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«ΣΦΑΙΡΑ»

ΜΟΝΗ
Είναι νύχτα Βρρειά ού\νεςρα πιέζουν τήν 

-ατμόσφαιραν 4νφ μακράν ακούεται ή μονό
τονος καί μελαγχολική βοή τών κυμμάτων 
πού σπάζουν μέ μανίαν έπάνω βίς τούς με
γάλους βράχους.

Μόνη όλομόναχη μία νεαρά κόρη κυττάζει 
μελαγχολικά τήν απέραντη θάλασσα κοί μια 
βουβή Ικεσία aUe χυμένη στή θλιμμένη της 
■δψι. Είναι βέβαια κάποια δυστυχισμένη αν 
κρίνη «ανείς άπδ τό άπηλπισμένο βλέμμα 
της, κάποια απόκληρος τή ; τύχης ποΰ ξυπνά 
για πρώιη φορά ύπό τό βάρος τής σκληράς 
εΐιιαρμένης. Καί έρχεται νά χλαύαη σιοοαηλα 
μακράν άπό τά περίεργα κοί αδιάφορα βλέμ 
ματα τοϋ κόσμου τίς είδε ποιο χαμένο Ιδα
νικό.

Βαδίζει αοκοαα, μέ βήμα άβέ^αιον, τό 
χλωμό πρόσωπό της διατηρεί τήν σφραγίδα 
τον πόνου καί τά έκφραστικά της ματια έ
χουν μαύρους μεγάλου, κύκλους.

‘Εκεΐ είς τήν Αγριεμένη παραλία έχει πε
ράσει άτέλειωτες άιτελπιομενες στιγμές.

Τ Ι  θλιβερή νυχτιά

Ξιγά σιγά αρχίζει νά ξημερών-Q. "Εν άντι- 
θέοει πρόν τήν άγριεμέ>η νύχτα μία γλυκειά 
χαραυγή ρίχνει χρυσές ανταύγειες στής απέ
ναντι Μορυφοβουνές. Μία άπό τής χαραυγές 
έκβϊνες πού υπόσχονται νά διυιλύσουν άμέσως 
τάς υποψία μαινομένης καταιγίδος καί τήν 
πυκνή όμΙχλη διαδέχεται τώρα ένα ρόδινο 
φώς. Ή  νεαρά κόρη πού έχει διανυκτερεύσβ 
έκεί κοντά οτήν παραλία φαίνεται οάν να 
-ξυπνά εςαφνα άπό κάποιο λήθαργο, ρίχνει 
φοβισμένες ματιές τριγύρω της καί ενα τρο
μερό συναίσθημα έ/καταλείψεως πιέζει τήν 
βαρυμένη της ψυχή. Τ ί  σκληρό πράγμα ή 
μοναξιά.

‘Ατέλειωτες στιγμές στέλεται έκεϊ μί τά 
μάτια προσηλωμένα σ" έ^α άόριστο σημεΐον 

·έ<!£> τά χέρια της σφίγγουν σπασμω6ικώς κά
ποιο άντίϋβίμενο πού λάμπει. Είναι ένα μι
κρό μενταγίον πού έμπερικλείει τήν πιό 
θλιβερή έοωτική Ιστορία... Κ ' ταχύς ό λογι
σμός της τότε τρέχει μακραν είς τό εΰιυχι 
σμένο παρελθόν... Α ί Αναμνήσεις διαδέχον- 
ττι^ή μ(α τήν άλλη καί σταματούν άπότομα 
σ’ έκα σκληρό Αποχωρισμό ..

Ολα αύτά είναι πάρα πολλά γιά τήν πλη
γωμένη καρ3ια τής άιυχης κόρης... Α ί αίσθή 
σεις της παραλύουν. . μα με μιά άπβγνω- 
σμέ*η προσπάθεια κατορθώνει ν’ άντλήαο 
νέας δυνάμεις καί ή οοίΛίΐαΰής μορφή τοϋ 
άγ ϊπηαένου της παρουσιάζεται τότε μπρο
στά της ήρεμη γλυκειά δπως τήν είχεν ίδη 
φεϋ ! βιά ;ε>ευεαίαν φοράν...

Τήν έιτοίΐένην πρόθυμος είς τήν φωνήν τής 
Πατρ δος έφευγε διά τό Μέτωπον μέ άβάστα- 
κτον ενθουσιασμό μά καί μ* ένα κρυφό καρ
διοχτύπι πού προσπάθησε νά τό κρύψυ γιά 
τόν ίδιο τόν εαυτό του... Δέν πέρασαν λίγβς 
μέρβς καί τό γλυκό όνειρα διελύετο διά πα
ντός !j. Ή  μαύρη μοίρα έφθό>ησε τήν βΰτυ- 
χία τών δύο νέων καί έπήρε κοντά της τόν 
ένα άπό τούς δυό.... Κ" μόνη όλοαόναχη τώρα 
ή άμοιρχ) εγκαταλελειμμένη κλαίει τήν ευτυ
χία ιτού έχασε σέ μιά στιγμή....

Έ  ήμέρα δμως δέν πρέπει νά τήν βρ^ έδώ. 
Τ ί  άναγκη νά δίίξη τόν πόνο της στούς 
αδιάφορους. *Η θάλασσα μόνη είνε ό παρή 
γορος της, σ αυτήν μόνο εμπιστεύεται τήν 
λύπη της γιατί φαντάζεται πώ, μόνον αύτή 
μπορεί νά τήν vokooq !..

Κ" συντετριμένη άσομαίνουσα στρέφει τώρα 
.τά βήματά πρός τή* θλιμμένη της κατοικία. 
Πόσον βαρεία είνε ή άιτοστροφή της ! Δέν 
Θέλη εντούτοις „νά όμολογήση τήν ήια της ! 
καί παλαίει·...

Θά ζήσυ ! πρέπει νά ζήση γιατί 'Εκείνος 
τό Θέλ3ι...

δ ις  ΜΑΓΔΑ

ΟΙΚΟΓΕΝεΆΚΑ ΖΗΓΗΝΙΑΤΑ

ΔΙΑΤΙ ΕΠΑΝΔΡΕΥΒΗΚΑΝ
Εύρεία έρευνα ένός 'Αγγλικού περιοδινοΰ.— 

Αι απαντήσεις τών αναγνωστών.— "Ενας 
πού ένόμιζεν δτι ή σύζυγός του τοϋ ήτο 
♦ απαραίτητος» —  Kunoioc άλλος έπαν- 
τρεύθη<8, διότι είχε βαρεθ^ νά τρώγ|] μο
νάχος του ! ». —  “Οπου ενίοτε πταίει καί 
ή στενή πολιορκία...— Αύτός πού ήθελε 
νά κανη παιδιά. — Κα!· μία ειλικρινής ο
μολογία. -  «Διότι είχε μεγάλη προίκα !»

Αγγλικόν περ.οοικόν ειχε τήν προτύυυπον 
ιοεαν νά ερώτησή του? άναγνώστας tsu. οσους 
εΐ/αν ΰποβληθή εις τά δ;σαα τοϋ 'Υμεναίου νά

εξηγήσουν διά ποιους λόγους· είχαν ποοβή είς 
τό απονενοηαένον διάβημα του . . . γάμου. Τό 
Θέμα ήτο τοιαύτης φύσεως, ώστε, όπως ήτο 
επόμενον, α: απαντήσεις κατέφθασαν βροχησόν 
εις τ* γραφεία τοϋ περιοδικού. Πολλοί σύζυ
γοι όχυρουμενοι, διά τόν φόβον τών συζύγων 
των, όπισθεν τής ανωνυμίας, έπωφελήθησαν 
τ?ς ευκαιρίας δι* νά έκθέσουν τάς αντιλήψεις 
νων σχετικώς πρός τήν Ιμπνευσιν, τήν όποιαν 
είχον και ήτις κατέληξεν είς τήν απώλειαν τής 
έλευθεριας των.

Τό αγγλικόν περιοδικόν έόημοσίευσε τάς κυ- 
οιωτερας έκ τών αποσταλεισών απαντήσεων έκ 
τών όπσίων παραλαμβάνομεν τάς μάλλον ένδια: 
φερούσας.

Οΰτω μερικοί έκ τών έπιστολογράφων ομο
λογούν, OTt επανΐρεΰθηκαν ■ διότι ετυχε νά α
γαπήσουν κάποιο κορίτσι καί εςαβνο’. μίαν ώ- 
ραίαν πρωίαν έκατάλαοαν, οτι δέν μπορΰσαν 
να ζήσουν χωρίς τήν συντροφιά του, μετανοούν 
δέ πικρώς τώρα δι’ αύτήν τήν κουτήν ίόέανποϋ 
τοός είχε κολλήσει τότε 1.

Κάποιος άλλος σύζυγος γράφει. «Έπαντρεύ 
τηκα γιατί είχα βαρεθώ νά τρώγω στό τραπέζι 
μονάχος μου !» — Έπίσγις ένας άλλος : « Ώ ς  
γκαρσόν έκανα μιά σπάταλη ζωή. Έπαντρεύθη 
κα λοιπόν γιά νά συμμαζευθω άπό τά διάφορα 
γλεντια καί άφ’ ίτέοου διότι έλογάριαζα, οτι 
ή ζωή μου ώς παντρεμμένου θά μοϋ έκόστιζε 
ολιγωτερα. παρ’ ολην τήν οικογένειαν ποΰ θά 
ε^χα, από εκείνα ποΰ έξωδευα ώς έλεύθερος.»

Βνοιαφερο·υα έπίσης ήτο καί ή έξής άπάν- 
τησις ή όποια διακρίνεται διά τήν ώμήν της 
ειλικριτειαν ·. « Ή  γυναίκα μαυ, λέγει ό επι
στολογράφος μοϋ είχε στήσει σσενήν πολιορ
κίαν. ’Εννοείται οτι δέν είχα καμμίαν δ'ρεξιν 
νά τήν παντρευτώ διά πολλοΰς λόγους. Ή  πο
λιορκία ομως διεξήχθη τόσον αριστοτεχνικά, 
ώστε εις τά τέλος τά φρούριον Ιπεσε, δηλ. ΰ- 
πεχώρησα Έτσι μίαν ώραίαν πρωίαν εΰρέθηκα 
άρουβωνιασμένος καί μετ’ άλίγον καιρόν... υ
πήκοος τής Α . Μ. τής γυναίκας μού ! »

Κάποιος άλλος θίγει είς τήν άπαντησίν του 
κοινωνικΊ ζητήματα. 1 Έπαντρεύθηκα γράφει 
ούτος. διότι ήθελα νά κάνω παιδιά. Βεβαίως 
παιδια μποροϋσα ν’ αποκτήσω καί έξ άριστερας 
χερός αλλά κατόπιν θ’ προεκυπτε τά ζήτημα 
τής καταλλήλου άνατροοής των. Γ ι ’ αύτό διορ
θώνω τήν απάντησιν μου ώς έξης. Παντρεύθη- 
κα γιά νά έχουν τά παιδιά μου όπως φροντίζει 
διά τήν ανατροφήν των, αύτήν τήν μητέραν 
των καί δχι μιά ξένην γυναίκα.»

Τά ’ Αγγλικόν περιοδικόν δημοσιεύει καί με
ρικάς άλλας απαντήσεις έκ τών δποίων άξίζει 
νά γινη ιδιαιτέρα μνεία μιάς έν ή ό γραφών 
συζυγος έςομολογεϊται ήλθεν είς γάμον διότι ή 
σύζυγός του είχε μεγάλη προίκα..,

ΥΠΗΡΕΤΡΙ ΕΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΑΧΑΡ ΙΣΤΗ !
° Η  κνρία Ψητάλη ήταν άπό ενός μηνος ή εν 

τνχεαιέρα τΛ ν νοικοκνρών τον κόομον, δ ιότι ε ί-  
χεν έ ιτ ίινχη  μιά ίπ ηρ έτρ ια  τεφαρίκι, μάλαμα, ά- 
νβκτίμητη. 'Ακούραστη , προσεκτική , υπάκουη, 
κατάλληλ/.η γιά δλες τίς  δουλειές, πατρική, χω 
ρίς εξαδέλφους, συμμαζεμένη, ιι δλα αύτά τά 
προσόντα ή Μαρία, ή περ ί ής ο λόγος υπηρέτρια  
τής κ. Ψητάλη, σννεδναζε καί τό μέγα πλεονέ
κτημα νά μήν εχει αξιώσεις, νά τρώ η  λίγο, νά 
μή βγαίνη παρά μιά φορά τό  μήνα εξω  καί νά 
παίρνει μόνον 25 δρ. μιο&ό.

Μιά τέτοια ί.-ιηρέτρια  οέ τέτοια εποχή μάλι
στα μπορούσε νά μήν τήν ουμπα&ήοη ή κνρία 
της- καί νά μήν τήν εχη μή ατάξη καί μή 
βρέξη ;

θά ή ταν καΰαρά αχαριστία καί γ ι ' αντό ή κν
ρία ψητάλη ελεγε πολλές φορές ο τίς  φιλενάδες 
της, πού παρεπονούντο γιά τίς  υπηρέτριές τω ν

— Η  κανμένη ή Μαρία μον εΙ>8 ένα ανεκτί
μητο  κοοιτοι. Κ οντα ίνει λιγάκι τό  κακόμοιρο 
γιατί εχει uia ελαφρά πλατυποδία, επειδή δμως 
είνε τόσο καλή, έγώ ϋά την πάω οτό γιατρό 
νά την κάνη καλά καί δέν μέ μέλλει γιά τά έξο
δα. Χαλάλι της.

νΕ το ι καί εγι%ε. ‘Η  κ. Ψητάλη έπήγε την υ- 
πηρέτριά  της οτόν καλλίτερο γιατρό τών Ά & η- 
ινών, ό όποιος τής έζήτησε 500 δρ. γιά νά τήν 
κάνη καλά.

—  ίίεντακόοες— πεντακόοες, ϋά τήν δώσω αρ
κ ε ί νά γίνη καλά ή καϋμένη.

Ή  ϋοραπεία άρχισε, 6 γιατρός εδωσε κάτι σι
δερένια μηχανήματα γιά νά τά βάνη ατά πόδια, 
της, καί μετά  ενα μήνα ή πλατυποδία τής Μ α 

ρίας, είχς ϋεραπευϋή, εντελώς. Ά λλ ά  τήν πρώ τη  
μέρα ποϋ εραλε τά σιδερένια μηχανήματα ά π ' τά  
πόδια της καί ή κυρία της τήν έκαμάρωνε ποϋ 
έπεριπατοϋοε τελείω ς καλά, δίχως πιά νά κου- 
τοαίνη, ή Μ αρία τής ε ιπ ε :

Κυρία , ν παγαίνω είς τό δωμάτιόν μου νά 
ατιμάσω  to  φολτοέρι μαυ.

Κ α ϋυ τι πρόκειτα ι νά οάς άφήσω υγείες, κε
ριά μου.

—  Φεύγεις !  Μ πρε Μ α 
ρία, μ ίλα καλά.

—  Βέβαιον, κερία, φεύγω, 
καί με τό μπαλδον κιόλας. 
Ά π α ξ  καί έγλύτωσα έκ τήν 
πλατυποδία καί ύπεριπατώ  
δπως δλος ό κόσμος, ϋέλω  
κ ι ' έγώ ανξεοι μιοτόν, τό  6-

jh ποιον δμως έπειδής κοί ή 
nhκερία μέ έπεριποιήϋηκε λ ί 

αν πολύ καί έγώ δέν είμαι 
άχάρεστη έπ ερέτρια, τό  όποι
ον διά ταϋτο δέ ϋέλω  νά 
σάς ζη τή ξω  άπό έοάς τήν 
ανξεσι καί νά οάς δεσαρεστή- 
οω, περ ι ϋά πάω σ ’ άλλα 
αφεντικά νά τη ίε  πάρω. 

