
Έτος IR' Έν ΆΘΠΝΑΙΣ Tfi 88 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1901 "Αριθ. 681

ψ ψ ψ Ζ
των

J N « L
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΗΣΙΑ

ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑ 
' Δια το ’Εσωτερικόν Δρ. 5  
I Δια το ’Εξωτερικόν cp. Χ· 8

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΙΕΤΘΓΝΣΕύΣ
I 27 Όδός Πανεπιστημίου 27

Γραφεϊον ανοικτόν καθ’ 
έκάστην άπο 10—12 π.μ.

Πάσα παρατψρησις Ιπ ί -cîjç 
/ αποστολής τοΟ φύλλου γ ίνε

τα ι δεχτή μόνον Ιντός oktq 
> ήμερων.

*

Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ι Α Ι Α
ΣΥΝΤΑΣΣΟΜΕΝΗ ΥΠΟ ΚΥΡΙΩΝ

· II ·Ι·«·Ι«|| ·||«Η ·,| ·,··■■«!·«,Ι«,)· ,, «

IQ  I Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Ρ Ι Α

Μ  ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΑΡΡΕΝ
IT »·ΙΙ·ΙΙ·ΙΙ«ΙΙ·.1·Μ·Μ·„·Μ·Η·«2Μ · « ^ . · „ · , ^

Στινδρομηταϊ έγγράφονται είς τό Γ ρ α φ ε ϊ ο ν  της
Έ φ η μ * ρ £ δ ο ς  τ ω ν  Κ υ ρ & ώ ν

*<xl π α ρ ά  τ ο ΐ ς  Β ιβ λ ιο κ ω λ ε ίο ις  Β ίλ μ π ε ρ γ  * α Ι  « 'Ε σ τ ία ς »

Έν τφ Έξωτερικφ δέ παρ’ δπαόι τοϊς 
άντχπροόώποις Λμών.

Σώματα πλήρη παρελθόντων ετών εύρίσχονται παρ’ ήμΓν 
χαΐ παρ’ άπασί τοΐς άντίπροσώποις ήμών.
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Διά τά ανυπόγραφα αρθρ | 
ευΟύνετχι ή συντάχτις αύτών
Κ υρία ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΑΡΡΕΝ.

Τά πεμπόμενα ήμΤν χειρό
γραφα δημοσιευόμενα ή μή 
δεν Ιπιστρόφονται. — Ά νυπ ό - | 
γραφα χαι μή δηλοϋντα τήν 
διαμονήν τής άποστελλοόσης 
δεν είναι δεχτά. — Πάσα άγ- | 
γελία άφορώσα εις τάς Κυρίας ' 
γίνεται δεχτή. V

Α ί μεταβάλλουσαι διεύθυν- 
σιν όφείλουσι ν ’ άποστέλλωσι 

I γραμματόσημον 50 λεπτών |
| πρός Ιχτΰπωσιν νέας ταινίας.

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α
Ή  κω μ ω δ ία  τω ν ’Α μ αζό νω ν.— Γ υναίκες άεροναΰται (ύπό κ .M arie  

F o n te n e lle s ) .— *Η Μ αγισσα ,ύπό Μ άγ ιας).— Σ κέψεις κα ί γ ν ώ μ α ι.—  
Γ υνα ικε ίο ι στολισμ,οί (ύπό Π αρισινής). — 'Η  ά λα ζώ ν  (ύπό δος Μ α
ρίας Π ινέλλη ). — Ε ιδ ο π ο ιή σ ε ις .— Έ π ιφ υλ λ ίς  : Ή  Π έρδικα (ύπό δος 
Ειρήνης Ν ιχολαίδου).

Δ Ι  Α Μ Α Ζ Ο Ν Ε Σ
Κ Α Ι  Η Χ Ε 1 Ρ Α . Φ Ε Τ Η Σ Ι Σ

Μία σελίς από την μακράν κα ι παγκόσμιον ιστορίαν των 
’Αμαζόνων εις συνδυασμόν μέ μίαν άλλην σελίδα από άν- 
δρογυναΐκας έλαφράς, ιδού ή κωμωδία του Σουρή, ή οποία 
δεν είζεύρω δ ια τί φερει τον τ ίτλον τής χειραφετήσεως.

Αί ’Αμαζόνες, αί όποΐαι διώκουν δλους τούς άνδρας από 
τήν χώραν των κα ί ιδρύουν ί'διον κράτος εΤΛ-παρά τον Ά μ α - 
ζόνειον ποταμόν ζοΰν, ε ίτ ε  τήν Έ φεσον καί τήν Σμύρνην 
καί τήν Μ ίλητον κτίζουν, εί'τε α ιχμαλωτίζοντα ι από τόν 
Η ρακλή, είνα ι καί έ'μειναν πάντοτε μ ία  παρ' υοσις τής προ
ϊστορικής εποχής, ή οποία δεν είχεν έως τώρα είς κανέν μέ
ρος τού κόσμου τήν αντίστοιχόν της σελίδα.

Καί είς τάς χώρας ακόμη τάς πλέον προοδευτικάς καί 
τάς πλέον προχωρημένας είς τήν χειραφέτησή, έκεΐ οπού αί 
γυναίκες εκλέγοντα ι καί εκλέγουν, έμειναν αύτα ί αί εκλο
γείς κα ί εκλέξιμοι, μητέρες κα ί σύζυγοι παραδειγματικαί 
καί οίκοδέσποιναι πρώτης τάξε ως πολύ άνώτεραι από έκεί- 
ν*ς, α ί όποΐαι περνούν τά  τρία τέταρτα  τής ζωής των είς 
επισκέψεις κα ί χαρτοπα(γνιον καί κακογλωσσιάν κα ί κουρε- 

) λακια του συρμού κα ί δλας 4τάς έλαφράς καί μ,αταίας ενα
σχολήσεις, είς τάς οποίας μεγάλη μερίς γυναικών έπεδόθη 
ιλλείψ  ει σοβαράς έπ ι γνώσεως του σκοπού καί τού προορισμού 
7ων εις τήν ζωήν.

Εδρα των προοδευτικών ιδεών καί εστία  τής χειραφε- 
τησεως ημπορεΐ να θεωρηθ-ρ ή ’Αμερική. Έ κ ε ΐ αί προοδευ
τ ικ ά ! γυνα ίκες άριθμοΰνται δχι άνά έκατοντάδας, όπως είς 
την Ευρώπην, αλλά  άνά χ ιλ ιάδας. Πουθενά είς τάς πυ- 
κνας τάζεις των και είς τάς ίσχυράς λεγεώνάς των δεν π α -  
ρετηρηθησαν πολεμικαί διαθέσεις κατά  τού ισχυρού φύλου. 
Συμβολόν των είνα ι έν σύμπλεγμα χειρός άνδρικής καί γυ 
ναικείας, μέ τάς λέξεις α γ ά π η , ομόνο ια , σ υ ν ερ γ α σ ία . Είς 
τα  πολυώνυμα δέ σωματεία κα ί συνδέσμους καί συνέδριά 
τω ν , οί άνδοες οι επιφανέστεροι τής ’Αμερικής λαμβάνουν 
ένεργότατον μέρος. Ό  πρώην πρόεδρος τών ’Ηνωμένων Πο
λ ιτε ιώ ν  κ. H arisso n , οί διοικηταί καί ύποδιοικηταί τών 
Ε π ικρατε ιώ ν τού I llin o is , Ίνδιανοπόλεως καί άλλων κρατών 
οι επιφανέστεροι άνδρες καί είς τάς έπ ιστήμας καί είς τά  
γράμματά και εις την Ε κκλησ ίαν, πρεσβύτεροι κα ί επ ίσκο
ποι, ολοι αγωνίζονται είς τάς πρώτας γραμμάς υπέρ τού γ υ 
ναικείου ζητήματος, τό όποιον θεωρούν ζήτημα ευεργετικόν 
τής άνθρωπότητος δλης.

Εις τό παθητικόν τής πεντηκονταετούς περίπου ενεργού 
δράσεως τών γυναικών αύτώ ν, ιδού τ ί άναγράφει ή ιστορία : 
Τήν άπελευθέρωσιν τών μαύρων καί τόν εκπολιτισμόν 
τών τέκνων αύτών διά τής ίδρύσεως δύο χ ιλ ιάδω ν σχολείων 
τα  όποια δια κοινών εράνων τά  γυνα ικεία  προοδευτικά σωμα
τε ία  εσυστησαν Τήν σύστασιν τών εταιριών τής έγκρατείας 
τών όποιων τά  μέλη ανέρχονται είς 6 0 0 ,0 0 0  γυναίκας καί 
5 0 0 ,0 0 0  άνδρας,δια τών οποίων κατωρθώθη νά περιορισθούν 
α ι καταχρήσεις τού οινοπνεύματος από 80  ο)ο είς 1 0  ο )ο .Ό  
τρόπος τής διοργανώσεως τώ ν σωματείων τούτων κα ί ή ε 
πιμονή μεθ’ ής είργάσθησαν προκαλούν κ α τά π λη ξ ιν . Κ ατά 
σ τα τ ισ τ ική ν  δημοσιευθεΐσαν τό 1893 επ ί τ γ  εύκαιρ ίγ τού 
τότε συγκληθέντος γυναικείου Συνεδρίου, τό συνεταιριστικόν 
τμήμα τής Δημοσιογραφίας τών κυριών αύτών εξέδιδε τέσ -
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σαρας είδικάς έφημερίδας υπέρ τής έγκρατείας, α ί οποΐαι έ -  
κυκλοφόρουν εις 1 1 1 ,0 0 0  ά ντ ίτυπ α . Πλην τουτου κατα  το 
ετο'ς εκείνο είχαν δημ-οσιευθή εκατόν έκατομ.μ,ύρια σελίδες 
φιλολογικών άντιαλκολικών πραγματειών, έξ εκατομμύρια 
σελίδες εγκυκλίων καί προκηρύξεων καί ένενηκοντα πεντε 
έκατομμ,ύρια σελίδες εις μυθιστορήματα, δ ι’ ών ¡Υποδεικνύον
τα ι τα  ολέθρια αποτελέσματα  τής οίνοπνευμ.ατοποσιας δια 
τά ς έπερχομένας γενεάς.

