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‘ Ο Αβατης τής Βαγδάτης Άχμέτ, «οΰ τόν έτρεμεν όλη ή 'Ανατολή, είχε γιά καταφύγιο ένα άπό τά πηγάδια πού βριακόνταν 
εξω άπό τή Βαγδάτη. Ό  Άχμέτ κατέβηκε κι’  έπροχά>ρηαε μέθα α* Ινα οτενό δρομάκο.

— Πρίγκηπα τοΰ κακού, έφώναξε.
Κάποιο κεφάλι κατάμαυρο κ* έπειτα ένα κορμί ήμίγυμνο έπρόβαλε, ένφ δυό μάτια πονηρά ελαμψαν οτό σκοτάδι.
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« Σ Φ Α Ι Ρ Α »

Ο ΛΗΣΤΗΣ της; ΒΑΓΔΑΤΗΣ
Μ Υ Θ Ι Σ Τ Ο Ρ Η Μ Α  Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Ν

Ε Γ Κ Λ Η Μ Α  -  Ε Ρ Ω Σ  -  Η Δ Υ Π Α Ο Ε Ι Α
(Συνέχεια ix  τής 1ης Σελίδος)

— Σοΰ φέρνω θησαυρούς σήμερα, είπεν ό 
Άχμέτ. Νομίζω δμως ότι περισσότερο άπ' 
αύτούς θά μάς χρησιμεύσω αύτό τό μαγικό 
σχοινί.

— Σέ τί λοιπόν θά μάς χρησιμεύση;
*0 Άχμέτ τοΰ άφηγήθη τά μεγάλα γεγο

νότα τής Βαγδάτης.
— Μάθε λοιπόν πώς ή Πριγκήπισσα μας 

τής Βαγδάτης,ποϋ είναι όπως ξέρεις κόρη τοϋ 
Χαλίφη Χαροΰν-έλ-Ρασίντ κλίνει αΰριον τά 
18 της χρόνια καί θά πρέπει νά διαλέξω μέσα 
σ’ όλους τούς προσκεκλημένους αυτόν ποΰ θά 
γίνχι άντρας της. Λοιπόν, σήμερα εφθασαν 
εξω άπό τις πύλες τής Βαγδάτης οΐ υποψή
φιοι μέ τά δώρα. Έρριξα ένα βλέμμα καί 
είδα ενα ολόκληρο στρατό άπό ανθρώπους 
φορτωμένους μέ δώρα καί διάφορα άλλα πο
λύτιμα πράγματα. Σέ μιά ώρα τό παλάτι τοΰ 
Χαλίφι θά είναι γεμάτο άπ' όλα αύτά καί 
έπειδή δέν θά τά κλείσουν αμέσως στά θη
σαυροφυλάκια μπορούμε νομίζω νά τάς έλα- 
φρώσωμε λιγάκι.

Ό  Άχμέτ καί ό Πρίγκηψ τού Κακού ξεκί
νησαν γιά τή Βαγδάτη καί άκολουθώντας κά
ποια συνοδεία κατώρθωααν νά εισχωρήσουν 
μέσα στό παλάτι. Όταν εφθασαν όμως στήν 
κυρίαν είσοδο ot φύλακες ποΰ ήξεραν τόν 
αριθμό τών συνοδών δέν τούς άφησαν νά πε
ράσουν. Ό  Άχμέτ, ποΰ τίποτε δέν τόν άπέλ- 
πιζε, σημάδεψε μέ λίγο αίμα άπό τό χέρι του* 
τήν πόρτα, άπ' τήν όποία μπήκε ή συνοδεία 
καί έφυγε νά έπι στρέψη τήν νύκτα καί συνέ
χισή τήν έπιχείρησί του. Τά μεσάνυχτα οί 
δύο σύντροφοι έπέστρεψαν στό παλάτι καί 
έτρύπωσαν έχει χάρις στό μαγικό σχοινί. Καί 
ένφ ό Άχμέτ κατώπτευε τό έσωτερικό τοΰ 
παλατιού, ό σύντροφός του φρουρούσε τήν 
Ιξοδο κρυμμένος πίσω άπό ενα παραβάν σχή
ματος βάζου, καί κρατώντας είς άπόστασιν τάς 
τίγρεις τοΰ Χαλίφη, ποΰ τριγύριζαν στή μαρ· 
μαρένια αΰλή.

Ό  Άχμέτ έσκέπτετο τί νά πρωτοδιαλέξη 
μεταξύ τών θυσαυρών καί έξήταζε προσεχτικά 
στό φώς τοΰ φεγγαριοΰ ενα κολλιέ μέ 48 
μαργαριτάρια, όταν ot μελωδικοί ήχοι ένός 
λαγούτου τόν έκαναν νά στρέψη άλλοΰ τήν 
η,ροσοχή του. Έπροχώρησε κρατώντας άκόμη 
στά χέρια του τό κολλιέ πρός τό έσωτερικό 
τοΰ παλατιού. Στό μέσον μιάς αίθούσης μέ 
έξαιρετική πολυτέλεια έπιπλωμένης, εύρ,σκέτο 
ένα χρεββάτι, εις τό όποιον άνεπαύετο μιά 
ώραιοτάτη κόρη, ένφ γύρω της τρείς σκλάβες 
τήν ένανούριζαν. Ό  Άχμέτ κατάλαβε αμέσως 
ότι εΰρίακετο μπροστά στήν Πριγκήπισσα 
Ζομπέΐντα, ή όποία έπρόκειτο τήν άλλη μέρα 
νά διαλέβη τόν σύζυγόν της. Μία άπό τις τρεις 
σκλάβες τς ήταν ή ώμορφη Βάγκα, ή όποία 
ήταν και ή πιό πιστή καί άφοσιωμένη στήν 
κυρία της. Σέ λιγο f| σκλάβες έφυγαν καί ό 
Άχμέτ έπλησίασε στό κρεββάτι καί παρετήρει 
μέσα άπό τήν τούλινη κουνουπιέρα τήν κοι- 
μωμένη πριγκήπισσα. Ή  καλλονή της τόν 
έγοήτευσε καί αύτός, που άλλοτε δέν έκτι 
μοΰσε άπ’ τις γυναίκες άλλο άπ* τά κοσμή- 
ματά των, κατάλαβε ότι είναι αιχμάλωτες 
τής καλλονής τής Ζομπέϊντας. Ή  ώρες περ
νούσαν καί ό Άχμέτ δέν άπεφάσιζε νά φύγη. 
Έπήρε στά χέρια του ιό άσπρο χέρι τής Ζομ- 
πέΐνχας, πού κρεμόταν |ξω άπ’ τά σκεπάσματα 
καί τό έχάΐδεψε άπαλά. Όσον όμως καί 
αν ήταν αθόρυβο τό κίνημά του ή Ζομπέΐντα 
διησθάνθη τήν παρουσία ξένου προσώπου.

— Βάγκα ! έφώναξε άσυναισθήτως. Ή  
Βάγκα έτρεξε κοντά της, ή Ζομπέΐντα όμως 
είχε έν τφ μεταξύ ξανακοιμηθή.

— Όνειρόν ήταν, έσκέφθη ή πιστή σκλάβα 
καί έσκυψε γιά νά τακτοποιήσω τά σκεπάσματα 
τής κυρίας της, όταν αίσθάνθηκε στή γυμνή 
σάρκα της τήν κρύα αΙχμή ένός στιλέτου.

— Μή βγάλης άχνα, τής λέγει ό Άχμέτ. 
Καί λησμόνησε όλα όσα είδες. Ή  πριγκή- 
πισσα δέν έχει τίποτε νά φοβάται.

Ή  Βάγκα πρό τής άπειλής τοΰ Άχμέτ 
ύπετάχθη καί τόν ώδήγησε έξω στόν διάδρομο. 
Έκεΐ ό Άχμέτ άφησε τή σκλάβα καί τρέ- 
χοντας άθόρυβα σάν γάτα ξαναγύρισε στό κρεβ
βάτι τής Ζομπέϊντας, τήν έ θαύμασε γιά μιά 
άκόάη φορά καί έφυβε πέρνοντας μαζύ του 
ένα πασουμάκι τής άγαπημένης του. Έπήδησε 
μέ δύο πηδήματα στή σκάλα έφθασε στόν 
έξώατη καί ήταν έτοιμος νά έξαφανισθή, όταν 
κάποιος θόρυβος προσείλκυσε τήν προσοχή 
του. Ή  Βάγκα, μόλις τήν άφησε ό Άχμέτ, 
έφώναξε τή. φρουρά είς βοήθειαν. Έπηκολού- 
θησε μιά καταδίωξι τρομερή, άπό τήν όποιαν
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ΣΤΗΛΗ ΜΙΚΡΟΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ |
20 λεπτά ή λ έ ξ ις

- Βασίί.ειον 'Ηράκλειον σε λένε,
xai ξακουσμένη πόλις Μακεδονίας to’είσαι

-  Ή  κωμόαολις Μεγάραβον σε σκεπάζει, 
ποΰ πάντα τιμημίνη δέ ν& είσαι.

-  Ποΰ i  ήλιος κάϋε δύση σοΰ στέλνει, 
ταϊς χρνααϊς άκτϊναις νά σ' άποχαιρεζήσβ.

-  ’ Οπου την αύγή πάλι ι?ά σε καλημερήσπ 
καί γελαστή χαρούμενη θά σ' ενρν.

-Και τό χέρι σου κάποιον θά ieyOjj, 
καί αιωνίως ευτυχισμένη θά είσαι.

Καν. Μωραιτης, Έδεσος

ΝΑ ΓΙΑΤΙ ΠΟΝΩ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΝΔΡΕΥδΗΣ
Έσκέπασα τό παράθυρά μου με τό σκοϋρσ 

ριντώ γιά νά μη βλέπω την Αντιχρννή μυγδα
λιά. πού ανθίζει. Μοϋ θυμίζει τόσο εσένα... 
Και σέ φαντάζομαι τότε μέ τό όλόλευχο 
νυφιάτικο κουστούμι σου, νυφούλα υπερή
φανη χ ι ' ευτυχισμένη... οπως σέ είχα φαν- 
τασθή xai Άλλη μιά φορά μέσα στήν ερωτική 
μου παραζάλη, τότε πού είχα λησμονήση τήν 
πραγματικότητα x ' εζοϋσα μέ τά όνειρα... 
Νυφούλα... “ Ω, μά δχι Έ γώ  δεν κ λ α ίω  διόλου 
γι' αυτό... Μή νομίσης... Τά δάκρυά αύτά 
δέν εϊναι γιατί θά πανδρευθης άΛΛα γιατί 
θά δυστυχήσης... “Ω, οχι. δέν πονώ που 
βλέπω τό νυφικό σου χρεββάτι..., Λογώ γιατί 
δίπλα σ ' αύτό διακρίνω κάποιο φέρετρο. Δέν 
ζηλεύω γιατί γελάς γεμάτη έρωτα... Λυπού
μαι τά χειλάκια αύτά ποΰ θά δοκιμάσουν 
μεθαύριο τό πειό βαρύ δηλητήριο... Δέν πονώ 
γιατί λάμπουν τά μάτια σου... Πονώ γιά 
τά μάτια αύτά, γιατί θά χλάψουν αύριο 
για μένα.

Νά γιατί, χαρδούλα μου, πονώ πού θά 
παντρευθβς.

Έόιτερος
ΤΟ ΜΑΚΡΥ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΝΙΟ ΦΟΥΣΤΑΝΙ

ΤΙ ΛΕΓΟΪΝ ΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΡΙΑΙ 
ΚΑΙ 01 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΙ ΜΑΣ

Κηρύσσομαι ύπερ τής μακρυάς φούστας διότι 
ϊχει χάριν. Τά κοντά μοΰ προξενούν Αηδίαν διότι 
& σκοπός, τόν όποιον επιδεικνύει δεν εϊναι οε· 
μνός. Κ Μωραΐτης Έδεσσα.

— Τάσσομαι ύπερ τής κοντής, διότι καθιστφ 
ελκυστικήν τήν γυναίκα καί τής προσδίδει χάριν. 
"ξ[ γυναίκες δ'εν φορούν κοντά γιά νά σκανδαλί
ζουν ημάς τούς ανδρας, άλλά διότι τό απαιτεί ή 
μόδα. 'Λ  Σταυριδης.

— Προτιμώ τό κηντό, γιατί φανερώνει τό σύγ
χρονο πολιτισμό καί κάνει κομψή τήν γυναίκα. 
Δ. Στύμ ,.δης. Έγώ, άφ' ένός μεν ευρίσκω δι 
καιολογημένην τήν διαμαρτυρίαν των γυναικών, 
άφ' ετέρου δέ δικαιοτάτην τήν διαταγήν τής Αστυ
νομίας. Μάνσς Τσαγχαρόπουλος.

—Έκείνη, ή όποια θέλει νά τό φορη κοντό ώς 
τό γόνυ δέν θέλει νά έπίλ&γι ή θεραπεία τοΰ κα- 
τατρύχοντος τόν τόπον μας φθοροποιού νοσήματος, 
έξ αιτίας τοΰ όποιου αί φύσεις xai οί χαρακτήρες 
έξεφνλίοθηοαν. Σς.

Είς τό προσεχές φύλλον τελειώνει ή δημο 
α’ενοις τών διαφόρων γνωμών. Στέλλα

όμως ό Άχμέτ διέφυγε χάρις στό μαγικό 
σχοινί.

*
« > r *  *Μετά τήν άναχώρησιν τοΰ Άχμέτ είς τό 

παλάτι τοΰ Χαλίφη άποκατέστη ήσυχία. Ή  
πριγκήπισσα Ζομπέΐντα έσηκώθη κάπως κου
ρασμένη καί αποχαυνωμένη άπό τήν διαρκή 

'ϊ σκέψι τών γεγονότων, πού έμελλον νά λάβουν 
χώραν τήν ημέραν αύτήν. Ή  Βάγκα τής άπέ- 
κρυψε τά γεγονότα τής νυκτός καί ή Ζομπέΐν
τα έζήτησε τήν σκλάβα τηςΆρμένχα, ή όποία 
ήξερε νά διαβάζη τό μέλλον. Ή  Άρμένχα, 
άφοϋ συνεβουλεύθη τήν μαγική άμμο της, τής 
είπε.

— Ώ  ! Πριγκήπισσα ! Ό  Αλλάχ είσήκουσε 
τήν δέησίν σας καί σάς στέλνει προμήνυμα. 
Ό  πρώτος ποΰ θά έγγίξη τήν τριανταφυλλιά, 
πού είναι κάτω άπ' τό μπαλκόνι θά γίνω σύ
ζυγός σας.

Καί ή Ζομπέΐντα, άγωνιώσα έσκυψε στό 
μπαλκόνι της καί περίμενε τήν πραγματό- 
ποίησι τοΰ προμαντεύματρς,

Έκ παραλλήλου 6 Άχμέτ,μόλις έξημέρωσε, 
κρατώντας άκόμη τό πασουμάκι τής Ζομπέΐν- 
τας, έσπευσε στό παλάτι. Άπό πίσω του ήρ- 
χετο ό Πρίγκηψ τοΰ Κακού, άνήσυχος διά τό 
άπρόοπτο πάθημα τοΰ συντρόφου του. Ό  Ά χ 
μέτ άνερριχήθη σ’ ενα δένδρο, τό όποιον διε- 
κλαδώνετο κάτω άπ’ τήν ταράτσα, μέ τό σκο
πό νά κλέψη τήν στολή καί τά σήματα ένός 
άπό τούς προσκεκλημένους, νά εισχώρηση στό 
παλάτι ώς πρίγκηψ καί νά άπαγάγη τήν Ζα- 
μπέΐντα.

Στό παλάτι είχε άρχίσει πιά ή παρέλασις 
τών πριγκήπων. Πρώτος είσήλθεν ό πρίγκηψ 
τής Περσίας ποΰ τά παλάτια του ήταν στολι
σμένα μ’ έκατό χιλιάδες ρουμπίνια.

