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εόθύνεται ή συντάχτις αυτών '
Κυρ!« ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΑΡΡΕΝ. i

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
27 'Οδός Π ινεπιστημίου 27

Γ ρ α φ ε ΐο ν  ανο ιχτόν καθ ’ 
έκ ά σ τη ν  άπό 1 0 — 1 2  π .μ .

Σ υνδ ρ ο μ η τα ί έγγράφοντα ι ε ίς  τό Γ ρ α φ ε ΐ ο ν  τ ή ς  

Έ φ η μ , ΐ/ ο ίΠ ο ς  τ ω ν  K u / ο ιώ ν
κ α ί  n a p i  τ ο ΐς  Β ιβ λ ιο π ω λ ε ίο ι«  Β ίλμ η ερ γ  κ α ί  « ’ Ε στίας!)

Τά πεμπόμενα ί,μΐν χειρό
γραφα δημοσιευόμενα }j μή 
δέν Ιπιττρέφονται. — Ά νυπό - | 
γραφα χαι μή δηλοϋντα τήν ) 
διαμονήν τής άποστελλούσης 
δεν είναι δεκτά. — Πάσα άγ- I 
γελία άφορώσα εις τάς Κυρίας 
γίνεται δεκτή. V

Πασα παρατήρησις ΙπΙ τής 
αποστολής του φύλλου γίνε

ι, τα ι δεκτή μόνον Ιντός ο κ τ ο  
}] ήμερων.

Έ ν τ ψ  Έ ξω τερ ιη φ  δέ π α ρ ’ δπαΟι το ϊς  
άντιπρο<3ώποις Λμών.

Σ ώ ματα  π λήρη  π αρελθόντω ν έτών εύρ ίσχοντα : παρ’ ήμΓν 
χ ϊ ί  παρ’ κπασ ι τοΓς άντιπροσώποις ήμώ ν.

Α ί μεταβάλλουσαι διεύθυν- ft 
σιν όφεΟ.ουσι ν ’ άποστέλλωσι \' 
γραμματόσημον 50 λεπτών | 

πρός Ιχτύπωσιν νέας ταινίας. ;
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Τό γοναιχε'ον ζ ή τη μ α . Β ’. *Η γυνή  αντίπαλος τή ς  γυνα ιχός. Ή  
χειραφετησ ις  των γυνα ικώ ν τή ς άρχαιότητος. — Ό  χορός τω ν σκε
λετώ ν (ύπό δος Ε ιρήνης Ν ικολα ίδου).— ’Από τήν^ Π αρ ισ ινήν Έ κ -  
θεσιν. Τό κόσμη μα κ α ί ή Τ έχνη (υπό ταξειδ ιώ τιδος). — Ή  Μ άγισσα  
— ’Αλεξάνδρα Π αναγ ιω τάτου, Σ υ ντα γα ί. Σ υμ δ ο υλα ί. Ε ιδοποιήσει; 
Έ π ιφ υ λ λ ίς . Α ί Μπόερς ύπό δος Μαρίας Ζ ερβουλάκη).
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ΤΟ ΓΓΝ Α1Κ ΕΙ0Ν  ΖΗΤΗΜΑ
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Ί Ι  γ υ ν ή  α ν τ ίπ α λ ο ς  τ ή ς  γ υ ν α ίκ α ς

Άνελάβαμεν νά παρακολουθήσωμ.εν τον ομιλητήν του 
«Παρνασσού» εις τήν περί του γυναικείου ζητήματος ομιλίαν 
του, οχι μόνον Six νά συμπληρώσωμεν τά κενά, τά  όποια 
τοιαύτη περιληπτική άφήγησις δεν ή το δυνατόν παρά νά ά- 
φήσγ. Ά λ λ ’ ιδία διότι έχομεν τήν βεβαιότητα, οτι όσον και 
αν ήθελεν άμερολήπτως καί άπό υψηλής περιωπής νά κρίνγι, 
πάντοτε θά ώμίλει ώς αντίπαλος, καί ύπό τό κράτος τής φυ
σικής έπιδράσεως των ιδεών καί συνηθειών, άς μετέδωκαν 
αΐ δουλοκρατηθεΐσαι γενεαί τοΰ παρελθόντος εις τούς σημε
ρινούς "Ελληνας.

Τής. έπιδράσεως αυτής τάς συνεπείας ύφίστανται καί αί 
γυναίκες άκόμη, αί όποιοι συχνότατα εϊνε οί χειρότεροι καί 
οί μάλλον επικίνδυνοι εχθροί του γυναικείου ζητήματος.

Καί δέν είνε τοΰτο, ού'τε παράδοξον, οΰ'τε άφύσικον. *0 
έπί πολύν καιρόν ζήσας εις τόν σκότος καί εύρεθείς αΓφνης 
ύπό άπλετον φώς, εάν δέν τυφλωθή, βεβαίως ομως αδυνατεί 
άκόπως καί άκινδύνως ν’ άτενίσν) τάς ήλιακάς ακτίνας. Εις 

: τό σκότος τής δουλείας έζησε καί ή Έ λληνίς αιώνας δλους, 
καί ύπό τό κράτος τών δουλικών προλήψεων έγαλουχήθη τό 
αιμά της, καί διεπλάσθη ό χαρακτήρ της. Ή  δουλεία τόσων

αιωνων περιώρισε διά τοΰτο τό πνεΰμά της εις στενώτατον 
σιδηρουν κρίκον, ώστε δσον καί έάν τό Εύαγγέλιον τής ελευ
θερίας σκόρπιζα) σήμερον επί πάντας τό μ,έγα φώς τής αλή 
θειας, ή πνευματική πίεσις ύφ ίσταται, άν ό/ι εις τήν ολό
τη τα , βεβαίως ομως εις μ.εγάλην μερίδα γυναικών.

Και δια τοΰτο οχι μόνον ή έκ μ.έρους τών άνδρών αμερό
ληπτος κρίσις δέν μάς εκπλήττει, αλλά καί τήν μεταξύ αυ
τών τών γυναικών αλληλεγγύην Θεωρο0μ.εν σχεδόν προβλη
ματικήν. Εις τοΰτο άλλως συντελεί καί συνετέλεσε πολύ και 
η άνομοιότης τών βιωτικών δρων καί συνθηκών, αί όποΐαί 
κανονίζουν κα τ’ ί'διον τρόπον τήν Τ)έσιν καί τόν βίον τής γυ- 
ναικός εις τάς σημερινάς κοινωνίας. Ή μεΐς αί Έ λληνίδες, 
καί μαζή μέ ήμ.άς αί γυναίκες τών όπισθοδρομικών λαών, 
δέν ύπάρχομεν καί δέν σκεπτόμεθα καί δέν αίσθανόμεθα 
καί δέν δρώμεν, κατά τό πλε.ιστον ώς φΰλον, αλλά μόνον ώς 
άτομα. Κάθε μία άπό ημάς, όταν πάσχη αυτή, ευρίσκει δτι 
τό καθεστός είνε άδικον. Ό ταν ομως πάσχουν καί αδικούν
τα ι αί άλλαι ή αδιαφορεί ή κηρύσσεται άπροκαλύπτως έναν - 
τιον των. Διά τοΰτο ή λύσις τοΰ γυναικείου ζητήματος, ή 
οποία^ περιλαμβάνει τήν λύσιν πολλών κοινωνικών μας προ 
βλημάτων αποβαίνει πολυ δυσκολωτερα σημ.ερον ή κατά τούς 
άρχαιοτάτους χρόνους.

Π ώ ς  έ χ ε ιρ α φ ε τ ή θ η β α ν  α ί  γ υ ν α ίκ ε ς  τ ή ς  
α ρ χ α ιό τ α τ ο ς

Κατά τούς χρόνους έκείνους ή τύχη τής γυναικός ήτο κοι
νή δ ι’ δλας. Ό λα ι ήσαν θύμ.ατα καί δλαι ή ;α ν εις Γσον βα
θμόν καί έν ίσω δικαιώματι ιδιοκτησία τοΰ άνδρός. Ό λα ι 
έβασανίζοντο καί έτυραννοΰντο κατά τόν Γδιον περίπου τρόπον. 
Ό λα ι έβλεπαν έαυτάς ή τά  θήλεα τέκνα των νά φονεύωνται 
ή νά θάπτωνται ζωντανά παρά τών άνδρών. Καί δλαι άπό 
κοινοΰ έξηγέρθησαν, εις κάθε λαόν καί κάθε φυλήν άρχικώς
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μεν δια να σώσουν την ζωήν τών τέκνων τω ν ; βραδύτερον 
δέ διά νά υπερασπίσουν έαυτάς. ΓΓο ρόπαλον, τό όποιον θα- 
νατηφόρον πολλάκις έπ ιπτεν έξ ίσου έπί τής κεφαλής τής 
γυναικός καί του τέκνου, ανέπτυξε μεταξύ τούτου καί εκεί- 
νης τά  αισθήματα τ ή ς  συμπάθειας καί τής αλληλεγγύης, 
εις ήν οφείλεται ή άνάδειξις τής γυναικός είς άοχηγόν τής 
οίκογενείας.

Ή  πατρίς τότε είνε λέξις άγνωστος, έν ω ή μη τρ ις  δει 
κνυει την καταγωγήν τής ρίζης τής οίκογενείας.

Τούτο δεν ώφειλε νά τό παραλείψη ό ομιλητής του Παρ
νασσού, διότι αποτελεί τό π Γώτον πραγματικόν καί μέγα 
βήμα τής γυναικός πρός τήν άπό τής τυραννικής κυριότητος 
τοΰ άνδρός χειραφέτησίν της.

Δεν δυνάμεθα δέ νά παραδεχθώμεν άγνοιαν έκ μέρους του 
έπί τοΰ σπουδαιότατου τούτου σημείου τής οικογενειακής 
έξελίξεως, διότι πολυπληθή είνε τά  συγγράμματα, τά  άνα- 
φερόμενα εις τήν έποχήν ταύτην. Τό ογκώδες σύγγραμμά 
τοΰ Bachofen, Δας Mñtterrec l i t , τό τού Dr Tiilier Essai 
de  Soc i ol og ie  P h y s i o l o g i q u e , τό τού Letourneau L'évolu
t ion du m a r i a g e  et d e  la f a m i l l e , τό τού Mac Lennan 
Stud ie s  in  a n c i e n t  H is t o r y , δια νά μή άναφέρωμεν παρά τά 
γνωστότερα μόνον, δέν έπρεπε νά μείνουν άφυλλομέτρητα άπό 
τόν ομιλητήν τού γυναικείου ζητήματος, ό οποίος άλλως τε 
είς τάς σελίδας τούτων Οά ανεύρισκε οτι καί ή άρχή αυτη 
τοΰ Ε λληνικού πολιτισμού οφείλεται είς τάς γυναίκας

’Αλλά καί άπό τους ίδικούς μας συγγραφείς δέν καταφαί
νεται σαφέστατα ότι ή μητριαρχική οικογένεια ήκμασε -καί 
είς τήν Ε λλάδα ; Ό  Πολύβιος γράφων περί Λοκρών δέν λέγει 
ότι ιΙΛχον το y e r o :  άπ ο  τάς γ υνα ίκ α ς  κα ι δτ£ ή ευγένε ια  μ ε -  
τεδ ιδά ζε το  άπο  γενεάς εις γ ε ν εά ν  d ía  τώ ν  γ υ να ικώ ν  ;  κα ί  
α.ΙΛαχοϋ δτ ι μ ε  'όνομα γ υνα ικός  (ονόμασαν  την  π χ τρ ίδ α  τω ν  
καί σ υ ν εμ ά χ η σ α ν  προς  το'νς εκ τώ ν  π ρογόνω ν  τώ ν  γ υ να ι 
κώ ν  συγγενε ίς  τω ν ,

