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Έν τφ  Έξωτερχκφ δέ παρ' δπαόχ τοχς 
άντχπροόώτιοχς Ήμών.

Σ ώματα πλήρη του α ' ,  β ',  γ ' ,  δ ',  ε '  καί ς '  έτους εύρίσκονται παρ 
ήμίν καί παρ’ άπασι τοΓς άντιπροσώποις ήαώ ν.

Διά τά άνιιπόγραυα άρθρα 
| εόθύνεται ή συντακτις αυτών 
| Κορία ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΛΡΡΕΝ

( Τά πεμπο'μενα ήμΤν χειρό-
■ γραψα ή δημοσιευόμενα ή μή 

δέν έπιστρε’ρονται. — ’Ανι>-
I πόγραψ* καί μή δηλοΰντα
■ τήν διαμονήν τής άποστελ- 
) λούσης δεν είναι δεκτά —
j Πασα αγγελία άφορώσα εις 

τάς Κυρίας γίνεται δεκτή.

( Α ί μεταβάλλουσαι διεύβυν- |
■ αιν  ορείλουσι ν’ άποστΑλωσι 
) γραμματόσημον 50 λεπτών 
) πρός Ικτΰπωσιν νε'ας ταινίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Μία στιγμή. Κλεί’ς (υπό δο; Ξανθίππης Ιναλοστΰπη). — Ή  εργασία (έκ 

-τών τής Αγανίκης Μαζαράκη). — Πώς πίνομεν (υπό Μαρίας Νέου ϊατροϋ).— 
Γυναικείος Κόσμος (υπό Φιλοκάλου).— βεατρον.— Βιβλία καί Περιοδικά.— 
Αλληλογραφία.— Συμβουλή.— Συνταγή.— Ειδοποιήσεις.— Έπιρυλλίς.

Μ Ι Α  Σ Τ Ι Γ Μ Η
Πρχγματευθήτε ελαφρόν τ ι ζήτημα, γράφει συνδρομήτριά 

μας, ί .Ιαψρά  ΰπογραφομένη. Κχί ιδού ήμεϊς—έπιθυμούσαι κχί 
τάς έλαφράς έτι συνδρομητρίας μας νά εύχαριστήσωμεν — είς 
αναζήτησιν ελαφρού ζητήματος, υπό την άμεμπτον, εννοείται, 
σημασίαν τής λέξεως.

Έ ν βλέμμα πρός τό άπειρον καί ιδού έν νέφος λευκόν, ώς 
τολύπη βάμβακος, διασχίζον τάς κυανά; εκτάσεις. Είναι ελα
φρά τά νέφη, διανοούμεθα, αφού πετώσι μετά τόσης ευκολίας 
και τόσον υψηλά. Αλλ υπάρχουσι, φεΰ ! καί μαύρα νέφη 
**τερχ0μενα π°λύ χαμηλά, έφαπτόμενα τών βουνών και στε- 
νοχωρούντα, βαρύνοντα, πιέζοντα .τάς εύαισθήτους καρδίας. 
Επειτα όποιας εκτάσεις διασχίζουσι τά  νέφη ταΰτα , οί έναε- 

ρ’.οι ούτοι ταξειδ ιώται, οϊτινες άποτελοΰσι τό έμβλημα, τό 
σύμβολον τών ονείρων, τών ρεμβασμών, άλλοτε λευκορρόδινα 
ως ή ελπίς, καί άλλοτε μαύρα καί σκοτεινά, ώς ή απελπισία. 
Καί επειδή νομίζομεν ότι είναι κακόν νά ρεμβάζη καί όνειρο- 
*ολή τις, άφίνοαεν τά  νέφη ώ ; θέμα ήκιστα έλαφοόν.

Ελαφρά πνοή ανέμου ψαύει τά μέτωπόν μου. Είναι άρα ό 
»Υΐμος έλαφρόν τ ι. Ή  πνοή τού βορρά ή τού ζεφύρου δέν π α 
ρασύρει πολλάκις βαρύτατα σώματα. "Επειτα εάν είξεύραμεν 
Τάν γλώσσαν τών ανέμων, πόσους άοα έν τή πνοή των θά ή - 
κούομεν βαρεί; στεναγμούς, πόσους ολοφυρμού; καί δάκρυα, 
χωρίς νά ύπολογίσωμεν τάς καταιγίδας, ώς τήν έν τή Αίνιάδι 
τού Βιργιλίου τόσον θχυμχσίως περιγραφομ-ένην. Όποία εί- 
*ων ποιήσεως ! Πάντες οι άνεμοι έξορμούντες, καί συνταράτ-

τοντες αγρίως τήν θάλασσαν καί ο Ποσιιδών άπαθής, ΰψών 
την ηρεμον κεφαλήν του ύπερθεν τών έξηγριωμένων κυμάτων..

Η βιογραφία έλαφράς κχί πολυχρώμου ψυχής θά άνταπε- 
κρινετο ίσως κάλλιστα είς το θέμα μας. ’Αλλά φοβούμαι μήπως 
περιπέσω είς μακράν καί άτελεύτητον μελέτην. Φχντάσθη-ε 
πόσους μυροβόλους κήπους πρέπει νά διατρέξω, πόσας ερωτή
σεις νά απευθύνω πρός τούς χιονώδεις ίάσμους, τά  άκτινοβόλα 
χρυσάνθεμα, τάς λεύκάς μαργαρίτας καί τάς υπερήφανους ώς 
έκ σηρικού έπιχνόου καμελια; ; Φαντάσθητε τάς μυστηριώδεις 
εκμυστηρεύσεις τών μεγαλοπρεπών κρίνων, τών θελκτικών άνθε- 
μίδων,τών πυριφλεγών μηκόνων,τών δειλών ίων καί λευκανθέ- 
μων, Και τών ρόδων; Τών ρόδων,ών αί φυλαί κχί τά  είδη είναι 
αναρίθμητα, από τού έκατονφύλλου μέχρι τής έγλαντίνης, τής 
αρχικής ταυτης προγονού τού απέραντου τών ρόδων βασιλείου.
Ολα τα  ανθη ταΰτα και πολλά αλλα έτι κατέχουσιν άνά έν 

μυστικόν τού βίου τής πολυχρώμου ψυχής, ήτις τόσον φιλαρέ- 
σκως παίζει επι τών πετάλων των. Είναι μακρά λοιπόν καί 
περιπετειώδης ή ζωή τών ψυχών, καί ίσως βαρύνει περισσότε
ρον έπι τής πλάστιγγος τού καλού, ή έκείναι, άς ά ΙΙλάστης 
ενεφυσησεν εις τά καθ όμοιωσιν δημιούργημά του.

Μια ακτις ήλιου εισδυσασ* διά τής χαράδρας τού ημίκλει
στου παραθύρου μου και τρεμοσβύνουσα έπι τής τραπέζης μου, 
μοί δίδει τήν ιδέαν νά γράψω περί αυτής. ’Αλλά τό έργον μοί 
φαίνεται άνώτερον τού δυνατού! άφού ή γραφίς μου δέν είναι 
ουτε χρυσή, άλλ ουτε αργυρά τουλάχιστον.

ΑρΧ'ζω χπελπιζωμαι. Ευτυχώς τό ώρολόγιον σημαίνει 
τάς ώρας. Εύρον, αναφωνώ. Τό θέμα μου έσται έλαφρότερον 
τής ψυχής, τής άκτίνος, του* άνεμου, τού νέφους.

Θά ομιλήσω περί μιά; κόρης τού χρόνου, τόσον έλαφράς, 
τόσον μικράς, τόσον αδιόρατου καί ταχείας, ώστε ά —ίειτεΐτχι- 
η -,ωτΐ χχι ό θανατος εςηκοντα τοιουτων, ίνα ή έκτόπισις τής 
βελόνης τών ώρολογίων μας καταστή κάπως έπαισθητή. Ή  
κόρη αύτη ονομάζεται Σ τ ιγμ ή .
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’Ιδού ούτη γεννωμένη διαφανής, ρευστή σχεδόν ώς κρύ
σταλλος αποσυντιθέμενος εις ατμόν. Αί άκτϊνες του ήλιου την 
διασχίζουσι καί την χρωματίζουσι. Είναι τόσον λεπτοφυής, 
ώστε εν τίποτε ήδύνατο νά τήν καταστρέψη. Καί όμως τό 
Σύμπαν, ό Κόσμος αποκαλύπτεται προ αυτής μετά περιδεούς 
σεβασμού. Μήπως όλαι αί στιγμαί τού χρόνου δεν συντελού- 
σιν εις σχηματισμόν των αιώνων, ώς αί σταγόνες τού ύδατος 
εις σχηματισμόν των ωκεανών, και δεν φερουσι διά τούτο την 
θείαν σφραγίδα ;

Ή  λεπτοφυής αυτη τού χρόνου κόρη είναι τόσον ώραία, ό
σον καί περίεργος. ’Εξετάζει, μελετά, παν ό,τι ζή και απο
θνήσκει, παν ό,τι χαίρει ή θλίβεται περί αυτήν. Ούδέν άλλο 
τήν πτοεί, όσον ή θέα τού τάφου τού παρελθόντος, ένφ εΰρί- 
σκονται συσσωρευμένα τόσα μικρά καί φωτεινά ώς εκείνη σώ
ματα, αί προϋπάρξασαι αυτής στιγμαί. Παρά τόν χαίνοντα 
τούτον λάκκον ιστανται οι το απολεσθεν παρελθόν κλαιοντες 
άνθρωποι, μεμφόμενοι εαυτούς διά τά  ανεπανόρθωτα σφάλ
ματά των καί όλοφυρόμενοι έπ! τή ματαία καί άσκόπφ απώ
λεια στιγμών πολυτίμων, αϊτινες παρήλθον άνεπιστρεπτεί.......
Αίφνης ή μικροσκοπική συλφίς αισθάνεται ρίγος διατρέχον τό 
σώμά της καί παγόνον τήν καρδίαν της. Θά άποθάνω, ανα
κράζει έν όλοφυρμω. Καί μεταμελείται δι ό,τι κακόν έπρο- 
ξένησεν ή παροδική έν τή ζωή διαμονή της, ένφ άφ’ ετέρου 
τήν παρηγορεϊ ή ιδέα, ότι κατέστησε πολλούς εύτυχεϊς,^ δτ, 
έπέπνευσεν ελπίδα καί παρηγοριάν, ότι έρριψε σπορους αγα
θού, ούς αί επίγονοί της δύνανται νά καλλιεργήσωσι.

Δεν είναι λοιπόν τόσον μικρόν καί έλαφρόν πράγμα μία 
στιγμή έν τή μακρα καί άτελευτήτφ τού χρόνου πορεία, άφοΰ 
πολλά καλά', άλλά καί πολλά κακά δύνανται νά προκύψωσιν 
εξ αυτής. "Ας τό άναλογισθώσι καλώς όλαι έκεΐναι, αϊτινες 
άνιώσαι καί πλήττουσαι άριθμοΰσι τάς άνωφελείς στιγμάς τής 
ζωής των. "Ας τό άναλογισθώσιν όλαι έκεΐναι, αϊτινες περι- 
κλείουσαι έαυτάς εις τό άπόρθητον του εγωισμού τείχος δη- 
μιουργούσι δυστυχείς τάς στιγμάς τού ανιαρού βίου των.

Καί άνήκουσιν, ώς έπί τό πλεΐστον εις τήν τάξιν τών πλου
σίων αί γυναίκες αύται. Τό χρήμ* είσάγεται καί κυκλοφορεί έν 
τώ οϊκω των, χωρίς ούδόλως νά συντελέσωσιν εις τούτο. Ή  
οικιακή μηχανή λειτουργεί άνευ τής ίδικής των βοήθειας. Τα 
τέκνα των άνατρέφονται καί έκπαιδεύονται διά ξένης έπιβλέ- 
ψεως καί ξένων φροντίδων. Έμαθαν γράμματα καί δύνανται 
δ ι’ άναγνώσεως σκοπίμου νά παρακολουθήσωσι τό παρελθόν, 
τό παρόν η τό μέλλον τών λαών καί κοινωνιών, άλλά δεν τό · 
πράττουσιν. Τπερθεν αύτών εκτείνεται αχανής ό ούρανάς ό 
στεγάζων τόσας θλίψεις καί δυστυχίας, καί πικρίας καί πό
νους, καί δεν χρησιμοποιούσα αύται ούτε μίαν έκ τών πολυ
τίμων τού βίου" στιγμών, όπως καταπραυνωσι μίαν θλίψιν, 
στεγνώσωσιν έν δάκρυ, άνακουφίσωσιν 'ένα πόνον.

Καί αί στιγμαί, άς διέρχονται χωρίς νά χρησιμοποιώσιν αύ- 
τάς ύπέρ τού καλού, γίνονται πολλάκις πρόξενοι τού κακού. 
Εις αύτάς όφείλεται ή κακολογία, ή συκοφαντία, ό φθόνος, 
ή έπιπολαιότης, άν μή καί ή διαφθορά τών ήθών. Εις αύ
τάς ή σκληρότης καί ή αναισθησία. Εις αύτάς ή μόνωσις, 
τό μίσος, ή άνία, ό φοβερός ούτος σάραξ τής ανθρώπινης ζωής.

