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Q Διά τά ανυπόγραφα αρθ p ay  
Q εύθύνε ται ή συντάχτις αύτδν λ  
<>Κυρία ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΛΡΡΕΝ. 8
>· Τ . ~— ;  .Λ Ια  πεμπομενα ημιν χειρο- χ
ό  γραφα ή δημοσιευόμενα ή μή X
(! δέν έπιστρέφονται. — ’Ανυ- Q
() πόγραφ* και μή δηλοΰντα X
<> τήν διαμονήν τής άποστελ- X
() λοόσης δέν είναι δεχτά — Η
Λ Πάσα αγγελία άφορώσα εις Λ
ν  Κυρίας γίνεται δεχτή. X

Λ Α ί μεταβάλλουσαι διεύθυν- X 
<> σιν οφείλουσι ν ’ άποστέλλωσι χ  
Q γραμματόσημον 50 λεπτών Ω 
Λ πρός ίχτόπωσιν νε'ας ταινίας. X

Φ Λ α ν θ ρ ω η ία  κ*1  Κ α λ λ ι τ ε χ ν ί α
Θεόπνευστοι, αιθεροβάμονες, σεμνοπρεπείς, άδελφωμε'ναι εν 

τή λατρεία τοΰ καλοΰ και άγαθοΰ, έξ ίσου μαλάσσουσαι καί 
συγκινοΰσαι τας καρδίας, εξ ίσου έξευγενίζουσαι καί έξιδανι- 
κευουσαι τό πνεΰμ.α, ή φιλανθρωπία καί ή καλλιτεχνία  ραί- 
νουσι με άνθη και ηδύοσμα μ.ΰρα τήν αύχμηράν όδόν της 
ανθρώπινης ζωής.

Οςοτητες. ες, ίσου κραταιαι και πανίσχυροι, μεγαλουργοί 
καί ακατάβλητοι, δυνανται διά μιας μόνον τοΰ μαγικού 
σκήπτρου των κινήσεως νά μεταβάλλωσι τό μ.αΰρον σκότος 
είς άκτινοβόλον φως, τήν ερεβώδη καί άγρι'αν νύκτα είς ήμε'- 
ραν αιγλήεσσαν καί ζωογόνον, τήν ύπό τών δαιμόνων συντα- 
ρασσομενην κόλασιν, είς παράδεισον αγάπης καί άρρητου ευ
δαιμονίας.

Εις τους ηδυμολπους φθογγους Όρφείου λύρας ή ψυχή 
μας αναλύεται είς εκστάσεις κόσμων μαγικών καί ουρανίων, 
£ι5 χείμαρρους αισθημάτων εύγενών. είς ηδονήν άνεκλάλη- 
τον. Είς τήν θεαν παρηγορουμενης δυστυχοΰς μητρός, είς τό 
περιαλγες μειδίαμα άθώας κόρης εΰγνωμονούσης, είς τούς 
καταπαυθε'ντας κλαυθμηρισμούς άπορφανωθεντος βρε'φους, 
είς άναζωογανηθίν πρόσωπον άπηλπισμε'νου πάσχοντος ή 
καρδία μας κατακλύζεται ύπο αισθημάτων άπειρου χαοάς, 
ύπό γοητευτική ; τε'ρψεω; καί άπολαύσεως.

ΙΊαραλληλως ουτω εν ιόίω κύκλω, ύπύ {δίας συνθήκας κα1 
περιστάσεις ή καλλιτεχνία  καί ή φιλ,ανθρωπία τελοΰσι τάς 
ένθεους καί μαγικάς συναυλίας των. Μετ’ ίσης δυνάμεως 
άμφότεραι κινοΰσι τάς λεπτοτερας καί εύγενεστε'ρας τής 
καρδίας μας χορδάς, ίσον κράτος έξασκοΰσιν έπί τών εξευ
γενιζόμενων καί έξιδανικευου.ε'νων αισθημάτων μας.

Αρρήτου χαράς καί άπολαύσεως θέαμα παρίστησιν δ έπ 
του αυτου πεδίου τής άγάπης καί τοΰ καλοΰ τελούμενος 
συγχρόνως άγων τών δύο τούτων τοΰ κόσμου κυριάρχων θεο
τήτων. Θεσπεσίαν καί μεγαλοπρεπή καί έπιβάλλουσαν ύπό το 
εκπαγλον κάλλος τοΰ ωραίου καί άγαθοΰ εικόνα άποτελουσιν 
αί δαφνοστεφανωμεναι άδελφαί, δταν ή μία τεΛγ πρός τήν 
άλλην τήν χεΐρα, όταν άπό τοΰ αύτοΰ θριαμβευτ/κοΰ άρμα
τος καί τήν χαράν σκορπίζουν καί τά  δάκρυα στεγνόνουν.

Εις το ιαυτην μεγαλοπρεπή Ιορτήν καλοΰσι τό κοινόν τών 
’Αθηνών καί Πειραιώς τήν προσεχή Τρίτην ό δημοφιλής 
θίασος τοΰ θεάτρου Τσόχα καί τό έν Ά θήναις εύε^γετικόν 
σωματείον τών Κυριών τοΰ ’Ασύλου τών ’Εργατίδων. Είναι 
γνωστόν πόσου καλοΰ πρόξενον δύναται ν’ άποβή το νεοσύ
στατοι/ τοΰτο Ά συλον, τό χορηγούν προστασίαν είς ξενας καί 
αφανείς πτωχάς τής έργασίας καί τοΰ άγώνος τής ζωής ή- 
ρωιδας, τό αναπληροΰν τήν οίκογε'νειαν, τό θερμαϊνον ύπό 
την στοργικήν τών κυριών μέριμναν τούς έκ τής διασκορπι- 
σθεισης μητρικής φωλεάς άστεγους καί έγκαταλελειμμε'νους 
εις την διάκρισιν τής τύχης νεοσσούς.

Πολλάκις διά σειράς άρθρων έξεθε'σαμεν τήν εύεργετικήν 
επί τής οικογένειας καί κοινωνίας μας έπίδρασιν τοιούτων 
προστατευτικών καί ήθικοποιητικών άσύλων καί έν μακροϊς 
ανεπτυξαμεν τόν σκοπόν καί προορισμόν τοΰ άπο όκταμήνου 
παρ’ ήμϊν λειτουργοΰντος τοιούτου καί ήδη διά Β. Δ ιατάγ
ματος άναγνωρισθεντο; παρά τή ; Ε λληνικής Κυβερνήσεως.

_ Π°σβα δυστυχείς κόραι άποπνεουσαι έτι άγνόν το άρωμα 
. ή ,  μ .η .ρ ,κ ή ς  α γ κ ά λ η ς ,  άφ ή ; σκληρά τάς άπ .σπά  α ν ά γ κ η ,
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κύπτουσι μετ’ ολίγον, ελλείψει προστασίας καί ηθικής ενι- 
σχύσεως, άπέλπιδες τό μέτωπον ύπό τό βάρος τής αισχύ
νης, ήν ή άνεπιστρεπτεί άποπτάσα ευτυχία, ή άπολεσθεΐσα 
άγνότης δ ι’ άνεξιτήλων χαρακτήρων άποτυποΐ επί του με
τώπου των. Πόσα άβρά καί θαλερά καί μυροβόλα χθες έτι 
ανθύλλια καταπατούνται ήδη εις τον βόρβορον μ.έ άποφυλ- 
λισμένην καί άποχρωματισμένην καί άοσμ-ον στεφάνην !

Δεν είναι μόνον αΐ νόσοι του σώματος, δεν είναι μ,όνον αΐ 
άπόζουσαι τών πασχόντων πληγα ί, δεν είναι μόνον ό φυσι
κός θάνατος καί αί τούτου έπώδυνοι άγω νία ι, α ΐτινες πρέ
πει νά κινώσι τον οίκτον καί τον ελεον τών φιλανθρώπων. 
"Εχει καί ή ψυχή τάς νόσους της καί ή καρδία τάς οδύνας 
της καί ή ηθική τάς πληγάς της ! Καί αί πληγα ί, αί όδύ- 
να ι, αί νόσοι αύτα ι είναι πολλάκις κινδυνωδέστεραι, μολυ- 
σματικώτεραι τών άλλων. Το κακόν άπό τών κάτω τάξεων 
άνέρχεται προς τάς άνω, μ.εθ’ όσης ευκολίας άμυχή άσή- 
μαντος του μικρού δακτύλου δύναται νά μεταβληθή εις 
γάγγραιναν καί νά δηλητηριάσν) τό σώμ.α όλον.

"Οσαι μητέρες πλάσσετε όνειρα τερπνά διά τήν ευτυχίαν 
τών θυγατέρων σας, μή παρέρχεσθε αδιάφοροι προ τής δυ
στυχίας καί έγκαταλείψεως εκείνων, α ΐτινες στερούνται τής 
στοργής, τής προστασίας κα ί τών φροντίδων τής μητρός. 
"Εχετε καί τούτων ανάγκην Μή τό λησμ.ονήτε ποτέ. 'Υπό 
τάς ποικίλας ιδιότητας τής εργασίας των, είτε ώς θεραπαι
νίδες, εί’τε ώς τροφοί, είτε ώς ράπτριαι καί έργάτιδες εύρί- 
σκονται εις συνεχή μ.ετά τών τέκνων σας συνάφειαν καί 
μεταδίδουσιν εις αυτά τάς κακάς έξεις κα ί άρχάς των μετά 
μείζονος ευκολίας καί ταχύτητος ή μεθ’ όσης μεταδίδετε 
ΰμεϊς τά  σπέρματα τού καλού,

Ένισχύσατε πάσαι καί πάντες τάς άγωνιζομένας κυρίας, 
όπως καί παρ’ ήμϊν είσαγάγωσι τάς προστατευτικής ταύ- 
τας ΰπέρ τών άπροστατεύτων καί αδυνάτων παρθένων συνή
θειας. Μιμήθητε έν τούτω τους ευγενεΐς τής παρ’ ήμΐν άνα- 
γεννωμένης τέχνης διερμηνείς, οΐτινες πρόθυμοι έσπευσαν 
εις τήν φωνήν τής φιλανθρωπίας, μεθ’ όλους τούς αγώνας 
καθ ’ ών καί ούτοι παλαίουσιν, όπως άνοικοδομήσωσι τό 
επί αιώνας ήδη έρημον έγκαταλειφθέν τέμενος τών Μουσών.

Μιμήθητε τήν άπορφανωθεϊσαν οικογένειαν τού εμπνευ
σμένου άοιδού τής Λύρας, τού πρώτου, τού άμιμήτου κω- 
μειδυλλιογράφου μας Κόκκου, όν άκόμη κλαίει ολόκληρος 
ό Ελληνισμός, μιμήθητε τήν εύγενή χήραν του καί τήν 
συμπαθή άδελφήν, α ΐτινες ευχαρίστως υπέρ τών έργατίδων 
μας παραιτούνται τού δικαιώματος των επί τών εισπράξεων 
τής παραστάσεως τού Καπετά,Υ Γιαχουαη. Μιμήθητε τον εΰ- 
γενή όμ,ιλον τών Ερασιτεχνών.

Ό  γλυκός ψάλτης τής χαράς καί ευθυμίας, ό μελίρρυ
τος τής ίλαρότητος καί τού γέλωτος ήρως, ό δημοφιλέ
στατος Παντόπουλος, όστις μάς κάμνει νά λησμονώμεν επί 
στιγμάς τινας τουλάχιστον τάς θλίψεις καί πικρίας τής 
ζωής, αυτός τήν προσεχή Τρίτην ώς Καπετάν Γιααουμής θά 
τελέσν) μετά τών συμπαθών συναδέλφων του τήν εόγενεστάτην 
καί τιμητικω τάτην τών εορτών καί πανηγύρεων,διασκορπίζων 
μ.ετά τού γέλωτος καί τήν παρηγοριάν, τήν χαράν καί τήν 
άνακούφισιν εις τόσας υπάρξεις δυστυχείς, α ΐτινες θά ΰμνώσι 
καί εόλογώσι τό όνομά του.

Προ τής γενναιότητος καί αύταπαρνήσεως τού δημοφι

λούς τούτου θιάσου καί τής εύγενούς ο’ικογενείας Κόκκου__
ους το Σωματεϊον τών Κυριών καί δημοσία ευγνωμονεί—δεν 
θά ώχριάστ) βεβαίως ή γενναιότης τού κοινού, ά λλ ’ ούτε ίά  
επισκιασθώσι τά  φιλάνθρωπα αισθήματα τών κυριών, α ΐτινες 
άθρόαι θά συρρεύσωσι καί πολλούς φίλους καί γνωστούς θά 
προσηλυτίσωσιν, όπως άπό κοινού, πανδήμως καί μετά τής 
ποοσηκούσης μεγαλοπρεπείας έπευφημηθή, χειροκροτηθή καί 
στεφανωθή ή Τέχνη τείνουσα γενναίαν χειρα προς τήν Φι
λανθρωπίαν.