Ιεροκήρυκες γυναίκες σκορπισμέναι εις δλα τα  σημεία 
του κόσμου, προσηλύτισαν εις τάς τάζεις των άντιαλκολικών 
διακοσίας πέντε χ ιλ ιάδας πρώην μέθυσους. Αί ίό ιαι εκηρυ- 
ξαν τόν κατά  του καπνίσματος πόλεμον, διά τούς ίδίους της 
υγιεινής λόγους, καί κατώρθωσαν διά της επίμονης των να 
ψηφισθούν νόμοι δρακόντειοι καί φόροι υπέρογκοι επ ί της κα
τασκευής των οινοπνευμάτων καί επ ί της κοπής του καπνού 
καί ολων των ναρκωτικών ειδών, τών προκαλουντων την εκ 
φύλισιν τών λαώ ν. Εις τά  σχολεία δια νομού κατωρθιυσαν 
νά είσαχθ·?) μάθημ.α άντιαλκολικόν, κατά  σ τατιστικήν δε ε 
πίσημον τδ 1893 δέκα έξ εκατομμύρια παΐδες καί έφηβοι 
έλάμβανον παίδευσιν άντιαλκολικην εις τάς ΥΙνωμ.ενας Πο
λ ιτ ε ία ς . Εις αύτάς οφείλεται η κατά  της αιματοχυσίας τών 
πολέμων συστηματική καταδρομή καί τά  άπειράριθμα φ ιλ ε ι
ρηνικά σωματεία , τά  όποια αγω νίζοντα ι την διά της δ ια ι
τησ ίας λύσιν τώ ν διεθνών ζητημ-άτων.

Εις αύτάς οφείλεται η σύστασις εταιριών υπερ τώ ν δημο
σίων ηθών- II ΐδρυσις άσυλων καί νοσοκομείων και ηθικό - 
πο ιητικών κέντρων έστοίχισε εις αύτάς έκαταμ.μ.ύρικ ολα, 
ά λ λ ’ ούδεμ.ία πόλις άμερικανική παρουσιάζει σήμερον το 
φρικώδες φαινόμενον της διαφθοράς τών ηθών τών βουλεβάρ
τω ν καί τών μεγάλων κέντρων τών ευρωπαϊκών μεγαλοπο- 
λεω ν. ' 1 1  ύπέρ τών οικογενειών τών άπορων εργατών φ ιλαν- 
θοωπικη δοάσίς τω ν , τά  λα ϊκά  καί Κυριακά σχολεία τω ν, 
τά  νοσοκομεία τω ν , αί φυλακαι των και η εις πανκαλον και 
ώραΐον πρωτοπορεια των κατέστησε την Αμερικήν τ/]ν 
ιδεώδη χώραν του πολιτισμού καί την ίσχυροτέραν ίσως ση- 
μερον εθνικήν δύναμιν του κόσμου, ί’σως την μεγιστην κα τα - 
κτητρ ιαν του μέλλοντος.

Μαζή μέ αυτά  α ί χειραφετημέναι αύτα ί γυνα ίκες, έμ ε ι
ναν ώραΐαι καί φιλόκαλοι καί πολυτελείς εις βαθμόν, 
ώστε ή ’Αμερική νά έζοδευν) ολα τα  υπερακριβα ειδη 
της γαλλικής τέχνης καί βιομηχανίας. Έ μ ειναν μητέρες τ ό 
σον καλα ί, καί τόσον βαθέως έννοοΰσαι τόν προορισμόν της 
άνθρωπότητος, ώστε νά μη άρνοϋνται τα  βαρη της μητρο- 
τητος, ώς κάμνουν αί πλεΐσ τα ι γυναίκες της Ευρώπης κατα  
τό πλεΐστον α ί αχειραφέτητο ι, αί οποιαι τελευτα ίω ς κα τη ν- 
τησαν προβλημ.ατικήν την ύπαρζίν ενός μεγάλου κράτους 
ώς τό Γαλλικόν.

Καί τώρα έρωτώμεν τ ί σχέσιν έχουν αύτα ί αί γυνα ίκες 
μέ τάς μεθυσμένας καί τάς καπνιζουσας ανδρογυναικας, τα 
κατακαθίσματα  άκριβώς της κοινωνικής ρυπαρότητος του 
καθεστώτος, τάς οποίας άπαντα  κανείς εις γυνα ικω νίτα ς 
της Ανατολής κα ί εις τούς δρόμους τών μεγαλοπόλεων της 
Δύσεως προ πολλών, πολλών χρόνων, και με τας Αμ,αζονας 
άνομη τώ ν προϊστορικών χρόνων, τάς όποιας ό Σουρής άδελ· 
φωμένας μας επαρουσίασεν εις την «Χ ειραφετησιν» του.

Κρίμα εις τόν χείμ.αρρον τών επ ιτυχώ ν στίχων του καί 
κρίμα ότι επηρεάσθη άπό τόν Μολιέοον καί τόν Ά ρ ισ το φά - 
νην, οί όποιοι έγραψαν εις εποχήν όπου αί γυνα ίκες αί ζ η 
τούσα'. ελευθερίας ανήκαν άκόμη εις την γενεάν του γυνα ι- 
κωνίτου. ’Εάν ό τίτλος του συρμού καί του ζητήματος τής 
ήμ.έρας δέν τόν παρέσυρε καί την κωμωδίαν του έβάπτιζεν 
« ’Αμαζόνες» ό Σουρής θά είχε μ.ίαν επ ιτυχ ία ν  πρώτης τά - 
Εεως, ώς ηθογράφος εποχής, ή όπο ια  έξέλ ιπ ε , άλλά  την 
όποιαν θά άνεζωντάνευε μέ τάς ευφυείς εικόνας καί τούς 
πνευματώδεις καί κωμ ικωτάτους στίχους του.

'Ο πωσδήποτε έδωκε τό έργον του άφορμην εις σ υζητή 
σεις, διά τών όποιων άπεδείχθη μίαν φοράν άκόμη πόσον 
αί νέαι ίδέαι κα ί α ί εύεργετικώ τατα ι άκόμ-η παραγνω
ρίζονται καί πολεμοϋνται, καί πόσον σκαιώς συκοφαν- 
τοϋντα ι καί υβρίζονται, άπό του άφανούς πάντοτε, οί συνή
γοροι τής αλήθειας καί τής δικαιοσύνης.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΕΡΟΝΑΥΤΑΙ
Ή  πρώ τη  Ά γ γ λ ίς ,  ή όποια ύψώθη εις τούς άερας τό 

1 7 8 4 , ήτο ή κ. S a g e ,την οποίαν αί εφημερίδες τής εποχής 
περιγράφουν θαυμασίως ώραίαν καί ήρεμ.ον, συνοδευομένην 
εις τήν άνοδόν της αυτήν πρός τά  ουράνια ύψη άπό τόν 
σκύλλον της, την γάταν της καί ένα ώραΐον περ ιστεράκ ι.Έ - 
μ.εινεν ούτω συντροφευμένη άρκετάς ώρας εις τούς αέρας, ά- 
νυψωθείσα άπό τό Λονδΐνον τό πρωί καί έπανελθοΰσα ηρε- 
μ ώ τατα  τό μ.εσημέρι εις Harrow.

’Ά λλη  Ά γ γ λ ίς ,ή  όποία κατέστη διάσημος διότι παρ’ ε λ 
πίδα έσώθη άπό βέβαιον θάνατον, ητο ή μ.ίς S 'o k s . 'Ο διά
σημος τότε άεροναύτης Harris ήτοιμάζετο νά άνυψωθή μέ 
τό άερόστατόν του άπό τό Λονδΐνον μ,ίαν ώραίαν θερινήν η 
μέραν. Ή το  έτοιμ,ος, όταν μ.ία ώραία κόρη μόλις δεκαοκτώ 
ετώ ν, διέσχισε τό περί ΐό  άερόστατόν συγκεντρωθεν π λ ή 
θος, ίκετεύουσα τόν άεροναύτην νά τήν πάρτ) μαζή του .τΗτο 
ένδεδυμένη ώς νύμφη μ.έ φόρεμ.α άπό λευκήν μουσελίναν και 
εις τήν κεφαλήν έφερε λευκόν σκιάδιον, στολισμένον άπό στέ
φανον έκ λευκών ρόδων.

Ό  κ. Harris τήν έδέχθη μ ε τ ’ ένθουσ'ασμοΰ, τό πλήθος 
¿χειροκρότησή καί ή κόρη ύψώθη εις τόν άέρα μ.αζή του. 
Μ ετά επ τά  λ επ τά  ιώ άερόστατόν έχάθη εις τά  σύννεφα,όπου 
δέν διεκρίνετο πλέον άπό τό πλήθος. ΙΙαρήλθεν ομως η η 
μέρα όλη χωρίς τό άερόστατόν νά κατέλθν) πουθενά κα ί την 
επαύριον εύρέθη εις τό Β έδιγκτον. Ο δυστυχής Harris ητο 
νεκρός καί ή κόοη εις κακήν κατάστασ ιν , ά λ λ ’ έσωθη. Κ α
θώς διηγήθη αυτη  τό άερόστατόν είχε περιπλεχθή εις τούς 
κλάδους τώ ν δένδρων του πάρκου τής λα ίδης Gee, και με το 
τίναγμ.α τής άποσπάσεώς του είχε κρημ.νισει τους αεροναυ- 
τας άπό μεγάλου ύψους.

Τό τραγικόν τούτο επεισοδιον δεν ημ.ποδισε την μ.ις Stoks 
νά έξακολουθήστ) τά  άνά τούς άέρας ταξείδ ιά  της μέχρι 
του 1845

’Ά λλη  άτρόμ.ητος άεροναυτις, ή κ. Palmy re GarneroD 
νέα γαλλ ίς χήρα, έςέπληζε τήν Ευρώπην μ.ε τά  επανειλημ·" 
μένα άνά τούς άέρας ταξείδ ιά  της. Διηύθυνε μόνη της το 
άεοόστατόν της άπό τόν ’Ιούνιον του 185 1 , οπου ανήλθεν ει4
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το Cramorn καί μετά έΕάωοον άπουσίαν τό άεοόστατον 
κατήλθεν εις Dartfoid, μικρόν χωρίον,οί κάτοικοι τού όποιου 
κατεληφθησαν ύπό τρόμ.ου διά τό παράδοξον τούτο φαινόμε- 
νον, τό όποιον ¿χαρακτήρισαν ώ ; τέρας τού ουρανού.

’Επίσης άτρόμητος ύπήρξεν ή κ. Graham,σύζυγος διασή- 
μ,ου αεροναύτου. Την πρωτην φοράν, καθ ήν μ.ετά τούςγάμους 
τω ν, οι νεονυμ,φοι έπεχείοησαν τό  άνά τούς άέρας ταξείδιόν 
τω ν, τό άερόστατόν ήτο όλον μέ λεύκάς ά τλαζω τά ς ση- 
μ,αιας και μ.ε λευκά άνθη. Έ κ το τε  άνήρχετο τα κ τ ικ ά  μ.έ 
τον άνδρα τη ς, ά λ λ ’ εις ένα τα ξε ίδ ι τω ν κατά  τό 1851 τό 
αεροστατον περιεπλεχθη μ.έ τόν ιστόν τού κρυστάλλινου πα 
λατιού καί μ.ετά σ τιγμ άς τινας άνυψώσεως έρρίφθη επ ί τών 
καπνοδόχων τώ ν εργοστασίων North, επ ί τής σ τέγης τών 
όποιων εύρέθησαν οί άεροναΰται άναίσθητοι.