Μιμούνται τήν στιγμήν, ήτις άδιάφορος καί εγωιστική άτε- 
νίζει παν τό περί αύτήν, άρκουμένη εις τήν υποκειμενικότητα 
τού ατόμου της, λησμονούσα·, ότι ώς έκείνη, εξηλθον του

χάους τής ζωής μέ σκοπόν καί προορισμόν, όν οφειλουσι νά 
έπιτελέσωσι, πριν ή μεταβώσιν εις τό χάος τού θανάτου.

"Ας τό σκεφθώσι καλώς όλαι έκεΐναι, άς άφίνει άδιαφόρους 
καί άναισθήτους ή τύχη τής πτωχής καί έγκαταλελειμένης 
έργάτιδος, ττ]ζ ορζρ&Ν̂ ς και απροστάτευτου χόρτΐς, τιης πα— 
σχούσης καί ταλαιπωρουμένης έν οδύνη καί σπαραγμφ χήρας 
μητρός. "Ας άρχίσωσι νά χρησιμοποιώσιν έπωφελώς τάς στιγ- 
μάς των, όσαι δεν τό έπραξαν μέχρι σήμερον. Θά παύσωσιν 
ούτω αύται νά διαρρεωσιν ανιαραί και μονότονοι.

Πληθύς φιλανθρωπικών γυναικείων σωματείων άσφυκτια έν 
στενφ κύκλω δράσεως, ελλειόει πόρων, έλλειψει γυναικείας 
προθυμίας, γυναικείας συνδρομής. "Ας προσέλθωσιν άρωγοι εις 
αύτά. "Ας άκολουθήσωσι τό εύγενές παράδειγμα εκείνων, αϊ- 
τινες εις την πρωτην υπερ του καλού επικλησιν πρόθυμοι καε 
γενναϊαι προσέρχονται.

Δεν είναι πάντοτε αναγκη να διαθέση τις χρημ.ατικα ποσα 
πρός έπιτέλεσιν τού καλού. Τό Κυριάκόν Σχολεϊον έστω μία 
έπί πλέον άποδειξις. Τοιαΰτα σχολεία ήδύναντο νά λειτουρ- 
γώσιν άνά τήν Ελλάδα όλην, εάν γυναίκες με καρδιαν καί με 
όλίγην αύταπάρνησιν ανελαμβανον νά θυσιά,ωσιν ολιγας ωρας 
τής άσκόπως διερχομένης Κυριακής των εις τούτο. Θά εϊχο— 
μεν ούτω βαθμηδόν καί κατ’ ολίγον καί εί; τά ; κωμοπολεις 
καί εις τά χωρία γυναίκας τού λαού, έχούσας συνείδησιν τού 
σκοπού καί προορισμού τού βιου των, μητέρας έννοούσας τά 
πρός τά τέκνα καθήκοντα τω ν, καί έμπνεούσας εις αυτά τόν 
πρός τήν θρησκείαν σεβασμόν και την πρός τήν πατρίδα άγά- 
πην. Οί φόνοι καί οί αλληλοσπαραγμοί, έξ ων καθ έκάστην 
αδίκως δεκατίζεται ό Ελληνικός πληθυσμός θά έμετριάζοντο 
καί προϊόντος τού χρονου οι χωρικοί μας, οι εις τά  κτηνώδη 
μόνον ένστικτά των άφιέμενοι σήμερον, θά παρουσίαζον τόν 
τύπον ανθρώπων οπωσδήποτε πολιτισμένων.

Αί γυναίκες τού Ελληνικού λαού είναι εύφυείς, φιλομαθείς. 
Διψούν μαθήσεως καί έπωφελοΰνται τής διδασκαλία; τής Κυ
ριακής πολύ περισσότερον, ή αί καθ έκάστην εις τά σχολεία 
φοιτώσαι. 'Η τήν προσεχή Κυριακήν τελούμενη έξεταστική 
δοκιμασία θά απόδειξη τήν αλήθειαν τού ισχυρισμού μας τού
του. Ή  ή μέρα τής διανομής τών διά τάς έργάτιδά; μας ταύ- 
τας δώρων δεν ώρίσθη έτι. Έπαναλαμβάνομεν καί πάλιν τήν 
πρός τάς άναγνωστρίας μας έπίκλησίν μας. 'Ό ,τ ι δήποτε και 
άν μάς δώσωσιν ύπέρ τών απόρων τούτων μαθητριών μας γ ί
νεται μετ’ εύγνωμοσύνης αποδεκτόν. Καί παλαιά έτι φορέ
ματα, έσώρρουχα, υποδήματα είναι καλά δι’ έκείνας, αϊτινες
στερούνται τών πάντων.

Εύγνωμονοΰμεν δέ έκείνας καί έκείνους, οϊτινες μέχρι τοϋδε 
έσπευσαν εις τήν παράκλησιν μας αποστειλασαι .
'Η αγαπητή συνεογάτις μας κ. Άνθίππη Παλαυ-ήδου δρ. 2»
Ό  έκ Βώλου κ. Γεωργιάδης ............  » |
Ό  κ. Ποφάντης.......................................................................  Μ
Αί κ. κ. Ελένη Πάλλη καί Οικονόμου : 25 πήχ. μάλλινον
ύφασμα, 25 βαμβακερόν καί έν περιλαίμιον.

’Ε πε ιδή  σ τερ ο ύμ εθα  σ η μ ε ιώ σ εω ν  τ ιν ω ν  α π α ρ α ιτή 
τω ν  δ ιά  τη ν  "σ η νέχ ισ ιν  τ η ς  β ιο γρ α ψ ία ς  τη ς  'Ελέ
ν η ς  Β άσσου, ά να β ά λλο μ εν  α ύ τη ν  δ ιά  τό πρόσεχες
ψ ύ λ λ ο ν .
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Κ Α Ε Ι Σ !

Εις τά πυκνότερον μέρος τού δάσους, ήγείρετο ή βρυοσκε- 
πήζ τής Κλείδος καλύβη.

Ό  κισσός καί ή άγράμπελη περιεζώννυον χαριέντω; τους 
τοίχους καί έκάλυπτον άπασαν τήν οροφήν αυτής.

Αί ροδωνιαί ήρωμάτιζον τόν άέρα περί αύτήν, κρυσταλ
λώδης πηγή διασκορπίζουσα τά  άργυροειδή νάματά της ύπά 
χλόην σμαραγδίνην διέχεε δρόσον τερπνοτάτην, ένω τά πυκνώς 
πεφυτευμένα δένδρα, διά μέσου τών φυλλωμάτων διά τών 
όποιων έναρμονίως έψκλλον τά πτηνά,έχρησίμευον αντί τείχους 
εί; τό χαρίεν έκείνο κρησφύγετον.

Εκεί έζη μόνη ή Κλεις βίον αγροτικόν ώς βασιλίς τή ; φυ- 
σεως, έχουσα άοράτους φύλακας τάς νύμφας τού δάσους τάς 
,άναδόχους αύτής.

Πρωίαν τινά 18 έτη πρότερον, μόλις ή Ροδόπεπλος Ή ώς 
έφάνη έπί τού όρίζοντο; βάφουσα τό προς άνατολάς μέρος τού 
ουρανού διά τού γλυκυτάτου αύτής ροδίνου χρώματος, άπασαι 
αί νύμφαι τού δάσους έξώρμησαν άπό τών γλαφυρών αυτών 
σπηλαίων καί διεσκορπίσθησαν ώς σμήνη χρυσαλλίδων έντάς 
τού δάσους. Ά λ λ ’ ένφ έπεδίδοντο εις διάφορους συνήθεις εις 
αύτάς παιδιάς, αίφνης κλαυθμυρισμοί βρέφους επληξαν τά  
ώτά των, καί μετά μικράν έρευναν εύρον παρά τήν ρίζαν πυ- 
κνοφύλλου δένδρου, νήπιον εύτραφές, ροδαλόν, καί τόσφ θαυ- 
μασίως ώραίον, ώστε άπασαι αί νύμφαι ή μία μετά την άλ
λην, τά έλαβον εις τάς άγκάλας των καί τό ήσπάσθησαν μετά 
θαυμ,ασμοΰ.

Τό βρέφος κατά συνέπειαν υίοθετήθη υπό τών νυμφών, α ϊ- 
τινες έδωκαν εις αύτά τό όνομα Κλείς ! ........

Καί ϊδρυσαν διά τήν μικράν Κλείδα τήν χαρίεσσαν βρυο
σκεπή καλύβην εις τά βάθος τού δάσους, καί ώς τροφόν προσ- 
διώρισαν αυτή γλυκείαν λευκόμαλλον αμνάδα.

Καί ήλικιοΰτο ή Κλεις ώς θεά άγρότις ΰπό τήν έμμεσον τών 
νυμφών μέριμ.ναν, καί ήτο εύδαίμ.ων ζώσα άμέριμνος έν μέσω 
τής φύσεως, ύπό τόν διαυγή κυανούν ούρανόν, άναπνέουσα 
αύραν καθαράν καί μυροβόλον, άκούουσα τά τερψίθυμον τών 
πτηνών άσμα, λουομένη εις δροσερά νάματα συμπαίζουσα με 
τάς χρυσαλλίδας καί δρέπουσα άνθη καλλίφυλλα καί αιωνίως 
θαλερά.

Ήγνόει τάς όδύνας τού κόσμου καί ούδέποτε έχυσαν δά
κρυα οί διαυγείς αύτής οφθαλμοί.

ΠΙτο εύτυχής, πολύ εύτυχάς ! μέχρι τής ήμέρας, καθ ήν οί 
θεοί άντελήφθησαν τούτο καί έσκεφθησαν ότι ήτο παοα πολύ 
■διά μίαν θνητήν.

Μόλις αί πρώται λάμψεις τής αύγής έφάνησαν, ή θύρα τής 
βρυοσκεποϋς καλυβης ήνοίχθη καί ή Κλείς ένεφανίσθη εις τά 
κατώφλιον φέρουσα λευκήν έσθήτα 'Η πλούσια κόμη της πε- 
ριέβαλλεν αύτήν μέ κύμ.ατα χρυσοειδή καί κατήρχετο μέχρι 
τού έδάφους- ή έξαισία μορφή της ήδυνατο νά χρησιμεύση ώς 
πρότυπον τής γλυφίδος τού Πραξιτέλους- οί οφθαλμοί της, έν 
οίς έβλεπέ τις τον σάπφειρον μετά τού σμαράγδου συνηνωμέ- 
νους, είχον έκθαμβωτικήν αϊγλην.

Τήν πρωίαν εκείνην ή Κλείς ήτο ύπερ ποτε περικαλλής. Ή 
πηγή έν ή έλούσθη ηύξησε τήν δρόσον τής μορφής της, καί 
τά ρόδα, άτίνα έδρεψε, νέαν ζωηρότητα προσέθηκαν εις τάς ρο-

δοέσσας παρειάς της, καί νέον άρωμα έπί τών κοραλίνων χει— 
λέων της.

’Ολίγον άπωτέρω τής βρυοσκεποϋς καλύβης έξετείνετο λ ί
μνη ώραία καί διαυγής ώς κάτοπτρον.

Πρός ταύτην διηυθύνθη ή Κλείς καί καθήσασα παρά τάς 
όχθας της έβύθισε τούς λευκοτάτου; πόδας της έντός τού δι
αυγούς ύδατός της.

Ή  νύμφη τής λίμνης άπό τού βάθους τού σμαραγδίνου 
ανακτόρου της,διέκοινε τήν περικαλλή κόρην καί έμεινεν έκθαμ
βος προ τού θαυμάσιου αύτής κάλλους.

Άνήλθε πάραυτα εις τήν έπιφάνειαν τής λίμνης καί προ- 
βάλλουσα τήν χαρίεσσαν κεφαλήν της άνω τού ύόατος ήτέ- 
νισε τήν Κλείδα περιπαθώς.

'Ωραία κόρη, έλθέ μ ετ’ έμού εις τό βάθος τής λίμνης, τή 
λένει τείνουσα πρός αύτήν τούς λευκούς βραχίονάς της. Αφες 
τήν πενιχράν κατοικίαν σου, εις σέ αρμόζει άνάκτορον ώς κα 
τοικία. Ελθέ μ ετ ’ εμού. θά ιδρύσω πρός χάριν σου κοράλινον 
μέγαρον καί θά θέσω εις τήν διάθεσίν σου σμήνη κατωτέρων 
νηρηίδων.

Ώραία ν εά ν ις , άφες τό δάσος καί έλθέ νά ζήσης μετ έμοΰ 
εις τό βάθος τής λίμνης.

'Η Κλείς έκίνησε μειδιώσα τήν κεφαλήν.
Μάτην μέ καλεϊς, ώ περικαλλής νύμφη, άπεκρίθη ήσύχως, 

δέν άνταλάσσω τήν καλύβην μου ούόέ μέ τό μαγευτικώτερον 
μέγαρον, καί προτιμώ τό εύθαλές μου δάσος καί άπό αύτά 
τά  ήλύσια πεδία.

Είσαι μωρά, είπεν ή νύμφη, τό δάσος δέν θά είναι πάντοτε 
θαλερόν, θά έλθη ό χειμών καί θ’ άπογυμνώση αύτά τών φυλ
λωμάτων του, τήν δέ καλύβην σου μία ισχυρά πνοή άνέμου 
δύναται νά καταρρίψη.

Ώραία νεάνις, άφες τό δάσος καί τούς κινδύνους οϊτινες έν 
αύτώ σέ άπειλοΰσι καί έλθέ μετ’ έμού εις τά βάθος τής λίμνης.

