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ΠΟΤ ΕΓΡΙΣΚΕΤΑΙ Η Χ Α Ρ Α ;
Είναι βεβαίως ή περίοδος των Άπόκρεω αφιερωμένη είς 

τήν χαράν. Οί κανονίσαντες τον ετήσιον προϋπολογισμόν 
των ψυχικών συναισθημάτων καί απολαύσεων σοφοί των 
θρησκειών καί τών δογμάτων νομοθέται είχαν ύπ’ δψει οτι 
ό άνθρωπος οφείλει νά διέρχεται τήν ζωήν του, άλλοτε άπο- 
λαμβάνων καί άλλοτε στερούμενος, μ* τήν βεβαιότητα οτι 
είς τήν έναλλαγήν αυτήν υπάρχει ή αληθής ευτυχία.

Καί ένφ α ί έορταί τών Χριστουγένων, του Ευαγγελισμού, 
τοδ Πάσχα συνδυάζουν τάς ψυχικάς μετά τών σωμ.ατικών 
άπολαύσεων, αί Άπόκρεω έμειναν αί καθαρώς τρελλαί έορ
ταί του χρόνου, κατά τάς οποίας οί άνθρωποι επιδίδονται 
είς κάθε εί'δους διασκέδασιν, εντελώς καί άποκλειστικώς 
ικανοποιούσαν τάς αισθήσεις.

Ή συνήθεια τών μεταμφιεσμ.ών πρέπει ίσως νά άποδοθή 
είς αυτήν τήν έπιβαλλομένην ελευθερίαν τής τρελλής δια- 
σκεδάσεως είς κάθε άνθρωπον, μή έξαιρουμένων καί αυτών 
τών μάλλον σοβαρών καί επιφανών.

Ά λ λ ο τ ε ,  οταν τά ίεραρχικά άξιώματα περιεβάλλοντο ά- 
*όμη μέ τάς πομπώδεις έξωτερικάς διατυπώσεις,δι’ών οί ά- 
νώτεροι έπεβάλλοντο είς τούς δχλους,ήτο σχεδόν άπηγορευμέ- 
νον είς άνδρα ή γυναίκα υψηλής περιωπής δχι μόνον νά δια- 
οκεδάζη, αλλά καί νά γελ^.Καί αυτοί οί γονείς ακόμη,ίεραρ-

χικώς ανώτεροι έν τή οίκογενεία, έφθαναν είς τό άκρον άω- 
τον τής επιβλητικής έπισημότητός των, δταν κατώρθωναν 
να είναι πάντοτε συνωφρυωμ-ένοι καί κατηφεις, χωρίς κανέν 
μειδίαμα νά αυλακών η τά χείλη των, καμμία άκτϊς χαράς 
νά φωτίζη τά ολύμπια βλέμματά των.

Ά λλ’ δλοι αυτοί οί μεγιστάνες τής οικογενειακής εστίας, 
ή μεγιστάνες Τών πόλεων, είχαν επί τέλους ανάγκην νά γε
λάσουν καί νά ευθυμήσουν, νά χαροϋν καί νά απολαύσουν, 
έστω καί μίαν μόνον φοράν τόν χρόνον. Καί ή εποχή αυτή 
καθιερώθη νά είναι αί άπόκρεφ.

Διά νά μή καταπέση ομως τό γόητρον τών όλυμ,πίων 
αυτών θνητών, τών ύποβαλλομένων ως δλοι οί άλλοι είς 
τάς αδυναμίας τής χαρας, έπενοήθη ή προσωπίς, δπισθεν 
τής οποίας ό πατέρας έγίνετο τρελλότερος άπό τά παιδιά 
του καί ό άρχων άνοητότερος άπό τούς υποτελείς του.

Βαθμηδόν καί κατ’ ολίγον, χ_άρις είς τήν προσωπίδα, ως 
οί μεγάλοι κατήρχοντο μέχρι τών μικρών καί οί μικροί έ
φθαναν μέχρι τών μεγάλων. Οί στρατάρχαι καί οί μεγιστά
νες τών άπόκρεω υπήρξαν, ως επί τό πολύ, άνθρωποι του 
δχλου, οί όποιοι διά μίαν τουλάχιστον ημέραν μέ έν στέμμα 
άπό χρυσόχαρτον καί μέ μίαν χλαμύδα άπό βαμβακερόν 
πανί, εάν δέν ήσθάνθησαν τήν επισημότητα τών μεγαλείων 
καί τών τιμών, ένέπαιξαν δμως αυτά καί τά έκύλισαν είς 
τόν βόρβορον, χωρίς κανένα φόβον τιμωρίας.

Ή εποχή εκείνη, καθ’ ήν δλοι έδίψων άπό διασκέδασιν 
καί δλοι ένόουν τήν άνάγκην τής χαράς, ή Άπόκρεω ήτο 
άληθινά ή τρελλή εορτή του έτους.

Τώρα αί προσωπίδες όλιγοστεύουν καί μέ αύτάς καί ή 
χαρά. Οί άνθρωποι συνέρχονται είς ώρισμένας ώρας τής 
νυκτός διά νά διασκεδάσουν, ύπό τούς θορυβώδεις ήχους τής 
ορχήστρας καί τούς άπλέτους φωτισμούς τοϋ ηλεκτρικού. 
Καί δχι μόνον δέν κρύπτονται πλέον διά νά άπολαύσουν τήν
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χαράν, αλλά μάλιστα αί γυναίκες και ήμιγυμνόνονται, απο- I 
καλύπτουσαι ώμοπλάτας και στήθη κα'ι βραχίονας, παν ο,τι I
τέλος είναι δυνατόν να γυμνωθή.

Ή  μέταξα, οί άδάμαντες, τά άνθη στολίζουν μέ πολλήν 
χάριν καί πολλών άρμονίαν τά γυμνά αύτά  ̂σώματα, 
τά όποια άποτελοϋν εν από τά γραφικώτερα θεάματα διά 
τόν οφθαλμόν, ό όποιος ζητεϊ είς τήν αρμονίαν των χρωμά
των καί τό κάλλος των γραμμών την υπέρτατων αισθητι
κήν άπόλαυσιν.

Ά λλ ’ άρά γε μέτα είς τό αισθητικόν αύτό κάλλος, μέσα I
είς τάς αρμόνικάς ταλαντεύσεις των σωμάτων, μέσα είς τους 
μεθυστικούς της μουγκής ήχους ευρίσκει θέσιν, έστω καί
μικράν, έστω καί έλαχίστην, η χαρά;

Καί εάν κρίνγ κανείς από τά σοβαρά πρόσωπα των χορευ
τριών καί από τά συνωφρυωμένα μέτωπα των χορευτών, άπο 
τό νεκρικόν σχεδόν κλείσιμον τών στομάτων, από την αφα
σίαν την παροιμιώδη τών χορευτών, δεν θά συμπερανγ οτι 
ή χαρά ή άδολος, η άληθινή έχει φυγαδευθή άπό όλα τα 
χορευτικά κέντρα, καί οτι η Άπόκρεω έξέπεσεν από τόν
αρχικόν προορισμόν της.

Όπως δήποτε η χαρά δέν εύρίσκεται έκεϊ που φαίνεται 
δτι ήτο φυσικόν νά ύπάρχγ. Που νά είναι, που νά πλανάται 
άρά γε ;

ΓΤΝΑ.ΙΚΕΣ ΙΑΤΡΟΙ ΕΝ ΡΩΣΣΙΑ
Β

Μετά την ’Αμερικήν ώς πρός τόν αριθμόν τώ» ιατρών I 
έρχεται ή Ρωσσία. 'Τπάρχουν πολλαί γυναίκες ιατροί έν 
Ρωσσία. Είς την κ. Σουσώφ, την άρχαιοτέραν ίσως μεταξύ 
δλων,άπενεμήθησαν τό 1 894 έκτακτοι τιμαί παρά τών συμ
πολιτών της επί τγ5 εύκαιρία της είκοσιπενταετοΟς επιστη
μονικές δράσεώς της.

Αί άποκατεστημεναι είς τας πόλεις και εις τα μεγαλα I 
έν γένει κέντρα έχουν εξασφαλίσει πλουσιαν πελατείαν. I 
Ά λλ’ αί ζώσαι έν τφ μέσω τών αγροτικών πληθυσμών διά
γουν ζωήν αύταπαρνήσεως, είναι εν είόος ιεραποστολών, 
αί όποϊαι εργάζονται πολύ καί διά την ψυχικήν καί πνευ
ματικήν υγείαν τών απόρων πληθυσμών, εις τους οποίους 
αφιλοκερδώς παρέχουν την έπιστημο πκην συνδρομήν των. 
Είναι σκορπισμένα! παντού, σχεδόν χαμέναι μέσα εις την 
άπέραντον ρωσσικήν αυτοκρατορίαν.

Άλλαι, καί είναι πολλαί, μισθοδοτούνται άπό τούς δή
μους, άπολαμ-βάνουσαι χίλια ρούβλια, δηλ. τρεις περίπου 
χιλ. φράγκων κατ’ έτος καί κατοικίαν. Άλλαι πάλιν είναι 
έν είδος επαρχιακών ιατρών, μισθοδοτουμεναι με χίλια 
διακόσια ρούβλια τό έτος καί τά έξοδα της κινησεώς των. 
Αύτα\ είναι ύποχρεωμέναι νά μεταβαίνουν άπό χωρίου είς 
χωρίον πρός δωρεάν έπίσκεψιν τών πτωχών. Πολλακις συμ
βαίνει νά διατρέχουν άπεράντους εκτάσεις νύκτα καί ημέ
ραν δλην, μεταβαίνουσαι άπό τοϋ ένός άκρου της έπαρχίας 
των είς τό άλλο. Οί χωρικοί αυτοί δέν είχαν καμμίαν ια
τρικήν συνδρομήν, πριν ή αί γυναίκες ιατροί χρησιμοποιη- 
θοΰν είς τήν σωτηρίαν τής υγείας των, πολλακις δε και 
τής ζωής των. Πολλαί άπό τάς φοιτήτριας, εύποροι καί

άνεξάρτητοι, τόσον έχουν έννοήσει τό φιλανθρωπικόν ιδεώ
δες της άποστολής τής γυναικός, ώστε άποκλειστίκος σκο
πός της έπιδόσεώς των είς τήν επιστήμην είναι ή άφοσίω- 
σίς των πρός περίθαλψιν τών πτωχών.

