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Είδοποιοουνται αί έν τω έξωτερικω κ. κ. άναγνώ- 
στριαι της « Εφημ. των Κυριών», δ'τι το Ήμερολόγιον 
αύτης τιμάται διά τδ έξωτερικδν ίί φρ. χρ.

Είοοποιουνται δε αί έγγραφόμεναι, δ'τι μόνον αί μέ- 
ΧΡ'·ί Νοεμβρίου προκαταβάλλουται τδ άντίτιμον του
Ημερολογίου θά λάβωτι τούτο ήρι^μημένον, καί θά δι

καιούνται νά μετάτ/ωτι του λα/είου. Τδ άντίτιμον της 
-συνδρομής καταβάλλεται καί είς γραμματόσημα πάτης 
έθν-.κότητος.

ΓΓΝΑΙΚΕΙΑ ΑΡΑΣΙΣ ΕΝ ΣΙ'ΡΟ,
1 ραφικη, ιδιόρρυθμός με τού; κλιμακωτού; δρόυ.ους τη ; καί 

-τα; επί του βράχου άναρριχωμενας οικίας τη ;, έξαπλούται νω- 
χελως μεταςυ τόσων ασημότερων καί μικρότερων αδελφών τη ; 
ώς βασιλίς του Αιγαίου, ή πόλις του πτερωτού καί παμπόνη
ρου θεού του εμπορίου, ή φιλάρεσκος, ή δροσοβόλος, ή γλυκυ- 
στάλακτο; Σύρος.

Αί γυναίκες τής νήσου ταύτης φημίζονται επί κάλλει, άλλα 
και επί φιλαρεσκεία. Ή  μικροσκοπ-.κή πλατεία της μεταβάλ
λεται άνά πάσαν έσπεραν ε:ς είδος αιθούσης δημοσίας, δι’ ής 
παρελαονουσιν όλα-. αί καλλοναί έν περιβολαΐς πλουσίαις, ά-

ποπνεουσαι ολην την χάριν καί γοητείαν ανθήρας καί περικαλ
λούς νεότητος, όλην τήν ευθυμίαν καί τήν χαράν ζωής εύκολου, 
τερπνής, διερχομενης έν γέλωτι καί χαρά.

Η νεοτης γελά έκεί, ή νευτης διασκεδάζει, απολαμβάνει
την ζωήν μέ όλα τά αγαθά της. Ό  πτερωτός θεδς σκορπίζει
τόν πλούτον άνά τήν πάλιν αύτήν, καί αί νύμφαι έκεΐναι όλαι
άρθονως τον; καρπούς του ευχυμου δένδρου τού νενναιοδώρου 
θεού των. 1

Ολίγα βήματα άπωτερω τής πλατείας άνά τάς στενάς καί 
σκοτεινά;^ κλιμακωτά; παρόδους τής πόλεως κατά τήν αύτήν 
περίπου ώραν σκιαί κινούμενα-, φαίνονται μετά χ̂ ρπου προχω
ρούσα-, προς τδ τέρμα τού δρόμου των. Εΐναι αί έργάτιδες έ- 
πιστρεφουσαι έκ τής έργασίας των. Είναι νεάν-,δες καί αύται, 
περικαλλείς καί χαρίεσσαι, τέκνα τής αυτής μητρός, άλλά τδ 
βήμα των φαίνεται κεκμηκος, το βλέμμα των μελαγχολικόν, 
ή οψιςτων ώχρα καί καταπεπονημίνη. Είναι αί έργάτιδες, αί 
απόκληροι της τύχης, αί έργαζόμεναι άπδ πρωίας μέχρις ε
σπέρας, ΐνα κερδίσωσιν έντίμως τον άρτον τω ν. Είναι νέαι καί 
αυται, ευειδείς, χαρίεσσαι εχουσαι τά αύτά, ά καί αί άλλαι δι
καιώματα επ', της χαράς, τής ευτυχίας, των εύκολων απολαύ
σεων. Ά λ λ ’ είναι πτωχαί. Ή  μέν έχει γραίαν μητέρα νά συν
τήρηση, ή δέ ορφανά; νεωτίρας άδελφάς. Παιδία ετι αύταί, 
έκτελούσι καθήκοντα ώριμων ^νθρώπων, κύπτουσαι ύπδ τδ 
βάρος τής ανάγκης, καί καταπονούσα-, τδ σώμα καί τήν ψυ
χήν των, όπως άνταποκριθώσιν είς τήν βαρυτ.άτην αποστολήν 
των, είς τον έπαχθή προορισμόν των.

Χωρίς έκπαίδευσιν έ’στω καί στοιχειώδη, χωρίς θρησκευτικήν 
μορφωσιν, χωρίς ένίσχυσίν έν τή αύχμηοα αύτή όδω τού κα
θήκοντος, πολλαι ες αυτών δυσκόλως αποφεύγουν τόν πειρα
σμόν τού κακού, τό όποιον άνά παν βήμα των συναντώ«, ' τδ 
όποιον δελεαστικώτατον ταΐς υπόσχεται βίον εύκολον, εύτυχή, 
απολαυστικόν, έν τροφή καί απολαύσει, άσκοπον.Είς τάς πλόυΐ
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σίας πόλεις £ άνά πάσαν στιγμ.ήν διαγκωνισμός του πλούτου 
μ.ετά της πενίας, του πόνου μ.ετά της χαράς, των δακρύων 
μ.ετά των γελώτων, της πείνης μετά του κόρου, των στερή
σεων μετά της αφθονίας, είναι τόσα αίτια ώθούντα ε’ ς παρεκ
τροπήν, ε’ ς πτώσιν, τούς άγωνιζομ.ένους τον επίμοχθον καί εξ
αντλητικόν άγώνα της ζωής. Καί ή έργάτις της Σύρου ύπέρ 
πάσης άλ7νης πολεως Ελληνικής έργάτιδα εύρίσκεται είς τό 
οδυνηρόν τούτο σημ,εΐον. Μικρός πολύ, στενός, περιωρισμέ- 
νος, πυκνοκατοικημένος ό τόπος. Γνωρίζονται τόσον πολύ οί 
άνθρωποι, ζούν τόσον πλησίον ό εις του άλλου, ώστε καί αί 
'έξεις, καί ό τρόπος του σκέπτεσθαι καί του δράν αποβαίνει 
κοινος. Εντεύθεν αί αντιθέσεις πολύ α’σθηταί καί τά θύματα 
της τύχης περισσότερα. Καί τά  θύματα αυτά είναι αί έργά- 
τιδες, αί δυστυχείς, αί απροστάτευτοι αύταί ύπάοξεις.

Αί εν τη ευτυχία άδελφαί των έν τη χαρακτηριζούση αύ- 
τα ϊς άβρότητι της ψυχής, εβλεπον βεβαίως άπό πολλού την 
εκρυθμον ταύτην κατάστασιν, έπονουν, έθλίβοντο, συνέτρεχαν, 
Ιβοηθουν, άλλά δεν είχον τό θάρρος νά προβοϋν εις γενναιότε
ρου τ ι, είς ριζικωτέραν πως καί άποτελεσματικωτέραν δράσιν. 
"Ηδη τινές έξ αυτών χριστιανικώτεραι, τολμηρότερα'., άποφα- 
σιστικώτεραι των άλλων ακολουθούν τό παράδειγμα ημών των 
’Αθηναίων, ίδρύουσαι Κυριάκόν Σχολείου είς Σύρον, πρός ηθι
κήν καί πρακτικήν των άτυχων έργατίδων μόρφωσιν. Είς τό 
σχολ.είον τούτο ή αγνοούσα τί Θεόν λατρεύει, ε’ς ποια καθή
κοντα καί ύποχρεοόσεις την υποβάλλει ό χριστιανισμός θά δι- 
δαχθη ότι πρώτον καθήκον έχει νά σέβηται έαυτήν καί άγαπα 
την εργασίαν. Θά διδαχθούν ιός καί αί ίδικαί μας ίργάτιδες 
άνάγνωσιν καί γραφήν καί άρίθμησιν, θά διδαχθούν πρακτικώς 
τάς στοιχειώδεις άρχάς της υγιεινής, της οικιακής οικονομίας, 
της καθαριότητος. Έκ των βίων των έξοχων καί διάσημων 
γυναικών, αϊτινες ε’ργάσθησαν ύπέρ της πίστεως καί πατρίδος 
α ί άποροι Ιργάτιδες θά άντλήσωσι θάρρος καί σθένος καί ένί- 
σχυσιν, κατανοούσαι επί τέλους ότι ύπερ άνω των ματαίων και 
προσωρινών απολαύσεων, ύπεράνω τού επιπόλαιου καί εύκολου 
βίου τίθεται τό καθήκον, τού οποίου ή Ικτελεσις φέρει πάντοτε 
την ηθικήν αμοιβήν, την μεγίστην ταύτην των έν τώ κοσμώ 
ηδονών καί απολαύσεων.

Αί έν Σύρω προσφιλείς άναγνώστριαί μας αί άποφασίσασαι 
την ΐδρυσιν τού Κυριάκού Σχολείου είναι άξιαι θερμών ευχαρι
στηρίων καί δικαίως θά προσελκύσωσι όχι μόνον την άμίριστον 
αγάπην, έκτίμησιν καί ένίσχυσιν όλων των συμπολιτών των, 
άλλά καί την τού έθνους ευγνωμοσύνην.

Άναμένομεν πλήρη τόν κατάλογον των ονομάτων των κυ- 
ριών καί δεσποινίδων, αϊτινες άνέλαβον την ΐδρυσιν τού Κυριά
κού Σχολείου, ϊνα δημοσιευσωμεν αύτόν καί καθυποβάλωμ,εν 
τά  κατά τό νέον τούτο ευεργετικόν ίδρυμα ε’ς την Σεπτήν 
ήμ.ών "Ανασσαν, ήτις τόσον ένδιαφέρον έπεδείξατο ύπέρ τού 
ύπό την Ύ ύηλήν ποοστασίαν της πρώτου έν Άθήναις Κυριά
κού Σχολείου, καί τόσην θέλει α’.σθανθη χαράν διά την άνά 
πάσαν την Ελλάδα βαθυ.ηδόν γενικευομένην ταύτην αγαθήν 
συνήθειαν της έκπαιδεύσεως, μορφώσεως καί ήθικοποιήσεως των 
έργατίδων παρά κυριών καί δεσποινίδων της εϋπορούσης καί 
ανεπτυγμένης τάξε ως.