Καί άφοΰ άνέφερε τόν ’Αριστοτέλη ώς εναντίον τοΰ γυ
ναικείου ζητήματος, δ ιατί δέν έλαβεν. ύπ ’ όψιν καί τήν βε-' 
βαίωσίν του περί λαών γυναικοκρατουμένων, άφού ούτος ρη- 
τώς λέγει : οτ ι δΑοι οί ψιΑοπόΑεμοι Αχοί διατε.Αοΰσιν υπό
τ η ν  κυρ ιότητα  τώ ν  γ υ να ικώ ν ,  καί άφοΰ κατακρίνει ό Γδιος 
άλλου τόν Λυκούργον, διότι διά τής νομοθεσίας του καθιστά 
τάς γυναίκας τής Σπάρτης προνομιούχους. Ά λ λω ς  τε άφοΰ 
έσταχυολόγησε χυδαιολογίας τού άσημου Άμοργίνου στιχουρ- 
γού, δΓ ών αί γυνα ϊκεί παρομοιάζονται προς άΛώπεκας κα ι 
ρυπαρούς χ ο ίρ ο υ ς ,  δέν ήμποροΰσε νά μάς είπη καί τ ί άπήν- 
τησαν οί Σπαρτιάται πρός τούς ’Αθηναίους, οταν ούτοι τους 
έμέμφθησαν ώς γυναικοκρατουμένους ; ( ί 'Τ ποτασσόμεθα  τα ΐς  
γ υ ν χ ι ζ ι ,  δ ιό τ ι  μ ό ν α ι  αί. μητέρες κα ι γυνα ίκες  ήμών τί/.του- 
σ ιν  άνδρα^ » . "Η μήπως τούτο δέν ήτο αρκετά χαρακτηρι
στικόν διά τάς γυναίκας τής εποχής εκείνης;

Και άφοΰ, ώς είπε, φρονεί - οτι αί παραδόσεις ούδέν άλλο 
είνε ή απαύγασμα τών ήθών καί έθίμων τώ\ λαών καί άφού 
μάς άνέφερε Κ ινεζικά; παραδόσεις, διατί νά μή μας άναφέρη 
και την χαριεστατην παραδοσιν περί τής ονομασίας τής πό- 
λεως τών ’Αθηνών ; "Ισως δέν τό έπραξε,διότι δέν ήθελε, νά 
ειπγι οτι αί Άθήναι έγυναικοκρατούντο άλλοτε καί οτι αί 
Αθηναϊαι ησαν πολιτιδες, χαιρουσαι τά αυτά μ-ετά τών άν-

δρών δικαιώματα έπί τών πολιτικών πραγμάτων.
Διότι, εαν πιστεύσωμεν τήν παράδοσιν αυτήν, βεβαίως 

ούτε αί ’Αμερικανίδες, ούτε αί γυναίκες τής Νέας Ζηλαν- 
διας ̂ απέκτησαν πρώται πολιτικά δικαιώματα. Α ί γυναίκες 
τής Αττικής έπί τής έποχής τού Κέκροπος είχαν δικαίωμά 
ψήφου.Καί διά τούτο οταν μετά τήν άνακαίνισιν τής πόλεώς 
των ύπό τού βασιλεως τούτου έγένετο τό διπλοΰν θαύμ* 
τής αυτομάτου βλαστήσεως δένδρου έλαίας έπί τής Άκρο- 
πολεως καί τής έμφανισεως πηγής διαυγούς υδατος, rjj 
συμβουλή τής Πυθίας έκλήθησαν οί πολϊτα ι καί τών δύο] 
φύλων νά ψηφίσουν,βπως ή πόλις των όνομασθή ε ίτε  Άθήναι, 
ειτε Ποσειδωνία, έκ τών συμβόλων τών δύο θεών, οί όποιοι 
δια τού θαύματός των διεξεδίκουν τό κρά*ος τής πόλεως. Αί 
γυναίκες φυσικά έψήφισαν ύπέρ τής ομοφύλου θεάς καί έπειδή 
αί ψηφίσασαι γυναίκες ήσα£ περισσότεραι τών άνδρών ή 
πόλις έλαβε τό όνομα τής ΙΊαλλάδος. Ά λ λ ’ ό ΓΙοσειδών έκ, 
δικούμενος τότε κατεπλημμύρησε τάς πεδιάδας τής Ά τ τ ι 
κής. Και το μαντεϊον, τό όποΓον καί πάλιν ήρωτήθη, άπήν- 
τησεν. Οτι ό θεός τών ύδάτων τότε μόνον ήθελεν έξιλεωθή 

 ̂ οταν αί γυναίκες, αί όποίαι έδωκαν τήν νίκην είς τήν αντί- 
. παλόν του θεότητα, θά έτιμωροΰντο. χ . διά τής άφαιρέσεως 
( τού δικαιώματος τής ψήφου 6'.· διά τής άφαιρέσεως τοο 

τίτλου τής έλευθέρας πολίτιδος και γ\ διά τής άφαιρέσεως 
τοΰ δικαιώματος τοΰ νά φέρουν τά τέκνα των είς τό εξής τά 
ονόματα τών μητέρων.

Αν η παράδοσις αυτη είνε απαύγασμα τών ηθών τής 
έποχής έκείνης ή όχι δέν είνε καν συζητήσιμον. Ά λ λ ’ οτι 

( είναι πολύ χαριεστέρα καί πολύ συγγενεστέρα πρός ήμας άπό 
j τον αηδή μύθον τής στρεβλωσεως τών γυναικείων κινεζικών 

7Γ0̂ ών είναι άναντίρργ)τον.
'Οπωσδήποτε έκεΐνο, τό όποιον δέν χρήζει συζητήσεως 

είναι οτι καί έν Έ λλάδ ι Λρώτη ή γυνή ΐδρυσεν οίκον, δτι ή 
πρώτη μορφή τής φυλής καί τού πολιτεύματος έδόθη άπό 
τάς γυναίκας, 0- ι  ή μητριαρχική οικογένεια ήκμασεν έδώ 
επι πολλούς ισως αιώνας, έξ ού ή πληθύς γυναικών θεών τής 
<*Ρχ*ίας Ελληνικής θρησκείας καί ή πληθύς τόσων πόλεων 
φερουσών γυναικεία ονόματα. Βραδύτερον δέ οταν ό άνήρ 
άντελήφθη ότι ή γυνή διά τής μητρότητος ύπέκλεψε τό αν
δρικόν κύρος, έζήτησε διά παντός τρόπου νά νομιμοποίηση 
καί αυτός τήν ιδέαν τής μεταξύ αύτοΰ καί τών παρά τής 
γυναικός γεννωμένων τέκνων συγγένειας. Καί καταφεύγει 
είς πραζεις τυπικας κατα το μάλλον καί ήττον κωμικάς, 
όπως καταστήστ) καταληπτήν τήν ιδέαν τής πατρότητος, ή 
όποία πρωτην φοράν τότε φαίνεται παρουσιαζομένη είς τήν 
άντιληψίν του.

Ώ ς συνηθέστερος τύπος τής άναγνωρίσεως τής πατρότη
τος φέρεται ή κατάκλισις τοΰ άνδρός, ευθύς μετά τόν το
κετόν τής γυναικός, καί αί κραυγαί αύ:οΰ δι’ .ών μ ιμείτα ι 
τάς ωδίνας τής γεννώσης Τό έθιμον τούτο σώζεται, ακόμη 
είς πολλούς ημιπολιτίστους λαούς καί είς τό χωρίον Χ ιμάρα  
τής Ηπείρου έσώζετο μέχρι πρό τίνος. Ό  Πλούταρχος είς 
τον Θησέα του XX λέγε ι, ότι είς άνάμνησι,ν τού γεγονότος 
τής τεκνοποιήσεως τής Αριάδνης παρά τού Θησέως, ουτοί 
μεταξύ άλλων διέταξεν όπως: Έ ν τη  θυσ ία  του Γορπ ια ίου
μ ηνος  ισταμενου  δεύτερα χαταχΑινόμενόν τ ι ν α  τώ ν  ν εα ν ί -
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ΙΐΤχων ψθεγγεσθα ι κα ι πο ιε ίν ,  άπερ ωδ ίνουσα ι γυνα ίκες .  Τό 
►ποιον σημαίνει οτι ή πατρότης έν Κύπρω διά τοιούτου τρά
του επισημοποιείτο άπό τούς άνδρας.

Και ο ’Απολλώνιος λέγει περίπου τά αύτά διά τούς λαούς 
Ιτού Εύξείνου Πόντου καί ό Στράβων διά τούς Τβηρας, οί 
οποίοι έ π ιν α ν  κα ι θερμά β ό τ α ν α  κα ι ¿προσπο ιούντο  δτ ι έ δ ι -  

τ ο ν  μ α σ τ ό ν  εις τά  ν ιο γ έ ν ν η τ α  κα ι έμ ε νχ ν  ήμέρα  
ΙχοΑΑάς χΑινήρεις.

Βεβαίως ό ομιλητής τοΰ «Παρνασσού» παρε'καμψε τόν σκό- 
τελον τής άφηγήσεως τών ανδρικών τούτων συνηθειών, 
διό τι ουτε πολύ' τιμητικα ί διά τήν νοημοσύνην τοΰ φύλου 
του τών χρόνων έκείνων είναι,ού'τε πνευματικήν υπεροχήν τοΰ 
:οτε ανδρος αποδεικνυουν, ουτε τήν γυναίκα υποτιμούν καί 
ιιποσιβάζουν οπως αί χυδαιολογίαι τού άσημου Άμοργίνου 
ιτιχουργοΰ. Ηθέλησε τουναντίον μόνον τάς κατά τών γυναι- 
ιών γνωμας τών Ελλήνων τής άρχαιότητος νά άναφέρη, 
fix να εχη υπεραύτοΰ τό κύρος τής αρχαίας έποχής είς γνώ 
ιας, άς περί τής αδυναμίας τών γυναικών τής σήμερον 
προτίθεται ίσως νά διατυπώση.

ΧΟΡΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΝ
Ο άγέρας φυσάει μανιασμένος καί διώχνει μέ πείσμα τά  

συηνεφα· θαρρείς πώς τό ένα κυνηγάει τό άλλο καί ολα χά 
νονται στό άπειρο. Ή  βροντή άπό μακριά ταράζει τήν ησυ
χία τής νύχτας· κάτου στήν άκρη τοΰ ορίζοντα φαίνονται 
μερικά άσπρα σύγνεφα, λές καί είναι ό καπνός τού μακρυνου 
κανονοβολισμοΰ τής μεγάλης γιγαντομαχίας πού γ ίνετα ι 
κεϊ κατου. Νά ή φωτιά τού μαύρου κανονιού περνάει για  
pía στιγμή τά  σκοτάδια τής νύκτας, άκολουθάει ή φοβερή 
βοή καί τώρα σέ λίγο θά’δής τά  δάκρυα τής δύστυχης μάν
νας πού χάνει τό παιδάκι της μέσα σ’ αυτό τό πανηγύρι νά 
δροσίσουνε τή γή.

Ή  μάχη τελειώνει κα'ν, ολόκληρο τό φεγγάρι προβάλλει 
τωρα στόν καθάριο ουρανό καί σαν βασιληάς ανάμεσα στούς 
νικήτας στρατούς του σέρνει τ ’ ασημένιο άρμα το·' καί δίνει 
παντού φώς καί χαρά. Μά δέν βαστάει πολύ ή δόξα του 
αύτή· μαύρος δράκοντας προβάλλει πάλι στόν καταγάλανο 
ιύρανό, μέ φειδωτή ουρά καί μέ θεόμακρα χέρια καί αρχίζει 
νά τό κυνηγάη. Τρέχουν μέ λύσα καί οί δύο τους καί τέλος 
προφτάνει τό σύγνεφο τό φεγγάρι καί τό κλίνει μέσα στήν 
ραυρη καί θλιβερή αγκαλιά του. Γιά μιά στιγμή χάνεται 
ολότελα, έ'πειτα ά.τά μια άκρη ξεφεύγει μ ιά χρυσή γραμμή, 
λές καί είναι τό αίμα τού φεγγαριού πού χύνεται μέσα 

-απ’ τό σφ ιχταγκάλ’.ασμα αυτό τοΰ μαύρου δράκοντα.Χάνεται 
;ό βασιληάς καί πάλι ή όλοτρόγυρα φύση βυθίζεται στό μαύρο 
σκοτάδι.