Άντιθέτως πρός άλλας χώρας αί προλήψεις, αί άπαγο- 
ρεύουσαι τήν έργασίαν είς τάς τάξεις τών εύγενών, δέν 
υπάρχουν είς τήν Ρωσσιαν.Δια τοϋτο μεταξύ τών ιατρών, α. 
όποϊαι ίδία συμπληροΰν τάς σπουδάς των είς ΙΙαρισίους, 
υπάρχουν πολλαί εύγενεΐς. Άλλα και πολλαι πτωχαι, ως 
καί φοιτηταί Ρώσσοι πτωχοί.

Αί Ρωσσίδες φοιτήτριαι, αί εύπορώτεραι έπί κεφαλής, 
έχουν σχηματίσει έν Παρισίοις Σύλλογον άλληλοβοηθειας 
φοιτητριών καί φοιτητών. Είς τάς συνεδρίας τοϋ Συλλόγου 
τούτου άπαντοϋν δλοι οί διάφοροι τύποι ανδρών και γυναι
κών, άπό τοϋ Καλμούκου μέχρι τοϋ μεσημβριιοΰ ρωσσικοΰ 
τύπου, μή έξαιρουμένων τής Σιβηρίας, τοϋ Θηβετ, τής 
Μογγολίας καί τής Κιρκασίας.

Ό αύτοκράτωρ ’Αλέξανδρος II δι ουκαζιου τοϋ 18/2 
I έπέτρεψεν είς τάς γυναίκας νά άκολουθησουν μαθήματα 
I ιατρικής είς τό Πανεπιστήμιον τής Πετρουπόλεως ύπό τόν 
I τίτλον γυναικολόγων ιατρών. Τήν αυτήν περίπου εποχήν 
I καί άλλα ρωσσικά Πανεπιστήμια έδέχθησαν γυναίκας φοι- 
I τητρίας.
I Ά λλ’ όλίγα έτη μετά ταΰτα, έ'νεκεν άναμίξεως τών 
I φοιτητριών είς επαναστατικά κατά τοϋ καθεστώτος κινή- 
| μ.ατα άπό κοινοΰ μετά τών φοιτητών, απηγορευθη εις αυτας 

ή είς τά πανεπιστήμια φοίτησις. Άπο τής αναρρησεως 
ομως είς τόν θρονον του αυτοκρκτορος Νικολάου του II, 
χάρις είς τήν έπίδρασιν τής φιλελευθέρας αύτοκρατείρας 
’Αλεξάνδρας, επετράπη είς τάς γυναίκας νά φοιτοΰν καί 
πάλιν είς τά ρωσσικά Πανεπιστήμια. Καί δχι μόνον τοϋτο, 
άλλα δι’ αύτοκρατορικοϋ διατάγματος επετράπη εις τάς 
γυναίκας νά διορίζωνται είς θέσεις κυβερνητικάς ώ; ιατροί.

Άπό τοϋ έτους μ.άλ·.στα τουτου ειδικά μ.αθήματα κλι
νικής διά τάς γυναίκας θά συστηθοΰν είς τήν ’Ιατρικήν 

, σχολήν τής Πετρουπόλεως καί τμήμα ειδικόν πρός τόν 
σκοπόν τοΰτον θά ίδρυθή είς το μέγα νοσοκομεϊον τοϋ 
Άγιου ΙΙετρου καί Παύλου. Έ  δημοτική άρχή Πετρουπόλεως 
έψήφισε πρός τόν σκοπόν τοϋτον ποσόν, διά τοϋ όποιου θά συν- 

I τηρηθοϋν είς τό τμήμα τών γυναικών εκατόν τριαντα κλιναι.
I Κκτά τον ρω̂ Ίοτουρχ.ιχ.ον τυολε̂ /,ον οίι γυναίκες ι&τροι 

έν Ρωσσία παρέσχον μεγάλας εκδουλεύσεις είς τόν ρωσσικόν 
I στρατόν καί είς τα πολεμικά νοσοκομεία. ΙΙολλαι εζ αυ.ών 

έλαβον τό παράσημον τοϋ Άγιου Στανισλάου καί τοϋ 
Αγίου Γεωργίου διά τήν αύταπάρνησιν καί τήν γενναιό
τητά των. ‘Η κ. Όλγα Ρετσίπα έλαβε κατ’ αύτάς-τό χρυ- 
σοϋν παράσημον τής Αξίας, τ γ  πρυτάσει τοϋ πρίγκηπος 

I Όλδεμπούρσκη διά τάς εζαιρετους εργασίας της κατα τής 
πανώλους. Άλλη ιατρός, ή κ. Κ\ναΐ’ΙΖθΙί έλαβε μετάλλιον 

I διά τήν δημοσιευθεΐσαν μελέτην της περί τής κωφώσεως.
I Άνωτέρα έπόπτις τοϋ βρεφοκομείου τής Πετρουπόλεως 

είναι γυνή ιατρός, ή κ. Βι^οΐίοηΐ/βΐ^, διπλωματοΰχος τοϋ 
I Πανεπιστημίου τοϋ Καζάν. Ή κ. ΟΙίΛηίονβ^ ιατρός διω- 

ρίσθη έκ μέρους τής κ. ΑΙ^ΓΟλν νά διευθύνγ τάς εργασίας 
τοϋ γυναικείου Πανεπιστημίου, δια την ιδρυσιν τοϋ Οποιου,
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ή κ. Άκάροφ διαθέτει 500,000 φρ. Επίσης προ έτους 
άπέθανεν έν Μόσχα κάποιος έμπορος Άστραχώφ, ό οποίος 
άφήκεν 1 0 0 , 0 0 0  ρούβλια διά νά χρησιμεύσουν είς τήν ΐδρυ- 
σιν γυναικείου Πανεπιστημίου είς Μόσχαν.

Αί είς τά ξένα Πανεπιστήμια λαμβάνουσαι τα διπλω- 
ματά των είναι ύποχρεωμέναι, διά νά έχουν το δικαίωμα 
νά μετέλθουν τήν ιατρικήν είς τήν πατρίόα των, να υπο- 
βληθοΰν είς εξετάσεις τών εντοπίων Πανεπιστήμιων.

(Κ ατα  τή ν  κ. H a r y e t  F o n t a n g e s ) ,

Η Κ ΓΡΙΑ  KRUGER ·
Ένω είς τήν H aye, ό πρόεδρος Krüger ένθουσιαζει τους 

'Ολλανδούς, οΐτινες τόν ύπεδέχθησαν μετά μεγάλων πεφη · 
μιών, ή κ. Krüger, έκεϊ είς τό Transwaal, ανυπομονος 
περιμένει τήν επιστροφήν τοϋ συζύγου της. Η κ K ru 
ger είνε πολύ άγαπητή παρά τοΐς Boers και η φημη τηί 
είνε Γση πρός τήν τοϋ συζύγου της.

Πολλά έτη έπέρασαν καί τό ήιίσυ τοϋ αίώνος παρήλθε» 
άφ’ οτου ό Pau l K rüger , οστις τότε δέν ήτο άλλο τ ι 
εΐμή είς μικρός άγροκόμος, ομως φιλότιμος καί επιμ.ελής, 
έκαμε τήν γνωριμίαν μιας νέας κόρης, οχι ωραιτς, άλλα 
χαριτωμένης καί μετριόφρονος, τής όποιας οι μαϋροι οφθαλ
μοί έξεφραζαν εύφυίαν καί άγαθότητα.

Λέγεται δέ οτι, οταν ό Kruger τήν εζητησεν είς γά
μον, έκείνη άπήντησε, κύπτουσα κατω τους οφθαλμ.ους 
«Γνωρίζω νά μαγειρεύω, ’ξεύρω νά ζυμώνω τον άρτον, κα, 
δύναμαι νά ράπτω καί νά διοικώ καθώς πρεπει μ.ιαν οικίαν»^

Καί άληθώς ή κ. Kl’ûger είνε μία άρίστη οικοκυρά, 
Πενιήκοντα έτη παρήλθον άφ’ οτου ύπανδρευθη τον K ru
ger, τόν όνομαζόμενον α Uncle Paul» και ειύεν αύτόν 
άλληλοδιαδόχως νά γίνγ άγροκόμος, βουκολος, κυνηγός, 
στρατιώτης, ίερεύς, πρεσβύτερος, διαχειριστής δημοσίων χρη
μάτων, στρατηγός, καί έπί τέλους πρόεδρος τών Boers.

Αύταί αί τιμαί, αί όποϊαι ή'θελαν ύπερηφανευσει καθε 
άλλην γυναίκα, ομως δέν έπροξένησαν καμμίαν έντύπωσιν 
είς τήν κ. Krilger, τής όποιας ή μόνη υπερηφάνεια 
ήτο ή άρίστη διοίκησις τής οικίας της, τοϋ μ.'αγειρειου της 
καί ή καθημερινή έπιθεώρησις τών ιματιοφυλακίων της. Ο 
πρόεδρος Krüger έδιδε συχνάκις δείπνα καί ολοι όσοι 
έλάμβαναν μέρος είς αυτά ώμολόγουν δτι ή «À u n ty »  (τοιου
τοτρόπως τήν ώνόμαζαν) ήτο λαμπρα μ.αγειρισσα. Δεν εινε 
ωραία, ομως διατηρείται άνθηρά καί χαριεστατη δια την 
ηλικίαν της. Οί οφθαλμοί της, μεγάλοι, είνε γλυκείς και 
αγαθοί- έν γένει έκ φύσεως έπλάσθη καλη, ευπροσήγορος, 
μετριόφρων καί έλεήμων. Είχε δέκα εζ τέκνα, εκ τών 
όποιων τά επτά ζώντα, ένυμφεύθησαν δλα καί κατώκουν 
είς τήν Pretoria ,  πριν τοϋ πολέμου. Τώρα δε όλοι οί υιοι 
της μάχονται υπέρ τής πατρίδος των.

Ή οικία τής κ. Krüger είνε έκ τών πλέον σεμνών. Με 
δύο πατώματα, μόνον μέ έπιπλα άπλούστατα καί με τοί
χους λάμποντας έκ καθαριότητος Κατ’ έτος, άφοΰ περάσει 
τό θέρος, περνώνται άμέσως μ.έ νέον στρώμα άσβεστου.

