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Διά τά ανυπόγραφα άρθρα εύθύνετα ι Λ άυντάκτις αυτών
Κ ,υρία ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΑΡΡΕΝ.

 ̂ Διά τά άνυπόγρατια άρθρα 
εύθύνεται ή συντάχτις αυτών 
Κυρία ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΑΡΡΕΝ.

(■) Τά περ,πο'μενα ηυΐν χειρο'- ,'< 
γραφα η δημοσιευόμενα ή μή 'γ 

,, δέν έπιστρόφονται. — ’Ανυ- Π 
Η πόγραυα χαι μή δηλοΰντα λ  
γ  τήν διαμονήν τής άποστελ- ή  
ι ) λούσης δέν είναι δεχτά. — 

Πασα^ αγγελία άφορωσα ν.ς /\ 
τάς Κυρίας γίνεται δεχτή. ^  
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γ  ΑΙ μεταβάλλ&υσαι διεύθυν- 

σιν όφείλουσι ν ’ άποστΛλωσι 
)( γραμματόσημον 50 λεπτών 
ρ  πρός έχτύπωσιν νέας ταινίας.

Π Ε Ρ Ι Ε Χ ΟΜΕ Ν Α
Δ ια τ ί έπ ε ίγ ε ι ή  σύστασις τή ς  Γυνα ικείας ένώ σεω ς.— Είς μάγος τοϋ 

ΙΗ αιωνος (υπό 8ος Α νθής Βασιλε.άδου). -  Α π ’ ’Α θηνώ ν είς Σ ι-  
χαγον. Ημερολογιον Ε λληνίδος ταξε ιδ ιώ τώ ος. (Τά έντευχτήρ ια  τοϋ 
P a lm er H ouse Τό εστιατόρ,ον. Οί ρέπορτερ). -  Τό ρόδον (ύπό οος 
Τουλας Κόχχαλη) Η ω φελεια  τω ν ταξειδ ίων (υπό 8ος Κοραλίας Ρ ου- 
σε η . Μια ετ ι λόγια  Ε λληνίς. —  Ή  ευεργετική  παοάστασις τοϋ

ΛΙΑΤΙ ΕΠΕΙΓΕΙ Π ΣΤΣΤΑΣΙΣ ΤΙΣ ΓΤΝΑΙΕΙΑΣ ΗΠΜΐ:
 ̂Δ ιότι ήμερα τή ήμερα γ ίνετα ι έπαισθητοτέρα ή ανάγκη 

«δτη . Διότι άπό τών άνωτάτων μέχρι τών κατω τάτω ν τ ά 
ξεων ή γυνή κα ταπ ίπτει, χωρίς ούδείς φραγμός, ούδέν κώ
λυμα, ουδεμία δύναμις νά δύναται νά παρεμποδίσν) τήν π τώ - 
«ιν της. Διότι άντιγοάφομεν, άπομιμούμεθα, πιθηκίζοαεν 
βλα τά  κακά, όλα τά  επιβλαβή, 6λα τά  τρωτά τών ξένΐυν, 
χωρίς να. τασσωμεν είς αντιστάθμισμα καί τάς έλαχίστας 
τών αρετών καί πλεονεκτημάτων των. Ίδ ετε  τήν λεγομέ- 
νην αριστοκρατικήν τάξιν. Μελετήσατε τον οικογενειακόν 
οργανισμόν τών πλείστων έκ τών όψιπλούτων τούτων γυνα ι
κών, τών όποιων οί πατέρες ή οί πάπποι ήσαν παντοπώλαι, 
α λλ ’ Έ λληνες. Ψυχολογήσατε, αναλύσατε,κατανοήσατε, έάν 
δύνασθε, πόσα κακά κυοφορούνται έν τα ϊς τάξεσι ταύτα ις , 
ποση αναισθησία, πόσος έγωϊσμός, πόση πώρωσι; καρδίας 
βασιλεύει είς τά  άδαμαντοσκέπαστα αύτά στήθη, τά  όποια 
ουτε διά τά  τέκνα τω ν αύτά εμαθον νά πάλλωσιν.

Αί πλεΐσται έξ αύτών δέν έχουν ούτε θρησκείαν,ούτε καρ- 
ουτε πατρίδα, ουτε γλώσσαν. Πιστεύουν μόνον είς τά  

Χρήματά των, είς τάς ήδονάς κα ί απολαύσεις της ζ ω ή ς  καί 
λατρεύουν εν καί μόνον άτομον, μίαν καί μόνην ύπαρξιν, 
Τ0 "  τω ν· Πατρίδα δέν αναγνωρίζουν τήν Ε λλάδα. Είναι 
*ολυ μικρός ό τόπος αύτός διά τήν φιλοδοξίαν των. Ά δ ιά -

φορον έάν έφώτισε τόν κόσμον ό’λον καί έάν μέ τό αίμα τών 
πατέρων των ήγοράσθη ή έλευθερία της. Γλώσσά τω ν δέν 
είναι ή Ελληνική ! ’Ό χ ι ! Δέν καταδέχονται νά τήν λαλούν 
εις τας αίθουσας τω ν, ά λλ ’ ούτε είς τάς έπισήμους συναθροί
σεις και έορτάς των. Ε ίναι ή γλώσσα τού μαγειρείου των 
αυτή μονον με τας θεραπαινίδας καί τούς ΰπηρέτας των 
την λαλούν έφθαομένην, δολοφονημένην, ήφανισμένην, άκα- 
ταληπτον. Εις τα  τέκνα των δέν τήν διδάσκουν ή ώς πά- 
ρεργον. Δύο τρεις ωραι τήν εβδομάδα άοκούν δι’ αύτήν. 
Διέρχονται τόν καιρόν των άναγινώσκουσαι μυθιστορήματα 
ξενόγλωσσα, δοκιμάζουσαι νέας έσθήτας, άνταίλλάσσουσαι 
έπισκέψεις, χαριεντιζόμεναι καί κακολογούσαι. Τά τέκνα 
των θηλάζουν, θωπευουν, φιλούν, ανατρέφουν καί έκπαι- 
δεύουν ξεναι καί ςενοι. ’ Ιδού ή είκών, π ιστή, μέ μικράς πο ι
κ ιλίας καί έναλλαγάς.

Ή  μέση τάξις αγω νίζετα ι, προσπαθεί νά μιμηθγ κατά 
τό πλεΐστον τήν άνωτέραν. Καί έδώ ή αρνησιπατρία, ή άρ- 
νησιθρησκεία, ή αρνησιγλωσσια εΰρίσκεται είς τήν ήμεοησίαν 
διάταξιν. Η πολυτέλεια  καί ή ψευδεπίδειξις συμπληρούν 
τήν εικόνα. Ή  διαφορά είναι μικρά καί ανεπαίσθητος. Τήν 
ανατροφήν τών τέκνων τών αριστοκρατών άναλαμ,βάνουν 
ζεναε παιδαγωγοί, εόώ άπλ,ούστατα τήν άναλαμ.βάνουν αί 
χυδαϊαι ύπηρέτριαι. Έ κεΐνα ι διακοσμούν τον οικόν των μέ 
έπιπλα άξίας, άλλά καί εύμαρείας,έδώ θυσιάζουν το δεύτερον 
εις τό πρώτον. Κοιμώνται έπί ρακώδους στρωμνής, ΐνα  έπι- 
δείξουν άνακλιντήρα έκ μετάξης. Φέρουν ρυπαρά καί χον
δροειδή άσπρόρρουχα, άτινα  καλύπτει έσθής βαρύτιμος. Δί
δουν εσπερίδας με πολυτελή δείπνα καί στερούν έπί μήνας 
όλους τα  τέκνα των υγιούς καί τονωτική ; τροφής. Ό  
άνηρ αγω νι,ετα ι να κερόισγ, ή σύζυγος αγω νίζετα ι νά σπα- 
ταλήσν).

Η κατωτέρα -τάξις ανάλογον πρύς τάς άνω ύφίσταται 
κατά—τωσιν. Εδώ ή γυνή πείνα. Έδώ ζητεί νά έργασθή



ΐνα  ζήσν), ά λλ ’ έργασιύκν δεν ευρίσκει. Η θέσις τής εργα- 
τιδος είναι τερατώδες δημιούργημα κοινωνίας, -«τις επαγ
γέλλετα ι τήν έλεήμονα καί την φιλάνθρωπον. Είναι ή κα
ταδίκη καί έσται ίσως ή τιμωρία τής κοινωνίας αύτής. Ή  
πληγή,ήν ή κακοήθως έκμεταλλευομένη έργάτις ανοίγει εις 
τά  κοινωνικά σπλάγχνα απειλεί φοβεράν σηπεδόνα του ολου 
κοινωνικού σώματος.

’Ίδετε που ή άθλιότης, ή ένδεια, ή προδοσία, ή έγκατά- 
λειψις ηγαγε την έργάτιδα εις τάς Εύρωπαϊκάς μητροπό- 
λεις, α ΐτ ινες, άνανήφουσαι σήμερον, ηρχισαν να μεριμνώσι 
περί βελτιώσεως τής τύχης της γυναικός του λαού. Ή μεϊς 
ποέπει νά ποολάβωμεν τό κακόν πριν ριζοβολήστ). Πρέπει να 
έξασφαλίσωμεν διά της παροχής εργασίας καί προστασίας 
τήνάρετήν τής έργάτιδος,πρίν η ή διαφθορά έκχυθτ) άνά τάς 
όδου( καί τάς πλατείας καί ή αναισχυντία ύψώσν) τον θρό
νον της έπισήαως, έδώ,ύπό τάς όψεις τών αθώων, των άγνών 
τέκνων μας, παρασύρουσα ε’ις τον καταστρεπτικόν χ ε ί
μαρρόν της πάν ο ,τι περιεσώθη έν ήμΐν άγνόν καί εύγενές.

Ό  άνήρ δεν βλέπει η δεν θέλει νά Ι'δγι όλα αυτά . Καίε- 
τα ι ό οικος του, ά λλ ’ άντ]ι νά ζητησν) ύδωρ, ΐνα κατασβέσν) 
την πυράν άδει ώς ό κοχλίας με την συνήθη στερεότυπου 
επωδόν του· «Α ί γυναίκες πρέπει να μείνουν ογιι ειναιυ.

’Ό χι ! Αί γυναίκες πρέπει νά έργασθοΰν, πρέπει νά ενω
θούν, όπως κανονίσουν τόν βίον τω ν, όπως θέσουν νέας βά
σεις εις τό σαθρόν κοινωνικόν οικοδόμημα, όπερ κλονίζεται 
έπικινδύνως κα ί απειλεί τρομεοάν καί καταστρεπτικήν 
πτώσιν άπό στιγμής εις στιγμήν.

Ή  ένωσίς μας θά μεταρρύθμισή τά  πάντα, θά τροπο- 
τ,οιήσγι επ’ άγαθώ παν κακώς κείμενον. Άπαρτιζομένη άπό 
τάς έκλεκτοτέρας γυναίκας πασών τών κοινωνικών τάξεων 
θά υποδείζϊ) εις την μεγάλην μερίδα τών τέως άναλγήτων 
καί αδιαφορών πλουσίων ότι έχουν καθήκοντα απέναντι τής 
πατρίδος καί τής οικογένειας, απέναντι τών τέκνων καί τών 
πασχόντων. Θά τάς έξοικειώσγ μέ τά  καθήκοντα των αυτά 
καί θά καταστήση τόν βί ον των σκοπιμώτερον, τερπνότερου 
καί ανθρωπινότερου. Θά καταπολεμήσνι την άσκοπου πολυ
τέλειαν, ένφ άφ ετέρου θά ενίσχυσή την φιλοκαλίαν διά 
τής καταλλήλου άναπτύξεως του καλαισθητικού αισθήμα
τος. Θά έπιζητήση την ελληνοπρεπή μόοφωσιν τών τέκνων 
τής τάξεως ταύτης καί θά έζοικειώσν) την μητέρα εις 
την εΰχάριστον καί τερψίθυμον ένασχόλησιν τής μορφώσεως 
καί ανατροφής τών τέκνων της.