Δεύτερος είσήλθεν ό Σάμ-Σαγκ πρίγκηψ 
τών Μογγόλων καί Βασιλεύς τοϋ Χό-Σώ. 'Η 
θέα του έπάγωσε τό αίμα τής Ζομπέΐντα, ποΰ 
παρηκολούθει άπό τόν έξώστην της μαζί μέ 
τήν Βάγκα τήν παρέλασιν τών μνηστήρων.

— "Ω ! Αλλάχ, έψιθύρισε, κάνε ώστε νά 
μή έγγίση τήν τριανταφυλλιά μου I Εύτλχώς 
ό πρίγκηψ τών Μογγόλων, όπως πριν καί ό 
πρίγκηψ τής Περσίας, δέν έπλησίασε τήν 
τριανταφυλλιά. Ή  Ζομπέΐντα έγύρισε πρός τήν 
σκλάβα της θέλοντας νά έκδηλώσο τήν χαρά 
της. Ή  Βάγκα όμως είχε έξαφανισθή. Τήν 
στιγμή έκείνην ό κήρυξ άνήγγειλε τήν είσοδον 
τοΰ τρίτου πρίγκηπος.

— Άχμέτ, ό πρίγκηψ τών επτά νήσιον, τών 
έπτά θαλασσών καί τών επτά παλατιών.

Καί ό Άχμέτ, ό Κλέπτης τής Βαγδάτης, 
είσήλθε μεγαλοπρεπώς καί ίππεύων ένα θαυ
μάσιο άλογο. Ή  πριγκήπισσα Ζομπέΐντα Ουνε- 
κινήθη μπροστά στήν ώμορφιά του.

— Αύτός θά μ' έκανε ευτυχισμένη, ψιθύ
ρισε. Ά ς  βοηθήση ό Αλλάχ νά έγγίση τήν 
τριανταφυλλιά του !

Τήν στιγμή έκείνη ή σκλάβα Βάγκα έσπευσε 
άοθμαίνουσα πρός τόν πρίγκηπα τών Μογγό- 
λιον. Γιατί ή Βάγκα ήταν κι* αύτή άπ’ τή 
Μογγολία.

—  Ώ ! πρίγκηψ, του λέγει, υπάρχει ένα προ- 
μάντευμα ότι όποιος κόψη πρώιος τριαντά
φυλλο άπό τήν τριανταφυλλιά τής κυράς μου 
θά γίνη ό σύζυγός της. Λοιπόν σπεϋσε, άν 
αύτός είναι ό πόθος σου.

Ό  πρίγκηψ τών Μογγόλων άπλωσε, ύπό 
τά άγωνιώντα βλέμματα τής Ζομπέϊντας, τά 
χέρια του πρός τήν τριανταφυλλιά, ήναγκάσθη 
όμως νά τά τραβήξη γρήγορα. Κάποια σφήκα, 
τρομαγμένη, κι" αύτή άπό τήν έξαφνική ένό- 
χλησι έπέταξε καί κρύφτηκε στήν κοιλιά τού 
άλογου τού Άχμέτ, τό όποιον άπό τόν πόνον 
άο-ήνιατε καί έπέταξε τόν καβαλ>άρη του. 
Καί έτσι ό Άχμέτ εΰρέθη ξαπλωμένος χωρίς 
νά τό θέλη, κάτω άπ' τήν τριανταφυλλιά. Καί 
έπειδή δέν ήτο άνθρωος χάνων εύκολα τήν 
ψυχραιμία του, άπλωσε τό χέρι του καί έκοψε 
τό ωραιότερο τριαντάφυλλο, ποΰ βρήκε μπρο- 
στά του. (Ακολουθεί)

ΕΕΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ Π’ ΑΓΑΠΟΤΣΕ

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

■ ,, Λ* . 4*  .. φ  ■■ Α  ·. Α  ■■ Φ· ι·

(Συνέχεια ix  τοΰ προηγουμένου)
— Μ* έρωτας άν σέ άγαπώ;.. ΙδέΙ.. γονατίζω έμπρός'αου, όιτως δέν 

έγονάτισα έμπρός είς τόν Αύθέντην... Γλυκέ μου άγγελε'., αίσθάνομαι 
ότι μαζί σου θά ήμπορούσα νά ζήιω εις μίαν άκρην τοΰ κόσμου έλευ- 
θέρα καί νά tUoi περισσότερον εύτυχισμέ>η, παρ* όαον_μέσα είς αύτήν 
τήν τιμητικήν φυλακήν!.. Τιγράν μου, άγάπη μου!., έχεις τό θάρρος 
νά φύγης μαζί μου άπ' έδώ ;

—Νά φύγωμεν άπ' έδώ; ήρώτησε.
— Ναί, ναί I νά φύγωμεν άπ' έδώ.
—Αύτό είναι άδύνατον.
—Έ ,ώ  έχω τό μέσον. Τί σέ μ?λει, άγάπη μου; Μέ άγαπφς ; Αύτό 

θέλω μόνον. · - , ,
Ό  >εανίας {ρθά\θη δάκρυα είς τούς οφθαλμούς του έκ τής είλι- 

κρινείας εκείνης τής άτοχοϋς γυναικός.
"Εκνψε, τήν άνήγειρε ταχέως καί τήν έσφιξεν είς τήν άγκ'ίλην του. 
—Χαΐδίν μου, είσαι ή πρώτη γυναίκα ποΰ ήγάπησα είς αύτον τόν 

κόσμον.
—Δέν άγαπςίς τήν Ά ϊο έ ;
— Ό χ ι ! άνέχραξεν έντόνως.
—Όρκίσου είς τόν Θεόν σου.
—'Ορκίζομαι ότι σέ άγαπώ.
—Καλά, σέ πιστεύω τώρα. Λοιπόν, έλα νά Ιδης.
Κ »ί σύρουσα τόν έραστήν της έκ τής χειρός, είσήλθε μετ’ αύτοΰ είς 

τόν λουτήρα.
Ή  id top ia  (ΐιας παλα*<1ς Σουλτάνας

Ή  Χαΐδίν, είσελθοΰσα είς τόν λουτήρα έκλεισεν ότισθεν τήν θύραν 
καί έσυρε τόν Τιγράν πρός μίαν γωνίαν τοΰ θαλαμίσκου.

’Εκεί έστάθη, ή'ροάσθη πρός στιγμήν ·α ί κατόπιν έτεινε τήν χεΐρα 
πρός τόν μαρμάρινον τοίχον.

—Βλέπεις αύτό τό μέρος τοΰ τοίχου ; ήρώτησε· όσεξε καλά δια 
νά τό ένθυμηθής.

— Τί είναι έδώ; ήρώτησεν αύτός έκπληκτος.
—Τώρα θά Ιδη:’ πρόσεξε καλά.
Καί ή Χαΐδιν, άφοΰ ή«ροάσθη έκ νέου, ώθησε τόν δάκτυλον έηί 

ένός σημείου άδιοράτου έπί χοΰ μαρμάρου.
Ό  νεανίας ύπεχώρησε κατάπληκτος πρό τοΰ θεάματος, όπε^ έπα- 

ρονσιάσθη ενώπιον του.
Ή  μαρμαρί'η πλόξ είς τήν άιτλονστάτην έκείνην ώθησιν τοΰ τρυ

φερού δακτύλου τής νεαράς γυναικός, ύπεχώρησε πρός τά εντός καί 
εν σκοτεινόν χάσμα έπαρουσιάσθη άντ’ αύιής έπί τοΰ τοίχον.

— Κρύπτη! 8*ομεν ό 'Αρμένιος.
Ή  Χαΐδίν έγέλασε.
—Όχι, δέν είναι κρύπτη, άπήντησεν, είναι δλόκληρος δρόμος, ο

όποιος όοηγεί π^ός τήν ελευθερίαν.
—Θεέ μου 1 έ «so μεν ιΰ(ος εκπληττόμενος έπί μάλλον* σύ χό «ατε- 

σκεύασες αύτό;
—Έ γώ ; ή δυστυχής! δέν είχα άκόμη τόσον θάρρος! συλλογίζομαι 

μόνον ότι τό γνωρίζω καί τρέμω μήπως μαντεύσουν καί αύτήν τήν 
σκέψιν μου. , , , -

•Αύτό έχει ολόκληρον Ιστορίαν, χήν όιτοίαν θά σοΰ διηγηθώ κιι 
πιθανόν νά χρησιμεύση διά τήν εύχυχίαν μας, έάν μέ άγαπ^ς, Τι- 
γράν μου.

—Ά ν  σέ άγαπώ! έκαμεν ούιος ένθουσιωδώς.
—’Εννοείς λοιπόν χί μυσχικόν τρομϊρόν σοΰ προδίδω ;
—Ναί, χό έννοώ.
—Πιστεύεις λοιπόν τώρα πόσ3Υ σέ άγατώ ;
—Γλυκέιά μου Χαΐδίν 1 άνέκραξεν οΰ.ος, άπυθέτων πυρετώδες 

φίλημα είς τάς παρειας τής Όθωμανίδος.
—Περίμενε τώρα νά κλείσω καί νά μάθης τί συμβαίνει καί πώς 

έμαθα τό σωτήριον αύτό μυστικόν.
Καί σύρασα τήν μαρμαρίνην θύραν ταχέως, άφήκεν αύιήν νά κλει- 

σθη έκ νέου, χωρίς ν' άφήση ού^έν ίχνος μετακινήσεώς της.
—Άκολούθησέ με είς τόν θάλαμόν μον, είπε, καί θά μάθης τά 

πάντα.
Καί έξελθονσα έκ τοΰ μυστηριώδους λουτήρος, έπανή^θεν είς τόν 

θάλαμόν της, ήνοιξε τήν θύραν καί έρρίφθη έπί ανακλίντρου.
—Κ-Λθησε έδώ κάτω, προσεθηκε, καί προσποιήσ^υ ότι μοΰ τρίβεις 

τά χέρια.
Ό  Τιγράν έγονυπέτη^εν έγγΰς τοΰ ύποποδίου καί έλαβε τήν χεΐρα 

τής Σουλτάνας μεταξύ τών Ιδιχών του.
—Λέγε. είπε καταφιλών χήν χεΐρά της, είμαι έτοιμος ν’ άκούσω καί 

νά κάμω ό,τι θέλεις.
Ή  Χαΐδΐν έκλινε τήν κεφαλήν της πρός αύτόν καί ήρξατο διά 

μόλις άκονομένης φωνής :
—Είς χό παλάχι αύτό, πρό πολλών έτών, πριν βασιλεύση ό Αύθέν 

της, έβασίλευεν ό Σουλτάνος Ά ζ ί ζ ,  ό όποιος πρώτος κατεσκεύασε τό 
περίπτερον αύτό διά τό χαρέμι του.

Τό περίπτερον τό έοοίμαζε διά νά τό χαρίση ολόκληρον είς τήν 
εύνοουμένην του Σουλτάναν Τζεμιλέ, μίαν ώραίαν Γεωργιάναν, τήν 
όποιαν ό Ά ζ ί ζ  άγαποΰσε τόσον πολύ, ώστε αί λοιποί γυναίκες του 
είχον σχεδόν γηράσει, χωρίς νά τόν ΙδοΟν περισσότερον άπό μίαν η 
δύο φοράς τόν χρόνον καθε μία.

Ό τε  λοιπόν ή Μεγαλειότης του έλαβε τήν άπόφασίν νά τό κτίση, 
προσεκάλεσε τόν ιδιαίτερον άρχιτέκτονά του Μ,ιεσίμ Μπέη, τόν όποιον 
ίστειλεν είς τήν Σουλτάναν νά λάβη τήν γνώμην της διά τό σχέδιον.

Ό  Μπεσίμ Μπέης ήτο τριάκοντα έτών περίπιυ, νέος καί ώραιότα- 
τος, μόλις δέ είχεν έπονέλθει άπό τήν Εύρώπην, όπου τόν ε̂ χε στείλει 
ό Σουλτάνος νά σπουδάση την άρχιτεκτονικήν, είχε δέ αποκτήσει όλους 
τού; εύγε>εΐς τρόπους τών εύρωπαίων, τούς όπ^ους μεταχειρίζονται 
αύτοί δια νά ξετρελλαίνουν τάς γυναίκας.

Έπαρουσιάσθη λοιπόν διά π^ώιην φοράν ό Μπεσίμ εις τήν Τ ζε
μιλέ καί έζήτησε τάς διαταγάς της διά τό σχέδιον τοϋ περιπτέρου.

( ’Ακολουθεί)

ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΤΗΣ Π Α Λ Α ΙΑ Σ  ΚΑΛΗ Σ Α Θ Η Ν ΑΣ

ΥΠΟ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΟΝΛΥΛΑΚΗ

(Συνέχεια ix  τοΰ προηγουμένου)
Ένφ οΰτως ήγωνία είς τάς φυλακάς Κόκλα ό υποδηματοποιός, ή 

Μαριώρα ύπηοέτει είς τήν οίκογενειαν τοΰ 'Αριστοτέλη.
Η οικογένεια τοΰ νέου έκατοίκει είς τό Κολωνάκι, είς μίαν από 

τάς ύψη*ότερον χειμένας έπί τών πλευρών τοΰ Λυκαβητοΰ οικίας, 
μεμονωμένην έπί τοΰ άνω;ιάλου καί άδένδρου πρανούς. ̂

Ή  οίκία ήτο καινουργής καί άρκετά κομψή, μέ ανθώνα εις τήν 
αύλήν, μέ φρέαρ καί κληματαριάν, ή όποία κατά τό θέρος, μετ άλλων 
ά αρριχητικών φυτών, άπετέλει εύ·«ρεστον πρασινάδαν καί σκιάν.

Ή  οικογένεια άπετελίΐιο άπό εξ άτομα s τοΰ πατρός κυρίου Μενε
λάου Βουνέκα, τής μητρός κυρίας Έρασμίας, τής δεκαεπταέτιδος 
δεσποσύνης, ώς έλεγον τότε, Έλίνης, τοΰ 'Αριστοτέλη καί δύο μικρό
τερων τέκνων, τής Μέλπως, δωδεκαέτιδος περίπου καί του Νικου, 
δκίοετοϋς ζωηροτάτου καί άτασθάλου παιδός.

Ό  κ. Μενέλαος Βουνέκας, πεντηκοντούιης περίπου, ήιο ΰψηλόσω- 
μος μάλλον άνήρ, εύτραφής, μέ ΰποξανθον γενειάδα πατριαρχικήν, τής 
όποιας ού)εμία τρίχα είχε λβυκανθή, ίσως διότι ουδέποτε τήν επλυνε, 
μέ μύστακας μεγάλους κρεμαμένους εκατέρωθεν, ώς αί άλογοουραί τάς 
όποιας μβτεχειρίζοντο άλλοτε οί Τούρκοι πρός ένδειξιν τών βαθμών, 
μέ όφθαλμούς βοώδεις, σκεπασμένους ύπό βαρέων βλεφάρων πτυχωμέ
νων, οφθαλμού; οί όποϊοι είχον ενίοτε λάμψεις πονηριάς ζφαυ, μέ 
χείρας βαρείας ώς αί κορύναι τοΰ Ήρακλέους, μέ Ιματισμόν παλαιω- 
μενον καί τριμμένον. ,

Ό  κ. Βουνέκας συνήνου πολλάς Ιδιότητας φιλοσόφου μέ ιδιώματα 
κοινού άνΟρώπου.

Τά πάντα τοΰ ένέπνεον άδιαφορίαν κατά τό μάλλον η ήττον τελείαν, 
εκτός τών χρημάτων. Διά τοΟεο δέ, σπουδάσας φιλολογίαν, κατ ειση- 
γησιν τοΰ πατρός του, μετενόει κατόπιν, δταν διωρίσθη καθηγητής 
γυμνασίου, διότι δέν είχεν εκλέξει άλλο έ ιάγγελμα μάλλον προσοδο- 
φορον.

