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(Σννέχεια ex τ ον προιγγονμένον)
'Ο  Αο έντζος είσήλ· 

Φεν είς τό δωμάτιόν κά- 
τωχρος, μέ τό βλέμμα 
αύστηρόν χαί άγριον, μέ 
τά χείλη ύποτρέμοντα έξ 
δργης-

Έπλησίασε τήν Ά -  
ξΐραν χαί δειχνύων είς 
αύτήν τήν έξοδον.

— “Απιστο χορμί. τής 
είπε. Πλάσμα μαϋρο χαί 
στήν ψυχή άχόμη πού 
α ’ έφερε έδώ *ά προδώ- 
αης τά μυστικά μον. Ξε- 
χουμπίσου τώρα. Φύγε 
χαί χάσου! Αϋριο τό 
πρωΐ &ά έρ&η ό Ναμπή  
νά σ ’ εϋρη χαί &ά σοΰ 
πληρώση τά έηίχειρα 
τής χαχίας σου

Ή  Ά ζίρα  έσκυψε τό 
κεφάλι της χαί έφυγεν 
άπηλπιομένη.

ΤΗτο τόσον ένοχος, 
ώστε δέν έσκέφθη χάν 
νά προσφέρη ούδϊ λέξιν 
συγγνώμης χα έπιείκείας 
d id  τόν ϋνϋ'ρ'οηον, τόν 
τόν δποϊον έπρόδωχε.

Ο Αορέντζος, δταν ή 
μαύρη έφυγεν, έκλεισε 
τήν θύραν *αΙ έπειτα έ- 
πανήλθε πλησίον τής 
Κρίνούλας χαί τής εϊ· 
π ε ν :

—  Ή  άθλια αύτή σ’ 
έγέλασε■

— Πώ ς ;.·.
— Σ ’ έγέλασε, Κρι-  

νούλα■
— “Ο χι.... δχι μοϋ εί

πε τήν άλήθειαν. Έ γώ  
τήν έξηνάγχααα νά μοϋ 
ψανερώση τά μυοτιχά 
μ1 καταχθόνιό αου σχέ
δια, τό όποια είχα ύπο- 
πτευθή. Δ ι’ αύτό τήν έ
φερα β?ς τήν θέσιν νά 
όμιλήση, χωρίς έχείνη 
νά τό θέλη. Μ οϋ εϊπε 
τήν άλήθειαν λοιπόν..,

— ’Όχι..
— Μ οΰ είπε τήν d -  

λήθεΐαν, “A ! άθλιε ! μέ 
έχεις ποτίσει ύπνωτι- 
χόν...

— Σοΰ λέγω δχι·..

— Δέν σέ πιστεύω 
πλέον. Δέν σέ πιστεύω, 
διότι νά, μέσα εις τά μά
τια σου διαβάζω τοΰς 
βδελνροϋς σκοπούς σου. 
Νά έπωφεληθής τόν ύ
πνον μου ή&ελες, πανά
θλιε κ α ί  vd με χατασ- 
τρέψηςί Δέν > χεις τήν 
τόλμην ν’ άποχαλνφθής 
στά μάτ α μου οποίος 
πραγματιχώς είσαι χαι 
γ ’ αύτό χατέφυγες εις τό 
άτιμον αύτό μέσον■

— Ε π ί τέλους ν. ί ’ ά- 
νέχραξεν ό Ιταλός, ά- 
φαιρ ν τήν προσωπίδα 
τής υποκρισίας, δπιοθεν 
τής όποιας έχρύπτει ο 
μέχρι τής στιγμής έχεί- 
νης·

— ”Α ! τό ομολογείς 
λοιπόν;

— Ναί-
— ’Ά θ λ ιε  ; Κ α ι αί υ

ποσχέσεις σον \
— Θά τηρήσω ΰ.τΐ 

σ υ ύπεσχέθην·
— Καί θά μέ άφήσης 

Ιλευθέραν ;
—  Ναί.
— Κ α ι θά αέ άπο

στείλης είς τήν πατρίδα
μον ;

— Ν αί Θά σέ οτείλω 
εις τήν πατρίδα σου. Τό 
ποσόν πού έμέτρισα διά 
νά σέ άγοράσω, δέν θά 
τό ζητήσω πίσω. "Οταν 
φύγης άπ ’ έδώ, ΰά πάρης 
δώρα πλούσια■ Ά λ λ ’ δλ 
αύτά θά yetVeuv ύπό f-  
να όρο»'·..

—- Π οιον ;
— Νά γείνης πρώτα 

Ιδική μου ..
- -  Ά θ λ ιε  ;
— Τώρα πον βρίζεις 

μοΰ φαίνεσαι πιό θελ
κτική. Έ μ π ρ ή ς .  Λέγε δτι 
θέλεις. Αύτό μέ διασκε
δάζει.

— Κακούργε !.. Δια
σκεδάζεις μέ τήν άγω- 
νίαν τών άλλων. Τι θη- 
ρίον λοιπόν είσαι σύ ;

— Θηρίον! Ό χι 4d /
(Ή  (jvrijeia «if την 2αν atMfa)

Ό  Πειρατής Πέρος ό Τρομερός και ή έρωμένη 
του Κρινούλα είς μίαν άκτην τοΰ Ιίαλαιοΰ 

Φαλήρου κατά την νύκτα τής απαγωγές
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Πάντα καλλίτερος είμαι άπό εκείνους,άπό 
τά  χέρια τών οποίων σέ έσωσα, IV  αύιό 
τουλάχιστον ΐπρεπε νά μου είσαι ευγνώ
μων...

— Ευγνώμων ! Ευγνώμων πρδς ένα μια
ρόν, πρός ένα κτηνάνθρωπον, πρός ένα...

— Πρός ένα άνθρωπον, ό όποιος είμπο- 
ρεϊ νά φωνάξη έδώ τούς δούλους του νά σέ 
μαστιγώσουν καί δέν τό κάμει όμως. Δέν τό 
κάμνει γιατί τό ώμορφό σου τό κορμί θέλει 
νά χό άπολαύοΰ χωρίς τραύματα χωρίς τά 
μαΰρα σημάδια τοϋ βούρδουλα έπάνω του..

— Δέν φοβούμαι τάς άπειλάς σου, πανά
θλιε. Καί άν σοΰ μιλώ δππς σού μιλώ, αν 
τήν στιγμήν ποΰ περιμένεις νά πέοω στά 
πόδια καί νά οέ παρακαλέσω' δέν τό κάμνω, 
αύτό σημαίνιι διι £χω όλα τά μέσα εις τήν 
διάθεσί μου, νά λυτρωθώ άπό τήν άτιμον 
παγίδα, τήν οποίαν μοΰ στησες...

Καί ή Κρινούλα, μεγαλοπρεπώς όρθουμέ- 
μένη πρό τοΰ Ίταλοε, ό όποιος έξηκολούθει 
νά μειδιά ά τάραχος.

— Λορέντξε, τοΰ είπε. Είμαι κόρη ή ο
ποία έγεννήθην άπό πατέρα πολεμιοτήν καί 
ύπερήφανον καί άπό μητέρα, ή όποία μ* έ
μαθε νά μή Φοβούμαι τόν θάνατον, όταν 
«ιρόκειται νά ύπερασπισθώ τήν τιμΙήν μου..

— Έ  ! Λοιπόν ;
— Έ ν όνόματι τού Θεού, Λορέντζε άν 

«ΐσαι χριστιανός.
Έ ν όνόματι παντός ό,τι έχεις προσφιλές 

είς τόν κόσμον, σέ έξορκίζω. "Η άνοιξέ μου 
■τήν θύραν νά φύγω, ή άφησε τήν Άζίραν νά 
αοΰ φερη..

— Τό άντίδοτον ;
— Ναί,
Ό  Δορέντζος έγέλαοε καί έπειτα εί

πε.
— Μά είσαι πολύ άφελής, μικρούλά μου. 

Έγώ περιμένω άνυπομόνως τήν ώραν ποΰ θά 
καταληφθής άπό τόν δπνον κ’ σύ μοΰ ζη
τείς νά σέ άφήσω νά φυγής, ή ί νά σού επι
τρέψω νά μοΰ §εγ?υστρήσος..

— Πανάθλιε ! Διά τβλευταίαν φοράν σέ 
προσκαλώ νά παραιτηθής τών άτίμων σκο
πών σου...

— Μέ προσκαλεϊς ;
— Ναί.
— Έ  λοιπόν, μι*ροΰλά μου όχι. Χίλιαις 

<?οραΐς όχι ! Πάρε το καί σύ Απόφ ιαιν καί 
έλα κάθησε κοντά μου νά συνομιλήβωμεν πε
ρί τής ελευθερίας σου, τήν όποιαν σοΰ ύ 
πόσχομαι νά αποδώσω μετά δύο μήνας άπό 
σήμερον, civ εννοείται είς τό διάστημα αύτό 
δέν μού όμιλείς με τόν βάρβαρον καί Από
τομον τρόμον πού μοΰ όμιλείς, απόψε.

— Τότε, Λορέντζε απελπίσου 1 Ά ν  μόνης 
έδώ έλπίζων ότι θά μέ απόλαυσης, πλανά- 
σαι.

Σοΰ είπα ότι έχω τό μέσον νά λυτρωθώ 
άπό τήν παγίδα πού μού έστησες καί νά 
διαφύγω τόν κίνδυνον νά κυλισθώ είς τήν 
λάσπην τής άτιμίας μαζί σου. Περίμενε...

Καί έδραιιε καί είσήλθεγ είς τόν κοιτώ
να της, καί ύπό τά προσκεφάλαια τή; κλίνη; 
της άνεζήτησε τήν μάχαιράν της, τήν οποίαν 
είχε κρίψει εκεί...

Άλλά νέος τρόμος τήν κατέλαβεν...
Ή  μάχαιρα είχεν έξεφανισθή.
Ήρεύνησεν αλλαχού Άνέστρεψε τά στρώ

ματα τής κλίνης τώρα, ήρεύνησεν είς τά έ
πιπλα. άνεζήιησεν...

Είς μάτην όμως.
Καί ή«ουσε τότε τήν φωνήν τοΰ Λορένζου 

νά τής λεγΑ :
— Άδικα ψάχνεις, μικροΰλά μου. Εκεί

νο τό ώμορφο μαχαίρι πού είχες μαζί σου, 
■σοΰ τό έπήρα χωρίς νά τό έννοήσης...

— Κατάρα ! έψιθύρισεν ή Κρινούλα... 
Πρέπει λοιπόν νά μείνω έδώ μέσα Κ3Ϊ «ά χα
θώ ; Ά !  όχι...

Καί ώρμησε προς τό παράθυρον.
Έγνώριζεν ότι τό παράθυρον έκεΐνο εύ· 

ρίσκετο είς ΰψος μέγα, ήνοίγετο δέ καί έβλε- 
πεν είς μεγάλην μαρμαρίνην αΰλήν.

Καί άπεφάσισε νά ριφθή άπό τό παρά
θυρον καί μέσα είς τόν τραγικώτερον τών 
θανάτων νά εΰρισκε χήν σωτηρίαν, εις 
χήν άπολύτρωσιν άπό τών μαρτυρίων είς τά 
όποια έπί τόσας ήμυρας τώρα Από τής αίχ- 
μαλωσίας της έδοκίμασε.

Άλλά καί ή ελπίς έκείνη τήν έγκατέλει- 
ψε ταχέως.

Τό παράθυρον ήιο κλειστό».
Πάσα δέ προσπάθειά της ό,τω. τό άνοιξη 

έναυάγησεν, έξαντλήσασα μάλιστα μέρος τών 
δυνάμεών της, κατά τήν ύπερτάτην έκείνην 
στιγμήν, κατά τήν οποίαν ένόμισεν ότι ήρχι- 
σεν αισθανόμενη *τά πρώτα συμπτώματα 
μιά,· γλυκείας υπνηλίας, άπστελέσματος τού 
τρομερού υπνωτικού μέ τό όποιον τή* είχαν 
ποτίσει..

— Παναγία μου, έψιθύρισεν έντρομος 
τώραι ή Κρινούλα... Χάνομαι.. Αρχίζω νά 
μή βλέπω καλά... Τό κεφάλι μου ζαλίζεται... 
Τά πόδια μου παραλύουν... Ώ Ι  Παναγία 
μου, σώσέ με..

Εύρίσκετο έν τελεία άπογνώσει τώρα. 
Παρεδίδετο όλίγον κατ' όλίγον είς τήν διά- 
θεσιν τοϋ άπαισίου ύπνου, ό όποιος έπήρχε- 
το βραδέως άλλ’ άσφαλώς καί έν τούτοις έ- 
ξηκολούθει νά πιστεύω ότι ήδύνατο νά σωθή 
άκόμη...

Κάθε μέσον αυτοκτονίας τή; είχεν επίτη
δες άφαιρεθή.

Καί νά πνιγή δεν είχε πλέον τήν δύνα- 
μιν.

Τά χέρια της είχον παραλύσει και μετά 
δυσκολίας τώ^α έκίνει τούς βραχίονάς της.

— Καί όμως πρέπει... Ώ Ι ναί... θα τόν 
παρακαλέσω καί θά μέ λυπηθή,..

Καί συρόμενη έπί τών ποδώ/ της, αίσθα- 
νομένη τό έδαφος νά φεύγο ύπ’ αύιήν, καί 
τά γόνατά της άνά παν βήμα Λυγιζόμενα, έ· 
πέρασεν άπό τοϋ ένός δωματίου είς τό άλλο.

Έπάνω εις ένα διβάνι διέκρινεν άτάρα- 
χον καί γαληνιαΐον τόν βέβαιον περί τή; έπι- 
τυχίας του καί τοϋ θριάμβου του 'Ιταλόν.

Έσύρθη μέχρις αύτοΰ.
Έγονάτησε μπροστά του, ή»ωσεν ί«έτι- 

δας τάς χείρας της καί έψ.θύρισε μέ φωνήν 
μόλις άκουουμένην.

— Λυπήσου με..
— 'Ανόητη 1 τί φοβείσαι λοιπόν ; Έγώ 

σέ άγαπώ.,.
Λυπήσου με, έπανέλαβεν ή Κρινούλα. 

Άνθρωπος είσαι μέ καρδιά...
Αύτήν σου τήν καρδιά άς τήν συγκινήση δ 
πόνος μου.

— Τήν καρδιά μου τήν συνεκίνη^εν ή εύ- 
μορφιά σου. Αύιό φθάνει γιά νά γείν£|ς ευτυ
χισμένη.

— Άνθρωπε τού Θεού! Έψιθύρισεν ή 
δυστυχής! Λυπήσου με... Γονατισμένη μπρο
στά σου σέ παρακαλώ... Άφη?έ με καί μή 
μ’ έΥγίζ^ς... Ευγνώμων.,, θά σοΰ εΐμα, ευ
γνώμων είς όλην μου τήν ζωήν... θά  γείνοο 
φίλη σου... θά παρακαλώ τόν Θεόν γιά 
σένα...

— Ώ  μικροΰλά μου ! Μά έδώ υποφέρεις 
στά άληθινά...

— Ναί, υποφέρω πάλιν...
— Δέν ςρταίω έγώ γι’ αύτό... Έκεΐνο τό 

τέρας ή Ά ζίρα  φταίει πού κάθησε καί σέ 
προειδοποίησε. Έγώ βλέπεις πόοίν διακρι
τικός ήμουν. Γιά νά μή φοβηθής έφρόντησα 
νά σοΰ δώσω ολίγο ναρκωτικό. Αιάβαλε ; Ά ν  
ήξευρα όλ’ αύτά, θά σοϋ έδιδα περισσό ιε
ρόν... Τώρα υπομονή... Περιμένο νά κοιμη- 
θής.

— "Οχι, όχι, όχι! εΐπεν ή Κρινούλα. Δέν 
θ ί κοιμηθώ... Δέν θέλω νά κοιμηθώ...

— Δυστυχώ; δμως θά κοιμηθής...
“  ' ° * 1·— Είμαι βέβαιος περί τών Αποτελεσμά

των τού ΐ,τνβιτικοΰ μου.
— Ά τιμ ε !, έψέλλισεν ή Κρινούλα.
— Έστω ! Αΰριον όμως νά ίΗή; πώς θά 

εΧΏ? έξημερωθή. Νά ίδής τί γλυκά λόγια 
πού θά βγάνουν Από τό ζαχαρένιο αύτό στο
ματάκι, καί πώς ή παρουσία μου δέν θά σέ 
φόβιζα όπως αύτήν τήν οτιγμήν !

