι μπαχά- 
λίΜα απ' Ολα δι' δλους. Μπα·
Μ α λ ο π ω λ ε  ϊο, βωόινοπωίεϊο, 
ντοματοπωλεϊο, μαρι δοπω- 
λείο κι’ οϋλα όμοϋ είς τήν 
επιφάνεια τής γής χαί σι- 
ΥΜούργΜουλοι. Μα δε βαρνέ- 
οαι. Μονάχα ή ρεχλαμα #ά
μείνη xai τίποτα άλλο. θά μοΰ πβς γιατί; Γιατί 
λέει; Ά μ  στραβομάρα ίχουνε μέσα σ’ αν λα τά 
«ΛβλεΓα» να βάλουνε xai το οινοπωλείο ; Pi, & 
ο* P9‘ iv  *β πρώτον ό χόαμος τό στόμα του στό 
νέχταρ πως θά ψωνίοβ περί τά διάφορα άλλα ■ 
θα μοΰ πβς έχουν μπνρα. Καλημέρα σας. "Ας 
εη φυλάξουνε γιά τούς άρρωστους που πίνουν τό 
ρενσινόλαδο. Με αίσιάνεσαι ;

'Οπωσδήποτις, γιά νά αοΰ ξηγηθώ ώρισμένα 
έτωρα »ον ίφτήνηνε το ψωμί ΰαρ&ω νά συζητή’. 
σουμε περι "Υμεναιο Mai πολιτίΜΟ γάμο, τό όποιο 
σε παίρνω με υπογραφή Mai με παίρνεις μέ νπο·
YW n  ** δ <5* μ' αφήοης, σ' άφίνω με υπογραφή.
Αλλα στάσου Χαι μή μοϋ Μλαΐς,ρε μιξάριπο, μι έγώ 
ο αγαπαω αρισχοχραχιχά μι' επίσημα. Κι' άν χω
ριστούμε πάλι 0ά σ' άγαπάω. Μον ο φρόντισε'ν'ά- 
ποσνρΏς εκείνα »ά ψιλά άπο τήν 'Εθνική γιατί 
στάζει εχει μεσα χαί θά στά φάη ή υγρασία.

Ξηγιέμαι άχατρεπαίνγχλ ; *ο ΒΑάμης

Ι ϊ ν ε ΡΓα Ι ια
τ 0 ν  Π Α τ ε Ρ

0 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
Έωράχατε, αδελφοί, 
όποια μον έοννέβη στραβομάρα, 
χαθόσον μον χήν έχάμισε 
<* Χύριος Καραγχιόζιος έξάρα,

χό όποιον 
ό λόγος περι χαλοπε· 

[ ράσεως 
τών ΙπιγεΙων.
Και γάρ εγωγε 6 χά- 

[  Χας,
ματαίως χόν χαιρόν 

[ μον χάσας, 
άφήχας νά μεχαβη 
χεχαμένος χοαανχος 

[χρόνος, 
ύπομονητιχός ώσπερ 

[γαϊδουριάν, 
χοινώς δνος.
Και Ιδού δθεν 
ό Καραγχιόζιος έξαι- 

[  φνηδίως 
Ιδιοχτήτριος γίγνας «- 

[  φη μερίδος, 
id ύποϊον

θά\τρώγη πολλάχις χής ήμέρας φαγίον, 
οΰχ μήν άλλά εγγύς είς απτόν θά έμβαλω- 

mm '  [θώαιν
&παν χά έαπτοΰ έπιχελεϊον, ό'που θά ατοι-

[  χειοθε τώσιν,
ήγονν δ χύριος Κονρνόγαλος, χοινώς Βάρ-

[μπα  Γεώργιος, 
Χατζηαβάτιος, Διονύσιος xai ό Ώμορφόνιος, 

χό όποιον 
και άπαν ή γενεά τών Κολνχηρίων.
Πάνδα τ&πτα ηανθάνω ό φουκαράς 
fv διαρκώς ηερισπών χόν μυελόν μου

Κ Ρ Ε Α Σ  
Κ ρέας 'ζη τούντ δ λο ι, κρέας,

ΤΑ ΡΑΒΑΙΑΚΙΑ TQT ΜΗΤΡΟΠΗ

1?ά οντε (5ώοι ούτ* άονύκι,|___
Εΐκοάι μέρες ή Α ιλή  ιιυυ 
εχει νά φάη μπριζόλά κι.
Κ » ’  άπό τό Ονμο τη ς τό μ ίγάλο  
πάντα μέ τ* άγριο μέ παίρνε* 
καί dav νά είμα ι (3ι . ελάκι 
ά ιγά (ό ιγά  δλο μέ γδέρνει·

Ψ.’Α  Ρ  I Α

ψάρια δέν νπάρχονν 
ούτε νωπά ούτε ότ* α λά τι, 
κάπον ύπήρχε μ ιά μαρίδα 
κι* αύτή τή ν  πήραν άτύ. .  .  π α λά τι.
Κ α ι μ* ολα τούτα Λ Λ ιλή  μον 
πού ε ίνα ι τώ ν ψαριώνε φ ίλη  
πάντοτε βρίόκει κάποιο »[;άρι 
νά  ijrndn όχά δικά μον χ έ ίλ ε ι.

Φ Ρ Ο Υ Τ Α  
Πληθώρα άπό πορτοκάλλια , 
άφοβ πονλοΰν καί βερεσέ, 
μ εγάλα , ενχνμα , ίπ ίο τώ ζα , 
χοντρόφλονδα , λεπτόφλονδα μπογιόζα 
iti’  όλα άπ’  εξω  άπ* τόν κορύέ*
Γεμάτη ή άγορά άπό τοβτα , 
ώρα ΐα , μπόλικα , φτηνά, 
οί γέροι τά  γλνκά  άγοράζονν 
Kui ή κοπέλλες τά  ξν νά .

Λ Α Χ Α Ν Ι Κ Α  
*Αηό την Α ΐγνπ το  ντομάτες 
και κολοκύθια κονβαλλοϋν, 
τά  τρώνε ο ί ’ Α θηνα ίο ι μέ λίτϋόα 
καί ο ί Α Ιγ νπ τ ιο ι γελο ΐίν .
Π ολλά  μάς ότέλν^νν <}τΛν ’ Αθήνα 
καί μάς άρέύονν όλα αντά , 
ά λλά  μαζή  μέ τής ντομάτες 
πρέπει νά ΰ τε ιλονν καί . . .  λεπτά.

ΔΡΟ Μ Ο Ι ΣΚΑ/ΛΜΕΝΟΙ 
Σκαμμένοι ο λ ’  οί δρόμοι γνρω-γίτρω 
κ ι’  δ λο ι πηδοΟν ά ν τί νά περπατάνε, 
και φοΰάτες γννα ικεϊες άνεΟάζονται 
καί ϋώματα έλαφρά κοψομεσιάζονται 
Κ , 1?ορ^ι^ριο τανταλ ικό  τραβάνε.
Νά κ ένας λάκκος. Κάποιος μέ<$α έπεάε, 
ψεΟδος ή παροιμία ή μεγάλη 
γ ια τ ί Ιδοί; αντός not; έπεόε 
άτό λάκκο «ο ι;  έϋκάψον ά λ λ ο ι.
Σέ δρόμονς τέτοιους τή ν  πεθερά μον

, , [όδηγώ
τά  χάνει έκείνη κα ί μένει <5άν χαζή , 
τΛς δ ίνω  τό χέρι μον καί τή ν άκονντώ 
ά λλά  έκείνη μέ τραβά άπ’  τό  παλτό 
καί μέϋ’ ύτό λάκκο πέφτονμε μαζΛ .

Ε Ρ Α Ν Ο Σ  Γ ΙΑ  Τ Α  6 € Ν 6 ΡΑ  
Ερανος πάλι γ ιά  τά  δέντρα γίνηκε 

καί τα  κοριτάια βγήκανε άάν άοονοαίοι, 
γ ιά  νά γεμίάη δέντρα ή Ε λλά δ α  μας 
καί νά τά  κόψονν οί καρβοννιαυέοι. 
"Κράνος γ ιά  τά  δέντρα, έρανος γ ιά  τ ’ δ-

.  _ [ιΐνχα
Λον οντε λοΟόα θέλοννε, οντε γλεντά -

[κ ια ...
Α νρ ιο  π άλ ι ϊόως κάμονν νέον έρανο 
καί γ ιά  τ ά . . .  Ονμαράκια

Γ ΙΑ  Κ ΑΠ Ο ΙΟ  Ρ Α Ν Τ Ε Β Ο Υ
*ΗΡθ*ς, we ° 2C04< ραντεβού 
«ο ί;  δώόαμε κοντά είς τό θηόεΐον 
κ ι ’  δμως έ<ίί/ τακαμες θάλαάϋα 
<ίάν vfidovva όδός τώ ν Π ατηάίων.
Ό λ ο  μονρμονρα ,γκυίνια, δλο κλάιιιιατα 
καί κάπον-κάπον ένα φ ιλ ί μετά §ΰάά-
.  , [νω ν ,
ί? *  ΧΡ*άτιανη μ ον, αύτό δέν Αταν ραν-

. , Τ  ,  [τεβού,
αντό  ή ταν άνακομιδή λειψάνων.

Κσρίταια μου άχέραια, 
νά σας φιλήσω ό Σ Β ΙΝ Γ Κ Ο Σ

Ο Τ Α Ν  Μ Ε Τ Ρ Ο Υ Ν  Τ Η  Φ Ο Υ Χ Τ Α . . .
Π ι^ δ ίχ ο ν  μ ’ π ’λ ί μ ’,

Καλά Mi πέρΜαλα νά τήν ηά& 'ς, μαθές, Λ»1 
δΐν συμμονρφών σι μ ι τάς Ινχουλάς τ '  ουζύγ’ ο ', 
μόνε #έλ ς νά μ ' χάν'ς τή  ζαβή κ ι τ  ν πεισμα

τάρα, διαολ" ραϊσμένου 
χαρικλόξυλου.

Ο ύρ', φόρα του,Π ιρ- 
ίίπ ου  μ ',  ο ’ Μρίνον 
σιεντουρείονς Μ ά θ ε  
φουρά δχ θδβγ'ς δξου, 
Ιον τία  τις .

