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ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΤΡΑΧΑΝΑ καί ΛΕΤΗ ΕΝ ΒΟΛΩ 
Κατασκευάζει Σειρίτια, Γ αϊτάνια , Κορδόνια ύποδημά- 

των. σάπωνας αρωματικούς και μυρωδικά διάφορα.

ΜΕΙΆ ΤΑΛΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΝ ΒΟ Λ '> 
ΑΛ. ΚΤΡΙΑΚΟΠΟΤΛΟΝ

Γό μεγαλείτΐοον καί πλουσιώτερον κατάστημα τ^ς Θεσ
σαλίας. Πλούσια συλλογή λαμπών.

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α
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ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ 
ΤΟ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΟΝ

w i u m i m . m i i m  m  m m
Κάτωθεν πλατείας Όμονοίας. Σταθμός Λαυρίου.

Τελειότης επιστημονική πραγματικώς· χωρίς ρεκλάμα.
Ό λα  τάεί'δη τών λουτρών Ανεξαιρέτως " με τά ίδικά του 

κρυσταλένια νερα, όχι μέ τά νερά τής δεξαμενής, καί αί 
τ ιμ ά ’, του εκτός συναγωνισμοί).

Άπό 2 Μ . Μ.
Ντους ψυχρά (Douches froides) 0 ,8 0

» Σκωτικά ( » Ecossaises) __
Θερμά άπλα Bains sim ples 1 ,30
θειοΟχα, σιδηρούχα, αλκαλικά καί πιτυροΰχα 1 .80
Α λατούχα και άμιλοΰχα  ̂ 2 .__
Αρωματικά 3 __
Vichy Penes 4 ___
Τουρκικά και Ρωσσικά __
Ημίλουτρα τοΰ στομάχου Halbad 2 .0 0

Σάπων λεπτά  30 .
Διά τούς συνδρομητάς γ ίνετα ι έκπτωσις.

NEON ΤΜΗΜΑ ΡΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ 
ΛΟΥΤΡΩΝ

τελειότατων, με ί'διον διαμέρισμα δ ι’ έκαστον λουόμενον.
Αποκλειστικώς το τμήμα τοΰτο δέχεται κυρίας μέν κατά 

Δευτέραν καί Πέμπτην, κυρίους δέ κατά τάς λοιπάς ημέρας.
Ή  Διεύθυνσις 

ΚΩΝΣΤ. ΚΟΡΟΔΗΜΟΣ
ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΕΙΟΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΛΑΒΑΚΗ 
Πάροδος Έρμου παρά τήν Καπνικαρέαν <5δ. Χριστοπούλου.

Πρό 2·>ετίας λειτουργοϋν εύδοκίμως έγγυοίται διά τήν 
στερεότητα καί τά  έκλεκτά ύλικά του. Δέρματα Γαλλίας. 

Κομψότης, 2τεοεότης, Εύθηνία.

ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
τής οζαίνης διά πρωτοτύπου μεθόδου μετά μεγίστης έπ ι-  
τυχίας, τής υπερτροφίας τών μύγδαλών ενηλίκων καί πα ί- 

ων, ώς καί τών άδενοειδών όγκων πολυπόδων κ λ π ., τών 
συφιλιδικών εκδηλώσεων λάρυγγος, ρινός. ώτων.

27— όδός Πανεπιστημίου— 27 
αντίκρυ ’Οφθαλμιατρείου 

’Ώραι επισκέψεων 9 — 11 π . μ. καί 4— 5 1)2 μ .μ .

ΕΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΩΝ ΝΟΣΩΝ 
ΤΟΥ ΛΑΡΥΓΓΟΣ, ΩΤΩΝ, ΡΙΝΟΣ 

Ο ιατρός ΕΜΜΑΝ. Λ . ΚΥΤΑΡΙΟΛΟΣ 
 ̂ Υ φηγητής τής Λαρυγγολογίας, ’Ωτολογίας καί Ρινολο

γίας έν τφ  Έ θνικφ ΙΊανεπιστημίψ, είδικώς έπί 'τετραετίαν 
την λαρυγγολογίαν, ώτολογίαυ καί ρινολογίαν σπουδάσας 
εΐς  ̂ τάς διασημοτέρας κλινικάς καί νοσοκομεία Παρισίων, 
Βιέννης, Βερολίνου Βρυςελλών καί Λονδίνου, διευθύνας δέ 
καί τήν έν ΙΙαρισίοις λαρυγγολογικήν κλινικήν έν τώ  Διεθνει 
νοσοκομείω Hopital internationnal (Pean Astier).

ΜΕΓΑ YΑΛΕΜΜΟΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
Κ. ΜΑΝΟΥ και ΙΩ. ΛΕΜΠΑΔΟΥ 

Έν Ά θήναις, όδός Αίολου 77.
Ά π α ντα  τά  είδη τής κρυσταλλουργίας, λάμπαι πολυτε

λείας διαφόρων συστημάτων, σερβίτσια έκ πορσελάνης, μ*- 
χαιροπήοουνα διαφόρων τιμών καί πο ιοτήτων



*L ’ UN ΙΟΝ»

Com pagnie d ’assurance sur la  v ie  hum aine . 
Capital e t  reserves 150 m illions de francs.

Fondee eu  1829

Directeur pour la  Grece et Crete
Rue de Stade C . SYGROS

X
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.Η  Ε Ν Ω Σ Ι Σ »

’Ασφαλιστική έταιρία τϋς ζωϋς.
Κεφάλαια 150 εκατομμύρια. φραγ. 

‘Ιδρυθεΐσα τώ 1829- 

Διευθυντής διά τήν Ε λλάδα  και Κρήτην
Κ. ΣΥΓΓΡΟΣ 

'Οδός Σταδίου 54.

Διά τιμολόγια κα'ι πλειοτέρας πληροφορίας|χπευθυντέον τφ  κ.  Κωνστ, Φ. Κλάδω διευθυντή τνίς «Ίριδος ’Αθηνών».
Pour tarifs et m eil leurs  renseignements s ’adresser Mr C. Clados directeur d ’ «I r is  d ’Athenes

ΦΑΡ MAKE ION Κ. Σ  Γ ΑΒΑΤΟΣ

Έν Ά θήναις

20 Ό δ. Βουλίϊ; 20.

Τεχνητοί δρροί άπεστειρωμένοι όλων τών έν χρήσει ειδών 
Παρασκευή οξυγόνου.
Μικροσκοπικαί εξετάσεις και χημικαί αναλύσεις.
Χημικά προϊόντα. -Ε ιδ ικό τη τες . ’Ιατρικοί  ̂οίνοι. Είδη 

χειρουργικά κα'ι ά ντισηττικά . ’Απολυμάνσεις δια Ί'ορμοζζης.

ε κ π α ι δ ε ϊ τ η ρ ι ο ν

Σ. Κ. ΦΟΥΝΤΗ

Τό προσωπικόν τοΰ Δημοτικοΰ σχολείου κατηοτισθη ούτως:
1). Νικ. Καρνέση; διευθυντές της Της δημ. σχολάς.
2 ). Άνδρ. Δραγάτσης διδάσκαλος τϊί« 8η ; δημ. σχολής.
3 ). Δημ. Μ ύταλις διδάσκαλος τνίς 8ης δημ. σχολάς.
4 ). Σπυρίδων Θεοτοκατος πτυχιοϋχος καλλιγράφος κα 1 

χνογράφος.
Γ>). Γεώργ. Λεμπέσης διδάτκαλ&ς της 1 αλλικης.
6 ). Β. Οίκονομόπουλος γυμναστής.
7 ). Κατίνα Ρετσίνα δημοδιδάσκαλος.

ΕΑΑΙΟΐΡΓΕΙΟΝ  Κ Α Ι ΣΑΠ 2Ν0Π 0ΙΕ10Ν
ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΤΛΟΥ

’Εργοστάσια έν ’Ελευσϊνι. καταστήματα καταναλώ σεις  
έν Πειραιεΐ, έναντι Σταθμού Σιδτρ. Σ λΠ  έν Ά θήναις, οδός 
Κολοκοτρώνη, οδός Εύριπίδου, όδος Ίπποκράτους, Λεωφόρος 
Φαληοου. Ό  παγκοσμίου φήμης Σάχων Χαριλάου και Ινα- 
νελλοπούλου κατέλαβεν έν Έ λλάδ ι καί έξωτερικφ την 
πρώτην θέσιν, λόγψ της άγνότητος και λαμπρας ποιοτητος 
αύτοΰ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Ξν.ΙέμΛΉΟζ i r  Ι ΐε ΐξ α ί ί ΐ  όόοζ Α φξοόΙτης  /Ο.

Οικοδομήσιμος ξυλεία είς μεγάλας ποσότητας, καθώς και 
παντός είδους ξυλεία.

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΝ 
' Ι ω ά ν .  ' H J .  Β ο υ τ ν ξ ί τ ο α  

Έν Πειραιεΐ
’Αποικιακά έκλεκτά καί εις τιμάς έξαιρετικώς εύθυνάς. 

Έ λ α ια  πρώτης ποιότητος, βούτυρα καί τυρ2ά γνήσια καί 
έκτακτου ποιότητος. Ρετσίνα αθανατος^

ΔΡΟΜΟΛΟ ΓΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΤΜ ΟΜ ΛΟΙΆΣ 

’ Ανααταοΐου J J i ax dx  η 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΚ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

ΓΡΑΜΜΗ ΕΤΒΟ Ι ' Κ Ο Υ

ΚΥΡΙΑΚΗΝ ώραν 7. μ μ. Δικ Λαύριον Άλιβέριον, Χαλ
κίδα, Λίμνην, Αιδηψόν (κατά τό θέρος), Στυλ,ίδα. Ώοεούς 
καί Βόλον. ’Αναχωρεί δέ έκ Βόλου Τρίτην 11 π .μ . διά τώ ν 
αύτών προσεγγίσεων.

ΤΡΙΤΗΝ ώραν 7 μ .μ . Διά Λαύριον, Άλιβέριον, Χαλ
κίδα Αιδηψόν (κατά τό θέρος) Λίμνην, Σ τυλ ίδα , Ώρεούς 
καί Βόλον. ’Λ/αχωρεΐ δέ έκ Βόλου Πέμπτην 10 π .μ . διά 
διά τών αυτών προσεγγίσεων.

ΓΡΑΜΜΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ ώραν 7 μ. μ. Διά Μονεμβασίαν ‘Αγ. 
Πελαγίαν Νεάπολιν Γύθειον, Γερολιμένα, Καλάμας καί 
Νησίον. Επιστρέφει δέ είς Π ειραιί μέ τάς αύτάς προσεγ
γίσεις.

Τούς ανωτέρω πλόας θά έκτελώσι τά  ταχύπλοα καί ή - 
λεκροφώτιστα ατμόπλοια «ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ καί «ΠΕΙ- 
ΡΑΙΕΥΣ ’Εκ τοϋ γραφείου τ-ης Διευθύνσεως)

ΜΕΓΑ ΠΟΤΟΠΩΑΕΙΟΝ ΚΑΙ  ΕΑΩΑΙΜΟΠίΙΑΕΙΟΝ 

ΣΑΜΑΡΤΖΗ— ΗΛΙΟ ΠΟΥΛΟΥ 

ΕΝ ΒΟΛΩ ( ‘Οδός Δημητριάδου

Εις τό πρώτον τοΰτο παντοπωλεΤον τοΰ Βόλου εύρίσκον- 
τα ι άπαντα τά  άποικιακά εις τιμάς καί ποιότητας έξαιρε- 
τικάς. Βούτυρον θεσσαλικόν αγνόν καθώς και Ρωσσικά το ι- 
αΰτα· τυριά έξοχα, παρασκευαζόμενα έκ τών τυροκο
μείων ιώ ν  ιδ ίων. ’Αγράφων,im peria l , μανούρια κλπ εγχώ
ρια καί εύρωπα'£<ά. Ποτά καί Ζΰθοι έγχώριοι καί ευρωπαϊ
κοί, αντιπροσωπεία διαφόρων οΐ'κων.βΖΰθος Spaten H ageri 
brau Augoustine. ’Αντιπρόσωποι τίίς μοναδικές σαμπά
νιας Moumm,Σοκολάτα, Τέϊον κλπ .

ΟΙΝΟΠΩΛΕΙΟΝ ΑΝΑΣΤ. ΚΑΣΚΑΝΙΩΤΗ

Όδός Λεωχάρους 9.
Ρετσινάτο έκτακτο, περιποίησις μοναδική, κάβαριότηί 

άψογος.

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΔΙΚνωΤΝΤΗΣ

Εσωτερικού Δρ. G — Έςωτερικοΰ Φρ·χρ. Υ 15 ’Ο κ τ ω β ρ ίο υ  1902 Κ . Φ. Κ Λ Α Δ Ο Σ

ΣΠ. β α ς ιλ ε ια λ ο γ

Η A0TGMENH ΡΩΜΑΙΑ
(Συνέχεια καί τέλος).

Ώ ς έδρα τις  κόσμημά τ ι . Έ πρεπε νά μένγι έκεΐ, παρών. 
Δ ιατί οχι j Δυνατόν νά έπόθει έκεϊ ήΡωμαία καί νά λησμο
νεί ένα στίχον τοϋ Κατούλλου, δυνατόν νά έφευγεν άπό τ·55ς 
χειρός της ό δακτύλιος είς τα  βαθη.

Έ πρεπεν ό δοΟλος νά ήτον έκεΐ, νά εΓπγι τόν στίχον, νά 
άνασύρΥ) τόν δακτύλιον άς έπνίγετο· Έ πρεπε νά έμενε 
παρών.

7Ητο ; Ό χ ι, ταύτόν.
ΔοΟλος. —Δοϋλος, άλλά μη διότι έλέγετο δοϋλος έστε- 

ρεΐτο καρδίας, άνηλεής Ρωμαία;

Αυτη έβάδισε. Προέβη είς την κλιμακίδα ητίς βυθίζεται 
είς την θάλασσαν. Ό λη  έκείνη η αίθουσα καί λεκά 'η  τοϋ 
λουτρώνος, άρωματισθεΐσα καί διαυγασθεΐσα άμβροσκότατα, 
ήτο ώς στόμα ήδύπνουν άποπνέον τό φίλημα καί^τό $σμα.

