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0  ΗΑΙΟΣ ΚΑΙ ΑΙ  Α ΕΤΚΑΙ  Ν ΐ Μ Φ Α Ι
Αί Άθήναι είναι από τάς ολίγα; πόλεις, τάς όποιας αί 

λευχαί νύμφαι του Βορρά λησμονούν κατά τήν έτη σι αν είς 
τόν κόσμον περιοδείαν των. Καί δι ’ αυτό, άν καί στεγάζων- 
τα ι από τόν φωτεινότερον καί ¿τραιότερον του κόσμου ουρα
νόν, άν καί λούωνται μέσα είς τήν πολυτέλειαν τής λευκής 
βροχής του ήλίου, όμως κατά τούς δύω-τρείς μ-ήνας του /ει— 
μώνος ύστεροΰν είς τό κάλλος των βορείων αδελφών των.

Έφετος μάλιστα όπου ό ουρανός μας έκρυπτε συχνά τά  
γαλανά κάλλη του όπίσω από άσχημα σταχτερά σύννεφα, 
όπου βροχαί μακραί καί ατελείωτοι μετέβαλαν τήν πόλιν είς 
ένα άηδές τέλμα, όπου ό όρίζων έσκοτείνιαζε ■ καί αί μαλα- 
καί γραμμαί των βουνών, αί όποίαι στεφανώνουν την πόλιν 
έχάνοντο είς τήν θαμβήν ατμόσφαιραν, αί Άθήναι είχαν ά- 
πωλέσει πλέον δλην τήν ποίησιν καί τό κάλλος των.

Έ ξαφνα προχθές ένα πρωί αί Άθήναι έξημερώθησαν μέ
σα είς ένα πάλλευκον, ώραίον φόρεμα. Φόρεμα πολυτελές, 
κεντημένον μέ τά  πλέον παράδοξα ανάγλυφα αραβουργήμα
τα , τά  όποια έ'πλεκαν επάνω είς τήν άδολον λ ευκότητά του 
οί κρυσταλλένιοι κλάδοι των δένδρων.

Γύρω, γύρω είς τόν ορίζοντα, ό οποίος είχεν ανακτήσει 
μέσα είς τό άπλετον αυτό λευκόν φως όλην τήν διαύγειαν
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του, αί άπαλαί γραμμαί των βουνών έστεφάνωναν τήν λευ
κήν πόλιν μέ τό ωραιότερο»» καί γραφικώτερον διάδημα του 
κόσμου. Αί Άθήναι ήσαν αγνώριστοι. Τάς ειχ^εν έξαιρετικώς 
εφέτος έπισκεφθή αί λευκαί νύμφαι του Βορρά. Μέσα είς τά  
κάνιστρά των έ'φεραν είς τήν λησμονημένην πόλιν τής ΙΙαλ- 
λάδος τούς λευκούς αυτούς θησαυρούς, όλους παρμένους από 
τά  άνεξάντλητα των πόλων αδαμαντωρυχεία. Καί είργά- 
σθησαν αί λευκαί κόραι μέ βίαν, αλλά καί μέ μεθοδικότητα 
δλην εκείνην τήν νύκτα, έως δτου νά κατορθώσουν τόν νυμ
φικόν στολισμόν τής πόλεως. Έ πρεπε νά σπεύσουν πολύ πριν 
ή ό διώκτης των ήλιος προλάβη άτελείωτον τό εργον τω ν. 
Τό θαΟμα έγεινε τέλειον. Ό  γέρων λευκοφόρος πατέρας τω ν, 
ό Βορράς, έτίναζε τήν παγωμένην πνοήν του επάνω είς τήν 
λευκήν, τήν ώραίχν εργασίαν των θυγατέρων καί όταν τό 
πρωί ό ήλιος έπρόβαλλεν οκνηρός, υπναλέος, όπίσω από τήν 
σχισμήν ενός στακτεροΟ παραπετάσμ-ατος, έμεινεν εμβρόντη
τος πρό του λευκοϋ θεάματος.

[Ιοΐος λοιπόν είχε τολμήσει νά άλλάξγ τό ένδυμ-α τής 
εύνοουμένης του πόλεως; ΙΙοίος άσεβής ¿τόλμησε νά άπλώση 
τήν λευκήν αύτήν πολυτέλειαν επάνω είς τάς ράχεις του 
'Υμηττού καί τής Πεντέλης καί τής Πάρνηθος, είς τά  βουνά 
του τά  αγαπημένα, είς τά  όποϊα αυτός βασιλεύει απόλυτος 
άρχων καί κύριος χειμώνα καί καλοκαίρι; ΙΙοίος άπλωσε τόν 
πέπλον αυτόν τόν διαμαντένιον είς τά  ιερά μάρμαρα του 
Παρθενώνας, τά  όποια αύτός τόσους τώρα αιώνας στεφανώ
νει μ.έ τό άδολώτερον χρυσάφι τών πολυτίμων τόξων του;

Είς ποιον νά άναφερθή τώρα πλέον ό χρυσός τής Λητούς 
υιός; Οί θεοί του Όλύμπου έ'χουν πρό πολλοϋ έγκαταλείψει 
τούς έρειπωθέντας ναούς των καί ό Όλυμπος αύτός ακόμη
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δέν περίδενε', πλέον τά  ίδικά του φιλήμ.ατα διά νά λευκο- 
φορεθή καί αύτός καί νά άκτινοβολή ώς ένα φωτεινόν μ ε τ έ 
ωρον κάτω από τον Ελληνικόν ουρανόν. Έ κεΐ ώς καί εδώ 
αί νύμ.φαι του Βορρά έχουν απλώσει τό λευκόν, τό άγνόν, τό 
άδολον κράτος των.

Ό  ήλιος κρύπτει τό πείσμ.ά του όπίσω από μίαν σκοτει
νήν νεφέλην. Καί αργότερα επάνω εις τάς λευκότητας των 
βουνών αντανακλά η έρυθρότης μ.ιας δύσεως άγωνιώσης, μιας 
δύσεως αίματοκυλισμ-ένης, πρό της οποίας μ.άτην παλάίουν 
οί άνεμ,οι νά απλώσουν σκοτεινά σύννεφα.

’Αλλά πριν νά περάσουν είκοσι τέσσαρες ώραι άκόμη, ο 
•ήλιος θά έξέλθγ νικητής από την πάλην του αύτήν μέ τάς 
νύμ-φας του Βορρά. Εις τό άρμα του έζευξε βιαστικός καί 
θυμωμένος τά  λευκά καί πυρίπνοα άλογά του. Καί συνεκέν- 
τρωσεν δλον τό πυρ καί ολας τάς φλόγας του επάνω εις τό 
άρμ.α αυτό, τό όποιον θά περιέλθγι τά  ’Α ττικά  βουνά καί θά 
λούσγ την πόλιν μ.έ πλημμύραν χρυσών πυρίνων ακτινών.

Τά λευκά ανάγλυφα άραβουργήματα έ'πεσαν πρώτα εις 
την άνισον αυτήν πάλην καί έπειτα  τό λευκόν φόρεμ-α θά 
κηλιδωθή, θά σχισθή, θά άποσυντεθγ εις άγνούριστα ράκη.

Καί γύρω, γύρω, επάνω εις τάς ράχεις του 'Γρζ.ηττοϋ 
καί τής Πεντέλης καί τής ΙΙζρνηθος τό διαμαντένιον διάδη
μα θά άναλυθή, καί ή φύσις θά χάση την πρόσκαιρον, τήν 
έφήρζ.ερον παρθενίαν καί αγνότητά τ η ς .

Καί ό ήλιος τότε υπερήφανος καί πάλιν άρχων λούει τήν 
πόλιν εις τήν θαλπεράν λευκότητα τής χρυσής βροχής του, 
τής τόσον ευεργετικής.

0 ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ ΤΩΝ ΑΝΊΑΤΩΝ
Δεν υπάρχει ωραιότερος καί εύεργετικώτερος χορός από 

τόν του ’Ασύλου τών Α νιάτων.  "Οταν συλλογίζεται κανείς 
δτι άπό δλα τά  ευεργετικά ιδρύματα τής Ελλάδος, τό Ά -  
συλον είναι τό μ.όνον, τό όποιον εύεργετεϊ έξ ίσου πάσχόντας 
καί υγιείς, δτι είναι τό μόνον, τό όποιον έσκεφθη νά περισυλ- 
λέζν) δλην τήν αθλιότητα τών πληγών καί τών πόνων, ή 
όποια περιφέρεται εις τούς δρόμους, νά καθαρίσγι τήν πόλιν 
άπό τό άηδές καί άπάνθρωπον αυτό θέαμα, νά άπαλλάξν) 
τήν κοινωνίαν μας άπό τήν εντροπήν αυτήν τής έπαιτούσης 
άθλιότητος, τότε αισθάνεται ποίας υποχρεώσεις έ/ει πρός τό 
ίδρυμα τούτο.

ΤΗτο ζήτημα δημοσίας πλέον εύπρεπείας ή καθ’ ημέραν 
πληθυνομένη περιφορά τών επιληπτικών καί τών κιοφών καί 
τών χωλών καί τών κωφαλάλων εις τούς δρόμους τών ’Αθη
νών. Εις τούς περισσοτέρους άπό αυτούς τό ’Άσυλον ή'νοιξεν 
εύρείας τάς πύλας του. Έάν δεν τούς περιέλαβεν δλους, τό 
λάθος βεβαίοις δέν είναι ίδικόν του.

Έ κ  του μή δντος έδημιουργήθη, χωρίς άλλα κεφάλαια 
άπό τά  φίλάνθρωπα αίσθήμ-ατα μερικών κυριών καί άπό τόν 
φανατισμόν των νά έργασθοΰν, όπως περισυλλέξουν καί στε
γάσουν δλους τούς δυστυχείς, εις τούς οποίους τά  άλλα νο
σοκομεία τής πόλεως άρνοϋνται νοσηλείαν καί κλίνην.