Εις την γυναίκα τής μέσης τάξεως θά άνοιξή νέους ορί
ζοντας δράσεως. ‘Η τά  πάντα τέως παρά του άνδρός ποοσ- 
δοκώσα, θά άρχίσή νά χρησιμοποιή τάς ιδίας δυνάμεις επ’ 
άγαθω τής οικογένειας της: Έ άν έχγ τέκνα θά έπιδοθή α υ 
τοπροσώπως εις πάσας τάς οίκιακάς εργασίας, οικονομούσα 
τά  εις μισθούς καί συντήρησιν υπηρετριών δαπανώμενα. ’Εάν 
δέν δύναται νά πράξή τούτο,τότε προπαρασκευαζομένη κ α 
ταλλήλως εις οίον δήποτε κλάδον, άναλόγως τής φυσικής 
έπιδόσεώς της, θά έργασθή είτε έν τφ  οϊκω, είτε εις ώρι- 
σμένας ώρας, έκτος αύτού, όπως έξασφαλίσή μετά του συ
ζύγου της βίον άνετον καί έαυτής καί τών τέκνων τη ς.Έ άν 
δεν απέκτησε τέκνα, ή είναι χήρα, ή έμεινεν άγαμος, δεν 
θά μαραίνηται τότε διάγουσα βίον έγωϊστικόν, άσκοπον, μά
ταιου, με τό φάσμα τής άγαμίας ώς άπαραίτητον σύντρο-

επιτετηδευμένους τρό- 
άποπτάσης ήδη προ πολλού ανεπιστρεπτεί. 

Θά έργασθή, χωρίς νά έρυθρια διά τούτο καί ή εργασία ή 
έντιμος, ή εύγενής. ή άξιοπρεπης θά -·την καταστησή σεβα
στήν προσωπικότητα, χρήσιμ.ον άνθρωπον εις σην κοινωνίαν 
μέ σκοπόν καί προορισμόν δημιουργούντα δικαιώματα επι 
του σεβασμού, τής έκτιμήσεως καί τής άγάπης πάντων.

Ή  δέ έργάτις, ή δέ γυνή τού λαού, ή έγκαταλελειμμένη 
σήμερον εις την τύχην τη ς, τό άπόκληρον τούτο τών κοινω
νικών συνθηκών θύμα, ή παλαίουσα καί άγωνιζομένη τόν 
άμείλικτον καί άνιλεή άγώνα τής αυτοσυντηρήσεως και τής 
διασώσεως τής τιμής, θά δυνηθή τότε νά άνεγείρη την κε
φαλήν, νά άναπνεύσή έλευθέρως,νά άτενίσή πρός τόν ουρανόν, 
τόν άπηλλαγμένον νεφών καί καταιγίδων διά τό μέλλον. 
"Όλοι οί κλάδοι τής γυναικείας εργασίας θά τή| είναι προ
σιτοί. Προστατευτικά θά ληφθώσιν υπέρ αυτής μέτρα,και α 
ύπό τής τύχης περισσότερον αυτής εύνοηθεΐσαι θά τή  τε ί-  
νωσιν ευχαρίστως χεΐρπ βοήθειας εις πάσαν άνάγκην. Έ ν 
γένει ό βίος τής γυναικός ώς κόρης, ώς συζύγου, ώς οίκο- 
δεσποίνης, ώς μητρός, θά περιλάβή χαρακτήρα σκοπιμώτε
ρον. Τά γράμματα, αί τέχναι, ή βιομηχανία, το εμπόριον, 
θά καλλιεργούνται παρ’ αυτής έλευθέρως, καί ό άνετος βίος, 
ή ηθική ευχαρίστησή, ή διά τής εργασίας έξασφαλιζομένη, 
θά τήν καταστήσνι εΰσταλή, άκμαίαν, νοήμονκ, ηθικήν, 
ίσχυράν, δυναμένην νά κυοφορήστ) καί πάλιν γενεάς ηρώων 
αντί τών κατά τό πλεΤστον έκνενευρισμένων άνδραρίων τής 
συγχρόνου έποχής.

'Η Γυναικεία Έ νωσις, κατά τό κανονίζον τάς εργασίας 
της ύπό μελέτην πρόγραμμα, θά διαιρείται εις τά  έξήςτμή- 
ματα: Τό οικογενειακόν, τό πατριωτικόν, τό κοινωνικόν, 
τό παιδαγωγικόν, τό έκπαιδευτικόν, τό φιλολογικόν, τό 
καλλιτεχνικόν, τό ήθικόν, τό φιλανθρωπικόν, τό βιομηχα
νικόν, τό εμπορικόν, τό επαγγελματικόν καί το έργατικόν. 
Έ/άστου τών τμημάτων τούτων θά προίσταται ειδική επι
τροπή άποτελουμένη έκ τών έξεχ_ουσών προσωπικοτήτων ένός 
έκάστου τών 'κλάδων τούτων, ή εκ τών καταλλήλων να 
ιδρύουν τοιούτους, α ΐτινες θά κανονίζωσι καί τήν σχιτικήν 
ενέργειαν καί δράσιν τών μελών αυτού.

ΕΙΣ ΙΑΓΟΣ ΤΟΓ ΙΗ' ΑΜΝΟΣ
Πεοί τά  τέλη τού τελευταίου αίώνος, άνήρ ένδεδυμενος 

κοσμίως άλλά παραδόξως, έσταμάτησε ημέραν τ ινά , περί 
τήν δύσιν τού ήλίου, εις τήν θύραν μικρού τίνος ξενοδοχείου 
τής Βυρτσβούργης.

Έζήτησε δωμάτιον καί δεΐπνον, παραγγείλας συνάμα νά 
τώ  δοθώσι φαγητά ελαφρά, καί ζύθος λ ία ν αφρώδης, ΐνα 
ή χώνευσις γείνν) εΰκολώτερον. Ειχεν, έλεγεν, εργασίαν νά . 
έκτελέση ήτις ειχε άνάγκην μεγίστης παρρησίας πνεύματος.

Έ νφ  ή ξενοδόχος έτρεχεν εις τό μαγαρεΐον, ΐνα  συμπλη- 
ρώσγ τάς προμήθειας της, νεαρά υπηρέτρια ώδήγει τόν ξέ
νον εις δωμάτιον, έν τώ  όποίω ώς μόνη έπίπλωσις υπήρχε 
μία τράπεζα ξυλίνη , μία κλίνη καί δύο καθίσματα. "Ότε 
τό δεΐπνον ήτοιμάσθη, ό ξένος ειδοποιηθείς κατήλθεν εις 
τό εστιατορίου καί έκεΐ, δίχως ν’ άποτείνγ τόν λόγον εις 
ούδένα, μετέβη κα ί έκάθησεν εις τήν μικράν τράπεζαν τη*

φον, μέ τάς γελοίας μανίας καί τούς 
πους νεότητος
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χποδειχθεΐσαν αύτφ  παρά τής υπηρέτριας, καί ήτις είχε πα- 
ρατεθή επίτηδες δΓ αύτόν.

Έφαίνετο πολύφροντις, καθότι, τρώγων, έζέφερε φωνας 
παραδόξους, άποθών δέ πολλάκις τό περόνιόν του καί παυων 
νά τρώγ'/) έχειρονόμει ώς έάν συνωμίλει μετά τίνος.

Ό  ξενοδόχος έκπληκτος μετέβη προς άναζήτησιν τής 
συζύγου, ΐνα τή ύποδείξν] τόν ξένον, καί αυτή ή υπηρέτρια 
τού ξενοδοχείου, οχι ολιγώτερον τού κυρίου της εκπλαγεΐσα, 
άπεφάνθη ότι άναμφιβόλως ό ξένος ούτος θά ήτο παράφρων. 
Ούτος όμως άν καί πολλάκιςέστρεψε τό^βλέμμα προς τόμέρος 
των,ούδόλως έφάνηνά παρετήρησε τήν περιέργειαν τήςόποίας 
ήτο τό αντικείμενου, ά λλ ’ έξηκολούθει άμερίμνως τους 
ψιθυρισμούς του, καί τάς άτακτους κινήσεις τώνχειρών του.

Ό  άνήρ ούτος έφαίνετο ηλικίας τεσσαράκοντα περίπου 
έτών. Είχεν ύφος ανθρώπου διακεκριμένου· τό ωχρόν δέ 
άλλά λίαν σοβαρόν πρόσωπόν του περιεβάλλετο ύπό μακράς 
κόμης, πιπτούσης επί τού λαιμού του, διδούσης αύτώ οψτν 
λίαν μελαγχολικήν. Έπήρχοντο στιγμαί, καθ’ ας ΐστατο α 
κίνητος μέ το βλέμμα προσηλωμένου εις σημεΐον τ ι αόριστον 
καί έφαίνετο βεβυθισμένος εις βαθεϊαν^ σκέψιν. Ε ντο ύτο ις  
έφαγεν ολίγον καί άνήλθε πάραυτα εις τό πενιχρόν δωμάτιον 
του, δίχως νά φανή ότι παρετήρησε τήν παρουσίαν εκείνων 
οΐτινες τόν κατεσκόπευον.

Τήν ακόλουθον τής άφίξεώς του ημέραν έξελθών άμα τή 
αυγή έπανήλθεν ότε ή νύξ είχεν εντελώς έπέλθει. Τά πλήρη 
δέ κόνεως καί πηλού ένδύματα καί ύποδήματά του έδείκνυον 
ότι όλην εκείνην τήν ημέραν είχε περιπλανηθή εις όδους 
μεμακουσμένας καί δυσβάτους.

Μικρός βοσκός διηγήθη εις τήν ξενοδόχου οτι τήν ημέραν 
εκείνην είχεν ϊδει αύτόν περιφερόμενου εις τήν όχθην τού 
Ρήνου, άλλοτε μέν μέ βήματα μεγάλα, άλλοτε δέ ίστάμε- 
νον καί χειρονοαούντα ώς δαιμονιώντα καί προφέροντα λο- 
γους φρικώδεις,πότε χαμηλοφώνως,πότε δέ δυνατή τνι φωνή, 
κατόπιν έπαναλαμβάνοντα τήν οδόν του έπί τινα  λεπτά , 
καί πάλιν ίστάμενον ακίνητον καί μετά τινας στιγμάς χει- 
ρονομούντα έκ νέου. Νεάνιδες τού χωρίου διήλθον πλησίον 
του καί έβάδισαν έπί τών βημάτων του πολλην ωραν δίχως 
νά φανή ότι τάς παρετήρησεν. Πάντες οΐ παρευρισκόμενοι 
ηρχισαν νά σχολιάζωσι τά  κ α τ ’ αύτόν κατά  τό δοκούν, προ 
πάντων όμως έκορυφώθη ή περιέργειά των ότε ό ξενοδόχος 
προσέθεσεν, ότι ό παράφρων ούτος άν καί όλην τήν ημέραν 
περιεφέρετο νήστις, έν τούτοις είναι πολύ έγκρατής εις τό 
δεΐπνον του, καί πάντοτε μένει ευχαριστημένος μέ ό ,τ ι τώ  
παραθέτουσι.

Τήν ακόλουθον τόν παρεφύλαξαν έπιστρέφοντα, καί έση- 
μείωσαν ότι εισερχόμενος εις τό δωμάτιον του δέν κατεκλί- 
νετο αμέσως. Εις γείτω ν έγερθείς τήν νύκτα έκ περιεργείας, 
διηγήθη ότι ή λυχνία  του εκαιε μέχρι τής πρωίας.

