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Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ Κ ΑΙ Α Ι ΓΤΝ ΑΙΚΕΣ
Τήν έζήτησχ παντού εί; τάς αναμνήσεις μου, ώς παιδιού, 

εις τάς εντυπώσεις μου τάς πρώτας τής ζωής, ώς κόρη, είς 
τήν άφύπνισιν τής σοβαρχς κρίσεως, ώς γυναίκα, καί δέν ηύρα 
πουθενά ίχνος της. Τά παιδικά μ.ου χρόνια έπέρασαν άνά- 
μ.εσα είς άσχημα, ξερά, πρόστυχα, ξύλινα θρανία καί μαύ
ρους'πίνακας, μέ τό μαρτύριον τής διαγνώσεως τών διχρό- 
ναν φωνηέντων καί τής άποστηθίσεως πέντε χιλιάδων κα
νόνων γραμματικής. ’Ακόμη πάντοτε είς τά  ίδια ξύλινα θρα
νία έμαθα τά  παραμ-ύθια τοϋ Ηρακλέους καί τοϋ Θησέως, 
τους οποίους έσύγχιζα είς τήν παιδικήν άντίληψίν μου με 
τους δράκους τών παραμυθιών, ποϋ μοΰ διηγείτο ή ντάντα 
μου. Έ π ε ιτα  δταν ήοχισα νά μεγαλώνω, έμαθα τήν ιστο
ρίαν περίπου τοϋ πολιτισμ,οΰ τών άοχαίων ’Αθηνών καί τήν 
πολεμικήν ανατροφήν τών Σπαρτιατών μέ τόν μέλανα ζω
μών, καί έπειτα  τούς πολέμ.ους τών Πεοσών καί τό άλληλο- 
σκότωμ.α τών Μεσσηνίων καί τών Θηβαίων καί τών Σπαρ
τιατών καί δλων τών Ελλήνων μ,εταξύ των, μ.έ τήν πολε- 
μικήν τακτικήν τοϋ καθ’ένός χωριστά,μ.έ τάς χρονολογίας καί 
τούς άριθμ.ούς τών στοατιωτών, μ.έ τάς (φάλαγγας καί τούς 
ψιλούς στρατιώτας. ’Έμαθα πώς οί ΙΤέρσαι έγίνοντο ανδρείοι, 
τ ρώγοντες μαΰρο ψωμί μ.έ κάρδαμον, πόσας παρασάγγας έκα-
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μ,ναν τήν ήμ-έραν, έχοντες στρατόν άπό μ,ισθωτούς Έ λλη 
νας, ενώ ήσαν οί προαιώνιοι εχθροί μας, καί πώς ό Θεμι
στοκλής,τό πρωτοπαλλήκαρο αύτό τής στρατηγικής καί τοϋ 
πατριωτισμ-Οΰ κατέφευγεν είς τό έλεος τών ΙΙερσών, δταν οί 
’Αθηναίοι τόν εξώριζαν. ’Αφίνω πλέον τάς διαφόρους προ
δοσίας, τάς οποίας μάς άπαριθμ.οΰσεν ό δάσκαλός μ.ας μ.έ 
ιδιαιτέραν επιμ.έλειαν, άφίνω τά  μαντεία μέ τάς Πυθίας των, 
αί όποϊαι μαζή μ.έ τούς χρησμούς έβγαζαν άφρούς άπό τό 
στόμ.α καί είς τήν επιβολήν τών οποίων οφείλεται ίσως ό 
ύστερισμ.ός τόσον παιδιών καί γυναικών. ’Έμαθα έπειτα  τά  
πολιτικά μ-ίση τών ’Αθηναίων μ,εταξύ των, τάς άλληλοκα- 
ταδιώξεις καί συκοφαντίας καί τάς κχταδίκας είς θάνατον 
δλων τών μ,εγάλων πατριωτών καί μεγάλων σοφών καί με
γάλων έν γένει άνδρών τής εποχής εκείνης.

Τό μυαλό μ,ου έζυμ.ώθη, άφυπνίσθη, έπηξε μέσα είς ένα 
κλληλοφάγωμ,α πολιτικοΰ τοπικισμοΰ, είς μ.ίαν άνεμοζάλην 
αίμ,ατοχυσίας αδελφικής, είς μίαν άγενή καί λυσσώδη πάλην 
μ,ικροεγωϊσμών καί μικροφιλοτιμιών καί συκοφαντιών καί ρα
διουργιών καί προδοσιών. "Εμαθα άκόμη πώς ό Αίσωπος, 
ένας άσχημάνθρωπος άπό τήν Φρυγίαν, έκαμε τά  ζώα νά 
όμ,ιλοΰν, διά νά διδάσκουν τούς άνθρώπους, οί όποιοι είναι 
χειρότεροι καί θηριωδέστεροι άπό τά  ζώα· πώς ό Ξενοφών 
έπήγε καί ήλθεν άπό τήν Περσίαν, πώς ό Λουκιανός ώνει- 
ρεύετο, πώς ό Κέβης έφαντάζετο τάς θέσεις τών άνθρώπων 
καί τών πραγμ.άτων, πώς οί νεκροί ώμ,ιλοϋσαν καί πώς οί 
σχολαστικοί έσκέπτοντο.

Αί άποθήκαι τοϋ νοικοκυριού τοϋ Ίσχομάχου, οί λόγοι οί 
ρητορικοί τοϋ Δημοσθένους, ό άδικος θάνατος τοϋ Σωκράτους, 
δπως τόν διηγείται ό Πλάτων, αί θεωρίαι τοϋ Άριστοτέλόυς,
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αί τραγωδίαι του Αισχύλου καί του Σοφοκλέους και του Εύ- 
ρυπίδου, μ.ία σειρά κα'ι έδώ τραγικών κζί φρικτών εντυπώ 
σεων, δλα αυτά, μέ τήν ιστορίαν έπειτα δλων των λαών του 
κόσμ,ου, βουτηγμένων και αυτήν εις τό αίμα καί εις τά  μαρ
τύρια και τάς αδικίας των ισχυρών προς τούς αδυνάτους, ο
μολογώ δτι δέν μ.έ ¿δίδαξαν μεγάλα πράγματα. Πουθενά, 
μ,έσα εις αυτό τό πανόραμα,τό όποιον έπέρασεν από τό πα ι
δικό κα'ι νεανικό μυαλό μου και τό ¿κούρασε μέχρις έξαν- 
τλήσεως, δεν είδα καί δεν έμαθα ποια ήσαν τά  καθήκοντά 
μου προς την πατρίδα μου, την σημερινήν Ε λλάδα, καί αν 
ήμ-ποροΰσα καί εγώ νά την ωφελήσω εις τίποτε. Έ μαθα μό
νον δτι αί γυναίκες πρέπει νά σιωπούν, δτι ό καλλίτερος στο
λισμός των είναι νά κοκκινίζουν, δτι πρέπει νά στέλλουν τά  
παιδιά των εις τόν πόλεμον, με τήν ευχήν νά μη γυρίσουν 
μάλλον παρά νά νικηθούν, πράγματα οχι σύμφωνα μέ την 
σημερινήν άντίληψιν της μητρότητος καί της ζωής.

Έμ.αθα ακόμη νά κεντώ, δηλ. νά κάνω τρύπες εις τό 
πανι, ενώ φυσικώτερον θά ήτο νά μάθω νά της σκεπάζω, 
δταν η πολλή χρήσις τάς άνοίγν). ’Έμαθα νά παίζω  ολίγο 
πιάνο καί νά τραγουδώ καί νά χορεύω. ’Έμαθα Γαλλικά 
καί ’Αγγλικά από διδασκαλίσσας, αί όποίαι μέ έμάνθαναν 
πώς νά θαυμάζω τήν Γαλλίαν καί τήν ’Αγγλίαν. ’Αλλά διά 
τό μέλλον της πατρίδος μου, διά.τό πολιτικόν στάδιόν της, 
διά τάς έθνικάς άνάγκας μ.ας, διά τήν δρασιν του φύλου μας 
εις αυτήν, τίποτε, απολύτως τίποτε. Ό λοι γύρω μου, από 
τόν πατέρα μου, τούς αδελφού; μου, τούς φίλους μας, εύθύς 
ως ζητήσω νά είπώ μίαν γνώμ.ην, ώς επιθυμήσω νά μου 
λυθή μια απορία, ώ ; τολμήσω νά έκφράσω μίαν ιδέαν, 
οποία δεν συμφωνεί μέ τάς πολιτικάς φ ιλία ; τ ων, μου λέ
γουν: ότι χ ι .  γυναίκες πρεπει να κυττάζουν τό νοικοκυριό 
των, δτι δεν ©νοούν τίποτε, καί δτι δεν ποέπει νά άνακα- 
τεύωντα ι, ό π » . δεν είναι ¿δική των δουλειά. Εις τήν θέσιν 
μου εύρίσκοντδρ τά  εννέα δέκατα τών γυναικών.

ΙΙού λοιπόν ό άπόμαχος διπλωμάτης ζητεί καί ήμποοεϊ 
νά ευργ τήν πολιτικήν άνατροφήν τών γυναικών ·

’Αθηναία

νων καί θά μας ζωγραφίσν), αυτός ό καλλιτέχνης του λόγου, 
τάς δυο ώραιοτέρας καί πλέον δοξασμένας έποχάς της άν- 
θρωπότητος. Θά μας είπγ, όπως μου έ’γραφε πρό οκτώ ήμε- 
ρών, διά τήν Ρώμην καί τάς ’Αθήνας. Ό ,τ ι  καλόν, δ,τι μέ- 
γα, δ,τι ε/δοξον, δ,τι φωτεινόν διά μέσου τών αιώνων κλείουν 
άι δυω αύτα ίλεξεις, ό Πατερνόστρο θά τό ζωντανεύσγ], θά τό 
α/αστησν), θά του δώσγ ζωήν καί κίνησιν. Καί θά χύση μέσα 
εις τήν ψυχήν μας δλον τόν ενθουσιασμόν καί δλην τήν γοη
τείαν διά τό ώραίον εκείνο παρελθόν, τό οποίον τόσον συνδέ
ετα ι μέ τό παρόν τής ανθρωπότητας.

