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Δια τό ’Εσωτερικόν Δρ. Β  
Δια τό ’Εξωτερικόν Φρ. χρ· 8

ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δ ΙΕ Υ Θ Υ ΙΣ Ιβ Σ
*0?ός Μουσών καί Νίκης 

Ά ρ ιθ .  7 απέναντι του γραφείου 
τής  Νέας Έφημερίδος.

Γ ρ α φ ε Γ ο ν  ανοικτόν καθ’ 
έκάστην άπό 10 — 12 π. μ.

Πασα παρατήρησις έπί τής 
αποστολής τοΰ φύλλου γ ίνεται  
δεκτή μόνον έντός οκτώ ημερών

ΑΙΕΤΘΤΝΤΡΙΑ

KAAAÍPPOH ΠΑΡΡΕΝ
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Δια τά άνυπο'γραφα άρθρα εΰ- 
Ούνεται ή συντάκτις αύτών κυρία 
Κ α λ λ ι ρ ρ ό η  Ι ί α ρ ρ έ ν .

Τά πεμπόμενα ήμΓν χειρόγρα
φα δημοσιευόμενα ή μή δέν έπι-  
στρέφονται.— ’ Ανυπόγραφα καί 
ιή  δηλοΰντα τήν  διαμονήν τής  
ιποστελούσης δέν είναι δεκτά. 
— Πασα άγγελία  άφορώοα εις 

τάς Κυρίας γ ίνεται δεκτή.

Α ί  μεταβάλλουσαι διεύθυνσιν 
όφείλο υσι νά άποστέλλωσι γραμ- 
υχτόσ ημ ο ν  50 λεπτών πρός εκ- 
τ ΰ π ω σ ιν  νέας ταιν ίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τά Χριστούγεννα (υπό κ. Μαριάνθης Ήλιοπούλου). —  Η τ ε 
λετή  τών Χοιστουγέννων κατά τάς διαφόρους έποχας (υπό κ. Ελέ
νης Γεωργιανού) —  Τά Χριστούγεννα έν ’Αγγλ ία (υπό κ. Ελένης 
Δ έ ρ β α ) . -  Τά Πέδιλα τής π τ ω χ ή ς . -  ‘Η νυξ τών Χριστουγέννων  
(υπό κ. Βασιλικής Τ ζά νη) . -  Π ο ικ ίλ α .-  Γυναικεία Βιομηχανία.—  
Βιβλία και Περιοδικά. -  ’Αλληλογραφία. —  Ειδοποιήσεις.—  Δυμ- 
βουλή.—  Συνταγή. —  Έπιφυλλις.
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Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Α
Ό χειμών μεγαλοπρεπής καί παγερός περιβάλλει την 

φύσιν έν τή ψυχοα άγκάλη του. Τά δένδρα επί τή περιπτυξει 
του φρίσσουσι καί άπογυμνούνται τών πρασίνων φύλλων των. 
*0 ήλιος καί αυτός δειλήν προβάλλει τήν όψιν του πρό του 
λευκοπώγονος γέροντος, ϊνα άμέσως κρυβή όπισθεν των μελα
νών νεφών, άτινα δίκην πένθιμων παραπετασμάτων έξαπλούν- 
ται έπί τού ουρανίου θόλου. Ή υπερήφανος καί υψικόρυφος 
λεύκη ώχριά καί αποχρωματίζεται επί τή παγερά αΰτου 
πνοή, ή "δέ άκακία συμπτήσσει τό έλαφρόν φύλλωμα της, 
τό όποιον αί άσθενείς ακτίνες τού ήλίου άδυνατοΰσι νά
άναζωογονήσωσι.

Τοιαύτην ψυχράν καί άχαριν τοΰ έτους όόραν Ιξέλεξεν ο 

Θεό; διά τήν γέννησιν τοΰ μονογενούς του υιού, ού ή είς τόν 
κόσμον άφιξι; τόσον θάλπος, τόσην ζωήν, άγάπην καί ευ
τυχίαν διαχέει. ( _

Καί πανηγυρίζει περιχαρής ό άνά πάσαν τήν γην Διε
σπαρμένος χριστιανισμός τήν επίσημον ήμέραν ταύτης καί ή 
ψυχική χαρά ύπερνικώσα τήν νέκρωσιν τής φυσεως, αποδει- 
κνύει άπαξ έτι τήν δύναμιν τής θρησκείας καί τήν ύπεροχήν 
τών ηθικών απολαύσεων έπί τών φυσικών.
Άλλ'ή γέννησιςτούΧριστού,δστις ύπ'αίσθήματος φιλανθρωπίας 

κινούμενος ήλθεν είς τόν κόσμον επιβάλλει ήμΐν τήν έπιτέλεσιν

υψίστων φιλανθρωπικών καθηκόντων, κατά τήν επίσημον ταύ- 
την ημέραν. ΓΙόσαι πτωχαί καί άπόκληροι τής τύχης οικογέ
νεια« τήκονται άρα έν ένδεια καί στερήσεσι ! Πόσαι δυστυχείς 
μητέρες αισθάνονται τήν καρδίαν των αίμάσσουσαν, διότι δέν 
κατώρθωσαν νά άγοράσωσι καινουργή ενδύματα ή υποδή
ματα είς τά μικρά των. Έγεννήθη ο Χριστός, μικρόν καί 
άθώον ώς αυτά παιδίον καί άδυνατούσι τά πτωχά, οί κατ’ 
εξοχήν πανηγυρισταί τής ημέρας ταύτης, νά μεταβώσιν είς 
τόν ναόν του, νά κοινωνήσωσι τών άχράντων μ,υστηρίων του.

Τίς άρα Ιξ ήμών δέν ενθυμείται τάς ωραίας καί αγίας 
συγκινήσεις, άς αί έορταί τών Χριστουγέννων ένέπνεον είς τήν 
ψυχήν μας κατά τήν ώραίαν παιδικήν ήλικίαν. Καί τίς δέν 
εννοεί έκ τών αναμνήσεων εκείνων πόσην θλΐψιν καί πικρίαν 
καί πόνον αισθάνεται ή ψυχή τών μικρών, άτινα γυμνά και 
ανυπόδητα, πειναλέα καί ριγούντα διέρχονται τήν ημέραν 
ταύτην. *Η άνθρωπότης είναι άναξία νά φέρη τό ωραΐον καί 
εΰγενές τού Χριστιανισμού δνομ.α, ε’άν βλέπη μέ ψυχρόν κατ 
άδιάφορον βλέμμα πάσχουσαν ουτω καί βασανιζομένην τήν 
παιδικήν ήλικίαν.

Δόσατε εΰγενεϊς καί φιλάιθρωποι ψυχαί ! Δόσατε είς τά 
παιδία, άτινα ό Κύριος τόσον ήγάπησε, καί υπό τήν μορ
φήν τών οποίων τό πρώτον κατήλθεν έπί τή| γής.

Μ αρι&νβη Ή λ ιο π ο ύ λο υ .

Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΈΝΝΩΝ
Κ Α Τ Α  Τ Α Σ  Δ Ι Α Φ Ο Ρ Ο Υ Σ  Ε Π Ο Χ Α Σ

Καίτοι τά Χριστούγεννα είναι μία τών μεγαλειτέρων Δε- 
σποτικων εορτών, άπώλεσεν έν τούτοι; συν τή παρόδω τοΰ 
χρόνου πολύ εκ τού αρχαίου μεγαλείου της. Προ τής ανιλεοϋς
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και άμειλίκτου προόδου αί ώραΐαι καί ποιητικαί παραδόσεις 
βαθμηδόν καί κατ’ ολίγον εξαφανίζονται.

'Η έορτή των Χριστουγέννων, ήης διεδέχθη τήν εορτήν 
του χειμώνος, b  οί εθνικοί μετά τόσης πομπής έπανηγύριζον 
έγένετο επί πολλούς αιώνας καί καθ’ άπαντα; τούς λαούς 
άντικείμενον ιδιαιτέρας θρησκευτικής λ.ατρειας.

Κατά τον μεσαίωνα τά Χριστούγεννα είχον ολως διάφορον 
χαρακτήρα καί τρόπον πανηγυρισμού.Οικατα τήν έποψην εκεί
νην βασιλεύοντες καλόγηροι καί Ίησουϊται,ινα αποδωσιυσιν εις 
τήν έορτήν τά στοιχεία πάσης πιθανότητος άνέλαβον νά πρόσ
ω ποποιήσωσι τά κατά τήν εσπέραν τής γεννήσεως παραστα- 
θέντα πρόσωπα. Αί θεατρικαί αύται παραστάσεις εξεκλιναν 
προϊόντος τού χρόνου τού αρχικού αυτών σκοπού. Οί μονάχοι 
περιεβάλλοντο ενδύματα γελοία, οι πιστοί εμιμηθησαν αυτους 
καί ή θρησκευτική εορτή μετεβλήθη εις αληθή εορτήν αποκρεω.

Οί άρχοντες, οί άστοί, οί μοναχοί μετημφιέζοντο δθεν 
από τής παραμονής αυτής τών Χριστουγέννων, ilta περιεοαλ- 
λοντο δοράς άγριων θηρίων καί έτοεχον ώς μαινόμενοι άνά τάς 
δδούς, έκβάλλοντες άγριας κραυγάς, επιτιθέμενοι κατά τών 
γυναικών καί παιδίων , ρίπτοντες κατ’ αυτών σφαίρας 
μαλλίνας ή βυρσίνας, καί προκαλούντες τόν τρόμον καί τήν 
αγωνίαν τών δυστυχών αύτών.

Ό τρόπος ούτος τής πανηγυρήσεως τών Χριστουγέννων 
έξήγειρε κατ’ ολίγον τήν άγανάκτησ.ν τών εΰ φρονούντων καί 
αληθώς ευσεβών, οτε καί έψηφίσθη παρά τής Γαλλικής Γερου
σίας ό νόμος τού 1781, δΓ ου άπηγορεύετο εις πάντας άνευ 
διακρίσεω * γένους καί κοινωνικής θέσεως νά μεταμφιέζωνται 
κατά τά Χριστούγεννα καί νά έκφενδονίζωσι κατα τών άλλων 
μαλλίνας σφαίρας. Ό παραβαίνων τόν νόμον τούτον ύπεβάλ- 
λετο εις πρόστιμον έξήκοντα λουδοβίκειων.

Τά Χριστούγεννα έγένοντο πάντοτε ή κατ’ εξοχήν 
εορτή τού λαού, όστις επί τεσσαρακονταήμερον δλον νηστεύει 
καί εξοικονομεί, ϊνα διά τών οικονομιών του πολυτελέστερον 
πανηγυρίση τήν επίσημον ήμέραν. Κατά τούς παλαιοτάτους 
τού Χριστιανισμού χρόνους ήτο ή κατ’ εξοχήν εποχή συνδιαλ
λαγής τών εχθρών. Εις τά χωρία τής ’Ιταλία; τήν παραμο
νήν τών Χριστουγέννων οί χωρικοί καί αί χωρικαί εστεμμέναι 
δΓ άνύέων καί μέ τάς ώραιοτέρας έσθήτάς των ένδεδυμέναι 
μετέβαινον κατά τό μεσονύκτιον εις τήν εκκλησίαν, φέρουσαι 
εντός άνθοπλέκτων κανίστρων δύο μικρά αρνάκια αμέμπτου 
ολως λευκότητος.

’Επί τών δύο μικρών άμνών άνεγινώσκοντο αί εύχαί τών 
Χριστουγέννων καί μετά ταύτα εν έπισήμιρ θρησκευτική πομ-πή 
περιέφερον αυτά άνά τάς κεντρικωτέρας όδούς τού χωρίου, πα- 
ρακολουθούντων πάντων τών έν τώ ναώ έκκλησιαζομένων.

