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2 <ΣφΑΙΡΑ»

Ο ΝΟΟ ΜΑΝ ΤΗΣ  ΤΗ Σ  «ΣΦΑΙΡΑΣ»

Τό γραφείαν ζής < Σφαίρας* άναλαμβά- 
νει τήν διαβίβασιν επιστολών έκ μίρονς 
ιώ ν  ενδιαφερομένων πρός διάσημο ν έκ 
Κωνσταντινουπόλεως Λοομάντην καί π ν εν  
μαζιστήν διαμένονζα έν 'Αθήναις. Πλή
ρες, φώς είς όλα τά οικογενειακά μνοζήρια.

Πνευματισμός, υπνωτισμός, τραπεζάκι.
Ψοχολογία παντός άζόμον έπι ζή βάσει 

ζον γραφικόν χαραχτήρος.
Σννεννόηοις όι'αλληλογραφίας. Ά π α ν - 

ζήοεις ζαχεΐα\ και άκριβείς. Πλήρης μν- 
σζι-Αόζης. Γράψατε ·. Νοομάνζην, γραφεία 
« Σφαίρας*' έοωχλείονζες δραχμάς ίο είς 
εκάαζην επιστολήν.

Είς τούς έπιθυμοννζας νά λάβουν απαν
τήσεις δΓ ίδιαιζέρας έπισζσλής καί όχι διά 
ζής στήλης, καθίσταται γνωσζόν ότι δέον 
νά έσιύχλείονν εις όιπλοϋν ζό όρισθεν άν- 
ζίζιμον.

Ο ΝΟΟΜΑΝΤΗΣ ΑΠΑΝΤΑ:
Ω ΡΑΙα Ν ΚΚΡΚΥΡΑΝ, Κέρκυρα: Ό  γά

μος με τόν νέον έίβϊνον ούόεπαίε θά yiv-Q. 
βα  δοκιμάσβ ε άκίμη πυλλας περιπετείας 
μέχρις ότου φτάσετε εί; τον γάμον.Σά; συνι
στώ «ά προσέχετε τοΰς κυρίου,, τούς ό,ιοίους 
συ'αναστρβφεαΟε έσχατως.

ΛΑΤΡΗΝ ΒΟΣΠΟΡΟ ί ,  Καρδίτσαν: Εις 
τό επάγγελμα σ ι; θά εύ.»ιικιμήσειε τελείως, 
άλλά χρειάζετε νά εΐσίίε περισσότερον σώ- 
φρων. Είς άλλο μέρος δέν θά μεταβήτε. Ή  
μοίρα σας δέν σάς προορίζει δ ι' άλλου. Θά 
λοβϊιε ouiju.ov, τής οποίας ό χαρακτήρ #ά 
σύμφωνη πληρε jta ,u μβ τόν ίΐκ ον  οας"καί 
θα ζήσετε ά ιολύτω; ευτυχής μαζή της. Διά 
τόν άθβ*φ ίν σας εχω ένδυιασμού; ώς πρός 
τή θεραπείαν του. Περί τή; άόεΛ,φή; σας 
άδυνατώ νά προβλεψω, εφ’ oajv δέν έχω ύπ’ 
όψιν μου τόν γραφικόν τη - χαρακτήρα.

SELETTE, "Αθήνας : Γωμον δέ» διαβλέ
πω. Σάς συμβΛ’λεύω νά μή έ,αντιω&ήτε είς 
τή θέλησιν τών γονέων σ ς.
Η παρακοή σας ϋά σάς καταστήιη δυ^τι,χή. 

Σάς συνιστώ νυ. ίΗα<οψβτε τος σχέσεις με 
τόν κύριαν εχεϊ ο .Φοβούμαι μ ή σάς έκθεσή. 
Και πάλιν σάς Λέγω : 'Αφήσατε τούς γσνεΐς 
οας να κανονίσουν τα τοϋ γάμου σας. Οΰτω 
μοιον θα ειύτυχήσε\ε.

ΛΣΤΡΟΝ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ : Τό μέλλον 
σας πληροί, άιωααλιών καί περιπετειών. Εί; 
την έργασίαν,είς τήν όποιαν έπιδΟεσθε τώρα 
θά συναντήσετε πολνας δυσκολίας.

ΧΑΜΕΝΗΝ ΑΓΑΠΗΝ : Λέν θ ’ άποκατα- 
σταάήτβ πριν π*ρελ»ουν 3 έτη. Τό ενδιαφε
ρόμενον πρί.ιωπον θα σάς έγκαταλείψο.
_ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΜΕΝΗΝ : Γάμος ένιός τοΰ 
έτους. Δέν θ ά.τοβή όίίωςόιον εύτυχής φαν- 
τάζεσθε. Δένσάς αγαπούν εϊνικριτώ, κ ιί μή 
αΰταπατάσ&ε.

ΠΙΚΡΑΜΕΝΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ : Διά νά παύ- 
σο νά σάς στενυχωρή ό αύ,υ/ός σας προσ
παθήσατε νά είσθε ειλικρινή; ααζή του. Τόν 
έκάματε δυστυχή. ‘Εννοείτε; Ή  έπιιοχίαείς 
τήν έργασίαν του έξαρτάται άπό σάς. Έχετε 
εραστήν. Έν Toiaiicfl περιπτώσε» πώς θάλε
τε νά εύτυχήσε τε μέ τόν σύζυγόν σας ; Διά 
τάς αδελφός σας &χω νά σάς είπω πολλά, 
φθάνει νά θέσετε ύ,τ' όψιν μου τόν γραφι
κόν χαρακτήρα άμφοτέρων.

ΑΔΙΚΗΜΕΝΗΝ ΨΥΧΗΝ: Γάμος σύντο
μος. Μήνα Φεβρουάριον.’Ασφαλώς θά λάβειε 
ως σύζυγον έκεΐΌν πού άγαπάτε. Θά είναι 
πτωχός, άλλά θά σάς καταστήσω ευτυχή Κά
ποιο δισάρεστον γεγονός θα συμβή είς τήν 
οικογένειαν σας, άλλά τυΰτο δέν πρέπει νά 
σάς πτοήσω.

ΓΑΡΥΦαΛΟΝ, Πατήσια : Τό μέλλον οας 
πολυκύμαντον «α ί πλήρες οικονομικών περι
πετειών. Σάς συνιστώ, έύν δύνασθε, ν* άπο· 
φύγετε τό ταξείδιον ποΰ σ<έπτεσ&ε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΝ Β Α Κ ΙΡΤΖ Η :Τό  μέλ
λον οας δυστυχβς. Εί; τόν 8qo>tu μόνον απο
τυχίας θά έχετε »

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΝ ΤΣΕΥΓΟΥΛΗΝ : Είς τήν ί 
ποίησιν θά διαπρέψετε. -Εχετε πολΰ άνε- ί 
πτυγμενον τό ποιητικόν αί3θηι*α. Το μέλλον | 
σας θά είναι ευτυχές, έν ταύτφ δμως καί ί 
περιπετειώδες. Ή  μέλλουσα σύζυγός σας j 
θά ονομάζεται Αικατερίνη.

ΑΘΑΝΑΣΙΑΝ ΚΟΤΖΑΔΗΜΗ ΓΡΙΟΥ . Τό 
μέλλον σας πλήρες πικριών. Ένας θάνατος 
σύντομος θά σάς στοιχίση πολύ.
,  ΑΕΛΑΝ Ν ΙΚ Ο ΑΑΊ* δ ΟΥ : Σάς βεβαιώ 
λ ι ι  α  οα  ̂ θάγίνχι άπό συνοικέσιον,
άλλά κατόπιν έρωτος περιπετειώδους καί 
φλογερού. Όνομα μέλλοντος συζύγου : Σπυ
ρίδων

ΣΕΡΕΝΑΝ : Τό μέλλον σας άβέβαιον. Τ ί
ποτε δέν δύναμαι νά συμπεράνω περί αύτού.

ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟΜΕΡΗ Γ Ω Μ Α
“Α, δέν Θέλω πιά νά σέ ξαναδώ, γιατί 

μοΰ Θυμίζεις συμφορές ποΰ αγωνίζομαι ιά 
λησμονήσω, για τί μοϋ 0υμίζρς το τρυφερό 
αμάρτημα πού λυόνω νά τό έξαγνίσω. Ά ,  
μοιραία γυναίκα, πώς Θά κάμω νά μή σέ 
ξαναδώ. . Ευτυχισμένη ft δυστυχισμένη για 
μένα άδιάφορο. Aiv Θέλω νά σέ ξαναδώ, 
γιατί ενα σου βλέμμα Θά μοΰ στ^ιχίσρ πο
λύ, μ’ ένα σου βλέμμα Θά ξαναγυρίσω πάλι 
στά παληά,τότε πού σ’ άγαποΰσα τόσο,τότε 
πού είχα έγκαταλείψει στά χέρια σου δλα 
τά ίερά μου χαί τά  δσια κ’ έσΰ τά έπρόδω- 
σες καί τά είρωνεόθηκες, έσΰ, έπρόδωσες 
καί είρωνεόθηκες τήν άγάπη μου, κακό κο
ρίτσι

Πυλ' ές φορές ευχήθηκα νά βρεθϊί κάποιος 
νά σοΰ συντρίψη τήν κορόιά και νά σέ 
κάμρ κουρέλι γιά νά χαθης πειά άπό τά 
μάτια τοΰ κόσμου, δπως έχάθηκα κ’έγώ, 
γιά νά κρυφθίί οέ μιά άπόμερη γωνιά κ’ 
έκεΐ νά κλάψας τή δυστυχία σου... Τίποτε 
δέν θά ύ ι·4ρχο γιά σένα τό ώραΐον τότε. 
θάναι μοιρολόγι γιά σένα το. τραγούδια 
τών νέων καί τά φιλιά τών έρωτευμένων θά 
αού γίνοντα ι μαρτύριο. Τότε θά ήμουν 
πλέ ν βέβαιος δτι δέν θά σέ ξανάβλεπα...

Τραβήξου σέ μιά άπόμερη γωνιά κ’ έκεΐ, 
μέσι στά δάκρυα καί στους στεναγμούς, 
έξαγνίσου κ’ έσΰ άπό τό μεγάλο σου αμάρ
τημα. ..

Κ ’ έγώ... ’Εγώ θά σ’ άγαπώ πάντα, πεισ
ματάρα μου γατούλα. ΕΣΠΕΡΟΣ

=  Τ Σ Α Ρ Λ Ε Σ Τ Ο Ν  =
Τί εί^αι λοιπόν αοτός 6 χορός, αγαπητοί 

μου, πού β άπτ&ι στήν καρδιά, γιά τάν δποϊον 
οιιω; ξεςραιλλαίνεται σήμερα δλη ή ΰρήλιος ; 
Χ^ρός. Αλλά μπορεί, σα παρακαλώ, νά άνο- 
μασθή χορός τό πήδημα πού κάμουν μέσα στά 
λαστιχένια ε^μαίτιά των οί ανιακεί τήν ώραν 
τής μεγάλης των κρίσεω, ; ’Άν είναι δυνατόν 
νά όνομασβή χορός τό τρέξιμο λυσσασμένου σιύλ- 
λου, τά σιριφογυρίσματα πληγωμένη, δορκάδος, 
οί στροβιλισμοί ζαλισμένου λέοντος Χορός. . 
Έπήραν έκεΐ ένα cu>po έξωφρενικάς κινήσεις, 
τ·ύ Ιϊασαν ένα κτυπητό δνομα καί έκίλεσαν 
τούς χο;ομαν*ϊς ν’ άποτρελλαθοδνε.

"Ο’πω: γραφούν τά χορευτικά περιοδικά τοΒ 
Παρισιού, δ Τσάρλεστον Θά κούρασή τούς εγ
κεφάλους,τούς δποίούς άφήκε γερού; ή δίνη τοδ 
πολέμου. ’Αλλά καί f] καρδιές δέ\ έχ-ον νά 
πειραχθοδν λιγώτερο, διότι ό χορό; αύτός,κα&’3 
δπερβολικά κουρασ ίΐκός, βλάπτει φοβερί. είς τήν 
καρδιά. Μέχρι τώρα είχαμε τρία θύματα. Καί 
ομως δ χ^ρός δέν λανσαρίσθηκε άκόμη γιά κα
λά. Μεθαύριον άσφαλώς θά κουβαλλοΒν κατά 
έκατοντάδα; είς τά νοσοκομεία τά θύματα τής 
κλωτσοπατινάδας αύτής. Νά μοϋ τό θυμηθήτε.

Ο Α Ρ Χ ΙΣΥ Ν ΤΑ ΚΤΗ Σ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΓΥΝΑΙΚΑ

'Α ν  πάρ^ς στό σπήα σου μιά έιέρετη γυ
ναίκα,  ̂θά σου /αι ευ<ολο νά τήν κρατή ι^ς, 
κι* άκόμα νά τήν ένισχύσ^ς στήν αρετή. Μά 
αν πάρης στό σπίτι σου μιά γυναίκα μέ κα
κές κλίσεις, θά δυσκολευθ^ς πολύ νά τήν δι
όρθωσης, γιατί δέν είνε πολύ εΰίολο νά πε- 
ράσκ) κανείς άπό τό ένα άκρο στό άιλο. Δέν 
λέγω πώς είνε αδύνατο πράγμα, μά έξακο- 
λουθώ νά τό θεωρώ υπερβολικά δύσκολο.

θερβάνζες

Από τό επάγγελμά σας μή πβριμβνετε καί 
πολλά πράνμητα. Θά ζήσετε άκόμη 24 έτη. 1 

ΠΟΛΥΒΙΟΝ : Πάντω; θ έργασθή<:« καλ
λίτερα μόνος σας. Θά ζήσετε έν όλω 74 έπη. 
Γάμον διαβλέπω ε«τός διετίης. ”0>ομα μελ- 
λούσης συζύγου.· Μαρία. Μέ τήν Γεωργίαν 
δχι. Θά σάς καταστήσω τόν δυσιυχέσιερον
τών 4 θρώπων.

Λιλήν Σπηλιω ζ., δέν έ^αβον δυστυχώς τ ί
ποτε. Φαίνειαι πώ; εί; τό ταχυδ>οιιεϊον κα- 
τακλέπτουν τάς επιστολάς \ιτ>·υ.Γϊληγωμένον 
νέον, Έρωζόκριζον Κ ., Κόλφο, θά σάς 
απαντήσω είς τό προσεχές,

0  ΝΟΟΜΑΝΤΗΣ

ι =  =  Η Ε Υ Τ Υ Χ ΙΑ  =  =
ΙΝΔΙΚΟΝ ΔΙΗΓΗΜΑ

Συνέβηκε στό νησί τή; Κεϋλάνης, τόν έβ
δομο αίώνα πριν γεννηθή ύ Χ ρ ι σ ι Ο ί ,  κατά 
τήν έβδομη μετεμψύχωσί μου τόν καιρό πού 
ό Σακιαμόίΐ έδιδίΛσκε στόν κάμπο τό θείο 
νόμο, τό νόμο τής άγάπης πρός όλους τούς 
άνθρώπους. Ναι, συιέβη<ε οτό νησί τής Κ ε
ϋλάνη ..