Χλίβομα ι μά τί m κάμω !  Αιά ταϋτο ϋά οάς 
ταρακαλέσω νά μέ κανονίσετε τό  λογαργιασμό 
γιά νά φ ίύγω . "Ανεφ αϋξεοι μ π ορε ί νά ζήση τ ι -  
ιά ς τό σήμερον ;

Κ α ί ή Μαρία εφνγε. 'Ορι'στβ λοιπόν νά κάνετε 
καλό οτίς νπηρέτριές οας !

Ο ΥΠΟΔΟΥΛΟΣ

ΛΟΓΙΑ ΤΗ £3 ΚΑΡΔΙΑΣ

Μ  Ο  Ν  C 1  Σ  I Σ
Μακρνά άπό κάϋε κατοικία τών άνϋρώπων, 

ήρϋα κοντά οας αγαπημένα μου άγριόδενδρα νά 
περάοω τόν κανμό μου.

Ζ η τώ  μέρος ά π 1 τή μοναξιά οας, τή  γεμάτη 
άπό τόοη μαγεία καί μυστήριο, ζη τώ  λίγη ησυ
χία μέσα οτήν έοι/μιά σας, άφοϋ στήν Ιδιότροπη  
κοινωνία δέν κατό ρϋω οα νά τήν εύρω.

Απογοητευμένος άπό τή  ζω ή  μου, έρχομαι νά 
ζήσω  κοντά οας καί.,, κοντά οας ν ' άποϋάνω. 
Τριγύρω  μου δλο σκιές κουνιοϋνται, καί μόνο 
σκιές. Φωνή δέν ακούεται άνϋρώπου, παρά μόνον 
ό ήρεμρς χ/·ίϋυρος τώ ν  φύλλων σας, κανείς δέν 
μέ βλέπει έδώ, έκτος άπό οάς καί τόν Θεό* καί 
έγώ μόνο οάς βλέπ ω . μόνο οάς αίσϋάνομαι, μόνο 
οάς άκούω !

Ά χ  ! πώ ς ϋά ήϋελα νά έπίοτευα αύτό !
Φεύγω τόν κόσμο γιά νά λησμονήσω, ά λλ ’ άδύ

νατον... είμαι ερωτευμένος !  !
Φεύγω τόν κόσμο γιά νά ξεχάσω άΑλά καί 

οτό δάσος μέοα άκόμα, ή αρμονία τής φύσεως 
τήν ζωγραφ ίζει μπροστά  μου.

Κ α ί δμως πρέπει νά ξεχάσω ! ! . . .
( Έ κ  τοϋ Γαλλικού) ΑΙΜέΕ

ΠΕΖΑ Γ Τ Ο ι  ΗΜΑΤΑ

Ο Ε Ρ Ω Σ  Μ Ο Υ
Σκληρα ί συγκινήσεις .' Δεν εννοώ τ ί  είναι 

εκείνο τό όποιον μέ κάμνει νι< ταράττω μα ι τό 
σον, δταν τήν σνναντώ. Ν α ί, τήν συναντώ μόνον 
δταν δμως τήν συναντήσω, θεέ μου προσπα
θώ  ν ’ άπομακρυνϋώ, άλλά ή ΰέλησίς μου δεν 
είναι αρκετά πρόε τοντο  ίοχτρά. Ύ π έμ ε ινα . 
εκατόρϋωαα, πάντα διά τής ΰελήοεώς μον, cU/ίά 
υπάρχουν β λέπ ετε , πράγματα άχατόρ&ωτα διά 
κοινούς χαρακτήρρς. Ά γα π ώ  ! ‘Ο ερως ερχεται 
είς τήν ψυχήν μου ώς απροσδόκητος ά/ίλά καί 
νικηφόρος πολέμιος. Τό βλέπω  ήδη, άλλοτε τό 
ανεγίνάιακα απλώς. Κ ο ί πώ ς ερχεναι ; Μ υστή 
ριον. Γ ν ω ρ ίιω  δ τι κατακυριεύει χήν ψνχήν, τόν 
τάς αίοΰήσεις. τό  παν, αν κρίνω άπό έμέ. Γράφω  
περί ερωτος δ ιότι δέν δύναμαι νά γράψω περί 
άλλου πράγματος, άκόμη δε περισσότερον δεν 
δύναμαι νά μή  γράψω  / / /

Ο ί οφθαλμοί τη ς  μάγοι, τά χαρακτηριστικά  
της αρμονικά καί ερρυϋμα, ή φωνή της, αχ ή 
φωνή της !  γλνκυτέρα τής μουσικής καί δμως 
φεϋ !  πόσον ολίγον τήν άκονω ! , ,, μόνον καθ ’ 
όδόν, πλησίον παρερχόμενός, αντιλαμβάνομαι με
ρικάς λέξεις, τάς όποιας ϋά ήδννάμην νά σάς 
άπαρι&μήσω άπό τής πρώ της μέχρι τή ς  τελευ
ταίας. Κ α τόπ ιν  σκέπτομαι ;  "Αρα γε έκείνη μέ
νει άπαΰης ; Ά λ λ ' ΐοο)ς ονδεν γνωρίζει Ά γα 
π ώ  τόοον, ώ στε δέν εχω τό θάρρος νά όμιλήσω  
εις εκείνην ήόις απορροφά τάς σκέψεις μον !

Ε ίναι εν άπό τα πλάσματα έκεϊνα τά όποια  
διαχέουσι π έρ ιξ  τω ν τοιοΰτον μαγνητικόν ρενμα 
ώ στε δέν δννανται είμή νά δεσμενωσι καί νά κα- 
τακτώαι.

Ε ίμα ι αιχμάλωτος, τό  γνω ρίζω  ώς πας αιχμά
λωτος, ά λλ ’ ό καταχτητής μον δέν είναι κοινός

Μ ετ. ΑΠ

! Η ΩΡΑΙΑ ΚΑΣΣΙΑΝΗ
’Ag. 29 ( Έ χ  τον  π ροη γο υ μ έν ου )

Και δ λαό; σέ μιστ| Καυιανη, καί 
ό λαός θά σοΰ (ϊρνηθη τήν «ϊγάπην 
του, καί δ λαός είς προότην εύχαιςίαν 
θά σέ συντρίψη, Κασιανή. Καί Ιδού δυ
στυχισμένη σύ, καταδικασμένη από τόν 
Θεόν, καταδικασμένη άπό τάν λαόν. 
’ Ιδού σύ δυοτυχεστερα τής Θεοδώρας 
τής εκδιωκόμενης, τοΰ Πέτρωνα τοΰ μα
στιγωμένου. ’ Ιδού σύ παντέρημο; είς 
τόν κόσμον. Δ ιό τι ού:ε τόν 08JV σου 
θ ί  δυνη&ής νά έπικαλε^θης ποτε, ούτε 
άπό τόν λαόν σρν θ ’ άναμένης βοή
θειαν. Καί τότε ; Ποΰ ή ισχύς τού ε- 
ρωτο; ; Ποϋ τής βασιλείας ή επιβολή ; 
Ποΰ τοΰ Θρόνου τό μεγαλεΐον ; "Οταν 
δέν εχης μετά σοΰ τόν Θεόν, ούδέν εχεις. 
Η όργή τοΰ Θεοΰ, Κασσιανή, είνε κα- 

τάρα. Καί δ κατηραμένος ουδέποτε ευτυ
χεί, ουδέποτε ευδαιμονεί, ουδέποτε βα
σιλεύει. Γενοΰ βασίλισσα, άν δ Θεόφι
λος θελήση. Άλλά τότε, Κασσιανή, 
πάσα σχέσι; μεταξύ σοΰ καί τοΰ ΘεοΓι 
θά διακοπή τελείως, διότι δέν εχεις νά 
ελπίσης τίποτε άπό τήν εύσπλαγχάαν 
τοΰ 'Υπέρτατου Ό ντος.

Άφήκεν έπειτα τήν παρά τό παρά- 
θυρον θέσιν της ή Ειρήνη, καί πλησιά- 
σασα πρό; τήν θρηνούσαν καί όλοφυρο- 
μένην Κασσιανήν:

Κλαϋσε, τήςείττε, κλαΰσε! Εΐνε τοΰτο 
οημΐϊον δη  ή ψυχή σου δέν ημάρτησεν 
είσετι, σημεΐον δτι ή  παλαιά Κασσιανή 
δέν εξέλιπεν έξ δλοχλήρου. Κλαΐ^ε ! 
τοΰ λοιποΰ ό βιος σου, βίος δακρύων χαί 
βίος ίξαγνισμοΰ, ε α θά έχη σκοπόν καί 
2' α πρ ορισμόν. Τήν εξαγοράν τοΰ ά- 
μαρτήμ ζ’ ος διά τής μετανοίας. Φόϋ ! δυ- 
στυχής κόρη! Ό  Θεός σέ προώρισε 
διά τ ή ν  είίΕυχίαν καί σύ άνπστρατευθεϊ- 
σα εις τοΰ Θεοΰ τάς βουλός, έπεζήτηοες 
τήν Λισιυχίαν. Καί ούδέν φ^ικαιδέστε- 
ρον δυσιυχίας, »ήν δποίαν καλύχτει ή 
πορφύρα ένός βασιλέως, δ χρυσός καί τό 
μεγαλεΐον ένός θρόνου. Ά ν  ύ/ιάρ(η ει- 
σέτι καιρό;, Κασσιανή, σώσον δ,τι δύ- 
νασαι άπό τήν καταστροφήν σώσον σέ 
αυτήν’ επάνελθε εις τής αρετή; τήν 
δδόν' γονυπέτησε πρό τοΰ Θεοΰ σου καί 
λυτρώσου άπό τή; αμαρτίας. Θά εινε 
τουλάχιστον ή  μετάνοια σου παρηγορία 
διά τόν δυστυχή Άκίλλαν, τόν έρημον 
καί έγκαταλελειμμένον, παρηγορία, ή 
όποια θά δώση εϊς αύτόν τό θάρρος 
τοΰ δ'ποίου έχει άνά/κην, δπως, αΐρων 
τόν σταυρόν τοΰ μαρτυρίου του, βαδίζη 
πρός τόν Γολγοθαν τοΰ βίου του. “Ω I 
σέ βλέπω, Κασσιανή, ταρασσομένην εΐς 
τό άκουσμα τοϋ ονόματος τοΰ Άκίλλα ! 
Ησύχασε. 'Ο  στρατιώτης εκείνος δ εύ- 
γενής θά σέ συγχωρήση, καί αν τό πα
ρελθόν θά παρεντίθεται μεταξύ σοΰ καί 
έκείνου ώς πρόσκομμα ανυπέρβλητον- 
καί αν τό παρελθόν σου, Κασσιανή, θά 
σας χωρίση έν τή γή, τουλάχιστον θά 
έχετε τήν ελπίδα δτι έκ=ϊ έπάνω είς τούς 
ουρανούς, δπου αι ψυχαί φθίνουν εξηγ- 
νισμέναι άπό τό αμάρτημα, θά ένωθήτε.

Έ ν  τούτφ τφ  μεταξύ δ Άκίλλας θα 
Ιχη ανάγκην ένός δντος, τό όιτοΐον νά 
τόν παρηγορή’ ένός δντος, τό δποϊον νά 
τόν έγκαρδιώνη- ένός δντος τό οποίον 
νά τοΰ συνιστά τήν υπομονήν καί τήν 
έγκαρτέρησιν.

(Ακολουθεί)

«ΣΦΑΙΡΑ»

J0I4-I1,13-11-5 [ΙΟΙ 
ι ιαΜΐΠΙΚΟΗιονΙΙΡΙΙΜΙΙΤΟΚΙΒϋΤΙΟΐ |

( λ ν ν έ χ ε ίΊ  έ χ  τον  π ρ ο η γο ν μ έν ο ν )

Γά γεγονότα έπήλθον τόσον απροσ
δόκητα, ώστε δέν μέ άφησαν νά σκεφθώ 
περισσότερον τό πράγμα.

Καθ’  ήν στιγμήν δ άνακριτής, άπο- 
φασίσας φαίνεται έπί τέλους, έξεφώνει 
με βαρεΐαν φωνήν τάς λέξεις : «ΐνύριε 
Μαγιώ, μετά λύπης σάς άναγγέλλω δτι 
εύρίσκομαι είς τήν δυσάρεστον θέσιν...» 
μία κραυγή σπαρακτική ήκούσθη, προ- 
ελθοΰσα άπό μακρυνόν διαμέρισμα τής 
οικίας, μία κραυγή γυναικός, τρελλής ά
πό τόν φόβον.

Ό  άνακριτής εστάθη είς τό μέσον τή; 
φράσεώς του. Έ πί πέντε δευτερόλεπτα, 
ϊσως, δλοι έμείναμεν ώ ; άπολιθωμένοι. 
Μία φοβερά αγωνία παρέλυσε τά σώμα
τά μας καί τάς σκέψεις μας.

Έ π ί τέλους ή άνάμνησις τή ; Γενεβ έ- 
βης μοϋ όιήλθε άπό τάν νοΰν. Έ  πήδησα 
πρός τήν θύραν.

—  Κανείς νά μή κινηθή, έφώναξα μέ 
τραχείαν φωνήν πρός τούς άστυφύλακος, 
τούς φυλάσσοντας τήν είσοδον, άνήλθον 
άνά τέσσαρας τάς βαθμίδας καί εφθασα 
είς τό πρώτον πάτωμα.

Μ υ σ τ η ρ ι ώ δ η ς  έ ^ φ ί ν ι σ ι ς .

Τό πρώτον πράγμα, ποΟ άντελήφθην 
άναβαίνων ήτο δτι ό Στόιζερ δέν εΰρί- 
σκετμ πλέον είς τήν θέσιν του. Έ ν  τού- 
τοις διά τής άνοικτής θύρας είδα τό* 
υφιστάμενόν μου είς τό δωμάτιόν τοΰ 
λουτροΰ, γονατιστον πρό τοϋ άναισθή 
του σώμανος τής Γενεβιβέης! τόν έστει
λα νά φέρη σήν δεσποινίδα Φλοΰετ καί 
έσήκωσα μέ χιλίας προφυλάξεις τήν λα
τρευτήν κόρην.

Ή  δεσποινίς Φλοΰετ δέν ήργησε νά 
έλθϊ) καί ίδοΰσατήν έξαδέλφην ιης είς 
τού; βραχίονας μου μοΰ έρριψε βλέμμα 
μεστόν έπιπλήξειος. Πιστεύω δτι, άν δέν 
τό έκαμνα μόνος μου, ήτο ικανή νά μοϋ 
άποσπάση διά τής βίας τό πολύτιμον 
φηρτίον μου....

Τό άπέθεσα έπί μιάς σαίζ λόγκ, τήν 
όποιαν δ Στότζερ προσεκόμισε καί πα- 
ρακαλέσας τήν εξαδέλφην νά μέ φωνάξη 
ευθύς ώς ή Γενεβιέβη συνέλθη ϊξήλ^α, 
άκολουθούμενος ύπό τοΰ Στότζερ, είς 
τόν διάδρομον.

—  Λέγε τί συνέβη ; τί άντελήφ&ης ; 
τόν ήρώτησα μέ αυστηρόν τόνον'

— Δέν έκινήθηκα καθόλου άπο τήν 
θέσιν μου, κύριε Σουΐτ. Έλαβα μάλιστα 
τήν πρόνοιαν ν ’ άνοίξω διάπλατα δλας 
τάς θύρας, διά νά άκούα) καί τόν ί άχι- 
σον θόλυβο*·. Ό τα ν  έιρεξ^ εις τήν σπα
ρακτικήν κραυγήν τή ; δεσποιν^ος Κοΰ- 
περες ειδα τήν θύραν τοϋ μπάνιου κλει
στήν. Τήν άνοιξα, άλλα δέν ειδα κα'ένα 
άλλον, παρά τήν δεσποινίδα Κο'περ έ- 
ξαπλωμένην επί τοΰ δάψους.