Καί έφρόντισε νά έκμεταλλευθή τάς γνώσεις καί τό επάγγελμά του 
όσον ήτο δυνατόν. ,

Έν πρώίοις έπεδόθη εις άρχαιολογικάς μελέτας, έπιδιωκων θεσιν 
καθηγητοΰ είς τό Πανεπιστήμιον. <

Έπειτα δέ έσκέφθη δτι πρακτικώτερον καί έπικερδέστερον θα ήτο, 
άν δέν ήρκεΐτο μόνον εις τήν μελέτην τών άρχαιοτήτων άλλά καί ει; 
τήν εξαγωγήν αύίών, ίνα διαδίδεται εύρύτερον άνά τόν έξω κόσμον ή 
δόξα τής άρχαίας ’Ελλάδος.

Τί θά έκέρδιζεν ό πολιτισμός, άν έμενον τά άρχαΐα κειμήλια εις 
τήν μικράν 'Μλάδα; Δέν ήτο προτιμώτερον καί διά τήν Ελλάδα και 
διά τήν τέχνην νά συγκεντρωθώσιν αί άρχαιότητες εις τά εύρωπαΐκα 
μουσεία, δπου θά εΰρισκον καί πολλούς καί πεφωτισμένους αρχαιολό
γους καί άρχαιοφίλους διά νά τάς μελετήσωσι καί ίιασαφήσωσι τά 
κατ’ αύτάς ύπό πάσαν έποψιν.

Ό  κ. Βουνέκας έθεώρει τήν άρχαιοκαπηλείαν έργον σχεδόν πατριω
τικόν, μωρούς δέ αύτόχρημα έκείνους οίτινες έκόπτοντο χαί έκραύγαζον 
διά τάς άπεμπολο μένας άρχαιότητας.

Καλά καλά δέν ήδύνατο νά έννοήση έν τή άκρ<ϊ πρακτικότητι αυτοΰ 
είς τί ήδύναντο νά χρησιμεύσωσι τά συντρίμματα έκεΐνα τής άρχαιότη- 
τος, οΰίε άντελαμβάνετό τάς λεγομένας καλλονάς τοΰ Παρθενώνος καί 
τών άλλων άρχαίων μνηίΑείων.

'Δλλ’ ήτο άρκετά συνετός, ώστε ν’ άποφεύγη νά έκφράση τάς γνω- 
μας τούτας.

Τούναντίον έπανελάμβανε μεθ’ όλου τοΰ ένθουσιασμοΰ, ουιινος ήτο 
δεκτικός, τάς έταινετικάς φράσεις τών άρ/αιολογικών πραγματειών ή 
δέ Ισχυρά μνήμη του τόν έβοήθει, ώοτε ν’ άν· φέρη, ώς Ιδίας γνώμας, 
χωρία συγγραφέων, τά όποία κατά βάθος δέν έννόει.

Ά λλ ’ είς τό ζή'.ημα τής άρχαιοκαπηλείας δέν ήτο τόσφ έπιφυλα- 
κτικτός. _ __ · ·

Λόγου γινομένου περί του έμπορίου τούτου, ό κ. Βουνέκας ύπεστή- 
ριξεν όχι πωλοΰντες χάς άρχαιότητας πρός χούς ξένους, κερδίζομεν 
διττώς. _

Καί χό ξένον χρήμα λαμβάνομεν καί χάς άρχαιόχητάς μας δέν 
χάνομεν.

Διόχι καί άντίτυπα αύτών δυνάμεθα νά λάβωμεν καί εις τά ευρω
παϊκά μουσεία διατηροϋνται κάλλιον παρά εις τά ήμέτερα.

Ά ! άν έπρόκειτο νά βλαβώσιν ή νά καταοτραφώσι, θά ήτο έναν- 
τίον τής έξαγωγής καί θά κατεκραύγαζε καί αύτός κατά τών άρχαιο· 
καπήλων. *

Άλλά τοιοϋτον κίνδυνον μόνον έν Έλλάδι διατρέχουσιν αί αρχαιό
τητες, ένεκα τής άμαθείας τοΰ λαοΰ καί τής άκηδείας τών κυβερ
νήσεων.

Διά τόν λόγον δέ τοΰτον ού μόνον δέν άπεδοκίμαζεν αύτός τήν 
άρχαιοκαπηλείαν, ήτις χωρίς νά προξε.ή καμμίαν ζημίαν, άλλά μάλλον 
ώφελειαν, είσήγε καί τόσον χρήμα *ίς τόν τόπον, άλλά καί έκήρυττε 
μωρούς τούς πολεμίους αύτής καί έθεώρει καθαράν άστοργίαν τόν 
νόμον τόν άπαγορεύοντα τήν έξαγωγήν τών άρχαιοτήτων.

Ά λλ ’ είς τήν άρχήν τοΰ άρχαιοκαπηλικοΰ του σταδίου ΰπέστη μβγά- 
λην άπογοήτευσιν.

Ό  Τευτοθόδωρος, ό όποιος εύρίσκετο έπίσης εις τήν άρχήν τοΰ 
έιτιχειρηιιατικοΰ του σταδίου, τοΰ έπώλησεν άκριβά άκριβά  ̂άγαλμάτιον 
μαρμάρινον καί πλαγγόνας χινάς έξ όπτής γής, τά όποία άπεκαλύφθη- 
σαν ώ ; συγχρόνου βιομηχανίας προϊόνχα.

Πόσην χαράν έπήρεν, όχαν άνεκάλυψιν είς χό βάθρον τοΰ άγαλμα- 
τίου, τό όποιον, κατά τόν Ψευτοθόδωρον, είχεν εύρεθή κάτωθι τής 
Άκροπόλεως, εις τ ’ Άναφιώτικα,—χά γράμματα Φ Ε !..

Αναμφίβολος ήχο έργον τοϋ Φειδίον. ΦΕΙΔΙΑΣ ΕΠΟΙΕΙ.
Καί, σκεπτόμενος εις ποίαν τιμήν μυθώδη ήδύνατο νά τά πωλήσιι, 

τόσον ένθουσιάσθη, ώστε τοϋ έφαίνετο ότι διέκρινε πράγματα, τά όποια 
ούδόλως άντελαμβάνετό άλλωτε· τήν κανονικότητα χαί τήν αρμονίαν 
τών γραμμών, τήν φυσικότητα καί τήν χάριν τής έκφράσεως κτλ.

Ά λλ ’ όταν ξένο; τις αρχαιολόγος άνεκάλυψεν ότι τό άγαλμα ήτο 
σύγχρονον βαναυσούργημα, ταφέν έπί μακρόν εις τό χώμα διά νά φαί
νεται παλαιόν, παρ’ όλίγον νά πάθη έξ Αποπληξίας. CΛχολουθεΐ)
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ΤΑ ΚΑΜΩΜΑΤΑ

Π Λ Α Κ Ε Σ  Φ Ω Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ο Υ
■ΛΓά τι θά πβ, ρέ Μανιώ μου σαχλαμαρο- 

ειδές, riva l κανείς Ιστορικό πρόσωπο. Τόν 
έχτιιιάει ονλη ή ΰφήλιο χ ι’ όντας πεθάνη 
μένουνε τά έργατά του 
καί τά γλέπη καί τά θα- 
γμάζη ή νεολαία.

Γιά δαΰτο ή ‘Αθηναϊ
κή άθρωπότη φοβήθηκε 
μπάς καί πεθάνω παρά
καιρα καί χάσουνε, ρέ σύ, 
τή φωνή μου, ποΰ ΰννας 
τήν άκοΰνε οί εγκόσμιοι 
τρέμουν ε σά νά πλερώ■ 
νουνε τό φόρο τής καθα
ρός προσόδου.

Σκέψον τώρα νά γίνη 
Μαμμιά μέρα όριστικιά 
διάλναι τοΰ εαυτού μου, 
ναρθιι δηλαδής δ χάρος 
καί νά ζητήση νά μέ κό
ψη στά δύο σά χαρτονό
μισμα. Πάει έτότες κ ' ή 
ψωνή, ή αηδονολαλούσα δηλαδής, π ’ όντας 
άκούγεται ανοίγουν ε μονάχα τους τά παρα
θύρια καί γεμίζει άπό φως ή ψυχή τώ δε- 
σποινίδω σάν ναντουσαν γλόμποι τών 500  
κερίω.

’Έ τσ ι έακέφτηχα, ρέ σουπιά μου, νά πάω 
να τραγουδήσω στό φωνόγραφο γιά νά βγά
νουν πλάκες τής φωνής μου κατά πλάτος 
καί μάκρος. Τό λοιπός κ ’ έσΰ μεθαύριο, 
δντας θάσαι χήρα καί θά παγαίνης τά βρα- 
δάκια στό Μεταξουργείο γιά νά κάνης ναυ- 
τικιά έπίδειξι, θ ’ άκοΰς άπ’ τά φωνόγραφο 
τοΰ Νομικού τοΰ καφφεποιοΰ νά μιλάη δ 
μακαρίτης δ Βλάμης σου, τό όποιο πρό 
γνώσι σου καί συμμόρφωσι, ρε σαλιάρα μου.

Ό  Βλάμης

Η ΠΟΝΗΡΙΕΣ TOT EBPAIQT

Τ Α  Μ ΙΣ Α  Τ Σ Ι Γ Α Ρ Α
Ό  πονηρόςϊχαχαμϊχος έκαμε πάλι προχτές 

αλλη κατεργαριά : Γιά νά μή τοΰ ζητάνε τσι- 
γάρο οΐ φίλοι του, τά κόβει 
στή μέση κι’ άν τοΰ ζητή- 
συ xavetc, ό χαχαμίκος, α
νοίγει τήν τσιγαροθήκη του, 
ό φίλος του βλέπει τά τσι
γάρα κομμένα κι’ αλλάζει 
κατεύθυνσιν.

— Για·.ΐ, χαχαμΐκο, τόν 
ρωτφ κάποιος συνάδελφός 
του, κόβεις τά τσιγάρα στή 
μέση;

— Έ τσι μοΰπε ό γιατρός. 
Υποφέρω, βλέπεις, άπό τό 
λαιμό μου.

Ένα βράδυ κάποιος φί
λος του τοΰ προσέφερε ενα 
τσιγάρο ολόκληρο. Ό  χαχα- 
μίκος τό πήρε καί, χωρίς 
νά τό κόψιι, τό εβαλε στήν 
πίπα του καί ήρχισε νά τό 
καπνίζω μακαρίως.

— Μά καλά, παρειήρη- 
σεν ό φίλος του, έσύ είπες 
ότι ό γιατρός σ& διέταξε νά 
κόβ|]ς στή μέση τά τσιγάρα.

— Μά είπε γιά τά δικά μου τά τσιγάρα, 
άπαντά ό χαχαμίκος, δέν είπε γιά τά τσιγάρα 
τοΰ ξένου κόσμου. ‘Ο ΠετεφρΑς

ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΣΦΑΙΡΑΣ

Μ Ε  Μ ΙΑΝ  Δ Ε Κ Α Ρ Ι Σ Α Ν  Μ ΟΝ ΟΝ
Κοπιάστε, περιχαλώ πολν, ω  χνρίες, χαί ώ  κύ

ριοι καί ώ χηρία, νά δήτε, νά άντιληφΰήτε χαί 
να θαγμάσετε τον πολνποίχιλον χα'ι δυο&εώρητον 
φακόν τον τρνφεροειδοΰς πανόραμά του μον, τό 
όποιον έχει φακόν πον τά μεγαλώνει ούλα.

’ΕνταϊIda τό λοιπόν γλέπετε μίαν δεοποινίν. ή 
όποία χαίτοι είναι άλλοί&ωρη μας χάνει τόν κάργαν 
καί Ον υπανδρεύεται, έάν δεν ιήν ζητήξη δ Πρίγ- 
κηψ τής Ουαλλίαςς τό όποιον δ ντε νά χαϋ(ίς,μα>ρή, 
Ηον είναι ή μούρη σου αάν χομμένο χατοοτάριχο.

Παραχατιόΰεν πάλιν διακρίνεται καί τεντώσατε 
περιχαλώ »* αυτιά οας, δπως δ απαντάς, διά νά

ά ν ί, άγάπη μ ον, οικονομίες 
* *  καί s f l j t  Ινα  ι|ταλλΙδι «Ιτά ^ Α κ ι α

[dov
καί κόι^ε, κ ό ψ ε  
[δλα  τά  περιττά, 

της μνρωδιές, της 
ποβδρες καί τά 
[ότολιδάκια  dov. 
Κάνε.άγάπη μον, 

[οίνονομίες 
περιττά τής καμα- 

[ρϋς dov.
κόψε και τό  λοντρό καί τό όντονλά -

. , , , . . .  [ριόμα.
κοψε άκόμα και τη  γλώόόα τής μαμάς

[dov.
Κανε, άγάπη μ ον , οικονομίες
κι* αν Οές νά ζοβμε πάντοτε άγαπημένα
μ αζή  μ* έκεΐ να ποΐί Θά καταργήΰης

[ανριο,
κaτάργndε, τ ζ ίτ ζ ικ α  μον κι* iu iv a .

ΛΙΑΚΑΔΕΣ
Λ  ιακύ5α! Οποία π α νδα ^ ία  άφάvτadτn 
* *  dT0v ή λ ιο  νά ξαπλώνης τή ν  άρίδα, 
νά ^adμovριέdaι, νά φτάρviζεdaι dάv

[Κύκλωπας, 
καί νά διαβάζης κάποια έφημερίδα.
Νά κλεΐνονν νΰτερα τά  μάτια  dov ΰιγά- 

!<**γά.
ν’  άποκοιμιέάαι ftdv^a 

[κι* ώρα ΐα . 
και νά ξεχνΛς τά (1ά- 
dava καί τά  μνΰτή- 

[ρϊα
καί τοβ ιίπ ιτιοβ καί 

[τ ’  άγοραΐα .
—τάιίον, βρέ ή λ ιε , νά 

[d i δώ καλό, 
id ’  t u f a t ό τροφοδότης 
μον κι* ό τραπεζίτης 

[μον
id ii ζεd τa ivεις της καρδιές πού έπαγώ-
- . . [ΰανε,
δπως ίπάγωΰ* ή καρδιά τΛς ’ Αφροδίτης

[μ ον .
Βλέπεις έκεϊνες τίις κονβέρτες ΰτά πα-
.  , [ράβνρα ?

είνα ι οικες μ ον, ή λ ιε  μ ον, καί τώρα 
της έβαλα νά ζεόταΟοβνε κάμποΰο, 
γ ια τ ί χρειά ζοντα ι γ ιά  κάποιαν ώρα.
Γ ιά κάποιαν ώρα τϋς ννκτός πολΐ;

,  ̂ , [δραματική
πον ζενγαρωνετα ι κανείς καί δ ίν κρνώνει 
κι* ολο μεθά καί ζώ νε τα ι κα ί ΰβννεται 
κι* δταν ΰηκώ νετα ι... πληρώνει.

Σ’ ΕΝΑΝ ΨΥΛΛΟ
rp i  μέ τΰιμπΑς, βρέ κατεργάρη, ετ^ι 
„ Τ [ά d π λa rva ;
Αν dovWav πώς θά βρής φαΐ,ΰοΟ είπαν

[ιΐέμμα,
μή χάνης τόν καιρό dov 

/άδικα, γ ια τ ί 
άνθρωπος πονάει dίfζυγo δέν 

[εχει α ίμα. 
Μην κάθεdaι οντε d τιγμ ή , 

[φίτγε άπό μένανε 
καί τρέξε «ίτΛς γειτόνιάΰας

[τό ΰτήθος, 
έκεΐ θά βρης ΰτρωμένο τό τραπέζι dov, 
έκεΐ θά (5ρής φαγιά Ινα  πλήθος.
Τρέζε νά δής τά  μάγονλα  τά  κόκκινα, 
τρέξε νά βρής ζεότή  άγκάλη .
Ε ίνα ι θρεμμένη κι* δλο αίμα ή γειτό -

vidda,
γ ια τ ί ε ίνα ι γννα ΐκα  ένός μπακάλη.

