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ΣυνδρομτνταΛ έγγράφ ονται ε ίς τό Γ ρ α φ ε ί ο ν  τ ης

Έφημιερέδος των Κ υρ ιώ ν

Έ ν τφ  Έ ξωτερ ικφ δε ηαρ ’ δπαόι τοϊς κ. κ. 
άντιπροδώποις Λμών.

υ ρ κ ο ν

Διά τα ανυπόγραφα χρβρα 
¡ εΰθύνεται ή συντάχνις αυτών

Κ.  Κ Α Λ Λ Ι Ρ Ρ Ο Η  Π Α Ρ Ρ Ε Ν
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Τά πεμπόμενα ήμΓν χειρό
γ ρ α φ α  δημοσιευόμενα ή μή  
ί δεν επιατρέφονται. — Ά νυπ ό -  
ι γραφα χαί μή δηλουντα τήν 
' διαμονήν τής άποστελλούσης 
ΐ δεν είναι δεχτά.— Πασχ άγ-  
ίγ ελ ία  άφορώσχ εις τάς Κ υ-  
ιρίας γίνεται δεχτή.
! Α ί μεταβάλλουααι διεύύυν- 1

ίσιν όφείλουσι ν* αποστελλωσι  ̂
γραμματόσημου 50 λεπτών ί 
πρός έχτύπωσιν νέας ταινίας. ]
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Ευτυχείς γάμοι. — Ή υποδοχή τής νύμφης.— II τελετή τών γάμων.
-Μία είκοσιπενταετηρις (ύπο δεσποινίδος Μαρίας Πινίλη. — Ή παρα

σημοφορία τής μίς Ναϊτιγχεϊλ.— Ή ήμερα μιας Ρωμαίας αΰτοχρατεί- 
ρας (ύπο χ. 'Ελένης Γεωργιάδου.—Συνταγή.—Ειδοποιήσεις.— Έπιφυλ- 
λίς : Ή μιχρά ανθοπώλις (Μχτθίλδης Σεράο, μετάφρ. δεσποινίδος Ε’ιρ. 
Νιχολαίδου).

ΟΙ ΕΥΤΥΧΕΙ* ΓΑΜΟΙ
Δύω λαοί, τούς οποίους συνέδεσαν έως τώρα δεσμοί μόνον 

πνευματικής συγγένειας καί παραδόσεων και αγάπης, συνεδέ- 
θησαν άπόΛ,ροχθές στενώτερα μέ τούς γάμους τού ωραιότε
ρου τών πριγκήπων μας μέ τήν πριγκήπισσαν Μαρίαν Ρο- 
λάνδου Βοναπάρτη τής Γαλλίας.

Δύω ονόματα χωρών, τά όποια ή ιστορία έχει. αναγράψει 
μεγάλα καί φωτεινά εις το χρυσό βιβλίον τής δόξης, έπλεξαν 
τούς κλώνους δύω βασιλικών γενεαλογικών δένδρων λαών 
μεγάλων, άπύ εκείνους πού ¿πρωτοστάτησαν εις τον πολιτι
σμόν καί εις τήν πρόοδον.

Ή  Ε λλάς, ή οποία ύπήρςε τόσον μεγάλη καί ένδοξος, 
ώστε από τό ίδικόν της φώς νά έφωτίσθη ή Οικουμένη ολό
κληρος, καί ή Γαλλία , ή άμεσος κληρονόμος καί διάδοχός 
της, ήνωσαν προχθές ύπο τήν σκιάν τού Παρθενώνος δύω 
υπάρξεις, τάς οποίας ό Υμέναιος έορανε μ.έ άνθη τής ’Α ττι
κής γής καί ή αγάπη τού Ελληνικού λαού με τάς πλέον 
θερμάς καί ειλικρινείς εύχάς της.

Παραδόσεις ώραϊαι Ναπολεόντειου ανδρείας καί δόξης 
συνοδεύουν παντού τό όνομα Βοναπάρτη καί είναι αί καλλ ί-

τεραι περγαμηναί αυθεντικής αρχοντιάς καί μεγαλείου διά 
τούς φέροντας αύτό. Δόξα καί μεγαλείου συνοδεύουν παντού 
τούς τίτλους τών ποιγκήπων, οί ’οποίοι "^ϊκιάζονται ύπό τό 
τιμημένον στέμμα τής Ελλάδος καί συνοδεύονται μέ τό 
μεγάλον παρελθόν της. Εις τού: τίτλους αύτούς έρχεται νά 1 
προστεθή κάλλος καί χάρις καί νεότης καί πλούτος, εφόδια 
αυτά πολύτιμα, ίσως,ίσως τά  καί μόνα απαραίτητα διά την 
ευτυχίαν.

Εις τήν αριστοκρατίαν τού μέλλοντος τής Ελλάδος, ή 
όποια θά έχτ) τάς ρίζας της εις τήν βασιλικήν μας οικογέ
νειαν, είχαν έως τώρα άναμιχθή όλαι περίπου αί μεγαλαι 
εύγένειαι τής Ευρώπης. Ή  Γαλλία μέ τόν γάμον αύτόν 
προσθέτει ένα οίκόσημον ακόμη, πλεγμένον μέ νωπά ακόμη 
κλαδιά δάφνης, ίσως τό μεγαλήτερον καί τό μάλλον δοξα- 
σθέν άπό όλα τά  άλλα βασιλικά ονόματα τούνεωτέρου κόσμου.

Διά νά άνεύα/) κανείς δόξαν καί φήμην άνάλογον μέ τήν 
ιστορίαν τού ονόματος αυτού, πρέπει ν ’ άνατρέξη εις τό άπώ- 
τατον παρελθόν, εις τό παρελθόν καί πάλιν άπό τό όποιον 
απορρέει κάθε πολύ μεγάλο καί ώραίον καί δοξασμένον, εις 
τό παρελθόν τής Ε λληνικής φυλής.

Μόνον εις τόν ’Αλέξανδρον, τόν "Ελληνα βασιλέα, ό όποιος 
είχε τόν τίτλον τού Μεγάλου, άνευρίσκομεν τήν δόξαν τής 
ανδρείας καί τού ηρωισμού καί τής κατακτητικής μεγάλο- 
φυί'ας, τήν όποιαν έκληρονόμησεν ό κ α τ ’ ευθείαν διάδοχος 
καί μιμητής του, ό πρώτος καί "Γπατος τών Βοναπαοτών.

Αύτός, «υς καί εκείνος, εΰρισκε στενά τά  όρια τού ίδίου 
βασιλείου, αύτός ώς καί εκείνος άνεμέτρησε τόν κόσμον μέ 
τό άετειον βλέμμα του, αύτός ιυς καί εκείνος ώνειροπώλησε 
καί σχεδόν ¿πραγματοποίησε τό ώραίον όνειρον τής κα τα -
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κτήσεως τοΰ κόσμου ύττο εν* άνθρωπον, ύπό εν στέμμα,
ύπό εν* σκήπτρον.

Κατά τοΰτο οί δύω νέοι σύζυγοι συγγενεύουν καί έκ φυλε
τικές καταγωγές πκί ό νέος κλάδος της εύγενείας ό οποίος 
θά έχη τήν άρχήν του εί; το νέον πριγκηπικόν ζεύγος προσ
θέτει [Λίαν άκόμη σ η μ α ία ν  δόξης εις την μεγάλην καί έπί- 
σηυ.ον άρ'στυκρατικήν τάξιν μας τοΰ μέλλοντος.

II ΤΠ040ΧΙΙ ΤΙ1Σ ΝϊΜΦΙΙΣ
Μία υποδοχή βασιλική, άνταξία της ωραίας νύμφης καί

των συμπαθειών, άς τρέφει ή κοινωνία των ’Αθηνών πρός τό
Γαλλικόν έθνος.

Ό  καιρός, ό μέγας αυτός έξωραϊστής καί κοσμητής όλων
τών έπισήαων μας εορτών ύπήρξεν εύνοϊκώτατος διά τήν
ωραίαν τελετήν. Ό  ουρανός μας μία άπέραντος τουρκουάζ,
στολισμένη μέ ακτινοβολίας σαπφείρων, ποΰ καί που μέ
πινελιές λευκές καί τριανταφυλιες καί χρυσές ίριδωσεις, καί
ό ήλιος, ένας ώρχϊος αθηναϊκός ήλιος έσκόρπιζε διαμαν-
τένια μειδιάματα παντού.

Ό  σταθμός της Όμονοίας όλος σημαιοστόλιστος καί
άνθοστόλιστος ώς αί οδοί Σταδίου και η ΙΙλατεΐα τοΰ Συν
τάγματος, έπαρουσίαζαν ένα λαμπρόν θέαμα, ίδ'.ως διά τό 
πλήθος τοΰ κόσμου, τό όποιον είχε πλημμυρίσει κάθε ση- 
μεϊον, από τό όποιον ύπήρχεν ελπίς νά θεαθγ ή βασιλική 
παρέλασις.

"Ολη ή πόλις εις τό πόδι. "Ολος ό λαός, δλαι αδιακρί
τως αί κοινωνικαί τάξεις έλαβαν μέρος εις τήν υποδοχήν. 
ΙΙαοάθυρκ καί έξώσται ¿σχημάτιζαν ωραία μωσαϊκά από 
ο,τι έχει νά έπιδείξη ή πόλις μας εις χάριν καί γραφικό
τη τα  τουαλετών,καί συνδυασμούς χρωμάτων καί κάλλος και 
κομψότητα. Εις τούς δρόμους κάτω έσυνεχίζετο ό α τε
λείωτος αυτός στολισμός,μία θάλασσα άνθρωπίνων κεφαλών, 
ένας ποταυ,ός ολοζώντανος μ.έ χιλιάδας μ ά τ ια , άναμενοντα 
άνυπομόνως νά άντικρύσουν τήν νέαν βασιλοποΰλαν μας, διά 
τά  πλούτη καί τήν ωραιότητα της όποιας τόσα έλέχθησαν
τελευταίως καί έγράφησαν

Ό  στρατός, οί αξιωματικοί μέ τάς στρατιωτικής στολάς
των, αί εί; διάφορα σημεία έγκατεσπαρμέναι μουσικαί μέ τά  
-/ρυσίζοντα υπό τόν ήλιον όργανα, όλα έδιδαν ένα τόνον χα- 
ρας καί λαμπρότητος, μίαν όψιν πανηγυρεως, κάτι τό όποιον 
μόνον εις τάς ίδικάς μας έορτάς παρατηρεϊται καί διακρίνεται.