Εσπέραν τινά  ή ύπηρέτρια κατελθούσα τεταραγμενη εις 
τήν αίθουσαν, όπου έκάθητο ή ξενοδόχος μέ δύο ή τρεις γει- 
τονίσσας, ώρκίζετο ότι κάποιος εύρίσκετο έντός τού δωμα
τίου τού ξένου, καί όμως αύτη τούλάχιστον, δέν είδεν ούδένα 
νά είσέλθ·/] διά τής θύρας. Ή  ξενοδόχος άγανακτήσασα 
έσπευσεν όπως έπιπλήξη αύτήν αύστηρώς ένώπιον τών ξέ
νων, διότι παραν ούσασατάς δ ιαταγάς της ήκροάτο εις τάς 
θύοας. ’Αλλά μόλις αί ξέναι άνεχώρησαν. ή καλή κυρία δέν

ώκνησε νά τρέξγ καί νά προσκολλήση τό ούς της εις τήν θύ
ραν τού δωματίου τού ξένου. Εκείνο τό όποιον ήκουσε βε
βαίως θά ήτο πολύ φοβερόν, καθότι κατήλθε φρικιώσα, 
καί ριγούσα έχώθη ύπό τά  σκεπάσματα τής κλίνης της δ ί
χως νά κατορθώσγ ούδ’ έπί στιγμήν έφ’ όλην τήν νύκτα νά 
κλείστ) τούς όφθαλαούς της.

Τήν ακόλουθον δέ ποωίαν άμα τή αύγή έγερθεΐσα έσπευσε 
παρά τώ δημάρχφ, καί ότε ό ξένος τήν συνήθη ώραν έςήο- 
χετο τού ξενοδοχείου, συνήντησεν αύτήν έπιστρέφουσαν, 
άλλ’ ώς συνήθως ούδόλως έφάνη νά παρετήρησεν αυτήν.

—  Ά !  είναι ένας άληθινος άμαρτωλός,έψιθύρισε σταθεισα 
καί παρατηρούσα αύτόν άπομακρυνόμενον καλέ ποιος ήμπο- 
ρούσε νά εΐπη τούτο δ ι’άνθρωπον μέ τόσον ώ ικΐον ποόσωπον.

"Οτε ή ημέρα ήρχισε νά κλίνγ καί ό ξένος έπιστρέψας 
έπανεκλεισθη έν τώ  δωματίφ του, δύο άνθρωποι τής άστυ- 
νομίας κατέλαβον τήν θύραν αύτού. Έ π ί τής κλίμακος καί 
εις τήν κάτω αίθουσαν στρατιά όλη γυναικών τού χωρίου 
έντρομων, άλλά καί περιέργων, άνέμενον τό άποβησόμ'ενον, 
ψιθυρίζουσαι μεταξύ των διάφορα περί τού φοβερού μάγου ά- 
νέκδοτα. Οί εύτυχήσαντες δέ νά εύρίσκωνται πλησιέστερον 
τού δωματίου,καί αύτοίήσαν οί προύχοντες τήςΒυτσβούργης, 
ήκουον κατά διαλείμματα τήν φωνήν τού ξένουιάλλοτε ύψου- 
μένην καί άλλοτε κατερχομένην ώςέάν συνωμίλει μετά τίνος.

—  Βλάστημα έκπτωτον τής άδημιουργήτου παντοδυνα
μίας, ’έλεγε διά φωνής άπειλητικής, έσο έπικατάρατος ! σύ ! 
τόν όποιον έπί πολύν χρόνον ζητώ  δέν θά μοί διαφύγης 
πλέον ! . . .  Ά πάντησόν μοι ! . . .  Έ λ α , μαυρογένη, ά λ 
λαξε τά  φορέματά σου... ”Α ! ιδού όπου τό ζοφερόν τρ ίχω
μά σου άνορθούται ! . . .  ’Ιδού οτι τό σώμα σου έξογκούται

! καί οί φλογεροί οφθαλμοί σου άκτινοβολούσι ! ... Τέλος!... 
Μέ έννόησας ! Μ εγαλύνθητι, μεγαλύνθητι άκόμη ! . ,. Α ρ
κετά ! . . .  στήθι . . .  Καλώς ! μία τελευτα ία  προσπάθεια ... 
δύναμις καταχθόνιος, έάν μέ είσήκουσας, παρουσιάσθητι,δαΐ- 
μον καί όμίλησον εις τόν κύριόν σου.

Φωνή όξεΐα καί διαπεραστική, ήτις έφαίνετο έξερχο- 
μένη έκ τού βάθους άβύσσου τινός, καί ήτις άντήχησε μέ
χρι τής κλίμακος, άπήντησε μετ’ εί’ρωνος υποταγής·

—  Κύριε, τ ί  ζητείτε άπό τόν δούλάν σας ;
Πλεΐστοι έκ τών άκροωμένων έξωθεν τής θύρας, άκούσαν- 

τες τάς τελευτα ίας ταύτας λέξεις έφυγον κραυγάζοντες γοε- 
ρώς, άλλοι δέ ώθήσαντες τήν θύραν ώομησαν έντός τού δω
ματίου κα ί . . . ειδον τόν ξένον μόνον καθήμενον, έμπροσθεν 
τραπέζης, έφ’ ής ύπήρχον διάφορα χαρτία καί ούδέν άλλο. 
Ώ ς πρός τόν δαίμονα, είχεν άναληφθή· ά λλ ’ οί είσελθόντες 
ίσχυρίζοντο ότι τό δωμάτιον ήτο πλήρες οσμής θείου.

Ό  ξένος τούς παρετήρησε μετά μεγίστης περιεργείας, δ ί
χως νά δοκιμάσν) νά έγερθή ή νά τοΐς άποτείνγ, τόν λόγον, 
ά λλ ’ ούτοι ώρμήσαντες κα τ’ αύτού ώς παράφρονες τόν ήρ- 
πασαν, τόν έσυοον όπως τόν όδηγήσωσιν ένώπιον τού δημάρ
χου, εις τόν όποιον καί ώφειλε νά δώσν] λόγον διά τάς μα
γείας καί γοητείας του, ώς καί διά τήν συνομιλίαν του μέ 
τόν διάβολον.

Ό  ξένος βλέπων εαυτόν οϋτω άπαγόμενον, κ α τ ’ άρχάς 
άντέστη, άλλά κατόπιν άκούσας έκεΐνο διά τό όποιον τόν 
κατηγορούν, έτελείωσε γελών, καί άφήκε νά όδηγηθή παρά 
τώ  δημάοχω.
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Ό τ ε  δε ούτος δΓ ολίγων λέξεων τώ  εξήγησε τον λόγον 
τής παρ’ αύτώ παοουσιάσεώς τοο, ό ξένος γελών είπε·

—  Πώς, κύριε δήμαρχε, ΰπάρχουσιν άκόμη άνθρωποι εις 
τό χωρίον τούτο πιστεύοντες εις τάς μαγείας ; .. . Όποιος 
θόουβος ! όποια ταραχή διά τόσον άπλούν πράγμα ! . .. ΔΓ 
ολίγων λε'ξεων, κύριε δήμαρχε, θε'λω σάς εξηγήσει τά  πάντα . 
Ε ίμαι συγγραφεύς. Την στιγριήν ταύτην γράφω τραγωδίαν, 
κα ί επειδή *ίς Βέύμαρ, όπου κατοικώ, δεν ευρίσκω στιγριήν 
ησυχίας από τούς φίλους μου, άπεσύοθην ενταύθα, νομίσας 
ότι θέλω εύρει άνάπαυσιν καί ησυχίαν... Ό  ήρως τού έργου 
ρ.ου είναι άνθρωπος επικαλούμενο; τον διάβολον, καί εις όν 
ό διάβολος άνεφάνη. "Εχω τήν συνήθειαν ν’ άναγινώσκω ¡με
γαλοφώνως καί έν ρυθμώ παν ό ,τι γράφω, κα ί την αναγνω- 
σιν ταύτην ήκουσαν οί καλοί εκείνοι άνθρωποι, κύριε δή- 
ααρχε. Δ ιατάξατε να φέρωσι τό χειρόγραφόν μου έκ τού ξε
νοδοχείου καί θέλετε βεβαιωθή δι’ όσα σάς λέγω.

—  Ε ίναι περιττόν, κύριε, άπήντησεν ό δήριαρχος, όλως 
εμβρόντητος, σάς πιστεύω. Λάβετε μόνον_τον κόπον νά γρά- 
ψητε το όνομά σας επί τού βιβλίου τούτου.

Ό  συλληφθείς έλαβε τήν γραφίδα,τήν οποίαν τώ  παρου
σίασε καί πλησιάσας εις τήν τράπεζαν έφ’ ής υπήρχε τό 
βιβλίον έγραψεν.

Ό  δήμαρχος ίστάμενος όπισθεν του άνέγνωσε τάδε:
’Ιωάννης Βόλφραν Γκαϊτε, γεννηθείς έν Φραγκφόρτγ τώ

1749.
Ό  συγγραφεύς τόσων άλλων ρεγάλων έργων έγραφε κατά 

τήν εποχήν εκείνην τό τελειότερον τών άριστουργημάτων 
του, τον Φάουστ.

(’Εκ του γαλλικού) *ΑνΟή X. Β ο ια ιλ ιιά δ ο υ .

ΑΠ ’ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣ ΣΙΚΑΓΟΝ

ΗΜΕΡ0Α0Π0Ν ΕΑΑΗΝΙΑΟΪ ΤΑΗΕΙΑΙΛΤΙΑΟΣ
ΙΓ '.

Οί παρομοιάσαντες τον ύπνον πρός τον θάνατον δεν είχον 
άδικον. Λησμονεί τ ις  κοιμώμενος εντελώς τήν ζωήν, μέ 
τάς· χαράς καί τάς συγκινήσεις της, ώς μέ τάς θλίψεις καί 
τούς πόνους της. Λησμονεί τ ις  τά  πάντα  καί άκόμη όταν 
κοιμάται εις τήν προοδευτικωτέραν τού κόσμου πόλιν, όπου 
ήθελε πιστεύσει ότι οί άνθρωποι αυτοί καί τον ύπνον θά 
έχουν τών άλλων διάφορον, κατορθούντες κα ί τάς εις αύτόν 
άφιερωμένας ώρας νά χρησιμοποιώσιν έπικερδώς.

Κατά τον επτάωρον λοιπόν τής πρώτης έν Σικάγω νυκτός 
ύπνον μου, τόν συνεχή, τόν ήρεμον, τον ζωογόνον, τον μή 
διακοπτόμενον πλεβν.ούτε άπό σιδηροδρομικάς διακυμάνσεις, 
ούτε άπό άγρια συρίγματα, ούτε άπό κωδωνοκρουσίας, ούτε 
άπό καταχθονίους στεναγμούς ατμομηχανών, ούτε άπό μα
νιώδη τών κυμάτων σάλον, έλησμόνησα έντελώς καί ταξεί- 
δια καί συνέδρια καί Άμερικανικάς προόδους καί έξύπνησα 
με τήν προσδοκίαν νά ακούσω τόν γαλατάν μου.οστις πρωί, 
πρωί κτυπή τήν θύοαν τής οικίας μου, συνοδευόμενος άπό 
τάς κωδωνοφόρους α ίγας του, αΐ όπαΐαι μέ τήν μονότονον 
καί αρμονικήν συμφωνίαν τών μικρών κωδωνίσκων των φα ί
νονται καλούσαι εις τήν έργασίαν τούς νυσταλέους έ τ ι κα
τοίκους τής πόλεως τής Παλλάδας.

