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Μια Έ λληνίς άναγνώστριά μου, εις τήν οποίαν τρέφω μ.ε- 

γάλην έκτίμησιν καί ή οποία ζή εις £να από τα  σπουδαιό
τερα κέντρα του υποδούλου Έλληνισμ.οΟ, μου έγραψε παρα- 
πονουμ,ένη, δτι εις τήν σειράν των άρθρων, τα  όποια έγραψα 
διά τάς Έλληνίδας εις τήν πολιτικήν, παρέλειψα τήν κα
τηγορίαν των εις τό εξωτερικόν συζύγων των προξένων καί 
πρακτόρων καί πρέσβεων μας. ’

'Η παράλειψις αυτη προδίδει, λέγει ή γράφουσα, ολιγω
ρίαν πρός τήν σημασίαν, τήν οποίαν έν γένει ολοι μας εις 
τήν Ε λλάδα άποδίδομεν εις τήν αντιπροσωπείαν μ.ας εις 
τό εξωτερικόν.

Είμ.αι ευτυχής δτι δύναμ.αι νά βεβαιώσω τήν φίλην άνα- 
γνώστριάν μου, δτι αί διπλωμάτιδές υ.ας του εξωτερικού ήσαν 
εις τήν σειρά/τών άρθρων, τά  όποια έγραψα καί δτι άνέβα- 
λον τήν δημ,οσίευσίν των, υποχρεωμένη κατά τά  Χριστού 
γέννα καί τό Νέον "Ετος νά γράψω άρθρα έξαιρετικώς επ ι
βαλλόμενα τάς έορτάς αύτάς.

Δεν είμαι δμ,ως σύμ.φωνος μαζή της δτι αί κυρίαι των έν 
τω  έξωτερικώ αντιπροσώπων μ,ας είναι δλαι μεγάλα καί μι- 
κρά μηδενικά, αί όποΐαι μ.όνον έλαττώ ματα  έχουν καί μόνον 
περί τά  μικρά καί τά  παιδαριώδη μ,εριμνουν.

Κ.  Κ Α Λ Λ Ι Ρ Ρ Ο Η  Π Α Ρ Ρ Ε Ν
Τά πεμπόμενα ήμϊ’ν χειρό- 

<γραφα δημοσιευόμενα ή μή 
; δέν επιστρέφονται. — Ά νυπ ό -  

γραφα καί μή δηλουντα τήν 
[ διαμονήν τής άποστελλοόσης 
; δέν είναι δεχτά.— Πασα άγ-  
ΐ γελία άφορώσα εις τάς Κ υ- 
ν ρίας γίνεται δεχτή. .
[ Α ί μεταβάλλουσαι διεύθυν- 
) σιν όφείλουσι ν’ άποστέλλωσι ί 
) γραμματόσημου 50 λεπτών |
< πρός έκτύπωσιν νέας ταινίας. )

 #

Φυσικά, άφοϋ οί περισσότεροι άνδρες, οί προοριζόμενοι διά 
τό διπλωματικόν στάδιον, είναι τόσον όπίσω καί τόσον με- 
τρίως άνταποκρίνονται εις τήν αποστολήν των, δέν είναι δυ
νατόν αι γυναίκες μ.ας να οιακρινωνται επι διπλωματική μ&— 
γαλοφυ'ία, ά λ λ ’ ούτε νά ήμπορουν νά συγκριθοϋν μ.ε τάς 
προπαγανδιστρίας Ευρωπαίας συναδέλφους τω ν. Καί τοιαϋ- 
τα ι δεινόταται βεβαίως είναι αί Ρωσσίδες κατά πρώτον λά
λον καί αί Ά γγλ ίδες κατά δεύτερον. Έν γένει δέ τά  δύο 
αυτά κράτη, τά  όποια έχουν άποικιακάς βλεψεις καί κατα
κτήσεις, ήννόησαν τήν σημασίαν τής γυναικός εις τό έργον 
τής προπαγάνδας, τήν προπαρασκευάζουν είδικώς δι ’ αυτό, 
καί δ ι ’ αυτής κατώρθωσαν πολύ περισσότερα παρά διά των 
άνδρών, των έπισήμων αντιπροσώπων των.

Αί Έ λληνίδες, αί όποΐαι δέν έλαβαν καμμίαν τοιαύτην 
μόρφωσιν, εις τάς οποίας τό σχολεΐον περιγράφει μέν καί δι
δάσκει λεπτομερώς πώς παρετάσσοντο οί στρατοί του Με
γάλου ’Αλεξάνδρου καί ποίας νίκας κατήγον διά τήν κατά- 
κτησιν ολου του τότε πολιτισμένου κόσμ,ου, σιωπά δέ απελ
πιστικούς, προκειμένου περί τής σημασίας τής σημερινής Μα
κεδονίας διά τήν έθνικήν μ.ας ΰπαρξιν, δέν ήμποροϋν νά κα
τέχουν τά  εθνικά μας ζητήματα καί νά έργάζωνται εις τόν 
κύκλον των ύπέρ αυτών. ’Αλλά μ.εθ ’ ολα αύτά είμ.αι βε- 
βαία, οτι οπου τύχη ευφυής καί πατριώτης διπλωμ.άτης καί 
θελήση νά μυήση τήν γυναίκα του καί νά μεταχειρισθή τήν 
συνδρομ-ήν της εις τό έργον του, αύτη, φυσικά νοημ,ων 
καί άνεπτυγμ.ένη, κατορθώνει, χωρίς νά φαίνεται, πολλά.

Τώρα μένει νά ϊδωμ.εν, έάν υπάρχουν οί νοήμονες διπλω- 
μ.άται, έάν είναι πολλοί, καί έάν θέλουν νά πιστεύσουν εις τήν 
δύναμιν τής γυκαικός, τής έργαζομ-ένης σιωπηλώς καί άθορύ-
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την πολιτικήν σημασίαν τής θέσεως των Συζύγων των Ε λ 
λήνων αντιπροσώπων, μένει άκο'μη μεγάλο τό ρόλον των είς 
τάς ελληνικά; κοινότητας του εξωτερικού, αύτό είναι άναν- 
τίρρητον.

Η σύζυγος του :?ροξένου άντιπροεωπεύει, καί οφείλει να 
άντιπροσωπεύγ την γνησίαν Ελληνικήν ψυχήν εις ο ,τ ι αυ
τή  έχει εύγενέστερον καί άβρότερον, εις τά ; πλέον ωραίας 
καί ποιητικά; αύτής εκδηλώσεις. 'Ως σύζυγος, ως μητέρα, 
ώς προϊσταμένη ίεραρχικως τής Ε λληνικές κοινωνίας, εις 
τό μέσον τής οποίας ζγ, ώς αντιπρόσωπος των γυναικών της 
Ελληνικής πρωτευούσης, οφείλει νά φέρν) εφόδια άγαθότη- 
τος καί εύγενείας καί εύφυί'ας καί χάριτος καί λεπτότητος 
τρόπων καί αύστηράς κομψότητος, ώστε νά είναι δυνατόν νά 
έλκύν) την ύπόληψιν καί τόν θαυμασμόν των ξενητευαένων 
Ελλήνων μας. Αύτη θά είναι ό τύπος, τόν όποιον αί έ'ξω 
Έλληνίδες θά άκολουθήσουν καί θά φιλοδοξούν νά μιμη- 
θούν, επί τά  ίχνη της δε θά βαδίσν] η νεότης καί δι ’ αύτης 
θά μυηθ'/i είς τό γόητρον της λογικώς έλευθέρας καί μετριο- 
παθώς προοδευτικής γυναικός.

Eívat απελπιστική η είκών την οποίαν περιγράφει ή έκ 
του εξωτερικού κυρία διά τάς συζύγους των κατά καιρούς 
είς την πόλιν των προξενικών μας.

«Κομματικαί διαιρέσεις, κοινωνικαί διακρίσεις, προστυχιά 
είς την καθημερινήν ζωήν, ξιπασιές, ανοησίες, άκαλαισθησία 
καί είς την ενδυμασίαν καί είς την έπίπλωσιν, τέλος ραδι
ουργία καί κουτσομπολιά τοιαύτη, ώστε íx γίνωνται κατα
γέλαστοι και νά καταστρέφουν φοβερά τό γόητρον των συ
ζύγων των i).

Θελω νά ελπίσω ότι η γράφουσα είναι, φύσει, υπερβολικά 
αυστηρά καί αμείλικτος, ότι ίσως έγινε θύμα έλαφρότητος 
μάλλον, παρά κακής προαιρέσεως των είς την πόλιν των 
Έλληνίδων αντιπροσώπων, καί ότι κατά κακήν σύμπτωσιν 
συνέβη βλαι αί προξενέσσαι των νά ήσαν, ώς λέγει, χυμένες 
είς τό ίδιο καλοΰπι.

Έ γώ , τουλάχιστον, γνωρίζω κυρίας Ελλήνων προξένων, 
αί όποΐαι υπήρξαν όχι μόνον καλαί καί εύγενεΐς καί άβρότα- 
τα ι, αλλά ¿φρόντισαν νά μεταφυτεύσουν καί είς τούς εκεί 
γυναικείους κύκλου; την δράσιν της γυναικός των ’Αθηνών 
είς την φιλανθρονπίαν καί είς την πρόοδον. Έ ταιρίαι φιλό
πτωχοι, επαγγελματικά σχολεία, εργαστήρια, όλα αύτά λει
τουργούν είς πολλάς Ε λληνικά ; κοινότητας τού εξωτερικού, 
χάρις είς την είσηγησιν καί την πρωτοβουλίαν καί τήν ενερ
γόν δρασιν τών συζύγων τών προξένων μας.

