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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
οίκου. — Ή Γυναιχεία γυμναστιχή έν ’ Αγγλία (υπό χ. Μα

ρία; Δέγερβ).—  Ή  Χειραφετημένη (Οπό Μ άϊα;).—Μία έπίσχεψι; εί; τήν Έ χ - 
θεσιν (δπό έπισχεπτρία;) Οί γάμοι τοϋ Σολομωντο; χαΐ τή ; Σουναμίτιδο; .

Ή ψυχ,η του
Μ
(5 τρία;).— Ui γάμοι

(δπό χ. Ε λ ένη ; Γεωργιόδου).— Έ νωσι; Έ λληνίδων.— Β ιθλία .— Είδοποιή- 
σει;. —Έ π ιφ υλλ ί;. Συνετισμένο; Τύπο; (ύπό δο; Ειρήνη; Ζαδιτσιανοϋ).

Η Ψ Υ Χ Η  Τ Ο Υ  Ο Ι Κ Ο Υ
Τά κάλλη καί τάς γοητείας τής οικογενειακής ζωής, ή τ ι; 

ένέκλειε περισσοτέραν αύταπάρνησιν και ειλικρίνειαν καί α 
γάπην από τήν σημερινήν, έψαλλεν άπο των στηλών τούτων 
ή Έ σ τιά ; τήν παρελθουσαν Κυριακήν. Καί παρεπονεϊτο ή νο
σταλγούσα τό θάλπος ίή ;  οσημεραι σβειυμένη; εστίας, και 
διηγείτο μέ πόνον τήν ποίησιν των παλαιών επίπλων και 
τών άτέχνων λίκνων, τα  οποία ελικνιζαν άλλοτε γενεάς 
ολας, καί τά  όποια σήμερον δίδονται εις τούς παλαιοπωλη- 
τάς αντί άθυρματίων νεωτεριστικών. Και εις ωραιαν εικόνα 
αρρήτου μελαγχολίας έβλεπε τά  πρόσωπα τά  γηραιά καί σε
βαστά τοΰ οίκου παραγκωνϊζομενα, ως τα  έπιπλα και λησμο- 
νούμενα ώς αύτά καί μή εύρίσκοντα πλέον μιαν θέσιν ανα
παυτικήν, εις τήν όποιαν να ξεκουράσουν τα εκ της ηλικίας 
καταπονημένα σώματά των, και απο τή ; οποία; να δυνανται 
νά τείνουν τά ; χεΐρα; ε ί; φιλήματα καί ε ί; εύλογίας.

Είναι μελαγχολική ή είκών καί οδυνηρά ή αλήθεια αύτη. 
Ή  νέα ζωή δέν είσερχεται μόνον μέ τήν αύθάδειαν κατα- 
κτητοΰ ε ί; τό άδυτον τοΰ οίκου, συρουσα μεθ εαυτή; κο- 
σμον ολον ματαίων καί άσκόπων πραγμάτων, άλλ’ έρχεται 
μέ βανδαλικόν μένος, καταρρίπτουσα καί κατασυντρίβονσα 
καί τούς βωμού; τών παλαιών θεών και τα ; εν αυτοί; λα- 
τρευομένα; θεότητας. ’Εαν τουλάχιστον εί; την θεσιν τούτων 
είχε τήν δύναμή νά ίδρύγ νέους, έάν ήδύνατο νά φυσήσγ 
νέαν ψυχήν καί νά ζωογονήσν) νέα ιδεώδη καί νά άνοίξγ νεου;

ορίζοντας, έάν ύπό τήν νέαν /σημαίαν1 τη ; έκρύπτετο έν οίον- 
δήποτε σόμβολον τοΰ καλοΰ καί τοΰ εύγενοΰς, δέν θά 
υπήρχε τίποτε κακόν εις τήν μεταβολήν αύτήν.

Διότι άφότου είναι κόσμο; καί ύπάρχΐΐ άνθρωπότη; καί
μ · , , > / > -—μορφουνται κοινωνίαι και αναπτύσσονται πνεύματα και ες£υ-

, γ  , , , , ■ V ri ;  \  v j r  λγενιζονται ψυχαι, υπάρχει και μακρα σεφα, εςελιςεω ; και α λ
ληλουχίας κοινωνική; καί οικογενειακή; ζω ή ;,, ή τ ι; έκάστοτε 
συμιιωνεϊ πρό; τά  ιδεώδη τή ; εποχής, ήν. αντιπροσωπεύει 
καί προ; τήν ηθικήν ύπόστασιν τών λαών, ών τήν έθνικήν

r , yπορείαν κανονίζει.
·, ' Τ '  * y ν ^ ν - £λΐ , λ γ,'Τ) ,Αλλ Υ] νεα ζωή, κοσμοπολιτις οια την ανΰρωποτητα εν/ / \ Λ -s r I VI ' Χ·.

γένει, έπιζήμιο; , καί διά τού; μεγάλου; άκόμιη κα,ι προηγ
μένους ε ί; τόν πολιτισμόν λαούς, ευρίσκει έξαιρε.τικώ; γόνι
μον έδαφο; δι’ ήμά; καί άποβαίνει επικίνδυνος, διότι παρα
λύει τού; συνεκτικού; δεσμούς, δι’ ών τά άτομα καί αι κοι-
νωνίαι προάγονται καί οί μικροί λαοί γίνονται ισχυροί καί ά<α-

C.Y* Χ .Ι  Γ ίΙ νΤ ϊ X Τ ,Υ Υ \  α τ  iταβλητοι. τ ;· i ‘-Ό ·■—/ '' ΛΌ·, ν. .
·' ’Εάν τά  θεμέλια του οίκου, τοΰ πυρρήνο; -τούτου τοΰ κοινω- 
νικοΰ οικοδομήματος, σαλεύωνται καί κλονίζωνταε διά τή ; 
παραλύσεω; τών δεσμών τή ; άγάπης, τοΰ σεβασμού'καί τή ; 
στοργής, βεβαίως καί αύτό τό κοινωνικόν οί^οίδόμημα θά 
απειλή πτώσιν, βεβάίω;: καί I λάό; θά μπόκειται ε ί; κίνδυ
νον, βεβαίως καί ό έθνικό; βίο; καί αύτή ή εθνική ύπόστασι; 
θά γ ίνετα ι προβληματική.

Καί τά  θεμέλια τοΰ οίκου κλονίζονται, άφ’ ή ; στιγμή ; 
ή έοήμωσι; καί ή έγκατάλειψ ι; διαδέχεται τήν άλλοτε έν 
αύτώ βασιλεύουσαν χαράν, άφ’ ή ; ή έν αύτώ ζωή κατέστη 
μόνον έφήμεοο; καί παροδική, άφ’ ή; αντί προσφιλοΰ; ασύ
λου, ε ί; τό όποιον καί ή ψυχή νέας αντλεί ήδονά; καί τό 
σώμα άνάπαυσιν καί ό ναϋ; δυνάμεις,μεταβάλλεται ε ί; σταθ
μόν πρόχειρον, ε ί; τόν όποιον ούδέν συγκρατεΐ, ούδέν συγκινεΐ, 
ούδέν τέρπει.
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Ά λ λ ’ ή[/.εΐς αν καί ή είκών τής Έστιάδος είναι εξ ίσου 
πιστή οσον και πειστική καί αληθής έν πολλοϊς, δεν δυνα 
μεθα νά πιστεύσωμεν δτι είναι καί τόσον γενική, ρτι έπεκ- 
τέίνεται είς τόσαν εύρύν κύκλον. “Οτι υπάρχει τάσις κάπως 
επικίνδυνος πρό; εγκατάλειψιν καί παραμέλη,σιν τής καλής 
οικογενειακής ζωής άλλων χρόνων τούτο είναι αληθές. Ό η  
έγκόλπούμεθα άμελετήτω ; καί άνευ ανάγκης πάντα νεωτε 
ρισμόν, μόνον καί μο'νον άπό ματαιότητα καί μανίαν |έπιδει- 
ξεως είναι βέβαιον. ‘Ό τι αί άπορώτεραι τά ξε ι; αντιγράφουν 
τάς εύπορους έν τν5 ματαιοτητι τής έπιδείξεως έπί ζημία 
τή ; οικογενειακής ζωής είναι άναντίρρητον. Άλλ' υπάρχει 
καί μέγάλη μερί; οικιών, είς τάς οποίας ή ζωή τοϋ κόσμου 
δέν εισχωρεί πέραν τή ; αιθούσης» καί είς τάς οποίας συνδαυ
λίζετα ι ύπό τής οίκοδεσποίνης τό πΰρ τής εστίας, άν δχι μετ’ 
ί'του πρός: άλλους χρόνους φανατισμού, αλλά μ ετ’ αρκετής 
επιμονής καί άφοσιώσεως. Είς αύτάς έμειναν άθικτα καί ά- 
νέπαφά ώς πολύτιμα κειμήλια καί τά  άναπαυτικά τών γ ε 
ρόντων καθίσματα καί τά άπέριττα οικογενειακά σκεύη,χάρις 
έίς τά  όποια ό πάππος καί ή μάμμη μάς έπαναφέρουν είς 
άπώτατόν παρελθόν καί μάς διηγούνται εποποιίαν δλην τών 
χρόνων εκείνων.

Τοϋτο δεν μάς ¿μποδίζει νά άνησυχώμεν διά τό μέλλον 
καί μετά τή ; άπεγοητευμένης έστιάδος νά κρούωμεν καί 
ήριέΐς τόν κώδωνα τοϋ κινδύνου. "Ο,τι δέν έπετελέσθη καθ’ 
ολοκληρίαν, δύναται νά συντελεσθη βαθμηδόν καί κα τ’ ολ,ί 
γΟν. Τό μόλυσμα έχει διαδοθή είς ολας τάς κοινωνικά; τ ά 
ξεις, καί ή έκτό; τρΰ οίκου ζωή κρύπτει ύπό τό ελκυστικόν 
έξώτερικ,όή της κίνδυνον, ύπό τοϋ όποιου πρωτίστω ; καί κα τ ’ 
εξοχήν άπειλούμεθα ήμεΐς, αί γυναίκες αί τόσον πομπωδώ; 
τιτλοφορούμενα’, βασίλισσα·, τοϋ οίκου. Ναι, τό βασίλειόν 
μα; καταπ ίπτει, καί τό στέμμά μα ; άμαυροΰται όλονέν.