Άπό τήν νέαν αυτήν έπίσκεψίν του, ό Πατερνόστρο θά 
αντλησν) πάλιν νεον ενθουσιασμών διά τόν ώραίον αγώνα, τόν 
οποίον διεξάγει εις τήν Νεάπολιν καί τήν Ρώμ.ην, ύπέρ τών 
δίκαιων του Ελληνισμού. Θά έμπνευσθγ πάλιν άπό τάς ώ- 
ραιότητας τής τέχνης, άπό τήν φιλοξενίαν, ήν η άθηναϊκή 
κοινωνία θά του προσφέργ, θά μελετήσγ, τά  εθνικά μ.ας ζη
τήματα , θά ίδή έκ του πλησίον τά  θύματα τής θηριωδίας 
τών βαρβάρων διωκτών του Ελληνισμού,καί θά είπή έ’πειτα , 
οταν έπιστρεψ·/) εις τήν ώραίαν πατρίδα του, τάς άληθείας, 
τάς όποιας τόσον ή διεθνή; επίσημος πολιτική διαστρέφει 
καί παραλλάσσει.

Ο Π Α Τ Τ Ε Ρ Ν Ο Σ Τ ΡΟ
Μάς ήλθε πάλιν άπό τήν ώραίαν Νεάπολιν ό ’Αλέξανδρος 

Πατερνόστρο, ό γόης ψάλτης καί υμνητής τών ’Αθηνών, ό 
πολιτογραφηθείς Έ λλην πολίτης μέ άπαράγραπτα δικαιώ
ματα αγάπης καί εθνικής ευγνωμοσύνης διά τόν ύπέρ του 
Έλληνισμ,οΟ ώραίον καί ,εύγενή, επί τριετίαν τώρα, δημοσιο
γραφικόν άγώνά του.

Μάς ήλθε πάλιν ό διάδοχος του μεγάλου φιλέλληνος Βο- 
ν ϊο , ό θαυμάσιος ομιλητής, ό ρήτωρ ό συγκινών καί ένθουσι- 
άζων, ό άπό του βήματος του ΓΙαρνασοΰ μέ τόσην τέχνην 
καί εύρύτητα σκέψεως παραλληλίσας τόν Ελληνικόν μέ τόν
Ρωμαϊκόν πολιτισ μον.

Θά μάς όμιλήσν) πάλιν διά τήν Ρώμην καί διά τάς ’Α
θήνας. Θά άνασύργ μίαν φοράν ακόμη τόν πέπλον τών αΐώ-

ΑΠΟ ΓΙΙ\ ΣΤΟΚΟΛΙΓΙΝ
Ιθ\

Είχα έξυπνήσει τό πρωί άπό βροντές, άστραπές καί άνα- 
στάτωσιν τών στοιχείων. ’Έπρεπε νά γράψω γράμματα, νά 
έτοιμ,άσω τό φόρεμά μου διά γεύμα, εις τό όποιον είμ.εθα 
προσκεκλημένοι, καί εις τάς δέκα νά είμαι έτοιμη διά τό 
Μουσεΐον.

Μόλις είχα καθίσει νά γράψω, ένα έλαφοόν κτύπημα τής 
θύρας μέ. διέκοψε. Ή το  ή Κλάρα Σμίθ, ή όποία ήλθε νά μου 
προτείνν) ενα φωτόλουτρον. Θά σάς ξεκουράσγ, μου είπε. Καί 
διά νά είμαι ειλικρινής, θά ήμ.πορέσωμ.εν νά όμιλήσωμεν ολί
γον, έπρόσθεσε. Θά τελειώσωμεν τήν χθεσινήν συζήτησίν 
μ.ας. Επειδή γράφετε, πρέπει νά έχετε τελείαν άντίληψιν 
ό'λων τών πραγμάτων. Καί μέ παρέσυρεν εκτός του δωματίου, 
σχεδόν διά τής βίας.

Το φωτόλουτρον ήτο πρόφασις, τό άντελήφθην αμέσως. 
"Αλλως τε καί εκείνη τό ώμολόγησε μέ τό γέλοιο της τό 
πάντοτε ρεμ.βώδες καί σοβαρόν, τό οποίον μετεμόρφωνε, έμε- 
γαλωνε, έξευγενιζε τά  ’μ.ατικ της. Δηλαδή ¿συνδύασα καί 
τάς δύω μ.ου αύτάς επιθυμίας, μού είπεν άμέσως. Ώ ; ιατρός 
πρέπει νά προσέχω τήν υγείαν τής ξένης μου, ώ ; γυναίκα 
Σουηδή δέν πρέπει νά τήν άφήσω νά σχηματίσγ ιδέας έσφαλ- 
μ.ενας δια το ωραιότερου καί κυριώτερον αίσθημ.α, περί τό 
όποιον πλέκετα ι ή ζωή καί ή ευτυχία τής ανθρωπότητας}).

Ήτοιμάσθην, είσήλθα ευχαρίστως εις τό ήλεκτροφωτισμέ- 
νον κλουβί, καί ή δοκτορίνα άντικρύ μ,οο, ξαπλωαένη εις τόν 
καναπέ, έπανέλαβε τήν ομιλίαν της, εις τό σημείον, οπού 
την είχαμεν άφίσει τήν προτεραίαν. Καί ένω τό σώμα μ.ου 
σιγά, σιγά τό κουρασμένου καί ολίγον εκνευρισμένου άπό τήν
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καταιγίδα τών στοιχείων, ή όποία έξηκολούθει νά μαίνεται 
έξω, ενέδιδεν εις τό θάλπος, καί τά  πολύ τεντωμένα νεύρα 
έχαλαροΰντο καί ησύχαζαν, τό πνεύμα μ.ου κα ί'ή  ψυχή μου 
έντρυφοϋσεν ενταυτώ εις μ.ίαν ομιλίαν αισθηματικήν, εις μίαν 
έξομ.ολόγησιν ζωής ωραίας, ζωής ΐσχυράς, άλλά καί ζωής 
δοκιμ.ασμ.ένης άπό τόν έρωτα.

Δέν θά άφηγηθώ βέβαια εδώ τήν ιστορίαν τής γυναι
κείας αυτής ζωής, εις όλας τάς ιδιαιτέρας, αίσθηματικάς λ ε 
πτομέρειας της, διά τόν ίδιον λόγον,διά τόν όποιον ό πνευμα
τικός τηρεί τό άπόρρητον τών μυστικών τών έξομολογουμέ- 
νων. 'Υπάρχουν στιγμαί, κατά τάς οποίας γινόμεθα καί 
ημείς, οί άνθρωποι τής διανοίας, πρόσωπα ιερά καί τό έργον 
μ.ας ύψόνεται εις περιωπήν τοιαύτην θειότητος, ώστε νά μ.ας 
επιβάλλεται ή εχεμύθεια ώς ή πρώτη καί άπαραίτητος τών 
άρετών. Θά ειπώ μ-όνον ό',τι ή ζωή εκείνη μού άπεκάλυύε 
ψυχικάς άρετάς καί αισθηματικήν άντίληψιν καί ηθικήν 
άντοχήν τής κόρης έν γένει καί τής γυναικός έπειτα  του 
Βορρά. Θά δώσω τόν χαρακτηρισμόν τής αισθηματικής ζωής, 
όπως ή δοκτορίνα μ.οϋ τήν περιέγραψε, κοινήν περίπου δι ’ 
ολα τά  κορίτσια, μ.έ μικράς παραλλαγάς, σχετιζομ-ένας μ.έ 
τόν χαρακτήρα καί τήν κοινωνικήν των θεσιν.

Νομ.ίζετε, μ.ου είπεν, επειδή δέν είδατε, έως τώρα μάτια 
νά σκορπίζουν άστραπάς πάθους, ότι εις τήν Σουηδίαν ό έρως 
έχει χρεωκοπήσει. Καί οτι τό κοινόν σχολείου διά τά  άγό
ρια καί τά  κορίτσια, ή κοινή ζωή καί ή καθημ.ερινή συγχρω- 
τισις τών νέων εις τάς εργασίας των καί εις τάς κοινωνικάς 
των σχέσεις άμβλύνει κάθε αίσθημα καί καθιστά τόν έρωτα 
άκίνδυνον καί άπρόσιτον διά τήν νεότητα ; Πολλοί τό έπί- 
στευσαν καί οί ξένοι σοφοί, οί όποιοι μ.ας έπεσκεφθησαν, 
κοίνοντες έπιπολαίως καί άντιλαμβανόμενοι τά  πράγματα 
κατά τόν ¿δικόν των τρόπον του σκέπτεσθαι, κατά τάς ίδι- 
κάς των αισθηματικότητας καί παραδόσεις, άρνοϋνται εις 
ημάς τούς βορείους τήν δύναμιν νά άγαπήσωμ.εν, νά πάθω- 
μεν, νά θυσιασθώμεν διά τόν έρωτα. Έχουν γράψει πολλάς 
παραδοξολογίας έως τώρα διά τό ζήτημα αυτό, καί ό'σοι 
ήλθαν νά ίδοΰν τούς πάγους μας καί νά θαυμάσουν τά  φιώρ 
αας,έφαντάσθησαν τόν άνθρωπον εδώ επάνω πλασμένου δ ια 
φορετικά, άπό τούς ανθρώπους, τών οποίων τό δέρμα ψήνει 
ό ήλιος τής μεσημβρίας.

Ή  ζωή τής γυναικός, τήν οποίαν ή δοκτορίνα μού δίη 
γήθη άρχίζει άπό τά  μικρά, τά  παιδικά χρόνια, είναι κοινή 
δ ι ’ όλας τάς κοινωνικάς τάξεις καί φέρει κατά τό μάλλον 
καί ήττον εις τό ίδιον σημείου τήν γυναίκα του Βορρά.

Τά ηοώτα [3ήιιατα
Τό παιδί, τό μικρόν κοριτσάκι καί άγοράκι τών επτά ετών 
είτε άνήκει εις τόν λαόν, είτε εις τήν τάξιν άστών πλουσίων, 
είτε συχνότατα καί εύγενών, είναι υποχρεωμένου νά φοιτήσ·/) 
εις τά δημοτικόν σχολείου. Μετρούνται εις τά  δάκτυλα αί 
όλίγαι, έλάχισται άριστοκρατικαί οίκογένειαι, αί όποίαι μέ 
παιδαγωγούς ξένας, είτε καί του τόπου, άρχίζουν εις τό σπίτι 
τήν άνατροφήν τών παιδιών των. Τό ιδιωτικόν σχολείου έκε 
δέν έχει πέρασιν, ά λ λ ’ ούτε ήμπορεί νά συναγωνισθή μέ τό 
δημοτικόν, τό οποίον είναι τέλειον, ώς κτίριον, ώς ευμάρεια

ώς υγιεινή καί ώς δ ιδασκαλία.‘Ως κτίρια τά  δημοτικά σχο
λεία είναι παλάτια . ’Αρχιτεκτονική παρμένη άπό ό,τι ή τ έ 
χνη τών αιώνων παρουσιάζει τελειότερον εις άρμ.ονίας γραμ
μών, εις διαίοεσιν άπλήν, εις φώς, εις ευρυχωρίαν, εις καθα- 
)όν άέρα, εις θεαματικήν αισθητικήν, εις υγιεινήν, είς πλού
τον καί εις καλοπέρασιν. Ώς διδασκαλία, οί διδάσκαλοι τών 
δημοτικών σχολείων είναι τέλειοι, ό'χι μόνον είς τό νά διδά
σκουν γράμματα, ά λ λ ’ ιδίως είς τό νά παιδαγωγούν καί νά 
άφυπνίζουν τό παιδί είς τόν κόσμον τής δράσεως καί τής 
ωής, όπως τήν εννοούν εκεί επάνω. Διά νά άντιπαραταχθή 

ιδιωτική έκπαίδευσις είς ολα αυτά άπαιτοΰνται έαατομ.- 
μύρια κεφαλαίων, τά  όποια χρησιμ.οποιύνται εύκολωτερα καί 
άποτελεσματικώτερα είς τό έμπόριον καί είς τήν βιομηχα
νίαν. Λοιπόν κορίτσια καί άγόρια είς τό δημοτικόν σχολείου 
πέρνου; τά  πρώτα μαθήματα τής ζωής, μέ ισότητα πνευ
ματικήν καί κοινωι ικήν, καί μ.έ άδελφοσύνην. Είς τό σχολείου 
μανθάνουν, ότι πλούτος, κοινωνική θέσις, καταγωγή, διαφορά 
ούλου είναι μ.ηδέν, άπέναντι τής υπεροχής τού πνεύμ-ατος, 
άπέναντι τής ιεραρχίας, τήν όποιαν δημιουργεί ή έπιμ.ελεια 
καί ή άγάπη τής εργασίας, άπέναντι τής μεγαλοφυϊας. Μαν- 

άνουν άκόμη νά ύποτάσσωνταί είς τούς νόμ,ους τής πατρι- 
δος, ή όποία κανονίζει τά  τών καθηκόντων τών μακρών μ.α- 
θητών μ.έ όσην αυστηρότητα καί τά  τών μ,εγάλων. Η άστυ- 
νομ.ία τών σχολείων φέρει κράνος καί σπαθί καί όταν είς τάς 
εννέα τό πρωί, ώραν τής εισόδου, αί θύραι κλεισουν, ό άστυ- 
ούλαξ του σχολείου θά περιέλθτ) μ.ε τό ποδήλατου όλας τας 
συνοικίας καί θά κρούσγ μέ τήν ιδίαν αυστηρότητα είς τό 
μέγαρον του πλουσίου καί είς τήν καλύβ"*ν τού πτωχού, διά 
ά ζητήση τόν λόγον τής άπουσίας μακροσκοπικών μαθητών 

καί μ.αθητριών. Ή  έκπαίδευσις καί ή άνατροφή, ή πολιτεία 
καί τό σπίτι άπό τήν εποχήν αυτήν θεωρούν τό παιδί ώς 
προσωπικότητα, ώς άνθρωπον, ό όποιος οφείλει νά συνειθιζν) 
είς τό νά φέρν) τήν ευθύνην τού εαυτού του. Ή  σκέψις του 
διά τούτο ώριμάζει κ α τ ’ άνάγκην ένωρίτατα καί τά  αισθή
ματα, φυσικά, συμβαδίζουν μ.έ τήν σκέψιν.

"Ημουν δέκα έξ ετών όταν ¿τελείωσα τό γυμνάσιου, λ έ
γει ή δοκτορίνα. Είχα περισσοτέρους φίλους παρά φίλας με
ταξύ τών συμμαθητών μ.ου καί μ.αζή έκάρ.ναμεν σχέδια περι 
τού σταδίου, τό οποίον θά έξελεγαμεν διά το μέλλον. ’Ενίοτε 
έκάμναμ.εν καί αισθηματικά σχέδια. Το περίεργον είναι οτι 
ούτε τά  άγόρια, ούτε ημείς τά  κορίτσια εύρισκαμεν τά  πρό
σωπα τών προτιμ-ησεων μας μεταξύ τών συμμαθητών μας 
τού σχολείου. ’Εκεί μεταξύ μας ύπήρχεν ό έμφυτος ίσως άν- 
ταγωνισμ-ός τών φύλων, ή παλη προς επικοατησιν και δια- 
κρισιν, ή προσήλωσις είς τήν διά τής μορφωσεως και τής με
λέτης άποκατάστασίς. "Εξω είς τάς κοινωνικάς μας συνανα- 
στροφάς καί φιλίας, είς τά  sports καί είς τά  patinages 
τόν χειμώνα, όταν ή φυσική μ.ας ζωη αφινετο ελεύθερα, εις 
τήν συνάντησιν ώρισμ.ενου προσώπου, αρχιζαμεν να δοκιμ-α- 
ζωμεν τήν χαράν τής νεότητος, ή όποία ζητεί είς τόν έρωτα 
τήν ευτυχίαν.

Ή νεότης
’Εγώ καί ό άδελφός μου είχαμεν κάμει κοινάς σπουδάς
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έως τό 1Ίανεπιστήμ.ιον. Οί φίλοι του ήσοcv καί φίλοι μου. 
Αί φίλαι μ.ου ήσαν καί ίδικαί του. Ούτε αυτό;, ούτε εγώ 
έθεσα [Λεν εις τούς κύκλου; ¡/.ας των μ.αθητικών σπουδών τάς 
συμπαθείας μας. Έκάμναμεν μαζή έκδρομάς, έκάμαμεν τα - 
ξειδιαέντός καί εκτός της Σουηδίας, ¡/.όνοι ¡/.ας, νέαι ¡/.έ νέους, 
χωρίς ¡/.αβάδες καί θείες καί συνοδούς, εύρεθήκαμε/ μέσα εις 
έλκηθρα νέα ζεύγη, νύκτα, ώρας ολοκλήρους, χωρίς να πε- 
ράσγ ού'τε μίαν στιγμήν από τόν νοϋν ¡/.ας ότι η ηθική ¡/.ας, 
καί η αίσ0ηματικοτης [Λας ήμποροϋσε νά προσβληθή η νά 
έκτεθγ εις την έλαχίστην ένόχλησιν.

Ό ταν  έπρόκειτο νά εκλέξω επάγγελμα μαζή ¡/.έ μίαν 
συμμαθητριάν ¡/.ου, κόρην συνταγματάρχου, έκαλέσαμεν τούς 
φίλου μ.ας εις συμ-βούλιον. Εις την αρχήν δέν έπρόκειτο περί 
ιατρικής. 'Απλώς άπεφασίσθη νά έσπουδάζαμεν m a s s a g e .  
Έδιψούσαμεν από έργασίαν, από άμ,εσον καί ταχεΐαν δρά- 
σιν καί δ ι ’ αύτό τά  πέντε έ'τη τών σπουδών τής ιατρικής 
μας έφαινοντο μακρότατα. Οί φίλοι μας ήσαν ύπέρ της ια
τρικής, ώστε ό φόβος του συναγωνισμού έξέλιπε πλέον.

Πρέπει νά σημειωθγ ό'τι η δοκτορίνα εις την έποχήν έκεί- 
νην ήτο οίκονομικώς ανεξάρτητος, διότι ό πατέρας της είχε 
άποθάνει καί άφηκε περιουσίαν, ητις περιηλθεν εις τά  δύω 
παιδιά του, άφότου η μητέρα των, νέα ακόμη, ειχεν έ'λθει 
εις δεύτερον γάμον.

’Αλλά εις την Σουηδίαν, τά  κορίτσια, βσον πλούτον καί 
άν έ'χουν, διψούν νά έργασθοϋν, νά αποκτήσουν ένα στάδιον, 
ένα έπάγγελμα βιοποριστικόν. Τό m a ssa g e  απα ιτεί δύω 
μ.όνον έτών έπιστημ,ονικην σπουδήν καί δ ι ’ αυτό μ.ετά τό 
έμπόριον τά  περισσότερα κορίτσια έπιδίδονται εις τό έργον 
αύτό. Εις την επιμονήν φίλων καί συμμαθητών μου οφείλω 
τό δτι έπειτα  ήκολούθησα πλήρεις ιατρικά; σπουδάς, έπρόσ- 
θεσεν ή δοκτορίνα.

Εις τό μεταξύ μαζή μέ τά  μαθήματα ή'ρχισε καί ή κο
σμική ζωή ίιαί αί συμπάθειαι καί αί προτιμ.ήσεις καί ή 
ζωη της καρδιάς. Αλλα δεν ήθελα νά ύπανδρευθώ, πριν νά 
τελειοποιηθώ, πριν νά άρχίσω τό στάδιόν μου.

Εδώ δεν ομιλεΐ πλέον ή δοκτορίνα διά τόν εαυτόν της, 
αλλά δι ’ δλα τά  κορίτσια τά  όποια έρωτεύονται, αποφασί
ζουν διά τό μέλλον των, άφοϋ δμ,ως πρωτήτερα υποβάλλουν 
εις δοκιμασίαν καί τόν έαυτόν των καί τόν άνδοα τής έκλο- 
γής των. Η καθεμ.ια δέν είναι βεβαία πάντοτε, άν δ,τι αι
σθάνεται είναι πραγματικώς έρως, σοβαρός, μ.εγάλος, ό ό
ποιος καί μόνος έξασφαλίζει τήν ευτυχίαν. Δέν είναι βεβαία, 
άν ό αγαπών, ευθύς ώς άπομακρυνθή, ή ώς συναντήσν) άλλην 
κόρην πλέον άξιαγάπητον, είτε διά τό κάλλος της, είτε 
τήν ευφυΐαν της, δέν μετανοήσν) δτι έσπευσε νά δώση τόν 
έρωτά του.

Δ ι’ αύτό τά  περισσότερα κορίτσια που έρωτεύονται, καί 
οί περισσότεροι νέοι, φεύγουν έπειτα , ταξειδεύουν, πηγαίνουν 
εις την κεντρικήν Ευρώπην, μ.ένουν καιρόν πολύν ό ένας μ.α- 
κράν του άλλου μέ άλλου; φίλους καί συντρόφους, έως δτου 
πεισθοϋν δτι μένουν πιστοί εις τήν πρώτην εκλογήν των, δτι 
ή καρδιά των δέν τούς ήπάτησε. Δέν είξεύρω άν ή δοκτοοί- 
να είχε κάμει τήν εκλογήν της, δταν έφυγε διά τήν Γερμα

νίαν, διά νά μελετήσν) εκεί τό σύστημα τής θεραπείας 
Knei'pp, άλλ ’ού'τε δταν ύπήγεν εις τήν Βιέννην διά νά άκο- 
λουθήσγ καί έκει μ.αθήματα εις τήν κλινικήν διασήμου τινός 
νευρολόγου καθηγητοΰ. Δέν είναι καθόλου παράδοξον, ώς συ- 
νειθίζεται έκεϊ, νά συνεταξείδευσε καί μέ τόν μνηστήρα 
της άκόμ.η καί νά συνειργάσθησαν καί οί δύο μαζή εις τά  
αύτά πανεπιστήμια.

Τό απολύτως βέβαιον είναι δτι καί οί νέοι καί α ί νέαι 
κάμνουν αρκετά ενωρίς ό καθένας τήν έκλονήν του, 
δτι τά  φλέρτ καί αί έρωτοτροπίαι καί αί φιλαρέσκειαι, αί 
όποΐαι συνηθέστατα άλλου φέρουν τόν πομπώδη τίτλον του 
έρωτος, δέν έχουν πέρασιν έκεί έπάνω καί δτι ό έρως άν δέν 
τρεχ·// εις τούς δρόμους καί δέν αστραποβολεί εις τά  ’μάτια 
τών νεων, αυτόκλητος παντού καί εις κάθε στιγμήν, άπό τά  
νήπια ως τούς γέροντας, δμ,ως είναι άπαραίτητος διά τήν ευ
τυχίαν καί ο μόνος καί κύριος παράγων τοϋ γάμου.

«Και ημείς έδώ, μ.εθ’ δλας αύτάς τάς δοκιμασίας καί τάς 
πολυετείς μνηστείας συμβαίνει νά άπατώμεθα εις τάς προσ- 
όοκιας μ.ας, νά βλέπωμεν καταρρέοντα νά όνειρά μας, καί ά- 
πραγματοποιήτους τάς έλπίδας μας. ’Αλλά τότε ώς μόναι 
μας καί αύτοβούλως άκολουθοΰμεν τάς προτιμήσεις τής καρ
διάς μας, μόναι μας καί πάλιν έκριζώνομεν άπό αυτήν κάθε 
ανάξιον αυτής αίσθημα. Οί γονείς μας δέν έπεμβαίνουν εις 
τήν ιδιαιτέραν μας ζωήν. Εΐξεύρομεν πάντοτε μίαν έργασίαν, 
ή όποία θά μάς παρηγορήστ) άπό κάθε ατυχίαν καί άπαγο- 
ήτευσιν.

Ό  γάμος δέν μ.άς άφαιρεί τήν προσωπικότητά μας καί ό 
σύζυγος μένει πάντοτε ό σύντροφος καί όχι ό κύριός μας. 
’Εάν, όπως συμβαίνν) ένίοτε, σπανιώτατα τοΰτο, ό σύντρο
φος θελγ νά γίνη κύριος, τότε τό συμ,βόλαιον δ ιαλύετα ι, χω
ρίς ούτε ή οικογένεια, ού'τε ή κοινωνία νά εύρίσκγι τίποτε τό 
μεμπτόν. Συνήθως ή θέσις τοϋ άνδρός γίνετα ι μ,ετά τήν τοι- 
αυτην όιάλυσίν δυσκολωτέρα άπό τήν θέσιν τής γυναικός, 
είπεν ή δοκτορίνα, στενάζουσα. Οί διεζευγμένοι άνδρες πη 
γαίνουν συνήθως εις τήν ’Αμερικήν νά ζητήσουν τύχην καί, 
ίσως, νέους έρωτας, είπεν ώς όμ-ιλοϋσα πλέον μ.όνη της.

Πρό καιροΰ είχα έξέλθει άπό τό φωτόλουτρον, είχα ένδυθή 
καί εύρίσκόμην εις τόν άντικρυνόν σοφάν, ξαπλωμ,ένη καί ά- 
κούουσα μ.έ προσοχήν τήν ιστορίαν αυτήν τής ζωής τής σου
ηδικής νεότητος. Φυσικά διά τήν άντίληψίν μου ώς μεσημ- 
βοινής, ύπήρχαν σημεία, τά  όποια δέν έννοοΰσα. 'Οπωσδή
ποτε έσχημάτισα τήν πεποίθησιν δτι ό έρως έκεί έπά
νω είναι εύγενέστερος καί τιμ.ιώτερος, καί δτι τό ζήτημα 
μ.ιάς κοινής ηθικής διά τούς άνδρας καί τάς γυναίκας, εύρί- 
σκεται εις τάς βορείους χώρας σχεδόν λυμένον. Τουλάχιστον 
εις τούς κύκλους καί εις τάς περιστάσεις, δπου τό έμπόριον 
τοϋ κάλλους καί τής νεότητος είναι άσχετον μέ τόν έρωτα, 
βεβαίως ή ηθική είναι μία, κοινή, δικαία, άπορρέουσα άπό 
τους νόμους τής φύσεως καί κανονιζομένη άπό τόν νόμ.ον τής 
άληθείας, τής άμοιβαιότητος καί τής ειλικρίνειας.
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ΤΟ ΕΙΔΤΛΛΙΟΝ ΤΙ1Σ ΛΟΛΕΤΤΑΣ
Μόλις είχε άρχίσει ή άνοιξις, ό ουρανός ήτο διαυγής, τά  

δένδρα ήρχισαν νά στολίζωνταί μέ άνθη καί φύλλα καί δλοι 
οί δρόμοι τών ΙΙαρισίων ήσαν γεμάτοι άπό ωραία λουλούδια 
τά  όποία έφθαναν άπό διάφορα σημεία τής έξοχής. Τό πάν 
έφαίνετο εύθυμον, ζωηρόν, νέον. Τά σπουργίτια, οί μάγκες 
αυτοί τής γειτονιάς ’πετοϋσαν μέ χαράν άπό κλάδου εις κλά- 
δον καί έχαιρέτιζαν τόν έρχομόν τής άνοίξεως.

. . . Καί ή Λολλέτα άνοιξε δ ιάπλατα τά  παράθυρα τοϋ 
σπιτιοϋ, δπου έκάθητο μ.έ τήν μητέρα της, ή όποία ήτο χή
ρα ενός λοχαγοϋ, άποθανόντος εις τό πεδίον τής τιμ.ής. Κα- 
τοικοΰσαν εις τήν μ,εγάλην αυλήν μιάς άπό τάς άπεράντους 
έκείνας οικίας, εις τάς οποίας οί ένοικιασταί ήμποροΰν νά 
κάθωνται χρόνια ολόκληρα ό ένας κοντά εις τόν άλλον, χω
ρίς νά γνωρίζωνται, χωρίς νά όμ,ιλοΰν καί ακόμη χωρίς νά 
βλέπωνται.

Έζοΰσε έκεί ζωήν μοναχικήν, ή'συχον καί γλυκεΐαν χω
ρίς νά ένδιαφέρεται διόλου, διόλου, δ ι ’ έκεϊνα δπου συνέβαι- 
νον εις τόν έξω κόσμον, κεντώσα τήν προίκα της, καί μ.ή έ- 
έχουσα άλλην διασκέδασιν, άπό τό πιάνο της— μουσικός 
λαμπρά, καλλιτέχνης έκ φύσεως, δέν έγνώριζε τό τάλαντόν 
της,— καί ουδέποτε είχε κάμει σοβαρά; μ ελέτα ;.

Τήν προίκα της ! . . . δέν ήμποροϋσε νά συλλογισθγ αυ
τήν χωρίς νά μειδιάσγ . . . τής έφαίνετο δτι δταν έτελείωνε 
τό άτελείωτον αύτό έργον, τό Βασιλόπουλο θά ήρχετο μόνο

λ ' V '  ̂ > Ύνκ την ζητηττ) όια συί,υγον.
Τό Βασιλόπουλο ! . . . δέν υπήρχε εις τήν σκέψιν αύτήν 

ούτε φιλοδοξία, ούτε υπερηφάνεια, ούτε μ.αταιότης κακή ή 
άνόητος . . . Ούτε έσκέφθη κάν άν θά ήτο πλούσιο . . .  ω 
ραίος . . . καί νέος. Ή το  άπλούστατα ό άνθρωπος τόν όποιον 
άγαποϋσε χωρίς νά γνωρίζν), καί τόν έπεριμενε υπομονετικά 
διότι δέν ήμποροϋσε νά φαντασθγ δτι δέν θά ή'οχετο.

Τότε έσήκωνε τά  μάτια άπό τό κέντημα της καί άκο- 
λουθοΰσε μέ τήν σκέψιν τό φωτεινόν όνειρόν της, έπειτα  έξα
φνα έπεφτε άπό τάς ιδεώδεις ονειροπολήσεις της εις την 
πεζήν πραγματικότητα, καί γελώσα μέ τόν έαυτόν της ξα
νάρχιζε τό έργον της.

'Ένα πρω'ΐ, ένω είργάζετο ήσυχα δπως συνήθως, ό ήχος έ- 
νός βιολοντζέλου, μελαγχολικός καί βραδύς, έτάραξεν έξα
φνα, τήν ησυχίαν τής μεγάλης αύλής.

Ό  καλλιτέχνης— κάποιος γείτονας— ήτο έπιδέξιος. "Ε
παιζε μέ έκτακτον έκφρασιν, έκαμνε νά όμιλή τό/ όργανόν 
του μέ θελκτικήν σοβαρότητα, σάν τά  έβγαζεν άπό τήν ψυ
χήν του. Ή  Λολέττα ψάλλουσα σιγά σιγά έσυνόδευε ολίγον 
τό δρνανον· είνε τό andante τής Σεοενάτας τοϋ Beetho-ί I
W en, είπε μ.όνη, καί τ ί ωραία δπου τήν έννοεί, πώς χρω
ματίζει κάθε φράσιν . . . .  θά έλεγε κανείς δτι πονεί καί 
κλαίει.

Κάθε ήμ-έραν τήν αύτήν ώραν, ό άγνωστος ήρχιζε νά παίζν) 
διάφορα έ'ργα, μέ τήν αύτήν τέχνην πάντα, μέ τήν αύτήν 
βεβαιότητα εις τήν έκτέλεσιν, μέ τό αύτό βαθύ καί ταραγ- 
μένον αίσθημα, καί ή διασκέδασις αύτή εις τήν καθημεζίνήν.

μ,ονοτονίαν τής έργασίας, έδωκε μίαν άκτίνα χαράς, εις την 
μονότονον ζωήν τής νέας.

Άσυνειδήτως έπλησίασε εις τό πιάνο της τό ή'νοιςε και 
ή'ρχισε δειλά, χωρίς νά κτυπά τά  πλήκτρα νά παρακολουθή 
τό βίολοντζέλο, εύρίσκουσα άμετρον χαράν νά συναντάται 
πνευματικώς μέ τόν άγνωστον μουσικόν.

Καί ολίγον κ α τ ’ ολίγον έλαβε περισσότερον θάρρος, τά  
πλήκτρα έκτυπήθησαν μέ περισσοτέραν δύναμιν, ό ήχος εγε- 
μισε τόν άέρα καί έσυνόδευσεν οΰτω μίαν ολόκληρον ρομάν
τζάν. "Αλλην πάλιν ημέραν εκείνη τοϋ έδωκε τόν τόνον.

Ό  καλλιτέχνης έδίστασε διά μίαν στιγμήν, έπειτα  ήρχισε 
νά τήν άκολουθγ, εύχαριστούμενος καί αύτός εις τό ές απο- 
στάσεως αύτό duo. . .

Έ να  πρωί ή Λολέττα ήσθάνθη τήν καρδιά της νά κτυπά 
πολύ δυνατά. Εις τό παράθυρο τοϋ άντικρινοϋ σπιτιοϋ εστε- 
κετο ένας νέος. —  Ή το αύτός δέν υπήρχε άμφιβολια. Η 
φυσιογνωμία του ήτο αύστηρά καί λυπημένη, άλλά τά  χα
ρακτηριστικά του ήσαν κανονικά καί λεπ τά . "Ηρεσε εις την 
Λολέττα. Ένόμισε μάλιστα δτι ούδέποτε έφαντασθη τόν 
άνθρωπον τώ/ ονείρων της διαφορετικόν.

Ά ϋλά  διατί έκρατοϋσε δικρκώς τά  μάτια κατεβασμενα 
πρός τήν αύλήν ; "Ητο άπό ύπερβολικήν δειλίαν, ή νεα επ ι
θυμούσε νά τοϋ φωνάξν) :

—  Έ γώ  είμαι δπου σέ συνοδεύω, εγώ είμαι εκείνη εις 
τήν οποίαν εμπιστεύεσαι τάς σκέψεις σου καί τά  όνειρα σου., 
αύτό δέν άξίζει τούλάχιστον ένα μειδίαμα ;

Δύο τρεις φορέ, τήν είδε εις τήν αύτήν θεσιν άλλα ποτε 
δέν έσήκωνε τά  μάτια νά τήν κυττάξν). Καί ή Λολέττα ή'ρ- 
χισε νά πειράζεται διά τήν άδιαφορίαν αύτήν. Διά να τόν 
τιμωρήσνι έκαμε τήν θυμωμένη καί δέν άνοιξε τό παράθυ
ρό της.

— Τόν μισώ... τόν άποστρεφομαι....
Τό πιάνο της έμεινε σιωπηλό. "Επειτα μετανοούσα δια την 

κακίαν της, καί άναλαβοϋσα ελπίδα, τον εσυνοόευε εκ νεου 
καί τότε ένόμιζε δτι διά νά τήν εύχαριστήστ) τό όργανον ε -  
παιζε μέ περισσότερον πάθος.

Καί ή Λολέττα χωρίς νά τό έννοήσγ ήγάπα τον βιολον- 
τζελ ίστα . Τέλος δέν ήμποροϋσε νά κρατηθγ επρεπε να μαθν) 
ποιος ήτο. Τότε θά έλεγε εις τήν μητέρα της, δτι ή θα τόν 
πάρν) ή θ ’ άποθάντ),

Μίάν ημέραν δπου έξήλθε μόνη δι εργασίαν, οταν έπε- 
στρεφεν έμπήκεν εις τό καμαράκι τής θυρωρού και με αδια
φορίαν τήν ήρώτησε :

—  ΓΙοιός εΐνε αύτός ό νέος, ο οποίος πα ίζει τοσο ωραίο
βίολοντζέλο ;

Καί μέ τήν καρδιά ξεσχισμένη δια την καταστροφή τοϋ 
ώραίου ονείρου της, ή Λολέττα έμαθε, διατί ό νέος έκρατοϋσε 
διαρκώς τά  μάτιά του κατεβασμενα.

—  Εΐνε άπεκρίθη ή θυρωρός, μέ ύφο’ς λυπημένο, ενας δυ- 
στυχής τυφλός, δεσποινίς, ο οποίος δεν εχει άλλην διασκε- 
δασιν άπό αύτήν. *̂ 6 Teramond)

(Κατά [χετάφρ. δος Ε ίρ Λ νπ ζ  Ν ικ ο λ α ίδ ο ν)
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ΜΙΑ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ
Ο Σύλλογος των ’Ωφέλιμων βιβλίων είχε πάλιν την π « -  

ρελθουσοιν Κυριακήν την εορτήν του. Ό  Πρόεδρος κ. Βικέ- 
λας άπηρίθμησεν ενώπιον κοινού εκλεκτού, το όποιον παρα
κολουθεί με στοργήν τό ώραϊον αυτό εργον,ολας τάς διακλα
δώσεις του Συλλόγου καί διέγραψεν ενα φωτεινόν κύκλον 
δράσεως, μέσοι εις τόν όποιον καί οί τυφλοί άκόριη θά φωτι- 
σθούν.

Διότι τό σχολειον των τυφλών είναι σήμερον πραγρ/.ατικό- 
της καί ό'χι ό'νειρον πλέον καί πρό ημερών έτέλεσε τα  εγ
καίνιά του εις μίοιν μικράν εξοχικήν οικίαν τής Καλλιθέας, 
η όποια δεν υπάρχει αμφιβολία οτι θά γίνν) γρήγορα μεγάλη.

Πλήν τούτου εις τόν Σύλλογον των Ωφελίμων Βιβλίων 
οφείλεται η γενναία δωρεά των κ. κ. Τσανακλη καί Ρόστο- 
βιτς, διά τής όποιας έξησφαλίσθη καί ή ΐδρυσις στρατιωτι
κού αθλητικού ινστιτούτου κατά τό πρότυπον των Σουηδικών.

’Ακόμη εις τάς ένεργείας τών μελών του Συμβουλίου του 
Συλλόγου οφείλεται η δωρεά έκ τριάντα χιλ. δραχμών ομο
γενούς έκ Καΐρου, πρός εισαγωγήν τής σκοποβολής εις τά  
γυμνάσια καί ΐδρυσιν σκοπευτηρίου.

Τέλος εις έπισφράγισιν όλης αύτής τής ωραίας καί έθνικω- 
τάτης δράσεως ό Σύλλογος προέβη καί εις έ'κδοσιν περιοδι-

Ε Π Ι Φ Τ Α Λ Ι Σ

ΤΑ ΤΡΙΑ ΦΟΡΕΜΑΤΑ
I

*Αν καί μόλις ήτο δεκαπέντε ετών ή κόρη του βασιλέως τών Ματα- 
κίνων, αύτό δεν ¿μπόδιζε νά ονειρεύεται πόσον 9ά ητο ευτυχής, δταν 
θά εγίνετο σύζυγος ένός ώραίου πρίγκηπος’ ενα πρωί λοιπόν, ενώ αί 
καμαριέραι της την ¿κτένιζαν εμπρός ε’ις τον καθρέπτην της, ταίς είπε 
ότι θα επιθυριούσε πολύ νά ύπανδρευθή. Βεβαίως ύπήρχε κάτι τό α
πρεπές εις την έξομολόγησιν αυτήν, καί δεν εϊνε συνήθεια αί νέαι ποιγ- 
κήπισσαι νά λέγουν έτσι φανερά την μυστικήν γνώμην των. Έν τού- 
τοις ή μοίρα ΗοΙιΙε, ή όποια ήτο ή νονά τής πριγκηπίσσης, δέν ¿θύ
μωσε όπου μέ τάσην ακρισίαν ¿ξέφρασε την επιθυμίαν της' ήτο μία 
καλή μοίρα αν καί δέν ήτο εντελώς άπηλλαγμένη κάποιας κακίας. Αί 
θύραι του δωματίου άνοιξαν διά μαγείας καί είσήλθεν ένδεδυμένη υιετά 
μεγάλης πολυτελείας, μέ τό ύφος γελαστόν' έξη αραπάκια,ερχόμενα πί
σω της έκρατούσαν τρία μεγάλα κιβώτια, καί τά κιβώτια αύτά ήσαν 
τά ωραιότερα του κόσμου τούτου. Τό πρώτο ήτο άπό άσήμι σκαλιστό, 
τό δεύτερον άπό καθαρόν χρυσόν καί τό τρίτον όλον άπό πολύτιμες 
πέτρες.

— Έ  ! καλήμερα βαπτισκιά μου !
— Ιίαλημέρα νονά μου !
— Είνε λοιπόν άλήθεια ότι άνυπομονείς νά ύπανδρευθής ;
— Είνε άλήθεια, ότι δέν άποστρέφομαι τόν γάμον, έάν μου έδιδαν σύ

ζυγον, όπως τόν ονειροπολώ ! καί διά νά μην πολυλογώ, όμοιον μέ ένα 
νέον πρίγκηπα, τόν όποϋν ονειρεύομαι κάμμιά φορά.

— Πώς είνε ό πρίγκηπας αυτός ;
— "Αχ ! ποτέ κανείς δέν είδε θελκτικώτερον ον άπό αυτόν.
— Εξηγήσου καλλίτερα.
— Κατά πρώτον, είνε ντυμένος μεγαλοπρεπέστατα καί μέ πολύ 

γούστο.
— Δέν είνε σπάνιοι εις τά περίχωρα, οί καλοενδεδυμένοι πρίγκηπες.

κού, το οποίον φερεε τόν τίτλον «Μ ελέτη» καί τό όποιον άν- 
ταποκρινεται π ιστότατα εις τόν τίτλον του.

Ο κ. Βικέλας είναι άπό τούς εκλεκτούς καί ευτυχείς 
ιδρυτάς σωματείων, οί όποιοι εντός ολίγου χρόνου βλέπουν 
τους κοπους καί τάς προσπάθειας των, στεφομένας άπό έπ ι- 
τυχίαν, άλλά καί οί όποιοι είξεύρουν νά κοπιάζουν καί νά 
μοχθούν, ως καί νά ε’κλέγουν τούς συνεργάτας καί συναγω- 
νιστάς των.

Εις τό Συμβούλιόν του καί εις τόν γραμματέα του κ. Δρο- 
σινην, ό οποίος δν καί ποιητής, έχει τό πρακτεκώτερον καί 
δαιμονιώτερον πνεύμα του κόσμου, ό κ. Βικέλας εύρεν άν- 
θρωπους άνταξίους του μεγάλου έργου, τό όποιον διά του 
Συλλόγου αύτοΰ επιδιώκεται.

ANA ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ
Νίκη του καλού φεμινισμού.— Ή  εταιρία τών Φιλο

λόγων πρόκειται νά δειχθγ τελείως περιποιητική διά τάς 
συνάδελφους της, του άλλου φύλου. ΓΙραγμα τό όποιον δέν 
έγινε άπό την εποχήν τής Georges Sand, σκέπτονται νά 
δεχθούν εις τάς προσεχείς έκλογάς μεταξύ τών μελών τής 
Εταιρίας καί μιαν φιλόλογον γυναίκα. Ή  πρότασις αΰτη

— Έχει πρόσωπον ανθηρόν καί χείλη δροσερά, όπως ένα τριαντά
φυλλο, ύγρόν άκόμη άπό τήν πρωινήν δροσιά.

— Δέν λείπουν πρίγκηπες, οί οποίοι έχουν ώραϊον στόμα.
— "Εχουν τά γαλανά μάτια του τόσον βαθειά, τόσο μεγάλη γλύκα, 

ώστε όταν τά κυττάζη κανείς, νομίζει πώς βλέπει τόν άπειρο ουρανό 
ανάμεσα άπό δύο διάφανα σαπφείρια.

— Ώ  ! ώ ! είπεν ή μοίρα, μάτια τέτοιου είδους βέβαια δέν είνε κοι
νά, θά κοπιάσης πολύ διά νά εΰρης όμοια. Ευτυχώς επειδή είμαι καλή 
καί δέν θέλω νά σέ έκθέσω εις τό νά μετανοήσης διά τήν εκλογήν σου' 
θά έχης τό δικαίωμα νά παντρευθής τρείς φορές' βεβαίως έάν δέν κα- 
τορθώσης εις τούς τρείς συζύγους νά εΰρης ένα, όπως τόν ονειροπολείς, 
τότε θά έχη βάλει ό διάβολος τό χέρι του.

— ΙΙώς ! νά παντρευτώ τρείς φορές ; είπε κοκκινίζουσα ή πριγκήπισσα
— Ό χ ι τήν ίδια ημέρα ! Θά φροντίσης νά άφήσης μεταξύ τών γά- 

μων σου τ ’ άναγκαία διαστήματα. ’Εκτός τούτου αν τόσοι γάμοι σου 
επιτρέπονται, δέν σου επιβάλλονται' τίποτε δέν σέ εμποδίζει νά υ.είνης 
εις εκείνον, όπου θά είσαι ευχαριστημένη, όπως επίσης έχεις τό δικαί
ωμα νά κάμης πολλάς δοκιμάς, καί δι’ αύτό σου έφερα τά τρία αύτά 
κιβώτια' μέσα εις εκείνο όπου είνε άπό άσήμι σκαλιστό, είνε ένα -οό- 
ρεμα από άσπρο μεταξωτό, στολισμένο μέ ταντέλλες, τό οποίον θά φο- 
ρεσης εις τόν πρώτον γάμον σου' εις τό άλλο κιβώτιον τό χρυσά, θά εΰ- 
ρής ενα φόρεμα, τό οποίον έχει τό χρώμα τού ήλιου καί τών άστρων, 
τό όποιον θά στολισθής διά νά σέ θαυμάση ό δεύτερος σύζυγος' τό φόρεμα 
τού τρίτου γάμου,—τό ώραιότερον καί άπό τά τρία άλλα—είνε κλει
σμένο μεσα εις τό τελευταίον κιβώτιον, τό οποίον είνε όλο σκεπασμένο 
άπό πολύτιμα πετράδια.

II
Έ πειτα άπό ολίγον καιρόν, ό άνεψιός τού αύτοκράτορος τής Χολ- 

κόνδης,ήλθεν εις τήν αυλήν τού βασιλέως τών Μαντακίνων, διά νά ζη- 
τήση εις γάμον τήν κόρην τού βασιλέως, τής όποιας ή όμορφίά ήτο ξα
κουστή εις όλα τά μέρη τής γής. Ποτέ κανείς δέν είχε δεί πρίγκηπα 
τόσον ώραία στολισμενον όπως αυτός ! ’Επάνω εις φορέματα άπό μετα
ξωτό άσπρο καί από τριανταφυλλιές μουσουλίνες, πού τό χρώμά των 
ήτο σαν τά σύννεφα τής αύγής, ήσαν κεντημένα διάφορα κεντήδια μέ
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έγένετο χττ'ο τύν κύριον Jules Bois, ό όποιος προήδρευε 
κοιτά τό τελευταίον μηνιαΐον ^είπνον τής Ε ταιρ ίας τών 
Φιλολόγων.

«Α ί γυναίκες, είπε, μέ τήν αξίαν των, μέ τήν ενεργητι
κότητα των, κατέκτησαν σπουδαίον μέρος εις τό βασίλειον 
τών πραγμάτων. Τάς θεωροΰμεν όμοίας μας· όφείλομ.εν λοι
πόν νά τάς μεταχειρισθώμεν ώς τοιαύτας».

Άπεφασίσθη λοιπόν άμέσως, μ.ία μυθιστοριογράφος νά λα 
βή τήν θέσιν της μεταξύ τών διευθυνόντων τήν Εταιρίαν, 
διά νά άντιπροσωπεύη και νά υπερασπίζεται τά  γυναικεία 
συμφέροντα.

Ή  εδρα τής Γεωργίας Sand θά καγαληφθη λοιπόν μ ε τ ’ 
ολίγον. Άναφέρεται ήδη τό ό'νομα τής ευτυχούς μυθιστοριο- 
γράφου, ή όποία θά λάβγ τήν τιμήν αυτήν. Λ έγετα ι ότι έ'χει 
τό παράσημον τής Λεγεώνος τής τιμής.

Ν ίκη άλλου φεμ ιν ισ μ ο ύ .— Ή Μίς Maitland Alexan
der ¿θριάμβευσε πρό ολίγου εις τούς ιππικούς αγώνας τού 
Pittsburg. Ή Άμερικανίς αύτή, ή όποία κατέχει πολλά 
εκατομμύρια καί σταύλους μέ ωραία άλογα, ,ήθελησε νά έ'χη 
τήν εύχαρίστησιν νά όδηγήσν) μόνη ένα θαυμάσιον ίππον της 
εις τήν νίκην. ’Εφόρεσε λοιπόν τήν ζακέττα  καί τό κασκέττο 
τού ιπποκόμου, έκάθισενόπως οί άνδρες έπί του ίππου της καί

μέ μεγάλην έπιδεξιότητα ¿κέρδισε τόν δρόμον.
Όποία νίκη !
Τά πουδμαοισμένα  μ α λ λ ιά .—  Λ έγετα ι ότι μαζή μέ τήν 

έπιστροφήν τής μόδας Λουδοβίκου X V I, τήν όποιαν μερικαί 
ράπτριαι θέλουν νά παρουσιάσουν κατά τήν έρχομένην άνοι
ξή — θά έπανέλθωμεν έπίσης καί εις τά  ώραία πουδραρισμένα 
μαλλιά. Διά νά ειμεθα άκριβέστεραι θά έπανέλθωμεν εις τής 
πουδραρισμένες περούκες, διότι τά φυσικά μαλλιά διά νά 
σταθή ή πούδρα, έχουν ανάγκην νά άλειφθούν προηγουμένως 
μ.έ βαζελίναν,—  τό όποιον δέν είνε πολύ εύχάριστον —  καί 
έπειτα  νά που δραρισθοΰν. Καί τότε άκόμη ή πούδρα δέν 
στέκεται καλά. Τά μαλλιά υπάρχουν κυρίαι όπου τά  που
δράρουν όχι μέ άσπρη πούδρα, άλλά μέ πούδρα ολίγον άνοι- 
κτοτέρου χρώματος άπό τά  μαλλιά των, διά νά τούς δώσουν 
κάποιαν έλαφρότητα, ή όποία πηγαίνει πολύ εις τό πρό- 

οπον.
Τό σχήμα του μ α ν τη λ ιο ύ .—  Τό σχήμα τού μαντηλιού 

έκανονίσθη άπό μίαν διαταγήν τού βασιλέως Λουδοβίκου 
X V I καί επομένως έγινε νόμιμον.

’Ά λλοτε τά  μαντήλλια ήσαν στοογγύλα, καταστοόγγυλα. 
Ό  βασιλεύς έλεεινολόγησε τήν στρογγυλότητα αυτήν,εις τήν 
όποιαν ή μύτη του δέν ήτο ευχαριστημένη, καί άπεφάσι-

μαργαριτάρια, ρουμπίνια, καί σμαράγδια. Ή πριγκήπισσα, ¿θαμβώθηκε 
άπό όλα αύτά καί δεν έφερε καμμίά άντίστασιν διά νά παντρευθή τόν 
ανεψιόν τού βασιλέως τής Χολκόνδης.

"Εβγαλε άπό τό άσημένιο κιβώτιο τό άσπρο μεταξωτό φόρεμα καί τό
I έφόρεσε μέ εύχαρίστησιν διά τόν γάμον. ’Αλλά δέν άργησε νά παρατη-
I  ρήση ότι ενα ώραίο φόρεμα δέν είνε προτέρημα, τό οποίον ήμπορεί νά
Ε έπισκιάση άλλα ελαττώματα. Ό  σύζυγός της όταν ήτο μέ τά φορε
| ματα τού σπιτιού τό πρωί, δέν έμοιαζε πλέον μέ τόν ώραίο πρίγκηπα
1. οπου είχε δεί εις τόν ύ’πνον της.Πού ήσαν τά γλυκά καί βαθειά μάτια
6  σαν τό ούρανό; "Εγινε λίγο-λίγο, πολύ μελαγχολική, έμεινε όλην την 

ημέραν μέσα εις τήν κάμαρά της, κλαίουσα διαρκώς, ώστε εκοπιασ:
■ πολύ διά νά κάμη τήν λυπημένη, τήν ημέραν κατά τήν όποιαν εμαθε, 

οτι ό σύζυγός της, ό οποίος ήτο φοβερός κυνηγός, κατεφαγώθηκε από τά 
λιοντάρια, εις τά όρη.

III
’Αφού τόν έπένθησεν έ'ξ μήνας, ήρχισε νά σκέπτεται, ότι τίποτε δεν 

Ε' τήν ήνάγκαζε νά μείνη χήρα, καί αίσθάνθηκε τήν καρδιά της νά κτοπα 
άπό αγάπην, όταν είδεν ενα ιππότην, ό όΑοίος πρό ολίγου είχε έλθει 

F εις τήν αύλήν, έπειτα άπό μίαν λαμπράν νίκην κατά τού«.εχθρού. "Οχι 
r  μόνον ό ιππότης αύτός ήτο λαμπροστολισμένος. άλλά είχε καί ώραίον 
| πρόσωπον, καί δροσερά κόκκινα χείλη. Ή πριγκήπισσα εχάρηκε πολύ 
f  όταν έμαθε, οτι ό νέος αύτός εύρίσκετο εις τήν αύλην μέ την πρόθεσιν 
Ε; νά τήν ζητήση εις γάμον καί έδίχθη εύχαρίστως τήν νεαν αύτην πρό- 
1  τασιν.

"Εβγαλε άπό μέσα άπό τό χρυσούν κιβώτιον τό φόρεμα όπου είχε 
I  Χρώμα σαν τόν ήλιο καί τά άστρα καί τό έφόρεσε κατευχαριστημενη 

Α  δια τήν τέλεσιν τού μυστηρίου. ’Αλλά δέν ήογησε νά παρατηρήση, ότι 
Ε δέν ήτο άρκετόν νά έχη μόνον ώραία φορέματα καί κόκκινα χείλη και 

Β  δροσερά ώς άνθος, διά νά κάμη τήν εύτυχίαν μιας γυναικός, άπαιτητι- 
J  κής όπως αύτή.

Ό χ ι, ό σύζυγος αύτός δέν ήτο άκόμη εκείνος, τόν οποίον είχε ονει- 
* .  ρευθή' δέν είχε τά ώραία γλυκά μάτια τά όποία έμοιαζαν μέ διάφορα 
*  ζαφείρια ! Έλυπείτο τήν ήμερα, άπελπίζετο την νύκτα, δυστυχεστατη 
»  όσον ήμπορεί νά φαντασθή κανείς, τόσον ώστε εκαμε μεγάλην προσπα· 

θειαν διά νά μήν μειδιάση άνάμεσα εις τά δάκρυα της, την ημέραν ό-

που τής είπον, ότι ό ιππότης, ό οποίος ήτο πολύ ριψοκίνδυνος καί εζη- 
τούσε όλα τά παράδοξα, ¿σκοτώθηκε μέσα εις ένα μαγευμένον δάσος 
άπό μίαν μάγισσαν.

IV
Ένα έτος πέρασε,χωρίς νά σκεφθή ή πριγκήπισσα διά νεον γάμον- αι 

δύο πρώται δοκιμαί τήν είχον πολύ άπογοητεύσει ώστε νά θελήση να 
συλλογισθή διά τρίτον' έσυλλογίζετο οτι δέν θά εΰρη ποτέ σύζυγον ο- 
μοιον μέ ¿κείνον όπου ώνειρεύετο καί ¿μελαγχολούσε. ’Α λλ’ έ·Ρα βράδυ, 
ενώ ¿περπατούσε εις μΐά δενδροστοιχία τού βασιλικού κήπου, είδε νά 
έρχεται τήν ώραν τού ήλιοβασιλέματος ένας νέος, ώραιότερος από όλους 
τούς άλλους ! 'Ητο άραγε θνητός ή κάποιος άγγελος, ό οποίος ήρχετο 
άπό τόν παράδεισον ; Έφαίνετο σαν νά ητο ντυμένος μέ τήν λάμψιν 
τών άστρων, τό στόμα του ώμοίαζε μέ τριαντάφυλλου, άλλά μέ τέτοιο 
τριαντάφυλλο οπου δεν ύπήρχε εις κανένα περιβόλι, καί όταν την ε- 
πλησίασε, τά μάτια του είχαν τόσον βαθειά τόσον μεγάλην γλύκα, ώστε 
ένόαιζε ότι έβλεπε τόν ούρανόν άνάμεσα άπό δυό διάφανα ζαφείρια. 
A ! αύτήν τήν φοράν ηύρε πλέον τόν σύζυγον, όπου εζητοΰσε ! Εύρί

σκετο έκεί, πλησίον της, όμοιος μέ τήν ώραίαν έμφάνισιν τού ονείρου 
της, όταν τής είπε μέ τήν τόσον άρμονικήν φωνήν του : «Θέλετε ώ
ραία πριγκήπισσα νά γίνετε γυναίκά μου;» ¿νόμισε ότι θ’ απέθνησκε 
άπό εύτυχίαν.