Έ ι ο '  μι προυχτίς  
δ π ' βγήχις μ ί τοΰ μ ι- 
οονφονσιανο σ νάπφ ; 
οτ'ν  ΙχΜληοία νά παρ'ς

____________ I _  *νχή Σ ε  σιαματήο’νι
οτού όρομον να ο ιή  μαρήο’νι « ’ Ιγ 'ν ες  τονν οΜ·λ- 
λιών ρ ιζήλ ι Ιγ'νες. ’ Ο χ ' έιε δής ήιουν ή φοϋβτα 
σ ’ Μουντή νπερ τοΰ δέουν, μονάχα για τί μ ιτρώ ν- 
τας οΰ πολιαμαν τ '  φούστα σ ', άντιλήφβη πούc 
μέσα άπό τ '  φούστα σ ' διν νπήρχ ι τ ίπ  τις  άλλον 
Ιμπόδιου. θάν τού ξέχαοις πάλε οτή θειά σ ', ώς 
φαίνεοτι, μ '  ΙβγήΜες δξου νά χάν ς ντιχλαραοιόν 
άνεν φύλλου ο 'κ ή : Ιοοντερ 'χώ ς, σατανά τ '  διαόλ'.

Ί τώ ρ α  βάν'ς Ιμένα νά πάου x i νά ζητήξου  
ί*α *ονπ ο ίψ ι. "Ε το  f ; Νά ηάου δ'λαδής Ιγώ νά 
βγάνου τον φείδ ' ά π ' τήν τρύπα.

καΙό μ ’,, θέλου νά ο ί παν στον φταΐ- 
σμα, νά π>ερώο'ς άπ ' τονν χονμπαρδ ο ' χανά πιν 
ταΜονοάρ'χον, γιά νά μάό’ς Λ>λ' φουρά πρώτα  
νά φονρ$ς τον έπιδέξιον σά βγαίν'ς δξον η '  ΰοτ’- 
ρις τού χαιτιλΧίνου ο ’.

Νήτοονς Κονρνόγαλονς

περι τάς γυνάς χαι τάς γαλάς, 
χό όποιον

έγενόμην Καραγχιόζιος χών ΚαραγχιοζΙων.
Ό  Ά γκ α Ο α γγ ·λ ·ς

Τ Α  Δ Α Σ Η
— Παρτόν, χύριε, τόν όβολόν σας . ..
— Ό  ϋεός νά σ' έλτν,σΐ), χορίτοι μου.
— Μά πρΟΜίιται γιά τή Φιλοδαιιχή Ινασιν, 

χύριε.
— Δηλαδή ;

Δηλαδή με τά λεπτά αύτά θ* αγοράσουμε 
δέντρα γιά νά φυτέψουμε νά γίνουν δάση . . .

— Γιά νά τά χαΐνε τό χαλοχαΐρι ;
r ° Ι 1 πρέπει νά χαίρεοθε πού θά γίνουν

δάση' χύριε. Γιά φανταοθήτε ίνα ώραϊο δάσος 
πλησίον τών Αθηΐ’ών, νά πηγαίνετε εχδρομή τό 
καλοκαίρι, νά αιέχιαθε Μάτω άπό τό πεΰχο . . .

— Εμένα, δίοποινίς, δίν μοΰ χρειάζονται τά 
δάση. Έχω τήν γχαραοηέρα μου ! 91. Στήριος

ΑΠΟ ΤΗΝ 2QHW ΤΟΝ ΝΕΟΠΛΟΤΤΟΝ

Μ Ο Υ Σ  I Κ  Η
Γενναι6ταχον μήχερ μον,

'Αχ, καλλίτερης είχον νά μέ έδιδες είς τόν 
Σχαρτοώραν τόν οΙ<ογενειακόν μας οχΰλλον, 
πέρι πού μέ εδωκες είς έτοΟιον τόν άρκουδιά· 
ρην τόν ούζυξ μου, δπερ πάντα λέγει πώς ιά 
ήξεύρει οίλα καί δέν ήξεύρει τίποτις, ό άχρό- 
νιαγ<ις. Παραδείγματος χάρις, προχΟεσινόθεν 
ήθέλαμεν νά μάς ζεύσουν είς μίαν μουζικήν 
οουαρέ νιέ γκαλά, όπού θά παρευρίοκετυ καί 
ή κυρία Ποντικάκη, πού είναι κυρία όπως 
πρέπει καί φοράει καί μακρύ φουοτάνιον καί 
σπουδάζει τώρα καί μαμή καί μο6 λέει ότι δέν 
θά πάμε, διότι, λέει, δέν ξεύρω μουζικήν. 
Βρέ, άντε χάβου κ" έγώ ξεΰρω, τοϋ λέω, τ£ 
ξεΰρεις, μοΰ λέει, γραφόφωνο, τοΰ λέω. Ό χι, 
μοΰ λεει, δέν ξέρεις. Αύιό μιλάει μόνο του. 
Βρέ, ασιχτηρ, τοΰ λέω, πού μιλάει μόνο του. 
Βρέ, μιλάει άν δέν τό γαργαλέψω ; *£τοι θυ- 
μώθηκα κ* έγώ, έφόρεσα τήν κοντή μου φοΟ- 
στα κ* έβγήκα δξου γιά νά μέ συλλήψουν ot 
πολισράνοι καί νά βρώ τήν έαυχία μου.

Άκούς έ*εϊ. Σΰζυξ είναι αύιός πλέον ή τό 
μαρτύριον τοΰ κ. Ταντάλου ;

Ταΰτα καί άλλα καί «Ις άλλα μέ υγείαν, ή 
δακρύβρεχτος κόρη σας Βέττα
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*Ap. 13 ( Συνέχεια έχ χοΰ προηγουμένου)
, *0 “Οθων μόλις επρόφθασε νά ερώτησή:

— Έπέθανε ό Τζοβενος; Κα 'ι ποΰ χόν 
Ιχονν;

— Στό νοοοχομεΐο, Μεγαλειόχαχε, άπήνχη- 
α*ν ό Αύλιχός.

Ό  Βασιλεύς χοΰ ίαφιξε χό χέρι, εν ενα εν 
είς χόν Χαχζηπέτρον νά προχωρήσω xai 
ένχός δλίγον ό "Οθων, μαζή μέ χόν νπασπι- 
στήν του, εΰρίοχονχο μέσα σέ μιά άγοραίαν 
άμαξαν.

— Στό σπ ίτι μου, εΐπεν δ Χαχζηπέχρος 
στόν άμαξα.
5* Και ή άμαξα ήρχισε νά χρέχ·η άπό ρυτή- 
ρος πρός χόν δρόμον χοΰ Φαλήρου.
(,.> "Υπό τοιαύχας δραματιχάς σννθήχας όΒα- 
σιλεύς "Οθων έγχατέλειψε τ* ‘Ανάχτορά τον, 
ένώ εξω δ Λαός έμαίνεχο εναντίον του.

— Κάτω ό “Ο θων! Κάτω ό προδότης! 
ίφώναζεν ό Δαός.

Καμμιά δμως φωνή άπό αύτές δέν εφθανε 
πλέον είς χά αύτιά τον Βασιλέως. Μόνον μίαν 
ήχονεν ό "Οθων. Τήν φωνήν χοΰ ερωχος. 
Καί μόνον ενα έσχέπχεχο: χήν Μαρίαν.

Έ να δλόχληρον Στέμμα είχε γίνχ] πλέον 
*να παιχνιδάχι είς τά χέρια χοΰ ερωχος.

Ις χό σπήχι χοΰ ΰπαοπιοτον Χαχζη
πέτρον ή Μαρία είχεν εύρη χάποιαν 
σχετικήν γαλήνην. Α ί περιποιήσεις 
xai τά παρηγορητικά λόγια τής συ

ζύγου χοΰ ύπασπιστον, είχαν έπιχύσει ενα 
άναχονψαστικόν βάλοαμον είς τήν πληγωμέ· 
νην χαρδίαν της.
iΆ  Μόνον ενα χήν άνησνχοΰσε τώρα : Ό  Τζό- 
βενος. Έφοβεϊτο μή πεθανγ]. Συν^σθάνεχο 
δτι αύτή χνρίως έγένετο αφορμή νά φθάσχ) 
μέχρι τά χείλος χοΰ χάφου ό χαλός νέος.

Ηΰχετο τώρα νά ζήση xai έσχέ.χτετο νά 
ζητήσΐ) άπό τόν Βασιλέα νά τόν προστατεύσω, 
νά τοϋ δώσΐ] χάποιαν χαλή θέσιν. Μέ αυτόν 
χόν τρόπον έπίστευεν ή άφελής χάρη δτι θά 
έξηλεώνετο απέναντι χ ου. Δέν έγνώρ ιζενδμως 
δτι ό Βασιλεύς Οθων είχε θυσιάσει πρό τον 
βωμού χοΰ ερωτος χάθε Βασιλική του έξον- 
σίαν. Δέν ήτο πλέον παρά ένας άπλοΰς πο
λίτης, σάν τόν Τζόβενον χαι αύχός.

Ό τα ν  ό “Οθων εφθασεν στό σπ ίτι rov
Χαχζηπέτρον, ευρήχε τήν Μαρίαν νά προσεύ-

Γ Ε Ν Α Σ  Φ ΙΛ Ο Σ -Β Α Σ Α Ν ΙΣ Τ Η Ρ ΙΟ

Τ f jx o  πολύ φίλος, άλλά είχεν ό άτυ-
XV* *να φοβερόν ελάττωμα: “Εγραφε, 

έγραφε μέχρις αηδίας xai χό σπουδαιόχερον 
είχε χήν άπαίτησιν νά μας σερβίρ·η όλοένα 
δλα εκείνα χά γλυκανάλατα χατασχευάσμαχα 
χής ερεθισμένης φαντασίας τον.

‘Επί τέλονς έγώ ήρχισα νά τόν αποφεύγω. 
Ή το  άδύνατον πλέον νά τόν νποφέρω δια- 
βάζονχα δλας έκείνας χάς χεχραπράχτονς χαι 
πενταπράχτονς συνταγάς του πρός καθαρι
σμόν τοΰ στομάχου.
 “Επαυσα νά συχνάζω είς χά σαλόνια χαι
είς τά κέντρα πού έσύχναζεν αύτός. Στό τέ
λος ίπαναα νά βγαίνω χαι εξω τό βράδν, έχ 
φόβον μή χόν σννανχήσω είς χήν χαμπήν 
χανενός δρόμου, έτοιμον νά μέ δολοφονήσου 
μέ κανένα ρονλό χειρογράφων κάποιου νέου 
του έργου. Ά λλ ’ άπό χεΐνο πού έφοβόμουν 
δέν έγλύτωσα :

“Ενα μεσημέρι, φεύγοντας άπό τό γραφείο 
μου, τόν συναντώ είς τήν πόρτα κάποιον ξ ε -  

νοδοχείον ύπνου.
— Τ ί ίγινες, άδελφέ; μέ ήρώτησε μόλις 

μέ ε ίδ ε .  Σ ' έγύρευα ένα μήνα τώρα.

χεται. Τά μάτια της ήψαν άκόμη ΰγρά άπό 
τά δάχρυα.

τ -  ‘Ιδού, άγαπητή μου Μαρία, χής εΐπεν 
ό Βασιλεύς. Τώρα έχελείωσαν δλα δέν μένει 
παρά νά δρίσωμε τήν ώρα τής άναχωρή- 
σεώς μας.