Πολλοί χειμώνες διήλθον διά μέσου τού ευθαλούς μου δά
σους, ά λλ ’ ούδείς άπεγύμνωσεν αύτά τών πράσινων φυλλωμά
των του. Ούδεμία πνοη ανέμου δύναται να καταρρίψη την 
ύπό τών νυμφών τού δάσους ανεγεοθείσαν καλύβην μου. Ου- 
δείς κίνδυνος μέ απειλεί εις τά δροσερόν έρημητήριόν μου' αί 
νύαοαι τού δάσους αί άνάδοχοί μου μεριμνώσι περί εμού.

Ματαίως μέ καλεϊς, ώ περικαλλής νύμφη, ουδέν θά με πειση 
νά μεταβάλλω τήν ζωήν, ήν διάγω.

Ή  νηρηίς έξωργίσθη.
Λοιπόν τολμάς νά απόρριψης τάς προτάσεις μου ;
Ναί, άπεκρίθη ήσύχως ή Κλείς.
’Άφρον ! θά μετανοήσης. Δέν περιφρονεί τις ατιμώρητε· 

τήν πρότασιν νηρηΐδος' θά σ εκδικηθώ θάττον ή βραδιον, θά 
σέ πλήξω έκεί ένθα πλειότερον πονείς' μή τά λησμονησης ! . . .

Καί ή νηρηις πλήρης όργή| κατήλθεν εις τό βάθος τή ; λ ί
μνης μένεα πνέουσα έναντίον τής ώραιας κόρης, ή τ ι; ετολμησε 
νά τήν περιφρονήση.

Ή  Ινλεις άδιαφορούσα διά τήν οργήν της, ήγέρθη καί διηυ
θύνθη ήρέμα εις τήν βρυ£σκ|πή καλύβην της' αίφνης ένω 
έβάδιζεν άνυπόπτως, ΰλακαί κυνάς ηκούσθησαν, και μετά τινα 
στιγμήν μέγας κυνηγετικός κύων όρμήσας έκ τίνος πυκνού φυλ
λώματος έπήδησε κατά τής νεάνιδος.

Ή  Κλεις έντρομος διά τήν άπρόοπτον προσβολήν, έρρηξε 
διάτορον κραυγήν, άλλά ταύτοχρόνως σχεδόν, νέος κυνηγός
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ωραίος ώς ό ’Απόλλων ένεφχνίσθη ένώπιόν της, όστις λχκτι- 
σχς [ί,ετ’όργής τόν κύνα έστράφη πρός την νεάνιδχ, όπως κα- 
θησυχάση αυτήν. Ή  έκτακτος καλλονή τής Κλείδος τόν κα- 
θήλωσεν έπι του εδάφους καί πλήρης θχυ[Λχσ[ά.οΰ και έκπλη- 
ξεως ήτένισε πρός α υτή ν  άλλα καί ή Κλείς μηδέποτε άλλοτε 
ίδοΰσχ άνθρωπον εμεινεν έκπληκτος επι τη θεα του.

Τέλος ό νε'ος συνελθών έπλησίχσε την νεάνιδα.
Ε λ π ίζω , ώραία κόρη, ότι δεν σοί προύξένησε κακόν τ ι ο 

κύων μου; είπεν.
Ό χ ι ! μέ έτοόμχζε μόνον, ύπέλαβεν ή Κλείς, αλλά προοέ- 

θηκε μετά τινα στιγμήν σιωπής, θεωρούσα εταστικως τον νεα
νίαν, τις είσαι ; Μη κατά τύχην είσαι ο Απόλλων η ο Αρης,

Ό  νέος έμειδίασεν, ουχί δεν εχω την ευτυχίαν να είμαι 
Θεός, είμαι άπλοϋς θνητός καί καλούμαι Φάων.

Περίεργον ! άπά μικρά καί πολύ μικρά ζώ έντχύθα, αλλ 
ούδεποτε ειδόν τινα εις τά δάσος τοϋτο, πώς συνέβη ώστε σύ 
σήμερον νά έλθης ένταυθα ;

Συνέβη όλως τυχαίως, καί είνε μέγα ευτύχημα δ ι’ έμέ 
«70 τυχαιον τούτο συμβάν, διότι εγνωρκχά τό περιχ-αλλέστερον 
ττλάσαχ της γης* άλλ είπε [αοι ωραία, κόρη, κατοικείς ¡χόνη 
ενταύθα ;

Μόνη !
Καί δέν σε πτοεί ή έρημία, δεν φοβείσαι μένουσα ουτω 

μόνη ;
Τί νά φοβηθώ ; αί νύμφαι του δάσους αί άνάδοχο! μου μέ

προστατεύουσιν.
Ειπέ μοι έν τούτοις, δέν έπεθύμεις νά Ιχης σύντροφόν τινα ;
Σύντροφον ; ύπέλαβε σκεπτική ή Κλείς.
Ναι, σύντροφον" θά ήθελες επί παραδείγματι νά ζήσωμεν 

μαζύ ;
Ή  Κλε’ίς έμεινε πρός στιγμήν άφωνος· παράδοξον αίσθημα | 

άνεκφράστου ήδύτητος είσέδυσε βαθμηδόν εν τή καρδια της, 
καί αίφνης ετεινεν αΰθορμήτως την χεϊρα πρός τόν νέον καί 
άπεκρίθη άποφασιστικώς, ναι.

Αί νύμφαι του δάσους ηύλόγησαν τόν υμέναιον τών δύο 
νέων, κχί ζωή μεστή ευδαιμονίας ήρξατο διά τόν Φάωνα καί 
τήν Κλείδα.

Ά λ λ ’ εις τό βάθος τής λίμνης ήγρύπνει τό μίσος τής νη- 
ρηίδος, ήτις μετά λύσσης έθεώρει τήν ευδαιμονίαν, ή ί οί δύο 
νεαροί σύντροφοι απηλαυον, και ης τάς άπειλάς εντελώς η 
Κλείς είχε λησμονήση.

Πρωίαν τινά , ώραίαν πρωίαν του έαρος, ό Φάων καί ή 
Κλείς έπλησίασαν πρός τήν λίμνην και έκαθεσθησαν παρά τάς 
οχθας ταύτης' αίφνης το βλέμμα τής Κλείδος άνεκάλυψεν εν
τός του ύδκτος ύπό τούς πόδας των εύμέγεθες πορφυροϋν κογ- 
χύλιον σπανίου κάλλους.

Ή  Κλείς άφήκε κραυγήν θαυμασμού, ώ τ ί ώραίον, τί σπά
νιον κογχύλιον ! ίδέ Φάων.

Ό Φάων χωρίς νά ποοφέρη λέξιν, έκυψε καί έβύθισε τήν 
χεϊρα του, όπως συλλάβη το άντικείμενον του θαυμασμού τής 
ποοσφιλούς του συντρόφου, ότε τούτο απροσδοκητως άποσπα- 
σθέν τής πέτρας, έν ή ήτο προσηλωμένον, ήρξατο υποχωρούν 
βραδέως- ό Φάων έν τω  πόθφ του νά συλλάβη αύτό, εισήλθεν 
άσυναισθήτως έντός τού ύδχτος καί ήκολούθει τό φεΰγον κογ
χύλιον.

Ή  Κλείς τρομάξασα έκ τού επικειμένου κινδύνου, επίστρε-

ψον, Φάων, ανέκραξε, τί κάμνεις ; θά παρασυρθής άπό τού ύ
δατος.

Ά λ λ ’εκείνος, ώσανεί μαγική δύναμις είλκεν αυτόν προς την 
λίμνην, έπροχώρει πάντοτε, ότε αίφνης τό κογχύλιον εστη. Ο 
Φάων νομίσας κατάλληλον τήν στιγμήν διά νά λάβη έπί τέ
λους τούτο, έκαμεν ΰστάτην πρός τά  πρόσω κίνησιν καί έκυψε 
βυθίσας ολόκληρον τήν χείρά του έντός τού ύδατος, ά λλ ’ αντί 
τού ώραίου πορφυρού κογχυλίου, όπερ ώς έκ μαγείας έγένετο 
άφαντον, ήσθάνθη χείρά τινα δράττουσαν ίσχυρώς τήν ίδικην 
του καί σύρουσαν αυτόν μετ’ άκαταγωνίστου δυνάμεως πρός 
τά  έσω τής λίμνης. Ό  νεανίας μή δυνηθείς ν άντιπαλαιση 
πρός τήν σφοδράν καί άπρόοπτον ταύτην έλξιν, άπώλεσε την 
ισορροπίαν καί έβυθίσθη έντός τής λίμνης μέ τήν κεφαλήν
πρός τά  κάτω.

Ή  Κλείς κατάπληκτος καί άκίνητος, ώσεί άπολιθωθείσα, 
ήτενιζε δι’ όφθαλμών μέγα ήνεωγμένων τήν γενομένην κατα
στροφήν ώς μή έχουσα συναίσθησιν τού συμβάντος. Αλλ α ί
φνης καγχασμοί ήκούσθησαν έκ τού εσωτερικού της λίμνης, 
καί διά μέσου τών ύδάτων έφάνησαν οί πρασινόχροοι οφθαλμοί 
τής νηρηίδος άτενίζοντες τήν Κλείδα σαρκαστικώς, ένω σα
τανικόν μειδίαμα έπλανάτο έπί τών χειλέων της.

Είχεν έκδ ικηθή !...
Τότε ή νεάνις έξήλθε τής άπολιθώσεως αύτής καί άνεπή-

δησεν άλλόφρων.
Ύπό τό κράτος τής κατά πρώτην φοράν πληττούσης αυ

τήν οδύνης είχεν άπολέση τά λογικόν. 'Ωρμησε πρός τό*δάσος 
μανιωδώς τρέχουσα καί γοεράς έκπέμπουσα κραυγάς. Και εν 
τή μανιώδει αύτής πορεία αί άκάνθαι έπλήγωσαν τά περικαλ
λές κοινόλευ*ον πρόσωπόν της, ή λευκή αύτής έσθής έξεσχίσθη 
καί ή χρυσή κυματίζουσα κόμη της κατέλιπε τεμάχια βοστρύ
χων μεταξύ τών κλάδων τών δένδρων.
'  Αί νύμφαι τού δάσους έξήλθον τών γλαφυρών σπηλαίων 
των έκπληκτοι καί περιεκύκλωσαν τήν προστατευομένην των 
έρωτώσαι αύτήν τήν αιτίαν τού άλγους καί τής παραφορας της. 
Ά λ λ ’ αύτη δέν τάς άνεγνώρισε, διέφυγε διά μέσου αυτών τ α 
χεία ώς βέλος καί έπανήλθεν εις τήν όχθην τής λίμνης.

Εκεί έμεινεν άκίνητος κλίνουσα πρός τά ύδωρ, άναμένουσα- 
νά ΐδη άναφαινομένην διά μέσου τών κυμάτων .ην διά ,.αν.ό^ 
έξαφανισθεϊσαν πεφιλημένην κεφαλήν τού Φάωνός της.

Καί ίστατο έκεϊ μέ κεκλιμένην τήν κεφαλήν όμοια προς στή
λην άλατος, ένω αί ώραι παρήρχοντο ή μία μετα τήν αλλην^ 
ή νύξ διεδέχθη τήν ήμέραν καί ταύτην πάλιν ή νυξ, αλλ ή 
Κλείς έμενεν άκίνητος πάντοτε, κλίνουσα πρός τό ύδωρ και 
χειμάρρους χύνουσα δακρύων.

Καί ώχρίασαν αί ροδοβαφεΐς πκρειαί της καί έμκρανθη ή 
δρόσος τών χειλέων της καί έσβέσθη ή λάμψις τών μεγάλων 
όφθαλμών της.

Τό σώμά της, ώσεί έκ κηρού πλασμένον, άνελύετο κατα μι
κρόν μέχρις ού δέν έφαίνοντο έν αυτφ ή δέρμα καί οστά.

' Αέν έμενε πλέον έκ τής ροδοπλασμένης καί γελοέσσης Κλει-
δος, είμή ή σκιά της.

Τέλος οί θεοί οίκτείραντες τήν άπειρον αύτής όδυνην, την 
μετεμόρφωσαν εις φυτόν, όπερ παρά τάς ύχθας φυομενον διε- 
τήρησε τήν κεκλιμένην στάσιν, ήν ή Κλείς είχε ζωσα, και ι 
αύτό οί θνητοί .τά ώνόμασαν Κ λ α ίο ν σ α ν  ( ’Ιτέα ή πένθιμος).