Κορίτσια μου άχέραια, 
νά σας φιλήσω δ Σ Β ΙΝ Γ Κ Ο Σ

δήτε καλλήτερον χαί νά ενχαριστηϋήτε, όπου 
συμπολίτης τις έπέπεσε εναντίον τής πενόεράς του 
γρονθοκΙσ>ταιδόν, άλΧά τόν ουνίληψαν καί τόν 
Ιρριψαν είς τήν φυλάκα, ενώ Ιπρεκε νά φυλακί
σουν εκείνην τήν κακούργα, ή όποια μ» τόσο ξΰλο 
ζϋ άκόμη, Παναγία μου ! ‘Ο Φαραώς

TOT ΜΗΤΡΟΤΙΗΤΑ ΡΑΒΑΣΑΚΙΑ

Τ Ο  Κ Ο Μ Π Ο Δ Ε Μ Α
Πιρδίχου μ’ π ’λί μ’,

Ον Θιός κ ’ ή Παναγιά ναχη γιρό κί δυ 
νατό κί ρουδουκόκκινον τοΰν κ. υπουργό 
τοΰν Οίκοννομικών δπ ’ εχουψι τά χαρτονου- 

μίσματα χ ’ετσΊβγή- 
καν στά φάρα τά 
χομπουδέμα τα τών 
γυναικών, οπ’ τ&χαν 
κατ αχούν ιασ μένα εις 
τά άδυτα τ ’ς κάλ
τσας τουν κι* ούλο
χάναν τ ’ μισουκα- 
χόμ’ρου στ’ς αντρις 
τ ’ς κ ι’ούλο κλέγουν- 
Τανχί παραπουνιόν- 

χαν &τ̂  δίν εχ’ν χαρτζιλήχ’ κί τά τοιαΰτα.
Ετο κί λόγ' σου, ούρή χαλασμένη κλα-

παδύρα, οπ εϊχ ς ραμμένα μέσα στοΰν πον-
δόγ'ρά σ’ ενα χιλιάρ’κου κί σ ' επιασι ντελί- 
ριου σ ’ επιασι μόλ’ς εμαθ’ς δ τ' θά στοΰ κό- 
ψ ’ν σά ραπανάκι.

Τώρα φταίου Ιγώ νά σ’ αρπάξου άπ’ τά 
μαλλιά χί να σ ’ κάνου νά χονρέψ’ς τουν Κα
λαματιανό μι του κιφάλ’ κάτου κί τά που- 
δάρια άπάνου ;

Ιτόσ ς βουλές μ ’ άφ’χις άτσίγαρου κι’ ά- 
ξούριγου κ ' ίσΰ θυμόσ’ν τοΰ χιλιάρ’κον χί 
γέλαγις απου μέσα ο ’, διαύλου σουπιά·

— Ονρή Πιρδίχου μ ’ , εχ’ς μαθές τίπ 'τις  
ψιλά κί δέν εχον πιντάρα σήμ'ρις ;

— Δίν εχου, Μήτρου μ ', νά σί χαροΰ κί 
νά σί θάψου, δίν εχου.

Μουρ’ άμάν, κάνα δίφραγκου τ ’λάχ’·  
ατουν νά πάρου στραγάλια γιά νά ξιχάσου 
τοΰ τσιγάρου.

—Λά σί νιχροφ’λήαου, δίν εχου.
Αίν είχ'ς λ'πόν ι Δίν είχ’ς τοΰ χιλιάρ’κον 

κρυμμένου στον Ισουτερ'χόν τ ’ς φούστας σ ' ;
Βγαλτον ίτωρα, βγάλτου. ονρή μαϊμοΰ tov 

Κωλέιτη, βγάλτου χί κόφτου ποΰ νά κου- 
ποΰν fj μέρες σου. Ού Θιός σ ’ ήτιμώρ’σι 
άνηλιώς κι' δπως σοΰπρεπ». Μήτρος

ΕΝ Α  Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ Ι  
Π Ο Υ  Λ Ε Ε Ι  ΠΟΛΛΑ Γ ΙΑ  Τ Α  Κ Ο Ρ Ι Τ Σ Ι Α

Ατάιρ ικο φαμορω οτ άας 
νον τεχθηλαφν 

Βρήτε π ώ ς  διαβάζεται τό τραγούδι αύτό.
Λύσεις συνοδευόμεναι ΰπό μονοδράχμου, γί

νονται δεκτά! «Ις τά γραφεία τής «Σφ ίρας» 
μέχρι τής 23ης Φεβρουάριου. Τ ’ αποτελέσματα 
θά δημοσιευθοΰν βΐς τό φΰλλον τής 27ής Φε
βρουάριον.

Οι έσαχλείοντες περισσότερα μονόδραχμα, 
λαμβάνουν περισσοτέρους κλήρους κατά τήν 
έκκνβευσιν πρός άπονβμήν τών βραβείων.

Β Ρ Α Β Ε ΙΑ  ΘΑ  Δ Ο Θ Ο Υ Ν  Ε Ζ Η
ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΩΝ K0PIT2IUN

Πρώτον βραβείον : Δραχμαΐ 100 βΐς μβ- 
Τρητά.

Δεύτερον : Έ να  σερβίτσιο μανικιούρ.
Τ ρ ίτο ν  ϊ Δραχμαΐ 25 εις μετρητά.

ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΩΝ Νί,ΩΝ
Πρώτον βραβείον: Μία πίπα για σι* 

γαρέττα.
Δεύτερον t Ένα κουτί πούρα.
Τ ρ ίτο ν  : Δραχμαΐ 25 *1ς μετρητά.
Τ’ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΤ ΔΙΑΓαΝΙ£ΧύΤ 

ΤΟΤ ΤΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 363 ΦΤΛΔΟΤ 
THS Ιβ-jf ΙΑΝΟΤλ ΡΙΟΥ 

(Μ ή χειρότερα ).
Ο Ι  Λ  Υ  Τ  A  I

Λύσεις όρθάς, εντός τής ταχθείσης προ
θεσμίας, έστειλαν οί έξης :

"Αθαν. ‘Αντωνίου, Κούλα Μαστρογιαννοπού· 
λου, Παναγιώτης Μαοτρογιαννόπουλος, Μιλτ. 
(*Η (ϊιίνένιια  τώ ν όνομάτων

«Ις  τήν 7ην ά(λίδα>

« Σ Φ Α ΙΡ Α »
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ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΏΣ 0©ΩΝ0Σ  
ΚΑΙ Η ΩΡΑΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ

*Αρ.  14 ( Συνέχεια έκ τον προηγουμένου)
— Νά τήν συλλάβετε; εκαμεν άπορων δ 

υπασπιστής. Καί ποιός σας εδωκε αύτή τήν 
διαταγή;

— *0 κ. πρωθυπουργός, άπήντησεν ενας 
άπό τους κλητήρας.

*0 Χατζηπέτρος άνήγγειλεν αμέσως είς τόν 
βασιλέα τήν νέαν αύτήν άπροσδόκητον συμ
φοράν. Ό  βασιλεύς σννεκλονίοθη ολόκληρος, 
ώς έάν έπέρασεν άπό τό σώμα τον ηλεκτρι
κόν ρεΰμα.

—Αν τό είναι ατιμία, άνέκραξε.
Καί στραφείς πρός τόν Χατζηπέτρον τον 

είπεν Ιδιαιτέρως :
— Δώσε μου τά πιστόλι σου. Ό  Κανάρης 

μοΰ εστειλε τους άνθρώπους του γιά νά με 
πτοήση. "Ας ελθη λοιπόν νά τους παραλάβη 
νεκρούς.

— Μά τ ί  συμβαίνει; ήρώτησε παρεμβαί- 
νουαα ή Μαρία. Ποιόν θέλουν νά συλλάβουν;

— Εσάς ζητοΰν νά συλλάβουν, άπεχριθη 
ό Χατζηπέτρος. “Εχουν διαταγήν άπό τόν 
πρωθυπουργό.

Ή  Μαρία ήσθάνθη τήν καρδιά της νά 
λυώνβ.

— Τ ί τούς έκανα εγώ ; έφώναξε. Έ οχό  
τωσα κανένα ; ”Εκλεψα κανένα ;

Ό  “Οθων έτριζε <ά δόντια του άπό ιόν 
θυμό. Ή  προσβολή ποΰ ήθελε νά τοΰ κάνη 
δ Κανάρης ήτο πάρα πολΰ βαρειά. Ή το  
αδύνατον νά τήν δεχθ-ή.

Τό στήθος του έφούσκωνε άπό άγανάκτη- 
σιν. Ή  Ιδέα δτι ήθελαν νά τοΰ πάρουν τήν 
γυναίκα, γιά τήν όποιαν πρό δλίγου είχε θ υ 
σιάσει όλάκληρον χόν θρόνον χου, τόν καθι
στά μανιώδη.

— Μή φοβάσαι τίποτε, είπεν είς τήν Μα
ρίαν. Οϋτε μία τρίχα τής κεφαλής σου δέν 
θά πειράξουν.

Τήν παρεχάλεσε κατόπιν ν ’ άποσυρθή είς 
άλλο δωμάχιον, όπου ή σύζυγος τον Χατζη- 
πέτρον άνέλαβε νά χήν χαθηονχάση, αύτός 
δέ, άφοΰ ώπλίαθη μέ χό περίστροφον τοΰ 
νπασπιστοΰ τον, καχέβη κάτω στήν έξώ- 
πορτα, έστάθη ευθυτενής καί μεγαλοπρεπής 
πρό τών δύο κλητήρων τής άστυνομίας καί 
τονς είπε μέ τήν βροντώδη τον φωνήν:

—Πηγαίνετε νά πήτε σ ’ εκείνον που σάς 
έστειλεν, δτι άκόμη δεν έφυγα άπό τήν Ε λ 
λάδα. Πήτε του άκόμη νά παύση νά μέ προ- 
καλή, γιατί θά πληρώση πολΰ άκριβά αύτή 
τήν τόλμη του. Πηγαίνετε, αν αγαπάτε τήν 
ζωήν σας.

Ό  " Οθων είχεν άπόφασιν, έάν οί κληχή 
ρις έπέμεναν, νά χούς πυροβολήση. ’Εκείνοι 
δμως δέν έπχοήθηοαν. Άντίκρυσαν τόν βα
σιλέα μέ τήν μεγαλειτέραν ψυχραιμίαν, χωρίς 
οντε νά τόν χαιρετήσονν κάν. Λησμονούσαν 
οί δύο αντιπρόσωποι χής εξουσίας δτι ό άν
θρωπος αύτός, ό όποιος εΰρίσχετο τώρα άντι- 
μέτωπός των, ήτο ό βασιλεύς των πρό ολί
γον, ήτο εκείνος, είς ένα νεύμα τοΰ όποιον 
οί δύο αντοί κλητήρες ήααν έτοιμοι νά θυ
σιάσουν καί τήν ζωήν των.

Τώρα δμως ιά πράγματα είχαν αλλάξει 
τόσον πολύ... Ό  Κανάρης χατώρθωσε νά 
πείση τόν λαόν δχι ό “Οθων είχε προσβάλει 
καιρίως τήν Εθνικήν τιμήν καί πολλοί άπό 
εκείνους, οΐ όποιοι έλάτρεναν πριν τόν βασι- 
λέα, ήρχισαν τώρα νά τόν μισούν. Δέν τόν 
θεωρούσαν παρά ώς ένα εχθρόν, ό όποιος 
ζητούσε νά πωλήση τήν πατρίδα τονς είς 
τούς Βαυαρούς.

Ό  πρωθυπουργός ούδέ λέξιν δέν είχε 
πή περί τής Μαρίας. Τό ερωτικόν είδύλ- 
λιον τοΰ “Οθωνος άλλοι από αύτόν, τούς 
υπουργούς καί τούς ύπασπιστάς, δέν τό 
έγνώριζαν.

Διά νά προκαλέση τήν έξέγερσιν τοΰ λαού, 
εϊχε διαδόσει καταλλήλως δτι ό “Οθων ίπρό- 
διδε τήν πατρίδα των είς τούς ξένους. Καί ό

=  ΤΠ© Α .  Α Τ Τ Ι Κ Ο Υ

λαός είχε πιατεύσει καί δ λαός είχεν έξε- 
γερθή καί έζητοΰσε τήν κεφαλήν του έπί 
πίνακι.

“Ανθρωποι τον λαού καί οί κλητήρες τής 
άστννομίας, ήσθάνοντο θανάσιμον μίσος έναν 
τίον τοΰ “ Οθωνος, δέν εδίστασαν δέ νά τόν 
πληροφορήαονν δτι είχαν διαταγήν, έάν ό 
βασιλεύς άνθίστατο είς τήν σύλληψιν τής 
Μαρίας, νά τόν σνλλάβονν καί αύτόν χαί νά 
τάν οδηγήσουν είς τήν Γενικήν Γραμματείαν.

—Δέν θά σάς ώφελήση χαμμία άντίστα 
σις, τον είπεν ένας άπό τονς κλητήρας. Μή 
σκεφθήτε τέτοιο πράγμα, γιατί φθάνει νά 
φωνάξουμε γιά νά γέμιση ό δρόμος αύτός 
άπό κλητήρας.

— Καλά θά χάνετε νά μή ρεζιλευτήτε, 
εϊπεν δ άλλος.

Ό  “Οθων, ό όποιος έγνώριζε πολύ χαλά 
ώς ποΰ ήμποροΰσε νά φθάση ό Κανάρης, 
έπίστενσεν δτι πράγματι είχαν ληφθή δλα 
τά μέτρα διά νά έξουδετερωθή κάθε άντί- 
στασις. Πάσα άντίστασις θά ήτο ματαία καί 
μόνον τήν θέσιν τής Μαρίας θά χαθίστα 
πλέον δυσχερή.

Έάν πυροβολούσε, τό σπ ίτι αμέσως έχεϊνο 
θά εγέμιζεν άπό κλητήρας, οί όποιοι ασφα
λώς θά ήααν χρνμμένοι είς τά γύρω στενά. 
" Ενας φοβερός έξεντελιομός τόν άνέμενε 
τότε καί διά ν ’ ά.τοφύγη τόν έξεντελισμόν 
αύτόν, ήναγκάσθη νά χατεννάση τήν όργήν 
του, νά πνίξη μέσα στά στήθη του τήν άγα- 
νάκτησιν, ή όποια τόν ώθοΰσεν είς τά άκρα.

— Γιατί, έπί τέλους, θέλετε νά συλλάβετε 
τήν γυναίκα αύτήν ; Τ ί έκαμε;

— Είναι ένοχος έσχάτης προδοσίας, άπήν
τησεν ενας άπό τούς κλητήρας.

—Προδοσίας ; Καί τ ί  έπρόδωσε ;

(5?

Τ Α  Μ Υ Σ Τ Η Ρ Ι Α  Τ Η Σ  Θ Α Λ Α Σ Σ Η Σ
Κάποιος γνωστός μου ψυράς μέ -αηδίαν παρά 

πολύ εΰαίσΦητον, ό όποιος ονγχινη&είς μέ τήν 
ξεροφαγίαν μας χαί ΐχων τήν καλωούνη> νά μάς 
οιέΐνη κάποτε ίχϋεϊς τινά; μοσχομι ρωδάτονς, μοΰ 
διηγήΰη πρό ήμερων τό έξη: καταπληκτικόν γεγο
νός, άναγόμενον είς τά μυστήρια τής Ψαλάοσης :

Είχε βγάλει τήν τράταν τον χαί χατεγίνετο νά 
μαζενοη χά περιεχομενον, τό όποϊον δέν άποχελεϊται 
μόνον άπό Ιχϋεϊς χαλλιπαρείονς κ .ί κομψούς, άλίά 
χαί άπό παληοτενεχίδες, άπό πέτρες, άπό ψά&ες, 
σπασμένα ποτήρια χαί Από διάφορα δλλα άχρηστα 
πράγματα που τά ριπτονν άπό τά βαπόρια στη 
θάλασσα. Μαζή μέ αύχά δλα δ ψαράς βρήχε χαί 
μιά οχάμνα, ή όποία διεχηρεϊτο άχόμη γερή.

