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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ  Ε Ν Α
Τί έκαμαν αί εργαζόμεναι γυναίκες ; —Τά θαύμ,ατα του πλούτου τής 

πριγκηπίσσης Βοναπάρτη (υπό Παρισινής). — Ό  ιατρός κατ’ οίκον : 
Τυφοειδής πυρετός (ϋπό δος ’Ανθής Βασιλειάδου, ιατρού).—Τό μαραμ- 
υ,ενον κρίνον (μυθιστόρημ.α κ. Παρρέν).—Ειδοποιήσεις.—: Έπιφυλλίς : 
Τι κρΤμα (ύπο δος Χαρικλείας Καυ.βουκίδου).

ΤΙ Ε Κ Α Μ Α Ν  ΑΙ Ε Ρ Γ Α Ζ Ο Μ Ε Ν Α Ι  Γ Υ Ν Α Ι Κ Ε Σ
Έ καμαν άπλουστατα την ανθρωπότητα καλήν, εύγενή, 

πολιτισμένην, άπό άγοία καί βάρβαρος οπού ήτο πρίν. Διότι 
αί γυναίκες αί εργαζόμεναι έκαμαν πρώται τήν οικογένειαν.

Είς τόν πολύ παλαιόν, παλαιόν καιρόν, όταν ακόμη δεν 
ύπήρχεν ούτε ή αρχαία Ε λλάς, διά τήν οποίαν τόσον ύπε- 
ρηφανευόμεθα σήμερον, ούτε όλος ό ’Ασιατικός πολιτισμός, 
άπό τόν όποιον τόσα πράγματα έδεδάχθημεν καί ημείς, είς 
τον πολύ παλαιόν καιρόν οί άνθρωποι ή σαν βάρβαροι καί ά- 
γριοι, σχεδόν όπως τά  ζώα.

Οί άνδρες, ώς δυνατώτεροι, μετεχειρίζοντο τάς γυναίκας 
μέ σκληρότητα καί άπκνθρωπίαν. Τάς πλέον δυνατάς άπό 
αύτάς ή'ρπαζαν διά τής βίας κατά τόν ίδιον τρόπον, καθ ’ ον 
ή'οπαζαν καί τά  ζωα των γειτονικών των φυλών. Τάς έ'συ- 
οαν άπό τά  μαλλιά κατά γης, εως ότου έ'φθαναν είς τήν 
περιφέρειαν τών ίδικών των κτήσεων. Έάν ή γυναίκα άντεί- 
χεν είς τήν τρομ.εράν αύτήν δοκιμασίαν ¿θεωρείτο* δυνατή 
καί κατάλληλος διά νά εργάζεται τήν γην καί υποβάλλεται 
είς όλους τούς κόπους ένός φορτηγού ζώου. Ταύτοχρόνως ύπε- 
βάλλετο μετά τών άλλων είς τάς συγκινήσεις, τούς πόνους 
καί τά  βάρη τής μητρότητας.

Μητέρα, ή γυναίκα κτήνος τής έποχής εκείνης, ήσθάνθη

πρώτη αύτη καί μ-όνη την τρυφερότητα και μητρικην στορ
γήν. Καί όταν ό άνδρας, ό ξένος προς κάθε αισθηματικότητα 
καί προς κάθε άγάπην, έζήτει νά φονεύν) καί νά τρώγν) τά 
παιδιά του, οσα έθεώρει άνίκανα πρός εργασίαν, ή γυναίκα 
έσκέφθη νά τά σώσν). κρύπτουσα αυτά πλησίον τών ίδικών 
της συγγενών. Διά νά έπαρκέστ) δέ ε;ς τά  έξοδα τής συντ^ι- 
ρήσεώς το>ν, ή γυναίκα ήναγκάσθη νά διπλασιάσν) τήν εργα
σίαν της, είς τρόπον ωστε νά κατορθωνη κρυφά άπό τόν άν-
δρα νά πληρών·/) διά τήν συντήρησίν των.

Ή  θυσία αύτή τής γυναικός ύπέρ τών παιδιών της άνέ- 
πτυξεν είς τάς ψυχάς των τό αίσθημα τής εύγνοιμοσύνης, 
βραόύτερον δέ καί τής άλληλεγύης τής οικογενειακής, ή'τις 
βαθμηδόν άπήλλαξε τήν οικογένειαν άπό τήν άνδρικήν τ υ 
ραννίαν.

Ό τα ν  τά  παιδιά ¿μεγάλωναν, παρελάμβαναν μαζή των 
τήν πολυβασανισμένην μητέρα, ή οποία τά  είχε διδάξει μι
κρά τήν αύταπάρνησιν καί τήν άγάπην, έ'ζων όλοι άγαπημέ- 
νοι ύπό ιδίαν στέγην, θέτοντες τάς βάσεις καί τά  θεμελια 
τής άρχεγόνου οικογένειας.

Καί όταν αί οίκογένειαι αύταί έπολλαπλασιάσθησαν καί 
οί άνδρες οί τυραννικοί έμειναν μόνοι, άποκλεισμένοι άπό 
τήν ζωήν τής άμοιβαίας άλληλεγγύης καί στοργής, ήννόη- 
σαν τόν κίνδυνον, ό όποιος τούς άπειλοΟσε, έάν έξακολουθοΰ · 
σαν νά είναι σκληροί καί άκαρδοι πρός τάς συντρόφους των
καί πρός τά  παιδιά, τά  όποια έγεννώντο άπό αύτάς.

Τότε έσκέφθησαν ότι ώφειλαν καί αυτοί νά διεκδικήσουν 
δικαιώματα έπί τών παιδιών αυτών καί νά παυσουν άρνού-
μενοι, ώς πριν, νά αναγνωρίζουν είς αυτα το Δικαίωμα καί 
αύτής τής ζωής άκόμη. Άπό τής στιγμής αυτής ό άνδοας,

δια
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θηοίον καί κτήνος, ή'ρχισε νά γ ίνετα ι άνθρωπος. Ή  γυναίκα 
τόν είχε διδάξει το καθήκον του προς τά  άδυνατώτερα αύ- 
τού πλάσματα και την αγάπην, την οποίαν αύτή πρώτη 
ήσθχνθη διά το μικρόν πλάσμα, τό σπλάγχνον εκ των 
σπλάγχνων της.

Έάν αί γυναίκες της άρχεγόνου εκείνης εποχής ήταν δντα 
λεπτά  καί εύθραυστα ως άνθη, βεβαίως δέν θά ήμποροΰσαν 
νά έργάζωνται, όσον είργάζοντο διά νά συντηρούν αύταί μό- 
ναι μέ τόν ίδρωτά των τά  παιδιά των. Καί εάν δέν ήσαν 
τόσον δυναταί καί ίσχυραί, τότε η άνθρωπότης βαθμηδόν 
καί κ α τ ’ ολίγον θά έξηφανίζετο από τό πρόσοιπον της γης, 
διότι η οικογένεια δεν θά ίδρύετο ποτέ, η αγάπη θά έμενε 
πράγμα άγνωστον είς τούς ανθρώπους, οί όποιοι θά ¿τελε ί
ωναν τήν ελεεινήν υπαρξίν των, άλληλοσπαρασσόμενοι ώς 
θηρία.

'"Ωστε είς τόν νόμον της εργασίας, είς τόν όποιον ανέκα
θεν καί πάντοτε υπεβλήθη ή γυναίκα, οφείλεται όχι μόνον ό 
πρώτος τύπος καί η μορφή του συνδέσμου ανθρώπων του α ύ - 
του αίματος, αλλά καί η ηθική άφύπνισις του ανθρωπίνου 
έγώ, του εύγενεστέρου κάπως καί ανώτερου από του των 
άλλων ζώων.

Είς τόν νόμον τής εργασίας οφείλει καί αυτή ή αγάπη 
τήν άνθησίν της καί τήν ευεργετικήν καί θαυματουργόν έπί- 
δρασίν της επί τής εύτυχίας καί του πολιτισμού τής άνθρω- 
πότητος. ΤΙ μητέρα, ή όποία αίμάτωνε τά  χέρια της νυχθη
μερόν εργαζόμενη διά νά κερδίσγ τήν τροφήν του παιδιού 
της τό οποίον έβλεπε μόνον, όταν ό άνδοας άπεμακρύνετο 
τής φατρίας καί μετέβαινεν είς άλλους τόπους, δ ιέπλαττε, 
χωρίς νά τό αισθάνεται, καί μέ τήν μεγάλην δύναμιν του όρ- 
μεμφύτου μόνον, τόν ιδανικόν τύπον τής μητέρας του μέλ
λοντος καί έδιδεν ένα μεγάλο καί ώραϊον παράδειγμα αύ- 
ταπαρνήσεως καί αυτοθυσίας είς τήν ανθρωπότητα ολό
κληρον.

"Ότι δέ ή φυσική αντοχή της είς τού; κόπους ύπήρξεν 
τότε άνωτέρα τής του άνδρός Υποδεικνύεται άπό τήν ζωήν, 
τήν όποιαν έζοϋσεν ή επίτοκος καί ή λεχώ μητέρα καί τήν 
οποίαν εξακολουθεί περίπου νά ζή σήμερον ή χωρική γυ
ναίκα των αγρών.

Μέχρι τής τελευταίας στιγμής του τοκετού είργάζετο είς 
τό ύπαιθρον, κάτω άπό χιόνια καί βροχήν καί ήλιον. Πολ· 
λάκις έγεννοΰσεν ε’κεί είς τόν αγρόν τόν βρεγμένον άπό τόν 
ιδρώτα τής εργασίας της, καί έπειτα  έτύλισσε τό βρέφος είς 
τό φόρεμά της καί τό έφερεν είς τήν καλύβην. Τότε συνέ- 
βαινε κάτι τ ι εντελώς περίεργον, τό οποίον κατά τά  τότε έ
θιμα ήτο άπαραίτητον διά τήν πιστοποίησιν τής συμμετο
χής τών δικαιωμάτων του άνδρός επί του νεογεννήτου καί 
τήν άναγνώρισιν αύτοΰ ώς πατρός.