— Θά φύγουμε λοιπόν, ήρώτησε μέ συ- 
γχίνησιν ή Μαρία, ή δποία εβλεπε ώσάν δνει- 
ρο τόν Ό θωνα έχει μπροστά της νά τής 
άναγγέλγι χήν μεγάλην ειδισιν.

—  ©ά φύγουμε, άπήνχησεν ό “Οθων. θά 
πάμε είς χήν Γαλλίαν. Δέν μέ συνδέει πλέον 
χίποτε μέ ανιόν τόν τύπον.

— Μά ή .. . Βασίλισσα ;
*0 Βασιλεύς έμόρφασε ώς έάν νά έδοχί- 

μαζεν ίσχυρότατον δηλητήριον.
— Ή  Βασίλισσα μένει έκεϊ.
— Μά θά μας άφήση νά φύγουμε ;
— Μά δέν πιστεύεις λοιπόν άκόμη, εΐπεν 

ό “Οθων μέ χάποιαν στενοχώριαν, δέν π ι
στεύεις δτι είμαι πλέον άπολύτως έλεύθερος ;

— Μά θά φύγουμε μαζή; ήρώτησε πάλιν 
ή Μαρία, τήν όποιαν είχαν σαστήσει τά λό
για τοΰ Βασιλέως.

— Θά φνγωμε, έπανέλαβεν δ “Οθων χαι 
μάλιστα δοο γρήγορα μποροΰμε. Ό  Χαχζη- 
πέτρος θά μάς βοηθήσff.

*0 υπασπιστής κατέβασε τό κεφάλι του 
κ ι' εμεινε σιωπηλός.

— Μά πώς θά φύγουμε Ι τ σ ι ; Ιχαμεν απο
ρούσα ή Μαρία.

— Τ ί έννοεΐς Ιτσ ι ; ήρώτησε περιέργως δ 
“Οθων.

— Δηλαδή άμα θά φύγουμε δέν θά είμαι 
γυναίκα σας ;

Ό  “Οθων άφήχεν ενα πλατύ μειδίαμα νά 
διέλθ·η έπάνω άπό τήν πικράδα πού είχαν τά 
χείλη του μέχρι τής στιγμής εκείνης.Ή άφελής 
αύτή έρώτησις τής Μαρίας πού εδειχνεν δλην 
τήν άγαθότητα τής ψυχής χης τοΰ ήρεσε πάρα 
πολύ. Τοΰ έθέρμαινε περισσότερον τήν άγά- 
πην τον,τοΰ έξυπνοΰσε τούς κοιμισμένους μέ
χρι χής στιγμής εκείνης πόθους τον χαι έκαμε 
χήν καρδιά τον νά συγκλονίζεται βαθύτατα.

Τήν στιγμήν εκείνην δ Βασιλεύς “Οθων 
είχε λησμονήση ΰπό ποιας δραματιχάς σνν
θήχας ενρίσκετο εί; τό μέρος έχεΐνο χαι είχε 
μεταβληθή είς εικοσαετή έρώντα φοιτητήν, 
ό όποιος ήρχισε νά χνριεύεχαι άπό περιέρ
γους όρμάς.

— “Ημονν αχό νοσοκομεϊον, χοΰ άπήντησα. 
Ξέρεις είμαι φθισιχός χαι δέ θέλω νά πλη
σιάζω άνθρωπον.

— Δέν έχεις τίποτε. "Ελα άπάνω νά περά
σουμε τήν ωρα μας. θά αοΰ διαβάσω τό τε- 
λευταϊον μου εργο. Είναι μιά κωμωδία πού 
θά χαλάσχ] χόομο. Είς χό εργον μου αύχό 
σατυρϊζω ξεύρεις....

Έ γώ  ήναγκάσθην ν ’ άφήσω έπι χέλους 
σχήν μπάντα τήν ντροπή.

— Ξεύρεις, φίλε Άρταξέρξη, τοΰ λέγω, δέν 
έχεις Ιδέα πόσο μέ στενοχωρεΐ νά μοΰ δια
βάζουν έργα xai πρό πάντων Ιργα πού έχουν 
μέσα γυναίκες. Καί δικά μον άκόμη £ν είναι, 
πάλι σνχαίνομαι νά χό διαβάσω.

— Ά ,  χό βρήκες.
— Τ ί βρήκα ;
— Έπάνω σ’ αντό τό θέμα ΐαια-ισια Ιχω 

γραμμένα βήν χελευταία μου χωμφδία. Δέν 
εχει μέσα οΰτε μιά γυναίκα. Πέρασε άπάνω. 
Θά σοϋ άρέση. Εμπρός. Μωρέ, έπιτυχία /

Τόν ήκολούθησα τρικλίζων χαι ακεπτόμε- 
νος δτι δλα είναι γραμμένα είς αύτόν τόν 
κόσμον. Ο Α Ρ Χ ΙΣ Υ Ν Τ Α Κ Τ Η Σ

Π Ρ Ο Σ Ε Χ Ω Σ

Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ

Ήσθάνετο τήν λαχτάραν νά σφίξη είς τό 
στήθος του τήν ώραϊαν Μαρία, νά τής γέ
μιση τό πρόσωπον μέ φιλιά, και 'ήσθάνετο 
χήν λαχτάραν νά χολλήση χά χείλη χου εις χό 
στόμα της χαι νά τής ρουφήξη άπό έχει δλό- 
χληρον TTfv ζωήν της.

— Θέλεις νά γίνης γυναίκα μου ; ήρώτησε 
τήν Μαρίαν.

— Μά αν φύγονμε, άπήνητσεν έχείνη μέ 
συστολήν, πρέπει πρώτα νά παντρεφτούμε. 
Πώς μποροΰμε νά φύγουμε έτσι.

— Θά π α ντρεφ θοΰμ ε λοιπόν, άνέχραξεν δ 
“Οθων, ενθουσιασμένος τώρα άπό τήν άφέ- 
λειαν τής άΥαπημένης του. Θέλεις άλλο ;

Μία έλαφρά μελαγχολία διεχύθη είς τό 
πρόσωπον τής Μαρίας.

— Τ ί σκέπτεσαι τώρα ; τήν ήρώτησεν ό 
“Οθων.

— Τήν Βασίλισσαν, άπεχρίθη ή νέα. Φο
βάμαι μήπως μάς χάνει κακό.

Ά ν τ ί ν'άπαντήση είς τήν Μαρίαν ό “Οθων 
έφώναξε τόν Xαχζηπέχρο.

— Ειδοποίησε, σέ παρακαλώ, χοΰ είπε, χό 
Πραχχορεΐον νά μάς ετοιμάσουν δύο καμπί
νες σχό άχμόπλοιον πού φεύγει άπόψε γιά 
τήν Μασσαλίαν.

— Μά δέν θά φύγουμε εχαι, είπε παρεμ 
βαίνουσα ή Μαρία πολύ ανήσυχος αύχή χήν 
φοράν. Πρέπει νά πανχρεφθοΰμε πρώτα.

—  Θά γίνη καί αύτό άπήνχησεν δ “Οθων.
Ο Χατζηπέτρος θ ' άναλάβη νά μάς φέρη

αμάξι- Θά πάμε τώρα αμέσως στό έρημοχχλήοι 
τής 'Αγίας Βαρβάρας νά χάνωμε τόν γά
μο μας.

Ό  Χατζηπέτρος ήρχισε νά φοβήται μή
πως δ Βασιλεύς είχε παραφρονήσει. “Οσα 
εβλεπε ήσαν τόσον άπίστευτα, τόσον άφύσιχα 
πράγματα.

Ήτοιμάζετο δμως νά ύπακούση, δτε δύο 
δυνατά χτυπήματα ήχούσθησαν είς τήν έξώ- 
πορταν.

*0 Χατζηπέτρος ετρεξεν άμέσως νά άνοι
ξη. Μόλις ήνοιξε τήν πόρτα, ενρέθη άπέ- 
ναντι δύο χλητήρων τής άστυνομίας.

— Τ ί θέλετε; τούς ήρώτησε μέ θυμόν.
— “Εχουμε διαταγήν νά αυλλάβωμεν τήν 

Μαρίαν Μπαλαούρα πού μένει έπάνω, είπεν 
ό ενας άπό τούς κλητήρας τής άστυνομίας.

(Ά κ ο λ ο νθ ε Ι )

ΣΥΓΧΩΡΗΣΕ ΤΟΝ Ε3ΕΓΤΕΛΙΣΜ0 ΜΟΥ 
ν 'νχώρηάέμε γ ιά  τή ν  ταπείνωάί μον 

*  τή ν έ ξε ν τελ ιίτ ικ ή ,ά λ λά  ά’ άγαπώ,με- 
λαχροινή μον άρφανονλα, γ ια τ ί έάΐτ 
nctovv ή πιό καλή θεατρίνα άτό δράμα 
τΛς ζω ή ς μ ον . Σ* άγαπώ γ ια τ ί έδάκρν- 
ίε ς  κάποτε ότό  κλάμμα μον καί κάποτε 
έγέλαάες άτή χαρά μ ον . Μά ή χαρά μον 
αύτή Αταν ψεύτικη,έμοιαζε μέ τά  παγω
μένα γέλ ια  πού χαρ ίζει ένας γέρος άτά 
έγγονάκια το ν , γ ιά  νά μή τά  λνπήΰη . 
Γ έλια  παγωμένα άπό παγωμένη καρδιά.

Μή γελάάηςμαζΑ  μον γ ιά  τή  (Σημερι
νή μον άνντρ ιβή, μελαχροινούλα μον 
κονκλίτόα . ΣΙού είπα πώς ό’ άγαπώ γ α ιτ ί  
έγινες έάύ ή καλλύτερη θεατρίνα <$τό 
δράμα τής ζωής μ ον . Γ ι ’  αύτό ά’  ά γα 
πώ άκόμα, καί άήμερα ά* άγαπώ άκόμα 
περίάόότκρο, γ ια τ ί  ϋήμερα νοιώθω πώς 
θά di χάάω γ ιά  πάντα, μελαχροινή μον 
άρφανή» πούχαάες τήν άγάπη dov, πού 
τή ν  ύκότωάες μέ τά δικά dov χέρια. Κι* 
δμως .  . .  ζώ  άκόμα γ ια τ ί ά* άγαπώ.



θ « Σ Φ Α Ι Ρ Α »

~ —  ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΜΑΓΔΑ — —
Ή  ερωτική Ιστορία μιας πεντάμορφης, 

άλλά  δυστυχούς Έβραιοπούλας, τήν όποιαν 
ήγάπηαε μέχρι τρέλλας ένας μέλλων Βασιλεύς.