Τά μάτια τοΰ ψαρά ϊλαμψαν από ελπίδα
— Έχει γούστο νάχη μέσα ύηαανρό, είπε στους 

άλλους.
Καί γιά νά Ικανοποιηθώ ή περιέργεια δίων μιά 

ώρα άρχήτερα, δίνει μιά τής στάμνας ό ψαράς 
καί τήν σπάει.01 ψαράδες τά χάσανε δπό τήν κατάπληξιν.

Μέσα άπό τή σπασμένη στάμνα ξεπετάχ&ηχεν 
άμέσως ίνας... ροφος ώς μιά όχά.

Εϊχε τρυπώσει ό παιχνιδιάρης μέσα στή στάμνα 
δταν άκόμη ήτο μικρός x έμεινε κ έμεγάλωοε 
έκεΐ μέσα άνενόχλητος καί ήσφαλισμένος χ’ ϊπα- 
χύνΰη ώσπερ χαλόγηρος κλεισμένος στό χελλί του.

Τήν ιστορίαν αύτή σάς τήν διηγοΰμε δπως τήν 
άχονοα, άλλά, μάρτυς μου ό θεός, δτι άπό τόν 
ροφό έχεϊνο μεζέ δέν έπήρα.

Ό  Ά ρ χ ^ ν ν τά κ τη ς

— Τήν πατρίδα της. Εϊχε σχέσεις μέ τούς 
Βαυαρέζους.

*0 “Οθων άπό τά λόγια αύτά τ ον κλητή- 
ρος έπείθετο δτι χό σχέδιον τον Κανάρη ήτο 
καταχθόνιον. Είχε χατασχρώσει τόσον καλά 
τό σχέδιον τής πολιορκίας, ώστε ή διαφυγή 
χοΰ έχθρού καθίστατο προβληματική.

— Καί ποΰ έχετε διαταγήν νά μεταφέρετε 
τήν γυναίκα αύτήν ; ήρώτησε τούς κλητήρας.

— Είς τά γραφεία τής Γραμματείας.
Ό  “Οθων έσχέφθη μερικάς στιγμάς καί 

κατόπιν τονς είπε ξηρά-ξηρά :
—Περιμένετε.
Ό  βασιλεύς είχεν άποφασίσει νά παρα- 

δώση τήν Μαρίαν, γιά ν’ αποφυγή προσωρι- 
νώς τό σχάνδαλον, μέχρις δτον ταχτοποίηση 
τά προκαταρκτικά τοΰ ταξειδίον τον, κατό
πιν δέ νά τήν έλενθερώση διά τών φίλων 
τον, οί όποιοι τοΰ έμεναν άκόμη πιστοί καί 
νά φύγη άμέσως μαζή της. Μόνον διά τής 
μεθόδου αυτής θά μπορούσε νά έπιτύχη τήν 
σωτηρίαν του καί τήν σωτηρίαν τής άγαπη- 
μένης τον.

“Ετσι ή ώραΐα Μαρία, ένω έπερίμενε νά 
όδηγηθή άπό τάν άνθρωπον πού άγαποΰσε 
πρό τον βωμού τον υμεναίου, ώδηγεΐτο χώρα 
ύπό τών δύο κλητήρων είς τήν Γενικήν 

ί Γραμματείαν, χωρίς νά γνωρίζη πώς χαί 
διατί.

Πόσον είχεν άπατηθή ή άτυχη αύτή κόρη. 
Ένφ ήλπιζεν είς τήν άνατολήν ένός ωραίου 
ήλιου, δ όποιος θά έφώτιζε καί θά έθέρ- 
μαινε τήν ζωήν της, έξαφνα έρρίπτετο μέσα 
είς τήν σκοτεινήν άβυσσον, τό χάος τής 
όποιας τής προξενούσε τόν ίλιγγον.

Έπίστευσεν δτι τά μαρχύριόν της έτε- 
λείωνε, τήν στιγμήν πού μόλις ήρχιζε.

‘Αφορμή τής νέας της αυτής συμφοράς ήτο 
ένας άνθρωπος πού οντε τόν έγνώριζε κάν : 
Ό  Κανάρης, ό όποιος ήτο πλέον βέβαιος 
δτι πράγματι χάριν τής Μαρίας παρητήθη 
ό “Οθων.

’Αλλά διατί έστοίχιζε τόσον είς τάν άν
θρωπον αύτόν ή παραίτησις τοΰ βασιλέως ; 
Μήπως ό λαός δέν μπορούσε νά φέρη άμέ
σως άλλον ;

Οί άνθρωποι, δ ο ο  μεγάλοι καί άν είναι, 
έχονν καί τάς άδνναμίας των. Ό  Κανάρης 
είχεν έξαρτήσει τήν πολιτικήν του ύπόστα- 
σιν άπό τάν θρόνον τοΰ “Οθωνος. Μόλις ό 
θρόνος τοΰ “Οθωνος θά κατέρρεε, ό Κανά
ρης θά άπ έθνησκε πολιτικώς, θά συνε- 
τρίβετο.

Νά γιατί προσπαθούσε νά στηρίξη τόν 
θρόνον τοΰ “Οθωνος, έστω μεταχειριζόμενος 
χαί βίαν, έκβιάζων ψυχιχώς καί τάν βασι
λέα άκόμη.

’Αλλά θά χό κατόρθωνε ;

Γ Ι Α  ΝΑ Π Ε Ρ Ν Α  Η Q P A

— ΛΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΩ, μαμά
Μέ λές πάντα ■χαρόιά μου» »( ομως μέ χτνηφς.

— Ναί, παιδί μου. Μπορεί ποτέ νά νπάρξη 
καρδιά χωρίς χτυπήματα ;

ο  ν ο ο λ Γ α ν τ η ς  
Ε Ι Σ  Τ Η Ν  7 ν>ν Σ Ε Λ Ι Δ Α

|άν πρώχον πού άντίκρυσαν τά μάτια 
τής Μαρίας μέσα είς τό γραφεΐον 
τής Γραμματείας δπον ώδηγήθη, ήτο 
ό Κανάρης.

— Μ ' έφεραν έδώ γιατί μέ θέλετε, είπε. 
Δέν σάς γνωρίζω, δέν ξενρω πού βρίσκομαι... 
Διατάξατε, σάς παρακαλώ, νά μ’ άφήσουν 
νά φύγω. Δέν έκανα τίποτα.

— Σέ φέραμε έδώ, άπήντησεν ό Κανάρης, 
ρίπτων οργίλα βλέμματα έπί τής νέας, διότι 
σέ ζητεί κάποιος.

— Δέν γνωρίζω κανένα έδώ μέσα, είπεν ή 
Μαρία. Ποιός μέ ζη τε ί; Πήτε μου.

— Μιά στιγμή, κόρη μου.
*0 Κανάρης έπροχώρησε πρός τήν πόρτα, 

ή όποία εΰρίσχετο είς τά βάθος τοΰ γραφείου 
καί τήν ήνοιξε.

Ή  Μαρία, ή δποία παρηκολούθει μέ άγω
ν ίαν κάθε κίνησιν τοΰ πρωθνπονργοΰ, άνχί- 
χρυσε, έκεΐ αχό άνοιγμα τής πόρτας, χόν 
άδελφό της, τόν Μέμο.

ι (*ΑκολονΘε!)



ΤΑ  Κ Α Λ Λ ΙΤ Ε Ρ Α  Δ ΙΗ ΓΗ Μ Α Τ Α

11 ΚΟΜΜΕΝΟ ΧΕΡΙ ΕΙΟ! ΙΒΜΜΑΪ
G U Y  D E  M A U P A S S A N T

Εΰρισκόμην εις τήν Άγιάκο τής Κορσικής, κωμόπολιν χειμένην 
πλησίον ένός κολπίσκου ώς ανακριτής. "Αφθονοι υποθέσεις υπάρχουν 
έχει κα'ι όλαι όμοιαζουσι πρός όλλήλας. Είναι έκδηκήσεις. Έκιί κάτω 
έφθασε μίαν ήμέραν είς Άγγλος, ένοιχιάσας δ/ Αρκετά έτη μίαν πλη
σίον τοΰ νόλπου έπαυλιν, ίνα κατοιχήτο μετά τοΰ Γάλλου υπηρέτου, 
τόν όποιον παρέλοβε δίερχόμενος έκ Μασσαλίας.

< Ενιός ολίγου όλοι δέν ώμίλουν παρά περί αύιοΰ τοΰ παραδοξου 
προσώπου, τό όποϊον δέν 4ξή ιχειο έκ τής έπαύλεώς του είμή διά νά 
κυνηγήσω ή νά ψαρενσο. ΕΙς κανένα δέν ώμίλει, πάντοτε έμενε έιτός 
τής πολεως καί μίαν ή δύο ώρας κάθε πρωΐ έκαμνε σκοπβ λήν.

«Εννοείται ότι cl ένιόπιοι δέν περιωρίσθησί.ν είς ύτονοίας. Μΰθοι 
έσχηματίσθησαν ύ,τ' αύιών διά τόν Άγγλον. Άλλοι ελε/ον ότι ήτο 
έξέχουσα πολιτική φυσιογνωμία, φυγοϋσα έπ τής πατρίδος του διά 
πολιτικούς λόγους. Άλλοι έβεβαίωνον, παραγεμιζοντες τάς άφηγήσεις 
των μέ φοβέρας λεπτομερείας, ότι είχ· ριαπράξει τρομερόν έγκλημα 
καί δι’ αύτό έκρύπτειο.

«Τό έπάγγ8λμά μου μέ έκαμε νά θελήσω νά μά^ω λεπτομερείας 
περί τοΰ προσώπου αύιοΰ, τό όποιον οί κάτοικοι τής Άγιάκο είχον 
περιβάλλει μέ μυθιστορικήν χεοιάν όλαι όμως αί προσπάθειαί μου 
άπέβησαν άκαρποι* Ιμαθα μόνον ότι έκαλ«Ιτο σίρ Τζών Ρόβελ.

«Μή δυν -μένος να πράξω τίποτε άίλο, ήρκέσθην νά τύν επιτηρώ 
έκ τοϋ πλησίον- καί όμως δέν εδρον τίποιε τό ΰποπιον. ΑΙ διαδόσεις 
έξηκολούθουν έπρεπε νά δοθή εν πέρας είς τήν ΰπόθεσιν αύτήν ένεκαι 
τούιου ή,ιχισα τα»τικώς νά κηνυΥώ έξωθεν τής κατοικίας τοΰ ξένου

«Τέλος μοϋ παρουσιάσθη ή αναμενόμενη πβρίσιασις. Έφόνευσα 
μίαν πέρδικα έλπροσθεν τοϋ Άγγλου- ό σκύλος μου τήν έφερε- άλλά 
έγώ έπλησίασα τόν σίρ Τζών Ρόββ», καί άφοϋ τοΰ έζήιησα συγγνώμην, 
τόν παρεκάλεσα νά δειθή θό πτηνόν.

«Κατώρθωσα νά τόν έπεξεμγασΰώ Ή το  ύψηλόσωμος άνθρωπος μέ 
πνρρά γένεια, εύρύστερνος, είδος Ήρακλέους πράου wiί εύγενοϋς.

«Δέν είχε τήν Βρετ ανικήν ξηρότητα καί μέ ηύχαρίστηιε ζωηρώς 
διά Γαλλικής γλώσσης μέ προφοράν τών πέραν τής Μάγχης κατοίκων. 
Τοιουτοτρόπως ήνοίξυ μεν σχέσιν.

♦ Ένα βράδυ, έπερνοΰσα πρό τοΰ χήτου του όπου καθήμενος έκά- 
πνιζβ μέ προσεκάλεσε νά πιώ ένα ποτήρι μπϋρα. Μέ έδέχθη μέ τήν 
σοβαράν άγγλιχήν εύγένειαν. Έπ^νισβ την Κορσικήν καί τήν Γαλλίαν 
καί έν γένει έφανη διαχυτικώτατο,.

«Μέ μεγάλας προφυλάξεις έπέταξα είς κοταλληλον στιγμήν τήν έρώ- 
τησιν περί τής ζωής του άπή τησβν όιι έταξείδευσεν είς τήν Αμερικήν 
καί γε> ών προσέθεσε.

« —Είχα πολλάς περιπετείας, Σίρ.
«Ό ια ν  ήλθεν ό λόγος περί κυνηγίου μοΰ έδωσεν ένδιαφερούσάς 

πληροφορίας περί κυνηγίου Ιπποποτάμου, τίγρεως, έλέφαντος καί περί 
γοριλλα άχόμη.

«—"Ολα τα ζφα αύτά είναι έπίφοβα ; ήρώτησα.
«Καί γβλών προσέθηκβ Άκυνήγησα έπίαης πολλούς ανθρώπους.
«ΚυτόΛίν είσήλθομβν κατά παρακλησίν του βΐς τό σπήτι του ίνα 

μοϋ ΰβιξχ) ιά όιλα του. Τό σαλόνι του ήιο έστρωμένον μέ ενα μαύρο 
μεταξωτό ιιέ μεγα/α >ίτοινα άνθη.

« —Είναι 'Ιαπωνικόν ύφασμα, μοΰ έξηγήθη.
«Είς τό μέσον όμω, τού πλατυτερου υφάσματος ένα πράγμα είλκυε 

τήν προσοχήν μου. ΈπΙ τετραγώνου έρυθροϋ υφάσματος ήιο κάτι προ- 
οηλωμένον. ‘Επλησίασα ήιο Ινα χέρι άνΟρώπινο ; "Οχι- ήιο χειρ σκε- 
λετοΰ μέ κίτρινα νύχια, γυμνούς μυώ ας καί ίχνη αίματος έκ ιών νεο- 
κοηεντων σαρκών ώς διά κτυπήματος πελέκεως άνωθεν τοΰ άντιβραχίου. 
Περιξ τής παλαμης παμμεγίστη σιδηςα άλυσις δημένη οφιγτά τό προ· 
σήλου είς ένα κρίκον 1>«ινόν νά κρατήσα έλέφανια.

«—Τι είναι αύιό: ήρώιησα.
«—Είναι, ήιο μά'.λον, ό χειρότερος έχθρός μου. Ήρχετο έξ Αμε

ρικής’ έκόπη δια ξιφο'·ς, έξνδάρη διά κοπιεράς ηετρσς καί έξηράνθη 
έπι 8 ήμέρας είς τόν ήλιον.

«Ήγγισα τό χέρι έκεϊνο- ήτο χέρι κολοσσού μέ μεγάλα δάκτυλα καί 
ήραχλειους μύωνας όπως δέ ήιο κομμένο οέ έκαμνε νά άναλογίζεσαι 
έκδίχησίν τινα. .

« —Θ» ήιο δυνατός ούιός ό ά»θρ>πος είπον.
« —Ώ  γιές! αλλ’ έγώ ήμην δυνατότερος του- έβαλα τήν αλυσίδα 

αύτήν νά το κρατή.
«—Μά τώρα πιά τό χέρι δέν θά φυγή καί ή άλ'σίδα είναι ανωφελής.
«—Ή θελε πάντοτε νά φύ/χ], ή αλυσίδα είναι άναγκαία.
«Έξετάζων τό πρόσωπόν του διελογιζόμην: Είναι νρελλός; Ώμί- 

λησα περί άλλων πραγμάτων παρετήρησα τά όπλα' τρία περίστροφα 
ήσαν γεμάτα εύρισχόμενα έδώ χ’ έκεϊ ώ , ό άνθρωπος αύτός νά έφοβήτο 
αίφνηδίαν έπίθεσιν. Πολλάχις έπανήλθον είς τό σπήιι του.

«Ένα έτος π :ρήλθε.
«Ένα πρωΐ, ήιο Νοέμβριος, ό ύπητέρης μου είσερχόμενος μοϋ 

άτήγγειλε ότι ό Σίρ Τζών έδολοφονήθη τήν νύκτα. Μετ’ όλίγον είσηρχό- 
μην είς τήν οίκίιιν τοϋ Άγγλου μέ τόν Αστυνόμον καί τόν Λρχηγόν 
τής χωροφυλακής.

