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Ο ΝΟΟΜλΝΤΗΣ ΤΗΣ «ΣΦΑΙΡΑΣ*

Το γραφ είον  ζή ς  * 1 φ α ΐρας» άναλαμβά- 
Υει ζη ν  ύ ΐν β ίβ -ίο ιν  έ α ιο ζο λ ώ ν  έκ  μ ίρους 
ιώ ν  ενδ ια φ ερομ ένω ν  πρός δ ιά σ η μ ο * έκ  
Κ ω ν ο ζα ν ζ ιν ο ν π ό λ ε ω ς  Λ οομ ά νι ην χα ι π ν ε ν  
μ ιζ ισ τή ν  ό ιο μ έν ο ν ια  έν  Ά θ ή ν α ις .  Π λ ή 
ρες >̂ώς t i ,  o  ia  ra ο ΐκ ογεν ι ια*.α μ νο ιή ρ ια .

Πνενμ-ίζισμόζ, νπ > ωιιομός, τραπεζάκι.
ΨνχΟΛογία παντός άζόμον έπί ζη βΛοει 

ζον γραφικόν χαραχ.1 ήρος.
Σννε* νοηοι; δι’άλληλογραφίας. Ά π α \ -  

ζήοεις ζο χεϊα\ καί ακριβείς. Πλήρης μν- 
υζιχόιης. Γ  ράψατε ·. Νοομάνζην, γραφεία 
« Σφαίρας» ’ έοωκλείονζες δραχμας 10 ti; 
ixdoznv έπιαζολήν.

ΕΙς τονς έπιθνμοννζας νά λάβουν άπαν- 
ιήοεις δι ιδιαιτέρας έπ\οζολης καί οχι 0 id 
τής στήλης, χαθίοζατ ι γνωοζόν οζι δέον 
νά έσκύχλείονν εϊ, όιπλοϋν ζό όπισθεν άν- 
ζ'χζιμ , ν.

Ο ΝΟΟΜΑΝΤΗΣ ΑΠΑΝΤΑ:
Κ. ΚΑΡΦΟΠΟΥΛΟΝ, Λιιιίαν : Εί; χήν 

ίΐατρίδα σας θά μεταβήτε. Τό χαρτί οας δέν 
βίναι δυνατόν παρα νά χό λάβετε. Στρατιώ
τη; θά πάτε δταν σας χαλέσουν. Θά κάμετε 
μιαν έργασίαν ίδικήν σας, είς χήν οποίαν 6- 
μω; θ’ άποτύχεχε.

ΜΕΛΑΝ ΟΡΟΣ : Χαρακτήρ υπερβολικά 
έπιπόλαιος καί στριφνός. Γάμον δέν προβλέ
πω, έπί τοΰ παρόντος τουλάχιστον. Εί; τήν 
έργασίαν σας θα προδεύσετε. ’Εν τφ μεταξύ 
t>o δοκιμάσετε πολλάς πικρίας καί πολλάκις 
t)' άγανακτήσετε, τέλει δμως θά έξέλθετε νι
κητή;. Θά ζήσετε άκόμη 32 έτη. Ή  οί<ογέ- 
νειά σας υποφέρει λόγο* ιδίως οικονομικών 
δυσχερείων. Πρέπει ταχεω; νά λάβετε τά μέ
τρα σας.

ΞΕΝ1ΤΕΥΜΕΝΗΝ ΑΤ0ΙΛΑ . Διαβλέπω 
δι’ ημάς ένα μέλλον πλή}8ς απροόπτων θλι 
βερών καί μεγάλων ̂ οικογενειακών άνωμα- 
λιών. Αί έλ,πίδες, τάς οποίας έστηρίξατε είς 
τόν μελ'ίχροινόν εκείνον κύριον, Οά διάψευ- 
σθοΰν. Ή  ζωή σας θά tlvui ένας τραχύς 
άγων. Αί ήμέραι σας θά περνούν ή μία θλι- 
βερωτέρ» τής άλλη:. ‘Επί τε>ους τί έκάματε 
νιαί ή τύχη σάς δεικνύει τόσην δυσμένειαν; 
Φροντίσατε νά ιαξειδεύσετε. Τότε μόνον θ' 
άλλάξη ή τύχη σας, διότι όταν ταξειδεόσειε 
θέλετε συνάντησή άνθρωπον, όποιος θά σάς 
σώση. Ή  έπ.στολή σας είχε παραπέσει. Σάς 
ζητώ συγνώμην.

ΧΑΡΟΤΜΕΝΗΝ ΚΑΡΔΙΑΝ : Τό μέλλον 
σας ούχί εύτυχέστερον χή, παρόντος. Μία κα
κοδαιμονία κυριαρχεί πάντοτε τή; ζωής σας. 
Ούχ’ ήιτον κατά τό 35ον έτος χή, ηλικίας σας 
θά δοκιμάσετε μίαν μεγάλην ευτυχίαν, ή ό 
ποία θά σάς αποζημίωσή διά χά δεινά τοΰ 
παρελθόντος.

ΜΑΡΑΜΕΝΟΝ ΛΟΥΛΟΥΔΙ, Σκίρον : Είς 
τό Ναυτικόν θά προοδεύσετε παρά πολύ. ‘Α
πό τήν "Αμερικήν δέν θά λάβετε τίποτε. Χα
ρακτήρ σας σταθερός, ύψηλόφςων καί ρο
μαντικός.

Δ. Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Ιεροσό
λυμα : Σάς έγραψα ιδιαιτέρως δίδαν τάς 
καταλλήλους συμβουλάς.

ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΝ, ’Αθήνας : Πολύ κακά κά
μετε πού δέν άποφασίΐίετε. Προσέξατε μή 
πως, δταν άποφασίσετε πλέον είναι άργά. 
Σάς συνιστώ νά προαπαθήσετε νά έλθετε είς 
γάμον. Μόνον δ γάμος θά βελτίωσή τάς συν- 
θήκας τής ζωής σας. Πραγματοποιήσατε χό 
πρώτον συνοικέσιο*.

ΑΓΝΗΝ ΦΙΛΛΥΡΑΝ : Βεβαίως δταν άρ- 
θοΰν τά έμπόδια θά πραγματοποιηθώ ό γά
μος. Τό ζήτημα δμως είναι τίνι τρόπφ θέ
λουν άρΟή. Σείς αίσθάνεσθε τήν δύναμιν νά 
εκτοπίσετε τά έμπόδια αύτά ; Τότε τά πάν
τα θά βαδίσουν κατ’ εύχήν.

UNE ΑΜΙΕ, ’Αθήνας: Γάμον δέν διαβλέ
πω. 'Λπειλεΐσθε άπό μίαν άσθένειαν. Διά νά 
τήν άποφυγετε άνάγκη νά τονώσετε τόν ojγα- 
νισμόν σας.

ΜΙΚΡΗΝ ΤΣΑΚΠΙΝΟΥΛΑΝ : Κανένα έκ 
τών δύο δέν θά νυμφευθήτε. "Αλλος είναι τής 
τύχης οας. Τήν κληρονομίαν θά χήν λάβεχε, 
άλλά καχόπιν πολλών μόχθων καί κόπων.

ΤΖΟΤ'Σ : Γάμος μέ χόν Γ. δέν θά γίνΉ, 
άλλ’ ούτε άλλον χινά θά νυμφευθήτε.

ΠΛΗΓΩΜΕΝΟ ΠΟΥΛΙ : Γάμος γρήγορος 
καί εΰχυχής. Όνομα μέλλοντος συζύγου 
Γεώργιος, θά ζήσετε έν όλφ 52 έτη.

ΒΑΣΙΛΙΚΗΝ : Τό μέλλον σας ζοφερόν ώ; 
νύκτα χειμώνος. Τό ζώδιόν σας έντός πυ- 
xvο0 νεφελώματος. Είς τό ζήτημα τοΰ έρω
τος μόνον αποτυχίας θά έχετε, καθώς καί είς 
τό ζήτημα τοΰ γάμου.

Είς τό πρόσεχες φνλλον τής ι-Σφαίρας» &' ά- 
παντήαω xai είς τας έπιοτολάς των δίδων καί

- -  =  ΑΠ’ ΟΛΑ ΔΓ ΟΛΟΪΣ =  =

Είς συναναστροφήν. Έκεΐνος πρός μίαν γε
ροντοκόρην :

— Δισποινίς, άπόψ3 έβλεπα στόν ύπνο 
μου, πώς σάς έζήτησα είς γάμον. Τί νά ση
μαίνω άρά γε αύτό νό δνειρον ;

— Σημαίνει πώς είσθ-3 περισσότερον έξυ
πνος δίαν κοιμάσθε, παρά δίαν είσθε έξυ
πνος.

Είς μίαν πόλιν επαρχιακήν καί έ.ώπιον άρ- 
χαίας Ένετικής οικοδομής:

Ό  έπισκέπτης.— Ή μπορεί κανείς νά ϊδο 
τάς άρχαιότητας, αί όποΐαι υπάρχουν είς τό 
σπήτι ;

Ό  υπηρέτης.— Οχι αύτήν τήν στιγμήν. 
Αί... κυρίαι είναι έ ξω !

"Ενας γνωστός ίιτρός στενοχωρεϊται φοβερά 
είς τήν εξοχήν, δπου παραθερίζει:

— Ώχ, άδελφέ, ή έξοχή και τό καλό της ! 
Δέν ξεύρει κανείς πώς να σκοτώσ^ τόν και
ρόν TJ«.

Καί ένας ύπουλος συνάδελφός του :
— Δέν τοΰ γράφεις καμμια συνταγή σου !

Συζυγικός διάλογος:
—- Μήν είσαι άδικος, καϋμέ»ε. 'Εγώ δέν 

ξέρω νά φυλάξω τό μυστικόν ; "Ο,τι μοΰ πής 
μπαίνει άπό τό ένα αύτί.....

— Καί βγαίνει άμέσως άπό τό στόμα σου.

Ο ίΒ \

Η Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α  Τ Ο Υ  Π Ο Ν Ο Υ

Μέσα στόν ιερό ναό της αγάπης μας, έκεϊ 
μέσα ποΰ, έξαγνισμένοι καί οί δύο κάποτε, 
έκοινωνήσαμε τά άχραντα μυστήρια τοϋ 
θεοϋ της έλπίδος, γονατίζω σήμερα μέσα 
στόν ναό αύτό καί άφίνω τήν ψυχή μου νά 
μεταρσιωθη στήν λειτουργία τοΰ πόνου. 
'Ώ, πόσο γλυκύτερο εΐναι νά πονώ γιά 
εσένα παρά νά χαίρωμαι γιά αλλη. Μόνον 
γιά τόν πόνο σου ζώ σήμερα κι’ δταν θά 
πεθάνω, θά πεθάνω πονεμένος γιά σένα. 
Γιά σένα τά πρώτα μου δάκρυα, γιά σένα 
καί τά στερνά μου.

Είπα πώς σέ μισώ, είπα κάποτε πώς σέ μι
σώ περισσότερο άπό δτι σ’ αγάπησα. Είπα 
κάποτε δτι ίι φλογερές πνοές τών στεναγ
μών μου θά σοΰ σβΰσουν τής λαμπάδες τοΰ 
γάμου. Είπα κάποτε πώς θά μαζέψω τίι; πιό 
καλές μώβ βιολέττες για νά τής ρίξω στό 
μνήμα σου. Είπα πώς θά έπέθαινες έσύ κ' 
έγώ θά ζοΰσα, γιά νά κλάψω γιά σένα καί 
νά γελάσω μέ τήν λύπη έκείνων πού σέ 
ψευταγάπησαν. Κι’ δλα ψεύματα, ψεύματα, 
ψεύματα. Ποτέ δέν σ’ έμίσησα, γιατί πάντα 
σ’ άγαποΰσα. "Ολα, δλα μποροΓ·σα νά στά 
συγχωρήσω, γιατί δέν άγαποΰσα παρά έσέ- 
να. Βλέπεις τό καΰμένο τό λουλουδάκι ποϋ 
άνθίζει κάτω στή ρίζα ένός μεγάλου δέν
τρου; Πάντα τό καϋμένο τό λουλουδάκι 
άγαπςί τό δέντρο, χι’ δταν τό καλοκαίρι 
Τοΰ ρίχνει τή σκιά του κι’ δταν τό φθινό
πωρο τό σκεπάζει μέ τά φύλλα του καί τό 
θάφτει. Ειπα κάποτε τό φτωχό τό λουλου
δάκι δτι μισεί τό δέντρο γιατί τό πνίγει, 
μά είπε ψεύματα. Κάποτε τό δέντρο ξερά
θηκε καί μαράθηκε μαζή του καί τό λου
λουδάκι. Τό φτωχό τό λουλουδάκι είμ’ έγ'·> 
καί σ’ άγαπώ πάντα καί τότε πού ιιέ δρό- 
σιζες μέ τά φιλιά σου καί τώρα ποϋ μέ πε
θαίνεις μέ τήν κακία σου,κακό κορίτσι.

Όλα ψεύματα καί μιά ή άλήθεια : Σ ' ά
γαπώ.

"Ας έλθουν οί πονεμένοι άγγελοι νά μέ 
συντροφεύσουν στήν λειτουργία τού πόνου.

ΕΣΠΕΡΟ Σ
Melle X. Σάς έγραψα. Συγχωρήστε με τώρα 

αν σάς έκαμα κ ’ έπονέαατε. "Ισως δεν επρεπε.

κυρίων: Σζραζιώζον ) / ο ν  Σννζάγμαζος, Π ί -  
ζαλούδας ζον δάσους Μ . Κ., Κόκχινον γα
ρύφαλλο*, Ξανθής πεζαλονόας, Ά νεμο - 
οζροβϊλοο, ' Υχαξιωμαζικοϋ Χωροφυλακής, 
ΚαΙιης Μητοάκον, Ίω ά ννον  Α .  Π ., ’Ελβί- 
ρας, Δημοοθένονς 'Αλεξίου.

Ά γ νη ν  Φιλλύραν, έχρεώθητε δρχ 10. Ι 
δανικήν ψυχήν, δέν έλαβον τίποτε.

Ο ΝΟΟΜΑΝΤΗΣ

;- τ ·ν  ο  p v m v r a i s t  β τ τ ι  ■■■■-
Ατ,οτής λοιπόν ή :ο αύτός δ κόριος ί, «ϋγ*νής 

ποργοίεσπότης τοδ Μεαα ωνος ; Καλεί σκιτσο- 
γρίφον γιά νά τοΰ κάμ  ̂ τό σκίτσο, τοΰ οερβίρει 
λικέρ μέσα σέ κρυστάλλινα ποτήρια, τά έποΐα 
Θά έζήλευεν ίσως καί ή Γ.λίον ντιστβγκέ κοσμι
κή κορία του Π»ρισιοΰ. “Γστερά πα ζει πόκερ, 
κερδίζει 400 φράγκπ τοϋ σκιτσογράφοί) κι’ οταν 
τό πόκερ έτελείβισε, επιστρέφει τα χαμένα στόν 
σκιτσογράφον ένιό„ φ-κέλλοο.

Δέν ξεύρω άν πράγματι δ Ρωαανέττι ήτο λη
στή;. Τοΰτο μόνον γνωρίζω οτ, ή Κορυική, ή 
δποία τόν φιλοξενοΰτε είχε νά κάν^ μ’ ένα πολό 
οπως πρέπει κύριον, δ δποΕος μπορούσε νά χρη
σιμεύσω ώ; ϊείγμα σέ πολλού; άλλους κυρίους 
μή λίστας,

Τό κατωτέρω άνέκϊοτόν του μαρτυρεί περί 
τής άληθείας τοΰ ίίχυρισμοΰ μου. Τά πήρα άπό 
τήν «Matin» τδν ΙΙχρισίων, γιά ν’ αποδείξω δτι 
όταν Ινας είναι κύριος,?έν παύει vi είναι κύριος 
κι'όταν γίν->3 ληστής, άνεξαρτήτως τίδν αξιωμά
των τής ποινικής νομοθεσίας:

Ό Ρβμανέττι είχε πλη /αΛη. Έτσι, δπω; ήτο 
ιτληγωμέιΟς, έ:ύρ6η μέσα εί; μίαν χαραίραν καί 
έχώθη μέσ  ̂ σέ κάποιο θίμνον. *0 ΰάμνος δμως 
φιλοξενούσε καί κάποιον άλλον δμοιοπαθή του. 
“Ενα σκυλλον πλη(·ωμένον. Οίμωζε s* των πό
νων ό λχστή;, ΙΛαιε καί δ σκύλλος άπό τούς 
πόνου;. Ό  Ρωμανεττι τόν έπλησίασε. Διέκριν* 
τόιε δτι δ σκύλλος είχε πληγωθή είς τό κε
φάλι. Τά αίμα Ιτρεχεν άπό τήν πληγήν καί δ 
σκύλλος, φυσικά, έ.·τός ολίγου θά άπέθνησκ*. 
Δέν χάνει καιρόν δ ληστής, κόβει Ινα μέρος 
άιιό τούς δικούς του επιδέσμους, μέ τούς δποί- 
ους μόνος είχεν επιδέσει τα τραύματά τοϋ, καί 
δένει τά πληγωμένον κεφάλι τοΰ σκύλλου.