Τ Ο  Ρ Ο Δ Ο Ν
Β ' .

Ή  ’ Ασία είναι ή κοιτίς τών ρόδων, ά λλ ’ ΰπό τήν άπλήν 
αυτού μορφήν, άπαντά τις  αυτό σχεδόν πανταχού. Ή  
Σμ.ύρνη, ή Δαμασκός, τό Χιράζ εχουσι τους άγρους τών ρό
δων αυτών, τους κήπους τών ρόδων, τήν πλατείαν ή τήν 
οδόν τών 'Ρόδων. Εις 'Ιεροσόλυμα, ώς καί εις Περσίαν, οί 
αήποι τών ρόδων είναι οί μ-óvot άνεκτοί εις τους ιερούς τό 
πους, έξωθεν δ’ αυτών καλλιεργούνται τά  άλλα φυτά . Ε ί
ναι γνωστόν ότι εις τήν ’Ανατολήν ψάλτριαι καί Βαγιαδέ- 
ραι κατά τους περιβοήτους χορούς αυτών περιστέφονται 
διά ρόδων καί μεταμοοφούνται εις ζώσας άνθοδέσμας.

Εις τ ινα  χωρία τής ’Ιταλ ίας, τήν σήμερον άκόμη, ό θέ- 
λων νά μνηστευθή έκφράζγ τήν εκλογήν τής καρδίας του 
σκορπών διά τρεμούσης χειρός φύλλα ρόδων επί τής φλοιάς 
τής θύρας έχείνης, ήν άγαπή. Καί εάν μέν ή νεάνις άπωθή 
τήν άνθίνην ταύτην έξομολόγησιν, σαρώνει μετ’ είρωνος πε- 
ριφρονήσεως τά  άοωματώδη φύλλα, εάν όμως δέχεται τα ύ 
την, προσέχει ΐνα μή ό άνεμος παρασύρν) τά  εύοσμα καί 
προσφιλή ρόδα. άρωματώδεις υποσχέσεις εΰελπίδων άρρα- 
βώνων.

Ή  Μαρία τής ’Α γγλίας, σύζυγος τού Λουδοβίκου ΙΒ ', 
έδημιούργησεν έν Γαλλία  τήν ποιητικήν καί θελκτικήν εορ
τήν τού όνοριαστοϋ ‘Ρόδου. Κ ατ’ έτος, τήν άνοιξιν, ή μάλ
λον ενάρετος νεάνις υποδεικνύεται ΐνα  έλθγι, έν μεγάλγι 
πομ,πή), εις καθιερωμένον διά τήν συγκινητικήν ταύτην τε 
λετήν τόπον, καί φυτεύσγι ροδήν εις ήν δίδει τό όνομά της 
καί ήν καλλιεργεί κα ι περιποιείται μεθ’ ΰπερηφάνου τρυφε- 
φερότητος, Ά ναπτυχθεΐσα ή ροδή αύτη θά είνα ι, ώς οικια
κός τις φίλος, μέλος τής οικογένειας, ζών καί ήνθισμένον 
ίερόν λείψανον τής έξαφανισθείσης νεότητος αυτής, ημέραν 
δέ τ ινα  θά τήν έπιδεικνύνι μεθ’ υπερηφάνειας εις τά  τέκνα 
καί τους έγγόνους αυτής καί καθ’ όλον τό διάστημα τού 
βίου της ή άιιάμνησις τής άρετής της θά άνανεούται μέ τά  
ευώδη ρόδα έκάστης άνοίξεως.

Τέλος, εις εν χρυσούν ρόδον ό "Αγιος Πατήρ έμπιστεύε- 
τοα τήν κατά παράδοσιν έντολήν νά έκφράσγι εις τάς καθο- 
λικάς πριγκηπίσσας τήν επίζηλον έκτίμησίν του διά τήν ά - 
ξίαν καί άγαθοεργίαν αυτών.

Έ ν 'Ρώμγι, ή τετάρτη Κυριακή τής Τεσσαρακοστής ονο
μάζεται ο ή Κυριακή τών ρόδων». Κατά τήν ήμέραν ταύ
την ό Πάπας ευλογεί έπισήμως τό χρυσούν ξ>όδον, τό παρι 
στών συγχρόνως τον έπίκαιρον βίον καί τήν άθάνατον ζωήν.

Εις τον ναόν τού Lugponl, κατά τήν πρώτην Κυριακήν 
τού ’Οκτωβρίου, δεανέμουσιν εις τους πιστούς ηΰλογημένα
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ρόδα, τά  όποια μέ τον κεκλιμένον κλώνον των θά στολί- I 
σωσι τον Χριστόν τών άγροτικών πιστών, ή θά ξηρανθώσιν 
ευλαβώς έν τ ιν ι ιδιαιτέρά γωνίικ τού παλαιού Ιρμ.αρίου.

Είκών τού άνθρωπίνου βίου, τό ρόδον έχει, ώς ουτος, τάς 
ήδονάς καί τά  άρώματά του, τους πόνους καί τάς άκάνθας 
του. Ή  λα ϊκή ποίησις υπερχειλίζει καλύκων τών ρόδων καί 
ή μυρωμένη στεφάνη αύτών κάμπτετα ι ΰπό τό μυστηριώδες 
βάρος τών μύθων καί τών παραδόσεων. Τό ρόδον θάλλει έν 
τοΐς μαγικοΐς κήποις τού Τάσσου, οί δέ μαυριτανοί βασι
λείς καλλιεργούσιν αυτοπροσώπως τό ρόδον τής Γρενάδης, 
δι’ ου στολίζουσι τήν κάραν αυτών.

’Ανωτέρω εί'πομεν ότι τό ρόδον απαντάτα ι σχεδόν παντα 
χού. ’Από τής Σουηδίας εις τήν Σενεγάλην, άπό τής Καμ- 
τσάτκας εις τήν Βεγγάλην, άπό τού Μεξικού εις τόν Καύ
κασον, άπό τής Κων)πόλεως εις τήν Λισσαβώνα, άπό τής 
Περσίας εις τό Μαρόκον, άπό τής Αίγύπτου εις τάς Βαλά- 
ρας, ό βασιλεύς τών άνθέων βλαστάνεε εις όλα τά  κλίμ,ατα 
καί εις όλα τά  έδάφη. Έ ν μέν τή Σαχάρα φύεται έν τω  
μέσω τής άμμου, έν δέ τή Σικελίρι καί Έ λλάδι αναπτύσ
σεται έπί τών βράχων. Εις τό κέντρον τής άγριας ’Αφρικής 
εΰρίσκεται ευεργετικόν τ ι ρόδον, όπερ είναι έκ φύσεως πλή 
ρες δρόσου, μορμυρίζουσα κατοικία τών έντόμων κατά τάς 
θερινάς νύκτας.

Τά συμπαθέστερα ίσως τών ρόδων είναι τά  είτε έπί χιό- 
νος, είτε έπί τών ’Ά λπεων, είτε έπί τής Γροελάνδης φυό- 
ρ.ενα. Αιώνιος πάγος καί τοποθεσία έρημος, καλύβη στενή 
καί άθλία, φύσις μεγαλοπρεπής άλλά φοβερά, έρημοι άπέ- 
ραντοι, άς εν άνθος μ,όνον ιλαρύνει, εν πτωχόν μικρόν ρόδον, 
ωχρόν καί μονήρες, πλήν γλυκό εις τόν ορεινόν όπόταν άνα- 
λύουσιν αί χιόνες, ώς τό πρώτον μειδίαμα τού βρέφους.

Είδη ρόδων άριθμούσι πλέον τών επτά χιλιάδων, γ ίγας δέ 
τής δαψιλούς ταύτης οικογένειας είναι τό ρόδον «Paul 
M eyron». Το μεγαλοπρεπές τούτο άνθος έχει συνήθως δ ιά
μετρον δεκατεσσάρων εκατοστών, όπόταν δ’ ή ροδή είναι εύ
ρωστος, φθάνει καί μέχρι τών είκοσι δύο. "Οτε τό ρόδον 
είναι μόνον εις τό άκρον τού κλάδου του, υπερβαίνει ένίοτε 
καί τά  είκοσι τέσσαρα εκατοστά. 'Η  καλλονή αυτού έξισοΰ- 
τα ι προς τό μέγεθος του. “Εν μόνον ρόδον σχηματίζει με
γαλοπρεπή άνθοδέσμ.ην, ήν, νομίζω, θά ήτο άρκετά ενοχλη
τικόν νά φέργι τις εις τήν κομ.βιοδόχην του !

Μετά τό ύπερμ.έγιστον ρόδον, ίδου τό άρχαιότερον. Πρό 
τινων έτών ό κ. Φλίντερς-Πέτρη έπισκεφθείς έν Αιγύπτιο 
τά  έρείπια τής Αρσινόης, άνέκάλυψεν έκεϊ έντός άρχαίου 
τενός τάφου παράδοξα |>όδα, δεδεμένα διά νήματος καί σχη- 
ματίζοντα μακράν στεφάνην προξενούσαν ίδιάζουσαν έντύ- 
πωσιν. Οΰτος άδιστάκτως πρεσβεύει οτι τά  επικήδεια ταύτα  
άνθη είχον τοποθετηθή έν τώ  τάφω κατά  τόν δεύτερον αιώνα 
τής χριστιανικής εποχής. Δέκα οκτώ σχεδόν αιώνες είχον 
διέλθει έπί τών μυστηριωδών τούτων ρόδων, άτινα , ίσως, 
δέν έζησαν ή μίαν μ,όνην πρωίαν. Εις τά  δέκα οκτώ εκα
τονταετηρίδων ρόδα ταύτα  άνεγνώρισεν ό κύριος Κρεπέν, 
έξοχος βοτανικός καί διευθυντής τού κήπου τών Βρυξελ
λών, τό είδος Rosa sa n ia , τό συλλεχθέν ΰπό τού Quantia- 
Dillon έν Άβυσσινία οπού καλλιεργείτα ι εύλαβώς πέριξ 
τών εκκλησιών καί τών οικιών.

Έ κ τοΰ γκλλιχοϋ Τ ο ϋ λ α  Κ 6 χ * * λ η , i

Α Π ’ ΑΘΗΝΩΝ Ε ΙΣ  ΣΙΚΑ ΓΟ Ν

ΗΜΕΡΟΑΟΓΙΟΝ ΕΑΑΗΝΙλΟΣ ΤΑΞΕΜΤΙΑΟΣ

ΙΒ’ .
Σικάγον ! Ά πό  τού ονείρου εις τήν πραγματικότητα. 

Ά πο  τού ρ.υθώδους εις τήν άλήθειαν. Ά πό  τού φανταστι
κού καί άφγρημενου εις τό ψηλαφητόν καί συγκτκριμένον.

Ή  πρώτη έκ τών ψυχικών τούτων μεταπτώσεων συγκί- 
νησις είναι ισχυρά, συγκλονίζουσα τά  μ.υχιαίτατα τής καο- 
δίας, προκαλούσα παράδοξον αισθηματικήν άναστάτωσιν, 
πρωτοφανή πνευματικήν άμβλύτητα. Βλέπω καί δέν βλ επω, 
άκούω καί δέν άκούω. Αισθάνομαι έν είδος γενικής τού έσω- 
τερικού οργανισμού χαλαρώσεως, έν είδος καταθλιπτικής 
άπορροφήσεως τών ίκμ.άδων τής ζωής, παρόμοιον προς ό,τι 
αισθάνεται τ ις  πρό αιφνίδιας πολυ ευχάριστου ή πολυ δυ- 
σαρέστου αισθηματικής έντυπώσεως.

Η αίθουσα τού σταθμού πολυ μεγάλη, ά λλ ’ ούτε πολυ 
φωτισμ,ένη ούτε έλάχιστα πολυτελής. Μόνος κόσμος της ε ί
ναι ή έν αυτή μ.υρμηκιώσα άνθρωπίνη μ.άζα, καί ή έκ τής 
συμπυκνώσεως τού πλήθους προκύπτουσα πυρετώδης κ ί- 
νησις καί έκκωφαντικός θόρυβος.

