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Έν τφ Έξωτερνκφ δέ παρ ’ Λπαόι τοϊς 
άντιπροόώποις Λμών.

Σώματα, πλήρη του α ',  β ',  γ ' ,  δ ' ,  $ ',  καις·' έτους εύρι'σκονται %
παρ ’ ήμϊν καί παρ ’ απασι τοϊς άντιπροσώποις ήμών. / [

Διά τά ανυπόγραφα αρ 
Νεύθύνεται ή συντάχτις αύτών’ 
^Κυρία Κ Α Λ Λ Ι Ρ Ρ Ο Η Τ Τ Α Ρ Ρ Ε Ν

Τά πεμπόμενα ήμϊν χειρό-) 
γραφα δημοσιευόμενα ή μήν 
δέν έπιστρέφονται. —  ’Ανυ-ν 
πόγραφα χαι μή δηλοΰντα) 
τήν διαμονήν τής άποστελ-ν 
λούσης δέν είναι δεχτά. — ν 
Πάσα αγγελία άφορώσα εις 
τάς Κυρίας γίνεται δεχτή. 1

Αί μεταβάλλουσαι διεύβυν-, 
σιν όφείλουσι ν’ άποστέλλωσιν 
γραμματόσημον 50 λεπτών); 
πρόςέχτύπωσιν νέας ταινίας.^

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

’Αλεξάνδρα Θεοδωρόβνα ( μ ε τ ’ είχόνος). Έ π ιστολα ί πρός φίλην. 
Αποτέλεσμα τών Γυναικείων συνεδρίων. Τα θαύματα τής Παρθένου 

τής Ά ρχα ιότη τος. Ό  διευθυντής τή ς Τραπέζης (διήγημα ΰπδ δος 

’Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου). Τό Συνέδριον του Βερολίνου. Γυναικείος 
Κόσμος. Συνταγή. Ειδοποιήσεις. Έ π ιφ υ λλίς.

1ΑΕΞΜΑΡΑ 0ΕΙΜΡΟΒΝΑ
' Τό ό'νομα τής νεαράς Τσαρίνας 
τής Ρωσσίας αντηχεί σήμ.ερον άνά 

τά τέσσαρα σημεία τοΰ όρίζοντος, 
ενεκα τής τελευταίας περιοδείας 
του ΑύτοκρατορικοΟ ζεύγους άνά 
τ»ς κυριωτέρας τής Ευρώπης Αύλάς.

Εις τήν ,̂Ι αλλίαν ιδία ή αύτο- 
κρχτειρα του άχανοϋς ΡωσσικοΟ 
κράτους άπεθεώθη Τό κάλλος της, 
τό ί^ιάζον γο'ητρον διά τό όποιον 
τοσον φημίζεται καί τό όποιον κα
τέστησε τρελλόν ές έρωτος τόν 
νεον Τσάρον άφήκαν εις τήν ΙΙαρι- 
τινην κοινωνίαν άνεξαλείπτους εν
τυπώσεις. Το'σον είναι γοητευτική 
ω®τε έκλήθη παρά τών οικείων της 
Sunshine (άνατολή ήλίου), έπώνυ- 
μον τό'όποιον τή καθιερώθη πλέον
οριστικώς. Τά θαλερά καί ρόδινα χροόματά της, ή θαυμασία 
ανθηρό τη ; της, οί κυανοί ώς τό ώραιότερον τοΟ ούρανοΰ χρώμα 
οφθαλμοί της, τά χρυσά μαλλιά της, τά όποια λαμποβολοΰν 
Περισσότερον καί άπό τό διάδημά της άκόμη, δικαιολογούν 
πληρέστατα τό ώραΐον καί ποιητικόν αυτό προσώνυμον.
■ Ά λ λ ’ ή Τσαρίνα πλήν τοΰ κάλλους καί τής μαγευτικής

γοητείας της δύναται νά καταλεχθγ άπό τοΰδε μεταξύ τών 
επιφανέστερων βασιλισσών τοΰ αΐώνος. Ώ ς  πριγκήπισσα προ 
τοΰ γάμου της έδειξε χαρακτήρα, άρχάς καί πεποιθήσεις, αί- 
τινες σπανίως άπαντοΰν εις νεαράν ηλικίαν.

Κο'ρη ,άπλοΰ δουκός δέν έσαγηνεύθη άπό τά μεγαλεία, τάς 
δόξας καί τάς τιμάς, αΐτινες τήν άνέμενον έπί τοΰ ρωσσικοΰ

θτο'νου, άλλ’ ούτε έθυσίασεν άνευ 
ένδοικσμοΰ καί επιμόνου άντεστά- 
σεως τάς θρησκευτεκάς ώρχοες της 
εις έοωτα τόσον τρυφερόν, τόσον 
πιστόν καί μ εγάλον,όποιος ύπήρξεν 

ό τοΰ Νικολάου τοΰ II.

Καί ή μετά τόσον επίμονον πά
λην Ιπιτευχθεϊσα ένωσις άποτελεϊ 
ι'σως μοναδικόν είδύλλιον εις τά 
χρονικά τών γάμ.ων τών έστεμμ.ε- 
νων τής Εύιώπης κεφαλών. Πρ> 
δωδεκαετίας ό νεαρός Τσάρεβιτς 
είδε τήν πρ ιγκήπισσαν Άλίκην τής 
Έσσης.παιδίσκην τότε μόλις δωδε
καετή,διά πρώτην φοράν καί έκτοτε 
χρονολ.ογειται ό πρ'ς αύτήν έρως 
του. Τήν έπανεϊδε βραδύτερον εις 
Ρωσσίαν ώραίαν νεάνιδα καί έπί 
τέλους τόσον καλός διεομηνεύς έ- 
γεινε τής μεγάλης άγάπης του, 

ώστε νά συγκίνησή καί έκείνην,ήτις ήτο άντικείμενον αύτής.
Ά λ λ ’ ούτε τότε, ούτε βραδύτερον δτε ό έρως της έγεινε 

τόσον περιπαθής οσον καί ό τοΰΤσάρεβιτς άπεφάσιζε τόν μ ε τ ’ 
αύτοΰ γάμον της, ένεκα τής ύποχρεώσεως τής άλλαγής τοΰ 
δόγματός της,είς ήν θά ύπεβάλλετο νυμφευομένη μ ετ ’ αύτοΰ. 

Χαρακτήρ τόσον εύσταθής, μ.ή καμπτόμενος ούτε πρό τοΰ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΘΕΟΛΩΡΟΒΝΑ



2 ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΩΝ ΚΓΡΙΩΝ

ρωτος προδίδει ψυχής μ.εγχλεϊον ύπερτατον, προοιωνίζει δέ 1 είξεύρεις ότι τό θοίρρος των πρώτων χριστιανών μ.αρτυρών δεν 
επιρροήν εύ-ργετικην επί των τυχών του λαού, τάς όποιας θά ητο ί'σως τόσον μέγα καί ό φανατισμός των τόσον ήρωι- 
διευθύνει σήμερον ό αύτοκράτωρ Νικόλαος II I κος, εκν ο αριθμός των περιωριζετο, εαν αι ίδεαιτων δέν προσ-

Καί αληθώς ή Τσαρίνα δέν συμμερίζεται μόνον τάς τιμάς ηλύτιζον πολλούς, εάν βαδίζοντες εις τό μαρτυριον δεν γσθα- 
τοΰ πανισχύρου τών Ρωσσιών άρχοντας, άλλ’ είναι ηδη πο- ! νοντο οτι άφίνουν ό'πισθεν των λεγεώνας ολας οπαδών και 

λύτιμος αύτοϋ σύμβουλος καί συνεργάτις εις τά δυσχερή αύ I όμοφρόνων.
τοκρατορίκά καθήκοντα του Λέγεται μάλιστα οτι άπεποιεΐτο I Ίσ ω ς  ή παρομοίωσις αΰτη σοι ©αντί ολίγον υπερβολική, 
τόν γάμ.ον αυτόν, καί διότι, ως έλεγεν, γσθάνετο τάς·χεΐράς I Ίσ ω ς  δέν εννοείς ποία σχέσις καί σύγκρισις όυναται να ύπαρξη 
της πολύ ασθενείς δ ιάτα ς βαρυτάτας εύθύνας καί τά υψιστα I με'.χζύ των οδηγούμενων εις απάνθρωπα βασανιστήρια και 
καθήκοντα τά όποια ηθελεν άναλάβει. | εις ατιμωτικόν θάνατον μαρτύρων της εκκλησίας μας και τών

πιανίστρια άρίστη, ζωγράφος μέ πολύ αίσθημα, ψάλτρια εκ I σιν τών ασθενέστερων ; εις την καταργησινπασης αυθαίρετου 
τών μάλλον διακεκριμένων, ίππιύς ατρόμητος καί λαουντε I καί τυραννικής εξουσίας ; εις την ενώπιον θεοΰ και ανθρώπων 
νίστρια ακαταγώνιστος. Κέντα καί ράπτει μετά πολλές δε- I άδελφοποίησιν τών εθνών και λαών τ-ης γ·ης , 
ξιότητος, ιδίως μάλιστα όταν τά χειροτεχνηματά της προο- I Ά λ λ ’ έτηρηθη πιστώς το γραμμ.α της χριστιανικής θρη- 
ρίζωνται εις άγαθοεργούς πράξεις. σκείας ; Ή  δΓ αύτ-ής κηρυχθεϊσα ίσότης καί άδελφοποίησις

επετευχ^η ;
Τό ηύκ’ ϊ η  α ζ σ ιν  και θή.Ιν της Γραφής έτέθη ποτέ εις 

έφαρμογην, όσον τούλαχιστον αναφερεται εις τα απο της ισο- 
τητος αύτης άπορρέοντα καλα ; Ο ηρωισμός, η αυταπαονη- 

σιν, ή γενναιότης, ή μακροθυμια, η καρτέρια της γυναικος, 

έν εννοείς, μου λέγεις, τον σκοπόν τών άλλεπαληλων I η οποία ύπ-ηρξεν είς τών φανατικωτερων αποστόλων του χρι- 
ίρίων τών γυναικών, τά όποια άπό τίνος έγειναν του | στιανισμ.οϋ, η όποία άτρόμ.ητος έφερε τόν άκανθινον του

μαρτυρίου στέφανον, ή ότοία έχυσε τό αϊμά της ρανίδα πρός 
ρανίδα ύπέο τ^ς πίστεώς της ποϊα τγί ¿κληροδότησε δικαιώ
ματα, ποίαν τνί εξασφάλισε θέσιν εις την κοινωνίαν ;

Αυτοί ούτοι οί πλεϊστοι έκ τών πατέρων της εκκλησίας, 
λησμονοΰντες ότι γυνη ύπνίρξεν η θεομήτωρ, γυνη η θηλάσασα 
καί διά τού αίματός της έκθρέψασα αυτούς, γυναίκες αί τό-