Τότε άκούγειαι μιά υπερκόσμια μουσική, μ^ά μουσική 
ρνείρου καί φρίκης : είναι ήχος αύλού άγνωστος στή γή καί 
ρτυμπάνου βαριού πού βογκάει σδν αναστεναγμός, πού έρχε
τα ι άπό τόν κάτω κόσμο.

Τραγούδια πένθιμα καί χαρωπά συνοδεύουναι τά όργανα.
: Η άπαισία αύτών αρμονία όσο πάει γ ίνετα ι μεγαλοπρεπέ
στερη, φριχτότερη, τέλος στήν έρημομένη πεδιάδα άπό τήν 
^ωτιά τού κεραυνού καί τήν λύσα τού αγέρα, φαίνεται ό χο-

ρος τών σκελετών, πού πανηγυρίζουνε τό συναπάντημά τους 
εκεί' είναι μερα καί βγαίνουν όλοι άπό τούς τάφους. Έ κεΐ 
βλεπεις σκελετούς νηών πού ποτέ δέν χάρηκαν τήν ευτυ 
χία τής αγάπης στή γή,σφιχταγκαλιασμένους μέ σκελετούς 
αγαπημένους νά χορεύουνε· συνοδευμένοι άπό τήν πένθιμη 
όρχηστρα, τό τρίξιμο τών κοκκάλων τους συνοδεύει τήν 
μουσικήν Τό σκοτάδι όσο πάει γ ίνετα ι καί βαθύτερο. Πάει 
τό φεγγάρι, χάθηκε μέσα στή μαύρη αγκαλιά τού δράκοντα. 
Άπό μακριά άκούγεται πάλη ή βροντή, ό κεραυνός, πύρινο 
φείδι περνάει, καί φωτίζει γ ιά  μιά στιγμή τό σκοτάδι, τά  
ουράνια στρατεύματα κίνησαν νά παν νά λευτερώσουν τό 
]· ασιλειο τους· στή φοβερή βοή τής βροντής ένώνονται οί 
ήχοι τής παράδοξης μουσικής τής κοιλάδας, καί χορεύουν 
οί σκελετοί ολοι γύρω τώρα καί ανάμεσα στό μαύρο σκο
τάδι ασπρίζουνε τά  γυμνά κόκκαλά τους. Ό  χορός τούς δ ί 
νει ζωή άληθινή ε ί; τή βαθειά νύχτα φωτίζουνε οί φοβερές 
λάμψες τών άδειων ματιών τους.

Τύ σκοτάδι περνάνε μεγάλες φλόγες καί φωτίζουνε μέ 
κόκκινες αναλαμπές τούς άσπρους σκελετούς. Κ αίγεται τό 
απέναντι δάσος, ό κεραυνός περνώντας άνάμεσα στα νέα καί 
γεματα ζωήν δένδρα αφήνει πίσω του τήν καταστροφή. Ή  
φ.οτιά όσο πάει καί γ ίνετα ι μεγαλείτερη, φτάνει τήν έρη
μη έκκλησοΰλα τού νεκροταφείου. Νά ή φλόγα γλύφει τό 
έλατο πού εινε κρεμασμένη ή καμπάνα της καί τό κάνει νά 
τρέμγ] καί άκούγεται μέσα στήν βοή αύτή, στό άλληλοσπά- 
ραγμα τών στοιχείων ό θλιβερός ήχος της νά κράζγ τούς 
σκελετούς νά γυρίσουνε στα μνήματά τους, γ ιά  νά τούς φυ- 
λάξ7) πάλι στά σπλάχνα της ή γή καί νά τούς σώσγ) άπό 
τό φοβερό θεριό πού βσο πάει γ ίνετα ι τρομαχτικώτερο. 
Καί τότε βλεπεις σπαραχτικούς αποχαιρετισμούς καί φ ι
λήματα αγάπης καί έρωτα ν’ άνταλάσσονται επάνω στή 
μαύρη πεδιάδα καί φεύγουν χαιροπιασμένα τ ’ αγαπημένα 
ζευγάρια, θέλοντας νά κερδίσουν καί τήν ελάχιστη στιγμή 
πρό τού νέου χωρισμού τους.

Ειρήνη Χιχολαΐδου.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΙΣΙΝΗΝ ΕΚΘΕΣΙΝ
Π ο λ ύ τ ι μ α  κ ο σ μ ή μ α τ α .

Κάποιος φίλος μου, χαοακτηρίζων μέ ποτε, άπηρίθμησε 
μεταξύ τών ανθρωπίνων αδυναμιών μου καί τήν αγάπην μου 
διά τά κοσμήματα. Τόν είχα νομίσει ύπερβολικόν. ’Αλλά μέ 
τήν έπίσκεψίν μου είς τό Μέγαρον τών κοσμημάτων καί μέ 
τήν άπελείωτον άφήγησίν μου τών έξ αύτοΰ εντυπώσεων 
μου πείθομαι καί εγώ, ότι ή αδυναμία μου αύτή υπερβαίνει 
κάθε άλλην.

Καί ιδού ότι ένφ είχα άμετάτρεπτον άπόφασιν νά συμει- 
ώσω σήμερον εντυπώσεις μου άλλας καί πολύ πλέον σοβκράς 
καί πλέον ένδιαφερούσας άπό τάς τών κοσμημάτων, ιδού οτι 
καί πάλιν τό αγαπητόν κόσμημα μέ παρασύρει, μέ ελκύει καί 
έπανέρχομ.αι πάλιν είς αυτό.

“Οτι τά  πολύτιμα μέταλλα  έχουν μαγνήτην, ότι καί τόν 
απαθέστερων τών θεατών συγκινεΐ ή θέα ή πολλού χρυσού 
ή πολλών κκί βαρυτίμων άδαμάντων δέν υπάρχει άμφιβο-
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λια . Οταν λοιπον, πλην της αξίας, με την όττοίacν αύτή ή 
φύσις έφωδίασε τά  ορυκτά αυτά σώματα, ποοστεθή είς αυτά 
καί ή άξια μεγάλης τέχνης, δταν δέν είναι μόνον βαρύτιμα 
Six τούς πολιτίμους λίθους των, άλλά διά την μεγάλην 
τέχνην των, τότε ττλέον οσον καί άν όμιλήτγ] κανείς δ ι’ αύτά 
ποτέ δέν θά έξωτερικεύσγ, άοκετά τάς έντυπώσεις του.

Και ακριβώς περι των κοσμημάτων, των εκτεθειμένων εις 
μουσεϊα, ως αντικείμενα τέχνης, και τά  όποια τά έν λόγω 
μουσεία η οι συλκεκται των εκθετουν, θά όμιλήσωυ.εν 
σήμερον.

Καί πρώτον περί ενός κτενιού της κεφαλής το όποιον εκ
θέτει το Μουσειον των κοσμητικών τεχνών του Αμβούργου.

'Ως βάσις τής κτένας αύ τής, τής όποιας τά δόντια είναι 
άπό διαφανεστάτην χρυσίζουσαν ταρταρούγαν είναι τρεις 
χρυσαϊ νυμφαι ολογυμνοι, πλεουσαι εις κύματα γαλανά καί 
άφρίζοντα, σχηματισμένα από διαφανές σμάλτο. Eîvoct ά 
πλουστατα θαυμ,ασιον. Αι τρεις εκεϊναι νυμφαι νομίζει κ α 
νείς ότι είναι ζωνταναί καί τδ κϋμα το γαλανόν φαίνεται ως 
να περιβάλλγ τα ωραία σώματα με αληθινούς άφρούς.

Τό ίδιον μουσειον εκθέτει μίαν φούχταν από λεύκάς άνε- 
μώνας, αί όποΐαι βγαίνουν άπό τό βάθος υποκίτρινων φυλ
λωμάτων. Είναι τόσον άληθιναί, άν καί ολόκληρα τά 
ανθη είναι απο σμαλτωμ.ενον χρυσόν, φαίνονται τόσον λεπτά  
τά πέταλα  καί τόσον μαλακά, ώστε σας έρχεται διάθεσις 
νά τάς μυρισθήτε.

Η Σαρα Βερναρ εκθέτει και αυτη μ.ίαν κτέναν θαυμασίαν, 
λεπτήν καί διαφανή τόσον, ώστε νά μην εΐμπορή τις νά έν- 
νοήστ) πώς είναι δυνατόν νά γ ίνετα ι χρήσις αυτής. Έ να  καί 
μόνον άνθος ύποκύανον, τό γνωστόν άνθος του αγκαθιού, ά- 
παραμίλλως άβρόν καί φυσικόν,φυτρώνει άπό τό βάθος πυκνού 
φυλλώματος ασημένιου.

Ή  ιδία Σάρα εκθέτει παρά πέρα ένα θαυμάσιον βάζον 
άπό έν όρχιδοειδές άνθος όλάργυρον.

'Η γεγάλη δούκισσα A lexis εκθέτει επίσης άληθινά α 
ριστουργήματα. Μίαν ώραίαν άλυσιν στολισμένην μέ άνθη 
χρώματος τριανταφυλλί κοράλι, τά  όποια άπό τά  πλάνια  
φαίνονται ως φίλντισι η ως απο ροκανίδια ροδίνου μαρμάρου.

Μίαν μπομπονιέραν άπό έν μέταλλον άγνωστον, τό ό
ποιον ομοιάζει ως λεπτή λινή μπατίστα , του όποιου φαίνεται 
καί τό φάδι καί τό στημόνι, ως νά είναι ύφασμένον, καί τό 
οποίον δεν είναι ούτε άσήμι, ουτε άφρός ασημιού, ούτε πλα 
τίνα . 'Η μπομπονιέρα αυτή στολίζεται με χρυσάς νυμφέας, 
αί όπυϊαι ενώ έχουν τό φυσικόν χρώμα χρυσού μ α τ  αίφνης 
φαίνονται ως φυσικαί κίτρινοι Καί κοντά εις αύτά ό μέγας 
δούφ Ά λεξής εκθέτει ένα κρατήρα άσημένιον, δλον σκαλι
σμένου, τόν όποιον κρατούν δύο θαυμάσιοι σκελετοί δικε
φάλων άετών.

'Η πριι’κήπισσα Κατακουζινοϋ εκθέτει έν περιδέραιον 
πλεγμένων μαργαριταριών, εις τό μέσον του όποιου τρεις 
νύμφαι είνε ζωγραφισμέναι επάνω εις τρεις γεγάλους όπα- 
λίους λίθους υπό τήν μέθην τών χρωμάτων τών όποιων, 
συναντώνται εις φίλημα τά τρία στόματα τών νυμφών.

