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Μ Α ΤΙ ΟΧΙ ΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ;
Μία ερώτησις περί τής ανάγκης τής γυμναστικής δια 

τάς γυνα ίκας, ήν απευθύνει πρός εαυτόν συνάδελφος τοϋ 
«Νέου ’Ά σ τεω ς» , μία έρώτησις, ή όποια καταλήγει είς 
συικπέρασμα αντίθετον τοϋ προσδοκωμενου, δια τον αιώνα 
τουλάχιστον είς τόν όποιον ζώμεν, μάς εμ.βαλλει εις α πο 
ρίαν κα ί μάς επ ιβάλλει άπάντησιν.

’Αφορμήν είς τό ζη τημ α  ε'δωκαν α ι εξετάσεις εις την Γυ
μναστικήν τοϋ Έ κπα ιδευτικοϋ Τμήματος τής Έ νωσεως τών 
Έ λληνίδω ν, εξετάσεις παρουσιάζουσαι, φυσικά, ολα τά  στο ι
χεία  τής τελειό τητος, τά  όποια χαρακτηρίζουν τά  έ'ργα τά  
ενεργούμενα άποκλειστικώς άπο γυνα ίκας.

|Λ Αί μαθήτριαι τής Γυμναστικής έξετέλεσαν ολα τά  εί'δη 
τών άσκήσεων, τά  όποια ίσχυροποιοΰν κανονικώς τούς μΰς 
καί τονώνουν άρμονικώς ολα τά  μελη κα ί καθιστοϋν το σώμα 
ευκίνητον κα ί ελαστικόν. Φυσικά επειδή έδιδάχθησαν άπό 
καλόν διδάσκαλον καί ύπό τή ν  έπ ίβλεψ ιν καί έποπτείαν καί 
εφορείας ειδ ικής καί τής εμπειροτάτης καί ύπερόχου π α ι-  
δαγωγοΰ μας κ. Α ίκ. Λασκαρίδου, αί μαθήτριαι άνεδείχθη- 
σαν ίσως άνώτεραι καί τών άρρένων, βεβαίως όμως χ α - 

. ριέστεραι κα ί έπαγωγότερα ι αυτών.
Ό  συνάδελφος τοϋ «Νέου’Ά σ τ εω ς» , ό όποιος, ά νκα ί νέος 

άνθρωπος, φέρει όμως είς τήν ράχιν του τά ς κληρονομικάς 
• αμαρτίας τώ ν προλήψεων τοϋ παρελθόντος, άφοΰ ομολογεί 
,. τήν είς τήν γυμναστικήν τελε ία ν  έπίδοσιν τής γυναικός, α ι

σθάνεται καί είς τό σημείον αύτό ταπεινούμενον τόν άνδρικόν 
εγωισμόν κα ί κ α τα λή γε ι είς τό συμπέρασμα, ότι οί άρχαΐοι 
Ελληνες έ'καμναν καλά  άπαγορεύοντες είς τας γυνα ίκας 

τήν συμμετοχήν είς τούς ολυμπιακούς άγώνας επ ι ποινή 
θανάτου.

Είς τ ί χρησιμεύει, έρωτγ ό συνάδελφος, ή γυμναστική τών 
αλμάτω ν καί τοϋ τραπεζίου καί τώ ν αποτόμων κινήσεων είς 
τάς γυνα ίκας— νομίζομεν οτι κάπου μάς ονομάζει θηλείας, 
ως νά έπρόκειτο περί τετραπόδων τοϋ φύλου μ α ι.

« Ί  Ι ι ι ε ϊ ς ,  λ έ γ ε ι ,  ε ΐ μ ε θ α  γ ε ν ν η μ έ ν ο ι  δ ι ά  τ η ν  π ά λ η ν  κ α ι  
τ ο υ ς  ά γ ώ ν α ς  τ η ς  ζ ω ή ς ,  ή μ ε ΐ ς  δ ι ά  τ ο ύ ς  π ο λ έ μ ο υ ς  κ α ι  
τ ο υ ς  κ ι ν δ ύ ν ο υ ς ,  η μ ε ί ς  δ ι ά  τ ή ν  ύ π ε μ ά σ π ι ο ι ν  τ ώ ν  σ υ ν ό 
ρ ω ν  τ ή ς  π α τ ρ ί δ ο ς . . . »

Υ π ο π τεύο μ α ι ότι πολλά άπό τά  νοημονέστατα έκεΐνα 
κοριτσάκια μέ τους έλαστικούς μΰς κα ί τά  σπινθηροβολοΰντα 
βλέμμ ατα , θά είπαν μέ τόν νοΰν τω ν , οταν άνεγνωσαν τό 
χρονογράφημα τοϋ έπ ικριτοΰ τω ν  δ ι ά  π ο ι α ν  π ά λ η ν  κ α ί  
π ο ι ο υ ς  ά γ ώ ν α ς  κ α ί,  π ο ι ο υ ς  κ ι ν δ ύ ν ο υ ς  όμιλεΐ ό κύριος 
αυτός τής πέννας καί τοϋ γραφείου καΓδλη ή γενεά  του ή 
γαντοφορεμένη κα ί ή εύθραυστος κα ί ή άναιμ ική ;
,^Ποΐαι είνα ι αί όδοιπορίαι κα ί κόποι κα'/οί φυσικοί κίνδυνοι, 
είς οΰς υποβάλλονται οί άνδρες τώ ν πόλεων διά τήν έξάσκη- 
σιν τών έπαγγελμ .άτων τω ν ,ε ίτ ε  οί επιστήμονες ε ίτε  οί υπ ά 
λληλο ι, ε ίτε  οί σπουδασταί, ε ίτε  κα ί αυτοί οί τ εχ ν ίτα ι.

Αί πονηρότεραι μ.άλιστα θά ¿μουρμούρισαν μέ κανίαν I 
Καί πώς έφύλαξαν τά  σύνορά μας κα ί είς τ ί έχρησίμευσεν 
ή γυμ ναστική  είς τούς ύποχρεωτικώς καί έξ επαγγέλματος 
καί έπ ί αμοιβή άσκουμένους, μάς τό άπέδειξεν ό τελευταίος 
πόλεμος.

Ή μεΐς έπ ιεικέστερα ι τώ ν μικρών αυτών σπαρτιατικώς 
άνατρεφομένων κοριτσιών, άπό τ ά  όποια ή γυμναστική δεν 
άφαιρεΐ τ ίπ ο τε  τό τρυφερόν κ α ί . τό άβρόν καί τό εύγενις——



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ
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ό έργον,

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

Ευχής εργον ήθελεν είσθε, νομίζω, αί τεχνίτιδες τής τα
πητουργίας ν’ άποφεύγωσι το ερυθρόν καί τό μαΰρον, ώς¿>ς δέν άφνίρεσεν άπό τάς ’Αμερικανίδας καί τάς Άγγλίδας 

— έρωτώμεν τόν συνάδελφον τοϋ «Νέου Άστεως» !
Είξεύρει καμμίαν πάλην τοϋ σώρ.κτος καί κανένα άγώνα, 

άπαιτοϋντα ελαστικότητα τών ρ.ελών καί άντοχήν τών ορ
γάνων κκίτόνωσιν του μυϊκού καί του νευρικού συστήματος 
τόσον ίσχυράν, δσην άπαιτεΐ ό έννεάμηνος άγων τής κυοφο- 
οίας τής γυναικός καί ή στιγμή ή τρομερά καί ή έπώδυνος 
τής άπελευθεοώσεως ; Καί νορ.ίζει οτι οί κόποι καί αί άγρυ- 
πνίαι καί αί νυχθήμ,εροι φροντίδες τής άναπτύξεως μιάςοί- 
κογενείας μικρών παιδιών είναι κατώτεροι τών άνδρικών 
περιπάτων — οί όποιοι τώρα γίνονται ρ.έ τό τράμ— διά τήν 
βιοπάλην τών άνδρών τών πόλεων.

Διότι δεν πρόκειται βεβαίως εδώ περί τών αγροτικών πλη
θυσμών, δπου άνδρες κάί γυναίκες άσκοΰνται άπό'τά παι
δικά των χρόνια άδελφικά είς τήν άναρρίχησιν οχι τών κάλων 
άλλά τών κρημνωδών βόυνών, δπου τρέφουν^τάς αίγάς των, 
καί έ'πειτα είς τό σκάψίμον καί είς τόν τρυγητόν καί είς 
τό έλαιομάζευμα καί είς τό άλόνι

Σήμερον ή άνδρική βιοπάλη τών πόλεων είναι μία λέξις 
χωρίς νόημα, μ.ία παράδοσις, ή όποία έ'χει τήν άρχήν της 
άπό τήν εποχήν, δπου οί άνδρες ήσαν γίγαντες καί ή'ρωες 
καί έπάλαιαν μέ θηρία καί μέ άγριους καί βαρβάρους καί 
δπου μόνοι αυτοί μέ τάς τιλλώδεις των χεΐρας άνεζήτουν 
άπό τήν γήν τούς θησαυρού; τής ευφορίας της καί άπό τά 
άλλα τής φύσεως στοιχεία τήν μυστικήν δύναμίν των.

Τώρα δπου τάς άνδρικάς χεΐρας άντικατέστησεν ό άτμός 
καί ό ηλεκτρισμός καί αί μυρίαι νεωτεραι εφευρέσεις καί 
δπου ή τύχη τών πολέμων κρίνεται άπό τήν στρατηγικήν 
ευφυία-1, τόν τέλειον οπλισμόν καί τό ηθικόν σθένος τών μα
χητών μάλλον, παρά άπό τήν άντοχήν των, τώρα άνδρες 
καί γυναίκες εισέρχονται είς τήν ζωήν μέ τάς αύτάς άνάγ- 
κας καί τά αύτά δικαιώματα φυσικής καί ψυχικής άναπτύ- 
ξεως, άφοΰ είς παν σημεΐον τής ζωής συμπληροϋνται καί τε
λειοποιούνται άμοιβαίως, καί άφοϋ αί γυναίκες γεννούν καί 
αί γυναίκες μέ τούς ισχυρούς μυς καί τάς άνδρείας ψυχάς 
δημιουργούν τώρα ώς καί πάντοτε τάς άνδρείας γενεάς τοϋ 
μέλλοντος.

Η ΕΚΘΕΣΙΣ 1ΗΣ ΧΑΑΚΙΑΟΕ
Άφίνουσα είς τους χρονογράφους τοϋ καθημερινού τύπου 

τάς λεπτομερείας τών περιγραφών τής Έκθέσεως, τά τής 
άφίξεως καί υποδοχής τών βασιλέων, τά τοϋ πανηγυρισμοΰ 
τών εορτών κ .τ.λ. περιορίζομαι μόνον, δπως έξ άπόπτου 
σάς άποστείλω στιγμιοτύπως εικόνα τής έκθέσεως τών γυ
ναικείων έ'ργων,συσχετιζομένων πρό; τόν σκοπόν τοϋ ύμετέ- 
ρου περιοδικού.