Τά άρνία ταύτα προσεφέροντο πρό τής τελετής προς τόν 
πλουσιώτερον καί εύσεβέστερον τού χωρίου, όστις τά ήγόραζε 
προσφέρων γενναΐόν τι ποσόν, διατιθέμενον πάντοτε υπέρ τών 
πτωχών. Ύπεχρεούτο δέ δ άγοραστής ούτος νά μή τά πω 
λήση ουδέποτε καί επ’ ούδεμια πεοιπτώσει, νά τά τρέφη δέ 
καί περιποιήται ώς ίερά. Έθεωρείτο δέ πάντοτε <ός ιερόσυλος 
ό παραβαίνων τού; δύο τούτους οοους.

Έλενη ΓεωργιΑδου,

ΤΑ ΠΕΔΙΛΑ ΤΗΣ ΠΤΩΧΟΚΟΡΗΣ
Νά σε πάλι εμπρός μου, παληοκόριτσο ! Αιώνια ’στούς 

δρόμους θά γυρίζης ;
Ή πτωχή μικρά έστη μετά τρόμου. Οί μεγάλοι καί φο

βισμένοι ορθαλμοί της άνεγνώρισαν τόν γηραιόν αγροφύλακα, 
δρθιον πρό τής καμπής τής γωνίας, τής όδηγούσης προς τό 
δάσος, ούτινος ή σκιά ώς έκ τού προκεχωρημένου τής ώρας 
διεγράφετο διπλασία τού πραγματικού του άνχστήματος· φο~ 
βηθεϊσα δέ μή δαρή υψωσεν έστίγκτως τήν μελανήν καί έκ 
τών χειμέτλων έξοιδημένην χεϊρά της πρό τού ωχρού προ
σώπου της, θέλουσα οδτω νά υπεράσπιση έαυτήν.

Ά λ λ ’ ό τρόμος της κατηυνάσθη άμέσως. Έννόησεν έκ 
τού βλέμματος τού φύλακος, ότι δέν έ'τρεφε κακάς έναντίον 
της προθέσεις, έφαίνετο μόνον δύσθυμος διότι δ εσπερινός άνε
μος τόν ήμπόδιζε νά άνάψη τό σιγάρον του. *Η πτωχή Ε 
λένη ένθαρρυνθεΐσα έζήτει νά έπαναθέση τάς χεΐράς της έν 
τοΐς θηλακείοις της, όπως προφυλάξη αύτάς τού υπερβολικού 
ψύχους.Δυστυχώς δσω μικραί καί αν ήσαν τά έξοιδαίνοντα αυ
τά; ξεπαγιάσματα τήν ήμπόδιζον νά τάς εϊσαγάγη καθ’ ο
λοκληρίαν έν τοΐς πρός έπίδειξιν μάλλον πάλαι ποτέ τεθεισι 
εις τό γαμήλιον έσωκάρδιον τού πάππου της θηλακίοις. Διότι 
ή μικρά Ελένη έφερεν άντί περικορμίου τό γ ΐ - Ιέ χ ι  τών γά- 
μων τού πάππου της, δπερ κατά τήν ίδίαν του δμολογίαν 
υπήρξε* εις τήν έποχήν του μοναδικόν εις τό είδός του. ΤΗτο 
έκ βελούδου μέ χρυσάς σειράς, έκ διαλειμμάτων δέ έφερε 
καί χρυσού; άστερίσκους. Άλλά τά έτη εϊχον αφήσει τοιαύτα 
φοβερά έπί τού πολυτίμου τούτου ένδύματο; ίχνη—ήτο τόσα» 
γέρων δ πάππος της—ώστε οί μικροί αστερίσκοι είχον μετα- 
βληθή εις τόσα; μικράς οπάς, μεταμορφούσας τό ένδυμα εις 
ράκος.

Έξηκολούθει δέ μένουσα πάντοτε εϊς τήν αυτήν θέσιν μέ 
ύφος εύγενές μικρού άνδραρίου. Ό κύων τού φύλακος περιεφέ- 
ρετο κύκλω της, οσφραινόμ,ενος τό πτωχείαν καί ρυπαρότητα 
άπόζον πολύρρακον φορεματάκι της. Ύπ" αυτό έξετείνοντο 
κνήμαι ϊσχναί καί γυμνοί μικροί πόδες.

Ό γέρων φύλαξ, άφοΰ έρριψε κατά γής τό δέκατον πυ- 
ρεΐον, δπερ κατώρθωσε παρά τήν δύναμή τού δρμητικώς πνέ- 
οντος ανέμου νά άνάψη τό σιγάρον του καί άπέσβεσε πατών μέ 
δύναμιν επ’ αυτού τόν πόδα, έστράφη καί πάλιν πρός τήν 
μικράν, ’Αφάνισες πάλι τό χορτάρι, παληοκλέφτρα ;

Πήρα ’λίγο γιά τό κουνελάκι μου, έψιθύρισεν ή μικρά χα- 
μηλοφώνως, ένώ ήκολούθει, τρέχουσα σχεδόν, τόν συνοδοιπόρον 
της, μεταβαίνοντα εις τό χωρίον μέ τήν καραβίναν του έπί 
τού ώμου.

*Α ! ! εχεις κουνελάκι, είπεν. Καί δέν φοβάσαι νά γυρί
ζης τέτοια ώρα τού; δρόμους καί τά βουνά ; Ώμίλει βραδέως 
μέ λόγια ξηρά καί μονότονα, ώς ό'λοι οί άνθρωποι οί συνειθι* 
σμένοι νά ζώσι μόνοι εις τό βουνόν καί νά λέγωσιν ολίγα. 
Άποτόμως διεκόπτετο, έπτυε κατά γής ή άνεκάλει τόν παρ- 
εκτρεπόμενον κύνά του.

Ή ’Ελένη σιωπηλή διεσκέλιζε τήν δδόν μέ δσω ήδύνατο 
μεγαλήτερα βήματα, φοβουμένη μή δ γέρων τήν άφήση ¿πίσω. 
Δίς μάλιστα έτεινε τήν μικράν χειρά της πρός τό μέρος του 
έξηντλημένη έκ τού δρόμου καί τού ψύχους, άλλά δέν έτόλ- 
μησε νά τόν κράτηση ούτε άπό τό έπανωφόριον. Τή έφαίνετο
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ήδη οτι οξεΐαι καρφίδες ένεπήγνυντο εις δλα τά μελη της, I 
τό χόρτον δπερ έφερεν έπί τών ώμων της τήν επάγονεν μέχρι I 
τού μυελού τών οστέων καί έπείνα καί ένύσταζεν η δυστυχής I

Ρι*Ρά·
Ιίόσον χρόνων είσαι, Λένα ; ήρώτησεν δ φύλαξ.
ΛΕξ σωστά, λέει δ πάππος.

Άφήκε τό σιγάρον του νά πέση τού στόματός του και ε- I 
οτράφη ^ρός τήν μικράν μέ βλέαμα μεστόν οίκτου. Ναι ! I 
έλεγε τήν άλήθειαν ή πτωχή. Οί μεγάλοι καί γλυκείς οφθαλ- | 
μ,οί της, μεθ’ δλον τά κατεσκληκός δέρμα της έπρόδιόον τήν I 
ήλικίαν της. Καί έσκέπτετο μέ τόν μικρόν νούν του, οτι άλη 
θώς ύπάρχουσιν έν τώ κόσμω τούτω συμφοραί ακατανόητοι. I 
Τό πτωχό έκεΐνο κορίτσι, ριμμ,ένο ’στούς δρόμους μέ ένα γερω 
απόμαχο στρατιώτη παππού, δ όποιος έπερνούσε ολο,το καιρό I 
του ’στήν ταβέρνα. Ό Θεός βέβαια δέν έκανε καλά νά μοι- 
ράζη εις άλλους πλούτη καί άλλους νά πετα εις τόν δρόμο ερη 
μους ’σάν σκυλιά, διενοείτο.

Τώρα γλήγορα είναι τά Χριστούγεννα ; ήρώτησεν ή μικρά. 
"Υστερα άπο οκτώ ημέρας. Γιατί έρωτας;
Δέν άπήντησεν, άγνοούσα τί νά άπαντήση. Ηρώτησε περί 

Χριστουγέννων, διότι ή ιδέα τών Χριστουγέννων τή έφερε θάλ
πος, τή υπενθύμιζε εστίαν θερμήν, έκπέμπουσαν τάς ευεργετι
κά; φλόγας της καί θερμαίνουσαν τά ψυχρά καί παγωμένα 1 
μέλη. Τό παρελθόν έτος ή γειτόνισσα, ή σύζυγος τού παντο
πώλου τήν έφώναξε, τήν άφήκε νά θεομάνη τάς παγωμένα; I 
χεΐρας της εις τήν θερμάστραν καί τή είωκεν έν τεμαχιον 1 
οπτού χοιριδίου. Ποιάς ξέρει, ’μποριί καί φέτος νά τήν φωνάξη!

Δέν μού λές τό γιατί; έπέμεινεν δ γέρων. Μή τύχη καί 
σου είπε δ πάππος σου πως θά σ’ άγοράση καινούριο φόρεμα ; 
Ξέρεις ; Νά βάλης καί σύ τά παπούτσι σου ’στό τζάκι, καί δ 
Χριστός θά σού φέρη, ’μπορεί, δ,τι νάναι. I

Ή μικρά ήτένισε πρός τόν γέροντα με οφθαλμούς δα- I 
κρύοντας καί κατεβίβασε τό βλέμμα τη; εις τούς γυμνούς 1 
καταμέλανας πόδας της. I

*Α ! ! δέν έχεις παπούτσια, φτωχή μου, είπεν δ γέρων 
δάκνων τόν μύστακά του....................

* *
¥

Μετά οκτώ ημέρας τήν παραμονήν ακριβώς τών Χρίστου- | 
γέννων ή μικρά δαρεΐσα υπό του μεθυσμένου παππού της, 
διότι δέν ύπήγεν νά άγοράση ψωμί εγκαίρως, έξήρχετο τής 
θύρας τής καλύβης των κλ.αίουσα και απομασσουσα τα όα- 
κρυά της. Πλησιάζουσα πρός τήν άρτοπώλιν τής συνοικίας 
ήκουσε γνωστόν της τινα γείτονα άπευθυνόμενον πρός τρίτον ; 
Αί κουμπάρε, δέν έχεις σουγιά νά κόψω δώ ;

Καί δ μικρέμπορος ήνοιγε τά κιβώτιά του καί εζήγαγε 
τά διάφορα είδη τών εμπορευμάτων του τά κατάλληλα δια 
τάς ήμέρας.Ή Ελένη μηχανικώς έπλησίασε καί μέ οφθαλμού; 
άπαστράπτοντας ύπό παιδικής περιεργείας καί πόθου εξή- 
ταζε τά μικρά αθύρματα, τάς κτένας, τα κάτοπτρά, τας 
έπιχρύσους καρφίδας, τού; πολυχροου; κεκρυφαλους, τας πλαγ
γόνας καί τούς μηχανικούς στρατιώτας, οδς δ μικρέμπορος έξ- 
ήγαγε τών χάρτινων θηκών του καί έξέθετεν επί τών υελωμ.α 
των τού καταστήαατός του. Ή δυστυχής μικρά ευρίσκετο εν 
άληθεΐ έκστάσει καί είχεν εντελώς λησμονήσει καί τό ξυλο
κόπημα τού πάππου καί τόν λόγον, δΓ §ν είχεν εξέλθει. Και 
δ έμπορο; εκάλει ήδη μέ τήν ένρινον φωνήν του τούς διαβά- 
τας έξυμνών τά έμπορεύματά του, δτε πτωχός καρραγωγεύς 
επλησίασεν.