Εις διάστημα δέ μόλις μιάς δεκαπενταετίας το "Ασυλον

κατώρθωσε νά στεγάσν) περί τούς εβδομήντα δυστυχείς, άν- 
δρας, γυναίκας καί παιδιά , νά άποκτήστ) ίδιον εύρύχωρον οί
κημα, δυνάμενον νά περιλάβγι καί διπλάσιον τούτου άριθμόν, 
νά καταστή τέλος πάντων ίδρυμα, τιμών τήν πρωτεύουσαν
καί άνταποκρινόμενον εις μ.ίαν μεγίστη ν καί έπείγουσαν φι- 
λανθριοπικήν άνάγκην.

Δυστυχώς δλον αυτό τό ώραΐον έργον διατρέχει τόν κίν
δυνον νά καταρρεύσν), διότι δέν έχει κεφάλαιον, τό εισόδη- 
μ.α του οποίου νά έξασφαλίζη τήν συντήρησιν καί λειτουρ
γίαν του. Οί έβδομ.ήντα τρόφιμοι του μέ τήν έξ είκοσι περί
που προσώπων υπηρεσίαν των ήμποροΰν άπό τήν μίαν ήμ.έ- 
ραν εις τήν άλλην νά εύρεθοΰν χωρίς τροφήν, έάν παύσν) τό 
Συμ.βούλιον του καί ιδία ή άκούραστος Πρόεδρος κ. Έλ.Ν εγοε- 
πόντη ενεργούσα δεξιά καί άρίστερά εράνους,ζητούσα συνδρο- 
μάς,έπχιτοΰσα μ.ικράς δωρεάς καί κληροδοτήμ.ατα. Ό  ετήσιος 
χορός, ό όποιος δίδεται τήν έρχομ,ένην Παρασκευήν εις τό 
Foyer τοΰ Βασιλικού θεάτρου άντιπροσωπεύει τήν συντή- 
ρησιν του ’Ασύλου τριών τεσσάρων μηνών, εις τό διάστημα 
τών οποίων πάλιν ίσως άνοιχθοΰν νέα βαλάντια φιλανθρω
πίας, ίσως έξευρεθοΰν νέα μέσα ύπάρξεως. Ά λλ  ’ ό χορός διά 
νά έπιτύχ·/) δέν χρειάζονται μόνον χορευταί καί χορεύτριαι 
ώραϊαι, άλλ ’ ού'τε άρκεί ή α’ίγλ»; τής Αύλής, ή όποια τιμά  
κ α τ ’έτος αυτόν,καί ή 'Υψηλή βασιλική εύμένεια καί προστα
σία, ή όποία έπεκτείνεται πάντοτε πρόθυμος εις τήν ώραίαν 
αυτήν κοσμικήν συνάθροισιν.

Α π α ιτε ίτα ι γενναιότης τών πλουσίων, τών εύπορων, τών 
δυναμένων νά παράσχουν τήν υλικήν συνδρομήν των, έστω 
καί χωρίς νά μεταβοΰν εις τόν χορόν, έστω καί άπό μακράν, 
άπό τό εξωτερικόν καί άπό τάς επαρχίας. ’Εκείνοι αίφνης, 
οί όποιοι πάσχουν καί καταδικάζονται νά ζοΰν μ.ακράν τοΰ 
κόσμου, έχουν δμως τά  μέσα νά άπολαμβάνουν πασαν εύτυ- 
χιαν καί πάσαν άνάπαυσιν πλησίον εις τάς οικογένειας των, 
ας ένθυμηθοϋν τάς ημέρας αύτάς εις τούς δυστυχείς του ’Α
σύλου. Άς δώσουν κάτι άπ'ο τό περίσσευμά των καί εις ε 
κείνους, οί όποιοι ούδένα άλλον έχουν νά φροντίσγι δι ’ αυ
τούς παρά τό πτωχόν Άσυλον. "Ας στείλουν εις τήν Πρόε
δρον κ. Ελένην Νεγρεπόντη τό βοήθημά των, πολύ ή ολί
γον άδιάφορον. Οί νέοι πάλιν καί αί νέαι, δσοι θέλουν νά 
διασκεδάσουν, άς μ.ή παραλείψουν τήν ευκαιρίαν αυτήν. 'Ο 
χορός του Foyer του Βασιλικού θεάτρου είναι άπό τούς ώ- 
ραιοτέρους καί έκλεκτοτέρους τής χειμερινής περιόδου, καί 
δέν ήμποροΰσε νά μην είναι, άφοΰ τόν λαμπρύνει πλήν τής 
νεότητος καί του κάλλους, καί ή εύγενής ιδέα τής άγάπης 
πρός τούς πάσχοντας.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΟΚΟΛΜΗΝ
ΙΣΤ\

Είμεθα τώρα τόσας ημέρας εις τήν Στοκόλμην καί 
κατωρθώσαμεν άκόμή νά τριγυρίσωμεν ολίγον εις τά μαγα
ζιά . Καί τό πράγμα είναι πολύ σοβαρόν, διότι τήν κοσμι
κήν, ούτως είπείν, φυσιογνωμίαν μιάς πόλεως τήν δίδουν 
τά  μαγαζιά της. 'Ημείς μέ τήν άμκξαν τής κ. Κλάρας
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Σμ.ίθ έτρέξαμεν πάντοτε άπό τό έν έως τό άλλο τής πόλειος 
σημείον, χωρίς νά σταματήσωμεν εις τά  κέντρα, καί νά 
προσέξωμεν έν γένει εις τήν εμπορικήν κίνησιν καί τήν κυ
κλοφορίαν τών κυοιών εις τά  είδη τής πολυτελείας καί τής 
κομψότητος.

Έπρεπε λοιπόν νά γίνν) καί αυτό. Τά μ.ουσεία άνοιγουν 
εις τάς δέκα. Λοιπόν εις τάς έννέα, ή ώρα ήτο πολύ κα τά λ
ληλος δ ι ’ ένα γΰρον εις τά  μαγαζιά. Έξεκίνήσαμεν άπό τόν 
δρόμον τής βασιλίσσης καί διηυθύνθημεν κατ ’ ευθείαν εις τό 
μεγαλείτερον κατάστημα τής Στοκόλμης, έν είδος Παρισι
νού Λούβρου. ’Α π ’ έξω ή βιτρίνές του δέν έλεγαν καί πολλά 
πράγματα. Ού'τε κομψότης εξαιρετική, ού'τε καλλαισθησία. 
Τό μόνον είδος, τό όποιον έκαμνεν έντύπωσιν, ήσαν τά  τα - 
ξειδιωτικά. Κομψά, εύμορφα καί πρακτικά πολύ. "Ενα κι- 
βώτιον άνδρικόν μέ θήκες διά ψηλά καί χαμηλά καπέλα, 
διά υποκάμισα κολλαρισμένα, δι ’ έσώρρουχα καί ένδύματα 
μου έκαμεν ιδιαιτέραν έντύπωσιν. Τέλειον εις τό είδός του, 
έχον ιδιαιτέρας θέσεις διά κάθε πράγμα, κάτι σωτήριον έν- 
τελώς διά ταξειδιώτην, έάν υπηρετείται μόνος, ή διά τα ξε ι- 
διώτιδα συνταξειδεύουσαν μέ κύριον.

Η τιμή του άπρόσιτος. Διακόσιες κορώνες, δηλ. τρακό
σιες περίπου δρ. "Αν μάς έπερίσσευε τό ποσόν αυτό άπό τόν 
προϋπολογισμόν μας, ευχαρίστως θά τάς έδιδα. Δυστυχώς 
δεν θά έλαμβάνομεν χρήματα παρά εις τό Παρίσι καί μάς 
έμεναν άκόμη αί Βρυξέλλαι μ.έ πολύ περιωρισμένον προϋπο
λογισμόν. Ήρκέσθην λοιπόν εις τό νά θαυμ,άζω μ.όνον δλα 
αυτά τά  ωραία πράγματα, τά  όποια προδίδουν έν γένει τάς 
ταξειδιωτικάς συνήθειας τών Σουηδών. Φαίνεται οτι άνδρες 
καί γυναίκες θεωρούν τά  ταξείδια ώς τήν μεγαλειτεραν άπό- 
λαυσιν, άνεξαιρέτως δέ άνδρες καί γυναίκες υποβάλλονται 
εις κάθε θυσίαν, διά νά κατορθώσουν νά ταξειδεύσουν μ'.αν 
φοράν τούλάχιστον τόν χρόνον. Άφήσαμεν τής βιτρίνες διά 
νά είσέλθωμεν εις τό κατάστημα. Πωλήτριαι καί έδώ γ 
ναίκες, άλλά καί ταμ ία ι κατά τό πλεΐστον γυναίκες. Τίποτε 
ομως κοινόν μεταξύ τής Σουηδής πωλητρίας καί τής Πα
ρισινής. Αυτή ζώσα μέσα εις τήν πολυτέλειαν καί τήν κομ
ψότητα, άποκτά καί ή ιδία εις τήν ενδυμασίαν, τούς τρό 
πους, καί τό ύφος κάτι τό κομψόν καί χαριτωμένον· είναι 
κυρία, εις οίανδήποτε τάξιν καί άν άνήκν), καί έχει τούς τρό 
πους αβρούς καί θελκτικούς, καί όταν άκόμη είναι έξηντλη- 
μενη άπό κούρασιν.

Ή  Σουηδή πωλήτρια είναι άκομψη, σπανιως νόστιμη και 
υπερβολικά ολιγόλογος. Σχεδόν άποκρουστική. Εις μερικά 
τμήματα ήμποροΰσε νά έκλάβγ τις τάς πωλητρίας ώς κοΰ 
κλες άσχημες, κακοντυμένες. Αί τιμα ί είναι ώρισμέναι, έν 
γένει δέ τόσον άκριβά ό'λα, ώστε μεθ ’ δλην τήν πρόθεσιν νά 
άγοράσωμεν κάτι του τόπου, δέν τό κατωρθώσαμ.εν. Ή  μο 
νάς έκεΐ είναι ή κορώνα, ή όποία άντιστοιχεΐ πρός μιάμισ 
δραχμ,ήν. Έ να  πενήντα τοΐς εκατόν λοιπόν έπί όλων τών 
πραγμάτων διαφορά είναι άρκετόν. Τά τελευτα ία  είδη τοΰ 
συρμοΰ έκτίθενται, άλλά είναι τοποθετημένα μέ τόσην άδε- 
ξίότητα, ώστε δέν κάμνουν καμμίαν έντύπωσιν.

