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ΤΟ ΜΕΤΑΞΩΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΝΙΑΣ
ίέν υπάρχει βεβαίως έντορεον από τής ωραιοτερας και 
φικής πεταλούδας μέχρι τής ρεελίσσης, τής [εεγαλης αυ- 
έργατικής οικοκυράς, δεν υπάρχει έντοκον,τό όποιον να 
ΐρή ριίαν ρεεγάλην καί ούσιωδεστάτην ανάγκην τής γυναι- 
ας καλαισθησίας οσον ό ρεεταξοσκώληξ.
Η κλωστή εκείνη .ή ρεεταξωτή, την οποίαν ό άδηφαγος 
¡ίτης τών ρεορεών κατασκευάζει ρεεσα είς τό σώρεα του 
έπειτα υφαίνει ρεέ τόσην τέχνην επάνω είς τό κλαδί, 

ιι τό άλφα καί τό ιό ρεέγα του κα τ ’ έξοχήν ωραίου καί 
ιου καί πολυτίμου ένδύρεατος τής γυναικός.
Η ποιητική παράδοσις τοΐί δια φύλλων αυτοσχέδιου φο- 
ατος, διά του οποίου ή Ευα έκάλυψε κα τ’ άρχάς τό γυ- 
ιν σώρεά της τ ί  άλλο σηρεαίνει ή οτι ρεόνον ύφασρεα άπα- 
καί λεΐον καί στιλπνόν ώς τό φυλλον αρρεοζει εις την 

ότητα καί τρυφερότητα του ανθρωπίνου σώρεατος. Φυσι- 
ήτο είς γυναίκα να οφείλεται ή ίδεα τής ρεεταρεορφω- 

*ί του κουκουλιού είς ρεεταξωτήν κλωστήν και τής χρη- 
ιοποιήσεώς της προς κατασκευήν πρωτιστως γυναικείων- 
ρερεάτων. Τά άλλα ήλθαν αργότερα. Τα μεταξωτά έσώρ- 
7.« τών άνδοών καί τά  καπέλλα καί α ί γρκβάται καί 
: ρεανδύλια καί τά  φοδραρίσρεατά των τά  γλυστρεοά, ολα 
'Τα τά έδανείσθησαν άπό τό γυναικεΐον ιρεατιοφυλακειον 
(ι τά αντέγραψαν άπό τούς γυναικείους συρρεούς.
■Λλλ’ άφοΟ γυναίκες ίω ς τώρα έπενόησαν τήν περισυλλο

γήν καί καλλιέργειαν του μ,εταξοσκώληκος καί την άπο του 
κουκουλίου κλωστήν καί γυναικεΐαι χεερες καί έ'κλωσαν και 
έχρωρεάτισαν καί υφαναν πρώται τά  μεταξωτά ύφασρεατα, 
δεν ήτο φυσικόν, δεν ήτα έπόρεενον αύταί νά αγαπούν υπερ 
πάντα άλλον τήν εργασίαν αυτήν τής καλλιέργειας του πα- 
ραγωγικωτάτου ζωυφίου καί δεν ήτο ορθόν καί δίκαιον είς 
γυναικείας χεΐρας νά Ιχγι άνατεθή, οχι ρεόνον ή κοπιαστική 
έκτέλεσις τή ς  καλλιέργειας αυτού,άλλά καί ή συστηρεατικη 
διοργάνωσις καί έποπτεία καί τελειοποίησις τής εργασίας 
αυτής, τής 'κατ’ έξοχήν είς τον γυναικεΐον κύκλον ανα- 
γορεένης ;

Φυσικός λοιπόν ήτο ό διοοισρεός τοπικών γυναικείων επ ι
τροπών είς τάς διαφόρους Έ λληνικάς πόλεις, οπου γίνονται 
ένέογειαι προς περισσοτέραν άνάπτυξιν τής βιορεηχανιας του 
ρεεταξοσκώληκος, αλλά φυσικώτερον άκόρεη θά ήτο, εάν αί 
ρευριάδες τών άέργων γυναικείων χειρών είχαν τεθή εως τωρα 
είς ενέργειαν πρός καλλιέργειαν τοίί πολυτιρεου εντόρεου, 
καλλιέργειαν ρεή απαιτούσαν έξοδα, ούτε ρεεγαλους κόπους, 
αλλά ρεόνον στοργήν πρός τό έργον καί προσοχήν και καθα
ριότητα, άρετάς άποκλειστικώς σχεδόν γυναικείας.

Ά λ λ ’ οτι δεν έγεινεν έ'ως τώρα είρεπορεΐ βεβαίως νά γίνν) 
είς τό ρεέλλον καί οπου υπάρχουν καί οπου δεν υπάρχουν γ υ 
ναικεία1. έπιτροπαί. Κάθε ρεητέρα οικογένειας ζωσης εις πο- 
λιν ή χωρίον οπου ύπάρχουν ρεορέαι, ήρεπορεϊ βεβαίως νά 
οίκειοποιηθ·^ καθήκοντα επιτροπής καί νά κάρεγ εντός τών 
τεσσάρων τοίχων τής οικίας της είς ρεικρον και περιωρισρεε- 
νον ο ,τ ι κάρενουν άλλου αί είδικώς καταρτισθεΐσαι έπιτροπαί.

Πλήν του οτι θά έχ/] τήν άρκετά ποιητικήν άπόλαυσιν 
νά παρακολουθνί τάς διαφόρους ρεεταρεορφώσεις του ρ/.εταξο- 
σκώληκος καί τήν σπουδήν καί ευσυνειδησίαν, ρεέ τήν ο
ποίαν τό ρεικρον ζώον έπιλαρεβάνεται του έργου του, θά έχ'/) 
άκόρεη νά άντλήσγ ώραΐα ρεαθήρεατα παραδειγρεατικής έργα-
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τικότητος διά τά  κορίτσια της καί θά ευρ·/] υλην δια διδα
σκαλίαν πλουσίαν καί ποικίλην των διαφόρων φυσικών φαι
νομένων καί των σχέσεων αυτών προ; το μ,εγο εργον της 
δημιουργίας.

Πρός έντελεστέραν δμως έπίδοσιν της γυναικος εις την 
Καλλιέργειαν της μετάξης δεν νομίζομεν δτι άρκοΟν αι ελα- 
χισται γνώσεις της φυσικής ιστορίας, άς περιλαμβάνει το 
περί μ.εταξοσκώληκος κεφάλκιον, το διδασκομενον εις τα 
Οχόλεΐα. Θά ήτΟ ίσως δυνατόν να άφαιοεθοΰν δυο τρεις ωραι 
διδασκαλίας μαθημάτων δευτερευούσης σημασίας δια τας 
γυναίκας καί νά διδαχθή τό μάθημα της βομβυκοτροφιας υπο 
εΐδικοΰ διδασκάλου όχι μόνον εις τά άνωτερα παρθεναγω
γεία , αλλά καί εις τάς δύο άνωτέρας τάξεις του δημοτικού 
σχολείου.

Κ ατ’ αυτόν τον τρόπον τό ενδιαφέρον της μικρας κόρης υ 
πέρ του έ'ργου αύτοΰ του κα τ’ εξοχήν βιοπαραγωγοϋ θά ά- 
νεπτύσσετο από της παιδικής της ηλικίας καί μέσα εις την 
ψυχήν της θά έγεννάτο βαθμηδόν καί κα τ ’ ολίγον ή αγάπη 
πρός τό μικρόν έ'ντομον μαζη μέ την αγάπην πρός μίαν ερ
γασίαν λογικήν ή οποία έπί τέλους έ'χει σκοπόν καί α ποτέ
λεσμα πολύ ούσιωδέστερον καί πρακτικωτερον από τον του 
άποτυφλωτικοϋ άσπρου κεντήματος καί της νταντέλας.

Καί ό'χι μόνον αυτό, άλλα θά ή το συμφέρον διά πολλά 
κορίτσια μορφωμένα νά έπεδίδοντο εις επιστημονικήν μελέ
την της βομβυκοτροφίας, καί νά έσχημ.άτιζαν έ'πειτα ΟΟΙΙΓβ 

α ετ ’ εφαρμογής, περισυλλέγουσαι εις συνεργασίαν δλαι τόν 
άσκόπως έξαντλούμενον άλλων ομηλίκων των ζήλον καί τά - 
σιν πρός δράσιν. Χωρίς νά τό πολυκαταλάβουν ολον αύταί 
θά εύρίσκοντο σιγά, σιγά, έπι κεφαλής επικερδών επιχειρή
σεων, φυσικά έταιρικών, διότι μ.όνον ύπό τοιοΰτον ορον δλαι 
θά ένδιεφέροντο έξ ΐ'σου διά την επιτυχίαν τοϋ έ'ργου καί 
εκτός του δτι θά ήσθάνοντο την εύχαρίστησιν, ήν αισθάνε
τα ι τις όταν φέρν) εις πέρας εργον, τό όποιον άναλαμ-βάνει, 
θά έγίνοντο συγχρόνως κυρίαι τής τύχης καί τοϋ μέλλοντος 
των, τοϋ οποίου ή οικονομική ανεξαρτησία αποτελεί τό κυ- 
ριώτατον έφόδιον.