Διαγκωνίζοντες καί διαγκωνιζόμενοι προχωρούμεν προς 
μίαν έξοδον. 'Υπό τό ημίφως ηλεκτρικών λαμπτήρων δια- 
κοίνομεν παρατεταγμένα τά  λεωφορεία τών ξενοδοχείων, άν- 
ταποκρινόμενα πρός τήν επίσημον ή μή έκαστου τούτων 
τάξιν . Οί άμαξηλάται τών μεγάλων ξενοδοχείων μέ τάς 
χρυσοπαρύφους στολάς των μένουν ακίνητοι εις τάς θέσεις 
των, ένψ οί τών πτωχικών άτημέλητοι, περιφέρονται προσ- 
καλούντες τους ξένους εις τά  ξενοδοχεία των. "Αμαξαι 
ίδ ιω τικα ί σχεδόν δέν ΰπάρχουν.

P a lm e r  H o u s e ! φωνάζω έγώ άνυπομονούσα νά έξέλθω 
τέλος τής κολάσεως έκείνης τών συνωθήσεων καί φωνών. 
Ή το ό τίτλος τού ξενοδοχείου, έν ω είχον κρατηθή διαμε
ρίσματα δ ι’όλας τάς προσκεκλημένας εις τό Συνέδριον ξένας. 
Χρυσοστόλιστον μέγα λεωφορεΐον, μέ ηνίοχον μεγαλοπρεπή 
χειροκτιοφόοον προχωρεί πρός τό μέρος μας. Ακόλουθος 
μαύρος μέ στολήν άνοίγει τήν θυρίδα καί μάς προσκαλεΐ νά 
είσέλθωμεν. Εις κύριος καί δύω κυρίαι μ.άς άκολουθούν. Μάς 
κλείουν μέσα, ό άκόλουθος πηδά εις τήν θέσιν του, τό μα- 
στίγιον τού ηνιόχου άφού πλαταγ ίζε ι εις τόν άέρα έρχεται 
εις έπανειλημμένην έπαφήν μέ τά  νώτα τών ΐππων,οί τροχοί 
προσθέτουν τόν πρώτον τριγμόν των εις τό προανάκρουσμα 
τούτο τής έκτοπίσεως τής άμάξης καί τέλος πάντων ίδου 
ήμ-εΐς διασχίζοντες τάς όδοΰς τής μεγάλης, τής μυθικής 
πόλεως.

Ά ν έ  τάς όδούς τοΐ> ου

Τά ιδανικόν μου, άφ’ ότου ήμην παιδίον έτι, είναι νά 
τοποθετούμαι είτε έν σιδηροδρομικαΐς άμ.άξαις, είτε έν 
άτμοπλοίοις, εί’τε έν λεωφορείοις εις θέσιν, άφ’ ής νά δύνα
μαι νά βλέπω όσον τό δυνατόν καλλίτερα. Συγκεχυμένη ώς 
ήμην, άφήκα νά καταληφθούν αί γω νία ι τού λεωφορίου παρά 
τών άλλων, έγώ δέ μετά δυσκολίας ήδυνάμην νά βλέπω 
έξω, καί ή περιέργειά μου, ή άδικαιολογήτως, ή παιδική, ή 
μέχοι μωρίας ακράτητος περιέργειά μου τού νά αριθμώντας

I
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όροφος τών οικιών, δεν ίκανοποιήθη ποσώς κατά την έσπέ- 
ρ«ν ταύτην. Έ βλεπαν μόνον ευθείαν φετοειδή τομήν, έμέ- 
τρων τίσσαρας, πέντε, έξ καί το πλαίσιον του στεγάσματος 
του λεωφορείου, μέ άνέκοπτε πάντοτε εις το επτά. Ό  σύν
τροφός [Λου κουρασμένος, νυστάζων, μεμψίμοιρος, ώς οί πλεϊ- 
στοι τών ταξειδευόντων κυρίων, δεν μοί έφαίνετο διατεθει
μένος διά την έλαχίστην φιλοφρόνησιν. Ήρκε'σθην λοιπόν, 
με κάποιον πείσμα καθ’ όλων, είς τό νά θαυμάζω τά  άπλέ- 
τως δι’ ηλεκτρικών φώτων καταυγαζόμενα μεγαλοπρεπή 
καταστήματα, μέχρις ού το λεωφορεϊον μας εστη και ό θυ
ρωρός έσπευσε νά άνοίξϊ) την θύραν.

Ένόμιζα ότι ένηργεϊτο νυκτερινή τ ις  διαδήλωσις προ του 
ξενοδοχείου, τόσος έκεϊ συνωθεϊτο κόσμος, τόση ζωηοά άνε- 
πτύσσετο κίνησις. Με'γας πυλών στηριζόμενος επί τεσσάρων 
περίχρυσων κιόνων με θολωτόν ύαλόφρακτον σκέπασμα εφερε 
προς άπεραντον στοάν, ήν κα τ’ άρχάς έξε'λαβον ώς πάροδον 
τής μεγάλης κεντρικής αρτηρίας, τόσος έκεϊ έπηγαινοήρ- 
χετο κόσμος, τοιαύτη πο ικ ιλ ία  προθηκών καί υαλωμάτων 
διαφόρων έμπορευσίμων, πολυτελείας ιδ ία , ειδών έξετίθετο 
εκατέρωθεν τών δύω πλευρών τής στοάς.

Τ ό  ς ε νο δ ο χ ε Ε α ν  P a l m e r  H o u s e

Ό . ξεναγός του ξενοδοχείου μάς ήκολούθει, ή μάλλον 
προηγείτο ημών τρέχων, ώς είξεύρουν νά τρέχουν οΐ ’Αμερι
κανοί υπάλληλοι. Έ φ ’ όσον έπροχωροΰμεν, τό πλήθος ήραι- 
ούτο διασκορπιζόμενον εις τους άπειρους διαδρόμους, ή 
σταθμεύον προ τριών ΰαλοφράκτων μεγάλων θυρών όπισθεν 
τών όποιων άνεβοκατέβαινον τρεις ανελκυστήρες, βρίθοντες 
κόσμου.Έφθάσαμεν τε'λος είς άπε'ραντον τμήμα, του όποιου 
ή πρόσθιος πλευρά έφράσσετο άπό τών άνω προς τά  κάτω 
υπό κιγκλιδώματος άποτελουμε'νου υπό τετραγώνων μικρών 
θυρίδων. Έκάστη θυρις εφερεν αριθμόν καί έσωθεν αυτής ήν 
άνηρτημε'νη ή κλείς εκάστου δωματίου. Διά τής θυρίδος εί- 
σήγετο ακριβώς ή χειρ του κυρίου τής κλειδός άναοτώσα 
τόν επί μετάλλινης πλακός σημειούμενον αριθμόν καί λαυι- 
βάνουσα την κλείδα. Παρά τό τμήμα τούτο ύπήρχον τά  
γραφεία. Έπαρουσιάσαμεν το προσκλητήριόν μας καί μάς 
έδόθη αριθμός.

"Ο ,τι είχον ιδει είς άνθρώπους, είς στολισμούς, είς άνθη 
είς φώτα, είς έπιπλα άπό τής εισόδου μου είς τό ξενοδο- 
χεΐον μέχρι τών γραφείων αυτού με ειχε τόσον καταπλήξει, 
ό>στε ήοθανόμην την ανάγκην νά μείνω ολίγον έκεϊ, νά 
κλείσω τά  βλέφαρά μου, νά μ.ή βλέπω, νά μην άκούω, μέ- 
χρις ού αί ποώται καί αλλεπάλληλοι έκεϊναι εικόνες σβε- 
σθώσιν άπό τών άποδεκτικών πλακών τής άντιλήψεως καί 
εύρωσι θέσιν αί νέαι, αί μέλλουσαι νά διαδεχθώσιν αύτάς,

Άνακλιντήρ κεκαλυμμένος ΰπό άνατολικών ταπήτων έξή- 
πλου έκεϊ παρά τό πλευρόν μου τούς προκλητικούς βραχίο
νας του. Έορίφθην μάλλον ή έκάθισα έπ ’ αυτού, καί ή κί- 
νησίς μου αύτη άντικατωπτρίσθη ταύτοχρόνως είς τούς άνά 
πάσαν διεύθυνσιν κατοπτροστρώτους τού διαμερίσματος εκεί
νου τοίχους.

Έ άν ό κύριος έπιθυμγί νά είσέλθ·/) £ίς τό κομμωτήοιον ειπεν 
ό ξεναγός οδηγών τόν σύζυγόν μου είς άπέναντι θύραν. Ηύ- 
χαριστήθην διότι έμενα έκεϊ μόνη, άγνωστος, ξένη, χωρίς 
νά φοβούμαι ότι θά μ οι άπευθύνη τις  τόν λόγον, ότι θά

έτάοαττε την ησυχίαν την όποιαν εζήτουν έν τώ μέσιρ τόση - 
κινήσεως καί ζωής.

’Αλλά μήπως μενν) ποτέ μόνος ό συνειθίσας νά παρατηρή, 
νά άναλύγι καί νά μελετά ; Μήπως την ευτυχίαν αυτήν τής 
πνευματικής ηρεμίας καί άνέσεως δύναται νά αίσθανθή ποτέ 
ό κατάδικος νούς τών χειριζομένων την γραφίδα, ό όποιος 
ώς αεικίνητον τηλεσκόπιον, ώς αυτοματική μηχανή, ώς πο- 
λυσέλιδον πανόραμα εξελίσσεται άδιακόπως,άκαταπαύστως,έν 
εξαντλητική εναλλαγή εικόνων κα ί παραστάσεων, καθυπο- 
τάσσων αμείλικτος αύτός καί άνηλεής τής θελήσεως καί τών 
νεύρων τύραννος πάσαν άντίστασιν τού άνισχύρου, τού ασθε
νούς, τού δουλικώς ΰποτασσομένου σώματος ! Άπεπειράθην 
εν τούτοις νά άντιστώ  κατά τής τυραννικής ταύτης πιέσεως 
Έστήριξα έπί τού ανακλίντρου τήν χεϊρα καί έπ’ αυτής 
τους κλειστούς οφθαλμούς μου καί έμεινα ούτω είς στάσιν 
ανθρώπου πάσχοντος άπό ίσχυράν κεφαλαλγίαν έπί τινας 
στιγμάς. Θρούς μετάξης καί άρωμα γλυκύ μέ άπέσπασεν έκ 
τής ακινησίας μου. Παρά τό πλευρόν μου, έπί τού αύτού 
ανακλίντρου έκάθητο ήδη νεαρά κυρία, λευκοφορεμένη, μέ 
χρυσής ούλης κόμης διάδημα, λευκή, λευκή καί διαφανής 
ώς κήρινον άγαλμα. Τό άπέριττον καί σκοτεινόχρουν τα- 
ξειδιωτικόν ένδυμά μου, ή καταπεπονημένη καί ήλλοιωμένη 
οψις μου άπετέλουν τοιαύτην άντίθεσιν πρός τήν ποιητικήν 
τής γείτονάς μου άνθηρότητα καί τήν φιλόκαλον καί γρα
φικήν περιβολήν, ώστε αυτομάτως ή ματαιότης τής άνθρω- 
πίνης φιλαρεσκείας καί έγωϊσμού έπανεστάτησεν έν έμοί καί 
ώσεί ώθουμ.ένη παρ’ αοράτου δυνάμεως, άσυνειδήτως σχεδόν, 
ήγέρθην, καί άπεμακρύνθην αυτής, θέτουσα ούτω τόν φραγ
μόν τού κενού μεταξύ]μας, καί άποφεύγουσα τόν κίνδυνον τής 
μεταξύ μας συγκρίσεως.

Ά λ λ ’ άμείλικτοι καί άνηλεεΐς οΐ κατοπτροσκεπεϊς τοίχοι 
μοί παρίστων έπ’ άπειρον πολυπλασιαζομένην τήν εικόνα 
έκείνης καί έμού. Διηυθυνόμην τότε τυχαίως προς μίαν θύ
ραν, όταν ή έπιγραφή .Ιουζρώζ μέ μεγάλα χρυσά γράμματα, 
μοί έφάνη ώς τό μόνον σωτήριον καί κατάλληλον διά τήν 
στιγμήν έκείνην άσυλ.ον.