"Οταν μετά μιά <δοα τόν ουνέΛαβον πάλιν καί 
τόν άποτε^ίωσχν έκεϊ σ ά θάμνον καί ύστερα 
τόν έπήραν γιά νά τόν περάσουν άπό ολα τά 
κεντρικά μέρη τής Κορσικής, πίσω του, στν φί
λος πιστός, άκολουθοΰσεν δ σκύλλος μέ τό δε
μένο κεφάλι. 0  ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΡΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

=  Ο Π Λ Η Γ δ /Λ Ε Ν Ο Σ  Ε Ρ 9 Τ α Σ  =
Κάποτε μιά μέλισσα στό γόνατο δαγκάνει 

τόν έρωτα καί τόν πληγώνει 
μ ί μιά μικρή πληγή.

Κ ι ’ ά π ’ τό δάγκωμα αύτό ό έρωτα;  πονάει... 
Σ τή  μάννα τον κλαμμένος πάει. 
νά γιάννη τήν πληγή.

Μόλις τόν είδε ή ΰεά ή ’Αφροδίτη λέει :
* Ντροπή στόν έρωτα νά χλαίη 
γιά τόση δα πληγή.

Τής μέλλισαας τό δάγκωμα που σονκανε τόν πόνο 
αοΰ άνοιξε αντήνε μόνο 
τήν τόση δα πληγή.

Μά άν με τό βέλος σου αύτό δύο καρδιές πληγώσης 
τ ί  πόνο οκέψου #ά τονς δώσι/ς 
καί τ ί  βαΰειά πληγή».

ΜΑΡΙΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑΤΑ

Μυροβόλον άνόιξιν, έχρεώθητε δραχ. 18 
διάτό' σήμερον δημοσιευόμενον Ιδιαίτερόν 
σας, Δνοζυχιομένον Β.. στείλατε του τ̂όν 
γραφικόν σας χαρακτήοα μόνον καί έρωτήσα- 
χέ τον δι’ δ,τι "ζήτημα θέλετε, έσωκλείοντες 
δρχ. 10. Τίποτε άλλον δέν χρειάζεται. Σζρά - 
ζον, ή δημοσίευσις τοΰ ποιήματος σας θά 
στοιχίση δρχ. 19. Μόνον έ«ί πληρωιιή δημο
σιεύονται τώρα πλέον. Εύαγ. Αουκαζον, η 
«Σφαίρα» σάς ευχαριστεί γιά τήν άφιέρωοιν. 
Μ. ΠαΛαπανα,γιώζοΌ, συνδρομή πρός άνα- 
νέωσιν έληφθη. Ενάγγ. Κωοζάκτι ν, συνδρο
μήν πρός εγγραφήν έλήφθη.

Αιάλογος φίλων :
— Πιστεύεις είς τήν μετεμψύχωσιν.
— Όχι.
— Έγώ πιστεύω.
— Καί τί ήίουν πρίν ;
— Ζώον τετράποδον.
— Άπό πότε ;
— "Από τότε ποΰ σοΰ έδάνεισα τής Χριάνχα 

δραχμές.  ϊ

10  ΜΥΣΤΙΚΟΝ Ϊ Ο Υ  XPHMAT0KIBQT10Y
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ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟΝ ΤΟΥ ΑΡΜΕΝΗ
ΥΠΟ l i d

(Συνέχεια έχ χοΰ προηγουμένου)

Ή  Πίσχις χών δύο χούχων έκδηλοΰχαι καχ’ άντίθετον τρόπον 
ό 'Αλβανός καθησυχάζει' ό "Αραψ έμπνέει διαρ»ώς ανησυχίαν Μαί 
υποψίας. Ό  είς κατακτά δ.ά τής είλικρινείας, καί ό άλλος διά τής 
πονηρίας.

Έ κ τών όλιγίστων τούτων δύναται ήδη νά καθορισθή δοον ο:όν 
έπαρκώς ό όρίζων τής σκηνής, εφ' ής προώρισται νά διαδραματισθή 
μέχρι τέλους ή παρούσα διήγησις.

Διότι, προκειμένου περί τοΰ Γιλδίζ Κιόσκ, ούδεις θά ήδύνατο 
νά εΐπη πλειότερα, χωρίς νά έκτραπή είς ύπερβολάς. Οί μή είοελ- 
θόντες είς αύτό δέν τό βλέπουν τελείως, ώς έκ τής άποστάσεως, 
οί δέ έν αύτώ δέν τό βλέπουν, ώς έκ τοΰ φόβου" it δέ φόβος μά
χεται άποτελεσματικώτερον καί άπ' αύτήν χήν Λπόστασιν κατά τή; 
όράσεως.

Τό Γιλδίζ Κιόσκ είνε δπως ή Γή όρωμένη άπό χής Σελήνης διά 
τηλεσκοπίου' οί δυνάμενοι νά δώσουν περί αύτής ίδέαν χελειοχέραν 
χαί άπό τούς κατοίκους της, θά ήσαν βέβαια cl αστρονόμοι.

Τ ό  ___________
Ήτο ένδεκάτη εσπερινή ώρα, ό δέ Σουλτάνος έξηπλωμένος έπί 

χθαμαλής καί πλατείας έδρας πρό χής τραπέζης φεοούσης πάντοτε 
ενώπιον αύτοΰ ένα σύρτην ήμιάνοικτον, ήχευσε τίν έμπιστον γραμ
ματέα του άναγινήσκοντα έν μεταφράσει περιχοπάς εύρωπαϊκών 
εφημερίδων.

Ό  Σουλτάνος ήκουεν, ύπομειδιών είς έκάστην περίοδον τών άνα- 
γινωσκομέιων δημοσιευμάτων, καί Idfq: οσάκις έκεϊνα έξεφράζοντο 
προσωπικώς περί αύτοΰ.

’Αρκεί, Ίτζέτ, είπε πρός τόν άναγινώσκοντα γραμματέα, πα- 
ρατηρών τό έναντι αύτοΰ κρεμαστόν ώρολόγιον.

Ό  Ίτζέτ πασοας έπαυσε τήν άνάγνωσιν χαί κλείσας τά φύλλα, 
ήγέρθη ώς δι’ ελατηρίου.

— Ή  Μεγαλειότης σας, Αύθέντα επιθυμεί ν’ άποσυρΰή ;
— Ναί, άπήνχησε, διά κλίσεως τής κεφολήί, ό Μονάρχης.
Ταύτοχρόνως δέ διά τής χειρός έπίεσε κομβίον τι έπί τής τρα-

πέζης.
Αίφνης εΤς θαλαμηπόλος υψηλές καί εύσωμος ήνοιξε τήν θύραν 

καί ένεφανίσθη τις τό άκρον αύιής, προσπαθών ταύτοχρόνως νά :-.ομ- 
βώοη περί τόν ?.αιμόν τήν στολήν του.

Είς τήν έμφάνισιν αύτοΰ ό Σουλτάνος άνεπήδησεν ΰρθιος, έξή- 
γαγεν άστραπιαίως έκ τοΰ άνοικτοΰ σύρτου πιστόλιον, καί διά ταχυ- 
τάτης κινήσεως χής χειρός χου έσκόπευσε χόν είσελθόνχα θαλα
μηπόλον.

Ό  άχυχής ούτος ήννόησε τήν τύχην του.
— Αύθέντα ! άνέκραξε καί έκαμψε τά γόνατα διά νά ριφΰή πρδ 

τών ποδών τοΰ δεσπότου τής ζοοής του.
Άλλά δέν έπρόφθασε.
Μία έκπυρσοκρότησις ήχούοθη, καί ό θαλαμηπόλος κατέπεσεν 

ώς.κεραυνόπληκτος, βληθείς ύπό τής σφαίρας είς τήν καρδίαν.
Ό  Ίτζέτ, ώχρός άλλά «αί μέ προσποιημένην άπάθειον, ώς έάν 

δτι είδεν έκτελεσθέν ένώπιόν του ήτο φυσικώτατον, έοταύρωσε τάς 
χεϊράς έπί χοΰ στήθους. ■

Ό  Σουλτάνος έστράφη πρός αύτόν.
— Τί κάθεσαι λοιπόν: άνέχραξεν έν οργή καί ταραχή. Δέν είδες | 

ότι αύτός έμπήκε μέσα χωρίς νά είναι κουμβωμένος, κι>ί έχινοΰσε 
τά χέρια του πρός χό σχήθος ;

— ΕΤδσ, Αύθέντα, έψιθύρισεν δ γραμματεύς περίφοβος.
— Επιθεώρησε τον νά ίδής τί έχει έκεϊ ;
Ό  Ίτζέτ έκινήθη νά προχωρήσω πρός τό πτώμα τοΰ θαλα

μηπόλου.
Άλλά κατά τήν αύτήν στιγμήν πλαγία θύρα τοϋ γραφείου ή- 

νοίχθη άνευ παραπετασμάτων, ό δέ Ταχήρ είσώρμησεν άκολουθού- 
μενος ύπό τριών Αλβανών.

— Τί έτρεξεν, Αύθέντα, ήρώτησεν δ γέρων Αλβανός, χωρίς νά 
υποχλιθή ενώπιον τοΰ Μονάρχου του.

Ό  Σουλάνσς είς τήν έμφάνισιν τοΰ Ταχήρ άνεπνευσεν έξ άνα- 
κουφίσεως καί έπανέπεσεν έ;ϊί τής έδρας του, τοποθετήσας τό πι- 
στόλιον έντός τοΰ σύρτοτ τοϋ πρό αύτοΰ γραφείου.

— Έκεϊ I... έκεϊ !... Ικαμεν μέ φωνήν διακεκομμένην, δεικνύων 
τό πχώμα χοΰ θαλαμηπόλου.

Ό  Ταχήρ έπροχώρησε καί έκυψεν άνωθεν τοΰ πτώματος.
— Πά 1 έκαμεν έκπληκτος- ό Μωχάμετ μπέη; I... Τί έκαμεν Αΰ- 

θέντα αύτός ;
— Είχε τό χέρι είς τό στήθος, εΐπεν ό Σουλτάνος.
Ό Ταχήρ ήτοιμάσθη νά κινήση τήν κεφαλήν άπελπιστικώς, άλλά 

συνεκρατήθη- στραφείς δέ πρός τόν Ίτζέτ καί πρός τούς οωματοφύ- 
λακας, είπε πρός αύτούς διά σταθερός φωνής :

— Ή  μεγαλειότης του ό Αύθέντης, δέν σάς θέλει πλέον 
τίποτε.

Ό  Ίτζέτ, χωρίς νά περιμένη νέαν διαταγήν, ύπεκλίθη έδαφιαίως 
καί έξήλθεν έκ τής θύρας, έκ τής οποίας είοήλθεν ό άτυχής θαλα
μηπόλος, οί δέ Αλβανοί σωματοφύλακες άπεσύρθησαν κατά ιόν αυ
τόν τρόπον έκ τή; έτέρας θύρας, δι* ής συνεκοινώνει τδ γραφείον τοΰ 
Άνακτος μέ τόν θάλαμον τοΰ άρχηγοΰ των.

"Οτε ό Ταχήρ έβεβαιώθη δτι έμεινε μόνος μετά τοϋ Σουλτάνου, 
έσταύρωσε τάς χεϊράς έπί τοΰ στήθους του, ώστε νά καλύψουν κά
τωθεν καί τό άκρον τής λευκής καί μακράς γενειάδος του.

— Σουλτάνε μου, είπεν δ γέρων μέ τήν απλοϊκήν έκφρασίν του, 
έοκότωσες μίαν φοράν ένα άνθρωπον, πού θά έσκοτωνώτανε έκατόν 
φοράς γιά σένα.

— Είχε βάλει τό χέρι είς τό στήθός χου, καί ήτο ξεκούμβωτος, 
άπήντησεν ό Μονάρχης.

( 'Ακολουθεί)
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(Σοιέχεια έκ τοϋ προηγουμέ\ο» )

Ό  σύρτης έιριξεν άποσυρόμενος καί διά τής ήμιανοιχθείσης θύ
ρας προέκυψε μετά δυσπιστίας, ένφ δ ώμος εσχήριξεν ώς μοχλός 
έσωθεν χό θυρόφυίον διά πάν ένδεχόμενον, κεφαλή γυναικός άπαισία. 
μέ κόμην ψ<ιράν, άναμαλιασμένην, ώς μεγάλη στοογγύλη όνάκανθα, 
μέ ένα οφθαλμόν πράσινον φωσφορίζοντα ένιφ έσπεςι'φ λυκόφωτι, 
τοΰ άλλου παρουσιάζοντος άποτρόπαιον λευκοκύανον βολβόν, μέ μύ 
την άπότμητον έκ τοΰ άκρου καί έχουσαν δύο όπάς άνοικτάς ώς ρώ- 
θωνας σκελετοΰ. ΆναγιωρΙσασα δέ τόν νεανίαν, έιιειδίασε, καί τό 
μειδίαμα έπιμηιΰναν τός ρυχί8ας τοΰ προσώπου της έδωκεν ίίς 
αύτό φ αντασ τική ν δψιν β^υκόλοκος μειδιώντος καί τό κα’.έστησεν 
άποτρόπαιον. Έπειτα άνοίξαηα ένχελώς τήν θνραν, άφήκε τούς δύο 
έπισκέπτας νά ιίσέλθωσι λέγι υαα άπό χής γωνίος τής θύρας :

— Φοβοϋμαι, βλέπεις, μήν έρθτ) κανένας... ξένος... καί μάς χα 
>άση τήν ήσυχία... καί γι’ αύιό δέν άνοιξα παρά μόνον άμα έβε- 
βαιώβηια.

Άλλ’ ό νεανίας εισερχόμενος χήν ώθησε διά τοΰ άγκώνος, ώς διά 
νά τήν έμποδ(β|] νά εϊπΐ) πλείονα τοΰ δέοντος. Ή  δε Μαριώρα fy 
όποία μέχρι τή; στιγμής έκείνης κατϊίχετο ΰπό γλυκείας παρθενικής 
συγκινήσεως συνβχούσης τήν φωνήν της, νατελήφθη ύπό δυσαρέστον- 
συναισθήμοτος, ούχί άμίκτου δέους τινός άορ'στου δταν είδε τήν μέ
γαιραν έ«είνην καί ήκουοε τήν ({ωνήν της. Είς τήν δυσφορίαν δέ τού
την συνετέλεσε καί τό δνομσ, δπερ έδωκεν είς εαυτόν ό Αριστοτέ
λης, χωρίς έν τούτοις νά έννοή διατί τήν δυσαρέητιι τό δνομα έκεΐνο. 
Ήτο πολύ φυσικόν νά κρύπτχ) τό άληθές του δνομα, άφοΰ ό γάμος 
θα έγίνετο κρυφά.