Τά ΐύμαρή καί πολυτελή ξενοδοχεία, αί λέσχαι, τά  κα 
φενεΐα, ή ύπαίθριο; ζωή έρημόνουν ήμ.έρ$ τ ·?5 ημέρρι τούς, 
οίκου; μας καί τείνουν ί'σω; είς. τήν έντελή έκθρόνησίν μας. 
Καί έάν είς τοϋτο πτα ίη  ό ανή,ρ, ό τόσον προθύμωρ άποσκιρ- 
τών άπό του; κόλπου; τή ; οικογένεια; του, πταίομεν ομω^ 
καί ημείς» « ί  όποϊαι δχι μόνον δέν πρησπαθαΰμεν νά κατα- 
στησ'ώ(λ8ν »τάς· οικία; μας κέντρα έπαγωγά καί εύχάριστα, εί; 
τά  οποία νά θερμαίνεται ή καρδιά άπό αγάπην καί νά εύ- 
μαργί τό σώμχ άπό στοργικήν περίθαλψιν καί νά ήρεμ$5 τό 
πνεϋμα άπό γαλήνχν καί ησυχίαν, αλλά , λιποτάκται τή ; 
έσάίας, άκολουθοϋμεν τό παράδειγμα, έκείνων, περιάγουσαι 
άπό πρωίας μέχρι ¡ εσπέρας τήν ανίαν μα ; καί τήν ματαιό- 
τήτά  μα ; ά π ’ έδώ καί άπ ’ έκεϊ, χωρίς κανένα σκοπόν καί 
χωρίς καμμίαν μεγάλην πραγματικήν άπόλαυσιν, έξ έκείνων, 
αν οποΐαι κάτι άφίνουν καί ε ί; τό πνεΰμα καί ε ί; τήν ψυχήν.

ζ ;  Η Γ ΐΗ Κ Α Ι Τ Ε Κ Ε  T t t l í  ΓΤΗ ΑΙΚΟ Η  Τ0ΐ  Ε Ϊ Ρ Μ Ϊ Ϊ
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Φυσικωτατα, προκειμενου περί γυμναστικής, έξ Α γ γ λ ία ; 
έρχονται πάντοτε αί πρώται μεταρρυθμίσεις. Λοιπόν αντί 
τοϋ..τραπεζίου, τοϋ ποδηλάτου, τή ; κωπηλασία; καί τοϋ τέν- 
ν ι;, τά  όποια ήμέρίη τ^  ήμέρ$ διαγράφονται άπό τά προγράμ
ματα τή ; γυμναστικής ΐνα άντικατασταθώσιν άπό τέχνας 
χειρωνακτικά; ώ , τήν τοϋ ξυλουργού, τοϋ κλειθροποιοϋ καί ά.

Κατά πρώτην φοράν αί τέχναι αυται είσήχθησαν ε ί; τό 
North London Collegiate, είναι δε τερπνότατου θέαμα 
η επισκεψι; τών μικρών καί κομψών εργοστασίων τή ; σχολή;, 
εις τα οποία ώραϊαι καί άνθηραί κόρυι σύρουν μέ τά ; λευκά; 
χείρα; των τήν πλάνην έπί τών σανίίων ή χωρίζουν χονδρά; 
δοκού;. Προσφιλές επίσης γύμνασμα είναι ή άσκν,σι; τής πυ
ροσβεστικής τέχνης. Αίφνης έν σφύριγμα ακούεται άνά τ'ήν 
σχολήν. Είναι τό σύνθημα τής ένάρξεω; τής ψευδοπυρκαϊάς. 
Εν ροπ·̂  όφθαλμοΰ δλαι αί πυροσβέστριαι μαθήτριαι εύρίσκον- 

τα ι εις τα ; θεσει; των. Τρεις λόχοι μέ λοχαγόν, έκ τών με 
γαλητερων μαθητριών, έπί κεφαλής, τίθενται ε ί; γραμμήν 
εντο; στιγμών τινων μόλις καί μετ’ ολίγον αί ΰδραντλίαι εί
ναι έτοιμοι καί ε ί; τά ; υποδεικνυόμενα; θέσεις.

Ε ί; τόν στρατόν αυτόν τών νεαρών άμαζόνων δλοι οί βαθ
μοί δίδονται κατ εκλογήν. Ά λ λ ’ ή πειθαρχία είναι τόσον 
αυστηρά καί ή καθ’ έκάστην άσκησή ε ί; τά ; δυσχερεστέρας 
και πολυπλοκωτερα; τών πυροσβεστικών εκτελέσεων είναι τό ■ 
σον τελεία , ωστε το μοναδικόν ίσως ε ί; τόν κόσμον πυροσβε
στικόν τοϋτο σώμα άπεκτησε τοιαύτην άκρίβειαν καί εύκολίαν 
είς ταχεΐαν καί άμεσον ενέργειαν, ώστε τό μέγα τοϋτο παο 
θεναγωγεΐον νά είναι εντελώς έξησφαλισμένον |άπδ πάντα 
κίνδυνον πυρκαϊά;.

Και αί νεάνιδε; αύτα ί, αί δυνάμεναι μέ τά ; δύο μόνον χεΐ- 
ρά; των νά κατασκευάσουν έν τραπέζι μέ όλα τά κλειδιά του, 
νά σβυσουν τήν φωτιάν, άν ποτε έπυρπολεΐτο ή οικία των, 
ήμποροϋν μετά τή ; αυτής εύκολία; νά λύσουν έν γεωμετρι
κόν ή αλγεβρικόν πρόβλημα, νά γράψουν έν άρθρον πολιτικόν 
ή φιλολογικόν, νά εκφωνήσουν ενα λόγον ε ί; οίανδήποτε δη
μοσίαν συνάθροισιν, νά αναθρέψουν τά παιδιά των κα θ ’ ολου; 
τους κανόνα; τής υγιεινή; καί τή ; παιδαγωγίας, νά γείνουν 

; νοσοκόμοι έν άνάγκγ,καί νά χορεύουν μέ χάριν καί αβρότητα, 
ήν σπανίω; άπαντα τ ι ;  εί; μαμοθρέπτου; νεάνιδα; άλλων 
αιώνων.

Τοιουτοτρόπως οί Ά γγλο ι έλυσαν τό δύσλυτον πρόβλημα 
τοϋ νά έςασφαλίσουν ε ί; τά ; νεάνιδα; τήν πλήρν) άνάπτυξιν 
τή ; φυσική; υγείας,ταύτοχρόνω; δέ καί τής πνευματικής μορ- 
φωσεως. »Το νοΰ; υγιής είς σώματα ύγ ,α » τών άρχαίων μό 
νον παρά τών Ά γγλω ν  κατενοήθη, έπεδιώχθη καί έπέτυχεν.

(Λονδίνου) S la in  Αεγερδ
_________________________________________  ,  ο -ρ  _______________

Η ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΜΕΝΗ
(Σ υνέχ εια ) *

Κατά τήν διάρκειαν τής εργασία; ή κυρά Ρήνη είχε κάμει 
τήν έμφάνισίν τη ; πρό τή ; θύρας, δήθεν διά νά ζήτηση δια- 
τα γά ; άπό τήν κυρίαν, πράγματι όμω; διά νά ίδη τήν ζ ω 
γράφον καί έννοήσ·/) περί τίνος έπρόκειτο· διότι ό έρως του 
Κώστα μετά τή ί Μαρία; είχε φθάσει διά τών υπηρετριών τής 
γειτονιά ; καί έως τά αύτιά τή ; κερά Ρήνης. "Οταν έξήλθε 
δέ άντί νά ύπάγη εί; τήν έργασίαν τη ;, έμεινεν έξωθεν τή ; 
τραπεζαρ'«; καί παρηκολούθει μέ περιέργειαν τήν προετοιμα
σίαν τή ; είκόνος. Τόσον παράδοξο; καί ασυνήθη; δι’ αυτήν 
ή ο ή ένασχόλησι; αϋτη τή', νέα; καλλιτέχ·ηδο; καί τόσο· 
άκατανόητος τή ; έφαίνετο ή άνάγκη νά ζωγραφίσουν τό σου
φρωμένου πρόσωπον τής νενές, ώστε άν δέν έβλεπε μέ τά  μά-

τια της ότι αλήθεια δι’ αυτό είχεν έλθει ή κυρία έκεινη εκεί, 
θά τής ήτο αδύνατον νά τό πιστεύση. Παοακολουθοΰσα μά
λιστα τήν έξέλιξιν τής προετοιμασίας καί τήν έργασιαν τοϋ 
σχεδίου έλησμονήθη τόσον, ώστε σιγά, σιγά έπροχωρησε μ έ
χρι τής θέσεως σχεδόν^δπου είργάζετο ή Μαρία. 'Ο Κώστας 
καί ή Λέλα, άντιληφθέντε; την περιέργειαν, ήτίς τήν ωθησεν 

- είς τό άδιάκριτον αυτό διάβημα μόλις συνεκράτουν τόν γέλωτα , 
ενώ ή κ . Μεμιδώφ καί ή Ό λγίνα  ώργισμέναι προσεπάθουν διά 
νευμάτων νά τήν άπομακρύ·ουν.

Ά λ λ ’ ή κερά Ρήνη δέν τάς είχεν άντίληφθή καί μόνον 
οταν έτελείωσεν ή Μαρία συνγσθάνθη τό άτοπο·' και μέ τα 
μάτια κάτω έσπευσε νά έξέλθη.

Ή κ. Μ-'μιδώφ ήνο ακράτητο;. Τί θά ύπέθετεν ή Μαρία 
διά τό κάμωμα αύτό τή ; κερά Ρήνη; ;  θ ά  ένόμιζεν οτι ο1 
ΰπηρέται είς έν αρχοντόσπιτο, ώ ; τό ίδικόν τής, δέν είςευραν 
τήν θέσίν των. Ό τ ι  οί Φαναριώται έξέπεσαν τόσον, ώστε νά 
παραβαίνουν τού; όρου; τή ; εθιμοτυπίας. Καί σκεπτομενη, ού
τως ε’.πειν, μεγαλοφώνως ί Καλέ είδατε έκεΐ αυθάδειαν ! Τί θά 
γίνωμεν μέ αυτά ; τάς υπηρέτριας. ’Εγώ δέν αντέχω πλέον ! 
. . . .  Καί ήρχισεν ολόκληρον λιτανείαν παραπόνων κατά τής 
θρασύνητο; τοϋ ύπηρετικοΰ προσωπικοΰ.

Ή  Μαρία, ή όποία δέν είχε προσέξει εί; τήν κερά Ρήνην, 
δέν ήννόει δ ιατί ή πενθερά της τά  έβαλε μέ τά ; υπηρέτρια; 
τη ; εί; στιγμήν τόσον ακατάλληλον.

Ό  Κώστας,εννόησα; τήν απορίαν της καί συναισθανόμενο, 
οτι ή Μαρία θά ήρχιζε στενοχωρήται, έάν μάλιστα έπρό- 

; σεχεν είς τά ; δύο άδελφά; του, τήν έπλησίασε καί εύθύς, ώ ; 
εκείνη έκλεισε τόν σάκκον τών τετραδίων της, τόν ήνοιξε καί 
μέ τήν συνήθη χάριν του · Ά λ λ ’ αύτό είναι εγωισμός, είπε. 
Συνθέτετε έν άριστουργηματάκι, ρίπτετε τά ; πρώτα; γραμ- 
μά; καί έπειτα τό κρύπτετε. Λεν μάς έπιτρεπετε λοιπόν νά 
ρίψωμεν καί ήμεΐ; έν βλέμμα ;

Η Λέλα είχε πλησιάσει έπίση; εί; τό τραπέζι καί ή κ. 
Μεμιδώφ έπαυσε νά θυμώνη, συναισθανθεΐσα οτι έκαμε λάθος 
νά δείξη δτι ¿θύμωσε. Έπλησίασεν έπειτα μέ τρόπον τάς θυ
γατέρα; της καί σιγά, σιγά ¿ψιθύρισε: Τί ¿καθίσατε σάν α
γάλματα ; Δέν λέτε καμμιά λέξι ; . . . .