Ούτω άντί τού φθόνου, τού μίσους καί της ύποβλέψεως άφ’ 
ενός, καί τής καταφρονήσεως άφ’ έτέρου, δΓ ών ε’·ς έχθρικά 
στρατόπεδα κατά τό πολύ διηρούντο αί γυναίκες των δύο δια»

φόρων τούτων κοινωνικών τάξεων, ή συμπάθεια, ή αμοιβαία 
έκτιμησις, ή ευεργεσία καί ή ευγνωμοσύνη θά άποτελίσωσιν έν 
τω  μέλλοντι δεσμόν άδιάρρηκτον, βασιζόμενον έπί τής γυναε- 
κείας αλληλεγγύης, έξ ής πολλά καλ.ά θέλ.ουσι προκύψει.

——      ΙΙΓ— ι -  ■

Ο Α Π Ο Κ Λ Η Ρ Ο Σ
!

Πεντηκονταετής, τήν κεφαλήν ίχων γυμνήν, ρυτίδας ατονίας 
περί τούς έσβεσυ.ένους οφθαλμούς, τά  χείλη ήμιανεωγμένα είς 
μειδίαμα χαύνον, έκάθητο ε·ς τήν σκοτεινοτέραν γωνίαν τού ζυ
θοπωλείου, φέρων άπό καιρού είς καιρόν είς τά χείλη του πο- 
τήριον ζύθου, όπερ έναπέθετεν έπί της τραπέζης βραδέως, άπο- 
φεύγων νά προξενήση κρότον έπί τού μαρμάρου.

t 'y  » -ο .  ~  , » · * Ν  ,  *  ~  '~Λρχεν εν τη στασει του, ουκ οιοα τι, εμφαινον ταπει— 
νωσιν, ανησυχίαν, εκφρασιν ένδεχομένης ύποχωρήσεως, ύφος 
αιτούν συγγνώμην, διότι εύρίσκετο έκεί.

’Αφού άντηλλάξαμ.εν λέξεις τινάς, ύψωσε τήν κεφαλήν διά 
κινήσεως, ήτις άνέσειε φαντασιώδη κόμ,ην, λάμψις διήλθε των 
οφθαλμών, ένώ τά χείλ.η σχημ.ατίσαντα καμπύλην σταθερήν 
καί έλαστικήν το ξου έτοιμου, ές ού έμελλε ν’αναχώρηση τό 
βέλος.

— Κύριε, είπε, πλ.ησιάζων, ώσεί ήθελε νά συνθλίψη είς τάς 
δύο ανοικτάς του χειρ ας τούς συνεσπασμ ένους δακτύλους, κύριε, 
έάν συνήντων τήν Μοίραν ε’ςτό βάθος δάσους τινός ήθελον τήν

rrπνιςει.
— Ύπεστητε μ,εγάλας συμ.φοράς ; ήρωτησα.
— Ουδόλως !  ειμ,αι ό. άνθρωπος, είς ον ουδέποτε, ουδέ

ποτε, συνέβη τ ι !
Καί ήρξατο διηγήσεως σκυθρωπώς τοιαύτης :

Ι ί

« ’Επί τής όχθης τής θαλάσσης, έν τω  μ.ίσω τής σφοδρότη— 
τος τών άνεμων, οΐτινες συνταράσσουσι καί διασκορπιζουσι τούς 
χάλυκας, ώς τά μεμαραμένα φύλλα, είς τά ευρύχωρα προά- 
στεια των έπαρχιών, άτινα έξαπλούμενα χάνονται μακράν, έπί- 
τής κορυφής τής άκτής, ύπό τό πυκνόν πράσινον φυλλωμ.α τού- 
δάσους, ύπάρχει έλευθέρα παιδική ηλικία, ήν κυλινδεϊ τό μαι- 
νόυ.ενον κύυ.α, καί ήτις άναρριχωμ.ένη έπί των δένδρων δάκνευ 
έπίσης τόν χυμόν, τό κρέας των άγριων καρπών ! Ή  ρωστική 
δύναμ,ις, ήτις εύρίσκεται μεταξύ όλων τούτων των πραγμ.άτων, 
αναπτύσσει τήν καοδίαν, έντείνει τά νεύρα καί την προετοιμά
ζει είς τάς περιπετείας τού ανθρωπίνου βίου. ’Εγώ έγεννήθην 
είς παροικίαν τινά τών ΙΙαρισίων, έν όδώ στενωπή, μεταξύ 
ύψηλών οικιών κειμένη, κακώς έστρωμίνη, λασπώδει τόν χει
μώνα, κονιορτώδει τό θέρος, ένθα υπάρχουν μικρά μαγαζεία 
κατ’ αποστάσεις, έν οίς πωλούνται έγχρώματα ύποκάμισα,. 
πίλοι, ανθρωπάρια άπό μ.ελίπηκτον, ών ή κεχρωματισμ.ένη ρί 
προστρίβεται έπί των ύάλ.ων τών παραθύρων καί έφημερίδες 
ένός λεπτού. Δωδεκαετής δεν είχον ίδεί τόν ορίζοντα ! Ένεκα 
τούτου ήυ.ην πολύ μικροκαμωμ,ένος, πολ.ύ ισχνός, συνεσταλ
μένος καί σκυθρωπός· βαδίζων ε'χον τό βλέμμα πάντοτε έρ- 
ο’.μ.ένον πρός τήν γήν.

«Ούτε καλώς, ούτε κακώς ένδεδυμένος, ούτε καλώς, ούτε 
κακώς τρεφόμ.ενος, ούτε άπωθούμενος, ούτε θωπευόμενος, διηρ- 
χόμ.ην τάς ώρας προ τής θύρας τής οικίας νά παρατηρώ
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τούς ίδιους γείτονας, καθ’ όλον τόν καιρόν, ότε δεν έφοίτων είς 
το σχολεΐον. Το σχολείον! έτέρα οικία μ.εγαλητέρα, έπίσης 
■άνιαρα, ουδεν πλέον. Οτε τα  παιδια έςήρχοντο, μ.ετά τό μ.ά- 
θημ.α, διεχυνοντο φωναι, γελωτες, μ.εθ’ ών διεσταυρούντο κτυ- 
πημ.ατα και τρεξιμ,ατα· προς στιγμ.ήν ή μ.ελαγχολική όδός άνε- 
ζωογονείτο, έγινετο θορυβώδης, ευτυχής, φωτεινοτέρα, ώσεί ό 
ήλιος είχεν έφαπλώσει τήν στιγμήν έκείνην, διά νά χρυσώση 
ολίγον τό έδαφος καί τά  τείχη. Έδοκίμασα κατ’ άρχάς νά 
συμμερισθώ τής ευτυχίας έκείνης : αύτη μ.έ άπώθησεν. Ή μην 
αδέξιος Γσως, ή είχον τό ύφος ηλίθιον, οί συμμαθηταί μου μ.έ 
άπώθουν έκ τών παιγνίων των, άλλ’ άνευ οργής, μέ αίσθημα 

•οίκτου, άνευ ούδενός κτυπήματος. Πολύ καχεκτικό·, διά νά μή 
--μ.ε κτυπουν. Ενίοτε προσεπάθουν νά λάβω μ.έρος είς τό παί- 
γν ι ο ν τών βω λω ν δεν έκερδιζον, άλλ’ ούτε εχανον μ.ετά τό 
τέλος τού παιγνιου είχον τοσους βώλ.ους, όσους κ.αί έν τή άρχή· 
■δι έμε δεν υπήρχε πλ.εον ούτε ευτυχής, ούτε δυστυχής συγκυ
ρία. Απεχωρουν μ.ονος, υποτεταγμ.ένος. Έν τή οικία, άφού 
ΐναπεθετον εις γωνίαν τινά πάντοτε τήν ίδιαν, τά  βιβλία δε- 
δεμενα δι ιμ.αντος, έκαθημην είς τήν τράπεζαν μ.εταξύ τού 
πατρος μου έπανελθοντος έκ τού γραφείου, ένδεδυμ.ένου άμ.αυρά, 
όμιλούντος ολίγα, κεκμηκότος, καί τής μητρός μου, ήτις άπηυ- 
δηκυΐα έκ τού σαρούματο; τών δαπέδων καί τού τριψίματος 
των χάλκινων σκευών, άπεκοιμάτο κατά τά έπιδόρπια, κλί- 
νουσα την κεφαλήν έντος τού πινακίου, μ,εταξύ τών φλοιών 
του μήλου και των σταφίδων. Μικρά λάμ,πα ύπό άντανακλα- 
στήρα πράσινον διεγραφεν λευκόν κύκλο* έπί τού τραπεζομ.αν- 
δηλου, και αφινεν εις την σκιάν τόν άμ.αυρόν χάοτην τών τοί
χων, εφ ου δεν διεκοινοντο τα  διάφορα κεχρωμ.ατισμ.ένα άντι- 
κειμενα. Εκαμ.νον νευμ.α εις τον γάτον* δεν έπροσεχε, έστρεφε 
την ουράν του προς τα  άνω, άναχωρών είς τό μ,αγπρείον. 
Κατεχομενος υπο μεγάλης άνιας, μή έννοών διατί ύπάρχει τις 
έν τή ςωή, έχασμ.ωμ.ην. ΙΙαιδιον χασμ,ωμ.ενον, είναί τι φοβερόν.

«Ή μην δεκαεςαετης! "Ανθος άνοΐγον τούς κάλυκάς του, 
φυτον άναθαλλον, τοιαυτη εύρέθη ή καρδία μ.ου πρω'ίαν τινά. 
Διατί ζή τ ις , έμάντευσα πάραυτα . . .

Προ πολ/,ού δεν είχον δώσει προσοχήν είς τήν μικράν έμ- 
~πορον, ήτις άντικρυ τής οικίας μας, έπώλει καλύμματα κεφα
λής και περιλαίμια. Τήν παρετήρησα καί κατεθέλχθην.

Απας ό ποθος μου συνεκεντρώθη είς εν, ε’ς  τόν έρωτα. 
Έρως ίδευόδης, άπειρος !

