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2 «ΣΦΑΙΡΑ»

Ο ΝΟΟΜΑΝΤΗΣ ΤΗΣ «ΣΦΑΙΡΑΣ* < 2 ^

Τό γραφεί ον ιής  « 1'φαίρας* άναλαμβά- 
νει in ν ύιαβίβααιν έαιοιολων έχ μϊρονς 
χών ενδιαφερομένων πρός διάσημο ν έχ 
ΚωνοιανιΐΥονπόλΐίύς Λοομάνι ην χα'ι η ν εν  
μαιιοιην όιαμένονια έν 'Αθήναις. Πλή
ρες, 0>ώς ί/ς ο λα τά οΐκογενιιαχα. μνοιήρια.

Πνευμαιιομός, νπ*ωηομός, ιραπεζάχι.
ΨοχοΛογία παντός άιόμον έπι ιή  β ίοε ι 

ΧΟν γραφικοί) χαραχ,ιήρος.
Σννεννοηαις δι'αλληλογραφίας. Ά  παν

ιάσεις ιαχειαι χα'ι ακριβείς,. Πλήρης μν- 
οιιχόιης. Γράψαιε : Νοομάνιην, γραφεία
« Σφαίρας» ’ έοωχλείονιες δραχμάς 10 είς 
ix d o m v  έπιοιολήν.

Ε ίς  τονς  έπ ιθ ν μ ο ν ν ια ς  ν ιί λά χουν  ά πα ν 
ιά σ ε ις  όι ’ ΐδ ια ιιέρα ς έπ\α ιολής χ α ί ό χ ι διά  
ιη ς  σ τή λη ς , χα β ίσ ια τιι ι γ ν ή σ ιό ν  ο ι ι  δέον  
νά έοω κ λε ίο νν  ε ις ό ιπλοΰν  ιό  όρ ιοθέν  άν- 
χίιιμον.

Ο ΝΟΟΜΑΝΤΗΣ ΑΠΑΝΤΑ:

ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΝ 7ου ΣΥΝΤΑ)ΤΟΣ, Κομο- 
τινήν : Είς τήν σιρατιωτικήν σχολήν θά είσα- 
χθήτε καί θά διαπρέψετε είς αύτό τό σιά- 
διον, άρκεϊ νά μή παρασυρθήτε άπό σκέψεις 
άλλας. Διά γάμον μή φροντίζετε άκόμη. Τό 
μέλλον σας παρά πολύ καλόν καί προσυδο- 
φόρον, φθάνει επαναλαμβάνω νά μή παρα- 
συρθήτε άπό σκέψη; κακάο, ό,τω; άλλοτε.

Μ. Κ·, Πεταλούδαν τοΰ δάσου; : Γάμον
δέν διαβλέπω καί τόσον τό καλλίχερον γιά 
σδς. Έάν έπρόκειτο νά συνδεθήτε μέ άνδρα 
θά χόν καθισ ιούσατ3 πολΰ δυστυχή μέ αΰτόν 
τόν χαρακτήρα δπου έχετε. Μέσα είς *ήν 
ζωήν παραπαίετε κυριολεκτικά); καί δέν έχε
τε συναίσθησιν οΰυε τί εϊιθε σείς οΰιε τί 
ε ΐ'α ι οί άλλοι. Έννοούμεθα ;

ΚΟΚΚΙΝΟΝ ΓΑΡΥΦΑΛΟΝ, Πάτρας : Τά 
έρωιήματά σας πολύ άσιεία. Μέ έρωτάτε έάν 
εΐαθε ξ /γάμος ή άγαμος καί αν είσθε άγα
μος πο!α ή σύζυγός σας. Είσθε, μα τήν άλή- 
θειαν, καχόποπτος άνθρωπος καί ούχί καλής 
πίστεως. Ά λ? ’ είσθε καί αίμοβόρος καί κα
κός καί επιπόλαιος. Δι' αΰτό ουδέποτε θά εύ- 
•ιυχήσετε είς τήν ζωήν οας, έάν δέν διορθω 
θή τε.

ΞΑΝΘΗΝ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΡΟΥΦ : Αύτός 
πού έχετε είς τόν νουν σας δέν θά σάς ζητήσχ) 
είς νάμον. 'Αλλος θά είναι τής τύχης σας. 
Όνομα Κωνσεαντΐνος. Έπιγγελμα υπάλ
ληλος.

ΑΝΕΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΝ : Γάμον διαβλέπω, 
άλλά πολυ μακρυνόν καί ούχί εύιυχισμένον. 
Είσθε ,τολύ φιλάρεσκος καί ύψώνεσθε είς 
σφαίρας, αί όποϊαι δέν είναι διά τό ανά
στημά σας. ’Ανάγκη νά ταπει ωθήτε.

ΥΠΑΞΙΩΜαΤΙΚΟΝ  ΧΩΡΙΚΗΣ . Μυστή
ρια δέν υπάρχουν είς τήν οίκογέ-νειάν σας, 
άλλάμάλλον δυστυχήματα, τά όποια συντόμας 
θά παρέλθουν. Σάς συνιστώ νά μήν έγκατα 
λείψετε τήν χωροφυλακήν, διότι τοϋ ίο θά σάς 
στοιχήση παρά πολύ. Δυνατόν νά έλθετε είς 
γάμον, άν καί ό γάμο; αύτός δέν θά σάς 
καταστήση ευτυχή, χωρίς νά άπομακρυνθήτε 
άπό τό σώμα σας.

ΚΛΙΤΗΝ ΜΗΤΣΑΚΟΥ : Είσθε μιά ΰιταρ- 
ξις άκρως ρωμαντική. Ή  ζωή σας διέρχεται 
ώ ; έν όνείρφ. Ή  έχβασις τής ερωτική; σας 
περιπετείας δέν θά είναι εύχάριστος δι'ΰμας.

ΙΩΑΝΝΗΝ Α. Π.: Τό μέλλον οας πολύ 
θορυβώδες καί πλήρες θλίψεων. Γάμον δέν 
διαβλέπω, άλλ' οΰιε σάς τόν συνιστώ, διά 
τόν λόγον δτι ό γάμος θά δυσχεράνν) τήν 
ζωήν σας. s i . , , * * *

ΕΛΒΙΡΑΝ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ : Τά χρήματα 
θά τά λάβετε, άλλά κατόπιν πολλών μόχθων 
και κόπων καί ούχί διον σύντομα φαντάζε- 
σθε. Όνομα μνηστήρος σας Νικόλαος, επάγ
γελμά του έμπορος.
tap‘ *18 — ——

^ΕΙς τό προσεχές φύλλον τής «Σφαίρας», 
θ απαντήσω καί εις τάς έπισιολάς τών δίδων 
καί κυρίων : 'Ηλέχιρας, Δνοίνχιαμένον Β., 
Χαράς, Ε. Ν. Πλονιάρχον Β.

Cs Lukaes, δυστυχώ; δέν είμαι κάτοχος 
τής 'Αγγλική;. Γράψττέ μου ελληνιστί. Σ ιέρ - 
γιον Σχαγιάπονλον, δυστυχώ; ή επιστολή 
σας δέν έφθασε μέχρις έμοϋ.

Ο ίΒ \

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΓΥΝΑΙΚΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑΤΑ

Η Ν Υ Χ Τ Α  Τ Η Σ  Σ Υ Ν Τ Ρ ΙΒ Η Σ
Έ λα  νά δης, κακό μου κορίτσι, πώ; συν

τρίβομαι. Σκοτώνομαι σιγά-σιγά μόνος 
μου καί πεθαίνω λ ΐ γ ο - λ ΐ γ ο .  Κάποια νύκτα 
προχθές εύρέθηκα τόσο άπομονωμένος, εν- 
νοιωσα την δυστυχία μου τόσο δυνατή, τό 
σπίτι μου μ' έτρόμαζε τόσο πολύ, τά βι
βλία μου, τά χαοτιά μου, τι φωτογραφίες 
τών προσώπων ποΰ έπρεπε ν ’ αγαπούσα μοΰ 
έκαναν τόσο κακό, ώστε άνάμεσα στή νύ
κτα έσηχώθηκα κ’ έφυγα, έ^υγα σάν τό 
τρελλό, έφυγα έξω μέ τή λαχτάρα νά σέ 
συναντήσω. Έκείνη τή νύκτα έπέρασα σάν 
σέ όνειρο... "Υστερα άπέκαμα πλέον. Τά 
πόδια μου έλίγυζαν, έιρεμε ή ψυχή μου κ’ 
έγΰρισα σπίτι μου. "Αρχισα νά διαβάζω 
τότε τά γράμματά σου, νά τά διαβάζω δυ
νατά, μ’ ένα τρόπο πολύ κουτό. Ένόμιζχ 
έτσι δτι έλεγα’κάποια προσευχή γλυκειά καί 
παρηγορητική, μ»ά προσευχή πού μ’ άνα- 
κούφισε πολύ. "Ω, σ’ ευχαριστώ πού μ’ ά
φησες τά γράμματα αύτά Μόνο αύτά θά 
μέ παρηγορούν τής νύκτες τίις άπε/ιπιστι- 
κές, μόνον αύτά βά μέ σώσουν ίσως στήν 
μιύρη νύκτα τής συντριβής μου. Τήν περι
μένω τήν νύκτα αύτή σάν μιά τιμωρία 
πού πρέπει σ' έκεΐνον πού παρεξήγησε τόν 
έαυτό Tiu κι’ άγάπησε στόν κόσμο τών άν- 
θρώπων δπω; άγαποΰν στόν κόσμο τού 
θεού. ΕΣΠΕΡΟΣ

Ή  δημοσίευσίς του κ. Ton, θά στοιχίσω 
δραχ. 40. Μόνον έπί πληρωμή δπιοαιεύονται 
τώρα πλέον τά ποιήματα. 'Απαντήσατε. Φω
τογραφικόν φαχόν, ένεκρίθη τό ψευδώνυ
μόν σας.

Ο Κ Ο Σ Μ Ο Σ  Τ Ο Υ  Α Ρ Ε Ω Σ
'Ο δόκτωρ Perseval IvOwe], μία άνεγνω- 

ριτμένη έπιστημονική κορυφή, είναι ό ®ανχτι- 
λώτερος οπαδός καί εισηγητής τής θεωρίας 
ο:ι ό Άοης κατοιχεϊται. Τήν Θεωρίαν του 
ταύτην βασίζει έπί τών παϊατηρουμ,ένων διά 
τοΰ τηλεσκοπίου μεγάλων τομών καί ραβδώ
σεων έπί τοΰ Άρεως, τάς &ποίας Θεωρεί ώ; 
διώρυγας, χατασκευασθείυας άπο οντα, τά 6- 
ποΤχ κατ’ αναλογίαν θχ ήδυνχμεθα νά ονομά- 
οωμ.εν ανθρώπους τοΰ ’Άρεως.

'II θεωρία αύτή Ιχει εΰρει πολλούς οπα
δούς διότι τά επιχειρήματα έπί τών δποίων 
βασίζετα, φαίνονται αρκετά πειστικά.

Ένας άλλος ομως καθηγητής, άνεγνωρισμέ- 
νος καί αύτος επιστήμων, ό Σουηδός δό<τωρ 
Svante Arrhenius, είς μίαν διάλεξιν ποΰ Ιδω- 
κε πρό ημερών εις τήν Βοστώνην, ΰπεστήρι- 
ξεν οτι οεν είναι αληθής ή θεωρία τής παγκο
σμίου ζωής.

— Ά λ λ ’ αί διώρυγες; θά έρωτήβ·») b πολύς 
κόσμος.

— Δί διώρυγες, άπαντα ό δόκτωο Arrhenius, 
δεν είναι διώρυγες, άλλα τεράστια χασματα, 
τά όποια ηνοιζαν οί σεισμοί, οί καταστρέψχν- 
τες παιχν ζωήν είς τόν Άρην.

'II θεωρία όμως αύτή, όσον αυθεντική καί 
αν υποτεθώ οτι είναι, δέν κλονίζει τούς περί 
τόν Lowel. Ό  λόγος ότι έγειναν ή γίνονται 
εις τάν Άρην σεισμοί, δέν είναι «τό  έ<εινους 
που μπορούν ν* αποδείξουν δτι δέν ύπάρχ_ει 
ζωή έκεΐ έπάνω. Τά χάσματα τοΰ ’Άρεως δέν 
ημποροΰν νά δικαιολογηθούν άπό τούς σει
σμούς τοΰ Σουηοοΰ καθηγητοΰ, διτις παραδέ
χεται οτι μόρια ή άτομα ζωής μπορούν καί 
διά τού αίθέρος νά μεταδοθούν άπό κοσμου είς 
κόσμον...

Όταν βασισθώμεν έπί τής ϊρχής ταύτης, 
ποίος λόγος είναι εκείνος, ποΰ θά μας κάμν) 
να μη πιστεύωμεν οτι ύπάρ^ει ζωή εις τόν 
Άρην, όπως ό i/owel υποστηρίζει ;

Καί ένώ οί σοφοί γκρινιάζουν συναμεταξύ 
των, ό ’Άρης, έξ άποστάσεως τριάντα έκατομ- 
μυριων μιλιών, χωρίς νά οιδν) προσοχήν, μα; 
στέλλει κάθε βράδυ τούς έρυθρούς σπινθηρι- 
σμούς του, διά τούς όποιους ό πολύς κόσμος 
ουτε συζητεΓ, ούτε μαλώνει. Καί τό χειρότε
ρον, διά τους σοφούς αυτούς, ούτε κάν παρα
κολουθεί- τάς συζητήσεις των.

Μήπως δέ αί διαφωνίαι αύταί δέν μας κά 
μνουν όλιγώτερον πιστευτάς τάς θεωρίας αύτάς 
καί βαθότερον τδ μυστήριον τοΰ σύμπαντος ;

Ο ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

— ΕΝ Α  ΝΟΘΟ ΠΑΙΔΙ =
— Γιά τό θεό, άνοίχχε μου άν εΐοθε χρι- 

σχιανοί. Ή  μικρή πόρχα χοΰ πχωχικοΰ σπι
τιού άνοιξε καί μιά γυναίκα άναμαλλιασμέ- 
νη, ωχρά καί βρεγμένη ώ ; χό κόκκαλο έμπήκβ 
μέσα. Β,ισιοΰσε κάιω άπό χήν μασχάλη χης 
ενα δέμα, χό όποιον μετά μεγάλη; προφυλά- 
ξεως χό άφησε άπάνω σχό κρεββάχι, δίπλα 
άπό χό χζακι δπου μιά μεγάλη φω'ΐά έσκορ- 
ποϋσε μιά γλυκυτάαη θερμότητα χήν παγω- 
μένην έκείνην βραδειά.

— Έρχεσαι άπό μακρυά ; ήρώϊησε χήν ά- 
γνωσχον γυναίκα ό νοικοκύρη; χοΰ σπιτιοϋ .

—Ά π ό  χό Έβρέ, άπήντησεν έκβίνη.
— Μέ χά πϋδια ;
— Μ J χά πόδια ναί.
— Καί πας ποΰ ;
— Στό Παρίσι.
— Δυστυχισμένη 1 Απέχεις άκόμη τρεις

ώρες.
— 'Αν δέν έβρεχε θά είχα φθάσει, άπήντη- 

σενή ά^νωσχος, ρίπχουσα συγχρόνως άνήσυχον 
βλέμμα έπί τοϋ δέματος, ωσάν νά έφοβεϊτο 
μή τής τό εχλεψαν.

Ό  κύριος χοϋ σπιτιοϋ χήν παρεχήρησεν 
ΰπόπτως.

