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ΠΕΡΙΕΧΟΗΕΧΑ
Τό Πάσχα. — Γυναικεία δράσις εν Γαλλία, (υπό κ. Μαρίας Άλεσσών.— Ή 
■γκίπισσα Σοφία ορθόδοξος. — Μελαγχροινή ή λευκή. Τό δέρμα μας, (υπό 

κ. Μαρίας Πιέρ, ϊατροΰΐ. — Ή καλλιτεχνική τών κυριών έκθεσις.— Ή με
γάλη Εβδομάς Ιν 'Ισπανία, (υπό κ Άριστεας Κυριάκου). — Τό Ιίάσχα του 
Γέρω 'Αρματωλοΰ, (ποίημα υπό κ. Μαρίας Πίπιζα). — Ό ήλιος διώκει τόν 
ιατρόν, (υπό κ. Ελένης Γεωργιάόου).— Ποικίλα. — ’Αλληλογραφία. — Συμ- 
βουλαί. — Συνταγαί. — Ειδοποιήσεις. — Έπιφυλλίς.

Π Α Σ Χ Α !
Πάσχα ! λέξις μαγική καί ιδεώδης, εύρυτάτους καί ατελεύ

τητους ανοίγουσα είς τήν ελπίδα ορίζοντας, καί οίωνίζουσα 
τήν εκπλήρωσιν προαιώνιων πόθων καί ονείρων, υπέρτατης εύ- 
όαιμονίας καί χαράς.

Δεν υπάρχει άνθρωπος, οπαδός της τοΰ Χριστού μας θρη
σκείας, οσφ πεπωρωμένος καί υλιστής, όσψ κακός καί ασεβής, 
οσω άθλιος καί δυστυχής καί άν είναι, όστις δέν συγκινείται 

τή ιδέα τής προσεγγίσεως τής Ά γιας ταύτης ημέρας. Ρί
ξατε εν βλέμμα έπί τής κοινωνίας μας. Επισκοπήσατε τήν 
κατα τάς ημέρας ταύτας πυρετώδη πάντων καί πασών κίνησιν 
ΚΑΘελετε πεισθή, ότι ό θρίαμβος έκείνου, όστις υπέρ της ά- 
■^λφοποιήσεως τοϋ ανθρωπίνου γένους κατήλθεν έπί τής γης,
ε '·ν * ι  π λ ή ρ η ς .

Ο πλούσιος, όστις συνείθισε νά βλεπιρ καί έςετάζη τά 
«ντα υπο τήν αίγλην τοϋ χρυσίου του, έκεΐνος, όστις δι

Β[)(.εται πάσας τάς ημέρας τοϋ βίου του επίσης άπολαυστικώς, 
("•«ης αμεριμνως, έπίσης εύμαρώς, συγκινείται, συνέρχεται, 
§?η®πάται «κουσίως κατά τάς ημέρας ταύτας άπό τής μεθυ- 

V-.. κα' αποχαυνωτικής νάρκης τού εύκολου καί άπολαυστι- 
,Λ’·> βίου του.
I  ί ϊ ί  * ' - λ _I* επ· "ου σταυρού ααρτυρική καθήλωσις τού θεοϋ του καί
, Η·5-« τριήμερον θάνατον άνάστασις αύτοϋ τω υπομιμνήσκει, 

*· =γεννήθη θνητός, ότι ό έπί τής γης βίος του είναι σύντομος 
,  πα?°δικός καί ότι θάττον ή βράδιον θά παρουσιασθή προ 
11 “-γληεντός καί αιθέριου θρόνου έκείνου, όστις έπροσωπο-

ποίησεν έπί τής γής τήν ύψίστην καί έντελεστάτην ιδέαν τής 
εΰσπλαγχνίας, τής αγάπης καί τής αύταπαρνήσεως· 'Ο νοϋς 
του ιλιγγια , ή καρδία του θλίβεται καί ή συνείδησίς του έξ- 
ανίσταται κατά τής μωράς ανθρώπινης ματαιότητος, ήτις έ'συ- 
ρεν αυτόν όπισθεν τοϋ άρματός της. Τί είναι ό πλούτος καί αί 
γήιναι απολαύσεις καί ή έπί τής γής δόξα καί ή τιμή, α
πέναντι τής αίωνιότητος, απέναντι τής αθανασίας.

Ό τέως αγέρωχος καί ύψηλόφρων καί έγωιστής καί φιλάρ
γυρος ενθυμείται, ότι έχει καθήκοντα νά έπιτελέση, ότι έχει 
αδελφούς πάσχοντας καί έγκαταλελειμμένους, διά τούς όποιους 
ό Χριστός είπε/ «"Ο,τι ποιήσετε υπέρ ένός τών αδελφών μου 
τούτων θά σάς ανταποδώσω έγώ πλησίον τοϋ πατρός μου έν 
τοΐς ούρανοΐς.» Ενθυμείται, ότι οφείλει νά συνδιαλλαγή μετά 
τοϋ θεού, κοινωνιών τών άχράντων μυστηρίων, ότι οί ναοί 
άνοίγουσιν εύρείας τάς πύλας των πρός πάντα προσερχό- 
μενο/ καί ότι ή πρός τόν έσταυρωμένον άπευθυνομένη προ
σευχή, συνοδευομένη ύπό πίστεως καί μετάνοιας εισακούεται 
πάντοτε.
, Ά φετε τούτον έν τή συγκινήσει τής μετάνοιας καί προσευ
χές καί άκολουθήσατε τόν λόγιον, τόν έπιστήμονα, τόν πεπαι- 
δευμένον, τόν σοφόν. Μέχρι χθές καί προ ολίγου ήτο λάτρης τής 
φύσεως, ήτο θαυμαστής τοϋ μηχανισμού τής ύλης. Η διάνοια 
του έσκοτίσθη έκ τής μελέτης· τό έρευνητικόν πνεύμα του, μή 
δυνάμενον νά ύπερπηδήση τά συγκεκριμένα καί άπτά τής ύλης 
όρια, κυοφορεί σοφιστείας, δ ι’ ών ζητεί νά άποδείξη, ότι δέν ίλ  
πάρχει θεός, ότιτά  πάντα διέπει ή ύλη, καί άνακηρύσσεται μεθ* 
υπερηφάνειας οπαδός τής έπικουρείου φιλοσοφίας. Ή εορτή τού 
σταυρικού θανάτου καί τής άναστάσεως τοϋ μεγίστου τών έπί 
γής φιλοσόφων— ώς συγκατετίθετο μ.έχρι τής χθές νά άπονίαλή 
τόν Χριστόν —  συγκινεΐ, συνταράττει αίφνης τόν έπικούρειον 
φιλόσοφον. Η ιδέα τής αιωνιότητας, τής άθανασίας φαίνεται α ί
φνης εις τόν έσκοτισμένον νούν τού λογίου λαμβάνουσα μορφήν 
καί σάρκα έν τή άναστάσει τού Χριστού.

Η γενική συγκίνησις τών περικυκλούντων αύτόν, αί τής συ
ζύγου προετοιμασία1, πρός υποδοχήν τής μεγάλης εορτής, ή
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αθώα τών τέκνων του yapa, ή τών υπηρετών προθυμία, οι εν 
τοίς ναοίς άναγινωσκόμενοι ωραίοι ύμνοι, αι χωδωνοκρουσιαι. 
θίγουσι τάς αίσθηματικάς της καρδίας του χορδάς. Εκθαμβος 
ζητεί νά άναγνώση είς το βιβλίον της φυσεως, οπως ενίσχυση 
τάς κλονιζομένας πεποιθήσεις του, οπως μή παρασυρθή υπο 
τοϋ ρεύματος τής πίστεως, ήτις δέν είναι πλέον τοϋ συρμού. 
Ά λ λ ’ ή φύσις εορτάζει καί αυτή μετά τής άνθρωπότητος την ύ- 
περτάτην έν τώ κόσμω έορτήν. Η φυσις, πίστη εικων τής αιω- 
νιότητος καί αθανασίας, συμβολοποιεϊ την έκ τοϋ θανατου ανά- 
στασιν έν τή άναγεννήσει τών φυτών, εν τή μυροεσση διαλέκτω 
τών άναγεννωμένων άπειροχρώμων και απειροσχημων ανθεων 
της. Οί έναέριοι ψάλται της καί πτιλοφόροι τής αναστάσεώς της 
άοιδοί, υμνούσι μετά τόσης γοητείας και τέχνης την θειαν εορ
τήν, ώστε ούδ’ ίχνος πλέον δισταγμού καί αμφιβολίας μένει έν 
τή καρδία τοϋ σοφιστου. Αι βέβηλοι σκεψεις του, οι βλάσφη
μοι διαλογισμοί του, αι πεπλανημεναι ιόεαι του καταρρεουσιν 
άφ* έ αυτών άθορύβως καί η μ.ωρα όοκησισοφια του αποκαλύ
πτεται τότε πρό τών οφθαλμών τού έν ολη τή απελπιστική γυ- 
μνότητί της.

Ιδού αυτός χριστιανός πατήρ καί σύζυγος, συμμεριζομενος 
τήν χαράν τών τέκνων του, την συγκινησιν τής συζυγου του, 
μεταβαίνων μετ’ αυτών, έστω καί κατά τάς ημέρας μόνον ταύ- 
τας είς τόν ναόν, χωρίς νά έρυθριά, χωρίς νά μειόιά το πονη
ρόν έκείνο τής απιστίας καί ειρωνείας μειδίαμα. Ιδου αΰτος 
κλείων τά βιβλία καί τά γραφεία του, άπαρνούμενος, πώ ς στιγ
μήν έστω, τούς φιλοσόφους καί τάς θεωρίας των καί τρέχων ανά 
τήν έν άνθηρφ στολή πανηγυρίζουσαν αγοράν, ΐνα προμηθευθή 
τόν αμνόν τού Πάσχα, τά κόκκινα αΰγά, τάς διά χρυσού καί 
ταινιών έστολισμένας διά τά μικρά του λαμπάδας τής Άναστά- 
σεως.

Έ  πίστις ή ευσέβεια, ή συγκίνησις, ή χαρά τόν μεταμορ
φώνει. Γίνεται γενναίος, ευπροσήγορος, προσηνής καί δι αυτόν 
τόν χυδαίον καί αμαθή άνθρωπον τής αγοράς, δν αυτός ό σοφός 
έθεώρει μέχρι τής χθές κτηνωδέστερου καί αΰτών τών κτηνών, 
δι’ ών κινεί τό έμπόριόν του : « ’Έλα, Γιάννη, Πετρε, Κώστα, 
αδελφέ μου, πληρώσου διάτό αρνί, δ ιάτά  αυγά ! » Καί λησμο
νεί νά όμιλήση, ώς άλλοτε, μέ τούς κανόνας τής γραμματικής, 
—  διότι ή καρδία έχει ίδικήν της γλώσσαν,— καί δέν κάμνει ώς 
άλλοτε συμφωνίας καί παζάρια, καί δέν διαφιλονεικει τόν οβολόν 
τού πτωχοϋ, διά τόν όποιον έχει σήμερον έν μειδίαμα, έν 
θλίψιμον τής χειρός, έν κ α ί  άπό χ ρ ό ν ο υ  άδελφικώτα- 
τον, συγκινητικώτατον, ό'περ αποτελεί ώραίον αίνον πρός εκεί
νον, δστις διά τού μαρτυρικού θανάτου καί τής αναστάσεώς του 
έπι τελεί τό θαύμα τούτο τής άδελφοποιήσεως, τής αγάπης, τής 
στοργής.