« Οταν εισηρχομην είς τό μ.αγαζεΐον, έκτελών μετά προθυ- 
μ.ιας τας παραγγελίας τή ; μ.ητρός μ.ου, συγκίνησις μέ κατε- 
λάμ.βανεν, ότε ή έυ,πορος αοί'έδιδε τό νόυ.ισυ.α. Ήσθανόυ.ην
,Λ / * · * * I
νερίΛοτητα ¡Λεταδιδο»Λενην έκ των δακτύλων της. Μάτην την 
ελάτρευον, μάτην τήν ίκέτ-υον οί οφθαλμοί μ.ου, μάτην έκατόν 
τή έγραψα τρελλας έπιστολάς, μ.ή τολμών νά όμ.ιλήσω, έν αίς 
ή καρδία μ.ου διέχεε πάντα τά  όνειρα καί τά ; έλπ ίδαςτης, ώς 
καλάθιον πλήρες διασκορπίζει τά άνθη του. Αύτη δέν έφρόν— 
τιζε περί έμού, άλλο τι τήν άπησχόλει. Ουδέποτε είς τούς 
•οφθαλμ.ούς της διέκρινα συμπάθειαν συγκατανεύσεως, ουδέποτε 
οργήν, δηλούσαν άρνησιν, ούτε νεύμα έκφράζον «έλθέ», ούτε 
σημ.εΐον λεγον «πήγαινε!» . "ΙΙμην δι’ αυτήν όν τ ι, περί ού δέν 
ά^.ζει τις νά συγκινήται ή νά όργίζηταί' έπήγαινον ν’άγοράσω 
κλωστήν και βελόνας. Τούτο ήτα τό παν.

Ημ.εραν τινά φρενήρης ήσπάσθην τά άκρα τών δακτύλων 
της. Έςερράγη ε’ς γέλωτα;, πλήν δέν μέ άπώθησεν άνεν.νή-

σθην τοτε τών συμμαθητών μ.ου, οΐτινες άπέφευγον νά μέ κτυ- 
πώσι .  .  .

 ̂«Πάντες εχουσι φίλους, σύζυγον, τέκνα· εγώ, οχι. Μόνος 
διέρχομαι μεταξύ αυτών, οΰδείς μέ βλέπει, ¿μιλώ δέν μέ άκού- 
ουσι. Ή  α ιτ ία ; Τήν άγνοώ. Ούτω; έχει· δι’ άλλους ύπάρ- 
χουν, γεννώνται περιστάσεις χαρας, λύπης, ότι δήποτε, δι’έμέ 
οχι. "Ανθρωπος, — καί μετά ποίων ισχυρών πόθων ! — ούδέν 
άνθρωπινον μοι είναι ξένον. Έν τή κοινή πατρίδι τής ύπάρ- 
ςεως, είμαι ό οδοιπορος, ό άγνοών τήν γλώσσαν τών κα
τοίκων, εις ον ουδείς προσφέρει φιλοξενίαν. Ή  αδιαφορία τών 
πραγμάτων και τών ζωων μέ περιβάλλει, ώς ή άδιαφορία των 
άνθρώπων· τά  έπιπλα τού δωματίου, έν ω κατοικώ, ουδέποτε 
έμοι έγνοντο ίοκεία, ουδέποτε θωπευτικά· έκπλήττομαι πώς τό 
κάτοπτρον, έν ώ έσοπτρίζομαι συγκατετέθη ν ’ άντανακλα τήν 
μορφήν μου· κύων λυσσαλέος δέν ήθελε μ.έ δήξει ! Καί έκτο- 
τε, — ιδου έγω γέρων, — καταθρύπτω τήν ζωήν ο.ου διά νά

\ V / . 4μη ζησω !

« Επι τριάκοντα ετη μεταβαίνω είς τό γραφεΐον έκάστην 
πρωίαν, την αυτήν ωραν, δια τής ιδίας οδού, ούδείς μ.έ χα ι
ρετίζει, ουόεις τροχος μέ έλάσπωσε, έπανέρχομαι τό εσπέρας, 
b ια τής συνήθους οδού, την ίδιαν ώραν, άνευ έτέρας άναμνή- 
σεως ή έκείνης τής άινάου καί μονοτόνου, τής έκ τής σημερι- 
νή; έργασ.ας προκυπτουσης, ήτις ήτο χθες , έσεται αύριον, ώς 
καί σήμερον.

« ”Ω! ήχον έν έμοί ‘διαταράξεω; ! Διατί κα ί μέ ποιον δ* 
καίωμα έστερήθην συγκινήσεις καί τύχην ; Ιδέα τις μέ. κα
τέλαβε : να γίινω πλούσιος ! Έ χων πλούτον, πολύν πλούτον, 
άγαπαται τις, η μ.ισεΐται. Αί συγκινήσεις ούτως άγοράζον- 
τα ι. Ερριψοκινδυνευσα την μικράν περιουσίαν, ήν μ.έ άφήκεν ό 
πατήρ μ.ου εις έπιχειρησιν τινα, ήν δέν ένθυμούμαι· δέν έπέ- 
τυχε, άλλα και |δεν άπετυχε ποσώς. Ούτε όφελος, ούτε ζη— 
μ.ιαν, όπως άλλοτε, ότε έπαιζον τούς βοόλους. Λαχεΐον, ού- 
τινος ήγορασα πεντήκοντα γραμμ.άτια, ουδέποτε έκυβεύθη, 
μοι άπεδωκαν το χρήμ.ά μ.ου- δέν οόφειλον έπίσης νά αισθανθώ 
τάς αθλιότητας της δυστυχίας ! ’Οργή άκατάσχετος μ.έ κατεΐ- 
χεν. Ημέραν τινά, άνευ φαινομενικής αιτίας, — έρράπισά τινα. 
Διά νά έννοηθώ τέλος ότι ύπήρχον, ότι έζων καί έγώ ! Ούτος 
άπεμ.ακρυνθη, δεν άπέστειλε μάρτυρας, δέν έζητήθη συγγνώ- 
μ.η, ώσει ό πνεων άνεμο; ή'γγισεν αύτόν. "Αρχεται ό πόλεμ.ος, 
κατετάχθην. "Ω ! τήν φοράν ταύτην ούδέν δύναται νά μέ τόν 
άπομ.ααρυνει τής κοινής ένεργείας. Είς έμε, ώς είς πάντας, 
οί κοποι, οί κίνδυνοι, αί δόξαι! Μέ απέσ τειλαν είς σύνταγμά 
τ ι εις τήν ’Αλγερίαν, έν ω έξεμάνθανον μαθήματα θεωρίας, 
ένώ πάντες έπολέμουν καί έφονεύοντο έν ’Αλσατία. Ή  ιδία 
ζωη του γραφείου. Ουδεμ.ια μ.εταβολη έπήλθεν, ουδέν ήδύνατο 
νά συμβή· το όπλον ύπό τόν βραχίονα έ'φερον, άν-ί τής γρα- 
φίδο; έν τή χειρί.

« Επι τέλους έπαυσα ν’ άγωνιζομ.αι. "Εβλεπον νά διέρχων- 
τα ι αι ημ.εραι, ως παρατηρεί τις το ρεον ύδωρ. Κατασυντε— 
τριμμένος ύπό παλαιών ματαίων πόθων, ήττημ.ένος, ύποτεταγ- 
μένος. Γνωρίζιο, είμαι πεπεισμένος, πάσα προσπάθεια πρός 
ενέργειαν θά είναι ανωφελής, βαρύ; ζυγός, ον άδυνατώ ν’άπο- 
σείσω, μέ πιέζει καί έξουδετεροΐ’ οφείλω νά διαμείνω κυλιό
μενος ε; ς τήν άνιαράν απραξίαν, μέχρι; ού ή ψυχή μου άπαλ- 
λασσομένη θά πετάξη . . .  έάν άποθάνω ! . . . Διότι ίσως
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και τούτο είναι άπηγορευμ.ίνον ε’ς έμ,έ μόνον, το ϋψιστον αγα
θόν ό θάνατος.

III

Μετα τινας στιγμ.άς, — άφου ό άτυχης είχε τελειώσει την 
διηγησιν του, —θόρυβός διεχύθη έν τώ  ζυθοπωλείω.

Ανθρωποι εισερχόμενοι διηγούντο δτι μ,εγάλη πυρκαϊά έξ- 
ερράγη εις την Βιλλεττην, έντός εργαστηρίου παιγνίων. Πυρ- 
καια λαβουσα μ,εγάλας διαστάσεις, της οποίας αί φλόγες κατ- 
επορφυρουν τον ουρανον. Βεβαίως π ο λ"), οι έγενοντο παρανάλωμα 
του πυρος, αιοτι το εσπερας εκείνο, οι έργάται καί αί εργάτι- 
δες είχον διανυκτερεύσει, ενεκα κατεπειγουσης εργασίας.

Εκείνος, ¿στις προ ολίγου μ.οι ωμ.ιλει ώρμησεν εις την οδόν. 
Έζήτησε διά των οφθαλμών άμαξαν καί μη ευρών, ηρχισε νά 
τ Ρ'Χ'<1 προς το μέρος της ΒΟλεττης. Τον ήκολουθησα■ έσπεύ- 
δομεν άμφότεροι σιωπώντες, χωρίς νά προφέρη λεξιν, άντελή- 
φθην ύπό ποιας κατείχετο ιδέας. Ναί" ναί, έμελλε νά έκτε- 
λεση το καθήκον του ό γενναίος άνθρωπος, νά ριφθή εις τάς 
φλόγας !

Πάντοτε τρεχων, χωρίς νά σταματα, ΐνα λάβη αναπνοήν,, 
έποίει διάφορα σχήματα, διέσωζε τέκνα, γυναίκας έκ των πα
ραθύρων εν τιυ μεσω του πυρος και των φλογών, ύπό τάς 
καταπιπτουσας και διασταυρουμ.ενας δοκούς τής στέγης.

"Οταν έφθάσαμεν ή πυρκαίά ήτο έσβεσαένη.......

( Έ κ  του Γαλλικού). Ά τθ Ις

Τ Ο  Λ Υ Κ Ο Φ Ω Σ  Μ Ο Υ
Τ γε ία ιν ε ,  α ι χ μ ά λ ω τ ο ς  μ ο υ  χ ε λ ιδ ώ ν ,

Π τη νό ν, οπερ ίφρούρουν e r  γρυσΆ  κ λ ω β ω .
"Ανοιξαν τά  π τερά  σου τά β ε λ ο ύ δ ι ν α . . .

Το α σ μ α  σου μ α κ ρ ά ν  μ ου  ήδη  τ ό ν ιζ ε . . .
Ίδέ , τ η ν  θύραν  σοΈ ανο ίγω  τρέμουσα ,

Α ποχα ιρέτα ,  φ εύγε .  κ α ί .  . . . .  λη σ μ ο ν ε ί  γιε.