Έξαιροΰσα έαυτήν τής εύγενοϋς επιδοκιμασίας, τήν όποι
αν έκ τών προτέρων άπονέμετε είς τάς συμπολίτιδάς μου, 
καθ’ δσον δι’ ιδιαιτέρους λόγους είχον ή'δη παραιτηθή τής 
συμπράξεως άπό τής κατά τόν παρελθόντα ’Οκτώβριον ά- 
ναβολής τής Έκθέσεως, νομίζω έν τούτοις ότι μοί παρέχε
ται τό δικαίωμα νά ευχαριστήσω έξ ονόματος αυτών τήν 
«’Εφημερίδα τών Κυριών,» παραδεχομένη συγχρόνως δτι ή 
έκτίμησίς της ύπήρξεν οξυδερκέστατη.

τό όποιον άνέλαβε καί άπέδειξεν οτι σοβαρώς παρακολουθεί 
τήν γυναικείαν έξέλιξιν μετά. τής διακρινούσης αυτήν ευ
φυΐας, λεπτότητο; καί ένδελεχείας.

Διά τοϋτο καί οφείλει πολλήν ευγνωμοσύνην είς τόν σύλ
λογον ή «Έργάνη ’Αθηνά» δστις, όρίζων ώς τόπον Έκθέ
σεως τήν Χαλκίδα, άνέδειξε τήν υπεροχήν της.

Τά συμπέρασμα τής Έκθέσεως είναι,δτι ή Έλληνίς προ
οδεύει, ή Έλληνίς εργάζεται καί τήν εργασίαν της χαρα
κτηρίζει ό τύπος τής άβράς καλαισθησίας, ήτις είναι έ'μφυ- 
τος είς τήν Ελληνικήν ιδιοφυίαν. Καίτοι είς Έκθεσιν επαρ
χιακής πόλεως δέν ήτο δυνατόν νά άντιπροσωπευθγ μετ’ 
άπολύτου εύρύτητος τό τάλαντον τής άπανταχοΰ Ελληνι
κός, έν τούτοις καί έκ τών δειγμάτων, άτινα έστάλησαν έχ 
πολλών σημείων τής τε έλευθέρας καί δούλης Ελλάδος, 
δύναταί τις νά είκάσγ ευοίωνα τ ’ άποτελέσματα.

Σήμερον άκόμη ή βελόνη, ή άτρακτος, ή κερκίς είναι τά 
ταπεινά όργανα τής έκδηλώσεως τοϋ καλλιτεχνικού συναισθή
ματος τής Έλληνίδος καί ό χειρισμός αυτών προδίδει δτι έν 
αύτ£) υπάρχει ψυχή, έχουσα άντίληψιν εύγενή τοϋ ώραίου, 
μέ όλίγην δέ διδασκαλίαν καί οδηγίαν δύ/αται δι’ αυτών 
νά παραγάγγι έ'ργα θαυμάσια. Καί ευτυχώς ήρχισεν ή'δη άπό 
τών σχολείων ή προετοιμ.ασία αυτη !

Ό χι μόνον δσα έστάλησαν έ'κ τινων τών παρθεναγωγείων 
’Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνουπόλεοις, άλλά καί τά 
τών λοιπών έπαρχιών προδίδουσι τοϋτο, ούδέ τά τής πόλεώς 
μας δέ καθυστερούν. Διότι είς τά έργα ραπτικής καί λευκοϋ 
κεντήματος, τριχαπτοποιίας καί τής χρωματιστής μετάξης 
παρατηρεΐται ή έπώασις μελλούσης τελειότητος καί δσω α
φορά τήν βελονιάν καί τό σχέδιον καί τόν χρωματισμόν.

Ή  αρμονία τοϋ χρώματος έν Έλλάδι νομίζω δτι οφείλει 
νά καταστγ δ,τι είς τήν ’Ιταλίαν ή άρμονία τοϋ ήχου ! 
Τά πάντα συ'τελοΰν είς τοϋτο !

Η φυσις τής πατρίδος μας έκτυλίσσει άπειρους συμφω- 
νίας χρώματος, δέν έ'χομεν ή νά ρίψωμεν βλέμματα προσο
χής είς τάς υπέροχους πυξίδας τοϋ ύψίστου καλλιτέχνου, 
έπί τοϋ ούρανοΰ, τής θαλάσσης, τής γής καί έκεΐθεν ν’ άν- 
τλήσωμεν τάς μιμήσεις μας.

’Αρχομενη έκ τής περιγραφής τών πρακτικωτέρων καί 
χρησιμωτέρων έν τώ καθ’ ημέραν βίω, άναφέρω έν πρώτοις 
τήν ταπητουργίαν καί υφαντικήν.

Ή  ταπητουργία έ'χει ευρύ μέλλον έν Έλλάδι, δύναται 
δε θαυμασίως νά τελειοποιήσνι καί τό σχήμα καί τόν χρω
ματισμόν καί τά ποικίλματάτης.

Ή  έν Χαλκίδι εκθεσις άπέδειξεν, δτι είσήλθεν ήδη είς 
τήν όδόν τής προόδου, διότι ολίγα μ.όνον δείγματα αυτών 
υπάρχουν μέ τριαντάφυλλα καί άνθη άπιθάνων καί άκαλαι- 
σθήτοιν σχημάτων καί άλληλοκτονοΰντας χρωματισμούς, δι
καίως δέ πολλά αυτών διεφιλονείκησαν τά πρώτα βραβεία.

Έ κ Χαλκίδος έβραβεύθησαν τά τής Κυρίας Κακούρη, 
Δεσποινιδος Έ λ . Ίωάννου, Κυρίας Σκούρα κτλ. έπίσης έ- 
βραβεύθησαν καί έκ Λαρίσσης, Τρικκάλων, Θηβών. ’Αταλάν
της κτλ., ιδιαιτέρως δέ προσείλκυσαν τήν προσοχήντά έκ 
τής εν Άρτν) σχολής τής κ Καραπάνου.

ßaotv τοϋ χρωματισμοΰ τοϋ τάπητος, άντί τούτων δε νά 
προτιμώσι τό φυσικόν κρεμόχρουν τοϋ μαλλίου ή τό μπεζ 

,ή  τό φαιόν είς δλας τάς άποχρώσεις αυτών, διότι καί τά 
ίχνη τών πατημάτων όλιγώτερον δικκρίνονται έπ’ αύτών 

' καί άρμονικωτερον δέχονται, ώς βάσεις, τούς λοιπούς χρω
ματισμούς τών ποικιλμάτων.

Έπίσης είς τήν παραγωγήν τοϋ χρώματος άντί νά ζη- 
τώσι τά πρόχειρα χρώματα τών έτοιμων κόνεων τών παν- 

; τοπωλειων καλόν θά ήτο νά τά έξηρεύνων είς τόν πλοΰτον 
τοϋ φυτικοΰ κόσμ.ου, τοϋ οποίου πολλά μυστήρια γνωρίζου- 
σιν ήδη πολλαί ύφάντριαι τών έπαρχιών καί διά τής τεχνι
κής άναμίξεως τών άνεξιτηλων τούτων χρωμάτων νά παρά- 

' γωνται αί άρμονικαί άποχρώτεις τών ποικιλμάτων.
Η υφαντουργία δέν έξεπροτωπήθη έπαρκώς, διότι ούτε 

τά μεταξωτά τής κ. Καρασταμ.άτη, τά όποια βεβαίως είνε 
έκτός συναγωνισμού, ού'τε τά τών Καλαμών, ού'τε τά τών 
λοιπών διακεκριμένων υφαντουργών τών ’Αθηνών έστόλισαν 
την ’Έκθεσιν μας, άλλ’ ούτε καί τά ώραΐα βαμβακερά τοϋ 
Μεσολογγίου έ'λαβον θέσιν έν αυτή. Έ ν τούτοις καί έξ δσων 
έξετέθησαν δύναται τις νά είκάσν) τήν πρόοδον.

Πλεΐστα ώραΐα κλινοσκεπάσματα καί έντεΰθεν καί έκ 
Σκύρου καί έξ ’Αλεξάνδρειάς καί έκ Κύπρου καί μάλλινα 
καί βαμβακερά έκρίθησαν άξια βραβείου.

Καί ή Αυτής δέ Μεγαλειότης ήγόρασεν έν τοιοϋτον τής 
σχολής τών άπορων γυναικών Λαρίσσης καί ή αυτής Ύ -  

- ψηλότης ή πριγκήπισσα Σοφία έτερον.
Τά πρός κοινήν χρήσιν βαμ.βακεοά Ί'φάσματα Χαλκίδος, 

τά ώραΐα λεπτοφυή μεταξωτά τής Κύμης καί τά πυκνά 
μεταξωτά αυτής καί αί άραχνοϋφεΐς της έσάρπαι ώς καί τά 
μεταξωτά καί βαμβακερά τής έν ’Αθήναις σχολής τών Κυ
ριών κ.τ.λ. καί έν είδει μουσελίνας καί έν είδει ταφτά καί 
είδει διμήτου ( surah ) έφερον τόν τύπον τής τελειότητος 
είς τό είδος των.

Είς προσεχή περιγραφήν θέλω σάς ομιλήσει καί περί τών 
λοιπών έκθεμάτων, τών κυρίως έκπροσωπούντων τήν καλ- 

; λιτεχνικήν ιδιοφυίαν τής Έλληνίδος, νομίζουσα δτι μετ έν- 
; διαφέροντος θέλουσιν άναγνώσει περί αύτών αί φίλαι άνα- 
" γνώστριαι τοϋ ύμετέρου φύλλου.

Elp. I Ο ΐχονομιδου

ΤΟ NEON ΣΓΜΒΟΛΑΙΟΝ
Τό γεΰμα χωρίς νά είναι άπολύτως εύθυμον διεξήχθη 

πρός τό τέλος μέ άρκετήν ζωηρότητα, τήν όποιαν ιδίως 
έπροκάλεσαν αί λευκαί προπόσεις έκ μέρους τών μελών τής 
έγκρατείας. Ό  κ. Δούαλ, ή Ά ννα ό κ. καί ή κ. Λάϊν, αί 
δύο νέαι ’Αμερικανίδες, δέν έπιναν κρασί, άλλ’ άπ’ άρχής 
είχαν έμπρός των φιάλας μέ πορτοκαλάδα και λεμονάδα 
χλιαράν.

Αύτό έδωκεν αφορμήν είς τούς Έλληνας προσκεκλημέ
νους ώς καί είς τούς Γάλλους εταίρους νά γελάσουν μέ δλην 
των τήν καρδιάν. Διά τούς Γάλλους ίδίγ τό πράγμα ήτο 
περισσότερον άπό κωμικόν.

Ό  C h a rle s  Benaut— έτσι έλέγετο ό εταίρος, ό όποιος 
έπαιζε τό πρόσωπον τοϋ έρωτευμένου μέ τήν νέαν ’Αμερι
κανίδα— τής έτεινε τό ποτήρι του διά νά πίτι είς υγείαν 
της, άλλ’ δταν τήν είδε νά γεμίζν) τό ίδικόν της μέ πορ
τοκαλάδα χλιαράν, τό πράγμχ τοϋ έφάνη τόσον άστεΐον, 
ώστε έξεσπασεν είς γέλοια ακράτητα. Τά γέλοια μετεδό- 
θησαν καί είς τούς Έλληνας άξιωμ,ατικούς, έκ τών οποίων 
είς είπεν είς τήν άντίκρύ του καθημένην κ. Δέλβου. Καλέ, 
μά πώς δέν πίνουν φασκομηλιά ; είναι π ο ιό θερμ-αντική. *Η 
έξυπνάδα τοϋ ύπολοχαγοϋ τοϋ πυροβολικού έκαμεν άμέσως 
τόν γΰρον τοϋ τρκπεζιοΰ, καί ό οικοδεσπότης ένθουσιασμέ- 
νος, διότι ή tem perance είχε γίνει αιτία ευθυμίας δι’δλους, 
ήρχισε νά γελά καί αυτός καί νά συζητγ τί ήτο ώφελιμώ- 
τερον διά τήν υγείαν, τό κρασί ή ή πορτοκαλάδα.

