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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α
Και α λ λη  τοϋ Σ υμβολαίου παράβ σ ις .— ιΟ κ. Χ ρηστομανος καί 

το εργον του — Ή  κ Roosevelt (ύπό κ. M a y  W h it e - H a r d y ).

Η Rejane (ύπό χ α λλ ιτέχ ν ιδ ο ς).— 'Η Μ άγισσα. -  Γ υν α ικ ε ίο ι σ τολ ι-  
σμ.ο! (υπό φ ιλόκαλου)·— Μ ουσική ε τα ιρ ε ία .— Σ υ ντα γή . Ε ιδοποιήσεις. 
Έ π ιφ υλ λ ίς  κ ατά  μετάφρασιν τή ς  Δος Κ ρ ή νη ς  Ν ικολαίδου.

ΚΑΙ ΛΕΤΤΕΡΑ ΠΑΡΑΒΑΣΙΣ ΤΟ ΐ ΣϊΜΒΟΑΑΙΟϊ
Έ γεννήθη άνδοας ! Κρούσατε κώδωνες, σαλπ ίσατε π α ιά 

νες ! Η οικογένεια πανηγυρίζει ! ό πατήρ ά γά λλ ετα ι, οί 
φίλοι και οι οικείοι προσκομίζουν άνθη καί δώρα. Έ γεννήθη 
μία ευτυχής εις τόν κόσμον υπαρξις. "Εν πλάσμα ελεύθε
ρον νά πετάζγ) οσον υψηλότερα θέλει, νά δαμάση τήν φύ- 
σ ιν, νά ύποτάξϊ] τά  πά ντα .

Έ γεννήθη κο'ρη, με σι/ιιπάθειο, όπως λ έγε ι ό λαός.
Αύτό αρκεί διά νά χαρακτηρίση πώς υποδέχονται τήν 

γεννησιν της. Η μητέρα οφείλει να ζητησν) συγγνώμ.ην- ό 
πατέρας τ ,χ τ ’αψγ,ς κ,υπτει τν)ν κεφαλήν* οί οίλοι κ ζ ί οί οί- 
κειοι φέρουν λόγους παρηγοριάς καί υπομονής. Τ ί νά γίνη ;
Ο Θεος εχει κα ί διά τά  αδύνατά του πλάσματα .

Εαν μετρήσετε το άρρεν κα ι το θήλυ τήν στιγμήν τής 
γεννησεως τω ν , εαν ζυγ ίσετε το βάρος τω ν , εάν άνατάμετε 
τον εγκέφαλόν τω ν , θά πεισθήτε δτι καμμία υπεροχή ούτε 
φυσική, ούτε πνευματική δέν διακρίνεται, δεν υπάρχει με
ταξύ  του άρρενος καί του θήλεως. Συνήθως τό θήλυ είνα ι 
ωραιοτερον καί ακόμη συνηθεστερον το θήλυ είναι εύφυεστε- 
ρον, ζωηρότερον, νοημονέστερον του άρρενος. Ά λ λ ’ είναι 
γυνή . Ε ίναι ον προωρισμένον νά στερηθγ πρωτίστως του 
μεγίστου δώρου, τό όποιον ό θεός χαρίζει εις ολα τά  πλά 
σματά  του : τής ελευθερίας του. Είναι δούλη, να ι, ή ούτως 
ή άλλως. Καί όταν γεννώ ντα ι δούλοι, οί άρχοντες θλίβον
τ α ι , οι ελεύθεροι δυσφοοουν. Αδιαφορον άν αυτοί έδημι-

ουργησαν την δουλειάν, άν αυτοί άφήρεσαν τήν ελευ 
θερίαν, άν αυτοί ήονηθησαν τά Συμβόλαιόν τω ν, άν π α - 
ρεοιασαν τας συνθηκας τής φύσεως. Άδιάφορον άν α ντί 
να αγαπήσουν το πλάσμα, τό όποιον ό θεός ώρισεν ως σύν
τροφον των καί σύνεργαν των έζήτησαν πρωτίστως νά τό 
καθυ ,.ο ....,ουν. ^.ντι να υιαμοΐρασθυυν εις ίσην μοίραν
τα καλα τα  όποια ή κοινή συνεργασία καί ή άδελφοποίησις 
τοις παρέσχε έκράτησαν δ ι’ εαυτούς τήν μερίδα του λέον- 
,ος. Αν αντι να με ινουν σύντροφοι έ’γειναν άρχοντες καί τ ύ 
ραννοι και ετα ςαν εις το πλευρόν των δούλους. "Αν αντί 
προστασίας κα ί στοργής έδωκαν επιβουλήν καί προδοσίαν.

Και η επίβουλη και η προδοσία κα ί ή άστοργία δέν άο- 
χιζουν τουλάχιστον ά φ ’ ής στιγμ.ής ή ένηλικίωσις τής γυ - 
ναικός θά παρεϊχεν ίσως εις αυτήν κάποια δπλα ύπερασπί- 
σεως,κάποιαν ελπ ίδα  άμυνης,κάποιον μέσον σω τηρ ίας.Ό χι ! 
Δεν εσυμφερεν αυτο εις εκείνους,οί όποιοι έκράτησαν καί ¿κυ
ρίευσαν και καθυπεταςαν καί ¿ταπείνωσαν καί ¿ξηυτέλ ισαν, 
εκμεταλευομενοι οχι την φυσικήν αδυναμίαν τής γυνχ ι- 
χ.ός, αλλα  την έμφυτον εις αυτήν συμπάθειαν καί τρυφερό
τη τα  καί στοργήν. Πριν ή ακόμη ό νους ώριμάση καί κρα- 
τήσγι τών αισθημάτων καί χαλιναγωγήσν) τούς παλμούς 
τής καρδίας και διακρίνει τήν αλήθειαν από τό ψευδός, τό 
θήλυ οφείλει είναι γυνή. Δώδεκα ¿τών καί μιας ημέρας μέ 
τήν κούκλαν άκόμη εις τήν αγκάλην μέ τό τόπ ι εις τό χέρι, 
μέ τήν τρέλλαν καί τήν αθωότητα καί τήν εύπ ιστία ν τής 
ηλικ ίας αυτής τής αμέριμνου τής εύπ ισ του ,τή ς αγαθής, τής 
άπονηρεύτου τό θήλυ, τό ασθενές, ως λέγουν καί ως δ ια 
τείνοντα ι πλάσμα, οφείλει νά είναι τελε ία  γυνή .

Ο φείλει να γνωριζ·/) πρωτίστως ότι είνα ι θήραμα ήδονής, 
κατόπιν τού οποίου θά τρέςουν ακράτητοι γέροντες καί νέοι. 
μεσήλικες και έ’φηβοι. Οφείλει να γνωριζιρ δτι οί πολλοί, οί 
πλεισ το ι άνδρες δι ολίγας στιγμάς εφήμερου άπολαύσεως γ ί -
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νονται ψεύσται, ύποκριταί, διε<ρθίκρρ.ένοι, ανήθικοι και ά - 
νίεοοι. Ό τ ι  ή αγάπη  μέ την οποίαν έλίκνισεν η μητέρα 
της τα  βρεφικά της όνειρα κα ι αί θω πεΐα ι τάς οποίας της 
έπεδαψίλευσαν όλοι οί ίδικοί της καί οί ξένοι έως χθες, 
άφότου έκοουσεν ό κώδων του μεσονυκτίου του δωδεκάτου 
έτους της ηλικ ίας τη ς , ή λέξις αύτή της αγάπης είναι μια 
παγ ίς όπισθεν της όποιας κρύπτετα ι άβυσσος, εις ήν θα την 
σπρώξγ αυτό τό χέρι, τό απαλόν καί τρυφερόν του φίλου,τό 
όποιον την έθώπευεν ως χθες άκόμη ώς πα ιδ ί.

Πρέπει δέ νά σημειωθή, οτι ού'τε γονείς, ούτε σχολεϊον, 
ούτε βιβλίον αποκαλύπτουν εις τό πα ιδ ί αυτό τάς α θ λ ιό τη 
τας αύτάς της ζωής, αί όποΐαι τό αναμένουν. Μακράν τά  β ι
βλία, τά  όποια καν ομιλούν περί έρωτος.Μακράν αί όμ ιλίαι, 
α ί όποΐαι ήμποροΰσαν νά άποκαλύψουν εις τό άνίδεον των 
κακιών του κόσμου πλάσμα , οτι ώς υπάρχουν κ λ έπ τα ι καί 
λω ποδύτα ι της περιουσίας ¡¿ας καί των βαλαντίων μας, υ
πάρχουν τοιούτοι, πλέον επικίνδυνοι καί πλέον φαύλοι καί 
ανίεροι, της αγάπης καί της τιμής των.

Ά λ λ ’ είνα ι οί γονείς, θά απαντήσουν βέβαια, εις αυτά , 
είν αι οί πα ιδαγω γο ί, είναι τό σχολεϊον, το οποίον τα ΐς δι- 
δ άσκει την ηθικήν. Την ηθικήν, να ί. Την άνηθικότητα των 
άλλω ν, των φ ίλων, των οικείων ενίοτε καί των συγγενών 
άκόμη,όχι. Καί έ'πειτα εις την ηλ ικ ίαν αύτήν τ ί  εννοεί ενα 
κορίτσι από τάς άφγρημένας καί ασυνάρτητους κα ί κακοχω- 
νευμένας καί από τούς μεγάλους άκόμη άρχας και θεωρίας 
τής ηθικής ;

Λοιπόν ποιος άνήρ, προστάτης κα ί σύντροφος και επ ι 
κούρος της τόσον πομπωδώς ανακηρυσσομενης στοργής και 
α γάπης πρός την γυνα ίκα , ποιος πατέρας και νομοθετης εν 
τ ’αύτώ , ποιος αδελφός δίκαιος και αμερόληπτος, ε ,  ¿κ.ει- 
νων, οί όποιοι συνέρχονται καθ ωρισμενας του έτους εποχας 
εις τά  βουλευτήρια καί σκέπτονται πώς να ¡/.η κ λεπ τω ντα ι 
οί όνοι καί αί ήμίονοι τώ ν εκλογεων των ελαβε, καν τον κο- 
πον νά σκεφθή, οτι εύοεθησαν αμαθείς και άδικοι προκα- 
τοχοί του, οί όποιοι μέ τοιουτους ανοσιους και άστοργους 
νόυ.ους έρριψαν εως τωρα εις τον δρομον της α τιμ ία ς και της 
διαφθοράς χ ιλιάδας ολας γυναικών  ̂ Ποιος εσκεφθη, οτι τα  
π τω χ ά  κορίτσια τού λαού, διά τά  συμφέροντα του όποιου 
δήθεν αγωνίζονται οί αντιπρόσωποι του έθνους,τα οποία α 
πό δέκα καί δώδεκα χρόνων ευρισκονται απροστάτευτα και 
ανυπεράσπιστα εις τόν αγώνα της ζωής, π ίπτουν ανα χ ιλ ι 
άδας θύματα  της άστοργιας αυτής· τώ ν νομών , Και θα υ 
πήρχαν άρά γε οίκοι άσωτείας καί ακολασίας τών γυνα ικών, 
εάν οί άνδοες ¿προστάτευαν την τιμήν της πτω χής π α ιδ ί
σκης καί εάν νόμοι δίκαιοι και ηθικοί ετιμωρουν τας μυριά
δας τών αφανών καί άγνωστων ηθικών δολοφόνων και εκμ.αυ- 
λ ιστώ ν.

Κατεχράσθη λοιπόν ό άνηρ της υπέροχης του και κατε- 
πάτησε, όχι βεβαίως γενναιως και ιππο τικώ ς , το ηθικόν 
συμβόλαιον, τό όποιον συνήφθη μεταξύ τών δύο φύλων, καί 
έξεμεταλεύθη επ ί ιδ ία  πάντοτε ώφελείχ  καί τά  πλέον ίεοά 
καί άγ ια  ακόμη, την τιμήν καί τήν ηθικήν τής γυναικός τά  
δύο αυτά  θεμ έλ ια  του μόνου καί αληθούς πολιτισμού.

Καί σήμερον, αν καί αύτή  ή γηραιά Ευρώπη συνταράσσε- 
τ α ι καί συγκλονίζεται καί ζη τε ί νά συγκράτησή τό ηθικώς

τρέμον υπό τούς πόδας της έ'δαφος διά νόμ.ων κάπως δ ικαιοτέ- 
ρων καί εάν ή Γερμανία προ δύο ή τριών ετών έψηφισε τόν 
νόμον τής ενηλικιότητας τής κόρης μετά τά  δέκα έξ έ τη ,κ α ί 
τόν νομον τόν προστατευτικόν υπέρ τής ηθικής τών γυνα ι
κών εις ποιον οφείλεται τούτο, αν όχι εις τήν ίσχυοάν ό- 
αάδα τών Χ ε ιρ α φ ετη μ ένω ν  Γ υ ν α ικ ώ ν , α ί όποΐαι άπό με- 
ιικούς εδώ σοφούς μας τόσον δονκισσωτικώς άποδοκιμάζονται;
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0 *· ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ
Εις όλους τούς λαούς, οί όποιοι οπωσδήποτε βαδίζουν 

εις τ ά  εμπρός κα ί παρέχουν ελπίδας μέλλοντος σοβαρού,πα
ρουσιάζονται άπό καιρού εις καιρόν άνδρες νέοι, ισχυροί, 
συγκεντροΰντες εις έα υτούς τήν δύναμιν καί τήν νοημοσύνην 
καί τήν ιδιοφυίαν μιας γενεάς ολοκλήρου. Μέ μίαν σημαίαν 
δεώδους, τήν όποιαν κρατουν σφ ιγκτά  εις τό στιβαρόν χερι 

τω ν , ζητούν νά άνοίξουν νέους δρόμους, νά άποκαλύψουν 
νέον φώε, νά σκορπίσουν άπό τήν όιοαίαν καί γόνιμον ζωην, 
η όποία πλημμυρεΐ τά  στήθη τω ν, τόσας πηγάς ζωογόνους 
διά τόν τόπον τω ν , διά τούς άλλους κοινούς θνητούς, οί ό
ποιοι έγεννήθησαν διά νά λαμβάνουν πολλά καί νά δίδουν 
ολίγα .

Συχνά συμβαίνει οί σημαιοφόροι αυτοί οί κραταιοί νά ά - 
πομονοΰνται εις τάς άρχάς τής έμφανίσεως των καί νά γ ί -  
νωντα ι ό σκοπός, καθ’ ού ή ταπ εινή  καί μικρά άνθρωπότης 
θάλλει τά  πλέον δηλητηριώδη βέλη της.

Τό μικρόν εγώ  τώ ν κοινών άνθρώπων έξα ν ίσ τατα ι πάν - 
τοτε κ α τά  πάσης υπεροχής, καί ή έ'μφυτος εις τήν άνθρω- 
πίνην συ νείδησιν δυσπ ιστία ,σκ ιάζει συχνά τήν αλήθειαν και 
δημιουργεί τούς μεγαλοφυείς καί ύπερόχους μάρτυρας, τών 
όποιων τόν κατάλογον, δΓ ημάς τουλάχιστον, αρχίζει ό Σω
κράτης καί τελειώνουν σήμερον όλοι οί σημαιοφόροι νεων 
ιδεών καί νέων άληθειώ ν.

Ε ίναι ευτύχημα, οτι έχομεν τοιούτους κα ί ότι η μικρά 
Ε λ λ ά ς  δεν έπαυσε διά τούτο, ούτε νά έλπίζγι ούτε να με- 
γαλώνν) καί νά άνδρίζεται καί νά ε χ γ  θεσιν εις την σειράν 
τών πολιτιζομένων λαώ ν. Μαρτυρούν συχνά οί σημ.αιοφοροι 
αυτοί καί δηλητηρ ιάζετα ι ή ζωη των καί συχναί την ωραιαν 
σημαίαν των καταρρακώνουν άνανδροι βολαι κα ι δολοφόνοι 
χεΐοες. Ά λ λ ’ ό πολεμών νικά καί αί μεγαλοφυία ι πάντοτε 
ένίκησαν.

Μίαν νίκην το ιαύτην έώρτασε τάς ημέρας αύτάς ό κ. 
Κωνσταντίνος Χοηστομάνος, ό ιδρυτής τής Νέας Σκηνής. 
Μ εγαλοφυία πρώτης τάξεω ς, νέος άνδρας έξ εκείνων, οί ο
ποίοι χαράσσουν τόν δρόμον τω ν εις τήν ζωην με μ,ιαν φω
τεινήν ά κ τ ΐνα , μέσα εις τόν δρόμον τής όποιας έντρυφοϋν 
όλοι όσοι θέτουν τάς απολαύσεις τού πνεύματος καί τής 
ψυχής ύπεράνω κάθε άλλης άπολαύσεως. Λάτρις θαυμα
στής καί μύστης του ωραίου έκαμε τήν γνωριμίαν του με τους 
εκλεκτούς μεγαλοφυείς τού κόσμου μέ έν όοραΐον βιβλιον του 
περί τής Αύτοκρατείρας ’Ε λισάβετ. Τό άνεγνωρίσαμεν και 
ημείς ώς ώραΐον— αφού δά οί ξέ'ο ι είχαν πλέξει τό έγκώμιόν 
του— καί θά τόν άφήναμεν ήσυχον,έάν περιωρίζετο νά γράφφ 
ώραΐα βιβλία.

Άλλ’ ό κ. Χρηστομάνος, αλτρουιστής, ώς ολαι α ί μεγα-

λοφυίαι, εσκεφθη,ότι τά  ώραΐα βιβλία άναγινώσκονται μόνον 
άπό τούς ολίγους καί εννοούνται ακόμη άπό τούς όλιγω τέ 
ρους. Έφιλοδόξησε λοιπόν νά χρησιμοποιήση, τούς θησαυ
ρούς τών ώραίων κόσμων,μέ τούς όποιους αυτός έκοινώνει,ώς 
μορφωτικόν καί ψυχαγω γικόν κα ί εξημερωτικόν μέσον διά 
τόν Ε λληνισμόν δλον. Καί έσκέφθη νά ίδρύσγ) τό Έ λη ν ι- 
κόν θέατρον.

Ή  Νέα Σκηνή, θά ήτο ή αξία  διάδοχος τής Ε λληνικής 
Σκηνής, τήν όποιαν έδόξασαν οί Σοφοκλεΐς καί οί Εύριπίδαι. 
Καί ό κ. Χρηστομάνος ώνειρεύθη διά μίαν έστω δραπέτιδα 
στιγμ,ήν, τό ώραΐον όνειρον τής συγκεντρώσεως περί αυτόν 
όλων τών στο ιχείων, τά  όποια ήδύναντο νά δώσουν κάτ ι εις 
τήν ένσάρκωσιν τής ώραίας αυτής ιδέας του. Ά λ λ ά  τό ό'νει- 
ρόν του διελύθη γρήγορα, ώς διαλύονται όλα τά  ώραΐα ό'νει- 
ρα καί ή σκληρά πραγματικότης τόν έδίδαξεν οτι δέν ώφειλε 
νά έλπίζν) παρά εις τάς ιδίας του μόνον δυνάμεις. Καί όχι 
μόνον αυτό, ά λλά  κάτ ι χειρότερον ακόμη. Ό τ ι  ώφειλε νά 
παλαίσν) καί νά μονομαχήσγ ώς άλλος Δ αυίδ, αύτός ό μ ι
κρός τό δέμας, άλλά  μεγάλος τό πνεύμα καί τήν θέλησιν, 
κατά  τών πολυπληθών Γολιάθ, οί όποιοι έζήτουν τήν έξόν- 
τωσίν του.

Καί ώς άληθή : μεγαλοφυία δέν έπτοήθη . Ά λ λ ά  μόνος έ- 
παλαισε κα ί ένίκησεν. Ή  προχθεσινή πρώτη τής Νέας Σκη - 
νής έπεσφράγισε τήν νίκην, τήν όποιαν έπεριμεναν οί ολίγοι 
φίλοι τού κ. Χρηστομάνου, οί όποιοι είχαν εννοήσει τήν δύ- 
ναμίν του. Ά λ λ ά  καί όλοι όσοι τόν παρεγνώρισαν ώμολόγη- 
σαν τό λάθος τ ω ν .

Ή  Νέα Σκηνή Ε λλην ική  πρό παντός, καί άπό τό Ε λ 
ληνικόν κάλλος μυσταγωγουμ.ένη διηρμήνευσεν είςτήν πρωτην 
έμφάνισίν της μ,ίαν ¿)ραίαν τραγωδίαν τοΰΈ λληνικοΰ άρχαίου 
θεάτρου ο γ ι  εις γλώσσαν ώραίαν βεβαίως, άλλά νέκραν καί 
ψυχράν καί γριφώδη τήν όποιαν καί οί καθηγητα ί αυτοί έρ- 
μηνεύουν μέ τό λεξικόν ε ί; τά χέρι ά λ λ ’ εις γλώσσαν ζω ν τα 
νήν τήν όποιαν ολοι μας όμιλούμεν καί τήν όποιαν θά ώ μ ι- 
λοΰσαν άναντηρρήτως οί ή'ρωεςτοΰ Εύριπίδου, έάν έζοΰσαν εις 
τήν εποχήν μας.

Καί μέ τήν τραγωδίαν αύτήν άπεκαλύφθη εις τούς πολ
λούς μία σελίς τής ζωής τών προγόνων μ.ας άληθινή , ζων
τα νή , πραγματική , μέ δλας τάς άρετάς καί μέ όλα των τά  
ελα ττώ μ α τα , καί άπεκαλύφθη συγχρόνως όλη ή δύναμις 
καί τό κράτος τής γυνα ικείας αύταπαονήσεως τών χρόνων έ- * 
κείνων καί τής συζηγικής άφοσιώσεως καί τής φιλοξενίας 
καί τής άπό ταύτης άπορρεούσης ευγνωμοσύνης κα ί έπ ε ιτα  
τό κάλλος κα ί ή αρμονία τής άρχιτεκτονικής καί τών ¿}ραίων 
καί γραφικών άμφιέσεων καί τό κάλλος άκόμη τής ισχύος, 
τής ύπερφυσικής, ένσαρκωμένον εις ένα γ ίγα ν τα  Ή ρακλήν, 
άληθινόν, φυσικόν, τόν όποιον καί αύτός ό Ευριπίδης θά 
έθαύμαζεν.

Καί όσοι άσφυκτικώς συνωθούντο πρό τής Νέας Σκηνής 
ύπέστησαν άληθινάς συγκινήσεις, έξ έκείνων α ί όποΐαι συγ
κλονίζουν βαθύτατα  τάς ψυχάς, κα ί αί όποΐαι ένταυτώ  

ι έξυψώνουν τόν άνθρωπον ύπεράνω τού ταπεινού εγω , καί 
τόν κάμνουν νά μελετ^  τόν εαυτόν του καί νά βασανιζγ τας 
σκέψεις καί τάς πράξεις του- καί άκόμη όλοι οί θεατα ί τής 
παραστάσεως αύτής ήσθάνθησαν μίαν ύπερτάτην άπόλαυσιν

έκ τού αρμονικού συνόλου καί τού έργου καί τής ύποκρίσεως 
καί τών εικόνων καί τής μουσικής ύποκρούσεως τής αιθέριας, 
καί εύρέθησαν διά πρώτην φοράν ίσως εις τήν ζωήν των εις 
μίαν άτμόσφκιραν δ ιαυγή , καθαοάν, άγνώς Έ λληνικην και 
άγνώς καλλ ιτεχνικήν, χωρίς κανέν παράχορδον, κανεν πα  - 
ράτονον, καμμίαν δυσαρμονίαν, άπολαμβάνοντες άπληστω ς 
κάτ ι τ ι α ίσθητικώς λεπτόν καί εύγενές καί ίδεωδώς ώραΐον.

Καί τό τέλειον τούτο τό έδημιούργησεν έκ τού μη ον- 
τος, έκ τού χάους, έκ τού μηδενός ό κ. Χρηστομάνος. Α 
νάκτορα άρχαίων ρυθμών, βασιλείς καί βασιλίδας, Ά π ο λ -  
λωνας καί Θανάτους, Ή ρακλεΐς καί θρασύδειλους δουλους, 
λέοντας καί ρόπαλα καί σκήπτρα  καί βέλη καί σύμβολα 
*αί γλώσσαν όλα έγειναν μέ τήν μαγικήν πνοήν τής δημι - 
ουργικής του δυνάμεως, όος έν άπό τά  θαύματα έκεΐνα , τα  
όποια βλέπει κανείς καί δέν ήμπορεΐ νά πιστεύσν).

Ή  νίκη του διά τούτο υπήρξε μεγάλη και η Ελληνικη 
πρωτεύουσαάπό προχθές έξησφάλισεν ένα μεγάλον βωμόν τού 
καλού καί τού ώραίου άπό τόν όποιον ή Έ λληνικη  κο ινω 
νία  πολλά έχεινά άντλτσ/) ηθικά κέρδη κα ί έξημερωτικα  
τών ηθών δ ιδάγμ ατα .

Η *··■ ROOSEVELT
Ή  σύζυγος τού νεου ΙΙοοέδρου τών Η νωμένων Πολιτειών 

τής Α μερικής άπασχολεΐ κ α τ ’ αύτάς τήν κοινήν γνώμην 
τών Αμερικανών καί Εύρωπαίων, σχεδόν περισσότερόν άπο 
τόν άνδρα τη ς , τόν πρώτον καί ύπατον πολίτην τού Νεου 
Κόσμου.

Ή  κ. R oosevelt ε ίχε τό θάρρος, ευθύς ώς άνέλαβε τά  
καθήκοντα της ώς συζυγου τού Προέδρου, να εμφανισθή ενώ 
πιον τού κοινού εις τάς έπισήμους ύποδοχάς τής Λευκής 
Οικίας μέ ένδυμασίαν καλαίσθητον καί τού συρμού, ά λλ  έν- 
τελώς άπέρ ιττον, χωρίς άδάμαντας καί κοσμήματα, χωρίς 
καμμίαν άπό τάς πολυτελείας μέ τάς όποιας ή προκάτοχός 
της έξέπ λη ττε  τό κοινόν τής Ούασιγκτώνος.

Ε κτός τούτου ή κ. Roosevelt τό πρώτον της έργον εύ- 
θύς ώς έλαβε τόν τίτλον τής κ. Προέδρου, ήτο νά καλέστ) 
τάς φίλας τη ς, καί νά προβή μ ε τ ’ αύτών εις ΐδρυσιν ενός 
σωματείου, σκοποΰντος νά έργασθή, όπως περιορισθοΰν αί 
δαπάναι αί ύπέρογκοι, άς καταβάλλουν αί Άμ.ερικανιδες 
διά τάς πολυτελείς ένδυμασίας των κα ί τήν έν γένει πολύ 
σπάταλον ζωήν τω ν . Ή  κ. Roosevelt έπρότεινεν εις τόν 
Σύλλογόν τη ς , όπως όρισθή ποσόν μέχρι χ ιλ ίω ν πεντακο- 
σίων φράγκων κ α τ ’ έτος διά τήν ένδυμασίαν κάθε κυρίας, 
όσον πλουσία καί αν είναι" καί δίδουσα πρώτη το παρά
δειγμα έκανόνισε τά  έξοδα τής ένδυμασίας της έπ ί τή  βά
σει τού προϋπολογισμού αυτού.

Έ χ ε ι τόσα άλλα  θέλγητρα ή ζωή διά μίαν γυνα ίκα , ή 
όποία ήξεύρει νά άντιμετω π ίζν) αύτήν άπό την καλήν της 
δψιν, ώστε δέν καταλαμβάνω δ ια τί νά έξοδεύωμεν τόν πλού
τον μας κα ί τάς σκέψεις μας καί τόν καιρόν μας εις τήν 
μ ατα ιότητα  αύτήν τής άπολαύσεως τόσων στολισμών, είπεν 
ή κ. R oosevelt εις τάς συμπολίτιδάς τη ς , α ί όποΐαι άλη- 
θώς μ,εθ’ όλην τήν άνωτέραν μόρφωσίν των είναι αι πολυτε- 
λέστεραι γυναίκες τού κόσμου.
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Α λλ η κ. Roosevelt άπο τελε ΐ έξχίρεσιν μεταξύ όλων 
¡κυτών. Η Λευκή οίκια μετεβλήθη άπό της έκεϊ έγκ α τα -

r f  ·) r/ ,  f r , . .
ί ΐ τ α τ ε ω ς  Τ7)ς ε ις  ενα ευρυ^ο)ρο νοικοκυρά, ¡ζττο το οττοιον 
λε ίπ ε ι ολη η [/.έριχνα του σνοβισμού, ή όποια τόσον άπα - 
σχολεΐ τους Αμερικανούς κα ι τάς Ά μερικανίδας> εκατομ
μυριούχους και μ.ή.

Οί Roosevelt, άνδρας, γυνα ίκα  κα ι π α ιδ ιά  είνα ι καλοί 
και απλο ί άνθρωποι, μ,ε μ.εγάλην ενεργητικότητα  εις την 
ζωην, μ.έ μ.εγάλην θέλησιν καί δ ιαύγειαν ιδεών. Ά π δ  άπλοι 
αστοί έφθασαν εις το ύπατον άξίωμα , χωρίς να ξιπασθούν 
δια την εύνοιαν τής τύχης, χωρίς να αλλάζουν συνήθειας 
και ιδέας, πάντοτε κκλοι οικογενειάρχας, πάντοτε δημ.ο- 
κρατικω τατο ι άνθρωποι.

Ή  κ. Boosevelt είναι τύπος άγνης δημοκράτιδος, έ'χουσα 
αν κα ι νεω τατη  άκομ,η τό συνολον των αρετών, τάς οποίας 
οι Ρωμ.αΐοι απέδιδαν εις τον τ ίτλον τούτον. Ώ ς σύζυγος 
είνα ι η συνεργατις του άνδρος τη ς, του οποίου έχρημάτισε 
προ του γαμ,ου των ιδ ιαίτερα γραμμ-ατεύς ποίν η ούτος ά - 
νελθν) εις τα  υψηλά άςιωμ.ατα της Π ολιτείας, εις τα  όποια 
προηχθη προ τινων ετώ ν. ‘Ως μητέρα επ ιβλέπ ει μόνη της 
την ανατροφήν τών έφ τέκνων τνις, τών όποιων τό μ.εγαλή- 
τερον μόλις είναι δεκα ετών καί τό μικρότερου δέκα μηνών.
1  υνη υψηλής μορφωσεως και υγιών θρησκευτικών αρχών δ ι- 
ωργάνωσε τόν οίκον της μέ τάξιν  καί πειθαρχίαν, μη ά πα - 
ςιούσα να κατέρχετα ι αυτοπροσώπως εις τάς έλαχ ίστας λ ε 
πτομέρειας κα ι τών ταπεινοτέρων άκο'μη εργασιών. Έ ν γ έ - 
νει εις την ενεργόν ζωην προταγωνιστεΐ εις κάθε ζήτημα 
δρασεως κα ί είνα ι ακούραστος κα άνεζάντλητος εις ένεργείας, 
αρκεί ο σκοπος ίιπερ ου αγω νίζετα ι νά άνταποκρίνετα ι εις τό 
δίκαιον κα ί την άλήθειαν.

Ιπ ό  τοιούτους δρους ζωής αρμονικής εις δλα, οί Roose
velt παρουσιάζουν τον ακριβή τύπον κα ί την έντελεστέοαν 
εικόνα της νέας ’Αμερικάνικης οικογένειας, α ‘Ημείς οί ’Αμε
ρικανοί, έγραφεν εσχάτως μία έφημερί; της Νέας Ύο'ρκης εΓ- 
μεθα λαος ακμαίο; καί έξασκούμεν την ενεργητικότητα  μας 
ανα τον κοσμ.ον ολον. Την δύναμιν μ,ας άντλούμ,εν εις την έ- 
λευθεραν ζωην, την οποίαν ζώμεν, αλλά  κα ί μ.έ απληστίαν 
προσπαθούμεν να προσοικειωσωμ-εν τό πνεΰμά μ.ας μέ κάθε 
είδους επιστημ,ην. Τήν.ώραίαν αύτην φυσικήν ζωην εις συν- 
δυασμ-ον μ,ε μ,ίαν θαυμασίαν δύναμιν πνεύματος κατέχουν εις 
βαθμόν τελειότητος οί Roosevelt.

Α λλά μ.εθ’ δλην την ώραίαν αύτην δύναμιν πρός δράσιν η 
κ. Roosevelt θά έπιτύχν) άρα την τόσας δυσκολίας παρου- 
σιαζουσαν εις τήν εφαρμογήν μ.εταρρύθμ.ισιν επ ί τό άπλού- 
στερον καί οίκονομικώτερον της ζωης τών ’Αμερικανίδων. 
Φόβος υπάρχει δτι η σταυροφορία τών χ ιλ ίω ν πεντακοσίων 
φρ. θά πολεμηθή άπό τάς ωραίας ιδία της Νέας ‘Υόρκης 
α ί όποΐαι άλλως τ ε  εις ιδ ιαιτέρας ήδη συνεννοήσεις ά ν τέ τα - 
ξαν εις τάς προτάσεις τής κ. Προέδρου επ ιχειρήματα  αρκετά 
σοβαρά, τα  όποια θά εξεγείρουν κόσμον ολόκληρον έκ τών 
εργαζόμενων τάξεω ν. Καί τό κυριώτατον επιχείρημά των 
είνα ι: ΓΙαρά νά οίκονομουμεν άπό τάς τουαλέττας μας διά νά 
διδωμεν εις αγαθοεργίας, δεν ε ίνα ι προτιμότεοον, ώς γ ίνετα ι 
σήμερον, νά δημιουργοϋμεν εργασίαν, έξ ης ζούν χ ιλ ιάδες 
πτω χο ί Καί οί διασημότεροι του κόσμου οικονομολόγοι

δεν αναγνωρίζουν δτι αί οίκονομίαι έκ της πολυτελείας είνα ι 
επ ιβλαβεστατα ι διά τάς π τω χ ά ; έργατικάς τά ξ ε ις , τών ό
ποιων χ ιλιάδες χειρών ασχολούνται εις την κατασκευήν ε ί-  
όών πο λυτελεία ; έζ ών κερδίζουν τήν ζωήν των άνέτως
καί άξιοπρεπώς '

May W hite-Hardy

Η REJAN N E
Ή  R ejan  ne! Έ να  όνομα άγνωστον έ’ως χθέ; ε ΐ;  τά. τρ ία  

τέταρτα  τού Αθηναϊκού κόσμου, ό όποιο; τ ά ;  απολαύσεις 
της ζωης δεν εσυνειθισε να έπ ιζη τγ  εις τά  αιθέρια καί α 
πρόσιτα ύψη της Τέχνης. Ά λ λ ’ όνομα γνωστόν καί σ υμ 
παθές, όνομα, περί τό όποιον ή φαντασία έ'χει πλέξη  όνειρα 
τερπνά και θεάματα έξόχως απολαυστικά  διά τούς ολίγους 
εκλεκτούς, οι οποίοι μίαν άπόλκυσιν καλλ ιτεχν ική ν  θέτουν 
υπερανω πασης άλλης χαράς καί ευτυχ ίας.

Δεν είναι ωραία, ούτε νέα πλέον, ά λ λ ’ ούτε έ’χ ει τά  ιδ ι
αίτερα εκείνα χαρίσματα, τά  όποια εξασφαλίζουν τήν επ ί 
της σκηνής επ ιτυχ ία ν  ε ΐ;  τό μεγαλείτερον μέρος τώ ν ηθο
ποιών, τάς όποιας τό θέατρου έδόξασεν. Ή  RQjanne είναι 
εν τουτοις η συμπαθεστέοα ί'σως άπό τάς φηυ,ισυ,ένας καλ- 
λιτεχνιδας της Γαλλικής πρωτευούσης. Είναι ή πλέον ά - 
γα π η τη  εις τόν ξένον κόσμον, ό όποιος άνά χ ιλ ιάδας κ α τ ’ 
ετος διαχειμ.αζει εις τό Παρίσι, είνα ι τό χαΐδευμένον παιδί 
ολων οσοι δεν αγαπούν τό κλασικόν θεατρον με τήν πομπώδη 
απα γγελ ία ν  και με μετρημένους κανόνας τών άγαλματωδών 
στάσεων και των ρυθμικών κινήσεων. Λεν έχει τ ίπ ο τε  τό 
μεγαλόπρεπες, τ ίπ ο τε  τό έπ ιβάλλον, τ ίπ ο τε  τό κλασικώς 
κα ι καλλιτεχνικώ ς ωραΐον ’Α λλά διερμηνεύει τήν άλήθειαν 
και τήν ζονην με τόσην δύναμιν, με τόσην φυσικότητα , μ.έ 
τόσην χαριν, ωστε το θεατρόν της δλον νά π ά λλ ετα ι άπό 
ενθουσιασμόν καί νά δονήται άπό συγκίνησιν εις κάθε της 
ρολον, ακόμη και εις τούς όλιγώτερον βοηθούντας τήν ύπό- 
κρισιν, δσον τελε ία  καί επ ιτυχή ς καί άν είνα ι.

Η R o an n e  είναι διά τό Παρίσι ή ίδρύτρια μιας νέας 
Σκηνής, ενός νεωτεριστικού θεάτρου, τό όποιον έσπασε πρώ
τον τά  δεσμά τού κλασικισμού καί έχειραφετήθη άπό τήν 
υψηλήν καί βαθειά ριζωμένην παράδοσή τού οίκου τού Μολ- 
λιερου. Καί μόνον δταν αύτή κατώρθωσε μέ τό άσχημόν της 
πρόσωπον και το άσχημόν της ό’νομα νά έλκύστ) τήν προσο
χήν τού κοσμου και να επ ιβληθγ εις τό κοινόν, μόνον δταν 
αύτή συνήρπασε καί συνεκίνησε καί ένεθουσίασε μέ τήν φυ
σικότητα μόνον τής τέχνης τη ς, ή'ρχισε βαθμ,ηδόν καί κ α τ ’ 
ολίγον να κερδιζ·/) έδαφος ή άναγέννησι; τού θεάτρου σύμ- 
φωνα με τό πνεύμα τής εποχής μέ τάς απα ιτήσεις τής ά ντ ι-  
ληψεως τού ωραίου επ ί τής σκηνής άπό κοινόν ζητούν τήν 
αλήθειαν απο την φυσιν καί όν ι άπό τήν κλασικήν παοά - 
όοσιν.

Τό θεατρον Antoine καί δλα τά  άλλα  νεωτερ ιστικά θέ- 
τρα εις την Rejanne οφείλουν τά  πρώτα μαθήματα καί τάς 
πρωτας εμπνεύσεις τώ ν ιδρυτών τω ν. Εις τήν άσημον δ ’ 
αύτην μέχρι πρό όλιγων χρόνων άκόμη γυνα ίκα  θά οφείλουν 
ισως την μ.εγάλην εις τό μέλλον ή τταν τω ν οί τόσον δοξα-
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;*μένοι καί ύπερήφανοι εταίροι τού Γαλλικού θεάτρου. Έ κ ε ΐ-  
νοι^άνήκουν εις τό παρελθόν καί αύτή άνήκε; εις τό μέλλον.

Έ χ ε ι την φυσιογνωμίαν άνιχνευτικήν, μέ τήν μύτην 
τη; τήν σιμήν μέ τά  ανεστραμμένα πτερύγια , μέ τό βλέμμα 
το κάπως απλανές, μέ τό όποιον νομίζει κανείς δτι παντού 
ζητεί νά άνεύργ κάτ ι άληθέστερον καί φυσικώτερον άκόμη 
«  όποιον τά  ’μ άτια  τώ ν κοινών θνητών άδυνατούν νά δ ια 
κρίνουν. Και όλονέν ζη τε ί καί όλονέν ευρίσκει. Τό βλέμμα 
έκεΐνο^ τό άπλανές άνατρέχει εις τό παρελθόν καί ζη τε ί τήν 
φυσικότητα και την άλήθειαν καί εις τά  σκότη κα ί τήν όμί- 
χληντών περασμένων αιώνων.Κ αί τήν ανευρίσκει τ ε λ ε ία ν  κα ί 
ήαμνει νά άναζούν εμπρός εις τόν θεατήν ολοζώντανοι έποχαί 
παρελθόντος καί πρόσωπα ιστορικά νά άναγεννώ ντα ι κα ί νά 
κινώνται καί νά ζοΰν εις μίαν άλήθειαν, τήν οποίαν ό κ λα 
σικισμός ούτε ήδυνήθη, ούτε θά δυνηθή ποτέ νά άναπ αρα 
στησγ ζω ντανήν,

Εις τήν Mme feans-Gène. μέ τήν όποιαν άοχίζει εδώ 
τάς παραστάσεις της άναζή βεβαίως ή π χέον ¿χλόκοτος γ υ 
ναικεία φυσιογνωμία, τήν οποίαν ήμπορούσε νά δημ ιουργήσν) 
ρόνον ή Réjanne. Ή  πλύντρ ια  τής Γ αλλ ικής Έ πα να στά - 
σεω; ή ολίγον Frondeuse άλλά  καί σώζουσα τους εύγενε ϊς , 
ί  συγκρούουσα τό ποτήρι της μέ τούς έρυθροσκούφους π α - 
τριωτας καί έπιδένουσα τάς πληγάς τών τραυματισμένω ν, ή 
ολίγον ά π ’ δλα αύτά μαζή καί έπ ε ιτα  κυρία στρατάρχου 
εις τήν Αυλήν τού Ναπολέοντος, ή άσκουμένη εις τάς ύπο- 
κλισεις καί ύπενθυμίζουσα εις τόν κραταιόν αύτοκράτορα τά 
ιλυστ ικά  χρέη του καί τά  βασιλικά καθήκοντά  του, ή περί
εργος αύτή μορφή άποδίδετά ι μέ τόσην άλήθειαν, ώστε μεθ ’ 
ο'λας τάς δραματικά ; άδυναμίας τού έργου, ό θεατής ενθου
σιάζεται καί ή Réjanne θριαμβεύει.
. Αί Ά θήνα ι, αί διψώσαι το ιαύτας καλλ ιτεχνικής άπολαύ- 
σεις και οι ’Αθηναίοι οί δυσκολώτεροι ίσως καί άπα ιτη τ ιν .ώ - 
τεροι απο όλους τούς θεατάς τού κόσμου, θά άπολαύσουν 
τήν Réjanne περισσότερον καί άπό τόν Μουνέ-Σουλύ άκόμη, 
ΐιότι  ̂ ε ίνα ι περισσότερον άληθινή καί περισσότερον φυσική 
έπό έκεινον.

Η Μ Α Γ ΙΣ Σ Α
Α λλα τό σ π ίτ ι μοΰ άνήκει, είπεν ή Μαρία. Ή  ίδιο— 

ιτήτρια, ή οποία είνα ι γραϊα πλέον καί ή όποία τά δ ιετή - 
>ει μέ τόσην εύλάβειαν, μόνον καί μόνον διότι ή μόνη κόρη 
Γης ήγάπα  νά μένγ εδώ καί εδώ άπέθανε, ή ίδιοκτήτρια 
ιού τόν έδώρησεν, ευτυχής, ώς μού ε ίπ ε , δ ιότι έχει τήν 
βεβαιότητα, οτι άφού εγώ  τόν έστόλισα , δέν θά μεταβάλω 
ϊποτα μέσα εδώ.

Η Μαρία είχεν εί'πει μόνον κατά  τό ήμισυ τήν άλή - 
ίικν. Ε ίχεν άγοράσει πρό τριών μόλις ημερών τήν μικράν 
»οχήν τού Τ σαμλιτζά . Ά λ λ ά  δέν ήθελε νά τχπ εινώ σγ τόν 
νδρα της, επιόεικνυουσα άμ,εσως καί άπό τής πρώτης ή- 
*ρας τής συναντήσεώς των οτι αύτή είχεν έξέλθει νικήτρια 

την πάλην τής ζωής, ενώ εκείνος ώμολόγει μέ τόσην 
Ακρινή απλότητα  τήν ή ττά ν  του.

Α λλ ο Ινωστας ειχε μάθει άπό τόν υιόν του δτι ή Μα- 
ήτο εντελώς άνεξάρτητος οίκονομικώς κα ί οτι, εάν δέ

ητο πλουσία, ώς έννοούν τόν πλούτον εις τήν ’Αμερικήν, βε
βαίως ήδύνατο νά ζήσν) μέ κάθε άνεσιν καί εύμάρειαν μόνον 
άπό τά  είσοδήματά της. Ένόησε λοιπόν τό τέχνασμα 
τής Μαρίας καί ήσθάνθη καί εύγνωμοσύνην άλλά  καί εντρο
πήν, διότι τόσον είχε παραγνωρίσει καί άδικήσει άλλοτε 
την εύγενή κα ί γενναίαν εκείνην γυνα ίκα .

Είσαι πλουσία είμαι πτω χός, πτωχότερος άπό τότε, καλή 
μου Μαρία, ε ίπ ε  ταπεινώνων τό βλέμμα· καί εις τό πρόσω
πον του έζωγραφηθη μ ε  μιχν σπασμωδικήν τών φρειδιών 
σύσπασιν μορφασμός οδύνης καί στενοχώριας. ’Εγώ δέν έ- 
ζησα δπως σύ ζωήν εργασίας καί καθήκοντος. ’Εγώ έξηκο- 
λούθησα τήν ζωήν τού αμαρτωλού, τήν οποίαν, είχα  άρ- 
χ ίσει πριν σέ γνωρίσω καί άπό τήν οποίαν φεΰ, δέν’ ηα- 
πόρεσα νά άποσπάσω τόν εαυτόν μου ούτε τάς όλίγας 
άκόμη ημέρας, τάς οποίας έζήσαμεν μαζή. ‘Υπήρξα καί 
είμαι άνθρωπος άχρηστος, ε ίπ ε μέ φωνήν ξηράν κα ί χωρίς 
νά βλέπγ ούτε τήν γυναΐκά του, ούτε τόν υιόν του έξηκο- 
λούθησεν ώ ; μ,ονολογών : κάτ ι χειρότερον άπό άχρηστος, 
βλαβερός, πολύ βλαβερός, ένοχος, πολύ ένοχος, προδότης, 
κακός, σκληροί, δήμιος ! ναι δήμιος !

Δεν ήτο πλέον κύριος ούτε τώ ν λόγων, ούτε τών σκέ
ψεων του. Η πολύ βαρυμένη συνείδησίς του, ή πολύ φου
σκωμένη άπό τόσας άλεπαλλήλους συγκινήσεις καρδιά του 
είχεν άναγκην να ξεσπάσν) καί τά  λόγια  έξήρχοντο άπό 
τό στόμα άκράτητα χωρίς ό νούς νά προφθάση νά τά  
ζυγίσ·/) καί νά σταθμίσϊ) τήν βαρύτητά τω ν .

Η Μαοια ετρομαςεν ευθυς ως τον είδε τόσον ταραγμένου 
και τόσον δυστυχή. Έφοβήθη μήπως δ ,τ ι θά έλεγε θά ήτο 
πολύ τρομερόν καί άνησύχει διά τόν υίόν της, τόν αύστη- 
ρόν καί άμείλικτον, διά τόν όποιον ή τιμή ήτο τό ίερώτεοον 
πράγμα τής ζωής.

Ηρπασε λοιπόν τό χέρι τού Κώστα καί μέ φωνήν θέρ
μην παρακλησεως τού ε ίπε : ησύχασε, φίλε μου. Έ χομεν 
καιρόν νά εί'πωμεν τήν ζωήν μας ό εις πρός τό < άλλον. Τώρα 
άς μεινωμεν όιά σήμερον τούλάχιστον μέ τήν εύτυχ ίαν τής 
συναντησεως μας, ύστερον άπό τόσων χρόνων χωρισμόν. 
Ο, τ ι δηποτε και αν συνέβη εις το παρελθόν, αύτό σού ά- 
ηκει καθ ολοκληρίαν. Ε πι τής ζωής σου τών είκοσι αύ- 

τών ετών αισθάνομαι δτι δέν έχω κανέν δ ικα ίωαα , ούτε 
έγω , ούτε ό υίός μας.

Ά λ λ ’ εγώ  έχω καθήκον νά σού ε ίπω  ποιος είμαι σήμε
ρον, δια να σκεφθγς, εάν δυνασαι νά συνδέσγς καί πάλιν 
την ζωήν σου μέ εκείνον, άπό τόν όποιον άλλοτε έχωρίσθης, 
διότι τόν έθεώρεις ανάξιόν σου. Τότε ήμουν πολύ καλλίτερος 
άπό τωρα. Τότε κανενός ή εύτυχ ία  καί κανενό; ό θάνατος 
δέν εβαρυνε τήν συνείδησίν μ ου .

Ά λλά  τότε ήσο εύτυχής χωρίς εμέ καί σήμερον πάσχεις. 
Τοτε ηδυνασο να ελπ ιζγ ς εις μέλλον λαμπρόν, εις τό όποιον 
εγώ  θά σού έγινόμην ίσως έμπόδιον. Σήμ,ερον άπό δσα λ έ 
γεις βλέπω , δτι α ί ελπίδες σου διεψεύσθησαν. δτι ή ζωή 
δέν σου έμειδίασεν, οτι υπήρξες άτυχος. Σήμερον ο ,τ ι δή
ποτε και άν συνέβη, άκούεις δ ,τ ι δήποτε , κα ί έγκλήμ ατία ς 
ακόμη εαν είσα ι, θα μείνω μ,αζή σου, θά συμρ/ερισθώ τήν 
δυστυχίαν σου, θά παρηγορήσω τήν θλιψίν σου. Καί στρε-
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φομένη πρός τον νέον, ό όπο ιος  την ήκουε μ ετά  λατρείας και 
είχε σκύψει επάνω  εις το χέρι τη ; κα ι το έφιλοΰσε, ως φ ι- 
λε ι φανατικός πιστός την εικόνα θαυματουργού α γ ία ς , τον 
ηρώτησε: Δεν είσαι σύμ,φωνος μαζή ¡/.ου, π α ιδ ί ¡/.ου ; Δεν 
είνα ι χρέος ¡/.ας τώρα ακριβώς νά άγαπώ μ εν περισσοτερυν 
τόν πατέρα σου, καί τώρα νά κάμωμεν ^ο,τι ήμποροΰμεν διά ί 
την ευτυχ ίαν του ;

Ό  Νϊκος εις τόν όποιον και η "Αννα και ή μ ιςςΜ αιηειχαν I 
¡/έ τρόπον άποκαλύψει τους δεσμούς, οί οποίοι συνεδεαν τον I 
πατέρα του μέ την οικογένειαν ΙΙαλβίδου, και ο οποίος ε ιχε I 
παραστή μάρτυς τών τελευτα ίω ν  ημερών της αγωνίας του, I 
κατά  τάς ημέρας του θανάτου της κ . ΙΙαλβίδου, είχεν εν- I 
νοήσει ά[/.έσως τ ί έσκέπτετο  όταν ε'λεγεν, οτι ητο ατιμ.ος I 
προδότης, δήμιος.

"Αν δέ καί η συνείδησίς του άπεδοκιμαζε βεβαίως το I 
παρελθόν αυτό, ούχ ηττον η στοργή του προς τόν Κώσταν I 
ητο το ιαύτη , ώστε άνενδοιάστως άπ/ιντησε : Εγω μονον I 
νά άγαπώ  είξεύρω, καί σε καί τόν πατέρα ¡/.ου. Μου τό ε -  | 
¡χαθες τόσον καλά , ¡χανοϋλά ¡χου, αυτό τό πράγμα, ωστε μοΰ I 
φα ίνετα ι παράξενον δ ια τί [χοϋ απευθύνεις την ερωτησιν αυ 
την. Καί στρεφόμενος ποός τόν Κώσταν : άλλως τε  ε ι- I 
μεθα καί φίλοι καί ο2τ ι  δεν ημπορεΐ νά έννογ ενας υιός, τό I 
εννοεί ενας φίλος ε ίπ ε .

Ό  Κώστας δεν ά ντεϊχε πλέον. II καλωσυνη των δυο αυ- I 
των όντων τον έκαμνε νά α ισθάνεται πόσην ευτυχ ίαν ειχε I 
χάσει τόσα έτη  δπου έζησε μακράν τω ν. Και με εν αίσθημα 
ύπερτάτης ευγνωμοσύνης, σφιγγών μητέρα και υιόν έπανω 
εις τό στήθό, του, ε ίπε με φωνήν, η οποία μόλις ηκουετο . 
Γ ια τ ί, γ ια τ ί νά μέ άφησγς, Μαρικ μου ; I ια τ ι να φυγγς , 
Μαζή σου θά έγινόμην καί έγω  καλός, θα εγινομ.ην άλλος 
άνθρωπος. !

Ό ,τ ι  έγεινεν, έγεινεν, είπεν η Μαρία. Τωοα τ ίπ ο τε  δεν 
ξεγ ίνετα ι πλέον. "Ισως π τα ιω  εγω  και βεβαίως π τα ιω  εγω , 
η όποια δεν είχα  τό θάρρος νά παλαισω  με ολα και με Ο
λους διά την ευτυχ ίαν μας. ’Α λλά τό μέλλον μας ανήκει. 
Είσαι νέος ακόμη, φίλε μου, ε ίπ ε και τόν εβλεπε με την 
ιδίαν λατρείαν, μ.έ την ίδιαν άγαπην των πρωτων ήμερων 
τοΰ γάμ.ου τω ν . Είσ.αι ωραιότερος άκόμη απο το τε . Και ε-
χεις τώρα δύο νά σέ αγαπούν.  ̂ _ ι

*0 Κώστας είχε σηκωθή καί έβαδιζεν επάνω κατω  εις τό |
δωμάτιον. Καί έσ κέπ τετο : Πρέπει νά δεχθώ την ευτυχ ίαν 
αύτην, ’’Εχω τό δικαίωμα νά ζησω, λατρευομενος απο τ/)ν 
αγίαν αύτην γυνα ίκα καί από τό πα ιδ ί αυτό , άφοΰ έθανα- 
τωσα άλλην γυνα ίκα , η όποια επίσης με ελάτρευεν ως αυτη 
κα ί άφοΰ έγκατέλε ιψ α  άλλο π α ιδ ί, το οποίον ισως αποθνή
σκει την στιγμήν αύτην ;

Ή  Μαρία είχε σηκωθη καί α ύ τη . Αν κα ι ήννόει οτι κάτ ι 
πολύ τρομερόν ε ίχε συμβή, ούχ ήττον δεν είχε φαντασθή ότι 
ή τρομερά εκείνη αντίζηλος, ή όποία μέ τό σ .ν  σκληρότητα 
είχε καταστρέψει την ίδικήν της εύτυχ ίαν είχεν άποθάνει 
θϋμα του πάθους τη ς προς τόν Κ ώσταν. Μ εταξύ των άλλων 
πληροφοριών, τάς οποίας είχε λάβει παρα τής παλα ιάς της 
οίκοδεσποίνης, την όποιαν είχε κατορθώσει νά έπανευργ τάς 
τελευτα ία ς αύτάς ημέρας έγνώριζεν,οτι ^ M a r ie  είχε ύπαν- 
δρευθή ενα πλούσιον τραπεζίτη ν , οτι έξηκολουθει να είναι

φίλη τοΰ Κ ώστα, αλλά  δεν εί'ξευρε τόν θάνατόν τη ς .
Διά νά άποσπώσγι έν τούτο ι; τόν άνδρα της άπό την θλι- 

ψιν ή όποία τόν είχε καταλάβει και να θεσν) και τέρμα εις 
την αγω νίαν, την όποιαν τής ενεπνεεν ο φοβος, μήπως εκ ε ί
νος εί'πη τ ι τό όποιον δεν έπρεπε να μαθγι ο υιος τη ς. ες?)λ- 
θεν εις τόν εξώστην νεύουσα εις τόν υιόν της νά την άκαλου- 

θήσγτ -
Π ήγαινε, παιδίμου, νά κάμγς ενα γύοον εις τόν κήπον. 

Φρόντισε μάλιστα  καί διά τό γεΰμα μ.ας. Ο κηπουρός θα 
σέ βοηθήσγι. Πρέπει νά μείνω μόνη μαζή του και να τόν κα 

θησυχάσω.
Ό  Κ ώστας, ό όποιος είχε μείνει μόνος εφοβηθη μ ητω ς εν 

άγνοια του την είχε λυπήσει κα ι έτρεξεν εις συνάντησ.ν τω ν. 
Γ ια τ ί έ'φυγεν ό Νίκος; ηρώτησε μέ στενοχώριαν. Μήπως δυ- 
σηρεστήθη μαζή μου ; Καί εβλεπε γυρω του με βλέμμα α - 
πηλπισμένον.

*0 Νίκος μάς άφησε μόνους ολίγον. Ίστερον απο τόσα 
χρόνια έ'χομεν τόσα πράγματα νά είποΰμεν, τά  όποια τό 

πα ιδ ί μας . . ·
Δέν πρέπει νά είξεύργ. "Ω ! ναι ! είνα ι πολλά πραγματα 

τής ζωής μου, τά  όποια δεν θα επρεπε ποτε να μ.αθ/) τό 

πα ιδ ί αύτό.
’Επέστρεψαν διά τοΰ υπνοδωματίου,άπό τη ν  οροφήν τοΰ ό

ποιου ή Μ αρίαείχεν άποσπάσει τόν πτερωτόν έ'ρωτα, και τόν 
όποιον λευκόν καί τώρα, όπως τό τε ,απ επνεεν  ομως κάτ ι τ ι 
τό κλεισμένον, τό πεθαμένον.

Ό  Κώστας ήσθάνθη έν ψυχρόν συναίσθημα καί φέ- 
ρων τό βλέμμα άπό τοΰ ενός σημείου εις τό άλλον έψιθύρι- 
ρισεν. “Ολα τά  ί'δια, όπως τά  άφήσαμεν την ημέραν εκείνην.

I Μόνον ό έ'ρω; μας εκαμε πτερά και επεταίςεν.
Φίλε μου, είπ εν ή Μαρία, άφήνουσα επ ίτηδες τά  πλού

σια καί κάτασπρα μαλλιά  της νά πέσουν κάτω  άπό τήν μέ- 
( σην της. Κάθε πράγμα εις τήν εποχήν του. Θά ήτο εντροπή 
I ό υιός μας νά άντικρυζεν επάνω  εκεί το συμοουλον τ ς ς  ,ρ ιλ  
I λας τής πρώτης μας νεότητος.
I ΔΓ αύτό τό έβγαλες ά π ’ εκεί ; ηρώτησε καί έκάθησεν άν- 
• τίκρυ της εις τήν α ναπαυτική ν καρέκλαν καί τήν έβλεπε καί 

έφαίνετο ως να α νεζητει και παλ ιν  τα  θερμά, τά  πύρινα 
βλέμματα της εις τό βάθος τό κατάμαυρον τών ματιών της, 
καί ώς νά ήθελε νά θερμώνγι τήν παγωμένην άπό τόν πόνον 
ψυχήν του εις επ ί τόσα έτη  διψασμένα άπό άγάπην στήθη της.

Ή  Μαρία δέν έκρατήθη περισσότερον. Έρρίφθη επάνω 
του μέ τρελλαν, με λακταραν, με πάθος. 1 α χέρια της τα  
εύμορφα έγειναν στεφάνι εις τόν λαιμόν του καί ή διψασμένη 
ψυχή της άφέθη νά χορτάσν) νά μεθυσΟγ νά λησμονήσγ ολας 
τάς πικρίας και ολας τας λυπας τοΰ παρελθόντος. Η καρ- 

I διά της μεθ’ ολα τά  σαράντα έτη της είχε μείνει νέα ,άγνή , 
λευκή , άπό κάθε άλλο αίσθημα. Καί δΓ αύτό τοΰ τήν π α 
ρέδιδε πάλιν θερμήν, θερμήν μέ ολην τή/ τρέλλαν κα ί τήν 

I παραφοράν καί τήν άλλοφροσυνην η όποια άλλοτε την ειχε 
I κάμει νά συνδεσγι την τύχην της καί την ζωην της μαζη 

του χωρίς νά σκεφθή τ ί έκαμνε χωρίς νά έρωτήσν) ούτε τόν 
I ί'διον εαυτόν της άκόμη.
I Τώρα τόν ήγάπα  δπως και τοτε. Α παραλλακτα· Με την
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ίδ ια  ν τρέλλαν, μέ τ ήν ίδιαν αύταπάρνησιν. Καί άπελάμβανε 
την α^απην της μ ε  ολην τήν δύναμιν τής ψυχής τηε 
με ολην την ορμήν τοΰ πάθους της, τό όποιον τήν κατεβ ί- 
βρωσκε κα ί τήν έφλεγεν επ ί είκοσι κατά  σειράν έτη  καί 
την εκράτει ένόσιρ ήτο άκόμη νέα καί εύμορφη καί περηζή- 
τητος απο πολλούς, άνυμέναιον καί μόνην καί έρημον καί 
εγκαταλελειμμένην καί θρηνοΰσαν τήν χηρείαν καί τήν μό- 
νωσι/ και την ορφανιαν τής τόσον π ισ τά  άγαπώσης ψυχής 
της.

ε π ι φ γ λ λ ι ς

ΤΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ
Ο καταπράσινος δρόμος όλόϊσιος άνοίγουνταν· κάτω  άπό 

τά  μ εγάλα  δένδρα πολύ μακρύς καί τέλειω νε στήν φωτεινή 
και ολόχρυση πεδιάδα με τά  ώριμα στάχ ια .

Οί θάμνοι ποΰ ήταν άπό τά  δύο μέρη τοΰ πρασίνου αύ- 
τοΰ δρόμου τοΰ στρωμένου μέ χλόη νεοβρεγμένοι έκαναν νά 
φα ίνετα ι τό δάσος αύτό σάν τά  ζωγραφισμένα περιβόλια. 
Απο τό ένα μέρος καί άπό τό άλλο ήτανε μικρές λίμνες άπό 
πρασινάδα, ή όποιες στολίζουνταν μέ φανταστικά  χρυσά σχή
ματα άπό τές άχτΐδες τοΰ ήλιου ποΰ περνούσανε άπό τά  
φιιλΤ,ζ των [Λεγαλων $εν<^ρων.

Περπατούσανε καί οί δύο, στήν δενδροστοιχία αύτή , 
σιγά,^ σ ιγά  μέ μικρά βήματα, εκείνη άκουμπισμένη στήν 
ομπρέλα τη ς, εκείνος μέ τά  χέρια σταυρωμένα π ίσω , εκείνη 
είχε σκεπάσει τά  άσημένια μαλλιά  της μέ μιά λ επ τή  ταν- 
τελλα , εκείνος φοροΰσε ενα ψάθινο καπέλλο μέ π λ α τύ  γύρο.

Η τανε φανερό πώς ήτανε κακιωμένοι, γ ια τ ί πηγαίνανε 
χωρίς νά j /ιλάνε, χωρίς νά κυττά ζω ντα ι καί ή ματιές ποΰ 
ερριχνε ό ένας στον άλλον ή τ ,ν ε  γεμάτες Ουμοΰ. Άφοΰ π ε 
ριπατήσανε σχεδόν τό μισό δρόμο, πλησιάσανε ό ενας τόν 
άλλον και πρώτη εκείνη ε ίπε :

 ̂ —  Είνε λοιπόν άποφασισμένο ; καί ή φωνή της δσο καί 
"-ν γ] ελε V3C τ/]ν καΐΛ?) · γλυκερά είχε κάποιο το'νο θυ^ου* 
θελεις ν*  YivW « Μ α  τής δυστυχίας τών πα ιδ ιώ ν α ύ τώ ν ;

, ~  θ έ λ ω ’ * π8ναντ ί« ς ,  ή έγγονή μας νά μήν μπορή ποτέ 
να με κατηγορήσν) πώς έγ ινα  α ιτ ία  τής δυστυχίας της άπό 
την άπερισκεψία μου.

Έσήκωσε λ ιγά κ ι τούς ώμους καί τοΰ ε ίπε :
1  ι α . .  ο νοος τεοΰ την αγα πά ει δέν είνα ι τόσο πλού

σιος οσο α ύ τή .., .ω ρ α ία  ! Είνε βέβαιος πώς πάντα  θά έχουνε 
ψ ω μ ί...

—  ̂ Α λλ ’ ·χ ι καί βούτυρο ! παρετήρησεν ό παπποΰς.
— Ό τα ν  ό ενας άγα πά ει τόν άλλο τρώνε φ ιλιά  μέ τό ψωιχί 

τους, τοΰ άποκρίθηκε χαμογελώντας.

Ε πε ιδ ή  δέν^ άπήντησε τ ίπ ο τα  έκαμε μερ κά βήματα 
κ υττα ,ό ντα ς δεξιά καί άοιστερά, έπ ε ιτα  σεάθηκε μπροστά 
σε μιά φουντουκιά :

Ινυτταξε, φιλε μου, τοΰ είπε- νομίζω πώς βλέπω  έκεϊ 
μερικά φουντούκια.

 ̂ Με ^ευγενία ο παπποΰς ¿πλησίασε, έβαλε τά  γ ια λ ιά  του, 
κύτταξε τήν φουντουκιά καί ε ίπ ε:

— Ναι είνε φουντούκια.
— Θέλεις νά μοΰ τά  κόψγς, φίλε μου ;

Ω ! ναι ητο ίδικος της πάλιν· καί τώρα τήν φοράν αύ- 
τήν καμμία άνθρωπίνη δύναμις δέν θά τήν άπεμάκουνεν 
άπό κοντά του.

 ̂Δεν ε 7 .εν ε’·£Ρει Τ'4ν εύτυχ ία ν , ώς θά τό ώνειροπώλει ίσως 
τότε^καί θά τό έπ ίστευε μακράν τη ς. Κάθε άλλο. Σήμερον 
τον έπανευρισκε άπογοητευμένον, πικραμένον, συντετρ ιμμέ- 
νον άπό τήν άχρηστον ζωήν του, ώς πρό όλίγου μόνος του 

την ωνόμασεν. Έ φθασεν εις τήν κρίσιμον σ τιγμ ήν. .Μόλις 
υπήρχε καιρός διά νά τόν συγκρατήστ), διά νά τόν άναζωογο-

Ό  παπποΰς κύτταξε τήν γ ια γ ιά  μέ κάποια έκπληξη . Πρό 
πολλου καιροΰ καί ή δυο τους δέν βρίσκανε εύχαρίστησιν 
πλέον νά τρώνε φουντούκ ια .... κατέβασε δμως τό κλαρί μέ 
το μ.παστουνι του, εκοψε το δροσερό κλαράκι μέ τά  φουν
τούκια τά  μισογινομένα καί τό έδωκε στή γυναικά του. 
Εκείνη μέ μεγάλη χάρι τό κάρφωσε στό στήθος της.

— Δεν θυμάσαι; τοΰ ε ίπ ε .
Μια άχτΐδα  ήλιου ποΰ περασε άνάμεσα άπό τά  φύλλα 

φώτισε τό πρόσωπο τοΰ γέρου δπου φαίνονταν μ,ία άνάμνησι. 
’Εκείνη τόν κ ύττα ξε μέ τά  σ τα κτ ιά  της μάτια  μέ κάποια 
άνησυχία, βέβαια θυμότανε καλά, άλλά  τ ί σχέσι ε ίχε ή άνά- 
μνησι εκείνη με την τόσο σπουδαία ύπόθεσιν τοΰ γάμου τής 
μονάκριβης έγγονής τους;

Ο παπποΰς φαίνονταν πώς παρατηροΰσε ένα δέντρο ποΰ 
είχε άκόμη άπό κλάδεμμα, ά λ λ ’ ε’κείνη τόν έπ ιασε άπό τό
y j ? 1·

—  Αύτή ή φουντουκιά είνε τοΰ ε ίπ ε— γ ια τ ί είνε πολύ π α -  
ληό δέντρο— ποΰ ήτανε φορτωμένη φουντούκια τό χρόνο πο ΰ ..

—  Ξέρω, ξέρω, τής άποκρίθηκε καί ήθελε νά φύγτ) ά λ λ ’ 
εκείνη τόν κρατοΰσε καλά.

Ημ.ουνα σ αυτήν τήν ί'δια θέσι καί είχα  κόψει δλα 
ποΰ ήτανε στά χαμηλά κλαριά δταν ήρθατε . . . Σύ, φίλε 
μου, εκοψες τα  άλλα  καί δσο πέφτανε τά  φουντούκια στήν 
ποοιά μου, τόσο τά  μ άτια  σου γίνονταν πολύ φλύαρα, τό 
τ ε λ ε υ τά ^  κλαράκι σύ μονάχος σου, νομίζω, τό κάρφωσες σ ’ 
την ί'δια εδώ θέσι ποΰ κάρφωσα αύτό.

—  ’Α γαπητή  μου γυνα ίκα , είπ εν ό παπποΰς
Και μοΰ είπες. Μ αγδαλινοΰλα, αν οί γονείς σου δέν

μάς παντρέψουνε θά σκοτωθώ__
Και μάς παντρέψανε και είμαστε εύτυχισμένοι τρ ιά ντα  

χρόνια τώρα, τελείωσε ό γέρος.
Και δεν είμαστε τοτε πλούσιοι, ε γ ίνα μ ε ,.,κ α ί τά  πα ιδ ιά  

θά γ ίνο υνε ...τά  θυμάσαι δλα;
Δεν είπανε τ ίπο τε άλλο, άλλά πιασμένοι άπό τό χέο 

εξακολουθήσανε τό δρόμο τους.
Έ π ε ιτ α  μιλήσανε πολύ ώρα.

Πρεπει να στενοχωρηθούμε λ ιγά κ ι κ α ί νά κάμουμ.ε τήν 
προίκα πολύ μεγάλη .

Βέβαια, άποκρίθηκε εκείνη, πολυ εύχαρίστως θά σ τε
ρηθούμε κ ά τ ι,

Και ετσ ι μαζή ρ·.ε το ψωι/.ι τους τά  κ.αϋυ.ένα τά  πα ιδ ιά  
θά έχ ουνε καί βούτυρο....

Καί δταν θά είνε νέοι, ε ίπε χαμογελώντας ή γ ια γ ιά , θά 
τρώόε καί φουντούκια!

(Henry Greville)
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νήση μέ τήν αγάπην τήν ίδικήν τη ς, ή όποία τόσον διέφε- 
οεν άπό τήν άγάπην τών άλλων γυναικών.

Καί του τά  έ'λεγεν αυτά  όλα μέ φράσεις διακεκομμένας 
μέ λέξεις θερμάς, πυρίνας, ενώ τόν έφιλουσε και τόν έχάϊ- 
δευε καί τόν έσφ ιγγεν εις τά  στήθη της καί τόν έ'καμνε νά 
μ ή π ισ τ ε ύ γ  εις ο ,τ ι έβλεπε, νά μή έννοή δ ,τ ι ή'κουε.

Πώς ! ήτο πάντοτε ή ιδ ία ή Μαρία, ή πρό εί'κοσιν ετών ! 
Τ ίποτε δέν είχεν άλλάξε ι, τ ίπ ο τε  δέν είχε ψυχρανθή, τ ί -  
π ο ΐε  δέν είχε συντριβή μέσα τη ς, ύστερον άπό τήν προδο
σίαν του και άπό τήν άπάτην του καί άπό τήν μακράν 
ζωήν* δπου ε ίχ ε ζήσει λησμονημένη, χωρίς ούτε μίαν σ τ ιγ -  
μήή νά τήν ένθυμηθγ. Και ήτο κάτ ι περισσότερον άκόμη 
ά ,τό τή ν  γυνα ίκα  τήν άλλοτε. Δέν ήτο πλέον υπερήφανος 
κα I δέν ήτο επ ιφυλακτ ική , καί δέν ήτο δειλή να ι σεμ.νό- 
τυφος καί συνεσταλμένη ! Ό χ ι ! τώρα ήγάπα  σωστά, <ευ- 
σ ιήά , έ'χουσα τό θάρρος τής άγάπης της κα ί τήν άποφαστ- 
σ τικό τητα  τής κυριότητός της.

Ιδού τ ί άπήντα  εκείνος εις τάς θερμάς περ ιπτύξεις της 
εις τά  πύρινα λόγιά  της, εις τά  τρελλά χάδιά της ενώ ταύ- 
τοχρόνως ήσθάνετο ώς νά άνεγεννάτο εις μίαν νέαν ζωήν, γε- 
μάτην άπό ελπίδας καί άπό χρυσά ό'νειρα ευτυχ ίας.

ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ή  Μουσική Ε τα ιρ ία  έ'γινε κατά τό έτος τοϋτο τό ¿)ραι- 
ότερον κεντρον τών ’Αθηνών. Αί συναυλίαι της πρώτης τά  
ξεως καίείς τήν εκλογήν καί εις τήν έκτέλεσιν αί άπογευμα- 
τ ινα ίτη ς έπαγο ιγότατα ι μέ τό φιλόξενον θάλπος τών ά π λ έ- 
τω ς φωτιζομένωναΐθουσών καί τήν άπόλαυσιν τής ώραίας καί 
εκλεκτής συντροφιάς ύπό τούς ήχους ορχήστρας τελε ία ς . 
Αί έκτακτο ι έσπερίδες της μέ τήν έμφάνισιν έκάστοτε καλ
λ ιτεχνώ ν νέων πρώτης δυνάμεως ώς τής σημερινής διασήμι 
κυμβαλιστρίας φόν Μελασφέλδ ολαι αύτα ί αί πρόοδοι κα ί οί 
καλλιτεχνικοίνεωτερισμοί εξασφάλισαν πλέον τάσκήπτρα τής 
επ ιτυχ ία ς εις τό άριστον τοϋτο σωματεΐον, τό όποιον τόσον 
συντελεί εις τήν κοινωνικήν μας έξημέρωσιν καί πρόοδον.

ΔΙΑ ΤΑ ΣΚΕΥΗ ΜΑΣ ΤΑ ΠΟΛΥΤΙΜΑ

"Ολαι αΐ οίκοδέσποιναι, οααι βλέπουν τας πορσελάνας καί τα πο
λύτιμα κρυστάλλινα σερβίτσιά των νά δεκατίζωνται έκ τής απροσε
ξίας τών υπηρετών των, θα ακούσουν μέ μεγάλην των αναχούοισιν 
οτι ολα τά τοιούτου είδους συντρίμματα επανέρχονται εις τήν πρώτην 
των κατάστασιν χάρις εις εν νέον κατάστημα τό όποιον ίδρύθη τε
λευταίως επί τής όδοϋ Έρμου άριθ. 59.

ΈκεΓ μέσα εις τήν αυλήν εχει στήσει τό εργοστάσιου του ό κ. 
Ρεόδωρς ’Ασκητόπουλος, ό οποίος δώδεκα κατά σειράν ετη έπεμε- 
λείτο τά κρυστάλινα καί τά φαεϊντανά καί τάς πορσελάνας του κα
ταστήματος Χουτοπούλου, τα όποια μέχρις ού φθάσουν έκ του έςω- 
τερικοϋ μετεβάλλοντο συχνά εις συντρίματα.

Καί'πλησίον εις αύτά συγκολλά καί ριπίδια καί μετάλλινα σκεύη 
καί καπνοσύριγγας άπό ήλεκτρου, καί καθαρίζει καί έπιχρυσόνει καί 
έπαργυρόνει οικιακά σκεύη καί κομ,ψοτεχνήματα.

’Εκτός αύτοϋ κατασκευάζει καί πλαίσια άπό δέρματα καί υφά
σματα καί δένει εργόχειρα καί συμπληροΓ έν γένει κάθε είδος γυ
ναικείας κομψοτεχνίας.

Τώρα καί πάλιν μέ τά δώρα καί τάς έορτάς τοϋ·Νέου έτους τό 
κατάστημα Λάβδα επί τής όδοϋ Κολοκοτρώνη καί άπέναντι τής 
Βουλής μέ τά ωραία πλαίσια καί τά καλλιτεχνικά passe-partous 
καί τάς ώραίας κορνίζας διά φωτογραφίας καί μεγάλας εικόνας είναι 
καταφύγιου ευεργετικόν, Τήν φωτογραφίαν σας μέσα εις μίαν κορ. 
ίζαν του Λάβδα καί ίδου δώρον πολύτιμον ώραΓον καί εόθηνόν.

ΜΙΑ ΘΕΡΜΟΤΑΤΗ ΣΥΣΤΑΣΙΣ

Ποια γυνα ίκα  δέν ένδιαφέρεται νά μάθη που πωλβΰνται 
τά  ώραιότερα καί εύθηνότερα γυαλ ικά , ε ίτε  κρύσταλλα 
ε ίνα ι, ε ίτε  άπό τά  συνήθη τής καθημερινής χρησεως ; Γυα
λ ικά  καί π ια τ ικ ά , είνα ι τό μόνον σκέΰος που άνανεώνεται 
δύο καί τρεις φοράς τό έτος, οπού μάλισ τα  είνα ι παιδιά 
κα ί περισσότεοον.

Λοιπόν επ ί τής γωνίας τής όδοϋ Αιόλου καί Έρμου,οπού 
ήτο άλλοτε τό καφενείου τής Ώραίας Ε λλάδος, έγκατέ- 
στησεν άπό τινφς τό ύελοπωλεΐον του ό κ. Πρ.’Α γγελινίδης.

Εύπορος ύελοπώλης έσκέφθη οτι τά  μεγάλα κέρδη επ ι
τυγχάνοντα ι διά τής μεγάλης καταναλώσεως καί οχι διά τών 
άκριβών τ ιμ ώ ν. Δ ιετίμησε λοιπόν τά  υαλικά  καί πιατικά 
του εις τ ιμ ά ς μετρ ιω τάτας καί άφ ’ έτέρου επειδή προμη
θεύετα ι τοΐς μετρητοΐς, έφερε κρύσταλλα Βενετίας καί φαεϊν- 
τ ιανά  Βοημίας, εις τά  όποια τό κάλλος τών σχημάτων καί 
σχεδίων ά μ ιλλατα ι μέ τάς έκλεκτοτέρας πο ιότητας. Διά 
τοϋτο ά π έκ τη σ ε τήν πλουσιωτέραν καί μεγαλειτέραν π ε
λα τε ία ν  των ’Αθηνών, ώς καί δλα τά  σχολεία καί ξενοδο
χεία  τής πρωτευούσης. Δ ιά τοϋτο τόν συνιστώμεν εις τάς: 
άναγνωστρίας μας μέ τήν βεβαιότητα , οτι παρέχομεν εις 
αύτάς μεγάλην έκδούλευσιν.

Ό  Τσάμης ό μοναδικός πλέον υποδηματοποιός τών κυ 
ριών, εόρωπαίζων εις δλα, εϊσήγαγε καί εδώ τό ιύστημ* 
τής επ ί ώοισμένον χρονικόν διάστημα έκπτώσεως τών τιμών 
τών υποδημάτων του. Ή  εποχή αύτή είναι σήμερον V 
του νεωτερισμού τούτου, καθ ’ ον μεγίστη  συλλογή ύποδη 
μάτων άνδρικών καί γυνα ικείων π ω λ ε ίτα ι μέ έκπτω

' '3 0 7 ο .  '

Π α ρ α κ α λ ο ύ ν τ α ί  θερμώς αί κ. κ. συνδρομή 
τριαί μας, αί καθφστερουσαι τάς συνδρομάς των μέχρ 
σήμερον νά σπεύσουν εις έξόφλησιν τών καθυστερου 
μένων. Τήν αύτήν παράκλησιν άπευθύνομεν καί προ 
τάς κ .κ . άνταποκριτρίας καί άνταποκριτάς μας. 

Ο κ . ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΟΘΟΣ
Τό ζήτημα τής έπιπλώαεως Ινός σπιτιού είναι ζήτημα ό'χι μόνον ευμορ 

φιας καί Ιπιδείξεως, άλλ’ οικογενειακής ευτυχίας χα! άπολαύσεως. Δ!ν εί: 
καλός επιπλοποιός, ό χατασχευάζων τά πολυτελέστερα καί άχριβώτερα έπ 
πλα, άλλ’ έχεΐνος 6 όποιος μέ ολίγα έ'ξοδα καί μέ πολυ γοΰστο, ήμπο 
νά μεταβάλλη τό μικρότερο σπιτάκι εις μίαν εϋμορφην καί καλκίσθητ 
φωλεάν.'Ο Ιπι της όδοϋ Σταδίου 24,χ.Σχόθος κατέχει τό μεγάλον αότό 
ρον- δίδει γνώμχς έπί τής διακοσμήσεως καί δέν περιορίζεται εις τό κλ®> 
χόν φουρνιμέντο τών καναπέδων καρεκλών καί μπερτέδων. Έ χει μυρ 

, σχέδια αναπαυτικών καθισμάτων, άναλόγων μέ τήν ηλικίαν καί τής μάμμ 
καί τοϋ μικροϋ κα! άλλων Ιπίπλων κομψών καί αναγκαίων διά τήν καθη 
ρινήν ζωήν. Εις τήν Ιπίπλωσιν τών σπιτιών,τήν οποίαν αναλαμβάνει,διακ 
νεται μ ία  τάσις πρός σύσφιγξιν οικογενειακής ζωής καί Ιν ταότώ μία X* 
λαισθησία πρώτης τάξειος. Αί τ ιμ α ί του είναι λογικώταται.