KABHMEPIRAI ΕΒΤΏΜΣΕΙΣ
Κ α.ΐή  μον (/’Μν,

Δέ
συνεδρίων των γυναικών 
συρμοϋ. Συνέδρια έπανειλημμ-ένα εις Παρισίους, συνέδρια εις 
Αμερικήν συνέδρια εις Βερολϊνον, εις ! ενευη, τέλος συν- 

εδριομανία ακατανίκητος.
Έ κ το ς  τών οητόρων, αί όποϊαι διά τών συνεδρίων αύτών 

άναδεικνύονται καί τών σχέσεων, αί οποΐαι δι αύτών ανα
πτύσσονται μεταξύ τών γυναικών τών διάφορων εθνών, δε

σύ η έπιμόνως κλείουσα τούς όφθαλμούς πρός ο,τι δέν άντι- I καί τόν κακόν δαίμονα τών κοινωνιών ;
πρόσωπεύγι τόν βίον καί τάς απολαύσεις του μεγάλου κόσμου, Τί κάμνομεν λοιπόν ολαι ημείς σήμερον η νά έργαζωμεθα 
του όποιου αποτελείς τό ώραιότερον στόλισμα, έν μέσω του I όπως καταρρίψωμεν τάς ιδέας αύτας, αιτινες, αν και νοσηράτόλισμα, έν μέσω του I όπως καταρρίψωμεν τάς ίόεαςαυτας, αιτινες, αν και νυσηράς

_______ ; _ Γ._ . διά της νεότητος καί καλλονής I φαντασίας αποκυήματα, μετεβληθησαν ομως μ.ε την παροδον
ου, αλλά' καί διά τών άναλαμπών της σπινθηροβολούσης του χρόνου εις πεποιθήσεις, είςτιαραδόσειςέδραιωθείσας,αΐτινες 
ύφυίας σου, καί δεά τών άκαταμαχητων θέλγητρων της I κατεστρεψαν τό γοητρον του φυλου μας και κατηδαφισαν τόν 
 . . - » ___ .............________ ! τ γίς ίσότητος καί έλευθερ'ας έπί του όποιου ό Χρίστος

όποιου λάμπεις, όχι μόνον 
σου.
ευφυΐας
μεγάλης καί εύγενοΰς καρδίας σου.

Λοιπόν τά συνέδρια αποτελούν τόν κυριώτερον μ.οχλόν, I ΰψωσε την γυναίκα, 
τόν πολυτι· ότερον παράγοντα της γυναικείας κινησεως. Τά I Έάν λοιπόν ύπερ τών αύτών ιδεών μ.ε τας πρώ.ας απο 
συνέδρια έκτος του οτι ένθαρρύνουν καί φωτίζουν αύτάς τάς I στόλους καί μάρτυρας του χριστιανισμού άγωνιζωμεθα, δεν 
σημαιοφόρους, αύτάς τάς πρωταγωνίστριας του γυναικείου I δυνάμ,εθα, δεν δικαιούμεθα να συγκριθώμεν πρός έκεινας; 
κινήματος τών διαφόροιν έθνών καί λαών, έξασφαλίζουν | Ίσ ω ς  θεώρησης την συγκρισιν τολμηραν, διότι ο ιδεμια ε 
πάντοτε καί μέγαν αριθμόν ποοσηλύτων, ελκύουν δέ καί την I ημών μέχρι σήμερον ώδηγηθη ούτε εις την άγχόνην, ουτε εις 
προσοχήν τών ηγετών τών τυχών της άνθρωπότητος. Μία I οίον δηποτε μαρτυρικόν θάνατον ;
νέα ιδέα, δια νά ριζοβοληση, διά νά γείνγ, άσπαστη όσον καί 1 Ά λ λ ’ έάν ενεκα τών σημερινών κοινωνικών ορών καί συν- 
άνστηρίζηται έπί της αλήθειας καί τής δικαιοσύνης, έχει ά?άγ- I θηκών δέν ύπεβληθημ.εν εις σωματικάς όδυνας, όλιγαι νομι
κήν νά μελετηθή υπό όλας τάς φάσεις της, νά βασανισθη, I ζεις ότι είναι αί ηθικαί τοιαΰται ; Αί απογοητεύσεις όλων 
νά δοκιμασθη,νά γείνητέλος οικεία καί συνηθης εις τούς πολλούς I τών πρωταγωνιστριών του γυναικείου ζητήματος είναι αρ* 

Οί εις τόν κόσμον αύτόν μέ την σκαπάνην της προόδου I ολίγον όδυνηραί διά την εύαίσθητον της γυναικός ψυχήν , 
καί του πολιτισμού άνά χείρας άγωνιζόμενοι νά τάμ,ουν νέας I Καί δλαι αί πικρίαι, δι’ών έπότισαν χύτην οί όπισθοδρομικοι 
οδού; είναι όχι μόνον απόστολοι, αλλά καί μάρτυρες. Καί I — καί τοιοΰτοι ησαν κατ’ άρχάς ολοι καί όλαι- μέτάσαρκα
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στικά των έπιγράμματα καί τούς έμ.παιγμούς καί τάς άνάν- 
δρους ένίοτε καί κακοήθεις έπιθέσεις καί τάς έπιμόνους εις 

πάντα αντιδράσεις, δέν δύνανται νά ίσοβαρύνουν μέ τούς φυ
σικούς πόνους ;

Υπάρχουν, φίλη μου, εις τόν δεκαετή βίον καθ’ όν αγωνί
ζομαι στιγμαί οδύνης καί άπογοητεύσεως, τάς όποιας νομίζω 
ότι δεν δυναταί τις ούτε νά συγκρίνγ καν πρός οίαν δηποτε 
πάθησιν φυσικήν.

Λοιπον το άντιφάρμακον εις όλους αυτούς τούς πόνους, 
εις όλας αύτάς τάς πικρίας είναι ή άπό καιρού εις καιρόν 
συνάντησις όλων ημών, η άπό κοινού μελέτη τών έπιτευ- 
χθέντων άποτελεσμάτων, ή αδελφική συνεννόησις έπί των  ένερ- 
γειών μας έν τώ μέλλοντι, ή αμοιβαία ένίσχυσίς μας εις τό 
δυσχερές έργον, τό όποιον άνελάβομεν.

Τά α π ο τελ έσ μ α τα  τω ν συνεδρίω ν

Αύτόν έχουν ως πρώτον καί κύριον λόγον τά  συνέδρια. 
Έάν τωρα θελησωμ.εν νά άναμετρησωμεν την έπί της κοινή; 
γνώμης ευεργετικήν επιρροήν αύτών, δέν έχομεν η νά συγκρί- 
νωμ.εν τόν τρόπον μ.έ τό όποιον ή δημοσιογραφία τού κόσμου 
όλου, ή άσφαλεστάτη αυτη διερμηνεύς της κοινής γνώμης, 
¿πεδέχθη τό πρώτον συγκληθέν έν Ούασιγκτώνι γυναικεΐον 
συνέδριον καί πώς τά τών τελευταίων έτών :

Τότε ό έπίσημος καί σοβαρός τύπος ούτε καν άνέγραψε τήν 
σύγκλησιν του συνεδρίου αύτού, ένώ ό ημιεπίσημος ώμίλησε 
μετα σαρκασμού καί ειρωνείας τοιαύτης ώστε πάσαι αί υε- 
τασχούσαι αύτού νά έκλειφθώσιν ώς παράφρονες, ως γυναι- 
κόμορφα τέρατα απόκληρα τ·ης κοινωνίας, τά όποια ούτω 
εξετίθεντο εις την καταφρόνησιν καί τόν περίγελων τών φρο
νίμων καί λογικών ανθρώπων. Ά λ λ ’ αί γυναίκες εκείναι απέ
δειξαν ότι ηνόουν νά έργασθοΰν σοβαρώς, καί τό έποαξαν 
μετά πολλές έπιτυχίας.

Τά τών τελευταίων έτών συνέδρια άπό τού Παοισινοΰ τού 
1888 εις τό όποιον, ώς ένθυμεϊσαι, είχον την τιμήν νά αντι
προσωπεύω τ ί ς  Έλληνίδας καί τού όποιου έίς τών μεγαλει- 
τερων σοφών τίίς Γαλλίας ό ’Ακαδημαϊκός καί γερουσιαστής 
’Ιούλιος Σίμων προηδρευε, μέχρι τού έν Σικάγω συγκληθέν- 
πος, τό όποιον έκίνησε την κατάπληξιν καί τόν θαυμασμόν 
τού κόσμ.ου όλου καί τών τελευταίων έν Ιίαρισίοις καί Βερο
λίνο), τά όποια τόσον σοβαρώς έπ ’ έσχατων άπησχόλησαν 
την κοινήν γνώμην έν Εύρώπγ) καί διά τά όποια αύρια άρθρα όλα 
εδημοσίευσαν αί σοβαρώτεραι τών Γεομανικών, Γαλλικών καί 
Αγγλικών έφημερίδων άποτεΐοΰν τόν γνώμονα της εύεργε- 

Ήκ·ίίς έπιρρονίς, ην έξησκησαν αί τοιαΰται τών γυναικών συν
αθροίσεις έπί τ^ς κοινής γνώμης.

‘"Ο,τι έθεωρεΐτο γελοϊον κατέστη ηδη θέμα σοβαρας συζη- 
τ>ΐσεως. "Ο ,τ ι  έκρίνετο ώς μέλλον νά έπιφέργ σπουδαϊον κλο
νισμόν εις τό κοινωνικόν οικοδόμημα, άπεδείχθη άναγκαϊον, 
οπως στηριχθί; καί μη καταρρεύσγι τό οίκοδόμ.ημα τούτο. 
Ο,τι άπετέλει ούτοπίαν έγεινε σήμερον πραγματικότης. "Ο,τι 

εκρινετο έπικίνδυνον διά την οικογενειακήν εύδαιμ,ονίαν, άπο_ 

δεικνύεται σωτήριον καί εύεργετικόν δι’ αύτην.
■ Τό ίκανοποιητικώτερον δέ πάντων δι’ ημας είναι ότι, έκεΐ- 
νοι ακριβώς οί όποιοι κατηνάλωσαν περισσοτέραν μελάνην, 
Λα πολεμ-ησουν τάς γυναίκας,αίτινες αγωνίζονται νά θραύσουν

τας σιδηροπέύας, δι’ ών έδεσμεύοντο αί χεΐρές μας καί νά 
διασκεδάσουν τόσκότος της πνευματικής φυλακής,εις τό όποιον 
ειχε καταύικασθϊ) το φΰλόν μας, αύτοί ουτοι σήμερον είναι 
οί. φανατικώτεροι οπαδοί τ·ης γυναικείας προόδου, είναι οί έν- 
θερμότεροι ύμνηταί τού διά τνίς γυναικείας άναπτύξεως έπ ι-  
τευχθέντος καλού.