Μόλις όμως ήνοιξα τούς οφθαλμούς καί έστρεψα τό 
βλέμμα κύκλω μου, καί άντίκρυσα άπό τής κλίνης μου διά 
τών ανοικτών παραθυροφύλλων, ενα υψηλόν μαύρον το ί
χον μέ σειράς καί συστοιχίας πυκνών ομοιομόρφων παρα
θύρων, τότε ένθυμήθην μετά μελαγχολίας τήν ’Οδύσσειάν 
μου, καί ήρχισα νά έξετάζω προσεκτικώτερον τά  περί έμε 
άντικείμενα. Τά συνήθη, τά  στερεότυπα έπιπλα τών δωμα
τίων τών ξενοδοχείων άπετέλουν τήν διακόσμησιν τού έν- 
διαιτήματάς μας, μέ μόνην τήν διαφοράν ότι ό νιπτήρ έδώ 
ήτο έκτισμένος έπί τού τοίχου καί ότι άνεπήδα έντός τής 
λεκάνης του θερμόν ή ψυχρόν ύδωρ κατά  βούλησιν, ευθύς ώς 
έπίεζέ τ ις  μικράν στρόφιγγα μεταλλίνην.

Ή  ανησυχία τού συνεδρίου, ή περιέργεια τού αγνώστου, 
τού άβεβαίου, ή συγκίνησίς μου ότι μετ’ όλιγον θά ελάμ- 
βανον τόν λόγον ένώπιον τόσου κόσμου ξένου καί αγνώστου 
δι’ έμέ, έφυγάδευσαν τάχ ιστα  τόν πρωινόν ύπνον άπό τών 
βλεφάρων μου. Έ τριψα  διά τελευτα ίαν φοράν τούς οφθαλ
μούς, ΐνα πεισθώ, ότι δέν ύνειρευόμην, ότι αληθώς εύρισκό- 
μην εις Σικάγον καί έπήδησα άπό τής κλίνης μου.

Μετά μίαν ώραν -έξηρχόμην τού δωματίου μου. Ό  προ
θάλαμος τού ίδικού μας διαμερίσματος ήτο τόσον απέραντος 
καί τόσον πολυτελώς διεσκευασμένος, ώστε ολόκληροι Ά θ η -  
ναϊκα ί αίθουσαι ήδύναντο νά χορεύουν άπλέτως έν αυτω . 
Διάδρομοι πολλοί καί διακλαδώσεις έφερον εις άλλα τμ ή 
ματα τού αύτού ορόφου έπίσης μεγάλα καί ατελεύτητα  ώς 
τό ίδικόν μας. Κάτοπτρα, άνακλιντήοες, εδραι ά ναπαυτι- 
κα ί, τάπητες περσικοί, πολυτελείς ηλεκτρικοί λαμπτήρες, 
άπετέλουν τήν έπίπλωσιν τού προδόμου τούτου, ού ή μία 
πλευρά έφερεν εις τό μέσον τάς ΰελοφράκτους θύρας τών 
άνελκυστήρων, εκατέρωθεν δ’ αυτών εύρυτάτας μαρμχρίνας 
κλίμακας, έπεστρωμένας διά χνοωδών ταπήτων καί περιβαλ
λόμενα; ύπό χρυσών πολυτελών κιγκλίδων. Τό τμήμα τώ ν 
πυροσβεστικών άντλιών καί τών σχετικών αύτών έξαρτημά- 
τω ν, κατεΐχεν έπίσης άρκετόν χώρον έπί τής αυτής πλευράς 
ώς καί τό γραφεϊον τής υπηρεσίας, συγκοινωνούν μεθ’ όλων 
τών δωματίων δι’ ηλεκτρικών κωδώνων καί τηλεφώνων καί 
διανέμον τάς δ ιαταγάς τών εκατόν^ πεντήκοντα δωματίων 
τού ορόφου τούτου μετά καταπληκτικής ταχύτητος καί θαυ- 
μασίας άκριβείας.

Έπροτίμησα νά κατέλθω διά τής κλίμακος, ίνα  ίδω τάς 
αίθούσας καί τά  έντευκτήοια, τά  p a rlo u r  αυτά , τά  όποια 
τόσον διαδραματίζουν μέρος εις τά  μεγάλα τού Νέου Κό
σμου ξενοδοχεία, ένθα αί νεαραί ’Λμερικανίδες διά τού ποιη
τικού, τού άγνού, τού έξιδανικευμένου f lirt  των, ξετρελλαί- 
νουν τόσον κόσμον, σαγηνεύουν τόσας καρδίας, καί έξασφα- 
λίζουν,κατά τό πλείστον,λαμπρόν μέλλον.

Κατήλθον, τρεις όλους ορόφους, ό πλούτος δέ τής επ ι
πλώσει·); τού τελευταίου καί ό έν αύτώ συνηθροισμένος κο- 
σμος μέ έκαμε νά έννοήσω ότι ευρισκόμην εις τά  εντευκτή
ρια. Ή το μόλις ή όγδόη πρωινή καί όμως υπέρ τάς διακο- 
βίας κυρίας καί ευάριθμοι κύριοι έκυκλοφόρουν ήδη άνά π ά 
σαν διεύθυ/σιν τής κεντρικής έκείνης άπεράντου αιθούσης.

T i  έ ντ ευκ τή ρ ο α ε .

Ό ,τ ι  δύναται νά φαντασθήτις "πολυτελέστερου καί κ α λ -  
λιτεχνικώτερον εις εικόνας, ε’ις έπ ιπλα , εις άραβουργικά

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΤΡΙΩΝ ft

κομψοτεχνήματα, εις μαρμάρινα συμπλέγματα, εις πολυε
λαίους, εις κάτοπτρα, εις πολυτίμους Περσικούς τάπητας, 
εις παραπετάσματα έκ σηρικών καί πολυτίμων τριχάπτων, 
εις άνθη τών τροπικών σπάνια, ό ,τ ι τέλος ό πλούτος, ή ευ
μάρεια, τό διά χαράν καί εορτάς προωρισμενον κέντρον δύ- 
ναται νά συναθροίσγι έπί τό αύτό, άπετέλουν τόν στολισμόν 
-τής μεγάλης ταύτης αιθούσης καί τών δέκα πέντε άλλων, 
αίτινες διά κιόνων Κορινθιακού ρυθμού καί βαρυτάτων π α 
ραπετασμάτων, έχωρίζοντο άπ ’ αύτής. Σειρά γραφείων διά 
τάς κυρίας καί γραφείων δ ι’ άνδρας μέ άνάλογον πλουσιωτά- 
-την έπίπλωσιν έξετείνετο πρός τήν δεξιάν τής κεντρικής α ι
θούσης πλευράν, ένω πρός τήν άριστεράν μέγας διάδρομος 
άγων πρός τά  εστιατόρια.

Τ ο  π ρ ω ’ένό ν π ρ ό γ ε υ μ .* .

Οί ’Αμερικανοί τρώγουν όχι πολύ, άλλά πολλάκις τής 
■ημέρας. Τήν πρωίαν άπλούν καφφέγαλα ώς τροφή είναι βε
βαίως δ ι’ αύτούς άγνωστος καί παράδοξος συνήθεια. Ό  
καφφές μέ τό γάλα , ή τό τέΐον άνκπληρούν τό ύδωρ ή τόν 
■οίνον διά τό πρώτον τούτο πρόγευμα, τό όποιον άρχίζει 
άπό τον χυμόν ενός πορτοκαλιού ή άπό μίαν βανάναν, ή 
μίαν μερίδα φράουλας, έξακολουθεΐ διά παραθέσεως κρέατος, 
ιχθύων καί χορταρικών καί τελειώνει εις ώραΐον γλύκισμα 
κατά τήν διάθεσιν έκάστου.

Προ τού εστιατορίου υπάλληλος σάς έφοδιάζει μέ τεμά
χιο ν χαρτονιού, έφ’ ού σημειοΰται ό άριθμός τών προγευμά
των, γευμάτων καί δείπνων όλης τής εβδομάδας. Εις έκά- 
στην έμφάνισίν σας, τρυπά τόν άριθμόν τού σχετικού γεύ
ματος καί εις τό τέλος τής έβδομάδος παρουσιάζεσθε πρός 
τόν ταμίαν καί πληρόνετε τά άντίτιμον.

Τά εστιατόρια τού" Palm er-H ouse είναι έν είδος Λου- 
κουλείων ρ,εγαλοπρεπών βωμών, τάς ίερείας τών οποίων άνα- 
πληρούν έδώ μαύροι άνά εκατοντάδας, ίστάμενοι άνά δύω 
όπισθεν εκάστης τραπέζης, καί κατά σειράν καλούντες τούς 
είσερχομένους εις τήν ιδίαν έκαστος τράπεζαν. Παρ’ έκά- 
-στην τράπεζαν ΰπο τούς μεγαλοπρεπείς καί έπιχρύσους κίο
νας, ο'ίτινες άνά κεκανονισμένα διαστήματα τέμνουσι τήν 
άπίραντον ταύτην αίθουσαν υπάρχει έν είδος αυτοσχεδίου 
κυλικείου, έπί κομψού μαρμαρίνου τρίποδος. Ό  άναλαβών 
τήν υπηρεσίαν σας μαύρος σάς προσφέρει κατάλογον, έκ τού 
όποιου κα τ ’ άρέσκειαν έκλέγετε όσα ορεκτικά, φαγητά , καρ
πούς καί γλυκίσματα θέλετε. Εξέρχεται τότε καί μετά τ ι-  
νας στιγμάς έπανέρχεται φέρων εις μέγα ταψίον έπί τής κε
φαλής του, ό ,τι τώ  διετάξατε. Τοποθετεί τό ταψίον του 
εις τό ίδιον κυλικεΐον καί κατά τάξιν  σάς παραθέτει έκα
στον έδεσμα, χωρίς νά σάς κάμν/ι νά χάνητε καιρόν, ά λλ ’ 
ουτε νά εξαντλήται πηγαινοερχόμενος καί διασχίζων τάς 
άπεράντους τού εστιατορίου έκτάσεις. Ό  άρτος ΰπό διά- 
φορα σχήματα καί μορφάς, γλυκύς ή μή, άφράτος ή στε
γνός ψήνεται τήν στιγμήν καθ’ ήν και τό ψητόν, δ διετά- 
ξατε καί σάς παρατίθεται άχνίζων όλος.

Τόσον ή πρώτη άποψις τού μεγαλοπρεπούς τούτου θεά
ματος ικανοποιεί, ευφραίνει τήν όρασιν, ώστε σχεδόν 
δέν έχομεν όρεξιν νά φάγωμεν. Έ π ε ιτα  πρωί, πρωί, ό ίδι- 
*ος μας στόμαχος δέν είναι έξοικειωμένος εις τοιαύτην πο
λυτέλειαν. Ό  μαύρος μου μέ νοημονέστατα καί έκφραστι-

κώτατα  βλέμματά του μοί έκδηλοΐ τήν άνησυχίαν του διότι 
δέν τρώγω. 'Ίσω ς ή .Ιαίδη θέΛει α,Ι.Ιο τι ; έρωτά. '// Λαίδη 

εχει τδ διχαίωρα νά ζητήση έζ οΛων τών ειδών, άτινα ση- 
ρειοϋνται έπι του χαταΛόγου.

Τόν ευχαριστώ, περιορίζομαι εις έν ποτήριον γάλακτος, 
δυω ωα, καρπούς και γλύκισμα καί όταν ετοιμάζωμαι νά 
εγερθώ τής θεσεώς μου, βλέπω κύριον, φέροντα ΰπό μάλη; 
χαρτοφυλάκιον, διασχίζοντα μεγάλοις βήμασι’ τήν αίθουσαν 
καί διευθυνόμενον πρός με.