      -------------------

Η ΕΚΘΕΣΙΣ ΊΗΤ ΧΑΔΚΙΔΟΣ
’Από πολλου τό βελονάκι καί ή καλτσοβελόνα έχασαν τό 

κράτος των. Σήμερον, δτε ή τριχκπτοποιΐκ έτελειοποιήθη, 
άναγεννηθεΐσα, καί παράγει έργα άπαραμίλλου λεπτότητος 
διά τής βελόνης καί τών κοπανελίων, αί μέ τό βελονάκι 
δαντέλαι, εξαιρέσει τώνένΓερμανία,δπου άκόμη παίζουν αρ
κετόν σημαντικόν ρόλον, έν γένει έξέπεσαν, δν δέν έξέλι- 
πον εντελώς. Διά τοϋτο εις τό τμήμα τής πλεχτικής τά κλι- 
νοσκεπάσμ.ατα κατέχουν σχεδόν έξ ολοκλήρου τόν χώρον. 
Κλινοσκεπάσματα μάλλινα καί κλινοσκεπάσματα βαμβα
κερά. Έ ξ αυτών έν πλεγμένον δ ι’ εγχωρίου μαλλιού, χρώ
ματος ψρα ιζ μέ μαίανδρον χρώματος λαδί, έργον τής έκ 
Χαλκίδας δεσποινίδος Ιίολ. Τρεπεκλή έλαβε πρώτον βραβεΐον 
ομοίως δύο λευκά, τό έν έκ Ναυπλίου, έργον τής κ. Μαρίας 

Γιαννοπούλου καί τό άλλο έξ ’Αταλάντης,έργον τής κ. Βα
σιλικής Βελοπουλου. Επίσης έν μαλλινον τρικό καί έν 
έσωφ όριον μάλλινον κόκκινον, έπί τοϋ οποίου φαίνεται, ώς

νά έρρίφθη πλατυτάτη  δαντέλα μαύρη, έργον τής εκ Τρικ- 
κάλων Εύγενείας Βλαχοδήμ.ου άποτελοϋσι μ,ετα τών προ- 
μνημονευθέντων τά κάλλιστα έκθέματα τής πλεχτικής.

Τμήμα Ραπτικής
Εις τό τμήμα τοϋτο μόνον άσπρόρρουχα έξετεθησαν και 

έξ αυτών σχετικώς ό «γ α . Έν τούτοις υπό γενικήν έποψιν 
είναι μετά περισσής τέχνης ειργασμένα. Καί ή τών φιλέτων 
προσαρμογή καί ή τών δαντελών καί αί διά τής χειρος κο- 
σμητικαί βελονίαΐ (ψαοοκόκκαλα) ώραιό 'αται καί τά  π ι
ε τάκ^α κανονικώτατα. ‘Ωραιότατον ύποκάμισον γυναικεΐον 
μέ διπλά ρεβέρ, στολισμένα μέ π ιετάκια , σχεδόν αφανή εκ 
τής λεπτότητος, έχοντα μόλις ήμίσεος χιλιοστοΰ τοϋ μέ
τρου πλάτος, είναι τό στόλισμα τοϋ τμήματος τής ραπτι
κής, προέρχεται δέ έκ Θεσσαλονίκης, έκ τής σχολής τών 
Κυριών Βασαρδάνη καί τιμάτα ι αντί 170 δραχ !

Ή  κυρίως Τριχαπτοποιΐα
Γενικόν ιδιαίτερον τμήμα τριχαπτοποιίας δέν άπετελε- 

σθη, άλλά τά  ποικίλα τρίχαπτα έσκορπισμένα εις διάφορα 
άλλα τμήματα κοσμοΰσιν ύπό μυρίας μορφάς άλλα αντικεί
μενα χρήσεως ή πολυτελείας. Καί από τούτων άρχεται ή 
λεπτοτάτη καί καλλιτεχνικό»τάτη εργασία τής γυναικείας
χ ειρός· ^

Ή  δαντέλα μέ τά κοπκνέλια επικρατεί. Τή άληθεία, 
μεγίστην ωφέλειαν δύναται νά προσπορισθγ ή γυναικεία βιο- 
μ,ηχανία έκ τής δαντέλας ταύτης, συστηματικώς παραγο- 
μ-ένης εις ώρισμένα εργαστήρια, ένθα ή πτωχή κόρη δίκαιον 
λαμβάνουσα ημερομίσθιον, δύναται, όπως δήποτε, άνέτως 
νά έπιδοθή, διότι, ένεκα τής βραδύτητος μεθ’ ής ή εργασία 
βαίνει, ιδίως, οταν πλέκηται ως g u ip u re , δέν ικανοποιεί
τα ι ή έργάτις έξ ιδιαιτέρων παραγγελιών. Στερεά καί εις 
διαφόρους χρήσεις δυναμένη νά χρησιμεύσν) καί διά κλω 
στής, καί διά μετάξης καί διά μαλλιού καί διά χρυσοΰ νή
ματος άκόμ,η, δύναται νά χρησιμ.οποιήται καί εις στολισμόν 
άσπρορρούχων, κλινών καί έπιτραπεζίων όθονών καί εις δια- 
κόσμησιν φορεμάτων, έργοχείρων καί έπίπλων αιθουσών.

Τέσσαοα έπικαλύυμ,ατα πολυθρόνας (VOlle de fauiteil) 
σχεδόν τοϋ αύτοΰ σχεδίου ά λλ ’ έκ διαφόρων τόπων καί εκ 
διαφόρων χειρών προερχόμενα έλαβον πρώτα βραβεία. Δυο 
έκθέτουσιν αί δεσποινίδες Ε λένη ΙΙιπινέλη καί ’Αρτεμίσια 
Ιΐιπινέλη έκ Κύμης, έτερον ή δεσποινίς Κάκιχ Ζιρζίρη έκ 
Χαλκίδος καί τό τέταρτον ή έκ Τρικκάϋων Δίς Ευτυχία 
Δαμάκη. Πάντα τά  έργα ταΰτα έχουν λεπτότατον πλέξιμον 
άληθοΰς g u ip u r e , οπως αί πλεκτα ί δαντέλαι τής Βενετίας 
καί τοϋ C lu n y  τής Γαλλίας.

‘Υπάρχει έπίσης έκτεθειμένον έν προσκέφαλον κλίνης, ύπό 
τής έκ Βαθέος Σάμου δεσποινίδος Σβορώνου, κεντημένον διά 
λευκής μετάξης καί περιβαλλόμενου ύπό δαντέλας λεπτοτά- 
της τοϋ είδους τής Μάλτας, τόσω κανονικής, τόσω αερώ
δους, ώστε άγνοώ, άν τό κέντημα ή ή δαντέλα αμφισβητεί 
τό γέρας !

’Επίσης άξιον μνείας είναι τό ώρχΐον κλινοσκέπασμα τής 
Δος Μελπομένης Φούντα έκ Χαλκίδος, ολόκληρον έκ δαντέ
λας κοπανελίων, έργον συγχρόνως έπιτηδειότητος καί ύπο- 
μονής !
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Τό έπί δικτυωτοϋ τρίχαπτον (filet guipure) τό χαί- 
δευμένον έργόχειρον τοϋ συρμοΰ τής ημέρας, κατεχει ομοίως 
θέσιν εις τήν τριχαπτοποιίαν εν τή Εκθεσει. Πολλά τε
τράγωνα σκεπάσματα προσκεφχλχίων ή επικεφαλα πολυθρό
νων, είναι άριστα έξειργασμίνχ. Έν τούτοις δεν γνωρίζω 
διχτί ούδέν πρώτον βραβεΐον έδόθη εις το είδος τοϋτο.
Έν ώραιότατον κλινοσκέπασμα ολον έκ fi let guipure  
πλούσιον εις σχέδιον καί κανονικώτατον την βολονικν, έργον 
τής Βχσ. ΙΙασχούλη έκ Χαλκίδος έλαβε μόνον δεύτερον 

. βραβεΐον.
Ή  Δαντέλχ μέ τό σειρητάκι (Luxevil), ήτις κατά τά  

τελευταία έτη έγεινε πανταχοϋ κοινοτάτη, έ'νεκα τής άπλο- 
■ τητος καί ευκολίας τής έργασίας, ώς και ή τής Αναγεννή

σεως (Renaissance), ή άπχιτοϋσχ έπιμοχθοτέρκν εργα
σίαν, διότι εις αύτήν τά κενά πληροϋνται δια βελονιάς π υ 
κνής καί ποικίλης, άμφότεραι αί συγγενείς αύτα ι δαντέλαι 
πλουσίως αντιπροσωπεύονται, στολίζουσαι πολλά έργόχειρα 
διαφόρου χρήσεως. *Η έκ Τυρνάβου Δεσποινίς Χρηστίνα 
Καμβουκιάδου έκθέτει έν έπικάλυμμκ έκ χρυσοϋ σειρητίου 
μέ ολας τάς βελονιάς διά χρυσής κλωστής, τό όποιον έλαβε 

I πρώτον βραβεΐον. Καί άλλα έργα τοϋ είδους τουτου εκριθη- 
σαν άξια βραβείου, άλλά προκειμένου νά κάμω έπιθεώρησιν 
τής έργασίας μάλλον καί τής τέχνης ή μνείαν τών βραβείων
άντιπαρέρχομαι χυ τ ά .

Δείγμα αντιγραφής παλαιάς δαντέλας τής Βενετίας εκ
θέτει ή Κυρία Μαρία Πυλαβάκη έν. Κάιρου, έργον δμως 

L προερχόμενου έκ Κύπρου, βπου περιεσώθησαν πρότυπα τής 
εργασίας ταύτης εις τά βάθη τών κιβωτίων, κληρονομίαι
χρόνων παλαιών.

Ή  δαντέλα τής Βενετίας, ήτις λησμονηθεΐσα καί έν τή 
. ιδία αυτής πατρίδι καί άναζήσασα, κατά τάς τελευταίας 

δεκαετηρίδας τοϋ λήξαντος αίώνος, χάρις εις τάς προσπά
θειας τής πρώην βασιλίσσης Μαργαρίτας, εγενετο σήμερον 
βιοποριστικόν έργον χιλιάδων γυναικείων χειρών, αποτελοΰ- 
σα όμοΰ με τούς περιηγητάς μίαν τών κυριωτερων προσό
δων τής πόλεως, ή δαντέλα αυτη λεγομεν δεν ητο ισως α 
δύνατον νά γενικευθή καί έν Ελλαδι, οπου αδύνατον να μη 

I  ύπάρχωσιν, ιδίως έν Πελοποννήσω καί εις τάς νήσους, πα- 
ί λαιά πρότυπα αύτής.
[ Τό αριστούργημα δμως τής τοιχαπτοποιι'ας, το λεπτό · 

τατον έργον, τό όποιον άπησχολησε τας χεΐρκς τής μ-αμμος 
καί προμάμμης μας, ή μπ ιμπίλα , είναι τό ,,ηλευτότατον 

ι κόσμημα τής Έκθέσεως εις το» κλκδον τοϋτον.
Καί τά  άριστα αύτής δείγματα μάς έρχονται έξ ’Ιωνίας 

[ τής χαριέσσης κοιτίδος τοϋ αβροΰ και ωραίου, οποθεν και 
τό πάλαι ή μήτηο Ε λλάς έλαβε τας πρωτας ακτίνας τοϋ 
φωτός τοϋ πολιτισμοϋ καί εκ τής οποίας τα  σήμερον απο- 

1 σταλέντα έργα φέρουσι παντα  τον τύπον τοϋ τελείου, ωστε 
Γ νά δικαιολογήται καί πάλιν τό «έξ  ανατολών τό φώς». 