Ιδου, φιλη μου, τά έκ τών γυναικείων συνεδρίων προκύ- 
ψαντα εύεργετικά αποτελέσματα. Καί εις την Ε λ λ ά δ α  ακό
μη τα γυναικεία συνέδρια επεδρασαν πολυ έπί της κοινής 
γνώμης και εζωμαλυναν μεγάλως τό έδαφος, έπί τού όποιου 
ερρι,οβοΛησαν αι νεαι ιδεαι, τυ)ν οποίων έχο) την τιμήν νά 
είμαι εισηγητρια καί διερμηνεύς.

Δέν άριθμοΰνται πλέον έπί τών δακτύλων, άλλ ’ εις έκα- 
τονταΟας πολλας, εις χιλιάδάς όλας οί άνδρες μας, οΐτινες 
θεωρούν την προοδευτικήν πορείαν της γυναικός απαραίτητον 
δια την προοδον μας ως έθνους, δια την άνάπτυξίν μας ώς 
λαού. Δια να πεισω δε και εσε και εν γενει τούς όμόφρονας 
σου περι τού ποσον οι εκλεκτότεροι καί οί έπιφανέστεοοι άπό 
τούς άνδρας μας έννοούν καί έπιδοκιμάζουν τάς νέας περί της 
γυναικείας προόδου ιδέα-, θά σοί έκθέσω εις προσεχείς ¿πι
στολάς μου το άποτελεσμ.α δημοσιογραφικών συνεντεύξεων,ας 
λαμβανω απο τίνος μ ε τ ’ αύτών έπί τού ζητήματος τούτου.

Τα θ α ν μ α τα  τη ς  Π αρθένου τη ς  α ο ^ α ιό τη το ς

Ά λ λ ’ αρκετά σέ άπησχόλησα μέ τό γυναικεΐον ζητημα, 
με τό όποιον άλλως τε εις έλάχιστα τρυφεράς σχέσεις εύ- 
ρίσκεσαι, ένώ τούναντίον, ώς μοί λέγεις, πολύ σέ ένδιάφέρουν 
αι πεοι Τήνου μελεται μου. Εις την τελευταίαν σου μοί λ έ 
γεις άκριβώς, οτι ό είδωλολατρικός θαυμασμός μου πρός την 
Τέχνην μ.ε εκαμ.ε να πράξω την ιεροσυλίαν νά συγκρίνω την 
Παρθένον τών έθνικών μ.έ την μητέρα τού Χριστού μας. 
Αλλ εκείνη, προσθετεις έν τώ χριστιανικώ φανατισμ,ώ σου, 

όσον καί άν περιεβληθη μ.έ τό ακτινωτόν τ·ης Τέχνης, όσον 
υψηλά καί άν ηρθη έπί του θρόνου τού ίδεώδους»τού καλού, 
όν έξοχοι τών χρόνων έκείνων μεγαλοφυίαι τη ίδρυσαν, ούτε 
τό έλάχιστον τών αληθών θαυμάτων, τά όποια η γλυκειά 
μας Παναγιά έκαμε έχει νά έπιδείξη.

’Ώ !  φίλη μου ! Διατί μέ αναγκάζεις νά σοί άποκαλύώω τάς 
μυστικάς σκέψεις μου,α'ίτινες ί'σως έπρεπε νά μείνουν θαμμέναι 
βαθειά εις την ψυχήν μου; Διατί μέ αναγκάζεις νά σοί έπα- 
ναλαβω μ.ιαν αλήθειαν, νά διαμαρτυρηθώ κατά τν;ς βλασφη
μίας, ήν εςεστομισες, νά έξεγερθώ καί πάλιν κατά τών φα
νατικών προλήψεων, αί όποϊαι σέ κάμνουν νά μη βλέπγις οτι 
αί δύο Παρθένοι, ή της αρχαίας καί τνίς νέας θρησκείας μας 
μίαν καί την αύτην έκπροσωποΰν ιδέαν, έν καί τό αύτό έξυ- 
πηρετούν ιδεώδες ; Τό τ-ης απολύτου τελειότητος ύπό την 
άγνοτέραν καί ίδανικωτέραν αύτού έποψιν.

Παρθένος αύτη ώς καί έκείνη, πάναγνος καί πανάμωμος, 
μέ δύναμιν άπειρον, την δύναμιν ην δημιουργεί η αλήθεια, 
τό καλόν, η άρετη.

Εις ταύτης τά σπλάγχνα κυοφορείται άΰλως τό θειον ό'ν, 
τό όποιον θά διασκεδάσν) τά σκότη τού κόσμ.ου καί Οά κάμη 
νά άναλάμψν) τό ιδεώδες φώς της αγάπης καί της αλήθειας. 
Εις έκείνης την κεφαλήν βασιλεύει ό νοΰς, ό όποιος ανατρέπει 
πάσας τάς ύλιστικάς θεωρίας· ό όποιος έξορίζει άπό τόν Ό λ υ μ -
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πον μ.ίαν προς μίαν δλας τάς επίγειους θεότητας" ο οποίος 
άποκαλύπτει τήν άλήθειαν, την δικαιοσύνην, τήν αγαθότητα- 

ο όποιος διδάσκει το άτελεύτητον και άναμάρτητον, το ένι- 
αϊον έν μιά Τάξει και ά/αρχον της θεότητος και της δημι
ουργίας, τον νοΰν, τον λόγον, τό'δαιμόνιον αυτό, τό όποιον 
πρώτος ό Σωκράτης καί μετ’ αυτόν ό Χριστιανισμός άνε- 

κήρυξεν.

Έρωτας διατί ή Άθηνά δεν έκαμε θαύματα ; Τί απλοϊκή 
καί αφελής έρώτησις ! τί φανατισμός ! Καί τί επίμονη, εις 
τό να μέ άναγκάζης να λέγω ο,τι,  σοί επαναλαμβάνω, είχον
y /  \ /αποφασιν να σιωπήσω.

Ά λ λ α  τό πρώτον καί μέγα θαΟμά της δέν είναι ότι χωρίς 
μαγγανείας, χωρίς υπερφυσικά κατορθωμ.ατα, χωρίς νεκρανα

στάσεις άπεκάλυψε την απόλυτον αλήθειαν εις τον σοφον πρό
δρομον τοΰ Χρίστου καί ένέπνευσεν εις αυτόν, τον κοινόν θνη
τόν τό θάρρος καί την δύναμιν νά προσφέοη την ζωήν του ολο
καύτωμα ύπέρ της αλήθειας ταύτης ; Καί δεν κατωρθωσε θαύ
ματα, ύπερακοντίζοντα την δυναμιν πασης συγχρόνου της 
θεότητος, έμφυσήσασα &είς την διάνοιαν καί την ψυχήν τών 
μυστών της την έμπνευσιν του τελείως καλοΰ, το οποίον 
διά της σμίλης των παοέδωκαν εις την Αθανασίαν ; λυτός 
ό Παρθένων δέν είναι έν από τά μεγαλείτερα καί τα έπιζή- 
σαντα τών αιώνων θαύματά της ;

’Ίσως την ήθελες νά άποδίδη εις τρελλού; τό λογικόν, εις 
κωφούς την ακοήν, εις τυφλούς το φώς ; Αλλ εις εκείνους 
οΐτινες έζων εις πνευματικά σκότη, οίτινες έκυλίοντο εις τό 
έρεβος του ύλισμοϋ, οίτινες έβλεπον τί*ν κόσμον καί την θείαν 
πλάσιν ύπό την πυκνήν καλύπτραν τοϋ ψεύδους καί τής πλά 
νης, δέν είναι αύτή ητις έχάρισε τό φώς της ύπερτάτης αλή
θειας ; Καί ό Πλάτων, ό Αριστοτέλης, ΐνα μόνον αυτούς 
αναφέρω,οι μη επιζητήσαντες εις τό υλικόν σώμα,άλλ' εις την 
ψυχήν του ανθρώπου την θείαν τελειότητα, οί έρευνησαντες 
τά άδυτα της αθανασίας πέραν τών ορίων της ύλικής ζωής 
εις αιώνα πανθεϊσμού καί ύλισμοϋ ύπερτάτου εις αιώνα μη 
φωτισθέντα έτι ύπό τοϋ φωτός τής χριστιανικής αλήθειας, 
δέν έσωφρονίσθησαν μέ την θείαν δύναμίν της καί είδον τό 
αληθές φώς τής απολύτου καί ύπερτάτης άληθείας ;

Τολμ.άς λοιπόν ακόμη νά άποποιήσαι εις την Παρθένον τών 
αρχαίων θαύματα; "Η θά ένόμιζες δτι, προκαλοϋσα με οΰτω 
θά μέ έκαμες νά σοΰ απαριθμήσω δλους τούς μύθους, τούς 
οποίους έπενόησεν ή γόνιμος των ιδρυτών τής αρχ^αιας θρη 
σκείας φαντασία, όπως παραστήση την απεριόριστον τή ς ’Αθή
νας δύνααιν.Δέν πιστεύω εγώ ούτε εις τόν σκληρόν τοϋ Μαο- 
σύου θάνατον, ού’τε εις τούς άλλους μ-ύθους τής θαυματουρ
γού δυνάμεώς της, ούτε καν εις την έντομοποιησιν τής Αρά
χνης, εκτός εάν ή’Αθηνά έν τη άπείρω σοφία της ήθέλησε νά 
απόδειξη,οτι γυνή καταναλίσκουσα τόν χρόνον της εις ατελεί
ωτα λεπτοϋφή κεντήματα, παύει νά είναι γυνη, άποζωοΰται 
δέ βαθμηδόν καί κ α τ’ ολίγον τόσον, ώστε νά άφομοιοϋται μέ 
τό μάλλον ειδεχθές καί ρυπαρόν καί επιβλαβές έντομον. Ιδού 
ή ιδέα ή όποία κρύπτεται ύπο τον μύθον αυτόν.