Ύ πό  Ε ΣΠ Ε ΡΟ Υ

H  Σ Υ Ν Β Χ Ε Ι Δ
Κ ' έφυγε γρήγορα καί εγινεν άφαντος εις τό βάθος τοΰ δρόμου 

ένφ αί ζητωκραιγαί έξακολουθοϋσαν άκόμη οέ κάποιαν γειτονικήν όδό.
—  Ζήχω ό Κάρολος! Ζήχω ή “Ελένη.

'Ο  Βουλεύτής Άντρέ«κα\> άρχ£ζ&& νά βλίπν)
Διά νά έννοήσεχε καλά χήν παρούσαν διήγησιν τής φλυάρου κυρά 

Μαργιώγκας, τήν σχετικήν μέ τόν βουλευτήν Άνχρέσκου, πρέπει νά 
όπισΟοχωρήοωμε κατά δέκα ετη καί νά σάς όδηγήσωμε είς τό έσωχε- 
ρικόν ένός μικροί) Ισογείου τής δδοΰ τών Τριών Σταυρών είς τήν 
Συνοικίαν τών Εργοστασίων, σέ μιά άκρη δηλαδή τής Ρουμανικής 
πρωχευούσης.

Μιά μικρή αϋλή πλακόστρωτος καί μάλλον βρωμερά συγκοινωνούσε 
μέ τάς δύο κατοικίας. Ή  μία κατοικία ήτο ένα μικρό σπιτάκι, τοΰ 
όποιου τό πάτωμα εύρίσκετο έπί τοΰ αύτοΰ έπιπέδου μέ τήν αύλή, 
ή δέ άλλη ήιο ύψηλοτέρα κατά ενα πάιωμα, ώδηγοΰσε δέ είς τήν στενή 
καί μισοκαταστρεμμένη άπό τήν βροχήν ξύλινη σκάλα.

Είς τό μικρό σπιτάκι κατοικοΰσεν ό 'Εβραίος ‘Αβραάμ Λουπέσκο, 
γνωστός εις τήν συνοικίαν υπό τό όνομα Άβράμης, πλανόδιος αγορα
στής παλαιών ένδυμάτων, μαζί μέ τήν γυναίκα του Ραχήλ καί τών δύο 
παιδιά του : τής Μάγδας, ηλικίας τότε δεκατριών έτών καί τοΰ Ίωσή 
τριών έτών

Ή  σύζυγος Ραχήλ άναμφισβητήτως έπαρουσίαζεν ενα έκ τών ώραιο- 
τέρων ‘Εβραϊκών τύπων. Είχε τούς οφθαλμούς μαύρους, μεγάλους καί 
σκιερούς, τά μαλλιά μακρυάκαί τό πρόσωπον όλοστρόγγυλον. Ή  σφρα
γίδα δμως τής δυστυχίας, ή βαΟεια άποτυπωμένη είς τήν μορφή της, 
μετέβαλε εις οίκτον τόν θαυμασμόν, τόν όποιον μπορούσε νά προκα- 
λέσχι ή καλλονή.

‘Η  Ραχήλ ήιο πραγματικώς τριάντα έτών, ή διάκρισις δμως τής 
ήλικίας της άπό τό πρόσωπον της θ ' αποτελούσε άκατάληπτον βιολο
γικόν πρόβλημα.

Ή  δυστυχία καί ή ευτυχία κάμουν δύο αντίθετα θαύματα εις τόν 
κόσμον : Ή  μία διατρέφει τήν ζωήν μέ όστά, ή άλλη διατρέφει τόν
θάνατον μέ σάρκας. Καί έν τούτοις ή σύζυγος τού 'Αβραάμ μπορούσε 
αξιόλογα νά προκαλέσχ) τό βλέμμα καί τοΰ μεγαλητέρου καλλιτέχνου. 
Ή χο μία ένσάρκωσις άθλιόχηχος, ή δποία, πρός κοινήν ειρωνείαν καί 
τής καλλονής καί τής άθλιότηχος, έρριπχε ιριγύρω σκιάν εύμορφιάς.

Ή  Μάγδα είχε κάχι χό παράξενον καί χό έξωχικόν είς χό πρόσωπον 
χης καί εις χό σύνολό ν χης έν γένει.

Τά μαλλιά της ήχαν μαΰρα, σχιλπνά καί μακριά, Ήσαν κύμαχα 
άπό εβενον ποΰ έδιναν υπό τήν ανταύγειαν τής ήμέρας τήν εικόνα μιάς 
νύκτας βαθειάς, άλλά νύχχας λουσμένης είς ωκεανούς άπό άστρα.

"Εκείνο δμως πού προκαλοϋσε τήν έκπληξιν ήτο ή διασκευή τών 
ματιών της καί ΐδως τό χρώμα των. Ήσαν μεγάλα γαλανά μάτια, άπο- 
κλείνοντα πρός τό ΰποπράσινον. Δύο φ<υτερά σημεία τού Ούρανού χής 
Νουβίας καθρεπχιζόμενα σχήν ήρεμον έπιφάνειαν χοΰ Νείλου.

Ή  εύμορφιά τής Μάγδας μπορούσε νά προκαλέση, μίαν άγνωσχην 
δρμήν πρός άπόλαυοιν.

Ή  Μάγδα έγύριζε χήν γειχονιά ξυπόλυχη χωρίς κανείς νά τήν προ- 
σέχη. Οΰιε αύτός άκόμη ό Ιδιοκτήτης τοϋ σπιτιού, ό βοΛευτής Άν- 
δρέσκου, τήν είχε τιμήσει μέ μιά μαχιά, οσάκις κάθε πρωΐ πού έσηκώ- 
νεχο καί έπήγαινε ή Μάγδα νά τού σκουπήση τά δωμάτιά χου.

Όπως μάς πληροφορή ή κυρά Μαργιώγκα, ό Άνχρέσκου ήχο άπό 
τούς άνθρώπους έκείνους πού δέν διστάζουν νά μετουσιώσουν τά χρή
ματά τους εις παλλομένην γυναικείαν σάρκα.

Πλουτήσας άπό τήν ύπερτίμησιν χών χωραφιών χου, προσεπάθησε 
νά κερδίση καχά χήν παρακμήν χου δ,τι είχε χάσει καχά χήν άκμήν. 
Καί είχε μεχαβάλλει χό σπίχι χου είς μυσχικόν καχαφύγιον κάθε άνα- 
ξιοπαθούσης καλλονής, χής όπο.ας άπελάμβανε, μέ παράδοξον διά χήν 
ήλικίαν χου άνχοχήν, χήν νεόχηχα καί τήν δρόσον.

Ό  βουλευτής 'Αντρέσκου, εξήντα έχών χόχε, βραχύσωμος καί εύ- 
χραφής, έξηκολούθει χήν πρός χήν νεόχηχα έπισχροφήν του χωρίς δι
σταγμόν καί κόπον.

Τό πρωΐ ή Μάγδα έβραζε τήν σοκολάταν του, ένφ ταΰχοχρόνως, 
κτυποϋσε μέσα σ' Ινα μεγάλο ποτήρι δύο φρέσκα αΰγά, προωρισμένα 
διά χήν συνχήρησιν χού Διός χή: Συνοικίας τών 'Εργοστασίων.

Ό  Άντρέσ/,ου, ακολουθών άσυνειδήτως τήν άνάπχυξιν χής ωραίας 
Έβραιοπούλας, δέν εΐΑε παραχηρήσει όχι ή Μάγδα είσήρχεχο βαθμη
δόν άπό χήν παιδικήν εις χήν νεανικήν περίοδον. Ένα πρωΐ έπί χέ- 
λους, καχά μοιραίαν σύμπχωπιν, χό ;ιαρεχήρησεν.

Ό  κ. ’Ανχρέσκου είχε σηκωθή άπό χό χρεββάτι του καί είχε φο
ρέσει τήν πυζάμα του παρατηρούσε δέ μέ άόριστον βλέμμα τήν Μάγδα 
πού έστέκεχο άπένανχί χου. Τό παράθυρον άπένανχι ήχο άνοικχόν, 
η πρώτες δέ ακχίδες χού ήλίου πού έπεφταν σχό κεφάλι καί σχό σώμα 
χής Μάγδας, έγέμιζαν χά μαλλιά χης άπό φωτεινές ανταύγειες. Τό 
θέαμα αύχό έφάνη παραδόξως θελκτικό εις τά μάτια τού καλαισθήχου 
βουλευχού, χό δέ βλέμμα χου άκουσίως έσχαμάχησεν έπί τοΰ στήθους 
τής Έβραιοπούλας.

Ό  ήλιος είχε κάμει καί διά τό στήθος παράδον άποκάλυψιν : Ή  
άκχίδες χού ήλίου έφώχιζαν δύο έλαφράς έξογκώσεις, ένφ άπό χό άνχί- 
θεχον μέρος ό φωχισμός έκεΐνος μβχεβάλλεχο είς σκιάν πού καθίσχα με- 
γαλυχέρους χού; όγκους. Ή  Μάγϊα δέν ήννόησε τίποτε.

Ετοίμασε τήν σοκολάτα μέ τό αύγό, τήν άφήκβ έπάνω είς τό χρα-

ΠΑΡΑΜΥ6ΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙ* ΜΕΓΑΛΟΥΣ

—=Ξ|© ΧΑΡΤΟΠΑΙΚΤΗΣ |=Ε—
Μιά φορά κι' ένα καιρό ήχανβ s' 8να χωριό ενας χαρτοπαίκεης._ Άπό 

μικρό παιδί έπαιζε τά χαρτιά. Ή ρθε καιρός καί παντρεύχηκβ, έκαμε 
καί παιδιά, μά τά χαρτιά δέν τάπαυβ* βΐχβ άπόφασι νά ξβψυχήσο μέ 
τά χορτιά στά χέρια.

Ένα βράδυ μέ τό σόΟρπο, γύριζε σπίτι του άπό τόν καφενέ. Ήχανε 
Σαββατόβραδο κι’ είχε παιγμένη όλη τή δούλεψη τής ’βδομάδος^ Περ
πατούσε συλλογισμένο;, μέ σκυμμένο τό κεφάλι. Τί διάβολο — όξ άπό 
δώ μέσα — νά πή στή γυναίκα του καί στά παιδιά του, ποΰ τόν καρτε
ρούσανε νά τούς πάχι τίποτε νά φάνε; Άξαφνα τόν σταματάει ένας άν
θρωπος :

— Καλησπέρα, τού ?έει.
— Καλώς τόν πατριώτη.
— Μοΰ κάνεις μιά χάρι;
— Ά ν  μπορώ, μβιά χαράς σου.
— Σέ παρακαλώ νά μέ πάρ^ς άτόψε σπήτι σου νά φάω καί νά κοι

μηθώ, γιαχ’ είμαι ξένος.
—  Έ λ α  πά ι ε .
Μπροσιά ό χαρτοπαίκτης άπό ηίσω ό ξένος, τραβήξανε γιά τό σπήτι. 