Ή  θλιμμένη ψυχή μου είχεν ένσαρκωθΰ 
στό σώμα ένός ΠαρΙα. ΤΙς λίγες στιγμές τή; 
άνακαύσεως, σιό άναμεταξύ των ώ^ών τής 
σκληρή; δουλειάς, ένας σύντροφός μας, σκλά
βος κ.’ αύτ ς σάν κι* έμάς, έδιάβαζε τίς προ
σευχές καί τούς ιερούς ΰμΌυς, τα ά/ια λό
για πι.ύ είχαν γράψει οί σοφοί Σά<κας καϊ 
οί μαθητέ= των. Καί έγώ ά<ουα τί; όιδαχές 
τοΰ Βυύδα, άλλά δέν σκεφτόμουνα ούίε τή 
θλίψι, ούεε τά θάνατο, οϋ'.ε τούς πόνους, 
ι,ύιε τήν άθλιοτηια τή , χαρά; τών ανθρώ
πων. Ούτε βυθιζόμουνα στήν έκτασι πού, 
μπρός στά μάτια τής φαντασίυς τοϋ άσκητή 
άνοίγει tic πύλες τής μυστηριώδους πόλεως 
τή; Νιρβανά, δπου ζ^ κανείς χωρίς νά ύ- 
παρχο, ό.του κοιμάται χόν ι/ιώ.ιο ΰ ινο τής 
ανυπαρξίας, μακρυά, πολύ μακρυά άπό τίς 
αθλιότητες τοΰ κόσμου, είς τά βασίλεια τή; 
ρακαριότητος καί τή, άναπαύσεως, πέρα άπό 
τόν άγνώμονα ώκεανό τής θλιβεςή; δημι- 

ι οιιργ ας.
Ή  καρδιά μου είχε ταραχθχί άπό τήν άν- 

θρώπινη ματαιότητα καί νά μάτια μου δέν 
βλέπανε τό φώς στόν άληθινό δρόμο. I ιατΐ 
αγαπούσα τίς άπολαύσεις τή; ζώής - κι' άν 
ά<όμη ήταν ψούτικες ocv τούς άντίλαλους 
στις σπηίηές, κι* απατηλές σάν τίς σκιές 
πςύ ^αντανακλούν τά νερά τών ποταμών— 
καί ήθελα νά πιώ όσο μπορούσα άπό τό πο- 
τήρι τής ήίονής, πού, πραγιιατικά, είναι 
μόνο δοχείο ής θλίψεως καί τή; άηδίας.

Καί τό ένσιικτο πού γε ν^ τίς επιθυμίες 
κ .ί τά πάθη μεγάλωσε στήν καρδιά μιυ τόν 
ενθουσιασμό γι; τήν άηδή αύτήν ΰπαρξι.

Τί χρε^άζοΛαι, σ<έφθηκα, γιά νά βρώ 
αύτή τήν ευτυχία;—Νά είμαι ελεύθερος· ή 
ελευθερία άρκεϊ γιά τήν εύ υχία μου.

Καί έγινα ελεύθερο, μά ή φτώχια δέν μ’ 
άφησε καί έζηϊα ξευτελισμενο0 χρόνια καί 
χρόνια.

Καί δέν βρήκα τήν εύιυχία.
— "Ω ! σκέφθηκα τότε Τί άνόητος πού εί

μαι ! Δέν άρ<ει ή έλευθερία γιά νά είναι κα
νείς ευτυχισμένος. Χρειάζονται καί τά 
πλούτη.

Μιά μέρα βρέθηκα μέ μεγάλη περιουσία 
καί μπόρεσα νά ί κοινοποιήσω ίϋκολα όλίς τίς 
άνάγκες καί tic επιθυμίες μου.

’Αλλά δέν β̂ ,ή «α τήν ευτυχία.
— Τί μέ ωφελούν τά πλούιη, είπα τότε, 

σάν δέν μπορώ νά πραγματοποιήσω τίς με- 
Υαλείτερες φιλοδοξίες μου ; Ώ  I άν ήμουν 
ίσχυρόε !

Καί έγινα μεγάλος καί πολύς, καί είχα ο
λόκληρη χώρα στήν εξουσία μου, χιλιάδες 
σκλάβους καί θεόρατους ελέφαντες, χρυσά uq- 
ματΟ', κήπους μέ κάθε λογής λουλούδια καί 
γυναϊχε; στολισμένες μέ άτίμητα πετράδια.

’Αλλά τήν ευτυχία ^έν τήν βρήκα.
Καί όταν άρχιζε νά μέ πιάνο άηδία γιά 

τήν εξουσία, πεθύμησα νά γίνω σοφός, καί 
| σπούδασα στήν Αίγυπτο, στή Βαβυλώνα, στή 

Περσία, στή Χαλδαία, καί ύ;τελόγισα τίς α
ποσώσεις τών άστρων, καί μέτρησα τά ΰψη 
τοΰ ήλιου. Μά είδα πώ; στή μεγάλη σοφία 
κρύφτεται ή μεγάλή άγωνία, κ«ί ότι, όποιος 
θέλει τή γνώσι, μόνο τή θλϊψι βρίσκει.

Καί δέν βρήκα τήν εύτυχία.
‘Απηλπισμένο;, γύρισα τότε πίσω στό νησί 

τή; Κεϋλάνης καί ξανάγινα παρίας κοί ξα- 
κολούθησα τή ξωή τοΰ μαρτυρίου μου, καί, 
ίρυχος, καρτεροΟσα τήν ώρα τοϋ θανάτου, 
τή γλυκειά στιγμή πού θάχανα τή προσωπι
κότητά μου στό σκιόφως τοΰ παρελθόντος 
καί θά βυθιζόμουνα στή πεθυμητή άσ-νειδη- 
αία, σάν μιά άκτϊνα τοϋ ήλιου στις μπλάβες 
μάζες τών νερών τοϋ ώ«εανοΰ.

Στά βιβλία τοΰ Ζαρατούστρα καί οτά γρα
φόμενα τοΰ Μπέν Σιράχ υπάρχουν παροβο
λές πιό σοφές καί πιό διδικτικες· λέγω όμως 
μέ πεποίθησι σέ σάς, πού ή καρδιά σας έχει 
ταραχ&ϋ ά™ό τή ματαιοδοξια καί τά μάτια 
σας είναι τυφλωμέ\α άπό τόν εγωισμό, ότι 
είναι^ ωφέλιμη γιά τή σωτηρία τής ψυχής 
σος ή ιστορία αύτή , τής ζωής μου, τή; έβδο
μης μειεμψυχώσεώς μου στό σώααένός σκλά
βου, στό νησί τής Κεϋλάνης, εξακόσια χρό
νια πριν νά νεννηθή ό Χριστός.
(Κατά τό Ισπανικόν τοϋ Plo Baroja).
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ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟΝ ΤΟΥ ΑΡΜΕΝΗ
υ π ο  L I D

ΟΙ ΑΟΛΙΟΙ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Υ Π Ο  i n - A - I S !  JST. Κ Ο Ν Δ Υ Λ Α Κ Η

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

Κατόπιν έστράφη καί παρετήοηαε πέριξ.
Έ ντές τοΰ σουλιανικοΰ θαλάμου άπήσ ράπτε παντοΰ ό χρυσός 

καί οί πολύτιμοι λίθοι. _ _
— Νά π ίρω άπ’ αύτά ; έσκέ θη. Έάν ή Χαϊδίν σωθή εχομεν 

ανάγκην χρημάτων διά ά φύγωμεν είς τήν Ευρώπην. Εάν δέν σωθή, 
πρέπει νά οωθώ έγώ καί να ψύγκ>, διότι έντός ολίγων ώρών ή αστυ
νομία θά μέ καταζητήσχ].  ̂ _

Μετά μικράν σκέψιν, ό Τιγράν άπεφάσισε νά όπλισθή τουλάχι
στον διά χρήματος.

Έσπευσε καί ταρέλοβε πρώτον τήν έπί τής τραπίζης άδτμαντο- 
κόλληιον ταμβακοθήκην τής Σουλτάνας’ κατόπιν έλαβε ιό πολύτιμον 
πλαίοιον τή, είκόνος, τό όποιον είχεν άπορριψει.

Μετά τούτο δέ έσπευσε πρός τό (<ικρόν κιβώτιον έκ ξυλοο δρυος, 
έντός τοΰ οποίου τοΰ είχεν είπή ή Χαϊδίν δτι ύπή.χεν «φθόνον 
χρήαα καί κοσμήματα βιρύιιμα.

*Η κλείς {ΰρίσκετο έπί τοΰ κλείθρου...
Ό  Τιγράν ήνοιξε τό κιβώτιον καί ΰ.τεχώρασίν έκθαμβος.
Έντός αύτοϋ άπήστροψαν δεκάδες πολυιίμων δακτυλίων, εν πε- 

ριδέραιον έκ χονδρών πολυέδςων άδομάντων. καρφίδές άδ ιμάντινοι 
διαφόρων μεγεθών, εύμεγέθεις μαργορΐται, άλύσσεις χρυσαϊ καί στη
ρίγματα τής κόμης. _ '

Πάντα ταΰτα Ικειντο άτάκτως έρριμένα έντος τοΰ μικρού κιβω
τίου μαρτυροΰντα τήν περιφρόνησιν τής δε-Ίΐοίνης των πρός τήν 
φυλ- κήν τοϋ χαρεμίου καί τόν έρωτα τής ψυχή; της πρός τήν έλ&υ-, 
θέραν ζωήν.

*0 Τιγράν, συγκινημβνος έκ τής εόγλώττου έ«είνης μαρτυρίας τών 
αψύχων πραγμάτων περί το { χαρακτήρος τής Σουλτάνας, 6ξήγαγε τό 
μανοήλιόν του, περιεσύναξεν αύτά έντός αύτοϋ καί τά έθεσεν είς τόν 
κόλπον του.

Τότε εις τό βάθος το ί κιβωτίου ηαρετήρησε χρηματοφνλάκιον εξ 
έρυθροΰ καί ευώδους ρωσσικοϋ δέρματος, φέρον άνωθεν τά σουλτα- 
νικά εμβλήματα έκ χρυσοΰ.

Έλαβε τό χαρτοφυλάκιον καί τό ήνοιξε...
Μία &4σμη χαρτονομισμάτων τής 'Οθωμανικής Τραπέζης έξεχύθη 

πρό τών πσδών του.
Ή  Χαϊδίν, λαμβάνο\>Οα τάς πλουσίας χορηγίας τής Σουλτάνας είς 

χρυσόν, μετέβαλεν αύτάς διά τής Ζαή είς τραπεζικά γραμμάτια
— Περίεργον ! έσκέφθη ό Τιγράν, συνάζων έκ τοϋ έίάφουο^ τά 

γραμμάτια. Φαίτεται ότι ή Χαϊδίν εΤχε προαίσθημα ότι δέν θά έμε- 
νεν έδώ πολύν καιρόν !

Έπανέφερε τά τραπεζικά γραμμάτια, άιινα ύπελόγισε προχείςως 
είς άξίαν τριών χιλιάδων λιρών τουρκικών, έντός τοϋ χαρτοφυλακίου 
Ναί τά έθεσεν είς τόν κόλπον του. ,

— Ίσω ς μέ αύτά, είπεν, έάν άποτύχΉ ή δυστυχισμένη μου ή 
Χαΐδίν, κατορθώσω νά έξασφαλ/σω τήν φυγήν μου διά δωροδοκίας. 
Ά π ό  Τούρκους ήλθαν καί είς Τούρκους θά πάνε πάλιν !

Προετοιμασθείς οΰτω διά πάσαν πιθανήν έκβασιν τής τρομεράς 
άποπείρας τής έρωμένης του, ό νεαρός ‘Αρμένιος έσπευσε καί προσ- 
εκόλλησε τό ού; του παρά τήν κρυπτήν, πού ώδηγοϋσεν είς τούς θα
λάμους τοΰ Σουλτάνου.

Δέν ήκούετο τίποτε.
— Ίσω ς δέν εύ{ήκε καιρόν άκόμη, έσκέφθη.
Αίφνης άνεκόπη καί έτάνυσε τούς όφθαλμούς....
Ένόμισεν ότι έκ τοϋ όπίσθίου μέρους τής μυστικής θύρας έφθασε 

μέχρι τών ώτων του υπόκωφος κρότος....
— Πά ! Ικαμε Μοϋ έφάνη σάν νά έπεσε έπιπλον.
Έγονυπέτησε καί κροσεκόλλησε τό ούς του σφικτότερον έπί τής

θύρας.
Δέν ήκούετο τίποτε.
— Καί όμως ήτο κρότος αύτός, έπανέλαβε.
Ήγέρθη ταχέως καί έφερε τήν κεφαλήν πλησίον τής κεκλεισμένης 

θύρας τοΰ θαλάμου. _ _
Τότε έσπευσε καί πιέσας τδ κομβίον τής μυστικής θύρας, ι̂ής ο 

ποίας τό σύστημα ήτο τό αύτό μέ τό τής θύρας τής κρύπτης τον λου- 
τήρος, έφερε τήν κεφολήν του έντός τοΰ σκοτεινού διαδρόμου και 
ήκροάσθη συνεχών τήν άναπνοήλ του.

’Απόλυτος σιγή.
ΤΗτο άπάτη τής άκοής μου, είπεν ό Τιγράν..
Καί άποαύρας τήν κεφαλήν του ήτσιμάσθη νά κλείσρ έκ νεου 

τήν μυστικήν θύραν, ότε ένόμισεν ότι διά τοΰ σκοτεινού έκείνου δι
αδρόμου τό ρεϋμα τοΰ δροσερού καί ΰγροΰ άέρος πού είσήλαυνεν 
άσθε'ώς, έφερε μεμακρυαμένον καί συγκεχημένον ήχον κραυγών καί 
θορύβου.

Ό  Τιγράν άνησύχησεν.
Είσήγαγεν ολόκληρον τήν κεφαλήν... κατόπιν ολόκληρον τό σώμα... 

τέλος έπροχώρησε βήματά τινα έντός τοΰ σκοτεινοΰ διαδρόμου. ...
Αί φωναί καθίσταντο άπό στιγμής είς στιγμήν ζωηρότεροι.
*0 Τιγράν τήν φοράν αύτήν έρρίγησεν.
*0 θόρυβος έκεΐνος, έν τοιαύτη πρσκεχωρημένη ώρα, προήρχετο 

βεβαίως έκ τοϋ περιπτέρου τοΰ Μονάρχου καί διίβιβάζετο άκωλύιως 
διά τοΰ μετ’ αύτοΰ συγκοινωνοΰντος άπ1 8ύθε(ας μυστικού δια
δρόμου. , ,  ,

Ήρχισε νά καθίσταται πλέον βεβαιότης δι’ αΰτόν^η υπονοια, οτι 
ή Χαϊδίν, σπεύσασα έν τή όρμϋ της νά πραγματοποιήοΉ τόν σκοπόν 
αύτής, άπέτυχεν έν τή ορμή τής άποπείρας της.

Άλλά τότε λοιπόν ό άόριστος έκεϊνος κρότος τοΰ καταπεσόντος 
επίπλου, ήτο άπομαχρυσμένος κρότος πισχολίου;

— Θεέ μου I έσκέφθη ό νεανίας. Μοΰ τήν έφόνευσαν λοιπόν I 
Δέν είχεν δμως περατώσει τήν σκέψιν ταύτην, jn8 εγγύτατα αύτοϋ 

μόλις έξωθεν πρός τό μέρος τοΰ προθαλάμου, ένθα είχε διαταχθή 
ή Ζαή ν’ ν’ άναμείν-Q άγρυπνος έπανερχομένην τήν Σουλτάνα κατά 
τάς πρωϊνάς ώρας, ήκουσε γοεράν κραυγήν και βαρέα καί πολλαπλά

c  Λ . Μ η

(Συ έχεία έκ τοΰ προηγυυμένον)

Έπετια εύ^έθη ιίς tv δωμάτιόν μέ μίαν κλίνην, κ’ ένα  ̂ κλωβ^ον 
άπένταντι ε!ς τόν « ϊχ ο ν  μέ μιαν καρδερίναν. ’Οσμή τις άνάμικτος 
μέ άρωμα βϋρύ ιιομμάδας είδός τι κινάβρας, όσμή δυσάρββτος 
ήτο διακεχυμένη είς τόν άέρα κιτοΰσα είς άναγοΰλαν. Ό  Αριστο
τέλης ήτο έκεΐ, τθ\θερύζων μέ όφθoλμcύς κλειστού; έκ τής μέθης 
τήν έπωδόν παλαιού τραγουδιού, τό όποιον καί τώρα έπατ ήλθεν εις 
τόν συρμόν:

‘ Η  Μαριωρή παντρεύεται 
Κ ι’ όλος ό κόσμος χαίρεται.