’Αφού δέ τόσον εργάζονται ήδη είς ζητήματα αναγόμενα 
άποκλειστικώς είς τόν κύκλον της γυναικός, δεν υπάρχει αμ
φιβολία, ότι, ευθύς ώς καταλλήλως μυηθοΰν είς τό σπουδαι- 
ότερον έργον, τό οποίον ή χώρα περιμένει από την νοημοσύ
νην καί τόν πατριωτισμόν των, ότι θά άνταποκριθούν καί είς 
αύτό μέ την αγάπην, την αύταπάρνησιν καί την προθυμίαν, 
ή οποία χαρακτηρίζει την Έλληνίδα έν γένει είς την έπ ιτέ- 
λεσιν τών υψηλών καθηκόντων της.

\Π0 ΤΗΝ ΣΤΟΚΟΛΜΗΝ
ΙΖ'.

’Αφού δεν είχαμεν την τύχην νά ίδοΰμεν καλόν Σουηδικόν 
θεατρον,— όλα τά  θέατρα ανοίγουν την πρώτην Σεπτεμβοίου, 
—ηρκέσθημεν καί είς μίαν απλήν έπίσκε(/ιν είς τήν O p era . 
Μετά τά  εμπορικά καί τήν πεζότητά των τήν κουραστικήν, 
ή έπίσκεψις μιας εστίας της τέχνης, δέν ήμποροΰσε παρά νά 
είναι εύχάριστος καί είς τά  μάτια  καί είς τό πνεύμα. ’Ά λ 
λως τε είχα διαβάσει κάποιαν περιγραφήν τού νέου τούτου 
θεάτρου τού Σουηδικού μελοδράματος καί έπεθύμουν νά γνω
ρίσω είς τό έργον του ένα μεγάλον καλλιτέχνην τής Στο- 
κόλμης. Είναι ό Λάρσον, ό Μιχαήλ ’Ά γγελος τής Σουηδίας, 
δηλαδή ζωγράφος καί γλύπτης, καί ποιητής καί φιλόσοφος 
καί κριτικός μαζή. Μέ τήν διαφοράν οτι έχει μέσα του όλον 
τό σφρίγος καί τήν εύθυμίαν καί τήν καλοσύνην τών βο
ρείων, χωρίς αμαρτίας κληρονομικά; ιδιοσυγκρασίας καί χωρίς 
πιέσεις καί στενοχώριας ψυχικά;, ών θύμα ύπηρξεν ό γίγας 
τεχνίτης της ’Ιταλικής Αναγεννήσεως. Είς τήν Όπεραν, ένα 
άπό τά  ώραιότερα νέα ιδρύματα της Στοκόλμης, ό Αάρσον 
έχει ζωγραφίσει τάς τοιχογραφίας. Εύθύς ώς ά,/τικρύσει κα
νείς τάς εικόνας αύτάς, αισθάνεται ένα ρώς ώραϊον, διαυγές, 
κρυστάλλινον νά γεμίζν) τήν ψυχήν του. Σπανίως έργον τέ 
χνης καθρεπτίζει μέ τόσην ποίησιν καί τόσον κάλλος είς τό 
σύνολον του τήν ψυχήν αύτήν τού τόπου, τήν αίθεριότητα 
καί τήν διαύγειαν τών βορείων χωρών, αί όποΐαι ποτε λού
ονται μέσα είς τό έντονώτερον φώς τού ήλίου καί πότε α 
στραποβολούν μέσα είς τήν διαμαντένιαν τών πάγω ν άντα- 
νάκλασιν. 0 ά  έλεγα ότι αί εικόνες του είναι άπό κρύσταλ
λον καί ότι όπίσω άπό τά  άέρινα συμπλέγμ,ατα τών μου
σών προβάλλουν φυσικά κομμάτια τού όρίζοντος, εδώ το
π ία  όλοπράσινα μέ άερίνην διαφάνειαν, εκεί κομρίάτια 
νερού είς τό οποίον παίζουν καί κατρακυλούν λίθοι πολύτι
μοι, άπό τού ώραιοτέρου πρασίνου τού. σμαραγδιού, έως τού 
ιδανικού όπάλ, τό οποίον άκτινοβολεΐ ολας τάς άποχρώσεις 
τού άνατέλλοντος ήλίου.

Καί έσκέφθηκα πόσον εύτυχισμένος λαός είναι ό Σουη
δικός, ό οποίος, όταν πηγαίντ) είς τήν Όπεραν όχι μόνον 
άκούει τελείαν μουσικήν, άλλά βλέπει καί ώραίας εικόνας 
ένός τών μεγαλητέρων ζωγράφων τής Σουηδίας. Διότι ό 
Λάρσων είναι βεβαίως ό πρώτος άκουαρελίστας καί ό δημο- 
τικώτερος τοπιογράφος τής χώρας. Τούτο δέν τόν ήμπόδισε 
νά έπιδοθή καί είς συνθέσεις πλούσιας είς έμπνευσιν, είς τάς 
όποιας τό πορτραίτο κυριαρχεί έπιτυχώς, ό'χι σοβαρόν καί μο- 
νότονον, ά λ λ ’ έλαφρόν, ώραίον, χαριτωμένον, ώς είνα ι είς 
τάς τοιχογραφίας αύτάς καί είς άλλα έργα του, τά  όποία 
ε’ίδαμεν είς τό Εθνικόν Μουσείον. Είναι ένα είδος W a te a u  
καί Gustave Doré μαζή, χωρίς νά έχγι τίποτε τό ξένον, τό 
Γαλλικόν, ού'τε είς τήν έμπνευσιν, ούτε είς τήν σύνθεσιν, 
ούτε είς τήν έκτέλεσιν. Σουηδός, Σουηδικώτατος καθ’ όλα, 
καί διά τούτο καί ό μάλλον συμπαθής καί εύνοούμενος όλων 
τών τάξεων καί ό περισσότερα κερδίζων, δι ’ αύτό δέ καί 6 
μάλλον εύχαριστημένος καί ικανοποιημένος. Τό Κράτος, οί

βως εις τα  παρασκήνια τής πολιτικής. Αύτό μένει ολίγον 
αόηλον και ολίγον σκοτεινόν. Ό τ ι όμως, καί άν έξαιρέσωμεν
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δήμοι, αί έταιρείαι είς αύτόν απευθύνονται διά καθε παραγ
γελίαν καί τά  ίδικά του έ’ργα άγοραζουν κατα προτιμησιν 
τά  Σουηδικά καί Νορβηγικά μουσεία καί αί πινακοθήκαι.

Τώρα διά νά ένισχύωνται τόσον οί καλλιτεχνα ι, αισθά
νεται άρά γε ό λαός τήν τέχνην άρκετά; Έάν κρίνω άπό 
Ó,τ ι ή'κουσα νά λέγετά ι είς μίαν φιλικήν συνάθροισιν άνθρω- 
πων άνεπτυγμένων οί Σουηδοί, ό θετικός αύτός καί γεμάτος 
ζωήν λαός, όσον άρεσκεται νά βλέπγι ένα ώραίον σώμα ά- 
ληθινόν, άσκούμενον καί σκορπίζον ζωήν γύρω του,, όσον θαυ
μάζει τήν πλουσίαν είς κάλλη φύσιν του, δέν θαυμάζει τήν 
τέχνην. Ή  άριστοκρατία, ή όποία είναι καί ή πλουτοκρα
τία  μαζή τής χώρας, διατηρεί άκόμη τάς στενάς ίδεας τού 
παρελθόντος, στερείται άνατροφής καλλιτεχνικής καί ελάχι
στα εκτίμα είς τήν πραγματικήν άξίαν της τήν Τέχνην. Ή  
Αύλή όμως, αί Κυβερνήσεις καί οί δημοτικοί άρχοντες επι
ζητούν άκριβώς νά συμπληρώσουν είς τας νεας γενεάς το κε
νόν αύτό τής αισθητικής άναπτύξεως τού Σουηδικού λαού. 
Καί δ ι ’ αύτό όλα τά  νέα δημόσια κτίρια φέρουν τήν σφρα
γίδα τής τέχνης καί ώς άρχιτεκτονική καί ώς κοσμητική. 
Μού διηγήθησαν βτι είς ένα παρθεναγωγεϊον τού Góteborg, 
ό Λάρσον εγει κάμει μίαν σειράν τοιχογραφιών, τάς όποιας 
δέν άπαντα κανείς ούτε είς αύτά τά  βασιλικά άνάκτορα. 
Είναι ή 'Ιστορία τής Σουηδή; γυναικός είς τήν έξελιξίν της, 
άπό τους άρχαιοτάτους χρόνου: καί είναι συγχρόνως ό καλλί
τερος έμπνευστής καί διδάσκαλος τής τέχνης αί εικόνες αύ- 
τα ί, αί όποίαι είς χρώματα καί είς γραμ,μάς ώραιας διηγούν
τα ι είς τάς νέας γενεάς μίαν ιστορίαν φυσικής καί ψυχικής 
ώραιότητος τής παλαιας. Καί είς τό θέατρον άκόμη ή ζω
γραφική συμπληροί καί διά τάς άνωτέρας άκόμη τάξεις την 
αισθητικήν μόρφωσιν. Μία νέα κυρία μού έλεγεν, OTt ή Σουη
δική άριστοκρατία δέν πηγαίνει είς τό θέατρον διά νά άκούσν) 
μουσικήν, άλλά διά νά δειπνίσγ καλά είς τό μεγάλο έστια- 
τόριον τής Ό περας. Κανείς δέν περιμένει, φαίνεται, νά 
κλείσν) ή σκηνή, ά λ λ ’ όλοι τρέχουν πολύ πρωτήτερα νά φύ
γουν, διά νά εξασφαλίσουν καλάς θεσεις είς το Buffet.