'Τ γ ε ία ιν ε  το φΖς κ α ι  ή γ α λ ή ν η  μ ου ,
Πτηνον, οπερ δ ιω κουσ ιν  α ί  λ α ί λ α π ε ς

Άπο ψ υ χ ή ν  τραφε ϊοα ν  μ ε  τ ή ν  ά ν ο ιξ ιν .
Την ά ν θ η ρ ά ν ,  τ ή ν  μυροβόλον  ά ν ο ι ξ ιν  I

Ί ερα ξ  ερ χ ε τ α ι  τ α χ ύ ς ,  ακάθεκτος ,
"Ανοιξαν τά  πτερά  σου κ α ι  λ η σ μ ο ν ε ί  μ ε .

'Τ γ ε ία ιν ε  I τά νέφη  μ ε  τ 'κ ά λυψα ν .
Π αρήλθεν  ή  ημέρα , κ * ή ρ χ ισ ε ν  ή ν ύ ξ . . .

Ά λγω  κ α ί  π ρ ο σ η λ ο υ μ α ι  εις το ά λ γ ο ς  μου  
Τρέμω, δ ισ τά ζω  κ α ί  ποθω τον  τρόμον μ ο υ .

Ι σ χ ύ ς  μ ο υ  ή  οδύνη· στ όνος ή φ ω ν ή . . .
Ά λλο ίμ ο νο ν ,  ά λ λ ο ίμ ο ν ο ν .  Ή γ  ά π  η σ a I

Γ'Αρτεμις ι . )  A nna von Hulsfofl

Α ΙΓ  ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣ ΣΙΚΑΓΟΝ

HMEPÖAOFM ΕΑΑΗΝΙΑΟΣ ΤΑΗΕΙΑΙΑΤΙΑΟΣ
ΙΣ Τ '.

Νοσταλγώ ! Φρικώδης, αποτρόπαιος, οδυνηρά τής ψυχής καί 
του πνευ'ματος κατάστασις. Ιΐαντοϋ σκότος, παντού πένθος, 
παντού λυπη, παντού πονος, όταν ή ψυχη μας σκοτίζεται, πεν
θεί, λυπείται, πονεϊ. Μάτην ο ήλιος σκορπίζει άνά τό συμπαν 
τ α ί  χ,ροτάς, τας φωτοβολους ακτίνας του! Μάτην ή φύσις πα-

νηγυριζει, μάτην η άνθρωποτης όλη χαίρει, ευτυχεί, άναλαμ.- 
βάνει αμέριμνος τήν ζωήν. Η μείς εχομεν καταιγίδα καί τρι
κυμίαν, και σάλον καί ανεμοζάλην -αισθημάτων εν τή ψυχή.
Ο νους περιαλγής, συνταρασσόμ.ενος καί αυτός πάσχει. Ή  κε

φαλή μας άλγεΐ, ή σκέψις, ή κρίσις, τό λογικόν άδρανούσι. ΑΙ 
αισθήσεις εξασθενούν, τά  όργανά των αμβλύνονται.

Νοσταλγία! Τις θά έρμηνεύση ποτέ πιστώς, τις θά διατύ
πωση ακριβώς τι αίσθανόμεθα, τ ι πάσχομεν νοσταλγούσαι. 'Η 
ψυχη μας άποχωριζομένη τού σώματος, αναζητεί περιπλανω- 
μένη το γλυκύ τής πατρίδας θάλπος. ’Αναζητεί εξόριστος καί 
άπατρις τάς εντυπώσεις έκείνας, αΐτινες έξήγειοον τούς πρώ
τους καί ευγενεστέρους της παλμούς, αΐτινες τήν έβύθισαν τό 
πρώτον εις τό ήρεμον, τό δροσυβόλον πέλαγος τών συγκινή
σεων. Θέλει, ποθεί νά λικνισθή καί πάλιν, νά νανουρισθή από 
τό γλυκύ ψιθύρισμα τών δένδρων, άπό τό κρυστάλλινον κελλά- 
ρυσμα του ύδατος, άπό τήν ζωογόνον αύραν του Ζέφυρου, άπό 
τάς αρμόνικάς συμφωνίας τής ήρέμως καί μεγαλοπρεπείς πα- 
νηγυριζουσης φύσεως του τόπου, έν ώ τό πρώτον άφυπνίσθη, έν 
ώ τά  πρώτα έδέχθη ινδάλματα, τάς πρώτας άντελήφθη εικό
νας τής ζωής, τό πρώτον ήσθάνθη αγάπην, φίλτρον, εκστασιν. 
Άπωρφανωμένη όλων αυτών, αποστερημένη όλων τών ηθικών 
δεσμών, οΐτινες τήν συνεκράτουν έν τή ζωή ή ψυχή μας κλ.αίει, 
λυπείται, χάνει τό σθένος της. Αί ήθικαί μας δυνάμεις έντεύ- 
θεν παραλύουν καί παν τό περί ήμ.ας είναι κενόν, άχαρι, σκο
τεινόν.

Εις τοιαύτην διετέλουν ψυχικήν κατάστασιν, καί όμως διήλ- 
θον όλην μου τήν ημέραν έν τή τύρβει καί τή ίλιγγιώδει κινή
σει καί τώ  θορύβω τών συνεδριάσεων καί παρουσιάσεων. Καί 
ώσεί μή ήρκει ή τής ημέρας καταπόνησες, είχον ήδη πρόσκλη- 
σιν δεά τήν εσπέραν. Μετά τό γεύμα θά μετεβαίνομεν εις τό 
θέατρον τό A u d i t o r iu m  εν τών μεγίστων καί θαυμασιωτέρων 
θεάτρων τού κόσμου.

Έξηντλημένη, κατεπονημένη μίαν καί μόνην ήσθανόμην ά- 
νάγκην, μίαν διάθεσιν, ενα πόθον : νά κλαύσω, νά κλ^ύσω 
πολύ, μέ όλην μου τήν δύναμιν, όπως διαρρήξω τό έπί τού 
στήθους μου βάρος, όπως απαλλαγώ τού πιέζοντος τήν ανα
πνοήν μου έφιάλ.του, όπως τέλος άνακουφισθώ. Ά λ λ ’ ούτε 
τούτο μή έπετρέπετο. Πώς ! νά υπάγω εις τό θέατρον μέ ερυ
θρούς όφθαλ.μούς. Νά φανώ περίλυπος καί κλαίουσα έν τώ  μέσω 
αγαθών φίλων, αΐτινες μόνον νά γελούν ε’.ξεύρουν ! Νά ομιλήσω· 
περί νοσταλ.γίας, ε’ς ανθρώπους, οί όποιοι τρελλαίνονται διά 
ταςείδια καί μόνον ιδανικόν, μόνον πόθον των έχουν νά φύγουν, 
νά ταΓειδεύσουν ε’ς μακρυνούς τόπους ! Νά τούς ειπω ότι έπό- 
θησεν ή ψυχή μου τόν κυανούν τής πατρίδος μου ουρανόν, τήν 
μικράν μας λευκήν πολιν, τήν μικροσκοπικήν μ.ου φωλεάν, τά  
άνθη μ.ου, τήν γλώσσαν μου! Ό χ ι δέν θά μ.έ έννοήσουν.

Τό γραφείον τού ξενοδοχείου μέ καλεΐ νά μεταβώ εις τό τη— 
λέφωνον. ΓΙρώτην φοράν έπί ζωής μου όμιλώ διά τηλεφώνου. 
Θέτω τό κέρας ε’ ς τό ούς μου : Α-λώ Α-λώ. ’Απαντώ ότι 
είμαι εις τάς διαταγάς της : ’’Αντί νά, γευματ ίσητε εις τό ζε· 
νοδ οχε ίαν  έτο ιμαοθήτε αμέσως χα ί θά έλθω νά  σάς π α ρα 
λάβω. Θά γεύματ ίαωμεν  μ α ζ ή  εις τή ν  ο ίχ ία ν  μ ια ς  (φίλης μον  
ια τρόν ,  ή όπο ια  σας π ρ ο σ χ α λ ε ΐ  δ ι έμοϋ.

’Απαντώ : Ε υχαρ ισ τήσα τε  τήν  φ ίλην  σας ix μέρους μ ο υ ,  
Αέν θά δυνηθω  ...............

Μέ διακόπτει : Πρέπει ν ά  δννηθήτε, θά ϊδητέ  τ ι άζ ιοπερ ί-
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εργον. Μή λησμονε ίτε  δτ ι γράφετε χα ί δεν πρέπε ι ν ά  π α ρ α 
λείπετε χ σμμ ία ν  ευκα ιρ ία ν  τον νά  π λον τ ίση τε  τό σημε ίωμα - 
τάρ ιόν  σας  με  εντυπώσεις  π ο λ ν  πρωτοτύπους.

’Απαντώ : Πολν χαλά .  'Ετοιμάζομα ι άμέσως. Au revo ir..
Ή  περίεργος αυτή συνέντευξις μέ διεσκέδασε. Τό κέρας έκεΐνο 

μέ τά Α-λώ Α -λώ ,  ή ύποκώφως συρικτική εκείνη φωνή, μέ 
άπησχολησαν τοσον ευχαρίστως, ώστε έλησμόνουν σχεδόν τήν 
μελαγχολίαν μου. ’Έπειτα τό έπεΐγον, ή ανάγκη, ή πεποίθη- 
σις ότι ή φίλη μου Άμερικανικώς ένδυομένη καί κινουμένη θά 
διέσχιζεν ί'σως τό έκ δύο μιλλίων διάσττμα, όπερ μας έχώρι- 
ζεν έντός δευτερολέπτων τινων μ.έ έκαμε νά σπεύσω.

Μόλις εθετον τόν πίλον έπί τής κεφαλής μου καί ή θύοα έ- 
κρούσθη. Μίτο ή άμφιτρύων μου μ,ετά τής ιατρού της.