Κατέλθετε ήδη είς τά κατώτερα τής κοινωνίας μας στρώματα. 
’Ακολουθήσατε τόν μικρέμπορον, τόν μικροτεχνίτην, τόν χει- 
ρώνακτα, τόν εργάτην κατά τάς ημέρας ταύτας. ’Εάν έσυνείθιζε 
νά λησμονή τά βάσανα καί τούς κόπους καί τάς αγωνίας τής έ- 
βδομάόος, παραδιδόμενος άνά πάσαν Κυριακήν είς τάς άγκάλας 
τού Βάκχου, θεραπεύεται ώς έκ θαύματος, ώς έκ μαγείας, άπό 
τού τρομερού τούτου πάθους του κατά τάς προηγουμένας τού 
Πάσχα Κυριακάς. ’Εργάζεται έν τούτοις διπλασίως. Νυχτε
ρεύει πολλάκις μέχρι τοϋ μεσονυκτίου. Τρέφεται κακώς, χειρό
τερον ή άλλοτε, νηστεύων δχι μόνον τό κρέας, άλλά καί αυτό τό 
έλα ιο ν.

Καί δμως δέν μεμψίμοιρε!, δέν γογγύζει, δέν καταπονείται 
δέν αισθάνεται την ανάγκην τού καπηλειού. Νομίζετε οτι αι 
δυνάμεις του έδιπλασιάσθησαν, δτι οί μύς του είναι έκ χάλυβος, 
δτιήέργασία  έχει μαγικήν δύναμιν, δτι τόν ελκύει ώς μαγνή

της, δτι άπεφάσισε νά θησαύρισή, νά γίντρ και αυτός μίαν ήρξ. 
ραν πλούσιος.

Πλάνη δλα αυτά ! Θέλει νά άποκτήση, νά οίκονομήση yp-/. ; 
ματα, δχι ϊνα γείνη πλούσιος, άλλ’ ίνα έορτάση το Πασχα μεγ*. ] 
λοπρεπώς, πλουσιοπαρόχως, γενναίως. "Ινα ίο η τά τέκνα του- 
φέροντα κατά τήν ημέραν εκείνην καινουργή ενδύματα, ίνα έχ. ¡ 
πλήξη τήν σύντροφον τού πολυπόνου βίου του δι’ ώραίου δώ
ρου, δπερ ή δυστυχής πρό πολλοϋ έπεθύμει, χωρίς δμως χαί_ 
νά τολμήση νά τό ζητήση. Ινα κίνηση τον θαυμασμόν τύν 
γειτόνων καί παροίκων του ό έκ τής αγοράς κατά το μέγχ. 
Σάββατον άποστελλόμένος κόφινος, μέ τον έπιχρυσον παχύτατο* 
άμνόν, μέ τά άχνίζοντα καί στιλπνοπλασμένα αύγοκούλουρα, 
μέ τά καταπόρφυρα τής Λ α μ π ρ ά ς  κόκκινα αυγά, μέ τάό- 
πωρικά καί τάς σαλάτας καί τόν χρυσίζοντα έν τή λευκή φιάλη 
ρητινίτην. "Ινα και αυτός ο σκλάβος τής εργασίας, ο μετα το- 
σου κόπου καί αγωνίας καίστερήσεως βκίνων τήν όδόντοϋ βίου, 
ό πάντοτε ρακένδυτος και ήμιυπόδητος κατορθώση νά πλυθή, νά 
καθαρισθή, νά ένδυθή ώς άνθρωπος, μέ ύποκάμισον χιονόστιλ- , 
πνον, μέ ένδυμα καί πίλον καθάριον, μέ υποδήματα καινουργή 
καί συνοδευόμενος υπο των τέκνων του, με τας χρυσάς της Α- 
ναστάσεως λαμπάύας των ανα χείρας, μεταβή εις την εκ
κλησίαν καί έορτάση τήν μεγάλην και επίσημον τού Πασχα 

¡τήν.
Είναι τό ιδεώδες, τό ίνδαλματικόν τού λαού ή εορτή αύτηί 

Είναι ή ημέρα αυτη τό δριον τών κόπων, τών αγρυπνιών, τών 
στερήσεων ολοκλήρου πολλάκις έτους.

Τό Πάσχα είναι διά τόν απόκληρον τής τύχης εργάτην ή 
λαμπροτέρα ημέρα τοϋ Θεού, καθ ην παντες τρωγουσι, πιΊ ΐ 
νουσιν, εΰθυμούσιν, ένΟύονται, απολαμβάνουσιν.

Είναι τό Πάσχα τό χρονόμετρον τής στιγμιαίας καί παρθ
ικής χαράς καί ευτυχίας τής τάξεως τού λαού, ήτις εν τη 

ήμέρφ ταύτη άντλει δυναμιν και θάρρος δι δλας τας πικρία, 
καί απογοητεύσεις, μέ τάς οποίας η ενδεια και αι συναφ.ι, 
αύτή συμφοραί ποτίζουσι τόν βίον αυτών κατά τάς λοιπός
τού έτους ημέρας.

Είναι λοιπόν πλήοης ό θρίαμβος τοϋ Χριστού, οστις εν .ή 
ημέρα τής ’Αναστάσεώς του, εξεγείρει, συγκινεί, χαροποιεί ες 
ίσου τόν έκ τών απολαύσεων τοϋ βίου κεκορεσμένον πλού
σιον, τόν έν ταίς θεωρίαις τής επιστήμης πλανώμενον σοφον, | 
τόν κατά τής ένδειας καί πολυμόχθου εργασίας παλαίοντ* j 
πτωχόν.

Ύποκλιθώμεν πρό τής θείας δυνάμεώς του ! Μή άοη μονώμεν 
δσαι καί δσοι έν τή γενική καί παγκοσμίω ταύτη χαρά αισθαι. - 
μεθατάς καρδίας μαςπονούσας δι’ άνεπανόρθωτον συμφοράν. Μη 
βλασφημώμεν, έστω και έαν η ενόεια, η ερημωσις, η 
λειψις, ή δυστυχία, ή έν φυλακαίς διαμονή τέκνων ή συζυγών 
ή συγγενών, δέν επιτρέπει ήμ ίν νά χαρώμεν και πανηγυρ 
σω[Λ.εν μετά τών άλλων-

Είς τούς χαίροντας, είς τούς ευτυχείς, εις τούς εορ.α 0 
τας ό Χριστός επιβάλλει να μη λησμονώσι κατα .ην ημεΡ**ί 
ταύτην τούς πενθούντας, τούς δυστυχείς, τούς έγκαταλελει#*

μένους. ^
Η χήρα γυνή, τά ορφανά καί απροστάτευτα τέκνα, ο _  

ταίς φυλακαίς, θά ίδωσι σήμερον άνακούφισιν καί σχε'ΐ* 
χαράν έν τή παραμυθία και τή γενναία αρωγή καί αδέλφι*!* 
ποοστασίφ τών χριστιανικώς πανηγυριζουσών και πανηγ^Ρ 
ζόντων τήν θείαν τού Χριστού μας Αναστασιν.
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«  Δ ιεύθυνσης τ ι ις  « Έ ψνψ ,ερ ίδος τώ ν  Κ υ ρ ιώ ν»  εκ
β ιά ζ ε ι  τη ν  θ ερ μ ο τά τη ν  ε ύ γ ν ω μ ο σ ύ ν η ν  τ η ς  π ρ ο ς τά ς  
¿ν Ά θή να ις , έν τ α ίς  Έ π α ρ χ ία ις  κ α ι έν τώ  Έ ξω τε-  
οίκώ κ. η. ο υ νδ ρ ο μ η τρ ία ς  τη ς , α ϊτ ιν ε ς  δ ιά  σ υ λ λ υ π η -  

Κ ιφ ίώ ν  τη λεγ ρ α φ η μ ά τω ν  η  επ ισ το λ ώ ν  Λ π ρ ο σ ω π ικ ώ ν  
επισκέψεων σ υμ μ ετέσ χ ο ν  τ η ς  θ λ ίψ ε ώ ς  τ η ς  καί, δ ιά  

Β&υκέων λό γω ν  έ ν έ π ν ε υ σ α ν  ε ίς  τη ν  ά λ γ ο ϋ σ α ν  ψ υ -  

_χήν τη ς π α ρηγορ ιά ν .

ΓΓΝΑΙΚΕΙΑ ΛΡΑΣΙΣ ΕΝ ΓΑΑΑΙΑι
Β'

Μετά τάς δημοσιογράφους, τάς κοινωνιολόγους καί τάς φιλο- 
Ιβίοους μεταβώ μεν είς τάς οικονομολόγους έν Γαλλία γυναίκας.

Ή κ. Clemence Royer συνέγραψε θεωρίαν επί τών φόρων. 
Κοινωνικά; οικονομικά; μελέτας έδημοσίευσαν αί κ. κ. Dobié 
-Coignet κ. ά. Ή κ. Aline Puejak, αρχίατρος νοσοκομείου, συν- 

 ̂ ¿γραψεν αΰστηράν καί ένδιαφέρουσαν μελέτην έπι τών δημοσίων 
ηθών.

Αίφυσικαί καί χημικαί έπιστήμαι έχουσιν άπαραμίλλους 
συγγραφείς έν τοίς προσώποις τών κ. κ. Emma Chenou, De- 
moulin κ. ά. Τό όνομα τής κ. Santanax είναιλατρευτόν παρά πάν
των τών γεωργών, τής κ. Garnie παρά πάντων τών βοτανικών, 
των κ.κ. Menier καί Bertin παρά πάντων τών φυσιολόγων. Ή κ. 
flemence Royer, ήνήδη έσημειώσαμεν, είναι έξοχος σκαπανεύς 
χαί ακάματος έργάτις καί έρευνήτρια τών άνθρωπολογικών επι
στημών. Τά συγγράμματα αυτής άπεκάλυψαν πλέον η άπαξ νεας 
καί αγνώστους ατραπούς έν τή άνθρωπολογική επιστήμη. Η κ. 
Maniel όιεκοίθη έν τή τέχνη τών δασονομικών φυτειών. Η κ. 

ϊ  -οούκισσα deFits-James αί κ.κ. de Βοηο^ΓχαίΡοηεοίσυνενούσι 
•τός πολυτίμους γνώσεις των καί την εύφυά καί νοήμονα πείράν 
των υπέρ τής άναζήσεως μιας τών σημαντικωτάτων αρχαίων 
προσόδων μας,τής άμπέλου'είς τήν τελευταίαν τούτων άπενεμήθη 
έσχάτωςό Σταυρός τής ’Αγροτικής ’Αξίας. Μετά τάς φυσικάς εχο- 

I μεν τάς ίατρικάς έπιστήμας. ’Ενταύθα παρατηρούμεν άξιόλογον 
σύμπλεγμα γυναικών ιατρών. Άπασαι είναι και συγγραφείς ια- 
τρικών έργων, άφού ύποχρεωτικώς έκαστη τούτων πρός απόκτη- 

|. σιν τού πτυχίου της ώφειλε νά συγγράψη και εναίσιμόν τινα δια- 
■ τριβήν. Είκοσάς περίπου γαλλίδων ιατρών, έξασκοϋσιν έπιτυχώς 
L *).ι επικερδώς τό ιατρικόν επάγγελμά των έν Παρισίοις. Πλήν 

τούτων πολλαι ξέναι, έκπαιδευθείσαι έν Σορβώνη άποκατεστά- 
θησαν έν Γαλλία, ένθα καί μετέρχονται τό ιατρικόν επάγγελμα. 

■Π μαθηματικαί έπιστήμαι άριθμούσι μεταξύ άλλων την σοφήν 
j*· Sophie Germain συγγραφέα θαυμασίας μελέτης έπι τή ; χρή- 
®εως τής πυκνότητας έν τή θεωοία τών ελαστικών επιφανειών

η δεσποινίς Ginot-Desrois, έπινοήτρια κινητού φανοσφαι- 
ριου, προωρισμένου είς τά ν διδασκαλίαν τής αστρονομίας.

Εν τή μηχανική άριθμούμεν δύο έφευρέτιδας έν Γαλλία: 
Τήν κ.Henriette Delong έπινοήσασαν ώραίαν μηχανήν κοπτικής, 

. τθν Χ· Caroline Garcin, ήτις άνεκάλυψε την αυτόματον ρα
πτομηχανήν, στεφανωθείσα διά τούτο ύπό τού ’Ινστιτούτου.

Π«ρώιοι Μαρία Άλ*σσόν.