Είσήλθον είς μικράν αύλήν πλακόστρωτρν μέ περίβολον υψηλόν, 
έπί τοΰ όξέως γείσου τοϋ οποίου δι»κρίνοντο καρ^ωιχένα μαϋρα 
θραύσματα γιαλών, καθισιώντα αύτόν άνυπέρβατον. Είς τήν γωνίαν 
τής αϊλήί, τήν πρός τό βάθος, έφαίνετο μικρόν μ- γειρεϊον w  ί πορ* 
αύτό πίθος διά ιερόν άπέναντι δέ ήσαν τρία δωμάτιο, είς έν τών 
όποίων τούς ώδήγησεν ύποσκάζουσα ί, μονόφθαλμος γραία. ^

Τό δωμάτιον έκεΐνο, έπέχον θίσιν οίθούοης, ήτο άρχετά καθα
ρόν μέ μικρόν κάτοπτρον, κάτωθεν τοϋ οποίου ύπήρχον δύο άνθοδό- 
χαι περ έχευσοι, άντί άνθέων διάφΓρα μικρά άντικιίμενα, βελονο- 
Οήκας, κουβορίστρας, κομβία, μίαν φο>τογραφίαν χοΐ Βασιλέως, ένα 
πχερόν πράσινον, έ» στέμμα οτροτιωτι>οΰ πίλου, μίαν δεσμίδα παι- 
γνιοχάρχων καί άλλα τοιοΰτα άιό(·οια άσχετα άντικείμενα. Τρεις 
τέσσαρεί- φωτογραφίαι, μιάς γυναικός φερονσης φέσι καί̂  κρινολίνον 
κ<ύ ίόο ή τριών άρειμανείων μέ άερίους μύστακας καί̂  οφθαλμούς, 
ίδ; ή κοκότιχνός φωτογροφία είχε κόμη άλλοιθώρους ήσαν̂  άνηριη- 
μέναι ύπό τό κάτοπτρον ενχότ πλαισίων. Τονς δέ τοίχους έκόσμουν 
μεγάλοι τινες χρωμολιθογραφία!, έξ ώέ μ(α παρίσχα όδολίσκην χα- 
ρεμίου, άνακεκεχλιμμένην έπί διβανίου γυμνήν καί καπνίζουσαν ναρ
γιλέ. Λυχνία »ρεμασμένη *πό τής οροφής, uJ σπασμένον έπιχά- 
λυμμα, έφώτιζε πά'.τα τοΰτα μέ φώ; άτονον. "Εν τών παραπετασμά
των τών παραθύρων έχρέματο μισόν, άποχεχομ*νον ώς διά μαχαίρας 
άπό τό μέσον, έπί δέ τοϋ τραπεζίου τής μέσης υπήρχε μικρόν πινά- 
κιον πλήρες άποσιγο’ρων.

Ό  Αριστοτέλης έκάθησεν έπί άναχλίντρου μέ προσκέφαλα, και 
πλησίον ούτοΰ ή νεάνις, μέ συστολήν δέους. Ενώπιον δέ αΰτών 
έσχάθη, ώς χωλή γλαΰϊ, τόν χωλόν πόδα σττρίζουσα έπί τοΰ άκρσν 
αύτοΰ καί τήν χιϊρα έπί τοΰ ίσχύου ή γραία διά νά κρατήται έν 
Ισορροπία καί άφοΰ παρετήρησεν είς τό φώς τήν Μοριώραν, είπε με 
μορφασμόν εϋαρεσκείας, ήμικλείουσα τόν χαλασμένον οφθαλμόν της:

— Μπράβο, Λαχταράχη μου, μά τό θεό I Ωραίο κομμάτι είναι 
ή άρραβωνιαστική σου ! θά σκάσουν ή δικές μου άπό τή ζήλεια των 
δταν θά τήν δοΰν I

Καί έξελθοΰσα έπέστςεψε μετά μίαν στιγμήν φέρουσα πήλινον 
πύραυνον μέ ολίγους άνθροκας φλεγομένονς, τόν όποϊον έθηκε πρό 
τών δύο νέων, άνασχαλεύσασα 'ήν μ.κράν άνθραχιάν διά τής πυ- 
ράγρα;. ,

— Κρύο δέν κάνει, είπεν, έ̂ ω τουρτοιριζω.
Καί ή Μαριώρα έτουρτούριζε ούχί τόσον έκ τού ψύχους, όσον έκ 

τοΰ άορίστου δέους καί τής συγκινήσεως τά όποϊα τήν κατεϊχον. Ένφ 
δέ ήθελε νά απευθύνω έςωτήσεις τινός πρός τόν Άριστοτέλην, δέν 
ήδύνατο νά λαλήοΉ- , , . .

— Καί δέν έφάνη κανείς άπ- αύτους ; ηρωτησβ την γραιαν ό
Λαχταράκης. ,

— θάνε μισή ώςα ποΰρθε ο κουμπάρος κεφερε τά στεφανα χαι 
τά χεριά ... Οπου ιάνε θά φθάσοον μαζή μέ τόν παπα.

—Και δέν τά φέρνεις τά σχέφανα νά τά δούμε, εΐπεν ό Άρι- 
σχοχέλης.

Ή  γραία έξήλθεν, άμέσως δέ μέ αύιήν έξήλθε χαι ό Λαχταρα- 
κης, είπών πρός τήν νεάνιδα : «περίμενε μιά στιγμή.»

Καί ένφ ή Μαριώρα, μή δυναμένη νά χαταστείλη την πιέζουσαν 
τήν καρδίαν της βαρυθυυίαν, παςετήρει τά περί αύιήν, τά όποια τής 
έφαίνοντο απαίσια, χωρίς νά γνωρίζη διατί, ήκουοε τόν Άριστοτέλην 
όμιλοίντα, μέ ψίθυρον άκατό ληπτον έν τή αύλή μετά τής μεγαίρας. 
Τί έοήμαινον τά κριφομιλήματα ; φ

Καθ’ ήν στιγμήν έπιστρέψασα η γραία μετά τοΰ Αριστοτέλη άπέ- 
θηκε τά οτέφανα έπί τής μεσαίας τραπέζης, έχρούσθη δυνατά ή θύρα.

— Αύτοί θάναι, βίπεν ή γραϊα, βαδίζουσα ώς δρνιθα χωλή, δι- 
ηυθΰνθη εις τήν ούλειον θύραν.  ̂ >

Ό  Αριστοτέλης, δ όποιος έφαίνετο σκυθρωπός και αφ·(]ρημενος>
έλαβε τά στέφανα καί τά έδειξε πρός τήν Μαριώραν λέγων:

— Σάρέσουν, Μαριώρα μου ;
Ή  νεάνις τά έλαβε μετά λεπτότητος κι’ έιώ παρετήρει τούς φρίσ- 

σοντας χαρτίνους κροσσούς ή χείρ της έχρεμεν. Άρά γε ήσαν αίωνοί 
εύτυχίας ή δυστυχίας. Τό βέβαιον ‘ίνε ότι, αν έγίνετο ό γάμος ύπό 
περιστάσεις άλλας εις μέρος άλλο, άλλην συγκίνησιν γλυκύθηαον και 
αγίαν θά ήσθάνετο ή Μαριώσα βλέπουσα λά ηχέφανα, τό οποϊα εμελ- 
λον νά πράγματοποιήοωσι χά παρθενικά της όνειρα.

(Α κ ολουθ εί)
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Ά ρ .  /2  (Σ σ ν έχ π α  i x  cov προηγουμένου)

—  Θεοδότη, ό,τι μοΰ λές αύτή xijv στιγμή είναι φοβερά. Μου κα
ταγγέλλεις ότι ό Άκιλλας έπρόδωσε τόν έρωτά μας, έλησμόνησε τάν 
αρραβώνα μας καί άπίστησε. Θεοδότη, άπό ποΰ τά εμαθες αύτά δλα;

— Καί όμως ιδού οτι τά έμαθα. Στό σπίτι μας έγινε σήμερα λό
γος γι’ αύτό. Μιλούσε ό πατέρας μου μέ κάποιο στρατηγό φίλο του, 
κατηγορούσαν δέ τόν Άκίλλα διότι δέν είδοποίησεν εγκαίρως τόν βα
σιλέα οια την περιφανή νίκην τοΰ στρατού του. Έ ν τω μεταξύ άπό 
τους ναυτας κάποιου έμπορικοΰ πλοίου γίνεται γνωστόν δτι δ Ά κ ίλ 
λας ένικησε, δτι δ Άκιλλας υπέταξε καί πάλιν τήν Σικελία, δτι δ 
Άκίλλας ....

—  Τελείωνε λοιπόν.
Ο Άκίλλας δέν επιστρέφει στήν Κωνσταντινούπολιν διότι δέν 

θελει νά χωρισθή απο μιά ωραία αιχμάλωτό του, τήν Ειρήνη, τήν 
σύζυγο τοΰ Εύφημίου.

Εξηκολούθησε, θεοόότη. Βλέπεις πλέον δτι είμαι ψύχραιμη.
—  Η ειδησις που έφεραν οι ναύτες διεδόθη άμέσως σ' όλη τήν 

πόλι, φυσικά δέ δεν άργησε νά τήν μάθη καί δ βασιλεύς, γι’ αύτό 
κ εθύμωσε. Αυτα δλα τ ’ α*ουσα από τον πατέρα μου κ’ εσκέφθήκα 
αμέσως ort είχα ύποχρεωσιν νά σου τα πώ. 'Ισως τώρχ μέ οσα σου 
είπα νά σε επίκρανα, νά σου κατεστρεψχ τήν εύτυ^ία σου καί σου διέ
λυσα τα ωραία σου όνειρα. Ά λλά  προτιμότερο είνχι νά είσαι δυστυχές, 
δυστυχής στην αλήθεια παρά νά θεωρός τόν έιυτό σου ευτυχισμένο 
μέσα σ ενα ψεύτικο περιβάλλον. Σ ’ έλησμόνητε 6 Άκίλλας ; Λη
σμόνησε τον κ εσύ. Αυτή τη συμβουλή θά σου δώσω έγώ που έμε- 
γαλωσα μαζή σου. ποΰ ει/α τά ίδια όνειρα μ* έσένχ, ίγώ ποΰ σ* ά
γαπώ όχι πλέον ώς φίλη αλλά σάν μιά καλή αδελφή.

II Θεοοότη,  ̂ άφου δπαυσε νά μιλά, έπλησίασε στήν Κασσιανή, 
τήν πήρε στην αγκαλιά της, τήν έσφιξε στό στήθος της καί τήν έφί- 
λησε. ένω η Κασσιανή μέ κατισπχρχγμένη τήν ψυ/ή, εγειρε τό κε
φάλι της στον ώμο τής φίλης της καί ήίγισε νά κλαΐη.

Θεοδότη μου, έψίθύρισεν ή Κασσιανή, τώρα άοχϊζει γιά μένα ή 
νύχτα ή ζοφερή καί ή ασέληνη.

Ε ιρ ή ν η  i ]  μ ο ν α χ ή

Ό  εχθρός ένικήθη. Ό  Άκίλλας δ ι έταξε νά καταδιώξουν τά έχ- 
Ορικά στραιεύμχτα, η καταδίωξις Ο Αως δεν διήρκεσε πολύ. Οί άνδρες 
του Ακιλλα, κουρασμένοι από τό τχξειδι, αϊτό τήν νυκτερινή πορεία 
καί ύστερα άπό τή μάχη, οζ\ μπορεσχν νά βχδίσουν πολυ, κ* έγύρι- 
σαν πίσω στό στρατοπεδον.

Τό μεσημερι τής άλλης ημερχς δ διοικητής του αποσπάσματος 
έζητησε νά παρουσιασΟτ) στόν Ά<ίλλα γιά νά του άνακοινώση μιά 
πολυ σπουδαία είδησιν.

““  Στρατηγέ, είπε σ:όν Άκίλλχ ό διοικητής του άτοσπάσματος, 
δέν μπορέσαμε νά καταδιώξουμε περισσότερο τόν 4/θρό. "Οταν γυρί- 

έπιασχμε καποια αιχμάλωτο, μιά ευγενική δέσποινα πού 
δέν ήθελε νά μάς π  ̂τ ’ δνομά της.

—  Ευγενική δέσποινα ; Καί που ευρίσκεται ;
Μια ωρα μακρυα από οώ. Δέν ηθελχ νά τήν μεταφέρω στό 

στρατοπεοο αλλα την έφυλάκισχ μεσα σ* ένα σπίτι, τό οποίον φρουρουν 
οί καλλίτεροι στρατιώτχι μας. ‘ II γυνχίκα αύτή, στρατηγέ μου, μέ 
παρεκάλεσε νά παρουσιασθώ μπροστά σας καί να σας ζητήσω γιά χά
ριν να τήν έπισκεφθήτε. Σέ σας μόνον, δπως μου είπε, Οά πχί τ* 
ονομά της.

Ο Ακιλλας, περίεργος νά δ̂  ποιά ήταν ή εύγενική έκείνη δέ
σποινα που την ειχε̂  συλλάβει αιχμάλωτο ό στρατός του, έπήδησε 
στ αλογό του, καί ακολουθούμενος άπό τοΰς πλέον έμπιστους του 
σωματοφύλακας, δτρεξε στό σπίτι έκείνο όπου είχαν φυλακίσει τήν 
αιχμάλωτο και διεταξε νά τήν φέφουν μπροστά του.

Ευγενική δέσποινα, τής είπε. Είμαι ό Άκίλλας ό στρατηγός. 
t εϊ ω? απήντησε μέ τόλμη καί θάρρος έκείνη, είμαι ή ΕΙ-

ΡΎ1νΊί15 ®ύζυγ«ς του Εύφημίου.
Ή  μοναχή Ειρήνη; ήρώτησε μέ εκπληξιν ό Άκίλλας.
Ή  μοναχή Ειρήνη, στρατηγέ.

Ο Ακίλλας τήν παρεκαλεσε νά καθήση, κατόπιν δέ, άφου διέ
ταξε τους ανθρώπους του νά φύγουν, τής ειπε :

—  Μ* έκαλέσατε νά Ιλθω και ήλθα.
~~ ευχαριστώ, απηντησε έκείνη. Καί εύχομαι νά εύρεθώ μιά

μέρα̂  σε π°λυ καλλίτερη θεσιν άπό τή σημερινή γιά νά μπορέσω νά 
σάς ανσαποδώσω τό κχλό ποΰ μου έκάνατε. Καί τώρα, στρατηγέ, λη
σμονήσατε γιά μιά στιγμή οτι μιλείτε σε μιά αιχμάλωτο, στήν σύ
ζυγο του στρατηγού του έχθρου σας. Μή μέ θεωρήσετε άλλο παρά 
σαν μια γυναίκα ποΰ άγαπα, τήν όποιαν έχώρισαν διά τής βίας άπό 
τόν ανορα της, πον έλατρευσε καί λατρεύει. Καί ή γυναίκα αύτή ή 
απελπισμενη, ή ανίσχυρη, ή αδύνατη γυναίκα σάς έρωτα : Τώρα ποΰ 
ένικησατε τί θά κάνετε τόν σύζυγό της ;
, ® Θεός γνωρίζει, δέσποινα. Ο Εΰφήμιος είναι γενναίος καί
αποφασιστικός. “Αν σκοτωθώ σέ καμμιά άλλη μάχη βεβαίως οέν θά 
φταίω έγώ γι’ αύτό.

, 'αν °έν σκοτωθί ; Άν τόν παραδώσουν αΐγαάλωτο στά
χέρια σας ;

—  Τ ό τε  θα σεβασθώ τή ν  ζω ή  του .
—  Έσύ, στρατηγέ ;
—  Έ γώ , δέσποινα

(  Ά  χο λουθεί)

ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΟΥ ΟΘΩΝΟΣ
Ά(.ιύ. 28 ( Συνέχεια έχ tov προηγουμένου)

“Εξαφνα μέσα στή νεκρική έκείνη σιωπή φωναΐ αλλόκοτοι ήκού- 
σθησαν κατω στό δρόμο, σάν νά έβγαιναν άπό στόματα πληγωμένων

—  Κάτω δ Κανάρης ! Ζήτω δ “Οθων !
—  Τί τρέχει ! ήρώτησε σαστισαένη ή νοσοκόμος τόν ιατρόν.
—  Κίνημα εναντίον τοΰ Κανάρη, άπήντησεν δ ιατρός Τό περί- 

μενα αύτό.
—  Τέτοια ώρα ; Άκόμη δέν ξημέρωσε καλά-καλά.
—  Αύτά μοΰ κάνει κ’ εμένα έντύπωσιν.
Κ ’ έτρεξαν καί οί δύο στό μπαλκόνι τοΰ νοσοκομείου ποϋ εβλεπε 

πρός τον δρόμον δπου ήκούοντο ή φωνές.

