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ΚΑΛΑΙΡΡΟ ΙΙ ΠΑΡΡΕΝ

Συνδρημηταί έγγράφονται ε{ς τό Γ ρ α φ ε ϊ ο ν  της

τ ώ ν  Κ υ / κ ώ ν

Έ ν  τώ Έξωτερνκώ δέ π α ρ ’ άπαδι τοΐς κ. κ. 
άντιπρο(1(ί)ποις Λμών.

I Γ Ρ Α Φ Ε Ϊ Ο Ν  Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Ε Ω Σ
 ̂ 27-όδός Π ανεπιστημίου-27

( Γ ραφεϊον ανοικτόν καθ’ 
^ίκάστην άπό 10 —12  π. μ.

! Πάσα παρατήρησις επί  ̂
'τής  αποστολής τού φύλλου J 
(γίνεται δεκτή μόνον εντός ( 
/κότώ ήμερων.
*  #

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Μ εταρρΰθμισις τής ’Εφημερίδας τών Κυριών. -  Χριστούγεννα.—Τά 
παιχνίδια άνά τούς αιώνας (ύπό όος Μ. Πινίλλη) — ’Από τήν Αίγυ
πτον : ή Κλεοπάτρα. — Ή κοκκύτις (ύπό τής δος ’Ανθής Βασιλειάδου
ιατρού). -  Τό παιδί εις την χώραν τών Βρχχμ.όνων. — Ή Καλλιτεχνική 
Έκθεσις τής δος Λασκχρίδου. — Έπιφυλλίς : Σύντομος ’Αγάπη. — 
Ειδοποιήσεις.

Η “ΕΦΗΜΕΡΙΣ TON KTPIÛN,,
Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Ζ Ε Τ Α Ι

Ή  Έ φ η μ . ε 4ο ί ξ  τ ώ ν  Κ υ ρ ι ώ ν  με τήν συμ- 
πλήρω σ ιν του 2 Ιου αυτής έτους, ένηλ ικ ιουμένη  ήδη 
τελείως είσάγεται είς σοβαρώτερον σ τά δ ιο ν .Ά π ό  έψη - 
μερίς εβδομαδια ία, γ ίνετα ι περιοδικόν δεκαπενθήμ ε
ρον είκονογραφημένον άποτελούμενον άπό δέκα εξ 
σελίδας, τό ήμ ισυ τώ ν όποιων ακρ ιβώ ς θ ά  περιέχη  
ϋλην καθαρώ ς φ ιλολογικήν, είτε πρωτότυπον είτε είς 
καλάς μεταφράσεις. Τό άλλο ήμ ισυ θ ά  δημοσιεύη άρ
θρα  τής δ ιευθυντρ ίας αυτής κ . Π αρρέν, οίκοκυρικάς 
μελετάς, β ιογραφ ίας επ ισήμων γυνα ικώ ν  καί δλην 
τήν δ ιεθνή  γυνα ικεία ν κ ίνησ ιν , ώ ς κα ί μελετάς περ ί 
άνατροφής π α ιδ ιώ ν , περί γυνα ικ ε ίω ν  συρμώ ν, περί 
τεχνών γυνα ικ ε ίω ν κα ί περί μ αγειρ ικής. Ε ικόνες κ α λ 
λιτεχνικο ί θ ά  συμπληρώνουν τήν εκλεκτήν ϋλην κα ί 
θ ά  καταστήσουν τήν « ’Ε φημερίδα τώ ν Κ υρ ιώ ν», εν 
άπό τά τελειότερα ελληνικά περιοδικά. "Ενεκα τώ ν  
δαπανώ ν, είς άς ή « Έ φ η μ ερ ίς  τώ ν Κυριώντ> θ ά  ύπο-

*   ■ Γ ^ -
Διά τά ανυπόγραφα άρθρα '

Ιεΰθύνεταιή συντάκνις αυτών (
Κ·  Κ Α Λ Λ I Ρ  Ρ 0 Η Π Α Ρ Ρ Ε Κ \
Τάπεμπόμενα ήμ ίνχειρό- I 

ι γραφα δημοσιευόμενα ή μη >
I δέν επιστρέφονται. — ’Ανυπό- I 
( γραφα καί μή δηλούντα τήν ,
/ διαμονήν τής άποστελλούσης ' 
ί δέν είναι δεκτά.— Πάσα αγ- ( 
ί γελία άφορώσα είς τάς Κ υ- (
( ρίας γίνεται δεκτή. ,
[ Αί μεταβάλλουσαι διεύθυν- ' 
ί σιν όφείλουσι ν’ άποστέλλωσι ^
> γραμματόσημον 50 λεπτών ί 
(πρός έκτύπωσιν νέας ταινίας. \

#  — #

βληθή  διά τάς μεταρρυθμίσεις ταύτας ή έγγραφή  είς 
αυτήν ώρ ίσθη είς δραχ. 8  βία τήν ‘Ελλάδα καί φρ . 
χρ. 10 διά τό εξω τερ ικόν.

Έ γ γρ α φ ο ί γ ίνοντα ι είς τό έν Ά θ ή ν α ις  γραφεϊον  
της, οδός Π ανεπιστημ ίου 27 κα ί δι δλων τώ ν είς τας 
έπαρχίας καί τό έξωτερικόν άνταποκρ ιτών της. 2ο 
άντίτιμον τής έγγραφής προπληρώ νετα ι.

Χ Ρ ΙΣ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Α
Ή  αατ ’ εξοχήν εορτή τών μικρών. Ή  μεγάλη ήμέρα τών 

Δένδρων, τών φορτωμένων μέ κόσμους ολους παιγνιδιών καί 
ζαχαρωτών καί χρυσών μήλων. Ό  μικρός ’Ιησούς, βλεπετε, 

/έ'καμέ διά τούς μικρούς πιστούς του τό μεγάλο αύτό θαύμα. 
( Μέσα είς τήν καρδιά του χειμώνος, όταν έ'ξω ό'λα τά  δένδρα 
είναι γυμνωμένα άπό τούς φυσικούς στολισμούς των τών 
φύλλων καί τών άνθέων καί τών καρπών δταν μέ κλαδιά 
ξηρά καί.νεκρωμένα φαίνονται ώς λιπόσαρκοι καί άσχημοι 
σκελετοί/ μέσα είς τά  σαλόνια άνθη μεγάλο ή μικρόν τό 
Δένδραν τών Χριστουγέννων.

Θαλερόν, όλοπράσιιον, μέ τά  ώς χρυσές τρίχες κεφαλής 
βελονωτά φύλλα του, μέ άνθη τά οποία καί άν δέν μυρί
ζουν, σκορπίζουν ομωςγύρω των τήν πολυτέλειαν τών ώραίων 
χρωμάτων, μέ καρπούς άληθινούς, κάθε είδους άπό τών χρυ
σών μήλων τών εσπερίδων, εως καί ξηρούς άκόμη, τό Δέν- 
δρον τών Χριστουγέννων είναι τό θαυματουργόν Δένδρον τής 
χαράς τής μικράς ηλικίας.

Καί τά  παιδιά τά  πολύ μικρά τούλάχιστον πιστεύουν 
κάπως είς τό θαύμα αύτό τού Χριστού, πού ένω έγεννήθη
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μ.έσα εις ένα σταΰλο άλογων ζορων, δμως έγινε βασιλεύς του 
κόσμου δλου καί ένώ άπέθανε και τόν έβαψαν, όμως μένει 
άθάνατος τόσες  χιλιάδες τώρα χρόνια. Άφοΰ κατωρθωσε τό 
μέγα αυτό θαϋμκ νά ζήσν) εις τήν αιωνιότητα, θά του ήταν 
τάχα δύσκολον νά κ ατορθωσνι, ώστε μέσα εις μια σάλα νά 
εύρεθν) έξαφνα ένα δένδρο ώραίο και θαλερό, το οποίον να 
εχν) συγχρόνως φύλλα και λουλούδια και καρπούς; Και όχι 
μ.όνον αύτό, αλλά νά είναι δλο χρυσοστολισμένο, και νά φυ
τρώνουν επάνω εις τά  ωραία καί ολόχρυσα κλαδιά του κού
κλες έμ,ορφες καί στρατιώτες, ώπλισμένοι, τάγμ-ατα ολό
κληρα, καί σπαθάκια καί τουφέκια καί σβούρες καί τύμ.πανα 
καί κουζίνες για  μαγειρείο καί σερβίτσια γ ια  τσάϊ καί αλο
γάκια καί τόπια καί μ,ικρά ποδήλατα καί αΐΐΙθ1ΐΐθΙ>ΐ1θ3;

Γ ιατί ό'χι; Γ ιατί νά μ.ήν πιστεύσουν τά  άθωα καί απλοϊκά 
αικρά εις τό θαϋμα αύτό ; Μήπως εί; τά  παραμύθια που 
τούς διηγείται ή γ ιαγιά  τους, δεν γίνονται κάθε ’μέρα τόσα 
καί τόσα θαύματα ; Καί μ,ήπως ή στακτοπούτα, ή μικρούλα 
εκείνη περιφρονημένη του σπιτιού, δεν άπέκτησεν έξαφνα 
φορέματα που είχαν επάνω των την θάλασσα μ,έ δλα της τά 
ψάρια καί τόν ουρανό μ.έ δλα του τά άστρα ; Μήπως δέν 
έφόρεσεν ώς στεφάνι βασιλικό τόν ήλιο καί τό φεγγάρι; Καί 
ολα αύτά άπλώς ριέ τή δύναμι μιας μάγισσας, που τ ί ήταν 
απέναντι εις ενχ τόσον ωραίο καί μεγάλο Χριστό ;

Καλλίτερος τρόπος νά αγαπήσουν τά  μικρά [τό καλώ αύτό 
καί ¡Λεγάλο παιδί, τόν Χριστό ¡¿ας, δέν ύπήρχε. Ό  άνθοω- 
πος είνε έτσι καμωμ.ένος, ώστε δέν ριπορεΐ νά άγαπήσγι 
παρά εκείνους που τόν κάμνουν εύτυχή, που του δίδουν δ,τι 
ποθεί, που του παρέχουν κάθε χαράν καί κάθε άπόλαυσιν. 
Καί τά  καϋμένα τά  μ,ικρά, που έχουν καί αύτά εις τόν 
μικρόν κύκλον των τής μ.εγάλαις των δυστυχίες, τά  μικοά 
που τόσον συχνά τά  βασανίζουν οί μεγάλοι, γ ια τ ί δέν ξέρουν 
νά εννοούν την παιδιάτική των ψυχή, αγαπούν μέ μιάν 
αγάπη καί λατρείαν αληθινή τόν μεγάλο αύτόν Χριστόν, 
που άν καί έ'χν] δύο χιλιάδες χρόνια εις την ράχην του, όμως 
τά  ενθυμείται πάντοτε καί τούς φέρει μέ την εορτήν των 
γενεθλίων του τόσην χαράν καί τόσην εύτυχίαν.

