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Φ Ρ Ι Κ Τ Ε Σ  Ι Τ Τ Ο Ρ Ι Ε Σ

ΓΥΡΩ Σ ΕΝΑ ΝΕΚΡΟ
Ό  Σοπενχάονερ είχε πεθάνει κ ι ’ άποφααί- 

αθηχε νά τόν φνλάξοημε β?.οι, δύο δνο έως το 
ποω ί. Τό  φέρετρό του ήταν οέ μιά άπλή μεγάλη 
κ α ί  σκοτεινή κάμαρα. Δυό κεριά έκαιγαν^ έπάνω 
ατό τραπέζι. Ε ίχαν έρθει τά μεσάνυχτα, ο ι at· ά ρ 
χισα νά φυλάω, μ ’ εναν άπό τούς συντρόφους 
μας. Ο ί δνο άλλοι ποΰ αντικαθιστούσαμε φύγανε 
κ ι ’ έμεΐς καθήσαμε στά πόδιχ ταν χρεββατιον.

'Η  φυσιογνωμία του δεν ειχε καθολου μ ετα 
β λ η τή . , ,

Γελούσε. Η  πτυχή, ποΰ γνωρίζαμε τόσο καλα, 
αύλάκωνε άκόμα τά μάγουλά του^ατήν άκρη τών  
χειλιών καί μάς φαινόταν πώ ς θάνοιγε τα μάτια, 
θα κουνιόταν, θα μάς μιλούσε. Η  σκεψεις του 
;/ τρομερές χ ’ ύ πάντα ανατρεπτικές έβασίλεναν 
ατό μυαλό μας κ ι ' αισθανόμαστε τον εαυτό μας 
περιασόυερο άπό άλλη φορά οτήν ατμόσφαιρα 
ζής δράαεώς τον, τής ενεργείας τον. Βρισκόμαστε 
πεοισσότερο στήν κυριαρχία τον, τώρα ποϋ ήταν 
νεκρός. °Ενα μυστήρια συνεχέετο με τήν »περαν- 
θρωπον θέλησα· τον άσυγκριτου αύτοϋ πνεύματος 
Τά οώματα τών ανθρώπων αύτών εξαφανίζονται, 
άλ/.ά οί ίδ ιο ι μένουν καί, μέσα οτή _ νύχτα ποϋ 
ακολουθεί τό  αταμάτιαμα τής καρδιάς των, σάς 
βεβαιώ κύριε είναι τρομακτικοί.

Μιλούσαμε σιγά γ ι ’ αύτόν. _
— Μοΰ φαίνεται πώ ς θά μιλήσΐ], μον ε ιπ ε  ο

σύντροφός μον.
Κ α ί κυττάζαμε μ'ε μιά αι’ησυχία, ποΰ επ/.ηαι- 

αζε τόν φόβο τό ακίνητο πρόσωπο, πον πάντα γε- 
λοΰσε.

Σ ινά  σιγά κάτι αυνέβαινε μέσα μας. I i>svgioa .
 Isv ξέρω  τ ί  εχω, άλλά νοιώθω π'ος είμαι

άρρωστος. ι , , |
Μοΰ πρότεινε νά περάαονμαι οτό  ύιπ/.ανο dm- I

μάτιο, αφήνοντας τήν πόρτα ανοιχτι/.^ 1 βχτηκα.  ̂ I 
Π ήοα τό έ,α  κερί καί καθήσαμε απέναντι άπ I 

το δωμάτιο τοΰ νεκρόν, ιόστε νά βλέπονμαι ιο  I 
κοεββάτι χαί αύτόν καθαρά, ’ Η μαστε ομως τα | 

ραγμένοι. Τό πνεύμα τον μάς κυριαρχούσε. Λ - I 
ία ρνα  ένας θόρυβος, ένας ελαφρός θόρυβος^ μά* I
ήρθε άπό τό ν 'κρ ικο δωμάτιο. Iά  βλέμματά μας I
πέσανε έπάνω του καί ειόαμε. ο ενας κι ο uf./.ος, I 
έ'να πράγμα άαηρο νά τρέχη έπάνω στό κρεββάτι, I 
νά πέφτη ατό ηάτοιμα και νά εξαφανίζεται κάτω  I 

άπό μιά πολυθρόνα.  ̂ κ I
Στα θήκα με όρθιοι χωρίς νά μπορσνμαι οΰ ιε  I 

ΐ'ά σκεφθοϋμε, τρελλοι αττ-ι τό φόβο, έτοιμοι να I 

τό βάλουμε οτά πόδια. ) οτερα κ ν τ  τάχζ ι/ καμε | 
καλά. “Η μ α ο ιε  έξαιρετικά ώχροί. Ή  καρδιές I 
μας χσυποΰσαν δυναια. Ι\Ιιλησα προησς '.

— Είδες ;
— Ν αί, είδα '

Μ ήπως δέν έχει παιθάνει ,
—  ley είναι δνναιόν .'
— Ι ί  θά κάνουμε ;
"Ο  άλλος μον είπ ε με δισταγμό
— Π ρέπει νά πάμε νά δούμε.
Πήρα τό  κερί καί μπήκα πρώ τος, ψχχνοντας^ 

μ'ε τά μάτια  θ ' όλες τον τίς  μεριές γ̂ο σκοτεινο 
δωμάτιο. Κανένα πράγμα όέν κουνιόνταν. Π λ η 
σίασα τό κρεββάτι. Σ τάθηκα  κατάπληκτος. Ό  
Σεπενχάονερ δέν γελούσε πιά. Ε ίχε  ενα απαίσιο 
μορφασμό, μέ τό σ τ ιμ α  σχισμένο καί τά μάγουλα 
χωμένα βαθειά. Ψιθύρισε '■

— Λεν είναι νεκρός !
Ό  σύντροφός μον έπήρε το άλλο κερί και έ 

σκυψε κάτω. Μ ονπιασε τό χέρι χωρίς νά μοΰ π ή 
τίποτα . ’Ακολούθησα τό βλέμμα τον καί κοντά 
ατό σκρεββάτι τό  άσπρο εκείνο αντικείμενο ποϋ 
μάς ε ιχε προξενήαη τρόμο, ολόκληρη τήν οδον
τοστοιχία  τοΰ Σοπενχάουερ, τό έργον τής άπο- 
συνθέαεως, αγγίζοντας τίς  σάρκες τον στόματός 
τον, τήν ε ίχ τ  άποοπάοει. Μόνο έκείνη τήν νύχτα 
φοβήθηκα.

GUY DE MAUPASSANT

Γ ν ί Ι Χ Γ Ά Τ  Π Α Ρ Ω Δ Ι Α Ι

( ’Ά ό ε τ α ι  μ έ  ια μ π ο ν ^ ά ν )
Τούς πόνου, της κοιλίας μου 
δέν θά τοΰ, jMprj ή αύρ» 
καί τό στομάχι μου ζ η τ ί 
καρβέλλια ας ε ϊν ’ καί μαύρα.
Χά μ ’ άνασταίγει ή Ευωδιά, 

μί: δάκρυα να τα βρέχω.
<,εστπ κουλούρα καί τυοί, 
άλλη χαρά όέν εχω.
Μέ ρόδα κοί γλυχορόϊδα 
στρώσε μου, Μάρω, στρώμμα. 
ν ’ άρχίσξ) πάλι μάσσημα 

τ' άρρχνιασμένο στόμα.
Ί ’οφάω γιά  τσιμπούσια 
και γιά  χορούς κοιλίας, 
καί μερικά πϊξιμαόό 
χάριν τη ; ποικιλίας.

Π . ΝΑΛΕΟΣ

| ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Η Υ Π Ο Μ Ο Ν Η  Ε Ι Ν Α Ι  Γ Υ Ν Α Ι Κ Ε Ι Α  Α Ρ Ε Τ Η
Παρετηρήσατε ποτέ σας άνδρα, άναμένοντα 

τό τραίνο, ή πεοιμένοντα πρό τοΰ θεάτρου, 
οπως έλθη ή σειρά  του διά την άγοράν εισι
τηρίων η άναμένοντα κάποιον εις τον δρόμον 
ή άναμένοντα είς τόν ράπτην του. οπως ελθϊ 
ή σειρά του διά ν* δοκιμάση τα  ροΰχα, τα 
όποια εχει παραγγειλει, ή τόν 3χετε παρατη
ρήσει παραμίνοντα εις τον αντιθάλαμον και 
άναμένοντα νά προκληθί όπως εισαχθή εις 
είς επίσημόν τι πρόσωπόν; Έ ά ν  όχι, παρατη- 
ρήσατέ το, ζη τήσατε νά το γνωρίσετε. Ολη 
ή ανυπομονησία είνε ζωγραφισμένη εις το 
πρόσωπόν του. Κ ινείτα ι, στρέφει δεξιά καί α 
ριστερά. μαλώνει μέ τό μπαστούνι, ξεφυλλί
ζει άσκόπως τό σημειωματάριό του , ψάχνεται 
χώνει καί ξαναχώνει τά χέρια του στις τσεπες 
του, σιάζει τό καπέλλο του. μετακινεί τά λα ι
μοδέτη του, καί οταν καθυστερηθΐ πολυ εις 
την αναμονή του αύτή θυμώνει, κοκκινίζει, 
κοντεύει νά σχάση άπό τά κακόν του. "Ιδιον 
τοΰ ά.δρά; είναι ή ανυπομονησία, το ταχυ, τό 
άστραπ.αίον, γράφει ή Μαργαρίτα Γχόρντον 
είς τά « 'Ημερήσια Χ ρονκά » τοΰ Λον,ίνου.

'Η  γυναίκα, έξ αντιθέτου, άνομένουσα αφ’ 
οτου έδημιουργήθη ό κόσμος, εχει ένστερνισθή 
μίαν θεί^ν υπομονήν, ήτις ε ίν ιι καί εά μυ
στικό της. Ουδέποτε ταράσσεται ό ταν στεκε- 
τ η  είς τόν σ:αΟμον άναμένουσα τό τραίνο, καί 
ε'ις τά ρ . ντεβοΰ τηςείνε πλέον ή υπομονητική. 
'Ωρες όλόκληρες δύναται νά άνομεν/, τόν άν- 
ϊρα. χωρίς \ά έίφέρη τό παραμικρόν παρά- 
πονον. χωρίς νά κάμη τάν έλάχιστον μορφα
σμόν . Ά κ ό μ α  καί ςΐς τόν άγαπημένον της ή 
είς τον σύζυγόν της άρνειται νά διχμαρτυρηΟη 
διότι τ^ν έκαμε νά άναμενη έπί πολύ. Η ϋ- 
ιιομονί) ϋπίρχει μέσα ε’ις, τήν ψυχήν της. Καί 
αΰτό  άχριοώς είναι τό θειον διόρόν της. ποΰ 
καθιστά ομορφο τό σπίτι καί t>jv συντροφιά 
της κάνιι έχ τών ες <*»ν ο )% ανευ*

Π . X.

Α Μ Α Ν Ε Δ Ε Σ
Στής Πλάκας τό στενό σοκκάκι 
νύχτα δέ στάθηκες ποτές 
απ’ τό λαρύγγι κουτσαβάκη 
α ’ άκούσης πώς κυλά ό αμανές.
"Ιφ! πώς τό ντέρτι του ξεσπάζςι 
καί τό γ ια γκ ίνι του σκορπά 
Γιά  τή Σταμβτα εχει μαράζι 
ποΰ ϊνα Ιππέβ άγαπά.

’ Α ϊντε καί μοΰκοψες τό μνήμα 
τής άνθισμένης μου ζαιής 
άπ.στη! Α π ' τό θεό τό κρίμα 
μιά μέρα νά τό βρής.

Σ . ΣΚΙΠ .

π ρ ο φ Ι α  g o p l T ^ i a u

Η  Χ Ω Ρ Ι Α Τ Ο Π Ο Υ Λ Α  ( Κ Α Ρ Μ Ε Λ Α )

Σ ϊό  μεγά> ο δ^όμο ποϋ ξεχωοίζει σάν λοξή 
λωο'ιδα σιόν πβάσινο λόφο τοΰ ΙΙαυσιϊύπου, 
κάτω άίΐ’ τδν φλογερό αυγουστιάτικο ήλιο, 
κατεβαίνει μιά κόρη. Τό  πλατύ τετράγωνο 
τακούνι τοϋ μαύρου σκαρπινιοϋ της, δεμένο 
μ· εναν πράσινο φιόγκο, χτυπά δυνατά κατά 
γης· τό φουοτάνι της άπδ μουσελίνα μέ πλα- 
τειές κίτρινες κλάδες, κολλαριστή, πέφτει μέ 
ίσιες, άλύγιστες δί’πλες· ή μεταξωτή μαντήλα 
της, κόκκινη, μαύρη και στοχιά, κρατιέται μέ 
μιά χρυσή καρφίτσα. Είναι πλύοτρα. Έ χε ι 
μαλλιά βαθοκίιρινα, μέ τρίχες σκληρές, α
δρές, σφιχτά τραβηγμένες στους κροτάφους- 
ή όψη τη?, μελαχροινή καί χρυσοκόκκινη, έ
χει τήν πυράδα τοϋ ήλιου- μάτια σταχτερά 
καί τιπερήφανα, στόμα μεγάλο, χείλη σαρκώ
δη, δόντια μικρά. lSjQ<u στό λαιμό της, έκεϊ 
πού τελειώνει τό φακιόλι, ενα σύρμα άπό 
κόκκινα κοράλια καί μιά γραμμή άπό κάτα- 
στρη επιδερμίδα— κάτασπρη όπως πρέπει νά 
είνε κι’ όλο τό άλλο κορμί της... Έπάνω στό 
κεφάλι της- ενα μεγάλο πανέρι μέ άσπρέρ- 
ρουχα, δεμένο μέ σκοινί, κι” έπάνω στ' ά- 
σπρόρρουχα ένα μπουκέτο.' τριαντάφυλλα, 
γαρύφαλα, μένια, άπήγανος καϊ μαντζου
ράνα, Μέ όλο τό φορτίο χη;-, ή νέα περπα- 
τεϊ, λιγερή και λεβέντισα, μέ τό ένα της 
μπράτσο σηκωμένο γιά νά κρατ^ τό πανέρι, 
μέ τδ άλλο χέρι οτή μέση, άτόφια κάια: άπ” 
τόν αυγουστιάτικο ήλιο.

ΜΑΤΘΙΛΔΗ ΣΑΡΑΟ

J ΓΥΝ ΑΙΚΕΙΕΣ ΚΟΥΒΕΝΤΟΥΛΕΣ

>—< Η Ζ Η Λ Ε Ι Α  X
"Οσα κι* άν λένε γιά τή γυναικεία ζήλεια, 

έμεΐς ή γυναίκες τό ξεύροημβ πολύ καλά πώς 
ό άνδρας ζηλεύει περισσότερο άπό τή γυναί
κα και κατά διαφορετικώτερο τροπο. Λόγου 
χάριν ό άνδραςζηλούει καί τό παρελθόν τής 
γυναίιας τον, ένιο ήι γυνοΛκα ζηλβυει μόνον 
διά τά παρόν *αΐ Ο'ά τό μέλλον καϊ μάλιστα 
καυχάται αν ξεύρΐι ότι ό ανδοας της είχε ι*α- 
ρελθόν .. Άπόδειξις ό Λ6ν Ζουάν πού είχε 
τόσες έπιτυχίκς. ένφ ποιδς άνδρας άγα- 
ποΐσε μιά γυναίκα πού θά ξέρΉ πώς βίχε 
πενήντα έρωμένους ; _

—  Ό,ζηλιάρης τά υποπτεύεται ο λα : Εβγή- 
κε ενωρίς ή γυναίκα του ; Κάποιον πηγαίνει 
νά '■υναντήση.—  Έβγή*ε άργά ;—  Κάπόιον 
περιμένει.— Δικαιολογείται ποΰ πηγαίνει ; 
Είνε γιά νά οίξΉ στάχτχι στά μάτια— Δεν λέ
γει τίποτε /— Κάνει κάτι κρυφό που δέν εινε 
καλό.— Είνε καλή με τόν άνδρα της ; Έ*αμε 
κάτι γιά τδ όποϊον τήν τύπιει ή συνείδησις. 
— Είνε άπδτομη ; Δέν τδν άγαπα πιά.

