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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Καί πάλιν τά άνθη. — Ή δίς Scudery, υ'ις φεμ.ινίστρια(μετάφρ. δος Ιιίρ. 
Νικολαίδου).— II εορτή τών νεκρών είς Μόνα/ον (ύπό δο: Μαρίας lit - 
νέλη).—Τό μαραμμενον κρίνον.—Γυναικείοι συρμοί. — Ό αρ/ιτεκτων 
Μάρθας. — ’Αλληλογραφία. — Συνταγή. — Ειδοποιήσεις.—Έπιφυλλίς » 
Ό  παλαιστής.

ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ  ΤΑ ΑΝΘΗ
Έλέχθη καί έγράφη ότι δέν θέλω τάς γυναίκας άνθη, ότι 

καταστρέφω διά τής ψύχρας λογικής καί τοΰ πρακτικού 
μ.υαλοΰ τήν ποίησιν τοΰ φύλου μας, ότι κχταβιβάζω τήν γυ
ναίκα εις τόν αγώνα τής "ζωής καί τής αφαιρώ διά τοΰτο κάτι 
άπό τήν λεπτήν αβρότητα μ.ε τήν οποίαν τήν πεοιέβχλεν ή 
φύσις.

"Ολα αύτά είναι λόγια, όπως λεγη καί ό Σκίκσπηρ. Καί 
ψέματα, ψευ,ατα, ψέματα.

"Οτι ή γυναίκα δέν έχει καμμίαν ομοιότητα με τά άνθη 
άπεδείχθη, ύτό οίανδήποτε μεταφορικότητκ καί αν πάοω- 
μεν τό ζήτημ.α. Καί εκείνες ακόμη ποΰ ζοΰν είς τους γυναι- 
κωνίτες, όσον ώραίαι καί αβροδίαιτοι καί αν είναι καί όσο 
καί αν φυτοζωοΰν, ή φύσις όυ.ω; τά : υποβάλλει είς βάσανα 
καί αγωνίας καί δοκιμασίας, ώστε όχι μ.έ άνθη, άλλα μόνον 
μ.έ χονδρούς κορμούς δένδρων, ριζωμένων βαθύτατα είς τήν 
γην, νά μποροΰν νά συγκριθοΰν διά τήν αντοχήν των.

Καί όπως τά  δένδρα στολίζονται με φύλλα καί κάμνουν 
άνθη καί καρπούς, άλλα καί αντιμετωπίζουν τους κεραυνούς 
καί παλαίαυν μέ τους ανέμους καί μ.ε τά ; καταιγίδας, έτσι 
καί αί γυναίκες έχουν τήν εποχήν των τή ; άνοιςεως, ή

# — ~ ~ ~ —  
ί Διά :ά ανυπόγραφα αρθρα ) 
ίεύθύνετα ιή  συντάκνις αυτών
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όποία όμως δέν δι αρκεί αιωνίως καί τήν οποίαν διαδέχεται 
ή πάλη μέ τάς καταιγίδας καί τάς εναντιότητας τής ζωής.

Είς αύτό ή φύσις τήν έκαμεν άπλούστατχ πανομοιότυπον 
τοΰ άνδρός. Άπόδειξις δε ότι καί είς τήν δυνχμιν τών μ.υών 
άκόυ.η έλχ'/ιστχ τοΰ ύπολ,είπετα·, είναι ή συγκρισις μιαςI ' Ο 1
χωρικής τών αγρών πρός ένα άβροδιαιτον κύριον σαλονιού. 
Έν γένει άλλως τε ή μείωσις τής γυναικός κατά τήν δύνχ- 
μ.ιν τήν φυσικήν ποοέκυψε καί έκ τής τεχνητής ζωής, τήν 
οποίαν έζησε τόσους κατά σειράν αιώνας, καί άπό τόν περιο
ρισμών είς τόν οποίον τήν ύπέβαλον τά βάρη καί τά  καθή
κοντα τή : μητρότητος.

"Αλλως τε ή προηγηθείσα τής πατριαρχικής οικογένειας 
μ,ητριαρχίκή οικογένεια, ή παράδοσι: τών Άμ.χζονων, ίχνη 
τής ύπάοξεω: τών όποίοιν σώζονται μέχρι σήμ.ερον παντοΰ, 
είς τόν παλαιόν καί είς τόν νέον κόσμον, αί έξ ίσου άνδρικαί 
καί γυναικείαι θεότητες όλων τών αρχαίων περίπου λαών. 
είναι άρκεταί αποδείξεις ότι αί γυναίκες δεν ύστεροΰν είς 
τίποτε τοΰ άνδρός, ώστε νά δικαιολογηθή ή άφομοίωσις των 
πρός τό άνθος, τό πλέον λεπτεπίλεπτον καί έφημερον πράγμα 
τοΰ κόσμου.

Μένουν οί ποιηταί. Άλ.λά ποιοι π ο ιη τα ι; '(0 "Ομηρος είς 
Τ7]ν 7Γ£01 νραφήν τής Ίλιάδος κ α ί  τής ’Οδύσσειας του κάθε 
άλλο παρά μ.έ άνθη παραβάλλει τά ; γυναίκας. Διότι αί μεν 
έλεύθεοαι διοικοΰν τά  βασίλεια καί τούς οίκους τών συζύγων 
των καθ’ ολα τά  μακρά έτη τοΰ Τρωίκοΰ πολέμου, μ.ε τό 
σην τελειότητα, ώστε πολύ ολίγον αισθητή νά γίνη είς τού: 
λαούς ή απουσία τών βασιλέων των.

Ή  ΙΙηνελόπη καί τόν υίόν της Τηλέμαχον μορφώνει άνδρα 
συνετόν τόσον, ώστε νά θεωρηθή ότι ή Άθηνά ήτο πάντοτε
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ό αχώριστος σύντροφός του καί τυρός του: πολυπληθείς μνη
στήρας τη ; φέρεται μέ τήν έπιδεξιότητα καί τήν διπλωμα
τικήν πονηριάν, την όποιαν έθαύμασε καί αυτός ό παμπό
νηρος Όδυσσεύς, ύφαίνουσα καί ξυφαίνουσα τόν περίφημου 
εκείνον ιστόν.

Ή  Κλυταιμνήστρα έξ άλλου,.γυναίκα μέ θέλησιν καί χα 
ρακτήρα, φαίνεται ίση πρός τόν άνδρα της διά την σκληρό
τητα  της καί ικανοποιούσα εν πάθος της, εκδικείται συγχρό
νως μέ τόν τραγικόν θάνατόν του απαθέστατα καί ψυχρό
τα τα  τόν θάνατον της αγαπητής κόρης της.

Έν γενει δέ οί ποιηταί καί οί συγγραφείς καί της κλα
σικές εποχής καί τών κατόπιν χρόνων μάς παρουσιάζουν 
χαρακτήρας γυναικείους τόσον ισχυρούς είτε εις τό καλόν, 
είτε εις τό κακόν,¿ίστε νά άποβαίνγ) αδύνατος η σύγκρισις καί 
“ αρο(κοίωσίς των ¡κέ τά άνθη. Ή  εκκλησιαστική μάλιστα 
ποίησις, ή οποία έξήντλησε κάθε έμπνευσιν εις τούς υμνους 
τής θεοριήτορος, την ώνόμασεν εύφορον άμπελον, την «ονό
μασε σκεπήν καί στέγασμα ολιον τών ψυχών, τήν περιέ- 
γραψεν ώς (ίαστάζουσαν τόν κόσμον εις τά  σπλάγχνα της, 
ά λ λ ’ απλώς ώς άνθος, προωρισμ.ένον μόνον διά την τέρψιν 
τών ματιών: όχι. Μεταξύ ¡κάλιστα αυτών υπήρξαν οί μανι- 
ώδεις της γυναικός εχθροί, οί όποιοι δέν έφείσθησαν ούτε 
ύβρεων, ούτε εξευτελιστικών κοσμητικών επιθέτων διά νά 
χαρακτηρίσουν τάς γυναίκας τής εποχής των.

Μένουν λοιπόν οί ρομαντικοί ποιηταί, οί άνθοποιήσαντες 
τήν γυναίκα, κατά την άνοιξιν φυσικά της ζωής της, καθ ’ 
ήν επίσης καί οί άνδρες, οί τωρινοί μάλιστα, ήμποροΰν αξιό
λογα νά άνθοποιηθούν διά τήν λεπτεπίλεπτον αβρότητά των. 
Κάθε πλάσμα νεον, τό όποιον πεονα τήν πρώτην της άνοί- 
ξεώς του εποχήν, ήμπορεί κάλλιστα νά συγκριθή μ.έ ένα 
'όμορφο λουλούδι. ’Από τήν πεταλούδα που πέτα  εις τά 
τρυφερά κλαδιά έως τόν νέον καί ώραίον έφηβον που ευτυχής 
καί αμέριμνος εισέρχεται εις τήν ζωήν, έως τό κοριτσάκι τό 
άβρόν καί τρυφερόν, που ανοίγει ’μ-άτια έκπληκτα πρό του 
κόσμου καί πιστεύει εις τήν αιωνιότητα της χαράς καί τής 
ευτυχίας,κάθε ον νέον ποϋ στολίζει καί εξωραΐζει τήν ζωήν, 
ήμπορεί νά συγκριθή μέ λουλούδι.

Ά λ λ ’ όσον φεύ ! διαρκεΐ ένα λουλούδι, τόσον παρατείνε- 
τα ι καί ή ευτυχία καί ή άμεριμνησία τής νεότητας. Καί 
όσα δηλητηριώδη σκουλίκια τριγυρίζουν τά  όμορφα λουλού
δια καί χύνουν μέσα εις τά  ωραιότερα στεφάνια των τό 
σπέρμα της ασχήμιας καί της σαπίλας, άλλα τόσα πάθη 
καί κακίαι τριγυρίζουν τήν άμεριμνησίαν της κόρης, έτοιμα 
νά δηλητηριάσουν τήν ώραίαν ψυχήν της καί νά μαράνουν 
τήν αβρότητά της.

"Οταν λοιπόν μαρανθούν τά  ωραία χρώματα της άνοί- 
ξεως καί ή ζωή ζητήση από τήν γυναίκα τόν φόρον της ύ- 
πάοξεώς της καί ή οικογένεια ζητήστ) από αυτήν τό φώς της 
αλήθειας καί τής έλπίδος, καί τό γήρας τήν ψυχήν της ώς 
παρηγοριάν καί στήριγμα, από πού θά δώσν) όσα τής ζη
τούν, ά.ν δέν είναι ώπλισμένη μέ τά  γερά καί ανίκητα όπλα 
τής μορφώσεως τού νού καί τής εύγενείας τής ψυχής καί τής

εργασίας τού μεγάλου αυτού νόμου, εις τόν όποιον υποτάσ
σεται παν ο,τι έχει ζοιήν ;

ΙΙώς θά ύδηγήστ) βήματα παιδικά πού κλονίζονται, καί 
πώς θά στηρίξτ) βήματα γεροντικά πού τρέμουν, κόρη αυτή 
καί μάνα ένταυτώ , άν δέν έχγ) χέρια δυναμωμένα εις τήν 
δουλειά καί μυαλό μεστωμένο εις τήν αλήθεια, καί δν δέν 
ήμπορή νά ύψωθή από τά  πεζά καί τά  ψεύτικα, καί νά έμ- 
βαθύνγ) εις τήν ζωήν ώς άνθρωπος πού κυοφορεί εις τά  
σπλάγχνα του καί κρατεί εις τά  χέρια του τήν ευτυχίαν 
τών γενεών καί τήν δόξαν τών εθνών ;

Η Α Γ Α Α Α Η Η Η  DE SC U D ERY
Μεταξύ τών έοοταζομένων εκατονταετηρίδων τού έτους 

τούτου είνε μία τήν όποιαν οί ύπερ τής χειοαφετήσεως τής 
γυναικός δέν πρέπει διόλου νά λησμονήσουν : Είνε ή τρίτη 
έκατονταετηρίς τής γεννήσεως τής Μαγδαληνής de Scildery
( 1G07— 1701).

Η Δεσποινίς de Scudery υπήρξε μία από τάς γυναίκας 
τάς πλέον πεπαιδευμένας καί τάς μάλλον διακεκριμένας τής 
εποχής της. Υπήρξε μία άπό τάς συχναζούσας εις τό μέγα- 
ρον τού Rambouillet καί ε ί; τά  φιλολογικά σαββατά της 
έσύχναζεν ο,τι είχε τό ΙΙαρίσι τότε ώοαϊον καί ένδοξον εις 
φιλολογίαν καί τέχνας.

Τά περισσότερα άπό τά  μυθιστορήματά της καί ιδίως «ό 
Άρταμενης»καί «ό Μεγάλος Κύρος»τού οποίου ό ήοως είνε ό 
μέγας C ondé καί εις τό όποιον καί αυτή ή ιδία λαμβάνει 
μέρος υπό τό όνομα Σ απφώ»—καί «ή Κ λελία» είνε πρότυπα 
είδους καί αποτελούν εποχήν εις τήν ιστορίαν τού μυθιστο
ρήματος. Διαβάζονται πολύ σπανίοις σήμερον τά βιβλία της, 
διότι δι ’ ημάς έχασαν τό ενδιαφέρον τω ν.

Σελίδες τινές όμως αξίζουν νά μή λησμονηθούν καί ή χει- 
ραφέτησις τήν όποιαν ζητεί ή δεσποινίς de Scudery είνε 
χειραφέτησις καλή, σχεδόν αυτή ή ιδία, τήν οποίαν έπιθυ- 
¡κοΰμεν καί ημείς.

Εις τό μ.ακρύ απόσπασμα έκ τού «Κύρος ό Μ εγας», τό 
όποιον παοαθέτομεν, θά ίδουν μέ πάσην δύναμ.ιν ή Δίς de 
¡Scudery αγωνίζεται διά τήν μόρφωσιν τής γυναικός, καί 
μέ τ ί πνεύμα σωστόν καί βαθύ έμελετούσε τήν κοινωνίαν τής 
εποχής της.

Σήμερον μερικαί έδοκίμασαν ν ’ άναστήσουν τά  παλαιά 
επιχειρήματα, τά  όποια αναιρεί ή δεσποινίς de Scudery, 
έκείναι πού —όπως αί τού XVII αίώνος—περνούν τήν ζωήν 
των μέ τούς στολισμούς των καί τάς επισκέψεις των καί δεν 
απασχολούνται εις τίποτε άλλο παρά εις μιαν «μεγάλην 
οκνηρίαν».

Δ ι’ αυτό ένομίσαμεν καλόν ν ’ άναδημοσιεύσωμεν τάς 
κάτωθι γραμμάς.

«Δ ιά νά ειπω τήν αλήθειαν, δέν γνωρίζω τίποτε πλέον 
γβριστικόν διά τό φύλόν μα;, παρά νά λέγουν ότι μία γυ 
ναίκα δέν είνε διόλου υποχρεωμένη νά γνωρίζη τίποτε. Ά λλ  ’ 
άν αυτό είνε αληθές, θά έπιθυμ.οΰσα συγχρόνως νά τήν εμ 
ποδίσουν νά όμιλή καί νά μή τήν μάθουν διόλου νά γράφγ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ 3

διότι εάν όφείλν) νά γράφν) καί νά όμιλή πρέπει νά 
τής επιτρέπουν ολα όσα δύνανται νά τής φωτίσουν το 
πνεύμα, νά τής σχηματίσουν τήν κοίσιν καί νά την 
μάθουν νά όμιλή καί νά γράφ·/) καλά. Σοβαρώς, είνε τ ί 
ποτε πλέον παράδοξον παρά ξνά βλέπγι τις πώς γίνετα ι 
συνηθοις ή ανατροφή τής γυναικός; Δέν θέλουν νά είνε φ ι
λάρεσκος καί όμως τής επιτρέπουν νά ¡κανθάνν) λεπτομε
ρώς όλα όσα χρειάζονται διά τήν φιλαρέσκειαν, χωρίς νά 
τής επιτρέπουν νά γνωρίζη τίποτε άπό εκείνα, όπου ήμπο- 
ρούν νά δυναμώσουν τό πνεΰμά της καί τάς άρετάς της. Τέ 
λος όλας αύτάς τάς επιπλήξεις, τάς όποιας τής κάμνουν κατά 
τήν μικράν των ηλικίαν, διότι δέν είνε αρκετά καθαραί, δέν 
ένδύονται καλά καί δέν μελετούν καλά τά  μαθήματα τά
οποία οί διδάσκαλοί των τού χορού καί τού τραγουδιού τούς
δίδουν, δέν βεβαιώνουν αρκετά ότι λ έ γ ω ; Καί εκείνο οπού 
είνε σπάνιον είνε ότι μια γυναίκα, ή όποία δέν ήμπορεί νά 
χορευσν), παρκ ττεντε εως ες εττ} εις την ςωην της, εςοόευει 
δέκα ή δώδεκα εις τό νά μανθάνν] εκείνο τό όποιον δέν οφεί
λει νά κάμν·/) παρά πέντε έως έξη. Καί εις τό αυτό πρόσω- 
πον, τά οποίον ΰποχρεοΰται νά σκέπτετα ι μέχρι τής ώρας 
όπου θά άποθάνη καί νά όμιλή μέχρι τελευτα ίας αναπνοής, 
δέν τού μανθάνουν τίποτε άπό όσα ήμπορούν νά τό κάμουν 
να όμιλή πλέον ευχάριστα καί νά ενεργή καλλίτερα- καί άν 
παρατηρήσωμεν τόν τρόπον, κατά τόν όποιον γυναίκες πίνες 
περνούν τήν ζωήν των, νομίζει κανείς ότι άπηγορευσαν εις 
αύτάς νά σκέπτωνται καί ότι δέν υπάρχουν εις τόν κόσμον 
παρά διά νά κοιμώνται, νά παχαίνουν, νά είνε ώραΐαι, νά

μήν κάμνουν τίποτε καί νά λέγουν ανοησίας.
«Καί είμαι βεβαία ότι όλοι θά γνωρίζουν κάποιαν γυναίκα 

ή όποία είνε όπως αυτή όπου περιέγραψα. ’Εγώ τουλάχιστον 
γνωρίζω μίαν, ή όποια κοιμάται περισσότερον άπό δώδεκα 
ώρας τό ήμερονύκτιον, έξοδεύει τρείς έως τέσσερες διά νά 
ένδυΟή ή διά νά εϊπω καλλίτερον νά μήν ντυθή διόλου, διότι 
ό περισσότερος άπό αυτόν τόν καιρόν περνά εις τό νά μή κά- 
μνν) τίποτε. ’Έ πειτα  θέλει δύο έως τρεις ώρας εις τό νά κά- 
μνν) διάφορα γεύματα καί τάς επίλοιπους εί: τό νά δέχεται 
κόσμον, εις τόν όποιον δέν γνωρίζει νά πή τίποτε, ή εις τό 
νά πηγαίν/ι εις άλλους, οί οποίοι δέν γνωρίζουν τ ί νά τής ε’ί- 
πουν. Κρίνατε έ'πειτα άπό όλα αύτά άν ή ζωή τού προσώ

που αύτοΰ δέν χρησιμοποιείται καλά !
«Ε ίμαι βεβαία ότι ό λόγος τού ολίγου καιρού πού έχουν όλαι 

αί γυναίκες, είνε βεβαίως ότι τίποτε δέν άπασχολεί αύτάς, 
καί ότι άπό τά  ελάχιστα πράγματα δημιουργούν σπουδαίας 
άσχολίας. Έάν παραδείγματος χάριν μία μπούκλα τών μαλ
λιών των δέν είναι καλά φτιασμένη, τούς πέρνει περισσότε
ρον καιρόν νά τήν διορθώσουν, παρά άν έκαμναν κανένα σπου- 
δαιότατον πράγμα. Δέν πρέπει έν τούτοι; νά νομίσουν ότι 
δέν θέλω μία γυναίκα νά είνε καθαρά καί νά γνωρίζγι νά χο- 
ρεύη καί νά τραγουδή- διότι απεναντίας επιθυμώ νά γνωριζν) 
ολα τά  διασκεδαστικά πράγματα, άλλά διά νά είπωμεν τήν 
άλήθειαν, θέλω νά φροντίζουν τόσον νά στολίζουν τό πνεύμά 
των, όσον καί τό σ«μά τω ν  καί μεταξύ τού νά είνε αμαθής

καί σοφή νά προτιμ.οΰν κάτι εις τό μέσον τών .δύο αύτών 
άκρων, τό όποιον νά εμπόδιζα, νά γ ίνετα ι ενοχλητική άπό 
αύθάδη μάθησιν ή άπό ηλιθιότητα άνυπόφορον.

(Κατά το γαλλικόν) Ιί’ιο ί ι ν η  ,λ ' ικ ο λ ιι ΐϋ ν ΐ’

Μ Ι Α  Ε Ο Ρ Τ Η  ·
II εορτή τών 'Αγίων ΙΙάντων άνήκει εις τάς πρώτας όρι- 

σθεισας ύπό τής Χριστιανικής Εκκλησίας έορτάς. Κατά τόν 
τέταρτον μετά Χριστόν αιώνα, ότε είχον παύσει πλέον εις 
τήν Ρωμαϊκήν Αύτοκρατορίαν οί δεινοί τών Χριστιανών διωγ
μοί, ορίζεται ύπό τής Χριστιανικής ’Εκκλησίας, ήτις ήτο 
μια καί μόνη, κοινή δ ι ’ όλους τότε, καί άφιερούται εις τ ι 
μήν τώ ν άγιων Μαρτύρων. Ημέρα αύτής ώρίσθη ή πρώτη 
μετά τήν Πεντηκοστήν Κυριακή, ώς μέχρι σήμερον άδιασά- 
λευτον έφύλαξεν ή ’Ανατολική ’Ορθόδοξος Ε κκλησία. II 
εορτή τής ημέρας αύτής ετελέσθη πρώτον εις τό ’Ανατολι
κόν Ρωμαϊκόν κράτος, καί άπεδίδετο εις αύτήν μένας όφει- 
λόμενος σεβασμός.

Εις την Δύσιν έφθασεν αργότερα. Πρώτος ό Πάπας Ηο- 
νιφάτιος ό [V τό 610 γνωρίζει αύτήν εις τόν Χριστιανικόν 
κόσμον τής Δύσεως καί ορίζει δι ’ αύτήν ύπό τής ’Εκκλησίας 
ημέραν τήν πρωτην μετά τήν Πεντηκοστήν Κυριακήν. ’Ο 
Πάπας Πονιφάτιος ό j y  είχε λάβει τό 607 ώς δώρον παρά 
τού Αύτοκράτορος Φωκά τό έν Ρώμτ) Πάνθεον, τό περιβόητον 
τέμενος, τό όποιον ό ένδοξος τόσων μαχών νικητής καί π ι
στός τού Αύγούστου σύμβουλος, ό προστάτης τών Ωραίων

• · / - f 
Τεχνών καί Γραμμάτων«Άγριππας είχε κτίσει, άσ,ιερωσας
τούτο εις όλους τούς Θεούς. Λαβών ό Πάπα; τό περίφημον 
έθνικόν τέμενος ώς δώρον, μετατρέπει άμέσω: τούτο εις Χρι
στιανικήν έκκλησίαν καί άφιερώνει ε ί; τιμήν τής Θεοτόκου 
καί τών άγίων Μαρτύρων «Sancta Maria ad Martyres» 
ή καί Sancta Maria della Rotonda, όπως σήμερον συνη- 
θέστερον Ονομάζεται. Καί έμεινεν ή εορτή τών άγίων Μαρ
τύρων έορταζομένη εις τήν όρισθείσαν δΓ αύτήν ανέκαθεν 
ημέραν έπί δύο καί έπέκεινα αιώνας. Τό 835 ό Πάπας Γρη- 
γόριος ό IV  μεταθέτει τήν εορτήν άπό τής πρώτης μετά τήν 
Πεντηκοστήν Κυριακής εις τήν πρώτην ήμεραν τού μηνό; 
Νοευ.βοίου, ώς καί μένει πάλιν έκτοτε εις τήν Δυτικήν Έ κ
κλησίαν. Ή  έπικύρωσις όμως τής μεταθεσεως οφείλεται ε ί; 
τόν Αύτοκοάτοοα Λουδοβίκον τόν εύσεβή. Ο Αύτοκρατωρ ού- 
τος άνεννώρισε καί παρεδέχθη τήν μετάθεσιν καί τήν έπέβα- 
λεν εις τούς υποτελείς αυτού. Κατά τό 840 δε φαίνεται διά 
πρώτην φοράν ήδη σημειουμένη, μεταφερθεΐσα εις τήν I 
Νοεαβοίου, εις τό Καλενδάριον ένός Ρωμαίου μοναχού.

Ή  ήμέοα φέρει έπίσημον χαρακτήρα όχι μόνον διά τό 
σμήνος τών έορταζομένων άγίων. Είνε ήμερα άναπαυσεως 
δΓ όλου; ανεξαιρέτως άπό τά  σχολεία καί τάς Τραπέζας 
μέχοι τής έσχάτης άνθοπιόλιδος. Υπό τού όχλου είνε καί ή 
ώρισμένη ημέρα διά τούς χειμερινούς νεωτερισμούς εις όλα 
τ ά  κεντρικά τής Εύρώπης κράτη. Ή  έπαύοιον είνε ή έορτή 
τών νεκρών καί τών άνθέων, διά τά  όποια μυθώόη δαπκ»
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νώντχι ποσά ποό: στολισυ.όν τών τάφων των νεκρών. Ώ , τάι ' I ι i
άνθη ! Τά άνθη ! Οί εύγενεις διερμηνείς, τά  αβρά τής μη- 
τοός φύσεως πλάσματα, τά  κατέχοντα τό μυστήριον τής 
άφώνου έρμηνείχς, τής μεγάλης ψυχικής /χοής, του σφοδρό
τερου πόνου, των πόθων καί δακρύων, τά  λέγοντα πλειότερα 
διά τής σιωπής των και άπό τον εύγλωττότεοον ρήτορα, τά  
ψάλλοχτα εις όλους τούς ήχους τής μουσικής κλίμακάς τά 
απόκρυφα των καρδιών. Ή  αειθαλής δάφν/ι, ό μεγαλοπρε
πής φοΐνις, τό σεμνοπρεπές ίον, τό ύπερήφχνον ρόδον, τό ει
λικρινές γαρύφαλον, τό μέ τήν γλυκεϊχν μελαγχολίαν χρυ- 
σανθεμον καί τά  τόσα άλλα μέ τάς άφώνους παραστάσεις 
των καί την συμμετοχήν των εις τό πένθος των ανθρώπων.

Εκατομμύρια φράγκων και μαρκών ρίπτονται εις τά  νε
κροταφεία διά τάς ημέρας αύτάς. ΙΙοϋ καί που φαίνονται τι- 
νες σκεπτικισταί,κινοΰντες ελαφρώς την κεφαλήν’ καί ή κί - 
νησις αυτή λέγει ίσως κάτι. Ά λλά  τό φαινόμενου τοϋ άνθινου 
βασιλείου είνε ώραϊον. Καί τούτο δέν ήμπορεϊ νά άρνηθή κανείς.

II Ε λληνική ’Ορθόδοξος Εκκλησία κατά τά  εΐθισμένα 
έψαλε δοξολογίαν υπέρ ευημερίας τής A. Β. Ύψηλότητος 
του Άντιβασιλέως, καθό ονομαστική αύτοΟ έορτή ή ποώτη 
Νοεμβρίου, καί μετά τήν δοξολογίαν ή Έ λλην.κή παοοικίχ 
επί κεφαλής έχουσα τόν’Αρχιμανδρίτην της μετέβη πρός κα- 
ταθεσιν τών ώρισμένων κατ ’ έτος στεφάνων διά τούς ποώ- 
τους Βασιλείς τής Ελλάδος "Οθωνχ καί ’Αμαλίαν. Λαμπα- 
δηφορουντων όλων κατεθεσεν ή αύτοϋ αίδεσιμότης ό ’Αρχι- 
μανδριτης τούς έκ δάφνης μεγάλους στεφάνους, φέροντας 
λεύκάς ταινίας καί επί τούτων διά. χρυσών γραμμάτων «Οί 
Ελληνες». Καί άνέπεμψε τάς ύπέρ τών τεθνεώτων εύχάς· 

μετά τό Τρισάγιου δέ καί τό εΛφωνηθέν παρ ’ όλων κατά 
προτροπήν χύτου «αίωνία ή μνήμη» έπεσφράγισε τήν ε’.ς 
άνάμνησιν νεκρώσιμου τελετήν δι ’ ενός λογιδρίου, έχων ως 
θεμα καί τήν ιερότητα του μέρους, παρά τούς σαρκοφάγους 
τών φιλελλήνων Βασιλέων, καί τήν δύσκολου θέσιν, εις ήν 
εύρίσκεται σήμερον ή ΙΙατρίς. Έσκιχγράφησε μέ θερμάς φρά
σεις τήν κρίσιμου ώραν διά τήν Ε λλάδα , τήν μή δυνχυ.ένην 
νά έπαρκέσγ) εις τά  πάσχοντα τέκνα της καί προέτρεψε τούς 
έν τή αλλοδαπή Έ λληνας, όπως έ'καστος κατά καθήκον 
προσελθν) τό κατά δύναμιν αρωγός αυτής. Μετά ταϋτα με- 
τεβη μετά τής Ελληνικής πάντοτε παροικίας εις τόν μεγα
λοπρεπή τοΰ άγιου Βονιφατιου ναόν πρός κατάθεσιν του χύ
του έκ δάφνης στεφάνου έπί του τάφου του πκσιγνώστου 
διά τήν άγαπην του πρός τήν Ελληνικήν αρχαιότητα καί 
τέχνην Λουδοβίκου τοϋ I, πατοός τοϋ αειμνήστου "Οθωνος.

Έν Μονάχοι Mania Π ενέλλη

ΤΟ ΛΙΛΒΛΛΙΜΙό\0\ ΚΙΊ\0\
(Συνέχεια)

Η Αννα, όσον ό Στέφας ώμιλοϋσε, ερρουφοϋσε τά λόγια 
του ως ένα θαυμάσιον τονωτικόν. ’Ησθάνθη διά υ.ιάς οτι αί 
δυνάμεις της επανηρχοντο, οτι την στιγμήν αυτήν ήμποοοϋσε 
νά σηκωθή, νά τρέξγ, νά φωνάξν), νά γελάσγ, νά κάμη τά 
πλέον δύσκολα καί επίπονα πράγματα. Μίτο λοιπόν αληθι
νός θεός ό άνθρωπος αυτός καί μόνον αε τά  λόγςα του ένιά -

τρευεν; Ένθυμηθη τήν παραλυτικήν που ’σηκώθηκεν έξαφνα 
από το κρεββάτι της, διότι ό Χριστός τήν είχε διατάξη καί 
διά μιας ενώ ό Στέφας έπερίμενε νά απαντήση εις ό,τι τής 
έλεγεν, αυτή έπετάχθη επάνω, άρπαξε το χέρι του καί άρ
χισε νά τό φιλή μέ λατρείαν, μέ πάθος, μέ κκτάνυξιν.

Εκείνος ζαλισμένος, σαστισμένος, συγκινημένος, χωρίς νά 
χάσγ) καιρόν, έτράβηξε τό χερι του, αγκάλιασε τό νέον καί 
λεπτό σώμα τής κόρης, τό έσφιξεν εις τό στήθος του καί άρ
χισε νά την φιλή τρελλά εις τά  μάτια , εις τό μέτωπον, εις 
τό στόμα.

Ά λλά  έξαφνα, ώς νά είχε μετανοήσει διά τήν παραφο
ράν του αύτήν, ώς νά ήσθάνετο τύψεις συνειδήσεως δι ’ ό,τ! 
ε'καμνε, τά  χέρια του έχαλαρώθησαν, τά  χείλη του άπεμα- 
κρυνθησαν από τό πρόσωπον τής κόρης, τήν όποιαν άπέθεσε 
καί πάλιν εις τό κρεββάτι της ώς πριν, χωείς νά ξέρν) πλέον 
καί ό ί'διος τ ί έκαμνε καί πώς θά ¿τελείωνε ή σκηνή αυτή, 
ή τόσον απροσδόκητη.

Ά λλά  διά μιας ό επιστήμων ήρχετο νά διορθώση τό κα
κόν, τό όποιον έκαμεν ό άνθρωπος. Είχε πλέον τήν βεβαιό
τη τα  ότι ήΆ ννα  έπχσχεν από υστερίαν, ότι ήτο εύκολωτα.τη 
εις υπνωτισμόν καί ¿>ς έμπνευσθείς διά μιας τήν διέταξεν 
ευθύς άποτόμως νά κοιμηθή. Ουδέποτε εις τήν ζωήν του είχε 
καμη πειράματα ύπνωτιστικά , ά λ λ ’ ούτε είχε καταγίνει 
είδικώς μέ τόν κλάδον αυτόν τής ιατρικής. Ά λ λ ’ αί συνέ- 
π εια ι τής .πραξεως του, τάς όποιας εις μίαν στιγμήν έφαν- 
τασθη φοβεράς, τόν έκαμαν νά προστρέξν) μέ τόσην θέλησιν 
καί επιμονήν και δύναμιν ψυχικήν εις τό καταφύγιον τοϋ 
τεχνητοϋ ύπνου, έίστε μέ τήν πρώτην λέξιν, μέ τήν π^ώ- 
την διαταγήν ποϋ έδωκεν εις τήν ’Άνναν, ή κόρη άπεκοι- 
μήθη.

Μόλις ό Στεφας ήσθάνθη δτιή κόρη άνέπνεε δυνατά καί κανο
νικά ώς άνθρωπος που κοιμάται βαθειά, έπετάχθη έξω από τό 
όωματιον ανήσυχος, νευρικός, δυσαρεστημένος υ.έ τόν εαυτόν
του. Τι τοΰ συνέβαινε λοιπόν καί τ ί αί όλίγαι έκείναι στιγ-< ” ί
¡/.αι του χτεχαλυπτχν ’ΑΥ^ττουτε τ) <5έν αγαπούμε
την Ά[λαλίαν; Καί πώς ολίγην ώραν πριν, ήσθάνετο τοσον 
πόθον καί τόσην χαράν νά μένγι μαζή της καί άπεσπάσθη μέ 
τόσην αδημονίαν από τήν εύχαρίστησιν τής συνομιλίας των, 
τής τοσον τρυφεράς ! Καί πώς τωρα πάλιν, χωρίς καλά, καλά 
νά είχε περάσγ μισή ώρα, εύρέθη μέ τήν ’Άνναν εις τήν άγ- 
γκαλια του ευτυχής ’σαν τοελλός,μέ μίαν δόνησιν τής ψυχής 
του μεγάλην,μέ ένα κλονισμόν τοϋ είναι του όμοιον τοΰ όποιου 
δέν είχεν αισθανθή ποτέ έως τήν στιγμήν εκείνην. Καί τί 
θα συνεβαινεν επειτα  οταν η Αννα θα εφυπνοϋσε καί θά εν
θυμείτο ; Και τ ι θά ελεγε τωρα εις την Αμαλίαν, ή όποία 
ευτυχώς είχεν άπομακρυνθή από τόν μικρόν διάδρομον, καί 
δέν θά είχεν ίσως άντιληφθή ό,τι είχε συμβή μεταξύ τών 
διυω νεων.

Έρρίφθη εις τόν καναπέ, εις τόν όποιον είχε προτήτερα 
αναπχυθ/) Αμαλία και ησθανθη το χρώμα τής ιριδος, το 
οποίον έσκόρπιζε καί άφινε πάντα  όπίσω της άπ ’ όπου καί 
αν ετερνοϋσε. Έπροσπαθοΰσε να συγκεντοώση τάς σκέψεις 
του, νά μελετήση τόν εαυτόν του, νά πεισθγ έπί τέλους διά
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τά χίσθήμχτά του, άλλά δέν τό κατώρθωνε. Τό άρωμα εκείνο 
τοϋ ένθύμιζε τά  φιλιά τής ημέρας, τά  όποια και πχλιν τον 
έκαιχν καί τόν έπανέφεεαν ποός τήν Α μαλίαν. Ά λλα  ηIV  ̂ '
’Άννα τότε ; Καί ή γλυκεία ευτυχία ποϋ είχεν αισθανθή, 
τώρα δά, μόλις προ ολίγου, όταν έκράτησεν εις τό στηθός 
του τό τρυφερόν καί αδύνατον πλάσμα;

Βήματα έλαφρά, άλλά βιαστικά τόν άπέσπασαν άπό τας 
σκέψεις του. ’Ητο ή Ά μάλια  ποϋ έπανήρχετο νά μάθτ, πώς 
ή τον ή Ά ννα  καί νά είδοποιήσγι τόν Στέφαν ότι θά έτρωγαν. 
’Επειδή ήτο σκοτεινά δέν τόν άντελήφθη εις τόν καναπέ. 
Ώς δέ νά είχε κάποιο προαίσθημα τοϋ τ ι ήτο δυνατόν νά 
συνέβαινε μεταξύ τών δύο νέων, όσον έπληόίαζεν εις τό δω- 
μάτιον, τόσον έπεριπατοΰσεν έλχφρότερχ, τόσον έπροσπαθοΰσε 
νά μήν άκουσθή. ’Εμπρός μάλιστα εις τήν πόρτα τοΰ δω
ματίου έστχμάτησεν, ¿»ς νά έπερίμενε νά άκουσγι κάτι να 
άνακαλύψν) ίσως κανένα μυστικό.

Ό Στέφας τήν είδε καί έννόησεν άμεσως την σκεψιν της. 
Τόν κατέλαβε μάλιστα κάποια άνησυχία με τήν ιδέαν οτι 
ενδεχόμενον πριν νά είχεν άντιληφθή ό ,τι είχε συμβή και 
δι ’ αυτό έφυγε, διά νά άποφύγη κάθε άπότομον ρήφιν. Η 
καρδιά του άρχισε νά κτυπα εις τήν ιδέαν αύτήν καί ό φό
βος ότι ήτο δυνατόν νά έκληφθή ώς άτιμος άνθρωπος τόν χπηλ- 
πισε. Δ ι ’ αύτό καί δέν είχε τό θάρρος νά κινηθή άπό τήν θε- 
σιν του, ά λλ ’ ούτε νά όμιλήσΥ) τής Α μαλίας, γ ιά  νά τής είπή 
ότι εύρίσκετο έκεί. Ή  υπηρέτρια ή'ρχετο άπό ’πισω της με 
ένα κερί αναμμένο, τό όποιον έτοποθέτησεν επάνω εις ένα 
τραπέζι πλησίον άκριβώς εις τόν σοφά, όπου ήτο ξαπλωμέ
νος ό Στέφας.

Τότε ή Ά μ άλ ια  είδε τόν Στέφαν, ό όποιος φυσικά έσπευσε 
νά σηκωθή καί νά διατάξνι τήν άπομάκρυνσιν τοΰ φωτός άπό 
τό δωμάτιον τής άσθενοϋς.

—  ΙΙώς ε ίνα ι; ήοώτησεν ή Ά μ άλ ια , βλέπουσα μέ ήσυ- 
χον τώρα βλέμμα τον νέον. Άπεκοιμηθη ;

— Ναί, είπεν ό Στέφας, τής έπέβαλα νά κοιμηθγ καί 
κοιυ.άται. Τό κατόοθωμ,ά του ώς ύπνωτιστοϋ τόν έκαμε διάι * ι Τ ι
μιας νά λησμονήση ολας τάς σκεψεις καί τούς ενδοιασμούς 
του. Μέ τήν έμφάνισιν τής Ά μάλιας, ή όποια έφαίνετο νά 
μή ύπωπτεύθη τί είχε συμβή, υστέρα από τήν άγωνίαν του 
τής στιγμής, έλαβε πάλιν τό θάρρος του, άνεκτησε τήν ψυ
χραιμίαν του καί ώς άνθρωπος ποϋ έκαμε μόνον ένα άνήσυ- 
χον, περίεργον, άλλά καί εύχάριστον ό'νειρον, τούς ήκολού- 
θησε έως κάτω . Έ δωκε μόνον προτήτερα διαταγάς εις τήν 
καμαριέραν νά καθήση ήσυχη καί μόνον, έάν ή άρρωστη έζή- 
τει τίποτε ή έφαίνετο άνήσυχη νά τόν έφώναζε.

‘Ο γέρων ιατρός είχε λησμονήσει και την άρρωστην καί 
τόν κόσμον όλον, διότι είχεν άρχισει πάλιν συζητησιν διά τά 
ζήτημα τής καταστροφής τών παιδιών εις τά  σχολεία, καί 
αόνον όταν είδε τόν Στέφα ένθυμήθη τήν δασκαλίτσα, όπως 
έλεγε τήν ’’Άνναν.

Ό  Στέφας ¿»μίλησε τώρα ενώπιον τοϋ καθηγητοϋ του με 
κάποιαν δειλίαν διά τό ύπνωτιστικόν του κατόρθωμα. Μό
λις τής είπα νά κοιμηθή, είπεν, έκλεισεν άμεσως τά  ’μάτια 
της καί έκοιμήθη ήσυχα, χωρίς ταχυκαρδίας πλέον καί άνω-

υ.αλίας τής κυκλοφορίας, ’σαν νά μήν είχε συμβή τίποτε.
Ό  υπηρέτης άνήγγειλεν ότι τό φαγητό ήτο έτοιμο καί ό 

γιατρός ίπποτικώτατος έδωκε τό μπράτσο του εις την κ. 
Μοίρα καί τήν έφερεν εις τήν τραπεζαρίαν.,ΊΙ Ά μ άλ ια  έδωκε 
'ό ένα χέρι της είε τον Στέφα καί τό-άλλο εις την Μ'.να και 
ί τοείς μαζή τρεχάτοι καί εύθυμοι έπροηγηθησκν τοϋ για- 

τοοϋ, ό όποιος άρχισε νά τούς μαλώνιρ δήθεν, διότι κατε- 
στρεψαν τήν έντύπωσιν ποϋ θά έκαμεν εις τόν υπηρέτην του 
ή επίσημος είσοδός του μετά τής κ. Μοίρα. Είμαι τόσον 
άγριάνθρωπος, έλεγε γαλλ ικά , ώστε ποτε μου δεν εσυνο»- 
δευσα καν γυναίκα. Φαντάζεσθε λοιπόν τι θά έσκεπτετο, άν 
κέ τά  γέλοια καί τά  τρεχάματά σας, δεν τόν εμποδίζατε νά 
μάς παρατηρήσγι.

Τό γεΰμα υπήρξε πολύ εύθυμον. Η ’Άννα είχεν εντελώς 
ξεχασθή καί άπό τόν Στέφα άκόμη2 ό, όποιος έφαίνετο ξε- 
τρελλαμένος μέ τήν Ά μ ά λ ια .’Εκείνη ήτον υπερβολικά ζωηρά 
καί ευχαριστημένη, όπως είναι συνήθως οί άνθρωποι τοΰ χα- 
ρακτήρός της, οταν εύρίσκωνται εις τόν δρόμον τής ευτυχίας. 
Δέν άνησυχοϋσε πλέον διά τήν "Ανναν, διότι ήσθάνετο ότι ο 
Στέφας δέν είχεν εννοήσει τίποτε καί ότι ήτο τοσον ερωτευ
μένος μαζή της, ώστε δέν υπήρχε κίνδυνος. Αλλως τε με 
ολην τήν καλωσύνην της πρός τό πτωχό κορίτσι, δεν ήμπο- 
ροϋσε νά φκντκσθή ότι μεταξύ αύτής και εκείνης θα ήτο δυ
νατόν νά ύπάρξγ σύγκρισις. Η ’Άννα ώς άρρωστη είχε τό 
δικαίωμα νά. τήν έπιμεληθή καί τήν συμπαθήσγ) κάθε για - 
τρός. Ώς κόρη όμως νέα καί ώραία. δέν τήν έφαντάζετο ικα
νήν νά άγαπηθή σοβαρά καί μέ βλέψεις γάμου άπό άνθρω
πον ώς τόν Στέφα.

"Οταν έτελείωσε τό γεΰμα καί ό υπηρέτης έφερε μια μπο- 
τ ίλ ια  Champagne, τής όποίας μόνον ή χρυσή κεφαλή έπρό- 
βαλεν επάνω άπό μίαν κατάλευκη λινή πετσετα , ή Ά μαλιχ 
έσκυψε καί '/.άτι είπε εις τό χύτί τοϋ Στεφχ. Αύτός εσταθη, 
έσυλλογίσθη γιά  μχά στιγμή καί έπειτα  έστράφη πρός την 
μητρυιά του, <’»ς νά ήθελε νά τήν συμβουλευθή γιά κατι. Ή  
Ά μ άλ ια , ή όποια παρακολουθοΰσε τό βλέμμα του, εννόησε 
τήν σκεψιν του, καθώς καί ή κ. Μοίρα, η οποία επήρε το 
άφροστεφανωμένο ποτήρι της καί άφοϋ ήπιεν εις την υγείαν 
τοϋ γιατροϋ, έπειτα  ήπιε καί εις τούς γάμους τών παιδιών. 
Ώς δέ οί δύο νέοι νά έπερίμεναν τό σύνθημα αύτό,έστραφη- 
σαν ό ένας ποός τόν άλλον, έτρίγκαραν τά  ποτηριά των καί 
έπκνέλχβαν καί οί δυό μαζή με φωνήν άποφασιστικην ; και 
στους γάμου ς  μ α ς  !

Ή  ώρα ή καλή, είπεν ό γιατρός, καί εγώ κουμπάρος, άν 
υ.έ θέλετε, άν καί έφαίνετο νά άμφιβάλη, άν οί νεοι άστει- 
εύοντο ή έσοβαρεύοντο. Ο Στέφας όμως, ό όποιος διά μιάς 
έσκεοθη οτι μόνον άν έλάμβανε μιαν οριστικήν άπόφχσιν τήν 
στιγμήν αύτήν θά έσώζετο άπό τήν συμπάθειάν του πρός τήν 
’Άνναν, έτεινε τό ποτήρι του πρός τό τοϋ γιατροϋ : Μάλι
στα, δεχόμεθα μέ εύγνωμοσύνην, καί προτείνομεν οί γάμοι 
νά γείνουν εις τήν ώραίαν αύτήν έξοχήν.

Ή  κ. Μοίρα, ή όποία τόσον είχεν όνειροπωλήσει τόν γά 
μον αύτόν, έφαίνετο ’σάν νά μήν έπιστευέν εις ό ,τι ήκουσε, 
τόσον κίφνιδίως είχαν άλλάξει τά  πράγματα· εϊξευρεν ότι ή
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Άρ,αλία μςά ήυ.έρα ττριν είχεν όριστικώς άρνηθή παροριοίαν 
πρότασιν τού νεου, επειτκ  είχε καταλάβει ότι αύτός ?.ΐχε 
Αυσαρεστηθή καί εκδικούμενο; ¿περιποιείτο τόσον την "Αννα, 
ώστε νά. ανησυχήση καί κύτη η κ.Μοίρα.Καί έξαφνα τώρκ μ.έσα 
εις ολίγε; ωρες τχ  πράγματα είχαν τόσον αλλάξει, ώστε 
χωρίς πολλά; σκεψεις καί συνενοήσεις καί διατυπώσεις έλάμ- 
βζναν και οί δυω την μεγάλην αύτήν άπόφασιν. "Όπως δή
ποτε ητο ευχαριστημένη διά τό άπροσδόκητον αυτό απο
τέλεσμα, <5εν η'Οελεν όμως και νά έπιμείνν) εί: τό ζήτημα 
αυτό, ά λ λ ’ ούτε νά έπέλθουν εξηγήσεις ενώπιον του γιατρού 
καί νά φανη τό πράγμα προσχεδιασμένο καί έτοιμκσμενο 
από πριν.

Εκλεισε λοιπόν την ομιλίαν κύτην με σοβαρότητα τσρε- 
φομένη πρό; τόν Σ τέφ α : Αέν είναι πρωταπριλιά σήμερα, 
Στεφα, καί εχετε καί οί δυώ σας- ό'λο τόν καιρό ακόμη νά σκε- 
φθήτε γσά ενα τόσο σοβαρό πραγμα.

Τι ! ευρίσκετε πώς είναι πολύ νέος, είπεν ό γιατρός. Καλέ 
τ ι λετε ; Ή μικρός, μικρός παντρέψου, η μικρός καλογερέψου, 
όπως λέει καί η παροιμία. Νά! εγώ! Για νά μην παντρευτώ 
μικρός, μικρός, έκζλογέρεψα είπεν ό γιατρός. Καί ό θεός ξέ
ρει άν διψούσα καί εγώ γ ι ’ αγάπην καί γ ια  οικογενειακή 
ζωή. Μά εγώ όταν αγάπησα ήμουν πτωχός καί δεν μέ 
ήθελαν...

Ε Π Ι Φ Τ Λ Λ Ι Σ

Ο Μ ΟΝΟΜ ΑΧΟΣ
— Ζήτω ό Καίσαρ . . . ,
Γο πλήθος των μονομάχων έπιρνούσεν εμπρός άπό τό χύτοχρατορικόν 

ΟεωρεΤο', καί καθένας χκιρετών μέ σεβασμόν έπανελάμβανε τόν κχθιε- 
ρωμενον χαιρετισμόν. Μαλθακοί; καθήμενος ό αύτοκράτωρ, μέ τά μάτια 
μισοκλεισμενα, ήκουε τόν αόριστον θόρυβον του καθημένου πλήθους εις 
τό ιπποδρόμων. Ήτο καθώς ό θόρυβος της θαλάσσης. Ό λη ή Ρώμη εύ- 
ρισκετο εκεί1, καί διά μέσου του διαστήματος τη; κονίστρας ευ αίνοντο 
τα πολύχρωμα φορέματα του πλήθους καί ώς μικρά άχροα στίγματα τά 
πρόσωπα.

— Ζήτω ό Καίσαρ . . . .
II φρασις ηκούετο μονότονος, αλλ’ ό αύτο ράτωρ δέν έπρόσεχε κα1 

επαιζε μέ τά μαλλιά μιας μελαχροινης αύλικής. Καί όμως έπεονούσαν 
εμπρός του οί διάφοροι παράδοξα ώπλισμενοι άγωνισταί. Οί Θράκες 
εκρατουσαν τά μικρά σπαθιά τους καί τάς στρογγυλά; ασπίδας τους. 
' Αλλοι αθληταί μέ τά δίχτυα εις τόν ώμον καί μέ την τρίαιναν εις τό 
χέρι. ΙΙερίεργοι περικεφαλαίας εσκέπαζον τά κεφάλια τους, πανοπλία1 
όχι πλήρεις εσκέπαζον κατά τό ήμισυ τά σώματά τους.

Εις τό πλήθος, προσπαθών νά μ. ι κράνη τά Βήματά του, διά να ήμπο- 
ρή ν ’ ακόλουθη τά των πλησίον του,ήρχετο ό άθλητής Κεχρωος. Ό ένας 
έδειχνε εις τόν άλλον τό υψηλόν άνάστηυά του καί τά δυνατά χέρια του.

— Είνε βέβαια εκείνος.
— Τόν αναγνωρίζω, μά τόν Αία ! ΓΙόσες φορές δέν τόν είδα νά λαμ- 

βάνη μ,ερος εις τά αγωνίσματα, έστω καί αν ή περικεφαλαία του έκου- 
πτε τό πρόσωπον.

— ’Αλλά τι γυρεύει μεταξύ του πλήθους των μονομάχων ; αύτός 
είνε μοναδικός εις τήν πάλην καί τήν πυγμαχίαν.

— Σιωπή, λέγουν οτι ήθέλησε νά δοκιμάση . . . .
Αί συζητήσεις έξηκολούθουν, ένω ό Κεχρωος, ό Γαλάτης, μέ όλον 

τόν πέριξ θόρυβον, ήτο μόνος μέ τόν εαυτόν του καί ενώ πεεπατούσε 
έσκέπτετο

"Αχ ! πόσον ωραία μάτια είχεν άλλοτε ή μητέρα του Brennilis !

Γ Υ Ν Α Ι Κ Ε Ι Ο Ι  Σ Υ Ρ Μ Ο Ι
Ω χειλών είνε ή νεκρά περίοδος τής φύσεω-, αλλά καί ή 

ζωηρότερα εποχή τής κινήσεω., τής εργασίας, τών διασκεδά
σεων καί κοσμικών απολαύσεων.Είναι ή εποχή τής πολυ
τελείας, τής έπιδείξεως ωραίων πραγμάτων, τής μεταρρυθ- 
μίσεως τής μόδας, τής ζωής τής τεχνητής, άλλα ν.αί τής 
πολυ απολαυστικής διά τήν νεότητα ιδίως.

Πόσα κοριτσάκια, άκόμ.η πέρυσι που έπαιζαν κούκλες, 
φέτος έτοιμάζονται νά φανούν εις τόν κόσμον, νά χορέψουν, 
να κάμουν μουσικήν μαζή μέ τούς μεγάλους. Εις άλλους το 
πους, οπού αί πρώται τών θεάτρων δίδουν τό σύνθημα τών 
χειμερινών συρρ.ών καί αί μεγάλαι ηθοποιοί παρουσιάζονται 
ως τά  νεα μοντέλα τών διασημοτέρων ραπτών και ραπτριών 
ή εποχή αύτή είναι ή κ α τ ’ εξοχήν εποχή τών μεγάλων καί 
ισχυρών συγκινήσεων, άλλα καί τών υπέρογκων εξόδων.

Υπάρχουν αίφνης γυναίκες, αί όποίαι δέν νομίζουν οτι 
έχουν άλλον προορισμών εις τόν κόσμον παρά νά έξοδεύουν 
κάθε χρόνον μυθώδη ποσά διά φορέματα καί καπέλλα. Ή 
ζωή των είναι μία σειρά επιδεικτικών παραστάσεων, κατά 
τά ; οποίας άμίλλώνται καί συναγωνίζονται εις έπίδειξιν εν
δυμασιών πολυτελών καί ωραίων.

Ό λ α ι αύταί κάανουν αύτήν περίπου τήν εποχήν τήν έμ-

εφαίνοντο εις τό πρόσωπόν της, σαν δύο μεγάλες σταλαγματιές γαλανού
νερού.

Είχε ελθει από μακρυά, άπό τήν Έλληνικην χώραν βεβαίως. Ιναί ό 
Κεχρωος ενθυμείτο την εφηβικήν ηλικίαν του βεβαίως καί τά πρώτα 
αθλητικά του κατορθώματα, τις βαρειές πέτρες που έφερνε μέ υπερηφά
νειαν εις την μ.ητέρα του καί τον αδελφόν του διά να τούς δείξη τήν δύ- 
ναμίν του. Ή Brinnilis έχαμογελούσε μέ γλυκύτητα. Τίτο ψυχή μορ- 
φωμ,ένη, κόρη κάποιου πλουσίου Έλληνος, τήν όποιαν έφερεν εκεί ή 
τύχη τού πολέμ.ου.

Ό αδελφός τού Κεχριόου, Cleder, είχε κλίσεις ειρηνικά;. II Brin
nilis τον εδίδαςεν άνάγνωσιν καί τήν τέχνην τού νά χαράσση τά γράμ
ματα επάνω εις πλάκες άπό κερί" έξησκεϊτο εις αύτό όταν εύκκιροϋσεν 
από την εργασίαν τών αγρών, ενω ό Κεχρωος έτρεχε τά όρη καί έγυ- 
μνάζετο εις τό νά σηκάνη βάρη. Αιά νά παίξουν καμμιά φορά οί δύο 
αδελφοί έπάλευαν μαζή. Σχεδόν αμέσως ό Cleder εζητούσε τήν ειρή
νην. Ή αδύνατος ιδιοσυγκρασία του δέν άντεΐχεν εις τά δυνατά καί 
νευρώδη χέρια τού άδελφού του. Μίαν ημέραν καθώς τόν έρριψε κατά 
γής ίκτύπησεν έπάνω εις μίαν πέτραν. Τό αίμα ήρχισε νά τρέχη· ό 
Κεχρωος, ό όποιος ελάτρευε τόν άδελφόν του, ήσθάνθη απεριόριστον λύ
πην καί άπεφάσισε νά μήν παλαίση πλέον μαζή του. Ή πληγή ίατρεύθη 
καί δεν έμεινε παρά μιά μ,εγάλη ούλη εις τόν αριστερόν βραχίονα. Ίϊν 
τούτοι; ό Κεχρωος έγένετο ένδοξος εις τά πέριξ μέ την δύναμίν του. 
Μίαν ημέραν είπε εις την μητέρα του :

— Αέν μέ έχετε ανάγκην διά τήν καλλιέργειαν τών κτημάτων, ό 
Cit'd· r καί οί ύπηρέται είνε περισσότερον άπό άρκετοί. Θά ύπάγω εις 
την Ρώμην.

— Κίς τήν Ρώμην ; Καί τι θά κάμη; ;
— Διά νά θριαμβεύσω εις τούς αγώνας τού ιπποδρομίου.
Καί έδειχνε μέ ύπερηφάνειαν τά δυνατά χέρια του.
— Αέν είσαι ήσυχος εις τήν μικράν χώρα μας ; κοντά μας ς
— Ναι, απεκρίθη ό Κεχρωος, άλλ’ επιθυμώ τήν δόξαν.
Ηλθεν εις τήν Ρώμην, άφού έγκατελιπε τήν μητέρα του, ή όποια 

εκλαιεν. Έπέρχσε τό διάστημα, τό όποιον τόν έχώριζεν άπό τήν κυρί
αρχον πόλιν."Εφθασε πτωχός, χωρίς τίποτε, καθώς ένας ζητιάνος, άλλά

ε φ η μ Ε ρ ι ς  Τ ω ν  κ υ Ρ ι ω Ν

φάνισίν των ε ί; τάς απογευματινά;, ' εις τά  θέατρα, εις τά  
γεύματα καί τάς ύποδοχάς καί δίδουν τόν τόνον τής μόδας, 
τήν οποίαν "αί άλλα ι, αί λογικώτεοαι,εξελέγχουν, καθορίζουν 
καί κανονίζουν σύυ.φωνα μέ τήν καλαισθησίαν των καί ι/.έ τά 
μέσα τά  όποια διαθέτουν.

Φέτος έξαφνα,-άπό τό ξεκαθάρισμ.α αύτό, έπεκοάτησε και 
έπεβληθη ή κολλητή εις τό σώμα φούστα, συρμό; έκ τών 
ώρζιοτέρων διά τήν αισθητικήν του γραφικότητα καί χάριν. 
Ό σαι γυναίκες έχουν σώματα ωραία, πρέπει νά είναι εν
θουσιασμένα'. μέ τήν μόδαν αύτήν, ή οποία άφοϋ ακόλου
θη ση τήν σωμ.ατικήν γραμμήν εις τάς τοραίας καμπύλα ;, 
έπειτα πτυχόνεται καί ντραπάοεται πρός τά  όπίσω καί τ ε -  
λειόνει πρός τά  κατο> πλουσία εις πτυχάς καί εις στολί
σματα καλλιτεχνικώτατα . Τά φορέματα τών επισήμων πα 
ρουσιάσεων γίνονται μ,ακρύτατκ καί εμπρός καί εις τά  π λ ά 
για , ενώ πρός τά  όπίσω καί εις τό μέσον σχημ.ατίζεται μ.ιά 
μ,υτερή ούρά, εύκολοκίνητος, ή οποία δεν εμποδίζει ούτε εις 
τόν χορόν ακόμη, τόσον είναι ελαφρά, κομψή καί περιω- 
ρισμ.ένη.

Τά μονοκόμματα μέ τό κορσάζ φορεμ.ατα επανήλθαν καί 
πάλιν, <υς εξακολουθούν νά φωροϋνται ή φούστες συνεχιζό- 
μεναι εις τόν μπούστο μέ κορσιλέ καί μέ ύποκαμισάκια 
σχήματος εϊτε ’Ιαπωνικού ε’ίτε αρχαίου Ελληνικού. Έ ν γέ-

πάντυτε ωραίος σαν Ηρακλής. Τά περίχωρα τής Ρώμης αντήχησαν 
κατ’ άρχάς άπό τήν φήμην τών άθλων του, έπειτα επαρουσιάσθη εις τόν 
ποόεδοον τών αγώνων καί εστάλη εις τάς κονίστρας.

’Από τότε ε’ις κάθε εορτήν έπάλευε με τούς άλλους άθλητάς τούς 
αλειμμένους με λάδι. Κανείς δέν κατώρθωσε νά τον νικήση, ούτε εις 
τήν πάλην, ούτε εις τήν πυγμήν.

Τέλος έπειτα άπό δύο έτών διαρκείς θριάμβους, έγένετο δεκτός ιός μο
νομάχος, χωρίς νά εντραπή διότι θά εύρίσκετο μεταξύ σκλάβων, ύπερή- 
φανος μόνον διά τήν δύναμίν του καί βέβαιος διά τήν προσεχή νί
κην του.

Ά λλά δυνκταί φωνχί τόν εκαλούσαν. Ό Κεχρωος έξύπνησεν από τό 
ονειρον. Άπό τό άντίθετον υ,έρος τής κονίστρας ήρχετο ό αντίπαλος τόν 
,όποΤον τού είχον ορίσει, ενας αιχμάλωτος τού πολέμου, τόν όποΤον πρό 
ολίγου είχον συλλάβει τά στρατεύματα. Ό  άθλητής έβάδισε πρός συνάν- 
τησίν του.

Εις άπόστασιν πέντε βημάτων, οί δύο άνδρες έμειναν παρατηρού.ντες 
ό ενας τόν άλλον' Καί οί δύο είχαν σκεπασμένο τό πρόσωπον καί δέν 
ίφαίνοντο παρά τά ’μάτια. Τό σπαθί μέ τό όποΤον ήσχν ώπλισμένοι ήτο 
ευ,ένο εις το χέρι τους μέ λουριά σταυροειδή, τά όποια έφθανον έως 
ον ώμον, τό στήθος καί τά πόδια ήσχν γυμνά.

Έν τούτοις οί θεχτχί έχαναν τήν ύπομονήν.
— Τι περιμένουν ;
•— Ό Κεχρωος φοβείται 1
Αί φιυναί ηύξανον οσον επερνούσε ή ώρα, καί όμως ό Κεχρωος δέν 

[κινείτο. Άπό τήν ούλή όπου είδε εις τόν άριστερό βραχίονα τού άντι- 
ράλου του, τόν άνεγνώρισε ότι ήτο ό άδελφός του. Ό  ΟΙοόβΓ δέν ήμ- 
Ιορούσε νά διακρίνη τίποτε διά μέσου τής συρματένιας προσωπίδος, καί 
ΐν έδίσταζεν ήτο ότι τόν ετρόμαζε τό ύψηλόν άνάστημα τού αντιπά
λου του.
I Έν τούτοι; άπεφάσισε, έκαμε τέσσαρα βήματα καί έτοιμάσθη διά τ  ̂
Κρώτον κτύπημα, ό Κεχρωος μέ επιδεξιότητα τό απέφυγε, χωρίς νά 
ϊαταδεχθή νά τό άποδιόση, Τότε ό Ο Ι β ι Ι ο γ  έλαβε θάρρος καί επολλα- 
Ιλασίασε τά κτυπήματα, τό πλήθος ενθουσιασθέν τού εφώναζε διά νά 
(όν ένθαρρύνη καί ύβριζε τόν Κεχρωον, τόν γίγαντα, τόν άθλητήν, ό 
Ιποίος όπισθοχωρούσεν εμπρός εις ένα τόσον άσθενικόν αντίπαλον. Αί

νει το 'Ελληνικόν ένδυμα φαίνεται τεϊνον νά έπικρατήση εις 
τούς νεου; συρμούς και πρό πάντων εις τά  φορέματα χορών, 
επισήμων γευμ.άτων καί υποδοχών έν γένει. Εις τήν συνή
θειαν αύτήν οφείλεται καί ή άπό πλατείαν σάρπαν ζώνη, ή 
όποια δένεται όπίσω εις μ.εγάλας άκρας καί π ίπτει πρός τα 
κάτω εις ωραίας καί καλλ ιτεχνικά ; πτυχάς.

Τά υφάσματα παρακολουθούν τάς νεας απαιτήσεις τού 
συρμού. Είναι κ α τ ’ εξοχήν ά.βρά, μαλακά, όλα φώ; καί 
λάμψις καί χρυσός κ α ί ασήμι. Ούδέποτε έφορέθησαν τόσον 
πολύ υφάσματα χρυσούφαντα καί άργυρούφαντα καί τόσον 
ωραία όσον τό l i b e r t y .  Έν τούτοις καί ή γάζες, κεντημέ
νες μέ ch en il les  καί τά  l i b e r t y  βελούδα καί ή l i b e r t y  
τσόχες, πού μ.οιάζουν ώ : βελούδα όλα αύτά θά φορεθούν
ήμερα καί βράδυ άδικκοίτως, είτε εις φορέματα πολυτελή, 
είτε εις άπλούν t a i l l e u r  τό καθιερωθέν πλέον όριστικώς φό- 
ρεμ.α τού περιπάτου καί τών καθημερινών εξόδων.

Εις τά  ta i l le u rs  αύτά φυσικά ή τσόχα επικρατεί καί 
προτιμάται, διότι είναι καί τό καταλληλότερον ύφασμα διά 
ταίς ρεδιγκότες, οί όποιες τόσον φορουνται εφέτος εϊτε μα- 
κρές, σχεδόν ώς τά  πόδια, είτε έ'ως τά  γόνατα, ε’ιτε κοντή- 
τερες άκόμη.

Χρώμ,ατα είναι πολλά καί εκλέγονται πάντοτε έν σχέσει 
πρός τό χρώμα τών μαλλιών καί τού προσώπου κάθε κυρίας.

έπϊυφημίαι ηύξανον, έμΐθούσαν τόν Cleder καί τόν εμπόδιζον ν ’άκούση 
τήν φωνήν τον Κεχρώου, ό όποιος έπανελάμβχνε διά μέσου τής προσω- 
πίδο; του :

— Cleder, άδελφέ μου !
Καί εξηχολούθει απειλητικός νά ετοιμάζεται διά νέον κτύπημα' *ότε 

ό Κεχρωος εσήκωσε τό χέρι καί έκτύπησε μέ τέχνην τόν αντίπαλόν 
του εις τό μ.έσον τής περικεφαλαίας του. Ό  Cleder άνοιξε τά δύο χέ
ρια του καί έπεσε κατά γής λιποθυμημένος.

Νικητής ό Κεχρωος, έπάτησε τόν νικημένον εις τό στήθος. Καί έσή- 
κωσε τά μάτια εις τό θεωρεΤον τού αύτοκράτορος Βεβαίως εκείνος θά 
έκκμνε τό σημείον τής χάριτος, θά έπανέφεραν τόν Cleder εις τάς α ι
σθήσεις του καί θά τόν έφερον έξω άπό τό φοβερόν αύτό μέρος. Καί ενό- 
υ.ιζεν ήδη ότι εύρίσκετο καθισμένος μέ τόν αδελφό του εις κάποια τα
βέρνα τών προαστείων νά πίνουν κρασί καί νά διηγούνται τά όσα τούς 
συνέβησαν.

Ά λ λ ’ ό Καίσαρ ήτο άφηοημένος. Αέν έσκέπτετο πλέον τό θάρρος τού 
μονομάχου τού νικηθέντος καί την απειρίαν του, καί ένω εμειδιούσε διά 
τόν θόρυβον τού πλήθους έκαμε τό σημείον τού θανάτου. Κατά την δια
ταγήν αύτήν ό νικητής έπρεπε νά φονεύση τόν αντίπαλόν του. '< ι Κε- 
χρώος έγύρισε τό κεφάλι πέριξ του, χιλιάδες χέρια επανελάμβανον τό 
σημείον τής καταδίκης καί οί θεαταί όρθιοι έπερίμ,εναν νά μεθυσθούν άπό 
τήν θέαν τού αίματος.