Συγχρόνως ήίούοντο αί φωναΐ τών άπερχομέιων συ.ιποτών άδου- 
σαι τό αύτό ΰσμα καί βαθμηδόν άπομακρυνομεναι. “Επειτα έκρότη- 
σ α ν  δύο π υ ρ ι  βολισμοί είς άπόστασιν ό &έ ‘Αριστοτέλης άνοίξας _ τό 
παράθιρον, έπυ^οβόλησε διά πισιολίου φ βερά κροτήσαντος. Έκλει- 
σεν ϊίτα τό παραθυρον, άλλ- ό ψυχρός άή^ τής νυκτός, φαίνεται, τόν 
άπετελδίωσε. , ,

— Μ α ρ ιώ ρ α  μου, έτραύλισε και ήνοιξε τους βραχίονας νά  ̂τήν 
έναίκαλισθή, άλλά κλοτισθεϊς κατέπεσε-ν έπί τής κλίνης, μισίς έπά
νω καί μιοός κάτω καί έμειιεν έκεΐ ίερός άρχίοος άμέσως νά ρεγχΉ- 

Αύτή δε ήτο φοβερά ζαλισμένη- τ' άντικείμινα ής έφαίνοντο 
στρυφοδινούμε\α καί δέν είχε δύναμιν νά *ινηθή έκ τοϋ άνακλίντρου, 
έπί τοϋ οποίου είχε καθίσει. _ . . .

Καί έν τή ζάλβ έκείνη ένόμισεν ότι ήκουεν τον Αριστοτϊλην 
έμοϋντα καί ή καρηβαρική άτμόσφα:ρα έπυκνώθη περισσότερον εκ 
Ευιών άναθυμιάσεων, αντιιέ τήν έ .νιγαν έν τφ ληθαρ^ιι-φ της 
ΰπτω.

Τ ί πρώτη νύκτα γάμου φρικτϊ ! .
Αί ά>αμνήσεις λι ι ή βόϊλυγμία ij·' άπεκόμισεν εκ τής ννντος 

έκείνης, άμφιβάλλουσα πάντοτ» έ«ν πορέστη ιίς πραγματικό θέαμα 
καί διν έπλανήθη ύπό τής φ ιντασ.ας της, έδηλητηρ.ιισαν τήν ιύ- 
δαιμονί,αν. ην ή Μάριώρα άηήλαυσε διο τής πληςώσεως τών πό
θων της. _ ,

Ίίρχοντο στιγμαί, καθ’ άς τής έφαίνετο on tir τά φιλήματα
καί τα^ περιπτύξεις τού Τέλη άπήρχε τό άγνωστον μίασμο, το όποι
ον έφαίνετο ό ι έπλήρου τή\ ότμόσφαιραν τή; κ(.τ·»ικίας τής Φρό
σως, ή συ ι̂μιγήο έ*είνη όσμύ. έπί ιή άναμν>')οει τής όποίας τής η;> 
χονιο άναγοΰλαις. Χωρίς να όυναται νά έξηγήσυ, πώς, τής έφαίνε ο 
ότι ό συγχρωτισμός μεθ* όλο ν έκ:ί’ τών ονθρώπων ου, εΤ^ε τήν 
έσπέραν εκείνην έν άχλυι οργίων, την Ιμόλυ'εν τήν έκηλίδα ν* '.

ΊΙβώτησε τόν ’Αρισ ιοτελη·, ποια ήιοτ ή Φρόσω, τι άνθρωποι 
ήσαν όλυιέκιΐνοι.

— Δεν ο. υ.τα; άπήνιησεν ό νεα ίας όλίγον Λποτόμως- Η Φρόσω
είνε μια καλή γυναίκα, χήρ , μ τό σπιτάκι - ηςκαί ίυό κορΙτσια: 
’Επειδή είνε στροβήκαι κονισή. σού^αμε >ακήν έντύπωαιν ποϋ 
πάει να πή ό;ι δέν μπορεί '«να ι ένας άνθςωπος σακάτης καί καλός 
καί τίμιος. Άοτεΐο  κι* ο,ύτό!

— Κι' ό παπάι;
— Ό  παΓ,ά.; Παπάς οαν καί τούς άλλους παπαδες, με τη δια

φορά οτι είνε λίγο ζωηρός κι’ αιια μεθύσυ χάνει ο,τι κάνουν οί λαϊ
κοί. Μο δεν σούπα; Είνε κουβαρτόπαπας. Τί ρωτάς καί ςαναρωτάς;
Κπειτα τέτοιοι εϊν' έδώ οί περισσόιεςοι πα«ιάδες. Μήν ήθελες 
αναι σάν τοΰς Τηνιακούς; Παπάς είσαι γιά πλάρ; Teai ντάν τσαί 

ντούν τσέ πήρ’ ό διάολος τήν ‘Ανάοτι οι!
Ή  Μαριώρα έγέλασεν. άκούσασα τόν Άριστοτελην απομιμούμε- 

νον τήν προφοράν τής πατρίδος της. _ r
— Τί; θέλεις νά μάθτις γιά τδν κουμπάρο; εξηκολουθησεν ο Αρι-

στοτέ?ης. Είνε κλη'ήρας, φίλος μου, τίμιος καί καλός άνθρωπος. Ο 
Παπαρρηγόπουλος είνε ποιητής, δηλαδή κάνει τραγούδια, πώς τό 
λενε; λαιιπρό παιδί. *0 Πΐιΐλυς ..

— Αύτόν τόν ξέςω.
— Τόν ξέρεις; είπεν ό ‘Αριστοτέλης προσβλέπων ουιην ατενώς. 
Ή  Μαριώρα έκοκκίνησε καί έψέλλισεν:  ̂ _
— Είνε άγαπητητός μιάς φίλης μου  τής Δεσπως... σοΰ εχω

’πει....· . . . . »  » -
— Σχέσεις πολλαΐς δέν θέλω y u m  μ αυτόν, ε ίπ ε ν  αυστηράκ ο 

’Αριστοτέλη . δν έχώςιζεν άπό τον έηιλοχίαν >ρυφία ^άντιζηλία παλ- 
ληκορισμοϋ. Αύιό μόνον σοϋ λέγω καί β.ιλ’ το κιιλά ς τό νοϋ σΟυ.

’Επήλθε βραχεία σιγή, μεθ ήν ή Μαριώρα έφάνη θελουσα να ειπχι 
τι καί διστάυουσο. ’Επί τέλους ηρώρησι:

— Μά γιατί σέ λένε, καλέ μου, Λαχταρακη;
‘Ο Αριστοτέλης ύψκσε τήν χεΐρά ιου eit τον μικρόν του υαΰςον 

μύστακα καί έλαβε τό άρμόζον είς τοιοδιον ηρωικόν ο ομα ηθος.
— Δέ · έκοτάλαβεί; άπήντησε. Γιατί μέ τρέμουν^ ολοι άμ* ακού

σουν τό όνομά μου μερικοί ποϋ κάνουν τά πϋίληκορια, τους πιάνει 
τρομάρα καί λαχτάρο! , .

At έξηγήσεις ουιαι έφάτησαν έπαρκίΐς ιις τήν Μαριώραν, ναΐτοι 
έν τή ψτιϊή της έμεινεν άόριστός τις υποστάθμη τών έντυπωοεων τής 
άλλοκότου νυκτός, άλλά τόσον άόριστος καί έλαφρά,_ ωστε εαν δεν 
άπ8πνίγη, έκαλΰφβη όμως έ τελώ; ύπό εύδαιμονίας εν ;ι ή ζο»ή της 
διέρρεε. Καθ’ όλην τήν ήμέραν είργάζετο άκαταπόνητος, προλαμβά- 
νουσα πάσαν έπιθυμίάνκοί ιδιοτροπίαν τής κυρίας Ερασμίας, αν
τλούσα δυ\ άμεις καί καρτερίαν έκ τής προσδοκίας τών γλυκασμών, 
οί)· θά εϋρισκε τήν εσπέραν ε Ις τήν άγ»άλην και εις τους τρυφερους 
λόγους τοΰ Τέλη τηε. Ένίοτε δέ άμα γατΕκλίτοντο οι λοιποί εν τη
οικία, ή ό:αν άπουσίαζον είς εσπερίδα τινά, οί δυο νεόνυμφοι άν έ
βαιναν χειοοκροτούμενοι είϊ βάσιν τοΰ Λυκαβηττού και εκει υπο 
τά πεύκα καί τάς δροσερά ς ριπάς τών εαρινών αυρών, παρεδίδοντο 
ε ί ς  άκόρεστα φιλήματα καί περιπτύξει.;. ,

Εσπέραν'τινά, έτφ άνέβαινον διά μεοου των πευ/ων, Λ Αριστο
τέλης ένόμισεν αίφνης ότι ήκουσε βήμα τρ ζον πλησίον αυτών. Αλ
λά στράφι i ;  ούδένα είδε. ,  ,  , ,

Μετ’ ολίγον δμως τόν αύτόν θύρνβον ενομισεν οτι ήκουσε και ή

"^ Ί Ικ ο υ σ ες ; ίίπε σταματήσασα καί περιάγουσα β^μμα δειλόν 
είς τά πέριξ. (Άκανθε.)
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Ά ρ . ^  £χ Γσΰ προη γονμένον')

—  Τί ■
— Νά θυμάσαι, Θεόφιλε, μόνον τήν Κασσιανή.
Εις τό άκουσμά τοΰ ονόματος τής κόρης, τήν όποιαν μέ τόσον πα-

ραφορον Ιρωτα άγαπουσε ό Θεόφιλος έταράχθη. Τά μάτια του ήρχι- 
σαν να πετουν φωτιές, που έφανέρωναν όλην τήν οργήν τής ψυ
χής του.

—  Ουοεποτε, ώ βασίλισσα, άπήντησε, θά λησμονήσω τήν Κασ
σιανή. Κόρ-η όπ·Λ>ς ή Κασσιανή, ανδέν εγινε βασίλισσα, ίχει ομως τό 
δικαίωμα στήν μνήμην ένός βασιλέως.

— ^την μνήμην ειτω, Θεόφιλε, άλλ’ οχι καί στήν καρδιά. Ό  
πατέρας σου τά γνωρίζει ολα. Γνωρίζει οτι συναντάσαι μέ τή Κασ
σιανή κάποιες νύκτες βροχερές πού ή θύελλα μυκώταν. Άφίνεις μόνη 
τήν σύζυγό σου, βγαίνεις από τό παλάτι καί τρέχεις, οπως ό έπιπο 
λαιότερος έραστής, στό ορόμο ένός ανόμου ερωτος. Οι στρατιώται 
Θεόφιλε, γνωρίζουν καλά ποϋ πηγαίνεις τής νύκτες καί ψιθυρίζουν 
πολλά εις βάρος σου Θεόφιλε, στέψου τί κάνεις. Είναι αμαρτία.

^Μητεοχ, απηντησε 0 Θεόφιλος, σε άκουσα να μέ συμβουλεύης. 
Τωρα άκουσε κι έμενα που Οα απολογηθώ. Είναι λοιπόν αμάρτημα 
ό Ιρως. Το λεπτόν καί αιθέριοι καί υπέργειον τοΰτο αίσθημα, είναι 
αμάρτημα ; b/γω πιστεύω οχι πού γι’ αύτό είμαι ευτυχής ποϋ 
αγάπησα.
, ί^χείΓ σύζυγον, Θεόφιλε, καί σάν θέλ^ς ν’ άγαπας πρέπει ν’
αγαπάς τήν σύζυγόν σου.

II χαρό'.ά οεν περιορίζεται καί δεν φυλακίζεται ό ερως.
, ~  λησμονείς οτι αγαπών τήν Κασσιανή, κάνεις δυστυχισμένη 

μιά αλλη γυναίκα.

—  Τήν θεοδώρα ;

Ακριβώς, hjiu είσαι ευτυχής καί έκείνη δυστυχής. ’ Εσύ γε
λάς ένίΰ εκείνη κλαίει καί οδύρεται. Θεόφιλε, σύ καί ή Κασσιανή κά
νετε τό φοβερωτερον άμάρτημι τοϋ κόσμου.

”  Αμάρτημα; Οχι, μητέρα. Ή  Κασσιανή, ή όποια δέν μέ 
υπανοριύΟΐ) ελεύθερον βεβιίως δεν ελπίζο» πλέον ότι *ΐcναι δυνατόν νά 
γινη τώρα σύζυγός μου. Διότι εκείνη οεν ηγάπησε τόν διάδοχον, τόν 
συμδασιλόα. ούτε τόν βασιλέα τοΰ Β,ιζαντινου Οίόνου, άλλά τόν Θεό
φιλον. Καί Θεόφιλος ώ; άπλοΰς άνθρωπος εχει δικαίωμα ν’ άγαπα. 
Αν τοΰ-? είναι αμάρτημα, τιμη χαι δόξχ εις τό αμάρτημα τοΰτο.

—  Τοτε διατί άφοΰ άγαπας άλλην να νυμφευθής τήν θεοδώραν ;
"Τ ^ ΙΙτ ί,’ ’ Κρ«»τ·ητ>ς φρονίμου άποτεινομένη πρός φρόνιμον. ’ Αλλά 

δ φρόνιμος οεν ειμ έγώ,  ̂ οι μητέρα. Διατί ; ’ Ιίρώτησε τό ρόδον διατί 
ανοίγεται μπροστά σ̂ -όν ή'λιο καί θά σ' άπαντηση ό'πως έγώ τώρα. 
Μή μ’ έρωτας διατί άγίπησα τήν Κασσιανή. Δεν το γνωρίζω. Ά λ λ ’ 
είμαι ευτυχής διό ι τήν ήγαπησα. Άκόμη δε περισσότερόν ευτυχής 
διότι γνωρ^ζι) on καί έκείνη μέ άγαπα. Καί εκτιμώ τόν ίρωτα ςης, 
2ρωτα οόποίος τηΛ ταπεινώνει στά μάτια τοΰ κόσμου, άλλά στά διχά 
μου μάτια τήν πτρουσιιζει ώς άγγελον. Άγαπώ τήν Κασσιανή, Είς 
τό ε-,ής δέν θ* τό κρύβω, οπως όέν θά κρύβω οτι είμαι καλός χρι
στιανός. Διότι άπό τόν ίρωτα αύτόν... Ά λλα  δεν έπρόφθασε νά 'τε
λειώσει τήν φράσιν. Τήν στιγμήν έκείνην ή πόρτα τοΰ βασιλικοΰ θαλά
μου ηνοιςε καί εισήλθε τρομαγμένη ή θεοδώρα.

Μητέρα μου, έφωναξε, ό κραταιό; μας βασιλεύς...
—  θεέ μου ! λέγε.

Παρεδωκε την ύττατην του πνοήν. Ά π ό τήν στιγμήν αυτήν 
δ βασιλεύς Μιχαήλ κοιμάται τόν ΰπνον τόν αιώνιον.

—  Τόν ύπνον τοΰ δικαίου συνεπλήρωσε μελαγγολιχά ή βασίλισσα 
Ευφροσύνη.

Έγύριοε υστέρα στόν Θεόφιλο καί τοΰ είπε :
— ΙΙαιδί μου, άπό τήν στιγμήν αύτήν είσαι βασιλεύς καί κύ

ριος μου.

Ά λ λ ’ δ Θεόφιλος δέν άκουε σχεδόν τα λόγια αύτά τής βασιλίσ' 
σης. Κατάπληκτος άπό τό αίφνίόιον άγγελμα τοΰ θανάτου του βασΓ 
λεως τόνδποϊον δέν έφαντάζετο τόσο σύντομον, εμεινε σχεδόν άκίνητος- 
Κατόπιν ήρχισαν νά τρέχουν δάκρυα άπό τά μάτια του καί οί λυγμοί 
να τραντάζουν τό στήθος του.

Ι έ  λίγο τόν είδαν νά προιεύχεται μπροστά στόν νεκοόν βασιλέα 
και πατέρα του.

Μετά δύο ώρας, όταν ό Θεόφιλος όνεκηρύχθη αύτοκράτωρ τοΰ Βυ
ζάντιου, μυριόστομος αντήχησε κραυγή μέσα σοό πένθος καί στήν 
σιγή τής νύχτας.

Χχί"ρε, αυιοκρχτωρ Θεόφιλε, συ νικάς !

Μία. βαϋει* πληγή.
Εις ιήν^Κρητην ό Ακίλλας εμαθε από κάποιον έμπιστον αξιωμα

τικόν του οτι ή Κασσιανή τόν έπράδωιε καί οτι πολλές φορές συνην- 
τηΟη με τόν Θεόφιλο.