— Ποτέ j
— Ποτέ ; Ό χ ι δά ! Τό άκουσα καί άπό 

άλλαις αύτό τδ ποτέ, Αλλά δέν τό είδα καμ- 
μιά φορά έκφραζόμενον·..

Τήν στιγμήν εκείνην ή Κρινούλα μόλις 
κατώρθωνεν, ύ,τερτάτας προσπαθείας κατα- 
βάλλουσα, νά διατηρήται έν έγρηγόρσει.Άλλ’ 
λ’ at προσπάθειαί της αύ tai έξήντλησαν τα- 
χύτερον τάς δυνάμεις τη; καί υποβοήθησαν 
τό υπνωτικόν είς τήν Απαισίαν καί καταστρε
πτικήν ένέργειάν του.

Ή  δυστυχισμένη κόρη, φοβηθείσα ότι εύ- ι

ρίσκετο τόσον πλησίον Ανθρώπου, τοΰ ο
ποίου τούς σκοπούς και τά σχέδια έγνώριζεν 
ήδη, ήθέλησεν «ν’ άπομακρυνθή.

Καί γονατισμένη όπως εύρίοκειο άκόμη, 
ήθέλησε νά σηκωβή καί νά σταθή είς τοΰς 
ιτόδας της καί νά φύ·/η όσον τό δανατόν μα- 
κρύτερα τοΰ μέρους εκείνου.

Άλλάτόφοβερόν άποτέλεσμα έπήλθεν ά- 
ποτόμως.

Μία “ μαύρη Αχλύς έκάλυψεν αίφνιδίως 
τούς όφθαλμούς της, διά μέσβυ τή; οποίας 
τά περί αύτήν Αντικείμενα έβλεπαν αμαυρά 
σκιερά, ζοφώδη...

Ή  κεφαλή της έπειτα έβάρυνε...
Οί βραχίονές τη; μετά τοϋτο κατέπεσαν 

Αδρανείς κατά μήκος τοΰ σώματός της. Μία 
παραλυσία διέτρεχε τό σώμά της. Παραλυ
σία έξορμήσασα άπό τής κεφαλή:, διαδρα- 
μοΰσα τ<ύς βραχίονας, κατελθουσα είς τά 
γόνατά της...

— Λυπήσου αε άνανδρε ! έψθύρισεν.
Κατέβαλεν ύπέριατον άγώνα, συνηθροι-

σεν Ασθενείς τινας δυνάμεις τας οποίας ή 
θέλησίς τη; συνεκράτει άκόμη, έκινήθη καί 
έβάδισε δύο μόλις βήμασα πρός τήν θύραν 
τοΰ κοιτώνός της...

ΤοΰτΟ μόνον !
Μετά τό δεύτερον βήμα, αί αισθήσεις τήν 

έγκατέλειψαν.
Είχεν κοιμηθή όρθία..,
Καί θά κατέπιπτκν έπί τοϋ πατώματος, 

άν μή ό Λορέτζος, όπισθέν της ευρισκόμε
νος, διότι προέβλεπεν τό συμβυσόμενον, δέν 
τήν συνεκράτει ..

— Τέλος πάντων! έπεκοιμήθη;, Αγριοκά
τσικο! έψιθύρισεν ό "Ιταλός.

Καί όπως έκράτει τήν Κρινούλα είς τάς 
Αγκάλας του, έφώναξε.

— Άζίρα... Έ λα  μέσα...
Ή  μαύρη δούλη φοβισμένη είσήλθεν.
Έπεσεν είς τά νόνατα. Έσύρθη πρό 

τών ποδών τοΰ Λο^έτζου καί τοΰ εΐπεν.
— Έλΐίος, αύθέντη μου ..
— Ά  ! μαίρον τέρας !
— Μήν τό πής τοΰ Ναμπή, άφέντη μου, 

γιατί ήμπορεΐ νά μέ σκοτώσω...
— Γιατί λοιπόν μ’ έπρόδωιες, τέρας;
— Ένόμιζα ότι θά σούκανα καλό... Ά 

φέντη μου πίστεψε με  Μία γυναίκα τήν
Απολαμβάνει κανείς καλλίτερα όταν θέλΐ) κ* 
έχεί»η ν’ απολαύσω .. Γ ι ’ αύτό άφέντη 
μου . . .

— Άθλία!... νομίζης ότι σέ πιστεύω ;
— Πίστευοέ με ά^έν^η μου...
— Καί άν τό κάμω, καί δν σέ συγχωρή

σω, μοϋ υπόσχεσαι όιι εις τό έξη; θά μέ ύ- 
πηρετήίης μέ άφοσίωσιν τυφλήν;

— Ναί.
— Καλά. Σέ συγχωρώ. Έ λα τώρα νά μέ 

βοηθήσης νά μεταφέρωμεν αύτήν τήν πανέμ
μορφη ν σκλάβαν μέσα.

‘Η Ά ζίρα  ήτο δέ άρκετά ρωμαλέα, έπρο- 
θυμοποιήθη νά μειαφέρυ μόνη της τήν Κρι- 
νούλα εί; τόν κοιτώνα της και νά τήν άπο- 
θέση έπί τής «κλίνης της.

Έπειτα  έστράφη πρός τόν Λορέτζον.
— Άφέντη μου, είπε... Γιά κοίταξέ την t i  

ώμορφη ποϋ εΐνε...
— Ώ  ιορφη, ναί...
— Άφησε την όμως λίγο νά ήβυχάσρ, ά

φέντη μου. Πολύ πείσμα καί πολύ θελησι 
είχε μέσα της... Κύτταξε’ Ακόμη σφίγγει τά 
χείλη της... Άκόμη αισθάνεται, μά δέν ήμ
πορεΐ νά όμιλήση... Λυπήσου την, άφέντη 
μου... Σέ μ α τέτοια Αγωνία ήμπορεΐ νά πά- 
θβ καί τίποτε.

Καί μετά θαυμασμού Ατενίζουσα τήν κοι- 
μωμένην Κρινούλα.

— Καί θά εΐνε κρίμα καί άδικο νά χαθή 
ένα τέτοιο ώμορφο πλάσμα... Κύτταξε ώ· 
μόρφιαΐς!..·

— Καλά; εΐπεν ό Λορέντζος·
Καί ριπτόμενος έπί μιάς έδρας.
— Άζίρα, είπε. Φύγε τώρα καί κλείσε 

τήν θύραν πού θά φύγ^ς καί μή φαν ή;  στά 
μάτια μου, άν δέν σέ φωνάξω... Έγώ θά 
μείνω έδώ λίγαις στιγμαϊς άκόμη θά περιμέ
νω. Μά Ηγες όμως... Καί ύστερα...

Έρριψε λαίμαργα τά βλέμματά του έπί 
τοΰ εύμελοΰς σώματος τής Κρινούλας Hat 
έψιθύρισεν.

( ’ Αχολονΰεΐ)
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ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟΝ ΤΟΥ ΑΡΜΕΝΗ
υ π ο  L I D

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

Είχον έιώσει διά κοινών θυρών τοΰς κοιτώνας των, διήρχοντο δέ 
όμοΰ τό πλείστον τών νυκτών, καθήμεναι καί αί τρεις παραπλεύρως 
Αλλήλων είς πλατύ διβάνιον τοποθετημένον έπί τοΰ προέχοντος και 
καινουργοΰς έπαύλεως τοϋ όποιου τά παράθυρα άφινον νά εισελαυν^ι 
ευεργετική είς τούς έκ τής υγείας καί τοΰ σφρίγους φλεγομένους 
πνεύμονάς των ή δροσερά νυκτερινή αύρα τοΰ Βοσπόρου.

Ά λλά  τάς άτυχεΐς εκείνας νεάνιδας, ή θέα άλλήλων, έν rg συζυ
γική των άπομονώσει, τάς διέφλεγε παρά τάς έπαρηγόρει.

Φαίνεται ότι μόνον διά τής ψυχής τήν φλόγα ή όμοιοπαθής συν
τροφιά επενεργεί ώς ύδωρ έπί τή; πυράς- διά τήν φλόγα τής σαρκος 
ή δμοιοπαθητική άποτελεΐ έλαιον.  ̂ ,

Δύναταί τις λοιπόν νά έννοήσχ] ποιας ούρανομήκεις φλόγας  ̂ανε- 
πεμπε κατά τάς νύκτας έκείνας ό έξώστης τής ποραθαλασσίας έπαυ- 
λεως τοΰ έκδότου καί απίστου μπέη, φ λ ό γ α ς  προερχομένας άΛ0 τρεις 
ισοδυνάμου; πνρόςκαί άπό τρεις Α ι εξαντλήτους χειμάρρους έλαιο!.-,.

Ο ύ ε λ λ α ι  σ α ρ χ ό ς .

Ούτως είχεν ή φυσιολογική καί ψυχολογική κετάοτασις κατά τήν 
ΙΟην πρωινήν ώραν τοΰ χαρεμιού εκείνου. _

Ή  θέα τής γαληνιαίας θαλάσσης τοΰ ούρανόΰ τοΰ άνεφελου, τοΰ 
έλαφροϋ κύματος, ποΰ άντυχοΰσ εν τά έπί τή; Ακτής φιλήματά του 
άπαλά καί λαθραία, ώς φιλήματα έραστών, άνταλασσόμενα ύπό την 
απειλήν τής σπάθης τοϋ γηραιού καί ζυλοτύπου πασσά, ούδεμίαν ή- 
δύναχο νά εύρη άντανάκλασιν εις τάς διεγερθείσας έκείνας ψυχάς.

Ά ς  φαίνεται γαληνή*ία ή θάλασσα όσον θελει* ας αιαίνεται οσον 
θέλει ό ούρανός διαυγής. Ή  διαύγεια καί ή γαλήνη είνε^ζήτημα άν- 
τιλήψεως. Τίποτε δέν εΐν* ή γαλήνη τής φύσεως όταν έγκατοπτρί- 
ζεται 3 ίς  τρικυμιώδη ψυχήν . ,

‘Υπάρχει θελκτικώτερον Αγο μίαν μελιχράν σεληνιαίαν ακτίνα. 
Καί όμως, έάν ή Ακτις αύχη πέση έπί της έπιφανείας διεγηγερμένου 
ωκεανού θρυμματίζεται έπ’ αύιής είς άπειρα τεμάχια, διασκορπιζό
μενα ύπό κυμάτων, χωρίς έλπίδα νά ενωθούν ποτέ καί νά έπαναδω- 
σουν έκ νέου τήν όλοφώτεινην εικόνα της. w

Άλλά καί ποσάκις μία θάλασσα γαλήνιαία, πιεζομένη άνωθεν 
άπό νέφη πυκνά, δέν άπέδωκε τό φωτεινόν ιΐδωλον τή; αστραπή; μέ 
τήν γλυκυτέραν του όψιν. _ _ .

"Εκαστος όρίζων, είτε είς τήν φύσιν, είτε είς τήν ψυχήν τοΰ αν
θρώπου, έχει τάς ίδικάς του τρικυμίας καί τάς ίδικάς  ̂ του γαληνας.
Αί καταστασεις αύναί δέν έξαρτώνται Απ’ Αλληλων, ειμη μονον οταν 
πρόκειται νά έπαυξηίτ) ή έξωτερική τήν έσωτερικήν. Πολλακης μά
λιστα συμβαίνει ή άντίθεοις νά έπενεργή τόσον αντιοτροως επί τή; 
ψυχής, Λατε ή γαλήνη τή ί φύσεως νά επαυξάνω τήν ίδικήν της τρι
κυμίαν. r_ ( ,

Τοΰτο Ακριβώς συνέβαινε καί κατά τήν ώραν εκείνην" αι_ τρεις 
γυναικεΐαι ψυχαί, αί θεώμεναι μιάς καί τής αύτής γαλήνης τοΰ πόν
του, είχον ενώσει τρεις όμοΰ τρικυμίας εις μίαν

Α ί χεΐρες ίων, συνδεδεμέναι όπισθεν έπί τών όσφύων των, ans- 
τέλουν έν τούτοις τδ θελκτικώιερον σύμπλβγμα, πού ήμποροΰσε κα- 
νείς νά φαντασθή. Αί έσθήιές των ά τ η μ ε λ ή τ ω ς  Ανοιγμένοι^πρδς τόν , 
λαιμόν, άφινον νά διαφαίι ωνται τά πλουσιώτερα στήθη. Ή  ^άνθή ί 
κόμη τή; Γκιουζέλ, συμπλεκόμενη μετά τής μελανής κόμης τής μί- j 
λαχροινή; Έλμάζ, εις κάθε δροσεράν πνοήν τής βοσπορίτιδος^αύρας, 
έπαρουαίαζεν ενα είδος Χρσοΰ κύματος μέ οκοτεινάς φωτοσκιάσεις. | 

Έ π ί πολλήν ώραν αί τρεις γυναϊ«εε άφινον νά πλαναται τό βλέμ-  ̂
μα των ρβμβόν έπί τών ρυτιδουμένων ύπό τής ουράς ύδάτων τοΐ Βο
σπόρου, όπου προσπίπτουσαι αί άκτΐνες τοΰ ήλιου προσέδιδον 4κ- 
θαμβωτικάς άνταυγείας.

Τέλος ή φαιδροτέρα Γκιουίέλ διέκοψε πρώτη τήν σιωπήν^:
— Νομίζω δτι άκούω βήματα είς τόν κήπον. Ακούετε σείς :
— Ναί, άπήντησεν ή Έμινέ, στρεφόμενη βραδέως πρός τό &ρον 

τοΰ διαδρόμου, τό όδηγοΰν είς τόν κήπον, θά  έρχεται ό Λαλάς.
— Μοΰ έρχεται μιά ιδέα, ύπέλαβεν ή Γκιουζέλ γελώσα.
— Λέγε, Γκιουζέλ, νά γελάσω όλίγον διότι αισθάνομαι ότι θά 

σκάσω άπό τήν πλή;ΐν, είπεν ή Έλμάζ.
— Μοΰ έρχεται ή ιδέα νά ρίψωμεν τόν Λαλάν είς τήν θάλασσαν I 
Αί τρεις γυναίκες Αποβαλοΰσαι τήν δυσθυμίαν των, έδόθησαν είς

καγχασμούς. · ,
Κατά τήν στιγμήν έκείνην βραχύσωμος και παχύσαρκος ̂ αραψ του 

όποιου ή μορφή έπαρουσίαζε μονίμους γραμμάς· μονίμου έκ φράσε 
ως, έφάνη είς τό άκρον τοΰ διαδρόμου, προχωρών διά βραδέου βή
ματος πρός τάς τρεις όδαλίσκας.

— Καλώς τόν Άβδουλάχ I άνέκραξεν ή Γκιουζέλ.
Ό  ευνούχος έχαίρέτησε διά κωμικού τεμενά καί ̂  έστη πρό̂  τών 

τριών γυναικών, διατυτώσας έν τή μορφή του τό χαριέστερον καί τό 
διαρκέστερον τών μειδιαμάτων.

— Άβδουλάχ ! έξηκοκούθησεν ή Γκιουζέλ, γνωρίζεις νά χο- 
λυμβάς;

— ’Όχι Γκιουζέλ χΛνουμ, άπήντησεν ό Αραψ. 
θέλεις νά σέ μάθω έγώ νά κολυμβάς ;
Ό  Άβδουλάχ εύρε τήν εύκαιρίαν νά διαστείλϋ πλειότερον τά πα- 

χέα χείλη του.
— Κύτταξε δόντια πού τά έχει ! είπεν ή Έμινέ. Ό λα  γερά και 

κατάλευκα. _ ,
— Καί τί τοϋ χρειάζονται, ύπέλαβεν ή Γκιουζέλ γελώσα Αφού οεν 

ήμπορεΐ νά μασήση τό κρέας.
Ό  Άβδουλάχ έστέναξε κωμικώς·
Ή  Γκιουζέλ ήγέρθη «κ τοΰ μέσον τών δύο άλλων, ένθα έκαθητο 

καί προχωρήσασα πρός τόν εύνοΰχον έλαβε τήν μαύρην καί πλατείαν 
χεϊρα του,

— "Αφησε τό χέρι σου έλεύθερον Άβδουλάχ, είπεν.
Ό  Άβδουλάχ ύαήκουσεν.
— Δέν μοϋ λέγεις, έάν έκοπτον τά δόντια σου λόγου χάριν, ποιον 

ςέας θά έπροτιμοϋσες : τό λευκόν ή τό μ ε λ α χ ρ ο ι ν ό ν  ;
(Ά χο λονθ ΐΛ

ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ ΤΩΝ Α©ΗΝΩΝ
νπο ΙΟ,Α-ΤνΓΝ. ΚΟ ΝΔΥΛΑΚΗ

(Συνέχεια έκ χοΰ προηγουμένον)

Ή  Μαριώρα, ώς διωκομένη, καί μετά τό κλείσιμον τής θύρας. 
ύπό χής μανίας τής κυρίας Β„υ·έκα, διηνθύνθη μέ βήμα έσπευμένον 
άνθρώπου ζαλισμένου πρός τά κάτω.