Ή  Ρωμαία κατέβη την πρώτην, την δευτέραν βαθμίδα 
Τό δδωρ άναπαλλόμε'ον ήδη έφίλει την πτέρναν της. Συν- 
έλαβε τόν μακρόν πέπλον, έστράφη, ύπέσυρεν, άφηκεν 
ε ί; τάς χεΐρας τοΰ δούλου αύτόν καί τάς έμβάδας είς την 
βαθμίδα.

ΤΗτο γυμνοί, μέχρι ποδών.
Τί £ν ό δοϋλος πλησίον έκεΐ είχε καρδίαν καί είκοσιν 

έτη ! Είναι θνητής τά  στήθη τα ϋτα , οί μαστοί, τά  σφυρά, 
οί λαγόνες ,*

Είναι άγάλματος ή φρίσσουσα αΰτη λαμπρότης καί καλ
λονή ;

Είς τάς φλέβας αύτάς κυλιέται γάλα , φώς, αίμα ή πϋρ;
Τίς είπεν δτι ή ’Αφροδίτη τών Μεδίκων είναι τοϋ κάλ

λους τό τέλειον;
Τίς είπεν δτι αί άερώδεις θεότητες είναι ύπέρτεραι τών 

έώλων πλασμάτων ;
Είδον την θνητήν έκείνην ;
Γυμνή μέχρι ποδών. "Εστη μόλις στιγμήν προσκλινής, 

έρρίγησεν εύπαθώς ένατενίτασα τό βαθύ καί διαυγές υδωρ, 
έβυθίσθη βραδεία ώς η δύσις, ώς ή αστραπή λαμπρά.

Έλούετο, έταράσσετο έπαφρίζουσα· έβυθίζετο ώς δ ελφ ίν  
έφευγε άπό τοϋ λουτρώνος καταδυομέν»· έπλεε μόνη

άιτεναντι τοΰ ολου πέλαγους, έπανεισηρχετο ώς όνειρον, μας 
κρόχειρ· άπέρριπτε την κόμην, εύσταλής. ’Από τών πλοκά
μων της άπελείβοντο σταλαγμοί άδαμάντινοι· ύπό τούς πό- 
δας αύτϊίς έταράσοντο άδάμαντες αληθείς. Τό υδωρ άπέ- 
πνεν αρώματα ήδύτατα μέχρι λιποθυμίας, τά  χείλη τη - 
ύπέμελπον τοϋ Όρα-ίου μελύδρια έρωτικά μέχρι μέθης. 
Χρυσόπλευρα ίχθύδια,ώς θαλάσσιαι χρυσαλίδες, προσήρχοντο 
έν σειρδί καί παρηλαυνον περί την πλ'υράν τ^ς Ρωμαίας ή 
ρεμα, είτα αίφνης έφευγον έσπευσμένως. ’Εκείνα έπαιζον. 
αυτη έλούετο τοιαύτη.

Ταλαίπωρε Λικίνιε !

Εαν μετα τινας μίίνας ό δοϋλος έκ,εΐνος άπέθνησκε τα - 
κείς, ή υπερήφανος Ρωμαία ούδ’ ήρώτησε κάν δ ια τ ί.

ΤΗτο δοϋλος.

[ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΓΑΜΟΝ
( Η κυρία Κακία Μακρίδου ετών 18 πρός τήν δεσποινίδα Φωφώ 

Λώρα,τής αύτής ήλικ ίας, είς Κέρκυραν).

’Αθήναι 2 Μαρτίου 1901
ΦιλτΑτη Φωφώ,

’Ενθυμείσαι πόσος καιρός παρΆλθενάφοτου σοϋ έγραφα πώς 
ό Μίμης μέ έζήτησεν άπό τόν πατέρα.

Τώρα βλα έτελείωσαν καί είμαι σύζυγός του πρό 48 ώρών. 
Μή βιάζεσαι δά.

Θά εύχαριστήσω τήν περιέργειάν σου, καλή μου Φωφώ, 
καί δέν θά έχω είς τό μέλλον μυ ιτ ικά  άπό σέ όπως καί 
πρίν. Ύπανδρεύθηκα. Καί έπέρασαν δλαις ή φασαρίαις τών 
προσκλήσεων τά δώρα, αί έπισκέψεις είς τά εμπορικά, αί 
εύχαί καί οί έναγκαλισμοί μέ τάς φίλας μου,ολα έτελείωσαν, 
δλα, καί μοϋ μένει μόνο μια σκοτούρα στο κεφάλι, μία έξάν- 
τλησις είς τό σώμα, άπαράλλακτα σαν νά σηκόνωμαι άπό 
μεγάλη άρρώστια.

‘ Υπανδρεύθηκα, καί μοϋ φαίνεται άιιόμη σαν' ψέμματα. 
Ενθυμείσαι, Φωφώ μου, είς τό σχολεϊον τάς ώρας τοΰ περι
πάτου καί τών ποιητικών σχεδίων μας, τάς συζητήσεις μας 
διά τό μέγα, τό άνεξάντλητον ζήτημα τοΰ γάμου, είς τό 
όποιον δέν κατωρθώσαμεν ποτέ νά συμφωνήσωμεν, τά γ έ 
λια  καί τάς άπορίας μας τό βράδυ, δταν στά ψύχη τοϋ χει-
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μώνος έζητούσαμεν νά ζεσταθούμε στην άγκαλ}ά ή μιά τνίς 
άλλης, σάν ψεύτικο άνδρόγυνο;
Έ  λοιπόν, δέν θά έλησμόνησες πόσον πάντοτε ή'θελα voc εί 
μαι πρωτότυπος είς δλα· είς τά φορέματα μου καθώς καί 
είς τάς ιδέας μου.— Σοΰ έλεγα πάντοτε όταν μ^ά ήμερα ελθω 
στον κόσμο, θά είμαι εκκεντρική, θά έχω επεισόδια,που να 
μήν ομοιάζουν μέ κχμμιάς άλλης. Αύτό τό κατωρθωσχ και 
είς τόν γάμον μου— ό Μίμης δέν ομοιάζει τούς συνήθεις 
γαμβρούς— ακούσε, πως:

Δέν ήξεύρω δ ιατί, μοΰ έπέρασεν ή ίδέα,οτι ο Μιμης όεν 
είνε δλως διόλου άνδρας, έ'τσι πώς νά σοΰ είπώ , ποϋ var 
£χγ επιβλητικόν, ποϋ νά έμπνέν) σεβασμόν-· ό'χι σεβασμόν, 
άλλά έρωτα μέ δάκρυα, άπό εκείνα ποϋ έδιαβαζαμε στην 
κυρίαν μέ τάς Καμελίας, τό βιβλίον ποϋ μας έφερεν η μι 
κρά ’ϊουλία. Αυτή ή ίδέα ιαοΟ έστερεώθη άκόμη περισσότερον 
όταν έκαμα τούς άρραβώνας, καί γνωρίζεις σύ πόσον πεισμα
τάρα είμαι δταν σχηματίσω μία·» πεποίθησιν. Έ ν τουτοις σοΰ 
ομολογώ δτι ευθύς έξ άρχής τόν ήγάπησα, τόν καϋμένο τόν 
Μίμη, Ιτσι κλαψιάρης ποϋ ήτο, μέ έκαμε νά ευρίσκω ε υ - 
χαρίστησιν είς τήν άντίθεσιν αύτήν τών χαρακτήρων μας. 
Καί τόν αγαπούσα γελαστά , τρελλούτσικα, με τα  χωρατα 
του, μέ τά  κλάμματά του, μέ τήν καλωσύνη του, με τα 
κατεβασμένα μοϋτρά του δταν τοϋ έκαμα νάζ^α.

Τόν έσταύρωνα τόν δυστυχή καί έκαμάρωνα την άνεξαν- 
τλητον υπομονήν του. ’Έ παιζα μαζύ του δπως έπαιζα άλ
λοτε μικρή-μικρή, μέ τήν μασκότα μου, τό αγαπημένο μου 
σκυλάκι. Ό  Μίμης δι' εμέ ήτο πράγμά μου, ήτο κτήμα 
μου, μοΰ έχάοιτε τήν θελησίν του, μοΰ έθυσίασε το εγω του 
χωρίς όρους καί συμφωνίας. Σημείωσε δμως δτι καί εγω ύεν 
ή'μην φυλάργυρος είς τά χά ^ α  μου.

Έδιασκέδαζα κάθε στιγμήν, νά τοΰ χ*λώ  τό μουστάκι, 
πάντα σιδερωμένο καί κολλάτο μέ pate hongroise, να τοϋ 
λύνω τήν γραβάτα του, νά τοΰ άνεβαζω τό κολλαρο,νά σβυ- 
νω τό τσιγάρο του, καί έφιλιώμαστε πάντα στο τέλος με 
ένα δυνατό φιλί. Μία δύο φοραίς, έσκέφθη^α σοβαρά, άν 
θά ζήσω εύτυχής μαζύ του καί χωρίς δυσκολία απάντησα 
ναί, απαράλλακτα δπως τήν παραμονήν τών άρραβωνων, 
δταν έζητήθη διά τόν τύπον καί ή γνώμη μου άπό τον 
παπά*η καί τήν μαμά Καί νά σοΰ είπώ δ ιατί.

"Ηξευοα δτι θά *άμω δ ,τι θέλω μαζύ του, μά o,Tt θέλω 
δτι θά είμαι κυρία του καί πρό πάντων κυρία τοΰ έαυτοΰ 
uou, δτι δλα θά μοΰ περνοϋν χωρίς νά έχω νά δώσω λόγον 
είς κανένα καί χωρίς νά έχω δπως άλλοτε τής γρίνιαις καί 
τά  μαλώματα τών σεβαστών μου γονέων. ’Έ πειτα  πρέπει 
νά γνωρίζνις δτι ό Μίμης είνε σωστός τζέντελμαν, καθ’ δλην 
τήν σημασίαν τής λέξεως καί δέν θά κυττάζν) πολύ πολύ τούς 
λογαριασμούς τής μοδίστας, ούτε θά παραπονήται γ^ά τάς 
τουαλέταίς μου. Είνε αλήθεια πώς ή προίκα μου είνε αρκε
τά στρογγυλή καί γνωρίζω τ χ  δικαιώματα μου ώστε νά λέγω  
«τό θέλω»όχι μόνον διά τάς απαιτήσεις μου, άλλά καί ίιά  
τά  καπρίτσια μου— ό καϋμένος όΜίμης δέν έχει τίποτε άλλο 
έκτος τοΰ μισθοϋ του— καί τό πρόσωπόν μου καί τό σώμά 
μου καί δλα μου τοιαΰτα, ώττε νά μή λείπουν γύρω μου 
έτοιμοι είς πρώη-ην πρόσκλησιν οί κατά παρέμβασιν πληρώ 
τα ί. Σκέπτομαι μάλιστα νά έχω τήν πρόνοιαν, νά μή άπελ 
π ίζω  ποτέ εντελώς τούς θαυμαστάς μου, δτως ή Madame 
Trois etoiles, διά παν ενδεχόμενον. Εα attendant δέ κάμω 
τό φλέρτ μου, άθώα καί άκακα δπως εις τό σχολεΐον, άχ ! 
τρελλαίνομαι γ ιά  τό φλέρτ, Φωφώκα μου- Φαντάσου πόσον 
ευχάριστα θά περνώ τόν καιρό μου μέ τά  θέατρα, μέ χορούς, 
μέ πύκ-νυκ. τί ώραΐα θά απασχολώ τό πνεΰμά μου καί θά 
χοωματίζω καί τάς πλέον μονοτόνους ώρας τής ζωής.

Έ χ ω  dame de compagnie μια Έ λβετίδα ποϋ έχει πάν 
τοτε κάτι νά διηγηθν?. Έ π ’ αύτής δύναμαι νά βασίζωμαι

είς δ ,τ ι,μά  είς δ, τι καί άν χρειασθώ τήν συνδρομήν τη ς .Β λ έ
πεις λοιπόν καί σύ, Φωφώ μου,πώς δέν έχω άδικον νά είπώ , 
δτι ό Μίμης μοΰ έταίριαζε σάν ενα ζευγάρι γάντια . Εκτός 
αύτών έχω καί ενα άλλο avantage μέ τόν γάμον μου θά 
έ'Χω εί'σοδον είς μερικά σπ ίτια  μέ τά όποια εως τώρα ό 
παπάκης, δέν κατώρθωσε νά συνδεθΐ).

Τόσην ώραν σοΰ φλυαρώ καί δέν σοΰ άνεφερε τά  δώρα 
ποϋ μοΰ έκαμε· τ ί chaines, τί δακτυλίδια καί κάθε ήμέρα 
άπό ένα μπρελόκ. Μοΰ έφερε δύο γουρουνάκια τοσουλάκια, 
τό ένα bieu ciel, τό άλλο κόκκινο, έ^ώ προτιμώ νά είμαι 
τό γαλάζιο καί εκείνος τό κόκκινο.

Καί έτσ ι τόν άγαπώ a  ma fagon, κατά τόν τρόπον ποΰ 
αντιλαμβάνομαι τόν έρωτα έγώ. Μή κάμιρς πάλιν της γρι- 
μάτσαις σου καί παραδέξου δτι καί έγώ αισθάνομαι, όχι κα
θώς έσύ, καλή μου Φωφώ, ή οποία είσαι ένας άγγελος, ά λ
λά τουλάχιστον καθώς τήν Μαρίκα καί τήν Λιλή, αί όποΐαι 
έπερνοϋσαν ώς αί πλέον εύαίσθητοι είς το σχολεΐον.

