
Ε τ ο ς Ι Β Έ ν  Ά Θ Η Ν Α ΙΣ  Tfi 19  ΟΚΤΟΜΒΡΙΟΪ 1902 Ά ρ ιθ . 721

/ Ο

( ¿ΣΥΝ ΔΡΟΜ Η Ε Τ Η Σ Ι Α  }
) ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑ 0
Διά τό Έ σω τερ ιχύτ Αρ. 5 ) 

ί< Διά τό Έ ζω τερ ιχότ Φρ·\'· 8 X

^ ΓΡΑΦΕΙΟΝ δΙ ε ΥΘΥΝΣΕΩΣ (;
Π 27-όδος Πανεπιατημίου-27 Π

0 Γραφεχον ανοικτόν καθ’ X 
ί έχάστην από 10— 12 π. μ. .)

(| Πασα παρατήρησες έπ'1 X 
! τής αποστολής τοΰ φύλλου Ί 
/γίνεται δεκτή μόνον εντός )
■ ^¿κτώ ήμερων.

^  )Κ

των

Ε Β Α Ο Μ Α Α Ι Α Ι Α
Σ Τ Ν Τ Α Σ Σ Ο Μ Ε Ν Η  ΤΠ Ο  KYPI Í1N

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Κ Α Λ Λ ΙΡ ΡΟ Η  Π Α ΡΡΕ Ν

Σ υ ν δ ρ ο μ η τ α χ  έγγ ρά φ ο ντα χ ε ίς  τό  Γ ρ α φ ε χ ο ν  τ η ς  

’ Ε φ η μ - ε ρ έ δ ο ς  τ ω ν  Κ υ 4ο ε ώ ν
καί παρά χοΐς βιβλιοπωλείοις Βίλμπεργ καί «’Εστίας»

Έ ν  τω Έξωτερχκω δέ παρ’ άπαόχ τοχς xc.k . 
άντχπροόώποχς ιΐμών.

υ ρ ι ω ν

Δια τα ανυπόγραφα αρθρα 
, εδθύνεται ή συντάκτις α&τών

; Κ“ ΚΑΑΛΙΡΡΟΗ ΠΑΡΡΕΝ

Σώματα πλήρη παρελθόντων έτών εύρίσκονται παρ’ ήμΓν 
και παρ’ άπασι τοίς κ.κ. αντιπροσώποις ήμών.

y T i πεμπΙμενα ήμΐν χειρό- ^ 
Q γραφα δημοσιευόμενα ή μη δέν V 
X έπιστρέφονται. — Ανυπόγραφα X 
X και μή δηλοΟντα τήν διαμονήν X 
Π της άποστελλοΰσης δεν είναι [ι 
X δεκτά.-Πασκ άγγελία άφορώσα X 
X εις τας Κυρία; γίνεται δεκτή. X

Λ  Ai μεταβάλλουσαι διεύθυν- Q 
X σιν όφείλουσι ν’ άποστ^λλωσι ο 
w γραμματόσημου 50 λεπτών \ 
Λ  πρός έκτύπωσιν νέας ταινίας. ()

Π Ε  Ρ I ΕΧ 0 ΝΙ Ε Ν Α 1
Τα Διαζύγια. — Ή  πλουσιωτέρα γυνή του κόσμου, (ύπό δος Ε ι-  | 

ρήνης Νικολα!δου;.-Αί Άγγλίδες ε’.ς τήν Φιλανθρωπίαν, (υπό κ. 
’Ελένης Γεωργιάδου).— Τό Νέον Συμδόλαιον.— ΓυναΓκες αθλητριαι, 
(ύπό δος Ειρήνης Νικολαίδου ). - ’Αλληλογραφία. -  Συμβουλαί.- 
Εΐδοποιήσεις.— Έπιφυλλίς (μετάφρ. δος Ειρήνης ΝιχολαΐΒου). ^

Τ Δ  Δ ΙΑ Ζ Υ Γ ΙΑ
Ε '.

*0 φόβος άλλως τε έδημιούργησε και διά τον άνδρα αυτόν
τόσον δύσκολον,τόσον άμφίβολον,τόσον ψευδή Θέσιν,ωστε ^αυ
τός πρώτος νά ύποφέρνι τάς συνέπειας τής παρκλογου χυτής 
διατάξεως. Αυτός νά δημιουργή περί αύτόν μίαν άτμοσφαϊ- 
ρχν ψευδή, τεχνητήν, μισητήν, ή όποίχ έπεκτεινεται άπό 
τής γυναικός είς τά παιδιά, είς τους υπηρετχς και είς τους 
συγγενείς και γονείς άκόμη, δταν τό γήρας τούς Θέσνι εις ά- 
πόταξ.ν ή ή άνάγκη τούς ύποβάλει είς συνοικισμόν μετά 

των υίων των.
Καί έτσι ό άνδρας άπό μέλους άγαπητοΰ τής οικογένειας 

καί προστάτου στοργικοΟκαί συμβούλου φυσικου και στηρίγ
ματος πολυτίμου μεταβάλλεται είς φόβητρον, είς τύραννον, 
είς δεσπότην, προ τοΰ οποίου 6λοι χαμηλόνουν τήν φωνήν 
καί κύπτουν τήν κεφαλήν καί χάνουν το θάρρος τής ειλικρί
νειας καί τήν δύναμιν του λόγου καί τύ δικαίωμα τής ίδίας 
βουλήσεως καί τής ίδίας αυθεντίας.  ̂ ^

Καί το κακόν δεν περιορίζεται δυστυχώς εως έδώ. Ολοι 
αύτοί οί φοβισμένοι, οί ύποτεταγμένοι, οΐ αμέσως ή εμμέ
σως, οί έπισήμως ή άνεπισήμως δουλεύοντες είς τον ίδιον 
αύθέντην, ένεκα τής κοινής τύχης, ήν δημιουργεί είς αύτους 
ό φόβος, συνδέονται στενώτερον μεταξύ των, καί άσυνηδει- 
τως τό αίσθημα τής άλληλοβοηθείας, τής άλληλοϋποστηρι- 
ξεως καί τής αλληλεγγύης τούς άδελφόνει, τούς συνασπίζει

πρός κοινήν καί άμοιβαίαν ύπεράσπισιν απέναντι ένος και 
μόνου, ό όποιος διά νά είναι ό ισχυρότερος— οταν είναι πραγ- 
ματικώς, διότι συχνά στερείται καί αύτοΰ τοϋ προνομίου 
γίνεται καί ό έχθρικώτερος.

Ή οικογένεια τότε μεταβάλλεται είς δυω εχθρικά στρα
τόπεδα, των οποίων τό έν καταρρρίπτει ο,τι το αλλο οίκο- 
δομεϊ, δχι βεβαίως μέ πρόθεσιν καί προδιαγεγραμμενον σχε- 
διον, αλλά μοιραίως, μέ τό έ'νστικτον τής εχθρικής διαθέσε- 
ως καί του επαναστατικού όρμεμφύτου, τό οποίον εδημι- 
ούργησε πάντοτε ή τυραννία καί ή δουλειά καί ό φοβος.

Ή  σπατάλη τής γυναικός καί ή αδιαφορία της διά την 
ακμήν τοϋ οικογενειακού πλούτου καί ή ακράτητος επιδο- 
σίς της είς τήν πολυτελείαν και εις τας ματαιότητας τής 
ζωής δεν έχουν κανέν άλλο έλατήριον, κανένα άλλον μο
χλόν άπό τόν φόβον. Φοβείται, αρα δεν άγαπό:· Κα» αφοϋ 
δέν άγαπά, άδιαφορεϊ διά τά συμφέροντα τοϋ συζυγου aat 
ρίπτεται ακράτητος είς ολα τά άνόητα καί ματαια πραγ- 
ματα,τά όποια τήν άπασχολοΰν ευχάριστα καί κάμνουν τας 
άλύσεις της μαλακωτέρας καί την ψυχήν της ολιγωτερον 
εύαίσθητον. Καί ή άστασία τής καρδιάς τής γυναικός και 
ή έπακολουθοΰσα προδοσία, είς τον φοβον aat παλιν εχει 
τό κύριον έλατήριόν της. Φοβείται, αρα δεν αγαπά· Και 
βμως ή φύσις, ή όποία είναι καλή και γενναία, και μόνον 
διά τής άγάπης διαιωνίζεται, έχει εφοδιάσει καί τήν ψυχήν 
τής γυναικός μέ τήν μεγάλην άνάγκην τής άγαπης. Και 
ένφ τής ύπεσχέθησαν τήν αγάπην καί τής άνοιξαν διά μίαν 
στιγμήν τάς θύρας τοΰ παραδείσου αυτοΰ, και την έκα
μαν νά όνειρευθγ ευτυχίας καί νά σκιρτήσν) άπό χαράς, 
αίφνης ό φόβος μέ τόν δυνατόν γρόνθον του άφύπνισε τήν 
γυναίκα άπό τό ώρχϊον ονειρον καί αί θύρκι τοϋ παραδείσου 
τής εκλείσθησαν καί ή ευτυχία καί ή χαρά επέταξαν, χω
ρίς καμμίαν ελπίδα νά γυρίσουν ·πίσω.
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Καί επειδή ή άνάγκη -rvjí αγάπης είναι μεγαλειτέρα άπδ 
τήν φωνήν της φρονήσεως καί άπδ τά νομοθετήματα τής 
ηθικές, η γυνή γίνεται άστατος καί προδότις.

Καί η κακία τής γυναικός τον φόβον καί πάλιν έχει ώς 
πρωτοστάτην καί δημιουργόν. Την τυραννοϋν καί φοβείται 
νά άντιστή, την πιέζουν καί φοβείται νά όμιλήσν). Καί μέσα 
εις την ψυχήν της συνωθεΐται δΓ αύτδ δλη ή χολή της α 
δικίας καί της πιέσεως, ή οποία μέ τον καιρόν της δηλη
τηριάζει τδ αίμα καί την κάμνει κακήν καί ζηλότυπον διά 
την ευτυχίαν των άλλων καί φθονεράν διά τάς ελευθερίας 
των καί μνησίκακον μέχρι σκληρότητος.

Καί τδ ψευδός τής γυναικός τί άλλο έχει ώς έλατήριον 
παρά τδν φόβον j Φοβείται άρα δεν άγαπ^· Καί επειδή 
δστις φοβείται, ειξεύρει δτι δεν δύναται νά λέγγι δ,τι σκε 
πτεταί άτιμωρητεί, καί έπειδη είναι υποχρεωμένη νά λέγγι 
δ,τι θέλει εκείνος, τδν όποιον φοβείται, εξαναγκάζεται παρ’ 
αύτοΰ τούτου του άνδρδς εις την ψευδολογίαν, την οποίαν 
άρχικώς μέν δημιουργεί ή ανάγκη, μέ τδν καιρόν δέ καθιε 
ρόνει ή συνήθεια.