Τά ώτά της έβό(/βουν καί οί Οφθαλοί της ήσαν θολωμένοι.^
Μετ’ όλίγσν συνήντησβ τήν Μελπομένην, έπιστρέφουσαν έκ χοΰ 

περιπάτου μετά τοΰ Νίκου καί τιιΰ Χαριλάου, καί τά παιδία σταμα- 
τίοαντα τήν παρετήρο<!ν έν έκπλήσει, φεΓ'γουσα, μέ ένδύκαια σκονι
σμένα, μέ τήν κόμην έν άταξία, μέ μωλωπα {'ποκύανον είς τό μέχω- 
πον, μέ σταγόνας αίματος έπί χοϋ προστηθίου.

— Μαριώρα ! έφώιταξεν ή Μέλπω ώχρά συγκεκινημένη. Τί έχεις ; 
πού πας έτσι ;

Ά λλ ’ ή Μαριώρα διή)θε, χωρίς ν ΐ  ϊδυ, χωρίς ν’ άκούση.
Ό  Χαρίλαος ετρεξε κατόπιν αύιής καί προφθάσας αύιήν τήν ή

ρώτησεν. Ά λ λ ’ ή Μαριώρα έφαίνετο ώ ; άλλοφρονοΰσα, ώ ; μή άνχι- 
λαμβανομέιη

— Ά φ ησί με, είπε μέ ενα λυγμόν ξηρόν, καί έξηκολούθησε νά 
τρέχυ ώς παράφρων. _ /

Πόσην ώραν έτρεχε, διά ποίων όδών διήλθε, ποιαν έντύπωσιν έ
καμεν είς τούς διαβάτας, ο’ίιινες τήν είδον ιΓ'ΐω βαδίζουσαν μέ έ- 
ξαγρίωσιν δραπέτιδος φρενοκομείου ;

Οΰδέν έκ χούτων άντελήφθη.
Ή  κεφαλή της έβραζε καί ή διάνοια καί οί όφθαλμοί της ήσαν 

σκοτισμένοι.
Έβάδιζεν ώς ύπνοβάτις καί μία μόνη ιδέα παρέμεινεν σαφής έν 

τή ζάλη καί τή συγχύσει τοϋ ένκεφάλου της- ν’ άποθάνη. Ή  μόνη 
διέξοδος είς την δυστυχίαν της, ή μονη θεραπεία διά τάς περιφρο
νήσεις καί προσβολάς τάς όποιας ύφίστατο ήιο ό θάνατος

Αίφνης εύρέθη είς τούς άγρούς κα> δροσκρά πνοή άνέμου τήν έβο 
ήθησε ν ' άνανήψη όλίγον έκ τοϋ χάους τών σ'/.έψεών της

Ή  θάλα«σα ήπλούτο γαλανή καί άχύμαντος, μέ τό μέγα μειδίαμα 
τής γαλήνης της. 15 , , ,

Έκεϊ όπου οί βύτυχεΐς άνθρωποι εδροσίζοντο και άνεπνεον, αυτη 
θά έθάπτετο μετ’ όλίγον, παραλαιιβάνουσα μαζί της καί τό τέκνον 
της, ίνα τό σώστ) άπό τός δυσουχίας τοϋ κόσμου.

Δέν θά ήιο προτιμότερον και δι’ αύχήν νά μήν είχε γεννηθή ; 
Έτρεχίν, έτρεχε, σκοντάπτουσα, παραπατούσα, σκω ιζομένη, άλ

λά μή σταματώσο,
Ριπή Ανέμου άνήρπασε τόν κεφ<ι)όδεπμόν την, ένα τσεμπέρι τόν 

όποϊον είχε φέρρι Από τήν Τήνον Αλλ’ ούτε εστραφη νά τό ίδ^ πσΰ 
έιράβηςεν.

Ά ς  άποκτή καί αύτό ώς άπέπτησαν ή μία μέ τήν άλλην αί έλπί- 
ι δες της, άφ^σασα ούτήν ώς δένδρον χωρίς φύλλα !

Έτρεχεν, ίτρεχεν, ι ι̂θουμένη ύπό τή; άκάμπιου χειρός τής άπο- 
γνώσεως . . .  _ f

) Ά λλ ' αΐρνης ήκουσε συριγμόν ισχυρόν καί παραχεταμενον καί 
στραφεί^α είδε τήν αμαξοστοιχίαν τοΰ σιδηροδρόμου Αθηνών—Πει
ραιώς κατερχομέ»ην τήν πεδιάδα.

Καί έσταμάτησε’ .
Οί ζοφεροί έξ απελπισίας οφθαλμοί της έξέπεμψαν αίφνηδίαν 

λάμψιν.
Ένεθυμήθη ότι πρό ολίγων ημερών ό σιδηρόδρομος εεΐνος είχε 

φονεύσει έ*αν άνθρωπον, μή προφθάσαντα ν' άπομαχρυνίή έκ τής 
γραμμής, ή κατ’ άλλους σκοπίμως παραμείναντα έπί τών σιδηρών 
ράβδων διά νά φονευβή. Τις είδ3 ποιος δυσιυχής νά ήτο καί αύτός 

Ά ν τ ί νά έξακολοχ,θήσΒ τήν πορείαν της είς Φάληρον, όπερ άπεΐ- 
χεν πολύ άκόμη καί όπου ήτο ενδεχόμενον νά τήν εμποδίσουν ή νά 
τήν σώτουν έστράφη πρός δυσμάς.

Ό  ήλιος είχε δύσει, άφήσας όπισθεν αύτοϋ γλυκύτατον ερύθημα 
τό όποιον βαθμηδόν ύπεχώρει είς ίδεοιδεις χοωματισμούς.

Ή  Μαριώρα, ευρισκόμενη τώρα έγγύς τοΰ τέλους, δέν έσπευδεν. 
’Ίσως άνέμενε τά πυκνωθώσιν αί σκιαί τής νυκτός, ινα άσφαλέ- 

στερον έκτελέση χόν σκοπόν της.
Καί σταματήσασα περιήγαγε τό βλέμμα ίίς τόν πλήρης γαληνης. 

καί χαρμονής ορίζοντα.
— Τί ωραίος πού είνε ό κόσμος τοϋ θεοΰ !
Καί τής ηρχειο ’ίσως ν>* προσθέση . «Ά λλά  τί κακός πού εϊνε ό< 

κόσμος τών άνΟρώπων» ή α κακός όμως ψυχή τη<̂  δέν ήθελεν ούδέπα- 
ράπονον κάν νά έκφραση κατά τού κοσμου, εις όν εύρίσκετο έκεΐνος, 
τόν όποιον έλάτρευε καί τόν ύτοϊον έν τή άγαθότητι αύτής ένόμιζεν 
ότι είχε καταστήσει δυστυχή I Ά  I *ά ήξευρε γράμματα νά τοΰ γρά· 
ψη ένα γοάμμα ! Μέ πόσον πόνον, μέ τί δάκρυα ματωμένα θά τοΰ 
έγραφε ! Άλλά ό θάνατός της ήιο τό έκφραστικώχερον γράμμα .. .

Ό  θόρυβος τής έκ τοϋ Φάληρου ερχόμενης άμαξοσαοιχίας τήν 
άπέσπασεν έκ τών διαλογισμών της. Καί εσύ^θη μέ βήμο βραδύπρός 
τήν σιδηςοδρομικήν γραμμήν. ,

Απείχε δέ πεντήκοντα μόλις βήματα άπό ϊήν γραμμήν, οτε ηουσε 
νέαν ά ι«στοιχίαν κατερχομένην μέ φοβδράν όρμήν καί πάταγον . . . 
Καί έτεξε έκφρων, έηρεξε μέ όλην τήν δύναιιίν της, διά νά μή λάβη 
καιρόν νά φοβηθή καί μετανοήσχ], διά νά υή προφθάσουν νά σταμα
τήσουν τήν μηχατήν.

Απείχε δέ δύο βήματα και η αμαξοστοιχία κατεφθανε καταπλη

κτική έν τή όρμή της, φρικτή μέ τόν ερυθρόν οφθαλμόν της, όστις 
βασκάνει καί άπολιθώνει χά θύματα. Καί έρρίφθη πρό τοϋ έπερχο- 
μήνου σιδηρού τέρανός, νεκρωμένη ήδη ύπό τού τρόμου, πριν ή τήν 
διαμελήσουν οί τροχοί . .  . ^

Ό  μηχανικός άντελήφθη τό συμβάν ως άστραπην, αλλ ητο το- 
σψ αίφνίδιον καί μετά τόοη; ταχύχητος έβαινεν ή άμαξοστσιχία’ (5>- 
στε 5έν ήδύνατο νά κάμη τίποτε. Ό τα ν  δέ μετ’ όλίγον έφθασεν είς 
Φάληρον, άνεκόίνωσε τό πράγμα είς τόν οδηγόν τής Ανερχομένης ά 
μαστοτοιχίας. _

Τούτου ένεκα ό όδηγδ^ έκανόνισεν ουτω τον δρόμον της ανερχομε- 
νης αμαξοστοιχίας, ώστε τήν έσταμάτησεν είς τό νποδειχθέν μέρος. 
Πράγματι δέ έ« τή; θυρίδος τοιυ ό μηχανικός διέκρινεν είς μικράν ά- 
πόσταοιν όγκον τινά ώ ; Ανθρουτινον σώμα κατακείμενον. ( ’Ακολουθεί)
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'A g .  23 (■Σννέχεια εχ τον προηγονμίΥΟΌ)

— 'Ο τρόμος σέ κάνει νά βλέπης φαντάσματα καλή μου Κασιανή. 
Ό  Άκιλλας, ό άβλιος αύτός· εύρίσκεται πολΰ μακρυά άπά δώ καί 
ποτε πιά δέν θά τολμήση νά »ανη στό Βυζάντιο.

— Ώ ιίτε λοιπόν;
—  Ωστε είδες κάποια οπτασία »ο«ερά. Σέ είχαν δέσει ;
—  Ώ , ναι.Τά /έρια μου έπονοΰσαν πολύ.Με είχαν δέσει καί ήθελαν 

νά μέ σκοτώσουν... Θυμάμαι... καί τδν Πέτρωνα,
— Αλλοίμονο σ’ αύτόν Κασσιανήΐ Αλλοίμονο στή Θεοδώρα.

Καί τί κακό λοιπόν έκανα έγώ στον ΙΙετρωνα γιά νά ζητάν) τόν 
Οανατό μου; Γιατί σε αγαπώ; Αύτά λοιπόν είναι αμάρτημα;

Ο Θεόφιλος, έπειδή φοβόταν νά μή συγκινηθί ή Κασσιανή 
ακόμη περισσότερον μέ τήν άνάμνησιν τών θλιβερών συμβάντων 
εκείνης τής νύκτας, προσπαθούσε νά γυρίση σέ άλλο θέμα τήν συνο
μιλία των.

Τήν ώδήγησε κοντά στό πατρικό της σπίτι καί έκεΐ κάτω άπό τοΰς 
θόλους τών προπυλαίων εμεινε μιά ώρα κοντά της. Τής έμίλησε πάλιν 
για την άπειρη αγάπη του καί πρίν χωρισθοΰν τής είπε,

Κασσιανή, αύ'ριο ή βασίλισσα Θεοδώρα Οά πληρώση γιά τά βά
σανα που έπέρασες έσΰ αύ:ή τήν νύκτα. Αύριο Οά κατέβη άπό τόν 
θρόνο καί θ' άνεβης έσΰ. Κασσιανή.

Ναι, άπήντησε η Κασσιανή, ναι, θελω νά γινω κ’ έ^ώ βα
σίλισσα.
, ~ Ναι, μά τον Θεο, θά γινης, Κασσιανή, είπε δ Θεόφιλος καί
αφοΰ την έφ'.λησε με λαχτάρα, Ιφυγε.

Ί Ι  «Λριχνή ίιμ,ερα.
Την άλλη μερα το πρωί δ θεάφιλος διέταξε :

κ0“  ?°λακ:σετε τόν Πέτρωνα. Ούτε αύτή ή βασί
λισσα δεν έχςι τό δικαίωμα νά τόν δϊ.

Κατόπιν έζήτησε νά φωνάξουν τόν Πατριάρχη. Όταν τόν έβλεπε 
6α τοΰ ζητοΰσε χωρίς μεγάλη δυσκολία νά τοΰ έπιιρέψη νά χωοίσ« 
τήν Θεοδώρα.

Ο Θεόφιλος τόσο πολύ αγάπησε τήν Κασσιανή ώστε δέν έδίστασε 
νά φθάσϊ στά έσχατα γιά νά τήν απόκτηση έντελώς.

Καί τωρα ήταν άτοφασισ;χένος έν ανάγκη ν’ απειλήσω καί τάν 
Πατριάρχην γιά νά τοΰ δώσ/, τά διαζύγιον.

Εξαφνα ή Θεοδώρα παρουσιάσθη προ τοΰ Θεοφίλου. Έστάθηκε 
τότε μπροστά του μέ υπερηφάνειαν καί μέ τά /έρια σταυρωμένα στά 
στήδος της τοΰ είπε :

Εσυ είσαι ξισιλεΰ ποΰ έδωσες τήν διαταγή νά φυλακισθή δ αδελ
φός μου δ Πέτρωνα;;

ΙΙε μου γιατί τό έκαμες αύτό. Αν δεν θέλησης έσΰ νά μοΰ οανε- 
ρωσϊς τήν αιτία θά σου τήν πώ έγώ.

Ο Θεόφιλος έγινε έξω ιορενών.
" Αλλοίμονο σου, θεοδώρα, αλλοίμονο σου ποΰ ζήτας νά έξελέγ- 

■;ης τάς πράξεις μου.
— Ενοχε σύζυγε, άπήντησε*ή Θεοδώρα ποΰ περιφέρεις τήν βασι

λικήν σου πορφύρα κάτω άπό τά παράθυρα μιας πόρνης, γιατί μέ 
απειλείς; Μήπως εχω πλέον νά φοβηθώ τίποτε; Μήπως δέν μοΰ έπή- 
ρες ο,τι πολυτιμωτερον εϊχα στή γή; Πρώτα τόν σύζυγο, τδν όποιον 
αγαπούσα καί ύστερα τόν αδελφό;

Εσυ είπα ένο/η. Σώπαΐ
- ’ Εγώ δέν εχω έραστήν,έγώ δέν προδίδωτήνσυζυγικήν πιστιν οπως I 

κάμεις έσυ.  ̂ Ενοχος είσαι σύ, ένοχος είναι ή Κασσιανή, τδ τέρας αύτά 
τδ διαβολικό που έφανερώθηκε σαν άγγελος γιά νά καταστρέψϊ τήν 
γαλήνη και τήν άγάπη μας.

,^  Κ*®σι?νή δέν είναι κλέπτρια καί αμαρτωλή.
Αλλά τι είναι λοιπόν ώ βασιλεΰ ;

Είναι η βασιλική μνηστή μου άπδ σήμερον.
Κι’ έγώ; ’ Εγώ τί είμαι τότε;
^υ’ Ησουν σύζυγός μου άλλοτε, ήσουν ή βασίλισσα έως αύτήν 

τήν στιγμή. Ά λλά  τώρα δέν είσαι πειά τίποτε. Περιμένω τόν ΓΙα- 
τ ?ι*ί’Χη γιά νά κανονισΐ τά διαζύγιό μας.