Αί ! ! τώ είπεν, έχεις καί παπούτσια έτοιμα ’στό πόδι μου. 
Βέβαια, βέβαια ! άμέσως παληκάρι μου ! Καί τι παπού

τσια ! βγαίνουν άπό τό πρώτο μαγαζί τής Μαρσιλιας. Στην

φτήνια/ ’στήν φτήνια! τά βάλαμε, μόνο πέντε δραχμάς αυτά 
τά ¿ιραΐα ύποό’ήματα.

Ή Λένα έπλησίασε καίϋνέωξεν ύπερμ-έτρως τούς οφθαλμούς.
Ό καραγωγεύς έλαβε τά υποδήματα, έκάθησεν έπί τού 

κατωφλιού εξέβαλλε τά ρακώδη χονδροειδή πέδιλά του, ά
τι να κακώς συνεκρατούντο όι ατελευτήτου περιπλοκής σχοι- 
νίνων κλωστών καί έδοκίμασε τά νέα. Ώραΐα, άξιόλογα! είπε. 
Πάρε τέσσαρα φρ. καί άπό χρόνου. Καί λέγων ταύτα ήγέοθη 
έκτύπησε τήν πτέρναν έπί τού εδάφους, ίνα εϊσαγάγη καλώς 
τόν πόδα, έλαβε καί επέταξε έπί τίνος γωνίας, έν ή ήσαν συσ- 
σοοευμέναι διάφοροι άκαθαρσίαι τά παλαιά πέδιλά του, άνήλ- 
θεν έπί τού άμαξίου καί περιχαρής μαστίζων τόν ίππον του 
άπεμακρύνθη συρίζων άσμά τι τού χωρίου του.

Ή Λένα μόλις τόν είδε άπομ-ακρυθέντα ώρμησε πρός τό 
μέρος,έν ώ ούτοςρίψει ε’-χε τά παλαιοπεδιλα του,τα ηρπασεμετ 
άπληστίας ψιθυρίζουσα : Ναί, θά έχω καί ’γώ παπούτσια μιά 
φορά. Καί δ μικρός Χριστά; θά μού φέρη νά μού βάλη κάτι 
τήν νύκτα, ία ί άφού άρκο όντως άπεμακρύνθη έδοκίμασεν ή 
πτωχή νά θέση έντός αύτών τούς πόδας της. Ά λλά φεύ ! τά 
ρακοόδη πέδιλα ήσαν τόσον μεγάλα, ώστε έχώρει ό'λη σχεδόν 
έντός αύτών, καί τόσω βαρέα καί δυσκίνητα ώστε ήδυνάτει 
νά προχωρήση κατά εν βήμα. Θελήσασα έν τούτοι; νά δοκι- 
μάση πώς περιπατούσιν αι φέρουσαι υποδήματα έπεσεν ή δυ
στυχής καί κατεμωλωπίσθη. Άνηγέρθη τάχιστα, έβυ- 
θισε έκάστην τών χειρών της εϊς τό έτερον τών παλαιοπε- 
ό'ίλων, έδραμε μέχρι τής άρτοπώλιδος, ήγόρασε τόν άρτον καί 
περιχαρής έπέστρεψεν εϊς τήν τρώγλην, ήτις έχρησίμευεν ώς 
κατοικία εϊς αύτήν, τόν γέροντα πάππον της καί τό μικρόν 
κουνελάκι. Εύρεθεΐσα άπαξ εν τώ δωματίω της έφρόντισε νά 
κλείση τήν μοναδικήν θύραν, ή'τις έχρησίμευε καί εϊς φωτισμόν 
αύτού έγονυπέτησε πρό μικρού έσταυρωμένου,δστις κατάμαυρος 
ύπό τού κονιορτού καί τής ακαθαρσίας έφαίνετο συμμετέχων 
τής άθλιότητο; τών προστατευομένοιν του καί προσηυχήθη επί 
πολύ καί μετά κατανύξεως, ήν ήθελε ζηλεύσει άναντιρρήτως δ 
εύσεβέστερος τών καλογήρων.

Μετά ταύτα έλαβε τό έτερον τών παλαιοπεδιλων, το εκα- 
θάρισε, δσον ήδυνήθη καλλίτερον μέ έν ράκος, τό εθηκεν εις 
τό χαϊνον πενθίμως μαύρον στόμιον τής έστίας, ή οποία 
ούδέποτε ήσθάνθη φλόγα πυρός εϊς τούς παγωαένους τοίχους 
της καί ερρίφθη έπί σάκκου πλήρους άχύρων, δστις τή εχρησι- 
μευεν ώς στρωμνή. ΎΗτο ημέρα ακόμη. Ά λλ  η πτωχή Λένα 
έζήτει διά τού ύπνου νά συντομεύση τάς ώρας, αϊτινες τήν ά-I πεμάκρυνον άπό τής πρωίας τών Χριστουγέννων.............

■ ' Τήν επαύριον μεθ’ δλην τήν έπιθυμίαν, ήν είχε νά έγερθή
ενωρίς, έκοιμήθη πέραν τού συνήθους. Ό ήλιος είχεν ή'δη άνα- 
τείλει λαμπρός καί άφθονους έρριπτε τάς θαλπερας ακτϊνάς 
του διά τής θύρας τής τρώγλης, ήν δ γέρων πάππος άφήκεν 
άνοικτήν μεταβαίνων, ώς πάντοτε, εϊς τήν ταβέρναν  του.

Ή Λένα άνέωξε τούς οφθαλμούς, καθ’ ήν στιγμήν σκιά 
I ανθρώπου άπομακουνομένου μετά σπουδής διεγράφετο έξωθεν 
I τής θύρας των. ’Εάν περίεργός τις παρετήρει τον δρομαίως 
I άπερχόμενον ήθελεν άναγνωρίσει τόν γέροντα άγροφύλακα, δσ- 
I τις διά πρώτην ισως έπί τής ζωής του φοράν άπέμασσε θερ- 
I μ.όν δάκρυ, δπερ άκουσίως του ανέβλυσεν από τών οφθαλ- 
I μών του.

Ή μικρά έτρεξεν εϊς τήν γωνίαν. Φωνή χαράς μεθυστι
κής, άπεριγράπτου, έξήλθε τού στήθους της. Μετά στοργής 
ένηγκαλίσθη τά παλαιοπέδιλα, έκ τού ενός τών δποίων έξή- 

I γαγε ζεύγος παιδικών καινουργών υποδηματιων μ.ετά περι
κνημίδων καί έκ τού έτέρον φορεματάκι, έμπροσθέλαν καί θερ- 

I μόν σάλιον. Ό μικρός Χριστός δέν τήν είχε‘λησμονήσει, ώς 
I ούδένα ποτέ λησμονεί.

[Έ τοΰ Γαλλικού] Μαρία Μαυρογορδάτου.
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Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Ω Ν  ΕΝ Α Γ Γ Λ Ι Α
Τό ύ¿νύρον  τού Χριστού λάμπει εν τϊ| εστία. Τά μικρά 

έπετέλεσαν ήδη τήν διακόσμησα τής αιθούσης. Το έδαφος κα
λύπτεται υπό στεφάνων εκ μυρσίνης καί κισσού. Πλουσιαι βο- 
τρεις ηαίβΐΐβίοβ (ιξού) άνήρτηνται υπεο του; πολυέλαιους, 
τελευταία μαγική άνάμνησις τώνδρυϊίικών χρόνων. Μετ’ ολί
γον δέν θά έπιτρέπηται πλέον εις τό ασθενές φύλον να δι- 
έρχηται άτιμωρητεί υπό του; ιερού; κλώνους.

Ά λ λ ’ ή τιμωρία δέν είναι μεγάλη. βΕν φίλημα καί σάς 
επιτρέπεται νά ίδητε όλα τά θαυμάσια εκείνα κομψοτεχνή
ματα, άτινα ή ανθρώπινη φαντασία επενόησεν εις τιμήν τής 
ημέρας ταύτης.

Εις τούς δρόμους πλανώδιοι μουσικοί ψαλλουσι θαυμά
σιους υυ,νους διά την του Χριστού γέννησιν, πληρονομενοι δι 
ωραίων νομισμάτων, ριπτομένων από τών παραθύρων παρα 
των ευσεβών Μ ίς ζ ·

Καθ’ όλην την εβδομάδα ή οικοδέσποινα μεταβαίνει αυ
τοπροσώπως εις τήν άγΌράν, εκλέγει τον μάλλον καλοθρεμμέ- 
νον Ίνδιάνον καί τά ωραιότερα και υγιεινότερα μπεφστέκ. 
ΟΙ επί τών κρεωπωλείων αναρτωμενοι κατα την εβόομαδα 
ταύτην βόες είναι μεγάλοι καί παχεΐς ως ελέφαντες, οι χοίροι 
ώς μόσχοι σιτευτοί, αί χήνες, αι όρνιθες και αί νήσσαι ως 
στρουθοκάμηλοι.

Εις τά σχολεία καί πανεπιστήμια καθιερώθη ή συνήθεια 
νά τρώγωσι τήν κεφαλήν ενός άγριοχοίρου. κατ’ άρχαίαν πα
ρά δοσιν, έχουσαν ό)ς εξής : ((Πρό έκατονταετίας φοιτητής τις 
τής 'Οξφόρδης περιεφέρετο εις τό δάσος τού Πανεπιστημίου 
άναγινώσκων τόν ’Αριστοτέλη. Αίφνης αγριόχοιρος τις επιπί
πτει κατ’ αυτού. Μή έχων δ’ ούτος άλλο δπλον ύπερασπί- 
σεως ή τό Ελληνικόν σύγγραμμα, όπερ εκράτει άνά χείρας, 
έβύθισε τούτο μεθ’ δρμής εις τό στόμα τού θηρίου, όπερ έξέ- 
πνευσεν υπό ασφυξίας.))

Τά παιδία συνηθροτσμένα έν τή αιθούση μετά τών γονέων 
άναμένουσι τόν πάππον καί τήν μάμμην. Ή είσοδός των χαι- 
ρετάται υπό ενθουσιωδών παιδικών ούρά καί αί μεγάλαι άνα- 
παυτικαί εδραι δέχονται τούς γέροντας εις τάς άγκάλας των. 
Ή μάμμη φέρει μαζύ της φιάλην παλαιού ρου /.ίου, ή δέ πο- 
δίγκα αχνίζει ετι επί τής τραπέζης. Ή φιάλη άποπωματίζε- 
ται καί διά τού περιεχομένου αύτήςποτίζεται τό εθνικόν πλα- 
κούντιον. Τά φώτα σβέννυνται καί τό μικρότερου τών παιδιών 
άνάπτει τό επί τής πουδίγκας οινόπνευμα, ούτινος ή κυανή 
λάμψις άκτινοβολεί εις τό σκότος, καθ’ 8ν χρόνον τά μικρά 
χορεύουσι κυκλικώς περί τήν τράπεζαν.

Τά φώτα άθάπτονται καί πάλιν. Ή πουδίγκα διατέμνε- 
ται υπό τού παππού, ό δέ κλώνο; τής μ.υρσίνη; δ επί τού μέ
σου αυτής υψούμενος περισυλλέγεται μετ' εύλαβείας. Θεωρεί
ται τό γοΰρι τού μετ’ όλίγας ημέρας άρχομένου νέου έτους. 
Χωρίζονται πρώτον τά τεμάχια τών άπόντων, πρός ους τό 
ταχυδρομείου θά μεταβιβάση μετ’ ολίγον ’τήν άγίαν ταύτην 
μετά τής μητρός πατρίδος καί οίκογενείας κοινωνίαν.