Ό λα, μά ολα τά ελαττώματα της γυναικδς καί ώς αν
θρώπου καί ώς συζύγου τά δημιουργεί ό φόβος, τδ αίσθη
μα αύτδ τδ κτηνώδες, τδ ηλίθιον, τδ μωρόν, τδ οποίον ε · 
θεσαν οί θεμελιωταί τού γάμου, οχι διά την προάσπισιν 
τής ευτυχίας του συζύγου, καί τής ήσυχίχς του καί της τ ι
μής του, άλλά διά την καταστροφήν αυτών.

Καί διερωτάται, φυσικά, κάθε άνθρωπος λογικός, κάθε 
άνθρωπος,ό όποιος θέλει νά έμβαθύνν) εις δλα αυτά τά κοι
νωνικά ζητήματα καί νά τά μελετήσγ βαθύτερα, πώς είναι 
δυνατδν έκκλησία ή ότοία έθεμελιώθη επί της μεγάλης καί 
άπεράντου αγάπης του ίδρυτοΰ της, νά έχ/] μεταξύ τών 
άρχχιοτέοων μυστώ·' της άνδρας, οί όποιοι διά μιας μονον 
φράσεως των άπεμά κουνάν την αγάπην άπο την οικογένειαν 
καί έγειναν αυτοί οί ίδιοι οί πρώτοι διαζευκτα'ι εκείνων, 
τούς όποιους ό Θείς εις τδ μεγάλον έργον της φυσεως ήθε 
λησεν ηνωμένους καί αγαπημένους.

Ή ε ε ς  τ δ  φύλλον τής  π ρ ο π α ^ ελ θ ο ύ σ η ^  Κ υ ρ ια κ ή ;  
ϊΰημ.οσεευθεισ'χ μ .ελέτη  π ε ρ ί τής έκποειΠεύσεως 

& ν Ρ ω α σ ε ίω ν ,  ή το  έ 'ργον τής  Ώος ΒΛ. ΓΑ· 
ΒΡΙΗΛΤΛΟν θ υ γ α τ ρ ό ς  τ ο ϋ  σοναδέλφ οο δ ι-  
ευΟ οντοϋ τής  « Ά κ ρ ο π ό λ ε ω ς .

Ε έ ς  τή ν  ο ο μ π * 6ή  νεά νεδα , τή ν  δεά στρωτήν φο
ρά ν  π α ρ ο υ η εα ΐο μ έν » )ν  ως δη4μ.ο«εογρ ά φ ον, ευ - 
χόμ-εθοε εί>δοκιμ.κ4αεν ε ις  τ δ  «ιτάδεον, εές τ ο  ό - 
«ο εο ν  ό  π α τή ρ  τκ,ς τό π ο ν  έττεφανή κ α τέλ α β ε 
θέσεν.

Η ΠλΟΤΣΙΩΤΕΡΑ ΓΤΝΗ Τ Ο ΐ ΚΟΣΜΟΤ
ΕΙΝΑΙ Η ΕΤΤΤΧΕΣΤΕΡΑ ;

Γυνή επιχειρηματία'.... Αί λέξεις αύταί περικλείουν 
τδν χαρακτήρα καί την ιστορίαν τής κυρίας Γκρέϊν. Δεν 
ήτο κακή σύζυγος καί μήτηρ, άλλ’ αί « επιχειρήσεις» εϊνε 
ό κύριος σκοπός τής ύπάρξεώς της, ή πρώτη της φροντίς, 
αύτή ή ζωή της. τΗτο άπορος μικρά κόρη, όταν έφανερώθη

ή κλίσις της. Ή  δρασς, τοΟ πατρός της έξησθένησε: μόλις 
λοιπδν έμαθε καί έδιάβαζε, ήτο καθήκον καθημερινόν δ ι’ 
αυτήν νά τοϋ άναγινώσκει μεγαλοφώνως τά χρηματιστικά 
νέα ολου του κόσμου. «"Εμαθα οίίτω νά γνωρίζω, διηγεί
ται, τί ήσαν τά γραμμάτια, αί όμολογίαι, πώς έκυμαί- 
νοντο αί άγοραί, τί έσήμαινον αί λέξεις «υψωσις» καί «κα
τέβασμα»· καί ουτω έφθασα εις την ηλικίαν τών δέκα πέντε 
ετών καί μ ’ έστειλαν εις τδ γυμνάσιον τής Βοστώνης. Έ -  
γνώριζα τότε τάς τραπεζιτικάς εργασίας, πολύ καλλίτερα 
άπδ περισσοτέρους άνδρας, οί όποιοι άκολουθοΰν τδ τραπε
ζιτικόν στάδιον.»

Ή  γυμναστική, ή ιππασία καί άλλαι υπαίθριοι άσκή- 
σεις έκαμαν τήν δεσποινίδα Καίτη, Howland Robinson την 
κατόπιν κυρίαν Green, ρωμαλέαν.

"Εχασε τδν πατέρα της τδ 18 6 5 καί αύτή ύπήρξενή με- 
γαλειτέρα λύπη τής ζωής της. Μεγάλη μερίς άνθρωπων τοϋ 
δικαστικού κόσμου=Τά κοράκια τής θαυμασίας κωμωδίας 
τοϋ Becqne— έπέπεσαν επί τήν κληρονομιάν,ή όποία άνήρ- 
χετο εις τδ ποσδν τών τριάντα πέντε εκατομμυρίων φράγ
κων. Ά λλ ’ ή Καίτη Robinson δέν ήτο αμαθής καί άδύ 
νατη ορφανή· καί μέ μεγάλην ενεργητικότητα ύπερασπι- 
σθη τά συμφέροντά της. Έ ν  τούτοις τά κορακια δεν άπε- 
μακρύνθησαν άκόμη, καί έως σήμερα ή κυρία Green δεν 
ήδυνήθη νά ξεκχθαρίσν) παρά δεκαπέντε έκατομμύρια.. .Δέ
κα πέντε έκατομμύρια δέν εϊνε βέβαια εύκαταφρόνητον πο
σδν καί πόσαι έργασίαι έμελλαν νά γίνουν με το ποσον αυ
τό. Εις διάστημα μιόίς ημέρας, ή κυρία Green ηύξησε μέ 
δέκα έκατομμύρια φράγκα τδ ενεργητικόν τής τραπε- 

ζης της.
Πρέπει ν’ άποδώσωμεν μόνον εις τήν τύχην ή εις την ε 

νεργητικότητα τής μεγάλης αυτής οικονομολόγου Άμερι- 
κανίδος τήν καταπληκτικήν αυτήν τών δολαρίων αύξησιν;'Η 
Green ισχυρίζεται, δτι άνεκάλυψε τδ μυστικόν τής επιτυ
χίας της άκολουθοΰσα κανόνα πολύ άπλοϋν τδν όποιον ποτέ 
δέν παρημέλησε ’. «Ήγόραζε όταν όλος ό κόσμος έπεθύμει 
νά πωλήσγ καί έπώλει όταν όλοι έπιθυμοΰν ν’ άγορασουν». 
Καί ομως άκολουθοΰντες τήν άρχήν αυτήν πολλοί κερδο- 
σκόποι κατεστράφησαν.

Βεβαίως ή φρόνησις ή όποία ύπηγόρευσεν εις τήν κυρίαν 
Green ν’ άκολουθήσγ τον κανόνα αυτόν δέν εϊνε παρά τδ 
ήμισυ τής ιδιαιτέρας αρετής ένδς οικονομολόγου. Ό  επιχει
ρηματίας κατέχει πνεύμα ξεχωριστόν, μαντικήν ικανότητα, 
τήν όποιαν τίποτε δέν άντικαθιστά καί ή οποία διά κανε- 
νδς μέσου δέν αποκτάται. Εϊνε τδ μυστικόν δώρον τής 
φύσεως.

*Η κυρία Green εϊνε σήμερον αληθινή δύναμις. Ή πραγ
ματική άξία τής περιουσίας της εϊνε τριακόσια έκατομμυ ■ 
pta φράγκα, άλλ’ ό αριθμός αυτός εϊνε καί πάλιν κατά προ- 
σέγγισιν, διότι ή κυρία Green έχει τήν ιδιοτροπίαν νά μην 
λέγγ τδν ακριβή άριθμδν τών έκατομμυρίων της.

Γνωρίζουν δτι τδ μεγαλείτερον μέρος τής περιουσίας της 
εϊνε εις ύποθήκας καί δτι άν μίαν ημέραν οί όφειλέται τής 
κυρίας C re e l έπαυαν νά πληρώνουν τούς τόκους τών υπο
θηκών, είκοσι οκτώ έκκλησίαι διαφόρων δογμάτων, τέσσα-
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ρα ιεκροταφεΐ», εμπορικοί οίκοι, ίδιωτικαί κατοικιαι, έπαυ I 
λεις, έργοστάσια, καί χιλιάδες στρέματα γής θά περιήρ- 
χοντο εις τήν κυριότητά της. Καί δμως ή περιουσία αύτη, I 
ή σχεδόν τρομακτική δέν φθάνει τάς περιουσίας τοϋ Rock· 
feller καί τοϋ Vanderbilt, των βασιλέων τοϋ χαλκού, του 
σιδήρου καί τοϋ πετρελαίου.