Τό πρωί εις τάς πέντε ή κ. Krüger εύρίσκεται είς τό

μαγειρεϊον, οπού ετοιμάζει τόν καφέ τοϋ Uncle Paul. 
Μετά τό πρόγευμα προσέχει μέ σέβας είς τήν άνάγνωσιν 
τής Βίβλου, ή'τις γίνεται καθημερινώς ύπό τοϋ συζύγου της.

Όταν δέ τελειώνη τήν έπιδιόρθωσιν τών ίματίων τοϋ 
Krílger, τότε άσχολεΐται είς τήν κατασκευήν φορεμ,άτων 
δι’ έαυτήν καί διά τάς θυγατέρας της.

Είς αύτόν τόν κόσμον κανένα δέν άγαπφ τόσον πολύ 
οσον τόν σύζυγόν της. "Εχει τρυφεράν άγάπην καί σέβας 
δι’ αύτόν, δστις μ.έ τάς αύστηράς καί πατριαρχικάς του 
άρετάς θαυμάζεται παρ’ δλων.

Λέγει δέ οτι, εάν έχτ) ποτέ τήν δυστυχίαν νά τόν χάσγ, 
βεβαιότατα θ’ άποθάνν) έντός ολίγου. Όμως πρώτη αυτή, 
τόν άναγκάζει νά τρέχγ έκεϊ ποΰ τόν περιμένει τό καθήκον, 
άδιαφοροΰσα, εάν είνε ένώπιον τοϋ έχθροΰ ή είς τάς αύλάς 
τής Εύρώπης.

Ή τακτική καί σιωπηλή ζωή τής κ. K ruger  είνε σχε
δόν ή ίδία τής τών άλλων γυναικών τοϋ Transwaal.

Βραΐλα Β ιρ γ ιν ία  I. Κ α τσ ίκ α .
-#■

Η ΜΑΓ ΙΣΣΑ
(Συνέχεια)

*
* *

Τά άγωνίσματα τής Τετάρτης ούτε τό γενικόν ένδιαφέρον 
τοϋ κόσμου είλκυσαν, ούτε ήτο δυνατόν νά προσέλθγ είς αύτά 
πολύς κόσμος. Τό τής σκοποβολής είς τό έθνικόν σκοπευτή- 
ριον, τό όποιον είχεν οίκοδομηθή έπίτηδες διά τούς άγώνας, 
καί τό ποδηλατικόν είς τό ποδηλατοδρόμιον Φαλήρου είχαν 
διά τοΰτο πολύ άραιούς θεατάς καί πάλιν μεταξύ τούτων 
πολύ όλίγας κυρίας.

Κανείς έκ τής οικογένειας Παλβίδου δέν είχε παρευρεθή 
τήν ήμ.έραν εκείνην είς τούς άγώνας. Αί τελευταΐαι προετοι- 
μασίαι διά τήν χορευτικήν έσπερίδα, ή όποία θά έδιδεro τό 
ίδιον βράδυ είς τό έγκαινιαζόμενον μέγαρον είχαν άπασχο- 
λήσει δλους. Καί αυτός ό Κώστας άκόμη ήναγκάσθη νά 
μείν-/) όλην τήν ημέραν μαζή των, παρασυρθείς άπό τήν πα- 
λαιάν του συνήθειαν, νά διευθύνγ σχεδόν τάς προετοιμασίας 
ολων τών έπισήμων χορών καί εορτών τής κ. Παλβίδου. 
Άλλως τε τά άνθη καί τά φυτά είχαν μεταφερθή μόνον 
τήν ημέραν έκείνην καί ή διάταξις καί τοποθέ-ησίς των προ- 
εκάλεσεν είς τάς αίθούσας καί είς τούς μεγάλους διαδρόμους 
άλλαγήν τής θέσεως μερικών έπίπλων καί τών ωραίων bibelots 
καί κομψοτεχνημάτων, τών σπανιωτέρων ί'σως έξ όσων είχαν 
στολίσει έως τότε ελληνικήν οικίαν.

Τό buffet άν καί ήτοιμάζετο προ ημερών είχεν ομως συμ- 
πληρωθή τήν ημέραν αυτήν καί ήτο τόσον πλούσιον καί 
ποικίλον, ώστε νά ένθυμίζγι έποχάς μόνον τών παλαιών συμ
ποσίων τής άρχαιότητος. Ή κ. Παλβίδου ήτο μοναδική διά 
τήν έπινόησιν ωραίων φαγητών καί ίδία ορεκτικών, τά όποια 
τόσον προτιμώσι άπό τά στερεότυπα χονδρά φαγητά οσοι 
ήξεύρουν νά καλοτρώγουν. Γνησία Άνατολίτισσα κατά τοϋτο, 
¿ϊχε παραλάβει άπό τήν τουρκικήν κουζίναν τό πλέον ποιη
τικόν καί έξηυγενισμένον μέρος της : τά γλυκίσματα, τά 
σερμπέτια καί τούς μεζέδες. Ό μικρός υιός της, ό όποιος,



ώς δλα τά παιδιά, ¿περιτριγύριζε την^ημεραν εκείνην περισ
σότερον εις τήν τραπεζαρίαν, δπου η μυρωδιά των φαγητών 
καί γλυκισμάτων έξουδετερωνε το πλέον δυνατόν αρωμα 
των ποικίλων τριαντάφυλλων, τα οποία εστολιζαν τα τρα
πέζια είς ωραίας γκιρλάντας, ό μικρός Κοκος ειχε μετρήσει 
έξήντα εννέα ειδών μεζέδες καί τριάντα δύω ειδών γλυ - 
κίσριατα καί σερριπέτια.

Είς τάς επτά το βράδυ δλα ησαν έτοιμα. Τα ηλεκτρικά 
φώτα είχαν άναφθή παντοϋ καί μόνον οί πολυέλαιοι τών με
γάλων χορευτικών αιθουσών εμ,εναν σκοτεινοί μ.ε τας εκα
τοντάδας τών λευκών κηρίων των, παρατεταγμένων συμμε- 
τρικώς. "Εδεναν διά να φωτίσουν μέ τό σεμνόν, τό ευγενι
κόν, το διακριτικόν φώς των κάλλη ζωντανα, βραχίονας 
καί λαιμούς καί ώμοπλάτας στιλπνάς, ώς να ησαν πελεκη- 
μέναι άπό την ίδίκην των ύλην.

Όσα άνθη εύρέθησαν την ημέραν εκείνην είς τάς ’Αθή
νας, είς δημ.οσίους και ιδιωτικούς ακόμη κήπους, είχαν μετα- 
φερθη ολα είς τό μέγαρον Παλβίδου, του ρτοίου αί πολυτε
λείς καί συνεχόμεναι κατ’ αμφιθεατρικήν σειράν αί'θουσαι 
είχον μεταβληθή είς τά πλέον πολυτελή καί μυθωδώς ω
ραία θερμοκήπια.

Ή M arie Παλβίδου, ή οποία δλην την ημέραν εκείνην 
είχε καταληφθή από μεθην πολυτελείας και σπαταλης, η 
οποία έδίψα να άκούσν) επαίνους καί εγκώμια διά τό γοϋ- 
στό της, καί, εί δυνατόν, να έκπλήξγ τήν μίςς Δουαλ, και 
νά την ταπεινώσνι, έστω καί διά μιαν στιγμήν, βασίλισσα 
αυτή καί κυρία όλων αυτών τών θαυμ.ασιων πραγμ,ατων, η 
M arie Παλβίδου, δταν έκαμ.ε τόν τελευταΐον γϋρον της είς 
τήν σειράν τών αιθουσών, έφάνη ίκανοποιηθεϊσα, και σχε
δόν έλπίζουσα. Τί ήλπιζε, καί αυτή καλά—καλά δεν ή 
ξευρεν. Ήσθάνετο μόνον ότι ό Κώστας έπηρεάζετο πολύ 
άπό εν ώραΐον περιβάλλον, διι ό πλοΰτος τών ωραίων επί
πλων καί τών καλλιτεχνικών πραγμ,άτων τόν συνεκίνει, οτι 
τά εύ'σομα άνθη καί τά φώτα καί ή μουσική τόν έμεθυαν 
περισσότερον ακόμη καί άπό τάς ωραίας γυναίκας και οτι 
αυτή ή δημιουργός δλων αυτών τών θαυμάσιων δεν ήμπο- 
ροΰσε παρά νά άνυψωθγ περισσότερον είς τήν έκτίμησίν 
του, ί'σως μάλιστα καί είς τήν αγάπην του. Ασυνειδητως 
σχεδόν δλην τήν ημέραν τής πυρετωδους εργασίας, καθ ήν 
ύπερέβαλλεν έαυτήν, ή ιδέα αυτή τήν ενέπνεε, τήν ένεθάρ- 
ρυνεν, έδιδε πτερά είς τά πόδια της, έκαμνε τά χέρι« της 
πλέον επιτήδεια καί τό πνεΰμά της πλέον εφευρετικόν.

Άπό τής στιγμ.ιαίας σκηνής τής προτεραίας, εκεί παρα 
τό Ζάππειον, δεν είχε πλέον παραπονεθή, ούτε έκδηλώσν) 
σημεία λύπης, ούτε καν ανησυχίας "Ήτο χαρακτήρας πολύ 
εύθύμου καί σύμφωνα μέ τόν χαρακτήρά της έπίστευε και 
έπρέσβευεν ώς άρχήν, οτι ή γκρύνια είνε τό μισητότερον ε
λάττωμα του κόσμου καί δτι ή ώραιοτέρα γυναίκα γίνεται 
άπαισία, εάν πάργ τήν συνήθειαν νά γκρυνιάζν). Έπειτα ή 
λύπη, ή ανησυχία θά τήν κατέβαλαν· Καί ήθελε νά μ.είνγ 
ωραία, ώστε ή σύγκρισις μεταξύ αυτής καί τής Άννας τήν 
εσπέραν εκείνην, υπό τήν ανταύγειαν τών φώτων, νά μή 
τήν άδικήσγ.

