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I εόθύνεται ή συντάχτις αϊτών
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Σώματα πλήρη παρελθόντων ετών εύρίσκονται παρ’ ήμΓν 
καί παρ’ άπασι τοις κ.κ. αντιπροσώποις ημών.

Τα πεμπόμενα ήμΐν χειρό- ! 
γραφα δημοσιευόμενα ή μη δέ» ^ 
Ιπιστρέφονται. — Ανυπόγραφα ! 
και μη δηλοίντα τήν διαμονήν 

| τής άποστελλοόσης δέν είναι I 
δεχτά.-Πασα άγγελία άφορώσα ί 
είς τάς Κυρία; γίνεται δεχτή.
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ΑΙ Γ Υ Ν Α Ι Κ Ε Σ  ΚΑΙ 0 Λ Η Σ Τ Η Σ
Οι άρματωλοί καί οί κλέφτες καί ολοι οσοι είχαν μετα

βάλλει τά Ελληνικά βουνά εις βωμούς, άπό των οποίων 
άνέπεμπαν τάς πρός τούς θεούς τής ελευθερίας επικλήσεις 
των, ολοι αυτοί θά συγκινοϋνται καί θά συνταράσσωνται 
τάς τελευταίας αύτάς ήμερας μεσα εις τους αδοςους τά
φους των.

Τά βουνά καί τά άγαπητά λημέρια των, τα οποία επι 
ένα περίπου αιώνα τωρα λούει καθ ημέραν η δροσερά τής 
ελευθερίας πνοή μετεβλήθησαν είς διαιτήματα κοινότατων 
ληστών, ληστών χυδαίων καί άγροίκων, τών οποίων τά ο
νόματα άντί νά μένουν άγνωστα καί νά θάπτωνται ύπό την 

• ύπερτάτην καταφρόνησιν του πλήθους, άρχίζουν νά περι- 
βάλλωνται μέ κάποιαν διαφήμισιν, ή οποία δεν άπέχει πολύ 
τής δόξης.

Ό  άγροΐκος καί κοινότατος κλέπτης βαλαντίων, ό όποιος 
με τήν πονηριάν καί τήν λωποδυτικήν ιδιοφυίαν του κα- 
τώρθωσε νά καταρρίψη άπέναντι τών ξένων το γόητρον τής 
Ελληνικής ευνομίας καί τάξεως καί ό οποίος με την ά- 
σύγγνωστον άνοχήν τών συγχωρικών του κατώρθωσε νά με- 
ταβληθή είς φόβητρον ένος νομοϋ όλ.οκλήρου, σήμερον άντί 
νά είναι άντικείμενον γενική; άηδίας καί καταφρονήσεως, 
παρουσιάζεται με τον έρυθρουν σκοϋφον ένος επαναστάτου
ιτλλ tor. λ  ι / τ τ ο υ  » ΑΐίΐινΛΛ

όποιον παίζει, δπως ένεθαρρύνθη καί είς τον παλαιόν.
Μέ τρεις τέσσαρας κοινοτοπίας, τάς όποιας ακούει τις 

νά έπαναλχμβάνωνται κάθε στιγμήν καί είςτήν λέσχην τών 
πλουσίων καί είς τήν ταβέρναν τών πτωχών, μέ όλίγας άνα- 
μασσημένα; θεωρίας περί Ελληνικής δικαιοσύνης καί κοι
νωνικής άνισότητος καί σκληρότητος τών πλουσίων, ο λω
ποδύτης τών χωρίων καί χθεσινός τυραννίσκος τών χωρικών 
μεταβάλλεται είς ήρωα καί είς θϋμα του κοινωνικού καθε-β 
στώτος, γύρω τοΰ όποιου αρχίζουν νά πλημμυροϋν πάνδημοι 
εκδηλώσεις συμπαθεί ας καί ενδιαφέροντος οχι παλαιών φί
λων καί συντρόφων, αλλά . . . .  κυριών.

Αυτήν τήν εί'δησιν τήν άρκετά άπίθανον καί πολύ απο
καρδιωτικήν μετεβίβασε τάς ημέρας αύτάς ό ελληνικός τ η 
λέγραφος καί διεσάλπισεν ή καθημερινή χρονογραφία. Δέν 
θέλομεν νά έξετάσωμεν ποΐαι είναι αί κυρίαι, αί όποΐαι με- 
τέβησαν είς έπίσκεψίν του, άλλ’ ούτε εάν τά χέρια τά ό
ποια κατεσκεύασαν τά πρός αυτόν άποσταλέντα γλυκίσματα 
ήσαν αβρά καί άπαλά κυριών τοϋ μεγάλου κόσμου ή σκληρά 
καί τιλώδη χέρια τυχαίων γυναικών τοϋ λαοϋ.

Θά ηύχόμεθα καί έπεθυμοϋμεν τό δεύτερον. Διότι έπί 
τέλους μεταξύ τών φίλων ενός ληστοϋ, ήμποροϋν νά υπάρ
χουν καί γυναίκες τής αυτής όπως δήποτε κοινωνικής μορ— 
φώσεως καί περιωπής. Καί είς τάς γυναίκας αύτάς επιβάλ
λεται νά συμπαθούν τόν έν δυστυχί^ φίλον, καί νά προσπα
θούν νά τόν κάμνουν νά λησμονά) τήν δυστυχίαν του.

Ά λ λ ’ άπό τό κοινόν αύτό αί'σθημα τής συμπάθειας έως 
τό θερμόν ενδιαφέρον τών κυριών, τό έκδηλούμενον,
ως έγράφη, τόσον πομπωδώς καί άνεπκρυλάκτως,. υπάρ
χει μεγίστη διαφορά. "Οχι διότι αί κυρίαι οφείλουν νά είναι 
σκληοαί καί απάνθρωποι,οχιδιότι άπαγορεύεται είς αύτάς νά 
έπισκέπτωνται τούςέν ταϊς φυλακαΐς,βχι διότι πρέπει νά άρ- 
νηθοϋν τόν οίκτον των είς έν πνεϋμ.« άποπλανηθέν ή είς μίαν
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ψυχήν διαφθαρεΐσαν,άλλά διότι εξέλεξαν άκατάλληλον πε- 
ρίστασιν καί εντελώς άνάρμοσταν τρόπον προς έκδήλωσιν 
των φιλάνθρωπων αισθημάτων των.

’Εάν ό ληστής εις τήν ληστρικήν έν γένει ζωήν του πα
ρείχε διδόριενα χαρακτήρος ίπποτικοϋ, έαν άντήλασσε το τι- 
jjliov καί ή'συχον επάγγελμα τοϋ βιοπαλαιστοϋ μέ τό του 
ληστοΰ των όρέων, όρμηθείς άπό έν πάθος εύγενές, άπό μίαν 
κοινωνικήν πίεσιν οίανδήποτε, από έν άδίκημα ηθικόν, έαν 
άντί να κλέπτη, Ιχυνεν αίμα, ύπείκων εις έκτραχυνθέντα 
ένστικτα καί ψυχήν σκληρυνθεΐσαν υπο το κοατος, τις οιόε 
ποιου μεγάλου πόνου, τότε ή συρεπαθεια της γυναικείας 
ψυχής ήτο περισσότερον δικαιολογημένη.

Διότι δεν είναι ούτε ή πρώτη, ούτε η τελευταία φοοα, 
καθ’ήν γυναίκες έξηγέρθησαν ύπέρ ανθρώπων,ουςή δικαιοσύνη 
άπεκήρυξε καί οχι μόνον συμπάθειαν εξεδηλωσαν, αλλα και 
εις χρηματικής θυσίας γενναίας ύπεβλήθησχν προς έπανόρ- 
θωσιν ένφς αδικήματος. Ή  Λευκή Κυρία της δίκης τοϋ 
Δρεϋφούς, έπάλαισε καί ήγωνίσθη ήρωϊκώτατα υπέρ τοϋ κα
ταδίκου της Νήσου τοϋ Διαβόλου,ίδρύσασκ ιδίαν προς τοΰτο 
εφημερίδα,διηςείχε κατέλθει πάνοπλοςμίς τον υπέρ τοϋ άδι- 
κηθέντος αγώνα· Καί τα μέγιστα έν Εύρώπνι σωματεία των 
καταδίκων, των οποίων πρώτη ίδρύτρια υπήρξε» ή αοίδιμος 
Ισπανίς Assomption Arrenal, τί άλλο σκοποϋν ή τήν 

όσον το δυνατόν ένίσχυσιν καί παρηγοριάν των άτυχων κα
ταδίκων; Καί ή προ ολίγων άκόμη ημερών ομιλία της κο- 
αήσσης ¡Καπνίςτ εις τον Φιλολογικόν Σύλλογον Παρνασσόν, 
τί άλλο έσκόπει ή τήν βελτίωσιν της θέσεως έκείνων, τους 
οποίους ή κοινωνία άποκηρύττει, χωρίς να ύπολογίζν) τάς 
περιστάσεις καί τάς συνθήκας, υπό τα οποίας έγκλημάτι- 
σαν; Καί ή σωτηρία καί ή χάρις ενός εις θάνατον καταδι
κασμένου ή κερδισθεϊσα ύπό της ιδίας κυρίας, χάρις ειςύπερ- 
άνθρώπους ένεργείας, τί άλλο είναι ή έξωτερίκευσις έπαινε- 
τοϋ αισθήματος συμπάθειας και οίκτου προς την  ̂ παρ- 
εκτρεπομένην καί έγκληματοΰσαν ανευθυνως, παλλχκις, αν
θρωπότητα; Καί ή παρ’ αύτης της βασιλίσσης έπιδειχθεισα 
εύγενής μέριμνα καί ή σύστασις σωματείων κυριών ύπό τήν 
υψηλήν της Προεδρείαν, τί άλλο παρά ένδειξις συμπάθειας 
καί ένδιαφέροντος καί πρσσπάθεια πρός ήθικοποίησιν τών 

δυστυχών αυτών;
Ά λλ ’ δ,τι έπιτρέπεται καί έπιβάλλεται δι’ έκείνους, οί 

οποίοι έξώφλησαν πλέον τούς λογαριασμούς των με τήν δ ι
καιοσύνην καί με τον νόμον καί οί όποιοι ύπεκυψαν είς τό 
μοιραϊον της τύχης των, δεν έπιτρέπεται καί δέν συγχωρεΐ - 
ται πεοί ανθρώπου, δστις έμπαίζει τούς νόμους καί κηρύττει 
δτι είναι τόσον ισχυρός, ώστε οί συνένοχοί του να μή έχουν 
να φοβηθοΰν τίποτε. Πρό τοιαύτης θρασύτητος έγκληματιών 
οφείλει να σιγα ή γυναικεία ευαισθησία, καί να μή έξωτερι- 
κεύεται ή έμφυτος είς τήν γυναικείαν ψυχήν ένυπάρχουσα 
ύπέρ παντός δυστυχους συμπάθεια. Εκτος, εαν, και αι Ελ— 
ληνίδες, πριν ή άκόμη καλά, καλά δώσουν σημεία ένεργοΰ 
ζωής καί δράσεως υπέρ τοϋ γενικοϋ καλοϋ, έκτραπώσιν ως 
έκφυλοι είς νευροπαθεϊς καί νευοασθενικάς εξωτερικεύσεις 
αισθημάτων άμφιβόλων άρχών και ακόμη πλέον αμφίβολου 

λογικής.