Ζ * νθ ί«π *|  I .  Κ α λ ο σ τ ΰ π η
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Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Τ ί  ε ί ν ’ τό κοπάδ ι που 'ρχετα ι ; τ ί  ζω ντανό  ’ν α ι  χνρα ,
¿χe l  α π '  τό 'περήφανο του K apa taxov  p v r p a  ;
Τ ί  ε ί ν ’ τά  κ ορ ίτσ ια ,  που φτωχά, ε ΐν ' τά  φο p ep  α τά  τους, 
κ α ί  τόσο υπερήφανα , σερ νά τά ιιέτωπά τους  ;
Γ ια τ ί  χαρογε .Ιοϋν  γ λ υ κ ά ,  χα'< σά ν  τά  χ ε λ ιδ ό ν ια  
πετοννε χα ί χ α ρούρ ενα  πηδούν  ρ έ σ α  'ς σά  χ ιό ν ια  ;

■ΗΚ-

Ε ίν '  τ ά  κορ ίτσ ια  του λ α ο ϋ   ε ργά ζον τα ι  νά  ζήσονν
άφον ιδρώτα ά γ ιο  ήρέι α  ο.Ιη χ ύ σ ο υ ν ,
Ε ίν α ι  ή κόρη του λ α ο ϋ  ή χόρη ή έρ γά τ ις ..........
δεν  ζη τ ια ν ε ύ ε ι   δέν π ε ί ν α   γ ιά  δες1 τά  ρ ά γ ο υ λ ά  τη ς ,
πΰ>ς κ ο κ κ ι ν ί ζ ο υ ν ! . . . .  του φτωχόν πατέρα  της τό β ά ρ ο ς , 
δέν  ε ίν α ι  π .Ιέυν   κα ί γ ι ’ αύτό  πε τα  ρ έ  τόσο θάρρος.

Σ ά  νά  σου λένε  : a J ού.Ιεζια ώς που 'βγήκε τ' α σ τ έ ρ ι !  
γ ια τ ί  δέν  χ α τα δ έχ ορα ι  ν' άπ.Ιώσω 'γώ τό χ έ ρ ι  ! 
β γ α ίν ο υ ν  ρ α ζ ν , σά  σύννεφο, σ α ν  π ιά σ η  τό σ κ ο τά δ ι , 
κ α ί  σ ά ν  τ ’ά ρ ν ιά  'ς τής στάνες  τους πά ν ε  χΓ α ν τα ίς  κοπάδ ι.

Ή εργα σ ία  τής τ ιρή ς  ε ί ν ’ ά τ σ α λ ό ν ια  α σ π ίδ α ,  
τ ά  όνε ιρά  της τά  χ ρ υ σ ά ,  ή ¡ιόνη της ε λπ ίδ α  !  !

•ΗΗ

Ό  ύπνος σου ο υ ρ ά ν ιο ς . . . . άγγ ελο ι  ς τά  όνε ιρά  σ ο υ !  
x°P7}i /"? κλέο ν ,  ρ ή  θρηνής   θά ζήσης, π λ ή ν . . .  έργάσου ! !
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Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΐ ΧΡΪΣΟΤ

Τ Ο  Μ Υ Σ Τ Η Ρ ΙΟ Ν

Μέ κλονουμένους πόδχς μετέβη ε!ς τήν μιχράν τρώγλην, ήτις τή ε’χρησί- 
μευεν ώς δωματιον καί έρρίφθη έπί τής κλίνης,της όλολύζουσα.' "Εμεινεν 
Ουτω αϋπ·.ο; ΤΓρω'.ας, πικρά χυνουιχα δάκρυα καί άγνοουσα δποίαν ά-
πόφασιν νά λάβτ\ 1

”0»ε έτρ ,χώρησεν όλίγον ή ήμέρα, ώυχρά καί ομιχλώδης ημέρα Δεκεμ
βρίου, ένδυθεϊσα έσπευεμένως μετέδη νά άγοοάση γάλαζά®’ ού δέ ήτοίμασεν, 
ώς συνήθως έπραττε, το διά τον πατέρα της πρόγευμα άνεχώρηαεν, έν ώ το 
χαριτόορυτον ζεύγος εις τήν αυτήν πάντοτε θέσιν έξηχολούθει νά χοιικίται 
ντ,δυμον

'Επτά ώοαι ¿Τχον αημάνει καί εις τάς 7 */2 ώφειλε νά εύρίσκητκι εις τό 
κατάστημα, εις δ είργάζ-το, κείμενον εις τό προάστειον Πουασονιέρ.

Εύρωστος και ανεπτυγμένη σωματικώς ώς ήτο ή Παυλίνα κατά τήν έπο- 
χήυ ταύτην, μέ τήν πλουσιωτάτην ξανθήν κόμην της, ήτι:, δσάκις έμενε 
>υτή, έκά/υπτε δίκην πολυτελεατάτου πέπλου ολον αύτής τό σώμα, τούς 
ίπειρον αγαθότητα καί τιμιόττ,τα εκφράζοντας καστανούς οφθαλμούς τής, τό 
έκτακτον ευφυΐαν μαρτυρούν εύρύ καί πρός τούς κροτάφους προεξέχον μέτω- 
~ον> τήν άπαραμίλλου γραφικότητος ρίνα αύτής οί εις τήν έλαχίστην συγ- 
κινησιν φρίσοοντες ρώθωνες τής όποια, έπιστοποίουν περί τής μεγάλης εύαι- 
βθησία; τής καρδίας της, έν ώ άφ' ετέτου ό πώγων καί τά έξαισίω; διαγρα- 
φομενα ρόδινα χείλη έποόδιδον έν αύτή ίσχύν θελήσεω, ού τήν τυχούσαν, 
Τοιαύτη, λέ :ω, όποια ητο ώραία καί εύσωμος έπροκάλει τά βλέμματα καί 
τόν θαυμασμόν πάντων έκείνων, οϊτινες συνήντων αύτήν τήν πρωίαν μετα- 

α̂ινούσαν εις τήν εργασίαν της, πολλοί τών όποιων έπετάχυνον τό βήμα 
Οπως τήν πλησιάσωσι καί άποτείνωσιν αυτή φιλικόν χαιρετισμόν.

Αδτη άδιαφορος καί ψυχ.ρά^διήρχετο πλησίον πάντων τούτων. ’Αλλ’ εάν 
οιποί θαυμασται της τή ησαν εντελώς αδιάφοροι ήδύνατο νά είπη τό

ΠΩ5 ΝΑ ΠΙΝΩΜΕΝ
Ο άνθρωπος είναι τά ¡/.όνον ζών δν, τά οποίον πίνει χωρίς 

να διψα. Οταν διψάτε, καταπραύνετε τήν δίψαν σας p i ύδωρ 
μετρίως δροσερόν καί αρκετόν, το οποίον πίνετε όχι μετά τα - 
χύτητος και εις μεγάλας καταπόσεις, ιδίως έάν ζεστένεσθε ή 
έαν είσθε κουρασμέναι.

Αποφεύγετε νά πίνετε ύδωρ πολύ κατά τάς ώρας τού φα 
γητού. Διάσημοι φυσιολόγοι διϊσχυρίζονται ότι ή κατά τήν 
ωρα« τού φαγητού πόσις διαλύει τόν γαστρικόν χυμόν, τού 
όποιου έλαττόνει τάς πεπτικάς ιδιότητας καί βραδύνει τήν 
χώνέυσιν, ιδίως όταν τό πινόχενον ύδωρ ή ό,τι δήποτε άλλο 
ποτόν είναι ψυχρόν. Οί μέ άκμαίαν υγείαν άνθρωποι, οί κι
νούμενοι πολύ έν ΰπαίθρω κατά τά διάστημα τής ήμέρας, 
ύύνανται νά πίνωσιν άκινδύνως έν ποτήριον ύδατος εις τά φα- 
γητόν των. Ά λ λ ’ οί διάγοντες καθιστικόν βίον καί οί άσθενείς 
οφείλουσι νά άποφεύγωσι τούτο, άρκούμενοι εις ολίγον οίνον 
κεκραμμένον μεθ’ ύδατος.

Οί λεπτοφυούς κράσεως άνθρωποι οφείλουσι νά πίνωσι θερμά 
ποτά, έν μέτρια πάντοτε δόσει. Τά θερμά ποτά έρεθίζουσι 
καί ύποκινοΰσι τήν κυκλοφορίαν καί βοηθοΰσι τήν πέψιν λαμ- 
οανόμενα εις μετρίαν δόσιν κατά τήν ώραν τού φαγητού. Ή  
συνήθεια πολλών νά πίνωσι τό τέϊον μετά τού γεύματος ή τού 
προγεύματος των είναι πολύ καλή.

Ούδέποτε πίνετε ψυχοόν ύδωρ ήμίσειαν ώραν τουλάχιστον 
-ρό τού γεύματος. Τό ψυχρόν ύδωρ καταβιβάζει τήν έν τώ  
στομάχφ θερμότητα, ήτις όχι μόνον εμποδίζει ούτω τήν χώ- 
νευσιν, άλλά καί δυσκόλως επανέρχεται εις τήν φυσικήν της 
κατάστασιν. Ύπάρχουσι δέ άνθρωποι καί ιδία γυναίκες τόσον 
λεπτού οργανισμού, ώστε έξαντλούσι κυριολεκτικώς τούτον, 
ίνα βοηθήσωσι τόν στόμαχον, έκ τού όποιου έξαρτάται ή ύγε’χ 
καί ή ζωή. Ούτως άνθρωπος λεπτοφυούς οργανισμού μή πα-

αύτό  καί τερ ί του ώχ.ροϋ καί άσθεκικο* Ικείνου νεανίου τοΟ ίχοντο: γλυκυ- 
τά τνυ ; γαλανούς οφθαλμούς, εύρύ -ποιητικόν μετωπον, δστις χωρίς ποτε νά 
άποτείνη αϋτή τόν λόγον, ίατάμενος πάντοτε όπισθεν τών ύέλων τών παοα- 
θύρων τού αταστήματο :, έν ώ αύτη  είργάζετο, έμενεν έπί ώρας όλοκλήρους 
έν έκστάσει προ τής καλλονής τ η ; ;

ΠοΤον το  όνομά του ;
Ούδείς τό εγνώριζεν. Αί σιδερώτριαι άπεκάλουν αυτόν γελώσαι τ ό  θ ύ μ α  

τ ή ς  Π α υ λ ί ν α ; ,  διότι τυσοϋτον θαυμασμόν, τοιαύτην έκστασιν έξεδτ- 
λου πάντοτε τό βλέμμα του προοηλούμενον έπ ’ αυτής, ώστε ούδείς όπήρ- 
χεν ό δυνάμενος νά άμφιδάλη περί τών αισθημάτων, όφ’ ών ούτος 
ένεφορειτο.

Πρωίαν τινά  μ ία τών μαθητευομένων σιδερωτριών, άνήκουσα ε ί: τήν χο 
ρείαν τών έκφαυλισμένων εκείνων χαμ ινίω ν, διά τά όποια ή ζωή άπό τού δω
δεκάτου τής ήλιχ ίας έτους ούδέν έχει τό μυστήριον, είσήλθε θριαμβευτιχώς 
εις τό κατάστημα.

— Ήξεΰρω τό δνομα του έραστοΰ τής Παυλίνας, ε ίπ ε . .
— Ηξεώμεις περισσότερα άπό έμέ, τήν διέκοψεν είπούσα αύτη χατηγανα- 

χτησμελη, διότι έτόλμων νά θίξωσι τό μάλλον εύαίσθητον χαί μύχιον μέρος 
τή ; καρδίας τη ς , τοϋθ’ δπερ έν τή άπείρω άγνότητί της έθεώρει ώς άληθή 
β .βήλω σιν.

Τ ν λέγουν Πέτρον έξηκολούθησε τό χ α μ ίν ιι^  ουδόλως πρόσεξαν εις τήν 
διακοπήν Τον ήκολοΰθησα, είνα ι υπ άλληλο ; του μεγάλου οίκου Ζάχομψεν.

Ή πληροφορία αυτή προύχάλεσεν επανειλημμένα έπιφωνήματα φθόνου.
— Διάδολε I Καλά χήν 5/ε. ! . . . .  βά γ ίνης λοιπόν πλούσ ια , θά έχης 

αμάξια ; . . . .
—· Νά μέ πάρης καμαριέρα σου, ό'ταν θά γίνης Κυρία ..
Ή Παυλίνα ήκουε πάντα ταΰτα  ύψοϋσα ^ ο ύ ; ώμου; μ ετ ’ αύξούσης άγανα- 

κτήσεως. * $
— Είναι τρέλλα, σ ί ;  β; 6αιώ , είπε, νά προσέχετε εις τάς ανοησίας καί τά 

ψευδή τ ή ; μ ικρά; αύτής.
Εκείνη, δι’ ή ν  τό ή .ισ τα  κοσμητικόν τούτο έπίθετον ήν προωοισμένΑ , 

έφάνη μεγάλω ; πειραχθεΐσα έξ αύτοΰ.
— Ώρίστε μ α ς ! είπε Ψ έμματα καί άνοησία ι! Κανένα ψέμμα δέν είπα καί 

νά μέ συμπαθή ή χάρι σου, αΰτόν, γ ιά  τόν όποιον όμ ιλώ , τόν ακολούθησα 
πρό δλίγου καί τόν είδα νά έμδαίνη άπό τήν μεγάλη πόρτα τοΰ μεγά
ρου Ζάχομψεν ’σάν άνθρωπος ποΰ μπαίνει στό σπήτι του, γ ι ’ αύτό δέν 
θά μου ιρανή καθόλου παράξενο νάάκούσω ότι είνα ι κανένας άπό τούς

(Έ κ  τών τής Άγανίκης Μαζαράχη)
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ρακολουθών ώς πρός την τροφήν κχΐ πόσιν τςΰς κανόνας της 
υγιεινής, εγείρεται της τραπεζης αισθανόμενος εν φρικιάσει 
όλον του τό σώμα, ενίοτε μάλιστα τό ρίγος αύτό είναι τόσον 
ισχυρόν, ώστε επιφέρει άκαριαίως τόν θάνατον.