Παρ’ όλα τά κωμικά της, όπωαδήποτε τδ 
γ ε γ ο ν ό ς  ε ί ν ε  o u  ή  ζ ή λ ε ια  ε ίν ε ^ ή  χ ε ιρ ό ιε ο η  
άσθένεια και έχει στιγμές πού δεν άπέχει πο
λΰ τήν παραφοοσύνην.

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΓΚΑΡΣΟ ΝΙΕΡΑΣ

Ε Ξ Η Γ Η Σ Ι Σ

Ό χ ι!  Πςό πάντων μήν άρχίζπς «ά λι τήν 
ϊ ϊια  ιστορία. Θέλεις και καλά εξηγήσεις—  
,τοϋ ήμουν; ποιά μ' έχει ξεμυαλίσει;...^ Μά 
πρόσεξε μήν ποϋμε λόγια ποΰ θά μας κάνουν 
νά μετανοήσουμε ΰιτερα. Δέν είνε προτιμώ- 
τερο νά ξεντυθοϋμε και νά_ πέσουμε; Ναί, 
ναί... σε βεβαιώ ϊϊώς είνε τό καλλίτερο ποϋ 
έχουμε νά κάνουμε... Έ λ α , ξεντύσου και πί- 
πιειίιέ με, ή καλλίτερη έξήγησις πού μπο
ρούμε νά δώσουμε είνε ν’ άγκαλιαστοΰμε 
σφιχτά,.1 Έ λ α  τώρα, μήν γίνεσαι κακιά χω
ρίς νά είσαι... θά δ^ς πού σέ λίγο θά τάχου- 
με ξεχάσει δλα καί θά είμαστε τέλεια άγα- 
πημενοι. Καλά, καλά τδ ξεύρω πώς είχες ΰ -  
ποσχεθΰ στόν έαντό σου νά μή μοϋ μιλήσ^ς 
π ιά ··· μ ' αύτά τ ’ άποφασίζει κανείς πάντα, 
χωρίς νά τά έχτελή ποτέ... Έ τ σ ι  είνε... θές 
νά πας έναντίον τών νόμα/ν τή ; φύοεως, εσυ“· 
Ά !  ώραΐα, άρχίζεις νά γίνεσαι λογική. Βγάλε 
καί τό μπουστάκι... Μπράβο! Τώρα τρέξε 
στήν άγκαλιά μου... Ναί, έτσι... «ίλησε με, 
κ α κ ι ά . . .  0  * τ τ ικ .

Σ Ο Φ Α  Λ Ο Γ Ι Α

— Τό ν’ άγαπαταί τις διά ν’ ανταγα- 
πΰται είναι ανθρώπινον. Άλλα τό ν &- 
γαπα; μόνον διά τήν εύχαβίστησιν ιής 
άγάπης είναι αγγελικόν.^ __ ^

— Ό  γοΰς τοΰ χασομέρη είναι τό Ιρ- 
γαστήρι τοϋ διάβολου. ^

— Τό πάθος εν τή αρχή του είναι ώς 
λεπτοτάτη μετάξινη κλωστή.  ̂ #
Βαθμιαίως ομως καί συν τω χρόνφ γίνε
ται καραβόσκινο.

'Η  άπομόνωσις είναι κόλασις και τι
μωρία ιών ανόητων, άλλ ο παραδεισος 
διά τούς σοφοΰς.

— Ή  «ολαχεία είναι εν κίβδηλον  ̂νόμι
σμα, τό δποϊον κυκλοφορεί ως εκ χής 
ματαιότητός μας. e /

— Διά νά άποκτήση κάνεις υποληψι 
καί καλό όνομα χρειάζονται πολλαί καλαί 
πράξεις. Μ(α δμω; κακή πραξις τά κατα
στρέφει.

— Τ» νά άποκτήση κανείς πλούτον εί
ναι δύσκολον. Τό νά τόν διατηρήσρ δυ- 
σκολώτερον. Δυσκολώτατον δέ πάντων 
νά τόν διάθεση φρονίμως.

— Τά μικροπράγματα, δπως ή δόξα, η 
φήμη, τά πλούτη, είναι παροδικά  ̂ καί 
τής στιγμής. ’Εκείνο δμως πού προέρχε
ται εκ τής καρδίας άνήκει εις τήν αϊωνιό- 
τητα. , , ,

— Ουδέποτε ό άνθρωπος πρέπει να εν- 
τρέπεται νά δμολογή, δτι εσφαλλε. Τ» 
τοιούτον μεθερμηνευόμενον σημαίνει δτι 
σήμερον είναι σοφώτερος άπό χθές.

— Ή  ελπίς είναι καλόν πρόγευμα, άλλ’ 
άσχημον δεΐπνον.
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Η ΩΡΑΙΑ ΚΑΣΣΙΑΝΗ
I_______________________________
Ά ρ .  3 ι C E x  to v  π ρο η γο υ μ έν ου )

’Από τής στιγμής ίχείνη; τοΰ Άκίλλα 
τό δνειρον εσβέσθη, ή ψυχή του ένε- 
κρώθη, ή καρδία του κατεσπαράχθη. Χθές 
τό απόγευμα ήτον εις τάς παραμονάς 
παραφροσύνης- σήμερον τό πρωί μέ άπέ- 
στειλε πρός σέ. «Πήγαινε, μοΰ είπε, πή
γαινε Είπε της δτι μέ κατέστησε δυστυχή 
είιχέ τη; δτί δέν <>ά τήν λησμονήσω πο
τέ, δτι θά τήν συγχωρήσωάλλ’ ικέτευσον 
αύτήν νά έπανέλθΐ) εις τήν δδβν τής αρε
τής». Καί ήλθα πρβς σέ εκτελούσα τοΰ 
άγαπημένου άνδρός τό θέληιια.

Άνεάίέναξεν άπβ βάθους ψυχής' άπέ- 
μαξετά δάκρυα, τά όποια Ιπλημμύριζον 
τούς οφθαλμούς της, καί εξηχολούθηο'6'

—  Άγαπώ τον Άκίλλαν, Κασσιανή, 
άλλά τόν έρωτά μου τοΰ ίο ν ουδέποτε θά 
μάθη' δεκάκις ή έρωιικη έξομολόγησις 
άνήλθε μέχρι τών χειλέων μου καί δεκά
κις κατέπνιξα αύτήν. Ό  Άκίλλας δέν 
γνωρίζει, καί ουδέποτε θά μάθη τοΰτο. 
Μέχρι τέλους τής ζωής μου θά πνίγω εις 
τής ψυχής μου τά β^θη τόν έρωτα τού
τον. Καί μένουσα πλησίον τοϋ Ακίλλα, 
θά τοΰ δώσω νά έννοήίτ), δτι μένω ώ; 
άδελφή. Ο ΐμοι! Καί δ ατυχής εκείνος 
άνήρ, ό άτυχή σας εν τώ έρωτί του, ό κα- 
ταστρέψας τό στρατιωτικόν του στάδιον, 
δ άποτόμως τερματίσας τό μέλλον του, 
εχει άνάγκην μιάς άδελφής, Κασσιανή. 
Καί εγώ άπό σήμερον θα είμαι τοΰ Ά κίλ 
λα, ή άδελφή. Ναί' δυστυχής Κασσιανή ! 
Βάδισε πρός τήν όδόν τή; μδτανοίας ήσυ
χος. Ούτε διά σέ Άκίλλας, ούτε δι’ εμέ. 
Χάριν σοΰ θά καταπνίξω παν αίσθημα 
2ρωτος εν τή ψυχή μου, καί δπως κατα
στήσω ήα,ερωτέρας τάς τύψεις τής συνει- 
δήσεώς σου, θά προσπα&ήσω νά μετριά
σω τάς λύπας τοΰ άνδρός τβν όποιον σύ 
κατέσιησες δυστυχή.

Ή  αποστολή τής Ε ’ιρήνης εληξε καί τό 
χριστιανικόν^έργον αύτή; έπερατώθη. Ή  
περικαλλής τοΰ Εύφημίου χήρα επραξεν 
δ,τιήδυνήθη καίώμίλησεν δπωςή5υνήθη 
ϊνα έπαναφερτ) τήν Κασσιανήν εις τήν 
όδόν τής αρετής. Δέν εζή'.ητε νά μάθη 
άν ή αμαρτωλή νεάνις συνί)σθάνθη τό μέ
γεθος τοΰ αμαρτήματος τη; καί άπέφυγε 
νά εξωθήσω αύτήν εί; δικαιιλογίας. Τοΰ
το θά ήτο άκρως ταπεινωτικόν διά τήν 
άτυχή Κασσιανήν καί δχι ΰψηλόφρον διά 
τήν ΕΙρήνην. Ήγέρθη, ήσπάσθη τήν 
Κασσιανήν, τήν έθλιψεν είς τάς άγκάλας 
της καί είπεν.

—  ΤΗσον αξία καλλιτέρας τύχης καί 
καλλιτέρου μέλλοντος, Κασσιανή. Καί εί
σαι τόσον ευφυής καί τόσον ανεπτυ
γμένη, ώστε ναήμπορής νά διακρίνης μό
νη σου, αν ή άτέρμων ευδαιμονία, εκεί
νη τής δποίας συμμετέχει *αί ή ψ'»χή μας, 
εύρίσκεται είς τήν λάμψιν ενβς Θρόνου, 
ή είς τάς αγκόλας ένός άνδρός, δ όποιος 
νά καταστρέψη μόνον δύναται,καί τίποτε 
δέν είνε είς θέσιν ν’ άνορθώση. Φεύγω 
ήσυχος, δτι εξεπλήρο^σα τήν αποστολήν 
μου, καί βαυκαλιζομένη ύπό τήν γλυκεΐαν 
ελπίδα, δτι ϊίως θά επαναφέρω πρός τήν 
δδβν τής άρειής ενα άγγελον παρασυρ- 
θέντα είς τό βάραθρον τοΰ αμαρτήματος. 
Χαϊρε, χαΐρε, Κασσιανή !

»’Ενθυμοΰ, δτι εν έμοί 2χεις πάντοτε 
μίαν φίλην, ή όποία εν πάση ώρα καί 
πάση στιγμή θά προθυμοποιηθί) νά πρά
ξη υπέρ σοΰ δ,τι δύναται.

(Ακολουθεί )
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—  Λεν είξ ινρω  πολίά διά νά σας είπώ  
άπήντησεν. Ή  γενική Ιντνπω σίς μου είνε 
δτι ήτο πολυ ξανθός. Θά ελεγα μάλλον 
δτι εϊχε κεφαλήν πιθήκου. Τό πηγούνι 
τον ήτο σκεπαομενον με πυκνήν γενειάδα 
σγουρήν χαϊ κοντήν. Τά μάτια του ήσαν 
πολύ μικράκαί ώ μ ο ία ζιν  με μάτια δφεως.

— Ε ίσθ ε  θαυμασία παρατηρήτρια, δε
σποινίς.

— Ά φ ή σ ιε  τώρα τούς έπαινονς καί πή 
τε μου μάλλον, τ ί  ίζή τε ι αί'νός Ιδώ .

— Άπλούστα τα  τό φλωρεντινό ρουμπί
νι, τό όποιον φαίνεται δτι ημείς φυλάτ- 
τωμεν πολύ καλό.

Ό  ανακριτής μας άνέμενε άννσηχος 
καϊ σπεύσας άνεκοίνωσα πρός αυτόν τά 
σνμβάντα. Ά λ λ ί  ή διήγησίς μου (5?ν τόν 
εκαμε ν’ άλλάξη καθόλου τήν άπόφασιν 
τήν όποιαν περί τοϋ Μαγιώ είχε λάβη.

°Ωσάν τίποτε  τό έκτακτον, νά μή είχε 
συμβή Ιπανήρχισε τήν διακοπεισαν φρά- 
σιν του καϊ εόωσε είς τόν δικηγόρον νά 
έννοήση δτι ήτο ήναγκαομένος νά τόνκρα- 
τήσβ είς τήν διάθεσιν τής δικαιοσύνες.

Mk άλλους λόγους ό κ. Μ αγιώ. Ιφνλα- 
κίζετο νπο τήν βαρείαν κατηγορίαν δτι 
είχε δολοφονήση τόν Φέλιξ Π ά ζ είς τήν 
κατοικίαν τον, πρός ιόν  σκοπόν νά τόν 
κλέψ\\ καί νά ίδοποιηθή πρός άτομικήν 
τον χρήσιν κάποιο πολύτιμο κόσμημα, 
γνωστόν ύπό τό δνομο τοϋ φλωρεντινού 
ρουμπινιοϋ, τοϋ όποίον έπζδίωχε τήν ά- 
πόχτησιν.

Ε Ι Σ  Τ Η Ν  Φ Υ Λ Α Κ Η Ν

"Οταν αναπολώ τήν σκηνήν ή όποία 
ίξετυλίχθη πρό τώ ν οφθαλμών μον ίντος 
τής βιβλιοθήκης τοϋ μεγάρου Π ά ζ , μετά 
τήν δήλωσιν τοϋ άνακριτοϋ περί προφυλα- 
κίσεως τοΰ άτυχους Μ αγιώ , ή καρδιά μον 
διαστ°λλεται μέχρι διαρήξεως.

Παρατρέχω τήν στάσιν τον Α λβέρτον  
Φλουέντ, διά τήν όποιαν θά ίπανέλθω Ιν 
καιρφ καϊ τόπω , καϊ Ιμμένω  είς τήν Ιξέ - 
τασιν τής  θνγατρός του, κατά τήν Ιπ ίση- 
μον έκι-ίνην στιγμήν, τής δεοποινίδος δη
λαδή Φλουέτ, ήτις είχε συγκεντρώσει δλην 
μον τήν προσοχήν.

Ο ί φοβεροί λόγοι τοΰ άνακριτοϋ, διά 
τώ ν όποιων παρεπέμπετο ό μελλόνυμφός 
της είς τάς φυλακάς καϊ ίκεϊθεν είς το κα- 
κονργοδικείον, ήχονν εναυλοι άκόμη είς 
τά ώτά μου, δταν τήν είδα νά όρθοϋται 
μεγαλοπρεπής με τήν δεξιάν της χεϊρα. 

' στηριζομένην Ιπ ϊ τοϋ στήθους ώς νά προ- 
οεπάθει νά καταστείλη τούς παλμούς τής 
αίμασοούσης καρδίας της, καϊ μ ί  τήν ά- 
ριστεράν τη ; σφίγγουσαν τό έρεισίνωτον 
τοΰ καθήσματός της.

Α ί παριαί της, αί συνήθως ζωηρώς 
χρωματισμένοι, είχον κ α τ ' έκείνην τήν 
στιγμήν ωχρότηταν κηρόν, οί δε όφθαλ - 
μοί της οί λαμπιρίζοντες άλλοτε ώς άδά- 
μαντες, έξέπεμπον φωτιές άποατροφής 
μεμιγμένης μέ άπελπισίαν χωρίς τέρμα.