Καί όταν τέλος εις τόν σταθμόν ή Αυλή μέ τήν πολυ
πληθή ακολουθίαν της ένεφανίσθη, όταν αί βχσιλικαί άμαξαι 
έλαβαν κατά τήν κανονισμένην σειράν τάς θέσεις των καί ό 
αυλάρχης έτέθη επί κεφαλής τής πομπής καί τήν πρωτοπο- 
οείαν τούτου μ ε τ ’ άλλων επισήμων διεδέχθη ή σειρά τών 
βασιλικών αμαξών, τότε όλος ό κόσμος ήρχισε νά ζητωκραυ
γάζει καί νά χειροκροτή, υποδεχόμενος μέ προσφωνήσεις έν-
θουσιασμοΰ τήν ωραίαν πριγκηπισσαν.

Ρόδα καί άνθη έροαναν τήν έμφάνισίν της, ριπτόμενα 
άπό τούς έξώστας τών παρά τόν σταθμόν ξενοδοχείων καί 
από στόματος εις στόμα μετεδίδετο ή μαγική λεςις ωρα ία ,  
ή πρώτη καί ή μεγαλητέρα άπαιτησις όλων διά τάς βασιλι
κά; πριγκηπίσσας.

Καί πραγματικώς είναι ωραία ή πριγκήπισσα Μαρία, άπό 
τάς καλλονής τάς θεομάς, τάς εκφραστικά;, μέ μεγάλα 
μαΰοα μάτια καί κατατομήν έν γένει πολύ κανονικήν.

Άπό αβρότητα πρός τά  εθνικά μας χρώματα, καί πρός 
τόν ώραίον μας ουρανόν, ή πριγκήπισσα έφερε φόρεμα άπό 
τσόχαν λευκήν σχήματος (E m p ire ) μέ ί,ώνην καί λαιμόν 
(bleu), καί καπέλλο μεγάλο άπό λευκό καστόρι μέ πτερά 
άσπρα καί bleil ζωηρά, τοΰ ούρανοΰ μας τό χρώμα. .

Ή  παρέλασις ήρχισε μέ τόν βασιλέα μας καί τόν πρίγ- 
κηπα Ρολάνδον Βονοπάρτην εις τήν προύτην άμαξαν. ’Αμέ
σως έπειτα  ήρχετο ή άμαξα μέ τά  τέσσαρα άλογα τών επ ι
σήμων τελετώ ν. Εις αυτήν τήν πρός τά  δεξιά θέσιν είχεν 
ή βασίλισσά μας καί τήν πρός τά  άριστερά ή πριγκήπισσα 
Μαρία καί άπέναντι ό πρίγκηψ Γεώργιος. Άπό τάς δύω δέ 
πλευράς τής άμάξης έβαιναν έφιπποι οί πρίγκηπες Νικόλαος 
καί Άνδρέας. Εις τήν κατόπιν άμαξαν αί πριγκήπισσαι 
Σοφία καί 'Ελένη μέ τόν διάδοχον καί έπειτα  ή πριγκή- 
πισσα Α λίκη μέ τήν μαρκησίαν λ ϊ11βΠ©Ιΐνθ,θείαν τής νύμ
φης καί τόν ποίγκηπα Χρηστόφορον καί μέ τόν πρίγκηπα 
Valdemar, άδελφόν τοΰ βασιλέως μας.

Ή  πομπή άνοιγε καί έκλειε μ.έ μίαν ύλην ίππικοΰ, τήν 
όποιαν άκολουθοΰσαν αί άμαξαι τής Μεγάλης Κυρίας, τών 
κυριών τών τιμών, τοΰ ύπουργικοΰ συμβουλίου, τών ξένων 
διπλωματών, τοΰ Δημάρχου, τών βουλευτών, τών δημοτι
κών συμβούλων καί τών συντεχνιών.

Εις τήν πλατείαν τών ’Ανακτόρων, τόσον πολύ ήτο τό 
συναθροισθέν πλήθος, καί τόσον ένθουσιωδώς ¿ζητωκραύγα
ζαν, ώστε ευθύς ό)ς οί βασιλείς είσήλθαν εις τά άνάκτορα, 
ή πριγκήπισσα Μαρία ¿ξήλθεν εις τόν έξώστην καί ¿χα ι
ρέτα τό πλήθος, ένθουσιασμένη καί -αυτή διά τήν τόσον 
λαμπρήν καί έγκάρδιον υποδοχήν τοΰ λαοΰ τής πρωτευούσης.

Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΓΑΜΟΝ
'Ο ωραίος γαλανός ουρανός τής Ελλάδος, χαρούμενος καί 

αυτός διά τό ευτυχές γεγονός τής τελέσεως τών γάμων τοΰ 
πρίγκηπος Γεωργίου καί τής πριγκηπίσσης Μαρίας, ¿φόρεσε 
τήν ΙΙέμ.πτην τό πρωί τήν ώραιοτέραν του γαλανήν φορεσιά 
καί ¿στολίσθη μέ άνοιξιάτικον ήλιον, διά νά δώση πεοισσο- 

έοαν χαράν καί φώς εις τήν μεγάλην ημέραν.

όταν θά έπερνοΰσε, δυστυχώς ό χώρος ήτο πολύ μικρός δια 
τό τόσον πλήθος καί δι ’ αυτό οί παρατεταγμενοι στρατιώ- 
τα ι μετά κόπου κατόρθωναν νά συγκρατοΰν τόν λαόν εις τα 
πεζοδρόμ-ΐα τής όδοΰ Έρμοΰ καί έντός τής ώρισμένης ζώνης 
εις τάς πλατείας τών ’Ανακτόρων, τοΰ Συντάγματος καί 
τής Μητροπόλεως.

Εις τήν έκκλησίαν οί προσκαλεσμένοι ήρχισαν νά έρχον
τα ι άπό τάς 9 καί έως τάς 10 ι /2, όταν έπαυσαν νά ισχύουν 
πλέον τά  εισιτήρια, όλαι αί θέσεις είχον καταληφθή έντός 
τοΰ ναοΰ, τηρουμένης κάποιας σχετικής ταξεως. Α ι κυριαι 
είχον θέσεις εις τόν γυναικωνιτην.

Ό  Μητροπολίτης μέ τούς συνοδικούς καί τόν βασ ιλ ικόν 
έπίτροπον, προσήλθον πρό τής δεκάτης καί κατέλαβον θεσιν 
έυ.ποός ε ϊ; τήν Ώοαίαν ΙΙύλην. Ή  ένδυμασία τοΰ Μ ητροπο
λίτου ή κατάχρυση καί άργυρα καθώς καί ή χρυσή μι"?* 
ή στολισμένη μέ πολυτίμους λίθους έλαμπον ύπό τό φώς τών
κηοιων.

Έαπρός εις τήν Ωραίαν ΙΙύλην εϊνε ή έκ πολυτίμου ξυλο υ
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τραπεζα, η αύτη ή όποια είχε χρησιμοποιηθή καί εις τούς 
γάμου; τοΰ Διαδόχου καί έπ ’ αυτής, σκεπασμένης μ.έ μ,ετα 
ςωτόν ύφασμα χρώματος έλαφροΰ μώβ, τό όποιον όλόγυρ

I νια, αμ.εσως δ επεται τό βάθρον έπί τοΰ οποίου θά λάβη 
I θεσιν ή βασιλική οικογένεια.

Ολοι οι άλλοι ευοισκονται εις τάς θεσεις των άπό τούς 
I ποεσβεις και υπουργούς μέχρι τών κατιυτέρων άξιωματικών.
■- T v  T'fYKl'T’'* , , .._ί Λ____ ...................  Λ.

ψωθεισα εις την στέγην τών άνακτόοιυν έδωκε τό σύνθημα 
| τών 2 1 κανονιοβολισμ.ών εις τήν έπί τοΰ λόφου τών Νυμφών 
Ε πυροβολαρχίαν.

Εις το άκουσμα τοΰ πρώτου κανονιοβολισμ.οΰ όλον τό πλή- 
I θος έταραχθη καί άνεμενε. Τήν αύτήν ώραν άπό τήν Ά να - 
[  τολικην προσωψιν τών άνακτόρων ήοχισεν ή έκκίνησις τών 
Ε- βασιλικών άμ.αξών, αί όποίαι διά τής όδοΰ Όθωνος, τής 
| ΙΙλατείας τοΰ Συντάγματος καί τής όδοΰ Έρμοΰ διηυθύνθη - 
I σαν εις την Μητρόπολιν. Τό θέαμα τής συνοδείας κατερχο- 

μενης την όδόν Όθωνος ήτο μεγαλοπρεπής. Εις τάς πρώτα; 
τεσσαρας άνοικτάς άμάξας ήσαν ό Αυλάρχης, οί ύπασπισταί 
καί αι κυριαι τής Τιμής. Άκολουθοΰσε δέ ίλη ίππικοΰ ή ό- 

| ποια ¿προηγείτο τής βασιλικής συνοδείας.
■  Εις την χ.ατόπιν έρχομενην άμαξαν ήσαν, ή Α. Γ . ή 
1 πριγκήπισσα Ά λικη  έχουσα άριστερά τήν μαρκησίαν Βιλνέβ 
Γ  καί άπέναντι τόν μαρκήσιον Βιλνέβ, θείους τής νύμφης.

Εις την δευτέραν άμαξαν ήσαν ή Α- Γ . ή πριγκήπισσα 
I Ελένη έχουσα άριστερά αυτής τόν πρίγκηπα Βαλδεμάρ τής 

I Δανίας καί άπέναντι τούς πρίγκηπα; Χριστόφορον καί Γεώρ- 
£ γιον τοΰ Διαδόχου. Εις τήν τοίτην άμαξαν ήσαν ή Α. Γ. ή 
Ε πριγκήπισσα Σοφία, έχουσα άριστερά αύτής τόν πρίγκηπα 
ΒΡολανδον Βοναπάρτην μέ τήν έπίσημον αύτοΰ στολήν, ώς μέ- 
ϊρλους τοΰ I αλλικοΰ ’Ινστιτούτου καί τόν Ελληνικόν Μεγα- 
I λοσταυοον.

[  οοχου. Ες καταμαυρα άλογα σύρουν αύτήν τά  όποια κρα- 
[  τοΰν ιπποκόμοι μέ λευκήν καί γαλανήν στολήν. ΙΙροηγοΰνται 
Ε αυτής δυο έφιπποι άκόλουθοι καί ό σταυλάρχης τής Α. Μ. 
[  τοΰ Βασιλέως, μέ τήν κατακόκκινην στολήν του. Έντός τής 
ϊ  αμαξης ησαν ή Α. Μ. ή Βασίλισσα έχουσαν άριστερά της 
| την κατασπρον πολυτιμ,ον φόρεμα φέρουσαν νύμφην, πριγκή- 

πισχν Μαρίαν, ή οποία διαρκώς έχαιρετοΰσε δεξιά καί άρι- 
στερά. Άμεσο); έρχονται έφιπποι, ό Βασιλεύς καί ό Διά- 

ί  δεςιά καί άριστερά τής άμάξης, κατόπιν οί πρίγκηπες
[Νιπόλαος καί Άνδρέας έχοντες εί; τό μ.έσον τόν πρίγκηπα 
ΕΙ εωργιον φέροντα στολήν υποναυάρχου. "Ολοι φέρουν τόν 

Β Ε/ληνικόν Μεγαλόσταυρον. Ήκολούθουν, έπίσης έφιπποι, οί 
οπκσπισταί καί μ,ία ίλη τοΰ ίππικοΰ έκλειε τήν συνοδείαν.