Εν τδ  μεταξΰ έσΰ κλείσου στό διαμέρισμά σου καί μή βγής άπό 
κει. Μη λησμονείς δτι δέν είσιι πειά βασίλισσα. Τώρα δέν σοΰ μένε'- 
άλλο̂  πειά παρά νά διαλέξης τάν μνηστήρα ποΰ Οά πας.

Η Θεοδώρα κατάπληκτος άπό τά λόγια αύτά τοΰ Θεοφίλου, κάτι 
έζήτησε νά πί. Ό  Θεόφιλος δμως τή/ κεραυνοβόλησε μέ μιά ματιά 
καί την ήναγκασε να συμμορφωθώ μέ τής διαταγές του.

Μόλις έφυγε ή Θεοδώρα δ Θεόφιλος έκάλεσε τδ πρωθυπουργό τοΰ 
Κράτους καί τοΰ ειπε :

Αΰριο χωρίζω άπδ τήν βασίλισσα, ή νέα δέ βασίλισσα θά είναι 
η Κασσιανή. 'Η άπάφασίς μου είναι οριστική καί άμετάκλητος.

Ο πρωθυπουργός χαμήλωσε τά κεφάλι εις σημεϊιν υποταγής.
( ‘ Αχολονθει)
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ΤΟ ΙΪΙΪΣΤΙΚΟΝ Τ Ο Υ  ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ
Θά ήτο δ έννάτη πρωινή, ότε προσεκλήθην ύπδ τοΰ διευθυντοΰ 

τής αστυνομίας κ. Βαστων νά εργασθώ οιά τήν άνακάλυψιν τοΰ δρά
στου ένός φοβεροΰ έγκλήματος.

Εις τό μεγαρον Φελιξ ΓΙάζ εύρεση φονευμένος δ γέρων Πάζι αύτάς 
j τρομερός βασιλεύς τοΰ σίτου, φέρων κάταγμα εις τήν κεφαλήν άπδ 
σιδερένιο κιροπήγιον.

Μόλις έφΟασα εις τά μεγαρον τοΰ έκατομμυριούχου Πάζ, ή πρώτη 
μου φροντΐς ήτο να έξετααω λεπτομερώς τό δωμάτιον. 'Ο ιδιαίτερος 
ομως γραμματευς τοΰ δολοφονηθέντος κ. Μποΰρκ μοΰ έφεοε δυσκολίας 
εις αυτό. Ο ανεψιάς του οολοφονηθέντος έπενέβητότε.

—  Ας αφήσωμε τέν κ. Σούϊφτ νά κάμϊ τήν δουλειά του.
Η εςετασις του δωματίου κανένα άποτέλεσμα δεν είχε.
ΙΙρχισα τ-ότε ν’ ανακρίνω τά πρόσωπα.
I ν πρώτοις απετανθην εις τόν άνεψιόν τοΰ δολοφονηθέντος τδν κ. 

Μαγιώ. δ δποΓος έμενεν είς τό μεγαρον μαζύ μέ τόν θειον του.
— Πότε έχωρίσατε μέ τάν θειον σα:; τ ά ν  ήρώτησα.

, " "Χ®£< χό βράδυ στάς δέκα. Κρατοΰσε στά χέρια του τά κουτάκι 
με τό Φλωρεντινό ρουμπίνι κι’ έπήγε νά τό φυλάξη στό χρηματοκι
βωτίων. Άρνότερα, στήν^πίστι μου, οέν ξεύρω ‘ τίποτε. Τά βέβαιον ήτο 
ότι ό tav μέ αφη ε οαστο̂ ΰσε στά χέρια του τδ κουτάκι μέ τό ρουμπίνι.

Κνθυμεΐσθε πώς ητο ντυμένος δ θείος σας;
, 7έν βρήκαμεν νεκρό. Φαίνεται δτι δέν είχε πλαγιάσει
ακο[χ·η ούτε κ%ν εν/ε apy'.cry] νά γδύνεται.

Κύριε Μαγ,ω κ έσεΓς κύριε Μπρούκ, σας παρακαλώ να μοΰ έπι- 
τρε^^τε νά σάς κάμω έρευναν. Ή  αλήθεια είναι οτι καμμίαν αμφιβο
λίαν οεν έχω οτι τό ρουμπίνι δέν εΰρίσκεται απάνω σας. Ά λλά  Οά 
παραδεχθήτε οτι τοΰτη είναι μετρον προναίας, τό όποιον έπιβάλλεται. 
, Ο * ·  Μπρουκ έδέχθη με δυσκολίαν νά ύποβληθί) εις έρευναν, ένώ 
ο Μαγιω έδέχθη εύχαρίστως.

II έρευνα έγινε λεπτομερεστάτη, χωρίς ομως νά ελθη τίποτε είς
φώς.

*< * *
Μεταςΰ τών προσοίπων τα δποϊα δέν έπαυαν νά έρχωνται είς τό μέ

γαρον απο τό πρωί γιά νά ζητήσον πληροφορίας γιά τό έγκλημα, ήτο 
και ο συμβολαιογργφος κ. Ούάίτ, ό όποιος μοΰ έδήλωσεν δ’τι ό δο- 
λοθονηΟεις πελάτης του Πάζ δεν αφ/]σε καμμίαν διαθήκην.

, . , συμβολαιογράφος είδε στό πάτωμα τδ σιδερένιο κιροπήγιον καί 
με η ρώτησε :

— Ποιδς ίά έκαμε αύτό κ. Σούϊφτ;
— Αύτά προσπαθώ νά μάθω.
Εν τώ μεεαςυ ό ιατρός τής εισαγγελίας κατεγίνετο νά έξετάζΐ 

το πτώμα.
Ο ιατρός έν ποωτοις αδειασε όλες τής τσέπες τοΰ πτώματος. Δέν 

£'·Χα̂  με** τίποτε απολύτως. Κατόπιν έσήκωσε τάν αριστερόν βρα
χίονα του καί έξήτασε τά δάκτυλά του.

Τό δέρμα τής χειρός δφερε μερικά μελανά στίγματα καί ?ννη τσουγ
κρανιών. *· 1 1

Ο ιατρός μ’ έκύτταξε καί μοΰ είπε :
— θα έλεγε κανείς ότι δ δυστυχής αύτός θά έκρατοΰσε στά χέρια 

του κάποιον αντικείμενον, τό όποιον ό δολοφόνος ήγωνίσΟη πολΰ γιά 
να τοΰ τό πάρη. 1

τ! ήτ9 αυτά τά αντικείμενον. "Ενα μικρά κουτί άπδ 
έκεινα ·7»3υ βάζουν μέσα τά χρυσαιοικά.

— Τι et/e λοιπόν μέσα; Ξεύρετε ;
— Νομίζω ότι εχετε ακούσει γιά τά Φλωρεντινό ρουμπίνι.

, ki; το ά«υσμα τών δύο τελευταίων λέξεων τά γυαλια τοΰ ία 
επεσαν από τήν θέσιν των.

, λοιπόν! Αύτό είναι, κ. Σούϊφτ. ’Ά ν  ή ΰπόθεσις αύτή σας
Χ<Χν5Γιπο , ,κ π̂,0’ ^οποίήσατε. Ίσω ς μπορέσω νά σας βοηθήσω.

Οταν δ ιαίρδς μετά το τέλος τής έξετάσεως, άνεχώρησεν, έπω- 
φεληοην τ̂ ς  ̂αδείας του τήν όποιαν μοΰ είχε δώσει καί μετέφερα τά 
πτώμα εις την μεγάλην αίθουσαν τοΰ ’ισογείου.

Οταν εισήλθαν εις τό δωμάτιον διηυθύνΟην πρός τά παράΟυρον καί 
παραμέρισα τα παραπετάσματα γιά νά έχω περισσότερον φώς. Έρριξα 
τοτε μια ματιά στόν κήπο καί είδα τά χιόνι νά τάν σκεπάζή λευκόν καί 
άσπιλον. Οταν ομως έτελείωσα τήν έξέτασιν τοΰ πτώματος καί έπήγα 
παλιν εις τά παράθυρον γιά νά τραβήξω τά παραπετάσματα, παρετή- 
ρησα οτι το χ·όνι δον ήτο πλέον άσπιλον. ‘Ίχνη μικρών ποδιών έφαί- 
νοντο επάνω στο χιόνι. Τά Ιχνη αύτά μέ έπεισαν, ότι ένώ έγώ εξέτα
ζα τό πτώμα, κάποιος έπέρασεν άπό τάν κήπον, έπλησίασε τά παράθυ
ρον, εκυτταςε μεσα καί κατόπιν άπεμακρύνθη.

Χωριανά διστάσω έπήδησα άπό τά παράθυρον καί έπρονώοησα 
προς τήν οιευθυνσιν τοΰ αύθάδους αγνώστου.

Εις κάποιον σημεΐον του δρόμου εξω άπό τόν κήπον συνήντησα τάν 
επιστάτη ενος γειτονικοΰ μεγάρου.

— Μήπως είδατε κανέναν νά πέρνα άπά οώ πρό όλίγων στιγμών 
τάν δρωτησα. 1

— Μαλιστα κύριε, μου άπήντησε. "Ενα πρόσωπον έπέρασε πρό δλί- 
α.. οώ τρεχοντας. Τρεις άλλοι τόν έπερίμεναν έκ ε ΐ κάτω στή στασι
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ΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΡΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ ,L ILY BUTLER

ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ

ΕΝΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΑΤΣΟΣ
Ssv βιναι .~τολνς καιρός, άφ * or ον νπ  ανδρεν&ην 

~τζον Γ χ ν , 6 όποιος εχει τήν γελοίαν άπαίτηοιν νά 
j u ή με άφίιη) τά έξερχωμαι μόνr] εις τάς όδονι, τών 

Παρίοίωΐ’.
'Ωραία ! άλλά τό τε είς τ ί  χρησιμεύει ο γάμος, 

αν δεν άποδίδη τήν έλεν&εριαν εις τήν ατν/ή. γν~ 
ναϊκα ,·

"Οταν εϊμεΰα άννπανδροι μάς φυλάττονν, του
λάχιστον οταν νπανδρευ&ώμεν επρεπε να εχωμεν 
•τήν έλεν&ερίαν μας τ

τοϋ Ώ τε ϊγ  σκεπτομένη νά σταματήσω τήν πρώ την  
κενήν άμαξαν, ή όποία ϋά διήρχετο, δτε αντελη- 
φ$ην, δ τ ι είς κύριος κατ” λ&ε τοΰ ίπποσιδηρο- 
δρόμου ταυτοχρόνους με εμέ, και με παρηκο- 
λον&ει.

ΙΙρουχώρησα, ά λλ ’ ονδε ψυχή ζώσα εύρισκετο 
έκεΐ. "Οπισ&έν μον τά βήματα τοϋ κυρίου εκεί
νου έπλησίαζον άπό οτιγμής είς στιγμήν !

νΩ ! αν ήκονον τάς σνμβονλάς τ ον Γκύ , &α

Ά λ λ *  ό σνζυγός μον ό βαρώνος Δεμαρσίλ εχει 
παραδόξους ιδιοτροπίας. *Αν δεν ήμποριι νά με 
συνόδευαrj ό ίδιος, επ ιφ ορτίζε ι τήν μητέρα ή τήν 
• αδελφήν του πρός τοϋ το* έν εναντία δε π ερ ιπ τω - 
■σει, οφείλω νά λαμβάνω ώς συνοδόν μου χήν θ α 
λαμηπόλον μον.

'Εσχάτους άπεφάσισα νά καταρρίψω τάς ιδιοτρο 
πιας τον ασφαλώς xai άποτελεσματικώς, διά να 
άποκτνσω ττρ> ελευθερίαν μου, πάσΐ] θυσία Έ -  
γνώριζα ο τι ό Γ κ ν  ειχε δώσει λόγον να παρευρε- 
θή είς σννέντευξιν δ ι* εργασίαν εμπορικήν, δια τήν 
όποίαν θά έδαπάνα ολόκληρον τό άπόγευμα του, 
και συνεπώς δεν ήδύνατο νά με συνοδένση.

*Απεφάσισα xai τοϋ  είπα  :
—  Ηά έξέλθω , Γ  κν, θέλω  νά άγοράσω κάτι 

·>άπό τά καταστήματα.
—  I I ο I ν  καλά, άγάπη μου, θά περάσω απο 

.τήν μητέρα μσυ ΐ’ά την προειδοποιήσω  νά ελθη 
νά οε συνοδεύσω*

—  Ε ίνε περ ιττόν, ή μητέρα μοϋ ε ιπ ε  χθές, (h i 
-δεν θά ήτο σήμερον είς τό  Παρίσι.

—  Τότε θά πόγω  νά τό  πώ  τής άδερφής μου.
—  Μ ή χάνος τ ° ν σου, ή άδελφή σου εινε 

άπησχολημένη είς μίαν φιλανθρωπικήν αγοραν.
—  ~Α !  πόσον στενοχαοροϋμαι, άγαπητή Ζ ο -  

λάνδη, πώς δεν μπορώ  νά οε συνοδενσω και ανα-
0γκαστικώς θά σε σχτνοδενσfl ή θαλαμηπόλος.

—  Ή  Λουχία, μοϋ έζήτησε μ ιά9 ήμέρας άδει
αν διά νά ίδα %ήν μητέρα της, ή οποία είνε ασθε
νής, και άνεχώρησεν άπό τό  π ρω ΐ.

—  'Αλλά τό τε άγάπη μου, πρέπει νά άναβάλ- 
Α ^ ς  τάς άγοράς σου δ ι ’ ανριον.

—  νΑ , δχι, εχω άνάγκην νά έξέλθω.
—  Μόνη ;
^0  Γ κ ύ  μοϋ άπηνθυνε τήν ερώτησιν αύιήν με 

πόνον τοιοΰτον, ώς εί έπρόκειτο νά ταξειδενσω  
•άπό τής γής είς τήν σελήνην.

—  jCai δ ια τί δχι ;  άπήντηα ήσνχως.
—  ’Αλλά, Ζολάνδη, δεν γνωρίζεις φαίνεται τονς 

Παρισινούς. Μ ία  κυρία δπω ς σύ, νέα και ωραία, 
νά έξερχεναι μόνη έκ τίθετα ι είς πολλά, ήμπορεΐ 
νά τής ομιλήοουν νά τήν παρακολουθήσουν !

—  Λ οιπόνt άγαπητέ μου, και νά μοΰ ομ ιλή
σουν, και νά μέ παρακολουθήσουν θα διασκεδασω 
μ ’ αύτά. Γ νω ρ ίζω  τ ι άπάντ^σνν θά δώσω είς 
τονς  αύθάδεις αύτούς κυρίους.

—  ΖολάνδηΛ μήν επιμέν^ς. Λεν είνε δυνατόν νά 
~έξέλθ·$ς μόνη. Τό πολύ πολύ ra έξέλθης έ φ ' ά-
μάξης.

—  "Α , δχι, όχι, Γ κ ύ , θέλω  νά έξέλθω , μόνη, 
πεζή. Βεβαιότατα, δεν θά εχης πολύ έμπιοτοσύ- 
νην είς τήν άρετήν τής συζύγου σου διά νά λέγης 
αύτά. Κ α ι δμως δέν είμαι πλέον ή μ ικρά οίκό- 
τροφος, εί(.ιαι ή βαρώνη Δ  εμαρσίλ !

—  Λοιπόν, άγαπητή μου, έπιμένεις ; έστω , κα - 
ιιε  δπω ς θέλης, Ά λ λ '  αν σοϋ συμβή τ ίπ ο τε  κα- 
κόν, $ά λνπηθής δτι ηχούσες τάς συμβου-
λάς μου+

*Ο Γ κ ύ  άνεχώρησε δυσαρεστημένος.
Μ ετά  μεσημβρίαν ένεδνθην φόρεμα άπλούστα- 

τον και αμαυρών χρω μάτω ν , ειπον οτ( δέν ειχον 
- ανάγκην άμάξης, δ ιότι θά διέσχιζον τάς οδούς τών 
Παρισίων διά τοϋ τοάμ.

'  Υπερήφανος διά τήν άνεξαρτησίαν μου, άπήλ- 
θον τοϋ Μεγάρου Λεμαρσίλ, δπως έπιβιβασθώ εις 
τόν Ιπποσιδηρόδρομον Ώ τέ ϊγ -°Α γ ιο ς  Σονλπ ίκ ιος  
διά νά φθάσω είς τό  « Ι Ια ζά ρ  τής Εύθηνίας».