Ό Κώστας, ό όποιος άπό* τό πρωί άπέφευγε νά ευρίσκε- 
ται μόνος μαζή της, φοβούμενος νέαν σκηνήν, σιγά—σιγά

έπανέιτησε τό θάρρος του καί πρός τό άπογευμ-α, οταν τα 
άνθη με τά μυροβολήματά των έκαμ.ναν τόν άερα τοϋ σπι
τιού ήδυπαθώς μεθυστικόν, ήοχισε νά αισθάνεται τωρα αυ
τός τήν άνάγκην νά εύρεθν! μόνος με τήν ωραιαν φίλην 
του. ’Εκείνη τό άπέφυγε μέ πολλήν έπιδεξιότητα, διότι ή- 
ξευρεν δτι μόνον αί τοιαΟται δυσκο'ίαι τής άπομονωσεως 
των είς στιγμ.άς ψυχολογικάς ώρισμένας έξηρέΟιζε το προς 
αύτήν πάθος του καί τόν έκαμνε τρελλόν άπό πόθους και ε
πιθυμίας .

Είχαν συναθροισθή δλοι είς τήν τραπεζαρίαν και η M arie 
κατά τήν πολιτικήν συνήθειαν προσέφερε τήν μαστίχαν εις 
τόν σύζυγόν της, είς τόν Κώσταν, είς την οικογένειαν Δελ- 
βου. Τήν μαστίχαν συνώδευε μέ μηδια πολίτικα τηγανητα 
καί μέ άλλους μεζέδες, τούς οποίους ό μικρός Κοκος εφερεν 
άπό τά τραπέζια.

— Δέν έσκέφθης μέ τούς άλλους μ,εζεδες νά δωσνις και απ 
αυτά ; είπεν ό γέρων Παλβίδης.

— Θά τά παρουσιάσουν νά άχνιζουν την ωραν τοϋ δείπνου 
μέσα είς τής κοκύλιες των, είπεν ή M arie. Έχω μηδια 
οκτώ ειδών, είπεν είς τήν κ. Δέλβου. Καί στρείδια καί γα
ρίδες σμυρναίικες καί χαλκάνι καί χαβιάρι φρέσκο...

Καί θά έξηκολούθει νά άπαριθμή τούς μεζέδες της με 
άφέλειαν καλής νοικοκυράς, ή οποία δέν σκέπτεται τίποτε 
άλλο παρά τό μαγειρείο της, εάν ό Παλβίδης δέν ύψωνε 
τό άσημένιο ποτηράκι του καί δέν έπινεν είς υγείαν τής 
θαυμασίας αυτής άρχόντισσας, τήν οποίαν καμμιά άλΛη 
ούτε πολίτισσα, ούτε άθηνα'ίισα δέν ήμποροϋσε νά φθασγ εις 
τήν νο’.κοκυρωσύνην καί τήν προκοπήν. Είδες, φίλε μου, 
παλάτι, είπεν είς τόν Κώσταν. ’Αρχιτεκτονικά σχέό'ια, έ
πιπλα, συγύρισμα, δλα πέρασαν άπό τά χέρια της.

Ό Κώστας, ό όποιος τήν στιγμήν έκείνην του έφάνη ώς 
νά είχε χάσει κάθε δικαίωμα πλέον επί τής γυναικός αύτήε, 
ό Κώστας ήκουσε τά λόγια του Παλβίδου μέ άληθή συγκί- 
νησιν καί διά μίαν στιγμήν ήσθάνθη εν μεγάλον κενόν είς 
τά βάθη τής ψυχής του. Έζήλευε τόν ΙΙαλβίδην τόν κάτο
χον τής γυναικός αυτής, άπό τήν όποιαν καμμία είμ.αρμένη 
πλήν τοϋ θανάτου δέν θά τόν έχώριζε πλέον. Καί ήθελε νά 
εινε αυτό; ό σύζυγος, ό πλούσιος,ό εκατομμυριούχος σύζυγος, 
άφοϋ ήτο ί'σως ό μ,όνος άνθρωπος, τόν όποιον ή M arie είχεν 
άγαπήσει καί ήγάπα άκόμη.

—Είς τούς γάμους σου,είπεν ή M ar ie ,  τείνουσα καί αάτή 
τό ποτηράκι της είς τόν Κώσταν. Όλγίνα,προσεθεσε, στρε- 
φομένη πρός τήν άδελφήν του, αύτή τήν φορά τά ψέματα 
¿τελείωσαν. Ή  νύμφη που έπρεπεν, εύρέθη διά τόν άδελφό 
σου. Είς υγείαν της.

— Είς υγείαν της, είπαν καί ό Παλβίδης καί ό Δέλβος.
Ά λλ’ ό Κώστας δυσηρεστημ,ένος διά τήν τροπήν, τήν 

όποιαν έλάμβανε τό πράγμα, χ_ωρίς νά άπαντήστ) τίποτε,
έσηκώθη καί έξήλθε.

—Τό φυλάττει μυστικόν,είπεν ό Παλβίδης Άδιάφορον.Ή 
νέα είναι τεφαρίκι, φίλε μου. Βασίλισσα, μαγισσα, ο,τι και 
άν τήν είπης, είν./.ι ολίγο Μόνο ποϋ είναι ’Αμερικανίδα.... 

| Ή Όλγίνα έπροσποιήθη ό'τι δέν ήξευρε καν περί ποίαί 
έπρόκειτο, ένώ ή M arie είχε τήν βεβαιότητα δτι αύτή ένε- 
πνευσεν είς τόν άδελφόν της τήν ίδεαν τοϋ γάμου «υτοϋ.
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‘Οπωσδήποτε ή συντροφιά διελύθη, διότι ή Marie έδή- 
λωσεν δτι ένόει νά άναπαυθή καμμίαν ώραν πρό τοϋ γευ - 
ματος, διά νά συνέλθγι λιγάκι άπό τού; κόπους τής ήμέρας. 
Έπειτα προσέθεσεν, δτι δέν θά έκάθητο καθόλου είς τό τρα
πέζι, διότι, δοκιμάζουσα τά φαγητά καί τούς μεζέδες, είχε 
χάσει τήν δρεξιν. Ή άλήθεια ήτο δτι δέν ήθελε νά φάγγι, 
διότι έπρεπε νά σφιγχθτί πολύ καί νά πιέσγ δσον ήμποροϋσε 
περισσότερον τά πάχη της διά νά φαν/i ώραιοτέρα τήν έσπέ- 
ραν έκείνην.

★
* *

Ή Άννα Δούαλ ήτο σκυμμένη είς τό τραπεζάκι της καί 
¿σημείωνε κάτι είς τό σημειωμ.ατάριόν της τήν στιγμήν, 
καθ’ ήν είσήλθεν ό Κώστας είς τήν τραπεζαρίαν τοϋ ξενο
δοχείου.

Όλη ή συντροφιά τής προτεραίας έγευμάτιζεν έκεΐ καί 
πλήθος δέ άλλων υποψηφίων γαμβρών, μεταξύ τών όποιων 
είχε διαδοθή ή είδησις τής έκεΐ διαμ,ονής μιάς τόσον πολυ· 
φέονου νύμφης. Όλοι τήν είχαν πολιορκήσει, καί έπεζήτουν 
τήν γνωριμίαν της μέ κάθε τρόπον. Ή Άννα άπό τά βλέμ
ματα τά αυθάδη τών μέν καί άπό τάς έπιτηδεύσεις τών δε 
είχεν έννοήσει, δτι ή παρουσία της είχε συγκεντρώσει δλην 
αύτήν τήν νεολαίαν έκεΐ καί άληθώς σκοτισμένη ήτοιμάζετο 
νά διατάξγ νά τής φέρουν τό φαγητόν της ¿πάνω. Ά λλ’ 
οταν είδε τόν Κώσταν, ό όποιος είχε τήν διάκρισιν νά μή 
φανή κοντά της δλην τήν ημέραν,ήσθάνθη ιδιαιτέραν εύχαρί- 
στησιν, ώς νά έβλεπε παλαιόν της φίλον. Άλλως τε ό άν
θρωπος αύτός τήν άπησχόλει παραδόξως, δπως κανείς άλλος 
μέχρι τής στιγμής αύτής. Όλην τήν ημέραν καί τό πρωί 
είς τό σκοπευτήριον καί τό άπόγευμα είς τό ποδηλατοδρόμον 
τόν είχεν άναζητήσει είς μάτην καί δταν, συνοδευομένη τό 
βράδυ άπό τόν διευθυντήν τής ’Αμερικανικής Σχολής, ό 
όποιος τήν είχεν έππκεφθή τήν μεσημβρίαν, έπέστρεψεν άπό 
τό Φάληρον,έξεπλάγη καί πάλιν μή συναντήσασα πουθενά τόν 
Κώσταν. Έφυγε λοιπόν κατ αύτός! έσκέφθη μέ δυσθυμίαν. 
Καί ώς θέλουσα νά πεισθή, έξήλθε καί έζήτησεν είς τόν πί
νακα τών ξένων τό ό'νομα τοϋ άνθρώπου, ό όποιος τόσον τήν 
άπησχόλει.

Ό  Κώστας, δύσθυμος καί άρκετά σκοτισμένος καί αύτός 
άπό τά ποικίλα καί άντίθετα αίσθήματά του τής ήμέρας 
¿κείνης,τήν ¿χαιρέτισε, χωρίς νά τήν πλησιάσ'/ι. Ά λλ’ ¿κείνη 
έσηκώθη άπό τό τραπέζι της καί χωρίς κανένα ένδοιασμόν 
έπλησίασεν είς τό ίδικόν του.

— Ένόμιζα δτι εί'χετε φύγει καί σείς, τοϋ είπε καί είχα 
αίσθανθή πολλήν πλήξιν. Όλοι λοιπόν οί φίλοι μου θά φύ
γουν, έσκεπτόμην.

—Αύτό μέ τιμ^ τοϋ νά μέ τάσσετε μέ τούς φίλους σας, 
είπεν ό Κώστας ορθός.

— Καθήσατε λοιπόν, δέν ήλθα νά σάς χαλάσω τήν ήσυ 
χίαν σας. θά φάγετε άμέσως;

—Ό χι, είπεν ό Κώστας Δέν πεινώ.
—Τόσον τό καλλίτερον.Ούτε έγώ δέν πεινώ.Θέλετε νά όμι- 

λησωμεν ; θέλετε νά σάς είπω τό άποτέλεσμα τών σημερι 
vftv άγώνων; Τέλος πάντων είς τό τουφέκι εί'χαμεν Έλληνα 
νικητην. Έτηλεγράφησα άμέσως καί είς Αμερικήν καί είς
τ ·  Brindisi.