Δέν έξέβαλες οϋτε φωνήν, δέν ήρθωσεν 
οϋιε λέξιν, διά νά έκφρασή %ήν άποστρο- 
φήν τήν όποιαν ήσθάνετο κατ’ έκείνην τήν 
στιγμήν, έναντίον τώ ν άνθρώ πω * οϊτινες 
άπέδιδον μίαν τόσον σοβαράν κατηγορίαν 
έναντίον τον Μ αγιώ  τόν όποιον τόσον ή
γάπα. (Ά χ ο λ ο ν θ - ΐ )

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

Κατενόησε τόν κίνδυνον, δ όποιος τήν 
ήπείλει. ^

Γέννημα καί θρέμμα τή; μητρός της 
ή Μηλίτσα, δέν ήργησε νά άντιληφθή 
δτι ή Πετρονικολοϋ, διά λόγους τούς ό
ποιους δέν Ιγνώριζε άκόμ?;, τήν εσυρεν 
εις κάποιαν παγίδα...

— Θα τό μάθω δμως, διελογίσθη...
Καί πλησιάσασα τήν μητέρα της.
— Τί θέλεις πού άνέβηκες επάνω; τήν 

ήρώτησεν.
♦

* ¥

Ή  Πετρονικολοϋ έκύτταξε τώρα τήν 
θυγατέρα της δχι μέ βλέμμα φοβισμέ- 
νον πλέον καί δειλόν καί άτολμον.

Άλλά μέ βλέμμα προκαλοΰν.
“Επειτα επανέλαβε τό σαρκαστικόν 

μειδίαμά της καί εσ.ώπησεν. Αύτ» ήτο 
ή άπάντησίς τη;.

Άλλ’ ή σιωπηρά εκείνη άπάντησίς ε- 
ξηγρίωσεν έ'τι μάλλον τήν Μηλίτσαν.

— Μάννα, ήρώτησε. Γιατί δέν άπαν- 
τάς ;

—  Σέ τί ;
— Σ ’ εκείνο πού σ’ ερώτησα.
—  Δέν Ι,τρόσεξα. Είχα άλλοΰ τόννοΰν 

μου. Τί μ’ ερώτησες ;
—  Τί θέλεις πού άνέβηκες έπάνω ;
—”Α! Τίποτε. Ένΰχτωσε! ’Ανέβηκα 

νά κοιμηθώ.
— Άπό τώρα ;
— Νυστάζω πολύ. Έ σ ύ  δέ νυστάζεις;
- “Οχι.
—  Περίεργον!
—  Γιατί περίεργον ;
— Ένόμιία δτι θά σ’ εύρισκα νά νυ- 

στάζη;.·. Άλλά... βλέπω τά μάτια σου 
ποΰ άγωνίζοντα» νά κρατηθοΰν άνοικτά 
καί δλο ένα κλείνουν.

— Μάννα .. Μάννα κακούργα ! εβόη- 
σεν ή Μηλίτσα.

—  Τί έπαθες, παιδί μου ;
—  Τί μάγια μοΰ έκαμες λοιπόν, πού 

μ’ ε'φερες σέ τέτοια κατάστασι; ’Εδώ χαί 
τρεΐ; ώρες προσπαθώ νά μήν κοιμηθώ 
καί άγωνίζομαι πολύ γιά νά μήν κλεί- 
σουν τά μάτια μου, Κακούργο μάννα. 
Μήπως μ * εφαρμάκωσες λοιπόν ;

— Ά !  “Οχι άπήντησεν απαθώς ή Πε- 
τρονικολοΰ.

—  Κακούργα μάννα... Τί μονκαμες 
λοιπόν ;

Ή  Πετρονικολοϋ έμειδίασε.
— Έμεινες πολύν καιρό ξάγρυπνη, κό

ρη μου. Μάλιστα ήμπορεΐ νά πή κανείς, 
δτι παραξύπνησες, γι’ αύτό ;

— Έ !  Γ  ι’ αύτό τί ;
—  Είνε καιρός νά χοιμηθής καί 

λίγο...
—--“Α ! κακούργα!.. ’Έχεις τούς σκο

πούς σσυ, λοιπόν ;..
— •Ίσως...
— ’Έλα- λέγε μου γρήγορα... Τί σκέ

πτεσαι νά κάμης; γρήγορα.
—  Παιδί μου Μηλίτσα, άπήντησε ή 

γραία. °Εως τώρα έπαιξα μαζί σου καί 
εγελοϊσα μέ τάς υποψίας σου! Σοΰ ορ
κίζομαι διι δέν έφρόντισα γιά σένα χα- 
θόλου, ούτε νά οέ φαρμακώσω έδοκί- 
μασα, ούιε νά πέ κοιμίσω εσκέφθηκα. 
Ά δικα  λοιπόν μέ υποπτεύεσαι, καί άδι- 
χα μέ βρίζεις. Θα μ’άφήσης νά κοιμηθώ 
επάνω ;

(Ακολουθεί.)
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\\ KRAH TYMR1KR
ΕΙς άπόστασιν δέκα λευγών τήν έλε

γαν ή καλή γυναίκα.
"Η  καλή γυναίκα ήτανε μιά γυναικάρα 

ως έκεϊ πάνω, τραχεία καί ευθυμη, μέ 
ύφος άρχιτυμπανιστοΰ, μέ μιά μύτη κα
μπουρωτή, μέ μικρά ζωηρά μάτια πού 
τά κάρφωνε άπάνω σου σι νά σούρριχνε 
δυά πιστολιές, μ’ ενα στόμα πού πήγαινε 
άπό τον αύτί στό άλλο, μ5 ένα σαγοϋνι 
σά μύτη παπουτσιού, μέ κάτασπρα μαλ
λιά, πού θάταν μιά φορά πολύ ωραία καί 
μ’ εκείνο τό ύφος τό στρατιωτικό, που 
ήταν όμως πάντοτε χαρούμενο.

Σέ περασμένα χρόνια πολλά τής είχανε 
σύρει, άλλΛ κ^υφά, γιατί τήν έφοβοΰνταν 
•χωρίς να ξέρουν καλά-καλά τό γιαά. 
“Οσοι τ’ άλουγαν δέν τά πίστευαν : ποιός 
τάχα θά επιχειρούσε νά κατακτήση ενα 
τέτοιο φρούριο ; Λέγανε γιά κάποιον λο
χαγό, ό όποιος δέ φάνηκε πιά. Γυρεύεις ; 
Αύτή μπορεί καί ναν τόν είχε σπάσει 
στό ξύλο.

Ζοΰσε πάντα στήν εξοχή έπιβλέποντας 
τά κιήματά της, ποϋ ό άντρας τη;, άν
θρωπος τοϋ γραφείου τής είχε αφήσει τή 
φροντίδα. Στό σπίτι της καλοτρώγανε, 
άλλά δέ μπορούσε νά γίνη κ ” ή παραμι- 
κρόιερη σπατάλη. Μέ ανοιγμένα τά ρου
θούνια Ιπιθεωροΰσε τήν κουζίνα, έζύγιζε 
στ» χέρι τά κρέατα, έμύριζε τήν ποιότη
τα τού βουτύρου, έμάντευε πότε ή κότα 
θά κάνη τό αυγό, έκανόνιζε τήν  ̂ τιμή 
τών διαφόρων τροφίμων, δπως έκρινε 
εκείνη πιά δίκαια καί γιά κάθε πράγμα 
ενρισκε πώς νάν τό μεταχειριστή.

Δέ μπορούσαν νάν τή γελάσουν ούτε 
-μιά πεντάρα. Στήν ώρισμένη μερα, καί 
οχι αύριο, οΐ κολλίγηδες έφερναν τά χρή
ματα. Πάντοτε άρχιζαν τίς συνηθισμένες 
τους κατεργαριές : ή αγελάδα, ξέρω γώ, 
πού δέ γέννησε, καί οί κλώσσες πού δέ 
βγάλανε πουλιά, και τό αμπέλι πού μά
ργωσε και τοΰτο κι5 έκεΐνο..

—  Φτάνει, Πέτρο, Παΰλο ή Γιάννη. 
'Ο  παράς εΐν’ εκεί στήν τσέπη σου : βγάλ’ 
τον λοιπόν, κουμπάρε μου. Δέν εΐνε στήν 
τσέπη ; Πήγαινε τότε νάν τβν βρής. Καί 
γρήγορα : ό καιρός εΐνε ωραίος γιά δου
λειά. Ά ς  μή χάνωμε τήν ώρα μας. Έ μ 
πρός !

Ά ν  ό κολλίγας επέμενε, τοΰ μιλοΰσε 
μέ τόσο θάρος γελώντας δυνατά, ώστε 
γελούσε κι’ αύτός. Κι* δταν γελοΰσε Ικεί- 
νη τβ στόμα της ητανε τόσο μεγάλο πού 
μποροΰσε νάν τά χάψη όλα. Σίό τέλος ό 
λογαριασμό* ήταν εντάξει.

Τβ ϊδιο γινόταν καί γιά τά’εΐδη πού λά- 
βαινε :̂

—  Τά πουλιά σου εΐνε πετσί καί κόκ- 
χαλο. Τό καλαθάκι μέ τά καρύδια ήταν 
μισόγεμο. Τά μήλα σου είνε σάπια. Τό 
γάλα σου εΐνε ξεβουιυρ'Λμένο...

Δέ μπορούσε κανείς νά συζητήση μα
ζύ της. Άράδειαζε τίς γνώμες της μ’ εναν 
τρόπο πού δέν επιδεχόταν αντίρρηση, 
άλλά ήταν φιλικός.

Ά ν  κανένας κολλίγας άρρωστούσε έ
τρεχε άμέσως. "Οχι άπό λύπη της ή γιά 
νάν τοΰ πάη φάρμακα. Έμπαινε μές 
τόν άρρωστο σάν απόσπασμα χωροφυ
λακής.

— Έμπρός! όρθιος. Κύττα κεΐ τά γυ- 
ναικωτό! Μήπως έγώ κάθουμαι στά κρεβ
ά τι. Θά παραήπιες ή θά παράφαγες. Τί-

ι ναξε τούς φύλλους σου καί πήγαινε σιά | 
• χωράφι.

Μ ’ αύτά τύ μέσο πού μετεχειρίζβτο, 
είχανε μιά ιδέα τί θά πή νεκρανάστασις. 
Καμμιά φ^ά τή φωνάζανε καί σέ κανέ
να πεθαμένο, γιατί πίστευαν στή δύνα- 
μί της. Άλλά κείνη δέν τό κουνούσε. Οί 
νεκροί δέν τήν ένδιέφερον.

Έτελείωσε δπως όλος ό κόσμος : πέ
θανε. Ή  κηδεία της άφησε εποχή. “Ολα 
τά χωριά είχαν κατεβή, οί σύλλογοι μέ τά 
λάβορά 'τονς αέρα οι σιρατιωτικοί μέ 
τις κάσκες τους. Ή  Υδια είχε κανονίσει 
τά έξοδα: καδένας έτήρε ένα ποτήρι 
κρασί καί ένα παξιμάδι οΰ :ε νά μπεκρου- 
λιασουνε, ούτε καινά ξεκοιλιαστούνε.

Καί επειδή τήν ξανάβρισκαν στις λε
πτομέρειες αύτές, όλοι συγκινήθηκαν καί 
τίς ευχήθηκαν νάν τήν άναπαύση ό Θεά; 
εις τάς αγκόλας τοΰ Αβραάμ.

Ή  κόρη της έπήρε τή θέσι της. Τί δι
αφορά, Θεέ μου! Ή τα ν μιά ωραία ψυχή, 
μόλις σκεπασμένη άπό τά ανθρώπινο 
σώμα, λεπτή, υγρή, σχεδάν διαφανής. 
Έπίσιειε ό,τι τής λέγανε, γιατί *ι’ αυ
τή ήταν ανίκανη νά πή καί τό πιό αθώο 
ψέμμα. Ό  πρώιος κολλίγας πού ήρθε, 
συνειθισμένος άπό τήν άλλη, έδωσε το 
λογαριασμό σωστό. ’Έτσι στήν τύχη, έρ- 
ριξε μέ τρόπο ένα πόνεο, πώς τάχα ή 
όουλκιά φέτος δέν πήγε καλά, και κυττα- 
ζε συγχρόνως νά μή ξεφυτρώση άπό που
θενά ή πεθαμένη.

— Μή σιεναχοριέοθαι, φίλε μου. 
Έκεΐνος έπερίμενε καμμιά κατσάδα, 

καί όμως άκουσε ένα λόγο συμπαθητικό. 
Έ π ί ένα τέιαρτο τής ώρας τής ελεγε τά 
βάσανά του καί τίς αποτυχίες του σέ 
τοΰτο ή σ* εκείνο τό είδος, στό τέλος τά 
κατάφερε να δώση κουτσουρεμένο τό λο 
γαριαιμό.

Ό  χωρικός δέν τό δι4δοσε, γιά νά ε
πωφελείται πάντοτε αυτός. Άλλά καί 
οΐ άλλοι δέν άργησαν να «ξερευνήσουν 
τάεδαφος καίν’άρχίσουννάτόκαλλιεργοΰν.

Σέ λίγο άρχισε ό πλεισιηριασμός, " Ε 
πεφτε χαλάζι στό χωριά ίσα με Ινα φουν
τούκι, τό χειμώνα πού ήταν ό γλυκύτε
ρος άπ’ όσους είχον πέράσει. "Επεφτε 
πάχνη τά καλοκαίρι, χωρ ς νάν τό κατα
λάβουν. Οί καιροί ήταν δύσκολοι καί δέν 
πουλιώταν τίποτα, ούτε στάρι, ούτΒ κρα
σί, οΰτε πατάτες ούτε ζώα.

— Δέν καταλαβαίνει τί τής γίνεται, έ 
λεγαν γελώντας.

Άλλά πρά πάντων επειδή τήν ξέρανε 
πώς εύκολα συγκινιώταν, τή; άράδιαζαν 
ένα σωρό άρρώστειες" ή γυναίκα, τά παι
διά, ό γέρος πατέρας. Έκείνη έστειλε 
κρασί, έπλήρωνε τά φάρμακα χαί τά δυ 
ναμωτικά.

'Ως τόσο τά εισοδήματα Ιμίκραιναν, 
έλυωναν, εξατμίζονταν. Κανένας πιά δέν 
πήγαινε στήν ώρα του, ούτε βιαζόνταν 
νά ωανή συνεπής. ’Άρχισαν νά χάνουν 
τις συνήθειές τους στήν τάξη, πού ή κα
λή γυναίκα τούς τήν είχε έμπνεύσει. Ε 
πειδή λοιπόν δέν έπαιρνε πιά σχεδάν 
τίποτα άρχησε νάν τούς γυρεύη ελεημο
σύνη μ’ ένα ύψος άξιολύπητο σά ίητιάνα. 
Και σάν ζητιάνα έβλεπε νάν τής άρνοΰν- 
ται μέ οχληρότητα.

— Σάς παρακαλώ, θά είχα άνάγκη άπό 
εκατό εΐκοσόφραγκα, εν άνάγκη άς εΐνε 
και τά μισά.

— Πενήνταείκοσόφραγκα.Τίλετετώρα ; 
— Τά λίω, γιατί είμαι άναγκασμένη.