— Είσαι άρρωστη ; τήν ήρώτησε. Τί κάνεις 
έτσι.

— Μοϋ συμβαίνει κάτι φοβερόν, ε1π« περί
φοβος ή άγνωστος.

— Έκαμες κανένα έγκλημα; Σέ κυνηγούν ;
—Έγκλημα ναί. Βλέπετε έκεϊνο χό δέμα ;

Εκεΐ μέσα υπάρχει ένα πα δί, ένα ίβρέφος, 
ένα παιδάκι τόσο δά...

— Καί πάς νά τό πετάξ^ς ;
—Όχι, πάω νά χό ρίξω σχό Βρεφοκομείο.
— Είναι δικό σου ;
Καχέβασε χά μάχια της.
— Δικό μου, έψιθύρισε.
— Καχαλαβαίνω.
— Τώρα πρέπει νά άνοίξω τό δέμα. Φοβά

μαι νά μήν έχχ] σκάσει τό μωρό. Δυό σωσχές 
ώρες χό έχω έκεΐ μέσα.

Έλυσε χό δέμα ν' ένα μικρό κεφχλάκι μέ 
λίγα κατάξανθα μαλλιά έφάνηκεν έξαφνα.

Ό  κύριος τού σπιτιού άνετινάχθη.
— Κυρά μου, είπε μέ νευρικότητα, είνοκ 

δικό σου τό παιδί αΰτό ;
— Δικό μου, κύριε.
— Νόμιμο ;
- Ό χ ι .
—Ό  εραστής σου
—Ό  εραστής μου μέ έγκατέλειψε...
—Ό  εραστή; σου λέγε πώ; ονομάζεται, τής 

είπεν ό κύριος χοϋ σπιχιοΰ επιτακτικά.
—Άδόλφος, άπήντησεν έκείνη φοβισμένη.
—Άδόλφος... Άδόλφος... καλά. Τό έπί- 

θετόν του ;
—Άδόλφος Συμπριμέρ. Ά λλ ’ ή βροχή έπα- 

ψε, κύριε, καί πρέπει νά φύγω. Πρέπει νά 
ρ ξω τό παιδί στό Βρεφοκομείο πριν ξημε
ρωθεί.

— Δέν θά φύγη;, τή; είπεν έκεϊνος.
— θά μέ προδώσετε ;
—Ό χι, θά σέ σώσω.
— θα μέ σώσετε ; Πώς ;
— θά  κρατήσω τό παιδί.
Ή  άγνωστη γυναίκα άνελύθη είς δάκρυα.
— Σάς ευχαριστώ, έτραύλησε. Σεϊς είσθβ 

ό καλός άγγελος πού έβλεπα στά όνειρά μου.
Ό  κύριος τοΰ σπιχιοΰ ήνοιξε ένα συρτάρι 

κι’ έβγαλε άπό μέσα μιά φωτογραφία ένός 
νέου ώ ; 30 έτών.

— Τόν γνωρίζεις αΰτόν ; τήν ήρώτησε.
— Είναι ό Άδόλφος, κύριε. Ό  Άδόλφος. 

ΕΤοθε φίλος του.
— Είμαι ό πατέρας του I andr£ maurris

ΓΙΑ ΤΑ ΛΟΥΤΡΑ ΣΑΣ, ΚΟΡΙΤΣΙΑ
Καταλληλοτέρα έηοχή διά τα λουτρά είνε 

άπό Μαΐου μέχρι Σεπτεμβρίου,
— Είς τό ίδικόν μας κλίμα ό Σεπτέμβριος 

ολόκληρος είνε καταλληλότατος.
Τό λουτρόν πρέπει νά γίνεται κυρίας τδ 

πρωΐ μόλις άνατείλ|] δ ήλιος.
— Τό β?άδυ τό λουτρόν πρέπει νά γίνεται 

μίαν ώραν προτοϋ νά δύσ^ ό ήλιος.
— Αποφεύγετε νά λούεσθε πριν ή χωνευ- 

σετε.
— Αποφεύγετε νά είσέρχεσθε είς τό ύδωρ 

κατάκοπος.
— Άιτοφεύγεται νά λούεσθε ίδρωμένες ή 

μέ τόν ιδρώτα κρυομένον έπάνω σας.
— Έξέρχεσθε τοΰ λουτροϋ ευθύς ώ ; αΐ- 

σθανθήχε φρικίασιν.
— Έάν είσθε ίσχυράς κράσίω; καί εύρω

στες λούεσθετό πρωί νήστεις. Madame Marie

‘ΣΦΑΙΡΑ^

(Συνέχεια έ/· χοϋ προηγουμένου)

— Σφάλμα του ήχαν νά παραβΰ χήν διαχαγήν, άλλά δέν ήχαν 
χαί ήχαν χέχοιο, πού νά χόν σκοχώσ^ς κι’ όλας. Ό  Μωχάμεχ. Σουλ
τάνε μου, ήταν πιστότεροι και άπό 'μένα άκόμη.

— Ψάξε τον ! είπεν ούτος.
Ό  Ταχήρ έκυψε παρά τό αίμόφυρτον πτώμα τοΰ άτυχους μπέη, 

άπεκόμβωσε τήν σχολήν του καί ήρεύνησε. Μετά τοϋτο ήγέρθη καί 
έκίνησε τήν κεφαλήν.

— Τίποτε, είπε' ό άνθρωπος είχε ξεκουμβωθχί άπδ τήν ζέστην 
μέ τήν ιδέαν πώς θά έπρόφθανε νά κουμβωθχί όταν θά τόν έκα- 
λοΰσες.

Μετά τοΰτο, παρατηρήσας τήν λύπην πού διεγράφη είς τό πρό- 
σωπον τοΰ Αύθέντου, έπι τχί βεβαιώσει τής άθωότηιος τοΰ θαλα
μηπόλου, προσέλαβεν έν τχί έπιβλητικχ) κοί σοβαρά μορφή του ό γη
ραιός Αλβανός έπίπλαστον φαιδροτητα καί νπέλοβε :

—Ή  άλήθεια, είνε, Αύθέντη, ότι ό Μωχάμετ έπρεπε νά είναι 
κουμπωμένος ώς τό λαιμό, καί μέ τά χέρια σιαυρωμένα έπάνω στό 
στήθος... Ή  Μεγαλειότητος σου δέν ήμποροΰοε νά σηκωθή νά χόν 
ψάξχ) πρώτα καί ύστερα νά τόν σκοτώοΰ ή νά τόν συγχωρήσω. θ έ 
λω νά είπφ, δηλαδή, προσέθηκε, προσπαθών νά προσδώσυ είς τήν 
φωνήν του έντονωτέρον έκφρασιν, δίκαια έσκοτώθηκε καί άς γίιxj 
αύτό παράδειγμα είς τούς άλλους.

Ό  Μονάρχης προσήλωσεν έπί τοΰ Ταχήρ βλέμμα π>ήρες ευγνω
μοσύνης καί καί άνίπνευοεν έξ άνακουφίσεως.

Ό  γέρων, έννοήσας ότι οί λόγοι του έπέφερον καταπραϋντικόν 
αποτέλεσμα έπί τής τεταραγμένης ψυχής τοΰ αύθέντου τον, έπλη- 
σίασε πρός αύτόν, έστη έκ τοϋ ετέρου μέρους τοϋ γραφείου καί ΰπέ- 
λαβε διά φαηής θωπευτιν ής :

— Μολόν τοΰτο, Αύθέντη μου, άκουσε καί τόν γέρω Ταχήρ σου.
—Έλα, λέγε, τί θέλεις έψιθύρισεν ό Σουλτάνος, προσπαθών νά

μειδιάσρ.®^», \2SHDm~
, — Αύθέντη μου, όταν έχεις καμμίαν υποψίαν διά κανένα υπη
ρέτην σου, πάταγε τδ κουδούνι τό δικό μου νά έρχωμαι έγώ νά τόν 
τσακώνω. Έγώ, Αύθέντη μου, δέν λείπω ποτέ απ’ έξω <5πό τήν κά
μαρά σου.

— Καλά, καλά, Ταχήρ, δίκηο έχεις... άφερήμ !... αύχό θά κάμω 
άλλοτε...

Ό  γέρων έξηκολούθησε διά φαηής θωπευτι».ής τώρα :
—Ό  Αύθέντης μου, έχει τίποτε άλλο νά διατάξτ) τόν δοΰλό του;
—Όχι, Ταχήρ.
—Ό  Αύθέντης μου θά κοιμηθή απόψε μόνος του ;
Ό  Σουλτάνος έφάνη σκεπτόμενος πρός στιγμήν.
—Όχι... άπήντησε· δηλαδή είχα ειδοποιήσει νά έλθβ ή Χαΐδίν 

άλλά τώρα έχω ταραχήν... θά παραγγείλω νά μή έλθχ).
— Αύθέντη μου διέκοψεν ό Ταχήρ, δέν είνσι λόγος να εχΉς τα 

(αχήν ένας άνθρωπος άπειθής πρέπει νά τιμωςήται. Άκουσε, Αύ 
$έντα μου, τήν ουμ βουλήν τοΰ γέρω Ταχηρ σου.

Ό  Σουλτάνος ερριψεν έπ’ αύτοϋ έρωτηματικόν βλέιιμα.
— Νά παραγγείλχις νά έλθχι ή έκλαμπρότης της... ή μοναξιά θά 

οέ πειρόξυ περισσότερον τά νεύρα όλην τήν νύκτα.
Ό  Σουλτάνος έβκέφθη πρός σχιγμήν.
— Καλά, είπε μειδιών' θά σέ άκοντω.
Ό  Τωχήρ έπλησίασε χόν Μονάρχην καί λαβών χήν χεϊρά χου χήν

ήσπάσθη.
— Νά μή κύπτης πολύ, διόχι είσαι γέςων, είπεν ιντος  μετά 

μειδιάματος.
—Έγώ ; είνε πού ή Μεγαλειότης σου μοΰ κάμνει τήν τιμήν νά 

στέκω όπως θέλω έμπροστά της, ειδεμή θά έζοίσα άχόμη άλλα 
βγδόντα χρόνια γιά νά τήν προσκυνάω.

Ό  Σουλτάνος εύχαριστήθη έκ τής κολακευτικής ταύτης έκφρά- 
σεοος τοΰ γέροντος φύλακός του.

— Καλά, είπε, άφερήμ !
— Καί διά κλίσεως τής χειρός ειευσε πρός αύτόν νά έξέλθη.
Ό  Ταχήρ έξήλθε.
Ό τε  ό Σουλτάνος έμεινε μόνος, τό βλέμμα του έστράφη άκου- 

οίως πρός τό έμπροσθεν τής θύρας κείμενον έκτάδην πχώμα χοΰ 
Μωχάμεχ μπέη.

Είς χήν θέαν τοΰ άκινήτου έκείνου σήματος, άνεπήδηοε όρθιος, 
καί άπεμακρύνθη έκ τοϋ γραφείου...

Οί πόδες του τόν ώδήγησαν πρός τά έκεΐ χωρίς νά δύναται νά 
Αντιστή.

θά έλεγέ τις ότι ό άνθρωπος έκεϊνος ώθεΐτο άπό τήν άκαταμά- 
χητον δύναμιν τής διεγερθείσης συνειδήσεώς του...

Έπλησίασε βαθμηδόν καί μέ τό βλέμμα άναζητοΰν τήν θέσιν 
τής πληγής... Έκυψεν άνωθεν αύτοε καί παρετήςησε...

Τό πτώμα έκνκλοΐτο γύρωθεν άπό μίαν έρυθράν ζώνην, πλατυ- 
νομένην άπδ στιγμής είς στιγμήν, άπδ τό ρέον άκόμη έκ τής πληγής 
αίμα.

Ό  Σουλτάνος όρθιος καί κύπτων άνωθεν, έφάνη άριθμών τά 
κομβία χής σχολής χου νεκρού θαλαμηπόλου.

Μεχά τοΰχο έφάνη όχι έκ χής έπιθεωρήσεως έκείνης δέν ^έμεινε 
ποσώς εύχαρισχημένος, και έκίνησε χήν κεφαλήν μεχά χινος έκφρά- 
σεως άποθαρύνσεως.

— Κακόν, έψιθύρισε- τό χέρι μου έτρεμε άπόψε- έσημάδευσα 
είς τό τέταρτον κομβίον τής στολής, καί έκτύπησα είς τό 
πέμπτον !...

Μεχά χόν έπικήδειον χοΰχον χου θαλαμηπόλου, ό Ά να ξ  έσχρρψε 
τά νώχα και πλησιάσας πρός χήν τράπεζαν έθεσε τόν δάκτυλον εκ 
νέου έπί τοΰ κομβίου έκείνου, χό όποιον πρός σχιγμήν υπήρξε κομ
βίον χρομεράς υπονόμου διά χόν άχυχή Μωχάμετ.

Ή  θύρα ήνοίχθη καί είς θαλαμηπόλος μέ στολήν κομβωμένην 
είς τόν λαιμόν μέχρις άποπνιγμοΰ καί τάς χεΐρας εσταυρωμένος έπί 
τοϋ στήθους ένεφανίσθη.

('Ά χολονθεί)

ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ ΤΩΝ ΑΟΗΝΩΝ
υ π ο  i r i A i s r j s r .  κ ο ν δ υ λ α κ η

(ΣιΛέχεια έκ τού προηγουμέ\ον)

— Ώραΐα είνε, είπεν άπαντώσα πρός τόν Άριστοτέλην.
Άλλά συγχρόνως είχε τήν προσοχήν της έστραμμένην πρός τήν

οΰλειον θύραν. Ή  γροΐα ώμίλει ταπεινοφώνως διά τής οπής τοΰ 
κλείθρου πρός άνδρα Ιξωθι Ιστάμε^ν καί έπιμένοντα λά τού άνοίξρ. 
Έπί τέλους δ άνήρ έκεϊνος ήκούσθη βλάσφημων καί άπειλών τήν 
γραίαν, ή δέ μέγαιρα έπα\ήλθεν έξηγριωμένη.

— Τόν παληάνθρωπο I είπε. Δέν μπορεί κανείς νά μείνχ) ήσυχος 
‘ ς τό σπίτι του. Καί καλά νά τ ’ ανοίξω. «Μωρέ έχω δουλειά, μωρέ 
είνε άνθρωποι μέσα», τίποτε αύτός. «θά  κάμω καί θά δείξω» 
Νά μοϋ...

Καί ήτοιμόζετο, φαίνεται, \ά ϊ^στομίοχ) βδελνράν φρασιν. άλλ 
εν βλέμμα του Αριστοτέλη τήν άνεχαίτισε.

— Είνε ό ά^εψιός μου, έξηκολούθησεν ή γραία, ένας βαρκάρης, 
καί θέλει καί καλά νά μοΰ κάμχ] βεγγέρα. Καλό παιδί, μά εϊν ’ ένας 
μπεκρής 1 Ά  ’ς τό καλό, άδερφέ μου, τέτοιοι συγγενείς καλλίτεςα 
νά λείπουν.

Τήν στιγμήν εκείνην ήκούσθησαν βήματα έλαφρά καί γοργά εις 
τήν αύλήν. Ή  γραϊα έστράφη, καί είς τήν θύραν τού δωματίου 4φά 
νησαν δύο πρόσωπα γυναικεία προκύπτοντα.