Γην Βασιλικήν συνοδείαν ό κόσμος έδέχθη μέ μεγάλον 
ενθουσιασμόν, ό όποιος έκορυφοΰτο όταν διήρχετο ή άμ.αξα 
X φερουσα τήν νύμφην είς τήν οποίαν άπό όλους τούς έξώ- 

|.’ τας έρριπτον άνθη.
Τέλος είς τάς 11 καί τέταρτον οί ήχοι τής μουσικής καί 

[ώ ν  σαλπίγγων ειδοποιούν τήν είς τά  προπύλαια τοΰ ναοΰ 
'•σταμένην Ίεράν Σύνοδον, τόν Πρωθυπουργόν καί τό Υ 
πουργικόν Συμβούλιου ότι ή Βασιλική πομπή φθάνει.Καί πράγ- 

3ι *τι μετά τινα λεπτά  ήρχισαν νά φθάνουν αί πρώται άμαξαι

αί φερουσαι τούς ΰπασπιστάς καί τάς κυρίας τής Τιυ.ής,’ αί 
οποΐαι έμειναν είς τά  προπύλαια άναμενουσαι τήν νύμφην.

Οταν. έφθασεν ή νυμ.φική άμαξα άμέσως άφίππευσεν ό 
Βασιλεύς καί οί ΙΙρίγκηπες καί ή Α. Μ. ¿βοήθησε τήν πριγ- 
κήπισσαν νά κκτέλθγ καί ό διάδοχος τήν Α. Μ. τήν Βασί
λισσαν. Ό ταν έφθασεν είς τήν θύραν τής έκκλησίας τότε ή 
νύμφη έλαβε τόν βραχίονα τοΰ πατρός της καί προηγήθη τής 
όλης βασιλικής συνοδείας ήκολούθουν αί Α. Α. Μ. ό Βασιλεύς 
καί ή Βασίλισσα καί όλα τά  άλλα μέλη τής Βοσιλικής οι
κογένειας.

Τό φόρεμα τής νύμφης θαΰμα τέχνης καί πλούτου άπό 
μεταξωτόν καί άσημένιο ύφασμα, σχήμα άμπίο έσκεπάζετο 
ολόκληρον άπό τόν έκ λεπτής χειροπλέκτου ταντέλλας πο- 
λυτιμότατον πέπλον της, ό όποιος ¿κρατείτο είς τό κεφάλι 
μέ στέμμ.α άπό πρινλάντια. Τό κτένισμα της ήτο έπίσης 
έποχής άμπίρ μέ οΙ^ΠΟΠ Ρεκαμίε καί πλαγίως είχε ένα 
μ.πουκετο άπό άνθη πορτοκαλιάς καί άσφοδέλους.

Τό δέ νυμφικόν αύτής περιδέραιον άπετελεϊτο άπό τρ ι
πλήν σειράν μαργαριταριών μεγάλου μεγέθους.

Ή  Α. Μ. ή Βασίλισσα καί αί Α. Α. Υ· αί πριγκήπισσαι 
έφερον τό Ελληνικόν ένδυμα, καθώς καί κυριαι τής τιμής.

Ό  πρίγκηψ Ρολάνδος έφερε τήν νύμ.φην, προηγούμενος 
τής συνοδείας, πρό τοΰ βάθρου, εκεί δέ ό πρίγκηψ Γεώργιος 
έλαβε τήν δεξιάν της καί τήν ώδήγησε πρό τοΰ βωμοΰ, καί 
άμεσιος ήρχισε ή τελετή  τών άρραβώνων ύπό τούς ψαλμούς 
τοΰ έκκλησιαστικοΰ χοροΰ τών άνακτόρων.

Ό  Μητροπολίτης μέτά τάς εύχάς ύψωσε τά  δακτυλίδια έως 
είς τό μετωπον τών νεονύμφων καί έξεφώνησε τρεις φοράς τό: 
« Άρραβωνίζεται ό δοΰλος τοΰ Θεοΰ Γεώργιος τήν δούλην 
τοΰ θεοΰ Μαρίαν» καί τάνάπαλιν. Άμέσως κατόπιν πρώτη 
ή Α. Μ. ή Βασίλισσα καί κατόπιν ό πρίγκηψ Βλαδεμάρ 
ήλλαξαν τά  δακτυλίδ ια .

Μετά την τελετήν τών άρραβωνων άμέσως ήρχισε τό μυ
στήριον τοΰ γάμου. Τούς στεφάνους ήλλαξαν οί παράνυμφοι, 
οί όποιοι ήσαν έκ μέρους τοΰ γαμβροΰ οί πρίγκηπες Νικόλαος 
καί Χριστόφορος καί ό υιός τοΰ Διαδόχου Γεώργιος, έκ δέ 
τοΰ μέρους τής νύμφης ό πρίγκηψ Βιλνέβ, έξάδελφος τής νύμ
φης καί οί μικροί άνεψιοί της βαρώνοι Δ ’ Ώμπινύ.

Μετά τήν άνάγνωσιν τοΰ Εύαγγελίου* ό Μητροπολίτης 
έφερε είς τά  χείλη τοΰ πρίγκηπος καί τής πριγκηπίσσης τήν 
αγίαν Κοινωνίαν, έπηκολούθησε δέ ό ωραίος ΰμ.νος « Ή σαία 
χόρευε» προηγουμένου τοΰ Μητροπολίτου καί κατόπιν έρχο- 
μένου τοΰ πριγκηπικοΰ ζεύγους καί τών παρανύμφων βαστα- 
ζόντων μέ άργυράς λαβίδας ύπεράνω τών κεφαλών των τά 
βασιλικά στέμματα. Τήν ούράν τής νύμφης ¿βάσταζαν δύο 
δόκιμοι.

Μετά τήν τέλεσιν τοΰ μυστηρίου ό Σ. Μητροπολίτης 
προσεφώνησε δ ι ’ ολίγων τό νέον ζεΰγος. Μετά τήν προσφώ- 
νησιν ή νύμφη μέ έκτακτον μειδίαμα είς τήν ό)ραίαν μορ
φήν έστράφη καί ¿Φίλησε τόν μνηστήρα της, ό όποιος τήν 
ήσπάσθη έπίσης καί ¿φίλησε τό χέρι της. Κατόπιν ό βασι
λεύς ¿φίλησε τόν πρίγκηπα καί τήν νύμφην καί ό πρίγκηψ 
Ρολάνδος ένηγκαλίσθη καί κατεφίλει τήν κόρην του. ’Ε π ί
σης ή Α. Μ. ή βασίλισσα ήσπάσθη τήν νύμφην της τρυφε- 
ρώτατα, ένώ τό πλήθος τούς ηύχετο «νά ζήσουν» καί ¿ζη
τωκραύγαζε.£ *

Τήν 12 καί 10' ή βασιλική συνοδεία διά τής αύτής όδοΰ 
έπέστρεψεν εί; τά  άνάκτορα χαιρετιζομένη ένθουσιωδώς ύπό 
τοΰ πλήθους.

"Οταν έφθασαν είς τά  άνάκτορα άπό τοΰ έξώστου ¿χα ι
ρέτησαν τό άπειρον πλήθος τό συνηθρόισμένον κάτωθεν τών 
άνακτόρων, τό όποιον μόλις είδε τήν γλυκεΐαν νύμ.φην έξε- 
ράγη είς άκράτητα «Ζητω» καί χειροκροτήματα.
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ΜΙΑ ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΕΤΗΡΙΣ
Εις τήν Άπόκρεω του 1882 μία νέα ζωγράφος έπεσκέφθη 

τήν διευθύντριαν τοΰ Έπαγγελμ.ατικοΰ σχολείου των κορα- 
σίων δα C. von Braunmühl καί την προσεκάλεσεν εις h x  
χορόν,τόν όποιον ό τότε στενός κύκλος των ζωγράφων γυναικών 
έ'διδεν. Εις την συναναστροφήν της εσπέρας εκείνης έ'γεινε 
σκέψις πεοί διοργανώσεως ώρισμένων κατά καιρούς συνεντεύ
ξεων όλων των Καλλιτεχνικών πρός συζήτησιν διαφόρων ζη 
τημάτων αμοιβαίου συμφέροντος. Καί εις την συσκεψιν. αυτήν 
οφείλεται ή ίδρυσις του σωματείου των Καλλιτεχνικών του 
Μονάχου, τό όποιον αριθμεί σήμερον, μετά παρέλευσιν είκοσι 
πέντε ετών, 70-5 μέλη, τό όποιον έχει ίδικόν του οίκον καί 
σχολεϊον, άνεγνωρισμένης σημασίας, καί του όποιου σωμα - 
τείου ως μέλη άριθμούνται ολαι αί επιφανείς Κ α λλ ιτεχν ίες 
καί εις τά  τιμητικά αύτοΰ μέλη δύο πριγκήπισσαι του Βα
σιλικού οίκου. Ιίολιτεία  καί ύπουργεϊον τής Παιδείας άνε- 
γνώρισαν τά  καλά αύτοΰ άποτελέσμ.ατα, καί από δεκατριών 
ήδη ετών τό υποστηρίζουν δ ι ’ έτησίας χρηματικής έπικου 
ρίας καί του αναγνωρίζουν θέσιν επίσημον εις την σύγχρονον 
καλλιτεχνικήν ζωήν του Μονάχου.

Πολλοί ενθυμούνται ακόμη τήν μικρής αξίας άρχήν τοΰ 
σωμ,ατείου, έκ τής όποιας όμως έλαβον ζωήν όλαι αί μετά 
ταΰτα πρόοδοί του. Εις τάς έσπερινάς συναναστροφάς έξε- 
φωνοΰντο λόγοι, μικραι εκθέσεις έλάμβανον χώραν καί δια
γωνισμοί προτεινομένων έργων έγίνοντο· αργότερα μουσική 
καί παραστάσεις καί ίδρυσις βιβλιοθήκης.