Ό  άνόρας έλάμβανε τήν θέσιν, όπου λαμβάνν) σήμερον ή 
λεχώ είς τό κρεββάτι, μέ τό μικρόν είς τό πλευρό του, έ
πινε ζεστά, ¿προσποιείτο ότι ¿θήλαζε καί έτύγχανέν άπό 
τήν γυναίκα όλων τών περιποιήσεων, τών οποίων συνήθως 
είς τήν περίστασιν αυτήν έχει άνάγκην ή γυναίκα. Οί φίλοι 
καί οί οικείοι ήρχοντο τότε νά τόν συγχαρούν καί νά πιστο

ποιήσουν τήν πατρότητα, ένώ ή δυστυχισμένη λεχώ έξακο- 
λουθουσε νά ζή έργαζομένη ¿¡ς καί πρίν.

ΤΑρά γε αί γυναίκες αύταί, μέ τάς όποιας ή άνθρωπότης 
¿βάδισε παντού τά  πρώτα της βήματα πρός τήν σύστασιν 
τής σημερινής οικογένειας, ήσαν φύσει όλιγωτέρας του άνδρός 
άντοχής;

Τ Α  Θ Α Τ Μ Α Τ Α

m  Π Λ Ο Υ Τ Ο Υ  Τ Η Σ  Μ Ε Λ Λ Ο Ν Υ Μ Φ Ο Υ  Τ Η Σ  Ε Λ Λ Λ Α Ο Σ
Τί είδε τό ΙΙαρίσι τής μόδας καί τής πολυτελείας τάς τ ε 

λευταίας αύτάς ημέρας δέν λέγετα ι. Μία έκθεσις βασιλικής 
προικός, άπό έκείνας όπου σπανίως πλέον άπαντούν είς τάς 
βασιλικάς αύλάς, συνεκέντρωσεν έπί ημέρας ολοκλήρους χ ι 
λιάδας κόσμου καί ιδίως γυναικών είς μίαν σειράν άπεράν- 
των αιθουσών, είς τάς οποίας γχά νά ήμπορέσγ νά προχω- 
ρήση τις άπγτεΐτο καί υπομονή καί ηρωισμός σχεδόν.

Ά λ λ  ’ ή Παρισινές άπηλαυσαν τό θέαμα αυτό περισσό
τερον άπό κάθε άλλο, καί ίκανοποιήθη έντελώς ή αισθητική 
των άπό τά  θαυμάσια πράγματα, τά  όποια ή Παρισινή τέ 
χνη καί ό πλούτος μιας πριγκηπισσης έπετελεσαν. ’Ησθάν- 
θησαν ποό τών πολυτίμων αυτών καί ώραίων πραγμάτων 
φρικιάσεις ηδονής, άλλά καί ζήλειας. Καί ένώ ¿θαύμαζαν, 
¿φθονούσαν συγχρόνως τήν προνομιουχον υπαρξιν, τήν κάτο
χον όλων αυτών τών άνεκτιμήτων θησαυρών. 'Οπωσδήποτε 
ή έκθεσις αύτή ¿κολάκευσε τήν τάσιν πρός τήν πολυτελείαν 
τών Παρισινών γυναικών καί έδωκεν είς αύτάς νέας ίδεας 
του συρμού. Διότι είναι πολύ διασκεδαστικόν νά άντιγράφγ 
μία γυναίκα, έστω καί κ α τ ’ έλάχιστον, τό φόρεμα μιας 
ώραίας πριγκιπίσσης, τό όποιον θά φορή τήν ημέραν όπου θά 
κάμν] τήν θριαμβευτικήν της εϊσοΟον είς τήν νέαν πατρίδα 
της, ή νά φέργ κρίσεις δι ’ αύτό ή δ ι ’ έκεϊνο τό πράγμα μιας 
Βασιλικής Ύψηλότητος.

Είς τήν καρδιάν μιας γυναικός κρύπτεται πάντοτε κατά 
τό μάλλον καί ήττον μια μεγάλη δόσις περιεργείας καί θαυ
μασμού διά τάς ώραίας τουαλέτας. Καί φορέματα, ¿πανω
φόρια, καπέλλα, γουναρικά καί κοσμήματα, τών όποιων ή 
άξία υπερβαίνει τάς έξακοσίας χιλιάδας δραχμάς,φυσικόν ήτο 
νά δημιουργήσουν τόν θόρυβον, ό οποίος έδημιουργήθη πέριξ 
του ονόματος τής πριγκηπισσης Μαρίας Bonaparte, τής 
έπιδόξου σήμερον νύμφης τής Ελλάδος.

’Ατό τήν θαυμασιαν έν τούτοις έκθεσιν έλειψε τό ώοαιό- 
τερον φόρεμα, τό φόρεμα τό παρθενικόν του γάμου, μέ τό 
όποιον ό Βασιλικός μνηστήρ θά όδηγήσγ] τήν μνηστήν του 
προ του βωμού. 'Η πριγκήπισσα άπό λεπτήν αβρότητα δέν 
έπέτρεψε τήν έκθεσιν αύτήν. ’Εν τούτοις τό ύφασμα, τούλά- 
χιστον πρίν ραφή, έξετέθη διά μίαν ημέραν. Είναι όλο άργυ- 
ρούφαντον. Τό πέπλον δε, ώς έμάθαμεν, πλεγμένον άπό μα
γικά χέρια είναι άπό νταντέλα moline καί έστοίχισεν ε ί
κοσι χ ιλ . φράγκων. Έλέχθη μάλιστα ότι ή Βασιλική ΙΙριγ- 
κήπισσα έστενοχωρήθη πολύ, διότι πρίν ή ζητηθή ή συγκα-
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τάθεσίς της τό συνδίκάτον τών συρμών έξέθεσεν ολα τά  
άσπρόρρουχα καί τά  θαυμάσια όπου θά στολίζουν τό σώμα 
της,είς τήν έκθεσιν αύτήν. Ή δη ή νέα πριγκήπισσα, έχουσα 
υπ ’ οψιν τήν σεμνότητα τών ηθών καί έθίμων τής χώρας είς 
τήν όποιαν θά ζήσγι έπιθυμεί νά συμμορφωθή μέ αύτά. 
Ήναγκάσθη δέ νά ύποχωρήση είς τήν άπαίτησιν τής έκθε 
σεως, κατόπιν του έπιχειοήματος τών έκθετών, οί όποιοι, 
έμαθαν, ώς λέγουν, ότι είς τήν Ε λλάδα ή συνήθεια τής έκ- 
θεσεως τής προικός τής νύμφης είναι άρχαιοτάτη.

Τά φορέματα τής πριγκηπισσης Βοναπάρτη είναι έξήντα 
έν όλω, έκ τών οποίων τριάντα είναι décolletées. Τά π ε
ρισσότερα άπό αύτά είναι άσπρα, άπό αβρότητα, ώς λέγουν, 
πρός τήν Βασιλικήν πενθεράν, ή όποία' προτιμά τό λευκόν 
χρώμα καί είς τό πένθος άκόμη. Επίσης υπερβολική άβρό- 
της πρός τήν ώραίαν καί κλασικήν γήν, τήν νέαν τής πριγ- 
κηπίσσης πατρίδα, ύπηγόρευσε τόν άρχαιοπρεπή τύπον όλων 
αύτών τών θαυμάσιων φορεμάτιον. Ό  άρχαίος χιτων, οί π έ
πλοι, τά  έπώμια, αί θαυμάσιαι πτυχώσεις, οί μαιανδρικοί 
στολισμοί καί τά  άπό άρχαϊα άνάγλυφα καί άγγεία παρ
μένα σχέδια άποτελούν τόν έπικρατοΟντα τύπον του καθενός
σ · \ f ·> /απο τα  φορέματα αυτα.

Κ α τ ’ εύτυχή δέ σύμπτωσιν ό συρμός έν γένει ¿φέτος φ έ
ρεται πρός τόν( Ελληνικόν ρυθμόν, καί τά  Empire άκόμη 
τείνουν είς τήν γραμμήν καί τάς πτυχάς του Ελληνικού 
σχήματος. Δ ι’ αύτό καί τά  πολυτελέστερα άπό τά  φορέματα 
τής νύμφης είναι εντελώς Ελληνικού ρυθμοϋ. “Ενα, τό πολυ- 
τιμότερον άπό όλα, έχει καί τά  Ελληνικά άκόμη χρώματα. 
Είναι άπό crêpe de Chine bleu μέ δεύτερον φόρεμα άπό 
λευκόν άτλάζι, τό οποίον σχηματίζει οότω; είπείν χιτώνα. 
Τό ολον είναι κεντημένον άπό μαιάνδρους, άπό διαμάντια 
καί μαργαριτάρια. Τό άλλο άπό άσπρο ά τλάζι, σχήματος 
Empire στολίζετα ι μέ médaillons άπό άληθινήν νταντέ- 
λαν, κεντημένην μέ διαμάντια.. Καί τό τρίτον έπισης άπό 
άσπρο ά τλά ζ ι, μέ μποϋστο άπό παλα ιά  ντατέλα  cluny 
άσημένια, καθώς καί τό κάτω άκρον τής φούστας. Τό ολον

: στολισμένον έπίσης άπό διαμάντια.
Μεταξύ τών έπανωφοριων της υπάρχει ένα του χοροΰ άπό 

βελούδο άστρο μέ πλατείες χουσές γραμμές στολισμένον μέ 
άρχαίας νταντέλας alenoon καί όλο φοδραρισμένον μέ άνε- 
κτίμητον λευκήν γούναν. Αύτό είναι ένα είδος Βασιλικής 
άλουργίδος, τήν οποίαν ή Βασιλική νύμφη θά φέργ ίσως

, . ' 1 ' »/>- ϊ  I \ ~ ~κατα την πρωτην επίσημον εςούον της μετα του γαμορου.
Τριάντα ύποκαμισάκια, λεπτότερα καί ώραιότερα τά  μέν 

άπό τά δέ, άπό λεπτές νταντέλες irlandes, άπό valen- 
tiennes, άπό άφρούς λεπτότητος καί πολυτελείας, περιου
σία ολόκληρος.

Διηγούνται ότι όταν ο πρίγκηψ Γεώργιος τής Ελλάδος 
είδεν όλα αύτά τά  θαυμάσια, είπεν, άστε'ίζόμενος, ότι ή 
Ε λ λ ά ; δέν είναι άρκετά μεγάλη διά νά χωοέσνι ολα αύτά 
τά  πράγματα. (Σ. Σ. Δέν τό πιστεύομεν νά έλέχθη παρό
μοιόν τ ι άπό τόν ύπερήφανον “Έ λληνα βασιλόπαιδα).