Σοϋ είπα οτι, δταν μοΰ έζήτησαν τήν γνώμην μου 
οι γονείς μου, παρεδεχθην άαεσως ά λλ ’ ημην ε ιλ ικρ ι
νής καί ώμολογοΰσα είς τόν εαυτόν μου πώς δέν θά μοΰ 
ήτο δυνατόν νά ζευχθώ μαζύ του καί μόνον μαζύ του είς 
δλην μου τήν ζωήν, νά γίνωμεν οί δύο είς σάρκα μίαν, νά 
περάσω τά ώραιότερά μου χρόνια χωρίς νά έχω κα ί εγω ε
πεισόδια δπως ή κυρία Π ή όποιαδήποτε άλλη άπότάς νεω 
τέρας ^ίλας τΐ[ς μαμάς Δέν ομιλώ διά τα  φλερτ και τα passe 
temps τών σαλονιών, τάόποΐα δέν λείπουν άπό την πρωτην 
ήμέραν τοΰ γάμου άναφέρομαι είς τηνέποχην κατα την οποίαν 
δέν θά είμεθα πλέον νεοπανδρεμμενοι, δταν θά εχωμεν πλέον 
χορ τάσειό ε ί; τόν άλλον, δταν θα παύσουν νά π,οκαλοΰν φρι- 
κίχσιν αί θωπεΐαι καί εκπλήξεις αί άμοιβαΐαι εύφυολογίαι 
μας. Πρό πάντων δμως είς τό ζήτημα αύτό διέκρινα τήν 
κυρίαν II. τήν γνωρίζεις τήν μικρόσωμη μελαγχροινη με 
τήν έληά στό δεξιό χείλος, ποϋ ήρχετο πάντοτε σπήτι 
στό μπράτσο ένός ξανθοΰ μέ τα ίς φαβορίταις, — οχι ως μοδέλο 
διά μίμησιν, άλλά διά τόν πρωτότυπον τρόπον μέ τόν 
όποιον είχε κανονίσει τάς σχέιεις της πρός τόν κύριον αυτόν.

Έλογάρι»ζα λοιπόν, φίλη μου, πώς ή ζωή μου όεν θα 
είνε ατάραχος δπως τά νερά τής δεξαμενής μ α ;, και πολ- 
λάκις ρεμβάζουσα, άφτρρημένη, ένφ ό Μίμης μοϋ έσφιγγε τό 
χέρι και έψιθύριζε στά αυτί μου, κατακκόκινος σάν παπα 
ροΰνα, δλα τά  άρθρα τοΰ συμβόλου τής π ίστεως, εσυλλογι- 
ζόμην ποιος θά είνε ό εύτυχής θνητός, ό όποιος πρώτος θά 
μοΰ έλκύτγ; τήν προσοχήν, άράγε κανείς γνωστός μου, ή 
κανένας φίλος τοΰ Μίμη, άπό εκείνους ποΰ εβαρέθηκα να 
άκούω, οσάκις ευρη περίστασιν νά μοΰ διηγηθη τας άναμνη- 
σεις καί τάς άνδραγαθίας του. Έλησμόνησε φχινεται οτι μοΰ 
έδωσε νά άναγνώ ιω  τόν Bel-am i καί δτι εχω καλόν μνη- 
μονικόν.

03φ! πόσον οί άνδρες είνε fa ts ,δταν άρχίσουν νά περιαυ
τολογούν.

Καί έγώ δέν ώμιλοΰσα τόν άφηνα νά λέγγι καί ήσθανόμην 
μίαν ιδιαιτέραν εύχαρίστησιν νά τόν βλέπω να γελωτοποιή- 
τα ι, ενώ προσεπάθει νά μέ έκπλήξτρ, παριστών πρόσωπον 
άτρομη του ιππότου.

Δέν άμελοΰσα δμως έν τώ μεταξύ καί την φροντίδα τών 
φορεμάτων μου κ*ί καθημέραν άπό τάς 10 —12 τό πρωί 
ήμουν είς τά  εμπορικά. Παρήγγειλα έκτός τών άλλων, φορέ
ματα διά τήν εξοχήν— τό καλοκαίρι π2με στά Μεθανα—  
μονοκόμματα φανταιζί κουστούμια τοΰ μπάνιου,τοϋ σε βεβαιώ 
είναι μιά τρέλλα. Ό λα  τά φουστάνια μου κολάν, δύο ρόμ- 
παις τοΰ ποδηλάτου σχισταίς, άμαζόναις τής ιππασίας καί 
κουστούμ τοΰ κυνηγιοΰ. ’Από parfumerie καί πουδραις καί 
eaux de toilette, μήν έρωτας· ένα τρουσσώ ποΰ δέν τοΰ λ ε ί 
πει τίποτε. *Η μαμα έφώναζε τ ί τό θέλεις αύτό καί τ ί το

θελεις εκείνο, ά λλ ’ άν ήκουα έκείνην θά έμενα γυμνή Τάς' 
τελευτα ίας ήμέρας πρό τοΰ γάμου δεν έξηρχόμην πλέον 
apres souper, κουρασμένη άπό τούς δρόμους ' της ήαέρας, 
και όεν είχα καί έσέ, Φωφώκα μου, νά μέ συντροφεύης. Μοΰ 
εφαινετο η ζωη μαρτύριο. ΈπερνοΟσα τήν ώ «  μου μέ τά 
μυθιστορήματα. Οί Seduiteurs τής Gyp μέ έξετρέλλανα, 
σου τους συνιστώ νά τούς διαβάσ·ρς. Είχα βαοεθνί 'πλέον νά 
ακούω τον Μιμη, πάντοτε τό ί'διο τραγοΰδι— Καλησπέρα,
e , * r “wa-7 K« ^ * T« , s i  λ α τ ρ ε ύ ω - , Τά Γδια κκί α ΐωνίω ; 
τα  ιόια. Δεν έβλεπα τήν ώρα ^ά περάσουν αί δύο έβδομα- 
όες που με έχωριζαν άπό τήν ήμέραν τής εύτυγίας μου τής 
χειραφετησεως μου. ’Αλήθεια, Φωφώ μου, τώρα χοοταίνω 
υπνο κοιμούμαι μετά τά  μεσάνυκτα καί έξυπνώ πρό τής 
μεσημβρίας- ένα άπό τά  μεγάλα βασανιστήοιά μου ήτο καί 
ΐ  ιδιοτροπία τής μαμα; νά θέλν, νά μέ ’ξυπν?  άπό τάς 9 
το πρωι, με τούς πετεινούς καί μέ τή ; κόταις. Τέλος πάν
των, άργά-_άργά ή μία κατόπιν τής άλλης, έπερνοΰσαν αί 
ημεραι καί δεν έμειναν παρά μόνον δύο, εως τήν Κυριακήν 
που επανδρευθηκα. Είχα καταβληθή άπό τήν κούρασιν καί 
τας τοσας φροντίόας καί ήμουν βυθισμένη είς ενα είδος νάρ
κης, ο νευρικός έρεθισμός τής ανυπομονησίας ποΰ μοΰ είχε I 
όωσει τόσην δραστηριότητα μέ έξήντλησε καί έβαρυνόαην νά 
κινηθώ, οπω; έβαρυνόμην νά σκεφθώ ή νά διαβάσω

Σέ μ,άάπό αύτάς τάς στιγμάς τών όνείρων έν έγρηγόρσει I 
έβλεπα πως εορτάζουν τόν γάμον μου, μά ή είκών ήτο τόσο 
■,ωντανη, ποΰ σε βεβαιώ ξεπετάχθηκα άπό τό κάθισαά μου 
και αμφέβαλα 3ν ήμουν έξυπνη ή ώνειρευόμην.Ό ταν‘συνήλ 

ήρχκτα νά σκέπτωμαι πώς θά κάμω καί έγώ αύτό τό 
μεγάλο βήμα απαράλλακτα δπως δλος ό κόσμος, χωρίς καμ 
μ!α πρωτοτυπία, χωρίς καμμιά su rp r ise ,καί αύτό μέ στενο- 
χωροϋσε πολυ παρά πολύ. Έ π ί τέλους έφιλοσόφησα· έσκέ- 
φθηκα οτι,επειδή ανακατεύεται ό παπα ; καί ό δήααονος 
δεν^σημαινει ότι 3 γάμος είνε ή σπουδαίο τέρα πραξίς τής 
^ωής μου, παρεδέχθην λοιπόν ότι θά παίξωμεν άπλούστατα 
την εισαγωγήν τοΰ δράματος ή τής κωμφδίας, δπως θέλεις, 
εισαγωγήν εί< νεον βίον τοΰ οποίου τάς λεπτομερείας καί 
την πλθ\ην ημην έλευθέρα κατόπιν νά ρυθμ σω μόνη μ0υ μέ 
περισσήν πρωτοτυπίαν, καί ουτω πως έτακτοποίησα τάς ι 
δέας μου καί κατώρθωσα νά κο(μηθώ. Τά πρωΐ έξύπνησα η' I 
«υχη ολως διόλου ήσυχη. Έσηκώθη^α καί καθημένη είς τό 
παραθυρον εζεφύλλιζα μηχανικώς μ,ά μαργαρίτα. Μ' άνα- 

οεν μ ’ ά γα π^ ...

— Un peu, beaucoup, passionement, pas du tout» I
απαραλλακτα οπως είς τά σχολεΐον τήν εποχήν τοΰ Κό- I 

κου, οταν έξεφυλλίζαμε μπουκέτα ολόκληρα άπό μαργαρί- 
ταις. θ α  σοΰ φαίνεται πζράδοξον πώς μοΰ ήλθεν ό Κόκος 
«το νοΰ μου αύτη τή στιγμή ; ΙΊερίμενε καί θά ίδής 
> Τόν ενθυμείσαι τόν Κόκο, μέ τά γυαλιά fumes, μέ τό 
α>αστημα του, ώσάν ’Ελβετός σωματοφύλαξ, πάντα κατά- 
μ*υρα ντυμένος πώς μας άκολουθοΰσε στάς εξόδους. Ένθυ- 
Ρ-εΐσαι τί έλεγεν ή κυρία διευθύντρια: ασάν πεθάνη ό φύλαξ 
μχς ο μπάρμπα Γιάννης, θά προσλάβω ώς άντικαταστάτην 
του τόν εύγενή γ ίγαντα  μέ τήν πένθιμον περιβολήν».

Τότε δέν ήξεύραμεν καλά καλά, ποίαν άπό τάς δύο μας 
«προτιμά καί αι δύο μας έκοκκινίζαμε σάν παπαροΰνες, ί 
οταν μΧς άντίκρυζε καί έχάναμε τά  βήματά μας.

Έ γώ , ένθυμεΐσαι; είχα πάντοτε τήν ίδέαν πώς έσέ είχε 
«το νοΰ του, και σοϋ όμολογώ τώρα δτι έζήλευα λ ιγάκι.

Άμερον ε.εοαιώθηκ* ότι δέν ημην γελασμένη· άλλά περί- 
|*ενε δλα μ,έ τη^ σειράν των.

Μοΰ ήλθε στό νοΰ ό Κόκος καί τά πείσματά μου όταν ή 
Νργαριτα μοΰ έλεγε πώς δεν μ ’ άγαπ* καί τήν έδάγκανα 
αι την επτυα καί τήν κατεπατοΰσα, πώς τοΰ έκλεισα μιά 

p p *  το παράθυρο κατά πρόσωπον άπό τό θυμόν μου καί |

I υστέρα έπέρασα μίαν νύκτα άϋπνη, προαπαθοΰσα νά κάμω 
την εικόνα του· αύτά τά περασμένα τά λησμονημένα μοΰ 
εσωρευσαν τας άναμνήσείς, καί μέ έφαίδρυναν. Έπλύθηκα μέ 
λιγο^νερο καί βιολέττα διά νά εξαλείψω τά ίχνη τής άϋπνίας 

I και εκατέβηκα στό σαλόνι.
I Η ω ρ α ΐ ΐ  κχί ό Μίμη; επερίμενε μέ τήν εικόνα μου 
I στο χερι και μέ τό αιώνιο μειδίαμά του στό στόμα Έλη- 

σμονησα νά σοΰ είπώ , πώς τόν έκαμκ έπίτηδες νά περιμένη 
περισσότερό άπό μιά ώρα καί σ’ αύτό τά διάστημα είχα 
ϊμπρος μου την αγαπημέ η μου τουαλέτα μέ τό κίτρινο βε- 
λουόο κΛί σκορπισμένα γύρω, τριγύρω ένα σωρό πολύχοωαα 

| χαρτια οπως τά  χρώματα τϋς ίριδος, μυρωδάτα· τά γοάμ- 
μα τα που ̂ άλλοτε αοΰ έφεραν παλμούς μιας σ τ ιγμ ή ς ' καί 
ρέμβην μ ια ; νυκτός- ένα=-ενα τά έχώριζα, τά έφιλοΰτα, τά  
έσχιζα και τά έκαια στό σπιρτολόγο ποΰ κάμω τής μπού- 
κλαις μου. Ποΰ Λαί π ιϋ έσταματοΰσα σέ μιά ύπογοαφή μέ 
περισσότερη συγκίνησι, καί τήν έφ-ρα στά χείλη, γ .α τ ί μοϋ 
ενθύμιζε ολόκληρον παρελθόν καί έρράγιζεν ή καρδιά μο, 
γ ια τ ί <kv είχα ™ δικαίωμα νά κζμω χάριν. Έ πί τέλους τά
εκαυσα ολα, τά έκαμα στάκτη δλα .. ..π λ ή ν  ένός αίαν ή-
μεραν θά μάθγις τ ίν ο ς - τ ά  όποιον έρραψα μέσα στά φυλακτό 
μου- Καί έτσι άπεχαιρέτησα τά παρελθόν.

Εκατέβηκα.
—  Bonjour Μ ίμη.— 3onjaar σερίκζ. Καί έπειτα  ή 

-τυνειθισαέναις όμιλίαις τοϋ άέοις, 'τρυφερότητες, δοκοί,

Κακία μου, σάν ψέμματα μοΰ φαίνε rat πώς απόψε θά είσαι 
δικη μου, όλη δική μου!! ..

Εγελοΰσε, τ ί νά κάμω;
, * ελασμένοι ποΰ είνε οί ά/δρες οταν νομίζουν πώς μά;

ι περνούν ένώ τούς περνομεν !
I Έ ξ α φ α  χωρίς κανένα πρόλογον, κρατών τό χέρι μοο 

σφικτ— άσφικτά επάνω στήν καρδιά του, μέ έρωτ$ δν γ ν ω - 
ρι,ω sva νέον, έτσι καί έτσ ι, καί μοΰ κάμει ' τόν πεοιγρχ. 
φην τοΰ φίλου μας, τοΰ Κόκου.