εάν είναι βασίλισσαι ή πτωχαί άσταί, όεν ανηκουσιν εις εαυτας, 
άλλ’ είς τά τέκνα των.

Ή πριγκίπισσα Σοφία δέν έπιέσθη παρά τού λατρευοντος αυ
τήν λαού, άλλ’ ούτε παρ’ ούδενός άλλου νά μεταβάλη δόγμα. 
Είναι μήτηρ ορθοδόξου υιού, μέλλοντος τών Ελλήνων βασι- 
λέως, ούτινος τό αίσθημα καί τό φρόνημα καί τόν νούν καί τό 
ήθος αύτή οφείλει νά διαπλάση.

Ά λλά  πώς νά μυήση τό τέκνο ν της είς τά μυστήρια δόγμα
τος, ού αύτή είναι ξένη ; Πώςνά ριζώση έν: τή τρυφερά εκείνου 
ψυχή τά πρώτα σπέρματα τής πίστεως, άφού ύπό διάφορον 
πνεύμα και διαφόρους ιδέας αύτη έδιδάχθη τήν πίστιν ταύτην.

"Ωφειλε λοιπόν ώς έξοχος καί μεγάλη μήτηρ νά άναδειχθή, 
χάριν τού τέκνου της ανεξίθρησκος. "Ωφειλε να μυηθή τά διδάγ
ματα τού δόγματος, είς δ ανήκει τό τέκνοντης, νά δεχθή τό πνευ
ματικόν καί ψυχικόν λουτρόν εκείνου, νά έντρυφήση είς τήν ά- 
νάγνωσιν τών υψηλών τής ορθοδοξίας διδαγμάτων, ΐνα και τό 
τέ/.νον της χειραγώγηση συμφώνως πρός αυτά.

’Ιδού ή ιστορία τής ποοσελεύσεως τής γλυκείας ήγεμονιδος 
μας είς τήν ορθοδοξίαν.

Ή έορτή τοϋ χρίσματος έτελέσθη χθές έν τω ανακτορική! πα- 
ρεκκλησίω,παρισταμένου μόνον τού διαδόχου καί τής βασιλικής 
οικογένειας. Τής ιερουργίας προίστατο ό Σ. Μητροπολίτης Γερ
μανός, πρός τόν όποιον ειχεν άνατεθή καί!ή Κατηχησις τής Αυ
τής Βασιλικής Ύψηλότητος, ήν σύμπας ό Ελληνικός λαός προσ
αγορεύει σήμερον Αδελφήν έν Χριστή).

Η ΠΡΙΓΚΙΙΙΙίϊΑ 10ΦΙΑ 0ΡΘ010Ξ0Ι
Οι βασιλείς, οί άρχοντες, οί τά ηνία τής τύχης τών λαων 

^  λ.είρας φέροντες δέν άνήκουσιν είς εαυτούς,είς την θρησκείαν 
^ i ε’·ς τα ηθη καί έθιμα καί τάς παραδόσεις των, άλλ’ είς τόν 

0ν> ουτινος κέκληνται νά βασιλεύσωσιν. Αί μητέρες, «διάφορον

Μ Ε Λ Α Γ Χ Ρ Ο Ι Ν Η  *Η ΛΕΓ ΚΗ
Τά «είμα ι μελαγχροινή, άλλ’ είμαι ωραία καί θελκτική», 

μεθ’ δλην την θείαν σχεδόν καταγωγήν του, δέν κατώρθωσε νά 
επικράτηση μεταξύ τών φιλάρεσκων γυναικών. 'Ωραία θάείπη, 
κατά τάς πλείστας τούτων, λευκή. Ούτε αύτή ή ρόδινη χροιά 
δέν είναι πλέον τοϋ συρμού, βέλουσι τήν έπιδερμιδα λευκήν, 
διαφανή, σχεδόν άχρουν. Δέν υπάρχει άρα εις τό desiratum 
τούτο δόσις τις υπερβολής, άφού, ώς γνωστόν, ή αιθέρια αύτη 
λευκότης ύπόκειται ένωρίτατα είς είδος προώρου μαρασμού, 
δστις μάς κάμνει νά άναμιμνησκώμεθα τό άρχαίον παρά ταις 
Ρωμαίαις δεσποίναις έθιμον τής έν τφ  οίχηι έπιστρώσεως τοϋ 
προσώπου δι’ αλοιφής γλοιώδους. Τοϋτο μάς πείθει δτι ή γα
λακτώδης λευκότης έχει και την δυσάρεστον καί όχληράν δψιν 
της, νομίζω δέ, δτι τό ιδεώδες πάσης γυναικός πρέπει νά είναι 
δέρμα υγιές έπι σώματος υγιούς.

Έ  καλλονή τού δέρματος είναι αχώριστος τής υγείας, διότι 
τό δέρμα έχει πολυπλό/.ους καί παραδόξους μετά πάντων των 
λοιπών οργάνων συμπάθειας. Ευρισκόμενον είς διηνεκή σχέσιν 
πρός παν τό περιβάλλον αύτό, δέχεται πρώτον τήν αίσθησιντού 
πόνου ή τής ηδονής, ήν διαβιβάζει είς τόν έγκέφαλον. Α ντα 
νακλά έπίσης την κατάστασιν τού έσωτερικού φυσικού καί η θ ι
κού ημών οργανισμού, αί πλείσται δέ τών δερματικών νόσων 
δέον νά άποδοθώσιν είς έσωτερικάς αιτίας, είς έρεθισμόν τής 
πεπτικής συσκευής, συνεχώς δέ καί είς μόλυσμα, ίδίφ κληρονο
μικόν. Τό δέρμα διατελεί πρός] τούτοις ύπό τήν ίσχυράν έπί- 
δρασιν τής αναπνευστικής συσκευής, ήτις κατά τάς διαφόρους 
τής καταστάσεως αυτής Ιναλλσγάς καθιστά αύτό προσωρινές ή 
διαρκώς ωχρόν, κίτρινον, ατονικόν, ύποκύανον, ύπομέλαν ή 
ύποποάσινον.

Δυνάμεθα νά ελπίσω μεν, δτι τά κοσμητικά ρευστά η αι 
παρεμφερείς άλοιφαίθά δώσωσιν είς τό πρόσωπον τά ρόδα τής 
υγείας, δταν ή ώχρότης προκύπτη έξ αναιμικής καταστάσεως, 
λευκορροίας, έκ θλίψεων, έξ αδυναμίας, έκ καταχρήσεων καί



4 \ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

Τήν υγείαν πρέπει να έπαναφέρωμεν πρώτον, ή άνθηρότης και 
ή καλλονή θά την άκολουθήσωσιν άναμφιβόλως.

Ή  άνθηρότης |λοιπόν καί καλλονή του δέρματος προκύπτει 
έκ τη ; εντελούς ίσοσταθμίσεως πασών των λειτουργιών του ορ
γανισμού, ώς και έκ τής στερεότητος των σαρκών. Λι’ ώραίον 
δέρμα απαιτούνται ωραίοι μυς. Το δέρμα μένει λευκόν και στι)- 
πνόν, εάν καλύπτη μύς ισχυρούς καί πλουσίους. Ά λλ' αί γυ 
ναίκες, ώς έπί τό πολύ, στερούνται μυών τοιούτων, διότι τό

διότι ή γυμναστική έθεωρείτο φοβε-.ά των δεν γυμνάζεται,

Α ί ρυτίδες είναι μόνιμα καί συνεχή ίχνη των φρικιάσεων,_ 
τών επανειλημμένων εντυπώσεων, τών βαθυτάτιυν συγκινήσεων, 
τών παθών καί τών πόνων μας· προφυλαχθήτε από τάς προώ. 
ρους ρυτίδας, αίτινες προκύπτουσιν εκ νευρικών σπασμωδικών· 
κινήσεων τών μυών τού προσώπου. Α ί ξηραί εντρίψεις συνδυα- 
ζόμεναι μετά αρωματικών πλύσεων δύνανται νά έπαναφέρωσι. 
τήν μαλακότητα καί ελαστικότητα τού οέρματος, και καταστρέ- 
ψωσι τάς ρυτίδας. Έπιτυγχάνουσι τήν καταστροφήν τών ρυτί
δων καί διά τών ακολούθων μέσων. Κόπτετε μικράς λωρίδας 
μεταξωτού υφάσματος (taffetas),κολλαρισμένου καί καλώς συγ- 
κολλούντος, κρατείτε τεταμένην διά τής μιας χειρός τήν ρυτι- 
δωμένην έπιδερμίδα, καί έπί τού σημείου τής ρυτίδος προσαρ-

οόν καί έπιλήψιμόν τ ι μέχρι τής χθες διά τούς γονείς θυγατέ- I μόζετε τήν λωρίδα σας, ήν πιέζητε, στηρίζουσα έπί τού προ- 
ρων, διότι ούτε αύταί αί γυναίκες ένόησαν μέχρι σήμερον την σώπου διά τών δύο άκρων. Άφίνετε ούτως έπί τινας στιγμάς. Καί

έπιδερμίδα, υπάρχουσι 
καί έπιβλαβέστατα ένεργούσιν έπί τής έπιδερμίδος. 'Ο καυσων, 
τό ψύχος, αί απότομοι τής θερμοκρασίας μεταβολαί, αί συνε
χείς έντρίψεις,-ή επαφή οξειών, καυστικών, έρεθιστικών η στυ- 
πτικών ουσιών, έν αίς καταλέγονται τά παρθενικά γάλακτα, τό 
αρωματικόν όξος (vinaigre de toilette), αί στεατικαί άλοιφαί

τελέσωσι οευστόν καλώς πεπυκνωμένον, προσθέτετε 1 1]2 δρ, 
βόρακος εις λεπτότατην κόνιν καί 3 δρ. βάμματος μοσχολιβάνου, 

Αί κηλίδες τού δέρματος υπάγονται εις διαφόρους κατηγο
ρίας :

Α ί έφηλίδες, αί ακανόνιστοι κίτριναι κηλίδες, άς δεν πρέπει

οαίνουσι καί καταστρέφουσι την άνθηρότητάτου.
'Όταν τό δέρμα είναι άπεσκληρυμμένον ή πληγωμένου καί 

εχει άπολέσει τήν στιλπνότητα, τήν μαλακότητα καί την ε
λαστικότητα του έκ τής χρήσεως ψιμμυθίων καί βλαβερών 
ρευστών, τό κακόν ευτυχώς έπανορθοΰται, διότι τό δέρμα όμοια 
ζει τον ιστόν τής Πηνελόπης, τον πάντοτε άνανεουμενο) και 
καταστρεφόμενον. Έφίσταται ταχίστας μεταβολας, αι κυψελαι 
αυτού πολυπλασιάζονται έπ’ άπειρον, τά τής εξωτερικής επ ι
φάνειας του στρώματα σχηματίζονται έκ νεκρών κυψελών, προω- 
ρισμένων νά αποχωρίζωνται τής επιδερμιΟος· ταύτα πιπτουσιν 
άπόνως καί διά τής έλαχίστης έπαφής. 'Οταν λοιπόν έδοκίμασε 
τις νά λευκάνη τό δέρμα της διά βλαβερών ουσιών και επετυχε 
τό έναντίον, άς μή άπελπίζηται. Τό μόνον μέσον νά έπαναφέρη 
αυτό εις ύγια καί καλήν κατάστασιν είναι ή προφύλαξις καί 
αποχή από τών επιβλαβών τούτων ουσιών

θεωρείται ώς ώφελιμώτατον διά τό δέρμα τό πλύσιμον δι' 
ύδατος ποδών μοσχείων, χελώνης, άναγαγλίδος, κρίνων, λινού, 
άνθοκυάμων (άνθέωντών κουκιών), χαιρεφύλλου, χαμοκεράσων, 
δακρύων της αμπέλου, χυμού τού πεπονος, γαλακτώδους χ υ 
μού, κριθής πράσινης, αλοιφής έξ αμυγδάλου καί λουτρών έκ

γυρον (biiodure de mercure) 1[3 τού δραμ. Έντρίβετε ελα
φρώς καί κατ’ έπανάληψιν τάς εφηλίοας μέχρις εντελούς εςα- 
φανίσεως. Διά τάς πανάδας, αί άλοιφαί, τά κοσμητικά ρευστά 
είναι ανίσχυρα. 'Η αρχαία κοσμητική έξεύρε μίγμα οινοπνεύ
ματος μέλιτος καί πικραμυγδάλων. Συμβουλεύουσι προς τουτοις 
διάλυσιν ύποβορακικής σόδας (sous-borate de soude) εντός 
ροδονέρου.