’Ιδιαιτέρως εύ'φημ.ος λόγος έγινε περί τής άτρομ. ήτου ά ε- 
ροναυτου Poitevin., ή όποία έφθκσε; εις άπρόσιτα ύπό ά λ 
λων άεροναυτών ύψη. ΙΊαρεσχε δέ πολυτίμ,ους ύπηρεσίας μ.έ 
τά  άνά τούς άέρας ταξείδ ιά  της εις τήν πατρ ίδα  της κατά  
τόν Γαλλογερμανικόν πόλεμον.

Ό  κ. Camille Flamarion έκαμε τό ταξείδιόν τώ ν γά- 
μ.ων των μ.ετά τής νεαράς συζύγου του επ ί άεροστάτου άπό 
τούς ΙΙαρισίους μέχρι Σ πα, άκριβώς ημέρας τινάς μ.ετά τόν 
γάμον του, τό 1874.

Τά πλέον κατα πλη κτικά  διά τήν εποχήν ¿κείνην ύψη έ- 
φθασεν ή άεροναύτις κ . Alma de Beaumont. Εις ώραΐον 
τομ-ίδιον έ'γραψε τάς εντυπώσεις τού πρώτου ταξειδ ίου της. 
Ώ ς λ έγ ε ι, εύθύς ώς έπαυσε νά διακρίνη τήν γήν κατελήφθη 
ύπό τόσον άκρατήτου τρόμου, ¿ίστε ήρχισε νά φωνάζγ ζ η 
τούσα βοήθειαν. “Ό ταν όμ.ως ή'ρχισε νά συνειθίζγ μέ τήν ι 
δέαν τού κινδύνου, έκρατήθη καί έλαβε θάρρος. "Αν δέ καί 
έφθασεν εις ύψος χ ιλ ίω ν πεντακοσίων μ.έτρων, όταν κ α τή λ 
θεν εις Glascow ήτο ήρεμ.ωτάτη.

Ά πό  τού 1860 καί εδώ αί γυναίκες αί ταξειδεύσασαι επ ί 
άεροστάτου δέν άριθμ.ούνται πλέον, τόσον πολλαί είναι καί 
εις τόσα έθνη άνήκουν. 'Η άεοοπορία είνε εν σύνηθες Sport, 
εις τό όποιον α ί γυναίκες έρασιτέχνιδες είνε πολύ περισσότε- 
ραι άπό τούς άνδρας. Τ ελευτα ίω ς μ.όνον άπό τό Παρίσι ¿ξε
κίνησαν δΓ άέρινα ταξείδ ια  π λε ΐσ τα ι γνω στότατα ι κυρ ία ι.Ή  
κ. Bezançon, ή ώραία κ. du Gast, ή κ. Sa vary, ή όποία 
τό παρελθόν έτος έλαβε μ.έρος εις τούς διεθνείς άεροπορικούς 
άγώνας τής έκθέσεως τού 1900,ή κ .Sureouf.á κ-.la Cham
bre, ή κ. Sarah Bernhard, ή όποία περιέγραψε καί μέ ύ 
φος καλλιεπές τάς έντυπώσεις τη ς . Ή  κ. Dogué de la  Fail 
Conerie, πρό ολίγων ήμ,ερών άκόμη έν συνοδεία τού συζύγου 
της καί τού de l a  Yaulx έκαμαν μ.ίαν ¿jpaíav έκδρομήν εις 
τάς έξοχάς τών ΙΙαρισίων έπ ί άεροστάτου. ΙΙλήν άλλων ή 
δούκισσα d* Aoste, άεροπόρος δεινή, άνεκήρυξεν ότι τό δΓ 
άεροστάτου ταξείδιόν είνε τό άπολαυστικωτερον ολων. Τ ε 
λευτα ίω ς ό άρχιδούξ Leopold Salvator τής Αυστρίας, ύ ψ ώ 
θη μέ τό άερόστατόν του, συνοδευόμενος άπό τήν σύζυγόν 
του, τήν Λευκήν de Bourbon-Castille, άπό τήν κόρην τού 
βασιλεύοντος πρίγκηπος τής BaVÎere καί άπό τήν ιδίαν 
κόρην του τήν μικράν άρχιδούκισσαν Μαργαρίταν.

Μαρία des Fontenelles

Η ΜΑΓΙΣΣΑ
'Η άνησυχία τού Παλβίδου, ώς άπεδείχθη έκ τών ύστέ- 

ρων, ήτο πολύ δικαιολογημένη. Δύο ήμ.έραι είχαν περάσει 
άπό τής προσβολής τής γυναικός του καί ή κατάστασίς της 
δέν είχε βελτιωθή διόλου. Ή  άφασία έξηκολούθει, ή παρα
λυσία όλου τού σώματος, πλήν τής δεξιάς χειρός, έπίσης 
καί τό χειρότερον ή ά σ ιτ ία , ένεκα  τής έντελούς άδρανείας 
τών θρεπτικών οργάνων είχεν εξαντλήσει τήν άσθενή εις 
βαθμόν μ.ή παρέχοντα πλέον καμμίαν έλπ ίδα  περί τής σω
τηρίας τη ς .

Ή  δυστυχής γυνα ίκα είχεν έννοήσει ότι ήτο όριστικώς 
καταδικασμένη. Καί έφ ’ όσον είχε πλησ ίο ν της τόν μ,ικρόν 
υιόν της ήτο τόσον προσηλωμένα καί ή ψυχή καί ό νοΰς της 
εις αυτόν, ώστε καμμία άλλη σκέψις δέν τήν είχεν άπασχο- 
λήσει. "Οταν δυ.ως τήν πρώτην νύκτα  άπεμάκρυναν τόν μα
κράν, καίήμ-ητέρα έμεινε μ.όνη μ.έ τόν γέροντα σύζυγον καί μ.έ 
τήν πιστήν θαλαμ.ηπόλον, όταν τό περίλυπον βλέμμα της 
έμεινε καί πάλιν προσηλωμ.ένον άορίστω ; εις τό κενόν, 
ήσθάνθη μ.ίαν ψυχικήν έρήμωσιν ύπερτάτην καί μαζή μ.έ 
αυτήν μ,ίαν μ,εταμίέλειαν διά τό παρελθόν τής άπάτης καί 
τού ψεύδους μάσα εις τό όποιον είχε ζήσει όλην της τήν 
ζωήν.

Καί όσον άνεπόλει τό παρελθόν αυτό τής προδοτρίας γυ- 
ναικός, τής γυναικός, ή όποία είχε πω λησει τό κάλλος της 
καί τήν νεότητά της εις τόν άνάπηρον ¿κείνον σύζυγον, μ.ό
νον διότι ήτο πλούσιος, τόσον κατελαμβάνετο άπό ύπερτά
την άηδίαν καί περιφρόνησιν πρός τόν εαυτόν τη ς , ό'χι τό 
σον, δ ιότι τόν ένυμ,φεύθη μ.έ τήν πρόθεσιν νά τόν προδίδ·/], 
ά λλά  διότι ε ίχε πραδώσει χάριν πάντοτε τού πλούτου καί 
τής γνώμ,ης τού κόσμ.ου τόν ¿ίραΐον τής ζωής της έρωτα.

Καί πά λ ιν  ή σκέψις τού έρωτος αυτού ¿π ίεσε τήν ψυχήν 
της οδυνηρά καί ώς μ.ία φωνή μ.υστική νά τής έλεγεν ότι δέν 
είχεν άγαπηθή ποτέ ώς ά γα π ώ ντα ι α ί έντιμοι γυνα ίκες, άνε- 
πόλησε διά μ.ιας όλον τόν έξευτελισμ,όν καί τάς ταπεινώ σεις 
τάς όποιας είχεν ύποστή άπό τόν άνθρωπον τής έκλογής της 
ό όποιος εις κάθε στιγμήν τής έρριπτε κατά  πρόσωπον τήν 
ά τιμ ίαν της καί έκαμ.νε ό ,τ ι ήμποροΰσε διά νά τής άποδείξν) 
πόσον χαμηλά τήν έ'θετεν εις τήν ύπόληψίν του. Καί τώρα 
άκόμη έσκέπτετο μ,ήπως ή άπομ,άκρυνσίς του ή αιφνίδια δέν 
έπρόδιδε τήν άναλγησίαν του διά τόν κίνδυνον τής ζωής, τόν 
όποιον διέτρεχεν έξ ύπκ ιτιότητός του καί δέν θά ήτο άρά γε 
ευτυχής,δ ιότι ό θάνατός της θά τόν άπήλασσεν έπ ί τέλους άπό 
τήν άγάπην τη ς , ή όποία τόν ¿κούραζε καί τόν έστενοχωρει 
καί έγίνετο  πρόσκομμα εις τήν εύ τυχ ία ν  του.

Έ να ς λυγμ.ός ύπερτάτης λύπης έξέφυγεν άπό τό στήθος 
της καί τώοα πλέον τά  δάκρυά της ¿ξέσπασαν άφθονα καί 
έκυλίοντο άπό τό χλωμών πρόσωπον της έως τό προσκεφά- 
λα ιο ν .Ό  δυστυχής Παλβίδης μ.έ τήνέκρηξιν αύτήν τού μ.εγά- 
λου πόνου έπετάχθη άπό τήν θέσιν του κα ί εύρέθη πλησίον της 
άδέξιος, δειλός χωρίς νά εύρίσκη μ.ίαν λέξιν έκδηλωτικήν τής 
λύπης του, χωρίς νά ήμ.πορή νά άρθρώσγ μ.ίαν φράσιν συμ
πάθειας κα ί άγάπης καί παρηγοριάς. Έ β λεπ ε  κανείς οτι τ ί 
ποτε, μά άπολύτως καμμία τρυφερότης δέν συνέδεε τόν άν
δρα αύτόν, τόν άγαθόν άλλως τε  καί αίσθημ.ατικώτατον, μ-έ
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την γυνα ίκα  εκείνην την πρό ολίγου άκόμη τόσον ώραίαν.
Δια τον Παλβιδην ή Marie ήτο η γυνα ίκα  του, μία υ- 

παρξις την οποίαν είχεν εκλέξει μεταξύ πολλών, διότι θά 
εστολιζε καλά  το σ π ίτ ι του, θά ¿©ράντιζε διά την υγεία ν 
καί την ζωήν του καί την καλοπέρασίν του, θά έ ξ ε τ έλ ε 1 

τάς δ ιαταγάς του, θά ύπεφερε τά  νεϋρα καί τούς θυμούς 
του, θά έδέχετο τούς ξένους του καί διά την οποίαν ό κόσμ.ος 
θά έλεγε : τ ί  ωραία γυνα ίκα !

Ό λ α  αύτά τα  είχεν εύρει πραγματικώς εις την Marie, 
και ήτο ευτυχής μαζή της μεθ’ δλην την αΐωνίαν γκρίνιαν 
του. Τρυφερός δεν ητο ποτέ, διότι δεν ητο εις τον χαρα
κτήρα του καί άκόμ.η διότι ευρισκε γελοίους δλους τούς συ- 
ζυγους, οί οποίοι έμεναν τρυφεροί καί μετά τον μήνα του γά 
μου τω ν. Καί δμως την στιγμήν αύτήν ύπέφερε πολύ, σκε- 
πτόμ.ενος δτι θά την έ'χανε καί μαζή μ.έ αύτην δλας τάς 
συνήθειας της ζωής του, δλην την ησυχίαν καί την καλο
πέρασίν του, δλα τα  σχέδια του μ.έλλοντος ! "Ισως καί τον 
υιόν του αύτύν θά έ'χανε μαζή μέ την μητέρα.

Μήπως ό ιατρός δεν είχεν εί'πει πρό ολίγου : Μην άφίνετε 
περισσότερον τόν μικρόν αύτόν εδώ ’ τόν σκοτώνετε.

Καί ενώ τόσον ύπέφερε, δεν ευρισκε τρόπον να άρθρώσν) ¡αίαν 
λεζιν συμπάθειας, καί έντρέπετο σχεδόν την υπηρέτριαν να 
πλησιάσγ τό πρόσωπόν του πρός τό της ασθενούς καί να την 
έρωτήσγ, δ ια τί έ'κλαιε. Δεν είχε καν εμπιστοσύνην εις την 
φωνήν του, ή οποία πάντοτε τραχεία καί σκληρά ήσθάνετο 
οτι θά ¿πλήγω νε τά  πολύ εύαίσθητα νεϋρα της άσθενοϋς.

Καί είχε μείνει εμπρός εις τό ώραίον πάλλευκον κρεβ- 
βάτι, τό όποιον όμοίαζεν ως παστάς έ'ρωτος, ορθός, ακ ίνη
τος, μέ τό βλέμ.μα άφγοημένον, κλα ίων μέσα εις την ψυχήν 
του, άλλα  κατά  τό φαινόμενον απαθής καί άκαμπτος.

Ή  M arie τόν ήσθάνετο κα ί άπέφευγε νά στρέψν) τό βλέμ
μα της πρός αύτόν. Ά λ λ ’ αίφνης, ως να ή'θελε νά πεισθη, 
δτι κα ί τώρα άκόμηθά είχε τό ί'διον πρόσωποντό ψυχρόν καί 
άδιάφορον, τό όποιον είχε πάντοτε μαζή τη ς , έστράφη μ ετ ’ 
άποφασιστικότητος καί έκάρφωσεν επάνω  εις τό πρόσωπόν 
του τά  δακρυσμένα ’μάτια  τη ς. Ό  ΙΙαλβίδης της εφάνη 
άνάλγητος, αδιάφορος, καί διά μιας κατελήφθη άπό την 
επιθυμίαν νά κάμγ τό πρόσωπόν εκείνο νά άλλοιωθή , νά 
τόν κάμν) νά πονέσγ, νά ύποφέργ τέλος καί αύτός, ό όποιος 
δεν είχε λάβει ποτέ τόν κόπον, νά ζητήσν) αν ή γυναϊκά του 
είχε καρδιάν καί νά λάβν) μίαν θέσιν εις τά  α ίσθήματά τη ς . 
Ε ύτυχώς δτι ή γλώσσά της δεν ύπήκουεν εις την αίφνιδίως 
κα ί εν στιγμή υστερικής έξάψεως συλληφθεΐσαν άπόφασίν 
της. "Αλλως θά έ'λεγεν δλα, καί τόν έ'ρωτά της πρός τόν 
άλλον καί την προδοσίαν της την καθημερινήν καί τά  ψεύδη 
της καί θά απέδιδε τήν άπολεσθεΐσαν εύτυχ ίαν της εις α ύ 
τόν τόν εγω ιστήν, ό όποιος είχε π ιστεύσει OTt μέ τά  πλούτη 
του ήμποροϋσε άτιμωρητεί νά έξευτελίζ·/] τό κάλλος της καί 
νά ύβρίζγτ καί μ ια ίνγ μέ τό έξηντλημένον γηράς του τήν 
σφριγώσαν νεότητά τη ς. Ά λ λ ’ εις τήν προσπάθειάν της νά 
άποκαλύψτ) κα τά  τήν στιγμήν του θανάτου της δλον τό 
ψευδός της ζωής της άντέταξεν ή φύσις τήν μεγάλην άπό
φασίν της. Καί ή μυστική φωνή τη ς , ή όποία εις τάς κρί
σιμους της ζωής στιγμάς γ ίνετα ι έπ ιτακτ ικω τέρ α , επέβαλε 
τήν σιωπήν καί συνεκράτησε τήν γλώσσαν άλαλον καί άφή-

ρεσε καί άπό τόν νοϋν άκόμη τήν δύναμιν της σκέψεως. Με 
το βλέμμα άπλανές τώρα, χωρίς πλέον κανέν αίσθημα νά 
τοϋ δίδει ζωην, νεκρά περισσότερον παρά ζω ντανή , άπολέ- 
σασα μέ τήν τελευτα ία ν  έπανάστασιν της ψυχής της καί 
τον τελευταΐον σπινθήρα της δ ιαύγειας τοϋ πνεύμ,ατός τη ς , 
η Marie άφοϋ έπλήρωσεν άκριβά τόν φόρον της πρός τον 
έ'ρο>τα, έφέρετο ήρέμα πρός τόν θάνατον.

Η άναισθησία της διήρκεσε δλην τήν έπομένην ημέραν 
και μεθ’ δλας τάς προσπαθείας τώ ν ιατρών κα ί τάς περ ι
ποιήσεις τών ίδικών τη ς, πρός τό εσπέρας ή'ρχισεν ή άνω* 
νία τοϋ θανάτου.

Ο Παλβίδης είχε μείνει εκεί, καρφωμένος εις τό κάθισμά 
του καί προσηλωμένος εις τάς σκέψεις του. Μ ετά τήν πρώ- 
την άπελπ ισ ία ν είχεν άρχίσει νά σκέπ τετα ι πώς θά έκανό- 
νιζε τά  της κηδείας, καί πώς θά διωργάνωνεν έ'πειτα τήν 
ζωην του. Η Ό λγίνα  ή όποία είχεν άναλάβει άπό της σ τ ιγ 
μής της προσβολές της γυναικός του τήν διεύθυνσιν τοϋ σ π ι
τιού του, δεν τοϋ έφαίνετο άρκετά οικοκυρά, δπως έμ π ι- 
στευθή το μ,ελλον εις τήν ίδικήν της ικανότητα .

Έ π ε ι τα  το πα ιδ ί του είχεν άνάγκην μεγάλης στοργής 
και γσθανετο άν καί ό'χι πολύ τρυφερός, δτι ή Ό λγ ίνα  ήτο 
εν γενει άνεπίδεκτος κάθε τρυφερού αισθήματος καί πρός τά  
ίδ ικά της άκόμη πα ιδ ιά , ένέπνεε δέ καί άποστοοφήν πρός 
τον μικοόν υιόν του.

Ή  μόνη γυνα ίκα διά τήν όποιαν ό μικρός ε ίη ε δείξει 
τρυφερότητα καί στοργήν μεγάλειτέραν άκόμη καί άπό τήν 
μητέρα του, ήτο ή Ά μερικανίς, ή ωραία εκείνη κόρη, ή ό
ποια η'ξευρε νά θωπεύγ τόσον εύμορφα τά  ξανθά μ,αλάκια 
του καί νά ψάλλτι μέ τό ώραιον βελουδένιο βλέμμ,α της τήν 
άγάπην καί τήν τρυφερότητα της ψυχής τη ς. ’Ώ  ! αύτή ! 
βεβαίως αυτή μόνη θά έσωζε τό πα ιδ ί του, τήν μόνην του 
ελπ ίδα  κα ι την μόνην του παρηγοριάν ! Καί σ ιγά , σ ιγά  ό 
γέρων άφεθη νά έλπίζν] δτι τό κενόν σ π ίτ ι θά ¿ζωογονείτο 
άπό τήν παρουσίαν της ωραίας κόρης, ή όποία δέν θά ήρ- 
νείτο εις ενα πατέρα την ζωήν καί τήν σωτηρίαν τοϋ μόνου 
τέκνου του. θ ά  τήν ικέτευε τόσον, θά ¿ζωγράφ ιζε μέ τόσον 
πονον την ερημωσιν καί έγκα τάλε ιψ ίν  του, ώστε ήτο βέβαιος 
δτι δέν θά είχε τήν δύναμιν νά άρνηθή.

Καί αύτός ό σκληρός καί ό σκαιός, ό όποιος ποτέ εις τήν 
ζωην του δέν είχεν αίσθανθή εις τήν ψυχήν του κανέν άλλο 
ισχυρόν αί'σθημα άπό τό της πατρίδος του καί της περι
ουσίας του, αύτός ό όποιος έως χθές καί έως πρό ολίγου 
επ ιστευεν οτι ήγάπα  τήν ώραίαν σύζυγόν του, ήσθάνετο 
μεσα εις τά  βάθη τής ψυχής του εν νέον αί'σθημ,α, άγνω 
στον προς αυτόν εως τωρα, ένα αί'σθημα διαφορετικόν καί 
ανωτερον και άπο τήν άγάπη ν του πρός τό πα ιδ ί του καί 
απο την λύπην του διά τήν κατάστασ ιν τής γυναικός του 
καί άπό τόν ένθουσιασμόν του κατά  τήν στιγμήν τής εις τό 
στάδιον άφίξεως τοϋ Μαραθωνοδρόμου. Καί τό αί'σθημα αύτό 
τό άσυνείδητον ίσως άκόμη, άνεπτέρωνε τάς έλπ ίδας του 
καί έχυνε μέσα εις τήν ψυχήν του νέον φώς καί τόν έκαμνε 
νά βλεπ·/] καί τόν θάνατον άκόμη όλιγώτερον σκληρόν καί 
άπαίσιον παρ’ δσον τόν έβλεπε πρό ολίγου.

ΑΓ! ναί ! βεβαίως ή M arie  του άπέθνησκεν. ΤΗτο μεγάλη 
ή συμφορά αύτή , έσκεπτετο . Ά λ λ ά  μήπως δλοι οί άνθρωποι
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στιγμήν εις το μοιραΐονδέν ύποκείμεθα κάθε ώραν καί κάθε 
σελος. Μήπως δεν έπρεπε, δεν είχε καθήκον αύτός νά όπλι 
σθή με θάρρος και να ζησγ χάριν τοϋ παιδιοϋ του,τοϋ όποιου 
■τι ζωή τοϋ ήτο πολυτιμοτέρα καί άπό τήν ίδικήν του ! Μή
πως δσον και αν ύπεφερε θά ήμ,ποοοϋσε νά μεταβάλγ τά  
πραγματα καί να έπαναφεργ τήν ζωήν εις τό τελ ε ιω τ ικώ ς 
πλέον νεκρωμένον ¿κείνο σώμα; Μήπως κα ί ή Marie αύτή , 
αν ήσθάνετο και έβλεπε τ ί γ ίν ετα ι εις τόν κόσμον αύτόν δέν 
θα τον επεδοκιμ,αζε, διότι ελαμ.βανε θάρρος καί συνεκράτει 
τόν πόνον του χάριν τοϋ λατρευτοϋ της παιδιού ! Μήπως 
δεν θα τον ευλογεί, διότι ειχε συλλάβει τήν φαεινήν ιδέαν 
να σωσγ το πα ιό ι του, το οποίον ό θάνατος τής μητρός του 
θα εφονευεν ίσως, παρακαλών την Ά ναν, τήν ώραίαν κόρην 
νά έλθϊ) νά λάβγ τήν θέσιν της πλησίον του μικρού, εως δτου 
¿ποσοβηθή κάθε κίνδυνος.

Και με την ιδέαν αυτήν, ή όποία ά π ετ έλ ε ι τήν έπωδόν 
κάθε σκέψεως του εψαλλε μεσα εις την ψυχήν του τό ώραιον 
και νικ έφορον τραγούδι του ο ερως, ενας έρως γεροντικός βε
βαίως και ασυνείδητος, αλλ ο οποίος διά τοϋτο δέν ήτο ού
τε όλιγώτερον ισχυρός, ουτε ολιγωτερον αγνός καί θαυμα- 
τουργος απο τον έρωτα τής πρώτης νεότητος καί τής τρυφε- 
ράς τής ζωής ανοιςεως. Ητο το άνθυλλιον τό όποιον έπ ί 
τέλους εφυτρωνε εις την πετρώδη γήν περί τήν δύσιν μιας 
χειμερινής ημέρας και το οποίον μ.ε τά  θαυμάσια χροόματά 
του ειλκυε τας τελευτα ία ς ακτίνας τοϋ δύοντος ήλίου καί 
εστολιζεν εστω , και εφημ,ερως τόν άψυχον πρό ολίγου λίθον.

Α λλ ως η ψυχική αυτη διάθεσις νά έ ξ έπ λ η ττε  καί αύ- 
τον ακόμη τόν ίδιον, ως να εθεωργ ίερόσυλον τήν άνακού- 
φισιν ¿κείνην τήν όποιαν ήσθάνετο νά πλημμυρή τά  στήθη 
του, ως να ήθελε να πεισθή οτι όεν ήτο ένοχος άσεβείας 
προς την ημιθανή γυνα ίκα , η οποία ξενη πρός τάς σ υγκ ι
νήσεις τής ζωής, ήσυχος πλέον έν τή τ ελ ε ίγ  άναισθησία τη ς, 
ητο εξηπλωμενη εμπρός του, ως νά ¿φοβείτο δτι ¿δεικνύετο 
άχαριστος εις την π ίσ τη ν  αγαπην καί άφοσίωσίν της τόσων 
ετών, επεβαλλεν εις τον εαυτόν του σκεψεις περισσότερον 
θλιβερής κα ί συμφωνοτέρας πρός τήν τραγικήν λύσιν μιας 
ζωής, ή όποία έτελείω νεν ¿μπρος του, καί ή όποία έπ ί τ έ 
λους ειχε τερψει και καθηδυνει τας μ,ακράς ημέρας τής υπό 

[τήν ιδίαν στέγην συνυπάρξεως.

Κ Ι 1 1 Ι Ε Ψ Ι Ι 1
Τά ρόδα τής ζωής είνε αί γυνα ίκες. 'Υπάρχουν άνδρες 

παραπονούμενοι δτι τά  ρόδα έχουν άκάνθας. ΙΙρέπει νά ήνε 
εύγνώμονες, δ ιότι α ί άκανθαι έχουν ρόδα. Αί γυναίκες έγε ι- 
ναν διά νά άγαποΰν καί νά ά γα πώ ντα ι. Δύνανται νά ζώσι 
διά τόν έρωτα καί ν ’ άποθνήσκουν χάριν αύτοϋ. Δ ιά τόν 
ανδρα ό έρως είνε άπασχόλησις στιγμώ ν τ ιν ω ν  διά τήν 
υναΐκα είνε ισόβιος ένασχόλησις.

Ό λ α  τάύψ η  είνε μονήρη,καί ή πρώτη πείρα,ήν λαμβάνομεν, 
_?ταν φθάνωμεν μίαν έκ τών κορυφών τής φήμης,είνε ήσυναίσθη- 
«Ιςτής υπερβολικής μονώτεως μας έ π ’αύτής-έκαστος έξήμ.ών έ 
χει δύο άνατροφάς.’Εκείνην, ήν έλαβεν καί ¿κείνην, ήν έδωκεν 
ίις τον εαυτόν του. Έ κ τών δύο πολυτιμότερα είνε ή τ ε -

λευτα ια . Ευκολωτερον εινε δια τούς πλείστους έξ ημών νά 
είμεθα υπομονετικοί πρός τούς ξένους ή πρός ¿κείνους, ους 
αγαπώ μεν. Οπουδήποτε άλλοϋ καί άν είμεθα άνυπόμονοι, 
ποτε δέν πρέπει νά είμεθα τοιοϋτοι έν τώ  οί'κω ημών.

Αι ιδιοφυιαι μ.ορφενονται καλλιτερον έν τή  μονώσει άλλ  ’ό 
χαρακτηρ εν τή  τρικιμ.υωδει θαλάσσν] του βίου.

Η φαντασία είνε λυχνία  φωτίζουσα όλόκληοον τόν βίον, 
:ια ι οσην καλλιτεραν περιποίησιν λαμβάνει, τόσον καθαρώ- 
τερον και λαμπρότερον φέγγει.·— Πρέπει νά εύχαριστούμεθα 
μέ δ ,τ ι έχομεν, άλλά  ποτέ μέ δ ,τ ιε ί'μ εθα .

Ό  βίος ά πο τελε ΐτα ι ούχί έκ μεγάλων θυσιών καί καθη
κόντων, ά λ λ ’ έξ έλαχίστων πραγμάτων ένθα τά  μειδιάματα 
κα ί α ί μ,ικραί υποχρεώσεις διδόμ,εναι σαγηνεύουν τήν καρ- 
δίαν καί φέρουν παρηγοριάν.— Ή  σκιά τής δυστυχ ίας, είνε 
έν γένει μελανοτέρα καί αύτής τής δυστυχ ίας.— Ό  Θεός 
δίδει τροφήν εις κάθε πτηνόν, άλλά  δέν τήν ρ ίπτει έντός 
τής φω λεάς.— Αί μεγάλα ι πράξεις άκόμη καί παρά τών με
γάλω ν άνδρών δέν έκτελοϋντα ι άνευ κόπου καί προσπάθειας

Ό  κόσμος γεμει άνθρώπων· ο'ίτινες είνε πρόθυμ.οι νά κά
μουν καλόν, άλλά δέν σπεύδουν ν ’ αρχίσουν. —  Ή  π ο λ υ τ έ 
λεια  τοϋ πράττειν τό καλόν υπερβαίνει πάσαν άλλην προσω
πικήν διασκέδασιν.— Ή  ώραιότης τής καρδίας γράφει τό 
ό'νομ.α αύτής έπ ί τοϋ προσώπου.— Πάντες οί άπλο ι άνδρες 
δέν είνε μεγάλοι, άλλά  πάντες οί μεγάλοι άνδρες είνε ά 
πλο ι.— Τέσσαρα πράγματα άπα ιτοϋντα ι άπό τήν γυνα ίκα - 
τήν βασιλεύουσαν έπ ί τής καρδίας μετριοφοοσύνην έπ ί 
τοϋ μετώπου τη ς , γλυκύτη τα  έν τώ  στόματί της κα ί έρ- 
γασίαν έπ ί τών χειρών της. — Ό  βίος είνε οίκοδύμημα. 
Ά νυψοϋται καθημερινώς μέ τήν παρέλευσιν τώ ν έτώ ν. Κάθε 
νέον μάθημα τό όποιον διδασκόμεθα, συντήνει εις τό νά το
ποθετείτα ι μία δοκός έπ ί τοϋ οικοδομήματος, τό όποιον μυ- 
στικώς ¿γείρετα ι έντός ημώ ν- πάσα πείρα τήν όποιαν λαμ.- 
βάνομ,εν, πάσα έπαφή άλλου βίου έπ ί τοϋ ίδικοϋ μας, πάσα 
έπιρροή, παν βιβλίον τό όποιον άναγιγνώσκομεν, πάσα συ
νομιλία, τέλος πάσα πράξις ημών έάν οί πτω χο ί έγνώρι- 
ριζον πόσον κόπον καταβάλλουν οί πλούσιοι διά νά πλου- 
τήσουν, θά ήσαν περισσότερον εύχαριστημένοι.—  Ή  εύτυχ ία  
έξαρτάτα ι έκ τοϋ γούστου καί ούχί έκ τοϋ άντικειμένου- 
διότι θεωροϋμεν τόν εαυτόν μας εύτυχή δταν έχωμεν, ο ,τ ι 
μ.άς άρέσκει καί ούχί δ ,τ ι είναι εις τούς άλλους άρεστόν. 
Ό π ω ς τό μαρανθέν άνθος δέχετα ι τήν δρόσον, ούτω καί ή 
συντετριμμένη καρδία τήν παρηγοριάν. Ό  Wesley λέγε ι : 
α’Ίστασθε έπ ί τής άκρας τοϋ κόσμου τούτου, έτοιμοι νά πε~ 
τάξητε έχοντες τούς πόδας σας έπ ί τής γή ς , τούς όφθαλ- 
μ.ούς σας καί τήν καρδίαν σας πρός τόν ούρανόν. Μ ελαγχο
λ ία , ό ήμιπενθής ιματισμός τής σκέψεως . . . Ό  θάνατος 
είνε ή νύξ τής άνησύχου ¿κείνης ημέρας, ή'τις ονομάζεται 
βίος.

Μ. Ν. ’ Α να ιρ ο ύ σ η

ΓΓΝΑΙΚΕΙΟΙ ΣΤΟΛΙΣΜΟΙ
Σύννεφα άπό τούλια καί μ.πόας, καί ¿σάρπας κάθε σχή - 

ματος,άφροί άπό υφάσματα λ επ τά , άβρά, άέρινα τά  όποια
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σκεπάζουν ' τούς λοαρ.ούς εως επάνω  άπύ τά  α υτ ιά , ολα α υ 
τά  τά  ελαφρά καί τά  ίδεωδώς λευκά πράγματα  είνα ι πο
λύ του συριχοΟ. Τύ τούλι ιδίως κρατεί τά  σκήπτρα. ΤοΟλ1 

λευκόν αέ σ ιν ίλ ια , ριέ κορδέλες, νταντελω τό , κεντητό δίδε[ 
νεότητα καί φρεσκάδα καί ζωην εις τόν σκοτεινόν τόνον των 
χειμερινών φορεμάτων καί γουναρικών.

Ά λ λ ’ 6 συρμύς δεν περιορίζεται εις τό λευκόν ¡¿όνον τούλ ι ·
Τ ελευτα ίω ς πολύ παρετηρηθ/. εις τό grand P r ix  του 

φθεινοπόρου μία πελερίνα άπό γ ο υ ν α ρ ι κ ό ν C lï in  ch Ρ a  πλα  τ  ε ιά ν 
ώς μισόν πηχυν καί μάκρους τριών μέτρων. "Εφθανε δηλ. 

εμπρός εως κάτω  εις τά  πόδικ· άπό κάθε μέρος του γου
ναρικού έ'νας άφρός άπό π τυχω τή ν  στακτιάν μουσελίναν, 
ολων των άποχρούσεων του στακτιοϋ άπό του λευκου εως 
του σκοτεινοτέρου συνεφιασμένου ούρανοϋ.

'II πελερίνα αύτη ώμοίαζεν ώς ένα κομμάτι ούοανου συνε- 
φιασμένου- κά τ ι πλούσιον καί μεγαλοπρεπές καί πολύ εύ
μορφον έν τα ύ τω . Ά λ λ ά  παρετηρηθησαν καί πολλών άλλων 
ειδών περιλαίμ ια . Ά π ό  μκύρην μουσελίναν πλισαρισμένην 
πολύ πλούσια καί στολισμένην μέ μαΰρα πτερά καί μέ άσ
πρα π τ ίλ α  Ά λ λ ο  άπό άσπρο τούλι κεντημένο καί ρελια
σμένο μέ μαϋρο σενίλ ι. ’Ά λλη  άπό τούλι σκοτεινού μ ετα λ 
λικού χρώματος χρυσοκεντημένου.

Α υτά διά τούς ώμους καί τούς λαιμούς καί διά την άν- 
θηρότητα του προσώπου, διά την οποίαν φαίνονται νά άσχο- 
λοΟνται πολύ σοβαρά οί νομοθέται της μόδας του αιώνος αύ- 
τοΟ. Δ ι’ αυτό ιδ ια ιτέρα τώρα καταβάλλετα ι φροντίς διά τά  
φορέματα του σπ ιτιού , τά  όποια τείνουν νά γίνουν ταυτο 
χρόνους φορέματα υποδοχής μέ ό'λον τό φιλαρεσκως άτημ έλη- 
τόν τ ω ν  φυσικόν είνα ι οί συρμ.οί της Α νατολής μέ τά  χρυσά 
κοντογούνια καί τά  κομμένα μανίκια καί τά  κεντημένα φορέ
ματα  νά μάς έπαναφέρουν εις χρόνους Α νατολικής χλ ιδής 
καί πολυτελείας ιδία διά τάς ενδυμασίας του σπ ιτιού .

Καί έ'χομεν τώρα φορέματα ώς είδος κο ιτω νίτα ς, μονο
κόμματα άπό 'πάνω  εως κάτω , π τυχ ω τά  με πλούσιας π τ υ 
χώσεις άπό χονδρά μ εταξω τά  σκεπασμένα μέ κ εντη τά  τού
λ ια  κα ί χρυσουφάντους μουσελίνας, χρωμάτων τά  όποια ο
μοιάζουν μέ ξεψυχίσματα ρόδων καί μέ μεθύσματα ουρανών 
καί μέ χλωμότητας άσθενών κυανολίθων. Μέ λαιμούς καί 
βραχίονας ημίγυμνους, μέ σορούς κοσμημάτων νεου συρμοϋ, 
τά  όποια μιμούνται τώρα καί α υτά . τά  άνθη κα ί τά  πουλι,ά 
καί όλα τά  ωραία πράγματα της δημιουργίας.

Καί όλα αυτά  επ ιδεικνύονται εις τό τε ϊο ν τών μ ετα μ ε
σημβρινών ώρών, εις τά  ημιφωτισμένα βάθη τών θεωρείων 
εις τάς φιλικάς συναντήσεις, παντού οπού α ί κυριαι του 
πλουσίου καί προνομιούχου κόσμου συναντώ ντα ι διά νά συν
τομεύουν τάς μακράς ώρας της άργίας των καί της άσκοπου 
καί κενής ζωης τω ν .

Τά γά ντ ια  κατηργηθησαν εντελώς εις τάς τοιούτου εί'- 
δους ύποδοχάς. Δ ια τ ί νά κρύπτη) κανείς ένα ωραίο χερι με 
κονδυλωτά δάκτυλα , άφοϋ ημπορεΐ νά τό στολίζν) μέ τόσον 
θαυμάσια δακτυλίδ ια  του συρμοϋ j Καί μήπως αί κομψευν- 
μεναι γυναίκες τνίς Αυτοκρατορίας τών όποιων τούς συρμους 
άντιγράφει ό αιών αυτός δέν είχαν καταργήσει τά  γά ντ ια  
κα ί εις τούς χορούς καί δέν έ'φεραν τοιαΰτα μόνον τόν χ ε ι
μώνα εις τον δρόμ.ον διά νά ποοφυλάσσωνται άπό το ψΟχοςj

Τίς η άνάγκη , όταν μόνον φ ιλ ικά  χέρια έχει νά σφίγξγ] 
τ ις  νά άποφεύγγ την επαφήν τω ν, ή όποια διερμηνεύει πολ- 
λάκις αισθήματα στοργής καί παρέχει ώραίας συγκινήσεις 
ειλικρινούς φ ιλ ικ ές διαχύσεως.

Μέ τάς οίκιακάς αύτάς ενδυμασίας, τά  μ.εταξωτά γοβά- 
κια κα ι αί κάλτσα ι είνα ι του αύτοϋ μέ τό φόρεμα χρώμα
τος, εις τάόποΐα προσκολοΰν τεμ.άχια νταντέλας ΟΙΐΔηίΐ11γ.

Μέ την τελευτα ία ν αύτην πολυτελή έκκεντρικότητα 
κλείω  την περιγραφήν μου, έλπίζουσα ότι αί Ά θη να ΐα ι δέν 
θά είνα ι τόσον μ ά τα ια ι, ώστε νά δαπανούν άσκόπως χρή
μ ατα , ώς τά  δαπανούν α ί Παρισιναί.

ί ΐ ϊρ ι ι ιν ή .

Η ΑΛΑΖΩΝ
Έ άν άνηκη εις τά  ποώτα της κοινωνίας στρώματα, ενόσω 

μένει εις τόν οίκον της κυρία έλευθέρα τώ ν πράςεών της, 
μολονότι καθ’ έκάστην αυξάνει τό περιβάλλον αύτην μίσος, 
τό πράγμ.α εξοικονομείται * ά λ λ ’ άμα συγγενεύσν) μ ετ ’ ά λ 
λων οικογενειών άρχίζει να είνα ι πολύ δυστυχής. Ά ν  τά 
μέλη της νέας συγγένειας είνε τοϋ εΐ'δους της, η μάχη , ή 
οποία συγκροτείται μεταξύ τω ν ,ε ίνε  πεισματώδης Εις λόγος, 
έν βλέμμα, εν μειδίαμα πο λλά κ ις ,γ ίνετα ι αίτιον διχονοίας, 
δ ιατί διότι η άλαζω νεία  άντέκρουσε τοϋτο αμέσους, χω 
ρίς νά έξετάσνι, άν έκ προμελέτης η έξ άπλης συμπτώσεως 
έ 'γεινε· ιδού εκδικήσεις καί αντεκδικήσεις, κα ί χωρισμοί καί 
μίση α ιώ νια . Τόσον δέ κακόν καί σκληρόν είνε τό πάθος 
αυτό, τόσον περιορίζει τόν νοΰν εις άντικρούσεις κα ί άντα  ■ 
ποδόσεις άπερισκέπτους, (άστε νά μην δ ίδετα ι καιρός εις την 
κρίσιν καί την μετάνοιαν νά καταλάβγ) την έμπρέπουσαν 
εις αύτάς έν τώ  πνεύματι θέσιν καί έπιφέρουσιν την θεραπείαν 
καί την είρηνην εις τόν οίκον, καί ούτω άπο δοθνί ό όφειλόμενος 
σεβασμός προς την φ ιλ ία ν , προς την νέαν συγγένειαν, πρός 
την φωνήν τοϋ αίματος ενίοτε,δ ιά  την όποιαν φωνήν η καρ- 
δία πά λλε ι, ά λ λ ’ η θανατηφόρος μάστιξ, η ύποδαυλώσατα 
τό πνεϋμα, εξαναγκάζει τοϋτο νά κωφεύγ καί εις την ίεράν 
άκόμη αύτην οωνην.

Ά π ’ εναντίας δέ άν τά  μέλη τ·ης νέας συγγένειας δ ι’ ορ
θής κρίσεως προσπαθοϋν νά την κκθυποτάξουν, ή μικρά καί 
ίσχυρογνώμων άλαζώ ν,μ έ τάς κενάς καί παραδοξολόγους ιδέας 
τη ς ,ε ίν ε  τό άντικείμ.ενον τοϋ γέλουτός τω ν , καί ά ντ ί νά περι- 
βάλλητα ι ύπό της στοργής τω ν , έχει ώς κέρδος την απο
στροφήν τών πολλών καί τόν οίκτον τών ολίγων.

Καί όσον μέν ή άστατος τύχη  της είνε ευνοϊκή, μισου- 
μένη ύπό τών μέν, περιγελωμένη ύπό τών δέ, βασανιζομένη 
ύπό τώ ν ιδεών της κα ί διά τοϋτο πάσχουσα ηθικώς, φθάνει 
την ουριμ.ον ηλ ικ ία ν , δούλη τοϋ πάθους πάντοτε, τό όποιον 
αύξάνει όλονέν. Έ άν δ ’ η τυφλή  τύχη  την ρίψγ εις την 
δυστυχ ίαν, άπό της μιάς ημέρας εις την άλλην, τότε είνε 
άξιοδάκρυτος.Ά πειρος τοϋ κόσμου καί της τέχνης τοϋ βίου, 
συνειθισμένη εις την οκνηρίαν άλλά καί την εύμάρειαν, θέ- 
λουσα δέ κα ί φυσικώ τώ  λόγω νά κρύψη την θέσιν της άπο 
τά  ό'μματα τών άνθρώπων, πάσχουσα π ιεζομένη ,άναγκά- 
ζετα ι νά π ιέζη τούς ά όλους καί νά βασανίζγ όλου: τούς περί
αύτην.

Μαρία Πενίλη
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ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ ΣΥΣΤΑΣΙΣ

Τώρα όπου γίνοντα ι αί προμηθειαι τών χειμερινών φορε
μάτων ύπενθυμίζομεν εις τάς κ. κ . άναγνωστρίας μας οτι 
τά όλλομάλλινα ύφάσματα τοϋ εργοστασίου Πυρρεΐ έτελφο- 
ρ ιηθησαν εις τοιοϋτο συμεΐον, ώς έκρίνκμεν ώς ιδ ίας ά ντ ι-  
ληψεως, ώστε νά συναγωνίζονται μέ τά  εύρωπαϊκά. Αί ποιο- 
τές των έκλεκ τα ί, οι χρωματιστοί έξοχοι καί ή στερεότης 
των πολύ άνωτέρα της τών εύρωπαϊκών, αί τ ιμ α ί των δε 
«συγκρίτως οικονομικώτεραι. Ά λλο ς  τε  καί άπό καθήκοντος 
πατριωτικού όφείλομεν νά ύποστηρηξωμεν την εγχώριον βιο
μηχανίαν .

Την αποκλειστικήν πώλησιν τώ ν ύφασματων τούτων εχει 
άναλάβει τό επ ί τ^ς όδοϋ Αιόλου άρ. 120 . καί άπεναντι 
θανοπούλου κατάστημ α  τών κ. κ. Α . Β. Δ ιαμαντίδου καί

Ε Π 1Φ Υ Λ Λ Ι Σ

Η ΠΕΡΔ ΙΚΑ
Ό  γιατρός Σάβ, ό γαμπρός του Φίλιππος καί Ιγώ, ¿κυνηγούσαμε στους 

πρόποδας τοϋ Dent de Lanfont ένα πρωί του Σεπτιμβρίου. Καθώς περ
νούσαμε ένα δάσος άπο πεΰχα ενα πουλί άρκετά μεγάλο σηκώθηκε μέσα 
άπό τά χλαδιά χαί πέταξε βιαστικά εις τές κορφές τών δένδρων. Ό γ ια 
τρός τό σημάδεψε χαί τράβηξε.

  Τό σχότωσα, φώναξε μ ! χαρά, ?νώ τό πουλί έπεφτε βαρύ πάνω στα
χόρτα.

"Ετρεξε χαι τό σήκωσε.
Είνε μια πέρδικα, ¿φώναξε, ένφ άρχονταν πρός συνάντησή μας, είνε 

χατάπαχεια χαι θά την φάμε αΰριο ■ · . Ά φοϋ εισε έοώ, Φίλιππε, είπε ει- 
ρωνιχώς γυρίζοντας πρός τόν γαμπρό του, δέν έχη την τύχη τής περσινής.

— Τής περσινές ; άποχρίθηχε δ Φίλιππος με υφος άνθρώπου πού δέν χα · 
ταλαβχίνει τίποτα, σας όρχίζομαι πώς δέν θυμάμε τίποτα.

— Α λήθεια  } Ιίερίμενε εμέ θά σοϋ τό θυμίσω  Ας καθίσουμε χαι θά
σάς διηγηθώ την ΐσιορία τής περσινής πέρδικάς μου.

Καθίσαμε σέ μία ώραία τοποθεσία καί τριγύρω μας ξαπλώθηκαν χαί οί 
σκύλοι μας. Τό μέρος ποϋ διαλέξαμε ήτανε πολύ κατάλληλο γςά νά χά
νουμε σταθμό χαί ν’ άχούσουμε χαί τήν ιστορία.

— Λοιπόν, Ιξαχολούθησε ό γιατρός Σάβ μέ τόνο λίγο ειρωνικό, πέρισυ 
την ϊόια έποχή, γύριζα άπό έπιστημονιχή περιοδεία, άπό τά χωριά πού είνε 
σπαρμένα πάνω στό βουνό. ’ Ενώ χατέβαι.α άπό τό Rouagny άπην- 
τησα ενα άπό τούς πελάτες μου, τόν χύρ Γιαχεμένο περίφημο κυνηγό. Α 
πό μαχρυά ποϋ ¡ιέ είδε μοϋ φώναξε.

— Κύριε γιατρέ, έρχομαι αυτή τήν στιγμή άπό τό Pivière χαι ά 
φησα χάτι γχά σας στήν χ. Σάδ.

— Τί πράμα χύρ Γιαχεμένο
— Μιά πέρδικα που σχότωσα χ/τ̂ ς Plan de 1 E cureu il....................

Εέρω πώς άγαπατε αυτό τό κυνήγι χαί άμέσως έσχέφθηχα πώς θά έχανε
ή- ένα χαλό ψητό γιά σάς.

Εύχαρίστησα πολύ τόν χαλό άνθρωπο. Πραγματικά ή πέρδικα ψητή 
είνε μιά άπό τές άδυναμίες μου, χαί είνε κυνήγι άρχετά σπάνιο^ στό τόπο 

' μας. Καί ένώ έξακολουθούσχ τές βιζιτες μου ¿συλλογιζόμουνα^ μέ μεγάλη 
,- εύχαρίστηση τό δείπνο ποϋ μέ περίμενε. "Εβλεπα τήν πέρδ.χα μου τυ

λιγμένη μέσα αί φέτες λεπτές άπό λαρδί χαί σκεπασμένη μέ κληματόφυλλα 
νά ψήνεται σιγά, σιγά σέ μςά μέτρια φωτιά άπό ξύλα. Τήν φανταζόμουνα, 
έπειτα, μέσα σέ μ ιά  μακριά πιατέλα, πολύ ορεκτική και μυροδάτη χαι με 

) τήν φαντασία τής έστηβα χαί λίγο λεμόνι γςά νά τήν χάμω πλέον νόστιμη.
’ Ενώ μιλούσε, ή λαίμαργη φυσιογνωμία τοϋ γιατρού Ιφωτίζουνταν, τά 

r γαλάζια μάτια  του λάμπκνε χαί σκούπιζε μέ τό χέρι του τά υγρά χει

λια του. ,
— 'II ιδέα αύτή, Ιξαχολούθησε, μέ έχχνε νά στέχουμαι εύχαριστως στα 

χωριά του βουνοΰ χαί ν’ άχούω τές άτελείωτες φλυαρίες τών γυναικών και 
, ΰ ς  φωνές τών παιδιών ποϋ έβλεπα. Έ  Λ έδινα διαταγές και έγραφα συν- 

; ταγές, συλλογιζόμουνα τήν πέρδικά μου χαί αυτό μ ’ έκαμε ευθυμο καί ύπο- 

μονετιχό.

A. Ν. ΠαίΓκ^οπούλου, εις τύ όποιον άποιντ^ τ ις  άβρότητ« 
καί εύγένειαν προσωπικού ζηλευτήν.

Συνιστδψ.εν θερι/.ώς εις κάθε οικοδέσποινάν το επ ί της 
όδοϋ Κολοκοτρώνη, άρ. 3 νεοσύστχτον κκτάστηυ.ικ του κ. 
Ά σπ ιώ του Six προχ-ηθεικν κάθε είδους κονσέρβκς και ορε
κτικών καί ποτών κκ ί έδωδίχ,ων.

Εις κουτιά ευρίσκετε δ ι’ δλην την χειμερινήν περίοδον 
κονσέρβες άπο μπάμιες, μ.ελιτζάνες ϊμ,άν μ .παίλεντι, ά γκ ι-  
νάρες, φασουλάκια φρέσκα, π ιζ έλ ια , σπαράγκια.

Αί τ ιμ α ί των μέχρις άπ ιστεύτου εύθηναί, άπύ 1 1 )2— 2δρ.

Μαρμ,ελάτες άπύ όλα τά  φροϋτα, ροδάκινα, βερύκοκα, 
κυδώνια , μ,ηλα, αχλάδια . Τ ιμαί άπύ 2 — 3 δρ.

Κονιάκ, μ αστίχα , λικέρ, μπυρες μ.ε μ.άρκες εργοστασίων 
πρώτης τάξεως κα ί πάμφθηνα.

Γύρισα πολύ άργά σπίτι πολύ κουρασμένος, άλλά μέ μεγάλη όρεξη για 
τήν πέρδικά μου. Μόλις πλύθηκα καί άλλαζα φορέματα, κατέβηχα στην 
τραπεζαρία μουρμουρίζοντας ένα τραγουδάκι, όπου τό τραπέζι ήτανε έτοιμοι 
χαί ή κυρία Σάβ μέ περίμενε·

— Τί φαγί έχουμε άπόψε ; ρώτησα δήθεν άδιάφορος.
— Φίλε μου, άποχρίθηχε ήσυχα ή κυρία Σάβ, έχομεν τό χοιρομέρι 

που μα; ’έμεινε χθές καί άγχινάρες μέ λάδι καί ξείδι.
’ Εγέλασα μέ πονηριά, σάν άνθρωπος ποϋ ξέρει κάτι, χαί ειτα :
— "Ολα αυτά είνε χαλά γιά ν’ άρχίσουμε, άλλά τό πραγματικό φαγί, 

τό ψητό ;
— Ποιό ψητό ; δέν έχουμε ψητό.
— Πώς ; · · · Καί ή πέρδικα ;
—  Ποια πέρδικα, είπε ή γυναίκα μου χαί χοχχίνισε λ ιγάκ ι.
— *11 πέρδιχα ποϋ έφερε ό χύρ Γιαχεμένος . . . Τόν άπάντησκ σήμερα 

τό πρωί καί μου είπε πώς σοϋ τήν έδωχε στά χέρια σου.
— "Α ! είπε ή χ. Σάβ,χάπως άφηρημένη, ή πέρδικα, τώρα θυμάμαι.

- Έ  λοιπόν ; είχε μέ άνυπομονησία ό γιατρός.
— Τήν έστειλα στόν γαμπρό μ α ς . .  . . ’ Ειχέφτηχα πώς στό Παρίσι 

κύτό τό κυνήγι είνε σπάνιο χαί άχριβό, χαί τήν έστειλα στά παιδιά μέ τόν 
πρώτο σιδηρόδρομο......

Σέ βεβαιόνω άγαπητέ μου Φίλιππε, πώς έστειλα στό διάβολο τούς γαμ
προύς τούς άγαπηαένους άπό τές πεθερές τους. ’Ήμουνα χκταθυμωμένος νά 
αήν άπολαύσω αύτήν τήν πέρδικα ποϋ τήν συλλογιζόμουνα όλην τήν ήμέρα.. 
Αλλά τέλος άφοΰ πέρασαν αί είκοσι τέσσερες ώρες σ’ ¿συγχώρησα . . . .  

Ή τανε τούλάχιστο καλή ;
  Πεθερέ μου, άποχρίθηχε, σοβαρός ό Φίλιππος δέν ξέρω άν ήτανε

καλή ή κκχή . . . Σοϋ ορκίζομαι πώς ποτέ δέν δοκίμασα τά κυνήγι σας.
— Αυτό είνε πολύ περίεργο ! είπεν ό γιατρός. Γ ια συλλογίσου μπορώ 

νά σοϋ πώ άκριβώς τήν ήμεροιαηνία. "Ητανε 8 Σεπτεμβρίου,
Μήτε αύτήν τή μέρα μήτε άλλην είδα πέρδικα στο τραπέζι μου. . . Γω 

τήσατε τή γυναίκα μου I ’ Επειδή δ γιατρός ήθελε νά βρή τό μιστήριο τής 
πέρδικας έγυρίσα με στό Vivière. Μας περίμεναν γιά  τό πρόγευμα. Μό
λις κάθισε ό Φίλιππος είπε ατή γυναίκα του :

 Μάρθα, δ γιατρός σκότωσε σήμερα τό πρωί μιά πέρδικα. . . Θυμάσαι
άν πέρυσι ή μητέρα σου σοϋ έστειλε μιά ; Καί είσαι βέβαια ά/ τήν ¿λάβαμε

 ’Ελπίζω πώς τήν ¿λάβατε, είπεν ή κυρία Σάβ. ¿χω άκόμη τήν άπό-
δειξι τ ή ς  παραλαβής χαί δ γιατρός άρχετά ¿μουρμούρισε ! θυμάσαι Μάρθα 
ήτονε της Παναγίας τήν ήμέρα εκείνη.

— Ναι- βέβαια θυμάμε- άπεχρίθηχεν ή νέα γυναίκα.
— ’Α λλά είπε δ Φίλιππος δέν τήν φάγαμε αύτή τήν Πέρδικα χαί δέν μοϋ 

είπες τίποτα.
 -Οχι, φίλε μου, ήθελα νά χάμω μιά εύχαρίστησιν στό ιατρό που

περιποιήθηχε τή μικρούλα μας, χαί τοϋ τήν έστειλα μόλις τήν έλα β α .. .
 Τέλος, ε ίπ ε  στενάζοντας δ γιατρός, αύ;ός ήτανε Ισως ανύπαντρος ! \ς

ελπίσουμε,«τι θά έφυγε τήν πέρδ.χα.
(André Theuriet)
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ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΝ Σχολήν τής Έ -
νώσεως των Έ λληνίδων εφθασαν τά εκ Παρισίων ανα
μενόμενα υλικά καπέλλων ώς και μοντέλα. Αί έπιθυ- 
μοΰσαι νά προμηθευθουν τοιαυτα κυρίαι και νά συνδρά
μουν εν ταυτω  το φιλάνθρωπον έ'ργον τής Σχολής πα- 
ρακαλοΰνται να προσελθουν. Ωραι έπισκέψεως καθ’ 
¿καστην άπο τής 2— 5 μ .μ . Τιμαι μετριώταται.

Εις τον κ . Σκλέπα επ ί τής οδοϋ Κολοκοτρώνη απέναντι 
Βουλής ολα τα  ειόη της ταπετσαρίας, καναπέδες, πολυθρό- 
νες,καρεκλες,σκα^νια  τελευτα ίω ν σχεδίων καί a r t  nouveau. I 

Ε/.ι ττλεον κατασκευάζονται παραπετάσματα καί συγυ- I 
ριζονται αΐθουσαι καί γραφεία καί εστιατόρια μετά πολλής 
καλαισθησίας. Τ ιμαί εκτάκτω ς συγκαταβατικα ί.

Ζ Ι χ ρ ο ε χ ο ε λ ο υ ν ΐ ί ΐ ί  θερμώς αί κ. κ. συνδρομή- I 
τριαι μας, αί καθυστεροϋσαι τάς συνδρομάς των μέχρι I 
σήμερον νά σπευσουν εις έξόφλησιν των καθυστερου- I 
μένων. Τήν αυτήν παράκλησιν άπευθύνομεν και προς 
τάς κ .κ . άνταποκριτρίας και άνταποκριτάς μας.

ΗΡΧΙ^ΕΝ τακτικα το μ α 0 λ μ α του σιδερώματος 
εις τήν Ε παγγελματικήν Σχολήν. ’Ώραι διδασκα
λίας απο 8 12 και απο 2—5 καθ’ έκάστην. Διά
τας κυρίας τας έπιθυμουσας να στειλουν τάς υπη
ρέτριας των προς διδασκαλίαν, ώρισθησαν αί μεταμε
σημβρινά! ώραι. Διά τάς έπιθυμουσας νά μάθουν δΓ | 
ιδίαν χρήσιν ώρίσθησαν αί πρωϊναι ώραι. Γίνονται δε
κτά ασπρορρουχα διά σίδηρον εις τιμάς πολυ εύθηνάς. 
Υποκάμισα λούστρου και κάθε είδος σιδηρώματος.

Γ · Μ· Ζ Α Χ Α Ρ Ι Ο Γ Δ Α Κ Η Σ
Ό δ ο ς  Κ αΛ αμ ιώ του  9.

Ηλθε κοα πκλ ιν  ν) εποχ*/) των θερμών σκεπασμάτων του 
χειμώνος. Ο εφαπλωματοποιός κ . Γ. Ζαχαρουδάκτ)ς τεχ ν ί-  
της μοναδικός κατασκευάζει στρώματα καί εφαπλώμ ατα  καί 
μαξηλάρια μέ πολλήυ τέχνην καί καλλαισθησίαν καί διά 
τούτο προτιμαται απο τας ετοιμ.αζουσας προίκας των κορι- 
τσ ιών μητέρας. Εινε ο προμηθευτής όλων των μεγάλων ςε- i 
νοδοχειων, σχολείων ως καί των καλλίτερων οικογενειών ώς 
συνδυάζων μέ την καλήν εργασίαν καί τιμάς πολύ εύθηνάς.

. Ό  Τσάμης ό μοναδικός πλέον υποδηματοποιό; των κυ- | 
ριών, εορωπα'ίζων εις δλα, ε ίσήγαγε καί εδώ τό σύστημα I 
της επ ί ώρισμένον χρονικόν διάστημα έκπτώσεως των τιμών 
τών υποδημάτων του. Ό  'Οκτώβριος είναι σήμερον ό μήν 
του νεωτερισμού τούτου καθ’ ον μεγίστη συλλογή υποδη
μάτων ανδρικών και γυνα ικείων π ω λ ε ίτα ι μέ έ'κπτω-
σιν 3 0 % .

ΓΔΩΡ ΛΟΪΤΡΑΚΙΟΓ
,Λ ? ΰτε V ic lli °'3τε C o n tie x il ie , ούτε καμμία άλλη πηγή 
ύδάτων ήμπορεΐ νά συγκριθή μέ τό θαυματουργόν νεοό του 
Λουτρακιού, του οποίου τήν αποκλειστικήν πωλησιν έχει 6 
α . Ά ποστολίδης επ ί τής όδου Σταδίου.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α
ΠΑΤΣΙΦΑ ΚΑΙ ΤΙΟΓ 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΕΠΟΧΗ 1 9 0 1 - 1 9 0 2
, Ν εωτι%  μοναδικήν συλλογήν γυναικείων φορεμάτων και Ιπαν&φο- 

ριων και πάντων των σχετικών του γυναικείου στολισμού, γούστου δε κ*! 
τιμών I χ τ  ό ς σ υ ν α γ ω ν ι σ μ ο ύ ,  παρουσιάζει καί πάλιν εις τήν 
πελατείαν ίου το άνω χατάστημα.

Τιμοκατάλογος, Ιν περιλήψει, ώς επεται :
Φορέματα ολομάλλινα serges Homespum, gibeline ό πήχ. 2 .75— 9.7' 
Ταφτα εχ χαθαρας μετάξης, χρωματιστά χαι μαύρα δ πήχυς 3 .2 5 — 6-50  
Φουλάρια σκέτα χρωματ,στά tPongé) ό πήχυς 2 .25 .
Μεταξωτά χλαδωτά διά νυμφικά φορέματα έκαστος *ήχ. δρ. 4 .75  χαΐ ί νω 
Κοροέλλαι μεταξωται double face No 2 έκαστος πήχ. λεπ. 90 
Χειρόκτια δερμάτινα τού (Grenoble) ήγγυημένα, το ζεύγος 6 .5 0 .

Β ίλα πασης ποιάτητος χαΐ χρώματος, έκαστον από δρ. 1 καί άνω.
Δαντέλλαι και κεντήματα πάσης ποιότητος και χρώματος.
I αλάνια και πασμαντεριά νεώτατα.
^Ομδρέλλαι γυναιχείαι δι* ολας τάς περιστάσεις.
Αρώματα παρισινά τών διαπρεπεστέρων κατασκευαστών.

Κορσέδες τού τελευταίου σχήματος και πάσης ποιάτητος
Ζαχεται, Επανωφόρια και ΙΙελερίναι άπά δραχ. 25 και άνω
Κομβια μετάλλινα και σμαλτωμένα διά φορέματα και ζακέτας.

  »· *

Εις τό Κ ατάστημα του κ. Νικολ. Κυριαζη οδός Σταδίου 

και Κολοκοτρωνη άριθ. 3 πωλοΟνται τά  ΰδατα τής Έ τα ι- 

ρικς Σαριζης "Ανδρου εις δαμιζάνας καί φιάλας· προμήθεια 

α π ’ εύθείας έκ τών πηγών καθώς καί γλυκά  "Ανδρου Νε
ραντζάκια , Λεμονάκια κα ί "Ανθος.

Μια έπ ισκεψ ις άρκεϊ νά πεισθήτε διά τήν γνησιο’τη τά  των.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ  Β Α Ρ Β Α Ρ Ρ Η Γ Ο Σ
, Μετα^  ειδών,τα όποια πρέπει χάθε οίχοχυρά νά άνανεώνη χ α  

να συμτληροι πολυ συχνά είναι καί τά εί’δη τής μαγειρικής. Τώρα 
με τάς νέας τελειοποιήσεις των μαγειρικών ειδών, οί κόποι του μα
γειρείου απλοποιούνται κατά τό ήμισι και τά φαγητά τελειοποιούν
ται καί έςιδανιχεάονται.

Επισχέφθημεν τελευταίως τό έπί τής πλατείας 'Ηρώων κατά
στημα του κ. Ά ντ. Βαρβαρρήγου. Σωστός θησαυρός ειδών μαγιιρι- 
κής, άπό τής ποικίλης εςελίξεως τής κατσαρόλας μέχρι τών απει
ροπληθών μηχανημάτων, τά δποΓα δεν στοιχίζουν τίποτε σχεδόν, 
άλλά στολίζουν τό μαγειρεΐον καί ελαττώνουν αίσθητώς τήν έργα- 
σίαν καί τόν κόπον. Σίδηρα διά σιδέρωμα, φόρμαι, θερυάστραι εις 
ποικίλα είδη καί τιμάς πολύ εύθυνάς, τέλος 5 ,τι ήαπορή νά όνειρο- 
πολήση ή^τελειοτέρα οικοκυρά. ’ Επίσης δέ δλα τά ειδη τής οικο
δομικής από τό μικρότερον καρφί, έως τά πλέον πολυτελέστερα 
και τελειότερα έξαρτήματα, χρήσιμα διά μεγαλας καί πλουσίας ο’.κο- 
δομας.

ΩΡΟΛΟΓΟ Π 01ΕΙΟΝ
Κ α ς  Κ α ρ ο λ ίν α ς  Κ υ ρ ε α ζ ή  ϊ*οκολά?εβ ιτς

Ε ν Πειρηιη Λ ιασΐαύρωσις Λεωφόρων Μ ονννχίας χαι ’Αθήνας

Οικία Μεταξα

Το ώρολογοποιεΐον τοΟτο διευθύνεται παρά τής κ. Καρο

λίνας Κυριαζη Ν ικολαιεβιτς, ή'τις αναλαμβάνει πάσαν έπ ι-  

διόρθωσιν ώρολογίων, καί παρέχει έκ του εργοστασίου της 
καινουργή το ιαυτα  εις τιμάς πολυ συγκαταβατικής.