Διηγούνται ότι κατά τόν Κριμαϊκόν πόλεμον, οί “Αγ
γλοι στρατιώται έλαβον κατά τήν ημέραν τών Χριστουγέννων 
πληθύν κιβωτίων έκ λευκοσιδήρου, έν οίς ήσαν έπιμελώς κε- 
κλεισμένχς ώραΐαι πουδίγκαι, άς τά ευεργετικόν τών Κυριών

τού Λονδίνου σωματείου άπέστελλεν. Ή εύγενής αυτη φρόντίς 
παρέσχε μεγάλην χαράν πρός τούς δυστυχείς πληγωμένους 
στρατιώτας.

Κατά παράδοσιν ’Αγγλικήν, όσω έκ περισσοτέρων πλα
κουντίων άπογευθή τις καί περισσότερα συγχαρητήρια Χρίσ- 
τμας λάβη, τόσω περισσοτέρων ημερών εύτυχ ίαν έξασφαλίζει. 
’Εντεύθεν άνά εκατομμύρια διαμοιράζονται διά τών ταχυδρο
μικών γραφείων τά τετράγωνα έκεΐνα, εϊδει έπισκερττηρίων, 
Κριστμάς, άτινα άποτελούσιν έμπόριον έκ πολλών χιλιάδων 
λιρών στερλινών. Συνήθως άποστέλλουσι καί μικρόν κιβωτί- 
διον περιέχον κόκκους τινάς σταφίδο; έκ πουδίγκας. Τούτο νέα 
μίςς ουδέποτε στέλλει πρός κύριον, διότι σημαίνει έκδήλωσα 
έρωτος.

Τά Χριστούγεννα έν ’Αγγλία είναι ή κατ’ έςοχήν εορτή 
τών μικρών, άτινα κατά τό είκοτιτετρά ωρον τούτο βασιλεύου- 
σιν ως βασιλείς ήκιστα συνταγματικοί. ’Αφού άπογυμνώσοισι 
το δενδρον τών δώρων του, άφοΰ χορτασθώσιν άπό γλυκίσματα 
καί πολυειδή λιχνεύματα, έπιπίπτουσιν έξ έρόδου εις τήν α ί
θουσαν τού χορού. Ή μικρά έγγονή χορεύει τόν πρώτον τε- 
τράχωρον μετά τού πάππου, δ έγγονός μετά τής μάμμης, δ 
πολιόθριξ θειος μετά τής άφροπλάστου άνεψιάς καί δ ήχος 
τών φιλημάτων γερόντων καί νέων, παίδων καί έφήβοον απο
τελεί μετά τής ορχήστρας αληθώς ώραιοτάτην μελωδίαν. Τόν 
χορόν διαδέχονται τά πχίγνια, ών προεξάρχει τό Σ ν ά π -Λ ρ α -  

γώ ν ,  καθ’ 8 τά παιδία φέροντα τά λευκά των χειρόκτια άγρεύ- 
ουσι κοκκους σταφίδος έντός ωκεανού όλου άνημμένου οινο
πνεύματος. Μετα ταΰτα έρχεται τό κυνήγημα  τής π α ν το ύ -  

φΛας. Είναι τό ήμέτερον δακτυλιδάκι, αντί όμως τοιούτου μι- 
κροσκοπικόν πέδιλου μεταβιβάζεται από χειρός εις χεΐρα. Καί 
ή εορτή τελειόνει διά θερμού παλαιού αρωματικού οίνου, έξ 
ού όλοι πίνουσι καί όστις έχει, ώς λέγουσι, τήν ιδιότητα νά 
προξενή ωραία όνειρα. Ελένη Αέρβα.

Η Ν Τ Ε  Τ Ω Ν  Χ Ρ ί Σ Τ Ο Ϊ Γ Ε Ν Ω Ν
Κατά τήν νύκτα τών Χριστουγέννων 1797 άνθρωπος 

εξηκοντούτης έστηρίζετο έπί τίνος παραθύρου. ’Υψών τούς 
οφθαλμούς του πρός τόν θολωτόν καί άργυρούν ουρανόν, έ*θα 
έπλεον καί έλαμπον μυριάδες αστέρων, τούς κατεβίβαζε 
βεβχρυμένους προ; τήν γήν, ένθα ούδείς, όσον αυτός, έστερείτο 
χαράς καί άναπχύσεως. *0 τάφος έχαινεν έγγύς αυτού τό 
άποτρόπαιον στόμα του. Έκεΐ τόν ώδήγουν τά εξήκοντα έτη 
του, καί έχώρει πρός αύτόν φέρων τά; αναμνήσεις τής νεότη- 
το; καί τάς τύψεις τής συνειδήσεως. Αί σωματικαί δυνάμεις 
του ήσαν καταπεπονημέναι καί μόλις ύποβαστάζουσαι τό δλο 
νέν κύπτον καί έζηντλημένον σώμά του, ή καρδία του περιαλ- 
γής, τό γήράς του πλήρες θλίψεως.

Αί ήμέραι τής νεότητο; έπανήρχοντο ένώπιόν του φοβε- 
ραί. Άνεπόλει μετά φρίκης τήν στιγμήν, καθ’ ήν δ πατήρ του 
δδη γήσας αύτόν άπέναντι δύο αντιθέτων όδών τόν προέτρεπε 
νά άκολουθήση έκείνην, ήτις ώδήγει εις τόπον ήσυχον καί ευ
τυχή, ον καθαρός πάντοτε ήλιος έφώτιζε καί γλυκεία αρμο
νία περιέβαλε. Ούτος όμως έξέλεξε τήν άλλην, ήτις έφερεν αύ
τόν εις διαμονήν σκότους, εις άντρον άδιέξοδον πλήρες όφεων 
καί δηλητηριωδών άναθυμιάσεων.
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Φεύ ! ■ οί όφεις τώρα προσηλούντο είς τήν καρδίαν του, τό I 
■δηλητήριου έμόλυνε τά χείλη του καί έγνώριζε πού ευρίσκετο.

Έπαναφέρων τότε τά βλέμματά του πρός τόν ουρανόν 
έκραύγασε με ανέκφραστου αγωνίαν. «“Ω νεότης έπανελθε ! 
-“Ω πάτερ μου ! φέρε με έκ νέου είς τήν αρχήν τής (,ωής, ινα
εκλέξω άλλως.»

Ά λλ ’ ή νεότης του καί δ πατήρ του δεν ήσαν πλέον. Ει- 
δεν άστέρα διασχίζοντα τόν ουρανόν καί πίπτοντα εις τό κενόν. 
« ’Ιδού ο,τι είμαι» άνεφώνησεκαί ήιθανετο τήν ό;είαν αιχμήν 
τών οφεων βαθύτερου είς τήν καρδίαν του.

Περιαλγής δέ υπό τούς άπέλπιδας τούτους στοχασμούς 
άνεκουφίζετο,σκεπτόμενος ότι εν οι; αυτός επταισεν, και άλ
λοι νέοι ήδη καθ’ έκάστην έπλανώντο, οΰ; αύτός δ παθών 
-ηδύνατο νά σώση διά τών συμβουλών του. Οι πλεΐσφοι τού
των νέοι πατέρες καί αρχηγοί οικογενειών, εχοντες ως ασχο· 
λ-ίαν τήν φιλαυτίαν καί ώς έφόδιον τού μέλλοντος τό ((μή 
μεριμνάτε περί τής αΰριον», διήρχοντο τόν πολύτιμον τής 
νεότητας χρόνον ονειροπολοΰντες καί διασκεδαζοντες η τά
αδύνατα έπιδιώκοντες.

Κατά τήν στιγμήν ταύτην δ ήχος τών κωδώνων τών πε- 
φιξ εκκλησιών άντήχησεν είς τά ώτά του ώς ιερόν τι άσμα, 
καί δ δυστυχής μή δυνάμενος νά βλέπη έπί πλέον τόν ου
ρανό'', τήν θείαν ταύτην τού πατρός του κατοικίαν κατεβίβα- 
σεν αύτού; πρός τήν γήν καί τά δάκρυά του άφθονα έπιπταν 
έπί τής χιόνος, ήτις έκάλυπτε τό έδαφος. Στενάζων τότε βα- 
ρέως άνεφώνει ; ((’Επάνελθε, νεότης, επάνελθε !))

Καί ή νεότης του έπανήλθε· διότι πάντα ταύτα δέν ήσαν 
η ονειρον όπερ τόν είχε ταράξει κατά τήν νύκτα τών Χρι
στουγέννων. “Ητο νέος άκόμη. Τά σφάλματά ~ου μόνα ήσαν 
άληθή. Ηύχαρίστησε τόν Θεόν διά τό όνειρον έκεΐνο, όπερ τώ 
έχρησίμευσεν ώς μάθημα, καί δι’ ού νέος ών ήδύνατο άπό 
τούδε νά άλλάξγι βίον, καί ζήστ ευδαίμων καί ωφέλιμος καί 
;είς εαυτόν καί εις τόν πλησίον του.

Έ κ τοϋ Γαλλικού.
Β«.«ιλιν.ή Τζάνη

ΑΙ Γ Υ Ν Α Ι Κ Ε Σ  Κ Α Τ Α  Τ Ο Υ Σ  Ο Μ Η Ρ Ι Κ Ο Υ Σ  Χ Ρ Ο Ν Ο Υ Σ
ν

Ουδαμού ίσως έκδηλοϋται καταφανέστερου δ πολιτισμός 
'έθνους τινός ή εν τώ ιδιωτικώ βιω και ταΐς οικιακαίς περιπέ
τειας. Αί σχέσεις τών δύω φύλων πρός άλληλα^ τών γονέων 
ποός τά τέκνα, τών κυρίων πρός τούς δούλου; άνκφαινόμεναι 
ν τή οικογενειακή ζωή, χρησιμεύουσιν ώς αλάνθαστου τού 

πολιτισμού κάτοπτρου, άνευ τού δποίου πάσα σύγ'κρουσις απο
βαίνει αδύνατος.

Άνήρ, -υνή, τέκνα, δούλοι καί περιουσία αύτών, είσί 
κατά τόν ’Αριστοτέλη απαραίτητα μέλη τελείου οίκου. *0 
άνήρ έστίν ή κεφαλή τής οίκογενείας, ούτος άρχει αυτής, άλλ’ 
«όχι δεσποτικώς. Ώς σύζυγος τής γυναικός, τών τέκνων ώς πα
τήρ, τών δέ δούλων ο>ς αυθεντης και ουχί ως κυρίαρχος.

Ταύτα λέγουσαι δέν προτιθέμεθα νά έξετάσωμεν τάς 
σχέσεις πάντων τών μελών τού αρχαίου οικου, διότι και τό
μος δέν θά έπήρκει είς τούτο, άλλ’ έν συνόψει τήνκατάστασιν 
τής γυναικός έν σχέσει προς τον οίκον, την οικογένειαν, καί 
τάς οίκιακάς μέριμνας.

Άπαραλλάκτως λοιπόν οϊα περιγράφεται παρά τού Άρι- 
στοτέλους δπήρχεν ήδη ή οικογένεια καί κατα τήν Ομηρικήν 
έποχήν· αί αύταί δέ σχέσεις συνέδεον πρός άλληλα τα μέλη 
αυτής.