Αί μικραί λειχήνες, αίτινες διαιωνίζονται έπί τού προσώπου, 
εραπεύονται δι’ έλαφράς έπιστρώσεως βάμματος ιωοιου.

Έν συνόψει τό ύδωρ έλαφρώς άρωματιζόμενον οι ολίγου 
ύδατος Κολωνίας είναι τό άριστον τών κοσμητικών οιά τήννεα- 
ράν ηλικίαν. Βραδύτερον, δταν τό δέρμα χάση τήν έλαστικότητ* 
καί τρυφερότητά του, έπιβάλλονται αί έπ’ αυτού εντριψε'-ί 
τών άνω ρευστών καί αλοιφών. Αί άλοιφαί τών σικυών (άγγου- 
ρίων), τό βούτυρον τού κακκάου, ή βασελίνα έπιδρώσιν επω
φελώς.

’Ιδού παν δ,τι δύναται νά άπομακρύνη, έστω και έπι μ1-*?® 
δάκτυλον αυτόν του χρόνου, όστις τοσον χαιρεκακώ; αΡε

έπί τού δέοαατος τού πρόσω-"
τον
σκεται να αφινη 
του μας.

ίχνη του. του οέρματος 

Μαρία Πιερ ιατρό?)·

ρ ,α τ ο ς .  Συνεγής a o u t o o u ,  εντριψεων, διατ^ρουζ
ζωτικότητα τού δέρματος, καί αί ύποβάλλουσαι καθ’ έ:

διατηρούσι την
ζωτικότητα τού δέρματος, και αι υποϋαλλουσαι καθ’ έκάστην 
τήν έπιδερμίδα των εις πεφωτισμένα; υγιεινά; φροντίδας, δια- 
τηρούσιν έπί μακρον τήν νεότητα και ανθηροτητα των.

Ά λ λ ’ υπάρχου σι καί φυσικαί τινες τού δέρματος άτέλειαι, 
αίτινες ανάγονται αποκΛειστικως εις την σωματικήν ιδιοσυγ
κρασίαν. Αύται είναι ή ξηρότης, α ί κηλίδες καί αί ρυτίδες:

Κ ΑΛ ΛΙΤ Ε Χ Ν ΙΚ Η  Ε ΚΘ ΕΣΙΣ Κ Υ Ρ ΙΠ Ν
Ή τήν Ιην Μαίου άνοίγουσα τάς πύλας της εις πό κοιν 

Καλλιτεχνική τών Κυριών εκθεσις προμηνύεται έκτακτω; 
τυχής ! Οίος άγνωστος θησαυρός καλλιτεχνικής ίδιοφυιαί 
αισθηματικότητος καί δεξιότητος θά αποκαλυφΟή έντός ολιγω  ̂
ημερών προ τών ομμάτων τού έκπληκτου Αθηναϊκού κοινΟ 

Πόσην χαράν καί υπερηφάνειαν αίσθανόμεθα, διότι ειχ0 ’̂

• ¿̂500;  νά ένισχύσωμεν τήν άρίστην ταύτην ιδέαν, δι ήν πολ- 1 
&οί καί πολλαίκατά τάς πρώτας ημέρας έμειόιων.
Ι^'Ο'ΐή Έλληνίς γεννάται καλλιτέχνις τό απέδειξε πασιφανώς I 
ή κ ο ι ι ν θ ί α  τού κεραμέως θυγάτηρ Κορα, ητις άποχωριζομενη 
τού μνηστήρος καί ίδούσα τήν σκιάν αυτού διαγραφομένην έπί 
Ιού τοίχου, έφ’ ού προσέπιπτεν ό ήλιος, έπενόησε τήν στιγμήν 
Ιχείνην τήν ύψίστην καί θειοτάτην τών Τεχνών, ητις μετά πά
ροδον αιώνων άπεθανάτισε τό ένδοξον τού Φειδιου και Πραςιτε-
λους όνομα.  ̂ _ , , , I

"Βοπασε μαχαιρίδιον και έχαραςεν επι τού τοίχου το υπο 
τής σκιάς τού άγαπωμένου άνδρός άπεικονιζόμενον παράστημα. 
Μετά ταύτα έλαβεν ύγράν γην έξ εκείνης, δι ης ό πατήρ τηςκα- 
τεσκεύαζε πλίνθους, έχρισεν αυτήν έπί τού εν τω τοίχω σχε
δίου καί ούτω ή δεξιά χειρ τής αφελούς και απλοϊκής κόρης, 
οδηγούμένη ύπό τής δημιουργού φαντασίας της εκληροδότει 
εις τήν διά τής τέχνης έξευγενισθείσαν βραδύτερον ανθρωπό
τητα τό πρώτον της γλυπτικής πρόπλασμα.

Αί νεώτεραι Έλληνίοες άναοεικνυνται αντάςιαι τής ωραίας 
ταύτης παραδόσεως διά τών κατά τάς ημέρας δε ταυτας έκτιθε- 
μένων έργων των πιστοποιούσι, δτι δεν ήστοχησαν τού προορι- 
σαού των, καί δτι δαψιλώς προσήνεγκον μεχρ'· σήμερον λα
τρείαν καί μύρα καί άνθη καί αιωνιαν πιστιν προ τού βωμού 
των μουσών, καίτοι από μακρών ήδη χρόνων αυται ιορυσαν τόν 
θρόνον των ύπό τόν ψυχρόν και ασυννεφον ουρανον της Δυσεω,.

Π ΕΒΑΟΜΑΣ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ Μ  ΙΣΠΑΝΙΑ

. Αί τρεις ήμέραι, αίτινες προηγούνται τού Πάσχα, είναι έν 
Ισπανία ήμέραι άγιαι καί πένθιμοι, είναι ο θριαμοος τής πι- 

στεως καί ή περιφρόνησες τής ζωής· τό αρτοφόριον στηρίζεται 
έπί κρανίου, ό λίβανος καίει έπι φερετρου, και ο κλήρος ψάλλει I 
προ σκελετού, καθημένου έπί σφαίρας παριστωσης τον κοσμον. I 
II θρησκεία έκεί έπιβάλλει εις τους πιστούς της τελετας πεν- I 

θίμους, σχεδόν έπικηδείους.
Αί γυναΐ/.ες καθ’ άπασαν τήν Α γίαν τών Παθών εβδομάδά I 

εξέρχονται καί μεταβαίνουσιν εις τούς ναούς ανευ πίλου. Φε- I 
ρουσι μόνον τόν έκ μελανών τριχάπτων ισπανικόν πέπλον, o- I 
στις συντελεί μεγάλως εις έπαύξησιν τής καλλονής των. Διέρ- I 
χονται ολόκληρον σχεδόν τήν ημέραν των εν τω ναώ, οποθεν I 
άφαιρούνται τά συνήθη καθίσματα. Μένουσι δέ καθ’ δλον τό 
όιάστημα γονυ/.λιτείς έπί τού σπαρτοπλέκτου έπιστρωματος 
του λιθοστρώτου !

'Η Αυτής Μεγαλειότης, ή Βασίλισσα, μελανειμονούσα, ύπο- 
χρεούται τά πλύνη κατά τόν εσπερινόν τού Μυστικού Δείπνου 
τούς πόδας δώδεκα έπαιτών, ους συλλέγουσι μεταξύ τών αν
θρώπων τού όχλου· 'Η πράξις αύτη, ήν ή γλυκεία άνασσα 
Χρηστίνα έκπληροί μετ’ αγγελικής γλυκύτητος, είναι άπομί- 
μησις τής πράξεως τού Βασιλέως τού κόσμου, δστις ίνα όιδά- 

εις τούς μαθητάς του τήν ταπεινοφροσύνην έπλυνε τούς πό- 
όας αυτών κατά τήν έσπέοαν τού μυστικού δείπνου.

Οί μοναχοί φέρουσι μελανήν καλύπτραν, ητις σχηματίζει 
προσωπίδα, περιβάλλουσαν ούτω τήν κεφαλήν μέχρι τού στή- 
θ°ύς. Κρατούσι λαμπάδας, από δέ τών άκρων τού σταυρού κρέ- 
ί*·κται ταινία έφ’ ής άναγινώσκεται ή δ ι’ αργυρών γραμμάτων 
επιγραφή ; θ ά ν α τ ο ς  θ α ν ά τ ο υ  υ π έ ρ τ ε ρ ο ς .

Εάν τις έτυχε ν’ άναγνώση περιγραφάς ή ίο η εικόνας, θά 
γνωρίζ^ τάς περιφήμους τελετάς, αίτινες γίνονται κατά τήν 
Αγίαν εβδομάδα εις Μαδρίτην καί Σεβίλλην. Κατ’ αυτήν όλος 

* λαός συνωθείται εις τάς οδούς, αναμένων τήν διάβασιν τής

λιτανείας· διότι οί 'Ισπανοί άοέσκονται εις τά; τοιαύτας πομπάς.
Εις τήν Μαδρίτην έκ τού βάθους τής πλατείας Puerta del 

Sol τά παοάθυοα τών οικιών φαίνονται ως έντευκτηρια πολυ
πληθούς συνελεύσεως· είναι ωκεανός κεφαλών, κεκρυφαλων, 
έπωμίων καί βοστρύχων μελανών έστολισμένων δι’ άνθέων 
οί έξώσται καί αύταί αί στεγαι είναι πλήρεις περιέργων κρα- 
τούντων διόπτρας· ή δε στοά, ένθα συνενούνται έν σχηματι 
ύπερμεγέθους άστέρος δλα τά τηλεφωνικά σύρματα τής πολεως, 
είναι κεκαλυμμένη άπό θεατάς, οιτινες φαίνονται επ αυτών τών 
κιγκλίδων ώς μεγάλαι γλαύκες επι πεταυρου· το κεντρον .ής 
πλατείας είναι κατειλημμένον υπο ρακένδυτων γραιών και επαι
τών, τούς οποίους Οιασκελιζει τις, ινα 6ιελθτ,.

Διά μέσου τού πυκνού τουτου πλήθους περιφέρονται στρα- 
τιώται μέ κράνη παραδόξου σχήματος, ομοιάζοντα τεμάχια  
μεριαυρισμένης σημυόας, λοξώς κεκομμενης, αστυνομικοί κλη
τήρες μέ Ιόχροα περιλαίμια, πωλητριαι δροσερού ύδατος, κο- 
μίζουσαι έπί τής κεφαλής των αγροτικά; ύδρίας μέ χάλκινα 
πώματα, έφημεριόοπώλαι και πωληται σήμαντρων, οι οποίοι 
σάς έκκωφαίνουσι. Τά σήμαντρα ταύτα εχουσι σχήμα κιθαρας, 
έπί τής όποίαι υπάρχει προσηλωμένη είκών τού έσταυρωμένου 
καί είναι τό άπλοίκώτερον σύμβολον τής εύλαβείαςτού λαού.

Εις δέ τήν Σεβίλλην έν τή πλατεία τού Συντάγματος, α ί 
I έξέδραι καί αι τιμητικαι θεσεις διοουσιν ι ο - αν επίσημου παρε- 
I λάσεως.