Μετά τάς πρώτας παρουσιάσεις ή ιατρός κ. Δ. εύθυμος, γε
λαστή, αεικίνητος μοί είπε:είμαι έγώ ή οποία χωρίς νά σας γνω
ρίζω σας προσεκάλεσα νά γευματίσητε μαζή μ.ου τηλεφωνικώς. 
Είμαι ένθουσιασμένη διότι έδέχθητε. Θά σάς άπαγάγωμεν αμέ
σως. Θά γευματίσωμεν μαζή, θά σάς συνοδεύσω ε’ς τό θέατρον 
καί θά σάς άφίσω, διότι ε’ναι ανάγκη νά ύπάγω νά έπισκεφθώ 
ένα μικρόν ασθενή μου, τόν όποιον έλπίζω νά σώσω. θ ά  μέ 
συγχωρήσητε βεβαίως τήν ελλ.ειψιν πάσης έθιμοτυπίας. Ταύτα 
ελέγοντο ένώ ό άνελκυστήρ υ.άς έναπέθεσεν άψοφητί ε’ς τό 
κάτω πάτωμα. Ή  άμ,αξα τής ιατρού μάς άνέμενε. ‘Ημείς 
έκαθήσαμεν ε’ς τά ¿πίσω καθίσματα, ή ιατρός έμπρός, ελαβε 
τά ηνία καί τό μαστίγιον καί έντός τετάρτου κατηρχομεθα εις 
τόν οίκον της.

Πρό τής θύρας ΐστατο άλ,λη άμαξα έντελ.ώς όμοια. Ό  σύ
ζυγός μου έπέστρεψεν, είπεν ή κυρία. Μικρός υπηρέτης μόλις 
δεκαετής, μέ στολήν, διετάχθη νά άποζεύξη τήν μίαν άμαξαν 
καί νά προσεχή τήν άλλην.

Ή  Ιατρός Δ. κατοικεί ε’ς έξοχικήν τινα συνοικίαν τής πό- 
λεως. Ό  ο’κίσκος της ώμοίαζε πρός μικράν επαυλ.ιν, περιστοι
χισμένος άπό θαλερώτατον κήπον, μέ πυκνόν στρώμ.α κατα- 
πρασίνης χλ,όης εκατέρωθεν τής εισόδου. ‘Υαλόφρακτος θυοα 
ήνοίχθη καί μικρός διάδρομος καλλιτεχνικώς διεσκευασμ.ένος, 
βριθων ωραίων καί μυροβόλνων φυτών ήγε πρός γραφείον πολυ
τελέστατου.

’Εδώ δέχομαι τούς ασθενείς μου —ήτο λ.αρυγγολόγος — μοί 
είπεν απαλλασσόμενη τού πίλου της.Έστρεψα τόβλέμμ.α άνά τό 
οωμάτιον έκεΐνο. Ούτε έργαλεία, ούτε φιαλίδια, ούτε εικόνες 
έπιστημονικαί, τίποτε τό προδίδον αίθουσαν ιατρικήν. Μαν
τεύω τήν σκέψιν σας, είπε, παρακολουθούσα τό περιέργως έτα- 
στικόν βλέμ.μ,α μου. Σάς φαίνεται απλώς αίθουσα φιλάρεσκου 
γυναικός, τό διαμέρισμα τούτο. Έ χετε δίκαιον. Άλλ.’ έγώ δέν 
θελω νά φοβίζω τούς ασθενείς μου. ’Επιθυμώ νά σκέπτωνται 
οσω τό δυνατόν όλ.ιγώτερον ότι θά τούς κάμω νά πονέσουν, 
ότι θά τούς βασανίσω μέ τά  κοπτερά έργαλεία μ.ου, τά  αηδή 
Χκυτηρια καί τά άνοστα φάρμακά μ.ου. Δέν θέλω νά τούς έκ- 
νευρίζω μέ τήν θέαν όλ.ων αϋτών τών πραγμάτων, είπεν, έγεί- 
ρουσα παραπέτασμα. ’Όπισθεν αυτού ΰπήρχεν υαλόφρακτου 
«ρμάριον πλήρες ιατρικών καί χειρουργικών συσκευών.

Ώμιλούμεν έ'τι, ότε είσήλθε κύριος νεώτατος, λεπτοφυής, 
ένδεδυμ.όνος μέ πολλήν φιλοκαλίαν καί χάριν. Ητο ό σύζυγος, 
δοκτωρ και αυτός άλλά νευρολόγος καί έκ τών διασημ,οτέρων.

Καί τά παιδιά, πού είναι τά  παιδιά μας) είπεν έκείνη. ΕΙ- 
ζευρετε, κυρία, ότι αί ’ατροί γυναίκες είναι πολύ καλαί μητέ

ρες. Ψεύματα Jo h n ) είπε στρεφομ.όνη έπιχαρίτως πρός τόν 
σύζυγόν της.

Ό  υπηρέτης ανήγγειλε, ότι τό γεύμ.α ήτο έτοιμον. Εις τό 
εστιατορίου δυω μικρά ωραιότατα, υγιέστατα παιδάκια. Τό 
εν μόλις πεντε έτών τοποθετημ-ένον ήδη έπί τής υψηλής μη
χανικής 'έδρας του, τό έτερον οκταετές έτρεχε κυλίον έπί τού 
τάπητος μεγάλην έλαστικήν σφαίραν.

‘Ο καιρός ήτο ψυχρός καί ή έστία, καίτοι μηχανικώς κκί 
δι’ άεριου καιουσα άπέδιδεν άναλαμ.πάς, αληθείς γλώσσας 
πυρός.
«Μεταξύ τής τρίτης καί τής πέμ.πτης δέν είχον ασθενείς, ένώ 

άπο τής πρωίας έπεσκίφθην είκοσι τρεις. Τάς ώρας τής έλευ- 
θερίας μου έσκέφθην νά διαθέσω υπέρ τού συζύγου μ.ου κατα- 
σκευάζουσα τό ώραΐον τούτο πλακούντιον, τό όποιον τόσον 
τού άρέσκει. Ό ταν είδα ότι έπέτυχε έσκέφθην, ότι ή φίλη μου 
— ή περί ής ώμ.ίλει ήτο ή προσκαλέσασά μ.ε εις τό θέατρον — 
ηγάπα το πιάτο αυτό.» Τά άλλα τά εΐξεύοετε, είπε, κόπτουσα 
το εκ ζυμ.αοικώ#ώραίον καί άχνίζον πλακούντιον.

Ο τροπος τής διασκευής τής τοαπέζης μοί έφάνη πολύ πε- 
ριεργος. Ητο μ,εγάλη, έπιμ.ήκης έκ μαονιού τράπεζα, άλλά 
χωρίς τραπεζομ.άνδυλον. Ε’ς τό μ.έσον αυτής ήπλ.ούτο τετρά
γωνος χρυσοκέντητος μικρά οθόνη, έπ’ αυτής δέ ώραίον στρογ
γυλόν καί χαμηλόν δοχείου πλήρες άνθέων.

ΙΙρό έκάστου συνδαιτημόνος ήπλούτο στρογγύλ.ον πλεκτόν 
κάλυμμα σχήμ.ατος μ.εγάλου μ.ανδυλίου, έπ’ αυτού δέ άνά έν 
μεγα πινάκιον καί έν ήμικυκλίω πολλά μ.ικρότερα διαφόρων 
χρωμάτων καί σχημ,άτων. Άχνίζον χοιρομήριον, δύο ή τριών 
ειδών χηά.ός έκ χονδροαλεσμ.ένων δημητριακών έν οίς καί καλαμ
ποκιού, γεώμηλα βραστά ζυμωμένα, γεώμηλα τηγανητά, ΐχθείϊ 
ψητοί μέ ώραίαν λευκήν σάλτσαν, σαλάτα, άπό ντομάτας 
κρέας, ψητόν, τέϊον,καφές, γάλα, κρέμ,α, κομπόστα,καρποί έν 
οίς βανάναι, ανανά καί ώραίαι φράουλαι, καί το ζυμαρικόν έν 
τή τιμητικωτέρα θέσει, όλα αυτά ήσαν τοποθετημένα καθ’ όλον 
τό μήκος τής τραπέζης. Ή  υπηρέτρια έλάμβανεν άνά δύω καί 
άλληλοδιαδόχως έκαμε τόν γύρον τής τραπέζης,6 εις τρόπον 
ώστε ’έκαστος συνδαιτυμών έπλήρωσε πριν έ'τι άρχίση νά τρώγη 
όλα τά πρό αυτού πινάκια, άπό όλα τά φαγητά καί γλυκί
σματα. Ό  υπηρέτης μ,ετά ταύτα άπεσύρθη.

Έπέβλεψα μόνη μ.ου τό μ,αγειρεΐον σήμ.ερον,είπε. Τούτο γ ί
νεται πάντοτε άπαξ τής έβδομάδος. Κατορθώνω νά κλέπτω 
δυω ή τρεις ώρας'διά τό μαγειρείου. ’Επειδή ή μαγείρισσά μ,ου 
δεν ειςευρει ώοισμ,ενως πότε θά είναι ή ήμ.έρα μ.ου, άναγκάζε- 
τα ι έκούσα ακόυσα νά τηρή άπολυτον τάξιν καί καθαριότητα 
έν αότώ.

Τό γεύμα διεςήχθη έν πλήρει ευθυμία. Έκαστος τών συζύ
γων διηγήθη τ ι σχετικόν πρός τούς πελάτας καί τήν έπιστήμ.ην 
τεον καί εδωκαν σημειώσεις ε’ς τήν κοινήν μας φίλην διά πτω
χούς άσθενεΐς, ο”ς συνίστων ε: ς τή,ν γενναιότητά της. Βλέπω 
τόσας δυστυχίας έκτος τής οικίας μ.ου, μοί είπεν ή κυρία, ώστε 
όταν έπανέρχωμαι έδώ, ε’ ς τόν ο’-κίσκον αυτόν, μοί φαίνεται 
ότι εύρίσκομαι εις τόν παοάδεισον.

Μετά τό γεύμα ή ο’κοδέσποινα μ.άς ώδήγησεν εις όλα τά 
διαμερίσματα τού οικου της. Παντού τάξις καί καθαριότης 
καί καλλαισθησία άμεμπτος. Παρά τό ΰπνοδωμάτιόν της τό 
τών τέκνων της. Τά περιποιούμαι μ.ονη μ,ου είπε, καί δέν επι
τρέπω ποτε ε’ς την νταντά των νά διανυκτεοεύση ε’ς τόν κοι-
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τωνκ των. Ευθύς ως έ'χω χ,ζιρον ερχο;χαι, -τά — ερνω ¡χκζη αου 
καί τούς κάν.νω 'ένα γϋρον ¡χε την άρ.αςαν. Τά τής τροφής, έν- 
Όυρ.ατιας καί λουτρών οιατάττω καί κανονίζω πάντοτε ¡χόνη. 