ί ΑΛΕΞΑΝΛΡΑ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
Λέγεται οτι όταν τήν Κυριακήν είς τάς 13  Μαΐου έφθα. 

σεν ή εί'δησις τής ειρήνης είς τό άνάκτορον τοϋ Ούϊθσόρ, ή 
βασίλισσα ’Αλεξάνδρα έγονάτισε λέγουσα: « Ά ς  είνε ευλο
γημένος ό Θεός»! Βεβαίως, κατά τον φρικτόν πόλεμον ή 
βασίλισσα έμποδίζετο άπό τήν θεσιν της να εκφρασγ άλλην 
γνώμην, άπό έκείνην ποΰ τής έπετρεπεν η γυναικεία εύ- 
σπλαγχνία της διά τά θύμκτα τοϋ πολέμου τοϋ Γράνσοαλ. 
Ά λ λ ’ ή ψυχή της δέν ήδύνατο νά μην είνε εναντία πολέ
μου, ό όποιος μοιραίως τής έφερεν άνάλογον σκληραν ανα- 

μνησιν ;
Ή  ’Αλεξάνδρα βεβαίως ποτέ δέν έλησμόνησεν οτι πριν 

νά γίνγι βασίλισσα τής ’Αγγλίας ήτο πριγκήπισσα τής Δα
νίας1 καί ενθυμείτο πάντοτε τήν λύπην και στενοχώριαν 
τήν οποίαν ήσθάνθη όταν πολύ νέα,μόλις είχεν ύπανδρευθη, 
είδε τήν Γερμανίαν καί τήν Αυστρίαν νά εκστρατεύσουν ε
ναντίον τής Δανίας καί νά τής άφαιρέσουν δύο έπαρχίας, έν 
όνόματι τοϋ δικαίου τοϋ ίσχυροτέρου. Διηγοΰνται μάλιστα 
διά τό μίσος αυτό τής βασιλίσσης ένα περίεργον άνέκδο- 
τον I

Ό ταν ό βασιλεός Γουλιέλμος ό Α '. ήλθεν ολίγον καιρόν 
μετά τόν πόλεμον νά έπισκεφθή τήν βασίλισσαν Βικτωρίαν, 
ήρώτησε τήν μικρά» πριγκήπισσαν Βεατρίκη» τί ήμπορουσε 
νά τής προσφέργ,τό όποιον νά τήν ευχαριστήσει πολύ: «Τήν 
κεφαλήν τοϋ Βίσμαρκ» έψιθύρισεν είς τό πχιδίον ή ’Αλε

ξάνδρα, ή πριγκήπισσα τής Ουαλίας.
Ή  άγάπη αύτη διά τήν χώραν τής γεννήσεώ; της είνε 

ένα άπό τά χαρακτηριστικά τής Α. Μ. τής Βασιλίσσης Α 
λεξάνδρας. Δύναταί τις νά κρίνη διά τήν άγάπην αυτήν άπό 
τάς συχνάς έπισκέψεις της είς τήν Δανίαν καί άπό τήν  ̂ εύ- 
τυχείαν ή όποία λάμπει είς τό πρόσωπόν της, οσάκις εύρεθή 
είς τό μέσον τής πατριαρχικής απλοτητος τής Αυλής τή,
Κοπεγχάγης. Χ , ,

’Επί πολλά έτη διά νά κάμννι τά τέκνα της να την υπα-
κουουν, δέν είχε νά κάμγ άλλο παρά νά τούς ύποσχεθή οτι 
θά τά έπήγαινε είς τήν Δανίαν ή άναλόγως τής περιστά- 
σεως νά τά φοβερίσ/ι, ότι διά πολύν καιρόν δέν θά έβλεπον 
τό Β β Γ η δ ^ ίί μέ τόν μεγάλον κήπόν του καί τό δάσος οπου 
τρέχουν έλεύθερα τά έλάφια. ’Εάν ήθελε νά μήν άποκοιμη- 
θοϋν τό έσ τέρας τούς διηγείτο τούς ωραίους της περίπατους 
μέ τήν θείαν των Δάγμαρ είς τά δάση τοϋ Β ΐ ^ Ι ^ Π ,  τήν 
έπάνοδόν των μέσα σ’ ίνα άμάξι άπό έκεϊνα ποΰ μαζεύουν 
ταΐς λάσπαις1 μίαν ημέραν όπου έπήγαν πολύ μακράν και 
ήσαν πολύ κουρασμέναι διά νά έπιστρεψουν πεζαι, την ά- 
γανάκτησιν τής μάμμης των όταν τάς είδε να έπιστρέψουν 
ξεσχισμέναι, τάς εύθυμους ημέρας τοϋ 1 ΓβΐΙβηδΙΧΗ^ μαζύ 
μέ τόν Τσάρον Αλέξανδρον III, κατά τάς όποιας αί θαλάσ- 
σιαι έκδρομαί καί αί ίππικαί ήσαν αί διασκεόαστικωτεραι.

Καί τώρα άκόμη όταν ή Βασίλιασα όμιλεΐ διά τήν πα
τρίδα της είνε άνεξάντλητος καί τίποτε δεν εύχαριστεΐ τας 
θυγατέρας της καί τάς έγγονάς της, όσον νά τήν άκουουν 
νά διηγήται τήν νεότητά της.

Νεότητα θαυμασίας άπλότητος ! Η Αλιξ, οπως την 
ώνόμαζον^οί οίκεϊοί της, έλατρεύετο άπό τους αδελφούς τη<
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καί τά; άδελφάς της καί ή άμοιβαια αυτη αγαπ/ι εινο εν 
χαρακτηριστικόν τής βασιλικής οικογένειας τής Δανίας. Αι 
τρεις άδελφαί, ’Αλεξάνδρα, Δάγμαρ καί Θύρα, ή μέλλουσα 
δούκισσα τής Κουβερλάνδης άποτελοΰν αληθή τριαδα παν 
τα είνε κοινά μεταξύ των καί αί χαρκι και αί λυπαι. Τι 
ποτε άλλο δέν τάς χωρίζει άπό τήν διαφοράν τής ηλικίας 
καί έπειδή ή Ά λ ιξ  είνε ή μεγαλειτέρα, αύτη μέ τάς πε
ριποιήσεις της, μέ τάς λεπτότητάς της κάμνει ίσχυροτέρους 
τούς δεσμούς τής άγάπης των.

Μίαν ημέραν, όταν άκόμη ήσαν πολυ νεαι, συνωμιλουν μα
ζή καί κάθε μία είπε τί έπεθύμει περισσότερον : ή Αλε
ξάνδρα έπεθύμει ν’ άγαπατχι, ή Δάγμαρ να δυναται να 
κάμνγι τό καλόν καί ή Θύρα νά είνε φρόνιμος. Η αναγκη 
αύτή ν’ άγαπάται, τήν όποιαν ήσθάνετο ή ’Αλεξάνδρα οταν 
ήτο τόσον νέα έξηκολούθησε καί κατόπιν. Καί σήμερον άκό - 
μη καί ίσως σήμερον περισσότερον τήν αίσθανεται, και ολαι 
«ί-πράξεις της είς αυτό τείνουν είς τό ν ’ άγαπάται.

Έως καί είς τούς στολισμούς των αί τρεις ποιγκηπισσαι 
έχουν τά αύτά γοΰστα καί πάντοτε φοροϋν τά αυτά φορέ
ματα καί κτενίζονται μ.έ τόν αυτόν τρόπον, πολυ απλά, και 
όταν ήθελαν κάτι άπό τήν μαμάν των, ή Ά λ ιί; έπεφορτιζε- 
ται πάντοτε νά τό ζητήσγ. ^

Είς τήν Κοπεγχάγην αί τρεις άδελφχι ητο ή χ«ρα ολων
τών αιθουσών, δέν έγίνετο εορτή χωρίς «τήν οικογένειαν 
τοϋ Χριστιανού» όπως τούς ώνόμ.αζον οικειως, δεν υπήρχε 
μουσικόν πρόγραμμα χωρίς νά έ'χγι ενα τεμαχιον με οκτω 
χέρια, τό όποιον θά έπαιζε ή πριγκήπισσα Λουίζα και αι 
τρεις θυγατέρες της. Ή  Ά λ ιξ  διωργανονε πάντοτε ολας τας 
διασκεδάσεις καί διά τόν εύθυμον αύτον χαρακτήρα της /)το 
επίσης ή πλέον άγαπημένη τών άδελφών της. Ό  Φρειδε
ρίκος ό νϋν διάδοχος, ό όποιος δέν εύχαριστεΐται παρά είς 
τάς σοβαράς συναθροίσεις έν τούτοις έζητοΰσε τήν συντρο
φιά της, αυτήν εξέλεγε ως σύντροφον διά τάς έκδρομας, 
διά τού; έφιππους περιπάτους, διά τάς έπισκέψεις, διά ν’ 
άκολουθήσν) τάς διαφόρους διαλέξεις Ο 1 εωργιος ο βασι
λεύς τής Ελλάδος τήν παρακαλοΰσε νά τοϋ παίζν) τ ’ άγα- 
πηαένα τ,ου μουσικά έργα καί ήκολούθει μετ ένδιαφέροντος 
τάς προόδους της είς τήν ζωγραφικήν. Ο Βαλδεμαρ ο πλέον 
εύθυμος καί ό πλέον δημοτικός άπό τού; πριγκηπας τής 
Δανίας καί έπίσης ό περισσότερον άγαπών νά πειρχζτ) του; 
άλλους τήν έβχσάνιζε διαφοροτρόπως. Έγνωριζε π .χ · οτι ο 
πατήρ των ήτο πολύ αυστηρός διά τήν ώραν τοϋ γεύματος 
καί ή ’Αλεξάνδρα έτιμωρεΐτο πάντοτε διότι έβράδυνε,^ καί 
πάντοτε έβαζε' πίσω τό ώρολόγιον τής άδελφής του, ώστε 
όταν ό κώδων τοϋ φαγητοϋ έκτυποϋσε έκείνη δέν ήτο άκόμη 
'έτοιμος καί κατέβαλε προσπάθειας διά νά προφθάσ/ εγκαί
ρως, αύτός δέ καταδιασκέδκζε όταν τήν έβλεπε νά περν* 
ταοαγμένη πρό τοϋ αύστηροϋ βλέμματος τοϋ πατρός τγ)ί· 