Έχαμογελασα καί τοΰ έκαμα ενα σωρό έρωτήτεις,τήν μίαν 
κατόπιν τϋς άλλης καί έτσι *ατώρθ«σα νά ικανοποιήσω 
την περιεργειάν μου, όχι όμως καί τήν ίδικήν του. Μάθε 
Φωφω μου, πώ ; μας ά γα π ? , πώς σε άγα π? ή'9ελα νά 
ειπω, πώς είνε φίλος καί αρχαίος συμμαθητής’ τοΰ Μίμη.

Χ ^ ' ευΡεί · ·· ένα μεγάλο μυστικό, νά σέ έκ-
πληξω, θελω νά μάθω μόνον άν άκόμη κτυπ^ ή καοδ,ά σου 
οι αυτόν. 1

Κατεργάρα ! δέν σοΰ τά λέγω  5μω; 3ίν δέν έλθης νά μέ 
ίδής. Νά μή σοϋ πολυλογώ, έφθασε τέλος πάντων καί ή 
κρίσιμος στιγμή· Στολισμένη 5λη τούλια, βουάλ καί άνθη 
πορτοκαλλέας,μ,ά coiffure χαμηλή μέ baudeaux a la Y i-  
erge, με ενα μικρούτσικο μπουκέτο άπό τά  συμβολικά αύτά 
ανθη στό χέρι, μπουκετάκι τά όποιον μοΰ ενθύμιζε τά πα- 

I ροιμιώδες γαλλικόν δίστιχον.

Si 1θ reste n’ est pas la 
mon bouquet du moins y sera !»

Ευρισ<.ο'μην έν εΓδει μπερλίνας είς τά μέσον τής αιθούσης 
με τά  βλέμματα κατεβασμένα, κατακό^κινη ολίγον άπό εν
τροπή, έν μέρει^άπό ζέστην καί περισσότερον άπό τόν πυρε
τόν ανυπομονησίας, μέ στάσιν σεμνοπρεπή καί άνάλογον είς 
την περίστασιν, άρκετά καλά μελετημένη, άλλά καί άρκετά 
κουρασμένη καί έπερίμενα νά άκούσω τό ‘ Ησαΐα χόρευε.
, Που ? χ ' ποΰ ημιτελείς φράσε>ς, διακεκομμέναι συνομιλίαι, 
ημιπν.γομενοι γελωτες, μοϋ έδιδαν νά έννοήσω τ ί κωμωδία 
επα ι,ετο  είς βάρος  ̂ μου. Μά σοΰ είνε ενα πράγμα,— ήθελα 
να ήμουν στή θέσι του:— <αί άλλοι ,παρόαοιοι ψίθυροι 
έφθαναν διαρκώ; μέχρις έμοϋ.Ό  Μίμης έν τούτυις είχεν έν*



ΰφος κατακτητοΰ, δλο γέλια  καί τσιριμόνιαι; δεξιά κα ίάρ ι- I πρωί, πρώτον φοράν ε ί; τήν ζωήν μου. Ήσθανόμην κάτι 
στερά. I τ ι οτι έκινεΐτο μέσα μου, τού; πρώτου; παλμού; τ ίί ; έγκυ-

"Ήθελα νά του κάμω παράπονα, άλλά δέν ευρισκα καιρόν. I μοσύνη;, άχ Φωφώ μου τί χαρά,τί χαρά! 9ά είνε κοριτσάκι 
Μετά μίαν ώραν δλο; έκεϊνο; ό κόσμο; των άδιαφόρων άπε· I κα'ι θά σοΟ μοιάζη, θά έχΥ) το άγγελικο’ σου προσωπακι, 
σύρθη και άρχισε ή κουραστική παρέλασι; των οικείων έκεί- I γ ια τ ί έσε έσυλλογιζόμην δλην την νύκτα καί σέ είδα σάν άγ- 
νων, οΐ όποιοι έ'χουν τό δικαίωμα νά είνε ενοχλητικοί καί I γελοΰδι στο δνειρό μου. Θά τοΰ δώσω τό δνομα σου το χα~ 
είνε μέχρι φορτικότατο;. I ριτωμένο. "Αχ, πώ ; θέλω νά γίνω μαμ%, τ ΐ καλά ,πώ ; θά τό

Τέλο; ήλθεν ή στιγμή καθ’ ήν εύρέθην μόνη, κατάμονη, I αγαπώ τό χρυσό μου bebe. 
εί; τό δωμάτιόν μου. Ουφ, ητοπλέον καιρό;. Ό ταν  i ' t i -  I Έτρεξα άμέσω; νά ειδοποιήσω τόν Μίμη καί τόν ηυρα 
κρυσα την κολοσιαίαν νυμφικήν κλίνην, λευκήν, κατάλευ I πρό τοΰ καθρέπτου ξυίΐζόμενον. Τί νομίζει; δτι έκαμε οταν 
κην σάν μαρμαρένια, μέ αξιώσει; νά έκληφθί) διά μνημεϊον I μέ ήκουσε, ό άναίσθ/)το;:
ή θυσιαστήριον, ομολογώ πώ ; έ'χασα τό θάρρο; μου. ’Ήρχισα I Έ γέλασε, Φωφώ μου, έλιγώθηκε στά γελοία και με 
νά φοβοΰμαι· δχι νά φοβούμαι άλλά νά τρέμω, νά αίοθάνω- | μ^ά απερίγραπτη άδιαφορία μοΰ ε ίπ ε —άφησε τά ; ανοη·

χαύνωσιν ε ί; τό σώμα μέ άκράτητον πόθον εύνίί; καί φιλό- I ό κύριο;. Τί άναίσθητοι ποΰ είνε οί άνδρε;, τ ί υποκριταί τ 
τη το ;. I κακοί.

(Δέν έλησμόνησα, β λ έ π ε ι , τά  Ε λληνικά  μου). I "Ελα, Φωφώκα μου, δι’ όλίγα ι; ήμέραι;, σε χρειαζο-
Φαντάσου την ώ,ιαν εκείνην έξεδύθην τόσω γρήγορα ποΰ I ινλησίον μου διότι ή καρδιά μου ξεχυλιζει και κάνει; 

δέν γνωρίζω ποΰ επέταξα  τη ; κάλτσα ι;, τη ; καλτσοδέται; I δέν μέ εννοεί, ούτε ό Μ ίμη;, ό κακό; Μά έννοια σου και 
τό μποΰστό μου, πότε εύρέθηκα σκεπασμένη κάτω άπό τό I έγώ χθέ; έκλείσθηκα στό δωμάτιό μου και δεν του είπα 
σινδόνι, πόση ώρα έπέρασε έτσι έν τφ  μεταξύ. I ούτε καληνύκτα. Δέν δύνασαι νά φαντα^θίί; την απελπισία

—  Τ ίκ, τάκ. Τ ίκ , Τάκ, ελαφρά κτυπήματα τ -yj; πόρτα;. I του. "Ελα, καί δέν θά χάση;· μόνον σύντομα οσον ήμπο - 
Ό κύριο; έζήτει άδειαν εισόδου. Καί έπί τέλου; ήτο I ρεΐ;. Μή μοΰ γράψιρ; άλλά νά έλθτι; διότι άλλω ; πολυ 

ανυπόφορο; μέ την έτ ικ έττα  του. Έ ννοια σου λέγω καθ’ έ- I μ0ο κακοφανή. Λοιπόν σύμφωνοι. Σέ περιμένω. Εω; τοτε 
αυτήν καί θά περιμένγι; πολύ τήν άπάντησιν. Ό ταν £και/.ε I 5έ φιλώ γλυκά—γλυκά στό στοματάκι, στά ματακια σου. 
τήν άπόφασιν νά είσέλθιρ ήμουν λιγωμένη στά γέλ ια . Μή 
μοΰ ζητήΐΥ); τήν περιγραφήν το υ ... Πώ, πώ , γελοίοι, Φω 
φώκα μου, ποΰ είνε οί άν^ρε; neglige.

Καί μέ δλα ταΰτα  εκείνος δέν έβλεπε πόσον ήμουν δια 
τεθειμένη νά γελάσω, δέν έννοοΰσε τό γαργάλισμα τών νεύ
ρων μου, άλλά έτρύπωσε κάτω άπό τό σινδόνι, έχαμήλωσε 
τό φώ ; τή ; veilleuse καί σοβαρά-σοβαρά ώ ; ποντίφηξ, ήρ· 
χισε νά μοϋ άναπτύσσγ) τήν ίερότητα τοΰ δεσμοΰ μα;· καί

Ή  άγαπώσά σε φίλη σου 
Κάκια.

Μ Β Ο Τ λ Α Ι  ΚΑΤ Α ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΝ
Είσθε συναχωμένοι ; ιδού πώ ; θά καταπολεμήσητε τό ένο-

νισε να μου αναπτυσση την ιερότητα του οεσμ-υυ μ.«.ς· ι  .  , „  » ,  ~
ν > ~ -ν' /· 1 ~ ’ « / I νλΥΐτικδν αύτδ οσον και αηόες πρ<2γμ.α :νί<4ουες ε*ει π^εον φράσεις πο(Απωοεις εκ, των οποίων συνε- I λ. ητ Γ * ^
κράτησα μερικά; καί σοΰ τά ; παραθέτω γ ιά  νά κρίντι; μό I Ε ίσάγεται ε ί; έκάτερον τών ρωθωνων σα; μικραν οσιν

έκ τή ; ώ ; εξή ; παρασκευαζομένη; άλοιφής:

30
1
2

νη σου.
Έ λ εγ ε  λοιπόν,πώ ; έπ ιτελε ΐτα ι κοινωνία ψυχών καίκοινω· 

via σω μάτω ν.Ό τι έξαπλούμεθαέπί τ ί ί ;  κλ ίνη ; ώ ; έπί θεία; 
χοάνη; τοΰ αιωνίου δημιουργοΰ. Ώ μίλησε περί τή ; διαιω- 
ν ίϊεω ; τοΰ εί'δου;, περί τών καθηκόντων τν5ς μητρός, περί 
άθανασία; τη ; ψυχίί; καί έτελείωσε ύποβάλλων την άφο- 
Ιτίωσιν καί άγάπην του, ένώ μέ έκράτει σφικτά στήν άγκα 
λ ιά  του καί δέν ήμποροΰσα καλά— καλά νά πάρω τήν άνα- 
πνοή μου, ούτε νά κάμω τόν σταυρόν μου καί^νά ψιθυρίσω I το0 άκου τούτου,τήν δευτέραν ημέραν θά είσθε άπηλλαγ- 
ενα «αμήν» ύστερον άπό τέτοια διδαχήν. Είχε ενα υφο; ίπ-

g r ·

r
g r-

ο 25 de

vaseline
d’ aside boriqae 
vorate de soude et 

menthoe
’Εάν τό συνάχι προληφθή άπό τήν πρώτην ήμέοαν δι* 

^φαρμάκου τούτου,ι 
μένοι έντελώ ; αύτοΰ.

Ό ταν  έχετε τήν ρίνα έρυθράν καί ίδ ίω ; κατά τόν £ειμώ- 
ν* , άγαπηταί μοι άναγνώστριαι, δύνασθε νά άπαλλαγήτε 
άπό τό δυσάρεστων καί ολίγον άπρεπε; αύτό πάθημα, δπερ

πεω ; τ^ϋ cirque, μοΰ περνό£ μάλιστα ή ίδεα δτι τόν είχε 
καταλάβει ή ψύ^ωσι; τή ; καταδιώξεω ;, διότι ένφ μεεκρ« · 
τε ι μέσ’ στήν άγκαλιά του δέν έπαυε νά φωναζη «στάσου, 
στάσου» ωσάν τρελλό;. Υ ποθέτω  δτι αύτό θά είνε ττ συ 
στημα τή ; προεισαγωγή;. *Η άλήθεια είνε δτι δεν ήτο στα 
καλά του έκείνην τήν στιγμήν, μοΰ έφαίνετο σάν δαιμονι
σμένο;, ωσάν άνθρωπο; *οΰ δέν ήξεύρει τ ί θέλει, τ ί ζη τε ί, . 
πώ ; νά άρχί'Τ) καί ποΰ νά τελειώστ,. Τόσον ώστε δέν εδρι- τόσον σ*; άσχημιζει,έπαλειφουσαι την ριν* σα; 6ιχ  τή ; εξϋ;
σκα ησυχίαν καί τόν παρεκάλεσα άν είνε δυνατόν νά κοι- I άλοιφή; 
μηθή ε ί; τό δωμάτιόν του καί νά μέ άφήσν) καί έμέ να η
συχάσω.

Ε ί; μάτην.
—  Μά γ ια τ ί, Κάκια μου, κάμει; ετσ ι, δέν μ’ ά γ α π ί ;  

καί ένα σωρό protestations, $το ή στερεότυπο; άπάντησί; 
του, εω ; δτου ήναγκάσθην νά τοΰ στρέψω τά  νώτα , δια 
νά φύγν), μέ χ ιλ ία ; α ιτήσει; συγγνώμη; όπισθοβατών και 
εύχόμενό; με καλήν νύκτα.