— Καλώς τες ! είπεν ή γραία.
Καί στραφεϊσα πρός τήν Μαριώραν ηροσέθηκε :
— Τά κορίτσια μου.
Αί νβάνιδες είσήλθον μέ άκκιβτικόν βήμα, μέ ιματισμόν έπιτη- 

δευμένον, ώς έάν ήτοιμόζοντο διά πανηγύρι, κοί έχαιρετισαν μέ υηό- 
κλισιν, μεθ- ό μετοβάσαι έκάθηισαν είς τό άπέναντι άκρον τοΰ δω
ματίου καί παρατηρούσαι μετά περιεργείας τήν Μαριώραν έκρτφο- 
μίλουν. _ r ι

Ή  μία έξ αύτών ήτο είκοσιπέντε περίπου έτών, υψηλή μάλλον 
καί λιγνή, μέ άφθονον κοκ»ινόδι έπί τών μήλων τών «οχρών αύτής 
παρειών, μέ μαύρους κύκλους περί τούς οφθαλμούς, μέ ηεριδέραιον 
έκ λευκών χανδρών περιβάλλον μέ πολλάς άναδιπλώσεις τόν μακρόν 
αύτής τράχηλον, ώς διά νά σκεπάζχ) τό προέχον καρύδι  ̂ αύτού, και 
άπολήγον είς μικρόν χρυσοΰν βτουρόν μαρμαίςο'τα, ένφ έκινεϊτο 
ύπό τό προσπΐπτον ςώ^.

Ή  άλλη ήτο νεωτέρα, δεκαεπτά περίπου έτών, άλλά φορούσα 
κοντά φουστάνια καί έχουσα τήν κόμην λυτήν έπί τών ώμων, <ίπες> 
τήν παρίστων ixi νεωχεραν. Είχε δί προσωπον πλατύ μέ λευκόχηχα 
άλεύρου, μέ ζυγωματικά όστά προίχοντα, μέ στρογγύλους καί φου
σκωτούς όφθαλμιύς μαύρους, μέ βραχνήν φω>ήν έφήβόυ.

Μόλις έκάθισαν αί δύο νεάνιδες, ή θύρα έκρούσθη έκ̂  νέου, ή 
μ ή τ η ρ  ήγέρθη διά νά ύπάγο ν ’ άνοίΕχ), άλλ’ ή γροΐα την ήμπόδισε 
διά χειρονομίας καί χωλαίνουσα διηυθύ\θη ιΐς τήν θύραν λέγουσα :

— Αύτοί θ^νε.
Τωόντι δέ ήσαν οί άναμενόμενοι, διότι ή γραία δέν έβράδυν3 ν* 

άνοιξη τήν θΰραν.
Καί μετά μίαν στιγμήν ένεφονίοθη εις τήν θνραν τού δωματίου 

ίερεύ. τριακοντούιης περίπου, μελαχιοινές, μέ μαύρην π υκνή ν  γε
νειάδα, μέ όψθολμοΰς λάμποντας έκιάχιως ΰπό τι*ς μαύρας όφρΟς. 
του. Κατόπιν αύτοϋ έτεφανίσΑη τό άγριωπό'· μούσι τοΰ έοαστοΰ τής 
Δέοπως, τό έρυθρόν κολόβιον ένός ξα>θοΰ >)ηιήρος καί ή ίσχνή καί 
άγένειος μορφή ένές νέου, ό όποιος έφαίνετο ώς ψάλτης ή τουλά
χιστον καλδηλανάπτης ναο\.

— Καλή 'σπέρα σας, ενλογημένοι, είπεν ό ίερεύς μέ φωνήν 
ί>πόρρινον, άνατείιων τήν χεϊρα, ώς διά νά ευλογήσω, μέ μεγαλο
πρέπειαν μητροπολίτου.

— Καλή 'σπέρα σας, γέροντα, άπήντηεαν οί έν τφ  δωματΐς^ 
συγχρόνως.

Ό  Αριστοτέλης δέ καί ή Μοριώρα, πλησιόσαντες ΰσπάσθησαν 
τήν χεϊρα του, έ>φ οί λοιποί προσβλέπονιες άλλήλους, έφαίνοντο 
κατεχόμενοι ύπό άλλοκότου στενοχωρίας.

— Έχετε τήν εύχή μου ποιδάκια μου, έπανέλοβεν ό̂  ίερεύς, 
παρατηρών τήν ιίς άχρον συγκεκη ημε>ην Μαριώραν μέ βλέμμα τό 
όποιον ήδύνατο νά θεωρηθή άνάρμοστον είς ένα ιερέα.

Έπειτα προοήλθεν ό κλητήρ καί έχαιρέτισε τήν νεάνιδα :
— Καλή ’σπέρα κουμπάρα.
— Ό  κουμπάρος μας, είπεν ό Αριστοτέλης, άπευθύνων συγχρό- 

των βλέμμα αυστηρόν πρός τήν μικροτέραν κόρην τής οίκοδεσποίνης, 
διότι έφαίνετο έτοιμη ν' άφήση διέξοδον είς γέλωτα άκράτητον. 
Ά λλ ' όταν αΰτη έπλησίασε διά νά φιλήσ^ τήν χεϊρα τοϋ οίδεσιμαι- 
τάτου, δέν ήίυνήθη νά κρατηθΰ καί έπί τής χειρές χοϋ ίερέως έκρό- 
τησεν ηχηρά έκρηξις γέλωτος.

— Τί έπαθειτ, τρελλοχόριτσο ; είπεν ό ίερεύς μέ τήν νωχελή του 
άγαθότητα, έι φ ή χωλή είλκε τήν νεάνιδα έκ τής έσΟήτος, ψιθυρί- 
ζουσα πρές αύτήν όργ(λως;

— Πήγαιν* έξω, νά χαθής, βρώμα !
Ή  μικρά έξήλθβν είς τήν αύλήν, έπόθον επανήλθε μετ ολίγον 

κρατούσα μαλδήλιον πρό τοΰ στόματος, ώς έάν είχε συναχωθή] άπδ 
τό ψΰχος.  ̂ _■

Ή  Μαριώρα άνεγΛ’ώρισε τόν Τζερεμέν, χόν όποιον χής είχε δεί
ξει άλοτε μακρόθεν ή Δέσπω, καί έν μέσω τών άγνωστων εκείνων, εν 
τή άορίστω βαρνθυμί<ϊ ήτις τήν συνέθλιβε, τής έφαίνετο ώς συγγε
νής, ώς πρόσωπόν παρήγορον.

— Παπά, είπεν ι δτος, μέ τήν βραχνήν καί άπότομον φωνήν χου, 
άφησε καί μερικαίς εϋλογίαις γιά άλλη 'μέρα κ" έλα νά χελειω- 
νωμεν. , , J * '

— Νά χελειώνωμεν, νά χελειώνωμεν 1 είπον και οι άλλοι και ο 
Άρισχοχελης, λαβών άπό τής χειρός τήν Μαριώραν, ήτις έτρεμεν ώς 
καλαμόφυλον, έστάθη μετ' αύτής πρό τής τραπέζης. . . .

Ό  άναγνώσης είχεν άποθέσει έπί ττις τραπέζης το ευχολόγιον 
τολιγμένον είς τό πετραχήλιον.

(Ά χο\ονθει)

Τ Ο  Μ Υ Σ Τ Ι Κ Ο Ν  Τ Ο Υ  Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Κ Ι Β Ω Τ Ι Ο Υ
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Α ρ . 13 (Σ ν ν έ χ ε ια  έχ  τον  π ρ ο η γο νμ έν ον )

Kt’ αν ό Θεόφιλος διατάξη τόν θάνατον τοΰ Εύφημίου ;
—  Δέσποινα, άπήντησε ό Άκίλλας, οταν έφευγα άπό τήν Κων

σταντινούπολη/ ώρχίσθηχα νά σεβασθώ τήν ζωή τοϋ Εύ»ημιου χαί ττ,ς 
γυναίκας του.

—  Προς ποιον ώρκισθήκατε ;
—  Σε κάποιον άγγελο, δέσποινα.
—  Ευλογημένος αυτός ό άγγελος, Άχίλλα.
—  Ευλογημένος, δέσποινα, άλλά πώς θά μπορέσω έγώ νά κρατή- 

“  τ°ν„ Τ °  ^ου ’ ,ΤώΡα κρατώ τήν σύζυγον τοΰ Εύφημίου καί Οά τήν
σεοασθώ ώς κόρην όφθαλμοΰ ώς τήν ημέρα ποΰ 9ά τελείωση ό πόλε
μος καί Οά τήν αφήσω ελεύθερη. Ά λ λ ' ό Εύφήμιος δέν' είνε άπό 
κείνους που παραδιδονται εύ'χολα. ’ Ενώ εδώ πέρα έσΰ μέ παρακαλείς 
γι αυτόν ίχείνος όχυρώνεται σέ νέα φρούρια, αν καί γνωρίζη χαλά οτι 
η νίκη εϊνε δική μου.

~  Στρατηγέ, άπήντησε ή Ειρήνη αποφασιστικά, Ό ,τ ι Ιχανε ό 
Ευφημιος τό εκανε γιά μένα. Γιά μένα έχανε τήν έπανάστασιν. Ό ταν 
του μηνύσω έγω Οχ καταθέαη τά οπλα γιατί μέ άγαπ|. Ά λλά  ποιος 
θα μου εγγυηθή γιά τή ζωή του ;

—  Έ γω , δέσποινα.

, , ~  Ω στρατηγέ, είσαι ευγενής καί γεννιΓος, άλλά εξουσιάζεσαι 
απο ενα σκληρόν αυτοχράτορι.

, Ειρηνη. ανεκραςε ό Αχιλλας... άγαποΰσα χαί άγαπώ μιά ώ ' 
ραία κόοη, τόν άγγελο, πρός τόν οποίον ώρχίσθηκα νά σεβασθώ τήν 
ζωή καί τήν ευτυχία σας. Έπρόχειτο νά νυμφευθώ τόν άγγελο αυτόν 
και την παρααονή α*ριβώ: τοΰ γάμου μου ό αύτοκοάτωρ με έστειλε 
στόν πόλειχο. Γωρα, έχει κάτω στο Βυζάντιον, ή μνηστή μου κλαίει, 
οπως κλαις κ’ έσύ. Ό  διχός σας ερως έχαμε δυστυχισμένο τόν δικό μας 
έρωτα, Ειρήνη. ‘Ορκίζομαι καί πάλι στόν λυπημένο μου άγγελο οτι 
αν ο Ευφημιος χαταθέση τά ό'τλα θά 'εχη τό δικαίωμα νά φύγη άπό 
τήν Σικελία μαζί| σου καθώς χαί με τους θησαυρούς του καί νά ζήση 
ελεύθερος σε αλλη χώρα. Άγαπασθε. Σας π?οσ»έρω τήν αιώνιον ένω- 
σιν και τήν αιώνια ευτυχία, γιατί κι’ έγώ τήν αιώνια ενωσιν καί τήν 
αιωνιαν ευτυχία ζητώ. Εμπρός, δέσποινα. Ό  άγώνας ποΰ άνέλαβε ό 
Ευφημιος είναι αγώνας άνισος. Σωθήτε καί οί δύο καί ευτυχήσατε. 
Αυτές είναι ή προτάσεις μου. ΤΩ Ειρήνη, δέχεσαι νά πείσης έσύ τόν
Ευφήμιο να καταθέση τά οπλα ;

—  Δεχουμαι, είπε μέ χαρά ή Ειρήνη. Λέν πιστεύω στά λόγια 
ενός στρατηγοΰ, πιστεύω ομως στά λόγια ένός έρωτευμένου.

'Υστερα άπό τήν συμφωνία αύτή ή Ειρήνη εζήτησε άπό τόν Ά κ ίλ 
λα να μη την μεταχειρισθξ σάν αιχμάλωτο κα: να τήν άπαλλάξη άπό 
της ένοχλήσεις τών στρατιωτών ποΰ τήν φρουροΰσχν.

Αλλά τότε μ·>ΰ ζητείς τήν ελευθερία σου, άπήντησεν ό Ά -
χ ϊ Αλας ·

- "Τ” ,23ήμ.ερα ; Ό χ ι, στρατηγέ. Πήτε ποΰ Οά μείνω χαί άντί φρου
ρών ένοπλων δωσ/τε μου ΰπηρέτας άόπλους, τοΰς ΰπηρέτας ομως αύτοΰς 
οιαλεχτε τους από τοΰς άνθρώπους τής έμπιστοσύνης σας. Μοΰ ώρχ.-
σθηκατε στόν Ιρ ω τά  σας. Σάς όρχίζομαι κ ι’ έ γώ  τώ ρα  στόν ερω τά
μου οτι θα προσπαθήσω μ’ δλη τή δύναμη τής ψυχής μου γιά νά πείσω
τον Ευφημιο να παψη κάθε άντίστασιν. Καί θά τόν πείσω.

, ' , T’i V ?  θέλημά σου, άπήντησε ό Άκίλλας. Τά σπίτι
αυτο, η ωραία^αύτή επαυλις, άς γίνη κατοικία σου. Άμέσως θά σοΰ 
στειλω φρουρους ποΰ άλλο δέν Οά κυττάζουν παρά τήν διχή σου ασφά
λεια. Τίποτε άλλο. *

Γ 9  άπήντησε ή Ειρήνη μέ συγχίνησιν. Ά ν  ό Ειϊοή-
μιος έγνωριζε οτι ό βασιλεύς θά έστελνε έσένα εναντίον του ουδέποτε 
υα επαναστατοΰσε.

Ό  θάνατος τοΰ Εν>φημ.£ου
 ̂ ; Τήν νύχτα έχείνη ό στρατός τοΰ Άχίλλα ήοχισε πάλι νά κατα- 

«ιωκη τους 3παναστάτας. Μιά δεινή μάγη έπηχολούθησε τότε. Οί δύο 
στρατοί επολετίησαν με λύσσα, στό τέλος ομως πάλι ό Άκίλλας ενί- 
χησε. Την φοβεράν αύτήν μάχη μέσα στό σκοτάδι τής νύχτας διηύθυνε 
αυτοπροσώπως 4 Άκίλλας, μόλις δέ έφθασε στό στρατόπεδό του εδωσε 
αμέσως τήν έξης αυστηρά διαταγή :

Σεβασθήτε τή ζωή χοΰ Εύφημίου. Τόν θέλω ζωντανό κι’ δνι 
νεκρό Λ-

Αμεσως ομως ένας άξιωματιχός τοΰ άπήντησε :
Γενναίε στρατηγέ, τοΰ είπε, ό Ευφήμιος έφονεύθη.

—  Δυστυχισμένη Ειρήνη ! έψιθύρισε ό Άκίλλας.
Μόλ̂ ις ξημέρωσε, ό Άκίλλας έτρεξε νά συναντήτη τήν Ειρήνη.

, Ω ’ Ακιλλα, έφώναξεν έχείνη μόλις τόν είδε.' Τί ειδήσεις αοΰ 
φερεις ; 1 r

—  Λυπηρές ειδήσεις, Ειρήνη.
—  Ό  Εύφήμιος ;
—  Εφονεύθη, Ειρήνη. Έφονεύθη άγνωστον άπό ποιον μέσα στό 

■σκοταοι τής νύκτας.

•Η Ειρήνη άκουσε μέ θάρρος τήν θλιβερή αύτή είδησιν. Άφωνη 
με τήν ψυχή συντριμμένη από τήν λύπη, έπεσε έπάνω σ’ ενα κάθισμα 
X ηρ/ισε να χλ*ΐ7). r

( ’Ακολουθεί)

ΓΟ ΕΓΚΛΗ Μ Α ΤΟ Υ ΟΘΩΝΟΣ
Λριί). 2 $ ( Σννέχει% έχ τον προηγονμένον)

' Συνωθοΰντο ολοι κάτω από το σπίτι τοΰ πρωθυπουργοΰ μέ ξαναμ
μένα τά πρόσωπα άπό τόν ενθουσιασμό, μέ ράβδους ΰψωμένας, xcu- 
ποΰσχν _τά πόδια των, έσήκωναν άπειλητικά τά χέρια των, πατοΰσαν 
έπανω άπό τό πτώμα τοΰ Μέμου, τά οποίον εΰρίσκετο άκόμα κατά γής, 
ρριπταν πε*τρες στά παοαθυρα, χαλούσαν κυριολεκτικώς τόν κόσμον. 
Γιά μιά στιγμή ό γραμματευς τοΰ Κανάρη έφάνη είς τόν έξώστην 
τοΰ σπιτιοΰ.