Ά μα φχάΐανε άπ' εξω άτό τήν πόρτα γυρίζει ό χαρτοπαίκτης καί τί 
νά ίοή; Κ ιντά στό ξένο καί άλλους δώδεκα. Σκύφ-ει στ' ούχί τοΰ ξέ
νου και τοΰ λέει:

— Ποιοί'νε χοΰτοι;
— Μή σέ μέλει, βίναι δικοί μου άνθρωποι.
— Καλά, είπε μέσα του χαμογελώντας ό χαρτοπαίκτης, δέ μέ μέλει, 

μά νά ίδοϋμε τί θά μαυροφάτε.
• ·

Βλέποντας ή γυναίκα τοΰ χαριοπαίκτη νά μποΰνε τόσοι νοματαίοι, 
τάχασε. Τί νά τούς βάλη νά φά·ε, Παναγία μου, ποΰ δέν είχε χίποτ’ 
άλλο άπό μισό καρβέλι ψωμί άπάνω στό ράφι I

— Έννοια σου, κυρά, τής είπε ό ξένος, σά να κατάλαβε τή συλλογή 
της, έννοια σου καί μάς φ άν«ι τό μισοκάρβελο. Καθήστε νά φάκε.

Βάλανε τό σοφ(ά χάυου καί καθήσανε γύρω οί ξένοι κι' άνθρωποι 
τού σπητιοΰ καί χωρέσανε όλη τους χωρίς V άκουμπάη ό ενας στόν 
άλλον. Ύστεοα πήρε ό ξένος τό μισοκάρβελο, τό εύλόγησε, χώκοψε καί 
τό μοίρασε. Φάγανε οΰλοι τους καί χορτάσανε καί περίσσεψε κάμποσο 
ψωμί.

Ό  χαρτοπαίκτης κι" ή γυναίκα του δέν ξέρανε τί νά ποΰνε. Τούς 
φαινότανε άτίσιευχο, νά χορτάσουν τόσοι νομάχοι μέ μισό ψωμί.

— Μωρή, ποιός νάν’ αύτός ; είνε στ* αύτί τής γυναικός του ό χαρτο- 
παίκτηε.

— Είμαι ό Χριστός, είπε ό ξένος, σάν νά κατάλαβε τ' είπε τ ’ άν- 
δρόγυνο.

Άιιέαως πέσανε καί τόν προσκ'ΐνήσανε.
01 δώδεκα σύντροφοί του ήιανε οί δα^εκα 'Απόστολοι
— Τώρα ποΰμαθες ποιό: είμαι, είπε ό Χριστό;, θέλω νά σοΰ κάμω 

μιά χάρι γιά τή φιλοξενία ποΰ μοΰ <αμες. Λέγε τί θέλεις;
— Νά κερδίζω πάντα στήν πιιασέια, είπε 6 χαρτοπαίκτης.
— Καλά θά κέρδιζες, είπε 6 Χριτιός, κι1 έγινε άφαντος μέ νύς 

'Αποστόλους του.
* *

Πράγματι άπό τότε ό χαρτοπαίκτης όλο κέρδιζε στή πασσέτα. ’Από
κτησε βίος πολύ, γίνηκε ό πρώτος νοικοκύρης τοΰ χωριοΰ καί όταν 
πέθανε, άφησε στά παιδιά του άμετρα σπήτια καί χωράφια.

Έχσι ό Χρισχός έπλήρ > σε τ )  μισό καρβέλι χό ψωμί. Καί όμως 
ούιή ή πληρωμή δέν ήτανε τίποτε μπροστά σχή άλλη, ποΰ τοΰ φύλαγε 
στόν άλλο κόσμο. Γιαχί χήν ώρα, ποΰ βνήκε ή ψυχή τοϋ χαρχοπαίχτη, 
ίνας άγγελος, ποΰ καρτερούσε κοντά στό προσκέφαλά του, σταλμένος 
άπό τό Χριστό, τόν πήρβ νά τόν πάη στό Παράδισο.

Στό δρόμο ποΰ πή αινε μέ τόν ά/γελο, άπανχαίνουν τόν όξαποδώ 
καί πήγαινε ένα άμαρχωλό στή κόλασι Τόν είχε δεμένο τόν κ ικομοίρη, 
ότισθαγκω.α δεμένο καί τόν έσπρωχνε άλύπητα. Ό  χαρτοταίκτης συμ- 
πόνεσε τόν άτυχο χόνάχαρχωλό καί ίκσμε νόημα τού δξαποδώ νά σχαθή. 
*0 i f  αποδώ έστάθηκβ καί & χαρτοπαίκτης τού είπε ;

— Παίζουμε τά χαρτιά ;
— Τί νά παίξωμε ;
— Ά ν  μέ κέρδισες νά μοΟ παίρνης τήν ψυχή, άν όμως σέ κερδίσω 

θά σοΰ πίρνω τόν άχαρχω^ό, ποΰ πφς στήν κόλασι.
Τοΰ δξαποδώ τοΰ άρεσε ή συμφωνία' δίχως άλλο θά κέρδιζε τόν 

χαρτο.ταίκτη καί έτσι, άντίς γιά μά ψυχή, θά κήγαινε δύο στόν άφέντη 
Χον τόν Έωσρόρο.

— Παίζομε, είπε.
‘Ο χαρτοπαίκτης έβγαλε τήν τράπουλα— γιατί είχε πεθάνει κρα- 

νώντας την — κι' όσο νά πή «άμήν» κερδίζει τόν όξαποώ  καί τοϋ παίρ
νει τήν ψυχή τοΰ άααρτωλοΰ- Ό  όξαποδώ χοροπήδησε άπό τή λύσσα 
του σά δαιμονισμένο; κ' έχάθη.

Ό  χαρτο .αίχχη; άντάμα μέ τόν άγγελο καί τόν αμαρτωλό, έφτασε 
άπ' έξω άπό τήν πόρτα τοΰ Παραδβίσου. 'Εκεί ήτανε ό Χριστό;.

— Ποιός είνε τού λόγου του ; ήρώχησε.
— Είνε φίλος μου, είπε δ χαρχυπ ιίχχης.
— Σχόν Παράδεισο δέ χωρεί, εΙπ3 ό Χριστός μέ αυστηρότητα Έγώ 

σένα μονάχα προσκάλεσα.
— Καί ’γώ, άφέντη μου Χριστέ, είπε ό χαρτοπαίκτης, τήν άφεντιά 

σου μονάχα προσκάλεσα ατό σπίτι μου καί μοΰφερες άλλους δώδεκα.
Ό  Χριστός έσυλλονίστηκε λίγο, είδε πώς ό χαρτοπαίχιης είχε δί- 

κηο, χαμογέλασε καί είτε :
— ’ Ελα, περάστε καί οΐ δύο μέσα. *Η * Ανέμη

πέζι καί ήχο εχοιμη ν’ άποσυρθή όπως πάντοτε. Αίφνης ήσθάνθη τό 
χέρι τοΰ Άνχρέσκου νά πιάν{] χό δικό της.

Ή  μικρή κόρη δέν έιαράχθη διόλου. Έσήκωσε μόνον τά ωραία 
πράσινα μάτια χης πρός χόν άφένχη χης, είς χρόπον ωσιε αύχός άνχε- 
λήφθη πειό βαθειά τάς μυσχικάς υποσχέσεις ποΰ εδιδεν ό καράδοξος 
έκεΐνος συνδυασμός χών πρασίνων μαχιών, τοΰ μελαχροινού προσώπου 
καί τών μαύρων μαλλιών.

(Άχολον&ε ϊ)
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ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ “ ΣΦ Α ΙΡΑ ,,

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

λεπτά ή λέξις Si' δλονς. Διά ποιήματα 
»a i έμποριπάς καταχωρήσεις Ιδιαίτεραι 
σνμφοονίαι.

Ε Π ΙΤ Α Γ Α Ι Κ Α Ι ΕΠ ΙΣΤ0ΑΑ1 in  ευ
θείας πράς τόν ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ " ·  ΑΝΤΠΝ· 
Μ· ΣΥΡΙΓΟΝ

?■-
ι

■ Α ■■ ■■ · Α

ι ι  H i m  tor μιγιιοπιιιι m
Ή  λέ ξ ις  i>0 λεπτά

Δύο άδελφικοί φίλοι λίαν μορφωμένοι μέ 
άρίστην έξωτερικήν έμφάνισίν καί άρκετά 
εύκαχάσχαχοι 22 καί 25  έχών, αίχοΰν άλληλο
γραφίαν μέ μορφωμένα κορίχσια Αθηνών καί 
Χαλανδρίου, ούχί άνω χών 20 έχών. Σκοπός 
ενας. Ψευδώνυμα άποκλείονχαι. Γράψαχε: 
Δ. Σ. Μ. καί Β. Σ. Β., — p. r., Ένχαϋθα.

— Γεώργο, μέ πόνον πάλιν σοΰ άρνήθηκα. 
Ά ν  έλθης σχή θέσι μου καί σκεφθής καλά 
δέν θά θυμώσης. Τρομάζω πρό χοΰ άναπο- 
φεύκχου κινδύνου. Πρός χί νά θυσιάσωμεν χό 
πάν ένφ μέ υπομονήν ό θεός θά μάς βοη- 
θήση. Β. Σ.

— Τού Αγίου Βασιλε ρυ, έόρχασεν τό χα
ριτωμένο άγγελοΰδι τού X. Β. Βλάχου Βα
σίλειος, νά ιοΰ ζήση. Σ. Β. Δ. Κ.

—  Δίδες, νεαρός φοιχηχής ζηχεί άλληλογ^α- 
φίαν μεχά μορφωμένης δεσποινίδος μέ σκο 
πόν Ιερόν πρός άνακούφισιν χής μονοχόνου 
ζωής του. Γράψατε: Ε. Παπαδάκην, p.r. Αθή
νας.

— Δεσποινίς ζηχεί άλληλογραφίαν μέ νέους 
20 — 25 έχών, ίσως εΰρει άνάπαυσιν ή πονε- 
μένη χης καρδιά. ."Οποιος γράψη πρώχος θά 
έχη τήν πανιοχεινήν καί ειλικρινή φιλίαν χης. 
Γράψαχε : Μαίρην Άμδάρη, p. r., Βόλον.

— Ζητώ άμεσον σχέσιν μέ Δεσποινίδα ή 
χήραν ένχελώς άνεξάρχηχον. Διεύθυνσίς μου: 
Α. Πουλόπουλον, p . γ . έξωχερικού Ένχαϋθα.

— Νοιώθω βαθειά τήν άγνή φιλία. Μά 
ποία θά θέλησή ν ’ άνταλλαξουμε δύο λόγια 
γιομάτα παρηγοριά; Βύρων Άπέργης, p. r., 
Ένχαϋθα.