0  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
Ό  κ. ’Αθανάσιος Μαρκόπουλος, πολύ 'υμωμένος, ’πάγει 

καί έρχεται μέσα ’στό δωμάτιον καί κεραυνοβολεί μέ ’μα- 
τιαίς καί μέ λόγια την δυστυχισμένη σύζυγό του, την εΰ- 
μ.ορφη καί ’ντροπαλή Γκιουλίτσα. Αφοϋ τα είπεν ολα, ανα- 

οδογύρισε τό τραπέζι μ.ε ενα κτύπημα τοϋ χεριού του, εζε- 
στόμισε μιά φοβερή βλαστήμια, ποΰ έκαμε την Γκιουλίτσα 

νά κατακοκκινήση καί είπε ;
—  Ναί, χωρίς νά έχη αξίαν προβιβάσθηκε καί τό χρεω- 

στεΐ ’στη γυναικά του. Είσαι παιδί ! έχεις άζύγιστη 
ανοησία. Ποϋ διαβάζεις ’στό φύλλο «ένεκα πολυετοΰς ύπη- 
ρεσίας» ή «διά τάς σπουδαίας εκδουλεύσεις» θαρρείς πώς 
είνε αλήθεια; Χ ά . . .  χ ά . . .  χ ά . . .  δέν βαριέσαι ! Ό  προϊ-

τά/ενος ποτέ δέν είνε σέ θέσι νά ξέρη άν δούλεψες πιστά 
ή οχι* άν κλέφτης, βέβαια δέ θά τοϋ τό ξεμολογηθής καί 
έτσι εκείνος θά σέ θάρρη αθώο περιστεράκι. "Όσο πάλι, γ ιά  
έκόον.Ιενσεκ; .το .Ινετεΐς, εκείνος λέγει κάτω άπ’ τά μουστά
κια του’ «Αυτός τόσα χρόνια τρώγει τό ψωμί μου», δηλ. ζη 

άπ’ τη ράχι μου.

"Ολαις η γυναίκες, όλων τών ύπαλλήλων τοϋ κόσμου, συν
τελούν γιά την πρόοδο τοϋ συζύγου των. Καί σύ...  αχ έσύ . 
Ακούσε, Ιουλία μου, τί θά χάσης Κάμε μιά απόπειρα· π ή 

γαινε ’στό διευθυντή τής μπάγκας, κάμε του τά γλυκά 

μ.άτια.. . .

—  "Αχ, σ ώ π α .. . .  Θανάση.... μοϋ φαίνεται πώς ςεπεφτω 
στα ’δικά μου ’μάτια καί μόνο νά σ’ ακούω. Γ ια τί δέν εί- 
ιαι ευχαριστημένος από τη θέσι σου ; εγώ σου παραπονε- 
Οηκα ποτέ ; Γυρεύω περιττά, έζυμώθηκα θαρρώ μέ τή θέσι 
μας περίφημα καί έχω τάς ορέξεις, τάς κλίσεις καί τά ό'νει- 
ρα, που ’μπορεί νά έχη σύζυγος ύπαλλήλου. Ρώτησε, αυτούς 
ποΰ ζηλεύεις, άν κατώρθωσαν νά περισσέψουν τίποτε γιά τό 
μέλλον,ενώ ημείς, μέ την οικονομία καί την τάξι ποϋ ζοΰμε 
χωρίς νά μάς λείψη τίποτε καί περισσεύουμε καί κάτι γιά 

τά γεράματα.
—  "Ακούσε, Γκιουλίτσα.
—  "Αν θά μου ’π·ης τά ί'δια- 3(ϋθ· θά ’πάγω ’στη 

Λιλη μου.
—  Πήγαινε ’στό παιδί σου . . . πήγαινε. . . άφισέ με να 

λυώνω μοναχός μου. "Ας σέ βασανίζη δμως ή συνείδησις, οτι 
δέν έκαμες τίποτε γιά νά σώσης τόν άνδρα σου από την 

αυτοκτονίαν
—  Αυτοκτονίαν ; ορίστε τώρα- ξέρεις Θανάση, πώς φέ

ρεσαι αχάριστα ’στό Θεό· τι σοΰ λείπει ;

 Ά χ ,  Γκιουλίτσα ! έσύ μέσα ’στό σπιτικό σου, κοντά
’στην κούνια τοϋ παιδιοϋ σου, δεν μπορείς να καταλαβης 
καί νά έξηγησης τά  πάθη καί τάς μικροφιλοτιμίας ποΰ υπο
σκάπτουν τόν άνδρα. Νά λιμνάζης δέκα χρόνια ’στην ι"δια 
θέσι, ένω κατά τόν νόμον τής έξελίξεως οι μαθητευόμενοί 
σου γίνωνται κύριοι καί σέ περιφρονοΰν.. .  τό αίμά σου ’λιγο 
’λίγο νά γίνεται χολή από την αδιαφορία τών άλλων- να 
άηδιάσης τό επάγγελμά σου, ποΰ είνε τόσω αχώριστο, ώστε 
δέν σέ άναδεικνύει.. Ά χ  ! . .  δ)α αυτά μόνο ανδρική καρδιά 
’μπορούν νά ταράξουν. Ά φ ησέ με- πήγαινε ’στό παιδί σου- 
εγώ σοΰ ύπόσχομαι πώς δεν θά σοΰ ίςαναναφερω για τίποτε

ν
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μά γιά τίποτε  Καί έπειτα σοΰ λέγε· ό παπάς : πώς ή
γυναίκα είνε σύντροφο; καί βοηθεΐ καί συμπονεΐ. Πώς ; είσαι 
ακόμη εδώ ! πήγαινε, Γκιουλίτσα, ’στό παιδί σου.

Ό  Θανάσης έκρυψε τό πρόσωπο ’στά δυό του χερία καί 
άρχισε νά κλαίη μέ αναφιλητό. Ή  Γκιουλίτσα τόν έβλεπε 
μέ τόσο πόνο, σαν νά έπονοϋσεν ή ι'δια, *Ό,τι δένκατωρθωσε 
μέ τόν άγριο θυμό του ο Θανάσης, τό κατώρθωσε με τά  όά- 
κρυά του. Ή  καρδιά τής γυναίκας ποϋ κλείει μεσα στά 
φύλλα της τόση αγάπη καί τόση άροσίωσι δέν ’μπορεί νά 
βλέπη άλλους νά πονοΰν. "Α χ . . . .  νά θυσιασθη, νά καη ’λίγο 
’λίγο ή έδ^α ’σάν άγιοκέ.ι, μά δχι, ποτέ νά μην δακουση 
τό ’μάτι αγαπημένου προσώπου

Ή  Γκιουλίτσα ’πήρε τά τριχερά χέρια τοϋ Θανάση, με 
τά μικρούτσικα τά ’δικά της καί φίλησε τά δακρυσμενα 

’μάτια του.
—  Ά φισέ με, είπεν ό Θανάσης (βλέπετε, ό Θα άσης 

φέρθηκε απαράλλακτα, όπως οί άνδρες ζωγραφίζουν τό φέρ
σιμο τών γυναικών, δταν θέλουν νά γείνη τίποτε).

—  Μά δέν ’μπορώ, αγάπη μου, νά σέ βλέπω νά ύποφερης.
—  Ά χ  ! άν ήθελες !
Ή  Γκιουλίτσα τόν έφιλοΰσε καί θαρρυΰσε πώς μόνο με 

την αγάπη της θά έσβυνεν δλη τή λάβα ποΰ τόν έκαιε Ά λ -  
λοίμονον ! μέ ’λίγη αγάπη, μιά γυναίκα γίνεται ευτυχής ! 
Μά αλλοίμονο- πάλι ή καρδιά του άνδρός έχει άγνωστα 
σπήλαια, ποϋ κρυφοβράζουν χίλια άγνωστα πάθη, ποΰ δεν 
ταράττουν πο έ τή γυναικεία καρδιά άχ, γι’ αυτά τα παθη, 
δέν φθάνει ή αγάπη δέν φθάνει.

Εκείνος ’πήοε θάρρος καί έψιθύρισε σ ιγ ’- - ι μ  ανάμεσα σε 

διιό γλυκά φιλήματα
—  "Αχ ! άν ήθελες
Τά χέρια τής Γκιουλίτσας χαλαρωθήκαν, δεν τον έσφιγγε 

πειά μέ τόση θέρμη, τά ’μάτια της έθάμ.πωσα’, οπως θαμ · 
πώνει ή σελήνη οταν περνάν) σύννεφο άπό σιμά της. Έ χ λ ω -  
μιασε, ένας κρύος ΐδρως τήν ’περι=χυσεν δλη καί είπε μ.ε ’δόν
τια σφιγμένα :

—  Τί άν ήθελα
—  Νά, δέ σοΰ τό είπα.
Έκαμε*μιά  κίνησι, ’σάν νά ήθελε νά του δε- ξη, πώς δέν 

’μπορεί νά θυμηθή
—  Τί είπες ;
Τώρα ήρθε ή σειρά του νά κοκκινίση
—  Νά γιά τό διευθυντή.
—  Αι"....
—  Νά παοουσιασθής... καί νά τον παρακάλεσης. Ξερεις 

ό Εβραίος εκείνος ό μικροκαμωμένος δλο προοδεύει καί τό 
χοεωστεϊ ’στή γυναικά του

ϊ -—  ’Εκείνος ποΰ ’πήρε μιά άρπίστρα ;
—  Ν αί.. .
—  ”Α ... μά ήταν άρπίστρα. ..
—  Μ’ αγαπάς, Γ/ίουλίτσα ;
—  Ά ν  άμφιβάλλης, θά ’πή πώς δέν ’ξέρεις νά ζύγισης 

τήν αγάπη του άλλου. Σ ’ αυτόν τόν κόσμο, δλΓυς μ.οΰ τούς 
πήρε ό Θεός καί μ ’ άφισε εσένα καί τή Λιλή μου

—  Τότε λοιπόν αποφάσισε. Θά τοΰ ’πής δοό λόγια τοϋ 
διευθυντοΰ· θά κλάψης λιγάκι, καί αυτός ποϋ είνε τόσο

σκληρός γιά τούς άνδρας, είνε πονόψυχος γιά τις γυναίκες 
καί θά μέ ποοβιβάση.

Τά ’μάτια τής Γκιουλίτσας ¿θάμπωσαν ακόμη πειό πολύ, 
έρριψε τά χρυσά μαλϋάκια της 'πίσω καί μέ ικιά φωνή α λ
λόκοτη είπε-

—  Θά ’πάγοι.

Ό  Θανάσης τήν αγκάλιασε, τήν έφίλησε, απαράλλακτα 
’σάν νά φιλοΰσε πτώμα- δέν τήν έζέστανε ή αγάπη του. 
Στάθηκε κρύα, παγωμένη καί μέ τή ψεύτικη εύμορφΐά της, 
ώμοίαζε άγαλμα ποϋ δέν πονεί.

Εφυγε κατόπιν βιαστική, ’πήγε ’στήν κούνια τοΰ μ,ωροΰ
τγ)ς χ,χι το ειύε γιχ πολλ·/) ωρα χωρίς νά το <piV/)G7).

¥

¥ *
Μετά οκτώ ’μέραις ό Θανάσης προβιβάσθηκε καί ό διευ

θυντής, άμα περνά άπό εμπρός του, οταν θά κάμη τό γΰρο 
τοϋ μεγάρου τοΰ χρυσοΰ, σταματρί ’στό γραφείο του, τοΰ 
χαμ.ογε'ιά καί λέ ει δοό τρία καλά λόγια.