Αύτό όμως δέν ήμπόδισε τήν πριγκηπέσσαν νά έξακολουθή 
νά μήν είνε άκριβής καθ’ όλην της τήν ζωήν, καί είνε πολλά 
τά άνέκδοτα τά όποια διηγούνται διά τήν άνακρίβειαν τής 
Α. Μ. τής Βασιλίσσης ’Αλεξάνδρας. Ιδού έν άληθές καί 
διασκεδαστικόν. Αύτό συνέβη είς τήν Κοπεγχάγην, εις τήν 
οικογενειακήν αυτήν Αυλήν είς την όποιαν ό βασιλεύς Χρι
στιανός είνε πολύ αυστηρός είς τά ζητήματα τής έθιμοτυ- 
πίας. Όταν ό Τσάρος ’Αλέξανδρος ό Τ '.ήτο είς τήν Κοπεγ

χάγην, ό βασιλεύς άπήτει όλοι οί ξένοι τών άνακτόρων νά
εύρίσκωνται πρό τοϋ Τσάρου είς τήν τραπεζαρίαν κατά τήν
ώραν τοϋ φαγητοϋ. ΤΗτο δικαίωμά τουνά έλθη τελευταίος,
πάντοτε όμως ή πριγκήπισσα τής Ουαλλιας /ΐρχετο κατο
πιν του καί δΓ αύτό ό πατήρ της τήν έπεπληττεν, ωστε^ό
Τσάρος άπεφάσισε νά μήν πηγαίνν) είς τήν τραπεζαρίαν^ αν
δέν έκτυποϋσε πρώτον είς το δωματιον της δια την ερωτησ/ι
άν ήτο έτοιμος. ν ,

Καί έπερίμενεν ήσύχωςεϊς τον ύιαδρομ.ον εως να τελειωσγ
τήν τουαλέτταν της διά νά κατεβγ μ.ετ αυτήν. Το αποτε 
λεσμ* ήτο ότι έκάθηντο είς τό τραπέζι είκοσι ως τριάκοντα 
λεπτά άργότερα, άλλ’ όλοι έσυγχωροϋσαν είς τήν μέλλου- 
σαν βασίλισσαντής ’Αγγλίας τό ελάττωμά ^αυτο, τό όποιον 
έξηγόραζε μέ τήν χάριν της καί τήν εύθυμιαν της. ^

Τόν εύθυμον αυτόν χαρακτήρα, φαίνεται ότι διετηρησεν η 
’Αλεξάνδρα μέχρι σήμερον, παρά τάς πικράς στενοχώριας και 
θλίψεις τάς όποιας ύπέστη. Ύπέφερε πολύ ώς μήτηρ άπό 
τόν θάνατον τοϋ πρωτοτόκου υίοϋ της τοϋ πλέον άγαπητοϋ. 
Ή  βασίλισσα έζησεπάντοτε μεταξύ τών τέκνων της, φρον- 
τίζουσα μόνη διά τήν άνατροφήν των και παιζουσα μαζή 
του. Είς τό β α ίΐά π ^ Ι^ ΐη , παρευρίσκετο εις τό παιγνιδιον 
τοϋ κρίκετ τό όποιον οί νεοι πριγκηπες επαιζον με τους φί
λους των καί τούς ήκολούθει εις το κυνηγιον και το ψα 
ρεύμα μέ τάς τρεις θυγατέρας της. Πάντοτε μεταξύ τής μη- 
τρός καί τών τέκνων υπήρξε μια τελεία οικειότης, αυτο ητο 
άποτέλεσμα τής άνατροφής τήν όποιαν έδωκεν είς τα τέκνα 
της, τά όποια άνέθρεψεν οπως άνετράφησαν οί άδελφοί καί 
αί άδελφαί καί όπως αύτή ή ιδία εις τήν αυλήν τής Δανίας.

Ή  ’Αλεξάνδρα έφρόντιζε πάντοτε ν’ άπομακρύνν) άπό τά 
μάτια τών τέκνώντης τάς λυπηράς εικόνας. Οταν ησαν μ ι
κρά οί τοίχοι τοϋ δωματίου των ήσαν στρωμμενοι με χαρτί 
άνοικτοΰ χρώματος μέ σχέδια χαρωπα. Αργότερα οταν έμε- 
γάλωσαν ήρχισε νά σκέπτεται διά τήν άποκατάστασίν των # 
ή πριγκήπισσα τής Ούαλίας είπε τάς λέξεις αύτάς αί όποΐαι 
χαρακτηρίζουν τήν μητρικήν άγαπην της1. « Ελπι-,ω ότι ολα 
θά κάμουν γάμον άπό άγάπην, διότι η σκεψις τοϋ να χωρι- 
σθώ άπό αύτά μοϋ είνε άνυπόφορος». Και πραγματικώς εκ
τός τής πριγκηπίσσης Βικτωρίας, ή οποία δεν υπανδρευθη 
μέχρι σήμερον καί ή όποία είνε ο πλέον πιστός σύντροφος 
τής μητρός της, όλα τά άλλα τέκνα της ύπανδρεύθησαν 
κατά τήν κλίσιν τής καρδίχςτων και την επιθυμίαν τής μη
τρός τω ν. ^

Τό Ια ηά π ΐ^ ]Μ .ΙΪ1 είνε ή άγαπημένη διαμονή τής βασι
λίσσης, έκεϊ περιτριγυρισμένη άπό τα τέκνα της και τα εγ- 
γόνια της, άνάμεσα στά άνθη τά όποια άγαπκ κκι τα ζώα 
διά τά όποια τρελλαίνεται εινε ευτυχής.

Ή  άγάπη της διά τά ζώα, διά τούς ίππου;, τούς σκύ
λους καί τ ο ύ ς  παπαγάλους είνε γνωστή. Η βασίλισσα Αλε
ξάνδρα δέν έπιτρέπει ποτέ νά βασανίσουν κανέν ζώον.^

Είς τό ^ ΐκ Μ ί^ Ι ία ΐη  δέν είνε πλέον ούτε πριγκήπισσα 
ούτε βασίλισσα, άλλά μιά καλή νοικοκυρά. Μόνη ώργάνωσε 
τά περίφημα γαλακτοκομεία της, όπου μόνη επιτηρεί μέ 
τήν κοντή φούσταν της καί μέ τήν ποδιά της.Καί όταν δέν 
έχει έκεΐ έργασίαν γνέθει μαλλιον οπως αι κκλαι βασιλισ- 
σαι τής άρχαιότητος, ένω ή πριγκήπισσα Βικτωρία πλεκει 
ταντέλλα. Ε ιρ .  Ν ικ ο λ α ΐδ ο ν .
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ΤΟ NEON ΣΤΜΒΟΛΑΙΟΝ
Ο μικρός άνεγνωσε κατ’ έπανάληψιν το γράμμα του. 

Αλλα μαζη με τήν άνάγνωσιν έγίνετο μέσα εις τό μυαλό 
του σωστή έπανάστασις. Προφανώς δ,τι είχε συμβή καί δ,τι 
άπεβλεπε την γεννησίν του ήτο πραγμα κακόν, και δι’αύτό 
και η μητέρα του καί ό πατέρας του τά είχαν κρύψει άπό 
τον κοσμον. Μήπως καί αυτός οσάκις έκαμνε κάτι, τό ό · 
ποιον εθεωρει κακόν, δέν τό έκρυπτεν άπό τούς άλλους ; 
Και το είχαν κρύψει ακόμη καί άπό αύτάν τόν ί'διον αύτό 
δεν ήμποροΰσε νά τό έννοήσγ). Μήπως ή'μητέρα του δέν 
είξευρει οτι ήγάπα τόν Κώστα περισσότερον πολύ άπό έ- 
κείνον, τον όποιον ώνόμαζε πατέρα ; Καί μ,ήπως δέν είχε 
πολλάς φοράς συμβή νά κάμνουν κρυφά άπό τόν Παλβίδη 
κατι, το οποίον τό παιδί, κατά παραγγελίαν τής μητέρας, 
απεκρυπτε με μεγάλην προσοχήν. Τί συνέβαινε λοιπόν, ή το 
κατι τοσον τρομερον τόσον κακόν νά έχν) πατέρα τόν Κώ-
σταν