Τό βέβαιον είναι ότι κάποια μοίρα καλή παρεστάθη είς

τήνγέννησιν τής νέας πριγκηπισσης,όχι διότι έχει έξήνταφο- 
ρέματα καί άλουργίδας καί πολύτιμα κοσμήματα,άλλά διότι 
εύρε τήν εύτυχίαν είς τόν έρωτα ενός θαυμάσιου καί ώραίου 
ποίγκηπος, ό οποίος τής υπόσχεται τήν ζωήν πολύ εύτυχή.

ΙΙα ρ ιιίιν ϊι

Ο ΙΑΤΡΟΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ
ΤΥΦΟΕΙΔΗΣ ΠΥΡΕΤΟΣ  

Α '.

Ο όρος τυφοειδής παράγεται έν. τής Ελληνικής λεξεως 
τυφός, ήτις σημαίνει νάρκην. Πράγματι ή γενική έκλυσις 
τών δυνάμεων καί ή κατάπτωσις του νευρικού συστήματος, 
άτινα έκδηλοΰνται κατά τήν διάρκειαν του πυρετού τουτου, 
δίδουσι πολλάκις είς τήν φυσιογνωμίαν τού άσθενούς τήν έκ- 
φρασιν τής νάρκης.

Ό  μέγας χημικός Λ . G autier άνεκάλυψεν έντός τών ορ
γανικών ιστών τοξίνας, α ίτινες είσερχόμεναι είς τήν κυκλοφο
ρίαν τού άνθρώπου, ΰψούσι τήν θερμοκρασίαν,τούτέστι παρά- 
γουσι τόν πυρετόν. Είς τόν τυφοειδή πυρετόν ή αρχική έδρα 
τής νόσου έδράζει είς τά  έντερα, τών όποιων άλλοιωθείσα ή 
άπορροφητική έπιφάνεια άποροοφα τάς τοξίνας ταύτας α ίτ ι
νες μεταδίδονται εϊτα  είς τόν οργανισμόν.

Έν φυσιολογική καταστάσει ό βλεννοϋμήν τών έντερων ό 
τόσον καλώς διατεθειμένος όπως άπορροφά. τάς ρευστοποιη- 
θείσας τροφάς άντιτάσσει φραγμόν άνυπέρβλητον είς τήν 
έκχώρησιν τών σηπτικών προϊόντων. "Ότε όμως έν αύτώ 
ύφίστανται ρήγματα, αί άποσυντεθείσαι ούσίαι διηθούνται 
δ ι’ αύτών βραδέως καί οΰτω είσχωροϋσιν είς τά  αιμοφόρα 
καί λυμφατικά άγγεία .

Γερμανός βακτηριολόγος όνόματι Eberth άνεκάλυψεν έν 
τοϊς οργάνοις τών άσθενούντων έκ τυφοειδούς πυρετού ειδι
κόν μικρόβιον (βάκυλλον) οπερ εύρίσκεται έπίσης είς τά  με- 
μολυσμένα υδατα. Ό  βάκυλλος ούτος του Eberth είναι το 
βακτηρίδιον τού τυφοειδούς πυρετού. Ή  μετάδοσις δέ τού 
τυφοειδούς διά τού όδατος είναι λίαν παραδεδεγμένη. “Π μό- 
λυνσις μεταδίδεται είς τού; ιστούς καί είς πάντα τά  όργανα. 
Αί τοξίναι, άπορροφηθείσαι διά τής νοσηράς έπιφανείας τών 
έντέρων καί παρασκευασθείσαι έν τοί; ίστοϊς ύπό τού βακύλ- 
λου τού Eberth, μετίφέρονται πανταχού διά τού αίματος 
καί συγχρόνως, έν ω αύξάνει τάς έσωτερικάς καύσεις, άνυψοί 
τήν θερμοκρασίαν, έπιφέρει διαφόρους λειτουργικά; διαταρα- 
χάς είς τό νευρικόν σύστημα, είς τόν πεπτικόν σωλήνα καί 
είς αύτού: άκόμη τούς πνεύμονας.

Τούτων τεθέντων, θελομεν έννοήσει κάλλιον τήν άλληλου- 
χίαν τών φαινομένων,άτινα έκτυλισσονται κατά τήν άναπτυ- 
ξιν τού τυφοειδούς πυρετού. Ό  άσθενής δέν περιέρχεται 
αμέσως είς βαρείαν κατάστασιν. Κατ ’ άρχάς αισθάνεται κό- 
πωσιν, βαδίζει ώς κεκοπιακώς, αισθάνεται άδυναμίαν, τρώ
γει άνευ όρεξεως καί, έάν τόν προτρεψωμεν είς τούτο, κατα
λαμβάνεται ύπό μικρών υψώσεων θερμοκρασίας, αίτινες διαρ- 
κούσιν όλίγα.ς ωρας,καθ’ άς αί χείρες καί τό μέτωπον καίουσι.
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Λέν έχει διάθεσιν ο ι ’ ούδεμ.ίαν διασκέδασιν καί καθίσταται 
άδέξιος',διά πάσαν έργασίαν διανοητικήν. Κατά την διάρκειαν 
της νυκτός είναι άνήσυχος, ό ύπνος του διαταρασσεται υπο 
εφιάλτου. ΙΜετά παρέλευσιν δύο η τριών ημερών ή αδυνα
μία του αύξάνει, ό πυρετός όστις έπήρχετο κ α τ ’ άρχάς κατά 
παροξυσμούς καθίσταται συνεχής καί ό ασθενής αδυνατεί νά 
εγκαταλείψν) τήν κλίνην του. Ή  θερμοκρασία αύτοΰ ποικ'.λει 
μεταξύ 3 9 °  καί 3 9° 5 καί μάλιστα 4 0 °  είναι δέ έπάναγ- 
κες νά σημειοϋταί ή θερμοκρασία τήν πρωίαν καί έσπεραν 
διότι μας παρέχει πολυτιμοτάτην βοήθειαν επί τής πορείας 
τής νόσου. “Αμα ό πυρετός φθάσει εις τόν βαθμόν τούτον ή 
αδυναμία φθάνει μέχρι έκλύσεως, τό δέ πρόσωπον παρου
σιάζει μεγίστην απάθειαν. Πλειστάκις παρατηρεΐτατ έπί- 
σταξις, ότέ μέν κατά σταγόνας, άλλοτε δέ άφθονος καί 
επανειλημμένη. Οί# ενήλικες παραπονούνται διά κεφαλαλ
γίαν έ'ντονον. Τό πρόσωπον παρουσιάζει μεγίστην αδυνα
μίαν. Ή  γλώσσα δεικνύει επίχρισμα λεπτόν έν τώ  μέσω, 
είναι δέ ερυθρά κατά τά  άκρα καί τήν κορυφήν. Ή  όρεξις 
άπόλλυται, άλλ ’ ή δίψα είναι άσβεστος έν σχέσει πρός τόν 
πυρετόν καί ό ασθενής ζητεί νά πίνν) άκαταπαύστως. Ή  
αναπνοή επ ιταχύνετα ι ολίγον, οί παλμοί τής καρδίας καθί
στανται συχνοί, καθώς καί ό σφυγμός. Πολλάκις οί ασθενείς 
παραπονούνται διά πόνον τής κοιλίας έδράζοντα εις τό δε
ξιόν αυτής μέρος.

Άποκαλύπτοντες τήν κοιλίαν, παρατηροϋμεν αύτήν ολίγον 
διατεταμένην καί μετεωρισμένην, ως καί εύαίσθητον τή π ι
έσει. Τά έπώδυνα τα ύτα  φαινόμενα εξηγούνται ώς εκ τής 
φλεγμονής τής ολως ειδικής ήτις αναπτύσσεται εις τά  λεπ τά  
έντερα. Συνήθως οί ασθενείς τήν εποχήν ταύτην έχουσι πο λ- 
λάς κενώσεις καθ’ έκάστην δυσόσμους. Ε νίοτε δμως δυνα
τόν νά είναι δυσκοίλιοι.

Ιμάντες οί μυς χάνουσι τήν έλαστικότητά των καί αί κι
νήσεις τό εύρυθμον αύτών. “Οτε ό ασθενής δοκιμάσει νά κα- 
θίσ·/) επί τής κλίνης του αισθάνεται αδυναμίαν, ζάλην. ’Εάν 
τόν έγείρωσιν ό'ρθιον, έκ τής αδυναμίας καί ζάλης αισθάνε
τα ι συριγμούς καί βοήν κατά τά ώτα.

Ή  κατάστασις αυτη επιμένει ή ιδία κατά τήν πρώτην 
έβδομ.άδα τής νόσου, ή θερμοκρασία ώς ε’ίπομεν ανέρχεται 
εις 39° 5 καί τήν εσπέραν 40°. Συχνάκις υπερβαίνει καί αυ
τόν τόν βαθμόν. Αί νευρικαί διαταραχαί συνίστανται εις υ 
πνηλίαν σχεδόν εξακολουθητικήν, εις διέγερσιν εγκεφαλι
κήν, μέ ψευδαισθήσεις καί ολίγον παραλήρημα. Ό  ασθενής, 
απαλλασσόμενος τού εφιάλτου, είναι αναίσθητος επί τινας 
στιγμάς καί δέν αναγνωρίζει τά  πρόσωπα τά  περιστοιχούντα 
αυτόν.

Ή  δευτέρα έβδομάς τού τυφοειδούς πυρετού χαρακτηρίζε
τα ι διά τής έξακολουθησεως δλων τών προηγουμένων φαινο
μένων, άτινα ομως παρουσιάζονται μέ μεγαλειτέραν έντασιν.

II θερμοκρασία ποικίλει μεταξύ 39° καί 40° κατερχομένη 
ολίγον πρός τήν πρωίαν. ‘ Η αδυναμία καθίσταται έντονω- 
τέρα. Ό  ασθενής κείτα ι ύπτιος, ανίκανος σχεδόν νά κινείται 
επί τής κλίνης του. Έχει ύφος άφγρημένον, καί δτε τώ  άπο- 
τείνομεν τόν λόγον φαίνεται ώςγ/ά διακόπτεται από ό'νει-

ρον. ’Αποκρίνεται δέ εις τάς έρωτήσει? μας συντόμως καί 
οικκεκομμιενως.

