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MAY WRIGT SEVAL
Β '

Η φυσική ευφυΐα, ό γόνιμος νους, ή ισχυρά κρίσις της γυ- 
ναικός ταύτης εύρον έδαφος άναπτύξεως εν τω  Πανεπιστημίιρ 
του Evanston, πόλεως της επικράτειας Illinois, ένω συνε- 
πλήρωσε τάς φιλολογικάς σπουδάς της.

Ή  επιστημονική τών γυναικών παίδευσις έν ’Αμερική, άπό 
των χρόνων έτι της νεότητος της τότε δεσποινίδος W rigt, οΰ- 
δέν παρουσίαζε τό εκτροπον και άσύνηθες.

Οί ’Αμερικανοί άνδρες εκπαιδευόμενοι άπό της παιδικής η 
λικίας των εις τε τά προκαταρκτικά σχολεία καί άνώτερα Λ ύ
κεια από κοινού μετά τών ’Αμερικανίδων, υφιστάμενοι άπό 
τών αυτών εδωλίων τά  αυτά βάσανα καί τάς αΰτάς τέρψεις 
τού σχολικού βίου, έν καθημερινή μετ’ αυτών άμίλλη καί συ- 
ναγωνισμώ, έξωκιιώθησαν νά θεωρώσι τάς συμμαθητρίας των 
όμοιας των, νά εΰρίσκωσι φυσικόν δικαίωμα τούτων την συμ- 
πλήρωσιν της πρώτης παιδιύσεώς των έν τοΐς διαφόροις τού 
Νέου Κόσμου Πανεπιστημίοις.

Ή  ιδέα τής πνευματικής τού άνδρός υπεροχής, ήν ή Ευ
ρώπη ¿κληρονόμησε παρά τής μωράς τών Εβραίων σοφίας,

τωνδέν διήλθε βεβαίως ποτέ τού πνεύματος καί τής διανοίας 
άνδρών τής ’Αμερικής. Τουναντίον ή έμφυτος είς τήν γυναίκα 
άγχίνοια, ή όξυτέρα αυτής άντίληψις, τό γοργόν και εύστρο- 
φον αυτής πνεύμα, ή ίδιάζουσα είς τήν γυναικείαν φύσιν υπο
μονή περί τήν έκτέλεσιν πάσης έργασίας, έντεΰθεν δέ ή υπε
ροχή της είς τάς άπό κοινού μετά τού άνδρός τελουμένας 
σπουδάς ύψωσαν τήν γυναίκα πρό τών όμμάτων τού άνδρός, 
5στις τήν θεωρεί σχεδόν ύπεροχωτέραν του, τή άπονέμει δέ 
άμικτον τον ενθουσιώδη θαυμασμόν του καί τήν θεωρεί άπα- 
ραίτητον συνεργάτην καί σύμβουλόν του είς τόν άγώνα τή ; 
ζωής.

Ί ’πό τοιούτους όρους καί συνθήκας έτέλεσε πρό τριακον
ταετίας όλης ή κ. May W rih l τάς έπιστημονικάς αυτής σπου
δάς. Έκτιμωμένη καί σεβομένη παρά τών συμφοιτητών της, 
οίτινες τή προήγγελλον έκτοτε ένδοξον καί μέγα στάδιον, άγα- 
πωμένη παρά τών καθηγητών, οίτινες άνεγνώριζον τήν επί 
πάντων τών συσπουδαστών της υπεροχήν της, ή δεσποινίς 
W riht συνεπλήρωσε τάς φιλολογικάς σπουδάς της τυχούσα 
τού άνωτάτου βαθμού κατά τάς εξετάσεις της.

Καίτοι ύλικώς άνεξάρτητος ή δεσποινίς W rigt, δέν άφήκε 
τό δίπλωμά της νά κοιμηθή ύπό τούς δάφνινους τής έπιτυ- 
χίας στεφάνους. Έζήτησε θέσιν καθηγητρίας παρά τής κυβερ- 
νήσεως τής πατρίδος της καί διωρίσθη τοιαύτη διά τήν ’Αγ
γλικήν καί Γερμανικήν φιλολογίαν έν τω  γυμνασίω τής πό
λεως P la inw el. j

Μετά διετή ένταύθα διαμονήν μετετέθη ώς ,καθηγήτρια 
είς τό γυμνάσιον τής Ίνδιανοπόλεως, πρωτευούσης τής επι
κράτειας ’Ινδιάνας, τού όποιου έντός όλιγίστου χρόνου έγένετο 
γυμνασιάρχης. «

Καίτοι νεωτάτη έτι καί άπησχολημένη έκ τών καθηκόντων 
τοιαύτης ύπερόχου θέσεως, οΰχ ήττον εύρισκε καιρβν νά άσγο- 
λήται εις ζητήματα γενικώτερον άναγόμενα είς τήν έξασφά- 
λισιν τής τύχης τής γυναικός.
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Αί λέξεις του πατρός της : d ir είσαι ¿Xtvddpa ποΧΐτις ώς 
¿'^άίεΧφός σου δέν την άφινον νά ήσυχάση ούτε έπί στιγμήν. 
Είχεν ύποσχεθή εις τόν πατέρα της, ότι ήθελεν έργασθή με
ταξύ των πρώτων πρός άπόκτησιν τών πολιτικών της γυναι- 
κός δικαιωμάτων καί ένόει έπιβαλλομένην αυτή την ύποχρέω- 
σιν ταύτην.

Δέν έβράδυνε να. καταταχθή εις τάς πυκνάς ήδη φάλαγγας 
της έν Νέιχ Ύόρκη ύπέρ τών Γυναικείων δικαιωμάτων πρω- 
ταγωνιστούσης λαíδηςCady Stanton και Miss Sugan Antony. 
Έσύστησε καί αυτή γυναικεία εις Ίνδιανόπολιν σωματεία, δι- 
εκδικοϋντα πολιτικά δικαιώματα ύπό τόν τίτλον National 
Equal Souffrage Scieties.

Τα σωματεία ταΰτα  διεδέχθησαν άλλα, πρώτον τών όποιων 
ό Φιλολογικός τών Γυναικών τής Ίνδιανοπόλεως Σύλλογος, 
ό αριθμών ήδη εις τάς τάξεις του πάσας τάς άνεπτυγμένας 
κυρίας τής πόλεως ταύτης. Τή πρωτοβουλία αυτής ίδρύθη 
διά μετοχών μέγα και περικαλλές μέγαρον έπονομαζόμενον 
<ί Προπύλαιον» ιδιοκτησία τών μελών του γυναικείου Συλλό
γου. Εις τάς αίθουσας τοΰ μεγάρου τούτου συνεδριάζουσι 
πάντα τά  γυναικεία σωματεία τής Ίνδιανοπόλεως καταβάλ- 
λοντχ άνάλογον επί τούτψ ένοίκιεν «ίς τόν Γυναικεϊον Σύλ
λογον. Έ δώ δίδονται πάσαι αί φιλολογικαί καί καλλιτεχνι
κά! εσπερίδες, καί χοροί καί έορταί έπίσημιι. Εις έλάχιστον 
δέ σχετικώς χρονικόν διάστημα αί δαπάναι τής ίδρύσεως του 
μεγάρου τούτου έκχλύφθησαν εκ τών εισπράξεων καί αί μέτο
χοι, πάσαι γυναίκες έχουσιν ήδη σπουδαιότατον κέρδος έκ τής 
έπιχειρήσεώς των ταύτης, τής προωρισμένης νά μένη πάντοτε 
άποκλειστικώς εις χείρας γυναικών, διότι οί τίτλοι τών μετο
πών μεταβιβάζονται μόνον εις θήλεις κληρονόμους, ελλείψει δέ 
τοιούτων πωλοΰνται εις άλλας κυρίας, κατά όρον άπαράβατον 
του κανονισμού.

Του θαυμάσιου τούτου γυναικείου Συλλόγου προεδρεύει άπό 
τής νεότητός της ή κ. May W rigt Sew al, ήτις διά τής τό 
σον πρακτικής καί επικερδούς ιδέας τής ίδρύσεως τού Προπυ- 
λαίου άπέδειξεν ότι καλή φιλόλογος δύναται νά είναι καί 
καλή έμπορος ένταύτφ έν ’Αμερική.

Ευφυής, χαρίεσσα, ζωηρά, όλη σφρίγος καί ζωή ώς καί 
αί λοιπαί ’Αμερικανίδες ή δεσποινίς W rigt δέν έβράδυνε νά 
συναντήση άνδρα έκτιμώντα τήν αξίαν της καί φιλοδοξούντα 
τόν τίτλον τοΰ συζύγου τοιαύτης ύπερόχου γυναικός.

“Ανθρωπος τών γραμμάτων ό κ. Θεόδωρος Σούαλ Ε λλη 
νιστής καί Λατινιστής άριστος, ανεξάρτητος οίκονομικώς, νε- 
ώτατος, άβρός, ίπποτικός, μειλίχιος, συνεπλήοωσε τήν ευτυ
χίαν τοΰ υπό τόσον αισίους οιωνούς άρξαμένου βίου τής συ
ζύγου του.

Συνήθως παρ’ ήμϊν ή γυνή νυμφεύεται άπειρος του κόσμου, 
έκλαμβάνουσα παν ό,τι λάμπει ώς χρυσόν, έπιδιώκουσα σχε
τικήν τινα έλευθερίαν, καί ονειροπολούσα νά είσαχθή εις τόν 
κόσμον, νά άπολαύση τάς τέρψεις καί διασκεδάσεις του, νά 
εχη τό δικαίωμα νά φέρη άδάμαντας καί πολυτελείς έσθήτας, 
καί ό άνήρ ίνα λάβη προίκα καί ήσυχάση άπό τάς νεανικάς 
παρεκτροπάς του.

Έ ν ’Αμερική συμβαίνει όλως τό εναντίον. *Η κόρη χαί- 
ρουσα απόλυτον έλευθερίαν καί κυρία έντελώς τών πράξεών 
της, άλλά καί προσωπικώς υπεύθυνος δι’ αΰτάς, κάτοχος ανα
τροφής καί μαθήσεως άνωτέρας, σεβαστή προσωπαότης διά

τόν άνδρα, άποκτά πρό τού γάμου μεγίστην τού κόσμο υ π ε ί
ραν, καί εΰρίσκεται ούτω προητοιμασμένη. όπως μόνη έκλέξιρ 
καί κρίνη εκείνον, μεθ’ού θέλει συνδέσει τόν βίον της καί μετά 
τόν γάμον χναλάβη τά  σοβαρά τής συζύγου καί μητρός κα
θήκοντα.

’Επειδή ζήτημα προικός δέν υπάρχει έν Αμερική , έστω καί 
εάν οί γονείς τής κόρης είναι πλουσιώτατοι, ό γάμος διά τόν 
’Αμερικανόν δέν είναι ώς διά τόν Εύρωπκϊον εμπορική έπιχεί- 
ρησις. Είναι τουναντίον φυσικωτάτη ανάγκη, εις ήν ΰπείκει 
νεώτατος, φιλοδοξών νά εύρη καρδίαν εύγενή, εις ήν νά δύνα- 
τα ι νά έμπιστευθή τήν ίδικήν του καί σύντροφον νοήμονα, μεθ’ 
ής νά άναλάβη τόν ύπέρ τής ευτυχίας αγώνα τής ζω ής.

