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Λ Ο Γ Ι Α ΤΗΣ Ε Β Λ Ο Ι Α Λ Ο Ε
ΗΚΟΤΣΑΤΕ -'.-Λ τήν λέςιν «ήλεκτρόλουτρον»;
Ήλεκτρόλουτρο^ λοιπόν σημαίνει λουτρόν ο ι’ ηλεκ
τρικού φωτός, όπως άερόλουτρον σημαίνει λουτρον ο1.’
άέρος, άτμόλουτρον λουτρον ο ι’ ατμού καί ήλιόλουτρον λουτρόν ο ι’ ήλιου Τά ήλεκτρο λ. ουτρα αυτά άνεκαλύφθησαν έσγάτως πα ρ ' ενός "Αγγλου επιστήμονες.
λέγονται δέ ώφελιμώτατα εις τήν καθόλου υγείαν καί
ιδίως εις ώρισμένας νόσους. Είναι δε άπλούστατος ό
τρόπος, καθ’ δν γίνονται. Ό ασθενής τοποθετείται
εντός δωματίου μάκρους επτά ποδών, ύψους πέντε καί
πλάτους τεσσάρων. Ό θάλαμ.ος φω τίζεται άπλέτω ;
ύπό έςήκοντα δύο ισχυρών ηλεκτρικών λυχνιώ ν, εις
τούς τοίγους δε είνε τοποθετημένοι μεγάλοι καθρέπται,
ούτως ώστε εκ τής άντανακ-λάσεως νά φαίνεται ολόκλη
ρον τό δωμάτιον ώσεί πυρπολούμενον. Φαντάζεσθε τό
ώραίον θέαμα ! Κ ατακλίνεται δε ό ασθενής επάνω εις
ένα μαλακόν σοοάν καί άβίνει τά γυμνά {/.έλη τού σώ
ματός του νά περιλούωνται ύπό τού λευκού φωτός, τό
όποιον κατακλύζει ολόκληρον τήν αίθουσαν. Εντεύθεν
ή τόνωσις τού νευρικού συστήματος, ό ωραίος χρωμα
τισμός τής σαρκός, τό σφρίγος ή ίιγεία, ή θεραπεία, ή
ζωή. Όμολογουμένως από όλα τά έφευρεθέντα μέχρι
τούδε λουτρά, τό ήλεκτρόλουτρον φαίνεται νά είναι
ύπό θεαματικήν τουλάχιστον Ιποψ'.ν τό άπολαυστικώτερον καί τό ποιητικώτερον. Έ να μόνον ελάττωμα έγ ει, ό’τ ι επιτρέπεται μόνον εις τούς. πλουσίους καί εις
τούς έκατομμ.υριούχους διά τά πολλά Ιίοδα, πού α
π α ιτεί.
*

*

Α Ν ΟΙ ΞΙ Σ

·

ΝΑ ΣΑΣ διηγηθώμεν καί ένα χαριτωμένον ανέκ
δοτον τού Β ασι'έως τής Σουηδίας Όσκαρ, τόν οποίον
σάς έπαρουσιάσαμεν εις τό προηγούμενου φύλλον μ.ας.
Ή Α. Μεγαλειότης, καθό φιλολογικός βασιλεύς,
ένδιαφέρεται μεγάλως διά τήν έκπαίδευσιν τών μικρών
υπηκόων του, κάμνει δέ συχνάς επισκέψεις εις τά κα
τώτερα σχολεία όπως αντιλαμβάνεται ίδίοις ομ.μ.ασι τάς
προόδους τών μικρών μαθητών.
Τήν περασμ.ένην έβδομ.άδα εισήλθεν απροόπτως εις
μίαν δημοτικήν σχολήν θηλέων, εις τήν όποιαν εκεί
νην τήν στιγμήν ετυγε νά διδάσκεται τό μάθημα τής
ιστορίας. *0 Όσκάρ εζήτησε από τόν διδάσκαλον τήν
άδειαν ν ’ άπευθύνη μερικάς ερωτήσεις εις τάς μ.αθητρίας.
•— Ήμπορεϊ καμμία από ’σάς, ήρώτησεν ό Βασι
λεύς, νά μου είπτ, τά ονόματα τών μεγαλειτέρων βα
σιλέων τής Σουηδίας ;
— Γουσταύος Άδόλφος, άπήντησε μία μαθήτρια.
— Κάρολ,ος Ι Β ', έφώναςε μία άλλη, ενώ τρίτη
τις, πιθανώς μέλλουσα αύλοκόλα?, έψ'.θύρισε δειλώς :
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Έ μεινε συγκεκινημένη καί παρεκάλεσεν οπως μόνον
οΐκτείρμονος. Ή Τερέζα ήτο τυφλή άπό τού τρίτου ]
«ύτό
τό όργανον μ.άθη. Ή παράκλησίς τ η ; εξετελέέτους τής γεννήσεώς της . . . Ή μουσική έγινε ο ι’
σθη.
Τά έτη τ ή ; σοβαρά; σπουδής ήρχισαν, άλλά λίαν
αυτήν τό συμπληρωτικόν ούτως ειπεΐν φως. Ή Τε
ταχέως
ό διδάσκαλος έδήλωσεν ότι δεν έχει οΰδεν πλέον
ρέζα άνίδειξε καί έκαλιέργησε θαυμασίαν φωνήν καί.
Ε Β Δ Ο Μ Α Δ ΙΑ ΙΑ . Ε ΙΚ Ο Ν Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Ε Ν Η
όπως
τήν
διδάςη. Ό φίλος τού πατρός τής Μαριάνχαριεστάτην, έπαιζε τό κλειοοκύμδαλον με πάθος οπερ
νας,
ό
βαοώνος
Βερολδίγγεν ττ, έδώρησε λαμπρόν αρ
κατεκήλει τούς εμπαθείς πλέον θιασώτας της. Περιμόνιο
ν,
τό
όποιον
οΰτος ήγόρασεν άντί εκατόν δουκά
βαλλομένη άπό καλλιτεχνικά; θωπείας καί π λ ο υ τι- .
των.
σμένη άπό ύψίστην λατρείαν τής τέχνης της, έζησε
ΕΚΑΣΤΟΝ ΦΥΑΛΟΝ
Όποια ευγνωμοσύνη διά τοιούτον δώρον ! . . . Ό
τά πρώτα τής νεότητάς τη έπη χωρίς άκάνθας. Έ ζη
πρεσβύτης
μ ε τ ’ ου πολύ έτέρπετο ακούω·/ on ή προεις τάς ’Αθήνας καί τήν λοιπήν ’Ελλάδα Λεπ. 10
μόνον οιά τήν μουσικήν καί οιά τής μουσικής. Ιναμμία
στατευομένη του κατέστη ή έξοχωτέρα
άλλη επιθυμία οεν έξεχείλισε άπό τήν μεγάλην καρ
ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
μονιού.
διάν της, κανεν άλλο πράγμα οεν έζήτησε με αληθές,
Μετά τόν θάνατον του Ίετου αυτής πατρος επε'Ε σ ω τ ε ρ ικ ο ύ Έ τ η σ ία δρ. 5 . — Έ ξ ά μ η ν ο ς c p . i
με άπροσποίητον παράπονον : παρά μίαν αχτίνα φι~τόο.
νείρησεν
άνά τήν Ευρώπην καλλιτεχνικήν περιοδείαν.
8 .—
'Ε ξω τ ερ ικ ο ύ
ο : -4
Πόσον αγωνιώδη; καί δυσχερής ήτο άπεναντίας ή
Ή
το
ήδη
είκοσαέτις. Είχε πρόσωπον λεπτοφυές καί
όόός τής συντρόφου της κατά τήν τέχνην καί τήν ου1
μειδίαμα
γλυκύτατου
διεισδύον μέχρι τής καρόίας. Ό στυχίαν, πής τυφλής Μαριάννας Κιρχγέονερ!
■
ταν
ούτος
μετέβη
εις
Βιέννην ή Τερέζα Πάραδις ήτο
Κόρη πτωχού υπαλλήλου έχασεν άπό τών πρώτων
ΑΓΓΕΛ1ΑΙ Ο ΣΤΙΧΟΣ Δ Ρ . 1
ί
*ίς
’Ιταλίαν,
καί
μ.όνον
βραδύτερου, έν ’Α γγλία , κατά
τής παιοικής ήλικίας της ετών τό οώς κατόπιν μακράς
σύμπτωσιν συνηντήθησαν αί δύο καλλιτέχνιδες.
άσθενείας ένεκα τής επιδημίας τής ευλογίας. Οί γονείς
Ή διά τήν εσπέραν έκείνην άναγγελθεΐσα έσπερίς
τηςέφαίνοντο μάλλον απαρηγόρητοι οιά τό μέγα τούτο
— Όσκαρ Β ' .
•
έμελλε
νά χρησιμεύση ό>ς διαγώνισμα μεταξύ τού τότε
δυστύχημα ή αυτή ή Μαριάννα. Με εϋθυμον μειδίαμα
Ά κρως φαιδρυνθείς εκ τής άπαντήσεως ταύτης ό
εύνοουμένου τής αγγλικής αριστοκρατία; κλειόοκυμβα εις τό πρόσωπον, εκάθητο ή τυφλή εις μίαν γωνίαν
Βασιλεύς έστράφη πρό; τήν μικράν μαθήτριαν καί τής
λιστού Ντίβντον καί τής Γερμανίδες καλλιτέχνιδες Τ ε
τής αιθούσης πλησίον παμπαλαίου άομσν ο ν , ζητούσα
είπερέζα; ΙΙάραδις. 'Γαύτοχρόνως ή ώραία Βίλιγκτον καί ό
με τά οάκτυλα όπως συνάρμοση μελωδίαν.
— Ή {Απορείς νά μοΰ άναφέρης αίαν ένδοξον πρά(
ικανός
Μπενέλης είχον συγκατανεύση όπως ψάλ'λωοιν
Ό πατήρ αμέσως ενόησε τάς μουσικά; διαθέσει;
ςιν τής βασιλείας του ;
γ όλα τα ύτα ήσαν ονόματα λία ν έλκύδντα
τόν κομψόν
άτυχούς κόρης του καί έστήριζεν ε π ’ αυτής τάς
Ή μαθήτρια έκοκκίνησεν, έσυγχίσθη, τά μάτια
κόσμον.
Ά
λ
λ
’
άτυχώς
ή
Β
ίλιγκτον
τήν
προτεραίαν
,ωηροτερας ελπίδας. Ά λ λ ’ εν τούτοι; δεν ήδύνατο |
τη : έγέμισαν δάκρυα, καί έψιθύρισε διά πεπνιγμένης
['
είχε
χάσει
τό
προσφιλές
κυνάριόν
τ
η
;
καί
διά τούτο
νά παράσχη εις τήν τυφλήν ανατροφήν τελείως ϊ
φωνής*
1
ήρνήθη
νά
ψάλη.
Τότε
ό
διευθυ-τή;
τ
ή
; Συναυέπιμεμελημίνην. Ή το πτωχός, καί ώφειλε νά τρέφη I
— Δεν γνωρίζω καμμίαν.
Ό π ιθ η κ ά ν θ ρ ω π ο ; μ ί εν δ υ μ α σ ία ν Ά γ α μ έ μ ν ο ν ο ;
λίας,
ό
μαέστρος
Σαμουήλ
Άρνόλδ,
μαθητής
καί διά—
πολυμελή οικογένειαν. Βεβυθισμένος ένεκα τούτου εις I
Ή Α. Μ εγαλειότη; τής έχάίδευσε φιλοστόργως
ί δοχο; τού Χάνδελ ένεθυμήθη ότι τήν προτεραίαν τόν
σμήση
τού;
πόδα;
του
με
αρχαϊκά
σάνδαλα,
έφόρει
λύπην, έφερεν ήμερον τινά τήν κόρην του ε ί; τήν οι
τήν κεφαλήν καί τής ειπε μέ πατρικόν τόνον.
1 έπεσκέφθη μία τυφλή Γερμανί; καλλιτέχνίς, παίκτρια
κίαν ενός φίλου του, τού κανονικού Σπέγερ βαρώνου 1
— Μή κλαΐς. μίκροϋλά μου, και εγώ δέν γνω κοινότατα υποδήματα τού δεκάτου έννάτου αίώνος, καί
[ αρμονίου. Αύτή ίσως ήδύνατο νά πληρώση τό κενόν !
μ άλιστα, τ ί νομίζετε ; λουστρίνια τ ή ; ώρας ό άθεόφοτού Βεραλδίγγεν, γνωστού έπιστήμονος καί περιπα
ρίζω κα(Α{ΑΪαν.
*
Καί έπειτα ήτο πρωτοφανής, καί επομ.ένω; πολύ ένβο; ! ’Α λλά τά γούστα τών πιθήκων είνε άνεξιχνία**
θούς λάτρου τής μουσικής, δπως συζητήση μ ε τ ’ αυ
•
ί
διαφέρουσα
ή παρουσία κατά τήν αυτήν εσπέραν δύο
στα.
τού περί τού μέλλοντος τ η ; κόρης του. Ό αγαπητό;
ΕΙΝΑΙ τάχα αληθές ότι οί άνθρωποι πού έχουν
I
τυφλών
καλλιτεχνίδων
πρός τό κοινόν Ι . .. Ό διευθυνκαί πεπαιδευμένο; κύριος εκράτησεν έπί τινας εβδομάμεγάλον εγκέφαλον, έχουν καί πολύ πνεύμα ; Αυτή
■
τ
ή
;
μετέβη
άμέσω;
εις
τόν οίκον τής Μαριάννα; Κιρσα; τήν Μαριάννα·/ εις τήν οικίαν του, δπως μ ελεΗ ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΜΑΣ :
τουλάχιστον είναι ή επικρατούσα γνώ μη. Ά λ λ ’ εις
Κ
χγέονερ
καί
τήν
έπομένην
έμαθεν ότι θά έλάμβανε τήν
Ή λύσις τής ερωτήσεώς μ α ; τού παρελθόντος φύλ- τήση έπισταμένως τό εν αυτή κρυπτόμενου μουσικόν
’Αμερικανός ιατρός, ό ’Ιωσήφ Σμίθ, φρονεί τό εναντίον.
ί
θέσιν
τ
ή
;
απαρηγορήτου
διά
τό κυνάριον καλλ.ιτέχνιδος.
τάλαντου. Ή γηραιά αδελφή του προσέφερεν εί; τή ν ;
Πολλοί άνθρωποι μέ εγκέφαλον ασυνήθους μεγέθους ου λ.ου είνε «Έ ρως-Λέρος».
ΤΙ
Τερέζα
Πάραδις
δέν
έγνώριζε τίποτε έκ τής
Καί πά λιν μάς έστάλησαν τόσον πολλαί άπαντή- τυφλήν τάς περιπαθεστέρας περιποιήσεις.
δέποτε ϋψώθησαν ύπεράνω τής ¡Λετριότητος, ενω α π ’
I
μεταβολή;
ταύτης.
Μικρά
αδιαθεσία
τήν εκράτησεν
Κάθε βράδυ, δταν ό κανονικός έπήγαινεν εις το
εναντίας πρόσωπα πεπροΐκισμένα οιά μικρού εγκεφά σεις—εύκολος γάρ ή ερώτησί; μας—ώστε θά εχρεια1
έν
τή
έπαύλει
φιλικής
οικογένειας
καί
μόνον
ολίγα; ώ I κλειδοκύμβαλου καί έπαιζε εκκλησιαστικά; μελωοίας
λου διέπρεψαν οιά τό πνεύμα τω ν. Εννέα τουλάχι ζόμεθα δύο ολοκλήρου; σελίδας διά νά δημοσιεύσωμεν
Γ
ρα;
πρό
τή
;
συναυλίας
έφθασε
μ.έ
τήν
άμ.αξάν
της εις
ή ίεράς φαντασίας ή τυφλή παιδίσκη ούδ’ έπί σ τ ιγ 
στον τοϊς εκατόν άπό τούς κοινούς ανθρώπους πού έξή- τ ά ονόματα τών λυτώ ν. Κανενός λοιπόν έκτος μόνον
ί.
Λονδίνον.
Κουρασμένη,
έκοιμήθη
μέχρι
τής
στιγμής
:ου οιά κλήρου βραβευθέντ -τ » ού « Έραστού τής ιαα- μήν τόν έγκατέλειπε. Καθημένη έπί χαμηλού βά
τασεν εις τά διάφορα νοσοκομεία τής ’Αμερικής είχον
Γ
τής
συναυλίας.
θρου, πλησίον εκείνου, με οφθαλμούς έσβεσμένους,
βάρος εγκεφάλου 55 ούγγιών, ένψ ό εγκέφαλος άνορών δηθείση: μαργαρίτας», οίτ’.: και τταοσ/.αλε’.τα'. να
— Δέν έχω διάθεσίν νά παίξω σήμερον, έπεθύκλειστούς, ήκροατο μετα προσοχής, σχεδόν κρατούσα
διάσημων ώς τού Βύρωνος, τού Βάκωνος, τού Σκοβε- πάρη τό βραβεΐόν του.
» μουν νά μοί έπετρέπετο ν ’ άποσυρθώ, θέύ.ω μερικά;
τήν αναπνοήν της. Έφαίνετο ότι μειδίαμα ευοαιμολέφ κλπ . δέν έζύγιζε παραπάνω άπό 53 ούγγέας.
» ώρα; όπως συνέλθω, φοβούμαι ότι εις αυτό τό διαγώ
νίας ήκτινοβόλει έπί τών χειλέων τη ς, καί δταν ο
Συμβαίνει δέ καί τούτο τό περίεργον, κατά τόν
’Ιδού τώρα τ ί προτείνει ο «Οιοίπου; Τύρρανος» : μουσικός είχε τελειώσει, έφερεν εί; τά χείλη τάς χεινισμα θά νικηθώ καί ό φόβος ούτος μ.έ βαρύνει. Μόνον
ιατρόν Σίμς, προκειμένου περί εγκεφαλικού βάρους :
«Σ υνίσταμαι εκ τεσσάρων λ έξεω ν ή πρώτη είνε ρας του καί τ ά ; κατησπάζετο.
ι_ κάτι τ ι έκτακτον, παράδοξον, ήδύνατο νά μέ διεγείρη.
οί άνθρωποι οί κατοικούντες εις τά ψυχρά κλίματα έ
οι π α τείς, ή δεύτερα χρονικόν διάστημα, ή τρίτη
' Ά λλά πόθεν νά προέλθη τούτο ·. Θά ίδήτε πού θά
Καί δτανό κανονικόςίερεύς έπέστρεφεν είςτό γραφείου
χουν εγκέφαλον βαρύτερον εκείνων, πού ζούν εις τά γιατρός ή γιάτρισσα,—δπως α γ α π ά τ ε ,—καί ή τέταρ
,
παίξω άσχημ,α σήμ.ερον ! . . .
του, ή Μαριάννα προσεπάθει με τούς μικροσκοπικούς
θερμά! Φαίνεται ότι άπό τήν πολλήν ζέστην ο εγκέ τη ήρως τού τρωικού πολέμου.
Μέ τ ά ; λέξεις ταύτας ή Τερέζα Πάραδις έξεθύδακτύλους της νά έπαναλάβη έπί τού κλειδοκυμβάλου
φαλος τω ν τελευταίω ν νερουλιάζει.
μαινε τούς φόβου; τη ς. Ή είόησις τής άφίξεω; τής
Αί τέσσαρες αύται λέξεις, είτε όριζοντίως είτε κα- τ ά ; πρό ¿λίγου άκουσθείσας μελωδίας, καί έπετύγθέτως άναγνωσθούν, είνε αι α υτα ί».
Μαριάννα; Κιρχγέονερ τή ένεποίησεν απροσδόκητου ένχανε νά άποδίδη καί τούς παραμικροτέρους χρωματι
Εις
τόν
εύνοηθησόμενον
ύπό
τού
κλήρου
θά
δοθή
|
τύπωσιν.
ΑΝΑΜΝΗΣΙΣ τών Άπόκρεω.
σμούς καί τ ά ; δυσκολωτέρας μουσικά; μεταπτώσεις,
τό
εφετεινόν
«Ημερολόγιου
τού
Σκόκου»,
εις
δε
τού;
— Λοιπόν μέλλω ν ’ ακούσω τήν θαυμασίαν τα ύ"Αν καί ολίγον άργά, δέν άντέχομεν εις τόν πει
οΰτω; ώστε ήμέραν τινά ό προστάτης της ήγέρθη έκ
ζ
την
νεάνιδα ! . . . Πολλάκις ήκουσα νά όμιλώσι περί τού
άλλους
ή
ΰπόσχεσις,
ότι
αν
μάς
στείλουν
έλίγας
λ
ύ