«Κατ' άρχός ύπώπτευσαν τόν ύπυρέτην άλλ* ήτο άθώος. Είσελθών 
εις τήν αίθουσαν είδον τό «!ώμα έξηπλωμένον εις τό μέσον τοϋ δωμα
τίου- τό ένδυυά του ήιο σχισμένον τά έν άταξίφ έπιπλα καί εν γένει 
κατάστασις τών ένδυματων του καί τών έπίπλων έδείκνυον ότι τρομερά 
πάλη είχε σιμβϋ

« Ό  Άγγλος είχε πνιγή !
«Τό μέλαν καί έΐωγκωμένον πρόσωπόν του έξέφραζεν έκληξιν- 

μβταξύ τών σι,νεσφιγμένων δακτύλων του έκράιει εν πράγμα- ό τράχη
λός του έχων πέντε ό.τάς, καμωμένος άπό σιδηράς οίχμάς ίσως, ήιο 
κατέρυθρος άπό αίματα.

«Είς Ιατρός ήλθεν. Έξήτασβ τάς όπάς καί είπε :
«—Μπορεί νά ’.ιή κανείς «ώς έπνίγη ΰπό σκελετού.
«Φριχίασις διέδρυμε τό σώμα μου. Άκονσίως έρριψα τό βλέμμα 

μου εις τήν θέσιν όπομ είχον ίδει τό κομμένο χέρι. Δέν ήτο έ « Γ  ή 
άλυσσος ήτο κομμένη.

«Κύψας πρός τόν νεκρόν είδον ότι οί συνεσφιγμένοι όδόνιες του

— ΞΞΞΞΞΞ ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΜΑΓΔΑ =====—
Ή  ερωτική ιστορία μιάς πεντάμορφης, 

άλλά δυστυχούς 'Εβραιοπούλας, την όποιαν 
ήγάπησε μέχρι τρέλλας ενας μέΧΧων Βασιλεύς.

Ύ πό Ε ΣΠ Ε ΡΟ Υ

Η  S Y N B X E I A
Προφανώς τό βλέμμα τής μιπρας εκείνης Mai αθώας κόρης ήτο 

μία ερώτηοις άπλουστάτη, έρώτησις παιδική, τής όποιας τήν σημα
σίαν κανείς δεν θά έδυσκολεύετο νά έννοήσχ). ΆΧΧά πολλάς φοράς 
παρεξηγοΰμεν τάς σιωπηΧάς ερωτήσεις τών βλεμμάτων, πον ζάς 
άντιλαμβανόμεθα σύμφωνα μέ τάς διαθέσεις τής ψυχής μας.

"Ετσι και τό πρωΐ εκείνο ή αειθαλής ψυχή τον Άντρέσκου είχε, 
πολν πρό τής σιωπηλής έρωτήσεως τής Μάγδας, μορφώσει τήν 
απάντησίν της.

Τό χέρι τον έσυρεν έλαφρά τήν Μάγδαν πρός τό σώμα τον. Σε 
μιά στιγμή ή μικρά ενρέθη σφιγμένη μεταξύ τών δύο ευτραφών 
π οδών τον.

Ή  Μάγδα εξηκολούθει νά σιωπ^. Τά μάτια της μόνον εξακο- 
λονθοΰσαν νά προσηλοννται πρός στά μάτια τον Άντρέσκον.

Ό  Άντρέσκον ροφονσε τήν σοκολάταν τον χωρίς νά μετακι- 
νηθή. Θά εΧεγε κανείς πώς έφοβεΐτο και ν ’ άπομακρύνβ τήν Μάγδα, 
άΛΑά καί νά τήν πλησιάση πρός τό σώμα τον.

Μία ευκαιρία τοΰ άπέμενε πΧέον, τής όποιας εσπενσε νά έπω- 
φεληθή. Έρρόφησε γρήγορα τήν σοκολάταν τον καί εδωσε τό άδειο 
ποτήρι στή Μάγδα.

— Πάρε το, Μάγδα, είπε, καί πήγαινε στή βρύσι νά τό πλύν^ς.
Ή  Μάγδα έπήρε τά ποτήρι κ ’ ετρεξεν εξω.
— Τ ί παράξενα μάτια πον εχει αντό τό κορίτσι, εψιθύρισεν δ 

Άντρέσκον.
Σέ λίγο ή Μάγδα εγύρισε.
— Τοπλννες καλά; ήρώτησεν ό Άντρέσκον.
— Μάλιστα, αφέντη, άπήντησεν έκείνη.
Καί τό στόμα τής ώραίας έβραιοπονλας διεστάλη είς πλήρες μει

δίαμα, τό όποιον άπεκάΧνψεν είς τά μάτια τον γηραιόν βονλεντον 
μιά σειρά άπό θαυμάσια, μαργαριταρένια δόντια.

— Ά νοιξε τής χούφτες αον, Μάγδα.
Ή  Μάγδα νιρήκονσε.
—Πάρε αντά, προσέθηκεν ό Άντρέσκον, νά τά δώα^ς τον πα

τέρα αον νά οον πάρτ) παπούτσια, γιατί δέν μπορώ νά σέ βλέπω 
ξνπόλντη.

Ή  Μάγδα έσφιξε στά χέρια της τά νομίσματα καί, χωρίς νά προ- 
φθάση ν ' άρθρώση λέξιν, έστράφη και εφνγε γρήγορα.

Ό  Άντρέσκον παρέμεινε μερικάς στιγμάς άκίνητος και σκεπτι
κός. Κατόπιν έκτύπησε τά χέρι τον στά τραπέζι καί έφώναξε:

— Και βέβαια... έγώ δέν τό εϊχα προσέξει... αντό θά γίν^; βρέ 
παιδάκι μον...

Ή  Μ ά γ δ α  ΐ λ λ ά ζ »  τουαλέτταν xai ψυχήν
‘ Ο Άντρέσκον τήν άλλην ημέραν ίτρεξε σέ κάποιο εμπορικό 

κατάστημα γιά ν’ άγοράση τής Μάγδας καινούριο φονστάνι.
— Ξέρεις, εϊπε στόν έμπορον, είναι ενα φτωχό κορίτσι πον έρχε

ται κάθε πρωί και μον καθαρίζει τό σπ ίτι καί δέν μπορώ νά τά 
βλέπω μέ κονρέΧια. ΤΗρθα Χοιπόν νά τον πάρω ίνα φορεματάκι.

— Ξανθά είναι τά κορίτσι ή μελαχροινό;
— “Ω, μελαχροινό, πολν μελαχροινό.
— Τότε νά πάρετε κόκκινον ύφασμα, εΐπεν ό έμπορος.
— Καλά Χές. Κόψε μον μερικές πήχες.

(Άκολονθεΐ)

έκραιουν ένα δ ,κτυλον τής τρουεςάς χειρός κεκομμένον διά τών 
όδόνιων είς τό μέσον τής δειιτέρας φαλαγγος.

«Α ί άνακοίσβις ι,ίιινες έγιναν δέν Ιφεροε ούδέν άποτέλεσμα. Ούδε- 
μία θύρα οΰιε παράϋυρον είχον άνοιχϋή 01 κύνες δέν είχον έξυπνήσει. 
Ό  ΰτηρέιης κατέθεσε τά έξή ;:

«Άπό ένός μηνός̂  ό κύριός μου έφαίνετο ταραγμένος. Είχε λάβει 
πολλά πράγμματα τα όποϊα άμέσως έκαιε. Πολλάκις έχιύπα διά τής 
ράβδου του μέ μανίαν τό κομμένο έρι τό όποϊον εύρίσκετο προσδεδε- 
μενον είς τόν τοίχον μέχρι τής εσπέρας τοΰ έγκλήματος.

Έκοιμάτο άργά χαί έκλειδώνειο μετά προσοχής 1 Πολλάκις τήν 
νύκτα ηκ^ύοντο φωναί έ^ωβεν ώπεί ό Άγγλος νά ΰβοιζε κανένα. Τήν 
νύκτα τοϋ έγκλήματος τίποτε δέν ή<ούσθη. Τό πρωί ό ύπηρέιης είσελ- 
θών, είδε τό·' ϋ ρ  Τζών νεκρόν.

«Π^ν ό,τι έγιωριζα τό διηγήΟην είς τούς αξιωματικούς τής δημο
σίας ασφαλείας (Λιινες όμως κατώρΰωσαν τίποτε μεθ' όλην τήν έπιστα- 
μενην έξέτασιν τής νήσου
, βοάδυ τρείς μήνας μετά τό εγχλημα είχα έφιάλτην. Μοϋ
εφάνη ότι έβ/,επα τό κομμένο χέρι νά τρέχ-Q σάν σαλαμάνδρα είς τούς 
τοίχους. Τρεις φοράς έξύπνησα.

«Το προ ΐ μοΰ έφεραν τό κομμένο χέρι. Είχεν ευρεθεΐ έπι τοϋ τάφου 
τοϋ Σίρ Χζ<όν.

‘ Ο Οείκ η; έλειπε.
« ‘Ιδού, κνρίαι, ή Ιστορία μου Δέν 2μαθα τίποτε έπι πλέον.
^ ,? ν ν“ 1*εζ fioav ώχραι χαί έτρεμον μία έξ αύτών άνέκραξεν :
’Αλλά δέν θά κοιμηθώμεν, άν δέν μάς έξηγήσητε τό Ανεξήγηταν 

κατα την γνώμην σας.
Εγώ, κνρίαι, θά καταστρέφω τά τρομερά σας δνειρα, εΐπεν ό 

διχαστής μειδ>ών. Σκέπτομαι ότι ό κάτοχος τοΰ χεριοΰ δστις βεβαίως 
δέν άπέθανε ήλθε καί έπνιξε τόν σίρ Τζών μέ τό άλλο του χέρι. Είνε 
ενας τροπος ε<δικήσεως κοί αύτύ.

—"Οχι τοΰτο δέν έγινε έτσι, έψιθύρισε μία γυνή.
—Σάς είπα ότι ή γνώμη μου δέν θά σάς άρέση, προσέθεσεν ό άνα- 

κριτης, εξακολουθών νά μειό'φ.
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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 δι’ δλονς. Διά ποιήματα 
Mai έμποριχάς καταχωρήσεις ίδιαίτεραι 
σνμφωνίαι.

Ε Π ΙΤ Α Γ Α Ι Κ Α Ι ΕΠ ΙΣΤ0ΑΑ1 άη ευ
θείας πρός τόν ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ *■ ΑΝΤΩΝ- 
Μ. ΣΥΡΙΓΟΝ

^  «*» ■ ■» ■■ ι» ■■ φ* ι· ■» 4* ■■ φ· ■ ■ «<« ■ +· · ■ y

]  ΤΙ H E P l  TON Μ Π Ι 9ΙΙ ΜΙΣ |
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Ή  λέζτς 80 λεπτά

Ά λ τ .  " Α λ τ .  Δεαποινι»ες άριοτων οικο
γενειών.

Νέος μορφωμένος, άρίστης οίκογενείας,
17 έτών, κάτοχος άρκετής περιουσίας, ζη 
τεί άλληλογραφίαν μέ δεσποινίδας επίσης 
μορφωμένας. Σκοπός γάμου. Θά προτιμηθή 
ή έχουσα τά καλλίτερα προσόντα. Ή το ι :
1.) Άρίστης οίκογενείας, 2.) Μορφωμέ ην 
καθ' όλα, 3.) Προίκα ά 'ω τών 500 χιλιά
δων, 4.) Ηλικία 10—17 έιών. 5.) Καλλονή 
έξ' ίρε η. Γράψατε : Ρολάνδον Κανδιάνον, 
ρ. Γ ·,  ΓΙάτπας.___________________________
— Φοιτητής ζητεί δωμάαον μέιρι τριακο- 

σίων δραχμών διά τρία συνεχή έτη. Γράψατε: 
Τώνην ’Αθανασίου, Άρείου Πάγου 8, ’Εν
ταύθα.

— Στό τρικυμισμένο τής ζωής μου πέλαγος 
τοϋ κάκου ψάχνει ή απελπισμένη μου ματιά 
γιά ναΰρ, ενα φάρο. Ποιά εύγενικια ψυχή θά 
μοϋ φωτίση τόν δρόμον τή; σωτηρίας; Ά  - 
ληλογραφία δεκτή μέ δεσποινίδας άπό 20—25 
έτών, μορφωμένας τελείως. Α ί νεαροί χήραι 
τήν πρώτην θέσιν. Γράψατε : Δώρ ν Φλέρην, 
θυρίς 5, Γραφεία «Σφαίρας», Ένταΰθα.

— Νέος 16ε τής έπιθί'μεί άλληλογραφίαν μό
νον μέ κορίτσια καί νέους. Γράψατε : Τηλέμ. 
ΟΙκονόμου, Α'. ταχ)κόν Παράρτημα, p r., 
Άθήναι.

— Νέος ήλικίας 25 έτών, άρκετά μορφω
μένο;, έπιχειρηιιατίας καί είς άκρον είλικρι- 
νής, ζητεί άλληλογραφίαν μέ δεσποινίδας μορ
φωμένας. Προημοΰνται Αθηνών, Πειραιώς. 
Γράψατε: Π. Ζήσην δνά I. Κ. Κ., p. χ., Ά* 
γρίνιον.

— Ζητώ άμεσον σχέσιν μέ δεσποινίδα ή καί 
χήρρν έντελώς άνεξάρτητον. Διεύθυνσίς μου: 
Α. Πουλόπουλον, p. γ., Έξωιερικοϋ, Έν- 
ταϋθα.

— ΓΑΜΟΙ. Τήν παρελθοϋσανΚυοιακήν έτέ- 
λεσαν τούς γάμονς νων έν Άστακφ ό κ. Σταΰ- 
ρος Μαρίνος μετά τής δεαποινίδος Μαριγούλας
I. Τζάννου. Είς τούς νεονύμφους εύχομαι βίον 
άνθόσπτρτον. Β. Άϋφαντής.

— Νέα σοβαρά ζητεί γνωριμίαν δι’ άλληλο- 
γραφίας μέ πολίτας καί στρατιωτικούς μορφω
μένους, οοβαρας ήλικίας. Δ. Κ., θυρίς 168, 
Γραφεία «Σφαίρας».

Νεορός φοιτητής μορφωμένος αίτεί άλληλο
γραφίαν ’Αγγλιστί, Γαλλιστί καί Ελληνιστί. 
Προτιμώνται ‘Αθηνών καί Αίγιου. Γράψατε : 
Κ. Ούράνιον, Poste restante, ’Ενταύθα.

— Νέος 19 έτών αιτεί άλληλογραφίαν μέ 
ήθικά κορίτσια ίσως εδρη έκείνην ποΰ ονειρο
πολεί. Σκοπός έρως. Γράψατε : Ήλίαν Άνα- 
σιασιάδην, p. r., Αθήνας.

— Νέος 2ί έτών αιτεί άλληλογραφίαν μέ 
δεποινίδας καλών οικογενειών. Σκοπός φιλία 
καί ό,τι έπακολουθήσει. Γ  ράψατε : Ε. Μ , 
p. γ., Πάτρας.

—Αγαπημένη μου, έχω τήν μητέρα άρρω
στη πολύ καί είμαι πολύ στενοχωρημένος. Καί- 
τοι εις τήν ήλικίαν πού είναι πρεπει πάντοτε 
ν’ άνιμένω τό μοιραΐον, έν τούτοις ή ιδέα 
αύτή μέ λυπεί πολύ. Είς τόν κόσμον αύιόν δύο 
πρόσωπα άγαπώ περισσότερον : σέ καί αύτήν, 
καί θά λυπηθώ πολύ νά τήν χάσω. Άλλως τε 
γιά μέ ή ΰπαρξίς της μέσα σ'ό σπίτι αποτελεί 
τόν μόνον σύνδεσμον όστις ένώνει τνιν οίκογέ- 
νειάν μας. Σύ τι κάνεις. Ή λπιζα ότι κάποτε 
θά εδρισκες εύκαιρίαν νά σιειλ-βζ δύο λέξεις, 
άλλά μέχρι σήμερον δέν έλοβα τίποτε. Δέν 
πειράζει. Εύτυχώς πού μά; βοηθεΐ κάποτε ή 
νύφη μου, άλλα>ς θά μέ έβλεπες νά έκτελώ 
διαρκώς χρέη νοσοκόμου. Βιολέττα

Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Η Μ Α Τ Α
Κ. Μωρ Δύνασθε νά τό στείλετε ΓοΧ. Καν· 

διάνον, έξάμηνος δραχ. 50. Μαίρην Διαπού- 
λην. δημο-Ί ύονται πρός 20 λεπτά τήν λέξιν, 
χωρίς νά προαπαιτήται έγκρισις.