Ή  εκρηξις τής οδύνης τοΰ Άκίλλα όπήρξε φοβερά Ό  Άκίλλας 
μέχρι τής στιγμής έκείνης έζοΰσε έλπίζων, τώρα όμως όλες του ή έλ- 
πιοες οιεψεύθησαν μία-μία.

ά —  ' Ιί » λ̂ πη ίΑ?υε?ναι «^ρίγραπτη, Ιλεγε στή Είοήνη. Έλησμο- 
νηθηκα Αλλοτε υπήρχε σήμερον δέν υπάρχει. Άλλοτε υπήρχα,ποο- 
χοες, χθες ακόμη έζοΰσα, σήμερα είμαι ενας νεκρός.

(Ακολουθεί)

Α;.ι&. 3 j ( Σννίχειη έκ τον ηροηγονμένον)

' Γι αύτό λοιπόν άφεθηκε νά παρασυρθη άπό μιά φλογερή άγάπη, 
γι’ αυτό τοΰ̂  παραδόθη^ψυχ^ τε καί σώματι, γι’ αύτό τήν κατήντησε 
μητέρα ; Γιά νά τήν ριξη μιά μέρα στό νοσοκομείο μέ μιά πληγή στό 
κεφάλι καί νά τήν άφήση έκεϊ ν’ άποθάνη σάν τή τελευτοια αμαρ
τωλή γυναίκα τοΰ ορομου, μέσα̂  στούς πόνους της, μέσα στό σπα
ραγμός της, χωρίς μητέρα, χωρίς άδελφό. μέ μιά ξένη γυναίκα στό 
πλευρά της, μόνο μέ μιά νοσοκόμο πού θά έστέχετο δίπλα της περιμέ- 
νουσα νά τής κλείση τά μάτια ;

Καί ή Μαρία ;
Ά λλά  ό Όθων ένα έσκέπτετο :ώρα :
- θα πεθανη... Τωρα ετελείωσαν όλα. Θύελλα ήτο κι’ έπέρασε.
Από τήν ημέραν εκείνη ο Όθων Ιγινεν άλλος άνθρωπος. Δέν έσκέ

πτετο πλέον παρά τόν λαόν, δέν έφρόντιζε παρά διά τον λαόν, ό λαός 
μόνον απασχολούσε τήν σκέψιν του καί τήν καρδιά του. 'Όσο! τόν έβλε
παν μέσα στό παλατι να ξημερώνεται μποοστάστό γραφείο τουάπασχο* 
λουμένος με τάς υποθέσεις τοΰ κράτους, ελεγεν ότι κάποιο θσΰμα είχε 
γίνει, οτι τό άγιον πνεΰμά τον είχε βοηθήσει.

Η συμπεριφορά τής Αααλιας απεναντ: του ήτο τώρα πολυ διαφο
ρετική. Λέν ήτο πλέον παρα μία ταπεινή σύζυγος, τής όποιας ή ζωή 
Χαί  °.. έςηρτώντο απο ένα άγριον βλέμμα ή άπό ένα μειδίαμα
τοΰ Οθωνος.  ̂Δέν τοΰ (ομιλούσε πλέον περί άνάπης ουτε παράπονα 
τοΰ Ικαμνε.  ̂ Εμιλοΰσε τότε μόνον οταν τήν ήρώτα αύτός κ’ έμενε 
βουβή όταν αύτός σιωπούσε.

Ο Κανάρης  ̂ ειχεν ανα,,αβει πάλιν τήν πρωθυπουργίαν καί έκυ- 
οερνκ τιορα μ.ε ivOoudiGtdjxcv χαι σοοφροσύντν·

^ αι Χα3 (αυτόν C0V τρόπον ολοι τώρα ήσαν ευχαριστημένοι. Καί ό 
Οθων καί ή̂  Αμαλία καί δ Καναρης καί οί φίλοι τοΰ ένός καί οί 

εχθροί τοΰ άλλου καί δ λαός.
Καί ή Μαρία ;

H  είκόν* πού τ ρ ίζ ε ι.
' Η κατάστασις τής Μαρίας ητο στάσιμος. 'Ο κίνδυνος δέν ητο 

πλέον άμεσος, οί^γιατροι δμως δέν μποροΰσαν νά ποΰν δτι ό κίνδυνος 
έζελιπεν.  ̂ Ενας άλλος τωρα πόνος, φοέερώτερος άπό τόν πόνον τής 
‘ΐτλ'ηγτ ς̂ την εβασχνιζεν: *0 πόνος του χωρισιού.

Πέντε ήμέρας είχε νά τήν έπισκεφθή δ "Οθων καί τοΰτο τής 
ίστοιν^ιζε πολύ.

, τΐ)  ̂ είπαν πως θά πεθανω που μ’ αβησε, Τί νά μέ κάνη
πλέον στήν κατάστασιν ποΰ είμαι, ίσκέπτετο. Καί τά μάτια της έγέμι- 
ζ^ν oatpua. Μιά νύκτα είχε περάσει άγρυπνη. Δέν έκαμνε άλλο παρά 
να συλλογίζεται τόν Όθωνχ καί_ νά θρηνή ο ά τήν έγκατάλειψ.ν. 
Εϊκεπτετο καί τό παιδί που θά άπέθανε προτού δή τό φως τοΰ ήλιου 

και τής ήρχετο αλλοφροσύνη. Δέν μπορούσε, βέβα·α, νά πΐ τίποτε σέ 
κανένα. Α)λά καί αν ήθελε νά πή κάτι, αν ήθελε νά φανερώση σέ 
κανεν» τό μεγάλο της μυστικό, ποιόν είχε ;

Ποοσπάθησε νά κοιμηθ^ς, τής ϊλεγεν ή νοσοκόμος ποΰ αγρυ
πνούσε οιπλα της. θά γίνης καλά, μή φοβάοαι-

, Καϋμινη Ειρήνη, σέ κουράζω κι’ έσένι, άπάντησεν ή Μαρία, 
ήγαΐνε να ησυχασης. ΙΙηγαινε Έ γώ  θά εχω συντροφιά έκείνη τή 

Πα/αγιτσα. θ ζ  τής πώ όσες προσευχές ξέρω καί θά τήν παραιαλέσω 
να με λυπηθή, τούλαχιστόν να λυπηθή τό παιδί μου.

. μ^τια τής νοσοκόμου έδχκρυσαν κ’ έβγήκεν Ιξω γιά νά μή οω- 
ραθή κλαιουσα.

—  θά γυρίσω άμεσως, είπε στή Μαρία.
Τήν στιγμήν έκείνην ενα έλαφρό τρίξιμο ήκούσθη, Ή  Μαρία 

5πΡrnf , τριξΐ(Α0 έπχνελήφθη δυό-τρεϊς, πέντε, πολλές φορές.
• , Μαρία άνεσηκωθη λιγάκι. Προσήλωσε τό βλέμμα της στήν

εικόνα τής Παναγίας, ή δποία εύρίσκετο απέναντι της,' καί τότε ήν- 
νοησε οτι η εικόνα έκείνη Ιτριξε, έτριξε κατά τρόπον ποΰ προξενοΰσε 
φρικιασιν.

• Παναγιτσα μου, εψιθύρισε. Παναγίτσα μου!
Εσήχωσε σιγά-σιγά τ ί  χέρια της κ’ εκαμε τό σημείον τοΰ σταυροΰ.

, ,τε ε'̂ .ε τ® Χ·6·^7! τήί Παναγίας νά μειδιοΰν έλαφρά-έλαφρά καί 
ητο το μειοιομα έκεΓνο κάτι ποΰ ποτέ στή ζωή της δέν ειχε οή ή 
Μαρία. Υστερα τής έφάνη δτι καί τό χέρι τής Παναγίας έσηκώνετο 
αργα-αργα και τήν ευλογούσε.

Μιά σπαρακτική φωνή έβγήκε τότε μέσα άπό τά βάθος του στή
θους της. 1

—  Παναγία μου !
Καί ή Μαρία Ιπεσεν αναίσθητος.

, ^  νοσοκόμος ήκουσε τήν φωνήν της κ’ Ιτρεξεν άαέσως. *Η Μα
ρία ήτο ακίνητος.

Επέθανε ! έφώναξεν ή νοσοκόμος χ’ Ιτρεξε νά εΐδοποιήση τόν 
οιανυκτερευοντα ιατρόν, ένω ή είχόνα έξαχολουθοΰοε νά τρίζή, νά
τρίζη φοβερά. (  Ακολουθεί)

Π Ρ Ο Σ Ε Χ Ω Σ  Ε ΙΣ  Τ Η Ν  « Σ Φ Α Ι Ρ Α Ν »

“ TO ΙΜΤΙΚ01Ι ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ,,
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ΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΡΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

ΤΟ ΠΕΠΡΩΜΕΜΟΝ
—  Έ γ ώ  είμαι μοιρολάτρης, ειπεν ό Ρ ο Ιά ν - 

όος φνσών τόν καπνόν τοϋ πονρον τον. ΙΙρεπβ ι 
νά με κάψΐ) ή δνστνχία γιά ν ’ άνησυχήοω και πά
λιν. νΑ  ! εΐνε οοφός αν&ρωπος ό μονοονλμανος, 
ό  όποιος δέχεται δλας τάς κακας είδηοεις με ενα 
φιλοοοφ ικόν: « 'Ο 'Αλλάχ ξερει αν δεν είναι I 
αυτό ίνα καλό*.

Α ν ιη  ή φιλοοοφία δεν μοΰ επήλθε μονη της.
Μ οϋ  την έπεβαλεν όντως ειπεΐν  ο βιος. Κινε - 

δτι ειχα καί έγώ τύχην,
Ά κοϋοτε  μ αν άπό τας καλας μον τνχας, την 

η ρώ την  χρονολογικώς, την οποίαν ηκολον&ηοαν 
π ο ίλα ί άλλαι καί άν &έλ?τε κατηγορήσατε την 
μοιρολατρείαν μον:

*Έχαοα τόν πατέρα μον στά 1883. Μοϋ αφήκε 
χληρονομίαν καμμιά τριανταοια ταλληρα καί δνο 
&ειονς άγάμονς— πλούσιονς δμως και τονς δνο.
*Ο  μεγαλείτερος, ό κηδεμών μον, κατόπιν μιας 
νεότητος καί μιας ώριμον ανδρικής ηλικίας &νελ- 
λώδονς, ειχε καταντήσει ενα παραλνμενο ζφον, 
άννπόφορον. Δεν είχε πλέον οντε μνήμην οντε 
&έλησιν καί σχεδόν οντε λόγο,y δίά νά έκφρασ&ή. 
Κ άθε μέρα εχανε κ ι ’ ενα νέον φωι^ήεν, τόσον 
ώ στε  έπ ι τέλονς κατήντησε νά όμιλή τήν πβίό 
οτοιχειώδη διάλεκτον τών μικρών αραπηδων. Ο 
αλλός, 6 όποιος μ ετεχειρ ίζετο  τόν πρεσβύτερόν 
τον σάν παλιάλογο, η το  ενας σκνθρωπός, κατσου- 
φης καί μοχθηρός. Έ μιοοϋσε τον πατέρα μον 
καί δλο τον τό μ ίσος το μετεβίβασε ατον  ̂ δν-
οτνχή έμένα. ΙΙροσεπάθησε κ α τ ’ αρχάς νά τό κο· 
ρέση κρατών με είς τό  σ π ίτ ι τον και δερνοΛ’ με. 
Ά λ λ  ’ ή παρονσία φίλων τοϋ σπ ιτιοϋ  τόν ένόχλει. 
Ά πεφ ά σισε νά με στείλ ι] μακρνά εις ενα ^άνθρω
πον άσφαλή», ό όποιος εμελλε να μοϋ ενρj] μίαν 
&έσιν *κατά τήν άξίαν μον ».  ̂ /

Π ρός τόν σκοπόν αντόν εγραψεν ενα γραμμα 
Όνστατικόν έκ μέρονς'^τοϋ άδελφοΰ τ  ον, προσέ
θεσε καί αύτός μίαν έπιστολήν δίκην τον, δπως 
τήν ήθελε, καί κλείσας καί τάς δύο με τρ τ ΐς  
σφραγίδας, με στέλνει στόν Τρολά, καταστημα- 
τάρχην ενός γναλάδικον είς τό  Σα τώ -Δα μ π ιερ . 
Ε ιχεν  ενρει αντό τό άπλούοτατον μέσον να με
ο τρ ιμ ώ ξ ι/ ώς μαθητενόμενον, βέβαιος δτι η κο
π ια στική  έργασία τοϋ γναλοποιοϋ θά κατέστρεφε 
τήν λεπτήν μον κράσιν. ’Ή μ ονν  τοτε δεκαοκτώ  
έτώ ν , αρκετά κοντό παιδί, καί πιστενοας,  ̂ δ τι ό 
&εΐος ήθελε νά με ξεφορτω ^ΐ) απλώς, ε χάρην 
ποϋ έοωζόμονν άπό την τνραννίαν τον.

e0  σιδηρόδρομος καί επειτα  μιο. σονστα με 
άδήγησαν είς τό Σ α τώ  - Λαμπιςρ. "£/παρονοιασθηκα 
είς τό γναλάδικο ενα άπόγενμα τοϋ Σ ε π τ έ μ 
βριον  καί ό πρώ τος άνθρωπος προ τοϋ οποίον 
ένεφανίσθην, ήτο ενας κύριος με στρατιω τικόν  
μοϋσι, τοϋ όποιον τό ζωηρόν βλέμμα με σννε-
ατειλε τόσον πολύ, ώστε ταχασα είς τα πρώ τα
λόγια μον. Ά λ λ ’ αύτός έκατάλαβε.

—  'Ο  κύριος Τρολά, μοϋ λέει, εχει παει σε τα- 
ξεΐδι. Τόν άντικαθιστώ  έγώ, είμαι ό σννετα ϊ- I 
ρος του.

Τοϋ εδωκα τό χοντρό γράμμα με ζής τρεις  
βοϋλες. Τό έοτριφογύρισε μιά στιγμή καί μοϋ 
ε ιπ ε ' ,

—  Μ ήπω ς εΐνε σνστατικό γιά καμμιά θέσι στο  
εργοστάσιο;

—  Μ άλιστα, τον λέω.
—  Τότε, μοϋ ξαναλέγει, 6εν εϊνε προσωπικόν.
Τό άπεσφράγισεν, έδιάβασε τά γράμματα, μ

έκύτταςε με προσοχήν και ξαναε ΐπ ε ζω η ρ ά :
—  Είνε γράμμα τοϋ Βελλεροφον, τον  φ ί

λον μον.
"Εγεινε μικρά σιωπή. Μ ’ δλην τήν κουταμάρα 

μον, έκατάλαβα δτι ό προκομμένος θειος μον 
χ ά τι μΟϋ ειχε οκαρώση. e0  γέρων κύριος εβημα- 
τ ιζεν  άνήσνχος. Έ π ι  τέλονς μοϋ λέγει ;

—  Δεν ήμπορεΐ νά γείνη τ ίπ ο τε  άλλο, παιδί 
μου, παρά νά γνρίσ^ς π ίσω  σ ’ έκείνονς πον σ 
έστειλαν.

Ή  ιδέα δ τι θά ξανάβλεπα τόν θειον μον μοϋ 
επροξένησε φρίκην. Φωνάζω λοιπόν :

—  Π ολν οάς παρακαλώ, κύριε, δ το ια  κι ’ άν 
εΐναι ή θέσις ποϋ μπορείτε  νά μοϋ δώσετε...

Έφάνη δτι έδίστασε, μ ’ έκντταξε με σνμπά- 
θεια, άλλά λαβών μίαν απότομον ά π όφ α ιιν :

—  "Ο χι, μοϋ λέγει. Δεν μπορείς έσύ νά^ κάμης 
ο* αν τη  τη  δοτλέιά. θά  κάμω αδικίαν αν σ ̂ α 
κούσω. Έ κεΐνο  μόνον ποϋ μπορώ  να σοϋ  ̂ καμω  
αν δεν εχυς χρήματα, εϊνε να σοϋ δωσω το ναϋλο 
σον νά έπιστρέψυς.  ̂ #

ΎΗ τον  άνθρωπος με σταθερας αποφασεις. Ε ·  
βγάλε δνο ναπολεόνια άπό τό πονγγι τον και μοϋ 
τά  εδωκε. Δεν έτόλμησα νά τά αρνηθώ. Τον ην- 
χαρίστησα άδεξίως καί έβγήκα απο το καταστημα.