— Αξιωματικός άλληλογραφεί μέ δεσποι
νίδας ή κυρίας, σκοπός άχώρισχος φιλία. Γρά
ψαχε : Γεωρ. Καραθάνον, όδός Παπαρηγο- 
πούλου, 5, Θεσσαλονίκην.

— Κορίχσια, μιά πληγωμένη παθηχική καρ
διά ζηχεί άλληλογραφίαν σας. Γράψαχε όλες. 
Θά περάσεχε τάς ποιό εύχαρίστους, τάς πιό 
τερπνάς στιγμάς. Στέλιον Σχύλλιον, Μικρό 
Τσαρσάκη, Ηράκλειον Κρήιης.

— Αγαπημένη μου, πόσον βαρειά μοϋ φαί
νονται ή έργασία τοϋ γραφείου έπειτα άπό 
δίμηνον άνάπαυσιν. Είναι άληθές όχι πλήχιει 
κανείς δχαν δέν έργάζεχαι, μέσα δέ είς τήν 
έργασίαν λησμονεί πολλά, έν τούχοις δμως 
καί ή άνάπαυσις δέν είναι άσχημος. Εύχυχεΐς 
δσοι έργάζονχαι δχι διόχι χούς λείπουν χά μέσα 
χής ζωής, όπως είς έμέ καί πολλούς άλλους. 
Κάποχε ήθελα νά είμαι καί έγώ πλούσιος, 
χώρα δμως δέν μέ μέλλει καί πολύ. Τό μόνον 
ποΰ έπιθυμώ ήχο νά εχω άρκεχά χά μέσα τής 
ζωής, οΰχως άσχε δχαν δέν θά μπορώ νά έρ- 
γάζωμαι νά μή οχενοχωροϋμαι. Δυοχυχώς μέ
χρι σήμερον δέν τό κατώρθωσα. Εφέτος μά· 
λίστα ολίγον έλειψε οίκονομικώς νά φθάσφ 
εις τήν θέσιν είς τήν όποιαν ήμην τό 1913. 
01 τελευταίοι μήνες τοΰ 1925 ήσαν άπαίσιοι, 
ύπό πάσαν έποψιν. Βιολέττα.

—  Ξένος αλληλογραφεί μέ κυρίας καί χή
ρας καλής τάξεως. Σκοπός γνωριμίας. Γρά
ψατε : Μαύρην καρδίαν, p. r. Πειραιά.

Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Η Μ Α Τ Α
Κ. ΣταυράπουΚον, ουνδοομή έξάμηνος δρχ. 

50. Άντών. Παπουτσήν, συνδρομή έτησία 
έλήφθη. Paid’ δον gay διά' ον, ,θά στοιχίσω 
δραχ. 25. Στυλιανόν Μαυράχην, έχρεώθητε 
δραχ. 12.50. Γρηγ. Σ τ εργίου, ένεγράφηιε. 
Ί .  Σιδεράν. ένεγράφητε. Φύλλα προηγούμενα 
έστάλησ ιν. Ανχουρ. Μαυρογένην, συνδρομή 
έτησία δρ. 100, έπομέ\ως ένεγράφητε δι' άνά- 
λογον διάσχημα.

Κ Ο Ρ Ι Τ Σ Ι Α ,  rE X E T E  Τ Ο  Ν Ο Υ  Σ » Σ ,
ΜΗ Π Ι Κ Ρ Α Ι Ν Ε Τ Ε  Τ Ο Υ Σ  Α Γ Α Π Η 
Μ Ε Ν Ο Υ Σ  Σ Α Σ ,  Δ Ι Ο Τ Ι  :

Τ - κ · λ - τ -  π - λ λ - κ - ρ ·
ξ.- ρ -  - κ - ’  « λ λ -  y - ν - π - τ -

Λύσεις συνοδευόμεναι ΰπό μονοδράνμου, γί
νονται δεκτοί etc τά γραφεία τής «Σφ'ίρας» 
μέχρι τής 17ης Φεβρουάριου. Τ ’ άτοτελέσιιητα 
θά δημοσιευθοΰν εις τό φύλλον τής 20ής Φε
βρουάριου.

Οί έαωχλείοντες περισσότερα μονόδ^αχμα, 
λαμβάνουν περισσοτέρους χλήοους χαιά τήν 
έχχνβευσιν πρός Απονομήν των βραβείων.

Β Ρ Α Β Ε ΙΑ  ΘΑ Δ Ο Θ Ο Υ Ν . Δ Ε Κ Α
ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΙΙΝ

Πρώτον ^ραβείον, ένα άλμπουμ άναμνη- 
στικόν.

Δεύτερον, ενα ζεΰγος γάντια.
Τ ρ ίτο ν , ένα μ<κρό τσαντάνι.
Τ έτα ρ τον , ενα βαζάκι Κρέμ Σιμόν. 
Πέμπτον, Δραχμάς 15 είς μετρητά.

ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 
Πρώτον βραβ<Ιον, Ινα κουτί ποΟρα. 
Δεύτερον, ενα κομπολόγι.
Τ ρ ίτο ν , δέκα λάμες ξυρίσματος. 
Τ έτα ρ τον , τρίιιηνος <ηηδρο:ιή «Σφαίρας». 
Π έμπτον, ή «Γκόλφω» τοΰ Περεσιάδου.

Τ ’ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΤ ΔΙΑΓ2ΝΙΣΚ0Τ 
ΤΟΤ ΤΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 362 ΦΤΔΔΟΤ 

ΤΗΣ 975 ΙΑΝΟΤλ ΡΙΟΥ 
(Κ ύρ ιε  έλέηάον)

Ο Ι  Λ  Ύ  Τ  A  I
Λύσεις όρ&άς, εντός τής ταχθείσης προ

θεσμίας, εστειλαν οί έξής :
Βασίλειος Δελήο (κλήρ. 2), Εύστάθιος Τό* 

δούλος (κλήρ. 5), Ελένη Κανείλάκη (κλήρ. 5), 
Γ. Κσνελλάκη: (κλήρ. 5), Καίτη Δ. (κλήρ 2), 
Χρυσούλα Βτλγαρέλπ (κ/ήο. 2), Μαρία Κων
σταντίνου, Κωνσχανχίνος Κυριοζάκος (κλήρ. 
6), Φιφή Ράλλη, 'Ελ*η Ράλλη, Μαρία Χατζο- 
πούλου (κλήρ Β), Λεονάρδος Στεφάνου, Χρή 
στος Καστανόπουλος, Γεώργ. Ροδίτης, Δημ. 
Κομνηνός (κλήρ. 2), Ίωάν Ρονσσος, Μιλτιά
δης Ροϋασος (κλήρ. 7), Γεώργ. Άγνελόπου’ ος 
( λήρ 2), Β. Άϋραντήί (κλήρ. 5), Τιχίκα 
Μιχορέλλη (κλήρ. 5), Εύάγνελος Κ. Κάλλος 
(κλήρ 2), Π ινλος Παπαδότουλος, Άπ . Χρι- 
σχόπουλος, (κλήρ. 2), Λούλα Κιατή, Κωνστ. 
Μωραΐχης, Πανανιώτ Δημητρόπουλος, Μίμης 
Φβρέχος, Κική Φ=ρέχου, Διονυσία Βενέτη, Κ. 
ΜάνδαλοΓ, Γεωργία Διαμανχοπούλου, Β. Κιρ- 
κιτζής, Εύάγγελος Καλλιανός (κλήρ. 2), Σταύ
ρος "Λφε*τα;, βεόδ. Ββνιζέλος. ’ Ιωάν. Καρα
βίδας, Κωνστ Γεωονιάόης, Πέτρος Μπβχάρης, 
Νέλλα Στρατούλη, Είριάνη Λουκίσσα (κ»ήρ.2), 
Έμμ. Μπαρδή; («λήρ. 2), Δημήιριος Χορχιά 
της (κλήο. 2) Έμμ. Βισιλας, 'Αθανάσιος Μα- 
κρής (κλήρ. 3), Δ η μ . Συνεβριώτης, Κωνσιαντ. 
Άηδονόπουλος, Jaloux (κλήρ. 2), Κωνστ. Κα- 
ναβελη;, Εύάγ Βαμβακούσης, Ήλ. Σκαρίμπας, 
Παρασ. Κακαδά. Ευτέρπη Ίωάννον, Κων. 
"Αχάλνς, Μ. Ματσούκας, Άγγελ. Μαυρομα- 
ρά;, Ή . Δηντάς (κλήρ. 3), Μάνος Τσαμαρό- 
πουίος (κλήρ. 3) Αιδρέας Σωχης, Γεώργ. 
Όρφανόγιαννη?, Πηγή Πεσλή, Μιμης Γιαϊ- 
τζής, Κατί'α Γιαϊτζή, Ίτσα Παπαδοηούλου 
(κλήρ. 2), Εύ:υχία Μπβλλιέ (κλήρ. 5), Κυρίά 
κος Μητσόπουλος (κλήο. 2), ^τίλΛα Φιλιπ 
ποπιλ*του, Σπυρίδων Δρέσλερ Μίιιης Μανί- 
νος, Ξανθή Κωνσχαντινίδου, Άνδρονίχη Ίωαν- 
νίδου, Γεωργία Ιωαννίδου. Βασιλική Οίκονο- 
μοπούλου (κλήρ. 2), Πρρ Παπουχσόγλου, Διο
νυσία Βενέ η (κλήρ. 2), Β. Βενέτης (κλήρ. 5) 

ΕΚΕΡΔΙΣΑΝ Δ ΙΑ  ΚΛΗΡΟΥ  
ΤΑ  ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΩΝ ΚΟΡΙΣΤΙΩΝ 

Πρώτον βραβείο ν : μιά πλεκτή σάρπα, 
Λούλ,α Κιατή,

Δ ιν τερ ον , ένα ζεΰγος γάντια Ευτέρπη 
Ίωάν>ου.

Τ ρ ίτο ν , μίαν φιάλην άρώματος, Μαρία
Κωνσταντίνου.

Τέταρτον , τρίμηνη συνδρομή «Σφαίρας». 
Έλλη ϊάλλη.

Πέμπτον, δραχ. 15 &1ς μετρητά, Στέλλα 
Φιλιπποπούλου.

ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 
ΠρώτονΒραβεΙον,ενα κουτί ποϋρα, Σ τ  αν 

ρος Άφεντ&ς.
Δεύτερον, μιά ταμπακιέρα μετάλλινη,Κων, 

‘Αράλης.

Τ ρ ίτο ν , μιά καρφίτσα γιά τό λαιμοδέτη· 
Λ. Σώχος.

Τέταρτον , μιά ταμπακιέρα άπό πετσί, 
ΜΟτιάδ Ροϊσσος.