— Άλλά τό κρασί είναι ζωή,είναι δύναμις.είπεν ό υπουρ
γός, ό όποιος μετά δυσκολίας κατώρθωνε νά κρατή τήν σο-
βαρότητά του. Ένφ ή λεμ,ονάδες καί ή πορτοκαλάδες _

— Καθαρίζουν τό στομάχι καί τά έντερα καί τά άπαλλάσ- 
σουν άπό ολας τάς τοξίνας καί τούς κακούς χυμούς, δπου 
φέρουν μαζή των τά καρυκευμένα φαγητά καί δλαι περίπου 
αί τροφαί. Έ χω  τριάντα πέντε χρόνια νά πιώ κρασί, είπεν 
ό κ. Δούαλ καί ουδέποτε ή'μην υγιέστερος, μ.έ πνεύμα πλέον 
διαυγές καί μέ σώμα πλέον έτοιμον διά κάθε έργασίαν,δσον 
κατά τά έτη αύτά.

— Θά εισαγάγω τήν temperance είς’Αθήνας,είπεν ή’Άν- 
να, άν καί έδώ δέν γίνονται ί'σω; αί καταχρήσεις τοϋ οινο
πνεύματος, αί όποΐαι γίνονται είς τήν Ευρώπην.

— Χαμένος κόπος κυρία μου,είπεν ό υπουργός.Τό πράγμα 
θά φανγ άστεΐον, κωμικόν. Θά γελάσουν οί άνθρωποι τοϋ 
λαοΰ, δταν θά τολμήσετε νά τούς πήτε δτι τό κρασί τούς 
βλάπτει.

’Ώ  ! είπεν ή "Αννα ΙΙαντοΰ έγέλασαν είς τήν άρχήν καί 
παντοΰ ηύραν είς τό τέλος δτι εί'χαμεν δίκαιον. Είς τήν’Α- 
μερικήν ή πρώτη εταιρία τής Temperance έχει τώρα έν- 
εργά μέλη έν ή'μισυ εκατομμύριον.

Καί ποιός ίδρυσε τάς εταιρίας αύτάς ; ήρώτησεν ό άξιω- 
ματικός μέ τό μονόκλ.

Ή  μητέρα τής κ. Λάϊν είναι μία άπό τάς πρώτας ίδρυ- 
τρίας, άπήντησεν ό κ. Δούαλ. Είναι άλήθεια, έξηκολούθησε, 
λέγων, δτι είς τήν άρχήν δλοι έγελούσαμεν. Τώρα αί κυ- 
ρίαι αύταί μάς έπεβλήθησαν τόσον, ώστε δλοι, τούλάχιστον 
οί καθώς 'πρέπει άνθρωποι κατηργήσαμεν καθ’ ολοκληρίαν 
τό κρασί. Είς τό Σικάγον, Κύριοι, άνθρωπος σεβόμενος εαυ
τόν δέν πίνει κανέν οινόπνευμα.

Άλλως τε καί ή Κυβέρνησις έβοήθησε πολύ τό έργον τής 
Temperance, είπεν ό Λάϊν. Είξεύρετε δτι κρασιά καί οι
νοπνεύματα έν γένει είναι τόσον φορολογημένα, ώστε είναι 
μία δαπάνη, είς τήν όποιαν ολίγοι ήμποροϋν νά ύποβληθοΰν.

Mademoizelle, θέλετε λεμονάδα ; είπε χαμηλοφώνως ό 
κΓ Δυρής, ό άξιωματικός τής Έμμας. Υποθέτω δτι κάποια 
πολύ χονδρή καί πολύ κόκκινη Άμερικανίς θά έπενόησε τήν 
συνήθειαν αύτήν.

Ή  Έ μμ α , ή όποία πολύ ολίγον είχε προσέξει είς τήν 
ομιλίαν αύτήν καί τής οποίας δλη ή εύγλωττία περιωρίζετο 
είς τά βλέμματα, έκύτταξε μέ ιδιαίτερον τρόπον τόν άπέ-
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ναντί της κύριον, άνεστέναξε καί μέ το ποτήρι της γεμ*το I ταινίας του άπό τού ένός- έως τοϋ άλλου άκρου του όρίζον- 
σαμπάνια, είπε προκλητικώτατα : εις υγείαν μας ! | τος,και υπό την ύαλωτην στέγην ιου το θερμοκηπιον ε

Τά πράγματα εις την Πάλι, προχωρούν, φαίνεται, πολύ πλεεν μέσα εις'εν γαλανόλευκον φώς̂  σκορπίζον εις κ
εύκολώτερα, άπό έδώ, έσκέφθη μέσα του ό κ. Δυρής. Βε- σημεΐον γόητρον ποιήσεως καί μυστηρίου,
βαίως είμαι ΪΓΓβΖΪβΠΜβ έν γένει καί δέν έγεννήθηκεν άκό- Όταν είχα. είσέλθει το θερμοκήπιον παρουσίαζεν εικόνα 
μη ή γυναίκα, η οποία θά έ'μενεν άδιάφορος εμπρός μου, έντελώς διάφορον. Τά ηλεκτρικά φώτα τοποθετημένα με
άλλ* αύτό είναι σωστό ΟΟΙίρ (1θ ί'Ο α ίΐΓ Θ , που έ'παθε το ΥΪδ πολλήν τέχνην, ¿σκόρπιζαν το φως των άνάμεσχ άπο τους
ίΐ-νϊβ μου. * I άναβλύζοντας πίδακας, καί ή φωτεινή αύτη βροχή, τής ό-

Κ α ίή  ’Έμμα πάλιν έσυλλογίζετο : Δεν ξέρω τί έβγήκεν ποίας αί σταγόνες ήσαν ως άπο ψήγματα διαμαντιών καί 
όις τώρα με την σεμνότητα. Όσους καί &ν Αγάπησα τούς σμαράγδων καί όπαλίων έχρωμάτιζεν τά φυλλώμα τα καί τά 
έχασα, γιατί το πράγμα έτραβοϋσεν είς μάκρος. Τώρα εδώ, σπάνια καί δυσεύρετα άνθη μέ φανταστικά χρώματα.
δέν έχω καιρόν νά χάσω  Αί μορφαί τών κυριών ύπύ τάς άνταυγείας αύτάς τοϋ

Είχαν φέρει τά παγωτά, καί αί ώραΐαι πυραμίδες τών ηλεκτρικού, ήσαν ως νά περιεβάλλοντο άπο φωτοστεφάνας 
φρούτων, είχαν άρχίσεε νά καταστρέφωνται, όταν η κ. Λαίν I αι δυο μαλιστα Αμερικανίδες ως ησαν ξανθαι, γαλα/αι καί 
¿γέμισε το ' ποτήρι της νερό, έσηκώθη καί μέ τά άρκετά μικροκαμωμέναι μέ λευκά καί αί δύο ώϋοίαζον ως άληθινοί 

άστεΐα γαλλικά της είπε : Λυπούμαι,1 διότι δέν ήμπορώ I άγγελοί.
νά έκφρασθώ είς την ώραίαν γλώσσαν τών Ελλήνων, καί Οί νέοι κύριοι, άντι νά άκολουθήσουν τούς άλλους είς το
διότι τόσον άσχημα ομιλώ Γαλλικά. Ά λλ ’ ή γλώσσα τής καπνιστηριον, Ακολούθησαν τάς κυρίας, καθώς καί ό πρεσβευ- 
καρδιας είναι καταληπτή, δπως καί άν όμιλ·$ κανείς και οι I της της Αμερικής και ο κ. Λκίν.
εύγενεΐς, ομοτράπεζοι μου,θά μέ έννοησουν έάν προτείνω νά Ό  άξιωματικϋς κ. Δυρής εύρε τέλος πάντων ευκαιρίαν
πίωμεν υπέρ μιας μεγάλης Έλληνίδος, η οποία μάς έκαμε νά ίδίί καί νά όμΐλήσν) άπο κοντά μέ την Έμμαν, όπως ό 
νά γνωρίσωαεν καί νά θαυμάσωαεν την νεωτέραν Έλληνι- νεαρός ΒβηΗΙΙ μέ την μικράν καί πονηράν Αμερικανίδα του,
κην φυλήν, καί η οποία έκεΐ κάτω άφιέρωσεν έπί τόσα έτη οπως ό Νίκος νά ευχαρίστηση μέ ολην την ψυχήν του την
την νεότητά της, το τάλαντόν της, τούς θησαυρούς της ψυ- I καλήν κ. Λαίν δια τα εγκώμια, τα οποΐα εκαμεν οίς τον
χής καί τοϋ πνεύματός της είς την τελείαν μόρφωσιν καί μητέρα του. Ή  κ. Μεμιδώφ είχε μείνει μόνη είς την τρα-
άνάπτυξιν τού νεαρού οικοδεσπότου μας. Ή  όποια τέ- πεζαρίαν, διότι ¿φοβείτο την υγρασίαν τοϋ χειμερινού κήπου
έδωκεν είς τάς ’Αμερικανίδας μητέρας, μαθήματα αύ- καί δέν ηθέλησε νά έξέλθη. Άλλως τε είχε νά καπνίση
ταπαρνησεως καί μητρικές στοργής, καί ή οποία άπε καί αύτη το τσιγάρο της ¿ξαπλωμένη είς τό συνειθισμένον
δείξε διά της έργασίας της δτι ή Ελλάς έμεινεν άκόμη άναπαυτικόν κάθισμα, είς το όποιον έκάθητο πάντοτε μετά
έως σήμερον οχι μόνον η πατρίς τών μεγάλων μητέρων I τ0 φαγητον.
άλλά καί τών κόσμων τοϋ ωραίου καί τοϋ καλού Δέν είχε παρέλθει τέταρτον ώρας άφότου έδόθη ό καφφες

Είς ύνείαν τής κ. Μύρτου Μεμιδώφ ούρά, μπράβο, έφώνα- «Λ  οί τέσσαρες ύαλοσκεπασμένοι ¿ξώσται τοϋ θερμοκηπίου, 
ξεν ενθουσιώδης ό κ. Δούαλ τείνων'τό ποτήρι του είς τον έφιλοξενοΰσαν άνά έν ζεύγος νέων, ένώ οί κύριος τού καπνι-

στηρίου είχαν δλοι έπισκεφθή το θερμοκήπιον, οπού μεταξύ
ξ
Νίκον.

Είς υγείαν της, είπαν ολοι οί παρακαθήμενοι συγκρού- I αυτών καί τών σοβαρωτέρων κυριών είχε καί πάλιν έπανκ- 
οντες τά ποτήρια των μαζή του, ένώ ¿κείνος ιοχρος ηύ- I ληφθή το ζητημα του πολέμου.