Τά ειδεχθές τής προικός φάσμα δέν διαιρεί έκεϊ τά ; γυνα ί
κας εις εύδαίμονας υποψηφίους καί ατυχείς τής άγαμίας κα
ταδίκους. Δέν δημιουργεί άνδρας οκνηρού;, φαύλους, εμπαί
ζοντας τά εύγενέστερα καί ωραιότερα τών αισθημάτων, και 
ανικάνους νά αίσθανθώσι τάς ήδονάς καί απολαύσεις τού βίου 
μετά γυναικός άγαπώσης καί άγαπωμένης, καί έξκρτώσης τήν 
ιδίαν ευδαιμονίαν έκ τής τοΰ άνδρός, εις όν άφοσιοΰται.

Τά τέκνα τών πλουσίων, είτε άρρενα είτε θήλεα, νυμφεύον 
ται έκεί ώς τά τών πτωχών, άναλαμβανόντων τών εκατομ
μυριούχων γονέων μόνον τά  έξοδα τών γάμων. Εντεύθεν 
τά σύνθημα τών ’Αμερικανών νεονύμφων είναι : έργασθώιιε>'7 
ένφ τών Ευρωπαίων : d ia a x ed á a i c y t r .

Ή  νεότης έργάζεται διά τό γήρας, καί όχι τά γήρας διά 
τήν νεότητα ώς συμβαίνει παρ’ ήμϊν. Έ δώ οί γονείς αποθη- 
σαυρίζουσι μετά κόπων καί στερήσεων περιουσίας, άς δωροΰσιν 
εις τά  τέκνα των τήν ήμέραν τών γάμων τω ν, υποθάλποντες 
ούτω τήν άμεριμνησίαν τής νεότητος, τήν συνήθως μητέρα τής 
οκνηρίας καί άδρανείας. Έ κεϊ οί γονείς εργάζονται, ίνα  παρά- 
σχωσιν εις τά τέκνα των ύγιά ανατροφήν, αλλά και ινα εξα- 
σφαλίσωσιν έαυ-οΐς γήρας αναπαυτικόν καί εύμαρές, θεωροΰν- 
τες ό,τι απέκτησαν, ένόσω ούτοι ζώσι, ιδίαν καί όχι τών τ έ 
κνων των περιουσίαν.

“Υπαγε νά έργασθής ώς έγύ έπραξα, λέγει ό πατήρ προς 
τόν υιόν του. Εύρέ σύζυγον τής άρεσκείας σου, άλλά δυνάμε- 
νον νά έργασθή ώς έγώ έπραξα, λέγει πρός τήν θυγατέρα του. 
Έάν,όταν άποθάνη,έξακολουθή νά είναι πλούσιος καί έχη σχη- 
ματίστ) τήν πεποίθησιν ότι τά  τέκνα του είναι εις καταστασιν 
νά διαχειρίζωνται τήν μεγάλην περιουσίαν του, τήν κληρο
δοτεί εις αυτά. ’Εάν όχι, τήν διαθέτει ύπερ φιλανθρωπικών 
σκοπών.

Καί ό άνήρ λοιπόν καί ή γυνή νυμφευόμενοι έν Αμερική ου- 
δέν άλλο φέρουσιν έφοδον ή τάς γνώσεις των καί τήν πρός τήν 
έργασίαν έπίδοσίν των. Έ άν καί ό εις καί ό άλλος έχωσιν ερ- 
γασθή πρό του γάμου των καί έζασφαλίσει μικράς οικονομίας, 
τότε αύται άποτελούσι τάς βάσεις τής μελλούσης περιουσιαςτων.

Ύπό τοιούτους όρους ένυμφεύθη καί ή δεσποινίς May W rigt 
μετά του κ. Theodore Sew al. Ιίλούτός των ήτο ό έρως τω ν, 
ή ευφυΐα, αί γνώσεις, ή καλή διάθεσις καί ή έργατικότης τω ν. 
Φαίνεται δέ ότι τοιαϋτα κεφάλαια έζασφαλίζουσι βιον ευτυ- 
χέστατον έν ’Αμερική, έάν κρίνη τιςζέκ τής σημερινής άνεξαρ- 
τήτου καί εύπορου θέσεως τής ευτυχούς ταύτης δυάδος.
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ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Ό  ότρατός της Σωτηρίας

Ό  στρατός τής σωτηρίας ! ’Ιδού ό στρατός τών γυναικών 
τής ’Αμερικής. Στρατός κατηρτισμένος ΰφ’ οΰς όρους καί ό 
προωρισμένος δι’ αιματοχυσίας στρατός τού ισχυρού φύλου. 
Στρατός μέ στρατάρχας καί στρατηγούς καί άξιωματικούς 
παντός βαθμού καί στρατιώτας πολυπληθείς, πάντας έθελον- 
τά ς. Στρατός μέ πειθαρχίαν αύστηράν, μέ ενότητα άδελφι- 
κήν, μέ δύναμιν κραταιάν καί άκαταγώνιστον. Στρατός πρό 
τού όποιου κλίνουσι μετά σεβασμού τήν κεφαλήν πάντες οί 
ισχυροί τού Νέου Κόσμου, καί εις ον γενναίαν προσφέρουσι τήν 
αρωγήν των ίδιώται καί έθνος, άναγνωρίζοντες τάς πολλάς 
καί μεγάλας αυτού πρός τήν άνδρωπότητα καί τήν πατρίδα 
εκδουλεύσεις. Στρατός μέ ομοιόμορφον υποχρεωτικήν στολήν, 
μέ σημαιοφόρους, μέ σάλπιγγας καί σαλπιστάς, μέ μυστικά 
συνθήματα, μέ ήρωίδας άκαταγωνίστους, μέ δύναμιν μεγά
λην καί άπεριόριστον.

Ό  στρατός ούτος είχεν ίδιον τμήμα έν ταϊς εργασίαις τού 
έν Σικάγψ συγκληθέντος Συνεδρίου. Ή  εσπέρα τής συνεδριά- 
σεως τοΰ τμήματος τούτου προσείλκυσε πλήθος πολυ εξ αμ- 
φοτέρων τών φύλων. Αί πέριξ οδοί είχον καταληφθή άπασαι, 
μετά πολλής δέ δυσκολίας ήδύνατό τις κατά τήν εσπέραν 
εκείνην νά είσελθη εις τό Μέγαρον τών Καλών Τεχνών.

Περί τήν όγδόην ώραν ήκουσθησαν αί σάλπιγγες, ας διεδέ- 
χθη ή έκτέλεσις ένθουσιώδους Ιμβατηρίου ύπό κάλλιστα διωρ- 
γανωμένης ορχήστρας. 'Υπό τούς αρμονικούς αυτής ήχους 
παρήλασεν έν τάγμα τού στρατού τούτου, μέ τόν στρατάρχην 
καί τούς άνωτέρους άξιωματικούς έπί κεφαλής, μέ τάς ση
μαιοφόρους, καί τούς στρατιώτας των βαινούσας έν τάξει μέ 
βήμα στρατιωτικόν, ρυθμικόν, ύπο τάς ενθουσιώδεις ζητωκραυ- 
γάς τού πλήθους.

Έ ν  μόνον διακρίνει τούς στρατιώτας τούτους άπό τούς τοΰ 
ισχυρού φύλου. Δέν φέρουσιν όπλα, ούτε ξίφη, ούτε λόγχας. 
'Η στολή των συνίσταται άπό έσθήτα κυανού σκοτεινού χρώ
ματος, ύποκάμισον ερυθρόν, έπιφόριον όμοιον πρός τό φό
ρεμα καί πίλον μαύρον ψιάθινον μετά κόμβου έκ κυανής σκο
τεινής ταινίας.

Έ π ί τού ερυθρού περιλαίμιου των σημειούται διά χρυσών 
αστέρων ό βαθμός τών άξιωματικών, έπί τοΰ περιχειρίου δέ 
διά ταινιών έρυθρών ο τών υπαξιωματικών.

Τά πλήθος ύπεχώρει πρό αύτών, άφινον έλευθέοαν τήν εις 
τό μέγαρον είσοδον. Η μουσική τοτε επαυσε και το ταγμα 
ώδηγάθη εις τήν προωρισμένην διά τήν συνεδρίασιν μεγάλην 
αίθουσαν, έν ή κατέλαβον τάς έν τή πλατείγ ώρισμένας θέ
σεις των οί άπλοί στρατιώται, ένφ οί αξιωματικοί έτοποθετή- 
θησαν έπί τής εξέδρας, καί αί σημαιοφόροι άνά έξ μέ τάς ση
μαίας των έκατέρωθεν αύτής. Ή  άτμόσφαιρα κατήντα άσφυ- 
κηκή εκ τού συνωστισμού τού πλήθους.

‘Η Πρόεδρος τού Συνεδρίου άνελθούσα έ*ί τής έξέδρας έπα- 
ρουσίασε πρός τό κοινόν την στρατηγόν κ. Βούθ, έπιτιμον τής 
Συνεδριάσεως πρόεδρον. Τό άκροατήριον έπί τή παρουσιάσει 
τής ωραιότατης γυναικός ήρξατο νά χειροκροτή ένθουσιωδώς.

Ή  κ. Βούθ έδωκε τοτε διάταγμα πρός τήν ύπο τήν έξέ-

δραν ορχήστραν, ήτις ήρξατο άνακρούουσα ύμνον πρός τόν θ ε 
όν, ον πάντες οι θήλεις στρατιώται της εψαλον άρμονικώτατα. 
Μετά τον ύμνον πάσαι ανέλαβον τάς προτέρας θέσεις των καί 
ή κ. Βούθ άνήλθεν έπί τού βήματος.

Ν εωτάτη, μόλις είκοσιοκτ αετής, θελκτική ύπό τήν σεμνήν καί 
απέριττεν τοΰ άξιώματός της στολήν μέ τόν γραφικώτατον 
πίλον της, μελαγχροινη μέ την διαυγή ύποκήρινον ωχρότητα 
τών κρεολών γυναικών, μέ μαύρους έκφραστικωτάτους καί 
πολλήν άγάπην καί γλυκύτητα άποπνέοντας οφθαλμούς, μέ 
στόμα παιδικής άγνότητος καί όδόντας έξαισίως άπαστρά- 
πτοντας η κ. Βουθ ωμοιαζε Παναγίαν τινά, έξ έκείνων, άς 
τό τάλαντον τού Ραφαήλ κατέστησεν άθανάτους.

Λόγος τΛς Στρατηγού κ . Βονθ

Στρατός έκ γυναικών, είπε, είναι τ ι παράχορδον, άνάρμο- 
στον εις την γυναικείαν φύσιν. Στρατός ύφ’ ήν σημασίαν έπε- 
κρατησε νά τιτλοφορώνται αί ομάδες τών άνδρών, αί διά τών 
όπλων και τοΰ ξίφους ΰπερασπίζουσαι τά συμφέροντα τών πο
λιτών και τής πατρίδος, στρατός μισθοδοτούμενος καί θεω
ρών ώς σκοπόν τού βίου του νά φονεύση ή νά φονευθή, στρα
τός τοιοΰτος γυναικών θά ήτο τερατούργημά τι τού XIX αίώ- 
νος, δι’ ό ή έπί πολιτισμφ καυχωμένη ’Αμερική ώφειλε νά έ- 
ρυθριά.