Ό ταν είδα τάς ώραίας τοιχογραφίας έσκέφθην ότι δέν τρώ
γουν μόνον καλά, άλλά βλέπουν καί ώραία πράγματα, καί 
ότι έάν άφίνουν τό φινάλε τής ό’περας, όμως κερδίζουν είς 
άλλου είδους αισθητικήν άπόλαυσιν καί τό μάτι χορταίνει 
ή τούλάχιστον δυναμόνει είς αισθητικά; άσκησεις.

Ό πω ς δήποτε είναι βέβαιον, ότι ή Στοκόλμη πόλις μέ 
πληθυσμόν μόλις διπλάσιον τού ίδικοΰ μας συντηρεί όπεραν 
πρώτης τάξεως, θέατρον δραμματικής τέχνης πλουσκυτατον, 
ήδη δέ ίδρύετο άκριβώς άπέναντι είς τό ξενοδοχείον μας επί 
τής όδοΰ Vasagatan, νέον θέατρον μελοδράματος κολοσ- 
σαϊον, τό όποιον ώφειλε νά είναι έτοιμον τήν Ιην Σ)βρίου.

Τούτο σημαίνει ότι ό Σουηδικός λαός καί μάλιστα αί έξέ- 
χουσα-t τάξεις άγαπούν τήν μουσικήν καί τό θέατρον έν γένει 
καί ότι αί μεμψιμοιρίαι τών καλλιτεχνών δεν είναι άπολυ- 
τως δικαιολογημέναι.

Φαίνεται μάλλον ότι δέν άγαπούν, ή μάλλον δέν εκτι
μούν τούς τεχνίτας, βσον τά ; τέχνας καί ότι ή Σουηδική 
άριστοκρατία δέν είναι άκόμη είς σημεΐον μορφώσεως τοι-

οΰτο, ώστε νά θαυμάζν) καί έξυψόνν) τόν καλλιτέχνην είς τήν 
περιωπήν, είς τήν όποιαν τόν άνεβίβασεν ό ίπποτικούτερος πο
λιτισμός τής Δύσεως.

Οί καλλιτέχναι καί οί άνθρωποι τού πνεύματος, έκδικού- 
/.ενοι, φαίνεται, άπετέλεσαν ιδίαν άριστοκρατίαν μέ λέσχην 
ιδίαν, ή έρυθρά αίθουσα τής οποίας, άντηχεί πολύ συχνά φο
βερούς φιλιππικούς ένα^τίον τής πλουτοκρατίας τών άστών, 
τών όψιπλούτων εμπόρων τής ρέγκας, όπως τούς ονομάζουν 
οί άνθρωποι τών ώραίων γραμμάτων καί τεχνών.

Ό  Στρίντεπεργ ό μέγας Σουηδός ποιητής καί συγγραφεύς 
έ’δωκε, φαίνεται, είς ενα βιβλίον του, τό όποιον ώνόμασεν ή 
«κόκκινη αίθοι/σΌ.» ορισμούς πολύ περιέργου; τής όψιπλού- 
του κοινωνίας τής Στοκόλμης. Ά λλ  ’ό Στίντεπεργ είναι, ώς 
λέγουν έκεϊ έπάνω, ένας μεγάλος άρρωστος, ό οποίος άρέσκε- 
τα ι νά μελετ^ μάλλον τάς άνθρωπίνας άθλιότητας καί πολύ 
σπανίως εύρίσκεται έντελώς άπηλλαγμένος άπό τάς σπληνι- 
κάς διαθέσεις του, ώστε νά δύναται άμεροληπτως καί μετρι- 
οπαθώς νά άποφαίνεται καί νά κρίνν) τούς περί αύτόν.

Ό τ ι έξάγετα ι άπό τήν έν γένει Σουηδικήν ζωήν σήμερον, 
είναι ότι ή χώρα εύρίσκεται είς έν στάδιον άκμής είς όλους 
περίπου τούς κλάδους τής δημοσίας καί ιδιωτικής λειτουρ
γίας. Σχολείον, εκκλησία, υγιεινή, διοίκησις πολιτική καί 
δημοτική, έμπόριον, ναυτιλία , στρατός, έπιστήμαι καί τε - 
χναι, όλα στηρίζονται έπάνω είς στερεά θεμέλια, όλα βαδί
ζουν είς τόν δρόμον τής προόδου, όλα είναι νέα καί ισχυρά 
καί άκμαία, μ ’ όλας τάς προσπάθειας τής άριστοκρατία; νά 
έμμένγι είς τάς παραδόσεις καί νά άνθίσταται είς τούς 
νεωτερισμούς. Βεβαίως τό άκμαΐον έμ,πόριον καί οί υγιεινοί 
όροι τής ζωής είναι οί δύω μεγαλήτεροι παράγοντες τής έθνικής 
εύημερίας. Ά λλά  βεβαίως παρά τούς μεγάλους Εμπόρους καί 
τούς μεγάλους ύγιεινολόγους ήκμασαν καί άκμάζουν καί με
γάλοι πολιτικοί άνδρες, οί όποιοι έξετίμησαν τήν πραγματι
κήν άξίαν, όπου δήποτε καί αν εύρίσκετο καί ¿χρησιμοποίη
σαν αύτήν προς όφελος τής χώρας.

νΙσως αί μεμψιμοιρίαι τών δυσηρεστημένων άνθρώπων τής 
διανοίας νά δικαιολογούνται, έκ τής συγκρίσεως τήν όποιαν 
αύτοί κάμνουν μετά τών συναδέλφων των Νορβηγών. Έ κεΐ ή 
τέχνη ¿βάδισε μέ περισσοτέρας έλευθερίας, άπέκτησε περισ
σότερον κύρος καί άνήλθεν είς τήν άνωτάτην τής δόξης καί 
τού θριάμβου βαθμίδα. ’Εκεί ιεραρχία κοινωνική δέν υπάρ
χει, σχεδόν, καί οί άνθρωποι τού πνεύματος κατέχουν τά  
πρωτεία καί άξιοΰνται τιμών καί δόξης, εύθύς ώς τό έργον 
των άναγνωρισθή καί έπιβληθγ. Έκεϊ υπάρχει ή πραγμα
τική έλευθερία τού πνεύματος ύπό τήν εύρυτάτην τής λε- 
ξεως σημασίαν, έκεΐ κάθε πρόληψις έχει καταπατηθή, κάθε 
δεσμός μέ τόν μεσαίωνα έχει κατασυντριφθή καί επάνω είς 
έδαφος έντελώς νεον ό "Ιψεν καί ό Βγΐόρσεν οικοδόμησαν τόν 
στυλοβάτην τής άθάνασίας των.

Οί Σουηδοί άκόμη δέν έφθασαν, ώς λέγουν, είς τό ιδεώδες 
αύτό σημεΐον τής τελειότητος. Ά ν  δέ καί άποφεύγουν έν
τελώς μετά τόν χωρισμόντων άπό τής Νορβηγίας, νά άνα- 
φέοουν κάν πλέον τό όνομα τών μέχρι χθές άδελφών των, 
όμως ό ”Ιψεν καί ό Βγχόρσεν καί όλοι οί διδάσκαλοι τής τε -
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χνης, μένουν πάντοτε κυρίαρχοι εις τά  πνεύματα του Σουη
δικού λαοΰ, μεθ’ δλην την αποστροφήν της αριστοκρατίας 
προς τάς ριζοσπαστικής τούτων θεωρίας, αί όποίχι τόσον εβοή- 
θησαν εκεί επάνω εις την πλήρη από τάς προλήψεις χειρα- 
φέτησιν.

Βεβαίως από τάς όλίγχς μεταφράσεις Σουηδικών έργων 
καί από την κριτικήν των ξένων περί αυτών, δεν ήμπορώ νά 
κρίνω κατά πόσον οί συγγραφείς των έχουν δίκαιον, νά απο
δίδουν εις- την αδιαφορίαν των άνωτέρων τάξειον την παρα
γνώρισήν των, καί νά κχτκφέρωντκι τόσον κατά των ανθρώ
πων του εμπορίου καί του αθλητισμού.

Μία γνωριμία μάλιστα, την οποίαν έκαμα εις τό ταξείδ ι 
μου της Βαλτικής με κάμνει νά συμπεραίνω δτι ό Στρίντε- 
περγ είναι άδικος πρός τους συμπολίτας του. 'Η κ. Κλάρα 
Σμιθ μέ έπαρουσίασεν εις μίαν κόρην μέσης ηλικίας, ένδυμέ- 
νην μέ πολυτελείαν καί μετχβκίνουσαν νά περάσγ εις μίαν 
εξοχήν του Αμβούργου τούς δύω θερινούς μήνας. Εις τάς άρ- 
χάς ένόμισα ότι θά ή το κόρη πλούσιας οικογένειας, ή όποια, 
ως συνειθίζεται έκεΐ, έταξείδευε μόνη της. Ά λλ  ’ δταν εγώ, 
έξ αφορμής ενός βιβλίου, τό όποιον έδιάβαζε, έ'φερα τόν λό
γον περί Σουηδικής φιλολογίας, ή κυρία ήρχισε νά μου 
όμιλή ως άνθροοπος του επαγγέλματος. "Οταν άντηλλάξα- 
μεν επισκεπτήρια, άνεγνωσα ύπό τό όνομά της τόν τίτλον 
της, ως μεταφράστριας ένό; εκδοτικού οίκου, ό όποιος εκδίδει 
όλα τά  μεγάλα έ'ργα της ’Αγγλικής, Γερμανικής καί Ι σ π α 
νικής φιλολογίας. Ή  συνταξειδιώτης μου ήτο ή μεταφρά
στρια των έργων αυτών.

Φυσικά από τής στιγμής αυτής ή ομιλία μας περιστράφει 
εις τό φιλολογικόν ζήτημα. Έπεθύμουν ιδιαιτέρως νά πει- 
σθώ οτι οί Σουηδοί, ως λαός, ύστεροΰσαν τουλάχιστον εις 
αυτό, διότι, επαναλαμβάνω, ή τελειότης των εις δλα τά  
άλλα είχεν αρχίσει νά μέ κουράζγ. Ή  κυρία μου άφήρεσε 
καί την τελευταίαν αυτήν ελπίδα. 'Ως μεταφράστρια μόνον 
ξένων έργων έκέρδιζεν από επτακόσιας έως όκτακοσίας κορώ
νας τόν μήνα. Τούτο θά είπή ότι τό καλόν βιβλίον έκυκλο- 
φοροΰσεν εις πολυ εύρυν κύκλον, οτι οί έμποροι τής ρέγκας 
του Στρίνδεμπεργ ήξευραν νά έξοδεύουν διά νά απολαμβά
νουν τάς ωραιότητας του Σαίκσπηρ, καί δτι ή γκρύνια του 
δεν ήτο απολύτως δικαιολογημένη.

Έσκέφθην, τ ί  θά έγραφαν καί τ ί θά έλεγαν οί σοφοί τής 
Στοκόλμης, εάν έφαντάζοντο καν τά  οικονομικά χάλια  των 
ίδικών μας ανθρώπων των γραμμάτων καί τήν πλήρη άγνοιαν 
του έργου των, όχι μόνον από τούς όψιπλούτους, άλλα καί 
άπό εκείνους ακόμη, οί όποιοι θεωρούνται ανεπτυγμένοι καί 
εγγράμματοι. Έσκεπτόμην καί ύπελόγιζκ, δτι οί άναγνώ- 
σται των Ήλυσίων τοΰ κ. Παύλου Νιρβάνα δέν θά υπερβαίνουν 
ίσως τούς πεντακοσίους, καί δτι ό ιδρυτής των θαυμασίω; 
αυτών καί κλασικωτάτων μεταφράσεων τών αριστουργημάτων 
τής ξένης καί ίδικής μας αρχαίας φιλολογίας, όχι μόνον δέν 
θά κερδίζϊ) δσα έξοδεύει, αλλά καί δέν θά έχν) τουλάχιστον 
τήν μεγάλην ίκανοποίησιν τής άναγνωρίσεως καί έκτιμήσεως 
μιας τοιαύτης προσπάθειας πρός πνευματικήν άνύψωσιν του 
Ελληνικού κοινού.

Έσκεπτόμην πώς γ ίνετα ι ή κριτική εις τήν Ε λλάδα ,πώ ς 
οί δασκάλοι κατέχουν τά  σκήπτρα τής πνευματικής ζωής, 
πώς άναλόγως μέ τόν βαθμόν τής σχολαστικότητός των στρε
βλώνεται τό μυαλό τής Ελληνικής νεολαίας, πώς συγχέεται 
ή γραμματική καί οί γλωσσολογικοί τύποι καί τά  ρητορικά 
σχήματα μέ κάθε έργον δημιουργικόν, πώς ποιηταί καί διη— 
γηματογράφοι τής περιωπής του ΙΙαλαμα καί του Πορφύρα 
καί του Καρκαβίτσα καί τόσων άλλων είναι γνωστοί μόνον 
μεταξύ των, πώς διά νά διαδοθγ ή μάλλον διά νά τυπωθή 
κάθε νέον έργον, οφείλει νά περιαχθή προτήτεοα, ύπό τόν 
τύπον τής άγγελίας, ό δίσκος τής επαιτείας του συγγραφέως 
καί ποια φιλική πίεσις καί φιλοτιμία καί δραστηριότης απα ι
τε ίτα ι διά νά μή μένουν λευκαί αί στήλαι τών αγγελιών. Καί 
έσκεπτόμην δτι οί παραπονούμενοι Σουηδοί φιλόλογοι κερδί
ζουν, εργαζόμενοι διά τούς έκδότας, χιλίας κ α τ ’ έλάχιστον 
ορον κορώνας τόν μήνα, οτι οί καλλίτεροι έξ αυτών είναι 
πλουσιώτατοι, δτι ζοΰν εις μίαν πολυτελή ευμάρειαν καί ά- 
νεσιν, τής οποίας δείγμα μου παρεΐχεν ή συνταξειδιώτης μου, 
μεταφράστρια, ή όποία έφαίνετο καί συνδεδεμένη οίκειότατκ 
μέ μίαν οικογένειαν τής άνωτάτης αύλικής αριστοκρατίας, μέ 
τήν όποιαν έσυνταξειδεύαμεν.

Και έσκεπτόμην ακόμη δτι ή μετατροπή του πολιτισμού 
τών Σουηδών δέν χρονολ.ογείται παρά προ πενήντα μόλις 
χρόνων καί οτι καί ημείς εΐχαμεν καιρόν καί ήμπορούσαμεν 
και ώφειλαμεν νά εΰρισκώμεθα, αν όχι εις τήν τελειότητα 
έκείνων, τουλάχιστον νά έβαδίζαμεν έπί τά ίχνη των, διά 
νά είμεθα άξιοι του ονόματος, τό όποιον είς τούς κόσμους τής 
διανοίας καί του πνεύματος έλάβαμεν ώς κληρονομιάν.

Καί μέ τά ^  σκέψεις αύτάς τάς μελαγχολικάς καί άπογοη- 
τευτικάς έχασα δλην τήν καλήν μου διάθεσιν, καί δέν άπή- 
λαυσα όσον ήξιζε τό ¿>ραίον εκείνο διήμερον ταξείδ ι τής 
Β αλτικής.

Τ Ο  M A N C H O N
'I I  γ ο ύ ν α  Α ' .

Τό manchon ! Καί μόνον τό όνομά του έχει κάτι τό χα- 
ριτομένον, τό μαλακόν, τό ηδονικόν. Ά πό τήν μικράν αυτήν 
χλιχοάν φωλεάν, δπου κρύπτονται μικρούτσικα χεράκια, τά  
όποία κρυόνουν, φέροντκ μκζή των ένα μαντυλάκι άπό ταν- 
τέλλα , ένα μπουκετάκι άπό μενεξέδες ή ενα κουτάκι μέ 
καραμέλες, φθάνουν μέχρις ημών χίλια  τίποτε, τά  όποία μάς 
θέλγουν ώς κάποια όχι μακρυνή ένθύμησις καί αίσθημα τής 
πρώτης ηλικίας,ή όποία έπέρασεν είς τό σπίτι καί τών πρώ
των ^ρωτων, έκτός αύτοΰ.

"Οταν είμεθα μικρά παιδιά άγαπώμεν νά παίζωμεν μέ 
τό μεγάλο manchon τής μαμάς, νά χαΐδεύωμεν άνάποδα 
τάς τρίχας του δέρματος, νά άκουμποϋμεν τό πρόσωπόν μας, 
νά τό μεταχειριζόμεθα ώς παιχνίδι, καί νά βάζω μεν 
μέσα ά ντ ί τά  μικρά πραγματάκια δπου περιείχε πρό ολίγου, 
τόν γάτον του σπιτιού, ό όποιος εινε πολύ ευχαριστημένος 
μέσα είς αυτήν τήν ζέστην.

ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ 5

Ό ταν τό manchon έπιστρέφει άπό τήν έξορίαν μέ τά  
πρώτα κρύα του Νοεμβρίου, προξενεί, μόλις παρουσιασθή είς 
τούς δρόμους, αίσθησιν ιδιαιτέραν καί εύχάριστον είς δλους 
τούς άγαπώντας τήν γυναίκα καί ύπερμαχούντας υπέρ αυ
τής. Τό manchon μαζή μέ τό ριπίδιον καί τήν ομπρέλαν, 
άποτελοϋν τά  μικρά άντικείμενα τά  όποια ή γυναίκα γνω
ρίζει τόσον καλά νά μεταχειρίζεται διά ν ’ αύξάνϊ) τήν χά- 
ριν της. Ή γούνα είνε ένα άπό τά  μεγαλείτερα στολίδια 
διά τήν γυναίκα καί μέσα ά π ’ αυτήν φαίνεται καλλίτερα ή 
ομορφιά της. Οί άρχαίοι είχαν, ίσως, πολύ δίκαιον, νά δίδουν 
ιδιότητάς τινας καί προνόμια είς τήν γούναν : "Ενας κατα
σκευαστής, ό Charrier, έγραψε διά τό άντικείμενον αυτό, 
κατά τό 1634 παρατηρήσεις καί σκέψεις περιέργους.

«Οί βασιλείς μας, γράφει, είτε τούς άνακηρύττουν ή τούς 
στεφανώνουν, ε ίτε τούς νυμφεύουν, άπεκδύονται τήν λάμψιν 
τών άδαμάντων των καί τών κεντητών φορεμάτων των διά 
νά φορέσουν τόν βασιλικόν μανδύαν τω ν, τόν στολισμένον μέ 
κρίνους καί φοδραρισμένον μέ γούναν.

«Τά επανωφόρια τών ιπποτών, τών δουκών καί τών πα 
τρικίων τής Γαλλίας είνε επίσης φοδοαρισμένχ μέ διαφόρων 
ειδών γούνες· οί σφραγιδοφύλακες, οί φυλάττοντες τάς σφρα
γίδας, οί όποιοι είνε οί φύλακες τών νόμων μας, φορούν τάς 
θαυμασιωτέρας γούνας.

«Οί δόκτορες, οί αύτοκράτορες καί οί ιατροί, φορούν γού
νες αί όποΐαι παρουσιάζουν τά  μυστήρια τής θεολογίας, τάς 
άρχάς τής πολιτικής, τά  μυστήρια τής ιατρικής. Αί γοΰναι 
ίατρεύουσιν τούς πονοκεφάλους καί τάς άσθενείας τοΰ στο
μάχου, οί ρευματισμοί οί οποίοι δέν νικώνται καί μέ τά  
δραστηριώτερα φάρμακα, θεραπεύονται μέ τό δέρμα τής γά 
τας, τοΰ προβάτου καί τοΰ λαγωοΰ».

Τέλος ό καλός Charrier, βέβαιοί μέ υπερηφάνειαν δτι 
άπό δλα τά  στολίδια, τά  όποια Ιφεΰρεν ή πολυτέλεια, κανέν 
δέν είνε τόσον ένδοξον, τόσον πολύτιμον, δσον αί γοΰναι, καί 
τά  προνόμια τών έμπορων της υπερβαίνουν τά  τών άλλων. 
Ή χρήσις τής γούνας φθάνει εις τάς άρχάς τής άνθρωπό- 
τητος. Ό  Πλούταρχος άναφέρει δτι οί άνθρωποι, δταν δέν 
έγνώριζαν τήν χρήσιν τών φορεμίάτων ένεδύοντο μέ γοΰνες. 
’Επίσης ό Τάκιτος βεβαιώνει τά  αύτά διά τούς Τεύτονας. 
Καί χωρίς νά σταμκτήσωμεν είς τό χρυσόμαλλον δέρας, είς 
τήν Ρεβέκαν ή όποία έσυμβούλευε τόν ’Ιακώβ νά σκεπάστ) τά 
χέρια του καί τόν λαιμόν του μέ δέρμα, είς ολα τά  άλλα 
παραδείγματα τής Βίβλου καί τής ιστορίας, παντοΰ εύρισκο- 
μεν αυτήν. Παρατηροΰμεν μόνον δτι υπάρχει κάποια διά— 
κρισις είς τά  είδη τής γούνας, τής οποίας είδη τινά ώς ή 
έρ μ ίν , ή ζ ιμ π ίλ ίν . τάς οποίας έφοροΰσαν οί βασιλείς καί 
οί μεγιστάνες, έφθαναν είς τιμάς μυθώδεις.

Κατά τήν εποχήν τών σταυροφοριών ή πολυτελεία τής 
γούνας έφασεν είς τόν άνώτατον βαθμόν είς τήν Δυτικήν Εύ-. 
ρώπην· άλλα  διά νά όμιλήσωμεν άποκλειστικώς διά τό man
chon, πρέπει ν ’ άναγράψωμεν τήν πρώτην έμφάνισίν του 
περί τά  τέλη τοΰ XVI αίώνος. Είς τόν κατάλογον τών 
πραγμάτων, τά  όποία άφησεν ή χήρα τοΰ Προέδρου Nicolai

άναφέρεται : ένα Manchon άπό βελούδο, φοδραριοίμένο 
μέ γούνα.

Είς τήν Βενετίαν δμως εύρίσκομεν ίχνη τοΰ manchon 
άπό τό τέλος τοΰ X V αίώνος· οί επίσημοι αύλικοί καί αί εύ·- 
γενείς κυρίαι έκρατοΰσαν είδη manchons, τά  όποία ¿χρη
σίμευαν καί ώς φωλεαί μικροσκοπικών σκύλων, καί μία είκών 
παριστά μίαν σκηνήν, δπου μία ώραία Βενετσιάνα δείχνει είς 
ένα φίλον της τά  διάφορα παιχνίδια, δπου κάμνει ό μικρός 
σκύλος μέσα είς τό manchon.

Κατά τήν εποχήν εκείνην υπήρχαν είς τήν Βενετίαν θαυ
μάσια manchons, κατασκευασμένα, κατά τόν πρώτον τρό
πον μέ μίαν μόνον λωρίδα άπό βελοΰδο ή μεταξωτό, φοδρα- 
ρισμ.ένη μέ γούνα λέπτή , τήν όποιαν έγύριζαν είς κύλινδρον, 
καί τοΰ οποίου τά  άκρα έκλειναν κατά διαφόρους άποστάσεις 
μέ κουμπιά άπό πολύτιμον κρύσταλλον, άπό μαργαριτάρι 
ή άπό χρυσόν. Κατά τήν εποχήν τοΰ Καρόλου IV αί άπλα ΐ 
άστάί δέν ήμποροΰσαν νά κρατοΰν παρά άπλά μαΰρα 
manchons· μόνον αί κυρίαι άνωτέρας κοινωνικής θέσεως εί- 
χον δικαίωμα νά έχουν manchon χρωματιστόν καί πλούσιον.

Είς μίαν σατυρικήν εικόνα τοΰ 1634, ύπογεγραμμένην 
άπό τόν Gaspar Isac καί όνομαζομένην ό Ιππότης της  
Έποψης, βλέπομεν κρατούμενον άπό μίαν. γυναίκα, τήν ο
ποίαν άκολουθεΐ πεζός ένας ιππότης, τό πρώτον Γαλλικόν 
Manchon, τό οποίον ομοιάζει πολύ μ ’ εκείνο δπου μετα- 
χειριζόμεθα μέχρι σήμερον. Είνε ένα είδος στρογγυλοΰ σάκ- 
κου άπό μεταξωτόν ή βελοΰδο,ό όποίος έχει άπό τά  δύο μερη 
δύο λουρίδες άπό γούνα άσπρη. ’Αλλά μεταξύ τών πολυτί
μων εικόνων τοΰ Hollar, τοΰ ’Αβραάμ Bosse καί άλλων 
συγχρόνων, βλέπομεν τήν έξέλιξιν τοΰ πραγματικού σημερι- 
νοΰ manchon καί τό εύρίσκομεν κρατούμενον, άπό τήν πα
τρικίαν, άπό τήν επίσημον κυρίαν, άπό τήν φιλόλογον καί 
άπό τήν κοκέτταν. Μία είκών τοΰ Bonnard μας παριστ^ 
μίαν επίσημον κυρίαν κτενισμένην κατά τήν μόδαν Fennan- 
g e  καί ένδυμένην, δπως ένεδύοντο είς τήν αύλήν, κατά τήν 
στιγμήν οπου μέλει νά έξέλθν)· ή άκόλουθος τής φορεί τό 
επανωφόρι της καί ένας εύγενής τήν άναμένει είς τήν πόρτα* 
τό manchon δπου κρατεί είνε μετρίου μεγέθους μέ ένα 
φιόγκο είς τό μέσον.

Τά manchon καί κατά τήν εποχήν εκείνην ήσαν άναλό- 
γου άξίας μέ τήν κοινωνικήν θέσιν έκάστης κυρίας ή κυρίου, 
διότι κατά τήν εποχήν εκείνην εύρίσκομεν επίσης εύγενεΐς οί 
όποιοι κρατοΰν καί αυτοί manchons· ιδίως κατά τήν εποχήν 
τοΰ Λουδοβίκου XIV, μία είκών μας παριστά εύγενή, φέ- 
ροντα τήν στολήν καί τό ξίφος καί κρατοΰντα μέ πολλήν χά- 
ριν ένα manchon άπό δέρμα τίγρεως· άλλος μέ χειμερι
νήν στολήν τής αύλής κρατεί ένα manchons άρκετά με
γάλο άπό πολύτιμον γούνα, τό οποίον είς τό μέσον έχει ένα 
πουλάκι καθισμένο μέ μεγάλην ευτυχίαν είς τήν ζεστήν 
εκείνην φωλιά.

Κατά τό έτος 1860 δλα τά  manchons ήσαν πολύ γαρ
νιρισμένα ή μέ κορδέλλες καί χρυσές γραμμές, ή μέ πασμον- 
τερί καί με κρόσιχ, τά  όποία ¿σχημάτιζαν φιόγγους είς τί)



6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΪΩΝ

Ο ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ YON ΑΝΙΑΤΟΝ
Ά πύ έ'τους είς έτος ό χορό? του Άσυλου των Α νιάτων 

γ ίνετα ι λαμπρότερος και ζωηρότερος. Σπανίως χορύς διδόμε
νος ύπερ φιλανθρωπικού σκοπού συγκεντρώνει τόσον εκλε
κτόν κόσμον, καί σκορπίζει τόσην ευθυμίαν, διαχυτικότητα 
καί χαράν εις την διασκεδάζουσαν νεότητα, δσον ό χορός του 
fo y e r  του Βασιλικού θεάτρου.

Η Βασιλική οικογένεια, ή οποία πάντοτε παρίσταται 
σύσσωμος εις τόν χορόν αυτόν, τόν όποιον άλλως φιλοξενεί 
ευεργετικο)τατα καί τόν όποιον θερμότατα προστατεύουν καί 
υποστηρίζουν αί Α. Μεγαλειότητες, δίδει τό σύνθημα μιας 
Υψηλής συγκαταβάσεως καί μιάς χαράς εντελώς έκθύμου Six 

τό έπιτελούμενον καλόν.

Οί χορευταί καί αί χορεύτριαι, ο,τι νέον καί ώραΐον καί 
εκλεκτόν εις κάλλος καί εις κομψότητα καί εις χάριν έχουν 
να έπιδείξουν αί Άθήναι, ειτε διότι τό m ilieu  είναι έξό- 
χως συμπαθές, ειτε διότι η αίθουσα είναι ωραία, πλουσία 
καί θαυμασίως φωτισμένη, ε’ίτε διότι ό χορός φέρει χαρα
κτήρα εντελώς οικογενειακόν, είτε καί διότι έχουν την συναί-

Ε Π Ι Φ Υ Λ Λ Ι Σ

Η ΑΛΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ
Ο Λουδοβίκος Σερανζ προς τόν Ίωάννην Σουδώφ. 30 Αύγουστου.

’Ελπίζω, αγαπητέ φίλε, ότι είσαι καλά καί ότι θά θέλησης, ν ’ ά- 
φίσης κατά μέρος την σεβαστήν οκνηρίαν σου καί νά μου άπαντήσης 
εις τό γραμμα αυτό, ώστε νά δυνηθώ νά λύσω τό γρηγωρότερον ένα 
πρόβλημα αισθηματικόν καί αρκετά περίπλοκον, του όποιου ή λύσις, δύ- 
ναται νά επηρεάση όριστικώς ολόκληρον την ζωήν μου. ’Εάν ή άρχή 
αυτή δέν σ ’ ετρομαξε, θά προσθέσω διά νά κινήσω τήν περιέργειαν σου 
περισσότερον, οτι είσαι και συ ανακατευμένος εις τήν ύπόθεσιν αύτήν... 
Γνωρίζω τας καροιας των ανθρωπων, άφοϋ, αλλοίμονον ! Τό έπάγγελαα 
μου είνε : νά τάς περιγράφω, καί γνωρίζω οτι τώρα θά τό διαβάσης τό 
γραμμα μου μέχρι τέλους. "Εχεις σχετισθή μέ μίαν οικογένειαν ΜεΓ- 
Η η-Ι,βι^ΐοίε Ή οικογένεια αυτή σύγκειται, άπό τόν πατέρα τήν 
μητέρα καί μίαν νεαν κόρην, ή όποια ονομάζεται Μάρθα. Έπέρασαν 
τό καλοκαίρι εις τάς Νορμανδικάς άκτάς καί μέλλουν ν ’ άρχίσουν τό φθι- 
νόπωρον εις το Αιήοΐ], εις ενα πύργον, ό όποιος ονομάζεται, εάν εν
θυμούμαι καλα, 1 υ ΗύϊΊΐέΓθ,και όπου θά πας νά τούς συναντήσης, ύπό 
την πρόφασιν νά κυνηγήσης καί νά κάμης τό πορτραίτο τής δεσποι
νίδες Μάρθας, πορτραίτο, τό όποιον βεβαίως θά είνε ένα αριστούργημα, 
πρώτον διότι θά φέρη τήν ύπογραφήν σου καί δεύτερον,διότι, καθώς φαί
νεται, τό μοδέλο είνε ιδιαιτέρως τού γούστου σου' ελπίζω ότι καί εκείνη 
δεν είνε αναίσθητος εις τήν έκτίμησιν τού ζωγράφου της... καί οτι όλη 
αυτή η ιστορία θά τελειιόση μέ τόν εύτυχέστερον γάμον.

Καί δέν έγνώριζα τίποτε άπ’ όλα αύτά ! Πρέπει νά όμολογήσης ότι 
οι μεγάλοι ζωγράφοι είνε φοβερά επιφυλακτικοί μέ τούς ταπεινούς αυ- 
θιστοριογράφους, οί όποιοι έχουν τήν τιμήν νά λέγωνται φίλοι των.

Ά λλά  πώς έμαθα όλα αύτά ;
Πρεπει διά νά σού απαντήσω, νά σού διηγηθώ μίαν ιστορίαν, αύτό 

δέν θ’ άλλάξη τίποτε εις τάς συνήθειας μου. Αυτή τουλάχιστον θά είνε 
πλήρης ενδιαφέροντος-δΓ εμέ.

Προ δύο ημερών ένώ έφευγα άπό τήν ΤοϋΓνίΙΙβ διά νά επιστρέφω 
εις τό Παρίσι, έμπήκα μέσα εις ένα βαγόνι, τό όποιον ήτο κενό καί 
όπου αμέσως έσχημάτισα την ελπίδα ότι θά δυνηθώ νά κοιμηθώ έως τά

σθησιν οτι γίνονται πρόξενοι ενός ¡αεγάλου καλού, χορεύουν, 
διασκεδάζουν, απολαμβάνουν ολην τήν μέθην καί δλην τήν 
χαράν μιας τελείας καί καλώς εννοούμενης κοσμικής εορτής.

Καί τό Συμβούλιον του ’Ασύλου αισθάνεται μιαν ύπερτά- 
την ίκανοποίησιν καί διότι ό κόσμος διασκεδάζει, άλλά καί 
διότι ή υπαρξις καί ή ησυχία τών πτωχών ’Ανιάτων του ’Α
σύλου εξασφαλίζεται μέ τάς εισπράξεις του χορού αύτοϋ διά 
τρεις τέσσαρας πάλιν μήνας-

Ζή, βλέπετε, τό πτωχόν Άσυλον ήμερα τή  ήμερα, χωρίς 
κεφάλαια καί χωρίς εισοδήματα τακτικά , καί ή τελευτα ία  
τριμηνία έκάστου έτους περνά πάντοτε με κρισιν οικονομι
κήν, ή οποία ενίοτε απελπ ίζει καί αύτήν τήν πρόεδρόν του, 
κ. 'Ελένην Νεγρεπόντη, τήν τόσον δραστηρίως, έργαζομε- 
νην εις τήν άνακάλυψιν φιλανθρώπων, ιδίως μεταξύ του στε
νού κύκλου τών ίδικών της, οί οποίοι δέν τής άρνοΰνταε ποτέ 
τήν γενναίαν συνδρομήν των.

Τώρα πάλιν επί τ γ  εύκαερία του χοροϋ, ό'λοι οί πονοϋν- 
τες καί οί δοκιμασθέντες άπό τήν βασανισμένην ζωήν ά γα - 
πημένων προσώπων, διά τά  όποια δέν υπάρχει θεραπεία καί 
ελπίς, συμπαθούν τούς δυστυχείς άνιάτους μας, ενθυμούνται

σύνορα, διότι ήμουν πεθαμένος άπό τήν αϋπνίαν τών δύο προηγουμένων 
βραδιών, καί πριν άκόμη νά ξεκινήση τό τραίνο, είχα σχεδόν αποκοΐγ 
μηθή, όταν......

"Οταν άκούω ώς εις όνειρον, κατά τήν στιγμήν όπου έκλειναν τής 
πόρτες, ένα φρού-φρού φορεμάτων εις τόν διάδρομον φωνές, γέλοια, καί 
αισθάνομαι—δέν βλέπω, διότι κρατώ μέ πείσμα κλειστά τά μάτια μου, 
κάτω από τό κατεβασμένο καπέλλο μου—αισθάνομαι ότι εισέρχονται 
ορμητικά μέσα εις τό βαγόνι μου.

Φωνάζουν :
Είνε ένας κύριος !
— Κοιμάται.
— Θά εΐμεθα καλά έδώ, όλα τά άλλα είνε γεμάτα.
— Πές εις τήν μητέρα σου...
— Μαμά, ηύραμε μιά γωνίτσα καί "μένομεν έδώ. Καί μαντεύω ότι 

τοποθετούνται, τά ριπίδια κινούνται καί φέρουν μέχρις έμού ένα μυρι- 
σμένο άπό μενεξέδες άέρα.

Μέλλω νά παρευρεθώ εις μίαν συνομιλίαν νεανίδων, ή θέσις είνε πολύ 
λεπτή καί προσπαθώ ν ’ άποκοιμηθώ.

’Εκτός τούτου ή συνομιλία αύτη δέν μ ’ ενδιαφέρει, διότι δέν περνά 
τά όρια τής κακογλωσσιάς, όταν έξαφνα άκούω τό όνομά σου, επανα
λαμβανόμενον κατ’ έπανάληψιν μαζή μέ τό όνομα τής δεσποινϊδος Μάρ
θας, καί έπειτα όλην τήν σειράν τού σχεδίου σου. Επίσης ώμίλησαν 
διά την τελευταίαν σου έκθεσιν καί έμεινα, σού τ ’ ομολογώ, έκπληκτος, 
όταν ήκουσα τάς κρίσεις των.

Αέν είχα πλέον όρεξη νά κοιμηθώ' άνοιξα μάλιστα διά μίαν στιγμήν 
τά μάτια κάτω άπό τό καπέλλο μου. Ήσαν τρείς χαριτωμένες, δρο
σερές, θαυμάσιες, όπως είνε τώρα όλες σχεδόν ή νέες. Καί τά όνοματά 
των διεσταυρούντο άπό τό ένα στόμα εις τό άλλο,χωρίς νά δύναται κα
νείς νά τά δώση εις τήν μίαν ή τήν άλλην, ’Αντουανέττα, ’Ιωάννα, 
ββΓίπείιιβ, καθώς δέν ήδύνατο νά τάς ξεχωρίση άναμεταξύ των, διότι 
χωρίς νά ομοιάζουν διόλου είχαν κάτι τό κοινόν εις τήν χάριν.

Παρετήρησαν τήν έλαφράν κίνησίν μου καί ¿σιώπησαν’ έκλεισα ά- 
μεσως τά μάτια μου καί έδωκα εις τό σώμα μου τήν άκινησίαν τού 
κοιμωμένου άνθρώπου.

Καί αμέσως ή μία ήρχισε νά λέγη μέ σιγανή φωνή, γλυκείαν καί 
όνειροπόλον :

— Ή Μάρθα είνε πολύ ευτυχής νά παντρευθή μέ ένα καλλιτέχνην I
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τό εύεργετικόν Άσυλον ¡/.ας καί χωρίς νά λαμβάνουν ¡Λερός 

εις τόν χορόν, στέλλουν πρόν τήν Πρόεδρόν ¡Λκς τήν συνδρο
μήν των.

Έλπίζομεν εφέτος οί φίλοι του ’Ασύλου νά είναι περισ
σότεροι, μεταξύ δέ αύτών νά εύρεθη καί κάποιος μεγαλό- 
δωρος χορηγός, ό όποιος μέ ένα ποσόν γενναιον νά εξασφά
λιση ένα εισόδημα άξιον λόγου, έξασφαλίζον ούτω αύτήν 
τήν ύπαρξιν εις τόσους δυστυχείς.

Δ Η Λ Ω Σ Ι Σ

Ή  χήρα του όδοντοίατροϋ Γ. ΙΙαμ.πάνου ειδοποιεί τήν πο
λυπληθή πελατείαν του μεταστάντος οτι τάς εργασίας του 

όδοντοϊατρείου θέλει εξακολουθήση διευθύνων όπως καί τά  
τελευταία έτη ό άπό πολλών ετών συνεργαζόμενος μ.ετ ’ αύ
τοϋ ανεψιός του κ. X. ΓΙάμ.πανος ώς παθολόγου ίατροΰ.

Τό Όδοντοϊατρείον παραμένει .εις τήν αύτήν διεύθυνσιν 
( Όφθαλμ,ιατρείου 4).

Τό έννοώ αύτό καί θά επιθυμούσα νά είχα την τύχην της.
Αί δύο άλλαι τής- άπεκρίθησαν σχεδόν συγχρόνως :
— Νά παντρευθής μέ καλλιτέχνην; σύ ! Τρελλάθηκες !...
Καί έπρόσθεσαν επίσης μαζή.
— Έγώ δέν θά παντρευθώ παρά μέ άξιωματικόν !
Ά λ λ ’ ή γλυκεία καί ήσυχη φωνή έξηκολούθησε :
— Ναι, έναν άνθρωπον, ό όποίος σκέπτεται όλην του την ζωήν, ό 

οποίος βλέπει τούς άνθρώπους καί τά πράγματα διαφορετικά άπό ό,τι τά 
βλέπουν συνήθως, ό όποίος αισθάνεται διαφορετικά άπό τούς άλλους ;... 
τί/ος φαντάζομαι...

— Βεβαίως θά όνειροπολή κανένα ποιητήν μέ μακριά μαλλιά.
Δόν όνειοοπολώ κανένα, άλλ’ έάν θά συλλογιζόμουνα κάποιον......

— "Ε λοιπόν ;
— Θά ήτο ό Λουδοβίκος Σεράνζ, ό συγγραφεύς, ό μυθιστοριογράφος, 

ό ποιητής τής Νιχράς Ψ υχής....
Μιά οβίδα, άγαπητέ μου !, ό κεραυνός, έάν έπεφτεν μέσα εις τό 

βαγόνι μας, θά μέ έξέπληττεν όλιγώτερον, παρά ό,τι ήκουσα : ώ-
μιλούσε δΓ έμέ, ονειροπολούσε ! Διά μίαν στιγμήν ένόμιζα ότι μ ’ είχε 
άναγνωοίσει καί διεσκέδαζε μέ τόν ψευτοκοιμώμενον, αλλά πώς ήτο δυ
νατόν ; Εύοισκόμουν εις μίαν γωνίαν άρκετά σκοτεινήν, τό καπέλλο μου 
έσκέπαζε τό πρόσωπόν μου... Καί έπειτα πώς νά φαντασθώ τόσον θάρ
ρος ! Καί μέ γνωρίζουν τόσον ολίγον, ζώ τόσον μόνος καί τόσον άπο- 
μακρυσμένος άπό τόν κόσμον ! "Ενας φόβος τρομερός ήρχισε νά μέ κυ- 
ριεύη : ένώ άνέβαινα εις τό τραίνο, είχα δ τόν Δουβάλ, όίε όποίος ένώ 
έκαμνε περίπατον εις τόν διάδρομον, εφθασεν έως τό βαγόνι μας, μέ είδε
καί μ ’ έφώναξε  Όποια σύγχησις διά τήν μικράν μου φίλην έμπρός
εις τάς άλλας !

Ή μικρά μου φίλη ! έτσι τήν ώνόμαζα, χωρίς νά την γνωρίζω,διότι 
ποια ήτο άπό τάς τρείς ; ή ’Αντουανέττα, ή ’Ιωάννα ή ή Germaine ; 
Νομίζω ότι ήτο ή Germaine; άλλά...

Καί έξαφνα τό τραίνο έσταμάτησε καί ό οδηγός έφώναξε : Evreux.
"Ηκουσα άμέσως θόρυβον φορεμάτων, μητέρες, πατέρες, έφώναζαν, τά 

τρία χαριτωμένα ονόματα. ’Αντουανέττα, ’Ιωάννα, Germaine, τί κά
νετε,τό τοαίνο θά ξαναφύγη.

Καί τάς είδα άκόμη μίαν φοράν, σκύψας άπό τήν πορτιέρα, ένώ τό 
τραίνο έφευγε, ώραίες, θελκτικές.

Μία άναζήτησις έπιδεξία καθώς μόνον αί γυναίκες ξέρουν νά κάμνουν1

ΠΡΟΦΥΑΑΞΙΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΥΦΟΝ
Τώρα με τήν νέαν πάλιν τοΰ τύφου επιδημίαν ή προμή

θεια νεροΰ καθαρού, άμολύντου, ύγιεινοΰ είναι απαραίτητος, 
οσον καί ή προμήθεια ψω μ ιού . Τό νερόν τής Σαρίζης τής 
’Άνδρου, τό γνωστότατον διά τούς πάσχοντας άπό ψαμμιά- 
σεις καί νεφρά καί στομάχια, εγινεν άπό πολλοΰ ήδη καί τό 
ένδεδειγμένον νερό τοϋ τραπεζιού καί τής καθημερινής πό- 
σεως. Τό φέρει δίς τής έβδομάδος νωπότατον καί διαυγέ- 
στατον ό επί τής όδοΰ ’Οφθαλμιατρείου άρ. 2 κ. Μενδρινός 
ό άπό πολλών ήδη ετών ιδιοκτήτης τής άθανάτου αύτής 
πηγής.

Κυρία ρ,εσήλτξ, πολύ  ανεπτυγμένη καί εχουσα κα
λάς συστάσεις ζητεί οικογένειαν, είς την οποίαν Ανα
λαμβάνει την έκπαίδευσιν καί φροντίδα μικρών πα ι
διών. ’Επίσης δύναται νά δεχθη θέσιν άναγνωστρίας 
πλησίον κυρίας η καί συνοδοϋ νεανίδων είς τόν πε
ρίπατον. Πληροφορίαι είς τήν ’Επαγγελματικήν Σχο
λήν, οδός ’Ακαδημίας 37.

ήμπορεί νά μας δώση τήν λύσιν τού αινίγματος.
Θέλεις νά ζητήσης άπό τήν δεσποινίδα Μάρθαν νά την κάμη ; Πρό

κειται διά τήν ευτυχίαν ενός φίλου της καί έλπιζω καί σ ’ εύχαριστώ 
έκ τών προτέρων.
Μάρθα Martin — Longlois πρός Ίωάννην Σανδώρ,

καλλιτέχνην ζωγράφον.
( ’Απόσπασμα) 15 7βρίου.

. . .Όσον διά τήν άναζήτησιν όπου μού ζητείτε νά κάμω, άγαπητέ 
μου ’Ιωάννη, δέν ήτο οΰ'τε πολύ μικρά, ού'τε πολύ δύσκολος' γνωρίζω 
τάς τρείς νέας, αί όποΐαι κατέβησαν είς τό Evreux, καί ϊ ^ ύ  καί έγώ 
ή ίδια άκούσει τάς έξομολογήσεις της διά τήν φιλολογίαν . . . Δέν θά 
σάς εΐπω τό όνομά της. Δέν θά σας ειπω τό όνομά της, διά τόν άπλού- 
στατον καί οριστικόν λόγον, ότι είνε άρραβωνιασμένη καί ότι ή όνειρο- 
πόλος αυτή, ύπανδρεύεται μ ’ ένα μηχανικόν, ό όποίος θά τήν κάμη 
ευτυχισμένη. Ά λ λ ’ αί δύο άλλαι .θά έλθουν είς τόν πύργον μας καί 
δέν είνε άραβωνιασμένες διόλου. Μήπως ό κύριος Λουδςβίκος Σερόνζ θά 
έδέχετο μίαν πρόσκλησιν άπό τήν μητέρα μου, νά περάση ημέρας τινάς 
είς τό σπίτι μας μαζή μέ τόν φίλον του.

Θά γνωρίση ’ίσως καί την Άντωνιότταν καί την ’Ιωάνναν,την θαυμά- 
στριάν του τής Νεκμάς ι^υχης. Ό ταν μία νέα ύπανδρεύεται θέλει 
νά ΐδη ύπανδρευομένας καί όλας τάς άλλας φίλας της.

Τί λέγετε διά τήν ιδέαν μου αύτήν, άγαπητέ διδάσκαλε ;
Ό  Λουδοβίκος Σερόνζ πρός τόν Ίωάννην Σονδώρ.

( Τηλεγράφημα )
Εύχαρίστησε κύριον Martin — Longlois, διά τήν ώραίαν πρόσκλησιν 

του. “Ερχομαι Δευτέραν. Λουδοβίκος
Ή Μάρθα Longlois—Martin πρός τον Ίωάννην Σανδώρ

Είς Παρίσι.
15 ’Οκτωβρίου.

. . ΓΗ Ιωάννα είνε είς τόν κολοφώνα τής εύτυχίας, μού γράφει διά 
νά μού ε’ίπη ότι μόλις επιστρέφει είς το Παρίσι ό κ. Σερζόν, θα ζητήση 
τήν χεΐρά της άπό τήν μητέρα της. Αύτό θά γίνη βεβαίως τόν ’Οκτώ
βριον. Όσον διά τήν Germaine έφυγε διά ταξείδι τοϋ γάμου είς τό 
Texas, όπου ό σύζυγός της, πηγαίνει νά κατασκευάση μίαν γέφυραν, 
θά  έχη τόν καιρόν έκεί νά λησμονήση τήν Νεκρά ν '¿υχήν . . . ’Εάν 
τήν ένθυμήται άκόμη . . .