Πώς συνηομ,ολογήθησαν πάντα εκείνα τα ανθη και τα ποι
κίλματα δΓ απλής λευκής μετάξινης κλωστής και βελόνης; 
Πώς ; τόσω τελείως καί κανονικώς πκρηχθησαν τα α ιθέ
ρια εκείνα έργα, τά  όποια μόνον εις δακτύλους νεραίδας δυ- ι 
ναται ν’ άποδώσγ] τις !
. ’Αναφέρω δύο φ ιγγαρώ  άξια νά στολίσωσιν ηγεμονιδος |

φόρεμα' ίσα τήν αξίαν πρός άδάμαντας και πολυτίμους λι - 
θους καί κατά τήν οδικήν μου γνώμην ύπερτερκ ! Γό έν ε ί
ναι έργον τής έκ Σμύρνης δεσποινίδος ’Αγγελικής Βενετικά, 
τό άλλο τής έκ Σάμ,ου δεσποινίδος Βογιατζή. Δια το π ε 
ρίεργον αναφέρω καί μίαν λύραν έκ μπ ιμπίλας αποτελούμε- 
νην έξ άνθέων χρωματιστής μετάξης, καιτοι καθυστερεί, ως 
πρός τήν αρμονίαν τοϋ χοωματισμ.οϋ. Είναι έργον έβδομη- 
κοντούτιδος γραίας έξ ’Αλεξάνδρειάς, τής Κυρίας Χρυσής 
Μαργαρίτου. Τί νά θαυμάσγ τις', την τέχνην της, την υπο- 
μ,ονήν της ή τά μ.άτικ της ;

Μυρωδιά από ν υ χ ά κ ι, μ.υρωδιά κλειστοΰ κιβωτίου αρωμα 
λησμονημένου παρελθόντος μ,οϋ έρχεται, ένω εισέρχομαι εις 
τό τμήμα r-ής Σκύρου, τό περιέχον τά εκεΐθεν υπο τής 
ποιητρίας συνεργάτιδος τής«Έφημεοίδος τώνΚυριών»,Δεσπ 
Άγαθονίκης Άντωνιάδου κομισθεντα εκθεμ.ατα. Διότι, οχι 
μόνον τελειότατα ύφάσματα καί τάπητας μάς έφερεν έκ 
τής μεμονωμένης, τής ρεμβαζούσης εις το Πέλαγος νήσου 
της, άλλά καί κειμήλια άρχαίας, λησμονημένης τέχνης ! 
Καί έπειδή πρόκειται περί τριχαπτοποΐίας αναφέρω τας λε- 
πτοτάτας καί ίδιοτρόπους δαντέλας, τις οιδε ποίας εποχ^ής, 
τάς όποιας έκθέτουν αί Κ. Κ. Ευφρ. και Καλλιόπη Οικο 
νομίδου, έπάνω εις μεταξωτά άσπρόρρουχα, δαντέλαι υφα- 
σμέναι διά τής βελόνης έπί τών κλωστών ξεφτυσμένου ύφά- 
σματος, μ.έ άραβουργήματα φανταστικά, με σχήματα κανο
νικά ή άκανόνι·τα, τά όποια παρήγεν ή ονειρώδης φ α ντα 
σία τών γυναικών τής νήσου εις χρονους απώτατους. Κλ*ιω 
τήν σημερινήν σελίδα μνημονευουσα και τής ωραίας πα- 
λαιάς δαντέλας, έκ Σκύρου έπίσης, άληθινόν g u ip u re  
πλάτους περίπου 25 εκατοστών έκ χονδράς βαμβακερά; 
κλωστής άρίστης τέχνης, ή τ ις , ώς έμαθον, ηγορασθη ύπο 
τής κομήσσης 'Ριαγκούρ.

Ε ιρ ή ν η  I . Ο’ κ ο ν ο ι ι ί δ ο υ .
Έ ν ΧχΧχίδι Irj 30 ·Λπ ιλίου ’ 90?.

ΤΟ NEON ΣΤΜΒΟΛΑΙΟΝ
Ή  Ό λγίνα ήρχισε νά τρεμν) δλη, ευθυς ως αντεληφθr¡ 

τίνος ητο ή φωνή, ή όποία έψιθύριζε λόγια τρυφερά μέσα 
εις τόν πλέον άπομ.εμακρυσμενον κ.αι παραμ-ερον κάπως εςω- 
στην. Έσταμάτησε τόν άνδρα της μέ έν κίνημα υπέρτατης 
δυνάμεως καί μόνη έπροχωρησε εως την ανθοσκεπασμ.ενην 
θύραν, εις τήν όποιαν έστάθη έν δευτερολεπτον,ωχρα, τοέ- 
μουσα, δλη οργή καί άγωνία

*Η σελήνη ολοστρόγγυλη, πελώρια, κόσμος ολόκληρος 
φωτός καί χαράς έρριπτε το λευκόν φώς της απλ»..τον, 
άδιάκριτον μέσα εις τόν έξωστην.

Καί μυΐα νά έπετοϋσε θά διεκοίνετο εις τό όργιάζον έ- 
κεΐνο φώς, τό όποιον μετέβαλλε εις συμπλέγματα φαντα
σμαγορικά καί τά  χρυσά κάγκελα τά  μισοσκεπασμένα άπό 
περιπλοκάδας καί τά πουλάκια ποϋ άνεπαύοντο έπάνω 
εις τά  κλαδιά ζευγαρωμένα καί τά φυτά τών τροπικών μέ 
τά ώς άραβουργήματα πλούσια εις σχέδια καί γρκμμάς 
φυλλώματα. Εις τήν γωνίαν ορθή, άκουμβισμένη εις έν κάγ- 
κελον διεγράφετο ή μ.ορφη κόρης δεκκ ες μόλις έτών, μ.ε 
κοντά άκόμη φορέματα καί μέ μαλλιά απλωμένα εις του



ωμούς. Αντίκρυ της εις την ιδίαν στάσιν νέον παιδί * 
μόλις δεκα όκτω χρο'νων, με πρόσωπον ξανθόν και πολύ 
συμπαθές ειχε περάσει με δειλίαν τά χέρια του εις τα ξε- 
πλεγμενα μαλλιά της κο'ρης καί ένω εκείνη έξηκολούθει νά 
ομιλ/) έχουσα εστραμμένην την ράχιν προς την θύραν, αυ
τός με την εμφανισιν της Ό λγίνας άπέσυρε τό χέρι του μέ 
ορμήν και δια μιας εχλώμιανε τόσον, ώστε θά έλεγε κανείς, 
οτι έλιποθύμει.

Η Λίνα, η κορη τής Ο λγίνας,— διότι αυτή ήτο— δεν
έπρόφθασε νά γυρίσγ την κεφαλήν προς τά  όπίσω, όταν ή- 
σθάνθη ενα τρομερόν τίναγμα από τά  μαλλιά καί συγχρόνως 
ενα ισχυρόν κτύπημα εις τό πρόσωπον. Μέ άστραπιαίαν τ α 
χύτητα  τό πρώτον κτύπημα διεδέχθησαν άλλα πολλά εις τά 
μαγούλα, εις τα ματια , εις το στόμα, εις τά αυτιά  καί 
έπειτα  τσιμπήματα καί δαγκάματα εις τά  χέρια καί ξεορι- 
,ωματα μαλλιών. Ολη αυτη η πάλη διεξήχθη χωρίς φωνήν, 
χωρίς λέξιν, μέ μίαν συγκεντρωμένην μανίαν λύσσης, ή ό
ποια ημποροϋσε να έχτ] τραγικόν αποτέλεσμα.

Ό  δυστυχής νέος, ό όποιος εις τάς άρχάς κατελήφθη ύπό 
τρομου, επι τέλους ετόλμησε νά τεθή μεταξύ μητέρας καί 
κόρης και να προασπισγ τήν τελευταίαν, δεχόμενος καί αυ
τός έν καλόν μεριδιον κτυπημάτων από τά  νευρώδη, ως νά 
σαν άπό ατσάλι, χέρια της Ό λγ ίνα ς .

Α λλ ’ όταν επί τέλους ήνοιξε τό στόμα του διά νά καθη- 
συχασν) την θηριώδη μητέρα^ καί νά δικαιολογήσγ τήν έκεΐ 
παρουσίαν της κόρης της, τής Ό λγίνας ολη ή όρμή κατέ
πεσε, ταχερια της έχασαν την δύναμίν των καί ρίπτουσα 
καί αυτή φοβισμένα βλέμματα διά τής θύρας πρός τό άλλο 
άκρον του θερμοκηπίου, οπόθεν άμυδρώς ήκούοντο αί φωναί 
τών συζητούντων, έξήλθε ταχεία , ελαφρά, σύρουσα τήν 
κόρην της άπό τό χέρι, καί τακτοποιούσα, ως νά μή είχε 
συμβή τίποτε, την ανωμαλίαν τών φορεμάτων της καί τών 
μαλλιών της. Εκείνον με μιαν επ ιτακτικήν μόνον τής χει- 
ρος κινησιν διεταξε να μειν·/) εκεί, νά μή τάς άκολουθήσγ.