°Ο τα ν  ξάνα εύρέθηκα στό δρόμο% με κατελα- 
βεν απελπισία. Μ ον έφάνη δτι ήτον αδννατον να

ΤΟΥ ΡΟΛΚΜΔΟΥ
έπιστρέψο) στονς θείους μου. νΑρχισα νά περ ι-  I 
π α τώ  άσκσπως, με τέτοιαν λύπην, ώστε ό θάνα- I 
τος δεν θά μ ’ έφόβιζεν. Έβάδισα πολλήν ώραν. I 
Έπέρασα  ενα δάσος' ενρέθηκα στήν όχθην ενός I 
ποταμοϋ ποϋ έφλναροϋσε τρνφερά ανάμεσα στής I 
βελονδένιες πρασινάδες. Έ βοάδναζε' μενεξεδέ- I 
νιες σκιές άνεκατεύοντο με ra καλάμια, κι ’ επε ι- I 
τα μιά θειαφένια δύσις έφάνη άνάμεσα στής ιτιές. 
Κ ατάκοπος άπό τόν δρόμον έκάθησα άπάνω στά  1 
χόρτα. Έ ν  ώ  έρέμβαζα, άκούω ενα θροϋν καί 
βήματα. Γ ν ρ ίζω , βλέπω  ενα κοριτσάκι εως επτά  
οκτώ  έτών, τό  όποιον έπεριπατονσε κουτσά, ενα 
δν λεπτόν, σπινθηροβόλον, χρώματος κρίνου καί 
όρτενσίας, με ώραια μάτια τρομαγμένα. Κ αθώ ς  I 
με εϊδεν, έσταμάτησε ένεόν. Μ ε τ ’ όλίγον τό πρό- 
σωπόν μου έφάνη δτι τοϋ ένέπνενσεν έμπιστοσύ- 
νην, ήλθε κοντά μον χαί μον λέγει δννατά, με μια 
φωνίτσα έμορφη καί δοοσερή, σάν τή  φωνή τοϋ 
ποταμοϋ:

νΕχασα τό δρόμο.
*Ε π ειτα ,, με στωμνλίαν, διηγήθη δτι ένφ επα ι- 

ζεν είχε φύγει άπό τήν νταντά της, είχε κρνφθ[] 
καί νστερα δεν ήμποροϋσε νά βρή τό δρόμο. 7 ά I 
ποδαράκια τον ήσαν ματωμένα. Άναμφ ιβόλως I 
έβάδιζε πλέον, ωθούμενοι· μόνον άπό φόβον. To  I 
ρω τώ  ποϋ ήθελε νά τό οδηγήσω. Μ οϋ εδειξε τόν I 
πύργον τού Νοναρέ. Τότε τό  παίρνω στά χέρια I 
μον καί τραβώ στήν τύχην. Εύτνχώ ς σνναντοϋμε I 
μιά γρηά ζητιάνα καί μάς δείχνει το  δρόμο. Πάρα I 
πέρα, ενας καραγωγενς μάς παίρνει στό άμάξι I 
τον. Ε ίχε  ννκτώσει πρό πολλον, δταν έπ ί τέλονς I 
φθάνομε στόν πύργο. Μ ιά  τρομερά άνησνχία έπε- | 
κράτει έκεϊ πέρα. Τ ’ αφεντικά είχαν βγή πρός I 
άναζήτησιν τοϋ παιδιού, μερικοί δέ γέροι νπηρέ- 
ται είχον πάρει τόν κάμπο τρομαγμένοι. \

Ή  άφιξίς μας έχαιρετίσθη με φωνάς ένθ νσιώ - 
δεις καί δπως είχε ονμφωνηθή με τόν πνργοδε- 
σπότην, άρχισαν νά κτνποϋν τήν καμπάναν χαρ- 
μοσύνως.

Μ ετά  μισήν ώραν έρχονται ο ί κύριο:. *Ορμοϋν 
άπό τήν μεγάλην ανλήν. ’Αναγνωρίζω έκπληκτος 
τόν γέροντα, ό όποιος με ειχε δεχθ}) είς τό  γνα- 
λοποιεΐον.

—  9Α  !  μοϋ φωνάζει, σφιγγών τά χέρια μον* 
βλέπω δ τι δέν εϊνε δννατόν ν ’ άντισταθή κανείς 
στήν θείαν Πρόνοιαν. Α ύτή  σε ξανάστειλ ’ έδώ, 
χωρίς άλλο. Λοιπον θά σοϋ ενρωμε μιά *αλή  
θέσι και δεν θά φύγης πειά άπό δώ.

Τοιοντοτρόπω ς, έξηκολούθησεν ό Ρολάνδος, 
δπως είς τό  άρχαϊον παραμϋθι, τό γράμμα τοϋ 
Βελλεροφον εσωσεν έκεϊνον ποϋ ήθελε νά κατα- 
σιρέψ ΐ]. Μ ε  τήν διαφοράν δτι έγώ δεν έχρβιά- 
σθη ν ’ άνεβώ σε κανένα Πήγασον γιά νά σκο
τώ σω  τήν Χίμαιραν. νίίρ κ εσ ε  νά σνναντήσω ενα 
κοριτσάκι. 'Ο  οδοιπόρος, ό κατάκοπος καί άπελ- 
πισμένος καί τό πα ιδί με τά πληγωμένα ποδα
ράκια, δταν έπεριπατοϋσαν είς τό  λνκόφως, 
έσνμβόλιζαν τήν εύτνχίαν. Δ ιότι άπό τό τε ήτο 
γραμμένον είς τό  βιβλίον τής Μ οίρας νά μεγα- 
λώση τό  κορίτσι καί νά γείνη γνναικά μον.

Λοιπόν είνε ή δεν εΐνε σωστό νά εϊνε κανείς 
μοιρολάτρης ; ENRI LIRY

ΤΟΤ ΚΟΣΜΟΤ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ

Τ Ο  Φ Ρ ΙΚ Τ Ο Ν  Λ Α Θ Ο Σ
*0 Κύρ Άντώνης είχε πέντε θυγατέρας, έκ 

τών όίΐοΐοαν αί 4 ήσαν κυλι ύ;ια\δρευμέναι. 
Ύπελείπεχο δέ μόνον μία δ.ά γάμον, ή δε
σποινίς Ροζαλία. . . .

Ό  κύρ Ά  τώνη; είχε μίοιν αρχήν, την οποί
αν ουδέποτε παρφη. Όπόχαν Οηλαδή έζήτει 
τις είς γάμον μίαν χών θυγαχέρων χου, χήν 
άπέσχελλεν είς χόν ίαχρόν, όστις έπισχοποίει 
εγγράφω; χήν καχάσχασιν 'ής υγείας χης, η τις 
γενικώς ήιο έξαισία. Ή  πιοχοποίησις έκιίνη 
έσχέλλεχο ύπό ιού λύρ ‘Ανχώνη ίϊ; χόν πατέ
ρα χοΰ νέου, ό όποιος άπβοχελ/.ε κι>ι ουιος 
πρό; αύχό· άνάλογον ίαχρικήν πίστοποίησιν 
δια χόν υίόν χου.

Ά λλ1 ό κύρ Άνχώνης δεν είχε μόνον to 
έπάγγελμα νά ύπανδρεύτ) χάς Αυγρτέρας χου 
καθ' όλους χούς κανόνας χή; έιχισχήμης’ αλλ 
ήχο καί κχηνίατρος μεχά μεγίσχου ένδιαφέ- 
οονχος καχαγινόμενος νά θεραπεύω ζωα! ΕΙ- 
νε δέ χήν συνήθειαν εχαοτον ασθενές ζφον 
νά χό χοποθεχΉ είς ίδιαιχέραν φάχνην, άνω
θεν τής όποίας έθεχε παμμέγισχον αριθμόν, 
διακρινόμενον άπό άποσχάσεως έκαχόν μ»λ-
λίων. . . . . .  - ι

Μίαν ήμέραν ό κυρ Ανχωνης εγραφε καλ
λιγραφικώς χόν αριθμόν 6, ή θυγάχηρ του Ρο-

ζαλία καχώρθωσε νά έλκΰοη χδν νέον Δημή- 
χριον Γεωργίου, ό όποιος είχ» φέρΌ t-l? χδν 
χχηνίαιρον ένα π· παγίλον φθ.σικίν. Μετ’ 

-ολίγο* ό Δηιιηχςάκιις, μειά χάς συνήθεις φι- 
λοφρονήιε ς, έζήτησε παρά χοΰ κχηνιάχρου 
χήν χεϊςα τής άξιεράοχου θυγιχρός χου Ρο- 
ζαλίας, χήν όχοίαν καί xot ΰ/τεσχεθηοαν.

Ό  κύρ Άντώνης πισχός είς τός άρχάς χου, 
α ία χή προχάσει χοΰ νέου Δημηχράκη, προ 
οέιρε=ε κατά χό τύνηθες, βίς τόν ίαχρον, πα
ρά τοΰ οποίου έλπβε 'ήν άκόλουθον πισιο· 
ποίησιν. «“Υγεία έξαισία, οΰδε.ι(α α'ωμαλία, 
κράαις ίσχυροιάτη».

Κατόπιν έλθών εί; χό γραφείον xot κα'ιάνα- 
ζητών φάκελλον, δ.χω; έγκλείση χήν̂  Γίσχο- 
ποίησιν, χήν άφήκε πρής οχιγ^ήν έπί χοΰ 
γραφείου του. Ά μ α  χέλο; ίΰ}β χόν ζηχούμβ- 
νον φάκελλον, έσώ ιλεισε χή' πισχοποίησιν, 
συνοδεΰσας χαύχην κα· μέ χάς άκολίύ&ους 
όλίγας γραμμάς:

] Κύριε,
I «Είμαι εύιυχή , διόχι μοΰ δίδεχαι ή εΰχυ- I χής εύχα ρία νά δώσω ώ ; συζυγον είς χόν 
| υιόν σ^ς χήν θυγατέρα μου, διά χής όποία 

χή ύ/είαν έσωκλείστως εχεχε τήν πισχοποί- 
ησιν χοΰ ίαχροΰ κ. Α. Άποοχείλαχέ μοι, πα
ρακαλώ, μίαν παρομοίαν ένδειξιν δ α χόν μέλ- 
λονχα γαμβρόν μου, διόχι έ χ ω  συνήθειαν, νά 
μή προβχίνω είς γάμον, άν δέν διαμειφ&ώ- 
σιν αί δέουσαι ίατρικαί πισχοποιήσεις. Δέ- 
ξαοθε 3<λπ.

’Ανιώνιοζ Κακομοίρης

Ό  Γεώργιος Γεωργίου άμα ώ ; άνέγνωσβ 
χήν άνιοτέρω έπιστολήν, ήθελησε νά άναγιω- 
oq καί χήν εσώκλειστον ίαχρικήν πισχοποίη- 
σιν. Όποία δμως ύπήρξεν ή έκπληξίς χου, 
δταν άνέγνωοε χά εξής:

«Αίαν άσθε\ής, άπαιτεϊ φροντίδας καί πβ- 
ριποίησιν. Έλαφςά άσθένεια χοΰ δέρματος, 
ποσόχης μεγίσχων φδειρών, άλλ’ εΰκόλω; δύ- 
ναχαι ν' άπαλλαγή άπό χό κακόν χοΰχο, αν 
καθ' έχάστην μεχαχειρίζεχαι «κχέ<ιον μαλα
κόν», όπως μή έξερεθίζεχαι ή έπιδεραίς. δίς 
δέ χής έβδομάδος άνάγκη νά πασπαλίζεται μέ 
θειον. Ώ ς παρα ηρεΐχε, δύναχαι νά γίνρ δε
κτή παρ’ άνθρωπον, όσχις δέν θά καχοβάλχι 
καί μεγίστους κόπους δι’ αύιήν».

Άναγνώσας χ’ άνωτέρω έγένεχο έξω φρέ
νων καί άπηνχησε πρός -χόν Κύρ Ά»χώνην 
χ ' ακόλουθα:

Κύριε,
ΕΤσθε γουρούνι!., ή θυγάιηρ σας εΐνε τέ- 

ρα(, χό όποιον θά κάμεχε καλά νά χό άπο- 
σχείλλεχε είς τό νοσοκομεΐον χών _ φθειρών- 
των. Ό  *ίός μου εΐνε κάλλισχος νέος,^ώραϊ- 
ος κτί σιδηράς-ύγείας, δύναχαι δέ ευκόλως 
νά εύρη νέαν, ήχις νά μήν έχη χοιαύχην άπο- 
χρόπαιον άσθένειαν. Σάς χαιρετώ»

Γεώργιος Γεωργίον 
I Ό  άχυχής κύρ Άνχώνης δέν ήδύναχο νά πι- 
I σχεΰστ) είς νά μάχια χου. Τί έσήμαινον αί φρά- 
I σεις έκεϊναι αί ύβριαχικα); Μέ μάχια χαΰνα 
I χόχβ άπό χήν θλϊψιν, περιέφερε χό ρεμβώδβς 
I βλέμμα χου έδώ καί έκεϊ έπί χής κχηνιαχρι·
I κή; τραπέζης χου. Ούδαμοΰ όμως εύβισκε λύ- I σιν χοΰ μυστηρίου. Αίφνης φύσημα άνίμου 
I άνακαχώσαν χά χαρτιά χου χοΰ απεκαλυψε 
I χό μυοτήριον. Ή  συνχαγή ή πιοχοποιΟΰσα 
I χήν υγείαν χής κόρης, κατέκειχο μεχαξύ χών 
I κχηνιαχρικών ρεχσεχών. /

Θεέ μου! χ( έοήμαινον όλα αύια, εσκεφΟη;
Τ ί άπέσχειλε λοιπόν πρός χόν Γεώργιον Γε- I ωργίου;... Διά χών δακχύλων χου χά όποϊα 

I νβυρικφς έκινοΟιχο ά'ΐδίφει όλα χά επί χής 
I τραπέζης χου χαρτιά. Ό  κύρ Άντώνης έμει- I νεν ώς κεραυνόπληκτος έπί xjj άπωλεΐςι σημει- 
I ώσεΐν,ς χήν οποίαν πρό δύο ημερών είχβ γρα- 
1 ψει, καί έκ τής όποίας κατεδεικνύεχο ή γ*α- 
I φα χου. Είχεν άποστείλει χήν έγγραφον δια- 

γνωσίν χου περί χής σκυλίχσας ύπ’ άριθ. 4, 
άνχί τής ίαχρικής πιστοποιήσεως τής θυγα- 
τρός χου. ,

Καί ιδού ή αίχία διά χήν οποίαν η δεσποι
νίς Ροζαλία ζηχεΐ άκόμη... σύζυγον.

Μ. ΣΤΗΡΙΟ Σ

m   —
ΠΡΟΣΕΧΟΣ ΕΙΣ TUN « Ι Φ Λ Ι Ρ Λ Ν »

το ΜΥΣΤΙΚΟΝ τοτ ΐΡΒΜίΤίΚΙΒΒΤΙΟΪ
Περιπετειώδες « α ί  κατα

πληκτικόν άν ά γ ν ω ο μ α
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Η ΝΥΜΦΗ ΤΟΥ ΠΟΛΤΙΚΟΥ TRMOY
At φίλαι καί < I φίλοι χοϋ Πολιτικού γάμου 

εξακολουθητικώς μού γράφουν καί μέ παρα- 
καλοϋν ιά μή διακόψω τόν διαγωνιομόν αύ
τόν. Μερικοί ιολμηςοί μάλιστα ήλθαν νά μέ 
δοϋν καί προσωπιχώς καί μέ παρεκάλεσαν νά 
συνεχίσω τόν ά γώ α  μου καί διι θά μέ υπο
στηρίξουν μέ κάίΐε Ουσία

Έν τοιαύτη περιπτώσει δέν μπορώ παρά 
ν’ αναθεωρήσω τήν πρώτην μου άπόφασίν 
καί νά συνέχίσω τόν διαγωνισμόν,μέ τήν πε- 
ποίθησιν, oci, χάρις είς τήν συνδρομή» τών 
φίλων τής «Σφαιρ.ς», θά κατορθώσουμε νά 
νικήσο μ?. Ν * ?οτ».ιιε

Ν Ε « Ι  Γ ΙΝ Γ ,Γ Χ ΙΝ / Ι Α . Ι  

Ό  χορακτήρ ιΐ 'α ι εκείνος, ό όποιος ruv' 
δέει ανδρα καί νυ'αΐχα καί δχι τό μυσιηριον- 
Διότι άπεδείχθη δη δέν συνέχει πλέον φόβος 
Θεοΰ τονς συζύγου?.