II ομιλία του δυσχεραίνεται ώς έκ τής τρομώδους κινή- 
σεως τών χειλέων καί προπάντων έκ τής ξηρασίας τής γλώσ- 
σης, ή'τις φαίνεται ώς νά είναι προσκεκολλημένη έν τή υπε
ρώα. Ο ασθενής λησμονεί νά πίνν) διά τούτο οί όδόντες καί 
τ χ  χεεΧν) του έπικαλύπτονται ύπό έπιχρίσματος πυκνού ώς 
και ύπό έφελκίδων. ΙΙάντα ταύτα  τά  μέρη όφείλομεν νά 
καθαρίζωμεν καί διατηρώμεν ύγρά διά πλύσεως δι ’ αντιση
πτικής τίνος διαλύσεως. Οί μυκτήρές του έπίσης είναι πε- 
πληοωμενοι ύπό λεπτής τίνος κόνεως.

Η αναπνοή του είναι βαθεία καί συχνή. Οί παλμοί τής 
καρδίας του έπίσης συχνοί, άλλ ’ έκδηλοΰνται ύπό σφυγμού 
ασθενούς, διότι ό καρδιακός μΰς συμμετέχει τής γενικής μο- 
λυνσεως.

Η κοιλία προεξέχει καί είναι έλαφρώς μετεωρισμένη.
Οτε δε παρατηρήσωμεν τά δέρμα αύτής θέλομεν διακρίνει 

επ ’ αύτοΰ μικράς κηλίδας έρυθράς μεγέθους φακής. Όνομά- 
ζομεν δέ αύτάς ροδόχρους φακοειδείς κηλίδας. Ή  έξάνθησις 
αυτη σπανίως είναι πυκνή, ά λ λ ’ ομως είναι σημείον λίαν 
χαρακτηριστικόν τής άσθενείας, έάν μέχρι τής στιγμής αύ
τής εύρισκόμεθα έν άμφιβολία. ΙΙάσαι αί κινήσεις τού ασθε
νούς έκτελοΰνται κακώς. Α δυνατεί νά κατέλθν) τής κλίνης. 
Έάν δοκιμάση νά φέργι τήν χεϊρα εις τό στόμα άδυνατεΐ, 
καθότι αυτη καταλαμβάνεται ύπό κινήσεως τρομώδους.

Κατά τήν πορείαν τής τρίτης έβδομάδος,έάν ή έκβασις είναι 
ευνοϊκή, δλαι αί άνωτέρω περιγραφεϊσαι διαταραχαί άρχον- 
τα ι βελτιούμ.εναι. Ό  πυρετός κατέρχεται κατά ένα βαθμόν 
τήν πρωίαν, ε ίτα  κατά δύο, ό σφυγμός έπιβραδύνεται. Αί 
νύκτες διέρχονται ήσυχώτεραι, ύπνος άναπαυτικός άντικαθί- 
στα τήν άϋπνιαν καί τά  ό'νειρα τά  μέχρι τοΰδε διαταρά- 
ξαντα τόν ύπνον τού άσθενοΰς έκλείπουσιν. 'II φυσιογνωμία 
λαμβάνει τήν πρώτην αύτής έκφρασιν καί ό άρρωστος αρχίζει 
νά ένδιαφερεται διά τά  πρόσωπα καί αντικείμενα άτινα τόν

:ηνπεοιστοιχί^ουσι. II γλώσσα τά  χείλη άναλαμβάνουσι 
ροδίνην αύτών χροιάν καί ή όρεξις έπέρχεται άκατάσχετος. 
Ούτω προαναγγέλεται ή άνάρρωσ.ς.

ΆνΟΐι Βαιίιλειάόον ιατρός

ΤΟ ΜΑΡΑΜΜΕΝΟΝ ΚΡΙΚΟΝ
(Συνέχεια)

Ά λ λ ’ ήτο καν έρως δ ,τι ήσθάνετο διά τήν Ά μάλιαν ; 
και είξευρεν ώς τωρα άκοιβώς τί είναι έρως " ώς τήν έποχήν 
αύτήν ό έρως τού έφαίνετο μία τρέλλα, μίαψύχωσις, ώς κάτι 
τό όποιον δέν ύποτάσσεται ούτε εις τήν λογικήν, ούτε εις τήν 
θέλησιν, άλλά το όποιον κάμνει τόν άνθρωπον πολύ εύτυχή 
καί πολύ δυστυχή συγχρόνως,Μία έλξις τέλος πού φέρει άκα- 
τάσχετον ένα άνδρα πρός μίαν γυναίκα, καί μίαν γυναίκα 
πρός ένα άνδρα καί βταν άκόμη τίποτε δέν έχουν κοινόν καί 
συγγενές εις χαρακτήρα καί μόρφωσιν καί άνατροφήν.

Ά λ λ ’ αύτός εΐχεν αίσθανθή τίποτε άπό ολα αύτά διά τήν
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’ Αμάλιαν ή καί γιά  καμμίαν άλλην άπό τά  πολλά ώς τώρα 
κορίτσια όπου είχε γνωρίσει. Έ καμεν άνακεφαλαίωσιν όλων 
τών συμπαθειών του καί τών φλερτ· έζησε γ ιά  μια στιγμή 
τά  τελευταία τέσσαρα-πέντε χρόνια τής ζωής του, ώς έφήβου, 
έξαναπέρασε μέ τήν φαντασίαν του δλην τήν έρωτικην του, 
άλληλογραφίαν καί μέ μαθήτριας σχολείων καί μέ μοδιστρού- 
λες, καί μέ κάθε εί'δους γυναίκας καί έπείσθη, δτι ώς τήν 
στιγμήν αύτήν δέν εϊχεν έρωτευθή, δέν είχε πραγματικώς ά- 
γαπησει. Ή  Ά μάλια  τού ή'ρεσε, τού ήτο συμπαθής, τόν διε- 
σκέδαζε, άλλά βεβαιότατα δέν τού εΐχεν έμπνεύσει ώς τήν 
στιγμήν τσύλάχιστον αύτήν έρωτα σοβαρόν, δέν ύπήρχε μ ε 
ταξύ των ή έλξις εκείνη πού ενώνει γ ιά  ζωήν καί γιά  θάνα - 
τον ένα άνδρα μέ μίαν γυναίκα.

Ένα μήνα τώρα είχε πάρει τήν συνήθειαν νά την βλεπν) 
κάθε ημέραν, νά τήν άκούγ νά άστείζεται, νά γέλα , νά πε- 
ριπαίζτ). νά διασκεδάζγ, νά λέγν) πολύ νόστιμα διάφορες ά - 
νοησίες, νά μή κρύπτν) τίποτε, ούτε τάς κακάς άκόμη σκέ
ψεις της, νά ήναι τέλος εντελώς άλλοιώτικη άπό δλες τής ά λ 
λες γυναίκες πού έγνώριζε.

Μόλις τό περασμένο βράδυ γιά  πρώτη φορά, δταν έκάθισε 
εις τό π ι ά ν ο  καί έπαιξε μέ τόσον αί'σθημα καί με τόσον 
πάθος τού έφάνηκεν, άντελήφθη δτι κάτω άπό τό έςωτερικόν 
εκείνο τό τόσον ελαφρό καί επιπόλαιο έκρυπτετο μιά καρδια 
θερμή, γεμάτη άπό αί'σθημα, άπό τρυφερότητα. Ινχι τότε τήν 
έσύγκρινε μέ τό άψυχο πλάσμα, τήν έξαδέλφη του τήν ο 
ποίαν ήσθάνετο, δτι οί ίδικοί τού έτοίμαζαν, τού προωριζαν 
διά σύζυγον.

*0 φόβος του δ ’ άκριβώς μήπως τόν παρασύρουν οί ΙΙαραλη 
εις τά  σχέδιά των, άλλά καί ή συγκίνησις πού εΐχεν αίσθανθή 
τό βράδυ εκείνο, καί ή επιθυμία του νά πεισθή περί τής α ι
σθηματικότητας τής κόρης, τόν έκαμεν έπειτα , δταν εύρεθη- 
σαν μόνοι νά τής κάμν) τήν πρότασιν πού τής έκαμε. Καί 
τήν όποιαν, άφοϋ εκείνη τότε άντίκρουσε, μετα είκοσι τεσ- 
σαρες μόλις ώρας έδέχετο, εύχαριστημένη, εύτυχή;, ώς νά 
άπεφάσιζεν, άφού έπείσθη, δτι θά ήμποροΰσε καί νά άγαπησν) 
τόν Στέφα καί νά άγαπηθή άπό αύτόν.

Αύτή ήτο ή ιστορία του μέ τήν Ά μάλιαν, εις τήν όποιαν 
δμως δέν έβλεπεν ώς τώρα ούτε ίχνος έρωτος.

Ά λλά  τότε γ ια τί νά βιασθή νά δεσμεύσγ τόν εαυτόν του, 
ενώ ήτο τόσο'νέος άκόμη. Μέ αύτάς τάς σκέψεις ό νέος ά- 
πεκοιμήθη καί ήτο άργά προχωρημένη ή ήμερα δταν εξυ- 
πνισε,ή μάλλον δταν δύω δυνατά κτυπήματα εις τήν πόρτα 
του τόν έξύπνησαν.

ΤΙΙτο ή Ά μ άλ ια  μαζή μέ τόν γέροντα ιατρόν, οί όποιοι 
άρχισαν νά τού φωνάζουν άπ ’ έξω καί νά τόν περιπαίζουν 
γιά  τήν τεμπελιά του. Ό  Στέφας έσηκώθη, ένδύθη δσον ήμ- 
πόρεσε γληγωρότερα καί έτρεξε κάτω εις μίαν ταράτσαν, 
κλεισμένην άπό δλα τά  μέρη μέ τζάμια, καί στολισμένην δ
λην άπό θαυμάσια φυτά καί άνθη, δπου ήτο μαζεμένοι ολοι 
καί τόν έπερίαεναν γ ιά  τόν καφέ.