Κάτω δ δρόμος ειχε γεμίσει άπό κάσμο, δ δποΓος περνούσε ζητω* 
κραυγάζων ύπέρ τοΰ Όθωνος. Τόσος δέ ήτο δ ένθουσιασμός δλων ώστε 
ολοι έφαινοντο σάν μεθυσμένοι. Κ ’ έπερνοΰσαν, περνοΰσαν έπί δέκα 
λεπτά τής ώρας. Πολΐται, στΡατιώται, αστυφύλακες, νέοι, παιδιά, 
γέροι. Ένάμιζε κανείς δτι δλη ή Αθήνα είχε σηκωθή στο πόδι τήν 
ώραν έκείνην.

Οι φίλοι τοΰ Όθωνος έθριάμβευσαν. Κατώρθωσαν νά δίοργανώσουν 
ενα συλλαλητήριον τήν στιγμήν ποΰ ό λαός δέν εϊχε ιδέαν έξ δσων 
συνέβαινον μεταξύ βασιλέως καί Κανάρη. Προφανώς δ σκοπός τοΰ 
συλλαλητηρίου έκείνου ήτο νά πτοηθή δ Κανάρης. Τουλάχιστον είς 
τοΰτο απεβλεπον οί διοργανωταί τοΰ συλλαλητηρίου. Διαφορετικά 
δμως είχαν παρουσιάσει τά πράγματα είς τόν λαόν. Είχαν διαδόσει δη
λαδή οτι δ Κανάρης έμισοΰσε τάν βασιλέα καί δτι ήθελε νά τόν έκ- 
θρονισει. Ήσαν βέβαιοι οί φίλοι τοΰ Όθωνος ο τι δ λαός άγαποΰσε 
τάν βασιλέα καί οτι κατ’ ούδένα λόγον θά Ιστεργεν είς τήν έκθράνιοίν 
του. Καί ο: περισσότεροι τών πληρεξουσίων τής Έθνοσυνελεύσεως 
ήσαν ύπέρ τοΰ Όθωνος. "Ενας λόγος περισσότερος διά νά έπιτύχη τδ 
συλλαλητήριον.

Οι διαδηλωταί έτρεχαν τώρα πράς τό σπίτι τοΰ Κανάρη. Τό κΰμχ 
τοΰ πλήθους διαρκώς έμεγαλωνε. Διαρκώς καί νέοι διαδηλωταί κατέ- 
φθανον από τάς διαφόρους δδοΰς καί παρόδους, ζητωκραυγάζοντες ύπέρ 
τοΰ Όθωνος καί ζητοΰντες τήν κεφαλήν τοΰ Κανάρη έπί πίνακι.

Πρ οητοιμαζε καί δ Κανάρης συλλαλητήριον, δταν δμως έμαθεν δτι 
εγινε οιαδήλωσις έναντιον του καί ύπέρ τοΰ Όθωνος καί οτι δ αριθμός 
τών οιαδηλωτών ύπερέβαινε καί αύτάς τάς προσδοκίας τών φίλων τοΰ 
βασιλέως, έσ.ςέφθη δτι τά καλλί ιτερον ποϋ είχε νά κάμη ήτο νά διά
ταξη τήν αναστολήν τοΰ ίδικοΰ του συλλαλητηρίου, διά ν’ άποφύγη 
τόν έμφύλιον σπαραγμόν, δ δποΓος θά ήτο αναπόφευκτος έάν συνην- 
τώντο αί δύο διαδηλώσεις.

Ή  ύτέρ τοΰ βασιλέως διαδήλωσις έπρεπεν δμως πάση θυσία νά 
διαλυθώ πριν οί διαδηλωταί φθάσουν εις τό σπίτι του, δπότε ήξευρεν δ 
Κανάρης τί τόν έπερίμενε.

Διεταςε τότε νά καλέσουν τόν διευθυντήν τής αστυνομίας, προς τόν 
όποιον θά έδ.δε τάς οεούσας δδηγίας. Έλαβεν δμως τήν καταπληκτι
κήν άπάντησιν οτι δ διευθυντής τής αστυνομίας καθώς καί οί περισσό
τεροι αστυνόμοι εύρίσκοντο έπι κεφαλής τής ύπέρ τοΰ Όθωνος δια- 
δηλώσεως.

Έξεμάνη τότε δ Κανάρης καί έφώναξε :
—  Νά μοΰ τούς φέρετε δεμένους I

Κανείς όμως δεν εύ}έΟη πρόθυμος νά έκτελέση τήν διαταγήν του.
Τότε δ Κανάρης ή-ϊθίνθητον έαυτόν του πληττάμενον είς τά καί

ρια. Εύρέθη είς μιαν άπομόνωσιν, είς μίαν έγκατάλειψιν άπό τάς 
πλέον φρι^τίς. Φίλους δέν είχε πλέον, παρά τδν Μέμο καί μερικούς 
όμοιους τοΰ αδελφού τής Μαρίας. Tt ήμποροΰσαν ομως νά κάμουν 
αύτοί ;

Αί στιγμαί του διήρχοντο αγωνιώδεις.
Έφαντάζετο τους διαδηλωτάς κάτω άπό τό σπίτι του καί τόν κα- 

τελαμζανεν ίλιγγος. Δέν εύίισκε πλέον άλλην διέξοδον άπό τήν παραί- 
τησιν. Εκαθησε τότε καί έγραψεν άμέσως τά έγγρα®ον τής παραιτή- 
σεώς του, τό όποιον Οχ έστελνε μέ τον γραμματέα του εις τόν βασι
λέα. Την στιγμήν δχως ποϋ έπρόκειτο νά φωνάξη τόν γραμματέα του, 
ήκουσθησαν κάτω από τό σπίτι του οά κραυγαί τοΰ πλήθους :

—  Κάτω δ Κανάρης I Ζήτω δ Όθων !
Τότε σπά τήν εξώπορταν τοΰ σπιτιού τοΰ Κανάρη έξώρμησε κάποιος 

άνθρωπος μέ μορφήν παράφρονος.
—  Κάτω δ Όθωνας, έφώναξε καί ήρχισε νά πυροβολη ωσάν μαι- 

νόμενος κατά τοΰ πλήθους. Δύο πολΐται έπληγώθησαν καί έπεσαν κάτω. 
Βλασφημίαι καί νατάραι ήκούσθησαν τότε έ ί μέρους τών διαδηλω
τών, συγχρόνως δέ δ διευθυντής τής αστυνομίας ώρμησε εναντίον τοΰ 
παράορονος έκείνου, τδν ήοπασεν άπό τά χέρια καί τόν εσυρεν έξω άπο 
τήν έξώπορταν, πίσω άπό τήν όπιίαν είχε όχυρωθή.

—  Θάνατος στό δολοφόνο! ώρύετο τά πλήθος.
Ενας στοατιωτικός έσυρε τότε τά ξίφος του καί άστοαπιαίως έκα- 

τεφερε δυνατά κτυπήματα στό στήθος τοΰ δολοφόνου, δ δποΓος έπεσε 
αίμόφυρτος, σέ λίγο δέ έξέπνευσεν.

Ό  Μεμος, διότι αυτός ήτο δ πυροβολήσας κατά τοΰ πλήθους, είχε 
πληρώσει πολύ άκριβά τήν πράς τόν Κανάρην άφοσίωσίν του. Ή  θεία 
δίκη τοΰ έπεφύλαξεν ώς τιμωρίαν τάν πλέον εξευτελιστικόν θάνατον.

Οί διαδηλωταί έξακολουθοΰσαν νά φωνάζουν :
—- Κάτω δ Κανάρης !

(Άχολουθ (ΐ)
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ΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΡΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΕΣ ΤΥΜΠΑΝΟΝ
‘ Υπό Px FLo z iis t

Μετά τό γεύμα άνήλϋομεν εις την γέφνοαν. 
Ειμεΰα εκεί εξ η οκτώ ταξειδιώται, οιωπηλοι ο- 
λοι, ϋανμάζοντες την φνοιν. Είχαμεν δλοι τό 
βλέμμα καρφωμένον ποός την άπομακρνομένην 
1Αφρικήν, πρός την οποίαν διηνθννόμεϋα. Ό  
πλοίαρχος, καϋήμενος έν μέσω ημών, έκάπνιζε 
οΐωπηλός. Σ ε  λίγο έπανήρχιοε την διήγηοίν τον, 
τήν οποίαν είχε διακόψει κατά τό δεΐπνον:

— ’Αλήθεια, ομολογώ δτι έφοβήθηκα αντες 
τ//ς ημέρες. Τό καράβι μον εμεινε έπι β ώρες 
μέοα οτό πέλαγος με αυτήν τήν άναθεματιομένην 
νφαλον καρφωμένην μέοα οτήν κοιλιά τον. Εντν-m 
γώς που έρνμονλκήθημεν τήν νύκτα άπό ενα εγ
γλέζικο καρβουνιάρικο καράβι, άλλως θά εΐμεθα 
χαμένοι δλοι.

— Λέγετε, πλοίαρχε, διέκοψεν ενας ήλιοκαμ- 
μένος νψηλόοωμος ταξειδιώτης, ενας άνϋρωπος 
πον έφαίνετο δτι είχε γνωρίσει τόν κίνδυνον δσον 
ούδεις άλλος άπό ημάς τοΰς άλλους, λέγετε, πώς 
εφοβήθητε ; ’Εγώ δεν σάς πιστεύω* διότι άσφα- 
λώς, άπατάσθε έπι τής σημασίας τής λέξεως άφο
βος» και έπι τών σχη’αισθημάτων, άτινα έδοκιμα

ία
ά-

σατε. 'Ένας γενναίος άνθρωπος δεν φοβάται ποτε 
τόν κίνδυνον πού βλέπει με τά μάτια τον. Συγκι- 
νεϊται, ταράσσεται, άγωνιαι, ά\λ’ ό καθ’ αύιό φό
βος εινε άλλο πράγμα, πολύ οοβαρότερον ....

'Ο  πλο.αρχος επανέλαβε γε\ών'— Λίγο προσέ
χω είς τους ορισμούς σας, κύριε. Έγώ είδα τον 
κίνδυνον και έφοβήθηκα. Τίποτε άλλο δεν ξέρω 
πέραν αύτοϋ.

Τότε ό χαλκοκίτρινος ταξειδιώτης ήρχιοε να 
λέγΐ) με φωνήν βραδεϊαν :

—. "U φόβος (και ο·. γενναιότεροι μπορούν 
αισθανθούν φόβον) είνε κάτι τρομακτικόν, ενα 
π αίσιον συναίσθημα, εινε κάιι ώς νά εξατμίζεται 
ή ψυχή σου, ενας σπασμός δεινός τής σκέψεως και 
τής καρδίας, ή άνάμνησις του οποίου έπαι αφερει 
φρικιασμονς και άγωνίαν. ’Αλλά τό είδος τοϋτο 
τοϋ φόβου δεν καταλαμβάνει τόν άνθρωπον οντε 
πρό αίφνιδ ας προσβο ’.ης έχθρου, οντε πρό ανα- 
ποφεύκτον θανάτου, ούιε ενώπιον δλων τών γνω
στών φάσεων τού κινδύνου. Τά συναισθήματα 
αύτά γεννώνται είς τόν άνθρωπον είς περιστάσεις 
άπροόπτους νπό τήν επήρειαν μνστηριωδών έπιρ- 
ροών και προ κινδύνων άορίοτων. 11. χ. ένας άν
θρωπος, δστις πιστεύει είς τους βρνκόλακας και 
δοτις νομίζει δτι βλέπει ενα φάντασμα τήν νύκτα, 
αισθάνεται πολύ βαθύτερα τόν φόβον, παρα έ
νας ό όποιος αντιμετωπίζει ενα πραγματικόν κίν- 
όννον.

% Όσον άφορη. έμέ, έμάντενσα τόν φόβον η
μέρα μεσημέρι, πρό δέκα ώς έγγιστα έτών. Ή σ - 
θάνΐ/ην δε αυτόν με δλην τήν έκτασίν του τον 
παρελθόντα χειμώνα, μίαν νύκτα σκοτεινήν τοϋ 
Δεκεμβρίου, Και έν τούτοις, ένω εχω μονομαχή
σει δεκάκις, ενώ έχω έγκατα\ειφθή ημιθανής άπό 
ληστάς άοαβας, ένφ έχω καταδικασθή νά κρεμα
σ τώ  ο)ς Κιποτάκτης έν Ά  μπρίκι), ένφ έχω ρ φθή 
άπό ύμηλόν βράχον είς τήν θάΐασοαν εν Κινα, 
εν τούτοις οσάκις έπίατευοα or ι ήμην χαμένο, 
ποτέ όεν εφοβήθην δσον έφοβήθην εις τάς δύο 
αύτάς περιστάσεις.

< Νά τώρα και ή άπόδειξις τών λεγομένων μου: 
ιηρχόμην τάς μεγάΐας άμμώδεις εκτάσεις 

πρός βουράν εοϋ Καργκά έν Αφρική. Φανταο&ήτε 
τόν ώκεανόν, τόν μεγάλον ώκεανόν, μεταβεβλημέ- 
νον είς άμμον, μέ κύματα πελώρια, άλλά ακίνητα 
εντελώς. Είνε κίτρινα, υψηλά ώοάν βουνά, με 
οχήματα παοάξενα κα διάφορα τό έν άπό 
άλλο.

« Έπάνω είς τήν μεγαλοπρεπή αύτήν θάλασ
σαν, τήν άμίλητον καί ακίνητον θάλασσαν, ό ά- 
χόρταγος ήλιος τής μεσημβρίας ρ.πτει τάς φλογέ
ράς του καί καθέτους άκτϊνας. Ιΐρέπει ν ’ άναρρι- 
χάται κάνεις άδιάκοπα εις τά βουνά αύτά τής χρυ
σής στακτής, νά τά κατεβαίνω, ν’ άναρριχάται 
πάλιν καί νά τά ξανακαταβαίνγι, χωρίς ούτε στιγ
μήν ν ’ άναπαύεται κάτω άπό σκιάν. Τά άλογα 
πιοωστρέφονν, βνθίζονται έως τά γόνατα καί 
γλνστροϋν δταν κατεβαίνουν τούς άμμώδεις εκεί
νους λόφους

*Είμεθα δύο φίλοι, άκοΐονθούμενοι άπό οκτώ 
Όπαχήδες καί τέοσαρας καμήλονς με τούς όδη 
γούς των. Δεν ώμιλούοαμεν πλέον, καταβεβλημ- 
μένοι άπό τήν θερμότητα, τόν κόπον καί ξηρα
μένοι άπό τήν δίψαν, δπως καί ή έρημος, έπί τής 
οποίας έβαδίζαμεν. ’Έξαφνα ένας άπό αυτούς 
τούς άνθρώπους άφησε μίαν κραυγήν' δλοι έστα- 
ματήσαμεν καί έμείναμεν άκίνητοι άπό τήν έκπλη- 
ξιν, τήν οποίαν μάς έπροξένηοεν ένα φαινόμενον 
άνεξήγητον, τό όποιον είνε γνωστόν είς τούς τα- 
ξειδιώτας τής έρήμου.

<■ Κάπου, πρό τής συιοδείας μας, είς άπόστα- 
οιν άηνοοδιόριστον, ένα τύμπανον έκτυποϋσε, το 
μυστηριώδες τύμπανον τών άμμωδών εκτάσεων.

Έκτυποϋσε καθαρά, άλλοτε ζωηρότερα, κάποτε 
έσταμάτα καί κατόπιν άρχιζε πάλιν τον φαντα
στικόν του σκοπόν.

*Ο ί ’Άραβες, έντρομοι, έβλεπαν ό εις τον 
άλλον καί ένας άπό αύτούς είπεν είς τήν γλώσ- 
σάν των '

* ‘0  θάνατος έρχεται κατεπάνω μας>. Καί ι 
δού έκείνην τήν στιγμήν ό φίλος μον, ο αδελφός 
μου σχεδόν, έπιπτεν άπό τό άλογόν του με την 
κεφαλήν πρός τά κάτω.