Ξ εύριι;, Φωφώκα μου, τ ί ώρα έσηκωθηκα; ε ί; τ « ς  7 το

1 gr on Ichtyol

0 gr. 50 ergotine,

0 gr. 40 Sulfate de zinc
15 gr* lanoline

15 gr · vaseline
•NOOODOQM

Μ Ε Λ Π Ο Μ Ε Ν Η : K Q N S T A N r i t T O H O Y A C l Y
Ή  κ. Μ ε λ π ο μ έ ν η  Κ ,ω ν ι ί τ α ν τ ι ν ο π ο ν λ ο υ ,  είναι 

γνωστοτάτηεί; τόν θεατρικόν μα; κόσμον ώ ; πρωταγωνίστρια 
τοΰ θεάτρου μα ;, δυναμένη έπαξίω ; νά φέρη τόν τίτλον τ ίί; 
καλλιτέχνιδο^, τόν όποιον ούδέποτε έπιζήτησεν άμέσω; ή 
έμμέσω; χάριν ρεκλάμα;, άλλά τ·?) άπεδόθη δικαίω ; διά τη ; 
εργασία; καί μόνη; τή ; εργασία; Ή  κ. Κωνσταντινοπού- 
λου δέν είναι έκ τών θεατρικών εκείνων φαινομένων, τά 
οποία έρχονται έν θορύβφ πζραγνωριζόμ,ε"α καί χάνονται 
άθορύβω; γνωριζόμενα. Ή λθεν διά νά έργασθΐί, ή^γάσθη 
διά νά προαχθή, προήχθη διά νά καταλάβτρ έπιφχνϋ θέσιν 
καί καταλαβοΰσα τήν θέσιν ταύτη” δέν είπεν <nsyeiran,  
διά νά κατρακυλήσνι ε ί; τήν άβυσσον τοΰ έγωΐσμοΰ άλλ* 
έσκέφθη ·γ&ομα ι»  καί εξακολουθεί φ .λοτίμω ; έργαζο '.έ 
νη, μελετώσα, βλέπουσα, άχούου σα καί καταδιώ^ουσα , ου 
τ ω ; εΐπείν , τήν άφθαστον τελειότητα έν τίί καλλιτεχνία  ώ ; 
έπραξαν δλοι οί μεγάλοι καλλιτέ^ναι δ ι’ δλου των τοΰ βίου 
καί καθώ; πράττουν δσοι θέλουν νά διακριθοΰν,μή άρκόμενοι 
παραφρονώ; ε ί ;  τά  φ ιλικάαευγε»κα ί θαυμασμού; τών φίλων 
δολοφόνων τί); τέχνη ; καί τή ; προόδου τών άνοήτων. Ή  κ. 
Κωνσταντινοπούλου ήργάσθη —  δέν θά ήμεθα ύπερβολι-ιοί 
έάν είπωμεν— ύπέρ πασαν άλλην γυναίκα ε ί; τό Ελληνικόν 
θέατρον καί ταρηκολούθησενάναμφισβητητον— ύπέρ πόΐσαν

άλλην τήν έξέλεξιν τη;· τό θέατρον ήρχισε διά τ ίί; τραγφ- 
δία;,έπροχώρησε διά τοΰ δράμττο;, κατέληξεν ε ί; την κω* 
μωδίαν καί κωμειδύλλιον καί εξακολουθεί 6ια τών τριών. 
Καί ή καλλίστ/) ηθοποιό; μα; διήλθε διά τών τριών καί 
δρ^ άριστοτεχνικώ; ε ί; δλα Θά ήίυνατό τ ι ;  να εΐίτη οτι η 
νεαρωτάτη έτι αυτη γυνή έ'χει τρία έγώ , τρεΐ; τρόπου; ύπο- 
κρίσεω;, τρία σώματα. Καί δ 'τω ;. Ή  πρωταγωνίστρια 
τοΰ κωαειδυλλίου έλαφρά καί εύττετή; ώ ; πεταλοΰ^α, μέ τό 
γλυκύ ι^τμά τη ; καί τήν έν γένει θαυμαστήν άφέλειάν τη ; 
είναι διάφορο; τή ; εύστροφου, συμπαθοΰ; καί α ίσ θη μ χ τι-  
κ ω τά τη ; πρωταγωνίστρια; τοΰ δράματο;. Καί τα ύτη ; π ά 
λιν διάφορο; ή αύστηρά, ή παράφορο; πρωταγωνίστρια τή ; 
τραγφδ ία ;. Καί τά τρία αύτά έγώ διευθύνει μετά περι- 
σκέψεω; /ωρί; νά άφήση έαυτήν νά έκτροχιασθί) έν τή 
τέχνη καί νά βαναυσουργήση έν αύτίί ώ ; δραπέτι; φρένο - 
κομείου. Ώ ; τοιαύτη ή κ. Κωνσταντινοπούλου κατέχει έ 
π α ξ ίω ; τ ά ; συα,παθεία; τών συναδέλφων τη ; καί τόν θαυ
μασμόν τοΰ παρακολουθοΰντο; τό θέατρον κόσμου.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Ρ · Ρ Α Γ Κ Α Β Η

Ο  Κ Α Μ Ι Ν  Α Π Τ Η Σ
(Συνέχεια)

— Καλήν νύκτα λοιπόν, μίίτερ, είπεν ή Ω φέλεια , φι- 
λοΰ<»« τήν μητέρα τη ;. *Η νύξ είναι, λέγουσι, βουληφόρο;.



"Ισως δταν έγω κοιμώμαι, άποφασίσγι νά έξυπνήσν] ή καρδία 
[/.ου, καί μοί είπίί τόν χρησμόν της κα τ ’ οναρ.

Καί άπο-ιυρθεΐσα είς τόν κοιτώνα της, έπεσεν·είς την 
κλίνην της, καί ήοχισεν, ώς ύπεσχέθη, την αύτεξέτασιν, 
καί την άνάκρισιν τής καρδίας της. Ά λ λ ’ ή καρδία της 
παρέπαιε, τί) έλεγεν ά λλ ’ ά ντ ’ άλλων. Ό ταν την ήρώτα 
άν πρέπγ) ν ’ άπορρίψν) την πρότασιν τοΰ Μοντφόρτου, τί) 
^αρίστ<£ αύτόν φαιδρόν, εύφυή, άνεξάντλητον είς τούς χ α 
ριεντισμούς καί τάς άστειότητας τί) άνεπόλει τόν εύ'θυμόν 
των πλοΰν καί τάς τερπνάς των έκδρομάς εις Μελίτην καί 
εις Σμύρνην· τνί ώμίλει περί της κοινωνικής του θέσεως, 
περί τής ευπορίας του, πίρ ί τοΰ διακεκριμένου βαθμοΰ του. 
Ό ταν δ’ επομένως την ήρώτα, 1/ πρέπγ) λοιπόν νά τόν 
δεχθίί, τότε τόν έβλεπεν έπιπόλαιον, σχεδόν ποτέ έμβριθώς 
μη όμιλοΰντα, καί επομένως ούδ’ αίσθχνόμενον έμβριθώς 
Καθ’ δλον τό διάστημα τής γνωριμίας των ήκουσεν έκ τοΰ 
στόματός του χιλιάδας λογοπαιγνίων, άγχινουστάτων λ έ 
ξεων, άλλ’ ούδεμίαν έξ εκείνων α ίτινες άνοίγουσι τόν θη 
σαυρόν της καρδίας, έλέγχουσιν υψος φρονήματος, καί έπι- 
βάλλουσι σέβας, ύπόληψιν καί έσκεμμένην αγάπην.

"Επρεπε λοιπόν νά δώσ^ άπόκρισιν αποφατικήν ; 
Δέν έλεγε πάλιν τοΰτο. ’Ιδού, την ήγάπα ό υποπλοίαρχος, 
καί κατά τ ί ήν εκείνη άξιωτέρα τής αγάπης του η εκείνος 
της ίδικής της ] νΙσως ιή είκών ην παρίστα εις έαυτήν τοΰ 
τελείου άνδρός ήν κα τ ’ ιδέαν δυνατή μόνον, καί έν βιβλίοις 
καί τί] φαντασί^' απείρου παρθένου άλλως δ" απραγματοποί
ητος. Ίσω ; τά  έννενηκονταεννέα εκατοστά τών άνδρών ήταν 
όποιος ό Μονφόρτος, καί ήθελε περιμείνει δλην της την ζω 
ήν, φαντασιοκοποΰσα καί περιμένουσα τόν ανύπαρκτον ενα, 
τόν φοίνικα.

Έκεϊθεν δ’ η καρδία, ή φαντασία της, την έ'φερε είς ά λ 
λην σιεράν ιδεών. ’Ιδού λοιπόν, ό λόγος τοΰ Ούΐλλη δέν 
ήτο τόσον κενός έννοιας, οσον είχε νομίσει. Τώ οντι έπρό» 
κειτο ν’ άποφασισθί) ή τύχη της. Ά λλά  πόθεν 6 Ούίλλης τό 
ήξευρε · Καί άν τό ήξευρε, τ ί  συμφέρον είχε νά τό έμπο- 
δίσγι ; καί δ ιατί μέχρι τνίς μεσημβρίας της έπιούσης ;

Καί μετά ταΰτα , έν φ  ενίοτε έξενίκα ό δπνος, καί συνέ- 
χεε τούς λογισμούς καί τάς κρίσεις της, θολών την σειράν 
αύτών διά τών όνείρων του, άνεπόλει τούς ζωηρούς καί πε
ριπαθείς λόγους τοΰ καμινάπτου· η φαντασία της περιέβαλ 
λεν εις τά αισθήματα αύτοΰ ποιητικήν τινα  λάμψιν,καί άνν- 
λύουσα τούς λόγους αύτοΰ ενα πρός ενα, ευρισκεν εύγένειαν 
έν τα ΐς άφορμαϊς αύτών, καί υψος έν τα ΐς έννοίαις των, καί 
ήρώτα έαυτήν άν ή διαγωγή τοΰ καμινάτντου τούτου δέν ή- 
τον ύπο ήψεως καί σεβασμού αξία, καί ή καρδία του δέν 
ή τον αξία αγάπης

Ά λλά  μ ετ’ ολίγον άνανήφουσα πάλιν, άπέσειε τά  τοι- 
αΰτα ό'νειρα. έπανήρχετο εις την αλήθειαν καί εις τό πρώ
τιστον θέμα τής αύτερεύνης της, καί έρριπτεν άλληλοδιαδό- 
χως τά  ύπέρ καί τά  κατά είς τήν στάθμην,/ήν δταν δέν έ- 
δύνατο νά κρατί) ή καρδία της, παρέδιδεν είς τόν νοΰν της.

Τέλος δέ οτε ό ήλιος άνέτειλε, καί καιρός ήτο νά έγερ- 
θί}, άπεφάσισε νά κλείστρ τόν ισολογισμόν της, καί συγκε 
φαλαιώσασα, έπείσθη δτι ούδένα εύλογοφανη λόγον ευρισκε 
εναντίον τοΰ υποπλοιάρχου, δτι, ναι μέν, πολλήν ό'ρεξιν δέν 
είχε πρός τόν προτεινόμενον γάμον, ά λλ ’ έπειδή ώς έφαίνετο 
έπρόκειτο άπαξ νά νυμφευθί) καί νά λάβγι τινά οστις νά έχη 
οσα πλεονεκτήματα ό κόσμος εκτιμά, καί ό'χι δσα έξετίμα 
εκείνη, έδύνατο νά νυμφευθί) μάλλον τώρα,δτε ή περίστασις 
παρου^πάσθη ούχί εντελώς άκατάλληλος παρ’ άλλοτε. ‘Η 
πλάστιγξ λοιπόν κατά τό τελευταϊον άποτέλεσμα,εκλινεύπέρ 
τοΰ υποπλοιάρχου

Ά λ λά  καί οί άλλοι έπί της Σαλαμάνδρας Ιμεινον άγρυ- 
πνοΰντες πολύ μέρος πής νυκτός εκείνης. ‘Η Κυρία Σόμμερς

μετά τοΰ άνδρός της έσυζήτουν δλα τά πλεονεκτήματα δσα 
υπεσχετο ο γάμος τής θυγατρός τω ν, ήσαν άνήσυχοι μή άρ· 
νηςίί μέχρι τέλους καί έσχεδίαζον, ή μή τηρ μάλιστα τά  
καθέκαστα, τόν χρόνον, τόν τόπον, τήν λαμπρότητα της τε· 
λέσ ϊω ς4αύτοΰ, καί τά περί τνίς προικός.

Δέν απελαμβανε b ουτε ο Μοντφορτος τοΰ υπνου ήσύ· 
χως, καί άνακίκλει μέν κατά νοΰν τήν διαγωγήν τνίς Ώ φε- 
λειας, λαμβανων ομως επιεική σύμβουλον τήν δυσαρέσκειαν, 
έκρινε τήν διαγωγήν ταύτην φυσικήν, καί ούδέν εχουσαν τό 
προσβάλλον τήν φιλαυτίαν του, ούδ’ έβλεπε πώς, άχα έπρο- 
τείνετο σύζυγος είς τήν ’Ωφέλειαν, έπρεπε νά ριφθη αυτη 
αμέσως εις τάς άγκάλας του, χωρίς νά σώσν] τήν φ ιλ ο τ ι
μίαν της διά προσποιητοΰ κοντινός δισταγμοΰ όλίγων ώρών.

Πειθόμενος δ’ είς τοΰτο, ήγείρετο άνά πάσαν στιγμήν καί 
εσυμβουλευετο το ώρολόγιόν του, μή άρα έφθασεν ή μεσημ
βρία εν τώ μεσω τής νυκτός, ή καν δπως ΐδγ] πόσον ήδη δρό
μον διέτρεξιν ή γ·?3 πρός ύπάντησιν της.

Ο δε Αρθουρ οτι δεν έκοιμάτο είναι πεοιττόν νά τό εί- 
πώμεν. Εις το πνεΰμά του διεσταυροΰντο έλιτίδες καί φό 
βοι, το παρελθόν καί τό μέλλον, έκεϊνο ζοφώδες ώ ττε τόν 
απεπνιγε, τοΰτο στιλπνόν ωττε τόν έξεθάμβου, καί έν αύτώ  
παντοΐαι επλεον εικόνες εύτυ/ΐών, είς άς δέν έπήρκει ό νοΰς 
καί η καρδια του· καί δταν ό ύπνος έπί μίαν στιγμήν ύπε 
ρισχυων εβαρυνε επί τών βλεφάρων του, τφ  έπεφαίνετο α ί - 
φνης φάντασμα, φέρον τήν μορφήν τοΰ είσαγγελέως, κα ί, 
καγχαζον σαρκαστικώς, έφύσα έπ ί τών εικόνων τούτων καί 
τάς άπέσβει.

Ουτω διήλθεν η νύξ εν διηνεκεΐ δι’ αύτόν βζσάνο), ή/ 
δεν θα διεσκεδίζε τό φώς τ^ς ήμέρχς, Sv, άμέσως ώ : έ ξη - 
μερωσεν, ο πλοίαρχος δέν ε?χε δώσει διαταγάς νά παρασκευ- 
ασθώσι τά πάντα τά  είς έπόπλουν. Ό  Άρθούρ ήναγκάσθη 
επομενως νά σπεύσϊ) είς τήν συνήθη ύπηρεσίαν του, ής ή 
βάναυσος άνασχόλησις κατέστελλε πρός ευτυχίαν του τών ί-  
δεών του τόν όργασμόν.