Ό  ίδικός μας στρατός άλλην έχει άποστολήν, άλλα καθή
κοντα πρός τήν μεγάλην πατρίδα, άλλον ομνύει όρκον πρό τού 
ιερού αυτής βωμού. Τό πεδίον τών ίδικών μας μαχών, ειπεν, 
είναι αί ύπό τών άνδρών άνεξερεύνητοι κοιλάδες τής άνθρωπίνης 
άθλιότητος. “Οπου είς δυστυχής στενάζει, όπου έν ορφανόν 
θρηνεί, όπου εις κακούργος ύψοί άπειλητικήν κατ’άθώου χεϊρα, 
έκεϊ είναι ή ίδική μας θέσις, έκεϊ τίθενται είς χρήσιν τά  ίδικά 
μας άναιμακ-χ όπλα, εκεί άγρυπνοι φύλακες γρηγοροΰμεν, 
έκεί σπεύδομεν είς οίανδήποτε ώραν τής ήμέοας ή τής νυκτός, 
τοΰ θέρους ή τοΰ χειμώνος, είς οίονδήποτε τόπον καί χώραν 
είτε ύπό τά  κυνικά τοΰ ’Ισημερινού καύματα, είτε ύπό τήν 
ευμετάβλητον τών τροπικών άτμόσφαιραν, είτε ύπό τούς π ά 
γους τού Βορρά.

Δι’ ή μάς πατρίς είναι ό κόσμος όλος. ’Αδελφοί καί φίλοι 
σύμπασα ή άνθρ ωπότης,άνευ διακρίσεως φυλών καί θρησκειών, 
άνευ διακρίσεως κοινωνικής'θέσεως.

Μοι συνέβη πολλάκις απο τής δεκαπενταετούς ήλικίαςμου, 
αφ ης κατεταχθην εις τόν στρατόν μας ώς έθελοντής στρα
τιώτης, νά ευρεθώ μόνη εν τφ  μέσιρ όριομένων μεθύσων, έ
τοιμων νά άλληλ οφονευθώσι, μέ τα όπλα ήδη άνά χείρας, μέ 
τάς άποτροπαιοτέρας τών βλασφημιών καί ύβρεων είς τά  χείλη. 
Mot συνέβη νά ιδω άπομακρυνομένους τούς χωροφύλακας, έ- 
πικαλουμένους ένίσχυσιν καί δειλιώντας νά έπέμβωσι καί άφο- 
πλίσωσι τους άθλιους αυτους άνθρώπους.

Ο,τι ανδρες του στρατού, ώπλισμένοι μέχρις όδόντων δέν 
κατώρθουν, τό έπιτύγχανεν οίαδήποτε έκ τών συντρόφων μου 
η έγώ άοπλος, μέ τάς άσθενεϊς αΰτάς γυναικείας χεϊράς μου, 
μέ τήν ετι άσ θενεστέραν , δύναμιν τού λόγου μου. Ποσάκις 
προέταςα το μητρικόν αυτο στήθος μου, πρό τών φονικών ό
πλων τών άθ λίων τούτων, καί είδον αύτά ριπ-^όμενα κατά 
γήν> αυλαοή ηδη και έκεινους εν τή μέθη καί άπογνώσει των 
ψιθυρίζοντας άκαταλήπτους καί συγκεχυμένας λέξεις συγγνώ
μης. Γό ένδυ μα αυτό, ό πίλος αύτός, ώς βλέπετε, έχει ίστο_
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ρίχν συγκινητικήν. Έξχσκεί γοητείαν επί πχντος άθλιου, επι 
παντός άποκλήρου τής τύχης η τής κοινωνίας τέκνου. To έν
δυμα χυτό, ή στολή χυτή έκπροσωπεϊ τάν άρτον διά τόν πει- 
νώντχ, τήν έργασίαν δια τόν α,εργον, την περιθχλψιν δια τον 
ασθενή, τόν πατέρα κχ'ι μητέρα Six τάν ορφανόν, τάν προστά
την Six τήν προδοθείσχν κόρην, τά  γράμματα Six τάν άμχθή , 
τό φως διά τόν έν τφ  σκότει, τήν έλευθερίχνδιά τάν έν τή 
φυλακή, τήν ζωήν πολλάκις Six τάν εις θάνατον κχτχδεδι- 
κασμένον.

Δεν εί’μεθα ίέρειαι, άλλ’ ούτε έκλέγομεν τάς συστρατιώτας 
καί άδελφάς μας μεταξύ ώρισμένων κοινωνικών τάξεων. Π τω- 
χαί ή πλούσιαι, έγγαμοι ή μη, νέαι ή 'γρχϊα ι είναι εύπρόσδε- 
κτοι έν τφ  μέσφ ήμών. Δεν κλειόμεθχ εις στρατώνας, άλλ’ 
ούτε αναμένει έκάστη έξ ήμών τήν επίσημον του κινδύνου 
σάλπιγγα, ϊνα τρέξσι όπου τά καθήκον τήν καλεϊ. Ζώμεν εις 
τούς οϊκους μας, μετά τών συζύγων, τών τέκνων μας, τών 
γονέων καί άδελφών μας. Τήν υπηρεσίαν μας Ssv κανονίζουν 
αί αρχηγοί, άλλ’ ή άνάγκη. Διαταγάς δέν λαμβάνομεν μόνον 
παρά τών προϊσταμένων, άλλ’ ίδίμ παρά τών δεόμενων τής 
βοήθειας μας. Ή  θύρα μας διά τούς δυστυχείς είναι είς πά 
σαν ώραν τής ημέρας καί τής νυκτός άνοικτή. Οίαδήποτε δυ
νατή βοήθεια είναι παρ’ αυτών διχχιωμχτιχώς άπαιτητή.

Προχθές τήν νύκτα άκόμη, τήν 2αν μετά τό μεσονύκτιον 
ώραν ήκουσα τήν θύραν τής οικίας, έν η έδώ φίλοςενοΰμαι 
κρουομένην. Μικρά κορασίς, πνευστιώσα, κλαίουσα άνέφερε τά 
δνομά μου. Τρέξατε, μοί είπεν. Ό  πατέρας μου σκοτόνει τήν 
μητέρα μου, ή άποία έχει πόνους τοκετού άπά σήμερον τά πρωί.

Ένεδύθην ταχέως καί συνοδευομένη ΰπά τοϋ πάντοτε άκο- 
λουθοΰντός με υπηρέτου μου φέροντος τά μικρόν πρόχειρον 
φαρμακεϊον μας, ώδηγήθημεν πεζή είς τόν μίαν ώραν άπέχοντα 
οίκίσκον τής μικράς. Εύρον μίαν δυστυχή γυναίκα, πλέουσαν 
εις τά αιμά της, άναίσθητον έπί τοϋ έδάφους. Ό  κακούργος 
σύζυγος είχεν άπομακρυνθή.

Μετά ώρας πολλής περίθαλψιν, ή δυστυχής συνήλθεν, ήμι- 
παράφρων έτι έκ τοϋ φόβου, καί καταμωλωπισμένη είς δλον 
της τό σώμα. Ό  τοκετός έπισπευσθείς ώς έκ τής άγριας τοϋ 
άνδράς έπιθέσεως καί τοϋ τρόμου έπήλθε τάχιστα και ώς έκ 
θαύματος τά νεογνάν έζη. Έξετέλεσα καθήκοντα μαίας και 
χειρούργου ένταυτφ πλησίον τής δυστυχούς εκείνης, έδέησε δέ 
νά μή άπομακρυνθώ αυτής καθ όλην την ήμέραν τής επαύ
ριον, διότι ή δυστυχής έφοβεΐτο μη ά άθλιος επανέλθη καί 
τήν φονεύση.

Τοιούτων τρομερών σκηνών γινόμεθα καθ Ικάστην μάρτυ
ρες πάσαι ήμεϊς. Τά καθήκον, ό προορισμός, ή άποστολή μας 
είναι νά άφοπλίζωμεν καί καθιστώμεν άβλαβείς τούς κακούς, 
νά προστατεύωμεν καί σώζωμεν τούς έν δυστυχία καί κιν- 
δύνφ».

Τάν λόγον της τοΰτον, τοϋ άποίου άπλή περίληψις είναι τά 
άνω άναφερόμενα, ή κ. Βούθ άπήγγειλε μετα δυνάμεως ρη
τορικής άπαραμίλλου, μέ στάσιν καί ύφος άγιας καί ήρωίδος 
έν τα ύτφ , όταν δ ’ έτελείωσε πάσαι καί πάντες είχον τά δά
κρυα είς τούς οφθαλμούς,καί τήν ¿χειροκρότησαν έπευφημοΰντες 
καί άπονέμοντες αύτή τούς ώραιοτέρους τίτλους. Μεγάλαι καί 
γενναίαι αυθόρμητοι συνεισφοραί προσεφέρθησχν προς τήν κ. 
Βούθ, υπέρ τοϋ στρατού τής σωτηρίας, ούπροίσταται καί τοϋ 
άποίου είναι πολιτικός καί θρησκευτικός εν ταύτφ  αρχηγός, έκ-

τελοΰσα καί πάσαν θρησκευτικήν" ιεροτελεστίαν, ώς γαμους, 
βαπτίσεις καί τά  παρόμοια. „

Είς πάσας τάς πόλεις τής ’Αμερικής συναντά τις πα ντα - 
χοΰ τοιαύτας στρατιώτας σωτηρ ιχς  — διό τ ι ουδεν αλλο ένδυμα 
ή κόσμημα φέρουσί ποτε — πανταχοΰ δέ ή έπιρροή των άνα- 
δείκνυται ευεργετική διά τάς άπορους ιδία λαϊκάς τάξεις.

EG TO AEiffli ΦΙλΗΣ ΙΟΤ
Τ ί 0 f s . l t ΐ  εάν  ευχ ή ν  θέρμην σο ί\ά ι ΐο τε ίνω ,  
ά ν  τής γ λυκ ε ία ς  σου μορφής τή ν  χ ά ρ ι ν  εξυμνήσω ,  
ή άντ '  αυτών  έν σ τεναγμώ  πιχρώ χα ί έπωδύνφ  
α ν  τό παρόν  χα ταρασθώ , τό παρελθόν  ποθήσω·,

Ταΰτα  συνήθως γράφοντα ι εντός τών λευκωμάτων ,  
ό εϊς ποθε ί τό παρελθόν ,  ό ετερος σ τ ε ν ά ζ ε ι  
ό ά λ λ ο ς  β Ιον  εύχ ε τα ι  μ εσ τόν  μ ε ιδ ια μά τω ν  
χαϊ τέταρτος τή ν  κ α λ λ ο νή ν  θερμώς έγχω μ ια ζε ι .

Πρός τ ί ,  πρός τ ί  νά  σ' ε υ χ η θ ώ ; μ ή το ι  τό πεπρωμενον  
μ ί α  ι ύ χ ή  μου  δύναττ/,ι θερμή ν ά  μ ε ταβά λη  ; 
ή χα ί πρός τ ί  τό κ άλλος  σου νά  ψάλω  μ ε τ  επα ίνω ν  
μ ή  α ιων ίως δι' α υτό , φ ιλ τά τη  μου ,  θά θ ά λ λη  ;

*Η διατ'ι τό album  σου, ώ φ ίλη ,  ν ά  π.Ιηρώσω 
με στεναγμούς  χα ϊ ο ίμωγάς πιχρ&ς α π ε λπ ισ ία ς  ; 
τ ί  δ ε ίγμα  α ίφνης  τής πρός σέ φ ιλ ία ς  μ ου  θά δωσω 
α ν  τής ζωής χαταρασθώ τάς θ λ ίψ ε ις  χ α ί  π ιχ ρ ία ς  ;

Τό .Ιεύχωμα έγένετο δι' Αναμνήσεις μ ό ν ο ν  
ϊ ν α  τά φ ύλλα  τ ις  α υτού  μ ετά  κα ιρόν  γυρ ίζη  
χΤ οσφρα ίνε τα ι τό άρωμα τών νεαρών του χρόνω ν  
χα ί τ '  άνομα  τών φ ίλων  του τών τότε ά τε ν ίζ η  .