Ή  Ό λγίνα  διώρθωσε τόν γ^ακά τη ;, έσήκωσε τά  μαλλιά 
τη ; καί έκινήθη πρό; τό τραπέζι. Θά ήθελα καί έγώ μία ε ι
κόνα, διά νά τήν χαάσω τοϋ πατέρα, αλλά ΐΏΪηϊ3ίνίΓβ- Θά 
στοιχίση πολύ, ματμαζέλ ;

Έπρόφερε τά ; λέξεις αυτά ; μέ προστατευτικόν υφο; καί 
πάίζουσα μέ την χρυσήν άλυσιν, είς ήν είχε περασμένα τά 
γιαλιά της, μέ τά όποια τώρα έξήταζε τό οαΓίοη, τό όποιον 
ό Κώστας έκρατοϋσεν είς τά  χέρια του.

Ό Κώστας ώνρίασε καί στρεφόμενο; μέ βλέμμα κεραυνο
βόλον πρό; τήν αδελφήν του· «Έργασίαν τή ; κυρίας, είπε, 
δέν ήμπορεϊ νά πληρώση τό ίδικόν σου βαλάντιον».

Ή  Μαρία έροβήθη τήν οργήν τοϋ Κώστα και με ανεςι 
κακίαν θαυμαστήν τον όιεκοψε, λεγουσα . Ο αόελφο; σας 
υπερτιμά τήν έργασίαν μου, δεσποινίς. Θά προσπαθήσω να 
χάμω τήν μικρογραφίαν, την οποίαν μου ζητείτε και την ο
ποίαν θά σάς παρακαλέσω νά δεχθήτε, χωρίς νά τήν πληρώ- 
σητε. Μέ ένδιαφερει τόσον η είκων αυτη, ωστε κ«ι δεκα αντι- 
γραφα, έάν κάμω, πάλιν θά κερδίσω έγώ, τόσην συμπάθειαν

αισθάνομαι πρ;.; τό πρωτότυπον. Έίξεύρετε, είπε με γλυκεϊαν 
αξιοπρέπειαν, ή όποία ήνάγκασε την Ό λγίναν νά ταπεινώση 
τού; οφθαλμού;· ν,μοεϊς οί τεχνϊτα ι έχομεν καί αλλα κέρδη 
έκτό; τών χρηματικών. ’Έ χομεν....ν  ο «ο  η,-ίττ-,π x χΟ-λι 

— 'Ωραία δώρα, είπε ν ή "Εμμα,ή όποία είχε πλησιάσει και 
αύτή εί; τόν κύκλον τοϋ τραπεζιοϋ. Mrae Marie μας είπε 
τί θαυμάσια πράγματα σάς ¿χάρισαν από τό Γ ιλδ ιί-  ,..... . ,, 

Ό  Κώστας έγεινεν ωχρότερο; ακόμη, ένίφ η Μαρία έμει- 
δίασε καί πάλιν. Ή  Λέλα διέκοψε τήν άδβλφήν της : «Mt- 
κρά άκόμη, εϊπεν εί; τήν Μαρίαν, καί δι’ *ύτό· δίδ?ΐ· τόσην 
σημασίαν ε ί; τά  δώρα, δέν έννοεϊ δε τό -μεγάλο, δωρον, τό 
όποιον διαρκώ; ή Τέχνη έχει είς τήν διάθεσ.ιν σ * ;.- ,- · »  ,

'Η κοηκώνα Κατίγκω έπατοϋσεν εί; άναμμένα ¡κάρβουνα. 
’Ά ν καί δέν είχε μεγάλην άνάπτυξιν, έννοοϋσεν δμω; δτι καί 
ή Ό λγίνα  καί ή Έ μμα είχον είπεΓ άνοησία; χ « ί δ τ ι,ε ί; τό 
σύμπλεγμα έκεΓνο ή φυσιογνωμία τή ; Μαρία; έξηρετο,^φαί- 
νετο τόσον μεγάλη, ώστε ό Κώστα; νά ΰπερηφ*νεύετ.*ν μέν 
διά τήν εκλογήν του, νά έντρέπεται δέ διά τό γελοΐον μέρος, 
τό όποιον έπαιζαν αί άδελφαί του. . -

Καί έ\φ είχε σχεδιάσει νά κρατήση τήν Μαρίαν διά το 
πρόγευμα,' διά νά άπομακρύνη τόν κίνδυνον τή ί συνάντησε«; 
τών δύο συζύγων μόνων, τήν οποίαν είχεν ύποπτεμθή, 
τήθη τής ιδέας της, τόσον έφοβήθη νέα; έπιπλοκάί Χ·*ί νέα 
φίάσκα τών άορ ίΐσ ιδν% ί;»3  .υυετιτογεπά! ;|ντ ¿tsju ίχχ  

*Η Μαρία έβαζε τά γάντια  της, δταν παρουσιάσθη η ΰπητ 
ρέτριχ φέρουσα δίσκον άσημένιον με δύο ασημένια βάζα γλι*- 
κοϋ.Έν κανίστρίδιον όλόχρυσον χωρισμένον είς δύο ¿χρησίμευε 
διά τά έπίχρυσα επίσης χουλιαράκια τοϋ γλυκοϋ, -'Η κόκκων«· 
Κατίγκω ¿ξεσκέπασε το έν βάζοί «Νά πάρετε δλίγον νερό, 
ματμαζέλ, είπε. Σας έκουράσαμεν τόσον».

Μέσα εί; τό άργυροϋν δοχείον έλαμπαν ώ ; σμαράγδια με
γάλα , νεραντζάκια πλέοντα είς ρ ε υ σ τ ό ν  ημικρυσταλλωμένον 
ύποπράσινον, τό όποιον άντέκειΐο θαυμασίω; με τό·. άπαστρά- 
πτον χρώμα τοϋ άργυροΰ περιβάλλοντος.

Ή  Μαρία έρριψεν έν βλέμμα είς τήν ευειδή υπηρέτριαν, , ή 
όποία παρηκολουθεΐτο ύπό άλλη; άκόμη εύειδεστέρας. Καν 
αυτή έφερε δίσκον, μικρότερον δμως, καί άπό σ ιντέφ ι έπί τοϋ 
οποίου ήσαν παρατεταγμένα μικρά φλιντζανάκια καφέ, -

 Ευχαριστώ,εϊπεν.’Αλλά θά προγευματίσω τώρα.αμέσως·
καί άπεποιήθη καί τό γλυκό καί τόν καφέ. ΤΕπειτα άφηρε- 
σεν άπό τό στήθος τά λευκά τη ; ρόδα καί προσφέρουσα «ύτά. 
πρό; τήν γραίαν κ. Μεμιδώφ, έκυψε τ μέ χάριν πρό τών γο-- 
νάτων της! «Θέλετε νά δεχθήτε τά  ρόδα μουζ τή ΐ^ ίπ ε , θά  
τά θέσετε είς τό φημισμέιον είκονοστάσ,όν σας* καί οταν προσν 
εύχεσθε πρό; τήν θαυματουργόν Παναγίαν σας, δέν θά λη-, 
σμονήτέ καί τό δνόμά ·μόό;,:· ΤΧ·Μ Ά 3“' ^ ω χ
1 — Ή  γραία ώ ; εμπνευσμένη τότε τής Παναγίας της ίέρει* 

έθηκε τό λευκόν ώ ; κηρινον χέρι της επί τής κεφαλή; τής 
νέας γ υ ν α ικ ό ς  καί μ ε -επισημότητα, ην μόνον υπερκόσμιο; τήν 
στιγμήν ¿κείνην οπτασία της ένέπνεε, τή ; είπε: « ’Έχε, πα ι
δί αου, τήν ευχήν τη ; και την ευλογιάν της»·

‘ ’  » τ ω ^ ΐ ϊ  STOT-.X3T

* Ή  γρ«'» Μεμιδώφ εΤ/ε τό πλονσιώτερον ε’χονοστάσιον τής Κωνσταντι
νουπόλεως, οώρον τής ?ν Πετρουπολει θυγατρός της. Μεταξύ τών ειχόνωνν 
ύπήρχε χαι Θαυματουργού Παναγίας τοιαύτη, χαίρουοα μεγάλην φήμην οια τα 

θαύματά της. - , , ...ν , ..



4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

Αί ψυχαί των δύω αυτών γυναικών κατά xrjv στιγμή· 
εκείνην άνεγνωρίζοντο ώς άδελφαί. 'Η ριία έφέρετο πρός τη 
άλλην μέ το αυτό αίσθημα τη ; άγαπης, μέ τον αύτόν πό 
θον της αλληλεγγύης, μέ τό αυτό ένστικτον της άνάγκης 
τη ; άμύνη; καί τής ύπερασπίσεως. Προ ολίγων στιγμών ή 
Μαρία έσκέπτετο πώς να λύση τα δεσμά τής άνισχύρου καί 
έξηντλημένης γραίας, πώς νά έλευθερώση την ψυχήν καί την 
διάνοιαν της από τόν σιδηροΰν κλωβόν τού τυραννικού έγωί 
σμου ¿κείνων, οίτινες μόνον άγάπην καί άφοσίωσιν της ώιρει - 
λαν. Τώψα ή γραία έπεκαλεΐτο την εύλογίαν της θαυμα
τουργού Παναγίας Της ύπίρ της νέας γυναικο’ς. 'Η ευλογία 
εκείνη είχε τήνιπεποίθησιν ή γραΐα, οτι θά την έφύλαττε 
από τούς πολλούς κινδύνου;, οΰ; ήσθάνετο δτι ήπείλουν την 
νέαν γυναίκα. "Ίσως μάλιστα, άπό τάς ομιλίας τη ; Αέλας, η 
γραΐα νά ' είχεν εννοήσει όποιον μυστήριον ύπεκρύπτετο υπό 
την πρόφασιν τής έπισκέψεως τής νέας ζωγράφου, καί ίσως ή 
ψυχή της νά έ'τρεμεν άκριβώς διά τούτο περισσο'τερον καί νά 
συνεπόνει ¿κείνην,ήτις είχε νά παλαίση κατά τόσων προσκομ
μάτων καί δυσκολιών.

Δύω κόσμοι αντίθετοι, δύο ψυχαί έκ διαμέτου αντίστροφοι 
έξεπροσωπούντο εϊς τό σύμπλεγμα των δύο γυναικών.