Τήν στιγμήν εκείνην μ’ έκάλει ή δίς 
Φλοΰετ. Έ τρεξα  καί είδα τήν Γεν^βιέ- 
βην ώχμάν άκόμη, άλλά μέ τούς όφ&αλ- 
άνοικτού;.

—  Πηγαίνετε καλύτερα, δεσποινίς, ή
ρώτησα ψυχοαίμως.

Μοΰ άπήντησε μέ γλυκύ μειδίαμα.
—  Τ ί συνέβη ;
—  Τίποτε έναν φόβον ήσθάνθην, δ ο 

ποίος ενόμισα δτι θά μέ θανατωση.
(Ακολουθεί).
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ΟΙ ΠΕΙΡΑΤΑΙ
Τ Ο Υ  Π Α Λ Α ΙΟ Υ  Φ Α Λ Η Ρ Ο Υ
(ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΩΔΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ)

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

'Η  Πετρονικολοϋ προσεποιήθη τήν έκ- 
πληκτον.

—  Μά έπί τέλους. Γ ια τί ; ήρώτησεν.
—  Έ τσ ι θέλω έγώ...
—  Καλά, Μηλίτσα μου. Ό , τ ι  θέλεις 

έσύ εκείνο θά γίνειαι.
Καί προσπαθούσα νά σηκώση καί με 

ταφέρη εκ τοΰ υπογείου τό χαλκοΰν δο- 
χεΐόν τη:.

—  Νά τό πάω στήν αυλή, είπ*ν. Νά 
τό πάω, άφ ’ ο ί τό θέλεις άν καί τώρα 
είνε άργά πιά.

—  Τ ί είπες ; είνε άργά ;
—  Ναί.
—  Γιατί ;
—  Γιατί.... ότι ήιαν νά γείνη έγεινε,
— Τ ί θέλεις νά πής ; Λέγε γρήγορα.
—  Μπά σέ καλό σου σήμερα Μηλίτ

σα, μέ τής ύποψίαις σου αύτές. Λέω πώς 
δσο ήταν νά μυ^ίση, έμύρισε πιά. ’Ά ν  
έζαλίσθης -  πράγμα πού έγώ δέν τό πι
στεύω -  Οά ξεζαλισθή; ! Ά ν  πονή τό κε
φάλι σου, θα περάσμ. Γ ι ’ αΰτό σοϋ λέω 
νά πά;, τώρα, είνε άργά.

— Άδιάφορον ! εΐπεν ή Μηλίτσα, μή 
έλνοήσασα τήν σημασίαν τών μητρικών 
έκείνων λόγων. Έ γ ώ  δέν θέλω νά κάνης 
μάγια έδώ κάτω.

Ά π ό  πά<ω άκριβώς κοιμούμαι έγώ. 
Κοιμάται κι’ έκϊΐνος...,

—  ΓΙολύ καλά, κόρη μου. Ό ρίστε νά 
σοΓ κάνω τό θέλημά σου. ..

Καί ή γραία Π· τρονκιιλοΰ έσπευσε νά 
μεταφέρ») τό δοχεΤον έξω τι·ΰ υπογείου, 
ύπομειδιώσα καί ψιθυρίζουσα.

— Μαϊμού πονηρή ! Ένόμισες, δ ι ιτά  
ήξεύρεις δλα, ένώ δέν ήξεύρείς τίποτε. 
Τώρα ή ένέργεια τοϋ βοτανιοΰ μου έγινε. 
'Η  μυρωδιά του σ’ ε;ιότισε καί σ?να ύπ
νο. Σέ ίατά ώραις θά πέσης καί σύ άναί- 
σθηιη στό πλάϊ τ^ΰ Πκρου καί τότε θά 
τόν ξυπνήσω καί θά στόν πάρω καί θά 
τΰν πάω στήν καλή του πού τόvxαρτfρεΐ.

Μ ε τ α ε π τ »  ώρας.
Έ-ιλησίαζεν ή νύ;.
Η Πετρονικολοϋ, μέχρι τής στιγμής 

κρυπτομένη άλλοτε είς τά ύπόγηα καί 
άλλοτε είς τήν αύλήν, καί άπο^εύγουσα 
πάσαν μετά τής θυγατοός της ουνάντη- 
σιν, εΐ/ιε τότε.

"Ώρα εινε.
Έγκατέλειψε τότε τήν κρύπτην της., 

ναί άνήλθεν *πάνω είς τά δωμάτια τής 
οικίας.

Ή  Μηλίτσα δίν έφαίνετο...
—  Ά ν  δέν τήν έ.τήρε ό ύπνος... διελο- 

γίσθη.
Ά λλ ’ ήπα^άτο...
Τήν στινμήν έκείνην ή Μηλίτσα έπά- 

λαιε μετυξύ έγρηγόρσεως καί ύπνου....
Μία άκατάσχετος υπνηλία τήν κατε- 

λάμβανε-,
Ά λλ ’ ήτο μεγά/ης θελήσίως δμως ή 

Μηλίτσα.
Καί ήγωνίζετο καθ’ έαυτής.
Καί ήμύνετο καιά τοΰ ύπνου ό όποιος 

εζήτει νά τήν σφίξη μέσα είς τάς άγκά- 
λος του.

— Παράξενο πράγμα. Τ ί εϊν αύτό λοι
πόν ; ...

Ό  Πέρος έν τώ  μεταξύ έζη χωρίς' νά 
έχη άντίληψιν τών γύρω σύτοΰ συμβαι- 
νόντων. (  Α ϊολσυ& εΐ)



Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Σ Ε Λ Ι Σ

Ο Μ Α Γ Ο Σ
Περι τό τέλος χοΰ παρελθόντος αΐώ- 

νος, ένας άνθρωπος ντυμένος μετριοφρό- 
νως μέν, άλλά μέ κάποιαν έκκεντρικότητα, 
ήλθε χαί £ χτύπησε περι τήν δύσιν τής 
ημέρας τ ή ν  θύραν ένός παντοδοχείου τοΰ 
Βυρτοβονργσυ. Έζήτησεν ενα δεΐπνον 
καί ενα δωμάτιον.

Καθ’ ον χρόνον προητοίμαζαν τό ένα, 
τόν έμπασαν εις τό άλλο, δπου άπέθεσε 
τάς δλίγας καί έλαφράςτου άποαχευάς: 
μιά μικρή κασσέλα άπό άσπρο ξύλο, 
δεμένη μέ σκοινιά.

‘Όταν τό δειπνον ετοιμάστηκε, κατέβη 
εις τό κάτω διαμέρισμα. Έκεΐ, χωρίς νά 
μιλήση σέ κανένα, έκάθισε στο τραπε
ζάκι πού ήταν στρωμένο γι’ αυτόν.

Έφαινόταν συλλογισμένος καί τρώ
γοντας σιγοτραγουδοΰσε μές απ’ τά 
δόντια του παράξενους σκοπούς, ή έσφύ- 
ριζε αφήνοντας τό πηροϋνΐ του καί χει
ρονομώντας στόν αέρα.

*0 ξενοδόχος πού παραξενεύτηκε έπήγε 
νά βρή τή γυναΐ*ά του γιά νάν τής 
δείξη τον παράξενο ταξειδιώτη Xui ή 
ύ.ιηρέτρια τοΰ ξενοδοχεί υ λέγοντας χι’ 
αύτή τή γνώμη τη;, τοις εβεβαίωσε δτι 
δ  άνθρωπος αύτός ήτανε τρελ ός.

'Ο  ταξειδιώτης όέ φάνηκε νά κατά
λαβε, δτι κινούσε τόσο τήν περίεργε.α 
χαί ξακολούθησε τό τραγούδι του|καί τις 
μικρές χειρονομίες του.

'Ο  άνθρωπος αύτός φαινόταν ώς 
σαραντα ετών, τό όλον του ή ιαν ευγε
νικά καί τό σκυθρωπό καί χλωμό πρό
σωπό του, πού τό στόλιζαν μακρύ j μαλ
λιά, ριχμένα γύρω στό αιμό ιου, δπως 
τά είχαν τότε οί φο.τηταί to ΙΙανετι- 
στημίου, έδειχνε μιά γ-υκεια μελαγχο
λία. Έφα-νόταν βυθισμένος σέ μεγάλη 
έννοια.

’Έφαγε λίγο καί υστέρα ανέβηκε στήν 
κάμιρά τθυ. Ούιε καν έπρόσιξε τούς 
περιέργους

Τήν άλλη μέραέβγήκε τά χαράμματα, 
χωρίς νά ειδοποιήσο χήν υπηρέτρια, τή 
μόνη πού είχε σηκωθή την ώρα εκείνη.

Θά περπάτησε, χωρίς ά λο, δ/η τήν 
ημέρα στήν έξοχή, άνάμ σ’ άπό τι ύς σκο
νισμένους κι’ έρημους δρόμ υς.

Τις ακόλουθες μέρες έκαμε τό ϊ^ιο.
"Ενας μικρός β.ηθ· ς δΐηγήθηκε στόν 

ξενοδόχο, δτι τόν είχε δή νά πηγαίνη, 
προχωρώντας μέ μεγάλα βήματα στήν 
άκρο οταμίά τού Ρήνου, ΰαιερα νά στα
ματά ξαφνικά χειρονομώντα, σα νεραϊδο
παρμένος καί λέγοντας τρομερά λόγια 
πότε σιγά-σιγά χαί πότε ξ φαινίζοντας.

Τά χ >ρίτσια τοϋ χυριοΰ, πέρασαν 
δίπλα του χαί τόν ακολουθούσαν γιά νάν 
τόν άκούσουν, χωρίς εκείνος νάν τά 
χαταλάβη.

Σέ λίγο, άρχισαν νά μιλοΰν μέ κάποιο 
φόβο γι’ αύτό τόν ξέ ο, γι -.ύτό τόν 
τρελλό, δ ό.τοΐος, κατά τό λεγειν τοΰ 
ξενοδόχου, ήταν πολύ λιγόφαγος κι’ έ ιενε 
πάντα ευχαριστημένος άπ’ ο.τι τοΰ έσερ- 
βίριζαν.

'Η  περιέργεια εμεγάλωσε. Τόν ακολού
θησαν, τόν παραφύλαξαν καί σέ λίγο 
κατάλαβαν δτι οταν μπαίνη στήν κάμαρά 
του μετά τό δείπνο, δ ν πλαγιάζει άμέ
σως. Κάποιος, πού ξύπνησε τά μεσάνυ
χτα, είδε φώ; στό παράθυρό του.

Έ ν α  βράδυ, ή υπηρέτρια κατατρο

μαγμένη κατέβηχε στή σάλα, δπ,ου βρι
σκόταν ή γυναίκα τοΰ ξενοδόχου μέ δύο- 
τρεϊς γειτόνισσες.

Έκαμε δρκους φριχτούς, δτι κάαοιος 
εκουβέντιαζε μέ τόν άγνωστο μές στήν 
κάμαρά του, χαί δμω; δένεΐχε δή κανένα 
νά μπαίνη έκεΐ, τουλάχιστον άπό τήν 
πόρτα.

‘Η  ξενοδόχα, μπροστά σέ δυό μάρτυ
ρες, δέ μπορούσε παρά νά μαλώση 
αυστηρά τήν υπηρέτρια πού έκαμε τήν 
κακοήθεια νά καθίσο ν« κρυφακουση. 
Άλλά μόλις οί γειτόνισσες φύγανε, ή 
χολή γυναίκα έ'τρεξε κι’ εκόλλησε τό 
αυτί της στήν πόρτα τοΰ ταξειδιώτη.

"Ο,τι ακούσε δέν ιό διηγήθηκε γιά νά 
μήν ποΰνε δτι ήταν χι’ αύιή αδιάκριτη, 
άλλά κατέβηχε σε μεγάλη ταραχή πνεύ
ματος, δέν κοιμήθηκε δλη τή νύχτα, καί 
τήν άλλη μέρα άπό τήν αύ^ή τυλίχτηκε 
στό σάλι της κι’ έτρεξε στοΰ δημάρχου.

"Οταν δ ξένος βγήκε άπό τά δωμάτιό 
του, για νά κάνη τό συνειθισμένο του 
περίπατο, ή γυναίκα σταυροκοπήθηκε 
περνώντας άπό μπροστά του·

—  Ά  ! εΐνε ένας μεγάλος αμαρτωλός, 
εψιθύρισε. Ποιος θά μπορούσε νάν τό 
ύποττευθή βλέποντας τό ώριιΐό του πρό
σωπο ;

Τά βράδυ δταν εγύρισε στό δωμάτιό 
του, δύο, αστυνομικοί ήλθαν καί στά
θηκαν μπροστά στήν πόρτα του, μαζύ 
μέ μερικούς πρ εστούς τοΰ Βιρτοβούργου.

Στή σκάλα, κάτω στήν αίθουσα καί 
στό δρόμο είχανε μαζευτΓ] δλες οί γυναί
κες τοϋ χωριοΰ, τρομαγμένες, άλλά 
περίεργες.

Εκείνες ποΰ ήταν πιό κοντά στό 
δωμάτιο, ακόυσαν τή φωνή τοΰ άγΐ'ώ- 
στου ν’ άνεβαίνη ή νά κατεβαίνη κατά 
διαλείμματα, σά νά φιλονεικοΰσβ μέ 
κάιοιον.—  Γέννημα ξεπεσμένο τής άύλη; 
δύναμης, έ'λεγε μέ θυμό καί μέ άπειλη- 
τική φωνή, καταραμένε, σύ, ποΰ σέ 
γυρεύω άπό τόσον καιρό, δέν θά μοΰ 

I ξεφύγη; πιά. Άποκρ'σου μου... εμπρίς, 
μαύρε σκ> λλε, άλλαξε δψι., ά ! νά ποΰ ή 

i σκοτεινή σου τρίχα άνασηκώνεται !·.. Νά 
ι π<·ΰ τό κορμί σου φουσκών?ι, ποΰ τά 

κόκκινα μάτια σου σπιθοβολοϋν!.. επί 
τέλους.. μέ καταλαβαίνεις ! .  μεγάλωσε 
άκόμη !.. φτάνει σταμάτησε !... Καλά... 
μ ι« τελε ταία προσπάθεια !... Δύναμις 

ί τής κολά· εως, αν υποτάχτηκες σέ μένα,
| φανερώσου, δαίμονα καί μίλησε στόν 
; κύριό σου...

Μιά φωνή στριγγή και γεμάτη άλαζο- 
| νεία ·οΰ έμοιαζε πώς έβγαινε άπό τά 
, βαθη τής χολάσεως καί ποΰ έφτανε ώ; 

στή σχάλα, τοΰ άπήντησε μέ μιά ειρω
νική ταπεινωσύνη :

Κύ^ιε, τ, θέλ ις άπό τό δοΰλο σου ;
"Ολες οί γυναίκες ποΰ άκουγαν, έφυ- 

γαν, ξεφωνίζοντας, οί άντρες έσπρωξαν 
τήν πόρτα καί είδαν τόν ταξειδιώτη 
μόνο, κ ιθισμένο σέ μιά πολυθρόνα, σέ 
κάποια άπόστασι άπό ένα τραπέζι, έτάνω 
εις τό οποίον εύρίσκετο μιά «σολωμο- 
νΐ ή».

“ Οσο γιά τό δαίμονα, αύτός είχε εξα- 
φανισθή Άλλά πολλοί άπό τού; μάρτυ
ρας εβεβαίωσαν, δτι, έμενε στό δωμάτιο 
μιά μυρουδιά θειαφιού.

Συνέλαβον τό μάγο καί παρ’ δλες του

ΞΕΝΗ ΠΟΙΗΣΙΣ

=  ΟΙ Τ Ρ Ε ΙΣ  Α Τ Σ ΙΓ Γ Α Ν Ο Ι =
Κάποτε άποσταμένα άργοδιαβαίνοντας 
μέ τ’ αμάξι άν μεσα στήν άμμο 
τοϋχέρ αουκάμπου, βρήκατρεϊς άτσί γγανους 
στή ρίζα μιάς ιτιάς στρωμμένους χάμω.