Αί λιτανεία-. (Cofradías) συνίστανται άπό συνοδείαν αδελ
φάτων περιφερόντων ατελεύτητου σειράν κεκοσμημένων φορείων 
(plates-formes), έπί τών όποιων είναι τοποθετημένα ξύλινα 

I άγαλματα φυσικου μεγέθους, γεγλυμμενα μετ εξαίσιας τέχνης 
I ύπό γηραιών καλλιτεχνών του 1 /ου αιώνος (XVII ¡ ,ών Μοη- 
1 tanès καί Roldan. ’Αχθοφόροι με ομοιόμορφον ένδυμασίαν, 

ιοέρουσιν έπί τών ώμων τα υπερμεγεθη ταύτα φορεία. Τα ε.. 
αύτών αγάλματα παριστώσι Ρωμαίους έκατοντάρχους γυμνόπο- 
δας μέ χλαμύδας καί κράνη θυσανωτά, ίππεί; θωρακοφόρους 
κκί λογχοφόρους, αγγέλους λευχειμονούντας με πρασίνας και 
κιτρίνας πτέρυγας, καί όλα τά πρόσωπα τού μυστηρίου τών 
Παθών, τήν Μαρίαν, τήν Μαγδαληνήν, τόν Ιωσήφ, τόν Πι
λάτον κλπ.

"Εκαστον φορείου και μια άναμνησις.
’Εδώ φαίνονται ο ί ’Απόστολοι γονυπετείς πρό αγγέλου δν σκιά- 

ζει φυσική φηγός· έκεί ή Παρθένος μέ έσθήτα άάαμαντοστόλι- 
στον καί λάμπουσαν έν μέσω τών φώτων των τελευταίων κη- 

I ο ίω ν  εις άλλο φορείου ό ’Ιησούς, φυλασσόμενος ύπό δύο πω- 
γωνοφόρων στρατιωτών εις άλλο πάλιν ό ’Ιησούς, φέρων α
κάνθινου στέφανον καί κύπτων ύπό το βάρος τού σταυρου. Α- 
κολουθούσι δέ μοναχοί μέ λαμπάδας άνημμέ,ας, παίδες τού 
χορού κρατούντες κεχρυσωμένους σταυρούς, τά σωματεία τής 
θεολογι κής σχολής μέ μέλανας πίλους καί μικράς έρυθράς. 
καλύπτρας, ιερείς έν έπισήμω στολή καί ή τιμητικη φρουρά 

I περιστοιχίζουσα τήν σημαίαν τήςπατριδος.
Πολύσαρκος μοναχός άναγγέλει τήν θλιβεράν ε ίδ η σ ή  καί 

πράγματι βράχος τις προχωρεί, έφ’ ού είναι ό έσταυρωμένος· 
στέφανοι έξ άθανάτων είναι τεθειμένοι έπ’ αυτού υπό χειρών εύ- 

I σεβών ή έθνική φρουρά κομίζει τούτον μέ τά όπλα εστραμ- 
I μένα πρός τά κάτω, λογχοφόροι τόν περικυκλούσι και ή, μου

σική τών δραγόνων ακολουθεί βραδέως, άνακρούουσα πένθιμων 
έμβατήριον. Έ πί τού φορείου τούτου υπάρχουσι πλέον τών

I δώδεκα αγαλμάτων.
Όλον τό συγκεχυμένου έκεϊνο πλήθος, δπερ ακολουθεί άπο- 

καλυπτόμενον κατά τήν διάβασιν του, νομίζον δτι εύρίσκεται 
I έν πραγματικότητι, συγκινείται καί θλίβεται.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ
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Ειτα εττεται φορείο/ κομίζον το σώμα τοϋ Χριττοϋ έντος 
ΰελίνου φερέτρου καί ό λαός γονυπετεϊ προ αύτοϋ.

Τά τελευταίου φορείον χάμπτει την γωνίαν τής πλατείας καί 
εξαφανίζεται.

Μια ετι ήμερα καί οι κώδωνες των Εκκλησιών από της κο
ρυφής τής Γιράλδης άναγγέλλουσι χαρμοσύνως τό Πάσχα. Ή 
'Ισπανία αναλαμβάνει τήν φαιδρότητα καί τό μειδίαμα αυτής· 
άλλ οπως την γνωρίσωμεν καλώς πρέπει νά την ίδωμεν καί 
γονυπετή προ τοΰ φερέρτου τοϋ Χρίστου.

"Ο στις έγνώρισεν αυτήν, μόνον υπό τήν εποψιν τής γαοας 
η μονον υπό την έ'ποψιν τής λύπης, κακώς τήν γνωρίζει- ή 
•χώρα αύτη εχει ως άπλοϋν σύμβολόν της ζεύγος κροτάλων 
επί τυμπάνου καί ξύλινον σταυρόν έπί κεφαλής νεκροϋ.

(Εκ τον Γαλλικού). *Αρτστέα Α. Κ υ ρ ι ά κ ο υ -

Τ Ο  Π Α Σ Χ Α  T O T  Γ Ε Ρ Ω - Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ο Τ

Μ έσα σε όρομο σκοτεινό, σε όρόμο ερημωμένο 
ήτο καΛύβι μ οναχό , άπό τόν  κόσμο ξένο !
Ποιος ζερει πο ιο ι τ ' άφησαν 'πίσω τους χρόνοι ά.Μοι ! 
ποιός ζέρει ! . . .  ποιος ήμπορεϊ 'ς τόν νον τον νά  τό βάΛη ! 
Ενας πτωχός κακότυχος γέροντας κατοικούσε, 

πού κάποτε μονάχος του σ ιγά  σ ιγά  'μιΛουσε,
1 α χ α ... όεν ητανε κι αύτός καμμ ιά  φορά πατέρας ;  
άεν έμεγά.ίωσε π α ιό ιά  ;... όέν εϊό' â J J a ç  ημέρας ;
Εφερνε χρόν ια  έκατό 'ς τά  κάτασπρα μα./Λιά του, 

όμως τ άπομειναν π α ιό ιά  μ ονάχα  τ' άρματά του !
Λεν ε'ιχεν ά.ί.ίη συντροφ ιά... κανείς όέν τοΰ 'μι.Ιοϋσε ! 
ποιος 'ρώταγε τόν γέροντα πώς 'ζοΰσε, πώς 'περνούσε. 
Ξένος ’ς τήν κάθε μ ια  χα ρά , σέ κάθε γέΛοιο ζένος, 
μονάχος 'ζούσε, έρημος, χ.Ιωμός κα ί μαραμμενος.
Μ à όχ ι... όχ ι μοναρός, είχε γ ιά  συντροφιά του 
το κόνισμα τής Π αναγιάς, τοϋ Γ ιον της, τ άρματά  τον ! 
Μ  αύτα  κουβέντιαζε σ ιγ ά ,... τήν ωρα τον 'περνούσε, 
κα ι κάποτε γονατ ιστός εμπρός των 'προσκυνούσε !
Λχ ! εϊχε τόση ώμορφιά τότε καί τόση χάρ ι, 

πού με τό πρώτο ιέ/μοιάζε τον κόσμου πα.έ ίηκάρι- 
Λ ατάχρυσα ις έ π  έφτανε άχτ ΐόες  'ς τά  μα.ΙΛιά τον 
άπ  τό καντύΛι π '  αναφτε 'ς τά  ε ικονίσματα του ! 
ΚαντυΛ ι πού iφώτιζε τήν Π αναγιά, τόν Γ ιό της, 
κα ί τον φτωχό άγω νιστή , πού 'ζοϋσε 'ς τό π.Ιευρό της !

Μ ιά μέρα ή τα ν  όνειρο, όέν ξέρω, ή ά.Ιήθεια, 
τον γέροντ ’ α ναστένα ζα ν  τά δασωμένα στήθ ια  !
Τρεΐς 'μέραις ε ιχ  ’ ασήκωτος ό όύ.Ιιος άπ ' τό στρώμα, 
αΧ ■ πόσο ήτανε ωχρός ! εϊχε τοΰ χάρου χρώμα \
Μέ βήμ α τα  τρεμου.Ιιαστά 'πήγε νά  γονατίση , 
εις τοϋ Χ ριστού τό 'κόνισμα εμπρός νά προσκύνηση !
Η το μεγάγη έορτή   ήτα μ ε γ ά ΐη  σκό.Ιη,

κ έτρεχανε 'ς τής έκκΛησιαΐς μ ικρο ί, μεγά.Ιο ι, ό ί ο ι !
Ν' άνάζ-η ό καθένας τους κερ ί.... νά  γονατ ίση , 
κα ί τήν ά γ ι ’ Ά νάστασι μέ όάχρυ νά φιΛήση !in  · , , 1 · ,ι  ονατισε κι ο γ έρο ντα ς .... την προσευχή του κάνει, 
περνει μ α ζύ  'ς τήν φούχτα του κ ' ένα σπυρί Λιβάνι ! . . .
— αφνω .... τά χείΛη σ τα μ α το ύ ν .... άκόμα π ρ ιν  νά  'πούνε 
ν.Χριστός άνέστη εκ νεκρών. ..» τά όυό του 'μ ά τ ια  κ.Ιειοϋνε 
Πέφτει ό γέροντας βαρύς εις τό σκ.Ιηρό του στρώμα, 
μ ά  πέφτει κρύο μ οναχά  τό χώμα εις τό χώμα !...

Ο χ ι!. . . όέν έπεσε ή ψυχή , ή αγιασμένη εκείνη, 
μ ο ν ' τό κουφάρι τό φθαρτό, πού μέ τά  χρόν ια  σβύνει !

Μ α ρ ίκ α  Π ί π ι ζ α

Η Λ Ι Ο Σ  Κ Α Ι  Ι Α Τ Ρ Ο Σ

« Οπ ο υ  δ ε ν  μ π α ί ν ε ι  ό ή λ ι ο ς  μ π α ί ν ε ι  ό γ ι α τ ρ ό ς »  
λέγει κοινή τις παροιμία. Ά λ λ ’ αί παροιμίαι όμοιάζουσι τούς 
προφήτας, οΐτινες ουδέποτε τιμώνται έντή γενεθλίω αυτών-χώρα.
Η υγιεινή μας, ώς τό άποδεικνύει ή στατιστική καί τό εν ταΐς 

καθημεριναϊς έφημερίσιν αναγραφόμενου δελτίον θνησιμότητος, 
δεν είναι βεβαίως εις ανθήραν κατάστασιν.

Είναι δέ βέβαιον, οτι, εάν ή Ελλάς ηύνοεϊτο τόσον ολίγον υπό 
τού ήλιου, οσου καί ή ’Αγγλία επί παραδείγματι, θά ήτο ή μο- 
λυσματικωτέρα τού κόσμου γ-ή. Τούτο δε ακριβώς τά φαινόμενου, 
ότι μεθ’ δληντήν ακαθαρσίαν τών δρόμων μας καί τήν ασφυκτι
κήν υπό τού κονιορτού άτμόσφαιράν μας, ή Ελλάς είναι σχετι- 
κώς μία τών ύγιεστέρων χωρών, άποδεικνύει τήν ευεργετικήν 
τοϋ ήλιου έπίδρασιν έπί τής υγείας καί τήν καταστρεπτικήν δύ- 
ναμίν του έπί τών νοσηρών στοιγείων.

Ό ήλιος καί ό καθαρός αήρ θεραπεύουσι παντός είδους νό
σους, ιδιαίτατα δέ τόν μαρασμόν καί τήν φθίσιν. ’Εάν δέ παρ’ 
ή μ ινα ί νόσοι αύται άριθμώσι πολλά θύματα, τοϋτο άποδοτέον 
εις τήν κακήν συνήθειαν τών ιατρών νά συμβουλεύωσι τόν ήλιον 
καί τόν έξοχικόν καθαρόν άέρα, μόνον κατά τήν τελευταίαν τών 
νόσων τούτων περίοδον. Πλήν τούτου είναι δύσκολου νά διαδώση 
τις, εις πάντα τά κοινωνικά στρώματα καί ιδία εις τάς πτωχάί 
τάξεις, τήν άλήθειαν, ότι έκ τών άκτίνων τού ήλίου έκπηγάζει ή 
ζωή καί ή υγεία.