SENH ΠΟΙΗΣΙΣ

Ο  I Τ Ρ Ε Ι Σ  w m
Φεύγουν τρεις καβαλάρηδες άπό χαμένη

[μάχη.
Ποΰ πάν άργοπερπάτητοι ; Ποΰ παν οί

[τρεις μονάχοι; 
Τό αΐμα άπό τρίσβαθες πληγές άστεί- 

[ρευτο αναβρύζει 
κι’ εΐνε ή ροή του δλόθερμη καί τ’ άλογα

[ερεθίζει.
Κ ι’ άπό τές σέλλες στάζοντας κι’ άπό τά

[χαλινάρια
σμιχτά μ’ άφρούς και κορνιαχτό τά αίμα 

[χαράζει άχνάρια 
Τ ’άΙΐογα άργά ελαφρά πατοΰν τό χώμα 

[εΐδ’ άλλως τό αΐμ« 
θά σφύριζε σά σίφουνας, καί θάτρεχε σά

[ρέμα.
Πάν οί τρεις καβαλάρηδες κοντά καβάλα 
και τά λιγόζωα τά κορμιά στυλώνουν τό

[έναν τ’ άλλα.
Μάτια στά μάτια, σκύφτοντας κυττάζον-

[τας θλιμμένοι, 
και λέει καθένας μ έ φωνή στά χείλη άπο-

[σβυμένη :
Μέ καρτερεί ή πειά όμορφη μιά στό 

[μακρυνά χωριό της. 
γι’ αύτά πονώ πού χάνομαι μεσ’ τάν άνθά

[τής νιότης.
—  Έγώ  έχω σπίτι, κί’ έχω αυλή χαί 

[κήπο καρπισμένο
μά πριν τής ώρας μου έρημος σέ ξένη γή

[πεθαίνω.
Μόνος μου πόθος και στερνός όπο

ιο ς  τοΰ άλλου κόσμου, 
καί τίποτε αλλο,— όμως πικρός και πάλι 

[ό θάνατός μου. 
Κ ι ’ άπάνω άπό τήν πένθιμην έκείνη συ

νοδεία
κετοΰν παραμονεύοντας όρνια μεγάλα τρία 
κι’ ένα μέ τάλλο κρώζοντας μοιράζουν

[τά φαΐ των.
—  Λυτόν έσύ, κι’ αύτόν εσύ, κι’ έγώ θά 

[φάω τόν τρίτον.
LENAU

Π Α . Δ . Π Λ .  Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ Ι Α

Α Ω Δ Ε Κ Α
Δώδεκα χρόνια γύρευα 
Νά βρώ τ' άγαποχόρτι 
Νά κάμω τής γειτόνισσας 
Τής Γύφτησας τά μάγια 
Κ ι1 ένα πρωΐ σηκώθηκα 
Καί μοΰ’πανε τή Ρούσα 
Ταχιά θά τήν παντρέψουνε 
Μ ' ένα ξενοχωρήτη.
Κ ι’ άν τώβρω τό παληόχορτο 
Τώρα, τί νά τό κάνω;
Θ ι τό πετάξω ή γίδα μου 
Νά τό άναχαράξη.—

Γ ΙΟ ΡΓΟ Σ ΑΒΟΡΑΝΗΣ

— Καί ποϋ ϋά ντά βροΰμεί
— Δέν ξέρω. Έχετε τά χωράφια.
— Τά χωράφια δέ βγάζου τίποτα.
Εΐνε αλήθεια ότι τά χωράφια δέν τίς

δίνανε τίποτα. Και πίσω της. τήν έβριζαν 
χωρίς ντροπή.

Κύττα τί χακιά πού εΐνε 1 “Ολο μάς 
γυρεύει λεπτά. 'Η  άλλη δέ γύρευε, παρά 
δυά φορές τό χρόνο. Μόνο ποΰ τήν άλ
λην τήν έπλήρωναν.

Άφοΰ έχασε τήν υπομονή της καί τά 
εΐσοδήματά της, άπηύθυνε σ’ Ινα δικη
γόρο και άμέσως έπαυσε ή καταστροφή, 
καί σέ δλο τά χωριό τοΰ μιλούσαν γιά 
τήν καλή γυναίκα, μέ τήν οποίαν συνεν
νοούντο τόσο καλά καί μέ τήν όποιαν 
πήγαιναν όλο ρολόι... Μετ. A. Α.

Ε Υ Ο Υ Μ Ο Γ Ρ Α Φ Ι  ΚΗ Σ Ε Λ Ι Σ

Τ Ο Τ  ΒΛΑΜΗ ΤΑ ΚΑΜΩΜΑΤΑ
Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  c f r A . 3 S T T A . I Z I

>̂ < R  Ο  Λ Λ Ι Ν Α
*£, ρέ Χρισιε μουρμούρη, γιατί τά τάλ- 

λαρα νάν τά λένε τάλλαρα Μαί νά μήν τά 
λένε πεντακοσόρικα, >αμαι κι' έγώ τό σήμε- 
ρις πλούσιος, νά- 
χης καί σύ τά κα
τοστάρικα γιά προ- 
σανάματα τής φω
τιάς σου, ρέ Μανιώ 
άμείλιχτη καί δι 
πλωμάτισσα, ποΰ 
σ’ 'είδα καί κριμά
τισα ! Ναί, ςέ κο
ρίτσι μου, ετσ' εΐνε 
τό κράμμα, ό φτω
χός κι’ ή μοίρα του 
ί*ού λέει κι’ή γραμ
ματική τοϋ Κατε- 
βαίνη χ ι’ δλο κατβ- 
β ιίνει καί ηοτές δέν 
άνεβαίνει τό φωνή
εντα. Όποιος φτω
χός γεννήθηκε,φτω- 
χδς θέ νά nodavQ, 
γιατί μέ τό ψιλοκο- 
κό, σωσμός δέ γί
νεται. 'λ μ α δ έ ν ε - 
χεις τήν κάσσα τοϋ 
πατέρα σου, ν ά ν
τήν άνοίξβς καί νά ------ -
ιτρς φάτε γυναίκες τάλλαρα κι’ άφέντες κολο- 
νάτα, κι" άμα δέν έχεις μάτσο τά χιλιάρικα 
νά βαρήσιις γερές μπάζες, ιιούντζωτα. Τά  
λίγα κοντά στά πολλά θά πάνε, παληά κου
βέντα αντή. Κι" άμα δέν κελαίδά^ τό Γ-ουγγί 
σου, δέ σ εχτιμεϊ ό άλλος κι" οΰτε μιά δε
κάρα σημασία σοΰ Sivy— ψέμματα ;

Κονόμησα προχτέ ενα κοσπεντάρικο κι* έ
δωσα ραντεβού τής τύχης μου οτή ρουλίνα 
τοΰ κ. Διόνυσου. Νά βλεπιις έκεϊ νά κυλάτι 
τδ _ ΖΟήμρ αά λιναρόσπορος. Ποντάρω τό 
?ιρπ>το τάλλαρο, τζίφος' τό δέφτερο άμόντε' 
τό τρίτο κάβουρας' τό τέταρτο σορόκος' στό 
οΰλτιμο βρίσκω σέκο: σά νά λέμε τριανταεξε 
Φορές τό κέντε, πέντε τό ένα-ένα, πέντε τό 
^ i -τρία, τρία κι* ενα, ϊοον εκατόν όγδόντα 
δραμές. ^Τής πήρα κι'έστριψα. Τ ί  νά σοΰ 
κάνουνε όμως τέτοιες ψιλοδουλειές; οΰτε γιά 
τή Μηχανή ποϋ μ' ανέβασε— φορτάκι ήτανε—  
δέ μ εφταξε. Δέ» τά ξέρεις ηώς φεύγουνε 
τά μα γκούφια ; _ Έδώ  παίρνουμε κάθε Σαβ- 
5 ιτόβραδο ; να τσουβάλι μεροκάματα, κι'αμα 
δέν τσιμπήσω τήν Τβτράδη μπροστάντζα, 
μάσσημα δέν έχει τό επαύριο. Γιατί νά μήν 
είχε τό τάλλαρό μου, πές, άλλα δυό μηδε
νικά κοντά του, ν* αρμέξω δεκαοχτώ χιλιά
δάς οραμάς— νά βγή τό έξοδο τοΰ ναργελέ !

Γιατί δέν καθόμουνα, θά μοΰ πβς. νά 
παίξβ) κ»“ άλλο, μήπως καί κερδέψω ; Δέ 
βαρυέσαι, ρέ φουντούκω μου, έγώ 8έ μπορώ 
νά σταυρώσω πάρολη σιήν τράπουλα ποϋ τήν 
έχω γιά κόνισμα καί τήν προσκυνάω, κάθε 
μέρα, καί θά κάνω προκοπή στή ρουλλίνα, 
ποΰ καταπίνει τά κατομμύρια όσο νά πής κί- 
μινο !—  ξηγήθηκα μοντεκάρλος ; ο βααμης

=EMH ΕΥΘΥΜΟΓΡΑΦΏ

Ε Ι Σ  Α Ν Α Ζ Η Τ Η Σ Ι Ν . . . Γ Ι Α Γ Ι Α Σ
Ό τα ν παντρεύβηκα μέ τόν Φρέντυ οέν ηξευ- 

ρα χαί πολλά πραγματα, ηξευρα μονάχα πώς 
τρν αγαπούσα χαί πώς ή εύτυχία μ.ου ήταν νά 
είμαι οιαρχώς κοντά του. 'Έτσι εινε τά περισ
σότερα κορίτσια- παντρεύονται χωρίς νά Ιχουν 
ιδέα γάμου, ούτε καί συναίσθ̂ σ*. τής ευθύνης 
που αναλαμβάνουν.

Q^av επανττευθήκαμε. έγω ήμουν γραμμα 
τευς ν ' ενα γραφεΓο, είς τό όποιον ό Φοέντυ 
ήταν ο-.ευβυντής ένός τμήματος.

Πριν παντρευΟουμε φυσικά έκατοικουσα μέ 
τους̂  γονείς μου καί έπειδή δέν ήμαστε καί 
πλούσιοι ^πλήρωνα ένοίχιο γιά το δωμάτιό μου 
από τό καιρό που άρχισα νά έργάζωμαι.

II μητέρα μου ήταν μιά Ικτακτη νοικο
κυρά, άλλά δέν τής έμοιαζα διόλου γίατί έπει- 
οή εργαζόμουνα σέ γραφ3ιο δέν μέ άφηνε ν’ 
ανακατευωμαι σε οουλειες του σπιτιού γιά νά 
μην κουράζωμαι. Το ευρισκεάλλως τε τ*>λύπι& 
ευκολονά εργάζεται μόνη της,παρά νά&δηγή i r  
μέναπου με ευρισκεπολύ άνεπίδεκτημαθήσεως.

X  Λ ΑΘ Ο Σ., >-<
—  lev ντοέτίΒοαι καθόλου ;  εχεις μοϋτρα  > ά με 

βλέη^ς ; εχεις άκόμα τό τουπέ νά Λές Έ ρα - 
ομία οου ; Άκοΰς, άκοΰς ό έξώλης καί προώ - 
λης νά μου κάνυ άπιοτία  ! Κ α ι ποϋ ; Έ δ ώ  
οτήν κάμαρά μου ! Κ α ι με ποιά ; Μ ε την ίδια 
την αδερφή μου ! * Ακοΰς... άκοΰς... ό...

—  Στάοον, Έ ρασμία μου, μην το παίρν^ς 
ετσ ι τό  πράγμα Στάσου, γιά τό Θεό, να σοϋ 
εξηγήσω... Σ ο ΰ  ορκίζομαι ατά μάτια  μου πώς 
δεν τό  έκανα εξεπίτηδες, δεν τό ηθε/.α...

—  ~®Χ.ι> t** βίασε κάνεις, άλλά εγινε :τα-
ρεξήγηαις. Ν ά , στάσου νά ιδ η ς : εχτες τό βρα- 
δάκι, καθιος μ τή κ α  στήν κάμαρά οου κ ι ’ ήτανε 
κατεβασμένες ο ί κουρτίνες, μες στό μισοσκόταδο, 
δεν δ\έκρινα πώ ς ί'μανε ή άδελφή σου κ ι ’ οχι έσυ 
που κοιμότανε ςαπ/.ωμένη και μισόγυμνη στό 
ντιβάνι. A V  <ίμιχ άρχισα νά τήν χαϊδεύω και μ ι- 
σοξύπνηοβ, ούτε κ ι ’ α ίτή  π. ν περίμενε ιόν δικά 
της κατάλαβε τ ίπ ο τε , παρά μ ’ αγκάλιασε κ ι ’ 
αρχίσαμε νά φιλιούμαστε. °Οταν έκαταλάβαμε τό 
λάθος μος, ήταν πολύ άργά πιά γιά νά σταμα
τήσουμε, κ ι* οταν εμπήκες εσύ, άκόμα πιό αρ- 
γότερα. Α ύ τό  ε ΐν ’ δλο.

—  Μ άλιστα , και θαρρείς τώρα πώς μ ’ απο
κοίμισες !  Αύτά τ  ’ άκούω βερεσε εγώ, γιατί είνε 
προφάσεις εν άμαρτίαις, Οΰτε θέλω νά σε ξαναί
δώ στά μάτια  μου.

—  Μ ά στάσου, βρε Έ ρασμ ία  μου , μήν κάν^ς 
ετσι. Σκέψ ου λίγο ψύχραιμα, <5βν έκαμα κανένα 
έγκλημα. Μ ά στό κάτω -κάτω  τής γραφής κ ι ’ 
επίτηδες νά τώκαμα, δεν ήτανε καμμιά ξένη... 
με τήν αδερφή οοι· ήτανε, δεν εϊνε τόαο σοβαρό.

—  ~Α, ώ στε ετσ ι ; δεν τό βρίσκεις σοβαρό ;
—  Μά βέβαια, οικογενειακός σας φίλος είμαι 

μεταξύ μας θά μείνη.
—  Κ α ι δεν μοΰ λές, κύριε άν σ ’ άπατήσω εγώ 

με τόν αδερφό οον, δεν &ά ϋυμώσης εσύ ;
— Σ ε  βεβαιώ οχι.
—  Καθόλου ;
—  ’Απολύτω ς.
—  Σοβαρώς τό ?.ές ;
—  Σοβαρώ τα τα  και οτό δίνω και γραπτώ ς  

μάλιστα άν θέλυς,
—  Καλά, τό τε θά πάω κ ι '  εγώ αί'ριο νά σ ’ 

άπατήοω με τόν αδερφό σου γιά νά σε εκδικηθώ.
—  Ευχαρίστως, δποτε ϋελεις... Ξέρεις μόνο 

ποιό εινε τό  δυσάρεστο !
—  Π οιό ;
—  "Ο τι δεν εχω αδερφό ! ΓΊΥΜ.

Γι* αυτους όλους τους λόγους οταν παντρΐύ- 
θηχα δεν ειχα Ιδέα τ ι 6ά πή σπίτι καί παρ’ 
βλα οια  μου ελε/αν οί πέρις οιετεινόμην οτι ό 
ερως μ^ορε; νά τά  άναπλη ώτν| ολα' \Utso ά- 
πατηαεντ) vjjtcuv. “Οταν πέρασε b μήν τοΰ 
μέλιτος καϊ πήγαμε νά ϊγκατασταθοΰμε στο 
σπίτι μας άρχισαν μιά μιά ή εύθύνη... Έ γ ώ  
αποφασισμένη νά τάς υπερνικήσω έφόρεσα μ'.ά 
κομψή ποδ ά καί ανασκουμπώθηκα, μά έλα 
ποΰ οέν τά  κατάοερνα... Καί νά μή σας τά 
πολυλογώ αναγκάστηκα νά ζητήσω  τηλεφω- 
νικώς όοηνιες άπό τή μητέρα μου πώς τη γα 
νίζονται ή πατάτες καίπώ^ γίνεται ή ομελέτα.

Λεν αργησαν ν ’ αρχίσουν ή απογοητεύσεις... 
Ό  Φρέντυ στήν αρχή τ'ο εϋρισκε διασκεδαστι- 
κό κι’ έγελοΰσε άμα μ’ ίολεπε σ’ αμηχανία, 
αλλά σιγά σιγά άρχιζε νά βαρυεστίζ^ καί νά 
γκρινιάζη^ Έσκεο&ηκα τάτε ν ί  προτείνω στή 
μητέρα μου νά ®λθη νά κατοικήσϊ) μαζύ μας 
Ό  Φρέντυ οαως πρικτικώτερος μοίϊ λέει μιά 
μέρα ποΰ ήταν στά καλά του:

—  Ά ν  ήμουν στή θέσι σου θά £βαζα μιά άγ- 
γελίσ στις ««ημερίδες:

«Ζ η τε ίτα ι γιαγιά γιά μέλλοντα τά γεννηθή 
εγγονον ή έγγονήν».