Τό λευκοστέφανωμένον μέτωπον της γραίας διηγείτο μαο- 
τυρικην εποποιίαν ψυχής σκλαβωμένης, άλλ’ ύποταχθείση; 
μεθ1 υπομονής καί πραόάητος είς την τύχην της. Ή  αύστηοά
της νέας μορφή, η προδίδουσα πρόωρον ώρίμανσιν του νοΰ,
».vuoJjvjoT^\ja3iT s¡¿» •ai·'*1’»- i/r - , , , ,όιηγειτο την εργασίαν τού πνεύματος και την έπαναστασιν
τής ψυχής τάςς αποστόλου καί μάρτυρος ενός νέου ιδεώδους. 
Αί χεΐρες εκείνης αί ρυτιδώμέναι, μικραί καί άδύνατοι, έδεί- 
κνυαν εν τϊί άτροφικΐί αναπτύξει των την σφραγίδα των ¿λ ύ 
σεων, υπό την αβρότητα καί απαλότητα, ήν ή άκινησία καί
ή άεργία είχον επί σειράς ετών κα,τεργασθή. Αί χεΐρες τής
νέας αί μακραί καί έλαστικαί ώς από χάλυβα έφαίνοντο ίσχυ 
ρ*ί διά την πάλην, έτοιμοι νά άγωνισθώσιν, ήσκηαέναι νά 
άνπτάξωσιννέν ανάγκη βίαν εις την βίαν, άλλά νά μη ύ- 
παχβώσιν εις τά  δεσμά, νά μη δεθώσιν μέ άλύσεις, έστω 
κα ί'έάν ήσαν αυται πλεγμέναι άπό ρόδα.

Ό  Κώστας, χωρίς νά είναι παρατηρητής καί ψυχολόγος, 
άρίυδρώς άντέληφθή την συμβολικήν ¿κείνην παράστασιν καί 
ήσθάνθη μίαν αόριστον ανησυχίαν καί συγκίνησιν νά τόν 
συνταράττη. Έ λαβε τόν σάκκον της Μαρίας, ή οποία είχεν 
έγερθή' καί άπεχαΐοέτα ήδη την μητέρα του, καί διηυθύνθη 
πρός την θύραν.'Η Μαρία, άφοΰ ¿χαιρέτισε καί τάς άδελφάς 
του; τόν ήκολόύθησεν.

—  θ ά  την συνοδεύσω,ίίπεν ό Κώστας εις την μητέρα του, 
αδιάφορων εντελώς, εάν τόν άπέδοκίμαζεν αύτη η έάν αί ά- 
δελφαί του θά ύπωπτεύοντό τ ι. Καί έξήλθε μετά της συ
ζύγου του. ■ »

- *' * *
Πώς άπό τνίς θύρας μητέρα καί θυγατέρες εόρέθησαν εις 

τό σαχνισέρ, τό έΤρόδωκε μόνον τό ώς πτερύγισμα πολλών 
πουλιών μαζή τίναγμα τών τεσσάρων φορεμάτων καί τό έ· 
λαψρόν τρίξιμόν τών ύποδημάτών των τεσσάρων γυναικών. 
Τά οκτω μάτια των έκαρφώθησαν υπό τά  υαλώματα τών 
παραθύρων, Ινώ αΒγλώσσαί των ετίθεντο εις ενέργειαν, ύπό 
διαφόρου έκάστης κινονμένη έλατηρίου. Ά λλά  συγχρόνως μέ

αύτάς είς δλα τά  γειτονικά σαχνισίρ καί παράθυρα παρετη- 
ρεΐτο ή αύτη κινησις, τό αυτό πτερύγισμα τών έσθητων καί 
πολλά τώρα μάτια ¿πολιόρκησαν τό νέον ζεύγος καθ’ ολας 
τάς διευθύνσεις.

- Κ α ί  ’στά δικά σας,είπεν η άντικρυνη καθολική γειτόνισ- 
σα είς τά  κορίτσιά της. Φαίνουνται τελειωμένα πεχχ. Καλέ 
ποιός νά τώ λεγεν , δτι μέσα σέ τόσα κορίτσια τοΟ Σταυρο
δρομιού ’σάν τά  κρύα νερά καί μέ λίρες καί τόσα καλά. θ’ 
άρχουνταν αύτη άπό τά  ξένα νά τόν ξελογιάση !

—  Καί η κοκκώνα Κ ατίγκω , η σοϊλίνα, μέ τά  μεγάλα φού
μαρα, πώς τό παραδέχεται, είπεν ή κ. Φακίδου, η πλαγινή 
γειτόνισσα πρός την πενθεράν της. Καλέ τόν είδες τόν νέον 
τον Μεμιδωφ μέ τ ι καμάρι συνοδεύει την νοικάρισσα της 
Mme Marie ;

Αί κρίσεις τοιουτοτρόπως έξηκολούθουν ποικίλαι καί διά
φοροι καθ’ δλην την γραμμήν. Ά λ λ ’ δλαι έναντίον της Μα
ρίας, δλαι κατακρίνουσαι την εκλογήν τού νέου, ολαι ζηλο- 
τυπούσαι, διότι αί ίδικαί των κόραι δεν κατώρθωσαν νά βά
λουν τόν νέον Φαναριώτην είς τό χέρι. Αί ζωηρότερα; έκ τών 
νέων κυριών, δσαι δέν είχαν κορίτσια διά γάμον, ώργίζοντο, 
διότι έ'χαναν ίσως ένα θαυμαστήν, είμή τ ι πλέον, καί τόν ώ- 
ραιότερον τού Σταυροδρομιού, κατά  τήν κοινήν ομολογίαν.

Μία άπό τάς πολλάς, Φαναρκυτισσα αυτή, δεν ήμποροΰσε 
νά άνεχθή, δέν ήθελε νά πιστεύση, δτι έγίνετο τοιαύτη προσ
βολή είς τήν αρχοντιάν τής Πόλεως. Μπά ! Καί τ ί άν τήν 
συνοδεύη αυτήν τήν κοσμογυρίστρα ό νέος Μεμιδώφ; θ ά  τήν 
είχαν φωνάξει γ ιά  καμμιά εικόνα είς τό σπ ίτι καί καθώς τήν 
έκορτέτζαρε, ηδρεν ό νέος αφορμή νά βγή μαζή της. Καλέ τί 
θά πή ! Κείνη πού ήταν τόσο φιληνάδα της κοκκώνας Κα- 
τιγκως, εΐξερε καλά , πώς ό Κώστας θά άρραβωνιάζουνταν 
σήμερ’ αύ'ριο μέ μίά κοντέσσα Ροΰσσα μέ εκατό χιλιάδες λ ί 
ρες προίκα.

Ή  Φαναριώτισσα μάλιστα, ξεπεσμένη τώρα καί αυτή άρ- 
χόντισσα, διά τήν τιμήν τού σοϊοΰ, ένόμισεν ΰποχρέωσιν της 
καί καθήκον της, ευθύς ώς ¿προγευμάτισε, νά ένδυθή καί νά 
έπισκεφθή πρώτον τήν κοκκώνα Κατίγκω διά νά μάθη τί 
συνέβη.Ά λλ’ έπειδή δέν τήν έδέχθησαν,έπεσκέφθη κατά σει
ράν τήν μίαν μετά τήν άλλην δλες τής γειτόνισσες, διά νά 
τας καθησυχαση ως πρός τό ζήτημα τού γάμου τού νέου 
Μεμιδώφ. Τοιουτοτρόπως βλον τό άπόγευμα τής ημέρας έ- 
κείνης ¿πέρασε μία ολόκληρος συνοικία μέ τήν φροντίδα τής 
πιθανότητος ή μή τού γάμου του.

Μάια

Μ Ι Α  Ε Π Ι Σ Κ Ε Ψ Ι Σ  
ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΙΝ ΤΟΥ ΖΑΠΠΕΙΟΥ

Έχομεν πλέον καί ημείς τακτικά  κ α τ ’ έτος τό Salon μας, 
και άν δεν είναι εφαμιλλον πρός τά  μεγάλα καλλιτεχνικά 
κέντρα τής Ευρώπης, βαδίζει δμως τόν δρόμον, ό όποιος φέ 
ρει κα τ’ εύθεΐαν πρός τό τέλειον.

Οι επισκέπται βεβαίως τού καλλιτεχνικού αυτού κέντρου 
δεν είναι εδώ ουτε τοσον άθρόοι, ούτε τόσον πάντοτε ειδή 
μονες τής τέχνης· συμβαίνει μάλιστα συχνά, ώστε οι πολ
λοί και αι πολλαι να ευρισκωνται εκεί μάλλον διά νά έπι-
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δειχθούν καί έπιδείξουν καλλιτεχνικήν άνάπτυξιν, παρα διότι 
αισθάνονται πραγματικώς εύχαρίστησιν καί άπολαυσιν κ α λ 
λιτεχνικήν.

Οί ολίγοι καί αί όλίγαι είναι οί άληθώς αγαπώντες και 
αισθανόμενοι τήν γοητείαν τών ώραίων καί άμεμπτων γραμ
μών καί τών δροσερών χρωμάτων καί οί άπολαμβάνοντες 
άληθή άπολαυσιν είς τήν θέαν ώραίας είκόνος, η οποία φα ί
νεται πάντοτε οτι μειδιά καί υποδέχεται μέ άγάπην δλους, 
δσων οί οφθαλμοί είναι καμωμένοι διά νά έξετάζουν, άνευρί- 
σκουν καί μελετούν τό ώραΐον.

Χωρίς αξιώσεις μεγάλης, ούτε καί μικράς είδικότητος 
μετέβημεν είς τήν Έ κθεσιν, διότι μία έπισκεψις εκεί ενεχει 
σχεδόν τόσην γοητείαν, δσην καί ή άπό τά  προπύλαια τού 
Ζαππείου μεγάρου θέα τής μεγάλης είκόνος τής φυσεως.