Αέν είναι βεβαίως καλόν νά ανοίγω τις αδιακρίτως καί άνά 
πάσαν ώραν καί καιρόν τά παράθυρα, άλλ' είναι μυριάκις χ ε ι
ρότερον νά μή τά άνοίγη καθόλου. ’Εάν οί κάτοικοι τών δια
φόρων πόλεων ή σαν περισσότερον άνεπτυγμένοι καί νοή μονές, ευ
θύς ώς έβλ πον τον ήλιον θα ηνοιγον εύρείας τάς θύοας και τα 
παράθυρα των, ΐνα τον υπo5εyθώσ*t.v ώς τον εξ^^ώτερον καί 
ευεργετικωτερον των επισκεπτών των. ,Aπεδείyθy¡ πλέον έπιστη- 
ρ,ονικώς, οτι τά σπέρματα τών /όσων ώς τής σκαρλατίνας, τής 
δΐ'ρθερίτιδος,του τυφοειδούς πυρετου και δλων τών επίσης τρο
μερών καί θανατηφόρων νόσων καταστρέφονται καί έκλείπουσι 
διά τής δυνάμεως τών ηλιακών άκτίνων.

Οπως δ’ ό ήλιος έχει την δύναμιν νά φέρη τόν θάνατον εις 
τά νοσηρά ταυτα σπέρματα, οϋτω δωρεί τήν ζωήν εις τόν άνθρω
πον. Είναι δέ βέβαιον, οτι, εάν δλοι μας έγνωρίζομεν τούτο, θά 
είσήγομεν εις τάς οικίας μας διπλάσιον ήλιον του ήδη διά τών 
πυκνών τοΰ συρμοΰ παραπετασμάτων καί τοΰ έπιβαλλομένου υπό 
τής γελοίας εθιμοτυπίας του σκιόφωτος σκότους μόλις καί διά 
βίας εισχωροΰντος.

Ο ήλιος αποοιώκει τόν ιατρόν. Κατά τάς ημέρας ιδία τής ω
ραίας ταυτηςτου έτους περιόδου, πλημμυρείτε δσον δύνασθε πε
ρισσότερόν, χάριν τών τέκνων, τών συζύγων σας, τών γονέων 
σας, τον οικόν σας ήλίου. Ας άπολαμβάνωμεν άπληστος τάς θα- 
λεράς του άκτίνας, αϊτινες μάς φέρουσι τήν ζωήν, γωρίς ούδέν 
νά πληρώνωμεν διάτοΰτο.

‘Ε λ έ ν η  Γ ε ω ρ γ ι ά δ ο ν .

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α
Παράδοξος ερώτησες. Άγγλίς τι; κυρία δημοσιογράφος άπηύθυνε πρό» 

τάς άναγνωσερίας και άναγνώστας την εξης ερώτησιν ; Συναινεΐτε νά επ α νΛ - 
Θητε εκ δευτέρου εις τήν εικοσαετή ηλικίαν, οί πρό ττολλού υπερβάντες κ α ίδ π ερ -  
βάσαι τήν ηλικίαν ταύτην;

Αι γυναίκες ολαι, ανευ ουδεμιας εξαιρε’σεως, άϊεη’ντησανόχι.
Οί ανδρες, Ινός μόνον έξαιρουμένου, άπήντησαν : ναί.
Εξαγόμενον : Αί γυναίκες δεν είναι ευτυχείς, ούτε κατά τά ώραιότατ* ^  

ζωής των έτη.
ΌΟωμανΙς Ιατρός. ΌΟωμανίς κόρη, καταγόμενη εκ Κριμαίας, ε̂ οίτε'*

τακτικώς χπο τετραετίας ήοη εις τό Πανεπιστήμιον τής Γενεύης. 'Γίτοβλη- 
θεισα κατ αυτάς εις διόακταρικάς εν τή ιατρική σ/ολη εξετάσεις, ετυ/ε
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> y ¿ρίστου διά τήν ιατρικήν, ιδίως δέ έπιδοθεισα εις χειρουργικάς μελέτας 
bioify τμ τιτ ο̂υ χειρουργού. Σκοπεί, ώς λέγεται, νά μεταβή είς
|ζων]πολιν. ένθα πολυπληθή θ' απόκτηση πελατείαν.

'Η ίίκών τ^ς άγαπητ^ς του Βεετχόβεν. Τό μουσεΐον Βεετχόβεν 
¿κέχτησε πολύτιμον δια τήν μνήμην τού έξοχου μουσουργού εύρημα. Τήν εί- 
χονα τής κομήσσης Θηρεσίας δέ Βρούνσβικ, τής αγαπητής τής καρδίας τού 
ζξό'/οο άνδρός, ήν μικρού δεΐν ένυμφεύετο. Ή είκών αύτη άνευρε’θη έν άπο- 
%ρύβω κρύπτη παλαιού μικρού γραφείου τού Βεετχόβεν μετα δέσμης βοστρύ- 
χο>ν /ρυίών και επιστολών διαφόρων, ας ό  μέγας διδάσκαλος έγραφε π ρ ο ς  

μνηστήν του.
•Η αΕρεσις τ ώ ν  Β α δ ισ τ ώ ν  έν Π ερσ ία .  Ή αιρεσις αύτη τών λατρευόν- 

ζων τόν Άλή-Μιυάμεθ, όστις ώνόμαζεν Ιαυτόν Βάβ, ήτοι ΙΙύλην, δΤ ής ό 
Μ ωαμεθανισμός είσήρχετο είς νέαν περίοδον, τυγγάνει έσ/άτως μεγίστης έν 
Περσί* διαδόσεως καί σεβασμού. Οί Βαβισταί ουτοι καταργούσι πάσας τάς 
δεισιδαίμονας τού Μωαμεθανισμού παραδόσεις καί προλήψεις, ίσ/υριζόμενοι, 
οτι θά άποσπάσωσι καί τήν γυναίκα τή; αρχαίας καί πάτροπαραδότου δου
λείας, έπανα̂ ε'ροντες ούτολ βασίλειον ίσότητος καί δικαιοσύνης.

Λέγεται, οτι ή άναζωογόνησις καί ή διάόοσις τής αίρεσεως ταύτης οφείλε
ται είς θαοραλέαν καί εύφυά γυναίκα, φέρουσαν τό ποιητικόν ονομα «Φως τών 
ο̂ θαλμώνΛ, ήτις επισκέπτεται τάς διαφόρους τής Περσίας πόλεις, διδάσκουσα 
τα; φιλελευθέρους τού νέου δόγματος άρχάς καί άποκτησάσης μεγάλην επιρ
ροήν καί έπ* αυτής τής έν Περσία πολιτικής.

Χορός παρ<κ τη κ. Έ δ ι σ σ ο ν ,  Ή σύζυγος τού ’Έδισσον Ιδωκε κατ'αύτάς 
μέγαν yopóv, έν ω οί ήχοι τής καθ’ όλην τήν Ισπέραν παιανιζούσης όρ/ή- 
στρας άπεδίδοντο διά φωνογράτιι*»ν-

Καί π ά λ ιν  π ερ ί  μ ε τ α ιρ ρ υ Ο μ ίσ ε ω ς  τ ή ς  γ υ ν α ι κ ε ί α ς  έ ν δ υ μ α σ ί α ς .  Καί 
εν Ούασιγκτώνι αί γυναίκες εύρίσκονται είς αληθή αναστάτωσιν ώς πρός τό 
ζήτημα τής γυναικείας ένδυμασίας. Τό εθνικόν συμβο-*λιον τών γυναικών έξέ- 
λεξίν επιτροπήν έκ γυναικών ιατρών καλλιτεχνίδων καί όγιεινολόγων, είς άς 
άνέθηκε τήν μελέτην καί σ/εδίασιν γυναικείου ενδύματος, ά/ταποκρινομένου 
είς τοΰ; όρους τής υγιεινής, τής καλλαισθησίας καί τής άνέσεως τού σώματος.

Αί ’Α μ ε ρ ικ α ν ίδ ε ς  κ α τ ά  τ ώ ν  έ κ τ ε τ ρ α χ η λ ι σ μ ε ν ω ν  έσΟήτων. Έν 
Νέα 'Τόρκη ίδρύθη σύλλογος γυναικών, σκοπών τήν καταπολέμησιν καί κα- 
τάργησιν τών έξωμων έσθήτων, ώς καί τών γυριστών χορών. 'Η κ. Έλισ- 
σάβότ Στούαρτ, πρόεδρος του συλλόγου τούτου έξέδωκεν έγκύκλιον, έν η με
ταξύ άλλων λέγει: «Δέν είναι ανάγκη νά είναι τις ούτε έρημίτης, ούτε προλη
πτικός ηθικολόγος, Γνα εύρη τούς -/ορούς τών αιθουσών μας, έντελώς άντικει 
μένους πρός τήν ηθικήν καί τήν καλλαισθησίαν. ”Ας λέγωσιν ό,τι θέλουσι υπέρ 
τής χάριτος, τού κάλλους, τής γραφικότητος τών χορών μας, εγώ προκαλώ 
οίονδήποτε άμερόληπτον παρατηρητήν νά κρίνη καί χαρακτηρίση ώς αθώα τά 
χορογραφικα γυμνάσματα, είς τά όποια άνθρωποι, ανεπίληπτοι άλλως, παρα- 
δίδονται έν αιθούση χορού. Συρμός, όστις δίδει είς τόν πρώτον τυχόντα κακο
ήθη τό δικαίωμα νά έναγκαλίζηται γυναίκα αγνήν, άλλ' ήμίγυμνον, να σφίγγη 
αυτήν εις τό στήθος του, ένω ή ορχήστρα πληροί τήν ατμόσφαιραν ή/ων ήύ 
διιπαθών. τούτο είναι άπόλαυσις, ήν ή ηθική άποδοκιμάζει *Ε/ω πεπο θησιν, 
οτι πλησιάζει ό χρόνος, καθ' όν αί ακόλαστοι αυται συνήθεια* μας θα κρίνων- 
ται, καθ' όν τρόπον ήμεΐς κρίνομεν σήμερον τά έπί ταΐς Ιορταΐς τής Άτ>οοόί- 
της τελούμενα παρά τών άργαίων λαών όργια.»

ίδωμεν ήδη εάν ό Σύλλογος οΰτος θά έπιτύχη έν τή έφαρμογή τούτων ώς 
καιτών λοιπών άρθοων του.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Κον Δ. Κ. Κ ω ν σ τ ά ν τ ζ α ν .  Έκάστη τών ομολογιών τού Πατριωτικού Δα

νείου τιμάται σήμερον 4 δραχ. χαρτ. Έλήφθησαν 4, άντιστοιχουσαι πρός 
18 δΡαλ· Χα.°;·,ί:°ι πρός φρ χρ. 14,50. Τεύχος Τστοριας Γυναικός άπο- 
στέλλεται̂  μετ’ αποδείξεων. Εύχαριστούμεν. —Καν Ε. Μ- ’ Α θ ή ν α ς . ΕΓμεθα 
εντελώς αναρμόδιοι είς τούτο. Νομίζομεν έν τούτοις ότι υπάρ/ουσι καί ίερεΐς 
ανεπτυγμένοι δυνάμενοι νά σάς ένισχύσωσι.—Καν Τ. Στ. Κ ) π ο λ ι ν .  Ή από 
μηνός απειλούσα τήν οίκογένειάν μου συμφορά μέ έκαμε να παραβλέψω τά 
καθήκοντά μου.’Αποστέλλω ζητούμενον. — Κον X. Γ. Μ." Α ρ γ ο ς .Έλήφθησαν. 
Εύχαριστούμεν. — Κον Α. Μ ’Ο δησσόν . Φο. χρ. 150 έλήφθησαν Ευχαριστού
με·/ θερμώς 8Τ εύγενή φροντίδα. Τό καλλιτέχνημα τής εν λόγω κυρίας γε- 
νήσεται δεκτόν, έστω καί μετα τήν έναρξιν, άφού μάλιστα δέν πρόκειται νά 
άναρτηθή άπό τού τοί/ου.— Κον Γ. Δ. 11 Τ ρ τ γ λ ία ν .  Άπεστάλησαν. Άπο- 
ρουμεν πώς δέν έλήφθησαν. Μήπως παρέπεσαν είς τό ταχυδρομεΐον ή μήπως 
δέν είχε δοθή ή δέουσα διεύθυνσις. — Καν Ε. Μ. Σ τ ε ν ή μ α χ ο ν .  Φρ. γ ρ .  80 
έλήφθησαν. Θερμάς ευχαριστίας δΤ εύγενή οροντίδα καί θερμότατα πάντοτε 
αισθήματα.* Γράφομεν —Καν Ε. Μ. 31α σ σικλ£αιν. Είναι άλληλένδετα. "Η 
αμφοτερα η τίποτε. — Ποιήτριον. ’Έχετε άδικον νά γάνητε τόν καιρόν σας 1_  Λ* ' _ " I Λ > V . 4 .

νει 
ταυτα 
ύδατο

Σ Υ Μ Β Ο Γ Δ Α Ι
Άποσφράγιοις των δι* σμύριδος κλειόμενων φικλιδίων. Συμδαί- 
: νά χλείσητε φ:αλίόιον όιχ τον ΰαλί'νοο πόματος τον χαι να άδονατήτε μετά 
οτα νά αποσφραγίσατε αντο'. Βνθίσετε τό άνω μέοο; τής ©ιαλιόίοο σας, έντό; 
ατο; φνσ:χης Οερμοχρασίας, Ιαν τοντο περιε/η υγρόν Ιξάτμιστόν, έαν οαως 

ζ εΡ ελαιώδες ρευστόν, τότε βυθίσατε αύτό έντός ποτηριού ίίόατος θερμόν  ̂
εντός ελαίου.
 ̂ Δε* τ*  έγκ*Ομ*τ*. ’Εάν ε’χανσατε ίζ άπροσεξίας την χεΐρα ή οίονδήποτε 

αλλο μέρος τοο σώματος σπεόσατε νά βνθίσστε τό πληγωθέν μέρος εντός λενχοϋ 
τοΰωοϋ. Τούτο εμποδίζει τήν ολόγωσιν χαι προφυλάττει τό έγκαυμα άπο τήν επα- 
φ·ήν τού α=ρος, καταπραυνον μεγαλως τόν εκ της καύσεως προκΰπτοντα πόνον,

Σ Γ Ν Τ Α Γ Α 1

σχα
αλήν 
'Οταν είναι 

καί άσού
νίου- εάν θέλης τόν ζωμήν δυνατόν προσθότεις ολίγον βόειον χρόας, "ι 
έτοιμον άφαιρεΐς τό χρε'ας, ρίπτεις τά έντερα και τά λοιπά έντόσθια, 
τά άφεσης νά βράσουν εως οΰ αρχίσουν νά κοκκινίσουν, κτυπας τρία 
ώά, κατασκευάζεις αόγολε’μονον και σερβίρεις.

Ποδικρά.κε» ί ρ ν ί ο υ  π η κ τ ή .  Άφού χαθαρίσης χα! βράσης μεοιχά ποδασά-

νεις χύνων ολίγον κατ’ ολίγον με τόν ζωμόν. Σερβίρεις είς σουπιέραν και άοί- 
νεις καί κρυώνουν.
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Γ Α Μ Ο Σ  Ε Ν  Φ Υ Λ Α Κ Η ,
Βί Μόλις ό Μαρίνης άνέγνωσε τάς γραμμάς ταύτα; χαί έπήδησεν Ιχ τής 
κλίνης του, φωνάζων πρός τόν υπηρέτην του :

— Γρήγωρα, τά Ινδύμκτά μου !
ΙΙοίχ ; ήρώτησεν ό υπηρέτης, δστις, 1ν χαί προσεποιείτο Ιντελή 

«διαφορίαν, δέ« εχκνεν δμως ούδ’ έπί στιγμ.ήν τάς κινήσεις καί τήν 
ιχφρασιν τής φυσιογνωμίας του κυρίου του.
, Αδιάφορον. Κάμε γρήγορα. Καί έν τώ μεταξύ ϊσγιζετάς ται- 

' ’•Κς των ά.λων έφημερίδων χαί διά τοΰ βλέμματος χατέτρωγε τήν στή- 
ην τών είδήσιων Είς δλας ύπήρχεν ή τρομερά αίτη είδησις ύπό δι- 
φορον ΰφος, Οπό τήν αυτήν ό'μως πάντοτε έννοιαν.

Ο Μαρί.η; ένεδύθη έντός όλιγων λεπτών "Έθη«ε τάς έφημερίδας 
ν τοΐς θυλαχίοις τοΰ έπανωφορίου του καί έξήλθε, διευθυνόμενος είς 

τήν οϊχιαν τής Ρηγίνης.
I ',υ:οί ε̂ λεν άπομαχρυνθή, άνθρωπός τις διήρχετο πρό τών πα-
Ρ* ϋρων τής οικίας του καί μετ’ οίκειότητος έναιρέτα τόν νέον θαλα- 
μηπόλον τοΰ κ. χόμηιος.
^Είσήλθε, διεσχέλισε σπεύδων τήν κλίμακα, ήτις τόν Ιχώοιζεν άπό 

^κτοΐκίας το(3 χόμηΤΟς Μ*ρίνη, χ<χί έσήμανεν.
Μιλλιώ ήνοιξεν, ό Κρεπινέ είσήλθεν, έρωχών διά τοΰ β'έμμα* 

ος τον ψευδοϋπηρέτην.
^ ά·έγνωσε τά διαφορίδιον έρρίφθη ώς τρελλός έξω είς 

Κόβον̂  *1°ν’  ̂ Μαλλιώ. Δέν ήξεύρω πώς χατώρθωσε νά ένδυθή

Λβυ  ̂ το“ χ· Ρκμελαίν έπέτυχε θαυμάσια. "Ήδη καλόν
Καί τάι* εΤ,Ιεν  ̂ Κρεπινέ, θά προσέξης νά άντιληφθής καλώς

Τ*Ιν εντύπωσιν, ήν θά παραγάγη ίπ" αύτοΰ ή είς τάς έσπερινάς

έφημερίδας νέα διατριβή. Έχεμΰθια καί προσοχή πρέπει νά είναι τά 
σύμβολά σου. Ύγίαινε, ή. μάλλον, ές αΰριον, είπεν ό Κρεπινέ, άπερ- 
χόμενος. Έάν έντός τής ήμέρας. ή τής νυκτός έχης νά μοί άνακοινώσης 
τι, τηλεγράφησον : Κον Άλμανζόρ Τουρέλ, άθλητήν. Όδόν Άγιου ’Ια
κώβου.

Τήν αύτήν Ισπέραν νέον διαφορίδιον τών έσπερινών έφημερίδων εϊλ-

μέρος όμάδος
πλανοδίων παλαιστών, οί'τινες είχον πήξει τήν καλόβην των έπί τής ό- 
δοΰ Αγίου Ία.ώβου

Ό Μαρίνης έσημείωσεν έπί τοΰ σημειωματαρίου τήν δ'εύθυνσιν τής 
'όδοΰ · αύτης καί έντός μιας ώρας εΰρίσκετο πρό τής καλύβης τοΰ Ά λ 
μανζόρ Τουρέλ, ήτις έφερεν έπιγραφήν ; «θέατρον ή Ρωμαϊκή 11α · 
λαίστρα».

Καί άληθώς ήτο είδος ύπαιθρίου θεάτρου, γιγαντόσωμος δέ θυρωρός 
προεκαλει δ.ά τών προ.λητιχών τίτλων τής παριστάσεως τήν προσοχήν 
τών διαβατών. ΊΓποθέτομεν δέ, ό'τι οί τίτλοι ήσαν λίαν δελεαστικοί,δι
ότι πλήθος θεατών διαφόρων τάξεων είσήρχοντο, καί έφοδι. ζόμενυι δ ι! 
εισιτηρίων κατελάμβκνον Ιπί τών πρό τής σκηνής παρατεταγμενων 
θρανίων τάς οίκείας Ικαστος θέσεις.

Ό Μαρίνης έ'ιαβεν είτιτήριον, έτοποθετήθη έπί τής πρώτης τών 
θρανίων γραμμής καί άνέμεινεν. Οί θεαταί έξηχολούθοον νά προσέρ- 
χωνται αθρόοι, έντός δέ ήμισείας ώρας ή αδτο-,χέδιος δπαιθριος πρό 
τής σκηνής πλατεΐκ ήτο πλ,ηρης. Ή αύλαΐα τέλος άνεπετάσθη καί'ίτρό 
τών περιέργων θεκτώ» παρουσιάιθη 6 άθλητής Άλμανζόρ, μαΰρος τε-5 
ραστίων διαστάσεων, φέρων έπί τής κεφαλής φαιόν πίλον Ραγδαία 
χειροκροτήματα έχαιρέτισαν τόν πελώριον Αιθίοπα, δστις είς έφθαρμέ- 
νην άγγλικήν γλώσσαν ηΰχιρίστει τό κοινόν, υποσχόμενος τήν κατά 
την Ισπέραν έκείνην Ιπιτέ/εσιν τών θαυμασιωτέρων άθλων του.

Ο Μαρίνης κατέτρωγε τόν πίλον διά τόν βλεμμάτων του.
—- Ό κατηραμένος αυτός πίλος πρέπει νά περιέλθη εύθύς άπόψε είς 

χεΐράς μου, διότι άναντιρρήτως ή εισαγγελία θά προβή είς κατάσχισιν
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ΠΟΣ ΣΤΟΛΙΖΕΤΕ ΤΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
Δεν είναι πλέον του συρμού τά μεγάλα και ογκώδη έπιπλα, άλλ' ούτε ή 

μέταξα, το βελούδον και τά όλόσηρικά αρκουσιν εις καλλιτεχνικήν αιθούσης ή 
γραφείων ή άλλων δωματίων διασκευήν.

Ώραΐον δεν θά εϊπή πλούσιον, βαρύ, ογκώδες, μέγα* ώραΐον θά ειπή καλ- 
λίτεχνον, κομψόν, χαρίεν, και διά τον στολισμόν ιδία αιθουσών, έν αίς αΤ 
κυρίαι βασιλεύουσι, τά μικρά και καλλιτεχνικά κομψοτεχνήματα, άπρτελούντα 
την κυοίως διασκευήν, και την καλλονήν τής γυναικός ίδανικεύουσι και προ- 
δίδουσι τό εν τή ψυχή αυτής ενυπάρχον καλλιτεχνικόν αίσθημα, και τήν εις 
παν εύγενές και ώραΐον έπίδοσιν αυτής.

Ούδεις άλλος συνετέλεσε το'σον εις τήν κομψοτεχνικήν άνάπτυςιν τού ’Αθη
ναϊκού κοινού παρ* ήμΐν, όσον ό έν Άθήναις τό πρώτον εισαγαγών τόν μυθο̂ δη 
μικρόκοσμον των κομψοτεχνημάτων κ. Μ αϊφάρτ. Τό έπι τής όδού Έρμου 
καλλιτεχνικόν μουσεΐον του ανθηρού και νεάζοντος πάντοτε Μαϊφάρτ δεν έχει 
ά/άγκην τίτλων και επιγραφών. Βλέπετε συρροήν κόσμου προ των υελωμάτων 
καταστήματος τίνος. Διασχίσατε τό πλήθος και ευρίσκεσθε έν τώ καταστήματι 
πού μάγου,τού θαυματουργού Μ α ϊφ  άρ τ. Διάτάς ημέρας ταύτας τών Ιορτών, 
καθ’ ας έν ώραΐον δώρον τόσον καλώς γίνεται δεκτόν, ό κ. Μαϊφάρτ έφερε 
τόσα πολλά και ώραΐα πράγματα, ώστε δεν έχει πού νά τά τοποθετήση. Άπε- 
φάσισε λοιπόν νά υποβιβάση τάς τιμάς του, ώστε νά θέση εκτός παντός συνα
γωνισμού πάντας τούς έμπορους τών κομψοτεχνημάτων.

"Ολαι βεβαίως αί κυρίαι θά έπωφεληθώσι τής ώοαίας ταυτης ευκαιρίας, 
όπως και μέ τόν συρμόν συμβαδίσωσι και ώραΐα κομψοτεχνήματα εις μηδα- 
μινάς τιμάς άποκτήσωσι.

Π Ο Τ  Ε Υ Ρ Ι Σ Κ Ε Τ Ε  Ω Ρ Α Ι Α  Υ Π Ο Δ Η Μ Α Τ Α

Ή καλή ύπάδησις είναι συστατικόν γυναικός φιλοκάλου. Έάν κυ- 
φία τις φέρη ένδυμα άξιας πολλών έκατοστύων δραχμών καί είναι 
κακώς ύποδεδημένη, προδίδει εντελή άγνοιαν τών απαραιτήτων του 
καλλωπισμού δρων.

Τό ύποδηματοποιεΓον Ί ω ά ν . Δ. Τ σάμη, έφάμιλλον πρός τά ό- 
νομαστότερα τών Ευρωπαϊκών, ικανοποιεί καί τήν δυσκολωτέραν καί 
άπαιτητικωτέραν περί κομψήν καί ώραίαν ύπόδησιν κυρίαν. “Εχει δέ 
το πλεονέκτημα νά μεταβάλλη άπόνως καί τον πλέον ά'χαριν καί ά'- 
κομψον πόδα εις ώραΐον διά τής καλλιτεχνικής τών υποδημάτων κα
τασκευής.

’Ελαφρότατα, μαλακά, στερεώτατα τά υποδήματα του εργοστα
σίου Ί ω ά ν ν ο υ  Δ. Τ σάυη  πωλοϋνται σχετικώς εις μετριωτάτας 
τιμάς έν τώ έργοστασίω αυτού,κειμένω άπέναντι του ’Εθνικού Τυπο
γραφείου επί τής όδού Σταδίου.

αύτού. Μυρία σχέδια άνεκυκώνιο έν τή διανοία του Μαρίνη, ατινα ό
μως άπέρριπτεν, ή ώ. άπραγματοποίητα, ή ώς δυνάμενα νά τόν έκθέ- 
σωσι καϊ έπιστήσωσιν έπ’ αύτού τήν προσοχήν του κοινού.

Τέλος ιδέα φαεινή έφάνη διελθούσ* τής κεφαλής του, καί μειδίαμα 
εόχ αριστησεως καί άνακουφίσεως έπλανήθη αίφνης έπι τών χειλέων του. 
Ήγέρθη, έξήλθε τού θεάτρου, έπήδησεν έπι τής πρώτης άμάξης, ήν 
συνήντησε καθ’ όδόν, καί έδωκεν εις τόν αμαξηλάτην τήν διεύθυνσιν 
τής κατοικίας του.

Μειά δέκα λεπτά ό Μαλλιώ ήκουε τόν κώδωνα κρουόμενον, ώσεί δέ 
άναμένων τήν κατά τοιαύτην ασυνήθη ώραν Ιπιστροφήν τού κυρίου του, 
έσπευσε νά άνοιξη άμέσως.

— Τά διαφορίδιον τών έσπερινών εφημερίδων, διενοεΐτο δ πονηρός 
θαλαμηπόλος, εκαμε τήν ένέργεκάν του, ώς είχε προίδει ό κυρ Κρεπινέ.

Ο Μαρίνης είσήλ.θε, προσήλως τεταραγμένος, άλλ’ ένταύτώ καί μέ 
μειδίαμα έλπίδος ’Ενώ δέ συνήθως άπέφευγε νά άπευθύνη τόν λόγον 
προς τόν θαλαμηπόλον του, τόν πρώην έν τοΐς χαρτοπαιγνίοις συνένοτ 
χόν του, τήν εσπέραν εκείνην έφάνη όμΐλητικώτατος καί εκτάκτως 
προσηνης. Ό Μαλλιώ ένόησεν, οτι 6 ψευδομαρίνης είχεν ανάγκην έμ- 
πιστευτικής τινός έργασίας, καί περιέμενε μετά πονηριάς τήν έκβασεν 
τής διαλεκτικής του κυρίου του ζωηρότητος.

— Άκουσον, τω εΐπεν αίφνης οδτος. Είσαι διατεθειμένος νά κέρδισες 
πεντήκοντ* χιλιάδας φρ. έν μια Ισπέρα;

— Είμαι πολ.ό πτωχός, άπήντησεν ό Μαλλιώ μεθ’ υποκρισίας, καί 
έχω μητέρα καί άδελφάς νά άποκαταστήσω.

— · Άςιόλορα. Μη νομίσης,ότι δέν θά φανώ συνεπής εί; τήν ύπόσχε- 
σιν μου, ώς μοί συνέβη άλλοτε, ό'τε μ’ έβοήθησες εις τά χαρτοπαίγνιον. 
Τά πράγματα έκτοτε ήλλαξαν, άλλως τε δέν θά έργαοθής διά λογαρι
ασμόν μου, άλλά διά φίλον μου, οδτινος το ό'νομα πρέπει νά μείνη ά
γνωστον.

— Ο κ. κόμης δόναται νά είναι ήσυχος περί τής έχεμυθίας μου, 
άπήντησεν ό Μαλλιώ. Εις τοιαύτας περιστάσεις γίνομαι άφωνότερος ι 
χθύος, ώς ήδη ήξεόρει ό κ. κόμης.

— Ακριβώς, διότι σέ γνωρίζω, καί σοί έμπιστεόομαι. Δέν πρόκει-

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ
ΑΠΟ ΚΤΙΣΕΩ Σ ΚΟ ΣΜ Ο Υ Μ ΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ

ΓΠΟ
ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ ΠΑΡΡΕΝ

11 'Ιστορία τής Γυναικός εξετάζει τά 
κατά τον β ίον  καϊ την δράσιν αν τής υπό ιστορικήν, '? 

οικογενειακήν, κοινωνικήν, ηθικήν, πνευματικήν, 
φιλολογικήν, οικονομικήν, νομικήν και καλλιτεχνικήν 

έποψην καθ' άπα ντας τους αιώνας καί τους Λαούς. 
Περιέχει τήν θαυμασίαν εκπολιτιστικήν πορείχν αυτής 

κατά  τους προϊστορικούς χρόνους και τήν 
έξέλιζιν και ιστορίαν του γάμου και τής οικογένειας 

άνά πάντας τους αιώνας και τους Λαούς.
'Εκθέτει τά κατά τήν γυναίκα  

e r  Κ ίνα ,Ί νδ ία ις , Περσία,'Ασσυρία, Α ίγύπτω,'Ιουδαίο 
και 'Αραβία μεθ' όλων τών παραδόξων, άΛΛά και 

ποιηζιχωτάτων άνατοΛιχών ηθών, εθίμων και παραδόσεων. ■ 
Αιά τήν Ελληνίδα γυναίκα άφιεροΐ 

όΛόχΛηρον έξάτευχον τόμοι1, έν ώ αποκαλύπτονται 
πράγματα άγνωστα καί θαυμάσια έπι παντός σημείου τής 

δράσεως και του ιδιωτικού και οικογενειακού β ίου  
τών αρχαίων 'Ελλήνων.

’Ακολουθεί τήν γυναίκα εν Ρώμη, παρά  
τοΐς άρχαίοις λαο ίς τού Βορρά, κατά τους μεσαιωνικούς 

και τους κ αθ ’ ημάς χρόνους.
Περιλαμβάνει τάς β ιογραφίας καί τάς εικόνας 

ό λ ω ν  τ ών  έ ξ ό χ ω ν  τ ού  κ ό σ μ ο υ  γ υ ν α ι κ ώ ν .
ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ AIST Α ΤΕΥΧΗ

"Εκαστον τεύχος τιμάται μιας δραχμής διά τάς ’Αθήνας, καί 1.28 διά τάς 
επαρχίας καί τό εξωτερικόν. Οί προπληρο'ναντες πέντε δια/, διά τας ’Αθήνας 
καί εξ διά τάς επαρχίας καί τό εξωτερικόν λαμδανουσιν εξ τεύχη, ήτοι ένα 
τόμον πλήρη καί αυτοτελή.

Τό άντίτιμον προπληρόνεται.
Συνδρομηταί έγγράφονται εις τά γραφεΐον τής «Έφημ. τών Κυριών», όδός 

Μουσών άριθ. 7 και παρ’ άπασι τοΐς άντιπροσώποις αυτής.

ται άλλως περί σπουδαίας ύποθέσεως. Θά θέσηι άπλούστατα θρυαλλίδα 
άνημμένην εις σεσαθρωμένον τι παράπηγμα, ό'τερ δέι αξίζει ούτε έκα- 
τόν φράγκα. Είναι ύπαίθριον θέατρον, οΰ ή ως είναι μαϋρός τις,φίρων 
αείποτε έπι κεφαλής φκιόν πίλον. 'Ο πίλος ουτος, ώς ό μαύρος διισχυ- 
ρίζεται, έ'χει μαγικήν δόναμιν καί εις αύτόν τό τέκνον αδτό τής ’Αφρι
κής οφείλει τήν ΰπεράνθρωπον δόναμίν του. Ό φίλος μου, Öv θά ύπη- 
ρετήσης, έπιθυμεΐ νά γείνη κύριος τού έν λόγω πίλου, διότι προτίθε- 
ται νά περιοδεΰση άνά τάς ανεξερεύνητους τής ’Αφρικής έρημους προς 
άνακάλυψιν νέων χωρών. Νομίζει, ό'τι, φέρων τόν μκγικόν τούτον πί
λον, θά δυνηθή νά κατανικά τάς δρδάς τών άγρίων, οϊτινες θά άνακό- 
ψωσι τόν δρόμον του,φονεύοντες καί κατατρώγοντες αύιόν, ώς καί παν- 
ταςτού; πρό αύτοΰ έπι/ειρήσαντας τόν εκπολιτισμόν αύτών. Ο ' Ap»V 
βεβαίως δέν θά συγκατετίθετό ποτε, έστω καί άνιί τών μεγ'αλειτέρων 
τού κόσμου θησαυρών, νά άποχωρισθή τού μαγικού πίλου του. ’Εάν ό
μως κατά τήν οίραν τής παραστάσεως έκραγή αίφνης έν τή σκηνή πυρ- 
καΐά, τότε έν τή άνεμοζάλη καί ταραχή τού φόβου δύναται ίσως να πη- 
δήση τι; έπι τής σκηνής καί άπαρατήρητοι άρπά ,η τόν πίλον. Ή ε.*" 
φάνισίς του θά φανή φυσική, θά ύποτεθή δ’ ίσως, ό’τι ό πίλος έγένετο 
παρανάλωμα τού πυρός.

θ Μαλλιώ ήκουε μετά προσοχής. Τούτο μόνον εΐπεν, εύθύς ώς ό κό
μης έτελείωσεν : J

—-Ό κύριος κόμης δύναται νά είναι Βέβαιος περί τής έπιτυχί«· “ 
μόνη δυσκολία είναι,δτι εις τοιαύτην προκεχωρηκυίχν ώραν δέν θά ευρη 
τις ίσως θέσιν, όπως τοποθετηθή πρό τής σκηνής καί εύθύς, ώς τό πυρ 
φανή, προφθάση νά πηδήση καί άρπάση τόν πίλον.

— ’Έχω είσιτήριον έπι τής πρώτης σειράς, εΐπεν 6 κόμης.
— Τότε θεωρήσατε τήν δπόθεσιν, ώς τελειωμένην. θά μοί επιτρ- 

ψητε μόνον νά μή φανώ έν τώ θεάτρω μέ τήν στολήν καί τά οΙκόσΤιΡ* 
τού δπηρέτου τού κ. κόμητος. Τίς οίδε τί δύναται νά συμοή. Δια'ΘΡ“ 
άνέπαφον τήν στολήν μου καί τό γένειον τού Αγγλου περιηγητού, 
έάν ό κ κόμης τό έπιτρέπη, θά μεταβώ νά ύπενόυθώ τήν δοράν ίοιοτρ 
που τινός υιού τής Άλοιόνος δ·.ά τήν εσπερινήν ταύτην παράστασιν.

(ακολουθεί) Τ