Ο ί δ ιαδηλω τα ί ΰπεδεχθησαν τή ν  έμφάνισιν του μέ τή ν  φωνήν :
—  Κάτω ό Κανάοης!

, —  Σιωπή, έφώναξεν ό γραμματεύς. 0ά σα; κάμω μίαν σπουδαίαν
ανακοινωσιν.

—  Λέγε γρήγορα, έφώναξαν ο: διαδηλωταί.
—— Ο κύριος πρωθυπουργός θά ύποβαλη άμέσως τήν παραίτησίν 

του εις τόν βασιλέα.
~  Ζ,Ϋ “ .? "Οθων! άπήντησαν μέ Ινα στόμα δλοι οί διαδηλωταί.

Σας δ:δει τόν λόγον τής τιμής του ό χύριος Κανάρης, δτι Οά 
παραιτηθή, σας παρακαλεί δμως χάριν τής ησυχίας τοΰ τόπου νά δια- 
λυθήτε, είπεν ό γραμματεύς.

Νά μη μας κοροιϊεψϊ γιατί Οά τόν κρεμάσουμε.
Οί ψυχοαιμότεροι επενέβησαν τότε καί άπεοασίσθη νά σχηματι- 

σ®2 από διαδηλωτάς μία επιτροπή ή όποία ν’ άνεβη ίπάνω καί να ζη- 
τηση καί έπισήμως τήν παοαίτησι τοΰ Κανάρη.

Η έκ τοΰ προχείρου έχλεγείσα έπιτροπή, μέ έπί κεφαλής τόν δη
μοσιογράφον Λεοντινη, ανεβη έπάνω στά σπίτι τοΰ Κανάρη καί έζή- 
τησε νά δ  ̂ τόν πρωθυπουργόν.

Τήν στιγμήν έκείνην ό Κανάρης συνεσχέπτετο μέ τόν γρααματέα
του.
. επιτροπή τοΰ λαοΰ θΐλει ν* σάς δή καί νά σας μιλήση, τοΰ

είπεν ό κλητήρ.
Ο Κανάρης εκαμε ενα κίνημα δυσφορίας καί άπτίντησε :

— Ά ς  έλθουν νά δοΰμε, διάβολε, τί άλλο θέλουν.
 ̂ ®πιτροπη τοΰ λαοΰ εύρέθη Ιμπροσθεν τοΰ πρωθυπουργοΰ, 

Ιλαβεν τόν λόγον ό Λεοντίνης καί τοΰ ειπε :
^ρχομεθα έχ μεοους τοΰ λαοΰ οιά νά σας παραχαλέσωμεν νά 

παραιτηθήτε. Μόνον ή παραίτησίς σας Οά έξασβαλίση τήν ήσυνίαν είς 
τόν τόπον αυτόν. ' 1

Ο Κανάρης προσ;βλεψε βλοσσυρώς τόν δημοσιογράφον καί τοΰ 
είπε : 1

-  Ειίατε καμμιαν ανησυχίαν είς τόν τόπον αύτόν, κύριοι ;
Εςαναγκασατε τόν βασιλέα νά ούγη άπό τά Παλάτι, τόν έκά- 

ματε νχ γίνη έχθρός τής βασιλίσσης, τί' «αντάζε^θε λοιπόν δτι μπορεί 
νά γινη όταν λειψιτ, ό Όθων ;

—  Αυτό είναι συκοφαντία, άνέκραξεν ό Κανάρης, γινόμενος κατακ- 
κόκινος αϊτό τόν Ο̂ υ,ός του. Έ γώ , κύριοι, ήγωνίσθην διά νά πείσω 
τον βασιλέα να μή παραιτηθή.

— Όλοι^γνωρίζομεν πόσον είργάσθητε διά νά τον έχθρονίσετε.
Αυπουμαι, κύριοι, δτι δέν μπορείτε νά μέ καταλάβετε, άκόμη

οε λυποΰμαι  ̂περισσότερον διότι δέν γνωρίζετε τόν βασιλέα.
— Τι θέλετε νχ πήτε ;

^ rt  ̂ βασιλεύς εξακολουθεί νά σκέπτετε άκόμη σάν μικοό 
παιοι. Τήν στιγμήν ποΰ τό Έθνος έχει άπόλυτον άνάγκην τ?ς συνδρο
μής του, ό βασιλεύς θέλει νά φύγη άπό τήν Ελλάδα γιά νά ίκανοποι-

ε*α ερω τίλό  του κ απ ρ ίτσ ιο ...

— Αυτά είναι ψεμμα, έφώναξαν δλα μαζή τά μέλη τής έπιτροπή?
—  Ήγωνίσθημεν οιά τήν ελευθερίαν τ ις  Ελλάδος καί μάς εφαγε 

τ _<Ι<Χ)(ΧΡ6ν.ια '0 θ*λασσα γιά νά έλθουμε τώρα έδώ ν’ ακούσουμε άπό 
σάς οτι εΐμεθχ ψ·ΰτες. ειπεν ό Κανάρης μέ πικράχολον ϋ»ος.

Κ ’ έξηκολούθησε :
— , βΙ<71̂ εύς "Οθων, κύριοι εζήτησε νά παραιτηθώ τοΰ θρόνου 

του για να σμός<j μέ μια γυναίκα τού λαοΰ, τήν όποιαν έρωτεύεται. 
Ο παρανομ^ς αυτός ίρως τοΰ βασιλέως Ιγινεν άφορμή έχθοότητος με- 

ταξυ αυτοΰ καί τής βασιλίσσης. Σας έπαναλαμβάνω : ’ Ηγωνίσθην νά 
προλάβω τό καχόν, άλλά δέν τά κατώρθωσα. Ό  βασιληας'είνε στενο- 
χεφχλος.^Τετοιος βασιληας λοιπόν καλλίτερα νά λείψη. Άλλοίμονό 
μας έαν δεχόμαστε νά μας κυβερνά μιά Μαρία Μπαλαοΰρα.

ΓΙοιά είν’ αύτή ή Μαρία ; έρώτησεν δ Λεοντίνης.
, ^  ερωμένη τοΰ ‘Όθωνος, κύριοι, άπήντησεν ό Κανάρης. Πη

γαίνετε νά̂  ρωτήσετε γιά νά πεισθήτε.
Ενας άλλος άπό τήν έπιτροπήν έλαβε τώρατόν λόγον καί ήρώτησε :

, ( ν* πιστεψουμε δτι άγωνισθήχατε γιά νά πείσετε τόν βασι
λέα νά μή παραιτηθώ, τήν στιγμήν ποΰ έτοιμάζατε συλλαλητήριον 
έναντιον του ;

Ενα θλιβερό χαμόγελο εφανη εις τά χείλη τοΰ πρωθυπουργοΰ.
,Μέ μεταχειρίζεσθαι σάν κατηγορούμενο, κύριοι. Έστω λοι

πόν. 0  απολογηθώ : 'Ο σκοπός τοΰ συλλαλητηρίου μου θά ήτο εθνι
κός, πολύ περισσότερον έθνικάς άπό τόν σκοπόν τοΰ δικοΰ σας συλλα
λητηρίου. 0ά ζητούσαμε τήν έκΟρόνισιν τοΰ Όθωνος. Μάλιστα. Δέν 
σάς τά χρύβω. Σας ερωτώ δμως : Τί συνέφερε καλλίτερα για τήν ΰπό- 
ληψιν τοΰ Έθνους, νά παραιτηθώ μόνος του ό βασιληας ή νά τόν διώ
ξουμε έμεϊς ; Τ: θάλεγεν ό έξω κόσμος ; δτι ό βασιλεΰς τής Ελλάδος 
παρητηθη γιατι^δέν μποροΰσε νά διοικήση τέτοια χαϊβάνια. ’ Απαντήστε 
μου λοιπόν, έσείς ποΰ άνεβήκατε έδώ πάνω γιά νά έξευτελήίετε εν* 
Καναρη ; ’ Απαντήστε μου λοιπόν ;

(Ά χοΧ ονθεΐ)
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ΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΡΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

Ε Γ Κ Λ Η Μ Α  ”Η Δ Υ Σ Τ Υ Χ Η Μ Α
'Ο ήλιος, όιά τών λαμποών ακτινών τον είχεν 

Ίχοχίσ ι νά χρνοώνη τάς νψηλάς κοονφάς τών πν- 
κνών δένδρων. 'Ο άίτμος και ή βροχή, άφον μα- 
νιωδώς έπάλαιοαν κα&’ δλην τήν ννκτα, εΐχον 
καταπρανν^ή, και η άτμόσφιιρα, ήσνχος καί αί- 
&ρία, προανήγγτΐε μίαν ώραίοιν ημέραν. "Αν και 
ητο άκόμη πολν πρωΐ, άνθρωπός τις έβάδιζε 

.βραδέως εντός τον δάσονς, ϋανμάζων τήν φνοιν 
είς τήν μ εχαλοτιρέπειαν τής έγέρσεώς της. Έ  προ
χωρεί βραδέως καί προσεκτικώς, ώς εάν έφοβεΐτο 
μήπως 6 ελάχιστος κρότος εφανέρωνε τήν παρον- 
οίαν τον. Ένδδδνμένος διά μαχροϋ έπενδντον είς 
τον όποιον ή πολλή χρήσις είχε δώση χρώμα α- . 
προσδιόοιστον εκρνπτε νπό τυ ενδνμα τοΰτο εν 
οπλον. 'Ήτο κννηγός.

Αίφνης εοιαμάτησεν είς τήν ρίζαν μιάς χονδρής 
δρνός, τής όποιας ό μεγαλοπρεπής κορμός νψοΰτο 
νπερηφάν(ος. Έπί τής νγράς γής, μία κηλίς έρν~ 
&ρά άπέσπασε τήν προσοχήν τον.

— Α, ειπε, τί είνε αντό ;
Καί ήρχισε νά έξετάζη τήν κηλίδα ταντην, ή 

οποία τον εφανη δτι ήτο αίμα ζωον τινός, πλη
γωμένοι'. Νομίσας δε δτι τό πληγωΰ'εν ζωον άπε- 
σνρ&η διά ν’ άπο&άνΐ] κάπον μακρντερα, ήρεν- 
νησε πέριξ αντοΰ καί παρετήρησεν δτι νπήρχον 
xai άλλ αι κηλΐδες.

— ΙΙερίεργον πράγμα, ειπε.
Καί μηχανικώς έσφόγγισε διά τον οπίσθιον τής 

χειρός νγράν σταγόνα, ή όποία, έκφνγοΰσα έκ 
τών φύλλων της, είχε πέσει έπί τον μετώπον τον 
κα'ι διά περιέργον βλέμματος έπανήρχισε τάς έ- 
-ρεύ>νας τον.

Αεντέρα σταγόίν επεσεν έπί τον προσώπον τον. 
Δια τον αύτοΰ άμερίμνον κιΐ’ήματος, εφερε τήν 
χεϊρα είς τήν παρειάν τον, άΙλ’ ότε κατεβίβασε 
ταντην έξέβαλε φωνήν έκπληξε^ς.

Έπί τής χειρός τον ενρ.σκετο μία μακρά κηλίς 
•αίματος !

— ΎΩ διάβολε, βρέχει λοιπόν αΐμα ; ανέκραξε 
ταραχ&είς.

Άνεσήκωσε τότε τήν κεφαλήν καί έξήτασε τό 
•φνλλωμα τής δρνός, τό όποιον ήπλοντο άνωϋέν 
τον.

Ί  ο ν  έφ ά νη  δ τ ι  έ β λ ε π ε  κ α τ  ’ ε ύ ϋ ε ϊα ν  άνω & εν  
τ ή ς  κ ε φ α λ ή ς  το ν ,  ε ίς  π ο λ λ ά  μ έ τρ α  ά ιτό  τή ς  γή ς , 

Ό γ κ ο ν  τ ιν ά ,  τ ο ν  ό π ο ιο ν  δ εν  δ ιέ κ ρ ιν εν  ο ν τ ε  τή ν  φ ύ -  
■οιν ο ν τ ε  τ ό  σ χ ή μ α .

) πό περιεργβίας κινούμενος παρετήρησεν προ- 
-οεκτικώτερον. Αίφνης τό πρόσωπον τον ώχρίασε. 
Έπί μίαν στιγμήν παρέμεινε ακίνητος, κατόπιν, 

<ιποτόμως, έστάφη καί ψιΰνρίζων άκαταλήπτονς 
λεξεις, άνεχώρηοε τρέχων πρός τήν διεύ&ννσιν 
ζής πόλεως.

*, f n * *  ( 9 f
Μετα μιαν ώραν, πολνπληϋής όμιλος ανθρώ

πων, μεταξύ τών οποίων διεκρίνοντο καί πολλοί 
χωροφύλακες, σννω&εϊτο νπό τό φύλλωμα τής 
δρνός. Δύο κλίμακες έστηρίχίϊησαν έπί τοΰ χον
δρού κορμοΰ της καί ό άστννόμος καί είς τών 
-άνύρώπων τον άνήλ&ον ταχέως.

Φίϊάσαντες είς τήν κορνφήν, οί δύο πράκτορες 
τής έξονσίας είδον έκ τοΰ πλησίον τόν αόριστον 
*>γκον.

— Είνε τρομερόν ! άνέκραξεν ό άστννόμος. 
Πώς αύτός ήλθε νά κοιμηθή έδώ ;

Έν τω μέσο) δύο χονδρών κλάδων, ίστατο, σχε
δόν κεκαμμένον είς δύο, τό σώμα άνθρωπον. Τά 
ένδύματά τον, φρικωδώς ξεσχισμένα, άφινον τό 
σώμα τον σχεδόν γνμνόν. Είς τό μέρος τοΰ όμ- 
ψαλοΰ εβλεπέ τις πληγήν, μεγάλην, χαίνονσαν, 
άπό τής όποιας τό αίμα δεν ερρεεν πλέον ή είς 
παχέα σταγονίδια.

’Αφοΰ μετά δύσκολίας κατεβίβασαν τό πτώμα 
διά σχοινιών, είδον τό πρόσωπον τον, καί μία 
κρανγή έξήλθε ταντοχρόνως έξ όλων τών στομά
των:

— ”Ω, είίε ό κύριος Περόν, ό σνμβολαιογρά-
ψο; !

— Πώς ήλθε νά κρεμασθή έκεϊ είπέ τις.
— Μά τήν αλήθειαν, ε̂ίνε περίεργον, άνέκρα

ξεν ό άστννόμος. Δεν έχετε σεϊς καμμιαν νποψίαν;
ΙΙάντες διά τής κεφαλής έδήλωσαν ότι δεν έ- 

γνώριζον τίποτε. Αίφνης, μία φωνή νψώθη νπο- 
κώφως έκ τοΰ κέντρον τής όμάδος.

— Έγώ έχω, άλλά δεν γνωρίζω άν πρέπει νά 
τήν είπω.

— Μά βέβαια, πρέπει νά τήν εΐπης, διέκοψε 
-ό αστυνόμος, λέγε γρήγορα.