Σ τήν αχη ένόμιζα πώς αστειεύεται μά ά®οΰ 
έπέμενε τόν ακόυσα καί σέ δυο μέρες κατέ- 
οθασε εις το σ?:ιτι μας σωρίαγιαγιάδων.

Έδιαλέξαμε τήν πιο νέαν ποΰ ητο 55 έτών 
καί άπό έκείνην τήν ήμέραν εύρήκαμε τήν 
ησυχία μας.

’Ολα εΐνε έν τάξει, τά σπίτι ρολίϊ καί εγώ 
μέ τό Φρέντυ μου αγαπημένοι πιό πολΰ κι’ 
άπο πρώτα.

Νά μι* μέθοδος ποΰ τήν σι»νιστώ εις ολες 
οσες παντρεύονταικαίδένςεύρουνάπδνοικοκυριέ. 
'Υπάρχουν άβθονες γεροντοκόρες ποΰ κάνουν 
τϊ καί πώς νά γίνουν γιαγιάδες άφοΰ δέν κα- 
νώρθωσαν να γίνουν μητέρες, i ι ι ι ηαμ

ΤΑ ΑΣΤΕΙΑ  ΤΟΤ Κου ΒΑΖΟΥ

Ο Υ Π Ο ψ Η ψ Ι Ο Σ
θά βάλχ)ς κάλπη, άνδρα μου ; 4ρω;α 

ή κ. Βάζου τόν σύζυγόν της.
Ο κ. Βαζος πετιέται άπό τήν πολυθρόνα 

κι" άνέκραξβ :
—  Μπράβο, μωρέ γυ

ναίκα. Καιρό είχες νά τό 
κάνος.

—  Τ ί  νάκάνω ;
—  Τό καλαμπουράκι. Ή  

κάλπη κι’ ό χ ά Α π η ς , δη 
λαδή ό κάλπικος. Ώ χ, 
ώχ, ώχ. Το€το πάλι είναι 
ντεμΐ σαιζόν.

—  Θά έκτεθής λοιπόν ; 
τόν έρωτα ή γυναίκα του.

—  Θά εκτεθώ, άλλά δέν 
ξερω ποϋ νά έκτβθώ βρέ 
γυναίκα. Σέ ποιά επαρχία.

— Νά έκτεθβς στά Μ'αρά ποΰ θά Ισχύση τό 
πλειοψηφικόν.

—  *A ^d v,L νανοι^ ό κ. Βάζος. Ψαρά, 
ν αρα , «οχ, Vαρά, μέ τή βαρκούλα ποΰ τρα-

γιαλό-γιαλό. Αύτό πάλι θά τό φυλάξω 
γιά τόν χειμώνα. Νά τό λέα> καί νά ζεσταί-
νουμαι !

Ό  χ .  Σ φ ιρ ν τ ιρ λ ώ ν η ς

Τ α  Α Π Ο Κ Ρ Υ Φ Α

ΦΑΜ - ΝΤΕ - ΣΑΜΠΡ
Δουλικό; Τ ί  έκανε λέει; Άκόμα καλέ, δέ 

μάθανε σ'αύτά τά νέα πλουσιόσπιτα νά λένε 
τόν αλλονε με το σωο?ό του ο?ομα .. φάν-ντέ 
σάντρ!.., Βουή μοσιέ, είμαι όπως σδς τό λέω. 
Φάμ-ντέ-σάντρ! Στόχωριό μου μ'έλέγανε Κα- 
τιρίνα, ή κυρία μέ φωνάζει Κατίνα, ό μεγά
λος κύριος Καίτη καί ό μικρός, ποΰ εΐνε φοι
τητής... αύτός άσταί Μέ λέει Κατι«άκι.

Ή  εργασία μου είνε... πολυσχιδές, λέει ό 
ν®'? χΰριος. Τ ί  έχει νά 

| πϋ αύτό; Στρώνω τάκρεβ-
1 ^  βάτια, νιύνω τήν κυρία, 

πηγαίνω τά ραβασάκια, 
■ρυφακούω καϊ κυττάοο 
άπ’ τήν κλειδαρότρυπα. 
Καί τί παίρνω; Οδτε έκα- 
τ^ν 8‘xooi! "^ς μήν είχα 
τά... περμίτουάρ!,.. Δέ θά 
καθώμουνα μιά στιγμή.

Γλεντάω, κάνω χάζι ό
μως. Παρατηρημένο αύτό: 
Σ ’ όποια σπίτια ό γιατρός 

, εΐνε νέος, ή κυρία άρρω-
σταίνει ολοένα. Ή  δική 

, t μου τώρα πέφτει κάθε
τρεις κοί λίγο. Εΐνε, λέ

ει, καλέ, άνεμικής έγκράσεως!... Ξύλο πού 
θέλει! Αύτό στό χωριό μου τό λέμβ άδιαντρο- 
πία, νά κ>είν8ται μ< τό γιατρό Κι* δ νέος
κύριος, ώρες ώ}ες, εϊνε κι' αυτός τό ίδιο ά- 
ναιμικής έγκράσεως. Καί μέ φωνάζει στήν 
κάμαρά του.λΆλλά τρώει αφαλιέρες!..

Ενώ ή κτρία; Σώσον κύριε τόν λαόν σου 
μ’ αύτή τή γυναίκα! Ό λ ο  θέλει νά τής βά
ζει, λέει, τό θερμόμειρο' Κι* αύτός, τό βγά
ζει άπό τήν τσέπη του, σηκώνεται τδ χτυ
πάει, τό χτυπάει, τήν ξεσκεπάζει, τό βάζει 
όπως πρέπει καί περιμένει νά ίδ^. Ά λλο τε  
δμως δέν περιμένει τίποτε. Καί καθώς βϊνε 
κι* αύτός αναιμικής έγκράσεως— άχ Βαγγελί
στρα μου!...— γίνονται άνου κάτου .·

Αύτό πού δέ χωνεύω λοιπόν, εΐνε ατό τέ
λος τον χρόνου ποΰ μας έστειλε ό κύρ για
τρός Ινα λογαριασμό δυό χιλιάδες οχτακόσιες 
δραχμές γιά τις βίζιτές του στήν κυρία. Ό  
κύριος μουρμούρισε :

— Σάν πολλά μας τά λέει, Ευλαλία, είπε 
τής κυρίας.

— Ό χ ι  ό καηιιένος, Μενέλαε ! Εφέτος ερ
γάστηκε γιά τήν υγεία μου, τοΰ κάνει ή μου
σίτσα, πρέπει νά πληρω βΐ!

Τ ί  τής πληρώνετε ;
Η ΚΙΚΗ

—  Τί κάνης, Κασταμπρόχο, όταν πιά- 
ση πυρκαγιά ;

— Φωνάζω.
—  Τί φωνάζεις ;
—  ΙΙαύσατε πΰρ !



β

ΤΟ  Ι Υ Σ Τ Ι Κ Ι Κ  Τ ϋ ϊ  Α Ρ Μ ΕΝ Η
Υ Π Ο  L X D

(Συνέχεια έχ τοϋ ποοηγουμένου)
— "Ε  ; ημείς αί γυναίκες ειμεθα πονηραί.
—  Ά λ λ ά  πώς, λίγε λοιπόν, Ζ&ΐνέπ χα- 

νοΰμ, όιηγήσου ! .. άνεκραξαν έ* περιτροπή; 
καί αί τρεις δδαλίσχαι.

Ό  Τιγράν, εύρεθείς εις Αδιέξοδον πλέον, 
διηγήθη λεπτομερώς όλόχληρον τήν ιστορίαν 
τον, μέ μόνην τήν διαφοράν δ »  διβτήρηιε 
τό δνομα τή; Ζεϊνέπ, παραστήσας έαυτόν ώ; 

θαλαμηπόλον μεμυημένην είς τούς έρωτας 
τής δβσποίνης της !

Αί τρεις δδαλίσχαι ηχούσαν άπλήοτως τήν 
άφήγηοιν τοΰ Τιγράν, βέν έβράδυναν δέ νά 
δαχρύοουν διά τήν τύχην τής άτυχούς Χαΐ- 
81ν. Ό τε  δέ έτελείωσεν ούτος, ένθουσιασθεΐ - 
ααι έκ τής αύταπαρνήσεως, ήν άπέδωχεν είς 
έαυτόν, διά τή; ύποθάλψΒω; των έρώτων 
τή; δεαποίνης του, έσφιξαν θερμώς τήν χεΐ - 
ρα του καί τόν συνεχάρησαν διά φιλημάτων.

—  Καί ήτο ώριΐος λοιπόν αυτός ό Α ρμέ 
νιος ; ή}ώτησβν ή Έ^ι/ε, διά νά θυσιασθα 
δι' αύτόν μία Σουλτάνα ;

— Πολΰ ώραΐος, χανούμ.
—  Μά τόσον ωραίος, Αστε νά τούς γ»- 

λάσ|| όλους μβτημφιβσμένος εί; γυναίκα ;
Ό  Τιγράν ένευσε καταφατικώς καί ήναγ- 

χάσθη νά χαμηλώσω τό βλέμμα διότι δέν 
διέφυγεν είς αύιόν ότι οί οφθαλμοί τής 
Γκιουζελ προσεκολλήθηααν επί τής μορφής 
του χατά τρόπον εξεταστικόν καί παρά 
δοξον.

Ή το  καιρός ν" άποσπάσο τήν προσοχήν 
των £κ τοΰ ατόμου του, διότι πάσα άποκά- 
λυψις θά ώθει αύτόν είς άφευ»τον όλεθρον.

Ό  απειλών αύτόν κίνδυνος, έπκνεφερεν 
είς αύτόν όλόχληρον τήν διαταραχθεΐσαν 
διαύγειαν τοΰ πνεύματός τοο.

Ή  Γκιουζβλ μάλιστα είχεν αρχίσει νά έ;ε- 
τάζη δι' ύ.τόπτου βλέμματος τάς χεΐρας του 
καί νάς εξογκώσεις ιού στήθους του. "Ισως 
μετά τινας στιγμάς θά ή re πλέον αδύνατον 
νά κρύψα τό φΰλον του άπό τάς τρεις έχεί- 
νας νβσράς χαί φιλυπόπτους γυναίκας.

Άνέλαβε λοιπόν κατάλληλον ύφος καί 
είπε :

—  Καί τώρα, επειδή υοΰ έχάματε άδελ- 
φαί μου τόυην μεγάλην έχδούλευσιν χαί σάς 
χρεωστώ^τήν ζωήν μου, Οά σας άποχαλύψω 
χαί ένα άλλο άκόμη μυατικόν, πού έάν θε- 
λήαετε νά τό άχούσετε μέ φρόνησιν, θά σάς 
κάμη εΐ’τυχίϋμένες καί θά ή-ΐπθ3έοετε νά 
εΐίρετε καί σεΐς όπως θέλετε τήν χαράν τή; 
ζωής, πού τήν ζητείτε καί δέν τήν έχετε.

Αί τρ ΐς δδαλίσχαι παρέμειναν έκθαμβοι.
— Ά χ  ! έκαμεν ή Γχιου'έλ, τή; όηοίας 

ή προσοχή άπεσπάοθη ταχέως έχ τοΰ Τι- 
γράν δια τη; άναμνήσεως τής έγχαταλή- 
ι|κως· τοϋ μπέη. Διά νά κερδίσωμεν τήν ζωήν 
πού  ̂ θέλομεν, χανούμ, πρέπει νά ειμεθα 
πλούσια1. Ά ς  είχομεν χρήματα καί έγώ 
ή;ευρα πώς τήν γλεντούν τήν ζωήν.

Ό  Τιγράν, ^είς τήν άπάντηαιν ταύϊην, 
ένόησε πλέον ότι εϊχεν εξασφαλίσει τήν σω
τ η ρ ία ν  του.

— Χρήματα θέλετε ; ήρώτησε ζωηρώς. 
Λ »πόν, τό καλόν πού μοϋ έχάματε δέν θά 
σάς τό πληρώσω έγώ, θά σας τό πληρώσω 
ό Αλλάχ.

Αί γυναίκες παρετήρησαν άλλήλας έκ
πληκτοι.

Ό  Αρμένιος έξηχολούθηοε :
— Μέσα εις τήν υπόνομον εκείνην υπάρχει 

δλος ό θηααυρίς τής Τζελιμέ.
’Ο θησαυρός τη; Τζελιμέ ! άνέκραξαν χαί 

αί τρεις ταυτοχρόνως.
Ό  νεανίας ένευσε καταφατικώς.
— Πολλά, πολλά χρήματα ; ήρώτησεν ή 

Γκιουζελ.
— Πολλά, χανούμ, αμέτρητα.
— Ποϋ» είνε ; θέλω νά τό# ίδώ, είπεν 

αυτή εγειρόμενη.
Καί στρεφομένη πρός τάς £λλας, συνεπλή- 

ρωσε περιχαρώς :
— Πάμε !... πάμε νά ϊδοΰμε I...
— Ό χ ι. δχ^ άπήττησαν ή Έλμάζ καί ή 

Έμινέ.
_ —  Τότε πηγαίνω έγώ, Ζεϊνέπ χανούμ ! 
άνοιξε τήν θύραν.

Καί σύρουσα τόν Τιγράν έκ τής χειρός 
έφερε ν αύιδν μέχρι τοϋ τοίχου.

Ό  Αρμένιος ήννόει ότι μόνον ή άποκά- 
λυψις τοΰ θησαυροί! θά έξησφάλιζε τήν σω
τηρίαν του καί τήν ψυ /ήν του κατά τήν 
νύκτα. (Άλολουθεΐ)

ΕΥΘΥΜΕΣ ISXOJPIES

ΕΝΑ Κ ΑΚ Ο ΡΟ ΙΖ ΚΟ Σ Τ Ο Ι Χ Η Μ Α
Κληθέντες είς Χάβρην διά κατεπείγουσαν 

ύπόθεσιν ό Ντεζιρέ Πρυνάλ χαί ό φίλος του 
Μωχουά, ώρισαν τόπον συναντήοεως ένα 
πρωΐ στό μεγάλο σταθμό τοΰ Σαίν- Λαξάρ.

Έφθασαν σχεδόν συγχρόνως λαχανιάζοντας 
καί μέ τό πρόσωπο μούσκεμα άπό τόν Ιδρώ
τα, στις 8 καί 28'. δηλαδή e ta  λεπτό μόνον 
πρό της κανονικής άναχωρήσεως τοϋ έξπρέξ.

Μόλις άντήλλαξαν μιά γρήγορη χειραψία 
καί ώρμησαν πρός τον υπάλληλον τόν έπι- 
φορτισμένον τήν έξέλεγξιν τών εισιτηρίων.

—  'Ω  1 Ώ  ! έκαμε ό άνθραίπος αύιός μει- 
διών δέν εΐνε ανάγκη νά τρέχβτε.ετσι,δέν άρ- 
γήσατε. Τό  τραίνο τής Χάβρη; δέν ετοιμά
στηκε άχόμη.

—  Δέν ετοιμάσθηκε τό τραίνο τής Χάβρης! 
έφώναξε άπορων ό Μωχουά. Μά αύτό θά φύ- 
γη σ’ ένα λεπτό ...

—  Κα-νο·ν.-->ώί, ΐίως παρετήρησεν ό ε
λεγκτής.