Ο Δέλβος όμως, ό όποιος άν καί έφοβήθη νά πλησιάσγ
κατά τήν στιγμήν τής συμπλοκής,άντελήφθη τ ι είχε συμβή',
ετρεζεν, ευθυς ως η Ολγινα μέ τήν κόρην της άπεμακρύνθη
νά ίδή εκείνον, ό όποιος είχε προκαλέσει τήν οργήν τής
γυναικος του. Εμεινε δε με ανοικτον στόμα, όταν είδε τόν
νεαρόν προγυμναστήν του μικρού Παλβίδου έτοιμαζόμενον 
νά έξέλθγ. 1

Ο δυστυχής νέος εις τήν αϊφνιδίαν πάλιν του πατρός 
έμφάνισιν έστραφη δύο βήματα όπίσω, τρομαγμένος, ανή
συχος, περιμένων νέαν έπίθεσιν. Ά λ λ ’ ό Δέλβος χαρακτήρ 
ήπιος, λογικωτερος άπο τήν γυναΐκά του, συνειθισμένος νά 
κρατήται και να άποφεύγν) τά  βίαια μέτρα, έν γένει κου 
οασμενος άπό σκηνάς καί δυστυχής πολύ, οσάκις ήναγκά- 
"=ετο νκ ^υγ χ ί^ τ α ι ,  περιωρισθη μόνον εις τό νά έοωτήσν) 
τόν νέον, τ ί είχε συμβή.

Σας δίδω τόν λόγον τής τιμής μου, Κύριε, είπε ξεροκα- 
ταπίνων, οτι δέν συνέβη τίποτε. Καθώς είχεν άποφασισθή 
τα κορίτσιά σας έμειναν νά γευματίσουν μέ τόν Κοκό καί 
μαζή μου εις το δωμάτιον τής γυμναστικής, άφοϋ καί ή 
κυρία σας καί ή μάμμη των έπέμειναν νά μή τά βάλουν εις 
τό τραπέζι. Φυσικά τό ίδικόν μας γεύμα έτελείωσεν ένωρί-

περναν εδώ τον καφφέ|των, έτόλμησα νά έλθω έως εδώ. 'H | 
Κακία είχεν άνεβη επάνω μέ τόν Κοκό καί ή ματμαζέλ 
Κίνα, επειδή δεν ήξευρε που είχαν πάει τά  άλλα δύο παι- 
δια, ηλθε νά τά  ζητήσν) έδώ. ’Εγώ, ό όποιος είχα έλκυσθή ) 
απο το ωραίον θέαμα του φεγγαριού, μέσα άπό τό θαυμά- s 
σιον αύτό κλουβί, είσήλθα έδώ κ α ί . . . .

Ολα αύτα ο νεος τά  είχεν άραδειάσει γρήγωρα, γρήγω- 1 
ρα, με πυρεττωδεις κινήσεις καί ξηροκαταπίματα, διότι καί I 
έτρεμε και γσθανετο οτι ή φωνή του δέν έπρεπε νά άκουσθή ! 
εξο) τής ακτϊνος του έξώστου. Ά λ λ ’ όταν έφθασεν εις τό 
KCU εκείνο, αι ίδεαι του έσυγχίσθησαν, ή γλώσσα του έ- 
σταματησε και δεν ήμποροΰσε νά ει'πν] ούτε λέξιν πλέον.

Προφανώς ελεγε ψευματα. ’Α λλ’ ό Δέλβος είχεν ένθου- 
σιασθή απο την αφηγησιν αύτην. Τό πράγμα ήτο τόσον 
φυσικόν, οπως το διηγείτο ό νέος, ώστε άναμφιβόλως κατά 
τυχαιαν εντελώς σύμπτωσή τά δύο παιδιά είχκν εΰοεθή 
εκει μαζή. Τι ιδεα καί αυτή ή Ό λγίνα , αιωνίως νά πη- 
γαινν] ο νους της εις το κακόν, έσκέπτετο. Μά αύτά είναι 
παιδια ακόμη, καί ή Νίνα μου τόσο φρόνιμο καί τόσο ά- 
κακο παιδί!

Μα διατι, ευλογημενε, δέν τά είπες αύτά εις τήν γυ 
ναίκα μου, παρά την άφισες νά συγχισθή καί νά κακομετα- 
χειρισθή τό κορίτσι.

Ο νεος ανεπνευσε. "Ωστε τόν είχε πιστεύσει ό κ. Δ έλ
βος.

Πάντοτε υπερβολική, έσκέφθη πάλιν ό Δέλβος καί ό Θεός ι 
ξερει, άν δεν προφθάσω τ ί θά γ ίνγ . i

Ακούσε,παληκαρι μου,έβγα ά π ’ έδώ καί άλλοτε προσ- I 
παθησε νά άποφεύγγς τά  κορίτσια μου.

— Μά, Κύριε, ήμην {μόνος μου καί ή κ. Νίνα ήλθεν έδώ 
υστέρα. Που νά ή'ξευρα έγώ .........

Ό  προγυμναστής έψεύδετο καί πάλιν. Διότι βεβαίως έ- 
τριγυριζε μαζή του εις το θεομοκηπιον ή Νίνα καί βεβαίως 
απο ημέρας πολλάς έπεδίωκε νά τόν συναντγ, τό βράδυ 
ομως εκείνο, αύτος την είχε φωνάζει νά πάγ μαζή του εις 
τήν ώραίαν έκείνην έρωτικήν φωλεάν.

Καί οι δυο των ήσαν ακόμη εις τήν ηλικίαν έκείνην, όπου ι 

η φαντασία είναι έξημμενη άπ# τήν άνάγνωσιν τών πρώ
των μυθιστορημάτων καί ή καρδιά άρχίζει νά αφυπνίζεται 
εις εν νέον αίσθημα, τό οποίον οσον καί αν δέν είναι έρως 
ακόμη, είναι ομως μία παιδική παραφορά, έν πάθος, ένίοτε 
άνώτερον του έρωτος. Αύτό ημποροϋσε ιδίως νά λεχθή διά 
. ην Νιναν, το περιωρισμενον α^το πα ιδ ί, άπό τό όποιον δλα 
άπηγορεύοντο, άκόμη καί τά  πα ιγνίδ ια μέ τόν μικρόν έξά- 
δελφον της. Η μητέρα της, διατηρούσα, φαίνεται, πονη- 
ρας αναμνήσεις τής ίδικής της παιδικής ηλικίας, πάντοτε 
ύπωπτεύετο τά κορίτσια της, σήμερον μέ τούς ύπηρέτας 
του ξενοδοχείου καί αύ'ριον μέ τόν πρώτον νέον, μέ τόν ό- I
ποιον έσχετίζοντο, ως έκ τής διαρκούς διαμονής των εις τό 
ζενοοοχειον.

 ̂Τ°,<70ν πολύ τάς έμάλωνε, οσάκις άντήλασσαν δύο λέξεις 
μέ οιον δήποτε, καί τόσον, όταν παρεφέρετο, δέν εέξευρε τί 
ελεγε, ωστε απο δώδεκα χρόνων τά κορίτσιά της είχαν φο- I
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τεοα και εγω , ο οποίος δέν είχα είσέλθει ι^οτέ εις τήν ύ .  
ραιαν αυτήν σέραν καί ήγνόουν ότι οί προσκεκλημένοι θ ά έ-
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βεοα πονηρευθή εις καθε άνδρα τόν όποιον συνήντων νά ύ 
ποπτευωνται και ενα θαυμαστήν εις κάθε λόγον οπου τούς 
απηυθυναν^να διαβλέπουν μυστικήν πρόθεσιν ιδιαιτέρας συ- 
νενοησεως. Η μικρά μάλιστα ζωηροτέρα καί μέ πολλήν 
φαντασίαν ειχε πιστεύσει ότι ήτο κ α τ ’ έπανάληψιν έρω- 
τευμενη πότε με ένα αθλητήν ’Αμερικανόν, ό όποιος δέν τής 
ειχε ποτε απευθύνει τόν λόγον, έπειτα  μέ ένα εμπορικόν υ
πάλληλον, ο οποίος επερνοΰσε πρωί μεσημέρι καί βράδυ άπό 
το ξενοδοχεΐον των, κ α τ ’ αύτήν μέν διά νά τήν θαυμάζγ, 
πραγματικώς ομως όιά νά μεταβαίντ) εις τό κατάστημα, εις 
το όποιον επωλοϋσε κοοδελες καί νταντέλες, ύποκλινόμενος 
αδιακοπως προ τών πελατίδων του καταστήματος καί όνο- 
μαζων τα διάφορά αντικειριενα με στραβά γαλλικά ονόματα. 
Τελευταίως είχε περιέλθει εις τά  χεριά της τό lib re tto  
τής όπερας τοΰ Ρουϊ-Βλας καί άπό τής ημέρας εκείνης ό 
πρώτος υπηρέτης τον οποίον συνηντα εμπρός της όχι μόνον 
ητο τρελλος δι αυτήν, άλλά καί έτοιμος νά χύσν) τό αίμά 
του πρός χάριν της.

Η Νίνα ολιγωτεοον εύφάνταστος πλήν μιας παιδικής εν
τελώς τρελλας με ενα δεύτερον έξάδελφόν της εις τήν Ιΐό- 
λιν, δεν είχεν άλλο θϋμα μέχρι τής ημέρας που έγνωρίσθη 
κάπως στενωτερα μέ τόν νεαρόν προγυμναστήν Άνδρέαν Λα- 
δήν. Ητο παιοι νοστιμον, συμπαθητικόν μέ μίαν φυσιογνω
μίαν ευγενή, με μιαν αίωνίαν έκφρασιν παραπόνου εις τά  ω 
ραία ματια του. Ο Παλβιόης, ο οποίος τόν ¿προστάτευε, 
έκαμνε συχνά τόν πανηγυρικόν του, ως σπανίου νέου, ό ό
ποιος με τα  γλίσχρα εισοδήματα του ώς προγυμναστοΰ έζη 
αύτός καί έσυντήρει μητέρα καί δύο άδελφάς,

0 ΘΑΝΑΤΟΣ TOT ΚΑΜΠΑΝΟΚΡΟΤΣΤΗ
Με το βασίλεμα τοϋ ήλιου μιας μελαγχολικής μέρας τ ’ 

Απρίλη μέσα στήν σιωπή τής ήσυχης βραδιάς, ξάφνου ά- 
κουστηκε η καμπανα τής Παναγίας νά χτυπάν) πένθιμα. 
Ό  ηχός της ήτανε άργός, άργός, καί πολύ λυπητερός λές 
και εκλεγε ή ψυχή τής καμπάνας τό θάνατο κάποιου αγα
πημένου της.