Ούτω χ' είς σέ ή ν ,  φ ίλη  μ ου ,  νϋν  στέφει εαρ θ ά λ λ ο ν  
όπόταν  ή νεότης σου κα τά  μ ικ ρ ό ν  εχλ ίπη ,
6ταν παρέλθη ό κα ιρός , τά  π ά ν τ α  μ ε ταβ ά λ λω ν  
θά ένθυμ ίζη τό παρόν  τό άνομα Ξ ανς ίππη

Καλοβτΰιιη

ΕΛΕΝΗ ΚΛΙ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ
(Συνέχει«!

Ό  Τάστων αισθανόμενος ότι ήδύνατο νά ύποστηρίζη τά 
θάρρος τών άτυχών τούτων γυναικών επεσκεπτετο το Κλαι- 
ρουάς καθ’ έκάστην ούτε τό ψΰχος, ούτε ή χιών, ουτε ή π α 
γωμένη έκείνη βροχή, ήτις διαπερά, ήδυνήθησαν νά τάν έμ- 
ποδίσωσιν ούτε κάν μίαν ήμέραν, έπισπεύδων δέ τά κάλπα- 
σμα τοϋ ίππου αύτοΰ, μετά δέκα λεπτά άφ ’ ότου άφινε την 
Κομπιένην, είσήρχετο είς τήν αύλήν τής έπαύλεως. Η άφιξίς 
του έδιδε δυνάμεις είς τάς άτυχείς τεθλιμμένας' ά άσθενής τώ 
έτεινε μειδιών τήν πυρέσσουσαν χείρα αυτού' ή κ. Δελουανυ 
άνεπαύετο έπί τινας στιγμάς, ή Βαλεντίνη διηγείτο πράς αυ
τόν τάς άγωνίας τής ήμέρας, ή δέ’ Ελένή καθημένη είς τούς 
πόδας τής κλίνης έσιώπχ, άλλά τά θάρρος έπχνήρχετο είς τήν 
καρδίαν αυτής.
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Δύο μήνες παρήλθον ούτω, δύο μήνες ζωηρών καί θλιβερών 
■συγκινήσεων, άλλ* ένίοτε ήδέων έν τφ  μέσφ τόσων τρόμων.
Τό κακόν ύπεχώρησεν εγκαίρως είς τά  φάρμακα, εϊς τάς διαρ
κείς φροντίδας καί πρά πάντων είς τάς θερμάς προσευχάς. Ο 
κ. Δελουανύ, έκτός κινδύνου πλέον, άνέκτα καθ έκάστην τάς 
δυνάμεις του καί μ ετ’ ολίγον ά ήλιος τοϋ Μαίου τφ  έπετρεψε 

-νά κχταβή είς τάν κήπον. Ή το  μία έκ τών ώραίων έκεινων 
ήμερων τής άνοίξεως, καθ’ άς ο χηρ, βαλσαμωμένος από τά 
άρώματα, οί λειμώνες άνθισμένοι καί στολισμένοι από λευ
κάνθεμα, τά  δένδρα κεκαλυμμένα άπά φύλλα καί άνθη, δίδου- 
σιν είς τήν εξοχήν οψιν εορτής, τήν οποίαν ήδύνατό τις νά 
-όνομάση νεότητα τής φύσεως· τά πάν μειδιά, το πάν είναι 
πλήρες ίλπίδος, ή δέ καρδίχ ύψοϋτχι πράς τόν θ·ον ίνα ευλο
γήσει αυτόν δι’ όλα τά μεγαλοπρεπή ταϋτα  δώρα ! Ά λλ  ή 
αί'σθησις αύτη ή τόσον βαθεϊα καί τόσον γλυκεία, καθίσταται 
αίσθημα ένθουσιώδες ότε μετά τής φύσεως έπανέρχεται είς τήν 
ζωήν τά όν τό μάλλον προσφιλές ήμϊν.

'Η ήμέρα αύτη τοϋ πρώτου περιπάτου ήτο ήμέρα ευτυ
χίας. Στηριζόμενος έπί τοϋ βραχίονος τοϋ Γάστωνος, περικυ- 
κλούμενος ύπά τής συζύγου καί τών θυγατέρων αύτοΰ, ό κ. 
Δελουανύ ήσθάνετο πάν ό,τι ή ζωή έχει ελκυστικόν, πάν ο,τι 
ά Θεός εύαρεστείται νά διαχύση έν αύτή παρήγορον καί ευά- 
ρεστον.

Ό  Τάστων ήρχισεν ήδη νά σκέπτηται ότι ένδεχόμενον ητο 
-νά σχολιάζωνται αί τόσον πυκνά έπαναλαμβανόμεναι έπισκέ- 
,ψεις του παρά τή οίκογενεία Δελουανύ. Ένόησεν ότι δέν ώ -  
■'ΐειλε νά παρατείνη έπί πλέον τήν έκεί παρουσίαν του.

Ή  λεπτή καί εύγενής ψυχή του ήδύνατο νά ύποστή όλας 
-τάς θυσίας, άλλ’ αύτη τφ  έστοίχισε πολύ I Προφασιστείς κα- 
■τεπειγούσχς άσχολίχς καί καθήκοντα, άτινα έπί πολύ πχρη- 
μέλησεν, ήραίωσε τάς έπισκέψεις αύτοΰ. Τά κενόν, όπερ ά φή - 
χεν, υπήρξε μέγα, άλόκληρος δέ ή οικογένεια τό ήσθάνθη, πλήν 
ούδείς ΰπέφερε περισσότερον, ώμίλησε δ ’ ολιγώτερον τής Ε
λένης.

Τά θέρος έπανήλθεν, άλλ’ ά κ. Δελουανύ, πολύ άδύνατος 
άκόμη, όπως έπαναλάβη τούς συνήθεις αυτοΰ περιπάτους, 
έκάθητο καθ’ έκάστην εσπέραν, περί τήν δύσιν τοϋ ήλιου, έπί ί 
-τοϋ έξώστου, όστις δεσπόζει τοϋ Οάάζ· έκεί έδέχετο τούς γ ε ί- 
-τονας αύτών, άνεγίνωσκε τήν έφημερίδα του, διηγείτο είς τάς 
■θυγατέρας αύτοΰ άναμνήσεις τινάς τής νεότητάς του' κατά δέ 
τήν ένάτην ώραν είσήρχετο καί έλάμβανε τά τέϊον, ώμίλει 
άκόμη στιγμάς τινας καί απεσυρετο εις το δωματιόν του.

Εσπέραν τινά ή, κ. Δελουανύ μετέβη μετά τής Βαλεντίνης 
νά άποδώση είς τό μέγαρον τήν έπίσκεψιν, τήν όποιαν έδέχθη 
χάριν τής άναρρώσεως τοϋ συζύγου της, ή δέ Ελένη μετά 
-τοϋ πατρός της κατέβησαν είς τόν κήπον. Ή  νεάνις τοποθε- 
τήσασα εν θρανίον πλησίον τής φράκτης τών παρ’ αύτής φυ- 
τευθεισών ροδονιών, έτοποθέτησεν έκεί τάν πατέρα της, τάν 
¿φίλησε τρυφερώς έπί τού μετώπου καί καθίσασα πλησίον του 
-ήρχισε τήν συνήθη άνάγνωσιν. Μετ’ ολίγον ήλθεν ά ίερεύς, ό- 
στις διηγήθη τήν έντελή άπορίαν πτωχής τίνος χήρας τοϋ χω 
ρίου' ή Ελένη έγκαταλείψασα τήν έφημερίδα έτρεξεν είς τά 
δωμάτιόν της καί λαβοΰσα όσα χρήματα έμενον έν τφ  χρη- 
ματοφυλακίφ αύτής ώς καί πήχεις τινάς υφάσματος, ίνα έν- 
δύση τά  παιδία κατέβη είς τό μαγειρείον, έθεσεν είς έν κάνι- 
στρον ζφοτροφίας διά τά δεϊπνον τής εσπέρα; καί άπέστειλε

τάς πρώτας ταύτας βοήθειας, πράς τήν δυστυχή ταύτην μη
τέρα, σκεπτομένη νά μεταβή τήν έπαύριον καί αύτή ή ίδια 
νά τήν έπισκεφθή. ’Εν φ  έπχνήρχετο είς τάν κήπον, έφθασε 
συγχρόνως καί ά Τάστων, τοϋ όποιου οί χαρακτήρες ήσαν λίαν 
ήλλοιωμένοι' ¿χαιρέτησε φιλοστόργως τήν Ε λένην, έκλινεν ε
νώπιον τοϋ ίερέως καί "έτεινε τήν χείρα είς τάν κ. Δελουανύ.

— Νέε μου φίλε, διατί τόσον καιρόν δέν ή λθατε ; είπεν ού- 
τος μέ τά φιλαώτερον ύφος· ήμην άληθώς πολύ λυπημένος 
διά τήν άπουσίαν σας.

—  Εύχαριστώ, Κύριε, εύχαριστώ διά τήν διαρκή καλω- 
σύνην ύμών, άλλ’ ήμην τόσον μελαγχολικάς καί πάσχων τάς 
ήμέρας ταύτας, ώστε δέν ήθέλησα νά ένοχλήσω τούς φ ί
λους μου.

—  Μελαγχολικός καί πάσχων, είπε μετά συστολής ή 'Ε 
λένη· πράγματι, φαίνεσθε ότι είσθε άκόμη. θέλετε κάτι τ ι ;

—  Είσθε λίαν άγχθή, δεσποινίς ! . . . .  Δέν θέλω τίποτε και 
ήδη είμαι καλλίτερον άνεχώρησα έκ Κομπιένης, καί έφ’ όσον 
έπλησίαζον είς τό Κλαιρουάς, ά καθαρός άήρ, ή καλλονή τών 
τοποθεσιών, ή κίνησις, μέ ώφέλουν καί ήσθανόμην έξαφχνιζο- 
μένην ολίγον κατ’ ολίγον τήν άδυναμίχν έκείνην, ήτις μέ κα
ταβάλλει.

Αί τελευταίαι αύται λέξεις δέν ήκούσθησχν είμή παρά τής 
Ε λένης. Ή  άμιλία έγένετο γενική, μετά τινας δέ στιγμάς, ά 
κ. Δελουανύ θέλων νά δείξη είς τάν ιερέα τάς νέας φυτείας, 
άς έφύτευσεν, έλαβε τόν βραχίονα αύτοϋ καί άπεχώρησεν άφή- 
σας τον Γάστωνα μετά τής Ελένης.

(Έπετοιι συνέχει*)

Α Π ’ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣ ΣΙΚΑΓΟΝ

ΗΜΕΡΟΑΟΓΙΟΝ ΕΑΑΗΝΙλΟΣ ΤΑΞΕΙΑΙίΙΤΙλΟΣ
Ε ’

Bologna! κράζει ά άδηγός μας. Δέκα λεπτών σταθμός! 
Πρόκειται νά έκλέξωμεν μεταξύ προγεύγατος έν τφ  σταθμφ 
ή μικρού περιπάτου, άκριβώς δέκα λεπτών πράς τά μέρος τής 
πόλεως. Προτιμώμεν τό δεύτερον καί θέτομεν είς κίνησιν τό έκ 
τής ακινησίας άδρανές καί έξηντλημένον σώμα μας.

Ή  Bologna είναι παλαιά, μεσαιωνική πόλις, έξ έκείνων άς 
βλέπομεν μακρόθεν ευχαρίστως, άς ή φαντασία μας περιβάλ
λει μέ τό μυθώδες γόητρον έποχής έκλειψάσης ήδη, άλλά αί 
άποϊαι έκ τοϋ πλησίον χάνουσι μέγα μέρος τής έπιβλητικότη- 
τός των. Όμοιάζουσι πρός ώραϊα άρχαία κειμήλια, τά  άποία 
περικαλύπτει πανταχόθεν ά βόρβορος, καί τά  οποία ά μή οξυ
δερκής παρατηρητής δέν θεωρεί κάν άξια προσοχής.

Αί παρά τόν σταθμόν οίκίαι είναι κατά τό πλεϊστον άρχαία 
ήμιερειπωμένα μέγαρα, άκατοίκητα ήδη ή μεταβληθέντα είς 
άποθήκας καί διαιτήματα άπορων. ΙΙχρά τά έκεί που διερχό- 
μενον ρυάκιον γυναίκες πλύνοΆιν άσπρόρ ρούχα, ένφ τά μικρά 
των ήμίγυμνα, μέ μικρόν ΰποκάαισον ώ ;  μόνον ένδυμα, άν- 
θηρά, υγιέστατα, τρέχουν, παίζουν, άπολαμβάνουν δι’ όλης τής 
δυνάμεώς των τήν ζωήν, ήν τόσον άλίγον γνωρίζουν άκόμη.

Ή  πόλις έν τούτοις έφ* όσον προχωρεί τις άποπνέει ούτως 
είπείν, θλιβεράν τινα μελαγχολίαν. Κατά τήν ώραν ταύτην 
προξενεί έντύπωσιν εύρυτάτου κοιμητηρίου, έν ώ άίιαπαύεται 
άλόκληρον τά έπιβάλλον μεγαλείον τών μεσαιωνικών χρόνων. 
Μόλις προφθάνομεν νά ρίψωμεν μακρόθεν έν βλέμμα είς τού

*
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ίύο  υψηλούς, επικλινείς τετραγώνους πύργους της, τους τόσον 
άκ*υί.ψους, τόσον ιδιορρύθμους, καί αναγχαζόμεθα. να επιστρε- 
ψωμεν, άπό φόβον μή χάσωμεν τον σιδηρόδρομο·“.

Ιδού ήμείς καί πάλιν εντός της φυλακής μας, εις τό μικρόν 
τετράπλευρον εκείνο σιδηροδρομικόν διαμέρισμα, φυλάσσοντες 
τάς δύο γωνίας μας άπό την έφοδον των νέων επιβατών μεθ’ 
όσης ανησυχίας γέρων φιλάργυρος τον θησαυρόν του. Ευτυχώς 
οί σιδηρόδρομοι της βορείου Ιτα λ ία ς  έχουν μικρούς έξώ- 
στας, καί οί άψηφοϋντες τόν καπνόν της μηχανης δυνάμιθα 
να κινώμεθα καί άναπνέωμεν άνετώτερόν πως εκεί, νά θαυμά- 
ζωμεν έν ταΰτφ  την όλονέν υπό νέα κάλλη, καί νεον με·)«- 
λειον καί νέα θέλγητρα προβάλλουσαν φύσιν.

*0 ήλιος αποκλίνει ηδη πρός την δύσιν του. Ο εις σταθ
μός διαδέχεται τόν άλλον. Ο όρίζων μας ηδη πλαισιοϋται 
πρός τα  αριστερά μέν, πάντοτε ΰπο της μακράς τών Απεννι- 
νων σειράς, πρός τά  δεξιά δέ μακράν, πολυ μακράν υπό τών 
μυριοσχηαων χιονοσκεπών κορυφών τών Κεντρικών Αλπεων.
‘Ο Πάδος κατέρχεται μεγαλοπρεπής, έπιβάλλων, απειλητι
κός σχεδόν, άφίνων όπισθέν του απειροπληθείς ρύακας, διαυ- 
λακουντας εΰεργετικώς τάς άπεράντους καί θαυμασιας έκεινας 
κοιλάδας άνά πάσας αυτών τάς διευθύνσεις.

Έ π ι σειράς λόφων καταφύτων, ύπεράνω του Πάδου προ
βάλλει ηδη ή Superga, κατάλευκον ύπέρλάμπρον κτίριον, τό 
όποιον ίδρύθη παρά του Βίκτωρος Αμεδαιου II εις άνάμνησιν 
της άπελευθερώσεως του Τουρίνου καί εν φ  αναπαύονται τόν 
ύπνον της αίωνιότητος οί βασιλείς της Ιταλίας. Ολιγας στιγ- 
μάς Ixt καί τό Τουρϊνον ή ώραια αυτη και ομαλή και κανο
νική καί έν πάσι τετράγωνος πόλις εξελίσσεται ενώπιον μας.

Νομίζει τις ότι καί αύτη ή κίνησις του σιδηροδρόμου μας 
προσλαμβάνει επίσημόν τ ι καί έπιβάλλον μεγαλεϊον εφ όσον 
πλησιάζομεν πρός τόν άπέραντον καί μεγαλοπρεπή της ώραίας 
πόλεως σταθμόν. Έδώ θά μείνωμεν έξ ολοκλήρους ώρας, θά 
άνακτήσωμεν την άνθρωπίνην ελευθερίαν μας, θά φάγωμεν 
χωρίς νά διατελώμεν εις την άκατάπαυστον εκείνην άνιαράν 
κινησιν, θά δυνηθώμεν νά άνακτήσωμεν τήν παντελώς άπω- 
λεσθιϊσαν έπί δύο ήδη σχεδόν ήμέρας ελαστικότητα και ευ- 
καμψίαν του σώματός μας.

Κατερχόμεθα συναποκομίζοντες ήδη πάσας τάς άποσκευάς | 
μας. Εις τό πρώτον τυχόν ξενοδοχείου του σταθμού άπαλλατ- 
τόμεθα διά γενναίας ΰδρολουσίας άπό τό έπικτητον μελαγχροι- 
νόν χρώμα, με τό όποιον έ άτμος φιλοδωρεί πάντας τους τα- 
ξεεδιώτας, καί χωρίς νά χάσωμεν καιρόν διευθυνόμεθα πρός 
τήν πρό τού σταθμού ώραίαν πλ.ατεϊαν τού Καρόλου-Φελίτσε. 
Έκεϊθεν διευθυνόμεθα πρός τό Corso Yitlorio Etnanuele, 
ώραίαν μεγάλην όδόν, ήν διατρέχομεν ευχαρίστως από άκρου 
εις άκρον, ενθουσιασμένοι ήδη, διότι δυνάμεθα τέλος νά κάμω- 
μεν χρήσιν τών ποδών μας καί τής ελευθερίας μας.

Δυστυχώς ή ώρα παρέρχεται καί δέν θά δυνηθώμεν νά ρι- 
ψωμεν ούτε εν βλέμμα εις τά κυριώτερα σημεία τής θελκτικής 
ταύτης καί καταπρασίνου πόλεως. ής τόσον ώραίας τηρούμιν 
αναμνήσεις.

"Αμαξα διέρχεται πρό ημών, καί μέ εν νεύμά μας ό αμα
ξηλάτης αποκαλύπτεται καίήμείς λαμβάνομεν έν αυτή τάς θέ
σεις μας. Ευτυχώς επέσαμεν εις καλάς χεΐρας. Ο άμαςηλά- 
της μας είναι τέλειος ιππότης, λαλών γλώσσαν ’Ιταλικήν θαυ 
μασίαν καί είξεύρων άπό στήθους τήν ιστορίαν τής Ιταλίας 
όλης καί ίδια τής πατρίδος του, ήν αποκαλεϊ Ici p i ù  be lla  
c i t a  d ' I ta l ia .  ’Εννοεί ότι θέλομεν νά άναζωογονήσωμεν πα - 
λαιάς άναμνήσεις καί μάς οδηγεί εις πάν σημεϊον, παρέχονέν- 
διαφέρον τ ι εϊςτόν ξένον έπισκέπτην. Ωσεί μαντεύων τήν επι
θυμίαν μας τού νά προφθάσωμεν νά ίδωμεν όσον το δυνατόν 
περισσότερόν τήν πόλιν, τρέχει με όλην την δύναμιν τών ζω 
ηρών ίππων του, σταματών πρό τών έπιφανεσ έρων μνημείων 
καί έκθετων ήμίν δι’ ολίγων λέξεων το ιστορικόν έκάστου τού 
τω ν. ’Ολίγον καλλιτέχνης καί πολύ ένθουσιωδης, ώς όλοι οι 
’ Ιταλοί, μάς κάμνει νά διέλθωμεν δύω ευχάριστους ώρας, α 

φηγούμενος ιστορικά επεισόδια τής ένώσεως τού Πεδεμοντιοιτ- 
μετά τής λοιπής ’Ιταλίας, καί τής υπεροχής τού λαού τού
του έπί τών λοιπών ’Ιταλικών φυλών.

Ό  αμαξηλάτης εκείνος μέ τό άφελές και απλοϊκόν υφος του, 
καί τάς έγκυκλοπαιδικάς γνώσεις του, μάς εκαμεν ακουσιως νέο 
σκεφθώμεν, πόσον όπίσω είνε άκόμη ό ίδικός μας λαος, πόσον 
άσυγγνώστως άμόρφωτος καί άγροϊκος είναι καί αυτός ο εις 
τήν πρωτεύουσαν γεννηθείς καί άνατραφείς συνάδελφος τούτου. 
Άνεμνήσθημεν μάλιστα λίαν περιέργου επεισοδίου, ου ετυχέ 
ποτε νά γίνωμεν μάρτυρες: Τί είναι αυτό, έρωτά ξένος ταξει- 
διώτης, διερχόμενος έφ' άμάξης τήν όδόν Έρμου καί δεικνύει 
τόν έκατόγχειρα. Ο θεμιστοχΧήζ, απαντά ό άμαξηλατης. 
Καί ό ξένος σημειοί εις τό βιβλιάριόν του ότι είδεν εν Αθηναις 
παράδοξον προτομήν τού Θεμιστοκλέους μέ εντελώς γ ιγάν- 
τειον καί άκατανοήτων διαστάσεων χμϊρα. Οί δυο ουτοι άμαζη- 
λάται άποτελούσιν έκ παραλλήλου έξεταζόμενοι τον γνωμονα τής: 
άναπτύξεως καί μορφώσεως τού Ελληνικού και Ιταλικού λαού.

ΕΚ TOT ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ MOT
Π Ρ Ο Σ  Φ Ι Λ Η Ν

Φ λλτάτη,
Ό  βίος μου ήτο τεθλιμμένος καί άχαρις, άνευ ούδενός 

θελγήτρου εύγε»οΰς καί υψηλού. Έ ζω ν κατ’ ένστικτα ώς^ού- 
δεμίαν άποστολήν εχουσα έν τφ  κόσμφ, έθεωρούμην δέ εύτυ- 
χής οσάκις όνειρον γλυκύ, άνάμνησις τών άνεφέλων σχολικών 
μου έτών διήρχετο τού πνεύματος μου. Δέν έφαντα^όμην ποτέ 
τήν ύπαρξιν ετέρου υψηλού καί γλυκέος γοήτρου έν τφ  κόσμφ, 
οίκογενειακαί δέ περιπέτειαι μέ κατέστησαν τοσοΰτον άθυμον 
καί μελαγχολικήν καί τοσοΰτον έπέδρασαν έπί τού κατά φυσιν 
άλλως τε παθητικωτάτου χαρακτήρος μου, ώστε, καθόλου ει- 
π*ϊν, έγενόμην βάρος αυτη είς έαυτήν.

Έβαρυνόμην τον κόσμον πριν ετι άντιληφθώ αύτου. Μόνος 
ό τής θρήσκε ας μοχλός καθίστα τόν πικρόν καί τεθλιμμένου 
βίον μου γλυκύν καί κοΰφον. Εις αυτόν άφιερωθην δι ό και 
έν πάσιν εύρισκον τήν θείαν δύναμιν, θαυμά,ουσα τό άπειρον 
αυτής μεγαλεϊον. Ό  τής θρησκείας θείος έρως μέ κατεκράτη- 
σεν ούδέν άλλο ύπήρχεν έν έμοί η ή ιδέα τού Θεού. Τοιαύτη 
ήμην ότε ώραίαν τινά πρωίαν άνέτειλε καί δι έμέ ζωογόνος 
ήλιος, διαλύων τόν πάγον τού χειμώνος και χαρίζων μοι
νέαν ζωήν καί δύναμιν. ^

Καί ήσο σύ συμπαθής καί άγία μου φίλη, συ η εμψυχοΰσα 
με εις πάσαν τής ζωής περίοδον καί ανάγκην. Εκτοτε τά  πυ
κνά τής μελαγχολίας μου νέφη διελύθησαν. Επόθουν τάς τέρ 
ψεις καί άπέλαυον αύτών ευχαρίστως. Ημην ευτυχής, ειχον 
ειλικρινή, γενναίαν, εύγενή καί μεγαλόψυχου φίλην, δώρον 
τούτο μέγα, τού όποιου ούδέν τερπνότερον καί άγιώτερον.

Τϊσθανόμην τό άπειρον ύπερτάτης αγάπης, το θειον καί 
αιώνιον αυτής έμβλημα, πλάττουσα τά ωραιότερα των ονεί
ρων καί τρέφουσα τάς φαιδροτέρας τών έλπιδων. Οια υπε
ρηφάνεια δΓ έσέ, ήτις έγένεσο οΰτω άγγελος παρήγορος και 
άφορμή φαιδροτάτης μεταβολής τού βίου μου !

"Εκτοτε έλησμόνουν τάς μαύρας τής ζωής καταιγίδας, τει · 
νουσα πρός τήν αίγλήεσαν άκτΐνα τού άστέρος της φιλίας μας: 
ώς πρός κέντρον περί 3 τά πάντα κινούνται καί ζώσιν. Αυε- 
μενον άνυπομόνως την έπομένην έκάστης ήμέρας, όπως και 
πάλιν ϊδω την συμπαθή σου μορφήν καί τό σύνηθες ωραίου 
σου μειδίαμα πλανώμενον έπί τών άδολων χειλέων σου και ινα 
ιδίως άκούσω τήν γλυκύηχον φωνήν σου παραμυθούσάν με α- 
δελφικώτατα. Ναι. σέάνέμενον ώς τήν χελιδόνα τήν φέρουσαν-
αισίως τήν άνοιξιν ! .

’Από τής μετά σοΰ γνωριμίας μου έγενόμην καρτερική, γ λυ 
κεία, μεγαλόψυχος, έτοιμη πρός πάσαν θυσίαν καί αληθώς¡ η 
τελεία φιλία, άκριβή μου, δέν γνωρίζει ούτε αποστάσεις, αλλ
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ούτε υποκύπτει εις έγωϊστικάς σκέψεις, εις ιδιοτέλειαν, είς συμ
φέροντα. Τά πάντα μηδενίζονται πρό τής άπειρου άληθείας 
τού αισθήματος τούτου.

θρησχεία  καί ψιΧία , άμάραντα άνθη συνηγμένα έκ τού αει
θαλούς κήπου τής άρετής, κοσμοΰντα πάσαν εύγενή καί ΰπέρο- 
χον ύπαρξιν, αΐροντα τήν ψυχήν ύπεράνω τής ύλης καί άυυ- 
ιψούντα αυτήν πρός τό Θειον. Έ ν τή φιλία πρωτοστατεί ή ιδέα 
τής αύταπαρνήσεως κα! τών θυσιών καί αύτής άκόμη τής ζωής 
ώς ειπεν ήμίν ό Χριστός : « Μειζονα ταύτης άγάπην ούδείς 
έχει, ίνα τήν ζωήν αύτοΰ θι/ υπέρ τών φίλων αύτού » .

"Ω ! ναι προθυμότατα ΰφιστάμην καί τήν έσχάτην τών θυ
σιών διά τήν έλαχίστην σου έστω εύχαρίστησιν. Σύ ήσο ή μόνη 
γελώσα είκών τού βίου μου.

Πρός σέ διηνεκώς έζησεν ό λογισμός μου ώς είς πλάσμα ά 
γιον καί θειον. Ούδέποτε θά λησμονήσω τούς εύγενείς καί τρυ
φερούς λόγους σου οϊτινες άντήχησαν είς τήν ψυχήν μου το 
σοΰτον γλυκέως καί μελαγχολικώς, ώστε θά μένωσιν ές άεί έν 
αύτί) έγκεχαραγμέυοι. Θά,.προσεύχωμαι δι’ έσε', ώς ήθελέ τις 
προσεύχεσθαι ύπέρ τής τρυφερωτέρας καί προσφιλεστέρας αδελ
φ ή ς .Ή  εύγνωμοσύνη μου ύπερεξεχύλισεν β κρος μά τήν άλή- 
θειαν ή τοσοΰτον μεγάλη οφειλή τής εύγνωμοσύνης. Εύρίσκο- 
μαι ύπό τήν βαρείαν πίεσιν τών άπειρων σου εύεργεσιών, χ ω 
ρίς νά δύναμαι νά άνταποκριθώ εις αύτάς. Τό αισθάνομαι 

■ ψθάνει . . .  (
Έξαίφνης μοίρα άπωλείας πλήξασά σε καιρίως σοί άφήρ- 

πασε πολύτιμον ύπαρξιν καί σέ κατέστησε δύαθυμον καί βα- 
ρυαλγή. Δέν ήμην πλησίον σου, άλλ’ έκλαυσα, συνεπόνεσα καί 
εύρισκόμην έν αμηχανία πώς νά εύρω μέσον σχετικής άνα- 
κουφίσεως. Οίμοι ! ή ζωή μου ήτο ζωή δακρύων. Έβυθίσθην 
είς άβυσσον νέων θλίψεων. Είμαι δυστυχής, μοί έγραφες : ζήθι 
σύ εύδαίμων, έγώ δέ μόνη καί θρηνούσα ώς άπόκληρος τού κο- 
σμου, θά θεωρούμαι εύτυχής αισθανόμενη σε άπηλλαγμένην τών 
τοιούτων δοκιμασιών τού βίου.

Πόσον κακώς μέ έγνώρισας ! Καί τις εύτυχία είνε δυνατή 
έν έμοί, άνευ σοΰ, τής συμπαθούς καί άγίας μου φίλης; Πού 
λοιπόν ό σταυρός τού μάρτυρος τής αύταπαρνήσεως ; Πού ή 
περίστασις νά φανώ καί έγώ παραμυθητικός άγγελος καί άλη- 
θώς ειλικρινής πρός σέ ;

’Ιδού άρνουμένη πάσαν τού κόσμου τέρψιν, τάσσομαι εθε- 
Χοντής τού άγιου σου μαρτυρίου σεμνυνομένη διά τούτο.

Έ ν μόνον σ’ έρωτώ, διά νά έκφράζησαι ούτω πικραίνουσά 
με καιρίως, γνωρίζεις τό άπειρον τής ΰψίστης άγάπης ; έψυ— 
χολόγησας έπ’ έμοΰ ίμβριθώς ; έλαβες πολλάς έγωϊστικάς έκ 
μέρους μου άφορμάς ; όχι βεβαίως, διότι ό εγωισμός μου μη
δενίζεται πρό τής άπειρου πρός σέ εύγνωμοσύνης μου καί τε
λείας άγάπης καί άφοσιώσεως.

Ά φ ες  νά ζή πάντοτε τό πνεΰμά μου έν τφ  πνεύματί σου ύ 
περάνω τού συμφέροντος καί τών ποταπών μικροτήτων τού 
βίου.

ί Μ α τθέλο η  Π, Σ υ ν ο δ ιν ο ΰ

----------- -—>——<—tszs—<—-—*._________

Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η  Μ Ε Λ Λ Ο Υ Σ Η Σ  Μ Η Τ Ρ Ο Σ
Ή  ισχυρότερα αιτία τής άραιώσεως τού άνθρωπίνου πλη 

θυσμού είναι ή άσημέραι έπιτεινομένη μεγάλη θνησιμότης τών 
νεογνών, ή προκύπτουσα ιδία έκ τής κακής υγιεινής τών μη
τέρων κατά τό διάστημα τής έγκυμοσύνης.

Η μέλλουσα μήτηρ σπανίως έχει άκριβή ιδέαν τής εύθύ- 
νης, ην υπεχει διά την έν τω  μέλλοντι υγείαν τού τέκνου της, 
Ενφ ώφειλε νά γνωρίζη ότι έκ τής καταστάσεως τής υγείας 

της κατά τήν διάρκειαν τής έγκυμοσύνης της, έξαρτάται ή υ 
γ ιής τού έμορύου άνάπτυζις, τού όποιου ή ιδιοσυγκρασία έσται 
καλή η κακή έν σχέσει πρός τήν υγείαν τής μητρός κατά τούς 
μήνας τής κυοφορίας.

**·Γ* τή* έννεάμηνον ταύτην χρονικήν περίοδον

άμεσος άλληλεγγύη μεταξύ τής μητρός καί τού τέκνου, καί 
καθήκον άπσραίτητον τής πρώτης νά άκολουθή άκριβώς καί 
άπαρεγκλίτως πάντας τούς κανόνας τής υγιεινής.

Δυστυχώς κατά πολύ παράδοξον τρόπον άκολουθοΰσι τούς 
κανόνας τής υγιεινής. Γυνή έγκυος καταδικάζει έαυτήν σχεδόν 
είς πλήρη άκινησίαν, όταν ή γυμναστική τακτικώς έπιβάλ- 
λεται. Ο στηθόδεσμος έτρεπε νά κκταργήται άπό τής πρώτης 
ήμέρας ένω τούναντίον τακτική γίνεται χοήσις αύτού, αν οχι 
μέχρι τού τελευταίου, βεβαίως όμως μέχρι τού εβδόμου μη- 
νός. Τά ενδύματα τής γυναικάς έπρεπε νά τροποποιώνται κα
θιστάμενα έλαφρότερα, καί όμως τά  ύποφόρια μέ τάς πυκνάς 
πτυχάς των βχρύνουσι τά  ισχία, τά  τόση; χοήζοντα ελευθε
ρίας. Ή  τροφή τής γυναικάς ώφειλε νά είναι λιτή , ά τλή , α
πέριττος καίτοι άφθονος καί έκ φυτικών ούσιών. Έ νφ  ύπό τό 
πρόσχημα νά ένδυναμώσουν τήν νέαν μητέρα τής φορτόνουν 
τόν στόμαχον μέ κρέατα καί δυσπέπτους τροφάς.