Πολλοί άνθρωποι έπεσαν νεκροί, διότι κεκμηκότες και κά
θιδροι έπιον υδωρ μετά σπουδής. Ό  ζϋθος, ό οίνος καί έν γέ- 
νει τά  πνευματώδη ποτά δεν βοηθοΰσί ποτε την πέψιν. Πολ
λοί λαμβάνουσι πρό του φαγητού οινόπνευμα, ινα ανοιςωσι 
την όρεξιν καί άλλοι μετ’ αύτό κονιάκ η λικώριον τ ι, ινα βοη- 
θησωσι την πέψιν. Καί οί μέν καί οί δε πλανώνται. ’Εάν δεν 
ύπάρχγι όρεξις, σημεϊον ότι ό γαστρικός χυμός είναι ελλειπης 
καί τό οινόπνευμα δέν τόν άναπληροϊ βεβαίως. Εαν υπάρχη 
όρεξις, άλλ'όχι καί πεπτική δύναμις, ή ενέργεια τού οινοπνεύ
ματος είναι ούδετέρα.

Μ αρία  Νεβΰ (ιατρός).

Γ Υ Ν Α Ι Κ Ε Ι Ο Σ  Κ Ο Σ Μ Ο Σ
Φαίνεται ότι αί μεταβλητών χρωμάτων έσθήτες θά φερωσι τα 

σκήπτρα τού συρμού τής άνοιςεως. Φουλάρια, σουρά, ή μαλλινα φαί
νονται ώς κυματίζοντα άπό των σκοτεινότερων μέχρι των ανοικτοτε-
ρων τόνο)ν οίουοΊηποτε χρώματος.  ̂ ^

Τά έκ των υφασμάτων τούτων φορέματα θά ποικίλωσιν ^επ άπει
ρον. Ή δη  υπέρ ποτε άλλοτε θά έπαναληφθή ότι ή γυνή είναι ον άει 
κυμαινόμενον καί άστατον, αφού καί ό δεσπόζων συρμός της οφιοει
δούς πτυχω τής έσθήτος φέρει χαρακτήρα λεληθότως προκλητικόν, 
όστις έξαίρει τήν όφιοειδή καί ελαστικήν εύκαμψίαν τής γυναικός,^ ην 
κατά κόρον ύμνησαν οί ποιηταί. Ά φού τέλος πάντων αδίκως μέχρι 
τοΰδε κατηγορούμεθα ώς παραίτιοι μεγάλων κακών, ά ; φέρωμεν του
λάχιστον άπαξ έν τώ  βίω μας ενδυμασίαν έν αρμονία προς την φη-

μην μας. > ,
Ά λ λ ’ έπί τής μαγικής ταύτης είκόνος τω ν κυματοειδών εσθητων,

έπεκτείνεται ή απειλητική σκιά συρμού καταδικασθέντος παρά πασης
καλαίσθητου γυναικός. συρμού, δν οϋοείς έπερίμενε νά ϊδη άναζώντα,

αεναλειτέρους υπαλλήλου:, διότι δλοι τού έβγαζαν ώς κάτω το καπέλο^ I
' Τής χυοίας τοϋ καταστήματος είσελθούσης κατά τήν στιγμήν αυτήν ο |
διάλογος άποτόμως διεκοπτ, _ Τ ,

'Η Παυλίνα εμεινε βαθέως συγκε'ΐνημένη, έξ όσων ειχεν ακουση.  ̂ , .
Ούόεμία εντούτοις σκέψις ιδιοτέλειας, ούδείς πόθο; φιλοοοςιας απησ/ο-

λ _Μόντ ή ιδέα ότι εκείνος, πρός δν είχεν αϋτη άφοσιωθή. έξ αισθήματος ευ
γνωμοσύνης διά τόν πρός αυτήν δειλόν καί άγνόν έρωτά του, _ ηουνατο να 
είναι τό άντικείμενον των σκωμμάτων προσώπων υπόπτου ήθικης, οιαι ησαν 
αί ϊν τώ καταστήματι συνεργάτιδές ττ,ς, έχαμεν αυτήν φρ.κωοω; να
υπορερη ■ , λ > * ?

Μετά τόν θάνατον τη : μητρός της τόσω σπάνιαι _ ησαν α·. πρός αυτη. εν
δείξεις συμπάθειας καί ένδιατέροντο:, τοιαύτη δ’ άφ ετέρου ή εςα/ρειωσις και 
ή άθλιότης εκείνων, μεθ' ών εύρίσχετο εις διηνεκή συνάφειαν, πρωταγωνι- 
στουντος του πατρός της, ώστε Ιν άγνοια της έγένετο μισάνθρωπος ά.,οστοα-
οεΐσα τό άνθοώπινον γένος. , ,
' Μόνος δ συμπαθής καί γλυκός τοός τρόπους νεανίας ουτος, οι Οφθαλμοί
τοϋ οποίου τό'σον σέβας καί συμπάθειαν έξεφραζον πάντοτε,δσάκις συνηντωντο 
μετά των ίδικών της. αύτός μόνο; εξηρέθη τοϋ κανόνος, εΰρε χάριν εις του;
ό-ίθα/μούς της. , "

’ ’Αλλά ποΤος ήτο ούτος ; τόσον ή ιδία δσον καί αί συνεργατιοες της, αιτινες 
είχον παρατηρήσει τήν έπιμονήν, μεθ’ ής ό νεανίας τήν παρετήρει, το ηγνοουν
καθ' όλοχ)ηοίαν. , , ,

Ήτο σάδβατον, ή τελευταία δηλ. ήμερα τής εβδομαοος, και ή εογασια, 
ώς ουνέβαινε συνήθως κατά τήν ημέραν αύτήν, έπλεόναζεν εις τό κατάστημα, 
ά Παυλίνα μόλις περί τήν δεχάτην τής νυκτός ήδυνήθη νά τελείωση και λαβη 
τήν ποός τήν κατοικίαν της άγουσαν. _ ,

' Ή άτμόσταιοα διχρχούσης τής ήμέρας ητο πνιγηρά. Ιδιαιτέρως δε εντός 
τοϋ καταστήματος, ένθα οί πύραυνοι καί τά πεπυρκχτωμένκ σίδηρα χαθ.στων 
άφόοτ,τον τον καύσωνα. ?

11 νέα κόρη -ίθάσασα εις τά έξωτερικά βουλεβάρτα εκάθισεν επί θοανιου και 
άνεπαύθη έπί τινας στιγμάς άναπνέουσα άπλήστως τήν δροσεράν έσπερινήν
αύραν. , „ , , .

"Αλλως τε ουδόλως έβιάζετο νά φθίση εις τήν κατοικίαν της, διότι ο εν 
αύτό) βίος πρό Ιξαμήνου, άπό τής έλεύσεως δηλ. τής Βιργηνίχς, ητο βιος
αβίωτος ..

Είς τήν θέσιν αυτήν Ιμεινεν έπί μακρόν βεβυθισμενη εις μαυρους λο-

χχί δν έν τούτοις άπειλοΰσι νά έχθάψωσι μέ όλα τά έκ σιδήρων χαί
ελασμάτω ν π αραρτήματα  του. -

Ό  άπαίσιος, ό γελοίος ούτος συρμός είναι ό τού κρινολίνου. Δο- 
χιμάζουσιν ήδη μεμονωμένοι τιν'ες εύτυχώς συρμοθεται να μεταυαλ- 
λωσι τάς χομψώς εύρείας ήδη έσθήτας μας, είς χαλύμματα πανο

πλίας ολης χρινολίνας. „
Τό άναφέρομεν ώς άπλήν άπειλήν, έπί τη  ελπιοι οτι θα προχα- 

ταλάβωμεν τάς άναγνωστρίας χατά συρμού γελοίου, μετα υαλλοντος 
τήν χαρίεσσαν καί χομψήν γυναΐχα είς βαρελοειδή όγκον, προχα- 
λούντα τόν σαρχαστιχόν των θεατών γέλω τα . Δεν είναι βεβαίως ή νΰν 
έποχή, παθ ’ ήν ή τ έ ,ν η  χαί ή ΰγ.ιεινή ήρςαντο έπεμβαινουσαι εις τα 
σχήματα τών ένδυμάτων μας, κατάλληλος διά τοιαυτας απόπειρας, 
ποοώρισμένας νά ναυαγήσωσι. ίσως συναποχομίζουσαι ευαριθμα θύ
ματα'. έξ εκείνων,α ιτινες άνεξετάστως φέρουσιν ό,τι τυχει, άρχει τούτο

νά  ε ίνα ι τού συρμού.
’Ό πως δήποτε χαί είς Παρισίους χαί είς Λονδίνον Οιεξαγεται ηοη

σοβαοώτατος χαί πεισματώδης άγων. Έ ν Λονδίνω έσυστηθη και 
«"Ενωσις νυνα ικών» κατά τού κρινολίνου, ύπο τον τ ιτ  ον e ο 
Grinolino Seqgue , ήτις αριθμεί ήδη υπέρ τας 6,000 μ - ,η , α ,ινα  
επικαλούνται τήν υψηλήν έπέμβασιν χαί άπόφασιν της πριγγιπισης 
τής Ούαλλίας. Ή  μεγίστη έφημερίς τού Λονδίνου T im e s  γράφει 
έπί τού αντικειμένου τούτου : Ζητουμεν όπως ή Αυτής Λ νηλοτης
εύαρεστηθή νά έχθέση τάς ιδέας χαί βλέψεις της και ελπιζομεν οτι
θά είναι εύνοϊχαί είς τήν σταυροφορίαν ταυτην. ^

Α ί άναγνώ στρ ια ί μας δ'εν θά τό θέσωσιν, έλπ ίζομεν, ουτε καν υπο 
σ υζή τη σ ιν . Θά φέρωσι τάς έσθήτας τω ν  π λατυτέρ ας η  ά λλο τε , οχ 
μαχράς, μέ έξαρτήματα  π τυ χ ω τά  ή  φυσολιδω τα  η χα· ες απλώ ν λω 
ρίδων έχ λοξού ύφάσματος, θά φέρωσι δ ιπλήν και τρ ιπ λή ν , εαν θελω - 
σιν έσθήτα  τή ν  μ ίαν μικροτέραν τή ς  ά λλη ς, θα φερωσι περικορμια  

μέ πολλά έξαρτήματα, ιδ ίως φυσα λ ιδ ω τά , αλλα  οεν 

νολΐνον.

Ο Ε Α Τ Ρ Ο Ν
ΘΕΛΤΡΟΝ ΚΩΜΩΔΙΩΝ. Ή  Φροΰ-φρού, άναβιβασθείσα τό πρώ

τον έπί τής Ε λλη ν ικ ή ς  σκηνής, εΰηρέστησεν άρχούντως μεθ ολον 
τό δύσχολον τής επιτυχούς έκτελέσεω ; τοιουτου έργου. II οεσποιν ς 
Βερώνη είργάσθη πολύ εύσυνηδείτως, ίνα  κατανόηση τον χαραχ,ηρα

γ1Τ λ λ ·  ó S ^ Γ τ ο ν  ίλλον^π^τε^οί'πεί^πατι^αΐ^έπΓτέλους1Α>.λ ο 6., μ _ _ _  ̂_ ηγέρθη καί διηυθύνθη γοργω τω βηματι

*Ότε έφθασεν εϊς τό οιααέρισμα, τό όποιον κατψκουν έν τγ. ύπι-ψφ εΰρε 
τόν πατέρα της τοΰς δύο αΰτοϋ αγκώνας έχοντα

πρό τώ, ^ ^ % ο  όλιγώτερον
ΒΡ0υ6 ·δ τ-τκα-''3αθύ' δότι εις' τόν θόρυβον, τόν όποιον ε“*ααεν ή Παυλινα 
θορυβωοη, _ · , % ϊα ! ήνέρθη άπειλητική. επιθετική
^ 7 > :  ώραν αΰτ+,ν πωτρέφόυν; έβρυχ.ήθη σταθείσα πρό αΰτή: καί αυφσ- 
τέρας τάς χ̂είοας της έπί τής ^ ύ ο ς  της στηρίξασα Κύτταξε μούτρα 1 Πο.ος

" Γ ν έ Γ  :ό'ρη ,^ Γ ά π ή ν Ϊ Ιν  δ” ?»φτήώαίλ*υν ^ ςΑώ σ-

’d- ’ -x . •—- r - r . ύ ri' tti E / o t5 uiE'J&v ως οωρ.χτιον· ^
T '’’.U V  áf Β.'ργενια δεν ήννό'ει νά άφτ,ση τόσον ευκόλως ιό θύμα τη; να τη

δ ^ Ή τ α ν  έρωτώ θέλω νά μέ άπαντοϋν. είτεν αϋτη ώς έξηγριωμένη τίγρι;
δομώσα εναντίον της : πόθεν έρχεσαι ; a.j50.je,n ;  πε?1'

_  Λέν θα σου δώσω λογαριασμόν, άπτ,ντησεν η αλλη μ-τ αυ,ουση.