Ό λοι οί άνθρωποι τής συνοικίας ταράχτηκαν στό ληπη- 
τερό αύτό άκουσμα του ήχου τής καμπάνας καί ό ένας ρώ
ταγε τόν άλλο ποιός τάχα νά πέθανε καί χτυπάει έτσι 
πένθημα. Πολλοί πήγαν ώς τήν Έκκλησιά γιά νά ρωτήσουν 
τον γεροΜάρκο τόν καμπανοκρούστη που πάντα βρίσκουνταν 
στήν άερινή κατοικία του μέσα στό καμπαναριό’ στά χ α 
μένα όμως του φώναζαν καί κύτταζαν νά τόνδουν κοντά στήν 
μεγάλη καμπάνα, κανείς δέ\ φαίνουνταν, καί ή πόρτα τοϋ 
γέρο Μάρκου ήτανε κλειστή καί αύτή, ό πένθιμος ομως ή 
χος τής καμπάνας έξακολούθαε ν ’ άκούγεται καί όσο πή 
γαινε γίνουνταν καί πολύ λυπητερός.

Πολλοί τό πήρανε γιά  κακό σημάδι καί νόμισαν πώς κάτι 
κακό θά συμβή στήν πόλι καί πώς μονάχη της ή καμπάνα 
χτύπαγε έτσι γιά  νά τούς είδοποιήσν) γιά  τόν μέλλοντα κίν
δυνο καί άρχισαν νά διηγοΰνται πώς μιά καμπάνα τοϋ μο- 
ναστηριοΰ τοϋ Βενεδικτίνου μοναχοϋ χτύπαγε πένθιμα μο- 
ναχη μιά ώρα γ ιά  νά είδοποιήση τούς καλόγερους νά έτοι 
μασθοΰν νά πεθάνουν, καί πώς άλλη πάλι καμπάνα τής

V e l i l la  τής Άραμόκας μήνες πριν, χωρίς καμμιά φανερή 
α ιτ ία  άρχισε νά χτυπάν) πένθιμα γιά  νά είδοποιήσ·/) τούς 
κατοίκους γ ιά  τόν κίνδυνο ποΰ θά ήοχουνταν στήν πολι, καί 
χτύπαγε μέ τέτοιο τρόπο ώστε τό γλωσσίδι της χτυποΰσε 
άπό τό μέρος ποϋ έμελλε νά ρθή ό κίνδυνος, καί μέ τις 
διήγησες αύτές ή ώρα πέρναγε καί ή καμπάνα έξακολούθαε 
νά σημαίνγ χωρίς νά φαίνεταιποιός τήν χτυποΰσε.

Κανείς δέν τολμοϋσε ν’ άνέβη έκεΐ πάνου καί νά ’δή τ ί  
συμβαίνει, τέλος έ/ας νέος, ό ποιο τολμηρός ά π ’ ολους,έφθα- 
σε εις τήν κατοικία τοϋ μπάρπα— Μάρκου· έκεΐ βρέθηκε 
μπροστά σέ θέαμα ποϋ δέν τό περίμενε : ηύρε τόν γέρο 
Μάρκο καθισμένο στήν ξύλινη πολυθρόνα του άκίνητο καί 
άψυχο καί τό θάνατο μέ φόρεμα καλογέρου άνεβασμένο πά
νου στό καμπαναριό νά χτυπάν) έτσΊ λυπητερά τήν καμπά
να. Ό  θάνατος τώρα σήμαινε τήν νεκρική καμπάνα τοΰ γέ
ρο Μάρκου, τήν καμπάνα έκείνην ποΰ τόσο είχε αγαπήσει 
καί μέ τήν όποια πρώτος έκεΐνος διαλαλοϋσε σ’ όλη τήν 
πόλη μέ τόν ήχο της κάθε χαρά καί κάθε θλίψ ι.

Πόσους νεόνυφους δέν συνώδεψε μέ τήν χαρούμενη καμπά
να του, στά όνειρα τής εύτυχίας τους καί πόσων νεκρών 
τόν αιώνιο υπνο δέν έκαμε γλυκύτερο μέ τόν ήσυχο καί λυ 
πητερό ήχό της ! καί τώρα ποΰ κανείς δέν είνε γ ιά  νά ση- 
μάνγ γ ιά  αύτόν ό θάνατος έφτασε ώς έκεΐ καί τόν αποκοί
μισε μέ τόν ήχο τής αγαπημένης του καμπάνας.

Ε ιρήνη Ν ικολαιδον.

ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ
Ή  μεγάλη ζέστη τοΰ καλοκαιριού έχει ξηράνει τήν γήν, 

καί ύπό τήν σκιάν τών δασών δέν υπάρχει διόλου υγρασία. 
Αίφνης έρχεται μία κκτα ιγ ϊς καί ή βροχή ποτίζει τό έδα
φος. Σχεδόν αμέσως κάτω άπό τάς μεγάλας δρΰς, εις τήν 
σκιάν, ή γή σκεπάζεται άπό ένα πλήθος μικρών σαρκωδών 
όγκων, οί όποιοι μεγαλώνουν καί πληθύνονται κα ταπληκτι- 
κώς : είνε τά μανιτάρια. Ή  βροχή ή θ εομότης τοϋ άέρος 
τά  έκαμαν νά εύγουν εις τό έδαφος. ’Αληθή προϊόντα τής 
υγρασίας, τά  μανιτάρια βγαίνουν ιδίως εις τά μέρη έκεΐνα 
όπου τό νερό διατηρείται περισσότερον καιρόν, μεταξύ τών 
ριζών τών παλαιών δένδρων, πλησίον τής χλόης, μεταξύ 
κινητών βράχων. Έ κεΐ δύναταί τις νά συνάξη μανιτάρια 
όλων τών σχημάτων καί όλων τών χρωμάτων. Ή  φύσις 
τούς έδωκε διάφορα σχήματα καί χρώματα, άλλα είνε σχε
δόν χρυσά, άλλα κατακόκκινα, άλλα ώχροκύανα, καί άλλα 
λευκά μέ στίγματα σκοΰρκ. Μερικά άπό τά  μανιτάρια αύτά 
έχουν θαυμασίαν γεΰσιν καί μυρωδιάν καί εις μερικά μέρη 
τής Γαλλίας π .χ . εις τάς L an d es  καί εις τήν B re ta g n e  
είνε μία άπό τάς κυριωτέρας τροφάς τών χωρικών

Έπ ικίνδννος ιίυγκομιδή. 'Εκατόν πενήντα 
θύματα τό ετος.

Ά λ λ ’ άδιάκοπος κίνδυνος παραφυλάττει έκεϊνον ό όποιος 
συνάζει τά  μανιτάρια. Διότι πλησίον τών τόσων γευστικών 
αύτών μανιταριών, είνε άλλα, συχνά τά ωραιότερα, τά  
οποία περιέχουν φοβερόν^δηλητήριον. Πώς νά τά  διακρίνω- 
μεν ; είνε πράγμα πολύ δύσκολον οπου καί ό πλέον έμπει
ρος δυνατόν ν ’ άπατηθή.
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Οι άρχαΐοι έλεγαν δτι τά μανιτάρια τά όποια ευρισκοντο 
πλησίον φαρμακερών φυτών ήσαν καί αύτά δηλητηριασμένα, 
τουναντίον ότι ήσαν άβλαβη εκείνα, τα  όποια εΐχον εγγισει 
οί σάλιαγκοι καί εκείνα δπου δέν άλλαζαν χρώμα αφοΰ τα 
έκοβαν. Δεν είνε δμως φρόνιμον να δίδωμεν π ίστ ιν  εις αυτα , 
διότι πολλάκις μανιτάρια δηλητηριασμένα ευρίσκονται φα
γωμένα άπό σαλιάγκους, καί άλλα επίσης βλκβερα δεν χ α 
νουν τα  χρώματά τους. ’Ακόμη καί άλλα πρόχειρα μεσα 
δπου μεταχειρίζονται διά να βεβαιωθούν διά την φυσιν τών 
μανιταριών, ώς νά τά  βράσουν μαζύ μ’ ένα ασημένιο κου
ταλάκι καί άν αύτό δεν μαυρίσν] τότε τά  μανιταρια είνε 
καλά, δυστυχώς δεν εϊνε βέβαια δοκιμή. Το χειρότερόν 
εΐνε δτι δεν διαφέρουν ουτε κατά τό χρώμα, ού'τε κατα το 
σχήμα, δι’ αυτό τά  δυστυχήματα εΐνε τόσον πολλά και 
συχνά ολόκληροι οικογένεια', δηληττριάζον τα ι απο τα  μα
νιτάρια.

Κατά το 1840 εις την Bourgogne εις εν μόνον γεϋμα 

Ε Π Ι Φ Τ Λ Α Ι Σ

έδηλητηριάσθησαν χπ'ο μανιτάρια 17 άνθρωποι. Το αυτο έ 
τος εις τά ; S an d es 13 άτομα τά  όποια έφκγον δηλητη
ριώδη μανιτάρια εΐχον την αύτήν τύχην τών πρωτων. Τα 
φαρμακερά μ.ανιτάρια στοιχίζουν εις την Γαλλίαν κατ ετος 
τήν ζωήν 150 ανθρώπων.

Τό δηλητήριον αυτό εΐνε φοβερον όιοτι δεν εινε γνωστή 
ή φυσις του καί τά  συστατικά του. Η χημεία δεν ηδυνηθη 
νά τ ’ άνακαλύψν) καί έπομένως ή ιατρική δεν ευρίσκει τό 
άντιφάρμακον. Παν δτι γνωρίζομεν εΐνε δτι το δηλητηριον 
αυτό καταστρέφει αμέσως τάς πλευράς του στομάχου και 
έν γένει τό νευρικόν σύστημα. Ο δηλητηριασθεις υποφ^ριΐ 
από φοβερούς πόνους εις τό στομάχι καί την κοιλίαν, το δέρ
μα γίνετα ι ψυχρόν καί ενίοτε το προσωπον μαυρίζει. 

Κάθοδος ε’ς τά άκότιν.— Δάο χιλιάδων 
μέτρων στοά 

Διά ν ’ άποφύγωμεν τούς κινδόνους τούς οποίους παρου-
σιάζουν τά  άγρια μανιτάρια, το μόνον u-έσον εΐνε να καλ-

ΛΕΥΚΟ Σ Γ Α Μ Ο Σ
"Οταν ό ’Ιάκωβος T h iévreS  ήρθε νά μείνγι τόν περα-  ̂

σμένο χειμώνα μεταξύ της Νίκαιας και της M enton , σε 
ενα εξοχικό σπ ίτι λ ιγάκ ι μακρυνό, δεν ειχε αλλο^ σχέ
διο παρά’ ν’άναπαυτή ενα δύο μήνες, κυττάζοντας τόν ου
ρανό καί τήν θάλασσα καί άπολάβοντας τον ωραίο ήλιο.

