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Τά νέόν δίος -μας δίδει νέαν ζωάν, Το νέον ?τθ£ 
μας παρέχει νέας έλπίθας. Τό νέον έτος μάς δωρεϊ 
νέας τέρψεις καί αντικείμενά.

Διά τοΰτο ανέκαθεν ή πρώτη ήμερα τον νέον 
έτους έλατρεύθη Καί Αγαπήθή, διότι έθεωρήθη μία 
τών εϋτυχεατέρων έηοχών τον ανθρωπίνου βίου. 

. Μάς δίδει νέαν ζωήν ήβικώς- καί ϋλικώς, διότι τό 
μέν σώμα φυσικός αναπτύσσεται, τό δέ πνεύ
μα πλουτίζεται μέ πλείονάς γνώσεις καί πεοισ- 
σοτέοαν πείραν τόν έγκοσμίων πραγμάτων· επο
μένως είσερχόμεθα είς τό νέον έτος μέ νέαν δύ- 
ναμιν, νέον σθένος καί νέας διαθέσεις. Μάς παρέχει 
νέας έλπίδας, διότι έξαντλήσαντες καθ' δλον τό 
διαρεϋσαν διάστημα άπάσας ήμώντάς έλπίδαςπρός 
καλλιτέρευσιν τοϋ βίου μας καί μή εύτυχήσαντες 
έν τούτα, προσδοκώμεν έκ τον νέου- νά θελτιώ- 
σωμεν τήν άτνχή έν τφ κόσμω τοντω ύπαρξίν μας. 
Μδςδωρεί δέ νέας τέρψεις καί αντικείμενα, Οιότι 
έπεκράτησεν έθος κατά τήν εύέλπιδα ταύτην ημέ
ραν νά διαχυνοίμεθα είς" χαράς καί διασκεδάσεις, 
είς σπατάλην καί φαγοποσίαν, είς αγοράν καί προ
μήθειαν ποικίλων χρειοδών τού βίου μας καί έπί 
πλέον είς φιλοδωρήσεις καί φιλικής παροχής.

Κατά τήν ημέραν λοιπόν ταύτην, ήν πάντες οί 
λαοί τηςύφηλίου σέβονται καί άγαπώσιν, άφίνομεν 
τάς παλαιός κακός έξεις καί άσπαζόμεθα νέας. 
Έκαστος φιλοτιμεΐται, όπως κάλλιον δύναται, νά 
δεχθή ηθικώς ανώτερος· έαντον καί πάντα τά βα
λάντια κατά τήν εύχνχή ταύτην Λμέραν διαστέλ-
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λονται ούσίωδώς. Είναι η μονή Λμέρά Λτς^'δεω; 
έχει διακρίσεις άνθρωπίσμού κάί 
πτωχοί και οί πλούσιοι είναι ίσοι ηθικώς, διότι Λ·' 
πρώτη αύτη ήμεραθά κρίνα τή'.’ 
έκαστον’. Καί βεβαίως; κατά τό 
νέον έτος πόσοι πτωχοί θά θησαυρίσω^' 
πλούσιοι θά γίνωσίν πτωχοί; πόσοι ήπέρμ||<»κΛ,Βίί’ 
ταπεινωθώάι καί πόσοι ταπεινοί θά ύψώ'θώϊήφί^^ί; 
έπιχειρημάτίαι καί κερδοσκόποι θά σαρώθί»&ίΥι^®· 
τον χάρου καί πόσοι θά προικισθώεΠι ιιπμ νέας 
ζωής: ,.ςώ.γ-'ΒΒΒ

Τό πεπόωμένόν άψαιρεΐ άπό τοΰ ξνός ο,τι τ^ 
πλεονάζει κάί οϋτινος δέν είναι άξιος νά'.Κάμφ-χρή 
σιν καλήν, δίδει δέ καί δώρέτ' είς Βί^ρίκμςψ 
δέν έχει καί· είναι ικανός' νά . χρησιμδ^.αί'ΐί^^^ 
όφελος τοΰ γενικοΰ καλού'. .. .

Τοιοντος ό κόσμος καί ίπωφεληθώμέν τίίςΒίδά 
κτικωτάτης ταύτής πρώτης ήμέρας το,ϋ έτοί/?,, 
βεβαίως δέν έτέθη άόκόπως έν τώ μέσω τής etiijiJL,,, 
διοδρομίας μας. '' - . ’ ώί

"Αν δέν ύπήρχε δέ έτος καί πρώτη ■ τοϋ’Τϊ&ύ'^,^ 
ήμέρα, τί θά έγένενο ; Ό κόσμος·θά ήτο 
διαφορετικός. Ό χρόνος θ' άπετέλέι μίαν δταμκρ^^ 
περίοδόν, άρχομένην άπό τής ήμέρας τής 
σεώς μάς καί λήγουσαν τήν ήμέραν τοΐ'.θεβ’άίιΟΐΚ 
μας. Ελπίδες, νέα ζωή καί νέαι τέρψεις καί διαρκε " 
δόσεις θά έλογίζοντο ώς αί κοιναί ήμέραι ι αί ούδε' ' 
μία μεταβολή έν τδ βίω μας θά έπήρχετο ήα μάς 
ένθαρύοη είς τήν βελτίωσιν τού άσθένίΰοϋ μέρους · J 
μας. Τό πάν θά ήτο κοινόν ζοφώδες καί ίσως παρά 
πολύ κτηνώδες.

Αί δέ συνήθεις εύχαί τοϋ νέου έτους θα έλειπόιΐ,'’^ 
καί αύταί, όπως θά έλειπε καί ή πράγματιιότης t 

Άψού δέ πρώτη τού ετονς ύπάρχει κσί εκέλπ. - 
δες ήδη είσερχόμεθα είς αύτό, έπιτραπήτω νά 
εύχηθώμεν καί ήμεϊς τοϊς άγαπητοίς άνα^ώστας 
ήμών, εύτυχές, όλβιον καί εϋ δ αΐ μο ν τα 
νέον έτος ιροο. ·Ή 4ιεύέ>υν<ής

Ο ΧΡΥΣΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
(Μητριχή Λ»ά|4»η&κ)

Εΰωοκόμεθα είε τας τελαυταΐας ήμέραε τού ψθινοηώ 
ρον. ό χεψΰν προχωρείγιγανιιαίοιο ρήμααι, ίηρα ψύλλο: 
κσλάστονν τδ έδοψος κσί «ί κορσψο) τών ορίων ·>ο>ν κατά-, 
λευκοί έκ τή< χιόνοο. Πόοον είναι δυοτυχέστερον τδ όρ-
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Φ”4» κατά τήν έποχην τούτην, καί μιή * διςβίας άνυ- 
Λ^^μβνήρΙηβ^μέΛντήν cnavaiov τοϋ tispc!!! ; 
;-< ρή·, Ήρ-ίράν τινα κατά τήν όήοίαν ή χιών έπιίττκν tic 
.. ·,·. μίγόλβή,νυφάίκ «i τό ψΟχφς ήτο δρυμύτατον, ik μίαν 

?!,-·.:ge|yjV»uptoxcTO μία χήρα μετά τριών ορώανών της. ί*·? ;■;'·, . 5 τού θανάτου τού πατρίς ή οικογένεια ςύρίο«το
... «is ευπορίαν, άλλ’ £<τοτς όλα μετεδΧήθηβαν tic τήν ςί· 
- “!αν T®UTX)V κο> ή θυατυχής μήτηρ είργάζετο όπως κερ

δίση τόν καθημερινόν άρτον τών τέκνων της. Έν τούτοις 
εψθαοεν ή ήρέρα καθ ’ ήν ή ατυχής Uv ήδύνατο πλέον 
νά ίργοοΟ? καί τά ορφανά της Ανήλικα όντα, δέν ήδΰ- 
ναντσ έπίαης νά έργαοθώοιν, έπομένως ή πείνα έλαβε 
eav de τήνοίκίαν των. 'Η μήτηρ άπελπιοδείοα ίΤηςν ;

τυχή μικρά ίδοϋ σείς, άπδ τόΟ θανάτου t©0 πατρός σας έοτερημμένα τού παντός καί τού άρτου άκόμη, τί 
pcXittc νΛ i(iv»yTC ; Δέν ή η τίλ^ντάΙα
ανρμνηοις τής καλής μου μητράς, εις χρυαοΰς οτανρός, 
τον όποιον ή ιδία μον έθεοεν tic τόν λαιμόν κατά τήν 

ί·έ;λ.,·.'-.ή|ίί^αν ίοΰ οανατου της. Λαβοΰαα δέ τόν σταυρόν άνά 
'.’■ χέ^άκ *«ΐ πνιγομένη υπό δακρύων, γλυκεία άνάμνηοις
·· Τής μητρός μου άνεψώνηαε, πεπρωται οθεν νά οέ άπο- 

fis· < Χ^'β®ώ;· δέν θά οέ έχω πλέον«νά χεΤρας, άλλ’ όνους 
^.'ί^ύ,.βά ^Τρέφεται πάντοτε πρός σε· .