Ή σθάνθην εύχάριστον σνγκίνησιν δ τι πραγμα- 
* ικ ώ ς  θά αντιμετώπιζαν προσκόμματα και πλε ί- 
οτους κινδύνους.

Έ ν  π οώ το ις  ήννόησα δτι δεν ήτο και πολύ ευ- 
χάριστον νά τοξειδενω διά τοϋ ιπποσιδηροδρόμον 
ένω είχον άμαξαν ίδική ν μου.

°Ενας κύριος άδέξιος μοϋ έπάτησε τό ποδάρι, 
μιά γυναίκα π τω χή  εκάθησε πλησίον μου, και είς 
τά γόνατά της έκράτει ενα πολύ μεγάλον καλά- 
ϋιον, έκ τον όποιου έξήρχοντο άναθυμιάσεις β ρω · 
μεραί.

1Απέναντι μου μικρόν παιδίόν, τό  όποιον έκρα- 
τε ι εις τάς άγκάλας ή μήτηρ τον έφώναζεν ισχυ
ρότατα .

Δεν ήδννάμην πλέον ν ' άνθέξω, κατέβην τοϋ 
ιπποσ ιδηροδρόμον άποφ&οισμένη νά λάβω άμαξαν. 

Κ ατήλθο\ λοιπόν είς τήν ολιγάνθρωπον όδόν

ήχουον τας 
ήτο προτιμότεροι·.

—  Α ! τ ι  ώοαία νέα έψιθύρισε πλησίον μου, ό
άγνωστος.

Ή ρίθρ ίασα  έκ τής αίδοϋς καί ι/ο/ύνθην, συγ
χρόνως δέ ήσθάνθην το αίμά μου νά διατρεχη εις 
τάς φλέβας μον.

Χ ω ρ ίς  \ά υψώσω τούς οφθαλμούς, έσπευσα το 
βήμα. *Ω ! πώ ς έτρεμα !

Ά π ο τό μ ω ς  τό τε ό αναιδής έκεϊν, ς κύριος πρου -  
χώρησε και άνέκοψε τόν δρόμον μου έκτείνων τας 
χείρας.

—  Δεν θά προχώρησες, άγγελέ μον, μοΰ ειπεν. 
Τότε άναγκαστικώς έσήκωσα τούς οφθαλμούς

και είδον άπέναντί μου άνθρωπον κομψώς ένδε- 
δυμενον.

'Εφόρει δ ίοπτρα κυανά, τό δέ γένειόν του ήτο 
πυρρόν.

—  Ά φ ίσ α τέ  μ ε% κύριε, αντό τό όποιον κάμνετε 
είνε κάκιστον.

Ήναγκάσθην νά κατανικήσω τήν ταραχήν, ή 
όποία μέ είχε κατακνριεύσει.

—  Κακόν !  Π ώ ς, δεσποινίς ! Μ ία  κυρία δέν ά 
γαπίρ πάντοτε νά άκούι/ δτι είνε ωραία ;

K a i ό αυθάδης προσεπάθησε νά άνεγείρη τον 
πέπλον μου.

Ά  !  τό τε  δεν έκρατήθην, ή αύθάδειά τον μου 
ένέπνενσε θάρρος.

Διά χειρός οταθεράς τοϋ κατέφερα ενα τέτοιον 
ράπισμα , πού βεβαίως θά τον έφάνη ό ήλιος κο
λοκύθι, δπως λέγονν% ν

—  Χάριν, χάριν, Ζολάνδη* εσο έπιεικής* μέ άλ
λο ενα τέτοιον ράπισμα, θά μέ σνρης είς τόν τά
φον και τό τε θά μείνης χήρα.

Τό γένειον επεσεν, α ί κναναΐ δ ιόπτρα ι έξηφα 
νίσθησαν, και ένώπιον μον είχον τόν βαρώνον Λε· 
μερσίλ, ό όποιος έθώπενε τήν έρυθράν άκόμη πα
ρειάν του ώς έκ τοΰ ραπίσματος, τό  όποιον τοϋ 
κατέφερα.

—  Γ κ ύ } τ ι συμβαίνει . . .
—  Τ ίπ ο τε  άγαπητή μου ' ήθελα νά σέ έμποδί 

σω νά εξέρχεσαι. μόνη, άλλά βλέπω  δ τι εχεις άρ- 
κετάς δυνάμεις νά υπερασπίζεσαι, δταν τολμήση  
κάνεις νά σέ προσβάλη !

—  Κ α ι ή συνέντευξίσου ;
—  *Ετηλεγράνησα δ τι οικογενειακή ύπόθεσις, 

μέ ήνάγκαζε νά υπάγω είς Ώ τέ ϊγ .
—  Α λ λ 'α ύ τό  είνε άσυγχώρητον.

ΜΙΑ Π Α Ρ Ε Ξ Η Γ Η Σ Ι Σ
— Κύριε, οί φίλοι σας σας στέλνουν ένα 

■γάλο γιά τ?) γιοο*ή σας Καί ό κ. ’ Ιωάννη? 
ό ιατρός παρ«>αμβάνει άπό τό χίρι τοϋ λου" 
σχράκου έναν θεώρατο γάλο μαζή μέ τήν ση" 
μείσισιν : «Χρόνια πολλά. Οί φίλοι σου».

‘Ο ί ιτρός σάν φιλότιμος κύριος έσπευσε 
νά καλέσο τούς κειό αγαπητούς του φίλους 
γιά νά φάνε τό βράδυ τό γάλο·

Έν ιφ  μεταξύ ή ύπηρέτρια έκανόνισεν δ- 
λην τήν .... ίεροτελεατίαν. “Εστειλε τό νάλο 
στό φοΰρνο με πατάτες καί παρεκά?εσε τόν 
φούρναρη νά τόν ξεροψήβΐ]. Ό  φούρναρης 
πολλά τής ΰ-τεσχέθη. Στά τελευταία ϊής έ- 
δωσεν ένα άριθμό. Τόν αριθμό 10. Δυστυχώς 
ό άριθμός τής έπεσε στό δρόμο. "Ενας μι
κρός τόν είδε, έσκυψε, τόν έπήρε καί τής τόν 
έδα>σε. Ά ν τ ί όαας τοΰ αριθμοί 10 τής έδω
σε τόν άριθμόν 9, τόν όποιον ούτός είχε πά
ρει άπό τόν φούρναρη προσκομίσας γιύ ψή- 
σίμο ένα ταψί πατάτες γιαχνί.

Τό βράδυ έμαζεύτηκαν οτοϋ για'ροΰ δλοι 
οί καλοί του φίλοι. Σιής 9 διετάχθη ή υπη
ρέτρια νά στεΟ-Q νά πάρ{) τόν γάλο άπό τόν 
φούρνο. Έδωσε τοΰ φούρναρη τόν άριθμόν 
9 καί ό.φούρνα3η; άνύποπτος τής έδωσε τό 
ταψί μέ τή;. πατάτες.. Τήν ίδιαν στιγμήν ό 
υπηρέτης τοΰ πλαγινού σπιτιού έκτυποϋσε 
τήν πόρτα τοΰ ίατροΰ.

— Τΐ θέλβις; τόν ήίώτησεν ό ιατρός.
— Ό  κύο Γιάννης έδω δίπλα σάς έρωτ^ 

μήπως έλάβατε κατά λάθος ένα γάλο που 
τοΰχαν στείλη τό πρωΐ οί φίλοι του 1

W. ΙΤΗΡΙΟΣ

—  ’Ασυγχώρητοι' ! ναί, οε π ιστεύω  !  το μα
γουλά μον μ ί  πονεΐ άκόμη. Κ α ι εχεις ενα χέρι 
τόσο βαρύ ; "Ενας μπάτοος ποϋ όέν εχει τα ίρ ι !

Έ π ι  τέλονς δμως, τώρα εξέρχομαι μόνη . . 
και ή αιτία τής έλεν&ερίας μον εινε τό φοβεροί’ 
ράπισμα.

ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΝΑ Η ΗΡΑ

Κατά τό μάθημα τή; Αριθμητικής ό διδά
σκαλος λέγει είς ενα μαθητή:

—Πβτ3 ε, έχεις δέκαπεντάρεςείς τήν τσέπη 
καί χάνεις δέκα" τΐ σοϋ άπομένει!

—Μία (ρύποι δiσκaλε!

Ό  Κώστας διδάσκει είς τόν μικρόν του ά- 
δελφόν αριθμητικήν.

— Έάν άπό τά δέκα άφαιρέσω επτά τ ί 
πράξις είναι ;

— Πρόσθεσι;.
— "Οχι, καλέ· άκουσε έδώ : "Οταν έχυς 

δέκα καρύδια «αί σοΰ πάρω έπτά, τ( πράξις 
είναι ;

— Κλοπή ! ___________
— Τί τακτικός άνθρωπος ποΰ είσθε, κύριβ 

Β...έλεγε κύριός τις είοελθών εις τό γραφεΐ
ον τοϋ πρώτου,διαρκούσης τής άπουσίαςτου.

— Πώς, τι έννοεϊτε; ήρώτησεν ό Γ..
—Νά, νά καθήσετε νά κλειόώοειε ολα τά 

συρτάρια τοϋ γραφείου ε|ηλθατβ
μόνον διά πέντε λεπτά τής ώ}ας. Αυτό υπο
νοεί οιι έφοβήθητε μήπως μπή κανείς καί 
σδς κλέψει τά χρήματά σας

— Ά !  δχι, Φίλε μου, κάθε άλλο, απηντη- 
σεν ό κύριος Β. άλλά δέν μοΰ λέτε, σΰς πα
ρακαλώ, πώς ξεύρετε δτι τά συρτάρια είνε 
κλειδωμένα;

Φ ΙΛ Ο Σ Ο Φ ΙΑ  Τ Ρ Ε Λ Λ Ο Υ
Τό δπλον έχων έπ’ ώμου, τό κυνηγετικόν 

σάκκον είς τό πλευρόν καί άκολουθούμενος 
άπό δύο κυνηγετικά σκυλλιά ένας κυνηγός, 
έοτάθη πρό τή; θύρας τοΰ φρενοκομείου Δα- 
φνίου διή νά ποτήσχι τό άλογό του. Κατά 
τήν στιγμήν έκείνην ένας τρελλός, ακολου
θούμενος ΰ«ό τοΰ επιστάτου τοΰ φρενοκομεί
ου, έξήλθεν είς περίπατον. Ίδών τόν κυνη
γόν νά τόν πιρατηρϋ, τόν έτλησίασε καί τοΰ 
είπεν’ :

— Έχετε, κύριε, ώραϊον άλογον ! Πόσον 
σάς έκόστισε ;

— Χίλια φράγκα, είπεν ό κυνηγός.
— Καί τό διιλον πάοον σάς έκόστισε ; έ- 

πανηρώτη^εν ό τρελλός.
— "Οχι όλιγώτερον άπό ^00 δραχράς, ά

πήντησεν ό έρωτώμενος.
— Καί τά δύο σκυλιά ;
— Καθ’ ένα άξίζει τουλάχιστον 150 φράγ

κα.
— Τί έχετε είς τόν σάκκον ; έξηκολούθη- 

σεν ό τρελλός.
— Μίαν μπεκάτσαν.
— Καί πιά είνε ή τιμή τή; μπεκάτσας ;
— ’Ά ν  δέν άπατώμαι, μία καί ογδόντα.
— Άγαπητέ μου φίλε, είπε τώρα ό τρβλ- 

λός, πτέρνησε τό άλογό σου καί φΰγε άπ’ έ
δώ ταχέως, διότι άν ό διευθυντής τοϋ κατα
στήματος αυτοί μάθχι δτι ένας άνθρωπος λο
γικός δίδει 3,100 φράγκα διά νά σκοτώση 
μίαν μπεκάτοαν, τήν όποίαν δύναται νά α
γοράσω μέ 1,80, θά διατάξρ άμέσως νά 
σέ κλείσουν έδώ μέσα. Καί ξέρεις έδώ μέσα 
είνε δλο τρελλοί,

Ό  κυνηγός άκόμη τρέχει.
Π . ΝΑΛΕΟΣ

ΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΡΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

Η Α Γ Κ Α Λ ΙΑ  Τ Η Σ  Μ Α Ν Ν Α Σ

’ Αγάπες ποδ μεστώνετε τήν 

άγάπες σάν τριαντάφυλλα κι' 

έδώ ή παιδούλα ή καστανή κι' 

κι’ έκείνη ποΰ μέ φίλευε

άπλερη ζωή 
[μου, 

άγόπες σάν 
[ κοράλλια” 

έκεΐ ή μελα- 
χροινή μου 

δροσάτα πορτο
κάλια.

Σώπα ..καρδιά, διαβαίνουνε σάν κύκνοι μέσ*
[τής μπόρες

καί χύνουνε στό διάβα τους μιας άνοιξης^τό 

ά π ό ψ ε  μή διαβαίνετε μποοστά μου, ̂ ε υ -  

άπόψε στής μαννούλας μου τήν άγκαλι,ά^θά

ΜΑΡΙΟΣ
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ΤΟ ΦΥΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΚΗΣ
Πρό τοδ γκισέ τοδ σιδηροδρομικά δ σταθμοδ 

τοδ Κη ισσιάς μία δεσποινίς, ένφ όρμ£ γςά 
βγάλη εϊσιτήριον, άνατρέπεται άπό κάποιον πα- 
χύσαρχον κύριον καί πίπτει ανάσκελα. Τότε οΐ 
παριεστώτες άντελήφθησαν ότι καί ή δεσποινίς 
sxsi\Yj άνηκιι εις χήν κλίκαν τών «δεσποινίδων 
όχι», εκείνων δηλαδή f| όποιες κατήργησχν καί 
τό φδλλον της συκής άκόμη, έκμοδε,,νιαθεΐσαι 
ούτα» μέχρι τοδ βχθμοδ τοδ «μή περαιτέρω».

Ερωτώ τώρα έγώ ό άπλοϊκός άνήρ, ό όποϊίς 
μέχρι πρό τίνος εΓχα τήν αφέλειαν νά θεωρώ 
τάς γυναίκας ώς στόλισμα τής φύσεως, ώ; τό 
καλλίτερον άνθος τοδ περιβολιοδ τοδ θεοδ.’ Ε 
ρατώ λοιπόν : ’Επιτρέπεται μέχρι τοιοΰτοο ελε
εινού σημείου ή ίπλ«ποίη3ις τής έσωτεριχής 
τουαλέττας μι-/.ς γυναικός τοδ οημερινοδ ιιίώνος 
ποδ ο: άνδρες κατορθώνουν νά ϊιαπερώσι ϊιά 
τών βλέμμάτων των γυναικεΐον σώια κεκαλυ- 
μένον καί ϊιά βελέντζας άκόμη ; Επιτρέπεται 
νά βλέπωμεν ένα ώραΐον άνθος, άνθος έπάνω- 
έπάνω και φύλλα τίποτε ;

Καί ό μυστιχισμός τότε καί ή ποίητ.ς και ή 
λατρεία τοδ μυστηρίου ; Τίποτε πλέον τό μυ
στήριον. Αρκεί νά γλυστρήοη μιά γυναίκα 8ιά 
νά παραστώμεν εμείς οί άδηφάγοι άνδρες πρό 
τής γομνότητος τής Εϋας, τήν δποίαν είχε 
πριν ανακαλύψη τό φύλλον τής συκής.

Αλλ επί τέλους εί; τήν έποχήν τής ϊυατυ- 
χοδς μας προμήτορος ιϋιε βχτΐσται 'ιπήρχον, 
t'jte μογιώ, ούτε τίποτε. Καί τό οπουδαιότερον 
δέν ύπήρχον ούτε χνδρες. "Ο κακομοίρης δ Ά -  
δάμ ήτο μόνος του καί αύτός τής περισσότερες 
ώρεςτήθ περ.οδσε συνομιλών μέ τόν Hit5v. Έ - 
νφ τώρα ; ’Αγέλαι όλόκληροι άφριζόντων άτ- 

παρακολουθοδν τήν γυναίκα διά νά τήν ά- 
ποθαυμάσουν εις μίαν πτώσιν. Πόσο αλλαζαν α
λήθεια τά χρόνια ; ’Αλλοτε ό δνϊρας προσπα- 
θοδσε νά ΰψώση τήν γυναίκα καί τότε τήν άπι- 
θαύμαζί καί τήν π*ριέϊχλε διά λατρείας άφθα
στου. Σήμερον περιμένει νά πέση γιά νά συγκι- 
ν ι1θ ί > Ο ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΤΟ Υ ΒΛΑΜΗ ΤΑ ΚΑΜΩΜΑΤΑ

Δ Ο Λ Λ Α Ρ Ι Α
» Qt Μανιώ μου άγλαόκαρπη καί
επίφοβη, πώς ό αδελφός σου σούστειλε ενα 
τσέκι 200 δολλάρια για νά κινήστις νά πα
στόν Νέο Κόσμο 
καί νά μ’ άφησες έ
μενα νυφίο άνύφευ 
το καϊ νά μ’ άναγ- 
κάσης νά χάρη ιώ
διο καί νά γίνω μα
καρίτης.