Έ κεΐ ώς καί έδώ υπάρχουν έ'ργα φωτεινά, εργα ώραίας 
έμπνεύσεως καί άληθινοΰ ταλάντου. Είς τήν υδατογραφίαν 
τήν πρώτην θέσιν, ιδίως ώς έκτέλεσις, έχουν τά  έ'ργα τθύ κ, 
Γ ιαλλινά: ό Παρθενών του,τά  Προβατάκια του,ή Έληές του, 
τά Γαρύφαλά του δλα είναι άξια θαυμασμού. Παρά τον 
Γιαλλινάν προβάλλει άλλος, νέος δΡήμας ζωγράφος,ο κ. Ν ι
κόλαος Άνδροΰτσος, ό όποιος, μέ ενα χρυσοαιματωμένο ΙΙαρ 
θενώνα άπό τάς τελευτα ίας άκτΐνας τής δύσεως, μάς φέρει 
είς κόσμους νέους φωτός καί δυνάμεως. ’Εφάμιλλα τού πρώ
του του αυτού πίνακος είναι καί τά άλλα δύο του έργα, 
ή Πομπηία καί ή Α μυγδαλιά , ή οποία μάς παρουσιάζει όλο- 
ζώντανην τήν άγαπημένην άνοιξιν. Είς τήν αυτήν αίθουσαν 
εν pastel τού κ. Φωκά «Είς τάς ό'χθας τής Μάρνης» κ α τα 
πλήττει τόν έπισκέπτην. Είναι ονειρον αίθέριον, τό όποιον 
έχει γραφή ¿πάνω είς ένα πίνακα. Ή  άνθησις,τήν όποιαν δ ί 
δει είς τήν ψυχήν, δέν είναι δυνατόν νά έκφρασθή άκριβώς. 
’Έργα τής αυτής σχεδόν σχολής είναι καί οί τρεις πίνακες 
τής δεσποινίδος Λασκαρίδου, ή οποία μόνη κυρία μεταξύ τό
σων άνδρών λάμπει είς τήν πρώτην αύτήν αί'θουσαν μέ «τόν 
δρόμον τών ιτεών της, τόν «δρόμον τού Βουνού» καί «τό προ 
τής κατα ιγΐδος». *

Ή  δίς Λασκαρίδου, φύσις καλλιτεχνική προνομιούχος, είς 
τήν μονομαχίαν της μέ τόσους έκεΐ άνδρας ισχυρών χρωστή
ρων,διεκδικεΐ έπαξίως δικαιώματα ίσότητος καί τά  λαμβάνει. 
’Εκείνον,τό όποιον έθαυμάσαμεν ιδίως είς τά  έ'ργα της,είνε ή 
perspective, ή φθάνουσα τό τέλειον.

Ό  κ. Ίακωβίδης έκθέτει πέντε πίνακας γνωστούς άπό τήν 
παρελθοΰσαν έκθεσιν, τέσσαρας έλαιογραφίας καί έν pastel. 
Τό άθάνατον «Κρυφτουλάκι του» γοητεύει πάντοτε ιδ ια ιτέ
ρως, μέ τήν μεγάλην δύναμιν καί ζωήν, ήν έγκλείει μέσα 
του. Τό γυναικεΐον φΰλον άντιπροσωπεύεται άκόμη άπό τήν 
δα Θαλ. Φλώρα, ή όποια έκθέτει τρία έργα, τήν Βακχίδα, 
τάς Κακάς ειδήσεις καί ένα Τραγούδι. Αί Κακαί ειδήσεις εϊνε 
εργον γνωστόν καί άπό τήν άλλην έκθεσιν. Τό Τραγούδι της 
καί ή Βακχίς της είναι έφάμιλλα άλλων ώραίων έ'ργων τής δος 
Φλώρας, ήτις υπόσχεται πολλά. Επίσης ή κυρία καί δί; 
Ζλατάνου έκθέτουσι τέσσαρας πίνακας, nature morte. Ό  κ. 
Χατζόπουλος, ό κ. Γεοανιώτης καί ό κ. Ματθιόπουλος εκθέ
τουν έπίσης ώραίους πίνακας. Ό  κ. Λύτρας γίγας πάν
τοτε τής προσωπογραφίας, άντιπροσωπεύεται μέ δύω μεγά
λους πίνακας, τήν προςωπογραφίαν τού Ζωσιμά καί τό Mot -

ρολόγι καί δύο μικρούς γνωστούς ήδη.
"Ολως νέον είδος ζωγραφική; μάς παρουσιάζουν δύο έρρα τού 
κ. Γαλάνη, τά  Χρυσάνθεμα καί ή Αμυγδαλιά· είς αυτά τά  
πρόσωπα καί τά  άνθη συγχίζονται, ένοΰνται καί πρός στιγμήν 
χάνεται ή κεφαλή άπό τόν πίνακα καί δέν φαίνεται παρά εν 
ώραΐον σύμπλεγμα άπό άνθη. Καί άλλοι άπό τούς καλλιτε- 
χνας μας άντιπροσωπεύονται μέ ώραίους πίνακας, ό μόνος ό’ ό 
όποιος λείπει ¿φέτος άπό τήν έκθεσιν τού Ζαππείου είναι ό 
κ. Μποκατσ^άμπης μέ τά αιθέρια ¿κείνα έργα του.

Μ(α έπ ισκέπ τις

Είναι γνωστόν οτι αί σύζυγοι τού Σολομώντος ήριθμοΰντο 
άνά εκατοντάδας, ¿κείνη όμως, ήν ήγάπησεν ύπέρ πάσας ήτο 
ή ώραία Σουναμίτις, ή κόρη αυτή τών άγρών, ή λατρεύουσα 
τήν φύσιν έν τώ μέσφ τής οποίας διήλθε τά  παιδικά της έτη.

Ή  Σουναμίτις, άν καί νεωτάτη, ήγάπησεν είς τόν Σολο 
μώντα τήν τόσον φημισμένην μεγαλοψυχίαν τουρ ή'τις τού 
είλκυε τάς συμπάθειας τών νέων γυναικών, καί τήν άφοσιω- 
σιν τών έντιμων άνδρών. Αί πρώτα’, λέξεις, άς άπευθύνει είς 
τόν βασιλικόν σύζυγόν της αποπνέουν τόν αφελή καί περι
παθή αύτόν θαυμασμόν, ό όποιος ομως δέν τήν εμποδίζει νά 
θεωρή έαυτήν αξίαν τού μεγάλου έρωτος, οχ εμπνέει. Δ.ιά 
τούτο ή ταπεινή καί ήλιοκαής τών άγρών κόρη άποτείνεται 
πρός τάς κομψάς Σιωνίτιδας, αΐτινες τήν περιστοιχίζουν, 
λεγουσα .

«Είμαι μαύρη καί ομω; είμαι ώραία+ω κόραι τής Ίερουσα- 
λήιχ, ώς αί σκηναί τού Κεδάρ,ώς αί σκιάδες τού Σολομώντος.

Μή μέ άτενίζετε μέ περιφρόνησιν, διότι είμαι μαύρη, διότι 
ό ήλιος μέ έκαυσεν.Οί υιοί τής μητρ,ός μου όργισθέντες έναν- 
τίον μου μέ έστειλαν νά φυλάτ τω τάς άμπέλους»,

Μετενεχθεΐσα άποτόμως είς τόν άγνωστον πλούτον καί 
τήν μαγικήν πολυτέλειαν τής αυλής ή νέα χωρική βλεπει 
είς τόν Σολομώντα τόν ώραιότερον βοσκόν. Καί έρωτ^ αυτόν 
άπλοϊκώτατα είς ποιον μέρος κατά τάς μεσημβρινάς ώρας 
ξεκουράζει τά  ποίμνιά του. Θέλει νά μάθη τούτο, όπως μή 
τά βήματά της τήν παραπλανήσουν παρά τάς σηηνάς άλλων 
βοσκών.

Είς τήν ιδέαν αύτήν ό σύζυγος ταράσσεται. Φρισσων έκ 
ζηλοτυπίας άφίνει νά έξέλθη τού στόματός, του λέξις τρα
χεία, έκδηλοΰσα τήν οργήν του. Ά λ λ ’ αμέσως ώς μετανοών 
διά τήν άκουσίαν δυσαρέσαειάν του καθησυχάζει τήν νέχν 
γυναίκα μέ λέξεις θωπευτικάς καί πλήρεις συγκινήοεως.

«Βλέπεις, είσαι ώραία, είσαι ώραία, πολυαγαπημένη μου.»
Καί ¿κείνη έγκωμιάζουσα τόν μονάρχην τόν συγκρίνει πρός 

πολύτιμον φυτόν μέ λευκούς καί άρωματισμένους βότρυς άν- 
θέων, ένω αύτή είκονίζει έαυτήν ώς άνθος άναπτυχθεν άνευ 
καλλιέργειας: ,τ·- -

«Ε ίμαι ρόδον τού Σαρόν καί κρίνον τών άγρών»-
«Ώ ς τό κρίνον έν τώ  μέσω τών άκανθών» άπαντιγ ό σύ

ζυγος μέ ίπποτικήν αβρότητα, «έτσ ι καί ή λατρευτή μου. με
ταξύ ολων τών παρθένων».

Ή  πρώτη ήμερα τών εορτών παρέρχεται, άλλ’ αί διασκε
δάσεις θά παραταθούν έπί εξ άκόμη ημέρας.
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Την επαύριον τοΰ γαρ,ου ο συζυγος άφίνει πρωΐ την κ,χτοι- 
κιαν του, εξαρκίζων τάς κόρας της Ίερουα^λημ «εις το όνομα 
των δορκάδων καί των γαζελών της έξοχϋς» νχ οεβασθοΰν 
την νέαν γυναίκα του.

Οταν έπιστρεφν) η Σουναριϊτις έζυπνο:... .Τόνοι φωνής ά 
γαπητοι ακούονται παρα τ^ς κχρδια; της πριν η φθάτουν εις 
τας ακοας τη ς : « Η φωνή τοΰ αγαπημένου μου» ανακράζει. 
Και &ια μέτου των κιγκλίδων παραθύρου τον βλέπει. ’Ορθό , 
όπισθεν των κιγκλίδων την προτκαλεΐ νά χφ ίσγ  το παλάπον 
και να εξελθγ,ίνα άναπνεύττι τά ισχυρά άρώριατα των υγρών 
εκ της πρωινής δροσού ανθεων, νά άκούσν) το ατμα τών π τη 
νών, να γευθγ τους καρπούς τών σύκων, νά λάβν) τέλος μέ
ρος εις τον αρμονικόν και γελαστόν χορόν, οστις ψάλλει την 
εμφανισιν της άνοιζεως καί την ανατολήν τνίς ημέρας, τήν 
διπλήν ταύτην άναγέννησιν τής φύσεως. Καί ή σύζυγος επα
ναλαμβάνει μετα τον σύζυγον τήν θαυμασίαν ποίησιν, ήτις 
τήν λικνίζει καί τήν μεθύει,,

« Ο αγαπημένος μου μοι λεγει : Σηκω, άγάπη μου,ωραία i 
και έλα. Ο χειμών έπέρασε, ή βροχή έπαυσε καί διελύθη.
Τα. ανθη εφανησαν εις τήν γην, ό καιρός του ρίσματος 
εφθασε και η φωνη τών τρυγόνων ακούεται εις τούς αγρούς. I 
Η συκή γλυκαίνει τά ωριμάζοντα σΟκά της καί ή ανθούσα I 

άμπελος σκορπίζει παντού τά άρώματά της. Σήκω, άγαπη- I 
μένη μου ωραία καί έλα.

«Ε ίναι ιόικός μου, λεγει ή ΣουναμΤτις, άποκρινομένη εις 
την πρόσκλησιν τοΰ βασιλικού της ποιμένος, καί εγώ ανήκω 
εις αυτόν ο οποίος λάμπει μεταξύ τών κρίνων.