Στά χέρια δ πρώτος είχε ενα παλιόβιολο 
* ι’ έπαιζε μόνο γιά τή δική του χάρι, 
μέσ’ στ’ ολοκόκκινο τό ηλιοβασίλεμα 
σέρνοντας ξαιαμμένοτό δοξάρι,

'Ο  δεύτερος στό στόμα είχε τήν πίπα του 
κι’ έβλεπε τόν καπνό της ν’ άνεβαίνη, 
καλό.αρδος, σάν νά τοϋ ήτον άφάνταστη 
ποιο μεγάλη ευτυχία στήν οικουμένη

'Ο  τρίτος μακαρίως αποκοιμήθηκε...
Στό δέντι ο κρεμαστό τόν ταμπονρά του 
σάλευε άγέρι μέ τά τέλια παίζοντας, 
κι* ενα ο^ειρο άγγιζε τά βλέφαρά του.

Κ ’ οί τρεις ήταν ντυμένοι κουρελόρρουχα 
τρύπια κοί παρδαλά καί μπαλωμένα 
κι’ δμωςγελίΰσαν μέ τή τύχη— ελεύθεροι 
μή έχοντας άνάγχη άπό κανένα.

Καί μέ τρεις τρόπους μούδειχναν πώς ο
[άνδρωπος

κι’ άν τό σκοτάδι ή ζωή τόν έχτ) άφήση, 
καπνίζοντας, άποκοιμώντας, παίζοντας, 
μπορεί τρεις φορές νά τήν άψηφήση.

Προσπέλασα κι’ ακόμα ήταν τά μάτια μου 
πρός τούς τρεις Άτσίγγανους γυρισμένα 
κυττάζοντα; τά μελαψά τά πρόσωπα 
καί τά μαύρα μαλλιά τά σγουρωμένα.

JEAN LENAIJ

τις διαμαρτυρίες, τόν έφεραν ενώπιον 
τοΰ δημάρχου, δπου ήναγχάσθη ν’ άπο- 
λογηθή κατηγορούμενος έπί «μαγείςκ μα- 
γανεία καί συνεργεία μετά τοΰ διοβόλου.»

Ό  ταξιδιώτης στήν αρχή υπερασπί
στηκε τόν εαυτό του, κατόπιν τούς άφησε 
νά λένε καί στά τέλος χαμογέλασε δταν 
άμουσε τήν κατηγορία.

"Οταν δ δήμαρχος έπαψε νά μιλή ι
— Πώς, είπε ό άγνωστος σχεδόν εύ

θυμα, πιστεύουν άκόμη στους μάγους 
έδώ στό χωριό σας; Τί θόρυβος, τί φα
σαρία, γιά ένα πράγμα τόσο απλό... Ε ί 
μαι συγγραφεύς καί γράφω τώρα μιά 
τραγωδία, χαί επειδή οί φίλοι μου δέν 
μ’ άφιναν ήσυχο στή Βαίμάρη, δπου 
γένω, ήλθα νά έργασθώ έδώ μέ τήν ιδέα 
δτι θά βρώ στό χωριό σας τή γαλήνη καί 
τήν ήσυχία ποϋ μοΰ χρειάζονται... Ό  
ήρως τοΰ έργου μου εΐνε ένας άνθρωπος 
δ όποιος επικαλείται τά διάβολο καί εϊς 
τόν δ.χοΐον δ διάβολος Εμφανίζεται...

"Κχωτή σν,νήθεια νά διαβάζω δυνατά, 
εφόσον γράφω καί τήν άνάγνωσι αύτή 
θάκουσαν οί άνθρωποι έδώ, κύριε δή- 
μαρ/ε .. στείλτε νά πάρετε τό χειρόγραφό 
μου άπό τό ξενοδοχείο, θά π3ισθήτε...

— Περιτιόν, κύριε, είπε ό δήμαρχος 
καταντροπιασμέλος, σάς πιστεύω. Εύα- 
ρεστηΰήτε μόνον νά γράψετε τό δνομά 
σας σ ’ αύτό τό βιβλίο.

'Ο  υποτιθέμενος μάγος εχάραξε τό 
δνομά του καί ό δήμαρχος πού έκύτταζε 
έπ^νω άπό τόν ωμό του έδιάβασε : «Γιό- 
χα·· Βόλφρανγκ ΓκαΙτε, γεννηθείς έν 
Φραγκφούρτη εις τά 1749...»

Ό  συγγραφεύς τοΰ Βερθέρου έγραφε 
τήν εποχήν εκείνην τόν «Φάουστ».

Τ Ο Τ  ΒΛΑΜΗ ΤΑ ΚΑΜΩΜΑΤΑ

Κ Α Τ Ε Β Α Ι Ν Ε
Λέν μοϋ λές τί έπαλες τώρα τελευταία ρέ 

Μανιώ, άνηλεές καί άδυσώπηχη, κι’ όλο μέ 
γκρίνια χό πάς κι’ όλο μάς παρασταίνεις δη 
λαδής «ή Αου«σία τή Λαμουρμοΰρα, ε; Τ (  
σοϋκανα, οέ μοβό- 
ρα, χόν κάλο οοΰ 
ηάχηαα, γιά χή μα- 
vtoxQa σοΰ ξύνισα 
μαϊ μοϋ κρέμασες U jr 
χ{>8Ϊς ο<άδβς μοϋ-  ̂
χρα καί μοϋ βαοχάς 
άψεγο σχάοι; Ή  
μήπως καί μάς χά
νεις χό βαοϋ, γιά 
νά^θαι δηλαδής νά 
n.caa> στα ποδάογια 
οο« νά οέ πββικα- 
λβσω καί νά ξεφχι- 
λιοχώ μπροστά σου;
Ρέ, άκουσον, ρέ 
μικρόβια, κάχι χέ- 
τοια εί ye ποϋ δέν 
χά τρώω έγώ, γιά 
νά ςέρχις.
Πείσματα καί πβι- 

[ σμαχικά 
σέμένα δέν περνάνε 
όπος χό λέει καί
χό άζμα Άνχρας __
είμαι, βλάμης μέ τόνομα, νχαμάκι μεγκλέ 
όλε, καί χήνε θέλω τή γκόμενά μου φόρον 
•·>τ>ατελές οχήν ΰπερ«υριαρχ(αν μου, άβέρχα 
ξηγιέμαι καί γκΐχ νά μήν κάνης. Κ ι’ διχοχες 
μοϋ καπινίση ό γοϋσχος, νάν χή; τραβάω ενα 
(ΐπερντάκι καί νάν τής παίρνω μέχρος γιά 
κοντογούνια. ’Α μ ή ; Έ τ σ ι  πρέπει νάναι ή 
γυνή’ νά ύ.τοτάζεχαι οχόν άντρα μέχρις 6ά- 
ραμε γ* κγιάσω. Ό χ ι  νά τοϋ κάνη τό γκιου- 
λέκα καί νάν χοβ βγάνη τρεις άπιθαμές 
νλώ3σα, σό λυσοασμένο σκυλί, γιοχί τότες 
εχαι πάνω χέρι κάτω χέρι, ποΰ βγήκε άπό 
τήν παράδεισο;, όπως λέει τ' άμπεοεντάριο 
— μπήκες στό κείμενο ; ‘Αβάρα τό λοιπό καί 
ού νά μοΰ δη> ώσης υποταγή, πίστι καί άφο- 
οίωοι μέχρι κομπόδεμα, γιά νά μήν τραβήξω 
χή οοαρτάρα κι' εκστρατέψω. Καί τότενες 
>&ά γελάοο τό γουροΰνι, θά αάνοίξω παρα
θυράκια στό στομάχι σου σά παίρνουν άέρα 
τ’ άντεροπατσαλήκια σου— είπα κατέβαινε !

ο  BAAVHZ

0  ΚΒΡΚΓΚΙΟΖΗΣ ΥΠΜΩΤΙΣΤΗΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΩ Ν  Ν ΕΟ ΠΛΟ Τ ΤΩ Ν

= Τ Α Ξ Δ I =
Ά ΐ ίμ ν η ο ιο ν  μ ν τ ε ρ  μον  

Έτόρα άπού έτελήοσεν τό καλοκέρι ό σΰ 
ζηξ μου άποφάσηοε νά μέ μεταβί εις χαξύδι 
«ν  πρός χάρην άναψυχοί κέ μεταβολήν τοϋ 

άήρ. Διά ταϋτο κέ όέν 
οέ έγγραφον τόσων κη
ρόν, έννεκα όποΰ ε)ή 
παμαιν εις τήν Ιδιά- 
ζουσαν πατρίς τοΰ άν- 
τροΰς μου, τό όπήον 

οωντά είς τό Σάλωνα, 
,κέ αΐγινα κουμπάρο ΰς 
' τοϋς γάμμους τις άδερ- 

ςρΰς του, τό όποιον ό- 
μος αειθαλές άδέλφυα 
ήγουν ϊκ δύο παχιών, 
καθότη ή μΰτερ του έ- 
πϊρε δήο άνχρους. Ε Ι- 
ννε πυρετόν νά σοϊ ή- 
πον ότη διεκρύθην ά- 
ρεοτοκρατηκός καίόταν 
έχραγούδισα τόν έθε- 
κό ήμνω όλοι οί προ- 
σκεκλησμένυ μή ηΰχί- 
θην καί τοΰ χρόνου.Τέ 
λος πάντον τά έπαίρα- 
σα καλλά καί ΐς τό αι- 

δερόδρομων καλεΐχερα, τό όπήον περνάϋ καί 
άηό τάς Φήβας. 'Α χ  μΰτερ μου νά̂  ίδϊς τί ώ 
ρέον κράτος ποΰ ήνε ή Φήβα, οΰτε ΰ, τήν 
*Ιγ/λ8ζήαν, οΰτηι etc τήν Κηνεζίαν δέν πησ- 
χέβο νά οίναι ετοη άν κέ δέν τάς ϊδα ποταίς 
Παρππάνο ή ό*ώς νήνεται άναφορική καί χό 
ντρέννο ύπεριπαχή σηγά · σηγά καί λίποις 
ονλλα τά όραία Οαίαμα κέ ίφραίνη ή ψυχοΰ 
λα σου. Μό·>ω δαίν μπορώ νά καταλάβυ για- 
τή άφΓϋ έπλερόοαμαι πςώτι θεσις ό οήζυξ 
δαίν ΰθελ« νά μποϋμαι στό πρώτο βαγώνι, 
παρά μ' έμπαοαι σ' έννα βαρόνη τΰς μέσις 
γηά νά μαί φορκήζι έωνίως ό χρουσούζις 1

ΡΕΤΤΑ

ΘΕΛΕΤΕ Να  ΜΑΘΕΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΝ ΤΟΥ ΠΝΕΤΜΑΤΙΣΜΟΥ ; ΓΙΑ 
ΓΑΕΟΛΟΥΘΗΣΑΤΕ ΤΗΝ ΚΠΜΠΔΙΑΝ ΑΥΤΗΝ

Σ Υ Ν Ε Χ Ε ΙΑ
Μπαρμπανιΰργος.—  "Α 'ι'τε δυοΰ δικαρού 

λες.
Καραγκιόζης—  Μήν ξοδεύεοαι μπάρμπα.
Μπορμπαγιώργος.—  'Α ’ι'τε τρεις, ά ντε  

τέσσερη;.. ά 'ι’τε πέντε. Πάμε.
Καραγκιόζης. —  Ά λ λ ά  δέν ξέρεις μπάρ

μπα ιδ άλλο.
Μπαρμπαγιώργοί.—  Τ ί  ;
Καραγκιόζης-—  Νά, ή γυναίκα ποΰ θά 

πάρχις έχει ένα παράξενο χού’ι*.
Μπορμπαγιώργος. —  ΝΛ παντρι^τώ, έρ

μου, άλλά χουρίς νά σ’ δίνου λ'φχά. Δίν 
έχου μαθές δεκάρα.

Καραγκιόζης.- Γιά κυχχα έκεΐ τόν οκαλ- 
τοοβιομήχανο... θέλει νά παντρεδχή βερεσέ.

Μπαρμπαγιώργος.— Νά σ’ δώκου, Καραγ- 
κιόζ, νιά βιδοΰρα γιαγοΰρτι ;

Καραγκιόζης.- Κομμάχια νά γίνη. Φέρτο.
Μπορμπαγιώργος (το ν  δ ίνη  μια βιδονρα 

γ ια ο ύ ρ τ ι) . -  Πάρτου καί φάτου ούντομα γιά 
νά πάμε στή κόρη·

Καραγκιόζης (άφοΰ χατββρόχ&ιοε τό γιαοϋρ- 
τ ι )  — Έ χ ε  ΰπ’ δψιν οου, μπάρμπα, ότι τήν 
»όρη δέν θά τήν δής άμέσως. Σοδ είπα : 
Έ χ ε ι τό πρόσωπό της σκεπασμένο.

Μπορμπαγιώργος.— Καί πότε θά τήν ξι- 
σκιπάοου, έρμου ;

Καραγκιόζης. —  Ά μ α  σηκώσουν τό λεί
ψανο.

Μπαρμπαγιώργος.—  Ποιό λείψανο ούρέ 
χουτοβι ;

Καραγκιόζης.—  Ξέχασα, μωρέ μπάρμπα. 
Ένόμισα πώς θά πάμε σέ κηδεία.

Μπαρμπαγιώργος.— Εΐνε, ρέ ού, μικρή ή 
κύρη ;

Καραγκιόζης·— Μικρή, μπάρμπα. Τοΰ γά
λακτος.

(Καταφ&ά>·οον μερικοί χωροφύλακες.)
Έ ν α ς  χωροφύλακας.— Έδώ  είναι κάποιος 

Καραγκιόζης ;
Καραγκιόζης.— Ό  Καραγκιόζης ,· Ά μ ’ 

αύτός εχιι πεθάνει έδώ καί τρία χρόνια.
ΧωροφύΑακας.— Κ* έοεΐς ποιός εΐοθβ ;
Καραγκιόζης.— Έ γ ώ  είμοί. . γνιός το».
Χωροφύλακας. 'Ελάτε έδώ. Κ ' έμεϊς τό 

γυιό του γυρεύουμε.
Καραγκιόζης,— Τ ί  σάς έκαμε ;
Χωροφύλακας.— Έκλεψ ε ένα μοσχάρι.
Καραγκιόζης.— Δέν είμ’ έγώ. 'Εγώ δέν τό 

τρώω ποτέ το μοοχάρι.
Χωροφύλακας.— Καλά ρέ σύ δέν είπές ότι 

είσαι γυιός »ο υ ;
Καραγκιόζης.—  Γυιός του είμαι άλλά άπό 

άλλον πατέρα.
Χωροφύλακας. —  Αύτά θά τά πής στόν 

άοτυνόμο. 'Εμπρός, μέοα.
Καραγκιόζης.— Έ χ ε  γειά, μπάρμπα. Τ ή  

κόρη θά σοϋ τήν στείλω μέσα στό φάκελο.
Τ Ε Λ Ο Σ

ΜΙΚΡΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

Π Ο Κ Ε Ρ =5=
— Μή μοϋ μιλάς γιά τό μπρΙτζ' μόνο τό 

πόκερ μ’ άρέσει, Ιδίως oxuv κερδίζω.
— Κ ι’έμένα μ άρέσει,άλλά μέ χαντακώνει.
— Δέ θά παίζεις καλά. φαίνεται.
— Ό χ ι χειρόχερα άπό άλλοος.
— Ο ί!τε καί καλλίχερα επομένως. Γιά νά 

κερδίζη κανείς ατό πόκερ πρέπει νάπαίζηγερά.
—  "Η  νάχη γερό χαρτί.
—  Ά  ι δέν άρκεϊ νάχης τύχη, πρέπει 

άκόμη νά σπουδάζη; καί να ψυχολογή; τούς 
ουμπαίκτας σου, όπως εγώ τοϋς δικούς μου. 
Νά, λόνου χάριν, ό Πετράκης κάνει ένα παι
χνίδι κανονικό, ξέρω πώς νά τόν πα(;ω ' όταν 
ζηια ένα χαρτί έχει τουλάχιστον τρεϊς φιγού
ρες στό χέρι, δταν μένη σερβί δέν έχει παρά 
ζευγαράκι. Ό  Κώστας, δταν έχη χαρτί άνοί- 
γη μέ μικρό πότ γιά νά μπαίνει όλος ό κό
σμος κι' οίφνιδίοος σοΰ ξεφουρνίζει τοϋλάχι- 
σ ον ένα χρώμα. Ό  Νϊκος άνοίγβι μέ πολλά 
δταν έχη κέντα καί λέγει παρόλ όταν εχη 
φούλ. Ό  Γεράσιμος μπλοφάρει άγρια καί 
μένει σερβί, έ’ φ δέν έχη τίποτα. Ό σ ο  γιά 
τό Γιάννη, αϋτος λέει διαρκώς : «Παρόλ, πε
ριμένω τή ρελάνς.»