χαριστεί την κ. Λά'ίν. Καί ένώ ό Γάλλος Benau έκαμνε θερμοτάτην έξομολό-
Ή  γραία Μεμιδώφ κατώρθωσε νά ώχριάση άπο πείσμα γησιν έρωτος προς την εύμορφην κόρην του μυριοπλούτου 

καί η κ. Δέλβου ¿δάγκασε τά χείλη της καί κατώρθωσε νά Γιάγκη, ό Δυρής έπιθετικώτατος είχεν ήδη προεξοφλησ ει 
κοκκινίση αύτη, η όποία δέν ¿κοκκίνιζε ποτέ. όλα τά δικαιώματα φίλου παλαιού καί μνηστήρος εύρισκο-

Ό  Δέλβος ό όποιος έκάθητο κοντά της, φοβούμενος καμ- I μένου είς την παραμονήν γάμου. *Η Έ μμα ένδοτικωτάτη, 
μίαν άνόητον τοϋ θυμοΰ της έκκρηξιν,τής ¿πατούσε το πόδι, χωρίς την έλχχίστην άντίστασιν, έδέχετο θωπείας καί άντ- 
μουρμουρίζων συμβουλάς έπιφυλάξεως, ένώ η Έ μμ α  άπο ηλλασε θερμά φιλήματα μέ τοιαύτην εύκολίαν, ώστε ό άξιω- 
άντίκρυ έξηγοϋσε είς τον κ. Δυρήν, τί ήτο η νύμφη της. ! ματικός της ¿σχημάτισε την πεποίθησιν ότι εύρίσκετο ένω- 
Αί έξηγήσεις δέν είχαν τελειώσει άκόμη όταν η Άννα έση- πιον γυναικος η τρελλής η έντελώς διεφθαρμένης, 
κώθη, δίδουσα το σύνθημα καί είς τούς άλλους κεκλημένους, I Ή  κ. Δέλβου, την όποιαν δέν ένδιεφερε διόλου η συζη- 
έκ τών όποιων οί μέν κύριοι διηυθύνθησαν είς τό καπνιστή- τησις τοϋ πολέμου, είχε παρατηρήσει την αίφνιδίαν έξαφά- 
ριον, αί δέ κυρίαι είς τό ώραΐον καί πολυτελές θερμοκηπιον, νισιν τής άδελφής της καί έπιτηδείως παρέσυρε τόν άνδρα 
Έ κεΐ η "Αννα υπό θαυμασίαν έκ πλατυφύλλων φυτών τών της μέχρι τοϋ πρώτου έξώστου, έννοησασα ότι κάπου έκεΐ 
τροπικών σκιάδα είχε τοποθετήσει έπί υψηλού κομψού τρί- θά εύρίσκετο. Ά ν  καί τά ηλεκτρικά ησαν έντελώς σβυσμένα 
ποδος έν μικρόν μηχάνημα ηλεκτρικόν, έψησε τόν καφφί,τόν πρός τό μέρος έκεϊνο, όμως τό άπλετον τής σελήνής φώς 
όποιον η Έ μ μ α  καί ή Δέλβου προσέφεραν είς τάς κυρίας. I διέγραφε πολύ ' καθαρά τό σύμπλεγμα τού Δυρή καί τής 

ΤΗτο σελήνη καί βραδειά τοϋ Ίανουαρίου άπο τάς πλέον Έμμας, σύμπλεγμα προδίδον τάς τρυφεράς σχέσεις, αί ό- 
φωτεινάς, βραδειά μέ ούρανόν ως άπό κυανίτην λίθον πελε- I ποΐαι τόσον γρήγωρα είχαν άναπτυχθή μεταξύ των. 
κημένον. Ό  Γαλαξίας είχεν απλώσει τάς άστροστολισμένας | Ή  Όλγίνα έξερόβηίςε πριν πλησιάσει, οπότε τα χέρια
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των έλύθησαν, ό ψίθυρος τών φιλημάτων διεκόπη καί μετά 
στεναγμόν κακώς συγκρατηθέντα καί τό φροϋ-φροΰ τών με
ταξωτών μεσοφοριών της, η Έ μμα έξήλθεν, άκολουθουμένη 
άπό τόν καβαλιέρον της.

*Η Όλγίνα μέ τόν άνδρα της έπροχώοησεν είς την έπι- 
θεώρησίν της, πριν δέ νά φθάσν) είς τόν δεύτερον έξώστην 
ήκουσε σαφή καί καθαράν την φωνήν τής μικράς Άμερικα- 
νίδος, ή όποία έλεγε : Πώς, Κύριε, λαμβάνετε τό θάρρος
νά μου όμιλήτε περί έρωτος, άπλώ:, διότι έν τή φορά τής 
ομιλίας μας σας είπα : {/ποθεΟατε δτι εΤ ο θε σύζυγός μ ο υ ,  
χωρίς, νά ηξεύρω ποιος είσθε, ¿νομίσατε ότι ήτο δυνατόν νά 
σκεφθώ τίποτε περισσότερον διά σ-Χς άπό δ,τι σκεπτόμεθα 
διά τούς άγνωστους τούς όποιους συναντώμεν είς τόν κόσμον.

Και μέ ¿φέρατε έδώ, διά νά μου είπήτε αύτάς τάς άνοη- 
σίας. ”Ω ! Κύριε! τί κρίμα νά είσθε τόσον έπιπόλαιος καί 
τόσον ολίγον λεπτός. Καί τώρα όδηγήσατέ με άμ,έσως πλη
σίον τών φίλων μου.

Ή  Όλγίνα έσπευσε νά άπομακρυνθή καί άπό τόν έξω- 
στην αύτόν, μέ τό άκουσμα καί πάλιν τοϋ φροϋ-φροΰ τών 
μεταξωτών φορεμάτων καί μέ τό τρίξιμον τών άνδρικών υπο
δημάτων τοϋ νέου εταίρου τής Γαλλικής Σχολής.

Την έπαθεν ό φίλος, έσκέφθη ή Όλγίνα καί έξηκολούθησε 
τόν γϋρόν της είς τόν τρίτον έξώστην. Ά λ λ ’ έδώ άλλη την 
έπερίμενεν έκπληξις.

ΕΚΑΤΟΝ ΕΤΗ πΑΙ&ΙΚΩΝ ΣΥΡΜΩΝ
SQS ΕΙΙΠ9ΑΚ ΙΑ SOPIISASIA ΠΡΟ IDOS AUH0S

Πώς θά ντύσωμεν τάς θυγατέρας μας τό προσεχές καλο
καίρι ; έρωτοϋν αί μητέρες κάθε χειμώνα, διά νά ¿ρωτήσουν 
άμα έλθη τό καλοκαίρι 0 πώς θά τάς ντύσωμεν τόν προσεχή 
χειμώνα.

Διότι καί διά τάς μικράς κόρας είνε έπίσης ό συρμ.ός σχε 
δόν τόσον εύμετάβλητος όσον καί διά τάς μητέρας των.

’Άλλοτε δέν* υπήρχε παιδική μόδα, διά τόν λόγον ότι 
δέν ύπήοχον καί παιδιά 0 Τούλάχιστον δέν διέκριναν ότι υ- 
πήρχον. Κατά τόν X V III αιώνα η μικρά κόρη είνε ήδη μι
κρογραφία μαρκισίας, δπως ό μικρός άδελφός της είνε ένας 
μικρός κύριος δέν είνε άκόμη εξ έτών καί δμ,ως φορεΐ φο 
ρέματα μέ πανιέ καί ξένα μαλλιά διά τάς άνάγκας τού 
κτενίσματος, άκόμη κοκκινάδι καί πούντρα. Είνε ή βασι 
λεία τών τεχνητών πραγμ-άτων. Ή  μέλλουσα κυρία δέ Gen 
lis , τότε πέντε μόνον χρόνων, έπαρουσιάσθη είς μίαν ό'πε- 
ραν μέ φόρεμα "Ερωτος, χρώματος τριανταφυλλί, μέ παπού
τσια κίτρινα καί μέ πτέρυγας κυανάς· ευρον ότι τό ένδυμα 
αύτό τής ¿πήγαινε θαυμάσια καί έξηκολούθησε νά τό φορή 
καί έκτος τής σκηνής.

Ή  έπιρροή τοϋ J .  J .  Rousseau, έκαμε νά έπανέλθουν 
είς την φύσιν καί είς τό φυσικόν, άλλ’ άμεσως πάλιν φθά
νουν είς τό άκρον. Έ π ί τινα έτη όλα έγίνοντο κατά «τόν 
παιδικόν τρόπον», δπως καί τά φορέμ.χτα τών μητέρων’ είς 

. τό εξής ό παιδικός συρμός δοκιμάζει, τολμ^, προσπαθεί, 
καί ή ιστορία τοϋ κατά τόν XIX αιώνα είνε ιστορία προό
δων, αί όποΐαι έπέφερον διά σειράς νεωτερισμών, ένίοτε πα

ραδόξων, άλλ’ εύτυχών είς τό τελικόν αποτέλεσμα τόν ση
μερινόν συρμόν.

Ν έα ι Σ π α ο τ ιά τ ιδ ε ς  κ α ι  Ρ ω μ α ΐα ι  τ ώ ν  Ι Ι α ο κ ίν ω ν .
Κατά τά πρώτα έτη τοϋ αίώνος, ή άτμόσφαιρα είνε πλη- 

ρης ήρωίσμοϋ ελληνικού καί Ρωμαϊκής έμφάσεως. Ή  πρός 
τό άρχαΐον άγάπη μετέτρεψε καί αύτά τά βαπτιστικά ο
νόματα. Μιάμικρά κόρη ή όποία ονομάζεται Κόριννα ή Κορ- 
νιλία πρέπει νά έχγι καί εν άνάλογον ένδυμα.

Την κτενίζουν κατά τόν συρμόν τοϋ Caracalla, δηλ. με 
κοντά καί ,σγουρά μαλλιά. Φορεΐ τόν πέπλον, ό όποιος είνε 
κατεσκευασμένος άπό μουσουλίνα τών ’Ινδιών, άπό την τό
σον λεπτήν αύτήν μουσουλίναν, ¿ίστε ολόκληρος ό πέπλος 
τής μητρός νά περν ί̂ άπό μέσα άπό ένα δακτυλίδι. Κανεν 
άλλο στόλισμα παρά ένας μαίανδρος κεντημένος μέ κόκκινο 
μετάξι. Ή  αύτοκρατορία φέρει την πολυτέλειαν. Τά φορέ
ματα τών μικρών κοριτσιών είνε τότε άκριβή άντίγραφα 
τών φορεμάτων τών μητέρων των. Ό  αύτός μέ τόν μητρι
κόν πέπλον, μέ τά κανονικά σχέδια, τό αύτό καπελλο με 
τά πτερά πού πέφτουν είς τό μέτωπον καί τά μαλλια, το 
αύτό σάλι, άλλά κατά τι μικρότερον άπό τό μητρικόν . 

Σ ε μ ν ό τ η ς .— Δ ιά φ ο ρ ο ι τ ρ ό π ο ι  δ π ω ς  ά ό ^ η μ ίζ ο υ ν  
τ ά  π α ιδ ιά .