Αλλα την έπομένην νύκτα ή καρδία τής νέας γυναικός 
ταρασσεται. Είναι μόνη καί ανήσυχος. Ποΰ είναι ο σύζυγός 
της ; Ποιον κίνδυνον διατρέχει ;  Εις τήν σκέψιν ταύτην 
τρελλη εκ φοβου ριπτεται έκτος τοΰ παλατιού καί ζητεί άπό 
τούς φρουρούς τής πόλεως «εκείνον ον ή καρδία της άγαπα» 
τόν ευρίσκει τέλος καί όταν έξημερώνν) αί κόραι τής Σιών 
χαιρετώσι τόν βασιλέα των, έστεμμένον }μέ τό διάδημα, τό 
οποίον η μητηρ του Βεθσαβε εθεσεν επί του μετώπου του 
την πρώτην ήμεραν του υμεναίου του, τήν πρώτην τής ευτυ 
χίας του ημέραν.

Ό  βασιλεύς θαυμάζει με έκστασιν τήν νέαν γυναίκα, ήτις 
δι αυτόν εζεθεσε τήν βασιλικήν της αξιοπρέπειαν, ίσως δέ 
καί τήν ζωήν της,«Πόσον είσαι ωραία άγάπη μου, τής λέγει. 
Κατέκτησες την καοδίαν μου, αδελφή μου, νέα μου σύζυγος, 
κατέκτησες τη/ ψυχήν μου μέ έν σου βλέμμα».

Και παρομοιάζει τούς λόγους τής γυναικός του πρός ήν 
θρεπτικήν ενέργειαν τοΟ γάλακτος, πρός τήν δροσεράν γλυ- 
κυτητα του μέλιτος. Καί όταν φαίνεται άναπνέων δι’ αυτής 
όλα τά  αρώματα τώ/ δασών του, αδτη τόν φέρει εις τούς 
βασιλικούς κήπους. Έ κεΐ ή κυπάρισσος εκτείνει τήν πυκνή·, 
σκιάν της, ή ροιά απλώνει τά πορφυρά πέταλά της, ή κινα- 
μωμη ύψοΐ τούς άξονας τών ύπολεύκων ανθυλλίων της. ‘Η 
άλόη στεφανώνε -αι μέ τά μακοά έκ τεσσάρων ποδών φύλλα της 
με τά έρυθροκίτρινα άνθη της. Οι στάχεις τών γαρυφάλλων 
καί αί κάλαμοι στρώνουν μέ ωραίας αποχρώσεις τά  άνδηρα, 
ενώ τά μΰρα καί τό λιβανωτόν ρέουν άπό τό άκανθώδες δέν- 
δρον μέ τό λαμπρόν φύλλωμα.

Ή νέα γυνή καλεί τόν βορραν καί τόν άνεμον τοΟ νότου, |

ϊνα ή πνοή των ποτισθγ μέ τό βάλσαμον τών δένδρων, μέ τήν 
κήριν τών ανθεων και θωπεύσν) τόν σύζυγόν της μέ ολα αυτά 
τά  αρώματα.

Ο βασιλεύς συνάζει τά  μΰρα, γεύεται σταγόνα μέλιτος καί 
χυμόν εκ τών αμπέλων του,καί καλών τούς παρανύμφους του 
εις τήν εορτήν, ρίπτει τήν χαροποιάν κραυγήν τών γαμήλιων 
εορτών:«Φαγετε,σύντροφοί μου,πίετε καί μεθυσθήτε,φίλοι μου.

(Κ ατα  τή ν  B ad er) 'Ε λ έ ν η  Γ ιω ρ γ ιά δ ο υ
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Ε ο ρ τ ή  εν τώ  Α ίδ χ α κ ς ιλ ε ίω  τώ ν  Λίηπ&αεγωγών 
το ΰ  Έ κπαεδευτεκοΟ  Χ μ .ήμ .ατος

Τήν 30 Δεκεμβρίου ληξαντος έτους τό έκπαιδευτικόν τμήμα 
ετελεσεν ολως οικογενειακώς τήν έορτήν τοΰ Δένδρου, χάριν 
τών μαθητριών τοίί Διδασκαλείου καί τών νηπίων τοΰ Νηπια
γωγείου του Τμήματος.

Μέ την συνήθη προθυμίαν τά ενεργά Μέλη τοΰ Τμήματος 
προσηνεγκον πάντα τ ’ άπαιτούμενα, όπως άνευ δαπάνης τοΰ 
Ταμείου καταρτισθή πληρης ή εορτή. Ούτως ή κυρία Α. Π. 
Κουντουριωτου προσεφερε τό δένδρονκαί άφθονα παιγνίδια διά 
τα παιόακια. Η κυρία Κ. Γ. Λεβίδου τά πρός στολισμόν τοΰ 
δένδρου απαιτουμενα κηρία, καρπούς κλπ. Έκόσμησαν δέ τό 
δενδρον αι κυριαι X. Νικοκλή καί Λευκοθέα Παρόδου, βοηθού- 
μεναι υπό τών μαθητριών νηπιαγωγών.

1 λυκυσματα δε προσέφερον άφθονα αί κυρίαι Λασκαρίδου, 
Β. Αγέλαστου, X. Νικοκλή, Χρ. Γεωργαντά, Ε. Έαπεδο- 
κλεους,Ε. Ορφανοΰ,Μ. Μπαλάνου,Α. Στεκούλη καί Α .Ξαν- 
θακη, αίτινες καί παρευρέθησχν εις τήν έοότήν. Σκοπός τής 
εορτής δεν ητο ή άπλή τέρψ'.ς τών μαθητριών, άλλά συνάμα ή 
καλλιέργεια τών φιλανθρωπικών αυτών αισθημάτων οθεν καί 
ερρχψχν αυτα ι προηγουμένως ενδύματα διά δέκα άπορα π α ι
διά, άτ.ινα προσελθόντα εις τήν έορτήν, μετά πολλής χαρας 
ελαβον τα  δώρά των,ώς καί πα ίγνια  καί γλυκίσματα έκ τοΰ 
δένδρου.

Μετα τοΰιο τά  νήπια τοΰ Διδασκαλείου έξετέλεσαν ρυθ
μικά τινα παίγνια καί μετά τήν άναχώρησιν αύτών αί μα- 
θητοιαι νηπιαγωγοί έχόρευσαν μέχιπ νυκτός.

Β Ι Β Λ Ι Α

Ό  ’Ά γ γ ε λ ο ς  τή ς  Α γ ά π η ς .  Πρώτην φοράν βεβαίως 
εςεόοθη εν Ελλάδι βιβλιον τόσον πλούσιον καί καλλ ιτεχνι
κόν, οσον ώραίον καί άποπνέον τό άρωμα τής αγάπης καί 
τρυφερότητος τής παιδικής ηλικίας. Καί δέν ήδύνατο νά 
έχ-/) άλλως, άφοΰ μία μεγάλη μή t ηρ, ή Βασίλισσα τής Ε λ 
λάδος, εςελεςε καί υπεδειςεν αυτο προς μετάφρασιν εις τήν 
παιδαγωγόν τοΰ προσφιλοΰς τέκνου της, Δα ’Ιουλία Σωμάκη 
και ο μ,ονος εν Ελλάδι εκδότης βιβλίων τής παιδικής ηλι
κίας,ο διευθυντής τής ¿1 ιαπ ,Ιά σεως των Παίόων άνέλαβε τήν 
έκδοσίν του.

Ο α Αγγελος τής Αγάπης», τό ώραίον τοΰτο έργον τής 
γνωστής Ά γγλίδος συγγραφέας Δος Meade, τής τρυφερά; 
άνατόμου τής παιδικής ψυχής, πρεπει νά γείνν] κτήμα πάσης
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μητρικής βιβλιοθήκης, πρέπει νά γείνγι αχώριστος σύντροφος 
παντός μικροΰ παίδιου.

Αί Έλληνίδες μητέρες ούτω θά ταχθοΰν υπό τήν σημαίαν 
τής βασιλικής μητρός, ήτις επόθησε νά Πυ) τά  Έλληνόπαιδα 
κάτοχα ενός τοιούτου άριστουργήματος, δ ι’ ού καί ή καρδία 
των διαπλάσσεται καί ή  ψυχή των άφυπνίζεται εις τό καλόν 
καί τό αγαθόν.

'Ο « ’’Αγγελος τής ’Αγάπης » τιμάτα ι άδετος δρ. 6 , χρυ
σόδετος φρ. 8 καί πολυτελώς καί επί ωραίου χάρτου δε 
μένος φρ. 10.

Ί ω ά ν ν ο υ  Κ α μ -π ο ύ ρ ο γ λ ο υ  ϊΐο ο η τ ε κ ή  Σ υ λ 
λ ο γ ή . Ύπό τόν τίτλον 1 9 0 0  έξεδόθη ή ποιητική συλ
λογή τοΰ παλαιμάχου άθλητοΰ τοΰ καλάμου καί συμ,παθεστά 
του άλλοτε συναδέλφου έν τή δημοσιογραφία κ. I. Κάμπου - 
ρογλου. Εντυπώσεις τής στιγμής, ήμέραι δόξης, ήμέραι 
πένθους καί οδύνης, άναμνήσεις, ιστορικά! περιπέτειαι περι
λαμβάνονται εις κομψούς στίχους εις τριακοσίας περίπου σε
λίδας μετά πολλών καί ωραίων εικόνων. Τό βιβλίον του κ. 
I. Καμπούρογλου τιμάτα ι άδετον δρ. 5 καί χρυσόδετον δρ. 6 .

Ε Π  1 Φ Γ Λ Λ Ι  2

Ά π ο  τον χο'σμο τ δ τ  σ αΑ ονιώ ν

Σ Τ Ν Ε Ι Θ Ι Σ Μ Ε Ν Ο Σ  Τ Τ Π Ο Σ

«Είναι μερικά αισθήματα, που τελειώνουν μονάχα μέ τή ζω ή.’Αγάπησες 
σ ι’ αληθινά ; malheur à toi, άν δέν αγαπιέσαι* ή Οά ζής τυραννισμένος ή 
αν δέν θέλης πρε'πει νά βγάλης άπό πάνου σου τό βασύ φόρτωμα, που σου- 
δωκεν ή φύσις,τό σώμά σου·...τή ζωή. Μή θελήσετε νά μέ χαρακτηρίσετε ώ; 
philosophe, mademoiselle, γιατί είμαι tout le contraire, άλλά τήν άγά
πη σα πολύ, πάρα πολύ κι’ αυτή παντρεύεται τώρα* τί τήν θέλω λοιπόν τή 
ζωή μου;»

Κ* εκείνος, που μού'λεγεν αύτά, ήτανε σωστές λιμοκοντόρος, τέλειος τύπος 
ντχντή. Πάντα ντυμένος τής ώρας, μυριυδάτος, νέος του σαλονιού και τού 
flirt, ποδηλατιστής, μαουσίστας, τοελλός για τό lowntennis (κΓ αναμεταξύ 
μας, για τές ώμορφες κοπέλλες) συχνάζει στο Club, ξέρει Γαλλικά, λίγες 
οράσες ’Αγγλικά, πολύ λίγες ’Ιταλικά, μά μιλει όλα μ ’ άπίστευτην άναι- 
δεια, connaisseur,κατά τήν φράσιν του (καί τήν ιδέα του) de la littérature  
Française, γιατί ή Ε λλάς δέν έχει ούτε ποιητάς, ούτε συγγραφείς, ούτε 
καλλιτέχνας* μόλις ξέρει νά βάλη τα χέρια του στό πιάνο, άλλα λα .ρεύει τή 
Γερμανική μουσική, ενώ περιφρονεΐ τήν ’Ιταλικήν ώ ; τιποτένια· καλός κολυα-
βιστής, κυνηγός, ολίγο καλλιτέχνης καί ότι άλλο θέλετε σεις.