'Έ πειτα  τάχα καί εις αύτόν τόν Χριστόν, δταν ήτο μικρού
λης δέν του έφεραν καί αύτοϋ δώρα οί μάγοι εκείνοι, ποϋ 
ήλθαν από τήν ΙΙερσίαν ; Καί δέν είνε τάχα σύμβολον καί 
δίδαγμα μαζή τά  δώρα αύτά, τά  από χρυσάφι άδολο καί 
μυρουδιές θαυμάσιες τής ’Αραβίας καί τής ΙΙερσίας ;

Δέν μάς διδάσκει δτι ή αγάπη έμπνεεται καί διατηρείται 
μέ τάς μικράς περιποιήσεις καί τάς μικράς εύτυχίχς, που 
διμηουργεϊ ή φιλοφροσύνη καί ή άμιλλα πρός ανταλλαγήν 
πραγμάτων ωραίων, πολυτίμων καί μή, τά  όποια όμως δει
κνύουν δτι έπιθυμοϋμεν νά προξενήσωμεν χαράν εις δσους 
άγαπώμεν ;

Ω ! ό μικρός ’Ιησούς ! πόσα μεγάλα, αλλά καί πόσα μ ι
κρά πράγματα δέν μάς έδίδαξε, διά νά μάς έξασφαλίσν] 
τήν αγάπην, τό μεγάλο αύτό όώρον τής ζωής ; Εις πόσας 
λεπτομέρειας δέν κατήλθε, γ ιά  νά μάς δώσ/] νά καταλά · 
£ωμεν νά χωνεύσωμεν, νά άγαπήσωμεν τήν άγάπ/ιν.

Γα μ,ικρά ποϋ δέν ζοϋν παρά μόνον μέ αγάπην, καί τά  
οποία ομως τόσον σκληρά καί εγω ιστικά είναι φύσει, πώς 
αρχίζουν να μαθαίνουν νά αγαπούν καί νά εννοούν τόν ώραΐον 
νόμ.ον τοΰ αλτρουϊσμοΰ και τής αλληλεγγύης, δταν τά δώρα 
ποϋ τους έστειλεν ο μικρός Χριστός διδαχθούν νά τά  μοιρά
σουν μέ τα  πτωχά παιδ ιά , τά  όποια δέν πρέπει ποτέ νά 
λείπουν από την εορτήν τών δένδρων τών πλουσίων.

Οταν εκεί, κάτω από τό όλόχρυσον Δένδρον τοϋ Χριστοϋ 
εννοήσονν δτι είναι ίσα μέ τά  άλλα παιδιά καί δτι ό Χρί
στος την αγαπην του καί τά  δώρα του έξ ίσου τά  σκορπίζει 
εις ολα, λαμβάνουν τό πρώτον καί ζωντανόν μ.άθημ,α τής 
αδελφοσύνης καί τής ίσότητος, τό μόνον ποϋ εις τήν ηλικίαν 
αυτήν αντιπροσωπεύει κάθε Εύαγγέλιον καί κάθε δίδαγμα 
θρησκευτικόν εύποιΐας καί αγάπης.

Τ Α  Π Α Ι Α Ι Κ Α  Π Α Ι Γ Ν Ι Δ Ι Α  A N A  Τ Ο Ϊ Σ  Α Ι Ω Ν Α Σ
Τά παιδικά παιγνίδια είνε αρχαιότατα. Τά συνήθη πα ι

γνίδια τα  οποία επί τών ημερών μας ακόμη κάμνουν τά  μικρά 
τοσον να χαίρουν, καί εις τήν θέαν ή άπόκτησιν ενός τούτων 
πηδοϋν, έχουν προϊστορικήν καταγωγήν. Εις τάς ιστορίας 
τών αρχαιότατων εθνών άπαντώνται τά  αύτά σχεδόν δπως 
καί σημ,ερον, ά λ λ ’ ίσως ό'χι τόσον τελειοποιημένα ή μάλλον 
τόσον πολυτελή.

Τά παιδία τών Α ιγυπτίων είχον τήν σφαίραν, τόν σβοϋ- 
ρον, διάφορα μικρά ζώα, ξύλινα ή από ελεφαντόδοντα, τήν 
στεφάνην τών κάδδων, τό βέλος, τό τόξον, τά  κοριτσάκια 
άνεκαθεν τήν κούκλαν, ώς καί τά  παιγνίδ ια τής συναναστρο
φής δέν ήσαν άγνωστα εις αύτούς.

Εις τήν Κίναν ό αετός, δπου μέχρι τής σήμερον είνε καί 
διασκέδασις τών μεγάλων Κινέζων, ό'χι μώνον τών μικρών, 
έκεΐθεν έχει τήν καταγωγήν του. Οί μικροί Ρωμαίοι είχον 
τά  προλεχθέντα παιγνίδ ια, άλλ ’ επί πλέον μολυοδίνους 
στρατιώτκς· καί τά  καρύδια, παιγνίδι τό όποιον ακόμη συν- 
ειθίζετας εις τούς τόπους τής ’Ανατολής καί εις τήν Δύσιν δέν 
φαίνεται πουθενά καί είνε άγνωστον εις τά  παιδιά τής 
Δύσεως τώρα, έχει τήν καταγωγήν του έκ Ρώμης. Οί μικροί 
Ρωμαίοι ήρέσκοντο πολύ εις τό πα ιγνίδ ι τοϋτο, δπως οί Α ι
γύπτιοι εις τήν σφαίραν.

Γερμανοί, περιγράφοντες έθιμ.α αρχαίων λαών, λέγουν δτι 
καί οί Έλληνόπαιδες είχον τά  αύτά πα ιγνίδ ια , εκτός τών 
μολυβδίνων στρατιωτών, ά λ λ ’ δτι είχον τόν Δούρειον ίππον 
εις τοΰ όποιου τό σώμα ήσαν πάντοτε κρυμμένοι ή'οωες, καί 
άλλους δέ ξυλίνους ίππους, ώς καί αμαξάκια δίτροχα καί 
τετράτροχα, δ,τι είχον καί τά  μ.ικρά τής ’Ινδίας.

Οί Γερμανόπαιδες είχον τά  άνωτέρω άλλά καί πήλινα, 
σφυρίκοας καί κούκλας έξ άργίλου, καί ίππους ξυλίνους, άλλά 
καί άπό χαλκόν κίτρινον, καί δπου φαίνεται δτι έλαβε 
τήν άρχήν του τό σπιτάκι τής κούκλας.

Εις τόν Μεσαίωνα παραγκωνίζονται τά  απλά· άρχίζει 
πλέον ή πολυτέλεια τών παιγνιδ ιών, καί εις τήν εποχήν τής 
’Αναγεννήσεως έφθασε εις τό άκρον άωτον τής πολυτελείας 
ή κούκλα. Τότε φαίνεται στολισμένη μέ βαρυτίμους στολάς,
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μέ κεντημένα άσπρόρρουχα, μέ σπίτι κομψόν καί πλουσίως 
έπιπλωμένον, καί ενώ εις τήν άρχήν τά  μαγειρικά σκεύη 
τής κούκλας έγίνοντο πήλινα, έκτοτε άρχίζουν μετάλλινα 
καί άπό άλλας προσέτι ύ'λας. Τό 1572 αί μικραί θυγατέρες 
τοϋ Έκλέτορος τής Σαξωνίας έλαβον παρά τοϋ πατρός των 
ώς δώρον τών Χριστουγέννων εν ολόκληρον μαγειρεΐον διά τάς 
κούκλας των, δπου τά  σκεύη ήσαν άπό κασσίτερον, καί έν 
δλω 281, τούτέστι χύτραι, τηγάνια , κοχλιάρια, π ιά τα  κλπ· 
’Αργότερα έρχονται καί τ ά  άπό πορσελάνην σκευή τής τρχ- 
πέζης τής κούκλας. ’Ά λλοι πριγκηπικοί οίκοι παρήγγειλαν 
κούκλαν καί τό σπ ίτ ι της άπό. τοϋ υπογείου μέχρι τοΰ υπε
ρώου, μέ δλα τά  χρειώδη του, τό οποίον έστοίχισε μέ τήν 
κούκλαν 1000 φιορίνια. Ή ήγουμένισσα τοΰ Μοναστηριού 
Gnadenberg εις τό 1544 είχε κατασκευάσει ολόκληρον 
κήπον μέ δένδρα καί άνθη καί χλόην εις κουτί ξύλινον, και 
τό έστειλε δώρον εις τά  παιδιά ένός βαθυπλούτου εις 
Nürnberg. Ά λ λ η  ήγουμένισσα εις Landsberg εις τόν 
12 ή'δη αιώνα είχε κατασκευάσει κονίστραν καί ίππότας 
μαχομένους εκεί. Οί σβόλοι ή συνήθως μπίλιες, είνε επίσης 
άρχαϊον. Εις τόν Μεσαίωνα ύπήρχον ήδη ώς παιγνίδ ια 
καί διάφορα πλοία εμπορικά καί πολεμικά. Τά ξυλοπόδαρα 
είνε τής εποχής τών φεουδαλιστών τότε πολύ άγαπητόν 
πα ιγνίδ ι, τώρα μόλις φαίνεται εις μερικά χωρία τής 'Ελβε
τίας, Γαλλίας, καί Γερμανίας. Γά εις τό ύπαιθρον πα ιγν ί
δια τών παιδιών είχον δλοι οί λαοί καί όλοι οί αιώνες.

eO 18 καί 19 αιών μέ τά  διάφορα τών άσκήσεων τοϋ 
υπαίθρου παιγνίδια έπαρουσίασε καί τά  τοϋ οίκου πολυ 
τελειοποιημένα πλήν τών πολύπλοκων πυροβόλων καί όπλων, 
τούς σιδηροδρόμους καί τόσους άλλους μηχανισμούς.