Καί κατά τό διάστημα τών δύο ωρών, κατα 
τάς οποίας είς μάτην έπροσπαθοϋοα νά τόν σωσω, 
πάντοτε τό τύμπανον έ  στ ε λ λεν είς τ αύτια μας 
τόν μονότονον θόρυβόν του.

31Εννοιωοα τόν τρόμο»’ νά διατρέχω το σώμα 
μον, τόν άληθινόν τρόμον, γονατισμενος προ τοϋ 
άγαπημένον πτώματος, είς τήν τρύπαν  ̂ έκείνην, 
τήν πνρπολονμένην άπό τόν ήλιον, αναμ σα εις 
τέσσαρα βουνά άμμου. Έ ν τούτοις ή άγνωστος 
ήχώ μάς έφερεν, είς άπόοτασιν διακοσιων λειτγών 
άπό Γαλλικόν χο)ρ ον, τόν ταχύν κτύπον τοϋ 
τυμπάνου.

Έ κ ιί >ην τήν ημέραν εννόησα τ ί  θά πή φόβος. 
Τόν έγνώρισα δμως καλλίτερα μ'^αν άλλην φοράν...

'U  Κυβερνήτης διέκοψε τόν ομιλητήν.
— Συγγνώμην, κύρ:", άλ'.ά τ ί  ήτο αυτο το 

τύμπανον ;
— Δεν ήξεύρω τίποτε. Κανεί,δενήξεύρει. Ούτε 

ά ξ,ω μ α τικο ·τούς οποίους συχνά έξαφνίζει ο πα- 
οάξενος αύτός θόρυβος, τον όποιον αποδίδουν γε
νικώς είς τήν ήχώ τής έρήμου, ή όπο α εξογκοϋ- 
ται, διασχίζουσα τάς αμμώδεις κοιλάδας, όπου ό 
άνεμος παρασύρει τήν άμμον καί τήν κτυπα έπανω 
είς τά ξηρά καί άτρογικά δενδρύλλια. ’Έχουν α\- 
λως τε παρατηρήσει δτι τό φαινόμενον αύτο πα- 
ράγεται είς τάς έκτάσεις εκε νας, όπου υπάρχουν 
μερικά δένδρα ξ joa άπό τον ήλιον και με φνλλα 
ξηρά ώσάν περγαμηνάς.

Αύτό τό τύμπανον λοιπόν δεν ήτο παρα ενα 
είδος ακουστικής άπάτης. Αύτό είνε δλον. Άλλά  
δεν τό έμαθα αύτό παρά βραδύτερον.

Διασκευή ΜΑΡΙΟΥ

Α Π Ο  Τ Ο Ν  Κ Ο Σ Μ Ο Ν  Τ Ο Ν  Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν

ΖΩΝΤΑΝΗ Ή  ΠΕΘΑΜΕΝΗ;
Ήχο ή όγδοη toga ιής έοπβρας. "Η αϊθου· 

οα τοϋ φαγητού ήχο έ οίμη διά χό βεΐπνον, 
χά έπιχοαπέζια σκεύη είχον τεθεί έπι χή; 
χραπέζης, ό λαμπτήρ ήιο άνημμένος καί αί 
χονδραΐ σχίζαι έσπινϋηροβόλου* εν χή θερ · 
μάοχρα.

Ό  Ερρίκος καθήμένος έπί χινος ανακλίν̂  
τρου πλησίον χοΰ πυράς, άνεγίγνωσκεν, ή 
μάλίον προοεπάθει νά πράξ^ χοΰιο. ΕΙς έ 
κάσχην στιγμήν έ<άμνε κίνημα ανυπομονη
σίας παραχηρών χό tojoXoyibv χου. Συχνάκις 
άφινε χήν άνάγιωσιν και έμονοίόγει περι- 
παχών νευρικώς:

— Θά χής συνέβη έξάπ ινιος κάτι σοβαρον. 
Τό προαισθάνομαι·., είμαι βέβαιος  ̂ περί 
χούχου 1... Είναι ή πςώχη φορά, καθ’ ήν το- 
σον άργεΐ... Μήποβς είναι άσθβνής ;  ̂ Τήν 
ννωρίξα), θά ηρχεχο καί έάν... Μήπως_ ήμπο· 
δίσθη ύπό χινος άπροσδοκήχου έπισκέψεω, 1 
άλλ’ έχβι χδν χρόπον εϋγενώς νά χήν άπο- 
φύγη I...

Μαριάνα, εφωναξεν αίφνης νευρικως
Ή  γραϊα ύ.ιηρεχριά χου παρουαιάσθη.
— Μαριάνα, χής είπε, συμβαίνει κάχι.,.Τό 

χραΐνον φθάνει είς χάς 7 καί 10... Ό  Γιάννης 
καθώς συνειθ.ζϊΐ, άνίχώρησε διά νά χήν ηα- 
ραλάβΌ έκ χοΰ σχαθμοΰ μέ ιήν άμαξαν... 
πλησιάζει έν χούχοις όγδόη καί ήμίσεια καί 
κανείς δέν έφάνη... Πηγαίνω είς ουνάνχηϊίν 
των. . , . .

Ή  Μαριάννα έπανήλθεν είς χην κουζίναν. 
Ό  δέ Ερρίκος είσήλθεν είς χόν άνχιθάλαμον, 
έλαβε χό έπανοί} ώριόν χου, τόν πίλον χου 
καί ήτοιμάζεχο νά έ|έ>θχι, όιαν ο’ίφνης 
θύρα χοΰ διαδρόμου ήνοιξεν άθορύβως.

— Αουΐζα, ήλθες έπί χέλους φιλχάχη μου, 
είπε, πρός χήν άναμενομένην μεχά χόσης α
νυπομονησίας κυρίαν, σφιγγών αΰιήν συγχρό
νως θερμώς είς χήν άγκάλην του. Δέν σέ η 
κουσα, όχαν ήοχεσο... ή άμαξα δέν εκαμε 
κανένα θόρυβον... Δέν έ<χύπησες χήν πόρτα;.. 
Τό κιγκλίδωμα χοΰ κήπου ήχο λοιπόν άνοι- 
χχόν ,·.·

— Μόλισχα, άπεκρίθη έκείνη μέ φωνήν 
μόλις άκουομένην.

— Ή  Μαριάννα έπρεπε νά προσεχή και 
νά μή άφίνυ χοιουχοχρόπως χό σπήχι είς χήν 
διάθεσιν χών κακοποιών.

Τήν ώ3ήγηι»εν είς χήν φωτεινήν καί δρο
σερήν αίθουσαν χοϋ φαγητού. Άφιιρεσεν άπ’ 
αύτή; τό έπανωφόριον, τήν γοΰναν καί χο 
χαπέλλο.

— Όχι, άπεκρίθη έκείνη μέ ε/ μόλις αι
σθητόν χαμόγελον.

— Διατί έβράδυνες φιλτάτη μου; ημην 
τρελλός ‘έπί χή ιδέα, δτι ήτο δυνατόν νά σοϋ 
συμβή χι... Έβράδυνε λοιπόν τό τραϊνον 
πολύ ;...

— Πολύ, άπεκρίθη έκείνη ως μακρυνη
ήχώ.

— Τέλος πάντων είσαι έδώ... Πάμε νά 
φάμε... Πεινάς όλίγον ; Δέν είνε έισι;

Ή  Λονΐζα έκαμε σημεϊον διά τήςκεφαΧής 
της, ώς νά ήθελε νά Γίπη όχι. ^

— Πόσον όλίγον μοϋ όμιλεϊς απόψε !... Συ 
ή τόσον ζωηρά καί τόσον γελαοτη άλλοτε...
Τί έχεις; Μήπως σοΰ έκαμα τίποτε χωρίς νά 
τδ θέλω ;

— Όχι, άπεκρίθη ή Αουΐζα μέ μίαν βα- 
θείαν έκδήλωσιν πόνου. > ,

— Όχι...πάντοτε όχι!... “Εχεις κάτι...Κυτ- 
τα^έ με ! Μίλησε μου! >

Τό πρόσωπον τής Λουΐζας ήιο ώχρόν. Το 
στόμα τηι, παγωμενον άναμφιβόλως ΰπό τοΰ 
ψύχους, ήτο ήμιανοιγμένον καί άφηνε νά 
φαίνωνται οί ώροΐοι όδόντες της. Ό  ’Ερρί
κος χήν ένηγκαλίσθη καί χήν ήσπάσθη μετά 
στοργής. Το πρόσωπον τ^ς έμεινε απαθές καί 
ψυχρόν είς τόν έναγκαλισμόν του.

— Πόσον είσαι ψυχρά! Αουΐζα, είσαι ά-
σθενής. Μή μένΉς έοώ Πήγαινε είς τό δω-
μάτιόν σου νά κατακληθής καί̂  ό Γιάννης έν
τφ μεταξύ θά είπ^ τής Μαριάννας νά σοϋ
καμ-ij ένα ζωμόν. Έγώ πηγαίνω μόνος νά εί-
δοπυιήσω χόν ιατρόν νά έλθ)] νά σέ ίδή.

★* *
Άφήκε τήν Λουΐζαν μόνην καί διηυθύνθη 

πρός την θύραν χής έξόδου. Αίφνης μία άμα
ξα έσταμάτησεν είς τό κικλίδωμα χοΰ κήπου.

Παρατηρεί. Ήτο ό Γιάννης, όστις μέ όψιν 
τεταραγμένην κατήρχετο τή; άμάξης.

— Πώς;... Τί συμβαίνει;
— Έγώ είμαι, κύριε... Ένα φοβερόν δυ- 

στύχημα είς χόν σταθμόν !... "Ενα έκτακχον 
τραϊνον συνέτριψε τό έρχόμενον τραϊνον τών
Παρισίων....■ Θάνατοι.... καί τραυματία!.....
Τρέχουν πανταχον £ητοΰντες βοήθειαν.

Ό  Ερρίκος δίν ή ουσε πλβον τίποτε. Ε 
πανήλθε πυρβσσων είς τήν αίθουσαν τοϋ φα
γητού, όπου είχεν άφήσιι τήν σύζυγόν του. 
Ή  Λοιΐζα δέν ήχο πλέον έ·.εΐ. Τήν έζήχησβ 
πανταχοί, τήν έφώναξε Τίποτε.

Τό οΐμα έβόμβει είς το ώ ά του.
— Εύρίσκομαι έν ό είρφ; έμονολόγει. 

Ήτο πλάνη φαντασίας, ό,τι εΙ*ο*;... Ή ιο  
προάγγελος παραδόξου φαινομένου ;. . Δέν 
πιστεύω, έν τούτοις να κοιμώμαι... Τόχε θά 
είμαι χρελλός !

Διέσχισε χό μικρόν πάρκον καί χήν περι- 
χετειχισμένην δενδροοτοιχίαν. Οΰδείς εΰρί- 
σκετο έκεΐ. Ή  σελήνη έρριπτε πανταχοΰ τάς 
ώχράς της ά<τίνας σάν τό φώς τοϋ̂  θανάχου. 
Ό  παγερός άνεμος έδίωκε τάς περί χά άστρα 
μελανάς καί ταχείας νεφέλις.

Αίφνης, είς τον ΰιιό τής σελήνης φωτιζόμε- 
νον οιχροπράσινον τοίχον, ό ’Ερρίκος είδε 
μίαν σ<ιάν, μόλις άντιληπτήν t ί ς το<''ς οφθαλ
μούς, ένα καπνόν, όστις είχε τήν μορφήν γυ- 
ναικός καί ή«ς έτρεχε τόσον ταχέως, όσον 
καί τά νέφη τοΰ ούρανοΰ. ’Κζήτησε ματαίως 
νά συλλίίβα τήν σκιάν αΰιήν... Μία νεκρική 
σιγή έβασίλευε πανταχοΰ. Ήνοιξε τήν θύ
ραν τοΰ κήπου καί είδε μακράν πρός χόν 
σιαθαόν νά χρέχωσι μέ φώτα καί τφ έφάνη 
ότι ήκουσε σιεναγμοΰς πικρών παραπόνων, 
είς τοΰς οποίους διεκρίνετο ή φωνή τής άγα- 
πητής του Λουΐζας. Άντελήφθη τότε ότι δέν 
είχε πλέον Λουΐζαν, άλλ' ότι είχεν έναγκα- 
λισθή τήν σκιάν της... Έπεσεν έπί χοϋ έδά· 
φους καταληφθείς ύπό πυρετού καί απελπι
σίας . Τήν έπομένην, όταν έξηρέρωσε, ένφ 
άπό τήν μίαν θύραν τοΰ πύργου έμπαζαν ένα 
πτώμα, τόν νεκρόν τής Λουΐζας, άπό τήν άλ
λην έβγαζαν μίαν σκιάν... ένα τρελλόν.

ANDRE DIEDONNfe

ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΝΑ Η ΠΡΑ

Ό  δάσκαλος (είς τάς εξετάσεις). —Πές μου 
είς τι χρησιμεύουν τά μουσεία ;

Ό  μαθητής.-1- Διά να φυλάττωμεν εις αΰτά 
τά άγάλματα.

Ό  δάσκαλος.— Καί είς χί χρησιμεύουν τά 
άγάλματα.

Ό  μαθητής.—......
Ό  δάσκαλος. (Αύστηρώς)'— Τό είπαμε τό

σες φορές· γιά νά έρχωνται οί ξένοι νά τά 
θαυμάζουν.

■ ίι . — Κυρία μου, επιτρέπετε νά σάς προσφέ-
Καϋ  Πόσον είσαι ώχρά!... Κρυώνεις ; χήν | ρω τά τελευταία μου ποιήματα; 
ήρώτη3εν άνήσυχος. 1 ~  β1ναι «λευταια ευχαρίστως.
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Η ΝΥΜΦΙΙ TOY ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΒΜΟΥ
01 ΣΤΕΝΟΚΕΦΑΛΟΙ

Μερικοί στενοκέφαλοι άπεπειράθησαν ν * άντι- 
δράοονν εις τήν έπίτενξιν τον σκοπού, τον όποιον 
επιδιώκει το Λημοη’ήφισμα αυτό Λέγουν δτι ό 
‘θεσμός του Πολίτικου γάμον είναι άντιθρησκευ- ( 
τικός. Άλλά ή γκρίνια τών άνδρογύνοίν δεν είναι > 
άντιθρηοκεντική ; Τουλάχιστον με τήν καθτέρωσιν I 
τον θεσμόν τον Πολιτικού γάμον τά άνδρόγννα ( 
δεν θά γκρινιάζονν. Καί δεν θά γκρινιάζονν δ.ότι 
'θά αισθάνονται δτι ή ελευθερία είναι δική τονς. 
Π ήτε μον τώρα οάς παρακαλώ : c Υπάρχει χρι- 
στιανικωτεοον κοί ήθικώτερον πράγμα άπό τήν 
ελευθερίαν ; Τότε γιατί γανριονν οί στενοκέφαλοι; 
Άλλα μήπως ξενρονν καί αυτοί; Μισού ν κάθε 
τ ι το νεωτεριστικόν καί τό πολεμούν χωρίς νά 
αντιλαμβάνωνται τήν σημασίαν του. νΕτσι ήρχισαν 
να πολεμούν τώρα κ ’ εμένα πον, έσήκωσα ψηλά 
τήν σημαίαν τής άπολντρώσεως τών ανδρογύνων. 
Εύχομαι νά μή νικήσονν οί έχθροί μας γιά τό 
καλό τών άννπάνδρων κοριτσιών καί εν γέ ει τής 
κοινωνίας.

ΓΝΩΜΑΙ ϋΙΗ ΤΟΝ Π0ΠΙ7ΙΚ0Ν ΓΑΜΟΝ
(Μέχρις 25 λέξεων δωρεάν. Α ί έπι πλέον 

λέξεις πρός 5θ λεπτά τι μ.'β).
Μέ χόν Πολιτικό γάμο θά σωθούμε, νομί

ζω, έκτός άπό τ' άλλα καί άπό τό δέοιμο τών 
νεόνυμφων καί άπό ιής άλλες τοΰ γάμου δει
σιδαιμονίες ποΰ μέ τόν χορό τοΰ Ήοαϊα Ε
χουν περασιν, άλλά στό συμβολαιογραφείο 
δχι. Ζήχω λοιπόν ό Πολιτικός γάμος.