Βεβαίως τό Παρίσι κυριαρχεί εις δλα αυτά τά  πράγματα,

καί βεβαίως ή Παρισινή είναι ή ψυχή του Γαλλικού έμπο- 
ρίου. ’Εκεί πηγαίνετε μέ τήν άπόφασιν νά μή άγοράσετε 
τίποτε καί δίδετε καί τό τελευταϊόν σας λεπτόν. Έδώ πη
γαίνετε, άποφασισμένοι νά άγοράσετε καί έπιστρέφετε χω 
ρίς νά διαθέσετε ούτε μ.ίαν πεντάραν.

Δέν έβλεπα τή ν  ώραν πότε νά φύγω άπό τό μαγαζί αύτό. 
Ητο μ.εγάλο πολύ μέ ascenseurs καί σκάλες καί πατώ 

ματα πολλά, άλλά τόσον άντιπαθητικόν, ώστε μετά έν τ έ 
ταρτον έξηρχόμην κουρασμένη, νυσταγμένη καί άποροϋσα 
πώς δέν ήτο μεσημέρι· τόσον πολλή καί άτελείω τη μου 
είχε φ ανή ή ώρα.

Σ ιγά, σ ιγά, έπεριπατήσαμεν έως τό Μουσείον. Ήσθανόμην 
τέλος πάντων κάποιαν εύχαρίστησιν, διότι ηύρα τό μαγαζί 
αύτό τόσον άντιπ/.θητικόν. 'Υπήρχεν έπί τέλους κάτι έλλ ε ι-  
πές, κάτι άτελές, κάτι διά τό όποιον δέν είχα πάλιν νά · 
θαυμ,άζω καί νά ζηλεύω. Ά λ λ ά  είχα νά σκέπτωμαι καί νά 
έξάγω συμπεράσματα, ολίγον περίεργα καί ολίγον ίσως τολ
μηρά, άλλά βεβαίως ό'χι έσφαλμένα.

Πρώτον συμ.πέρασμ.α είναι, οτι αί γυναίκες τών βορείων 
χωρών δέν ένδύονται καί καλλωπίζονται διά νά άρέσκουν, 
ά λ λ ’ ούτε διά νά γείνουν θελκτικώτεραι. ΔΓ αύτάς υπάρχει 
μ.όνον κάλλος καί φιλαρέσκεια καί πλούτος πνευματικός. Καί 
δΓ αύτό τό έμπόρίον τής πολυτελείας καί τής κομ.ψότητος 
έρχεται εντελώς εις τήν δευτέραν γραμμήν.

Νομίζω μάλιστα οτι αί βόρειαι γυναίκες θεωρουν έξευτελι- 
στικόν διά τήν άξιοπρέπειάν των τόν καλλωπισμόν του σώ
ματος. "Οταν μίαν ήμ.έοαν είπα εις τήν δοκτορίναν μου, δτι, 
έάν έφοροΰσε κορσέ, τό σώμά της θά ήτο ολιγώτερον πουλύ- 
σαρκον, αύτή μοΰ άπήν τησεν : ’Αγαπώ τήν ελευθερίαν καί 
τήν δύναμ-ΐν καί μόνον άνδρας σκεπτόμενος ώς εγώ, θά ήδύ- 
νατο νά μ.οΰ άρέσ·/). Οί τύραννοι άγαποΰν τάς γυναίκας, αί 
όποίαι δουλεύουν τυφλά  εις τούς άνοήτους συρμ,ούς.

Ή  ψυχολογία τών μαγαζιών, ή νέκρα ή όποία βασιλεύει 
εις αύτά, ή περιφρόνησις τών πωλητριών δΓ δ,τι συμβαίνει 
γύρω των, δλα αύτά μέ πείθουν δτι ή κ. Κλάρα Σμίθ σκέ
π τετα ι ώς αί περισσότερα', συμπολίτιδές της καί δτι ή κομψή 
καί χαριτωμένη κονσολίνα μας είναι άπό τάς όλίγας κυρίας, 
αί όποίαι σκέπτονται έκεΐ έπάνω ώς δλαι ημείς αί γυναίκες 
τοΰ άλλου κόσμου. Τά τρανσπαράν αίφνης, τά  καλοκαιρινά, τά  
όποια ήσαν τόσον τοΰ συρμοΰ παντοΰ, εις τήν Σουηδίαν πολύ 
ολίγον έφορέθησαν. Ή  κ. Κλάρα Σμίθ μοΰ έξήγησεν : ’Ό χι 
μόνον τρανσπαράν, ά λ λ ’ούτε ντεκολτέ φόρεμα έβαλα εις δλην 
μου τήν ζωήν. Δέν θά μ,οΰ ή'ρεσε νά βασιλεύσω μίαν στ ιγ
μήν μέ τό κάλλος μ.ου καί νά έλκύσω τήν προσοχήν τών 
άνδρών μέ τόν ίδιον τρόπον, δπως τόν έλκύν) καί ή τελευ
τα ία  γυναίκα, ή όποία ¿ξευτελίζει τό φΰλον μας. Δέν φορώ 
λαιμούς, έπρόσθεσε, διότι μέ ένοχλοΰν, δέν φορώ στενά 
μανίκια, διότι μέ έμ-ποδίζουν εις τήν έργασίαν μου, άγαπώ 
τήν έλευθερίαν τοΰ σώματος, ώς καί τήν έλευθεριαν τοΰ 
πνεύματος, καί έμμένω εις τόν συρμόν αύτόν, τόν όποιον 
εγώ έπενόησα καί τόν όποιον δέν μ,ετέβαλα τόσα έτη τώρα, 

'Ομολογώ δτι τήν έθαύμασα καί δτι θά μ.οΰ ήτο άπολύ- 
I τως άδύνατον νά τήν μιμηθώ. Τό φόρεμά της ήτο έντελώς
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ιδιόρρυθμον έν τή άπλότητί του καί δταν την πρωτοείδαμεν 
εις τάς ’Αθήνας εάν δέν έγελάσαμεν, όμως βεβαίως έμειδιά- 
σαμεν. Φαίνεται ότι πλεΐσται γυναίκες εκεί έπάνω σκέπτον
τα ι οπως ή Κλάρα Σμίθ καί πλήθος άνδρών αγαπούν τάς
γυναίκας αϋτάς διά τόν χαρακτήρα, τήν κρίσιν καί τάς
πολλάς γνώσεις των.

Φαίνεται δε ότι αί γυναίκες εκεί επάνω, δσαι άνατρέφον- 
τα ι καί μεγαλόνουν μέ τάς ιδέας αϋτάς είναι πολϋ εύτυ- 
χεστερχι άπό ημάς. Γίνονται θετικαί, δεν άνατρέφονται 
με όνειρα, δεν φαντάζονται εύτυχίας ανυπάρκτους, ά λ λ ’ 
οΰτε κτίζουν εις την άμμον ’Ισπανικά παλάτια . Δι ’ αϋτάς, 
ο άνδρας, ¡κέ τον οποίον θά συνδέσουν την τύχην των, δεν 
πρεπει νά είναι καλός ώς τόν φαντάζονται, αλλά καλός ως 
τόν άποδεικνύει ή ζωή του καί αί πράξεις του.

Λέγουν δτι ή κ. ’Ίψεν, πριν άκόμη νά άποφασίσν) τόν
γάμον της μ.ε τόν ’Ίψεν, ό οποίος την ήγάπα επί έ'τη, τόν
έκάλεσεν εις τό σπίτι τής μητρός της, δήθεν διά ¡κίαν ύπό- 
θεσιν. Ό  νέος τότε υποψήφιος, ό όποιος δεν ήτο άκό[κη έ'ν- 
δοξος, μετέβη, είσήχθη εις τήν αίθουσαν, δπου δεν ηύρε 
κανένα. Έπεριμενε πέντε, δέκα, είκοσι λεπτά , αλλά κανείς 
δέν έφαίνετο. Ό  νέος, ό όποιος δεν ήτο καί πρότυπον ύπο- 
μ,ονής, εσηκωθη καί ήρχισε νά περιπατγ εις τήν αίθουσαν, 
δταν αίφνης ή'κουσεν ένα γέλοιο νευρικό κάτω άπό τόν κα
ναπέ. Έ ξεπλάγη δε δταν είδε τήν άγαπημ.ένην του νά 
έ'βγνι πεζότατα άπό τήν κρύπτην της εκείνην. ’Ή θελα νά 
πεισθώ, του είπεν, άκόρκη εξακολουθούσα νά γελά, άν πράγ- 
¡κατι χάνγς εύκολα τήν υπομονήν, όπόταν καί ό γάρκος 
ρ.ας θά έρκαταιώνετο.

'Γοιαϋται δοκιρκασίαι επαναλαμβάνονται, φαίνεται, καί
μεταξύ μελλονύμφων, δχι τόσον επιφανών, ώς ό Νορβηγός
σοφός καί βτι τά  μικρά έλαττώρκατα, τά  όποία έν τούτοις
καταστρέφουν τήν εύτυχίαν, δέν παραβλέπονται εύκόλως,
δταν πρόκειται μ.ία κόρη νά άποφασίσν) περί του μέλλοντος 
της ολοκλήρου.