Ή θέσις τής γυναικός κατά τούς ’Ομηρικούς χρόνους, ή 
σχέσις έν γένει τών δύο φύλων πρός άλληλα, εισιν ιδια λαού 
εύγενούς καί πεπολιτισμένου καί άρκούσιν όπως διακρίνωσι τόν 
λαόν τούτον, άπό πάντων τών συγχρόνων. Άνά πάν βήμα 
τής έποχής έκείνης έκδηλούται δ σεβασμός και η τιμή η εις 
τά; γυναίκας άποδιδομένη. Σύμπασα ή Οδύσσεια ουδεν αλλο 
είναι ή ύμνος έπαινετικός τής Πηνελόπης. Ή δ’ Ανδρομάχη ;

Υπάρχει τι θελκτικώτερον καί περιπαθέστερο / τής μετά 
τού “Εκτορος σχέσεως αυτής. Ό “Εκτωρ καί ο Άστυαναξ, ο 
σύζυγος καί τό τέκνον, ιδού τής νεας γυναικός η Οικουμένη. 
Ή μάχη έμαίνετο είς τήν πρό τοϋ Ίλίου πεδιάδα, οί Τρώες 
ήττώντο, καί διά τήν δρμήν τών νικητών, εις μόνος δυνατός, 
φραγμός έμενεν δ “Εκτωρ.

Ά λ λ ’ ουτος, 8ν έκάλει ή άγωνιώσα πατρίς έλησμόνει κατά 
τήν σ τ ιγ μ ή ν  έκείνην καί πατρίδα, καί δόςαν, ενθυμούμενος 
μόνον ότι ήν σύζυγος και πατηο. Καί εκτυλίσσεται παρα τας 
Σκαιάς Πύλας ή σπαρακτική έκείνη τού άποχαιρετισμού σκηνή, 
είς ήν ούδείς άναγινώσκει τού; περιπαθείς τής Ανδρομάχης 
λόγους άνευ δακρύων. «Έκτορ άτάρ σύ μοι έσοι πατήρ καί 
πότνια μήτηρ ή δέ κασίγνητος, σύ δέ μοι θαλερός παρακοίτης, 
άλλ’ άγε νΰν έλέαιρε καί αύτού μίμν έπί πύργω, μή παΐδα 
ορφανικόν θήη,ς χήρην τε γυναίκα. Ίλ. Ζρ. 407— 439.

Πλήν δέ τής τών συζύγων έκτιμήσεως, ςποίας ύπολήψεως 
καί τιμής άπελάμβανον αί γυναίκες παρά τοϋ κόσμου έν γένει !

Ή βασίλισσα τών Φαιάκων Άρήτη λατρεύεται ύπό πάν
των τών μελών τής οίκογενείας αυτής, καί τιμάται υπό τών 
υπηκόων ώς θεά. “Οταν έξήρχετο είς τάς δδούς παρατεταμέ- 
ναι έπευφημίαι ήκολούθουν αύτήν καί είς αύτάς έτι τάς δημο
σίας υποθέσεις άνεμίγνυτο, κατευνάζουσα τά πάθη, καί πολυ
τίμους παρέχουσα συμβουλάς. Τοσαύτηδέ ήν ή είς τήν άρετήν 
I τών γυναικών πεποίθησις, καί τοσαύτης άπελάμβανον εμπι

στοσύνης, ώστε καί όταν ήμάρτανον ένοχοι έθεωροϋντο μάλλον 
οί θεοί, ή τούλάχιστον οί είς τό κακόν παρασύροντες αύτάς. 
Ή Ελένη μισεί έαυτήν, καί λέγει οτι προσάπτει αίσχος είς 
τό φϋλον αύτής' άλλ ή κοινή γνώμη τήν ένοχή ν έπιρρ'πτει 
μάλλον είς τόν Πάριν, όστις άποβαίιει άντικείμενον τής κοι
νής άποστροφής.

Καί αύτή δέ ή ένάρετος Πηνελόπη υπερασπίζεται τήν ένο
χον λέγουσα πρός τόν Όδυσσέα—((ότι ή καταγομένη έκ τοϋ 
Διός ’Ελένη δέν θά παρεδίδετο είς ξένον, έάν προέβλεπεν ότι 
οί άνδρεΐοι παϊδες τών έλλήνων εμελλον νά τήν έπαναφέρωσιν 
οίκαδε, είς τήν γλυκεΐαν πατρίδα της. Α λλά θεός τις τήν πα- 
ρέσυρεν είς πράξιν έπονείδιστον, καί δέν έσκέφθη τήν άξιοθρή- 
νητον έκείνην άποπλάνησιν έκ τής όποιας προέκυψαν αί δυ- 
στυχίαι αύτής καί ημών.

Τήν δ’ ήτοι ρέξαι Θεός ωρορεν έργον άεικές κτλ. Όδυσ-
2 1 8 —225.

“Οτι δέ αί γυναίκες τήν άρχαιότητο; διητώντο είς ιδιαι
τέρους θαλάμους, ούδόλως έκ τούτου ε'πεται ότι έβίουν μεμο- 
νωμέναι* κατά διάκρισιν πρός τάς ύπάνδρους γυναίκας, αί 

| παρθένοι ήσαν μάλλον περιωρισμέναι, άλλ’ άπίστευτον τυγ
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χάνει οτι έ τηρούντο ,ιεκλεισμέναι εις τό υπερώον καί διετέλουν 
ίέναι εις τά περί αΰτάς συμβαίνοντα. "Αλλως τε ανάρμοστος | 
ήθελεν είναι ή διαρ/ής αυτών παρουσία έν τώ δώματι, δπου ό 1 
βασιλεύς η μεγιστάν, η πατήρ οικογένειας κοινός, έδέχενο 
τους ξένους αυτού καί ένησχολεϊτο εις τάς δημοσίας υποθέσεις.

("Επεται συνέχεια.) Λ ίκατερ ίνη  Σκμαρτζ ίδου

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
' Κ λ λ ν , ν ί ς  σ τ τ ^ ο δ ε σ μ - ο ϊ ϊ ο ε ο ς

’Αναπτύσσεται ευτυχώς καί παρ’ ήμίν βαθμηδόν καί κατ’ 
ολίγον ή γυναικεία βιομηχανία τη πρωτοβουλεία δραστήριων 
τινων καί φιλέργων γυναικών. Μέχρι πρό τινυς έτι αί έργα- 
ζόμεναι γυναίκες ήσχολοΰντο ριόνον εις την ραπτικήν άσπρορ 
οούχων, φορεμάτων, την πιλοποιίαν, την ποικιλτικήν, υφαν
τικήν καί τριχοπτοποιίαν.

"Ηδη εχομεν καί τήν στηθοδεσμοποιιαν. Πλήν τής γνω
στής Γαλλίδος στηθοδεσμοποιού κ. Cardinal, ή; αί υπέρογ
κοι τιμαί εις ολίγιστα βαλάντια τυγχάνουσαι προ'ΐταί, 
ίδρύθη κατ’ αΰτάς έργοστάσιον στηθοδέσμων παρά τής Ε λ 
ληνικός κ. Φραγκίσκας Φωσκόλου.

Ή κυρία αυτη έργαζομένη ριετά παρισινής αληθώς καλ 
λαισθησίας καί δεξιότητος, κατασκευάζει στηθοδέσμους στε- 
ρεωτάτους καί μεταβάλλοντας καί τό μάλλον άκανόνιστον καί 
άχαρι σώμα εις copaiov καί κανονικόν. Αί τιμαί της δέ είναι 
ακριβώς κατά τά 1 ) 2  κατώτερχι τών τιμών τής κ. C a r d i n a l ,  
ώς φαίνεται εκ τής εν- τώ Ήμερολογίω τής «Έφημεοίδος -ών 
Κυριών» δημοσιευομένης αγγελίας της, έν ή αί ίδικαί τη; τι- 
μαί τίθενται εις παραλληλισμόν μέ τάς τής κ. Καρδιαλ.

Ούτω τους στηθοδέσμους οΰς ή κ. Καρδινάλ κατασκευά
ζει άντί 50 δρ. ή κ. Φωσκόλου κατασκευάζει μόνον αντί τρι
άκοντα καί οΰτω καθεξής.

Οί στηθόδεσμοι κατασκευάζονται διά μέτρων λαμβανο 
μένων επί τού σώματος, διά τάς έξ επαρχιών δέ παραγγε 
λίας τά μέτρα λαμβάνονται κατά τάς έν τφ Ήμερολογίω 
ημών άναφερομένκς οδηγίας. Ή κ. Φραγκίσκα Φωσκόλου θε 
λει τύχει, έλπίζομεν, υποστηρίξει./; παρά τών έλληνίδων κυ
ριών τής πρωτευουση; καί τών έπαρχιών, υποσχομένη άλλως 
τε ακρίβειαν, λεπτότητα έργασίας καί ποιότητα υλικών άρί 
στων.

Αί τών έπαρχιών παραγγελίαι συνοδεύονται υπό τών μέ
τρων καί του άντιτίμου. Όδός 'Αγίας Ειρήνης άρ. 13.

Ε Ξ Ε Α Ο 0 Η

ΤΟ ΗΜΕΡΟΑΟΓΙΟΝ ΤΗΣ « ΕΦΙΙΜΕΡΙ40Σ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ»
Μέ άπλούν Ιξώφυλλον τιμάται 1 φρ. μετά βαρομετρικού 2. 

Τό άντίτιμον προπληρόνεται.
   - — — - - —  -------

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α
Σ τ α τ ι σ τ ι κ ή  γ ε ρ ο ν τ ο  κ ο ρ ώ . ν  έ ν  Π α ρ ί σ ι  ο ι ς . 

Κ α τά  τήν  εορτήν τής αγίας Αικατερίνης προστατικός, ώς γνωστόν, 
τών γεροντοκορών, επίσημός τ ις  τών Παρισίων έφημερίς ανέγραψε 
θλιβεράν στατιστικήν.  Κ α τ ’ αυτήν ό αριθμός τών έν Παρισίοις ?ια-  
μενουσών γεροντοκορών ανέρχεται εις 180 ,306 .  ’Εκ τούτων έπιζώ- 
σιν εις λ ίαν προκεχωρημένην ήλικ ιαν υπέρ τάς εκατόν πεντήκοντα  
τέσσαρας" ήτοι 2 ΰπερεκατοντούτιόες, 6 άπό 95— 100 και 146 άπό 
9 0 — 95.

Φ ο ρ έ μ α τ α  χ ά ρ τ ι ν α .  Εις τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας τά  
έκ χάρτου ένΒύματα καί άσπρόρρουχα είσήχθησαν εις. τήν  καθημε
ρινήν του λαοϋ χρήσιν. "Ηδη κατασκευάζουσι καί άπομίμησιν λινών  
δφασμάτων έκ χάρτου.

Τ α μ ε ί ο ν  τ ώ ν  έ ρ γ α ζ ο μ .  έ ν ω ν  γ υ ν α ι κ ώ ν .  «Έν. 
Βρυςέλλαις ι'δρύθη κατ’ αΰτάς υπό τής ήθικοποιοΰ εταιρίας τής πό-- 
λεως ταμεΓον τών εργαζομένων γυναικών. Τό ταμεΓον τούτο σκο
π ε ί  την προμήθειαν έργασίας καί έντιμων θέσεων πρός τάς άπορους 
γυναίκας καί έργάτ-.δας, έν ελλείψει δέ έργασίας συνδράμει αΰτάς, 
μ ίχ ρ ι ί  έξευρέσεως τοιαύτης.

’ Ε π ι ν ο ή σ ε ι ς  γ υ ν α ι κ ε ί α  ι. Ά μ ερ ικ α ν ίς  τ ις έκ Κ α να 
δά έπενόησε μηχανήν, άποτελουμένην υπό τής συνθέσεως δύο τ ε 
χνητών δακτύλων, δι’ ής άριθμοΰνται τά χαρτονομίσματα. Οΰ μό
νον δ’ αριθμουντα:, άλλα καί χωρίζονται άνά 10, 100,  50 ,  ή 500,.  
άναλό/ως τής έπιθυμίας έκαστου Αί Τράπεζαι τής Νέας 'Τόρκης 
ηγόρασαν την έπινόησιν τής νεαράς μηχανικού άντ ί  πολλών χ ιλ ιά 
δων δολλαρίων.