Ί ω . Μαχαριάδης
Ά ν έφηρμόζετο ό θεομός τοΰ ΙΙολιτικοΰ 

γάμου ί.έν θά υπήρχαν τόσες καί χέσες νά 
γυρνούν στούς δρόμους, χωρίς νά άνχιλαμβά- 
νωνται ποίι πάνε tits ποιά χέρια χ-̂ ς παρα
σέρνουν. Διότι θά είχον ελεύθερη τήν γνώμην 
των, τήν ειλικρίνειαν, τήν εκλογή, καί τόσα 
αλλα. Αυτά ολα θά τ’ άποκτούσαν μέ τόν 
Πολιτικόν γάμο, διότι τότε δέν θά έβλεπαν 
άπέναντί τους σάν βουνό άπέραντο πεθερικά, 
προίκα κ.τ.λ. Alba Koen

Είθε ό θεσμός τοΰ Πολίτικου γάμου νά 
έφηρμόξετο καί είς τήν πατρίδα μας όπως 
είς όλα τά προοδευμένα κράτη.

‘Ο γάμος, ούσιασχικώς είναι ή ένωσις άν 
δρός καί γυναικός πρός αναπαραγωγήν τού 
είδους. Ή  τοιαύτη ένωσις έχουσα βασιν της 
τήν άμοιβαίαν τών ατόμων ελξιν, οτηρ ζεται 
κυρίως είς ψυχολογικούς λόγους, άδιάφορον 
άν θά ύπαρξη κατά τήν ένωσιν ίερεύς ή πο
λίτικος υπάλληλος. , Τώρα όμως κατά τόν 
εικοστόν τού πολιτισμού οίώνα, ούδείς γάμος 
γίνεται μέ τόν φυσικόν σκοπόν τής αναπαρα
γωγής, άλλά γίνονται μέ τόν ίερώτερον τρό
πον, αί αίσχρότεραι σύμβασής, καί ύπό τήν 
σκιάν τής εκκλησίας διενεργεϊται ή άηδεστέρα 
σωματεμπορία. Γι’ αΰτό λοιπόν άς άφεθή 
ό κόσμος ελεύθερος νά κανονίζω μόνος του 
τάς σχέσεις του. Σ. 77. Ά ρ η ς

Ό  Πολιτικός γάμος λύει ενα άπό τά σπου
δαιότερα προβλήματα τής κοινωνίας μας 
Ό  Πολιτικός γάμος είνε ό τάφος τών πεν- 
θεςών. Σπΰβος Ροβάνης

Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ ΙΑ
Εκλέγω έκ τοΰ πίνακος τών δίδων τήν 

δίδα Έσμεράλδαν, Κόρινθος, καί παρακαλώ 
αύτήν νά ζητήσ^ έπιστολήν άπό p, r. Κο- 
βίνθου. ΝΊχος θεμελής.

—  Δι’ αύτάς πού ζητούν πληροφορίας δι’ 
έμέ : Είμαι 25 έτών, διευθυντής γραφείου καί 
μένω είς "Αθήνας Αί ένδιαφερόμεναι ας γρά 
ψουν χαρακτηριστικά καί λεπτομερείας. Δι- 
εύθυνσίς μου εις τά γραφεία τής «Σφαίρας* 
θυρίς 4. Νέος Σνρχονφ

— Ενάγ. Λονχάζον , όποιος κυνηγά πολ
λούς λαγούς δέν πιάνει κανένα.

Καίτη Καψάνη
— Αύτό τό «Μαρικάκι ι̂ου», μυρίζει κα

τεργαριά, κ̂  Αουκατε. "Ας σταματήσουμε ώς 
έ8ώ, άφοΰ ημείς δέν μπορούμε νά συ\εννοη 
θοΰμε ποτέ. Μ. Χιώιη

— Κ. Μίσσιον. δυστυχώς άποφεύγω τούς 
στρατιωτικούς έξ ιδιοσυγκρασίας Μ. Χ ιύ τη

~  . P. r. Καλλιθέαν, έκθέσατέ μου
καί/ιά άλλα πού έχετε καί τότε συναντώμεθα. 
Σάς_συγχαίρω διά τόν ορθολογισμόν σας. 
Μαζή θά συνεννοηθοϋμαι τελείως.

Μαρίχα X .
Λίνα Καβαλλιέρι, Άθήναι, έχων καί έγώ 

τάς αύτάς μέ ύ,ιάς Ιδέας περί Πολιτικού γά

μου, ζητώ τήν γνοοριμίον σας. Γράψατε χαρα
κτηριστικά *ίΐί ηλικίαν σας.

Χρήσζος θ ίι  δ ω ρ α χ ό π τν λ ο ς  Θεσ)νίκη 
ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 

5 δραχ κάθε ίι'ιλωσις I
( ’Απο τόν πίνακα αύτόν οί νέοι θά διαλέξουν ! 

τάς Νύμφας τοΰ πολίτικου γάμον. Φροντίσατε νά 
τ/)ς γνωρίσετε).

ΠΡΩΤΗ ΕΒΔΟΜΑΣ
Μερόπη Βλασταράκρ Χανιά.
Καίτη Καψάνη, Άθήναι.
’Αγλαΐα Νικα, Πειραιβΰς.
ΕΙρήνη Δρανδάκη, Άθήναι.
Μαρία Χιώιη, Άθήναι.
Έσμεράλδα, Κόρι.θος.
Πουπέ, Άθήναι. ^
Λίνα Καβαλλιέρι, Άθήιαι.
Πόππ Ίατροΰ, Άθή\αί.

Δ Ε Υ Τ € Ρ Α  b ΒΔΟ/ΛΑΣ
Λολό.

ΤΡΙΤΗ ΕΒΔΟΜΑΣ 
Αντιγόνη Παπαδάκη.

ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΒΔΟΜΑΣ 
Πικραμένη προσφυγοπουλα.

ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΝΕΟΝ 

5 *ραχ. κάθε δήλωσις 
(Ά π ό  τόν πίνακα αύτόν τά κορίτοια θά δια

λέξουν τόν γαμβρόν τοΰ πολιτικού γάμον).
ΠΡΩΤΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

Μάριος, Άθή-αι,
Μαρίνος Σταθόπουλος, Καλάμαι.
Μήτσος Διοσκουρίδης. Πόλος.
Νέος Συρκούφ, Άθήναι.
Άγόρι, Καλομαι.
'Ιππότης τών Πατρών.

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΒΔΟΜΑΣ 
Γ. Μ. Χαραμή;.
Άπηλπισμένο άγόρι, Θεσσαλονίκη. 
Σπυρίδων Μπόθος, Θόσσαλον.κη. 
Χιονοσκεπής "Ολυμπος.
Νέμος Μανδέβ.
Ζοΰ >τεξ.
Νικ. θεμελής, Πάτραι.
Κωνστ. Παναγιώτου, Άθήναι.
Θεοφάνης Ραυτόπουλος, Πάτραι. 
Παναγιώτης Γιαννούσης, Ν. Φίληρον. 
Άθ. Σόμπας, Άθήναι.

ΤΡΙΤΗ ΕΒΔΟΜΑΣ
Αΰρήλιος Π., Ναπολέων Β'. Allines, Χρ. 

Θεοδωρακόπουλος, Μαγευμένος νέος, ”Α- 
ννωστος 'Οδοιπόρος, Νίκος Ροδάνθη?, 
Κρήτη. Ίωάν. Τσιάλης, Καρδούλα χωρίς 
ταίρι.

ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΒΔΟΜΑΣ
Inconnu, Αθήνας.
Μαγευμένος, Λάρισσα.
Τσάν Τσών Αίν, Πΐΐραιεύς. ·

ΔΕΛΤΙΟΝ ΔΗΛΩΣΕΩΣ  
Κόψατε το καί στείλατε το στά γραφεία τής 

»Σφαίρας» ουνοδευόμενον μέ 5 δραχ.

Έ γχρίνω  πληρέστατα τον θεσμόν 

ζον πολιιιχον γάμον χαι θέλω 

νά λάβω μέρος «Ις ιό 

Δημοψήφισμα 

Υπογραφή ft ψευδώνυμον

Ώρβουάρ τώρα γιά τό προσεχές.
Ή  Δίς Νόρα

jj .  ·, =

ΠΡ0ΣΕΧ2Σ ΕΙΣ ΤΠΝ «Σ Φ Α ΙΡ Α Ν »

Έ

το ΤΟΤ

Περιπετειώδες και κατα
πληκτικόν άν άγν  ω α μα

Τ Α  N A V A A

Τά εισιτήρια δλων ιώ ν σιδηροδρόμων 
άχρίβιναν, άλλά χαι τών άζμοπλοίων δέν 
πήγαν πίσω. Τώρα τό ταξεϊδι άπό δώ ώς 
οτήν Κηφισοιά στοιχίζει δσον άλ*οζε έσζοί- 
χιζε άπό τόν Πειραιά οζήν Μασσαλία.

Συμπολίτης, άφον έψαλλε τόν Φιλιππιχόν 
στάς διαφόρους ονγχοιναν ιανάς εταιρίας, 
άπεχοιμήΐτη χαι χαζά τήν διΛρχειαν τον 
νπνου ζον ώνειρενθη οζι άπέθανε χα'ι ό’ζι 
ή ψνχή ζον διά ιή? Άχερουσίας λίμνης 
έπρόχειζσ νά περάσχι είς ζόν "Αδην. 'Ο  
Πορθμενς ομως έζήζηαε ενα πενζαχοσά- 
ριχο διά νά ζόν περάσμ εις ζήν αιωνιότητα.

— Δέν χάνει λιγώιερο ; έρώτηαεν δ ζα- 
ξειδιώτης.

— Δ εν  χά> ει, άπήνζησεν ό Π ορθμινς. 
Λεν ξέρεις δζι ζά νανλα άχρίβιναν;

— Τάζε γίριοέ με πίσω.
— Γιά νά οέ γυρίσω πίσω θά μον δώ - 

σρς ενα χιλιάριχί!
Ό  δυστυχής συμπολίτης άγανάχζησε ζό - 

σον ώστε ίδω χε μιά σφαλιάρα οζόν Πορθ
μέα.

Κ ' νσζερα... έξνπνησε.
Τ Ο  Π Ο Δ Ι

Κάζω άπό ζό ξενοδοχεϊον » Πάγχειον·*, 
μέσα σ ’ ενα νπογάν.ι, ίαάρχει ενα χορίζοι 
χωρ ς χέρια πού χενζά χα'ι γράφει μέ ζό 
πόδι ζον. Ή  είσοδος εχει ώρισθή ιϊς δνο 
δραχμάς χαι ό χόοιιος ζρέχει νά δη ζό χο - 
ρίζα ι πον θανμαζονργεϊ μέ ιό πόδι

Φανζασθήζε ζώρα ζόν δεσποινίδα αΰζη 
νά γράφρ οζόν έχλεχζσν ζης έρωζιχήν έ - 
πισζοΛή* μέ ζό ... πόδι.

‘Εχεϊνος θά τπς άπανζήσρ :
*’Αγαπηζή δεσποινίς, ίλαβον ζήν περι- 

πόθητον έπιστολήν, ή ν έγραψε ζό άβρό 
σας... πόδι...»

Καζόπιν δέ, δζαν ό άνθρωπος ανζός θά 
πάριι θάρρος, θά ζήν έπισχεφθή μιά μέρα 
σπϊζι ζης διά νά ζπζήοζι άπό ζούς γονείς ζης 
ζό... πόδι ζής θυγαζρός των.

Έ ν  τφ μεταξύ στό θέαμα σνγχενζρώνει 
άρχεζό χοαμάχι χαι ή έξυπνος δεσποινίς 
βά\ει σζό... πόδι πολλούς αφελείς.

Ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ

ΤΑ ΩΡΑΙΟΤΕΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Ο ΒΑΣΙΠΕΥΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο Χ2ΡΙΚ0Σ
'Ερρίκος ό Δ' έπήγε μιά μέρα σέ κυνήγι 

καί άπομακρυνθεΐς τής άκολουθός του, 
συνήντησεν ενα χωρικόν ποϋ έκάθητο είς 
τήν ρίζαν ένός βένδρου στό άκρον τής ό
δοΰ.

— ΤΙ κάνεις έκεΐ ; τόν ήρώτησεν ό βασι
λεύς.

— Περιμένω νά δώ ποΰ θά ηεράσρ ό Με- 
γαλειότατος.

— !Άν θέλρς άνέβαστή ράχι τοΰ άλογοι» 
μοο καί θά σέ πάω στό μέρος δπου θά μπό
ρεσης νά if)? τόν βασιλέα.

Ό  χωρικός άνεβαΐνει, στό δρόμο δέ έρωτά 
μέ ποιό τρόπο θά μπορέση νά διακρίνή 
σόν βασιλέα.

— Δέν έχεις πορχ νά κυττάξης έκεΐνον 
πού θά φορή τό καπέλλο του τήν στιγμή 
πού δλοι οί άλλοι θά είνε άσκεπεΐς.

Ό  Ερρίκος φθάνει στούς συντρόφους 
του, δλοι δέ οί μεγιστάνες Ερχονται νά 
τόν χαιρετήοουν.

— Λοιπόν, έρωτά τόν χωρικόν ό 'Ερρί
κος, ποιός εινε ό βασιλεύς ;

— Μά τήν άλήθειαν, κύριε, ή σεϊς είσθε 
ft έγώ, γιατί μονάχα έμεΐς οί δυό Εχουμε τό 
καπέλο στό κεφάλι μας. Π. ΝΑΛΕΟΣ.

Σοβαρά συζήτησις :
— "Ωστε φρονείς δτι δλοι οί άνδρες 

δέρνουν τή; γυναίκες των, άλλος λίγο, άλλος 
πολύ;

— Βεβαιότατα 1
— Λοιπόν έγώ σέ βεβαιώ δτι ποτέ δέν μοΰ 

ήλθε στό νοϋ μου νά δείρω τήν 'δική μου.
— Είναι λοιπόν άγγελος τής άγαθότητος ή 

κυρία σου;
— Ά  ! μπά ! Έχει γρόνθους πειό δυνα

τούς άπό τούς ’δικούς μου.

« Σ Φ Α Ι Ρ Α 2

ΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

(50 λεπτά ή λιξις)
Νέα 29 έτών, 02φα>ή, μέ ήθικάς βΟΧ“ξ, 

επιθυμεί' νά επικοινωνήσω πνευματικώς μέ 
νέους μορφωμένους καλώ; άποκατεστημένους 
έν Άμερικχ). Γράψατε : Μ. Α. Κ. p. r. Ά -  
θήναι.

— Νέλλην, σιεροΰμαι είδήσεών σας. ’Ανυ
πομονώ πολύ. Γιαύ τόση άδιαφορία ; Πλού-
™οχ°ς· , , .— Νεος εύπορος, μορφωμένος, 21 ετων, 
ζητεί άλληλογραφίαν μέ δεσποινίδα έχουσαν 
τά ΐ5ια προσόντα wai ηλικίαν 18 -19 έτών, 
σκοπός γάμος. Γράψατε : Ψαροπούλι, p. γ .  

Λίμνη Εύβοιας.
— Κορίτσια άα’ δλα τά μέρη, άίίθμώ 20 

Μαίους οποία έχει άλλους τόοους ή καί λι_- 
γότερους ά; γραψυ ιίς χήν έ;ή; διευθυνσιν : 
Πέιρον Κ. Νικολάου, p. γ .  ένιαϋθα. Σκοπός 
φιλία καί όα έπακολουθήσχ].

— Νέος σοβαρός καί μορφωμένος μόλις 2Θ 
έτών αίτεϊ άλλελογραφίαν μέ δίδυς έχούσας 
τα αύιά προσόντα. Γράψατε άπό παντού, α
ποκλείονται προσφυγοπούλες. Νίκον θ. Βα
σιλείου ρ r. Πειραιά

— Αγοράζω μεταχειρισμένα βιβλία, ιδίως 
πολύ παλαιά μυθιστορήματα είς καλήν τιμήν. 
Γράψατε : Φοο*ίωνο, Γραφεία «Σφαίρας».