« Ή  λαίδη θά μοί έπιτρέψν) νά τήν άπασχολήσω δύω στ ιγ- 
μάς», μοί λέγει ΰποκλινόμενος.

Ο  ΐ ρ ε π ό ρ τ ε ρ .

ο Ή  λαίδη άφίχθη χθες τήν εσπέραν μόνον, ά λλ ’ ή φήμη 
της είχε προηγηθή καί όλαι αΐ εφημερίδες, α ίτινες είχον 
άναγγείλει ότι τό συνέδριόν μας θά είχε τήν τιμήν Τά έχν) 
και αντιπρόσωπόν τής μεγάλης χώρας τών φώτων, τής κλα 
σικής Ελλάδος, άνεμενον άνυπομόνως τήν άφιξίν της. Θά 
εχω ¿φ* τ ήν τιμήν νά είμαι ό πρώτος έκ τών συναδέλφων 
μου, όστις σάς ζητώ μικράν interview ; »

Έ π ί τή καταφατική άπαντήσει μου, οί οφθαλμοί του 
εςήστραψαν ΰπό θριαμβευτικής χαράς. Έδώ πλέον οί ρέποο- 
τερ αποτελούν ιδίαν κατηγορίαν άνθρώπων, οί όποιοι λη 
σμονούν να φάγουν, νά πίουν, νά κοιμηθούν, νά καθίσουν, 
να ζησουν τέλος, χάριν τών ειδήσεων “Έν όνειοον, μίαν φι
λοδοξίαν, ένα σκοπόν έχει ό βίος τών άνθρώπων τούτων: Νά 
εχωσι πρώτοι τάς ειδήσεις καί όσον τό δυνατόν πληρεστέ- 
ρας καί λεπτομερεστέρας το ιαύτας. Δέν έογάζονται υιέ τόσον 
ζήλον, με τόσον φανατισμόν, μέ τόσην μανίαν, μέ τόσην 
αυταπάρνησιν χάριν τής έφημερίδος ήν υπηρετούν, άλλά 
χάριν εαυτών, χάριν τού έπαγγέλματος, τό όποιον προή- 
γαγον εις περιωπην προκαλούσαν κατάπληξιν.

Έδώ πλέον ήρχισε σωστή έξομολόγησις. Ε ξεπλάγην έν 
τουτοις όταν ό κύριος ούτος μοί άνέγνωσε τάς πρό τής άφ ί- 
ξεώς μου δημοσιευθείσας περί έμού βιογραφικάξ σημειώσεις 
του. Ή  πρόεδρός μας, παρακληθεισα, είχε μεταδώσει τάς 
ευμενείς έντυπώσεις, άς είχεν άποκομίσει περί έμού’εκ τού 
έν Παρισίοις Συνεδρίου τών Γυναικών τού 1889. Εις τρόπον 
ώστε τώρα ολίγιστα είχον νά τώ  εΐπω περί έμού, άλλά πολλά 
περί τών Έ λληνίδων, περί τής μορφώσεως καί άναπτύξεως 
τού Έθνους μας, περί τής έπιδόσέώς μας. Καί ή ρώτα μετά 
πυρετώδους ταχύτητος καί ή χείρ του έτρεχεν έπί τού χάρ
του γοργή, στενογραφούσα πάν ο,τι έλεγον, ένω διά τών 
οφθαλμών προσεπάθει νά είσδύση εις τάς σκέψεις μου, εις 
τήν καρδιάν μου, ΐνα , εί δυνατόν, καί αύτήν έκθεσή λεπτο
μερώς, έκτενώς, άλανθάστως εις τά  ομματα τόσου περιέρ
γου κόσμου. Ή  έπιμονή του αύτή μέ έκούραζε. Τό βλέμμα 
έκεΐνο το άνιχνέυτικόν, τό άδιάκριτον μέ έστενοχώοει, μέ 
έκαμνε νευρικήν. Μ’ όλην τήν έπιθυμίαν μου νά κρατηθώ, 
νά μή φανώ άγενής, νά μή δυσαρεστήσω τόν κύοιον αυτόν, 
τό πράγμα άπέβαινεν άδύνατον. Αίφνης τό βλέμμα μου έπε- 
σεν έπί τών ονύχων του, οί όποιοι δέν ήσαν άμέμπτου κα- 
θαριότητος. — Μήπως αυτοί οί άνθρωποι έχουν καιρόν νά 
καθαρίζωνται, νά έπιμελώνται εαυτούς;— Χωρίς νά τό θέλω 
καί τό ίδικόν μου ήδη βλέμμα έγένετο έπίμονον, άμείλικτον, 
άνηλεές. Έφαίνετο άνατέμνον τά  μελανά έκεΐνα κεράτια, τά
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εξσερτώμενα άπό των άκρων των δακτύλων του γράφοντας, 
και σταθμίζον, κανονίζον εκ της έντυπώσεως ταύτης τάς 
περί του ατόμου του σκέψεις μου.

Εννόησε τότε ότι δεν ειχεν απέναντι' του μόνον εν μέ- 
λος του Συνεδρίου των γυναικών, άλλα μίαν γυναίκα δημο
σιογράφον, ή όποία εί'ξευρε να βλέπή όχι μόνον ώς δημο
σιογράφος, άλλα καί ώς γυνή. Ήγέρθη αμέσως συγκεχυμ.έ- 
νος πως. Συγγνώμην,είπε,διά τό άτημέλητον τής περιβολής 
μου,— τά ένδύματά του ήσαν άμεμπτα—  καί ’έρριψε περιαλ- 
γες βλέμμα πρός τούς όνυχας του, χάρις εις τούς όποιους ή 
πρώτη αϋτη ΐηίβΓνΐβΛΥ ελαβε τε'λος, καί εγώ διηυθύνθην εις 
τα δωμάτιόν μου με την ΰπόσχεσιν να τω  άποστείλω την 
εικόνα μου, ήν θά έδημοσίευεν εις την Εφημερίδα του.

Εις τό δωμάτιόν μου —  ήτο μόλις ένάτη πρωινή ώρα— 
εύρον επισκεπτήρια τεσσάρων άλλων ρε'πορτερ, τούς οποίους 
όμως ευτυχώς κατά την ώραν αύτήν άπέφυγον.

Έπαναλαρ.βάνουσα μετ’ εύνοήτου συγκινήσεως διά τελευ- 
τα ίαν φοράν την πρός τάς ’Αμερικανίδας προσφώνησίν μου, 
ήν μετ’ ολίγον ήθελον άπαγγείλει, εθετον τον πίλον επί τής 
κεφαλής μου, ότε ή θύρα έκρούσθη καί ή Πρόεδρος μοί 
άνηγγε'λθη.

Τ Ο  Ρ Ο Δ Ο  Ν
Γ ' .

Ό  κόσμος τών ροδών ’έχει τούς σεβασμίους αύτοϋ προγό
νους καί τούς μαγικούς του γ ίγαντας, το ιαύτη δ’ είναι ή 
κολοσσιαία ροδή τού Ροοστε'ρεν, έν τα ΐς Κάτω Χώραις.

Πρό τινων ετών οργανική συναυλία, έκτελεσθεΐσα ΰπό τεσ
σαράκοντα μουσικών, έδόθη ύπό τήν θαυμασίαν ταύτην ρο- 
δήν, τήν ΙκτεινομΙνην είς μεγαλοπρεπή θόλον.

Ή  κεφαλή του χαρίεντος τούτου γίγαντος έχει περιφέ- 
ρειαν είκοσι πέντε με'τρων καί παράγει συγχρόνως πλε'ον τών 
δε'κα χιλιάδων ρόδα. Δεν πιστεύω ή Ιαπωνική ή κινεζική 
φαντασία νά ώνειροπόλησε ποτέ άλεξήλιον παραβλητε'ον τή 
εύρυτάτγ τα ύτγ  όμπρέλλα, τή  πεποικιλμενγι διά χρωμάτων 
καί βεβαρυμένη άρωμ,άτων. Το βοτανικόν τοϋτο θαύμα ύψοΐ 
τήν εύώδη αύτοϋ στεφάνην έν τω  κήπω τής κυρίας Ρεϊνέν, 
ένθα οί περιηγηταί καί οί σοφοί μεταβαίνουσιν ώς είς ιερόν 
προσκύνημα.

Είνε τερπνόν νά βλέπγι τ ις  έν τοΐς περιχώροις τών Παρι- 
σίων έπαύλεις, ών αΐ στεγαε καί οί τοίχοι χάνονται ύπό 
στιβάδας ρόδων, ούδέν δέ χαριε'στερον καί μάλλον φιλόκαλον 
τών ήνθισμ-ε'νων τούτων οικιών, τών περιβεβλημε'νων ΰπό 
ζωηρότητος καί άρώματος.

’Ενθυμούμαι έν Σαίν-Μόρ, παρά τάς όχθας του Μάονου, 
κολοσσιαίαν ροδήν, ής οί εύώδεις κλάδοι άνέβαινον με'χρι 
τών καπνοδοχών υψηλής οικίας. Αί ύπολαίδες καί οί σπίνοι 
έστηνον τήν φωλεάν αύτών έν τω  μέσω τών ρόδων, ότε δέ ή 
κατα ιγ ίς καί ό άνεμος έφυλλοροόει αύτάς, οί όδοί έφαίνοντο 
ώς κοκκινήσασαι έκ σταγόνων α'ίματος.

Είς τά  πε'ριξ του Μοντμορανσύ, πλούσιός τ ις  κτηματίας 
είχε δύο ώραίας θυγατε'ρας έν ώρα γάμου. Ή  πρωτότοκος 
ώνομάζετο Ρόζα καί ή νεωτε'ρα Λευκή. Είς εκάστην τούτων 
προώριζεν ό πατήρ ώς προίκα, άνά μίαν οικίαν, περεστεφο- 
νε'μην ύπό άνε'ρπων ρόδων. Ό  διά τήν πρωτότοκον οίκίσκος

έκαλύπτετο ύπό ρόδων ερυθρών, ό δέ διά τήν ετέραν ήτο 
διάστερος ύπο ρόδων λευκών.

Ή  «Λευκή οικία» καί ή «Ροδίνη ο ικ ία », ώς ώνόμαζον 
ταύτας έν τφ  τόπω, έκάησαν μετά τών γ ιγαντια ίω ν ροδών 
των ύπό τών Πρώσσων.

Είς Λουβεσιέν, κατά τό 1840, ύπήρχε κολοσσιαία ροδή, 
ήτις πεοιέβαλλε διά τών μυρωμε'νων κλάδων αυτής άγροτι- 
κήν οικίαν, ήν έκάλυπτε διά θωπειών ών έκαστον φίλημα 
ήτο έν άνθος, διήρχετο τήν όδόν έπί χλοερας γεφύοας κα ί 
έφθανε τάς ά,πε'ναντι γειτονικάς οικίας.

"Αλλοτε, έν Βεροφλάγ, ύψοϋτο σεβασμία καί γ ιγ α ντα ία  
ροδή, καλούμενη : «Ή  ροδή τών μεμνηστευμε'νων» . Αί νεά- 
νιδες τών περιχώρων, αί νυμφευόμ.εναι κατά  τόν ’Ιούνιον, 
έσυνήθιζον νά δρέπωσιν έκ τής ροδής ταύτης, τής περιφήμου 
είς όλην τήν περιφέρειαν, τόν νυμφικόν αύτών στολισμόν, 
ρόδα λεπτά  κα ί μυρωμένα, λευκά δ’ ώς ή χιών.

Ευκόλως μ.αντεύει τ ις  μεθ’ όποιας συγκινητικής χαράς 
έκαμνον αύται τήν τερπνήν ταύτην πορείαν, ΐνα δρε'ψωσι τύ  
άνθος τών ονείρων των. Πόσαι έλπίδες καί θελκτικά όνειρα 
έγεννώντο μετά τών έαρινών φύλλων, ηϋξανον μ.ετά τών κα 
λύκων, κατόπιν δ’ άνεπτύσσοντο μετά τοϋ άναμενομένου καί 
κτηθέντος άνθους ! Ώς πρός τήν άτυχή έγκαταλελειμμενην, 
ήτις άντί νά στεφθή διά λευκών ρόδων, έκτένιζε τήν άγίαν 
Αικατερίνην, διήρχετο, τεταπεινωμένη καί τεταραγμένη πρό 
τής νυμφικής ροδής, ής οί ανθισμένοι κλάδοι, κινούμενοι 
ύπό τής αύρας τών δασών, έφαίνοντο λέγοντες έν είρωνικώ 
ψιθυρισμώ : «Εύαρεστήθητε νά διέλθητε βραδύτερον !»

Ό Χιδελσάϊμ, έν Άνόβρω, κατέχει περίφημον ροδήν, ήτις 
είναι βεβαίως ή άρχαιοτέρα τοϋ κόσμου. Αύί,ός ό ίδιος Καρ- 
λομάγνος έφύτευσεν αύτήν πρό χιλίων έτών είς άνάμνησιν 
τής πρεσβείας τής γενομένης δεκτής ύπό τού καλίφου τών 
Χ ιλίων καί μιας νυκτών, Χαρούν άλ Ρασίδ.

Κατά το 818 , Λουδοβίκος ό μ.ακρόθυμος, υίός τοϋ Καο- 
λομάγνου ώκοδόμησε vaíoaovt ού ό βωμός εύρίσκετο έπί τών 
ριζών τής αύτοκρατορικής ροδής. Το στέλεχος τής σεβασμίας 
ταύτης πρεσβύτιδος έχει διάμετρον όγδοήκοντα σχεδόν Ικα- 

, τοστών καί ύψος έννεα μέτρων. ΙΙεφροντισμένως προσκ.εκολ- 
λημένοι έπί τοϋ οπισθίου μέρους τοϋ ναΐσκου οί κλάδοι τού 
άπαραμίλλου τούτου πατριάρχου καλύπτουσιν επιφάνειαν 
δέκα πέντε τετραγωνικών μέτρων καί βρίθουσι κα τ ’ έτοί 
δαψιλούς ποσότητας λαμ,πρών άνθέων.

Πόσα έτη άνθήσεως καί άρώματος έπιφυλάσσοντοι ακόμη 
είς τήν άρχαίαν τοϋ Χιδελσάϊμ ροδήν καί πόσαι γενεαί δεν 
θά ΐδωσιν έξαντλούμενον τον ύπερχιλιετή θαυμάσιου αύτοϋ 
χυμόν !

Μετοιωτέρα είναι ή δενδρώδης ροδή τοϋ Τοντόν έν ’Αγ
γλ ία , ή τ ις , έν τούτοις, έφθασεν είς αναλογίας ασυνήθεις. 
Πρό τεσσαρακονταετίας περίπου ή ροδή αϋτη ή δόξα τον 

D ijo n , έγκεντρίσθη έπί ίσχυράς άγριοτοιανταφυλλιάς.
Τό στέλεχος αύτής, σήμερον, είς δέκα οκτώ άπό τού έδά- 

φους δακτύλους, ύπερβαίνει τούς δέκα πέντε δακτύλους πε
ριφέρειαν καί δέκα πόδας ύψος. Τό σύνολον τών κλάδων αυ
τής περιβάλλει έκτασιν τριάκοντα όκτώ ποδών. Παρά τ η ν  

ροδήν τοϋ Χιδελσάϊμ, ή ροδή τοϋ Τοντόν δεν είναι άκόμη ή 
νήπιον, άλλά  βλέπει τ ις  ότι έχει μέλλον τό δέκα ποδών 
τοϋτο τεθήνημα, τό κεκαλυμμένον άπό ευώδή καί πεοίφημ*

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΤΡΤΩΝ

-όδα, άτινα  διαδέχονται άλληλα άδιαλείπτως άπό τής ά- 
•νοίξεως με'χρι τοϋ φθινοπώρου· δύναταί τ ις  νά εί'πη ότι είναι 
ή ανεξάντλητος τών ανατολικών μύθων ροδή.

Κατά τήν έποχήν ταύτην όμιλοϋσι πολύ περί τή ; μετά
ξινης ροδής, τής ιαπωνικής καταγω γής.

Τό παράδοξον τοϋτο φυτόν, τό τόσον θελκτικόν όσον καί 
•πρωτότυπον, διακρίνεται έκ τών κλώνων αύτοϋ τών κεκα- 
λυμμένων διά μετάξης ώρκίου ερυθρού χρώματος. Περίεργον 
είναι ιδίως διά τάς άκάνθας του, τάς είς άκρον εύρείας, α ϊ- 
τινες, φθάσασαι είς τήν τελείαν αύτών άνάπτυξιν σχηματί- 
ζουσι πτέρυγας ήνεωγμένας κατά μήκος τών στελεχών καί 
«στολισμένα; διά παραδόξων μ,εταξών. Θά έλεγέ τ ις  ότι 
είναι θαύμα τ ι ,  πλήν είναι τό είδος τοιοϋτον. Θά ένόαιζέ τις 
δτι είναι χιμαιρικόν τ ι άνθος έπί κ ινεζική ; δερρίδος βλα- 
στάνον, ά λλ ’ είναι τό οόδον ^ΓΪΟβα,, θαύμα βοτανικόν !

Τή άληθεία όμως, τά ρόδα άτινα  προτιμώ είναι ίσως τά  
παλαιά μα ; ρόδα. Τό έκατόφυλλον ρόδον, έπιβάλλουσα με- 
γαλειότης, καί τό μακροσκοπικόν ρόδον, εν νήπιον, τό βουώ- 
δες ρόδον, τό έξερχόμενον ζωηρόν καί εύώδες τοϋ πρασίνου 
-καί χνοώδους κάλυκας αύτοϋ· τό ρόδον τής Βεγγάλης, τό 
προσφιλές τα ΐς προμάμ.μαις ημών, άνθος ήδύ καί θελκτικόν 
με τό παροδικόν άρωμά του, άνθιζαν άκόμη όταν τά  ϋ,οιπά 
ρόδα μαραίνωνται· άγαπώ προσέτι τό είς τό βάθος τών 
δασών φυόμενου, μεταξύ τών ναρκίσσων καί ί'ων, άγοιοτριαν- 
τάφυλλον, όπεο λάμπει, μαραίνεται κα ί αποθνήσκει έν δια- 
στήματι μ,ιάς ημέρας.

Εχ του γχλλιχοΰ Τ ο ύ λ α  Κ όκκαλη .

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΑΞΕΙΛΙΩΝ
Ούδέν διδάσκει κάλλιον τών ταξειδίων, ούδέν άναπτύσσει 

κάλλιον τάς ιδέας καί εύρόνει τό πνεύμα. Όφείλομεν λοιπόν 
νά επικροτήσωμεν είς τήν νέαν ταύτην τάσιν τοϋ έκτοπι- 
σμοϋ, βραδύνασαν τόσον ν ’ άναφανή καί παρ’ ήμΐν.

Δεν δύναταί τ ις  παρά νά έχη τό πνεύμα περιωρισμένον, 
μένων πάντοτε είς τά  ίδ ια , καθότι μή δυνάμενος νά συγ- 
κρίνν), κρίνει τά  πάντα κατά τά  εαυτού αισθήματα καί έν- 
τυπώσεις καί έπί τέλους αί έκτιμήσεις του είναι τόσον πε- 
ριωρισμέναι όσον ό όρίζων έν μέσω τοϋ οποίου ζή.

Παρετηρήθη πρό ποϋ,λοϋ λίαν όρθώς καί άπεδείχθη ότι 
οί ταξειδεύσαντες πολύ, ήτοι οί ίδόντες πολλά καί έπομέ- 
νως σπουδάσαντες τήν άνθοωπότητα ύφ’ δλας της τάς όψεις, 

γούτοι πρό πάντων, έχουσι τήν ψυχήν μεγαλόφρονα καί 
διότι έχουσι τό πνεϋμ.α πεφωτισμένου καί κατά συνέπειαν 
σκέψεις εύγενεΐς. ‘II έπιείκεια , ή άρετή αϋτη αδελφή τής 
φιλανθρωπίας είναι άρα ωφέλεια τών ταξειδίων έκ τών πλέον 
εκτιμητέων. Δ ι’ αύτήν καί ρ.όνην, αρκετά πολύτιμον άλλως 
τε αύτήν καθ’εαυτήν, αί περιηγήσεις άξίζουσι πάσης ένθαο- 
ρύνσεως.

Ά λ λ ’ έκτος τών ηθικών άρετών, όφείλομεν προσέτι πολ
λά; ώφελείας είς τάς μακρυνάς περιηγήσεις, καί ό ,τι όνο- 
μάζουσιν «εύεξίαν πολιτισμού» τό όποιον δεν είναι είιχ,ή τό 
αποτέλεσμα τών απανταχού άποκτηθεισών γνωριμιών, τής 
άλλαγής τών ιδεών καί τοϋ σφετερισμοϋ, τοϋ μ.έν παρά τών 
δέ, εφευρέσεων ή τελειοποιήσεων ύλικών έκάστου τών λαών 
τή ; γής.

Οπου καί άν ή, ό ,τι ωφέλιμον καί καλόν πρός μάθησιν, 
πρέπει νά το οίκειοποιώμεθα. Βλέπομεν πολλάκις πλάνας 
επανορθουμένας έκ παρατηρήσεων γενομένων παρά λαοΐς, ών 
ο πολιτισμό; θεωρείται κατώτερος τών άλλων. Παντού ύπάρ- 
χει καλόν. Πρόκειται μόνον περί τής έξευρέσεως αύτοϋ. ’Εν 
πάσγ γωνία τής γής, άν καί ποικιλοτρόπως, ή φύσες προσ
φέρει είς τόν έρευνητήν αντικείμενα περιεργείας καί ένδια- 
φερουσών σπουδών καί παρέχει είς τού; οφθαλμούς τέρψεις 
απεριγράπτους έκ τών θαυμασίων καλλονών, α ΐτινες τόν 
θέλγουν, τον ελκύουν καί τόν ύποχοεούν, αύτόν ώς καί τόν

φιλόσοφον, εάν άμφότεροι ε’.σί καλή; πίστεως, νά κλίνωσι 
προ τοϋ Δημιουργού.

Η φαντασία τοϋ μη ταξειδεύοντο; συγγραφέως εξαντλεί
τα ι ταχέως καί τά  γραφόμενά του άποβαίνουσιν άχροα Αί 
σκεψεις και αί ιδέαι μάλλον τοϋ σώματος έχουσιν ανάγκην 
άλλαγής άέρος.

Προτρεπομεν λοιπόν τήν νεότητα είς τάς περιηγήσεις. Ή  
σπουδή τής Γεωγραφίας καί ‘Ιστορίας ούχί όλιγώτερον τής 
γενικής ευεξία; θέλει ώφεληθή, θά έχωμεν τότε σπανιώτερον 
νά οίκτείρωμεν νέους εύφυεΐς άποπλανημένους είς ζοφώδεις 
σκέψεις, άς όλα; πλαστώ ; διά φιλοσοφίαν έκλαμβάνουσιν· 
ολιγωτέρας νεάνιδας νά παραδίδωνται είς όνειοοπλάσεις ποο- 
ερχομενα; άπο νευρικόν σύστημα νοσούν, καί έν αίς όλίγη 
ύγιης ηθική παραχωρεί πάντοτε τήν θέσιν είς ιδέας εύρείας 
ύποτιθεμένας, μή ωφελίμους όμως είμή είς ό ,τι μεμπτόν.