Καί εις τούς άπολιτίστους όμως λαούς βλέπομεν πα ιγν ί
δια παιδικά· Οί άρχαϊοι τής ’Αμερικής κάτοικοι, οί ’ Ινδιάνοι 
κατεσκεύαζον καί κατασκευάζουν άπό φλοιούς τών δένδρων 
καί άπό μ-αλακά ξύλα πα ιγνίδ ια παιδικά, ώς καί οί Έ σκι- 
μώοι άπό τά  κέρατα τής Ταράνδου των κάμνουν κούκλας καί 
άλλα παιγνίδια διά τά  μικρά των.

"Ώστε άπό τάς ιστορίας καί συγγραφείς εθίμων τών δια
φόρων λαών, βλέπομεν δτι τό παιδικόν παιγνίδ ι είνε παν - 
άρχαιον, καί έκαστον παιγνίδ ι πρός τούτοις έχει και την 
γενέθλιόν του πατρίδα. Ή  κούκλα, ή τόσον συνήθης εις 
μεγάλα καί μ.ικρά έθνη, εις πολύ εύφυή ή μετρίως τοιαΰτα, 
τήν άρχήν της έχει άπό τάς ’Ινδίας. Τό ζατρίκιον πατρίδα 
έχει τήν ’Αραβίαν. Οί Σταυροφόροι τό μετεφερκν εις την 
Εύρώπην. Καί μέχρι τής σήμερον εις τάς ’Ινδίας, Κίναν, 
Σιάμ, ’Ιαπωνίαν, ή βιομηχανία τών παιδικών παιγνιδιών 
είνε άκμαία,επικερδής,καί αύτά κχτεσκευκσμενα με τέχνην.

Τό ζήτημα τοϋτο, τοϋ παιδικού παιγνιδιού τούτέστι, άπη- 
σχόλησε πολύ τάς διδασκαλίσας τοϋ Μοναχού. Γο έμ,ελετη- 
σαν έπισταμένως μετά τοϋ επόπτου τών σχολών Δόκτορος 
Kerschensteiner, ήτοι άν τά  παιγνίδ ια χρειάζονται διά 
τά  παιδιά ή μ.ή, ποιου είδους πρέπει νά είνε καί καθεξής, 
καί συμ,φώνως κατέλεξαν εις τό συμπέρασμ.α, δτι τό πα ι
γνίδι χρειάζεται διά τό παιδιον, ά λ λ ’ ενταυτώ χρειάζεται 
καί μ.εγάλη προσοχή διά τήν εκλογήν αύτοϋ. Ωστε κπεφά-

σισαν νά κάμουν μίαν έκθεσιν παιγνιδιών, δπως δώσουν μίαν 
ιδέαν εις τούς γονείς καί πρακτικώς, όχι μ.όνον κατά θεω
ρίαν, περί τής εκλογής.

Αί έφεμερίδες περί τά  μέσα Νοεμ.βρίου ειδοποίησαν ήδη 
τό κοινόν διά τήν πρωτοφανή αύτήν έκθεσιν, καί δτι ήθελε 
διαρκέσει οκτώ ήμ.έρας, άπό τής 8 μέχρι τής 15 Δεκεμ.βριου. 
Ή  έ'κθεσις έγεινε πράγμ.ατι εις τόν όρισθέντα καιρόν, εις τό · 
παλαιόν μέγαρον τοΰ Δημοτικοϋ Συμβουλίου. Εις τό μέσον 
τής αιθούσης έν, άπλέτως φωτιζόμενον δένδρον τών Χριστου
γέννων, καί πέριξ εις δλας τάς πλευράς μ,εγάλαι τράπεζαι καί 
έπ ’ αύτών παιγνίδ ια καί πάλιν παιγνίδια Βαυαρικής βιομ.η- 
χανίας· όλίγιστα μ.όνον έκ Δρέσδης. Μέγα μέρος τών πα ιγνι- 
δίων αύτών, κατεσκευασμ.ένα άπό τά  παιδία, μαθητάς καί 
μαθήτριας τών σχολείων τοΰ Μονάχου. Καί αύτός ήτο ό λό
γος τής συζητήσεως τών διδασκάλων άπό χρόνων, δτι τό μι
κρόν πρέπει νά διδάσκηται εις τό σχολεϊον νά κατασκευάζν) 
έν άπλοΰν παιγνιδάκι δΡ έαυτό, καί τό παιγνίδιον έν γένει, 
έστω καί άγοραζόμενον, νά μ.ήν είναι πολυτελές. Διατείνον 
τα ι δτι έπηρεάζεται πολύ ό παιδικός χαρακτήρ άπό τά  πα ι 
γνίδια. Διά τοϋτο καί τά  έκτιθέμενα ήσαν άπλα, καί τίποτε 
άπάδον, μ.ή σύμφωνον ή σκανδαλιστικόν διά τήν τρυφεράν 
ηλικίαν. Κοΰκλαι άπλούσταται, ό'χι νύμφαι, ή πλεουσαι εις 
τόν χρυσόν, ή σχοινοβάτιδες' χωρικά! τών διαφόρων μερών 
τής Γερμ.αν'.ας· παραστάσεις άγροτικών οίκων, εργασίας, π ε 
δία πλήρη στρατιωτών, πολεμοφοδίων, ζώα διάφορα, μηχα
νισμοί, τήν βιομηχανίαν άποβλέποντες πάντοτε' τό μαγειρεΐον 
τής κούκλας, τά  πρός καθαρισμών τοΰ οίκου χρειωύη, αετοί, 
μ.ΰλοι, άτμόπλοια, πλοία, καί μ.έγαρα, έπαύλεις, συνήθεις ο ί
κοι τής πόλεως, καί καλύβαι τών άγρών άκόμη, κατεσκευα- 
σμ-ένα δλα άπό μ.ίαν γραίαν έβδομηκοντούτιδα τοϋ Μονάχου, 
καί τό υλικόν άπό κουτιά σπ ίρτων καμωμένα δμ.ως μέ πολλην 
τέχνην προσηρμ.οσμένα άριστα,καί χρωμ.ατισμενα καταλλήλως.

Ό έπόπτης τών σχολών ώμ-ίλησε περί τοΰ ζητήματος, και 
τήν έπομένην εσπέραν ή Δνίς Schwarz Ropf, πεπειραμένη 
διδασκάλισσκ, ή όποία είχε τιτλοφορήσει καί τόν λόγον της 
«Τό παιγνίδιον μ,ου». Καί οί δύο ήρμήνευσαν διά πολύ π ει
στικού τρόπου τήν άνάγκην του παιγνιδιού, καί δσον τό δυ
νατόν νά ποοσπαθή τις νά παρατείνεται ή παιδική άγάπη δι ’ 
αύτό· ά λ λ ’ άπλοΰν, νά μ.ήν έξάπτν) τήν φαντασίαν, νά μήν 
έμπνέγι τήν ματαιότητα.Έ κάτεοος περί τοϋ φυλου του ιδίως 
υπέδειξε τό κατάλληλον, τήν άνάγκην τής ένασχολήσεως τοϋ 
παιδικοϋ πνεύματος εις δ,τι άγνόν καί εύγενες. Έχειροκροτη- 
θησαν έπανειλημ.μ,ένως ύπό τοϋ πολυπληθούς άκροατηριου.

Τά έκτεθέντα παιγνίδ ια δέν ήσαν πρός πώ λησ ιν έδόθησαν 
μόνον ώς παράδειγμα, καί έν είδος έθνικής ιστορίας, παριστά- 
νοι τάς στολάς, τά  έθιμα, τόν τρόπον τοϋ ζήν τών πατέρων 
των, ποό δέκα καί πλέον αιώνων. Είχεν όρισθή δμ.ως τιμη ει
σόδου 30 εκατοστά καί 10 διά τήν όμπρελλαν ή τήν ρά
βδον καί έπειδή ό κόσμος, πρό πάντων γονείς συνέρρευσαν 
άθρόοι, πολλαί χιλιάδες, άνήλθον πολύ τά  εκατοστά, ¿σχη
μάτισαν πολλάς χιλιάδας μαρκών έπίσης,αί όποϊαι έχρησιμο- 
ποιήθησαν διά φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Έν Μονάχω Μ αρ ία  Π ιν έ λ λ ι ι



¿ i a  ψ ψ Γ τ *  
t j j j  - ;¿N ΚΥΡΙΩΝ^.

Η ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
’Ολίγαι πόλεις του κόσμου περικλείουν μέσα είς τάς σε

λίδας τής ιστορίας των τόσα μεγάλα γυναικεία ονόματα όσα 
ή ’Αλεξάνδρεια II. πολίτικη, τά  Ελληνικά γράμματα, ή 
^στορία του χριστιανισμού, κάθε μεγάλη ιστορική περίοδος 
της πόλεως του ’Αλεξάνδρου σημειώνεται και μέ ένα γυναι
κείου ό'νομ.α, σφραγίζεται μέ την σφραγίδα μιάς από τας 
πλέον επιφανείς γυναικείας του κόσμου προσωπικότητας.

Ή  Κλεοπάτρα, ή Ύ π α τ ία , ή Αικατερίνη, ή πρώτη ώ? 
μεγάλη βασίλισσα, αί δύο άλλαι ως ύπέομαχοι και σημαιο
φόροι μιας θνησκούσης και μιας γεννωμένης θρησκείας, δίδουν 
τό μέτρον τής ακμής καί τής προόδου τής ’Αλεξάνδρειάς 
κατά την Ελληνικήν περίοδον.