Πρεπει να λεχθ-Jj οτι ο Κοκός, άν καί παιδί υστερικόν 
καί πολύ ευφάνταστον, δέν είχεν δμως μυηθή άκόμη μέ
δλα τά δέκα ετη του εις τας πονηριάς τής φυσεως αυτής
εις .ας είναι μυημενα άλλα παιδιά τής ηλικίας του. Είς 
το σχολεΐον όεν είχε ποτε φοιτήσει, φίλους, κατ’ αύστηράν 
απαγορευσιν τοΰ ΙΊαλβιδου, δέν είχε, μυθιστορήματα δέν 
είχεν άναγνώσει. Μόνον κάποτε ή μικρότερα έξαδέλφη του 
τοΰ έμπιστεύετο κανέν μυστικόν της, άλλά καί αύτό ήτο 
τόσον άνόητον καί τόσον άσυνάρτητον, ώστε είχε σχημα
τίσει πολυ παραδόξους ιδέας καί διά τόν έρωτα καί διά τήν 
ζωην εν γενει. Οταν πρό δύο χρόνων είχε πρωτογνωρίσει 
την Ανναν είχεν αίσθανθή δι’αύτήν κάτι, τό όποιον ώμοίαζε 
προς άγαπην μεγάλου. Τήν ήγάπα, θά τήν έπεονε γυναίκα 
του, οπως εσυνείθιζαν νά τοΰ λέγουν άπό μ,ικοός δπου ήτο 
διά κοριτσάκια τής ηλικίας του, τά μάπα του έφλέγοντο, 
οταν την άντικρυζε, ή καρδιά του έκτυποΰσε δυνατά, ήτο 
ευτυχισμένο κοντά της, ήθελε νά τό θωπεύγ καί νά τό 
φιλί), αλλα δεν είχε ποτε φαντασθή τίποτε περισσότερον 
τουτου. Τωρα ή φαντασία του άφυπνίζετο, μέ τάς όλίγας 
γριφωδεις λεξεις, μέ τάς όποιας ή νταντά τής μαμάς του 
είχε περιβάλει τό μυστικόν τής γεννήσεώς του. Καί ήθελε 
να μαθγ, με καθε θυσίαν, τί ήτο αύτό τό κακόν, τό όποιον 
τοΰ είχαν άποκρύψει. Αύτή ή περιέργεια τόν ώθησε νά 
γράψν) τό γράμμα εκείνο πρός τόν Κώσταν, καί άμα τό ά- 
νέγνωσε δύο καί τρεις φοράς είδεν δτι δέν είχεν είπεΐ τίποτε 
περί αύτοΰ καί δτι καί πάλιν δέν θά έμάνθανε τίποτε-

Ένώ έκαμνε τάς σκέψεις αύτάς εΐσήλθεν ή καμαριέρα τής 
κ. Λάϊν εις τό δωμάτιόν του.— Baby, σέ ζητοΰν κάτω. Ό  
κ. Νίκος φεύγει.

‘Ο μικρός έπετάχθη άπό τήν θέσιν του. Ά λ λ ’ ώς νά μη 
ήμποροΰσε νά άποσπάσν) τήν προσοχήν του άπό τήν ιδέαν, 
η οποία τον εβασανιζεν, εστράφη πρός τήν νέαν υπηρέτριαν 
και τής είπε γρηγωρα, γρήγωρα καί μισοκαταπίνων τάς λέ
ξεις του : Ξέρεις εσύ παιδιά, ποΰ έχουν δύο πατέρας ;

Ή  υπηρέτρια έξέσπασεν εις ακράτητα γέλοια. Τί λες 
Μπέμπη ;

—  Να! σοΰ λεω, πώς προχθές εις τό ξενοδοχεΐον ήκουσα

νά λέγουν οί ύπηρέται δτι έ'να παιδάκι ποΰ μένει έκεί είχε 
δύο πατέρας. Τόν άνδρα τής μαμάς του καί ένα φίλον του.

— Δέν ντρέπεσαι, μπέμπη, νά λές τέτοια πράγμκτα, 
είπεν ή ύπηρέτρια. γελώσα καί πάλιν.

—  Γιατί νά ντρκπώ’, είπεν ό μικρός. Είναι κακόν πράγ
μα αύτό ; Γιατί γελάς ; Γιατί δέν μοΰ εξηγείς αύτό ποΰ 
σ’ ερωτώ. Θά σοΰ δώσω δ,τι θέλεις, τά κουυ,πιά μου τά 
χρυσά καί τήν αλυσίδα μου.

Ή  υπηρέτρια έκύτταξε τόν μικρόν μ.έ πονηριάν, άλλά 
καί μέ άπληστίαν συγχρόνως.

— Θά σοΰ δωσω δτι θέλεις καί χρήματα δσα θέλεις, 
φθάνει νά μοΰ πγίς αύτό ποΰ σ’ ερωτώ.

Ή  υπηρέτρια είδε τό παιδί μέ περισσοτέραν άκόμη πο
νηριάν. Εφαίνετο ευχαριστημένη δτι τή; έπκρουσιάζετο ή 
ευκαιρία καί νά κερδίσγ) κάτι καί νά τό μυήσν) αύτή πρώτη 
εις τά μυστήρια τής ζωής καί τής άγάπης, εις τά όποια 
ο πρώτος αφέντης της, ένας γέρων έξήντκ χρόνων είχε καί 
εις αυτήν, μικρό κοριτσάκι, άλλοτε άιοίξει τά μάτια .Ά φ οΰ 
λοιπόν ήρεθισεν αρκετά τήν περιέργειαν τοΰ μικροΰ μέ 
μισά λόγια καί άσυναρτήτους φράσεις, έπειτα τοΰ εξήγησε 
σαφώς καί λεπτομερώς τό ζήτημα εις δλα τά καθέκαστα 
καί τάς λεπτομέρειας του.

Καί τό παιδί α1’ τό, ποΰ έχει δύο πατέρας,συνεπέρανεν ή 
νεαρά υπηρέτρια δέν έχει γιά τόν κόσμο, ποΰ ξέρεΓτό μυ
στικό, κανένα πατέρα· είναι νόθον.

Το μικρόν, το όποιον παρηκολούθησε μέ άγωνίαν δλας 
τας εξηγήσεις τής υπηρέτριας είχεν αίσθανθή είςτήν τελευ- 
ταιαν αυτήν λεξιν, ως κάτι νά τοΰ έφευγεν άπό τό στήθος, 
ως ένα κενόν νά εγίνετο γύρω του, μέσα εις τό όποιον, αύτό 
εμενεν έρημον καί μόνον, ξένον άπό κάθε φίλτρον καί άπό 
καθε στοργήν. Λοιπόν ήτο νόθον, ώς ήσαν τά παιδιά, τά 
οποία κακαί μητερες, άφοΰ τά γεννήσουν, τά πετοΰν εις 
τους δοομους. Με τήν διαφοράν δτι ή ιδική του μητέρα ¿γέ
λασε τόν άνδρα της καί τόν κόσμον καί τό ¿κράτησε μαζή 
της. "Αν δέν ήμποροΰσε νά τό κάμν) αύτό η θά τό ¿σκότωνε, 
δπως είχεν άναγνώσει εις τάς εφημερίδας, δτι κάμνουν αί 
μητερες, αί θελουσαι νά κρύψουν τούς έρωτάς των, ή θά τό 
¿πετοΰσε καί αύτή.

Αι σκεψεις αύταί αί τόσον όδυνηραί, αί όποίαι συνω- 
θοΰντο η μια οπισω άπό τήν άλλην μέ τόσην όρμήν εις τήν 
παιδικήν κεφαλήν του τό έκαμαν νά ώχριάσν) διά μιας καί 
να χκση καθε διάθεσιν πρός προσοχήν εις δσα έξηκολούθει νά 
τοΰ διειγήται ή φλύαρος υπηρέτρια. "Ω ! έλεγεν εκείνη ! 
Οι περισσότεροι πλούσιοι εις τά σπίτια δπου είχεν.υπηρε
τήσει, είχαν τέτοια παιδιά. Άλλοΰ οί άνδρες καί άλλοΰ αί 
γυναίκες είχαν τά μυστικά των.Καί ή υπηρέτρια ήρχισε νά 
άναφερ·/) πρόσωπα γνωστοτάτων οικογενειών, εις τάς οποίας 
κατά τήν αφελή έκφρασίν της, ύπήρχον δύο-τριών ειδών 
παιδιά.

Ό  μικρός είχε κυριευθή άπό αηδίαν. Δέν ή'θελε νά άκού- 
σ·/) περισσότερα. Τό νά ήτο αυτός δυστυχής, καλά ! έπί τέ
λους ! Άλλά νά μανθάνν) δτι καί τόσα άλλα παιδιά καλά 
καί ανεύθυνα ώς αυτός, ήσαν εις τήν ίδικήν του θέσιν, αύ
τό έκαμνε νά πον·/) άκόμη περισσότερον. Ή  έπί- τόσον καιρόν
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συναναστροφή του μ.έ τήν "Ανναν καί τήν κ. Λάϊν, είχαν 
ριψει εις την ψυχήν του τοιαΰτα σπέρματα άλτρουισμοΰ, 
ωστε παρα τον κανόνχ τόν φυσικόν, καθ’ δν τόσον όλιγώτε- 
ρον υποφερομεν, δσον βλεπομεν γύρω μας καί άλλους νά 
πασχουν ως ημείς, αύτό ύπέφερε περισσότερον, έφ’ δσον ή 
υπηρέτρια με μιαν ιδιαιτέραν εύχαρίστησιν καί χαιοεκακίαν, 
εις τα αναφερθεντα ήδη όνόματα προσέθετε νέα.

Δι αυτο εσηκωθη, ήνοιξε τό συρτάρι τοΰ τραπεζιοΰ του 
και με πολλην περιφρόνησιν ή'οπασεν ένα καλλιτεχνικόν άπό 
λευκόν μεταλλον κουμπαράν, τόν όποιον έοριψεν εις τά χέ
ρι* τής υπηρέτριας. Πάρε δ,τι θέλεις άπό αύτοΰ μέσα, τής 
ειπε, και επειτα βάλε τον πάλιν εις τήν θέσιν του. Έ πή- 
ρεν επειτα το γράμμα του πρός τόν Κώστα, τό έσχισεν εις 
μικρά κομματακια καί χωρίς νά ε"πϊ) λέξιν πρός τήν υπη
ρέτριαν, η οποία τόν έβλεπε μέ κάποιαν έκπληξιν, έξήλθε 
^χεπτικος του ^ω[/.ατιου του.

Κατω ευρε συνηθροισμένην δλην την οικογένειαν. Ό  κ. 
Δουαλ, η "Αννα, ό Νίκος, ή θεία του ή Ό λγίνχ, ή έξαδέλ
φη του και ή Έμμ’α. Καί έπειτα οί σύζυγοι Λάϊν καί αυτοί 
με ταξειδιωτικά φορέματα. Ή  "Αννα έφχίνετο ολίγον σκε · 
πτική.

Ο μικρός χλωμός έτρεξε καί έρρίφθη εις τήν αγκάλην 
τοΰ Νικου. ΤΗτο αδελφός του βεβαίως, αύτό τό ειξευρε πρό 
τόσων ημερών καί δμως ήσθάνετο ώς νά ήτο ¿ντροπιασμένος 
άπεναντί του. Δεν ήμποροΰσεν ώς ¿κείνος νά λέγεται Μεμι- 
δωφ, καί δεν ήμποροΰσε νά είπή ό πατέρας μας, άν καΓ 
ήσθάνετο δτι ό Νίκος τόν ήγάπα μέ εντελώς αδελφικήν 
στοργήν. Τοΰτο μόνον ήμπόρεσε νά είπή : πάρε με καί μένα 
εις τον πόλεμον. Μήπως τά μικρά παιδιά, δέν ήμποροΰν νά 
χρησιμεύσουν εις τίποτε ; Καί μέσα του έσκέπτετο : ίσως 
φονευθώ, καί παύσω νά υποφέρω, δπως υποφέρω τώρα.

Αύτό έλειπεν, άπήντησεν ή Όλγίνα. Νά στείλουν καί τά 
μωρά εις τόν πόλεμον! Καλέ δέν περιορίζεσθε ’λιγάκι. Τί 
άνοησίες είναι αυτές, Νίκο; Ά ν τ ί νά πάργς τήν γυναίκα 
σου, νά πάτε νά κάμετε ένα ωραίο ταξείδι εις τό Παρίσι, 
νά χαρήτε τήν ζωήν σας τώρα δπου έχετε καιρόν, σοΰ έκά- 
πνισεν ή ιδέα νά π^ς νά σκοτωθγς άδικα. Έ π ί τέλους έξη - 
κολουθησεν, άπό ποΰ κΓ ώς ποΰ έσύ θεωρήσαι υποχρεωμέ
νος νά υπηρετήσεις τήν Ελλάδα; Μήπως κάν τήν ’ ξέρεις; 
Μήπως έχγς καμμίαν ύποχρέωσιν άπό τόν τόστον αυτόν.

Άλλοΰ έγεννήθης, άλλοΰ άνετράφης καί ¿μεγάλωσες, εις 
άλλην χώραν χρεωστεΐς καί τήν ζωήν σου καί τήν ευτυχίαν 
σου. Άπόδειξις δτι έχω δίκαιον είναι, δτι άν λάβγς σήμερον 
άνάγκην προστασίας ή Ελλάς θά σοΰ τήν άρνηθή, διότι 
δεν είσαι υπήκοός της. "Επειτα τί έγεινεν αύτή ή μεγάλη 
σου αγάπη πρός τήν "Ανναν καί πώς τόσον εύκολα,χωρίς κάν 

νά καλοσκεφθής, τήν άφίνεις καί φεύγεις; Μήπως δέν είσαι 
ευτυχής μέ τήν νυναΐκά σου καί δέν έχεις καθήκον νά 
φρόντιζες διά τήν ίδικήν της ευτυχίαν; 'Ωραία αγάπη, άλή - 
θεια! νά τήν άφίσεις χήραν ολίγους μήνας μετά τόν γάμον 
σας. Καί γιατί δλα αύτά, γιά τόν άνόητον αυτόν πόλεμον;

Ή  Όλγίνα είχεν ομιλήσει μέ τόσην έξαψιν, μέ τόσην όρ
μήν, ώστε κανείς δέν είχε τολμήσει νά τήν διακόψει. Αύτό 
την είχεν ένθαρρύνει αρκετά, καί ένόμισεν δτι ήμπορΰσε νά

επικαλεσθγί καί τήν συνδρομήν τής κ. Λάϊν, τήν όποιαν εί
χεν άκούσει πολλάκις νά όμιλγ κατά τοΰ πολέμου. Κρίμα 
τά ωραία λόγια τής κ. Λάϊν, τά όποια καί μόνος σου ¿ομο
λόγησες προχθές δτι ήσαν πολύ σωστά.

Μ ΗΤΕΡΕΣ Κ Α Ι Θ Υ ΓΑ Τ ΕΡ ΕΣ
Αί καϋμέναι αί μητέρες κάμνουν τό λάθος νά νομίζουν 

τάς θυγατέρας των ώς δευτέραν έκδοπν τοΰ έαυτοΰ των 
καινά ζητοΰν νά έπανεύρουν ώ; εντός-κατόπτρου αύτόν τόν 
έαυτόν των εις τάς θυγατέρας των.

«Μήπως καί τών δύο μας ή ζωή ί·ν  είναι ή ίδια;σκεπτετχ ι 
ή μήτηρ· μήπως δέν έχω καθήκον νά τήι προστατεύω ά - 
διακόπως ; Μήπως ό θεός δέν θέλει νά τής λέγ;· εις κάθε 
¡Βήμα : Άπόφευγε αυτήν τήν άκανθαν, έγώ ¿ξεσχίσθηκα εις 
αυτήν γεύσου αύτά τα όπωρικά, τά εύρον θαυμάσια· π ί
στευε εις τήν πείράν μου καί εις τήν αγάπην μου ; θα σκέ
πτομαι θά ένεργώ άντί σοΰ.»

Καί ένφ σκέπτεται ούτω έπανατρέχει τήν ίδικήν της 
ζωήν, καί επικαλείται τάς αναμνήσεις της δτχν ήτο πκι- 
δίον καί νεάνις, καί ξαναρχίζει τήν ζωήν της, άφαιρεΐ,προσ
θέτει και νομίζει διά παρελθόν της ¿κείνο τό όποιον δεν είνε 
παρά παραμορφωμένος Αντικατοπτρισμός· εις αύτόν ζητεί 
τό πρόγραμμα, τό όποιον μέλλει νά έξασφαλίσ·/) την εύτυ- 
χίαν τοΰ τέκνου της.

Δέν λέγω δτι αί παρατηρήσεις αύτχι είνε απολύτως γ ε- 
νικαί· άλλά ¿άν δλαι αί μητέρες δέν ήσθάνθησαν τήν πλά
νην αυτήν, δλαι δμως ώνειρεύθησαν τουλάχιστον το περιφη - 
μον πρόγραμμα καί ύπέφεραν άπό τάς διαφόρους απογοη
τεύσεις δπου φέρει.

Μία γυναίκα ή οποία ήγάπα τό τριανταφυλλί χρώμ* εις 
τήν νεότητά της διότι τής ¿πήγαινε καλά δύσκολα θά έν- 
νοήσν) πώςτής κόρης της τής άρέσει περισσότερον τό γαλανόν. 
Αύτόβέβαια είνε παιδαριώδες,άλλά καμμιά φορά δπου τό νευ
ρικόν της σύστημα είνε ταραγμένον θά εύρη δα  ή προτί- 
μησις αύτη τοΰ γαλανοΰ χρώμ,χτος είνε προσβλητική δΓ 
αυτήν. Τό τριανταφυλλί τής ένθυμίζει όλόκληρον παρελθόν 
τό όποιον αύτό τό γαλανόν φαίνεται δτι καταδικάζει.

Οί ήχοι τούς όποιους άλλοτε έτραγουδούσκμεν μάς έπα
νέρχονται εις τήν μνήμην χωρίς νά τό θέλωμεν καί τότε ά
κόμη δπου δέν συνειθίζονται. ’Επανέρχονται, είνε άλήθεια, 
δχι ολόκληροι,άλλά τούς τραγουδοΰμεν- μήπως έπειτα πρε- 
πει νά ζητήσωμεν συγγνώμην ;

'Υπάρχουν πολλά πράγματα άνακατωμένα εις τήν ψυ
χήν μας. Καί εις τούς καλλίτερους τό τέλειον έπισκιάζεται 
άπότό μέτριον πρέπει νά τά άγαπώμεν τά παιδιά μας μέ τά 
έλαττώματά των. Τά παιδιά μας δέν είμεθχ ημείς, αύτό 
είνε βέβαιον. Πρέπει νά χαιρόμεθχ ή νά λυπούμεθχ δι’αύτό; 
Δέν είμεθχ ούτε ό κατασκευαστής τής λύρας ούτε ό κουρδι
στής.Μίαν ημέραν ή λύρα εύρίσκεται έτοιμη, ό άέρας περν$ 
καί τό όργανά παίζει μέ ή'χους άπροσδοκήτους οί όποιοι 
δέν είνε ίδικοί μας.

Αί πρώται αύταί άρμονίαι τής ζωής είνε τό έργον τής
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Θειο:: Προνοίζς· δς ττροσυοόΘησωΐΛεν νά του; άχ.ούωυ.εν χω-
ρ'κ νά ,ύποφέρωμεν, κκ ί νχ ύποταχθωρεεν. Ή  [Λητηρ κχί ή 
θυγάτγιρ επειδή είνε κκ ί χΐ δύο γυναίκες κκί πολύ συχνκ 
τ^ς κύτίίς,,φύτεωςείνε πολύ πλησίον δικ νκ πλκσσουν ίδκνικκ  
κκ ί συγχρόνως πολύ χωρ’.σρεένχι κπο την ηλικ ίαν κκ ί την 
πείρκν της ζωης διά -νά γνωρίζονται κκλως εις τρο'πον,ώστε 
η όριριο'της των εϊνε ενίοτε ανήσυχος, κα ί ταραγαένη . Με
ταξύ τω ν καριριία από αυτάς τάς χαριτωριένας θωπείας κανέν 
άπό τα  άνθη ρεε τοέ οποία τα  ατο[Αα τω ν δύο φυλών 
στολίζουν την αγάπην τω ν . Ά γ α π ώ ν τ α ι . . .  χωρίς ¡¿ρωσικήν 
εάν δύναααι να εί'πω, ρεε τρο'πον άπλοΰν, σιωπηλο'ν, βαθύν 
βεβαίως, άλλα  ολίγον φκνερο'ν. Δεν πλησιάζουν η ικίκ την 
άλλην παράμέ φρο'νησιν, φοβιύριεναι άδιακόπως ¡/.ηπως προσ
κρούσουν η ¡χία η η άλλη εις την πκρχρεικράν κίνησιν της 
καρδίας των η του πνεύυ.κτός τω ν . Αί άαοιβαΐαι παρατη
ρήσεις των φαίνονται ώς θυσίχι, κρύπτουν την άγάπην των 
ώς αδυναμίαν, παρατηρούνται, εννοούνται καί νομίζουν πά ν
τοτε δτι μαντεύει ή μία τάς σκέψεις της άλλης.

Έ ρ χετα ι στιγμή εις την ζωην τω ν , τά  σύννεφα αυτά  
διασκεδάζονται, τά  λυπηρά αυτά  τ ίπ ο τε  σβύνουν ώς κακόν 
δνειρον καί η άγάπη  τω ν λά μ π ε ι. Ή  ειλ ικρ ίνεια , ή οποία 
επέρχεται μεταξύ τω ν εϊνε τα'τε δ ι’ αύτάς η μεγαλειτέρα 
άπελευθέρωσις* εις ενα φ ίλημα τό όποιον ενώνει τάς καρδίας 
τω ν , εξομολογούνται, συγχωροϋνται καίκπολχμβάνουν την 
χαράν να α ϊσθάνωνται έαυτάς ύπεράνω των καθημερινών α 
θλιοτήτων κα ί νά εύρίσκονται ένωμέναι,

Ό τα ν  τά  δύο αύτά  ό'ντα ενώνουν ούτω τά  φ ιλημ κτά  των 
καί τά  δάκρυά τω ν , δυνάμεθα νά εί'πωμεν οτι καμμία ά 
γά π η  δεν δύναται νά συγκριθί) με την ίδικην τω ν.

(Gustave Droz )

ΓΕΡ Μ Α Ν ΙΚ Η  ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
Γ '.

Διακεκριμένην καί εντελώς έξέχουσαν θέσιν μεταξύ των 
γερμανων συγγραφέων κατέχει ή βαρονίς Μαρία VOnEbner- 
Eschenbach, τό γένος κόμησσα Dllbosky, γεννηθεΐσκ έν 
Μοραυία κατά τό 18 30 · δλη ή ζωη της γυναικός αυτής άπο - 
τελεί ενα διαρκή άγωνα πρός χειραφέτησιν άπό τάς προλή
ψεις καί άπό την ιδιαιτέραν άσφυκτικήν άτμόσφκιραν τής 
αυστριακής άριστοκρατίας. Καί κατώοθωσεν επί τέλους νά 
διασπάσγ ολκς αύτάς τάς πνευματικάς καί ήθικάς άλύσεις 
του παρελθο’ντος καί νά άνέλθτρ υψηλά εις τυύς άνοικτούς ο
ρίζοντας τής διεθνούς πνευματικής κινησεως καί νά λάβγ 
θέσιν διακεκριμένην εις αύτην,έπιδεικνύουσα ιδιαίτερα χα 
ρίσματα πνεύματος καί χαρκκτήρος ίσχυρου, χωρίς νά άπο- 
λέσγι την ιδιαιτέραν σφραγίδα τής Γερμανικής ιδιοφυίας.

Τό τελευταΐον της βιβλίον του έ'τους τούτου τό έκδοθεν 
έν Βερολίνω παρά του Paelctcl φέρει τον τιτλονίΑίΙΒ Spa- 
tberbittagen ’Από τας ημέρας προχωρημένου φθινοπώρου.

Ή  βαρωννίς είναι διηγηματογράφος μάλλον ή μυθιστο- 
ριογράφος· τό διηγημά της είναι σύντομον, νευρώδες, με 
πρόσωπα καί χαρακτήρας καλώς διαγεγρχμμενους. Επιτυ 
χώς ιδίως άπεικονίζει παν ο,τι εχει σχεσιν με τας ηρωικας 
καί άγνώστους θυσίας εις άς πρωταγωνιστούν αι γυναίκες.

Ή  πονεμένη μητέρα νεχροΰ θύματος υπερβολικής π νευ 
ματικής κοπώσεως επιβληθείσης άπό σκληρόν πατέρα, 
ή σύζυγος ή έγκαταλειφθεϊσα  άπό τόν άνδρχ της εν jjTyj ευ- 
τυ χ ίγ  καί έπανερχομένη εις την ο ικογενειακήν σ τέγην, εν τ γ  
δυστυχ ία , ιδού εικόνες αί όποιαι μέ τό νέον της βιβλιον 
προστίθενται εις την πλουσίαν πινακοθήκην των δ ιηγημά
των τη ς .

Με τόν Γουλιέλμον JenseilU κλείει ή σελίς των γηραιών 
διδασκάλων, με τόν JenS611, ό όποιος έχει την ηλικίαν του 
W ilb ran d t καί του οποίου ή έξέλιξις έγεινε βααδεΐα, ό- 
μαλη, χωρίς μεταπτώσεις άποτόμους, άλλά καί χωρίς αλ- 
ματα εις ύψη, άνάλογα πρός τά του συγγραφεως του Ro-
thenburger.

Ά λ λ ’ οτι άναπληροί την άδυναμίαν του Jensen προς 
άπεικόνισιν ισχυρών χαρακτήρων είναι ή έμφυτος όυναμις 
του εις την περιγραφήν καί άναπάράστασιν τοπίων. Είναι 
ό μοναδικός τοπιογράφος τής φιλολολογίας καί επί πλέον 
κινείται έλευθέρως εις πάντα τόπον καί πάσαν εποχήν. Τά 
καλλίτερα άπό τά τελευταία εργα του είναι : Ε ΐΐΐβ
Schou ld^ou άπεικονίζεται ίσως ό ίδιος συγγραφευς και τό 
όποιον πλήν τής ποικιλομόρφου πλοκής του παρουσιάζει 
σκινάς, καί μεταχειρίζεται φράσεις αί όποιαι το περιβάλ
λουν με μορφήν άν ό'χι καθαρώς κλασικήν, βεβαίως ομως 
πολύ άρχαίζουσαν . Άλλά καί ή Π α τ ρ ί ς, έργον επίσης 
τελευταΐον, είναι ώραιον, ίσως τό ώραιότερον τών έργων 
του. ΔΓ αυτό ό συγγραφεύς θέλει νά άποδείξγ δτι ή πα- 
τρίς δεν οφείλεται εις τήν φυλήν καί εις ¡τους προγονούς, 
άλλ' έκεΐ δπου ό άνθρωπος άρχίζει νά αισθάνεται καί νά 
λαμβάνϊ) τάς μεγαλειτέρας εντυπώσεις καί νά αισθάνεται 
καΐζέμπνέεται άπό τά ισχυρότερα πάθη.

Πριν νά μεταβώμεν εις τούς νεωτέρους καί άλλοι άπό 
τούς παλαιούς ό Richard δικαιούται νά άναφερθγ ενταύθα 
μετά τήν τελευταίαν έκδοσιν δύο μικρών καί συντόμων ερ- 
γωντου,^είς τά όποια άναδεικνύεται ισχυρός καί πρωτότυπος 
λάτρις καί θαυμαστής του ωραίου τό όποιον άποδίδει μετά 
πολλής τέχνης καί δυνάμεως.

'Ε λ ένη  Γεωργιάδου

Κ Λ ΕΜ ΕΝ Τ ΙΝ Α  Ε Λ Ε Ν Η  ΝΤΥΦΩ
Β \  ( ΐο α β ε ΐο ν  π ο ϋ  Salon τ ώ ν  Π αοχ< ΐίων 

κ α τ ά  τό  1902.

Μεταξύ τών βραβευθεντων καλλιτεχνών εις το Salon 
του 19 0 2  άναγράφετχι μ-ε βραβεΐον Β και το ονομα τής 
δος D u fau  διά τήν ώοχίχν της σύνθεσιν του Φ θ ι ν ο π ώ- 
ρου,ήν ήγόρασεν ήΚυβέονησις καί κατεταξεν εις το μουσεΐον

του Λουξεμβούργου.
'II δις Dufau άλλως τε καί εις τά Salon προγενεστέ

ρων ετών, άπό του 18 9 5  έτυχε καί ^διακριτικού μεταλλίου 
καί του βοχβείου του ίδρυθέντος πορά τής άοιδίμου Marie 
Bashkirticff. Κ α ί κατά τό 1897 ή δις ‘Dufau έλαμβανε 
άλλο πάλιν μετάλιον καί βραβεΐον χρηματικόν πρός έπί- 
σκεψιν τών καλλιτεχνικών κέντρων της Ιταλίας.

Μερικαί άπό τάς βραβευθείσχς εικόνας -»ης, ώς τα ναυτό
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παιδα, ό Ρυθμός καί ή ’Ισπανία τόσον έφημίσθησαν, εις τ ι
μάς απίστευτους ώστε έπωλήθησαν. Κατά τό έτος τοΰτο το 
δνομά της έφέρετο μ.ετ’έπιμονής μεταξύ τών δικαιούμενων εις 
τό Α'βραβεΐον τό όποιον έχασε διά δύο ψήφους.Μαθήτριατοΰ 
Bouguereau^oO Tunef Robert TooFleury καί TooFer- 
ΓΙβΓ,ή δις Dufau δεν οφείλει εις τούς διδασκάλους της τί- 
ποτεάλλο παρά τήν βεβαιότητα τής χειρόςπερίτήν έκτελεσιν 
του ώραίου σχεδίου. Άλλά εις τήν ίσχυράν καί έντονον συν-

Ε Π χ Φ Γ Α Α Ι Ζ

θεσιν, εις τό ολον ζωήν χρώμα τό έργον της άποπνέει τήν 
ιδιαιτέραν άτομικότητα τής ζωγράφου, τήν καλλιτεχνικήν 
ούτως είπεΐν ιδιοσυγκρασίαν, τής όποιας κάθε έκθεσις δίδει 
καί νέα έκάστοτε γνωρίσματα.

Είναι αληθής καλλιτέχνις, τής οποίας τό ονομα άπέκτησε 
τελευταίως πολλήν δημοτικότητα καί ή όποία συνδυάζει 
καί νεότητα, καί χάριν φυσικήν καί κάλλος μέ μίαν πρω - 
τότυπον καί ίσχυράν καλλιτεχνικήν ιδιοφυίαν.

ΤΟ Λ Α Σ Τ Υ Λ ΙΛ Ι ΤΟΥ ΠΛΟΙΑΡΧΟ Υ
Είνε καμμία πενηντάρια χρόνια άπού ενα καράβι ναυάγησε στα παράλια 

τού Buguelés στό Peuvénan. Οΐ κάτοικοι μάζεψαν ώς δώδεκα πτώματα 
που ηΰρανε στην άμμο κα'ι στον άφρό τής θάλασσας, και Ιπειδή δεν ξέρανε 
άν ήτανε χριστιανοί ή όχι τούς θάψανε κάτω στην άχροθαλασσιά στό μέ
ρος πού τους ηϋρανε. Μεταξύ στούς ναύτες ήιανε τό πτώμα ένός ώραίου 
νέου άνδρα, ό όποιος ήτανε πλούσια ντυμένος άπό τούς συντρόφους του και 
γγά αύτό νόμισαν πώς ήτανε ο πλοίαρχος, Στο τέταρτο δακτυκο του αρι
στερού χεριού του, φορούσε ένα χονδρό χρυσό δαχτυλίδι Ιπάνω υτό όποιον 
ήτανε γραμμένα γράμματα άγνωστης γραφής.