Λαμβανόμενα λοιπόν, μόνον ώς φάρμακου κατά τών αγρυ
πνιών καί τών πάσης λύπη ; άξίων έκκλίσεων τοϋ νεωτερι
σμού, τα  ταξείδ ια δέον νά ένθαρρύνωνται παρ’ ά'εάντων. 
"Οσον διά την δαπάνην, δεν δύναταί νά προβάλτι τ ις  έναν- 
τίωσιν σπσυδαίαν. Πάμπολλαι έξαίρετοι εταιρίαι συνεστή- 
θησαν, χάρις τών οποίων ταξειδεύει τ ις  σήμερον είς μετριω- 
τάτας τ ιμ ά ς ...

Κκί επί τέλους, οίκονομεΐτε είς φορέματα καί πίλους, έ- 
ξοδεύετε όλιγώτερα χρώματα άνωφελώς, καί εύκόλως θά 
ίδήτε, κυρίαι μου, όποιας θελκτικά; έκδρομάς δύνασθε νά 
έκτελέσητε ύμεΐς καί τά  τέκνα σας κατά τήν ώραίαν έπο
χήν, μέ ό ,τι τοιουτοτρόπως οίκονομήσητε. Θά κερδίσητε 
καλητέραν ύγείαν δ ι’ αύτά καί δ ι’ ύμάς καί έκτος τής μα- 
θήσεως ήν τόσον εύχαρίστω; θέλετε ποοσκτήσει, θά πληοώ- 
σητε τήν φαντασίαν σας μέ θελκτικωτάτας αναμνήσεις, α ϊτ ι-  
νες θά ζωογονώσι τάς μελαγχολικάς τοϋ χειμώνος εσπέρας.

( Έ κ του Γαλλικού)
Έ ν Μιτυλήντ] Κ ο ρ χλλ ίχ

Μ Ι Α  Ε Τ Ι  Λ Ο Γ Ι Α  Ε Λ Λ Η Ν Ι Ι
Είς τήν χορείαν τών εύπαιδεύτων Έ λληνίδων κατετάχθη 

άπό τίνος κα ί ή έκ Παρισίων έπανελθοϋσα δεσποινίς Α ικα
τερίνη Παπαδιαμαντοπούλου, ήτις συνεπλήρωσε τά  σπουδάς 
της είς το έκεΐ άνώτατον τών θηλέων έκπαιδευτήριον Fon- 
tenay aux-Boses τυχούσα παιδαγωγικού πτυχίου μετά 
έξετάσεις αύστηράς, έν αίς διεκρίθη ή εύπαίδευτος Έ λλη- 
νίς, τιμήσα έν τή ξε'νγ τό Ελληνικόν όνομα.

Ή  δεσποινίς Παπαδιαμαντοπούλου θά χρησιμοποιήσω), 
έλπίζομεν, τ ά ; άποκτηθείσας γνώσεις, συνεισφέρουσα καί 
αύτή τόν πνευματικόν οβολόν της είς τελειοτέραν τών συμ- 
πολιτίδων της μ.όρφωσιν.

* Η ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΤ ΑΣΥΛΟΥ ΤΜ ΕΡΓΑΤΙΑ!
Ή  προαγγελθεΐσα παράστασις ύπέρ τοϋ ’Ασύλου τών Έρ- 

γατίδων έγενετο τήν παρελθοϋσαν Τετάρτην.
‘Ο ιδιοκτήτης τοϋ θεάτρου κ. Α. Τσόχας παρεχώρησε τό 

μέρισμά του είς τό Ά συλον, γενναιότατος ήδη ώ ; κα ί πάν
τοτε άναύειχθείς καί έπισπασάμενο* τήν άμέριστον εύγνω- 
μοσύνην καί τοϋ Συμ,βουλίου τοϋ ’Ασύλου καί τών δυστυχών 
εύεργετουμένων.

’Επίσης ό αξιότιμος διευθυντής τής ορχήστρας κ. Καί- 
σαρης μεθ’ όλων τών μελών αύτής είργάσθησαν κατά τήν 
εσπέραν έκείνην δωρεάν, άκολουθήσαντες τό εύγενές παρά
δειγμα τών έν τή Τέχνγ άδελφών των ηθοποιών, οίτινες 
κατά τήν παράστασιν ταύτην μετ’ έξαιρετικής ζωηρότητος 
έπαιξαν, έκδηλοϋντος ούτω τήν εύχαρίστησιν, ήν ήσθανοντο 
διά τήν έπιτέλεσιν τή ; εύγενοϋς πράξεώς των.

Πρός πάντα ; τούτους ώς καίπρόςτήν εύγενή οίκογένειαντοϋ 
πολυθρηνήτου Κόκκου, τό Συμβούλιου τών Κυριών έκφράζε. 
καί δημοσία τήν άπειρον καί άμέριστον εύγνωμοσύνην τουι
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©  Ε A T  Ρ Α
ΘΕΑΤΡΟΝ ΤΣ Ο Χ Α . Συμιπχθή τοΰ θιάσου τούτου ιχελη ήγον κατά 

τ ή ν  διαρρεύσασαν εβδομάδα τάς τ ιμ η τ ικό ς εσπερίδας τ ω ν . 'Η  κ . Βρόντα 
καλή  ηθοποιός, με θάρρος καί ελευθερίαν σκηνικήν παίζουσα, κα ί ό 
αμ ίμητος του Κ απετάν Γίακουμή ήρως ό νεαρός Χ έλμ η ς. Τήν μ ετεμ - 
φ ίεσ ίν του θα άπεδοκιμάζομεν, έάν δεν έπρόκειτο περί τ ιμ η τ ικ ή ς  έσπε- 
ρίδος, κ α θ ’ ή ν τα  πάντα  επ ιτρέποντα ι. Ά μ φ ό τερ ο ι οΐ ευεργετούμενοι 
έλαβον ωραία δώρα, ιδία ή κ . Βρόντα ε’ις άνθη καί λύρας, ένώ  ό κ . 
Χ έλμης ήρκέσθη εις περιστεράς καί άνθοδέσμας, και ενθουσιώδη τοΰ 
θαυμάζοντος αύτόν κοινοΰ χειροκροτήματα-

ΘΙΑΣΟΣ ΠΡΟΟΔΟΣ. ^Επχνελήφθη ή «Φ αΰστα» τοΰ κ . Βερναρ- 
δάκη έν τώ  Θεάτρω τω ν Π οικ ιλ ιών, τό όποιον ανεκαινίσθη μετά θαυ- 
μασίας καλλα ισθησ ίας, καί έγένετο  εν τω ν  αρίστων τή ς  πρωτευούσης 
θεάτρων. Ή  κ . ΙΙαρασκευοπούλου μέ νέα  ήδη πολυτελή  ενδύματα καί 
ΰπό τό νέον τοΰτο τοΰ θεάτρου πλαίσ ιον άνέδειξεν ήδη υπέρ ποτε ά λ 
λοτε τή ν  έςοχον τέχ νη ν  τη ς , κληθείσα  έπανε ιλημ μ ένω ς έπ ί τή ς  σκη 
νή ς  κα ί ^ειροκροτηθεισα ένθουσιωδώς ύπό τοΰ κοινοΰ. Ο κ. Κοτοπούλη 
έπαιξεν επ ίσης έπ ιτυχ ώ ς, ώς καί ή ΰποδυομένη τό πρόσωπον τ ή ς 'Α γ . 
'Ε λ ένη ς  δος Ίω άννου , ή τις  όμολογουμένως καί καλώς έμ ελέτησε τό 
μέρος τη ς  καί επ ιτυχέστατα  ά '.,ήγγειλεν αυτό α π ’ αρχής μέχρι τέλους. 
'Έ χ ε ι τή ν  φ ω νήν ήρεμον καί γ λυκ ε ία ν , μ ελετημ ένας τάς κ ινήσεις καί 
τονίζε ι καλώ ς, πολυ καλώς. Χ θες δε έν συρροή πολλοΰ κόσμου έπ α ί-  
χθη  μ ε τ ’ εκτάκτου επ ιτυχ ία ς ή «Γ α λά τε ια »  έπ ί τή  τ ιμ η τ ικ ή  έσπε- 
ρίδι τοΰ τόσον μοχθοΰντος θιασάρχου κ . Κ οτοπούλη.

II Ε Υ Ε ΡΓΕ Τ ΙΚ Η  ΤΟ Υ κ. ΒΟ Ν ΑΣΕΡΑ . Ε ις τοΰν δοκιμωτάτων 
τή ς  Ε λ λ η ν ικ ή ς  σκηνής κα λλ ιτεχνώ ν, όν ή Ά θ η ν α ίκ η  κοινωνία έχ ε ι-  
ροκρότει κ α θ ’ ολον τό θέρος έν τω  θεάτρω Παραδείσου, διά τον όποιον 
τόσα έγράφησαν, τόσος θόρυβος έγένετο , καί οστις δυστυχώς άπό τ ί
νος άπεσκίρτησε τοΰ θιάσου τή ς  κ . Παρασκευοπούλου, ό κ . Ε υτύχιος 
Βονασέρας, δίδει τ ιμ η τ ικ ή ν  εσπερίδα τή ν  προσεχή Π έμ πτη ν έν τω  
Θ εάτρω τω ν Κ ω μω διώ ν.

Ή  δεσποινίς Βεριόνη, ή εΰγενής πρω ταγω νίστρ ια  τοΰ Θεάτρου τής 
Ό μονο ίας, θέλει μ ετά σ χ η .τή ς  παραστάσεως τα ύ τη ς , ύποδυθησομένη 
τό πρόσωπον τή ς  Κλαίρης έν τω  Σιάηρονργω , δραμα έν τώ  όποίω ό 
κ . Βονασέρας αληθή  ήρατο καλλιτεχνικόν θρίαμβον.

Ή  έσπερίς αύτη προμηνύεται έκ τώ ν πανη γυρ ικω τέρ ω ν , όλης τής 
καλής καί α νεπτυγμ ένη ς κοινωνίας μας, έκτ ιμ ώ σης ιδ ιαζόντως τή ν 
κα λλ ιτεχ ν ική ν  άςίαν τοΰ ευεργετούμενου.

Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ ΙΑ
Κον Ν. Δ. Ν. Β ώ λ ο ν .  1 Ελήυθη μετ' επιστολής σας επιταγή Ικ 3ρ. 58 

καί 50 καί επιστρευόμεναι αποδείξεις. Έγνωρίσαμεν έγχαίρω; παραλαβήν δ ι’ 
επιστολής, ήτις όμως, ώ ; έννοοϋμεν Ιχ τής υπό ημερομηνίαν 24 Σεπτεμβρίου 
νεωτέρας σας, παρέπεσεν. Θά γράψιυμεν χαί πάλιν. Μυρίας ευχαριστίας δΓ 
εύγενή ?ροντίδα.— Δα Κ. Ρ . Μ ιτ υ λ ή ν η ν .  Δημοσιεύεται σήμερον. —Δα Q.
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Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ TOT ΧΡΤΣΟΤ

ΤΟ Μ ΥΣΤΗΡΙΟ Ν

Ό ’Ανδρέχς δέν Ιδέχθη παρ’ αύτοΰ ή v i τω  παρέξη τα μέσα πρός αποπε- 
ράτωσιν τών σπουδών του, πληρόνο>ν t í  διδακτοα αύτοΰ είς τήν κεντρ ικήν* 
Σχολήν εις τήν δποίαν προ  έτους εφοίτα χαί Ιξ ης εξήλθεν είς έκ τών ερώτων 
διότι ή ευφυΐα του Ιξισοΰτο προς τήν ευγένειαν τής ψυχής του.