Ά λ λ ’ ή έργατία σας τή εί—ον.
Ώ  ! ή εργασία ¡χου ! οταν εχν) τις τάξιν έπαρκεΐ δι’ όλα. 

Έ πειτα  εργάζομαι ¡χόνον κατά τάς ώρας, άς ή οικογένεια ¡χοί 
άφίνει έλευθερας. Εις την πελατείαν ¡χου δεν ποοσΟέτω νεαν.

· , Ζ Ι Λ / Λ ' ·  ι · Π » ι  Λ λ χ α μ , ·  . . Α  Υ .

αφινει ελευ7=ρας. ιπις την ττελκτειαν [λ
¡χου άρκοϋν διά να ί,ησωιχεν 

πολύ ευτυχείς καί νά έξασφαλίσωιχεν γήρας άνετον.
Και την πελατείαν σας αυτήν είχετε εξασφαλίσει προ του 

νάιχου σας 5
Ό χι. Πριν ή νυαφευθώ εις τον δεύτερον αυτόν γάιχον, δεν 

ή'χην ιατρός. Ό  πρώτο; γάυ.ος ¡χου ΰπήρξεν άτυχή:. Ό  σύ
ζυγος ¡χου άπέθανε φΟισικός καί ιχε άφήκε χήραν ¡χόλι; είκοσι 
δύο ετών. Τί νά κάυ.ω ; Έδέησε νά έργασθώ διά νά ζήσω.
Είχον κάιχει πολύ καλάς σπουδάς καί έδιδα ¡χαθήιχατα. Ούτω
παρήλθον οκτώ ετη,¿κατά τά  όποια έκ τής λύπης καί στενο
χώριας ¡χου απέκτησα εν είδος νευρικής υπερευαισθησίας επι
κινδύνου.

Ε’ς τοιαύτην κατάστασιν ¡χε έπεσκέφθη διά πρώτην φοράν 
ό νυν σύζυγός ¡χου. Καίτοι πολύ νεώτερός ¡χου,^^χ ήττον ¡χέ 
ήγάπησε καί ¡χέ ένυ[χφεύθη. Δυστυχώς έ’πασχεν έκ παθήσειυς
του λάρυγγας και κατα τα  πρώτα ετη τού γάυ.ου ¡χας ή κατά
στασίς του ητο επισφαλής. Παρηκολούθουν την νόσον του ¡χετ’ 
άγωνιας και ίνα δυνηθώ να τον σώσω άπεφάσισα νά σπουδάσω 
ειόικωτερον τον κλάδον τούτον τής ’ιατρικής. Χωρίς νά τώ ανα
κοινώσω την άποφασιν ¡χου, ένεπιστεύθην εις τον Ιατρόν, όστις 
τόν έθεράπευε, καί όστις ήτο καθηγητής τής ’Ακαδημίας. Με 
ενεθάρρυνεν εις τήν ιδέαν ¡χου καί ;χέ ένέγραψεν εις τήν σχολήν 
του, έν άγνοια πάντοτε του συζύγου ¡χου, όστις τήν 'εκ τής οι
κίας απουσίαν ¡ιου άπέδιδεν ε’ς ¡χαθήυ.ατα φωνητικής ¡χουσι- 
κής, τα  οποία έξηκολουθουν νά λαιχβάνω καί ¡χετά τόν γά-
jxov ;χου.

Οϋτω παρήλθον τεσσαρα έτη, κατά τά  όποια ε’ργάσθην 
¡χεχρις έξαντλησεως, κ.αι περιεποιήθην τόν άνδρα ¡χου, όχι ώς 
σύζυγος άφωσιωυ,ένη ¡χόνον, άλλά καί ώς γυνή έπιστή;χων. 
1 ας λαρυγγολογικας ¡χελετας ¡χου κατ’ οίκον απέδιδε πάντοτε 
εις την άνησυχιαν ¡χου διά τήν άσθένειάν του, τήν δεξιότητά 
¡χου δε εις την θεραπείαν του εις τάς γνώσεις, άς άπεκτων έκ 
τής ¡χελέτη; ¡χου.

ηχερών εκείνων ¡χε προδώσει.
Αί εξετάσεις ¡χου έπερατεόθησαν αισίως καί ό πρόεδρο; τής 

Ακαδηυ,ιας ¡χε ωνορ.ασε δοκτορα α τάζεως καί έταίρον ταύτο · 
χρονως τού άνωτάτου ιατρικού σωαατείου.

Πόσον ήυ.ην ευτυχής τήν ήιχέραν εκείνην! Ένόιχιζα, ότι θά 
παραφρονήσω άπο την χαράν ¡χου. Ήτοίριασα γεύυ.α πλουσιώ- 
τατον, προσεκαλεσα όλους τούς καθηγητάς ¡χας καί ¡χετεκά- 
λεσά τον έν τή έξοχή σύζυγόν ¡χου

σιαν προσφωνησιν.
Ο δυστυχής ο συ,υγος ¡χου κατ’ άρχάς δεν ήδύνατο νά έν- 

νοηση τι έσηααινον όλα αύτά. Ό ταν ό;χως ό προσφωνών ¡χε 
ιατρός είπε: Λίν π ίνω  μ ό ν ο ν  εις υ γ ε ία ν  τής δ ιαπρεπούς συ 
ναδεΛφου χα ί ο ίχρδεσπο ίνης , ά.1.1' ί δ ια  εις υγ ε ία ν  τής σ τ ο ρ 
γ ικής  συζυγον . εις τήν  άγρ ινκνον χαί έπ ισ ταμένη ν  τής οπο ίας  
ια τ ρ ιχ η ν  περίθα.Ιψ-ιν όψείΛομεν τή ν  ζωήν χα ί σω τηρ ίαν  ενός

των δ ιασημοτδρων Ά σχ . ίηπ ιαδω ν  μ α ς ,  όταν ε: ς τάς τελευ
ταίας λεξεις παντες συγκεκινηιχένοι ¡χε έπευφήυ.ουν, τότε ό John 
ήννοησε τήν άλήθειαν.

Λόκτωρ ¡χέ δίπλωιια ; είπεν.

δακρυουσα.Ή συγκίνησις τόν έπνιγεν.
Αλλ ερχεται, προσεθηκε, πρέπει νά διακόψωμεν τήν όιχι-

-ι ’ » r ‘ k *λ’.αν αυτήν.

(ϋΐοΐ'ίιΐο ΐ '/.χι οι όυο εζτρίοΤ^ουθουν τον δρο̂ χον των.
Είχον ήδη λησμονήσει τήν ¡χελαγχολίαν ¡χου. Ή  νοσταλγία 

¡χου διεσκεδασθη καθ’ολοκληριαν και ο θαυυ.ασ[χός ¡χου, ή συγ- 
κινησις ¡χου, δι’ ό,τι είδον καί ήκουσα ιχε άπέσπασεν άπο τήν 
άνιαν και την θλιψιν, ήτις υέ είχε καταλάβει κατά τήν ή[λέ- 
ραν εκείνην. ”Ω ! ποσον ήθελα όλοι οι παρ’ ήρ.ΐν οπαδοί τής 
γυναικείας άααθείας, όλοι οί άποφαινόριενοι ώς άπο άιχβωνος 
περί τής γυναικείας ανικανότητας, όλοι οί διϊσχυριζόιχενοι, ότι 
ή έπιστηιχων γυνή δεν δύναται νά είναι ταυύτοχρόνως καλή 
συζυγος καί ¡χήτηρ, πώς ήθελα νά ήδύναντο νά ίβλεπον τήν 
ωραιαν έκεινην φωλεάν, έν ή ή στοργική άγάπη, ή άμοιβαία 
έκτιιχησις, ο ερως και ο πονος τοιαύτα έπετέθ.εσαν θαύρ,ατα, 
τοιαυτην άπεδιδον αναλαμπήν ευτυχίας, τοιαύτην εικόνα τε- 
λειοτητος, τοιουτους έδημιουργουν πανσθενείς καί υπέροχους 
χαρακτήρας.

'ν π έ ο  τ ο ν  Ά ι ϊ ν ί λ ο ν  τ ω ν  Έ ρ γ α τ ί ο ω ν .
Ό  όυ.ογενής κ. Χρηστάκης έφενδης Ζωγράφος δρ. 1000
κ. Χιονία έκ Βουκουρεστίου ?Ρ·ΧΡ· 20
κ. Σωτηρία Ά λιμπέρτη δχ. 6

Ύ π .εο  τ ο ν  N o d o K o jie io v  τ ω ν  ’ Α ν ιά τ ω ν .
Ό  ομογενής κ. Χρηστάκης έφενδης Ζωγράφος δρ. 2000 
κ. Χιονία έκ Βουκουρεστίου ?Ρ·ΧΡ· 60

Ύ π έ ο  τ η ς  ά π ό ο ο ν  Ε λ έ ν η ς  Π α π α π α ν λ ά κ ο ν .
Πιστή Άναγνωστρια τής «Έφημ. τών Κυριών» δρ. 25

ΟΜΙΑΟΣ ΦΙΑΟΜΟΤΣΩΝ
Ε!ς ώραί*ν καί πάλιν καί ψυχαγωγόν εσπερίδα συνεκάλουν τήν εσπέ

ραν τής παρελθούσης Κυριακής τα μέλη  του 'Ομίλου τών Φ ιλομού- 
σων το ’Αθηναϊκόν κοινόν.

Ή  απέραντος αίθουσα του 'Ομίλου άπετέλει ώραίαν ανθοδέσμην 
άπο δ ,τ ι καλόν, νέον, ώραΐον έχ ε ι να επίδειξη ή πρωτεύουσα. Έ ν  
τή  συναθροίσει ταύτη προεςήρχεν ή βασιλική οικογένεια, ήτις  προσ- 
ήλθεν έν όλομελεία σχεδόν, ϊνα χειροκρότηση τούς έρασιτέχνας νέ
ους, τούς μετά τόσης δεξιότητος και αισθήματος έκτελέσαντας άληθή 
μουσικά αριστουργήματα.

'Η  δρχήστρα ΰπ'ο τήν διεύθυνσιν τού μοναδικού μουσικοδιδασκάλου 
κ. B on ic io li προΰκάλεσε καί πάλιν ζωηρά καί ενθουσιώδη χειροκρο
τήματα, ώς καί πάντες οί μετασχόντες τής συναυλίας καί ίδια δ κ. 
Λέων Μελας, ό έπανειλημμένως χειροκροτηθεί* επί τή  λαμπρα καί 
έξόχως αισθηματική έκτελέσει τόσων έκλεκτών καί ποικίλων συν
θέσεων.