Τήν ήμέραν τής τελετής τού γάμου, άνοιξε τό τελευταίον κιβώτιον, 
τό καμομένον άπό πολύτιμα πετράδια,νά βγάλη τό τρίτον νυμφικόν φό
ρεμα, τό ώραιότερον άπό όλα.

’Αλλά, μέσα εις τό κιβώτιον, ύπήρχε ένα πολύ περίεργο φό
ρεμα,τό οποίον ήτο ένα σάβανον. Τότε ή πριγκήπισσα ήρχισε νά κλαίη, 
έννοοϋσα οτι έφθασε ή στιγμή όπου έπρόκειτο ν ’ άποθάνη. Καταλη- 
ιοθείσα άπό ένα αιφνίδιου πόνον άπέθανε πριν νά νυκτώση. Τής εφό- 
ρεσαν τό σάβανον καί τήν έβαλαν μέσα εις τό κιβώτιον άπό τά πο
λύτιμα πετράδια. Διότι κανείς δέν θά δυνηθή ν ’ άποκτήση εις αύτόν 
τόν κόσμον τήν πραγματοποίησιν τού ονείρου (του* βέβαια έδώ κάτω δέν 
υπανδρεύονται αί πριγκήπισσαι νέους πρίγκηπας, οί οποίοι έχουν θαυ
μάσια φορέματα, χείλη όμοια μέ άνθη, καί μάτια εις τά όποία μειδιά 
τό γαλανόν χρώμα τού μεγάλου ούρανού.

(Catulle Mendès).
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σεν εις το έξής νά γίνωνται τετράγωνοι. Ιδού το κείμενον της 
διαταγής :

«Τό μάκρος των μαντηλιών, τά  οποία κατασκευάζονται 
εις το βασίλειον, θά είνε δμοιον με το πλάτος».

Ή  έπανάστασις έπέρασε επάνω εις την διαταγήν αύτήν 
χωρίς νά τήν άλλάξη, άφοΰ καί σήμερον ακόμη τά  μαντήλια 
μας είνε τετράγωνα.

Αΐ προσωπίδες.—  Κατά το διάστημα δυο αιώνων, είνε 
γνωστόν, δτι οί επίσημοι δεν έξήρχοντο εις τούς δρόμους παρά 
μ.έ το πρόσωπον σκεπασμένο με προσωπίδα.

ΤΗτο συρμός ιταλικός, ό όποιος διεδόθη καί εις την Γαλ
λίαν, μετά τούς πολέμους τής ’Ιταλίας· ή μεναλεΐτέρα κυ
ριαρχία της εις την Γαλλίαν ητο κατά την εποχήν του Φραγ
κίσκου του I καί του Ερρίκου III.

Ό  κύριος ΟβΓίοβΓ, μ.άς δίδει διά την προσωπίδα πολυ
τίμους πληροφορίας.

« Ή  προσωπίς αύτη, της οποίας ό προσδιορισμός εις την 
άρχην ητο νά φυλάττη τό πρόσωπον από τάς άτμοσφαιρικάς 
μεταβολάς, ώνομάζετο επίσης «κάλυμμα της ασχήμιας».Κ α- 
τεσκευάζετο άπό μαύρο βελούδο μέ φόδραν από άσπρο με
ταξωτό, έδιπλώνετο σάν έ'να μικρό χαρτοφυλάκων καί δεν 
έκρατεΐτο άπό κανένα δέσιμον. “Έ να μικρό σύρμα ασημένιο, 
τό όποιον έτελείωνε εις μίαν μικράν μπάλα,¿τοποθετείτο εις 
τό εσωτερικόν μέρος, εις τό ύψος του στόμ-ατος καί ούτω ημ- 
ποροΰσε νά κρατείται μεταζύ των χειλέων.

« Ή  μπάλλα αύτη άλλαζε την φωνήν καί τον τρόπον 
όπου ώμιλούσαν, τό όποιον ητο προς όφελος εκείνου που την 
κρατούσε. Ε πειδή έγίνετο κατάχρησις της προσωπΐδος, τό 
1535 έ'τος νόμος τάς άπηγόρευσε, χωρίς όμως μεγάλην επ ι
τυχίαν, διότι ή χρησις των έξηκολούθησε καί μετά, άπό ολας 
τάς έπαναστάτιδας, αί όποΐαι ησαν ευτυχείς νά δύνανται νά 
συνωμοτούν ελευθέρως καί νά συνομιλούν μ.έ τούς εχθρούς των 
χωρίς ν ’ άναγνωρίζωνται». Ή  προσωπίς ητο προνόμ.ιον των 
εύγενων. Οί άστοί δεν ειχον τό δικαίωμα νά την φορέσουν. 
Σήμερον είνε τό σύμ,βολον των άπόκρεω.

Η  Κ Ι Ν Α  Ε Ι Σ  Α Θ Η Ν Α Σ

Ή Κίνα καί ή ’Ιαπωνία, οί δύω αύτοί λαοί της ’Ανατολής, άντι- 
προσωπεύονται εις τάς ’Αθήνας μέ ο,τι έχουν καλλιτεχνικόν, ’κομψόν 
καί ώραΐον διά του επί τής όόού Σταδίου καταστήματος του κ. Γεωρ- 
γιάδου. Τά 1 ίΙιο 1 ο ϊ8 τού συρμού έρχονται τώρα κατ’ εύΟεΓαν άπό τήν 
απωτάτην αύτην χώραν, καθώς καί τά ωραία σερβίτσια τού τσαίόύ καί 
τού καφφέ καί το πλήθος των κομψών σκευών καί επίπλων, τά όποια 
μαζή μέ τήν ίδιότροπον ώραιότητά των, έχουν καί τό μεγάλο πλεονέ
κτημα νά είναι εύθηνά.

Εις τήν ’Επαγγελματικήν καί Οίκοκυρικήν Σχολήν τ·ής 
Ένώσεως των Έλληνίδων, οδός ’Ακαδημίας 37, έσχημα- 
τίσθη ήδη ιδιαιτέρα τάξις καλλιτεχνικών μαθημάτων, ΟΟΙίΓβ 
ζωγραχικής, πυρογραφίας καί άγγεωπλαστικής εις τήν ο
ποίαν γίνονται δεκταί μαθήτρίαι καί διά τήν σειράν ολόκλη
ρον καί δΓ εν έκαστον ιδιαιτέρως μάθημα. Πληροφορία! εις 
τά  γραφεία τής Σχολής.

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

βίτσια κριστάφλ είχαν ολίγον λησμονηθή. 'Ό τι είναι τά  πο- 
λυτιμότερα καί τά  αιώνια, τά  κληοοδοτούμ.ενα άπό τήν γ ια - 
γ;ά.ν εις τήν εγγονήν είναι άναμφισβήτητον. Τώρα δέ μέ τήν 
πτώσιν του συναλλάγματος είναι προσιτά εις κάθε βαλάν- 
τιον. Μιαν ώραίαν καί πλουσίαν συλλογήν τοιούτων σερβί
τσιων τραπεζιού ειδαμεν εις τό Χρυσοχοειον II. Τζίνη, επί 
τής όδού Έρμου άρ. 78. Τά συνιστώμ.εν θερμ.ώς εις τάς μη
τέρας διά τά  νυμφικά κάνιστρα των κοριπσίών των καί ως 
δώρα άκόμη πρός συγγενείς καί φιλάς μελλονύμφους.

"Αλλως τε εις τό κατάστημα Τζίνη ήμποοούν οί έτοιμα- 
ζόμενοι διά νοικοκυρειό νά προμηθευθοΰν καί χρυσά καί άδα- 
μ.άντινα κοσμήματα καί σερβίτσια γλυκού καί τσαϊοΰ και 
ΙύΠύΘίοϊθ σαλονιών και γραφείων και ωρολόγια και βάζα. 
"Ολα είναι ωραία και κομ.ιζά και κατ ’ εξοχήν εύθηνά, εύ- 
θηνότατα.

Π Ρ Ο Φ Υ Λ Α Ξ Ι Σ  ΑΠΟ ΤΟΝ Τ Υ Φ Ο Ν
Τώρα μ.έ τήν νέαν πάλιν τού τύφου επιδημίαν ή προμή- 

θεια νερού καθαρού, άμ,ολύντου, υγιεινού είναι άπαραίτητος, 
όσον καί ή προμ.ήθεια ι|/0)μ ΐοϋ. Τό νερόν τής Σαρίζης τής 
Άνδρου, τό γνωστότατον διά τούς πάσχοντας άπό ψαμμιά- 
σεις καί νεφρά καί στομ.άχια, έ'γινεν άπό πολλοΰ ήδη καί τό 
ένδεδειγμ.ένον νερό τού τραπεζιού καί τής καθημερινής πό- 
σεως. Τό φέρει δίς τής έβδομ.άδος νωπότατον καί διαυγέ- 
στατον ό έπί τής όδού ’Οφθαλμιατρείου άρ. 2 κ. Μενδρινός 
ό άπό πολλών ήδη ετών ιδιοκτήτης τής άθανάτου αύτής

ηγής.

ΤΤΊΙΟΙΣ ΙΙΑΡΑΣΚΕΪΆ ΛΕΩΝΗ