— Είς τό Brindisi; άλλ’ έχετε καί έκεΐ άνταποκρίσεις;
—Όχι. Μόνον τήν φίλην μου κ. Μύρτου,ή όποια πηγαί

νει είς Βενετίαν. Δέν σάς ώμίλησα δι’ αύτήν;
Ό Κώστας ήσθάνθη ζάλην είς τό άκουσμα τοϋ ονόματος 

αύτοϋ. Δέν ήθελε νά έρωτήσγ περισσότερον, τόσον έφοβήθη, 
κήπως βεβαιωθή δτι ή κ. Μύρτου ήτο ή γυναΐκά του, περί 
τής όποιας έπί πολλά κατά σειράν έτη δέν είχε μάθει τίποτε.

Ώχρίασε καί έφάνη τόσον ταραγμένος, ώττε ή ’Άννα 
άνησύχησεν.

Άλλα τί έχετε; φαίνεσθε άσθενής. ’Υποφέρετε;
—Όχι! αιφνίδια ζάλη, ή όποια έπέοασεν έντελώς.
Καί ή Άννα έξηκολούθησε τήν άφήγησιν τών άγώνων, 

χωρίς-ό Κώστας νά λάβγ τό θάρρος νά έρωτήσγ τίποτε περισ
σότερον διά τήν κ. Μύρτου.

Μία στατιστική, δημοσιευθεΐσα κατ’ αύτάς έν Γαλλίιγ 
περί τής καταπληκτικής αύξήσεως τοϋ άριθμοϋ τών γυναι
κών μοναχών έν σχέσει πρός τάς άρχάς τοϋ αίώνος, συνε- 
τάραξε τούς κύκλους, τούς άσχολουμένους μέ τό γυναικεΐον 
ζήτημα. Είς τάς άρχάς τοϋ αίώνος μόλις τριάντα χιλιάδες 
γυναίκες μοναχαί ήσαν καθ' δλην τήν Γαλλίαν, ένώ σήμε
ρον ό άριθμός αύτών άνήλθεν είς όγδοήντα πέντε χιλιάδας 

Τοΰτο δέν δύναται νά άποδοθή είς τήν αύ'ξησιν τοϋ πλη- 
θυσμοΰ, διότι ό γαλλικός πληθυσμός καθ’ δλην τήν διάρ
κειαν τοϋ αίώνος, δχι μόνον δέν έδιπλασιάσθη, άλλά καί 
παρατηρεΐται τόσον έλαχίστη ή αυξησις αύτοϋ, ώστε οί 
οικονομολόγοι καί κοινωνιολόγοι τής Γαλλίας ήρχισαν νά 
άνησυχοΰν καί νά άπελπίζωνται. Τό θρησκευτικόν αίσθημα 
λοιπόν τόσον ένισχύθη, ώστε άπό άγάπην πρός τόν Θεόν νά 
παρέδωκαν τόσαι νέαι γυναίκες τήν ζωήν των είς τήν άπο- 
κλειστικήν λατρείαν του ; Τοΰτο είναι άδύνατον, διότι, είνε 
γνωστόν δτι ή πίστις είς τήν Γαλλίαν διατελεϊ είς κρίσιν 
άπείλητικήν. Έξ άγάπης άρα πρός τούς δυστυχείς, υπέρ ών 
άσχολοϋνται αί καθολικαί μοναχαί, ήρνήθησαν τόσον άθρόαι 
τόν κόσμον καί τάς άπολαύσείς του ;

Άλλά μήπως καί έκτός τής μονής δέν δύνανται νά βοη- 
θοΰν αί φιλάνθρωποι γυναίκες τήν πάσχουσαν άνθρωπότητα ; 
Καί ή ζωή αύτή άκόμη τής μητρός τής οικογένειας δέν είνε 
ζωή, ήν ή αύταπάρνησις καί ή άγάπη έξαγνίζει καί έξα- 
γιαζει ;

Λοιπόν ή μονή είναι δχι άσυλον διά τήν έξαγίανσιν τών 
ψυχών, άλλά διά τήν σωτηρίαν άπό τάς πικρίας καί τάς 
άπογοητεύσεις τής ζωής, διά τήν σωτηρίαν ίσως άπό τήν 
ένδειαν καί τήν άθλιότητα. Ή δυσκολία τοϋ νά κερδίσωσιν 
έντίμως τήν ζωήν των ώθεϊ τάς γυναίκας τής Γαλλίας είς τό 
μοναστήριον.

Κατά τάς ήμέρας μας ή θέσις τής γυναικός έν γένει, 
μεθ’ δλας τάς φαινομενικάς προόδους καί τά νέα στάδια 
τής έργασίας, δεινοΰται περισσότερον ημέρα τί! ήμέρο:. "Αλ
λοτε ή ζωή χωρίς τήν γυναίκα ήτο πρόβλημ.α. Αύτή υφαινε 
τά ένδύματα, αύτή έζύμωνε τόν άρτον, αύτή είργάζετο είς 
τό μεγαλείτερον μέρος τών άπαραιτήτων τότε οικιακών
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βιομηχανιών. Σήμερον διά τής διαιρέσεως καί τής ειδικό- | της υπέροχου βασιλίσσης, έκστρατευσας κατα 
πηι·ήπεω£ TÎic έονασία:: ό αν/ίο καί ή υ.ηγανή έξετόπισαν την I Του. οστις έοονεύθη παοά του στρατηγού τουποιήσεως τής εργασίας ό άνήρ καί ή μηχανή έξετόπισαν την 
γυναίκα καί μετέ<ρ:ραν τά εργα της είς τούς διαφο’ρους κλά
δους τοϋ εμπορίου.

'Ο γάμ.ος δέν είναι πλέον απαραίτητος διά τήν ευμάρειαν 
τοϋ άνδρος καί ή πτωχή κόρη, ή οποία δέν είναι εύμορφη 
καί δέν έχει προϊκα, δέν νυμφεύεται. ’Αντί λοιπόν τοϋ νυμ- 
φικοΰ πέπλου καί τών ανθών τής λεμονιάς, ή κόρη λαμβα

I. ιΚ « /νει
ζουσα

του, οστις έφονεύθη παρά τοϋ στρατηγοϋ του Βελισαριου
*Ελ ν η  Γ ίω ρ γ ι ίδ ο ν

ΓΓΝΑ1ΚΕΙΑ Κ ΙΝ Η ΣΕ
Γ υνα ίκες ζωγράφοι βραδευόμεναι. Είς τήν έν Παρισιοις

ου πέπλου καί των ανυων της λεμονιάς, η κυρη λια̂ ιλ- ■ Εθνικήν Καλλιτεχνικήν Σχολήν ελαβον εσχάτως εις τον
άκουσίως τό μαΰρον κάλυμμα τής μοναχής, έξασφαλί- I διαγωνισμόν Fortin d ’Iury καί νεανιδες. Εκ τούτων έβρα·

;σα τουλάχιστον τόν άρτον της καί τήν συντήρησίν της. I βεύθησαν δύο : αί δεσποινίδες Roudenel και Lirnonel.
Έφ’ όσον ή κοινωνία θά μεταχειρίζεται τήν γυναίκα ως I Γ υνα ίκες γεωργοί. Είς Houilles^ τής Γαλλίας ί ρυ η

παρίαν καί οί άνδρες θά ζητοϋν νά τής άφαιρέσουν τό τεμά- I * χτ αύταε γυναικεία γεωργική σχ°^Α παρα της γεωπόνου
νιον τοϋ άρτου, τό όποιον κερδίζει διά τής έντιμου έργα- I ώος Frôsnoy. > , , ,

, , , ’ ÿ - , w \ , ; . ΑημοδιδάαχαΛοι γραμματείς δήμων. .Κατ αυτας επεσίας της· έφ’ οσον δικαιολογούμενοι δια τας αρπακτικας I >r <r r " ι ν, Ι , Υ , · , . - τράπη είς τάς δημοδιδασκάλους μικρών γαλλικών χωρίων να
επιορου.ας τω ν . τγ]ν σ τελλουν εις το νοικοκυρειο, το otuoiov I r 1 , ,
* ¡ ί ,  , » r > <· ft' > .  δ ιορ ίζω ντα ι κ α ί γ ρ α α μ α τε ϊς  τώ ν  δημαρχιω ν, τώ ν χω ρ ίω ν ειςφευ ! ο ιά  τά ς  π τω χ α ς  ε ίνα ι α νύπ α ρ κ το ν  εφ οσον υα  εκ|/.ε- I \  β 1

λ-ι » * » « ' ' * ' ' ΑΣ ¿Λ  I τά όποια υπηρετούν,ταλλευωνται δι εαυτους ολα τα δικαιώματα και θα αφι- ^  <E M J (hç l k  ràr γά μ 0ν .  Σπουδαιοτάτη μεταρρύθ-
νουν είς αύτήν μόνον καθήκοντα, θά ζητήσγ «βτη, άναλόγως ^  ^  , 1ς τ · τυ771*6ν έ̂ρος τοϋ γάμου έν Έλ
μέ τήν ιδιοσυγκρασίαν της, τόν άρτον της ή είς τάς τριό- ^  Q[ ^ έγρΖψχν τήν φράτιν: ή γυνή  ¿φειΛει να
δους η είς τό μοναστήριον. *____  , , . » ¿ποίαν άνΤι*ατέ-

Άνησυχία λοιπόν καί συγκίνησις είς τήν Νέαν Ύόρκην, 
ιδίως μεταξύ τών ύπέρ τής έγκρατείας γυναικείων συλλόγων, 

τοϋ Θεοδά-1 Άλλά τό κίνημα διεδόθη ήδη είς ολην τήν Αμερικήν, και 
μ ε τ α ξ ύ  τών άνδρών ακόμη. Είς Καϊμπριτζ τής Μασσαχου 
σέτης ή Μαίρη Γρών τά έσπασεν 8λα είς έν ποτοπωλεΐον. 
Είί Βιχίταν ό αίδεσιμώτ. Άλφέρδος Πήζ,μέ τόν πέλεκυν είς 
τήν δεξιάν έθραυσετήν βιτρίναν ενός άλλου ποτοπωλείου· εις 
τήν Πολιτείαν Κανσάς οί εισαγγελείς καί ό διευθυντής ακόμη 
τής άστυνομίας υποστηρίζουν τήν Νάσιων είς τήν σταυροφο
ρίαν της. Άγνωστον είναι άν θά έχγ ή κυρία αυτή τήν ιδίαν 
ύποστήριξιν είς τήν Νέαν 'Υόρκην.