” Αλλη πάλιν ’ Αμερικανίς έπενόησε μικρόν έλατήριον τ ιθ έ μ ε -  
νον εν τή  πτέρνα τών γυναικείων υποδημάτων. Τούτο συνίσταται  
από μικρόν ελαστικόν μ.αςυλαράκι, τοποθετημένο-/, εις τρόπον ώστε, 
3ταν κατέοχηταί τ ις  κλίμακα ή κατήφορον ή πτέρνα του υποδήματος, 
να διαστέλληται καί ή στάσις αυτη μή άποβαίνη επιβλαβής εις τήν- 
υγείαν.

Ά μ ε ρ ι κ α ν ί ς  ί ε ρ ο κ ή ρ υ ξ  π ρ ο ξ ε ν η τ ή ς .  Τήν ακό
λουθον σύστασιν κόρης εις ηλ ικ ίαν γάμου έδημοσίευσε κ α τ ’ αΰτάς  
Αμερικανός ίερεΰς έν τ ιν ι  τών μάλλον διαδεδομένων φύλλων τής  
Νέας 'Τόρκης. '11 κυρία Μ. είναι 23 έτών. ’Έ χει θέσιν οικονόμου 
παρ’ έμοί. ’Εντεύθεν /¡ίυνήθην νά κρίνω οτι είναι άρίστη οικονομο
λόγος,έν ταΰτω δέ καί εύφυεστάτη κόρη. Γνωρίζει νά παίζη τό άρ- 
μόνιον εις τήν έκκλησίαν καί νά ψάλλη οιον δήποτε μουσικόν τ ε — 
μάχιον, οσω δύσκολο-/ καν ή έκ πρώτης ό'ψεως. ’Εγείρεται ένωρί-  
τατα  τήν πρωίαν. ‘Οδηγεί μετά τέχνης άμαξαν, κατασκευάζει λ ι -  
κώρια παντός εί'δους, γνωρίζει νά γράφη ωραίας έπιστολάς, χωρίς  
ορθογραφικά λάθη καί εις έπίμετρον είναι ώραία καί ζωηρότατη- 
ξανθή. Δύναται ιεοαίως νά καταστήση εύτυχή πάντα σύζυγον κ τλ .

Ό  διαχειριστής τής Έφημερίδος, έν ή έδημοσιεύθη τό άνω διά- 
φορίδιον, μεταβας αυτοπροσώπως νά πληρωθή διά τήν ε’ίδησιν ταύ-  
την καί πεισθε'ς ό’τι ή συνιστωμένη ήτον άνταςία τών συστάσεων- 
του καλού ίερέως ένυμφεύθη αΰτήν.

Ν έ α  φ υ σ ι ο λ ό γ ο ς .  'Η νεαρά δεσποινίς Β ι ν ι ό ν υπο- 
στάσα έν Σορβώνη τ !/.ς διδχκτορικάς αΰτής έξετάσεις έν τα ίς  φυσ ι-  
καίς έπιστήμαις έτυχε του βαθμό/ άριστα.

Μ α γ ε ι ρ ι κ α ί  ο ί κ o v o  μ ί α ι. Έ ν  Ά γ γ λ ίμ  ιδρύονται- 
κατ’ αΰτάς μαγειρεία εταιρικά, προωρισμένα νά άπαλλάξο/σι τάς ο ι
κογένειας τών εταίρων, έκ τής τόσον δαπανηρά; καταστάσης κ α τ ’" 
οίκον μαγειρικής, ώς έκ τών υπέρογκων μισθών τών μαγειοισσών_

ΒΙΒΛΙΑ R A I  ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

' Ο δ η γ ό ς  τ ή ς  ' Ε λ λ ά δ ο ς .  'Υπό τού κ. X .  Μακρίδου 
έξεδόθη ΰπό τόν τίτλον (('Οδηγός τής Ελλάδος» τού 1890 ,  ώραίον 
έργον καθ’ ό'λα αντάξιον τού τ ίτλου, δν φέρει. Διότι αληθώς έν τώ  
βιβλίω τούτω εξετάζεται ή 'Ελλάς ΰπό πάσαν έποψιν,  δύναται δέ 
καί ό έν αύτή βιών καί ό ξένος περιηγούμενος, καί ό ζητών οίαν-  
όήποτε πληροφορίαν ή περί'Ελληνικής μεγχλουπόλεως ή περί άση-  
μάντου χωρίου νά ό ίηγηθή ΰπό τού άξιολόγου εις τό είδός του δδη- 
γού τούτου, ό'στις περιέχει τήν κατά νομούς, επαρχίας καί δήμους 
διαίρεσιν τού κράτους μετά συντόμων πληροφοριών, σημειώσεων,  
παρατηρήσεων καί κρίσεων περ' έκάστου δήμου, ΰπό τήν έποψιν τής. 
άπογραφής, τού πληθυσμού, τών αρχαιοτήτων, τής βιομηχανίας,  
τής τοπογραφίας, τής γεωγραφίας, τών  δικαστηρίων, τών δασών,, 
τών επιστημών, τού εμπορίου, τής Ικπαιδεύσεως, τών ηθών, του 
θέατρου, τών ιαματικών πηγών, τής ιστορίας τής κοινωνικής κα- 
ταστασεως, τής ναυτιλ ίας, τών οικονομικών, τής πολιτικής, τώ ν  
στρατιωτικών, τής συγκοινωνίας, τών. τκχυδρομ.είων καί τηλεγρά
φων, τού τύπου καί τής φιλολογίας. Είναι τέλος βιβλίον απαραίτη
τον διά πάντα Έ λληνα .

Θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ ά ?  μ ε λ έ τ α ι. 'Υπό τού κ. ’Ιγνατίου Μο- 
σχάκη άγγέλλεται ή εκδοσις τού Β' τόμου τών θρησκευτικών αύτοΰ  
μελετών. Γνωστόν πόσον εΰεργετικώς έπιδρώσι τοιούτων θεολόγων 
?ογα έπί τής ήθικής έν γένει καταστάσεως τής 'Ελληνικής κοινω- 
νί ις καί μετά πόσης εύχαριστήσεως γίνονται δεκτά τά  έργα ταύτα.  
Κ αί ήμείς μ.εταξΰ τών πολλών άνυπομόνως τό άναμένομεν καί θερ
μώς συνιστώμεν τήν άπόκτησιν τού νέου τούτου έργου τού κ. Μο- 
σχάκη πρός άπάσας τάς άναγνωστρίας μας.

Β ο υ ό α π έ σ τ η .  Κομψότατου καί φιλοκχλέστατον βιβλιάριου- 
εικονογραφημένου έξεδόθη ΰπό τού έν Βούδα - Πέστη διαμένοντος 
"Ελληνος κ. Γεωργίου Τσαλιού. Είναι μετάφρασις έλευθέρα έκ τού 
Οΰγγοικού καί περιγραφή ώραία μετά πολλών εικόνων τής πρωτευ- 
ούσης τής Οΰγγαρίας.
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Τ ό  β ι β λ ί ο υ  τ ή ς  Σ φ ι γ γ ό ς .  Παρά τού βιβλιοπωλείου 
τ ή ς  Ε σ τ ίας  έξεδόθη βιβλίου, περιέχον διάφορα πα ίγν ια  καί προβλή
ματα, δι’ ών δύναται τ ις  νά διέρχηται διασκεδάζων τάς μακρας 
έσπερινάς ώρας τού χειμώνος. Τ ιμάτα ι δρ. 2.

Μ ε τ ά  τ ή ν  ε π ι σ τ ρ ο φ ή ν .  Τό ώραίον κωμειουλλιον τού 
:κ. Νίκου Κοτσελοπούλου ((Μετά τήν  επιστροφήν», τό τοσω έκθύμως 
χειροκροτηθέν κατά τό παρελθόν θέρος έν τω θεάτρω ((Ευτέρπης», 
•έξεδόθη καί τ ιμ ά τα ι  δραχμής. _ ^

Ι σ τ ο ρ ί α  τ ο ύ  Μ ε γ ά λ ο υ  Ν α π ο λ έ ο ν τ ο ς .  Έςε- 
-δόθη καί τό τέταρτον τεύχ,ος τής Ιστορίας τού Μεγάλου Ναπολέον- 
*τος. Πωλείται έν τώ βιβλιοπωλειω ((ο Κχίμος» εν Πειραιει.  ̂  ̂

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ι κ ό ν  Δ ε ) ,  τ  ί ο ν. Ά ρ ιστον  μετρον ειση- 
γαγε καί :ι«ρ’ ήμ ίν  ό προοδευτικός διευθυντής τού- βιβλιοπωλείου  
τής Έση'ας. Ά νέλα βε  τήν έκδοσιν Βιβλιογραφικού μηνιαίου Δελ
τίου, έν ω θά δημοσιεύωντχι τά κατά μήνα εκδιδομ,ενα νεα βιολιά. 
Τό δελτίου τούτο θά δ ιανέμητχι δωρεάν.

THE N EW  PANDORA
(H ΝΕΑ ΠΑΝΔΩΡΑ)

Βεβαίως αί Ά γ γ λ ίδ ε ς  καί Α μερικανίδες  θα έοχωνται μ ε τ ’  ̂ ολίγον 
-νά μάς διδάσκωσι :ήν γλώσσάν μας.Τοσον αί ξεναι αυτα ι κυριαι επ ι
δίδονται εις μελέτην τών κλασικών τής άρχαιότητος συγγ.αιρέων, 
τόσον εις τήν άρχαίαν μυθολογίαν μας καταγίνονται , ώστε 

.καί έργα το ν  σοφών συγγραφέων μας μεταφράζο/σι και εις εκδοσιν 
-πρωτοτύπων προβαίνουσι, ές εκείνων έρανιζόμενκι τας  ̂υποθέσεις^

Α ΰτήν ακριβώς τήν  εβ/ομαόχ ελαοομεν παρα της ε̂ ν Ν=.α 1 ορκη 
ννωστής συγγρχφέως κ. Έρριέτας Ρο/ινσον ώραίον και πλουσιωτχτα  

-εκτετυπωμένον κχί δεδεμένον δράμα ΰπό τόν τ ίτλον ((Νεα Πανοώρχ» 
Eivxt έμμετρον δραμα ειλημμένου εκ της παρα τοις αρχαιοις  ̂ Ελ̂  
"λησι μυθολογικήςπαραδόσεωςπερί κτίσεως κόσμου,-γεγραμμένονδέ μετα  
χάριτος καί έμθριθείας Ά γ γ λ ι κ ώ  γυναικείω καλάμω μόνον προσιδια- 
ζούσης.

'Ως γνωστόν ή πρώτη γυνή Πανδώρα ή ΰπό τού Ηφαιστου ποιη-  
θείσα εστάλη εις τήν  γην φέρουσα τό θαυμάσιου έκείνο  ̂κιβωτίδιον 
τό περικλείον ολα τά κακά. 'Η εξόριστος αυτη τού ούρανοΰ κατ ’ 
άρχάς μέν ΰποφέοει μή δυναμενη να ζηοη ,μεταςυ των βαροαρων 
καί απολίτιστων άνδρών, οΰς ευρεν επι τής γήζ- Βαθμηδόν^ ομως 
καί κ ατ ’ ολίγον κατορθοί νά τούς καταστήση πρμους, να^τους εκ- 

"πολιτίση, νά τοίς διδάξη τάς τέχνας καί τοίς έμπνευση τάς^άρετας, 
άς κέκτηται ώς έκ τής θείας καταγωγής της. Ο γαμ.ος και η^μη- 
τρότης άποβαίνουσι βαθμηδόν ή πηγή τής άγνοτέρας χαράς και ευ
τυχίας- 'Ο βάρβαρος καί σκαιός σύζυγος αυτής μετα  ζαλ,λ.εται τη

μετά τής  θείας κόρης σχέσει καί επικοινωνία του εις αγαθόν, καί ή 
κοινή θλΐψις τού θανάτου τού πρώτου τέκνου των αποβαίνει ό ένω- 
τικός τών συζύγων σύνδεσμος.