—  Χωρίς νάχη τίποτα ;
— Ί σ α  ίσα έχει καί νομίζει πώς να μάς 

τό πή δέν θά τόν πιστέψουμε.
— Ό  πονηρός !
—  Γι' αύτό λοιπόν πρέπει νάειοαι λίγο 

ψυχολόγος καί ιδίως, άν θέλης νά μήν παι- 
θαΐνη; ζημιές, πρέπει νά παίζης όλο μέ τούς 
ίδιους. Έτσι, άν χάσης ένα βράδυ, θά πά- 
ρΌς τό άλλο κι’ έρχεσαι κίτ.

—  Ώρισμένως αύτή εΐνε ή προτιμωτίρα 
λύσις γιά ·νά περνάς εύχάοιοτα τις ώρες οου 
Χωρίς νά χά>^4 πολλά. Τί λές ; κάνουμε τό 
ράΟυ ένα ψιλό ;

— Εύχρίστως. * . χτηριοχ

ΠΑΛΗΟΙ ΣΤΙΧΟΙ

Η Α Π Α Ρ Η Γ Ο Ρ Η Τ Η  Χ Η Ρ Α
ΚΩΝ. Φ. ΣΚ Ο Κ Ο ϊ

Ώ ,  όλλοί ! τόν άνδρα της 
έχασε ή κακομοίρα t 
Κλαίιι, χτυπιέται, δέρνβται 
νύχτα-μέ^α ή δόλια χήρα.
Πάει ό κόσμος πλιά γι* αύτήΙ 
τή θανάτωο' ό καϋμός της, 
καί μονάχα ένας πιστός 
φίλος τ5 άχριβοΰ άνδρός της. 
Λυπημένος, κλαίοντας, 
πάει κομμιά φορά στό οπίτι 
κοί κ)έιδώνονται μοζί 
γιά νά κλαίν' τό μακαρίτη !...

Κ Ο Μ Μ  Α Τ Ι Α  Ζ Ο , Η Σ
- ^

Σ Τ Ο Ν  ΚΗ Π Ο  Π Ο Υ  Α Ν Θ ΙΣ Ε
Στόν κήπο μέ τά ρόδα τ ’ άνθισμένα καί 

μέ τάσπρα γιασεμιά, φίλησε με οτά χείλη, 
τών ονείρων μου μάγισσα νλυκειά.

Έχουν τά μάτια μου βουρκώσει, εΐνε τό 
στόμα μου στεγνό, πληγωμέν’ ή καρδιά μου. 
Λατρεμένη ψνχή ! Τό  περιβόλι μας άνθισε. 
Πλούσια τά κρίνα καί πλήθια εΐνε τά γερά
νια στεφάνια πλέκουν τά νερατζάνθια καί τ' 
αγιοκλήματα καί τ' άκόλαστα ροδα άναγαλ 
λιάζουν άπό φώς καί ζωή.

Φίληοέ με στό οτόμα, λατρεμένη ψτχή. Δός 
μου άπ" τα χείλη σου τήν άνοιξη, τ ’ άνθια τά 
πλήθια, πού άνθίζουνε μέσ' τήν καρδιά 
σου. Δός μου άπ' τά χείλη σου τήν άνοιξη κι' 
άπό τά μάτια σου τήν ομορφιά κι* άπ* τά 
μαλλιά οου τή μετάνοια, άπ' τά μαλλιάσου, 
πού εΐνε ίδια μέ τά μαλλιά τής παληάς, 
τή; θλιμένης Μαγδαληνής.

Δός μου άπ' όλα. Δός μου τήν Ά νο ιξη  καί 
τή Msxavoia καί χήν 'Ομορφιά. Σοΰ χαρίζω 
μιά μεγάλην Ά γάπ η καί μιά ουχώρεοη βαθειά 
καί άπέραντη, τριοαγαπημένη, γλυκεία μου 
ψυχή. ΝΟΣΤΛΛΓΟΣ

ΤΑ ΓΟΒΑΚΙΑ ΣΟΥ
Έ λ α ... κάΟησ* έδώ στό χαμηλό ντιβανάκι 

μικρούλα μου, θά ξαπλωθώ κι* έγώ οτά πό
δια σου. Ή  λάμπα μάς φωτίζει μέ τό μελι
χρό της φώς καί άθελα χά μάτια μου πέ
φτουν οτά κοαψά τά γοβάκια σου.

Τά  χαϊδεύω τά καλότυχα Τά  χαϊδεύω 
καί μέ ζήλεια συλλογιέμαι πώς γυρίζουν δλη 

μέρα μανριά μου.
Ναί, όλη τήν ημέρα διασχίζουνε τούς δρό

μους κάτω άπό τά φουστανάκια τά κομψά 
καί σέ πηγαίνουν μακριά... Γυρίζουν μά 
σάν τά περιστέρια ξανάρχονται πάλιν στή 
φωληά τονς, καί, νά ποΰ τ’ αρπάζω άμέσως 
καί χά ρωχώ νά μοϋ ποίν τά μυστικά τους..:

Φοβάοαι γ ι' αύχό ; μπά ! δέν έχεις δίκηο . 
Εΐνε διακριτικά χά κομψά οου γοβάκια καί 
μοϋ λένε μόνον όσα πρέπει νά μοΰ ποδν.

Μαθαίνω λ. χ. πώς άγόρασες καινούργιο 
καπέλλο, πώς έκήρες χσάι οέ μιά; φίλης οου, 
πώς ένα γερονχοπαλλήκορο σ’ έπήρε άπό 
πιοω... Μά όταν το ρωτώ : <Μ* άπάτησε ή 
μικρούλα μου ;> αύτά μοΰ άπαντάνε μέ συ
στολή : «Δ  ν ξέρομε, μάς είχεν βάλλει κάτω 
άπό τό κρεββάτι»...

Νά, ποσα πράγματα μέ κάνουν καί συλλο
γιέμαι τά γοβάκια τά κομψά, σάν κάθομαι 
τά βράόια ξαπλωμένος οτά πόδια σου, μι
κρούλα μου. ο αττικ



6 «ΣΦΑΙΡΑ»

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟΊ TOV ΑΡΜΕΝΗ
υ π ο  L I D

(Συνεχεία έο τοϋ .προηγουμένου)
—  Ά λλά  πώς εύρεσης έδώ ; ήρώτησε πε- 

ριέργω; ή Έλμάζ.
—  θά σάς είπώ... μή μ’ έρωχάχε άκόμη.

Μήπως πεινάς χανούμ ; ήρώχησεν ζωη-
ρώς ή Γκιουζέλ.

—  "Οχι τώρα... δέν έχω όρεξιν διά φβγη- 
τόν... όλίγον νερό... άν ύπήρχβ καν όλίγον 
κονιάκ.

Ή  Γκιουζέλ έσηχώθη μέ ζωηρώτητα.
—  Καβήσατε σείς έδώ, είπε, πηγαίνω νά 

φέρω νερό καί χονιόκ.
—  Δι' όνομα τοΰ ‘Αλλάχ, άνέχραξεν ό Τ ι -  

γράν, ένώ ίων ίχειευτικώς τάς χεΐρας. Μή εί- 
«Ή? εί? κανένα, χανούμ, ότι εύρίσκεται έδώ 
μιά ξένη γυναίκα..

—  Ό χ ι ,  όχι ! μή εΐπης τίποτε, άνέκραξαν 
καί αί όύο ετεραι.

—  'Υπάρχει λοιπόν κίνδυνοί : ήρήχησεν ή 
Γκιουζέλ.„

—  θά καταστραφώ, έάν μάθη χάνεις ότι 
είμαι Ιέδώ.

—  Καλά, χαλά. Εχαμεν ή Γχιουζέλ. Δέν 
θά εΐπώ τίποτε. Περιμένει* χαί θά έπιστρέ- 
ψω γρήγορα.

—  Διηυθύνθη τσχέωςιδιά τοΰ διαδρόμου 
ιιρός τόν · ήπον χαί έγινεν άφανιές.

Ό  Τιγράν, μείνας μό\ος Ιμεχά τής Έμινέ 
καί τής Έλμά ζ, έλοββ τάς χείράς των χαϊ 
τάς έφερε διαδοχικώς εις τά χείλη του

—  Ώ  ! οάς ευχαριστώ, άδελφαί, άνέκρα- 
ξβν. Ά λλ ά  κάμετε μου μίαν χάριν, κλείσατε 
αύτήν θυραν τοΰ τοίχου, διότι έάν ελθη κα
νείς καί τήγ ίδη, ειμεθα όλαι χαμένα, καί έ
γώ χαί σεϊς άκΰμη.

—  Καϊ ήμεΐς ; ήρώτησαν έκπληκτοι αί ό- 
δαλίσχαι.

—  Ναί, ναί..„ καί σείς... Ή  θύρα αύτή έ
χει ‘ τρομερόν μυστικόν. Κλείσατε I... κλεί
σατε I... “

•Ή Έ μ ινέ  έσπευσε ταχέως χαί εΐσήγαγβ[χήν 
κεφαλήν της διά τοΰ άνοίγματος τή; θύρας.

— Πώ,πώ ! σκοτάδι καί υγρασία ! έκαμε 
μετά φό(3ου.

Και όπισθοχωρήαασα ώθησε τήν θύραν, ή 
όποία έστράφη μετά κόπου έπί τών στροφίγ
γων της καί έκλείσθη. άθορύβως.

—  Παρατηρείς Έ λμ ά ζ, ότι δέν φαίνεται 
πλέον τίποτε ;*Έάν μοΰ έλεγε κάνεις νά τήν 
εύρω πάλιν κτι νά τήν άνοίξω θά μοΰ ήτο 
Αδύνατον.

— *ΕΙναι άδύναχον, είναι άδύνατον νά τήν 
εύρη κανείς χωρίς νά γνωρίζη τό μυστικόν 
της, είπεν ό Τιγράν.

Ή  Έ λμ ά ζ έμεινε σύννους πρός στιγμήν. 
Κατόπιν ώς έάν αίφνιδία σχέψις (έλαμψεν είς 
τό π·εϋμα της, έφερε ταχέως τήν χεΐρα εις 
τό κέτωιιον καί άνέκραξε*

—  Έμ ινέ  ! .. νά λοιπον τό μυστικόν τής έ- 
παύλεως τής Τζεμιλέ.

—  Πώς j άνέκραξεν έκπληκτος ό Τιγράν 
γνωρίζετε σείς τό μυστικόν αύτό ;

— Ά  ! δκαμεν ή Έλμά λ, τό γνωρίζεις λοι
πόν σΰ χανούμ ;

*0 Τιγράν έχίνησε τή* κεφαλήν άπελπισ τι- 
κώς.

—  Λέγε λοιπόν, άδελφή ! είπεν ή Έμινέ, 
κινούσα βιαίως τήν χεϊρά του. Έ χ ε ι πράγ
ματι μυστύριον αύτή ή κρύπτη ;

| Τρομερόν ! είπεν ό Άομένιος.
—  Τρομερόν, είπες ; έπανέλαβεν ή Έλμά ζ.
—  Φέρει τόν θάνατον εις αϋτόν ποΰ ιό 

γνωρίζει.
—  Ώ , ν ά  λοιπόν, Έμινέ, διατί ή Τζάμι λ έ 

άφησεν έντολήν είς τούς άπογόνους της νά 
μή γκρεμίσουν τήν έπαυλιν.

—  Ναί, χανούμ, εϊπεν ό Τιγρά ν εκείνος 
ποΰ θά έμάνθανε τό μυστικόν τής έπαύλεως 
αϋτής θά έφονεύετο άμέσως.

—  Καί ποΰ όδηγεί αύτή ή κρύπτη ; ήρώ
τησαν καί αί δύο όδιιλίσχαι περίεργα;.

Κατά τήν στιγμήν εκείνην έφάνη έρχομένη 
έχ τοΰ κήπου ή Γχιουζέλ, κρατούσα φιάλην 
κονιάκ καί δοχείον ΰδα τος.

Ή  Έμ ινέ  έσπευσε πρός αύιήν.
—  Γκιουζέλ, άνέκραξεν έλα γρήγορα νά 

μή λιποθυμήση... Ή  χανούμ γνωρίζει τό μυ
στικόν τής Σουλτάνας Τζβμιλέ.

Ή  ξανθή όδαλίσκη έσπευσε πρός τόν Τ ι -  
γράν καί έπλήρωσεν άπό κονιάκ μικρόν κύ- 
πελλον, καρφωμένον είς άργυροΰν 'ζάρφι, τό 
οποίον ό Τιγράν κατέπιβν άπνευστί.

(Ακολουθεί).

I ,   --  —  " '

j ΟΙΑΘΛΙΟΙ TQK ΑΘΗΝΩΝ
ιττιο ΙΩ· ΚΟΝΑΥΔΑΚΗ

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

Έπ ί τέλους, δ -Λαχταρά*ης έξέφυγεν 
άπβ τάς χεΐρας τών κρατουντών αύτόν. 
Τόση δέ ήτο ή εκ τής λΰσση; τύφλωσίς 
του, ώστε προσκρούσας είς κορμβν δέν
δρου κατέπεσεν...

Άλλά και ό Τζερεμές, άπωθήσας τούς 
πβρί αυτόν μέ δ *.ην τήν δύναμιν τών 
μυών του διηυθύνετο ήδη πρός αυτόν 
και τόν κατέφθασε καθ’ ήν στιγμήν άνη- 
γείρότο. Οί δυο παλληκαράδες συνεπλά
κησαν βρυχώμενοι ώς θηρία, καί, ώς μά
ζα συμπαγής, κατέπεσαν επι τής ύγράς 
γής.

Οι άλλοι βτρεξαν, άλλ’ ήτο δύσκολον 
νά τούς χωρίσωσιν. Ό  Λαχταράκης είχε 
δαγκώσει τό μαΰρον μοΰσι τοΰ έπιλο- 
χίον, και δταν ή κεφαλή του άπεσύρθη, 
οί όδόντες του άπεκόμιζον μεγάλην το
λύπην τριχών. Ό  δέ έπιλοχίας δτε μέν 
τόν περιέσφιγγεν έκ τοΰ τραχήλου, ότέ 
δέ τόν εγρονθοκόπει.

Και άμφοτέρων τά πρόσωπα ήσαν 
καθημαγμένα καί πλήρη μελώπων.

Έ ν  μέσω δέ τοΰ άτάκτως κοινουμένου 
φυρμοΰ τών συμπλακέντων και τών δια
χωριστών εφαίνοντο και αί δυο γυναΐχες 
καί ή σύζυγος χαί ,αί θυγατέρες τοΰ 
κηποροΰ. Έ ν  τώ μεταξύ δέ προσέτρεχον 
καί άλλοι έκ τής δδοΰ καί τών παρακει
μένων κήπων, άλλοι μεν ίστάμενοι δει- 
λώς ή άπαθώς είς άπόστασιν άλλοι δέ 
πλησιάζοντες ϊνα χωρίσω σι. τού; δια- 
πληκτιζομένους.