Αι προπαρασκευαί τόν ήσχόλησαν πάσαν τήν πρωίαν.
Αλλα δεν ήσχόλουν καί τόν Μοντφόρτον, δστις υπηρε

σίαν δεν εζεπληρου πλέον έν τί) Σαλαμάνδρα. Τοσάκις δ ’ 
εσυμβουλευθη το ώρολόγιόν του, τοσάκις ήνέωξε τό όαλίον 
του να το καθαρίσν) καί τοσάκις, ώς φα ίνετα ι, έπ ί της έργα- 
σιας ταυτης ο μ.ι*ρός του δάκτυλος ήρέθιζε τόν λεπτοδείκτην 
εις πλαστογραφίαν, ώστε τέλος έφθασεν έπί τοΰ ώρολογί'υ 
τουτου η μεσημβρία έκείνη ήτις τώ  έφαίνετο δτι είχεν ά- 
πελθει εις τάς Ελληνικάς καλάνδας τίίς παροιμίας.

Ανορθωσας λοιπόν τόν λαιμοδέτην του, καθαρίσας τό φό
ρεμα του ήλθεν πρός τόν θάλαμον τοΰ πλοιάρχου, έκρουσε 
δια τοΰ δακτυλου είς τήν θύραν, καί είσελθώ ■ μετά μειδ ιά  · 
ματος ολίγον έστενοχωρημένου, έδωκε τ «ν  χεϊοα άλληλοδι- 
αδοχως είς τάς δύο κυρίας καί είς τόν πλοίαρχον, καί ώμί- 
λητε περί τοΰ καιροΰ καί περί τοΰ άπόπλου.

—  Και ποιαν ώραν άναχωρεϊτε, κύριε πλοίαρχε ; ήρώτησε.
Δεν ηζευρω άκόμη. Περιμένω τάς τελευταίας μου οδη

γίας, είπεν αυτός.
— Π ώ ς! δέν σάς έστάλησαν είσέτι ! ήρώτησεν ό Μοντ- 

φόρτος. Τό ναυαρχεΐον είχε διατάξει νά σας δοθώσι μέχρι 
τίίς μεσημβρίας . . . καί ήδη παρίίλθεν ή μεσημβρία, προσέ- 
θηκεν, αποτεινων τάς λέξεις ταύτας δι’ ενός βλέμματός του 
είς τήν Ω φέλειαν.

—  Παρίίλθεν ! ήρώτησεν αυτη, ύψοΰσα τήν κεφαλήν άπό 
τοΰ κεντήματος της.

Μ αλιστα, κυρία, άπήντησεν ό ύποπλοίαρχς, σύρων τό 
ωρολογιό-^ το.υ εκ τοΰ κόλπου του. Παρίίλθε καθ’έν λεπτόν,

— ΙΙρεπει να διορθωσητε τό ώρολόγιόν σας, κύριε ύπο- 
πλοιαρχε, είπεν ή Ώ φελεια μειδιώσα. Ίδέτε, τό χρονόμε 
τρον τοΰ πατρος μου λέγει μεσημβρίαν παρά τέταρτον.

. ' ?  Μοντφόρτος έλαβε σιωπηλώς τό κλειδίον καί διώρθωσε 
το ωρολογιον^του. Μετά ταΰτα δ ’ ή'ρχισε δμιλών nzc\ τών' 
προπαρασκευών τοΰ άπόπλου.

Πέντε λεπτά περίπου είχον παρέλθει, δτε ή θύρα έ^ρού - j
σθη εκ νεου, καί λαβών τήν άδειαν είσϋλθεν ό Άρθούρ, Upo- ·
χειρως^είχεν άποπλύνει τήν άσβόλην είς τό πρόσωπον καί
τας χειρας του, κ « ί ό συμβολικός ερυθρός λαιμοδέτης, 8ν έ .
ί ,  SU,^ V, ° Μοντφόρτο; ,  διέπρεπε είς τόν τράχηλόν του. 
Π?οσελθων δε πρός τόν κύριον Σόμμερς.

' S π}°ΙΧ°^ε ’ ΤΨ ^πεν,  έρχομαι νά σάς παρακαλέσω
να όεχθίίτε την άφεσίν μου

— ΙΙως ! ΟύίλΧη, ε τ̂νεν ό πλοίαρχος,— κατ’ αύτήν τήν 
στιγμήν, καθ ην άποπλέομεν ; Έ χεις τι παρά*ονον καθ’ 
ημων , Τι συνέβη ; Δ ιατί δέ τό λέγεις

—  Ούχί κύριε πλοίαρχε, άπεκρίθη αύτός μετά φωνίίς 
πνεουσης ειλικρίνειαν. Πρός ύμάς εύγνωμοσύν-,ν' αόνον τρέφω 
καί υπερ έμοΰ καί ύπέρ δλων τών υποδεεστέρων σας, πρός 
ου, φερεσθε ως πατήρ, και ούχί ώς προϊστάμενος. Ουδέ θ’ά- 
πηρχομ,ην την στιγμήν ταύτην, δν δέν ήξευρον δτι μεταξύ 
των ναυτών είναι ό Σμιθ^ών,έχων τήν άπαιτουμένην έμπει- 
ρ.αν ωστε να μ αντικαταστήστρ κατά τόν διάπλουν. Ά λλά , 
κύριε πλοίαρχε, αί περιστάσεις μου δέν μ ’ επιτρέπουσι νά 
σας ακολουθήσω.

Αί περιστάσεις Ούΐλλη ; είπεν ό πλοίαρχος
— Ό φειλω , κύριε πλοίαρχε, νά σα; άνχγγείλω δτι είμί ό 

διάδοχος τοΰ ονοματος, τοΰ τίτλου καί τής ούσίας τώ ν 'κ ο . 
μητων ώτοκπορτ.

Ό  πλοίαρ,ος έθεώρησε τόν Άρθούρ μ ετ ’έπλήξεως, καί έ- 
ινα εστρεψεν ερωτιμαηκόν βλέμμα πρό; τόν Μοντφόρτον, 
τις, καθημενος μεταξύ τοΰ πλοιάρχου καί τής Ώφελείας, 

*πηντησε κατ αρχάς δ ι’ ένές νεύματος έκφράζοντος *ί*τον

φΓνή* ^  T0V πλθί*ΡΧον> ε?πε ταττε,νΤί ^

—  Είνε λυπηρόν τφ  δντι, άλλά πρό τινων ήμερών παρε 
τη^/)σα ηοη συμπτώματα . .  .

,  ~ Καβλ0ν> 0 ύ ίλλ*!.5‘πεν ό πλοίαρχος με^-ά πολ-
λής άγαθοτητος έν φ  ή Ωφέλεια έκλινε τούς Οφθαλμούς 
κατα γής, και λυπη καί ώχρότη; έπεχύθη έπ 'ι τοΰ ποοσώ - 
που της; Θελω φροντίσει νά σ ’ εύχαριστήσω· ά λ λ ’ 5πανε 

ν αναπαυθίϊς θ ά  πέμψω ιατρόν νά σ’ έπισκ.φθή, καί 
ρλεπομεν περί της άφετεος.

Ο Αρθούρ έμειδίασε.
—  Δέν ήτο δυνατόν νά έλπίσω ,είπε, περ^σσοτέοαν π ίστιν 

f  πλοίαρχε, πρός τήν τύχν,ν μου, άφ’
Π  ° ”AV δτι παραφρονί, όλίγων I
λειψέ να το φρονήσω κ ’έγώ αύτός. ’ λ λ ’ έπιτρέψατέ μοι ! 

αι πορευθείς ήνεωζε τήν θύραν,καί είσήγαγε τόν Είσ- 
γγελεα. Ο πλοίαρχος έξεπλάγη δεχ,είς τοιαύτην ώραν 

Γ επισκεψιν του γνω*τοα έκείνου καί σεβαστοΰ άνωτέοου 
^ α σ τ ικ ο ΰ  υπάλληλο, Έγερθείς επομένως, τ6ν είσήγαγε 
^  ° η ’ Τγ)ς ε ΐί ΤΟν βαθμόν αύτοΰ άνηκούσης φιλοφροσύ-

—  Κύριε είσαγγελεΰ,είπεν ό Άρθούρ, σάς παρακαλώ όμι 
λνίσατε αντ έμοΰ. r

^Κύριε πλοίαρχε, ύπέλαβεν, ό είσαγγελεύς, ό Κύριος 
11 ο κόμης Στοκπόρτος.

— Καί λαβών έκ τοΰ κόλπου του τόν χαρτοφύλακά του.
^ ο υ , κύριε κο'μη, προσεθηκεν άποτει^όμενος πρός τόν

Αρθουρ, και έγχε,ρίζων ,ύ τώ  τινα έγγραφα, _  Ιδού οί τί 
οι του βαθμού σας. Χαίρω δτι τής έπισηαου ταύτης καί 

/.«Iοποίου εκτελεοεως τών καθηκόντων μου μάρτυοας έ'νω 
^^ρας έξοχους ως τόν Κύριον πλοίαρχον Σόμμερς 'κα> τόν 

• υποπλοίαρχον Μοντ<ρορτον.
Έ π ε ιτα  δέ έγχειρίζων αύτφ καί άλλο δε,Λα έγγραφων,

Ιδού, τώ είπε, καί οί τίτλο ι τή ς περιουσίας σας. 
ΣυμποσοΟται εις έτήτιον εισόδημα έννεα-.οσίων πεντήκοντα 
χιλιαόων όραχμών.
, °  0 ύ ΐλλης, λαβών τά έγγραφα, καί εύχαριστήσας τόν 

εισαγγελεα, εξετεινε τήν χεΐρχ τττρός τόν Κύριον Σόμμερς.
— Κύριε πλοίαρχε, τώ είπε, ελπίζω δτι ήδη'δέν θέ

λετε μοι αρνηθίί τήν άφεσίν μου, δτι θελετε μοί συγ/ωοήσει 
οσα ποτε έσφαλα είς τό δ^στημα τής υπηρεσίας μου,καί δτι 
υελετε μοι εςακοΑουθήσει κκί τοΰ λοιπού τήν πατρικήν εΰ- 
νοιαν σας. Γ

, ?  0ε έγερθείς, ήνέωξε τάς άγκάλας του καί
τον ενεΛλεισεν.

n  ~ καΡό' ίζ? συγχαίρω, είπε, κύριε Κόαη !
ΙΙοτε  ̂η τυχη όεν έόείχθη δικαιότερα. Μεγάλη είναι δΓ ύ- 
μας η^στροφη τής τύχης άλλ ’ ούχί μεγαλητέρα τής ύπολή- 
ψεως ην είχον περι τής άξίας σας καί δταν ύπηρετήτε είς τήν 
θεσιν έκείνην τήν εύτελή.

‘Ομοίως δέ τόν συνεχάρει καί ό Μυντφόρτος, καί η Κυρία
Ιιοιχμερς. Γ

Τέλος δ ’ ήλθε καί πρός τήν ’Ωφέλειαν, ήτ,ς έκ τών πρώ
των λεςεων τοΰ είσαγγελεως είχεν άναπηδήσει όρθια, καί ή 
εργασία της είχεν έκπε .ε ι τής χειρος της. Έν φ  ί ’ έλάμ- 
δανε και αυτής την χεϊρα, έσήμανε τό ώρολόγιον.

—  Ιόού ή μεσημβρία ! είπεν ό κόμης' στηρίζων τούς ό- 
φσαλμους του έπ ’ αύτής

Καί  ̂μετά ταΰτα  στραφείς πρός τόν πλο'αρχον,
—  Ήδη, 2ν μ ’ έπιτρεπητε, είπε, Κύριε πλοίαρχε, θέλω 

κάμει χρήσιν τής άί^ ω ς  μου, διότι μέ περιμένει ό κύριος 
εισα^γελευς. Γ

Κα̂ ι άποχαιρετήτας έξήλθε, προπεμπόμενος W  δλων μέ- 
χρ ιτης θυρας. Ό τε  δ' έπεστρεψαν είς τάς θεσεις τω ν, ό 
υποπλοίαρχος, λαβών τά ώρολογιόν του,

χτω?α’. είπεν’ ε?ίΛαΐ πρός τό χρονόμετρον.
Ναι, απεκριθη ή Ώ φελεια έρυθριώσα. Τώ όντ; είναι 

μεσημβρία.^ Δύναμαι νά έλπ.σω δτι θέλετε μοί συγχωρήσει,
Κ υποπλοίαρχε, τήν διαγωγήν μου ; Ά ν  άνέβαλον'με/ρι 
τοΟόε ν αποκριθώ, ή α ιτ ία  ή τον δτι ήθελον νά δωσω καιρόν 
εις τον νουν μου νά ύπερισχύσν, τής ιδιοτροπίας μου,

»ας μέ τ.μ5ί είς βαθμόν ύπερτατον,'κα ί προ- 
καλει ολην μου τήν εύγνωμοσυνην. Εις τά εύγενή σα; α ί- 
σθηματα οφείλεται άνταπόκρισις αισθημάτων όμοιων. Έ γώ 
όε άν καί σάς παρακαλώ νά πιστεύσητε είς τά  ειλικρινή 
αισθήματα τής ^ύπολήψεώς μου . . . πρός τό παρόν δέν δύ
ναμαι V αποφασίσω να μακρυνθώ άπό τής μητρός μου. Σας 
παρακαλώ όε να μή μοίάρνηθήτε διά τοΰτο καί είς τό εξής 
την φιλίαν σας.

—  ΙΙερί τοΰ εναντίου άν μ ’είχετε παρακαλέσει, Μις Ό - 
φε εια, θα μ η τον άδυνατον νά σάς ύπακούσω, άπεκρίθη ό 
Μοντφορτος. Σάς ευχαριστώ δίά τόν γλυκην τρόπον μεθ’ ού 
μ ε ποτίσατε το πικρότερον τών πομάτων καί σάς παρακαλώ 
να με καταριθμήτε πάντοτε μεταξύ τών πιστότερων *αί 
των μάλλον αφότιωμένων φίλων σας

—  Υποπλοίαρχε Μοντφόρτε, τω είπεν ό Κύριος Σόμαερς 
την Ωφελεΐαν αφηκαμεν έντελώς έλευθεραν νά πράςη κατά 
την ε ησιν της. Είλικρινώς σας ομολογώ OTt μέ λυπεί με* 
γαλως η αποφασίς της· ά λλ ’ αύτή $έν θελει ελατ-,ώσει τήν 
προς υμάς υπόληψιν καί άγάπην μου.