Δυνάμεθα νά βεβκιώσωμεν δτι καμμία ζώσα γυνη, η ό 
ποία μόνη έκαμε τήν περιουσίαν της δεν εινε πλέον πλου

σία άπδ τήν κυρίαν Green.
’Ολίγη περιουσία άπομχκρύνει την εργασίαν πολλά πλου- I

τη τήν επαναφέρουν.
‘Η κυρία Green, άπδ τάς επτά τδ πρωί με τδ τραμ η I 

μέ τδ άτμόπλοιον πηγαίνει εις τήν Τράπεζάν της τής Δε 
κάτης τετάρτης όδοϋ.’Εκεΐ πισω απο δωδεκάδάς υπάλληλων 
βλέπει τήν άλληλογραφίαν της, δέχεται δσους τήν ζητούν, 
εξελέγχει τήν εργασίαν τών υπαλλήλων. Προς το μεσημερι I 
προγευματίζει εις τδ πλησιέστερον ξενοδοχειον και άν καμ 
μιά σπουδαία έργασία τήν κρατή εις τδ γραφεΐον, δεν προ- I 
γευματίζει διόλου. Τδ βράδυ φεύγει απο την Τρκπεζαν της I 

ή τελευταία.
Μέ κάθε ταχυδρομείου λαμβάνει πολυάριθμους αιτήσεις I 

βοηθημάτων. « ’Εάν άπαντοϋσα εις δλους οσοι ισχυρίζονται I 
δτι εϊνε συγγενείς μου, λέγει,θά είχα σχεδόν τοσους έξαδελ I 

φους δσα έχω δολάρια.
Χωρίς νά εϊνε ευαίσθητος ψυχή,κυρία ή Green εϊνε φιλάν 

Ορωπος μέ ιδιαίτερον τρόπον, καί ή φιλανθρωπία της δεν 1 
ομοιάζει μέ τήν ελεημοσύνην. Αί άτομικαί δυττυχίαι ολί
γον τήν συγκινοϋν.. . . ’Αλλά ύπερηφανεύεται νά σώσγ αίφνης 
μίαν πόλιν, ένα προάστειον τοϋ Σικάγου. Φαίνεται οτι η 
φροντίς νά κερδίζγι χρήματα, κατέστρεψε εϊς τήν παράδοξον 
αυτήν γυναίκα, σχεδόν δλας τάς άναγκας τής τέχνης και | 
τοϋ αισθήματος. Δέν πηγαίνει ποτέ εις τδ Θεατρον, δέχε I 
ται πολύ ολίγον, δέν διαβάζει παρά τάς έφημερίδας. Βε
βαίως δπως δλοι οί χρηματισταί είδε πολύ πλησίον τήν 
άσχημον δψιν τής άνθρωπίνης ψυχής. ’Αποφεύγει τδν κόσμον 
καί θέλει νά μένγι άνώνυμος άπαρατηρητΟς. Οταν περνγ τδ ] 
άτμόπλοιον, τδ όποιον τήν φερει κάθε πρωί απο το Hobo
ken εις την Νέαν Ύόρκην τά πολύ απλά φορέματα της και 
τδ παλαιό γούνινο επανωφόρι της δέν ελκυουν την προσοχήν 
κανενός, άλλ’ εϊνε δύσκολου νά μήν παρατηρηθγ το εϊλικρι- | 
νές πρόσωπον, τδ ισχυρόν στόμα, τά στακτια ώ; χάλυφ 
μάτια, τά πολύ οξέα, τά φρέσκα άκόμη μάγουλα τής εξη

κοντούτιδος αύτής γυναικος.
Εις τδ Hoboken κατοικεί μίαν πολυ ταπεινήν κατοικίαν 

μέ δύο πατώματα. Εϊς τδ ηλεκτρικό κουδοΰνι τής εισόδου 
εϊνε γραμμέναι αί λέξεις «C- Dawey»-Deway  ̂ εϊνε τδ 
δνομα τοϋ εύνοουμένου σκύλου τής κ. Green—και με το 
αέσον αύτδ έξασφαλίζει τήν ησυχίαν της.

Καμμία πολυτέλεια εις τδ εσωτερικόν τής οικίας ̂ της. 
Ή  αϊ'θουσα δέν εϊνε παρά δωμάτιον μ ’ ένα τραπέζι, μ ενα 
καναπέ καί τρεις πολυθρόνες. Εικόνες τινές μέτριας τέχνη, 
γάτων καί σκύλων στολίζουν τούς τοίχους.
’Επί τής έστίας ένα μπουκέτο άπδ κόκκινα τριαντάφυλλα, 

καί ενα μπουκκλάκι μέ βιολέτΓΧ,έντιπροσωπεύουν τήν γυ ·

ναικείχν καλαισθησίαν,άλλα σημειώσατε οτι τα τριανταφολ 
λα εϊνε τεχνιτά καί ότι ή μυρουδιά δεν εχει άνοιχθ^.

Ή  τραπεζαρία μικροτέρα άπδ τήν α"θουσκν περιέχει ενα 
μπουφέ, ένα τραπέζι καί τεσσαρες καρεκλες εκεί η κυπριά 

I Green δείπνα πολύ γρήγορα κάθε βράδυ. Πολύ κουρασμένη 
άπδ τήν εργασίαν τής ημέρας, κοιμάται ενωρίς' άλλοτε ε- 
διάβαζε τοϋ άνδρός της κάθε βράδυ. Ό  υιός της Ned ζει 

1 εις τδ Τέξας, δπου διευθύνει τδν κεντρικόν σιδηρόδρομον, ό 
όποιος άνήκει εϊς τήν μητέρα του. "Εχει κάτι,άπο τον χα
ρακτήρα τής μητέρας του, εινε απο τους ολίγους έπιχει^η 
ματίας. Ή  δεσποινίς Συλβία Green ζή πολύ περιωρισμένη 
καθώς οί γονείς της. Εϊνε υψηλή, ευχάριστος, έξυπνη, χ ω 
ρίς κκμμίαν ενεργητικότητα θελήσεως,δπως ή μητέρα της, 

ί διότι αί ΐδέαι τής κυρίας Green διά τήν άνατροφήν εϊνε 
πολύ άντιφατικαί μέ τδν χαρακτήρά της καί τήν ζωήν της.

*Η κυρία Green έχει ιδιαιτέρας ιδέας διά τήν άνατρο-

φήν τών παιδιών. ^
« Ή  θέσις τής γυναικός, λέγει, εϊνε εντός τής οικίας». 

Ήμπορεΐ κανείς νά τήν έρωτήσν) διατί αύτή  ̂ δεν έμεινε 
εις τήν οικίαν της, άφοΰ δέν εϊχεν άνάγκην νά έργασθ? διά

νά ζήσν). ν
« Μία κόρη δέν πρέπει νά υπανδρεύεται πολυ νεα, πριν

νά γνωρίζνι τί κάμνη. Πρέπει νά έκλέγγ μέ προσοχήν τδν 

σύζυγόν της, ϊδίως άν εϊνε πλουσία.
« Ή  κόρη αου δέν ήτο προωρισμένη διά νά μέ άκολου- 

θήση. Γνωρίζει άρκετά πράγματα διά νά διοικήσν, τήν π ε 
ριουσίαν της- άλλά δέν θά επιθυμούσα νά τήν ί'δω άκολου-

θοΰσαν τά βήματά μου. ,
Αύτη ή έξομολόγησις περικλείει κάποιαν μυστικήν λύπην.

| Καί φαίνεται δτι ή κυρία Green δέν εϊνε πολύ εύτυχής με

δλα τά έκατομμύρια της. , ,
Οί όλίγοε φίλοι οί όποιοι γίνονται δεκτοί εις την οικίαν 

της παρατηρούν τήν άνέκφραστον θλΐψιν τοϋ προσώπου τής 
ί κ Green. Τά μάτια της τότε μόνον φωτίζονται, δταν προ- 

φέργ τ ’ δνομα τοϋ υίοΰ της Ned, άλλά δέν φαίνεται άλη- 
θινά εύχαριστημένη παρά δταν περιποιήται τδ μικρό σκύλα

I κι της. t , ,
*Η κυρία Green άρέσκεται νά λεγγ οτι υπεφερε πολυ.

Περιστάσεις δυσάρεστοι, εϊνε άληθές, έπετάχυναν τδν θάνα
τον τοϋ πατρός της, άλλά τήν δοκιμασίαν αύτήν τήν έχουν

I ύποστή καί πολλοί άλλοι.
Μετά τδν θάνατον τοϋ πατρός της κατελήφθη άπδ πα- I ραδόξους φόβους. Ύπεοασπιζομένη τήν περιουσίαν της, δεν I ήδύνατο νά κοιμηθή, ούτε νά ήσυχάσγ, φαίνεται δέ δτι ό 

χρόνος δέν τήν ησύχασε διόλου, διότι κατά ’Απρίλιον έζη- I τησε καί έλαβε τήν άδειαν νά φέργι διαρκώς μαζύ της ενα I ρεβόλβερ· εϊνε ή μόνη γυναίκα τής Νέας Ίορκης, ή οποία

I έχει άδειαν όπλοφορίας.
Δέν εϊνε μόνον οί υπερβολικοί φόβοι της,οί όποιοι τείνουν

I νά μάς δείξουν δτι ή γυνή αύτή ή πάρα πολύ ενεργητική
I καί τελείως νοήμων δέν εϊνε δν τέλειον καί κανονικόν.I Ό λαι αί διανοητικαί της δυνάμεις έχουν τελειοποιηθή
I εϊς μίαν μόνον διεύθυνσιν· εϊνε γυναίκα τοϋ χρηματιστηρίου

'  καί ούτω ή διανοητική ισορροπία έχάθη.
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Ή  κυρία Οΐ’βθΟ δεν έχασε εντελώς το αίσθημα τής ά- 
γαθότητος, τής καλωσύνης, τής άγάπνις, άλλα τά αισθή
ματα αυτά είς αύτήν έλαβαν ιδίας μορφάς. Δύναται νά πε- 
ριποιηθνί ενα πληγωμένον, άλλ’ ή άνθρωπότης τής έμπνεει 
άκατανίκητον δυσπιστίαν.

Ή  κυρία Ογθθιι άγνοεϊ τήν χαράν τής ζωής, την άνεσιν, 
τήν εύθυμίαν. Οί τοίχοι της τράπεζας τνίς κλείουν τον ορί
ζοντα της. Δεν γνωρίζει άκόμη [χέ τα χρήματά της νά δη
μιουργέ την ευτυχίαν ούτε εκείνων που υποφέρουν, ού'τε των 
ίδικών της, ουτε την ίδικήν της. Πώς λοιπδν δύναται νά 
είνε εύτυχής;

Δύνανται νά την κατηγορήσουν, θά έχουν άδικον νά την 
ζηλεύσουν πρέπει νά την λυπούνται.

(Κατά τό γαλλικόν.) Ε ίρήγη Ν ιχο.Ιά ίδον.
   ~ -------------------

Α Ι  Α Γ Γ Λ ΙΔ Α ΙΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΠΤΙΚΗΝ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΝ

Αί Άγγλίδες της καλής τάξεως είναι κατά το πλεΐστον 
ευφυείς καί πολύ άνεπτυγμέναι. "Εχουν ώς έκ τνίς υγιούς 
φυλής των μεγάλην δύναμιν εις την εργασίαν καί τάσιν προς 
άμεσον καί αποτελεσματικήν δράσιν. Καί δι’ αύτδ ευθύς ώς 
ηρχισαν νά άναμιγνύωνται εις τά ζητήματα, τά όποια απα
σχολούν σήμερον τάς πολιτισμένας κοινωνίας, έπελήφθησαν 
την λύσιν αυτών διά του πρακτικωτέρου τρόπου.