Έ καμνε τόν περίπατό του καθε μερα στη ακοα της κοι- 
λάδος, τήν προφυλαγμένη άπό τόν άερα και η οποία εφτανε 
ώς τή θάλασσα. Πάντα δταν ό ήλιος ήτανε ζεστός συναν
τούσε έκεΐ μία κυρία καί μία νέα κόρη. Η κυρία ειχε ύ 
φος σεβαστό, καί ή κόρη ήτανε ωραία, άλλα φαίνονταν οτι 
ήταν φθισική. Ό  ’Ιάκωβος έσυνηθισε να τες χαιρεταγ και 
νά άνταλλάζγ δύο λόγια μαζή τους. "Οταν της αφινε συλ- 
λογίζουνταν πάντα :

Δυστυχισμένη μικρή !
"Εμαθε πώς ό πατέρας της είχε πεθάνει άπό τη φοβερή 

άρρώστια καί έπειτα  ένας γυιός, πώς την νεα κόρη την λε- 
γανε δεσποινίδα L u c ie , πώς δεν ήτονε πλούσιες καί πώς 
κάθοντον σ’ ένα μέτριο ξενοδοχεΐον, πώς ήταν καλές και 
βλος ό κόσμος τις λυπότανη καί έλεγε καλό γιά  αύτες· 

"Ελαβε περισσότερο ενδιαφέρον γ ιά  τις δυο γυναίκες. Τό 
πρόσωπο τής μητέρας,δταν ή κόρη της δεν την κυτταζε, ε
ξέφραζε μιά άπέραντη λύπη χωρίς καμμιά ελπίδα πλεον·^ 
ή μακριές άγρυπνίες κοντά στόν άνδρα της και στό γυιο 
της, οί δύο θάνατοι καί ή βεβαιότης νά δή το '.διο α
κόμη μία φορά καί τέλος νά μείνγι κατάμονη στόν κόσμο 
τής είχανε δώσει τήν έκφρασι αυτή. Καί ό ’Ιάκωβος θαύ
μαζε πώς μπορούσε άκόμη νά χαμογελάν] κοντά στη νεα
άρρωστή της. λ

Κάτασπρη σάν όρτενσία, μ.ε τά  μάτια πολύ μεγαλα, τη 
μύτη πολύ λεπτή , τή φωνή πολύ καθαρή, τά μαλλιά πολυ 
βαρειά, τις φλέβες τών κέρινων χεριών γαλάζιες κάτω άπο 
τό λεπτό δέρμα της, μέ τήν χάρη του σώματος, που μόλις 
τήν μάντευε κανείς κάτω άπό τά φορέματα καί τα  σαλια, 
ή μικρή άρρωστη πολύ άδύνατη γ ιά  νά διαβαζν) κα. αφι- 
νοντας τό βιβλίο της πανω στην αμμο η πανω στα γό
νατά της ξεχνώντας άκουαρέλες που μόλις τις είχε αρχίσει, 
έμενε άκίνητη ώρες ολάκερες κυττάζοντας τόν ορίζοντα.

Καί ό Ιάκωβος έλεγε :
W —  Τί νά συλλογίζεται ή μικρά αΰτη, ή όποία θά πε- 
θάνγι καί ή όποία ΐ'σως τό ξερει

Μία μέρα ή L u c ie  μέ τ ’ άδύνατα καί ωχρά χέρια της 
έπλεκε κάτι μέ άσπρο καί γαλάζιο μεταζι. Ο Ιάκωβος
τής είπε : . ,

 Τί ωραίο που εΐνε αυτό που κάνετε δεσποινίς- νο
μίζει κανείς πώς εΐνε καπελλακι για  μια κούκλα.

—  Εΐνε, είπε, ή L u c ie , γ ιά  μιά φιλενάδα μου που παν- 
τοέφτηκε πέρισυ καί που περιμενει μωρο τωρα. . . Εΐνε
πολύ ευτυχής. f .

Τήν άλλη ημέρα, καθισμένη στήν ί'δια θέσι, ή ΐυηοΐβ εδι- 
άβαζε, φαίνουντον δτι τήν ένδιέφερε πολύ τό μέρος που 
βρίσκουντον. Καί ό ’Ιάκωβος- κκτάλαβε δτι τό διάβαζε κα ι 
τό ξαναδιάβαζε καί έπειτα  εμεινε σκεπτική και ξεχασε να
γυρίσγι τό φύλλο. ^

Ό  ’Ιάκωβος πέρασε πίσό της καί διάβασε στο ανοιχτο
βιβλίο, τούς στίχους αυτούς.

Ναι, θέλω νά πεθάνω, ώ θεε !
’Αλλά ό'χι πριν ν’ άγαπήσω.

Ή  L u c ie  συλλογίζουνταν.
« —  Δέν νά ζήσω πολύ καιρό. Μου τό κρύβουν άλλά τό 

ξέρω πολύ καλά άφοϋ έχω τήν ίδια άρρώστια που είχε ό π α 
τέρας μου καί ό άδερφός μου. "Ας εΐνε αφού πρεπει να π&- 
θάνω νέα. άλλά θέλω πρώτα νά ζήσω καθώς ή άλλες^γυ
ναίκες. Ί Ι  περισσότερες άπό τις φιλενάδες μου παντρεύτη
καν, εκείνες που δεν παντρεύτηκαν άκόμη εΐνε άνθρωποι 
που τις άγαποϋν, εμένα ποτέ δεν μ άγαπησε κάνεις. Δεν 
θά μάθω λοιπόν τ ί εΐνε ν' άγαπάτα ι κάνεις , να εΐνε 
γος, μητέρα. . . Δεν εΐμε άσχημη, άπήντησα πολλούς νέ
ους στούς όποιους στήν άρχη άρεσα και φαινουνταν ” ώς μ 
άγαποϋσαν. "Επειτα άμέσως οί τρόποι τους αλλαζαν^έπαυ- 
ον νά μέ μεταχειρίζουνται δπως τις άλλες νεες και εβλεπα 
πώς τά  μάτια των δέν εκφράζανε παρά λύπη . . . α Ωστε 
αυτό φαίνεται άμέοως πώς θά πεθανω ", Αυτο εινε λυ
πηρό.... Ό  κύριος αύτός που βλεπουμε καθε μερα δεν εινε 
άσχημος καί μου φαίνεται πολύ καλός, άλλα μόλις τολμώ 
νά τόν κυττάξω καί νά του μιλήσω. Φοβούμαι^ πώς θα α ι
σθανθώ άκόμη καί γιά  αύτόν δπως και για  τους άλλους δεν 
είμαι παρά 'μ1* άρρωστη τήν όποία πρέπει νά περιποιούν
τα ι, άφοϋ έπειτα  άπό λίγο θα πεθάνν). Αυτη η καλωσυνη 
δλου του κόσμου μοϋ θυμίζει πάντα εκείνο που θελω νά^ζε- 
χάσω. ΤΑ ! άν μπορούσα ν ’ άγαπηθώ άλλοιώς. . . λ ιγάκ ι ! 
Θ’ άγαποϋσα τόσο τόν άνθρωπον εκείνον που δεν θά μ α 
γαπούσε μονάχα γιά  τήν άδυναμία μου και την ωχρότητα 
μου ! . . .
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λιεργώμεν τεχνητώς ένα είδος. Διά τοϋ τρόπου αύτοΰ θά 
εΐμεθα βέβαιοι δτι έχομεν μανιτάρια τών όποιων τά  συστα
τικά εΐνε γνωστά.

Καλλιεργούν τό άγαρικόν λεγόμενον. Καί αυτό καθώς 
καί δλα έν γένει τά  μανιτάρια, διά ν ’ άναπτυχθή έχει ά - 
νάγκην μεγάλης υγρασίας" δΠ αύτό τό πλέον κατάλληλον 
μέρος εΐνε αί υπόγειοι στοαί, 20 ή 30 μέτρα κάτω άπό 
τήν επιφάνειαν τής γής γ ίνετα ι ή καλλιέργειά των.

Ό  καλλιεργών μανιτάρια περνά δλην του τήν ζωήν ύπό 
τήν γήν καί εΐνε υπο χρεωμ,ένος νά εργάζεται πάντοτε μέ 
τεχνητόν φως.

Κυρίως εις τά  πέριξ τοϋ Παρισιού καλλιεργούν τά  μανι-
- τάρια, είς τό M o n tro n ge , G e n tilly , C h a t i l lo n -κ. λ . καί

δλα τά  μέρη αυτά έχουν πολλά αρχαία λατομεία, τά  όποια 
έχουν πλέον έγκαταλειφθή καί τά όποια εΐνε πολύ κατάλ
ληλα διά τήν καλλιέργειαν τών μανιταριών μ.έ τάς άπεράν- 
τους στοάς τω ν, αί όποϊαι έχουν άπό 200— 300 μ.έτρα μή
κος καί μερικαί 2 κιλόμετρα.

Ό  ’Ιάκωβος συλλογίζουνταν καί αύτός :
Εΐνε θαυυ-άσιο αύτό τό πα ιδ ί. . . ώ ! ξέρω καλά πώς 

άν δέν ήτανε άρρωστη θά ήταν ίσως άσήμαντη. Ά λ λ ’ 
αύτή ή ώχρότης, αύτή ή άδυναμία, ή ιδέα τοϋ βέβαιου 
θανάτου. . . ΤΑ ! ό'χι είμαι βέβαιος πώς θά ήταν θαύμα-
σία καί ήταν καλά. . . Δύστυχη μικρή.