— Νέος, μόλις 20 ΐ»ν, με μιά καλή 
καρδιά, όπου δύναται εύκόλως νά τήν άπο- 
λαύο(] κάθε καΑ.0 κορίτσι, αίτεϊ αλληλογρα
φίαν μέ δεσποινίδας 18-20 έτών. Σκοπός 
δ,τι έπακολουΝήαο Γράψατε : Μυ^οβόλον 
άνοιξιν, p. r. Νιάουσσαν, Μακεδοιίας.

—Άρρώστησα. Ματαίως σέ ζητούσα κι' έ-
σταματούσα στά χείλη τ' δνομα  Σκληρές,
απελπιστικές στιγμές. ’Άλλοτε κάποια έλπίς 
παρηγοροΰσε. Τώρα ; Τί λές ; Σηκώθηκα 
ν’ άνακουφισθώ γράφοντας. Γιατί δεν έγρα
ψες ; Αί ύ ιοσχέσεις ; Μή προσέχεις μόνον 
κοντά. Κάπου μακρύτερα δυνατώιερος παλ
μός κτυπ  ̂ γιά σένα. Οί καλλίτεροι φίλοι δέν
βρίσκονται αύτοϋ, δσο  Οί άφωσιωμένοι
έρχονται άπό μακρυά κΓ άφανέρωτοι παρα
στέκουν δίπλα σου... Περιμένω.

Κρυφή Άγάπη

Τ ο  ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ
” Η,ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΥΠΝΩΤΙΣΜΟΥ»

ΤΠΟ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ 

ΠιΣΓΑΝΟΥ 
ΠυλεΓχαι ac τά uz.vxgi.ua 

βιβΛιοπυλεϊα 
uai ώ. το TrgOTinXoi/fiucSo-uufl ν â bCcu

" Π Ρ Ο Ο Δ Ο Σ  ,> ,
ΔΕΡΘΕΝΙΟΝ 45ί ΑΘΗΝΑΙ

σμίας έστειλαν οί έξή; :
Νίπη Γαβριήλ, Μαρίνος Νικολάου  ̂ Ε ν - 

σζαθία Δονχα, (Λ .  4), Γεώρ. Άβίάλης, 
Σϊμος Σιγάλας, (κλ. 2), Ν. Καρτεράκης, 
Σόλων Άμβράζης, Μ όρω ν Καζσίμπας, (κλ.
3), Άνδρέας Ξ ινθός, (κλ. 4), Λέλα Πεντα- 
ράκη, Κυπριανός Παναγιώτου, Κ Β Νικο
λάου, Δ. Α. Μήτσος, ( <λ. 5), Μιχ. Γρ'χβάνης, 
Σοφοκλής Βλασταρακης, Μερόπη Βλαστα- 
ράκη, Κάκια Βλασιαράκη, Έτεοχλής Β\α - 
σζαριϊχηι,, Έλέ> η Νικολάου, (κλ. 2), Σοφία 
Δέδε, Κατίνα Κοντού, (κλ. 3), Στάσα  ̂Λάμ
πρου, Θεόδωρος Μιχαλόπουλο:, Γεώργιος 
Γεω ργάζο^  (κλ. 7), Λίίνα Νιχολαΐδου (κλ.
2) Νίκος Ζωχιός, Ίουλιανή Βρέμη, Σταμ. 
Ζοφρωνίου, Μιχ. Σούμπ<ϊς, Λάμπ ος Κ ω ν - 
σζαχζινίδης, Επαμ. Κοντός, (*λ. 2), Λον'ϊζα 
Σζεφάνον, Σοφία Κιούρπα, Πάνος, Ίαζρσν, 
(κλ. 10).

«ΠΘΤΣΤΣΡΜΣΠΝΤΕΣ ΡΛΛ2Ί ΑΙΠΓδΝΙΙΠίΙΊ
Νίνα Νικολαΐδου, (κλ. 3), Ειρήνη Λουκίσσα 

Όρέστης Λουλής, (κλ. 5) Β. Άϋραντής (κλ. 
5), Αγγελική Φω £ί3ου, (κλ. 2), ΜίμΉς Δη- 
μάκης, Έμμ. Μπαρδήί, Χρυσάνθη Χίννα 
(κλ. 5).

ΕΚΕΡΔΙΣΑΝ ΔΙΑ ΚΛΗΡΟΥ
Κ Ο Ρ Ι Τ Ε Ι Α

Βραβίϊον πρώτον, ένα ώρολογάκι «Μπρο- 
σελέ» Iοσλιανή Βρέμη.

Δεύτερον, ένα μικρό σερβίτσιο μανικιούρ, 
Σοφ\α Δ ίδε. _

Τρίτον, πιά τσαντα τη; μόδας, Λονιζα  
Στεφάνου. < f

Ίέζαρζον, έ/α κουτί πούδρα, Σζάοα Λ ά 
μπρον.

Πέμπτον, μιά φιάλη αρώματος, Ενοζαθία 
Δονχα.

Ν Ε Ο Ι

Βραβείον πρώτον, ένα μπαστούνι, Λάμ
προς Κωνσταζζινίόης.

Δ ινζερον, μιά γραβάτα, Έζεοχλής Β λα - 
σζαράχης.

Τρίτον, ένα κουτί πουράκια, Πανος 1α· 
ζρον.

Τέταρζον, μιά πίπα, Μ ύρω ν Καζσίμπας. 
Πέμπτον, έ/α τόμον «Σφαίρας», Γ . Γεω ρ - 

γάτας.
Οί κερΜσαντες παρακαλοϋνται νά μάς γρά

ψουν έγκαίρως τάς διευθυνσεις των ή νά πε
ράσουν μόνοι των αχό τά γραφεία της 
«Σφαίρας» διά νά πάρουν τά βριβεϊα των.

Ή  δις Νόρα

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΟΡΑΣ

Πιρδίκου. Αΰιή άνχέχει κί σί θιρμοκρασίχ 
100 βαθμών ύπέρ χό μηδέν. Ούρέ _ξέρ’ς τν 

χουντρό πιτσί έχ' ιλόγ' 
τ’ς ; Άφοϋ μιά φουρά 
έπισι μέσα σ’ ένα κα
ζάνι άπ’ αύτά όπ’ βρά- 
ζ’ν τ’ν άσφαλτον γιά ν" 
αύτοχρουνίσ’ κί δέν I- 
παθ’ τίπ’ιις ή άφιλό- 
τ’μη. Άλλουτες πάλβ 
έβανε άναμμένα κάρ
βουνα μέσα σεούδουμά- 
χιου γιά νά πιθάνυ έξ 
άπήν’ς κι’ άνχίς νά 

■ - σκάσ’ αύτή έσκασι χοΰ 
γαχί όπ’ ήϊ’ν κάτου άπ’ τού κρεββάχ’.

Ίχώρα, δέν σ" λιέου, σύζ'γός μου ισόβιους 
κι’ άχρόνιαστους είνι κί πρέΓ-’ νά τ’ν πάου 
τού καλοκαϊρ’ ίν χόπΟυ χλουερφ,̂  ίν τόπου 
άναπαύσιους γιά νά μή συγκαή ή έρμη κί 
βγάν’ τόν δρότσ’λα κί τ’ν κλαπάτσα. Άλλά 
πυύθι νά πάμι πρός ,ταραθιρισμόν; Είς τού 
χουριό τ’ς; Θά δώ τ’μάννα τ’ς κί θά μί πιάσ" 
άνακαψίλα. Είς τού χουριό μ’; Χρουστάου 6 
έρμους, χρουσιάου κάτι ψηλά στούν Κώστα 
τού Θρεφτάρη άπού τού κηρό τοΰ ΚαποδΙ- 
στρια. 'Άλλου τ’ λοιπόν δ ν απομένει παρά 
νά πάρου ένα φυϊερό κί νά βάνου τ'ν Πιρ- 
δίλου νά φυσάχι ούλημε^ής γιά νά δρουσο?ο- 
γιέμι, χαύιφ έπιθυμώ κί δι’ υμάς. Αμήν.

Σιήν Κνφισσιά θά πάμε πάλι, 
στού Λεβεντάκου καί στόν Παρδαλή 
καί χωρίς άλλο πειά έφέτο 
αγκαζάρουμε καί χό 

[ Μαρκέττο.
Θά πάμε καί δίχω; πασα

πόρτι
στό «Σέσιλ» καί σιό ίπόρτι 
καί σιή ρωμάντζα καί οί 

[δύο
θά πίνουμε >εράκι κρΰο.
Μέ τό «θερίο» θά άνεβαί- 

[νουμε
καί μ' αύτοκίνητο θα κα

ί οεβ αίνου με 
co; που νά κόψΒ τό τραίνο 

[ίμίνα 
καί τ' αυτοκίνητο εσένα.

ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΛΩΝ ΛΟΓΙΩΝ

KAk ΜΙΑ ΑΠΠΗ ΠΑΡ01|νΐΐΗ
ΓΙΑ  ΤΛ Π Ε ΙΣΜ Α Τ Α ΡΙΚ Α  KOPITSJA

| Τ ο  ν δ -  :ί) γ  Η— χ—pt |
Λ  νοείς, οννοδενόμεναι υπό μονοδράχμων, γί

νονται δεκτα'ι είς τά γραφεία τής « Σφαίρας» μέχρι 
τής 26 Μαίον. Τ ’ άποτελέοματα θά δημοοιεν- 
θονν είς τό φύλλον τής 29ης Μαΐου.

Οί έσωκλείοντες περισσόιερα μονόδροχμα 
λαμβάνουν περισσοτέρους κλήρους κατά 
τήν έκκύβευσιν πρός άπονομήν τών βραβείων. 

Β Ρ Α Β Ε Ι Α  Θ Α  Δ Ο Θ Ο Υ Ν  Δ Ε Κ Α  
ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 

Πρώτον βραβείον ένα σεββίχσιο μανικιούρ. 
Δεύτερον, ένα ψαλιδάκι γιά χά νύχια. 
Τρίτον, ένα κουτί πούδρα.
Τέταρτον, μία φιάλη άρώμαχος.
Πέμπτον, Τρίμηος συνδρομή «Σφαίρας»

ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 
Πρώτον βραβείον, μία γραβάχα μεχαξωτή 
Δεύτερον, ένα κουτί ποΰρα.
Τρίτον, πένχε πακέχτα σιγαρέτχα. 
Τέταρτον, ένα μπασχοΰνι 
Πέμπτον, δραχμάς 15 είς μετρητά-

Τ ’ ΑΠΟΤΕΑΕΣΜΑΤΗ TOY QI &Γ2ΝΙί|«0Υ

ΤΟΥ ΥΠΆΡ.377 ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ24ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
("Ο ποιος παιδεύει)

Ο Ι  Λ Υ Τ Α Ι

Λύσεις όρθάς ένχός χής χαχθείσης προθε-

θά

Π Ο Υ  Θ Α  Π Α Ρ Α Θ Ε Ρ Ι Σ Ο Υ Ν
Άκου γιά ν’ ά/ίουσής, άδερφάκι Μανιώ, 

νχόπια καί Καλυβιώχισσα. Έπιάσανε δηλαδή 
ζέστες καί πρέπει νά σκεφτοϋμε περί παρα 
θερισμό, τό όχοίο 
άκρίβινε έτώρα κ’ ή 
συγκοινωνία σά νάν- 
τανε είδός πολυ :ε- 
λείας, όπου άντίς 
νά παγαίνη έμάς ό 
σιδερόδρομος θάτδν 
παγαίνουμε έμεΐς, 
άλλήλων τά βάρα 
βασχάζεχε, όπως 
;ΐκε κι’ ό Μεγαλέ- 
ξανχρος. Θεός σχω- 
ρεσ’ τονε. Τά λέω 
στρωτά;

Τό ξέρω πώς έλό· 
γου σοο θές νά πά
με εφέτος στό Μα
ρούσι γιά νά πίνυς 
καθαρό νερό καί νά 
χρώ; ύπό σκιά, πού 
νά φας χόν άμποχο, 
άλλά γιά ρώτα καί 
έμενα γιά νά δοϋμε.
Τό πορχοφόλι μου 
δηλαδήςήχουνγ0αμ- 
μένο στήν κεντρικιά 
ζώνη, χό ύποϊο έ κάνανε έξωσι σχά χαρχονο- 
μίσμάχα καί τώρα είμ’ έτοιμος γιά εξωτερι
κό δάνειο έπί ΰποθήχ-Q τής ώμορφιάς σου, ρέ 
κονχέσσα μου. Τό καλό λοιπόν̂  που σοΰ θ̂έ
λω, δν γουστάρης καθαρόν άγέρα καί ζωή 
χοΰ υπαίθρου, έλθέ νά συγκαχοικήιουμε πέ- 
ριξ χοΰ Μεχαξουργίευ, οπου θαχουμε κ̂αντα 
μας καί κανένα σύμμαχο γιά νά τσονχάρρ τά 
έξοδάκια μας. Μπήκες ;

Ούρ’ δέν U ‘ άνάγκη άπό παραθιρισμό ή

Έγώ θά μεταβώ τό καλοχαίριον είς χίς 
Εύρώ,ταις δπου μοΰ χό έχιυν διατάξει οί 

γιατροί, διόχι πάσκω 
άπό ζαχαρώδη διαβά
την και πρέπει νά κά
νω δίαιταν. Ά χ  ! πό
σον μαγική θά είνε 
ή φύσις τής θέας έκεΐ 
είς χάς Έβελτικάς 
"Άλπες δπου θά είνε 
καί άλλαι κνρίαι δια
βατικοί καί άλλοι κύ
ριοι διαβατικοί καί 
φυσικοί, όπου κρίμας 
νά μήν είχαν τόν Κα- 
ρανγιόζη διά νά γε
λάμε καί νά πελνφ ή 
ΐί))α μας. Θά παίζου
με καί κολτσίναν καί 
θά τραβουδάμε χής 
τσερενάντες τής μό
δας, δηλαδήςσάν φύλ
λο κίτρινο καί μαρα
μένο muI τά λοιπά. 
Άμέ χί ;

Οΐμι 1 έμοΰ χοΰ χριστυχοϋς 
ότι έσόμεθα έκ χούς 
καί είς χοΰς άπελευσο- 

[μεθα
δτι ού* ύπανδρευ30- 

Ιμεθα,
• χό όποιον
χί νά χόν κάμχις χόν 

[ παραθερισμόν 
ώσεπ κοριτσακίων;
Μέλλων νοΰν ΰπαγεϊν 
είς τήν Πενδέλης τήν 

[φιλόξίνον γήν, 
θέλω κάμνει παρέαν μέ 

[καλογήρους 
όπερ δεν χωνέπτουσι 

[τούς ποδογύρους, 
άλλά διάγωσιν ίερο- 
πρεπώς μόνον μέ μπέ- 

[βαν
ώ; Άδά άνεπ τήν Εΰαν, 
χό όποιον 
άλέκχορες έψημμένοι καί κ^ασίον.

Ό  Αγκαθίγγελος



IJ_____________________________________________________________

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Σαρλώ.— Έ χεις ταινία μέσα στήν κοιλιά 
σου, δηλαδή πεινάς ;

Καραγκιόζης. — Ά μ π α  ! Δέν είναι καμμιά 
σ,ιρανταπενταριά μέρες πού έφαγα.

Κολητήρι.— ’Ε
γώ πεινάω, βλέ.

Σαρλώ.— Νά σας 
δώσω λοιπόν λεφτά 
νά φάτε κι' δστερα 
νά έ ιοιμασθήτε γιά 
τό ταξεΐβι. Πάρε 
έκατό φράγκα.

Καραγκιόζης. — \ 
Τ ' εΐν" αύτά ;

Σαρλώ. -  Φράγκα 
γαλλικά, ένα γαλλι
κό εκατοστάρικο.

Καραγκιόζης. — 
Καί περνάει ;

Σαρλώ. —Περνά
ει τρακόσες δ^αχ- 
μές.

Καραγκιόζης - —  
Δέν έχεις γαζέττες;

Σαρλώ. — “Οχι. 
Τ Ι τις θέλεις τής 
γοζέτιες ;

Καραγκιόζης. —  
Γιά ναμαι σίγουρος,

Σαρλώ.— Μήν είσαι κοντός. Πάρε το κατο- 
ατάρικο καί πήγαινε νά φας γιατί πρέπει νά 
μή χασομεράμε. ‘Εγώ πάω νά τηλεγραφήσω 
ατό Παρίσι νά μάς περιμένουν.