Ριψοχίνδννος ϊδανιστή; 
Έφαρμοζομένου τοΰ πολιτικοϋ γάμου, θά 

παυσουν αί άπαγοογαί θά βασιλεύου υγεία, 
ευτυχία καί ίοόιης.

Κωνσταντίνος Οίχονόμον Θεσ)νίκη

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 
Λ ίνα Καβαλ λιέρον, έδιάβασα τήν γνώμην 

σας περί πολιτικού γάμου καί τήν βρήκα 
σύμφωνον πρός τήν ίδικήν μου.Έζήτησα γνω- 
οιμιαν, χαρακτηριστικά καί ηλικίαν,τά οποία 
δέν κατώρθαπα νά λάβω.'Αγνοώ ποΰ ν'άπο 
δόσω τόν σιωπήν σας.Πάντως υπάρχει άφορ 
μή, τήν όποιαν επιθυμώ νά μάθω Περιμένω 
άππντησίν σας.

Χρηστός θεσδωραχσπονλος, Θεο)νίκη

Πιχραμένην Προοφτ>γοπούλαν, Ά ν θ ο ς  
ΜαΤου, Πόντιέ, Inconnu, ζητήσατε, παρακα
λώ, έπιστολάς σας άπο τΛ γραφεία τής 
«Σφαίρας». ΝΟρα

ΠΙΝΑΞ TON KO PITIIQN
5 όραχ κάθε δηλωσις

(Ά π ο  τόν πίνακα αυτόν ο ί νέοι θά διαλέξουν 
tag Νυμφας τον πολιτικού γάμον. Φροντίσατε νά 
τής γνωρίσετε).

ΠΡΩ ΤΗ ΕΒλΟΜΑΣ
Μερόπη Βλαατοράκη, Χανιά.
Καίτη Καψάνη, Άθήναι.
Α γλα ΐα  Νίκα, Πειραιβύς.
Elpftvn Δρανδάκη, Άθήναι.
Μαρία Χιώιη, Άθήναι.
Έσμεράλόα, Κόρι,θος.
Πουπέ, Άθήναι.
Λίνα Καβαλλιέρι, Άθήναι.
Πόππ Ίατροΰ, Άθήναι.

Δ Ε Υ Τ € Ρ Α  I  Β Δ Ο / Λ Α Σ
Λολο.

ΤΡΙΤΗ ΕΒΔΟΜΑΣ 
Α ντιγό νη  Παπαδάχη.

Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η  ΕΒΔΟΜΑΣ 
Πικραμένη προσφυγοπούλα.

ΕΚΤΗ ΕΒΔΟΜΑΣ 
Ανθος Μαίου, Άθήναι.

ΠΙΝΑΞ TQN ΝΕΠΝ 
5 ϊραχ. κάθε δήλωσις

(Ά π ό  τόν πίνακα αυτόν ia κορίτσια  Μ  δια 
λέξουν τον γαμβρόν τοΰ πολιτικού γάμου).

ΠΡΩΤΗ ΕΒΔΟΜΑΣ 
Μάριος, Άθήναι,
Μαρίνος Σταθόπουλος, Καλάμαι,
Μήτσος Διοσκουρίδης Πόλος.
Νέος Συρκούφ, Άθήναι.
Α γόρι, Καλάμαι.
Ιππότης τών Πατρών.

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΒΔΟΜΑΣ 
Γ. Μ. Χαραμή;.
Απηλπισμένο αγόρι, Θεσσαλονίκη. 

Σπυρίδων Μπόθος, Θεσσαλονίκη. 
Χιονοσκεπής Όλυμπος.
Νέμος Μανδέθ.
Ζοΰντεξ.
Νικ. θεμελής, Πάτραι.
Κωνστ. Παναγιώτου, Άθήναι.
Θεοφάνης Ραυτόπουλος, Πάτραι. 
Παναγιώτης Γιαννούσης, Ν. Φάληρον.
ΑΘ. Συμπας, Άθήναι.

ΤΡ ΙΤΗ  ΕΒΔΟΜΑΣ 
Αύρήλιος Π., Ναπολέων Β'. Allines, Χρ·

Θεοδωρακόπουλος, Μαγευμένος νέοί, "Ά 
γνωστος ’Οδοιπόρος, Νίκος Ροδάνθη?, 
Κρήτη, Ίωάν. Τσιάλης, Καρδούλα χωρίς 
ταίρι.

ΤΕ Τ Α Ρ Τ Η  ΕΒΔΟΜΑΣ
Inconnu, Αθήνας.
Μαγευμένος, Λάρισσ ι.
Τσάν Τσών ΛΙν, Πίΐραιεύς.

ΠΕΜΠΤΗ ΕΒΔΟΜΑΣ
Ρουμελιώτης, Ευρυτανία.
Ξανθός νέος, Ξυλόκαοχρον.
Παραγγε-ιοόόχος, Άθήναι.

ΕΚΤΗ ΕΒΔΟΜΑΣ
Dave Winter, Άθήναι.
Πάρις, Άθήναι.

Ονειροπόλος βοσκός, Πειραιύς.
ΕΒΔΟΜΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

Πιπτς, Άθήναι.
Απογοητευμένο φανταράκι

•Μεφιστοφελής, Μότικ .
Νέος Βοτανικοί', Άθήναι.
Ππραπονιάρης.

ΟΓΔΟΗ ΕΒΔΟΜΑΣ
Μαίανδροί, Κ ρή τη .
' Αχούραστος 7 εμμπέλης.

ΕΝΝΑΤΗ ΕΒΔΟΜΑΣ 
Δημ. Σαρίκας, Θεσσαλονίκη.
Χρ. Γιοβανίόης, »
Δημ ΓαλάνηΓ,
Νικ. Σταθόπουλος, »

ΔΕΛΤΙΟΝ ΔΗΛΩΣΕΩΣ
Κόψατε το καί στείλατε το στά γραφεία τής 

«Σφαίρας» συνοδευόμειον μέ 5 δραχ.

Έ γχρ ίνω  πληρέστατα τόν θεσμόν 
τον πολιηχον γόμον χα'ι θέλω 

νά λάβω μέρος «Ις τδ 
Δημοψήφισμα.

‘ Υπογραφή ft ψευδώνυμον

ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΛΩΝ ΛΟΓΙΩΝ

Θ Α Λ Α Σ Σ ΙΑ  Τ Α Ξ Ί Δ Ι Α
Καψερή χι πολυπόθητος μήτερ μον,
Μουρή δυστυχές μήτερ μου, όπ' έχου νά 

σοΰ γράψου τό^ες μήνες, δεν ξεύρετε τ£ β- 
έπαθα ή κακομοίρα 
τά παράπροχτες μέ 
τό άνιμόπλοιον τοΰ 
καπετάνΝικολάου τοϋ 
πρώτου, δπου μας με- 
τεκόμιξεν άπό Άθή  
νας εί; Πόρον. Μπαί
νω ποϋ λές μέσα εις 
τό κήτος καί άμπου 
λίσαμε. Οΰρέ, καπε
τάνιε, τοϋ λέω, πότε
θά φθάσουμε έν Πό
βΨ ; Τό βράδυ, μοϋ
λέει εκείνος, γιατί 
δέν είναι καλός ό και
ρός. Θέλω νά παμε 
ήσυχα, τοϋ λέω. Δέν 
θέλω νά κάνω ΰμητό 
καί νά χαλάσω τό 
καινουργές ίμάτιόν 
μου, δπερ είναι άπό 
λέ πετίτ μαροκαίν. 
Μείνε ηουχη, μοΰ λέει 
έκεΐνος. Τόιενες είδα 

ενα σύννεφο οτόν ουρανό. Τ ( είναι εκείνο ; 
τόν ρωτάω τόν κύρ Νικό?αο τό πρώτο Τί-
ποτις, μοΰ λέει. Αγέρας είναι. Μόλις δμως
ηιουν νά φτάνουμε είς Πόρον άρχινάει κάτι 
πηλαλες τό παπόρι σάν νά ήτουν ή φοράδα 
τοΰ κυρίου Ίωάννον τοΰ παρέδρου μας. Πέ- 
φτου κάτου καί άρχινάου τόν ΰμητό. Ό  κύ
ριος Νικόλαος μοϋ έδωκε νά φάου μιά πλε- 
ξανη σκόροδα διά νά μοΰ περάσΒ άλλά μά- 
τεν. Καμμιά βολά άνοίγω τά μάτια μου κί 
γλεπου στήν άκρια τής θάλασσας ενα σπι- 
ί~ *ι„· Τ ’ είναι έκεΐνο ; ρωτάω τόν πλοίαρχο. 
Ο άγιος Γιάννης, μοϋ λέει. Ά ντε, άγιε Γ ι

άννη μου, τοΰ λέω, βοήθα νά φτάσουμε στόν 
Π.-ρο και νά σοΰ φέρω μιά (άριθ. 1), λαμ

πάδα ώσάν τό μπόΐ μου. Τό βράδυ, πού λές, , 
φτάσαυε στόν Πόρο. Έκεΐ, μαννούλα μου, 
όπ’ έτιήγα νά κατέβω, πιάνεται τό φουστάνι 
μου σιόν σκαρμό κι’ άν δέν μ’ έπιανε ό κα
πετάνιος θά μέ ρούφαγε ό πάτος τήι θάλασ
σας. "Αμα βγήκαμε δξου, λέω κ’ εγώ τοΰ ά
γιου : Λαμπάδα θέλεις νά οοΰ φέρω, μπάρ
μπα Γιάννη ; Μπλίτς. Ά ν  δέ μ" έπιανε ό κα
πετάνιος θά πν.γόμΟυνε.

_ _ _ _ _ _  ΒΕΤΤΑ
Νάσουνα προχτέ; μαί ή μας, ρέ Μανιώ μου 

άναψυχιικιά καί δρο3οοτά>αχτη, θά σ’ έ
πιανε τό γλυκό οου άπ’ τό φόβο. EijjaeTt. 
καμμιά εκατοστή 
πού λές πού μπή 
καμε στή βεζίνα 
γιά νά παμε εκδρο
μής χάρι άναψύξεως 
καί τσιφ Αίγινα.
Ό νιας φτάααμε στή 
Λειψοκουτάλα ό 
πλοίαρχος μάς έζή- 
τηξε διπλό εισιτή
ριο, γιατί λέει δέν 
είχε λογαριάσει κα
λά χ' έπεφ ’ δξου 
ή εταιρία, Δέν χά
νω καιο/·, κάτι ιιοΰ- 
πες,^ κάιι σούπα, 
τόν αρπάξω κοί μιά 
καί δυό στή θάλασ
σα. Κάνει τότε τήν 
έφάνισί του ό δεύ
τερος πλοίαρχος καί 
ζητόεινάπιίρβ πίσω 
τό αϊματοϋ πρώτου.

— Θα πληςώσετε 
διπλό, μοί κάνει, ^ u 
είδαλλω; θα βουλιάξω τό παπόρι.

As χανω καιρό, τόν άρπάω κι’ αύτόν καί 
παρτον μεσα στή θάλασσα. Καλά, ρέ, πού 
τό παπόρι ηίουνα μιχρό καί δέν είχε καί. 
τρίτο πλοίαρχο, γιατίς αλλοίμονο, θά  σοό 
την έκανα τη θάλασσα σκολή τών έμποοο- 
πλοιαργω. Ξηγιέμαι ίώδιος ;
__________  Ο ΒΛΑΜΗΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΝΑ Η ΩΡΑ

Τό αλάτι της Ονλεν
— Ή  Ούλεν υποστηρίζει τούς οφθαλμιά

τρους. r
α^0£φί! Καί κατά ποιον τρόπον: 

. — καταβρέχω μέ θαλάσσιο ιερό, τό ά- 
λατι θά ξεραίνεται άπό τή ζέστη, θά σηκώ
νεται υστέρα σβόιη, τό αλάτι θά πηγαί\τ> 
σιά ματια μας καί θά μα; στραβών^.
Γ  ιά τονς χάλονς

— Πάρτε, κύριοι, τό θαυματουργόν φάρ- 
μακον δια τούς κάλους.

— έχω κάλους.
Έ , τότε πάρτε γιά νά κάνετε.

 ______________   Π . ΝΑΑΕΟΣ

Α Σ Τ Ε ΙΟ Ι  Δ ΙΑ Λ Ο Γ Ο Ι
, ^-εί?> ιατρέ, όστις τόσον έχετε έμβαθύν^

εις τα μυστήρια τή« επιστήμης τί κάμνετε δ
ταν έχετε συνάχι ;

— Κυρία μου, φταρνίζομαι I
— Είς τόν σταθμόν :
— Χαϊρε λοιπόν άνεψιέ μου,καί δταν χοει- 

ασθής λεπτά, γράψε μου.
— Μάλιστα θείε. Νά καί τό γράμμα !
~  ‘Ρ  Γ ι« ν^ης μοΰ ελεγε σήμερα δτι τδ 

ξυλινό του ποδι τόν έπονοϋσε φοβερά.
— Τό ξύλινο πόδι ; Τί λές άδελφε I...

Μάλιστα, τοϋ τό έτσάκισε χθές ή γυ
ναίκα τοο στό κεφάλι.
„ 9  ^ωη°δυτης.— Ά λ τ  ! τό βαλάντιόν σου 
η την ζωήν σου I

Τό θϋμα. Φίλε μου, σ’ έπρόλαβεν ή γυ
ναίκα μου Μοϋ τά πήρε δλα καί δέν έχω 
πεντάρα.

Ό  πελάτης.— Γκαρσόν έλα έδώ· έπεσε 
μιά μυιγα στό φαΐ μου.

Τό γκαρσόν -  Καλά τά τά πάθ^· άπό τδ 
πρωί μάς είχε σκοτίσει πλέον.

Η Κυρία είς χό ύποδηματοποιεΐσν.
~  Τί ωραία παπούτσια πού είναι αύιά ί" 

Αλλά τό τακοϋνι τοΰ Λουδοβίκου δέκατου 
πέμπτου είναι πολύ ψηλό- μήπως έχετε τ ί
ποτε χαμηλότερα Λουδοβίκου δεκάτου τετάρ
του, δεκάτου τρίτου ή καί χαμηλότερα ά- 
πομη I

Δύο μόρτες φιλονεικοΰν.— Ί φ  ! μπά καί 
νομίζεις πώς είμαι κάνας βλάκας, ρέ /

7~. °υνάδελφος· άλλά μπορεί νά κάνω 
και λάθος.

< ΣΦ Α ΙΡ Α  =

ΤΑ  ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΩ Ν  ΑΝ ΑΓΝΩΣΤΩΝ
Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗ Σ  ΝΟΡΑΣ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΤΗΣ  ΡΕΚΛΑΜΑΣ

50 λεπτά ft λέξ:ς
— Νέος μηχα· t>.ί» = τού Άμίρκανιχοΰ you 

τικοΰ, προτιϋεμενος νό έπισκεφθή τήν Ελ
λάδα πρός έκλογήν βυμβ «ς, έπιθνμει 
γνωρισθή μέ δεσποινίδας 20 2υ ετω>, ω- 
μορφες, μoρφωμέvεc, άμεμπτου παρελθοντος 
καί άνιυ πλοϊκός. Προτιμώιτϋΐ τελειοφοιτες 
γυμνοσίων, Ιθαγενείς ή προπ (.υγυπυϋλες;. Γρα- 
ψαχε : Xenophon Tavrides, 25 South Street, 
New York City U. S. A.

— Νεος 19 έτών ζηιεϊ αλληλογραφίαν μέ 
δεσποινίδας. Γράψαιε : Νίκον Α. Δημοπου- 
λον, p. r. Άθή  οι. _ .