Τό στάδιον της ένεργείας των ηύρύνθη τάχιστα. Καί κα- 
τώρθωσαν νά άνταποκριθοΰν τελείως διά τής δεξιάς κατανο
μής της εργασίας καί τνίς ειδικές έπιδόσεως ώρισμένων προ
σώπων εις κάθε είδος αύτής.

Καί πρωτίστως άρχισαν νά έργάζωνται άποκλειστικώς 
εις τούς κλάδους τνίς φιλανθρωπίας, αλλά φιλανθρωπίας, 
εντελώς άνωτέρας καί διαφόρου τής μέχρι σήμερον παραδε
δεγμένης. Διότι έσκέφθησαν νά δημιουργήσουν την οικονο
μικήν ευεξίαν τών εργατικών τάξεων διά της ηθικές εξυψώ
σεων αύτών. Δηλαδή ήθέλησαν νά καταστήσουν τήν ελεη
μοσύνην περιττήν, έξασφαλίζουσαι εργασίαν εις τον εργάτην 
καί προάγουσαι αυτόν ηθικής, ώστε νά τελειοποιή τήν ερ
γασίαν του έν τφ ίδίω συμφέροντί του. Άντελήφθησαν πρώ- 
ται αύταί τήν ανάγκην της ένώσεως τών εργατικών τάξεων, 
διά της ίδρύσεως συνδικάτων, επαγγελματικών σχολείων 
καί παρομοίων ιδρυμάτων.

Φυσικά ή ευεργετική δρασις των ήρχισεν άπό τάς έργά— 
τιδας γυναίκας, αί όποϊαι όμως πολύ δυσκόλως μορφώνονται 
καί δυσκόλως ήθικοποιοΰνται, ενεκεν ελαττωμάτων κτηθέν- 
των έκ παρελθόντος πολύ φαύλου καί πολύ διεφθαρμένου. 
Καί δι’ αυτό ή τύχη της Άγγλίδος έργάτιδος ύπό κοινωνι
κήν καί οικονομικήν έ'ποψιν είναι πολύ χειροτέρα τνίς τύχης 
τών λοιπών ομοφύλων της. "Αλλως τε κάθε άθλιότης έν 
Ά γγλ ί^  γίνεται πολύ σκληροτέρα ένεκα του κλίματος. Τό 
ψύχος καί ή υγρασία κάμ,νουν τήν έργασίαν περισσότερον 
έπίπονον καί μάλλον αισθητήν τήν στέρησιν φωτιάς, ένδυ- 
μάτων καί επαρκούς τροφής. Εντεύθεν ή μεγάλη θνησιμό- 
της τών έργατίδων, καί ή φθίσις, ή διφθερΐτις καί ή χλώρω- 
σις, ή'τις δεκατίζει τούς έργατικούς πληθυσμούς.

"Αλλως τε μία άπό τάς μεγαλητέρας πληγάς τών έργα-

τικών τάξεων έν Άγγλίιγ είναι αί κατοικίαν Είς δρόμους 
ρυπαρούς δψοΰνται παμμέγιστα οικήματα μέ έκατόν τριά
κοντα δωμάτια έκαστον, ρυπαρά, βρωμερά, άφοΰ έκαστον 
δωμάτιον κατοικεΐται άπό μίαν οικογένειαν, ή όποια συνή
θως άποτελεΐται άπό όκτώ έως δέκα άτομα. Τό δωμάτιον 
δ’ αυτό χρησιμεύει δι’ ύπνον, διά τροφήν, διά διαμονήν ί 
λης τνίς ημέρας,δι’έργαστήριον της γυναικός,διά μαγειρεΐον.

Ή  άνεπάρκεια αυτή τνίς κατοιαίας, ή ένεκα τών μεγά
λων ένοικίων, έξαναγκάζει τον άνδρα νά ζή περισσότερον 
έκτος τού σπιτιού του, οπου φυσικά δαπανφ καί τό ημερο
μίσθιόν του. Εντεύθεν επιβάλλεται καί είς τήν γυναίκα ή 
έργασία έκτός ή έντός τνίς οικίας, άδιάφορον, καί ή παρα- 
μέλησις, φυσικά, τών φροντίδων, τάς όποιας οφείλει είς τήν 
οίκογένειάν της, Ά λ λ ’ έκτός τούτου ή έργατική. Ά γγλίς 
άπό τά παιδικά της έτη άγνοεϊ έντελώς τήν τέχνην της 
καλής οικοκυράς, διότι άπό πολύ μικρόν παιδί άναγκάζεται 
νά έργασθνί διά νά ζήστρ, ώς άναγκάζωνται καί τά παιδιά 
της νά έργασθοϋν σήμερον. Νεάνιδα τό έργοστάσιον τήν ά- 
ποκτηνόνει διά της μονοτόνου έργασίας, γυναίκα τό έργο— 
στάσ.ον ή κατ’ήοίκον τεχνική έργασία τής άφαιρεϊ τήν δύ- 
ναμιν καί τήν διάθεσιν νά άσχοληθή είς τίποτε άλλο. Ε π ε ι
δή δέ αί στερούμεναι μητέρες είναι πολυπληθείς καί ό συνα
γωνισμός τής έργασίας μεγάλος, διά τούτο καί ή άμοιβή 
τής έργαζομένης γυναικός είναι ελάχιστη.

Αί έργατικαί γυναίκες τής ’Αγγλίας κατανέμονται ώς 
έξης. Έργαζόμεναι είς τό έμπορον 35 , 358 . Είς τήν γεωρ
γίαν: 52 , 026. Είς διαφόρου; τέχνας! 257, 743. Ώς ύπη- 
ρέτριαι: 1 ,7 5 9 , 555 καί είς τήν βιομηχανίαν: 1,8 4 0 , 898.

Ά λ λ ’ ένφ ή χωρίς οικογένειαν έργάτις έργάζεται διά νά 
κερδίσν) δέκα σελίνια τήν εβδομάδα, ή οικογενειάρχης προ- 
σφέρεται διά τήν αύτήν έργασίαν μόνον μέ επτά σελίνια.

I Τόσον δέ μεγάλην άνάγκην έ'χει νά έργασθή, ώστε τής είναι 
άδύνατον, νά έλθιρ είς συνενόησιν μέ τάς άλλας, πρός άπο- 
φυγήν του έξευτελισμοΰ τής έργασίας της.

ΕΛίγη Γ ινρ γ ίά δ ο ν .

ΤΟ ΝΕΟΝ 2 Π Β 0 Μ Σ 0 Ν
Ή  βραδειά έκείνη τής έπισήμου του πολέμου ένάρξεως 

ήτο ώς νά εϊχεν έπακολουθήσει ημέραν τελετής έθνικής. Αί 
πλατεΐαι καί οί κεντρικώτεροι δρόμοι ήσαν γεμάτοι άπό κό
σμον. Όλοι έτρεχαν είς τά σημεία τών μεγάλων συγκεντρώ
σεων, όλοι ή'θελαν νά μάθουν ειδήσεις, δλοι εί'ξευραν κάτι 
τό νεώτερον, τό όποιον έμπιστευτικώς έξεμυστηρεύοντο είς 
τούς φίλους των.

Αί έφημερίδες καί τά έκτακτα παραρτήματα ¿κυκλοφο
ρούσαν άνά χιλιάδας. Οί λοΰστροι έφώναζαν, ¿θορυβούσαν ώς 
νά άνήγγειλαν όχι μίαν,άλλά δέκα νίκας μαζή, Όλη ή δει
λία καί δλον τό μούδιασμα, τό όποιον τό πρωί τής ημέρας 
•κείνης είχε καταλάβει τον κόσμον μέ τήν πρώτην άναγγε- 
λίαν τής έπισήμου ένάρξεως τών έχθρο^ραξιών; έξέσπασεν 

ι αί'φνης χωρίς κανένα λόγον είς μίαν θορυβώδη έκδήλωσιν έν- 
| θυσιασμοΰ, είς μίαν κίνησιν άσυνήθους ζωηρότητας, τήν ό

ποιαν αί Άθήναι έπαρουσίαζαν μόνον κατά τάς ημέρας τών 
I ’Ολυμπιακών άγώνων. ’Εκείνοι οί όποιοι ιδίως είχαν πέρα_
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σιν ήσαν οί ύπάλληλοι του ύπουργείου τών έξωτερικών και 
οί έμπιστοι έν γένει τών υπουργών. Όπου έθεάτο κάνεις 
έξ αυτών, έξεφύτρωναν γύρω των άμέσως πέντε, δεκα,^ εί
κοσι φίλοι.— Γειά σου, Δημητράκ·, τί ειδήσεις) πώς είν τα 
πράγματα ; Υπάρχει τίποτε νεώτερον ; Έ λ α  ’δώ άδελφε!
Μή μάς κάνγς τώρα καί σύ τον άνείξερο. ΘαΓςρα. Φερε μπυ-

ρες ! ΤΙ πέρνεις Δημητράκι ;
Καί πριν νά καθίστ) ό Δημητράκις οί πέντε φίλοι του 

τραπεζιού!, είς τό όποϊον είχε κληθή,είχαν γείνει δεκα πεν- 
τε, είκοσι πέντε καί δλοι προσεπάθουν νά τοποθετήσουν τα 
καθίσματά των πλησιέστερά του,δλοι νά τού πάρουνέν μειδί

αμα, δλοι νά άκούσουν μίαν λέξιν του.
Είς ένα τοιουτον κύκλον έδημηγορούσεν ό ιατρός Δαρικιος, 

μυημένος καί αύτός είς τάς νεωτέρας ειδήσεις τής ημέρας, 
ώς έκ τής έπισήμου θέσεως, τήν όποιαν κατεΐχεν είς τό 
Συμβούλιον τοϋ ’Ερυθρού! Σταυρού!.