Στό Buguelés κάθουνταν τίμιοι άνθρωποι και κανένας δέν άγγιξε το δα
χτυλίδι αύτό. Θάψανε τό νέο πλοίαρχο μαζύ μέ τό πολύτιμο κόσμημά του.

Είχανε περάσει χρόνια καί λίγο, λίγο ξέχναγαν τούς ναυαγισμέν ,υς, μο
νάχα καμιά φορά πού περίμεναν τού; άνδρες τους, πού ήτανε στην ανοιχτή 
θάλασσα, ή γυναίκες καθισμένες στην άμμουδιά θυμόντουσαν τόν ώραΐο κα
πετάνιο, καθώς τόν έλεγον, και τήν χονδρή χρυσή αρραβώνα πού φορούσε.

Τή πρώτη φορά πού ακούσε νά διηγούνται τήν ιστορία αύτή ή νότα Πα- 
ραθέων, μια ράφτρα άπό τά περίχωρα τής έκανε μεγάλη Ιντύπωση καί δλην 
τήν νύκτα όνειρέυον.ταν τό χρυσό δκχτυλίδι τού πεθαμένου καπετάνιου πού 
έλεγαν πώς ήτανε τόσο ώραίο όλες ή γυναίκες τού χωριού. Τήν άλλη μέρα
το συλογίζουνταν ακόμη, και τήν άλλη ημέρα τό ίδιο και όλες τές άλλες
και τής ’έγινε συνήθεια. ’Ήτανε αρκετά φιλάρεσκη όπως εϊνε πολλές άπό τις 
νέες ράφτρες και συλογίζουνταν πώς ενα κόσμημα είνε καμωμένο γι» ιά 
λάμπη στό φώς τής ημέρας και ό'χι νά βρίσκεται θαμένο στά σκότη τού
τάφου. Για πολύ καιρό όμως έδιωχνε τήν σκέψη αύτή. άλλά ιτό έπάγγελμα
της αύτύ τήν έκανε νά τά συλλογίζεται. "Οταν έρραβε στά σπίτια τής Bu- 
guélés, καί αύτό έγίνουντον κάθε μέρα, άναγκάζουνταν νά κάθεται τσό τρα
πέζι πού ήτανε Ιμπρός στο παράθυρο καί όλα τά παράθυρα τών σπιτιών αυ
τού τού τόπου βλέπουνε πρός τό μέρος τής θαλάσσης.

Τέλος δέν κρατήθηκε ή δύστυχη.
Μιά βραδιά άμα τελείωσε τήν δουλειά της ’έκαμε πώς γύριζε σπίτι της, 

έπειτα άφού. βεβαιόθηκε πώς δέν τήν έβλεπε κανένας, κατέβηκε σιγά, σιγά 
: ώς τήν άκροθκλασσια.

Ό τόπος που είχανε θάψει τούς ναυαγούς ήτανε συμαδεμένος μέ ενα 
χονδρά σταυρό καμομένο άπο ξύλο βουτηγμένο σέ κατράμι, τόν όποιο είχανε 
βάλει άκριβώς στή θέση πού είχανε θάψει τόν καπετάνιο. Ά μα  νυχτόσει 
καλά όλοι οΐ ψαράδες έχουνε γυρίσει σπίτια τους καί έτσι ή Νότα Πκρα 
θέων δέν είχε νά φοβηθή πώς θά τήν άνησυχήση κανείς. Γονάτισε και άρ
χισε νά σκάβη μέ νά νύχια τής τήν άμμο. “Επειτα άπό λίγο κατόρθωσε 
νά τραβήξη το ενα χέρι τού πεθαμένου, το άριστερό. Τό δαχτυλίδι ήτανε 
πάντα στή θέση του. Έδοκίμασε νά το τραβήξη άλλά το ξεραμένο δέρμα 

[· χί νει διάφορα, Ιμπόδια, έδοκίμασε μέ το ψαλίδι της, άλλά κόπο; χα 
; μένος δέν έκανε τίποτε γιατί τό ψαλίδι δέν μπορούσε νά κόψη το δέρμ:
V αύτό το ξεραμένο άπό το άλάτι τής θάλασσας. Τότε άπελπισμένη άρπαξε 

το δάχτυλο καί μέ τά δύο της χέρια καί το έτράβηξε μέ όλην τήν δύναμη 
¿ ώς πού το έβγαλε. “Επειτα ξανάθαψε μέσα τσήυ άμμο το χέρι, ξεσκόνισε 
I  τήν ποδ;ά της καί έφυγε πέρνοντας μαζύ το δαχτυλίδι.

Τήν άλλη μέρα πήγε στή δουλιά της όπως πάντα, μονάχα ήτανε ακόμη 
κατακίτρινη.

 Τί έχεις Νότα; τήν ρώτησε ή νοικοκυρά.
  Τίποτε, λιγάκι πονοκέφαλο, θά περάση.

Καί άρχισε το ράψιμό της.
Άλλά το κακό άντί νά περάση έγινε μεγαλείτερο ώς πού άνάγκασε τήν 

[■ Νότα ν’ άφήση τή δουλειά της καί έφυγε μουκρίζοντας άπο τον πόνο.
Μόλις είχε στρίψει τήν γωνιά τού δρο'μου καί ακούσε μεγαλην ταραχή

;οο χωριό. Μάγκες πού παίζανε τσήν άμμουδιά γύρισαν πίσο φονάζοντας.
—  'Ελάτε νά δήτε κατεβάτε νά δήτε!
—  Τί;
—  Τί έγινε «σ:ο νεκροταφείο τών ναυαγών» !
"Ολη ή Bugu^les άντρες καί γυναίκες κατέβηκαν πίσοτους ώς τήν άκρο- 

θαλασσά. "Οταν έφτασαν κάτω, νά τί είδαν.
Κοντά στον χατραμομένο σταυρό, έβγαινε ένα μανίκι μπλούζας μέσα άπο 

τήν άμμο, καί άπο το μανίκι έβγαινε ένα χέρι καί τά δάχτυλα αύτού τού 
χερ’οΰ ήτανε κλεισμένα καλά, Ικτό; Ενα, το τέταρτο το όποιο στέχουνταν 
άνοιχτό, ολόισιο ’σάν νά φοβέριζε. Είπανε πώς κάποιον έδειχνε ΙκεΤ άπάνω 
ςτο χωριό. Στήν άρχή, το δάχτυλο φαίνουνταν ένα βαθύ ξέσχισμα το ο
ποίο έκανε μχά στρογγυλή πληγή.

Μιά άπο τίς γυναίκες πού ήτανε ΙκεΤ, είπε.
—  Είνε τά δάχτυλο πόύ φορούσε το δαχτυλίδι- τού το κλέψανε καί το 

ζητάει. γ
—  Ά ς  το ξαναθάψουμε αύτο το χέρι. είπε ένας άντρας.
Καί το ψανασκέπασαν μέ τήν άμμο.
Το πλήθος έπειτα έφυγε καί όταν το βράδυ γύρ.σαν πίσω όσοι έλειπαν 

στή θάλασσα τούς διηγήθησαν τί συνέβηκε, καί όλων ή γνώμη ήτανε πώς , 
ίχε γίνει ιεροσυλία. '

’Εκείνη τή βραδιά κοιμήθηκαν άργά στις καλύβες καί κοιμήθηκαν κακά. 
Μόλις ξημέροσε οί πλέον άνυπόμονοι έτρεξαν στο «Νεκροταφείο τών 

ναυαγών». Και πάλι το δάχτυλο ήτανε σηκωμένο Ιπάνω ςτήν ίσια άμμο.
— “Ας ξαναδοκιμάσουμε, είπανε
Καί ξαναχόσανε στήν άμμοτο χέρι όπως εϊ/ανε κάμει καί τήν προηγου-' 

μένη μέρα, έπειτα μαζέψανε κυμάτια άπο σπασμένους βράχους καί τά βά
λανε άποπάνου.

“Επειτα όμως άπο δύο ώρες το δάχτυλο ξαναφάνικε οί πέτρες φαίνουνταν 
πώς τραβήχτηκαν μονάχες του; άπο σεβασμό καί έκαναν γύρο ποιό μακρυά. α 

Τότε καταφύγανε σέ άλλα μέσα.
*0 παππα; τής Ρβηνβι^η μαζύ μέ ένα ψάλτη καί ένα παιδί τού χωριού

ήρθε νά Ιξορκίσει τον πεθαμένο καί νά τον άγιάση.
Ά λλ ’ ό όαορφος πεθαμένος δέν θά ήτανε φαίνεται χριστιανός, γιατί το

χέρι έμενε στή θέση του. ■
' Ζητάει τήν άρραβόνα του, ξαναείπε ή γυναίκα πού είχε μιλήσει τήν

πρώτη φορά.
Τώρα όλοι σκέπτουνταν όπως αύτή. Άλλά πού νά τήν βρούνε νά τού 

τήν ξαναδόσουνε;
’Εκείνη τή στιγμή φάνηκε στο δρόμο πού φέρνει άπο τή θάλασσα στά σπί

τια της Ββκ^ΐό» ή Νότα Παραθέων, ή ράφτρα. Τούλάχιστον ή νοικοκυρές 
τήν γνώρισαν άπο το φόρεμα της καί άπο τήν καλοκαμομένη καί φρέσκα 
ποδιά της Άλλά το ένα χέρι της το είχε δεμένο.

Προχωρούσε σιγά, σιγά καί σέ κάθε βήμα πού έκανε έβγανε μιά φωνή 
πόνου. ..

"Οταν έοτασε τούς άλλους, τούς περεκάλεσε μέ νόημα νά τήν άφήσουνε
νά περάση.

Μέ το χέρι πού δέν ήτανε δεμένο βαστούσε ένχ χονρδό χρυσό δαχτυλίδι 
... Μαντεύετε τά άλλα ! ..