’Ανώνυμος βασίλισσα εκθέτει έν περιδέραιον πρωτότυπον καί 
μοναδικόν εις τό είδος του."Ολον άποτελεϊται ως άπό όπάλινα 
πλατεία  φύλλα. Επάνω εις αύτά φαίνεται νά περιπλέκωνται

κλάδοι άτσαλενιοι, οί όποιοι σκορπίζουν φωτεινάς άναλαμπάς. 
Εις τό μεταξύ τών φύλλων κρέμονται άπό μικράς άλύσεις μι- 
κροσκοπικαι νυμφαι άλλα ι σμαλτωμεναι καί άλλαι ολόχρυ
σοι Η ιδια εκθέτει έν βραχιόλι άποτελούμενον άπό δύο γ ι- 
γαντιαιους χρυσοπράσινους δράκοντας, τών όποιων αί ούραί 
συστρεφομεναι κρατούν ένα κίτρινον άδάμαντα μεγαλήτερον 
λεπτοκαρυου. Η ίδια εκθέτει ένα σκαραμπέον, κατασκευα
σμένου από έν μεγάλο μαργαριτάρι εις είδος πλάκας, τού 
όποιου τά  μάτια σχηματίζονται άπό δύο θαυμάσια σμαράγδια. 
Η ιδία εκθέτει εν διάδημα, τού όποιου τό σχήμα ομοιάζει 

1*·ε τα ΖΡυι7*  τή? κεφαλής στολίσματα τών άρχαίων έλληνί- 
δων. Αποτελεϊται δε άπό τοεϊς παμμεγίστας opales, σφη- 
νωμενας μέσα εις κύκλους άπό χαλκόν πράσινον. Άπό τό 
μέσον τών τριών λίθων φαίνεται ώς νά βγαίνει ένας κορμός 
γυναικος με πλαστικούς βραχίονας, οί όποιοι εις μίαν ώραίαν 
ανεστραμμενην καμπύλήν τού σώματος φέρονται υπέρ τήν 
κεφαλήν, και υψώνουν ώς επάνω εις τόν άέρα άλλην opale 
θαυμάσιων χρωμάτων, ή όποία άκτ^νοβολεϊ ώς ήλιος.

Μονον εις την κεφαλήν μιας Α ιγύπτιας βασιλίσσης τών 
παλαιών χρόνων ήμπορεϊ κανείς νά φαντασθγ τοιοΰτο δ ιά 
δημα. Αλλα μήπως τό περιδέραιου εκείνο, τού όποιου τά 
σουβλερά μαργαριτάρια βγαίνουν άπό κεφαλάς σκύλλων σμαλ- 
τωμενας δεν θά εύρέθη άρά γε εις τόν τάφον κανένός Φαραώ, 
απο εκείνους, οι οποίοι χιλιάδες τωρα χρόνια κοιμώνται 
κατω απο τας πυραμίδας; Καί μήπως οί άπό πράσινα φείδια 
φιογγοι, με τα  κύματα τών μαργαριταριών, τά όποια έμοΰν 
εις καθε κινησιν δεν θά έστόλιζαν τά στήθη, ποιος ξέρει, 
ποίας Σαλαμπώ ή Σεμιράμιδος;

Τ α ξ ε ι δ ί ύ τ ρ ι α

Η Μ ΑΓ ΙΣ ΣΑ
(Σ υ ν έ χ ε ι α)

Ο Κώστας Μεμιδώφ ήτο πρώτος διερμηνεύς τής έν Κων· 
σταντινουπολει ρωσσικής Πρεσβείας, έθεωρεΐτο δέ άπό 
αρκετόν καιρόν ως εις απο τους πλέον περιζητήτους γαμ 
βρούς τού Πέραν. Είχε περάσει και τό πρώτον καί τό δεύ
τερον στάδιον τής νεότητός του, ά λλ ’ επειδή ήτο πολύ ω 
ραίος και επεμελεΐτο πολύ το κάλλος του,διετηρεϊτο άρκετα 
άνθηρός. Μόνον τά  γένειά του είχαν στακτίνει πολύ καί άν 
όέν εΰρισκεν δτι τού έπήγαιναν μέ τό σκονισμένον χρώμα 
των πολύ καλλίτερα παρά δταν ήσαν μαύρα, βεβαίως θά τά 
εχρωματιζεν ελεγε. Και τοτε μόλις θά έφαίνετο τριάντα 
πέντε χρόνων, ενώ ίσως είχε περάσει καί τά  σαράντα 
πέντε.

ΙΙολλακις ειχε διαδοθή οτι ένυμφεύετο, πότε κορίτσια, 
απο καλας Ελληνικας οικογένειας καί πότε ξενας πάντοτί 
δμως τά διάφορα συνοικέσιά του διελύοντο, άλλοτε διότι ν 
νύμφη δέν ήρεσεν εις τήν μητέρα του, άλλοτε διότι ή ύπο· 
σχεθεΐσα προίκα δέν ή τ0 πραγματική καί άλλοτε δι’ άλλου; 
λόγους. Αί κνκα ί γλώσσαι διέδιδαν μ ετ’ έπ ιτάσ .ω ς δτι ί 
Κώστας Μεμιδωφ ητο φοβερά ερωτευμένος μέ μίαν πολι 
γνωστήν έγγαμον κυρίαν τού Σταυροδρομιού —  καί τό όνομα 
τής κ. ΙΤαλβιδου εψιθυριζετο — καί δ ι’ αύτό άπέφευγε νά 
νυμφευθή. Ά λλο ι πάλιν έλεγαν οτι ό Κώστας Μεμιδώρ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΤΡΙΩΝ

ειχε νυμφευθή πολύ νέος μέ μίαν ζωγράφον, ή όποία είχε 
μείνει δι ολίγον καιρόν εις τό Σταυροδρόμι καί ή όποία εύ- 
θυς μετα τον γάμον είχεν έξαφανισθή, χωρίς κανείς, ουτε 
αυτός ο ίδιος να δυνηθή νά άνακαλύψγ, τά  ίχνη της.

Συνήθως αι διάφοροι διαδόσεις τού κόσμου περί τών οικο
γενειακών τού μεν και τού δέ στερούνται ύποστάσεως, ή 
τουλάχιστον μεγαλοποιούνται εις βαθμόν άπίστευτον. "Οσον 
άπεβλεπαν ομως τόν Κώσταν Μεμιδώφ ολαι αί περί αύτοΰ 
διαδόσεις, μητε και αυτού τού μυθιστορικού γάμου του έξαι- 
ρουμένου, ήσαν άληθέσταται.

Αληθώς ειχε νυμφευθή νεωτατος έξ έρωτος μέ μίαν 
καλλιτέχνιάα , έν άγνοια τών γονέων του καί άληθώς ή 
νεα σύζυγός του είχεν έξαφανισθή μόλις όκτώ ή δέκα ημέ
ρας μετα τον γάμον του, έν στιγμή άπελπισίας, άκριβώς, 
διότι είχεν άνακαλυψει τάς σχέσεις τού νέου συζύγου της 
μ ε ια  τής χήρας τοτε άπό τόν πρώτον της γάμον καί μετέ- 
πε ιτα  κ. Παλβίδου.

Ειδήσεις τής γυναικος του έλάμβανε μόνον κατά τά δύω 
πρώτα έτη τής άπομακρύνσεώς της. Δ ι’ έπιστολής της τού 
εκαμνε γνωστόν οτι είχεν άποκτήσει μικρόν υιόν, καρπόν 
των όλιγον ημερών τής έγγάμου ζωής των, ώς βραδύτερον 
τού ανήγγειλεν οτι ό μικρός έμεγάλωνεν αισίως, οτι τού ώ- 
μοιαζε πολυ, οτι είχεν άρχίσει νά περιπατή καί οτι ίσως 
μιαν ημέραν μητέρα και υιος θά ήρχοντο εις άναζήτησιν τού 
άπιστου συζύγου.

ΙΙριν ή μαθγι τήν γέννησιν τού μικρού ό Κώστας Μεμι- 
δωφ επόθει και ηυ'χετο νά ί'δϊ) τήν νέαν σύζυγόν του έπ ι- 
στρεφουσαν πλησίον του. Άπό τής ημέρας ομως, καθ’ ήν 
έμαθεν δτι ήτο πατέρας, ένα παράδοξον αίσθημα έκυρίευσε 
τήν ψυχήν του. Ά ντ ί νά ποθή νά ίδγ τό παιδί του, άπε- 
ναντιας γσθανετο μίαν άκατανίκητον στενοχώριαν νά τόν κυ- 
ριευγ και μονον με την ιδέαν τής πατρότητός του. Πολλά - 
κις προσεπαθει να εξηγησγ μόνος του τό αίσθημά του αυτό, 
άλλά τού ήτο άδύνα-ς,ον. Έ ν πράγμα ήξευρεν ; δτι δέν ή- 
σθάνετο καμμίαν άγάπην, καμμίαν στοργήν διά τό παιδί 
αυτό, τό οποίον βεβαίως ήτο ίδικόν του. Καί ώς όλοι οί 
b lases τού καλού λεγομένου κόσμου, συνεπέραινε : μήπως 
δι οσα παιδ^α κάμνουν αί γυναίκες, τάς όποιας τυχαίως 
εδώ και εκεί σχετίζομαι, έπρεπε νά αίσθάνωμ-αι άγάπην ; 
"Οχι βέβαια. Δ ιατί λοιπόν καί μέ αύτό ;

Και οταν ηκουε ναομιλούν διά τά καθήκοντα τών πατέρων 
και δια το πατρικόν φιλτρον, ο Κώστας υψω/ε ιούς ώμους του 
και έμουρμουριζε μεσα του : Λαξ/μΰθνα. "Ολα αύτά είναι 
^0Υίχ> είναι συνήθεια, είναι suggestion καί τίποτε άλλο.

AvTt λοιπον η γέννησις τού παιδιού νά συντελέση, δπως 
ανανεωθούν οι δεσμοί τών δυο χωρισμένων νέων συζύγων, 
ώς συνήθως συμβαίνει, έφερεν δλως διόλου άντίθετον άποτέ- 
λεσμα. 'Ο Κώστας δέν είχεν άπαντήσει εις τό τελευταΐον 
γράμμα τής γυναικος του, πρός τήν όποιαν έγραφεν, όχι 
κατ’ εύθεϊαν — διότι ουδέποτε τού είχε δώσει τήν διεύθυνσιν 
τού τόπου, εις τόν όποιον είχε καταφύγει—  άλλά διά μιας 
εις Α θήνας.φίλης της. ’Εκείνη άφού δέν έλαβεν άπάντησίν 
του δέν έγραψε πλέον καί βαθμηδόν καί κ α τ ’ ολίγον ό Κώ- 
στας είχε λησμονήσει καί τήν ΰπαρξίν της άκόμη. Ά πεύφε- 
γε μάλιστα καί νά ένθυμήται κάν τήν έποχήν έκείνην τής

τρελλής ζωής του, δπως τήν ώ'όμαζε· καί δταν τυχαίως έ 
πανηρχετο εις τήν μνήμην του, τό φάσμα τού άγνώστου 
παιδιού, τού οπαου ήτο ό πατήρ, έσκίαζε καί τάς ώραιοτέ- 
ρας τών άναμνήσεών του.

Τήν άγαπην του με τήν κ. Παλβίδου, άγάπην χρονολο- 
γουμενην άπό τής έποχής τής χηρείας της, είχε διατηρή
σει και διότι η γυναίκα έκείνη ικανοποιεί τάς φυσικάς ορέ
ξεις του και διότι είχε συνειθίσει νά περνφ κάθε ημέραν δύο 
τρεις ώρας εις τό σπίτι της, εις τό όποιον τόσας αύτή τού 
επεδαψιλευε περιποιήσεις ώς φίλη καί τόσην ό σύζυγός 
της τού άπένεμεν ιδιαιτέραν έκτίμησιν καί έμπιστοσύνην. Είς 
το τραπέζι των μεσημέρι καί βράδυ υπήρχε μία κενή θέσις, 
η οποία πάντοτε τον έπερίμενεν. Εις τό ώραϊον κόκκινο σαλο- 
να>.ι τής κ. Παλβίδου, εις τήν προεσπερινήν υποδοχήν της, ένα 
φλιτζάνι με άχνίζον τσάϊ έσερβίρετο πάντοτε καί έτοποθε- 
τεϊτο είς τό τραπεζάκι του, είς τήν γνωστήν, τήν ίδικήν του 
θεσιν, τήν καλλιτέραν πλησίον τής οίκοδεσποίνης.

"Οταν έγεννήθη ό μικρός τής κ· Παλβίδου είχε μεταβάλ
λει δ ι’ όλίγας ημέρας τρόπον ζωής. Έ π ε ιτα  δμως έκ τών 
πρωτων είχεν είσαχθή παρά τού συζύγου είς τό ιδιαίτερον 
boudoir τής έν άναρρώσει μητρός καί άργότερα ή παρατη- 
ρουμένη όμοιότης μέ τόν μικρόν έκολάκευεν άρκετά τόν έ- 
γωϊσμόν του. Δέν ήγάπα, κυρίως είπεϊν, τό παιδί αύτό, τό 
όποιον παρά πάσαν προσδοκίαν είχε γεννηθή ασθενικόν καί 
έφαίνετο καταδικασμένον νά ύποφέρν) είς δλην του τήν ζωήν. 
Ά λλά  ήσθάνετο έν είδος κυριότητος έπ ’ αύτυϋ, οσάκις ιδία 
εύρίσκετο άπέναντι τού γέροντος Παλβίδου, ό όποιος τόσον 
ύπερηφανεύετο διά τήν πατρότητά του. Καί ήρέσκετο δταν 
ό γέρων έδιδε διαταγάς, σχετιζομένας μέ τό παιδί, νά τάς 
άναιρή αύτός καί νά διατάσση δλως τά ά ντ ίθετα . *

Ένόμιζε κανείς δτι έζήτει έπίτηδες, σκοπίμως νά προ - 
καλεστ) ρήξιν μεταξύ αύτού καί τού συζύγου, τού όποιου 
τήν θέσιν λαθραίως είχεν άρπάσει όχι μόνον είς τήν καρδιάν 
τής γυναικος του, άλλά καί είς τήν στοργήν τού τέκνου του 
καί είς αύτήν τήν διοίκησιν τού σπιτιού του. Ά λ λ ’ δσον 
αύτός προεκάλει, τόσον ό Παλβίδης έ »έδιδε καί τόσον έγ ί- 
νετο φιλικώτερος μαζή του. Θά έλεγε κανείς δτι ή γυναϊκά 
του δ ι’ έπιβολής τού είχε μεταδώσει τήν πρός τόν Κώσταν 
άγάπην της καί τήν υπομονήν της νά άνέχηται τάς ιδιοτρο
πίας του καίτήν άνάγκην ήν ήσθάνετο νά τόν βλέπγ καί νά 
κρίνηδιά τών ίδικών του σκέψεων καί άντιλήψεων.Έ άν παρ - 
ήρχοντο δύο ήμέραι χωρίς ό Κώστας νά φανή,ό Παλβίδηςάνη- 
σύχει,έστενοχωρεϊτο,έτρεχεν είς άναζήτησιν του.Καί δέν ησύ
χαζε παρά δταν έπείθετο δτι δέν είχε λόγους νά είναι δυση- 
ρεστημένο.ς καί δτι αί σχέσεις των έξηκολούθουν, ώς καί 
κατά τό παρελθόν.

Ή  άρνησις λοιπόν τού Κώστα νά έλθν) μαζή των είς 
Αθήνας διά τούς άγώνας καί νά παοευρεθή καί είς τά έ γ - 
καίνια τού επί τής οδού Κηφισσίας μεγάρου, είχε πολύ στε- 
νοχωρήσει τόν κ Παλβίδην, δστις διά τούτο ήτο δλος νεύρα 
καί δλος γρίνια καί μέ τήν γυναϊκά του καί μέ τό παιδί 
του. Η αιφνίδια δε άφιξίς του τόν είχε τόσον χαροποιήσει, 
ώστε έάν τόν έβλεπε κανείς θά έλεγεν δτι αύτός μάλλον ή 
ή γυναϊκά του ήτο εύτυχής διά τήν άφιξιν τού Κώστα.

Ενώ έτρωγαν, ήκούσθησαν άπό τήν παρακειμένη» αί'θου-
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σζν φωνοα παράδοξοι κ*1 έπευφτ^ ίκ ι, « ϊ όποΐα.ι έτελείω - 
ν*ν με hip  Ιΐΐρ και ουμα. Ο μ,ικρος, ο οποίος ενώπιον του 
Κώστα άνέκτα τήν παπ ικήν ζωηρότητα καϊ ελευθερίαν του 
άφησε το φαγητο'ν του καί ετρεξε νά ί5·μ τί συνέβαινεν.

Επανήλθε διηγούμενο; οτι το σαλδνάκι η το ’σαν περι
βόλι, στολισμένο όλο μέ πρασινάδες καί μέ άνθη, δτι ολοι 
οι Αμερικανοί έτρωγαν μαζ·ή καί ¿ζητωκραύγαζαν, πίνον ;ε ; * 
εις υγείαν των νικητών καί της μάς Δούχλ. Ά λ λ ’ δτι η μ.ί; 
Δούαλ έ'λειπεν.

 ̂ Έ ν τώ  μεταξύ δ υπηρέτης, ό όποιος ¿σέρβιρε, είχε φέρει 
νεον φαγητον καί συνεπληρωσε τάς περί του γεύμ.ατος των 
Αμερικανών πληροφορίας. ·

Ετρελλάθησαν αυτοί μ.ε την νίκην των ; ηρώτησεν ό 
Δελβος καί κάνουν τόσον θόρυβον ;

 ̂ Τούς κάνει το τραπέζι ’κείνη ή ώμ.ορφη Α μερικανίδα, 
ειπεν ο υπηρέτης. Εξώδεψε. μο'νον για  λουλούδια απάνω άπδ 
πεντακόσες δραχμές. Τά φαγητά έ'χουν δλα ονόματα άρ-  ̂
χαϊα Ελληνικά. Ο μαγερας δταν είδε τή λίστα ¿τραβούσε | 
τα  μαλλτα του. Πο^ός νά τοΰ έξηγήσν) πώς έπρεπε νά γε ί-  
νουν τά φαγιά αυτά. Καλά ’που αυτή δεν κάθησε ’;  τδ 
τραπέζι, ε ίτε μ.η δεν ξερω τί ξεμττερδέματα θά εί'χαμε.

Και γ ια τ ί δεν εκάθισεν εις τδ τραπέζι; ηρώτησεν ό Κώ
στας, ο οποίος ήρχισε να ένδιαφέρεται ιδιαιτέρως διά την 
ηρωϊδα του γεύμ.ατος εκείνου.

1 ,ιατι εφυγεν ή συντροφιά της, νομίζω, είπεν ό υπηρέτης.
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f Ό :« *  Επρογευματίσαμεν εις τού x. Aubert γενικού προξένου της Γαλλίας 
εν ΙΙραιτωρίφ μετά τοΟ συνταγματάρχου Stahovitch ακολούθου της Ρωσσίας, 
ή συνομιλία περιεστράφη φυσικώ; εις τά του πολέμου Επεισόδια χαί ανέκδοτα 
χαι των δυο στρατών.
„ \  γυναΐχες Βοερς είναι πλέον Αξιοθαύμαστοι άπό τους άνδρα;^ λέγει ή
οεσποινις Aubert ’Έπρεπε νά τάς έβλέπατε τήν παραμονήν τής ημέρας, χαθ’ 
ήν οι Αγγλοι εισέβαλαν εις τήν πόλιν. 'Ο γενναίος Βόθα ώμίλησε διά βρα
χέων εις τους στρατιωτα; του λέγων : «Δέν θά χρατήσω μετ’ ε’μοϋ, εΐμή Ε
κείνους, οιτινες Εχουσιν αποφασίσει νά πολεμήσουν μέχρι τέλους, δσοι δέ θ έ 
λουν νά παραδοθώσιν άς μείνωσιν εις τήν πόλιν». Τότε ολίγοι Ιξ αύτών Επί 
προφασει οτι αί γυναΐχές των είχαν άνάγχην αύτών, είσήλθαν ε’ντροπιασμένοι 
εις την π όλ ιν  οι δε άλλοι νέοι ως ¿πι το πλεΐστον ώ ; και γενναίοι απόμα
χοι, ήχολούθησαν τόν Βόθαν είς τό Ορος.

Α  ! έπρεπε νά έβλέπατε πώς αΐ γυναΐχες ύπεδέχθησαν Εκείνους, οΓτινες υ- 
πεταχθησαν. Α ι γραΐαι Βοερς τρέμουσαι καί αί νέαι φέρουσαι τόν χωρικόν 
σχοΰφόν των τού; περιέμεναν μέ τά σαρώματα εις τ ις  χεΐρας. Ουτιδανοί, 
Εφώναζον, οΰτω φέρονται οί άνδρε; ; Δώσατέ μας τά όπλα σας όπως ύπά- 
γωμεν νά πολεμήσωμεν^ ήμεΐς είς τήν θέσιν σ α ς . .  Κ αί οί πτωχοί αότοί 
διάβολοι εισήλθον εις τήν πόλιν Οπό τάς ύβρεις τών γυναικών χαί ύπό τήν 
βροχήν τών παντοφλών τών γραιών. .

Α  ! τώρα εννοώ είπον, τό ολίγον τρυφερόν βλέμμα, τό όποιον μου ρίπτουν 
αί γυναΐχες χαΠδίως αί γραΐαι δταν μέ βλέπουν μέ τό «K haki» !

«Khaki» είναι τό ονομα διά του όποιου οί ’Άγγλοι ονομάζουν τό 
χρώμα τής στρατιωτικής στολής τών έν Τράνοβααλ στρατιωτών των, χρώμα 
σχοίρον κοκκινωπόν έξ ού χαί ή στολή ονομάζεται ούτω.

Α  ■ και σείς επίσης, μοί είπε γελών ό συνταγματάρχης, όστΐς είχε φορέ
σει και αυτός τά Khaki χαί είχε παρατηρήσει τούς ίδιους άφώνους θυμούς.

— Προχθές, Εξηκολούθησα, διηρχόμην τήν όδόν ήτις τελειώνει είς τήν οί 
χίαν του χ. Κρούγερ, περιπατών άργά χαί παρατηοών έδώ χαί Εκεί τού; κή
πους μ̂έ τήν μεγάλην περιέργειαν παρατηρητοΰ χαί ταξειδιώτου, ότε μία ρω- 
μαλαια Βόερ, ήτις ίστέχετο επί του κατωφλιού τής θύρας της ήοχισε νά μέ 
καταμέτρα δι ενος περιφρονητικού ύφους πολύ διασκεδαστιχού. *11 καλή γ υ 
ναίκα φαίνεται Ενόμιζεν δτι Επεθεώρουν τάς οικίας. Δέν είμαι βέβαως περί 
τούτου, άλλ’ ήξεύρω χαλά δτι άν ήμην είς τήν διάθεσίν της, θά μέ έ'χαμνε

Φαίνεται δτι έξαφνα έλαβαν καμμςά κακή εί'δησι. Καί έτσ1 
ένφ είχαμεν ετοιμάσει τδ τραπέζι επάνω εις τδ σαλόνι της, 
που ήταν στολισμένο ’σάν παράδεισος, έξαφνα διέταξε νά 
ετοιμασθή τδ τραπέζι κάτω καί έζήτησαν άμαξα γ ιά  τάς 
έπτά .

’Έφυγε λοιπόν ; ήρώτητεν ό μικρός, ό .όποιος παρηκο- 
λούθει μέ άκράτητον αγωνίαν τήν ομιλίαν τοΰ υπηρέτου.

Εφυγεν ή άλλη κυρία μ.έ τά  άσπρα μαλλιά καί ό γυιός 
της. Αυτή έμ.εινε μονάχη της.

Φαντάσου πόσον πλουσία θά εϊνε, είπεν ή κ. Δέλβου,
, ωστε μ,όνον γ ιά  λουλούδια νά έξοδεύν) τόσα χρήματα.

Καί φαντάσου, φίλε μου, μυαλδ αύτών τών ’Αμ,ερικανών, 
είπεν ό Παλβίδης, νά γεμίζουν μέ λίρες τής τσέπες τών κο - 

ι ριτσιών των καί νά τα ϊς άφίνουν νά γυρίζουν τδν κόσμ,ον μο
ί ν“Χε ί των. Χθές τδ βράδυ αυτή ή κοπέλλα μ,οϋ είχε φανή 

ύποπτος· τόσον θόρυβον έκαμνεν έδώ μέ τούς ξένους καί τόσα 
γελοία καί τόσες ομιλίες μέ ανθρώπους, τούς όποιους βέβαια 
έβλεπε γ ιά  πρώτη φορά.

Καί σήμερα τδ πρωί ’ς τάς οκτώ, μόλις άνοιξα τδ παρά
θυρό μου, ποιδν νομίζεις εΠα είς τδν δρόμον ; Τήν ’Αμερι
κανίδα, φίλε μου, απάνω είς τδ ποδήλατον, ολομόναχη, νά 
έπιστρέφγ,ποιός ξέρει άπδ που ;

Είχεν έβγει είς τάς εξ, είπεν ή κ. Παλβίδου, ή όποία ή'ρ- 
χισε ν άνησυχή, βλέπουσα τδν Κώσταν νά προσέχγ τόσον 
είς τά λεγόμενα περί τής ’Αμερικανίδος. ΙΙοιδς ξέρει, θά είχε

νά περνούσα xx-ιά μέ τήν σχούπά της. Είχε τήν πυγμήν έπι τού δυνατού 
γόμφου της καί έπρόφερε λέξεις τά; όποία; δέν ένόουν, άλλά είμαι πολύ 
βέβαιο; ότι δέν ήσαν τρυφεραί.

. Ειχον μεγάλην Επιθυμίαν νά γελάσω, άλλ’ Εχρκτουμην άκαμπτο; χαι σο
βαρό; διά νά έχω τό ύφο; θυμωμένου Ά γγλο υ , καί ή καλή γυναίκα μέ συ- 
νώδευσε διά τοιούτου βλέμματο;, ώστε στραφεί; εί; τά άχρον τή; όδοΰ τό Ε- 
δλεπον είσέτι χαρφωμένον ίπ ’ εμού.

— Εί; τήν γωνίαν τού Κρυϋγερ ; μία γυναΐχα λέγει ή δεσποινί; Aubert, 
ύψηλή μέ μίαν σκούφιαν δπω; αυτή ; . ,

Ώ  ! είναι άγρια· Ιάν τήν ίγνώριζον περισσότερον θά σά; όνδήγουν νά τήν 
εβλέπατε. Ά λ λ ’ ήμπορεΐτε νά ίόητε μεριχά; χυρία; Βόερς,τών όποιων ή συν- 
διάλεξι; θά σάς είναι πλέον διασχεδαστιχή· δπω; π. χ. ή χ. Βόθα, χαί ή 
γηραιά μου φίλη χ.Ζόυβέρ. Τά; γνωρίζω πολύ χαί δυνάμεθα νά ύπάγωμεν 
μετά μεσημβρίαν άν ΘΕίετε.

Ά  ! Εξαίρετα ! έ'ρχεσθε συνταγματάρχα ;
— Διά σήμερον άδύνατον. ’ Επολέμησαν ε ί; δλα τά μέρη αυτήν τήν Εβδο

μάδα; χαί Εχω αρκετήν ταχυδρομικήν εργασίαν νά τελειώσω μάλιστα άν θέ- 
λητε ν’ άχούσετε νομίζω δτι μάχονται άχόμη; Καί πράγματι ήχούοντο τά 
τηλεβόλα.

’Ώ  1 λέγει ή δεσποινί; Aubert, γρήγορα τότε, εί; τής χ. Ζουβέρ. "Οταν 
άχούη τό τηλεβόλο» είναι υπερβολική· δέν δύνκταιι νά σταθή εί; τήν θέσιν τη; 
θά σα; κινήση ζωηρώ; τό Ενδιαφέρον.

11*Η οίχία τού γηραιού Τρανοβαλιανού στρατηγού ήτο πλήοη; χόσμου, χαί 
κινήσεω; μεγάλης. Είναι οικία ίσό γε ι» , σχήματος ώ ; αί όλλανδιχαί οίχίαι 
μέέ/^μέγα έξώστεγον πρό; τά άριστερα χαί πρό; τά δ.ξιά έ’ν περίπτερον u i  
μεγάλα ύάλινα^ παράθυρα, χρησιμευον δι’ αίθουσαν ήτο άρχετά ‘χαλώς έπι- 
πλωμένον χαι αναπα ιτιχ^ϊν, πλήρες αναμνηστικών πραγμάτων χαί άνθέων. 
Ε ί; τήν αίίουσαν αύτήνησαν τρεΐ; νέαι γυναΐχες πολύ έξημμέναι, χάτωθεν δέ 
τού έξωστέγου πλήθος Βόερ; μέ τά; μεγάλα; !χ λευκού υφάσματος σκούφια; 
των.

Ό :αν χκτέβημεν άτ.ό τήν άμαξαν χαί είδον τό K hak i μου αί δυστυχεί; αό- 
ται γυναΐκε., μεγαλως εξεπλαγησκν άλλ ι ι ;  την αίθουσαν ή δεσποινίς A u
bert μέ ώνόμασε παρευθύ; χαί ή γηραιά χυρία Ζουβέρ πενθηφορούσα μού ε- 
σφιγξ* τήν χεΐρα χαί μέ παρουσίασεν είς' τΑ; άλλα; κυρίας. "

’ Αδύνατος, ξηρά, μέ πρόσωπον οστεώδες χαί οφθαλμού; κοίλου; μέ τά 
χείλη έσφιγμένα ή χ. Ζουβέρ,άπετέλει χαθ’όλοχληρίαν άντίθεσίν,μέ τήν φωτο 
τογραφίαν τού μακαρίτου στρατηγού, τού εί,ηνιχού αύτοΰ πολεμισ’ οΰ, όστις 
εμειδία υπό τήν^άφθονον γενειάδα του, Ενώ τό πλατύ του στήθος χαί οί εό- 
ρεΐ; του ιόμοι ησαν στολισμένοι διά παρασήμων χαί γαλονίων.

’ Αμέσως Εμάθαμεν τά αίτιον τής μεγάλη; α ύ :ή ; χινήσεω;, τήν όποιαν ε”- 
χομεν ίδει έμπροσθεν τής θυρας. Αΰταί α ί πτωχαί γυναΐκε; ήσαν Βόερ;, τών 
οποίων οί σύζυγοι ησαν εί; τήν μάχην *α ί ή Α γγλική κυβέρνησι; άρνουμένη 
να τα; τρέφη . πλέον θά τά; απέστελε τήν Επαύριον νά ανταμώσουν τούς συ
ζύγου; των. ΤΗσαν άξιοδάχρυτοι μέ τά παιδιά των εί; τά ; χεΐρα;, δλαι ε- 
χλαιον Εμπροσθεν τή ; θύρας. ’Επειδή ή χ. Ζουβέρ χαί δ στρατηγός, όστι; ή-
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Γβπάβ^ΐ-νοΐΐβ ικε κανένα αϊτό τούς θαυ[ε.αττάς της.
Δεν πιστεύω, είπεν ή κ. Δέλβου. Αύτές τά  ΓβΠίΙβζ-νοΐΐβ 

των και τους έρωτας των &εν τούς κρατούν ¡Λυστικούς.
Επειτα αί Άμερι ανί^ες είναι πολύ ηθι/.αί.

Παραμύθια! άπηντησεν ό Παλβίδης. Διεφθαρμένες ως τδ 
κοκκαλο. Πώς μποροβν νά είναι ηθικά! μέ τόσκς ελευθερίας 
Φαντασου τωρα αυ-η , μ,όνη έ^ώ, κορίτσι μόλις δέκαεπτά 
χρόνων, να ετοιμ,αζεται νά δωστρ γεϋμ.α είς τδ ιδιαίτερό της 
σαλόνι είς τόσους νέους. Καί νά δίδγ] τδ δικαίωμα είς δ’λους 
αυτους να πίνουν καί νά φωνάζουν σάν δαιμονισμένοι, είς 
το ονομά της. Χαλασε ό κόσμος, αδελφέ.

Και ομως ολοι λέγουν, δτι αί ’Αμερικανίδες είναι ήθικώ- 
τεραι απο τας Ευρωπαίας, διεκοψεν ο Δελβος, ρίπτων ενα 
βλέμμα συννενοησεως πρδς την γυναΐκά του καί λοξοβλέπων 
την κ. Παλβίδου.

Αύτδς ό άνθρωπος δέν ήμποροϋσε νά συγχώρηση είς την 
κόρην του Ν.κολακη Μπεη τδν γάμον της μέ τδν έξάδελφόν 
του, 0 όποιος, εάν δέν ενυμφεύετο, θά ¿προίκιζε χωρίς άλλο 
τα  κορίτσια του. Καί δια τοϋτο δέν άφηνε καμμ,ίαν περί- 
στασιν, χωρίς νά ρίψγ] κάποιον διφορούμενον λόγον περί τι 
μιων γυναικών, ό όποιο; ημποροΰσε ¿κείνην μέν νά ¿μ,βάλη 
είς στενοχώριαν, ίσως δέ νά ηνοιγε καί τά μάτια του έξα- 
δέλφου του, ως πρδς τδ ζητημα της διαγωγής τής γυναι- 
κός του. Ά λ λ ’ <τ πόλεμ,ος έγίνετο πάντοτε μυστικά, διότι η 
έπιτηδειότης της κ. Παλβίδου είς τδ νά προλαμβάνγ πάν

ο ,τ ι ηύυνατο να την εκθεσγ καί νά άπαλάσσηται άπδ τούς 
οχληρούς συγγενείς ~το0 άνδρός της -ήτο τοιαύτη, ώστε μέ 
την πρωτην υποψίαν εναντίον του, άναμφΐβόλως θά ηναγκά- 
ζετο καί αύτδς νά άκολουθησγι τδν δρόμον τών άλλων.

Ό  κ. Παλβίδη: απήντησεί Καλές, κακές, βέβαια ού'τε 
γυναίκα τέτοια ή'θελα νά εχω, ού'τε κόρην....

Ο Κώστας τδν διέκοψε ί Έ γώ  βεβαιότατα·θά ήθελα νά
εχω τοιαύτην γυναίκα.......

Η κ. Παλβίδου έγελασεν ένα παράδοξο γέλοιο. Ή  κ. 
Δελβου άφησεν ένα στεναγμόν άνακουφίσεως. 'Ο κ. ΙΙαλβί 
δης εσιωπησε καί ο μικρδς Κοκός γσθάνετο οτι τοΰ ηρχετο 
νά κλαύσνι, χωρίς νά ξεύργ δ ιατί.

Κ Α Ι  Α Λ Λ Η  Ε Λ Λ Η Ν Ι Σ  Ι Α Τ Ρ Ο Σ
Έπαννϊλθεν εκ Βιέννης, δπου είχε μεταβγ πρδς συμπλή

ρωσή τών σπουδών της είς την ιατρικήν η δεσποινίς Ά λ ε -  
ζάνδρα Παναγιωτάτου, αριστούχος τοΰ ημετέρου Πανεπι
στημίου.