φΡΓ Τ | ; δέν θά μου δ ώ σ η ς  λογαριασμόν, αύτό θά τό Ίδοϋμεν. ^  ^ ς Τ α ί  
1 y ώοησε αέ ΰψωμένην χεϊρα πρός τήννέαν κόρην, ητιςομω υ ^ ** 

μεγαλόσωμο: ώς ήτο, ήδύνατο, εάν ήθελε, νά αποβη λ ^  ένϊ
φοβος αντίπαλος. Μέχρι τής στιγμής ταυτης ' fe e , o0 πρόί
καί δε/θή άγογγύστως πασα; τας κακωσει. · ■ b tov
Τ ό ,  δοθέντα ό-.κοντης, δστις τη επεταττεν ανο; ιωσιν και υ οταγ J

·- _λ,>, ητινατν οαως εκείνην, ως εκ κττ,νωοου, _
εΰρίσκετο̂  ό Ά  της,έφάνη αύτή οτι ην ,^λλαγμένη ^  

δοκού καί παντός δεσμού συγγένεια:. Αλλως τε και η υ.,ομον , -χ ■
‘ . RtDYTivía εμελλε va τό μάθ-η μ* ζτ,μιβν ^

" 'Η Παυλίνα έλαβε τάς συνεσφιγμένας πυγμάς της tl0sX ουίJ uv ¿  ή δλ* 
συνέθλιψεν αΰτάς τόσον ϊσχυρώς διά τών λεπτοφυών οακτυλων της,

θησαν οϋτω εύρεθεΐσα εντελώς 
etc την oliíav της
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ΖΎ\ς ελαφρας χαι επιπόλαιου γυναιχος και ένσαρκωθη αυτόν. Οί κ. κ.
Αλεξιάοης και Κοτοπούλης εζετελεσαν επίσης καλόος τα [χέοη των 

εν γενει οε η παραστασις διεςηχθη έπιτυχώς, έπαναληφθεισα τρις. Και 
ο Μοσχόμαγκας των Παρισιων, εςετελεσθη μετα πολλής έπ ιτυχ ίας,έπ ι- 
οοκιμασθεισης επανειλημμενως της δεσποινίδος Βερώνη και τοϋ κ.
Αλεςιαοου,οστις υποδύεται μετα μοναδικής τέχνης τον γέροντα στοα- 

τηγόν, τον τίμιον και εύσυνείδητον πολίτην.

Β Ι Β Α Ι Α  Κ Α Ι  Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Α
Λ όγος πρός τ ή ν  Β ο υλή ν . 'Υπό του άξιοτίμου προέδρου της Άντιπολι- 

τεύσεως κ. ΘεοΟ όρου II. Δηλιγιαννη έξεδόθη είς λαμπρόν βιβλίον ό κατά τήν 
περίοοον ταυτην τής Βουλής απαγγελθείς λόγος του έπι τοϋ προϋπολογισμού 
του Κράτους. Ο λογος ούτος είναι α/ηθές αριστούργημα ρητορικής καί άδο
λου πατριωτισμού,αςιος σοβαράς καί εμβριθοϋς μελέτης παρά παντός Έλληνος.

Ό  τ ρ α γ ο υ δ ισ τ ή ς  τ ο υ  χ ω ρ ίο υ  κ α ί  τ ή ς  σ τά ν η ς . Παρά τού γνωστοϋ 
ποιητοϋ κ. Κωιτα Κρυσταλλη έοημοσιεύθη ωραιότατη συλλογή ανεκδότων 
ποιημάτων είς δημώδη γλώσσαν, μετά προλόγου τοϋ ε’ν ’Αμερική λογίου κ .Κ  
Καζαντζή. Γά ποιήματα τοϋ κ. Κρυστάλλη άποπνέουσιν όλον τό άρωμα τοϋ 
θυμου καί τοϋ άγροϋ, άγνά καί μυβοβόλα προϊόντα καρδίας καί νοϋ άληθώς 
ποιητικού. Ο προλογος επίσης είς δημώδη γλώσσαν είναι καλλιτεχνικόν εν
τρύφημα. Τό βιβλίον τιμάται 1,50 δο. διά τήν Ελλάδα καί 2 ορ. γ ρ .  διά τό 
εξωτερικόν.

Γ εω γρ α φ ικ ό ν  λ ε ξ ικ ό ν  τή ς  Ν εωτέρας 'Ε λλάδος. Παρά τοϋ κ. Νικο
λάου Σολοψου μηχανικού, ή'ρξατ·' έκδιδόμενον άνά τεύχη γεωγραφικόν λεξι- 
χόν τής Νεωτέρας 'ώλλάδος. Τό έργο̂  τούτο άναπληροΰν μέγα κενόν έν τή 
παρ’ ήμΐν Γεωγραφοϊατορική τοπογραφία καί ε’κδιδόμενον είς φυλλάδια τιμά- 
ται δρ. 1 2.

Ρ ω μ α ϊκ ή  Ι σ τ ο ρ ία -  Έξεδόθη καί τό 6ον τεύχος τής Ρωμαϊκής Ιστο
ρίας τής κατα μετάφρασιν τοϋ καθηγητοϋ τής Ιστορίας κ. Σπυρίδωνος Λάα- 
πρου.

Κ α τ α σ τ α τ ικ ό ν  τή ς  έν 'Α θή να ις  έ τ α ιρ ία ς  τ ο υ  τ ύ π ο υ .  Έξεδόθη είς 
20σέλιδον|τεϋχος τό Καταστατικόν τής Εταιρίας τοϋ τύπου.

ΙΙειΟώ. ’Ήρξατο Ι/.διδόμενον παρά τού κ Ξ .  Παξινοπούλου Περιοδικόν 
υπό τόν τίτλον Πειθώ. Περιέχει ύλην ποικίλην καί άξιανάγνωστον. Έτησία 
συνδρομή δρ. 3

Οικογένεια Περιοδικόν Ιβδομαδιαΐον περιέχον ποικίλην καί εκλεκτήν ύλην

ΑΛΛ IIΛ Ο ΓΡΑ Φ ΙΑ
Καν Μ. Κ. Τ. Τ α ϊγ ά ν ιο ν . Ευχαρίστως άπεστάλησαν ζητούμενα — Κον Ν. 

Δ. Ν. Β ώ λον. Εύγενής έπιστολή σα; μετά δρ. 10  έλήφθη. Εύγνωαονοϋμεν

^ών χείρών της τά όστα έτριξαν συγχρόνως, έν ώ έκ τού στόματος αυτής 
ξήλθε κραυγή αλγου:. θεωρήσασα μετά τοϋτο έαυτήν αρκούντως ίκανοποιη- 
μένην άφηνε τήν μέγαιιαν καί διηυθύνθη δρομαίω; προς τήν θύραν. Έξελ- 

θούσα αϋτη τή : οικίας 8ιετέ>ει έν τοιαύτη συγχυσει φρένων, ώττε ουδόλως 
παρετήρησε σκιάν ανθρώπου, όοτις άμα τή εμφανίσει της άπεμα*ρύνθη τού 
τοίχου, ούδόλω; ήκουσεν έκπλήξεως αυτού επιφώνημα, τό όποιον πρού/.ά- 
λεσεν ή έν τοιαύτη ώρα έν τή όδω παρουσία τη.'.

νΕμεινεν έπί τινα λεπτά άμφιροέπουσα. ’Επί τέλους ώσεί λαβούσα μεγάλην 
άπόφασιν ήοχισε νά τοέχη μετ’ ίλ.γγιώδους ταχύτητος.

’Αλλά πού αϋτη διηυθύνετο έν μέσω σκότους ψηλαφητού καί άκαιαπαύ- 
στως πιπτούσης λεπτή, καί κρυσταλλώδους βροχής ; Διήλθε τρέχουσα τήν 
όδόν Λεπίκ, την τή. 'Αγίας Τριάδο;, τήν Σωσέ δ’ Άντέν, τήν οδόν τής Ει
ρήνης καί έρθασεν εί: τήν όδόν Καστιλιόν, έκεΐ τή παρουσιάσθη πρόσκομμα 
τό όποιον ούδόλω: είχε προί θει, αί κιγκλίδες τοϋ Κεραμικού, φράττουσαι αύτή 
τήν διάβασιν, τάιν ήνάγκασαν νά σταματήσ/|. νΕστρεψε πέρις της περίτρομα 
βλέμματα, τή έφαίνετο δε  ̂ κατεδιώχετο.

Κατεοιώκετο j . . πράγματι’ αύτό ήτο βέβαιον.
Κάποιος έτρεχε κατόπιν της. ούτος όμως μεθ’ όλον τόν άκατάσχετον καί 

άχαλίνωτον δρόμον του δέν ειχε δυνηθή νά τήν φθάση. . . . ’Επί τινα λεπτά 
η ταλαίπωρος κοραοίς έστη ώς ά>λόφρων, έν πλήρει άγνοια οιατελοϋσα περί 
του πρα/.τεου καί ουδό)ως αισθανόμενη τήν βροχήν, ήτις χαταβρέςασα τά 
ενδύματα της είχε διαπεράσει αύτήν μέχρι τοϋ μυελού τών οστών της. Έν 
τή άπελπισία της λυσσώδιι: κατέβαλλεν άγώνας, όπως θραύση διά τών κα- 
®ΪΙΗ·αΤμ£νων -/ειρών της τά σίδηρα τής κιγκλίδος, ήτις μέλαινα καί έπιβλη- 
τικη ήγείρετο ένώπιόν της.

Αίφνης γλυκυτάτη -ωνή έπρο'φερε τό ονομά της. χειρ δέ τις έσ:ηρίχθη έπί 
τοϋ βραχίονός της καί ίκράτει αυτήν σφιχτά, πολύ σφιχτά έκ φόβου μή τής 
Οιαφύγη.

Αλλ ή δυστυ/ή;, είς ήν θέσιν εύρίσκετο, δεν ήδύνατο νά έ/η άχριβή άντί— 
ληφιν των^συμβαινόντοιν.— Παυλίνα ! έπανέλαβεν ή φωνή παρακλητικώς,Παυ- 

. λινα, δι ονομα 0εοϋ αναγνωρίσατε μ ε ! ..
Αλλ αυτη εντελώς άποσχληρυνθεΐσα καί έν πυρετώδει καταστάσει διατε- 

λοϋσα απώθει έκεϊνον, όστις έκράτει τήν χειρά της έπαναλαμβάνουσα μετ’ απε
ρίγραπτου τρόμου:

Αφήσατε με, άΰήσατέ με! ..
Ο ξενο:, χωρίς ουδόλως να άπο^αρρυνθή, προσεπάθει νά κ α τα π ρ α ύνκ α ί

8ι4 συνδρομήν τα ;, ην δ:*θετομΕν ΰχέρ βραδευαεως τών άπδρων έργατίδων τοϋ 
Κυριαχοϋ Σχολ ε ίου— Καν Αί X. Τεσμέ. Δυστυχώς μόνον ή τοϋ λ^ξαντο' 
έτους ¿ρ:θμοί ύτιίρχουσ,, οϊτινες χαί σας άποστΑλοντα: εύχαρίστως.-Κ αν Εΰς 
Ν. Τρ. ϊά ρ ν α ν .  Φρ. χρ. β ο ή θ η σ α ν .  Ό έν Δοβρ.τζ χ'. Β. έπλήσωσε χατ· 
εΰθειαν είς^τό γραφείου μ α ;._ Δ α  Ού. Κ Πόρον Ή ε’πιστολή σ α : ' μας ε’νε’- 
βαλεν είς ανησυχίαν. Εότυχώς οτι ό χίνδυνος -χαρτ.λθε. Δημοσιευθήσεται.— 
Καν Π. Σ. Θ ήραν. Εϋχαρυ-τοΰμεν οι’ είγενή φροντ·δα. Ήμερολόγ1α άπε- 
στ^λησαν. — Καν Ου. Σ. Ρ. Π άτρας. Έλήφθησαν. Εΰχαριστοϋμεν. — Καν Α. 
Δ Π ειρ α ιά  Έλήφθησαν. ΕΰχαριστοΓμεν — Καν Εί. I Οί. Χ α λ κ ίδ α . Εΰγε- 
νής επιστολή σα; μετά συνδρομής ΰπέρ Νοσοκομείου Ανιάτων ε’λήφθη. Εΰ- 
χαριστοϋμεν θερμώς έν δνόματι τών δυσ-υχών εκείνων, θά  συμμορφωθώμεν 
όδηγιαις σας - Κ α ν  Ο. Π. Μ Σ α ρ ά ντα  Έ χ α λ η σ ια ϊς .  Γράφομε-, ευχάριστο.; 
— Καν Κ Μ. Μ εσ ο λο γγ ίο υ  Έλήφθη χαί δημοσιεύεται εύ/αρίστω; -Κ ο ν  
θρ Γ. Άγ. Π ύ ρ γ ο ν  "Οχι. Τό «’Έγχλημα μιας Αγίας» δέν έδημοσιεϋθη εί- 
βιβλίο, - Κ α ν  Ά γγ. Κ. ’Ά νδ ρ ο ν. ’Επιστολή σα; μετά δρ. ?6 έλήωθηό«-/ 
Εΰχαριστοϋμεν δι εύγενή προθυμίαν. Γράφομε,.-  Καν Ε. Μ Τ ε α ο ϋ τ ζ ι Έ  
λήφθη. Εΰχαριστοϋμεν -Σ υ μ β ,λ ιχ ή . Τό δνομά σα; χαί δημοσιεύεται ευχα
ρίστως. Καν Κ Α θ ή ν α ς . Νέα συνδρομήτρια ένεγράφη Συνδρομή έλή- 
φθη Ευχαριστούμε,. Ήραϊον διήγημα δημοσιεύεται — Κον Κ. Μ Σ πέτσας
— Έλήφθησαν. Εΰχαριστοϋμεν Αποδείξεις άποστε’λ λοντα ι . Κ αν "α . Π. Σ.
Σ ύ ρ ο ν . Έλήφθησαν. Εΰχαριστοϋμεν θερμώς χα! διά τήν ΰπέρ τοϋ Νοσοκο
μείου των Ανιάτων εΰγενή συνδρομήν σας Εΰχδμεθα νά σάς αιμηθώσι χα’ 
άλλαι συμπολίτιόές σας - Κ α ν  Εί. Φρ. ·Λ6ή ν α .  Εύγενής συν8^
Νοσοκομείου Ανιάτων έλήφθη. Εΰχαριστοϋμεν θερμώς έν δνόματι τών δυστυΐ 
χών μ α ς . -  Καν Φρ. Ν. Π. Π ά ,ρ α ς . Εΰχαριστοϋμεν δι’ εΰγενή *ροντίδα 
Εληφθησαν αί συνδρομαί άμφοτέρων.-Κους Β χαί Α « ε ο σ α λ ο ν ίχ η ν  Φρ 