Λ ί εσπερίδες τοϋ 'Ομίλου τών Φιλομούσων καί συχνότερον εάν 
έπαναλαμβάνοντο ηδύναντο πάντοτε να έχουν τοιοΰτο πυκνόν άκροα- 
τήριον, άφοϋ τοιαύτη επιτυχία προοτοφανής εις τά μουσικά τής πρω- 
τευούσης χρονικά επιστέφει αύτάς.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜ ΑΤΑ
Τά αναγνώσματα του Παρνασσού ήρξαντο άπό δεκαπενθημέρου 

ήδη , άποτελοΰσι δ ’ άληθή πνευματικήν δασιν διά τήν τόσω μονοτό- 
νως καί πληκτικώς διαρρέουσαν περίοδον ταύτην τής πόλεώς μας- 
"Ε ν έκ τών ωραιότερων αναγνωσμάτων, προωρισμένον νά τέρψ η , να 
συγκινήση, νά σαγήνευσή καρδίας, έσται τό παρά του γνωστού πο ιη-
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*οϋ καί είδυλλιογράφου κ. Ά ξ·ώ του μεταγλωττισθέν μετά τόσης αί- 
σθηματικότητος καί χάριτος θαυμάσιον έπος τοϋ δαιμόνιου Ρώσσου 
συγγραφέως κ. άβ Ι.3ΐ·ηΊοη1;οΙί ό Δ α ίμ ω ν .

'Η  συνάθροισις τής έκλεκτοτέρας ’Αθηναϊκής κοινωνίας κατά τήν 
εσπέραν τοϋ αναγνώσματος τούτου,— ήτις κατά πάσαν πιθανότητα έσται 
ή τής προσεχούς Τετάρτης— προμηνύετα ιμεγίστη,δ ιότι καί ό Δαίμων 
τοϋ Β επ ιιο η Ιο ίί’ είναι έν αληθές αριστούργημα τέχνης καί ό μετα 
φραστής γνωστός είναι άνά τόν φιλολογικόν κόσμον καί πολλάς χαί
ρει συμπάθειας καί ές άλλων πρωτοτύπων έργων του, άλλά καί" έκ 
τής ώραιοτάτης μεταφράσεως τών μύθων τοϋ Κριλώφ.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Χιονία Β ο υ κ ο υ ρ έ σ τ ιο ν .  'Έ καμε πάλιν τό θαϋμμ του τό μαγικόν 

μαστιγών σας. Έσκόρπισε μΰρα έλέου καί άνθη χαράς, έκεϊ όπου μό
νον δάκρυα άναβλύζουν καί άκανθαι βλαστάνουν. Έ σ τέ ευλογημένη, 
άγνωστος καί ευεργετική φ ίλη. Ό ,τ ι  μοί ίη τ ε ίτ ε  θά σάς στείλω ευχα
ρίστως, Οπό τόν όρον τής άνταλλαγής, καίτοι μοί φαίνεται, ότι σάς 
γνωρίζω, άφ ης ήρχισα νά αίσθάνωμαι τ ί  ε!νε άγαθόν μέγα καί εύγε- 
νές εις τόν κόσμον. Μήπως δέν άντιπροσωπεύετε ολα αύτά; —  Πιστή 
άναγνωστρια. Β ο υ κ ο υ ρ έ σ τ ιο ν .  "Ε χ ε ι λοιπόν ή πόλις σας τό προνόμιον 
νά  φιλόξενή συστηματικώς Έ λληνίδας φιλανθρώπους ; Μοί φαίνεσθε 
γνωστοτάτη ύπό τό προσωπείον τής άγνωστου. Μήπως ή ψυχή σας 
εινε αδελφή τής Χιονιάς ψυχή, ή μήπως υπό τά ; δύο έν καί τό αύτό 
κρύπτεται πρόσωπον ; ΟΙαι δήποτε καί αν είσθε σέβομαι τό μυστικόν 
σας. Η  τύχη^ θά σάς εύνοή πάντοτε, διότι είξεύρετε πώς καί που νά 
άντλήτε τήν άληθή ευτυχίαν.— Καν Μ. A . Β . ϊ ύ ρ ο ν .  Ε π ισ το λή  σας 
μετα δρ. 8 έλήφθη. Θερμάς ευχαριστίας δ ι ’εύγενή φροντίδα. Τελευ- 
ταίον φυλλάδιον «Ο ικιακής» είνε τό ϋ π ’άριθ. 5. Συμμορφούμεθα όόη- 
γίαις σας. Ά ντίτ ιμο ν  'Ημερολογίων δος Κ . έλήφθη — Καν Γ . Ν . Δ. 
Π ά τρ α ς . Δρ. 15 έλήφθησαν. Εύχαριστοϋμεν. —! Δα II Α . Ι Ι ύ ρ γ ο ν .  
Αντίτιμον 3 ημερολογίων έλήφθη. Ά μφότερα δημοσιεύονται. Τό διά 

την « Ε φ ημ . τών Κυριών» εις τό πρόσεχες φύλλον.— Κον Κ . Δ . I I . 
Ι ω ζ ο ύ π ο λ ι ν .  Φρ. χρ. ό0 έλήφθησαν.. ’Αποστείλατε καί τά άλλα διά 
τοϋ αϋτοδ τρόπου.— Καν Εύ. Π. Μ. ’ Ι θ ά κ η ν .  Πάντα τά άποσταλέντα 
έλήφθησαν. Ζητοΰμεν συγγνώμην διά τήν βραδύτητα τής άπαντήσεως.

ϋ Σ  Μ Α Ν Θ Α Ν Ε Τ Ε  Ν Α  Π Ρ Ο Φ Ε Ρ Ε Τ Ε  Κ Α Λ Α Σ  Τ Η Ν  Γ Α Λ Α Ϊ Κ Η Ν
*Η κακή συνήθεια, ην ϊ γ ο υ ι ι  πολλα ί μητέρες νά άναθετουσι τήν διδασκα

λίαν τών τέκνων των έν τή γαλλ ική  γλώσση εις παιδαγωγούς 'Ελβετίδας καί 
Γερμανίδας Ιχει ώς φυσικόν αποτέλεσμα τήν Ιντελή αδυναμίαν τούτων του νά 
•προφερωσι καλώς, και δταν έτι βραδύτερον ή διδασκαλία τής γλώσσης γίνεται 
¿πό γνήσιας Παρισινής διδκσκαλου. Υπάρχουν κανόνες τονισμού καί προφο
ράς, ώς υπάρχουν τοιοίίτοι τής γραμματικής καί τής συντάξεως -Μέχρι τούδε 

τι άκριβώς δέν είχομεν έν ’Αθήναις ήτο τό κατάλληλον πρόσωπον δπως άνα-

λάβη ειδικώς^τήν διδασκαλίατ τής προφοράς κα ί απαγγελίας τής γλώσσης. 'Η 
κ. ίίετρίτση Ελληνίς μόνον τό όνομα καί τήν καρδίαν, ά λ λ ’ άνατραφεΐσα καί 
εκτταιδευθέΓσα εν Γ αλλ ία  εις τόΏδεΐον τών Παρισίων, μκθήτρι* τού Μ. Re- 
g’nier καί τή ς  κ, P le s s is  A rnould  άναλαμβάνει τήν διδασκαλίαν τής προφο
ράς καί άπαγγελ ας ειτε εις άκροασματικά μαθήματα έν τώ παρθεναγωγε ω 
Σκορδέλη άνά πάσαν Τετάρτην τήν 4ην μ μ. ώραν, ε?τε τ.>ρά ταΓ; οϊκογε- 
νειαις. Μόνον απαξ έάν παρευρεθή τις εις τό μάθημα τής κ. Πετρίτση πείθεται 
περί τού δυσκόλου καί ωφελίμου τής σπουδής ταύτης, ή τις  μέχρι τούδε τό
σον παρτ,μεληθη ελλε ίψ ε ι καταλλήλου προσώπου ουναμένου νά άναλάβη τ·ήν 
διδασκαλίαν.

ΠΡΟΣ ΤΑΣ Κα; Κας ΑΝ ΑΓΝ Ω ΣΤΡΙΑΣ Μ ΑΣ
Πολλαί εκ τω ν άναγνωστριών μας παρακαλούν νά γνωρίσωμεν εις αύτάς 

ποια ραπτοια δυναται μόνον^ δι άποστολή : μέτρων ή καί άπλώ ς παλαιού φο
ρέματος να κατασκευαση αυταις καινουργή έσθήτα καλώς προσαρμοζοαένην 
εις τό σώμά της.

Πρόςπάσας άπαντώμενότι ήκ.ΑΘΗΝΑ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΓ,ής τό έργοστάσιον κειται 
όπισθεν τής στοάς Με) ά , απέναντι του καταστήματος ’Ακριβού,εργάζεται μετά 
θαυμασιας τέχνης, εκ ιελε ΐ δέ καί πάσαν παραγγελίαν τάχ ιστα  Αί τ ιμ α ί τού 
μοναοΐκοΰ τούτου έργοστσσίου είνα ι κατώτεραι παντός συναγωνισμού ή προ
θυμία δ έκα ί η ευγένεια τής έργοστασιάρχ ου, ή τις  μετά σπανίας ευσυνειδη
σίας έργαζεται εϊλκυσεν υπέρ αυτής τήν έκλεκτήν πε)ατείαν τής πρωτευούσης,

H O T E L  C O N T I N E N T A L
Ε ν ’Α λ ε ξ ά ν δ ρ ε ιά .  Π Α α τε ϊα  Λ Ιενη έτ Ά Α η

' πρώην Ξ ενοδοχε ΐον  Ευρώπης

Χ Δι«  ΧάΡιν κλίματος μεταβαίνοντας εις Άλεξάν- 
όρειαν κατά τούς χειμερινούς μήνας, διά τούς πεοιηγητάς ή 
τούς χάριν ύποθέτεών των μεταβαίνοντες εις τήνΕΰρωπα'ί- 
κωτάττ,ν ταύτην πόλιν τής Αίγυπτου, συνιστώμεν θερμώς τά 
ύπό ιοϋ^ κ. ^Θεοδώρου Νικολαιδου διευθυνομενον ύπό τόν άνω 
ιίτλον ξενοδοχεϊον.

Ευριοκεται εις το κέντρον τής Εύριυπαϊκής Συνοικίας, είναι 
διεοκευασμενον μετά πολυτελείας μοναδικής, έν ω εύρίοκει τις 
ενταύτω πλήρη καί τελείαν Αγγλικήν οικογενειακήν ευμάρειαν.