Ό  δέ Μοντφορτος έσφιξεν έγκαρδίως τήν χείρα τοΰ τε 
πλοίαρχου^ και τής κυρίας Σόμμερς, καί έπειδή ταυτην τήν 
^τιγμην εισελθων άξιωματικός ένεχείρισεν είς τόν πλοίαρνον 
την διαταγήν πρός άπόπλουν, άπεχαιρέτητε φιλικότατα καί 
ανεχωρησεν Εξερχόμενος δ ’ είπεν είς τήν Ώ φελειαν
,  ΑπεΡΧ°Κ^ ^  σάς καταγγείλω  είς τό Ναυαρχεΐον 
οτι δεν εόεχθητε να καταταχθήτε είς τήν ύπηρεσίαν του.



 Μένω ε ί; την θέτιν ε ί; ήν |*έ διωρίσατα, άπεκρίθη έ- j
κείνη υποπλοίαρχος της Σαλαμάνδρας.^

 Ά λλά  τόν προστατευόμε.όν σα ;, υχελκβεν εκείνος γε- I
λών, ιδού πάλιν δτι Sev θά δυνηθήτε νά τόν προβ.βκσητε.  ̂ I 

 Τ ις οίδεν ; έψιθύριοε καθ’ έαυτήν, μειδιώσα ή Ωφε- I
λε ια , άφ' οδ έξ^Χθε- ό ύποπλοίαρχο;.

Ό  δέ κόμης, συνοδευόμενο; ύπό τοϋ είσαγγελεω^ς, κατεοη I 
ε{ς Πορτσμούθ, καί έκεΐ αμέσως άνεζήτησε καί άνευρε τον
Τόμ Βάρκ. , I

_  Φ ίλτατε Τόμ, τώ  εΐπεν. Είμι κομη; και εχω πολλά
υποστατικά, & απέρχομαι ήδη μετά του κυρίου νά παρα- 
λαβω. Σέ καθ.στώ ά π ’ αύτώ νέπ ι^τάτην, έπί μισ^ώ ^δωόεκα I 
νιλιά^ων δραχμών κ α τ ’ ετος. Θά μοί πληρώστρς ίμως τό 
δφλημά σου. Εκ του μισθού σου θά κ ρ α τ ή σ ω  τά τρία πρώτα 
έτη τό δέκατον. Έ λθέ απόψε ε ϊ; τήν οικίαν τοΟ κυρίου ει- 
σαγγελέω ; νά λάβης τό συμβόλαιον καί νά μάθνι; τά  περαι
τέρω. , , λ

Καί έμακρύνθη άφήσας τόν Τομ κεχηνοτα, και μη όυνα-
μενον νά συνάψη τάς ίδεα; του. ^
' __Τήν δ' εσπέραν, δτε ό αγαθός Λ τος άνθρωπος εμαθεν
δτι είχε καλώς άκούσει και κχλώς έννοήτει, και οτι ησαν 
αλήθεια δσα ήκουσεν, ήρχισε νά κλαίτρ και μάλιστα διά την 
εύγένειαν τοΰ φρονήματος τοϋ κόμητο;, δστι; έπροτεινε 
τήν μικράν έ<είνην έτησίαν κράτησιν, δπως μή τόν τα π ε ί
νωση ώς δεχόμενον δωρεάν· , ,

Μετά τινα  δέ καιρόν ό κόμης Στοκπόρτος εγραψεπρο; τον 
πλοίαρχον Σόμμερς είς ΔουβΠνον, λέγων αύτφ , δτι ητοι 
μασε τό Στοκπορτ-μάνορ, την τερπνήν άγρ; ικιαν του, και | 
τόν παρεκάλει νά τιμήσγ) αύτήν έπί τινας ήμερα; του εαρος | 
τούτου μετά τή Κυρίας καί μετά τής MU Σόμμερς. Utfi- 
είχετο δ’ έν τί) επιστολή ταύτγι καί φράσεις λεγουσα. οτι 
λα6ε ήδη κατοχήν τών προπατορικών αγαθών, ά λλ ’ οτι τω 
ελλείπει ούχ ήτον τό άκρον αγαθόν, ή εύτυχια, και οτι έν 
Στοκπορτ-μάνορ, έπί τή ; έπισκέψεώς τω ν, θελει ^ ο φ α σ ι-  
σθίΐδν τώ εϊ-α ι έπιτετραμμένον ν ’ άπολαυσν) αυτου επι τη ,
γή ς. Λ

Ή  φράσις αδτή έφάνη σκοτεινή είς τόν Κύριον καί τη . 
Κυρίαν Σόμμερς, ή δέ ’Ωφέλεια έπέμεινε νά επισκεφθωσι 
τήν αγροικίαν.

Μέχρι τούτου φθάνουσιν αι ημετεραι ειόησεις.
ΤΕΛΟΣ

Η  Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α  Υ Π Ο  Ε Λ Ε Γ Χ Ο Ν
Είνε γνωστόν τό λόγιον, «οπού δύο ρωμγ,οί τρεις 

ννώμαι» Ά λ λ ’ δπου τρεις ρωμνιαί πόσαι γνώμαι ί
Καί δμως είναι τόσον εδκολο; ή άπαντησι; ! «**ο«- 

,τ α τ α — ούδεμία. Ά ν  καί δυναται κάλλιστα μια Ελληνις 
ομιλούσα νά άνταποκρίνηται είς ολόκληρον δμ-.λον,  ̂έστω και 
2ν άπαρτίζηται οϋτος καί άπό Τοτσιλέσκου; προ του ο 
ποίου τό Πανελλήνίον ολόκληρον έπαθεν άπο λογοφ-,βιαν, 
λ έγει δμως τόσα έκ διαμέτρου αντίθετα—άκριβω; όιοτί λε- 
ν ε ι πολλά, ώστε έξουδετεροϋσιν άλλήλους οι λογοι της χω 
ρίς δμως δυστυχώς διά τό άκροατήριον νά ίξαλειφουν και 
τήν κόπ^σιν τών άκουστικών οργάνων.  ̂ t ,

Α γνοώ είς τί θά χρησιμεύσει είς τόν άναγνωστην η ει- 
σήγησις α5τη, άλλά τήν παρέθεσα μέ δλον τόν φόβον, ο̂ν 
εϊνον τοΰ νά στραφή κατά τής γραφουσης, ελπίζω ομως οτι 
δέν θά τήν ένθυμηθί] πολύ κατά τήν έξιστόρησιν μι*ς συνο
μιλίας μου μετά δυο φίλων μου, παρόντος καί παλαιού τι-
νός τής γραφίδο; στρατιώτου.

’Επρόκειτο περί τής Ε λληνικής φιλολογίας νεωτερα; 
καί αρχαίας μετά πολλών πλατειασμών περί μόδας καπελ- 
. ων καί μεταβολής τοϋ καιρού έπί τό ψυχροτερον.

’Εννοείται δτι συνεφωνήσαμεν π 2 ια ι περί τής άρχαιας, 
δτι ε?νε πρότυπον συγγραφής ύψηλών έννοιών και ανέφικτου^ 
ώραιότητο; άνευ έξαιρέσεων, μέ πολλά ; έπ ιφ υλα ;ε ι;. Αλλ
ώς πρός τήν 'έα ν ;

  ’Εμένα μ ’ άρέσει ή ποίησις τοϋ Σολωμοϋ- μόνον πόΰ
γράφει πυλύ άπλα .  ̂ >

  Ό χ ι φ ιλτάτη , ί'σικ, ίαχκ αύτό είναι ^τό θέλγητρόν
του· άλλοι, καθώς ό Ραγκαβής καί ό Όρφανίδης, είνε τόσω
στρυφνοί . . .  t

 Ά . . .  ή στρυφνότης μέ θέλγει· τ ι ωραΐον πρδίγμα ο
συμβολισμός ; δεν συμφωνείτε κύριε Σ. δτι τό μαλλιαρόν
υφος... , ,

  Τί εννοείτε μαλλιαρόν υφος, δεσποινίς, ήρωτησεν ο
κύριος Σ .. .  (

  Νά, εσπευσεν ή άλλη φίλη μου ν’ απαντησΥ], το
δημώδες υφ<·>; α ύτό ,... πώς το λετε ,

—  Δημώδες υφος ; δέν έννοώ.
  Μά εκείνοι οί μαλλιαροί ποΰ γραφουν... να σαν τονΙ Βαλαωριτη, λόγου χαριν... Σας αρέσει αυτός ,
  Βεβαίως ό Βαλαωρίτης είναι καλός, καλλι·ερος ομως

I ό Βασ λειάδης άπήντησεν άντί τοΰ μειδιώντο; * ·_ Σ;;·
1 — γράφει κάτι διηγήματα πολύ καλ/ίτερα τοΰ ώενο
I πούλου. y

 “0·/ι δα, ό Ξενόπουλος μόνον τοΰ Όρφανίδου είνε
I κατώτερος, καθώς ό Εύστρατιάδης, ό Ψυχάρης ό Παλαμας.
I ό Ξενοφών...

  Έδικβάσχτ-ν τά  έργα δλων αύτών δεσποινίς· ήρώ-
τησε μειδιών πάντοτε ό κ. Σ^

— Ν α ί,.. δχι δλα, άλλά ενα ποίημα το ΰ ... Ε ύστρατιά . 
δου καί ένα χρονογράφημα τοΰ Βασιλειάδου μοΰ ήρεσε 
πολύ ...

  Ξέρετε ; έγώ δέν διαβάζω τόσον τους μαλλιαρούς·
I προτιμώ τόν Χάνς Άνδερσεν ολίγον...

Δυστυχώς ί  καιρός έπενέβη είς τήν συζήτησιν καί ήλλά- 
ξαμεν θέμα· άλλως ή διαρκής τών συγγραφέων ^ποιητών 
παρέλασις,— σωστόςχορός μετημφιεσμένων, —  θά ήναγκαζε 
τόν κ. Σ .. νά μεταβάλϊ) τό μειδίαμά του είς καγχασμόν. 
Καί αύτό μέν ίέν  έγεινεν, ά λλ ’ ήρωτήθη μόνον ό έν. τών 

I δοκιμωτάτων τοΰ καλάμου χειριστών &ν γνωρίζν] πότε με- 
I ταβαλλεται ό καιρός.

 Καί πώς, δέν γνωρίζετε σείς δεσποινίς *, έ'κραξεν έν
I έχπλήζει· ά λλ ’ έγώ Επέθετα, προσέθ/ικε γελών, δτι είνε 
I γνωστότατον. ‘Τμιλοϋμεν τόσην ώραν δι’ αύτό ...

Μήπως άράγε ή άπάντη ιις αυτη τοΰ κ. Σ .. .  "Ηρμοζε 
I μόνον είς τάς αύτοσχεδίους κριτρίας ; Δέν ήτο γενική κά- I πως δυναμένη νά τεθίί καί ύπό μερικάς φιλολογικά; καί καλ- 
1 λιτεχνικάς κρίσεις, αί όποΐαι μα ; σερβίρονται έπ ίέτη  τωρ« 

κατά τήν έποχήν αύτήν τής κριτικομανίας ;
Ά θήναι Δ έ σ π ο ιν α  Ζ . Μ ν ρ ίζ ο ^ .

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΝ 

Γ ά μ ο ι κ α ι  Ά  ρ ρ α β ώ ν ε ς. Ή  Δης Εύοενθία 
II. Ταλλιαδώρου θυγάτηρ τοΰ λαμπροΰ φίλου κ. Π. Ταλλι 
αδώρου έτέλεσε τούς γάμου; της μετά τοΰ καλλίστουνέου *■ 
Άλεξ.-Ν ικολακάκη έμπορου έν Κ«ίρω. Τ α ίνω α ενδ ι’ άνθέων 
τήν εύτυχήένωσίν των και ευχομεθα ειςχυτους βιονκνεφελ^^· 

 Εύοίωνοι έτελέσθησα^ οί έρραβώνες τοΰ έ̂ν Σύρφ εγ
κατεστημένου έργοστσιάρχου Γεωργίου Ζουμπουλεκη, μετ* 
τής χαριτοβρύτου δεσποινίόος Μαρίας Δ. Στελακη. Ευχ° 
μεθα ταχεΐαν τήν στέψιν.

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Η  Ρ Ι Ο Ν

Κ . ΦΟΤΝΤΗ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Α Ι ^ ί θ ^ ^ ϊ ΐ ^ ΐ  ( Λ ε ω φ ό ρ ο ς  Π ε ιρ α ε ώ ς  3 ) .
Α ΕΚΑΣΤΗΝ Μ α θ η τ ώ ν  τ ρ ο φ ίμ ,ω ν ,  ή μ ετρ ο φ ίμ ^ ω ν  ε ξ ω τ ε ρ ικ ώ ν .