"Επειτα πάλι συλλογίζουνταν :
Γ ιατί δύστυχη μ.ικρή ; εΐνε άράγε άξια λύπης ; ’Ίσως 

γ ιατί δέν εΐνε δύσκολο νά μαντέψν) κανείς τ ί συλλογίζεται 
στις άτελείωτες ώρες τής σιωπής τη ς ... "Αν τής έκανε 
κάποιος αύτή τή χαρά ; ’Εάν τής έδινε τήν φαντασία τής 
ζωής γυναίκας, τήν φαντασία τής άγάπης. Δέν θά ήτανε 
μία ώραΐα εύεργεσία, νά κάμν) ώστε ή μικρά αΰτη ψυχή νά 
φύγν) σχεδόν εύχαριστημένη καί νομίζοντας πώς έζησε j . . .  
"Αν έδοκίμαζα ). . . Θά έπαιζα μία καλή κωμωδία καί 
ποιός ξέρει άν ώς τό τέλος θά ήτονε κωμωδία ;

"Εξαφνα τοϋ ήρθε μιά άνησυχία.
—  Καί άν δέν πεθάνν) ;
Έρώτησε τόν γιατρό που έβλεπε τήν L u c ie .
—  Χαμ.ένη, άποκρίθηκε ό γιατρός. Καμμιά ελπίδα. Τό 

πολύ, θά ζήστ) άκόμ,η τρεις ρ.ήνες.
—  ’Εμπρός, εΐπε ό ’Ιάκωβος, θά εΐνε ίσως ή καλλίτερη 

·.. πράξη τής ζωής μου.
Έ πή γε καί ηύρε τήν μητέρα της καί τής ζητησε τήν 

L u c ie  γ ιά  γυναίκα. Στήν άρχή τόν πήρε γ ιά  τρελλό άλλά 
σέ δλες τις παρατήρησες που τοϋ έκανε, τή ς άποκρίνουνταν :

—  Τήν άγαπώ .
—  Έπφόσθεσε : Νά εΐσασθε βέβαια γιά  τήν ειλικρίνεια 

τοϋ λόγου μου καί γ ιά  τήν καλή μου διάθεσι, γ ια τ ί είμαι
L  πλούσιος, καί δέν θέλω διόλου προίκα. ’Εάν κάνω μιά 
[  τρέλλα. δέν εΐνε κακή καί έπειτα  ξέρουμε κΓ άν εΐνε 

τρέλλα ;
Τής εΐπε πολλά παραδείγματα άνέλπιστης θεραπείας 

'κ α ί έκαμε καί τήν μητέρα ν ’άρχίσν) νά έλπίζγι.
Έ γ ινε  δεχτός καί άρχισε νά λ έ /] τής L u c ie  τήν άγάπη 

του. Μέ τά  πρώτα λόγια τής άγάπης ποϋ άκουσε, τα  μά- 
| τια  της λάμψανε μέ μεγάλη χαρά :

—  Ά λλά  λοιπόν δέν εΐνε εντελώς βέβαιο πώς θά πεθανω^ 
Ή  άπόδειξη ÔTt τίποτε δέν εΐνε περισσότερο ψεμα,, άγα-

πητή μ.ου L u c ie ,εΐνε ότι θά γίνης γυναΐκά μου. Είμαι πο
λύ φρόνιμος καί άν νόμιζα πώς θά μέ άφινες κακη, νομίζεις 
πώς μονάχος μου θά ζήταγα  μία τέτοια μεγάλη λυπη ; Θα 
ζήσγ,ς γ ια τ ί σέ άγαπώ .

Τό έδαφος έκεΐ κάτω εΐνε λασπώδες και η ατμοσφαίρα 
πολύ υγρά. Έκτος τής υγρασίας μία ούσία άναπόφευκτος 
διά τήν καλλιέργειαν τών μανηταριών εΐνε ή κοπριά μέ αυ
τήν κάμνουν μικρά υψώματα 50 — 60 εκατοστών τοϋ μέ
τρου, καθ’ δλον τό μήκος τής στοάς, είς τρεις σειράς χωρι- 
σμένας μεταξύ των μέ στενούς δρομίσκους 30 εκατοστών τοϋ 
μέτρου πλατείς.

Τό έδαφος τώρα εΐνε έτοιμον καί πρέπει νά σπείρουν. Ό  
σπόρος εΐνε τό λευκόν μέρος τών μανιταριών. Έ νας εργάτης 
μέ τήν λάμπα του είς τό χέρι καί μ’ ενα φυτευτικόν έργα- 
λεΐον κάμνει κάθε 50 εκατοστά μία τρύπα βάζει όλίγο άπό 
τό λευκόν τών μανιταριών καί την σκεπάζει με κοπριά. 
Μετά τινας ημέρας τό λευκόν αύτό έκαμε διακλαδώσεις 
καθ’ ολας τάς διευθύνσεις. Τέλος σκεπάζουν τά  υψώματα 
αύτά μέ λεπτήν σκόνην άπό χώμα ή άπό μεταλλικάς πέ
τρας τάς όποιας ευρίσκουν είς τό μεταλλεΐον, εις τροπον ώ 
στε νά σχηματισθνί ένα στρώμα 1 εκατοστού, καί οδτω δια-

Ή  L u ce  ηύρε αύτό τό συλ λογισμό άπλούστατο.
Έ να  μήνα έφερνε άνθη στήν άρραβωνιαστικήν του, ε ί

χανε μαζή μακριές ομιλίες άγάπης δπου ή L u c ie  εύτυχι- 
σμένη έκανε σχέδια. Ό  ’Ιάκωβος είχε τήν έπιδεξιότητα νά 
τής άντιλέγ καμμιά φορά καί νά τήν μαλώνγ λιγάκι, τόσο 
μόνον ώστε νά τήν βεβαιών·/) πώς δέν τήν νόμιζε πειά  άρρω
στη καί καταδικασμένη νά πεθάνν);

Στόλισε τή νυφική κάμαρά τους. Σκέπασε τούς τοίχους 
μέ μεταξωτό m au v e  ro sé άνακατεμμένο μέ λεπτή  μουσου- 
λίνα τών ’Ινδιών. Λεπτές γυρλάντες άπό τεχνητούς ίάκιν- 
θους κρατούσαν τούς μπερντέδες στά παράθυρα καί περιν 
τριγύριζαν τούς μισοσκεπασμένους καθρέφτες, καί σήκωνον 
πολύ ψηλά, γιά  ν ’ άφήνουν ελεύθερο τόν άέρα, τήν κουνου
πιέρα τοϋ κρεββατιοϋ. Κοί ολη ή κάμαρα όμοια μέ άναπαυ- 
τήριο, ή'τανε μέ τόσο λεπτά  χρώματα στολισμένη ποϋ τήν 
νόμιζε κανείς πώς τήν στόλισαν έτσι γ ιά  λίγο καιρό.

Έ κεΐ έφερε, έπειτα  άπό τήν τελετή τοϋ γάμου ό Ίά-® 
κωβος τήν Ι,υο ίβ ,πολύ άσπρη άπό τό λευκό φόρεμά της καί 
άπό τά  νεραντζάνθια της, τόσο ή'τονε μεγάλη ή συγκί
νηση της.

Τήν πήρε στά γόνατά του, τήν έγδυσε άργά, άργά. 
"Ασθμαινε λιγάκι καί μέ τά  ώ χ ρ α  χ ε ί λ ι α  της μισάνοιχτα 
μέ τά λεπτά  χέρια της άκουμπισμένα πάνω στούς ώμους 
τοϋ άνδρα της,κυττάζοντάς του μέ έκσταση, βρίσκουνταν σέ 
άλλο κόσμο. Εκείνος καθώς αίσθάνθηκε τό ελαφρό αύτό 
σώμ.α νά στηρίζεται επάνω του, το καμ.ωμενο άπο τοσο 
λ ίγη  ΰλη , τό σώμα αύτό τό όποιο θά χάνονται σάν μία ο
πτασ ία  τόν κατέλαβε μεγάλη λύπη. Ε πειτα  νόμισε πώς ή
τονε κόρη του καί δέν τόλμησε νά τήν φιλησν) στό στόμα 
καί δταν τής φόρεσε ενα μακρή άσπρο φόρεμα στολισμένο 
μέ ταντέλλες τήν έφερε σιό κρεββάτι της σάν ένα παιδάκι.

Πέρασε τήν νύκτα καθισμένος κοντά της καί κρατώντος τό 
χέρι της. Καί αύτό εξακολούθησε μιά εβδομάδά.

Τήν ό'γδοη ημέρα, μία ώρα πριν πεθάνει, ή Lucie εΐπε 
στό αύτί τοϋ ’Ιακώβου :

— Φίλε μου, νομίζω πώς έπειτα  άπό λίγο θά πεθάνω .., 
Ά λλά  δέν είμαι πολύ πολύ δυστυχής.,. Ξέρω πώς θά μέ θυ
μάσαι πάντα , πά ντα ...Κ α ί σύ μέ έκανες νά γνωρίσω δπως ή 
άλλες γυναίκες τή χαρά, νά είμαι σύζυγος καί νά μπορώ νά 
πώ ; « Ό  άντρας μ ου»... t

Ό  ’Ιάκωβος γέρασε πολύ άπό τό περιστατικό αύτό.Γ ατί 
γιά  πρώτη φορά έγνώρισε μέ δλη του τή/ δύναμιν, τήν ά- 
γαπη καί τήν λύπη. (Jules Lèmaitre
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τηρείται ή θερμότης της κοπριάς κάτω από το στρώμα 
αύτό. Μένει μ.ία σπουδαία εργασία,το πότισμα. Ενίοτε υ
πάρχει μικρά πηγή εις κάποιαν γωνίαν του μεταλλείου, άλ
λοτε κάμνουν πηγάδια ,τά  όποια δεν έ'χουν ανάγκην νά κά 
μουν πολύ βαθειά διά νά ευρουν νερό. Ή  θερριότης και ή 
υγρασία θά κάμουν ώστε νά βλαστησουν τά  μανιτάρια, ή 
θερμ,οκρασία πρέπει νά είνε 16° έως 18° βαθμών, διότι τά  
νέα μανιτάρια εΝε λεπτά  καί φοβούνται το ψϋχος. Ά νά - 
πτουν φωτιά εις τά  διάφορα μέρη των στοών καί ούτω δια· 
τηρούν αυτήν την θερριοκρασίαν.