Έλαβε τήν όδόν τήν άγονααν tic τό χρυσοχοείου.
■Φθάοαοα είςτό έργαστήριον ηΰρενίκί έκτόο τού χρυοο- 

|·ίλ.-'λ^®υ καί έτερον άνθρωπον περιτετυλιγμένον είς τόν μον- 
ί^Φύάν Του, τού όποιου ή μορφή έξέφροίε τήν αγαθότητα 

καί την (λυκύτητα.
1! γυ· ή έδωοε τόν σταυρόν είς τόν χρυοοχόον, άλλά 

>υ έπλημμύρήσεν τάς πορείας της. Ούτος 
σταυρόν, χωρίς ουδόλως νά προοέξη άνεχεί- 

'ήν χήραν μερικά χρυσά νομίσματα. Όπαρύν 
0C ήκολουθησε και τά έλάχ·οτα κινήματα τής 

χάσικος /“pic νά ψανερωθή ποσώς. Αυτή λάόοώοάτά 
διηνθύνθη προς τόν άρταπίϊόν καί ήγόρασεν 
τά δρψάνα της. Λογίίομένη ευτυχής ίοοϋσα 
ήμΠτα όπως διίλθη μερικός ημέράς έλησρό- 

V στιγμήν τήν τύχην της. Άλλά μετ’ ου πολύ
ΐί j τον «ταύρον όνε^ώνηνε ;

ιονόν μήτηρ μου, έπιώρκησα ιίς τόν λόγον 

κώδων τήε θύρας ανήγγειλε τήν άφίξίν τίνος·· 
μόνη ένώπιίν της ό ίδιος άνθρωπος δστις ήτο 
χρυσοχοείου. Ό αγαθός άνθρωπος τής ένε- 
< σταυρόν λόγων «λάβετε τόν σταυρόν βνπερ 
’όν ήγόρβσα ίνα ράς τόν έπανάψέοω, Άπερί - 
s ή ουγκίνησις Τής άτυχούς κατά την στιγμήν 

-συ-νν ι Εΐχαριοτώ σας, Κύριε είηεν εννοήσατε ίοως 
ν ησθάνθην δίδουβα αύτόν. Ό οταυράςσυτσο 
ινταία σύίτάσις τής μητρός μου, Τόν έκρά- 

I σήμερον, άλλά. δέν «δυνήθην πλέον νά τ«-
έντολήν της, Κάϊ άγω έπά&ιεν ό άγνωατβς 

ό τηρήσω τόν λόγον τής μήτρος μου, ήτοι 
αί:νσ υποστηρίζω χήρας καί ορφανά. Καί άνε- 

^.’^*1° ν ‘ϊ“ν cii Τ1ί* μΐτίΡ1ν ίκτός τοΰ ο τ συροΰ καί - 
$ *Η< ν μιν>αν ποοοτητα χρημάτων.

|ά«ίΐ τή 9)2> Δ«·ομ6ρΙον ’^9 
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τά Προ 'αυτού ββ&ίξ«· ΪΥα^ρως κ*ι βί αστική? ή
Πομ«ό*ίτη, φίδαμώς «ροβίχου^Λ ϋ( αυτόν.

Ό Γ&υρ?>ς μόλις τήν Si«x&itrei το δ«7ματ την
χλτ»βιΙζ(ΐ, τήν τίρατηριϊ ιί; νρόβωββν καί «ύρίακων αυ
τήν θελκτικήν, τ? Χίγ« ;Ό Γοορόής. Συγγνώμην, $·υ?ί9ΐχίς, μο< iieiT^were νά ο&ζ 

ουνφΒευΦω ;Ή n^xcriztj. Εύχαριβτώ Κύρ ί, οχι.Ό Γονρύϊχ. Μί «ώς ; δίν δύναμαι να «ας ΐΜ/αριοτή’ω 
έγώ ;Ή Πρ^οΥίτη. Άφήσατέ Rupee, «άς «αρ*χαλώ. Κά· 
μΛίΐ* «Ις τήν δαύθυνβν* κ«λγά·»ιτε τν» καιρόν

Ό Γον^ζ. (<ύγβνώς) Σ4$ βώαιώ, £«σπ«Λς 6τι καλώς 
δι«υΦί»ομ«ι χαί αύται αί υηγμαί ίπβΊ χάνω «ϊηπίον «ας 
ιίν?δ αί ώραιύτιραι τής ζωής μου»Ή ύίαίρω διά λΰγαρ·αο|*όν σας, Κύρκ, άλλά

αί τελευταίαι χαί διαμεΐνατβ μί τήν βραχίΤαν 
ταύτην βντύ«ω«ΐν.Ό rovpdifc. (|ΜΤ« πικρίας »αι a«c>ni«hs) Σχληρά JΉ ΠορΧϋγΙζη. Πώς σκληρά ! βίμαι ύπβχριωμ,ένη νά δια· 
κινδυνεύσω τήν Oeetv μου διά νά σάς εύταριστήσω ; Καί 
μι τί δικαίωμα> Κύριι, άπαΐτιΐτι νά κά^ημαι νά συνο- 
μΐϊώ μαζί σας Μήπως «Ας γνωρίζω διάλβϋ ;Ό rouptyc. (ίπικχλού|Μνος ι’ις ί«υτέν την ^ρόνησίν χαί τήν 
λογικήν). Μά, μήπως πρβ τοΰ γνωρισθή τις μέ τινα δίν 
τιρίπτι ν' άντόλΧάσονν μίρκάς Λμ,ιλίΛς ;Ή Σάς παρακαλώ. Κύριε, και δίυτίραν φοράν,
άφήσατί μι ή«υχόν.:Ό Γοιφι^ς. Μ«« οισποίνίς μή μ« ά-χόπέμπίτβ, δεν δύναμαι 
ν’ άποφασίβω νά σάς άφήβο><

Ή J7cy4Jror^i?. Μά, Κύρισ μήν «πιμένιτβ. Πηγαίνω Ζ iv- 
ταμώαω τον φίλον μου και <άν μι £6λεπ« μαζί σάς θά 
μοΰ έκροζινείτο κΛχυν.

Ό Fwp&fy:· Μου ίπΐτρί»«Τί τουλάχιστον νά σάς βπανί&ο ; Ή ΰορ<ΧϋΥίΐη. Έάν θέλη ή I θά μέ βυναντήσητί καί 
πάλι*> Παιρνώ πολλάύς ix' έδώ.

Ό Γονρ^ζ. Ή τύχη I . . . . θα. μέ συναντήσηή, κτλ. 
αύτά, Δίσποινίς» αναι άάριστα. Δέν πιάνουν τίποτε.Ή ΙΊορχοΫΐτη. Q, τον παμπάνηρον !

Ό Γρνρ^ί.Ρίίάοή, τί u«irT«;Ή ffofixorh^. Terete, τιποτι, κάτι έσυλλογίσθην.Ό Ροι>ρ$κ< Όρίβατί μοι μίαν συνέντιυξιν.Ή Ά ) θέλίΤβ και βυνίντιοξι* 1 λοιπέν <στω,
αζριοτ βράδυ κατά τήν αύτή* ώμαν καί ίίς τήν αύτη* 
θέσιν. r

Ό Γου^άήο. Άλλλ θά ^λθ*Κ» ύρίβτίκώς ι -Ή /TofiXoristf. Δέν παίζω ποτέ, Κύρί, αφού «ίς λέγω, 
θα ίλθω, χαέρ«τβ· (άναχωρίϊ).

Ό Π ύβο* βιάζσβθί 1 Στα&κτί μίαν στιγμήν ακόμη
(μίτά μικράν «χέψιυ). *βάν μσδ έκάμνίτ* μέαν^χάμ.ν, τί 
καλή 8που Oi ίΐδθι . . . άλλά;θά μέ βΙρώνίυθή*Β . .* . δέν 
τολμώ σ&ς το Χητήσω ...Ή Πομχογ^η. Τί πράγμα ; λέγιτε λοιπόν. 1

Ό Γουμάήί. Δι,ά νά 4μάι ίτί θά ΠΛιη «ις τθ
ριντιβου, ήθβλα ... ήθδϊα . . αχ ΙντρΙπομαι . » .fi Πορχογ^. Τί πράγμα ; λέγβτσ λοιπόν γρήγωρα,Ό Γοορόης. Νά ήθ4λα t* ένσχτιρον.Ή Πορή€»·^τη. (γΑδβά «άρκαστικώ<).Τ( ΐΜρόθμσς δπου 
etvat ί Κύρη, Uv ι’σΒί άπό τούς «ιινήΟιις άνδρας, φαίνί- 
ταΐ ΐχ«ται μσγάλην άπράν τού κόσμου . Άλλά τί νά άάς 
δώ«ω ώς ένίχιιρβν ; &ν Τχω (ζητί$ ιϊς «δ βυλάκιόν τη<) 
’Α, δδφύ, ίύρο* μικρόν τ» άντικίίμβνσν, μίαν πιντάραν 
τρυπημένην, λά^ιτί τηνΛ τήν θέλετβ '

Ό Γοιφ4θί. Μί*ν «ντάραν j . . . Καλώ?, δέν πίιράζιΐ, 
άλλά θά «λθιτί λ«πάν ώρισμένως νά τήν λάδιτβ ;Ή Μίήτι ήσυχος, φυλάττω πολύ τόν λόγου
μου* λοιπόν, ύγΐιαίνιτί, φιύγω, ίίμαι πολύ βιαστική, ις

• αύρων.'Ό Γοιφ^ί- (Λ*μ6άνων και «φίγγων έίχυρώς ΐήν χίΓρα

(άκόμη «ριμίνβι) ♦?1κ-

Ο ΠΑΛΑΙΟΣ ΦΙΛΟΣ ΜΟΤ

I

τίιί)' Έ; άδρ«ν, '-ί^γίίί· (w», «U τ«« ίννία και ήιάσείΜ 
,εΐί την γωνίαν του αρόράύ Λυτού I

ΠΡΑ.ΕΙΣΙ ΔΒ^ΤΕΡΔ.
. (τήν ί.αύρι·» Tt itityM <1« «* θ«α»«ιχβ»ν μΡροί)-
Ό Γσυρίής ίνηαυχών ίίτΐ έή βραδότοίτι- «ίφνιδίαις ίνηίνιι 

τό βλίρψ,α καί ρωιδιί, Έρχεται τ. Πορωιονέτν) χαί σπεύδει 
πρός αύτήν. : '0 Twf/if’. Καλησπέρα, δεσποινίς, $ ήόσον ιίιραι ευτυχής | 

Έ«ν είξευρες. ..
Μή χαίρεσαι τόσον πολύ.Ό ϊί τρίχΐι πάλι» ,· ύιατί ,-

Ή Zfcjsjroz«rv|· ®· πρώτοι:, Κ«· (Μυ πίσω τήν πιντάρα 
jiov. ' * ιΌ Pauprfif.· ’Ιδού, δεσποινίς, λάβε την, άλλά είπέ γιοι, τί |

■ τρέχει λοιπόν ; .'H ΠίΜίπόηιη- Τίποτε σοβαρόν, Μή θυγιόνεις τόσον, δέν 
ίξίζει τόν χόπον.. , . Νά, οέν ίχομεν τύχη, αύτό συγι- 
δαίνη. Καί άπόψε δέν εΐμπορώ νά ιλύωμαζύ σον, ύ φίλος 
γλοιι γιε ήρριγείνέι.Ό ίΡονρίήι·, Ό ΐ τί διάβολο ζόυράφή είναι αύτός ό φίλος

- σου, Τόν άτιαον . . . \'Η ΠορΚατίτ^. Ά, μή τόν βρίζεις· Αυριον θά είμαι ίλεν- 
Λέρα καί Sv θέλγ,ς ."ρχογιαι.