— Γζών, θυμοΰμαι. Σ ’ Λγαπω " “ ' ,τα· Κ· 
γραψ - Πειραιά, ζήχηοε. Χίλια φιλιά. Νίτσα.

— Νέος 18 έχών, έμπορο; υφασμαχων, οε- 
χεται c? ληΑογραφίαν με δεσποινίδας καλοιν 
οίχογε ε.ών ήλικίας 18 έως 20 ετών. Γρά
ψατε : Ncivov Διαμαντοπουλον p. r. Πατρας.

— Παραθερίζω σ’ ω *ορφο χαίριό ζητω οε 
ν’ άλΛη\ογρηφήιω μ’ ώαορφα κορίτσια που 
θά π,ιραθερίσουν στο Ξενοδοχείο τοΰ 11η- 
λίου, Ίσαγγαράδος, Πορταριάς, ‘>γίου 1ω- 
άννου, Κισσού. Θ λ χαρίσω στιγμές ε_υιυχίας 
ο’ όποια δώσο άπάντησιν Σίοπός έντιμος. 
Γράψ αε : Georges Tsiloyiannls, Μουρεσι
Βόλο". , ,

— Μία πσνεμένη ψυχη, για νά παρηγορη- 
χαι, ζητεί άλληλογραφίαν Ποιό κοριχσακι θά 
χύση βάλσαμο σιήν χαρδ'® που πονά; Ο
ποια νοιώθη α, γράψΒ : Άριοτ. Λουλακακην,
p. r. Χίον. λ α

— Εύκαίρια : Δύο ειλικρινείς φίλοι, γιά νά 
περάσουν ευχάριστα τό καλοκαίρι, ζ1}10̂  
συντροφιά άπό μορθωμένα κορίτσια 14 —Ιο 
έχών. Γράψατε : Άνδρέαν  ̂Σχαυρίδην p
‘Ενταύθα.

— Κρυφή άγάπη, γνωρίσατε όνομα σας ο
πως άπαντήιω προσεχώς. Ιδανική άγαπη.

 Κορίτσια πού νοιώσατε τον πον ον, Οε-
)Γεχε νά παρτ,γορηθήιε ; θά περάσετε σχιγ- 
μάς ευχάριστους- Γράψιχε: Σπυρ. Γιαννίρην 
p. r. Άθήναι. .  ,

— Αλληλογραφώ μέ κορίτσια που αγα
πούν τις εξοχές. Γροψατε: Άθανασιον Αρ- 
γυρόπουλον, καφενεΐον Παρόδαοος, Α.υχεια
Ένχαϋθα. , ,

— Αλληλογραφώ μέ νέους μορφωμένους. 
Έλλη Μανεσακη, p. r. Αθήνας _ .

— Ξέρεις πόσο σιοιχίζει ή απονια σου, 11 
αύιό σοΰ υ πενθυμίζω άπλώς εκείνον που πο
νάει, άλλά ή ψυχή του μένει πάντα άφωσι 
ωμένη οέ σένα. Μέ—Κρυφή Άγάπη.

— Τριακονταετή: κύριος κατεχων καλήν 
θέσιν ζη εΐ χήρα πρός άποκατάστασιν.Προτι- 
μώνται Θεσσαλονίκης. Γράψατε : Γ. Τραγιά- 
νοΰ p. r. Θεσσαλονίκην.

— Αιτώ άλληλογραφίαν μέ δεσποινίδας μέ
χρι 20 έτών. Προτιμώνται Πατρών. Γράψατε: 
Άπόστ. Γεωργίου, Σιδ)<όν Σταθμόν Αγ. 
Άνδρέου, Πάτρας- __

— Τρεις Συριανοποΰλες ζητούν άλληλο- 
γραφίαν πανταχόθεν. Προτιμούν ναυτικούς- 
Λούλα Μελιτζανοπούλου, Τζούλια, Νίτσα. 
p. r. Σΰρος.

XQP1Z Τ ΙΤ Λ Ο
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Λύσεις, συνοδευόμεναι υπό μονοδράχμων, γί
νονται δεκταί είς τά γραφεία τής  « Σ φ α ίρα ς · μέχρι 
τής 13 ’Ιουλίου. Τ ’ αποτελέσματα ϋά δημοοιευ- 
&ονν είς τό  φύλλον τής 18ης ’Ιουλίου.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑΤΑ

ΣΤ ΗΛΗ  ΜΙΚΡΩΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ

Δ Ο 0 Ο Υ Ν  Δ Ε Κ Α
ΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

Νίτσαν, Λούλαν κλπ. τά δύο έπίθετα έντβ- 
λώς δυσαναγ\ωστα. Νιχ. Σπανονδην, ή δη- 
μοσίευσις τού ποιήματος θά οτοιχίσχι δρ. 15.

(50 λεπτά ft λέξις)

=  =  Π Ο Θ Ο Σ =  =
Έ να πράγμα ποθώ σάν πεθάνω 
μιά φωτιά φουντωμένη ν’ άνάφτη 
τό κορμί μου νά βάλετε απάνω 
νά καώ καί νά γίνω οταχτη.
Κι’ δταν τ* αγέρι φυσήξΉ σιγά 
κι" ό άνθός τοϋ κηρμιοΰ μου χαθή 
τότε δλοι μαζή γονατήστε 
καί νά πήτε μιά προσευχή.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΤΡΙΝΟΣ

Β Ρ Α Β Ε Ι Α  Ο Α
ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ 

Πρώτον βραβεισν : Δοαχμαί 50.
Δεύτερον : Δροχμαί 25,
Τρ τον : Δραχμαι 15.

ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΩ Ν ΝΕΩΝ 
Πρώτον βραβειον : Δοαχμαι 50.
Δεύιερο^ : Δρρχ ιοί 25.
Τρίτον : δραχμαι 15.

Τ’ ΑΠΟΤΕΠΗΣΜΑΤΛ ΤΟΥ ΑΙΡΑ̂ ΠΙΣΜΟΥ
Τ Ο Υ  ΫΠ’ ΑΡ-383ΦΤΛΛΟΥ ΤΗ Σ  5 ΙΟΥΝΙΟΥ

(Τ ό  γοργόν καί χ^οιν εχεΟ
Ο I  Λ Υ Τ Α Ι

Λύπεις όρθάς, έντό; τή. ταχθείσης προ
θεσμίας, έστειλαν οί εξής :

Βιολέττα Γ., (<λ. 2), Μ α ρί» Σιαμίρη, 
(κλ. 2), Δημοπθ. Αλεξίου, Κ. Β. Κέφαίος, 
Άναστ Νίκας, (κλ. 5), Γεο ργ. Κωοτ^ύλας, 
Σπυρίδων Ρέππας, Εύαγγελος Ρέππαο, Μι
χαήλ Ρέππας Μαργαρίτα Ρέππα, Νούλα 
Ρέππα, Ίωάνν. Γεωργιάδη:, Ντοτσικοπού- 
λον, (*λ. 2), Δ. NUac, (ίλ. 2), Μάριος Σ ι
μού, (κλ. 2), Τίτσα Σιμού, (κλ. 5), Μαργα
ρίτα Θεοφίλου, Θεόδωρος Θεοφίλου, Ευδο
ξία Τριανταφυλλίδαυ, (κλ. 3), Γ. Φουντου- 
λίδης, («λ. 2), Μιχαήλ Ρόχας, Κ. Μακράς, 
(κλ. 2), Στέλιος Σιμόπονλος, Άθαν. Δε- 
σno tonουλος, Γεώργ Κουχήφσρης, Μαρία 
Βαϊνον, (κλ. 5), Νικ. Χαχζάνος, Μαίρη 
Μελά, Βιλελμίνη Φουρναροκη, Μορία Νο- 
υιχον, Ευάγγελος Κάλλος, (χλ. 2), Δημ. 
Μοντάνος, Πηγή Πεσλή, Θρασύβουλος 
Γιώργος, (κλ. 3), Θεόδωρος Ζάκας, Αικατε
ρίνη Κόκκα/η, (χλ. 2), Λίνα Βίνιον, Κων
σταντίνος Κανοβέλης, Γεώργ. Παντοζής.

ΕΚΕΡΔΙΣΑΝ ΔΙΑ ΚΛΗΡΟΥ
i j  Ρ ~ . ,. ' ί '· ‘J: Κ Ο Ρ Ι Τ Σ Ι Α

Πρώτον θραβεΐον ένα σε. βίτσιο μανικιούρ, 
Μαογαρίτα Θεοφίλου

Δεύτερον, ένα ψαλιδάκι γιά χά νύχμ ,Μα
ρία Λ’ομιχον.

Τρίτον, ένα κ υτί πούδρα, Λίνα Βίντον.
Τέταρτον, μία φιάλη άρώμαχος, Μαρία 

Βαϊανον.
Πέμπτον, Τρίμηνος συνδρομή «Σφαίρας», 

Μαρ α Σταμίρη.
Ν Ε Ο Ι

Πρώτον 6ραδεΐον, μία γραβάτα μεχαξωχή, 
θρασύβ. Γεωργός.

Δεύτερον, ένα κουχί ποΰρα, Στυλ. Σιμό- 
πονλος.

Τρίτον, πέντε πακέττα σιγαρέττα, Μιχαήλ 
Ρόχα ς.

Τέταρτον, ένα μπαστούνι, Δημ. Μον
τάνος.

Πέμπτον, δραχμάς 15 είς μετρητά, Θε6δ· 
θεοφίλον.

Οί κερδίσαντες πορακαλοϋνται νά μάς 
γράψουν εγκαίρως τάς διευθύνσεις των ή νά 
περάσουν μόνοι των άπό τά γραφεία τής 
«Σφαίρας» διά νά τάραυν τά βραβεία των.

Ή  Δϊς Νόρα

Ο Ο Ρ Κ Ο Σ  Σ Τ Η Ν  Α Γ Α Π Η
Έάν ό ήλιος άρνηθή τόν ουρανό 
καί ή άργυρά πανσέληνος 
έάν ή άμυγδαλή δέν άνθήση 
καί τ ’ άηδόνι παύαΰ νά τρογουδή με πάθος, 
τότε κι' έγώ θ ’ άρνηθώ 
τήν μελαχροινούλα πού άγαπώ.

Γ . ΣΓΑΓΙΑ Σ

ΔΙΑ ΤΗΣ  ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΩΝ ΓΑΤ ΩΝ
Ε ίνε γνωοτόν οτι άλλοτε όΔιευ&υντης ενός Ι π 

ποδρομίου , επ ώ ν  μών νά διαφήμισή τήν πα ιχβηοο- 
μένην παντομίμαν, ηρκεϊτο είς τήν περιφοράν 
κοινής άμάξης,εφ  ’ ης διάφοροι παληάτσοι εκυουον 
μέγα τύμπανον ! ’Α λ λ ’ ό Αμερικανός Λιευϋννιης 
τώρα τοπ οθετε ί έπ ί πολυτελούς άμάξης, συρόμε
νης άπό έξ ώραϊα άλογα, ανδρα στερουμενον τών  
δύο χειρών τον, οστις φορών... χειρόκτια ει± τους 
πόδας, 'διανέμει εις σπενδόντας πολυπληθείς π ε 
ριέργους, μίχρονς πίνακας, δι (ον προσχαλοϊντα ι 
ονιο ι μέχρι τής 5ης μεταμεσημβρινής ώρας να 
φέρουν είς τό ΐπποδρόμιον 15(1... γάτους, έκαστος 
δέ τών γατοπρομη&εντών είς άνταμοιβήν, $α λα- 
βΐΙ τόσα (ία ιτήρια , δσονς γάτους ΰά εφερε.

Κ α ί πράγματι, πολυ πρό τής ώρισϋεισης ιόρας, 
ό πρός τούτο μέγσς κλωβός τοϋ ιπποδρομίου ειχε 
πληρωϋή. Πλέον τών 200 γάτων ολων τών ειδών, 
άπό τής άγκυρας μέχρι τον προστυχωτερου ε ί
δους, είχον έκει μέσα σνσσωρεν&ή. Οταν εις τας 
5 ήνοιξαν τόν κλωβόν, εξώρμησαν α π ' έκεΐ πα
ταγωδώς, ύπό τά χειροκροτήματα καί τους γελο>- 
τας τοΰ πλήθους, τό  όποιον είχε ουναθροισθή : 
ολοι οί γάτοι εφερον δεμένον είς τήν ουράν των, 
μέ ώραΐαν κορδελίνσαν, πινακίδιον μέ την επιγρα
φ ή ν : « Ά πό Δεντενος ή περίεργος παν
τομίμα : Τό π obi τή -r Γατας. Τρίξατε·.

ΤΟ  ΕΡΥΘΡΟΥΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ
”Α λλοτε , κ α θ ’ ήν ώραν τό πλήθος ήοχισεν όγ- 

χούμενον εν τή κεντρικωτέρα όδφ τής Ν έας’ Υ όρ - 
κης, ή μεγάλη θύρα τών γραφείων μιας έφημερί- 
δος, ήνοιξε μετά πατάγου, και έξ αυτής έξώ ρμη - 
σεν έ’νάς άγριος ’Ά ρα ψ , αύρων μίαν ώραΐαν χα- 
νούμιπαν άνθισταμένην, ένω όπισθεν των ήρχετο 
άλλος νεώτερος άραψ. "Οταν ονιοι έφθαοαν εις 
τό πεζοδρόμιον, ό πρώ τος Ά ρ α ψ  άνααπάαας π ε - 
λωρίαν μάχαιραν έπετέθη  κατά τής γνναιχός, ένώ 
ό άλλος άραψ, έξαγαγών τό ρεβόλβερ τον, έπνρο- 
βόληοε κατά τοΰ πρώτου. Τό ονναθροιοθέν πλή 
θος, έκλαμβάνον τήν σκηνήν έκείνην ώς δυστύχη
μα, ήρχιοε νά κραυγάζη προχαλοΰν την προσοχήν 
τής αστυνομίας, ένφ οί δειλότεροι εσπενδον νά 
σωθούν. Ά λ λ ά , κατόπιν ολοι έξεπλάγησαν, βλέ- 
ποντες τά  πρόσωπα τοϋ δράματος μειδιώντα καί 
άθιχτα, καί μανθάνοντες δτι τοΰ το  ήτο ρεκλάμα 
τής έφημερίδος έχείνης διά τό νέον μνθιοτόρημά  
τη ς :  “ Το έ^νθρονν έγχειρίδιον·· Ε ίνε περ ι- 
τόν νά λε/θή, δτι τόσοι ήσαν ο ί άναγνώοχαι τοΰ 
νέον μνθιστορήματος, ώστε καθημερινώς άνετν- 
ποΰτο δεκάκις ή έφημερίς έκείνη.

ΡΕΚΛΑΜΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
ΙΙρ ό  τρ ιετία ς έν Νέα Ύ όρχ/ ι κάποιος πελάτης 

Τραπέζης τινός, άρκετά νευρικός, έπνροβόληαεν 
εναντίον ένός υπαλλήλου τής Τραπέζης έκ παρε- 
ξηγήσεως. Ή  Τράπεζα δμως αϋτη, έκμεταλλευο- 

, μένη τό συμβάν έκεΐνο, έδημοαίενοεν είδοποίηαιν 
είς δλας τάς εφημερίδας, δ τ ι : ,

« Ε ίς  οϋδένα πελάτην επ ιτρέπετα ι νά είσέλθη, 
αν δέν ΰψώοι] τάς δύο του χείρας, κενάς εντελώς. 
Τόν παραβάτην θά πνροβολή αμέσως τό προσω
πικόν τής Τ ρα π έζη ς ·.

Φαντασθήτε λοιπόν τήν περιέργειαν τοΰ κόσμου 
σπενδοντος ιά Ιδη τονς πελάτας άνυψοϋντας τάς 
χείρας των !