I  ο M o m i m  τ η ς  ι φ ι ι ρ π .  |
Ο Ν Ο Ο Μ Α Ν Τ Η Σ  Α Π Α Ν Τ Α :

Ε λ ένη ν  Ζ . Σ . ΐ  Γάμος μετά 17 μήνας. 
Έγγαμος βίος πλήρης περιπετειών. Τό πρό
σωπον εκείνο δέν έ^διαφέρεται τόσον δι’ υμάς.

A t f j iu v  Βοόπόρονί Ό  σύζυγός σας άνή- 
κει είς τήν καιηγορίαν εκείνων τών άνθρώ- 
πων, οί όποιοι εργάζονται διά ττιν δυστυχίαν 
τών άλλων. Ή  αδελφή σας δέν είναι πλέον 
δυνατόν νά θεραπευθή. Τέκνα δέν θ ’ άπο- 
κτήσειε.

Κ ολη τΑοι, Κ έρκνραν! Ή  ζωή Οας πλή
ρης περιπετειών καί οικονομικών άνωμαλιών. 
Σεις όμως είσθε έκ χαρακτήρος φαιδρός καί 
άντιμετωπίζετε τήν δυστυχίαν μέ στωικήν ψυ
χραιμίαν. Είς τόν έρωτα ούδέποτε θά έπιτύ- 
χετε, διότι συμπεριφέρεσθε έπιπολαίως πρός 
τάς γυναίκας. Σάς συμβουλεύω νά μή συνά
ψετε γάμον, διότι θά δυστυχήσετε, θά  ζήσετε 
άκόμη 34 έτη. Ταξείδιον δέν διαρλέπω.

Λ ολά ττα ν ϊ Είσθε έκ φύσεως δύσπιστος 
καί άμφιράλλω άν μέ πιστεύσετε. ‘Οπωσδή
ποτε σά; άπαντώ: Σάς αρέσει νά ζήτε έλευ- 
θέρα καί άπηλλαγμένη παντός δεσμοΰ. Έν 
τοιαύτη περιπτώσει διατί επιμένετε νά ύπαν- 
δρευθήτε έ''. νέου ; Ό  άνθρωπος έκεΐνος άπο- 
τελεϊ τό άκρον άωτον τής άστασίας. "Ο,τι 
υπόσχεται σήμερον, τό λησμονεί αΰριον.Έχετε 
δίκαιον νά διστάζετε.

Τ .  Τ .  Π λάτανον, Ά μ φ ίκ λ ε τα ν : Τό 
μέλλον σας δέν σάς επιφυλάσσει παρά πικρίας 
καί άπογοητεύσεις. Παιδιόθεν σάς κατατρέχει 
μία κακή μοίρα. Είς τούτο πταίει όλίγον καί 
ή οίκογένειά σας. Ή  σημερινή οικονομική 
σας κατάστασις δέν υπάρχει έλπίς νά βελ
τιωθώ είς τό μέλλον. Τέκνα δέν θάποκτήσετε.

Καίύαρα Α ν γ ο ν ό το ν : Τό μέλλον σας 
λαμπρόν άπό πάσης άπόψεως. Διαβλέπω με
γάλην πρόοδον εις τάς έργασίας σας. Γάμον 
δέν διαβλέπω. Χαρακτήρ υπερήφανος, φιλό
δοξος, άλλά καί εις άκρον πονετικός. Οι γονείς 
σας θά ζήσουν έπι πολύ άκόμη.

Σ . Πάπτγγον, "Η πειρον: Γάμον δέν 
διαβλέπω, πρός τό παρόν τούλάχιστον. Μετά 
τής θείας σας θά ζήσετε εύιυχής, διότι πολύ 
σάς άγαπφ. Ό  θείος σας κατεκράτησε χρή
ματα, ολίγα όμως. Πρόοδος είς τήν έργασίαν 
σας άξιοσημείωτος. Θά ζήσετε άκόμη 43 έτη. 
*0 πατήρ σας δέν ζή.

Μαοαιιένην Ν εότη τα , Adp iddav: Θά 
ζήσετε άκόμη 14 έτη. Όνομα συζύγου : Ει
ρήνη. Γάμος τής άδελφής σας μετά διετίαν. 
Προσεχής ό ίδικός σας γάμος. Οί γονείς σας 
θά ζήσουν έπι πολύ άκόμη.

Σ . Ματόοίτκην. Πειραιά : Δέν θά νυμ- 
φευθήτβ αύτήν ποΰ σκέπτεσθε. Ταχέως θέλετε 
άντιληφθή ότι δέν είναι διά τόν χαρακτήρα 
σας. Θά ζήσετε άκόμη 27 έτη. Τήν θέσιν 
εκείνην δέν θά τήν άποκτήσετε.

Ναντόπονλον, Καλάμας : Στείλατέ μου 
τόν γραφκόν χαρακτήρα τών γονέων σας, διά 
νά σάς άπαντήσω σαφώς πόσα έτη θά ζήσουν. 
Ή  ζωή σας μέχρι τοΰδε διήλθε διά μέσου 
τρικυμιών καί πλήθόυς οικογενειακών άνωμα
λιών. Δυστυχώς δέν διαβλέπω βελαωσιν τών 
συνθηκών τοΰ βίου σας. Γάμον διαβλέπω κα
τόπιν μεγάλης έρωτικής περι.ιειείας. Τέκνα 
θ’ άποκτήσετε τρία. Δέν σάς συμβουλεύω νά 
έγκατασταθήτε εις τός Αθήνας. Αί έρνασίαι 
σας δέν θά προοδεύσουν περισσότερον. Καλόν 
θά ήτο έάν άφήνατε έγκαίρως τό κατάστημα. 
Κληρονομιάν δέν θά λάβετε. Πλούσιος δέν 
είναι δυνατόν νά γίνετε.

Μι ότηριώδη Ννκτοδάτην, ’ Α θή ναςI 
Προτιμήσατε έκείνην, ή όποία σάς κάμει νά 
στενοχωρήσΟε μέ τήν μεγάλην της σοβαρό
τητα. Ακολουθήσατε τό επάγγελμα πού έπι- 
θυμείτε.

Ίδ ιό τροπ ον Πρίγκηπα, ’ Αθήνας ί Χα
ρακτήρ ύπερήφανος, ζηλότυπος, έκδικητικός. 
Στενοχωρεϊσθε καί υποφέρετε βλέπων τούς 
άλλους νά προοδεύουν. Τέκνον άρρεν.

Μα-Ρρον Δ ιάβολον, Κ έρκνραν! Σάς 
άγαπφ περιπαθώς καί θά σάς νυμφευθή. Ό  
βίος σας μαζή του εύτυχής, φθάνει νά παύ·

Ο  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Σ  Τ Η Σ  Ν Ο Ρ Α Σ
Σννέχεια τώ ν όνομάιων

έκ τλ ς  4ης άελίδος. ·
Κ. Σαδούκας (κλήρ. 5), Ίωαν Μαγκ άρας, 
Ζαχαρίας Περούση; (κλήρ. 2), Δημ. Κ. Καλο- 
γερόπουλος, Γεώρ. Ρο ίτης Μαρίκα Παντοζή 
(κλήρ. 3), Νικόλ. Ράπτης, Πηγή Πεσλή, Χά
ρις Καπετανάκης (κλήρ. 2), Καινστ. Γ . Κυ- 
ριαζάκος (κλήρ. 3), Έμμ. Μπαρδής (κλή. 2), 
Είρή>η Αουκίσσα (<λήρ 2), Νέλλυ Στρατούλη 
(χλήρ. 2), Άλκιβ. Λαδάς, Έλ. Καλλιγά, Δέ
σποινα Βακιρεζόγλου. Μίμης Μανΐνο' (κ' ή?. 3.) 
Άναστ. Σπηλιώπουλος, Ά θ . Χρηστόπουλος 
(χ'ή. 2), Βασίλειος Κιρκιτζής (κληρ. 3), Νι
κόλαος ΒΙόμπολας, Μαρίκα Ααραγωνίτου, Ίορ- 
δά'ης Πενοπο λος (κλήρ. 6), Ίω ά /. Σβςιγενca- 
κης, ’Ελένη Γιαμ^Χή (κλήρ. 5), Άνδοονίκη 
Ίωιννιδου. Π. Παπο' τσόγλου, Δημ. Φερέτος, 
Κική Φερέτου, Παν. Έξηντοβελοινης, Άγγελ· 
Μαυρομαςάς, Γεώργιος Κνριαζόπουλος (κΐηρ.
3), Κατίνα Σταμαιοπού) ου (χληρ. 5). Άλε- 
ξ ινδρα Τσόπελα (“>.ήρ. 2), Βασίλ. I. Δελής 
(χλήρ. 4), Μάρκος Δήμας. Κοίτη Δ (κλήρ 3), 
Ή λίαςΔονά ; (κλήρ. 5). Ίωάνχα Άρκονδάρη, 
Άθτιιά Χατζή'άκη, Ίωάν. Ροΰσσος, Αιμιλία 
Γελαδικη (κλήρ. 2 , Ί  ι'άννης Μορφονιός, Δ. 
Κ 'ββονρης (κλήρ 5). Χρηστός Σέργάκης (κλήρ. 
2), Εύγέν. Περχαλης, Ιτσα Π ιπαδοπούλου, 
Κωνστ, Μοιραίτης, 'Ελένη Νικολοπονλον 
(χλήρ. 3), Νίνα Βασιλείου (κλήρ. 3), Β. Σ. 
Βενέιης <κλήρ. 2). Άνάρ. Γερολνμάεος, Λάμ
προς Παπανδρέου (χλήρ. 4) Σόλων Ίατ^οΰ, 
Πέτρος Μπεχάρης, Χρήσιος Μοστράιος, Τιμό
θεον Παπαδόπουλος, Ίωάν. Παπαϊωάν»ου, 
Κατίνα Σιγανόν, Ιωάννης Βαιάκος, Εύιγ 
Καλλιανός (χλήρ. 2), Όρέστης Δ^σκλαλιάδης, 
Ή λ . Σκαρύαπας. Σωτήρ. Λιανέας, Παντελής 
Πασά; (χλήρ. 7). Φιφή Σ&τηνοπονλον, 
Κωνστ. ΓεωοΥΐάδης, Μαρίκα Άναγνωστούδη, 
Σπυρίδων Δρέσλερ (κλήρ 2).
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΑΝΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

( Είς τήν κληραιτίδα έτέθηααν και τά δνό- 
ματα τών καθνστερηαάντων).

'Ελένη Άντύπα, Νικ. Μαζαράκη; Πίπης 
Χρυ^ου)ίδης, Ματινα Καρανάκη (χλήρ. 2). 
Ίωάν. Βαφάκης, Σω'ήριος Λιαχέας, Κωνσταν
τίνα Πανάγου (χλήρ. 5), Ξανθή Κωνσιαντινί- 
δου κλήρ. 2), Στέλλα Φιλιπποπολίτου (κλήρ 3), 
Ανάργυρο; Ιελολυμάτος κλήρ. 2), Ιωάννης 
Ροΰσσος (κλήρ. 2).

ΕΚΕΡΔΙΣΑΝ Δ ΙΑ  ΚΛΗΡΟΥ  
ΤΑ  ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΩΝ ΚΟΡ1ΣΤΙΩΝ

Βραβείον πρώτον, μιά φιάλη άρώ,Λατος, 
Κατί α Σιγανόν.

Δεντερον , ένα ζεύγος πέτσινα γάντια, 
*Ελένη Γιαμαλή.

Τέταρτον , ένα ζεδγος, κτενάκια, 'Ελένη 
Νικολοπονλον.

Τέταρτον, ένα άλμπουμ, Φίφή Σωχηρο- 
πούλιν.

ΙΙέμπτον, τρίμηνον συνδρομήν «Σφαίρας», 
Ιωάννα Άρκονδάρη.

ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
Βρα(?εϊον πρώτον, ένα κουτί πούρα, Νικ. 

ΜόμποΛας.
Λεντερον, μιά πίπα, Νικ. Ράπτης.
Τ ρ ίτο ν , μιά μπριγιαντίνη γιά τά μαλλιά, 

Σόλα,ν Ιατρού.
Τέταρτον, Ι  α ζεύγος καλτσοδέτες, Μάρ

κος Δήμας.
Π έιιτον, δραχ. 25 είς μετρητά, Μιλτ. Σαδ- 

δούκας.
Οι χερδίσαντες πρέπει νά μάς γράψουν άμέ

σως τάς άκριβϊϊς των διευθύνσεις ή νά περά
σουν άπό τα γραφείά μας διά νά πάρουν τά 
βραβεία. Δέν λομβάνεται ύπ’ δψιν, ή διεύ- 
θυνσις πού άναγράφεται στό χαρτί τών λύσεων.

Ή  Δ ίς  Νόρα

σετε σείς νά είσθε τόσον πολύ έπιπόλαιος. 
Διά τόν άδελφόν σας δέν δύναμαι ν’ άπό· 
φανθώ έάν δεν έχω ύπ' όψιν μου τόν γραφι
κόν του χαρακτήρα. Άπό τήν Κέρκυραν θά 
φύγετε καί σύντομα μάλιστα.

Είς τό προσεχές φύλλον τής «Σφαίρας» θ 
άπαντήσω εις τάς έπιστολάς τών διδιον καί κυ
ρίων : Σταθερού Φίλον, Δερβίσου, Ταμείου 
τών Βασάνων, Αφροδίτης Μέρτζον, Χρν 
σαλλίδος, Κόρης τών κνμάτων, Ή  ρους Δ., 
Δόριας Γ., Φ. Ρεϊντή, Νηραδοςΐ, Κτατχνιαα- 
μένης ανγής.

Αυλητήν Κάϊρον, Άνθησμένην Τριαντα
φυλλιάν, δτοτυχώς δέν έλαβον τίποτε. Είς τό 

ταχυδρομείον μοΰ κλέπτουν τάς έπιστολάς.
Ό  Νοομάντης



Ο Κ Α Ρ Α Γ Κ Ι Ο Ζ Η Σ  Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ο Σ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΟ “ ΚΑΡΒΕΛΙ , ,

Ό  Χατζηαβάτης συναντά τόν Καραγκιόζη 
νά χαζΐύη μπροστά σε μιά βιτρίνα χρυσο
χοείου, είς τήν όδόν Έρμου.

Χ ατζηαβάτης-— Bye Καραγκιόζη μου, 
είσαι ζωντανός, βρέ ματάκια μου ;

Καραγκιόζης. —ΒρέΧατζατζαράκο,άκόμα 
δέ θ' έβάλανε φυλακή ;

Χ α τζηαβάτη ς.— Γιατί νά μέ βάλουνε 
φυλακή ;

Κ αραγκ ιό ζης.—Πώς διάολο ζής ; Δέν 
έκλεψες άκόμα τίποτα ;

Χ ατζηαβάτης. — Πραγματικής, Καρα
γκιόζη μου, δέν ξέρω πειά πώς νά ζήαω. 
Άπό τήν ήμέρα πού φύγαμε άναυλα άπ" τή 
Βερούτη, χαΐρι καί προκοπή δέν είδα.