ΌΛρρΛ|ί. (γιετά θυυοΐ) Όπως άγαπάς.Ή ΠοιίπιηΊτιι. Ά, κατάλαόα, οέν θά έλθης χαί χαλά β« 
χάμης νά γιβΰ το πής χαθαρί.Ό Γονρίή< ■ θά έλθω, άφοΰ σού λέγω.Ή Πφ.ιοιΊτη. ώόν ίχω ίγιπιστοιύνχ. ««1 θέλω ·ά (ιού 
δύσης ένά ενέχυρο» χαί ,σύ τώρα.

Ό.Ζ’οεφάίί. (μετ’ιύχαριστήσεφς).Μάλιβτσ, άγιίσως (άνα- 
ζηΤιϊ) Ά, Ιδού, γιία σπιρτοθήκη.Ή Hofixerini Τί ; αύτό δίν ίχει ιοαμμίαν αξίαν χαί θά γιέ 
γελάσφς, θά τήν άφήσγς χαί δέν θά έλθνις.

Ό Γουρόϊΐς. θέλεις τότε τό ωρολόγιό» μου ; χωστΐζει 150 
φρ Πιστεύω τώρα νά ρ,ή σέ γελάσω.Ή Ά μάλιστα, τό δέχομαι’ (τό λαγιδάνει)
λοιπόν χάϊμ, αύριον είς τήν αυτή» θέσιν χαί χατά τήν 
αύτήν ώραν. Σύγιφωνοι ςΌ Γονρύής. 2ιγχφωνότατόε. ...'H nofixoraif. Λοιπόν, Κύριέ γιο», au revoir.Ό Au ΓβτοΐΓ, οισποινίς. Καί λανθάνει τή» χεΐρα
της, ήν χατασπάζεται έπανίιλεψένως).

npABia tfith
(Τήν έααΟριαν »0 t.xipx. εΐς «Ο αύτό p4pQ.)<

Ό Γονρίήι:. (μόνος) Τό διαόολοχόριτσο ! ft’ ίγέλασε έμενα ! 
τό γέρο μ,αθνιφ,ίνο είς αΛταΐς τής βρνηεσδονλειαΐς ί νχ ^-.ύ 
ώρα δπου περιριένω σάν τό βλάχα | Άχ ! χαλά »ά τήν 
πάθω. Τό κρασί γιού τάφτιασβ αύτά. Άλλά άς περιριένω 
άαόγιη ... -

Είσι,χορ.ένου τού χυ,ίου βεοδω^ευ Ποκ. . . εν τή οίκίφ 
τευ παριτπρπσβ πΧκϊσίον τίε θύρας, παλαιό* τι.α φίλο, χαί 
συρ.[χα^ητόν tou,V' 4πό πολκών έτω> δέ. ά/tt έδεΐ-

— Μπί, «ΰ ιίσαι Περιαλί τφ λίγιι, [Λ’ emρIρ.ε>ις ;..., 
κ«ί ήξίνρΚ ότι ΐκαθήμη* έσω ;

— ·Ναί.... π |ΛΪλ'λθ'ΐ όχι, τφ άίτήνττ^εν ΐχιϊ.ος, ipitw 
περαστικάε χαί ϊσταρότποα.

Έλα, μή προβΊοιιΐγαι ·ΐί tjxe, ξεύρω |χί έπιρίμΐΊΐ'. Σιύ
είπαν φαίνεται οτι ή τύχπ έχαλιτίρειισεν, οτι ζω χάπωί 
αρχοντικά, καί ήλθες να ρ.ε εΰρν)ς. Έλα πάρε τό πεντό
φραγκο πάλιν καί ριπαλώσοα. ...

«<

Έί^α^ιίτΐ»,ΛΪν>^
Και τί ΐργασίαν χάγκιις τώ^» ,ΐ"ίΜ5|Ρ
Τίποτ*. Κάποτε άντιγράφω, χίίή^ΐέ·^^^ .δ’ϊί^Ι 

.ϊφη|ΐ«ριδας χαι χαποτ» πβΛδ δεαεο»πι*ι» φακασίας
— Έρχεσαι νά φάγωρων (ίσζύ,. Δΐν lyt> παρουσιαστιχον δια γ«5(»α
_  ΛΙν σημαίνει τούτο μβζυ 

τήν γνχαίχα γιου χαί ίσως χαί χά|έώ^ί·φΐ^^ήγΆ^: 
τασιν, ήτις σ» ΐνδιαφεριι. . ,/’:»<■’*,Μ;-··'/ ΐΐίγ

Εί«φΑον ύρ-ου εις τχ. οιχία» Η .σοφία Π»
' ριζε μόνο» έξ αχοής τόν .Περικλή», εεερί ού χάπρτχ* ό ό· 

γός τ« τγ. εΐχεν αναφέρει διήγοιφιεγος τά τής. «ό-ί-τός 
περ·.στατ.·*ά. Συνεπώς τό»· tU$n φ&οφρό>^γ^ί^ 
ούχι χαί τόσον φιλικώς ΐ»εχ* τής πτωχικής; «ύτά&;γκ^*% 
ότάσεως< ■: < / ,<■ ,ί' ,> ,λ· ’·ί^κ«

— Έ»ο καί ή πρότιΛίς γίόύ, τφ λίγ»ΐ4,θι4««φο<φγΛ^^ 
τδ η^ωτοΰόφχγτιτΰτ,
’ Τήν στιγγιπ» έχείντ.ν ιισήρχιτο ή θαλαμηπόλος φίρουσα/J-yjj? 
ΐπί ωραίοι» πινακίου ΐξαίοιον jlixpov χ«ιρορ.»ίριον ψτ,τόν 
δ Περικλής άφήσαφ κατά μέρος τήν πρότασιν, ίφρφν 
βλίιψά έπί τον θελτιχ&ί ήδη όζοϊτος εδέσματος'' 
ΐν ’.αύτφ έίεΐ Τής έφάέας |ύ.νφ&ζ θα),αγΐΓΤΐάλθ'ε, ήτ«;· δ^ξ^^ 
δέν έλεψ ν« τφ γιειδιάση. , , '■'·“■

— Αγαπάς βλέπω τά χαλά φαγητά, τώ λέγ« ο οικοωί 4 
χύρής. ' · ■ ,■ ■ ;ί'ό?ί;^
: — Ναί, αγαπώ πάντοτε ό,τι είναι ωραιον, ,<« απαγΤ| 
Περικλής. ./ .

Τ^Άί, ά» )ΐί άχοναφς χαί δεχθφς τή» πρότασίν 
τότε; θά λάβφς: (ιέρος διαρκώς είς τήν τράπεζαν γ»ου, 
δ Θεόδωρος, θά έχεις έπί πλέο» χαλήν ίνδυρΛίσίαν καί 
τζιλί*·.. ■ ι

Λίν θέλω χαλείτερον πράγμια άπ' αύτό ίπαντ^· 4“θέ 
δωρος χατενθοΜΟιασγιίνος. ,'<χ. ,

— Καλώς, δε» άγεφι'δάλλω περί τούτου, άλλά,:4xws^£gj 
πρώτον τήν πρότασίν γιου, τί θα σοί ζητήσω εΐς «νεαλλαγγιΛ-

— Δίν [« [«.ίλλεί, ζήτησόν (ιού ό,τι θίλης.
— Ζεύρεις ι’υ,αι επιστάτης τβύ Μςωαεύώ» χήΐ 4πειδ% 

έρχεται πόλις χόσγιος χαί δίν εύκαιρό» ’« ϊχτελώ όλας Τ^,.^ί 
ίργάσίας, θά έρχεσαι νά |*ί βοηθεΐς. . : W'SM

— Ευχαρίστως, ό,τι θέλεις.
— θά σαρώνφς χαί θά καθαρίζ»)ς τϊ πάτοηια χχί........
— Έγώ ; .i
_  Δήλαδή όχι σύ, θά ίπιδλίπφς τή» γυναίκα οται κα ( 

θαρίζει χοί θά άλοίφει; τό· πάτωμα ύστερόν γιέ κηρόν. .,..
—· Ή γυναΐχα. . .
— Ναί, ρίΛαια, δηλαδή θά ίπιτηρής τήν καθαριότητα, 

καί θά έπιβλέπγις τή» ίργασίαν, διότι εγώ Tiifo εχω τοσ,α.ς 
ασχολίας όπου δέν «ύχαιρω. Καί νά σόϋ . «ω τη» αλήθειαν^ '< < 
4ς τάς άρχάή έγώ έκαρ.να αύτή» τήν ΙργΜίσ.», διότι δύί 
ε'βγαινα χαί δεν 'ντρεπόμοννΛ ύστερό» επήρα γυχαιχα καί 
τώρα που ριςγάλωβα δεν θέλω πλέον ν’ άναΧ«τόνογεαι είς 
αύτή» τήν έργασύκν, έχω υψηλότερα καθήκοντα» συγγράφω, 
Θά σον δίδω τά έξοδα χαί άν θέλφς πέρνεις γυναίκα'άν δίν 
θίλής καθαρίζεις μόνος σου τό μουοεΐσν χαί τα βάζεις στη» 
ταίάψ. Μ’έκατάλα€ες ·, ’

_ Μέ τό παραπάνω χαί, είμαι· πρόθυμος είς όλα.
—- Άφιρίμ ! λοιπόν άμ έπος άμ έργον I Έγώ θά έτ«· 

γάζω τήν ύλτι» διά τήν έφημερίδα καί θά καταγίνομαι ιίς ■ ■ 
ίστορικάς μελετάς χαί συ θά χαταγίνεσαι είς τήν καθαριό
τητα . , . . .

_  Βιδαίως, δηλα-δή θ’ αρχίσω καί έγώ απο τά μικρό- 
τέρα χαί θά ανεβαίνω πρός τά μεγαλείτερα.

— Είθε 1 καί υπουργός ! χαί θά τρώγεις πάντοτε Μώ ' 
και θά μένγς μαζό μου.

_ Μάλιστα ιύχαρίστως δέχομαι, τούτο είναι τό κυριών 
τερο».

— Διατί τούτο «ι»αν τό xvpiirtpo» ·, .
- ΑΙ, δέν καταλαμβάνει» ; αφού θά τρώγω χαί χοι· 

μώμχι καλώς. . . Δίν είναι αύτό ή βάρς τής ζωής ;

γΐ;':.fe.;.
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—’ΎΑ( βίί«ι'α Ζχείς δίκαιον. Και Ηειδή (Βλέπω ότι Ζχεις 
... ·"*<*» φαντασίάΊ^καλην νά μ οΰ γράφεις κάποτε κανί» πεοίεργον.

Ό Πιριάλήςμη Λροσέχων πλίον είς τήν δμιλίαν, διότι 
<ιρΐσσότεμ&ν σον Ινδιίφερε ή καλοπερασις, άπήντα πάντοτε 

καταφατικώε <ώς o'rev άπεχωρισ^τσαν. /
Την ιπαύμο» ό Περικλής άνίλαβε την υπηρεσ'.α» μετά I 

πολλή; εύχαριστήσεως και προθυμίας, εις τά γεύματα η?5 I 
τακτικότατος, ή δί κυρία 
Πόκ ήτιςτή» ««έβλεπε, μετά 
χαράς ανήγγειλε» ε’ις τον σύ· 
ζυγόν της, οτι μετά πολλςϋ 
ζήλου καί άκρι^έισς ίζετελπ 
τά καθηκοντά του και μά- 
λίστα, οτι ,ίθχύμάζε Τόν «ς.

: λύν ζήλον.
— Δ«ν <ψ4’ί?·^0'' *<|ί 

τούτων, άπικρ(νίτο ύπόχα- 
ρις δ Θεόδωρός. Ειχον σν.ι- 
φθή θτι ήόύ^ατυ κάλλια το 
καί £ι‘εαυτόν χαι Οι’ εμ.έ νά 
χρησιμεύση, μ«λθ*ότι άκη- 

.•ττΐτο κάποια τόλμη καί ού· 
ταπάρνησις διά νά Ιργασθτ, 
ό^τω τελεσφορώ; <

— Ούτε στιγμήν οςν χά
νει. πρεσίθετεν ή σύζυγος. » 
και νομίζει τις, ότι εργάζε- 

: Wit μ&λλο» άπό ευχάριστη·» 
σίν ή ex συμφ-ερόν.τός. Ποος . 
εμέ δί: φέρεται τοσούτβν <υ· 

Λ·. . ·;4.. ~ * .1 
,'.«νόμιζε: Τ\ς .:'δτ.(: εύρί σκέτοι 

πλησίον συζύγου φίλου 
ί ’ ""ώ» άλλ ά μάλλό ν ενώπιον 
' βυζύγιυ ξίυόυ χ«ί ίΐ ί<«πό- 

>»/< «J- Δέ» 1«τιρ(ρ.«ν»ν άΐηβώς 
^'■·:: ίί.αύτην ou^.xtp.yopi, χρύ- 
»βί·':ί’Ε'’ Tofisett i> Πιριχ>ί; ίξ-’ 

'■: Ζ-^λίύύίΐ τ«ζτ!»ώ; ΐργβζό- 
■ Μ«·ό; J1*’» #p»w>«urui); ιύ-

;-Χόβ.ίχς e^ai-sti ότι πιΑέ 
||^///5δχα?ιβΐίίτί lU τόν .ίο» 

βίοΜ 'ΐζζΛ>. Snwlrrt-Βτ'^ :
»ί~:
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jt«i .ύγπίς, ώ»Τ. &Λ

ιΗ ΟΠΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΧΑΡίΓΟΣ

πώροι ; *Οτι 0 Περι-
)1 άπο . καιρόν καί ότι εκείνο

• ζ-τ*' ΤΙ'γελάς. πί'ράΧίΑώ^ ί ’* · ' '■ >
— "Οτι μας ήπάτήσον άμφοτίρου< I Χά> Χΐ> 

Χχ, Χά...: ..-χώ» χώ,: χ·ώ·{'
— Τον κακόν του τό» xatpi.

— Δί» το ίτ»οώ τούτο, imiits» δ θίόοωρος Λυτέ ikaO
filaxia. ,ίί

— 'Οχι, έγώ τό ί»νόΐ)««, ,ύ 5ί» ίχ»τάλαβ!ς τίιτοτί ;
— θ/.Ε, Tirpi^it ; '■— /Tfair Si s’dfrxsursi''/fy/rn vr si;' rs /ins;

— Λφου τό ή.νότ/τκ. .
— «>s [ΛΟ·», ίί,. «ποτ.λίο^ατχ ,-ρωΤΟ- ή δταγ,.,γ^ του 

«οτη. Αότόρ ο ίνβρωποζ *fi*u »ά μι άγαπί..
— Διν ίΐϊβι ίυνατόν I 
:— Η ουίάβίιά τον πρός 

ιμέ. τ\ χπύΐντος οιωπη του, 
»ι »<Αίχ του xoi οτα» ίϊναι 
4νάγ*τι νά [Λοΰ ιΐτ-ρ τίποτε, 
ή τ««ί»ωοις τώ» όφβαϊιιώ» 
’του. ...

-— lou·;, άλ>α βίόοΐω- 
*1 ονγ.πίριφορά' τον £.\ 9ι. 
ΤΟ» ϊΤθορρν.η £ζς τούτο.

— ΚβΙ διά ποια» ρ'Ιχ. 
λχμβ«»>κ . με «ΰτί» τόν 
ξυπόλυτο» !'..... Ά»ό y-ii ξιποξόμεθι *«[ S; ίτω- 
φιλτ,Ιίώμίν τής «»:ήτο·, ιρχν- 

: .τασίνς τ:ν.
Ο Θίόδωροζ ,συνίμιρΗθη 

την γνώμην τή- συζύγου του 
και το αυτό ίβπ<ρα<··ϊνα χα· 

, ταπραν η τήν ταραχήν .τον, 
βόώρησί τφ Πιρικλή rtccv^ . 

..ρα. πΒντόόράχμμ.
'Γήτ «παύριόν όμως τίϊς 

ίπιφιΑασσβτο Εκτακτο; ο- 
λ<ιχ καί'«α.ράδόξ»ς ΕΛπλη- 
ξ’.ς.ΊΙρίν ή ό κ. θ.όθ(,φ;ς 
ίζιλθη ασν δωματίου του, 
άτόρχ«.ι«Λ η
σύζυγό; ταυ καί τφ λίγ<» : 

,·^ At, τά μαθές μι τόν 
Πβριχλίτο σου ; . . , ώρχΐα 

,μ&; τα κατάφιρβ !...,. τι- 
μιύτατος α θ^π«ς I . ..

ΤΓ «κάμε ;. τί ;... , 
—Τι δ’καμ?; σάν τι φαν- 

τα.ζεσαι, »ά ?φυγε καί «- 
πήρε μαζύ του καί τήν χ*. 
μσρκρα. . ,

— Τί ; πώς ; πήχ *αί 
τήν καμαριέραν ; καί «οϋ 
Λάνί ; .

— Καί τί 6ίλης νά μά- 
βςις πού πάνε- νά. στον διά
βολό., ..

— Ken του. ιίοις πού <- 
:φψ. ; '

—life τούς ίδώ; άφού 
Τφύγάν πρω£ πρωί πριν ολ· 
χωθούμε. Αυτοί Κύριέ μου 

' τ ά οιχαν προ και ρ &ΰ ψηαέν α 
Χά' άποφχσισμβνα.:,Σήμερον 
ίαηκώθήβα* d; τάς ίέσσα- 
ρ«4, κκθί*νς τους «
«»ό ε·α μογάλο δίμ*, ξύ
πνησαν τ·0ΐ υπηρέτριαν, ^αί

— Ναι, αυτός .ήτα διάβολος οχέ άγιος καί ζ«ρεΐ$ ·*<& 
• τι άλλο ίμαθον άπο τη» ύπη| 

κλής Αγαπούσε τη» καμαριίρί 
τό ίσπίρας όπου «ν εύρες είς τήν πόρταν, δεν επερίμεν» 
σέ*α «λλ* αυτό το παλιοκόριτσο,. ·

— Χά, Χά, Χά, καί 
Τώρα καταλαμβάνω την 
ζήλςν του,

βύ νόμιζες ότι Αγαπούσε σίνα. 
μεγάλην προθυμία»

ΜΕ ΑΓΑΠΟΥΝ

Ή Χ’φις Ιτανΐλθίν. 
μΙγμ,ΑοΛά™». *W ’1ύληί;,ή.* ,̂φ&'ν 

; Ιόλη, άνεχώριι διά τήν παγέτωγή, .. σίαν.