Πέμπτον, δραχμ. 15 είς μετρητά, Σπυρί
δων Δρισλερ.

ΟΙ κερδίσανχες πρέπει νά μάς γράψουν άμέ- 
σως τάς άκριβίίς των διευθύνσειε ή νά περά
σουν από χά γραφείά μας διά νά πάρουν τά 
βραβεία. Δέν λαμβάνεται ύπ’ δψ.ν, ή δ.εύ- 
θυνσις ποΰ άναγράφεται στό χαρτί τών λύσεων.

Ή  Δ Ις  Νόρα

l&’SbBszFS&stssss E H sseH sssass£^ f3 i 
Γ Ι Α  ΝΑ Π Ε Ρ Ν Α  Η Ω Ρ Α

fg/aa.'sa-sia'agoai-aia siia )̂.(=m)&;sai=!spa!ggsafeai

ΚΥΓΤΑΞΕ ΔΙΑΒΟΛΕΜΕΝΗ άχυχία I Έδώ 
είναι τό μόνο ξενοδονιϊο πού δέν χρωστάω καί 
βρέθηκε τώρα νά κάθεται μέσα ό ράφτης μου

—ΤΙΝΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑ πιστεύεχαι περισσό
τερον ;

—Μά, νά σοϋ πώ ; Ή  ομολογία τής . . . 
Εθνικής Τραπέζης.

—Τ Ι ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ, ΚΥΡΑ ΘΑΝΑΣΑΙΝΑ, 
στόν κινηματογράφο πού πήγες χθές;

—Ά μ ’, βόματι άκουσα τίποτα, χριστιανέ μου, 
γιά νά καταλάβω ;

—ΛΕΤΕ Ο ΘΕΙΟΣ ΣΑΣ ό,τι είχ» τό άφησε 
εις τό Όρφανοτροφείον ;

— Μάλιστα.
— Μά πόσα άτησε ;
— ’Εννέα παιδιά.

— ΒΡΕ ΑΔΕΛΦΕ ή νυναίκα μου θά μέ πτω- 
χεύσρ. 'Σπάζει όλα τά πιάτα στό κεφάλι μου.

— Τόχε άγόρασε σ.δερένιο.

— Όποιος ΠΑΙΡΝΕΙ γυναίκα πρέπει νάχη 
κεφάλι. Έσύ ..  .

— Σ’ οΰεό έχεις δίκηο, γιατί άν είχα κεφάλι 
δέν θά σ' έπαιρνα.

— Γ ΙΑ Τ Ι ΕΠΛΑΣΘΗΣΑΝ τά μάτια.
— Γιά τά μάτια.

— ΤΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ οί τρεις άδελφοί σου ;
— 01 δύο έχουν πανιρευ^ή. Ό  τρίτος, ευ

τυχώς, ζή άκόμή.

Η Π Α Λ Η Α  Α Θ Η Ν Α
Κατά τήν πρό τοϋ 1865 έποχήν τρία μόνον 

ξενοδοχεία ΰ.τΌυ ύτήρχαν είς τας Αθήνας. Τό 
ξενοδ >γείον τών ·Ξ έ ν ω ν »  τής ·Ά γ γ λ ία ς *  καί 
τής *’Α ν α το λ ή ς».

Στόν Πειραιά ήρχοντο μόλις 2 ξένα άτμό- 
πλοια κάθε 15 ή χέρες. 01 Πειραιείς ούδέποτε 
»1χαν κατοοθώσει νά τά δοΰν διότι έφθαναν 
πάντα νύκ-α καί τήν ίδια ' ύκτα άναχωροΰσαν.

— Ή  πύλη τοΰ Άδοιανοΰ έπί τής έποχής τοΰ 
Χασβκή ώνομάζεχο · Πόρχα χήο Βασιλοπούλας» 
Άπό έκ>ί ήρχιζε χό ΰχ’ αύχοϋ κχισθέν τείχος, 
τό δποίον έφθανε μέχρι τών σηοερινών παλαιών 
Ανακτόρων. *0 Ρακοόνλλέκ της

Ψ Ε Υ Δ Ω Ν Υ Μ Α
Έ κάάτη  Ιγ κ ρ ιί ις  δ ι ’  ϊνα  ίτο ς  δρχ. 6 . 

Έγκρίνονχαι: ΝώΧος Φλέρρης.

Μ Ε Γ Α Λ Η  Λ Λ Τ Ε Η  
Β Ι Β Λ Ι Ο β Η Κ Η  “ Σ Φ Α Ι Ρ Α Σ , ,

Π Π Λ Η Σ ΙΣ  ΛΙΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΗ

Είς τά γραφεία τής «Σφαίρας» πωλούνται 
χονδρικώς καί λιανικώς τά κάτωθι βιβλία καί 
μυθιστορήματα :

ΤΟΜΟΙ «ΣΦΑΙΡΑΣ»
2ου, 3ου, 4ου, δον, χαι 6ου έτους έκαστoc Δρ. 70

ΕΡΓΑ Σ. ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΤ 
Ή ρ ώ  καί Λέανδρος έκαστον Δρ. 12
Ίουδήβ  » » 12
* Ε ' α ό ιλ ί  ότό όκοτάδι » > 2 0
*^.<}μα ά ίμ ά τω ν  » » 20

ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΣΦΑΙΡΑΣ»
Γέμμα » »  2
Ά γκ α β ά γγελος  » * 2
Φ ιλολογ ικ όν  ήμερολόγιον » » 5
Ό  γάμος τΛς Γρηάς]

Παντόφλας }κωμφδίαι » » 2
Τ4 ΦρβνοκομεΙον J

ΠΡΑΚΤΙΚΑΙ ΓΝΏΣΕΙΣ 
Μέγας όδηγός καλλονής > » 30
Υ γ ι ε ι ν ή  ηδονών ·  τέρψεων » * 3 0
Ή  ψυχολογία τοΟ έρωτος > » 25
Ε ρ ω τικ ή  έη ιότολογραφ ία » » 15



Α .  Α Τ Τ Ι Κ Ο Υ  ^

Η Α. Μ. Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ο Α .
Ε Ι Σ  Π Ρ Α Ξ Ε Ι Σ  Τ Ρ Ε Ι Σ

ΣΥΝ ΕΧΕΙΑ  ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ
Καραγκιόζης. —Γιαχί βαρ^ς, μωρέ μπάρ

μπα ;
Μ παριιπαγιώργος.— Νά, έρμου, πού θά 

μ’ πής, μαθές, ot" θά μοιραστούμι, μαθές, 
τή γ'ναΐκα.

Κ αραγκ ιό ζης.—Δέ θά μοιραστούμε τή 
γυναίκα, μωρέ μπάρμπα. Τά λεφτά θά μοιρα
στούμε.

Μ παρμπαγιώογος.— Ά ...
Κ αραγκ ιό ζης.—Μόνο ποΰ ή γυναίκα θά 

είναι κομμάτι μαύρη.
Μ παρμπαγιώργος.—Τί μαύρη, μαθές ;
Καραγκ ιόζης. —Νά, μαύρη. Έδώ πέρα 

οΰλες f) γυναίκες μαύρες είναι.
Μ παρμπαγιώργος.— Δέν πειράζ’ , Καρα

γκιόζ*, άς είναι κί μαύρη. *Ιγώ θά τήν 
άσπρίσου.

Κ αραγκ ιό ζης.—Πώς θά τήν ασπρίσ^ς, 
μπάρμπα ;

Μπαρμπαγιώργος. —Θάν τήν ρίξου, μα
θές, ατούν άσβέστ', ν ' άσπρίσ', έρμου.

Καραγκ ιόζης. — 'Ωλ ράϊτ. Τώρα έμπρός. 
Πάρε τόν Ώμορφονειό κι’  άρχΐστε νά τρουμ- 
πέρνετε γιά να φάω.

Ώ μ ορφ ονειός.—Ούΐτ, κ* έγώ τί θά φάω;
Κ αραγκ ιό ζης.— Σ κ ά σ ε , χρουοούζη Κον

τεύει νάρθτ) ή παραμονή τών Βαΐων η,ού θά  
Οάς κάνω  τραπέζι. Τρούμπα τώρα.

( Ό  Μπαρμπαγιώργος κ ι’ ό  Ώμορφονειός 
τρουμπάρουν κ ι' δ Καραγκιόζης ξαπλωμένος 
μακαρίως φουσκώνει κ ι' ολο φουσκώνει).

Κ ολη τή ρ ι. — Βλέ πατελάκι, ή κοιλιά σόυ 
φούσκωσε οά λάστιχο.

Καραγκιόζης. —  Τρουμπαίρνετε, τρουμ- 
παίρνβτε.

Μπαρμπαγιώργος. —  Ούρ* έρμου, θά 
Οκάσ-QC.

Καραγκιόζης. — Τρουμπάριζε, μπάρμπα. 
"Αποφάοιοα νά πεθάνω.

Χ ατζηαβάτης.— Γιατί νά πεθάνης, μωρέ 
ματάκια μου ; Τώρα ποΰ έγινες μεγάλος ;

Κ αραγκ ιό ζης.— Ά σε με, Χαιζηαβάτη. 
'Αποφάσισα ν ’ αύτοκτονήσω μέ τό φαΐ.Τρουμ- 
πάρετε.

Ώ μ ορφ ονειός.— Ούΐτ, έγώ κουράστηκα.
Κ αραγκ ιό ζης.— Σώπα, χρουσούζη. Δέν 

κουράστηκα έγώ νά τρώω, κουράστηκες έσύ ;
Ταχήρ, (φοβισμένος). — Μεγαλειότατε, τά 

Περσικά στρατεύματα έφθασαν στά σύνορα 
τής Βερούτης.

Κ αραγκ ιόζης. — Πές τους νάρθουν νά 
φάμε. Φαΐ περισσεύει, άδρεφέ.

Ταχήρ .— Πρέπει νά λάβουμε τά μέτρα 
μας, Μεγαλειότατε.

Καραγκιόζης. — Έ γώ  δέν μπορώ νά κάνω 
τίποτα. Κάντε δ,τι θέλετε.

Τ α νή ρ .—Δέν συλλογίζεσθε, Μεγαλειότατε, 
δτι τά έχθρικά στρατεύματα θά μποΰν στήν 
πόλι καί θά μάς σφάξουν όλους;

Κ αραγκ ιό ζης.—Τί λές, άδρεφέ ; Γιατί 
νά μάς σφάξουν ; Τούς κάναμε τίποτα;

Ταχήρ .—Ζηλεύουν τήν ώραιότητα τής Βε
ρούτης καί θέλουν νά τήν καταλάβουν.