‘ Ως πρώτιστον καί σπουδαιότερον ζήτημα έθεωρήθη ή ίδρυ
σες Κ αλλιτεχνικής σχολής, διότι εις τήν όνομαστήν τής Τ έ
χνης πόλιν εκτός τοΰ Ε παγγελματικού σχολείου τής πόλεως 
δέν ύπήρχεν άλλο ώρισμένον διά τήν Τέχνην μόνον, διά κο
ρίτσια προικισμένα ύπό τής φύσεως μέ ιδιοφυίαν καλλιτε
χνικήν, παρά τά  ιδιωτικά σχολεία ή ateliers ζωγραφικής, 
τά  όποια στοιχίζουν πολύ ακριβά, καί δέν είνε προσιτά εις 
ολας. '‘Αμα τό σωματεϊον έσχημάτισεν έν αρκετόν πρός 
τοΰτο ποσόν (1884) ίδρύθησαν τά τρία πρώτα ateliei’S τής 
Ιχνογραφίας καί Ζωγραφικής καί μ ε τ ’ ολίγον καιρόν προσε- 
τέθησαν καί άλλα μαθήματα —  ή πλαστική ανατομία, ή 
ιστορία τής τέχνης— καί διδάσκαλοι προσελήφθησαν πρώ
της τάξεως· μεταξύ άλλων οί Ludw, Herterich, Tine 
Plau, Ίακωβίδης. Τοιουτοτρόπως τό σχολεϊον μέ έξ τάξεις 
(1888) εύρίσκετο εις τήν Fürkenstrasse εις μίαν οικίαν, 
οπού καί έν άμαξοστάσιον εύπρεπισθέν είχε μετατραπή εις 
αίθουσαν τοΰ σωματείου καί άναγνωστήριον. Ή δίς von 
Braunmühl ήτο ή πρόεδρος τοΰ σωματείου- εϊς τήν επιση
μότητα τής προσωπικότητός της καί τήν επιρροήν τήν όποιαν 
είχεν εις τήν κοινωνίαν, αλλά καί εις τήν άκούραστον συνερ
γασίαν τής Κυρίας S. Dahn-Fries καί τής Βαρωνίδος llka 
von Fabl’ice οφείλει τό σωματεϊον τάς ταχείας αύτοΰ 
προόδους. Τό 1885 ή δις von Braunmühl παργτήθη τής 
προεδρεία:. Ή Κυρία Dahn-Fries άνέλαβε τό έργον καί 
έξηκολούθησεν αύτό άριστα' ύπό τό πνεύμα τής προκατόχου 
της* μετά ζήλου, μετ ’ ακαμάτου εργασίας, καί ότε δύσκο- ,

λοι περιστάσεις έπαρουσιάσθησαν, δι ’ ίδιων της θυσιών ύπε- 
στηριξε τό έργον πρός έξακολούθησιν. Διά τών πολλών κό
πων της κατώρθωσε νά κινήσγι τό ενδιαφέρον τοΰ υπουργού 
τής ΙΙαιδείας, ώστε εϊς μίαν ημέραν συνεδριάσεως υπουργι
κής ώρίσθη τό ποσόν 2 ,000  μ.αρκών ύπό τής ΙΙολιτείας διά 
τήν ’Ακαδημίαν τών Κυριών ένταυτώ δέ έξησφαλίσθη καί 
ή περιθαλψις τών μ.ελών έν και ρω ασθένειας, έργον πολλαπλώς 
έκτοτε εύεργετικόν.

Έν τούτοις ό πόθος τοΰ νά αποκτήσγι τό σωματεϊον ίδικόν 
του οίκον ηύξκνε καθ’ ήμεραν καί ή ανάγκη έγίνετο έπαισθη- 
τοτέρα. ’Αλλά ή Κυρία Dahn-Fries, ή καταβαλοΰσα τό
σους πρός τοΰτο κόπους, δέν ήτο πεπρωμένον νά ϊδη τόν 
πόθον τούτον έκπληρούμενον. Μετά πολυώδυνον νόσον άπέ- 
θανε τόν ’Ιανουάριον τοΰ 1898, βυθίσασα εις πραγματικόν 
πένθος όλας έκείνας, διά τάς όποιας καί μετά τών όποιων 
συνειργάζετο. ‘Τπό τήν προεδρείαν τής διαδόχου της δος 
Joh. Tecklenborg καί τών λοιπών μ,ελών κατωρθώθη 
ή αγορά ενός οικοπέδου εις μίαν τών καλλιτέρων τής πόλεως 
συνοικιών, B arerstrasse 21 , καί τόν ’Απρίλιον τοΰ 1899 
ε’ίχομεν πλέον οίκον ίδικόν μας, κτισμένον, τέλειον, σχολήν 
μέ έννεα εργαστήρια, μέ αίθουσαν, καί οίκημα τής διαχει- 
ρισεως. Ή  έγκαινίασις έγεινε πανηγυρικώς. Τό δέ κατόρ
θωμα τοΰτο, τό νά άποκτήσγ τό σωματεϊον τοιαύτην ίδιο-  ̂
κτησίαν, άνευ τής περιεσκεμμένης άοκνου εργασίας τής δος 
Tecklenborg ήθελε μείνει έπί μακράν είσέτι χρόνον όνειρον 
άπραγματοποίητον. Διευθύντρια τής σχολής καί Γραμματεύς 
έν ταύτώ  είνε από τοΰ 1885 ή άφωσιωμένη εις τό καθήκον 
της, καί μή καταβληθεισα ποτέ δίς von W elsch-Brum.

"Οσον άφορα τήν έκλογήν τών διδασκάλων, ή σχολή 
ύπήρξεν ανέκαθεν πολύ τυχηρά- τόσον τυχηρά, οίστε τά 
καλά αποτελέσματα τής καλής διδασκαλίας νά γείνουν αί
τιον εις τό νά κληθώσιν οί διδάσκοντες εις άνδρικάς ’Ακαδη
μίας. Ούτως ó Ilérsterich, ó Schmid-Reuette, ó Teehr, 
ó Laildenberger έκλήθησαν εις ’Ακαδημίας τοΰ έξωτεοι- 
κοΰ, ό Jank καί ó Diez εις τήν Άκαδημ.ίαν τών άνδρών τής 
πόλεώς μας, ó DaSlO εϊς τό Επαγγελματικόν σχολεϊον. 
’Αλλά κατά καλήν τύχην άντεκατεστάθησαν ύπό άλλων 
αρίστων, ίσης τών πρώτων αξίας. Οί διδάσκοντες τώρα εις 
τήν ’Ακαδημίαν τών Κυριών είνε οι κ. K nirr, Feldbauer, 
W eisg erb er, Engels, ή κυρία M arc-Jcgnür, οί κ. Js- 
hram -Zittan, Buffer διά προσωπογραφίας, ό κ. Gotz 
διά Γραφικήν καί Εικονογραφίας, ό Δόκτωρ H asse lw an d er 
διά τήν ’Ανατομίαν, ό καθηγητής V oll διά τήν ιστορίαν 
τής Τέχνης, ή δίς von W e ls c h ’B eum  διά τήν προοπτικήν· 
'11 ύπό τής ΙΙολιτείας χορηγουμένη έτησία χρηματική επι
κουρία ηύξησεν από τινων έτών, ύπάρχει δέ έλπίς ότι έτι πε
ρισσότερον θέλει αύξηθή. ’Αλλά καί πάλιν δέν είνε δυνατόν 
νά γείνγ σύγκρισις μέ τά  μέσα, τά  όποϊα τό κράτος χορ-νς- 
γε ΐ διά τάς άνδρικάς ’Ακαδημίας.

Την κ α τ ’ έτος τών Χριστουγέννων έαθεσίν μας έτίμη^εν 
αύτοπροσώπως πάντοτε ή A. Β. Ύψηλότης ό Ά ντ ιβ α σ ιλ ε υ ς  

καί αί ΙΙριγκήπισσαι τοΰ Βασιλικού οίκου. Τό κοινόν άθοοον 
συνέρρευσε, τά  άποτελέσμ.ατα ύπήοξαν πάντοτε καλά, καί ό
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τύπος τής πόλεώς μ.ας δέν έλειψε άπό τοΰ νά έγκωμιάσγ, τό 
έργον μας.

Εφέτος είχομεν μίαν έκθεσιν κατά τό θέρος Γραφικής, 
Εικονογραφιών, Λιθογραφίας, ήτις ίκανοποίησεν άρκετά, καί 
θέλει έπαναληφθή καί το προσεχές έτος. Πολλά μελη τοΰ 
σωματείου μ.ας άντιπροσωπεύονται τακτικά  διά τών έργων 
των εις ολας τάς έν τώ  έξωτερικώ έκθέσεις.

‘Η σχολή τώρα έχει δέκα τρεις τάξεις, διδασκομένας ύπό 
τοΰ άνω είρημένου διδασκαλικού προσωπικού. Έ ν πλάγιον 
κτίριον καί δύο ξένα ateliers έδέησε νά προσαρτηθώσιν εις 
τό προειρηθέν κτίριον.

'Η δίς Tecklenliorg άπεσύρθη τό 1903, διεδεχθη αύ- 
τήν ή κυρία Martha Giese,^ οποία διά γενικής ψήφου έξε- 
λέγη έσχάτως διά δευτεραν φοράν πρόεδρος τοΰ σωματείου,

ΜΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΗΡΩΊ’Σ
Έ χάλασεν ό κόσμος τήν περασμένην έβδομ.άδα εις τήν 

’Αγγλίαν μέ μίαν πρωτοφανή χρησιμοποίηση/ τής Βασιλικής 
ςρονομίας.

Η Α. Μεγαλειότης ό ΒασιλεύςΈδουάρδος άπένειμε τό π α - 
ράσημ.ον τής ’Αξίας, τό ίδρυθέν μετά τόν Νοτιαφρικανικόν 
πόλεμον διά ν ’ άπονεμηθή εις τόν Ρόμπερτς, τόν Ούόλσλεύ 
τόν Κίτσενερ καί πέντε-έξ άλλους ήρωας τοΰ στρατού καί 
τοΰ στόλου, έπ ’ έσχάτων δ’ έξαιρετικώς μόνον εις τόν λόρδον 
Κρόμμερ,— άλλου είδους ήρωα καί πρωτεργάτην τής Αύτο- 
κρατοριας— εις μιαν γυναίκα :

Καί έχάλασε δικαίως ό κόσμος, διότι καμμ.ία Ά γγλ ίς  δέν 
έχει ’Αγγλικόν παράσημ.ον, πλήν τής χαριτοβρύτου Ά νάσ-

κ  ,    Γ . , - -Γ ---- Γ ’ ...........Γ------------’ I , , , . ' 1. Ν ' - ·, „ , I σης, εις την οποίαν κατ εςαιρεσιν ο Βασιλεύς απενειμε τοκαι τούτο μαρτυρεί την κοινήν αφοσιωσιν δια την ακριόειαν I , , -s. , , , , ,
, , 5, 1 - ο. , , , L·' ' ' ' ·' I άνιότατον παοάσημον τής Περικνημίδας μετά την εις τόν θρυ-και ευσυνειδησίαν της δια το ανατεύεν εις αυτήν εργον. I , , ' 1 4  *

νον αναρρησιν τοιν.
’Αλλά ποια έπί τέλους είνε ή γυνή, χάριν τής όποιας 

έγενετο ή μ.οναδική αύτή έξαίρεσις, καί ποια δικαιώματα

Μίαν όλως ειδικήν καλήν φήμ.ην έχαιρον άνέκαθεν οί χοροί 
τού σωματείου μας. Οί άνδρες άποκλείονται πάντοτε. Εν
μέρος τών νεαρών μαθητριών ένδεδυμέναι άνδρικά άντικατε- ■ . , , , , „· »>· '
Γ ι  , , , , , , , < I ε'·/εν επι το'·' κ:χτ εςοχην παρκσημ.ου της Αςιας ;
στησαν τούς κυρίους εϊς κάθε χορόν. Εϊς τάς παραστάσεις I ' , ' . ί , ,. , , ,; , , , , , Ονομάζεται Φλορενς Ν αιτιγκειλ, εινε δεσποινίς ακόμη
μόνον προσεκλήθησαν καί κύριοο τάς καλλιστας άνα- I , , ,Q , _ . οοη >λ ο - * » *1 ( r , f , , I και εγεννηθη τον Μαιον του 18 JU. Αριυμει οηλαοη— η ση-
μνησεις άφήκαν διά τήν έπιτυχιαν των αί παοαστασεις με I . , , , , ' , r, . <ν -1 Τ , , , , , ' f  t n  I μοσιευθεΐσα εικων της εις την Βρεττανικην Εγκυκλοπαίδειαν
tableau θαυμάσια. Τα ωοαιότεοα έξ αύτών ησαν : α Ο 1 , , _ ,  ̂ , ,

1 \ , τΊ] , I εινε προφανώς ημισεος αιωνος —  ογόοηκοντα και επτα
μαγ ικ ό ς  κήπος  τής  Κ ίρ κ η ς » , <ι'Η Σ ε μ ίρ α μ ι ς », «Εις τον I ^  -ν
βυϋό ν  τής ϋ α λά ο ο η ς » , <ι 'Η Saurin& festn , «Α/ία ημέρα  εις
Π ομ π η ία ν » , α ’'Εργον τής H elen e  R ci f fn ,  «.Εις τον κήπον  
τών ’ Εσπερίδων'», ότε άπηγγέλθησαν καί τά  λαμπρά ποιή
ματα τής Marie Haushofer μ.έ τήν μουσικήν von No
etzel. Ή κ α τ ’ έτος εορτή μας τών Χριστουγέννων όμ.ολο- 
γουμένως είνε πάντοτε διωργανωμένη ύπό πνεΰμα καλλ ιτε
χνικόν. ’Αλλά μεταξύ όλων μας τών έορτών, μία ή όποια 
μας άφήκεν έντύπωσιν άλησμόνητον, είνε ή μοναδική εϊς τό 
είδός της, ή μετά τόν θάνατον τοΰ Böcklin έξαχθεϊσα άπό 
τά  εργα του, μέ τά  άγαπητά  ιδανικά πρόσωπα έμφανιζό- 
μενα εις τά ημίφως έκ τοΰ βάθους ένός κήπου κυπαρισσων. 
Ή παράστασις συνωδεύετο άπό τό θαυμάσιον βιολί τής Κυ
ρίας von Kaulbach-Scottas.

Τοιουτοτρόπως τό σωματεϊον, σγρέφον σήμερον τό βλέμμα

Τά δικα ιώματά  της έπί τοΰ παρασήμου τής Ά ξιας όμως 
είνε τούλάχιστον όσα καί τά τών λόρδων Ρόμπερτς κα ί 
Κίτσενερ. Άποκαλυφθήτε πρό τής άρχινοσοκόμου τής Μ. 
Βρεττανίας ή, όρθότερον εϊπείν, τής εϊσαγαγούσης τήν νο- 
σοκομίαν έν ’Α γγλ ία . Άποκαλυφθήτε πρό τής ήρωίδος τοΰ 
Κριμαΐκοΰ πολέμου, εις τήν οποίαν οφείλουν τήν ζωην των 
τούλάχιστον 10 ,000 στρατιώται.

Καί ότι δέν είνε ύπερβολικός ό άριθμός, έξάγεται έκ τής 
έπισήμου στατιστικής, ή όποία λέγει, ότι τόν μέσον όρον τής 
θνησιμότητος ή μις Ν αϊτιγκέϊλ κατωρθωσε νά περιορίσν) άπο 
40 εις 2 έπί τοΐς εκατόν. Ένοσήλευσε δε άνω τών 20 ,000  
άνδρών μέ τό μικρόν της έπιτελεϊον έκ τριάκοντα έπτά νεα
ρών νοσοκόμων.

Φαίνεται ότι έγεννήθη μέ τήν ιδιοφυίαν τής νοσοκόμου.
πρός τό παρελθόν, βλέπει εν ικανόν χρονικόν διάστημα καλής ^ y o t o r x i  περί τής παιδικής τής ηλικίας, ότι έπίτηδες
δράσεως καί εύχαρίστων στιγμών τής ζωής- αί δυσκολίαι, ή τ - ς τγ)ς ^  ν* τ άς έπιδένγ κατόπιν ! Τό
πάλη δέν άφήκαν ίχνη . Ό  σκοπός αύτοΰ μένει όποιος ήτο ^  ζω ν τ χ ^  Μ  το-  -ποίο„ έφ^ρ[Α0σε τ ήν ιδιοφυίαν
έξ άρχής : Εϊς όλας έκείνας, αί όποϊαι σκέπτονται σοβαρώς ^  ^  ^  ^  γεωργο0 ,
νά μορφωθώσι καλλιτέχνιδες προσέρχεται βοηθός, τόσον διά Ή  πα(Α[Αεγίστη ^ εσ:χ , τ ήν όποιαν προσεφερεν
τό ιδεώδες όσον καί διά τό πρακτικόν μέρος, συμμορφούμενον g,? ^  στ?ατόν κατά τόν Κριμαϊκόν πόλεμον, τό-
μέ τάς περιστάσεις καί τά  διαθετόμενα μέσα· άλλά καί ^  ^  ¿ν0ου5ιάσει' τί<ν „¿βριον έν Ά γ γ λ ί? , ώστε μετά 
άμοιβαιότης καί άλληλεγγύη καί παν τό άποβλέπον τήν ^  Κυβέρνησις έπεμψε πολεμικόν νά τήν παρα-
εύημερίαν καί τό συμφέρον τοΰ σωματείου καί τών μελών του | ^  ^  ^  ϊχούταρι, όπου είχε τό στραταρχεϊόν της,

, καί τοΰ Λονδίνου ή πόλις σής ήτοιμασεν επίσημον βασιλικήν
Εις τάς 10 Δεκεμβρίου πανηγυρίζει τό σωματεϊον την εϊ- 

κοιοπενταετηρίδα του. Αί προετοιμασίαι τής μεγάλης αύτής 
ημέρας προμηνύει τήν εορτήν μεγαλοπρεπή καί άνταξίαν τών I άγνωστος Γαλλικού πλοίου καί έφθασεν εις τήν ’Αγγλίαν,
παραδόσεων καί τοΰ σκοποΰ τού καλλιτεχνικού σωματείου. Γ ω?'ις τ '0 ^ 9 τ ι κανείς εϊμή μετά ημέρας. Καί τότε τό

Jrene Braun (Κατά μετάφρασιν Μαρίας Πινέλλη) |’Έθνος, μή έχον τ ί άλλο νά πράξγ, έψήφισεν έν τγ  Βουλή

ύποδοχήν.
‘ Η Ν αϊτιγκέϊλ όμως φεύγουσα τόν θόρυβον, επεβιβασθη
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Οττέο χύτης χρηματικόν ποιόν .‘>0,000 λιρών στερλινών εις 
ενδειξιν τής ευγνωμοσύνης του.

'II Ν αιτιγκέΐλ εν τούτοι;, ?.ν κχι υπερήφανος δια την 
τόσον εξαιρετικήν τιμήν, έθεώρησεν οτι τό δωρηθέν χύτη υπό 
του "Εθνους χρηματικόν ποσόν άλλον ώφειλε να εχη προορι
σμόν- και τό έχρησιμοποίησεν ολόκληρον διά την Τδρυσιν κκή 
συντηρησιν δύο Οαυμχσίων στολών νοσοκόμων έν Λονδίνω 
των δύο ακριβώς σχολών, χϊτινες μετά τεσσαράκοντα έτη 
έπέπρωτο νκ έφοδιάσωσι τόν Α γγλικόν στρατόν της Νοτίου
Αφρικής μέ τά  τάγματα  κκΐ συντάγματα των αδελφών του 
Ελέους.

Λύτη είνε η μις Φλόοενς Ν αϊτιγκέϊλ, ή ίσαδέλφη τών 
1 ‘όμπερτς, και Κρόμμερ καί Κίτσενερ.

1". 1’. Οί «Τ άίμ ς» τό γεγονός της παρασημοφορία; της 
Ν αϊτιγκέϊλ έκριναν άξιον ιδιαίτερου κυρίου άρθρου.

Ε Π Ι Φ Υ Λ Λ Ι Σ

Μ Ι Α  Α Ν Θ Ο Π Ω Λ Ι Σ

Τό παιόί επερπατοϋσε αργά, κοντά εις τόν τοίχο, εις τόν στενόν δοό- 
μον των Ε ρ γ α τ ώ ν  Λέν έκότταζε τά μαγαζιά, δέν έσήκο>νε τά 
μάτια πρός την λουρίδα τού ούρανοϋ,ό όποιος έφαίνετο μεταξύ τών υψη
λών σπητιών, ούτε εμπρός της έκύτταζε" έβλεπε τόν δρόμο σαν νά 
ήθελε νά τόν μέτρηση με τό Βλέμμα της. Περπατούσε χωρίς νά άνη- 
συχή διά την λάσπη, διά τά σπρωξήματα όπου έλάμβανε από τά 
άμάξια οπου επερνούσαν. Ό ταν έ’φΟασε εις την μιχράν εκκλησίαν τού 
Gorr¡glio εμπρός εις τό στολισμένου άγαλμα, τό έκύτταξε με αδιαφο
ρίαν καί επέστρεψε εις τά βήματά της μέ τό αυτό απλανές βλέμμα.

Ήτο μιά ζητιάνα. Πεινούσε, έκρύονε, δειψοΰσε. Τά πόδια της ήσαν 
γυμνά καί τά μικρά της πόδια τά γυμνά μετεμοριοοϋντο μέσα εις τήν 
λάσπην. Την παγωμίνην αυτήν Κυριακήν τού Φεβρουάριου δεν έφορούσε 
παρά ένα ποχάμισο, ένα μικρό ξεσχισμένο μισοφόρι, ζωσμένο εις τήν 
μέσην της με έν α σχοινάκι καί ένα κουρέλι άπό πλεκτό σάλι περιτρι
γυρισμένο εις τόν λαιμόν της. Τίποτε άλλο ένδυμα. Τό παιδί αύτό ήτο 
παραπολύ άδύνατο' άπό τής τρύπαις τών φορεμάτων του έφαίνετο ή 
σάρκα του ή αποξηραμένη καί ωχρά ώς νεκρού. Οί ώμοι ήσαν μυτεροί, 
σκυμμένοι πρός τά εμπρός, όπως ανθρώπου,ό όποιος έχει πάρει την συ
νήθεια νά μαζεύεται, διά νά μήν αισθάνεται τό κρύο καί τήν πείνα.Τό 
πρόσωπόν της ήτο σοβαρόν καί είχε τό αύτό χρώμα μέ τό σώμά της, 
τό μέτωπον χαμηλόν καί ζαρωμένου, τά λεπτά φρύδια της σουφρωμένα, 
τά μάτια με τά μελανά βλέφαρα πολύ μεγάλα καί περιτριγυρισμένα άπό 
¡άκυρους κύκλους, τό στόμα στενόν, τά χείλη ώχρά, ακίνητα μέ δύο 
ζαροματιές εις τά άκρα. Τίτο έπτά ετών.

"Αλλοτε είχε μητέρα πτωχήν, ζητιάναν επίσης. Έγύριζαν καί αί 
δύο τούς δρόμου; ζητούσαι ελεημοσύνην, έζούσαν μόνον μέ ψωμί κα, 
εκοιμώντο άπό κάτω άπό μιά σκάλα επάνω εις άχυρα, καί ή κόρη 
ακουμπούσε τό κεφάλι της έπάνω εις τό στήθος τής μητέρας. "Επειτα 
ή μητέρα άπέθανεν άπό τύφον, τό παιδί έμεινε μόνον εις τόν δρόμον. 
Λέν έχλαυσε, δέν έφώναξε, έπήρε τούς δρόμους διά νά ζητιχνεύση κατά 
τήν συνήθειαν, δέν τού έδωκχν τίποτα, την ημέραν έκείνην δεν έφαγε, 
καί έχοιμήθη εις τόν δρόμον έπάνω εις τής σκάλες μιας εκκλησίας.

Τοίχ τώοχ έτη τό κοριτσάκι αύτό έχανε αύτην την ζωήν. Λέν εγνώ- 
ριζε τίποτε, δέν ενθυμείτο τίποτε καί δέν είχε καμμίαν άλλην έντύπω- 
σιν άπό έκείνην μιας ημέρας χωρίς τέλος, κατά τήν όποιαν διαρκώ; 
έπεινούσε. "Αρχιζε τάς περιπλανήσεις της αύτάς άπό τό πρωί. Ή οδός 
τών εργατών, ή μακρά καί στενή μέ διαφόρους έλιγμούς, ήτο ή κατοι
κία της' τήν έγνώριζε μέ όλα; τάς λεπτομέρειας της. Έπηγαινοήρχετο 
άδιακόπως άπό τήν μικράν πλατείαν ΡυΠειιονα, ή όποια ήτο το ση-

« Τ Ο Μ Τ Τ Ι  ΜΙΑΣ Ρ Ο Μ Μ  Ι Υ Τ Ο Κ Ρ Μ
Ώνομάζετο Gllleria Fundana ή σύζυγος του αύτοκρά- 

τορος VitellillS κατά τό 822. II ήμερα της ήρχιζε κατά 
πολύ περίεργον τρόπον. Ά φ  ’ οτου ανέτελεν ή ήλιος πολλαί 
γυναίκες γερουσιαστών άνέμενον τήν αύτοκράτειραν νά έξυ- 
πνήση, διά νά εύρεθοϋν πρώται κοντά της καί τής υποβά
λουν τά  σέβη τω ν. Καί άναμένουσαι, διασκεδάζουν, πχί- 
ζουσχι κύβους ή άλλα πα ιγνίδ ια  τής εποχής.

Κατά τήν αυτήν ώραν υπό τήν έποπτείαν ενός ραβδούχου 
εφωδιασμενου μέ βούνευρου αί δουλαι προετοίμαζαν τά  τής 
τουαλέττας τής αύτοκρατείρας. Άπό κιβώτια έκ πολυτίμου 
αρωματισμένου ξύλου έβγαζαν τούς πολυτίμου; χιτώνας καί 
τούς πέπλους καί τού; κοθόρνους. “Λλλαι έτοίμ.αζαν τάς πορ
φύρας ταινίας, τάς χρυσά: καρφίόας, τούς κύκλους τής κε-

μείόν τής άναχωρήσεως έως εις τήν εκκλησίαν CorΓίg 1 ¡0 οπου τής έ- 
χρησίμευε ώς σημείου αφίξεως. Έσταμκτούσε εις την μιχράν πλατείαν 
τού Porto, έκανε έκεί ολίγα βήματα, έρριχνε ένα βλέμμα εις τό ο
μοίωμα τού θεού Όρίσκος, έπειτα άνέβαινε άπό τό Mezzocannone καί 
βουτούσε τά πόδια της μέσα είς τά πολύχρωμα νερά πού έτρεχαν άπό 
τά εργοστάσια τού βαφείου. Ό ταν έφθανε εις τό ύψηλότερον μέρος δέν 
έτολμούσε νά ύπάγη μακρύτερα καί ξανακατέβαινε τήν όδόν τών Ερ
γατών, δέν έρριχνε ούτε βλέμμα εις τό μικροξενοδοχείον, τό οποίον 
απαντούσε καί άπό τό οποίον έξήρχετο μηρουδιά πολύ ορεκτική' έγύ- 

'ριζε πρός τ ’ άριστεοά άπό τήν βρομερή στενή σκάλα τής 'Αγίας Βαρ
βάρας καί έφθανεν έως τό περίφημου κατάστημα τού εμ.πόρου τών μπ ι
σκότων" αλλά τά μπισκότα την είλχυαν φοβερά καί έφευγεν άπό έκεί" 
όταν έξανακατέβαινεν, έστέκετο εμπρός εις τήν πόρτα τού καταστήμα
τος τού λουτρού καί έκύτταζε μίαν τεχνητήν δεξαμενήν, έπειτα εξακο
λουθούσε τόν δρόμον της έως τό Corriglio καί έπανήρχετο εις τά ρή
ματά της, πάντοτε μέ τό αύτό ύφος. Οί μαύροι αυτοί δρόμοι, ή άθλιό-_
της αύτή, τά ύγρά εκείνα σπίτια, ή άσχημες αύτές μυρουδιές, ή ύπο
πτες πόρτες, ή έλλειψις τού ήλιου, τά κτηνώδη πρόσυ>πχ τών γυναι
κών, τά σκονισμένα εμπορεύματα, ολα αύτά ήσαν ό κόσμος μέσα ε’.ς 
τόν οποίον έζούσε. Είχε μίαν ασαφή ιδέαν ότι πέρα άπό τούς δρόμους 
αυτούς εις τό τέλος τής όδού τής Πριγκηπίσσης Μαργαρίτας ύπήρχεν 
άλλου είδους κόσμος, άλλ’ εφοβείτο νά προχωρήση έως εκεί, καί εις 
τόν δρόμον άκόμη τών Εργατών εφοβείτο τούς άλλους ζητιάνους, οί 
οποίοι τήν έκτυπούσαν, τούς σκύλους οί οποίοι ήθελαν νά τήν δαγκά
σουν, τούς αστυφύλακας οί οποίοι ήμπορούσαν νά τήν συλλάβουν, άλλ’ 
ήτο άρκετά πανούργος διά ν ’ άποφύγη ολους αυτούς τούς κινδύνους.

Έζητούσεν ελεημοσύνην άλλά σπανίως τής έδιδαν" όλος ό εμπορικός 
εκείνος κόσμος, ό οποίος είργάζετο διά νά κερδίση τό ψωμί τής ημέρας 
του, δέν επρόσεχε εις αυτήν. Έάν κατά τύχην ένας χύ[ιιο<; έπερνούσε 
από εκεί, τήν έπερνε γ;ά μικρά κλέπτρια καί έψαχνε τής τσέπες του 
ενώ την ύβριζε" άλλος καλοντυμένος, άλλά πτωχός τήν έκύτταζε καί 
εσήκωνε τούς ώμους. Εις μερικούς ενέπνεε τήν άποστροφήν καί τήν 
έδιωχναν μέ ένα κίνημα. Βασανιζομένη άπό τήν πείνα, έζητούσε κατ’ 
αρχής με δυνατήν φωνήν, καί μέ τρόπον σχεδόν προστακτικόν, μίαν 
πεντάραν διά νά άγοράση ψωμί, έπειτα ή φωνή της έγίνετο χαμηλο- 
τέρα καί παρακλητική καί δάκρυα κρύα έτρεχαν έπάνω εις τά μάγουλα 
της. ’Εξακολουθούσε νά πηγαινοέρχεται μηχανικώς, ψιθυρίζουσα λόγια 
ακατ ανόητα, έως ότου ή φωνή της έσβύνετο μέσα εις τόν ξηρόν λά- 
ρυγγά της" τότε έζητούσε έλεημοσύνην μέ τήν έντασιν τού βλέμματος. 
ΙΙρός τό τέλος τής ημέρας, όταν δέν τής είχαν δόσει τίποτα, κχτελαμ- 
βάνετο άπό μεγάλην άδυναμίαν, τήν κατελάμβανε ζάλη καί τρέμουσα 
έσύρετο έως εις τής σκάλες τής έκχλησίας Portanova καί έκεί έμενε 
ακίνητος, μχζευμένη σάν ένα πακέτο άπό κουρέλια, από τό οποίον χκου-

/
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φαλής και τά  διαδήματα. "Αλλαι έθέρμ.αινχν εις πυρωμέ- 
νην στάχτην τά  σιδερένια ψαλίδια διά τό χατσάοωμα τών 
μαλλιών, καί άλλαι έδοκίμαζαν έπάνω εις χάλκινα κεφάλια 
διάφορα κτενίσματα, μεταξύ τών οποίων ή αύτοκράτειρα θά 
εξέλεγε τό κτένισμα έκάστης ημέρας.

"Επειτα ήοχοντο αί κοσμήτριαι, φορτωμ.έναι χρυσά και 
άργυρα πολύτιμα κάνιστρα, εις τά  όποϊα ήσαν τοποθετημένα 
τά βραχιόλια, τά  περιλαίμ.ια, τά  διαδήματα, τά δακτυλίδια 
και τά  σκουλαρίκια.

Αίφνης ή θύρα του κοιτώνος ήνοιγε καί ή μαύρη δούλη, ή 
οποία, ακίνητος ώς άγαλμα αγρυπνούσε πλησίον τής κλίνης 

ί  τής Galería ολην τήν νύκτα, έ'τρεχε νά άναγγείλη δτι ή 
ί αύτοκράτειρα έξύπνησε.

’Οκτώ μαυραι είσήοχοντο αμέσως εις τό δωμάτιον, οπου 
ή Γαλερία άνεπαύετο είς κρεββάτι σκεπασμένον ολόκληρον 
άπό χρυσοκέντητα παχέα υφάσματα μ.έ πέπλους άπό πορ
φύραν τής Τύρου.

Τό κρεββάτι αύτό έστηρίζετο έπάνω είς εξέδραν στηριζο- 
μένην είς τέσσαρα άγάλμ.χτχ άπό άσήμ.ι, παρά τά  οποία

γετο ένα; άναστεναγμός. Έσηχόνετο διά 
[ μέσα είς τά φώτα, όπου άναβαν οί επιστρέ

w f TT.c tLuûiùbikc τών ζοαντιτών που εζγαινχν

μέσα είς δοχεία άπό αλάβαστρον έ'καιαν άρωματα τής Α 
νατολής.

Αί δουλαι έσήκωναν μέ προσοχήν τήν αύτοκράτειραν καί 
τήν μετέφεραν είς τό άναψυκτήοιον, τό όποιον ήτο στρωμέ- 
νον μέ λευκά μ.άρμαρα, καί είς τό όποιον διαρκώς άπό δεκα 
στόματα χάλκινων σφιγγών έχύνετο είς κάθε διεύθυνσιν π α 
γωμένο νερό. Τό ψυχρό αύτό λουτρό διεδέχετο άλλο θερμόν 
είς τό τεπιντάριουμ.. Είς αύτό μία άσημένια γοΰρνα, κρεμα
σμένη άπό αλυσίδες άογυρές, σάν κούνια κρεμαστή καί γ ε 
μάτη μέ άρωματισμένο νερό, έδέχετο τήν αύτοκράτειραν, 
τήν οποίαν έκουνοΰσαν ελαφρά, έως οτόυ άπεκοιμ.άτο. Ό  
ύπνος της αύτός δέν διαρκοϋσε πολύ καί ευθύς ώς έξυπνοΰσε 
τήν μετέφεραν είς τό σουδατόριον. ’Εκεί πάλιν άπό μίαν 
γοϋρναν βραστού νερού έβγαιναν άτμ.οί, οί όποιοι έγέμιζαν τό 
δωμάτιον. Μέσα είς τήν θερμήν αυτήν άτμοσφαίραν τό αύ- 
τοκρατορικόν σώμα ίδρωνε καί άμέσως μετεφέρετο είς τήν 
αίθουσαν τών άρωμ,ατισμένων ελαίων, τών εντριβών καί τών
massages.

Μετά τό άρωμάτισμ.α του σώματος, ή αύτοκρκτ5ΐρα τυ -

νά περιπλανηθή άκόμη άνά- εις τόν "Αγιον Φερδινάνδακ. Λέν έβλεπε τίποτα περιτριγυρισμένη άπό
έφοντες έογάται άπό τήν έρ- τόν κόσμον" άλλ’ ήτο ζεστή καί ευχαριστημένη. Είς κάθε στιγμήν ένα
:ού έβγαιναν άπό τά σπίτια. μπουκέτο από άνθη έφαίνετο νά περνά τόν άέρα, έπειτα ένα άλλο καί

Ιτάς όποιας δέν έλάμβανε τίποτα καί άπεχοιματο χωρίς νά εύρη τίποτε θαυμάσιον, τό οποίον έθάμβονε καί σχεδόν έφόβιζε τήν δύστυχη μικρά. 
Ι'ίλλο νά φάγη, παρά φλούδια άπό πορτοκάλλια σαπημένα. Τό Σάββατο | Ή ώρα έπέρασε έτσι" έβράδυαζε" τά άνθη έπεφταν άραιότερα καί τό
Ιήτο ή καλλίτερη ήμερα της" κάθε Σάββατο μια νεα γυναίκα πλήθος έλαττώνετο. Μιά χαριτωμένη γυναίκα πέρασε κοντά στη^π-ωχη
Ιφορούσε ένα κόκκινο μεταξωτό μαντύλι στο λαιμό, ενα φόρεμα κοντό I κύρη, έφορούσε μαύρο φόρεμα, άλλά ή φούστα της ήτο λίγο κοντή, το

 ----- ·— ι .» αε. κτένι χαοα>ωυ.ένο έπάνω | πρόσωπόν της ητο γελαστό καί τ ’ αυτιά έστολίζοντο μέ δύο μεγάλα
διαμάντια και στο χέρι της έκρατούσε ένα μικρό πανέρι γεμάτο λου
λούδια. ·

— Κυρία, κυρία, έψιθύρισε μιά παιδική φωνή, δόσε μου ένα λουλούδι. 
Καί ή ανθοπώλις μέ ζωηρόν καί θελκτικόν κίνημα έδωκε εις την

καί παπούτσια μέ ψηλά τακούνια, ένα άσημένιο κτένι καρφωμένο επάνω 
εις τά μαλλιά της καί τά μάγουλα βαμμένα κόκκινα, τής έδιδε μιά πεν
τάρα. Αύτη ή νέα γυναίκα έστέκουνταν συχνά εμπρός σέ μιά πόρτα 
μέ τά χέρια μέσα είς τής τσίπες τής ποδιάς της, μέ τό βλέμμα απλα
νές καί τραγουδούσε ένα άσήμαντο τραγουδάκι.

Τήν ημέραν αυτήν, τήν Κυριακήν τού Φεβρουάριου, το .ριτσάχΐ ¡αικρη ενα μπουκέτο άπό γαρύφαλα,τό κοριτσάκι χαμογίλασεν,έ'βαλεν ένα
εις κα1 γαρύφαλο σε μιά τρύπα τού υποκαμίσου του, καί έδοκίμασε νά που-

έν άγόραζε.

{τά γυμνά πόδια της έπάτησαν τό μαρμαρο, ο υπηρέτη:
Γτην έδιωξε. ’Επανέλαβε τό δρόμο της είς τόν έρημον δρόμον" εύρεθη 

|ρ*όνη άπελπισμένη, όλοι ήσαν κάτω, μακρυά.
Γότε, λησμονήσασα τούς φόβους της, βιαζομένη άπό τήν πείνα, άπό | μυρουδιά

■ό
ΙΰαΙαΙβ

κπληκτη

υλούδια.
Τ ,Ύ,ΊΧν κχχο*. ;

II πείνα ήρχισε πάλιν νά τήν βασανίζη" έκείνην τήν στιγμή εϋρί-
σκετο έμπρός εις τον Γαλλικόν φούρνον, άπό τόν οποίον έβγαινε ώοαία

 , - - , . . . . . .  μυρουδιά ζεστού ψωμιού καί άλλων ζυμαρικών, ή όποια τήν έκανε νά
ένστικτον, έπέρασε τά όρια καί άφού έπέρασε τό σταυροδρόμι τής οδού λιποθυμήση. ’Επρόσφερε μηχανικώς τά άνθη της χωρίς νά έχη τήν δύ-
.αίαιια, άνέβηκε τήν σκάλα τής έκχλησίας τού Ά γιου ’Ιωσήφ. ”Ε- ναμιν νά μιλήση.'Ενας στρατιώτης έπίρχσεν,άγόρασε ένα γαρύφαλο καί
νεν έκπληκτη, έβλεπε άπό έκεί ό, τι ποτέ άλλοτε δέν είχε δει: ένα τής έδωκε μιά πεντάρα, αμέσως έμπήκε μέσα είς τόν φούρνο καί άγό-

Iδρόμο πλατύ, ώραία μαγαζιά, άσπρα παλάτια, περιβόλια, ουρανό. ’Ε- ρασε ενα μικρό ψωμάκι. Τί δείπνον θά έκανε μέ αύτό! Ά λ λ ’ ήθελε νά
[λησμονούσε τήν πείνάν της έμπρός είς ένα τόσον θαυμάσιο θέαμα, δεν φύγη καί ξαναήρχησε νά φοβήται" τά πολλά άμάξια τήν έζάλισαν καί
τήν έσκέπτετο διόλου πλέον έμπρός είς ένα έμπορον παιχνιδιών. Έ κεί έπρεπε νά περάση απο το άλλο μέρος τού δρόμου. Έτρεξε μέ τό κε-

" . . . .  , , ε -------------,. _ λ --------Ι.Λ.. Α „ .Λ * ...Α¡ έπάνο, όλα ήσαν ωραία καί άκολουθούσε τό πλήθος το όποιον επερνούσε, φάλι προς τά κάτω.. .Μεσα εις τήν κομψήν άμαςαν η κυρία έβγαλε μια
[ καί έστέκετο είς κάθε βήμα, νευρική, περίεργη, χωρίς νά ένθυμείται φωνη καί ελιποθύμησε —

πλέον νά ζητήση έλεημοσύνην. Είς τήν άπέναντι μεριά, κοντά στό πεζοδρόμιο, ένα άθώο πλάσμα
Τά άμάξια μονάχα τήν έτοόμάξαν μέ τις άτελείωτες σειρές τους, άγωνιούσε μέ τά πόδια σπασμένα, άνάμεσα άπό τά τριγύρο του σπαρ-

,ή οποίες διεσταυρούντο, άλλ’ έπερπατούσε είς τό πεζοδρόμων. Είς τήν μένα γαρύφαλα καί μέ τό ένα χέρι κρατούσε άκόμη ένα λουλούδι έπάνω
πλατείαν τού Δημαρχείου κχταβληθείσχ έκ νέου άπό τόν κόπον καί τήν είς το στήθος του, καί μέ τό άλλο τό μικρό ψωμάκι του, μέ τό πρό

σωπο ώχρότατο καί σοβαρά, τό στόμα μισοανοιγμένο καί τά μεγάλα έκ
πληκτα μάτια του γυρισμένα πρός τόν ουρανό 

αικρα — ....... — — ------ ................ ............. . . (Matilde Serao).

ρλατείαν τού Δημαρχείου καταΟλησεισα εκ νεου απο τον κυ.ιον λλ, 
αδυναμίαν, έκάθησε είς ένα πάγκο, κοντά είς τόν κήπον, άλλ’ έπειτα σω:

: από μίαν στιγμήν έσηκώθη καί έτρεξε καί αύτή, πρός τήν διεύθυνσιν πλ:
^ού San Carlo" έκεί, μικρά καθώς ήτο, τό πλήθος τήν παρέσειρε έως
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Π αρακαλοννται ΰερ μ ώ ς α ί κα&υστερονσαι συνδρο- 
μάς νά τάς στείλουν.

ηοΑ Υ τιηο ιι εφοαιον τον γτνλικομ ^
Τωρα με τκ γ·ΰμ ιτκ κχί τάς εσπερίδας καί τά απογευματινά τέί'α 

ε’ιναι απαραίτητον διά χάθε χαλήν οίχοχυράν νά είναι έφωδιίσμένη υ,έ 
ένα χ*λό βιβλιον μαγειρικής κχί ζαχαροπλαστικής. Το β'έΜ^“ του κχ- 
θηγητοΰ της μαγειρικής εις την ’Επαγγελματικήν σ χ ο λ ^ χ .  Ευαγ
γέλου Μαλη περιλαμβάνει τάς συνταγάς των ωραιότερων καί εύκολω- 
τερων φαγητών χαί γλυκισμάτων καί άποβαίνει πολύτιμος όδηγος διά 
κάθε καλήν νοικοκυράν. Μέ τήν βοήθειαν του βιβλίου αύτοΰ ήμπορουν 
νά κατασκευασθοΰν εις το σπίτι τά πλέον δύσκολα φαγητά καί κάθε εί
δους γλυκίσματα, κέί'κ, μπισκότα, μπομπόνια, φρούτα ζαχαρένια, λι
κέρ, κεράσια, τέλος δλα τά είδη τά οποία άγοράζομεν εις τά ζαχαρο
πλαστεία εις διπλάσιάν τιμήν.

Το βιβλιον τού κ. Μχλλή πωλείται ε’ις τήν Επαγγελματικήν Σ/ο- 
λήν όδος 'Ομήρου 24 καί εις τά βιβλιοπωλεία άντί μιας δραχμής. Οί 
έκ των έπκρχιών καί τού εξωτερικού επιβαρύνονται καί μέ τδ εικοσάλε- 
πτον γραμματόσημον τού ταχυδρ. τέλους.

ΕΙΣ ΤΗΣ *. ΣΠΑΡΤΗΣ Κ Α Ρ Α Σ Τ Α Μ Α Τ Η  =
Τώρα μέ τούς γάμου; του πρίγκηπος Γεωργίου ή περισ

σότερες τουαλε ττες γίνονται από εγχώρια μεταξωτά , με
ταξύ των όποιων τήν πρώτην θέσιν κατέχουν τά ωραιότατα 
τής κ. Καρασταμάτη

Μέ τήν μόδαν μάλιστα τήν έφετεινήν των χρυσούφάντων 
υφασμάτων, τά  χρυσούφαντα τής κ. Καρασταμάτη θά-κά
μουν φουρόρε. Φαίνεται οτι ή καλλίτερες 
από αυτά. ’Ά λλως τε  καί όλα τά  άλλα 
οί ταφτάδες είναι θαυμάσιοι, ύπετιμήθησαν δέ εφέτος ένεκα 
τής μεγάλης καταναλώσεως, τήν οποίαν έ'χει εξασφαλίσει ή 
κ. Καρασταμάτη.

τουαλέτες γίνονται 
είδη της καί ιδίως

λιγμένη μέσα εις πορφύρας μεταφερεται εις τό άτριον, όπου 
αρχίζει ή ενδυμασία καί τό κτένισμ,α. Αί δοΰλαί της τήν 
περιστοιχίζουν, γονυπετείς, προσφέρουσαι εις χρυσά κάνιστρα 
τά  φορέματα καί τού; στολισμούς της.

’Εάν ή Galería άποφασίσγ νά είναι ξανθή τήν ημέραν 
εκείνην, αί κτενίστραι βάφουν αμέσως τά  μαλλιά της ξανθά 
μέ ειδικό σαπούνι, κατεσκευασμένον από πάχος κατσίκας 
καί στακτήν ιτιάς. Έάν θέλγ νά γείνν) μαύρη, τότε άλλο ε ί
δος σαπουνιού δίδει εις τά  μαλλιά της τό χρώμα τού έβένου. 
Τό κτένισμα διαδέχονται τά  φορέματα. Έάν ή αύτοκρά- 
τειρα μεταβή εις τό ίπποδρόμιον θά βάλγ τήν μακράν χρυ 
σοκέντητον πορφύραν της, τής οποίας τό σχήμα εφεΰρεν ή 
ΙΙοπία ή σύζυγος τού Νέρωνος. ΙΙλατειά ζώνη συγκρατεί τάς 
πτυχάς γύρω εις τήν μέσην τής Galería εις σχήμα τερα
στίου ό'φεως, τού όποιου κάθε λέπι άποτελεΐτα ι από ενα με
γάλο διαμάντι, ρουμπίνι καί σμαράγδι. Ά λ λ α ι δοΰλαι τρέ
χουν φέρουσαι τούς χρυσούς κοθόρνους, τούς οποίους δένουν 
εις τούς αύτοκρατορικούς πόδας.

Δώδεκα δούλοι τότε, ένδυμένοι μέ χρυσούς πέπλους φέ
ρουν τό χρυσούν φορεϊον, εις τό όποιον εισέρχεται ή αύτο- 
τράτειοα. Είναι κρεββάτι άπό ivoire σκεπασμ.ένον άπό πορ
φύραν καί μέ πλήθος άπό μικρά μ-αξιλαράκια, επάνω εις τά  
όποια αναπαύεται μεταφερόμενον τό σώμα τής αύτοκρατεί- 
ρας, ενώ δεξιά της καί αριστερά της νεάνιδες μέ πτερά πα- 
γονιών καί κλάδους δάφνης εις τά  χέρια τήν προφυλάσσουν 
άπό τόν ήλιον καί άπό τής μυίγες. Έ φ ιππο ι άκόλουθοι προ
ηγούνται τού χρυσού φορείου, πχραμερίζοντες τό πλήθος, 
ενώ ήχοι σαλπίγγων άγγέλλουν τήν εις τό ίπποδοόμ.ιον άφι
ξη/ τής αύτοκρατείρας. Ή  αύτοκράτειρα ξαπλωμένη εις τό 
φορείόν της κρατεί εις τό ενα χέρι της ενα μήλον άπό άρω- 
ματισμένον κεχριμπάρι, τό όποιον σκορπίζει γύρω της ώραίαν 
ευωδίαν, ενώ μέ τό άλλο της χέρι πα ίζει μέ μικρά φείδια, 
τά  όποια περιστρέφονται εις τόν λαιμόν της καί γλυστοούν 
παντού εις τάς σάρκας της, τάς όποιας θωπεύει ηδονικά ή 
μαλακή καί ψυχρά έπαφη τω ν.

Φ. Λ Α Β Δ Α Σ  ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΓ
Πολλά άπό τά  δώρα τής Ελληνικής τέχνης καί εγχω

ρίου βιομηχανίας, τά  όποια θά προσφερθούν άπό <τήν Αύλήν 
πρός τήν ποιγκηπισσαν Μαρίαν Βοναπάρτη ήγοοάσθησαν άπό 
τό επί τής όδοΰ Σταδίου άριθ. 12 κατάστημα τού κ. Φ. 
Αάβδα.

Διότι ό κ. Λάβδας είχε τήν ώραίχν ιδέαν νά πλαισιώση 
μέ τής ωραίες καί καλλιτεχνικές κοονίζες τού καταστήμα
τος του, μερικά άπό τά καλλίτερα έ'ογα τών μεγάλων μας 
ζωγράφοιν. Καί έτσι ό άγοραστής ενώ άποκτα ένα ώοαϊον 
έργον τέχνης, χωρίς νά μεταβαίντ] διά τούτο εις κα λλ ιτε
χνικά εργαστήρια, τό έχει συγχρόνως έτοιμον κορνιζωμένον 
μέ κορνίζαν ιοραίαν, ή όποια καί τό έργον άναδεικνύει (Αραιό
τερο ν καί αυτή καθ’ έαυτήν είναι ένα καλλιτέχνηαα.

Ή  Α. Β. Υ . ή πριγκήπισσα Σοφία έπρομηθεύθη δύο 
τοιαύτα έργα τέχνης, άπό τό κατάστημα τού κ. Λάβδα. Τό 
ένα διά νά τό προσφέργ μεταξύ άλλων δώρων της ε ί; τήν 
ποιγκηπισσαν Βοναπάρτη καί τό άλλο διά τό ίδικόν της 
απλάτι.

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 προφυλακτικού επιβάλλεται. Δεν πρέπει συνε
πώς νά μεταχειρίζεσθε τά  διάφορα κοσμετικά, ών μόνον τό 
όνομα ήχεί καλώ ; καί τά  όποια συχνάκις περιέχουν λ ιπα 
ρά; ή υπόπτους ουσίας. Δέον νά ζητήτε πάντοτε προϊόντα, 
ών ή φήμη είνε γνωστή, (Ας ή Κ ρ ϊμ  ΣΙΜΟΝ τών Παρισίων, 
άνακαλυφθεϊσα τώ  1800, διά τήν όποιαν ή πείρα άπέδειξεν, 
ότι είνε τό άριστον τών μέσων πρός διατήοησιν τού προσώ
που. τής λευκότητος καί έλαστικότητος τού δέρματος.

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

όποια έχουν άνάγκην περιποιήσεως διά νά διατηρούν την 
ώραίαν τοιν φωνήν. Καί πρώτιστη περιποιησις ενός πιάνου 
είναι τό καλό κούρδισμα καί τά  προφυλαχτικά μ,έτρα, τα 
όποια συνδέονται μέ τό κούρδισμα. Όκ. Ί . Δ. δε Κάρλης είναι 
ό πρώτος τεχνίτης τής Ελλάδος, ό δυνάμενος καί ένα άκόμη 
χαλασμ-ένο πιάνο νά έπαναφέρν) εις τήν προτεραν του κατα* 
στασιν.

Δι ’ αυτό καί τό Ώδεΐον ’Αθηνών καί τό Άρσάκειον και 
όλα τά  μουσικά σωματεία καί όλος ό καλλίτερος κόσμος τών 
’Αθηνών εις τόν κ. δε Κάρλη άναθέτει τήν επιμέλειαν και 
τάς επιδιορθώσεις καί τό κούρδισμα τών πιάνω/ του.

ΤΙ Α. Μ. ό Βασιλεύς τόσον είναι ενθουσιασμένος διά την 
εργασίαν τού κ. δε Κάρλη, ό>; κουρδιστού καί επιδ ιορθώσου 
τών πιάνων καί μουσικών οργάνων τών άνακτόρων, (Αστε έςΐ 
δω κε  βασιλικόν διάταγμα, δι ’ ού άναγνωρίζεται έπισήμως.

Διεύθυνσις : Π λατεία ελευθερίας, άρ. 1,

Π ΙΑΝ Ο  μικρό πολν καλδν ενο ικ ιάζετα ι. Πληρη- 
φορίαι όδδς Ν αυαρίνου άρ. 10 .