Ο διευθυντής, γέρων λεπτοκαμωμένος, μέ ένα λουλούδι 
’στήν κομβιοδόχη, κομψός, μέ βαμμένα μουστάκια, είνε ή 
προσωποποίησις τής λέςεως «γεροντοπαλλήκαοο» .

Μεσα στις μεγάλες σάλες τοΰ μ.εγάρου τοΰ χρυσοΰ, 
^αινετχ ι ooc.op-7) ττειο uixpo  αυτο τό ριιζ,οό άνΟοωτ^ά/Λ, ν.χI 

0[/.ως οι. κολοσσοί ττου γρζφουν^ του γυρίζουν κκί άοι-
στερα. τρέμουν σάν καλάα^κ έι/-τ:ρός του.

Ό  Θανάσης, οταν βλέπη τόν διευθυντή νά τοϋ χαμογελά 
καί νά άναφέρη συχνά γιά τήν ά;ία του, είνε τόσω ευτυχι
σμένος καί τόσω καμ-αρώνει, που πιστεύει καί ό ίδιος στήν 
άφία του καί δεν βλέπει μερικούς συναδέλφους, ποϋ χαμ.ογε- 
λοΰν με ειρωνείαν.

Τυφλόιθηκε τόσω άπό τή μεταβολή τοΰ διευθυντοΰ, ώστε 
δέν βλέπει τή μεταβολή τής Γκιουλίτσας. ’Εκείνο τό ευπα
θές πλασματάκι, άπό τήν παλαιά Γκιουλίτσα, φύλαξε μόνο τήν 
εύμορφιά. Δέν γελά οπως άλλοτε καί δέν κλαίει ποτέ. Τήν 
ενοχλεί η φωνη τής Λιλής καί τήν άπομ-ακρύνει δσω μπορεί- 
τήν έμ-πιστεύεται στά χέρια τής έλαφοάς γουβερνάντας της.

Μιά βραδυά σ’ ένα χορό co stu m e μιας συζύγου ενός πρε- 
σβευτοΰ. ή Γκιουλίτσα φόρεσε στολή Κιρκασίας. Μά τόσω 
ώραία, που οί εύμορφες τοϋ Πέραν θάμπωσαν δλαις καί έσβυ- 
σαν σιγά σιγά, γιά νά λείψη εκείνη

Ό  Θανάσης δέν έβλ επε . συλλογίζουνταν μόνο, πώς έγεινε 
τό θαΰμα νά ’ ρεθή σ’ αυτήν τήν άριστοκοατικήν σάλα ! ! δταν 
τόν ξύπνησαν δυό φωναΐς, ή μία πρίμο καί ή άλλη σεκόντο.

—  ΙΙοιά είνε αυτή ή εύμορφη ; έλεγε τό σεκόντο, ένα κομ- 
ψευομενο ά θρωπακιώ’βρΟΓίΘΓ έφημερίδος ποΰ παντοΰ γλυστοα)

—  Αύτή μ.έ τά τσερκεζικα ; είπε τό πρ!μ.ο· μιά γεροντοκόρη 
γνωστή ως κακή γλώσσα καί γνωρίζουσαδλα τά σκάνδαλα τοΰ 
Πε:α (δι’ αύτό φίλη πο/.ύτιμ,ος καί έμ.πιστος τοΰ reporter.)

—  Ναί.

—  Αύτή είνε ή νέα ερωμένη τοΰ διευθυντοΰ τής μπάγκας.
—  Τό ξέρετε καλά ; τό λαμβάνω ύπό σημείωσιν οπως βλέ

πετε
—  "Αν τό ξερω ! ! αύτή δέν κρύπτεται, είνε σύζυγος ενός 

βλακός υπαλληλίσκου καί τό θεωρεί τιιι>\>· της, νά ήνε ερω
μένη τοΰ διευθυντοΰ.

—  Σάς εύχαριστώ πολυ.
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—  ’ A . . .  σάς παρακαλώ.
— "Οχι, πάντοτε ¡χέ υποχρεώνετε μ.ε τκς πληροφορίας σοος.

—  Μεταξύ φίλων. . . .
Βρύσι ΐδρως πεοιέλουε τον δυστυχισμένο Θανάση'θά επνιγε 

το prim o και το secondo, άν δεν έ[χεινε έκεϊ καρφωμένο; σαν 
νά παρέλυε τά μέλη του. Τότε κατάλαβε πως είνε ξετοπτι- 
σμένος σ’ εκείνη την σάλα μέσα καί έχλώμιασε τόσω πολύ, 
ώστε ό διευθυντής τον ηρώτησε άν είνε άρρωστος. Τον συνε- 
βούλευσε μάλιστα νά ύπάγγι σ’τδ σπίτι νά ήσυχάσν) καί εκεί

νος άναλαμβάνει νά συνοίεύστ) τήν κυρ ίαν .
*

* ¥
—  Άθλία, μέ άπατας. . . άπατας τον άνδρα σου
—  ’Εγώ . . . . δεν τά κρύπτω . . .
—  Άθλία ! ! θ ά  σέ πνίξω άν εξακολουθείς νά όμολογγς 

το αίσχος σου. Κρύψου τουλάχιστον, ύποκρίσου τέρας.
Ή  Γκιουλίτσα έ'πεσε κατά γης (μέ την στολήν της Κιρ - 

κασίας) καί είπε.
—  Σκότωσέ με. Έ γ ώ  είμαι πεθαμένη άπο καιρό πολύ. . . 

Σ ’ αγαπούσα καί '/¡μην ευτυχισμένη. . . τώρα, έσενα σε περι- 
ριφρονώ,μόνοςσου μέ ώθησες σ’τόν κακό δρόμο. Τογεροπιθηκο 
τόν περιφρονώ, γιατί ξέρει νά έπωφεληται από τη φτώχεια 
καί από τη μικροφιλονικεία των άλλων ! ! μα οτι περι
φρονώ περισσότερο, είνε η Γκιουλίτσα ! ! Πιστεύεις ( ντρετου- 
μαι νά φιλήσω τό παιδί μου. Δυστυχία στον άνθρωπο που περι- 
φρονει τόν εαυτό του. "Αχ ! τά είπζ όλα, σκότωσε με τωρα.

Τό χέρι του Θανάση, έ'πεσε ξενευρισμένο καί άρχισε νά 

κλαίη πικρά.
’ Αλεξάνδρα Παπαδοπούλόυ.

ΤΟ ΕΝ Β Ε Ρ Ο Λ Ι Μ  Σ Ϊ Ν Ε 4 Ρ Ι 0 Ν  Π Ρ Ι Μ
Ή  υπέρ των δικαιωμάτων της γυναικός κίνησις είνε νεω

τεριστική διά την Γερμανίαν καί μ.έχοι της σήμερον δέν ε ■ 
δρεψεν επιτυχή θρίαμβον.

Μερικαί τολμ.ηραί κυρίαι ώρκίσθησαν νά εμφυτεύσουν μέσα 
εις την πρωτεύουσαν τ^ς πειθαρχίας καί τ'ής ιεραρχίας την 
ιδέαν της χειραφετησεως καί επί τίί ευκαιρία τ*η; έν Βερο- 
λίνω έκθέσεως συνεκάλεσαν συνέδριον κυριών διά νά δώσνι εις 

την Γερμανίδα μάθημα πρω τοβου .Ιίας.
Διά τό συνέδριον τοΰτο δέν έφαντάσθησαν αριθμόν άνείντε- 

ρον τών πεντακοσίων κυριών καί όμως ό άριθμ.ός των έδιπλα- 
σιάσθη. Προσηλθον έκ τοΰ Βοροα καί έκ της Μεσημβρίας καί 
από τά τέσσαρα σημ.εΐα τοΰ όρίζοντος, από τήν Αυστραλίαν, 
την Αίγυπτον, τόν Καύκασον.

Καί τοιουτοτρόπως έξετυλίχθη, μέ μερικά; απλοϊκότητας 
καί μέ μερικά; ύπερβολάς εις τινα σημεία έκθεσις πολύ πε
ρίεργος τ-ής τύχης της γυναικός δι’ όλα τά βάσανά της καί 
δΓ δλας τάς προσπάθειας της προς βελτίωσιν της τοταύτης 

καταστάσεως
Ή  άνάλυσις του ζητήματος εις τά πραγματικά αύτης 

στοιχεία ήτο τό μάλλον ενδιαφέρον σημειον του συνεδρίου.
Διότι αΐ συζητήσεις μόλτον την καλλιέπειαν τών ρητόρων 

περιεστράφησαν επί θεμάτων πολύ μελετηθέντων καί έξαν- 
τληθέντων μάλιστα, καί α' λύσεις, αί όποϊαι προετάθησαν 
δέν ήσαν εντελώς πρωτότυποι.

Τό ζητημα τ·ής χειραφετησεως εις τήν Γερμανίαν δεν ε -  

γέννησεν ί'σως ή αγάπη τής ίσότητος και της ανεξαρτησίας, 
άλλ’ οίκονομ.ικοί υπολογισμοί. Τό τοιοΰτον είνε τοσον λογικον 

όσον καί σκληρόν.
Χωρίς ν’ άναφέρωμεν τήν εργατικήν τάξη», της οποίας η 

κακομοιριά είνε ασθένεια χρονία, ή μεση τάξις υπεφερε κατα 
τά τελευταία έτη μέγαν κλονισμόν τής ευμάρειάς και τ*75ς 
ασφαλείας της εις ολα τά σημεία του υλικοΰ βιου και τνίς 
καταστάσεως ταύτης τούς αντίκτυπους ήσθανθη πρώτη η 

γονή.
ΙΙεριωρίσθη ό αριθμός τών συνοικεσίων II νεα κορη ευρι- 

σκεται εις τήν ανάγκην νάκερδίζγ τόνάρτον της.’Ερρίφθη κατ 
άρχάς εις τήν μόνην διέξοδον, τήν οποίαν ευρισκεν : εις την 
διδασκαλίαν. Καί εύρε καί τήν διέξοδον ταύτην φραγμένην 

από τούς άνδρας στενώτερον παρά εις άλλους τόπους, και 
αυτήν ακόμη τήν διαπαιδαγώγησιν της θηλειας νεοτητος 

διηύθυνεν ό άνήρ.
*Η κατάστασις αυτη κατέστησε δυσκολωτερον τον συνα

γωνισμόν, ή δέ κυβέρνησις, ή όποια άπεκλειε την γυναίκα απο 

τάς άνωτέρας σπουδάς, προσεθετε νεα εμπόδια.
Κανείς δέν έλησμόνησε τον τοαγικοκωμικον αγώνα δια να 

πατήσγ ή γυνή τά βάθρα τοΰ πανεπιστήμιου.
Εις τήν Λειψίαν καί εις τό Βιρολΐνον κλητήρες εφρουρουν 

τήν είσοδον του πανεπιστημ.ίου διά νά μη είσελθγ ο εχθρός. 
Ά λ λ ’ αί βιωτικαί άνάγκαι κάμ-νουν τόν άνθρωπον πολυμη- 

χανον καί εξαλείφουν καθιερωθείσας προλήψεις.
Παροιμία γερμανική λέγει OTt : ή ανάγκη αναλύει και αυ

τόν τόν σίδηρον.
Αΐ γυναίκες ήοχισαν νά ευρίσκουν προστάτην ισχυρόν, ως 

π .χ .  τόν δοΰκα της Βέδης.
Ή  Βέδη έγεινε πρότυπον πολιτείας, και πολιτείας αντι- 

προσωπευούσης τήν θείαν πρόνοιαν διά τήν γυναίκα, ή όποια 
ήθελε νά διδάξγι Υ πά ρχει διά τήν γυναίκα εις Βαλκοούην 
από τοΰ 18 9 3  γυμνάσιον τής μέσης παιδεύσεως άπαράλλα- 
κτον μέ τά γυμνάσια τών άρρένων καί υπάρχει, όπως άδε- 
ται καί ζήτημα νά ίδρυθή πανεπιστημ.ιον δια την γυναίκα, 
τό όποιον θά μορφώσγι ύφηγητρίας καί διδάκτορας. Αι πυλαι 
τοΰ πανεπιστημίου ήρχισαν νά ύποχωροΰν.