— ΑΧ λοιπόν, χθές, όταν άκόμη ήτο ημέρα, 
sldov τόν κύριον Κάρολον Περόν μέ τόν κύριον 
Ερρίκον, τόν νίόν τοΰ φρουράρχου, νά φιλονει- 
κούν, νά φωνάζουν καί νά χειρονομούν.

— "Α ! θά είνε, διότι ό κύριος Περόν τριγυ
ρίζει πάντοτε πέριξ τής οικίας, δπον ενρίοκεται 
ή δεσποινίς Βέρθα, ή άδελφή τοϋ κ. ’Ερρίκον.

— Τώρα εννόησα, αντό φθάνει ! άνεφώνησε

μετά χαράς ό άστννόμος. Καί τώρα πρέπει νά
κάμω τό καθήκον μον.

Καί άφοΰ διέταξε δύο χοιροφύλακας νά φνλάτ-
τονν τό πτώμα, άνεχώρηοε (5;ά νά τηλεγραφήση
είς τόν ανακριτήν τής πλησιεστέρας πόλεως.*

e y , *  *  ,  ,  , ,
Ο ανακριτής τής JV... ενρεθη είς νήν άγωνιω-

δεστέραν περιπλοκήν. Έπί S ήμέρας, προσεπάθει
νά ρίψη όλίγον φώς είς τό άκατάληπτον δράμα,
το όποιον οί δ ιμοσιογράφοι είχον ήδη ονομάσει
*Τό μνστ ήριον τον πτώματος έπί τής δρνός >, άλλ’
είς μάτην,

Δεν παρήλθον όμως πολλαί ήμέραι, όπότε ό 
άνακριτής, καθημενος πρό τής τραπέζης τον καί 
μελετών τήν νπόθεσιν διά χιλιοςτήν φοράν, έλαβε 
μίαν κάδταν περιέχονσαν τά έξής :

Π Ε ΤΡΟ Σ N T  [ΑΦΟΝ
Τοϋ Γαλλικόν άεροναντικον Σνλλόγον

» Έπιθνμεϊ νά κάμη με τόν κ. άνακριτήν μίαν 
σννομιλιάν πολύ ένδιαφέρονσαν καί άφορώσαν τό 
ζήτημα τοϋ « μνστηρίον τής δρνός».

'Ο ανακριτής άνεπήδησε έπί τής έδρας τον.
— Μπά ! άνέκραξεν, άν είσέλθη.
Μ ετ’ όλίγας στιγμάς άνθρωπός τις νψηλοϋ ά- 

ναστήματος και εύρωστος είσήλθε καί χωρίς νά 
περιμένη νά έρωτηθή είπε :

— Κύριε, εάν θέλετε ν’ ακούσετε τήν διήγη- 
σίν μον, θά έννοήσετε ότι ό άνθρωπος, τόν όποιον 
νομίζετε ένοχον διά τήν ντόθεσιν ταύτην είνε ά- 
θώος. eΟ άληθής αίτιος, άλλά μέχρι τής χθες 
αίτιος χωρίς νά τό γνωρίζη, τον θανάτον τοϋ δν- 
στνχοΰς σνμβολαιογράφον, είμαι έγώ.

— 'Ομιλεΐτε γρί/γορα, είπεν ό άνακριτής έκ
πληκτος.

— Αι λοιπόν, ιδού : Πρό δέκα ημερών περί
που άνεχώρουν απο τό Σαίν Κλού έπί τοϋ άε- 
ροστατον μου, « ivius», άν καί ό καιρός ήτο ά- 
πειλητικος. Μετα δνο ώρας, κατελήφθην νπό δν- 
νατου άνεμου καί βροχής. ΙΙροσεπάθησα νά κα
τέλθω άλλ’ ήτο άδύνατον.

'Η ννξ ειχεν ηδη f/.>h/, όπότε f/Oihivihj)' οτι 
τό άερόατατόν μον, ϊ/ρχιοε να πίπτη βραδέως.
Ερριψα πολλούς οάκκοις άμμου, άλλ ’ όποία 

νπήρξίνή εκπληξίς μου και ό φόβος μου, Οτε πα- 
ρετήρηοα οτι, άντί νά νψω&ΐ/, έοταμάτηοεν άπο- 
τόμως, ως έαν βαρύ τι πράγμα ήμπόδιζεν αντό. 
Αίφνης πάλιν άνέλαβε τόν δρόμον του βραδέως. 
Κατόπιν, ως ν’ άπηλλάγη τον φορτίου εκείνου, 
ανεπηδησεν αποτομως. Αδύψατον γά Ιδω τι δι
ότι τό οκοτος ητο βαΟν. Καί)’ ολαϊ' την νύκτα 
έπάλαιον κατά τής ΰνέλλης. Τήν πρωίαν ό και
ρός ειχε καταπρανν&ή καί ήτοιμάοΰην νά κα- 
τελ$ω. Τότε μόνον παρετήρηοα δτι ή άγκυρά μου 
δέν εύρίοκετο είς τήν Άέοιν της άλλ ’ έκρέματο 
μετέωρος άπό τοΰ οχοινίον της. Τήν άνεβίβαοα 
κι>i είδον μετ’ έκπλήξεως είς μίαν μών αιχμών 
της ράκος κα&ημαγμένον φέρον τά γράμματα 
Κ. H. ’Αναμφιβόλως ήτο τεμάχιον νποκαμίοου.

* Μετά πολλήν σκέψιν κατώρί/ωοα νά εννοήσω 
τι οννεβαινε : τό οχοινίον, τό όποιον εφερε τήν 
άγκυράν, είχε πέο)], καί}' ην στιγμήν τό άϊρό- 
ατατον μου κατέπιπτε, ώΰούμενον ΰπό τον βίαιου 
άνέμου.

'Η  άγκυρα άπήντησεν έπί τής γής πράγμα τι 
βαρύ, σννέλαβεν αντό, έξ ον καί ή άπότομος στά
σις τον αεροστάτον μου, καί τό εουρεν έπί τινα 
δευτερόλεπτα. Αίφνης τό φορτίον αντό ίπεοε καί 
το αιρόοτατον έπανέλαβεν έλεν&έρως τόν δρόρον 
του.

Άπό τής στιγμής έκείνης, ή μην πολν τε ταραγ
μένος, διότι υπέθεσα ότι τό πράγμα, τό όποϊον 
εουρεν ή άγκυρα, πιθανόν νά ήτο άν&ρώπινον ον, 
τό όποιον έπληγώϋη βαρέως, έφονεύθη ΐοως.

Χθές μόλις είοήλ&ον είς ΙΙαρισίονς, ή άνάγνω- 
οις τών εφημερίδων διελεύκανε τάς άπορ’ας μον : 
Τά άρχικά γράμματα τά όποία ενρίσκονται έπι 
τοϋ ράκονς τούτον είνε άναμφιοβητήτως τά τοΰ 
θύματος : Κ. Π.—Κάρολος Περόν.

Κατ ’ έμε τό πράγμα εγινεν ώς έξής: ό δυ
στυχής ον το;, περι πλανώμενος ίσως είς τήν όδόν. 
σννελήφθη αίφνης νπό τής άγκυρας. Τό άερό- 
στατον τόν άνεοήκωοε, τόν μετέφερεν έπί τινας 
στιγμάς καί κατόπιν τό σώμα του άπεοπάσθη, 
διά νά έπαναπέστ] έπί τών κλάδων, δπου τό άνε- 
καλνψατε. PIERRE FERIE

—Έχειβ παραχηςήσει δτι τά παιόιά αηα.- 
\(ως ομοιάζουν μέ τούς πατέρας των ;

— Natl &ν και κοινώς ηισιεΰβται δτι ομοι
άζουν.

— Δέν βαρύνεσθε. Έγνωρίοατε, έπι ηα- 
ραδείγματι χόν πατέρα μου ;

— ΙΙολΰ όλίγον, άλλ’ έχω άκοΰσει πώ; ήτο 
έξυπνόχαχος άιθρωιιος.

Καχά χόν πόλεμον χοΰ 1912 κάποιος εν
θουσιώδης σχραχιώχης έγραφε πρός χήν μη- 
χέρα χου : «Άγαπηχή μου μητέρα, σοΰ γρά
φω κραχών είς χήν μίαν χεϊρα τό ξίφος xai 
είς τήν άλλην χό όπλον».

=  ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΡΩΣ... —

= Τ Γ -  Μ I Α Κ Ω Μ Ω Δ Ι Α  = ;
Ήχο φθινόπωρον καί ήσαν μόνοι έπί χοΰ 

εξώστου.
Διά μιάς έχείνη, ώς έάν ό ττασία περνοΰσεν 

ά η ' έμπρός της, άπεσπόσΟη άπό τάς άγκά- 
λας του καί μέ συγχίνησιν είπε :

— Πές μου, άν σ' έλησμονοΰοα χί θά 'κα- 
μνες ;

— Δέν ξεύρω... δ£ν μπορώ νά φιντασθώ .. 
θά ήτο τρομερόν.... δέν θά μποροΰσα νά 
ζήαω...

Καί μετά πχινμήν σιωπής :
—Ά λλ ’ άν έγώ σ’ έλησμονοΐσα ; ήρώχησεν 

έκείνης.
— Θ’ άπέθνησκα άπό πόνον... Άπό θλϊψιν.
Καί χά χείλη χων ήνώθησαν.

** *
Ή το  άνοιςις καί νύχτα. Έκείνη έθριάμ- 

βευεν είς χας αίθουσας χοΰ ξενοδοχείου.
ΕΙς χούς χαχεϊς στροβιλισμούς χοϋ φόξ- 

τρότ, αίοθανομένη έαυτήν σφιγχτά ένηγχα- 
λισμέ\ην, έδοκίμαζε νέαν ηδονήν. Καί τά 
μεσάνυχτα, είς χήν σιγήν χοΰ δωμαχίου χης, 
έγραψε χάς τελευταίας γραμμάς διά χόν μνη
στήρα χης.

< υποφέρω φριχτά. Τό πάν μοΰ είναι
θλιβερόν, θλιβερόν όπως ή απουσία σου».

** *
Ή το  ά/οιςις χαί ή ίδια νύκτα.
Έχεΐνος ώδηγοϋσεν αύιοχίνητο» μέσα είς 

τάς δενδροστοιχίας τοΰ πίρκου, δεξιά του 5* 
έκάθητο εύθυμος φίλη, μέ τά μάτια φλογι
σμένα άπό τόν δρόμον.

«...Σ ί λατρεύω, τή; έλεγε, γύρω έπάνω 
μου 1.. »

Καί τό πρωΐ, κουρασμένος, έλίμβανε μέ 
δυσαρέσκειαν τόν κάλαμον καί έγραφεν εις 
τήν μνηστήν του :

<’Η άπουσία σου μέ μαραίνει 1 Τί ζωή slve 
ή Ιδική μου ! Περνώ τάς ώ^ας μου εις τόν 
•ξώστην, θυμούμενος τάς στιγμάς τής Αλη
θινής ζωής ποΰ περνόΰσα σιμά σου>.

** *
'Εγύρισε τό φθινόπωρο καί εύρέθησαν πά

λιν μόνοι είς χόν έξώστην.
Έ\φ §' έχεΐνος προσπαθούσε νά χής nfi 

πάλιν γλυκά λόγια ερωχος, έκείνη μέ Από
τομον τρόπον :

— Δέν νομίζεις πώς κάμνει κρύο ;
— Αύτό ή&ελα νά σοϋ πώ κι’ έγώ.

Ο ΑΤΤΙΚ

ΟΤΑΝ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΕ ΜΙΑΝ ΚΤΡΙΑΝ
O iu v  οτνοδεύεχε μίαν κυρίαν εις ο,χι δή

ποτε μέρος, άλλη γυνή δέν υπάρχει διά σάς 
χριγύρω. Είναι θεμελιώδης κανών. Είς τό θέ- 
ατρον, εις τάς έξοχάς, εις τόν περίπατον, 
είς τάς αίθουσας, είς τόν σιδηρόδρομον, παν
τού οφείλετε πρώτον νά περίΓοιεϊσθε τήν 
κυρίαν, τήν δποΐαν ουνοδεύότε.

Το πράγμα διαφέρει άν είσθβ μόνος. ’Ο 
φείλετε χοτε νά περιποιηθήτε πάσαν κυρίαν, 
γνωαχην σας έννοεΐτε, νο ύ ιοχωρήτε πάντοτε 
είς χάς άπαιτήσεις χης. "Ορια δια χήν πρός 
τάς κυρίας φίλοφροσύλην δέν υπάρχουν.

‘Οφείλετε ν’ άπιλλάξητε αύτος καί τοΰ 
έλοχίστου κόπου, νά τάς συιοϊεύσητε άν σάς 
το ζητήσουν. Δέν ύ.τάρχβι Αστειότερον θέαμα 
κυρίου τυνυδεύοντος κνρίαν, ητις κρατεί κάτι 
εις τά χέρια της, τό όποιον την βαρύνει. Δι* 
αύτό θά ίδήτε πολλάκις ένα εύγενή κύριον 
συνοδεύοντα κυρίαν είς τά έμπορικά νά με
ταβάλλεται εί; αχθοφόρον, έφ* δσον ή καλή 
διαθεσις τής κυρίας τό Απαιτεί. ο λττικ

ΤΙ EIISTAI ΤΟ ΦΙΛΙ

«Τό φιλί είναι ή μυστική γλώσσα τής καρ- 
δίας καί τών χειλέων έν τη άμοιβαίςι άποκα- 
λύψει τής συμπαθείας καί τοΰ έρωτος.

»ΕΙναι ό γλυκύτερος πόθος τοϋ μειδιάμα
τος, ή ύπεροχωτέρα έχδήλωοις τής θωπείας.

> Είναι ήδονή, πού άνακατεύεται καί συνβ- 
νΟϋται ι ΐ ,  μίαν ταυτόχρονον συνάντησιν στε
ναγμών, είναι τό πλουσιώτερον δώρον, ποΰ 
μποςΰ νά προσφέρχι μιά καρδιά έπάνω είς τΑ 
χείλη προσώπου, τό όποιον Αγαπά.

•Είναι έρως τό φιλί, είναι παρθένος καί 
Αγνή προσευχή, πού Αναβλύζει μέσα Από τήν 
καρδιά, εΤναι ή σφραγίς χής γαλήνης, είναι ή 
Αναχούφισις ένός δακρύου οΐκχου καί Αγά
πης, είναι ή Ανύψωσις χής ψυχής είς ενα 
κόσμον κενόν Από μίση καί θλίψεις καί βά
σανα καί ή μεταφορά της μέσα «ίς μίαν Νιρ
βάναν ηδονής πού παρηγορεϊ. Ανακουφίζει, 
καί έξυψώνει», ν ο ιτ αα γο ι
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Η ΝΥΜΦΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ TRMOY
Επαναλαμβάνω γιά τελευταία φορά οτι οί λαμ- 

βάνοντες μέρος στό Δημοψήφισμα αύτό Π ΡΕΠ ΕΙ 
να μη ξεχνούν τους ορονς. Πολλοί μοϋ στέλνουν 
γνώμας γιά τόν πολιτικό γάμο που υπερβαίνουν 
τας όρισθείσας έκ τών προτέρων λέξεις. Γιά νά 
μη τους δυσά'ρεστήσω τάς δημοσιεύω. Άπό τώρα 
δμως και στό εξής ί) * άναγ κάζου μα ι νά τους χρε- 
ωνω. Είπαμε : Μέχρις 25 λέξεων ή γνώμες δη
μοσιεύονται δωρεάν. 'Η  παραπάνω λέξεις θά 
πληρώνωνται πρός 50 λτππά ή μία.