Η δεσπινις Παναγιωτάτου φυσικόν ητο νά συνεχίσνι καί 
είς τδ έξωτερικδν την έκτακτον είς την ώραίαν έπιστήμην 
της έπίδοσίν της καί μέ την αύτην ευφυΐαν καί ύπέροχον 
νοημ,οσυνην καί αύταπάονησιν, ην ανέπτυξε καί έδώ είς τάς 
σπουδάς της. Ήκολουθησε διά τοΰτο έν Βιέννγ) τούς έπιφα 
νεστερους καθηγητάς τών παιδικών καί γυναικείων νοσοκο-

τσ 6 χάλλιστο; τών άνδρών, ήσιχν ή πρόνοι« τών πτωχών, «S άπηλπισμέν . 
αΰτκί γυνκίχε; συνηθροίσθησαν εί; τό χατώφλιον τή; πάντοτε άνοιχτή; «ότή; 
θύρας* άλλ’ ή χ. Ζουβέρ δέν ήδύνατο νά χάμη τίποτε πλέον εί; αυτά;, έ- 
χτό; μιχρών βοηθειών· ή^ταραχή υφ’ ή; χατείχετο τήν ήμπόδιζε νά μου όμι 
λήση ω ; Επεθυμει, αλλ’ ο ,τι Εβλεπον ήτο πλέον Ενδιαφέρον άφ’ .ό ,τ ι θά μού 
ελεγεν. Έ ν τούτοι; από στιγμή; εί; στιγμήν τό τηλεβόλον Εκίνει διά τού 
ήχου του δλην τήν οίκίανεβλεπέ τ ι; τότε τήν χ. Ζουβέρ νά Εγείρεται- τά χεί
λη τη; Εσφίγγοντο περισσότερον, οί οφθαλμοί τη; Εγίνοντο σκληροί, όπισθεν 
τών ^ομματουαλίων τη; καί ήθελε νά φύγη· είπε νά ζεύξουν τήν άμαξάν τη;, 
αλλ αί αλλαι χυρίαι τήν ήμπόδισαν χαί τήν ήνάγχασαν νά μείνη.

Ο μάστρο-Ζουβέρ είναι πολύ μαχράν χαί δέν θα σα; άφήσουν νά περάσητε.
Κατόπιν δταν έγίνετο ό-ίγη ήσυχίχ, Εστρέφετο πρό; τά; πρό τή; 

θυρα; τη; π τω χά; γυναΐχα; χαι μού τά ; Εδείχνυε διά χειρονομία; ξηρά; χαι 
νευρική;, ώ ; νά μου Ελεγεν?

— »Βλέπετε λοιπόν τ! μα; χάμνουν ;
m

’Εγχατελείψαμεν_τήν χ. Ζουβέρ, δπω; Επισχεφθώμεν τήν χ. Βόθα, τή; ό
ποία; ή οίχία δέν ήτο μαχράν τή; ίδιχή; τη;.
 ̂ Τό ίδιον σχέόιον οΐχοδομή;, τό αυτό έξώστεγον, τό αυτά περίπτερον, μόνον 

Εδώ ό στολισμός, τά φυτά, τά ανθη είχαν κάτι τι τό πλέον Εαρινόν, τό πλέον 
ζωηρόν. Ή χ. Βόθα νεαρά γυνή έώ; τριάχοντα Ετών, λεπτή, ξανθή, χοοψή, 
μέ λεπτήν κατατομήν, μέ μεγάλου; διαυγείς οφθαλμού; ήτον εί; τήν αίθου
σαν μέ τρεΐ; αλλα; χυρία; ένδεδυμένα; μελανά.
. Τ Ταν έγειν»ν ή παρουσίασι; Εχάθισα πλησίον τή ; οίχοδεσποίνη;, παρ’ ή ; 
εζήτησα ειδήσεις περί τοϋ συζύγου τη;, τόν όποιον πολύ Εγκωμίασα. 'Ησύ
χιο; ώ ; νά έπρόχειτο περί άνδρό;, άναχωρήσαντος εί; ταξείδιον, μοί άπεχρίθη 
οτι, α ί τελ«υταΐχι είδήσει; ήσαν χαλαί χαί δτι μετ’ ολίγον ήλπιζ» νά εχη χαί 
αλλβς.

Η χ. Βόθα εφόρει Εσθήτα ίοχρου σχήματος ώ ; καί|άνθοδέσμην γαρυφά
λλων ομοιων, με Εχεΐνα τά οποία επλήρουν τήν αΐθουσάν τη;· αί άλλαι χυρίαι 
ειχ«ν πένθο; φαίνεται, διότι δέν Εφεραν άνθη. ‘ Η μία ιδίως μου Εκαμε μεγά
λην Εντυπωσιν· νεωτάτη μέλαχροινή, μέ οφθαλμού; μαύρου; πυρίνου;, ώ αί-  
λει περί τών καταχτητών μέ τόνον τοσοΟτον άδιά»λακτον, ώστε άμέσω; υπέ
θεσα δτι θ ά ’έχασεν Εν τή μάχη πρόσωπον προσφιλές. Ό λαι Εν τούτοι; εΐχον 
έξωτ«ριχόν ύπερήφανον, τό όποιον Εδείχνυεν 6 :ι όλίγαι Ελπίδες περί ταχείας 
είρηνοποιήσεω; ΰπήρχον.

— Είμαι πολύ ύπερήφανος διά τόν σύζυγόν μου, λέγει ή χ. Βόθα χαί 
πρέπει νά elof« βέβαιοι, δτι θ ’ άντιστα°ή μέχρι τέλους. *Η δέ μελαχροινη 
χυρία μν το τραγικόν βλέμμα, αφοΰ ειπεν οτι ήτο ονόματος καί αίματος 
Γαλλικού χαι οτι Εκολχχευετο πολυ οια τούτο, μού Ερριψε χατάστηθα αυτήν 
τήν-βολήν-Ρ Π ώ; γίνεται έν τούτοι; εί; τήν Εόρώχην νά »οβήσθε δλοι τούς 
Αγγλου;, Ινώ μία φούχτα χωρικών τού; άνθίσταται ;

’ΔφΕυω τήν άπάντησιν είς ’τά ; Εξοχότητά; των, Τού; μέν, καί Τού; δέ . .
"Ολων μα; οί σύζυγοι είναι *ίς τήν μάχην, λέγει μία αλλη χαί αν οί Ά γ -  

γλοι χατέχτων το Τράνββ*«λ θχ του; εδιώχαυεν ημείς αί γοναΐχις.

Έ νώ  αόταί αί κυρώι ώμίλουν περί τοπικών πραγμάτων, πκρετήοουν έπί 
τή; Ιστία; μίαν φωτογραφίαν, ολίγον Εφθαρμένην, παριστώσαν τόν χ. χαί 
τήν χ. Βόθα· ήσαν εί; τό άνθος τή ; νεότητό; τ ω ν  ήτον άναμφιβόΐω; Εν
θύμημα τού γάμου των χαί ό ήρω; μειδιών ειχεν ήδη τά διαυγές καί χαί ευθύ 
βλέμμα του, τό όποιον τόσην Εντύπωσιν δίδει εις τό στρατόπ=δον χαί είς ό
λους Εχείνους όσοι τόν βλέπουν.

'Ότε, ιδού σταματά Εμπροσθεν τής θύρας ίππος Εχ τοΟ όποιου χατέδη ε?ς>> 
Ά γ γ λ ο ; Αξιωματικός, φέρων Επί τοΰ ώμου τό στέμμα τοΰ ταγματάρχου.

Τόν ύπεδέχθησαν διά σιωπηλής χαί Επιφυλακτική; ευγενείας. Τόν ε!/ον 
πέμήιει εί; τά στρατόπεδον τοϋ Εχθρού μέ προτάσεις χαί ήτον Επιφορτισμένο, 
νά Εγχειρίση μίαν Επιστολήν «ΐ; τήν κ. Βόθα· παρετήρησα δτι ή Επιστολή ή 
το ανοιχτή χαί δέν ειχε λάβει τήν φροντίδα νά τήν σφράγιση.

— Ξεύρετε πού είναι ό σύζυγός μου ; ηρώτησεν ή χ. Βόθα άφοΰ άνέγνωσε 
τήν Επιστολήν,

Ό  αξιωματικό; μέ κίνημα υπεκφυγής χαί Ελαφρόν μειδίαμα ειπεν ; Δέν ή 
ξεύρω.»

Α ί άλλαι χυρίαι, χωρίς νά λάβουν μέρος ε ί; αυτήν τήν σκηνήν. Εξηχολοί- 
θουν νά συνδιαλέγωνται ‘Ολλανδιστί, Ενώ ή νεαρά μέλαχροινή είχε πάντοτε 
τό αδιάλλακτόν τη; βλέμμα.

Έσηκώθημεν χαί άπεχαιρετίσαμεν. Ύ’πεσχέθην νά Ελθω χαί άλλοτε νά προ
σφέρω τα σέβη μου ε ί; τήν χ. Βόθα, παραχαλέσα; συνάμα αυτήν νά διαβίβαση 
τού; χαιρετισμούς μου εί; τόν στρατηγόν.

—  Είναι φοβεραί, λέγω έξερχόμενος εί; τήν δα Aubert· χαί ϊάν ο! Βόερ; 
υποχωρήσουν θά χάσουν τήν Εχτίμησιν τών γυναικών των.

—  Κ αί είναι δλαι αί Γδιαι χαί άν θέλετε νά σταματήσωμ«» «ϊ; τή; χ. 
Van Varm eloo τής όποόχ; οί δύο οίοί είναι είς τόν πόλ«μον.

1,'ς τής χ. Van Varmeloo ή αότή υποδοχή ώ : καί εί; τά ; προηγουμένα; 
οίχία;. 7Ητο μόνη μετά τής θυγατρο'ς της, ήτι; Εφερε πέριξ τού πίλου τη; 
ταινίαν μέ τά χρώματα%τοΰ Τράνοβααλ.

—  Φαντασθήτε μού είπε μεταξύ άλλων πραγμάτων, δτι χθέ; ή θυγάτηρ 
μου είχεν Επί τού πίλου τη ; τήν αυτήν τα νίαν μέ τά τέσσαρα χρώματά μας; 
όταν ενα; στρατιώτη; τήν διέταξε νά τήν Εχβάλη· αϋτη ήρνήθη· τότε ό στρατι
ώ τη; ήθέλησε νά τή; τήν πάρη βιαίως, άλλ’ ή χόρη μου δέν τόν άφήχε νά 
τήν Εγρίση. Τήν Επαύριον πχρεπονέθην εί; τόν αξιωματικόν τή; αστυνομίας 
καί τοΟ είπον, δτι τό Τράνοβααλ δέν Εχ.ι άκόμη χαταχτηθή, ώστε εμεινεν 
Επισήμως Δημοκρατία νοτιοαφριχανιχή χχί συνεπώς Εχομεν τό δικαίωμα νά 
φορώμεν τά χρώματα τή; σημαίας μας.

Κυρία, μού λέγει ό αξιωματικό; ολίγον δυιηυεστημένος, ό πόλεμος δέν 
είνε πράγμα διά νά γελάτε.

Πιθανόν τοΰ άπήντησα, Κύριε, άλλά δέν Εφθάσατε Εν τούτοι; εί; τό νά 
μάς κάμετε νά χλαυσωμεν I

Ά  ! μάθετε δτι αΰταί αί Βόερ; Εχουν ά τ ισ α ι χαρδία; χχί λέξεις Ρ ω μα ϊ
κά;, χαί αυτό ύπόσχεται πολλά διά τάς προσεχείς γενεάς ! ! . .

(Carrére) Μ αρ ία  Β Ζ ερδουδάπη
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(Λείων καί έφοίτησε τακτικώς άσκουμένη εις τάς οικείας κλι- 
νικας τούτων και φυσικά προεκάλεσε τήν έκτίμησιν και τον 
θαυμασμόν των διά τήν τελείαν επιστημονικήν μόρφωσίν της.

Εφωδιασμενη ηόη με τα  πιστοποιητικά των καθηγητών 
της η δεσποινίς Ιΐαναγιωτάτου, ητις τόσον έτίμησε τάς έλ- 
ληνιδας και ευώ και έν Ευρώπη, θά εργατών) άναμφιβόλως 
Οριαμβευτικώς και εις την πρακτικήν της επιστήμης της έξά 
σκησιν καί θά εύεργετήση την κοινωνίαν μας, παρέχουσα εις 
αυτήν την ύπέροχον έπιστημονικην συμβολήν της.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΠΙΦΑΝΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ
Ά .ίε ζάκύρα ,  Βασίλισσα των Ιουδαίων, σύζυγος του βασι- 

λέως ’Αλεξάνδρου καί μήτηρ του Ίρκανού καί του ’Αριστο
βούλου. Ό  σύζυγός της άνθρωπος απότομος καί σκαιός διέ- 
Οεσεν έχθρικώς εναντίον του τον λαόν ως καί τούς Φαρισαί
ους ιδια οι οποίοι συνωμωσαν εναντίον του οπως τον εκθρο
νίσουν. Ά λ λ ’ έν τω  μεταξύ άπέθανεν αφού άνεγνώρι ;ε πό 
σον κακά έκαμε νά δυσαρεστήση τόσον τόν λαόν του.