Μ α ρ ία  Μ αρτ'εν

ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΠΙΦΑΝΩΝ ΓΓΝΛΙΚΩΝ
Άμα.Ιασόντ?], βασίλισσα τών Όστρογότθων έν Ιταλία, 

θυγάτηρ τοϋ Θεοδωρίκου I καί μ,ήτηρ τοϋ Άθαλαρίκου. 
’ Ανέθρεψε τόν υιόν της κατά τό σύστημα τών 'Ρωμαίων, 
πράγμα τό όποιον δυσηρέστησε τούς Γότθους. 'Η πριγκί- 
πισσα αύτη είχε·/ ολας τάς άρετάς μεγάλου βασΛεως. 
Ευφυής, μέ κρίσιν μ,εγάλην καί θάρρος πολύ διετήρησε 
καθ’ όλην τήν διάρκειαν τής βασιλείας της τήν ειρήνην είς 
τό κράτος, μετακαλέσασα πλησίον της τούς σοφούς καί τούς 
μεγάλους καλλιτέχνας καί συντελέσασα οπως καί αί τέχναι

Λ .  / _  Ι / Π · ,

φοδήται και νά  ύπαχούτ, τον άνδρχ, τήν όποιαν άντικατέ- 
στησαν μέ τήν φράσιν: ή γυνή  όφεί.ίει π ίσ τ ιν  χαι ά.Ι.ΙηΛεγ■ 
γύην είς τον άνδρα φράσιν, ήτις απαραλλακτα απευθύνε
ται καί πρός τόν άνδρα.

Αϊ Ά μεριχανίάες χατα τώ ν  ο ινοπνευματω δώ ν ποτώ ν.
Ε ίν α ι  γ ν ω σ τ ό ν  δτι είς ’Αμερικήν υπάρχουν πολυπληθείς
σύλλογοι έγκρατείας, ώς καί έν Αγγλία, οι πλεΐστοι τών
οποίων καί διευθύνονται καί λειτουργοϋν, κατά τό πολύ,
διά γυναικών. Οί σύλλογοι ούτοι έχουν κηρύξει άμείλικτον
πόλεμον κατά τοϋ οίνου καί δλων τών πνευματωδών ποτών,
ή χρήσις τών όποιων φέρει τήν καταστροφήν οχι μόνον τού
βαλαντίου, άλλά καί τής υγείας, έπιφέρουσα τόν έκφυλι-
σμόν έν γένει τής άνθρωπότητος. ^

Γ._ 4___. Λ . | Ή κυβέρνησις έπιβοηθεϊ τό έργον τών συλλόγων τούτων,
καί τά γράμματα προαχθοΰν είς εύάρεστον σημεΐον. Όλα I |πι§Κ0ύνουσα μέ βαρυτάτους φόρους δλα τα οίνοπνευμ-ατωδη 
αύτά άπήρεσκον είς τούς Γότθους, οί όποιοι άπγτησαν νά I ποΤ0ί. Αί μεγάλαι τάξεις έπίσης βοηθοΰν τό έργον τών 
άνατεθγ ή στρατιωτική αγωγή τοϋ υίοΰ της είς τρεις I ^„χχόγων, διότι έχουν καταργήσει είς τούς οίκους των την 
Γότθους νέους αξιωματικούς, οί όποιοι τόν εξώθησαν είς I χ,αί τοϋ οίνου ακόμη. Αι πλεϊσΐαι πόλεις τής Αμε·
κραιπάλας καί τόν διέφθειραν έπί τω σκοπφ νά συντελέσουν I οιΑ̂ ς είναι υπέρ τής έγκρατείας. 'Η Νέα Ύόρκη όμως, 
είς ρήξιν μεταξύ μητρός καί υίοϋ καί νά άπομακούνουν I τί|ς ¿ποίχς ό^πληθυσμός είναι διεθνής μένει όπίσω, καί ίδίρε αί 
τοϋ θρόνου τήν βασιλομήτορα. Ά λλ’ ό Άθαλάριχος δέν I ■χαίΧ.α'ι τάξεις. "Ηδη ετοιμάζεται νά έπισκεφθή τήν άμαρ- 
άντέσχεν είς τάς καταχρήσεις καί άπέθανε νεώτατος. Ή I Χωλήν αύτήν πόλιν ή φανατικωτέρα απόστολος τής έγκρα- 
αήτηρ του έννοήσασα τούς σκοπούς τών συνωμοτών άπέ- I τείας κ. Νάσιων, ή οποία αναγγέλλει ως έξής τήν έκεϊ 
στείλε τούς τρεις αξιωματικούς διδασκάλους τοϋ υίοΰ της I έπίσκεψίν της  ̂  ̂ . .
είς έαπιστευτικήν δήθεν άποστολήν, ταύτοχρόνως δέ διέ- I «Δύναμαι νά βεβαιώσω τούς αμαρτωλούς τής Νεας  ̂Υορκηί 
τάξε τρεις άλλους έμπιστους τοϋ κόμματός της, οίτινε; έδο- δτι θά ακούσουν νά γίνεται λόγος δι’ έμέ κατά τόν ’Ιούλιον, 
λοφόνησαν τούς πρώτους. Ή πόλις έκείνη είναι τό άντρον πάσης άνομίας και το παρα-

Έν τούτοις φοβουμένη νέαν έπανάστασιν άπεφάσισε νά I δειγμά της είναι ή αιτία τής διαφθοράς τών λοιπών πόλεων, 
ύπανδρευθή τόν‘έξάδελφόν της Θεοδάτον, άνθρωπον ό όποιος Θά φέρω καί τήν Νέαν Ύόρκην, δπως τό Κανσάς είς τον 
είχεν έπιδοθή είς μελέτας τής Λατινικής καί άρχαίας εύθύν δρόμον, καί πρός τοΰτο όργανίζω μόνιμον στρατόν ε*Ι 
Ελληνικής φιλολογίας, χωρίς δμως νά είναι όλιγώτερον γυναικών, δστις θά καθαρίσγ τά καφενεία καί τά καπηλεία εκ 
βάρβαρος τών άλλων Γότθων. ’Αντί τής παρ’ αύτοΰ προσ- τοϋ προσώπου τής Αμερικής.  ̂ Θά προσκαλέσω τους καφε- 
δοκωμένης συνδρομής ή Άμαλασόντη εύρεν οίκτρόν τέλος, I πώλας νά κλείσουν τά μαγαζια των.^ Α̂ν αρνηθουν,  ̂ α τ 
δολοφονηθεϊσα. είς τό λουτρόν της ύπό δολοφόνων, ούς ό σύ- I κρημνίσω μέ τόν πελεκυν. Η Νεα Ιορκη με καλει.  ̂- 
ζυγός της άντήμειψε δι’ άξιωμάτων καί χρηματικών παρο- έπισκεφθώ τήν αμαρτωλήν ταύτην πόλιν, άγουσα μετ εμον| 
χών. Ό ’Ιουστινιανός δμως έξεδίκησε τόν άδικον θάνατον | σύνταγμα γυναικών».

Δ Ι Α Λ Ε Ξ Ε Ι Σ  Π Α Ρ Ν Α Σ Σ Ο Υ
Ό  πατήρ *Υάχινθος περί Ά νατο.Ιιχΐ}ς ΚχχΛτ\ΰιας. Ο 

père Loyson, ό κεκηρυγμένος αποστάτης τής άπολυταρχι- | 
κής εξουσίας καί τοϋ άναμαρτήτου τοϋ Πάπα, ο έπιφανε- 
στερος ίσως τών συγχρόνων ρητόρων τής Καθολικής Εκ
κλησίας καί ιδρυτής τοϋ σχίσματος τών Παλαιοκαθολικών, 
φιλοξενείται άπό τίνος είς τήν πόλιν μας ρ.ετα τής συζυγου 
του κ. Loyson, τής ίδρυτρίας τοϋ Συλλόγου τής Αδελφο- 
ποιήσεως τών Γυναικών τής ’Ανατολής και τής Δυσεως.

Ό κ. Loyson παρακληθείς παρά τοϋ Συλλογου Παρνασ
σού ώμίλησε τήν παρελθοϋσαν Πέμπτην περί τής Ανατο
λικής ’Εκκλησίας, μέ τήν δύναμιν τοϋ λογου και την γλα- 
φυ.ότητα καί ρητορικήν καλλιέπειαν, η οποία χαρακτηρίζει 
ρήτορα τοιαύτης περιωπής. Ό  Père Loyson γνωστής και 
ερμηνευτής βαθύς τοϋ πνεύμ,ατος τοϋ Χριστιανισμού τασσεται 
μάλλον ύπέρ τής έλευθερίας τών συνειδήσεων εις τα θρη
σκευτικά ζητήματα, ούχ ήττον έξαίρει την βαρύτητα τοϋ 

ιατος τής άρχαίας ’Ανατολικής ’Εκκλησίας, ητις πρώτη

Ε Π Ι Φ Υ Λ Λ Ι Σ

διετύπωσε καί διακανόνισε τήν θρησκευτικήν νομοθεσίαν, 
συμφωνότερον πρός τάς θρησκευτικής παραδόσεις, άς ό Χρι
στός διά τών ’Αποστόλων του μετέδωκε καί διεβίβασεν 
είς τούς πρώτους χριστιανικούς λαούς.

Τό πνεϋμα τής άγάπης, τό πνεύμα τής άδελφοποιήσεως 
τών λαών, τό πνεϋμα τής αύταπαρνήσεως καί άλληλεγ- 
γύης άποτελεϊ τήν ύγιά καί θεμελιώδη βάσιν τών άρχών 
τοϋ Père Loyson.