ΓΝΑΜ ΑΙΜ Α ΤΟΝ ΠΟΠΙΤΙΚΟΝ ΓΛΜΟΝ
(Λίέχρις 2 0  ile fίω ν  δωρεάν. Αί έπι πλέον 

λέξεις πρός 5ο λεπτά h μ/ο).
’Εγκρίνω πληρέστατα τόν θεσμόν τοϋ πολί

τικου γάμου, διότι είνε σωτηρία χή; άνθρω- 
ιτότητητος. Ξανθός Νέος, Ξυλόκαστρον

—Τότε μόνον θά εύτυχήTQ τό άνδρόγυνον μέ 
τόν θεσμίν τοΰ πολιτικού γόμου άν συμφω
νούν οί̂  χαρακτήρες. Ά ν  επικράτησα ό Πολι
τικός γάμος στήν Έλλάέα τότε οί ερωτευμέ
νοι θά ευγνωμονούν εκείνον ποΰ θά τόν έ- 
φαομόση. Dave Winter

Σημ Νόρας.— Εχρεώθητε δρχ. 5 δι' έπι 
πλέον 10 λέξεις

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Διά τάς ζητούσας πληροφορίας : Είμαι 24 

έτών, λευκός, μετρίού Αναστήματος. Συμμε
τέχω ‘Αμερικανικής εταιρίας, τή; οποίας δι
ευθύνω τάς έν Έλλάδι έργαοίας. Inconnu, 
γραφεία «Σφαίρας», άριθ. θνρίδος 7.

Σημ. Νόρας.— Αί θυρίδες παραχωρούνται 
δωρεάν είς τοΰς λαμβόνοντας μέρος είς τό 
Δημοψήφισμα.

— Inconnu, μοΰ άρεσε πολύ ή γνώμη σας 
διά τόν Πολιτικόν γάμο. Άραγε όμως αύτό 
πού γράφετε τό πιστεύετε ; ‘ Ιδιαιτέρως δέν 
μοΰ είναι δυνότόν νά σας γράψω άκόμη.

Καίτη Καψάνη
— Νέον Συρκούφ, συμφωνώ καί έγώ μέ 

την γνώμην σας. Kahn Καψάνη
_— Κύριε Ν. Ζήση, δίδω είς τήν «Σφαίρα» 

τήν έπιστολήν σας πρός δημοσίευσιν διά νά 
φωτιοθοΰν καί οί άλλοι:

Ό  γάμος 1} εκκλησιαστικός είναι ή πολιτικός, 
είναι πάντοτε προβληματικός. Πολλοί Ισχυρίζον
ται οτι δια τον πολίτικου γάμου έπέοχεται ποαγ- 
ματική εντνχία, διότι λέγουν άν δεν επιτύχες άλ- 
λάζης. "Οχι, αυτός ό ισχυρισμός είναι πολύ γε
λοίος. Τό νά ενω&ή κανείς μέ μιά γνναΐκα καί 
νοτερά νά τής πής δεν, οέ 9έλω γιατί δέν μοϋ κά- 
νγις εινε πολυ σκληρό. Γιατί η γιτναίκα δέν είνε 
είδος κουστουμιού τό όποιον μπορεί* κανείς νβ 
Ο-λλαξί) όπόταν ΰέλη. Τό Ιδιο δέ συμβαίνει καί διά 
τον ανδρα. Ή  πραγματική ευτυχία εγκειται μό
νον είς τήν οννταντησιν τών χαρακτήρων καί εις 
τήν μόρφωση· αυτών καί ό πολιτικός γάμος τότε 
μονον &ά είναι σωτήριος καί εκπολιτιστικός, άν 
μορφωΰονν χαρακτήρες. Ανστνχώς ομως οταΰε- 
ροι χαρακτήρες καί τίμιοι δέν υπάρχουν, εκτός 
εννοείται ελάχιστων εξαιρέσεων. II.χ., σήμεοον σάς 
λεγει κάποιος, οτι οας άγαπφ κ.τ.λ. οτι ποΰεΐ νά 
ενω&ή μαζή σας κ.τ.λ. "Ολα αύτά είνε αστεία ! 
Ιδανικός ερως σήμερον είνε προβληματικός. 'Α 
γνή ψυχή είνε δνσενρετος. Σήμερον κυριαρχεί τό 
ονμφέρον, τό ηιενδος καί ή σκληρά υποκρισία. 'Η  
τ ι  μιά τη ς  καί ή άλήΰεια είνε σχεδόν άγνωστα, πρό 
2ΐαντος εν Ελλαδι καί δει τήν σημεοινή εποχή.

Ν. Ζήσης
— “Η μέ τήν μέν ή μέ τήν άλλη, ν. Ζήση.

Καίιη
Πρώτον περιμένω τήν γνώμην σας, κ. 

Ταρούτση. Αύτ4 τά πράγματα δέν γίνονται 
τόσον εύκολα. Καίιη

Πιχραμένην προαφυγοπούλαν, έχετε έπι
στολήν στά γραφεία τής «Σραίρας».

ΠΙΝΑΞ TON KO PITIIQ N  
5 όραχ. κάθε δήλωσις

(Ά πό τον πίνακα αύτόν οί νέοι &ά διαλέξονν 
τας Ννμφας τον πολίτικου γάμον. Φροντίσατε νά 
*!/ς γνωρίσετε).

ΠΡΩΤΗ ΕΒΔΟΜΑΣ
Μερόπη Βλααταράκη, Χανιά.
Καίτη Καψάνη, Άθήναι.
Α γλα ΐα  Νίκα, Πειραιβύς.
Είρήνη Δρανδάκη, Άθήναι.
Μαρία Χιώτη, Άθήναι.
Έσμεράλδα, Κόρινθος.
Πουπέ, Άθήναι.
Λίνα Καβαλλιέρι, Άθήναι.
Πόπη Ίατροϋ, Άθήναι.

Δ Ε Υ Τ € Ρ Α  ΕΒΛΟΛΛαΣ
Αυλό.

ΤΡΙΤΗ ΕΒΔΟΜΑΣ 
Α ντιγό νη  Παπαδάκη

ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΒΔΟΜΑΣ 
Πικραμένη npoo<f υγοπούλα.

ΠΙΝΑΞ ΤΠΝ ΝΕΩΝ 
5 'ρ χ. κάθε δήλωσις

( ’Από τόν πίνακα αυτόν τά κορίτσια ϋά δια
λέξουν τόν γαμβρόν τοϋ πολίτικου γάμον).

ΠΡΩΤΗ ΕΒΔΟΜΑΣ 
Μάριος, Άθήναι,
Μαρίνος Σταθόπουλος, Καλάμαι.
Μήτσος Διοσκουρίδης. Πύλος.
Νέος Συρκούφ, Ά θ ή ν α ι.
Αγόρι, Καλίιμαι.
‘ Ιππότης τών Πατρών.

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΒΔΟΜΑΣ 
Γ. Μ. Χαραμή;.
Άπηλπισμένο άγόρι, Θεσσαλονίκη. 
Σπυρίδων ΜπόΘος, Θεσσαλονίκη. 
Χιονοσκεπής "Ολυμπος.
Νέμος Μανδέβ.
Ζ. ΰίτεξ.
Νικ. θεμελης Πάτραι.
Κωνστ. Παναγιώτου, Άθήναι.
Θεοφάνης Ραυτόπουλος, Πάτραι. 
Παναγιώτης Γιανγούσης, Ν. Φ^ληρον. 
ΆΘ. Σύμπας, Άθήναι.

ΤΡ ΙΤΗ  ΕΒΔΟΜΑΣ 
Αύρήλιος Η., Ναπολέων Β'. Alllnes, Χρ. 

Θεοδωρακόπουλος, Μαγευμένος νέος, “Α 
γνωστος ‘Οδοιπόρος, Νίκος Ροδάνθηί! 
Κρήτη, Ίωάν. Τσιάλης, Καρδούλα χωρίς 
ταίρι.

ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΒΔΟΜΑΣ
Inconnu, Αθήνας.
Μαγευμένος, Λάρισσα.
Τσάν Τσών Λίν, Πίΐοαιεύς.

ΠΕΜΠΤΗ ΕΒΔΟΜΑΣ 
Ρουμελιώτης, Εύρυτιινία.
Ξανθός νέος, Ξυλόκαστρον. 
Παραγγελιοδόχος, Άθήναι.

ΔΕΛΤΙΟΝ ΔΗΛΩΣΕΩΣ 
Κόψατέ το καί στείλατέ το στά γραφεία τής 

«Σφαίρας» συνοδευόμενον μέ 5 δραχ.

Ε γ κ ρ ίνω πληρέστατα τον θεσμόν 
τον πολιτικού γάμου κα) θέλω 

νά λάβω μέρος «ίς τό 
Δημοψήφισμα 

‘ Υπογραφή ίΐ ψευδώνυμον

Ή  Δίς Νόρα

ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΛΩΝ ΛΟΓΙΩΝ

Η Ε Ο Ρ Τ Η  Τ Ω Ν  Α Ν Θ Ε Ω Ν
— Δε θά στολήσ^ς χ’ έού τίποτες μέ άθη; 

6έ Βλάμη; μου κάνει ό Νώντας, Πρέπει, ρέ, 
σνήν εορτή τών άθέων ν’ άντιπροσωπευθΐ] 
κι' ή παληά 'Αθή
να, δηλαδή ό βόρει
ος κι’ ό νότιος πό
λος τών ’Αθηνών, 
τούχέστις ή Πλάκα_ 
χαί χοΰ Ψυρρή.

—Τί νά στολίσω, 
άδερφάκι; τοϋ λέω·
Πλειστάκις βολάς 
είπα νά στολίσω 
τό κεφάλι τής Μα- 
νιώς μέ άθη τής 
λεμονιάς, δηλαδή 
περί στέφανα ό λό
γος, κι' ούλο ανα
βολές έχουμε έκ μέ
ρους της διά λόγους 
φυσιολογικούς.

— Δηλαδής δέ θά 
γιορτάορς έού τήν 
εορτή τών άθέων ;

— Άκρϋς λέει.
Μόλις τό πρωί ά- 
νοίξει ή ταβέρνα 
τοΰ Μίμη τοΰ Ξυ- 
νοΰ πρωτήτερα θά 
μπώ έγώ παρά ή άκτίνες τοϋ ήλίου. Θέλεις 
τώρα καί άρματα θά κατέβω κάτου στό υ
πόγειο, θά κρεμάσω στά βαρέλια λίγα σκόρ
δα καί κανά-δυό λόχους τσίρους καί βούρ, ά-

δερφάχι, γιά τήν παρέλασι καί τό πρώτο βρα
βείο.

— Θά κάνης κι’ άθοπόλεμο ;
— Άκοΰ λέει. Μέ φλούδια άπ' αγγούρια 

Κΰλυβιώτικα. Δροσά καί εύωδία ξηράς καί 
θαλάσσης. Σακουλεύεσαι;

Έ τσ ι πού λές, ρέ Μανιώ μου άθοφόρα 
καί περισπούδαστη, Sxava έγώ τήν εορτή 
τών άθέων μέσα οτήν ταβέρνα τοϋ Ξυνοΰ μέ 
βασιλικό, μέ άγγουροντοματοτσιροσαλάτα καί 
δυό-τρία καυγαδάκια άνευ έπειοόδιο. ’Αμάν 
μεγαλείο. Κάθε όκα πούρχότανε μοΰ θύμιζε 
κ’ εσένα, ρέ άνυπόταχτο πλάσμα. Δροσερήν 
καί τσουχτερή κ’έσϋ σάν τή ρετσίνα καί άδολη 
καί φυσικιά καί στρωτή «αί ρέουοα. Μονάχα 
πού εσύ μέ τή μυρωδιά σου μεθάς, ρέ άφι- 
λότιμη. Μά δέν πειράζει. ’Εγώ θά σ’ έχτιμώ 
πάντα καί θά οέ ρουφάω καί άς γίνω μαγάρι 
Ροΰσσος άπ’ τό μεθύσι. Μιά ζωή είν' αύτή, 
"Αν εϊ\ε νά τήν λάβωσες μέ τά χεράκια αου, 
χαλάλι σου, ρέ Κόλασι. ο βλανιης

Διά ποίουν λόγουν, διά

Ούρ’ γ’ναϊκα έχου γώ στού σπίτ" μ’ γιά 
ξουτ’κό; Προσψές τής πήρα ένα μάτοον τρι- 
αντάφ’λλα γιά νάν τά φουρέσχ] νά πάχι κι’ ' 

ούτή στή γιουρτή τών 
άνθέουν, μπάς κί τ ’ν 
λυιιηθοϋνε οι ελλανοδί
κες κί τ'ς δώκουν τού 
ίνδίκατουν βραβείου 
Τού βράδυ δταν έηήγα 
σπίτ’ γυρεύου νά βρω. 
τά τριαντάφ'λλα τίπτις.

— Ούρ' κουψοδιμέ- 
νου, τ ’ς κάνου, πούναι 
μαθές τά τριαντάφ’λλα.

  ^  —Τάβαλα στον μπου-
καλ’ , μ’ λιέει.

— Στού μπουκάλ 
ποίαν ήτίαν ;

— Γιά νά ρίξου μέσα ξύδι, μ’ άπαντά, 
νά γίνβ ρουδόξυδου νά βάν'μι μιθαύριου στά 
κουκιά.

Είπα νά πάρου τού μπουκάλ* νάν τσή στού 
σπάσου στού κιφάλι τ ’ς, λυπήθ'κα όμοας τοΰ· 
μπουκάλι, Νά διά ποίΟυν λόγουν δίν ήιτή- 
ραμε έμεΐς κανένα β^αβιίου οτήν γιουρτή 
τούν άνθέουν. Μήτρονς Κσνρνόγαλονς

Ένατριαντάφυλλο παραπονιέται χαί φωνάζει: 
«Μαζή μου όλοι χάνουν χάζι 
καί μ’ έρριξαν σέ μέρη δπου 
έβούλωνε ή μύτη τού άν- 

[θρώπου.
'Ενα σωρό χέρια μ’ έπή- 

[ρανε
κ’ έδώ κ’ έκβΐ μ’ έσύρανε 
έστόλισα καί ποδηλάτων 

[πλήθη
καί τόσα, άδρεφέ, άπλυτα,

[στήθη.
Μέ δέσανε έπάνω σ ' άρμα- 
7 ~ [τα θεσπέσια
κ’ έχάϊδεψα τόσα κορμιά 

[απαίσια 
κι’ άπ’ τά γαϊδούρια πού 

[έκάνατε παράτα 
έπήδηξα έξαφνα στήν τράτα.
Πάει λοιπόν έξευτελίστηκα τελείως 
χαί μέ κατακρεούργησαν δολίως 
καί μ* έχάναν κουρέλι, ώ φρίκη ! 
γιά ν’ άκουσθχ) χό όνομα χοΰ Λοι*ωρίκη.

Ό  Σβίνγκοζ,

Κ/Ηθελον κ* έγώ νά στολισθώ μέ λελούδια 
καί νά είσέλθω ώσπερ κούκλα έντός τής προσ
θήκης τοΰ καταστή
ματος, όπερ ψωνίζο- 
μεν τσίρους καί χαλι- 
βά, άλλά δέν μέ ά- 
φηκεν ό Άρζέρ, διό
τι λέγει, δέν κάνει 
πανδρεμένη γυναίκα 
έγώ νά μπώ είς τήν 
βιτρινίτσαν τοΰ κατα
στήματος. Έθύμωσον 
τότες καί έθραυσα 
τόν κατρέφτην κ’ή θέ
λησα νά πιώ σουβλί- 
μέ, άλλά φοβήθη
κα νά μή μέ πιάσχι 
πονόκοιλος χαί δέν 
μπορώ χό βράδυ νά 
φάου δπου είχαμε 
μβακαλιάρον πλακί 
όπου εύρον χό πατρο
γονικόν μας φ3Ϊ. Ά ς  
όψειαι ό κακούργος.