Κ αραγκιόζης.— Ά μ ' έγώ ; Νάξερες τή 
δυστυχία μου. Φαντάσου έγώ, ό Καραγκιόζης, 
νά γυρίζω στά μαγέρικα καί νά ζητάω απο
φάγια γιά τό βκύλλο μου κι' άντί νάν τά ρί
χνω στό σκύλλο μου, νά τά τρο>ω έγώ.

Χ ατζηαβάτης.— Δέν είναι προκοπή, Κα
ραγκιόζη μοι. Πρέπει νά σκεφτοΰμε καμμιά 
δουλειά.

Καραγκ ιό ζης.—Βλέπω, Χατζατζάρη, αν
τέχεις άκόμα στό ξύλο..

Χ α τζηαβάτη ς.—Τό δικό σου μυαλό, Κα
ραγκιόζη μου, κόβει. Σκέψου λοιπόν τίποτα 
νά βγάλουμε κανένα κομμάτι ψωμί.

Κ αραγκ ιό ζης.— Έχω στό νοΰ μου μιά 
πολύ μεγάλη δουλειά, Χατζατζαράκο, άλλά 
δέν ξέρω άν έχουν θέσι στό Πολιτικό νοσο
κομείο.

Χ α τζηαβάτη ς.—Τί δουλειά είν’ αύτή, 
Καραγκιόζη 'μου;

Καραγκιόζης. — Νά βγάλουμε εφημερίδα..
Χατζηαβάτης. — Αστειεύεσαι, βέβαια,Κα

ραγκιόζη μου.
Καραγκιόζης. Γιατί;
Χ α τζηαβάτη ς.— Γιατί ποιός θά διαβάζη 

τή δική μας εφημερίδα ;
Κ αραγκ ιό ζης.—Τί λές, αδερφέ ; Θαρρείς 

πώς οΰλες ή έφημερίδες πού βγαίνουν σήμερα 
διαβάζουνται ; Έδώ είναι γεμάτη ή άγορά 
άπό πλεμόνια καί μπρόκολα.

Χ α τζηαβά τη ς.—Δηλαδή ;
Κ αραγκ ιό ζης.—Δηλαδή αύτά τά πράμ- 

ματα χ^ειάζουνται τόσο χαρτί γιά τύλιγμα. 
Δέν είδες τί δουλειά πού έκανε ή «Σφήγκα» ; 
Δέν είδες τί διάδοσι είχε ; Σύκα άγόραζες στή 
« Σφήγκα> στά τυλίγανε, πατσές άγόραζες σέ 
σακκούλα άπό τή «Σφήγκα» στής βάζανε, κέρ
διζες στό σκαμπίλι κ’ έζήταγες ενα λουκούμι 
στό χαρτί, στή «Σφήγκα» στό τυλίγανε. Δέν 
έπρόφτανε νά τυπωθή καί τή ρίχνανε άμέσοκ 
στό καροτσάκι καί μιά καί δυό γιά τό μα
νάβη. Νά δοξάζουμε τό θεό, Χατζατζάρη μου, 
πού υπάρχουνε πολλοί μανάβηδες...

Χ α τζηαβάτη ς.— Λεφτά όμως πού θά 
βρούμε;

Καραγκιόζης. — Μήπως θά κάνουμε καμ- 
μιά δοιλειά γιά νά χρειαζόμαστε λεφτά; Εφη
μερίδα, ρέ βλάκα, θά βγάλουμε.

Χ α τζηαβάτη ς.—Γιά νά τό λές αύτό μέ 
τόση σοβαρότητα, Καραγκιόζη μου, θά πή 
πώς τήν ξέρεις αύτή τή δουλειά. Φαίνεται πώς 
ξέρεις όλα τά καθέκαστα μιας έφημερίδας.

Κ αραγκ ιόζης.—Έπρεπε νά μ* έβλεπες, 
Χατζατζάρη, κάθε πρωί πού στεκόμουνα 
άπ* δξου άπ' τό καφφενεϊο κ’ έβλεπα τόσο 
κόσμο νά διαβάζη έφημερίδες... Τήν έχω 
έτοιμη τή δουλειά, Χατζηαβάτη μου.

Χ ατζηαβάτης. — Καί τί δνομα θά δώ-, 
αουμε στήν εφημερίδα μας ;

Καραγκ ιόζης. — Ό  «Μπακαλιάρος».
Χ α τζη αβά τη ς.—Δέν κάνει, Καραγκιόζη 

μου. Αύτό τό όνομα είναι πρόστυχο.
Κ αραγκιόζης. — Καλά λές. Τό όνομα 

είναι πρόστυχο κ' έμεΐς είμαστε αριστοκράτες. 
Τότε νά τή βγάλουμε «Λουκάνικο». Είναι 
όνομα πού γεμίζει τό στόμα σου.

Χατζηαβάτης.— Κ ι’αύτό είναι πρόστυχο.

Κ αραγκ ιό ζης.—Νά τήν βγάνουμε τότε 
«Πονοματο», γιά νά μάς λυπάται ό κόσμος 
καί νά τήν άγοράζη.

Χ ατζηαβάτης.— Δέν κάνει, Καραγκιόζη 
μου, δέν κάνει. Τά όνομα τής έφηΐιερίδας μας 
πρέπει νάναι σοβαρό.

Καραγκιόζης. —Καλά λές. Πάμε τότε μιά 
βόλτα στήν άγορά καί θά πετύχουμε κανένα 
σοβαρό όνομα. Κάτι θ ' ακούσουμε, κάτι θά 
δούμε.

Χ α τζηαβά τη ς.—Καλά αύτά όλα, άλλά τί 
θά γράφουμε μέσα στήν έφημερίδα ;

Κ αραγκ ιόζης. — Μωρέ, καλά λές. Πρέπει 
νά γράφουμε κι* όλας. Ξέρεις τί νά γίνη, Χα· 
τζατζάρη ;

Χ α τζηαβά τη ς.— Τ ί ;
Κ αραγκ ιό ζης.—Νά περνάμε στήν εφημε

ρίδα μας ούλα τά νεκρώσιμα πού κολλάνε κάθε 
μέρα στήν όδόν Σταδίου. Νά δής πώς θά γε- 
μίζη μιά χαρά ή έφημερίδα μας.

Χ α τζη αβά τη ς.—Τ ’ είν* αύτά πού λές, 
μωρέ ;

Κ αραγκ ιό ζης.—Γ ια τί;
Χ α τζηαβάτης.— Μά τί δαίμονα... Όλο 

γιά τούς πεθαμένους θά γράφουμε ;
Κ αραγκ ιό ζης.—Οΰλες ή έφημερίδες γρά

φουνε γιά τούς ζωντανούς, ή δική μας θά 
γράφη γιά τούς πεθαμένους. Αύτή ιΐναι ή 
ούσία.

Χατζηαβάτης. — Καί πότε θά τήν βγά
ζουμε ; Πρωί ή βράδυ ;

Κ αραγκ ιό ζη ς.—Στής δύο τή νύχτα, Χα
τζηαβάτη μου.

Χατζηαβάτης. — Έκείνη τήν ώρα θά κοι
μάται όλος ό κόσμος, βρέ κουιέ.

Καραγκ ό ζη ς .—Αύτό θέλω κ’ έγώ. Νά 
κοιμάται. Ά μ ’ τ ν θέλεις έσύ ; Νά τή διαβάζη 
καί νά κοιμάται, όπως γίνεται μέ τής άλλες 
έφημερίδες ; Έδώ θά βγάνουμε πράμα πού θά 
χαλάση τόν κόσμο. Πάμε τώρα έδώ στό Πα- 
τσατζίδικο νάν τά συζητήσουμε καλλίτερα.Καί 
πού νά δής, Χατζατζαράκο μου, ένα κύριο 
άρθρο πού έχω έιοιμάοει γιά τό πρώτο φύλλο. 
Τριάντα πατσάδες έφαγα γιά νάν τ ’ άποτε- 
λειώσω.

Χ ατζηαβάτης.— Έ τσ ι ε ;
Καραγκ ιόζης. —  Ά μ ’ βέβαια. Τριαντα- 

πέντε χρόνια τό γράφω τώρα.
Χ ατζηαβάτη ς.— Μωρέ, ιί λές ; Τότε θά 

εΐναι πολύ σπουδαίο.
Κ αραγκ ιό ζης.—Σπουδαίο λέει ; Φαντά

σου, Χατζηαβάτη μου, ότι τό διάβασα κάποτε 
τής γυναίκας μου καί λιποθύμισε.

Χ α τζη α β ά τη ς.—Βρέ, τί μοϋ λές ;
Κα αγκ ιό ζη ς. — Νά σε νεκροφιλήσω.
Χ ατζηαβάτη ς.—  Καί γιά ποιό πράγμα 

μιλάει τό άρθρο σου ;
Κ αραγκ ιό ζης.—Γιά τό σαλέπι !
Χ ατζηαβάτ - ς .— Έλα, Παναγία μου !
Καραγκιόζης. — Μάλιστα,κύριε. Τά γράφω 

έκεΐ μέσα καθαρά καί ξάστερα. Κύριοι, λέω, 
άν θέλετε νά προοδέψετε πρέπει νά πίνετε 
σαλέπι. Ξέρετε, βρέ κτήνη, γιατί οΐ άρχαΐοι 
Έλληνες ήταν μεγάλοι άθρώποι ;

Χατζηαβάτης. — Γιατί, Καραγκιόζη μου ;
Καραγκ ιόζης. — Γιατί έπιναν σαλέπι.
Χ α τζη αβά τη ς.—Τέλος πάντων, έσύ πού 

μιλφς έτσι θά πή πώς τήν ξέρεις τή δουλειά. 
Έμπρός, λοιπόν.

Η  Ε Φ Η Μ Ε ΡΙΔΑ  ΤΟ «Κ Α Ρ Β Ε Λ Ι»
Έ π 'ι τέλους, υστέρα άπό λίγες μέρ&ς, ό 

Καραγκιόζης εκδίδει τήν έφημερίδα του τό 
« Καρβέλι» . Φωνάζει τό Κολητήρι, τοΰ δίνει 
μερικά φύλλα χαΐ τοΰ λέει νά πάη νά τά 
μοιράσχ/.

Καραγκιόζης. —Κολητήρι, πάρε αύτές τής 
έφημερίδες...

Κ ολη τΑ ρ ι.—Ζέν έχω πειά κότσιμο, βλέ 
πατέλα. Έφαα ποζαράκια καί μοϋ πέλασε.

Κ αραγκ ιό ζης.—Στάσου, βρέ κτήνος. Δέν

στής δ.νω τή; έφημερίδες γιά τό κόψιμο. Στής 
δίνω νά πφς νά τής μοιράσης στόν κόσμο.

Κ ολη τή ρ ι.—Πώς θά τής μοιλάσω,βλέ σύ;
Κ αραγκ ιό ζης.—Νά πφ; όξω άπ’τό πρώτο 

νεκροταφείο, νά σταθής έκεΐ στήν πόρτα καί 
όποιος βγαίνει νά τοϋ δίνης καί μία. Πρώτο 
φύλλο είναι πρέπει νά τό ρεκλαμάρουμε. 
Τράβα.

Κ ο λ η τλ ρ ι ·—Σά μέ δείρουνε τό φτωχό.
Κ αραγκ ιό ζης.—Άμα σοϋ κακομιλήση κα

νείς, νάν τοϋ πής πώς θάν τό βάνω στήν έφη
μερίδα. Άμα τοΰ πής πώς έχεις πατέρα δημο
σιογράφο, θά σπάση ή χολή του.

Κ ο λη τλρ ι.—Πατέλα, βλέχει.
Κ αραγκ ιό ζης.—Ώ , χαρά μου '. Γά>ρα πού 

βρέχει θά πουληθούνε ουλές ή έφημερίδες 
μας. θάν τής χρειαστή ό κόσμος γιά τήν υγρα
σία. Τρέχα, Κολητήρι.

Κ ο λη τλρ ι.— Δέν παρατάμε τή; φημερί- 
δες, βλέ πατέλα, νά πάμε γιά σαλιγκάδια 
τώλα πού βλέχει ;

Καραγκ ιόζης. —Πήγαινε, βρέ, νά μοιρά- 
σης στόν κόσμο τής έφημερίδες ,ά μή μείνουν 
oi άνθρωποι στραβοί.

Κ ο λη τλρ ι.—Τί γλάφεις μέτσα, βλέ πα
τέλα ; Τόν Κατσαντώνη τόν γλάφεις ;

Κ αραγκ ιό ζης.—Βρέ, άει στό διάρολο, 
πήγαινε, νά μήν έρθη ό μπόγιας καί μάς 
πάρη καί τούς δύο.

Κ ο λη τλρ ι. —Πάω, βλέ, καί μή φωνάζεις 
σά γάζαρος. Πατέλα.

Καραγκ ιόζης. — Έ .
Κ ο λη τλρ ι.— Ποΰ θ ' ανταμωθούμε ;
Κ αραγκ ιό ζης.— θάρθης έδώ.
Κ ο λη τλρ ι.— Κ ι'ά νδ έ  σέ βρώ έζώ ;
Κ αραγκ ιό ζης.—Τότε νάρθης στό σταθμό 

τών βοηθειών.
Κ ο λ η τλ ρ ι.— Καλά.
Κ αραγκ ιό ζης.—Καλάμια καί παλούκια.
Κ ο λ η τλ ρ ι.—Στά μάτια σου... (Φεύγει).
(Σ ε  λιγάκι παρουσιάζεται μπροστά στόν 

Καραγκιόζη ενας συγγραφεΰς).
Σνγγραφείτς.—Σείς είσθε ό διευθυντής 

τής έφημερίδος τό «Καρβέλι» ;
Καραγκιόζης. — Μάλιστα.Ήρθατε ν’ άγο- 

ράσετε χαρτί μέ τήν οκά ; Δυστυχώς όλα τά 
φύλλα πού έιυπώσαμε έξηντλήθησαν. Γλέπετε 
τά δίνουμε στά μαγέρικα πού τηγανίζουν μπα
καλιάρους.

Σνγγραφείτς.—Τί λέτε, καλέ; Στά μα
γέρικα ;

Κ οραγκ ιό ζη ς .—Μάλιστα... Γιά νά σκου
πίζουν τά τηγάνια. Τοΰ λόγου σας ποιός 
είσθε ;

Σ νγγράφ ενς.— Έ γώ όνομάζουμαι Νικό
λαος Θάνατος καί είμαι συγγραφεύς.

Κ αραγκ ιό ζη ς.—Καί τί βάφετε;
Σνγγραφείτς.—Τί θά πή τί βάφω;
Καραγκιόζης.— Δέν είπες ότι είσαι βα

φέας ; Ρέ, μπάς είσαι ό Ράλλης ό βαφέας ; 
Ά ε ι στό διάολο...

Σνγγραφείτς.—Είμαι συγγραφεύς, κύριε. 
Δηλαδή γράφφ.

Κ αραγκ ιό ζης.— Μπά; είμαστε λοιπόν 
συνάδελφοι ;

Σνγγραφείτ . — Γράφετε καί σείς ;
Κ αραγκ ιό ζης.—Μάλιστα... Τώρα...
Σνγγραφείτς.—Τι γράφετε ; Δράματα ή 

κωμφδίες;
Κ αραγκ ιό ζης.—Όχι,τά βερεσέδιαγράφω. 

Γλέπετε έμεϊς οί μεγάλοι ψωνίζουμε μέ πί- 
στωσι. Λοιπόν, τί θέλετε ; Είμαι στάς διατα- 
γάς σας.

Σνγγραφείτς.— Έχω κάποιο εργο καί 
θέλω νά μοϋ τό δημοσιεύσετε στήν έφημε
ρίδα σας.

Καραγκιόζης.—Μπά. Γιά φέρτε νά δώ.
Σνγγραφείτς. — ’Ορίστε.(Τ οΰ  δίνει ενα τε

τράδιο Mai ό Καραγκιόζης άρχίζεινά τόεξετάζη).
(1<ΞΙΣ ΤΟ ΠΡΟΣΕΣΕΣ Ξ  ΣΥΝΕΧΕΙΑ |)