Είς τήν ύπό τό πνεϋι/.α τοϋτο διδασκαλίαν του έχει έπί 
κούρον άκαταπόνητον τήν εύγενή σύζυγόν του κ. Λουαζόν, 
’Αμερικανίδα έξ έκείνων, αίτινες έγεννήθησαν μέ τόν προο
ρισμών νά έργασθοϋν καί νά δράσουν εύεργετικώς ύπέρ τής 
βελτιώσεως τής άνθρωπότητος.

Ό κ. καί ή κ. Loyson, άποτελοϋν τόν ιδεώδη τύπον συ
ζύγων, τών όποιων αί ψυχαί καί τά πνεύματα εύρισκονται 
είς πλήρη άρμονίαν καί τούς οποίους ό Θεός ήνωσεν, δπως 
μ.έ τόν πλοΰτον τοϋ πνεύματος καί τής καρδίας των, όχι 
μόνον διά τοϋ λόγου καί τής διδασκαλίας, άλλά καί δια 
τοϋ ήθικοΰ παραδείγματος καταστώσι πρότυπα πάσης άν- 
θρωπίνης τελειότητος.

Ό  χ. Α . ΜεΛας περι Ά .Ιβανίας. Ό κ Λ. Μελάς είναι 
γνωστός πλέον όχι μόνον ως διακεκριμένος συγγραφεύς, άλλά 
καί ως γλαφυρός καί εύγλωττος ρήτωρ. Τά ζητήματα, τά 
όποϊα πραγματεύεται είναι έκ τών μ.άλλον ένδιαφερόντων, 
διότι συνδέονται έίτε άμ.έσως, είτε έμ,μέσως μ.έ τήν μ.εγά- 
λην ιδέαν, ή'τις άλλοτε άπετέλει τό προσφιλές ό'νειρον τοϋ 
Έλληνος.

Ή  ομιλία του περί ’Αλβανίας έπιτηδείως καί μετά πολ
λής δεξιότητος προπαρασκευάζει τό έδαφος είς μίαν άδελ- 
φικήν σύμπραξιν καί ενότητα τών δύο λαών, τούς όποιους

Π Α Ν Α ΓΙΑ  ΤΗΣ ΑΡΜΑΤΑΣ
—Καλή *u.¿p* μπάρμπα Λινάρδο;
— Καλή σου ’ μέρα, κυρά.
— νΕ μπονάτσα σήμερα ! βλέπεις ή Παναγία ϊχαμε τις λάμιες και λού

φαξαν για νά πά7) 6 κόσμος νά προσκυνήση τή χάρη της.
— νΑμ íf Παναγιά μας, και £καμε τό Σταυρό του, μεγάλη ή χαρη της, 

είνε, άπό τ\ς πολυ θαματουργιές.
— ’Αλήθεια, μπάρμπα Λινάρδο, δεν μοΟ λες γιατί τήν λέτε «τής αρμάτας»,
Ό  γέρος ναυτικός μέ τό μαυρισμένο πρόσωπο απο τό λιοπύρι και τήν

«ρμίλα της θάλασσας, κάθησε πάνου σ’ άσβεστωμένο πεζούλι, έβγαλε απο τά 
δασωμένα στήθια του ένα βαθυ άναστβναγμό, πήρε μΐά πρέζα, κι άρχισε 
τή διήγησί του, ένω ό ήλιος, σχεδόν μεσούρανα, του φοίτιζε το πρόσωπο και 
καθώς ήτανε έ'τσι ηλιοκαμένος,τόν Εκανε να φαίνεται σάν μπρουτζινος.

— Στους παληους καιρούς, άρχισε, ποΟ ή,Τουρκία κρατούσε και τη ξηρα 
και τή θάλασσα και δπου φαίνονταν τά καράβια της, Εφερναν μαζή τοΜς και 
τήν καταστροφή, στα δικά μα; τά νησιά δέν εΐ'χανε φανή ακόμα, όταν ενα 
πρωινό ανοιξιάτικο, νά και παρουσιάζεται άπό τό μπουγάζι ενα πλεούμενο 
μέ κόκκινη σημαία και μέ τό μισοφέγγαρο καταμεσής,Επειτα άλλο, και αλλο. .. 
και δ γέρος Ιστέναξε πάλι* και Εσια «πού λές, κατά τήν ακρη ’κείνη πού φαί
νεται *κεΐ αγνάντια και που εινε ή έκκλησούλα τής Παναγίας, προσκυνούμε 
τή χάρη της. " 0 ,τ ι μπορούσαμε, κάναμε μά τ: νά προφθάσουμε. ‘Ο άπιστος 
ήθελε πρώτα νά κατακάψη τήν Ικχλησία και ’έπειτα νά ζυγώ ιη  στο νησ;.

*Αρχισε τό κανονίδι αμέσως και Ιτοίμαζε και άλλους γ}ά Εξω για νά

τήν Εκκλησία, αφού πρώτα αρπάζει οτι καλό πράγμα ήτανε μέσα. Μα ή 
μεγαλόχαρη Εκανε τό θάμα της.

Βλέπεις όλο τό κάμπο π ’ άπλόνεται μπροστά άπό τήν πόρτα τής εκκλη- 
σούλας ; όλος αυτός τήν άνοιξη εινε γεμάτος άπό σπερδούκλια. Μέ τους πρώ
τους Τούρκους πού πάτησαν στήν ξηρά, όλα τά σπερδούκλια γίνανε στρα
τιώτες και πήρανε στο *υνήγι τους άπιστους* Εφευγε τρομαγμένο τό σκυλο
λόι όσο Εβλεπε νά ξεφυτρώνουνε άπό τή γη αδιάκοπα στρατιώτες και ο πα
σάς, όσο τους Έβλεπε νά φεύγουνε, τόσο ποιο άγριες διαταγές Εδινε* μά πού 
ν’ ακουστούνε διαταγές μέσα σέ τέτοια τρομάρα· όσο τους διάταζε νά πάνε 
μπρος, τόσο ’κείνοι γύριζαν πίσω στα καοαβια κα’ι δέν κύτταζαν τίποτα άλλο 
παρά πώς νά σωθούνε και νά φύγουνε άπό τον τόπο Ιχεΐνο. Είδε κ* απόδε 
και ό πασάς και Εφυγε όπως ήρθε· και το πρόσωπό τού γέρου ελαμπε -απο 
εύχαρίστησιν. Έ τσ ι ή Παναγιά μας, πρασκυνούμέ την, Εσωσε τό νησί μας, 
άπό τους Τούρκους, και άπ'0 τότε γχά Ινθύμησ'. που αρμάτωσε τόσο πλήθος 
τήν λέμε «Παναγία τής άομάτας».

Σώπασε και ό γέρος σφούγγιζε μέ τό μανικοποκάαισό του τό καταιδρωμένο 
μέτωπό του κα’ι περίμενε νέα ερώτηση γΐά νά ξαναρχίση την κουβέντα.

— Κ αι δέν σώζεται ώς τά σήμερα κανένα σημάδι έκει,άπό τήν άγρια έκείνη 
μάχη ; τόν ρώτησα.

— Μονάχα ή πρώτη σφαίρα πού μπήκε μέσα στήν Έκχλησιά και πήγε 
και καρφώθηκε πάνου άπό τήν εικόνα τού Χριστού* οαίνεται άκόμα, και άν 
πάμε τ’ απομεσήμερο, μέ τό καλό, νά προσκυνήσης, θά τή δής και μονάχη 
σου, και θά δής καί μία εικόνα πού ζουγραφίζει τό Οαμα τής Παναγιάς, 
πάνου άπό τό τέμπλο.

Κέρασα τό γέρο ενα κρασάκι, τόν ευχαρίστησα γνα τη διήγησή ταυ και 
του είπα νάρθή πρ’ιν άπό το ηλιοβασίλεμα νά παμε στην Ικκλησούλα.

Ε ΐρή νη  Ν ιχ ο λκ ίδ ο υ ·
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συνδέουν ήδη κοινοί αγώνες και ποθοι και ιδεωόη.
Τό άκροατήριον του κ. Μελα άπετελεϊτο δχι ¡/.όνον άπό 

πολιτευτάς και ανθρώπους των γραβατών, άλλα και από 
κόσμον κυρίων καί κυριών, αί όποϊαι πολύ σπανίως φαίνον
ται είς τάς διαλέξεις του Παρνασσού. Ο κ. Λ. Μελας 
γίνεται ουτω είς [/.ίαν ειδικήν τάξιν τής κοινωνίας (/.ας ό 
προσηλυτιστής είς ζητήματα υψηλότερα άπό τα καθημερινά 
καί συνήθη των αιθουσών καί χορευτικών εσπερίδων.

Ή ωραία ομιλία του κ. Μελα έχειροκροτήθη άπό τό 
πυκνόν άκροατήριόν του.

0 Χ Ο Ρ Ο Σ  Τ Η Σ  *  Ζ Λ Α Τ Α Η Ο Υ  Υ Π Ε Ρ  Τ Ο Ν  Φ Ι Λ Ο Τ Ε Χ Ν Ω Ν
'Ωραίος καί μέ πολλήν φαιδρότατα διεξήχθη ό εύργετικός 

χορός υπέρ τής εταιρίας τών Φιλοτέχνου ό διοργανωθείς είς 
τάς πολυτελείς αίθουσας τής κ. Ζλατανου, ή οποία τόσον 
έμόχθησε καί τόσον συνετέλεσεν είς την επιτυχίαν αύτοΰ. 
Αί'θουσαι έκ τών ωραιότερων τών ’Αθηνών, φωτισμός άπλε
τος, κυλικεΐον πλουσιώτατον καί κυρίαι καί κύριοι, οι 
όποιοι θά ενθυμούνται την συμπαθή καί εγκάρδιον φιλοξε
νίαν τής ωραίας οίκοδεσποίνης, ή οποία κατωρθωσε τό 
θαύμα τής επιτυχίας του χορού τούτου, κατόπιν τόσων αλ
λεπαλλήλων χορών, οί όποιοι έδόθησαν επί δύω ήδη συνε
χείς έβδομάδας.

ΣΥΝΤΑΓΗ
Α 'οιόπητα. — Β ράζετε υ ια ν  όρνιθα, τή ν  ξεκοκσλ ιαζετε  κα ί κόπ τετε  

τό ψαχνόν τη ς  κα ί λεπτόν κ η μ ά . Κ οπ ανίζετε  1 ψ ιλοχομμένον κρομ- 
μ υδ ά κ ι κ α ί προσθέτετε τόν κ η μ ά  τή ς κότας να κ ο κ ιν ίσ η  επ ίσης με 
ία ιαντανό, καρότο ψ ιλοκομμένο , αλατοπίπερο κ α ί άλλα μυροδικά, αν 
σάς αρέσουν. Σ β ύνε ιε  μέ 1 π οτηράκ ι κρασί. Έ π ε ιτ α  αναλύετε  ντο 
μάταν μέ τό  ζουμ ί τή ς  ορνθος κα ί χ ύνετε  μ ιαν είς τόν κ ιμ ά  τή ς  
κότας, ώστε νά βράση κ α ί νά μ ε ίνη  μέ αρκετήν σάλτσα . ’ Ιδ ια ιτ έ 
ρως πέρνετε 1 )2  όκ. μυζίθραν φρέσκ ιαν, ή  τυρί τό όποιον εξαρ μ υ- | 
ρένετε, τη ν  ζυμόνετε  μέ 5 — 6 αυγά  κα ί προσθέτετε κα ί είς ο·ΰτην | 
ολίγον ζουμί διά νά ε ίνα ι μ α λα κή . Β ουτυρόνετε ένα τ α ψ ί.  Τό στρ ώ 
νετε μέ 5— 6 φύλλα  ζαχαροπλαστείου, στρώ νετε επε ιτα  τόν μισόν 
κ ιμ ά  σας, προσθέτετε 3 — 4 φ ύλλα  καί στρώ νετε τό μισό τυρ ί, εξα- | 
κολουθεϊτε έ ν α λ λ ά ί φύλλα  κα ί κ ιμά  καί φύλλα  κ α ί τυρ ί, κα ίετε  
βούτυρον κ α ί χ ύνετε  άπό π άνω  καί στέλλετε  είς τόν φούρνον.

Π ρ ο ς  τ ά ς  κ .  κ .  ά ν α γ ν ω σ τ ρ έ κ ς  μ - * ?
Π αρακαλουντα ι αί κ .κ . συνδρομήτριαι τη ς  « Εφημ. 

τώ ν Κ υρ ιώ ν» τώ ν  οποίων ή συνδρομή λ ή γ ε ι τή ν Ιη ν  
Ίανουαρ ίου, νά εΰαρεττηθώ σι νά ανανεώσουν έγκα ιρω ς 
τή ν  συνδρομήν τω ν , ΐνα  μή διακοπή πρός αΰτάς ή απο
στολή  τού φύλλου.

Π αρακαλοϋντα ι έπ ίσης αί καθυστεροϋσαι σύνδρομά; 
συνδρομήτρια ι, άνταποκρ ίτρ ια ι καί άνταποκρ ιταί νά έ -  
ξοφλήσωσι το ύ ; λ)σμοΰς τω ν , διότι έπιθυμουμεν μέ τό 
τέλο ; του έτους νά τακτοπο ιήσωμεν π ά ντα ; το ύ ; έκρε 

μεΐς λ )σ μ ο ύ ;.

Ί Ι  Χ ε ιρ α φ ετη μ ένη . Πρωτότυπον σύγγραμμα τής 
κ. Κ. Παρρέν.

Τ ιμ ά τα ι δο. 3  δ ιά  τά ς  ’Α θήνας, 3 ,5 0  δ ιά  τ ά ς  επαρχ ίας. 
Φρ. χρ. 3  δ ιά  τό  έξωτερικόν.

Σ . Π Α Τ Σ Ι Φ Α  r i o r
Έπί τής όδου Έρμου, συνιστα είς τούς πελάτας του τήν 

μελετην του κάτωθι τιμοκαταλόγου τών εν αυτώ πωλου
μένων ειδών:

'Υ φ ά σμ ατα  μ αλλοβάμ βακα  διά δώρα ό π ή χ υς  από δραχμας 4 , 4 0  
Βαμβακερός φλανέλλας διά φορέματα ό π ή χ υς  άπό λ ε π τά  0 ,8 5 .  
'Υ φ ά σμ α τα  όλομάλλινα  ό π ή χ υς  άπό 2 ,7 5  κ α ί ανω .
Τ αφτά παντός χρώματος όλομέταξον ό π ή χ υς  δραχ. 3 ,9 0 .
Φ ουλάρια σκέτα  παντός χρώματος (Pongé) ό π ή χ υς δραχ. 2 ,7 5 ·  
Κορδέλλ ς μεταξω τός double fa c e  Ν. 12  δ π ή χ υς λεπ . 0 ,9 0 .  
Χ ειρόκτια  δερμάτινα  (Grenoble) ή γγυη μ ένα  τό ζεύγος 6 ,5 0 .
Β έλα πάσης π ο ιότητος κα ί χρώματος έκαστον από δραχμας 1 

καί άνω .
Χασέδες Μ ανδαπολάμια κα ί Π ανιά ’ Α λσατίας ά ρ ίσ τη ; π ο ιό τη το ς .  
Ζ ακέτας έξ ώραιοτάτου κασμ ιρ ίου άπό δραχ. 2 5  κα ί ανω .
Α ρ ώ μ α τ α  τώ ν δ ιαπρεπεστέρων κατα σκ ευα στώ ν,
EAU de Cologne Ε υρωπαϊκήν άρ ίστης π ο ιότητος.

Μ Ε Γ Α  Υ Π Ο Δ Η Μ Α Τ Ο Π Ο ΙΕ ΙΩ Ν  
I. Δ ·  Τ Σ Α Μ Η

'Τ π ο ό η μ α τ ο π ο ιο ϋ  ά π ά σ η ς  τ ή ς  Β α σ .  O lx o y e r e i a ç  
xal τή ς  ΑύΑής 

'Οδός Σ ταδ ίου 47 , 'Οδός Γ . Σταύρου 1 
'II εγνωσμένη καλαισθησία τοΰ άπαραμίλλου καί πασιγνώστου υποδημα

τοποιείου του X. Τσάμη πείθει πάσαν φιλόκαλον κυρίαν καί δεσποινίδα ότι 
είναι όποχρεωμίνη νά ύποδυθή έν αύτω,ίδία κατά την επερχομίνην χειμερινήν 
περίοδον δι’ ήν ό κ. Τσάμης ίκόμισεν Ιξοχον συλλογήν δερμάτων είς «πεί
ρους δλως νέους χρωματισμούς. Τών Ά τθ ίδω ν τήν μοίραν, καθόσον άφορϊ 
τήν ύπόδησιν, ζηλεύουσι καί αύταΐ αί ΠαρισιναΙ χάρις εις τον κ. Τσαμην, | 
τόν όποιον πολύ δικαίως τιμά άπασα ή αρίστη ταξις τής κοινωνίας μας δια 
τής πελατείας της.

Φοονουμεν ότι διά τοιουτον κατάστημα πάσα σύστασις αποβαίνει περιττή*

ΕΙΣ ΤΗΣ χ. Κ ΑΡΑΣΤΑΜ Α ΤΗ
I Τώρα μέ τάς έσπερίδας καί τά  θέατρα κα ί τας παρουσιάσεις κα ι 

τούς χορούς, τά  ωραία μ ετα ξω τά  τή ς  Κ αρασταμάτη  βασ ιλεύουν. Οί 
νέοι συρμοί μ ά λ ισ τα  τή ς  άναμ ίξεω ς τού χρυσού κ α ί τού αργύρου ε,ις 
τά  υφ άσματα , οί όποιοι κάμνουν τόσο φουρόρε είς τό Π αρίσι, ή μ π ο -  
ρεΐ νά  λεχ θ ή  ότι ε ίσήχθησαν παρά τή ς  κ . Κ α ρ α σ τα μ ά τη .

I  Δ ιό τ ι πρό έτώ ν α υτή  υφ α ίνει μέ χρυσόν καί άργυρον τάς αραχνο
ειδείς γάζας τη ς  κα ί τά  ώραϊα μεταξω τά  υφ ά σμ α τα . Δ ιά τά  ©ορέ ·

I α α τά  σας λοιπόν τώ ν χορών κα ί έσπερίδων είς τή ς κ. Σ π . Κ αρ αστα -  

I μ ά τη .

1 Χ Ρ Τ Σ Ο Χ Ο Ε Ι Ο Ν  Π Ο Μ Ο Ν Η
Τό άδα(/.αντοπωλειον καί χρυσοχοεΐον Πομόνη κρατεί βε

βαίως τά σκήπτρα του χρυσού καί το ύ  αργύρου καί ολων τώ »
I πολυτίμων λίθων παρ’ η(/.ΐν.  ̂ ^

"Εκεί τά πολύτιμα ¡/,έταλλα είς συνδυασμόν ¡ιέ τήν τέχ- 
I νην άποτελού' ενα πρωτοφανή πλούτον κάλλους καί θάμ- 
I βους, κάτι τόσον ώραϊον, ώστε νά ύπερβαίνη καί αύτόν τόν 
I Morel καί αύτόν τόν τοσον φημισμενον παρισινόν LnliC|ue· 

Μέ οσον ολίγα καί £ν θέλη νά έξοδεύση κανείς ήμπορεΐ 
I νά άγοράση £ν πολύ ώραϊον καί αιώνιον πραγματάκι. Άφίνω 
I πλέον τούς θέλοντας νά έξοδεύσουν πολλά. Δι’ αυτούς δχι 
I (/.όνον πολύτψ.α κοσμήματα και σκευή, αλλα και bibelots 
I θαυμάσια υπάρχουν είς άφθονίαν. Δοχεία δι’ άνθη αρχαίου 
I ρυθ(/.ού, ωρολόγια, μελανοδοχεία, κανδηλέρια και ολα τα (/.ι- 

κρά τίποτε, τά όποια στολίζουν τάς σημερινάς οικίας εύρί- 
1 σ/.ονται είς μεταλλον λευκόν, θαυμασιως επε;εργασμενα, θ 
I μέταλλον παλαιού αργύρου ωςειδωμενου. Τών αδαμαντων 
I καί πολυιίμων λίθων περιγραφήν δεν κάμνομεν. διότι δέν 
I περιγράφονται. Μια επισκεψις αρκεί.