Δέν τό πιστεύω, 
ομως^ρέ πλαστική 
μου εικόνα, πώ; θά 
κίνησης άπό τήν 
’Αθήνα νά π^ς σϊό 
Τσικάγο, γιατί έσΰ 
βαρυέσαι νάρθης 
στό δωμάτιό μου 
πουναι δυό βήματα.
Καί γιατί περικα- 
λειο νά πας στήν 
’Αμερική ; Τί σοϋ 
λείπει έδώ ποΰ εί
σαι; Τά λοΰσα σου, 
ή ντοματοσαλάτα, 
τό πεπόνι σου τό 
μουρχέϊκο, ό Κα
ραγκιόζης σου κάθε
βράδυ, γιά ό έρωτας, πού μ' έστράγγιξες 

* “ ι μ έξβρανες σάν τό χαροϋπι :
Τ ά  λ ε ω  ν τ ρ έ τ α  ;
"Ασε τό λοιπόν τής περιπέτειες, άδρεφούα 

μου, και κυλα μας έδώ τά δολλάρια νάν τά 
χαλάσουμε προτού πέσει ή λίρα καί ζημιω
θούμε άμφότεροι. Δέν στό λέω αΰτό γιά τό 
συμφέρον μου, γιατί ξέρεις άνέκαθες ότι σ* 
άγαπάω άνευ συφέρο κ’ υστεροβουλία. Ά ν  
ζητάω νά χαλάσης τά δολλάρια τό κάνω αύτό 
γιά νά μείνχ) τό συνάλλαγμα στόν τόπο.Μπτϊ- 
κες τωρα ; 1

0 ΒΛΑΜΗΣ

Ό  Κ ος Πικές.
—Είνε σπίτι ό κύριος Πικές;
— Ποιός άπό τούς δύο, κύριε, διότι έδώ 

καθονται και τό δυο άδέλφια!
—Μά...Αύτός πού έχει μιά άδελφή παν

τρεμένη στό Βόλο. 1

Α Π ’ Ο Λ Α  Ζ ^ Ι ’ Ο Λ Ο Υ Σ

Καλά τήν έ'παϋ·ε
— Πρέπει νά έχετε καλόν μάγειρον διά 

νά καοσχευάζη *οσα είδη φαγητών. Καθ’ ή
μέραν ι ί ;  τόν κατάλογον βνέπω δλο καί νέα 
φαγητά !

— ”Α ! κύριε, τά φαγητιΐ είνε πάντα τά 
ϊδια τά όιόμαια μόνον ά/ιόζουν !

Αυτοί τ ν ’έφεραν
Ό  Π ρ ό ε δ ρ ο  ς.— Πάλι έσύ 1 Ποιός 

σ’ έφερε^έδώ ;
Ό  κ α τ η γ ο ρ ο ύ μ ε ν ο ς .  — Δεικνύ- 

ων τούς χωροφύλακας καί μειδιών: Ιούς βλέ
πετε, κΰριε Πρό δρεί

’Αναρίθμητε? ήσαν.
— Γκαρσόν, γιά ’έές, μιά τρίχα μέσα στά 

ραδίκια.
Ό  υπηρέτη::
— Πώς! καί άλλη! “Εως όιου νά σας τά 

φέρω πέτυξα δύο

"Ενα ζεϋγος γυαλιά
Ό  Κουτεντιάδη^ θέλει ν’ άγορόση Ινα 

ζεύγος γυαλιά.
— Δός μου ένα ζευγάρι γυαλιά, λέγει είς 

τόν υπάλληλον.
— Άμέσω , κύριε. Γιά ’ δέτε διαβάζετε 

καλά μ’ αύτά.
—, Καθόλου.
— Περίεργον. Καί μ* αύτά;
— Ουτε.
— Αΰτό είνε σπάνιον... Λοιπόν! μ’ αύτά 

διαβάζετε;
— Ουτε καί μ’ αύτά.
— Μά έπί τέλονς σάς δίδω γυαλιά εξαί

σια καί δέν μπορεϊτΐΗ νά διαβάσετε! τί νά 
συμβαίνη;

— Συμβαίνει δτι δέν ξεύρω γράμματα !
Μ ιά καλή πρόταοις.

— Κύριε, έρχομαι νά σάς κάμω μίαν κα
λήν πρότασιν* άκούσατε’ θά ΰπανδρεύσετβ 
τήν κόρην σας μέ τδν κ. X* καί τής δίδετε 
προίκα 40ο,000 φράγκα, λοιπόν fiv θέλετε νά 
μέ προτιμήσετε τήν νυμφεύομαι έγώ μέ τά 
ήμισυ- θά έχομεν κέρδος 200,000 φράγκα έ
καστος!

’Αστεία είναι;
Ό  έραστή; γονυκλινής:
—Σάς άγαηώ μέ δλην τήν καρδίαν μου, 

μέ δλην τήν ψυχήν μου, μέ δλην τήν δύναμιν 
τής ύπάρξεώς μου.

—Γεωργάκη, όμιλεϊς σοβαςώς; ..
— ΖοβαρώίΙ... νομίζετε, δτι θά έφθειρα 

κατ’ αύτόν τόν τρόπον τό πανταλόνι μου αν 
τό Ικανή είς τά άστεΐα;

Ά ν  δέν -&·ά έάν.
Ελένη.— Συμφωνείτε λοιπόν μαζί μου 

πώς δέν πρέπει ποτέ ενας άνδρας νά άπατά 
τήν γυναίκα του!

Γιώργος.—νΟχι γιατί άν συμφωνούσα δέν 
θά παντρευόμουνα ποτέ.

Nft riftTI ANEBHINtt Η ΛΙΡΑ
Σ π ίτ ι  με πολυ οίκ επιπλαρισμένο. Τραπεζα 

ρία Ό'αυμα t/δέομαι. Κονζινα πον fta την επ ι$ν—
ιιοΰσα νιά σαλόνι. Καί finmr Υ d Λ  ν τ Λ ΐ ι υ ι ι ι » Λ  1 α _

μας _____
Κατόπιν χρειάζεται ί’πνος, οχι βέβαια εντός 

τω ν ’Α θηνών οπον ή ζέατη είναι πο\ν ένο/λη- 
τ ικ ή .

Μ ε τα ζί στο δάοος του Σκαραμαγχά. Μ ε  ταξί* 
Ά λλα  δεν είναι τόσον πρόστν/οι (οστε νά πάνε με 
τό εντε?>.ές αυτό μέσον τής σνγ κοινωνίας, τό  όποιον 
μεταχειρ ίζετα ι άκόμη και ή κνρία ΙΙαγώνα> Μ ε  
Καντιλάκ ιιάλιστα.

Ι ί  απόλανσις τοΰ · μεσημεριάτικου νπνον 
κάτω από τά ώραΐα πεΰκα τον δάσονς δεν σ το ι
χ ίζε ι τώ ρα , παρά 300 δραχμάς’

Ί ο  άπόγενμα στης <* έπιστρ9φονν με τό  ϊδιον 
αύτοκίνητον και πέρνονν τό παγωτό τονς στην  
πλα ζ τον Φαλήρον.

Τό βράδν τρώγονν στό c Ά κ τα ΐο ν . Λνό κομμέ
να .--κατόφραγκα κνλοϋν άκόμα.

Ά λ λ ά  δνο παρασνρονταί είς κύλισμα μέσα στό  
< Τροκαντερό».

Φ&άνει έπ ι τέλονς και ώρα τον Κ αζίνον.
eΗ  Κ αντιλά κ  χάνεται σάν βολις πνροβόλον 

στον όρόμον τοΰ Λιοννσον.
Αλλά και τά  χαρτονομίσματα άμφοτέρων τών  

ονζνγων δεν χάνονται βραδύτεοον.
Σ τα ς  4 το  π ρ ω ΐ ο ί δνο σύζνγοι κάμονν τόν 

απολογισμον τον παρελθόντος εικοσιτετραώρου.

Γ εν  μα 120 
Σκαραμαγκάς S50  

Φάληρον 25  
ίεΐπνον 150 *

Τροκαντερό 150 
Κ αζίνο 1200  

Έ ν oho 1995

Χ ίλ ιο ι έννεακόσιαι έννενήκοντα πέντε δραχμαΐ: 
διά μίαν ημέραν και διά δνο μόνον άνΰρώπονς.

Ν α τό  α ίτιον τής σνμφοράς. Ή  Λ ίρα , κύριοι 
δεν ύψώνεται στό χρηματιστήριον , άλλά στό Τ ο ι-  
καντέρό» και στόν Διόνυσο.

Περίεργον μέν αληθές ομως.
ΑΘΗΝΑΙΟΣ

ΤΑ ΑΣ ΤΕ ΙΑ  ΤΟ Τ  Κ ο υ  ΒΑΖΟΤ

Ε Ν Ω  Δ Ε Ν  Ε Λ Π ΙΖ Ω  Τ ΙΠ Ο Τ Ε
 ̂Νά ηξεορες τά  λόγια αύτά μέ πόση άγω- 

νία πέφτουν άπό τά  χείλη μου... Νά ήξευρε; 
πόσο μεγάλος μάρτυρας είμαι αυτή τί) 
στιγμή που προσπαθώ νά σ ’ ευχαριστήσω 
μέ μιά τρυφερή συγκίνησιν. Νά ήξευρες 
πόση νέκρα, πόσο σκοτάδι, πόση όρφάνια 
αισθάνομαι μέσα μου τήν στιγμή αύτή 
που σοϋ γράφω... Είμαι ό νεκρός πού τρα- 
γουδεΐ, είμαι ο σκοτωμένος* ποΰ προσπαθεί 
άκόμη μέ μιά ματιά, μέ μιά κίνησιν, μ’ 
ενα μισόλογο νά κάμη τούς άλλους νά πα- 
ρηγορηθοϋν, είμαι τό πονεμένο παιδί ποΰ 
κρατάει μυστικό τόν πόνο του άπό δλους, 
για τί κανένας δέν μπορεί νά τόν νοιώση, 
γ ια τί το πεισματάρικο κορίτσι, γ ια τί ή να- 

καρδερίνα του. έχάθηκε γιά  πάντα.
Κι δμως, κΰτταξέ με .. σοΰ τραγουδώ 

άκόμη, ένώ μέ καίει τό μαρτύριο καί μέ λι- 
γΰζει ό μαρασμός. Σοΰ τραγουδώ... Κ ι’ ά- 
χομα σοϋ τραγουδώ κΓ άκόμα σέ θυμοΰμαι, 
κ»“ άχόμα σ’ άγαπώ, χαμένη μου καρδε- 
ρ.να... Σοΰ Τραγουδώ, σέ θυμούμαι, σ’ ά
γαπώ «α ι δέν έλπίζω τίποτε, τίποτε... Κ ’ 
ένώ δέν έλπίζω τίποτε, σοΰ τραγουδώ....

ΕΣΠ ΕΡΟ Σ

Έκεΐ πού βαδίζει στόν δρόμον ό κ. Βάζος, 
άκούει κάποιον ζητιάνο νά τόν παρακαλΰ·-

— Κάνε μιά ελεημοσύ
νη, άφεντικό. Νά χαρής 
ό,τι πάθησης.

Ό  η. Βάζος σταματά 
άμέσως καί λέγει στό ζη 
τιάνο:

—"Ο,τι ποθήσος I; Πο- 
θήσχις, π-ώθήαηι;, δηλαδή 
θά μέ ώθήοης νά κάνω 
μίαν καλήν πράξιν. Κρίμα 
φίλε μου. Νά κάνης τόσο 
εύκολα χαλαμπούρια καί 
εΤσαι ζητιάνος. Πάρε αύ
τό τό είκοσιπεντάριχο νά
π$ς νά φας. Κύτταξε μονάχα άν σούρθ^ 
κανένα καλό καλομποϋρι νά μοϋ τό στείλης 
στό σπίτι. Νά ή διεΰθυνσίς μου.

,'Ο κ. Βάζος χαιρέτα τόν ζητιάνο καί έτοι- 
μαζεται ν’ άπομακρυνθή, όταν έκεΐ άπέναντί 
του βλεπει εναν άνθρωπο ποΰ παρασύρετα: 
άηό κάποιο αυτοκίνητο·

—Μ' έκοψες, φωνάζει ό δυστυχής...
“Ο κ. Βάζος βάζει τής φωνές.
—Μ' έκοψες, Ικο-ψες, εφίς, εψές, δηλαδή 

χθες... Μη φοβάσαι, φίλε μου. "Ανθρωπος 
που κάνει καλαμπούρια κάτω άπό τής ρόδες 
τοϋ αυτοκινήτου δέν έχει φόβο.

Ό  κ. Σφιρνζιρλώνης

Δ ι ’  εύνοή τους λόγους.
—Λοιπόν, έπεσκέφθης όλα τά άξιοθεατα 

μερη τής πόλεώ; μας;
—Ναί, τά μόνο πού δέν έπεσκέφθην είναι 

τό μέρος μοΰ μ· έστειλε ένας άμαξας, επειδή 
οεν τοϋ εδοι^α όσα μοΰ έζήτηοε.
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ΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
1

50 λεπτά ή λέξις 
— Έσμεράλδα Κόρινθον. Είμαι τρισευτυ

χισμένος δπου αισθάνομαι τήν ανάγκην νά 
γράψα» προς ύμάς. Σάς παρακαλώ θερμώς νά 
συνεχίσωμεν άδιάκοπον αλληλογραφίαν,^ εκ 
νής οποίας θά γνωρισθώμεν καλλίτερα, Α λ 
ληλογραφίαν εννοώ βοβαράν καί άληθινην. 
Έάν είσθε σύμφωνος, άγαπητή Έσμεράλδα, 
απαντήσατε διά τή; «Σφαίρας». Σάς χαι
ρετώ, «Ακούραστος τεμπέλης».

— Νέος 24 Μαιών άπηλλαγμενος _ Σιρατι- 
ωτικών υποχρεώσεων, οκονομικώς άνεξάρτη- 
τος, παραγγελιοδόχος τό έπάγγελμα, ζητεί 
σύντροφον είς γάμον. Αί έπιθυμοΰσαι^ίς γρά
ψουν. ’Εμμανουήλ Αγαπητόν, p. r. Αθήνας

— Καλαματιανές "Άλτ. Ανταλλάσσω επι  ̂
οτολός καί κάρτ ποστάλ μέ ολες. Οποια μοΰ 
πρωτογράψει θά τής χαρίσω τήν καρδιάς μου. 
Δέν άπικλείονται xui άλλων μερών. Γραψατε 
Λέανδρον Λεβεντόπουλον, p. τ. Καλάμας. _

— Κρυφή άγάπη, έζήτησα δνομά σου γιατί 
άμφιβάλλ«ο αν είσαι έκεϊνος πού φαντάζο
μαι. Δέν άπήντηαες. Πδς θέλεις νά συνεννο- 
ηθώμεν ; ; ; Ιδανική άγάπη. _Λ , „

—Ζητώ άπόφοιτον Γυμνασίου 25 -οΟ^ετων. 
ανεξάρτητον, ϊνα τόν υποστηρίξω δι’ άνωτέ- 
ρας οπουδάς. Γράψατβ : ΆλΙκην Μέντζου, 
p. r. Αθήνας. _

— Ποιές αιθέριες καρδιές θά δυνηθουν νά 
στολίσουν μέ τά πειό εκλεκτότατα άνθη ^τή; 
έλπίδος δυό γκρεμισμένες άγάπες ή _ νά ανα
δημιουργήσουν δυό νέες τοιαΰτες ; Ά ς  γρά
ψουν Έλληνιοτί; Γαλλιστί καί^ Ρουμανιστί. 
"Άγγελος Νβρης καί Ευάγγελος Άγγελοπου· 
λος, p. γ .  Ιωάννινα. , , ,  .  , .