 Λοιπόν αυτά είναι λόγια του ύπουργοΰ τού! ίδίου;ήρώτα
ένας γέρων ιατρός, ό όποιος είχεν άκούσει μέ πολλήν εύλά- 
βειαν τήν πομπώδη φρασεολογίαν τού! νεωτέρου συνάδελφου 

του.
 Μάλιστα, κύριοι, του υπουργού, τών ναυτικών τού ίδιου.
Αυτήν τήν στιγμήν έρχομαι άπό έκεϊ. Η Πρεβεζα κανονιο 
βολεΐται άπό τον στόλον μας. Ό  πρίγκηψ Γεώργιος έμμέ 
σως πώς διευθύνει τά τής πολιορκίας. Ό  στόλος μας εχει 
ώς όρμητήριον τήν Λευκάδα. Ά φ ’ έτερου ο στρατός έλαβε 
διαταγάς νά κινήσγ διά τά ’Ιωάννα. Ό  ΚουμουνδοΟρος ίσως 
τήν στιγμήν αύτήν συνάπτει καμμιαν αποτελεσματικήν μα 

χην.
  Τόν καϋμένο τον Κώστα, είπεν είς άπόστρατος άξιω-

ματικός. Παληκάρι, κύριοι, πρώτης. Θά τους καμιρ θα- 

λασσα !
  Έ π ειτα  καί οί άνδρες του διάλεκτοι, είπεν ενας νεος

ρέπορτερ τής Άκροπόλεως ’Εγώ έρχομαι, κύριοι, άπό την 
Ά ρτα*. Όλοι φωνάζουν έκεϊ, βλοι είχαν χάσει τήν υπομο
νήν. Μόνον πού έχουν τρομερά γδύμνια οί άνδρες τού 

στρατού.
—  Έφροντίσαμεν ημείς δι’ δλα, είπεν ό ιατρός Διρικιος, 

ό όπύΐος είς ώρισμένας περιστάσεις ήθελε νά φαίνεται δτιέξ- 
επροσώπει τήν θείαν πρόνοιαν διά τήν μαχομενην Ελλαδα. 
Καί ήτοιμάζετο νά άπαριθμήσγι τί έστελλεν. ό ’Ερυθρός 
Σταυρός τό βράδυ έκεΐνο είς Βόνιτσαν. «Τή είσηγήσει μου! 
κύοιοι, έλεγε. Ό ,τ ι κάμω έγώ μέσα έκεϊ. Όλοι οί άλλοι 
κάθουνται καί περιμένουννά μάς έλθουν εδώ οι τραυματιαυ>. 
Καί ένφ ήτοιμάζετο νά άρχίστρ τό κατηγορητήριον τού προ - 
έδρου τού έν λόγφ σωματείου, αί'φνης διεκόπει άπό δύο 
τρεις τού κύκλου του, οί όποϊοι είχαν πεταχθή άπό τάς 

θέσεις των.
«Γιώργο, έδώ, Γιώργο ! Καί δλοι αυτοί είχαν τριγυρίσει 

ένα κύριον χονδρόν, μέ πρόσωπον κατακόκκινον, μέ λαιμόν 
άποπληκτικοΰ,διπλωμένον είς πολλάς πτυχάςκάτω άπό στα- 
κτωπά γενάκια, άραιά, άτροφικά, άσχημα. Με το καπελλο 
του όπίσω σηκωμένον, ώς άνθρώπου, τού όποιου ή κεφαλή 
είναι κουρασμένη πολύ καί δέν δέχεται ουτε το βάρος τού 
καπέλλου, μέ έν ζεύγος μικρά, στρογγυλά, πονηρά, στα- 
κτεοά ματάκια, σκεπασμένα άπό φρύδια σπανα, με μιαν

μύτην χονδρήν, πλακωτήν καί κατακόκκινην, μέ στόμα με
γάλο, σαρκώδες καί νωδόν ό νεοαφιχθείς κάθε άλλο ώμοία- 
ζεν ή έχων καί τήν έλαχίστην συγγένειαν πρός τήν φυλήν, 
ή όποία άπετέλει διά τόν κόσμον δλον τόν τελειότερον τ ύ 
πον τής καλλονής. Ή  ένδυμασία του δέν ήτο βεβαίως κα
μωμένη διά νά μετριάζγι τήν έντύπωσιν, τήν όποιαν έκαμνεν 
ή φυσική άσχημιά τού άνθρώπου αύτού. Τό ύποκαμισον του 
ιχάλιστα άμφιβόλου λευκότητας περιέβαλλε τον αποπληκτι
κόν λαιμόν του μέ ένα φωκόλ κακοσιδερωμένο, στραβοτσα- 
κισμένο καί κομποδεμένον είς τό δεξιόν πλάι μέριαν λω
ρίδα μαύρην στενήν, ή όποία είχεν άξιώσεις γραβατας,^ χω - 
ίς δμως νά προσθετή καμμίαν ίδέαν άρμονιας και ευπρε- 

πείας είς τό πολύ παρημελημένον σύνολον τής ενδυμασίας

τού κυρίου αυτού.
Ό λα αυτά δέν ήμπόδ,ζαν διόλου τόν νεοαφιχθεντα να 

έξασκή έν είδος κυριότητος έπί δλων τών άλλων, τού κυ- 
κλου έκείνου, μεταξύ τών όποιων μαλιστα iϊ«ο·- τρ«ς ■
ναν άμέσως ταπεινοί έμπρός του και έσπευδαν να του προσ

φέρουν τά καθίσματά των.
— Γειά « » ,  Κ ώ τε«, · · »  Νίχ», τ . ίχουι» >

«4τ«ι d r '  ’ Τ Γ
, 1,  , Λ  Λ έ«ν Otalo« ««I TÍVW ™ > i ” " ' m
κόν αυτόν χαιρετισμόν. ^

— Τί ένοχε) θά μάς τοπής τούλόγου σου,εϊπεν ο Αν ρεας, 
πού είσαι τό στόμα καί τό κεφάλι τού υπουργού. Εχομε
πόλεμο ! βέβαια, αύτό τό ξέρομεν δλοι, μ συ α μας π 
πώς τά βλέπουν τά πράματα έκεϊνοι πού στέκονται ψηλα.

1  Αι ! πέρνομε τήν Κρήτην; ήοώτησε μέ ’ματια φω
τεινά καί άστραφτερά ό άπόστρατος άξιωματικος.

Βρέ θά πάρωμε καί τήν "Ηπειρο, άπηντησεν ο κ. Τ μη( 
ματάρχης τού ύπουργείου, ό όποϊος ήτο το στόμα και το 

;φάλίτού ύπουργού του, ώς είχεν είπεϊ πρωτητερ* ο φίλος 
του. Καί βέβαια θά πάρωμε και την Ηπειρο. α γ̂
θορυβω^ώς, ώς άνθρωπος, ό ό π ο ι ο ς  είχεν την βεβαιότητα

δτι έπερίπαιζε καί τόν εαυτόν του και τους άλλους.

Δυώ λόγια, Γεωργάκι, μόνο δυώ λόγια, είπεν ^ένας άπο 
τό πλαϊνόν τραπέζι, ό όποιος έσυρε τό κ ά θ ι σ μ α  του μέχρι 
τού τοαπεζίοΰ τού κ τμηματάρχςυ. Καί ένφ οι «λλοι εσυ- 
ζΐΐτοΰσαν διά τάς πιθανότητας, τάς οποίας ειχαμεν να πα 
ρωμεν καί τήν Κρήτην καί τήν "Ηπειρον μαζή, ό κ. τμη- 
ματάρχη; ήτον δλος προσηλωμένος είς την ιδιαιτέραν συνο
μιλίαν τού φίλου του. «Λοιπόν ή δημοπρασία αυτη πρεπει 
νά άκυρωθή. Τί διάβολο, δλα θά τά πάρη αυτός. "Εχει τής 
άρβύλες τού στρατού, έχει, έχει καί τί δέν έχε ι!

—  Θά άκυρωθή, είπεν ό τμηματάρχης άποφθεγματικως.

Καί “ ΐά τό κάρβουνο τί έγεινε ; , , ,
—■ Μά ό Γκαφόπουλο; έκαμε τιμάς, πού δέν ’μπορεί να

κάμγι κανένας άλλος.
—  Μά πώς; τί διάβολο! Πού θαύργ αύτός τόσο φτεινό 

κάρβουνο! Πρέπει νά μάθγς τί συμβαίνει;
—  'Απλούστατα, είπεν ό άλλος, θά  δώστρ μι«ό, μισό,

μέ πέτρα...
  Ό  τμ η μ α τά ρ χ η ς  ¿σταμάτησε καί έβλεπε μέ περίερ

γον βλέιχιχα τόν συνομιλητήν του.
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ΐδέ
—  Βέβαια, αλλά τάχα, ¡/.όνον αύτός ¡Απορούσε νάχη τήν καφφενείου του Ζαχαράτου είχαν σηκωθή άπό τάς θέσεις 
αν αυτήν; I των και ριέ τά καπέλλα εις τά χέρια έχαιρετοΟσαν και

Εγω φοβούμαι τετοιες βρωμοδουλιες. Είναι πραγμα I ¿ζητωκραύγαζαν, ¿στραμμένοι όλοι προς τήν είσοδον του 
που ¡Απορεί νά βγή ’στο φόρο. Γιατί εδώ δεν είναι νά ρίπου- I Βασιλικού Ξενοδοχείου. Ζητώ, ¡Απράβο, καλό κατευόδιον!
κώσης ενα καί δυώ. ¿φώναζαν οί πλησιέστεροι.

Εδώ θα πρεπη νά φαν’ πολλοί καί έ'τσι δεν σου μένει I Τέσσαοα αμάξια ¿ξεκίνησαν άπό το Βασιλικόν ξενοδοχεΐον, 
τίποτε άλλο σχεδόν παρά ό κίνδυνος του κακουργοδικείου. I διευθυνόμενα προς την οδόν Έρ(ΑθΟ. ΤΗσαν άνοικτά καί αΐ

Έ χεις  δίκγ,ο ! είπεν ό τμηματάρχης.
—  Έ(Αε ! [Αοϋ φθάνει ή άκύρωσις της δημοπρασίας ! θά 

κάνουμε, Γιώργο μου, χρυσές δουλειές. Μιά καί πάρωμε 
την έργολαγία αύτή, έ'ξω φτώχια.

Λοιπόν έ'χω τόν λόγο σου !
—  Ναι, ναί, χωρίς άλλο, είπεν ό τμηματάρχης......

κυρίαι τάς οποίας έφεραν ήσαν τό άντικείμενον τής μικράς 
καί προχείρου εκείνης διαδηλώσεως. Ό λαι νέαι, εύμορφοι, 
μέ ομοιομόρφους στολά; χρώματος μπλε σκοτεινού, γαρνιρι- 
σμένας μέ κόκκινα, μέ καπελλάκια του ίδίου χρώματος, μέ 
μικρά έπώμια καί μέ μεγάλας άνθοδέσμας εις τά χέρια, ά · 
πετέλουν μίαν μικράν πομπήν,πολύ γραφικήν καί πολύ συγ-

Και πριν τελειώση την φρ&σιν του, άλλος ορθός άπ ’ ό- I κινητικήν συγχρόνως. ΤΗσαν νοσοκόμοι Άγγλίδες, αί βποίαι
πισω του, τον έχάϊδευεν εις τόν ώμον. ΤΗτο ό βουλευτής 
Διβας.— Ιεωργάης, γιά κείνη την ύπόθεσιν’ποΰ σου ’μίλησα 
χθες, θά γίνη τίποτε ; ΤΗλθα σήμερα τρεις φορές εις τό υ

πουργείο, αλλα δεν ητουν εκεί, Τί διάβολο ! "Εγινες καί σύ 
τωρα τόσον δύσκολος.

Οχι, αδελφέ, άπήντησε μέ τόν γλυκύτερον μορφα
σμόν, ο τμηματάρχης. Μά σήμερα, βλέπεις, εί'χαμεν άλλα 
τρεχάματα

έφευγαν διά τά σύνορα. Καί ή παρέλασις των ήτο τό μόνον 
σημεΐον, τό όποιον ¿φώτιζε μέ αληθινόν φώς κάλλους τάς 
πυκνάς συγκεντρώσεις της βραδειάς εκείνης.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΡΩ'ίΚΑΙ
Διά τά ταξείδια, τά όποια είνε πολύ ευχάριστα, χρειά 

ζονται χρήματα καί ή κυρία Alcoa Kyldeslh, από την

—  Τρεχάματα καί ξετρεχάματα δέν ξέρω ’γώ. Τό είπες I Νορβηγίας χήρα δημοσιογράφου, ¿στοιχημάτισε νά κά · 
I r  -rnu λτΑ     < ΰ λ  I αν) ένα τα'είδι εις Παοισίους. νωοίς νοήματα μόνον με δτιεις τόν Υπουργό; Μέ ενα μπιλιετάκι σου ή δουλειά θά είχε Η> εν*  Τα*εί*1 εί« Παρισίους, χωρίς χρήματα μόνον με δτι 

τελειώσει τώρα... I εκέρδιζεν ως δημοσιογράφος κατά τό ταξείδι της.’Έφυγε

Έ ν  ζήτω ένθουσιώδες διέκοψε την συζήτησιν τών έπι- άπ° τ '° β0'1ΐθΐηΙ)011Γ8 χωρίς λεπτό καί χωρίς άποσκευάς. 
σημων αύτών κυρίων. Όλοι οί συγκεντρωμένοι έκεΐ πρό του | Έφθασε εις τόν πρώτον σταθμόν, τήν μικράν πόλινοι συγκεντρωμένοι εκεί προ του

Ε  Π  I Φ  Ύ  Λ  Λ  I

Ο ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ
Στη γωνία τής λεωφόρου Ρεμπράν. δ Γουστάβος δέ Μαρμόνδ, 

χαιρέτισε μ,ιά νέα γυναΓκα πού περνούσε, καί ό Δαοσέλ, δ όποΓος πή
γαινε μαζή του, γύρισε καί τόν είδε.

Ητανε πρόσωπο πολύ παράξενο, φορούσε μαύρο φόρεμα όχι πέν
θιμο καί καπελλο καστόρινο σχεδόν αντρικό στολισμένο μ ’ ενα φτερό 
φασιανού.

Ο Δαρσελ παρατήρησε πώς ό τόσο πάντοτε φλεγματικός φίλος του 
έγινε κατακόκκινος. Τόν ρώτησε :

—  Ποιο είνε αυτά τό πρόσωπο ;
Είνε είπε ό Μαρμόνδ, ή δεσποινίς δε Μωκρουά, ή μοναδική

γυναΓκα πού σκέφτηκα στη ζωή μου v i παντρευτώ.
Ο Δαρσελ, είχε ακούσει να μιλούν για τήν Δα Μωκρουά κοινούς 

φίλους. Ηξερε, πώς ο αδερφός καί ή αδερφή ζοΰσαν μαζή, μακρώ 
από τόν κόσμο σχεδόν όλο τά χρόνο, στις γαΓες τους στή χώρα τού 
Chaun. Καί έκεΓ δέν δέχουνταν παρά φίλους πού είχανε πάθος, καθώ 
αυτοί, για τ’ άλογα καί γιά τό κυνήγι. Καί βέβαια ή αγάπη αυτή 
τού κυνηγιού ήτονε αιτία τής γνωριμίας τού Γουστάβου μέ τήν Δα 
Μωκρουά.

Καί είπε στόν Μαρμόνδ^μέ μειδίαμα:
—  ’Αγαπηθήκατε βέβαια στάνΆγιο Οΰβέρτο (Soint Hübet;) Άλλα  

τά σοβαρό πρόσωπο τού Γουστάβου δέν άλλαξε έκφρασιν. "Ητανε 
ωχρός με τήν χαρακτηριστικήν ωχρότητα τών ανθρώπων πού ζοΰν 
στόν καθαρό αέρα.

Απεκρίθηκε μέ στεναγμό:
—  Καθώς λές, ή δεσποινίς δέ Μωκρουά, ήτονε είκοσι οχτώ χρό

νων τότε. "Ητονε ή πώ δ'μορφη καί πώ άφοβη αμαζόνα πού 
είδα καί αγαπούσε υπερβολικά τό κυνήγι. Κάθε χειμώνα πήγαινα 
στα δάση τους για τό κυνήγι τών έλάφων. Ό  Μωρκρουά μέ καλο-

δέχουνταν καί ή αδερφή του ήτονε πολυ περιποιητική μαζύ μου. Μέ 
μΐά τέτοια γυναΓκα σαν αυτήν δέν είχα ν’ αλλάξω τίποτα στις συνή
θειες μου, μπορούσα να μιλώ μπροστά της γ,ιά όλα τα πράματα πού 
ήξερα καί πού αγαπούσα. «Καί όμως έκαμα τρία χρόνια ώς πού ν’ 
αποφασίσω. Τής μίλησα ενα πρωί τού Δεκεμβρίου όπου πηγαίναμε 
καβάλα οί δυό μας στό δάσος τής Frileuse. Τόν βλέπω από έδώ τόν 
δρόμο αυτό μέ τις μεγάλες καστανιές στόν δποΓο τέλος έκαμα την 
έξομολόγησίν μου. "Αρχισε νά χαμογελαη στα κομπλιμεντα μου* 
άλλ’ όταν τής είπα τό πράγιχα καθαρά τό πρόσωπό της έπάγωσε καί 
γύρισε τά μάτια της χωρίς νά μοΰ απαντηση.

» Περάσαμε έτσι διακόσια μέτρα, σιωπηλοί, στόν κατασκιο δρό
μο. Ή  καρδιά μοΰ έπονοΰσε καί τέλος τής είπα:

—  Μήπως σας έκαμα νά θυμώσετε;
Τότε κούνησε τό κεφάλι της καί γυρίζοντας πρός τό μέρος μου τό 

πρόσωπό της, μέ κύτταξε μέσα στά μάτια:
—  Γουστάβε, είπε, ήθελα νά σάς έλεγα ναί, αλλά δεν μπορώ.....

Ύποσχεθήτέ μου τώς δέν θά μοΰ ξαναμιλήσετε γιά αυτό. Θελετε 

νά τρίξουμε;
Έκτυπήσαμε τ’ άλογά μας, Πήγαινε τόσο γλήγορα ώστε την ακο

λουθούσα μέ κόπο, έπειτα από ενα τέταρτο τό ζώο της ήτανε κάτα
σπρο άπό τόν άφρό. Τήν παρακάλεσα νά σταματηση, αλλα δεν μ 
άκουσε, είχε ύφος σαν νά εφευγε κάτι. Μ’ έφερε μέ τό ίδιο τρέξιμο 
ώς τόν πύργο καί καθώς τήν βοηθούσα νά κατεβη από τό αλογο είδα 
πώς δάκρυα είχανε παγώσει απάνω στά μάγουλά της.

Δέν φάνηκε στό πρόγευμα καί τό βράδυ μέ παρακάλεσε ν’ ανέβω 
στήν κάμαρά της, Τήν ηυρα ξαπλωμένη πά<ω σέ μιά ποληθρόνα. 

Μοΰ έκαμε σημεΓο νά καθίσω κοντά της καί μοΰ είπε:
—  Φίλε μου, συλλογίστηκα πώς δέν πρέπει νά υπάρχουν μυστικά 

μεταξύ τιμίων ανθρώπων όπως έμεΓς. Πρέπει νά γνωρίζετε τά ιδικα 
μου.... Βλέπετε αυτήν τήν φωτογραφία;

Μοΰ εδειξε τήν φωτογραφία ένός νέου, σχεδόν ένός παιδιού. Τής 
τήν ξανάδωσα καί εξακολούθησε:
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K yolge εις τήν Δανιμαρκίαν. Δέν είνε εύκολον ποδίγμα να | 
ευρίσκει εϊς κάθε σταθμόν ¿φημερίδα, έ'τοιμον νά δεχθη τας 
εντυπώσεις της. ’Επίσης το ταξείδιον αύτό, το όποιον εγινε 
μέ πολλήν οίκονοριίαν, δέν είνε χωρίς επεισόδια. Ουτω ¡Αία 

βραδεία ή κυρία Kjeldesth περιεπλανήθη καί ήναγκασθη να 
περοόση τήν νύκτα εις ενα παληόσπιστο πολύ έρειπωμενο.

Ή Μις Crossley άπο τήν Ίνδιανούπολιν είνε ή γυναίκα 
δπου έ'χει ταξειδεύσει περισσότερον άπ’ δλας τάς αλλας, 
έ'χει περάσει 70 φοράς τον ’Ατλαντικόν Ωκεανόν, ανεβη 
τουλάχιστον 12  φοράς εις τάς Πυραμίδας τής Αίγυπτου και 
έπεσκέφθη ολα τά άξιοσημείωτα μέρη τών δυο ημισφαίριων. 
Μιά άλλη ταξειδιώτις ή κυρία ’Αμαλία Πάκ ετοιμάζεται 
νά διατρέξγ) μέ ποδήλατον όλα τά Γαλλικά σύνορα εις τεσ
σαράκοντα τέσσαρας ημέρας, δηλ. 100 χιλιόμετρα τήν η 
μέραν. Έσκέφθη νά καλύψη τά έξοδά της πωλοϋσα με τό 
μέσον μιας έφημερίδος τήν φωτογραφίαν της. Η αποδειςις 
αΰτη τής αντοχής, έλεγε, βεβαίως θά κίνηση το ενδιαφε · 
ρον τού άθλιτικοϋ κόσμου. Δυστυχώς δέν είόομεν την φω
τογραφίαν,καί είνε ζήτημα άνθά ήρκει εις καθε άνθρωπον να 
τήν κυττάζη διάνα προείπημέ βεβαιότητα, έαν τοση αντοχή 
θά ένδιέφερεκαθώς λέγει ή κυρίαΠακ τον αθλητικόν κοσμον.

Δέν υπάρχει αιτία νά έχουν τό ρεκόρ αΐ γυναίκες μονον 
εις τό oolf καί τό τένις, ακόμη καί εις τό ποδήλατον απέ

δειξαν δτι άντέχουν περισσότερον άπο πολλούς άνόρας. 
Έκτος τής κυρίας Πάκ εις τό τέλος του Αυγουστου η δε
σποινίς Ρόζα Σίμανσ, έφυγε άπό τήν μεσημβρινοόυτικην 
άκραν τής ’Αγγλίας καί έπέρασε τήν νήσον καθ ολον της

—  Δύστυχε Έρβέ ! "Ητανε ένας γείτονας τού πύργου μας. Ητανε 
δέκα όχτώ χρόνων όταν άβχίσε ό πόλεμος 'μέ τήν Γερμανία, εγω 
ήμουνα δεκαξη. Άγαπιόμαοθε σαν παιδια καί οταν αποφασιστηκε 
νά κατατοχτή σ’ ένα σώμα εθελοντών μας άρραβώνιασαν. Τού εγρα- 
φα j ιτότε αυ.φίβο)ες διεπθυνοεις. Δεν [/.οΟ ατιαντοΰοε πχντα 
Τό σωμά του ητανε καμωμένοαπό νέους γενναίους σαν αυτόν και πο
λεμούσανε κάθε μέρα. Ένα πρωι ελαβα αυτό τό νραμμα, τό τε

λευταίο....
Πάλι ό Μαρμούδ έπαυσε νά μιλή* φαίνουνταν σάν νά είχε ξεχάση 

τήν παρουσία του φίλου του, απορροφημενος στις ανρμνησεις του.
Έςαφνα επιασε τό χέρι του Δαρσελ.
—  Διάβασα τό γράμμα που μοΰ εδινε καί επειτα τής τό εδωκα 

π(σω.
—  Βλέπετε, μον είπε, μέ λυπητερή φωνή αύ:ό δέν είνε δυνατόν.
Σηκώθηκα, τής φίλησα τό χέρι, καί πρόσθεσε.
—  Χαίρετε, φίλε μου.
"Εφυγα τήν ίδια βραδε,ιά.Είνε δέκα χρόνια άπό τότε καί τώρα είνε 

ή πρώτη φορά πού τήν ξαναβλέπω.
Οί δύο άντρες εϊχαιε ξαναρχίσει νά περπατούν ό ένας κοντά στόν 

άλλο, καί επειδή ό Μαρμόνδ δεν μιλούσε πλέον ό Δαρςελ είπε οειλα.
—  "Ε  λοιπόν, τί ελεγε αύτό τό γράμμα;
Ό  Γουστάβος ετριψε τό μέτωπο.
—  Αλήθεια... Νά τί είχε συμβή: Ό  αρραβωνιαστικός τής δε- 

σποινίδος Μωκρουά καί οί σύντροφοί του είχανε οχυρωθή σ ένα χω. 
ριό. στά περίχωρα τής Bapaume. Έκράτησαν δυό ημέρες, άλλ’ 
δταν θέλησαν νά οπισθοχωρήσουν ήτανε πολυ αργα οι Πρώσσοι τους 
είχανε περιτριγυρίσει. Τούς είχανε κάνει γνωστό από πριν πώς αν 
δέν παραδίνουνταν θά τούς καταδικάζανε σέ θάνατο όσους θά πιάνανε 

ζωντανούς.
"  *0 Έρβέ κρύφτηκε μέσα σέ μΐά άποθήχη, όπου μερικοί χωριά- 
τες τού φέρανε παληά ρούχα νά φορεση και ετσι ηλπιζε να πέραση

τό μήκος ίως εις τό βάθος τής Σκωτίας, άπ’ οπου επέστρε
ψε καί επανήλθε κατ’ εναντίαν διεύθυνσιν, διατρέχουσα 
τήν Σκωτίαν καί δλην τήν βόρειον ’Αγγλίαν, αύτήν τήν 
φοράν, διά νά σταματήση τέλος εις Λονδΐνον. Διέτρεξε μέ 
στροργυλούς άριθμούς 3000 χιλιόμετρα εις εί'κοσι πέντε 
ημέρας ή'τοι 120  χιλιόμετρα τήν ημέραν καί εις τάς εκτά
κτους 14 4 . Είνε άληθές δτι ή δεσποινίς Σίμονς είνε χορτο
φάγος και αύτό δεικνύει τήν δύναμιν τήν οποίαν έχουν οί 
χορτοφάγοι.

"Αλλαι άνήλθον εις μεγάλα υψη μέ αερόστατα καί μέ 
τόν γϋρον τού SiQto Dumont πέριξ του πύργου "Εϊφελ ή 
κυρία Slanley Spence eγύρισε εις τό Λονδΐνον περί τό 
Κρυστάλινον Παλάτιον.

Τέλος δύο γυναίκες έχουσι δυό ρεκόρ πράγματι άθλιτικά 

καί τά όποια έφαίνετο οτι ήσαν μόνον διά τούς άνδρας. Μιά 

νεάνις άπό τήν Χριστιανίαν έλαβε τό πρώτον βραβεΐον εις 

τό πήδημα εις μάκρος, ή δεσποινίς Frida Kuagqn. Καί 

μιά άλλη ή μις Hilda Thorp δέκα επτά ετών κρατεί τό 

ρεκόρ εις τό κολύμβημα. "Εμαθε νά κολυμβα εις ηλικίαν 

δώδεκα έτών καί ε’.ς τό σωμκτεΐον δπου άνήχε μετά έν 
έτος έλαβε τό πρώτον μετάλλιον καί έκαμε τόσον ταχείας 
προόδους,ώστε δύναται νά συναγωνισθη μέ τούς δ.ασημοτέ- 
ρους κολυμβιστάς καί νά λάβη αντή τό βραβεΐον.

. . . .  — "    -

άπό μέσα άπό τόν Πρωσσικό στρατό χωρίς νά γνωριστη. έπειδή ή
τανε πολύ νέος. ©έλησε νά χώση στή γη τήν στολή του χαί τά όπλα 
του. Ά λ λ ’ όταν ήρθε ή ώρα νά ρίξη έχεΓ κ ιί τό σημειωματάριον του 
μαζή μί τ’ άλλα, ή καρδιά του ραγίστηκε.

ΈκεΓ μέσα είχε ένα γράμμα τής άρραβωνιαστικής του, Ή  δεσποι
νίς Μωκρουά έγραφε, θυμαμε τήν φράσιν της: «Θάρρος, άγαπητέ
μου Έβρέ, ξέρεις πώς σ’ άγαπώ καί πώς σέ περιμένω καί πώς αν 
έτσι ήτανε ή θέλησις τού Θεού, θά σέ περιμένω ώς τό τέλος τής 
ζωής μου».

Πέταξε τό σημειωματάριο του χάιαο, άλλ’ αύτό τό γράμμα δέν 
μπορούσε νά τ’ άποχωρισθή, τορραψε στή μπλούζα του καί άρχισε 

τό δρόμο του.

Οί Γερμανοί είχανε λυσσιάξει πού τόσες μέρες τού; παίδευαν τό
σοι λίγοι άνδρες καί φύλαγαν μέ πολύ προσοχή. *0 Έρβέ πιάστηκε, 
τόν ψάλανε καί ηύρανε τό γράμμα.

Δέν ήτανε άμφιβολία. Τόν καταδίκασαν σέ θάνατο. Ό  άξιωμα- 
τικός 6 όποΓος διοικούσε τόν ουλαμό καιό όποΓοςέκανε τάς θανατικά; 
έκτελέσεις, ήτανε κατά τύχη άνθρωπος καλοαναθρεμένος. Είδε μέ 
ποΓον είχε νά κάμη καί είπε τού Έρβέ :

—  Κύριε, άν έχετε ν’ άφήσετε καμμιά παραγγελία, νά γράψετε 
κανένα γράμμα έχετε στή διάθεσιν σας ένα τέταρτο τής όίρας.

Ό  Έρβέ τόν ευχαρίστησε χαί έγραψε στήν αρραβωνιαστική του.
Μέσα στόν ίδιο φάχελλο τής έστειλαν δύο γράμματα*αύτό πού μοΰ 

έδωκε καί διάβασα, χαί τό γράμμα τής άγάπης τό όποΓο έγινε αι
τία τού θανάτου του.

Ή  δεσποινίς Μπορουά θέλει νά μείνη πιστή στήν ένθύμησιν αυτή. 
Βέβαια δέν είμαι εγώ πού τήν κατηγορώ.

Ό  Μαρμούδ, στέναξε χαί έπειτα είπε :
—  Ά ς  είνε, ή σφαΓρα πού θανάτωσε αύτό τό πα_ιδί χατέστρεψε 

τρεΓς υπάρξεις......
(Mugues le Roux)
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ΑΛ Λ Η Λ Ο ΓΡΑ Φ ΙΑ

Δα Α ’ι. Βλ. Γαλαξειδ'.ον. Έλήφθη. Ευχαριστίας δι’ εΰγενείς έκ- 
δηλώσεις άγάπης. Γράφω προσεχώς.— Κον Λ. Μπ. Γαλαζιον. Συμ- 
μορφούμεθα οδηγίαις σας. ’Αποστολή φύλλων ενεργειται τακτικώς 
πρός ολας. Άποστέλλομεν άνά 10 άντίτυπα Μαγίσσης και Χειραφε
τημένης.— Καν Μ. Θ. Πάτρας, Βεβαίως δεχόμεθα την πρότασίν σας 
νά σας προσφέρωμεν τό φύλλον δωρεάν, εαν μας εγγραψετε 5 νέους 
συνδρομητάς και την Χειραφετημενην και Μαγισσαν επίσης,.εαν δια- 
θέσητε ίσον αριθμόν αντιτύπων.— Καν Δ. Σ. Μ. Άδραμύττιον. Διε- 
βιβάσαμεν παράκλησίν σας πρός την κ. Λ. Θά σας απαντήσω αμέσως 
ώς έχω πληροφορίας περί τού ζητήματος αύτοΰ. Χρήματα δεν έλή- 
φθησαν είσέτι, άλλ’ ίσως θά τά εχωμεν με τό πρόσεχες. Κον Χρ. 
Ζ. Κάϊρον. Ευθύς ώς εχωμεν αριθμόν νέον ταινιών πρός έχτύπωσιν 
νά έκτυπωθή νέα διεύθυνσις.— Καν Ο. Μπ. δίπΛβΙΠνβίη. Ευχαρι
στώ 8ι’ εύγενή προθυμίαν.— Καν Α. Τρ. Καβαλλαν. Επιστολή σας 
μετά 16 ορ. χρ. έλήφθη. Ευχαριστίας.— Δα Μ. Τσι. Πόρον. Είχε 
συμβη λάθός.-Καν Μ. Κ. Κ. Κτήμα Πάφου. ’Επιστολή σας μετά 
συναλλ. 24 φρ. χρ. έλήφθη. Εΰχαριστοϋμεν. Καν Λ. έχ Λεμησοΰ 
πιθανόν νά ζητήση καί πάλιν, διότι είχομεν άποστείλει πρός αυτήν 
αποδ. είσπ ράξεω ς. ·—  Καν Αί. Σ. Πάτρας. Ή  Πατρινή φίλη σας έχει 
δίκαιον. "Ολοι οί ανδρικοί συρμοί έρχονται άπό̂  την ’Αγγλίαν, δπου 
καί κατασκευάζονται τά ωραιότερα ανδρικα ενδύματα. Δα Α. Π. 
Στενήμαχον. ’Επιστολή σας έλήφθη. Ευχαριστώ δ Γ  εύγενοίς ένερ- 
γείας. Γράφω. Καν Ζ. Ζ. Ληξούριον. ’Επιστολή σας μετ’ άντιτίμου 
συνδρομών έλήφθη. βερμοτάτας ευχαριστίας. Γράφω.. Καν Μ. Ρ. 
Ρώμην. Δεν υπάρχει ειδικός κατάλογος Ελληνικών έργων. Γράφω 
καί σημειόνψ τά γνωστά εις έμέ. Χειραφετημένη καί Μάγισσα έστά- 
λησαν. Καν Ε. θ. Πειραιά. Μήπως καί σείς δεν ήμπορείτε νά κά
μετε τό ίδιον εις τόν κύκλον τών ΐδικών σας γνωστών. Βεβαίως  ̂τό 
τέϊον δεν προσφέρει ποτέ ή υπηρέτρια. Ή  κυρία βοηθουμενη από 
τά κορίτσια ή τάς νέας φίλας επισκεπτρίας της.

ΣΤΝ ΤΑ ΓΑ Ι
Ι Ι ώ ς κ α θ α ρ ί ζ ο ν τ α ι  α ί μ α ύ ρ α  ι δ α ν τ έ λ λ α ι .
Βουτήσετε τήν δαντέλλα μέσα εις γάλα κατόπιν στήψετέ την καλα 

καί αυτό έπαναλάβετε έως τό γάλα νά μένη καθαρόν άφοϋ τήν [1ου- 
τήξετε καί τήν βγάλετε’ κατόπιν άνοίξατέ την καλά, καλά καί εν 
ανάγκη τεντόσατέ την μέ καρφίτσες επάνω εις ενα μαξιλάρι εως να 
στεγνώση καί έχετε κα^αράν τήν ταντέλλα σας. Προτιμάτερον να 
μήν τήν σιδερώσετε ή άν θέλετε νά τήν σιδερώσετε πρέπει να την 

βάλετε μεταξύ δύο λεπτών πανιών. ,
Π ώ ς π ρ  έ π ε ι ν ά  π ε ρ ι π ο ι ο ύ μ ε θ α τ ά  κ α υ σ ί μ α τ α .
Έως νά'ελθη ό ιατρός πρέπει αμέσως ν’ άφαιροΰμεν άπό τό 

καμένον μέρος δλα τά υφάσματα τά όποία τό εγκλείουν, καί 
νά βάζωμεν έπάνω εις τήν πληγην βαμβαχι  ̂ καί λε
πτό ύφασμα βουτυγμένον μέσα σέ λάδι και ασβεστόνερο,
διά νά προφυλάξωμεν τό χαύσιμο.άπό τήν επαφήν του ατμοσφαιρικού 
άέρος. ’Εάν είνε σπουδαία τά καυσίματα νά βάλωμεν τόν ασθενή νά 
πλαγιάση καί νά τού άπαγορεύσωμεν πάσαν κίνησιν διά νά προλάβω- 

μεν τόν πυρετόν.

Α Π Ο  Ο Λ Α  Κ Α Ι  Δ Γ  Ο Λ Ο Υ Σ
"Εως τώρα μόνον ή όδός Έρμου ήτο τό κέντρον τής γυναικείας 

εμπορικής χινήσεως καί εις τήν όδόν Σταδίου είχαν έγκαθιδρυθή 

καταστήματα ανδρικών ειδών μόνον.
*0 κ. Μπρούμης άπό τούς εύφυεστέρους έμπορους τής όδοϋ Στα

δίου, έσκέφθη νά συνδυάση τά είδη τοϋ καταστήματος του εις τοι-
οΰτον τρόπον, ώστε νά έλχύση καί κυρίας.

Καί ήρχισεν άπό τά παιδικά είδη. Καπελλακια παιδικα κουκους, 
κάλτσες, φλανέλες, δ,τι εκλεκτόν καί άγγλικής τελειότητος δια παι
δικήν άμφίεσιν τό ευρίσκετε εκεί. Έπειτα έστράφη καί εις τά είδη 
τής γυναικείας τουαλέττας καί εφερεν δ,τι χρειάζεται μια κυρία δ̂ ια 
τό κομμωτήριον της. Βούρτσες, κτενακια, κτενες, καθρεπτακία, α-

ρώματα, ψαλίδια, μαχαιράχια, συσκευάς ολοκλήρους περιποιήσεως 
ονύχων, δοντιών, τέλος πράγματα ποικίλα καί πλούσια. Επειτα ολα 
τά άσπρόρρουχα τών άνδρών, τών όποιων ή φροντις είναι ανατεθει
μένη άποκλειστικώς εις τάς γυναίκας καί μαζή μέ αυτα και μακτρα 
άγγλικά καί είδη ταξειδίου καί λουτρού, καί μανδυλια μέ ωραία 
μονογράμματα καί λινοστολάς κρεββατιών κουβέρτες, τέλος, δλα τα 
είδη, τά εκλεκτότερα, τά όποία άνάγονται καί εις την ενδυμασίαν 
καί τήν ’Αγγλικήν τάξιν καί τό άληθινόν confort κάθε σπιτιού.

Καί δι’ δλα αυτά τιμαί ςιρωτοφανώς συμφέρουσαι.

ΜΙΑ Σ Π Ο Υ Δ Α ΙΟ Τ Α Τ Η  ΕΙΔΗ Σ ΙΣ

Μέχρι τοΰδε πολλαί xupíat έστέκοντο έξωθεν τού ωραίου καί πλου
σίου έπί τής όδοΰ Σταδίου καταστήματος τής κ. Σπάρτης Καραστα- 
μάτη, καί έθαύμαζαν τά ώραία μεταξωτά ύφάσματα, τά εκτεθειμενα 
έκεί, διά πασαν χρήσιν, άλλά καί έδίσταζαν νά είσέλθουν δλαι, ΐδιως 
αί πολύ οικονόμοι, διότι είχαν τήν ιδέαν δτι τα ωραία αυτα πραγ 
ματα δέν ήσαν, φεΰ ! προσιτά εις δλα τά βαλαντια.

Ά λ λ ’ ή κ. Καρασταμάτη, ή όποία είναι έξυπνοτέρα άπό δεκα^βιο- 
μηχάνους μαζή άνδρας, έσκέφθη δτι τά ύφάσματά της έπρεπε να εί- 
ναι προσιτά ε’ις δλας. Υπεβλήθη λοιπόν εις τήν θυσίαν να φερη νεα 

μηχανήματα, τόσον έντελέστερα, ώστε ή παραγωγή τής έργασίας̂  
της νά διπλασιασθή χωρίς αΰξησιν έργατικών χειρών. Φυσικά δια τού 
τρόπου τούτου ή τιμή τών υφασμάτων της μετριάζεται πολυ και το 
κατάστημά της θά γείνη άφεύκτως τό κέντρον τής συναντησεως οχι 
μόνον δλων τών i élégantes άλλά καί δλων τών οικονομων και μετρη
μένων εις τά έξοδα τής ένδυμασίας καί επιπλώσεως. Στερεά, ώραία 
καί εΰθηνά, ιδού τι είναι εις τό έξής τό έμβλημα ολων τών ωραίων 
ύφασμάτων τής κ. Σπάρτης Καρασταμάτη.

Οί Άγγλοι όδοντοί'ατροί άδελφοί κ.κ. John καί Alfred W alker 

λαμβάνωσι τήν τιμήν νά φέρωσιν ε’ς γνώσιν τής άξιοτίμου αυτών πε

λατείας δτι μετώκησαν εις τήν έπ! τής όδοΰ Πίνδαρου υπ αριθ. 4 

οικίαν.
: Messrs les dentistes John et Alfred, Walker avisent leur ho

norable clientelle qu’ ils ont transféré leur cabinet dentaire 
rueP indare No 4.

Δύω κυρίαι Γερμανίδες, διδάσκουσαι πιάνο και γερμανικά 

ζητουν 2 δωμάτια ριικρά η έν μεγάλο άνευ επίπλων. ’Αντί 

ενοικίου προσφέρουν ώρας διδασκαλίας των ανω [χαθη[/.ατων. 

Διεύθυνσις εις τό γραφεΐον μας.

ΕΦΘΑΣΕΝ Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΑΑΟΓΗ
TÛT r  IÛANNOT ΤΣΑΜΗ

Σπεύσατε να ίδήτε ποια/λίαν δερμάτων δλων τών ζώων 

και φόρμας τελειοτάτας και κομψοτάτας εις τό μεγα υπο- 

δημ.ατοποιεΐον τού κ. I. Δ. Τσάμη, βστις επισκεφθεις άπαν

τα τά ευρωπαϊκά κεντραώς καί τήν Διεθνή Έκθεσιν τής Λίλ- 

λης, εν í¡ έτιμήθη και διά χρυσού βραβείου και μή φεισθείς 

ούτε κόπου ούτε δαπάνης έπλούτισε τό κατάστημά του με 

δ,τι ώραΐον δ,τι κομψόν δ,τι ποικίλον εν Ευρώπη υπάρχει 

ίνα ικανοποίηση τήν καλαισθησίαν τής άπειροπληθοϋς πε

λατείας του.