Έπ ί τέλους, άγνωστον πώς ή έρις εγε- 
νικεύθη καί δλοι έχεΐνοι ώς παραφρονή- 
σαντες αίφνιδίως, ήρχισαν νά καταδιώ- 
κωσιν άλλήλους, ρίπτοντες λίθους καί 
ξύλα κατ’ αλλήλων, συμπλεκόμενοι καί 
πάλιν χωριζόμενοι. Μεταξύ δέ τών δαι- 
μονίώντων εκείνων έφαίνοντο καί στρα- 
τιώται τινές καί χωροφύλακες, καί δΐ6- 
κρίνοντο δ Λαχταράκης καί δ Τζερεμές 
έκ“ τοΰ ύγροΰ χώματος τό δποΐον έφερον 
έπί τών ενδυμάτων αυτών. Καί έν μέσφ 
αυτών ή Δέσπω, τρέχουσα πλησίον τοΰ 
έραστοΰ της... Ή  Μαριώρα έβλεπε πάντα 
ταΰταώς έν όνείρφ, παράλυτος έπί τών 
κνημών της Καί καθ’ ήν στιγμήν οί ώς 
φαντάσματα τρέχοντες άνδρες έχεΐνοι 
εγένοντο άφαντοι, άναρριχώμενοι είς τούς 
τοίχους καί «ρεύγοντες πανταχόθεν, αύτή 
κατεπεσεν άναίσθητος.

Όταν δέ συνήλθεν εύρέθη είς τήν 
αγκάλην τής Δέσπως καί έν τή οικία τοΰ 
κηπουρού. Ή  πρώτη φροντίς αυτής ήτο 
περί τοΰ τέκνου της, έπειτα δέ ήρώτησε 
περί τοϋ Τέλη. Καί ή μέν Τασοΰλα εύρί- 
σκετο πλησίον της κοιμωμένη ήσύχως, 
ΰπό λεπτότατον πέπλον προφυλάσσοντα 
αύτήν άπβ τάς μυία;, άλλ’ ό Τέλης, 
ήγνόει καί ή Δέσπω, τί είχεν άπογείνει, 
ώς κ ' ό Παΰλος της.

Είχεν φύγει καταδιώχωντες άλλήλους 
χαί καταδιωχόμενοι ύπβ τών χοροφυλά- 
χων, καί ούδείί έγνώριζε τί άπέγειναν. 
Τί φοβερά πράμαατα ήσαν έκείνα Χρι
στέ μου I Πώς έτσι έξαφνα άρπάχθηχαν 
σνά χάχαν σκοτώσει πατέρα δ είς τοΰ 
άλλου ! Τί είχαν νά μοιράσουν μαζί; Πώς 
καί αύταίς δέν έμάλωναν; Άλλ ’ αύτά 
δλα τάκανε τό κρασί τό αναθεματισμένο.

(Ακολουθεί.)

ΕΥΘΥΜΕΣ ISTOPXES

Ο ΑΤΥΧΗΣ ΣΜΙΘ
Τήν εποχήν έκεινην ό έντ.μότατος Τζόε 

Μπλάκμ,ουσέλ, θειος μου, -ητο βαμβακέμπο
ρος εις το Τεξάς. Είχε συνεταιριοΟ^ με τοκ 
συμπατριώτην το Τ . Β. Σμίθ ’ εκ Γκράνταμ.

’ Οφείλω νά ομολογήσω οτι ή οουλειές δέν 
πρόκοψαν άπο τήν άρχή.

Τοΰτο ομως δέν ήτο ή αίτια, συνεπεία τ  ς< 
όποιας ό ατυχής Τ . Β. Σμίθ άπεβίωσε μία» 
ώραίαν πρωίαν. "Οχι ! Δέν άπέθανε άπό τή » 
αιτίαν αύτήν, άλλά συνεπεία, άπλούστατ* 
εξη σφαιρών ρεβό)βερ.

Ό  Τ . Β . Σμίθ δέν έμεινε στόν τόπο. Δ ι ' 
όλϊγας στιγμάς όνέκτηυε τάς αισθήσεις καί ά- 
πήτησε άπό τόν συνέταιρόν του *νά λάβγι τήν 
φροντίαα τής μεταφορας τ·ήί σωροδ του είς 
Λίνκολνσχιρ, οπου ειχε γεννηθή.

Α ί  τελευταία θελήσεις ένός θνήσκοντος εί- 
νε ΐεραί. Ά λ λ ά  οταν δ θείος μου Τ ζόε γ’ 
κουσε τίν τιμήν ποΰ έζητοΰσαν διά τήν με 
τ  αφοράν ένό; πτώματος άπό τό ’χεξάς είς Λ ίν  
κολνσχιρ, εξυσε :ήν μύτην του καί έψιθύ 
ρισε :

—  Αύτός ό ευλογημένος Σμίθ ήταν avety- 
κη νά Ιχη  τελευταίες θελήσεις τόοο ακριβές^

Ά λ λ ά  ειχε όρκισθή !
’ Επειδή λοιπόν ό θειος μου Τ ζόε ήταν Ινας 

νζέντλεμαν, ό οποίος δέν ειχε, παρά ενα λό
γο καί ήταν άξιος νά βγάζη πέρα τάς υπο
χρεώσεις του, εκοψε τό συνέταιρό του εις 
μικρά τεμάχια, τόν άλλάτισε, τόνέτοποθέτησε 
ολον μέσα σ’ ενα βαρέλι καί άπάνω Ιγραψε 
μέ τό πιό ωραίο του γράψιμο : «Κρέας παστό, 
προσοχή άπό τήν υγρασίαν! »

Κατόπιν έπήγε καί ηυρε τόν πλοίαρχον 
Σάμ Μπούκ, ύ οποίος όντί ελάχιστης αμοι
βής άνέλαβε τήνμεταφοραν τοϋ «παστού κρέ
ατος».

Τούτου συντελεσθέντος, ό Τζόε Ιτριψε τ *  
χέρια σκεπτόμενος.

—  Σ τή  θέσι μου δ Σμίθ τό ίδιο θά εκανε.
Καί Ιγραψε στόν ανταποκριτή του είςΜπό-

στον (Λίνκολν*>χιρ) διά τόν ειδοποίηση περ· 
τής προσεχούς άφίξεακ τοϋ συνεταιοου τοα 
δπό μορφήνπαστοΐί κρέατος.

Ε ννέα  μήνες έπέρασαν χωρίς καμμίαν εί- 
δησιν. Τότε δ Τ ζόε έτηλεγράφησε καί ό αντα
ποκριτής άπήντησε :

—  Συνέταιρος δέν έλήφθη 1 Α ναμ ένω  πάν
τοτε 1

Ποίον ήτο τό μυστήριον’ ;
'Ο  Τζόε τό διελεύκανε ενα βράδυ, κατά τό 

οποίον συνήντησε τόν πλοίαρχον Σάμ Μποϋκ. 
εις τόν δποΐον 3ΐχεν έμπιστεΰοή τόν συνέται
ρόν του. Ά μ εσ ω ς  ήρχισε νά τόν μέμφεται. 
διότι δέν έξετέλεσε τάς δποχρεώσεις του καί. 
τόν ηπείλησε νά τόν σύρη είς τά  δικαστήρια.

Ό  πλοίαρχος Σάμ Μπούκ έχαμήλωσε τόκε- 
φάλι.

— Ά κ οΰ σ τε  ώμολόγησ’ έπί τέλους. Έ κ ά - 
ναμε §να ταξείδι έλεεινό ! Ή  τρικυμία Ιρριξε 
τό καράβιμοο όζω σ’ ένα έρημο ξερονήσι, χ ω 
ρίς τρόφιμα καί θά έπεθαίναμε τής πείνας 
δταν θυμήθηκα τό βαρέλι σας. Έ λα τε  στή 
θέσι μας ; Τό παστό κρέας, έξαίσιο άλλως τε 
τούς Ιθρεψε έπ; ίννέα ήμέρας καί τήν δεκάτην 
κάποιο πλοίο ήλθε είς βοήθειάν μας ! Ειμα-, 
ετο·μος νά σας αποζημιώσω.

—  Δυστυχισμένε ! Έ φάγατε τόν καυμένο 
τό Τ . Β. Σμίθ ! ’

Κα ί τοίί άφηγήθη τήν περιπέτειαν.
Ό  θείος μου Τζόε ένήγαγε τόν πλοίαρχον, 

δ δποίος έχασε τήν δίκην καί ύπεχρεώθη νά 
καταβάλη τριάντα χιλιάδας δολλοίρια, ποσό»· 
είς τό δποΐον άνεβίβασαν τήν αξίαν τοΰ δυστυ
χισμένου τοΰ Σμίθ.

—  'Ο  εύλογημένος δ μακαρίτης, προσέθετε 
δ θείος μου δ Τ ζόε, οταν άνέφερε τήν ιστορίαν 
αύτήν, δέν κα αλάβαινε πολλά πράγματα άπό 
εμπόριο καί μόλα ταΰτα δ συνέταιρός του δέν 
μέ Ιβλαψε !

Χ Υ Μ Β Ο Υ Λ Λ Ι

"Οταν σπείρτ) ή οργή θερίζει ή μετα
μέλεια.

—  Ό  έρως προκαλεΐται ώς πυρετός 
χωρίς ή θέλησις νά έχη καμμίαν έπίδρα- 
σιν.
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(50 λεπτά ή λέξις)

Νέος ζητεί αλληλογραφίαν μέ κορί
τσια 16— 22 ετών Γράψατε Σ . Κ. Ξ. 
P . R .  Ένταΰθα.

—  Αλληλογραφώ μέ δεσποινίδας μέ
χρι 25 ετών προτιμώνται Γαργαλιάνου 
Γράψατε Μ. Γ .  χ .  Λιγούδιστα Τρυψιλ- 
λίας.

— Νέος αποκαταστημένος τοΰ έξωτερι- 
κοΰ ζητεί άλληλογραφίαν μέ νέας ολων 
τών επαρχιών μή ύπερβαινούσας τβ 19ον 
ετος καί ούχί κάχω τών 16 ποΰ σκέπτον
ται καί ποΰ γνωρίζουν άπό έρωτα. Σκο
πός ίερης ψευδώνημα άποχλε ονται Γρά
ψανε Steve Drikalqs Hindley Streit 
ι S3 Adelaide S . Australia

—  Πηνελόπην Δέχομαι εύχαρίστως 
άρκεΐ νά μή μοΰ τά στρίψης πάλιν. Φω
κίων.

—  Νέος μόλις 21 Μαίου εύρικόμε- 
νος είς τήν ξενητιά καί λόγφ τής μονο
τόνου ζωής του ποθεί μία άλληλογραφία 
μέ δεσποινίδα; 18— 20 έτών. Προτιμών- 
ται Σπάρτηί, Αθηνών, Ναούσης, Σκο
πός δτι έπακολουθήση Γ  ράψατε Α. Π. 
Άνω  Σέλι Ναούσης Δυτ. Μακεδονίας.

—  Κύριε I.  Θεοχαρίδη. Έδιάβασα στή
Σφαίρα » κάποια άπάντησιν τοΰ Νοο-

μάντου γιά Σάς καί έπεθύμουν νά μάθω 
άν είσθε έκεϊνος ποΰ εμεϊνατε επί πολύ 
είς τήν Μασσαλίαν γιά νά σάς γράψω 
κάτι πολύ ένδιαφέροντα πράγματα ποΰ 
σάςίάφοροΰν καί θά σάς ώφελήσουν. Ά ν  
θέλετε γράψατε Δούκισσα Πλακεντίας 
Γραφεία «Σφαίρας.»

—  “Αν υπάρχουν πλάσματα άπαγοη- 
τευμένα άπό τήν σημερινήν ζωήν, αν 
έκεΐ ποΰ κάθονται κάποτε στή μοναξιά 
τήν έπόθησαν νά ζήσουν σέ υψηλότερα 
Ιδανικά άς γράψουν σέ δύο παρόμοιες 
ψυχές Αθανάσιον Νικολαΐδην Γεώργιον 
Άγγελίδην Θωρηκτόν Κιλκίς Ν. Φάλη- 
ρον.

—  Σοβαρός Κύριος αποκαταστημένος 
έν ’Αμερική, διαμένων προσωρινώς έν
ταΰθα, ζητεί ώς σύζυγον Κυρίαν σοβα- 
ράν. Γράψαιε Κίμων Δουμάγερ P . R .  
Ένταΰθα.

—  Ξένος 29 ετής Κύριος έπιστήμων 
ζητεί είς γάμον Κυρίαν άνευ ύπογρεώ- 
σεων σοβαρόν ηλικίας άνω τών 28 ετών·. 
Γ  ράψατε Κ . Λ. Poste restente Ένταΰθα.

Ο Ν Ο Ο Μ ΑΝ ΤΗ Σ ΤΗ Σ  «ΣΦ ΑΙΡ ΑΣ»

7ό γραφ εΐον  ιή ς  « Σφαίρας·» Αναλαμβά
νει ίή ν  ό ιαβ ίβαα ιν έα ια ιο λ ώ ν  έκ  μ ίρσνς  
ιώ ν  ενδ ια φ ερομ ένω ν  πρός δ ιάοημον έ χ  
Κ ω ν ο ζα ν ιιν ο ν π ό λ ε ω ς  Ν ο ο μ ά ν ιη ν  χα ί π ν ε ν  
μ α ,ιισ ιήν  δ ια μ ένονζα  έν  Ά θ ή ν α ις .  Π λ ή 
ρες φώς είς ολα  τά ο ιχογενε ια χά  μ υστήρ ια .

Π νευμ α τισμ ός, ί ’Π νω ζιομός, ιρ α η ε ζά χ ι.
Ψ υχολογία  π α ν τό ς  ά τό μ ον  έπ ι τη  βάσει 

ζο ν  γραφ ιχον  χα ρα χ ιηρος.
Σ ν ν εν ν ό η ο ις  ό ι’α λληλογρα φ ία ς. Ά η α ν -  

ιή α ε ις  ιαχεϊαχ χα\ α κριβ είς . Π λ ή ρ η ς  μ ν - 
ο ιιχ ό τη ς . Γ  ράψ α τε ·. Ν ο ο μ ά ν ιη ν , γραφεία  
- Σφ α ίρα ς » ’ έο ω χ λ ε ίο ν τες  όραχμάς ίο  ε ίς  
έχ ά σ τη ν  επ ισ τολή ν .

Ε ις  τούς  έπ ιθνμ οΰν τα ς νά λά βουν  α πα ν
τήσεις  ό ι '  ιδ ια ιτέρα ς έ π ισ το λ η ς  χ α ί ό χ ι δ ιά  
τή ς  σ τή λη ς , κα θ ίσ τα τα ι γ ν ω σ τό ν  δ τι δέον  
νά έσω χλε ίον ν  ε ις  δ ιηλοϋν  τό  όρ ισθέν  άν- 
τ ϊη μ ο ν .

Ο ΝΟΟΜΑΝΤΗΣ ΑΠΑΝΤΑ:

(t E Q  R G E  B R A O U N .  Είς τό έξω-
τίρικόν οάς συνιστώ νά μή μεταβήτε, 
καθόσον ή υγεία σας θά ΰποστή μεγά- 
λον κλονισμόν. Νά πλουτίσετε δέν εΐναι 
δυνατόν, καθόσον σάς λείπουν αί βά
σεις. Είς γάμον θά έλθετε μέ νέαν 
γνω στήν σας, άλλά δέν θά ζήσητε εύτυ-

| χεΐς. Ό  χαρακτήρ σας επιπόλαιος άλλ3 
αγαθός. Τυχερή ο ας ήμερα ή Δευτέρα.