ρασμόν νά σάς παραθέσωμεν τήν εικόνα τού περιφήμου
πλη κτο ; καί λααβάνων αυτήν εί; τάς άγκάλας του
ί'
μεγάλου
ταλάντου τ η ; ! . . . Ά λ λ ά π ώ ; είνε δυνατόν
σεις,
θ
ά
..
.δηαοσιευθούν
τά
ονόματά
των
!
πιθηκανθρώπου ’Αθηναίου,— καί ποιος δεν τόν γνωρί
- ή ε ίπ ε :τ
Β
γ
τοσούτον
έκτακτος
μεγαλοφυ’ία νά χαθή εις οργανον
ζει ; —όπως έκαμε τήν έμφάνισίν του εις τόν αλησμό
— Είσαι έξαίσιον θαύμα καί πρέπει νά γίνης αλη
!
τοσούτον
ατελές
ώ
;
τό
άρμ.όνιον. Βεβαίως τό παίςιμόν
νητου εκείνον χορόν τού Μεγάλου Θεάτρου κατά τήν
θής καλλιτέχνίς !
Γ Ε Ρ Μ Α Ν ΙΚ Η ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
[
της
δέν
θά
μ.έ
έμψυχώση.
έσπεραν τής τελευταίας Κυριακής τών ’ Απόκρεω. Εις
’Οποίαν χαράν τότε έόοκίμασεν ή παιδίσκη ! Με
Ή συναυλία ήρχισεν ή μεγαλοπρεπής αίθουσα
τά χαρακτηριστικά του θά διακρίνετε ευκόλως τόν δια
ποιαν έρωτύλον όρμήν έρριψε τάς άβράς χεΐράς τ η ; εί»
■
ητο
πεπληρωμένη έκλεκτού κόσμου. Οί έξοχώτεροι
πρεπή λόγιόν μα; κ. ’Αλέξανδρον Φιλαδελφέα, τόν
τόν τράχηλον τού προστάτου της ! . . . Νά γίνη κα λ■
κύριοι
καί κυρία·, τής ’Α γγλίας ήσαν παρόντες. Ή
συγγραφέα τού πολύκροτου γαλλικού βιβλίου « Ό Ά ν 
λιτέχ νις, νά παίζη κλειδοκύμβαλου, ν ’ άκούη πάντοτε
['
καλλονή
τ<ον κυριών ήμιλλάτο μέ τήν λαμπρότητα
θρωπος πίθηκος έκφυλος» καί τόσο»ν άλλων πρωτοτύ
Δύο γυναικεία·, μορφαί, αί σιγκινητικώτεραι πού γλυκείας αρμονίας, τ ί ήδύνατο νά ζητήση τάχα πε
Β
τών
άδαμάντων
τω ν. Ό άήρ ήτο πεπληρωμένο; ύπό
πων καί ώραίων μελετών. Έκεΐνο τό βράδυ ό πιθηκάν μπορεί νά φαντασθή κανείς, παρουσιάσθησαν κατά τό ρισσότερον ! . . . Ενίοτε κατά τάς στιγμάς τής άναΚ
τής
λίαν
ελαφρά;
εκείνης οσμής ήτις χύνεται άπό τό
θρωπος επέδειξε γούστο τόσον ραφινέ, ώστε άμφιβάλ- 1794 εις τήν βασιλικήν αίθουσαν τών συναυλιών τού παύσεως ήσπάζετο μετά τρυφερότητος ερωτικής τά
Iριπίδιον,
τά
πτερά
καί τά βελούδα τών κυριών.
λομεν άν θά τόν άνεγνώριζον ώς όμοιόν τω ν τά τετρά
’Ανακτόρου τού Βούκιγχαμ.
πλήκτρα τού κλειδοκυμβάλου, λέγουσα : «εδώ είνα ι
Ό
Ντίβντον
ήρχισεν.
Έ ν τ ιν ι γωνία τ ή ; ορχήποδα άνθρωποειδή, τών οποίων, καθώς μάς απέδειξε
Ή σ αν δύο Γερμανοί καλλιτέχνιδες, καί αί δύο γε τόσον φώο !»
ϊ
στρας
ή
Τερέζα
Πάραδις
ίστατο
άκροωμένη.
τόσον εύ γ λ ώ ττω ; εις τό έργον του, είμεθα οί έκφυλοι μάτα·. ιδιοφυίαν. Ή σαν κοσαοφηαισ!Αέναι, διότι ή υ.ία
Ό ίδιος ό κανονικός έξεπαίδευσεν έν όλίγω χ_ρο*
y
.»·.
.
·
fs
i
\
·
,
,
Ό
περιφανής
αντίπαλός
της
δέν έγνώριζε τόν
άπόγονοι.
ετταιςεν εςοχως το αρμόν ιουμ οια την cyr4v της, ή νικώ διαστήματι τήν προστατεύομενην του- άλλ ’ α·.
παλμόν
τής
ευαισθησίας.
Έ
παιάνιζε
μέ τό σύνηθες
Μετημφιέσθη εις βασιλέα τής ελληνικής άρχαιότη- Μαριάννα Κιρχγέονερ, ή δε άλλη, ή Τερέζα Πάραδις πρόοδοι αυτής ήσαν τόσον μεγάλα·., ώστε ό κανονικός
*υτώ
μεγαλείου,
μέ
τήν
υπέροχου
τέχνην
τήν οποίαν
τος, εις Άγαμέμνονα κισοστεφή, άποπνέοντα ήρεμόν ήτο ή έξοχος κλειδοκυμβαλίστρια τής Βιέννης.
άπεφάσισε νά τής προσλάβη ώς διδάσκαλον τόν εκ
πάντες
τού
άνεγνώριζον,
άλλά
τό
θειον
εκείνο πύρ,
τινα μεγαλοπρέπειαν, αρχαϊκόν τ ι μεγαλείου τό ό
Ή Τερέζα ΓΙάραόις δεν i πήγαινε κατά πρώτην Καρλσρούης διαπρεπή μουσικόν καί ιδίως ποιητήν τού
όπερ καλείται « Ψ υ χ ή » δεν τό έγνώριζε, δέν τό
ποιον κατέπνιξε καί εξήλειψε καθ ’ ολοκληρίαν τό παι ήδη φοράν εις Λονδίνου. Ή αριστοκρατία τής ’Α γγλι αρμονίου Σ μίτ.
ρισε ποτέ.
γνιώδες καί σκωπτικόν καί ειρωνικόν δπερ ιδιάζει ει5 κής πρωτευούση; είχε πολύ πρότερον ανυψώσει μέχρι
Έ ν τη οικία του ή Μαριάννα ήκουσε πρώτην ήδη
Μετά τά παρατεταμένα χειροκροτήματα ολίγον
τήν πιθήκειον φύσιν του, Ή τ ο δε, δπως λέγουν οί
τήν έξοχου καλλιτέχνιδα δι ’ έρωτος ι φοράν τόν Σμίθ παίζοντα τό θαυμάσιου άρμόνιόν του.
Γάλλοι, beau, αληθώς b eau , έκπαγλω ; ώραίω; καί έκρίθη ώς αία άπό τάς επιτύχε στέρας μασκαράτα; τής
άλησμονήτου ¿κείνης βραδυάς. Μία μόνον παρατονία
παρετηρήθη sí; τον πιθηκάνθρωπον- ότι α ντί νά κβ-

ΕΦΗΜ ΕΡΙΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΘΤ ΣΚΟΤΑΔΙ

κ α τ ’ ολίγον απε/,ατέστη σιγή. Κρυφό; ψίθυρος, θό
ρυβο; ελαφρός, ήκούσθη ! ___ Ή Μαριάννα Κιργχέονερ
ώδηγήθη έπί τής σκηνής.
Ή μ.ορφή τ η ; ήτο γλυκεία- ήτο ασπροντυμένη
καί έφαίνετο ώ ; χαρωπή χρυσσαλί; μέ τά ξανθά μαλ
λιά της. Τό ωχρόν πρόσωπον τη ; έδείκνυεν έκφρασιν
σχεδόν παιδικήν.
Ή δούκισσα τού Σούσεξ ήτις τήν είχε λάβη ύπό
τήν προστασίαν τ η ; τήν παρωμοίαζε πρό; «λευκ ό ν
φανταομα.υ) Αί λεπτοφυείς χείρες της ήρξαντο π α ίζουσαι καί έπλαττον ήχους ουρανίου; πρό; τούς όποιου;
όμοιοι ουδέποτε ήκούσθησαν. Ό λοι παρετήρουν ά λλήλους έκπληκτοι, συγκεκινημένοι καί σχεδόν έντρομοι.
Μία μουσική ήτις έφαίνετο έρχομένη άπό άλλον κό
σμον, σχεδόν δυσανάλογος ώ ; πρό; τήν όύναμιν δ ι’ αν
θρώπινα νεύμα. Σινεκίνει, έλύπει καί έμέθυε ταύτοχρόνω; τό άκροατήριον. Ζωηρά σύγκίνησις έκυριάρχε·.·
εις τήν αίθουσαν αί κύριοι ώχρίουν, αί κυρία·, έκλαιον
τό αποτέλεσμα τής μάγου μουσική; τ η ; ήτο απερί
γραπτου. Ό τα ν ό τελευταίο; τών ήχων τ η ; άπεπτη
ώ ; πνευματικός ασπασμός εν τώ απείρω. ούδείς εύρε
τρόπον όπω; έκφραση τό κατέχον αύτόν αίσθημα,
κάθε φωνή ένθουσιασμού θά έφαίνετο χυδαία τήν σ τιγ
μήν έκείνην, ούδεμία χειρ ύψώθη- καί μόνον στεναγμοί
καί λυγμοί ήκούοντο.
Ό ταν ή Μαριάννα άφήκε τάς χείράς της νά πέ
σουν έπί τού στήθους της, δύο άβραί χεϊρε; τήν ένηγκαλίσθησαν τρέμοντα χείλη έφίλησαν τού; έσβεσμένου; οφθαλμού; τη ; καί φωνή πνιγομένη ύπό τη ;
συγκινήσεω; έψιθύρισε : «Μ ία αδελφή σε έναγκαλίζετα ι ! . . . Ή Τερέζα Πάραδις, σύντροφος έν τή δυστυ
χ ία . σέ ευχαριστεί οιά τήν πλήρη φωτός εύδαίμονα
ταύτην ώραν».
* Καί ουδέποτε ίσως ή περιφανής Βιενναία έπαιξε
καλλίτερου τής εσπέρα; έκείνης.
Ή Τερέζα ένίκησεν ε ί; τό διαγώνισμα τόν ευνοού
μενου κλειδοκυμβαλιστήν.
Ή το ή πρώτη καί μόνη φορά καθ’ ήν αί δύο θαυ
μάσια·. καλλιτέχνιδες συνηντήθησαν. Κατόπιν εχωρίσθησαν δπως μή συναντηθώσΐ ποτε πλέον. Ή Τερέζα
Πάραδις έπέστρεψεν όλίγας ήμέρας μετά τήν συναυ
λία ν εί; Βιέννην. Ή Μαριάννα άπεναντίας είχε παραμείνει έπί τινας μήνας έν Α γ γ λ ία .
Ή Μαριάνα Κίργχεονεράπέθανε νέα πολύ, ενώ π εοιηνείτο τήν Ε λβετίαν τήν 9ην Δεκεμβρίου τού έ 
τους 1808.
Ή Τερέζα Πάραδις έπέζησε καί έγραψε μάλιστα
καί μουσικά; συνθέσει; έξοχους. Ύ πό τών συγχρόνων
της περιγράφεται ώ ; μία τών άγαθωτέρων γυναικών.
Τήν έκάλουν «ό φύλαξ άγγελος τών τυφ λώ ν», διότι
έφρόντιζε πάντοτε οπω; καλλιτερεύη τήν τύχην τών
συντρόφοιν τ η ; έν τή δυστυχία καί ίδρυσε ’Ινστιτούτα
τυφλών έν τή πάτριοι της. Α π ίθα νε δε, μετά βραχείαν νόσον, έν Βιέννη, τήν 1 Φεβρουάριου 1824 εις
ηλικίαν 0 5 ετών.
I Μετάφοασις |
Κ ώ ιΙ κ ις \ . Κ α ιο ο ψ ιίλ α ς

ΑΠ Ο ΦΒΣ

“ Π ΙΚ Ρ Ο Δ Α Φ Ν Ε Σ ,,
Ό Ά γ ιο γ · ρ ά φ ο ς

Έ τό ν Κ . Σ πανο ύδην
Μέσα σε σάκκο τρίχινο
ένας τεχνίτης κοσμοξακουσμίνο;
τά νειάτά του έσαβάνωσε
καί ζή ’; τήν ερημιά λησμονημένος.
Δάφνες, τιμές καί όνειρα,
τά έμίσησε δλα ό τρανό; ζωγράφος
άο ’ όντας τόν έχώρισε
ά π ’ τής ψυχή; του τήν ψυχή ό τάφος.
Καί ’; τά βουνά τάδιάβατα,
•τού καί ό αετός φοβάται νά φωλιάση,
τών στεναγμών του ό αντίλαλο;
κατάκαρδα πικραίνει όλην τήν πλάσι.

Και όταν τά μεσάνυ χτα
πλανάται ’ς τό έρεβος κ α ί τά μαλλιά του
τά κυματίζη ό άνεμος,
τόν βασιλέα ’μοιάζει τού θανάτου.
Καί άπό έναν βράχο άφωνο
τά ’μάτια του ανοίγει καί κυττάζει
καί μέσ ’ ’ς τό χάος βυθίζεται
καί τάστρα ό μαύρος ίσκιος του αγκαλιάζει.
Λ ίς πώς ό νούς του άτρόμαχ οος
κάποιον θεό ’ς τήν άβυσσο άγναντεύει
καί υπερκόσμιος δαίμονας
*ς τά σπλάγχνα του γεννιέται καί άνδρειεύει.
Ώ ; πού ήλθε ’μέρα κέξαλλος
αρπάζει τό κονδύλι του καί αρχίζει
μιά Παναγία θεόμορφη
σέ μάρμαρο λευκό νά ζωγραφίζη.
’Κινούσε τό κονδύλι του
καί ή κάθε κονδύλια του — ώ μαγεία! —
’ς τό άψυχο μάρμαρο έδινε
ζωή, λαχτάρα, φώ; καί αθανασία.
Καί μέ τήν φαντασία του
π ε τ ά ιι ώ ; τά ουράνια καί αρπάζει
τής εύσπλαγχνίας τό Πάνθεο
καί μέσ’ ’ς τήν ζωγραφιά του τό θρονιάζει.
— ΤΩ πλάσμα τής έμπνεύσεως,
δταν σού δίνη ό πόνος τήν ψυχή σου,
λαμποκοπάει ’ς τά κάλλη σου
ή τέλεια ώ μορφιά τού Παραδείσου.—
Καί άμα τό θαύμα έτίλειω σε,
’γονάτισε ό ασκητή; ’μπροστά του
καί τήν εικόνα έμύρωσε
πρώτος εκείνος μέ τό φίλημά το υ.
Καί λέει : — Παρθένα μου άμοιρη,
ψυχή, πού ’ς άλλου; κόσμου; φτερουγίζει;
μέ τήν πανώρηα οψι σου
χαρά ’ς τούς πικραμένου; θά χαρίζης.
-ΒΓιορτάζει ό κόσμος- στήνουνε
τήν Παναγία ’ς εκκλησία μεγάλη
καί τρέχουν άπ ’ τά πίρατα
καί προσκυνούνε τ ’ άχραντά τ η ; κάλλη.
Τών νικητών τά τρόπαια,
κορώνες καί τόν ήλιο πού θαμπώνουν,
καί άρματα καί φλάμπουρα,
όλα έκεί ’μπροστά τ η ; χαμηλώνουν.
Καί βασιλειάδες καί ήρωες.
καί ή δόξα καί ή σοφία καί ή ανδρεία,
γονατιστοί αντίκρυ της
γυρεύουν άπό εκείνην προστασία.
Καί ’ςάν μερμήγκια έρχουνται
άρρωστοι, αμαρτωλοί καί απελπισμένοι
καί σωτηρία καί άνάστασι
καθένας ά π ’ τήν χάρι τ η ; προσμένει.
’Α π ’ άκρη ώ ; άκρη ευφραίνεται
ή Οικουμένη καί ή Χριστιανοσύνη
καί διαλαλούν τά θαύματα,
πού κάνει ή Μεγαλόχαρι έκείνη.
Καί τήν χρυσή κανδύλα της
φυλάει ό άσκητή; νύχ τα καί ’μέρα,
γιά νάχη φως ακοίμητο
τώ ν δυστυχών νά φέγγη τήν Μητέρα.
Μά, ώ, κρίμα... Ή εύλάδεια του
ριζώνεται βαθειά ’ς τήν αμαρτία,
θαρρεί πώς ή άγάπη του
θαυματουγεϊ καί όχι ή Παναγία.

’1. 11. Ίωαννίδης

Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Α Τ ΙΚ Η

δύο ιστούς της, ακινήτους, ώς τρόπαια. Μέ τ ά πανιά .
Μέ τόν ατμόν εινε νόθος ό πλούς.
μαζευμένα, δεμένα, εις τάς θέσεις τω ν, εις τά σ τα υ - I
Μαύρη, κατάμαυρη αιθάλη σέ άποπνίγει.
ροειόή πενά, έτοιμα, θαρρείς, εις μίαν πνοήν, πνοήν |
Δέν προφθάνεις νά ίδγ,ς, δέν προφθάνεις νά φάγης,
έλαοράν, ν ’ ανοίξουν, νά γλυστρίσουν, μαλακά— μα δέν προφθάνεις νά κοιμηθής, δέν προφθάνεις νά έξυλακά, ώς νεφέλαι, λευκός πέπλος τού Γάμου.
πνήσης. Δαιμόνιος βόμβος, βόμβος συνταρασσομένου
σιδηρού κόσμου, μαύρου κόσμου, έν πύρινη κοιλία.
Καμαρόνουσα,
κούφη,
ελαφρά
σειομένη,
ώς
κρε
Καταπράσιυη. Με τό γλυκύ, σαπφείρινον, τού
πόντου χρώμα. Νύμφη του ’γιαλού, μέ τό λαχανί μαστή, εις τό γλυκύ τής αύρας φύσημα, μέ τ ' ανα Καί συνταράσσονται δλα έν καταρράξει δεινή σιδήρου
πριονιζομένου, έν βοή σιδηρού πύργου καταπίπτοντος,
φόρεμά της. Εις τάς άπαλάς τη ς, τάς ονειρώδεις ρίθμητα, τά πολυώνυμα εκείνα σχοινιά τών ιστών,
έν χαλασμώ σιδηρού κόσμ.ου μηχανηυ.άτων καί τρο
στρογγ υλ ότη τα ς τής μάσκας της, εις τά λεία , τα δίκτυον γραμμών καί γωνιών πολύπλοκου, ώς ζωγρα
χυτά πλευρά τη ς, εις τήν κομψήν, τήν εϋγραμμον, φιστή εφαίνετο έν αιθέριο» πίνακι, πανδαίοαλον ίν χών κ ’ ελίκων καί πλακώ ν, καί μοχλών καί καρφιών
λαγόνα της, Νηρηίοος λαγόνα, παντού, θαρρείς καί δαλμα τών θαλασσών, δνειρον θελκτικόν τού κοιμω- καί κοχλιών, έν σεισμό» σιδηράς πόλεως, ότε τό παν
τρέμει έπάνω, ώς ό Δαθάν, κ'υποχωρεί πρός τά κάτω
μένου λ.ιμένος.
άντικατωπτρίζετο τό σαπφείρινον τού πόντου χρώμα.
Καθρέπτης άργυρόχρυσος ό λιμήν. Καί εις τήν ώς ό Άβειρόιν, νά έξαφανισθή, θαρρείς, έν τή άβύσσο».
Μακρά, στενή, στίλάδο σκαρί, φορτωμένη διά
Κωνσταντινούπολιν σκούνα, ήτο αραγμένη εις τόν κρυσταλλώδη, τήν στίλβουσαν αύγήν του, έβλεπε, Καί ωρύεται σειόμενον πράγμα καί φεύγει, ενώ αϊφνίοιαι στοναχαί, τιναγμοί σιδηροδεμένων τιτάνω ν,
εύρύν, τόν ακύμαντον, λιμένα, με τούς υψηλούς έν ρεμβασμώ, μίαν καταπράσινην,άραγμένην σκούναν
σ ’ έξεγείρουσι κοιμώμενον,σέ άνατινάσσουν δειπνούντα,
Κάθε βράδυ, μετά τόν θα- έξαλλον, άγνοούντα, νά φύγης, έν ω τό πάν θά διαρλ.ασσινόν μ.ου περίπατον, έπερ- ραγή, θαρρείς, εις δύο.έν μέσω τού πελάγους.
νούσα δίπλα τη ς. Ή μικρά φε
Καί καίουσιν οί πύραυνοι εις τήν κοιλίαν του, ώς
λούκα έσειάριζεν. Ά νεκόπτετο τό παμφάγον πύρ έν τώ κέντρω τής γής. Καί ζέον
ό δρόμος. Καί ίστάμενος έν θάμ- ύδωρ έξερεύγουσιν αί σιδηραί πλευραί, καί ζέουσα
βει, τήν έθεώρουν, τήν έκαμά- βροχή άνατινάσσεται από τής μηχανής πρός τάνω,
ρονα, μ.έ πόθου οιψαλέα ομ- ατμοί, καί σπίθαι καί φλόγες καί μυκηθμοί αγρίου
ματα, λαμποκοπούσαν εις τήν τέρατος, πλέοντος έν δεινώ άσθματι.
εσπερινήν φωτοβολίαν, με μίαν
Τρικυμία τεχνητή, ήν έξιστάμ.ενος θεωρεί ό πόν
κάτασπρην γραμμήν, μεταξω τιος Θεός, ο κυάνοπώγων Ποσειδών.
τήν έκ βροχού χιονώδουςταινίαν,
• #
περιθέουσαν τήν άκραν τού υ
— Ά ιν τ ε !
ψηλού της παραπέτου, μέ τό
Μέ
αφύπνισε τραχεία, άτακτος, ασχημάτιστος
σπιράγιο τής πρύμνης κατάλευφο»νή,
παιδός
φωνή, τού νεαρού καμαρώτου ή πρόσκον, τετράγωνον βωμόν τού θα
κλησις.
λασσινού Θεού, μέ τόν'Ηρακλέα
Έ πετάχθην.
ξύλινον, έπί τής υψηλής, τής
ΙΙαίς
γαλανομμάτης, μ ' έλαφρόν κούκκον έν τή
αρρενωπής ποψρας τη ς, πολιόν
άκτενίστω
κεφαλή του, μ.έ γαλάζιαν βλούζαν, ανυ
αργοναύτην, λευκανθέντα εις τών
πόδητος
μέ
γυμνάς
τάς κνήμας, βρεγμένας, άνασκουμκυμάτων τήν πυκνήν βροχήν.
πωμένας
μέχρι
γονάτων,
ήλθε νά παραλάβη τήν βαΝικήτρια, έρρέμβαζε τρυφελίζαν μ.ου, ό νεαρός καμαρώτος.
ρώς τήν νίκην.
Ά νεπαύετο.
• ·
*·
— Τράγκα—Τρούγκ ! Τράγκα— Τρούγκ ! Τράγ
— Ν ’ αρμένιζα μαζί της ! κ α —Τρούγκ !
ΓΙρωί—πρωί, χαράγματα, είχεν έξυπνίσει ή σκού
Καί ό άράπης, μπογαζιανό;
σκύλλαρος, ύλακτών, έδακνε μ'ε να. Κ ' ή σιδηρά πόμπα της, άνασύρουσα τήν άγκυ
τούς άγριους όδόντας του τήν ραν, διά ρυθμικών βραδέων καί πένθιμων κρότων, άκωπαστήν, καβαλαρωμένος έπά- πεχαιρέτιζε τόν ά,ιμένα, κλαίουσα ναίάς.
— Τράγκα—τρούγκ ! τράγκα—τρούγκ ! τράγ
νω , φύλαξ άγρυπνος τής κοιμωμένης θαλασσονύμφης, κ ι’ έξέ- κ α — τρούγκ !
βαλεν ένίοτε, μ ε τ ’ ώρυγών, τό
φοβερόν ρύγχος του, μέ τό τρα
Σκαμπαβία μολυβδόχρους, έλαφρά ώς έκ ναστό
χ ύ , μαύρον τρίχωμα, πεταχ χαρτό·», με τέσσαρα κωπιά, μάς έφερε μετά τού
τόν άνω τών κροτάφων, ύπο πλοιάρχου έπάνω εις τήν άρμενίζουσαν ήδη σκούναν,
τή,ν σκιάν τού όποιου αγρίως έ- ήτις μετά κομψής, χορευούσης παρθένου χάριτος, άγυάλιζον δύο πύρινοι οφθαλ νακόψασα ώς έν χαιρετισμφ τόν έλαφρόν της δρόμον
μοί, κ ' έφάγκριζον φοβεροί κυ ΰπέκλινε θαρρείς καί μάς έόέχθη, πηδήσαντας εύφρονόδοντες, αγρίως πειναλέοι.
σύνως εις τάς άγκάλας της, μητέρα τά παιδάκια της.
• ·
Κ ' ιδού έγώ τέλος έπί τής σκούνας. 'Εν θαλάσση.
Ήρεμος, άπαλή, πηκτή ή
Μέ τά πανιά, έπί τού καθαρού καταστρώματος
γαλανή θάλασσα.
τήν
εφε- τού πλέοντος, τού ήδέως όλισθαίνοντος. Έ ν μέσω πο
Ήρεμος, άπαλή, ή γαλανή θάλασσα τήν εφερεν ελαφρά'· εις τα δροσερά νώτά της
ρεν έλαφράν
ε ί; τά
δρο λύπλοκων σχοινιών, τεταμ.ένων σχοινιών, χαλαρωμέ
σερά της νώ τα,
κούκλαν νων, κρεμασμένων, κουλουριασμ-ένων, σχοινίων πισσω
Με τά πανιά !
μένων, κατραμωμένων, βρεγμένων, χρωματισμένων
μικράν
τήν καταπράσινη αγκαλιά της, θαρρείς κ ’ ή
“Αρρητος ό πλους, αχόρταστος ή άπόλαυσις, τρυ σχοινίων, έν ατμόσφαιρα δροσερώς υγρά, άποπνεούση
θάλασσα έπλάσθη ο ι’ αυτήν.
εύάοεστον, καραβίσιαν απόπνοιαν. Ύ πό τά ιστία δλα
Κ ’ εκείνη γ λ υ κ ά —γλ.υκά τήν έψαυε, καταπρά- φερά ή συγκίνησις.
Μέ τά πανιά !
ανοικτά, κολπωμέ να, έτοιμα νά μάς άναρπάσουν ό
σινη, άρμον-κώ; συνόυάζουσα τό χρυσαυγές χρώμα της
Προφέρεις μόνον τήν δροσεράν λ έξι·/ καί αύραι λους, θαρρείς, μέ τήν σκούναν μαζί, πρός τούς αι
με τό γλαυκόν τής θαλάσσης χρώμα, θαρρείς κ ’ έπλά
μυρίζουσαι ώς τά κρίνα, τού πόντου τά μυροβόλα φύκη θέρας.
σθη διά τήν θάλασσαν.
πλημμυρίζουν τήν καρδίαν σου.
— Ν ’ αρμένιζα μαζί της !
•
Μέ τά πανιά !
Κατευόδιον !
» *
Εις τάς δύο προκυμαίας, εις τήν πλατείαν τήν
Ή θάλ.ασσα, μπονάτσα—λάδι, κοιμάται. Κοι
υψηλήν, εις τάς θύρας τών μαγαζείων τής αγοράς,
μάται κ ’ ή σκούνα, τυλιγμένη μέσα εις άεροειόή πέ
πλον.
εις τά παράθυρα τό»ν οικιών, παντού μάς καμαρο
εν αοοω.
Κ ι' αν έξυπνήση ή θάλασσα μιά φορά !
νουν.
Θεωοείς κύματα, διαλογίζεσαι κύματα, ομιλεις
— Ή σκούνα ! ή σκούνα !
Κ ι’ άν έξυπνήση κ ’ ή σκούνα μιά φορά !
έ τά κύματα,τήν ήδέως κηλούσαν τού ύδατος γλώσ— Ν ' αρμένιζα μαζί της !
— Σηκώθη ή σκούνα !
•
Καί
διά πυροβολισμών μ.άς χαιρετίζουν. Κ ' ή
•
· ·
σκούνα παρέρχεται πρό της πόλεως σκιρτώσα, χοΜε τά πανιά !
ρεύουσα, εύμορφη, στιλάδο σκαρί, μέ τά πανιά κά τα Τό γνήσιον, τό αληθές, τό καθ' αύτό ταξείόι. ν/.αοος
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σπρα, με τα σινια/.α φαιορα- και αποχαιρε ζει ά- κυάνεον ογκον πλέον, κ ι ’ έβύθιζε τό βλέμμα του κάτω
-αντώσα εις τούς χαιρετισμούς τ ή ; νήσου. Τρομπο- εκεί, παραμ,ελών τήν πηδαλιουχίαν, καί φέρων τήν
νΐσμός βοίζει βαρύς ά π ' αύτής,ού ό υπόκωφος τρόμπος σκούναν συνεχώς διά γραμ.μής τεθλασμένης.
£ν τρόμω κυλιέται έπάνω εις τήν γαλανήν επιφάνειαν
— Τώρα θά μάς κυττάζουν ακόμα. Μού είπε.
τής θαλάσσης, ώς νά μιλή ή εύμορφος σκούνα :
— Μάς βλέπουν ;
— Έ χετε γειά !
— Ακομ,α οεν έχώνεψεν ή σκούνα. Κάτω ’ς τήν
τό Ξάνεμο, ή μάννα μου θά μάς άγναντεύη.
Δοοσερός φυσά ό μπάτης ο πρωινός. Τό κύμα κ μ μ ;,
"Ί παιγνιωδώς π ιτσ ιλίζει τήν πρώραν, ώς ποταμάκι α
Καί μ,ετά μικρόν τεθλιμμένος :
σημένιο. Καί τήν ραντίζει εύλαβώς, έπιχαρίτω; άνα— Πηγαίνει ’ς τόν Πύργο, άνάφτει τά καντήλια
σειομένην, μέ τόν κάτασπρου Ήρακλέα της, θαρρείς τ ’ Ά η-Γ ιαννιοϋ καί ύστερα τραβάει ’ς τό Ξάνεμο καί
καί τήν θωπεύει, θαρρείς καί τήν λούει, μητέρα τδ κάθεται ώς νά χωνέψουμε. «Π αναγίτσα μπροστά τους'
κύμα χαϊόεύουσα, τό παιδάκι της.
Π αναγίτσα μπροστά τους !» όλο έτσι λέει καί κάμνει
Μία γρηούλα, ώς νά προσεύχεται κάθηται συμτον σταυρόν της η καυμενη η μαννα μου.
μαζευμένη επί τινο ; βράχου λευκού, κατάμαυρη.
— Ό λο ανοιχτά ! £λο ανοιχτά !
Τίνος απερχομένου ναύτου νά εινε ή αγαπημένη
ό πλοίαρχος, άνπληοθείς αίφνης ότι
μητέρα
τ ’ άπόνερα τής σκούνας έσχημάτιζον πάλιν τεθλασμέΤό δειλιν,ν έχάσαμεν τήν κώμην, κρυφθείσαν ό
νην μακράν γραμμήν.
πισθεν μιάς άκρας στενής καί μ.ακράς. Κατευθυνόμεθα
Μ ετ’ ολίγον επαυσε καί ό νεανίας νά κυ Τάζη
πρό; βορράν, ανοικτά, πρό; τήν ΣκόπεI λον. Ό φάροςτής Γλώσσης έπί τίνος βρά
χου, ώ ; πύργος γλάρων έπί άργιλλώ¡Τ δου·„ γυμνού εδάφους Μικρόν κατά μ ι{, κρόν εξαφανίζονται οί έρημοι όρμοι τή;
Σκιιθου εις ευθείαν τεφρόχρουν γραμμήν.
Οί -αύταί, έν τή πρφρα,ξαλλάςχντες, πα ρεκάθησαν εις τό λ.ιτόν δείπνόν τω ν, συf νομι'ιούντες ώς αδελφοί, καί μ.έ πόνου
C- δακρ»σμένα βλέμματα παρατηρούντες άτήν έξαοανιζομέντ,ν πατοίδα.
I Οί νούται τήν αγαπούν τήν θάλασσαν,
I πολύ τήν αγαπούν, αλλά μόνον τήν στεF ρεάν α/ειροπολούν. Τό σώμ.ά τω ν
τήν
I θάλαστα κ ι' ό νούς των
τήν στεργιά.
Ό πλοίαρχος, κοντός, χονδρός, ορθο
ί γώνιον τμήμα στερεοποιηθεντος σώματος,
■ μέ χεΐρα: χονδρά;, έπικαμπεί; ώ ; χηλάς
ρ καβούρα;, μ.έ πρόσωπον π λ α τύ , με τδν
I μύστακα ένθεν κ ’ ένθεν ώς τά δύο τού
αλφαβήτου πνεύματα, ευχαριστημένος διο;ά πανιά έδ ο ύ λ ε υ ο ν, άνοιξα:
τα δεφτέμ.α του, εξετάζει τού: λογαρια
σμού; του.
Καί μόνος ό πηδαλιούχος, όρθιος, έπί
εΛαφρα στηριςομενος επι
ΚατευβυνόμΕθα nci; 3ο:ραν, ανοιχτά πρός τήν Σχίπιλον.
tt . :ρυμ»ης,
Γ '_
του τροχού του πηοα/.ιου, ον περιστοέI φει, διευθύνει τό πλοΐον βλεπων άτενώςποίς έν κατέατην νήσον, η τ ι:, α·
τος πλέον, είχε διαιρεθή ύπό
» προσθέν μας γαλανόν σημεΐον,μίανμουνδζούραν τού όρί- τή; άποστάσεως εις ρεις μικρά: νησίδα; ξένου άρχιπεζοντος.
λάγους. Έχβχλώυ βαθύν στεναγμόν, τόν τελευταίου
— Α νοιχτά, κατά τήν Κυρά— Π ανανιά.
πρός τήν
ρ„
Είχε διατάξει ό πλοίαρχος, έπιβοηθήσας αύτόΟν τήν πηδαλιουχίαν, τό Ιργον του. ενω χονορεν δάκου έr συναμα εις την στροφήν
κυλίετο εις τ ά : ζωηρά: παρειά; του.
(ακολουθεί)
— Τόν ξέρεις, βρέ, τόν μπούσουλα !
Ή ρώτησε
χαριεντιζόμενος,
ό αγαθός πλοίαρχος
.................
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ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΙΑΜΑΜΤΙ
( Δ ιή γ η μ α ε κ τ ο υ α γ γ λ ι κ ο ύ )
Ή το εν καί μόνον, τό περίφημο μεγάλο πράσινο
διαμάντι, εις δλον τόν κόσμον, καί ευτυχέστατος κά
τοχο; αυτού ήτο ό Μπάττερσβυ- τ ’ όνομά του καί ή
φήμη του παντού είχε όιασαλπισθή. Ό ήρως τής η
μέρας ! Ή φωτογραφία του εύρίσκετο παντού, παν
τού λόγος περί αυτού, καί όλοι οί διάσημ.οι κλέπται
έζήτουν νά μ,άθουν τήν διεύθυνσιν τής κατοικίας του.
Τό μοναδικό λοιπόν αύτό διαμάντι, τό αθέατο καί
μυστηριώδες σ ι’ δλον τόν κόσμον θά είχομ.εν ήμείς τήν
ευτυχίαν νά θαυμάσωμεν εκείνο τό εσπέρας, ότε είμεθα προσκεκλημένοι, οκτώ έν ό'λω μ.έ τάς γυναίκάς
μας, νά δειπνήσωμεν εις τού κ. καί τής κ. Βάττερσβυ.
Έ νας καφίρης είχε πρωτοεύρει τό πράσινο δια
μάντι. ό όποί;; όμως έφονεύθη άπό ένα Μπόεο, δστις
τον ειδε νά τό καταπίν/,. Ό Μπόερ μ ε τ ’ ολίγον άπέθανε, καί εις τήν καταγραφήν τών πραγμάτων του ούόεμία μνεία έγένετο περί τού άδάμαντος. Τό αληθές
εινε οτι ο πράσινο; αύτός άδάμ.ας έκαμε σχεδόν τόν
γύρον τού κόσμου ώ ; μέτριας αξίας λίθος καί— τούτο
εινε τδ ιδιάζο'ν χαρακτηριστικόν του—προξενεί π ά ν
τοτε οδυνηρόν θάνατον εις τόν κάτοχόν του. Ό τα ν ό
Βάτερσβυ τον ήγόρασεν άντί τ ή ; μ.ετριωτάτης τιαής
τών 5 0 ,0 0 0 λιρών άπό τήν απαρηγόρητου
χήραν τού
οαρηγορητον χήρο
τελευταίου θύματος τού πρασίνου άδάμαντος, οί φ ίλ:
του τόν προετρεψαν ν ' άσφαλισθή. Ό Βάττεοσβυ ό
μως ήρκέσθη νά μειόιάση σκωπτικώς. 'Από τοιαύτας
προλήψεις αύτός δέν επασχεν.
Τό δείπνον ΰπήρξεν έξαίρετον. Μολονότι οί συνοαιτυμ.όνες είχαν περισσοτέραν όρεξιν διά νά ίδουν τόν
περίφημου πράσινον άόάμαντα ή νά τιμήσουν τά πα
ρατιθέμενα έδέσματα. Τήν μονοτονίαν τού δείπνου έποικιλλεν ό Βάττερσβυ διηγούμενος διάφορα ανέκδοτα
περι τού άδάμαντος του._ Έ λ εγ ε , πόσοι βασιλείς καί
βασίλισσα·, δέν επεζήτουν τήν άπόκτησιν τού άδάμαν
τος αυτού καί πόσοι μυστικοί πράκτορες τών όιαοόρων αυλών σέν ήλθον νά διαπραγματευθούν τήν αγοράν
αυτού. Ό Βάττερσβυ όμως δέν έδέχθη κανένα εκεί,
τινών πρεσβευτών έφωδιασμένων διά τώ ν διαπιστευτη
ρίων των γραμμάτων. «Μ ίαν ημέραν — είπε—ήλθεν ό
1'ώσσος πρεσβευτής διά νά μού προσφέρη τό ευτελές ποσόυ τών 7 0 ,0 0 0 λιρο»ν όταν τόν επληροφόρησα ότι όέ·»
πωλώ το οιαμάντι μ.ου. έγινε μανιώδης καί ήπείλησε
πόλεμον κατά τής ’Α γγλία ς ! Κατόπιν μ ’ έπεσκέφθη
μυστικός γραμματεύς τής κινεζικής πρεσβεία: ό όποιος
μού προσέφερε 5 0 .0 0 0 μίλλια εδαφικής έκτάσεως, τήν

νόν πέπλον μέ κλαδιά εδώ /.’ εκεί, χρυσά,λευκά,πράπίνα, γαλάζια κλαδιά, κόκκινα κλαδιά.
τόν ξέρεις τόν μπούσουλα, βρέ Γιαννάκη, πες μου τώρα πού έχουμε πλώρη ;
Προσέθηκε μ ε τ ’ ολίγον ό πλοίαρχος, σβύσα; διά
τή; μολυβδίδος αριθμούς τινας καί σημειώσας άλλους.
— Νά, γραίγο κάρτα τραμουντάνα !
Άπήντησε μετά ετοιμότητες αύταρέσκου ό νεα
νίσκος, υιός τού πλοιάρχου πολυαγάπητος.
— Μπράβο, Γιαννάκη, μπράβο, Γιαννάκη ! Έσύ
“¡-έ γυιέ μου, τά ξεσκόλισες !
Είπεν ό πλοίαρχος κ.' έπαραμέρισε τήν ένθεν κ '
• ένθεν τού στόματός του έπικολλημόνην δασείαν καί
ψιλήν, ώς διά νά γελάση ελεύθερα.
Ό Γιαννάκη; ήτο νεανίας, μ.όλις δεκαοκταετής.
^Αγένειος, μελανόφθαλμος, μελαψός, μέ κόμην άφθονου
1ζ·*τάμαυρην, έξέχουσαν γύρω, γύρω άπό τόν _κούκκον
επικάλυμμα κυψέλης. Καί συνεχώς μετά τινο; μελ«γχολίας Ιστρεφεν όπίσω πρός τήν γαλανήν Σκιάθον,
Εις τήν στιγμήν όλοι οί άνδρες έαέσαμεν *άτω άπό τδ τραπέζι διά νά εδρωμεν τδν ά·.ΐ·,χ.τα
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καί εις αύτόν, κατέβη κάτω καί ηύτοκτόνησεν ό ά τυ - !
χής Κινέζος εις τον σταύλόν μου !
¿ Ά Τοιαύτα καί άλλα ανέκδοτα μάς είχαν εξεγείρει
τρομερά τήν φαντασίαν, καί δέν έβλέπομεν τήν ώραν
να ΐδούμεν τό* μοναοικόν άοάμαντα. Μετά τ ’.να ώραν
ό Βάττερσβυ έζήτησεν άπό τ α ; κυρία; τήν άδειαν νά
καπνίσωμεν. Α ί κυρίαν συγκατένευσαν. Έ/.λενσε τότε
τ α ; Ούρα;, έξη«λώθη καλά εν; τήν έδραν του καν ή ρέμα
έχωσε τήν /ενρά του εν; τό θυλάκιον τού έπενούτου του.
·>'« Όλον έπέσαμεν σχ εδόν έπάνω εν; τόν οικοδεσπότη ν, ό όποιος βέβαιος —ερί τού θριάμβου του έσυρεν
άπό τό θυλάκιόν τ ιυ θήκην εξ ερυθρού μαρονικού καν
έπίεσεν ήρεμα τό ελατή ριο-Λ Τό κάλυμμα ήνοιξε, καί
έφάνη τό όγδοον θαύμα τού κόσμου, ό μέγα: πράσινος
άδάυ.ας, ύπό τά άπληστου θαυμασμού βλέμματά μα:.
"Ελαμψε καν έσπινθηροβόλησεν ό πράσινος αδάμα;
έκπέμπων πρασίνας φλόγα; καί μαρμαρυγάς, άντανακλασΟενσα; εν; τού; οφθαλμού; όλων τών παρόντων.
«Τό μυστνκό πράσινο δναμάντν εν; τόν κόσμον,
άνεφώνησεν ύπερηφάνως ό Βάττερσβυ, καί χάρνν α υ 
τού άπεποιήθην εν βασνλενον !»
Τό ο:αμάντν κατόπιν πεοιήλθεν ατό παλάμης εν;
παλάαην όλων τών κυρίων καν κυρνών, από τά στό
ματα τώ ν οποίων επιπτον θαυμασμού επιφωνήματα
καί ών ον οφθαλμοί σχεδόν έΟαμβούντο πρό τ ή ; πρά
σινη; α ίγ λη ; τού μεγάλου άόάμαντο;. Ή κυρία Οϋρκχαρτ «πόσον τέλενον !» άνεφώνησεν έν εκστάσεν δνατελούσα. Έ πίσ η ; ή κυρία Ό ξέγχαμ. Ό κ. Ό ξέγχαμ
άφού έΟώπευσεν έρωτνκώτατα τό οιαμάντν, τό έμύρνσε κατόπιν. ’Από τήν παλάμην μου κατόπνν έπέρασεν εν; το χέρν τού κ. Ούρκχαρτ. Α υτό; το έπήρεν
άδναφόρω;, σχεδόν ψυχρώ;, ένώ επί τών χενλέων του
έπλανατο μενοίαμα, μειδίαμα παράξενον, τήν αίτναν
τού οποίου δεν ήμπορούσα νά μαντεύσω. «Πολύ ώμορφον αληθώς» παρετήρησε καί τό ενεχείρνσε πάλνν εν;
τόν Βάττερσβυ με ταχεναν καί έπνπόλανον εεέτασνν.
«Πολύτνμον πράγμα, οέν είνε ; » είπεν ό Βάττερσβυ,
έπαναθίτων αυτό πάλνν ενς τήν θήκην.
Ά λ λ α τότε συνέβη τρομερόν πράγμα. Ό αδάμα;
έφάνη ότι έξεγλύστρησεν άπό τά χείλη τ ή ; θήκη;.
Πράσινη αστραπή διέσχισε τήν τράπεζαν καί εν κύπελλον καμπανίτου αντήχησε·/ αίφνης ήδύτατα ώ ; ον
έκπνεοντε; ήχον μακρυνού τννο; κώδωνος. Ό αδάμα; ενχεν έζαφαννσθή. Εν; τήν στνγμήν όλον ον άνδρε; έπέσαυ.εν κάτω στά γόνατα καί στά χέρια κτυπώ ντε; τά
-κεφάλια μα; άπό κάτω άπό τό τραπέζι διά νά εύρωμεν τόν άδάμαντα. Παντού ήρευνήσαμεν. Άνεστράφησαν δίσκον, πνάτα, ποτήρνα, φνάλαν, τραπεζομάνόυύα, τά ύπό, περί, καί επί τή ; τραπεζης άντικείμενα. Αν κυρίαν μ.ά; έβοήθησαν καί αύταί εν; τό εργον,
άφού δντ,ρέσαμεν όλην τήν αίθουσαν εν; τεσσσαρα στρα
τηγικά τμήματα.
‘Α λλά μάτην. Μ ία, δύο ώραν παρήλθον καί ό άδάμα; δεν άνευρίσκετο. Μά; έφάνη τό πράγμα ώ;
προσβολή ατομική καί έδιπλασιάσαμεν τ ά ; προσπά
θεια; μ α ;, · πλήν τίπ ο τε. Ό Βάττερσβυ ωχρός τότε
μ ά ; είπε- «Είμαι χαταλυπημίνο; κύριοι». «Κ αί ημείς
λυπούμεθα τού άπηντήσαμεν ένχ ο ρ ψ .» Ά λ λ α θά ήτο
πολύ—μ ά ; προσέθεσε — έάν σά; έζήτουν ν ’ άναστρεφατε τά θυλάκιά σα;, άφού πρώτο; έγώ έδιδα τό π α ράδειγμα ; «Διόλου» άπήντησα έγώ καν ό Ό ξεγχάμ,
έκκενούντε; συγχρόνως τό περιεχόμενον τών θυλακίων
μ α ;. Τό αύτό έκαμαν καί αν κυρίαν. Περίεργα πράγ
ματα έφερθησαν εις φ ώ ;. ’Ε γώ, όστν; τήν αύτήν ή μέραν ήρνήθην έλάχιστον ποσόν εις τόν Ό 'έγχ α μ λό
γω ότι δεν είχον, ήναγκάσθην νά φανερώσω συνάλ
λαγμα 50 λιρών. Ό δε Βάττερσβυ ήναγκάσθη νά
δεί'τ, μεταξύ άλλων καί φωτογραφίας φιλενάδων του,
ποό; μεγίστην άθυμίαν καί λύπην τ ή ; κυρία; του !
Οί οφθαλμοί μ α ; έπεσαν κατόπιν εις τόν Ούρκχαρτ
καί τήν κυρίαν του. Αυτοί Ιμενον ά^.ίνητον καί σιω
πηλοί.
— Δεν θ ’ άκολουθήση; τό παράδειγμά μ α ; Ούρκ
χαρτ ; ήρώτησεν ό Βάττερσβυ.
— Άρνούμαι ν ’ άδενάσω τής τσέπαν; μου ! άπήντησε χαμηλοφώνω; ό Ούρκχαρτ.
— Γνωριζόμεθα 3 0 χρόνια Ούρκχαρτ, ειπεν ο
Βάττερσβυ.

— Τριάντα ! έπανέλαβεν ώ ; ήχώ ό Ούρκχαρτ.
— Καί δεν θ ’ άδειάσετε τ ή ; τσέπαν; σα; ;

— Ό χι !
— Σ ά ; έκαμα τήν τύχην, καί έόωκα τήν κόρην
μου γυναίκα εί; τό παιδί σου, είπεν ό Βάττ-ρσβυ.
— Χάρνν εκείνου τού κυανού μαργαρίτου, έπανώρθωσεν ό Ούρκχαρτ.
— Μού ήσο προσφιλής ώ ; αδελφός.
— Ή σο πλέον ή ώ ; πατήρ πρό; εμέ ! είπεν ό
Ούρκχαρτ.
— Έ ν τούτον;, Τζών Ούρκχαρτ, έάν δέν θελήση;
να άδειάσης τής τσέπαν; σου έντό; πέντε λεπτώ ν θ ’
άναγκασθώ νά φωνάξω έ’να άστυφύλακα διά νά σε κα
τα γγείλω έπί κλοπή τού άδάμαντό; μου.
— Είνε αδύνατον, είπεν ό Ούρκχαρτ.
Τά πέντε λεπ τά παρήλθον, καί ό Ούρκχαρτ έμ.ενε
σιωπηλός. Ό Βάττερσβυ έκτύπησε τόν κώδωνα, καί
ένα; υπηρέτη; ένεφανίσθη. «Σ τείλε νά φωνάξη; ένα
άστυφύλακα αμέσως ! τού λ έ γ ε ι.» Μετά τννα λεπ τά
ενσήρχετο εί; τήν αίθουσαν ένα; άστυφύλαξ. Ό Β ά τ
τερσβυ τού εξέθεσε τήν ύπόθεσιν, χωρίς εκείνο; νά
δείξη τήν παραμικροτέραν έκπληξιν.
— Βλέπω ότι τά πανταλόνια σα; είνε άνασηκωμένα άπό κάτω, κύριε, είπεν ό άστυνόμος πρό; τόν
Βάττερσβυ, παρατηρών αυτόν άπό έπάνω έ’ω ; κάτω.
— Ά λ λ ά τ ί σχέσνν έχει αύτό μέ τό ζήτημα ;
άνέκραξεν ό Βάττερσβυ.
— Ον κύριοι ένίοτε άνασηκώνουν τ ’ άκρα τών
πανταλονίων τω ν διά νά ρίπτουν εν; τό γύρισμα αυτό
τά πουρά τω ν, παρετήρησεν ό άστυφύλαξ.
Ά λ λ ά δνατί δέν τό έσυλλογίσθην προτήτερα ;
άνεφώνησεν ό Βάττερσβυ. Τά έγύρνσα πρό τού δεί
πνου όταν κατέβην εί; τόν κήπον διά νά νοω άν ή
Ούρα ήτο κλειστή Καί εδώ θά είνε !
Καί πράγματι έρευνήσα; εις τό άνασηκωμένον άκρον τού δεξιού του πανταλονιού άνεύρε τόν ώ ; απολεσθέντα θεωρούμενον περίφημον άδάμαντά του.
— Αύτό συμβαίνει συχνά, είπεν ό άστυφύλαξ.
— Δόξα τώ Θεώ ! άλλά — άνέκραξεν ό Ό ξέγχαμ ,
δνατί Ούρκχαρτ δεν έγύριζες τής τσέπαν; σου διά νά
μ.ά; άπαλλάξης ά π ’ αύτήν τήν σκηνήν ;
Ό Ούρκχαρτ τότε έσηκώθη, έχωσε τήν χείρά του
εις τήν τσέπην του καί,
— Δ ιότι— άπήντησε — ενώ συγχρόνως πράσινη άναλαμπή έφώτνζε τού; δακτύλους του — διότι—ειπεν
υπάρχουν δύο πράσινον άδάμαντες εί; τόν κόσμον. Ό
εν; ήτο εί; τό πανταλόνι τού Βάττερσβυ, καν ο άλ
λο; εν; τό θυλάκιον τού επενδύσου μου !
Ό Βάττερσβυ έσνώπησε φρικιών 1 Δέν ήτο πλέον
μόνο; αύτό; ό κάτωχο; πρασίνου άδάμαντό; ! Ό
Ούρκχαρτ τόν έξεδικείτο, καί με τό παραπάνω μά
λιστα.

ΑΠΟ ΤΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΑΣ ΜΑΣ
Δέν υπάρχει βεβαίως μεγαλείτερο: εχθρό; διά τά
νεύρα σα; καί τά νεύρα τών άλλων άπό τήν φοβεράν
ένόχλησιν τήν όποιαν προξενεί ό έκ τών νέοιν υποδη
μάτων έκπεμπόμενος απελπιστικός κατά τό βάδισμα
τριγμός. Ά πό τήν βάσανον ταύτην άπαλάττεσθε εύκολώτατα βρέχοντε; καλώ; τήν σόλαν τού τρίζοντος
ύποδήματο; διά θερμού Οδατος καν άλείφοντε; άμέσω;
έπειτα αύτήν ον' έλαίου ή ψαρελαίου. Τό φάρμακον
τούτο έχει έκτό; τούτου τό πλεονέκτημα νά παρατείνη τήν διάρκειαν τών υποδημάτων.
•
• ·
Ιδού καί ένα φάρμακον κατά τ ή ; σκωρίας :
Προσαρμόσατε τεμάχιον τσίγκου έπί τού αντικει
μένου τό όποιον θέλετε νά καθαρίσετε απο τ ή ; σκωρίας
καί βυθίσατε τό όλον έπί τννα; ήμερα; εντός υοατο;
εις τό όποιον έχετε ρίψη μικράν ποσότητα υδροχλωρι
κού οξέος.
Διά τά νικέλινα άντικείμενα συνιστώμεν μιαν άλ
λην μέθοδον : Α λείψα τε οιά λιπου; τούς λεκεοε; τή ;

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ

σκωρία; καί τρίψατε αύτού; διά πανιού μουσκευμένου
εντός αμμωνίας. Π λύνατε κατόπιν δ ι' ύδατο; καί όταν
στεγνώση τρίψατε διά τ ή ; κόνεω; τ ή ; ύπό τό όνομα
τρ ιπο λι γνω στή; ουσία;.
Άμφότεραι αί μέθοδοι αύται είναι άποτελεσματικ ώ τα τα ι.

Γ Ε Δ 1 Υ Ν Κ Α Ι ΤΑ Σ Κ Υ Λ Ι Α ΣΑΣ !
Είναι άρά γε ό γέλω ; άποκλειστικόν προνόμιον
τού ανθρώπου ;
Ανέκαθεν έθεωρείτο καί έπιστεύετο ότι ό κρυ
στάλλινος, ή ό ήχηρός ή ό θορυβώδης, ή ό σπασμωδι
κό; γ έλ ω ;, ή ό περίφημο; Σαρδώνειο; γέλω ς, ή ο
καγχασμός, ή ιδιαιτέρα εκείνη τών χειλέων σύσπασις,
ή άφίνουσα άπροστατεύτου; πλέον εί; τών βλεμμάτων
τ ά ; πυρίνου; βολά;, παλλεύκου; οδοντοστοιχίας, ή

ιδιαιτέρα εκφρασι; τών οφθαλμών δακρυόντω’ συχνάκι;
εί; έκρηξιν τού θεού τών θεών και θεανών τή ; χαράς,
τού Τρελλού καί εύθύμου καί μάκαρο; γέλωτος, προωρίσθη διά τόν άνθρωπον καί μόνον διά τόν άνθρωπον,
ώς ή κορωνί; τής ϋπάρξεώ; του, έπιθέτουσα τήν σφρα
γίδα τ ή ; υπεροχή; εξ όλων τών λοιπών όντων τού
ζωικού κόσμου, καί ύψώνουσα τήν σημαίαν τής δη
μιουργία; του εί; ύψη άπροσπέλαστα τή ; χαμηλότητο;
καί άοελεία; τών άλλων ζώων.
• ·-

Κατά τό παρελθόν έπιστεύετο ότι ό γέλω ; είχε
χαρισθή άποκλειστικώ; εί; τόν άνθρωπον, καί ότι ή
συγκίνησι; ή προξενουμένη ύπό νυκτική; τίνος αφορ
μή; δεν ήδύνατο παρά νά γεννηθή μόνον εί; τόν έγκ έοαλον τού ιδιαιτέρου αύτού πλάσματος— του Α ν 
θρώπου.
*
* *

Γ άλλά καί νά δείξη τήν χαράν του, καί νά τήν έξω! «ρικεύση μειδιών ή γελών ε ί; εύτυχή τινα περίστα5·ν τού βίου τού άφεντικού του.
Είνε πιθανόν μάλιστα κατά τήν γνώμην σοφού
' τινό; Αμερικανού ότι θά έλθη έποχή καθ ’ ήν καί τά
Β γουρούνια θά καγχάζουν, καί ή γ ά τ α ι; θά μειδιούν
ε»·ς τά ; άβρά; κυρίας τω ν.
Ώ ; μακαρία αληθώς έκείνη ή έποχή καί μακάριοι
■ οί τότε άπόγονοί μ α ;, οί όποιοι θά βλέπουν τά γου
ρούνια νά γ ελ ο ύ ν ... μ.αζύ τους !
Καί διατί όχι ; Δεδομένου όντος ότι ό γέλω ; εί
ναι Ικφρασις τής εύχαριστήσεω; καί λαμ.βανομένων
Γ ΰπ ’ όψει ότι τά πλεϊστα τών κατοικίδιων ζώων δύί, νανται νά έκφράσουν καί τά έκφράζουν άμφότερα καί
| λύπην καί εύχαρίστησιν, διατί νά τούς άρνηθώμεν
I τήν δύναμιν τού νά έκφράσουν εύχαρίστησιν δ ι’ ένός
μειδιάματος ;
Καί δεν άρέσκεται μεν ό σκύλο; τόν θοριβώδη γ έ 
λωτα. ούδε καγχάζει δίκην ηλιθίου τινός ανθρώπου,
ούδέ τά πλ.ευρά του τινάσσονται άπό τόν γέλω τα .
Μειδια όμως γλυκύ μειδίαμα ούχί άμ.οιρον καί ειρωνι
κή; έκφράσεω;, όταν αισθάνεται τόν εαυτόν του εύχαι;μένον ό σκύλος, γελά δε άκόμη όταν κ α τι τι τού
λήξει άήθο»; άλλά φαιδρώ; τήν φαντασίαν του.
Έ κ τώ ν παρατιθέμενων εικόνων ό βουλόμενος α;
σπουδάση τήν ανθρωπίνην έκφρασιν τών γελωντω ν αυ
τών ή μειδιώντων κυνών.
Ό Γρατιπλε περίφημος επιστήμων βέβαιοί ότι
όλα τά σκυλιά κατέχουν δ ,τι αύτό; έκάλεσε «μ.ειαμα τών οφθαλμών.» Ώ ; βλ,έπετε όμως έλήφθησαν
καί φωτογραφία’, πράγματι γελιόντων κυνών. Υ π ά ρ 
χει μάλιστα σκύλος, άνήκων εις διακεκριμ.ένον Ά γ 
γλον άρχιτέκτονα, ό όποιος έδίδαξε καί άλ,λους σκύ
λου; νά γελούν άποδεικνύων ότι ό γέλω ς εινε έςόχω;
μεταδοτικό;. Περί τούτου δε όλοι είνε πεπεισμένοι.
Άρκεΐ ν ’ άρχίζη νά γελά ένα; ή μία εις τήν συντρο
φιάν σας. καί άμέσω; θά βαλθήτε όλοι στά γελοία,:
ωρί; καν νά γνωρίζετε καί σείς διατί γελάτε !
Υ πάρχει άλ,λος σκύλο; ό όποιο; μειδιά κ α τ ’ ίδιά—
'ζοντα δλω; τρόπον καί κυττάζει τόν άφεντικόν του
ί όσάκι; βλέπει γά τα ν. Καταιβάζει τό ί·ιω χείλος, δει
κνύει τά δόντια του, καί άνοιγοκλείει πονηρώ; τού;
οφθαλμούς του.
[ - Ό υποκόμη; δε τού Α ιγγλόμ έχει σκύλον, ο ο
ποίο; οσάκις συναντάται μ.’ ένα άλλον φίλον του σκύ
λον τό βάζει στά γελοία εί; ένδειξιν εύχαριστήσεω; !
Όποιος καί όποια έχει σκυλάκι — μή στάξη καί
μή βρέξη— άς φροντίση νά τό μάθη καί νά γελά εκεί
πού παίζει μαζύ της !
Ή εύχαρίστησί; των θά είνε περισσοτέρα τότε !

ΤΟΝ ΕΙΚΟΣΤΟΝ ΑΙΩΝΑ

Τά κακόμοιρα τά ζώα ούτω κατεδικάζοντο άμετα κλήτω ; ύπό τών σοφών τού κόσμου εί; . . . . άνευ
γέλωτος ζωήν καί θάνατον.

II ΓΥΝΑΙΚΕΣ 01ΓΕ 1Ν 0ΥΝ ΑΣΧΗΜΟΙ

• ·
Έ κτο τε όμω; ή επιστήμη προώδευσε, αί ιδέαι και
αί πεποιθήσεις έκείναι, καί αί προλήψεις σιγά — σιγά
κατερρίφθησαν, καί ή νέα σήμερον φιλοσοφία διδάσκει
ότι «έκφραοίς τ ις ϊλορότητοο» είτε ύπό μορφήν
μειδιάματος, είτε καί γέλω το ; δύναται νά χρωματισθή έπί τού προσώπου τού νοημονεστέρου τών ζώων,
τού κυνός.

Ό Σουλλύ Προυδώμ, ό Γάλλος άκαδημαϊκό;,
ποιητής καί κριτικός προβλέπει ότι κατά τόν εικοστόν
*ιώνα αί γυναίκες θά είναι άσχημοι !
Ό μέγας έχθοός τής γυναικείας καλλονής είναι ή
έλοέν προοδεύουσα βιομηχανία !
«'Ο σάκις—γράφει ό σοφός Γάλλος— έπεσκέπτομαι
'άλην Εύρωπαϊκήν πόλιν, σπουδαΐον κέντρον λίαν
Προηγμένου πολιτισμού, καταλαμβάνομαι ύπδ λύπη;
*αί άθυμίας διά τόν προξενούμενον άφανισμόν τ ή ; καλ
λονής ύπό τ ή ; βιομηχανία;, τ ή ; όσημέραι επιστημονί*ωτέρα; καθιστάμενη;.
Φαίνεται δε ότι ή υλική προαγωγή τού κοινωνιβίου γεννά μόνον τερατώδεις μορφάς, αινιγματώ

• ·
Ό πιστότατο; λοιπόν τών συντρόφων τού άνθρώπου, ό σωτήρ αύτού πολλάκι; καί ό εύεργέτη; δύνατα ι όχι μόνον τό άλγο; καί τόν πόνον καί τήν
λύπην του νά έκφραση εί; πάθημά τ ι τού κυρίου του,
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δεις, ή ασημάντους. Οί ¿φθαλμ.οί είναι καταδικασμένο· ρώς γυναικεία προτερήματα θά ύποτιυ.ώνται περισσό
νά χάσουν άπό καλλιτεχνικής άπόψεως δ ,τ ι αί λοιπαί τερον. ’Εντεύθεν υπάρχει φόβο; ότι εις άπώτερον άλλά
αισθήσεις κερδίζουν εις όλιγώτερον εύγενεϊς ήδονάς. Ή βέβαιον μέλλον ή γυνή θά χάση τά θέλγητρά της,
εφηρμοσμένη μηχανουργική έπετέλεσεν άναμφιβόλ.ως θά καταντήση άσχημος, καί τά εξωτερικά της χαρα
κτηριστικά θά διαφέρουν έπί μάλλον καί μάλλον όλιθαύματα, ά λ λ ’ δ ,τι θαυμάζει τ ις εις τάς μηχανάς δεν
γώτερον τού άρρενος τύπου, σιγά-σιγά δέ καί αί ίδια·,
είναι παρά ή διάστασις καί τό ευφυές τής μορφής, τήν θά προσοικειωθούν μέ τήν νέαν κατάστασιν. Εί; τό έοποίαν έπέβαλλεν άμεσος και καθαρώς υλικός σκοπός. ; πίφοβον λοιπόν αύτό διά τήν γυναίκα μέλλον ότε τά
Ό καλλιτέχνης δέν βλέπει τίποτε σχεδόν εις αύτάς, ! ώραΐα προτερήματα τής καρόίας της δέν θά ευρίσκουν
πλέον άνδρα άρκετά τρυφερόν, αρκετά λεπτόν, αρκετά
καί μισεί τά έ π ’ αυτών κοσμήματα....
εύγενη διά νά τά έκτιμήση,, θέλει άναγκασθή ν ’ άφοV
σιωθή εις τάς κοινωνικά; καί π ο λιτικά ; έπιστήμ.ας, νά
Ή πλαστική καλλονή, δέν άποτελεΐ τό μοναδικόν ! συναγωνίζεται με τούς άρρενας εί; τήν σπουδήν τών
εξωτερικόν θέλγητρον τής γυναικός,τό έρχόμενονείςέπα- νομικών καί τής ιατρικής διά τά διπλώματα καί τά
φήν μέ τη βιομηχανικόν δαιμόνιο-/. Καί έφ ’δσον τούτο στάδια τά ¿ποια νύν κατέχουν εκείνοι.
Ή δη πολλαι γυναίκες απέδειξαν ότι αί διανοητιπροάγεται,τά χαρίεντα χαρακτηριστικά έπί τού προσώ
καί των δυνάμεις δέν είνε ακατάλληλοι δ ι’ αύτάς τάς
που τής γυναικός, εκφραστικά δραστηριότητος άβιάστου,
έπιστήμας. Θά προσαρμοσθούν δέ εις τόν νέον αυτόν
λεπτότητος, γλυκύτητος, τρυφερότητος, όλων έν γ έ- κοινωνικόν ρόλον, καί θά χρησιμοποιήσουν αύτόν νά
νει τών ειδικώς γυναικείων χαρισμάτων, τά όποια δύ- έξαλείφουν ώς αχρήστους πλέον πρός κατάκτησιν συ
ναται νά αίσθα νθή καί έκτιμήση ό άν ήρ, έν ώ έξοχος ζύγου τ ά ; ύπό τής φύσεως τεθείσα; διαφορά; μεταξύ
μόρφωσις άπελέπτυνε τήν φυσικήν τραχύτητα, πάντα τών αισθητικών χαρακτηριστικών τών δύο ούλων.
τα ϋτα τείνουν νά χάσουν τήν δύναμιν τω ν καί τήν α
ΠΑΙΓΝΙΑΙΟΝ Ν00ΜΑΝΤΕΙΑΣ
ξίαν, άναλόγως πρός τήν αύξουσαν πρόοδον τής βιομη
χανίας.
■
Ίοού καί ένα ευμορφον παιγνίοι, μ* τ’ο ϊποίον ήμπορειτε %ά
• *
περνάτε ευχαρίστως τής βραδείες σας.
Ό εκφυλισμός ούτος άπειλεΐ έκ παραλλήλου νά
Ό τ α ν άποφασισθτ, τό παιγνίδι όλοι οί άποτελούνέπιφέρη εκτροπήν εις τάς ροπάς τής γυναικός εις τόν τες τήν συναναστροφήν καθίσματα καθίσματα καί κάκοινωνικόν της ρόλον. Εφόσον τά θέλγητρα, δ ι’ ών θηνται. Ε πίσης άνετον κάθισμα χορηγείται εί; τόν
τήν έπροίκισεν ή φύσις διά τήν διαιώνισιν τού είδους νοομάντιν, ό όποιος υποτίθεται ότι διατελεί έν ήμ·.-εκδιετήρουν τό κράτος των έπί τού άνδρός, ό έρως ήρκει στατική καταστάσει.
Ό λοι λαμβάνουν ακολούθως λωρίδα χάρτου και
νά έξασφαλίση εις αύτάς νικηφόρον ανεξαρτησίαν, κ υ μαλακόν μολυβδοκόνδυλον. Έ καστον δέ παρόν πρόσωριαρχία ισχυρότερα πρός προστασίαν το»ν καί τώ ν γρα πον γράφει έπάνω τό ονομα περίφημου ήρωος ή συγπτών νόμων. Ούτως ή γυνή, μή απασχολούμενη ή γραφέως, μουσικού ή καλλιτέχνου, άνδρός ή γυναικός.
εις τά καθήκοντα, της ώς μητρός, ήδύνατο νά Ευθύς ώς τά ονόματα γ.αφούν τίθενται όλα εντός π ί
παραβλέπη πάν τό άφορών
είτε τήν πολιτικήν λου τόν όποιον κρατείκάποιος, όόποιος ώρίσθη νά
όλα τά
φύλλ.ατού χάρτου.Τότε ό π ίλο ; μέ
είτε τ ά ; έπιστήμας, καί νά περιορισθή εις ραθυμίαν συνά.ζη
* βοηθόν
Λ· Γι' του* νοομαντου,
*
τα' χκρτια\NtfS
ο'.οεται εις *τον
ο*
καί οκνηρίαν εύνόίκωτάτην εις τήν άνάπτυξιν τώ ν
όποιος αμέσως τόν θέτει όπισθεν αύτού έπί τής τραθέλγητρων της.
πέζης ή καθέκλας, ούτως ώστε ό νοομάντις νά μή
*
δύναται νά τά ιδη. Ου.τος τότε κάθεται ανάποδα, καί
*»
Ή γυνή ούτω θά συμμετείχε τών αγαθών τ ;ύ ά ν- κάμνει τόν κοιμισμένο·/, ενώ ό βοηθό; κάμνει 2 — 3
βόλταις ά π ’ εμπρός του. Τότε δέ λαμβάνει ένα φύλδρός χωρίς νά συμμετέχη καί τών πρός άπόκτησίν αυ
λ.ον άπό τό καπέλλο καί τό κρατεί επί της κορυφής
τών κόπων του. Ά/.λά όυστυχώ; διά τήν γυναίκα ή τ ή ; κεφαλής του σφιγκτά, καί αρχίζει νά λέγη.
φυσική τ η ; βασιλεία είνε συντομωτέρα τής ζωής της.
« Ό λ α είνε αόριστα ! Ά ! Τώρα βλέπω . Είνε ένα
Ε ντεύθεν ή ανάγκη τού νά καταστή ικανή ν ’ ά γα πά- πιάνο. Τ ί θεσπεσία μουσική πληροί τήν αίθουσαν. Ό 
Όποια δύναμις ! κ τ λ . κ τλ .
τα ι καί διά τά πνευματικά τ η ; καί ψυχικά πρετερή- ποια μελωδία !
Τότε
ο
βοηθός
εγχειρίζει ε ί; τόν νοομάντιν τό
ματα, ή έπιτυχία τού όποιου έξαρτάται μάλλον έκ
φύλλον, ό οποίο; τό κρατεί εις τάς χείρας του, ένώ ό
τής ήθικήςμορφώσεως τού άνδρός.Καί έφόσεν εύτος δύβοηθός θέτει άλλον φύλλο ν έπί τής κεφαλής του, καί
ναται τόν έρωτά του νά ξεχωρίζη άπό τήν δουλείαν εξακολουθεί κατά τόν αύτόν τρόπον. Είνε πολύ φυσι
τών αισθήσεων, τοσούτον ή επιτυχία τής γυναικός είνε κόν ότι διά τήν περίστασιν θά ύπάρχη μεγάλη ζήτησις ονομάτων στρατιωτικών καί ναυτικών ήρώων. Έν
μεγαλειτέρα.
τούτοι; ό νοομάντης ουδέποτε σχεδόν σφάλλει, καί
• ·
πάντοτε σχεδόν λέγει τι τόσον κατάλληλον καί εύκαι
Κατά τόν μεσαιώνα ότε έπιστήμαι σχεδόν δέν ύ- ρον, ώστε ό καθείς γνωρίζει ποίον είνε τό μαντευόμεφίσταντο καί βιομηχανία δέν υπήρχεν, ό έν Ευρώπη νον. προτού δοθή τό φύλλον ε·; αύτόν διά νά διαβάση
ίππετισμός είχε δημιουργήσει ένα ιδεώδη έρωτα, κα τήν λέξιν. Έ να ; ευφυής άνθρωπο; δύναται ούτω νά.
θαρά; πνευματικής ύφής, έρωτα θυσιών καί άφοσι«'»- κάμη θαυμάσια, καί νά κάμη τού; μή γνωρίζοντας τό
παιγνίδιον νά έςίστανται. Ό λοι εννοείται επιτηρούν
σεων.
τόν βοηθόν, διά νά βεβαιούνται ό π δέν λέγει τίποτε
*
εις τόν νοομάντιν.
*·
Τό πρώτον έπί τή ; κεφαλής τιθε’μενον φύλλον, δεν
Αληθώς ό έρως τότε δέν ήτο ή αληθής λατρεία
είνε
καί το πρώτον, έ φ ’ ού δίδεται ή άπάντησις. Μία
άπονεμομένη πρός τήν εξωτερικήν μορφήν ώ ; τής ψυ
οίαοήποτε
άπάντησις δίδεται έπί έρωτήσεως μή τεθείχής έκφρασις. Κ α τ’ έκείνους τούς χρόνους ή πλαστική
σης, ούτω δέ ό νοομάντις μένει έλεύθερος ν ’ άρχίση
καλλονή, ύπό τήν επήρειαν τής χριστιανικής αρετή, έπί τής αληθούς* έρωτήσεως, όταν λάβη τό πρώτον
ήτο δευτερεύων παράγων τού έρωτος. Ή ανθρώπινη φύλλον μέ τ ’ όνομά το ν. Έ άν αίφνης ή πρώτη του
μορφή απλώς απετέλει τήν διαφανή φυλακήν τής ψ υ άπάντησις ήτο Παδερεβσκης λαμβάνει τό φύλλον έ φ ’
χής. Σήμερον όλως τό εναντίον συμβαίνει. Ό γάμος ού είδε τήν γραμμήν «Γλάδστων» καί άναγινώσκει
δέν είνε σήμερον παρά προικοθηρία, καί εφόσον αύτη «Γ λάδστω ν» καί ούτω καθεξής.
Λ έγεται ότι διά τούς πρώτην φοράν βλέποντας
θ ’ αύξάντ, ένεκα τώ ν απαιτήσεων τής πολυτελείας καί
έκτελούμενον τό παιγνίδιον καί έκτελούμενον καλώς,
τού λοιπού κοινωνικού βίου, έπί τοσούτον τά καθα παρέχει μέγα ενδιαφέρον.
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Ένδυμασίa i ιπποδρομίων έκ μαύρου έριούχου. Τό
έμπροσθεν καί όπισθεν σχηματίζει άνακόρμιον' a 5
μπάσκα /.al τουνίκα. 'Γό άνω κορμιού κλείε·, εις το
π λ ά γ ι και γαρνίρεται μέ φεστόνι εκ γαλονίων καί μέ
πλισέ εκ μαύρης μεταξωτής μουσελίνας, ρέλιαρισμένο
μέ στενή λευκή δαντέλλα. Ή τουνίκα σηκώνεται εϊ;
τό π λά γ ι. Γαρνίρεται μέ π λα τύ άντρενζέ έκ γκιπούρ.
Ή εσωτερική φούστα έκ μεταξωτού χρώματος βυσσινί. Κραβάτα καί περιλαίμιου όμοιου χρώματος. Μα
νίκια στενά με μουσσελίνα καί οαντελλα στενή. Ά πλικάρονται κομμάτια οαντελλα γκιπούρ εις τό κάτω
μέρος τώ ν μανικίων. Καπέλλο ψάθινο, γαρνίρεται. 'Εν
δυμασία ε ; 'Ινδικού φουλαριού. Ή φούστα σηκώνεται
εις τό π λά γι καί κουμβώνει μέ τρία κουμβιά έκ κρυστάλλου.
*
*♦
Φοδράρεται με ταφτά χρώματος βιολέ καί
τριγυρισρΒίνο έκ ρωσσικής οαντελλα;. Τό άνακόρμιον
δραπάρεται εις τό π λ ά γ ι, καί π λα τύ έμπρός, φοδράρε
ται μέ ταφτά βιολή καί σηκώνεται με αίαν περήνην
κρυσταλλίνην. Περιλαίμιου εκ λευκή; μουσσελίνας. ■
Μανίκια στενά, γαρνιρισμένα έκ ρωσσικής γκιπούρ. :
Ή ζώνη έκ ταφτά ρεολε. Καπέλλο ψάθινο χρώματος
βιολέ, γαρνίρεται μέ ρούς σού καί τούλι καβώς
καί γυρισμένα πτερά.
*
• ·

'Ενδυμασία εσπερίδος ή γεύματος. Ή φούστα
πλισέ έκ λευκής μουσσελίνας· έσωτερικώς φούστα τριαν- |
ταφυλλιά έξ ατλαζιού- γαρνίρεται με φραμπαλάδες
πλισσέ καί εις τό άκρον μέ ρους έκ μουσελίνας καί
άνΟοδεσμ.ών έκ ρόδων χρώματος τριανταφυλλί. Ά νω κόρμιον βλούζ ώ : ή φούστα καί με μουλερό έκ κεν- (
τημένη; οαντελλα; μέ πανέλα. Μανίκια έκ λευκής
μουσσελίνης μακρυά. Περιλαίμιου έκ λευκής μουσσελίνης.
*·
Ενδυμασία έκ μεταξωτού μπρεσί χρώματος ούρανί. Ή φούστα γαρνίρεται ο ι’ ενός φραμπαλά. Εις
τό άνω μέρος άντρενζά έκ γκιπούρ μέ δύο στενά βελουδάκια μαύρα. Τό άνωκόρμιον βλουζε έμπροσθεν
γαρνίρεται μέ τό ίδιο άντρεντέ· πλαστρόν έκ μεταξω τού πεκινέ μαύρου καί άσπρου. Όμ.οιον περιλαίμιου.
Μανίκια στενά από μωροσί.
· .
• *Ψ
Ενδυμασία εσπερίδος έκ βενετικής δαντέλλας. Ή
εσωτερική φούστα έκ κίτρινου άτλαζίνου μέ φραμπα
λ ά , πλισέ από κρεπ τών ’Ινδιών μπουγιονέ έκ κιτρίνης μουσελίνας. Τό άνωκόρμιον σχηματίζει μπολερό.
*
• ·
Ντεκολτέ έκ βενετικής οαντελλα:' γαρνίρεται έκ
διπλής μ-περζας άπό κίτρινο κρέπ τών ’Ινδιών, ρελιαρισμεναις μ.έ μπουγιονέ έκ μουσελίνας καί οαντελλα;
πού περιτριγυρίζουν τό ντεκολτέ. Μανίκια έκ βενετι
κής δαντέλλ.ας. Ζώνη καί περιλαίμιου έκ βελούδου
χρώματος παγωνιού.