Έ π ί δέκα πέντε έτη ή γαλλική ζωη ήτο μία λαμπουσα 
φαντασμαγορία- άλλ’ αΓφνης τό παν άλλάζει καί άλλη κοι
νωνική τάξις παρουσιάζεται, μία τάξις νοικοκυρεων οίκονο- 
μων καί δίδει τόν τόνον είς τήν έποχήν. Οί άγιοι τοϋ η
μερολογίου λαμβάνουν πάλη/ τάς θέσεις των : καί όνομαζουν 
τάς μικράς Μαρία, Άδέλα ή ’Ιουλία. Καί πρεπει να είνε 
πολύ φρόνιμοι· δέν μανθάνουν πολλά πράγματα, διότι δεν 
είνε τοϋ συρμού καί δέν παίζουν πολύ. Ό ταν τελειώσουν 
τά καθήκοντά των κάθωνται είς μίαν χαμηλήν καρέκλαν 
πλησίον τοϋ παραθύρου καί ράπτουν ή κυττάζουν κανεν λεύ
κωμα. Προ παντός μία μικρά κόρη πρέπει νά είνε σεμνή 
καί νά σκέπτεται δ,τι είνε πρέπον.

Δέν είνε πρέπον νά φαίνωνται ουτε οί ώμοι, ούτε ο λαι
μός, ιδίως δέν είνε πρέπον νά φαίνωνται αί γάμπαι, δι 
αύτό φορούν είς τά παιδιά πολύ μακρά πανταλόνια εως 
τούς άστραγάλους.

Άπό τήν έποχήν αύτήν ή ένδυμασία τών παιδιών εινε η 
χειροτέρκ καί υπό έποψιν υγείας καί ύπό έποψιν τέχνης.

Καί πρώτον τό παλαιόν κτένισμα μέ τά κκτσαρα μαλλια 
τό διαδέχεται άλλο μέ μαλλιά Γσια καί τραβηχτά. Γό κατα 
τόν Κινέζικον τρόπον κτένισμα είνε τό χειρότερον τοϋ είδους 
αύτοϋ, είνε άκριβώς μαρτύριον διά μίαν μικράν κόρην. Η 
George Sand όταν ήτο παιδί ύπέφερε πολύ άπό τό κ τέ
νισμα αύτό.

«Σου άναποδογυρίζουν τά μαλλιά, λέγει ‘. τά κτενίζουν 
κατ’ άντίστροφον τής φυσικής διεύθυνσιν καί τά γυρίζουν είς 
τήν κορυφήν τής κεφαλής καί ούτω τό κεφάλι γίνεται ωει- 
δές. Καί χρειάζονται τούλάχιστον όκτώ ήμεραι έως οτου τα 
μαλλιά πάρουν τήν διεύθυνσιν αύτήν, καί τά σφίγκουν το- 
σον πολύ μέ ένα κορδόνι, ώστε τό δέρμα τραβιέται είς τ ° 
μέτωπον καί τά μάτια σηκώνονται είς τά άκρα καί τό π α ι
δί ομοιάζει τότε μέ Κινέζαν».



ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΩΝ ΚΤΡΙΩΝ

Επίσης φρικτόν γοΰστον βασιλεύει όιά το υφκσ^κ των I 
φορεμάτων, όλα τά λεπτά ύφ<άσ[/.κτα ριε τα; ωρκια; πτυχα; 1 
έγκατελείφθησαν, τά έν χρησει εινε βαρεία και σκληρά και I 
έποαένω; και τά φορέριατα δεν έχου; xx^uixv χαρεν.

'Η  ^ α < ίιλ ε ία  τ ο ν  κ ο ι ν ο λ ί ν ο ν .
Αίφνης η παιδική ενδυριζσια λαριβχνει νεχν [Λορφην. Εις 1 

την έποψην της δεύτερα; Αυτοκρατορίας τα παιδια λα[»βα- I 
νουν ανήκουστου σπουδαιότητα εις την κοινωνικήν ζωην. I 
Ή  ριικρά κόρη γίνεται πρόσωπον, το όποιον έ'χει την γνω- I 
¡εην του καί ανακατεύεται εις την ουαλίαν. Και ιδου την ε- I 
ποχήν αύτήν εμφανίζεται το κρινολΐνον. Γό ασγημον αυτό I 
κρινολΐνον ξετρελλαίνει τάς μικράς αύτάς άνοητου:.^  ̂  ̂ I

ΓΙόσαι παρακλήσεις, πόσχ δάκρυα διά ν άποκτησουν από 
την μητέρα την μεγάλην αύτην κομψότητα ! Χωρίς αυτο 
δεν δύνχνται ν’ απολαύσουν παιγνίδια και νχ διασκεδάσουν, 
διότι τά παιδιά του Tuileries δεν θέλουν νά παίζουν μαζη 
των άν δεν φορούν κρινολΐνον.

Αί μητέρες κατ’ άρχά; έδισταζον νχ δεχθούν τον νεωτε
ρισμόν αυτόν, τέλος τον παρεδέχθησαν. Τά έτη δμως πα
ρέρχονται καί τό κρινολΐνον γίνεται μικροτερον, αλλα η μοδα 
του πούφ αρχίζει καί θά φορέσουν και αι μικρχι κοραι το 
ένδυμα αυτό.

’Αγγλική άνατροφή.—  Τέχνη καί ύγεια.
ΤΗτο καιρός νά έπζνέλθουν εις την φυσιν, τοϋτο έγινε υπο 

τό πρόσχημα της παραδοχής τή; αγγλικής ύγει'ίννίς από τό 

1875Αί σωματικαί ασκήσεις κατα τας διασκεδάσεις εινε ανα
πόφευκτοι καί τά πλεκτά ενδύματα, τα οποία εφαρμόζονται 
καλά εις τό σωμα ευκολύνουν τάς κινήσεις. Ή  πολύ κοντή 
πλισαρισμένη φούστα δεν σκεπάζει τά γόνατα καί αφήνει τό 
παιδί ελεύθερον νά περιπατγ.

Ε Π Ι Φ Τ Λ Α Ι Σ

Η  Π Ρ Ω Τ Η  Φ Ρ Ο Γ Ρ Α  TO T Ρ Ο ΪΣ Τ Α Ν
Οΐ ΜαμελοΟχοι δπετάχθησαν.
Αυτό ιό θαυμάσιον ιππιχόν, τό θεωροΟρ-Ενον άτ|ττητον, καθώς χο πεζιχον 

του μεγάλου Φρειδερίκου, έσχεν Ιπίσης τόν Halmy της.̂  Έ  φήμη_ του ϊ -  \ 
σβυσεν ύπό τον ήλιον των Πυραμίδων και ύπο το φλογέραν βλέμμα εκείνου, 
τον οποίον οι ν Αραβες μετ’ εύλαδοϋς τρομου αποκαλοΰσι : Σουλτανον Κε-
δίρην, Σουλτάνου του πυρός.

'Ο Βονοπάρτης είσήλθε θριαμδιυτιχώς εις τό Κάϊρον διά της πόλης των I 
Νικών Bab καί Nar· ό δε σεχισλάμης Bekri σιδχστός απόγονος τού προ- | 
φήτου, τοϋ προσέφερε μεγαλοπρεπέστατου χέλητα τον όποιον νεαρός σκλάβος 1 
έκράτει Ικ του χαλινού. Άλλ’ ό Ναπολέων I  γνώριζε νά Ιχτιμφ καλλίτερου 
τους ανθρώπους από τους ίππους καί τό άετώδες βλέμμα του< βιφθέν ταχέ
ως Ιπί τοϋ μεγαλοπρεπούς και είγενοΰς ζώου, προσηλώθη Ιπί τοϋ παιδιού 
τής ερήμου, τά όποιον κχ'ι αύτό ήτο Ιν καλόν δείγμα τοϋ γένους του, με ] 
τό χαλκόχρουν πρόσωπον, τους λευκούς όδόντας και του, δυο ως άδαμαντας 
λάμποντας μαύρους οφθαλμούς του.

'Π νευρώδης χειρ του έπαιζε μετά έγχειριδίου πλουσίως πεποικιλμένου 
καί χρεμαμένου έκ τής ζώνης του. ένώ έστεχεν απαθές έμπροσθεν τοϋ λάμ- 
ποντος Ιπιτελείου τού περιστοιχίζοντος τόν άρχιστράτηγον. _

—  Τό όνομά σου ! τόν ήρώτησεν ό αρχιστράτηγος με τονον βραχυν.
—  Ρουστάν.
—  Που είναι ό πατήρ σου ;
—  Πλησίον τού ’Αλλάχ.
—  Πώς άπέθανε. ;
— Γενναίως.
—  Καλώς ! έπεδοκίμασεν ό Βονοπάρτης, ικανοποιηθείς άπό τόν λακωνι

σμόν τού παιδάς. 'Ο σεχισλάμης σέ έδωιεν είς Ιμέ, πώς εδρίσκεες τον νέον
σου Κύριον ; < > ~α

—  Μικρόν ! άπήντησεν ό νέος, μετρήσας δπεροπτικώς τό εύτελες ήθος
τοϋ νιχητου τών Πυραμίδων.  ̂ t

‘Η γνώμη αύςη πλέον ειλικρινής ή χολρκευτική κα'ι ήτις ήτο ή του πλει-

Άκόμιη από την ’Αγγλίαν πρό είκοσι ετών ¡χα; ήλθε ¡χι* 
νέα μόδα, τήν οποίαν πρώτη έκαμε μιά γυναίκα καλλιτεχ- 
νις μεγάλη; άξια; : Η Kate Greenaway. 'Ολοι ενθυμούν
ται τά; μακριά; ριχτά; μπλούζα; ύπό τά; όποια; εχανετο 
τό σχήμα του σώματος τοϋ παιδίου καί δέν έφαινοντο παρα 
μόνον τά χέρια τά όποια έβγαιναν από πολύ κοντά και 
φουσκωτά μανίκια. Καί το προσωπον εφαινετο ει; το βα ο; 
ένό; μεγάλου καπέλλου πλισαρισμένου. Ένδεδυμενη μια μι
κρά κόρη κατά τόν συρμόν Greenaway ήτο ώραια και κω
μική συγχρόνω;. „

Έ π ειτα  από τόσα λάθη καλαισθητικά φαίνεται οτι ευ
ρομεν τέλος τό ένδυμα, τό όποιον αρμόζει είς τά μικρά παι
διά καί έννοησαμεν οτι υπάρχει παιδικός συμό; και οτι Λεν 
πρέπει νά τά ένδύωμεν με τόν αυτόν τρόπον οπου  ̂ενόυονται 

! αί μητέρες των, αλλά μέ φορέματα σύμφωνα^με του; κα
νόνα; τή; ύγειϊνη; καί μ.ε τας αναγκα; τή; ζωή; των. υτυ 
δέν ποέπει νά λησμονωμεν ποτέ. ΙΙρό παντό; πρεπει να 
φροντίζωμεν διά την υγείαν καί διά την φυσικήν και κανο
νικήν άνάπτυξιν τοϋ παιδίου. Έχομεν κατόπιν καιρόν να 
όμιλήσωμεν διά τήν χάρον καί τήν κομψότητα. Και εχομεν 
νά κάκωμεν μίαν παρατήρησιν, εκείνο τό όποιον είνε™  καλ
λίτερου διά τήν υγείαν τοϋ παιδίου, εϊνε εκείνο το οποίον 

I τό ενδύει καλλίτερα.—
(Έκ τοϋ γαλλικού)

Η ΤίΟΛΙΣ Τ Ω Ν  Μ Ε Λ Ι Σ Σ Ω Ν
Δ'.

Μ « τ ? ό π ο λ ις  κ α ί  ά π ο ι κ ί α ι .  Ή  α ν α χ ώ ρ η σ ε ς  
δ ιά  τ η ν  μ ε τ α ν ά σ τ ε ι/d iv .

Ή  κυψέλη εινε εί; τήν μεγαλειτέραν ευτυχίαν τη;, 80—·- 
90 χιλιάδες μέλισσαι υπάρχουν είς αυτήν, αί άποθήκαι ει- 
νε γεμαται από μέλι. αί δεξαμεναί διά τήν πρ όπολιν πεοι-

στου τών Άνατολιτών έκαμε νά γελάσουν θορυδωδώς οί δύο στρατηγό1 
Κλέδερ καί Αουμάς, δύο κολωσσοί, ό εις ξανθός χχί ο άλλος μαϋρος.

*0 Βοναπάρτης ειχεν εν ώχρόν μειδίαμα καί του ειπε :  ̂ ^
Ά ν  έπιθυμής νά έχη; ένκ κύριον ώς έκείνους, ειπε, μείνε αν σε β·λουν..
—  Μ ί τήν πίστιν μου, όχι, άπήντησεν δ γιγκς Αλσατιανος, σειων η 

ύπόξανθον κόμην του. Αϊτός ό μελαψός δέν μοβ λέγει τίποτε το καλόν 
και δέν θά έμπιστευόμην είς τό Ιγχειρίδιόν του, ουτε την ζωήν μου, ου

τ41αλ’Εγώ°ν ποοσέθεσεν άμέσως Ικεΐνος, τόν όποιον όί Αύστριακοί είχον 
I επωνοικάσει ό μαύρος διάδολος, δέν φοδοΟμαι ποσώς αϊτό το 

του, άλλά φοβούμαι πολύ τούς χολιχοπόνους και αύτος ο πανούργος θα ήτο 
ικανός να μέ δηληχηριάαιη. w *

  Είναι υίτς σ:ρ»χιώχοο κχι δολοφόνου, ι:αρ*χηρηβε ψυχ̂ ρως
άργ πτοάτηγος κα'ι έκτός τούτου ο",τι είναι γραμμένου είναι γραμμένου 
χαθώ λέγουν οί πιστοί καί εινε γραμμένου οτι β ι  μείνης εις την ύπηρε- ·
5ΐ»ν μου, Ρουστάν. , „ » » ,

Τό πχιδίον ήκουεν αύτήν τήν συζήτησιν, χωρίς ούδε εις μυς του χ*λκό-
νρου προσώπου του νά συσπασθή· αλλα εις την άποφασιν ταυτην μ κ πα
ροδική λίμψις έλαμψεν είς τούς οφθαλμούς του και Ιπανέλαδε σοδαρως .

—  Ήτο γεγραμμένον ! , , ,
"Οταν έγκατέλειπε τήν πατρικήν σκηνήν, την Οποιαν ποτε πλ.ον ο πατη, 

του δέν θά Ιπχνέδλεπεν,δΡουστάν είχεν άποφχσίσει νά φονευση τον Βονοπάρ 
την. Άπληστος έκόιιήσ-ως, φκνχτισθείς έκ των φλογεοών ζ ^ ’Άχτων τ α 
όποια χαγότερον ώτλισχν τήν χείρχ τού Σολιμχν κχτα τοΟ_ Κλέδ,ρ, ειχεν 
όρχισθη'νά ι'είνη ό ελευθερωτής τής 'Ανατολής, της χατχθλιβομένης ύπό το 

I βάρος έχείνου, οστις ένετιχνίσθη ώς άλλος λεοντοκχσδος^Ριχάρδο ,̂ μ= 
όποιον αί Σαρχκιναί μητέρες έφοδέριζον άλλοτε τχ μικρά των. Αποφασι- 
σας τήν θυσίαν τής ζωής του μέ τήν στωιχην χαστερίαν ένος πιστευοντος ει, 
τό πεπρωμένου, δέν είχεν εί μή μίαν ιδέαν, ... σκοπον νχ φθαση μέχρ^

I τοϋ άρνιστρατήγου κχι νά τόν κτυπήση εις την κχρδ.αν, είτε περιτρυγ ρ 
I μένου ύπό φρουράς πολυαρίθμου ώς την άμμον τής Σαχάρας, ε τε προι 

κισμένου δία τρομερας δυνάμεως ώς τοϋ λέοντος τής έρήμπ,υ, τοϋ οποίου

I ίφ Κατ’ αύτήν τήν ώοαν ό μόνος φύλαξ ήτο αϊτός ! Ήτο μόνος άπέναντι 
αύτοϋ τοϋ άθλίου χ«ί ώχρου Κορσικανού, τοϋ όποίου το «ναστημα ήτο μι
κρότερου τοϋ ίδικοϋ του καί τά βήματα τού οποίου ίκλόνιζαν τον κόσμον.

Αληθώς τό Ιργον ήτοπολύ εύκολου..Ό αντίπαλος δεν τοϋ έφαινετο αξιο, 
του καί ήσθάνετο τήν άποτυχίαν τοϋ κυνηγόν, τοϋ διωχοντος αγριόχοιρο 
καί εύρεθέντος άπέναντι άδλαδοΰς λαγωού.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ τω Ν κ τ ρ ιω Ν 1

έχουν υλικόν δι’ ολόκληρον πόλιν,κ*'. ή συνκθροισθϊΐσα πκι- ( 
πάλη άπό τά άνθη έχει φθάσει έ'ω; τήν οροφήν ¡/.έσχ εί; τά; 
«ποθήκα; τη ;. Δέκα χιλιάδε; άτορια περιδένουν νά έκκολα- | 
φθοϋν, 15  χιλ. έ'ω; 16  κά^-παι άναπκύονται εί; τά κελία ( 
των καί 40 χιλ. νύιοφαι έξυπνοΰν ή'δη. Ε ί; τό βασιλικόν δι-  ̂
«μέρ’-σδ^ Χ'1 δ ικΡαι ^ριΥκ'0πισσαι δέν θά κοιριωνται άκόαη j 
πολύν καιρόν, μ.ζτχ κόπου κινοΰνται εί; τά; όδούς καί τα; 
πλκτεία;, δέν υπάρχουν πλέον κελία δι ολον τόν κόσμον, 
γ.χ\ τό βράδυ όταν επιστρέφουν άπό τού; άγρου;, πολλαι έρ- _ 
γάτιδε; αναγκάζονται νά μένουν εί; τά ; θύρα; τή; πόλεω;
Αί μέλισσαι μέλλουν νά μεταναστεύσουν. |

Ή  δ·ετ<κνάστευσι; είνε έν άπό τά πλέον ενδιαφέροντα 
μυστήρια τή; πόλεω; τοϋ μέλιτο;. Φαντασθήτε οτι 
άσθησαν ένα ή δύο μήνα; αί καλαί έργάτριαι διά νά φθάσω- 
σιν εί; τήν ακμήν αύτήν ! Καί ιδού ότι θεληματικά εγκατα
λείπουν τήν ευτυχή πόλιν, τού; συναθροισθεντα; θησαυρού; 
καί πετοΰν πρό; τό άγνωστον. Βεβαίω; αύταί δεν σκέπτον
ται νά μείνουν καί ν’ άιαπαυθοΰν.’Ό χι πηγαίνουν νά ξαναρ
χίσουν άλλοϋ τό θαυμάσιον έ'ργον, τό όποιον εδώ έτελειωσαν.

Κατά τόν Μάϊον ή τόν Ιούνιον τά εννέα δέκατα σχεδόν 
τοϋ πληθυσμοΰ, άποχαιρετοΰν τήν αγαπητήν κατοικίαν.

« ’Εκείνο; ό όποιο; παρευρίσκεται εί; τό έπεισόδιον αύτο 
τό τόσον θορυβώδε;, λεγει ο M aeterlinck δεν αναγνωρίζει 
πλέον τά; σοβαρά; καί ειρηνικά; μέλισσα; τών ωρών τή; 
εργασίας. Τάς είδε στιγμ.άς τινα; πριν, νά έρχωνται άπό 
όλα τά μέρη τή; έξοχή;, πολύ άπησχολημένας ώ; καλάς 
οικοκυρά;, αί όποΐαι διά τίποτε δεν άφινουν το έργον τοϋ 
νοικοκυριοΰ των. Σήμερον τό παν έχει άλλάξει. Αυται at 
όποΐαι δέν κάμνουν ποτέ κίνημα άχρηστον, πηγαινοέρχον
ται, εισέρχονται καί εξέρχονται διά νά παρακινήσουν τα; 
άδελφά; των, νά όδουν έάν ή βασίλισσα εινε έτοιμος, νά 
διασκεδάσουν τήν προσδοκίαν των.

ΙΙετοΰν πολύ υψηλότερα άπό τό συνηθες, δεν έχουν πλέον 
ούτε φόβον ούτε φροντίδα. Εινε τόσον γλυκείας τοσον ακιν-

Τί ! αϊτός ΙκιΤ ήτο δ νικητής τών Πυρχμίδων ! Ό  Σουλτάνος Βιοί.ης! 
Περιτυλιγμένον Ιντός τοϋ βουρνουζίου του, πλχγιασμένον εν τώ μέσω τής 

θύρας τό πχιδίον τής Ιρήμου παρετηρει τόν Άνθρωπον τής ειμαρμένης.
Ό  Βοναπάρτης έχοιμάτο έμπιστευθεΐς είς αϊτόν... ναι εις ^τόν αστέρα 

του, καί αύτή ή ΐμπιστοσύνη παρέλυσε τόν βραχίονα τοϋ νεαρού φονέως. 
Άλλ’ όίμως ειχεν όρχισθή ! , ,
Έρυθριών διά τήν άδυναμίαν του, άποτινάσσων ζωηρως την χαυνότηια, 

.ήτις ένάρχωνε τήν θέλησίν του, έσηκώθη αθορυδως και βραοέω,, μ- τό 
βλέμμα προσηλωμένον Ιπί τοϋ κοιμωμένου καί ¿πλησίασε τήν αγροτικήν 
χλίνην.

Ό Βοναπάρτης Ιχοιματο πάντοτε. 7
Κρατών τήν αναπνοήν του δΡουστάν μέ τό Ιγχειρίδιόν εις την χεΐρα έ- 

χυψεν Ιπ’ αΐτής τής κεφαλής τού Ρωμαίου Κχίσαρος, ό δπνος τοϋ όποίου 
ώμοίαζε πρός ύπνον θεού.

Αίφνης άνεχχιτίσθη Ιχπεπληγμένος.·. Τχ βλιφχρχ ήσχν χνοιχτί... Ο 
Βοναπάρτης τον παρετήρει μέ τό δεσποτιχον βλέμμα &ηριομά^ο  ̂ατέναντι 
τοϋ θηρίου, μέ τά βλέμμχ Ιχεΐνο τ̂ά όποιον έκαμε νά τρέμουν οί βχσιλεΐς 
χχί μέ τό όποιον έτρεπε πρός τα οπισω τον θάνατον...