του καί τόν

II 
I

Π.ώττ» ο:»» «κίχώρίζοκτο ®?-^·'0^ 
αδίλφΜ . ■ ■ / i ■ ·.*'■/■/»>

. Ή ’(όλη, ««ρ,β.ΐοα τ-Ίί γητρί “,J- 
τ^ς άιό τί; τψ.ί{ά< <ή« γ«»»'.οιώς/της, /_. 
ίτχί» άνχτρφη άιώ τίς -xciT.os; uete τί; ·...· .^ 
Χάριτος ύπό τής μητρός τίός τΑχνττίχ; 
'.ταάτΑί.ίτις ίτύγχα»ι|» iSujj »’T?5S ί "'''^
ττ,ς. Ούτος (ΐ.Ιγαϊίμττςροζ "·'
Ρββσί? ήρχιτο κατϊΐίό ιϊ« /AW;.»» *?>, 
ίτίβχίψ·.» ιίς βυγϊτρίς «ν xai wi>W ίπί τ<»α χρόνον naf’ ovtvi. Α»·»£ 4το 
xai »ύν ors «πιστοΜ το» ά^χβέϊ««. α»«γ- 
γοΟ,ο» ΰς τήν Ίόλ>ϊν 5'· η’θό'··· «‘6ο f“· 

. xal οτι ίπιβύ|ΐιι νά |λιτ»65 «ΰτή.«λ»ισ£ί< .
του.

Ή ,Λόοτοργος ύνγάττρ ήτοΐ|ΛάΛΐ π“ 
ραυτΛ πρός ά»αχώρήσ>ν> ενχί .0^01 ■
τυ/τρίβής XX ρδίας, ίίότς Ζμΐϊΐί,, βί»?’ 

: ρΛή, τ!ί ''δ« ίπί πόο:» χρόνον, τίς 
τάτοιί της Χάριτος ή» τόσον ηγάπα *«ν 
παρ’ ή: τόσον ήγαπϊτο, ώ^τβ ή πρσ$>·^··; 
λήλκς άφ«σίωσί; των ?ιχε *αταστ·ρ π»ρβι- 
μϊωδης.

Άνβχώρησε τίλο; μετ« σπαρακτικόν 
χωρισμό» άφ ’ ού ύπεσχίθη »ά γίά^Π τβ’ 
κτικώς «ις τήν ξαδίλφην της,, και ό’έ 
θά ίπανήρχετο ευθύς, ώ*. ο πατήρ της α 
νβρρώνυε». ή οί Χάρις άπέμβίνί μο»η κ·έ. 
τόσον τβθλιμμίνη ω.β·<β ή μήπη? της 10- 
βήθη περί τής υγείας της.

Ή πρώτη ίπιστρλή τής ’Ιόλης εφεΡίΜ 
αντιπερισπασμό» εις τήν λύπην της και ·Κ· 
τήν μεταξύ των αλληλογραφίαν ευρισΜ» 
ανακούφισήν, προσδοκώσα ταχεΐαν επαχζ- 
δόν της. ' ν .-

Πλήν ίπίπρωτο Ολόκληρος θλιβερά ί^α- ;- 
μηνία νά διαρρεύση χωρίς ή Ιόλη νά <’ <
πανίλθη,

Ήθετησε λοιπόν αΰτη τήν ύπόσχε®ίν, 
της ; -':.

Ποσώ;· Τά αίτια τής βραδύτητάς τκύ- ;. 
της ήβαν ανεξάρτητα τής θελήοεώς της. 

Ή άσθίνεια του πατρός τής ύπήρξβ 
μακρά καί ίπώδυνος. ‘Οτέ οέ αυτή ίξί- · 
λιπεν ήτο χειμών εκ <ω» φοβερώτίρων καί · 
δε» ήούνατο νά τάξειδεύβτι άκίνούνως* οπο-. 
με»ως ανέβαλε τήν άναχώρησί» της <*ια 
τάς ^?χ®ς ίαρν.

Ούτω μίαν ημέραν καθ’ ήν καί ή φυ- 
«ις εμαοία έν τή νέ? ίαριντί στολγί της κ«ί 
ό ουρανός άπήστραντίν υπό τον κυανόχρόυν 
μανδύαν τςυ, ή Χάρις «λαβε τηλεγράφη

μα άγγελον τήν εξ ’Οδησσού αναχώρησήν τής Ιόλης κατευ- 
θυνομενη; είς Αθήνας,

Ή νεαρά κόρη εγίνετο τρελλή ίκ χαρά? καί δεν έγνώριζε 
πώς ν* δαλθΌ τάς τίσσαρας ημέρας αίτινες τήν βχώμζον

'ύ

Ί

>μ ?κνύ, υτιΟΌ Ιντε- 
ί λώς απ λάόσβτο: τώ» βιωτι-* 
:Λών στερήσεων. Προς δί την 
όυζυγαν .Του. φίλου του ετή- 

-β>ί. Απόλυτόν ιύλάβειαν, δ«ν : 
ίτ(5$; ώμίλη ποσύε, όδτέ'ποτβ 
jtt^RtfiviTO πρέ< αυτήν ά>. 
'ϊί^'':?4τποΤ4··ρσς Την .6χία- . 
ί^ήπόλόν;/-νομίζω» ότι ή θί- 
'φζ Λύό:' δ|ν τϊμ έπενριπβ νά' 
:'^Χ7· :σχίσεις πάρα μόνον με . 
'^ή.βωπά π·ή?_ τάζεώς τόυ, 
k' J 'TM>tfWv ..δ·* άφ ’ -ετέρου 
■4/ι:6ίκνίΛ ,τό.»·πρά< τούς κυρί- 

-,ΤΜ-σεβασμό* χάι άφο· 
ί'ί β is ■ πσλλάκις πρ 

'ffjttpipiTO *ά βοηθί| kaf τήν 
υπηρέτριαν. ί
■:— Φάντασθήτε ελεγι'ν 
*ίμίρά«, τ;»α ή Κυρία πρός 

:/5ίν·βύζϋγόν. της, έίδον τόν 
Ηερίκλήν σήμερον, νά σαρώ-η τή. αυλή* ά 

■u^»l : Lik-ύ ;_· -1 . - Σ 1Λ · .. ..< · - ·

il·'
'y.. ..·
1* 
<1 
ir‘

|1βρίκλην σήμερον, νά σαρώ^ τή. αυλή, αντί της ύπηρετρί·; 
:'a«d νά φίρ0 αύτός τά οψόν.α 3κ τής αγά >4;.
.■-. Διά να μή κουράσθη ή υπηρέτρια.
- — “Οχι, «πβ^ίΑαβίν η σύζυγός αλλά διά νά ό«(ξη τη»
0γ*λτ^ 4φ*ΙΜ4»ν* «|ό$ ‘TvrtUww 5που ύπηρ<τ«ι.

;Υ

τή; είπον. «Νά τής «υράί «ν,κίΛθή,δτι ήμιΐς άγα- 
π^ύαατθι xa1;.πάμε νά ζήσωμβ ιίς άλλο μβροό» καί φύγανε. 

Τί λίς mas γ,ναΐκχ .; αύτο είναι άπίστευτο* πράγμά, 
Ο Περικλής ε'χχμι τοιουτσν τ·.; Αυτός ό «γιός ά»θρώ«υς ώ$ 

μου τόν ονόμαζες ; ’

ί.
Μην άστειεύεσχΐ, πκρακαλώ μχζύ μ^υ με αυτόν 

ληάνθρωπον, τόν μασκιρΛ» τόν λωποδύτην άλλην φοράν νά 
προσοχής, τι ανθρώπους βάζης είς το σπήτι σου.

— Χά, Χά, Χά, . . . Xi, Χχ, Χύ, Χώ, Χώ, Χώ.

τον πχ-
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άπο τήν ποθητήν στιγμήν τής επανόδου της ’Ιόλης, όπως 
αύτας τη φα*ώσι pupal.

*Τέλός ίφθασεν ή εσπέρα τής παραμονής τής χαρμόσυνου 
ήμέρας.

Τήν επομένη* περί τήν 10 τής πρωίκς τό «τμόπλοεον θά 
είσήρχετο «ί; τδν λιμένα Πειραιώς.

Ή Χάρις πλήρης χ«ρ*ς ήσπάσθη τη* μητέρα τηί καί *«· 
τεχλί^η ενωρίς "να «η *ύξ δε'ιλ!^ τό ταχύτερο*.

Ή μηρη? της άπεσύρθη ε« τδν θάλαμό* της παρακεί
νο* τοΰ τής θυγατρδς αυτής, καί άφ’ ού άνέγνωσε σελίδας 
τινάς εύνεουμένου αύτή συγγραφέως, κατεκλίθη καί αύτή καί 
άπεχοιμήθη.

Πόσος χ,ρόος ιιχι παρελθη άγνωστον, Αίφνης κραυγή σπα
ραχτική αντήχησε ιίς τή» σιγή» τής νυκτδς ήτις «ξήγίιρε 
τη» Καν Εύχλείδου άποτόμω; τοΰ ΰπνου τη; έξορμήσαάα» 
αυτομάτως είς τδν θάλαμο» τής θηγατρός της·.. ’Αλλ’ έπί 
τής θύρας τούτου εμεενε καθηλωμένη εξ έχπλήξεω; καί φρί
κης. Ή Χάρι; δρθία προ <ής κλίνης της κάτωχρος χαί έν 
αταξία αχούσα τή’ περικαλλή μέλαιναν κόμη* της» έστή- 
ριζε τούς άπλανεΐς οφθαλμού; της έπί αοράτου σημείου ώ;

.·■άλλοφρσνονβα.
®εέ μου, ανέκραξε* η μήτηρ τη; τί έχεις παιδί μόυ;
Ή νεάνες άκούσασα την φωνή» τής μηΤΡ< άνεσκίρ- 

τήσι καί πρός εκείνη’» έρρίφθη η; τάς άγκάλας
. . της χλαίουσα.

Π μαμά μου! μαμά μου tτραύλισε μετά λυγμών,δεν θά 
Ιην έπανί^ω πλέον τήν Ίόλην, άκου εις, δέ* θά ϊή» έπανίοω 
άυτη» τήν στιγμή» «νίγετχΐ, τις οιοεν, ίσως «πνίγη η5η, ω 

. δυστυχία μου δυστυχία μου.
Ηκ. Εύχλείοου ητέ»ι«νε·τρομο; τήν κόρη» της έ*όμισ«* 

οτι α3τη παραφρόνησε.
' > θ2< μόυ, έξηγήθητι τέκνο» μου, δέν σ’ έννοώ, Μήπως
■ ; ?κανεν■'κάχδν o*«‘po» σ’ ετάραξε ; Λίγε παιδί μου.
.'c ' Ω όνειρό», είπε μετά «εκρού μειδιάματος ή χάρις, «“* 

ητο ονηρονί άλλ* όχι σχι ) άκουσον τί μοί συνέβη.
Έκοιμώμη» βαθίως ώ I τί γλυκύς ύπνος ίτΐ αίφνης 

κουσα νά μέ καλούν διά τοΰ ονόματος μου, Χάρις, Χάρις. 
Εξυπνησα πάραυτα καί ημ'<ϊ9θ*ϊσι κλίνης μου περί · 

! έφερα τό βλέμμα μου είς τό» θάλαμον tva ίδω τίς μέκαλει. 
- -Κατ’ άρχάς ενεκεν ήμίφωτυς ούδέν είδ©*, άλλά χατύτην 

ενδελεχούς, ΙξεΤάσεως διέκρινχ εις μικρά* άπδ τή; κλίνης μου 
άποστασιν, λευκήν τενα σκιάν διάμένουσα* άχίνητον, 

Περίτρομος ήθέλησα νά χκλεσω βοήθεια*, δτι ή σκιά Ui- 
νηθη χαί δι·’ έλ'αφρών καί βραδέων βημάτων ήλθε βλησίσ* 

-,-,.μευ» κάί τότε ά««γνώρισα, βεέ μου μαντεύει» ποία*, Μαμά, 
τή* ‘Ιόλη* !

. ; ‘Ήτο έκείνη χάτ^χρος, με λυτή» καί διάβροχον τήν ύ- 
. · ραία» χρυσήν της κόμη*, λεπτή χαί διαφανής ώς φάσμα, 

Μοί φοβείΰ γλυχεΐχ μου Χάρις, μοί ήπε χαμηλοφώνώς «αί 
ή μελιχρά φω»ή της ήτο ελαφρά ώς πνοή αύρας, μη φοβοΰ 

V* είμαι ίγώ η ‘Ιόλη «ου ή* φ«« δε» θά έπανίσ# αγαπημένη 
μου χάρις.

Ταυτήν τή* στιγμή* ευρίσκομαι έντός τής θαλάσσης χι»· 
θυ»|υόυσχ »« πνιγώ.

Το ατμόπλοιο» έφ* ού έπέβαΐνο* «ναυάγησε*.
’Γγίαινε προσφιλής μ©υ Χάρις, ύγίκινε!

.· . Έ€αλον κραυγήν χα< άνεΛήδησα χάτω τής κλίνης μου δ·
«ως τήν άναγκΑλισθώ, άλλ ’ έχείνη «ριλύπως μειδιωσα ώς 
άγγελος;τεθλιμμένος, έλεπ?ύ*θη| . ώχρίσε κ«ί έξηφκνίσθη έν 
τφ» σχώΐρωτι

Ώ ί ίδσύ, .ίδόύ χαί πάλε* η Ιόλη, άνέκρχξεν η Χάρις, 
τ^ν βλχπέις μαμά μέ καλκ μοί *<ύε'. ώ ερχομέ .Ιόλη μου 

ι *π σέ βόήθήσω, έρχομαι !
, Και Δρμησε* είς τσ βάθος τ«ΰ σωματίου, αλΧά μόλες ξ 

χαμεν ολίγα βήματά άφήχε στεναγμό* καί χατέπεσεν aval- 
σθητ-ος.’

,ν<; ·..·,· Ή ». Εύκλίέδου έντρομος καί τεταραγμένη κατόρθωσε 
c , μετάΐσλλους άγώγας »ά έπαιαφέρη ’ή* κόρη» τής είς τάς 

αίσθήσειζ της, αλλά σφοδρός πυρετός τήν κατίκαιε και ήτο 
βε€υθν5μίτη ιίς είδος Αλλοφροσύνης.

Τήν έ*ομένη* ήμέραν φοβιράν ιίδησι» έμλθιν ή μήτηρ 
τής Χάριτος.

Τά εχ Κων)πόλεως ερχόμενον ατμόπλοιο* χαταλειφθε* 
ύπό δεινής τραυμίας «ίχι ναυίγήσ^ παρά τδν KafnpiajW 
δι*;ς τώ» έπιβΛτών ίιασωθέντος.

Ή 0λίψις της ύπηρξεν άπερίγραπτός. Άφ' έ*ος είχε* 
άπολεση διά θανάτου τόσον τραγικού τήν ανεψιάν της ήν 
ώ; Ιδίαν θυγατέρα ήγάπα, καί άφ’ ετέρου άπό στιγμής είς 
στιγμήν άνέμενε να ίδχ} έκπνέσυσαν τήν μόνην πολυφίλητο» 
κόρην της, τέμόνςτν της τέκνο».

Ή Χάρις προββ).γ6ί"σα έξ ίκγεφαλίτιδος βύρίβκίτο μετα
ξύ ζωής *α< θανάτου.

Ή χρ«σις της έν τούτοις ήτο ίάχυρά, χαί τής άχρας 
νεότητάς της έλθούση» αρωγού, ή νεβνις ή^^ήθη ν' άνίέςγ 
κ«λ ««.ροΛίμψζι τον χίνόννο»,

Ουτώ μετά είκοσαήμερον άδιάλείπτον πυρετόν και εν
τελώς διανοητικήν αναισθησίαν, μίαν ημέραν ολίγον «ρο 
τής μεσημβρίας, ό πυρετός κατέπεσε χαί ή Χάρις ανχκτη- 
σασα το λογικόν ή*έ«ξβ τούς οφθαλμούς.

Ή μήτηρ της ήτες ά’Κμςνε τούτο κατύπν*» βυστάιεωςτού 
ιατρού Τστ«-ο παρά τήν κλίνην προσδοκώσα μετά Χ*Ρ*4 
άλλά καί φρίκηί ταύτοχρό.»,' τήν «ένάληψι» τΗς ασθενούς, 
«ότι άνίληγίζετο τί ήθβλεν άπαντήση είς τήν Χάριτα δταν 
τή* ηρώτα π«ρί τής δύσμοιρου Ιόλης.

Έν τούτοις η Χάρις «νοίζασα τούς Οφθαλμούς χβ,Ι μη 
•πρόσεξασα εις τήν παρουσίαν τής μήτρός τής, περιέφερίνμύ- 
τούς μετ' έκπλήξεως ιις τον θάλαμον καί ιΐτα ερριψι τό 
βλέμμα της έπί τοΰ ωρολογίου οπερ έδείκνυε tOn* καί ήμί- 
σ«αν. *Q πόσον έβράουνα νά ίξυπνήβω εψιθύριζε διατί άρά 
γε. πώς συνέβη τοΰτο ;

Α είσ εδώ μαμά, έξηκολούθησί, παραττ^ήσασα την 
μητέρα της χατ εκείνην την στιγμήν. Καλή μέρα άλλά 
διατι λοιπόν με άφήκες *ά κοιμηθώ τόσον ι?ολύ ; "Νά ιδού, 
τώρα εγώ μίαν κόπωσιν φοβερόν. Δέν δύναμαι να κΐ»ηθώ. 
Παράδοξος ύπνος. ’Αλλά, ίίπεν μετά μικρά* 6<·
γήν, κάτι νομίζω μου διαφεύγει θέλω νά ένθυμηθώ κάτι τι 
καί δέ-δύναμαι νά συναρμόσω τάς ιδέα; μου, ώ ! άνέκραξε* 
αιφντ,ς μετ’ ^ργήί άλλά τί ίχω λοιπόν έδί> είς τόν εγχέ- 
ιφαλόν μου χαί δέν δύναμαι νά έ«θυμηθώ ; Νομίζω βτι θά 
.σκάση, ή κεφχλή μου.

Ή χ, Εύχλείδσυ παρίστατο μετ’Αγωνίας <1ς τήν πάλην 
ταύτη» τήν μεταξύ της ύληί καί ,/οί» πνίύριατος. ·

Ήσύχαβτ παιδί μου, εσπΐΌβι ν’ άπαντήσγι μή* κατα- 
πονήο το πνεύμά σου νήν νύκτα εέχες ολίγον πυρετόν χαί 
Ιδού οιατί είσαι ουτω.

Αλλά άνεφώνησεν ή Χάρις διάκόψασα τη* μητέρα τη; 
άποτομως, τώρα i«θυμούμαι σήμιρον πρόκειται νά ελθη ή 
Ιόλη* ώ άλλα θά ήλθε τώρα εξ*διχανη. μλ ημίσειά , 
δέν Ημεθα είς Πειραιά *ά τήν ύποδιχθώμεν, άλλ * ευρίσχόμαι 
άκομη έπι τής κλίνης, ώ θ<ί μου^ τί αδιαφορία ιι»ε
αύτή, μμμβ εβρεπε δι’ ολίγον πυρετόν »ά μέ άφήσγίς να 
κοιμάμαι έν ψ ίπριπι νά σηκωθώ ίνβρί.ς και νά κατέλθώμί» 
εις ΠειραΐΑ; Τί θά σκεφθ^δι’Ιμέ ή Ιόλη s

Αλλά θά με συγχωρήστε εινε τόσον καλή. Καί τάρα, 
ας ένδυθώ άπό στιγμής είς στιγμήν θά φθάσφ. Πόσον, πόσο* 
ι*μ ευτυχής i . . .

Ή κ. Ευκλ&ίδου δεν ήδύνκτο τά κρ»τήση τάδαχρυάτης. 
Δέν πρέπει νά «ηκ<κθ^ς π*ιΛί μτυ, θν» ueai είς θέαν?, 

ήσόχασε.
Καί νά μ< ι5ρη έπί τής κλίνης η ’Ιόλη, άλλά θά τρο- 

μάξή. μαμά, θά τρομάξω άφες με νά σηκωθώ.
. Αλλ' ίδού νομίζω δτι Ακούω τροχούς άμάξης, ναί, ναί, 

ιδού πλησιάζει, νά Ιστάθη, ά 1 Λναι η Τέλη καί τώρ« είναι 
πολύ αργά διά νά σηκωθώ.