Μπράβο σου, Κύριε, είπεν ή Ά μάλια . Νά κάμης όλους νά 
σέ περιμένουν. Άκόμη καί τήν καϋμένη τήν "Αννα, ή όποια 
έν τούτοις δέν έχει φάει τίποτε άπό χθές τό μεσημερι. ΙΙραγ-

ματικώς ή Ά ννα  έκάθητο κοντά μέ τήν Μίνα εις τό άκρον 
τής ταράτζας καί έκοκίνισεν όλη, δταν ήκουσε τό ό'νομά της 
καί ήσθάνθη τό βλέμμα τού Στέφα νά στρέφεται πρός αύτήν.

Ά λλά  καί ό νέος, άν δέν έκοκκίνισεν, ήσθάνθη όμω; την 
καρδιά του νά κτυπα μέ όρμήν, εύθύς πού άντίκρυσε τό 
βλέμμα τού πτωχού κοριτσιού, νά γίνετα ι φωτεινό καί ζωο
γόνο καί νά στρέφεται πρός αύτόν μέ κάτι τό όποιον δέν 
ήτο μόνον εύγνωμοσύνη.

Αύτός είναι ό άληθινός έρως, τού έφάνη ώς νά τού έψιθύ- 
ριζε κάποιος. Καί μία μεγάλη λύπη τόν έκυρίευσε. Έ πλη- 
σίασεν έν τούτοις πρώτα εις τήν μητέρα του καί εις τόν γ ια 
τρό, τούς έζήτησε συγγνώμην γ ια τί άργησε νά κάτεβή, έ- 
πλησίασεν έπειτα τήν Ά μ άλ ια , εις τήν όποιαν παρεπονεθη, 
διότι δέν ήμπόδισε τούς άλλους νά τόν περιμένουν καί πρό 
πάντων διότι δέν έπέβαλεν εις τήν άρρωστη νά πάρν) τούλά- 
χιστον ένα ποτήρι γάλα.

Δέν παραδέχεται δτι είναι άρρωστη, ά λλ ’ δτι ούτε ήτο 
χθές, είπε σιγανά ή Ά μ άλ ια . Φαίνεται δτι τήν διέταξες νά 
γίνγ) καλά, δταν τής έπέβαλες νά κοιμηθή, καί αύτή τωρα μάς 
έδήλωσεν δτι είναι πολύ καλά. δτι έννοεΐ νά έπαναλάβν) τά 
μαθήματά της μέ τήν Μίνα, καί τά  καθήκοντά της έν γενει. 
Καί πραγματικώς άπό τό πρωί τά χρώματά της είναι καλ
λίτερα καί άπό χθές άκόμη, άναβαίνει καί κατεβαίνει της 
σκάλες μέ ζωηοότητα, είναι εύθυμη, εύχαοιστημενη και μο- 
νον έφαίνετο άνήσυχη, δταν έμαθεν δτι δέν είχες ξυπνήσει 
άκόμη.

Μήπως είναι άρρωστος, μού είπε. Λέν έρωτάτε, κυρία Ά μ ά 
λια  : Καί τότε ήλθα καί σού έκτύπησα. Καί ξέρεις, Στεφα, 
είπεν ή Ά μ άλ ια  άφού έπήρε τόν καφφέ της καί διηυθύνθη 
εις τό άλλο άκρον τής ταράτσας, μήν κάμγς λόγον εις κα
νένα άκόμη γιά  τούς άρραβώνας μας. Εις τόν γιατρό εί'πα- 
μεν δτι ήσαν άστεϊα, δσα έλέχθησαν χθές. Ά ς  άφήσωμεν νά 
ώριμάσν) πρώτα μεταξύ μας ή ιδέα αύτή, νά καταλάβωμεν 
καλά δτι ό ένας ήμπορεΐ νά κάμν) τόν άλλον εύτυχή, νά ά- 
γαπηθοΰμεν πολύ πολύ καί τρελλά, τρελλά καί τότε . . . 
Κ »ί ή Α μαλία  έκοκίνισεν, δταν είπε τά τελευταία λόγια 
καί έφαίνετο ώς νά έπερίμενε μέ άνυπομονησίαν τ ί θά έλε- 
γεν ό Στέφας.

’Εκείνος δμως έσιώπησε καί τήν έβλεπεν ανήσυχος. "Ισως, 
έσκέφθη, ή ’Ά ννα διηγήθη τήν χθεσινήν σκηνήν, ίσως με ή'- 
κουσαν τήν νύκτα καί με ύποπτευθησαν.

Καί ταραγμένος, δυστυχής, ώς άνθρωπος, τόν όποιον υπο
πτεύονται καί θεωρούν άνάξιον έμπιστοσύνης άπηντησεν εις 
τήν Ά μάλιαν. Θά κάμω δ,τι θελ εις καί όπως θελγς.

Ά λ λ ’ ή Ά μ ά λ ια , ή όποία είχε παρατηρήσει δτι ή καύ- 
μένη ή Ά ννα  έχλώμιανε καί παρηκολούθει μέ άγωνίαν τήν 
συνομιλίαν των, τήν έφώναξε κοντά της. Βλέπεις, είπεν εις 
τόν Στέφα, δτι πραγματικώς είναι εντελώς καλά καί δτι ή 
Κηφισσιά έθαυματούργησε . . .

Καλή μέρα, κυρία Ά ννα , είπεν ό Στεφας, ό όποιος καί 
πάλιν ήσθάνθη κάποιαν στενοχώριαν, άλλά καί κάποιον θαυ
μασμόν . . . [Ιολύ καλά, βέβαια. Καί μέ πολύ ώραια χρώ- 
μ.ατα. Ά λλά  καί πολύ άτακτη , άφού δέν έφαγεν ώς τώρα.
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Καί διευθυνόμενος πρός τόν καθηγητήν του : Κύριε Καθηγητά, 
είπε, όέν είσθε αρκετά αυστηρός με τούς αρρώστους σας.

Αυστηρός, αυστηρός ! Μήπως ή'ξερα ότι δέν είχε πιει καν 
ενα ποτήρι γάλα. Αυτή τή στιγμή τό μανθάνω. Καί, παρα
καλώ, έπρόσθεσεν ; όλοι θά προγευματίσωμεν καλά καί τ α 
κτικά με γάλα καί αυγά, καί κάτι κρύο πουλί που έμεινεν 
άπό χθές καί ό 'χμ ,έ φλυτζανάκια μαύρους καφφέδες, όπως 
βλέπω τάς κυρίας νά κάνουν. Καί πριν άκόμη νά τελειώσν] 
την φράσιν του, έπαρουσιάσθη ο υπηρέτης του μέ ένα δίσκον 
γεμάτον άπό διάφορα Ορεκτικά καί αύγά βρασμένα καί γλυκά 
τοϋ ποτηριού καί ωραίες φράουλες, κομμένες τήν στιγμήν ε
κείνην άπό τόν κήπον.

’Εμπρός, είπεν δ γιατρός, ολοι είς τάς θέσεις σας. "Ετσι 
προγευματίζουν είς τήν εξοχήν. Θά φκμε καί έ'πειτα θά κά- 
μωμεν ένα περίπατον είς τό δάσος. Δεν ήλθαμε βέβαια εδώ 
γ ιά  νά καθήμεθα κλεισμένοι μέσα. ’Εμπρός, μικρούλα μου, 
εδώ κοντά μου, νά σέ προσέχω, νά ίδώ τί θά φάγγς. Ό κα-

Ε Π Ι Φ Τ Λ Λ Ι Σ

ΤΙ ΚΡΙΜΑ.
Είς τό σαλόνι τής κ. Φλερή τό πλημμυρισμένο άπό άνθη καί φως, ό 

χορός εύρίσκετο είς την άκμήν του. Ή μουσική έσκόρπιζε γλυκείς 
ήχους ενός συναρπαστικού βαλς του Στράους καί ολοι οί χορευταί μέ 
ζωηρότητα είχαν ριφθή ε’ις τήν ζάλην του χορού.

II Λίνα Φάρμπου μία από της ποιο χαριτωμένες κυρίες τής συνανα
στροφής, καθισμένη σέ αναπαυτική πολυθρόνα εκύτταζε μέ τά περιπαθή 
της μάτΙα, τά οποία έσκίαζε κάποια μελαγχολία,τούς χορευτάς. Έρρι- 
πτε τό βαθύ της βλέμμα πότε είς τό ένα ζεύγος, καί πότε είς τό άλλο, 
χωρίς νά Φαίνεται ευχαριστημένη άπό όλην αΰτην την εορτήν. Δέν 
είχε διόλου όρεξι εκείνο τό βράδυ καί δι’ αυτό δέν ήθέλησε νά χορεύση, 
παρ’ ολας τάς προσκλήσεις των κυρίων, ε’ις τούς όποιους ήρεσκεν υπερ
βολικά, άλλά καί έπείσμωνε Φοβερά τό άγέρωχον καί ή ύπερηφάνειά της.

Ευτυχής ϋπαρξις, έλεγαν οί πολλοί" ϋπαρξις μυστηριώδης, έλεγαν οί > 
παρατηρηταί καί ψυχολόγοι, οί οποίοι ύπό τήν συνήθη ευθυμίαν καί ζω
ηρότητα τής Λίνας διέβλεπαν μυστικήν μελαγχολίαν. Καί πράγματι ή 
ευθυμία αυτή ήτο ολως φαινομενική.

ΙΙολλάκις ¿γελούσε διά νά κρύψμ μίαν άκράτητον επιθυμίαν της νά 
κλαύση. Είς μίαν τέτοιαν περίστασιν την εύρίσκομεν αύτό τό βράδυ, 
πού καθισμένη σέ μιά γωνία μέ κάποια νωχέλεια εκύτταζε τό πλήθος 
τών χορευτών.

Είχεν έλθει εκεί διά νά διασκεδάση καί όμως έπληττε.Ό λα τής έφαί- 
νοντο γελοία, όλα άνοστα. "Ηκουε δίπλα της ενα κύριον, ό οποίος έκά- 
Οιξε κοντά στήν ντάμα του, μία άσχημη πολύφερνη, είς τήν όποιαν 
έλεγε ότι είνε βασίλισσα τού χορού καί χίλια δυό άλλα ψεύματα είς τά 
οποία εκείνη έπίστευε καί έφαίνετο ευτυχής. Τόσο δέ αηδίασεν ή Λίνα, 
πού δέν είμπόοεσε νά κρατηθή καί άφήκε τήν θέσιν της, διέσχισε τούς 
χορευτάς καί έβγήκεν έξω νά πάρη λίγο άερα.

Αυτήν τήν στιγμήν πολλοί κύριοι ώδηγούσαν τές ντάμες των είς τό 
θιιΓΓεΙ διά νά τής προσφέρουν κάτι. Ή Λίνα έρριψε ένα βλέμμα είς όλα 
τά ζεύγη καί επειδή δέν ηύρε ό τ ι έζητοΰσεν, έπροχώρησε καί έστάθη 
είς τήν πόρταν ενός μικρού σαλ .νιού, τό οποίον εχρησίμευεν ώς ανα- 
παυτήριον.

Τό σαλονάκι αυτό ήτο έρημο εκείνη τή στιγμή άπό κόσμ,ο, μόνον 
ένας νέος κύριος ήτο ξαπλωμένος επάνω σέ μαλακό ντιβάνι καί εκά- 
πνιζε. Τό ποόσωπο αύτό φαίνεται ότι έζητούσε ή νέα κόρη, διότι μό
λις τό είδε άφήκε επιφώνημα εύχαριστήσεως. ΊΙτο ό Βίκτωρ Δαρκλής, 
ένας άπό τούς καλιτέρους νέους, με πολύ πνεύμα καί εύγενή αισθή-

θηγητής σου τών μαθηματικών δέν θά μκς φθάση" εως έδώ> 
καί έβαλε τήν Ά νναν νά καθίσ-/) αριστερά του, ενώ Δ’εςιά του 
έκάθητο ή κ. Μοίρα.

’Εδώ δέν έχει ετικέτες, είπεν ό γιατρός. Ο καθένας θα 
κάθεται όπου θέλει καί θά κάνη ότι θέλει. Μόνον ή Ά ννα θ ά  
κάνη δ,τι θελω εγώ, έως ότου νά γίνη εντελώς καλά.

Ή  ’Άννα ¿κοκκίνισε καί είπε σιγά, σιγά ; Είμαι εντελώς 
καλά, όπως ήμουν πριν νά άρρωστήσω, καί έ'βλεπε τον Στεφα, 
ώς νά ήθελε νά του είπή. Βλέπεις ότι κάμνεις θαύματα καί 
ότι μόνον μέ τά  καλά σου λόγια έγιατρεύθηκα έντελώς.

Καλά, καλά, βέβαια, είπε ό· γέρων ιατρός, άλλά πρέπει 
νά δυναμώσουν τά έξηντλημένα νεϋρα σου, κορίτσι μου, καί 
νά απόκτησης αίμα καί δυνάμεις, γ ιά  νά γίνης καλά γιά 
πάντα. Καί γ ι ’ αύτό θά καταπίνης τήν ημέραν εξ αύγά, θά 
πίνης γάλα αρκετό, θά τρώγης φρούτα όσα θέλεις καί θά με- 
νης είς τύ ύπαιθρον κάτω άπό τά πεύκα πέντε εξ ώρας.

Ή  Ά ννα  έκοκκίνησε και ήθέλησε νά άπαντήση κάτι, ά λλ ’

ματα. Καί ώς επιστήμων καί ώς άνθρωπος έξετιματο πολύ, μολονοτι 
δέν εξέφευγε τήν ζήλειαν μερικών καί τάς κατακρίσεις των. Ευθύς και 
ειλικρινής πάντοτε, δέν είμπορούσε νά κολακεύση, νά προσποιηθή καί 
νά κάμη πολλάς ύποκλίσεις εμπρός είς τάς κυρίας" δΤ αύτό ίσως δεν 
εφιγουράριζε πολύ είς τόν γυναικείον κόσμον όπως άλλοι φίλοι του. ’Εν 
τούτοις αί ολίγαι πού ειξευραν νά κρίνουν, τόν εκτιμούσαν πολύ καί 
έπεζητούσαν τήν συναναστροφήν του. Μία άπό αύτάς ήτο ή ιδιότροπος 
Λίνα, ή όποια, μόλις τόν ¿γνώρισε, ¿δείκνυε πάντοτε την εις αυτόν προ-
τίμησίν της είς όλες τής συντροφιές.

Εύρισκε ότι έξεχώριζε άπό όλους τούς άλλους καί ¿'τι ¿συμφωνούσαν 
πολύ αί ίόέαι της μέ τάς ίόιχχς του" δι’ αύτό αγαπούσε νά συζητή συ
χνά μέ τόν Βίκτωρα δι’ όλα ανεξαιρέτως τά ζητήματα μέ ειλικρίνειαν 
καί εμπιστοσύνην, τήν οποίαν δέν είχε διά κανένα άλλον. Τόσο περισ
σότερο συναναστρέφετο τόν νέον, όσον έβλεπε τόν θαυμασμόν του προς 
αύτην καί την μεγάλην του συμπάθειαν.

’Επεδίωκε λοιπόν νά εύοίσκεται μόνη μαζή του, ιδίως όταν ήτο δύσ
θυμος, μελαγχολική, όπως εκείνο τό βράδυ. Κανείς δέν είμπορούσε εις
αύτήν τήν περίστασιν νά τήν εύθυμήση, νά τήν ανακούφιση κάπως, 
εκτός αυτού Αυτός ήτο ό λόγος πού έδειξε τόση χοερά, όταν τόν ειδε 
μόνο ’στο όμορφο σαλονάκι, καί τήν έκαμε νά βρεθή 'στη στιγμή σιμα 
του καί νά τού δώση τό χέρι της μέ πολλήν οικειότητα

Τέλος πάντων, του είπε, σάς βρίσκω μόνο, έτσι όπως ήθελα. Είμαι 
τόσο στενοχωρημένη άπόψε, τόσο νευρική καί σάς ζητώ γιά νά μου 
δώσητε λίγη όρεξι, λίγη εύθυμία.

"Αχ ! αύτή ή ζωή τί άνοστη πού είνε" δέν μου παρουσιάζει κανέν 
θίλγητρον. πάντα τά ίδια" ψευτιές, ύποκρισίες, καί τίποτε περισσότερον.

Ώ  ! σάς βεβαιώ, φίλε μου, ότι είμαι πολύ δυστυχής πού δέν μπορώ 
νά ευχαριστηθώ όπως όλαι αί άλλαι τής ηλικίας μου.

Πήτε μου σείς, ό οποίος νομίζω ότι έχετε διαφορετικάς ιδέας τών 
άλλων, ευρίσκετε πραγματικήν εύχαρίστησιν είς αύτάς τάς συναναστρο- 
φάς ; έάν ναι, εξάπαντος τότε εγώ θά είμαι ό πίό παράξενος άνθρωπος 
τού κόσμου.

’Εκείνος, τού όποιου ή καρδιά ήτο γεμάτη άπό έρωτα, δέν άπήντησεν 
αμέσως. Σκέφθηκε λίγο" έπειτα την έκύτταξε καλά μέ τό βοΛύ του 
βλέμμα καί έπί τέλους είπε : Ναι καί όχι. Δηλαδή δεν εύχαριστούμαι 
ιός έπί τό πλείστον, άλλ’ υπάρχουν όμως στιγμαί πού απολαμβάνω καί 
άποζημιούμαι.

Υπάρχουν καί απολαύσεις είς αύτην την ζωην, πρέπει νά τό πα- 
ραδεχθήτε αύτό. Νά αύτή τή στιγμή έχετε μεταβληθή" τά μάτ^α σας 
εκφράζουν εύχαρίστησι, δέν είσθε όπως πριν. Ά ν  ¿ρωτήσετε έμενα τί

ό γιατρός τήν διέκοψε. Δ ι’ όλα αύτά τής είπε, θά φροντίσω 
έγώ. Άπό σήμερα είσαι είς τήν ίδικήν μου υπηρεσίαν. Θά 
(χοΟ διαβάζης κάθε ημέραν τής εφημερίδες καί θά έπιβλέπης 
εδώ τόν κήπον καί τό σπήτι. Έ γώ  τό καλοκαίρι αύτό θά 
τό περάσω εδώ, διά νά τακτοποιήσω τό βιβλίον μου διά τήν 
σχολικήν σχολαστικότητα καί θά μου είσαι πολύτιμος διά τάς 
πληροφορίας τών όποιων έχω ανάγκην.

Ή  κ. Μοίρα μου έλεγε προ ολίγου, ότι άν ένοικιάζετο τό 
σπίτι τοϋ αδελφού μου, θά τό ’νοίκιαζε γ ιά  τό καλοκαίρι. 
Λοιπόν ή κυρία Μοίρα θά ’νοικιάση τό έπάνω πάτωμα καί 
έτσι δέν θά χωρισθής άπό τούς φίλους σου καί θά εί’μεθα όλοι 
μαζή ’σάν μία ^ίκογένεια.

Καί τό δίπλωμά μου ; είπεν ή ’Άννα, ή οποία ένόμιζεν ότι 
ονειρεύεται. Τάς εξετάσεις μου ..

Ό γιατρός έθυμωσε.*ΑΠ όταν εγώ λέω κάτι, πρέπει νά
μέ ύπακούουν, είπε. Τό δίπλωμά σου.........Τί θά τό κάμης τό
δίπλωμα ;

αισθάνομαι, θά σας είπώ, ότι νοιώθω την μεγαλητέρα χαρά τού κόσμου.
Μπα, είπεν ή Λίνα περιέργως, άλήθεια ;

Ναι, δέν αστεΐζομαι, είμαι εύτυχής πού ’βρίσκομαι σιμά σας, πού 
βλέπω τά φο3τοβόλα αύτά μάτια, πού άχούω τή γλυκειά φωνή σας, τή 
φωνή αύτή τή μ-άγο πού μέ συγκινή καί μού φέρει παλμούς στήν καρ
διά. Ή φωνή του έτρεμε καί δεν είμπόρεσε περισσότερο νά προχωρήση. 
Έσιώπησε καί την εκύτταξε μέ άγάπην.

Ή Λίνα είς τήν όποιαν λίγο άποτόμως ήλθεν ή άποκάλυψις αύτή,τα
ράχθηκε καί αίσθάνθηκε κάποιον φόβον.

Μέ ενα κίνημα βρέθηκε λίγο μακρύτερα τού νέου καί χωρίς νά σκε- 
φθή πολύ τού είπε με φωνήν σοβαράν.

-  Κύριε Δαρκλή άπόψε είσθε διαφορετικός,’φέρεσθε άλλοιώτικχ μαζύ 
μου, μο'ϋ μιλείτε σάν έρωτευμένος. Ώ ! θά είνε λυπηρόν αύτό, διότι 
εγώ δέν αισθάνομαι τίποτε, δέν είμαι δώλου ερωτευμένη μαζύ σας. Ει- 
σθε γιά μ.ένχ ένας φίλος άπό τούς καλλιτέρους καί τίποτε περισσότερον. 
Ένόμισχ, ότι τό είχατε έννοήση. Καί έσηκώθη, έκαμε λίγα βήμ,ατα 
και έκάθησε απέναντι του ψυχρά τώρα, στενοχωρημένη κάπως.

Τά λόγια αύτά τής Λίνας έσβυσαν άμέσως τήν χαρά τού νέου" ήτο 
μία ψυχρολουσία, την όποιαν δέν επερίμενε διόλου. Άπό ώχρότατος έ
ξαφνα τά μάτια του έλαβαν μίαν λάμψιν όργής. Ή φυσική του υπερη
φάνεια έξηγέρθη. Δέν ήτο άπό τούς νέους εκείνους αύτός πού ικετεύουν, 
πού έκλιπαρούν, δι’ αύτό άφού παρήλθε λίγο ή'ταραχή του, τής είπε :

— Λοιπόν δέν δέχεσθε τόν ειλικρινή κχί τίμιον έρωτά μου; "Εχετε 
πολύ δίκαιον. Σείς ή ύπέροχος νά άγαπήσητε ενα κοινόν άνθρωπον, όπως 
έμέ. Σας παρακαλώ νά λησμονήσετε, ό τ ι σας είπα" ητο μία τρέλλα ή 
όποια παρήλθε' του λοιπού σας βεβαιώ δέν θά σας ενοχλήσω.

Ή Λίνα ήννόησεν ότι ή άπάντησίς της ήτο άπότομος καί διά μιας 
άνεκάλυπτεν ή ’ιδία, ότι δέν ήτο ειλικρινής ’Ελυπείτο φοβερά, διότι τόν 

είχε λυπήσει, έσκέπτετο πώς νά διορθώση τό κακόν πού έκαμε, άλλ’ 
ήτο πλέον άργά. Μέσα είς τό σαλονάκι τήν στιγμήν έκείνην έμβήκε έ 
νας κύριος ηλικιωμένος, ό οποίος άμα τούς είδε έτσι σοβαρούς καί ψ υ 
χρούς είπε γελαστός : «Δέν μού λέτε σείς έδώ μέσα συνωμοσία κά- 
μνετε ;»

Ναι, είπε ό Βίκτωρ καί σηκώθηκε άπό τή Οέσι του νευρικός. Εύτυ- 
χώς άμέσως ήλθαν καί άλλοι κύριοικαί κχτώρθωσ: νά φύγη άπχρχτή-
ρητος.

Όταν υστέρα άπό λίγες ώρες ό χορός έληξε καί ό κόσμος έφευγεν ή

Ή  Ά ννα  ¿βούρκωσε και δέν ¿τόλμησε πλέον νά είπή τ ί 
ποτε. Ή  Ά μ άλια  όμως διέκοψε τό γιατρό. Πώς τί θά τά 
κάμη ; Δέν θά μείνη βέβαια, γιατρέ, όλη της τή ζωή μαζή 
σας, γ ιά  νά σας διαβάζη εφημερίδες...

Καλά, καλά, είπεν ό Στέφας, τό δίπλωμα θά τό πάρη, 
όταν θά είναι έντελώς, έντελώς καλά.

Μετά τήν μικράν αύτήν συζήτησιν επήλθε κάποια σιωπή 
καί όλοι έφαίνοντο νά ¿πρόσεχαν είς ο,τι έ’τρωγαν καί έπιναν 

Ή  κ. Μοίρα ήτο σοβαρωτέρα άπό όλους καί έφαίνετο δυ- 
σαοεστημένη. Έ π ί τέλους δέν έννοοϋσεν όλες αυτές τής φ ι
λανθρωπίες καί δέν τής άρεσε νά βλέπη τό πτωχοκόριτσο αύτό 
νά άπασχολή όλους καί νά γίνεται τό κέντρον τής προσοχής 
τοϋ ενδιαφέροντος όλων. Λυτή μάλιστα ή αιφνίδια προσφορά 
τοϋ ίατροΰ νά τήν προσλάβη είς τήν υπηρεσίαν του τής έφάνη 
ολίγον παράξενη. Ά λλά  καί τοϋ Στέφα τό ένδιαφέρον τήν 
έπείραξε. ’Έλαβε λοιπόν όριστικώς πλέον τήν άπόφασίν της. 
Αύτή ή ιστορία μέ τήν "Άνναν έπρεπε νά τελείωση.

Λίνα μέ βλέμμα άνήσυχον ζητούσε μέσα είς τό πλήθος τόν φίλον της. 
Έστάθη όμως άούνατον νά τόν ίδή, διότι ό νέος είχε φύγει πρό πολλού.

Όταν βρέθηκε είς τό σπίτι της, μόνη είς τό δωμάτιόν της, τότε ά 
φήκε νά φανή όλη ή λύπη της, όλη ή ταραχή της. Εεδύθηκε μέ νευ
ρικότητα, πέταξε τό ώραίο φόρεμά της σέ μία καθέκλά, κλονιζόμενη δέ, 
έπεσε στή στιγμή ’στο κρεββάτι της. Έπασχε πολύ, δάκρυα τής ήρ- 
χοντο είς τά μάτια, κάτι έπίεζε τό στήθος της. Έστάθη άδύνατον νά 
κοιμηθή όλην την νύκτα" ή σκηνη τού μικρού σαλονιού άναπαρίστατο 
άδιακόπως είς τήν φαντασίαν της καί δέν τήν άφηνε νά ήσυχάση. Ή- 
σθάνετο ότι έλύπησε κατάκαρδα τόν τίμιον καί εύγενή έκείνον νέον, τόν 
οποίον άνεκάλυπτε τώρα ότι αγαπούσε καί αύτή.

Έφοβεΐτο μήπως τόν χάσει διά παντός, μή έν τή άπελπισία του 
έκείνος διέκοπτε πλέον κάθε σχέσιν μέ αύτήν. "Ωστε ή αγάπη τής ήτο 

μεγαλειτέρα πρός τόν νέον αύτόν, άφ’ οτι ¿νόμιζε: Τί τής συνεβαινε
δέν ήμποροΰσε καλά νά έννοήση, ταραγμένη καθώς εύρίσκετο. Καί επε
ρίμενε μέ άγωνίαν νά περάση ή νύκτα. "Ηθελε όσον τό δυνατόν γλη- 

γορώτερα νά τόν έβλεπε, νά τού μιλήση, νά έξηγηθή μ,αζύ τον. Ά λλά  
θά ήρχετο άραγε είς τό σπίτι της, όπως συνήθως ; Έν έναντία περι- 
πτώσει έπρεπε νά τού γράψη" αύτό ήτο λίγο ταπεινωτικόν όι’ έχυτήν, 
άλλ’ έπρεπε νά θυσιάση τήν υπερηφάνειαν της.

Ή επαύριον ήτο δι’ αύτήν ημέρα άγωνίας, Επερίμενε, έπερίμενε 

καί έκείνος δέν εφάνη. Ώ ίσως ήτο άδιάθετος, θά έπερίμενε καί τήν 
άλλην ημέραν άκόμη καί ύστερα θά άπεφάσιζε νά τού γράψη. Φευ! και 
ή δευτέρα ήμερα έπέρασε χωρίς νά φανή. Ώχρα, λυπημένη έκάθητο 
εμπρός είς τό παράθυρον μέ μίαν εφημερίδα είς τά χέρια καί προσπα
θούσε νά διαβάση. "Εξαφνα τά μάτια της έπεσαν είς τήν εξής όλιγόστι- 
χον είδησιν. « Άνεχώρησ: δΓ Εύρώπην πρός εύρυτέρας σπουδάς ό κάλ- 
λιστος νέος Β. Δαρκλής». Δέν επρόφθασε νά τελειώση τήν ίδια στιγμή 

τής έφεραν ένα μπιλλιέτο, τό οποίον διηυθύνετο πρός αύτήν. Ή Λίνα 
τό ήρπασε, έσχισε τόν φάκελλον καί άνέγνωσε τό όνομα έκείνου. Κάτω 

άπό τό όνομα ήσαν γραμμένα τά ψηφία π α. καί τίποτε περισσότερον.
Εννόησε πλέον ολα. Έσφιγξε τήν κάρτα είς τά χέρια της, ένώ δύο 

δάκρυα έπεσαν άπό τά ώραία μάτια της καί δύο λόγια έξεύφευγαν άπό 

το στόμα της. Τ ί κ ρ ί μ α !

 ̂ Τύρναβος Χαμ»κλ.ε«α Κ «»6ο τ·ν .ίϋο ν
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Π αρακαλοννται θερμώ ς αί κηΟ'νστερονοαι σννδρο- 
μάς νά τάς στείλονν.

Τ Α  ΠΟΛΓΤΙΜΑ ΕΙΔΗ ΣΑΣ
'Η οδός Έρμου ηρχ,ισε καί πάλιν νά εμψυχώνεται, νά ζωηρεύη, νά 

εξωραΐζεται. Τώρα μέ τον χειμώνα, μέ τάς προσεχείς έορτάς, μέ τούς 
γάιαους πού αναγγέλλονται, ή οδός Έρμου εκθέτει τά ώραίά της πράγ
ματα, τάς νέας της προμήθειας.

Τά άδαμαντοπωλεΐα ιδία απαστράπτουν πλέον απ’ άκρου εις ά’κρον. 
Προχθές επέρασα από τό αδαμαντοπωλεΐον Τσαμπούλα και Μάρκου. Η 
προθήκές του μέ έκαμαν νά σταμ,ατήσω μέ απορίαν καί έκπληξιν καί νά 
φαντασθώ διά μίαν στιγμήν, ότι εύρισκόμην εις τήν Rue de la Paix των 
Παρίσίων. Διαμάντια, κοσμήματα έν γένει κάθε ε’ιδους καί κάθε γού
στου, άσημικά σκεύη πολύτιμα, bibelots, δίσκοι, σερβίτσια, ουρολογία., 
όλα φέρουν ένα cachet ιδιαίτερον, όλα είναι ώραΤα καί σχετικώς εύθυνά 
πολύ.