Κ α ραγκιόζης.-Βίβαια, πρέπει νά τηλε
γράφησες στά μαγέρικα νά ετοιμάσουνε με
γάλες κατσαρόλες. Δέ μοϋ λές όμως ένα 
πράγμα : Πώς θά πάμε στό Παρίσι ;

Σαρλώ.— Μέ τό άτμόπλοιο.
Καραγκιόζης·— Τ Ι λέί, ρέ ; Θές νά πνι

γούμε ; Καί δέ μέ μέλλει, παιδί μον, πώς θά 
πνιγώ, άλλά φοβάμαι μήπως μοϋ βραχϋ ή 
ταμπακέρα μέ τ' άποισίγαρα. Έ χει μέοα τ' 
Αποτσίγαρα όλων τών μεγάλων άνδρών.

Σαρλώ.— Τότε νά πάμε μ ί τό σιδηρόδρομο.
Καραγκιόζης. —  'Αδύνατον. Έχανα oq*o 

μ  at σταυρό νά μή ξαναπεράσω άπό οταθμό 
σιδηροδρόμου.

Σαρλώ.— Μά γιατί, Αδελφέ ;
Καραγκιόζης.— Δέν μπορώ ν' Αντιχρϋσω 

βαλίταες. Μοΰ τώχει Απαγορεύσει ό γιατρός. 
Δέν πάμε μέ ποδήλατο ;

Κ ο λ η τή ρ ι— Έγώ  λέ«ο νά πάμε μέ γα- 
ζοΰρι.

Σαρλώ.— Έγώ προτείνω νά πάμε μέ τά 
πόδια. Έ τ σ ι θά κάνουμε καί ρεκλάμα.

Καραγκιόζης·— Καλά λες, μονάχα δέν ξέ
ρω άν βρίσκουμε μαγέρικα στό δρόμο.

Σαρλώ.— θ ά  πάρουμε μαζή μας τρόφιμα.
Καραγκιόζης.— Περίφημα. Νά πάρουμε κι* 

ένα γαϊδούρι νάν τά φορτώνουμε έπάνω.
Σαρλώ.— Μά θά κουρασθΐ τό γαϊδούρι.
Κ α ρ α γ κ ιό ζη ς.-Ά μ α  χουρασθρ τό παίρνω 

Απάνω μον.
Σαρλώ.—  Εμπρός λοΙπόν, έτοιμασθήτε. Σέ 

μισή ώρα θάρΟω νά σάς πάρω. 'Ωρβουάρ.
Καραγκιόζης.— Άλεβρουάρ, στό καλό, κα

λή όρεξι χαί καλά σαράντα.
Κολητήςι.— Αμήν.
(Φεύγει ό Σαρλώ).
Καραγκιόζης.— Κολητηράκο, θά πάς καί 

στό Παρίσι χρουσούζικο νά γίν^ς Ανθρωπος
Κολητήρι.—Πώς θά ζίνω Ανθλωπος, βλέ 

ον, Αφοί σάχω μαζή μου ένα γάζαρο;
Καραγκιόζης·— Βρέ ζώον, τόν πατέρα σου 

λές γάιδαρο ;
Κολητήρι.—Μήν τό παίλνεις άπάνω σου, 

βλέ σύ, καί ζέ λέω έσενα. Τό γάζαρο λέω.
(“Ερχεται ό Χατζηαβάτης).
Χατζηαβάτης. -  Βρέ ματάκια μου, Καραγ

κιόζη, δέν θά β/άλ-ας Αλλο φύλλο.
Καραγκιόζης.— Σέ παρακαλώ, Χατζηαβά

τη, νά μιλάς μέ τό σείς καί μέ τό σά; δταν 
βρίσκεσαι Απέναντι μου. Τ ’ ακόυσες ; Νά τα 
μας ! Κοντεύου με τώρα όλοι νά γίνουμε ίσοι. 
Κολητήρι.

Κολητήρι.— Τί οέε, πατέλα;
Καραγκιόζης — Πάρε αύτό έδώ τό κατο

στάρικο καί τήγαινε νά πάρ^ς μαΰρα χα
βιάρι καί δέκα φρατζολάκια τής μπύρας.

Χατζηαβάτης.—  Τ ί βλέπω, Καραγκιόζη

μου, ό δυστυχής ; Γαλλικό εκατοστάρικο στά 
χέρια σου! Ποΰ τάκλεψες, »ακό σου καιρό ;

Καραγκιόζης.— Σ ’ άοέσει έ ; Καί ποΰ 
vum i αργότερα νά δής. 0 i  κάνω τά λουτρά 
μου μέσα στα γαλλικά χιλιάρικα. Ά ντε, Χα- 
τσαντζαράχο, δρόμο. Μάς Ανησυχείς, Αδερφέ, 
θά φά >ε τάρα.

Χατζηαβάτης.— Καραγκιόζη μου, δέν μέ 
λυπάσαι κ’ έμένα τόν δυστυχή; Φαίνεται πώ; 
κάποιο καλό κισμέτι σοδτυχε. Πρέπει νά θυ- 
μηθής καί'μένα τόν παληό σου φίλο. Δέν θυ
μάσαι ποϋ τρώγαμε μαζή μιά φορά ψωμί 
κι' αλάτι ;

Καραγκιόζης.— Πούφ, τί πρόστυχα φα
γητά 1 ’Ά ς  ε?ναι, Χατζατζάρη, άμα πάω σιό 
Παρίσι θά σοΰ γράψω ιάρθ^ς κ' έσύ έκεϊ >ά 
κλαΐς καί νά μαζεύω λεφτά. Σύφωνοι;

Χατζηαβάτης.—  “Ωστε θά πφς στό Π α 
ρίσι, Καραγκιόζη μου ;

Καραγκιόζης.—  Βουΐ.
Χατζηαβάτης.—  Καί τί θά κάνχις έκεϊ ; 
Καραγκιόζης.— θά  τρώω ξύλο καί θά πλε- 

ρώνουμε.
Χατζηαβάτης.— θ 4 τρώς ξύλο ; 
Κολητήρι.— Ναί, βλέ. Σά τλώμε τσύλο Πα- 

λιζιΑνικο.
Καραγκιόζης.— Μάλιστα. Στό Παρίσι, φαί

νεται έχουν βγάλει μιά νέα ιιόδα ξύλο καί 
μάς φοανάξα>ε γιά νά τό προβάρουνε στής 
πλάτες μαο.

Χατζηαβάτης.— 'Οπωσδήποτε, φαίνεται 
δτι θά κερδίσχις πολλά λεφτά μ αύτή τή 
δουλειά, Καραγκιόζη μου.

Καραγκιόζης.— Κ ’ έμένα μοΰ φαίνεται 
ότι θά πιάσω τά λεφτά μου.

Χατζηαβάτης. -  Δίκαιον λοιπόν είναι νά 
δώσ^ς καί σ' έμένα κάτι, Καραγκιόζη μου.

Καραγκιόζης.—  Αύτό ν' Ακούγεται, Χα- 
τσατζάρη. Πέρασε δστερα άπό καμμιά δια
κοσαριά χρόνια καί θά δούμε τί θΑ γίν^.

Χατζηαβάτης. —Καμμιά διακοσαριά χρό
νια ; Τ ί λές, βρέ άθλιε ;

Καραγκιόζης. -  Έ ,  τότε πέρασε αΰριο καί 
κάτι θά βνή·

Χατζηαβάτης.— Ν ΐ σοΰ πώ κάτι, Καραγ
κιόζη μου ;

Καραγκιόζης.— Τ ί ;
Χατζηαβάτης.— Δέν μέ παίρνεις κ* έμένα 

κοντά σου στό Παρίσι ;
Καραγκιόζης·— Δέν μπορείς, Χατζηαβάτη, 

να «έ άκολουθή*!];.
Χατζηαβάτης.— Γ ια τ ί;
Καραγκιόζης·— Γιατί δέν ξέρεις Γαλλι

κά. Πώς διάβολο θέλεις νά π£; ατό Παρίσι 
χωρίς νά ξέρχις γαλλικά ;

Χατζηαβάτης —  Χά, χά, χά ! 
Καραγκιόζης.— Τ ί γελάς, κύριε ; 
Χατζηαβάτης-—  Μήπως έσύ ποΰ θά nij; 

στό Παρίσι ΐέρεις γαλλικά ;
Καραγκιόζης·— Κ ι' Αν δέν ξέρω έγώ ξέρει 

6 γυιός μου.
Κοηητήρι.—Ναί, βλέ βύ. Τσέρω έγώ γυα

λικά. Παρλέ μουά πάρ διαολ πατέρ σ' ;
Χατζηαβάτης.— Κατάλαβα. Έσύ Καραγ

κιόζη μου, θά βρή*ες κάποιον κ* έκανες τήν 
τύχη σου. Πιστεύω μ' δλα ταΰτα ότι δέν θά 
ξεχαστίς κ* έμένα. Δέν εΐν* έτσι ;

Καραγκιόζης.—  Έ χεις τό λόγο μου, Χα- 
τσατζάρη. 'Α ϊντε τώρα, φύγε γιατί θέλουμε 
νά κοιμηθούμε. Έχουμε νά πλύνουμε τά πό
δια μας.

Χατζηαβάτης.—  Φεύγω, Καραγκιόζη μου, 
καί σοϋ εύχομαι καλό ταξείδι ό καϋμένος.

Καραγκιόζης·— Ευχαριστώ. Ζωή σέ λό
γου σου.

Χατζηαβάτης·— Μέ τό καλό νά *<£;. 
Καραγκιόζης.— Ευχαριστώ. Καλή δύναμι 

νά λές.
Χατζηαβάτης.— Καί καλή Αντάμωσι. Πού 

θά ούναντηθοϋμε :
Καραγκιόζης.—  Στήν Πολυκλινική. Αν μέ 

φέρουνε νά πεθάνω έπί Ελληνικού εδάφους.
Χατζηαβάτης.—  Χαΐρε, Καραγκιόζη μου. 

Αφού δέν θέλεις νά μέ πάρβ; ιιαζή σου ατό 
Παρίσι τούλάχιστον νά μοϋ στελνης τίποτα· 

Καραγκιόζης.—  Βέβαια, βέβαια, τί λόγος! 
Κάθε μέρα θά σοϋ στέλνω καί Από μιά 
κάρτα. ·

Χατζηαβάτης·— Βρέ ψυχούλα μου, τί νάν 
τήν κάνω τήν κάρτα; Κάνα παρά νά μοϋ 
στέλν^ς.

 Τ Ο  Ψ Α Θ Α Κ Ι  ---

Ό  κ. Βάζος θέλει ν’ Αγοράβυ ψαθάκι.
—  Θά πάρχ)ς ενα μέ μεγάλο μπόρ, τοϋ λέ

γει ή γυναίκα του. Αύτά ουνειθίζονται.
—  Νά το πάλι, άνέκραξεν ό κ. Βάζος. Πρωί 

πρωΐ πάλι τό σκάρωσες, 
γυναίκα.

—  Τί σκάρωσα ;
—  Τό καλαμπουράκι.

Είπες μεγάλο μπόρ, μπόρ, 
μπόρ,δηλαδή μεγάλο μπόρ 
γιά νά μέ προτυλάχι Από 
τήν μπόρα. Μπόρ μπόρα.
Αύτό είναι έλληνογαλικό.

Έ π ί τέλους ό κ. καί ή 
Βάζου βγαίνουν στά μα
γαζιά γιά νά ψωνίσουν τό 
περίφημον ψαθάκι τού κ.
Βάζου.

Μπαίνουν μέσα σ' ένα 
μαγαζί τής όδοϋ Σχοδίου χ'έρωτοϋν τόν υπάλ
ληλο ;

—  Τίνος είναι αύτό τό μαγαζί ;
— Τοΰ κ. Κασδόνη, άπαντά ό υπάλληλος.
Ό  κ. Βάζος ενθουσιάζεται καί δίνει τό χέ

ρι του στόν υπάλληλο.
—  Σέ συγχαίρω, φίλε μου, τοϋ λέει. Σοΰ 

Αξίζει μά τό θεό νά σέ υΐοθετήσα, νά γίνχις 
κ’ έοΰ Βάζος.

— Γιατί, κύριε ; έρωτά κατάπληκτος 6 
υπάλληλος.

—  Διότι έκαμες καλαμπούρι· Σ ' έρώτησα 
τίνος είναι αύτό τό μαγαζί καί είπες τοϋ κ. 
Κασδό η, δηλαδή Κασ- δόνη, δόνει, δόνει, 
δηλαδή δέν δόνει βερεσέ τ* Αφεντικό σου, 
Μπράβο, μπράβο.

Ό  * .  Σφιρνηλώνης

Καραγκιόζης.—Μείνε ήσυχος, Χατζηαβάτη 
μου.

Χατζηαβάτης.—  Αντίο, δεΰτε προτελευ 
ταϊον ασπασμόν.

(Ό  Χατζηαβάτης φεύγει).
Κολητήρι.— Λοιπόν, πατέλα, νά έτοιμα- 

ζούμαστε;
Καραγκιόζη;.— Ναί, ναί. Έμχρδς, βάλε 

τά καλά σου ροϋχα.
Κολητήρι.— Δέ συμάοαι πού πούλησα τά 

καλά μου ρουχαλάκια γιά νά πάλουμε τσί
ρους.

Καραγκιόζης.— Καλά λές. "Κ, τότε βάλε 
τά κακά σου.

Κολητήρι·—  Ζέν έχω Αλλα τδ κακόμοιλο.
Καραγκιόζης. — Τότε βγάλε αύτά ποΰ φο- 

ρ$ς καί βάλε τά Ιδια. Ύστερα φέρε νά φάμε - 
γιατί ό θεός ξέρει πότε θά ξαναφάμε.

Κολητήρι·—  Τ ί σά φ^με.
Καραγκιόζης.— Τ ί ψώνησες;
Κολητήρι.—  Τά ψοΰνησα οΰλα τά λεφτά 

ποΰ μούζοκες.
Καραγκιόζη;·—  Ούλα ;
Κολητήρι·—  Οδλα.
Καραγκιόζης.— Οΰλα; Ούλα ;
Κ ο λητήρ ι—  Οΰλα.
Καραγκιόζης.—  Κατά οΰλα ;
Κολητήρι.—  Κατά οΰλα.
Καραγκιόζης· — Καί τί πήρες ;
Κολητήρι.—  Τά πήλα οΰ^α ρέγκες.
Καραγκιόζης.— Καλά Ικανές γιά νά κά

νουμε συλλογή. Ψωμί δέν πήρες;
Κολητήρι·— “Οσι.
Καραγκιόζης —  Καλά έκανες Τό ψωμί 

φουσκώνει. 'Εμπρός λοιπόν νά φάμε γιατί 
τώρα θΑρθη τό φτωχοκομείο νά μάς πάρχι·

Κολητήρι.—  Ποιό φτωχοκομείο, βλέ σΰ ;
Καραγκιόζης·—  Ό  κύριος πού θά μάς πάρ 

οτό Παρ!.
Κολητήρι.— Στήν Π ά ρ ο ;
Καραγκιόζης.— Στό Παρί, βρέ κουτέ, οτδ 

Παρίσι.
Κολητήρι.— Παλί ιό  λένε τό Π α λίσ ι;
Καραγκιόζης.—  ‘ Ετσι τό λέμε έμεΐς οΐ 

Παριζιάνοι.
(Κάθονται καί τρώνε. Έξαφνα κτυπφ ή 

πόρτα.
Καραγκιόζης· — Ποιός; Έ χ ει γούστο νΑνε 

ό μπακάλης καί νά ζητά^ Αποζημίωσι έπειδή 
τού φάγαμε οΰλες τής ρέγκες. (Φωνάζει). 
Ποιός είνε, ρ έ;

Σαρλώ.— Έγώ είμαι, ό Σαρλώ. Έ τοιμοι;
(ΕΙς τό προσεχές ή ξεκαρδιστική συνέ

χεια τοΰ Σαρλώ καί τοδ Καραγκιόζη).