Βέττα

<ς φ α ι ρ α »

ΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΟΡΑΣ

(50 λεπτά ή λέξις)
Γεώρνο, μοΰπαν πώς είσαι καλά καί βγαί

νεις τακτικά, συνεπώς μπορεϊο νά γραφές. 
Περιμένω έκτός έάν ..., όπότε άν βγοΰν άλή- 
θεια όσα νομίζεις παραμύθια, τή συνέχεια 
τήν ξ3ύρεις. Β. Σ.

— Τό λαμπερό έκεΐνο άστράκι τή; Δράμας 
ποΰ ήτο στήν εορτή τών αύτοκινηοτών (Δικε- 
λίτας) παρακαλώ θερμώς όπως γνωρίση δι- 
εύθυνσι στό τρελλό παιδί τής παρέας, γρά
φοντας ώς εξής : «Φωτογραφικόν φακόν» 
l>. r. Καβάλλαν.

— Ώ^αΐο Ήπειρωτάκι, γνωρίσατέ μου 
έάν είσαι ό Η. I. Φωτογραφικός φακός.

— Όποια καρδιά πονεΐ άς γράψη σ’ ενα 
εξορισμένο φανταράκι. Πονεμένη καρδιά, άν 
Λυμάσαι τόν άδελφό σου γράψε: Γιώργο? 
Φλόγας X Σύν)γμα 'Ορειβατικού πνροβολι- 
κοϋ, Βέρροια.

— Νέος άλληλογραφιΐ μέ προσφυ/οποΰλες 
όλων τών συνοικισμών. Σκοπός ιερός. Γρά
ψατε : Κ. Ν., Γραφεία «Σφαίρας».

— Νέος στρατιώτης ζητεί άλληλογραφίαν 
μέ προσφυγοπον λες 16—20 έτών, σκοπός ό,τι 
έπακολουθήση. Γράψατε : Γεώργ. Γερασού- 
λην, poste restante Αθήνας.

— Αλληλογραφώ μέ μορφωμένα κορίτσια. 
Προτιμώνται Καλλιθέας. Γράψατε : Γ. Α., 
Ναυαρίνου 41, Θεσσαλονίκην.

— Παιδιά άπό 15-17 έτών, παίρνετε κάθβ 
Σάββατο τήν «Σφαίρα», θά σάς διηγηθώ ό- 
λην τήν Ιστορίαν μου πώς πέρασα είς μίαν 
εξοχήν ποΰ έπειγα μέ τόν σύντροφόν μου. 
Κάθε Σάββατο θά γράφω άπό όλίγα στήν 
«Σφαίραν» είς τήν στήλην « ’Ιδιαίτερα Άνα- 
γιωστών» καί κέποιος άπό σάς θά θελήσχ) 
νά τόν ακολουθήσω μαζύ βέ καμμία έξοχή 
iicav θά διαβάσετε. Ή  φίλη σας 'Ελένη Α. 
Άθανασιάδου.

— Ζητώ άλληλογραφίαν, προτιμώ έκβίνας 
ποϋ γνωρίζουν μουσικήν ή Αρσακειάδας. 
Γράψατε: Εύθ Οίκονομόπουλον, τηλεγρα
φητήν Άσύρμαχον Βάρης.

— Κουρασμένος άπ’ τή μονότονη ζωή μου 
ζητώ νά βρώ λίγη χαρά σέ μιά ευχάριστη άλ- 
ληλογ^ρφία. "Οποια σοβαρά καί μορφωμένη 
δεσποινίς θέληση νο μοΰ χαρίσβ τήν συντρο
φιά της θά κερδίσχ) στήν άρχή τήν εύγνωμο- 
σύνη μου κατόπιν όμως κάτι ωραιότερο.

Προτιμώνται Άλεξανδρείας, Αθηνών καί 
Καΐρου. ·

P. MItsos. Β. Ρ. 105 Poste-Fran^aise 
Alexandrie — Ehypte 

—Ό  Σύλλογος «ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΠΑΝΘΕΟ» 
Οά μιλήσχ) πολλά στό κατοπινό φύλλο τής 
-«Σφαίρας». *0 πρόεδρος Πάνος Φωτόπουλος.

— Μορφωμένος κύριος 30ετής, διαμένων 
εί; τό έξωτερικόν, ευρισκόμενος προσωρινώς 
ένταΰθα δι’ ύπόθεσιν, ζητεί είς γάμον κυρίαν 
ή χήραν άνευ υποχρεώσεων, εύκατάστανον, 
«οβαρά; ήλικίας. . Μετά τόν γάμον άναχωρώ- 
+ιεν μαζύ... Κ. A., Poste Restant ένταΰθα.

ΕΞΕΔΟΘΗ :
_ Καί ευρίσκεται εί; όλ\α τά βιβλιοπωλεία 

τό κομψό, καλοιυπωμένο καί μέ άποκλειστι 
κά φυλολογικό περκχόμενο βιβλίο ΤΗΣ 
ΠΡΩΤΗΣ ;μΟΥ  ΑΓΑΠΗΣ ΤΡΑΓΟ ΥΔΙΑ» 
τοϋ Μελετίου Ρήγα. Οί έν ταϊς έπαρχίαις 
ζητήοατέ το άπό τά γραφεία μας. Άποστέλε- 
ται έλεύθερον ταχυδρομικών τελών. Ή  τιμή 
του Δρ. δέκα (10).

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΤΡΟΤΜ ΤΠ HCPITIIfl ΓΙΠ ΤΟ ΦΙΛΙ
I Τό φ—λ— δ- — κρ μ - Ι

Λύσεις, συνοδενόμεναι υπό μονοδράχμων, γί
νονται δεκταί είς τά γραφεία τής € Σφαίρας» μέχρι 
τής 31 Μαιον. Τ ’ αποτελέσματα &ά δημοσιεν- 
&ονν είς τό ψύλλον τής 2ας Ίοννίον.

01 έοωκλείοντες περισσότερα 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 Τ Ω Ν  ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 

Πρώτο βραβειον "Ενα κουτί μέ 6 λινά 
μανδύλια.

Δεύτερο*. Τρία άρωματικά σαπούνια 
Τρίτον. "Ενα ζεΰγος καλέ; κάλτσες, χρω- 

μωτισμός κατ’ άρεσ«ειαν.
Τέταρτον. Μία Ίεαά Σύναψις διά τάς ολο

νυχτίας τής Σαρακοοτή;.
Πέιιπτον. Τρίγηνος δυνδρομή «Σφαίρας».

ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 
Πρώτον βραβειον. "Ενα κουτί μέ 6 ποΰρα 
Δεύτερον. Ένας λαιμοδέτης μεταξωτός. 
Τρίτον."Ksa ζεΰγος κουμπιά γιάμανικέτια. 
Τέταρτον. "Ενας άναπτήρας.
Πέμπτον. Δραχμαί 15 είς μετρητά.

Τ’ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΙftΓ^Ν^Μ ΟΥ
ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡ. 378 ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ I ΜΑΤΟΥ 

( Ή  Φ ι λ α δ έ λ φ ε ι α )
Ο Ι  Λ Υ Τ Α Ι

Αύσεις όρθάς έντός τής ταχθείσης προθε
σμίας έστειλαν οί έξής :

Ά θ . Μπίθος, (κλ. 2), Γεώργ. Μιχαλόπον- 
λος, (κλ. 5), Ειρήνη Σφίκου, Μαρία Κομνη- 
νού, Μιχαήλ Γραικός, Μ. Παπαμιχαήλ, Εύάγ 

[ γελος Κάλλος, (κλ. 2), Βι>ελμένη Φουρναρά- 
κη, Καχίνα Α. Κοντοΰ, (κλ. 3) Άγγελος Κα- 
ραράς, (κλ. 3), Σοφία Πλέσσα, Βασίλειος 
Καρατζάς (κλ. 3), Νέλλη Χρυσανθοπούλου, 
Σπΰρος Εύθ. Κοβάνης, Γ  εώργ. Μάνεσης, 
Καχίνα Σχαυροπούλου, Ιίϊνως Σταυρόπουλος, 
Άνδρέας Σιαυρύπουλος, Παναγιώχης Τσα- 
χαγέας, Μιλχιάδης Δανιήλ, Άθαν. Τριριμπά 
σης, (κλ. 2), Δημήτριος Παπαδημητρίου, 
Κων)τίνος Πανώριος, Β. Αέχχα. Ευαγγελία 
Κουκουλά, Μαρία Κουχουλά, Νικ. Ευστα
θίου, Άναστ. Μπερβινά^

ΕΚΕΡΔΙΣΑΝ ΔΙΑ ΚΛΗΡΟΥ
Ν Ε Ο Ι

Δύο μοντέρνα ψιθάκια, Γ  εώργ. Μ\χαλό· 
πουλος χαί Γ . Μάνεσης.

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

Δύο τσάντες, Σοφία Πλέσσα χαί Ευαγγε
λία Κουκουλά.

ΟΙ χερδίσαντες άς περάσουν άπό τά γρα
φεία τή; «Σφαίρας» διά νά πάρουν τά βρα
βεία των. Ή  d'C Noga

ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ 
Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΥΠΝ9ΤΙΣΓ10.Υ»

ΥΠΟ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ 

ΠιΣΓΑ^ΙΟΥ 
Πωλΰχαι tic τά utvt^ctni 

Gi6̂ ior\t*A£jJS» 
Cm uit6TI^0Tmoi>’£u(ioti.uOi>j£â [£bE

•  S T T P o o A o r s  #  .

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «ΣΦΑΙΡΑΣ»

Π Ω Λ Η  Ι Ι Σ  Λ ΙΑ Ν ΙΚ Η  ΚΑΙ Χ Ο Ν Λ Ρ .Κ Η
Είς τά γραφεία τής «Σφαίρας πωλοΰνται 

χονδρικώς καί λιανικώ; τά κάτωθι βιβλία 
καί μυθιστορήμαια :

ΤΟΜΟΙ «ΣΦΑΙΡΑΣ»
2ου, 3ου, 4 ου, 5ου καί 6ου έτου; έκαστ. Δρ. 70

ΕΡΓΑ Σ· ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ 
Ήρώ καί Λέανδρος εκασ
Ίουδήθ
"Ενα φιλί στό σκοτάδι 
’^Ασμα ασμάτων

ΕΚΔΟΣΕΙΣ : ΦΑΙΡΑΣ
Γέμμα
Ά υ καθόγ γελος 
Φιλολογικόν ήμερολόγιον 
Ό  γάμος τής Γρηάςλ

Παντόφλας ίκωμφδίαι
Τό Φρενοκομεϊον )

ΠΡΑΚΤΙΚ ΑΙ ΓΝΩΣΕΙ 
Μέγας όδηγός καλλονής 
Οίκιακή μαγειρική 
Μαγειρική Ζαχαροπλαστική

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ 
Κασσιανή, Κυριακοΰ σελ. 1152 
Τό φρικτόν λάθος 
‘ Η Γενοβέφα, μικρή.
‘ Η Γενοβέφα, μεγάλη,
Ή  Γκόλφω. Περεσιάδου,
Ή  Έσμέ
Ό  χορός τοΰ Ζαλόγγου 
‘Η κόκκινη μάσκα 
Ό  κόκκινος διάβολος 
Ή  γυναίκα, τά  χαρτιά καί τό 

κρασί
‘ Η μητέρα τοϋ άγ. Φανουρίου 
Πάπισσα ‘ Ιωάννα 
‘ Η άρχόνιισσα τής Σμύρνης 
Λυκογιάννης
Μαρία Πενταγιώτισσα 
Κυρία μέ τά Καμίλίας 
Καρδιά τής Μάννας 
Μαύρη μάσκα 
Γιάννης, Πώλ Δέ Κοκ 
‘Οδηγός καλής συμπεριφοράς,

ΧρΛιόδετος 
Χαλιμά, οελίδες 700

ΔΙΑΦΟΡΑ 
Τά 52 παραμύθια 
‘Ο Φιάκας 
‘Ο Μπερτολδΐνος 
Ό  Ροβινσών 
Μυθολογικόν Συντύπα 
‘Οδοιπόρος τοϋ Σούχσου 
‘ Ο κακούργος Πετμεζάς 
Τά άνέκόοτα τοϋ Βασιλέως 

Γεωργίου 
Ή  Άρετούσα, Πολ. Δημητρα- 

κοπούλου 
Τά Μυστικά Καλλονής 
Τά Μυστικά τοϋ άποκτάν πε

ριουσίαν 
Φυσιογνωσία
Γιά νά μάθετε νά όπνωτίζετε 
‘ Υγιεινή ηδονών - τέρψεων 
‘Η ψυχολογία τοΰ ϊρωτος 
Ερωτική έπιστολογραφία

Τά ανωτέρω, άποοτβλλόμενα εις τα  εξω 
τερικόν, έπιβαρύνονται μέ δραχ. 5 έκαστον 
τά μεγάλα χαί δραχ. 2 τά μικρά.

Διά toύς Αγοράζοντας χονδρικώς γίνεται 
έκπχωβις 20ο)ο. , _ „

Τό αντίτιμο ν σχέλλεται πρός χόν διευθυν
τήν τής «Σφαίρας» χ. Ά ν τ . Μ. Συρΐγον, 
αγίου Κωνσχανιίνου 7, Αθήνας.

Αρ. 12 
12 
20 
20

2 
2
5

2 
2

30 
10
20

80 
10 
10 
20 
15 
15 
15 
15 
15

15 
15 
30 
20 
20 
40 
20 
50 
40 
20

25 
40

5 
5 
5 
7 
4 

10 
4

15
25

25
25
60
30
25
15

Με 2 δραχμάς 5 μυθιστορήματος ενα μεγάλο διήγημα άπο τά 
καλλίτερα, μία ολόκληρος εγκυκλοπαιδική σελίς, ε’ικόνες που 
θά μείνουν αλησμόνητες. Θαΰμα έκδόσεως. Αυτά όλα θά τά 
ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ βρήτε είς τήν ~ ~ _ =

44ΑΝΘΟΔΕΣΜΗΝ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΩΝ

=  =  =  =  ποΰ θά κυκλοφορήση προσεχώς. == =  == —
Συνδρομ-ηται έγγράφοντ«ι εϊς τΑ γραφεία τ^ς ^ΣΦΑΙΡΑΣ^
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Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΤΑΞΕΙΔΕΥΕΙ ΣΤΟ Π\ΡΙΣΙ
— Μ Α Ζ Η  Μ Ε  Τ Ο Ν  Σ Α Ρ Λ Ω  —

ΤΑ ΑΣΤΕΙΑ ΤΟΤ Κου ΒΑΖΟΤ

Η Ν Ε Ο  Υ Π Η Ρ Ε Τ Ρ Ι Α
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ 

Καραγκιόζης·— Περίμενε λιγάκι, νά φάμε ! 
πρώτα καμμιά πενηντάρια ρέγκες ποϋ περι- 
σέψανε χ’ έπειτα σ' ανοίγουμε.

Σαρλώ.—Άνοιξε, Καραγκιόζη, Σοΰφερα 
ένα μεζέ τής πα- 
τρίδος μου.

Καραγκιόζης.— 
‘Αμέσως, άμέσως, 
συγνώμην ποϋ σας 
κάναμε κ’ έπβριμέ- 
νατ -. Κολητήρι, ά
νοιξε τήν πόρτα 
στόν κύριο.