'Υπάρχει μάλιστα θαυμασία τις, αληθώς, σκηνή, καθ’ ήν δ σύ
ζυγος τής Πανδώρας υπερασπίζεται τά δικαιώματα τής συζύγου του  
ενώπιον τού συμβουλίου καί τήν προτρέπει νά προσέλθη καί προσω- 
πικώς διεκδίκηση τά δικχιώματά της ταύτα, _ 'Η αντίθετος έν τού-  
τοις μερίς αναφω νε ί:  ((Είναι γυνή - -  τούτο είναι ικανός λόγος δπως 
τήν απομχκρύνωμεν τών συμβουλίων μας·»

Τό έργον συνιστώμεν θερμότατα πρός πάσαν κυρίαν γνωρίζουσχν 
τήν ’Αγγλ ικήν γλώσσαν.Συγχαίρομεν δέ άπό καρδίας την συγγραφέα 
καί εύχόμεθα ϊνα καί αί ήμέτεραι άποφασίσωσι να μ ιμηθώσι τας 
ξένχς κατά τήν άρχαιομάθειαν ή μάλλον τήν λατρείαν πρός πάν τό 
έξόχως καλόν καί τέλειον.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Κ αν Αί. Σ, Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο ύ π ο λ ι ν .  Ούδείς είπε ποτέ 

ότι ή γυνή τών 'Ομηρικών χρόνων έζη βίον περιωρισμένον καί δου
λικόν. Ά λ λ ’ ή γυνή τής μετέπειτα έποχής ναι. Καί είναι άληθέ- 
στατον. Ίδοΰ διατί έτροποποιήσαμεν τήν  μελέτην σας, ήν δημοσι- 
εύομ,εν ώς κατά τά άλλα ά ’:ιόλογον. — Καν Ε. Μ. ’Α θ ή ν α ς .  
Προσφερουσι βεβαίως άνθοδέσμας. ’ Αλλά τά άνθη άποτελοΰσι παρά
δοξον ειρωνείαν διά τήν γεροντικήν ηλικ ίαν.— Κον Δ. Κ. X  α ν ί  α.  
Άποστέλλονται τριάκοντα μ.ετ’ άπο?εί:εως κ. Μ. —  Κ αν Στ. Κ .  
Τ ή  ν ο ν. Έλήφθησαν. 'Ημερολόγια άποστέλλονται. —  Καν Α ί .  Γ.  
Κ. ’Οδησσόν. Ημερολόγια άπεστάλησαν ήμετέρω ανταποκριτή.  
Παρ’ αύτοΰ λαμβάνετε οσα θελήσετε. —  Κον Κ. Γ1. Θ. Π ά τ ρ α ς .  
Τόμος χρυσοδεδεμέν/ς δρ. δέκα. Περικάλυμμα δρ. 3. —  Κον Σ. Σ. 
Τ α V γ ά ν ι ο ν. Συναλλαγματική έλήφθη. Μυρίας εύχαριστίας δΓ 
εύγενή φροντίδα. Γράφομεν. —  Καν Κ. Φ. Κ ε φ α λ λ η ν ί α ν .  
Ά ν τ ίτ ιμ ο ν  ημερολογίων έλήφθη. Άποστέλλοντα ι.  Άμιρότεροι οί τό
μοι χρυσοδεδεμένοι δρ, 16.  άδετοι δρ. 10. Ένω ό έτερος μόνον άδ. 
δρ. 6, δεδεμένος δρ. 10. —  Κ αν Θ Α. II ε ι 0 α ι ά. Δέν γνωρίζο- 
ιαεν τοιοΰτον έθιμον 'Ελληνικόν. Είναι καθαρώς ξενικόν. —  Κ αν  
Μ. Μ. Α θ ή ν α  ς. Προσκαλείτε πρό 3 τούλάχιστον ημερών, διότι 
τάς επισήμους ταύτας ημέρας δέν ειναί τ ις  πάντοτε έλεύθερος. —  
Καν Κ .  Οί. Κ έ ρ κ υ ρ α ν .  Ένεγράφησαν συνδρομήτριαι 'Ιστο- 
οίας τής Γυναικός. Μυρίας εύχαριστίας. — Καν Ε. Θ. Π ά τ ρ α ς .  
Ό λίγη ν  ΰπομονήν. 'Η εκδοσις τού Β' τεύχους ήργοπόρησε, διότι 
ε"χομ.εν τό ημερολόγιου καί τόσας άλλας φροντίδας, άς αί νμεραι  
αύται συνεπάγονται. —  Κ αν Ού. Θ Κ έ ρ κ υ ρ α ν .  Έδώκαμεν  
τήν  παραγγελίαν. Ά λ λ ά  φαίνεται ότι ό ένδιαφερόμενος ημέλησε.  
Εύχαοίστως ένεγράφησαν αί συνδρομήτριαι 'Ιστορίας τής Γυναικός.
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Ε Ν  Ε Δ  Ρ Α
«Σέ βεβαιώ δτι λυπούμαι πολύ 5ιά τόν θάνατον αΰτοϋ τού 

"νέου, πολ.ύ περισσότερον ίιότι εξ αιτίας μου συνεληφθη.
Μεθ’ δλα αύτά είναι Γάλλος καί αυτοί είναι υπεύθυνοι, 

άφού επιμόνως ήθέλησαν τόν πόλεμον. Καί ομως θα είναι 
βέβαια καί μεταξύ αυτών καλοί άνθρωποι. Θα ε/τι ίσως 
δ νέος αυτός μητέρα καί ά^ελφήν, ίσως είναι καί μνηστευμέ- 
νος καί ή καϋμένη ή μνηστή του τόν περιμένει, ως μέ περι
μένεις καί σύ, ’καλή μου γυναικούλα ! Ή ! άν ημην αξίωμα 
τικός ανώτερος θά έ^οκίμαζα νά τού σώσω τήν ζωήν. Η καρ
διά μου τόν συιαπαθεί τόσον ! ’Εάν τόν έσωζα ! ! Τοτε εις 
τήν προσεχή μάχην θά έφόνευα δύο καί ο Βασιλεύς Γουλιελ-

,.μος θά ικανοποιείτο.»
Τήν μεταμεσημβρίαν τής ημέρας εκείνης εγένετο επιθεω- 

ρησις τού στρατού υπό τού στρατιωτικού συμβουλ.ίου, συνισ.α- 
μένου έκ τού δουκός τού Σάξ-Κοβούργου Γόθα, τού πριγκη- 
πος τού Όεντζόλερ, τού δουκός τή; Βυρτεμβέργης, τών πριγ- 
κήπων τού Σάξ-Βαύμάρ καί τού Μεκλεμβούργου Στρέλιτζ 
καί άλλων.

Ή επίσκεψις τού στρατιωτικού συμβουλίου ενεποιησε βα- 
ΐυτάτην έντύπωσιν είς τάς ιδέας τού εν λόγω λοχιου. Πολυ

πειθαρχικός Ιφοβεϊτο καί έσέβετο μεγάλως τού; άνωτέοους του.
Έπανελθοιν έκ τής επιθεωρήσεως, άφήκε τό δπλον του εις 

γωνίαν τινα καί διηυθύνθη πρός τήν σιταποθήκην, ητις τώ 
έχρησίμευεν ¿>ς υπνοδωμάτιο/. "Ελαβε καί πάλιν τό περίφη
μου σημειωματάριόν του καί προσέθηκε τάς άκολούθους λέ
ξεις : «Συνοψίζω τάς σκέψεις μου ως πρός τά διατρέξαντ* 
τάς δύο ταύτας τελευταίας ημέρας. Βέβαια ήδυνάμην νά 
αποδώσω τήν ελευθερίαν είς τόν αιχμάλωτον. Ά λλά φοβού 
μαι μην έμπερδευθώ είς ΰπόθεσιν, ή ας δύναται νά έχιρ σοβα
ρής διά τό μέλλον μου συ.επειας. Νίπτω λοιπόν τάς χεΐράς 
μου. Ό αιχμάλωτος θά άποθάνρ.

Καί έξηπλώθη μέ τήν κολοσιαίαν πίπαν του έπί τού 
στόματος. Στρατιώτης είσήλθε, τόν έπλησίασε καί ΰπεψυθί- 
βισέ τι είς τό ούς του.

Μεγάλη έκπληξις έζωγραφήθη έπί τού προσιώπου τού Σχίλλ εο.
Μόλις δ’ ο στρατιώτης εξήλθε, θρούς έσθήτος συρόμενης 

προσέβαλε τήν ακοήν του. Μία γυνή είσήλθε{ Ήτο ή Λου- 
κιανή.

Καλήν ημέραν σας, δεσποινίς,είπεν ο λοχίας συγκεχυμένος.
Ή δυστυχής κόρη τόσον ήτο τεταραγμένη, ώστε αί έξερ- 

χόμεναι τού στόματός τη; λέξεις έμενον άναρθροι. Τί επιθυ
μείτε, ήρώτησεν εόμενώς ό καλός Φράντς.* 4

Ή Λουκιανή ανέκτησε τό θάρρος της. Είσθε σείς, Κύριε, 
ό εντεταλμένος τήν φυλακήν τού κατά τήν νύκτα ταύτην συΧ- 
ληφθέντος Γάλλου αιχμαλώτου ;

Μάλιστα, δεσποινίς.
Κ«ί σκοπεύουσ; νά τόν στείλωσιν είς τήν Γερμανίαν μετΑ

/
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ΣΥΜΒΟΥΛΗ
Καθαρισμός ταπ ήτω ν .  Προς καθαρισμόν των ταπήτων άνευ άπο- 

χρωματίσεως αυτών διαλύετε ίσην ποσότητα σόδας και στύψεως, 
και δια καθαρας ψήκτρας πλύνετε τόν τάπητα  σας, άφού προηγου - 
μένως άφχιρέσητε την κόνιν διά καλού κτυπήματος. _

Καθαρίζετε τά έκ λευκοσιδήρου σκεύη σας και προσδίδετε αυτοΓς 
όψιν αργυρου, έαν βράσητε αυτά έντός ύδατος μετα στακτής και τε 
μαχίων κρυσταλλωμένης σόδας. Ε π ίσης  καθαρίζονται καλώς εαν βυ- 
θίσητε ράκος τ ι  εις οξικόν οξύ και τρ ίψετε αυτά ισχυρώς.