B E L M E N T E  Δέν θά σάς βοηθήση , 
χανείς. Θα προαχθήτε μόνος. Είς τόν 1 
κινηματογράφον θ’ άποτύχετε. "Οσον 
άφορά τήο διδα Δανάη έπιυ-ένει είς δοα 
σάς έγραψα προηγουμένως: Τό όνειρό 
σας θα πραγματοποιηθή.

Α Π Η Λ Π ΙΣ Μ Ε Ν Η Ν  Β ΙΟ Δ Ε Τ Τ Α Ν , 
Λουτράκιον. Ή  ερωτική σας περιπέ
τεια θά εχτ) ώς αποτέλεσμα τήν διάρρη- 
ξιν τών σχέσεων. Ό  φίλος σας δέν εΐναι 
διόλου ειλικρινής. Έκμεταλλευειαι τήν 
ελαφρότητά σας καί σας περιπαίζει. Σάς 
συνιστώ νά διακόψετε τάς σχέσεις έάν 
δέν θέλετε νά δοκιμάσειε πίκροτάτας 
άπαγοητεύσει .̂

Α Π Η Λ Π ΙΣ Μ Ε Ν Η Ν  Κ Ο Π Ε Λ Α  Α : 
Καί ή ίδική σας ερωτική περιπέτεια δέν 
θά καταλήξη είς τό προσδοκούμενον 
αποτέλεσμα

Α Γ Γ Ε Λ ΙΚ Η Ν .  Άπλούστατα. Σάς 
έλησμόνησε διότι παρεσύρθη άπό άλλην 
γνναΐκα. Αύτό δμως δέν πρέπει νά σάς 
δι σαρεστεϊ, διότι ή μετ’ αύτοΰ σύμβα- 
σίς σας δέν ήτο μαρτυριχή.

Μ Π Α Ρ  Π Ε Ρ Ο Γ Λ Ο  Υ, Θεσσαλονίκην. 
Ό  άδελφός σας δέν εύρίσκεται έν τή 
ζωή. Τό μέλλον σας πολύ θλιβερόν. Μία 
κακοδαιμονία κυριαρχεί είς τήν ζωήν 
σας. Κανένα άπό τά όνειρά σας δέν 
έπραγματοποιήθη μέχρι σήμερον,

MAP ΑΝ. Τά αισθήματα τοΰ νέου 
έχείνου είναι πραγματικά. Έχετε εμπι
στοσύνην είς τόν άνθρωπον αυτόν. Ό  
γάμος σας σύντομος. Ούδείς κήδυνος 
σάς άπειλεΐ. Θά ζήσετε άκόμα 32 έτη.
 ̂ Π Α ΙΔ Ι ΤΟ Υ  Π Ο Ν Ο Υ. Εργασίαν 

άνελάβατε ήδη. Έξαχολουθή ιατε τό ση
μερινόν σας επάγγελμα. Ό  άδελφός σας 
θά έρθη χαί συντόμως μάλιστα, άλλά 
πάλιν θά φύγη. Γάμον δέν διαβλέπω.

Γ ΙΑ Ν Ν Η Ν , Άγρίνιον. Τό μέλλον 
σας θά ήτο ευνοϊκόν, εάν είς τήν ζωήν 
σας είχατε θέσει στεοεωτέρας βάσεις. Είς 
τόν γάμον είναι πεπρωμένον νά μή ευ
τυχήσετε.

Ο ΝΟΟΜΑΝΤΗΣ

ΔΗΛΩΣΙΣ ΤΗΣ «ΣΦΑΙΡΑΣ»
Τό άνάγνωσμα « ό Ρόλος μιάς yv - 

ναιχός» ειμεθα υποχρεωμένοι νά τό 
διαχόψωμεν διότι έδημοοιεύθη χωρίς 
τήν έγκρισιν τής διευθννοεως- Ά ν τ ' 
αντοϋ προσεχώς καί δταν θά τελειώ- 
σοι»ν άλλα δύο μυθιστορήματα τά 
όποια εύρίακονται πρός τό τέλος θ ’ 
άρχίσχ] δημοαιευόμενον ένα νέον μυθι
στόρημα ύπέροχον.

Ο BBflEfiTIflO ΥΠΗΡΗΕΗ ΑΦΟΡΜΗ 

Ν'  Α Π Α Τ Ο Υ Ν  ΑΙ Α Τ Θ Ι Δ Ε Σ  Μ Α Σ  

Τ Ο Υ Σ  Σ Υ Ζ Υ Γ Ο Υ Σ  Τ Ω Ν

ΜΙΑ εΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ €ΐ»ΑΙΡΑΝ >

Σχετικώς μέ τήν γοηχευτικήν έπίδραοιν 
κιϋ έξήσχει ό πολυθρύλητος Βαλεντίνο έπί 
όλων τών γυναικών, έλάβομεν τήν κατωχέρω 
περίεργον έπισχολήν.

Κ ύ ρ ιε  Δ ιεν θ ν ν τά

Έ ξ  άφορμής τοΰ θανάτου τοϋ «Βαλεντίνο» 
καί οΰ δημοψηφίσματος σας, σπεύδω νά 
σάς Ζχφράσω τή» γίώμην μου. Μάλιστα κ. 
ΛιενΘυντά. Ό  Βαλεντίνο ύπήρξεν ό Γόης 
ήμών τών /υναιχών. Γιατί όμως ; Ίδοΰ τό 
ερώτημα. ‘Υπήρξε ώραΐος ; Ναί, δέν λέγω 
ύχι, ποτέ. "Υπήρξ ένας ώραΐος άνδρας,?μιά 
συμπαθητική μορφή, Ό χ ι  όμως κ. Διευθ. 
καί δπως μάς τόν παρουσιάζουν κάθε ημέρα 
τά διάφορα Ελληνικά καί ξένα καί πρό παν
τός ’Ιταλικά φύλλα. Τόν Βαλεντίνο δέν τόν 

I γνώρισα έκ τοΰ πλησίον. Τόν γνώρισα χαλ
ί λίτερον έπί χής όΟόνης. Τόν γ\άρισα οέ 

πολλά έργα και ή τέχνη του ΰπήρξβν εξαιρε
τική. Ό  Βαλεντίνο υπήρξε ένος άπό τούς ύ- 
λίγους εκείνους άστέρας τοϋ κινηματογρά
φου.

Τώρα όμως όμιλοΰμε περί ώραιότητος ΐτσι 
δέν είναι κ. Διευθ. Λοιπόν : Χίλιοι διαβό 
λοι νά με πάρουν άν εΐνε ψέμματα, ότι ένας 
ποΰ εχω γνωρίσει στάς Άβήνας, Έ λ λ η ν α ,—  
και τό λέγουν πολλές φίλες μου— εΐνε χιλίας 
φοράς ωραιότερος τού Βαλεντίνο. Εΐνε μόλις 
19 έτών άλλα έχει σχλοβώσει τόσες πολλές 
καρδιές, ποί < ΰιβ είς ήλιχίαν 25 έτών, ,22 
άς ποΰμε άν όχι 25 θά έσκλάβωνε άνθρωπος, 
καί αύτός ό Ιδιος ό Βαλεντίνο ίσως σέ τοι- 
αύτ ν^ήλικίαν δέ θά είχε τόσες κατακτήσεις! 
Σάς τό ομολογώ καί έγώ άν καί είμαι 25 έ
τών κσί παντρεμένη συνάμα, έχω τρελλαθή 
μαζί του. Τύ«.λα ναχουνε χίλιοι Βαλεντϊνοι 
μηρός στόν ωραίο vsov αυτόν.

Λυπούμαι κ. Δ·ενθ. ποΰ δέν μπορώ νά 
σάς κάμω γνωστόν τό ό^ομα τό δικό μου, άλ
λά ούτε χοϋ νέου, γιατί τότε θά έκανα χάτι 
άπρεπον, καί ίσως καί παρεξηγηθοΰμε μέ τδν 
νέον, τόν μόνον φίλον μου. Τα  άρχικά όμως 
τοΰ ύ\όματός του είνε εις τήν διάθεσίν σας. 
Α. Σ.

Τόν ε)χα γνωρίσει πρό έτους, καί έμεινα 
έκθαμβος άπό τήν ώρπιότηοά του. Ά λλ ά  μηΓ 
πως είμαι μόνον έγώ ; Πολλές πφμπολλες 
έχουν μείνει κατενθουσιασμέναι μέ τόν νέον 
αύτόν. Εΐνε μελαγχροινός· Μάς λένε έπειτα 
οί σύζνγοί μας π< ύ δέν τούς αγαπούμε καί 
τού άπατάμαι. Ώ ,  καί πώς ν’άντισταθοΰμε 
σέ τέτοια πλάσματα ;

Μέ πολλή έχτίμιαι
Madam Nitons

ΤΗ ΛΕΦ Ω Ν Η Μ ΑΤΑ

Paxe. Ε Ιια ι πολύ μεγάλο. X . Χαρα- 
λομπόπονλον. Μάς #ξ» χάοατε. Ά ϊδ ά .  
Αύτο ποΰ εσιείλοτε θά στοιχίσουν 40 
ίραχμάς. ”Α νω  ονόματος, Καβάλλαν. 
’Η επίίτολή ποΰ γράφετε δέν έλήφθη. 
’Ay. Παπαδάχην- Δημοοιεύονται.

Ε & Ε Β Α ΙΩ Θ Η  B fL IX H fB Q X
Υ Π Ο  Τ Ο Ν  Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ω Ν  Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Ν  Κ Α Ι  Ν Α Υ Τ Ι Κ Ο Ν

"Οτι οί τελειότεροι Κ Η Λ ΕΠ ΙΔ ΕΣ Μ Ο Ι
Νεφρεπίόϊσμοι, ορθοπεδικοί έπίδεομοι. Ζώναι παντός είδους κοιλεπίδεσροι, άνα- 

ζωστήρες, είνε τοϋ έπί τίις όδοΰ Αιόλου 30 (πλησίον πλατείας Δημοπρατηρίου) 
έργοστασίου

ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΣΙΓΑΛΑ
Προμηθευτοΰ άμφοτέροον ιών ύιιουργείων, Σιδηροδρόμων τοϋ Κράτους, νοσοκομείων καί 
κλινικών. Τιμτ,βενιος διά με^όλης ηλοκός τιμής κοί χρυσοί βροβρίου μετά σχετικού 8ι- 
πλώματΐς sic ηήν Διεβνή τοΰ Μιλάνου ί»θεσιν τόν Μόριιον τοΰ 1926 καϊ χρυσής δάφνης 
μετά x q v o c v  β(οβι Iro καί οχετικοΰ διτλάματος είς τήν Διεθνή έκθεσιν τών Παρισίων 
τόν Απρίλιον τοΰ 1926.

ΈγκριθιΜες μποίύ όλων τών έν Έλλάδι  Εργοστασίων κατά τους Λιαγωνιομονς μ·ψτό» 
Φ ιβροιαρίον 1916, Μάρτιον 1921, Νοέμβριον 1923 χαί Όχτωβρίον 1925 ώς ΐχπΐηροΰντας 
όλοις χο ΐς ϊπ ιο τ ι,μ ο η χ ο ίς  χαί τεχνικούς όρους. Σχετικοί οδηγοί μετρήσεων ανωτέρω ιΐδών ώς καί 
καλτα&ν έλαοτικ&ν άποοτέίλονται δωρεάν τοΐς κ. κ. Φαρμοχοποιο ΐς , Ί α τρ ο Ιζ ,  Μαίαις.

Ζητήσατε τοιούτίυς, άποροηήτους διά πάντα έπιστήμονα, τό πρώτον 
έκτυπωθέντας ΰπό 'Ελληνικού έργοστασίου.



ΟΙ ΠΟΝΗΡΙΕΣ ΤΟ Υ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ
ΕΙ£ ΠΡΧΞΕΙΣ ΤΡΕΙΣ

Π  Ρ  Α  Ξ I  Σ  Α  .
Σκηνή Α  .

‘Η σκηνή παριστα τδ σαράι τοΰ Μπέη ά- 
ρισχερά καί τήν παράγχα τοϋ Καραγκιόζη 
δεξιά.

Μ Π Ε Η Σ  Κ Α Ι Χ Α Τ ΖΗ Α Β Α Τ Η Σ  (έμπρός 
είς ιό σαράι.)

Χατζηαβάτης.—  Προσκυνώ, πολυχρονεμέ
νε μου Μπέη.

Μπέης. Καλώς τό φίλο μου τό Χατζηαβά 
τη. Σ ί  ήθελα, δγαπημένε μου φίλε και κοχά 

σύμπχωσιν σέ ηΰρα 
μποοστά μου.

Χατζηαβάτης·— 
Πολυχρονεμένε μου 
Μπέη, χίθεμαιοχάς 
διαταγάς σας, καί 
τά δοό μου μάτκι 
βγάζω διά τήν βύγε 
νεία σας

Μπέης.— Δέν ξέ
ρεις, κΰριεΧ ατζήα- 
βάτη, πόσον μέ υ
ποχρεώνεις μέ τάς 
υπηρεσίας τάςίποί- 
ας μοϋ χάνεις.

Χατζηαβάτης.—  
Έφέντη^μου, τό 

χρέος μου κάνω καί 
σδςφόρνομαι τοιου
τοτρόπως, δπως θά 
έφερνόμουν είς χά
θε εύγετή δπως ή 
άφεντιά σας.

Μπέης·— Βρέ.: παιδί μου Χατζηαβάτη, α 
χούσε νά σοΰ κώ τδν Μόνο μου.

‘Επειδή σέ εκτιμώ γιά ένα καλό νοικοκύρη 
θά σοϋ πώ,. ώρέ Χατζηαβάτη, τδ σεκλέτι ποϋ 
μέ τρώει.

Έγώ Χατζηαβάτη, ώς γνωρίζεις, έχω μία 
κόρη Έπειδής ή ήλιχ(α μου εχει περάσει 
χαί σκέπτομαι, παιδί μου Χατζηαβάτη, ση
μερινός είμαι καί αυριανός δέν είμαι, έσκέ- 
φθηχα κι' εγώ ν’ άποκαταστήσω τήν χόρη 
μου, δμως Θά έκανε κάθε πατέρας. Λοιπόν 
Χατζηαβάτη, αχούσε ν' άκούσης τή γνώμη 
μου. Έγώ δπως γνωρίζεις έχω πολλά λκπτά, 
μπορεί νά όλος δ ντουνιάς, ώρβ Χατζηα
βάτη' έγώ Χατζηαβάτη θέλω ένα χαλδν γαμ 
βρόν διά τήν χόρην μου κι ’ άς είνε παιδί μου 
δη  θέλει* κουτσός, στραβός, τρελλός, ξυπό
λυτος, «ρθάνει νά τόν θέλη ή κόρη μου. Τή 
στιγμή Χατζηαβάτη ποΰ θά μοΰ πϋ, πατέρα 
μόυ αϋτόνε θέλω, Ιχεις τό λόγο τής τιμής 
μου, άμέσως νά τής τόν δώσω. "Ακου Χατζή 
αβάτη, έγώ 3χω έΐβσποιήοε καμμιά πεντα
κοσαριά γαμβρούς χα'ι παραχαλώ καί σένα νά 
χρέξης κι* Ισΰ δπου γνωρίζεις νά περάσουν 
άπό τδ σαράι μου χαί ή κόρη μου τότε θά 
διαλέξη δποϊον θέλει* άμέσως τότε Χατζηα
βάτη, θά κάνω καί τους. γάμους. Πώ; τήν 
βλέπης Χατζηαβάτη τή γνώμη μου, είνε κα
λή ; πές μου νά χαοβς τά ματάκια σου.

Χατζηαβάτης— Έφέντη μου. πολΰ ώραΐα 
ε(νβ ή γνώμη σου κι* έγώ τήν άσπάζομαι.