Καλλίτερα μ.όνη, παρά κακά συντροφευμένη. Καί μ.όνη 
εκεί δέν θά είπή παρηγκωνισμένη καί περιφρονημένη ώ ; 
άλλου. Μόνη, θά είπή κυρία έλευθέρα του εγώ της, ρκέλος 
τής κοινωνίας πολύτιμον, ζών όχι πλέον δ ι ’ εαυτό καί 
χάριν έαυτοϋ, άλλά χάριν του κοινοΰ καλοϋ καί τής πα- 
σχούσης άνθρωπότητος. Μόνη θά είπή μέλος δέκα τούλά- 
χιστον έταιρειων καί λεσχών, εις τάς όποία; έχει άσχο- 
λίας σοβαράς, χωρίς δ ι ’ αύτό. νά έχϊ] καρκμίαν σχέσιν καί 
ομοιότητα μέ τάς ρΓβ0Ϊβ118β8 Ι’ ΐίΐϊουΐββ του Μολιέοου. 
Μόνη θά είπή τεχνίτρια δεξιά, ή μεταφράστρια, ή έπιστή- 
ρκων, ή δημοσιογράφος, ή συγγραφεύς, ή υπάλληλος, θ ά  
είπή άνθρωπος, κερδίζων τήν ζωήν του μέ τόν ιδρώτα του 
προσώπου του, έντίμως, άξι οπρεπώς, χωρίς νά βαρύνη κα
νένα καί νά ένοχλή ούτε άδ ελφούς, ούτε γονείς, ούτε συγ
γενείς. θ ά  είπή άνθρωπος τέλειος, άρτιος, καθόλου γελοίος 
καί μωρός, ά λ λ ’ άντιμετωπίζων τήν ζωήν ήρωϊκώς καί 
έξερχόμενος ώς επί τό πλεΐστον νικητής.

Ή Σονηδιι γεροντοκόρη
Ή  λέξις γεροντοκόρη δέν υπάρχει, νομίζω, εις τό λεξιλό- 

γιον τής νεωτέρας γυναικός του βορρά. Αύτή καθ ’ έαυτήν

ενέχει μίαν άντίφασιν. Κόρη κοινώς σημαίνει νέα καί αί γυ
ναίκες επάνω εκεί δέν είναι γραϊαι, άκόμη ούτε εις τά  εξήν
τα . Ή  ζωή τών άσκήσεων, τής ελευθερίας, τής νεότητος 
καί άκμής του πνεύματος σκορπίζουν καί εις τήν ψυχήν τό
σον φώς καί τόσην ζωήν, ώστε αί γυναίκες νά διατηρούνται 
άκμαίαι καί εις τό γήρας άκόμη. "Ο,τι λείπει άπό τήν γε
ροντοκόρην τών ίδικών μ.ας τόπων, δηλ. ή κοινωνική θέσις, 
αί μεγάλαι φιλίαι καί ή στοργή, δέν λε ίπει άπό τήν παρή- 
λικα του Βορρά. Κανονίζει τήν ζωήν της, δπως θέλει, έχει 
σπ ίτι ίδικόν της, δέχεται τούς φίλους καί συγγενείς της, τα - 
ξειδεύει τόν κόσμον, εργάζεται, εμπορεύεται, τέλος είναι 
άνθρωπος τέλειος, ελεύθερος καί άνεξάρτητος.

Αί γυνακκεΐχι λέσχαι εκεί είναι συγχρόνως καί οικοτρο
φεία διά κυρίας, άπό τά  όποία δέν άποκλείονται καί οί άν- 
δρες. Μία γυναίκα, ή όποία δέν ύπανδρεύθη, ευρίσκει δλας 
της τάς άναπαύσεις εις τάς λέσχας αϋτάς. Ζή μέσα εις μίαν 
κοσμικήν καί πνευματικήν κίνησιν, φυσικά του κύκλου τής, 
πολύ εύχάριστον, κανονίζει τά  έξοδά της άναλόγως μέ τήν 
περιουσίαν της, έχει ιδίαν αίθουσαν, εάν θέλή, εις τήν διάθε- 
σίν της, πηγα ίνει εις τό θέατρον τακτικά μ.έ συντροφιές φ ι
λικές ή καί μόνη, δείπνα μετά τό θέατρον εις τά  εστιατό
ρια του συρμοϋ, εάν τής άρέσν), δίδει γεύματα  εις τήν λ έ
σχην, άν τοϋτο τήν εύχαριστή, χωρίς νά έξαρτάται ούτε 
άπό άδελφούς, ούτε άπό γαμβρούς, ούτε άπό νύμφας, ούτε 
άπό γέροντας γονείς, οί όποιοι θέλουν νά ζοϋν ήσυχα εις τάς 
επαρχίας των καί εις τά  κτήματά των.

"Ολους αύτούς τούς προσκαλεί εις τάς ύποδοχάς της, δ
πως τήν προσκαλοϋν καί εκείνοι είτε τό καλοκαίρι εις τάς 
έξοχάς των, ε ίτε , εάν μ,ένουν εις τήν ιδίαν πόλιν, εις τάς 
ίδικάς των έορτάς. Τρώγουν, πίνουν, διασκεδάζουν ολοι μαζή 
καί Ιπειτα  «Κ α λ ή ν ύ κ τ  α σ α ς» καί ό καθένας πη
γαίνει εις τό σπ ΐτ ί του. Καί τοϋτο δέν γίνετα ι μόνον εις 
τάς πλουσίας τά ξε ις . Ή  υπάλληλος, ή διδασκάλισσα, ή τ ε -  
χ/ϊτις, καί ή έργάτις άκόμη, έχει τήν ίδικήν της λέσχην καί 
τόν ίδικόν της κύκλον καί τήν πολύτιμον, τήν άνεκτίμ,ητον 
έλευθερ ίαν τη ς . Είναι πολύ περισσότερον έλευθέρα καί πολύ 
συχνά εύτυχεστέρα άπό τήν ύπανδρευμένην γυναίκα, ή όποία 
δπως δήποτε μέ δλας καί πάλιν τάς ελευθερίας, τάς οποίας 
διατηρεί μετά τόν γάμον της, δμως έξαρτάται καί άπό τόν 
σύζυγον καί άπό τά  παιδιά καί άπό τήν εύθύνην έν γένεί 
τήν οποίαν φέρει διά τήν εύτυχίαν τής οίκογενείας της.

"Αλλως τε  ή άγαμία έπάνω έκεΐ δέν υποθέτει ούτε έλάτ- 
τωμα καί δυστροπίας καί άδυναμίας, είτε φυσικάς, είτε 
ήθικάς τής γυναικός, ά λ λ ’ ούτε καν πτωχείαν. Άφοϋ, ώς 
είναι γνωστόν, διά τόν γάμον δέν άπα ιτε ίτα ι έκεϊ πλούτος 
καί προίκες, άλλ ’ ούτε έγκαταλείπετα ι κόρη, ή όποία έδωκε 
τήν καρδιάν της, χάριν άλλης καλλιτέρας ή πλουσιωτέρας. 
‘Ως έπί τό πολύ οί άρραβώνες διαλύονται σπανίως τοϋτο, 
καί κατά τό πλεΐστον, άπό μέρος της γυναικός, ή όποία έχει 
λόγους νά νομ’.στ) δτι θά είναι εύτυχεστέρα, έάν μείνν) άγα
μος, παρά έάν ύπανδρευθή μ.έ άνδρα, ό όποιος είναι διαφορε
τικός άπό δ,τι τόν είχε φαντχσθή. Συμβαίνει δέ συχνά νά 
μένουν στενοί φίλοι δ ι’ δλην τήν ζωήν των ό καθείς μέ τάς
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άτελείας του άλλά καί μέ τά  όνειρά του.
Ή  κ. Κλάρα Σμίθ μου μετέφρασε γαλλικά ένα ποίημα 

μιας καλής Σουηδής ποιητρίας, τό όποιον διερμηνεύει την 
ψυχικήν κατάστασιν τής κόρης, τής άπογοητευθεισης άπό 
τόν έρωτα καί ή όποία, μετά τήν διάψευσιν τών πεποιθήσεων 
της, ώρισμένως άποφασίζει νά μην υπκνδρευθή.

Τό ποίημα έπιγράφεται :

Τό παν ή  τίποτε
Γιγάντειον, ανερχόμενον ώς τά σύννεφα 
Τό Παλάτι ύψιόνετο έπάνω εις τό βουνόν 
Μου ανήκε ! Τί χαρά ! άπό του ύψους εκείνου 
"Εβλεπα τό άπειρον χωρίς τέλος’
’Εγώ μόνη μου τό είχα κτίσει σύμφωνα ¡αέ τά όνειρα ο.ου 
Καί ημίυν υπερήφανος δι’ αυτό, ώς βασίλισσα !
Ήτον ενα παλάτι ελευθερίας 
Δημιούργημα νεότητος και τόλμης,
Ά λ λ ’ ό ουρανός έξαφνα εσκοτίνιασε 
Ιναί μία αστραπή έσχισε τά σύννεφα
Και τό θριαμβευτικόν παλάτι, φευ ! έκρημνίσθη διά παντός. 
Μάτην ζητώ νά μακρυνθώ άπό τόν τόπον τής καταστροφής’ 
Μήπως ονειρεύομαι ! ’Ερείπια τών ονείροαν μ.ου,
Είσθε άκόμη ώραΐα !
Είχα τολμήση νά κτίσω ύψηλότερα άπό ά'λλας
Ήσθάνθην άγνώστους εύτυχίας
Καί άν καί δεν μου μένουν παρά ερείπια
Όμως δέν μετανοώ . . .
Τά φύλλα αρχίζουν νά πέφτουν
Ό  ήλιος του φθινοπώρου είναι ωχρός
Καί αί φωναί ψάλλουν εις τόν άνεμον του βορρά
"Οτι ό χορός του καλοκαιριού έτελείωσε :
’Ιδού περίπου καί τό τραγουδάκι των :
Σύ, έάν ήθελες, ήμπορούσες
Νά μεταχειρισθής τά ώραίά σου ερείπια
Διά νά κτίσης ένα σπιτάκι
Καί ξεχνώντας τά άφθαστα όνειρα
Νά έτοιμάσης άσυλον διά τό μέλλον.
Μόνη δέν θά ημπορέσης 

* . . .  .  .  ,Να παλαισης με τας τρικυμίας
Ά φησε την χλόην νά άνθιση εις τά ερείπια
Καί ζήτησε τήν ησυχίαν εις στέγην ταπεινήν.
Τά λόγια αύτά γεμίζουν τήν ψυχήν μου περιφρόνησιν
Αί άνησυχίαι αύταί μέ ταπεινώνουν
Ά ν  ό χειμώνας τύχη μάκρος καί ψυχρός .
Θά μένω πάντα έδώ ριγώσα
Οί πέτρες πού εστερέωσαν κολώνες
Δέν είναι πελεκημένες διά καλύβες
Της άγαπώ έτσι, συντρίμματα ριγμένα κάτω
Διότι βρίσκω εις αύτά τά άπομείνάρια
Μεγαλείου, τό όποιον ήτο ίδικόν μου.