Τόσον μου ήρεσαν, ώστε θά συνιστουσα εις τάς άναγνωστρίας μου, 
καί εις έκείνας άκόμη όπου δεν έχουν νά άγοράσουν τίποτε, νά περά
σουν άπό τό κατάστημα Τσαμπούλα καί Μάρκου,διά νά απολαύσουν ένα 
τόσον ώραίον θέαμα.

Καί έκεϊναι πάλιν πού έχουν νά αγοράσουν, νά διευθυνθούν χωρίς κα
νένα ενδοιασμόν εις αύτό.

Τ Α  Α Ν Θ Η
'Ως έγράφαμεν καί προχθές ή εποχή των άνθέων καί 

των ωραίων φυτών εύρίσκεται εις τήν άκμην της. Εις τά 
γεύματα , εις ' τάς ύποόοχάς, εις τάς ονομαστικής έορτάς 
τίποτε δεν στολίζει καί δεν κάμνει ποιητικωτέραν έντύπω- 
σιν άπό κάνιστρα οιραία άνθέων καί άπό βάζα γεμάτα 
άνθη. Είναι τά  ωραιότερα καί έκφραστικώτερα δώρα, διά τά 
όποια πρέπει νά έξοδεύν] κανείς, χωρίς νά συζητή.

Ό  κ. Τσοϋτσος είναι ό καλλιτέχνης άνθοπώλης, τό κατά
στημα του οποίου άμιλλατα ι πρός τά  καλλίτερα εις τό εί
δος αύτό εύρωπαΐκά. Τήν εποχήν αυτήν τά τριαντάφυλλά 
του, φράνσες καί άλλα, είναι τόσον ωραία, τά  τοποθετεί δέ 
καί τόσον καλά, ώστε νά άποτελ,οΰν τό ώραιότερον δώρον 
ε’ίτε εις γάμον, είτε εις εορτήν. ’Αλλά καί τά  φυτά του 
είναι έ'ξοχα, είτε φυσικά, είτε τεχνητά. Διότι καί τά  τ ε 
χνητά φυτά εγειναν τώρα πολύ, πολύ τής μ.όδας. Λατάνιες, 
φύκοι, πολυτρίχι καί κάθε πρασινάδα πωλούνται εις τό άνθο- 
πωλεΐον Τσούτσου,στολίζουν θαυμασιως τά  σαλόνια,χωρίς νά 
διατρέχουν τόν κίνδυνον νά ώχριάσουν καί νά μαρανθούν. Αί 
τιμαί του λογικώτατα ι.

Φ. Λ Α Β Δ Α Σ  ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ
ΓΙολλά άπό τά  δώρα τής Ελληνικής τέχνης καί εγχω

ρίου βιομηχανίας, τά  όποια θά προσφερθούν άπό τήν Αύλήν 
πρός τήν ποιγκήπισσαν Μαρίαν Βοναπάρτη ήγοράσθησαν άπό 
τό επί τής όδου Σταδίου άριθ. 12 κατάστημα τού κ. Φ. 
Λάβδα.

Διότι ό κ. Λάβδας είχε τήν ¿γραίαν ιδέαν νά πλαισιώσν) 
μέ τής ωραίες καί καλλιτεχνικές κορνίζες τού καταστήμα
τος του, μ.ερικά άπό τά  καλλίτερα έργα τών μ.εγαλων μ,ας 
ζωγράφων. Καί έτσι ό άγοοαστής ενώ άποκτα ένα ώραίον 
έ'ογον τέχνης, χωρίς νά μεταβαίνη διά τούτο εις καλλ ιτε
χνικά εργαστήρια, τό έχει συγχρόνως έτοιμον κορνιζωμένου 
μέ κορνίζαν ιυραίαν, ή όποία καί τό έργον άναδεικνύει ιήραιό- 
τεοον καί αύτή καθ’ έαυτήν είναι έ'να καλλιτέχνημα.

Ή  Α. Β. Υ . ή πριγκήπισσα Σοφία έπρομηθεύθη δύο 
τοιαΰτα έργα τέχνης, άπό τό κατάστημα τού κ. Λάβδα. Τό 
ένα διά νά τό προσφέρη μεταξύ άλλων δώρων της εις τήν 
ποιγκήπισσαν Βοναπάρτη καί τό άλλο διά τό ΐδικόν της 
απλάτι.

Π Ο Λ Υ Τ Ι Μ Ο Ν  ΕΦΟΔΙΟΝ Τ Ω Ν  ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Τώρα μέ τά γεύματα καί τάς εσπερίδας καί τά άπογευμ,ατινά τέίά 

είναι απαραίτητον διά κάθε καλήν οικοκυράν νά είναι έφωδιασμένη μέ 
ενα καλό βιβλίον μαγειρικής καί ζαχαροπλαστικής. Τό βιβλίον τού κα- 
Οηγητού τής μ,αγειρικής εις την Επαγγελματικήν σχολήν κ. Ευαγ
γέλου Μαλή περιλαμβάνει τάς συνταγάς τών ώραιοτέρων καί εΰκολω- 
τέρων φαγητών καί γλυκισμάτων καί άποβαίνει πολύτιμος οδηγός διά 
κάθε καλήν νοικοκυράν. Μέ τήν Βοήθειαν τού βιβλίου αυτού ήμπορούν 
νά κατασκευασθούν εις το σπίτι τά πλέον δύσκολα φαγητά καί κάθε εί
δους γλυκίσματα, κέϊκ, μπισκότα, μπομπόνια, φρούτα ζαχαρένια, λι
κέρ, κεράσια, τέλος όλα τά είδη τά οποία άγοράζομεν εις τά ζαχαρο
πλαστεία εις διπλάσιάν τιμήν.

Τό βιβλίον τού κ. Μαλλή πωλείται εις την ’Επαγγελματικήν Σχο
λήν όδος 'Ομήρου 24 καί εις τά βιβλιοπωλεία αντί μιας δραχμής. Οί 
έκ τών επαρχιών καί τού εξωτερικού έπιβαούνονται καί μέ τό εικοσάλε
πτου γραμματόσημου του ταχυδρ. τέλους. '

ΕΙΣ ΤΗΣ ^ Σ Π Α Ρ Τ Η Σ  Κ Α Ρ Α Σ ^ Α Μ Α Τ Ή '"
Τώρα μέ τούς γάμους τού πρίγκηπος Γεωργίου ή περισ

σότερες τουαλέ ετες γίνονται άπό εγχώρια μεταξω τά , με
ταξύ τών όποιων τήν πρωτην θεσιν κατέχουν τά  ωραιότατα 
τής α. Καρασταμάτη

Μέ τήν μόδαν μάλιστα τήν έφετεινήν τών χρυσοϋφάντων 
υφασμάτων, τά  χρυσόύφαντα τής κ. Καρασταμάτη θά κά 
μουν φουρόρε. Φαίνεται ότι ή καλλίτερες τουαλέτες γίνονται 
άπό αύτά. ’Ά λλως τε  καί όλα τά  άλλα είδη της καί ιδίως 
οί ταφτάδες είνκι θαυμάσιοι, ύπετιμήθησαν δέ εφέτος ένεκα 
τής μεγάλης καταναλώσεως, τήν οποίαν έχει έςασφαλίσει ή 
κ. Καρασταμάτη.

Μ ΙΑ  Σ Ο Φ Η  Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Η

ΙΙρακειμένου περί τής υγείας καί τής καλλονής, ή λήψις 
παντός μ.έτρου προφυλ.ακτικού επιβάλλεσαι. Δεν ποέπει συνε
πώς νά μεταχειρίζεσθε τά  διάφορα κοσμετικά, ών μόνον τό 
όνομα ηχεί καλώς και τα  οποία συχνάκις περιέχουν λ ιπα - 
ράς ή ύποπτους ούσίας. Δέον νά ζητήτε πάντοτε προϊόντα, 
ών ή φήμη είνε γνωστή, ως ή Κ ρεμ  ΣΙΜΩΝ τών ΓΙαρισίων, 
άνακαλυφθεΐσα τώ  1860, διά τήν οποίαν ή πείρα άπέδειξεν, 
οτι είνε τό άριστον τών μέσων πρός διατήρησιν τού προσώ
που. τής λευκότητος καί ελαστικότητας τού δέρματος.

δ ι α  Τ Α  Π Ι Α Ν Α
Τά πιάνα είναι όπως όλα τά  πολύτιμα πράγματα, τά  

όποΐα έχουν άνάγκην περιποιήσέως διά νά διατηρούν τήν 
ώραίαν των φωνήν. Και πρώτιστη περιποιησις ενός πιάνου 
είναι τό καλό κούρδισμα καί τά  προφυλακτικά μέτρα, τά 
όποια συνδέονται μέ τό κούρδισμα. Όκ. Ί . Δ. δε Κάρλης είναι 
ό πρώτος τεχνίτης τής Ελλάδος, ό δυνάμενος καί ένα άκόμη 
χαλασμένο πιάνο νά επαναφερη εις τήν προτεραν του κατά- 
στασιν.

Δι ’ αύτό καί τό Ώδεΐον ’Αθηνών καί τό Άρσάκειον καί 
όλα τά  μουσικά σωματεία καί όλος ό καλλίτερος κόσμος τών 
’Αθηνών εις τόν κ. δε Κάρλη άναθέτει τήν επιμέλειαν καί 
τάς επιδιορθώσεις καί τό κούρδισμα τών πιάνων του.

ΤΙ Α. Μ. ό Βασιλεύς τόσον είναι ενθουσιασμένος διά τήν 
εργασίαν τού κ. δε Κάρλη, ώ ; κουρδιστού καί επιδιορθώσου 
τών πιάνων καί μουσικών οργάνων τών άνακτόρων, ώστε έξέ 
δωκε βασιλικόν διάταγμα, δ ι ’ ού άναγνωρίζεται έπισήμως.

Διεύθυνσις : Π λατεία ελευθερίας, άρ. 1,

Π ΙΑΝ Ο  μικρό πολύ καλόν ενο ικ ιά ζετα ι. ΙΙληρο- 
φορίαι όδος Ν αυαρίνου άρ. 10 .

~ ΤΥΠΟΙΣ ΙΙΑΙΆΣΚΕΥΑ ΛΕωΝΗ ~