Ά λλά  πρα-γμα τι-χώς ώρισμενως όχι !..
—  Τότε λοιπόν πότε θ ί  φύγΉ ; ρώτησε ό 

Πρυνάλ κατάπληκτος.
Ό  άζιότιμος ύπίλληλος ύψωσε τάς χεΐρας 

του πρός τόν ουρανόν, έχίνησε πολλές φορές 
τήν κεφαλήν καί έπί τέλους έψιθυρισε.

—  Τ ι  παιδιά ποΰ είσθε ! Μά δέν έταξειδε- 
ψατε κοτέ μ' αύτό τόν σιδηρόδρομο.

Καί χωρίς νά περιμένω τήν άπάντησι.
—  Μάθετε λοιπόν τοΰτο, χαχομοίρηδέςμου 

άπό δώ φεύγουνε τά τροΐνα— θά εΐνε γελοΐον 
νά ύποστηρίξωμεν, τό εναντίον, μόνον, διά
βολε, φεύγουνε μέ καθυστέρησιν χατά τό μαλ 
λον ή ήτταν μακράν 1...

—  Κατά τό μάλλον ή ήττον μακράν ; Τ ί  
εννοείτε μ' αύτό, ρώτησε ανήσυχος ό Πρυνάλ

—  Εννοώ ότι ή καθυστέρηυις ποικίλλει 
μεταξύ πέντε λεπτών ή καί πέ*τε ωρών. Έ -  
ξαρτάται... Έ ν  πάοη περιπτώοει, μπορώ νά 
σάς διαβεβαιώσω ότι σήμερα— κι* αύτό τό 
έ;ηχοφωσα έξ αυθεντική; πηγής— τό έξπρές 
τής Χάβρηε δίν θά φύπ] παρά μετά πέντε 
λεπτά τής ώρας..

Ό  Μωχουά έχύτταξε τόν Πρυνάλ ό όιτοΐας 
έχκύτταξε πάλι τόν Μωκουά γιά πολύ ώρα.

— Τ ώ ρα ;
—  Νά σόΰ πώ, είπεν Ιξαφνα ό Πρνάλπρο- 

τιμώ νά φύγω άμέσως.
—  Δέ θέλεις πιά νά πςίς στή Χάβρη ; ε- 

καμε ό άλλος φουσκωμένος.
—  Τουναντίον Μωχουά. Καί ακριβώς γιά 

αύτό δέ θέλω νά περιμένω πέντε ώρες.
—  Τό τε ;.... Δέν χαταλαβαίν», προτιμώ νά 

στό πώ καθαρά.
—  Εντούτοις είνε άπλούστατον, έξήγησεν 

ό Πρυνάλ. θά πάω νά πάρω στό σταθμό τοΰ 
Βορρά τό πρώτο τραίνο γιά τό Τρεπόρ.... 
Μιά φορά καί βρεθώ έχει, θά βρώ εύκολα 
τόν τρόπο νά ναυλώσω ενα πλσΐο γιά νά μέ 
πάη στή Χάβρη.
»> Ό  Μωχουά έοταύεωσε τούς βραχίονας.

— · Θά τό κάμ^ς αύτό; είπε είρωνικώς.
—  θάν τό κάμω.
—  Καί φαντάζεσαι ότι θά φθάσχις στή 

Χάβρη πριν άπό μένα ποϋ θά περιμένω έδώ 
πέντε ώρες θωρακισμένο? μέ υπομονή ; Τ ί  
νά σοΰ πώ έχεις χατι ιδέες !..

Ά λλ ά  ό Ντεζυρέ Πρυνάλ «κίνησε ήσυχα 
τό κεφάλι καί άπάντησε.

—  Ό χ ι  μόνο τό φαντάζομαι φιλαράκο μου 
άλλά καί στοιχηματίζω πέντε δραχμές ότι θά 
είμαι στό μώλο τοΰ σταθμού τής Χάβρης 
πριν άπό σένα.

—  Βέβαια άν πςίς μέ χανένα αεροπλάνο 1
—  Σο6 μιλώ σοβαρά Μωνουα.
—  Κ ι' έγώ επίσης Πρυνάλ.
—  Μιά ιδέα. Στοιχηματίζεις.
—  Στοιχηματίζω.
—  Ό τ ι  θ<* έχω πάει στή Χάβρη πριν άπό 

σένα.
—  Μάλιστα.
—  Σύμφωνοι ;
=  Σύμφωνοι. ** *

Τήν άλλη μέρα τό προοι ό Ντεζυρέ Πρυνάλ 
άπεβιβάζετο στή Χάβρη καί μετέβαινε διά 
τοΰ τράμ είς τόν σταθμόν.

Τό  ταξεΐδι του άπό Τρεπόρ είς Χάβρην 
διήρκεσε περισσότερον άφ’ όΐον έλογάριαζε, 
διότι τό πλοΐον τό όποιον είχε ναυλώβεί, ύ- 
πέφερε πολύ άπό τήν τρικυμίαν.

Διά τοΰτο ήτο κάπως άνήσυχος διά τήν έκ 
βασιν τοΰ στοιχήματός του.

Ά λλ ά  στό σταθμό δέν έφαίνετο πουθενά 
ό Μωκουά.

« ’βρισμένος ό Μωκουά κουρασθείς νάτόν 
περιμένω θά είχε φύγει πρό πολλοΰ.»

—  Σας παρρκαλώ είπε δ Πρυνάλ σ’ έναν

0 1 ΑΘ Μ ΟΙ Τ Ω Ν  A0H H Q N
Υ Π Ο  i n .  Κ Ο Ν Δ Υ Δ Δ Κ Η

(Συνέχεια έχ τοΰ προηγουμένου)
Ό χ ι  όχι ελεγεν ή θερμή μελαχροινή, έγο. 

ν'άπαρνηθώ τή φιλία μας; Δέ ξέρω χί θά 
κάμχ)ς έού, άλλ’ έγώ, μαχαίρι νά μοΰ βάλου
νε στό λαιμό, τήν Άρνοΰμαι τήν άδελφή μου 
Μαριώρα.

— Εύχαριστώ, Δέσπω μου, κέγ<» τό ϊδιο, 
είπεν ή Μαριώρα μέ φωνήν, τήν οποίαν έδό- 
νει μυχία συγκίιηιιις.

Μετά μικράν δε σιγήν είπε:
— Μά τί είπαν αΰιοί οί άνθρωποι; Νά μα

λώσουν έτσι χωρίς αιτίαν, χωρίς τίποτε!
Τήν αύτήν έρώτησιν άπίτεινεν άπέτειι-εν 

είς έαυτήν καί Δέσπω. Ά λλά  τώρα, οτβ 
είχε παυσει ή ταραχή καί ή σύγχυσις τοΰ 
πνεύματος αύτή;, έμάντευε τήν άφορμήν της 
αίφνιδίας έκείνης ίριδος. Ό  Ααχτσράχης, 
άπδ νοΰ τοκετοΰ τής Μαριώρας, δέν έπαυε νά 
τή* ένοχλή μέ λόγους χαί χειρονομίας, πρό 
τινων δέ ήμερων βλέπων τήν έπίμονον άντί- 
στασίν τη; τής είχεν είπυ, ότι έβαρύνθη τήν 
Μαριώοαν, καί ότι ήτο πρόθυμος νά πάρ^ 
αύτήν.

— Νά μέ πάρχις; ήρώιησεν ή Δέσπω έιπλη- 
κτος. Καί τή γυναίκα οου;

*0 Τόκ η ; έγέλαοε.
— Τή  γυναίκα μου; Δέ βαριέσαι. Τάπίστε- 

ψες κ ιί  σύ πώς τήν πήρα στ’ άλήθεια;
—  Ά μέ; έ:οαύλι*εν ή νεάνις έν καταπλήξει 
Τ ί  άμέ; "Ολα θέλει νά τβ ξέρχις; Δέν είναι 

γυναίκα μου, νά.Τι ήθελες νά πάμω γιά νά 
τή* χνταφίρω; Έ ν α  ψεύτικο παπά, δύο στέ- 
φανα «αί «Ή σ α ΐα  χόρευε>...

Ά λ λ ’ ίδών ότι ή ^άποκάλυψις έπροξενησεν 
εναντίαν τή; έπιδ.ωχομένης έντύπωσιν, έγε- 
λασε έκ νέου. Τ ί  έύκολόπιστη ποΰ ήταν αύ
τή ή άοαπίνα! Τώχαψε άμέσως.

— Σούχωράτεψα, οέ δαμάλι, γιά νά δώ ως 
που φθάνει ή κουταμάρα σου, προσέθηχε 
γελών βεβιασμένον γέλωτα.

Ή  Δέσπω όμως δέν μετεπείθετο πλέον, 
διότι ένεθυμεΐτο χαί τούς υπαινιγμούς τοϋ 
Τζερεμέ. Ή  δυστυχής φίλη είχε γείνχι θϋμα 
άτίμου άπατης.
" Έ ν  τούτοις ό Ααχταράχης τής ίιιτέσχβτο 

νά πάρχ) διαζύγιον καί τά νυμφευθΰ αύτήν. 
Έπειδή δέ ή Δβσπω, έν τή άγανακτήσει τη ς ,  
τοϋ είπεν ότι όέν έδιδε τό νύχι το€ Παύλου 
της νά πάρη ολόκληρον, ό Αριστοτέλης ή- 
πείληαεν ότι θά τόν έσκότωνε τόν χαπετάν 
Σαράχαν, τον όποιον δέν έχώνευν, διότι 
τοΰμπαινε 'ς  τή μύτσ μέ τά νταηλίκια ταυ. 
Δέν έπρεπε νά τόν πειράζουν, γιατί όέν είχε 
χάμυ φονικό άχόμη καί *όν έτρωγαν τά χέρια 
τουί

Ά λ λ ά  τί τό οφβλος νά ομολογήσω τώρα 
πάντα ταϋτα πρός τήν δυστυχή Μαριώραν 
Θά ηΰξανε τήν δυστυχίαν καί τάς θλίψεις 
νης χωρίς κανέν όφελος. ΈπροτΙμησε λοιπόν 
νΛ  εξακολουθήσω σιωπώσα. Έ ν  ‘πάσχΐ περι 
πτώσει αύτή δέν συνήργει είς τάς άπιστίας 
τοΰ Λαχταράκή. Ούδέ ήττον άνσηύχει διά τάς 
άπειλός αύτοΰ κατά τοΰ Παύλου της.

Είχε νυχτώσει, όταν έφθαοαν είς τήν κα
τοικίαν τή; Μαριώρας, άλλ' ό Αριστοτέλης 
δέν ήτο έχει.

(Ακολουθεί)

υπάλληλο πού περνούσε τί ιορα έφθασε έδ» 
ιό έξπρές πού έπρόχειτο ν’ άναχωρήοΉ χθές 
τό πρωΐ, άπό τό Παρίσι στις 8 29 ;

— Δέν εφθασε, κύριε.
.Ο  Ντεζιρέ Πρυνάλ άρχισε νά άναπνέχι : 

«θά έχέρδιζε τό στοίχημά του a ja  γε;»
— Δηλαδή έπανέλαβε νωχελώς ό ύπάλλη- 

λρς, έπαθε κάποια μικρή καταστροφή, τρία 
χιλιόμετρα μακριά άπ’ έδω... Συνεκρούσθη 
μέ κάποιο άλλο τραίνο... Σχεδόν όλοι οί έπι- 
βάται έφονεύθησαν ή έπληγώθησαν,

— Ώ Ι  Θεέ μου, τί μοΰ λέτε;... Κ ι” ό καη
μένος ό Μωκουά πού...

— Έπεριμέεαιε κανένα, κύριε; ρώτησε μβ 
έν;ιαφέρον..- Μά τότε νά, πηγαίνετε νά δήτβ 
πεντακόσια μέτρα άπό δώ, σ' έκεΐνο τό μι
κρό κτίριο... Έ κ ε ΐ έβαλαν τά θύματα...

*♦ *
— Έ ,  τάδες; έφώναξεν ό Πουνάλ σφίγγαιν 

πέντε λεπτά άργότερα τό χέρι τοϋ Μωκουά, 
ό όποιος ήτο ξαπλωμένος σ’ έ*α κρεββάτι 
μέ σπασμένο το άριστερδ πόδι. Δέν στάλεγα 
πώς θά φτάσω πρώτος στή Χάβρη και δτι θ* 
χάσρς τό στοίχημά σου;

Μιταφ. α γγε»

ΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΩ Ν  ΑΝ ΑΓΝ Ω ΣΤΩ Ν

(50 λεπτά ή λέξις)

Νεαρό προσφυγόπουλο ζητεί αλληλο
γραφίαν με δεσποινίδας καλών οικογε
νειών. Σχοπος ο,τι επακολουθήσει. Γρά
ψατε Β. Τσουκαλάν διά Παναγιώτην 
Φωιιάδην Νέα ’Ιωνία ’Αθηνών.

—  Rennete εΰγε’ δεξου τά ειλικρινή 
μου συγχαρητήρια Α . Σ .

—  Γεώργο Σέ ευχαριστώ θερμώς δι’ 
ευχάς σου. Πάντα ή ϊδια. Β. Σ.

— Νεαρός φοιτητής ζητεί αλληλογρα
φία μέ κορίτσια μορφωμένα. Γράψατε 
Τάκην Λάκην Poste Restante ’Αθήνας.

—  Νεαρβς σπουδαστής ζηιεΐ άλληλο 
γραφίαν μέ άνεπτυγμέ>ες δεσποινίδες- 
Γράψατε Δ. Φ. p. r. Αθήνας.

—' Πληγωμένο πουλί. Γειά σου, Μέ 
λαχιάρα έπήρα τβ γράμμα σου και εχά- 
ρην διά τήν υγείαν σου δι* ήν τόσον 
άνησΰχησα, Φόβοι σου τελείως αδικαιο
λόγητοι. ’Εμμένω είς τούς δρκους μου- 
Γράφε τακτικά καί μή στενόχωρησαι. 
Προσεχώς θά γνωρίσω άφιξίν μου. Πάν
τα δικός σου Σ. Γ .

—  Μαργκώ- Προτιμώ ϊδω Βιβη τέλος 
Δεκεμβρίου. Έά ν τότε ή βραδΰτερον α
δύνατης, πήγαινε τώρα καί έρχομαι ενα 
Σαββατοκύριακο. Πρό οριστικής άπο- 
φάσεως γιά γραφείο, γράψε λδπτομερέ- 
οτατα. Τάκΐίος.

— Νέος μορφωμένος ζητεί αλληλο
γραφίαν Ελληνιστί, Γαλλιστί, ή ’Αγ
γλιστί μέ δεσποινίδας 15— 19 έτών. 
Γ  ράψατε A. A. A. p. r. Ένταΰθα.

—  Φανταράκι πολύ μορφωμένο καί 
δή σπουδαστής έλπίζων στά εύγενή αι
σθήματα μορφωμένων κοριτσιών πρός 
παρηγορίαν τής μοναξιάς του ζητεί αλ
ληλογραφίαν με κορίτσια πανταχόθεν. 
Μάνος Τσαγκαρόπουλος p. r. Η ρά 
κλειον Κρήνης.

—  Ζητώ μικρή καί Ιδανική φίλη μέ 
αγνά αισθήματα καί τρυφερή καρδιά. 
Στράτος Έλευθεριάδης p. r. Πειραιά.