II ΙΙ\Ρ\10ΣΙΣ ΤΩΝ ΜΕΝΕΞΕΔΩΝ
Εις πολύ μακρυνούς καιρούς οί ’Ινδοί, έξόριστοι τής Αίγ: 

αλείας, τών οποίων τά  χρώματα φαίνονται ώς νά έπλάσθη- 
σαν άπό λευκήν σκόνιν τοϋ ήλίου, μετά μακρύ ταξείδιον ύπό 
τόν άστροστολισμένον ούρανόν, ήλθαν νά ζητησουν άσυλον 
εις τάς Ίονίους νήσους. Ή  γλυκύτης καί ή άγνότης τών ή - 
θών των άνθουσεν εις τήν μυροβόλον αύτήν γωνίαν τοϋ κό

σμου, ύπό τήν γαλανήν σκιάν τής έλαίας καί παρά τό γλυ
κύ τής θαλάσσης μουρμούρισμα. Αί Ίνδα ί παρθένοι, άγναι 
ώς αί νύμφαι τής ’Αρτέμιδος, ά λ λ ’ δχι άγριαι ώς έκείναι, 
περιέφεραν εις τήν παραλίαν τήν υπερηφάνειαν τοϋ θριαμ- 
βευτικοΰ κάλλους τω ν.

Μέ τήν άλλαγήν τοϋ κλίματος ή λευκοτης τών σαρκών 
των άκτινοβολοϋσεν ώς άσήμι άδολον καί τά  σκοτεινά μαλ
λιά  των είχαν προσλά.βει άνταυγείας χρυσάς τοϋ ’Αρχιπελα- 
γσυς. Τά μάτια τω ν, προσηλωμένα πάντοτε εις τό άφρισμε- 
νον κΰμα είχαν πάρει τό χρώμα γαλανών μενεξέδων, όμοιων 
λ'ζ τάς δύσεις τοϋ ήλίου έπάνω εις τήν θάλασσαν. Ή  πνοή 
των, γέννημα τών θερμών μύρων τής πατρίδος των, έσκόρπι- 
ζεν ώς έ’να μακρυνύν άρωμα λιβανωτοϋ έπάνω εις τάς εύ- 

δίας τώ ν  ρόδων.
Καί ήσαν εις τήν άθώαν δόξαν τών ώραίων κινήσεών των 

καί εις τήν αγνότητα τών ονείρων των ή υπερηφάνεια τής 
φιλοξένου γής, ή όποία είχε σκιάσει τό κάλλος των ύπό τούς 
άνθισμένους κλάδους τών αιωνόβιων δένδρων της.

Καί άπό όλας τάς Έλληνικάς χώρας καί πρό πάντων άπό 
τήν ’Αττικήν, εστίαν τής Τέχνης καί τής Σκέψεως καί δο- 
ασμένην τής ποιήσεως μητέρα, έτρεχαν οί φιλόσοφοι καί οί 

μεγάλοι άνδρες διά νά θαυμάσουν τάς ώοαίας καί άγνάς 
νύμφας. Ε ίτε οί περίεργοι ήρχοντο άπό μακρυνάς χώρας, 
είτε άπό τόν ΙΙειραιά, όπου ή διαφθορά είχεν ήδη υψώσει 
τούς βωμούς της, ούδείς είχε τολμήσει ποτέ μέ μίαν λέξιν 
άπρεπή νά ταράξν) τήν ώραίαν αύτήν άνθησιν τής άθωότητος 
καί τής θαυμασιας πλαστικότητος.

Δυστυχώς ή ’Αφροδίτη, βασίλισσα καί κυρίαρχος ήδη τοϋ 
κόσμου, έμαθε τήν ΰπαρξιν τής φυλής αύτής, ζτ ις  κατεφρό- 
νει τούς νόμους της. Έ σπευσεν άμέσως εις τόν ’Όλυμπον και 
έζήτησε μεταξύ τών θεών, όλων προθύμων νά την υπηρετή
σουν, έκείνον, οστις ήδύνατο νά τήν βοηθήση εις τήν έκδίκη- 
σίν της. Ή το  ό ΙΙοσειδών μέ τήν χρυσήν τρίαιναν, εις τόν 
όποιον είχε παραδώσει τήν ώραιοτέραν καί άγριωτεραν τών 
Σειρήνων. Εις έν νεΰμα τής θεάς μία τρομερά καταιγίς άπε- 
λύθη εις τήν ένοχον νήσον. Σύννεφα κυλιοντα τό πΰρ τοϋ 
ούρανοϋ έσκέπαζαν τούς ώραίους άνθισμένους άγρούς. Τά κύ
ματα άγριευμένα έπλημμύρησαν τήν γήν, καί όταν ή ζωή 
έφυγαδεύθη άπό τήν νήσον, μειδίαμα ίκανοποιησεως ήνθισεν 
εις τά  χείλη τής τιμωροΰ θεάς, ή όποία διηυόύνθη εις τό 
άντρον, εις τό όποιον έθρήνει ό ΙΙολύφημος.

Ή  νήσος όλη είχε μεταβληθή εις μίαν μεγάλην έρημον 
καί αί ώραΐαι καί υπερήφανοι παρθένοι έζων μόνον εις τήν 
ένθύμησιν τών φιλοσόφων καί τών μεγάλων άνδρών, οί οποίοι 
είχαν έλθη νά τάς θαυμάσουν εις τήν δόξαν τοϋ κάλλους 
καί τής νεότητάς των.

Τό συμβολικόν κάλλος τής ψυχής καί τοϋ σώματός των 
είχε θαμβωθή πρό τής θαυμασιας είκόνος τής θριαμβευούσης 
’Αφροδίτης. Έν τούτοις κάτι έξ χύτών είχε διαφύγει τήν 
έκδικητικήν οργήν της. Διότι τήν πρώτην άνοιξιν, μετά τήν 
καταστροφήν, εις τήν έρημωμένην άκόμη γήν τής νήσου, ήν- 
θισαν μικρά λουλουδάκια, τά  όποία ειχ αν τό μυστηριώδες 
χρώμα τών ματιών των, λουλουδάκια εις τά  όποία άναζοϋσε
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το ιογαλανον βλεμμ,χ των καί τά  όποια ¿σκόρπιζαν γόρω 
των εν αρωμα λεπτόν καί αγνόν, τό όποιον έφαίνετο ως νά 
έςεφυγεν από κανένα βωμόν μυστηριώδους θεότητας. Ουτε τά 
άρωμα, ουτε τά μυστηριώδες αυτό κάλλος ή ’Αφροδίτη δεν 
ηδυνηθη νά τά  έξχφανίση.

Ιοου πώς έγεννηθησαν οί μενεξέδες εις τάς Ίονίους νή
σους, οποθεν εσκορπίσθησαν εις την οικουμένην. Καί πώς αν
θίζουν σήμερον κρυμμένοι δειλά μέσα εις άσχημα φυλλώμ.α- 
τα , απο φοβον μήπως ή εκδικητική ’Αφροδίτη καταστρέψη 
το Ζ Ρ των και μολυννι τό άβρόν καί άγνόν άρωμά των. 

(Κατά τό Γαλλικόν του Armancl Silvestre)

Μ Α  Τ Α  Μ Ι Κ Ρ Α  Κ Α Ι  Τ Α Σ  Μ Η Τ Ε Ρ Α Σ
Εις τάς πλέον λαΐκάς συνοικίας τών Παρισίων, η γ\ιναι- 

κεία φιλανθρωπία ΐδρυσεν έ'νκ από τά  εύεργετικ.ώτερα αυτής 
κέντρα- ενα είδος ξενοδοχείου, εις τά  όποια όσαι μ.ητέρες 
έχουν μικρά παιδιά, τά  όποια τρέφουν, ημπορουν νά πηγαί
νουν νά τρώγουν δωρεάν.

Καί την ώραν οπού αί έργάτιδες εξέρχονται από τά  εργο
στάσιά, πλήθος μ.ητερων εισέρχονται ̂ είς τά  ξενοδοχεία αυτά, 
•που τά  πάντα, είνε δωρεάν. "Ας είσέλθωμεν μαζή των εις 
έν από αυτά διά νά θαυμάσωμεν τό ίδρυμα αυτό, εις τό 
όποιον διά νά εύρη άσυλον μιά μητέρα δεν χρειάζεται τίποτε 
άλλο, παρά ν ’ απόδειξη ότι τό παιδί της ζη καί ότι τό 
τρέφει.