A ΡΤΟΖ ΓΝΗΣΙΟΣ, ΑΡΤΟΣ ΚΑΘΑΡΟΣ
ro  ΑΡΙΟΕΟΙΕΙΟΚ AnOSTDAIITAEOT

( Επί τή ; διασταυρώσεως οδών ΆδριανοΟ καί Πανός παρά τόν παλαιόν Στρατώνα}
vpu*™ αρα?*6υ* ζει, τον ε^εκτότερον άρτον, διά τών άγνοτέρων ΣΙΜΥΓΔΑΛΙΩΝ, ζυμούμενον 5ιά τών ΧΕΙΡΩΝ ΤΑ εδ γ ε » . τ . ,  „ fe;ov „ 5 4 („  0 , .  Λί 0„ χ„ έ, τ„ „ ν „ύτ4< άι,„ ρ„;„ Ι0> u  ^  · Τ ι Λ -

ις χαι r  μεγάλη παρακκτκθηκτι των εκλεκτότερων « ιμ υν ία λ ίω ν  είνε έγγύησις περί τ ί -  ecwoj

« v S S .* " 'Λον 8“ ̂  νραι· 'Αναλ̂ ,“ J  *·**"·“ ’ s  „
ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΔΡΑΜΙΩΝ 

ΔΟΚΙΜΑΣΑΤΕ ΤΟΝ ΑΡΤΟΝ ΤΟΥ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 

ΑΠΟΣΤ. ΛΕΟΥ 

ΑΡΤΟΣ ΑΜΙΓΗΣ, ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΜΕΓΑ ΥΑΛΟΠΩΛΕΙΟΝ Ο «ΕΡΜΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΤΜΟΠΛΟ Ι Α

π  Α;  Ν · ^ 6̂ °\  *α1 | Σ Τ . ΠΑ ΠΑ A E O N  Α Ρ ^ Ο Τ
'  α ειραιεΐ Οδος Τσαμαδοΰ παρα τώ  αμαζοστασιον. I Τό θαλαμηγόν καί ταχύπλουν άτμόττλοιον «ΑΣΤΗΡ
 ̂ Απαντα τα ειόη τ ή ; υαλουργία; καί κρυσταλλουργία;, I κυβερνήτην τόν κ. Άνδρ. Σάντον άνανωοεΐ - ”

X j y * . ,  μ ε γ ,λ ,  ,„ λ λ ,γΑ » ρ8ίτ„ „ ν , , λ . | „  Λ !  κ„ .  w i p L ,  Πέμπτην &

71)2 π . μ .  δια Α ίγιναν, Πόρον, Μεθανα, (τό θέρος) Ύ -  
δραν. Σπετσας. Χέλιον, Λεωνίδιον, Άστρος καί Ναύπλιον, 
οποθεν επιστοεφει διά τών ιδίων προσεγγίσεων είς Πειραι* 

Ιΐοακτοίεΐον έν Πειραιεϊ. >Οδό; Μχκρ^ς Σ τ ο ί; .

KurpLlUiN Ν. ΜΑΡΙΝΟΠυΥΛΟΓ 

ΕΝ Λ&,ΜΙα Έ π ί τή ; άνω Π λατεία ;

Κα ΦΕΝΕΙΟΝ «ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ»

Οδό; Ν ίκη ;, όπισθεν καταστημάτων Άνέστη Κωνσταν- 
τινίδου.

ΜΗΝΑ ΖΕΠΑΤΟΥ
^^Καφε; καθαρό;,καθαριότη; έκτακτος, τουμπεκί Περσικόν 
υόωρ καθαρόν καί ολαι α ί εφημερίδες. ίΠεριποίησις μονα
δική.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΑΡΑΒΕΑΑΑ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΜΑΙΑ ΤΩΝ ΙΙΑΡΙΣΙΩΝ 

Όδός Νίκη; 48 ΑΘΗΝΑΙ

ΑΡΓΪΡΟΧΟΕΙΟΝ Κ ΑΙ ΧΡΤΣΟΧΟΕΙΟΗ
ΑΗΒΙ k ΜΗΤΙΟΠΟΥΑΟΥ

Όδός Καπνικαρέα; 2.

Κατασκευάζονται άπαντα τά έκκλησιαστικά εί'δη, κο  ̂
σμήματα, οικιακά σκεύη, άργυρα καί χρυσοί ώρολόγια έπι- 
διορθοΰνται καί πωλοΰνται ήγγυημένα, άναλαμβάνει τήν 
κατασκευήν άγιογραφικών εικόνων έπαργύρωσιν καί έπιχρύ- 
σωσιν αύτών κτλ. κτλ.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Η «ΙΆ Λ Λ ΙΑ » ΕΝ ΛΑΜΙΑ

Έ.Τ( τής  ά νω  Π.Ιατείας  
Δωμάτιά ευαερα, καθαριότη; έκτακτος, πεοιποίησι; μο- 

ναόικη. Ολοι ε ί; τό ζενοδοχεΐον ή «Γ α λλ ία »  τών άδελβών
ΚΟΚΚΟΤΑ.

Ά ρώλατα, λα ιμ ο ϊέτα ι, μπαστούνια, τέ/νη 
μιλ>ο;. χ - y . i z~

Δ. ΜΙλΑΛΟΙΙΟΪΛΟΣ Γυναικολόγος-μαιευτήρ

Οδό; Άγίο·» Κωνσταντίνου 4 (Π λατεία  Όμονοίας) 
Δέχεται 8— 9 π . μ καί 2 — ·3 y . .  μ.

ΑΓΙΟΘΗΚ AT - -
ΕΙΔΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΛΕΩΝΙΔΑ Δ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
Έ ν Πειραιεϊ

Έ π ί τή ; πλα τε ία ; Καραϊσκάκη.— Όδό; Λεωχάοου;. -  
Όδός Κάστορο; καί έπί τής όδοΰ Φωκίωνο;. 

AvTL7rpo(j(i)7t£toti Ευρωττχϊκ,ών οί^ων.
, Λ Intematiooal composition

Β αφζί είδικαί δια τά 3φαλα μέρη τών άτμοπλοίων, πα -χ - 
οεοεγμεναι παρά τ 0ΰ ^ρεττανικοΰ Ναυαρχείου.

Άπαιτουμένη ποσότης διά πλοΐα χωρητικότητος 
Τόννων Gross 500 ε ί; (1) ' ά γ γ ^  „ α τ >0 

* » 1000 δύο (2) · » ,
» » 1500 τρεις (3) »
» » 2000 τέσσ. (4) » })

Παρακαταθήκη tv Tij διαμετακομίσει τοϋ τελωνείου Πειραιώ;



ΜΕΓΑ ΞΕΝΟΔΟΝΕΙΟΝ ΜΙΝΕΡΒΑ-ΑΘΗΝΑ
\ ,4IΓ. Σ.ΤοαγχοΛοί"̂ ο» Γ,Σταμ,ου

Τό μεγαλείτερον κα'ι Εύρωπαϊκωτερον τών εν Έ λλάδ ι 
Ξενοδοχείων άαιλλώμενον πρός τά  όνομαστότερα ξενοδοχεία 
Τών Αθηνών. Έ π ί τής κεντρικωτέρας θεσεως του Βώλου. 
Κτίριον πολυτελές βλέπον έπί τεσσάρων ο*ων. 1 πηρεσια 
ανεπίληπτος. Έ π ιπ λ α  ολως καινουργή.

Τό μέν·* ξενοδοχεϊον ΜΙΝΕΡΒΑ άπό πολλοΟ έχον τν,ν

Α>* «<** «««
δ τι ίοξατο τ ώ ν  iovcecC&v του απο 1 Σ ε π τ ε μ β ρ ίο υ  « .  .

1 1 Ή  Διεύθυνσις
Γ . ΣΤΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ, Γ . ΤΣΑΜΟΣ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΧΕΙΡΟΚΤΙΟΝ ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑ 

, .Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ,,

Ν . K ovtoixojto ii.lov

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΠΙΛΩΝ

’Α π ο σ τ ό λ ο υ  Κ .  Ο ι χ ο τ ύ μ ο ν  

έν Πειραιεΐ
(Κάτωθι Δνιμοτ. θεάτρου Λεωφόρος Ά θηνίς)

Τό μόνον έργοστάσιον γυναικείων πίλων, όπεο διευθύνει 
μετ’ άπαραμίλλου καλλιτεχνικής ιδιοφυίας ή κ.

I l m i r a  Ά λ  Oixor opo v  
Καθ’ ολα ευρωπαϊκόν διά τήν πλουσίαν συλλογήν του 

προεοχομένην έκ τών όνομασ Γοτέοων Παρισινών έργοστα- 
σίων'. Είνε τό κέντρον τής καλλιτέρας κοινωνικής τάξεως εν 
Πειραιεΐ. Άπήλλαξε τάς κυρίας καί δεσποινίδας τοϋ Π ει
ραιώς νά άνέρχωνται είς ’Αθήνας καί παραγγελωσι καπελλα.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟΝ ΥΛΩΝ

ΜΕΓΑ ΥΑΛΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΝ ΒΟΛΩ

Ads.l .  Κυξΐ ιαχοποΰ.Ιων  
Τό μεγαλείτερον καί πλουσιώτερον κατάστημα τής Θεσ

σαλίας'. Πλούσια συλλογή λαμπών.

Καί Σιδηρών Δο*ών 

Π έ τ ξ ο ν  x a i  K a r r .  Α. Κ οσμη  
Έν Ά θήναις Έ * Πει?α ιεϊ

πλατεία  Δημαρχείου σταθμός Σιδηροδρ. Π .Α.Π 
Τιααί άνεπέδεκτοι συναγωνισμοδ 

Μ^νάλαι άποθήκαι σιδηρών δοκών. Τσιμέντων άρτιφισιέλ 
(ήγγυημένων διά τεχνικά εργα',ΙΙορσελαν Νατουρελ και μαρ
μαρίνων Τηνιακών. Όμοιων έκ τσιμέντου *«ντος μεγέθους 
L i  νοώματος. Σωλήνων χυτοσιδήρων, πήλινων αγγλικών 
καί εγχωρίων καί κ^υγκίων. Λεκανών, άποχωρητηρίων αγ 
Υ λ ικ ώ ν  καί έγνωρίων μετά καζανακιων και καθισματων 
Τούβλων Α θηνών, Πειραιώς καί Χαλκίδος, ομοιων^διατρυ 
των Αθηνών καί Πόρου, θηραϊκής γής, υδραυλικές αβ-ε 
στου Γαλλίας, σιδηρών πυρεστιών όια μαγειρεία μετα πλα- 
κ α κ ί ω ν  Ρ«ρνι*ομ*νων καί φιοράτων, τούβλων πυρος και πυ- 
ρονώματος. Μαρμαροκονίας καί κουρασανιου. Γυψου άψητου 
Λ  κόνεως έψημεντ,ς, αηνίου καί λιθάργυρου Ιίοργιών Αι- 
γίνης καί Κιμώλου. Κεράμων κοινών και 1 αλλικου ^συστή
ματος Πηλίνων καγγέλων φουρου*ίων,κονσολών^ ρεζετων γ α- 
στρών, αγαλμάτων λουκίων, άκροκεραμων και κιονοκρανων. 
Λ ί θ ω ν  μ α κ ά ρ ω ν  διά προσόψεις, σιδηρών σε«ρωνιων_δια π λ υ 
σταριά,' φουρνέλω· κόκ,νεροχυτών μαρμαρίνων, σ ιδ^ω ν σωλή
νων’Μ ε τ α χ ε ιρ ισ μ έ ν ω ν  καί σιδήρων σιδηροόρομου (Rails) κλπ.

Παραγγελίαι έκτελοϋνταί ταχέως βσου δϊ,ποτε ποσού σ ι- 
δ„οών δοκών, σιδηροδρόμου (R a ils ), στηλών γεφυρών στε
γώ ν, ναλυβδίνων θυρών (ρολών), σωλήνων υδραγωγων .·) και 
15 .ατμοσφαιρών, τσιμέντων καί πάντων τών ανωθι σημει- 
ουμένων.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΙλΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

Α. Λ ι α χ ά χ η  χ α ί  'A r z x r a c H u T o v  

Έν Πειραιεΐ (Όπισθεν Τιτανείου κήπου)

Οί φιλοπρόοδοι'καί ρέκται διευθυνταί τοϋ άνω καταστή
ματος εΦοδίασαν μέ πλουσιωτάτην συλλογτν ειδών πολυτε
λείας δλα τά εΓδη τοϋ γυναικείου στολισμοϋ, όαντελλα, 
οοδέλλα·., αρώματα, μεταξωτά, πλοΑς, άτλάζια, καί ο ,τι 
ζητήσητε θά εδρητε είς τούς κ Διακάκνι και Αντασιωτου .

Γ ί HI MTP0HQAEI0N
'Ey Παξα ιε Ι  

ΚΛΩΝΗ καί ΒΟΙΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
(Παρά τήν Βασιλικήν αποβάθραν)

Οί κκ. Κλωνής καί Βογιατζόπουλος ήνοιξαν έν Πειραεΐ 
τελειότατον κουρεϊον, έν ώ πλήν τών λαιμοδετών, ράβδων 
καί λοιπών ανδρικών ειδών εύρίσκονται καί κατασκευάζον
τα ι μπεροϋκαι.

ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ καί ΘΕΟΛΩΡΑΚΑΚΗΣ

ΑΘΗΝΑ1 ("Οόος Κ α χ η χ α ς έ α ς )
Ά π α ντα  τά  εί'δγ) '.ής οικιακής χρήσεως.
Καθίσαατα εξοχικά, διυλιστήρια τελειοτάτου συστήμα

τος, θερμάστραι μεθ’ βλων τών έξαρτημάτων των.
μ η χ α ν α ι κ ο λ υ μ β η τ ικ α ι

Πόμολλα θυρών, άπαντα τά είδν) τής οικοδομικής μαχαι- 
ροπήροί-να άγγλ ικά . καί γαλλ ικά , Μηχαναι παγωτών καί 
πάγου. Ό ,τ ι  ζ η τ ή σ τ ε  θά τά εδρητε είς το κατασττμα σι
δερικών τών κ . κ. Μαγγιώγον χα ί  Θιοόωααχάχη .

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΝ Γ. ΙΊΑΙΙΑΘΕΟΦΑΝΟΥΣ

Έ ν Πόρω (έπ ί τής παραλίας)
Α ποικιακά , τυρ,ά καί βούτυρα εκλεκτά, οίνος ε*;οχος, 

έλαια χ  ποιότητος κλπ . κλπ.

Μ Ε Γ Α  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ (Εν Πειραιεΐ)

Β. Γ.  ΠΑΝΙΑ 
(Όδός ΠλούΥωνος)

•ΥΥν» τα  είδη τών σιδερικών, σιδηρικά δι’ οικοδομάς 
«όαολλ'τ έκ πορσελάντ.ς, νίκελ καί άλλων μετάλλων, ολα

Z L l  T i Α  Τδν ά τ ρ :θ « ω » . .
τέ„ „ , μ  *«>
ρουνα, μουσαμάδες καί κλειόαριες.