ΠΑΙΔΑΚΙΑ ΠΑΧΟΥΛΑ
'Έ να ; Ιατρός έν Βοοτώνη εχει εις τάς διαταγάς 

του ολόκληρον καραβανιον άπό νταντάδες μέ πα ι
δάκια παχουλά καί ροδοκόκκινα, τών όποιων τό 
έπάγγελμα είνε νά πλησιάζουν είς τάς όδονς και 
τοΰς δρόμους ή τονς κήπους, τάς μητέρας μέ τά 
άδννατιΐ παιδάκια καί ύποκρινάμεναι συμπάθειαν, 
νά τοΰς λέγουν:

—  θεέ μου ! τ ί  άδύνατον »ό παιδάκι σας· τ ί  
κακόν χρώμα εχει! Ε ίς  τήν θέσιν σας, θά έσπευ
δα είς τόν Ιατρόν τάδε : ’Ιδού, ίδέτε τό  παιδάκι 
τής κυρίας μου, ό ιατρός τό έθεράπευσε" έτσ ι

“Ω! Τά μάτια αον, τά ώραΐά σου μάτια, 
ή φλόγα τους μέ τραβαει!

Τά μάτια σου καθρέφτες τής άγάπής, δπου 
καθρεφτίζεται ή καρδιά μου!

Γιατί είνε τόσο μαύρα;
Γιατί είνε τόσο γλυκά, ώ! τά μάτια σου, 

ποϋ τά λατρεύω;
Γιατί είνε τόσο λαμπερά, τά μεγάλα σου 

μάτια, ποΰ τό κράτβς τους έμψυχώνει όλες 
μου τής ελπίδες;

Ζιντέα
Ν* άγαπςίς ιόν άνδρα σου σαν ένα φίλο, 

καί νά τόνε φοβάσαι σά έχθρό.
Ίσπανιχή  Παροιμία 

ΟΙ άνδρες είνε ό διάβολος, 
λένε οί γυναίκες, 
καί πάντα επιθυμούν 
νά τής πάρη ό διάβολος.

’ Ani lit, Icn cΥΐχάς Κνπϊ,άς

ητο πριν

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΚΟΠΛΗΡΩΤΩΝ
Ά λ λ η  δ ’ ’Εταιρεία ’Ε μπορικώ ν έπιχειρήαεων 

διά νά διαφημιοθή, έσκέφθη νά έπονομασθή « ’ Ε 
ταιρεία τών Καχοπληρωτών·.

Έ άν υπήρχε δανειστής, τόν όποιον ο ί όφειλέται 
δέν έπλήρωνον, ήρχει νά έμπιστενθή είς τήν 
’Εταιρείαν,ή όποία άμέσως επ ιφ όρ τιζε  δύο υπαλ
λήλους της νά μεταβοΰν έντός τεθρ ίππου  άμάξης 
μέ τήν επιγραφήν : « Ή  χαταδίωξις τώ ν  χα
χοπληρωτών· είς τήν οικίαν τοΰ οφειλέτου,δπου 
κ α τ  ήρχετο ό είς τών δύο, xai προαεπάθει νά μήν 
άναχωρήοη έκεΐ&εν, αν δ δυστροπών δεν έπλή- 
ρωνεν, έστω  καί κάτι τ ι  απέναντι τής δλης οφει
λής του ! Ή  πομπώδης αϋτη μετάβασις, υπό τά  
βλέμματα τοϋ ουναθροιζομένου πλήθους πρό τής  
οικίας τοΰ οφειλέτου, δέν ήτο βεβαίως ικανοποιη
τική δι’ έκείνον, δστις αμέσως έπροθνμοποιεΐτο  
νά έξωφλήαη τοΰς λ)αμονς του μέ τόν δανειστήν, 
διά νά άποαοβήαη τό ακάνδαλον !

Ο ΡΑΚΟ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ



  .     —
Μ Σ  A T V  Ρ Ά  Τ Η Χ  Ε . Β Δ Ο Μ Α Δ Ο Χ .

Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ TASElaEYEI ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ
=  Μ Α Ζ Η  Μ Ε  Τ Ο Ν  Σ Α Ρ Λ Ω  —

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ
Σαρλώ.— Μά, Κι ραγκιόζη μου, γιά όλα 

αύιά θά πληρ ι>θχ)ς.
Καραγκιόζης.— "Οχι, κύοιε, β',ώ δέν που 

λάο) %ή\ συνείδηπί 
μου γιά χΙ\»ες 
βρ«χ«ές

Σαρλώ. — Μά 
ποιός είπε ότ» θά 
πόρης μολόχα χί 
λιες δραχμές ;

Καραγκιόζης. — 
Άλλα πόοα θά 
πορω ;

Σαρλώ.— Πάνω 
άπδ πενήντα χι
λιάδες.

Καραγκιόζης- — 
Πενήντα χιλιάδες ; 
Δηλαδή εκατό ηεν 
τανοσάρικα ;

Σαρλώ . — Βέ
βαια.

Καραγκιόζη;. — 
Δηλαδή πόσες γα· 
ζέιτες μας κάνουνε;

Σαρλώ . — Ά 
πειρες.

Καραγκιόζης,— Τί νά μοΰ κάνουνε, ά
δρεφέ, πενήντα χιλιάδες ; Έδώ, γλέπεις, έχω 
καί τό γυιό μου.

Σαρλώ— Θά τοΰ δώσουμε κι’ αΰτουνοΰ 
δέκα χιλιάδες.

Καραγκιόζης.— Μά μήπως είναι μονάχα 
ό γυιός μου;

Σαρλώ.— Είναι καί κανείς άλλος ;
Καραγκιόζης.— Ά μ ’ βέβαια. Είναι κι* ό 

κουνιάδος μου.
Σαρλώ. -  Ποιός είναι ό κου\ ιάδος οου ;
Καραγκιόζης.— Ό  γαϊδαρός μου.
Σαρλώ.— Πολΰ καλά. Πόσα θέλεις νά δώ

σουμε καί στό γαΐδαρό σου ;
Καραγκιόζης.—Καμμιά δεκαριά χιλιάδες. 

Γιατί δουλεύει ό γαϊδαρός μου στά νειάτα 
του ; Γιά νά βάλχ) κάτι στήν τράπεζα νάν 
τώχει γιά τά γεραματά του.

Σαρλώ.— Σύμφωνοι. "Οσα ζη·<ϊί καί γιά 
τούς τρεις θά τά πάρ^ς, φτάνει νά μή γκρι 
νιάζρς. Δεν σκέπτεσαι, μωρέ Καραγκιόζη, τί 
παρά θά μαζέψουμε όταν άρχ(σχ) νά παί
ζεται ή ταινία μας ;

Καραγκιόζης.— Έ τσ ι έ ;
Σαρλώ,— Βέβαια. Παρά μέ ούρά. Σαρλώ 

καί Καραγκιόζης σοϋ λέει ό άλλος, δέν είναι 
αστεία.

(Ξαφνικά μέσα στήν αϋλή τοΰ έργοστασίου 
ακούεται ενας φοβερός θόρυβος κ’ ένα άγριο 
μουγγρητό).

Καραγκιόζης.— Παναγία μου ! Σεισμός.
Σαρλώ.— Δέν είναι τίποτα. Βγάζουν τά 

θηρία γιά νά παίξουν.
Καραγκιόζης.— Τά θερία ; Ποιά θερία ;
Σαρλώ.— Έδώ μέσα υπάρχουν καί θηρία 

ποΰ παίζουν στόν κινηματογράφο. Τώρα, 
φαίνεται τά βγάζουν άπό τό κλουβί γιά νά 
ηαίζουν

Καραγκιόζης.— Τί είδους θερία είναι ;

Νυφίτσες, κατσαρίδες, σαρανταποδαροϋσες, 
αΰτα ;

Σαρλώ.— Τί λές, άδελφέ ; Είναι τίγρεις, 
λϊκοι, λιοντάρια...

Καραγκιόζης. Κ* έγώ είμ’ άκόμη έδώ ;
Σαρλώ,— Μή φοβάσαι. Δέν σέ τρώνε. Ε ί

ναι ήμερα.
Καραγκιόζης — Κ’ ή γυναίκα αου ήταν 

ή ιε^η, άλλά Ονό φορές μ’ έφαγε ώ; τώρα
Κολητήρι.— “Αχ, ιιπαμπάκα, πάει, πάει
Καραγκιόζης.— Τί ι.άει, μωρέ .
Κολητήρι — Πιίει ό Σ^μιοτοκλής ό γάζα- 

ρός μας τόν έφ αν τά σερία.
Καραγκιόζης.— Όρΐστε μας. Δέν φτάνει 

ncu γινόμαστε ρεζίλι έίώ μέσα, έχουμε τώρα 
καί ζη *ι*?ς. Ό  Θεός ξέ^ει τώς>α πόσα θά μοΰ 
χρειασθοϋν γιά νά ΐάψω τόν γάϊδαρό μου.

Σορλώ.— Μή στενοχωςήσαι γι’ αΰτό, Κα
ραγκιόζη μου Έγώ θα σοϋ δώιω όσα θέλεις.

Καραγκιόζης—Τί νά μοΰ δώσας, άδελφέ; 
Νομίζεις ότι ό γάϊδίρος αύτός πληρώτεναι 
μ’ ενα πενεακοσάρικο πού θά μοΰ δώσης ;

Σαρλώ — Χιλιάρικο σε φιάνει ;
Καραγκιόζη;.—Ά ς  πάει στήν όργή, φέρτο, 

γιά νο μή μαλώσουμε.
Κολητήρι — Πατέλο, νά τσοφήσω κ’ έγώ 

νά μοΰ δώο^ έ α χλιχλχί {jixo ;
Σαρλώ.- Δοιιιό', Καραγκιόζη, είσαι έ

τοιμες ;
Καραγκιόζης.— Τί έτοιμος ;
Σαρλώ — Νά σέ φόη ή άρ<ούδα.
Καραγκιόζης.— Τι νά μέ φάη ;
Σαρλώ.— Ή  άρκούδα.
Καραγκιόζης.— Νάτον. Αύιδν πού γυρεύ

ομε τδν εύρή<αμε
Σαρλώ. Λοιπόν έτοιμος ;
Κα;αγκιόζης-— Τί λές, ρέ ;
Σαρλώ. Καϋ,-ιένε θά σέ φάη στά ψέμματα 

ή αρκούδα.
Καραγκιόζης — Βρέ, άφησε τ ’ αστεία, ά

δρεφέ.
Σαρλώ — Μή ξβϊνφς ότι έδώ. Καραγκιόζη 

μου, κάνουμε ταινία.
Καραγκιόζης·— Τί ταινία, άδιλφέ, καί κο

λοκύθια τούμπανα. Έγώ ήλθα στό Παρίσι 
γιά νά βγάλω κανένα δισεκατομμύριο δεκά
ρες νά φάω κι* όχι νά μέ φάνβ ot λέοντες 
καί τ ’ άγρια θερία.

Σαρλώ.— Μά, βρέ κουτέ, τά θερία αύτά 
είναι ψεύτικα. Κινοίν-αι καί φωνάζουν μέ ή- 
λεκτρισμό. Δέν έμαθες τώρα τελευταία τά 
θαύματα πού κάνει ό ηλεκτρισμός; Άκόμη 
καί νεκρούς μπορεί ν* άναστήση.

Καραγκιόζης.— Τόν κοκό σου καιρό πού 
θ ’ άναστήση τούς νεκρούς.

Σαρλώ. Καλά, άδελφέ μου, σοΰ χακο 
φαίνεται ;

Καραγκιόζης. Έ τσι, έ ; Μά μικρό πράμα 
τώχεις τοΰ λόγου σου νά σηκωθή ή γυναίκα 
μου άπό τόν τάφο ;

Σαρλώ . Κι’ α · σηκωθή ;
Καραγκιόζης.— Κι’ δν σηκωθή θά μέ ρι 

μάξη στό ξύλο, πού τής πούλησα ούλα τά 
τεντζ',ρέδια της.

Σαρλώ —Κι’ αν σηκωθή, Καραγκιόζη μου, 
μή φοβάσαι. Μέ τόν ήλεκτρισμό πάλι τή κά
νεις καί πεθαίνει.

Καραγκιόζης.— Μωρέ, τί φοβερό πράμα

ΤΑ ΑΣΤΕΙΑ  Τ Ο Τ  Κου ΒΑΖΟΥ

>̂ < Ζ  Ε  Σ  Τ Ε Σ  >sK
— Ά·/, διψώ, λέγει ή κ. Βάζου., Θέλω μιά 

λεμονάδα-
— Α ε -μονάδα, δηλαδή μονάόα, μονάόα- 

ή λίρα άνέβηκβ μιά μο
νάδα. Μ,τράβο, γυναίκα, 
άνανρίζει ό κ. Β ίζο ς .Ε 
γώ έλεγα π ώ ; δέν θά uhj- 
ρής νά κάν^ς καλαμπού- 
ρ ιί τώρα πού έζέστανε ό 
καιρός, μά έού βλέπω τά 
σκαρώνεις μιά χαρά.

— Καί κανένα παγωτό 
δέν θά ήταν άσχημα άν
τρα μου, έξ ικολουθόΐ ή 
κ. Βάζου.

—Ά ,  γυναίκα, λέγει δ 
κ. Βάζο.., φώναξε τήν ά- 
δελφή σου νά τ* άκούοη κι* αύτή. Παγωτό,, 
παγ ωτό, ώτό, ώ:ό, δηλοδή αύριο θά πάμε 
περίπατο μέ τό ώτό. Ά ,  αύτό υπερβαίνει 
πλέον τά όρια. Συύρθε μονοκοπανιάς.

— Βρέ άδελφέ, μ* έπ»θανες μέ τά καλαμ
πούρια σου. Έγώ σκάω μ* αύτή τή κάψα κ̂  
έσύ γελφ;.

—ΈΙναι νά μή γελάσης, βρέ γυναίκα. Νά,. 
τώρα σούφυνε κι’άλλυ χωρίς νά τό καταλάβ^ς.

— Τί μοΰφυγε ;
— Ε1π-ς κάψα, χάψα—χλάψα, μονάχα μ* 

ένα λάμβδα έγινε, μονόχα μ’ ένα λάμβδα.
Ό  χ Σφιργζιλώνης

κι’ αύ;ός ό ήλεκτριομός. Δέ μοΰ λές, άδρε
φάκι, Σαχλώ, μτ.οςεϊ νά φά^ κανείς μέ τόν 
ήλεκτρισμό ;

Σαρλώ — Δηλαδή;
Καραγκιόζης.— Δηλαδή δέν μποράνε τάχα 

ή μασσέλες ν’ άνεβοκατεβαίνουν μέ ήλεκρι- 
σμό γιά νά μασσάη κανείς γρήγωρα ;

Σαρλώ. Ά ,  όχι. ^4ϋτό δέν γίνεται. *Όλα 
τ ’ ΰ,Χλα μάλιβτα.

Καραγκιόζης . -  Ά σ ε  με κάτω, άδρεφέ. 
Έπιστήιιη εϊν’ αύτή ;

Σαρλώ — Λο πόν, Καραγκιόζη, δέν θ* άπο- 
φασίσος νά μπης μέσα στδ στόμα τοϋ θηρίου;

Καραγκιόζης.— Νό. *0 κλειστός χώρος μέ 
βλάπτει στήν ύ /εία μου.

Σαρλώ.— Τότε πώς θά γίνχ) ή ταινία ;
Καραγκιόζης·— Ξέρω εγώ, άδρεφέ ;
("Εξαφνα άκούγονται φωνές.)

Ά ε ι, μαννούλα μ’ ποΰναι μαθές ίκειό τ δ ν  

πουντίκ ού Κσραγκιύζ'ς νάν τ* άφαλουκόψου; 
Άκοϋς Ικεϊ ού λουμπουδύτ'ς νά πάη στού- 
Παρίσ' μέ τόν γυιό τ ’ τούν κλέφταρου κί νά 
μ* άφήκη Ιμένα νά μαραζώσου j Ά ε ι,  έρμου, 
κί ποϋ θά μ’ πςίς. Θά σί πιάσου κί θά σ' ά
φαλουκόψου.

Σαρλώ.— Τ ί είναι;
Καραγκιόζης.— Κλείστε τής πόρτες καί 

τά παράθυρα καί φωνάχτε τήν άστυνομία.
Σαρλώ.— Μά τί είνα ι; Τ ( κάνεις έτσι εσύ;
Καραγκιόζης.— "Ερχεται ό Λυκαβητός.
Σαρλώ.— Ποιός Λυκαβητός ;
Καραγκιόζης.—Ό  Λυκαβητός μό τά τσα 

ρούχια.
Σαρλώ — Κα^ανχιόζή, σοϋ στρίψανε ;

1 Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ
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