Μπέης.— Αύιά δλα τά κάνω παιδ( μου γιά 
νά μή μοβ κάνη κανένα παράπονο ή κόρη 
μου ούριο, διότι αν τής έλεγα εγώ πάρε αΰ
τόν τόν άνθρωπο γιά ανδρα σου ποΰ είνε κα
λός, αύριο είμπορεΐ νά ήτανε κανένας καχός, 
κανένας χαρτοπαίκτης, Χατζηαβάτη, χαί τό
τε παιδ( μου θά ιϋρισχα τόν μπελά μου έν»  
τώρα Χα»ζηοβίτη δέν ίχω νά δώσω κΛνένα 
λόγο. Ή  συνείδησίς μου θά είνε άναπαυμένη 
Χατζηαβάτη, μοΰ χρειάζεται άκόμη ένας κα
λός υπηρέτη:, νά είνε άφοσιωμένος σέ μένα 
κρώτα, πρώτα, νά είνε εύγενής, δεύτερον νά 
είνε έγγράμματος, τρίτον γλοισσομοθής, τέταρ 
νον νά ξέρη άπό μάγερας, νά ξέρΒ νά βάνη 
μπουγάδα, νά ξέρη νά ζυμώνη, άπό κηπου
ρός, νά ξέρη σωφέρ, νά ξ^ρη άκδ καμαριέρης 
νά ψατνίζη στήν άγορά καί τό σπουδαιότερο 
νά είνε τίμιος.

Χατζηαβάτης.— Έφέντη μου είνε δυνατόν 
όλα αύτά τά προτερήματα νά τά Ιχ ΐ ένας άν 
θραπος.

Μπέης.— Βρέ άίελφέ, έτσι τόν θέλω έγώ θά 
τόν πληρώσω δσο κι’ άν θέλη, Δέν μού λές, 
Χατζηαβάτη, θ* άργήσης νά τό» εΰρης τόν ΰ- 
ιτ*«έτη ;

Χατζηαβάτης.— Ό χ ι έφένχημ, τό πολΰ σέ 
δυό ώρες θά τόν φέρω δπου μοΰ πήτε,

Μπέης.— Έγώ Χατζιαβάτη θά πέ περιμέ
νω είς τό Ζαχαροπλαστεΐον τοΰ Χασάν 'Αγά  
έχει τζάνε μου θά ndm νά φάω, λίγο χαλβά

καί λίγο μουχαλεμπί' λοιπόν μόλις τόν εΰρης 
νά τόν φέρης έκεΐ.

Χατζηαβάτης.— (ύποκλινόμενος) Σόμφ<ονο; 
έφέντη μου, προσκυνώ.

Σκηνή Β".
Μετά'τήν άναχώρησιν τοϋ Μπέη, μένει μό
νος ό Χατζηαβάτης.

Χατζηαβάτης (μονολογεί)
Μπά τρομάρα νά τούρθη τοΰ γέρο-παρά- 

ξένου, χαλά λένε πώ; άμα γεράσει ό άνθρω
πος ξεχουτιένεται. Άκοΰς έκεί νά θέλη υπη
ρέτη νά βάζη μπουνάδα νά ζυμώνη. Χά ! χά! 
(γελάει) ποΰ νά βρή κανένας εναν τέτοιον υ
πηρέτη ποΰ νά τά ξέρς δλα.

Χατζηαβάτης·— (σκεπτόμενος) "A  1 ώραΐα 
μοϋ ήλθε μιά Ιδέα* θά πάω νά βςφ τόν Κα  
ραγ·ιόζη καί έπί τέλους, δτι δέν ξέρει, θά 
τόν άναγχάσω νά πή δτι τά ξέρη όλα χι’ ε
γώ άαα πάρω τή μεσηχεία μου, άς τά βγάλη 
μόνος του πέρα. Καλά1 άλλά ό Καραγκιόζης 
μήπως είνε άνθρωπος νά τοΰ μιλήσ^ς- Καλη- 
μρρα θά τοΰ πής, σφαλιάρα θά φας- Ά ν το ΰ  
πης γιατί βαράς, θά φας κι'δλλες.Άλλάτί νά 
τά κάνφ ; έγώ τή μεσητεία μου νά πάρω χι" 
άς φάω καί μερικές σφαλιάρες* δλα θά τά ΰ- 
ποστώ. Γιά δς πάω νά ίδφ είνε ό άχάριστος 
σπήτι του ή τόν έχουν σέ καμμιά άστυνομία 
πά>ι ;

Χατζηαβάτης (Βαδίζει πρός τήν παράγχα 
τοΰ Καραγκιόζη, κτύπων τήν πόρτα καί φω- 
νάζων).— Καραααγχιόζη.

Κολητήρι (έσωθεν τής παράγχας).— Ώ  ! 
ώ ! πατέλα μου, χωροφύλακες ήρθανε, τΐ 
έκλεψες ;

Καραγκιόζης.— Ώ  συμφορά μσυ ! τώρα 
τ ( νά κάνω;

Κολητήρι (μέ τρεμουλιασμένη φωνή). Πα  
τέλα, πατέλα, έμπα άπό χάτου άπ' τό κα
ζάνι τής μπουγάδας, χλύψου πατέλα, χλΰ- 
ψου, γιατί έλχονται.

Χοτζηαβάτης (μονολογεί). — ΤΙ διάβολο, 
δέν μιλάει κανένας, χοιμοΰνται ή λείπουνε, 
δέν μπορώ νά καταλάβω τί συμβαίνει. (Κτύ
πων τήν πόρτα.) Βρέ Καααρααγχιόοοοζη I

Καραγκιόζης (άποτεινόμενος στό Κολυ- 
τήρι).—Βοέ γρουσούζικο, δέν μοΰ λές πώς 
είναι ό Χαχζαχζάρης, παρά μοϋ λέ: πώς 
είναι χωροφύλακες.

Κολητήρι- — "Α  δ ά I Σοΰ δλεσε . πα
τέλα ; "Α  δ δ ! ευχαριστήθηκα.

Καραγκιόζης. -  Νά ! Νά I (τόν κτυπάει) 
λωποδύταρε, ποΰ δμα είμαι σέ κανένα τμή
μα, πηδάς άπ’ τή χαρά σου.

Κολητήρι (κλα(ων).-— TC βαράς ρέ άλα- 
νιάρη, νά σοΰ παρ' οδιάβολος τόν πατέλα.

Καααγχιόζης.—Νά στον |πάρη γρουσού
ζικο, χακοαναθρεμένο τεκνάριον. Χάσου άπό 
τούς γλυκυτάτους μου Οφθαλμούς φλούδιον, 
μούδιον, /ούδιον, άνάπλασμα χαί κατά 
πλασμα-

Χατζηαβάτης (Ιξωθεν).— Tt διάολο : Μέ 
τό παιδί του τσακώνεται ; τρομάρα νά 
τοϋρθη (κρούων τήν πόρτα). Βρέ Καραγ
κιόζη, δέν άχοϋς ; Μιά ώρα χτυπώ άναθε- 
ματισμένε.

Καραγκιόζης.— Μπά νά λυσάξης Χατζα- 
τζάρ. Μπά νά φας τά νύχια σου άπ' τά δά
χτυλά σου. Τ( λύοοξες βρέ γρουσούζη ; Τα
χυδρομείο τό έκαμες τό μέγαρό μου ;

Χατζηαβάτης·— Βρέ ματάκια μου, έγώ 
έρχουμαι γιά χαλό διχό σου χαί βρίσκω 
πάντα χόν μπελά μου. Δέν μπορώ νά έννοή- 
σω τί άνθρωπος είσαι.

Καραγκιόζης.— Βρέ άρχιμπάμ, μπανταν- 
χάν, βρέ άρχιλοποδΰταρε χαί πότε ήλθες γιά 
χαλό διχό μου χαί όέν μέ λυσάξανε στδ ξύλο;

Χατζηαβάτης — Έ λα  βρέ ματάκια μου 
όξω. Είναι άνάγκη.

Καραγκιόζης.— Μακάρι νά έχης άνάγκη 
Χατζατζάρη, νά κάνουν νταραβέρι τά φαρ
μακείο κι' οί γιατροί.

Χατζηαβάτης.— Βρέ θά μέ χάμης νά σκά
σω. Έ βγα  έξω.

Καραγκιόζης. — Μακάρι νά σχάσης, νά 
δοΰμε καί τί βρόντο θά χάμης.

Χατζηαβάτης. -  Καραγκιόζη Έ λ α  όξω. 
Σοΰ όρκίζομαι στή τιμή μου, άτι έρχουμαι 
γιά καλό δικό σου.

Καραγκιόζης (μονολογών). — Γιά άς βγώ 
εξω νά δώ τί μέ θέλει αύτό τό χασαποτε- 
μπελοκοπρόσκυλο

Σκηνή Γ '.
( Ό  Καραγκιόζης εξέρχεται άπό χήν πα

ράγχα χαί πλησιάζει τόν Χατζηαβάχτι).
Χ Α Τ ΖΗ Α Β Α Τ Η Σ  καί Κ Α ΡΑ Γ Κ ΙΟ Ζ Η Σ
Χατζηαβάτης.— Βρέ καλώς τδ Καραγκιο-

ζάκη μου, καλός τόν Καραγκιόζη μον. Βρ* 
πώς είναι χά μοϋχρα σου ετσι, χρομάρα ν «  
σούρθο ;

Καραγκιόζης. —  Βλέπεις, Χατζατζάρη : 
Ύ στερα φταίω έγώ, ‘Ακόμα δέν βγήκα ό;*} 
καί μδρχισες τό κοτσομπολιό, πώ: είναι τ® 

ι μούτρα μου μουτζουρωμένα. ‘Αφοϋ, βρΰ 
• γρουσούζη, ού είσαι ή αιτία* μέ_ τό νά « τ » ·  

πάς τήν πόρτα μου ένόμιζα πώς ήχανε χωρο- 
φυλάχοι καί χώθηκα, Χατζατζάρη, ποΰ λβς 
χάτω άπ* τό χαζάνι τής μπουγάδας.

Χατζηαβάτης· — Βρε χαλά, έχάθηχε λίγ-s 
νερό νά πλυθής;

Καραγκιόζης. — Ποϋ νερό βρέ γρουσο· - 
ζη ; Έχει νάρθη ή βρύσι μιά βδομάδα 
Εκτός αύτοϋ Χατζατζάρη ποιός νά πάη γι«» 
νερό ; Ξεύρεις πώς είμαι χήρος. 'Α ν  είχαι 
γυναίκα κάποτε θά μ" έβαζε στή μπουγάδα 
νά χάμω τό λουτρό μου.

Χατζηαβάτης.— Χά ! χά ! χά I Γιά λέγ« 
Καραγκιόζη, γιά λέγε Καραγκιόζη μου, πα 
ραχάτω.

Καραγκιόζης.— Έστειλα τό γυιό μ ·υ  ν»ί 
φέρη νερό ό γρουσούζη χαί χεί ποΰ πήγαινα 
είχε προηγούμενα μ* ένα σκυλί μπολντ&χ 
ποΰ τοΰ είχε κλέψει ένα πλεμόνι ό γυιός 
μου χαί τσακωθήκανε χαί σπάσανε τή στά
μνα. Έ τσ ι ποΰ λές, Χατζατζάρη έχω νά 8is 
νερό μίά βδομάδα.

Χ ατζηαβάτης— Βρή καλά Καραγκιόζη) 
μου. ‘Ο γυιός σου αχυλί είνε ;

Καραγκιόζης.—Μοιάζει παιδί μου, μέ χώ 
σκύλο 6 γυιός μου άλλά μέ τή διαφορά ότι 
τό Κολητήρι είνε ράτσα Σέτερ.

Χατζηαβάτης.—Τρομάρα νά σούρθο. Χά ! 
χά I χά ! πώς τά λές.

Καραγκιόζης.— Δέν είνε αύτό μόνο Χατζα - 
τζάρη. Τή στιγμή πού είχαν άρπαχθή με x i  
μπολντόκ έπέρναγε λ μπόγιας κι* επιασε τδ 
γυΐό μου κι* έτσι Χατζατζάρη έδακα δέκα 
φράγκα γιά νά τόν πάρω πίσω.

Χατζηαβάτης.— Τίλος πάντων. *Ας’ τα αί 
τά τιάρα, Δέν μοΰ λές έχεις έογασία ;

Καραγκιόζης.—Υγρασία, Χατζατζάρη ίχσι 
μεγάλη,

Χατζηαβάτης.—Ποΰ έχέις έργασία ;
Καραγκιόζης.!— Είμαι βρεμένος παιδεμόν 

άπ’ τά χτές. Έμπήκα έγώ κι* ό γυ;ός μου νά 
κλέψουμε «δποια μπουγάδα καί στροβομάρα 
δέν εβλεπα καί βρέθηκα μέσα σ’ ένα καλάθι 
μεγάλο. 'Λ ν  πήε γιά τή χαλύβα πούεΐν* τρα 
σποράν ; Ά μ α  βρέχει χάνουμε τά λουτράμας 
έγώ κι* ό Κολητήρις.

Χατζηαβάτης.— Έγώ βρέ δέν σ’ άρώτησα 
Λν έχης υγρασία, εάν έχης δουλειά εννοώ.

Καραγκιόζης.— Έ τσ ι μίλα βρέ άρχιλκτ.α- 
δύταρε. Δουληά έχ«* Χατζατζάρη χαί σπου
δαία μάλιστα

Χατζηαβάτης.— Τί δουλειά έχεις ;
Καραγκιόζης — Μαζώνω ψύλλους, χοριού; 

καί κατσαρίδες.
Χατζηαβάτης.—Βρέ παλιάνθρωπε αύτήδιτ* 

είνε δουλειά. Δουλειά είνε άν δούλενης πον- 
θενά,

Καραγκιόζης.— Έχεις δίκηο, Χαχζατζάρι^ 
γιατί δέν έτυχες νά είσαι σέ γενική έπίθεσ* 
τών κορέων νά βλέπης νά πετάγονται πέντ: 
άπό δώ, δέκα άπ* έκεΐ καί νά σέ δαγχώ<ον» 
όλοι μαζύ οί γρουσούζηδες. Αύτό μόνο ; Πρ* 
πει νδχης χαί μεγάλη έπιτηδειότητα να τον ; 
σκοτώνης. Νά τούς πίάνης δξαφνα ; Σπάει 
ή χολή τους. Καί τότες πρέπει Χατζατζάρη 
νά έχης μάσχα νά μή σέ πάρη ή βρώμα άπ& 
χ ’ άσφυξιογόνα άέρια. Έγώ δμως ώς έπιτή- 
βιος σαλυώνω τό δάχτυλό μου τούς πιάνα μί* 
προσοχή, χαί ύστερα Χατζατζάρη τούς χάνοι 
τό λουτρό τους.

Χατζηαβάτης·—Τέλος πάντων. Αύτά ·έ »  
μάς ενδιαφέρουν. Έρχεσαι νά σέ πάα υπη
ρέτη σ* ένα σπ ίτι;

Καραγκιόζης.— Υπηρέτης δέν πάα. Λαν- 
λοε :'άα).

Χατζηαβάτης.- Τό Τδιο δέν είναι βφί 
βλάκα ; Τί υπηρέτης τί δούλος.

Καοαγκιόζης-— Τό νομίζεις έσύ Χατζατζά
ρη. 'Υπηρέτες σοϋ^υγε άπό τό στόμα σουμά- 
νι μάνι, ένώ δοϊλο-ο-ο-ο-ο-οο-ς γεμίζει τ4 
στόμα σου.

Χατζηαβάτης.— Έστω  δούλος ό ·®ς τό 
λές έσύ.

Καραγκιόζης.— Πάω. Χατζατζάρη.
Χατζηαβάνης.— Γιά νά πας ό^ιως δούλος' 

πρέπει νά εχης πολλά προτερήματα.
Καραγκιόζης.— Ά π ό  ρήματα ξέρω πολλά 

Χατζατζάρη.
('Ακολουθεί)