Κ ’ έ'μαθα τά γούστά του, τά ποοτερήματά του, τές ιδέες του, τόν άτυ/ον 
έ'ρωτά του, τήν επιθυμία τής αυτοκτονίας^ τές φιλοσοφικέ; του θεωρίες, τήν 
προ/τη φορά, ποΟ τού μίλησα, χωρίς καθόλου νά τό/ ρωτήσω. ΚΓ όταν ήθέ- 
λησα νά πώ κάτι σχετικό μέ τήν αύτοχτυνία, μ ’ ίοτέκρουγε μ* ένα χαριτω
μένο ντιστεγκέδικο κίνημα και :

— Μήπως καί σείς πιστεύετε, mademoiselle, πού είναι ήρωας εκείνος 
πού ζή, όταν τίποτε δέν τού sorridepst πειά στή ζωή. Νά ζής! th e great 
attraction ! καί τυραγνισμένος, για νά παίζης τόν ρόλον τού {¡ρωα, mais 
c’ est une bettise. Selon moi ηρωισμός είναι νά πάρης τό ρεβόλβερ καί νά 
ρίξης τά μυαλά σου. Πράμμα, που κανείς δειλός δέν κάνει. Κ ’ έπειτα /ωρίς 
αυτήν ή ζωή ’ναι κόλασι καί χειρότερη άπό αυτήν, πού τόσο divinement 
περιγράφει ό Dante.

Κι’ άρ·/ίνησε νά μού λέη, που τήν πρωτόειδε, πώς τής μίλησε, τί τού α
πάντησε κείνη, πού τή ξανάειδε, πώς τήν αγάπησε» καί πώς εκείνη έ'πειτ’ άπό
τόσα παντρεύτηκε.

— Κι* όμως τό ξέρω γώ καί τό ξέρω άπό θετική πηγή, (άς μού συχω- 
ρέση ό ντιστεγκές μου μία παρένθεσι, για νά πώ σ ’ Ι/.είνους, πού Οά λάβουν 
τήν υπομονή νά μέ διαβάσουν, πού «θετική πηγή» είναι κάτι πολύ σωστό,πολύ 
αληθινό, αλάνθαστο, άν θέλετε....μά πειό περίεργο ! εκείνη τή στιγμή ήταν'

Ό  Έ ρ μ ,ή ς τ ο ΰ  Ο ρ α ξ ε τέ λ ο υ ς  ώ ς π α ιδ α γ ω γ ό ς .
Νέα καί καλλιτεχνική τοΰ έργου άνατύτωσις παρά τοΰ συμ
παθούς συγγραφέως κ. ’Αλεξ. Φιλαδελφέως. Κρίσιν αύτοΰ ε”- 
χομεν δημοσιεύσει άλλοτε έκτενώς. Ή  εξάντλησή τής πρώ- 
' ης έκδό τέως, πράγμα σπάνιον δι’ ελληνικόν εργον, προδίδει 
την δημοτικότητα ήν χαίρη ό συγγραφεύς παρά τή Έ λλη- 
ν.κή κοινωνία.

Ι σ τ ο ρ ία  τ ο ΰ  Ά ν α τ ο λ ικ ο ΰ  Ζ ^ τή μ .α το ς· Παρά 
του κ. X. ’Αννίνου μεταφρασθεν έξεδόθη τό α’ . φυλλάδιο/ 
τής ιστορίας τοΰ Άνατολικοΰ ζητήματος, του γνωστού συγ
γραφέας κ. Edouard Driault. Τό σύγγραμμα τοΰτο άποτε- 
λε ΐ απαρχήν έκδόσεως σειράς άλλων έργων,άποτελούντων τήν 
Ποικίλην Βιβλιοθήκην, ής τήν εκδοσιν άνέλαβεν ό κ. Μ. 
Δεπάστας.

Ε ν ο ικ ιά ζ ε τ α ι  είς θέσιν κεντρικήν ολόκληρον πάτωμα 
οικίας άποτελούμενον έκ τριών μεγάλων εύηλίων καί ευάε
ρων δωματίων άντί 80 μόνον δραχμών. Πληροφορίχι παρ’
ήμίν.

ένα....τίποτα) πώς έκόίνη δέ φταίει ό πατέρας της τήν άνάγκασε^ Νάς π α 
ρακαλώ entre nous, αυτή μ ’ αγαπούσε, τό ξέρω κ ’ έχω καί γράμματά της, 
πού πολύ μπορούν νά τήν Ιχθέσουν, μά σαν gentleman δέν τό κάνω.

Δέν ήξε ύρω γιατί, μά ενώ μούλεγε αύτά, καθόλου δέ μού περνούσε άπ* τό 
κεφάλ’ ή ιδέα, πού τέτοια νεότη, τέτοια distinetiony τέτοιο sm art μπορούσε 
νά χαθή γιά ένα αιοθημα.

νΙσως, γ ι’ αύτό νάφταιναν και τά γάντια του, καί μιά λεπτή μυρουδιά 
βιολέτας, πού αρκετήν εύχαρίστησιν έδινε στή μύτη μου, όση δέν έδιναν ή 
κουβέντες του στό πνευμά μου. ·

II

Σε μίαν απογευματινή τέσσερες— πέντε μέρες κατόπιν τόν ξανάειδα. "Ητανε 
τόσο άοωσιωμένος στήν κουβέντα του μέ μία νέα, πού δέν Ιπρόσεξε καθόλου 
πού κατά τύχη έκαθόμουν σέ μιά χαμηλή πολυθρόνα σιμά στό παράθυρο, 
γιομάτο μπερντέδες πού σκέπαζαν τή συντρόφισσά του.

Θέλετε ένα μέρος τής κουβέντας του ;
— "ίσως νάχω πιστέ'ψη, πού άγάπησα, mademoiselle, άλλά για λίγες 

στιγμές μονάχα- ποτέ όμως πριν άπ’ αυτή τή στιγμή δέν αίσθάνθηκα un
amour profond, une veritable affection. Μέ πιστεύετε ;

—’Ό χι πολύ.
ΚΓ όμως έτσι είναι* malheureusement σήμερα αισθάνομαι, που αγαπώ  

στ’ αληθινά καί πού αύτό τό αιστημα μονάνα μέ τή ζωή μου θά τελείωση.
— Κ αί ποιά είν’ αύτή, πού μπόρεσε và σάς ένσπιράρη ένα τόσο μεγάλο 

αιστημα, άν επιτρέπεται ;
— Ά ν  Ιπιτρεπω; Θά ήμουν le plus heureux des mortels, happy, v e 

ry happy, siguorina, άν θέλετε ν ’άκούσετε τ* όνομά της καί νά μού δώσετε 
τήν άδεια νά τήν λατρεύω, (έδώ ή φωνή τρέμει).

— Μ ά,.,.δέ σάς έννοώ.
Δέ θυμούμαι πο ά ιδέα σατανική μου ήρθε καί τράβηξα κείνη τή στιγμή τό 

μπερντέ, κΓ άπό τό κίνημά μου γύρισε ό νταντής καί μαζό κι’ ή νέα, μ·.ά 
πλούσια ασκημομούρα, πού τά τάλλαρά της είχαν τή δύναμι ν ’ ανάβουν άσβυ- 
στες φωτιές καί νά χαρίζουν τή .,,.ζω ή .

—ΤΛ  ! σεις, mademoiselle, πώς είστε απο προ·/τές ή μ' Ινα εύγενικώτατο 
•χαμόγελο, λχ\ μέ μία χαριτωμένη'/ ύπόχλίσι, μού λέει.

— Κ αι ή αύτοχτονία σας ; τού λέω μ’ ειρωνεία, χωρίς ν' απαντήσω στήν 
έρώτησί του.

Χωρίς να τά χαση καθόλου μέ μία διαβολική γρηγοράδα, πλησιάζοντάς με 
μού λέει σιγά, σιγά :

— Pour l'am our de Dieu, mademoiselle, vous allez me gâter tout.
— Ο̂Ο,ΟΟΟ francs de dot, a ’est-ce-pg.s ?
— Parfaitement. *
Κ* Ιπειοή κάποιος άλλος εΤχ* έρθη κοντά μου αυτή τή στιγμή, άε μίαν 

άλλην ύπόκλισι καί μ' ένα «permettez» πήγε πάλε στή θέσι του, ποΰ ίσως 
εκείνη να τον περίμενε μέ.. ..χτυποκάρδι.

Στην Κέρκυρα. ΕΙρήνη Γ. Ζ α β ιτσ τά νο υ .
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Ε Ν Ω Σ Ι Σ  Ε Λ Λ Η Ν Ι Δ Ω Ν
Μετά την εσχάτως ύποβληθεΐσαν παραίτησιν πάντων των 

μελών του Προεδρείου τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου της Έ νώ
σεως, έγένοντο αί νέαι άρχαιοεσίαι τουτου.

Κ ατ’ αύτάς έξελέγησαν : πρόεδρος η κ. Ε λένη  Άντωνο · 
πούλου, αντιπρόεδροι, αί κ. κ. Εύχνθία Έμ,πεδοκλη καί Σο
φία Δάλλα. Ταμίας ή κ. Δέσποινα Άνδοιοπούλου καί Γεν. 
Γραμματεύς η κ. ’Ιουλία Στρέϊτ.

’Εγένοντο επίσης αί άρχαιρεσίαι τοϋ Φιλανθρωπικού Τμή
ματος τ·ης Ένώσεως των Ελληνίδων, του οποίου πρόεδρος 
έξελέγη ό) κ. Ε λένη Νεγρεπόντη, άντιπρόεδροι αί κ.κ. Μπάρτ 
καί Σοφία Μπαλ,τατζη, Ταμίας ή κ. Μαρία Ρωμάνου καί 
Γεν. Γραμματεύς η κ. Μαρία Νεγρεπόντη.

Των λοιπών Τριηριάτων της Ένώπςως τα προεδρεία έχουν 
ώς έξ^ς ;

Τριάρια χηρών καί ορφανών : Πρόεδρος η κ. Ε λένη  Γρίβα 
αντιπρόεδροι αί κ. κ. Μ. Νοταρά καί Μ. Δραγούμη. Ταμίας 
ή διςΟύ. Βουγιούκα καί Γ. Γραμματεύς ή κ. Έλένη,Κρίτσα.