Ε Π Ι Φ Υ Α Λ Ι Σ

H  Ε Κ ΔΡΟ Μ Η
’Ολίγον.προ της δύσεως του ήλιου ή Θηρεσία έκάθητο, μ.έ την ψυ

χήν πολύ λυπημένην, εις την άκραν του κήπου καί έβλεπε τούς άλ
λους νά παίζουν καί νά γελούν' από μακράν έφαίνοντο τά ανοικτού 
χρώματος φορέματα τους, ιός απέραντα λευκά άνθη κάτω . άπό τον 
κατακόκκινον ουρανόν, τον φοβερόν καί θαυμαστόν συγχρόνως. Καί διά 
πρώτήν φοράν εις την ζωήν της ή Θηρεσία ήσθάνθη οτι άπεστρέφετο 
την αδελφήν της, την λάμπουσαν εκείνην Simon, τής όποιας την διαρ
κή νίκην είχε δεχθή με αγάπην καί αγαθότητα, είχε ζήσει πλησίον 
τής Simon καθώς ένα μικρόν άνθος ένός θάμνου πλησίον ένός δυνατού 
δένδρου. Ουδέποτε ήσθάνθη τό αίσθημα τής ζήλειας, ού'τε τής ανυπομο
νησίας διά την αδελφήν της.

Έσκέπτετο οτι μίαν ημέραν θά ήγάπα καί αύτή καί ητο βέβαια οτι 
τότε ή Simon δεν θά έπεθύμει νά καταστρέψη την ευτυχίαν της.

Καί ιδού ότι ή ώρα εφθασεν' ή Θηρεσία είχε αγαπήσει τόν Ίου- 
λιανόν Βάρεν βραδέως οπως αυξάνουν τά φύλλα τών δένδρων, Τόν είχε 
γνωρίσει παιδίον,καί άπό τότε άγαπούσε την γλυκύτητά του,την μετριο
φροσύνην του, την σιωπήν του. "Επειτα είχε έξαφανισθή, καί ένειοα- 
ίσθη πάλιν "κατά τάς άρχάς τού καλοκαιριού αυτού. Τότε ήσθάνετο 

καθ’ έκάστην, ότι ό νέος αυτός την έτραβούσε περισσότερον, μέ την 
γλυκειών ομιλίαν του, μέ τόν ήσυχον χαρακτήρα του, με τά λίγα λό
για του. Καί εκείνος έφαίνετο ότι προτιμούσε την Θηρεσίαν. Χωρίς νά 
γνωρίζη ακόμη ή νέα ότι -ιόν αγαπούσε, κατελαμβάνετο άπό ονειροπο
λήσεις γλυκείας, αί όποΐαι την έφερον εις άλλους κόσμους ευτυχίας καί 
χαράς.

Ά λ λ ’ή Simon ήρχισε ν ’ άνυπομονή μέ τόν νέον αυτόν, ό όποιος δέν

ν

Καμμια εξέτασις εις τό σπ ίτι τη ;, καμμ.ία άναζήτησις 
δεν γίνετα ι άν εχη τά  μέσα νά ζήση : τό παεδίον είνε πα 
ρόν, ή μ.ητέρα τό τρέφει πραγμ.ατικώς, αύτό αρκεί : εινε 
ιερά.

Δέν έ'χουν νά τή ; ζητήσουν τίποτε περισσότερον μήπως 
ή μητέρα έ'χει ό'νομ-α ; μιά μητέρα, εινε μητέρα, δέν χρειά
ζετα ι περισσότερον διά νά έ'χη δικαιώματα εις την ζωήν.

’Από που έ'ρχεται ; ΙΙού πηγαίνει ; Αύτό εινε άδιάφορον. 
πεινά , αρκεί.

'Όταν διά πρώτην φοράν κτυπουν την ευεργετικήν αύ- 
την πόρταν αί γυναίκες, δέν τολμούν νά πίστεύσουν ότι θά 
ευρουν, χωρίς νά πληρώσουν τίποτε, θέσιν ν ’ άναπαυθούν καί 
φαγητόν νά φάγουν. Διστάζουν, διότι φοβούνται ότι θά τούς 
ζητηθη τ ’ ό'νομα των, καί αί σχετικαί λεπτομέρειαι τής δυ- 
στυχιας, ότι θ ’ ακούσουν συμβουλάς αί όποΐαι θά ταΐς κά
μουν περισσότερον κακόν, παρά δ,τι καλόν θά τούς κάμη τό 
δείπνον, τό όποιον θά φάγουν μέ τόσην απελπισίαν εις την 
ψυχήν, καί φεύγουν χωρίς νά κτυπήσουν τήν εύεργετικήν πόρ- 
ταν, ώχραί, άπηλπισμέναι, μέ τά  μικρά τρέμοντα εις τούς 
βραχίονάς των.

Διότι δέν γνωρίζουν ότι εκεί εύρίσκονται εις τό σπ ίτι των 
καί οτι κανείς δέν θά τούς άναγκάση νά είπουν τίποτε, καί 
ότι δύνανται, εάν τό επιθυμούν, νά μ.ήν εϊπουν ού'τε τό ό'νομά 
των καί νά μείνουν πάντοτε άγνωστοι. Καί αύτό είνε ίσως 
τό ώραιότερον μέρος τού θαυμ,άσιου αύτού έργου. Τό νά κά- 
μνη κανείς τό καλόν είνε ώραίον πράγμα.Νά τό κάμνη όμ,ως, 
σεβόμενος τόν δεχόμενον τήν εύεργεσίαν, εινε θαυμάσιον,πλη

έδειχνε καμμίαν ταραχήν πλησίον της, καί ήθελε νά παίξη, νά τόν 
κάμη νά τήν άγαπήση καί νά ύποφέρη όπως οί άλλοι, καί έπειτα νά 
τόν εγκαταλείπη, νά τόν άπογοητεύση μέ τό περιφρονητικόν γέλοιο της. 
Τότε ή Θηρεσία εννόησε ότι άγαπούσε.

Δέν ετόλμησε νά τό εΐπη’ ¿δοκίμασε μόνον νά κάμη νά τό έννοήση ή 
Simon, άλλά δέν ήδυνήθη νά έπιτύχη.

Η ώραία κόρη ν,το όλη αφιερωμένη εις τό έργον της" ¿στενοχωρούσε 
τόν Γουλιελμον, ¿γύριζε ολόγυρα του μέ τάς ωραίας κινήσεις της καί 
την γλυκεΐαν φιονήν της, τού έ'καμνε δπυις καί εις όλους τούς άλλους 
σιωπηλάς υποσχέσεις, τάς όποιας ώς πάντοτε δέν έκοατούσε ποτέ.........

*
¥  ¥

Καί τήν μελαγχολικήν ¿κείνην ώραν τής δύσεως έβλεπε ή Θηρεσία 
μέ πόνον τάς διαφόρους έρωτοτροπίας τής αδελφής της, καί ήσθάνετο 
κάποιαν έσωτερικην έπανάστασιν. ’Αλλά τί νά κάμη Ήτο τόσον Βέ
βαια ότι ήτο νικημένη, όσον τό περιστεράκι όταν βλέπη εμπρός του 
τόν κόρακα,—θά έβλεπε ακόμη μίαν φοράν θριαμβεύουσαν τήν Simon, 
θά έβλεπε λυπημένου καί νικημένου υ ’ άπομακούνεται τόν άνθρωπον 
¿κείνον, διά τόν όποιον εκείνη ήσθάνετο τόσην αγάπην. Ένω έ'καμνε 
τάς σκέψεις αύτάς, παρετήρησε αίφνης ότι τό παιχνίδι έπαυσε, καί ο- 
λαι αί νέαι εμαζεύθησαν μαζή, καί ήρχισαν νά όμ.ιλούν μέ σιγανήν φω
νήν. II Θηρεσία προησθάνθη ότι έσχεδίαζον κάτι τό όποιον θά έγίνετο 
αίτια να ύποφερη εκείνη. Η εντύπιυσις αύτη έγεινε χειροτέρα όταν 
είδε την Simon νά προχωρή, χωρισθεισα άπό τάς συντοόιίους της, υιέ 
τά πανούργα πράσινα μάτια της λάμποντα όπως τής γάτας.

Έφωναζε ώμιλούσε εκ μέρους τών συντρόφων της.
— Θά κάμωμεν μίαν εκδρομήν μέ ποδήλατα έως τόν πλησίον λόφον, 

και προσεθεσε άκόμη.— Αί νεαι θά προπορευθούν τριακόσια μέτρα, καί 
εις εκείνον οπού θά φθάση πρώτος κάθε νέα θά τού δώση ένα τοιαν- 
τάφυλλο...
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σιάζει σχεδόν εις τήν θείαν εύσπλαχνίαν.
’Ιδού καί άλλο θαυμάσιον· αί ίδρύτριαι έσκέφθησαν οτι 

δέν θά ήτο αρκετόν νά δώσουν τροφήν άπαξ εις ¡αίαν μητέρα' 
δ ι’ αύτό δύνανται δλαι νά έ'ρχωνται καθ’ έκάστην με την 
βεβαιότητα ότι'θά εύρουν τήν θέσιν τους νά τάς περιμενη έν 
δσω τό μικρόν θηλάζει. Καί ύπάρχο'.ν πολλαί αί όποΐαι ετος 
ολόκληρον έ'ρχονται -τακτικά. Ά λ λ α ι αί όποΐαι είσήλθον έκεΐ 
τυχαίο);, καί αί όποΐαι έ'γειναν μητέρες χωρίς νά έ'χουν προ- 
παρασκευασθή έκεΐ διδάσκονται άπό τάς άλλας πώς νά πε
ριποιούνται τά  μικρά των καί όταν ό φόβος παύση νά τάς 
κυριεύη, ή ελπίς γεννάται πάλιν εις τήν ψυχήν των.

Ά λλ  ’ υπάρχει άκόμ.η κάτι εύέργετικώτερον· αφού έπι 
τινα καιρόν έλθουν μέ τό μικρόν καί βεβαιωθούν ότι εινε δυσ
τυχείς μ,ητέρες, τότε δύνανται νά έ'ρχωνται μόναι καί νά 
μήν εκθετουν τά  δυστυχή μικρά εις τό-κρύο ή την υπερβολι
κήν ζέστη.

Δέν θά έδίδαμ,εν ακριβή εικόνα τού θαυμασίου αυτού έρ
γου αν δέν άναφέρωμεν μερικούς άριθμούς. Προ ένός έτους 
τά  ξενοδοχεία αύτά, επτά τόν αριθμών, ευρισκόμενα εις τας 
πτωχοτέρας συνοικίας τών Παρισίων, συντηρούμενα άπό την 
γενναιοδωρίαν τών φιλανθρώπων, έ'δωκαν τόν άπίστευτον άρι— 
θμ-όν τριακονταεπτά χιλιάδων γευμάτων.

Ή ιδέα τού έργου αύτού άνήκει εις τήν κυρίαν Henry 
Goullet, τήν μεγάλην αύτήν φιλάνθρωπον, ή όπο'.α είχε 
τήν εύτυχίαν νά φθάση σχεδόν εις τήν πραγμ.ατοποίησιν τού 
ονείρου της καί νά εύεργετη τόσας άθώας υπάρξεις καί τόσας 
δυστυχείς μητέρας.

— Μαζή μέ ένα φίλημα ! είπε ό Μάρκος Léstaud, μετά θάρρους.
— Έ στω ! άπεκρίθη ή Simon γελώσα θορυβωδώς, ένα φίλημα εις 

τό μέτωπον !
Ή Θηπεσίκ ήκουε μελαγχολική. Είχε δεΐ τό προκλητικόν βλέμμα τό 

όποιον είχε ρίψει ή Simon πρός τόν Γουλιελμον, καί ήσθάνθη μεγάλην 
άπογοήτευσιν καί τήν επιθυμίαν νά φύγη ολομόναχη, πέραν τού λόφου' 
Έν τούτοις έδέχθη καί ¿κείνη ένα ποδήλατον όπως καί αί άλλαι, καί 
πλέον γρήγορα άπό τάς συντρόφους της έφυγε προότη. "Εφυγε πρός την 
μεγάλην δενδοοστοιχίαν τού κήπου, ένω αί άλλαι ηκολούθησαν τόν ανοι
κτόν δοόμον.

Εις τήν ζάλην τής ταχύτητος καί τής λύπης της, είσήλθε εις τό 
δάσος. Τό ένστικτον μόνον οδηγούσε την πορείαν της. Όταν πλέον εύ- 
ρίσκετο έκτός τού ώρισμένου δρόμου, ενόμισε ότι ήκουε από πίσω της 
τόν ήχον ενός κουδουνιού. Κ ατ’ άρχάς δέν έδωκε προσοχήν καμμίαν. 
Ά λ λ ’ έπειδή ό ήχος έςηκολούθει ν ’ άκούεται κατά διαστήματα, έρριξε 
ένα βλέμμα πρός τά όπίσω.

Ά λ λ η  ήδύνατο ν ’ άπατηθή,—άλλ’¿κείνη, αν καί ή ώρα ήτο προχω
ρημένη, ήδυνήθη ν ’ άναγνωρίσγ) τόν Γουλιελμον. Ήσθάνθη μίαν με
λαγχολικήν εύχαρίστησιν. : « Ήπατήθη ! » έσκέφθη. Πράγμα δυνχτιότχ- 
τον, διότι είχε σχεδόν τό αύτό άνάστημα μέ την Simon καί ¿φορούσε 
ένα φόοεμα τό όποιον ώμοίαζε πολύ μέ τό ιδικόν της.

Κ ατ’ άρχάς έσκέφθη νά σταματήση, νά κάμη μόνη της τόν νέον νά 
έννοήση τήν άπάτην του, άλλά δέν είχε την δύναμιν.

Έδέχθη τήν άπάτην καί έφαντάζετο οτι πραγμκτικώς τήν άκολου- 
θούσε αύτήν διά νά λάβη τό τριαντάφυλλου άπό τό στήθος της καί τό 
φίλημα εις τό μέτωπον. Καί φεύγουσα οσον ήδύνατο γρηγορότερα, έπι- 
θυμούσε νά παοατείνη τό ώραΐον όνειρον.

Μέσα εις τήν μυρισμίνην άτμοσφαίραν τού δάσους, περιτριγυρισμένη 
άπό τό καταπράσινον βασίλειον έμεινε μεθυσμένη άπό ευτυχίαν, καί ε- 
ζησε στιγμάς ύπερτάτης γλυκύτητος, αισθανόμενη ότι άγαπαται. Τήν |

Ν ΕΟ Ι ΣΤΡΜ Ο Ι
Τά φορέματα διά γεύματά είνε κατά προτίμ/ησιν άπό 

βελούδο, ή μαύρο ή χρωματιστό, άπό βελούδο στακτί εις 
όλους τούς τόνους,άπό τον πλέον ανοικτόν,τον σχεδόν άσποον, 
εω; τόν μολυβί, βελούδο χρώμα φράουλα λυόμενη, τό όποιον 
εινε θαυμασία τουαλέττα όταν είνε γαρνιρισμένη μέ γούνα 
καφέ σκούρα.

Συνειθίζονται επίσης πάρα πολύ γαρνιτούρες άσημ-ένιες, 
γαλόνια, άνθη· ά λ λ ’ είνε ενα είδος γαρνιρίσματος τό όποιον 
έ'χει ανάγκην μεγάλου γούστου, διότι άλλως έ'χει κάτι τ ι τό 
κοινόν καί χυδαΐον. Βεβαίως προτιμότεραι είνε αί άληθιναί 
ταντέλλες τού Μιλάνου ή τής Βενετίας, αί όποΐαι δίδουν 
πάντοτε εις τό φόρεμα βαρύτητα.

Τό φόρεμα demi-Empire, τό όποιον ήτο τόσον τής μό
δας, φαίνεται ότι λαμβάνει κάποιον μετασχηματισμόν πά
λιν καί αρχίζει νά χάνη τόν άληθινόν χαρακτήρα του, διότι 
ή μέση φαίνεται ότι τείνει νά μακρύνη πάλ,ιν πρός'τά εμπρός 
και νά σηκώνεται άκόμη περισσότερον εις τά  όπίσω τόσον, 
¿ίστε μεταξύ τού ντεκολτέ καί τής μέσης νά μήν μένγ] π ε 
ρισσότερον διάστημα άπό τέσσαρα δάκτυλα. Ή  φούστα σχη
ματίζει πίσω μίαν μεγάλην π ιέτα , ή οποία πιάνετα ι εις τό 
φόρεμα ή μέ μία φιούμπα ή μ ’ έ'να φιόγκο. Τό είδος αύτό 
πλησιάζει πρός τό plis W a ttea u , δηλ. πρός τούς συρμούς 
τού X V αίώνος.

Τά πλούσια αύτά φορέματα θέλουν καί άνάλογον κτένισμα;

έκδρομην αΰτην τήν εφαντάζετο εκδρομήν πρός τήν εύτυχίαν.
Ή Θηρεσία ήθελε νά μήν σταματήση διόλου.Καί έφευ^εν ιός τρελλή 

πρός την κόκκινην λάμψιν, την όποιαν έβλεπε εις τό άκρον τού δρόμ,ου, 
έτρεχε πρός τό πρώτον άστρον όπου εφαίνετο εις τόν ουρανόν, πέος τό 
αύξάνον σκότος, όπως ένα δυνατόν ρεύμα νερού,—έφευγε εκτός τής ζω
ής, έκτος τών περιστοιχούντων αύτήν, προς τόν κήπον τών Εσπερίδων, 
πρός τήν άφθαστην χώραν τής ’Αγάπης...

Ενίοτε άκουγε τό μικρό κουδουνάκι καί έπαλλε δυνατά ή καρδιά της, 
άλλοτε πάλιν τήν περιτριγύριζε άπόλυτος σιωπή πλήρης μυστηρίου.

*♦ ¥
Τέλος ήρχισε νά σκέπτεται. Άπεφάσισε νά τελείωση τό όνειρον καί 

¿σταμάτησε.
Καί τήν ώραν όπου αί πρώται ακτίνες τής σελήνης περνούσαν άνά- 

ιχεσχ άπό τά φύλλα τών δένδρων τού δάσους, την έφθασε τέλος ό Γου- 
λιέλμος.

Τότε σιγά προσπαθούσα νά γελάση τού είπε ι
— Καλά τήν έπάθκτε......
Ά λ λ ’ ¿κείνος σοβαρός, κυττάζων με άπειρον γλυκύτητά τό ωχρόν 

πρόσωπόν της, άπεκρίθη μέ βαθειά άγάπη.
— Δικαίως ¿κέρδισα τό άνθος !
Καί Ινώ ¿κείνη τόν έβλεπε τρέμουσχ, νομίζουσχ οτι τό όνειρον εξα

κολουθεί. Ό  Γουλιέλμος ¿ξεκάρφωσε μ.έ λεπτότητα άπό τό στήθος της 
τό τοιαντάφυλλον καί τό έφερε εις τά χείλη του. Τόν έκύτταζεν άμφι- 
βάλλουσα άκόμη καί φοβουμένη τήν άπατηλήν τύχην.

— Λοιπόν ¿μένα ακολουθούσατε, είπε μέ φωνήν μόλις άκουομένην;
Τήν έκύτταξε περιπχθώς καί ενώ ¿κείνη ελιποθυμοΰσε από χαράν καί

άγάπην, ¿ψιθύρισε :
— Ακολουθούσα τήν εύτυχίαν !

(I. Η. ΤΙοεηγ)
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συνειθιζονται πολύ οί βελούδινοι φιόγκοι καί τά  παραδείσια 
πτερά, τα  όποια καμμιά ρορά είνε τόσον μακριά ώστε φθά
νουν έως τό ντεκολτέ.

Βαρεία φορέματα διά τα  δείπνα καί διά τάς ήλικιωμένας 
κυρίας, φορέματα ελαφρά, κοντά, άέρινα διά τούς χορούς 
καί τάς νέας κυρίας καί κορίτσια. Τα φορέματα του χορού 
είνε κοντά. Διά ¡¿εν τάς κυρίας έγγίζουν τδ πάτωμα, διά δέ 
τά  κορίτσια μόλις φθάνουν έως τον άστράγαλον. Ώς υφά
σματα μεταχειρίζονται τά  πολύ λεπτά  καί ελαφρά, δηλαδή 
μουσουλίνες, crêpe de Chine, ταντέλλες, τούλια κεντη
μένα μέ παγχέτες, τά  όποια έχουν όλως διόλου νέα σχήμα
τα . Τά περισσότερα άπδ τά  ελαφρά αυτά φορέματα έχουν 
τριγύρω κάτω ή μίαν λουρίδα άπό βελούδο ή άπό κασμίρι ή 
από μεταξωτό ζωγραφισμένο, καί τούτο χρησιμεύει εις τό 
νά βαραινν) πρός τά  κάτω ή φούστα καί νά πέφτν] καλά. 
'Ως γαρνιτούρα μεταχειρίζονται πολλά άνθη, άνθη άσημ,έ- 
νια, άνθη μεταξωτά , άνθη ζωγραφιστά καί κατά προτίμη- 
σιν τριαντάφυλλα.

Μέ τά  κοντά αυτά φορέματα τά  παπούτσια πρέπει νά 
είνε άμεμπτα. Αί λεπτα ί μεταξωταί κάλτσαι έχουν τό 
χρώμα των παπουτσιών, εκτός αν αυτά είνε καμωμένα άπό 
ύφασμα χρυσό ή ασημένιο καί τότε ή κάλτσες πρέπει νά 
συμφωνούν μέ τό χρώμα του φορέματος.

Τά βραδινά έπανοοφόρια τά  όποια σκεπάζουν τις ωραίες 
αυτές τουαλέττες, μιμούνται σχεδόν ολα τό ’Ιαπωνικόν ή 
Κινέζικο σχήμα, καί γίνονται ή άπό βελούδο, γαρνιρισμένα 
εις τόν γιακά καί τά  μανίκια μέ μεγάλα χρυσά τριαντά
φυλλα καί ένα γύρο μέ γούνα, ή μεταξωτό χρωματιστό ή 
άσπρο, ή άπό crêpe de Chine κεντημένο μέ χρυσό καί 
γαρνιρισμένα πάντοτε μέ γοΰνα. Ά λλ  ’ αύτά είνε επανω
φόρια μεγάλης τουαλέττας. Επανωφόρια πρακτικά είνε άπό 
τσόχα πολύ άνοικτοϋ χρώματος, πλατεία  μέ μανίκια άνοι- 
κτά . Τό είδος αύτό δέν έχει άνάγκην καί άπό πολλές γαρ
νιτούρες. Αί γούναι διά τό βράδυ πρέπει νά είνε πάντοτε ά- 
νοικτού χρώματος καί νά γαρνίρωνται μέ πολύτιμες ταντέλλες.

Μ Η Τ Ε Ρ Ε Σ !  Ε Σ Τ Ε  Σ Κ Ε Π Τ Ι Κ Α Ι
Μην κάμνετε χρήσιν διά την κό ιιην όας καί την των 

a / ä n f ia  τέκνων σας ή μόνον του γ ν η σ ίο υ ^ ·« » -  ι ι ι . η n im i 
H L  J H . αντισηπτικοί? καί αναγεννητικοίΤΑ···········*· Α ιιιιιι

Πωλείται εις άπαντα τά ΦαρμακεΓα, μυροπωλεία 
κ.τ.λ. ’Αποθήκη F . V i b e r t ,  Lyon [Γαλλίου).

Κυρία μεσήλιξ, πολύ ανεπτυγμένη κα\ έχουοΌ, κα
λάς συστάσεις ζητεί οικογένειαν, εις τήν όποιαν άνα- 
λαμβάνει την έκπαίδευσιν καί, φροντίδα μικρών παι
διών. Ε πίσης δύναται νά δεχθη θέσιν άναγνωστρίας 
πλησίον κυρίας η  και συνοδού νεανίδων είς τόν πε
ρίπατον. Πληρορορίαι είς την ’Επαγγελματικήν Σχο
λήν, οδός ’Ακαδημίας 37.

Θ Ε Λ Ε Τ Ε  ΝΑ Κ Ε Ρ Δ Ι Ζ Ε Τ Ε  60 %
Αγοράζετε την πεφημισμένην καί είς όλας τάς ’Εκθέ

σεις βραβευμένην καί έπιστημονικώς παρασκευαζομένην

ΚΟΛΩΝΙΑΝ ΓΕΩΡΙΆΝΤΑ 
Ά νω τέρ α ν  π ά σ η ς  ά λλη ς  

’Ε ξα ιρετ ική  πο ιό τη ς ή  όκά Δραχμάς 4 
Πρώτη » » » » 3

Ευρισκεται καί πω λείτα ι είς φιάλας καί είς χύμα είς τάς 
άκολουθους πόλεις : Έν Ι Ι ε ι ο α ι ε ι  παρά τώ  κατασκευαστή 
κ. Ματ. Φ. Γ εω ργαντα  Φίλωνος 57.

’Εν Ά θ ή ν α ι ς  παρά τω  Κουρείω κ. Ν. Α· Καργαδούρη 
’Οφθαλμιατρείου 9.

Έν Π ά τ ρ α ις  είς τό ΚουρεΓον καί Μυροπολεΐον κ. Κ. X. 
Κ αραθανασοπούλου οδός ‘Αγίου Άνδρέου άρ. 54.

Έν Χ ύ ο ω  είς τό Κουρείον καί Μυροπωλείου Δ· Α. Φω- 
τιάδη .

Έν Λ Ι α υ π λ ίω  παρά τώ  όδοντοίατρώ κ. Κ. Γ εω ργαντα . 
Είς τά  άνωτέρω καταστήματα εύρίσκονται εκτός τής Κολω
νίας, Βιολέτα καί υδωρ Κινίνης είς χύμα άριστων ποιοτήτων 
καί είς φιάλας καί παν δ,τι άνάγετα ι είς τήν άρωματικήν.

Ε ίς τά ς  έπα ρ χ ία ς πρ οστίθετα ι έπ ί τώ ν  τ ιμ ώ ν  1 0 % .

Τ Α  Π Ο Λ Υ Τ Ι Μ Α  ΕΙΔΗ ΣΑΣ
Μετά πολύμηνον ταξείδιον είς όλας τάς μεγάλα; εύρωπαϊκάς 

πρωτεύουσας, οί κ.κ. Μάρκου καί Τσαμπούλας έπρομηθεύθησαν διά 
σδ έδώ κατάστημά των δ,τι ώραΓον πολύτιμον καί του τελευταίου 
συρμοί? είδαν είς τάς προθήκας, τάς όποιας ολαι αί ταξειδεύουσαι 
τόσον θαυμάζομεν.

Τά ασημικά των αίφνης αποτελούν -«βλλογήν, τήν οποίαν φυσικά 
σπανίως ήμποεεΐ νά άπαντήση τις είς ένα ευρωπαϊκόν κατάστημα. 
Δίσκοι, ποτήρια, σερβίτσια τραπεζιού, βάζα, βάσεις διάφοροι στα- 
χυολογημένα άπδ δ.τι έχουν έκλεκτότερον ολα τά Ευρωπαϊκά κέν
τρα άποτελοΰν ένα σύνολον θαυμασίως ώραΓον. ’Επίσης τδ τμήμα  
των ωρολογίων των, ώς καί τδ τμήμα τών χρυσών καί πολυτίμων 
κοσμημάτων, είς τά δποΓα συνδυάζεται δ πλούτος τής ’Ανατολής, 
μέ τά λεπτεπίλεπτα ναι καλαισθητικά σχέδια τής Δύσεως.

Τδ περίεργον είναι 8τι αί τιμαί των έδώ, είναι πολύ ευθηνότεραι 
άπδ έκεΓ, άρκεΓ δέ μία έπίσκεψις είς τήν εκθεσιν τών πολυτίμων 
αυτών πραγμάτων διά νά συγκρίνη τις καί τάς τιμάς καί τδ κάλλος 
τών έκτιθεμένων. Ή έκθεσις αυτή — διότι είναι σωστή έ’κθεσις | 
είναι προσιτή είς πάντας καθ’ έκάστην είς τά έπί τής δδού ‘Ερμοΰ 
άρ. 5β καταστήματά των.

Τ Α  Κ Ρ Ι Σ Τ Ο Φ Λ  Σ Α Σ
Τελευταίως μέ τήν μ,όδαν τών λευκών μετάλλων τά σερ-· 

βίτσια κριστόφλ είχαν ολίγον λησμονηθή. “Οτι είναι τά  πο
λυτιμότερα καί τά  αιώνια, τά  κληροδοτούμενα άπό τήν γ ια - 
γχάν είς τήν έγγονήν είναι άναμ.φισβήτητον. Τώρα δέ μέ τήν 
πτώσιν του συναλλάγματος είναι προσιτά είς κάθε βαλάν- 
τίον. Μίαν ώραίαν καί πλουσιαν συλλογήν τοιουτων σερβί
τσιων τραπέζιου είδαμεν είς τό Χρυσοχοείου II. Τζίνη, έπί 
τής όδοΰ Έρμου άρ. 78. Τά συνιστώμ,εν θερμ-ώς είς τάς μη
τέρας διά τά  νυμφικά κάνιστρα τών κοριπσχών των και ώς 
δώρα άκόμη πρός συγγενείς καί φίλας μελλονύμφους.

’Ά λλως τε είς τό κατάστημα Τζίνη ήμποοοϋν οί ετοιμα
ζόμενοι διά νοικοκυρειό νά προμηθευθοΰν καί χρυσά καί άδα- 
μάντινα κοσμήματα καί σερβίτσια γλυκού καί τσαϊοΰ και 
Ι)ΐ1)θ1θ18 σαλονχών και γραφείων και ωρολόγια και βάζα. 
“Ολα είναι ώραϊα και κομιζά και κ α τ ’ έξοχήν εύθηνά, εύ- 
θηνότατα.

ΤΓΠΟΙΣ ΙΙΑΡΑΣΚΕΪΑ ΛΕΩΝΗ