χρ. 24 έλήφθησαν. Οί πέντε τόμοι άδετοι τιμώνται φρ. χρ. 40 Άφαιρουμέ- 
νου του 20 Ο/η υπολείπονται πρός συμπλήρωση, φρ. χρ 8, τά όποια παόα- 
χαλεΐσθε να άποστείλητε -  Κον Ν. Σ. Μπ. Τ ο ύ λ τ ζ α ν . Νέοι συνδρομη'ταί 
ένεγράφησαν. Εΰχαριστοϋμεν δΓ εΰγενή φροντίδα.— Καν Μ Β. Σ ύρον Κα! 
δευτέρα έπιστολή σας μετά δρ. 15 έλήφθη. Μυρίας ευχαριστίας'. Συμμο^φού- 
μεθα οδηγιαι; σα:. Γράφομεν. — Κον Δ.Κ. Κ ω ν σ τ ά ν τζ α ν  Έ λήφθησαν.Αλλά  
το έν λόγω β βλίον δέν έξεδόθη είσέτι. ΕΰΟύς ώς έχδοθή άποστέλλομεν αΰτό.

Καν Ευ Π. Μ. Ί θ ά π η ν  Πάντοτε εύγενής χαί πρόθυμος. Πάντοτε έχ τών 
πρώτων τοϋ καλού έργατίδων. Νέαι ένεγράφησαν χαί έλήφθησαν συνδρομαί. 
Μυρίας χαί θερμά; εΰχαριστία;.— Κον Χρ. Α Σ ηροχώ ρ ιον. Λ'. Β'. Γ’. Δ' 
καί Ε’. Τιμή έχάοτου ( δραχμή. — Καν Α Κ. Σύρον. Συνδρομή έλήτ,θη 
Εΰχαριστοϋμεν - Κ α ς  Γ. Μ. Η. Κ α λ α ρ ά σ ι. Μ. Κ. Α. Λ ά ρ ισ σ α ν , Η Ζ. 
Κ α λ α μ π ά κ α , Ν. Σ. ΙΙώλον, Σ. Μπ. Π ύργον, Γ. Ν. Δ. Κ ρ α ν ίδ ιο ν , I. Ν. 
Σ. Σορον, Μ. Γ. Κ. Κ α λ ά μ α ς . Συνδρομαί έλήφθησαν. Εΰχαριστοϋμεν.

έξαγάγη αύτήν τής πλάνης της λέγων Ά λ λ ’ είμαι εγώ 6 Πέτρος ό ποοσ-ά- 
της, ο φίλος σα:. ’ *

Οί όόόντες τής δυστυχούς συνεκρούοντο, ήτο χατάψυχρος χαί |ν μ̂ 'σο, -ών
σπασμών της μη αχούσασα, μή άντιληφθεϊσα ή τών τελευταίων λέξ=ων 'τοϋ
νεανιου, ειπεν αυτώ με φωνήν άσθενή χαί εντελώς άχρουν, μέ φωνήν παοά- 
φρονος- " ^
 ̂ -Δ έν  είναι άλήθεια, ψεύδεσθε. Δέν έχω οΰτε φίλον, οϊτε προστάτνν δ̂ ν 

εχω_ εις τον  κόσμον κανένα... κανένα άλλον παρά δημίους .. ΛΓ αύτό θ='λω 
νά αποθάνω, τότε τούλάχιστον δέν θά υποφέρω πλέον. Οί λόγοι οϋτοι άρι 
κώδη εντύπωση, παρήγαγον έπί τοϋ Πέτρου. Θεέ μου, Θεέ μου, τι συ^βη
λοιπον; ποΐο; την εφερεν εις αύτήν τήν θεσιν! όιενοεϊτο. ’ *

Αλλ αυτη ήτο τρελλή, καθ̂  ό> οκληρίαν τρελλή, άφ' ού επόμενε νά μή θεΟ,η 
νά ανα |-νωρίση ρχεΐνον, παρ’ ού ήγαπάτο.

Μ̂ ετά μεγάλης δυσκολίας Ικράτει αυτήν άνθισταμόνην καί προσπαθούσαν νά 
τοϋ διαφύγη.

Επι τέλους επωφελούμενος τής όλονέν αΰξοόση; έξασθενήσεώς της χατώρ- 
θωσε νά χρατήση αυτήν δΓ άμφοτέρο.ν τών χειρών του. Ή  Παυλίνα άντιλη- 
φθεΤσα τό τοιοϋτον ¿ψιθύρισε διά μέσου τών λεοκανθέντων χειλεών της- Δυν- 
γνώμην ! ». άφήσατέ με., λυπηθήτε με . ”

1 ας λέςεις ταύτας άχουσα; ό Πέτρος ήσθάνθη άνωρθουμένας τά; τρίχας τάς 
κεφαλής του, έλεγε δέ, έν ω άυθονα δάχρυα έπλημμύρουν τά; παρειάς του 
, —,”Α  ! του; κακούργους, τους αλιτήριους, τις οιδε ποια νέα βασανιστήρια 
επενοησαν δια τήν ταλαίπωρο, μικράν, αλλά τό σφάλμα είναι ίδικον μου ΜοΙ 
ήτο τοσον ευχολον νά έξαγάγω αύτήν τή: χολάσεως, εί; ήν έγνοίριζον οτι εύ
ρίσχετο, άλλ ουδέποτε̂  εστάθην ικανός νά λάδο. μίαν άπόφασιν... τήν φοοαν 
όμως ταύτ,.ν τό άπεφάσισα .. χαί θά τό χάμω .

Κρατών τήν Παυλιναν σχεδόν λειπόθυμον ε’ : τάς άγχάλας του παρετήοη- 
σεν οτι αϋτη ήτο χαταδεβρεγμένη, οτι έχ τών =’νδυμάτων τη; άυθονον έρρεεν 
ΰ/ωρ. Άφήρεσε πάραοτα τόν έχ μηλωτής έπενδύτην του χαί έκάλυψε δΓ αύτοϋ 
την αναισθητοΰσαν κόρην, μεθ’ οση; Λροφ«λαξ:ως ή οιλοστοργωτέοα τών α ν -  
τέρων ήθελε τό πράξει.

Γωρα ^?·>ζ θά την μεταφερω απ εού, διενθ£Ϊ:ο Δέν η μπορώ βεβαίως, ε:ς 
ην θεσιν βρίσκεται, ούό ’ ε̂πί πεντε λεπ:α νά τήν άρήσω μόνην. Λιίνης τω 
επήλθεν ιδέα τις: Ή  χ. "Ερμαν χατοιχεϊ εδώ απέναντι,' υπάγω νά ζητήσω τήν 
συνδρομήν της

Έ  τοποθέτησε τήν Παυλιναν, πάντοτε λειπόΙυμον, χατά γης πλησίον τη; 
χιγχλιδος, διήλθε τρέχων τό λιθόστρωτον χαί έ'χρουσ; τόν ήλεχτριχον κώδωνα
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΓΡΙΩΝ

Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Η

Κατάι τ ω ν  τρ ιχ& ν τ ο ΰ  προ σώ πο «. Ούδέν Αηδέστερου γυναικος πωγω- 
νοφόρου ή μυστακοφόρου, αλλά καί ούδέν δυσκολώτερον τής εφάπαξ εχριζω- I 
σεως των τ-.ιχών καί μή άναφύσεως αύτών Πάντα t í μέχρι τοϋδε γνωστά 
φάρμακα έκτός του βτι χαταστρέφουσι τό δέρμα άπεδείχθησαν ανεπαρκή πρός I 
τελείαν άσεό των τριχών ά-αλλαγήν Μέσον άπλούστατον καί σχεδόν άβλαβες
πρός Ικρίζωσιν διά παντ ,ς των τριχών τούτων είναι άλοιφή άποτελουμένη έκ 1
15 γραμμ. άσβέσιου άιταυστου καί 1 γραμμ. τηλεφίου (sulfure d arseurc) I 
τριβόμενα καί μετά ταϋπα ζυμονόμενα μέ λευκόν ωοΰ.  ̂ _ I

Πριν ή κατακλιθήτε τήν εσπέραν αλοίφετε δι ελαίου τό τριχώδες μέρο. .οϋ I 
προσώπου καί μίαν ώ ιαν τό στεγνόνετε καλώς. Τότε βυθίζετε λεπτόν χρω- 1 
στήρα εις τήν άλοιιρήν σας καί δι’ αύτοΟ άλοίφετε τό άτρίχωτον μέρος τοϋ 
προσώπου. ’Επαναλαμβάνετε τοϋτο κατά σειράν επί τινας εσπέρας, μέχρι; ου 
αί τοί/ες πέσωσι, ΐνα μτ, πλέον άναφανώσι.

Σ Γ Ν Τ Α Γ Η

Αγκςνάρες «α ρ ο ιγεμ μ .εσ τα ί. Κ Ιψατε χημάν ώς συνήθως, προσθέτουσα 
όλίγον πάχος χοίρινον, έ . χρόμμυον ψιλοχομένον, μαϊντανό, όλίγην ψ·“>/-αν 
ψωμί μουσχεμένον έντός ζωμοΰ, καί έν ωόν.

Πλύνετε καί καθαρίσετε τάς αγκινάρας σας, χωρίς νά κόψετε τα άκρα των 
»άλλων άνά έν, άλλά δλα μαζή, τά δποΐα θά σάς χρησιμεύσουν, ϊνα σκεπά- 
σητε τάς αγκινάρας. 'Αλατίζετε τάς άγχινάρας, Άταιρείτε διά μαχαιριδίου τό 
εσωτερικόν τριχωτόν μέρος τής άγκινάρας καί όλίγα φύλλα καί τό κοίλωμα 
τούτο' γεμίζετε μέ τό άνω μϊγμα, τό όποιον σκεπάζετε μέ τήν κορυφήν των 
»ύλΛων, άεκρατήσάτε Τοποθετείτε κατά σειράν τάς άγκινάρας σας, το σαρ
κώδες μέρος πρό, τά κάτω, έντός καραβάνας, εις ήν έχετε θέσει άιρθονον βου- 
τυοον καί έν ποτήριρν δυνατού ζωμού κρέατος, καί τας εψηνετε μέ ελαιρράν 
πυράν άπό κάτω καί άπό πάνω Εις τό μεταξύ εάν Ιρρόφησαν τον ζωμόν χ ω 
ρίς νά είναι έτοιμον, τάς βρέχετε καί πάλιν έκ διαλειμμάτων μέ δλίγον ζωμόν 
κρέα-ος "Οταν είναι έτοιμοι, άποσταλάζετε μετά προσοχής τήν σαλτσαντων. 
καίετε βούτυρον, τό όποιον χύνετε είς αότήν καί έάν θέλετε τήν κόπτετε μέ 
αύγοΚέμονον καί τήν χύνετε ώς έχει έπί τών άνκιναρων σας· είναι γευστικό.-

ταται.

Π Ι Ε Ρ  Τ Ο Γ  Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ ΕΙΟ !*  ΤΩ Ν  Α Ν ΙΑ ΤΩ Ν

Ή  κ. Ειρήνη Φραγκαντώνη έξ Άθηνόόν . . . .  δρ.
Ή  κ. ’Αναστασία 11. Σάλτα έκ Σύρου . »
Ό  κ. Μαυρογιάννη·· έκ Κραϊόβας . . . .  φρ.  χρ.  1>

μ.ϊ- τών ώοαιοτέρων οικιών τής όδού Ριόολή κε.μένης εις βημάτων τ.νών άπό- 
σ-ασιν έπραττε δέ τούτο οΰχί μετά τής διακρινουσης αυτόν οειλιας, αλλ ως 
άνθρωπος 'έχων δικαιώματα οικοδεσπότου διά τρόπου δηλ. αρκούντως επιτα-

^ Ή 'θάρα  ήνοίχθη πάραυτα Ό  Πέτρος ε’ισήλθε τότε πλησιάσα; δέ ώραΐον 
θυρωρείον κείμενον εί; τά δεξιά μεγαλοπρεπέστατης *«ι καλω; 
τ' ' τ,-ουσεν έκ νέου έπί του υελοπινακος αυτου όια φωνής οε σταθερα, 

άλλίΓπάντοτε γλυκείας, είπε : —  Σηκωθήτ. γρήνορα Κα "Ερμαν, εγω ό αυ- 
ϋέντης είμαι έδώ καί έχω άνάγκην απο σας και τον σύζυγον σας, ενουθητε τα-

/ ^ Επ 1»ώνημα έκπλήξεως ήκούσθη τότε, σώμά τι έπήδησεν έπί τοϋ δαπέδου, 
έν <5 γεροντική φωνή έλεγε- Σήκω "Ερμαν, σήκω γρήγορα. Ο κ. Βαρονο,

ϊ,λβ,θΤματισμός τοϋ γηοαιοϋ ζεύγους σονεπληρώθη τάχιστα, έντος δυο δευ
τερολέπτων οί δύο σύζυγοι ήσαν έτοιμοι καί συνηντώτο μετά του Π^τρου οστις 
ψρθ'Ο- πρό τοϋ ούδοϋ τής εξωτερικής θυρας ετεινε το ους οπως βεδαιωθη οτ_ι 
οωδείς είχε πλησιάσει προς τό μέρος ένθα ευρίσκετο ή Παυλίνα, διότι εν,κα του 
πυκνού σκότους άδύνατον ήτο να διακρίνη τις εις ουο βημάτων αποστασιν.
" _  Έλθετε, είπε πρό; αύτοίι; ό νεανίας. Εις το απέναντι μέρος της οό υ 
χΕτ-α· δυστυχής κόρη λειπόθυμος ίπιθυμώ νά μεταφέρω αυτήν εις το Οωματι- 
όν σας καί προς τοϋτο έχω άνάγκην τής βοήθειας σας.

Ο! 3άο γέροντες τόν ήκολούθησαν,χωρίς να καμωσι παρατηρησιν τινα χωρίς 
νά άποτείνωσ.ν αύτώ τήν Ιλαχίστην ερώτησης _

■ο Ιίετοος εύρε τήν Παυλίναν πάντοτε εις την αυτήν θ,σιν και εις ην κα.α- 
στασιν τήν εΐ/εν άφήσει. Τήν άνεσήκωσεν έκ τών βραχιόνων μετα̂  πολλής 
πεσφυλάξεως. τήν έθεσεν εις τάς άγκάλας του 'Ερμαν λέγων προς αυτόν

' __  Τώρα έμπρός. Σιγά Ομως, αποφεύγετε τους κλονισμούς. _ , ,
Πέντε λεπτά αετά τά ανωτέρω τό άεριόφως ήτο εκ νεου ανημμενον _ εντο; 

-οϋ θυρωρείου, ήδύνατό τις δέ να διακρίνη έν αύτώ πλουσίαν και απαστραπτο- 
σαν έκ τάς καθαριότητο; έπίπλωσιν. Έ π ί εύρεία; εξ ανακαρδιου κλίνης εκειτο 
ή λειπόθυύος κόρη, τήν όποιαν περιεστοίχιζον αι τιμιαι κα· αγαθαι μορφαι των 
δύο γερόντων έπιδαψιλευόντων αυτή πάσαν ουνατην περιθαλψιν. < __

'Η λειποθυμία της έν τούτοι; έξηκολούθει, τοιαύτη οε η το η Ιπιτου προσώ
που αύτής δ-.αχυθείσα θανάσιμος ώχρότης, τήν όποιαν επηυξανεν η αντιπαρα- 
θεσι; τών σκοτεινών καί μβΧΡ“ '1 βλεφαρίδων της, ωστε ηόυνατο νά εκλαβη τι,
αυτήν ώς νεχοάν μάλλον ή ζώσαν. , , , , ,γ-,-w

  'Q χ . Βαρόνος προτίθεται νά αφήση εοώτην μικραν ; ηρωτησεν η Ιυλί-

ΜΤΡΟΠΩλΕΙΟΝ ΚΛΑΡΑΣ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΝΗ
Σάπωνες, άναψυκτικά ύγρά, όδοντοκόκεις, αρώματα á la Sarah Bernhard. 

Τό μυστήριον τής μαγίση; χαλλιτέχνιδος άνεκαλύφθη. ΙΙοΤς διετήρει με ολην 
τήν ΐσ/νότητά της τόσον θαυμάσιον ναι ανθηρόν δέρμα; Μετεχειρίζ^το ιοιον 
σάπωνα, ίδιας σκευασίας, άς κατέστησε γνωστας είς τό κοινόν 6 μυρεψος της,
οστις έδωκεν εϊ; αυτα; καί τό όνομά τη; ώς τίτλον. , ,

Τά μυροπωλεΐον Σ:ίνη έ»ερεν όλα αυτα τά θαυμάσια τής Saran Bernhard, 
άτινα θέτει είς τήν διαθεσιν τών πολυπληθών πελατίδων του.

Λ ΙΔ Α Σ Κ Α Λ ΙΣ Σ Α  πεπειραμένη κάτοχος καί τής γαλλικής και φερουσα α ■ 
ρίστας συστάσεις ζητεί θε’σιν οικοδιδασκάλου είς καλήν οικογένειαν εν τώ ε,ω- 
τεοικώ. Πληροφορίαι είς τά γραφεΐόν μ α ς . _______________________

ΜΣ ΕΞΑΣΦΑΑΙΖΟΪΕϋ ΤΟΪΣ ΜΙΑΣ «ΑΣ ΙΓΙΕιΣ
Καί άλλοτε έξήσαμεν τά άπειρα πλεονεκτήματα τής καλής ύποδήσεως, ήτις 

άποτελεϊτον κυριώτατον χαρακτηρισμόν παντός καλαισθήτου άνθρω πον ,  και 
αποβαίνει πολύτιμο; παράγων όχι μόνον τής υγιεινής τών ποδών, αλλα και
όλου τοϋ σώματος. , - σ τ  · 'Αέν άρχει νά χατασχευάζη τις στερεά και κομψά υποόήματα, _ αλλα να γι- 
νώσκη καί πώς νά έργαζηται αύτά, ώστε καί ε/.αφρά να είνα̂ ι καί ή κυκλοφο
ρία τοϋ αίματος, νά ένεργήται είς τους πόδας ελευθέριος, καί ή τρυφεροτης τοϋ 
δεουιατος νά μή καταστοέφηται καί τό βάδισμα να τελήται μέ την ελαφρότητα 
καί τήν εύκαμ-όίαν, ήν μόνη επιστημονική ύπόδησις όύναται νά έξασφαλίση. ^

Ό  κ. Τσάίκης, περί ου καί άλλοτε έγράψαμεν, κατέχει  ̂ τά μυστικόν τοϋτο 
-ών Γάλλων όποδηυιατοποιών, τό όποιον προστιθέμενον εί; τήν ποοτέραν καλ
λιτεχνικήν δεξιότητα του εξασφαλίζει όπόδησιν εντελή όπά πάσαν έποψιν. ΟΙ εκ 
ττίιν επαρχιών πελάται του, οιτινες ήδη̂  κατεσκεύσαν εις τά εργοστασιον του 
υποδήματα, δυνανται, γράφοντες μόνον είς άΰτόν, άνευ αποστολή; νεων μέτρων, 
να έχωσι νέα υποδήματα. Οι πρώτην ήδη φοράν πράς αύτόν απευθυνόμενοι, ας 
στείλωσι τήν περιφέρειαν τοϋ ποδός των έπί λευκοϋ χάρτου δια μολυδόου 

| σημείουμένην. Τόσον άρκεΐ. >
Α εεύθ υ νβ ις  : ’ Ι ω ά ν ν η ς  Λ. Τσάμ,ης ό δ ό ς 2 τ * ο ίο ι* , α ρ ιθ  4 »

Ε Ι Ι Ι Ι Ι Λ Ο Ι Ι Ο Ι Ε Ι Ο Λ Ι

Κ Ω Ν Σ Τ . Κ Ο Σ Μ Α Δ Ο Π Ο Τ Λ Ο Γ
'Ο δός Κολοκοτρώ νη άρτθ 12.

I ’Έπιπλα άμιλλώμενα ποός τα τών τελειοτέρων Ευρωπαϊκών έργοστασίων- 
I μέ πλούτον, πολυτέλειαν και καλαισθησίαν άπαράμιλλον. Έ κ  του ε̂ργοστάσιο« 
I τουτου χάμνουσι τάς προμήθειας των τα μεγαλήτερα επιπλοπωλεια τής πρω. 

τευούσης και πωλοΰσιν αότα ώς ευρωπαϊκά.  ̂ _
Τιμαί χατώτεραι συναγωνισμού. Μία έπίσκεψις εις τά έργοστασιον τούτο α 

σάς πείση ότι μονον έδώ οφείλετε να χάμνητε όλας τας προμήθειας τής επι- 
πλώσεως τοϋ οΐχου σας. _______________ _____________

Ν Ε Ο Σ  Φ Ο ΙΤ Η Τ Η Σ  άριστα κατηρτισμένος, ζητεί εργασίαν γραφιχήν όπά 
οίουσδήποτε όρους. Δια προγύμνασιν παίδων είνκι καταλληλότατος. Αςιώσεις 
μετριώςαται. Ιίληροφορίαι είς τό γραφεί ον μας.

ζα μετά χαλοκαγάθου ύφους. Κατόπιν φοδηθείσα μή έχλα'βωσιν ώ ;  άδιαχριτο
τήν Ιρώτησίν της προσέθηκεν ,

—  ’Ώ  ! όέν ζητώ  να μάθω τάς υποθέσεις τοϋ κυρίου βαρονου. Εαν κρ^νη 
πρέπον νά άφήση εδώ τήν Δεσποινίδα, δέν έχει ή να δώση ήμϊν τάς προς τούτο 
δια ιαγάς του. ' 0  κύριο; βαρόνος γνωρίζει ότι ε’ίμεθα αυτώ ψυχή τε κα̂ ι σω- 
αα -ι άυωσιωμένοι, τολμώ μόνον να παρατηρήσω δτι έν η περιπτώσει ηθελεν 
αποφασισθή δια τήν μικραν να μείνη έδώ,κατεπείγουσα αναγκη είναι να ληφθη 
8Γ αυτήν καί άλλη τις άπόφασις.

—  Ποια; , , , ,
 Πρώτα, ποώτα νά στείλωμεν νά καλέσωμεν ενα ιατρόν. Κατόπιν συμ

φώνους πρός ό,τι δι ’ αύτήν ό ιατρός ήθελε διατάξει, νά μεταφέρωμεν τήν α- 
σθενή είς μέρος χαιάλληλον. ? _ , »

— ’Έχετο δίκαιον, εΤπεν ό Πέτρος. Έ » ν  η ασθένεια είναι σοδαρα— χ»- 
τοιαύτη προμην-ύεται —■ π. μικοά δέν δύναται νά νοσηλευθή έντός θυρωρείου. 
Φρονιμώτεοον ώ; έκ τούτου μοί φαίνεται να μεταφέρωμεν αυτήν ευθυς εξ αρ
γής έχει, ένθα θα ήδύνατο καί ακολούθως νά μείνη.  ̂ > _

_  Τά δεύτερον πάτωμα τής οικίας ταύτης δέν ένοικιασθη ακόμη. Εαν
• κ. βαρόνο; έπιθυμεί νά τά χρατήση δΓ έαυτόν, ό "Ερμαν^ πηγαίνει αμέσως 

αϋοιον τό ποω ΐ είς ένά; έπιπλοποιοϋ καί φροντίζει δια την επ ιπλωσιν.
' __ "Ό χι, όχι, ύπάοχει διαθέσιμον μέρος καταλληλοτερον Ερμαν, θα υπα-

γη; τώοα άύέσως είς τό μέγαρον τής όδοϋ Ηουασονιέρ, θά ε’ιπής^ πρό; τον 
Αύγουστον νά Ιτοιμάση τό μεγάλο λανδώ καί να θεση εντός αυτου προσκαι- 
Ώχλαια. θ α  άναβητε επί τής άμάζη? μόνοι σείς οι δοο, χαι θχ ελθητπ μ
ταχύτητα αστραπής, χωρίς ψυχή ζώσα νά λαόη γνώσιν τών Οιατρεςαντων.

_  Ό  κ Βαρόνο; δύναται νά είναι καθ' ολοκληρίαν ήσυχος, « : οιαταγκ- 
του θά έκτελεσθώσι κατά γράμμκ. Ή  Έ λ ίζα  καί έγώ εΐμεθα αύτω τοσον 
άφωαιωμένοι, ώστε καί τήν ζωήν μας προ; χαριν του ειμ=0α προθο,
θοσιάσωμεν. , „ ,

—  Εύ/αριστώ, γηραιέ μου ®ίλε, είπεν ο νεανίας εις ακρον συγκεκινημένος. 
Γνωρ 'ζω  ότι δύναααι νά βασισθώ ε ί; τήν έχεμύθιαν καί αφοσίωσίν σου. Α ωρ* 
πήγαινε καί επάνελθε όσον τό ταχύτερον. Α ί στιγμαι εισί πολύτιμα.

Ό  Έ ρ μ αν άνεχώρησε. , ηφτ,.ι,Είς
Ή  Έ λ ίζα  άφ’ Ατέοου έπεδαψίλευε τή ασθενεί μητρικά; ο/.ω; π,ριθακφε

καί'περιποιήσεις. .  , ,
Ό  Πέτρο; καθήαενο; ε ί; τους πόδας τής κλίνης ητο ιχθύος αυωνο^Ρ 

κατά τό »αινόμενον δέ λίαν άπαθής, ούδεμία έντούτοις τών κινήσεων της κ. Ε? 
μαν διέλαβε τήν προσοχήν του. 1 Ακολου υ.)