Κολητήρι.—Ζέν 
τό βλίσχω τό κλει- 
ζί, πατέλα.

Καραγκιόζης-— 
Ώ  συφορά μου ! 
Τί γένηκε, βρέ σύ, 
τό κλειδί τής πόρ
τας j
Κολητήρι·— Σαρ- 
ρώ πώ; τό πήλα 
γιά ρέγκα καί το"- 
φ^α.

Καραγκιόζης·— 
Σπάσε τότε τήν 
πόρτα.

(Τό Κολητήρι σπάει τήν πόρτα καί μπαί
νει μέσα ό Σαρλώ).

Σαρλώ.—Σας έφερα ενα μεζέ.
Καραγκιόζης. Μωρέ, ψυχή μου, γιου

βέτσι.
Σαρλώ.—Άλλά έδώ βλέπι* έφαγατε όλες 

τής ρέγκες τοΰ κόσμου.
Καραγκιόζης.—‘Επιάσαμε κάτι γιά τή λι

γούρα. Τοΰτο έδώ τί είναι ;
Σαρλώ.—Έβαλα κάποιο μεζέ στό φούρνο.

! Αοκιμάστε σάς άρέσει ;
Κολητήρι.—Σά ζοκιμάσω έγώ πλώτος. 
Καραγκιόζης. Κάνε στήν μπάντα. θά δο- 

| κιμάσω έγώ πού έχω «ύαίσθητη γεΰσιν.
(Χώνει τά χέρια του μέσα στό γιουβέτσι, 

βγάζει κάτι σαν ψητό κρέας καί τό τρώει). 
Σαρλώ.—Σ ’ αρέσει ;
Καραγκιόζης.—Μωρέ πράμα ! Ποΰ τό βγή

κες, άδρεφέ μου; Κρϊμα να μήν έχο» λεφτά 
νά φτιάσα χι' έγώ.

Σαρλώ.—Τώφαγες όλο ;
Καραγκιόζης. -τΟύλο, ούλο.
Κολητήρι. —Πατέλα νά φάω καί τό γιου

βέτσι ;
Καραγκιόζης.—Όχι, μωρέ, κουτό θά σον 

χαθίσρ στό στομάχι.
Σαρλώ.—Λοιπόν αΰτό ποΰ έφάγατε ξέρετε 

τί ήτανε ;
Καραγκιόζης.—Κοτόπουλο.
Κολητήρι.—Κοτόπουλο κλεμμένο. 
Σαρλώ.—Όχι.
Καραγκιόζης. — Μ ποντάκι.
Σαρλώ.—Ό χ ι.
Καραγκιόζη;-—Άλλά τί ήταν* ;
Σαρλώ.—Μετζοσόλα !
Καραγκιόζης.— Μετζοσόλα κ* είναι έτσι 

νόστιμη ; Βρέ μπάς κι' είσαι μάγος ;
Σαρλώ.— Και ποΰ νά σοΰ φτιάξω παπού

τσι βραστό νά δής τί θαυμάσιο φαί.
Κολητήρι.— Κλϊμας νά μή ζή ή μάννα μον 

νά τής δώσουμε κι* αϋτηνής νά φάο άπό τά 
φαγια αύτά γιά νά ζυναμώσΐ ή κακομοιρού- 
λα νά κάν|] κι* άλλο Κολητήρι.

Καραγκιόζης.—Καί πο4 έμαθες νά μαγει
ρεύεις ετσι τοΰ λόγου σου ;

Σαρλώ.—Στήν Ευρώπη έτσι μαγειρεύουν. 
Καραγκιόζης —Βρέ, τούς άχρόνιαγονς ! 
Σαρλώ.— Ά μ α  θά πάμβ στό Παρίσι θά 

ίής τ ( έ «πλήξεις σέ περιμένουν.
Καραγκιόζης. —‘Εμπρός λοιπόν. Μακαρία 

ή όδός. Κολητήρι έτοιμος ;
Κολητήρι.—Έτοιμος.
Καραγκιόζης.—Λοιπόν, ο»ως είπαμε : Θά 

κάμε μέ τά πόδια xui θά πάρουμε μαζή μας 
καί τό γάιδαρο γιά νά φορτώσουμε τά τρό- 
φιμα.

Σαρλώ.—Βέβαια.
Καραγκιόζης.— Καί νά δή: πού ό γάϊδα- 

ρός μου έχει άπάνω του καί άσύρματο τηλέ
γραφο.

Σαρλώ. —’Ασύρματο τηλέγραφο ό γάιδα
ρος σον ;

Καραγκιόζης.—Μάλιστα. Τήν ώ^α πού

τεντώνει τ* αυτιά του στέλνει τηλεγραφή
ματα.

Σαρλώ. —Μωρέ, έσύ είσαι διαμάντι. Οι δυό 
μας θά κάνουμε θραΰσι στό Παρίσι.

Καραγκ όζπς.—Καλά νά κάνουμε θραΰσι 
στό Παρίσι, τό νοΰ σοο μονάχα νά μή μάς 
κάνουνε θραΰσι καί ατό κεφάλι μας.

Σαρλώ.—Πάμε λοιπόν.
Καραγκιόζης.—Στάσου μιά στιγμή ν' άπο- 

χαιρετήσουμε καί τούς φίλους μας.
Σαρλώ.—Έχετε πολλούς φίλους ; 
Καραγκιόζης.—Έμ* βέβαια. Ούλοι οί χω 

ροφυλάκοι μάς γνωρίζουνε. Λέν σοΰ βάζω καί 
τούς έργολ-ϊβους τών κηδειών πού μάς γνω
ρίζουν χρονιά· Οΰλα τά καπάκια άπό τά φέ
ρετρα ό γυιός μου τά σήκωτε 

Κολητήρι.—Έγώ, πατέλα, σά πάω νά 
χαιρετήσω καί τό Σιαμάτη τό στραλα- 
λατζή.

Σαρλώ.—Γιά νά μή χασομεράμε, προτείνω 
νά φύγουμε κι* όταν φτάσουμε στό Παρίσι 
Οΐέλνετε άπό κεϊ στόν καθένα μιά κάρτα.

Καραγκιόζης·—Δηλαδή τούς άποχαιρετάμε 
ταχυδρομικώς ;

Σαρλώ.— Μάλιστα.
Καραγκιόζης·—Μπράβο ! Έμπρός λοιπόν. 

Έχετε γιά ψηλά βουνά κι* έσεΐς, ψηλές ρα
χοίλες, δάση καί ποτάμια καί βερεσέδες 
Ώρα καλή οτήν πρύμνη μας μι’ άγέρας οτά 
πανιά μας κι* ούτε πουλί πετούμενο νά μή 
βρεθή μπροστά μας. γιατί αλλοίμονο του. 
‘Ωμό Οά τό φά-Q τό Κολητήρι.

Κολητήρι. (κλαίει).—Άχου, όχου. 
Καςαγχιόζης.— Γιατί κλαϊς, βρέ χρου

σούζη j
Κολητήρι.—Ζέν άκοΰς, ζέν άκοϋς ; 
Καραγκιόζης·—Τί τρέχει ; ’Έρχεται ό σπι- 

τονοι κοκύρης.
Κολητήρι.—Ό σ ι, βλέ σύ. Άπότσω πελ 

νάνε μιά κηζύ(α. Παναζία μου I τί πατσιμά- 
ζια πού σΰχοννε. Έγώ ζέν έίχουμαι μαζή 
σας. Σά πάω σιό νεκροταφείο.

Καραγκιόζης. — Βρέ, ζφάριον, έμεΐς θά 
πάμε στό Παρίσι κ* έσύ συλλογιέσαι τήν κη
δεία; ‘Εμπρός, άκολοέΰει με. Άπό ποϋ θά 
πάμε ;

Σαρλώ—Ά π ό τό δρόμο πού πάει ό σιδη
ρόδρομος.

Καραγκιόζης.—Γιά νά κόψανμε δρόμο δέν 
πάμε καλλίτερα άπό τ ’ Άναφιώτικα; Θά μάς 
κάνουνε καί διαόήλωοι.
* Σαρλώ.—Κύριε Καραγκιόζη, δέν πρέπει νά 

χασομεράμε. Στό Παρίσι θά μάς περιμένουνε 
μέ άγων1α. Ξέρεις τί υποδοχή μά; έτοι- 
μάζουν ;

Καραγκιόζης. - Ξέρω.
Σαρλώ.—Τ ι ξέρεις ;
Καραγκιόζης.—Ξρρω γώ.
Σαρλώ.— Λοιπόν, Καραγκιόζη μου, στδ 

Παρίσι μάς έτοιμάζουν μιά ύποδοχή πού ούτε 
στόν ύπνο σου δέν τή* έχεις δή. Φαντάσου, 
τέτοια ύποδοχή δέν τήν κάνονν· οΰιε οί 
πρεοβευτάς.

Καραγκιόζης. -  Δέν μοΰ λές, οί πρεσβευτά- 
δες τρώνε ;

Σαρλώ. -  Πώς δέν τρών·.
Καραγκιόζης.—Έλεγα...
Σαρλώ.—Έμπρός λοιπόν, ξεκινάμε. 
Καραγκιόζης·—Μιά στιγμή νά βρώ ένα 

σκοινί.
Σαρλώ.—Τ ί θά τό κάνος τό σκοινί ; 
Καραγκιόζης.—Νά δέσω τό Κολητήρι κον

τά μου. Μπορεί νά περάσουμε άπό κανένα 
χωράφι καί νά μήν άφήσ^ σανό γιά σανό.

(Ό  Καραγκιόζης δένει μ* ένα σχοινί τό ένα 
χέρι τόΰ Κολητηριοΰ καί μέ τήν άλλη άκρη 
δένει τό δικό του χέρι. Πίσο» τους τραβάνε 
τό γάιδαρο Παρά πίσω έρχεται ό Σαρλώ. 
Έ τσ ι ξεκινούν καί ύστερα άπό 15 μέρες 
φθάνουν στό Παρίσι. Είναι νύκτα καί ψά
χνουν νά βρουν κανένα ξενοδοχείο. Ό  Καρα
γκιόζης είναι ψόφιος τής πείνας).

Ο  Κ Α Ρ Α Γ Κ ΙΟ Ζ Η Σ  ΚΑΙ Ο  Σ Α Ρ Λ Ω  

Μ Ε Σ Α  Σ Τ Ο  Π Α Ρ Ι Σ Ι
Καραγκιόζης.—Δέν περίσεψε κανένα ξερο

κόμματα άιιό τό δρόμο ; Λιγώθηκα άπό τήν 
πείνα. Τ* είναι έκεϊνο έχει κάτ» ; Πεπόνι;

Σαρλώ.—Τί πεπόνι, άδελφέ ; Είναι ό π9ρ- 
γος τοΰ Ά ίφελ.

Καραγκιόζης. — Γλέπεις ; Άρχισα νά

Ό  κ. Βάζος προσλαμβάνει στό σπίτι τοι* 
νέα ύ.τηρέιρια.

— Τ. δουλειέ; ξέρεις νά κάν^ς, τήν έ^ωτά 
ό κ Βάζος.

"Ολες τής δουλειές, 
κύριε. Ξέρω καί μαγεί
ρισσα.

—Ώχ, ώχ, άνακράζει 6 
κ. Βάζος.

τ— Τί έπάθατε, κύριε ;
— Δέ μοΰ λες κορίτσι 

μου, μήπως ή μητέρα σον 
είχε καμμιά σχέσι μέ τούς 
Βάζ υς ;

—Ό χι, κύριε.
— Δ 'ν  μπορεί. *Η μη

τέρα που θάχε σχέσεις μέ 
τούς Βάζους.

— Μά γιατί τά λέτε 
αύτά, κύριε ; *Η μητέρα μου ήταν τιμία γυ
ναίκα.

— Δέν είπες ότι ξεύρεις μαγείρισσα ;
— Μάλιστα.
— Έ , λοιπόν, έκανες καλαμπούρι.
— Τί έκαμα ;
— Καλαμπουράκι τρίτης τάξεως. Είπες 

μαγείρισσα, δηλαδή μά-γε(ρισσα, γύρισα, 
γύρισα, δηλαδή όλο τόν κόσμο γύρισα ώ; πον 
νά σ’ εΰρω. Ά ς  είναι δμως. Πές μου τώρα 
πώς οέ λένε ;

— Περσεφόνη, κύριε.
— Παναγία μου, άλλο, άλλο Περσε-φόνη, 

φόνοι, φόνοι, δηλαδή γιά σένα έχουν νά γί
νουν πολλοί φόνοι. Κι* άπό ποΰ είσαι ;

— Από τή Θήβα.
— Ώπα. Θήβα, θήβσ, Βάθη, βάθη, δηλα

δή θά πάμε να καθήβουμε στή Βάθη. Σέ 
συγχαίρω παιδί μου έσύ δέν μπορείς παρά 
νά είσαι συγγενής τών Β ίζων.

Ό  χ . Σ φ ιρ ν ιιΑ ύ ν η ς

στραβώνουμε άπό τήν πείνα. 0 i  μέ πάρ^ς 
στό λαιμό σον, μωρέ κύριε Σαχλώ.

Σαρλύ.— Λοιπόν όχι. Βλέπει; αΰτό τά 
φραντζολάκι ;

Καραγκιόζης.—Φέρ’ δώ, φέρ’ δώ.
Κολητήρι.—Σέλω κ’ έγώ, σέλβ κ’ έγώ. 

Άχου, ζέ μ’ άφίνατε νά πάρα άπό κίσβ» 
τήν χηζεία.

Σαρλώ.—Στάσου έγώ τώρα θ' ά ν ίβ · άπά
νω σ’ έκεϊνο τόν πΰργο κι’ δταν μπορέσχις 
ν* άνεββς κ* έσύ, τότε θά σοΰ δώσω τό φρατ- 
ζολάκι.

(Ό  Σαρλώ άνεβαίνει έπάν» στόν πβργο 
καί δείχνει τό φρατζολάκι στόν Καρα- 
γκιόζη).

Καραγκιόζης.— Βρέ, πέτα το, πέτα τ ·  
Ά χ , μωρέ, νάχα κανένα περίστροφο.

Σαρλώ.—Καραγκιόζη, άνββα άπάν».
Καραγκιόζης -  Ν' άνέβη έκεΐ πάν» γιά νά 

φάω κι’ άμα κατέβω ποιός θά μοί Sm )  νά 
ξαναφάω ;
„ Σαρλώ.—Ό χι, δχι, θ ’ άνεβ^ς άπάνω.

Καραγκιόζης, (γονατίζει σάν νά θέλ^ νά 
προσευχηθεί).—Νά συχωρεθοΰν τά πεθαμένα 
σου, άδρεφούλη μον, ρίξε μου τό φραντζο
λάκι.

Κολητήρι.—Πατέλα, νάν τόν άρχίσ» μέ 
τις πέτ>ες ;

Καραγκιόζης.—Βάρτου.
Σαρλώ. —Σταθήτε. Θά κατέβ».
Καραγκιόζης. Ρίξε μου τό φρατζολάκι.
Σαρλώ, (τοΰ τό ρίχνει).—ΓΙάρτο.
Καραγκιόζης.—Μωρέ, τί ιΐναι τοντο; Πέ

τρα, παιδί μου.
Σαρλώ.—Ώ ς  πον νάρθχι άπό πάν» κάτ« 

ξεράθηκε.
(ΕΙς τό  προσεχές ή ξεκαρδιστική συνέ

χεια τοΰ Σαρλώ καί τοΰ Καραγκιόζη).
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