— Έπρεπε κ’ ι εφέτος τήν ήμερα αυτή να 
τήν περάσω με χαρά καί δάκρυα μακρυα 
σου. Τή γιορτάζω, γιατί τή νοιώθω το°® 
δική μου... Δέν ήλθα. Τήν τελευταία στιγμή 
«ματαιώ&η. Σήμερα θά παρακολουθούσα 
κσντά όσα τώρα φανταστικώς. Γιατί γράφεις 
τόαο περιωρισμένα; Γ ι ’ άλλους βρίσκεις τόσα 
πολλά. Πόσο ζηλεύω αύτούς πυύ βρίσκονται 
κοντά σου σήμερα. Κρυφή άγαπη. _______

ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑΤΑ

X. Βλάχον. 'Η έπιστολή πού γράφετε δέν 
έλήφθη. Ίΐύσ . ΠάγχαλοΥ. Ένεγράφητε. 
Αχούς. ΤεμηέληΥ. Έχρεώθητε δρχ, 21 καί 

50. Βιβλίον εστάλη. 'Αθαν. ΜαχρηΥ, δεχό- 
μεθα ευχαρίστως. ΆχονραοζοΥ ΤεμηέληΥ, 
ή δημοσίευσις τοΰ έργου σας θά στοιχίση 
δρχ. 80

Ο ΝΟΟΜΑΝΤΗΣ ΤΗΣ «ΣΦΑΙΡΑΣ»

Τό γραφεΐοΥ ζης * Σφαίρας* άναλαμβά- I 
νει ζην διαβίβασίΥ επιοζολώΥ έχ μίρσνς I 
τόύΥ ένδιαφερομΪΥων πρός διάοημοΥ έχ  I 
ΚωΥΟζαΥίΐΥΟΌπόλεως Νοομάνιην χα'ι π ν εν  I 
μαζισζήν διαμένονζα έΥ "Αθήναις. Πλή- I 
ρες ^ώς εις δλα τά οίχογενιιαχά μνοζήρια.

Π νενμ α ζιομ σς , ν η ν ω ζ ιο μ ό ς , ζρ α π εζά χ ι.
Ψ ϋχολογία  π α ν τό ς  ά ζόμ ον  έπ ) zrt βάσει 

«ζο ν  γραφ ιχοϋ  χαρα χ ιπ ρος.
ΣννεΥ Υόηα ις δ ι’άλληλογραφί<χς. 'Α π α ν 

τή σ ε ις  ζαχεια\ χα ι άχρ\βεϊς,. Π λ ή ρ η ς  μ ν - 
οζίΆ όζης. Γ ρά ψ α τε  ·. Ν οομ ά νζη ν , γραφεία  
« Σφ α ίρα ς » ’ έο ω χ λ ε ίο ν ζες  δραχμάς ίο  ε ίς  

-έχά σ ζη Υ  επ ισ το λή ν .
Ε ις  τούς, έπ ιθνμ ονν ζα ς  νά λά β ονν  ά ηα ν- 

ΐή σ ε ις  ό ι ’ ιδ ια ιτέρα ς έπ ια ζολή ς  χ α ί όχ ι διά  
τή ς  σ τή λη ς , χαθ ία ζα τα ι γγύοσζ0Υ δ ζι δέον  
νά έυ ω χ λε ίσ νν  ε ΐ ;  ό ιπλοϋν  ζό  όρισθέΥ  άΥ- 
ζ ίτ ιμ ο ν . Ο ΝΟΟΜΑΝΤΗΣ ΑΠΑΝΤΑ :

ΕΞΥΠΝΟΧ ΚΑΙ ΑΤΥΧΟΝ: Τήν άποζη- 
μίωσιν δβν θά τήν λάβειεέπειδή ί.ολλοί άντι- 
δροδν είς τοίτο, Γόμον πρός τό παρόν δέν 
διαβλέπω. Είς τόν έρωτα θά έχετε κάποιαν 
«πιτυχίαν τώρα τελευταία. ΓΤό μέλλον σας 
πολΰ περιπετειώδες. Φροντίσατε διά κάποιον 
συγγενή σας ό όποιος ζή πολύ δυστυχής. 
ΙΙρέπει νά τόν ανακουφίσετε.

ΠΑΝΟΝ ΜΑΝΟΝ: Ό  βίος σας μέχρι σή
μερον διήλθε μεστός περιπετειών καί οικογε
νειακών άνωμαλιών. Γάμον δέν διαβλέπω, 
άλλ’ οΰιε σάς τόν συνιστώ. Δέν είναι δυνα
τόν, λόγω τοΰ χαρακτήρος σας, νά καταστή
σετε εύιυχή μίαν γυναίκα.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΝ «ΣΦ ΑΙΡΑΣ» : Αί επιχει
ρήσεις σας δέν πηγαίνουν διόλου καλά, διότι 
δέν τάς παρακολουθείτε καλά. ’Εχθρούς έχε
τε καί μαλιστα έπιβλαβεΐς. Τέκνα δέν θ ’ α
ποκτήσετε.

ΙΩΑΝΝΗΧ Α. Π. : Τό μέλλον σας δέν θά

είναι δυστυχές έξ αίιίας μ ο υ . Είς τοΰτο υπαί
τιος εί σθο σείς, ό όποιος εθεσατε πολυ ^κα
κός βάσεις εΐ; τήν ζωήν_σας. Έάν ύπΉΟΧε 
κανένα μηχάνημα διά τοΰ όποίου διοχετεύε
ται ή εύτυχία είς τά ατομα ευχαρίστως θα 
σάς τό έπρομήθευα. Διά νά ζηση κάνεις ευ- , 
τυ/ής πρέπει νά γεννηθή ευιυχης. rj >

ΜΟΝ ΑΚΡΙΒΟΝ ΚΟΡΗΝ. Ζήτε εις ε*α 
ώ}αϊοννησί, ρέσα είς περιβάλλον^ πλήρες 
καλωσύνης καί άγαθότητο<:, άλλ* ει οθε Ου- ί 
ατυχής 8 ιό « σάς λείπει ό έρως. Αγαπήσατε 
καί τότε άσφαλώς θά εύιυχήοετε. I

ΕϊΤΥΧΙΣΜΕΝΗΝ ΚΟΡΗΝ: Τό μέλλον < 
σας άκαθόριοτον. Καποια άνησυχία ταραζει | 
τήν ψυχήν σας. Τό προσφιλές σας ^πρόσωπόν , 
δέν εύρίσχεται πλησίον σας... Θά έλθη ομως | 
καί δλα θά ύπαγωσιν καλά. . ?

ΖΙΓΚΟΛΕΤ : Επιμένω εί; εκείνα τά j 
όποια σας έγραψα. Τίποτε αλλο δέν εχω νά
προσθέσω. . ,

Κ. Γ, Μ., Άρταν; Σάς συνιστώ νά μη επι
μένετε είς τόν γάμον αυτόν,  ̂ διότι θά ου- 
σ τ υ χ ή τ ε τ ο ,  Διακόψαιτε μέ αυτήν καθε σας 
σ χ έ β ιν ,  Άμέσως έ ά ν  δύνασθε

Είς τό προσεχές φύλλον τή; «Σφαίρας» w 
άπαντή’ ω καί είς τάς έπιστολάς τών δί3ων 
καί κυρίων: Π. Ν., Άπβλπιδος νεαν, Μαύ
ρης καρδιάς, Ά γγ. Δημοπούλου, Γεωργίου, 
Νέου Μ. Ε.

Ο ΝΟΟΜΑΝΤΗΣ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «ΣΦΑΙΡΑΣ»

Είς τά γραφεία τής «Σφαίρας πωλοΰνται 
τά κάτωθι βιβλίακαί μυθιστορήματα :

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΟΡΑΣ

Γ Ρ Ι Φ Ο Σ

Φ Ι Λ Ι ί ΐ ν  Μ Ι Κ Ο ϊ  H i *
Λνοεις, οννοδενόμεναι νπο μονοδράχμων, γί

νονται δεκται είς τα γραφεία τής ‘ Σφα ίρας* μέχρι 
τής βης Ανγονοτου Τ ’ αποτελέσματα. θά δημοοι- 
ευθοϋν είς τό  φύλλον τής 22ης Αύγούστου.

Ο ί έσωκλείοντες περισσότερα μονόδραχμα λαμ
βάνουν περισσοτέρους κλήρους κατά τήν έκκν- 
βεναιν πρός απονομήν τών βραβείων.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΘΑ Δ Ο Θ Ο Υ Ν  ΕΞΗ  
ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ  

Πρώτον βραβείον : ΑραγμαΙ 00.
Δεύζερον : Λραχμαί 2ύ.
Τρίζον ■■ Ιναχμαί 1~).

ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ  
Πρώτον βραβείον : Αραχμαί 58.
Δεύτερον : Αραχμαί 25.
Τρίζον : Αραχμαί 15.

t  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ Ι11ΑΙ12Ν1ΣΜ0Υ
ΤΟΥ ΥΠ’ΑΡ .388 ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ  
(Ά λ λ ο ΰ  ό Π*ί:«·5.ς κ'-’ άλλοΰ 

τ* ραβα* του).
Ο Ι  Λ .ΤΤΤΑ.Ι 

I Λύσεις όρθάς έντός τής ταχθείσης προθεσμίας 
έστειλαν ο ί ίξή ς  :

Ευαγγελία Βουλγαρίδον. (κ '.  2 ), Παντελής 
I Χαραλαμπάχης. (κλ. 5 ), Μ αρία ’Αντωνιάδου,
I θάλεια  Βεχρή, Κανέλλα Παναγοπονλου,
I (κ λ . 2 ), Μ αρίταα 1ούκα, Μ ιχαήλ Π ερτέυης, (κλ.
I 2) , ’Ελευθέριος Πλανάκης, Κων. Γεωργιάδης,
I Αικατερίνη !<όχχαλη, (χλ . 5 ),  Παναγ. θα - 
I ναοούλης, Μιλζιάδπς ' Κναγνωσζόπονλος,
I Μαχίκα Αιαμαντοπονλον, (κλ . 3 ),  Ρονλα Ν τά -  
I κου, (κλ . 2 ), Εύάγγελος Κάλλος, (κλ 2 ), Σ τ υ 

λιανός Πυλαρινός, (κλ. 2 ), ’Αναστασία Π  λυτά, 
Μαρίχα Γονδή, Α. Γαγγάδης, (χ λ . 10), ’Ε ρ 
ρίκος Μ αρατος, Κούλα Άγγελετοπούλου, Τ ίτσα  
Καλαφάτη, Ξανθούλα Βενέτη, (κλ. 3 ) Παναγ. 
Σαραντόπουλος, (κλ. 2 ),  Ίω ά ν . θεσχαρίδης, (κλ. 
2 ), Νιχόλ. Μαχρόχωαζας, (κλ. Ί ) ,  X . θεο- 
δοσόπουλος, Σ ω τή ρ . Κροντηρας, (κλ . 2 ) Μαρία  
Σ τα μ ύ ρη , Ίω ά ν. Κονγκουλης, Κ α ίτη  Χ α τζηα ν- 
τωνίον, Χ ρήστος Χαραλαμπόπουλος, (κλ. 2 ), 
Κ ω νστ. Σκαντζουράκης, (κλ. 2 ), Μ ιχαήλ ΤΙα- 
οπάτης, (κλ , Τ), Κ ω νστ. Καναβάλης, Βάσω, 
Γεωργαλάς, Ίω άνν . Γουλιέλμος, (κλ. 2 ), Χ ρ η · 
στ ϊνα Χρηστοφοράτου, Βασος Γεωργαλάς. 

ΕΚΕΡΔΙΣΑΝ ΔΙΑ ΚΛΗΡΟΥ
Κ Ο Ρ Ι Τ Σ Α

Βραβείομ πρώζον. μία σάρπα, Μαρίχα 
Γονδή.

Δεύτερον, ενα ανθοδοχείο)1 μετάλλινοι1, θ ά 
λεια Βεχ^ή.

Τρίζον , τρίμηνον συνδρομήν « Σφ α ίρα ς», Αι
κατερίνη Κόχκαλη.

ΝΈ Ο Ι
Βραβείον πρώζον, μιά οιγαροθήκη, Μιλζι- 

άδης Άναγνωοτόπσνλος.
Δεύτερον, ενα λαχείον τώ ν 50 δραχμών, Νιχ. 

Μα%ρόκωστας.
Τρίζον, δυό πεντάδραχμα λαχεία, Παντελής 

Χαραλιμπάκης,

7ου έτους
ΤΟΜΟΙ «ΣΦΑΙΡΑΣ»

2ου, 3ουΛ 4 ου, 5ου 6ου καί 
Ικαστ. Δρ. 70

ΕΡΓΑ Σ·  ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ  
Ή ρώ  καί Λέανδρος 8καστον Δρ.
•ΙουδήΘ
"Ενα φιλί στό σκοτάδι *
Ά σμ α  ασμάτων * *

ΕΚΔ ΟΣ ΕΙΣ  ΣΦΑΙΡΑΣ
Γέμμα
Άγκαθάγγελος ’  *
Φιλολογικόν ήμερολόγιον » »
Ό  γάμος τίις Γρηάς\

Παντόφλας '  κωμονδίαι » »
Τό Φρενοκομεΐον )  »

ΠΡΑΚΤΙΚΑΙ Γ Ν Ω Σ Ε Ι Σ  .
Μέγας οδηγός καλλονής * *
ΟΙκιακή μαγειρική * *
Μαγειρική-Ζαχοροπλαστική » 

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ  
Κασσιανή, * ’
Τό φρικτόν λάθος *
Ή  Γενοβέφα, μικρή, » ’
Ή  Γενοβέφα, μεγάλη, » »
Ή  Γκόλφω. Περεσιάδου, » *
Ή  Έομέ
Ό  χορός τοΰ Ζαλόγγου » '
‘ Η κόκκινη μάσκα »
‘Ο κόκκινος διάβολος  ̂  ̂ »
Ή  γυναίκα, τά  χαρτιά καί τό

κρασί ’
Ή  μητέρα τοϋ άγ. Φανουρίου »
Πάπισσα ‘ Ιωάννα *
Ή  άρχόντισσα τής Σμύρνης » 
Λυκογιάννης *
Μαρία Πενταγιώτισσα »
Κυρία μέ τά Καμιλίας »
Καρδιά τής Μάννας »
Μαύρη μάσκα »
Γιάννης» Πώλ Δε Κοκ *
‘Οδηγός καλής συμπεριφοράς,

Χρυσόδετος *
< Χαλιμά, σελίδες 700

ΔΙΑΦΟΡΑ 
Τά 52 παραμύθια »
‘Ο Φιάκας *
Ό  Μπερτολδΐνος *
Ό  Ροβινσών *
Μυθολ’ογικόν Συντύπα »
‘ Οδοιπόρος τοϋ Σού^οου »
‘ Ο κακούργος Πετιιεζάς »
Τά άνέκδοτα τοΰ Βασιλέως 

Γεωργίου *
Ή  Άρετούσα, Πολ. Δημητρα- 

κοπούλου *
Τά Μυστικά Καλλονής »
Τά Μυστικά τοΰ άποκτάν πε

ριουσίαν » ’  ο-
Φυσιογνωσία » * “ j*
Γιά νά μάθετε νά υπνωτίζετε » * λ
‘ Υγιεινή ηδονών - τέρψεων » » 30
Ή  ψυχολογία τοΰ ϊρωτος »
’Ερωτική έπιστολογραφία » .

Τά ανωτέρω, άποϊτβλλόμενα είς τό εξω
τερικόν, επιβαρύνονται μέ δραχ. 5 έκαστον 
τά μεγάλα καί δραχ 2 τά μικρά.

Διά τούς άγοράζοντας χονδρικώς γίνεται 
εκπτωσις 20 ο)ο

Τό αντίτιμο* στέλλεται πρός τόν διευθυν
τ ή ν  τής «Σφαίρας» κ. Ά ν τ .  Μ. Συρΐγον, 
αγίου Κωνσταντίνου 7, Αθήνας.
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E l i i l M P l im  Ε Ι ίΒΙΙΟΙΗΙΙΣ
Μ ή άγοράβητε εΐδ/i προικών 

έα ν  Ώ έν έ ϊ ϊ ’.α κ εφ Ο ^τε 
τί» χατάβτκιι».*

Ι» » "  Π ί Ι Ι Ι ί ί ί ϊ  S Κ. ΚΟΥΒΑΗΙΑΟΥ
ΓΙΟΥ VI ρ Κ ΟΥ 21

Σινδονόπανα, Τραηεζομάνδήλα, 
Νανοούκ, Περκάλια, Βαχισχετ, 
Κουβέρτες, κ. λ. η. κ. λ. η- 

Χασέδες Δραχ. 8 .ΐ ίΟ  — ΙΟ  
Χινδόνιχ μόνον μέ 8 9  δραχμ.