Ή  S yb il καί ή Φράνς ήκροώντο ολίγον τ ι ώχραί, ά λ λ ' ώς κατά τό σύνηθες 
σ ιωπή  λ.αί.

Ή θηρεσία ές εναντίας έξερράγη είς επ ιφωνήματα άκρατήτου θαυμασμού.
—  ’Α λ λ ’ είνα ι λαμπρά, άνέκραξεν, είνα ι αξιοθαύμαστος ή διαγωγ/j του. 'Ο 

γραμματεύς σας, πατέρα, είνακ' αληθής ή ρ ω ς !...
Ε τα στρεφομένη πρός τήν αδελφήν της:
— Καί σύ, Φράν;, δέν ευρίσκεις ώραίαν τήν διαγωγήν του;
’Α ντί τ ή ;  Φράνς ή Ναδίνη έσπιυσε νά άπαντήση.
—  Πολύ ώραίαν, να ι τή άληθεία , αλλά καί πολύ άνόητον συγχρόνως.
— Ναδίνη ! είττεν ή S yb il μέ συγκεκρατημένην δργήν.
Ή χόμησσα Δε Ροσεμπέλ ύψωσε τους ώμους.
— *Ω ! ούδείς φόβος υπάρχει μή άνακαλ,έσω τούς λόγους μου. 'Ο πατήρ 

τοΰ νέου αύτοΰ άπώλεσε τήν περιουσίαν του . . . Περιπλέον δέ άφήκε καί 
χρέη . . Ά λ λ ’ εγώ δεν βλέπω είς τοΰτο τ ι τό καινοφανές. Καθ’ έκάστην 
άποθνήσκουν ένιιμότατο ι άνθρωποι, οί όποιοι άφίνουν χρέη.

’Εν τοιαύτη περιπτώσει τά τέκνα οί-δόλως σκέπτονται νά άποξενωθώσι 
τή ς  ιδιαιτέρας περιουσίας τω ν, δπως πληρώσωσι τά πατρικά χρέη, σκέ
πτοντα ι μόνον κα ί πάντα τρόπον μετέρχονται δπως περισώσωσι τήν ιδίαν 
αύτών περιουσίαν. Ούδεί; τούς ψέγει διά τοΰτο, πάντες έξ εναντίας εύρί- 
σκουσιν επαινετήν τήν τοιαύτην δ ιαγωγήν των.

"Οσον άφοοα λοιπόν τόν κ . Δανζελή σας, φίλ.ε μου, εάν καί αυτός 
¿καμνεν δ,τι κάμνει δλο; ό κόσμος, εάν δηλ. Ικράτει τή ν  περιουσίαν τής μη-

Κ. Μ ελ ίτη ν Ευγνωμονώ δι* ενθουσιώδεις κρίσεις. — Κον Δ. Γ . Μ. Γ α— 
λ ά ζ ιο ν  Συνεμορφώθημεν γραφόμενα σα:. Εΰζωνοι μέ άλλην στολήν πλήν- 
τών φουστανελλοφόριυν δέν υπάρχουν. —Κον Ε. Μ. Μ ετυλή νη ν Νέαν συν- 
δρομήτριαν ένεγράψαμεν εις άμφοτέοας. Άναμένομεν αποτέλεσμα ενεργειών 
σας εν σχέσει ποός Παναγόπουλον, καταχρασθίντα είσπραχθείσας σύνδρομά; 
σας. — Καν Μ. Λ. Ζ ά κ υ ν θ ο ν .  Ήμερολογιον σάς άπεστάλη, άλλ * άντίτιμον 
αύτοΰ δέν έλήφθη sit. —Καν Κλ. Ε. Κ ω ν/πολ ιν . Συνδρομή έλήφθη. Διεύ- 
θυνσις τροποποιείται—Λα Εύ. Κ Σύρον. Δυστυ/ώς άπουσίαζον είς Α μ ε
ρικήν δταν άπεστάλη τό πρώτον έργον σα; διά τόν Μάΐον. Ό ταν έπανήλθονΤ 
καίτοι τό εύρον καλόν, δέν ήδυνάμην νά τό δημοσιεύσω πλέον διότι ή έποχή 
ητο ακατάλληλος. Δέν άπερρίφθη λοιπόν, άλλ* απλώς άνεβλήθη ή δημοσίευσίς. 
του. Μέχρι τής δημοσιεύσεοίς του δύνασθε νά άποστείλητε έτερόν τ ι. ’Έχετε 
γλαφυρόν κάλαμον. Μή περιορισθήτε είς ποιήσεις.

ΑΓΝΟΝ ΚΟΝΙΑΚ ΣΤΑΦΥΛΗΣ
Α Δ Ε Λ Φ Ω Ν  Μ Π Α Ρ Μ Π Α Ρ Ε Σ Ο Υ

ΕΛί ΠΕΙΡΑΙΕΙ
Τό Ελληνικόν Κονιΐκ τών έν ΓΙειραιεί ποτοποιών Ά δελ- 

φών Μ. Μπαρ[λπ«ρέσου, τών όποιων ό [/.έγας Βιομηχανικός 
Οίκος χρονολογίϊται έκ πατρικής διάδοχης άπό τά έτος 1840, 
(έκτάς ψευδών ρεκλαμών, άναβληθών, βραβείων, καί άαημων1 
πιστοποιηοεων) είναι τό άγνότερον καί γνησιώτερον έκ στα
φυλής έχίγγυα δέ αυτών είναι ή πολυετής έμπειρία, ή παλαιό- 
της, καί τά  επίσημα βραβεία τών Ελληνικών εκθέσεων τών 
έτών 1895, 1889, ώς καί τής έν Παρισίοις τελευτα-ας Παγ«- 
κοσμίου τοΰ 1889.

Διά πάσαν πληροφορίαν καί παραγγελίαν άπευθυντέαν πρός 
τους ίδιους έργοστασιάρχας έν Πειραιεΐ.

Δ Ι Α  Τ Α Σ  Μ Η Τ Ε Ρ Α Σ ,
’Ε π ιθυμ είτε  τά  τέκνα  σας είς δ ιάστημα ενός έτους να  μάθουν ό,τε- 

είς δ ιάστημα τριών έτώ ν εις τό σχολείου ; Ε π ιθυμείτε να  καταρτι- 
σθοΰν άκόπως και συντομώτατα διά μεθώδου νεω τά τη ς καί πρ ακτι
κ ή ς ; Προσλάβετε διδάσκαλον, ή ν  σας συνιστώμεν θερμώς καί ΰπ 
ευθύνην μας. Μιας κόρας διδασκαλία τή ν ημέραν άρκει διά τό αποτέ
λεσμα τή ς  κα ταπλη κτ ική ς ταύτη ς προόδου.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ Ν  ΓΓΝ Α ΙΚ ΕΙΩ Ν  ΦΟΡΕΜΑΤΩΝ
Α Μ Α Λ ΙΑ Σ  Β Ε Ν ΙΕ Ρ Η

Μεταφέρετχι άπό τήν δδόν 'Ερμου ολίγον άνωθεν τής αυτής όδοΰ, πάρο
δος Έρμου, πλησίον καταστήματος Κατελούζου καί παραπλεύρως ξενοδοχείου* 
ή οΈπτάνησος» οδός Φωκίονος άριθ. 13.

Ένεκεν ύποτιμήσεσς τοΰ ενοικίου εκπίπτω τήν εργασίαν έκάστου θορέμα- 
τος κατά οκτώ (8 ) δραχμάς, ήτο ι άντί δραχ. 25 είς δραχμάς 18 όμοΰ μέ τά 
έξοδα* υπόσχομαι τήν τελείαν εφαρμογήν.

τρός του θά ειχ εν, Ιστέ βέβαιος, πολύ μεγαλειτέραν βαρύτητα καί υπόληψ ’.ν 
εκείνης Ινός πτωχού γραμματέως, τοΰ πρώτου δηλ τών υπηρετών σας.

— Δέν σκέπτεσαι αυτά ποΰ λέγεις, μαμά, δέν τά λέγεις μέ τά σωστά σουΓ 
άνέκραξεν ή Η η?εσία ν ατηγανακτημένη .

Τής S y b il ή θλίψ ις ητο απερίγραπτος.
ΤΗτο δυνατόν, Ισκέπτετο, αόττι, ήτις ώμ ίλει οϋτω να είναι ή Ναδίνη Ικεινη % 

ή τόσον υψηλά καί γενναιόφρονα εχουσα τά αισθήματα, μεθ ης είχμν αΰττ... 
συνανατραφή

Ή άσθενής φωνή τής Φράνς, τήν οποίαν εις τινας περιστάσεις Ιγνώριζεν 
ή κοραοίς νά καθιστά τόσω διαυγή καί σταθεοάν, διέκοψε τήν σ ιγή ν , ήτις- 
πρό τινων στιγμώ ν ε’βασίλευεν Ιν τψ  δωματίω. ^

— 'Εάν δ κ. Δανζελή, ειπεν η νέα κόρη, ε<αμνεν αύτο ποΰ λέγετε, θά ητο  ̂
ίσως πολύ Ιπιτήδειος άνθρωπο:, είμα ι δμω ; ύπερβεβαία δτι δεν θά Ικοιματο^ 
τόσον ήσυχα  δπως τώρα. Δέν είναι δέ μικρόν πράγμα νά κοιμάται τ ις  ήσυχα .

’Ακουσίω"; καί άνευ τ ινό ; έπιτηδεύσεως οί οφθαλμοί αυτής έστράφησαν πρός- 
τό μέρος ττ,ς Ναδίνης, Ιν ω ήσύχως Ιξη <ολούθησεν.

  ’ Εγώ άγαπώ τόσον πολύ τόν ήσυχον ύπνον, ωστε ουδολως Εκπλήσσο
μαι επί τη τοιαύτη διαγωγή του. Πόσον άξιολυπητοι πρέπει νά είνα ι οι άν
θρωποι εκείνοι, τόν ύπνον τών δποίων ταράσσει φοβερος εφ ιά λτη ς ...

Μετά τάς λέξεις ταύτας, τάς δποίας Ιπρόφερε μετά τής συνήθους αυτή άτα- 
ραςίας Ιγερθεισα Ιςήλθε τοΰ δωματίου, άκολουθηθεισα μετ ού πολυ υπο τής- 
Συβίλλης καί τής θηοεσίας.

'Ο κ. Δε Ροσεμπέλ, τοΰ οποίου ή διάνοια πρό τίνος χοονου ειχεν απολεσει 
τήν προτέραν αύτής διαύγειαν καί οστις μετα το γεύμα οιετέλει πάντοτε Ι'ν· 
ύπ'νηλή καταστάσει ούδέν άντελήφθη Ικ τώ ν λε/θεντων.

Ή Ναδίνη ομως ερριψεν έπ ί τής νέας κόρης βλοσυρόν, πλήρες μ ίσους 
βλέμμα

— ~A 1 ύπετραύλισε μεταξύ τών συνεσφιγμένων χειλέων τη ς , δ μεταςυ 
υ.ας πόλιευος δέν έπαυοεν άκόμη, δέν θά παύση ποτέ !

'Ημέρας τ ινάς μετά τήν σκηνήν, ήν άνω ι ω άφηγήθημεν, η οικογένεια 
απασα άνεχώρει διά τό εν Νορμανδίοι κτήμα 1 "εμπελ.

'Ο γραμματεύς τοΰ κόμητος δέν τούς ήκολουιίησε, θά μετέβαινε μετα τ ινας 
ήμέρας είς συνάντησίν των,διατηρών κα ί έχει τα αυτά οιχαιωματα οια καί ν 
Παοισίοις ώς πρός τόν τρόπον τής ζω ή ς του .

Ε κεί πάντες έπανέλαβον τάς παλαιάς έξεις καί άσχολίας τω ν.
(Άκουλουθεΐ)