Τ ό  ύ π ’  ά ρ ε θ .  Τ 3 3  δ ω μ .ά τ :ο ν

Μετά ήμίσειαν ώραν εύρισκόμεθα είς τό έπί τού τετάρ
του πατώματος ΰπ ’ άριθ. 735 δωμάτιόν μας. Τέλος πάν
των ! Έφθάσαμεν είς τό τέρμα. Καθήμεθα, Εστάμεθα, βαδί- 
ζομεν, χωρίς τήν άδιάκοπον έκείνην τών σιδηροδρόμων καί 
άτμοπλοίων ταλάντευσιν, χωρίς τούς βρυχηθμ,ούς καί τόν 
συνεχή πνευστιώντα ρόγχον τών άτμομηχανών. Πατούυ,εν 
ήδη έπί στερεού έδάφους, τά  φώτα δέν στροβιλίζονται πλέον, 
άλλ ’ ούτε τά  καθίσματα καί αί τράπεζαι καί αί κλίναι 
άναπάλλονται, ώσεί καταχθονίων πνευμάτων δυνάμεις νά τά 
συνετάραττον καί ΰπεκίνουν.

Αί άποσκευαί μας είχον προηγηθή ημών έν τώ  δωματίω 
μας. 'Υπό τό μέγα κιβώτιόν μας έκτείνεται όφιοειδώς τό 
έξηρθρωμένον καί κατά πυκνά διαστήματα ήφανισμένον, 
κάτισχνον, άποσυντεθειμ.ένον σχεδόν σχοινίον, όπερ τόσον 
ήγωνίσθη καθ’ όλον έκεΐνο τό μακρύ ταξείδιον καί τόσον 
σφικτά συνεκράτησε τό έκ τών έπανειλημμένων κατακρημνι- 
σμών καί γδούπων άπειληθέν νά κατασυντριβ/) κ ιβώτιον. 
Παρ’ αΰτφ  δύω μικροί ταξειδιωτικοί σάκκοι, εν κανιστρί-
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διον, εν δέμα έντός δερμάτινης θήκης, ολα μέ χαίνοντα στό
ματα,— διότι συνήθως ό κατάκοπος ταξειδιώτης άνοίγει νά 
λάβγι ό,τι χρειάζεται, άλλά δέν κλείει ποτέ τούς σάκκους 
του,όταν εύρίσκεται έν άσφαλεία,— παρατάσσονται έκεϊ.άψυ
χοι μέν καί σιγηλοί, ά λλ ’ ομοιοπαθείς σύντροφοι τών μό
χθων καί άγώνων μας.

Πεινώ, άλλά δέν έχω θάρρος νά κατέλθω είς τό εστιατό- 
ριον, διότι έξ όσων είδον, είναι απαραίτητος τέλειος καί 
άμεμπτος εύπρεπισμος καί τήν στιγμήν αυτήν ούτε δύνα- 
[Jt.iv, ούτε διάθεσιν έχω νά άλλάξω ένδυμασίαν. Ά λ λ ’ είς 
τήν Αμερικήν δέν εύρίσκεσθε είς τήν άνάγκην νά κινήσθε 
άπό τήν θέσιν σας, διά νά εχετε ό ,τι σάς χρειάζεται. 'Υ 
πάρχουν τόσοι ηλεκτρικοί κώδωνες, τηλέφωνα, καί μηχανι
κοί άνελκυστήρες είς τήν διάθεσίν σας, ώστε έντός στιγμών 
τινων τά  πάντα  έρχονται πρός ΰμ.άς, άρκεί μόνον νά τά θε- 
λήσητε καί νά τά δ ιατάξητε.

Τό εν τφ  δωματίω πρόχειρον δεΐπνόν μας είναι ούτω 
έτοιμον εντός στιγμών τινων καί ροφώσα τονωτικώτατον 
ζωμόν άκούω τόν σύζυγόν μου περιγράφοντά μοι τήν μυ
θώδη πολυτέλειαν καί τόν καταπληκτικώς θαυμάσιον μη
χανισμόν τού κομμωτηρίου τού ξενοδοχείου.

«Τί εIν’ αυτά; μοί λέγει έκπληκτος. Έ άν τά  άνεγίνωσκα 
βεβαίως δέν θά τά  έπίστευα. Σέ βεβαιώ ότι όταν ήνοιξεν 
ή θύρα έκείνη ένόμισα ότι ονειρεύομαι».

Με τόσην δε ζωηρότητα μοί περιέγραψε ό,τι θαυμάσιον 
ειδε, ώστε άπεφάσισα νά κατέλθω καί έγώ, ΐνα μή έκ τού 
ημερολογίου μου λείψουν αί σημειώσεις έκεϊναι, αί όποίαι, 
έάν δέν ένδιαφέρουν τάς άναγνωστρίας μου, θά κινήσουν 
όμως τον θαυμασμόν όλων τών κυρίων, οί οποίοι μοί κά- 
μνουν τήν τιμήν νά μέ άναγινώσκουν.

Τ ό  κ ο μ .μ .ω τ ή ρ :ο ν  τ ώ ν  κ υ ρ ίω ν

Έ άν ό Ροσσίνης άπεθανάτισε τήν τέχνην τού κουρέως 
διά τού θαυμασίου αριστουργήματος του τού Barbiere de 
Siviglia , ολόκληρος χορεία έκ τών διασημοτέρων μουσουρ
γών τού κόσμου ήδύνατο νά έμπνευσθή έκ τής θέας τού βω
μού τούτου τής κομμωτικής τέχνης. Έ ν αύτώ τό κανονι
κόν πενήντα ψαλλίδων τρίξιμον μετά τού χειρισμού ισαρίθ
μων ξυραφιών, άπετέλει έν είδος παραδόξου ρυθμικής συα- 
φωνίας, ήτις δέν είχε βεβαίως μελοποιηθή ύπό ούδενός έξο
χου διδασκάλου, ά λλ ’ ήν συνώδευεν ό δροσερός καί κρυστάλ
λινος πλαταγισμός ύδατος άπό ΰπερμεγέθους πίδακος άνα- 
βλυζομένου καί ραίνοντας δ ι’ αδαμαντίνης βροχής γ ιγαν- 
τείους φοίνικας, οίτινες έξέτεινον τά  σμ,αράγδινα φύλλα των 
κυκλικώς ΰπεράνω σειράς άνακλιντήρων καί τραπεζών.

Ά πό τού κέντρου τούτου τής αιθούσης, ένώ οί άναυ.ένον- 
τες τήν σειράν των είχον είς τήν διάθεσίν των όλα τού κό
σμου τά  περιοδικά καί τάς έφημερίδας, έξετείνετο πλαίσιον 
μέγα, τετράγωνον έκ τριπλής άναβαθμίδος. κεκαλυμ,μένης 
ώς πάντα τά  έπ ιπλα , έξ έρυθρού βελούδου. "Οπισθεν τού π α 
ραδόξου τούτου πλαισίου έξετείνετο σειρά μεγάλων αναπαυ
τικών εδρών, διαχωριζόμενων διά παλλεύκων μαρμάρινων 
νιπτήρων καί φατνωμάτων, έφ’ ών έξετίθετο ό κόσμος τών 
μύρων καί άρωματωδών σαπώνων καί κοσμητικών αλοιφών 
"καί πάντων τών κομμωτικών σκευών καί έργαλείων. Πέραν 
τής σειράς ταύτης οί τοίχοι έπεστρωμένοι άπό τών άνω

πρός τά  κάτω διά κρυστάλλινων διαποικίλτων κατόπτρων, 
άτινα  άναπαοίστων άνά πάσαν διεύθυνσιν ΰπό τήν άπαστρά- 
πτουσαν αίγλην τού χειμάρρου τών ηλεκτρικών τήν θαυμα- 
σίαν καί πρωτοφανή εικόνα τής αιθούσης ταυτης. ΙΊάσαι 
αί πολυτελείς αύτα ι έδραι, αί είς εκατοντάδα κυκλικώς 
τής αιθούσης άνερχόμεναι, είναι κατειλημμεναι παρά κυρίων 
πάσης ηλικίας καί μορφής, οιτινες στηρίζουσι τάς κεφαλάς 
των έπί έπινωτίου προσκεφαλαίου, ένώ οί πόδες των ύψούν- 
τα ι έπί τού ποώτου ή δευτέρου στίχου τών βελούδινων ανα
βαθμίδων. ’Ισάριθμοι κουρεΐς, όλοι παλλεύκους -φεροντες 
ένδυμασίας καί μικράς έρυθράς δέσμας άνθέων έπί τής κομ- 
βιοδόχης, όλοι διαφοροτρόπως κτενισμένοι καί έξυρεσμένοι, 
όλοι σιωπηλοί — άρετή ήν ούτε φαντάζονται οί Ευρωπαίοι 
συνάδελφοί των — έκτελούν μετά μεθοδικής ακρίβειας τό έρ- 
γον των. Είς τό μέσον τής αιθούσης ϊστατα ι μαύρος περι- 
στρέφων τό βλέμμα άνά πάσαν διεύθυνσιν. Ευθύς ώς μία 
έδρα κενωθή ό μαύρος καλεϊ τόν δ ι’ αύξοντος αριθμού άμε- 
σως επόμενον — πρός τούς είσερχομένους δίδεται άριθμος 
σειράς παρά τού πρό τής θύρας υπαλλήλου—όστις σπεύδει 
νά καταλάβγ τήν κενωθείσαν θέσιν.

Είς τόν συμπληρώσα.ντα τόν στολισμόν του δίδεται παρά 
τού οικείου κουρέως μετάλλιον, έφ’ ού άναλόγως τής έργα- 
σιας σημειούται ή καταβληθησομένη τιμή , ήν ούτος έζερ- 
χόμενος δίδει είς τόν ταμίαν μετά τού άντιτίμου.

Τό κομμωτήριον τούτο άπό τής πρωίας μέχρι τού μεσο
νυκτίου είναι πλήρες, ή δέ έογασία, συνεχής, άδιάκοπος καθ’ 
όλον αύτό τό διάστημα. 'Η πρώτη έντύπωσις ή έκ τού παρα
δόξου καί πρωτοτύπου τούτου πανοράματος ούτε λέγετα ι, 
ούτε περιγοάφεται. Τά εκατόν έκεϊνα ζεύγη τών άνδρικών 
ποδών, άτινα  μόνον βλέπει τ ις  γύρω του, δ πλούτος τών 
έπίπλων καί τών κατόπτρων, τό μεθυστικόν άρωμα τών 
μύρων, ή χρυσή βροχή υπέρ τά  καταπράσινα φυλλώματα , 
ή ώς λευκών φαντασμάτων παράταξις καί κυρτωμένη ομοιό
μορφος στάσις τών εκατόν κουρέων, τό χρ'ιζς χριζς τών 
άνοιγοκλειομένων ψαλίδων, ό μουσικός ψιθυρισμός τού άνα- 
βλύζοντος ύδατος, τό φυλλογύρισμα τών πολυσέλιδων έφη- 
μερίδων, αί ώς τολύπαι βάμβακος κωμικώς άστεϊαι κεφαλαί 
τών λουσμένων καί τά  άστειότερα πρόσωπα ύπό τά  έξ άφρί- 
ζοντος σάπωνος τοπικά έξοιδήματά των, ή έπ’ άπειρον άνά 
πάσαν κατοπτροσκεπή διεύθυνσιν άντανακλωμένη είκών αύτη 
άληθώς καταπλήσσει, ίδίρρ διά τόν τέλειον μηχανισμόν τής 
έργασίας καί διά τήν έπιτυχίαν τής θεαματικής άπολαύσεως.

’I I  γραμ.[ΐ.οε-εύς ΙΙρ ο έδ ρ ο υ

Έ το  καιρός νά άναπαυθώμεν- Έκάμαμεν καί ήμεΐς τόν 
πρό τών ανελκυστήρων σταθμόν μας,' έως ότου ήλθεν ή σειρά 
μας. Έτοποθετήθημεν είς ένα έξ αυτών, ήριθμήσαμεν τριά
κοντα δύο πρόσωπα συνανερχομένων, εΐδομεν δια μέσου τών 
ΰέλων τά  διαμερίσματα τών αιθουσών καί τών διαλεκτη- 
ρίων καί μετά κλονισμόν άπότομον, όστις σάς φαίνεται οτι 
ανατρέπει τόν στόμαχον, έσταματήσαμεν είς τό τέταρτον 
πάτωμα.

Μόλις εί'χομεν είσέλθει είς τό δωμάτιόν μας, μόλις έξη- 
πλώθην έπί τής κλίνης μου καί ζάχ-ζά,κ δύο έλαφρά, δια- 
κοιτικά κρούσματα άκούονται έπί τής θύρας.