Οί άντρες θέλησαν νά τήν κακομεταχειριστούν« τήν Νότα.
Τότε Ικεΐνη έλυσε το δεμένο χέρι της. ’Επήγανΐ κοντά όλοι καί είδανε 

π ώ ς  το  χ έ ρ ι  αύτό είχε χοντρήνει ύπερόολικά : είχε γίνει ένα τερατόδες 
χέρι: ένα δάχτυλο, προ πάντων, το τέταρτο, είχε γίνει πολύ μεγάλο καί 

λ ’-.έυη.>ντ'«ι η 'ίι δάκτυλο πτώαατο;. Τότε έουναν ιαακουά σάν νάσκληρό, φαίνουνταν σαν δάκτυλο πτώματος. Τότε έφυγαν μακρυά σάν νά 
ήτονε κολασμένη·

Τήν απάντησα πολλές φορές στούς δρόμους μέ το χέρι δεμένο πάντα μέ 
κουρέλια. Αέν μπορούσε πλέον νά μιλήση άλλά Ιγόγγυζε λυπητερά.

«Οσο γΐ’α τον ξένο καπετάνιο άπο τότε αναπαύεται ήσυχος, μέ τήν ώραία 
χρυσή του αρραβώνα στο δάχτυλο καί 'ίσως ονειρεύεται τήν «ώραία» πού

Ι
τοϋ τήν έδωκε.

( Α ι ^ ο ΐ  1β Β γ» ζ)
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Χ Ρ ΙΣΤ ΙΑ Ν Α Ι Γ Υ Ν Α ΙΚ Ε Σ
Αί χριστιαναί γυναίκες της Ελλάδος άρχισαν νά δίδουν 

και απτότερα σημεία τής θρησκευτικής των εύλαβείας διά 
της εκδοσεως περιοδικού υπό τον τίτλον η ’ΑνάΟταΟις.

Το περιοδικόν τούτο άνηκει εις το σωματεΐον, το όποιον 
ιδρυθη προ ενός έτους τή πρωτοβουλία του Père Loy- 
ΖΟΠ και τής χριστιανικωτάτης συζύγου του, υπό την προε- 
δρειαν τής κ. ’Αντωνίας Μπόταση.

Το σωματείον τοϋτο άνέλαβεν, ώς γνωστόν, την άνύ- 
ψωσιν του κλήρου, διά τής συγχρωτίσεως των οικογενειών 
των κληρικών μετά των άνεπτυγριένων παρ’ ήμϊν τάξεων, 
καί εν γενει διά τής παροχές συνδρομής, ύποστηρίξεως ηθι
κής καί πνευματικές έξυψώσεως του κλήρου.

Το εργον των κυριών, αρκετά δυσκολον καί επίμοχθον, 
θελει βεβαίως επιτύχει, εάν διά τών εύγενών ενεργειών του 
σωματείου τούτου κατορθωθώ καί η έπέμβασις της πολι
τείας και η διά νόμων καί συστάσεως ειδικού ταμείου υλική 
εξασφάλισις του μέλλοντος τών ιερέων.

Την διεύθυνσιν του χριστιανικού τούτου περιοδικού άνέ- 
λαβεν ή πρόεδρος του σωματείου κ. ’Αντωνία Μπόταση, εις 
ην ε.ύχόμεθα τελείαν καί πλήρη επιτυχίαν είς τε τόν δη
μοσιογραφικόν άγώνα καί έν γένει εις την εφαρμογήν τοϋ 
προγράμματος τοϋ ΰπό την προεδρείαν της σωματείου.

ΣΥΝ Τ ΑΓΑΙ
Ντομάζζς π Α α χ ' ί .  Τρίβετε αρκετή ψύχα ψωμί, ψιλοκόπτετε μαϊν

τανό και σκόρδο, αλάτι καί πιπέρι καί άνακατόνετε δλα μαζή. ’Α 
λείφετε μία καραβάνα με λάδι, κόπτετε εις δυο όριζοντίως κάθε ντο
μάτα καί άπαλά τας σφίγγετε να φύγη τό ζουμί καί τα κουκούτσια 
των. χωρίς να χαλάσουν. ’Επάνω εις τό λάδι στρώνετε εν στρώμα 
από τό μίγμα δπου έχετε ετοιμάσει, έπειτα τοποθετείτε ανάποδα μέ 
τάς κορυφάς κάτω τα ήμίσει τών ντοματών σας, τάς σκεπάζετε με 
έν στρώμα από τό άνω μίγμα, καί ολίγον λάδι προσθέτετε τα άλλα 
ήμίση ώστε να σκεπασθοϋν ή ντομάτες, στρώνετε καί πάλιν έν στρώμα 
μίγμα, λάδι καί σιγοψήνετε ή στέλλετε εις φούρνον.

Ή  έπ ί τη ς  όδοϋ Λ έκκα , παρά τον άρ. 10  π τω χ ή  

φ θ ισ ική  νεα ν ις , περί ής έγράφομεν κα ί ά λλοτε έσ τάλη  

εις Κ ρήτην προς ά λλα γή ν  κλ ίμ ατο ς . Ά λ λ α  κα ί έκεΤ 

στερε ίτα ι τώ ν  μέσων προς συντήρησ ιν . Ά πευθυνόμεθα 

είς τα  εύγενή  α ισθήμ ατα  κάθε γυνα ικός φ ιλά νθρω 

που προς παροχήν συνδρομής εις τή ν  π τω χ ή ν  κόρην. 

Π άσα συνδρομή άς άπευθυνθή εις τή ν  έπ ί τή ς  όδοϋ Κου- 

μουνδούρου άριθ. 55  ο ικ ία ν,ΰπό  τή ν  δ ιεύθυνσιν: Σ μα- 

ράγδας Δ ασκαλάκη.

Ό  γνωστός κουρδιστής καί έπιδιωρθωτής πιάνων κ. άβ 

ΟαΐΊΐ, ό τέως έπί της όδοϋ Κραναών έ'χων τό κατάστημά 

του, μεταφέρει αυτό άπό 1 ης Ιουλίου είς τήν έπί τής όδοϋ 

’Ακαδημίας, άρ. 78. Β ' οικίαν Βακά, δπου δύναται νά ά- 

ποτανθή πάσα κυρία ίχουσα είτε νά έπιδιορθώση είτε νά 

κουρδίσν) κλειδοκύμβαλον.

ΜΕΤΑΞΩΤΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ.

Η μία μετά τήν άλλην αί ύφάντριαί μας μεταξωτών ύ- 
οασματων, άναδεικνύονται καί κάμνουν τόν δρόμον των είς 
την εργασίαν καί ανοίγουν εύρύτερον τόν κλάδον αυτόν τής 
γυναικείας βιομηχανίας ό όποιος χρονολογείται άπό τους άρ- 
χαιοτάτους χρόνους.

Νεον τωρα έργοστάσιον ίδρύθη έπί τής όδοϋ Φιλελλήνων 
άρ. 15  υπό μ.ιάς έκ τών καλλιτέρων ύφαντριών, ή όποία είς 
την δεξιότητα καί τήν τέχνην είναι έφάμιλλος μέ τά άρί- 
στας είς τό είδος αύτό. Είνε ή κ. Μαρία Δοαμητινοΰ, τεχνί- 
τοια άρίστη καί είς τά άραχνοειδή καί είς τά φουλάρια καί 
είς τά πυκνά μεταξωτά καί είς τάς χρυσάς έσάρπας καί είς 
τα μαντυλάκια, τέλος είς ολα τά είδη διά τών όποίίΐν στο
λίζεται τό γυναικεΐον κάλλος καί άναδεικνύεται ή νεότης 
ωραία καί σφριγηλή καί ή ώριμ,ος ηλικία άνακτά τήν άπο- 
λεσθεΐσαν άνθηρότητα.

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΚΟΥΚΟΥΛΙΩΝ

Είδοποιοΰνται οί πωληταί κουκουλίων Αττικής καί λοι

πών μερών δπως προσέλθωσιν είς τά Καταστήματα τής 

Κας Σπάρτης Καρασταμάτη έ'ναντι Βασ. Σταύλων, καί 

συνεννοηθώσιν άπ’ ευθείας. Τιμαί ίανοποιητικαί.

Μ ΕΓΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΙΕΙΟΝ
I. Δ. ΤΣΑΜΗΣ

'Υποδηματοποιού άπάσης της Β. Οικογένειας, της Α,
Β. Υ . τοϋ Διάδοχον της A. Β . Υ  της Π ριγκηπία- 1 

Οης Σοφίας καί, της A. Β. Υ . τοϋ πρίγκηπος 
Γεώργιον.

Βραβευμένου διά τών πρώτων βραβείων έν τή Παγκο- 
σμίφ Εκθέσει καί έν τή τών Χανίων, τιμωμένου ύφ’ άπά
σης τής έκλεκτής έλληνικής κοινωνίας ήτις προμηθεύεται 
παρ’ αύτοΰ τά άπαραμμίλου κομψότητος υποδήματά της, 
τά τής έφετεινής ομως έα,ινής περιόδου θά ήναι τά άριστα 
καθόσον θά κατασκευάζωνται είς κομψοτάτάτας φόρμας προσ- 
φάτως κομισθείας έκ Παρισίων, διά δερμάτων πρώτης μέν 
ποιότητος άλλά καί είς άναρθιμήτους χρωματισμούς.

Π α ν α θ ή ν α ια  : —  Δεκαπενθήμερον εικονογραφημένο 
περιοδικόν.
Διευθυντής καί ιδιοκτήτης : K íucov Μ ιχ α η λ ίδ η ζ  

Τίμημα έγγραφης : Έσωτερικοϋ δΓ έν έτος δρ. 25
» » έξ μήνας » 13

’Εξωτερικού τά αυτά είς ποσά χρυσόν.
’Αθήναι 18 . 'Οδός Φιλελλήνων.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ θερμώς αί κ. κ. συνδρομήτριαί μας, 

αί καθυστεροΰσαι τάς συνδρομάς των μέχρι σήμερον νά σπεύ- 

σουν είς έξόφλησιν τών καθυστερουκ.ένων. Τήν αυτήν παρά- 

κλησιν άπευθύνομεν καί προς τάς κ. κ. άνταποκριτρίας καί 
άνταποκριτάς μας.