"Επειτα άπό 25 ημέρας έως 30 τά  ρ/.ανιτάρια άρχίζουν 
νά φαίνωνται, έ'χουν σχήμα ώς ριικραί σταχτια ί σφαΐραι αί 
όποΐαι άπό ημέρας εις ημέραν ριεγαλώνουν. Ό ταν  έλθν) η 
στιγμή της συγκομιδής ό εργάτης με ένα πανέρι στο χέρι 
περνγ άπο ολα τά  μέρη καί τά συνάζει, ένα μέτρο τόπου 
καλλιεργημ-ένου δίδει 3 κιλόγραμμα μανιτάρια. Εις την 
χονδρικήν πώλησιν το κιλόγραμμον πω λείτα ι 1 φργκ.. 50 
έκατοστά.

Ή  καλλιέργεια των μανιταριών είνε άληθής πλοϋτος διά 
τά  νότια μέρη των Παρισίων, διότι έ'χει ετήσιον εισόδημα 
12 σχεδόν έκατομ. φράγκων. 'Ολόκληρος ή Γαλλία καί το 
εξωτερικόν προμηθεύονται άπό έκεΐ μανιτάρια, καί ή καλ
λιέργεια αύτή έ'χει διπλοί ν πλεονέκτημα,εκτός τοϋδτι δίδει 
πολύ κέρδος εις τούς καλλιεργητάς, δίδει την βεβαιότητα 
οτι δεν είνε δηλητηριασμένα εις τούς καταναλωτάς.

(Έ κ του γαλλικού).

Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ Ι  Α
Κον Κ· Σ. Σύρον. Ή πρώτη Επιστολή σας δί/ είχε ληφθή "2 άντίτοπα 

Χειραφετημένης χαι Μχγίσσης άποατέλλοντιι. Πολλήν ευγνωμοσύνην δι’ 
εύγενή φροντίδα. Αέν Εγραψα ενεχχ Ιπιχινδύνοο χχτχστάσεως άδελφής μου. 
Καν Α. Π. Σ. Σύρον. Σύνδρομό οχ; Ελή).θη. Εύχαριστίχς. Κον Α. I. Τ. 
Κ)πολιν. Φύλλα άποστέλλονται τχχοδρομιχώς. Συνδρομήν νέαν στείλατε δι’ 
Επιταγής ταχνδραμιχής. Κον. θ .  Γ . Βάρναν. Ζητούμενα άπεστάλησχν ώς 
χαί χχθυστερη'σχντχ. Α. Μ. χαί Β. Φ. Αχ Α. Α. Σαράντα Έχχλησιές. 
Ένε ρχφητε. Φύλλα,άπεστάλησχν.— Καν X. Κ. Τύρναβον. 'Η μαχρά Επι
στολή σχς μοϋ Επρεξένησε μεγάλην εύχχρίστησιν χαί παρηγοριάν. Πόσον 
Ιννοώ τήν λύπην σας χαί σάς ευχαριστώ δια τήν Ιπιοειχνυομένην συμπά
θειαν. Ευχαριστώ δι’ οσα μοί γράφετε περί Χειραφετημένης χαΐ Μαγίσση:, 
ώς χαί δι’ εύγενώς προσφερομένας έχδουλεόσεις. Εύθύ; ώ ; ήσοχάση ό νοΟς 
μου όλίγον θα φροντίσω Καί πάλιν θερμάς εύχαριστϊας.— Καν Μ. Ν. Αα 
Βος Σάμου· Ούτε επιστολή, ούτε χρήμχτχ Ελήφθησαν. Γράψχτέ μας αριθ
μόν Επιταγής. Καν Ε. Μ. Π. Κύθηρα. Α'εν Εστειλα αποδείξεις, διότι δέν 
είχα χαιρόν νά φροντίσω. Είναι θχΟμα πώς χατωρθώθη χαί ή άνελλιπής Εχ- 
δοαις τής Έφημερίδος. Καν Μ. Π. Πειρχια. Ζητηθέντα Ιστάλησαν. Αι’ 
Εγγραφήν εις τήν ’Επαγγελματικήν Σχολήν μόνον τον προσεχή 7)βριον. Καν 
Μ. Α. Ν. Γενεύην. Ευχαριστώ διά τήν πρόσχλησιν, Ά λ λ ’ ώρισμένω; δέν θά 
Επιχειρήσω Εφέτος μαχρυνόν ταςεΐδ ι.— Καν Α- Ν. Τεργέστην. Αύο σώματα 
Μχγίσσης άπεστάλησαν. Ά ντ ίτ ιμ ο ν  ίλήφθη. Ευχαριστίας. ΠαρχχχλοΟνα 
αΐ χ. χ. συνδρομήτριαι, α ΐ χα.θυστεροΟσαι τάς συνδρομάς των νά σπεύσουν 
εις Ιξόφλησιν τοΟ χρέους των.

Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ. Την επιγραφήν αύτην φέ
ρει τόζκατ’ αύτάς έκδοθέν 28ον βιβλίον του Συλλόγου πρός 
διάδοσιν ώφελίμ.ων βιβλίων. Έγράφη άπό τόν κ .Γ . Σωτη- 
ριάδην καί περιέχει εικόνας καί μέγαν χάρτην τ·ης εις ’Ασίαν 
εκστρατείας του Μεγάλου ’Αλεξάνδρου. Τό βιβλίον δύναται 
νά χρησιμεύσγ ώς έξαίρετον λαϊκόν καί σχολικόν άνάγνωσμα 
γγωλεΐται λεπτά  40 εις τά  Βιβλιοπωλεία καί υποπρακτο
ρεία των εφημερίδων καί εις τό Κατάστημα του Συλλόγου 
42 οδός ’Ακαδημίας.

Τόν Μάϊον θά έκδοθγί τό Δένδρον του κ. Δ. Γρηγοριάδου 
τον ’Ιούνιον Ιστορία ένό- Πλουσίου τοϋ κ. Α. Μάτεσι καί 
τόν ’Ιούνιον αι ΙΙρώτατ Βοήθειαι του κ. Θ. Φλωρά.

Μ ΕΓΑ ΤΠΟΔΗΜΑΤΟΙΙΙΕΙΟΜ
I. Δ. ΤΣΑΜΗΣ

'Υποδηματοποιού α π α θ ή ς  τ η ς  Β. Ο ικογένειας, τη ς  Α.
Β. Υ . τοϋ Διαδόχου τή ς  Α. Β. Υ τ ή ς  Π ο ιγκηπ ίσ - 

Οης Σοφίας κα ι τή ς  Α. Β. Υ . τοϋ π ρ ίγκη πο ς 
Γ εωργίου.

Βραβευμένου διά των πρώτων βραβείων έν τί) Παγκο- 
σμίω Εκθέσει καί έν τγ  των Χανίων, τιμωμένου ύφ’ άπά- 

σης της εκλεκτής ελληνικής κοινωνίας ’/¡τις προμηθεύεται, 
παρ’ αύτοϋ τά άπαοαμμίλου κομψότητας υποδήματά της, 

τά  τής έφε'τεινής όμως έα,ινής περιόδου θά ηναι τά  άριστα 
καθόσον θά κατασκευάζωνται εις κομ.ψοτάτάτας φόρμας προσ- 
φάτως κομισθείας εκ Παρισίων, διά δερμάτων πρώτης μέν 
ποιότητος άλλά καί εις άναρθιμήτους χρωματισμ.ούς.

Ό  άνθρωπος (3οηθός της μ έ λ ιν η ς

ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ. Έξεδόθη ύπό του « Συλλόγου 
πρός διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων » καί τό Β' μέρος του Ε 
θνικοί» πλούτου, διά τοϋ οποίου συμπληροϋται τό βιβλίον 
τοϋ κ. Σ. II. Λοβέρδου.

Τό μέρος τοϋτο περιλαμβάνει την Βιομ,ηχανίαν, την 
συγκοινωνίαν, τήν Ναυτιλίαν καί τό Έμ-πόριον καί άποτε- 
λε ϊτα ι έξ 100 περίπου σελίδων. Παρέχει δέ εις τόν ά- 
ναγνώστην όμοϋ μετά τοϋ προεκδοθέντος πρώτου μέρους γε
νικήν καί οσον τό δυνατόν πλήρη εικόνα τής γεωργικής, 
βιομηχανικής καί εμπορικής Ελλάδος.

Τό βιβλίον πω λείτα ι λ επ τά  40 εις τό καταστημα τοϋ 
Συλλόγου (42 όδ. ’Ακαδημίας) καί εις ολα τά  βιβλιοπωλεία.

Τόν προσεχή μήνα έκδίδεται ό « Μέγας ’Αλέξανδρος » 
ύπό Γ. Σωτηριάδου καί κατόπιν «Τό Δένδρον» ύπό Δ. Γρη

γοριάδου καί «'Ιστορία ενός πλουσίου» ύπό Α. Σ. Μάτεσι.

ΜΕΤΑΞΩΤΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ.
'Η  μία μετά τήν άλλην αί ύφάντριαί μας μεταξωτών ύ- 

φασμάτων, άναδεικνύονται καί κάμνουν τόν δρόμων των εις 
τήν εργασίαν καί άνοίγουν εύρυτερον τόν κλάδον αύτόν της 
γυναικείας βιομηχανίας ό όποιος χρονολογείται άπό τούς άρ- 
γαιοτάτους χρόνους.

Νέον τώρα έργοστάσιον ίδρύθη επί τής όδοΰ Φιλελλήνων 
άρ. 15 ύπό μιας έκ των καλλιτέρων ύφαντριων, ή οποία εις 
τήν δεξιότητα καί τήν τέχνην είναι έφάμιλλος μέ τά  άρί- 
στας εις τό είδος αύτό. Είνε ή κ. Μαρία Δραματινοΰ, τεχνί- 
τοια άρίστη καί εις τά  άραχνοειδή καί εις τά  φουλάρια καί 
εις τά  πυκνά μεταξωτά καί εις τάς χρυσας έσάρπας καί εις 
τά  μαντυλάκια, τέλος εις ολα τά  εί'δη διά των όποίαΐν στο
λίζετα ι τό γυναικεϊον κάλλος καί άναδεικνύεται ή νεότης 
ωραία καί σφριγηλή καί ή ώριμος ηλικία άνακτα τήν άπο- 
λεσθεΐσαν άνθηρότητα.