Ίδε ποιος είνα ι, άλλά μή άφήσης νά είσέλθ·/), λέγω, διότι
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δεν αντέχω, δεν δύναμαι να κινηθώ από την θέυιν |/.ου.
Η θυρχ η[Αΐκνοιγεται, ή κεφαλή του συζύγου ¡/.ου προ

βάλλει έζω καί εν επιφώνημα θχυυ,χσρεοϋ, έκπλήξεως, έκ- 
στχσεως έκφεύγει των χειλε'ων του. Τχΰτοχρόνως φωνη μου- 
σιαή, θωπευτική, κρυσταλλώδης έρωτ«. 'Η κ. Πχρρεν έφθα- 
5εν ; Η κ. πρόεδρος, τής οποίας εχω την τιμήν να ειμχι ή 
γρχμμχτεύς, έρωτα, έάν ή κ. Πχρρεν δύνατχι νά την δεγθή, 
όπως τή εύχηθή τό χ α Λ ω ς η .Ιθε .

Συγκεκινημένος μ.ήλλον, νομίζω, έκ τής πχρουσίχς τής 
θχυμασίως ιδανικής εκείνης ώραιότητος, ή έκ τής άβρότη- 
τος τής προέδρου, έξήλθε του δωματίου, χωρίς κα τ ’ αρχήν 
ού.ε λεςιν να δυνχτχι να άρθρώσγ. *Οταν όμως μέ έδικχιο- 
λόγησε, διότι είχον ήδη κατακλιθή και άπεχωρίσθη μετά 
ανταλλαγήν θερμών φιλοφρονήσεων τής γλυκείας έκείνης 
απεσταλμένης, όταν επανέκλεισεν οπισθέν του τήν θύραν, 
τότε μόνον ήρχισε να συνερχηται έκ τής άπροσδοκήτου έν- 
τυπώσεως. Καί είχε δίκαιον. Ουδέποτε τό κάλλος, ή λε- 
π .ό τη ς , ή αγνοτης, διετυπώθη τελειότερον έπί ανθρωπίνου 
πλάσματος όσον έπί τής ξανθής, τής λευκής, τής λεπτοφυ
ούς έκείνης είκοσαέτιδος κόρης.Ουδέποτε οφθαλμοί μεγάλοι, 
σκοτεινογάλανοι, άπέπνευσαν τόσην βαθεΐαν γλυκύτητα , τό
σην γοητείαν. Ουδέποτε στόμα κοράλλινον, μέ λακκίσκους 
γραφικωτερους παρά τας γωνιώδεις καλλιτεχνικής γραμμάς 
άπεκάλυψε σειράν στιλπνοτέρων λαξευτών όδόντων. Ουδέ
ποτε δέρμα λευκόν είχε την άσπιλον αγνότητα τού ίδικού 
της, άλλ ουτε περιέβαλλε γραμμάς τόσον καλλιτεχνικώς 
τελείας και τορνευτάς, όσον τής άγχλματώδους κατατομής 
τής κόρης αυτής.

   - ® 5 »  _ -------

Μ  ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΗΕΟΤΗΣ
Η εποχή μας έχει ώς ίδιον χαρακτηρισμόν τήν έπιζήτη- 

σιν τών μέσων, διά τών οποίων δύναταί τις καί έν τώ  γή- 
ρατι αυτώ να εςασφαλίσγ το κάλλος καί ποιάν τ ινα  εύγενή 
εκφρασιν. Τά κλασικά έργα έν γένει βρίθουσι μεμψιμοιριών 
κχτχ τής δραπετιδος νεοτητος καί θρήνων διά τό γήρας, τό 
οποίον θεωρείται απαραιτητως συνοδευόμενον άπό τήν ασχή
μιαν, τον μαρασμόν, την εξασθενησιν τών φυσικών καί πνευ
ματικών δυνάμεων, καί άπό ό'λην τήν ακολουθίαν τής πα 
ρακμής και καταπτώσεως. Σήμερον άντί νά θρηνώμ.εν, μελε- 
τώμεν πώς δυνάμεθα νά γηράσωμεν όσον τό δυνατόν αργό
τερα και νά μην είμεθα απεχθείς έν τώ  γήρατι.

Ό  είξεύρων νά παρατείνη τήν νεότητα, ε’ιξεύργ νά παρα- 
τεινγκα ίτόγήρας. Νεάνις άποφοιτήσασα τού σχολείου, έν ω 
ελαχίστας απέκτησε γνώσεις, σπεύδει νά μακρύνν) τό φόρεμά 
της, να περιστείλγ εις κόμβον τήν ώραίαν καί έπί τών ώμων 

τούδε πιπτουσαν κόμην της, νά πουδράργ τό πρόσωπόν 
της, νά κάμγ, έν μια λέξει, τήν μεγάλην καί έάν έτι μόλις 
είναι δεκαπενταέτις. Τάς νύκτας μεταβαίνει εις τό θέατρον 
καί τάς εσπερίδας, αγρυπνούσα πέραν τού μεσονυκτίου, έξυ
πνα τήν 1 Οην πρωινήν ώραν, σφ ίγγεται εις τον στηθόδεσμον της, 
άνχγινώσκει μυθιστορήματα, ζγ τέλος μηχανικόν βίον καί 
μαραίνεται συνήθως πριν ή διέλθγ τό εικοστόν έτος της. 
Έ άν έρωτευθγ, νομίζει ποιητικόν νά μή τρώγν), ·νά μή κοι
μάτα ι. Έξασθενεϊ, εξαντλείτα ι, γ ίνετα ι αναιμική, κάί αί

πρώται ρυτίδες αρχίζουν νά διαυλακώνουν τό μέτωπον καί 
τους κροτάφους της.

Νυμφεύεται. Αλλοίμονον ! Έ ά ί τά  ρόδινα όνειρα άποκα- 
λυφθούν σκοτεινά είς τήν πραγματικότητα, έάν ή κατά τά  
πρώτα έτη τού γάμου σχεδόν πάντοτε έπακολουθοΰσα δυσ
κολία τής συνεννοήσεως μεταξύ τών συζύγων, έάν οΐ νέοι 
οροι τής ζωής τη φανώσι κάπως βαρείς, έάν ή γέννησις 
τέκνου και αί αυτήν επακολουθούσαι μέριμναι καί άγωνία ι 
επιτείνωσι τάς απογοητεύσεις της, τότε ή νέα αυτή γυνή 
χάνει όλα τά  δώρα καί τάς χάριτας τής νεότητος, παρα
μελεί τό σώμα ώς παραμ,ελεϊ τήν ψυχήν καί τό πνεύμα, καί 
είναι πολλάκις άπεχθεστέρα γραίας, διατηρούσης τήν δ ιαύ
γειαν πνεύματος άνεπτυγμένου καί τήν εύγενή άγνότητα 

’ ψυχής ήοεμούσης.
Αυτη ήτις δεν είξευοε νά μείντ) νέα όταν ήτο το ιαύτη, 

δεν θά είξεύρν) ούτε τήν νεότητά της νά παρατείνη, ούτε τά 
γήρας της νά καταστήσν) εύχάριστον.

Εάν τουναντίον νέα έπλούτιζε τό πνεύμα της μ.ε γνώ 
σεις υγιείς καί ωφελίμους, έάν διέπλασσε τήν καρδίαν της 
με τάς γλυκείας άρετάς τής άγάπης, τής συμπάθειας, τού 
έλέου καί τής υπομονής, έάν ήκολούθει τούς όρους τής 
υγιεινής, έγειρομένη τήν πρωίαν ένωρίς, λουομένη τακτικώς 
τό σώμα, διαθετουσα δύο τουλάχιστον τής ημέρας ώρας εις 
περίπατον ανά τούς άγρούς, κοιμωμένη όκτώ κ α τ ’ έλάχι- 
στον ωρας την νύκτα, άσχολούσα έξ ίσου τό πνεύμα είς σο- 
βαρας μελετάς ώς καί το σώμα εις έργασίαν ωφέλιμον, έάν 
έτρωγε μετρίως, ά λλ ’ υγιείς τροφάς καί ιδία καρπούς, έάν 
άπεφευγε νά όργίζηται χωρίς λόγον,νά άπελπ ίζητα ι, όταν ή 
ελπίς είναι πλησίον της, νά φθονή, νά μ.ικρολογή καί νά 
κακολογή, τότε θά διετηρεΐτο νέα χωρίς ρυτίδας, πολύν, 
πολυν χρόνον, καί τό γήρας της έτι θά περιέστεφεν ή γ λ υ 
κεία εκείνη τής νοήμονος πολυμαθείας, τής άγαθότητος καί 
τής υγείας α ίγλη, ήτις μάς κάμνει νά προτιμώμ,εν συνεχώς 
τοιαύτας γραίας κυρίας ή νέας έλαφράς, ματα ίας, κακάς 
καί άνοήτους.

Ε λένη  Γ εω ρ γ ιά δ ο υ .

Γ Τ Ν Α Ι Κ Ε Ι Ο Σ  Κ Ο Σ Μ Ο Σ

Μέ το φθινόπωρον, μέ τή ν  επιστροφήν !κ  τώ ν έξοχων καί τα ξε ι- 
8 ίων, μέ το κιτρ ίνισμα τώ ν πρώ τω ν φ ύλλω ν, μέ το άποφύλλισμα τώ ν  
θερινών άνθέων, ό συρμές σοβαρές καί έπ ιβάλλω ν πο ιε ίτα ι τή ν  είσο
δόν του είς τή ν  χ ε ιμ ερ ινή ν περίοδον. Χωρίς νά ε ίμα ι έκ τώ ν  φ α να τ ι-  
κω τέρω ν οπαδών του αγαπώ  νά τον παρακολουθώ είς τή ν  λογικώ ς κα λ
λ ιτ εχ ν ικ ή ν  Ιξέλ ιξίν του, ΰπο τή ν  μάλλον άπλοπο ιημένην πάντοτε μορ
φήν του , τή ς  κομψοπρεπείας καί τ ή ς  άπλότητος.

Ό σω  μάλιστα ουτος συνοδεύεται άπ έ παραδόξους καί ασυνήθεις 
καινοτομίας, τόσω  έπ ιφυλακτικώ τερα ι πρέπει νά είμ εθα , διότι καί αυ
τοί οί συρμοθέται καί αυταί αί ράπτριαι κυμαίνοντα ι είς καλλα ισθη τ ι- 
κάς αβεβα ιότητας, ών θύματα γ ίνοντα ι πάντοτε αί είς τάς οοκιμαστι- 
κας μελετάς τω ν υποβαλλόμενα! πελά τιδ ες.

Α πέ τή ς  παρελθούσης ανοίξεως ό συρμές έταμε ρ ιζ ικώ ς νέαν οδόν. 
Τάς στενάς καί μακράς έσθήτας μας διεδέχθησαν αί κωνοειδώς π λ α - 
τ ε ΐα ι, πρές σ τ ιγμ ήν μάλιστα ή απε ιλη τ ική  του κρινολίνου μορφή έπ ε- 
φάνη έν όλη ,τή  φρικώδει άποτροπαιότητί τη ς . Ή συμμαχ ία  καί έν 
τούτω  τώ ν γυνα ικώ ν κατεπολέμησεν άποτελεσματικώ ς τή ν είς γελοΐον 
ήμισφαι'ριον μ ετεμφ ιεσ ίν μας. 'Ο  κίνδυνος άπεσοβήθη.

Ά λ λ ’ οί συρμ,οθέται ζητουσι να αποζημ ιω θώ  σι δια τήν ή ττά ν τ ω ν .
Εαν ο'ίν Γσχυσαν νά μάς επιβάλουν τό κρινολίνον, εισήγαγον οαως

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΏΝ ΚΤΡΙΩΝ η

πάντα τα  έξαρτήματα, ά τινα  τά  π λα τέα  φορέματα φέρουσιν έν τή  τ -  
μερησία διατάξει του συρμού του 1830 . Πολύς λο ιπέν λόγος γ ίνετα ι 
είς τά παρασκήνια του συρμοϋ περί έσθήτω ν μέ πολλούς καί πο ικ ί
λους στολισμούς, μέ πλούτον τα ιν ιώ ν καί πο λυπτύχ ω ν καί σισυρών καί 
άλουργίδων έτ ι διά τή ν χειμ ερ ινήν περίοδον.

'Η  οικονομική κρ ίσ ις ,ή ν  διατρέχομεν, επ ιβάλλε ι είς ήμας τάς 'Ε λ -  
ληνίδας πλήρη αποχήν άπέ παν δαπανηρόν καί πολυτελές ένδυμα. "Ας 
περιορισθώμεν είς τάς εΰρυχώρους κωνοειδείς καί ισοϋψείς έσθήτας, 
είς τά  κομψά περικόρμια, α τινα  μ ετά  χάριτος διαγράφουν τάς σω μα- 
τικας γραμμας, μέ τά  πλούσια πρές τά  άνω καί γραφ ικώς στενά πρές 
τά κάτω  περιχειρ ια.

Δια να  τροποποιήσωμεν ένδύματα του παρελθόντος έχομεν τή ν  σύ- 
ζευξιν δύο ειδών υφασμάτων ώς βελούδου καί μάλλινου’ η μ εταξωτού, 
ώς καί δύο χρω μάτω ν ώς κυανοΰ καί χρώματος μαλακίτου, ή καστα
νού και δαμασκινου, η οιου οηποτε άλλου. Τα δυο χρώ ματα καί τά  
δύο είδη υφάσμ,ατος είνα ι του τελευτα ίου συρμοϋ, βοηθοϋσι δέ μ εγά - 
λως τή ν  άνακαίνισιν παλα ιώ ν φορεμάτων, είς ήν πρέπει κατά τέ  π λ ε ί-  
στον νά καταφύγω μεν το έτος τοϋτο, ότε ό χρυσές άνήλθεν είς όψη 
δυσπρόσιτα καί πάντα  τά  έξωθεν εΐσαγόμενα είδη στοιχίζουσι μ υθώ - 
δεις τιμάς.
, T i  ^ ρ ικ ό ρ μ ια  κατά το έτος τοϋτο θά κατέρχω ντα ι ύπό τή ν όσφύν 

εις κρασπεδωτέν εύρύχωρον εξάρτημα άναδεικνΰον έπ ί μεϊζον τή ν κομ
ψότητα τώ ν σω ματικώ ν γραμμώ ν. Δ ιά τάς νεάνιδας όμως τάς λεπτο 
φυείς τα  εις τη ν μέσην ζωνόμενα υποκάμισα θά φέρωνται διά πολύν 
καιρέν ακόμη, μέ τα ιν ία ν όμοιόχρουν η έτερόχρουν ώς ζώ νη ν .

Περικόρμια άμαζόνος σταυρωτά, παρμένα είς τά  π λά γ ια , θά φέρωσι 
μονον α ί άμεμπτου αναστήματος καί γραμμών νεάνιδες καί νέα ι κ υ - 
Plfi>, διοτ! δι* τα ? "ύΟ'Κΐ ούδέν άσχημότερον τοΰ ένδύματος τούτου. 
Τα ονόματα τώ ν χρω μάτων τοΰ συρμοϋ είνα ι : χοώμα Φελλού, ύπομέ- 
λανος φραγγοσταφύλου, καπουκίνου (άνθους), μούρου, πυραλίδος, χρώ
ματα γλυκύτα τα  είς πάντας τούς τόνους τω ν . Ώ ς  έπανωοόριον ή ’ ιξχ- 
κέτα ta illeu r  θά φέρεται πολύ μέ μεγάλα  κομβία , διά τοϋτο καί αί 
πελερίναι τώ ν φορεμάτων ίσως θά καταργηθώσιν ώς καταστρεφόμεναι 
υπό τας ζακέτας. Οσαι κυρίας εχετε  γουναρικά αξίας, ανοίξατε τά  
ερμαριά σας καί ψτοιμασθήτε νά  τά  χαρήτε άπ λη σ το ς , άνέτω ς κατά 
τέ ετος τοϋτο. “Ολα τά  είδη τώ ν γουναρικών θά βασιλεύσουν κατά 
την χειμερινήν ταύτη ν περίοδον. Καί αυταί ακόμη αί λευκα ί μετά 
των μελανώ ν έπ ιθεμάτω ν τω ν  άλουργίδες, α ϊτινες μέχρι σήμερον μόνον 
επί τώ ν βασιλ ικών ώ μ ω ν έξετείνοντο , θά σ το λ ισω σ ιν ’ολας, οσας ’έχουν 
τα μέσα νά  τάς προμηθευθώσιν. Ή  νεότης έν τούτοις θά άποφύγη 
την πολυτέλεια ν ταύτη ν . Τ έ γουναρικον ε ίνα ι βαρύ ένδυμα, δ ι ’ οσα 
σώματα πο τίζε ι θερμόν ζω ής καί σφρίγους α ίμ α .' Τό σισυεροειδές δα- 
σύχνοον όλοσηρικέν άναπληροϊ διά τή ν νεό -η τα  τά  γουναρικά.Δ ιά τ ε 
λείαν νεω τερ ιστικήν ένδυμασίαν σας άποτανθήτε εις τή ν  καλλιτέχνιδα  
X. Αθήναν Β ιτσέντζου.
 ̂  ̂ 1 ποοηαατα τόν χειρ,ωνα και καθαοιζό|χενα τελ ε ίω ς και αδιάβροχα 

υπό τή ς  υγρασίας είνα ι τά  ^έκ βερνικωμένων δερμάτων (λουστρίνια). 
Α παραίτητον όμως είνα ι τά υποδήματα ταϋτα  'ν ά  είνα ι εύρύχωοα,

L δέν ανοίγουν καί ε ίνα ι φοβερά οδυνηρόν καί έπ ιβλαβές νά στενό
χωρη τ ις  άνευ λόγου τούς πόδας του.

ΙΙολλαί βεβαίως έξ η μ ώ ν είχον τή ν  αδυναμίαν τή ς  στενής μέσης 
καί τώ ν μικρών ποδών κατά τή ν δεκαπενταετή  η λ ικ ία ν . Ά λ λ ά  σήμε
ρον ότε ή υγ ιε ινή  τοϋ σώματος είνα ι βιβλίον ανοικτόν δ ι ’ δλας, 'δέν 
επ ιτρέπετα ι εις γυνα ίκα  οιας δηποτε η λ ικ ία ς  να ύποβάλλη τή ν  φύσιν 
εις τέ  μαρτύρων τή ς παρεμποδίσεως τή ς  άναπτύξεω ς. Τ έ μόνον έκ 
τούτου κέρδος τη ς  είνα ι στομαχόπονοι καί κάλοι. Φέρετε λο ιπέν σ τη - 
θοδέσμ,ους καί υποδήματα κομψά καί φ ιλόκαλα , άλλ ’ουδέποτε στενά . 
Γυνή ύποβαλλομένη είς τ έ  μαρτύρων τοϋτο βαδίζει ώς έξηοθρωμένη, 
η χροιά τοΰ^προσώπου τη ς ε ίνα ι πάντοτε ή λλο ιω μ ένη , ε ίνα ι δύσθυμος 
μ ε θ Ά ’λας τάς προσπάθειας, ας καταβάλλει ινα  μειδ ιάση, χάνει δέ καί 
την έλευθερίαν τώ ν κ ινήσεω ν, χάριν, ή τ ις  αποτελεί τό ’κυρ ιώτατον 
γόητρον τή ς  γυναικος. Α ι φερουσαι ευρύχωρα υποδήματα διατηροϋσι 
Χαί τούς πόδας τω ν είς παρουσιάσιμον κατάστασ ιν καί έν αυτή  έτ ι τή  
γυμνοτητι τω ν , χωρίς τους πεπιεσμένους και ηκρωτηοιασμένους δα- 
Χτυλους, τούς μέ κερατίδια καί κάλους διαστιζόμενους

Φροντίσατε να  κόπτετε και τους όνυχας τώ ν χειρών είς άμυγδαλω - 
τέν σχήμα καί νά έπ ιμ ελήσθε αυτώ ν* άπέ τάς παραφυάδας καί τά  
οκληρα δερματια, α τ ινα  καταστρέφουσι τ έ  σχήμα καί τοϋ ώραιοτέρου 
δακτύλου. Δέν θέλομεν τή ν νεό τητα  φιλάρεσκον, άλλά δέν τή ν θέλο- 
|Αεν καί έκ σεμνοτυφίας καί κακώς έννοουμένης άφελείας καί άπλό
τητος καταστρεφουσαν τέ  ώραίον έργον τοϋ Δημιουργοϋ, καί άντι- 
οαινουσαν τάς διατάξεις τοΰ καλοΰ, ούτινος αύτή  τάσσεται ιδ ια ίτατα  
θεματοφυλαξ. Φ ιλόκαλος

. t f ΔΙΑΙΤΑ ΘΗΛΑΖΟΓΣΗΣ ΓΓΝΑΙΚΟΣ
Η υγιε ινή  τή ς  θηλαζούσης μητοές ή τροφοϋ είνα ι μ εγ ίστη ς σπου- 

οαιότητος. Πολλή ανάπαυσις, καθαρές άήρ, τροφή εύ'πεπτος καί θρε
πτ ική . ού'τε στ ιπ τική  οΰτε ναρκω τική . Κ ατά κανόνα παν ό ,τ ι ή μ ή - 
^ηρ χω νεύε ι ευκόλως αυξάνει καί τή ν  ποσότητα  τοΰ καλοΰ γάλακτος. 
Ωστε ό άριστος δδηγές διά τή ν νέαν μητέρα είνα ι συνεχώ ς ή ορεξίς

τη ς . Δεν πρεπει έν τουτοις να λησμονή αότη ό’τ ι χόρτα τ ινα  καί καρ-
| ποι φέρουν ευκο ιλ ιότητα , καί ουτω  ποιουμένη χρήσιν τούτων τέ  γάλα

της προκαλει ευκο ιλιότητα  τοΰ τέκνου της. Μ εγάλη δυσπεψ ία τής
μητρος και ίδιοι ισχυρά ταραχή τοϋ νευρικοϋ συστήματος, προκύ-
πτουσα ειτε απο οργήν, ε ίτε  άπέ τρόμον, ε ίτε άπέ λύπη ν καταστρέ-
<?ε! ' Ι ° , γ ,ζ ’ τ ° δξΓ0'° ν δύναται νά προκαλέση ασθένειαν έπικίνδυνον 
του οηλαζοντος βρ=φους.

Η μήτηρ δύναται νά π ίνη  καθαρόν ΰδωρ όσον θέλει, οίνον ολίγον 
γαλα , σοκολάταν^ καί τέϊον όχι μέχρι καταχρήσεως. Καί ό καφφές 
οεν βλάπτει^, αλλα οεν πρέπει νά γ ινη τα ι κατάχρησις αύτοΰ. 'Η  θη - 
λαζουσα πρεπει να αποφεύγη , ώς μέγιστον κίνδυνον διά τή ν  υγείαν 
του μικροΰ, τη ν δυσκοιλιότητα, καί νά διατηρή τέ  δέραα τη ς  είς κα
λήν καταστασιν διά καθημερινών λουτρών. 'Η  θηλάζουσα όταν μά
λ ιστα  είνα ι αδύνατος οφείλει νά λαμβάνη  τροοήν τ ινα  ώς ώ έν ή κ ία - 
θον ζωμοΰ ή γάλακτος τή ν ΙΟην πρω ινήν καί τή ν  4ην μεταμεστ,υ.- 
βρινην ωραν. Μ αρ ί*  Λ ώ λμ . (Ια τρ ό ς)

Β Ι Β Λ Ι Α
Ο Ιατρός^ τώ ν π ιίδ ω ν . Παρά τοΰ γνωστοΰ έν τή  πόλει μας δια

κεκριμένου ιατρού^ κ . Σπυρίδωνος I .  Κ ανέλλη μετεφράσθη έκ τοΰ 
i  αλλικοΰ τέ υπό τ έν  άνω τ ίτλον ώραίον σύγγραμμα τοΰ έν Παρισίοις 
οιασή[/.ου εατρου τώ ν πα ίδω ν κ. G. Y o rio t.
, Η ώ Ρ“ 'α_ 1Αγτά ?Ρ ϊ 'Ι1? τοΰ κ · Κ ανέλλη άναπληροϊ μ έγα  κ ε

νόν παρ η μ ιν , όπου αί μητέρες άγνοοΰσι καί τάς στο ιχειώδεις αϋτάς 
αρχας τής υγ ιε ινή ς  δ ια ίτης τώ ν τέκ νω ν τω ν .

χρησιμώτατον τοϋτο  διά πασαν ο ικογένειαν β ιβλίον άποτελού- 
μενον απο 2 τόμω ν τ ιμ ατα ι δρ. 6 .

*νποτύπω σις π ερ ί άνθρώπόυ Παρά τοΰ Σ εβ . Ν εκταρίου Κ εφαλα 
Μ ητροπολίτου Π ενταπόλεως έξεδόθη δαπάναις του γνω ττο υ  έν Κ ύμη 
τραπεζίτου κ. I . Κ. Στεφάνου ώραίον φιλοσοφικόν έργον, δ ι ’ ού α να 
πτύσσετα ι το περί άνθρωπίνης ψ υχή ς ζή τη μ α  καί άποδεικνύετα ι δι ’ 
ωραίων και π ε ισ τ ικω τα τω ν επ ιχειρημάτω ν ή αθανασία αυτή ς . ‘Ά ξ ιο ς  
συγχαρητηρ ίων καί ό συγγράψας' καί ό άναλαβών τή ν έκδοσιν τόσον 
ψυχω φελοΰς έργου.

Ή  α λ ή θ ε ια  τή ς  όρθοδοξίας. Παρά τοΰ κ . Ά θανασιάδου δ ικηγό
ρου έςεδόθη ύπέ τον άνω τ ίτλον έργον έπ ιστη μ ο νικώ τατο ν, δ ι ’ ου 
αποδεικνυετα ι η θεοτης τοΰ Χρίστου καί καταπολεμούνται αι νέα ι 
ίδέαι τοΰ ύλισμοΰ. Τέ έργον τοΰ κ . Ά θανασιάδου ε ίνα ι άξων ιδ ια ιτέ
ρας μ ελέτη ς .

Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ ΙΑ
Κον Π. Μ. Γ α λ α ξ ε ίδ ιο ν  Μυρίας εύχαοισιίας δι’ εόγενείς φοοντίδας καί 

ίμ,εσον ενέργειαν. Έλήφθτ,σαν — Κον Σ Κ· Χ α ν ία . Νέα συνδρο'μήτρια Ινε- 
γράφη είς άαιροτέρας. Υ μ ε ίς  είς Οικιακήν. ’ Αποδείξεις άποστέλλ'ονται. — Καν 
θ .  Μ .ψ Α λεξςένδ ρ ε ια ν  Άφοδ μετά τόσης δυσκολίας αί πλείσ τα ι πληρώνουν 
την ευτελή αυτήν συνδρομήν, πώς θέλετε νά μεγαλώσωμεν τήν ’Εφημερίδα 
καί αύξήσωμεν τήν συνδρομήν; Δυστυχώς δλίγ ιστα ι Ιννοοΰν παρ’ ή μ ϊν , δτι ή 
κνευματική τροφή είνα ι ές ισου αναγκαία δσον καί ή σωματική. — Καν Δ. 
Μπ. ί ρ ιπ ο λ ιν  Δεν μας είχε γ ίνε ι γνωστόν. Ή 3η άπεστάλήσανί — Δα Μ Α. 
Σ ά μ ο ν  Δέν ηυκαιρήσαμεν νά γραψωμεν ίς ι .  Απειρον εόγνωμοσύ^ην. Φρ, 
χ_ρ. 130 έλήφθησαν· — Καν Α Σ Β κ τ ο ύ μ ·  Πάντα τά ζητούμενα άπεστά- 
λησαν ώς καί φύλλον κατ’ ευθείαν. Άποσταλέντα φύλ,λα τιμ ώ ντα ι 7 χ φρ. 
Συνδρομή έτησ.α 8. Αποστειλατε εις χάττινα  Ρούδλια εντός συστημένης 
Ιπιστολής. — Δα Π. Λ Π ύρ γο ν . 'Δποσταλέντα Ιλήφθησαν Εΰγνωμονοίμεν. 
Γράφονεν Συγγνώμην δι’ ακούσιον βραδύτητα άπαντήσεως ’Επιστολή σας 
έλήφθη μετά χρημάτων. Θερμάς ευχαριστίας. Μήπως σείς έ'χε-ε τήν άπλό- 
τητα νά νομιζητε δτι δλαι αί πτυχ ιοΰχο ι είνα ι καί άνεπτυγμέναι ; — Καν 
Μ. Α Α ίγ ιο ν . Νέα συνδρομήτρια ένεγράφη Εΰχαριστονμεν Συνδρομή της 
δέν ελ,ήφθη είτέτι. - Κον I Μ Μ άκρ η ν. ’Αναμένομεν άνυπομόνως διά προ- 
μνησθέντας λόγους. — Καν θ  Ν. Ρ. Συνεμοοφώθημεν δδηγίαις σα·. Νέα ένε
γράφη είς άμφοτέρας. — Καν Τ X. Ν. Κ ά ρ υ σ -ο ν . Είσθε πολύ καλή . ’Ελή- 
φθησαν. Ευχαριστοϋμεν. — Καν Κ Μ Σ ύρον Παράδοξος έρώτησις. β ιθ α ίω ; 
έκεΐ νυμφεύονται χωρίς προίκα, ά λ λ ’ έχουσιν ώς έφόδων μεγάλην προσωπι
κήν άξιαν. - Καν Αι. Αρ. Π ορτκρρςάν. ’Ελήοθησαν. Ευχαριστοϋμεν δι’ ευ- 
γενή φροντίδα. — Καν  Μ. Μ Ζ χ ν ζ ιβ ίρ ,  ’Ενεγράφητε ’Απεστάλ,ησαν. Συν-
δοομήν είς Γαλλικά γραμματόσημα έντός συστημένης επιστολής. __ Κον Δ.
Μ π. Κ άϊρον- Μή μ ί ;  λησμονήτε. 'Η τελευταία μας έπ ιστολή σας κατέ
στησε γνωστήν τήν θέσιν μας· — Κον Ν. Μπ· Τ ο ύ λ τ ξ χ ν  ’Ενεγράφητε είς 
Οικιακήν καί άπεστάλησαν έιδοθέντα φύλλα — Καν Ό λ· Σ<. Γ α ρ γ α λ ς ά ν ο υ ς . 
Ευγνωμονώ δι’ ώραίαν καί Ινθουσιώδη έπιστολήν σας. Δρ. 21 έλήφθησαν. 
Γράφομεν. — Καν Α. Σ Σ ο ο λ ε ν ϊν .  ’Αντί άπαντήσεως σάς Ιστάλησαν τά ζη 
τούμενα φύλλα· ’Αποστειλατε συνδρομάς Έφημ. Κυρ καί Οικιακής είς χαρ
τονόμισμα Ρουμανικόν εντός συ->τηαε'νης Ιπ ιστολής’. — Καν Μ, Σ. ’ Α λ ε ξ ά ν 
δ ρ ε ια ν  Έστάλησαν φύλλα  θυγατρός σα ; είς Μινούφ. — Καν Κ Σ Α α - 
μ ίκ ν .  Ωραία καί ευγενής έπ ιστολή σας Ιλήφθη Έοράδυνα νά απαντήσω 
διότι ήσχολούαην είς τακτοποίησιν ιώ ν  ώ ; έκ τής άπουσίας μου έν ανωμα
λία^ έργασιών μου. Γράφω. — Καν Α ί. Κ. Σ ο υέζ  καί Ευ. Στ. Λ ε υ κ ά δ α . 
Έ λήφθησαν. Ευχαριστοϋμεν.

Σ Γ Μ Β Ο Γ Λ Α Ι
Κ α τά  τω ν ο τ ιγ μ ά τω ν  τή ς  εύ φ λο γ ΐα ς  Φρίττει τ ι ;  άναλογιζόμενος 

όπνίας κιταστροφά; είς ώραίον πρόσωπον δύναται νά Ιπιφέρη ή ®ρικώ3η; 
αϋτη νόσος. Καί όμως υπάρχει τρόπος νά μή άφήση όπίσω της ί'χνη ή νό-



δ ΕΦΗΜΕΡίΣ ΤΩΝ ΚΥΡΪΩΝ

&ο; α ύ τη . Πριν ή Ετι τά Εξανθήματα άναπτυ/θωσι τελΠ ω:, δ Ιατρός διά μ ι
κρού οργάνου δύναται ν ί  τρυπητή τό άνω μέρος αυτών, όπόθεν Εξέρχεται ή 
λύμφη, ην σκουπίζουσι διά καθαρού μάκτρου.

Κ α τ ά  τ ω ν  π α ν ά δ ω ν  το\> π ρ ο σ ώ π ο υ . Υπάρχουν Επιδερμίδες, α ; όχι 
μόνον δ ήλιος κατα7τρέφει, άλλα καί δ άήο άκόμη παναδιάζει, ώ ; κοινώς λέ
γουν. Βλέπομεν Εκ τούτου νέα πρόσωπα, ©έροντα τά Γ/νη του ήλ ιου καί του 
άέρος Επί μεγίστη βλάβη του κάλλους των. Δύναταί τ ις νά προλάβη τό κακόν 
πλυνομέντ, πασαν εσπέραν προ τής κατακλίσ ϊω ς μέ νερόν, εν ώ Ιχει βράσει 
φύλλα κουφοξυλιάς Μετά ταϋτα άλοίίί,ετε τό πρόσωπον διά τής ακολούθου 
συνταγής : Βράζετε 10 5ρ σαπούνι καθαρόν, μέ 3 Ελαίου πικρών άμυγδάλων. 
Ευθύς ώς τό μ ΐγμ* τούτο γίνη ώς άλοιφή, τό άποσύρετε της φωτιάς καί 
προσθέτετε 5 δρ. τριανταφυλλόνερο. Τό πρωί καθαρίζετε τό πρόσωπόν σας μέ 
τριανταιουλλόνερον.

Σ Υ Ν Τ Α Γ Η
Α υ γ ά  π α ρ α γ ι μ ι σ τ ά .  Βράζετε πηκτά αυγά. Τά χωρίζετε κατά μήκος εις 

δύο* ’Αφαιρεΐτε τούς κρόκους των Τούς λυόνετε προσθέτουσα ψιλοκομμένο 
μαϊντανό, κρομμυδάκι, γαλ έ ια  κοπανισμένη, λάδι καλό καί λεμόνι καί αλα
τοπίπερο. Γεμίζετε τά κενά των άσπρων τών αυγών σας καί τά σερβίρετε ανε
στραμμένα μέ σάλτζα μαγιονέζα.

Δ Ι Α  Τ Α Σ  Μ Η Τ Ε Ρ Α Σ ,
’Ε π ιθυμ είτε  τα  τέκ να  σας εις δ ιάστημα ενός έτους να μάθουν ο ,τι 

εις δ ιάστημα τριών ετώ ν εις τό σχολεΐον ; ’Ε π ιθυμείτε να  καταοτι- 
σθούν άκόπως και συντομώτατα διά μεθώδου νεω τά τη ς καί πρακτι
κ ή ς ; Προσλάβετε διδάσκαλον, ή ν σάς συνιστώμεν θερμώς καί ύπ ’ 
ευθύνην μας. Μιας ώρας διδασκαλία τη ν ημέραν άρκεϊ διά τό αποτέ
λεσμα τής κα ταπληκτική ς ταύτη ς προόδου.

ΜΙΑ Σ ΓΜ ΒΟΥΛΗ ΔΙΑ ΤΑΣ Κ ΓΡΙΑΣ '
Ό ,τ ι  ή παρισινή καλλαισθησία καί κομψοτεχ νία Επενόησε δι * Ιξωραισμόν 

ημών, τών φορεμάτων καί τών οικιών μας, δ,τι ό τελευταίος συρμός θεωρεί 
απαραίτητον συμπλήρωμα τής κομψοπρεπούς γυναικείας καί παιδικής άμφιέ 
σεως εις πάντα ανεξαρτήτως τά ε’ίδη καί δια πάντα τά βαλάντια, ό χθες μόλις 
έκ Παρισίων έπανελθώ/ κ. Ρουσόπουλος εφερε διά τό επί τής οδού Έρμου 
κατάστημά του.

Είναι αληθές μουσεΐον, Ενώ τό ώραίον, στερεόν καί καλλιτεχνικόν έν πάσι 
άμιλλάται πρός τό μυθωδώς καί άσυγκοίτως εύθηνόν, διά τό όποιον καί τόσος 
συρρέει κόσμος καί τοιαύτην απέκτησε τό κατάστημα τούτο φήμην.

Ρουσόπουλος καί Μαγγιώρος οδός 'Κομού χρ. 45.