ΘΕΛΕΤΕ 1ST Α ΜΑΘΕΤΕ ΟΛΑ. ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ 
ΤΗΝ" ΤΕΧΝΗΝ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ; ΠΑ- 
ΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΤΕ ΤΗΝ ΚΑΜΑΔΙΑΝ ΑΥΤΗΝ

τούς γάμους.
Χατζηαβίτης·— Έ τσ ι ντέ, Έλεγα κ' 

έγώ. . Καί τί πςάαμα εΐν’ αύτό, Καραγκιόζη 
μου;

Καραγκιόζης—Κάτι κσραμέλλες Από διά μ 
πολη,χόκκαλα τοΰ μπαχαλιάοου, ζαφορά χαί 
κρέμα κι’ άπίνανο. Όποιος φάε» μιά Αδύνα- 
το είναι »ά μή λυσσάξω γιά γιίμο. Φαντό σου, 
παοχτές έδωσα μιά σέ κάποια γρηά 80 χρό
νων κι* άμέσως υοΰ ρίχτηκε.

Χατζηαβάτης. · Καραγκιόζη μου, σέ θαυ' 
μάζοο. Πώς καιώίθωσες νά τά μάθχις α ’ιτά 
όλα τη πράμματα;

Καραγκιόζης.— Καί τί σπούδαζα τόσον 
καιρό, βρέ χρ<υιούζη; Γιατί δέν άφησα μα
γέρικο γιά μαγέρικο καί πιτσατζίδικο γιά 
πατσατζίδικο; Γιατί έπήγα κι’ κάθησα δυό 
μήν.-ς στό Γαϊδουρονήσι; Γιά νά σπουδάσω 
τήν μαγεία.

(Άκούγο >ται κτυπήματα στήν πόρτα χαϊ 
μιά γυναικεία $ωνή).

*Η Φωνή.—Μέσα είσθε άξιότιμε χύριε ύ- 
πνωτιοτά;

Καραγκιόζης.—Χατζηαβάτη, κρύψου. 
Χατζηαβάτης.—Τ ’ «Ιναι βρέ ματάκια μου; 
Καραγκιόζης.—ΕΤναι μιά μεγάλη κυρία 

ποϋ έρχεται γιά νά τήν ΰπνωιήσω.
Χατζηαβάτης,—Κοί ποϋ τώμαθε, Καραγ

κιόζη μου, πώ; είσαι υπνωτιστής;
Καραγκιόζης.—Άπό τής εφημερίδες τά- 

μαθε καί μοΰγραψβ νά τήν περιμένω. Κρύ
ψου τώρα άν θές νά δής πράμματα πού θά
φ ρ Ι ξ Τ ί ς .

ΧαΓτηαβάτπς.—Ή θελα Καραγκιόζη μου 
νά σοΰ πώ γιά μιά δουλειά πού θά κάνουμε 
μέ τδ Σουλτάνο.

Καραγκιόζης.—Ύστερα, ύστερα. Δρόμο 
τώρα, κρύψου κι’ δια» άκοΰς νά φωνάζω 
κτύπα ιό πόδι οου ή βήξε νά τό κάν|)ς άμέ- 
οακ.

Ό  Χατζηαβάτης κρύβεται κάτω άπό τό 
κρεββάτι.

Ή  Φωνή άπό ϊξω .—Κύριε ύπνωτιστά εΐ- 
σΟε μέσα;

Καραγκιόζης, (άνοίγει τήν πόρτα).—Πε
ράστε παρακαλώ κυρία μου .

Ή  κυρία—Θεέ μου, τί ενδυμασία εΐν’ 
αύτή!

Καραγκιόζης. —Έ τσ ι ντύνονται οΐ ύανω- 
τιστάδ«ς, κυρία μου.

Κυρία.—Έχετε δίκχιο. Λοιπόν θά μέ υ
πνωτίσετε;

Καραγκιόζης· —Μάλιστα. Πέσε χάμου. 
Κυρία —Άλλά, κύριε δέν βλέπω κανένα 

κάθισμα.
Καραγκιόζης.—Καθήστε κατάχαμα. 
Κυρία. — Κατάχαμα;
Καραγκιόζης.—Ά μ ’ βέβαια γιά νά ύπνω- 

τισθήτι εύκολα πρέπει νά κάθεστε Αναπαυ
τικά.

Κυρία.—Πολύ καλά. (Κάθεται χάμω). Δέν 
μοϋ λέτε τώρα, σάς παρακαλώ πολύ, δίαν 
κοιμηθώ θά μπορέσω νά συναντηθώ μέ τό 
πνεΰμά τοΰ άνδρός μου, δπως λέτε;

Καραγκιόζης.—Μάλιστα, κυρία μου. Έγώ 
έχω τήν δύναμι νά οάς κάνω νά συναντηθήτε 
δχι μονάχα μέ τό πνεΰμά τοΟ άνδρός σας, 
άλλά καί μέ τά πνεύματα δλων τών γνωστών 
σας τοΰ πρώτου νεκροταφείου, φτάνει μο
νάχα νά κάνετε ότι θά σάς πώ γιά νά πε
τύχε ό Υπνωτισμός.

Κυρία.-—ΕΙς όλα θά σάς υπακούω, κύριε 
ύπνωτιστά.

Καραγκιόζης, (πιίρνει στό ενα του χέρι 
μιά ρέγκα καί στό άλλο μιά ντομάτα).—Κυ
ρία Ανοΐχιε τό στόμα σας.

Κυρία —Τό άνοιξα.
Καραγκιόζης.—Δαγκώστε λιγάκι ρέγκα. 
Κυρία.—Ρέγκα ;
Καραγκιόζης.—Δαγκώίτε γιά νάρθο τό 

πνεϋμα νά σά- κοιμήση.
Κυρία.—Έδάγκωοα.
Καραγκιόζης. Δαγκώστε καί λίγη ντο

μάτα. Είναι Άργήτικη.
Κυρία.—Έδά/κωσα, μά...
Καραγκιόζης. —Σιωπή. Ή  ντομάτα μέ χήν

ρέγκα θ' ανοίξουν τήν δρεξι τοΰ πνεύματος.

Χατζηαβάτης. (κτυπά τήν πόρτα χή; 
παράγκας τοϋ Καραγκιόζη) -  Βρε Καραγκιό
ζη άνοιξε ματάκια μου κ’ έχω νά σοΰ σπου
δαία πράγματα.

Καραγκιόζης — 
Πήγαιν’ άπό δώ. 
μωρέ βερέμη, νά μή 
σέ »άνω γάϊ Όρο.

Χατζηαβάτης. — 
Τώρα πού έγινες 
μάγος τό ξέρο: πώς 
μπορείς νά μέ κά- 
νρς δτι θέλεις. Ά 
νοιξε δμως γιατί 
θέλω νά σοΰ πώ σο
βαρά πράμματα. 

Καραγκιόζης. — 
σ’ άνοίξω, δ,τι 

δμως δής δέν θά 
μιλήσχμ διόλου.

Χατζηαβάτης· — 
Βαυβός θά μείνω 
Καραγκιόζη μου, 
βουβός καί κουφός.

Καραγκιόζης- — 
Καί στραβός Χα- 
τσατζάρη.

Χατζηαβάτης —
Καί στραβός .’

Καραγκιόζης.—Θεόστραβος
Χατζηαβάτης.—Καί θεόστραβος Καραγ

κιόζη μου.
Καραγκιόζης.—(τοΰ Ανοίγει τήν πόρτα). 

Εϊσελθε.
Ό  Χα'ζηαβάτης μπαίνει μέσα στό σπιτά

κι τοΰ Καραγκιόζη καί τά χάνει μέ τά πα
ράξενα ι»ού βλέπει. Ό  Καραγκιόζης φορεΐ 
μιά άσπρη .τουκαμίσοα άπό πάνω δα>ς 
κάτα), έχει άλοίψει τό «ρόσωπό του μέ μαΰ- 
po βερνίκι καί φοράει στή μέση του μιά ζώ 
νη άπό τομάρι.

Χατζηαβάτης.—Παναγία μου/ Πώς έγινες 
έτσι, Καραγκιόζη μου; Τ ί χάλια εί»' αύτά; , 
Γιατί ντύθηκες έτσι;

Καραγκιόζης.—Έ τσ ι ντύνονται οί ύπνω- 
τιστάδες καί οί μάγοι.

Χατζηαβάτης.—Είσαι λοιπόν υπνωτιστής ;
Καραγκιόζης.—Μά> ιστα.
Χρτζηαβάτης.—Κοί τί κάνεις;
Καραγκιόζης.—Δηλαδή είμαι δάσκαλος τοϋ 

νπνου, βρέ κουτέ. Κοιμίζω τούς ά'θρώπου; 
πού δέν μποροϋν νά κοιμίσουν οί δασκάλοι.

Χατζηαβάτης.—Πώ, πώ, πώ! Τ’ εΤν* έ
κεΐνο; Μιά γάτα ψόφια

Καραγκιόζης·-Μή τήν πειράζεις. Είναι 
τύ έργαλεΐο γιά τόν έρωτα.

Χατζηαβάτης.—Δηλαδή;
Καραγκιόζης.—Δηλαδή άμα δέν σ’ αγα

πάει ή ερωμένη σου έρχεσαι εδώ.ανοίγεις τό 
στόμα τής γάτας, τής ρίχνεις μέσα ένα τάλ
ληρο κι* αύτό φτάνει γιά νά τρελλαθή Αηύ 
άγάπη ή ερωμένη σου..

Χατζηαβάτης.—Μωρέ, τί μοΰ λές;
Καραγκιόζης. —Μάλιστα.
Χατζηαβάτης. - Κ' έκεΐνο έκεϊ τί είναι; 

Ξβρά λουλούδια;
Καραγκιόζης.—Ό χ ι είναι περσινές κολο

κυθοκορφάδες άπό κολοκύθια τής ΑΙγύπτου. 
Ά μ α  θέλεις νά έκδικηθής τά σπιτονοικοκύ
ρη σου ή τόν μπακάλη σου ή τό μανάβη σου 
ή κανένα χρηματιστή τοϋ δίνεις καί τρώει 
μιά κολοκυθοκορφάδα Από αυτές καί πάει 
δουλειά του.

Χατζηαβάτης. — Τί, θά πεθάνχ);
Καραγκιόζης.— Όχι θά κοιμηθή μονάχα 

48 μόρες.
Χατζηαβάτης.—Σέ καλό οου. Κ ’ έκείνο 

εχ< τί, είναι;
Καραγκιόζης.—Παποΰτσι ένός πεθαμένου. 

Τό πηίρνεις, τ ί  βράζεις, δίνεις τό ζουμί του 
στό Μποδοσάχη καί τόν Αναγκάζεις νά πάρυ 
τά παπούτσια του στό χέρι. Ά μ ’ πού νά 
δής καί τό εργαλείο ού γάμον.

Χατζηαβάτης.—Καραγκιόζη μου, ντρπή. 
Καλά πού δέν «Ινσ. έδώ καί ξένοι ΰν®ρ«ποι 
νά μάς ακούουν/. Πώ, πώ, πώ!

Καραγκιόζη;. —Γιατί μωρέ; Κικά είναι; 
Είναι παιδί μου τό εργαλείο ποό φτιάνει

0 ΜΠΟΛΟΣΑΚΗΣ ΑΛδΗ
ΕΙΣ ΗΧΟΝ ΓΝΩΣΤΟΝ*  

Πάρτε σύντροφοι μου, 
πάρτε λνροϋλες 

σιή φτήνια ιή ; πουλώ 
σωρό - σωρό

Κοντά μου ελάτε σεϊς, 
μελαχοοινοΰλες 

γιά νά γλεντήσουμε 
νά σάς χαρώ.

Πάει, πάει, πάει 
πάει ό Μχοδοσάκη; πάει, 

πάει κι’ ό Τανταλίδης 
καί δέν γυρίζουν πειά.

Πάει, πάει, πάει, πάει, 
πάει καί τό καρβέλι πάει, 
καί τό μα>~ρο καί τά άσπρο 

καί δέν γυρί'ει πειά.

Δ ΙΑ Λ Ο Γ Ο Ι Χ Ρ Η Μ Α Τ ΙΣ Τ Ω Ν .
—Πόσο λοιπόν, Χασάπογλου,
—Σαράντα, φίλε Άράπογλου.
—Σαράντα δύο πρέπει νά n ig.
—Άλλά κανένας δέν ζητάει.
—Στά πεντακόσια ν* άνεβή 
γιαχ* έχουμε ζημίες.
—Πολύ σωστό είναι αύτό, 
γιατ’ ή Αιλή θέλει ώττό.
—Σκούζει ό λαός Κιρετζιάν,
—Ά στον κι’ άς σκούζει, Μαπασιάν..
—Σήμερα πήγε οτά πενήντα, 
γιατί έχει έξοδα ή Λίντα.
—Έ λα  στό σπίτι ν’ ανταμώσουμε 
νά δοϋιιε πώς θά τήν υψώσουμε.
—Άλλά δέν πάει πειό ψηλά 
καί τό κεφάλι μου χαλά.
•—Ά π ό τά εξήντα νά τήν διώξουμε.
—Μά πώς νά γίνο;
—Νάτήν σπρώξουμε.
—Άλέπογλου, λαμβάνουν μέτρα, 
κάποιος φτωχός αρπάζει πέτρα.
Βλέπω άστυφύλακες σωρό 
φωνάζει ό υπουργός νά σέ χαρώ 
καί τά βιβλία μάς γυρεύει.
—Δόξα σοι ό Θεός. Τώρα θ' άνέβη.

Ο ΣΒΙΓΚΟΣ

Τώρα σταθήιι νά σάς άλοίψω τά μοϋτρα μέ 
άλεϋρι.

Κυρία.—Μά τόσα πράγματα πρέπει νά γί
νουν γιά νά μέ υπνωτίσετε ; Τό Αλενοι τί 
χρειάζετάι ;

Καραγκιόζης.—Χρειάζεται γιά νά μή σάς 
γνωρίσω τό πνεΰμά καί δέν θέλει νάρθχ).

Κυρία.—Εμπρός λοιπόν, άς τό δεχθώ κι" 
αύτό.

(Ό  Καραγκιόζης τής Αλοίβει τό πρόσωπο- 
μέ Αλεϋρι).

Καραγκιόζης. — Φιΰστε τώρα τρεις φορές. 
Κυρία.-Έφτυσα
Καραγκιόζης. —Δώστε μου ένα τάλλαρο.. 
Κυρία.—Όρΐστβ.
Καραγκιόζης.— Φιΰστε τέσοερες φορές. 
Κυρία.—"Εφτυσα.
Ααραγκιόζης.—Δώστε μου κι* άλλο ένα 

τάλλαρο.
Κυρία.—Όρϊστε.
Καραγκιόζης — Τώρα κυττάτε με στά μά

τια καλά, όπως θά κυττάζατε κάποιον ποΰ 
θά φοβόσαστε νά μή σάς κλέψο τό πορτο
φόλι.

Κυρία.—Σάς κυττώ.
Καραγκιόζης.—Προοοχή τώρα. Κοιμηθήτε.. 
Κυρία.—Δέν μπορώ.
Καραγκιόζης.— Κοιμηθήιε σάς λέω. Τδ 

θέλω. Νά, νά Αρχίσατε νά ζαλίζεσθε.
Κυρία.—Διόλου.
Καραγκιόζης.—Δέν σάς ήαθε ;
Κυρία.—Όχι.
Καραγκιόζης.—Περίεργο. Θά χάλασε, φαί

νεται, τό μηχάνημα. Γιά φέρτε άκόμη δυό 
νάλλαρα.

C H  ο ο ν έ χ ιια  ι ί ς  ιό  βροα εχες)

G I A B A Z E T €  Ο Λ Ο Ι

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟΝ τ ο τ
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