Καραγκιόζης. —Άμα θέλουν άς έρθουν.
Κ ολη τήρ ι. — Έγώ σά πάλω τό τηγάνι καί 

θά τούς σκοτιότσω οΰλους.
Τανήρ, ( ανήσυχος) .— Μεγαλειότατε, τό 

κράτος κινδυνεύει. Σέ σάς μόνο στηρίζει τάς 
ελπίδας του. Ά ν  θέλετε έχετε όλην τήν δύνα- 
μιν νά κατατροπώσετε τόν έχθρόν. Κτυπήσατέ 
τον καί θά τόν νικήσετε.

Κ αραγκ ιό ζης.—Καί τί μοΰκανε γιά νά 
τόν κτυπήσω ;

Ταχήρ. — Άκοϋτε, Μεγαλειότατε. Πέφτουν 
κανόνια.

Καραγκιόζης. — Κολητήρι, στΐψε μου 
καμμιά τρακοσα^,ιά λεμόνια στήν τέντζερη.

Κ ο λη τή ρ ι.—Γιατί, βλέ πατέλα ;
Κ αραγκ ιό ζης.—Θέλω νά πιώ μιά λεμο

νάδα. Ακόμα δέν μπορώ νά χωνέψω τό μα- 
γκούφι γιά νά ξαναφάω.

Ταχήρ. —Κύριε Χατζηαβάτη. κύριε Κολη
τήρι, κύριε. Μπα. μπαγιώργο, άν άγαπάτε τό 
Θεό, ακολουθήσατε με.

Κ αραγκ ιό ζης.—Ποΰ θά τούς πφς τούς 
ανθρώπους, βρέ χρουσούζη ;

Τ α νή ρ .'— Θά πάμε νά διώξονμε τούς 
έχθρούς.

Κ αραγκ ιόζης.—Μέ τ ί ;
Ταχήρ. — Μέ τά όπλα.
Καραγκ ό ζη ς .—Τί λές, ρέ ; Θαρρείς πώς 

μέ τά ντουφέκια θά νικήσειε τόν έχθρό;
Ταχήρ .—Άλλά πώς;
Κ αραγκ ιόζης.—  Κυρ Τα/ήνη, θέλεις ό 

ι έχθρός νά πέση ψόφιο; μπροστά στά πόδια 
μας ; Θέλεις δλοι ot στρατηγοί τοΰ έχθρού 
νά ξαπλωθούν στους δρόμους τής Βερούτης 
άναίσθητοι ;

Ταχήρ.—Θέλω.

ΑΠΟ TCV ΠΡΟΕΧΟΠ ΦΥΛΛΟΤ ΤΗΣ ·ΣΦΑ ΡΑ]

0 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Δ Ι Ο 21 ΓΡΙ1§ ι
ΕΚΔΙΔΕΙ ΤΗΝ ΙΦΗΜΕΡΙΛΑ

ΤΟ “ Κ Α Ρ Β Ε Λ Ι , ,
Γραφεϊα εις τό  Π α λ ιτ . Ι>ο<ί·>κοπεΐον 
Τνπογραφεϊα είς την 11ολνκλΐΜκή>

Σ  ΝΕΡΓΑΤΑΙ ΟΛΟΙ CI ΛΟΓΙΟΙ
ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΊΩ Ν  ΑΘΗΝΩΝ

W  ■
Καραγκιόζης. — Θέλεις νά κάνω τού; 

έχθρούς νά μή μπορούν νά σαλέψουν άπό τή 
θέσι τους καί νά πάβ τό Κολητήρι νά τούς 
ψάξ-Q τή; τσέπες, χωρίς νά μπορούν αύτοΐ νά 
κάνουν τήν παραμικρή άντίστασι ;

Ταχήρ. — Έσεϊ , Μεγαλειότατε, είσθε προ
φήτης καί φθάνει νά θελήιετε, γιά νά κατα
τροπωθώ ό έχθρός.

Καραγκ ιόζης. — Λοιπόν άκουσε τί θά 
γίνχ).

Ταχήρ .— ’Ακούω, Μεγαλειότατε.
Κ αραγκ ιό ζη ς.—Έν πρώτοις θά διατάξυς 

έκ μέρους μου δλους τ"ύς μαγέρους τής Βε
ρούτης νά βράσυ καθένας ένα καζάνι μακαρό
νια κι' άφοΰ τούς ρίξη μπόλικη σάλτσα, νά 
βγάλυ τό καζάνι στήν πλατεία.

Τ α νή ρ .—Νά βγάλυ δηλαδή κάθε μάγερας 
κι* άπό ’να καζάνι μακαρόνια στήν πλατεία ;

Καραγκ ιόζης. —Μάλιστα.
Ταχήρ. —"Υστερα ;
Κ αραγκ ιό ζης.— "Υστερα θά διατάξης νά 

βάνουν στήν πλατεία καμμιά έκατοστή βαρέ
λια νερό.

Τ α νή ρ .—Δέν καταλαβαίνω τίποτε,. Μεγα- 
λειότατε.

Κ αραγκ ιό ζης.—Έχε υπομονή. Ίσα  πού 
νά ξημερώση θά καταλάββς.

Τα^ήρ-—Κ ι 'ό  έχθρός ;
Κ αραγκ ιό ζη ς.— Ό  έχθρός πρέπει νά μπή 

μέσα στή Βερούτη.
Τανήρ —Ν ' άφήσουμε τόν Ιχθρό νά μπί] 

μέσα στήν πόλι; Θά μάς σκοτώσω ό λαός.
Κ αραγκ ιό ζη ς.—Βρέ, σούς. "Οταν λοιπόν 

οΐ έχθροί θά μπουν στήν πόλι, θά κυττάξουν, 
φυσικά, πρώτα πρώτα νά φάνε. "Οπως θάναι 
καί κουρασμένοι άπ" τήν πορεία, μόλις δοΰνε

τά μακαρόνια ποΰ θάναι στήν πλατεία, θά πέ
σουν μέ τά μούτρα. Ύστερα θά πιούνε καί 
νερό, 3ά φουσκώσουν, θά πέσουν χάμου καί 
τότε έμεΐς θά τρέξουμε νάν τούς Λιάσουμε 
ζωντανούς καί θα τούς άλλάξουμε τόν άδό- 
ξαστο.

Ταχήρ .—Πράγματι, τό σχέδιό σας είναι 
μεγαλοφυές. Μεγαλειότατε. Ά ν  όμως δέν φάνε 
τά μακαρόνια ot έχθροί ;

Κ αραγκ ιό ζη ς.—Δέν είναι δυνατόν.Όπως 
θά είναι πεινασμένοι, δέν μπορούν παρά νά 
πέσουν σάν τούς λύκους.

( ’Ακούονται κανόνια).
Τ α νή ρ .—Μεγαλειότατε, άκοΰτε ;
Κ αραγκ ιόζης. — Τί είνα ι; Μανάβηδες 

περνάνε.
Ταχήρ .—Δέν άχούτε, Μεγαλειότατε ; Πέ

φτουν κανόνια. *0 έχθρός μάς βομβαρδίζει.
Κ αραγκ ιόζης.—  Κολητήρι.
Κ ο λη τή ρ ι.— Έδώ είμαι, πατέλα, τί σές ;
Κ αραγκ ιόζης.—:Πού είσαι, μωρέ χρου- 

σούζικο ;
Κ ολη τή ρ ι.— Έδώ, κάτου άπό τή σκάφη.
Κ αραγκ ιό ζη ς.—Πού είναι ot άλλοι;
Κ ο λη τή ρ ι.— Ακούσανε τά κανόνια καί 

φύγανε.
Κ αραγκ ιό ζη ς.—Έλα λοιπόν έδώ έσύ.
Ταχήρ .—Δόξα σοι ό Θεός. Κάτι θά δια- 

τάξτ) τωρα ό Βασιλεύ; γιά νά σωθούμε.
Κ ορα γκ ιό ζη ς .—Μάλιστα. Τώρα θά δχίς. 

Κολητήοι, πάρε νά μού στίψβς καμμιά τρακο- 
σαριά λεμόνια μέσα στόν τέντζερη γιά νά 
χωνέψω.

Τανήρ. —  Μεγαλειότατε, τρελλαθήκατε ; 
Έδώ ή Βερούτη κινδυνεύει κ’  έσεΐς πίνετε 
λεμονάδα ; Τρέχω νά καλέσω τόν λαό καί νά 
τού πώ νά λάβq τά μέτρα του.

Κ α ρα γκ ιό ζη ς.—Μήν ξεχάσ^ς τά μακαρό
νια, κύρ Ταχήνη.

( Ό  Ταχήρ φεύγει).
ΤΕ ΛΟ Σ ΤΗ Σ  Β ' ΠΡΑ3ΕΩ Σ

Π Ρ I C X Q t

Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
, ,  , # 

Π Ρ Α Ξ Ι Σ  Τ Ρ Ι Τ Η

Έ νφ  δ Καραγκιόζης με τό Κολητήρι μα
ζεύουνε ιά μπαουλάκια τους γιά νά φύγουν 
άπό χήΒερούιη.βγαίνει μέσα άπό ενα τέιζερη 
τά φάντασμα τής γυναίκας τοΰ Καραγκιόζη.

Κ ολη τήρ ι. — Πατέλα, γιά κύιτα έκεΐ τόν 
τέντζερη. Γλέπω τή φάτσα τής μητέρας.

Κ αραγκιόζης.— Παναγία μου !
Τό φ ά ν τ α ό ι ι α · — Καραγκιόζη, φύγε γρή

γορα άπό τόν τόπο αύτό. Σέ μιά ώρα, άν μεί- 
νης έδώ, θά είσαι νεκρός.

(Τό  φάντασμα εξαφανίζεται).
Κ αραγκ ιό ζης.— Κολητήρι, δρόμο γιατί 

χαθήκακε. Πρέπει νά γυρίσουμε πίσω στόν 
τόπο μας.

Κ ολη τή ρ ι.— Πώ; θά γυλίσουμε, μωλέ ;
Κ αραγκ ιό ζη ς.—Μέ τά πόδια.
Κ ο λη τή ρ ι.—Κ ι’ άν κονραστούμε ;
Κ αραγκ ιό ζη ς.—Τότε βάζουμε σ’ ένέργεια 

τά χέρια. Έμπρός, γρήγορα. Πάρε δσα φα
σούλια περισέψανε καί δρόμο. Βασιλούμ, ξε- 
βασιλούμ.

Κ ολη τή ρ ι. — Γιά φασιλέας ήσουν έσύ, 
μωλέ πατέλα;

Καραγκιόζης. —Έχεις δίκ-QO, παιδί μου. 
Ά ς  γυρίσουμε πίσω στήν πείνα μας.

( Φεύγουν και οί δύο βιαστικά, ένφ πέφτουν 
ακόμα κανόνια).

Τ Ε Λ Ο Σ ;

ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΦΥΛΑΟΝ ΤΗΣ “ ΣΦΑΙΡΑΣ,,:

Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ


