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Μία ωραία διαθήκη. — Ό  Άρχιτέχτων Μάρθας.—Τά Προπύλαια 
του Μονάγου (ύπό δος Μαρίας Πινέλη).—Τό Μαραμμένον κρίνον. — Ή  
Σμάρα. — 'Ωραία πράγματα. —Συνταγή.—Ειδοποιήσεις. — Έπιφυλλίς, 
Κακή Εϊδησις (ύπό δος Ειρήνης Χικολαίδου).

. ΜΙΑ ΩΡΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ
Τάς πολλάς απογοητεύσεις που σπείρουν γύρω των οί ά ν 

θρωποι διά νά βασανίζωνται καί νά βασανίζουν τούς όμοιους 
των, τον εγωισμόν καί την σκληρότητα, ή όποια τους πα 
ρακολουθεί καθ’ όλην την ζωήν, τήν ελλειψιν τοϋ αισθήμα
τος του άλτρουϊσμυΰ καί τής κοινωνικής αλληλεγγύης, ακο
λουθεί συχνότατα τάς παραμονάς τοϋ θανάτου ή μ.ετ αμέλεια 
καί ή επανορθωτική διάθεσις.

Είναι ό φόβος τής μελλούσης ζωής, είναι ή ιδέα τής δευ- 
τέρας παρουσίας, καθ ’ ήν θά ζητηθή ο λόγος δια το ταλ.λη- 
οον που έκρύφθη εις τήν γην, χωρίς νά πολλαπλασιασθή και 
νά εύεργετήσν), είναι ή έλπίς άπαθανατισεως του ονοματος, 
είναι ό θάνατος τοϋ εγώ καί ή συναίσθησις τής μετά θάνα
τον αδυναμίας τής άπολαύσεως, ή οποία καμνει τους φι- 
λανθρώπους μετά θάνατον · Αύτό είναι άγνωστον.

Τό μόνον βέβαιον είναι ότι άνθρωποι οί οποίοι είχαν μ.εΐνει 
εντελώς άγνωστοι είς ;τήν ιστορίαν τής φιλανθριυπίας ενόσω 
’ζοϋσαν, παρουσιάζονται μετά θάνατον δια μ.ιας ωραίας δ ια 
θήκης εύεργετικώτατοι καί πολύ ωφέλιμοι.

Τοιοΰτος μεταξύ πολλών άλλων υπήρξε και ο Σεβαστο- 
πουλος, ό όποιος, ενόσω μεν εζοΰσεν,ύπήοξεν ένας οίος ό,ηποτε 
άσημος καί αφανής πλούσιος, μετά θάνατον δε ε'σπειρε γυρω

Έ ν  τώ Έξω τερικώ δέ π α ρ ’ δπαδι τοΐς κ. κ. 
άντιπροΰώ ποις Λμών.
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Τάπεμπόμενα ήμΓν χειρό

γ ρ α φ α  δημοσιευόμενα ή μη 
ι δέν επιστρέφονται. — ’Ανυπό
γραφα καί μή δηλουντα τήν 

'διαμονήν τής άποστελλούσης 
) δέν είναι δεκτά.— Πασα αγ- 
¡γελ ία  άφορώσα είς τάς Κ υ-  
,ριας γίνεται δεχτή.

Αί μεταβάλλουσαι διεύθυν- 
σιν όφείλουσι ν’ άποστέλλωσι 

| γραμματόσημου 50 λεπτών 
(πρός έχτύπωσιν-ιεας ταινίας. ^
#  #

είς τόν τάφον του τά  σπέρμ-ατα τών ιύραιοτέρων άνθέων τής 
φιλανθρωπίας.

Ή  διαθήκη τοϋ Σεβαστοπούλου.αποτελεί τοϋτο τό εξα ι
ρετικόν, ότι φαίνεται έμπνεομένη από πνεϋμα πρακτικής φ ι
λανθρωπίας, ή όποία είναι καί ή ώραιοτέρα, άφοΰ τείνει είς 
τό νά προλαμβάνη καί έμποδίζν) τήν δυστυχίαν καί άθλιό- 
τη τα , αντι νκ εργεται (Αονον, ως συνήθως γ ίνετα ι, πκοηγο- 
ρος αυτής.

Ά λ λ ’ ή έμπνευσις τοϋ διαθέτου είναι άρά γε αυτόβουλος 
ή ύπηγορεύθη παρ’ ανθρώπου, ό όποιος έχει μελετήσει τάς. 
κοινωνικάς μας άνάγκας καί έ'χει άναλάβει νά εργάζεται καί 
νά φροντίζϊ) καί έξ ιδίων καί δι ’ άλλων διά τήν έπανόρθωσιν 
αύτών ;

"Αν κρίνωμ.εν από τήν γενναιότητα μέ τήν όποιαν ό Σε- 
βαστόπουλος προικοδοτεί τό νέον ΐδρυμ.α τής πρακτικής μ.ορ- 
φώσεως τών άγοριών τοϋ λαοϋ, τοϋ όποιου τήν φροντίδα 
τής ίδρύσεως καί διαχειρήσεως αναθέτει είς τόν κ. Βικέλαν, 
βεβαίως ό πρόεδρος τοϋ Συλλόγου πρός Διάδοσιν Ωφελίμων 
Βιβλίων, είναι ό ύπαγορεύσας τήν διαθήκην τοϋ Σεβαστο- 
πούλου. Καί ήτο ό μάλλον παντός άλλου κατάλληλος. Δ ι
ότι ό κ. Βικέλας είναι ό κ α τ ’ εξοχήν φιλόλαος μ.εταξύ όλων 
τών άνδρών τής εποχής μας. Δέν έζήτησεν,οπως θά έ'καμνε 
κάθε άλλος είς τήν θέσιν του, νά πολιτευθή καί νά γείνη 
υπουργός— όπως θά ήτο ένδεδειγμ.ένος— διά νά εύεργετήσν] 
τήν πατρίδα του. ’Εννόησεν, ότι οί περισσότεροι από τούς 
πολιτευομένους, εάν ικανοποιούν τήν φιλοδοξίαν τω ν, σπα- 
νίως όμως κατορθώνουν τίποτε περισσότερον. Καί γ ι ’ αύτό 
άπέφυγε τήν πολιτικήν καί περιωρίσθη νά ίδρύσν) ενα Σ ύλ
λογον, τοϋ οποίου προεδρεύει καί είνε δωρητής καί εύεργέ-
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της. Άπό τον Σύλλογόν τοο χυτόν έβγήκαν ώ ; τώρα τόσα 
ωραία καί ευεργετικά διά τον λαόν πράγματα. Τά -ώφέλιμα 
βιβλία, τό σχολείον των τυφλών, τό Στρατιωτικόν ’Ινσ τι
τούτο τής γυμναστικής, ή σκοπευτικά μ,όρφωσις των μαθη- 
τών και τελευταίως καί ή ’Επαγγελματικά Σχολά των άρ- 
ρένων, ά πρώτη εις τό είδος τη; εί; την Ε λ λά δ α .

Καί ο κ. Βικέλας θά έ£ασφαλίσν) όλα αύτά τά  ιδρύματα 
καί θά προσθεσν) ίσως καί άλλα, διότι είναι φίλος πολλών 
πλουσίων, εις τους οποίου; είςευρει νά ύποδεικνυν) τά  καλά | Μάρθας του, απομακρύνονται ενίοτε από τάν ζωήν καί καμ-

Ό  ώραιομανάς της φιλολογίας καί τής πνευματικής ζωής 
είναι αυτός, καί αντιγράφει βέβαια τόν εαυτόν του ε ί; τόν 
’Αρχιτέκτονα Μάρθαν, όχι ώ ; έκφυλον, όπως τον έπιβάλλν) η 
δραματικά καταστροφή του έργου, αλλά ώς άνθρωπον, ό 
όποιο; αποφεύγει κάθε κακόν, καί διότι είναι άσχημον καί 
διότι άντιτίθεται ε ί; την ευγένειαν καί τάν αβρότητα τής 
ψυχής του.

Τώρα, ό>: όλοι οί ώραιομανείς, ό συγγραφεύς, όπως καί ό

καί τά  πρακτικά καί τά  ώφέλιμ,α, καί νά έμπνέϊ) διαθηκας 
πρακτικής καί προβλεπτικής φιλανθρωπίας. Τό δεύτερον 
είναι έξ ίσου ώραϊον καί πατριωτικόν όσον καί τό πρώτον, 
διότι εμποδίζει νά χάνωνται πολλάκις μεγάλαι περιουσίαι 
εις πράγματα μικρά καί άσκοπα καί συντελεί εις ίκανοποίη-

μιά φορά ζητούν πολύ μακρυά από τάν αλήθειαν τό ώραϊον, 
ό όποιον εύρίσκεται κοντά των καί δεν έχουν παρά νά 

προσέξουν ολίγον διά νά τό ίδοΰν.
Ά λ λ  ’ άδιάφορον. Οί ποιηταί είναι πάντοτε ποιηταί καί 

δέν θά εχν) κανείς τάν σκληρότητα νά τούς άρνηθή τό δικαί-
—* T  - ir — ι ι
σιν τόσων λαϊκών αναγκών, διά τάς όποία; η πολιτεία  μένει, ωμα νά βλέπουν τό ιοραϊον, όπου καί όπως αύτοί τό θέλουν

ς επί τό πλείστον, εντελώς αδιάφορος. “Ενας καλός σύμ.- κ,αί τό εννοούν.
βουλος κοντά ε ί; ενα πλούσιον φιλάνθρωπο είναι ένας δεύ
τερος ευεργέτης, όχι σπανίως μεγαλείτεοος καί αύτοΰ το 
χορηγού. 4 ΤΑ Π Ρ Ο Π ΐ λ Α Ι Α  TOT ΜΟΝΑΧΟΤ

«Είθε νά ημην αστός Έ λλην καί όχι διάδοχος θρόνου

Ο ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΑΡΘΑΣ Ι’ Γ  * ? Τ ; τΛΡρ. Τ 5 * * Γ * ΐ * ! * Λ“Γυοδικός ο 1, Διάδοχος του θρονου ετι ων, εςεφρασε τον προς 
11 Νέα 1 υναΐκα μεσα εις τάν πεζότητα τής καθημερινής τ ήν κλασικάν Ε λλάδα  ενθουσιασμόν του. Καί οτε κατά τό

εργασίας της είχε τελευταίως μίαν ώραίαν καί εύχάριστον 1825 άνήλθε τόν θρόνον, συνέταξε διά τούς διά πολλών μό-
έκπληζιν. χθων καί πόνων ύπέρ τής ελευθερίας αυτών πρός τούς Τούρ-

Άπεκτησε τον Αρχιτέκτονα Μαρθαν, ώραϊον, άβρον, πο- ·ΛΟυ; μαχομένους τότε “Ελληνας εν λυρικόν ποίημα, δπερ
λυτελή , εις ενα από τα  κομ.ψα βιβλιάριά εις όγδοον, εις τα  έπιπνέει διακαά? πόθος καί άφοσίωσις. Έ κ τοΰ ιδιαίτερου
οποία μ.αντεύει τις πεοιεχομενον απολαυστικωτατον. Και αρ- αύτοϋ ταμ.είου ύπεστήριξε τούς ήοωας τής Ε λληνικής Έ πα-
κεΐ διά τούτο μόνον τό όνομα του συγγραφέως, τό όποιον εις ν3£5τάσεως ποσο0 100,000 φιορινίων. Τό 1820 ήδη
τόν κόσμον τών γραμμάτων ίσοδυναμεϊ μέ ενα παλαιότατον £ιέτα ξε τό/ συνταγματάρχην ΗβϊΟΘοΙί καί άλλους ύποδεε-
τίτλον αριστοκρατικής αρχοντιάς. στέρους άξιωμ-ατικούς νά μεταβώσιν εις τάν Ε λλάδα καί

’Αλλά καί χωρίς τάν περγαμηνήν του ονόματος του ποιητοϋ, χά60υν ,̂.έοος εις τόν ύπέρ ανεξαρτησίας αγώνα. Τό 1832
ό Άρχιτέκτων Μάρθας αποτελεί μίαν από τάς ωραιότερα; * α τ ’  ¿-όφασιν τών Μεγάλων Δυνάμεων έξελέγη ό δευτερό-
πνευματικάς απολαύσεις καί ώς εργον φιλολογικόν καί ώς τοκο; χύτοϋ ^  £ πρίγκηψ Ό θων, βασιλεύς τής Ελλάδος·
όραμα. £ν στρατιωτικόν σώμα, συγκείμενον έκ 3 ,500  Βαυαρών,

’Εάν άφίσν) κανείς κατά μ.ερο; τό σύμβολον καί τά,ν διέ- συνώδευσεν αύτόν άπελθόντα. Τόν Νοέμβριον τοΰ 1835 προσ-
πουσαν τό εργον ιδέαν, όπιος άλλως τε ένόμιζα εγώ πριν μ.έ εκλήθη έν βίιγ ύπό τοΰ υίοΰ του νά ύπάγν) εις τάν Ε λλάδα ,
διόάξν) περί τοΰ εναντίου ό φίλος μ.ου κ. Νιρβάνας—ότι πρέ- όπως ίδίοις όμ.μ.ασι πληροφορηθί) περί τών εις πολλήν άκα-
ιει νά κρίνωνται τά  δραματικά έργα— άν τό πάρν) άπλώς ταστασίαν ευρισκομένων είσέτι πραγμ-άτων. Μολονότι πολι-

ώς μ.ίαν εικόνα παρμένην από τά,ν ζωήν τών άνθρώπων, οί τικοί λόγοι είχον προκαλέσει τό ταξείδιον μάλλον, ό βασι
λεύς Λουδοβίκος έν τούτοις, επωφελούμενος τής περιστάσεως, 
έμ-ελέτησεν επί τόπου τάν άρχαίαν ελληνικήν τέχνην καί 
συνέλαβε τήν ιδέαν καί άπεφάσισε μ,ετά σταθεοότητος τάς

όποϊοι ζοΰν καί άποθνήσκουν ολίγον έκτροποι καί έκφυλοι, ό 
Άοχιτέκτων Μάρθας γοητεύει, τέρπει, συγκινεί.

Βεβαίως άπό ένα δράμ.α δέν είμπορεΐ κανείς νά ζήτηση
περισσότερα. "Αν μάς γοητεύη καί μάς συγκινή, άν μάς κλασικά; οικοδομάς τής αρχαίας Ελλάδος νά άνεγείρν) εις 
κάνη νά βλέπωμ,εν τήν ζωήν,έστω καί την ανώμαλον, εις τάς την ιδιαιτέραν πατρίδα και πρωτεύουσαν τοΰ βασιλείου του.

Ό  ΙΙαρθενών, τό έξοχον τής ΙΙαλλάδος τέμ.ενος έπί τής Ά -  
κροπόλεως τών ’Αθηνών, υπήρξε τό ιδεώδες πρός αντιγραφήν 
μ.νημ.εϊον διά τόν έπί τοΰ όρου; Bamberg πρός τιμήν τών έν-

άληθείας της, άν μάς έκπλησση μέ τά  απροσδόκητα τής 
έξελίξεώς του καί μάς συγκινή μέ μίαν τραγικήν καταστρο
φήν, έχει όλα τά  έφόδια καί όλα τά  δικαιώματα νά ταχθή 
μαζή μέ τά  ιυραΐα δοάμ.ατα.

Δέν ήτο άλλως δυνατόν ό κ. Παύλος Νιρβάνας νά άναβι 
βάσή εις τήν σκηνήν έογον, τό όποιον δέν θά έφερε τήν σφρα
γίδά του, δηλαδή τό cachet τοΰ ώρκίου, τοΰ οποίου αυτός 
μεταξύ τών ολίγων γραφόντων κατέχει τό μέγα μ,υστικόν.

δόξων τής Γερμ,ανίας άνδρών άνεγερθέντα W alhalla· η ποι
κίλη στοά τών ’Αθηνών έχρησίμ.ευσε διά τήν όπισθεν τοΰ 
άνδριάντος τής B avaria στοάν, τήν πρός τιμήν τών ένδο
ξων Βαυαρών άνεγερθεϊσαν, ένθα εύρίσκονται καί αί προτο- 
μαί αυτών. ’Αλλά τά  ΙΙοοπύλαια, ή είσοδος τοΰ ’Αττικού
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τεμένους, τής έξαστραπτούσης εις αρχιτεκτονικήν πόλεως, 
άπησχόλουν άδιακόπως τόν βασιλέα. Έπέσυοαν τό βλέμ.μ.α 
του· έ'μ.ενε διαρκώς έπ ’ αύτών, όχι πρός άποτύπωσιν τοΰ έξω- 
τερικοΰ μόνον εις τόν νοΰν του, αλλά  μ,ελετών, άναδιφών καί 
έμ.βαθυνων εις τήν έννοιαν τούτων, όπως έπί καταλλήλου 
χώρου εις τήν πατρίδα του χρησιμοποίησή τά  διδάγματα τά  
όποία άπεκομ.ιζε.

Καί τώ  όντι· καί τά  ίδικά μ.ας Ιΐροπύλαια ορισμό; των 
εϊνε την πλατείαν ενός τεμενους κυκλοτερούς νά περικλειωσι 
καί κοσμ.ώσι, καί έν ταυτώ  όρια μ.εγάλου τμήματος τής πό
λεως νά ίσταντα ι.

Καί τώρα όταν άπό τής θέσεως Karolincnplatz πρός 
τήν Königsplatz διευθυνόμενοι εύρισκόμεθα πρό τών τριών 
κλασικών ίδρυμ.άτων αρχαίου ρυθμοΰ, έννοοΰμ.εν οποίαν σηαα- 
σίαν καί έπισημότητα διά τό Μόναχον είχε τό εις ’Αθήνα? 
ταξείδιον Λουδοβίκου τοΰ I.

’Αριστερά έχομεν τό ύπό τοΰ άρχιτέκτονοςΖϊθΙ)^η(1 έγερ- 
θεν οικοδόμημα, δ ι ’ εκθέσεις έργων τέχνης μ.έ έν περιστύλιον 
Κορινθιακού ρυθμ.οΰ· δεξιά τήν ύπό τοΰ άρχιτέκτονος KlcUl’e 
έγερθείσαν Γλυπτοθήκην, μ.έ προεξοχήν στηλών Ίωνικοΰ 
ρυθμ.οΰ, καί πρό ημών ύψοΰνται τά  έξωθεν μέν ύπό Δωρικοΰ, 
έσωθεν δέ ύπό Ίωνικοΰ ρυθμ.οΰ στηλών βασταζόμ.ενα ΙΙρο- 
πύλαια.

Ί Ι  άνέγερσις τών Ιΐροπυλαίων άνετέθη εις τόν αρχιτέ
κτονα L eo  von Klenze, άρχισε τό 1854 καί διάρκεσε μ.έ- 
χρι τοΰ 1862. Έ στοίχισε δέ 700 ,000  φιορίνια. Αί στήλαι 
εϊνε 28 , έξ ών δώδεκα Δωρικαί καί δέκα έξ Ίωνικα ί. Τό 
επ αύτών στηριζόμενον μεσαϊον οικοδόμημα έχει πλάτος 
πενήντα τριών μ.έτρων καί ύψος είκοσι, μέ δικζώμ,ατα ρυθ
μοΰ Δωρικοΰ. ’Επί τών έκ μαρμάρου τής Καρράρας άετωμ,ά- 
των, έξ έκατέρου τών μ.ερών είνε σκαλισμέναι σκηναί άλλη- 
γορικαί, άφορώσαι τήν ανεξαρτησίαν τής Ελλάδος. Καί πρό; 
μέν τό δυτικόν ή Ε λλά ς  έν μ.έσω δύο Νικών· δεξιά ή κατά 
θάλασσαν καί αριστερά η κατά ξηράν νίκη. Πρός δέ τό ανα
βολικόν ό βασιλεύς “Οθων, περιστοιχούμενος ύπό προσώπων 
παριστώντων τήν ’Εκκλησίαν, τήν ’Επιστήμην, την Τέχνην, 
τό Έμ.πόοιον, τήν Βιομηχανίαν καί τήν Γεωργίαν. Οί εκα
τέρωθεν τοΰ μεσαίου κτιρίου πύργοι τών πυλωνων έχουν υψος 
τριάντα μέτρων. ,>

Τά Ιίφοπύλαια ήγέρθησαν εις άνάμνησιν τής άπό τοΰ 
τουρκικού ζυγού άπελευθερώσεως τής Ελλάδος. Τήν άνά- 
μνησιν αυτήν έπεσφράγισαν αί έπί τών άετωμ.άτων γεγλυμ. 
μέναι παραστάσεις, τά  έπί τών τοίχων τών πύργων άνα- 
γλυφα καί λοιπά σχεδιάσματα, έργα τοΰ γλύπτου Schwan
thaler, ώς καί τά  ονόματα τών εις τόν ύπέρ άνεξαρτησίας 
αγώνα πεσόντων φιλελλήνων, τά  όποία όνόμ.ατα είνε χαραγ
μένα δ ι ’ άρχαίων έλληνικών γραμμάτων.

| Ά λ λ ’ ώς όλα τά  κτίρια καί μνημεία τοιουτοτρόπως καί 
τά ίδικά μ.ας, τά  όποία όφείλομεν εις τήν καλλιτεχνικήν 
εποχήν Λουδοβίκου τοΰ I, ύφ ίστανται τήν επήρειαν τών άτμο- 
σφαιρικών μεταβολών κλιμ.άτων ύγρών <5; τοΰ Μονάχου. 
Διότι άν καί ό καλλιτέχνης την ψυχήν βασιλεύς εποθει και 
ώνειροπολοΰσε νά μ,εταβάλή τήν πρωτεύουσαν τοΰ κράτους

του εις δευτέρας ’Αθήνας, όμως τόν μ.ειδιώντα γλαυκόν ου
ρανόν καί τόν φωτεινόν τής Ελλάδος ορίζοντα δέν ήθελε 
κατορθώσει νά μ.εταφέρν) εις τό Μόναχον. Ιίλέον δέ παντός 
άλλου τών μνημείων τής έποχής έκείνης τά ΙΙοοπύλαια εινε 
ώς έκ τής άπανταχόθεν άνοικτής κατασκευής των έκτεθει- 
μ.ένα εις τήν διάκρισιν τοΰ άέρος, τής βροχής καί τής χιόνος, 
Αί τών έ'νδον τοίχων έλαιογραφίαι ηδη ώχρίασαν. Ή  άνα- 
νέωσίς των λοιπόν έπιβάλλεται, άπεφασίσθη καί άρχεται εν
τός όλίγου.

Έν Μονάχω Μ αρία Ι Ι η ίλ λ η

ΤΟ ΜΑΡΑΜΜΕΝΟΝ ΚΡΙΝΟΝ
(Συνέχεια)

Μετά τό γεΰμ.α, τό οποίον έκράτησε τήν ευτυχισμένη 
συντροφιά ε ί; τό τραπέζι σχεδόν ώς τά  μ.εσάνυκτα, ό γ ια 
τρός ώδηγησε τόν καθένα εις τό δωμ.άτιόν του. Τά δωμ.ά- 
τ ια  εις τά  όποια έκοιμήθησαν αί δύω άδελφαί συνείχοντο, 
καθώς καί τά  δωμάτια, εις τά  όποια έκοιμήθησαν οί δύο άν- 
δρες, οί όποιοι πριν νά άποσυρθοΰν έπήγαν μαζή νά ίδοΰν 
πώς ήτο ή άρρωστη.

Ό  Στέφας τήν στιγμήν όπου έπλησίαζεν εις τό δωμ.άτιόν 
τής ’Άννας ήσθάνθη νά κυριεύεται άπό άμηχανίαν, νά ύπο- 
φεργι ώς άνθρωπος, ποΰ έκαμε κάτι κακόν καί δείλια νά άν- 
τικρύσγι έκεΐνον ποΰ άδίκησε.

Ό  καθηγητης του άπεναντίας έπροχώρει πρός τήν ασθενή 
ώς άνθ ρωπος ποΰ εύχαοιστεϊται διά τό καλόν, ποΰ σχεδιάζει 
νά κάμνι καί ώς έπιστήμων ποΰ έχει τήν βεβαιότητα ότι ό 
άρρωστος του δέν διατρέχει σπουδαϊον κίνδυνον.

Ή  καμαριέρα είχεν άποκοιμ.ηθή μέ τό κεφάλ: άκουμ.πι- 
σμ.ένο έπάνω εις τό τραπέζ< καί ευθύς όι; ήκουσε τά  βήματα, 
έπετάχθη, σκοτισμένη καί ψιθυρίζουσα λόγια άσυνάρτητα. 
Ό  Στέφας δέν είχε προχωρήσει μ.έσα εις τό δωμάτιον, άλλα 
έστέκετο άπ ’ έξω, εις τρόπον ώστε νά βλέπν), χωρίς νά 
φαίνεται.

Ό  καθηγητής έπήρε τό κερί, τό έπλησίασε πρός τό πρό- 
σωπον τής κόρης, ή όποία έξακολουθοΰσε νά κοιμ.άται ήσυχα 
καί κανονικά καί μόνον μέ τό άντίκρυσμ,α τοΰ φωτός έζά- 
ρωσε τά φρύδια της καί μισάνοιξε τά  μάτια της. Ό  γιατρός 
άπεμ.άκρυνεν άμ.έσως τό κερί καί άπεσύρθη καί ό ίδιος έξω 
άπό τό δωμ.άτιόν. Κοιμάται λαμ.πρά, είπεν εις τόν Στεφα.

Μαριάννα, είπεν ό γιατρός;— ήτο τό όνομα τής γυναικός 
τοΰ περιβολάρη— άντί νά κοιμ.άσαι εις τό τραπέζι, νά στρώ
σης καί νά κοιμηθής εις αυτό τό σοφαδάκι εδώ. Νάχγ,ς όμως 
καί τό νοΰ σου ολίγο, μήπως ή άρρωστη ξυπνήσν) καί έχει 
άνάγκην άπό τίποτε.

Ή  Μαριάννα, ή όποία όσο ό γιατρός ’μιλούσε συνειρχετο 
άπό τόν ύπνον, ένθυμ.ήθη πώς δέν είχε δειπνήσει, καί μ.έ τρό
πον, προσποιουμένη δήθεν ότι έσκέπτετο τήν άρρωστη, είπε : 
Καί θά περάον) τήν βραδειά της έτσι νηστική ; Νά πάω νά 
φέρω ολίγο γάλα , ώστε άμα ξυπνήσν)...
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Βέβαια, βέβαια ! Είσαι ιδεώδης νοσοκόρος Μαριάννα ρου. 
Τρέχα κάτω νά έτοιράσνις ένκ ποτήρι γκλκ  καί δυω αυγα 
ρελάτα κκί όποιαν ώρκν καί αν ξυπνήσν) τό κορίτσι νά τής 
τά  δώσγς.

Ή  ύπηρέτρια έτρεξε νκ δειπνήσ·/) πρό παντός κκί οί δυω 
ίκτρο! άπεσύρθησαν εις τκ  δωρ.άτιά των. Ό ταν  ο Στέφας 
έρεινε ρ.όνος, έκλεισε την πόρτα του ρέ το κλειδί κκι επειτα 
έ<άθισεν εις τό παράθυρον, ώς άνθρωπος ο οποίος δεν ενυ- 
σταζε διόλου καί τον οποίον απασχολούσαν πολλκί κκί σο- 
βαραί σκέψεις.

’Από τό πκράθυρον του δωρατίου του έφαινετο πέρκ από 
τάς δενδροστοιχίας τοϋ κήπου ό δρόρος του Τκτοίου, π λ α 
τύς, ίσιος, λευκός κάτω από τό φως της σελήνής κκί άνά- 
ρ.εσα από την σκιάν των πεύκων κκί των ρεγάλων δένδρων, 
που έσχηρ,άτιζαν από τό ένα καί από το άλλο ρερος σαν 
πύργους κκί καστέλλα ραΰρα, σκοτεινά, εις άνωρκλκ καί 
ακανόνιστα σχήρατα. 'Ησυχία έρηρικη, κάτι που έροιαζε 
σάν θάνατος, άπλιόνετο γύρω παντού κκί εις τα  άλλα εξο- 
χικά σπίτια  καί εις τον κήπον καί εις τό δάσος. Έ νκ  άρω- 
ρα πεύκων βαρύ, δυνατό, βαλσαρώδες έσκορπίζετο από τό 
ανοικτό παράθυρο ρέσα εις τό δωράτιον, ραζύ ρέ ριά ελα
φρά δροσερή υγρασία, που έβάρυνε κάπως τόν άέρκ καί η ύ - 
ξανε την δυσθυρίαν του Στέφκ.

Διότι ό Στέφας ήτο δύσθυρος. Εις ριαν ήρέρκν ρέσκ του 
είχαν συρβγ τόσα πράγρατα, ποϋ δεν έπερίρ.ενε, είχε λάβει 
αποφάσεις τόσον σοβαράς, είχεν αίσθανθή αίσθηρατκ τόσον 
αντίθετα, ώστε την στιγρην αύτήν ποΰ εύρέθη ρόνος ρέ τόν 
έαυτόν του καί είχεν άνακεφαλαιώσει τά  συρβάντα της ηρέ- 
ρας, έτρόραξεν, έστενοχωρήθη, έφοβηθη.

Λοιπόν ητο άρραβωνιασρένος. ΙΙώς είχε λάβει την άπόφκ- 
σιν αύτήν δεν εϊξευρεν ούτε ό ίδιος καλά, καλά. Ή  Ά ρ α - 
λ ίκ  του ηρεσε, του έφαινετο χαρακτήρας καλοϋ, εύκολου, 
ευχάριστου, ητο πλουσία, άνεπτυγρένη κάπως, τέλος ρίκ 
πολύ καλή νύρφη. Καί ένω προσπαθούσε νά άνακαλύπτγ 
όσο τό δυνατόν περισσότερα προτερηρατκ εις την άρρκβω- 
νιστικην του, όρως όπίσω από τό ζωηρόν καί εύθυρον πρό- 
σωπόν της του έφαινετο ’σάν νά διέκρινε ριαν λεπτήν καί 
άβράν σιλλουέτκν σχεδόν παιδικήν, η όποια έ'φθινε καί έ- 
χάνετο χωρίς παράπονον, χωρίς δάκρυα, χωρίς καρρίκν άπαί- 
τησιν εύτυχίας από την ζωην.

Καί τό λεπτόν κκί χαριτωρένον αύτό πλάσρ-κ τό είχε 
σφίξει πρό ολίγου εις την αγκαλιά του, αύτός ό Στέφας καί 
είχεν αίσθανΟγ ρέσα εις την ψυχήν του κάτι ποϋ τόν συνε- 
κλόνισεν ολόκληρον καί που τόν έκαρε καί τώρα άκόρη 
εις την απλήν άνάρνησίν της νά ύποφέργ. ’Ητο οίκτος, ητο 
συρπάθεια ρεγαλειτέρου αδελφού πρός αδελφήν, ητο ενδια
φέρον ανθρώπου ύγιοϋς πρός άρρωστον, τ ί ητο τέλος πάντων 
ποϋ τόν ώθησεν έξαφνα νά κάργ δ,τι έ'καρε ;

Δέν ήθελε, δεν έτολροΰσε νά όρολογήσ·/) ούτε εις τόν έαυ
τόν του άκόρη, οτι τό αϊσθηρά του πρός την "Ανναν ηρπο- 
οοΰσε νά είναι καί αγάπη. Ώς την στιγρην εκείνην, ποϋ 
εΰρέθησαν ρ,ονοι, καί ή κόρη ρέσκ εις την ηριληθαργικην 

της κκτάστασιν τοϋ έφίλησε ρέ τόσην λατρείαν τά χέρια'

ό Στέφας δέν την είχε λογαριάσει ώς γυναίκα. Δι ’ κύτόν ή 
κ. ’Άννα ητο ένα πτωχό άρρωστο καί ωραίο παιδί, τό οποίον 
έπιθυροΰσε ρέ κάθε θυσίαν νά σώσγ από τόν θάνατον. 
Αύτό έπανελάρβανε καί πάλιν πρός τόν έαυτόν του καί ρέ 
αύτήν τήν σκέψιν έπροσπαθοΰσε νά καθησυχάσγ την ανησυ
χίαν, ή οποία τόν έβκσάνιζε. Μήπως τά  παιδιά δέν τά  αγ
καλιάζουν όλοι καί δέν τά  φιλοΰν ;

Ά λ λά  γ ια τ ί τότε έφοβηθη ρ,ηπως ή Ά ράλ ια  είχεν άντι- 
ληφθή δ ,τι συνέβη καί γ ια τ ί ήθέλησεν άρεσως νά άποκοι- 
ρήστ) την ’Ά νναν, ρέ την έΰ.πίδα ότι θά έλησρόνει, καί ότι 
πιθανόν νά έφαντάζετο οτι ώνειρεύθη δ,τι είχε συρβή.

Κάτι σκοτεινόν έγίνετο ρέσα εις το πνεΰρά του, κάτι 
θλιβερόν έπίεζε τό στήθος του. ’Εσκεφθη δτι θά τοϋ ητο 
αδύνατον νά κοιρηθγ, άλλ ’ ησθάνετο καί πάλιν, δτι δσον 
έρενε ρόνος εις τήν θέσιν έκείνην θά ύπέφερε περισσότερον, 
τόσον ή έρηρικη σιγή της νυκτός τόν έκανε νά βλέπγ τά 
πράγρατα θλιβερά κκί ρελαγχολικά. Έσηκιοθη τότε, άνοιξε 
σιγά, σιγά τήν πόρτα του καί ήκολούθησε, τόν διάδρορον 
ποϋ εύρίσκετο έρπρός του. Εις τό τέλος τοϋ διαδρόρου ένα 
ρικρό φως έλαρ.ψε. ’Εβάδισε κκτ ’ εύθείκν πρός τό φως αύτό 
ρέ κάποιαν δειλίαν. ’Εντός ολίγων στιγρών εύρέθη κκί πά
λιν έρπρός εις τό δωράτιον της ’Άννας. Εύθύς ποΰ άντελή- 
φθη ποΰ εύρίσκετο, ή καρδιά του άρχισε νά κτυπα ρ.έ τόσην 
όρρήν, ώστε παρ’ ολίγον νά ρ.ή ευργ αρκετήν δύναριν διά 
νά έπιστρέψγ όπίσω. Μία αγωνία καί ένας φόβος τόν έκυ- 
ρίευσε. ’ Αράγε τόν είδε, τόν ή'κουσε κανείς; ’ Αραγε καί 
κύτή ή ασθενής, ή οποία ήτο τόσο; εύαίσθητος εις ολα ή- 
κουσε τά  βήρατά του; καί τ ί θά ύπέθεσεν, τ ί θά έσκέφθη καί 
: ύτή άκόρη ή ύπηρέτρια, ή οποία ίσως δέν είχε κοιρηθη 
άκόρη. Καί δέν θά διηγείτο άρα γε τήν άλλην ήρέραν τό 
πρωί δ ,τι είχε συρβη ;

Τήν φοράν αύτήν δέν έτόλρησε κάν νά κλειδώση τήν πόρ
τα  του. (*)ά τόν ή'κουεν ό καθηγητής από τό πλαϊνόν δωρά
τιον, ίσως καί αί κυρίαι από τά  δωράτιά των. Έ πεσεν εις 
τό κρεββάτι του ντυρένος, όπως ήτο,φοβούρενυς νά κινηθή καί 
νά προξενήσγ θόρυβον καί ρέσα εις τό δωράτιον του άκόρη·

’Από τό πκράθυρον ή δροσιά ή'ρχετο τώρα πλέον αισθητή, 
ρία δροσιά ύγρά καί παγερά τής άνοίξεως, ή οποία τοϋ έφερε 
ρίγη καί τοϋ έδιδε ρίαν δυσάρεστον διάθεσιν. Ά λλά  τόσον 
ήτο κουρασρένον καί τό πνεΰρά του καί ή ψυχή του, ώστε 
δέν είχε κάν όρεξιν νά σηκωθγ καί νά κλείση. Εις τό σκό
τος τοϋ δωρατίου ή ρεγάλες σιλουέτες των δένδοων τοϋ κή
που ποϋ έπρόβαλαν τούς άνωράλους κλάδους των εις άρκετά 
ρακοινήν άπόστασιν άπό τό πκράθυρον του, έφαίνοντο ’σάν 
φαντάσρατα ποϋ τόν έφοβέριζαν. Ό τα ν  όρως ρακρειά πολυ 
καί ύψηλά εις τήν ράχην τοϋ Πάρνηθος διέκρινε κάτι ποΰ 
έλαρπεν άρχικώς ρέν ’σάν ένας σωρός χρυσάφι καί έπειτα 
’σάν ένα σώρα ρεγάλο φωτεινόν, ποΰ έκαρνε τόσην άντιθε- 
σιν ρέ τά  σκότη τά  γύρω του, τοτε συνήλθε, έσηκώθη καί 
έπλησιασεν εις τό παράθυρον.

’Εκεί πέρα οί βοσκοί άναβαν φωτιές, προφανώς γιά  νά ζ-~ 
σταθοϋν καί αύτός έπάγωνε, γ ια τ ί έβαρύνετο νά κλείσγ ^  
παράθυρον του. Τώρα αί σκέψεις του ήσαν ήσυχότεραι καί
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4[ρακτικώτεραι. ’Ά λλως τε τ ί είχε κάρει, ποϋ δέν θά έκανε 
κάθε νέος εις τήν θέσιν του. Καί θά συνέβαινεν ó,Tt είχε συρ- 
βή άν ή ’Ά ννα δέν τόν έπροκαλοϋσε ρ.έ τάς διαχύσεις της 
καί τά  χειροφιλήρατά της. ’Επί τέλους ποχός ξέρει τι ήτο 
τό κορίτσι αύτό καί άν διαχυτικότης της δέν είχεν άκριβώς 
προκλητικούς σκοπούς.

Καρρχά φορά τά  κορίτσια αύτά τά νέα, ποΰ χαρ.ηλώνουν 
τά ράτια  των ’σάν Παναγίες είναι πονηρότατα, γνωρίζουν 
δέ πολύ περισσότερον τήν ζωήν άπό τούς άνδρες τής ηλι
κίας των.

Άφηρένη όπως ήταν άπό ρικρό παιδί εις τήν τύχην της» 
άρα γε ήτο τόσον άγνή καί τόσον άνίδεη τοϋ κακοΰ, δσον 
τήν είχε φαντασθή, Καί δέν ήτο όλη εκείνη ή ιστορία τής 

*  άπογευρατινής κακοδιαθεσίας καρωρένη ρέ σκοπόν καί όπι- 
σθοβουλίαν, διά νά φέρν) άκριβώς τά  πράγρατα, όπου είχαν 
φθάσει;

Αί σκέψεις αύται καθησύχασαν τήν συνείδησίν του καί 
τόν έ'καρ-αν νά βλέπγ τά  πράγρατα ψυχρότερα. "Ερενε το»ρα 
τό ζήτηρα τοϋ γάρου του ρέ τήν Ά ράλιαν. Δέν είχε τάχα 

Ιβιασθή π ο λύ ; Καί ήτο βέβαιος δτι ήρποροϋσε νά είναι εύ- 
ί. τύχης ρε τήν κόρην αύτήν, ή οποία έπερνε τήν ζωήν τόσον 
ελαφρά καί έδήλωνε χωρίς καρριαν έπιφύλαξιν δτι δέν έν- 

; ‘νοούσε τόν σκοπόν τής ζωής χωρίς χαράν καί διασκεδάσεις 
■ καί άπόλαυσιν.

Αύτός ποϋ όπως δήποτε ήτο ποτισρένος ρέ τάς άρχάς τής 
; οικογένειας ΙΙαράλη καί ρέ τάς συνήθειας τής ρεθοδικής καί 
; τυπικής ζωής των ίδικών του, θά ρποροϋσε νά συνειθίση, νά 
. συρρορφωθή ρέ τήν ζωήν τήν εύκολη, τήν ελαφρά, εις τήν 

οποίαν ήτο συνειθισρ.ένη ή Ά ρ ά λ ια . ’Εκείνη ήτο τό ελεύ
θερο πουλί, ποΰ έπετοΰσε άπό κήπο σέ κήπο καί τραγου- 
δοϋσε άρέριρνο νύκτα καί ήρέρα. θ ά  ήρποροϋσε άρα γε νά 
άλλάξγι ζωήν καί είχε τό δικαίωρα αύτός ποϋ ήτο τόσον 

; διαφορετικού χαρακτήρος νά τήν σκλαβώσγι ή θά ήρποροϋσε 
! νά τήν άκολουθήσγ εις τάς ιδέας καί τάς συνήθειας της. Καί 

ήτο πραγρατικώς τόσον ερωτευρένος, ώστε νά δικαιολογή 
την ρεγάλην αύτήν άποφασίν του ό έρως.

ΙΩ ΒΙΛΛΙΟ Η ΣΜ Α ΡΑ Σ
Τό δν,ορ.α αύτό είναι σχεδόν άγνωστον διά τόν τόπον ρας, 

ί  όχι δρως καί διά τήν Ρουρανίαν, τήν πατρίδα τής κυρίας, 
ι ή όποια έωρτασε κατ ’ αύτάς τήν πεντηκονταετηοίδα της.

Ή  Σράρα έν τούτοις έπεσκέφθη τάς Αθήνας κατά τήν 
ρ εποχήν τοϋ Παιδαγωγικού Συνεδρίου, τοϋ οποίου τάς εογα- 
Ρ σίας παρηκολούθησε καί τότε τήν έγνώρισα καί εγώ καί 
Γ είχα γράψει περί τής δράσεώς της εις τόν τόπον της καί περί 
* τής θέσεως, τήν όποιαν έξησφάλισε εις τήν φιλολογικήν ιστο

ρίαν τής πατρίδος της.
Σήρερον ή Σράρα έξέδωκε βιβλίον τής πεντηκονταετήρί- 

δος τη ς καί αί Ρουρανικαί έφηρερίδες εκθέτουν τά κατά τήν 
δρασίν της, πλέκουσαι τό έγκώριον τής άκουράστου γυναικός, 
ή όποία καί ώς διδάσκαλος, καί ώς ποιήτρια καί ώς ρήτωρ 
τόσα τά καλά ¿κατόρθωσε.

Ή  Σράρα άνήκει εις ριαν άπό τάς καλλιτέρας οικογένειας 
τής Ρουρανίας, άλλά ρετά άτυχή γάρον ήναγκάσθη νά ζη- 
τήστι εις τήν εργασίαν καταφυγήν καί παρηγοριάν, ρ εθ ’ δλην 
τήν εις τοΰτο άντίδρασιν τής οικογένειας της.

Εύνοουρένη τής βασιλίσσης τής Ρουρανίας, ώς κόρη έπι- 
σήρου αύλικοΰ, άνέλαβε τήν διεύθυνσιν τοϋ βασιλικού σχο
λείου τής Σινάίας, ένω κατά τάς ώρας τής σχολής της κα- 
τεγίνετο εις τήν ποίησιν. Δέν περιωρίσθη δρως εις τήν ποίη- 
σιν καί τήν διδασκαλίαν, άλλά είργάσθη εύεργετικώτατα, 
ίδρύσασα δύω λαϊκάς ψίιβλιοθήκας καί άσχοληθεϊσα εις άξιέ- 
παινον έν γένει ύπέρ τοϋ λαοϋ δρασιν της.

Ύπήρξεν έπί δέκα όκτο» κατά σειράν έτη δηροσιογράφος 
καί συντάκτοια τής έφηρερίδος «Univcriul», έκαρ,ε δια
λέξεις πολλάς εις τό Άθήναιον τοϋ Ηουκουρεστίου, ύποστη- 
ρίζουσα παντού καί πάντοτε τήν γυναίκα καί άγωνιζορένη 
ύπέρ τής πνευρατικής έξυψώσεώς της.

’Αντιπροσώπευσε τήν Ρουρανίαν εις τό Συνέδριον των 
Orientalistes τής Ρώρης, οπού έξεφώνησε λόγον έρπνευ- 
σρένον, έπαινεθέντα άπό τόν εύρωπαΐκόν τύπον ολόκληρον. 
Ταξειδεύτρια άκούραστος καί φίλη των σωρατικών άσκή- 
σεων, διατηρείται άκραιοτάτη καί δυναρένη νά έξακολου- 
θήσν) τήν ώραίαν δρασιν·της εις ρακράν άκόρη σειράν έτών.

Εις τό τελευταϊον βιβλίον, τό όποιον έξέδωκε, δηροσιεύον- 
τα ι αί όρ.ιλίαι της είς τε  τήν Ρουρανίαν καί τό εξωτερικόν, 
ήδη δέ άγγέλετα ι ή έκοοσις ρυθιστορήρατός της, τοϋ, πρώ
του τό οποίον έγραψε.

Μετά τήν δηροσίευσιν τοϋ έργου τούτου, ή Σρ.άρα, χήρα 
ήδη καί δευτέρου συζύγου προτίθεται νά άποκαταστηθν) εις 
τήν χώραν ποΰ άνθεϊ ή πορτοκαλέα, είς τήν όποιαν τόσας καί 
τόσους έχει φίλους καί θαυραστάς.

ΩΡΑΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ
Αί γυναίκες δέν είναι άνθη, άλλά άγαποϋν πολύ τά  άνθη. 

Καί ώς στολισρός είτε έπάνω εις ώραϊα ραλλιά , είτε είς 
φόρερα συναναστροφής, είτε ρέσα είς δοχεία, είτε έπάνω 
είς τραπέζια, τά  άνθη πάντοτε κατέχουν τήν πρώτην θέσιν.

Τόσον ράλιστα συνειθίζονται τελευταίως τά  άνθη, ώστε 
καί ή παραγωγή των δέν άνταποκρίνεται είς τήν κατανά- 
λωσιν. Διά τήν χειρερινήν ιδία περίοδον, όπου τά  άνθη τά  
θερινά είναι σπάνια, καί δπου τά  σπ ίτια  κατά τάς ήρέοας 
των εορτών καί ύποδοχών πρέπει νά άντιγράφουν τήν άνοι- 
ξιάτικην άνθησιν καί φαιδρότητα, έπενοήθη ό συρρός τοϋ συν- 
δυασροϋ τών άληθινών φυτών ρέ τά  τεχνητά άνθη. 'Ώστε 
είς ένα θάρνον τριανταφυλλιάς, προσκολλοΰν ά π ’έδώ καί ά π ’ 
έκεΐ ώραία άνοιξιάτικα τριαντάφυλλα άπό ρπατίσταν^ παν- 
ορ.οιότυπα δαως τόσον ρέ τά  φυσικά, ώστε νά άπατοΰν καί 
τό πλέον γυρνασρενο ’ράτι.

Καί όχι ρόνον είς θάρνον ολόκληρον, άλλά καί είς τά  
βάζα τοποθετοΰνται έπάνω είς κλαδιά καί είς φυλλώρατα 
φυσικά άνθη τεχνητά , τά  όποια, έπειδή δέν ραραίνονται. 
διατηρούνται καθ ’ ολην τήν χειρερινήν περίοδον τών ύπο-
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δοχών, τοποθεtoOv t x i  δέ συγχρόνως εις τό φόρεμα καί τά  

[Λαλλνζ, οτκν ή κυρία πηγκίν·/) εις τούς χορούς καί εις το 

Οέατρον, καί επάνω εις τύ τραπ έζι, όταν δίδω νται γεύριατα 
κ α ί τσ ά ια .

Τό (Αονον ¡αέρος εις τό όποιον τα  τεχνητά άνθη δεν ηρεπο- 
ροΰν νά αντικαταστήσουν τα  φυσικά είναι εις την αποστο
λήν αύτών έκ ρεέρους κυρίου πρύς κυρίαν. Τότε τά  άνθη 
πρέπει νά είναι φυσικά καί οχι νά άγοράζωνται τυχαίως 
άπύ τον δρόρεον, αλλά νά φέρουν τύ ό'νορεα του ρεεγάλου αν
θοπώλου του συρρεοΰ. Διότι εις την περίστασιν αυτήν υποτί
θεται ότι τά  άνθη είναι πολυτιρεα, περιποιηρεένα καί πραν- 
ρεατικώς σπάνια. 'Οπόταν καί ολίγα ρεόνον το ιαϋτα , ενίοτε 
καί ένα ρεόνον είναι περισσότερον chic, παρά ολόκληρον ρεε- 
γάλην άνθοδέσρεην.

Καί προκειρεένου περί υποδοχών της περιόδου αυτής, τώρα 
ρεέ την γενίκευσιν παντού των οίκοκυρικών σχολών, είναι 
πολύ του συρρεοΰ, αί κυρίαι νά άναρειγνύωνται αυτοπροσώπως 
εις την κουζίνα καί νά δίδουν αί ίδιαι το m enu  καί τον τύ 
πον τής έτοιρεασίας τών φαγητών. Τελευταίως ρεάλιστα άνε- 
πτύχθη άνταγωνισρεύς ρεεταζύ τών κυριών τοΰ καλοΰ κόσρεου, 
αί όποΐαι αναζητούν καί ρεανθάνουν πώς παρασκευάζονται 
ειδικά ξενικά φαγητά , τά  όποια παρουσιάζουν εις τά  γεύ- 
ρεατά των ώς κατασκευασθέντα ύπύ τήν προσωπικήν επ ι
στασίαν των.

ΙΙαρατηρεΐται ιδίως ή άρειλλα αυτή τής άναρ.ίξεως τής 
οικοκυράς εις τά  ρεαγειρικά ρεεταξύ τών χ.άλλον άνεπτυγ- 
ρεενων γυναικών, αί όποΐαι είσήγαγον τον συρρεύν τής κατα-

Ε Π Ι Φ Υ Ά Λ Ι Σ

Κ Α Κ Η  Ε ΙΔ Η Σ ΙΣ
Il ne_res>e de nous qu’ un cadavre vivant, 
Le désespair l ’ habite, et le néant l’ attend 

Alfred de Musset
— “Οχι, είπε ή Μαρία, φιλώντας μέ μάτια δακρυσμένα καί ανα

στενάζοντας τό γράμμα που μόλις είχε διαβάσει. “Οχι ! γρηά μάγισσα 
δέν θ’ αληθεύσουν τά λόγια σου, καί δεν θά ζήσω νεκρή στον κόσμο 
τούτο άφού χάσω κάθε χαρά καί κάθε ελπίδα.

Καί μέ χέράα τρεμουλιαστά έδίπλωσε τό γράμμα, τό άφησε επάνω 
στό τραπέζι καί κρατώντας μέ τά δυό χέράα τό κεφάλι της άρχισε νά 
περπατή μέσα στην κάμαρα βυθισμένη σε μαύρες σκέψεις.

Πότε, πότε έπλησιαζε στό τραπέζι κύτταζε τό γράμμα, τό έπιανε 
στά χέράα της,σαν νά ζητούσε άπό αυτό κάτι περισσότερο άπό ο,τι τής 
έλεγε καί πάλιν τά δάκρυα της θόλωναν τά μάτια.

Τό γράμμα αυτό περίμενε τόσες μέρες τώρα μέ φόβο καί ελπίδα' ή 
θά τής έφερνε τήν χαρά καί τήν ευτυχία, ή θά τήν έθανάτονε' όταν τό 
έλαβε ένα τέτοιο κακό προαίσθημα έκυρίεψε τήν ψυχή της, ώστε δέν 
είχε τήν δύναμιν νά τ ’ άνοιξη. Άπό μέρες,χωρίς καί αυτή νά ξέρη τήν 
αίτια, αδιάκοπα συλλογίζονταν τά λόγια μιας γρηας χειρομάντησας, ή 
οποία ένα χρόνο τώρα'τήν ’¡δια εποχή μία ώραία φεγγαρόλουστη βραδιά 
τής είπε κυττάζοντας τό χέρι της :

«"Ενα μεγάλο καλό ήρθε κοντά σου καί τό έδιωξες’ όπου νομίζεις 
πώς θά βρής τή χαρά καί τήν ευτυχία, μονάχα στεναγμούς καί δάκρυα 
θά βρής καί θά ζήσης, τής λέγει, ζωή νεκρή στόν κόσμο τούτο«.

— Φρίκη ! φρίκη ! εφώναξε ή Μαρία ολομόναχη, μέ την σκέψη 
αΰτή, καί νόμιζε πώς τό παν“γύρο της χάνονταν.

Σχεδόν αναίσθητη έπεσε σ ’ ένα κάθισμα πού ήτον εμπρός στό τρα-

πολείΛησεω: τών πολυώρων αναπαύσεων καί τής εντελώς 
[λαταίας χχ ι  άσκοπου ζωής.

Τώρα αί άνεπτυγρ/.έναι γυναίκες εις τάς οκτώ τύ πρωί 
είναι ένδυριένες, ετοιχ.ες καί πέρνουν τύν καφφέ των ¡¿ί 
τύν σύζυγον καί ¡αέ τά  παιδιά των, τών όποιων αυτοπροσώ
πως επιμελούνται τήν ενδυμασίαν, τήν καθαριότητα καί τήν 
μελέτην. Έ ν γένει δέ μέ τήν σπάνιν τώρα τών παλαιών 
καλών υπηρετριών, αί όποΐαι έμεναν εις τά  σπ ίτια  χρόνια, 
ήσαν πιστές καί άνεπληροΰσαν εις πολλά τήν οικοδέσποιναν, 
αί κυρίαι άνέλαβαν αυτοπροσώπως τήν διεύθυνσιν τών σπιτιών 
των πρύς μεγάλον ύ'φελος τοΰ οίκογενειακοΰ προϋπολογισμού.

Τά κλειδιά τά  περασμένα εις τούς χρυσούς κρίκους τών 
παλαιών πυργοδεσποινών έτεθησαν διά τοΰτο καί πάλιν εις 
ένεργειαν καί αί νέαι γυναίκες κατά τοΰτο διαφέρουν τών 
παλαιών εις τύ οτι είξεύρουν τύ πώς καί τύ δ ιατί τοΰ κάθε 
πράγματος καί μ.αζή μέ τά  οίκοκυρικά καθήκοντα παρακο- 
λουθοΰν καί τήν πνευματικήν ζωήν καί τήν διεθνή έν γένει 
πρόοδον καί άνάπτυξιν.

Αί περισσότεραι άπύ τάς νέας αύτάς γυναίκας συνοδεύουν 
αυτοπροσώπως τύ πρωί τά  πα ιδιά  των εις τύ σχολεΐον καί 
έπειτα  πηγαίνουν εις τήν άγοράν καί άγοράζουν μόναι των 
τά  τρόφιμα τής ημέρας. Ουτω κερδίζουν τήν πρωινήν έξοδον 
τοΰ υπηρέτου ή τής μαγειρίσσης των, επιβλέπουν καλλίτερα 
τά  παιδχά των εις τούς δρόμους, οπού τόσοι υπάρχουν κίνδυ
νοι καί οϊκονομοΰν καί ενα είκοσι ώς τριάντα τοΐς έκατύν άπύ 
τήν άγοράν, τά  όποια συνήθως καταχράται ή μαγείρισσα.

πεζι της καί σκέπασε τό πρόσιυπο μέ τά χέρ,ΐα της. Έ πειτα άπό αρ
κετή ώρα άνοιξε τά μάτ,ΐχ της καί μέ κάποια ελπίδα στήν ψυχή, πήρε 
πάλιν τό γράμμα, τό ξαναδιάβασε μέ περισσότερη ησυχία καί έπειτα 
άρχισε να γράφη καί νά χύνη πάνω στο νεκρό χαρτί τόν μαύρο πόνο πού 
πλημμυρούσε την ψυχή της, όσο έγραφε τόσο νόμιζε πώς άνακουφίζουν- 
ταν ό πόνος της καί κάποια σκοτεινή ακόμη ελπίδα πώς τό γράμμα 
εκείνο θά έφθανε στά χέρια τού άγαπητικού της άρχισε νά τήνπαρηγορή.

"Οταν σηκώθηκε,τό μικρό ρολόϊ τής κάμαράς της έσήμανε τρεΤς μετά 
τά μεσάνυχτα'τό κύτταξε μέ κάποια αγάπη,σαν νά ήταν ό μόνος φίλος 
πού τής έμεινε στή δυστυχία της καί πάλιν ξανακάθησε στήν ίδια θέ- 
σιν, ανάμεσα στά δύο γράμματα πού είχε εμπρός της' άκούμπισε τό 
κεφάλι της απάνω στό κάτασπρο καί παχουλό χεράκι της, τό παγω
μένο άπό τήν συγκίνησιν, καί άρχισε νά συλλογίζεται, ενώ τά δάκρυα 
έτρεχαν άπό τά ώραία σάν μπλουέτας μάτια της, τά κουρασμένα από 
τά δάκουα καί τήν άϋπνία.

Πόσες φορές, δύο μήνες τώρα, στήν ίδια θεσι δέν είχε γράψει γραμ- 
ματα άτελείωτα χ.αρας, καί άγάπης ώραίας, μεγάλης καί άγιας ; Ά λ -  
λοίμονον, όλα λοιπόν τελειώνουν στόν κόσμο αυτό ! Εκείνη αγαπούσε 
τό ώραίο παλληκάρι μέ ίλην την δύναμιν τής αθώας ψυχής της τών εί
κοσι χρόνων καί είχε τήν βεβαιότητα, πώς καί εκείνος τήν άγαπούοε 
μέ τό ίδιο αίσθημα' γ ι ’ αύτό τού έλεγε μέσα στά γράμματά της, όλα 
τά όνειρα καί όλες τις ελπίδες της άπό τήν στιγμήν «που ό κατηρα- 
μένος πόλεμος τούς είχε χωρίσει.

Ό ταν στά σύνορα αποχαιρέτησε τό Γιώργό της, τόσην λύπη αι- 
σθάνθηκε, πού τήν κυρίεψε κακό προαίσθημα, πώς ό χωρισμός τους δεν 
ήτανε γίά λίγους μήνες μονάχα, όπως τήν έβεβαίωνε εκείνος γίά νά τής 
δώση θάρρος, όταν έβλεπε τά ώραία μάτια της νά χύνουν τόσα δάκρυα. 
Καί όταν τό τραίνο χάθηκε άπό μπρος της καί δέν φαίνουνταν ποια 
παρά ένα μικρό μαύρο σημάδι, άπορούσε καί μονάχη πώς ήτανε ακόμη 
ζωντανή. II μόνη παρηγοριά πού τής έμεινε ήτανε νά τού γράφη,
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’Επί πλέον δέ κάμνουν καί ενα πρωινόν περίπατον, τόσον 
¿φέλιμον διά τήν υγείαν.
ρ. Ά πύ ενα προϋπολογισμόν σπιτιού, διευθυνομένου κ α τ ’ αυ
τόν τύν τρόπον άπύ τήν οικοδέσποιναν, παοατηρεΐται οικο
νομία άπύ έκατύν —τρικκοσίων δραχμών κατά μήνα. Καί 
αύτό πρέπει νά θεωρηθή ώ ; καθαρύν κέρδος τής οίκοκυρικής 
εργασίας τών νέων γυναικών, αί όποΐαι δέν ευρίσκουν καιρόν, 
ούτε νά άνιοΰν, ουτε νά άσθενοΰν καί νά πάσχουν άπύ άνο- 
ρεξιά, ά λ λ ’ ούτε νά έχουν νεΰρα καί νά δημιουργούν δυστυ
χίας όπου δέν υπάρχουν.

Νέα Γ ΐ'ν α ΐκ α

Τ Α  Π Ο ΛΓΠ Μ Α ΕΙΔΗ ΣΑΣ
*Η οδός Έρμού ήρχισε καί πάλιν νά εμψυχώνεται, νά ζουηρεύη, νά 

εξωραΐζεται. Τώρα μέ τόν χειμώνα, μέ τάς προσεχείς έορτάς, μέ τούς 
γάμους πού άναγγέλλονται, ή οδός Έρμού έκθέτει τά ώραίά της πράγ
ματα, τάς νέας της προμήθειας.

Σ· Τα άδαμαντοπωλεία ιδία άπαστράπτουν πλέον άπ’ άκρου εις άκρον. 
Προχθές έπέρασα άπό τό άδαυ,αντοπωλείον Τσαμπούλα καί Μάρκου. Η 
προθήκες του μέ έκαμαν νά σταματήσου μέ απορίαν καί έκπληξιν καί νά 
φαντασθώ διά μίαν στιγμήν, ότι εύρισκόμην εις τήν Rue de ls Paix τ ώ ν  

Παρισίων. Διαμάντια, κοσμήματα έν γένει κάθε είδους καί κάθε γού
στου, ασημικά σκεύη πολύτιμα, bibelot^", δίσκοι, σερβίτσια, ώρολόγια, 
όλα φέρουν ένα cachet ιδιαίτερον, όλα είναι ώραία καί σχετικώς εύθυνά 
πολύ.
f Τόσον μού ήρεσαν, ώστε θά συ ιστούσα εις τάς άναγνωστρίας μου, 
και εις εκείνας ακόμη όπου δέν έχουν νά άγοράσουν τίποτε, νά περα
σουν άπό τό κατάστημα Τσαμπούλα καί Μάρκου,διά νά άπολαύσουν ένα 
τόσον ώρΐίον θέαμα.
F Καί έκείναι πάλιν πού έχουν νά άγοράσουν, νά διευθυνθούν χωρίς κα
νένα ενδοιασμόν εις αυτό.

εκείνος μόλις έφθασε στό τέλος τού ταξειδιού του άμέσως τής έγραψε 
μέ αγάπη καί ενθουσιασμό νέου άξιωμ.ατικοΰ πού γίά πρώτη φορά βρί · 
σκουντάν στό πεδίο τής μάχης' τής έπαναλάβενε τά ώραία όνειρα πού 
μαζή είχανε ’κάνει στην ακροθαλασσιά τής Βρεττάνης τις φωτεινές 
βραδειές πού πέρασαν εκεί μαζή καί τής έκανε πάλι τούς ίδιους όρκους 
αιόίνιας άγάπης. Καί εκείνη ευτυχισμένη, διάβαζε τά γράμματα αύτά 
καί λάβενε θάρρος καί έκανε ύπομονή.
ι ’Έπειτα από δέκα μέρες άρχισε ή κίνησι τού στρατού καί μαζή τά 
μαρτύριά της. Δέν μπορούσε νά τού γράφη άν δέν είχε τήν νέα του 
διεύθυνσιν, διά νά μην χάνουνται τά γράμματά της' δέν ήξερε αν έγινε 
καμμίά μάχη καί ή άγωνία τής έτρωγε τήν ψυχή καί ή άπελπισία τής 

, ίσπάραζε τά στήθη. 'Η κατάστασις αΰτή βάστηξε σχεδόν δυό μ.ήνες 
από τήν ήμερα τού χωρισμού τους. Ό ταν ένα βράδυ έλαβε ένα γράμμα 
■του, πού τής έλεγε πώς έφθάσανε στόν ώρισμένο τόπο τής μάχης καί 

Γρϋς έπειτα άπό δύο ημέρες ή τύχη -τού πολέμου θ’ άποφασίζουνταν 
καί μαζή καί ή δική τους. 

ί  Ή είδησις αΰτή έκανε τήν Μαρία νά ύποφέρη άληθινό θάνατο μίά 
βδομάδα, ϊταν ένα δειλινό τής έφεραν τό γράμμα πού μέ τόση άγωνία 
περίμενε καί τό οποίο την εθανάτωνε ψυχικώς.
Ε> «Ό ταν πρό τεσσάρων ημερών σοΰ έγραφα γεμάτος ελπίδα, ποτέ δεν 
πίστευα πώς σήμερα θά σού έγραφα τις λίγες αύτές κακογραμμένες 

[.γραμμές γίά νά σού πώ τήν καταδίκη μας. Πληγώθηκα καί στά δύο 
| πόδια στήν τελευταία μάχη' τήν πληγή ό γιατρός ηύρε πολύ σοβαρή 

καί αύ’ριο θά μέ στείλουν σ ’ ένα άπό τά μεγάλα νοσοκομεία στήν ποιό 
■κοντά πόλίν γίά νά μού κάμουν έγχείρησιν άπό την όποια εξαρταται ή 
πζωή μου καί ή ευτυχία μας. Δεν ξερω σε ποιό νοσοκομείο θά με στει- 
I λουν, καί δι’ αύτό δέν σού δίνω διεύθυνσιν νά μού γράψης, ού'τε αν 

μετά τήν έγχείρησιν θά είμαι εις κατάστασιν νά σέ ξαναιδώ. Ά ν  γίνω 
' πάλι καλά σάν τήν ήμέρα πού χωριστήκαμε στά σύνορα, θά πετάξω

Π αραχαλοϋνται θ ερ μ ώ ς αι κα& νστερφαα ι συνδρο

μής rd τά ςσ τ ε ίίο υ ν .

Τ Α  Α Ν Θ Η
'Ως γράφομεν καί εις άλλην στήλην ή εποχή τών άνθέων 

χχ ι  τών ωραίων φυτών εύρίσκεται εις τήν ακμήν της. Εις τά  
γεύματα, εις τάς ύποδοχάς, εις τάς όνομαστικάς έορτάς 
τίποτε δέν στολίζει καί δέν κάμνει ποιητικωτέραν έντύπω- 
σιν άπό κάνιστρο: ωραίο: άνθέων καί άπό βάζα γεμ-άτα
άνθη. Είναι τά  ωραιότερα καί έκφραστικώτερα δώρα, διά τά  
όποια πρέπει νά έξοδεύν) κανείς, χωρίς νά συζητά).

Ό  κ. Τσοΰτσος είναι ό καλλιτέχνης άνθοπώλης, τό κατά
στηθα τοΰ όποιου άμιλλΧται προς τά  καλλίτερα εις τό εί
δος αύτό ευρωπαϊκά. Τήν εποχήν αυτήν τά  τριαντάφυλλά 
του, φράνσες καί άλλα είναι τόσον ώραία, τά  τοποθετεί δέ 
καί τόσον καλά, ¿ίστε νά άποτελοΰν τό ώραιότερον δώρον 

είτε εις γάμον, ε ίτε εις εορτήν. Ά λλά  καί τά  φυτά του 
είναι έξοχα, είτε φυσικά, ε ίτε τεχνητά . Διότι καί τά  τ ε 
χνητά φυτά έγειναν τώρα πολύ, πολύ τής μόδας. Λατάνιες, 
φύκοι, πολυτρίχι καί κάθε πρασινάδα πωλοΰνται εις τό άνθο- 
πωλεΐον Τσούτσου,στολίζουν θαυμασίως τά σαλόνια χωρίς νά 
διατρέχουν τόν κίνδυνον νά ώχριάσουν καί νά μαρανθοΰν. Αί 

τιμα ί του λογικώτατα ι.

στήν αγκαλιά σου, ειδεμή, χαΐρε διά παντός !»
Άπό τήν ημέραν εκείνην δέν έλαβε πλέον καμμίά ε'ίοησιν αίτό τόν 

Γιώργο, καί μαύρη άπελπισία κατέτρωγε τήν ζωή της' έγραψε εις τόν 
Διοικητήν του, άλλά δέν έλαβε καμμία άπάντησιν καί ή αγωνία της 
ηύξανε. Ό ταν, μίά ήμέρα συνήντησε τόν γιατρό ό οποίος είχε φύγει 
μαζή μέ τόν Γιώργο. Δέν τον έγνώριζε, άλλ’ ή μεγάλη επιθυμία νά 
μάθη γιά τόν φίλον της τήν έκαμε νά τον πλησιάσ») καί νά τόν ρωτήση 
γ ι ’ αύτόν.

— Πολέμησε σάν άληθινός ήρωας καί ίσως ή νίκη τής εμπροσθοφυ
λακής οφείλεται εις αυτόν' έλαβε άλλο ένα βαθμό καί τόν έστειλαν εις 
τήν διοίκησιν τής κινήσεως τού στρατού εις τήν πόλιν Κ ... διότι μαζή 
μέ τήν άνδρεία του έδειξε καί έκτακτη ικανότητα εις την τέχνην τού 
πολέμου. Έ »εί μένει τώρα ένα μήνα ευτυχισμένος, γιατί μαζή μέ τήν 
δόξα ηύρε καί τήν ευτυχία καί τήν άγάπη στήν ώραία κόρη τού ’Αμε
ρικανού άνταποκριτού ό οποίος άκολουθεί τόν πόλεμον μαζή μέ τήν αυ
τήν. Συναντήθηκαν οταν έφθασε τήν πρώτην φοράν ό στρατός έκεί,άγα- 
πήθηκαν καί τώρα όταν έπέστρεψε νικητής καί ένδοξος τήν παντρεύτηκε.

Ή Μαρία μέ πολύ κόπο κρατούσε τά δάχρυά της καί κατέβαλε ύπερ- 
άνθρωπο δύναμιν διά νά μη όείξη την λύπην της καί τήν άπογοήτευσίν 
της. Ηύχχρίστησε τόν γιατρό καί επειδή δέν μπορούσε άκόμη νά
πιστέψη είπε :

— ’Έμαθα ότι είχε πληγωθή εις τήν τελευταία μάχη.
— Ποτέ ευτυχώς δέν συνέβη αύτό, τόν είδα πριν νά ιούγω καί είνε 

λαμπρά εις τήν ύγείαν του.
Αί τελευταίαι λέξεις τού γιατρού έπεσαν σάν σταλαγματιές δηλητη

ρίου στήν καρδιά τής Μαρίας καί έφυγε διά νά κρύψη τήν άπελπισία 
της ένώ ένόμιζε πώς άκουγε άπό μακρυά τά λόγια τής χειρομάντησσας

— «θά ζήσης νεκρή στόν κόσμο αύτό τά λίγα χρόνια τής ζωής πού 
θά σοΰ μείνουν». Ε ΙρΛ νη Ν κν.ολα ΐδον
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Π Ο Λ Υ Τ Ι Μ Ο Ν  ΕΦΟΔΙΟΝ Τ Ο Ν  Γ Υ Ν ΑΙ ΚΩ Ν
Τώρα ;αέ τά γεύματα καί τάς εσπερίδας καί τά απογευματινά τέϊα 

είναι απαραίτητον διά κάθε καλήν οικοκυράν νά είναι έφωδιασμένη μέ 
ενα καλό βιβλίον μαγειρικής καί ζαχαροπλαστικής. Τό βιβλίον του κα- 
θηγητου της μαγειρικής εις την ’Επαγγελματικήν σχολήν κ. Ευάγ
γελου Μαλη περιλαμβάνει τάς συντχγάς’τών ωραιότερων καί εΰκολω- 
τέρων φαγητών καί γλυκισμάτων καί αποβαίνει πολύτιμος οδηγός διά 
κάθε καλήν νοικοκυράν. Μέ τήν βοήθειαν του βιβλίου αύτοΰ ήμπορουν 
νά κατασκευασθουν εις το σπίτι τά πλέον δύσκολα φαγητά καί κάθε εί
δους γλυκίσματα, κέικ, μπισκότα, μπομπόνια, φρούτα ζαχαρένια, λ ι
κέρ, κεράσια, τέλος ολα τά είδη τά όποια άγοράζομεν εις τά ζαχαρο
πλαστεία εις διπλάσιάν τιμήν.

Τό βιβλίον τού κ. Μαλλή πωλείται εις τήν ’Επαγγελματικήν Σχο
λήν οδός 'Ομήρου 24 καί εις τά βιβλιοπωλεία άντί μιας δραχμής. Οί 
έκ των επαρχιών καί τού εξωτερικού επιβαρύνονται καί μέ τό εΐκοσάλε- 
πτον γραμματόσημο ν τού ταχυδρ. τέλους.

Φ. Λ Α Β Δ Α Σ  ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ*
Τώρα που μέ τά  πρώτα κρύα άρχίζομεν νά μ.αζευώμ.εθα 

στά σπίτια μας καί νά τά  συγυρίζωμεν καί τά  περιποιού- 
μεθα διά τήν χειμερινήν περίοδον, ρίπτομεν ενα βλέμ,μ.α εις 
τα  μαγαζειά εκείνα, πού περισσότερον φιγουράρουν εις τήν 
όδόν Σταδίου καί ιλας ελκύουν διά τά  ώραϊα των πράγματα.

Έ να  από τά  ωραιότερα είναι καί τό νεοσύστατον εις τήν 
οδόν Σταδίου άρ. 12 τού κ. Φ.Λάβδα, τό ακριβώς απέναντι 
τής Βουλής. ΙΙλούσιον εις κομψοτεχνήματα,εις ωραία πράγ
ματα εις αγάλματα καί εικόνας, καί είδη καλλιτεχνικά 
έν γένει ωραιότατα. 'Ό ,τ ι δέ είναι, ούτως είπείν, είδικότης 
τού καταστήματος τούτου είναι ή κορνίζες. ΙΙλουσιες εις 
σχήματα καί εις σχέδια, άλλαι άπλαί μόνον διά τήν πρω
τοτυπίαν των γραμ.μών των ώραιόταται, άλλαι μέ σχέδια 
παρμ.ένα άπό Ελληνικών ρυθμών πλαίσια, άλλαι ολόχρυσοι 
ή καί άπό παλαιόν μ.έταλλον, αποτελούν αύταί καθ ’ έαυ- 
τάς κομψοτεχνήματα, έξωραίζοντα οίανδήποτε εικόνα.

At τιμα ί τού κ. Λάβδα άμ ιλλώ ντα ι εις λογικήν πρός τήν 
ωραιότητα τών ειδών τού καταστήματος του, μή έπιδεχό- 
μεναι κανένα συναγωνισμόν.

ΕΙΣ ΤΗΣ *· ΣΠΑΡΤΗΣ Κ Α Ρ Α Σ Τ Α Μ Α Τ Η
Τώρα μέ τούς γάμ.ους τού πρίγκηπος Γεωργίου ή περισ

σότερες τουζλέςτες γίνονται άπό εγχώρια μ εταξω τά , με
ταξύ τών οποίων τήν ποώτην θέσιν κατέχουν τά ωραιότατα 
τής κ. Καρασταμάτη

Μέ τήν μόδαν μάλιστα τήν έφετεινήν τών χρυσοϋφάντων 
υφασμάτων, τά  χρυσούφαντα τής κ. Καρασταμάτη θά κά - 
μ.ουν φουρόρε. Φαίνεται οτι ή καλλίτερες τουαλέτες, γίνοντα1 
άπό αύτά. ’Ά λλω ς τε  καί δλα τά  άλλα είδη της καί ιδίως 
οί ταφτάδες είναι θαυμάσιοι, ύπετιμήθησαν δέ εφέτος έ'νεκα 
τής μεγάλης καταναλώσεως, τήν όποιαν εχει εξασφαλίσει ή 
κ. 1ναρασταμ.άτη.

Π ΙΑ Ν Ο  μικρδ πολν καλόν ¿νο ικ ιά ζετα ι. Π ληρο- 
φορία ι όδδζ Ν αυαρίνον άρ. 10.

Δ Ι Α  Τ Α  Π Ι Α Ν Α
Τά πιάνα είναι όπως δλα τά  πολύτιμ-α πράγματα, τά 

όποια έχουν άνάγκην περιποιήσεως διά νά διατηρούν τήν 
ωραιαν τιον φωνήν. Καί πρώτιστη περιποίησις ενός πιάνου 
είναι τό καλό κούρδισμα καί τά  προφυλακτικά μέτρα, τά 
όποια συνδέονται μ.έ τό κούρδισμα, Όκ. Ί . Δ. δε Κάρλης εΐνα1 
ό πρώτος τεχνίτης τής Ελλάδος, ό δυνάμενος καί ενα άκόμ.η 
χαλασμ-ενο πιάνο νά επαναφέρ-/) εις τήν προτέραν του κατά- 
στασιν.

Δι ’ αυτό καί τό Ώδεΐον ’Αθηνών καί τό Άοσάκειον καί 
δλα τά μουσικά σωματεία καί ολος ό καλλίτερος κόσμ,ος τών 
’Αθηνών εις τάν κ. δε Ινάρλη άναθέτει τήν έπιμ-έλειαν καί 
τας επιδιορθώσεις καί τό κούρδισμ.α τών πιάνων του.

Ή  Α. Μ. ό Βασιλεύς τόσον είναι ένθουσιασμ.ένος διά τήν 
εργασίαν τού κ. δε Κάρλη, ¿ας κουρδιστού καί έπιδιορθωτοΰ 
τών πιάνων καί μουσικών όργάνων-τών άνακτόρων, ώστε έξέ 
δωκε βασιλικόν διάταγμ.α, δ ι ’ ού άναγνωρίζεται έπισήμως.

Διεύθυνσις: Π λατεία ελευθερίας, άρ. 1,

Μ ΙΑ  Σ Ο Φ Η  Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Η

ΙΙροκειμένου περί τής υγείας καί τής καλλονής, ή λήψις 
παντός μέτρου προφυλακτικοΰ επιβάλλεται. Δέν πρέπει συνε
πώς νά μ.εταχειρίζεσθε τά  διάφορα κοσμετικά, ών μ-όνον τό 
ό'νομα ηχεί καλώς καί τά  όποια συχνάκις περιέχουν λιπα- 
ράς ή ύποπτους ουσίας. Δέον νά ζητήτε πάντοτε προϊόντα, 
ών ή φήμη είνε γνωστή, ώς ή Κ ρεμ  ΣΙΜΟΝ τών Πάρισίων, 
άνακαλυφθείσα τώ  18Π0, διά τήν όποιαν ή πείρα άπέδειξεν, 
δτι είνε τό άριστον τών μέσων πρός διατήρησιν τού ποοσώ- 
που, τής λευκότητος καί έλαστικότητος τού δέρματος.

ΤΓΠΟΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΓΑ ΑΕΩΝΗ