Εντεύθεν τά μικρόν άπό τών σπλάγχνων αύτών τής μητρός 
καθίσταται πληθωρικόν, χονδροκόκκαλον, ογκώδες, καί ό το 
κετός κατά συνέπειαν επίμοχθος, δυσχερής, επικίνδυνος. Τό 
νεογνάν δέ μή εύρισκον είς τήν νέα/ τροφήν του αντιστάθμι
σμα τής τροφής, δΓ ής έτρέφετο έν τή μητρική κοιλίγ, έξκ- 
σθενεϊ, γίνεται καχεκτικόν καί τέλος θνήσκει.

Μχρίχ Πιιρ Ιατοο;

Γ Ϊ Ν  Α Ι Κ Ε Ι Ο Σ  Κ Ο Σ Μ Ο Σ
Οί νέοι συρμοί άνταποκοίνονται καί πρός τήν όόραν τού ’έτους, έπαρ- 

χώς οέ καί είς τούς κανόνας τής υγ ιεινής. Τά φορέματα ελαφρά καί 
πλατέα είναι έξ ίσου ευεργετικά καί διά τάς ίσχνάς καί διά τάς εΰρώ- 
στους γυναίκας.

Τούτων μετριάζεται ύπό τό πλατύ φόρεμα τό πολύ στρογγυλόν καί 
πλαστικόν τών γραμμών, ώς δέν διακρίνεται τό αγκυλώδες καί σκλη
ρόν ισχνού σώματος.

ΙΙερικόρμια καί έσθήτες καί περιχείριαεΰρΰνονται όσημέραι είς πλά- 
όος, τό όποιον έν τοΰτοις δέν ποέπει νά καταλήξη είς υπερβολήν. Τό 
πλάτος κατήργησε τό μήκος τών έσθήτων, ευεργετική αύτη νίκη Οπό 
πασαν έποψιν, ώς έλπίζομεν θ ’ αποσοβήση τόν κίνδυνον τού κρινολί
νου, διά τόν όποιον τόσος έγένετο θόρυβος καί τόσαι δίκαιαι διαμαρτυ
ρήσεις.

Ώραιοτάτας έσθήτας έπιχαρίτως καί κομψώς πλατείας, κατα τα τε
λευταία παρισινά περιοδικά είδομεν έν τώ  έργοστασίω τής κ. Αθήνας 
Βιτσέντζου, αληθώς τελείας, γραφικάς, προωρισμένας δΓ ώραίαν νεό
νυμφου.

Αι έπιθυμούσαι νά ένδυθώσιν ώς νΰμφαι, μετά φιλοκαλίας και κομ- 
ψότητος έντελώς Παρισινής, άς άποτανθώσιν είς τό κατάστημα τής 
κ. ’Αθήνας Βιτσέντζου. ήτις μετ ’ ακρίβειας καί προθυμίας άνωτερας 
παντός επαίνου άνταποκρίνεται είς πάσας τάς απαιτήσεις τώ ν π ελα τ ί- 
δων της τώ ν ές ’Αθηνών καί έπαρχιών επίσης-

Ή  διεόθυνσίς της απέναντι τού εμπορικού καταστήματος τών αδελ
φών ’Ακριβού, ό’πισθεν τής 'Α γίας Ειρήνης.

Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Τό όπό χήν διεύθυνσ ιν τής γ νω στής άνά τ ό ν ’ φ ιλολογικόν χχί κ α λ λ ιτ εχ ν ικ ό ν  
κόσμον κ. Κ ρυσταλλίας Χρυσοβέργη δημοτικόν ΙΙχ ρθεναγω γιΐ/ ν ε τ ίλ ε ι τ * ς  
ενιαυσ ίους Ιςετάσεις του τή ν  παρελθοϋσχν Π έμ π τη ν .

Α ί πρόοδοι τώ ν  μαθητρ ιώ ν, τό σεμνόν χχί εύγινές α ύτώ ν  ήθος, τχ  ΰ γ * ϊ 
κα ί ροδοκόκκινα πρόσω πά τω ν προέδιδον οτι ή Οι.υθύντρια τού π α ρ θ ενα γω γε ίο υ  
τούτου είνα ι έξ εκ είνω ν , αί'τινες ώ ;  ορον άπαράβχτον προόδου έχουσ ι τήν αρ
χ ή ν  :  π ν ε ύ μ α  υ γ ι έ ς  έ ν  σ ώ μ α τ ι  ύ γ ι ε ι  π ρ ο κ ο π τ ε ι .

Κ ατέβαλε λο ιπόν αϋτη μετά  τώ ν  Λ να δ ίλ φ « /  της πασαν π ρ ο σπ ά θε ια ν , οπως 
άπό κοινού ίπ ιτ ΰ χ η  τήν μόρφωσιν τού π νε ίμ χ το ς διά πρακτικής κα ί εύμεθόδου 
δ ιδασκαλίας, τ νύ  σ ώ κ α το ; διά τή ; γυμ ναστικής, χχί τού ήθους διά τ ή ; μ η τρ ι
κής γλυκύ τη τος κα ί τρυρερότητος, ήτις χαρακτηρ ίζει τ ά ; σχέσεις τ ώ ν  αληθώ ς 
π α ιδ αγω γώ ν μετά τώ ν  μαθητρ ιώ ν α υτώ ν .

Τό αποτέλεσμα τώ ν μόχθω ν ο ίντή ί χχ ί] τώ ν  συναδέλφω ν τη ς εατεφθη υκό  
πλήρους κα ί τελε ία ς έπ ιτ εχ ία ς , δ ι’ ήν ενγνω μονούσιν α ΰ τή θ μ α θ ή τρ ια :, γονείς 
κα ί κο ινω νία , ή τις θερμχ καί δαψιλή άπένειμεν α ύ :ή  επ ί τη π ιστή  ιο ύ  καθήκον
τος έκ πλη ρ ώ σ ει συγχαρητήρ ια .

Μετ’ Γοης επιτυχίας διεξήχθησαν καί αί εξετάσει; Ηού Οπό τήν διεόίυνσιν 
τής συμπαθούς δος Άριστέας Κυριακβύ IB ' δημοτεκού Παρθεναγωγείου.



8 ε φ η μ ε ρ ι ς  τ ω ν  κ τ ρ ι ω ν

κ « \  τούτου αί μαθήτριαι προεχάλισαν την έχπληξιν των άχροατών δια των 
εύφυεστάτων χαί όρθών ίπαντήσεών των, καί αύτών μετ’ ίσης συμπάθειας χαι 
φιλ οστόργου αγάπης έπεδιώ/θη ή σωματική άνάπτυξις χαί ήθιχή διάπλασις.

Έάν δ' υπολογίοη τις τούς αγώνας, χαθ’ ων καλούνται να παλαίσωσιν^χι 
χυρίαι ουται, μορφούσαι παιδία τί,ς χατωτάτης χοινω-ιχής τάξεως, παρ η ο 
οίχος συνήθως καταστρέφει ο,τι τό σχολειον οίχοδομεΤ, τότε εννοεί οποίας εχ- 
ϊουλεύσεις παρέχουσιν εί; τήν χοινωνίαν μας αί χορίαι αόται και πόσης ευγνω-
μοσύνης είναι αξιαι. #

Ή  «Έφημερις των Κυριών», παρακολουθούσα τους αγώνας τών αφανών 
τούτων μαρτύρων χαί σκαπανέων τής προόδου, -/αίρει επι τοις επιτευχθεισιν 
άπολέσμασι τών αγώνων των καί ταΐς άπονέμει δημοσία τά θερμότατα συγ- 
χαρητήριά της·

© Ε Α Τ Ρ Α
ΘΙΑΣΟΣ ΑΙΣΧΓΛΟΣ. Το ώραίον τρίπρα*τον δράμα του Ιουλίου Λεμαίτρ η 

Σιμόντ μας επορουσίασε τήν καλήν μας τραγωδόν κ Παρασκευο*Μ>ύλου ύπόνέαν 
έντελώς καί άσυνήθη μορφήν Ή Μήδεια τής χθές, ή γυνή τοντέστι τών παρα- 
ωόρων Χ3 Ϊ θηριωδών παθών, μεταβάλλεται σήμε.ον εις άθωαν, αιρε)η, αγνήν 
ύέ/ρ ις άπλοϊκότητος παιδίσκην. Καί βλέπων τι; χαί άχούων τήν κ Παρα- 
σκεόοπούλου ύπο τό νέον αύτής τούτο πρόσωπον υποθέτει οτι άφ ης άνηλθεν 
έπ ί τής σκηνής τοιαύτα ύποδύεται μέρη, ώς συνάδοντα πράς τήν φύσιν καί
τόν χαρακτήρα τη ς .

Τόσον φυσική, τόσον άμιμήτως αληθινή χαί άφελής είναι χαι τοσον επιτύ
χω; ο! μετ’ αύτής πρωταγωνιστοδντες έπαιξαν, ώστε ό θεατής λησμονεί ότι 
είναι εΚ τό θέατρον, πιστεύων οτι εύρίσχεται εις άληθή έξελιξιν 0ϊχογενεια-

χοϋ τίνος έπεισοδίου. . -  - . · - ε · ι
Ό κ Πετρι'δης ώ ; ιατρός χαί οΐχογενειαχος φίλος της Σιμόνης υπηρξεν επ ί

σης άπαράμιλλος, έπίσης τελείως χύριος τού μέρους του, φυσικώτατα καλός 
Ιατρός συμπάοχων μετά τών άσθενών του καί καλός φιλόσοφος συμβιβάζων 
τάς άιθρωπίνας" άθλιότητας μετά τών σχετικών άπολαύσεων κα ί τέρψεων τής

^ω *0 συμπληρών δέ τήν εικόνα, ώς ήρως τού σκεπτικισμού καί τού υλισμού, 
ώς b la sé  άπό δλας τάς ήδονάς- καί άπολκύσεις βίου ώ μαροΰ; κα ί εύ*όλου, 
καί ζητών στιγμάς εύτυχίας καί απαλλαγής άπό τ/,ν ανίαν τών ευκόλων έρω- 
των έν τώ ήμιεοβεσμένω" βλέμματι τοϋ έιο ιμοθανίτου εκείνου παιδιού,_ ως 
τοιοϋτος'δ κ. Ευτύχιος Βονασέρα; ύπήρξε τελειότατος, άπαραμ λλω ς υπέρο
χος. 'Αληθώς εύρίσκετο ε’ις -.έν ρόλον του, αποτελών μετά τής X. Παρασκευο- 
πούλου χαί του Ηετριδου τήν τελειοτέραν τών θεατρικών έπιτυχ.ιων

Μόνον τήν Σιμόνην είδομεν κατά τήν Ι ιετεινή ν περίοδον τού θιάσου «Α ι
σ χ ύ  λ  ο ς » . Εάν όμως χρίνωμεν έξ αύτής χαί τά λοιπά έργα, βεβαίως οί 
Έ λλ η νες  χαλλιτέχνσ ι μας έποιησαντο _ μεγαλας χαί καταπληκτικά ; προόδους 
δυναντα ι δέ σήμερον ύπερηφάνως νά άντιμετωπίσωσι τους δοκιμωτέρους της
Ευρώπης ήθωποιούς  ̂ „

Ή  < Έφημερις τών Κυριών» παρβχο)ουθουσα την έν τη δραματική τέχνη 
άλματικήν τούτην πρόοδον τού άρίστου θιάσου A ί σ χ ύ λ ο ς, χαίρει, διότι 
αυτή πρώτη άπό τής ίμφανίσεως τής κ Ιίαρασκευοπούλου μετα του x̂  Βο
νασέρα έπί τής 'Ελληνικής σκηνής άπεφάνθη άπροχα)ύπτως περι τού καλλιτε-

2 2  Ε Π Ι Φ Υ Α Α Ι  Σ  2 2

Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ TOT ΧΡΤΣΟΤ

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ

’Ανοικτή θύρα θέτει εις συγκοινωνίαν τό δωμάτιον τούτο μεθ’ Ετέρου εΰρυ- 
χωροτάτου. πολυτελέστατου καί Ιν ω ή μεγαλειτέρα τκξις,

Έ π ί μεγάλης I* δρυός τραπέζης χατεχού-,ης το μέσον τού δωματίου τού
του εύρισκεται ή άλληλογραφία τής ήρέρας.