ΓΑΛΑ Κ ΤΕΡΑ , Β Ό ϊΤ Γ Ρ ϋ Ν  NUIION, ΚΤΛ.
Ή  εποχή τών γαλακτερών ήρξατο. Τα γάλατα κατά τό έτος τούτο είναι 

υγιεινότερα καί γευστικώτερα τών άλλων ετών Ή  δια γαλακτερών θεραπεία 
κατέστη τού συρμού, ιδία διά τούς αδυνάτους, τούς Εν άναρρώσει, τούς νευρι
κούς άναιμικούς Άφίνομεν τά μικρά, ων ή κυρίως τροφή άποτελεΐται άπο 
γάλα, νωπόν βούτυρον καί κρέμα, *Αλλά πού νά εύρη τις γαλα άδολον, κατό 
ττιν τής συστηματικής πλέον καταστάσης αναμίξεο^ς αύτου μεθ’ ύδατος ; Συνι- 
στάται υμΐν τό γαλακτοπωλεΐον τού κ Γ τ α ν ν έ τ σ ο υ  έ ν  τ ή  όδα> Η ρ α ξ ς τ έ λ ο υ ς  
άριΟ. S ώς παρέχον γάλα παχύ, γλυκύ καί άρο^ματικώτατον, νωπόν βούτυ
ρον υπερτερούν καί τά ωραιότερα τής Κων)πόλεως καί ώα φρεσκότατα έκ τών 
αθηναϊκών χωρίων συλλεγόμενα.
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Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΪ ΧΡΪΣΟΥ

ΤΟ Μ ΥΣΤΗΡΙΟ Ν
ΕφΕοετο μετά τής χαρακ^ηριζούσης αυτήν λεπτότητος, άλλά καί ή Ζάκομψεν 
ητο εις άκρον άβρά καί διακριτική ώ ; έκ τούτου ουδέποτε τό ονομα τής Να- 
δίνης έπροφέρετο μεταξύ αότών.

Τέσσαρα, πέντε έτη παρήλθον ούτω Διάφοροι γραμματείς ειχον διαδεχθή 
Εν τούτω τώ  μεταξύ άλλήλους εις τήν υπηρεσίαν τού κόμητο; Δε Ροσεμπέλ. 
Η Ναδίνη Εντούτοις, τής οποίας ό χαρακτήρ κατέστη νύν λίαν άσταθής καί 

ευμετάβλητος ουδέ τό έλάχιστον Ενδιαφέρον Εφαίνετο πλέον δεικνύουσα εις 
τό πολιτικόν στάδιον τού συζύγου της ώ ; ούδόλως προσείχεν εις τούς νεανίας, 
ο'ίτινες τόν περιεστοίχιζον.

Τό μεταξύ αυτής καί τής Φράνς χάσμα έμεγεθύνετο Επί μάλλον καί μάλλον.
Καί αυτή ή θηρεσία ήσθάνετο έαυτήν καταλαμβανομένην υπό ψυχοότητο; 

καί άδιαφορίας πρός τήν μητέρα της, τήν οποίαν Εν τούτοις άλλοτε τόσον εΐ- 
χεν άγαπήσει καί μετ’ αυτήν Ιτι τήν Εξ 'Αβάνας Επιστροφήν της.

Τό κάλλος τής νέας κόρης προϊόντος τού χρονου κατέστη όντως θαυμάσιον.
'Γ ψηλή , εύσωμος άπαστράπτουσα από υγείαν, μέ μαργαριταρώδη χροιάν, 

τή ν  δποίαν ή αλατούχος πνοή τής θαλασσίας αύρας ούδ’ Επ' έλάχιστον ήδυ- 
νήθη νά άμαυρώση, ή θηρεσία εις ήλικίαν δεκαεννέα Ετών Εθάμβου τού; πά ν
τ α ; διά τής Εξαίσιας καλλονής της.

Είς τό ήθικόν ό διπλούς συγχρωτισμός τη : μετά τής S yb il καί Ναδίνης είχον 
διμηουργήσει εν αυτή χαρακτήρα παράδοξον καί αγαθόν Ενταυτώ, κράμα εύ· 
θύτητος καί άνεξαρτησίας. Α γέρωχο:, απότομος πολλάκις, έχουσα λ ία ν άνε- 
πτυγμένον Εν αυτή τό αίσθημα τής άξιοπρεπείας, δέ - ύπετάσσετο παρά μόνον 
εις τήν Φράν; καί τήν S y b il ,  αϊτινες ησαν τά δύο πρόσωπα, τά οποία πλε.ό- 
τερον παντός άλ^ου ήγάπα είς τόν κόσμον.

fH Φράνς κατά τρ ία  έτη νεωτέρα τής άδελφής της ητο ή ζώσα άντίθεσιν 
αυτής.

ΑΙΑ ΤΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΑΣ
Ή  δεσπινίς Μάρθα §ε Μα,ϊλλάρ, έπανελθοϋσα έκ. Γαλλίας, 

ενθκ ε’ιχεν έπιδοθη εις υ .ε ΐε τ^  τ-ής κοριψοτεχνικης ζωγρα
φικής, ΐδρυσεν έν τω οϊκω της έργαστήριον, ένθα και θά δίδγ 
[Λαθήν.ατα ζωγραφικής έ~ι πήλινων αγγείων, έπι ύε'λου, 
ριαρριάρου, φωτον.ικρογραφίας κλπ.

Ή  δεσπινις δε Μαϊλλάρ θά σχηρι,ατίτη τάξεις, έν αΐς άπο 
κοι,νοΰ α ί ρ.αθητριαι θά διδάσκωνται.

Διά περισσοτε'ρας πληροφοοίας, άπευθυντέον ποος την 
ιδίαν.

ΑΓΝΟΝ ΚΟΝΙΑΚ ΣΤΑΦΥΛΗΣ
Α Δ Ε Λ Φ Ω Ν  Μ Π Α Ρ Μ Π Α Ρ Ε Σ Ο Υ

ΐ : \  Π Ε Ι Ρ Α Ι Ε Ι
Τά Ελληνικόν Κονΰκ τών έν ΓΙειραιει ποτοποιών Ά δελ- 

φοΥν Μ. Μπαοριπαρέσου, τών όποιων ά ριε'γας Βιομηχανικός 
Οίκος χρονολογείται έ* πατρικής διάδοχης άπά τό έτος 1840, 
(έκτάς ψευδών ρεκλαμών, άναβληθών, βραβείων, και άσημων 
πιστοποιήσεων) είναι τά άγνότερον καί γνησιώτεοον έκ στα 
φυλής έχίγγυκ δέ αυτών είναι ή πολυετής εμπειρία, ή παλαιό- 
τνς, καί τά  έπίσημα βραβεία τών Ελληνικών έκθέσεων τών 
έτών 1895, 1889, ώς καί της έν Παρισίοις τελευταίας Παγ
κοσμίου του 1889.

Διά πάσαν πληροφορίαν και παραγγελίαν άπευθυντέαν πρός 
τους ίδιους έργοστασιάρχας έν Πειραιεί.

ΧΡΓΣΟΧΟΕΙΟΝ ΚΑΙ ΑΔΑΜΑΝΤΟΠΩΛΕΙοΝ ΣΑΜΙΟΓ 
Ό όοΐ Έρμου

’Απαστράπτουν τά ύελώματα τοϋ καταστήματος τούτου από θαυμάσιους ά- 
δάμαντας και πολυτίικους λ ίθο υ ; είς συμπλέγματα τελε ία ; τέχνης, τά δποία δ 
κ. Σάμιος έφερεν έκ τής έν Ευρώπη περιοδείας του, ΐνα  άνταποκριθή είς τάς 
πολυπλ,ηθεί. παραγγελίας μελλονύμφων, οίτινες καί έξ ’Αθηνών καί έκ τώ ν 
έκαρχιών είς αύτον άνέθηκαν τήν λεπτήν έντολήν τής έκλογής τών πολυτί
μων νυμφ ικών δώρων καί τών οικιακών έξ ίργύρου καί λο ιπών μετάλλων συ
σκευών τραπέζης καί έξ ίδιας πείρας έκτιμήσασαι τήν ευθύτητα καί έντιμό- 
τητα  τοϋ κ Σ α μ ί ο υ συνιστώμεν θερμώς τά ; π  ίλυπληθείς άναγνωστρίας 
μας να έπισκετθώσι τό κατάστημά του καί νά άναθέσωσιν είς αύτόν έν πλή- 
ρει έμπιστοσύνη πάσαν παραγγελίαν.

Ό  δεδοκιμασμένος χορδιστής κ λ ε ι δ ο κ υ β ά λ ο υ  κ. Παν. Δασκαλόπου- 
λο; χορδίζει καί έπιδιορθώνει εντελώς Π ι ά ν α .  Διεύθυνσις όδός Πετράκη 
άριθ 23 ό'πισθεν Μητροπόλεως καί Γΐιλοπολείου Κατσίμπαλη.

Αίαν μικρόσωμος καί λεπτοφυής, μολονότι εΰειδεστάτη, ώμοίαζε πρός εδ- 
θραυστον καί μικροσκοπικόν άγαλμάτιον, τδ δποίον έξήλθεν άπδ τών '/ειρών 
άληθοϋς καλλ ιτέχνου.

’Από τής χρυσής κόμης της μέχρι τών μικροσκοπικών χειρών καί ποδών 
της τδ πάν έν αύτή ήτο χαριεν, ώραιον, άβρόν.

Μέ τό ευρύ καί ευφυές αύτής μέτωπον, τούς βαθυκυάνους λαμπρούς οφθαλ
μούς της, τήν αγγελικήν Ιχφρασιν τοϋ τελειότατου κατά τε τό σχήμα καί τά 
χαρακτηριστικά προσώπου αυτής ώμοίαζε πρός ώοαίαν άγίαν έξ εκείνων, τάς 
οποίας βλέπει τις έζωγραφισμένα; έπί τών ΰελοπινάκων τών μεσαιωνικών έκ- 
κλησιών ρεμδώδεις καί σκεπτικά; ΰπδ τάς χι.υσάς άκτίνας του δύοντος ήλίου.

Από τίνος χρόνου νέος γραμματεύ; εΐ'χεν είσέλθει είς τήν ύπηρεσίαν τοϋ 
κόμητος Δε Ροσεμπέλ. Ή Ναδίνη διϊσχυρίζετο ότι ουδόλως τόν έγνώριζεν, 
έγέλα έν τούτοις μέ παράδοξον τρόπο, οσάκις έγίνετο λόγο; περί αΰτοϋ.

— Είναι άνθρωπος σοβαρός, αυστηρότατος τούς τρόπους καί τά ήθη , έλεγεν 
αϋτη μορφάζουσα μετά περιφρονήσεως, λαμβάνει πάντοτε τήν ζωήν ϋπό τήν 
πένθιμον α ύ ιή . όψιν.

— Ήκουσα, Χρίστιαν, είπεν ήμέραν τινά δμιλοϋσα περί αΰτοϋ πρ'ος τόν 
σύζυγόν της ότι έρχόμενος πλησίον σου σοί δπέβαλεν ώς δρον νά ζή μόνος 
καί νά τρώγη χωριστά Αΰτδ δά ητο άρκετά έξυπνον άπά μέρους του καί πολ
λά ; τή άληθεία τώ όφείλομεν διά τούτο χάριτας, διότι διά νά άνέχεταί τις 
τήν παρουσίαν ενός τοιούτου άγριανθρώπου άπαιτεϊται οό σμικρά γενναιότης.

— Είσαι άδικο:, άγαπητή μου φ ίλη , τή άπεκρ.θη δ κόμης Δε Ροσεμπέλ, 
δστις μολονότι άδιάφορος καί απαθής προς δλον τον κόσμον έφαίνετο τρέφων 
ιδιαιτέραν συμπάθειαν πρός τόν νεήλυδα. Ό Άνδρέας Δανζελή’είνα ι νέος με- 
τριόφρων καί έπιφυλακτιχός, ά λ λ ’ έχει μεγάλην άξ'αν.

— ”Ω ! πώς έιθουσιάζεσαι εύκολα.
— Λίαν δικαίως εις τήν παρούσαν περίστασιν.
— Γόνος πλουσ ιωτάτης καί, καθ’ ά φρονώ, άρχαιοτάτης οικογένεια; κατά 

τόν θάνατ.ν τοϋ πατρός του έπισυμβάννα οτε αύτό; ητο δεκαεννέα μόλις έτών 
ευρεθη έντελ.ώς κατεστραμιιένος οικονομικώς. Θα ήδυνατο έν τούτοις δ ια τη— 
ρών τήν πεοιουσίαν τής μητοός του νά έξακολουθή ών πλούσιος κα ί ανεξάρ
τητος, άλλ’ δ πατήρ του άφήκε χρέη Ό ’Ανδοέας έπιθυμών πρδ παντός νά 
καταστήση σεβαστήν τήν μνήμην τοϋ πατρός του παρεχώρησεν είς τούς δα- 
νειστάς πάσαν τήν έκ μητρικής κληρονομιά; περιουσίαν "του. Οΰτω τήν έπαύ- 
ριον__τής γενναίας ταύτης πράξεώς του εύρέθη άνευ δβνλού.

Είς θείο; του, πατήρ πολυμελούς οίκογενείας, συγκινηθείς έκ τής τοιαύτης 
διαγωγής του ήθέλησε νά έλθη αΰτώ άρωγός. (Ακολουθεί)