Συνέστησε λοιπόν προ του θανάτου του εις την σύζυγόν 
του ’Αλεξάνδραν νά πεμποιηθή τόν λαόν καί νά συ ¿δουλεύε
τα ι τούς Φαρισαίους είς πάσαν πράξιν της· την άφηκε δε 
άντιβασίλισσαν καί κυρίαν νά έκλέξη μεταξύ των υίών της 
εκείνον, δν ένόμιζε καταλληλότερον νά βασιλεύση. Ή  Ά λε 
ξάνδρα μη έλουσα εμπιστοσύνην είς τούς υιούς της, οί όποιοι 
είχον κληρονομήσει τα ελαττώ ματα  του πατρός των, άγα- 
πωμένη δέ ύπό του λ··ού, τόν όποιον καί ζώντος του συζύγου 
της πολυειδώς εύηργέτει, έκράτησε τόν θρόνον καί διώοισε τόν 
πρεσβύτερον των υίών της Τραησέ ποντίφ.ικα των ’Ιουδαίων, 
δηλ. τυπικόν αρχηγόν των θρησκευτικών τελετών.

Είς τούς Φαρισαίους άνέθεσεν δλας τάς υποθέσεις του κρά 
τους, ούτοι δε έζ έκτιμησεως πρός την μεγάλην της νοημο
σύνην καί σύνεσιν δεν επταττον τίποτε χωρίς νά ζητήσουν την 
συμβουλήν της. Ου τω έβασίλευσεν ένδόξως, λατρευου.ένη άπό 
τόν λαόν της μέχρι τού θανάτου τ»ς , τό 7 π. Χο.

Ό  ιστορικός ’Ιωσήφ λέγει δτι η ’Αλεξάνδρα δέν ειχεν ούδε- 
μίαν αδυναμίαν άπό τάς ίδιαζούσας πρός τό φύλον "της καί 
δτι άνεδείχθη επί τη ; βασιλείας της ύπερτέρα πολλών συγ 
χρόνων της βασιλέων

ΆΛεζάτόξα,  σύζυγος του Καρποκράτους, αρχηγού χριστι
ανικής τίνος αίρέσεως κατά τόν δεύτερον μετά Χοιστόν α ί - 
ώνα. Είχε γεννηθή είς την νήσον Κεφαλληνίαν καί ύπήρξεν 
ή μεγαλειτέρα άπόστολος τών δοξασιών του συζύγου της. 
Άπέκτησεν υιόν κατά τό 130 μ. Χριστόν όνομασθέντα Έ 
πιφανη, δστις άνετράφη συμφώνως πρός τάς άρχάς τής φ ι
λοσοφίας του Πλάτωνος.

'Α.ΐΛαξ Α ύγονστ ίνα ,  διάσημος χορ ύτοια, γεννηθεισα τό 
1738, γενομένη δεκτή είς την βασιλικήν ’Ακαδημίαν τής 
Μουσικής τό 1762, διά τήν χάριν και τήν ελαφρότητα του 
χορού της. Άπεθεώθη σχεδόν παρά τού κοινού,' καθ’ δλην 
την διάρκειαν τής άκμής τής τέχνης της, ή όποία παρετάθη 
μέχρι τού τεσσαρακοστού πέμπτου έτους τής ηλικίας της 
Τά θύματά της ήσαν πολυάριθμα. Βασιλείς, πρίγκηπες, καρ
δινάλιοι, ιερείς, εκατομμυριούχοι, δλοι προσέφεραν τήν λ α - 
τρείαν των καί τόν πλούτον των είς τήν νεωτέραν αυτήν 
θάλεια ν , ητις κατά τόν ιστοριογράφον της ύπερέβαινε τήν 
παλαιαν καί κατά τό κάλλος καί κατά τήν χάριν καί κατά 
την ευθυμίαν καί τήν γοητείαν, ήν έσκόρπιζε γύρω της Ά -  
πεθανε είς Παρισίους τό 1802.

‘ Ε λ ίν  Γ ε ω ρ γ ιίδ ο υ

Η Σ Υ Ν Α Υ Λ Ι Α  Τ Η Σ  Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η Σ  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Σ
Κ αι π άλ ιν  ή συναυλία  τή ς Π αρασκευής τή ς  Μ ουσικής Ε τ α ιρ ία ;  

Οπό τη ν  δ ιευθυνσ ιν τού κ. C em ser, ή το  μ ία  μ εγά λη  έ π ιτ υ χ ί . 1 

επ ι δυο σχεδόν ώρας εύρέθημεν είς τάς υπερκόσμιους σφαίρας τώ ν  
ήχω ν και εΛουσθηυεν εις τα  νάματα  τή ς  αρμονίας. Ή  ε ισα γω γή  τού 
Lohengrin  του Βάγνερ ή ρ χ ισ ε - τό πρώτον μέρες έπα ίχθη  πολύ 
καλσ , καθώς κα'ι τό «εσπερινόν άσμα» τού lchunm anw . ΈκεΓνο τό 
όποΓον ηυχαρ ίστη σεν ιδ ια ίτερος ή το  μ ία  varia tion  είς τάς «Τ ελευ
τα ίας Σ κ εψ ε ις ·  τού Βευ,περ, ή όποία έξετελέσθη  άπό co r με συν
οδείαν τή ς  ορχήστρας. "Fvsxa α ίφνιδ ίας άσθενείας τή ς  δος Ί ω ά ν -  
νου α ντ ί τώ ν  εις τό πρόγραμμα αναφερου-ένων έπα ίχθησαν μ ία  ρο
μ ά ντζά  κα ί μ ία  Μαζούρκα διά βιολιού κα ί π ιάνου ύπό τού κ. Μ α- 
f ί°υ  μέ μ εγά λ η ν  τέχ νη ν .

Εις τό δεύτερον μέρος έξετελέσθη κα ί π άλιν ή π α ντεμ ίμ ρ  τού 
«H ansel κα ί G retel» άπό τό ϋ'νειρον το ύ H um perdinck, ή τόσον 
ένθουσιαζουσα κ α ί μέρος έκ τού μ π α λέτο υ  «C asse  N oisette» τού  
1 sch a i k o w sk y  πολυ ώραΓα.

Τηκ έσπερίάα ε - ίμ η σ α ν  διά τή ς παρουσίας τω ν ό Διάδοχος κα ί ή 
π ρ ιγκ ή π ιτσα  Σ οφία, ό μέγας Δουξ καί ή  μ εγά λη  Δούκισσα Μαρ α 
και ολη η εκλεκτή  τώ ν ’ Α θη νώ ν κοινω νία.

Την προσεχή Π αρσκευήν είς τ ή ν  συναυλίαν θά δοθούν μέρη τού 
μουσικοδιδασκάλου Βάγνερ.

ΣΥΝΤΑΓΗ
Χ1 « υ τ ο φ ι λ έ τ τ ο Π ίνετε  χημχ άρχετόν καί πολυ χαλά λιανισιχέ- 

νον χαι τόν ζυμών, τ» μέ πατάτες βραστές, μέ όλίγην φραντζόλαν ψύ/α μου- 
σχευμένη εις γάλα, μέ 1 -2  xapóro βρασμένα χαΐ λυωμένα, μέ 2-3  *ύγά, μέ 
ολίγο σπανά<ι πουρέ 1) βρασμένον μέ βούτυρον, μέ ψιλοχομένο μαΐτανο'ν 
χαι μέ οτι αρωματικά σάς άρέσουν- Πλάθετε τό j-^γμχ αύςό ώς ϊ/χ φι 
λέτο,^ τό αλοίρετε μέ ε/α αύγό7 τό άλευρονετε ελαφρά χαι τό τη γα ν ίζω  
πολλήν φωτιάν, Εως ο:ου να ροόίστ).
, k^siTa τό σβυνετε μέ εναποτηοι του χρασιου κονιάχ. ’Ιδιαιτέρως βράζετε 

εις σχλτσχν ντομάτα μέ βιύτυρο Ενα χρομμίόι χορφυμένο μέ γαρίφαλα.
Κχι επειτχ εις τή' σάλτσαν α5την ρ.'πτετε τό ψευτοφιλέτο σας, δπως ε^ει 

με τη/ ιόικην του σάλτταν άπό χνιάχ και βούτυρο καί τό αφήνετε νά σιγο- 
ψηθτ,επί χ(μ ίσε ιιν  ώραν οροσΟέτουσα χαι ολίγο νερό. τό σερβίρετε γαονιρισ- 
μνον μέ πατάτες πουρέ η μέ οΓαν δήποτε γαρνιτούραν.

ΊΓο

Σ· Π Α Τ Σ Ι Φ Α  -  Τ Ι ΟΤ
’Επί τής όδού Έρμού, συνιστα είς τούς πελάτας του τήν 

μελετην τού κάτωθι τιμοκαταλόγου τών έν αύτώ πωλου
μένων ειδών:

Γ φ ά σμ α τα  μαλλοβάμβακα διά δώρα 6 π ή χ υς άπό δραχμάς 1 ,4 0 .
Βαμβακεράς φλανέλλας διά φορέματα 6 πήχυς άπό λ επ τά  0 ,8 5 .

Γ φ άσματα  όλομ-άλλινα ό π ή χ υς άπό 2 ,7 5  κα ί άνω .
Τ αφτά παντός χρώματος όλομέταξον ό π ή χ υς  δραχ. 3 ,9 0 .
Φουλάρια σκέτα  παντός χρώματος (P o n g é) ό π ή χ υς δραχ. 2 ,7 5 .
Κ ορδέλλις μεταξω τάς double face \ .  1 2  δ π ή χ υς λεπ . 0 ,9 0 .
Χ ειρόκτια  δερμάτινα (Grenoble) ή νγυ η μ ένα  τό ζεύγος 6 ,5 0 .
Βέλα πάσης π ο ιότητος καί χρώματος έκαστον άπό δραχμάς 1 

καί άνω .
Χασέδες Μ ανδαπςλάμια^καΐ Π ανιά ’ Α λσατίας ά ρ ίσ τη ; π ο ιό τη το ς.
Ζακέτας έξ ώραιοτάτου κασμ ιρ ιού άπό δραχ. 25  κα ί άνω .
’Α ρώ ματα  τώ ν διαπρεπεστέρων κατασκευαστώ ν.
Ε VU- de Cologne Ε υρωπαϊκήν άρ ίστης π ο ιότητος.

0 ΤΣΑΜΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ
Ό  Τσάμης ό καλλιτέχνης, ό Τσάμης ό μοναδικός τών 

ωραίων καί αναπαυτικών μας υποδήσεων τεχνίτης, έκαμε τ ι-  
κήν είς τόΈ λλη ικόν όνομα,αφού έβαλε κάτω τούς Παρισινούς.

Τί παπούτσια, τ ί γοβάκια, τ ί μπότες, τ ί ύποδήμ,ατα ήταν 
εκείνα, τά όποια έστειλεν είς τό Παρίσι ! ΓΙολύ κομψοί θά 
είναι οί ’Αθηναίοι, άφού φορούν τόσον ωραία παπούτσια;, ή- 
κούσθη λέγουσα είς τό Ελληνικόν Περίπτερον ωραία Παρι
σινή. "Ωστε οί πελάτα ι τού Τσάμη είναι οί κα τ ’ εξοχήν 
κομψοί καί αί κομψαί Άθηναϊαι.