Αίφνης Ιρ φανίζεται ό Δεσάν.
 Κυρία βαρόνη, εΤπεν, ή'ιθεν ή Μίςς Ardew καί φαίνεται δτι έχει κάτι

πολύ σοβαρόν νά σας άναγγείλη. _ _
Ή  Παυλίνα, ήτις προ πολλού πάσαν αυτή: κατέβαλλε προσπάθειαν οπως 

κρύπτη τάς έν’τυπ . σεις καί αισθήματα της, έμεινε κατά τό φαινόμενον άπα- 
0ής άπαντη-*ασα άπλώς*

— Ά ς είσέλθη.
Έπ ί τη θέα εν τούτοις τής Sybil ώ-χ/Ο'έρα; νεκοας και μετά ουσνολιας 

κρατουμέ'.ης εΚ του: πόδχς της, ουνωφ^υώθη.
— Έ  ! λοιπόν 1 ή ρώτησε. Τί συμβα.νει, κόρη μου ; Διατι σέ βλέπω τόσψ

τεταραγμένην ;
— Κυρία βαρόνη, μάς συμβα’νει τ ι έκτακτον.
— Τ ί πράγμα ;
— 'Π Να δίνη έχει έπιστρέψει πρά δεκαπέντε ήμεοών.
  Ά  ! Καί δέν'ήκθενά μέ ίδή. Παράξενο πράγμα.
— Έάν ήτο αύτό μόνον ;
— Τί άχόμη ‘, ,
  *11 ψράνς, ήτις ώς γνωοίζετε, ήσθ νησεν από θλΐψιν διά τήν απουσίαν

τής μ.τρός της, δέν θέλει τώρα νά τή» αναγνώριση.
'__ Τί είναι αύτα πού μού λέγεις; Είσαι, καλέ, στά σωστά σου.

χνιχού ταλάντου άμφοτέρων τών πρωταγωνιστών τούτων και προειπεΤν ανεια· 
ενδοιασμών καί ίπιφυλακτικότητο; ακριβώς ο,τι συμβαίνει σήμερον. ^

Ό  κ. Πετρίδης αριστος εις τό είδος του συμπληροί θαυμααίως την ωραιαν- 
δυάδα τών νέων πρωταγωνιστών, πλησίον τών οποίών και οι λοιποί ηθοποιοί 
μορφούνται καί διαπλάττονται, κατσρτίζοντες όσημέραι Ιντελες και καλλιτε-χνι— 
κόν τής Ελληνικής σκηνής πλαίσιον. _ _

Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν  Τ Σ Ο Χ Α . Μπάρμπα Λινάρδος καί Καπεταν ί ιακουμης, εί
ναι δύοέκ τών ωραιότερων κωμειδυλλίων :οΰ άτυχούς και συμπαθεστάτου Κόκ
κου. Τάς ήρωϊκάς δάφνας τής επιτυχίας τών κωμμειδυλλιων γούτων μοιρά
ζεται ό αριστος κωμικός μας κ. Παντόπουλος μετά τού νεαρού και πολλά υ- 
ποσχομένου ηθοποιού Χέλμη.  ̂ , , , _

Εις τό πρώτον ώς Βασιλάχης μαθητής ζωηρός καί ευφυολογος και εις το δεύ
τερον ώς Μανώλης ηλίθιος ό νέος Χέλμη; είναι αμίμητος, προκαλεί δε τον 
άπλετον γέλωτα καί τον άκράτητον ενθουσιασμόν τού κοινού- (Μίαντοπουλος 
δέ καί ώς Πλακιώτης νοικοκύρης καί ώς βουλευτής νησιώτης «ίν«ι τοσον τέ
λειος, ώστε καίτοι έπί δύο κατά σειράν ετη δίδονται τά κωμειδύλλια ταϋτα, εν
τούτοις τό θέατρον βρίθει πάντοτε εκλεκτού χόσμου, μή αποκαμνοντος να χει- 
ροκροτή καί γελά καί άπολαμβάνη τόν διασκοοπίζοντα τήν ευθυμίαν κί,ί τήν- 
•/αρΔν μοναδικόν κωμικόν μας.

Λ ή λ ω σ ι ς  « Ο ι κ ι α κ ή ς »

’Επειδή εις πολλας τών ¡λή δηλωσασών, έαν επιθυμωσιν να λαμ- 
βάνωσιν ή μή το φόλλον τής «Οικιακής» δεν εστάλη είμή ό α αριθμός: 
καί πολλά έκ τούτου μας διαβιβάζονται παράπονα παρα το ύ το ς  
γνωριζομεν πρός τάς κ.κ. άναγνωστρίας μας ότι θα συνε/ισωμεν πρός: 
πάσας τήν αποστολήν τής «Οικιακής» θα θεωρησωμεν δε ως τακτι- 
κάς συνδρομητρίας έκείνας, αϊτινες δεν έπιστρεφουσι το φύλλον, ας 
καί παρακαλοϋμεν νά.προκαταβάλλωσι την ετησιαν συνδρομήν τω ν-

Οί άγώνεί τοϋ Ποδηλατιστικοϋ Συλλόγου άνεβλήθησαν διά 
τήν προσεχή Κυριακήν. Θά τελεσθώσιν έν Κηφισία ενώπιον 
τής Βασιλικής Οικογένειας ΰπό τήν επίτιμον προεδρείαν τοϋ 
Έγεμονόπαιδος Νικολάου.

UM« ΤΟΐ ΜΕΡΟΜΙΓΙΟΪ ΤΗ! ΕΦΗ1Ρ140! TUN ΚΐΡΙΜ
Ειδοποιούνται αί καθυστεροϋσαι μέχρι σήμερον τό ά ντ ίτ ι- 

μον τών άποσταλέντων αΰτοις ήμερολογίων, ότι τήν προσεχή 
εβδομάδα γενήσεται ή έκκύβευσίς τοϋλαχείου, δεν θα λη- 
φθώσι δέ ΰπ ’ όψει οί αριθμοί τών ήμερολογίων, ών τά άντίτι- 
μον δέν κατεβλήθη είσέτι.

— Καλλίτερα νά μήν ή μ η ν .
— Πώ:, έπανέλαβεν ή βαρόνη, ή Φράνς δέν ήθέλησε_ νά άναγνωρίση τ ή ν  

μητέ-α  τη ι ; Ή Ναδίνη έντούτοις είνα ι αύτή , ή δποία σάς επανήλθε ί
  Έ ω ς χθές τό έσπέρα; τό Ιπίστευον. Τώρα όμως δέν ήξευρω καί εγώ τ ι .

μου συμβαίνει καί φοβούμαι, ώς πρό μικρόν έλέγετε, μή τά έχω  χαμένα.
Ή κ. Ζάκομψεν έκαμε χειρονομίαν άνυπομονησίας.
— Τό βλέπω, ε ιπ ιν , eV 'ai γελοία μέ τ ά ; έρωτήσεις μου, άλλά  καί σύ μ ο ί -

λέγεις κάτι πράγματα ! . . .
Έ λα  διηγτ,θητί μου έν λιπτομερείφ τά διατρέξαντα. θα  προσπαθήσω νά σε 

άχούσω χωρίς νά σέ διακόψω. Μετά ταύτα  σκεπτώμεθα α ί δύο μαζή π ο ια ν  
άπόφασιν νά λάδωμεν

'Η Μίςς Andrew ήρχισεν ώ : εξής : . . .
Ιδού τ ί συνέβη, είπε. Ή  Ναδίνη μάς ειχε γράψει οτι θά ήρχετο μετα

δύο ήιιέοας, τό άτμόπλοιον δμως έτυχε νά φθάση εις "Αβρήν τεσσαράκοντα- 
όκτώ ώρας πρό του προσδιορισθέντο; χρόνου καί έν τή άνυπομονησίφ αυτής 
οπως έπανίδη τάς θυγατέρας της έξεκίνησε δ ι’ έδώ χωρίς νά λάβη καιρόν να- 
τηλ=γραφήαη.

Έγώ είχον έξέλθει μέ τήν Φράνς. Ή θηρεσία μόνη εύρίσκετο εις τό «π  τ ι.
—  'Η θηρεσία άνεγνώρισε ττ,ν μητέρα τηε ;
_  Κάλλιοτα, καθώς καί δλοι οί ύπηρέται, άκόμη καί έκεΐνοι, οιτινες η λ - 

θον μαζή μας άπό τήν ’Αβάναν.
—  Εξακολουθεί. ,
'Ότε έπεστεέψαμεν εις τήν οικίαν συνέπεσεν έγώ πρώτη νά ίόω τή ν  Να- 

δίνην έροίφθην ε ί; τάς άγχάάαςτης καί ήσπάσθημεν άλλήλας έν παραφόρω- 
χασά ’ Όποια έν τ-.ύτοι; ύπήρξεν ή έκπληξις ημών δτε στραυεΐσαι ολίγον πα - 
ρ ι,η ρ ήεαμ ιν  τήν Φράνς άχροτέραν νεκράς, Ιχουσαν τεταμένον τό σωμα, και 
συνεσπασμένα τά χαρακτηριστικά του πρυοώπου ώς έάν έμελλε νά χα ταλη - 
φθή υπό σπασμών.

Έδράμομεν πρό; αυτήν, ά λ λ ’ δτε ή Ναδίνη ήθέλησε νά τήν έναγκαλιοθή 
ή μιχρά άπομακευνθεϊσα άπώθησεν αύτήν βιαίως λ ίγουσα .

— Δέν είσαι ή μαμά μου ! . . .  Αέν είσαι ή μαμά μου!. ■·
'Η θη -εσ ία  χαί έγώ διετελσύμεν έν φρίχη φαν-ασθεΐ-α ι δτι ειχεν αύτη 

προσβαηθή ύπό α!φ\ ιδίας παραφροσύνης. Ό χ. Δε Ροσεμπέλ έδοκίμασε τότε 
νά έπέμβη, ή Φράν; έλειποθύ,υησε. μετά δέ τήν λειποθυμ ίαν χατελήφθη υπό 
έγ.εφαλιχοϋ πυρετού άπό τού δποίου μόλ ς πρό μικρού άπηλλάγη .

— Ποιον εΤχετε ιατρόν. (ακολουθςϊ,