Πραγματιχώ  ̂Αμαξά «χκ «ταθη πρό τής οικίας, άλλ* ή 
κ. Ενκλείοου φρονούσα θτ’ είναι τοΰ ιατρού ούδεμίαν όοωκί

»

προσοχήν άλλά συντετριμμένη ίκ τοΰ άλγους διέμενιν ακί
νητος καί κατηφής.

Αίφνης θόρυβος ελαφρών καί ταχέων βημάτων ήκοόβθησαν 
άπό τής κλίμακος καί παραχρήμα ή θύρα τοΰ θαλάμου 
ήνσίχθχ δρμητιχώί καί έπί τού κατωφλιού ένεφανίσθη «pr- 
χαλλεστάτη νβάνις ξανθή καί αίθερόπλαβτος ώς αί παρθένοι 
τοΰ Ραφαήλ.

’ϊόληΐ «νεφώνησενή XApt; χαί έπήδησεν κάτω τής κλίνης 
άπαρ.αμίλλως ωραία, μεθ ’ ολην τήν ίσχνότητό της, ύπο 

’τά με.ταξώδη κύματα της μαύρης κόμης της ήτις επιπτεν 
έν θελχτεχήάταξ1^ περί το περικαλλές ωχρόν πρόσωπό* τη;» 
δπερ καττιύγαζον οί έχ χαράς λάμποντες παμμέλανβς οφ
θαλμοί της.

Ή Ίόληώρμησι πρός αυτήν χαί αί δύο νεάνιδες ήνώθησαν 
έν θερμφ καί περιπαθεί έναγκαλισμώ, εν φ κα< η χ. Εύ- 
κλ&ίδου Αναυδος εκ της έχπλήξβως είχε τήν «χι*ησί«ν αγάλ
ματος.

Τί λοιπόν είχο συμβγ ; Ή ’Ιόλη μόνη ώχεν έπιζήσ^ έκ 
του ναυαγίου σωθ·ίβα ώς έκ θαύματος.

*Οτε ευρίθη έπί τον ΰδατος, «νατραπιίσης τής μεγάλης 
:. λίμβου του πλοίου βφ’ ήζ πάντες οί έπιβάταΐ επέ^αινον,αφ’ 

©ύ το κύτος έπληρώθη ΰδατος, η Ιόλη νομίσασα ότι ήγγι· 
κεν ή τελ/υταίχ ττκ στιγμή, άπηύθυνί πάσας τάς σκέψεις 
της προς την προσφιλή κόρην ήτις την άνίμενε χαί τά χεί
λη της «ψιθύρισαν. Χάρις γλυκεία μου Χάρ ς ύγίαϊνί δέν θα 
σ’ επανιδω· τήν στιγμήν «κείνην ακριβώς Μχ<ν ιδη ή 

* Χάρις αύτή* έ* οπτασίφ τότε καί έν ψ η£ίν *ρχίβΌ ήδη 
νά βυθίζεται ή χειρ της συνήνττρσε» αίφνης τεμάχιο» ξύλου 
άποσπααθέν άπο τής πλευράς τοΰ πλοίου.

' Δι' υπεράνθρωπου άγώνος κατόρθωσε νά προσηλωθρ επ' 
αύτοϋ καί ούτω άνήλθε καί πάλιν έπί τής επιφανείας τής 
θαλάσσης. Τά κύματα μανιωδώς πρό; άλληλα παλαίο*τα 
τήν έζεσφενδόνιζο» τήβε κακεΐσε ώς τεμάχιο* άχυρου χαί 
τέλος ήθελε» εύρη τόν τάφον είς τον πυθμένα τής θαλάσσες 
έάν μή κύμα όγκοδεστατον και άγριύτερον τών άλλων δίν 
τήν ερριπτε» έπί τής άκτής νησυδρίου τίνβς.

Έχει τή» ιύρεν ημιθανή εκ τοϋ ψύχους χαί τής αγωνίας 
τή* επομένη» πρωίαν πτωχός αλιεύς δστις τη* μιτεφερεν μς 
τή» μικρά» του καλύβην Γ»θα τή βοήθεια της συζύγου του 
τή προσεφερε τάς πρώτας βοήθειας.

Φοβερά περιπνευμονία επακολούθησε συνεπεία τής ψύξβαις 
ην είχε» ύποσττί.

Έπί δεκαπέντε ήμέρας έπαλα’σε μεταξύ ζωής καί θανά
του,ώς έπ θαύματος διασωθεεσα διά μόνης τής περιθάλψεως 
τώ» καλώ» εκείνων ανθρώπων.

Μόλις ήδυνήθη νά σταθή είς τούς πόδας της εσπευσε νά 
έλθη εις Αθήνας άφ' ού άντήμειψε τούς σωτήρχς της δι’ό
σων χρημάτων ε’φεριν ε’πί τοΰ χρηματσφσλα««ου της εύρεθέ*’- 
τος επί τίνος θηλακίου τής έσθήτός τη>·

Πάραυτα ετηλεγράφησαν είς τον πατέρα της τήν χαρμό- 
, συνον είδηβι*. Οΰτος, όστις άφ’ ης έποχής ψαθί τό ναυά- 

γιον τοΰ πλοίου έφ’ ςύ έπέβαινεν η κόρη του, ητο ήμιπαρά- 
φρων έη τού άλγους ολίγου οεί» άπεθνη®***1 €Λ χ*Ρ®ζ λαβών 
τή» ανέλπιστο» «ίδησιν.

Έσπευσε »ά ίλθφ είς Άθη»ας όπως θλίψη είς τάς άγ· 
χάλας τον τή* νέκρανισταθεεσαν κόρη* τσυ καί μ»ιδεποτε 
πλέον χωρισθή απ’ αύτής.3ΰ,£ΜΜ σρχ. στάλε ται ε<ς τόν πτωχόν άλιί« τη βοηθείςι 
τοΰ πείου εσώθ^ ή γλυκεία ’Ιόλη έξηοφ^ισίς* ζωή* «»?τι>* 
αύτώ.

Καί αί δύο εξαδέλφαι άλληλολατρευόμεναι έν μέσω τοΰ 
πατρός τής μιδ^ς καί τής μητρός της έτίρας εζησαν ευτυχείς.

Ή Χάρις ουδέποτε ελ·ησμόνησε τήν παράδοξον οπτασίαν 
της, ή μάλλον τή» τηλε«θησέαν της.

Ξανθίπηη 1« Καλ<ΜΗύ**·

ΟΙ ΝΑΥΑΓΟΙ

<’ΑΪ Νιχόλα 6όηί* μ« 
χαί ρίξε μας « μ«' ίκ?η « 
ύνύ ναυαγοί φώναζα»* 
χύνοντας μαύρο δάκρυ, 
α Ά ί Νικάλ* βόηΟα μας 
λυπήσου τά πβιδιά μ« 
χορφανβμένα κι’ ερημ« 
σχήτουφερ' αγκαλιά μας, 
δέν ία ^««ρίου» τά φτωχά 
μβ τή γλυκεία μορφή τους 
'ά μάς βωπεύσουν, άγιε μου 
μ’ έχςίο τ’ άγ*ό φιλί τους. 
Ά< Ναόλα, τοί βόρεια 
πες του νά «ταματήβη 
ποίν τ’ aypjo το·* το φύ«ημα 
«άν λιανοκέρι «θύτη 
τή μαν’ ελπίδα πώχουμε 
ολ Νιχόλα οί μαύρο ( 
κι ’ όπου κοντεύει, αγι» μου 
τον τάφο της για ναύρη 
μ<ς βτοδ πελάγου το βυύύ, 
χκΐ νίχγι μόνο μνήμα, 
το’ άγριωμί·ηο ίάλαοαας 
τδ σαρχσφαγ® χυμτ»........
"Οα«ς μουγκρίζει βτ’ «ρήμα 
λανάρι «ςνβτμίνο 
χαί τριγυρίζ ’ εδώ κι’ ε**< 
μέ ματ άγριωμένο, 
έτσι κι’ έχέι»η τή βτιγμή 
$«« πελώρ‘0 κυμκ 
τρυγύριζ’ ανυπόμονο 
ν«υρτ[ χ’ ίχεί’Ο δΰμα. 
Πά’ε όυχνοντα» άπδ ’W 
ιτοτ* άπό ’κ·“ μ’ αντάρα

Τ,χ

λΐ< κ' ηβίλβ »ά '*δ«·>|0ίί 
κχτίρχ, 

Βλίπιι τού< μανροιις «τυτγα-χ 
οβι>σμέ»«υΟ απ’ to κρύο 
TOW π*γσμ«"» τβΰ &pft«, 
«si σαν ωμό θηρίο 
χύνει απ®νω ι©« μέ μιας 
Χβι μ’ άγριωμένο ««ίο? 
τούς στέλνει γι» »“ ά»αηαυθοΰν 
ς· τοή ίάλασσβς τδ όάθ« 

Ke* έχει»’ οι μκΟροι *«ττχνοι 
κ' ά&ρφαγχ «λιασμένοι, 
«τβλνοννΕ ίο στέρνο γΊΐί 

9*ι*η μάννα «ον ftpetcjAivit, 
ή δύστυχ ανυπόμονη, 
’»ίΓ κάτου βτ’ ακρογιάλι, 
στή μψριχή τηβ άγ-αλιά 
.α τά ίερμάνη πάλι... 
Κι* έ’ώ στην κβταγαλα»η 
της »ύφη« τη» αγκάλη 
μ* «πελπ.σιάς χαμόγελο 
ηηαί»α* αγάλι - γάλι. 
1»α χαταλευχο πουλί 
’no . πα*ω touc vcr«e 
*βΐ με «γ»αΐς φτεροΰγις too 
τού< νίχροχαιρεταει. 
To θλέσουνί μέ το ίολο 
τό μίτι τους και χλαν,ε, 
χαί μέ τρεμοτβυοτη φω»η 
πτρίλι>κο( toC λένα: 
ο Πουλί τρίχα οτή μάννα μας 
χαί χίς τιμ. πώς πο χύμα 
θκγουμ’ auovto σύντροφο 
Οάχουμ' αιώνιο μνήμα » .

’,ν Ά^ήνβ'ς Μαΐου 1898. 
ΑΜΔΡΒΛδ 16.2- ΔΓΑΚ0ΥΛ112

Φύσει ύ άνθρωπος ποθεί την αθανασίαν της ύ- 
πάρξε,ός του.

Ή Φιλοχρηματία καθιστά πλούσιοι' τόν άνθρω
πον, άλλ'όχι καί ένδυξον-

Ό πνευματώδης άνθρωπος τέρπεται εχ τής ιίνα- 
πτήξείος τον πνεύματός τον διότι καθίσταται ενά' 
μεχος.

Ή πνευματική άναπτυξις χαθίστησι τον άνθρω
πον αγαθόν κ<ιί ευ αισθητόν.

Αί rtvcvuciriKcu τέρψεις αποκτώνται ίηΛ τών δι
δακτικών δεαμάτων, τής μον^ΛκΛ<, τής άναγιώ 
σε ως ι«ύ τής <ίκς οάσεως-

Ό Ανθρωπος είνω αληθώς εύσωμων, δταν τό τε 
ιίώμα καί τδ η νεύμα τέρπωνται ταντοχρόνως.

Ή '(ηλο^οξία η<ιρέχεχ τέρψιν μεμιγμένην μετά 
ταραχύς ηυ.ι άνησνχίας.

Ό πλούσιος ύλικό,ς ν.οΟίβταται <|>τλόόοίος κ«ι 
κενόδοξος.

I
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Άσε’ «η λάμψ» flotf χ$ν«·

Ξεφεύγουν άπ’ τό άπςιρο τ άατίρια με μιά Sia 
καί πίπτουνε άοιάκοπα καί χάνουνται καί β’όύνουνδ 
κι δ κόσρ&α «τέκει σά χσζό<, 5iv ίέρει i?|V αιτία 
πώς οδύνου·/ απ’ τή λάμψι τά μάτια της που χννσυνε.

Μίλΐεον

£t6 κα{Λ|ά yow
θυμδραι.... κι’ ένας πόνος κρυφός pi Οανατόνει. 
Καλλίτερα καρδιά μ©υ ;;αΐ ού νάχες ιιιά γλώσσα 
νά λέ< μέσ τδ καύμό σ©υ τά όάοανα τά τόσα 
Ή σιγίλιά πού κρύβεις 6α0ί«ά δε σέ πληγόνέι ;

‘Λν 6ρίσκ(^ στ’ αναστεναγμό γλυκεία παρηγοριά 
γιά οίνον; πσϋ είδες καψοί εύτυχιβμίνοι 
τί θέλεις νειότη νάχης καρδιά ρον μαυρισμένη 
Μία ώρα ιιλε’ο’ άρχήτςρα. Πικρά τά γερατειά.

Μίλτων.

Ι
ΤΟ ΜΟΝΟΝ 1

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΝ ΔΩΡΟΝ ί 

EWB ♦

©ο sjsas^sasu^'iraa |

JW ΚΑΤΙΗΗίΤΝ |

ΑΝΕΣΤΗ ΚίΙΝΣΤΛΝΤΙΝΙΔΟΥ | 
{ΤΡΕ1ΑΤΕ! ΤΡΕΞΑΤΕ! Ο

ΠΡΙΝ ΕΪΛΝΤΛΗΘΩΖΙί! 2

Β*···*·*···»**·*·····*·*·*·*·*·*#  ··*·*·!'

ΚΠΝ. Φ. ΣΚΟΚΟΥ

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

Τά Ανάστημα τοϊι δώματος.

Κατά τάς νεωτέρσς φυσιολογικός πβρατηρήσεις ή αΰήησ« τοΰ ά·· 
όρωκίνου αναστήματος βυντελείται κατά τας ακολούθους συνόηκας.

Άιώ <ή< γεννήσεις μέχρι τοί 1*> «τους τής ήλιχίας αύξάνβτα.

ήτοι μίτρα Ι,Μ 
όιε σταματά.

χατά 20 έκατ.
του 2 Λ 3 D

0 4 , 5 >
ΰ 8 Η 15 κ

Η • 30 Λ
D 10 0 5 ρft 17 α ό Β

20 ύ 10 η
Ρ 24 4 Η

Κανονικόν άψας του σώματος,

Άπδ «υ i «τους
ϋ · Μ#'•

n D 4 ■ u
• » 3 ·
D 11 14 ° r>
» V 46 .
» > 17 · »
ε « 20 - D

'Β iCfcvia

Έ αϋπνία προέρχεται συνήΒως έχ τοΰ νευρεχ&υ ίρεΰισμοΰ foC εγ
κεφάλου, βυνεπειφ νευρικών ταραχών χαί πολλών σκέψεων χαί εργα
σίας, ώς συμβαίνει εις τους πλουσίους χαί τους πολυάσχολους χαί 
έπιχε ρηματίας, οίτινες άναγχάζωνται διαρχώς να οχιπίωνται περί 
τών ΰττοίειιών των. ’Επίσης άϋ«4« επέρχεται χαί 8τβ» ψύχραν^ώ- 
σιν οί «όδες η πίτ] τις χαφε ή τέίον, χωρίς νΛ Ε'*αι συνετισμένος εις 
τά ποτά ταΰτα, ώς χαί όταν καταλαμβάνεται ύ·δ αφοδρών πόνων 
η καταγίνεται ιις «νδιιφέρουσαν έργαο ία», χαρτοπαιγνιον, παραμονή» 
πλησίον χι4/ν<ύοντος προσφιλούς δντος, νεκρού κτλ.

Ή άύπνία αΰτη θεραπεύεται διά περιπάτου, ταςειδίων, διασκεδά· 
βεως χαί τερπνής άπασχολήσεως, έ* άχχγκγχ δι διά τής χρήαβιΚ 
ύπνωτικώ* φαρμάκων.

Ύπήρξε» έν Αμερική πλούσιός τις, όστκ επί δλοχλήροσς μή· 
νας δέν ηδυ»ηβη να χοιμηθή, χωρίς ’* «ισΦανθή Statatv πρδς ύπνον.

Ή αΟηνία έι··ι επιβλαβής πάντοτε, ιδίως στα» προβρχετβί εξ η
θικών αιτίων, ώς καί ό «ολυς ύπνος όταν προέρχεται έξ ασυνήθους 
αφορμής.

Ό 'ίποχράτης «χετιχώ; λέγει ;
«Τδν νήστιν δ ύπνος ισχναίνει χαί ψυχραίνει, ό & μαχρδς ύπνος 

■ενώνει τδ σώμα ίκ τών υγρών αντβυ καί τδ έξασθινεί. Τόν Ιε Σχον· 
τα πλήρη τδν στόμαχον, δ ΰανος φέρει θερμότητα και η τροφή ώφβ· 
χ<ι πρδς θρέψιν. Έά» &ί τ«ς περιπατήση προ τής ανατολής του ήλιον 
ΛαΙ ειτα κοιμη&ή, δ ύπνος Οντος ισχναίνει τδ σώμα.

τ ο r

19 0 0
imonm, rarrAiw sai γεδ6ιογρλ4·Ι2οη

ΤΟΜΟΣ 1 Β»« — ΕΤΟΣ 1 Β««

Ό ίφετείνδς τόμος τβυ λαμπρού και πανελληνίου φήμης

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΣΚΟΚΟΤ TOY I 900
είνε ιξόχως επιτυχής, δ τελειότεροι καί πλουοιώτεροςτής όλης σειράς. 
ΦανεαβΟήτε πλέον τί πλούτος, τί ποιχιλίσ. τί ιύφυία χαί χάρις Χϊί 
αίσθημα περικλείεται εις τδν τόμον τρΰ 1900, αφού οί προηγούμενοι 
κρινοντα’ ώς αμίμητοι καί απαράμιλλοι, θαυμάσιοι εις τό ειδός των.

EU τδ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΣΚΟΚΟΥ ΤΟΥ 1900 c^vfc- 
ται χβι πάλιν «ν σμιχρώ ή σύγχρονος ίν Τ.λλάδι λογοτεχνία.

Άποτελειται «πό 450 πυχνάς, χονψάς χαί χαριτωμένος σελίδας' 
Κοσμείται Si* 60 πράγματι καλλιτεχνικών εικόνων χαί γελοιογρα
φιών ευφυέστατων. Περιέχει δέ ύ-βερ τά | 30 θέμϊτχ χ« 5ιατρ»£ας 
ποικίλης φύσβοΧ :~-έιηγήματα, Πβιήοςις, ήθογραφίςτς, κοινωνικός 
μελέτος, Ιστορικά^ πραγματείας, κωμωδίας, μονολόγους, λαα· 
γραφίας, άδοιπορικάς ΙντυηώσίΚ, σκαλαθύρματα, έτυγράμματα, 
άνέκδοτα, σατυρικά «αίγνια, γνώμα<, σκέψίκ, βυμέουλάς, pio- 
γραφήματα, καί εν γίνει ό,τι εύψυές καί χαρίβν, 'υ'άμιυον νά 
διεγιίρη τά ένάιαψέρον, τήν σκέψιν,τήν φαντασίαν, τό αΐσδι-μΰ.

Σύνεργα**' είσ> χαι «φέτος περί τούς 50—όλη δηλαδή ή φαλσγξ 
τών ε* ’£λλά£ι κορυφαίων ποιητών καί πεζό γραφών.

Διά τήν άπόχτησιν τοΰ θχνμασίου

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2Κ0Κ0Υ ΤΟΥ 1900

χάριν τών απανταχού φίλων χολ ανταποκριτών τής «Φύσεως® ά·** 
δεχόμεθα τήν αποστολήν αύτοΰ ε’ς πόντος ιμ6άζοντα ήμΓν τδ ισότιμον

Φρ. χρ. α $»ά τδ Έξωττρ»κ&ν