’Επειδή δέ ό πολιτισμός των λαών καί των εθνών μετρεϊ- 
τα ι μ.έ τήν άνάπτυξιν καί τήν μόρφωσιν τών γυναικών των, 
ή ’Αλεξάνδρεια έχει καί τοΰτο τό ενδεικτικόν του πολιτι- 
σμοΰ της,μέσά εις τήν πολυκύμαντου ιστορικήν της έξέλιξιν 
καί εις τάς έπανειλημμ.ένας νεκραναστάσεις της. Άπό τής 
έποχής, καθ’ ήν ό μέγας Μακεδών, θριαμβευτής καί νικητής 
του τότε κόσμου, έχάριζεν εις τήν γήν του Φαραώ μίαν άπό 
τάς πλέον πλούσιας καί πλέον σημαινούσας του κόσμου πό
λεις, ό πολιτισμός έλάμβανε νέαν τροπήν, αί γυναίκες του 
γυναικωνίτου έλευθερώνοντο βαθμηδόν καί κατ ’ ολίγον άπό 
τάς προλήψεις, ώστε καί βασίλισσαι καί μεγάλαι σοφαί καί 
μεγάλαι του χριστιανισμού άπόστολοι νά άναδεικνύωνται.

Ή περίοδος τών διαδόχων τοΰ ’Αλεξάνδρου θά έλησμο- 
νεΐτο ’ίσως, δπως έλησμ-ονήθησαν τόσαι άλλαι ένδοξοι ίστορι- 
καί περίοδοι τής ’Αλεξάνδρειάς, εάν τό ό'νομα τής Κλεοπά
τρας, μιας ωραίας καί μεγαλοφυούς ένταυτώ  γυναικός, δεν 
¿σκόρπιζε τόσον φώς κάλλους καί γοητείας, τόση^ δύναμιν 
κατακτήσεως, καί τόσην πολιτικήν δεξιότητα άπέναντι τών 
ένδοξοτέρων τής Ρώμης μεγάλων άνδρών.

Ή  κόρη του Ιΐτολεμαίου τοΰ Άθλητοΰ άνήλθεν επί τοΰ 
θρόνου εις εποχήν πολύ κρίσιμου τής δυναστείας τών ΙΙτολε- 
μαίων. Οί Ρωμαίοι, κυρίαρχοι τότε τοΰ κόσμου, είχαν στρέ
ψει τά  κατακτητικά των βλέμματα καί πρός τόν χρυσόν πο
ταμόν, ό όποιος ¿σκόρπιζε πλούτη άμύθητα εις τήν ώραίαν 
τής Κλεοπάτρας πρωτεύουσαν.

Ό  Καΐσαρ αυτοπροσώπως ¿φιλοδόξησε τήν κατάκτησιν 
τής ’Αλεξάνδρειάς. Καί ή Κλεοπάτρα, ή οποία είχε χάσει 
τόν συμβουλεύοντα άδελφόν της ΙΙτολεμαιον Αιόνυσον εις 
μάχην κατά του Καίσαρος,έσκέφθη νά νικήση τόν επιδρομέα 
μέ τά  όπλα τοΰ κάλλους καί τής γοητείας της. Καί τό κα- 
τώρθωσεν.Ό Καίσαρ νικημένος άφήκε τήν Κλεοπάτραν έλευ- 
θέραν εις τό βασίλειόν της, έως οτου άλλος μέγας τής Ρ ώ 
μης, ό ’Αντώνιος, ¿ξεκίνησε διά νά κατακτήσγι τήν χώραν 
τών Φαραώ.

ΊΙ  Κλεοπάτρα ήσθάνετο δτι κάθε έχθρική άντίστασις θά 
έμενε χωρίς άποτέλεσμα. Ή  νικήτρια τοΰ Καίσαρος είξευρε 
τήν τέχνην ποΰ άφώπλιζε καί α ιχμαλώτιζε τους Ρωμαίους 
κατακτητάς. Σοφή όσον καί ωραία, καλλιτεχνις όσον καί 
π λουσία, ευφυής όσον καί γενναία, έσκέφθη νά κατάπληξη

τόν ’Αντώνιον, ύποδεχομένη αύτόν ώς φίλον, μ.έ πλοΰτον καί 
μ.εγαλοπρέπειαν πρωτοφανή εις τά  χρονικά τών μεγάλων 
τής γής.

Ή  τριήρης ή όποια τήν έφερε πρός αύτόν ¿κινείτο μ.έ 
κουπιά άργυρα, ένώ ιστία  άπό πορφύραν ¿κυμάτιζαν εις τόν 
άέρα. Ή  σκηνή της ήτο όλη καμ,ωμένη άπό καθαρό χρυ
σάφι καί τά  φορέμ.ατά της άντέγραφον τά  λευκά σύννεφα 
καί τούς άφρούς τής θαλάσσης, τήν στιγμήν καθ’ ήν ή ’Αφρο
δίτη έγε*ννήθη άπό τά  κύματα. Αί άκόλουθοί της ειχον με- 
τεμ.φιεσθή εις νύμφας, καί παιδάκια, τά  όποια έδιάλεξεν 
άπό τά  ωραιότερα μ.έρη τής Αίγύπτου όλης, καί τά  όποια 
παρίστανον μικρούς έρωτιδείς, περιτριγύριζαν τήν νεωτεραν 
αύτήν θεάν τοΰ κάλλους καί τοΰ έρωτος.

Ο ’Αντώνιος έθαμβώθη άπό τό κάλλος καί τήν μ.εγαλο- 
πρεπή αύτήν ύποδοχήν. Καί άπό τής μιας στιγμής εις την 
άλλην ό έπιδρομεύς μετεβλήθη εις αιχμάλωτον καί δοΰλον, 
ό όποιος ένα μόνον ¿γνώριζε νόμον, τήν θελησιν τής Κλεο
πάτρας, μίαν είχε θρησκείαν, τήν λατρείαν τής θαυμ,ασίας 
αύτής γυναικός.

Ά λ λ  ’ όταν κατόπιν τόν ήττημενον ’Αντώνιον όιεδεχθη 
ό Όκτάβιος, ό όποιος άπέφυγε νά συνάντηση τήν γόησσαν, 
άπό φόβον μ,ήπως ύποστη τήν τύχην τών προκατόχων του, 
ή Κλεοπάτρα ήσθάνθη οτι τό τέλος τής δοξασμένης βασι
λείας της είχε φθάσει. Τότε,γενναία καί μεγαλοπρεπής καί 
εις τόν θάνατον άκόμη, έκλείσθη εις τόν πύργον της, μετε- 
φερεν έκεί όλους τούς θησαυρούς της, καί ηύτοκτόνησε δη- 
λητηριασθεΐσα άπό ένα φαρμακερόν ό'φιν.

Τής βασιλείας τής Κλεοπάτρας μνημείον μ.οναδικόν εις 
τήν ’Αλεξάνδρειαν μένει ό ένας άπό τούς δύο περίφημους 
οβελίσκους της, ό όποιος φαίνεται νά κηρύττη καί τωρα 
άκόμη τήν δόξαν καί τό μεγαλείου τής έπιφανεστερας τών 
ΙΙτολεμαίων καί τής ώραιοτέρας καί μεγαλοφυεστέρας γυναι- 
κός τών χρόνων εκείνων.

Ο ΙΑΤΡΟΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ
ΚΟΚΚΥΤΙΣ ΒΗΞ 

Δ '.
Ό  κοκκυτιών κατά τήν στιγμήν ταύτην μ.ενει ακίνητος, 

ζητεί εν στήριγμα, έάν μ,άλιστα εύρεθή όρθιος, προσπαθεί νά 
ύποστηρίξη τόν θώρακα αύτοΰ στηριζόμενος διά τών χειρών 
του έπί τών μηρών αύτοΰ. Ό παροξυσμός άρχίζει διά σειράς 
σπασμών βηχικών διακεκομμένων καί θορυβωδών. Ό  άήρ ο 
ευρισκόμενος εις τόν θώρακα αύτοΰ εκδιώκεται σχεδόν έντε- 
λώς διά τών βεβιασμένων καί άκουσίων αύτών έκπνοών. Τό 
παιδίον χάνει τήν πνοήν, κατά τήν κοινήν έκφρασιν.

Το προσώπου κατά τό χρονικόν αύτό διάστημα παραμορ- 
φοΰται άηδώς, τό στόμα χαίνει, ή δέ γλώσσα έξέρχεται τών 
χειλέων, οί οφθαλμοί προέχουσιν άγριωποί. Τό φλεβικόν αίμα, 
¿μποδιζόμενου.νά κυκλοφορήση συναθροίζεται έρυθρόν ή μάλ
λον ύποκύανον. “Ολον τό πρόσωπον καθίσταται οιδαλέου. Τότε 
άποτόμως οί έκπνευστικοί κλονισμοί τοΰ βηχός καταπαύουσι, 
μία δέ έκπνοή παρατεταμένη καί βραδεία παρέχει είσοδον εις
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τόν άερα ό στις καί εισέρχεται έντός τοΰ θώρακος, άλλά ή εί
σοδος αότη τοΰ άέρος συνοδεύεται υπό ήχου συρίττοντος, δστις 
παράγεται εις τόν λάρυγγα κατά τό έπίπεδον τής γ λω ττ ί-  
δος μέρος. Ό  συριγμός ούτος είναι τόσον έντονος, ώστε συχνά- 
κις άκούεται μακρόθεν. Πρόκειται περί ίπ α ναλήψ εω ς . ’Έ πειτα  
έπαναλαμ,βάνονται οί άπότομοι κλονισμοί τής βηχός άκολου- 
Οουμενοι ύπό νέου συριγμοΰ, καί τοιουτοτρόπως ό όλος παρο
ξυσμός άποτελεΐτα ι έκ τριών ή τεσσάρων βηχικών προσβο
λών συνδεομένων μεταξύ των διά συριγμών. ΙΙάντοτε δέ ό πα
ροξυσμός καταλήγει διά τής άποβολής βλεννών νηματοειδών, 
αίτινες προσκολλώνται εις τό στόμα τοΰ παιδός τόσον, ώστε 
άναγκαζόμεθα νά τάς άποσπώμεν δ ι ’ οθόνης.