Κάτω άπό τό πόδι τού Κεχριόου ό Cleder έμενε πάντοτε ακίνητος, 
τότε ό άθλητής έσκυψε πρός αύτόν καί έτεινε τό σπαθί του, ενώ μελε
τούσε τό στρατήγημα κάποιας προσποιήσεως. Ά λ λ ’ όπίσω του ήεχετο 
τό πλήθος τών σκλάβων, οί όποιοι εσυρον έξω άπό τήν κονίστρα τά 
πτώαατα τών νικημένων."Ενας από αυτούς βλέπων την βραδύτητα τού 
γίγαντος, τον έσπρωξεν κποτόμως :

— Εμπρός λοιπόν ! . . .
Το σπαθί είσήλθε μέσα εις τόν λαιμόν τού Cleder, καί ό νικητής 

ήσθάνθη με φρίκην τό χλιαρόν αίμα νά τού βρέχρη τά χέρια.
Τότε ένόμισε μέσα στήν ζάλη πού τόν έπιασε, ότι τά δύο μάτια τής 

μητέρας του τόν έκύτταζαν μέ επίπληξιν.
Ούτω ό Κέλτης Κεχρωος εσκότωσε τόν αδελφόν του εις ένα ιπποδρό

μων τής Ρώμης. Emile So lari
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"Οπωσδήποτε επικρατέστερα θεωρούνται τα  χρώματα τοϋ 
χακί, τα  ζωηρά καί τα  σκοτεινά πράσινα, τά  bleu-paon 
καί το rose-fllè καί bleu pastel. ΙΙολύ φοβούνται διά βρα- 
δεινά φορέματα καί τά  σταχτίά δλων των τόνων άναμικτα 
7.1 ανοικτά λιλ.α.

Τά καπέλλα είναι ίσως τό ίδιοτροπότερον μέρος των έφε- 
τεινών συοικών. Έχομεν καπέλλα που ομοιάζουν κάσκες απέ
ραντε: καί στολισμένε; μέ απέραντα πτερά καί άνθη, καί 
εχομεν μικροσκοπικά καπελάκια καμωμένα από ολίγη γοϋνα 
καί στολισμένα μέ αληθινές νταντελες καί μ.ε άνθη. Έ ν 
•,’ένει ιό βελούδο τείνει εφέτος να παραχώρησα1 την θεσιν του 
εις τό ατλάζι καί τόν ταφτά, από τά όποια γίνονται κα
πέλλα έλαφρότατα καί πολό χαριτωμένα, εις δύω πάντοτε 
τόνους y οώματος. Ά λλα  και καπέλλα καθαρώς άπό ντα ντε- 
λαν, είτε χρφσήν, είτε άργυράν στολισμένα μέ πτερά χρωμα
τιστά Οά ίροοεθαϋν έφετος πολυ.

11 κατάογησις του καπέλλου από τό θέατρον, θεωρείται 
ως α ιτία  της επί τό ογκωδέστερου έξελίζεω. του κτενίσμα- 
τος. Φαίνεται δτι αί κυρίαι έκδικοόμεναι διά την άπαγόρευ- 
σιν, έπενοησαν τά  κτενίσματα μέ τά  po stich es καί τους 
υ.ενάλους φιόγκου: καί τά πτεοά, εί: τοόπον ώστε ενώ τάk J  Τ » ~ ί '  4 7 ' i »
καπέλλα κατηργηθησαν τά κτενίσματα ύψοϋνται πρός τά  
επάνω καί εκτείνονται εις τά  πλάγια  τόσον, ώστε να υπερ
βαίνουν εί: τόν όγκον καί τά  μ.εγάλα ακόμη καπέλλα τοϋ 
περιπάτου. Τά ψεύτικα μαλλιά δέ, τά  όποια έθεωροϋντο ά λ 
λοτε ταπείνωσις διά την γυναίκα, φοροϋνται σήμερον τόσον, 
ώστε να θεωοοϋνται τό άκρον άωτον τοϋ cllic διά μίαν κυ- 
:ίαν τοϋ κόσμ,ου.V »

Π αοΐιίιν ίι

Π αρακαλοϋνται θ ερ μ ώ ς αί κα&νατερονοαι σννδρο- 
μάς νά τάς στείλουν.

Δ Ι Α  Τ Α  Π Ι Α Ν Α
Τά πιάνα είναι όπως δλα τά  πολύτιμα πράγματα, τά  

όποια έ'χουν ανάγκην περιποιησεως διά νά διατηροϋν τήν 
ώοαίαν των φωνήν. Και πρώτιστη περιποιησις ενός πιάνου 
είναι τό καλό κούρδισμα καί τά  προφυλακτικά μέτρα, τά 
όποια συνδέονται μ.ε τό κούρδισμα. Οκ. Ί . Δ. δε Κάρλης είναι 
ό πεώτος τεχνίτης της Ελλάδος, ό δυνάμενος καί ένα άκόυ.η 
χαλ.ασμένο πιάνο νά έπαναφεργ εις την προτεραν του κχτά- 
στασιν.

Δ ι’ αύτό καί τά Ώδεϊον Αθηνών καί τά ’Αρσάκειου καί 
δλα τά μουσικά σωματεία καί όλος ό καλλίτερο; κόσμο; τών 
’Αθηνών εις τόν κ. δε Κάρλη αναθέτει την επιμέλειαν καί 
τάς έπιδιοςθώσεις καί τό κούοδισμα τών πιάνων του.

ΊΙ Λ. Μ. ό Βασιλεύς τόσον είναι ενθουσιασμένο; διά την 
εργασίαν τοϋ κ. δε Κάρλη, ώ ; κουρδιστοϋ καί επιδιορθωτοϋ 
τών πιάνων καί υ.ουσικών όογάνων τών ανακτόρων, ώστε έ :έί ί I 4 ί 7
δωκε βασιλικόν διάταγμα, δ ι ’ ού αναγνωρίζεται επίσημο);.

Διεύθυνσις: Π λατεία ελευθερίας, άρ. 1,

ΙΙΙΑΝ Ο  μικρό πολύ καλόν ενο ικ ιά ζετα ι. ΙΙληρο 
φορία ι δδδς Ν αναρίνου άρ. 10.

ΠΟΛΥΤΙΜΟΝ ΕΦΟΔΙΟΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Τώρα μέ τά γεύματα καί τάς εσπερίδας καί τά απογευματινά τεία 

είναι απαραίτητον διά κάθε καλήν αίκοκυράν νά είναι εφωδιασμένη με 
ενα καλ'ο βιβλίου μαγειρικής καί ζαχαροπλαστικής. Το βιβλίου τοϋ κα- 
Οηγητοϋ της μαγειρικής εις τήν Επαγγελματικήν σχολήν κ. Εύαγ- 

έλου Μαλη περιλαμβάνει τάς συνταγάς τών οίραιοτέρων καί εύκολω- 
έρων φαγητών καί γλυκισμάτων καί αποβαίνει πολύτιμος οδηγός διά 

κάθε καλήν νοικοκυράν. Μέ τήν βοήθειαν τοϋ βιβλίου αύτοϋ ήμποροϋν 
νά κατασκευασθοϋν εις το σπίτι τά πλέον δύσκολα φαγητά καί κάθε εί
δους γλυκίσματα. κέικ, μπισκότα, μπομπόνια, φρούτα ζαχαρένια, λ ι
κέρ, κεοάσια, τέλος ολα τά είδη τά όποια άγοράζομεν εις τά ζαχαρο
πλαστεία είς διπλάσιάν τιμήν.

Το βιβλίου τοϋ κ. Μαλλή πωλείται εις την ’Επαγγελματικήν Σχο
λήν οδός 'Ομήρου 24 καί είς τά βιβλιοπωλεία άντί μιας δραχμής. < >ί 
έκ τών έπαοχιών καί τοϋ εξωτερικού επιβαρύνονται καί μέ τό εικοσάλε
πτου γραμματόσημου τοϋ ταχυδρ. τέλους.

Φ. Λ Α Β Δ Α Σ  ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ
Τώρα ποϋ μέ τά  πρώτα κρϋα άρχίζομεν νά μαζεύω με θα 

στά σπίτια υ.ας καί νά τά  συγυρ'.ζωμεν καί τά  πεοιποίού- 
μεθα διά την χειμερινήν περίοδον, ριπτομεν ένα βλέμμα εί; 
τα  μαγχζει ά εκείνα, ποϋ περισσότερον φιγουράρουν είς τήν 
όδόν Σταδίου καί μάς ελκύουν διά τά  ωραία των πράγυ.ατα.

"Ενα άπό τά  ¿αραιότερα είναι καί τό νεοσύστατου είς τήν 
όδόν Σταδίου άρ. 12 τοϋ κ. Φ.Λάβδα, τό άκριβώς άπέναντι 
τής Βουλής. ΙΙλούσιον είς κομψοτεχνήματα,είς ώραϊα "ράγ- 
ματι είς άγάλματα καί εικόνας, καί είδη καλλιτεχνικά 
έν γένει ωραιότατα. "Ο,τι δέ είναι, οΰτως είπεϊν, είδικότης 
τοϋ καταστήματος τούτου είναι ή κορνίζες. ΙΙλούσιε; είς 
σχήματα καί είς σχέδια, άλλαι άπλαϊ μόνον διά τήν πρω
τοτυπίαν τών γραμμών των ωραιόταται, άλλαι μέ σχέδια 
παρμένα άπό Ελληνικών ρυθμών πλαίσια, άλ.λαι ολόχρυσοι 
ή καί άπό παλαιόν μετάλλου, άποτελοϋν α ύ τα ίκ α θ ’ έαυ- 
τάς κομψοτεχνήματα, έξωραίζοντα οίανδήποτε εικόνα.

Αί τιμα ί τοϋ κ. Λάβδα άμιλλώνται είς λογικήν πρός τήν 
ωραιότητα τών ειδών τοϋ καταστήματος του, μή έπιδεχό- 
μ.εναι κανένα συναγωνισμόν.