Τί διαφορά εις τό άλλο άκρον τής Ευρώπης. Χώοαι του 
νότου ήλθαν νά έξομολογνθώσιν ότι ή ιδέα τής χειραφετη- 
σεως υπάρχει εις αύτάς άπλούστατα ως ιδέα άπομακρυσμε- 
νη. Καί τό φαινόμενον αύτό χρεωστεϊται εις τήν γλυκεΐαν 
ζωήν τήν όποιαν ταις χαρίζει ή πέριξ φύσις καί ή όποια κα
θιστά εύχαριστηιχένον τόν άνθρωπον καί εις καί χαμηλό
τερα στρωμ.ατα.

Ή  σενιόρα Μοντεσόρα, διδάκτωρ, ή οποία σχεδόν μονη 
άντεπροσώπευε τάς γυναίκας τής ’Ιταλίας άπεδειξεν οτι τωρα 
μόλις εγείρεται ή Ίτα λ ίς  γυνή. Καί ή πρώτη κίνησις εγεινεν 
εις τήν Λομβαρδίαν, τήν όλιγώτεοον ιταλικήν τής ’Ιταλίας.

Τήν διασκεδαστικωτέραν εικόνα τής όπισθοδρομικότητος 

τών Νοτίων χωρών Ιδωκεν ή Δεσποινίς Λουίζα Έ ϋ  Πόρτο, 
άπεσταλ,μένη τής Πορτογαλλίας. Θά ήτο ί'σως φρονιμωτερον 
νά έλέγομ.εν αύτοαπεσταλμ.ένη όπως εξάγεται έκ τών ίδιων 
της λόγων. Ή  santa sim plicita  τών Πορτογαλλίδων άπο- 
βαίνει απίστευτος «είνε, ούτως είπειν, τό λάθος του κλη·
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ρου» ’Επί δυο καί ήμίσεωτ έκατομ.μ.υρίων γυναικών 2 5 , 0 0 0  
μόνον γνωρίζουν γραφήν καί άνάγνωσιν. Ή  νέα κόρη μόλις 
άπομάθϊ) στοιχειώδη / τινά νυμφεύεται διαζύγιον δέν δίδε
ται. "Ας σημειώσωμεν ότι δέν παραπονοϋνται διά τήν συνέ
πειαν αυτήν τής ζωής τής αιωνίως εύρισκομένης εις άνηλι- 
κιότητα καί υπό κηδεμ.ονίαν. Ή  Δεσποινίς ’Έ ϋ  Πόρτο κατε- 
ξανέστη επίσης καί εναντίον τοΰ άνεγνωρισμένου δικαιώμα
τος τοΰ άνδρός νά έμποδίζν] τήν γυναίκα από τοΰ νά γράφγί 
καί νά δημοσιεύγ τά έργα της.

’Από τοΰ Βορρά έρχεται τόφώς του γυναικείου ζητήμ.ατος. 
Μάς τό απέδειξαν.

Δέν πρόκειται πλέον νά έκλιπαρήση τό δικαίωμα διδασκα
λίας,όπως αί Γερμανίδες. Εις τάς Σκανδιναυϊκάς χώρας είνε 
προ καιροΰ ζήτημα λυθέν Καί όταν ή κ. Στρίτ τής Δρέσδης, 
ένθουσιασθεΐσα έζήτησεν υπέρ τής γυναικός τό δικαίωμα τής 
ψήφου, ή κ. Δαλγρέν παρετήρησεν ότι προ πολλοΰ εις τήν 
Σουηδίαν ή γυνή ψηφίζει διά τούς δημ,οτικούς συμβούλους καί 
δρά έν τή κοινωνία παντοιοτρόπως. Καί τώρα ύψωσε τά 
βλέμματά της εις τήν υπάτην κοινωνικήν καί ηθικήν έξου - 
σίαν καί εκφράζεται μέ ελευθερίαν, ή οποία θά έφερεν εις α
μηχανίαν τούς απλοϊκούς άνδρας.

Εις τήν εναντίον τής οινοποσίας σταυροφορίαν πρέπει νά 
προστεθί) καί ή εναντίον τής χαλαρά; ηθικής σταυροφορία, 
ύπέρ τής όποιας αί κυρίαι αύται είπον ό'χι εις τήν Λατινικήν 
πράγματα ορθά, σκληρά, άλλ’ ανωφελή.

Τό συνέδριον αδίκως θ’ άπεκαλεΐτο γυναικεΐον άν δέν έγί- 
νετο λόγος καί περί τουαλέτας· Πολύ αύστηρώς ωμ.ίλησαν 
χάριν τής υγιεινής, τής υγείας καί τής δυνάμ.εως τής μελ- 
λούσης γενεάς

Ή  συνεδρίασις ήτο έκ τών ζωηροτάτων. ΤΗτο έπίσης τό 
μειδίαμα τοΰ συνεδρίου. 'Ο κορσές ή'κουσε τόν συνήθη Φιλιπ
πικόν του. Αύτός παραμ.ορφώνει τήν φυλήν. Όλιγώτερον εύ-
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ΚΛΕΙΣΤΟΝ ΣΤΟΜΑ
ί·

Φριχώοης αγωνία έζωγραφήθη Λ : τον προσώπου τον. Τά χαρακτηριστικά 
τον ηλλαξαν τόσον αποτόμως, ώστε ή νεαρά γονή ώχρίασεν έκ τρόμον* ό προ 
αυτής γηραιός χαι χατεσχληκώς Γοδεφρ,ουα, δεν ήτο πλέον εκείνος 8ν Ιγνώρι- 
σι χαι Ιν τούτοις έπί τον προσώπου τον άπετυποΰτο ηρωικόν μεγαλεΐον !

Ηδυνήθη τέλος ν’ άποχαιρετήση τά εγκόσμια διά τών λέξεων τούτων : Ά  
ΐυλή l*ou Πατρίκιε, πώς ή'θελον νά τον άναμείνω. Καί μετά βραχειαν σι
γήν εν ό'νομα ήλθεν εις τά χείλη τον, όνομα όπερ από τής παιδικής ηλικίας 
τον δεν επρόφερε καί όπερ ή σύζυγός τον συνέλεξε χλαίονσα γονυπετής παρά 
τήν κλίνην, ώς ικεσία έλπίδος, όνομα θερμής προσευχής έν τω στήθει έγκε- 
άλεισμένης, απορρέον από άφωσιωμένης καί πιστής καρδίας !

Θεέ ! Ναί· άπέθανε Επικαλούμενος έπί τοός περί αν'όν, έπί τήν όλολύζον- 
σαν παρα τό πλευρόν τον σύντροφόν του, τήν προστασίαν τον ©εοΰ, τον ύπερ- 
τατον ό'ντος !

γ Περι τήν πέμπτην ώραν χατέφθασεν εις τόν σταθμόν ό Πατρίκιος μετά τον 
συμβολαιογράφου* ούδεμία άμαξα άνέμειεν αυτούς. [Ιαράδοξον έ’λεγεν ό νέος' 
τι αρα γε συμβαίνει ; και πεζή ώδενσαν πρός τόν πύργον. Ούδεΐς επαρουσιά- 
«θη εις τόν άντιθάλαμον πρός υποδοχήν των.

Κύριε, είπεν ό Πατρίκιος πρός τόν Συμβολαιογράφον, λάβετε τήν καλο
σύνην νά καθίσητε με/ρις ού "δω τι συμβαίνει επάνω. Επανέρχομαι τα χέω ς!

τυχής ένταΰθα ή εις τούς Παρισίους δέν ευρεν ού'τε ένα ύπεοα- 
σπιστήν. Ούτε εύρον δΓ αυτόν έλαφρυντικάς πεοιστάσεις.

Ή  έξωτερική ένδυμασία έτέθη έπίσης έπί τοΰ τάπητος, 
ό'χι έλαφρώς,όπως άλλοτε εις τήν όδυν ειρήνης. Μακράν το ύ 
του. Αί Άγγλίδες έζήτησαν τήν εγκρισιν τών συνέδρων διά 
στολήν σύμ,φωνον μέ τήν λογικήν, τήν οποίαν καί περιέγρα- 
ψεν· συνεφώνησαν ότι ή άπλουστέρα, ή μάλλον υγιεινή, ή 

μάλλον χαρίεσσα στολή είνε ή στολή τών ποδηλατίδων. ’Ε 
κεί έγώ νομίζω ότι θά κατέληγε καί χωρίς τό συνέδριον.

Αυτή ή ζωή τών ιδεών, αί όποϊαι ωρίμασαν ύπό διαφόρους 
ήλιους ήτο ολίγον θορυβώδης καί πλήρης καπνών. Εις τήν 
παρελασιν αύτην τών ιδεών, αί όποϊαι άπέρρεον άπό όλας 
τάς γωνίας τοΰ κόσμ,ου ύπήοχον καί χίμαιραι καί πράγματα 
ανωφελή καί σημεία απατηλά. Ά λ λ ’ έν γένει κατά τάς ο
κτώ αύτάς ημέρας τνίς συσκέψεως μ.έ καλήν θέλησιν καί σο
βαρά έπιχειρήματα, πλεϊστα ζητήματα έμελετήθησαν.

Μερικαί αθλιότητες εις τήν ζωήν τνίς γυναικός είνε άλη- 
θέσταται δυστυχώς, άν καί τά προτεινόμενα φάρμακα είνε 
παράβολα ή άνεπαρκ·η. Πρέπει νά ένερχήσουν μέ τήν φρόνη- 
σιν τοΰ Γ κ α ϊτε .  Τί βλάπτει άν θεότρελλα χοροπηδά ό μοΰ- 
στος ; θά γείνη μιά μέρα κρασί.

Έ κ  του Παρισινόν T e m p s ’Αλεξάνδρα, Οαπαδοποΰλου
 ■·>----------

Γ Υ Ν Α ΙΚ Ε ΙΟ Σ  ΚΟ ΣΜ Ο Σ
(Παρισινή άνταπόκρισις)

Μέ ό'σα χκί αν λέγουν καλά διά τά νέα τοΟ συιμοΟ δημιουργήματα, δέν 
ήμπορεΐ τις νά μή μ-λαγχολή, δταν βλέπη ότι τό τόσον ώραΐον καί ισοϋψές 
φόρεμα, τό όποιον έπί τόσα ετη τώρα ε’κνριάρχησε, αρχίζει νά φορτόνεται μέ 
τόσα στολίσματα καί τόσα πτυχωτά καί φουσκωτά εξαρτήματα.

Καί οί στολιψ οί αότοί δέν περιορίζονται δυστυχώς μόνον εις τά κάτω ακρα 
τοΰ φορέματος, αλλά σιγά, σιγά καί λάθρα άνοβαίνουν υψηλότερα, σ-/ηματί- 
ζουν Ιμπροσθέλας καί διάφορα αλλα νέα σχήματα αμφιβόλου γραφικότητος.

Ευτυχώς οτι έ®’ οσον τά φορέματα φορτόνωνται τά περικόρμια Ιλαφρόνονται 
ιδίως άπό τά πολύ μεγάλα μανίκια τά όποια ειχον άπό τίνος μεταβάλλει τόν

Έ π ί  τής μεγάλης κλίνης του, ό Γοδεφρουα ε’φαίνετο κοιμιύμενος ένδεδυμέ- 
νος. Ή  φυσιογνωμία αϋτοΰ ητο ήρεμος* άπό τών χαρακτηριστικών του πασα 
έ'κφρασις παθήσεως ειχεν έξαλειφθή, καί διεχύθη έπ ’ αυτών τά ύφος άνδρός 
τεσσαρακονταετοϋς οπερ ώφειλε νά έ'χη καί έν τή ζωή.Τόν θάνατον τοΰ φίλου 
του ήννόησεν ό Πατρίκιος ιδών τάς χεΐρας κρατούσας τόν Ισταυρωμένον μέ 
τήν αδεξιότητα έκείνην τοΰ άχάμπτου σώματος, καί μετ’ αΰτοϋ τά ρόδον όπερ 
έ’λαβεν άπό τοΰ περιχορμίου τής Εύγενίας. 

j Είσελθών ό νέος χατέπεσε γονυπετής πρός τής νεκρικής κλίνης καί έκ τοΰ 
ύπό πολλών θλίψεων πιεζομένου στήθους του, έξήλθον λυγμοί, λυγμοί σπα
ραξικάρδιο’ , συγκλονίζοντες άπαν τό σώμά του.

Υπόκωφοι ολολυγμο’ι άπήντονν εις τά δάκρυα του, άπό τοΰ Ιτέρου τής κλί
νης μέρους. Χωριζόμενοι ύπό τοΰ θανάτου ώς Ιχωρίσθησαν καί έν τή ζωή* ό 
Πατρίκιος καί ή Ευγενία έκλαιον.

’Εν τούτοις ή μήιηρ Σωβάλ, διατρέχουσα τόνοικον άπό τοΰ ύποστέγου μέχρι 
τών αυλών, εόιδε τάς άπαιτουμένας διαταγάς* διότι ό θάνατος είναι οχληρός 
επισκέπτης. "Η έν καλΰβη ή έν άνακτόρω ε’ισέλθη, θά παράσχη πλείονας 
Ινοχλήσεις καί μέριμνας ή ή έπίσκεψις πρίγκηπος. Εΐσελθοΰσα έν τή αιθούση 
μέ λυχνίαν άνά χεΐρας, ή "Ρουμανις έξεπλάγη παρατηρήσασα καθήμενον Ιπί 
άνακλ/ντρου άγνωστον άνθρωπον, έχοντα τάς χεΐρας έντάς τών θυλακίων αύ- 
τοΰ, φέροντα εισέτι τόν πίλον του, καί τό έπανωφόριόν του κομβωμένον μέχρι 
τοΰ τραχήλου, άφοΰ ούδεΐς έπεμελήθη ν’ άναζωπυρώση τό πΰρ τής Εστίας.

Ό  άγνωστος ήγέρθη φρονών ότι ήρχοντο δι’ αυτόν, ?να τόν όδηγήσωσι παρά 
τώ άσθενεΐ.

—  Αναμένετε τινα, κύριε ; ήρώτησεν αυτόν άγερώχως ή μήτηρ Σωβάλ.
—  Είμαι ό Συμβολαιογράφος, είπεν ό άγνωστος προσκλίνων. Μέ έζήτησεν 

ό κύριος ’Αντώνιος Γοδεφρουα . . .
'Ο Γοδεφρουα άπέθανεν ! είπεν ή Μάρτσκα— κεραυνοβόλον ρίψασα βλέμμα 

έπί τοΰ άτυχοΰς ξένου.
—  'Αλλα τοΰτο δέν είναι σφάλμα μου, έψέλλισεν ό Μομπουργέ, ουτινος οί
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γυναιχεϊον χορμόν εις τερατώδη έξαμβλωματιχόν δγχον. Έ ν  γίνει ο'ι σήμερον 
στολισμοί των περιχορμίων είναι πολύ μετριώ:εροι πιοσαρμοζόμινοι άχριβώ; 
επ' αυτών, πράγμα τό όποιον στολ'ζει θαυμάσια τάς μέ ώραίον χαί γεμάτο” 
θώραχα χαι κανονικά; γραμμάς γυναίκα:. Συ/ιιθίζοιται άχόμη τά φουσκωτά 
χαί πολύπτυχα περιχόρυια, άλλά από ήμέρχς εις ήμέραν στενευόμενα χα1 
απλοποιούμενα. \ί ισ/ναί χχί πολύ λ.ειττσφυεΐς γυναίκες δεν θά αποχωρισθοΰν 
βεβαίως αύτών μέ εύχολίαν, διότι έχάλυπταν το'σα χενά χαι τόσας άτελείας ττ,δ 
θωραχιχής κατασκευής των. Και θά ’έχουν δίκαιον. Είναι παραφροσύνη να 
έγχολποΰταί τις συρμο'ν, ό όποιος ήμπορεϊ χαί χατ- έλάχιστον νά άσχημίση 
τήν φυσικήν καλλονήν.

Τό χοντογουνάχι είναι χαί πάλιν τοΰ συρμοΰ, άλλα χάπω; τροποποιημένον 
Είναι έχ των Ενδυμάτων τά όποια παγαίνουν ανεξαιρέτως εις ολα τά σώματα. 
Τό μανίχι μετεβλήθη ούσιωδώ;. Τό αχαρι έχεΐνο χαί αηδές φούσκωμα ήλα-;- 
τώθη μάλλον χατπργήθη χαθ ’ ολοκληρίαν. Τό μανίχι σήμερον, στενύνεται 
Επαισθη-’ώ :, προσαρμόζεται σχεδόν επί τοΰ βραχίονα:, άφίνον επί τέλους τάς 
γραμμάς τοΰ σώματος έλευθέρας, χαί μή χαταστρέφον τήν αρμονίαν αύτών.

Την συνήθη ζαχέταν άντιχαθιστοΰν σήμερον οί γνωστοί σάχχοι, οί τής πα 
λαιοτάτης εποχής, ή έσυνειθίσαμεν νά βλέπωμεν έπί τής ρχχεως τής μάμμης 
μας ή των γυναιχών τοΰ λαοΟ. Χωρίς ραιράς ισοϋψείς, μέ δύο μόνον λοξεύ - 
ματα εις τά πλάγια αποτελούν τήν τελευταίαν έπινόησιν του Άγγλιχοϋ συρμοΰ·

Καί μία παρατήρησις ούσιωδεστάτη διά τά; επιθυμούσα; νά Ινδύωνται εύ
μορφα, Ό ,τ ι  δίδει εις τήν ενδυμασίαν τήν χάριν χαί τήν σφραγίδα τοΰ χομψοΰ 
χαί τοΰ πρωτοτύπου εΤναι όχι τά ιδιόρρυθμα σχήματα άλλ’ ιδίως ή εύμορυιά, 
ή έχλεχτή ποιότη; τοΰ υφάσματος χάί ή επιτυχής Εκλογή των χρωματισμών.

Φ ςλό π α λο ς.

Σ Τ Ν Τ Α Γ Η

Ρ α  β ε ό λ ι* . 'Ανοίγεται φύλλον όχι πολύ λεπτόν με ζύμην απο γαλλικήν φα
ρίναν, εις τήν όπο'αν όταν ζυμόνετε άναμιγνύετ,ε χαι 2— 3 αυγα. Χωριστά 
Iτοιμίζετε χηαάν τον όποιον ψήνετε μέ ολίγον κρομμύδι, μέ πολό μαϊντανό, 
χαί μέ άρχετήν ντομάτα. , ,

’Απλώνετε τό φύί λιν σας εις σανίδ-^Έπ νω τοποθετείτε χατα διάστημά ανά 
μίαν μιχράν χουταλιαν χημά. Διπλόνετε έπειτα μέ τό ίδιον φύλλον, ή σκεπά
ζετε μέ άλλο χαί χω ρ’ζετε έπειτα τά ραβιόλια μέ Ενποτήριο ή μέ έν φλιτζάνι. 
Τό βράζετε μέσα εις ζουμί ’Έ χ ετε  έπειτα σάλτσαν άπό ροσμπίφ, ή καί σχέτην 
σάλτσαν άπό ντομάτα, τά σερβίρετε, εις τήν πιατέλλα, τά τίερεχυνετε μέ την 
σάλτσαν, τά έπιπάσσετε μέ τυρί ψυμένο, τά ζεματίζετε με βουτυρον χαι καλήν 
ορεξιν

ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΤΩΝ Κ Υ Ρ ΙΩ Ν
Ό  χ Φ ω σ τή ρ α ς ό διευθυντής του υποδηματοποιείου τών Κυριών επί τρί

μηνον σπουδάσας Εκ τοΰ σύνεγγτς εις τά Μέγιστα τών Παρισίων Εργοστάσια 
χαί τελειοποιήσκς τήν δύσχολον τέχνην τής εφαρμογής τών υποδημάτων χαί 
ώς έχ τούτο- τό ά-.ετον βάδισμα, χατώρθωσε νά έφαρμόση τό άρχαϊον Λό- 
γιον, «χαί Βήμα ποδός χαί γέλως όδόντων χ τ.λ .