Έ άν ό παροξυσμός είναι παρατεταμένος καί έντονος,τό πα ι
διού εξαντλείται,τό  δέ πρόσωπον καί αί τρίχες τής κεφαλής αύ
τοΰ διαβρέχονται ύπό ίδρώτος,ή όψις του είναι έρυθρά καί υπε
ραιμική έπί τινα  χρόνον καί τά  χαρακτηριστικά αύτοΰ δια
τηρούνται οιδαλέα.Τό οίδημα τοΰτο παρουσιάζεται έντονώτερον 
είς τά  βλέφαρα καί τοΰτο έπιτρέπει εις πρόσωπον έξησκημένον 
νά διακρίνη παιδίον κοκκυτιών έν τώ  μέσω ετέρων καί όταν 
έτι δέν βήχη.

Ό  παροξυσμός, όποιος τόν περιεγράψαμεν, δέν μάς άφίνει 
ούδεμίαν άμφιβολίαν ως πρός τήν φύσιν τής νόσου. ’Ενίοτε 
όμως, ότέ μέν έν τη άρχή άλλοτε κατά τό τέλος τής νόσου ό 
παροξυσμός έπέρχεται κάπως άτελής, ό συριγμός έλλείπει· έν 
τούτοις είμεθα βέβαιοι ότι τό παιδίον έχει κοκκύτιδα,έάν άπο- 
πτύη μετά τήν βήχα βλέννα νηματοειδή. Ή  κοκκΰτις βήξ 
είναι ή μόνη νόσος τής παιδικής ήλικίας κατά τήν οποίαν οί 
μικροί άσθενείς πτύουσι. Κατά τήν βρογχίτιδα ή καί καθ’ 
οίανδήποτε άλλην νόσον τοΰ στήθους τά  παιδία βήχουσι μέν 
άλλά δέν πτύουσιν.

“Οτε ή κοκκΰτις είναι έλαφρά, οί παροξυσμοί τής βηχός 
είναι βραχείς καί λίαν άπομεμακρυσμένοι άλλήλων. Τό π α ι
δίον ησυχάζει τρεις ή. τέσσαρας ώρας μετά έκαστον βηχικόν 
παροξυσμόν, ό ύπνος αύτοΰ δέν διαταράσσεται ή μίαν ή δύο φο
ράς. Τό έναντίον, είς τάς βαρείας μορφάς τής κοκκίτιδος, οί 
παροξυσμοί είναι συχνότατοι καί σφοδρότατοι· δυνάμεθα νά 
άριθμίσωμεν τριάκοντα ή τεσσαράκοντα είς τό εικοσιτετράω
ρον. Μία συγκίνησις, μία έναντίωσις καί μία άλλαγή θέσεως 
τήν νύκτα είς τήν κλίνην προκαλεί παροξυσμ,ούς λίαν ένοχλη- 
τικούς.

Συνέπε ια ι  τών πα ρο ξυσμώ ν .  Σπανίως ό παροξυσμός τής 
κοκκύτιδος βηχός νά μή παρακολουθεΐται ύπό συμ.πτωμάτων 
μάλλον ή ήττον σοβαρών, τά  όποια αί μητέρες όφείλουσι νά 
γνωρίζωσιν, ίνα όσον είναι δυνατόν,ύποβάλλωσι τά  τέκνα αύ
τών άμεσους ύπό θεραπείαν.

Είδομεν ότι κατά τούς παροξυσμούς τής κοκκύτιδος ή 
γλώσσα προπίπτει τοΰ στόματος, επομένως κατά τήν πρό- 
πτωσιν ταύτην τής γλώσσης ό χαληνός αύτής προσκρούει είς 
τούς κατωτέρω τομείς όδόντας, οίτινες έκδέρουσιν ή καί κό- 
πτωσιν ένιοτε αύτόν έπομένως έ π ’ αύτοΰ ή καί είς άλλ ας 
χώρας γειτνιαζούσας τοΰ στόματος παράγοντα’, μικοαί έξογ 
κώσεις, έρεθιζόμεναι είς έκάστην έπανάληψιν παροξυσμού. Οί 
ιατροί γνωρίζοντες τοΰτο έπωφελοΰνται είς τήν διάγνωσιν τής

κοκκύτιδος καί οτε άκόμ.η δέν άκούσωσι τούς παροξυσμούς αύ
τής. Ή  έξέλκωσις αυτη δύναται καί ύπό τών μητέρων νά 
παρατηρηθεί εύκρινώς, όταν άνοίξωμεν τό στόμα τοΰ παιδίου 
καί ύψώσωμεν τήν κορυφήν τής γλώσσης.

Μετά τούς έντονους παροξυσμούς τά  παιδία έμοΰσι συχνά- 
κις τό γάλα ή οίανδήποτε άλλην τροφήν έχουσι λάβει. Οί 
έμετοι ούτοι είναι μηχανικοί καί οφείλονται είς τάς συσπά
σεις τοΰ διαφράγματος, τό όποιον, συστελλόμενου, άπωθεΐ τά  
κοιλιακά σπλάγχνα καί π ιέζει τόν στόμαχον, τόν όποιον καί 
άναγκάζει νά έκδιώξη τάς τροφάς πρός τόν οισοφάγον καί 
είτα αύται αποβάλλονται πρός τά  έξω.

“Οτε οί έμετοι ούτοι,οί όντως μηχανικοί,έπαναλαμβάνονται 
μεθ’έκαστον παροξυσμόν κοκκύτιδος βηχός, έπιφέρουσι δυσά
ρεστα άποτελέσματα προ πάντων είς τά  μικρά παιδία τά  
όποια έμοΰσι τό θηλασθέν γάλα . Άπισχναίνουσιν καί περιπί- 
πτουσιν είς άληθή άτροφίαν. Τά παιδία τά  έχοντα ηλικίαν 
δέκα έως δώδεκα έτών, τά  όποια ύπόκεινται είς έμ-έτους, πρέ
πει νά τρώγωσιν ολίγον καί κα τ ’ έπανάληψιν καί ούτω δύ- 
νανται νά έλπίζωσιν ότι θέλουσι διατηρήσει έν τώ  στομ.άχω 
αύτών μέρος τών τροφών τάς όποιας λαμ-βάνουσι.

Καί έκ τοΰ έντερικοΰ σωλήνος πλείστας διαταραχάς δύνα- 
τα ι νά παρουσιάση ό κοκκυτιών, α ίτ ιε ς  δημιουργοΰνται έκ 
τών συστολών τών κοιλιακών μυών, ώς λ .χ . ούρήσεις καί κε
νώσεις άκουσίας καθώς καί πρόπτωσιν τοΰ άπευθισμένου. 
’Αλλά καί άλλαι μοίραι τών έντέρων, ύπό τήν έπίδρασιν τών 
βηχικών παροξυσμών πιέζουσαι τά  άσθενέστερα μέρη τοΰ κοι
λιακού τοιχώματος, δύνανται νά ποοκαλέσωσι κήλας. Αί κή- 
λα ι αύται σχηματίζουσι μαλακάς άνωδύνους προεξοχάς, τά ς  
όποιας αμέσως μόλις παρατηρήσωμεν όφείλομεν νά ύποδείξω- 
μεν είς τόν θεραπεύοντα ιατρόν, ίνα ούτος έπιληφθή τής κα
ταλλήλου θεραπείας.

*Ανθίι Β αϋτλειάδον ’Ιατρός

TD i l l  E l l  T IN  Η  TÖ N  N M A N S N
’Ίσως φανή παράδοξον νά εύρίσκωμεν σχολεία μέ τόσους 

μαθητάς είς χώραν, τήν όποιαν φανταζόμ,εθα ότι εύρίσκεται 
βυθισμένη είς τό σκότος.

Μεγάλη πλάνη ! *0 ’ Ινδός άγαπά τάς γνώσεις τάς οποίας 
τόν μανθάνει τό ιερόν του βιβλίον, αγαπά τάς ωραίας φρά
σεις, τό τραγούδι, τά  λουλούδια μέ τά  όποια στολίζεται 
καθ ’ δλας τάς έορτάς του. Ά γαπά  όλα όσα είνέ γελαστά .

’Ίσως δέν υπάρχει τόπος είς τόν όποιον εύρίσκονται π ε
ρισσότεροι διδάσκαλοι καί σχολεία. Τά ιδιωτικά σχολεία 
είνε αναρίθμητα. Είς κάθε γωνίαν δρόμου ακούει κανείς φο
βερόν θόρυβον π α ιδ ιώ ν  είνε ένα σχολείου, μέσα είς τό όποιον 
τά παιδιά φωνάζουν φοβερά, μελετώντα έκαστον καί διαφο
ρετικόν μάθημα.

Τά σχολεία αύτά εύρίσκονται άπό κάτου άπό μία βε
ράντα. “Ενα είδος ψάθινου μπερντέ, προφυλάττει τούς μ.α- 
θητάς άπό τόν ήλιο, τήν σκόνην καί άπό τοΰ νά βλέπουν 
είς τόν δρόμ,ον.
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Ια σχολικά είδη είναι τόσον πρωτογενή, όσον και ή έγ- 
καταστασις. Ε πιπλωσι; κ,αμμία. Οί μαθηταί κάθονται 
κατα γης, κατά τό εθιμον τού τόπου, ό διδάσκαλος έχει 
καυ,ριια φορά ενα σκαμνί και πάντοτε ¡χίαν προμήθειαν από 
μικρά ραβδιά, τά  όποια δεν χρησιμεύουν μόνον εις τό νά 
δείχνουν τό μάθημα εις τά  π α ιδ ιά ....

Ιναθε μαθητης κρατεί εις τά  χέρια του ένα κομμάτι σα
νίδι, επάνω εις το όποιον από καιρόν εις καιρόν ό διδάσκα
λος γράφει μερικά γράμματα* είνε τό βιβλίον της άναγνώ - 
σεως. Δια τα  μικρά καί αύτό έχει καταργηθη. Μέ την άκραν 
τοίί δακτυλου χαράζουν τά  γράμματα του αλφαβήτου επάνω 
ϊ ΐ ;  την άμμον όπου εύρισκεται εμπρός τους* τά  τετοάδια 
έχουν αντικατασταθη μέ φύλλα χουρμαδιάς* επάνω εις αυτά, 
με ενα μυτερόν έργαλείον, μανθάνουν νά γράφουν, κάμνουν 
προβλήματα, ορθογραφίαν κλπ. "Αλλοτε δεν έμεταχειρίζοντο 
δια να γραφουν παρά φύλλα φοινικος και μερικά από τά  
αριστουργήματα της ’Ινδικής φιλολογίας είνε γραμμένα 
έπανω εις φύλλα. Υπάρχουν ακόμη εις τούς συμβολαιογρά
φους συμβόλαια γραμμένα έπανω σέ φύλλα, καθώς καί εμπο
ρικά βιβλία.

Ε Π Ι Φ Υ Λ Λ Ι Σ

ΣΥΝ ΤΟ Μ Η  Α Γ Α Π Η
Μ,ία ωραία βραδυά τού ’Απρίλη, ό Πέτρος Λάδρη, ο νέος γαιοκτή- 

μων, επεστρεφεν από το Χερβούργο μέσα εις το αμαξάκι του, όταν είδε 
εις τον δρόμον ενα κύριον καί μίαν νέαν οϊ όποΤοι έπέστρεφαν εις το χ ω 
ρίο I.anilaner. Ο Πέτρος άπό μακρυά άνεγνώρισεν, όχι χωρίς κάποια 
συγκινησιι, τον κύριον καί την κόρην του, τούς δύο αυτούς Παρισινούς, 
οι οποίοι ενώ όλοι οι άλλοι μετά την έποχην των λουτρών επιστρέφουν 
εις την μεγαλουπολιν, αυτοί τον ’Οκτώβριον ενοίκιασαν ενα ¿ξοχικό 
σπίτι καί ήλθαν νά περάσουν εκεί τον χειμώνα.

Σαν καλός γείτονας ό Πέτρος Λάδρη έπρότεινε εις τούς δύο ξένους 
ν ’ ανέβουν εις τό άμάξι του, ¿δέχθησαν χωρίς πολλάς διατυπώσεις καί 
Τ(?Χ.ι , ϊ ν  Ά  συνομιλούν. Ό  νέος Νορμανδός ήτο περίεργος, έκαμε μέ 
περιφράσεις ερωτήσεις τινάς ε’ις τάς όποιας ό κύριος Μόργαν άπήντησε 
με ειλικρίνειαν. Ο τελευταίος αύτός είπε ότι, επειδή κατά τά ποοη- 
γούμενα έτη είχε κουρασθή άπό πολλάς ύποθέσεις καί είχε άρρωτήσει 
δι’ αύτό οί ιατροί τόν έσυμβούλευσαν νά περάση τόν χειμώνα εις την 
εςοχην καί ή κόρη του Έλμέ τόν ήκολούθει ευχαρίστως. ’Αληθινά ητο 
πολύ ενοχλητικόν νά περάση ένα χειμώνα μακρυά άπό τό Παρίσι, άλλ’ 
εκείνο που την παρηγορούσε ητο ότι ή ύγεία τού πατέρα της είχε τε
λείως άποκατασταθή, καί θά ήτο βεβαίως εις κατάστασιν τό προσεχές 
φθινόπωρον ν ’ άναλάβη την διεύθυνσιν τής Τραπέζης του. Ό  Πέτρος 
ενόμισε καθήκον του ν ’άπαντήση καί αύτός εις τάς ερωτήσεις τών δύο 
Παρισινών, άλλά τό έκαμε μέ φράσεις συντόμους, μέ ύπεκφυγάς. ώς 
αληθινός Νορμανδός. Καί μέ όλας τάς ύπεκφυγάς του ή δεσποινίς Μόρ
γαν εμαθε ότι ητο είκοσι δύο έτών, οτι ήτο ορφανός, πολύ πλούσιος, 
ότι οί συγγενείς του ησαν όλοι χωρικοί, καί ότι άν καί έμενε αγρότης 
από συνήθειαν καί παράδοσιν, δέν έστερείτο όμως σχετικής μορφώσεως. 
Καί όταν ακόμη ο κύριος Μόργαν έμαθε ότι παίζει ζατρίκιον καί ή δε
σποινίς οτι αγαπά την μουσικήν, έλ,υπήθηκαν πολύ οτι δέν τόν είχαν 
γνωρίσει ενωρίτερα.

"Οταν τό άμαξάκι έφθασε εμπρός εις την έπαυλιν τού κυρίου Μόρ
γαν, ό τραπεζίτης παρεκάλεσε θερμώς τόν Πέτρο νά έρχεται νά τούς 
βλέπη. Ό  Πέτρος ύπεσχέθη λιγάκι κόκκινος καί έπειτα έκτύπησε τό

Τά δημόσια σχολεία, τά  σχολεία τής Κυβερνήσεως, όπως 
τα  ονομάζουν έ κεί,δέν ομοιάζουν εις τίποτε μέ τά  ιδιωτικά 
διά τά  οποία όμιλήσαμεν* έχουν οργανισμόν ό όποιος ομοιάζει 
πολυ μέ τόν τών σχολείων τής πρωτευούσης.

Αι τάξει; είνε μέσα εις αίθούσκς,κατά τό μάλλον καί ήτ- 
τον καλάς καί έχουν τραπέζας, καθίσματα, γεωγραφικούς 
χάρτας καί μαυροπίνακας.

Έ ν τούτοις καί αυτά τά  δημόσια σχολεία διετήρησαν 
κατι απο την πρωτογενή άπλότητα. At μικοαί τάξεις γενι
κώς δεν έχουν τραπέζια* συχνά τά  παιδιά κάμνουν τό μά
θημα τους εις κήπους κάτω άπό τά  πυκνά φυλλώματα τών 
δένδ ρων. Έ κεί τά  παιδά, άναπνέοντα αέρα καθαρόν, άπαγ- 
γελουν, τραγουδούν, γράφουν γράμματα ή αριθμού: εις την 
άμμον, ή χορεύουν, τά  κοριτσάκια μόνον, διότι εις τάς ’Ιν

δίας δέν χορεύουν, οί άνδρες, εντοπίους χορούς.
Τά πα ιδ ιά  έρχονται μέ προθυμίαν εις τά  σχολεία. Άπό 

τά  Ίμ κλά ΐα  εως εις τό άκρωτήριον Comorin, εις τάς 
Ά γγλ ικάς Τνδιας τόσον, όσον καί εις τάς Γαλλικάς, αί πρό
οδοι τής έκπαιδεύσεως είναι σημαντικαί. Οί νέοι ’Ά γγλοι

άλογά του καί διηυθύνθη πρός την κατοικία του. Έ  νέα καθισμένη
κοντά του εις τόν μικρόν πάγκο έφορούσε εις τό πρόσωπο τό ταντελ-
λένιο βέλλο της, βεβαίως διά νά προφυλάσσεται άπό τον άέρα τόν πολύ 
δυνατό. "Ελεγαν ότι ήτο ώραιοτάτη'ό Πέτρος θά ήτο πολύ ευχαριστη
μένος *νά κρίνη μόνος του. Ά λλά  δέν ¿τολμούσε νά τής ζητήση νά ση- 
κώση τό βέλλο καί ευχαριστείτο νά την βλέπη άνάμεσα άπό τές ταν- 
τελλες της. Καί μόνον οτι είχε καθίσει κοντά της καί τό χονδρό μανίκι 
τής γαλάζιας μπλούζας του είχε άγγίξει τό μανίκι της, έφερε μ.αζή του 
ένα άρωμα ελαφρό μεθυστικό, τό όποιο τόν ¿τάραζε.

II

’Επειδή ό κύριος Μόργαν είχε τόσον πολύ έπιμείνει,ό Πέτρος τήν έ- 
πομένην ηλθε εις τήν έπαυλιν. Έσκέφθη νά φορέση τήν ρεντεγκότα
του, άλλ’ έπειτα κάποιο πείσμα τόν έκαμε νά μήν έκτελέση τήν σκέψιν
του. Τό φόρεμα αύτό βεβαίως δέν θά ήτο πλέον τής μόδας εις τό Πα
ρίσι !Ή  δεσποινίς δέν θά έφαντάζετο ότι έκαμνεν ό τι ήμπορούσε διά νά 
τής άρέση ; Καί φανταζομένη αύτό δέν θα ¿γελούσε μαζή του ; Δέν 
έκαμε λοιπόν τίποτα άλλο παρά ξυρίστηκε μέ προσοχή, έβαλε μάά 
καινούργια μπλούζα, τά κυριακάτικα του παπούτσια καί ξεκίνησε πολύ 
συγκινημένος.

Μέσα εις τό σαλόνι μία μεγάλη λάμπα ¿φώτιζε όλα μ ’ ένα χρυσό 
φώς, εως εις την τελευταίαν γωνίαν όπου ιαερικά ε>υτά έδιδον τήν ιδέαν 
θερμοκηπίου. Καθίσματα, τραπέζια, παραβάν, πλήθος κομψοτεχνήματα 
τά όποια είχον φέρει άπό τό Παρίσι, έδιδαν κάποιαν πολυτέλειαν εις τό 
δωμάτιον. Ό  Πέτρος κατ’ άρχάς εύρέθη στενοχωρημένος εις τόν κόσμον 
αύτόν τόν όλως νέον, άλλ’ ό τραπεζίτης ητο τόσον περιποιητικός, καί 
από τό πρώτον παιχνίδι τού ζατρικίου ό Πέτρος ησύχασε.

Αν καί ¿πρόσεχε εις τό παιχνίδι ¿σκέπτετο διατί ή δεσποινίς 
Έδμέ δέν ¿παρουσιάζετο. Ήτο άπό περιφοόνησιν ή άπό φόβον μήπως 
στενόχωρηθή από την συντροφιά ; Ή ίδεα αύτή τόν ¿πείραζε τόσον, 
ώστε έχασε τό παιχνίδι.

Ή καλή διάθεσις τού τραπεζίτου ηύ'ξησε. Τήν στιγμήν εκείνην ή 
πόρτα άνοιξε καί ή δεσποινίς Μοργάν είσήλθε. Ή θέα της ¿τάραξε τόν 
νέον άγρότη. ’Εκείνη κατ’ άρχάς έφαίνετο άφηρημένη, άδιάφορος, ψυ
χρά, άλλ’ άφού έκυτταξε καλά τόν Πέτρον, τό βλέμμα της έγινε γλυ
κύτερο,τό σύνολον του τής ήρεσε. Αύτή κανένα πείσμα δέν είχε κρα
τήσει. είχε κάμει μεγάλην τουαλέττα διά νά τόν θέλξη, καί τό ¿πέ
τυχε. "Εγινε σιωπηλός' όλη ή ψυχή του συνεκεντρώθη εις τά μάτια
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ευρίσκουν μεταξύ τών ’Ινδών ανταγωνιστή; επίφοβους κατα 
τάς εξετάσεις καί τού; διαγωνισμούς.

Ή  ανατροφή τής κόρης απέχει πολύ άπό τού νά εινε το- 
σον προχωρημένη όσον τών άνδρών. Αύτό εξηγείτα ι άπο 
τήν κοινωνικήν θεσιν όπου έχουν αι γυναίκες ε ι; τας Ινδίας. 
Οί Ινδοί νομίζουν oTt ή γυναίκα, ή όποια γνωρίζει νά πεοι- 
πΟΓήται τά  παιδιά της καί νά φροντίζγι διά τό νοικοκυριό 
της, εινε αρκετά σοφη. Έν τούτοι; η Ινδη δεν εμεινε εν
τελώς ξένη εις τήν μεγάλην πρόοδον καί εις τά  γράμματα.

Σχολεία διά τά  κορίτσια γίνσνται παντού, καί κάθε χρό
νον αί πρόοδοι τών νεαρών θυγατέρων τών Βραχμ-ανων εινε 
μεγαλείτεοαι. Μερικαί μάλιστα άπό αύτάς έδωκαν εξετά 
σεις καί έλαβον δίπλωμα ιατρού.

Εις τάς Γαλλικά; ’Ινδίας υπάρχουν προ πολλού σχολεία 
καί διά τά  άγόρια καί διά τά  κορίτσια, εις τά  όποια τούς 
μανθάνουν εργόχειρα, ράψιμο, τήν μητρικήν των γλώσσαν 
καί τά  γαλλικά, τά  όποια μ.ανθάνουν πολύ εύχαρίστως. Ουτε ι 
μία ’Ινδή δέν θά έλειπε άπό τόσχολεϊον, εάν ήδύναντο νά 
τήν έλκύσουν εις αύτό μέ τήν ύπόσχεσιν μικροτάτη; άμοιβής, 
άρκεϊ νά έγίνετο τούτο μέ μεγολην τελετήν.

του καί όλαι αί κινήσεις του έπρόδιδον τήν ταραχήν του.Κολακευθείσα η 
θεότης αύτή τής καλλονής έγινε άνθρωποςήρχισε συνομιλία καί εννόησε οχι 
χωρίς εύχαρίστησιν ότι όΠέτρος άν καί έιεινε εις την έξοχην ειχε διαβάσει 
μυθιστορήματα, έλάμβανε έφημερίδες καίέγνώριζε τό Ιίαρισι. Ένθυμηθη 
οτι αγαπούσε τήν μουσικήν καί έκάθησε εις τό πιάνο. Επαιςε Chopin 
όχι μέ πολύ αίσθημα, άλλά μέ μεγάλην ακρίβειαν, ένθουσιάσθη καί τό 
είπε μέ ειλικρίνειαν εις τήν δεσποινίδα,εί; τήν όποιαν έκαμε εντύπωσινό 
καθαρόςήχος τής φωνής του καί τόνήρώ:ησεάν τραγουδή. Άπεκρίθη ότι 
άλλοτε εις τό Γυμνάσιον είχε πάρει μεθήματκ μουσικής. Άνεκάλυψε 
μεταξύ τών μουσικών της ένα κομμάτι to όποιον εγνώριζε, τό ετρα- 
γόύδησε καί ηύρε ότι είχε ώραία φωνή ίαουτόνου άλλά άγύμναστη, τού 
έπρότεινε νά τού κάμη μαθήματα καί συμφώνησαν ν ’ άρχίσουν από 
τήν έπομένην, όταν δ Λάδρη θά ¿δειπνούσε εις τήν έπαυλιν.

Διά τόν Πέτρον ό ’Απρίλιος καί ό Νάίος ¿πέρασαν σαν ένα ωραίο 
όνειρο. Τό άμάξι του, τά άλογά του, οίύπηρέται του, ό εαυτός του 
ήσαν εις τήν ύπηρεσίαν τής δεσποινίδας Ίδμε. Περιέτρεξαν μαζή όλας 
τάς έξοχάς καί όταν ήτο κοντά του ή νέα Παρισινή δέν ¿φοβείτο τίποτα, 
διότι ¿γνώριζε ότι ένα χέρι σιδηρένιο τελίως αφοσιωμένον εις αυτήν 
ήτο έτοιμον διά πάντα. Τήν άμετρη άροσίωσίν του ό Πέτρος τήν έδειξε 
πολλές φορές,όταν εις τήν έπιθυμίαν τή; Έδμέ έκινδύνευσε νά σκοτωθή 
καί άνέβηκε εις τούς πλέον ύψηλούς βράχους διά νά τής κόψη ένα άνθος.

Ό  Πέτρος είχε έπίσης μεά μικρή βάικα τήν όποιαν διοικούσε μόνος' 
μέ αύτήν έκαμνε περιπάτους εις τήν δεσποινίδα, ή όποια μή έχουσα 
τι άλλο νά κάμη άφινε νά τήν λατρεύη ό νέος ούτος, καί ήσθάνετο 
τήν ίδιαν εύχαοίστησιν μέ τάς νύμφας τών παραμυθιών αί όποίαι με 
τά λεπτά χεράκια των οδηγούν τούς γίγαντας.

III

Τό όνειρον αύτό ¿τελείωσε πριν έλθει ή άνοιξις.
Μιά βραδιά τό μάθημα τού τραγούδια, διεκόπη άπο τό κάλπασμα 

ένός άλόγου, καί έπειτα άπό ολίγα λεπτι ένας άξιωματικός είσήλ Ιε εις 
τό σαλόνι. Ή δεσποινίς Έδμέ τόν έδέ̂ θη μέ λόγους εύχαριστήσεως 
καί έκπλήξεως :

— Λιονέλ !
*G Λιονέλ διηγήθη ότι είχε έλθει μέ άαόσπασμα εις τό Cherbourg. 

’Επιφορτισμένος μέ χαιρετισμούς, άπό όλου; τούς φίλους τών Παρισιων, 
ήλθε άμέσονς νά έκτελέση τήν παραγγελίαν όπου είχε λάβει. Τό βλέμμα 
τής Έδμέ περισσότερον τρυφερόν παρά π ο ΐ, έξήταζε τήν στολήν τού

Οί ’Ινδοί, όπως όλοι οί εις παιδαριώδη κατάστασιν ευρι
σκόμενοι λαοί, αγαπούν τάς έορτάς, καί ιδίως τάς πα ιδ ικά;. 
"Ολα τά  παιδιά έχουν τήν ιδιαιτέραν έορτήν τους εις τ ι 
μήν τού προστάτου αγίου τους, καί κατά τόν μήνα ’Οκτώ
βριον, πριν ν ’ άρχίσουν τά σχολεία, τά  παιδιά μέ τά  ωραι
ότερα φορέματά τους πηγαίνουν νά ζητήσουν τήν προστα
σίαν καί τήν ευλογίαν τού προστάτου αυτού Θεού, διά τό 
άρχίζον σχολικόν ετος.

Ή  διανομή τών βραβείων εις τάς ’Ινδίας έχει ιδιαιτέραν 
λαμπρότητα. Είνε ή έορτή όχι μόνον τού σχολείου άλλ ’ 
ολοκλήρου τού χωρίου. Τά κορίτσια ντυμένα μέ τά  καλά 
τους φορέματα, ξυπόλητα όπως πάντοτε, άλλά στολισμ.ένα 
μ.έ άνθη καί κοσμήματα, εύλίγιστα καί ελαφρά,πετούν παρά 
περπατούν καί έ'ρχονται νά λάβουνν τό βραβεΐόν τους, τό 
όποιον συχνά δέν έχει μεγαλειτέραν αξίαν άπό είκοσι λεπτά , 
χαιρετούν μέ μίαν χαριτωμένην άδεξιότητα καί φεύγουν ευ

τυχισμένα.

(Ά π ό  τό γαλλικό)

άξιωματικού, τά γαλόνια του, τις μπότες του καί ενθυμείτο πόσες φο
ρές είχαν χορέψει μαζή.

"Ηρχισαν τήν ομιλίαν καί άμέσως ό Λάδρη ήσθάνθη ότι ητο ξένος, 
¿ζήτησε νά φύγη, καί έφυγε χωρίς νά τόν προσέξη.

Τήν έπομένην βραδιά ή Έδμέ άνεκάλυπτε ότι ό νέος άξιωματικός 
είχε θαυμασίαν φωνήν τενόρου.

Άπό τότε, ό νέος ήρχετο πολύ συχνά καί έπεονε μέ τό κομψό α
μαξάκι του τόν πατέρα καί τήν κόρη. ¿αναέκαμαν καί οί τρείς τάς 
αύτάς έκδρομάς. Ά λλά  ό άξιωματικός δέν άνέβαινε εις τούς κρημνούς 
διά νά κόψη άνθη διά τήν νέα μέ κίνδυνο τής ζωής του, άλλά ~.ί έφερνε 
άπό τό άνθοπωλείον.

Τί ήτο άπέναντι τού κομψού άμαξιού μέ τό θαυμάσιον άλογο, τό ά
μαξάκι τού Πέτρου ;

’Άλλοι άξιωματικοί ήλθον νά τούς έπισκεφθούν, πολλοί Παρισινοί 
ήλθαν διά λουτρά καί έτσι ή δεσποινίς Έδμέ εύρε τόν παλαιόν κύκλον 
της καί έγινε άόρατη διά τόν νέον αγρότην.

IV

"Ισως θά λυπείται τήν βάρκα, ¿σκέπτετο ¿κείνος άναστενάζων. Καί 
αύτό ήτο ή τελευταία έλπίς του. Ά λλά μ.ίά ήμερα όπου περιεπλανάτο 
άσκόπως εις τήν παραλίαν, είδε νά περνάη πολύ κοντά του ή δεσποι
νίς Έδμέ μέσα εις ένα πολύ ώραϊο vaut. Έκάθητο κοντά εις ένα 
άξιωματικόν τού ναυτικού καί σκυμμένη μέ χάριν τόν άκουε . . . καί 
ίσως άνεκάλυπτε ότι έίχε θαυμασίαν φωνήν μπάσου.

Τότε ό Πέτρος έχασε τό θάρρος του' διά νά κρύψη άπό όλους τήν 
άδυναμίαν του, έφυγε άπό τό παράλιον καί ήλθε εις τήν έξοχήν. Έκεί 
αισθανόμενος τόν πόνον του πολύ βαρύ γιά την αγνή καρδιά του, έκά
θησε ¿πάνω εις τό δροσερό χορτάρι.

Έξαφνα ένα άεράκι αλμυρό καί κρύο τό οποίον ήρχετο άπό τό πέ
λαγος, ¿πέρασε άγριο άνάμεσα άπό τά άνθισμένα κλαδιά τών μηλεών 
καί έπεσε βροχή άπό άνθη ολόγυρά του.

Καί τόν Πέτρον ¿τάραξε ή ιδέα, ότι ή ιδιοτροπία τής ματαίας αύτής 
νέας έπέρασε ¿πάνω άπό τήν πολύ νεαν ψυχήν του, καθώς ό τρελλό. 
αύτός άέρας άνάμεσα εις τήν άνοιξιν, καί ότι- όλα τά λουλούδια τή, 
πρώτης του άγάπης ξεφύλλισαν καθώς τά πρώτα αύτά άνθη, χωρίς 
καμμιά ¿λπίόα καρπού.

iCharles Foie y )
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Η MIISB'ISH ESÍESI2 ΙΕ! 4Í2ÍMU0Í AA2KiP!HI
Ή  Δεσποινίς Σοφία Λασκαρίδου ή γνωστή μάγος,του ’Α τ

τικού χρώματος καί φωτός, ζωγράφος μας, διωργάνωσε καί 
εφέτος εις τήν αίθουσαν του Συλλόγου ΙΙαρνασσοΟ καλ,λιτε- 
/vtκήν “Εκθεσιν των έργων της, ή οποία θά διαρκέση μέχρι 
της 2 Ίανουαρίου. Την έκθεσιν ταύτην δυστυχώς’ δέν ήδυνη- 
θημεν να έμισκεφθώμεν άκόριη δι ’ αύτό έπιφυλασσόμεθα νά 
γράψωμεν προσεχώς έκτενέστερον, περί των έργων της τόσον 
θαυμαζομένης νέας ζωγράφου μας.

Χ 0 Ρ Ε ΪΤ 1Κ Η  ΠΡΟΕΣΠΕΡΙΣ
Ό  έν ΙΙειραίεί υπό την προστασίαν της Α. Μ. της 13α- 

σιλίσσης Σύνδεσμος Κυριών προς προστασίαν της Έ ργάτ ιόος  
δ ίδε ι  την προσεχεΐ Τετάρτην 26 Δεκεμ-βρίου, χορευτικήν προ- 
εσπερίδα εις την μ,εγάλην αίθουσαν του Ακταιου εις τό Ν. 
Φάληρον.

Πάντες ποέπει νά συνδράμουν τό τόσον καλόν σωματεΐον 
άγοράζοντες έΐσιτήρια άπό την ταμίαν αύτοΰ κ. Ά ργ. Φε- 
ράλδη, Λεωφόρος ’Αθήνας άριθ. 2.

Π Ο Λ Υ Τ Ι Μ Ο Ν  Ε Φ ΟΔΙ ΟΝ Τ Ο Ν  ΓΥΝ ΑΙΚΩ Ν
Τώρα με τά γεύματα καί τάς εσπερίδας καί τά απογευματινά τέια 

εΐναι απαραίτητον δ'ά κάβε καλήν οικοκυράν νά είναι έφωδιασμένη μέ 
ένα καλο βιβλίον μαγειρικής καί ζαχαροπλαστικής. Τό βιβλίον του κα- 
θηγητού της μαγειρικής εις τήν ’Επαγγελματικήν σχολήν κ. Ευαγ
γέλου Μαλη περιλαμβάνει τάς συνταγάς των ωραιότερων καί εύκολω- 
τερων φαγητών καί γλυκισμάτων καί άποβαίνει πολύτιμος οδηγός διά 
κάθε καλήν νοικοκυράν. Μέ τήν βοήθειαν τού βιβλίου αύτοΰ ήμποροΰν 
νά κατασκευασθοϋν εις τό σπίτι τά πλέον δύσκολα φαγητά καί κάθε εί
δους γλυκίσματα, κέικ, μπισκότα, μπομπόνια, φρούτα ζαχαρένια, λι
κέρ, κεράσια, τέλος δλα τά είδη τά όποΐα άγοράζομεν εις τά ζαχαρο
πλαστεία εις διπλάσιάν τιμήν.

Τό βιβλίον τού κ. Μαλλή πωλείται εις τήν ’Επαγγελματικήν Σχο 
λήν όδός Όμηρου 24 καί εις τά βιβλιοπωλεία άντί μιας δραχμής. Οί 
έκ των επαρχιών καί τού εξωτερικού επιβαρύνονται καί με τό εικοσάλε- 
πτον γραμματόσημο ν τού ταχυδρ. τέλους.

Π Ο Λ Τ Τ Ι Μ Α  Δ Ω Ρ Α

Ε Ι Σ  Τ Ο  Χ Ρ Υ Σ Ο Χ Ο Ε Ι Ο Ν  ΚΑΙ Α Δ Α Μ Α Ν Τ Ο Π Ω Λ Ε Ι Ο Ν
Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Ο Υ  Κ Τ Ζ Ι Ν Η

78 Όδός Έρμοΐτ 78
Εις τό άνω άδαμαντοπωλεΐον υπάρχει διαρκής έκθεσις 

πολυτίμων ειδών, σκευών τοαπέζης, κομψοτεχνημ.άτων και 

όλων των άλλων ειδών καταλλήλων διά δώρα του Νέου 
έτους.

Π αρακαλοϋνται ϋ-ερμώς a i  κα&νστεροϋσαι σννδρο- 
μάς νά  τάς στείλουν.

Τ Α  Δ Ο Ρ Α  Σ Α Σ  ΕΙΣ  Τ Ο Υ  ΠΑΛΑΗ & Κ Ο Τ Ζ Ι Α
Τά ποικίλα καί ωραία δώρα σας τοΰ Νέου έτους θά προ 

μηθευθήτε εις τό Χαοτοπωλείον ΙΊάλλη καί Κ οτζια , εις τ ι  
μάς πολύ ευθηνοτέρας εφέτος, άπό όλα τά  άλλα έτη.

Τ Α  ΠΟΛΓΤΙΝΑ ΕΙΔΗ ΣΑΣ
Ή όδός Έρμού ήρνισε καί πάλιν νά εμψυχώνεται, νά ζωηρεύη, νά 

ιξωραίζεται. Τώρα μέ τόν χειμώνα, μέ τάς προσεχείς έορτάς, μέ τούς 
γάμους πού αναγγέλλονται, ή όδός Έρμού εκθέτει τά ώραίά της πράγ
ματα, τάς νέας της προμήθειας.

Τά αδαμαντοπωλεία ίδια απαστράπτουν πλέον απ’ άκρου εις άκοον. 
Προχθές έπέρασα από τό άδαμαντοτωλείον Τσαυ,πούλα καί Μάρκου. Η 
προθήκές του μέ έκαμαν νά σταματήσω μ.έ απορίαν καί έκπληξιν καί νά 
οαντασθώ διά μίαν στιγμήν, ίίτι εύρσκόμην εις την Rue de la Paix τών 
ίίαρισίων. Διαμάντια, κοσμήματα έν γένει κάθε είδους καί κάθε γού
στου, άσημικά σκεύη πολύτιμα, biielots. δίσκοι, σερβίτσια, ώρολόγια, 
ολα φέρουν ένα cache! ιδιαίτερον, άλα είναι ώραία καί σχετικώς εύθυνά 
πολύ.

Τόσον μού ήρεσαν, ώστε θά συ'ΐστούσα εις τάς άναγνωστρίας [>.<0 , 
καί εις εκείνας ακόμη οπου δέν έ'χ)υν νά αγοράσουν τίποτε, νά περά
σουν άπό τό κατάστημα Τσαμπούλα καί Μάρκου,διά νά απολαύσουν ένα 
τόσον ώραίον θέαμα.

Καί έκεϊναι πάλιν πού έχουν νά αγοράσουν, νά διευθυνθούν χωρίς κα
νένα ενδοιασμόν εις αύτό.

Ο Λ Ο Ι  Ε Ι Σ  Τ Ο P R I N T E M P S
Εις τό κατάστηθα νεωτερισμών τών κ. I. Δ. Μουστο- 

πούλου όδός Έρμου 42 εύρίσκονται δλα τά  είδη διά τόν 
τολισμόν τών κυριών,άπό ττίς τσόχες διά φόρέμ.ατα έως τίς 

λεπτότερες ταντέλλες, τούλιε κλπ. ’Επίσης υπάρχει πλού
σια συλλογή ειδών διά γάμοις καί προίκας. Ιναμμία κυρία 

εν πρέπει νά παραλείψη νά έπισκεφθή τό κατάστημα κατά 
τάς ημέρας αύτάς τών δώρων καί εορτών.

Δ Ι Α  Δ Ω Ρ Α  ΤΟΥ Ν ΕΟ Υ Ε Τ Ο Υ Σ
Υπάρχει εις τό γραφείον του ’Επαγγελματικού Σχο

λείου διαρκής έκθεσις κομψοτεχνημάτων, έργων τών μαθη
τριών, καταλλήλων διά δώια τοΰ νέου έτους, τά  όποΐα πω- 
λοΰνται εις τιμάς πολύ λογ.κάς.

Π ΙΑΝ Ο  μικρυ πελν καλάν ενο ικ ιάζετα ι. Πληρο- 
φορίαι όδός Ν αυαρίνο) άρ. 10 .