Καί δ Ρουστάν ώπισθοχώρησε... Ματαίως Ιδοκίμασε νά νιχήση τον τρελ- 
λόναύτόν τρόμον, τόν αλογον, τόν χιμεριχόν, οστις έκαμε νά τρέμη 
αϊτός ό ισχυρός καί ώπλισμένος πρό ένός ανθρώπου ασθενούς καί αόπλου. 

Αϊτό ήτο ακαταμάχητου. « - , , ,
Τό εχθχμδον βλέμμα του έ'χυψεν αχουσίως του, ο βρχχίων του έ̂πανέ- 

1 πεσεν αδρανής, ό δέ σίδηρος οστις σπασμωδικώς έσφίγγετο μεταξύ τών 
συνεσταλμένων δακτύλων του Ιχάραξε τήν σάρκα χωρίς νά τό ένοήση καί
μεριχαί σταγόνες αίματος εκηλιΟωσαν την σινδόνχ.

Έκτύπησες ; είπε ψυχρώς δ Βοναπάρτης καί διά τοϋ μανδυλιου του πε- 
ριετύλιξε τήν χεΐρα τοϋ άκινήτου καί βωδοΰ παιδιού. Επειτα τον απέ- 
πεμψε δι’ ένός σημείου. Πήγαινε νά κοιμηθής και μή κχμη? πλέον χακας 
αχ̂ ψεις* χαι σΓρ*φε\ς πάλιν προς τον τοίχον Ιπανέλαδε τόν ζ,ιαχοπέντα ύ
πνον του.

"Γπαχοόων ώς αΐτόματον ό Ρουστάν χατεχλίθη καί παρά τήν διαταγήν τού 
χυρίοο του δεν ήδυνήθη νά ευρη ιόν ΰπνον. Τρομερά! σχέψεις Οιηοχοντο τόν 

1 τιταρχγμένον Ιγχέφχλόν του, μεγενθυνόμεναι ύπο πενθί[κων εικόνων και 
μ όλον τόν στωϊχισμόν του ήρώτχ Ιαυτόν άγωνιωδώς δποιχ σκληρχ τιμωρία 
θά τοϋ έπεδάλετο.. θά ήτο άνασκολοπισμένος, τουφεκισμένοι α̂ποκεφαλισ
μένος ·, Το τελευταίου τού έφχίνετο το τρομερώτερον. Πώς Οχ ήδύναιο ο άγ
γελος Άσράηλ νά τόν φέρη είς τον παράδεισον τοϋ Μωάμεθ δια τοϋ Ιχ 
τριχών περίφημου σχοινιού, τοϋ προωρισμένου δια την πραξιν αΐτην διχ 
Τούς καλού. Μουσουλμάνους ;

Suvoi οσον αί πεταλοϋδαι, καί την ηρ,εραν αυτήν, ευτυχεί;, 
δέν κατέχουν πλέον τίποτε, έ'χουν ολην την εμπιστοσύνην 
των εί; τό μέλλον, αρκεί μόνον νά μήν τά; αποχωρίσουν άπό 
τήν βκσίλισσάν των, ή όποία φερει μεθ εαυτή; αυτο το μέλ
λον, υπκκούουν εί; ολα καί δέν κεντρώνουν κανένα»

Τέλο; τό σημεΐον τή; άναχωρήσεω; δίδεται, νομίζει κά
νει; οτι ολκι αί πόρται τή; πόλεω; των ανοίγουν ταυτο- 
χρόνω; διά βιαία; κινήσει»);, καί τό μαΰρον πλήθο; φεύγει 
άπό ολα τά ανοίγματα, καί μέ διπλοϋν, τριπλοϋν ή τετρα- 
πλοΰν τίναγμα τών πτερύγων του χανετκι ει; το κενόν. 
’Επί τινα λεπτά τή; ώρα; τό σμήνος τών μελισσών περι- 
τοιγυρίζει άπό επάνω άπό τήν κυψέλην με μεγαλον θόρυβόν.

' Τέλο; όλοκληρον διευθύνεται πρό; τήν φιλλύραν, τήν 
αχλαδιά καί τήν ιτιά όπου έχει καθήσει ή βασίλισσα καί 
τήν περιτριγυρίζει.

‘ II εγεο < ίις  τ ώ ν  κ ο ιμ ω μ έ ν ω ν  « ρ ι γ κ η π κ ί ι ί ώ ν . —  
Μ ο ν ο μ α ν ία  [ Ι α ι ίΛ ν ι ίό ώ ν .

Ένώ τό σμήνος ζητεί τήν θέσιν όπου θά κάμ.γ τήν άποι- 
κίαν του, μεγάλα πολιτικά γεγονότα προετοιμάζονται εί; 
τήν μητρόπολιν. Μερικαί χιλιάδε; μέλισσαι έμειναν έκεΐ διά 
νά έπιτηροϋν, τήν εσοδείαν τοϋ μελιτος, να δώσουν τας τε
λευταίας φροντίδα; εί; τάς νύμφα; τών όποιων ή μεταμόρ- 
φωσι; εινε προσεχής, νά οδηγήσουν τό πρώτον πέταγμα 
των καί νά άγρυπνοΰν διά νά μή χαθή ή κυψέλη. Μένουν 
ϊδίω; πέριξ τών κελιών τών πριγκηπισσών. Μεταξύ τών κοι- 
μωμένων νυμφών, μίαν μόνην ή τύχη ¿σφράγισε η'δη με την 
βασιλικήν σφραγίδα, καί αυτη έξυπνα βραδέως. Ολη η πό
λις περιιαενει.

Τέλος εί; έν σημεΐον τοϋ έπωαστηρίου εί; τά παλαιότερον 
κελίον, ακούεται ένα τραγούδι. Εινε το σημεΐον τή; έμ- 
φανίσεω; τή; πρώτης πριγκιπίσσης. Η μελλουσχ βασί
λισσα μετ’ ολίγον θά έμφανισθή. Τό σκέπασμα τοϋ κελιού 
σπάζει, ή βασίλισσα φαίνεται καί χαιρετίζεται μέ ένα βόμ-

Ή Ιδέα τοϋ νά κάμψη τον Βονατάοτην δέν τοϋ ηρχετο περιααότερον 
χπο τήν τοϋ νά οωθή. ‘Ο ισχνός Κορσικανός είχε λάδιι είς τούς οφθαλμούς 
του διαστάσεις ύιτερ'χνθρώιτους καί δεν έσχέπτετο μάλιστα νά άντισταθή είς σ 
αύτήν τήν ίσχυράν χεΐρχ, ώ; το στρουθίον είς τούς όνυχας τού γυπός.

Καί Ιγκχρτερών Ιπχνέλαδ· νοιρώς.
— ΤΗτο γεγραμμένον I 1
Τήν αίγήν δ Κλέδερ χαί ό Αουμα; ιτχρχχινηθένιες ύπο άορίττου προαι- 

σθήσεως συνηντήθησαν είς τοϋ αρχιστρατήγου :
—  Συγχώρησέ μας, στρατηγέ, είμιθα άνήσυχοι έχ τής παρχτόλμου Ιμ- 

ηιστοσύνης σας είς τον ούτιδανόν αύτον νέον.
  Εύχαριστώ κύριοι, άλλ’ ή μάχαιρα ήτις θά μέ φονεύση δέν είναι ά-

χόαη σφυρηλατημένη καί ή τοϋ πτωχού Ρουστάν δέν έκαμε κακόν παρά είς 
αύτον μόνον· φαίνεται ότι είχε τήν μεγάλην Ιπιθυμίαν νά ύπερασσπίση τήν 
θύραν μου, ώστε χο.μώμενος έκοψε τά δάχτυλά του.

Ό Ρουστάν συνεσπειρώθη είς μίαν ¡ ωνίαν σιωπηλώς, χαί δέν συνωφρυ- 
ώθη είς αύτήν τήκ μεγαλόψυχον άπάντησιν. Άλλ’ όταν εύρέθη μόνος̂ μετά 
τοϋ κυρίου του, Ιχάμφθη προ αύτοϋ κατά τον άνατολιχον τρόπον χαί τοϋ 
ιιπι απλώς :

—  Σουλτάνε Κεδίρη, είσαι μέγας !
  \δ-ο το Ιγχώμιον λεχθέν άπο το ιιχιδίον τής Ιρήμου Ιχολάχευαεν

’ίιως τον νικητή; τών Πυρχμίδων περισσότερον άπο τούς λόγους τοϋ Κλέ- 
δ£Ρ· ,

  Στρχτηγέ, εισθε μέγχς χαθό), ο κόσμος.
Ό  Ρουστάν δέν Ι^χτέλειψε πλέον τον Βοναπάρτην, τον στρατηγόν, τον 

δπατον, τον αύτοκράτορα.
Είς τήν Malmaison είς Tiiileries χαθώ; χχί είς τά παιδίχ τών μαχών,

δ πιστός Μχμελοϋκος χχτεχλίνετο ώς σκύλος είς το μέσον τής θύρας του...
Άλλ» δέν έκαμε πλέον κακάς σκέψεις.

’Εκ τών τριών στρατηγών τούς όποιους ήδύνχτο νά εχη ώς κύριος, δ 
Κλέδερ οστις έφοδήθη το Ιγχειρίδιόν του έφονεόθη άπο έν̂ άλ,λου φανατικού 
δ δέ Αουμα; όστις έτρεχε το δηλητήριο* άπέθ χνεν Ιξ αιτίας τής δηλητη- 
οιάσεώς του είς τάς φυλαχάς το) βχσιλέως τής Νεαπόλεως. Μόνον δ Βονα- 
ίτάοτης δέν Ιβοδείτο ουςε το εν οΰ;ε το χλκο1 ώφειλε ν' άποθάνη Ιχ τού 
ώ ραίου του θανάτου..., άν δύνατχί τις νά δνομάση τήν «Αγίαν Ελένην» 
ενχ ώραΐον θάνατον.

ΤΗτο γεγρβμα ν̂ον ! !
(Έ χ  τοϋ Γαλλιχοϋ) Μαρία Β. Ζερβουδάχη



Ö ΕΦΗΜΕΕΙ2 ΤΩΝ ΚΤΡΪΩΝ

βον, ό όποιος χαίνει ολην την κυψέλην ν’ άντηχγϊ. Μετά χα- 
ρδΕς καί άγάπης αί υπήκοοι της, τνιν βουρτσίζουν, της άφαι- 
ρουν τάς κλωστάς άπό τό κουκούλι οπου έ'μενον επάνω της 
καί της προσφέρουν μ.έλι. Ά λ λ ’ αύτη γνωρίζουσα την θέσιν 
της δεν χάνει τον καιρόν της εις τάς περιποιήσεις αύτάς. 
Γνωρίζει τό λυπηρόν καθήκον,τό όποιον οφείλει νά εκπλήρωσή.
Ή  τύχη την προσδιώρισε νά βασιλεύσγι εις την κυψέλην 
καί νά βασιλεύση μ.όνη. Μόλις έξύπνησε καί επιπίπτει αμέ
σως εναντίον του κελιού των αδελφών της. Είς ριίαν στιγ
μήν έβίασε τάς θύρας καί κατέστρεψε τάς αντιπάλους της, 
ή ακολουθία της σαρώνει πτώματα.’Εάν κατά τύχην πολλαί 
νέαι βασίλισσαι έξέλθουν συγχρόνως άπό τά κελία των ό 
θρόνος διαμφισβητεϊται άμέσως. Ενώπιον όλου του συνα
θροισμένου λαου στενοχωρημένου διά την έ'κβασιν τ ’ης μονο 
μαχίας, επιπίπτουν ή μία επί της άλλης ταχέως καί άλ- 
ληλοπιάνονται άπό τά κέρατα. ’Ιδού αύται μετ’ ολίγον μέ 
τάς κεφαλάς καί τά σώματα ενωμένα. Δύνανται τότε νά 
κεντρώσουν η μία την άλλην, άλλά συμβαίνει κάτι περίερ 
γαν: μόλις αισθανθούν οτι η μάχη θά κάμν) δύο θύματκ α
φήνονται καί φεύγουν. Τό πλήθος μουρμουρίζει άλλά πρέπει 
μία μ,όνον νά άποθάνγ, τό άπαιτεΐ τό συμφέρον της πόλεως.
Αί δύο βασίλισσαι άρχίζουν έκ νέου την μάχην, αύτην την 
φοράν η μία άπ’ αύτάς έχει περισσότερα πλεονεκτήματα, 
ταχεία αρπάζει την άντίπαλόν της άπό τάς πτέρυγας, πηδα 
είς την πλάτην της καί την κεντρώνει. Ή  νικηθεΐσα βασί
λισσα εκπνέει: ό θάνατός της είνε η χρίτις της άλλης ύς 
βασιλίσσης.

Ό  ά ν θ ρ ω π ο ς  β ο η θ ό ς  τΛ ς  μ ε λ ίό ό η ς

Είς τά θαυμάσια έργα, τά όποια πραγματοποιεί τό ένστι
κτον της μελίσσης τι θά ήδύνατο νά προσθέσγ η βοήθεια 
της άνθοωπίνης νοημοσύνης’, Πολύ όλίγα πράγματα. Δι’αύτό 
τό έργον του μελισσοκόμου περιορίζεται είς τό νά βοηθγ 
τάς μέλισσας είς την εργασίαν των.

Πηγαίνει καί συνάζει τό μελίσσι, τό όποιον άμα φύγγι 
άπό την κυψέλην, ως εί'δομεν άνωτέρω, πηγαίνει καί κρε
μιέται είς τόν κλάδον ένός δένδρου είς μίαν άκίνητον μάζαν. 
Αύτό είνε έργον άπλούστατον. Άφοΰ σκεπάσγ τό κεφάλι 
του μέ ένα χονδρό πανί καί βουτηξγ τά χέρια του μέσα σέ 
κρύο νερό, άρκεΐ νά κινησγι τόν κλάδον άπό επάνω άπό μίαν 
κυψέλην άναποδογυρισμένην. ’Εάν είνε καλά κολημέναι τάς 
συνάζουν μ’ ενα κουτάλι οπως τούς σπόρους του καφέ.Ποτέ 
το μελίσσι δέν σκορπίζεται, καί την ημέραν αύτην αί μέ- 
λισσαι είνε άβλαβεΐς, διότι είνε ευτυχείς.

Όταν ετοιμάζει μίαν κυψέλην μελισσών ό μελισσοκόμος 5 
οίκονομεΐ είς αύτάς χρόνον καί κηρίον. Ή  κυψέλη αύτη είνε 
χωρισμένη μέ κινητά διαφράγματα οπου η^έργασία της 
κατασκευής έχει βοηθηθη 9ι διά της τοποθετησεως μιας 
άκτΐνος κενής άπό μέλι, 9) διά τ^ς προετοιμασίας τών τοί
χων επάνω είς καθαρόν κερί· ή μέλισσα επωφελείται άπό 
την προετοιμασίαν αύτην καί έκτελεΐ ταχύτατα τό έπί- 
λοιπον έργον.

Τό πλέον λεπτόν έργον καί τό πλέον σπουδαιον, άφοΰ 
αύτό τελειοποιεί τό είδος, είνε 'δ άντικατάστασις τών μη- 
τέρών. Ό  μελισσοκόμος επισκέπτεται ολας τάς κυψέλας

κατά τόν Σεπτέμβριον, καί άντικαθιστά τας βασίλισσας αι 
όποΐαι γεννουν άργά πλέον η γεννούν αύγά μέτρια.

Τό μέρος του άνθρώπου είς τό θαυμάσιον αυτο εργον είνε 
πολύ ταπεινόν καί [όταν μελετώμεν τά ηθη τών μελισσών 
άναγκκζόμ.εθα ν’ άναγνωρίσωμ.εν οτι αύται κατέχουν τά 
περισσότερα προτερηματά μ.ας καί τά χρησιμοποιούν πολύ 
συχνότερα άπό ημάς. Καί άκόμη κατέχουν τινά τών όποιων 
ημείς στερούμεθα. ’Επίσης όταν έπισκεπτώμεθα μ,ίαν κυψέ
λη/ εκτός της διασκεδάσεως της περιεργεικς μ.ας δυναμεθα 
νά πάρωμεν καί τινα μαθήματα κοινωνικής ηθικνίς.

Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ Ι  A
Αχ Χρ. A. Ρέθυμνον. At’ υυς λόγους άναφέιω είς το παρελθόν φύλλον έ- : 

πήλθε μικρά αταξία είς τήν άποσιολήν. Πάντα άποστέλλονται. Καν Αιχ.
Ζλ. Αθήνας. Αυπουμαι διότι μου είναι αδύνατον να Ιξέλθω. Καν Ει. Οι» 
Χαλχίδχ. Ευχαριστώ άπείρως.—  Αα Κ ■ Α. Ααμίαν. Συνδρομή σας Ιλήφθη- 
Φύλλον άπόστέλλεται.— Καν A. Β. Καραδουνάρ. Φρ. χρ. 10 Ιλήφθησαν.—
Κον Α. Κ. Κροχιάς. Αεδέντζοδα. ’Εστάλη. Καν Ai«. Β. Ταϊγάνιον. Νέα συν- 
δρομήτρια Ινεγράφη. Φύλλα άπιστάλησχν. Καν Σ Στρ. Αχρισσχν. Εύχαρί- 
στως μεταβχλλειαι ή διεύθυνσις. ΤΗτο περιττή ή άποστολή δΟλέπτου. Αί 
Α. Π. Στενήμαχον.. Νέα συνδρομήιρια Ινεγράφη. θερμας ευχαριστίας δι’ 
ύγενή πάντοτε φροντίδα. Μίγισσχ άπόστέλλεται.— Αχ Ε. Κ. Π. Τσεγχέλ- 
χιοϊ. Στέλλονται. Άποστείλατε συνδρομήν διά τχχυδρ. Ιπιταγής. Συνέχεια
άποστέίλετχι Κον Ν. Θ.Σφάξ. θχ προσπαθήσω να άνταποχριθώ είς τήν
τήν Ιπιθυμιαν σχς, άν χαί τσ πράρμα εινχι πολύ δύσχολον— Αα Α. Πει
ραιά. δ χ. Π.όστις είχε λάβει το γραμματάχι σας άπέστειλεν 20 σώματα 
Χειραφετημένης. Εύγνωμονδ δι’ εύγενή φροντίδα. Γράφη λεπτομερ«ίας.=
Αα II. Ζυρίχην. Ώς βλέπετε Ιλήφθησαν δλα καί σάς εύχαριστω. Άλλ’ έπί 

πενήντα ήδη ημέρας διήλθον δι’ άγωνιων, αί όποΐαι δέν μοΟ ’έδωχαν καιρόν 
να σκεφθώ δι’ αλληλογραφίαν.

ΣΤΝ ΤΑΓΑΙ
Σ ά λ τ σ α  διά β ρ α σ τ ό  χ ρ έ ας  ή ψάρι  ή π υ χ τ ή ν .  θέτε 

τε εις χατσα όλα μιχράν 2 χουτχλιές σο ύπας ξόδι χαλο χαί 2 χρόχους αύγο 
χαί τά χτυπάτε δυνατά μέ το τέλι τών οώγών Ιπάνω είς μετρίαν φωτιά, έως 
οτου νά δέση χαλά. "Επειτα σύρετε άπο τήν φωτιά, προσθέτετε 2 χουταλιές 
τοΟ γλυχοδ μουστάρδα γαλλική χαι τήν δουλεύεται ώς μαγιονέζα, προσθέτου- 
σα εναλλάξ λάδι χαί λεμόνι. ’Έπειτα χόπτετε πολύ πολύ λιλά 1 σχελ· σκόρ
δο χαί ολίγο χρεμμυδάχι ρίπτεται χαί σερβίρετε.

Ν ε φ ρ ά χ ι α  σ υ τ έ .  Πέρνετε νεφοάχια άρνιών ή βιδέλων, άφαιρεΐτε 
τήν Ιπιδερμίδα τά σχίζετε είς δύο κατά μήκος, τά θέτετε είς βαθύ πιάτο 
χαί τά ραντίζετε μέ άρχετό χρασί αςπρο. Μετά 5 λεπτά τά άλατοπιπερίζετε 
τά άλευρόνετε χαλά χαί τά άφίνετε. 'βρ ιτα βάζετε είς το τηγάνι 1 χαλή 
χουταλιά βούτυρο, φρέσκο ή όχι, ρίπτε™καί τά νεφράχια χαί τά σωτάρετε 
5 λεπτά χινοΟσα το τηγάνι, χωρίς πηροδνι. Έπειτα βάζετε ένα ποτηράκι 
κρασί ασπρ χαί μιά χουταλιά τοΟ γλυχοΟ ντομάτα 1 φύλλο δάφνη, τά σβύ- 
νετε, τά άφήνετε 2 λεπτά ταράσσεται το τηγάνι. Έχετε στρογγυλές φετί- 
τσες ψωμάκι τηγανισμένες, τής στρώνετε είς τήν πιατέλα χαί επάνω εις 
κάθε φέτα, θϊτετε έν νιφράχι χαί περιχύνετε μέ τήν σάλτσαν όλα μαζή.

Μ ΕΓΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΙ1ΙΕΙΟΝ
Σ. Δ. ΤΣΑΜΗΣ

’Υποδηματοποιοί} άπάσης της Β. Οικογένειας, της Α. 
Β. Υ . τοΰ Διαδόχου της A. Β . Υ  της ΙΙριγκηπίο- 

σης Σοψίας και της A. Β. Υ . τοΰ πμίγκηπος 
Γεωργίου.

Βραβευμένου διά τών πρώτων βραβείων έν τί) Παγκο
σμίου ’Εκθέσει καί έν τγ τών Χανίων, τιμωμένου ύφ’ άπά
σης της έκλεκτης έλληνικνίς κοινωνίας ητις προμηθεύεται 
παρ’ αύτοΰ τά άπαραμ-μίλου κομψότητας υποδήματά της, 
τά τ-ής έφετεινης ομως έα,ιν^ς περιόδου θά ηναι τά άριστα 
καθόσον θά κατασκευάζωνται είς κομψοτάτάτας φόρμας προσ
φάτους κομισθείας έκ Παρισίων, διά δερμ-άτων πρώτης μέν 
ποιότητος άλλά καί είς άναρθιμητους χρωματισμούς.