Κ αινά λέγη ή Ιωάννα ότι δέν θά ύπανδρευθη παράμέ άξιωαατικόν.
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Θ Ε Λ Ε Τ Ε  ΝΑ Κ Ε Ρ Δ Ι Ζ Ε Τ Ε  60 °/0
’Αγοράζετε την πεφημισμένην καί εις δλας τάς ’Εκθέ

σεις βραβευμένην καί επιστημονικούς παρασκευαζομένην

ΚΟΛΩΝΙΑΝ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ 

Ά νω τέρ α ν  π ό σ η ς  ά λλη ς  

Έξαχρετχκίχ ποχότης ή  όκα Δραχμάς 4 
Πρώτη » » » “» 3

Ευρίσκεται καί πω λείτα ι εις φιάλας καί εις χύμα εις τάς 

ακολούθους πόλεις: Έν Π ε τ ρ α ιε ι  παρά τω  κατασκευαστή 

κ. Ματ. Φ. Γ εω ργαντά  Φίλωνος 57.
’Εν Ά θ ή ν α ι ς  παρά τω  Κουρείω κ, Ν. Α· Κ αργαδούρη 

’Οφθαλμιατρείου 9.
Έν Π ά τρ α  ι ς  εις τό Κουρείου καί Μυροπολεΐον κ. Κ. X. 

Κ αραθανασοπούλου όδός 'Αγίου Άνδοέου άρ. 54.
Έν Χ ύ ο ω  εις τό Κουρεϊον καί Μυροπωλείου Δ· Α. Φω- 

τιάδη .
Έν Λ ία ιτ π λ ίω  παρά τω  όδοντοϊατρω κ. Κ· Γεωργαντά· 

Εις τά  ανωτέρω καταστήματα εΰρίσκονται εκτός της Κολω
νίας, Βιολέτα καί δδωρ Κινίνης εις χύμα αρίστων ποιοτήτων 
καί εις φιάλας καί παν ο,τι ανάγεται εις τήν αρωματικήν.

Ε ίς τά ς  έπαρχχας προστχθεταχ έπχ τω ν  τχρών 10 °/0.

Τ Α  Κ Ρ Ι Σ Τ Ο Φ Λ  Σ Α Σ

Τελευταίως μέ την μόδαν των λευκών μετάλλων τά  σερ
βίτσια κριστόφλ είχαν ολίγον λησμονηθή. "Οτι είναι τά  πο
λυτιμότερα καί τά  αιώνια, τά  κληροδοτούμενα άπό την γ ια - 
γ;άν είς την έγγονην είναι άναμφισβήτητον. Τώρα δέ μέ την 
πτώσιν του συναλλάγματος είναι προσιτά είς κάθε βαλάν- 
τιον. Μίαν ώραίαν καί πλουσίαν συλλογήν τοιούτων σερβί
τσιων τραπέζιου είδαμεν είς τό Χρυσοχοείον II. Τζίνη, επί 
τής όδοϋ Έρμου άρ. 78. Τά συνιστώμεν θερμώς είς τάς μη
τέρας διά τά  νυμφικά κάνιστρα τών κοριπσχών των καί ως 
δώρα ακόμη πρός συγγενείς και φίλας μελλονύμφους.

’Ά λλως τε είς τό κατάστημα Τζίνη ήμποροϋν οί ετοιμα
ζόμενοι διά νοικοκυρειό νά προμηθευθοϋν καί χρυσά καί αδα
μάντινα κοσμήματα καί σερβίτσια γλυκοϋ καί τσαϊοϋ και 
Β ^β ίο ίβ  σαλονιών και γραφείων και ωρολόγια και βάζα. 
"Ολα είναι ωραία και κομιζά και κατ ’ εξοχήν εύθηνά, εύ- 
θηνότατα.

Μ Η Τ Ε Ρ Ε Σ !  Ε Σ Τ Ε  Σ Κ Ε Π Τ Ι Κ Α !
Μήν χάμνετε χρήσιν διά τήν n6ynv 0ας χαί τήν τών 

τεχνών σας ή μόνον του γνησίου ■ ι . . π  Η IHM
αντισηπτικού χαί αναγεννητικοΰ, ι ι · ι  ■■■■»■* ■ μηιιιι 

Πωλείται εις άπαντα τά Φαρμακεία, μυροπωλεία 
χ.τ.λ. ’Αποθήκη F . Vibert, Lyon [Γαλλία^.

Ζ Α Χ Α Ρ Ο Π Λ Α Σ Τ Ε Ι Ο Ν  Ε Υ .  Π Ε Τ Ρ Ι Τ Ι Η
'Οδός Πανεπτσττχμχοτ;, παρά τον οταθρόν 

τοΰ Τροχιοδρόμου
Είναι έν άπό τά αρχαιότερα ζαχαροπλαστεία τών ’Αθηνών, συγχρό

νως δέ καί άπό τά πλέον εΰσυνειδήτως εργαζόμενα. Παρακολουθεί τάς 
προόδους τής ζαχαροπλαστικής, χωρίς διά τούτο νά έπώαρύνη την 
άξίαν τών ζακχαρωτών καί γλυκισμάτων, άλλ’ ούτε νά άιραιρή άπό 
τήν ποιότητα τά έ'ξοδα τής νεωτεριστικής επιδείξεως. Ή πάστες του 
έμειναν πάντοτε είς τά τριάντα λεπτά ή μία καί όταν ακόμη τό εί- 
κοσόφραγκον είχε 1.60. Καί όμως είναι άπό τά πρώτης, πρώτιστης 
ταξεως ζαχαροπλαστεία. Τά μπομπόνιά του, ή τούρτες του, τά γλυκί
σματα του, τά παξιμαδαηία καί τά μπισκοτακία του καί ζαχαρω
μένοι καρποί του είναι πολύ τελειότεροι από όλων τών άλλων ζαχαρο
πλαστείων.

Τώρα μέ τάς έορτάς τό ζαχαροπλαστείου Πετρίτση έχει την με- 
γαλητέραν καταναλωσιν, ώς έχει καί τό μονοπώλιον τών προμηθειών 
τών γαμων, τών βαπτίσεων καί τών μεγάλων χορών.

ΑΙ ΑΛΗΘΕΙΣ ΠΡΟΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Αί Άθήναι χάρις είς τήν ιδιωτικήν δράσιν καί πρωτοβου

λίαν γίνονται ημέρα τγί ημέρα μία αληθής πόλις προόδου, 
ά/ταποκρενομένη είς πόέσαν ανάγκην τών κατοίκων της.

Έ ν άπό τά  δείγματα τής προόδου αυτής είναι καί ή 
ιδουσις φαρμακείου διευθυνομένου υπό του καθηγητοΰ του 
Πανεπιστημίου καί γνωστού χημικού κ. Δαμβέργη.

Ή  τελεία  λειτουργία του φαρμακείου τούτου καί ή μεγάλη 
χρησιμότης αύτοΰ άπεδείχθη τάς ημέρας αύτάς ένεκα του 
έπελθόντος άπροόπτως δυστυχήματος είς τον άτυχή έταϊροντής 
Γαλλικής Σχολής Άνδρέ, του οποίου ό έξ άσφυξίας θάνατος θά 
έπρολαμβάνετο, εάν τό φαρμακείου ειδοποιείτο έγκαιρότερον. 
Άφοϋ κατώρθωσε νά διατηρησγ τό άσφυκτικόν τρεϊς ημέ
ρας είς τήν ζωήν διά τής διά χρήσεως οξυγόνου άενάου καί 
νυχθημέρου τεχνητής άναπνοής.

Έν γένει σήμερον με τήν άνωτάτην επιστημονικήν αυτήν 
διεύθυνσιν του μεγαλειτερου φαρμακείου τών Αθηνών φί 
κίνδυνοι έκ διφθερίτιδος καί έξ δλων τών νοσημάτων, τών 
(μραπευομένων δ ι ’ ενέσεων καί άντιμολυσματικών ορών άπο- 
κρούονται. Διότι τό φαρμακεϊον Δαμβέργη έ'χει ειδικήν νυ
κτερινήν υπηρεσίαν, διατηρούσαν πάντα ταϋγα τά  φάρμακα 
είς τήν άναγκαίαν θερμοκρασίαν, δπως άποβαίνουν άποτελε- 
σματικά. Έν γένει δέ ή θεραπευτική άποκτγ μέγα κΰρος είς 
φαρμακείου, είς τό οποίον υπάρχει ό υπεύθυνος επιστήμων, ό 
έποπτεύων πασαν κατασκευήν φαρμάκων καί ελέγχων πάν- 
τας τούς έξωθεν ερχομένους τσαρλατανισμούς, τούς οποίους 
όλοι μας πληρώνομεν τόσον άκριβά.

Τό φαρμακείου του κ. Δαμβέργη έ'χει τούτο τό εξαιρετι
κούς ίδιάζον, δτι είναι συγχρόνως τό εντελέστερου χημικόν 
έργαστήριον τής Ελλάδος, έφοιδιασμένον μέ μηχανήματα 
τών τελευταίων επιστημονικών άνακαλύψεων, άληθές κέν- 
τρον μελέτης, τό όποιον ώφειλαν νά έπισκεφθοϋν όλοι οί ια 
τροί καί οί φαρμακοποιοί, οί κατ ’ εξοχήν ενδιαφερόμενοι διά 
τήν πρόοδον αυτήν καί δυνάμενοι νά ποομηθεύωνται έπιτο- 
πίως είς πολύ άνωτέρας ποιότητας δ,τι μέχρι σήμερον είναι 
υποχρεωμένοι νά εισάγουν άπό τά  μεγάλα εύρωπαϊκά κέντρα.

Είς τής Σπάρτης Καρασταμάτη, επί τής όδου Σταδίου 
όλα τά  πολύτιμα μεταξωτά φορέματά σας καί τής στόφες 
δι ’ έπιπλα καί τά  πλέον επίσημα δώρα σας διά κυρίας καί 
δεσποινίδας.

ΤΓΠΟΙΣ ΓΙΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΕΩΝΗ


