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ΓΡΑΦΕΙΟ» ¿ΙΕΥθΥΝΣΕΩϊ 
34 Οδος Φιλλελη’νων 34 

’Απέναντι Ά γγλ . έχχλησίας

Γ ρ α φ ε ΐο ν  ανοιχτόν καθ' 
έχάστην από 10—12 π. μ.

? Πάσα παρατήρησις επί της , 
αποστολής του φύλλου γίνε
ται δεκτή μόνον εντός ΟΚΤΩ 
ημερών.

Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ι Α Ι Α

Σ Υ Ν Τ Λ Σ Σ Ο Μ Ε Ν Η  ΤΠΟ Κ Ύ ΡΙΩ Ν  

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ?
, Κ α λ λ ι ρ ρ ο η  Π α ρ ρ ε ν  ϊ

■    χ * ζ  4
Σ ίν ν δ ρ ο μ π τα ι έ γ γ ρ ά φ ο ν τ α ι  ε ίς  τ ό  Γ ρ α φ ε ΐ ο ν  τ η ς

Έ φ η μ ,ε ρ κ ? ο ς  τω ν  Μ Λ^οεώ ν
*αΙ παρά τοΐς Β ιβ λ ιο π ω λ ε ίο ις  Β ίλμ,περγ καί “ "Εστίας

Η :
Διά τά ανυπόγραφα άρθρα I

ευθύνε·ρ'ν' ~  ----  -·’ -·"·■■
Κυρία
ευθύνεται η συντάχτις αύτών . 

ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΑΡΡΕΝ.

Έ ν  τ φ  Έ ξ ω τ ε ρ ικ φ  δ έ  π α ρ ' Ιίτιαόχ  τ ο ις  
ά ν τ ιπ ρ ο ό ώ π ο ις  'τ ιμ ώ ν.

<ν _  Σ ώ μ ατα  πλήρη του α ' ,  β ' ,  γ ' ,  δ ' καί ε '  έτους εύρ ίσκοντα ι παρ ’ ήμ ϊν 
ρ™ κα ί παρ ’ άπασ ι τοΤς άντιπροσώ ποις ήυιών.

Τα πεμπόμενα ήμιν χειρό
γραφα ή δημοσιευόμενα ή μή 

! δέν ¿πιστρεφονται. — ’Ανυ- I 
I πόγραφα καί μή δηλουντα .
την διαμονήν ^τής άποστελ- 

) λούσης δέν είναι δεκτά — 
Πασα αγγελία άφορώσα εις , 
τάς Κυρίας γίνεται δεκτή.

Αί μεταβάλλουσαι διεύθυν- 
σιν οφείλουσι ν ’ άποστέλλιοσι 

) γραμματόσημον 50 λεπτών 
πρός ¿κτύπωσιν νέας ταινίας.

ΠΕ ΡΙ ΕΧΟΜΕ* Λ
Επικλησις τής Α. Β· Τ . τής Ήγεμονίδος Σοφίας πρός τάς Έ λληνίδας.— 

Ολαι μας υπό τήν ΓΥ*ψηλήν αρχηγίαν Της. — Τό καθήκον (ε’κ του Γαλλικού, 
υπο κ. Μαριάνθης Ήλιοπούλου). — Αί γυναίκες των ’Αθηνών κρινόμεναι παρά 
τού κ. Θ. Βοιιτάοη.— Τινά έκ τών παρά τον ’Τστρον, υπό Άτθίδος.— Διατί 
θ’, κύνες γαυγιζουσιν όταν είναι σελήνη.— Κρόμμυον. 'Ιδιότητες αυτού (υπό 
Ελένης χ. Γεωργιάδου). — Λόγος κ. Θ. Δηλιγιάννη. — Θέατρον.— Ά ντιχο - 

λεοικα μέτρα. — Αλληλογραφία. — Ειδοποιήσεις. — Έ πιφυλλίς.

Τ ά  γ ρ α φ ε ί α  τ η ς  «  Έ φ η ι ι ε ρ ί δ ο ς  τ ώ ν  Κ υ ρ ι ώ ν »  μ ε τ ε -  

κ ο μ ι σ θ η α α ν  α π ό  1 η ς  Σ ε π τ ε μ β ρ ί ο υ  ε ί ς  τ η ν  ε π ί  τ η ς  

ο δ ο ύ  Φ ι λ ε λ λ ή ν ω ν  ά ρ ι θ .  3 4  ο ι κ ί α ν  α π έ ν α ν τ ι  τ ή ς  ’Α γ 

γ λ ι κ ή ς  ’Ε κ κ λ η σ ί α ς .  Π α ο α κ α λ ο ΰ ν τ α ι  δ έ  α ί  κ .  κ .  σ υ ν -  

δ ρ ο μ ή τ ρ ι α ι  α ύ τ η ς ,  α ί  ά λ λ ά ξ α σ α ι  έ π ί σ η ς  δ ι ε ύ θ υ ν σ η ν ,  

ν ά  ά ν α γ γ ε ί λ ω σ ι ν  ε γ κ α ί ρ ω ς  τ ο ύ τ ο ,  δ π ω ς  μ ή  έ π έ λ θ η  

α τ α ξ ί α  τ ι ς  π ε ρ ί  τ ή ν  δ ι α ν ο μ ή ν  τ ο ύ  φ ύ λ λ ο υ .

Ε Π Ι Κ Λ Η Σ Ι Σ  Π Ρ Ο Σ  Τ Α Σ  Έ Λ Λ Η Ν ΙΑ Α Σ
ΤΗΣ Α. Β. Υ .  Τ Η Σ  Η Γ Ε Μ Ο Ν Ι Δ Ο Σ  Σ Ο Φ Ι Α Σ

Η Α . Β. 1 .  ή πριγκιπισσα Σοφία προβλέπουσα ότι, εάν 
·*νσκγ-,ψγι καί εις την πόλιν ήμών ή ήδη πολλάς άλλας χώρας 
μκστιζουσα επιδημία, έκ τώ ν πρώτων αναγκών θά ήναι ή 
προμήθεια κλινοστρωμνών καί άσπρορρούχων εις τούς άπό- 
^ους, έ,έφρασε την ευχήν δπως, εί δυνατόν, έκαστη τών οίκο- 

. δεσποινών της πόλεως ημών συντελέση, ϊνα παρασκευασθώσιν 
από τούδε έν ησυχία όσον τό δυνατόν πλείονα το ιαύτα  και 

,^ώσιν έτοιμα έν πρώτη ανάγκη. Έ άν δέ διά τών μέτρων,άτινα  
ληφθήσονται υπό της ’Αρχής καί υπό τώ ν πολιτών πάντων, 

ί<ρυλάξη ήμας ό "Υψ ιστός της δοκιμασίας τα ύτη ς, δυνανται 
τ *υτα ούχ ηττον νά χρησιμεύσωσι καί είς άλλους κοινωφελείς

σκοπούς, διανεμόμενα κατά  την ανάγκην είτε είς νοσοκομεία, 
ει'τε είς ένδεεϊς.

Ούτως όσαι τών εν Αθήναις οίκοδεσποινών προαιρούνται νά 
συντρέξωσι διά της ερ γασ ία ς  αύτών καί τών οικείων καί φ ί
λων καί συγγενών η δ ι ’ άποστο.Ιης υφασμ άτω ν  χρησίμων η 
χ ρ η μ ά τω ν  είς τόν σκοπόν τούτον, ύπέρ τού όποιου ή Α υτής  

1 ψηλότης έχει απόφασιν νά καταβάλη πάσαν μέριμναν καί 
συνδρομήν καί προστασίαν, δυνανται νά άνακοινώσωσι την πρό- 
θεσιν αύτών ταύτην δ ι’ επιστολής η διά λόγου είς την Α ύτης  
'Υψηλότητα διά της παρά τη  Α . Υ. επιτίμου δεσποινίδος κ. 
Βάσσου.

Τ Α Χ Θ Η Μ Ε Ν  Π Ι Ο  Τ Η Ν  Γ Ψ Η Λ Η Ν  Α Ρ Χ Η Γ ΙΑ Ν  Τ Η Σ
Τίς τών άνχγνωστριών μας άναγινώσκουσχ τήν άνω δημο- 

σιευομένην επικλτπσιν τής Α . Β. 1 ψηλότητος τή ς ήγεμονίδος 
^οφιας δεν θά συγκιντ)θή και δεν θά <7τεύστ) πάραυτα. είς έπ ι- 
τέλεσιν του εύγενους και ωραίου καθήκοντος τής φιλανθρωπίας, 
τασσόμενη υπό την σημαίαν της μελλούσης βασιλίσσης μας;

Τό πεδίον της τ ιμής, τό πεδίον του άγώνος καί τών μ α 
χών διά την γυναίκα είναι ή φιλανθρωπία.

"Οπου αίμα ανθρώπινον χύνεται, όπου τά  στοιχεία της φ ύ -  
σεως έζεγηρονται,τυφλώς την ζωην τού ανθρώπου έπιβουλευό- 
μενα, όπου νόσοι καί έπιδημίαι καί θάνατοι διασπείρουσι τόν
πανικόν, ή γυνή ή ασθενής, ή γυνή ή νευροπαθής, ή γυνή ή
ευαίσθητος, ανδριζομένη προσέρχεται πρώτη άντιλήπτωρ καί 
βοηθός, αψηφούσα προφανή τής ζωής της κίνδυνον, ϊνα έπου- 
λώση πληγάς, ϊνα χύση βάλσαμο* παραμυθίας είς καρδίας 
άπελπιδας, ϊνα προστατευση, παρηγόρηση, ένθαρρύνη τούς 
πάσχοντας αδελφούς της. I

Είς τόν έντιμον τούτον καί εύγενή αγώνα οδηγεί έπί σειράς
έτών ήδη τάς Έ λληνίδας ή σεπτή βασίλισσά μας, ακάματος 
αυτη και ήρωΐκη όντως &ρ;£Τ)γός καί πρωταγωνίστρια.

#
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Τό έργον της τούτο φαίνεται ποθούσα νά συνέχιση ή νεαρά 
του διαδόχου σύζυγος, ταχθείσα παρά τό πλευρόν της Υ ψηλής  
μητρός Της έν τη  έξασκήσει τών φιλανθρωπικών έργων, σήμε
ρον δέ καί την πρωτοβουλίαν άνχλαμβάνουσα εις τον κατά  τής  
έπικειμένης κχί άπειλούσης ήμάς αγώνα τής χολέρας.

Πρέπει νά προλάβωμεν τό κχκόν, νά προπαρασκευασθώμεν, 
νά μεριμνήσωμεν περί των δυστυχών, μεταξύ των οποίων τόσχ 
πανταχοΰ αριθμεί ή χολε'ρχ θύματα, μάς έλεγεν ή σεπτή Ή - 
γεμονίς, επί το ύτφ  μετακχλεσαμένη ήμχς πλησίον Της. Πόσον 
ή φωνή Της μάς έφχίνετο μελωδικωτέρχ, ή έκφρχσις του προ
σώπου Της αληθώς αγγελική, τό βλέμμα Της μχγικόν, ότχν 
μέ πόνον μητρός ποονοούσης φιλοστόργως διά τά  τέκνα της 
έπρόφερε τάς λέξεις τχ ύτχς; Ή  χί'γλη τής φιλανθρωπίας, τής  
αγάπης, τής συμπχθείχς, τής στοργής προς τον ύπό τοιούτου 
κινδύνου έπχπειλούμενον λχόν της, πρός τούς δυστυχείς, πρός 
τούς αποκλήρους τής τύχης, άγνοώ όποιον γόητρον, όποίχν 
χάριν άκχτχνίκητον προσέδιδεν εις την φυσιογνωμίχν Της.

Ένομίσχμεν ότι έδικαιούμεθα νχ την βεβαιώσωμεν έξ όνό- 
μχτος πχσών τών Έ λληνίδων, ότι ύπό την σημχίχν της κχί 
χί πτωχότερχι κχί χί άσθενέστεραι έξ ήμών θα, έπετέλουν 
θχύμχτχ έν τ φ  εύγενεϊ τής φιλχνθρωπίχς σταδ ίφ . Ό χι μόνον 
χί έν Ά θήνχ ις Έ λληνίδες,Ύ ψηλοτάτη , τή  ε’ίπομ.εν, άλλά κχί 
χί έν τχ ίς  έπχρχίχς κχί έν τ φ  έξωτερικφ ε’ίμεθχ βέβαιαι ότι 
θά ένεργήσωσιν έράνους, θά έργχσθώσι μετά σπουδής, θά πρά- 
ξωσιν ότι δυνηθώσιν, όπως άντχποκριθώσιν εις τχς περί τών 
φιλχνθρωπικών αισθημάτων των προσδοκίχς Σ ας.

Δέν αμφιβάλλω  περί τής χύτχπχρνήσεως κχί του ζήλου 
τών Έ λληνίδων μχς, μχς είπε. Είξεύρετε ότι εις τή/ έξ άδελ- 
φών νοσοκόμων αποστολήν, ήν ή μήτηρ μου ένήργησεν εις 
Άμβοΰργον, ή μ ίχ  κχί μόνη Έ λληνίς, ή εις τχ  έκεί νοσοκο- 
μεϊχ κχτχρτιζομένη κ. Ψ αρά, προσηνέχθη νά λάβη μέρος, κχί 
ότι σήμερον αληθής άγγελος χύτχπχρνήσεως κχί χγχπης πρός 
τον πλησίον περιθάλπει τούς έν τοϊς νοσοκομείοις του ’Αμβούρ
γου χολεριώντχς ;

Μετχ πόσης ύπερηφχνείχς πχτριω τικής, μετχ  πόσης χ α 
ράς, μετχ πόσου ένθουσιχσμοΰ ή εύγενής θυγάτηρ του φιλχν- 
θρωποτάτου κχί άτυχους Αύτοκράτορος Φρειδερίκου έπλεξε 
τον πχνηγυρικον της Ελληνιδος Αδελφής του Ελέους. Πο- 
σον χγνήν τήν πρός τήν πχτρίδχ, τήν πρός τήν Ε λλά δ α  ά γά -  
πην δέν φχίνοντχι περικλείοντχ τχ  άβρά της στήθη ! Κ χί πόσχ 
ό άκρχιφνής πχτριωτισμός της θχ ήδύνχτο νχ διδάξη εις πολ- 
λάς έκ τών ήμετέρων !

Ά ς  ένωθώμεν, χς χδελφωθώμεν όλχι ήμεϊς έν τή  παρούση 
περιστάσει κχί χς τχχθώμεν ύπό τήν σημχίχν τής φιλχνθρω- 
πίχς κχί τού έλέους, ήν χί χβραί χεϊρές της ύπέρ τών άπο- 
κλήρων τής τύχης ύψωσχν.

Ή  «Έ φημερίς τών Κυριών» τίθετχ ι εύχχρίστως εις τήν 
διάθεσιν τών κ. κ. χνχγνωστριών της, τών έν τχ ίς έπχρχίχις 
ιδία κχί έν τώ  έξωτερικφ, πρόθυμος νχ χρησιμεύση ώς δργα- 
νον συνενοήσεως έν τ φ  εύγενεί χγώνι, όν γυνή ύψίστην έν τή  
κοινωνία αχς κχτέχουσχ θέσιν διχ γυνχικών κχί πάλιν άνχ- 
λχμβάνει κχτχ του σύμ'πχντχ τόν Ε λληνισμόν απειλούντο ς 
κινδύνου.

Τ Ο  Κ Α Θ Η Κ Ο Ν
Άνεγείρουσι μετχ θορύβου κχί έπιδείξεως αγάλμ ατα  εις πά- 

σχν δόξχν. Α ί έλάχιστχι τών πόλεων έπιζητοΰσιν άπλήστως· 
ποίχι έξοχότητες κατά  τό μάλλον κχί ήττον ένδοξοι έγεννή- 
θησχν ύπό τόν ούρχνών τω ν, κχί πχρευθύς τό μάρμχρον ή ό· 
χχλκός έπεξεργχζόμενος ύψοϋτχι εις διχιώνισιν τής άνχμνήσεως 
τχύτης. Αόγοι πχνηγυρικοί έκφωνοΰντχι κχί οί τχξειδιώ τχε 
συνωθοΰνται από τχ  περίχωρχ, ϊνχ πχρευρεθώσιν εις την τελε
τήν τώ ν έγκχινίων.

Ούδείς ύπάρχει λόγος μομφής κατά  τής άποθεώσεως τχ ύ 
της τώ ν θνητών. Τό κχλόν είναι πολύ σπάνιον εις τόν χίώνχ 
τούτον του εγωισμού, ώστε νχ μή άνταμοίβηται οσάκις συνχν- 
τχ τχ ι. Ά λ λ ’ εύρίσκω ότι συνεχώς συμβχίνει νχ πχρχγκωνίζη- 
τχ ι ή χληθής άξ ίχ , ή χληθής χφοσίωσις, ό απλούς τέλος πλήν 

ειλικρινής ήρωϊσμός.
Α ί σκέψεις χύτχ ι μοί έρχοντχι συνεχέστερον εις τόν νουν, 

άφότου έσχον τήν εύκχιρίχν νχ πχρχστώ μάρτυς πράξεως 
ύπερχνθρώπου, ή τ ις  έν τούτοις θχ μείνγι πάντοτε αφανής κχί 
άγνωστος.

*Ήμην εις ΗοηΙΙθίιι· κχτχ τήν διάρκειχν τώ ν τελευτχίων  
κχτχιγίδων κχί τρικυμιών, χίτινες ήρήμωσχν σχεδόν τ ά  π α -  
ράλιχ τής Νορμχνδίχς. Ή  μεγαλοπρεπής οργή του ’Ωκεανού 
μέ προσείλκυσε πάντοτε, κχί ευρίσκω ότι πρό του θεχμχτος 
τούτου ό άνθρωπος εύρίσκετχι μάλλον συγκεκινημένος ή πρό 
όλων τών δρχμάτων, ά τινα  ή ανθρώπινη μεγχλοφυίχ έπενόη- 
σεν. Ά κούω ν, ώς λέγει ό Βίκτωρ Ούγκώ, τόν Βορράν φυσώντχ  
τήν σάλπιγγά του, έσκέφθην νχ ύπάγω νχ ίδω τήν θάλχσσχν 
τήν χληθή, τήν φυσικήν, τήν άκχτχνίκητον.

Έ ξέλεξχ λοιπόν τήν ΗοηίΙβίΐΓ, θχυμχσίχν πολίχνην, δε- 
σπόζουσχν ύπερηφάνως του Ωκεανού, περικλειουσχν χριστουρ— 
γήμ χτχ  αρχιτεκτονικής, κχι εν η ευρίσκει τ ις  χληθείς νχυτχς
τών πχλχιών κχιρών.

Δέν ήθέλησχ νχ κχτέλθω εις τό ζενοδοχείον, κχι χπο τής 
έσπέρχς τής χφίξεώς μου έκρουσχ τήν θύρχν πτωχικού οίκί- 
σκου άλιέως, έν φ  ένθυμούμην ότι τό πχρελθόν έτος είχον πιει 
κίχθον πχχυτάτου κχί χγνοτχτου γάλχκτος.

Ή πορείχ μου κχτχ τήν νυκτερινήν τχύτην ώρχν άπό τού 
σταθμού μέχρι τής οικίας τχ ύτης μοί άφήκεν άνεξιτήλους άνα- 
μνήσεις. Έ βλεπον έν τώ  μχύρω τής νυκτός σκότει τά  κύματα  
ύψούμενχ εις ύψος καταπληκτικόν καί καλυπτόμενα ύπό λευ
κού καί λάμποντος άφροΰ, καταπ ίπτοντχ  δέ μεθ’ όρμής, ώς 
ζητουντα νχ κχτχβροχθισωσι το πάν.

Τέλος έφθασχ εις τά πτωχικόν άσυλον, ύπό τήν στέγην τού 
όποιου έζήτουν νά διχνυκτερεύσω. Ή οικοδέσποινα, νεαρά 
Νορμχνδή, μέ ήτένιζε μετ’ ένδιχφέροντος. Εις τό μέγχ δω μά- 
τιόν της, όπερ έχρησίμευε κχί ώς αίθουσα συγχρόνως και ήτις  
έφωτίζετο από έν μόνον κηρίον, έβλεπον τούς δύο οφθαλμούς 
της άποδίδοντας άστραπάς νεότητος καί ζωής. Ο σύζυγός 
της έκάθητο πλησίον της έπιδιορθών τχ  δικτυχ του.

*Ητο άνήρ γιγχντίου αναστήματος, μέ οφθαλμούς σπινθη- 
ροβολοΰντας ύπό πυκνάς ύποξάνθους όφρΰς, ένώ έφ ’ όλης τή ί  
φυσιογνωμίας του άντενάκ.λα άπειρος καλωσυντ^ και επιείκειά*

Καλώς ώρίσχτε, μοί ειπεν, έγειρόμενος. Έ δώ είνχί τ ις  α
σφαλέστερος ή έπί τής χγρίχς θαλάσσης, ή όποίχ μυκάτχ ι έκει 
κάτω. Κχθήσετε, κύριε, έως ότου ή γυναίκα μου σάς ΐτο ι-
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•μάστ, τ ι νχ φάγητε καί κλίνην ΐνχ κοιμηθήτε- Μήπως είσθε 
■μηχανικός καί άναγκάζεσθε νχ διατρέχητε τά ς  άκτάς μας μέ 
τόν άποτρόπαιον αύτόν καιρόν;

Ό χ ι, άπεκρίθην. Έρχομαι απλώς έδώ δι’ εύχχρίστησίν μου. 
Διά νά ί'δω τήν θάλασσαν.

Έ χετε δίκαιον, άπεκρίθη ό ναύτης. Ε ίναι τόσον ώραία,όταν  
είναι θυμωμένη, ώστε καί έγώ έτσι τήν λατρεύω , όπως είναι 
(τήμερον.

Έν τώ  μεταξύ ό δείπνος μου έξ άρτου, τυρού καί ολίγου
χοιρομηρίου είχεν έτοίμασθή καί οί οίκοδεσπόται μου μέ έκα-
λονύκτισαν, άφού μέ ώδήγησαν εις τό μοναδικόν άνώγειον δω-
μάτιον, έν ω μοί είχον ετοιμάσει τήν κλίνην μου.

*
* *

Δέν ειξεύρω, έάν είχε παρέλθει πολλή ώρα, χφ ’ ής στιγμής 
είχον κατακλιθή, ότχν ήκουσχ κάτωθεν τού δωματίου μου 
φωνάς, στεναγμούς, λυγμούς. Κ α τ ’ αρχάς ένόμισα ότι ώνει- 
ρευόμην, ά λ λ ’ ότε αί φωναί έδιπλασιάσθησαν κχί οί θρήνοι ή -  
κούοντο εύκρινέστερον, τότε έπήδησα τής κλίνης μου, γυμνό- 
πους δέ κχί έπί τού άκρου τών δακτύλων βαδίζων ήρχισχ νχ 
χατέρχωμχι τήν κλίμακα.

Αίφνης διέκρινχ έν τώ  μέσω τού δαψατίου, έν ω πρό ολίγου 
είχον δειπνήσει, τόν γενναίον ναύτην, τόν φιλοξενούντα με. Τα 
χαρακτηριστικά τού προσώπου του ήσαν ήλλοιωμένα. ’Οργή 
•φρικώδης έφαίνετο συγκλονίζουσα τά  στήθη του. Διά τής άρι- 
στεράς χειρός έκράτει άνοικτήν τήν θύραν ιματιοθήκης έκτι- 
σμένης έπί τού τοίχου, τήν δέ δεξιάν είχεν ύψώσει μέ συνε- 
σφιγμένην τήν πυγμήν εις σημεϊον απειλής. Θα τόν φονεύσω! 
ελεγεν. Α !  μέ ήπάτας λοιπόν άθλίχ  ! μέ αύτόν τόν παιδικόν 
μου φίλον, τόν οποίον μισώ σήμερον μέ όλην τήν δύνχμιν τής 
ψυχής μου. "Ω ! νχ ί] θά τόν φονεύσω έδώ . . . τώρα . . . 
αμέσως ώς σκύλλον.

Φόνευσε έμέ, είπεν έκείνη. Έ γώ  είμαι ή ένοχος. Ά λ λ ’ έάν 
φονεύσχις αυτόν θά ήσαι άνανδρος, διότι δέν δύνχτχι νά ύπε_ 
ρασπισθή ! . . .

Ό  ναύτης κατεβίβχσεν χποτόμως τήν χεΐρχ. ’Έ χεις δ ί
καιον, είπε. Π ταίω έγώ, όστις ένώ είξευρον ότι τόν ήγάπας, 
έπέμεινχ νά σέ νυμφευθώ. Δέν δύναμ.αι νχ τόν φονεύσω, οΰτω  
ανυπεράσπιστον. Αύτό θά ήτο αληθώς άνανδρον. Ά ς  φύγη 
λοιπον αμέσως. Νχ μή τόν συναντήσω όμως ποτέ πλέον ούτε 
έδώ, ούτε εις τά  πέριξ.

Μετχ τάς λέξεις τχ ύτχ ς  είδον άνδρχ έξερχόμενον τής ιμ α
τιοθήκης καί άναχωροΰντα κατεσπευσμένως.

Η Ιωάννα έγίνωσκε καλώς τόν χαρακτήρα τού συζύγου 
της. Η λέξις θά ήτο άνανδρον νχ τόν φονεύσης, άφώπλισε 
πχρευθύς τήν χεϊρά του.

Επανήλθον συγκεκινημένος έκ τής διαδραματισθείσης έκεί, 
προ τών οφθαλμών μου σκηνής, ό θόρυβος δέ τών έπί τών 
βράχων συγκρουομένων κυμάτων μοί έπανέφερε τόν ύπνον βαθ
μηδόν κχί κ α τ ’ ολίγον. Τήν έπχύριον άνοίξας τούς οφθαλμούς 
Εξεπλάγην εύρεθείς εις τό γυμνόν έκεΐνο πάσης διχκοσμήσεως 
δωμχτιον. Έ π ί τού άπέναντι τής κλίνης μου τοίχου ύπήρχε 
*νηρτημένον ωοειδές πλαίσιον, έν τ φ  μέσφ τού όποιου έλαμπε 
χρυσοΰν [¿ετχλλιον. ανεγνωσχ ύπ1 αύτο τό δνορίιχ
του οικοδεσπότου ¡/.ου Διονυσίου Ρολάν, ώς ναυαγοσωττίρος, 
ένεδύθην ταχέως καί κατήλθον τήν κλίμακα, φέρων μ ε τ ’ έμοΰ 

Την χρωμχτ. ινακίδα κχί τούς χ·ω στήράς μου. Συνάντησα

την Νορμανδήν, ήτις  μοί έφάνη ώχροτέρχ τής προηγουμένης 
ήμέρας, πλήν ήσυχος καί αποφασιστική. Μοί είπε περί τού 
συζύγου της ότι ήτο αρχηγός τής προστατευτικής εταιρίας 
τών ναυαγών καί ότι τό μετάλλιον, όπερ είδον είχε κερδίσει, 
άφού έπί ΐδ ίφ  κινδύνφ έσωσεν εις πολλούς τήν ζωήν.

Έ ξήλθον καί διηυθύνθην πρός τούς παρόχθιους βράχους μέ 
τήν έλπίδα ότι ήθελον κατορθώσει να σχεδιάσω σκαρίφημά τ ι  
τής τρικυμιώδους έκείνης θαλάσσης. Ά λ λ ’ ό τρελλός άνεμος 
μέ ήμπόδισε νά έπιληφθώ καν τού έργου, καί πρό τής θαλασ- 
σίας έκείνης μανίας, προ τού καταπλήττοντος έκείνου όγκου 
τού όρμητικώς έκχυνομένου ύδατος, ήσθανόμην τήν σμικρό- 
τη τα  κχί άδυναμίαν μου. *Ητο πολύ ώραίον, πολύ καταπλη
κτικόν, αληθώς, τό θέαμα έκείνο, καί έν θαυμασμφ έζή
τουν νά άνακαλύψω τήν ύπεράνθρωπον δύναμιν, ήτις μετά  
τόσης ορμής ύπήγειρε τά  τρομερά έκεϊνα θαλάσσια βουνά καί 
τά  έκαμνε νχ έπαναπίπτωσιν εις απειροπληθείς καί ορμητικούς 
καταρράκτας. Τά θέαμα ήτο όντως, καταπληκτικώς ώραίον. 
ό φαιός δέ καί μελχγχολικός ουρανός προσέδιδεν εις τό έπ ιβάλ- 
λον τούτο μεγαλεϊον τόνον ήρέμου μελαγχολίας.

Α ίφνης, έκεί, κάτωθεν έμοΰ άκούω σπαρακτικής κραυγάς. 
Λέμβος είχε φανή μακρόθεν, παλαίουσα τόν ύστατον κατά  
τών κυμάτων άγώνα. Είξεύρετε ποϊος είναι έντός αυτής ήρώ - 
τησα τούς άλιείς, οϊτινες είχον συναθροισθή μετά τών γυνα ι
κών καί παιδ ιώ ν, καί παρηκολούθουν τήν πάλην έναγωνίως.

Είναι χαμένος ! μοί άπήντησαν, έκτός έάν ριφθή ή λέμβος 
τής σωτηρίας, καί έάν ά Ρολάν άναλάβη νά τόν σώση. Έ τρ ε-  
ξαν τότε νά ειδοποιήσουν τόν οικοδεσπότην μου, όστις τούς 
ήκολούθησε σπεύδων καί έν τή διά παρομοίας περιστάσεις στο
λή  του. Οί χαρακτήρες τού προσώπου του έφαίνοντο σκληροί 
καί σοβαροί συγχρόνως, καθ’ ον χρόνον έδιδε δ ιαταγάς, όπως 
ή ναυαγοσώτειρα λέμβος ριφθή εις τήν θάλασσαν. Έ ντός δευ
τερολέπτων TtvdW ή λέμβος είχεν έτοίμασθή, ούδείς όμως άπε- 
φάσιζε νά έκθέση τήν ζωήν του εις κίνδυνον, άψηφών τήν μ α ι-  
νομένην θάλασσαν.

Έ άν κανείς άπό σας δέν μέ άκολουθήσν), αναχωρώ μόνος 
μου, είπεν ό Ρολάν. Έ νφ  έλεγε τάς λέξεις τα ύτα ς , χωρικός 
τις  παρατηρών διά τηλεσκοπίου τήν κχταποντιζομένην λέμβον, 
άνέκραξεν: Είξεύρετε ποιος είναι ό δυστυχής, τόν όποιον θά 
κλαίωμεν ίσως έντός ολίγου: ό Σεβερϊνος.

Ό  Διονύσιος άκούσας τό όνομα τούτο ώχρίασεν. Ό  Σεβε- 
ρϊνος ήτο ό έραστής τής συζύγου του. Ή δύνατο νά μή φύγη, 
άφού πάντες οί περί αύτόν τόν άπέτρεπον, λέγοντες ότι ήτο 
τρέλλα νά έκθέση εις προφανή κίνδυνον τήν ζωήν του.

Είναι καθήκον μου, είπε τέλος, άπωθήσας άποτόμως τήν 
σύζυγόν του, ήτις  έπλησίασε νά τόν έναγκαλισθή. Έρρίφθη 
μόνος εις τήν λέμβον καί δ ι ’ ίσχυρας κωπηλασίας διέσχισε τό 
πρώτον κύμα, όπερ ύψώθη ώς ¡¿αινόμενον, ζητούν νά κα-  
ταβροχθίση λέμβον καί άνθρωπον. Τότε μεταξύ τής άγριας 
θαλάσσης καί αύτοΰ συνήφθη άγών πεισματώδης, άγών ζωής 
καί θανάτου.

Πνευστιώντες καί έν αγωνία* πχφηκολουθοΰμεν πάντες διά 
τού βλέμματος καί τής καρδίας τόν τολμηρόν ναύτην. Μόνον 
έν τούτοις έγώ καί ή σύζυγός του έγινώσκομεν τ ί ό άνθρωπος 
αύτός έπραττε μέγα, εύγενές, ώραίον.

Είκοσάκις ή ναυαγοσώτειρα λέμβος προσήγγισε τήν κ α τα -  
ποντιζομένην καί άπωθουμένη από τώ ν κυμάτων έρρίπτετό
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•πάλιν είς μακράν άπόστασιν. Τέλος 6 Διονύσιος έφάνη άρπά- 
ζων άπό των κυμάτων τον άναίσθστον ήδη Σεβερίνον, ένώ η 
λέμβος έστροβιλίζετο ίλιγγιωδώς. Α ίφνης χύμα ορμητικόν έκά- 
λυψεν άμφοτε'ρους κα! έν τή  φορά του παρέσυρε τον έτερον τού
τω ν. Ό  έξαφανισθείς ήτο ό Ρολάν, τού όποιου τό π τώ μ α  έ μ 
μεσε προς τό εσπέρας ή θάλασσα. Ό  Σεβερϊνος επανήλθε σώος.

Δ ι’ όλους έπραξε τό καθήκον του, δ ι ’ έμέ όμως ό άνθρωπος 
.εκείνος ύπήρξεν άπαράμίλλος ήρως.

(Έχ τοϋ Γαλλιχοΰ) ΜαριΑνβη Ίίλιοπούλου

A I  Γ Υ Ν Α Ι Κ Α Ι Σ  T U N  A 9 H N Û N
Κ Ρ 1Ν Ο Μ Ε Ν Α Ι Π Α Ρ Α  Τ Ο Υ  κ .  B O U R D O N

Γλαφυράν χαί καλλιεπή μελέτην έδημοσίιυσεν ή έν Παρι- 
σιοις έκδιδομένη συνάδελφος «Δ ημοκρατία  τώ ν Γυναικών» κα 
ταύτη ν έν μεταφράσει ή συνάδελφος « Α στυ» περί της Α θη
ναίας Γυναικός ΰπό τον ποιητικόν τίτλον, υπό τή ν  σ χ ια ν  
τής Ά χροπόλεω ς.

Συγγραφεύς της μελέτης ταύτης είναι ό γνωστός εις το 
’Αθηναϊκόν κοινόν φιλέλλην δημοσιογράφος κ. Georges B o u r 

d o n .  Εύγενής, αβρός, ίπποτικώτατος κατά  τόν τρόπον τών 
ομοφύλων του πρός τάς γυναίκας, παρακολουθών άπαοεγκλί- 
τω ς τα  ίχνη πάντων τών περί γυναικός γραψάντων, προσφέρει 
άφθονον λιβανωτόν καί μύρον πρό τού βωμού τού κάλλους της 
’Αθηναίας γυναικός. Ά λ λ ’ ώς πάντες οΐ λοιποί δεν βραδύνει 
να τή  άρνηθή —  μετά πολλής χάριτος καί καλλιεπείας καί 
τούτο —  τό πολυτιμότατον τώ ν χαρισμάτων, τό απαραίτητον 
δια πάντα  πεπολιτισμένον άνθρωπον έφόδιον: πνεύμα ζωηρόν,

. σφριγών, δρών.
«Οι "Ελληνες, λέγει ό κ. B o u r d o n ,  είναι προικισμένοι μέ 

! ζωηροτάτης δραστηριότητος πνεύμα, πλαισιούμενον ύπό άδιόρ- 
θωτον σωματικήν νωχέλειαν, ένω αί γυναίκες των είναι επίσης 
όκνηραί κατά  τό πνεύμα, όπως καί κατά  τό σώ μα».

Προφανώς ό κ. Bourdon πολύ όλίγας γυναίκας τών ’Α θη
νών συνανεστράφη, ή τύχη δε φαίνεται η μάλλον ό θαυμασμός 
του πρός τό ώραϊον,— τό συνοδευόμενον συνεχώς άπό τό κενόν 
καί τό βλακώδες— , τόν έφερεν εις συνάφειαν μετά γυναικών, 
αΐτινες άποτελοΰσιν ευτυχή έξαίρεσιν έν τη  ήμετέρα κοινωνία. 
«.'Ο μ ιλούν ο λ ίγ ο ν , λέγει, Φ ευ! â ia z l v à  ομ ιλούν x â r  ;  Ή  
κα λλο νή  τω ν  τά ς  α π α λλά σ σ ε ι άπό τη ν  ά νά γχ η ν  τής ο μ ιλ ία ς .

Ε ΐν α ι  π λα σ μ ένο ι â ià  r à  θαυμάζω» τα ι υπό τώ ν  άνδρώ ν  
χ α ί θά τά ς  ήθε.Ια άχ ινή το νς , χ ω ρ ίς  χειρονομ ίας χαταστρε- 
¡ρούσας τη ν  αρμονίαν τώ ν  γραμ μώ ν, χ ω ρ ίς  λ έ ζ ε ις  άποτελού-  
σας ιε ρ ο σ υ λ ία ν » .

Ό  κ. B o u r d o n  μάς προσφέρει διά της παραγράφου του 
τα ύτη ς  έν καταπότιον πικρόν καί δύσπεπτον, καίτοι έφρόντισε 
να τό έπιχρίση με άφθονον σάκχαρον καί να τό χρωματίση  
μέ τα  ωραιότερα της χρωματοπινακίδος του χρώματα.

Τό να προτιμά τις την ώραίαν γυναίκα ακίνητον καί άλα
λον ώς νεκρόν άγαλμα μάλλον, η έπιπνεομένην ΰπό ζωής καί 
σφρίγους καί χάριτος έν τοϊς λόγοις καί τα ϊς κινήσεσι, σημεΐον 
ότι πάσα κίνησις, πάς λόγος αυτής άποτελεϊ παρατονίαν όλην 
πρός την αρμονικήν τών γραμμών διάταξιν, καί ÖTt ή ιεροσυ
λ ία  τών λέξεων καταστρέφει την έκ τού κάλλους έμποιουμέ- 
νην έντύπωσιν.

Κ α ί την τόσω τεχνηε'ντως ΰποκρυπτομένην έννοιαν της π α 
ραγράφου του τα ύτη ς  δ ιατυποϊ σαφέστεροι κατωτέρω διά τών 
λέξεων : ά λ λ ' ό μ εν  άχήρ χ ε ΐτα ι π λησ ιέσ τερ ο ν πρός τη ν  Α ύ- 
σ ιν , ή δέ γ ν ν ή  πρός τη ν  'Α να το λ ή ν .

’Εδώ πλέον, ας μάς έπιτρέψη ό κ. B o u r d o n  νά τώ  π α -  
ρατηρησωμεν ότι έπλανηθη οίκτρώς, καί ότι εύρίσκεται εις 
αντίφ ασή  καταφανή πρός τόν ίδιον εαυτόν του. ’Εάν ό άνήρ 
έν Έ λλάδι πλησιάζη περισσότερον πρός την Δύσιν, τότε πώς 
συμβαίνει νά έξακολουθη ών αυτός ή δ ΰνα μ ις , ή θέλησες, ό 
α ύθέντη ς, ώς αυτός ό κ. B o u r d o n ,  λέγει; πώς συμβαίνει νά  
θεωρή την γυναίκα ώς ά π λο νν  χτήμ α , πώς συμβαίνει νά νπ ο -  
τάσση α υτή ν  ά γο γγύσ τω ς ε ις  τη ν  εξο υσ ία ν  του ;  Μήπως οΐ 
άνδρες της Δύσεως, οΐ λατρεύοντες την γυναίκα καί τιθέμενοι 
αυτήν έπί υψηλού βωμού σεβασμού καί τιμής, μ-ήπως ούτοε 
έχουσι τούς άνω άνατολικωτάτους χαρακτηρισμούς, ούς ό κ. 
B o u r d o n  άποδίδει εις τούς "Ελληνας; Κ α ί έάν ά άνηρ εις; 
τόν καθ’ έκάστην οικογενειακόν βίον, πρός την σύντροφον τού 
βίου του, διάκειται τόσον Ά νατο λ ιτ ικ ώ ς, είναι άρα δυνατόν αΐ 
λοιπαί τής ζωής του έξεις νά έτροποποιήθησαν τόσον ούσιω- 
δώς, ώστε νά τόν πλησιάζωσι περισσότερον τών Έ λληνίδων 
πρός την Δύσιν ;

Τό ευτύχημα είναι ότι ούτε οΐ άνδρες μας είναι τόσον αύ-  
θένται καί τύραννοι, ούτε ήμείς τόσον άπλά κτήματα  ύποτασ- 
σόμενα άγογγύστως εις την έξουσίαν τω ν. Εις ’Αθήνας ώς 
απανταχού τού κόσμου,έν τα ίς πεπολιτισμέναις τάξεσιν ό άνηρ 
άρχει καί ή γυνή κυβερνά. Αυτό είναι ό κανών. Τά λοιπά ά -  
ποτελούσιν έξαιρέσεις καί δέον νά μή λαμβάνωνται καν ΰπ ’ δψιν.

Ά λ λ ' ότι ίδια προεκάλεσε τάς διαμαρτυρίας τών πλείστων 
συμπολιτίδων μας κατά  τών κρίσεων τού κ. B o u r d o n  είναι ή 
άποδιδομένη εις ήμάς μομφή ότι άγαπώμεν τήν ενσ α ρ χ ία ν  
χαί σω ματιχήν σ τρογγνλότη τα  χα ί α ίσθανόμεθα χαταψρόνη -  
σ ιν  πρός τά  λ επ το γυα  σώματα . Δεν ετυχε λοιπόν ποτε ό εύ- 
γενής συνάδελφος νά καταβιβάση τά  βλέμματά του μέχρι τών 
σφηκοειδών όσφύων τών παρά τήν Φαληρικήν άκτήν, ή τήν- 
όδόν Σταδίου κα θ ’ έκάστην περιδ ιαβ αζουσών κυριών και δε- 
σποινίδων ; Κ α ί δέν άνέγνωσέ ποτε εις όλας τάς Εφημερίδας: 
μας άρθρα όλα κατά τής μανίας τών κυριών μας,τού νά πιέ- 
ζωσι τά  άλλως λεπτοφυά σώ ματά των μέχρι στρεβλώσεως; Έάν- 
ύπάρχη γυνή έν Ά θή να ις  τόσον άνόητος, ώστε νά ταράσση τόν 
βίον της ή άνάμνησις τής Σ ουλτάνας'Β αλιδές, συρόμενης' 
ένεκα τού όγκου της διά χειροκινήτου άμάξης, καί έάν ό κ. 
B o u r d o n  είχε τήν άτυχίαν νά γνωρίση τήν κυρίαν ταύτη ν  
βεβαίως δέν ε’ίμεθα υπεύθυνοι διά τήν τοιαύτην άνοησίαν τής 
ομοφύλου μας όλαϊ αί γυναίκες τών ’Αθηνών, ά λ λ ’ ούτε εις π ά
σας συλλήβδην δέον νά άποδοθή ό χαρακτηρισμός τής ύπερ— 
σαρκομανίας ;

Κ αίτοι δέ ομολογεί ότι μια άπό τάς πρώτας προλύτιδας 
τής Γαλλικής Φιλολογίας είναι ή δεσποινίς Καλλισπέρη καί 
ότι αί Έ λληνίδες έχουν ίδιον δημοσιογραφικόν όργανον τή ν  
«Ε φημερίδα τών Κυριών», οΰχ ήττον λέγει, ότι ή άντίληψης 
τού ρόλου τής γυναικός είναι στοιχειώδους άπλότητος καί ότι 
αί Έ λληνίδες δέν είναι βεβαίως αί σκεπτόμεναι νά γίνουν 
ιατροί καί δικηγόροι.

Κ αί έδώ πλανάτα ι. "Οτι αί Έ λληνίδες άντελήφθησαν άριστα  
τού προορισμού τω ν άποδεικνύεται καί έκ τώ ν διαφόρων εύερ* 
γετικών ιδρυμάτων ώς τά  ορφανοτροφεία τώ ν θηλέων, τόν
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Εΰαγγελισμ-όν, τά  έργαστήρια τώ ν άπορων γυναικών, τά  Κ υ -  
ριακά Σχολεία, τάς φιλοπτόχους άδελφότητας, τά  νοσοκο
μεία, άτινα  παρά γυναικών ίδρύθησαν καί διά γυναικών λει-  
«τουργούσιν εύδοκιμως, καί έκ τής άκρατήτου έπιδόσεώς των 
ί ’.ς τά  γράμματα καί τάς έπιστήμας. Πλήν τής δεσποίνίδος 
Καλλισπέρη πολλά! άλλα ι Έ λληνίδες ήκολούθησαν καί άκο- 
λουθοΰσι μαθήματα άνώτερα εις διάφορα Ευρωπαϊκά πανε
π ιστήμια, κα! σήμερον δέ πλήν τώ ν έν Εύρώπτ), έν τα ίς ία  · 
τρικαϊς καί φιλολογικαίς σχολαίς έκπαιδευομένων, εχομεν τρεις 
φοιτήτριας έγγεγραμμένας εις τό ήμέτερον Πανεπιστήμιον.

Έ άν δ ’ ύπολογίσωμεν τόν άριθμόν τώ ν εις άνωτέρας σπου- 
δάς έπιδοθεισών Έ λληνίδων έν σχέσει πρός τόν πληθυσμόν 
τής χώρας μας καί παραβάλωμεν τόν άριθμόν τούτον έν άνα- 
λονίγ πρός τόν τών συμπολιτίδων τού κ. B o u r d o n ,  νομίζομεν 
ότι μεθ ’ όλον τόν Ά νατολιτισμόν μας δεν είμεθα ήμείς αί πε
ρισσότερον τών γυναικών τής Γαλλίας ένδοιάζουσαι, προκει- 
μένου περί έπιστημονικής μομφώσεως.

Ά λ λ ’ ό κ. B o u r d o n  περιέπεσεν έν τα ίς  πλάναις τα ύτα ις  εις 
τάς περί Έ λληνίδων κρίσεις του, διότι βεβαίως τάς περί α υ 
τών πληροφορίας του ήρύσθη πρό πολλών χρόνων, έάν λάβωμεν 
ΰ π ’ όψει τήν περί γλυκού καί καφφέ παράγραφόν του, καθ’ ήν 
«ευθύς ώς ό έπισκέπτης καθίσχι υπηρέτης ύπείκων εις νεύμα τής  
οίκοδεσποίνης παρουσιάζεται φέρων δίσκον μετά δοχείου γλυ
κού καί ύδατος, ον διαδέχεται έτερος δίσκος μετά κυαθίσκου 

καφφέ.»
Σήμερον ό καφφές καί τό γλυκόν προσφέρεται μόνον εις τάς  

οικίας τών κατω τάτω ν κοινωνικών τάξεων, ώς γνωστόν δέ τό 
τέιον καί τά  άναψυκτικά άναπληρούσι τά Ά νατολιτικόν έθιμον, 
τό έντελώς καταργηθέν παρά τή  οπωσδήποτε άνεπτυγμένη  
κοινωνία μας.

Ό  εύγενής συνάδελφος θά μάς έπιτρέψγι βεβαίως τάς έπί 
τών κρίσεών του δικαίας τα ύτα ς  παρατηρήσεις, καί μελε
τών καλλίτερον καί μάλλον έπισταμένως τά  καθ ήμάς, θά 
άνομολογήσν) μαζή μας, ότι έάν ό Ευρωπαϊκός πολιτισμός 
είσεχώρησε τόσον ταχέως καί έπέδρασε τόσον καταπ λη-  
κτικώς έπί τού βίου καί τών έξεων τών νεωτέρων Ε λ λ ή 
νων, τούτο οφείλεται ιδία εις τάς Έ λληνίδας γυναίκας. Α ύ -  
τα ι καί τάς ξένας γλώσσας μετά θαυμ.αστής ευκολίας έκ- 
μανθάνουσι καί τά  ξένα ήθη καί έθιμα εύκολώτερον έγκολ- 
ποΰνται καί φύσει άβρότεραι καί εύγενέστεραι τού άνδράς άπο- 
στρέφονται τάς βαρβάρους καί ταπεινω τικάς έξεις καί κατα-  
πολεμοΰσι πάν ό ,τ ι φέρει τόν τύπον άοΰ σκαιού καί χυδαίου, 
άτινα λαοί άγριοι καί άπολίτιστοι κατά  τά  μακρά τής δου
λείας έτη έκληροδότησαν ήμίν.

T I N A  Ε Κ  Τ ί Ι Ν  Π Α Ρ Α  Τ Ο Ν  Ι Σ Τ Ρ Ο Ν
Παρά τάς όχθας τού "Ιστρου άντηχούσιν έτι παιάνες έθνι- 

*θί, άσμα-α  τερπνά καί λόγοι πανηγυρικοί εις τήν μελωδικήν 
τού "Ελληνος φωνήν. Α ί Έ λληνικαί παροικίαι Βραΐλας, Γ α 
λάζιου, Γίουργέβου, Κ αλαφατίου, Τούλτσης, Σουλινά, Κ ω ν- 
στάντσης καί άλλα ι δαφνοστεφή καί μυρτοστόλιστα έχουσαι 
τα  σχολειά τω ν, ήγον πανήγυριν καί εορτήν τών γραμμάτω ν, 

ήμιλλώντο τις  τόν καλλίνικον καί μυροβόλον νά προσφέρη 
στέφανον τα ίς Έ λικωνιάσι Μούσαις, τ ίς  τήν πλουσιωτέραν νά

παραθέση πνευματικήν πανδαισίαν. Σ υνάμα δέ καί ό έν Βου- 
κουρεστίωΕλληνικός τύπος κατεχώριζεν άρθρα λογιών άνδρών, 
άτινα  αποπνεοντα ενθουσιασμόν πολυν καί φιλοπατρίαν μ.εγά - 
λην, άφηγοΰντο τά  κατά  τά ς  ένιαυσίους έξετάσεις έκάστης 
ίδιοσυντηρήτου ή κοινοτικής σχολής' ώστε ό άναγνώστης με- 
τέβαινε, διά τής φαντασίας αυτού, έκεϊ διά ν ’άκούσν) τόν όμι- 
λοΰντα, νά γνωρίστ, τούς ίδρυτάς, εύεργέτας καί λειτουργούς 
τών γραμμάτω ν καί ίδτ, τά  άθλα τής μαθητευούσης νεολαίας.

Ουδέποτε ισως, ώς έφέτος, το ιαύτη  έγένετο έκδήλωσις π α ι
δευτικής κινήσεως καί πνευματικής έπικοινωνίας τών διαφό
ρων κοινοτήτων διά τών διαμειβομένων έν τα ίς έφημερίσιν. 
Ητο άρα αυτόματον τό συμβαίνον ή κατά  σκοπόν ; προϋπήρξε 

κοινωνική τις  η τοπική ήθική άφορμή καί πάλιν, ώστε νά  
έπέλθν) τοιοΰτος οργασμός ; Μή ήτο έμμεσος άπάντησις εις 
οσα μερίς τ ις  τού Ρωμουνικοΰ τύπου έκτοξεύει άπό τίνος κ α θ ’ 
ήμών, οιτινες άνεμένομεν μάλλον δείγματα έκτιμήσεως καί 
στοργής περίθαλψιν έν τή  χώρα τ α ύττ, π α ρ ’ άδελφών, μεθ’ ών 
συνδεομεθα διά τώ ν αύτών τής Ε κκλησίας καί τής Πολιτείας 
θεσμών και δογμάτων και εχομεν πολλάς τάς αύτάς ίστορικάς 
σελίδας, ή ψυχρούς λόγους καί κρίσεις ;

Ά λ λ ’ ο "Ελλην όστις γινώσκει νά δράττγι τά  όπλα κατέ
ναντι του έχθροΰ διά ν ’ άποθάνη ύπέρ τής έλευθερίας καί τής  
πατριόος του, μετά δικαίας υπερηφάνειας έξανίστατα ι όταν 
περιυβρίζεται ή έθνική του φ ιλοτιμ ία , καί άποδεικνύει έκ πολ
λών καί δεδομένων σημείων τήν ρωστικήν, ηθικήν καί διανοη
τικήν ϊσχύν, ήν έν αΰτώ  έχει, τόν βίον όν άκολουθεί, βίον 
πνευματοκρατικόν και εξανθρωπιστικόν, άναγραφόμενον εις τάς  
δέλτους τής ιστορίας καθ όλους τούς αιώνας, άνευ διακοπής, 
καί ρυθμιζόμενον έκ τών ύψίστων άρχών : Π ίστις, Πατρίς καί 
Γλώσσα, άτινα  είναι τά  τρία τιμαλφέστερα τού "Ελληνος άν- 
τικειμενα, περι ά συστρέφει τον άςονα τής διανοίας καί τής  
καρδιας του καί έξ ών έμπνεόμενος έπιτελεί ό ,τ ι καλόν καί 
γενναϊον.

Τοιοΰτον λοιπόν άκολουθών βίον ό Έ λλην κινεί μέν εις 
θαυμασμόν και συμπάθειαν τούς έπισκοποΰντας έξ άνωτέρας 
περιοπης τόν καθόλου αυτού χαρακτήρα, πλήν φεύ ! έπισπά 
και τό μίσος καί τήν έκδίκησιν τών φθονούντων τήν θαυμα-  
σιαν δραστηριότητα καί πρόοδον, τήν δύναμιν τής άτομικό- 
τητος καί τήν ευεργετικήν καί φιλάνθρωπον έπιρροήν του. 
Κ αι όντως, δεν είναι θαυμάσιον, δέν είναι ευεργετικόν φαινό- 
μενον αί συμπαγείς κοινότητες του, ή ναυτιλ ία  του, ή εμπορία 
του, οι Ναοι και τα  σχολεία του ιδίως, άτινα  ώς άτομον 
ιδρύει και συντηρεί έκ τών κοινοτικών λεγομένων ταμείων καί 
έκ τώ ν προα ιρ ετικώ ν  συνεισφορών, άνευ κυβερνητικής ύποστη- 
ριςεως καί ούόεμιάς έξωθεν ύποβοηθείας ; Οία άνεξάντλητος 
ή γενναιοδωρία αυτού, οιον παράδειγμα φιλανθρωπίας καί φ ι
λοπατρίας ! Ε ίναι τα ύ τα  τρόπαια ¿γύρω καί μνημεία άψευδή, 
έφ ’ ών αναγινώσκεται ό οικογενειακός, κοινωνικός καί έκπολι- 
τιστικάς βιος λαού σμικρού μεν αριθμητικώς, μεγάλου όμως 
κατά τό φρόνημα καί τήν διάνοιαν !

Ούτε τού παρόντος είναι, ούήε ají ασθενείς ήμών δυνάμεις 
έπιτρέπουσι νά εισέλθωμεν εις μελέτην καί άνάπτυξιν τών κ α 
νονισμών, τών στατιστικώ ν καί λογοδοσιών τώ.ν διαφόρων 'πα- 
ροικιακών επιτροπών, μη έχουσαι άλλως τε καί τα ύ τα  πάντα  
ΰπ ’ δψιν, όπως πλειότερον άναδειχθή ή φιλοπατρία καί φ ι
λανθρωπία τού Ελληνος. Απόκειται τούτο άλλοις άρμο-



6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

δίοις; νά πράξωσιν, οϊτινες [/.εγίσττιν θά παρά<τχω<ϊΐν ούτω εθνι
κήν συμβολήν, διότι έκ της το ιαύτης ¡/.ελε'της θά πρόκυψη εις 
φως ό εθνικός κα ί δραστικός του Έ λληνος βίος έν Ρωρ,ουνια 
καί θά προστεθη ¡/.ία ετι χρυση σελίς εις την ιστορίαν του 
Έθνους ήριών, άναγράφουσα τά  ονόαατα τω ν γενναίων και 
φιλομούσων άνδρών, οιτινες συναισθανόμενοι τον με'γαν αυτών 
προορισμόν είργάσθησαν καί ήγωνίσθησαν ύπέρ της εθνικής 
ίδε'ας, της διασώσεως της πατρίου γλώσσης καί της θρησκείας.

Την έθνικην καί βιωτικην ταύτην του Έ λληνος δράσιν συμ
πληροί καί ή της Έλληνίδος σπουδαία σόμπραςις, η-πς διά 
της αγαθοεργίας καί φιλοπατρίας αΰτης δίδει την αρμονίαν 
καί ενότητα των Ε λληνικών ιδεών. Έ ξ έθνικοΰ δέ συναισθή
ματος άγόμεναι παρουσιάζομεν έκ τών λαμπρών εικόνων, γυ 
ναικείας δράσεως, μ ίαν, οίαν παριστγ ή πλειάς τών έν Βραΐλα  
Έλληνίδων.

Τίς κατά τάς παγετώδεις ώρας του Βορρά ότε ό Τστρος 
άποκρυσταλλόνει τά  υδατά του, ότε βρέμει ή χειμερία κ α τα ι-  
γίς, τά  πάντα  ριγουσι, καί έκαστος σπεύδει εις την εστίαν νά 
θερμανθή, τίς  δίδει ΰμίν τό ύψιστον φαινόμενον τής αΰταπαρ-  
νησίας καί άγαθοποιίας ; Τίς έν το ιαυτη ώρα έπιτελεί τό ιε
ρόν καί υψηλόν τής φιλοπατρίας καί αγάπης καθήκον ; Τίς 
άλλος ή αυτή ή γυνή, ητις  ώς ίε'ρεια τής φιλανθρωπίας, ώς 
ευσεβής πολίτης, ώς εΰεργέτις τής άνθρωπότητος αψηφούσα 
τό ψύχος καί τούς κινδύνους διατρέχει τάς καταψύκτους όδούς, 
εισέρχεται, ώς ουρανία άκτίς, εναλλάξ εις τά  γραφεία τώ ν  
πλουσίων καί τά  βιοποριστικά τού λαού έργαστήρια, εις τά  μέ
γαρα τών εΰνοουμένων τής τύχης καί τά  ταπεινώροφα τών 
πτω χώ ν, αιτούσα τόν έρανον καί τον οβολόν ύπέρ τών κοινο
τικών καθιδρυμάτων, διαχέουσα πανταχοΰ τά μυροβόλον τής 
εύποιίας άρωμα, μεταδίδουσα τό ιερόν πΰρ τής φιλοπατρίας, 
πΰρ άνταυγάζον αΐγλην ουρανίαν εις τάς καρδίας τών Έ λλη -  
νοπαίδων. Οίον λαμπρόν καί υψηλόν τά έργον ! καί ota δόξα 
διά τήν Έ λληνίδα, η τ ις  έν χριστιανική αγάπη εύπο»ΰσα, 
συντελεί τά  μάλα εις τά  έθνικά καί ζω τικώ τατα  τής πατρίδος 
της συμφέροντα, έν καιροϊς χαλεποϊς, έν κρισίμοις τού έμπο- 
ρίου στιγμα ϊς, άποθησαυρίζουσα, εις τά  κοινοτικά ταμεία , 
άτινά είσι μέρος τού όλου τής μεγάλης πατρίδος Κοινού Τ α
μείου. Διότι ό ,τ ι μάλιστα  συντελεί εις τήν παγίωσιν καί άνθη- 
ράν κατάστασιν τώ ν κοινοτικών έν Βραΐλα σχολείων είναι 
καί αί λεγόμεναι προαιρετικά! συνεισφοραί, συλλεγόμεναι παρά 
τής ’Επιτροπής τών Κυριών, προεδρευομένης ύπά τής φιλοπά- 
τριδος κ. Ροζίνης Εμπειρικού. Τά κ α τ ’ έτος δημοσιευόμενα 
δελτία  άναγράφουσι τό ούκ εύκαταφρόνητον ποσόν 2 5 — 30  
χιλ. φράγκων.

Δ ιά τίνος άρα έκτάκτου δυνάμεως αί άγαθαί αύτα ι δέσποι- 
να ι το ιαΰτα  έπιτελοΰσι θεάρεστα έργα ; Δ ιά τίνος ήθικοΰ κύ
ρους διασώζουσι τόν έθνισμόν των καί όδηγούσι τούς περί α υ -  
τά ς  πράς τόν ιερόν τής φιλανθρωπίας καί φιλοπατρίας προο
ρισμόν; Π ίστις, Πατρίς καί ’Α γάπη είναι αί θείαι άρεταί, 
αί κατέχουσαι τάς καρδίας αυτών καί δ ι* ών τήν ίεράν έκπλη- 
ρούσιν αποστολήν.

Γιούργεβον Ά τ θ ίς .

Λ Ο Γ Ο Σ  κ . Β Ε Ο Α Λ Ρ Ο Γ  Λ Η Λ ΙΓ ΙΑ Ν Ν Η
Εις κομψόν καί πολυσέλιδον τεύχος έδημοσιεύθη ό π ο λ ιτ ι

κός λόγος, ον ό ήγέτης τής Ά ντιπολίτεύσεω ς κ. Θεόδωρος 
Δηλιγιάννης απήγγειλε κατά  τήν λήξασαν σύνοδον τής Βουλής.

Τόν έμβριθέστατον οικονομικόν λόγον τού κ. Θεοδ. Δηλι- 
γιάννη χαρακτηρίζει ή γνωστή ρητορική δύναμις καί καί καλ
λιέπεια τού άνδρός, εις τά ς  χεϊρας τού όποιου έπανειλημμένως 
ό Ε λληνικός λαός άνέθηκε τάς τύχας του. Περιέχει έν συνε
κτική έξελίξει τήν ιστορίαν τής οικονομικής καταστάσεως τής 
Ε λλάδος καί είναι, ούτως είπεϊν, τό κάτοπτρον τής πολιτι
κής διοικήσεως τής χώρας κατά  τήν τελευταίαν δεκαετίαν.

Τό τεύχος τούτο εις πολλάς χιλιάδας αντιτύπων έκτυπω- 
θέν έγένετο άνάρπαστον παρά πάντω ν τών συμμεριζομένων 
καί μή τάς πολιτικάς ιδέας τού κ. Θ. ΓΙ. Δηλιγιάννη.

ΠΟθΕΝ ΕΠΕΚΡΑΤΗΣΕΗ Η ΣΥΝΗΘΕΙΑ TQN KYNQN ΝΑ ΓΑΥΓΙΖΟΣΙΝ 

ΕΝ ΟΡΑι ΣΕΛΗΝΗΣ
Τήν άπάντησιν εις τό ερώτημα τούτο εύρίσκομεν έν τη «Κυνηγετική Τεχνο

λογία» .
Υ πάρχει συνήθεια εις δλα τά ζώα του ε’Γδους τών κυνών, νά γαυγίζωσιν 

εν καιρώ σελήνης. Ή  Ινδική μυθολογία δίδει περί τούτου έξήγησίν Ttva τήν 
οποίαν αναφέρω απλώς* τήν δέ ευθύνην περί τής ακρίβειας αυτής, άφίνω εις 
τούς οπαδούς του Βιχνου και Βούδα. Έ ν εποποιία έκ τής Σανσκριτικής εις 
τήν Ινδικήν γλώσσαν μεταπεφρασμε'νην, άναφέρεται δτι εις τό βασίλειον τού 
Βανακή, υπάρχει μικρόν τι μνημεΐον γνωστόν υπό τό όνομα μνημεΐον Στούπα 
τών τριών τετραπόδων, τό όποιον ώς λέγουσιν περικλείει τά λείψανα μιας ά- 
λώπεκος, ένός πιθήκου και Ινός λαγωού.

Τά τρία ταύτα ζώα έ'ζων έν τώ βάθει τού δάσους ήγαπημένα, ότε τά έπε- 
σκε'φθη άνθρωπός τις λευκόθριξ και φέρων γενειάδα σεβασμίαν.

Είσθε ευτυχή ; τά ήρώτησεν.
Μάλιστα άπεκρίθησαν έκεΐνα, διότι τίποτε δεν μάς λείπει* άγαπώμεθα και 

κάμνομεν τό καλόν όταν εύρωμε/ τήν περίστασιν.
Τό εί'ξευρον άπεκρίθη ό γέρω ν δώσατε' μοι λοιπόν κάτι τι διά νά κατα- 

παύσω τήν πεινάν μου.
’Αμέσως τά ζώα έτρεξαν εις άναζήτησιν τροφής. Ή  άλώπηξ έφεοεν ίχθύν 

τόν όποιον ήλίευσεν εις τόν ποταμόν, ό δέ πίθηκο; άνερριχήθη έπί τίνος δέν
δρου, Γνα κόψη καρπούς.

Και έσύ, λέγει ό γέρων εις τόν λαγωόν, δέν μοι προσφέρεις τίποτε ;
Δέν εύρον τίποτε άντάξιον υμών νά σάς προσφέρω, άπεκρίθη ό λαγωός* 

αλλά περιμείνατε μίαν στιγμήν, θά παρακαλέσω τόν πίθηκον νά μοι φέρη ξη
ρούς κλάδους.

Διά τών κλάδων τούτων έσχημάτισαν μικράν πυράν, ήν ή'ναψεν ό λαγωός. 
Είμαι μικρός καί ασθενής, τφ είπε, καί διά τούτο μόνον τό σώμά μου δύνα
μαι νά σάς προσφέρω.

Καί έρίφθη εις τήν πυράν.
Ό  πρώτος τών θεών όστις είχεν έμφανισθή υπό μορφήν ανθρώπου, Γνα Γδη 

τούς τρεις φίλους, συνεκινήθη έκ τής θυσίας ταύτης, θέλων δέ νά διαιωνίση 
τήν μνήμην αυτής, μετεβίβασε τήν εικόνα τού λαγωού εις τόν ουρανόν. ’Από 
τής έποχής δέ ταύτης οί ’Ινδοί ισχυρίζονται, ότι έντός τών κηλίδων τής σε
λήνης διακρίνουσι τήν μορφήν λαγωού. Οί δέ Σϊναι εν τώ δίσκω τής σε)ήνης 
ζωγοαφίζουσι πάντοτε λαγωόν κοπανίζοντα όρύζιον.

“Ισως καί τούς κύνας ό αυτός λόγος ώθεΐ καθώς καί τούς ’Ινδούς καί τούς 
Σίνας. Γαυγίζουσι έπειδή φαντάζονται ότι διακρίνουσιν έν τη σελήνη θήραμα 
τό όποιον συνειθίζουσι νά κυνηγώσι.

Έ κ  τού Γαλλικού
Παρθενόπη Καρδαρα.

Κ Ρ Ο Μ Μ Τ Ο Ν
Πιστεύεται ότι τό κρόμμυον έχει πατρίδα τήν ’Αφρικήν, ίσως διότι οί Αι

γύπτιοι τό έλάτρευον καί οί Εβραίοι έτρέφοντο δι’ αυτού έν Αίγύπτω. Σήμε
ρον καλλιεργείται απανταχού τού κόσμου, είναι δ’ απαραίτητον τής συγχρόνου 
μαγειρικής άρτυμα.

Τό κρόμμυον κατά τούς διασημοτέρους βοτανικούς περιέχει έ'λαιον λευκόν, 
καυστικόν, αεριώδες καί όσμηρόν, σάκχαριν άκρυστάλλωτον, κόμμι, ζο/ϊκά; 
ουσίας, φουσφορικόν καί οξικόν οξύ καί φωσφορικήν άσβεστον.

Αιάφοροι, Ιδιότητες αύτο\>.
Τό κρόμμυον άπεξηραμένον χρησιμεύει εις χρωματισμόν τού ζωμού. Τό 

κρόμμυον μεταχειρίζονται προς καθαρισμόν τών ύάλων καί κατόπτρων. Τά 
λεπτά στρώματα τού φλοιού, άτινα περιβάλλουσι τό κρόμμυον, χρησιμεύουσιν 
εις βαφήν τών μεταξωτών καί βαμβακερών υφασμάτων. Τόπρός βαφήν ύφασμα 
έμβάπτουσι πρώτον εις διάλυσιν στίψεως, μετα ταύτα βράζουσι τούς φλοιούς 
τών κρομμύων καί εις τόν χυμόν τούτον βυθίζουσι τό προς βαφήν ύοασμα, 
τό όποιον άφίνουσιν έντός τής βαφής, μέχρι ού ποοσλάβη τήν ζωηρότητα τού 
χρώματος, ήν ε'/.αστος έπιθυμεί. Τό έκ τού κρομμύου κίτρινον χρώμα είναι 
τό ώραιότεοον πάντων τών κίτρινων χρωμάτων.

Κατά τούς γεωργούς όταν τά κρόμμυα έ'χωσι τρεις ή τέσσαρας σειράς έξω- 
τερικού ,λοιού ό χειμών προμηνύε ;ι  βαρύτατος.

V

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

Μέγας άγγλος γεωλόγος γράφει ότι πάς θάμνος ή δένδρον προσβαλλόμενον 
υπό εντόμων, απαλλάσσεται αυτών, έάν πλύνη τις έπανειλημμένως τόν κορμόν 
χαί τά φύλλα δι’ ύ'δατος, έν ω έχει κατακόψει καί κατατρίψει κρόμμυα.

Τό κρόμμυον έν τη οίκιαχη χρήβει.
Ή  γρησις τού κρομμύου είναι τόσον διαδεδομένη, ώστε δέν υπάρχει φαγη- 

τόν, έν τώ όποίω ^δέν είσάγεται ’έστω καί ό χυμός του μόνον. Σάλτσα καλή 
χωρίς κρόμμυα είναι χίμαιρα. Καί ό ζωμός αυτός τού κρέατος έστερημένος 
τής γλυκύτητος τού κρομμύου χάνει πολύ έκ τής γεύσεώς του. Ό  έκ κρομ
μύων ζωμός είναι διά τήν γαλλικήν μαγειρικήν ό θρίαμβος, ή αποθέωσι; τής 
βολβοειδούς ταύτης ρίζης. Κατά τόν Ακαδημαϊκόν Κάρολον Λόνδ ό εκ κρομ
μύων ζωμός πρέπει νά κατασκευάζηται ώς έξής : Κόπτετε ει; φέτας οσα
κρόμμυα θέλετε, καίετε άρκετόν βούτυρον καί τά κοκκινίζετε καλώς δΓ αυτού. 
Μετά ταύτα προσθέτετε άνάλογον ζωμόν κρέατος έξ ού άφαιρεΐτε έντελώς το 
πάχος, τό αφήνετε νά βράση πέντε λεπτά καί τό κενόνετε έντυς σουπιέρας εν η 
έχετε λεπτάς φέτας άρτου ξηροψημένας έπί τής έσχάρας. Προσθέτε ολίγον τυ
ρόν έλβετικόν εις κόνιν καί έχετε ζωμόν θαυμάσιον.

Ίαματικα-ί Ιδιότητες.
Τό κρόμμυον τρωγόμενον ούμον είναι ύγιεινότατον, δέν ιοφελεΐ ομιυς ει 

πάντας τούς στομάχ ους, άφίνει δέ καί δυσάρεστον άποφοράν εις τήν αναπνοή λ 
Οί αίματο3δεις καί οί χολερικοί ας αποφεύγομαι νά τριύγωσιν ιομα κρόμμυα 
Τό κρόμμυον είναι επίσης φάρμακον δραστικώτατοι^, ιδία διά τάς Οιουρητικαζ 
αυτού ιδιότητας. Ό  χυμός αυτού προσλαμβανόμενος μετά τού χυμού τού αν ι
ό ου καί μαράθου αποβαίνει κατά τόν Άσκληπιάδην εύεργετικώτατος δια τους 
ευρισκομένους εις τάς αρχάς ύδροπικίας.

Έ ν γένει όμως καί διά τήν προκεχωρημένην ετι ύδροπικίαν ώς και οια τήν 
λευκωματόρροιαν ή χνρήσις τού κρομμύου καί τού σκόρδου μετά τακτικής έκ 
γάλακτος διαίτης αποβαίνει εύεργετική. Καί εξωτερική δέ χρήσις κρομμύου^τε- 
τριμμένου καί τιθεμένου ώς εμπλάστρου έπί τού υπογαστρίου καί εις την υορο- 
πικίαν καί εις τήν φλόγωσιν τής κύστεως καί εις τήν δυσουρίαν τήν προκυπτου- 
σαν έξ ατονίας έπδρα εύεργετικώς

Τό ώμον κρόμμυον ώς καί τό σκόρδον καταστρέφουσι τούς ελμινθας. Κο- 
πτουσι κρόμμυον εις τεμάχια, τό άφίνουσιν εις τόν αέρα επί δύο ώρας, το μου- 
σκεύουσιν έπί τινας ημέρας έντός μαύρου οίνου καί έξ αυτού δίδουσιν τήν πρω
ίαν προ τού καφφέ εις τούς έξ έλμίνθων πάσχοντας.

Πληθύς διασήμων συγγραφέων έν οίς καί ό Διοσκορίόης αποφαίνεται, οτι ο 
χυμός τού κρομμύου eivat σωτήριος κατά τής πτοίσεως τών τριχών τής κεφα
λής καί αί πεσοΰσαι τρίχες άναφύονται μετά πολλής ταχύτητος· Τρίβετε την 
κεφαλικήν έπιδερμίδα διά τεμαχίων κρομμύων με/ptc έντελούς έρεθισμού αυ-̂  
τής. Ά λλο ι έμβάπτουσι τεμάχια κρομμύων εις φιάλην ρουμίου, άφίνουσιν έπι 
τινας ημέρας εις τον ήλιον, καί διά τού ρευστού τούτου έντρίβουσι την έπιδερ
μίδα τής κεφαλής, όπως έμποδίσωσι τήν πτώσιν τών τριχιών.

Κρόμμυον ώμον κοπτόμενον καί τιθέμενον έπί τού μέρους έφ’ ού^εκεντησεν 
ήμά; μέλισσα ή σφήκα, καταπαύει παρευθύς πάντα πόνον καί πάντα ερεθισμόν.

Τό βρασμένον κρόμμυον είναι κατ' έξοχήν μαλακτικόν, ώφελεΐ όε μεγαλως 
διά τούς κατάρρους τών βρόγχων καί τής κύστεως. Έψημμένον έντός τής α
σβόλης χρησιμεύει ώς κατάπλασμα διά τά έξανθήματα, τάς φλεγμανας, και εν 
γένει τούς ύποδερματικούς έρεθισμούς.

Έ κ τού Γαλλικού. Ελένη Γ εω ρ γ ιά δ ο υ .
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ΜΙΑ ΑΛΗΘΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ
καταστάσεως τής καρδίας της, τήν όποιαν καί αυτά, ήδυνάτει νά καθορίση. 
"Εδραμε προς τήν φίλην της καί μέ ύφος περίφροντι καί κωμικώς πως μυ- 
μυστηριώδες τή είπεν οτι έπρεπε νά τήν Γδη μόνην, διότι μεγάλην ειχε να τή 
άναγγείλη ειδησιν.

Ή  Καρολίνα—τοιούτον ήτο τό όνομα τής νεαράς καλλιτέχνιδος—μετ’ εκ- 
πλήξεως παρετήρησε τήν έπελθούσαν μεταβολήν εις τάς διαθέσεις, εις τό ύφος, 
εις τήν φυσιογνωμίαν τής Καίτης. Οί οφθαλμοί της έξέπεμπον άναλαμπάς πυ- 
ρός, αί παρειαί της ούχρίων καί ήρυθρίων εναλλάξ, τό στόμα της διεστέλλετο 
εις μειδίαμα άορίστως γλυκύ καί περιπαθές, ένω ό νούς, οί διαλογισμοί της 
έφαίνοντο άπερροφημένοι υπό σοβαράς τίνος σκέψεως. Τ ί έπαθε λοιπόν; τί τή 
ουνέβη από χθες δυνάμενον τόσον νά έπιδοάση έπί τών διαθέσεων της, διενο- 
εΐτο η φίλη της, καί άνυπομόνει νά εύρεθή μονη μετ’ αυτής όποις μάθη τό μέγα 
μυστικόν. Έσπευσε νά άποτελειώση τήν έργασίαν, ήν πλησίον τής μητοός της 
ειργάζετο, έγερθεισα δέ τότε είπε πρός τήν φίλην της :

— Είξεύρεις ότι ή είκών μου προώδευσε πολύ αφ* ής δέν σέ εϊδον καί 
οτι σοί έπιφυλάσσω αληθή έκπληξιν. Έ λθέ. άγιυμεν. Θέλω νά μοι ειπης 
την γνώμην σου έπί τού χρωματισμού τής έσθήτος.

Καί λαβούσα τήν Καίτην άπό τής χειρός διηυθύνθη πρός τό δωμάτιόν της· 
"Οταν εύρέθησαν μόναι, ή Καρολίνα βυθίζουσα τό βλέμμα της μέχρι τών 

εγκάτων, ούτως είπεΐν, τής καρδίας τής Καίτης έφάνη άναμένουσα τήν εκμυ- 
οτήρευσίν της. Ή  άλλη έν τούτοις έσίγα. ’Ήθελέ τις πιστεύσει, ότι τό δυστυ- 
/ε5 παιδίον είχε διαπράξει μέγα έγκλημα, ότι ή καρδία της ύπερεπληρούτο 
συγκινήσεων καί ότι ή γλώσσα ήτο όργανον πολύ ασθενές, πολύ ανεπαρκές εις

© Ε Α Τ Ρ Ο Ν

Άμφότεροι οί Ελληνικοί θίασοί μας έξηκολούθησαν μετά πολλής έπιτυ- 
χίας τάς παραστάσεις των κατά τόν διαρρεύσαντα μήνα, έξ ’ίσου ένισχυόμενοι 
καί ύποστηριζόμενοι παρά τού έκτιμώντος τήν καλλιτεχνικήν αξίαν τών ηθο
ποιών μας Ελληνικού κοινού

Νέα έργα έδόθησαν παρά μέν τού θιάσου τής Όμονοίας «ή Νύφη τού Χ ω 
ριού» τού άοιδίμου Κόκκου καί ή «Οικογένεια τού Παραδαρμένου» τού κ. 
X. ’Αννίνου. Τό πρώτον άπλούστατον καί χαριέστατον κωμειδύλλιον παρου
σιάζει φυσικωτάτην εικόνα χωρικού απλοϊκού βίου άνευ πολλών έπεισοδιων. 
Τά ασματα καί ή μουσική Ιπιτεχεστάτη. Ή  έκτέλεσις σχεδόν τελεία μέ πρω
ταγωνιστήν τόν άμιμητόν κιυμικόν μας κ. Παντόπουλον. Τό δεύτερον ή 
«Οικογένεια τού Παραδαρμένου» υποδεέστερον τής εύφυεστάτης κωμωδίας 
τού αύτου συγγραφέως «Ζητείται υπηρέτης» έχει μουσικήν ώραιοτάτην, δι’ 
ήν ό άριστος μουσουργός μας κ. Λαμπελέτ άπειρα έδέχθη συγχαρητήρια καί 
έπανειλημμένως έχειροκροτήθη.

Ό  υπό τόν κ. Κοτοπούλην δραματικός θίασος άνεβίβασε κατά τό μηνιαΐον 
τούτο διάστημα νέα έργα τήν «Μερόπην» τόν «Θρίαμβον τού ’Έρωτος» τήν 
«Εικόνα τής Παρθένου» καί τόν «Δόν Καίσαρα τού Βαζάν».

Εις τήν «Μερόπην» ή κ. Ευαγγελία ΠαραΙκευοπούλου τελεία, αμίμητος, 
ιδία έν τή γραφικότητι τών στάσεων καί τή έκφράσει τής φυσιογσωμίας αλη
θώς απαράμιλλος. Εις τόν «Δόν Καίσαρα του Βαζάν» ό κ. Κοτοπούλης π-ι 
στοποιεΐ έκείνο τό όποιον ε’Γπομεν περί αυτού καί εις τόν Καρνιόλην τής «Δα
λιδάς» τού Φεγιέ. Ε πιτυγχάνει έξόχως καί δέν έχει βεβαίως τόν έφάμιλλόν 
του εις τά έλαφρώς δραματικά ποόσωπα. ε’.ς χαρακτήρας ώραίους, αφελείς, 
εύφυολόγους, ώς τόν τού «Δόν Καίσαρος», εις τόν όποιον ένθουσιωδώς καί 
έπανειλημμένως Ι/ειροκροτήθη.

Έ ν γένει δέ άρκεταί έπηνέχθησαν βελτιώσεις εις τόν άξιόλογον τούτον θία
σον, εις δν προσελήφθη άπό τίνος καί ό κ. ΓΙετρίδης είς έκ τών δοκίμων ηθο
ποιών μας. Έ άν δ' ώς έλπίζομεν καί ώς δεν είναι δύσκολον άναπληριυθή δια 
τήν χειμερινήν περίοδον καί τό πάντοτε μετά τής κ. Παρασκευοπούλου πριυ- 
ταγωνιστούν έν ταΐς έρωτικαΐς σκηναΐς πρόσωπον, τότε ό θίασος «Πρόοδος» θά 
άνταποκριθή πληρέστατα εις τόν τίτλον του καί θά μάς παράσχη αληθείς απο
λαύσεις κατά τάς μακράς Εσπερίδας τής χειμερινής περιόδου.

’Απόψε διά πρώτην φοράν ό Βασιλεύς Αήρ.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ
*Αντιχολερι,*<κ μ,έτρα. Τά Ιξή; προφυλαχτικά καί θεραπευτικά κατά τής 

χολέρας μέτρα απευθύνει πρός τόν Γαλλικόν λαόν τό άνώτερον Συμοούλιον 
τής Υ γιεινής τής Γαλλίας, διά τήν Ιπιδημικήν τής χολέρας άν άτήν Ευρώπην 
περίοδον :

Τό πόσιμον ύδωρ πρέπει νά είναι προ παυτός άλλου άντικείμενον ιδιαιτέρας 
προσοχής. Πρέπει νά βράζηται έντός καθαράς χύτρας καί ψυχραινόμενον νά πί- 
νηται, Διά βραστού ύδατος πρέπει νά ζυμώνηται καί ό άρτος, να πλύνηται το 
κρέας, τά χόρτα καί τά λοιπά τρόφιμα.

Ανάγκη προ τού φαγητού νά πλύνωμεν διά σάπωνος καί βρασμένου ύδατος 
τάς χεΐρας Είς τό ύδωρ δέ τό όποιον πίνομεν καίτοι βρασμένον νά ένστάξω- 
μεν όλίγας σταγόνας λεμονιού ή κιτρικού οξέος.

Α ί καταχρήσεις παντός είδους καί ιδία αί καταχρήσεις οίεοπνευματωδών πο
τών πρέπει νά άποφεύγωνται μετά πολλής φροντίδος. Ά πα ιτε“ται επίσης με-

Ιξωτερίκευσιν τών αισθημάτων, άτινα κλύδωνα δλον ταραχής καί τρικυμία 
ύπεκίνουν είς τά παρθενικά της στήθη.

— Λοιπόν, τή είπεν ή Καρολίνα, έννοήσασα πόσον εβασανίζετο, πόσον υπε- 
φερεν έκ τής παρατεινομένης έκείνης σιγής. Λοιπόν, τί έχεις νά μοι ε’ιπης; τί 
σοί συμβαίνει ; διατί αυτή ή αμηχανία, αυτή ή ταραχή ;

Ή  Καίτοι άντί άλλης άπαντήσεως έρρίφθη είς τάς άγκάλας τής φίλης της 
καί ήρχισε νά κλαίη ώς παιδίον. ’Αμέσως όμως μετά τής άστασίας και επιχα- 
ρίτου άφελείας ητις χαρακτηρίζει τήν ηλικίαν ταύτην, ή νεαρά κορη ανήγειοε 
τούς ώραίους οφθαλμούς της, έπί τών βλεφαρίδων τών όποίιυν ελαμπον ως α- 
δάμαντες δάκρυα καί μέ ύφος θωπευτικόν χαϊδευμένου παιοιου τή ειπε:

— Τ ί έχω ; Μήπως καί έγώ εϊξεύρου ; Μήπως εννοώ ; Μήπως δύναμαι νά 
τό καθορίσω; Ή  καρδιά μου είναι γεμάτη άπό χαράν καί λύπην, από έλπίδα 
καί απελπισίαν, άπό φόβον καί ενθουσιασμόν. νΩ ! άν ή μητέρα μου εφαντά- 
ζετο τί αισθάνομαι, έάν ό πατέρας το έμάνθανε ! Δυστυχία μου ! Νομίζω ότι 
θά άπέθνησκον, ότι θά μέ . . . .

  Είναι λοιπόν πολύ κακόν ό,τι αισθάνεσαι, ύπελαδεν ή Καρολίνα, ώστε
μόνον ή ιδέα ότι οί γονείς σου θά το μαθωσιν νά σε καμνη να αποθανης εκ 
τού φόβου;

 "Ο χι! δέν είναι κακόν. Δέν νομίζω νά^είναι κακόν, αφού προξενεί τόσην
γλυκεΐαν εόχαριστησιν, άφού μέ διαθέτει τόσον καλώς, ώστε ούδεμία κακή σκέ- 
ψις νά χωρή τήν στιγμήν αυτήν είς τήν κεφαλήν μου, ούδεμία κακή διάθεσις 
είς τήν καρδίαν μου. Τουναντίον σήμερον αισθάνομαι ότι είμαι ύπέρ ποτε άλ
λοτε καλή, αγαθή. Σήμερον ό ουρανός, ή γή, τά φυτά, έν γένει δέ ή περικυ- 
κλούσα με φύσις μοί φαίνονται άποπνέον^α νέα μυστηριώδη θέλγητρα, σήμερον 
διά πρώτην έπι τής ζωής μου φοράν βλέπω Οχι μόνον διά τών οφθαλμών τού 
σώματος, άλλά καί διά τών οφθαλμών τής ψυχής, διά νά οανεισθώ τήν φράσιν 
σου, προσέθηκε μειδιώσα. νΩ ! δέν σέ περιπαίζω πλέον διά τήν πρός τό *καλόν 
λατρείαν σου, όχι ! Τώρα αισθάνομαι καί έγιο τί θά εΤπη καλόν. Τώρα μόνον, 
σήμερον μόνον τό αισθάνομαι.

  Ά λλά  πώς αυτή ή αιφνίδια μεταβολή; ήρώτησεν ή Καρολίνα. Ποία μά-
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γίστη προφύλαξις άπό παντός κρυολογήματος. Πάσα εντερική διατάοαξις και 
-διάρροια είναι ποοάγγελος της νόσου. Καλέσατε πάραυτα ιατρόν. Μέχρις ότου 
ό ιατρός ελθη θέσατε τόν ίσθενή σας εντός κλίνης σκεπάσατε αυτόν διά θερμών 
σκεπασμάτων, αποφεύγουσα όμως τάς έντρίψεις. Θερμάνατε κεράμους, πεοιτυ- 
λίξατε αύτάς εντός μάκτρων και καλύψατε δ ι’αυτών τό σώμα τού ασθενούς σας, 
τόν όποιον αποφεύγετε νά μετακινητε και ξεσκεπάζητε.

’ Επειδή υποφέρει από έσιυτερικήν φλόγωσιν δίδετε'του νά καταπίνη τεμάχια 
πάγου, ό πάγος τακτοποιεί τόν στόμα/ον τονόνει αύτόν καί καταπαύει τόν 
εμετόν.

Πρός καταπολέμησή της διαρροίας δίδετε εις τόν πάσ/οντα άνά τέταρτον 
•ώρας τρία κοχλιάρια της σούπας εκ της ακολούθου λεμονάδας. Γαλακτικόν οξύ 
10 γρ. σιρόπιον σακχάρειυς 90 γραμμ. οινόπνευμα πορτοκαλιού 2 γρ. Τας 
άνω δόσεις αναμιγνύετε εντός μιας λίτρας υδατος.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Καν Αίκ. Δ. Α λ ε ξά νδ ρ ε ια ν . Δεν διεκόπη ή αποστολή, ώς νομίζετε, άλ

λ ’ αυτή η έ'κδοσις επί ένα μήνα. Ά πό  σήμερον θα τά λαμβάνητε καί πάλιν 
τακτικώς. — Καν Α. Γ. Γ α λά ζ ιο ν . Ευρίσκετε ότι 50 0]θ ώς δικαίωμα μου 
συγγραφέως είναι πολύ; Λέγετε ότι η εις Ρουμανικήν γλώσσαν μετάφρασις ώς 
περιορισθησομένη μόνον εντός τής Ρουμανίας δεν θα σάς ικανοποιήσω. ’Αλλά 
τά ποσοστά δεν θχ Ιξαχθώσιν Ικ τών εισπράξεων, άλλ’ έκ τού οριστικού κέρ
δους. 'Όπως δήποτε έντός της προσεχούς εβδομάδος γράφομεν έκτενέστερον. 
— Καν Κ. Κ· Κ ύθνον. Ευχαριστώ διά τήν παρασχεθεΐσαν μοι άδειαν. Εις 
τό προσεχές φύλλον δημοσιεύεται. — Καν Ε, Μ. Ι Ι ε ιρ α ιά ’ "Εχετε δίκαιον. 
’Αλλά κατά τό τελευταΐον δεκαήμερον είχομεντήν μεταφοράν τών γραφείωνμας. 
και πνιγόμεθα κυριολεκτικώς άπό τήν πολλήν ε’ργασίαν. ’Από τής 8ης μέχρι 
τής 10ης όχι· Διότι αί ώρχι αυται είναι προωρισμέναι διά τά λουτρά. Μετά 
τήν 10ην εις τήν διάθεσίν σας. — Κον Κ. Κ* Κ ω ν)πολιν Νομίζομεν ότι 
άπηντήσαμεν άπαξ καί θεωρούμεν περιττόν νά έπανερχώμεθα εις τό αύτό ζή
τημα. "Ο,τι είπομεν θά γ ίνη .— Κον Στ. Β. ’Α λ εξά νδ ρ ε ια ν . Ένεγράφη. 
Συμμορφούμεθα όδηγίαις σας — Καν A. II. Β ώ λον. Είμαι ασυγχώρητος, 
αλλά σείς τόσον καλή* Γράφω άφεύκτως ε’ντός τής Ιβδομάδος* — Καν Β. Ε* 
Κ ά ϊρον. Είναι ζητήματα τόσον λεπτά, προ τών οποίων καί ή συνετω- 
τέοα καί ή εύφυεστέρα γυνή^ εύρίσκεται ενίοτε έν μεγίστη αμηχανία. Αεν 
είξεύρομεν δέ εάν ή καρδία είναι εις τάς περιστάσεις ταύτας ό καλλίτερος 
οδηγός.— Καν Ευ. Τρ. Β άρναν. Τεσσαράκοντα χρ. φρ. άπέναντι συνδρομών 
έλήφθησαν. Εύχαριστούμεν. — Καν Λι. Δρ. M í i n c h e s t e r  Φρ. χρ. 88 
ελήφθησαν. Μυρίας ευχαριστίας δι’ εύγενή φροντίδα. — Καν Β· Α. Γ ιούργε- 
6ο ν . Έπιστολαί καί φρ. χρ. ένενήκοντα εξ έλήφθησαν Εις έκείνας άπαντώ- 
μεν προσεχώς. Δ ι1 εύγενή φροντίδα είσπράςεων εύγνωμονούμεν. Ή  καλλιτε
χνική έκθεσις τού Παρνασσού άνεβλήθη, ώστε δόσατε όδηγίας .πρός παραλα
βήν έκ τού γραφείου μας. —Κας συνδρομητρίας. ’Ένεκεν ελλείψεως χώρου άνα- 
βάλλομεν νά άπαντήσωμεν εις τάς παρ’ ήμιν πολυπληθείς έπιστολάς σήμερον. 
ΙΙαρακαλούμεν δέ καί πάλιν τάς κ κ. συνδρομητρίας, ώς καί τάς καί τούς κ.κ. 
αντιπροσώπους ημών, τάς καθυστερούσας μέχρι σήμερον τάς συνδρομάς των, 
να άποστείλωσιν αύτάς τάχιστα.

Κ Υ ΡΙΑ  ΕΛΛΗΝ ΙΣ άριστα κατηρτισμένη εις τήν γλώσσαν μας, όυναμένη 
νά άναλάβη τήν διδασκαλίαν άνωτέρων μαθημάτων καί θερμότατα παρ’ ημών 
συνιστωμένη, ζητεί παραδόσεις. ΙΙληροφορίαι παρ’ ήμΤν.

Π Α Ρ Θ Ε Ν Α Γ Ω Γ Ε Ι Ω Ν  Μ Α Ρ Ι Α Σ  Β Ε Α Α Η
*Οδοc Ζ ήνωνος dp. 8 . «
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Δέγεται μαθήτριας τροφίμους, ήμιτροφίμους καί έξωτερικάς, εις άς παρέχε
ται πλην τής πνευματικής μοαφώσεως καί θερμή μητρική πεοίθαλψις παοά τε 
τής διευθύντριας κ. Μαρίας Βελλή καί τού λοιπού προσωπικού.

ΛΥΚΕΙΟΝ Δ Ι Ο Σ Κ Ο Ρ Ι Δ Ο Υ
 ̂Αλματιχώς βχΐνον τήν οδόν τής προόδου τό Λόχεεον τούτο κατέστη εν τών 

τελειοτέρων τή; ΙΙρωτευοόσης, δι’ δ χαι τοιαύτης τυγχάνει φήμης καί δεχαίας 
ϋποστηρίξεως παρά τών γονέων χαε συγγενών τών Ιν αύτω έχπαιδευομένων. 
Μετά του Λυχεοίυ Δεοσχορεδου συνεχωνεύθη ήδη χαί τό Λύχεεον ΓΙαπαγεωρ- 
γίου. Οΰτω^ Οπό τόν εγνωσμένης ίχχνότητο; χαί ευσυνειδησίας διευθυντήν 
χ. Δεοσχορίδην τό Λύχεεον τούτο υπόσχεται αληθή θαύματα πρός τούς έμπε- 
στευομένου; εν αυτώ τήν διαπχιδαγώγησιν τών τεχνών των

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ Κ 0 Μ Η 2  ΚΑΙ ΡΑΠΤΙΚΕΣ
Ή  κα: ’ αύτας ένταύθα έγκατασταθεισα μοδίστρα φορεμάτων καί ράπτρια 

ασπρυρρούχων καί στηθοδέσμων κ ’Αμαλία Σαραφόγλου, άρισ:α εις τήν κο- 
πτικήν καί ραπτικήν κατηρτισμένη, αναλαμβάνει άντί μέτριων τιμών τήν κάτι 
σκευήν φορεμάτων, επάνω βορίων, στηθοδέσμων καί άσπρορρούχων, ύποσχι 
μένη έργασίαν άμέμπ:ου τελειότητας.

Δέχεται πρός τούτοι; μαθήτριας πρός έκυάθησιν τών άνω τεχνών άντί μέ
τριων διδάκτρων. Ή  διεύθυνσις αυτή; : 'οδός ΙΙρο αστείου  α α ΐ Ζωοδό- 
χο\> ΙΙτηγ^ς. Πάροδος Ζ αλόγκου ά ρ ιθ . β .

Κ ΓΡΙΑ  ΕΛΛΗ Ν ΙΣ, κόρη άριστα κατηρτισμένη εις τήν Γαλλικήν γλώσ
σαν καί πτυχιούχος τής ένταύθα Γαλλικής σχολής, ζητεί παραδόσεις ε’ίς τε τήν 
Γαλλικήν γγώσσαν καί τήν ζωγραφικήν. Συνιστάται θερμώς καί παρ’ ημών. 
ΙΙληροφορίαι εις τό γραφεί ον μας.

Κ Ι ΡΙΑ ΓΕΡΜ ΑΝ ΙΣ διδάσκουσα ανώτερα μαθήματα τής Γερμανικής φι
λολογίας ζητεί παραδόσεις. Πληροφορία-, παρ’ ήμίν.

Κ Υ ΡΙΑ  Α Γ Γ Λ ΙΣ , κάτοχος καί τής Γαλλικής, Γερμανικής καί ’ Ιταλικής 
γλώσσης, άς δύναται νά διδάςη εντελώ:, ζητεί παραδόσεις. Πληοοφορίαι παρ*
ήμ ·̂ _ _____________

Α ΡΙΣ  1 ΟΒΑΘΜΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟ Σ όιόάξας λίαν εύδοκίμως έπί πολλά 
ετη εν εκπαιοευτηριω μεγάλης πόλεως τής 'Εσπερίας καί φέροιν άριυτα συστα
τικά παρα προσώπων τά μέγιστα σημαινόντων έν τή πολει, θέλει να διαθέση 
Ουο ή τοεΐς^υρας καθ Ικάσ:ην εις ιδιωτικόν έκπαιδευτήριον ή εί; ιδιαιτέραν

διδάσκει καί προκαταρκτικά μαθήματα τής Γερμανικής διά μεθόδου κοινώς πα
ραδεδεγμένης ώς άοίστης.

γισσα λοιπόν σέ ήγγισε διά τής μαγικής της ράβδου, όπως άπό χθές έως σή
μερον μεταβληθής τόσον;

Ή  Καίτη ήρυθρίασε μέχρι τού λευκού τών οφθαλμών, καί κατένευσεν αδυ
νατούσα νά ύποστή τό έταστικόν τής φίλης της βλέμμα. Ήδυνάτει τό πτωχόν 
παιδίον νά άπαντήση εις τήν έρώτησιν έκείνην, τόσον £ίχεν έξοικειωθή νά θεω- 
ρή τον έρωτα ώς άπηγορευμένον καρπόν, ώς αίσθημα άξιον μομοής, καί διά 
τό όποιον ώφειλε νά έρυθρια. Μήπως ή μήτηρ της δεν έπανελάμβανεν άνά πά
σαν στιγμήν μετά κακοήχων κοσμητικών έπιθέτων τά ονόματα τών γνωστών 
των νεανίδων, αιτινες είχον δώσει τήν καρδίαν των; Μήπως δεν άπεκάλει αύ
τάς τρελλάς, ανοήτους, κακοανατεθραμμένας καί δέν διέσυρε μετά τών γνωστών 
καί φίλων της άσυστόλους τά Ονόματα καί τήν ύπόληψίν των; Μήπως δεν έπα- 
νελάμβανε μετά στόμφου, ότι ή ίδική της κόρη ήτο φρόνιμος, ενάρετος καί ότι 
θά τήν έφόνευε μάλλον ή να τή έπιτρέψη νά έρωτοτοοπή μετά οίουδήποτε άν- 
δρός; ’Αφού λοιπόν ή μήτηρ της τόσον δυσμενώ; έξεφράζετο περί τού αισθή
ματος, δπερ άπό τής προτεραίας συνεκλόνιζε τά στήθη της, πώς ήθελε τολμή
σει αύτή νά έκστομίση, νά όνομάση, νά διατύπωση, έστω καί πρός τήν φίλην 
της α^τήν, τό αίσθημά τη; τούτο;

Αίφνης όμως ώσεί υπεοτάτην λαβούσα απόφασή, ώσεί επιθυμούσα νά έλα- 
φρύνη τήν καρδίαν καί τό πνεύμα της, έξε'πεμψε βαθύν στεναγμόν, έρριψε τούς 
έπί τού μετώπου της κυματίζοντας βοστρύχους πρός τά όπίσω καί άρπάσασα 
τάς δύο χείρας τής Καρολίνας : Άκουσε, τή είπε. Διά σέ δεν εχω, δεν πρέπει 
νά έχω μυστικά. Καί τότε μέ φωνήν χαμηλήν, μέ λέξεις διακεκομμένα;, άλλ* 
αΓτινε; πυρεττωδώς εξεφευγον τού στόματός της, τή διηγήθη, πώς ό Νίκος, τή 
είπεν ότι τήν άγαπά, ότι είναι ώραία, ότι θά τήν άγαπα πάν τοτε.

Ή  Καρολίνα, ήτις δεν είχεν αγαπήσει έτι, ήκουε τήν φίλην της μετά σιγη
λής έκπλήξεως, έν έκστάσει, διερωτώσχ εαυτήν, εάν άληθώ; ή κόρη εκείνη ή- 
σθάνετο δ,τι έλεγε καί έάν ό έρως τοιαύτην είχε δύναμιν, μετά τόσης έντάσεως 
ειχε κατακτήσει τήν άθώαν έκείνην καρδίαν, ώστε ούτω άπό τής μιας ημέρας 
εις τήν άλλην, τόσον νά μεταοάλλη τήν Καίτην.

— Λοιπόν αγαπάς; είπεν ή Καρολίνα, όταν ή Καίτη έτελείωσε, καί ό έρως

σου χρονολογείται άπό χθές; Αγαπάς τόν Νίκον, τόν ζωηρόν έ/.είνον νεανίαν4 
ό οποίος ομοιάζει μικρόν ακόμη παιδίον, τόσον λευκός καί ξανθός καί αφελής 
είναι.

— Ναι, τον άγαττώ, εάν ϊροις θά i ’ixrj ευχαρίστησες, χαρά, συγχίνησις γλυ- 
χεΐα, ητις σέ φε'ρει ύψηλά, ύψηλά ώς έπί τών πτερύγων τών πτηνών, χαι έχεί- 
θεν σοι δειχνύει τόν χόσμον ολον ώραϊον, πλούσεον, γελαστόν, χαε σέ χάμνεε νά 
πεστεύης δτε σοί άν^χεε, οτε είναι ίδιχός σου. 'Αγαπώ, αλλά φοβούμαι. Mot 
φαίνεται, ένεμ είμαι τόσον ευτυχή , οτ: είμαι χαί πολύ, πολύ δυστυχής. Συμ
βουλέυσε' με, τί πρέπει νά χάμω, σύ ή όποια είξεύρεες τόσα πράγματα, ή ο
ποία μέ αγαπάς είλεχρενώς, ή όποία έσυνείθεσες νά σχέπτεσαι, νά βασανίζης 
πάσαν έδεαν, πάσαν πράξεν, εεπέ μου οτε δέν είναι χαχόν δ,τι αισθάνομαι, δτε δέν 
είμαε αςιόμεπτος,οτι δέν έπαυσες νά μέ θεωρής φίλην σου,νά μέ άγχπϊςώς πριν.

— Νομίζω, άπήντησεν ή Καρολίνα, δτε ή τόσον ευέξαπτος φαντασία σου ή- 
ρεθίσθη πολύ χαε δτε έχλαμβάνεες ώς σπουδαεον έρωτα τήν παεδεχήν αύτήν 
τρέλλαν, ήτες δέν δύναταε νά είναε δεαρχής. Ό πω ς δήποτε άχούω τόσα χαθ’ 
Ιχάστην νά λέγωνται περε της άστασίας, τής επιβουλής, τής ποοδοσίας τών 
άνδρών, ώστε δέν τολμώ νά σέ ενθαρρύνω, δέν τολμώ νά επικροτήσω, νά επι
δοκιμάσω τήν ευκολίαν μεθ’ ής έδωχες τήν χαρδεαν σου, μεθ’ ής έδέσμευσες 
έσως δλην τήν ζωήν σου. Εισαε τόσον νέα άχόμη.............

Τόν διάλογον τών δύο φίλων διε'κοψεν ή απότομος τής μητρό; τής Ιναοολί- 
νας είσοδος έν τω δωματίεο της.

— Άχόμη θαυμάζετε τήν εέχόνα αύτήν, προσέθηχεν. Ίδέ, Λίνα, έδέ, παιδί 
μου, πώς έλε'ρωσες τό φόρεμά σου μέ τάς έλαιοβαφάς αύτάς· χαι τάς λέξεις 
ταύτας ή αξιόλογος γυνή συνώδευσε μετα μορφασμού άπχρεσχείας, δειχνύοοσ* 
έρυθράν κηλίδα έπί τής έοθήτος τής θυγατρός της. Καλά λέγει ό πατέρας σου 
δτε μέ τάς χαλλετε/νεχάς ιδέας σου χαε τάς άεροβασίας σου, ουτε έμέ βοηθείς, 
ούτε τά αδέλφια σου έπιμελείσχε, ού'τε δεα τόν έχυτόν σου φροντίζεις. Α ρ 
χίζω  νά χάνω χαι έγώ τήν υπομονήν χα'ε νομίζω δτε πλησιάζει ή ήμέοα, χαθ’ 
ήν θά μαζέψω δλαις αύταΐς τής.φυλλάδες χα'ε τά χαρτιά χα'ε τής μπογεαες ν* 
τά ρίψω εις τήν φωτιάν.
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