Τρ.·ημα ’Εκπαιδευτικόν : Πρόεδρος η κ. Α ίκ. Λασκαρίδου. 
Αντιπρόεδροι αί κ .κ . Εύ. Κετσέα καί Β. Α γέλαστου. Τα
μίας ή κ. Χαλκοκονδύλη καί Γενικ. Γραμμματεύς ή κ. Μ. 
Μπαλάνου.

Τό έξώφυλλόν του είναι ηριθμένον καί δίδει δικαίωμ.α εις 
λαχεΐον,τοΰ οποίου κερδίζουν πολλοί αριθμοί, φορέματα, κομ
ψ ο τ ε χ ν ή μ α τ α ,  γάντια  βιβλία κτλ. Τιμαται 1 φρ.

Π ρος τας κ. κ. οονδρομ-ητροας μας.
ΓΙαρακαλουνται αί κ. κ. συνδρομητριαι της Έφημ. των 

Κυριών, ώς καί αί κ. κ. άνταποκρίτριαι καί άνταποκριταί, 
οί καθυστεροΰντες έξόφλησιν τών λ]σμών τοϋ ληξαντος έτους, 
να σπεύσωσι νά άποστείλωσι τα  καθυστερούμενα, ίνα καί η 
διαχείρησις τη ; Έφημερίδος δυνηθγ νά κλείσϊΓ πάντα ανοι
κτόν λ]σμόν καί προβγ εις τακτοποίησιν τών βιβλίων της.

Παρακαλοϋνται επίσης αί λαβουσαι ημερολόγια νά εύαρε- 
στηθώσι νά άποστείλωσι τό άντίτκ/,ον.

ΤΟ i Λ Α ΤΦΑΝΤΟΤΡΓΕΙΟΝ
ϊ ϋ Α Ρ Τ Η Ϊ  Κ Λ Ρ Α Ϊ Τ Α Μ Α Τ Η

Τό πρώτον καί μοναδικόν άτμοκίνητον έν Έ λλάδι Ύ φαν- 
τόυργεΐον τίίς κυρίας Σπάρτης Καρασταμάτη παρέχει τά μο
ναδικά μεταξωτά διά την στερεότητα τοϋ υφάσματος καί 
τών χρωμάτων.

Πλην τά γνωστά άέρινα, τά  διά χορούς καί έσπεοίδας, 
τακανου. ι ,γ ‘ , , λ , / . . V » » ·, >* > >„  , ι ,  . , , „  . ν  < I κατασκευάζει υφασματα όια φορέματα, οι έπ ιπλα , οι ομ-Ιμημα Επαγγελματικόν και Οικοκυρ κον: Προεορος η κ. ι 1 „ , < «π...,

. » . I  ΤΓΛ ΊΓιιιτ,Χηνί-η »■»! I σ έ λ λ α ς , θαυμάσιων σχεόιων^εκλεκτης και αγνής Ελληνι
κής μετάξης, χρωματισμών, ων το μυστήριον μονον η κορη 
τνίς κυρίας Καρασταμάτη κατέχει.

Πλην τούτων εις τό κατάστημα τϋς κ Καρασταμάτη α π έ 
ναντι τηςΒουλης,ευρίσκει τις θαυμασίαν συλλογήν υφασμάτων 
διά φορέματα επισκέψεων, υποδοχών, εσπερίδων, γά μ ω ν.’Ο- 
μπρέλλαςτ·ης βροχής καίόμπρέλλας πολυτελείας ,Μανδύλια με-

Καλλιρρόη Παρρέν. ’Αντιπρόεδροι αί κ.κ. Εύ.Έμπιδοκλη κα 
Μ. Γρυτάρη. Ταμίας ή δνίς Βουγιούκα καί Γεν. Γραμματεύς 
ή δίς-- Είρηνη- >■

Τμήμα Νοσηλευτικόν: Πρόεδρος ή δίς Μαρία Καλαποθάκη 
ιατρός. ’Αντιπρόεδροι αί κ. κ.. Μ. Κεφαλή καί Ά νθη Βασι 
λειάδου, ιατρός. Ταμίας ή δίς Ελένη Σούτσου καί Γ. Γραμ- : 
ματεύς η δίς Νίνα Μηλιώτου.

Τά προεδρεία τών Τμημάτων άποτελοϋσι τό Διοικητικόν 
Συμβούλιον τνίς Ένώσεως.

Τ Ο  Η Α Ι Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν  A l t !
-· «  ςτοκγσ • • ' t j t 'x c t t t  - ¡ χ χ  j3 t.x » q « x csa  Jx : , . -
Τί περιέχει ; ημερομηνία· Φιλολογίαν τοϋ Βορρά. ’Ερρίκος 

"Ιψεν : Κατάμονος. Περιπλοκαί. Φωτόφυξ. Κρίνον λίμνη;. 
ΤόΛας Αοριάν. ιΗ γέννησις κόρης. ’Αγροτική είκών έν ‘Ρώσ
ο ία. Γν&ραι γυνα ιχών .  Γαμήλια δώρα : "ΟΛγας Κούζη-  
F ran ço i s  Coppée '■ Τόχρυσοϋν Λουδοβίκειον, ‘Οδηγίαι διά 
γεύματα. Τό ψέμα: Ε ίρήπ ,ς  Ζ αβ ιτσάνου .  'Ανθής Β ασ ι . ί ε ιά -  
ύον,  ιατρού: Διατροφή βρεφών. Μ αρίας ΠινέΑΛη \ Σιβύλ- 
•λαι καί προφητ.δες. Schil ler ', τό Ιδανικόν.

Μεγάλαι γυναίκες τοϋ αΐώνος : J sab e l  Aberdeen  '. Λέγου>: 
Ί ο ν ί ι έ τ α ς '  Αδάρ'. ‘Η ώριμος γυνη. ΣυΛΘΙας ’ΑΑμ,περτότη'· 
‘Η αγάπη. ΣαρρΙσας  ΒιΛτσε'σχος, ρουμανίύος δικηγόρου: ή 
γυνη είναι πολΐτις. Κ ας  ' A Λερόν σ  ον Daudet'. Τά χαρτιά τών 
παιδιών μου. Βαρωνίδας d 'E bn er  Esclienbach'. Μία συνάν- 
τησις. Αύγονστας ΦΙχερτ'. Ποϋ μάς φέρει τό γυναικεϊον ζη- 
τημα. ’Ί ρτα ς  Ρετσιους'. Κάμνετε τά παιδιά εύγενη. ΑΙνας 
Μύργενστερν'. Τό ζητημα της γυναικός. *Αδας Νέγρη. 
Τέλος ’Απεργίας. Κ ίε ρ ά ν ς  Ροαγιε'ΑΟ φυσικός νόμος. ΣεβερΙ- 
νας .  Τό δολοφόνον πτν νόν. SOrgue. Είκών Σ.Ιαύας. Λ α ίδης  
S o m m e r s e t : Πώς θά γεννώνται παιδιά ευτυχή: ΈΛισάβετ 
Σ τ ά ν τ ο ν : ‘Η Βίβλος καί αί γυναίκες. Ζουδιθ Γ ω τ ιέ : Μία 
ήρωίς τοϋ Ίαπωνικοΰ θεάτρου. H en r i  GreviUe. Τό μικρόν 
φώς. Μ αρίας Πιεράρ ϊα τροΰ  εις νεας μητέρας

Ειρήνης Ν ιχο,Ια ί ίου  : Τό παραμύθι πάςς αγάπης. Φ ι.ίαν
θους ; Τά φυτά τών αιθουσών. ΦαΑιώς Π αήάγ ιά ν νη  ό λυ 
χνοστάτης.

Παίγνια συναναστροφών. Περίεργα. Έορτη άνθέων,‘0  Δ ε
κάλογος τών λουτρών. Μία άσπρη τρίχα. Γυναικεία έν ‘Ελ 
λάδι σωματεία. Πρώτη Ίανουαρίου. ΣυμβουλαΙ. Συνταγαί 
μαγειρικές κ .ά .

ταξω τά  ανδρικά καί γυνα ικεία .’Εσάρπες χρυσού φάντες.‘Υφά
σματα Matines καί Saut-de lit καί τέλος ο ,τι δύναταίτις νά 
φαντασθγ τέλειον εις ύφασμα έκ μετάξης.

’Ήδη τό έργοστάσιον τοΰτο κατεσκεύασε νέον είδος μετα 
ξωτών, τά  όποια ένθυμίζουν τάς πολυτίμους της Βαγδάτης 
στόφας, μέ σχέδια καί χρώματα, τά  όποια είκονίζουν τό ά- 
φρίζον κΰμα τ·ης θαλάσσης, όταν σύρεται μεγαλοπρεπώς επί 
της κυανές, 9ι της φαιοϋς, ·7ι τές χρυσιζούσης έπιφανείας 
της. Έ ν κορσάζ, η έν φόρεμα από τό μεταξωτόν αύτό ώς 
δώρον,είναι πολυτιμότερον καί άπό τά  ώραιότερα κοσμήματα.

ΑΝΘΗ Κ Α Ι ΦΥΤΑ
Αί Ά θένα ι έξευρωπαίζονται όλον έν. Τά άνθοπωλεΐά των 

δύνανται νά άποτελέσουν ένα γνώμονα άλάνθαστον τές φ ι 
λοκαλίας τών ’Αθηναίων. "Οπου τά  άνθη θεωρονται ό'χι 
πολυτέλεια, άλλ’ ανάγκη, ό πολιτισμός έχει κάμει έδη την 
οριστικήν έμφάνισίν του.

Ό  συναγωνισμός τελειοποιεί τά  άνθοπωλεΐά μας μεγά- 
λως, άλλά πάντοτε τό τοϋ κ. Κανδωρου τό έπι της όδοΰ 
Σταδίου κατέχιι τά σκήπτρα, δύναται δέ άφόβως νά συγκρι- 
θγ μέ τά  ώοαιότερα καί πλουσιωτερα Παρισινά άνθοπωλεΐά. 
Φυτά αιθουσών, άνθη, άνθοδέσμαι, στέφανοι, ολα μέ κα
λαισθησίαν καί μέ έντέλειαν. Διακοσμήσεις αιθουσών δι’ ώ- 
ραίων φυτών τών Τροπικών, καί έπί πλέον αύτό το άνθοπωλείον 
εϊνε άληθινός παράδεισος, εις τόν όποιον ένώ δίδομεν τάς π α 
ραγγελίας μας, όό έκλέγομεν τό εύνοούμενον άνθος άπολαμβά- 
νομεν άληθη καλλιτεχνικ,ην άπόλαυσιν. Τωρα μάλιστα δτι 
τά τεχνητά άνθη κατηογηθησχν άπό τάς αίθουύσας καί τά 
φυσικά σκορπίζουν ζωην δρόσου εις τόν ξηρόν άέρα τών θερ
μαστρών τώρα ύπέρ ποπε τά  άνθη ώς δώρα είναι έπίκαιρα 
καί πολύτιμα.