ΣΥΝΤΑΓΗ
Αίπλαις. Κ τυπατε  καλώς 10 αΰγά έπί Εκανήν ωραν, έπειτα ρ ί

πτετε  ολίγον κ ατ ’ ολίγον άλεΰρι άχνην και τά ζυμόνετε, έως οτου 
τό μ ίγμα  γείνη σκληρόν. ’Έ πειτα  ρίπτετε έν ποτηράκι κονίάκ ή 
ρακί καί τ !- τρ ίξετε επί πολλήν ώραν. ’Ανοίγετε μέ τήν  ζύμην  
« ύ τή ν  φύλλα καί τά κόπτετε στενά καί μακρά. Τά ρίπτετε εις τό 
τηγάν ι, ’ ένθα βράζει άφθονον βούτυοον, έως νά ξηροψηθώσι καί ρο- 
δίσωσι καλώς. "Εχετε τότε εις έν δο/εΐον σιρόπιον άπό ζάχαριν^ή 
άπό μέλι καλώς δεμένον, ρίπτετε ταΓς δίπλαις σας εις αυτό, τας 
άφίνετε ολίγον καί μετά ταύτα  τάς θέτετε έντός πιατέλας, καί τάς 
έπιπάσσετε μέ ολίγην κανέλλαν καί λεπτήν ζάχαριν.

ρ ρ *

ΚΟΜΜΩΤΗΣ ΚΐΡΙΩΝ
*0 κ. Α. Μακρής, κομμωτής Κυριών, έλθων έκ Παρισίων, γνω-  

στοποιεΓ πρός τό σείαστόνκοινόν δτι άναλαμβάνει τήν εκτέλεσ ινπα-  
σης παραγγελίας άφορωσης εις τό είδος του, ητοι^ κ τ ε  ν ι  β μ ο ιτ  α 
κ α τ ’ ο ί κ ο ν  (ιστορικά καί τής έποχής) δια τας έν αιθούση υπο- 
δοχάς, διά χορούς, εσπερίδας, επισήμους έορτάς κτλ.

Κατασκευάζε ι  επίσης π ε ρ ο ύ κ α ς  προσθέτους και παντός ει - 
ους λ .  α τ  σ α ρ ά καί προσκεκολλημένας π ε ρ ο ύ κ α ς  )

οι’ άνδρας. Προσέτι διαφόρων ε’ιδών π ε ρ ο ύ κ α ς  θ ε ά τ ρ ω ν  
καί  ε ι κ ό ν α ς  διά τριχών κεφαλής.

‘Οδός Έρμου καί άρ 2. Εις τό στενόν. 2 Διομείας 2.

ΔΕΣΠΟΙΝΑΙ καί ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΕΣ 
’Εάν θέλητε νά έχητε τους όδόντας σας λευκότερους χ  ι ό ν ο ς ,  

χείλ.η καί ουλα ροδόχροα καί διαρκές έν τω στοματι α ρ ω μ α  με-  
ταχειρισθήτε τό νεωστΐ άνακαλυφθέν άμερικανικόν φύραμα. 

Κείοόοηΐ Κ ά λ λ ι σ τ ο ν δ ώ ρ ο ν δ ι ά τ ό  ν έ ο ν  έ τ ο ς  
Πωλείται παρά τοΓς κυριωτέροις Φαρμακείου; και Μυροπωλειοις.

τών λοιπών αιχμαλώτων, ή θά τόν κρατήσωσιν ενταύθα;
Οΰτε τό εν, ούτε τό αλλο δυστυχώς. Θά τόν τουφεκίσουν

αΰριον. „ '
Ά λ λ ’ είναι αδύνατον τούτο, κύριε λοχία. είπεν ή Λου

κιανό δακρόουσα. Δεν τουφεκίζουν τούς στρατιωτας.
Ά λλα  τουφεκίζουν τούς κατασκόπους, δεσποινίς.
Κύριε λο/ία, τόν γνωρίζω αύτόν τόν νέον. Είναι μνηστήρ 

μιας φίλης μου,ήτις τόν αγαπά ώς τρελλή καίπεριμένει τό τε* 
λος τού πολέμου, ΐνα νυμφευθή. Σκεφθήτε την απελπισίαν της, 
δταν ιαάθη δτι δεν άπέθανε τουλάχιστον είς τήν μάχην, ως 
ήρως, άλλ’ δτι άπέθανε θάνατον άνάνδρου, τουφεκισθείς ώς 
κατάσκοπος. "Ω ! κύριε λοχία, ίσως εχετε καί σεις μνηστην, 
ήτις σάς αναμένει ! οίκτον ! οίκτον ! Συλλογισθήτε τήν θέσιν 
της, εάν παρόμοιον δυστύχημα σάς συνέβαινε.

Δεν έχω μνηστήν. Είμ-αι νυμφευμένος.
Τόσω τό καλλίτερον ! ’Αγαπάτε άναμφιβόλως τήν γυ- 

ναίκά σας καί έχετε τέκνα.
Βέβαια ! τρία χαριτωμένα παιδάκια, τά όποια λατρεύω 

ώς καί τήν μητέρα των.
“Ωστε δταν ύπάγητε μέ τό καλόν πλησίον των θά τούς 

διηγηθήτε κ. λοχία, δτι μία νέα σάς παρεκάλεσε έν ονόματί 
των νά σώσητε τήν ζωήν ενός αιχμαλώτου..........

’Αλλά δεν ήμπορώ νά κάμω τίποτε, σάς λέγω.
Καί δτι άπεποιήθητε, προσέθηκεν ή κόρη . . .  δτι δ αιχ

μάλωτος έτουφεκίσθη καί δτι ή μνηστή του δταν θά προσεύ- 
χηται διά τήν ψυχήν του θα αναφερη το ονομα σας, ίνα σάς

Ειδοποιούνται αί έν Κωνσταντινουπόλει κ. κ. συνδρομήτριατ. 
ήμών, αί έπιθυμοΰσαι νά άποκτήσωσι τήν (('Ιστορίαν τής Γυναικός)}- 
ώς καί 'Ημερολόγια τής Έφημερίδος τών Κυριών του 1890 ,  οτι· 
πρέπει νά άποτανθώσι πρός τόν αύτόσε άντιπρόσωπον ήμών κ. Ν. 
Γεράρδον έν Γαλατά Σαξί χάν, Βεσκεμπέ Ιίαζάρ.

Α ί έν ’Αλεξανδρεία δέ καί Ραμλίω κ. κ. συνδρομήτριαι ήμών· 
δύνανται νά άπεθύνωνται διά τήν άπόκτησιν τών αύτών έργων ήμών· 
πρός τόν αύτόσε βιβλιοπώλην κ. Ί .  Σαράντην.

Πάντα τά ειδη τών κομψοτεχνημάτων, μικρών επίπλων, βάζων,, 
άνθοδοχείων, κατοπτριδίων καλλ ιτεχνικωτάτων καί μεγάλων κατόπ
τρων, αγαλμάτων μαρμάρινων και ξυλίνων, έν γένει δέ τών άπα,  
ραμίλλων εις τό είδός των μικροτεχνημάτων έκείνων, ατ ινα  τόσον- 
συντελουσιν είς στολισμόν αιθούσης καί δωματίων, καί ατ ινα προξε- 
νουσι τόσην χαράν καί εύχαρίστησιν προσφερόμενα ώς δώρα, εδρί- 
σκετε, Κυρίαι μου, είς τ ιμάς  κατά τό ¿[2 δποδεεστέρας τών έν τοΓς. 
καταστήμασι της όδοΰ Έρμου, είς τό :

ΜΕΓΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ! ΚΑΤΟΠΤΡΩΝ

Ο
Γ. Π ΑΤΤΧΑ καί ΗΡ. ΒΑΖΑΚΟΠΟΤΛΟΤ.

Τό πρώτον έν Έλλάδι συστηθέν πρό δεκαπεντίας καί δπερ μ ετη νέ -  
χθη έπί τής δδοϋ Αιόλου άπέναντι τής 'Αγίας Ειρήνης 

ανωθι του Πιλοποιείου Κατσ ίμπαλη .
Τ ιμα ί μετριώταται καί ώρισμέναι. ’Α ντ ικε ίμενα  πολυτελείας 

δώρα θαυμάσια καί πρωτοφανή.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ
Τ ό  Α ρ χ α ιό τα το *  r & r  i r  Έ .ΙΑά ,δ ι ήμερησ ίω*  φύΛΛων 

ίδρύθη τό  1875 xal ίχ δ ίό ε τ α ι  eic μ έγ α  σχήμ α  
Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς :  ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ν. ΡΟΓΚΗΣ 

Γραφεία: οδός Κωλοκοτρώνη άρ. 15 
Τιμή συνδρομής προπληρωτέα. — ’Αθηνών δι εν έτος δρ. 30.

Επαρχιών δι’ έν έτος δρ. 30. ’Εξωτερικού δι’ έν έτος φρ. χρ. 45.
Τή προσθήκη δρ. 5 διά τάς ’Επαρχίας καί φρ. χρ. 5 διά τό έξω- 

τερικόν συναποστέλλεται ό «Ρωμηός» τού Σουρή.
‘ Η ’Ε φ η  μ ε ρ ί ς  περιέχει: Ιδιαιτέρας τηλεγραφικάς καί ταχυδρο- 

μικάς Ανταποκρίσεις έξ Ευρώπης καί έκ τών ’Επαρχιών. — ’Άρθρα, 
τών ζητημάτων τής ημέρας — Ειδήσεις άσφαλεστάτας. — Επιστη
μονικά και καλλιτεχνικά. —  Βιβλιογραφίας. — Χρηματιστικά, π α ν 
τοειδείς πληροφορίας. Καί ώς Ιπιφυλλίδας δύο έ κ λ ε κ τ ά  Μ υ θ ι -  
σ τ ο  ρ ή μ α τ α .

καταράται, έπικαλουμένη τήν οργήν τού Θεού έφ’ ήμών καί·, 
έπί τών τέκνων σας.

Δέν ήμπορώ σάς λέγω . . . Τό καθήκον . . .  Η στρα
τιωτική πειθαρχία . . . .  Υπάγετε νά παρακαλέσητε τούς. 
προϊσταμένους μου.

Δέν έχουν καρδιάν. Είναι άπάνθρωποι· Μήπως δεν είναι 
αυτοί οι διατάζαντες τόν τουφεκισμόν του ! Κύριε λοχία, σάς 
ικετεύω . . . Μή τόν σώσητε εντελώς, άλλά παρεζετε του του
λάχιστον ευκολίαν τινά πρός άπόδρασιν. Εαν δέν κατορθωσϊΐ. 
νά σωθή, τότε θά είναι γεγραμμένον νά χαθή.

Ά λ λ ’ ό λοχίας ήρνείτο, καί ή Λουκιανή απελπισθεΐσα 
κατήλθε κλαίουσα καί ολοφυρωμένη. *0 λοχίας τοτε εβυθισθη 
εις βαθυτάτας σκέψεις, έμεινε 5’ ακίνητος επι τής θεσεως 
του μέχρι τής έσπέρας. Έδοκίμασε να αποκοιμηθή, αλλα 
τούτο ήτο αδύνατον. Ή έπίσκεψις τής Λουκιανής τόν είχε 
καταταράζει. Καί ό'μως, έλεγε καθ’ εαυτόν, η κορη εκείνη 
είχε δίκαιο . Ήμπορώ βέβαια νά τώ παρασχω μικρόν τι μέ
σον άποδράσεως. Ή καλή μου Κατερίνα θά επεδοκιμαζε βε
βαίως τήν πράζίν μου ταότην. Τοσω περισσότερόν πού τό πα- 
ληκάρι εκείνο συνελήφθη ές αιτίας μου. Άλλά ή πειθαρχία ! !*
ή κατηραμένη αυτή πειθαρχία.............

Ή νύζ είχεν ήδη προχωρήσει, ό λοχίας εστρέφετο εξα
κολουθητικός έπί τής κλίνης του, βασανιζόμενος από τους 
φοβερούς αυτούς συλλογισμούς του. Τέλος ήγέρθη / Βέβαια ϊ 
είπεν, αυτό ήμπορώ νά τό κάμω καί ή καλή μου γυναίκα: 
θά μέ έπιδοκιμάση.

(ακολουθεί).