Μαργκώ. Στή Βιβή δέν έγραψα επειδή 
δέν τής βλέπεις. Αϊ έπιστολαί θά έχουν 
αρχικά ονόματος καί διεύθυνσι μου. 
Στή c Σφαίρα > στέλλω Κυριακήν γράφε 
λοηιόν τό Σάββατο. Έννοϋσα ύπόθεσιν 
χωροφύλακος. Είμαι τρομερά άπησχο- 
λημένος- ευχαριστώ ποΰ μέ βοηθεϊς τόσο 
πολΰ' δυστυχώς δέν μπορώ γιά ανταπό
δοση παρά μόνον νά κάνω ο,τι σ’ ευχα
ριστεί. Τάκιτος

Ο Ν Ο Ο Μ ΑΝ ΤΗ Σ ΤΗ Σ  «ΣΦ ΑΙΡ ΑΣ»

Τ ό  γ ραφ είο  ν ίή ς  * Σφ α ίρας* Αναλαμβά
νει th y  δ ιαβ ίβ αο ιν  επ ισ το λ ώ ν  έ χ  μ ίρονς  
:ώ ν  ενδ ια φ ερομ ένω ν  πρός δ ιάοημον  έ χ  
Κ ω ν σ τα ν τ ιν ο υ π ό λ ε ω ς  Ν οο μ ά ν τη ν  χ α ί π νεν - 

α,τιστήν δ ια μ ένον τα  έν  Ά θ ή ν α ις .  Π λ ή 
ρ ες  φώς είς σλα  τά  οίχογενειακα. μ υστήρ ια .

Π ν ευ μ α τισ μ ό ς , υπ ν ω τισμ ό ς , τρα π ε ζά κ ι.
Ψ υχολογία  π α ν τό ς  ά τόμ ου  έπ ί τή  βά σει 

:ο ΰ  γραφ ιχοΰ  χαραχτηρος.
Σ ν ν εν ν ό η σ ις  δ ι’α λληλογρα φ ία ς. 'Α π α ν 

τή σε ις  τα χ ε ϊα ι χα ) ά χρ ιβ ε ΐς . Π λ ή ρ η ς  μ υ - 
ο τη ό τη ς .  Γ  ράψ α τε : Ν οομ ά ντην , γραφεία  
* Σ φ α ίρα ς* ' έ ο ω χ λ ε ίο ν τες δραχμάς 10 ε ίς  
ίχ ά σ τη ν  επ ισ το λή ν .

Ε ίς  τού ς  έπ ιθυμ οϋντα ς νά λά βουν  άτιαν- 
τήα εις  δ ι ’ ιδ ια ιτέρα ς έπ ισ το λ ή ς  χ α ί όχ ι δ ιά  
τή ς  σ τή λη ς , κ α θ ίσ τα τα ι γ ν ω σ τό ν  ό τ ι δέον  
να έσ ΐύχλε ίουν  ε ίς  δ ιπλοϋν  τό  όρ ισθ έν  ά ν - 
■τίτιμον.

Ο  ΝΟΟΜΑΝΤΗΣ ΑΠΑΝΤΑ:

Ι ΙΛ Η Γ Ω Μ Ε Ν Ο  Ν Α Υ Τ Α Κ Ι.  'Η  έν 
λόγω δεσποινίς φαίνεται δτι θά σάς άγα- 
πήση. Πάντως λίγο άργά. Πλήρη επιτυ
χίαν θά εχετε εις τον έρωτα σας.

Ν ΥΚ Τ Ο Λ Ο Υ Λ Ο Υ Δ Ο Ν  Δέν πρέπει

«ΣΦΑΙΡΑ»

0 ΒίΜΕΝΤΙΝΟΣ Κ ίΙ ΑΙ ΑΤΘΙΠΕΣ ΜΑΣ
ΕΠ ΙΙΤΟ ΛΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ «ΣΦΑΙΡΑΝ»

Κύριε Διενϋ·υντά,
Μίαν άπάντησιν ύφείλω εις τήν δίόα 

Rennette. ή όποία εΐδα νά μοϋ επιτί
θεται μέ τόν πλέον άπαίσιον τρόπον. 
Εΐνε μικρή καθώς γράφει καί δέν μιορεϊ 
επομένως νά φανή ειλικρινή; εις τόν λό
γον της πρώτον καί θά εΐνε — καθώς φαί
νεται—  πολύ πολύ άθώα δεύτερον.

Εΐναΐ-γράφει Παναγία! ’Αλήθεια; Πώς 
5έν είπε πώς εΐναι Χριστό;!.. ’ Ας εΐνε 
ί'μς σήμερον Παναγία, θά ελθη καιρός 
— κατά τήν γνώμην μου— ποΰ θά γίνη 
καί διάβολος. Ά ν  οχι, θά γίνη, θά τής 
περάση δμως μιά τέτοια ιδέα, γιατί ξεύ- 
ρω πολύ καλά διι εΐναι γυναίκα κι’ αύ
τή σάν κι’ εμένα καί'σάν τήν κάθε μιά. 
Εΐναι γυναίκα! Αύτό τής αρκεί. Μήπως 
τό άρνεΐται-,Έάνπράγματι, τότεψεύδεται.

Άλλά ποιος ό λόγος νά ασχολούμεθα 
μ* αύτήν; Ή  κάθε γυναίκα δταν ελθη ό 
καιρός τη:, θά τά οκέφθΓ) μόνη της.

Εΐναι γυναίκα, ναί γυναίκα. Γπ τί λοι
πόν νά ψεύδεται;

Μέ πολύ εκτίμησι 
MADAME m ito u s

Υ. Γ .  'Όσω άφορα γιά τόν κ. Π ΕΜ , 
ποΰ θέλει νά γνωρίση τόν ΑΣ , λυπούμαι 
ποΰ δέ μπορώ νά τόν ευχαριστήσω στή 
θέλησί του.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «ΣΦΑΙΡΑΣ»
Μ

νά έχετε πολλάς ελπίδας άπ’ αύτόν ποΰ 
αγαπάτε. Τό μέλλον σας πλήρες αισθημα
τικών περιπετειών. Θά έλθετε εις γάμον 
μέ άλλον νέον τοΰ οποίου τό δνομα αρ
χίζει άπό Π. Θά ζήσετε περι τά 70 έτη.

Ν. Γ .  Γ .  Εΐσθε ένας άνθρωπος πολύ 
παράξενος. ΟύδεΙς κενιρινός σκοπός υ
πάρχει εις τήν ζωήν σας. Ή  Γ . Α . πράγ
ματι διαβλέπω δ,τι σάς αγαπά χωρίς δ
μως νά προβλέπω καί γάμον. "Οπωσδή
ποτε νά μείνετε πιστός είς αύτήν, διότι 
διακρίνω δτι αύτή θά σάς καταστήση 
εύτυχή εάν κατορθώοετε νά τήν νυμφευ- 
θήτε.

Ο ΝΟΟΜΑΝΤΗΣ

ΤΗ ΛΕΦ Ω Ν ΗΜ ΑΤΑ

Σουδανέζαν. "Ισως νά Ιχάθη είς τό 
τυπογραφεΐον. "Οπω^ δήποτε στείλατε 
καί πάλιν τά ερωτήματά οας νά σάς ά- 
παντήση. Αύτά μάς είπεν. ‘Ελληνο- 
ηοΰλα. Πολύ μεγάλο. Ε. Λουχάτον. 
Κανένα άλλο μικρότερον στείλετε. Ε υ 
χαρίστως μπορεί νά δημοσιευθή. Ν ιό - 
βην. Χωρίς τό άντίτιμον δέν δύναται 
νά σάς άπανιήοη. Paxe. Στό ερχόμενο 
θά δημοσιευθή. « 'Η  ομπρέλλα μου».

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

ΤΟΜ ΟΙ «ΣΦΑΙΡΑΣ»
2ου, 3ου, ίου, 5ου 6ου καί 7ου έτους 

έχαστ. Δρ. 70
ΕΡΓΑ Σ · ΠΟΤΑΜ ΙΑΝΟΥ 

Ή ρώ  καί Λέανδρος Ικαστον
Ίουδήθ
Έ ν α  φιλί στό σκοτάδι 
Ά σ μ α  ασμάτων

ΕΚΔΟ ΣΕΙΣ ΣΦΑΙΡΑΣ
Γέμμα
Άγκαθάγγελος 
Φιλολογικόν τιμερολόγιον 
Ό  γάμος της Γρηάς\

Παντόφλας ^κωμωδίαι
Τ ό  Φρενοκομεΐον )

ΠΡΑΚΤΙΚ ΑΙ ΓΝ Ω ΣΕΙ 
Μέγας οδηγός καλλονής 
Οίκιακή μαγειρική 
Μαγειρική-Ζαχαροπλαστικη

Μ ΥΘ ΙΣΤΟ ΡΗ Μ ΑΤΑ
Κασσιανή,
Τό  φρικτόν λάθος 
Ή  Γενοβέφα, μικρή,
Ή  Γενοβέφα, μεγάλη,
‘Η  Γκόλφω. Περεσιάδου,
Ή  Έομέ
‘Ο  χορός τοϋ Ζαλόγγου 
Ή  κόκκινη μάσκα 
Ό  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 της Μάννας 
Μαύρη μάσκα 
Γιάννης, Πώλ Δέ Κοκ 
’Οδηγός καλής συμπεριφοράς,

Χρυσόδετος 
Χαλιμά, σελίδες 700

ΔΙΑΦΟΡΑ 
Τά  52 παραμύθια 
Ό  Φιάκας 
Ό  Μπερτολδϊνος 
Ό  Ροβινσών 
Μυθολογικόν Συντύπα 
‘ Οδοιπόρος τοϋ Σούτσου 
Ό  κακούργος Πετμεζάς 
Τά  ανέκδοτα τοΰ Βασιλέως 

Γεωργίου 
Ή  Άρετοΰσα, Πολ. Δημητρα- 

κοπούλου 
Τά  Μυστικά Καλλονής 
Τά  Μυστικά τού άποκτάν πε- 

ριβυσίαν 
Φοσιογνωσία
Γιά  νά μάθετε νά 07Γνώ>τίζετε 
’Υγΐέΐνή  ηδονών - τέρφεων 
Ή  ψυχολογία τοΰ Ιρωτος 
’Ερωτική έπιστολογραφία

Τό  άντίτιμον στέλλεται πρός τόν διευθυν
τήν τής «Σφαίρας» κ. Ά ν τ .  Μ. Συρΐγον, 
άγΙου Κωνσταντίνου 7, Αθήνας.

Τά  ανωτέρω, άποστβλλόμενα εις τό εξω
τερικόν, επιβαρύνονται μέ δραχ. 5 έκαστον 
τά μεγάλα και δραχ. 2 τά μιχρά.

Διά τούς αγοράζοντας χονδριχώς γίνεται 
έκπτωσι; 20 ο)ο.

Ε Β Ε Β Α Ι Ω Θ Η  Η ρ ί Σ Η Μ Ο Χ
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 Ω Ν  Κ Α Ι Ν Α Υ Τ Ι Κ Ω Ν

“Οτι οί τελειότεροι Κ Η Λ Ε Π ΙΔ ΕΣ Μ Ο Ι
Νεφρεπίδεσμοι, ορθοπεδικοί έπίδεομοι. Ζώναι παντός είδους κοιλεπίδεσμοι, άνα- 

ζωστήρες, είνε τού έπί τής όδοϋ Αιόλου 30 (πλησίον πλατείας Δημοπρατηρίου) 
έργοστασίου

ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΣΙΓΑ Λ Α
Προμηθευτοΰ άμφοτέρων τών υπουργείων, Σιδηροδρόμων τοϋ Κράτους, νοσοκομείων χαί 
κλινικών. Τιμηθέντος διά μεγάλης πλακός τιμής καί χρυσοΰ βραβείου μετά σχετικού δι
πλώματος είς τήν Διεθνή τοΰ Μιλάνου Ζκθεσιν τόν Μάρτιον τοΰ 1926 καί χρυσής δάφνης 
μετά χρυσοΰ βροβείοο καί σχετικού διπλώματος εις τήν Διεθνή έκθεσιν τών Παρισίαν 
τόν Απρίλιον τοΰ 1926.

Έ γ κ ρ ιθέπες μΜαϊύ όλων τών έν Έλλάδι  ίργοστασίων χατά τονς διαγωνισμούς μηνών 
φ€βροναρίον 1916, Μ άρτιον 1921, Ν οτμβρϊον  1923 χαΐ ’Οκτωβρίου 1925 ώς δκπίηροϋντΰς 
ΰΧονς τονς έπιοτημονικονς και τεχνικούς δρονς. Σ χ ετικ ο ί οδηγοί μετρήοεων άιατέρφ ιΐδώ ν ώς χαΐ 
χαλτοών ελαστικών άποοτέλλονται δωρεάν το ΐς  κ. κ. Φαρμακοποιοίς, ΊατροΧς , Μαίαις.

Ζητήσατε τοιούτους, απαραιτήτους διά πάντα έπιστήμονα, τό πρώτον 
έχτυπωθέντας ύπό ‘Ελληνικού έργοστασίου.



ΟΙ ΠΟΝΗΡΙΕΣ ΤΟ Υ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ
ΕΙ ΠΡΚΞΕΙΧ ΤΡΕΙΣ

Η  ΣΥΝΕ Χ Ε ΙΑ

Χατζηαβάτης—Βρέ τί χάνεις αύτοΰ , θά  
πνιγΑς- Πώ ! πώ ! άλοιψε τά μάτια του χαί 

τά μοιοτάχα τον.
Καραγκιόζη ς. —  

'Εγώ μωρέ δέ πνί- 
γουμαι στό νερόκαί 
θά πνιγώ στό φα3.

Μηέης— Γκαρσό- 
νι, ελα δώ παιδί 
μου νά οέ πληρώ
σω, διότι κατά πού 
βλέπω θά γίνουμε 
ρεζίλι μ’ αύτόν τόν 
οϋρακοτάγκο.

Γκαρσόνι.—  Είς 
τάς διαταγάς σας & 
φεντικό.

Μπέης·— Τί χρω 
στοΰμε παιδί μου ;

Γκαρσόνι Τρι 
άντα πέντε γρόσια.

Μπέης·— Πάρε 
παιδί μου σαράντα 
τά πέντε γιά μποιιρ 
μπουάο (Πρός τόν 
Χατζταβάτη «α ί Κα 
ραγκιόζη.) Έ  I λοι 

πόν νά πηγαίνουμε Μπούγιουρουμ. 
Χβτζηαβάτης.— Μπούγιουρουμ. 
Καραγκιόζης.— Μούτζουρουμ μούτζουρουμ 
( " O h  ι όμοΰ εξέρχονται τοΰ Ζαχαροπλα·^ 

στείου καί βαδίζουν πρός τό Σαράγι τοΰ 
Μπέη.)

Μπέης, (πρός τόν Χατζηαβάτη.) Δέν μοΰ 
λές παιδί μου Χατζηαβάτη τά ξεύρει όλαάπ' 
ότι σο" είπα ;

X  .τζηαβάτης.— Μάλιστα έφέντη μου. Εΐνε 
καθ’ δ )α  έν τάξει.

Μπέης. — Μπράβα. Πάρε τόν κό«ο σουΧατ 
ζη' βάτη μου καί άντβ στό καλό. Έγώ μέ 
τόν Καραγκιόζη θά πάμε οπΐτι μου νά τόν 

κι* ή κόρη μου καί ν’ άναλάβυ χι* υπη
ρεσία.

ΣΚ Η Ν Η  Β .
Μ Π Ε Η Σ —Κ Α Ρ Α Γ Κ ΙΟ Ζ Η Σ —Φ ΑΤΜΕ  

(Στό σπίτι τοΰ Μπέη.)
Μπέης — Αέν μοϋ λές βρέ παιδί μου, ξε- 

χαοα νά σέ ρωτήσω γιατί είσαι ξυπόλυτος ; 
Καραγκιόζης.— "Αφεντικό τώχα> τάμα. 
Μπέης·— Μά καλά γιατί είσαι άξύριστος 

καί τών ποδιών οου τά νύχια εΐνε άχοφτα.
Καραγκιόζης. Δέν φταίω έγώ Αφεντικό. 