Ποια Κυοία ή Δεσποινίς, καλαίσθητος δέν θά παραγγείλη εφέτος τά υποδή
ματά της εις τό τελείως ιύργανισμένον ’Εργοστάσιου τών Κυριών τό άνωθεν 
τοΰ Καιαστήματο; του χ. Φωστήρα. Ό τ ι  δήποτε δέρμα χαί ότι δήποτε σχή
μα αν ζητήση τις θέλει εϋρει είς.(πλυυσιωτάτην συλλογήν.

Τό ΰποδηματοποιείον τοΰιο τών Κυριών,τό Ιπίτής όδοΰ Σταδίου αρ.55ώρι- 
σεν ώς κατωτέρω τάς τιμάς τών έν αύτψ χατασχευαζομένων υποδημάτων, ών

ή

ΔΙΑ  Τ Α Σ  Ε Σ Π Ε Ρ Ι Δ Α Σ

Τόσον συνειθίσαμεν να βλέπωμεν^τό δνομα Ρωμαίόαι αδελφωμένου 
μ έ ο ,τι ή φωτογραφική καί φωτοτυπική καλλιτεχνία έχ ει να έπιδείξγι 
εις τήν πόλιν μας, ώ στε παράδοξος θά φανή ή είδησις, ότι οί Ρωμαι 
δαι έγειναν καί βιομήχανοι, ώσεί μή τους ήρκουν αί εις την Τέχνην 
έπιτυχίαι τω ν.

Καί ή βιομηχανία, εις ήν άθορύβως ε ιχ ε  πρό ετών έπίδοθή ό ετε- 
ρος τών αδελφών, όπέρυσιν άποθανών έπέφερε θαυμαστα αποτελέσματα. 
Ε ίχ ε  πρώτος τήν φιλοδοξίαν νά παρουσιασθή οίνοπνευματοπαραγωγός 
οχι μ έ κονία* νέας εσοδείας, άλλά μ έ τά παλαιότερα κονίάκ, τα δποϊα 
υπάρχουν εις τήν 'Ελλάδα.

Τώρα διά τάς εσπερίδας καί τάς άπογευματινάς συναθροίσεις αί οι- 
δέσποιναι ό'λαι πρέπει νά δραχθοϋν τή ς  ευκαιρίας, οπως μέ τάς αλλας 
έκ  τή ς  όδοΰ Έ ρ μ ο υ  προμήθειας των, προμηθεύονται καί τα παλαιό, 
κονίάκ Μαραθώνος Ρωμαίδου έκ τοΟ καταστήματος τών οπτικών ε ι 
δών τό έπί τή ς  όδοΰ Έ ρ μ ο υ .

σκληροί άφθαλ μοί προσηλούμενοι Iπί τής μητρός Σωβάλ, Ιτάρασσον αυτήν 
Ή λθον αϋθωρε', χωρίς νά χάσω οό'τε λεπτόν.

—  Ά λ λ ’ ό γαμβρός μου αληθώς σάς έχάλεσευ ; ήρώτησεν έκ νέου.
 Μάλιστα,χυρία εις φίλος του μέ ειδοποίησε νά παραλάβω μετ’ εμοϋ και

τήν διαθήκην.
—  Υπάρχει λοιπόν διαθήκη τοΰ ’Αντωνίου ; άνέκραζε περίτροιιος ή 'Ρου- 

μανίς. Ά λλά μετριάσασα τήν παραφοράν της προσέθηχε. Συγγνώμην, χυριε, 
έννοείτε εις τοιαύτην στιγμήν, τό παν προξενεί α’ίσθησιν* ύμείς λοιπον ηχου- 
σατε τας τελευταίας θελήσεις του ;

—  Μάλιστα, χυρία· δέν ΙγνωρΙζατε τοΰτο ;
  Ό χ ι  ; ούτε ή θυγάτηρ μου. Ά λλά , τά υπηρεσιακά χαθήκοντά σας δέν

σάς έπιτρέπουν νά μοί. . .
  Τουναντίον χυρία, οφείλω νά σάς ανακοινώσω τάς σχετικός προς την κη

δείαν τοΰ μακαρίτου θελήσεις του- επιθυμεί νά ταφή εις Ιίομεϋράς, α.ευ πομ
π ή :, άνευ ούδεμιάς ε’χ του εξωτερικού προσχλήσεως.

  Ό  ατυχής, πόσον ήτο μετιόφρων ! Καί αί λοιπαί θελήσεις του ;
— Άφίνει τήν περιουσίαν του εις τήν σύζυγόν του, είπεν ό Συμβουλαιογρά- 

φος άνοίγων τό χαρτοφυλάκων του.
—  Ε ίχε τόσον εύγενή καρδίαν ! έψιθύρισεν έκ νέου, η μήτηρ Σωβάλ ! λοι

πόν ή' θυγάτηρ μου είναι ή μόνη κληρονόμος τοΰ συζύγου της ;
—  Ναί, κυρία. Μόνον.....................
Ή  Ρουμανίς έρρίγησεν. 'Γπήρχε λοιπόν καί Εν μόνον ; — ή καρδία της 

έπάλλετο βιαίως, ώς εις τάς σπανίας περιστάσεις τοΰ βίου της. Ό  Συμβο
λαιογράφος έπανέλαβεν, άναγινώσχων τό Εγγραφον.

  Μόνον, έν περιπτώσει δευτέρου γάμου, η επιζώσα συζυγος άπολλυσι τά
δικαιώματα αύτής, άτινα θά διανεμηθώσι μεταξύ δύο συγγενών στενών τοΰ 
διαθέτου Καί ουδόλως φροντίζων περί τής έπιχειμένης θυέλλης, ό Συμβουλαι- 
ογράφος άνέλαβε τον πίλον αύτοΰ χαί ήτοιμάζετο νά άπέλθη.

Ά λ λ ’ ή Μάρτσκα, ήν βεβαίως ό ξένο; δεν Ιγνώριζεν, Εσπευσε νά θέση τό

»
Γόβες

Σαγρέ » 
Χρωματ # 
Σεδρώ » 
Σαγρέ » 
Λουστρίν.» 
Χρωματ. » 
Σεβρό · 
Σαγρέ » 
Λουστρίν.»

21.25 Μέ Λουιχιένζ 22.50
18 » 19.25
92 V 23.25
16 » 17.25

13.50 » 14.75
15 V 16.85
17 » 18.25
15 » 16.25
13 » 14.25
15 )) 16.28

ο ι α τ ρ ο ς κ  Γ Ε Ω Ρ Γ .  Α Ν Τ Ω Μ Ο Π Ο Τ Λ Ο Ι

Είδικως σπουδάσας έν Ιίαρισίοις τήν Όδοντοϊκτρικήν καί 

τά νοσήματα τοΰ στο'ματος.
Α έχ ετ α ι  χαά' έκάστη ν  ά π ό  τής 9 π . μ .

'Ο δός ’ Οφθαλ μταιτρείου ά ρ ιθ . 1 δές.

μανδύλιον εις τό θυλάχιόν της, έσχέφθη δτι δέν ώφειλε πλέον νά προσποιήται 
τήν άναίσθητον, Ινώ ή διάνοιά της έπέτα πράς τόν πρίγχηπα Κεμενέφ ούτινος 
ή περιουσία ήτο χολοσσιαία.Έν τη κινήσει έχείνη ή χείρ της εψαυσε τόν έν τώ 
θυλαχίω της φάχελλον τόν όποιον είχεν εγχειρίσει ούτή ό Γοδεφρουά, και έφ 
ού δπήρχεν γεγραμμένον άλλο ονομα ή τό ιδικον της. Η πρώτη αύτή, σκέ- 
ψις υπήρξε νά διηγηθή εις τόν Μομπουργέ παρά τίνος χειρός καί Οπό ποιας 
περιστάσεις Ελαβε τόν φάχελλον εκείνον, άλλ’ ή φρόνησις άνεχαίτισεν αύτήν. 
Άναλαβοΰσα δέ τήν λυχνίαν της, καί παραχλίνουοα ί'να διέλθη πρό αύτής ό 
Συμβουλαιογράφος : Συγγνώμην, κύριε, έάν δέν σάς κρατώ έδώ πλειότερον οφεί
λω νά Ινασχοληθώ εί; μυρίας λεπτομερείας Οχληρότατα; και οδυνηρας.

Καί μή μεριμνώσα τί θ’ άπεγείνετο ό άτυχή; τήν εχτην Εσπερινήν ώραν μό
νος έν μέσω τών αγνώστων αύτφ δρόμων του Βεαρν, ωόήγησεν αυτόν προς την 
θύραν,ταχύτερον ήοσον ή αβροφροσύνη έπεβαλλεν... Αλλ εκείνος πριν ή απέλθη 
Εσχε τόν καιρόν νά Ικτοξεύση κατ’ αδιής τά πάρθιον βέλο;. . Μη λησμονήτε 
δτι αί διαθέσεις· τοΰ θανόντος σά; όποχρεοΰν ε’ις τήν σφράγισιν, εις τήν Ερευ

ναν, εις. . * .
Καί ή κυρία Σωβάλ διακόψασα τόν προφήτην τής δυστυχίας, Εκλεισε όπισθεν 

αύτοΰ άποτόμως τήν θύραν, καί άνήλθεν εί; τό δωμάτιόν της Ενθα έκλείσθη επι 
τέταρτον ώρας, μεθ' δ έξήλθεν ήρεμωτέρα κατά τό φαινόμενον.

Ά ς  άναμείνωμεν τά γεγονότα, διενυιίτο. Πρό τής παρελεύσεως τριαχοσίων 
ήμερών, ούόέν Εχω νά πράξω' χαί έν.ός δέχα μηνώ» πολλά δύνανταε νά λα- 

βω<τι χώραν.
Μετά δέχα μήνας, περί τό τέλος τοΰ φθινοπώρου, τό ο’ίχημα τής όδοΰ Βιέν

ν η ς  είχεν άναλάβει τήν συνήθη αύτοΰ δψιν, με τήν διαφοράν οτι τό κλειοοκύμ 
βαλον παρέμενε κλειστόν καί ή φωνή τής βαρυπενθούσης νεαρά; γυναιχάς δεν 
άντήχει πλέον. Έ ν  Παρισίοις μόλις ένεθυμοΰντο τό δνομα τοΰ μ ο υ σ ι κ ο σ υ ν θ έ 

του Γοδεφρουά, χαί τής διασήμου αίοιδοΰ Εύγενίας Σωβάλ. ΤοΟτοκυρίως Εθλι

βε τήν μητέρα της. j
(’ Ακολουθεί).