Πήγα στόν άλμπάνη νά ξυριστώ καί νά κόψω 
τά νύχια μου, άλλά γιά κακή μου τύχη είχε 
ένας άλλος κύριος σειρά (γάιδαρος) καί γι’ 
αύτό είμαι σ* αύτά τά χάλια.

Μπέης.— Τέλος πάντων. Έ λ α  τώρα νά σέ 
συστήσω στήν κόρη μου. (Φωνάζει ) Φατμέ, 
έλα κάτω νά σοΰ συστήσω τό νέο μας ύπη- 
ρέ-ιη'

Φατμέ.—(πλησιάζει τόν Καραγκιόζη τοΰ 
δίδει τό χέρι χης.) Χαίρω πολύ κύριε.

Καραγκιόζης.— ‘Επίσης Ματμοζέλ. Κι' έγώ 
χαί^ουμαι. (Μονολογών.) Μαννούλα μου πώς 
γαργαλιέμαι. Τ ί γλυκοπήρουνη πιύ είναι ή 
γρουσούζα.

Μπέης.— Λοιπόν Καραγκιόζη μου πιάσε νά 
βκουπήσκς, νά μαγβιρέψ{)ς, νόέχυς καί τό νοΰ 
βου στήν πόρτα νά υποδένεσαι τοΰς γαμπρούς 

Καραγκιόζης Γαμπροί ! καί ποιοι γαμ
προί άφεντικό ;

Μπέης.— Λέν βοϋ είπε ό Χατζηαβάτης τί
ποτα.

Καραγκιόζης.—Δέν μοϋ είπε τίποτε άφεν
τικό.

Μπέης.— Ά κου  παιδί μου επειδή πρόκει
ται νά παντρέψω τήν κόρη μσυ εχω είδοποι- 
ήσει μερικούς γαμπρούς όπως έπισκεφθοΟν 
τό σπίτι μου κι* άπ* αυτούς ή κόρη μου θά  
δια1 έ|υ όποιον θέλει.

Καραγκιόζης.— Καλά έκαμες άφεντικό. Δέ 
θάτανε καλλίτερο νά τήν Ιβγαινες στή δημο
πρασία ;

Μπ^ης.— Έ  ! Έγώ 3τσι τά εκανόνισα. 'Ε 
γώ τώρα παιδί μου £ά κάγω στήν άγοράπού 
έχω κάτι όουλιές. Εις τό διάστημα αύτό έχε 
τό νοΰ σου μήπως έλθη κανένας, ξεύρεις πώς 
θά τόν ύτοδεχ&ϋς ; Λοιπόν τώρα έγώ άνα- 
χαρώ. Φατμέ, έχε νό νοΰ οου.

Φ ατμέ.—Στό καλό μπαμπα.
Μπέης.— Καραγκιόζη, άντ(ο.
Καραγκιόζης.— Νά σου βγουν τά μάτια καί 

τό δύο ;
Μπέης.—Πώς αϊπες ;

Καραγκιόζης. —Στό καλό λέω, στό καλό* 
Μπέης (αναχωρεί.)

ΣΚ Η Ν Η  Γ '.

ΚΑΡΑΓΚ ΙΟ ΖΗ  Σ -  Φ AT  ΜΕ 
Φατμέ.—Καραγκιοζάκη μον έλα δώ. 
Καραγκιόζης.— Παρών.
Φατμέ.— Έφαγες ;
Καραγκιόζης.— 'Οχι. Δέ< έφαγα.
Φατμέ,—Νά πώ; νά φας, άλλά πριν πας 

θά σε παρακαλέσω Καραγκιοζάκη μου αν 
έλθη κανείς νά μέ ζη ήοχ) νά τοΰ πϋς γιά ότι 
θέλει νά πά|) νά βοή τό μπαμπά μου καί ότι 
μέ μένα δέν έχ3ι καμμιά κουβέντα.

Καραγκιόζης.— Γιά φαντάσου κυρά νά θέ- 
λχι τό άφεντικό νά σέ βγάντ) στή Δημοπρα
σία.

Φατμέ.— Καραγχιοζάκι μου, όσο γεςνάει 
ό άνθρωπος ξεκουτιένεται καί γι’ αύτό δέν 
τόν παρεξηγώ τόν Μπαμπά- 

Καραγχιόζης— Δέν μοΰ λές τί θά φάω κυ
ρά μου ;

Φατμέ.— Στό ντουλάπι έχει τυρί καί μερι 
κούς κεφτέδες. Πάρε καί φάγε.

Καραγκιόζης.— Δέν έχει κυρά. Τό έφαγα 
καί τό τυρί καί τούς κεφτέδες.

Φατμέ.—Καΰμένε. Μιά όκά τυρί ήτανε χαί 
τώφαγες όλο ;

Καραγκιόζης.—Τί νά κάνω κυ ά μου· Ε ί
χα λυγοΰρες.

Φατμέ.—Πάρε τό μπρίκι καί ψήσε ενα κα
φέ καί φάγε.

Καραγκιόζης.—Δέν έχει οΰτε καφφέ c ι” ιε 
ζάχαρι. Τήν έφαγα.

Φατμέ.—Μά καλά πώ; τήνέφαγες καλέμιά 
όκά ζάχαρι καί τριακόοια δράμια καφφέ ;

Καραγκιόζης.—Έφαγα πρώτα τόν καφφέ 
§πειτα“τή ζάχαρη, ήπια ένα ποτήρι νερό καί 
έκαμα ένα πιχρογλυκύ βςαοτό στήν κοιλιά 
μου μέσα (μονολογών.) Μωρέ νά οοϋ πετύχε 
γιά μπρίκι.

Φατμέ.— Καραγκιοζάκη μοο κάποιος είνε, 
γιά κύτταξε κτυπά τήν πόρτα μοΰ φαίνεται.

Καραγκιόζηςς — Ποιος κρούει τήν θυρί
δα καί σείεται ό κώδων τοβ κωδώνου τών 
κωδωνοστασίων;

Μουσταφά-Μπέης.— Έγώ είμαι τζάνε μου 
Καραγκιόζης-—Πώς οέ λένε χαί τί θέλεις 

Λέγε γρήγορα. Ό νομα κατοικία, τόπος γ»ν- 
νήπεως, επάγγελμα.

Μουοταφά-Μπέης.— Όνομάζουμαι Μου
σταφά Μπέης, είμαι άπό τήν Μέκκα καί ήλ
θα έδώ γιατί άγαπώ τήν κυρά οον! 

Καραγκιόζης.—Βρέ τόν γέρο τραχανά. 
Μουσταφά Μπέης.— Πήγαινε καί πές της 

δτι ήλθε ό Μουσταφάμπεης καί κείνη ξβύρει.
Καραγκιόζης.— ’Αμέσως. ΚυράάάάάΙ Ή λ 

θε ό Μουοταλεβριάμπεης καί σέ άγαπα καί 
σύ ξέρεις, καί θέλει νά σέ παρχ) καί νά τόν 
πάρϋς καί σύ, χαί νά παρθήτε χειροπόδαρα, 
καί νά πάρετε τή νεκροφόρα, τά ξεφτερια καί 
νά κάμετε τοΰς γάμους σας, καί νά πιήτε 
κουφίτα καί νά φάτε σουμάδα.

Φατμέ.—Νά τοδ π^ς Καραγκιοζάκη μου, 
ότι θέλει νά πάχ] νά βοϋ τόν Μπαμπά μου 
καί νά τοΰ τά njj*

Καραγκιόζης.—Κι* άν δέν θέλει νά φύγη 
κυρά ;

Φατμέ.—Μά δέν εΐνε δυνατόν. Ά μ α  τοΰτό 
πής θά φύγχ).

Καραγχιόης-—Ά ν  δέν φύγη ;
Φατμέ.—Τότβ »ά  χόν δίωξής 
Καραγκιόζης.— Τώρα συνεννοηθήκαμε (έ- 

ξερχόμενοί.) Κύριε Μουσταλεβριάμπεη, μοΰ 
ί ί Γ.ε ή  κυρά μου όδός δίνε του καί άριθμός 
τράλα νά βρϋί *όν ι φέντη μου καί νά πή,ς 
νό τοΰ πής δτι θέίεις αύιουνοΰ.

Μουσταφά-Μπέης. —Μά δέν εΐνε όυνατδν 
νά σοΰ είπε ή κυρά σου έτσι (σπρώχνων τόν 
Καραγκιόζη.) Στάσου νά περάσω μέσα.

Καραγκιόζης. -  Απαγορεύεται αύστήρώς 
παρά τής άοτυνομίας καί διά ροπάλου, 

Μουσταφά-Μπέης.— Βρέ στάσου άπ1 έκεϊ 
χαμάλη.

Καραγχιόζης·— (άρπάζων τό καταβρεχτή
ρα) Νά άρραβώνα νά τήν νύφη, νά τήν προί
κα τη; νά καί τοΰ γαμπρού. (Ό  Μουσταφά 
Μπέης άφοΰ τόν δέρνει ό Καραγκιόζης φεύ
γει τροχάδην.

SK H NH  Δ .

Μ Π Α ΡΜ Π Α ΓΙΩ ΡΓΟ Σ  -  Κ Α Ρ Α Γ Κ ΙΟ Ζ Η Σ  
ΦΑΤΜΕ

Καραγκιόζης. — (επιστρέφει μέ τό καταβρε- 
χτήρι καί συνάντα τή Φατμέ)

♦ατμέ. — Τί φασαρία ήταν αύτή Καραγκι

όζη ; Ποΰ ήσουν ;
Καραγκιόζης-— Κυρά, τοϋ έλεγα νά φύγ^ 

καί δέν έφευγε. Πήρα κι’ έγώ τό καταβρεχτΐι- 
ρι καί τοϋ μέτραγα τήν προίκα.

Φατμέ — Καραγκιοζάκη μου, αύτό, νά μή 
έπαναληφΟχί γιατί είναι ντροπή.

Καραγκιόζης —Καλά κυρά.
Μπαρμπαγιώργος (προχωρών πρός τό 

σπίτι τραγονδφ) :
Βλαχοΰλα έρροβόλαγε 
άπό ψηλή ραχούλα 
φέρνει τή ρόκα γνέθοντας 
τ’ άδράχτι της γιουμάτο.
Κι* ό βλάχος τήν άγνάντευε 
άπό ψηλή ραχοϋλα.

(Σ ιαμ α ία  έξωθεν τή; θύρας). Ποϋσαι, 
μωρήήήή 1

Φατμέ. — Καραγκιοζάκη μου τί βροντή 
έτσι ; Είναι αύτός πάλι ;

ΚαραγκιόΙης.— Ξέρω κι’ έγώ τ’ είναι κυρά. 
Ή  σεισμός, ή κανένα αΰιοκούνητο τράκαρε 
τήν πόρτα μας.

Μπαρμπαγιώργος (έξωθεν). — Ποϋσε μ «  
ρήήή ! Ροβόλα ντέ σακάτου μήν άνέβ’ άπά- 
νου καί τά φκιάκω λίμπα μέ τή γκλίτσα.

ΚαραγχιόΓης.- Πώ, πώ κυρά μρυ.
Φατμβ.—Ποιός είναι Καραγκιόζη μου ;
Καραγκιόζης — Κυρά, ένας Λόρδος,
Φατμέ.— Τί Λόρδος; Άγγλος, Γάλλος, 

'Ιταλός, ‘Αμερικανός ;
Καραγκιόζης — Βλαχολόρδος, κυρά μον, 

Βλαχολόρδος.
Φατμέ. — Έβγα λοιπόν Ιξω νά δης τί 

θέλει.
Καραγκιόζης.— *Αμ* δέν πάω κυρά όξα>. 

Έ χω  προηγούμενα μ* αύτόν τόν Λόρδο.
Μπαρμπαγιώργος (κτυπα μέ όλη του τή 

δύναμι).— 'Εβγα, λοιπόν όξω πού θέλ’ ι ά 
σοΰ κρένω.

Φατμέ.—Έ βγα  Καραγκιοζάκη μου νά · *  
χαρώ νά δβς τί θέλει αύτός ;

Καραγκιόζης.— Πρός χάριν σου κυρά μου 
θά βγώ όξω νά φάω ξύλο. (Εξέρχεται). Βρέ 
καλώς τόν μπάρμπα μου.

Μπαρμπαγιώργος. — Κύρ γελέησον, κύρ 
γελέησον. Δώ είσε μωρέ λουβιάρικο ;

Καραγκιόζης. —  ‘Εδώ είμαι Μ παρ μ που
λάκι μου.

Μπαρμπαγιώργος. — Τί κάνς δώ μέσα 
μωρ’ έρμο ;

Καραγκιόζης. —Είμαι υπηρέτης θείε μου.
Μπαρμπαγιώργος.— Καί δέν τάκλεψ«ς Α

κόμη οΰλα ;
Καραγκιόζης.—Ό χ ι  άκόμη μπαρμπονλη 

μου. Πότε ήρθα ; ποϋ νά προστάσω.
Μπαμπαγιώργος. — Δέν μου λιές ούρέ 

εφταμηνίτικο είναι οΰμουρφου τοΰ τσουπί ;
Καραγχιόζης.—  Μπαρμπούλη μου είναι 

σάν σικαρέλι Καλαματιανό.
Μπαρμπαγιώργος.-Οΰ μανούλαμ’ Π αλά

βωσα ό έρμους. Δέν μοΰ λιές ούρέ πιδίμ* 
εΐν* μεγάλη ;

Καραγκιόζης.— Δέν είναι μπάρμπα παρα
πάνω άπό δέκα έφτά έιών.

Μπαρμπαγιώργος.— Πήγαινε ούρέ κι* «ες 
της πώς οΰ μπάρμπας μου οΰ Γιώργης, πώς 
είναι κάτω, κι* άν θέλ* ναρθή κάτου νά τήν 
πόρου νά πάμι πάνου στοΰ χωριοΰ χι* νά 
βάνου τοΰ Μητρούσ' νά βαρές τα* κομπάνις 
νά μαζωχτϋ οΰλο τό χουριό καί τά νταού
λια μοζί νά παντρολογιθοΰμε κι’ άπέ μαθές 
νά τοΰ στείσουμε στοΰ γλιέντ’ μιά γδομάδα, 
γιατ* ετσ’ χοϋ θέλου γώ.

Καραγκιόζης·—Καλά μπαρμπούλι μουπά» 
νά χής χό πώ. (ΕΙσέρχεται) Κυράάάά ! Ή ρθε  
ό μπάρμπας μοο ό Γιώργης καί μοΰ είπε νά 
σοΰ πφ νά π ας κάχω νά οέ πάρη νά χάχε 
στό χωριό του νά οέ παντρευχή καί νά γλεν- 
χήσεχε μέ χά νταούλια.

Φατμέ.—Νά χοΰ πή; μέ μένα δέν εχει καμ 
μιά χουβένχα καί ότι θέλει νά πάη νά βρη 
χόν μπαμπά μου.

Καραγκιόζης.—Μώς νά χοΰ τά πφ αόϊά  
κυρά μου θά μέ μουρλάνη οτό ξύλο. (Σχεπτό 
μένος.) Έσκέφτηκα. Εΰοηκα. Κυρά μή μιλάς 
νά δή τί θά τοδ κάνω. "Οτι χι* άν άχούσης 
μηλιά μή βγάλεις» Κ ι ' άν σοΰ φωνάζω άκόμη

Φατμέ.—Καλά Καραγκιόζη μου. Ό τ ι  θέ
λεις κάμε.

Καραγκιόζης-— (Εξέρχεται.)
Μπαρμπαγιώργος.—Ή  έκανες ρέ ; τοΰ πες 

τοΰ τσουπί ;
Καραγκιόζης.—Τό είπα μπαρμπονλη μου 

καί μοΰηε άν άντέχης στόν έρωιά της θά οέ 
πάρΉ·

( ’Ακολουθεί).