Ο διευθυντής αυτοϋ πρώην αρχιμάγειρας του Άντιβασι- 
λέως τής Αίγυπτου κατέχει τό μυστήριον τής Λουκουλείου μ α 
γειρικής, ήν έχει είιαγάγει εις τέ έστιατέριον τοϋ ξενοδο
χείου του.

Καθαριότης άμεμπτος, περιποίησις πρόθυμος άντι 10 μό- 
νον φρ. χρ. καθ έκάστην, συμπεριλαμβανομένων εις αύτά τρο
φής, δωματίου καί υπηρεσίας.
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Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΐ ΧΡΓΣΟΤ

—Σα; εύ/αριστω, δ^ίποινίς διά τήν  φ ρον τ ίδχ ,  άλλά  ίψ βχσχ  εις Ρουεβέλ 
χθέ{ εσπέρας καί ή κυρία κόμησσα εύηρεστι]θτι νά μοί ύποδείξη δωμάτιον, 
δπου δέν έχω άνάγχην κχνενός διχ νά μέ συνοδεύση.

Η Τερέζα δέν έτόλμησε νά έπ ιμ είνη , ούτε νά προχωρήση =Ις τάς έρωττ,- 
°εΐ,ς Τ71? Αλλως τε ήτο άργά, μόλις δέ είχε καιρόν ν ’ άλλάξη Ινδύματα.

Αλλ δποία^ υπήρξε ν ή Ικπληξ'ς της δταν είσερχομένη ε ί; τό έστιατόριον 
πύργου, είδε τόν πατέρα της άφιχνούμενον δ ι’ αντιθέτου θύρας καί στη- 

Ριζδμενον έπί τοϋ βραχίονος τού άγνώστου της τής πρωίας.
 ̂ ^υΥ/.ρόνως δ Χρ.στια·.ός έπλησίαζε τήν κόμησσαν.

— Αγαπητή μου Ναδίνα, τή είπε, έτίτρεψόν μο ι νά σοί παρουσιάσω τόν 
Υραμματέα μου κ. ’Ανδρέαν Δανζελύ· είναι κάλλιστος νέος, τόν δποΐον άγαπώ 
*®ι έκτιμώ έξ όλης μου καρδίας.

«Είναι όλίγον αγ{ ιος, μάς τό άπέδειξεν εις Παρισιού;, προσέθτκεν δ Χοι- 
οτίανός με.δ ιών

« Αλλά έοώ διά νά μέ εύχαριστήση συναινεΐ νά τρώγη μαζί μας.
Η Ναδίνα ούδέν άπεκρίθη]
Ευριακεν ότι δ σύζυγός της εξεδήλου υπερβολικήν εύνοιαν πρός ένα άπλούν 

ΥΡ*μματέα.
Σιβύλη ήσθάνετο έα υ ;ή ν  κατενθουσιασμένην ύπό τής ευθύττ^τος τής 

» «π ω ς  ψυχράς έκείνης φυσιογνωμίας
Η Φράγκα δέν έξωτΐρικευε τάς έντυπώσεις ττ ς ώς μυστηοιώδης κο’οτ πού 

»)το πάντοτε.

Οσωδιά τήν Τερέζαν, ευτυχώ ; οτι ούδείς προ^ειχεν εις αυτήν, διότι άλλως 
^  εδλεπον πάντες έκ τή ; ακτινοβολίας τών οφθαλμών τη : κ α ί έκ τοϋ ζωηρο- 

ρ τ ο υ  αίφνης χρωματισμού τών παρειών της, ότι ήσθάνετο κ ά ιι τ ι ε/.τακ.ον.

* * ε
Ά πό τής ήμόρας έχςίνης τά οίκογενε.ακά γεόμστκ υπήρξαν όλινώτεοον μο- 

νοτονα καί αι έσπεραι πολυ μάλλον ζωηραί. '
Λιαν πεπαιδευμένος, άνθρωπος τοϋ κόσμου, ευλαβούμενος αύστσ,οότατα 

του; κανόνας τού πρέποντος, _ό κ Ά νδρέα ; μόλην τήν ψυ/ρότητα χαί έπ ιφ υ- 
λακτιχοτητα ίο υ , ευρισχεν εντούτοις μέσον νά κινή τό ένδιαφέρον ή χαί νά 
τερπη τους περιστοιχίζοντας αυτόν.

Αύτή έτι ή Ναδίνα ή τοσοΰτον εναντίον αύτοϋ προκατειλημμένη μετά τινα 
χρονον οέν ειχεν η^ιριλοιρρονηματα νά τώ  άποτείνη.

Ή Σιβύλη τώ  ήτο εύγνώμων διά τό βαθύ σέβας, τό όποιον έξεδήλου πρό- 
τας μαθήτρια; της χο ϊ συνδιελέγετο μετ’αϋτοϋ περί υψηλών θεμάτων,τά όποΤα 
ηγαπω ν αμφοτεροι.

Η Φράγκα πάντοτε σιωπηλή πρός πάντας, διέχοπτε μόνον χάριν αύτοϋ τάν 
αφασίαν της, καί συνδιελέγετο μετά ζωηρότητο; ήν οδδέποτε“ έιραντάΆτό τ·ς 
παρ αυτή.

Ή^Τερέζα άπεναντίας, έφαίνετο ήδη παίζουσσ τό πρόσωπον τής ά δ ελο ϊ-  
της Εγενετο αϋτη νΰν σιωπηλνή καί σύννους.

Δεν είχε πλέον ’ιδιοτροπίας, δέν έκαμνε πλέον άτακτήματα, καί δέν 
π ΐέον πρός την Ναδίι αν μετά τής άγερώχου αύθαδείας, ην άπό τινο ; μείε/ει- 
ρίζετο ομιλούσα προς τήν μητέρα της

'Ο Άνδρέας ήρέσχετο ε ί; τό κέντρον εκείνο τό όποιον μόνη ή ζωηρότης τ έ ς  
Ναοινης εζωογονει, άφότου ή Τερέζα κατέστη μελαγχολική

Οϋτω δυνάμεθα νά πιστεύσωμεν διατί καθίστατο ολίγον φαιδρότερο; μάλλον 
διαχυτικός και προφανώς κατέβαλλε προσπάθειας, δπως καταστή άοεότό; τή 
κομήσση. *

Έ πεδαψίλευε τή Σιβύλη τάς αΰτάτ περιποιήσεις,καί έξεδήλου αύτή τό αυτό 
σέβας ωσει ητο αϋττ, άδελφή ττ,ς κυρίας δέ Ροσεβέλ, καί ταυτα π ά ίτα  μετά 
τοσαύτης ευγενεια; καί λεπτόττ,το; ώστε ή καρδία τής άτυχους κόρης έθερααί- 
νετο ολη , ενώ χφ  ετέρου ή κόμησσα μόλις άντελαμβάνετο τούτο χαί δεν δυ- 
σηρειτείτο

Ή Φράγκα καί ή Τερέζα ήσαν άμφότεραι άντικείμενον τών αύτών περ ιχν ι/ - 
σεων έκ μέρους του, τοϋ αύτοϋ σεβασμού. 1 '

’Αμφότεραι ;
Ναι άληθές.
Διότι μόλην τήν έμμανή έ π ιθ .μ ’αν τ ή ; Τερέζα;, οδδέποτε αϋτη έπανενμν
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Π Α Ρ Θ Ε Ν Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο Ν  Β Ε Λ Λ Η
Το Παρθεναγωγεΐον της κ· Βελή μετηνέχθη είς οικίαν εύρύχωρον καί ύφ' 

δλας τας έπόψεις κατάλληλον έπί τής διασταυρώ σεως των δδών Ζήνωνος Γε
ρανιού έν ή ήν πρόιερον δ όμιλος των φιλομούσων.

Πεποίθαμεν δτι τό εκπαιδευτήοιον τούτο λειτουργούν κατά τά νεώτερ« έκ- 
παιδευτίκά συστήματα υπό την διευθυνσιν τής Κας Βελή, ης ή άοκνος δρα- 
στηριότης καί μητρική έπίβλεψις τόσον έξετιμήθησαν θέλει άνταποχριθή -πλη
ρέστατα εις τά; -προσδοκίας του κοινού

Τό άρι·τον τούτο έκπαιδευτήριον περιλαμβάνον νη-πιαγωγικόν τμήμα, -προ
καταρκτικόν σχολεΐον καί πλήρεις τά; Έλληνικάς τάξεις παρέχει ίκανά στοι
χεία -πλήρους καί τελείας μορφώσεως, συμπεριλαμβανομένης καί τής έκμα- 
θήσεως ξένων γλωσσών καί μουσικής.

Ό  ένθο’υσιασμός των έμπιστευθέντων εις τήν κ. Βΐλή τά τέκνα των καί τό 
άριστον όπ^τέλεσμα των ετησίων έξετάσεων αυτού είναι πολύτιμοι συστάσεις 
ύπ^ρ τής τε διδασκαλίας καί τής έν αότώ διαίτης των εσωτερικών μαθητριών.

ΚΟΣΜΟΣ Μ ίΡ Μ  ΚΑΙ ΑΡΑΜΑΤΜ
G R A B  A P P L E  B L O S S O M S

’Έχουν καί τά αρώματα τους συρμούς των καί τά ; προόδους των καί τήν 
τελειοποίησίν των. 'Η ’Αγγλία φαίνεται καί εν τω κλάδψ τούτψ ζητούσα νά 
υποσκελίση τήν Γαλλίαν, άφου τά καλλίτερα καί εΰγενέστερα έν Παρισίο.ς 
άρώματα φέρουν τίτλους 'Αγγλικούς.

Εις τήν ήμερησίαν ήδη διάταξιν τών άοωμάτων του μυοφορούντος κόσμου 
είναι ή τελευταία εφεύρεσις του GRAB APPLE BLOSSOMS τό όποιον 
έπρόφθασε ήδη νά βραβευθή διά δέκα τεσσάρων μεταλλίων. Είναι γλυκύ, με
θυστικόν, τό άρωμα τούτο, διατηρείται δέ ήμέρας 8λα; ή ¿ραία ευωδία τοο.

Τό μυροπωλεΐον Στίνη, τό παρακολουθούν τήν κίνησιν τών μεγίστων μυρο
πωλείων τών Παρισίων καί τού Λονδίνου, έφερεν ήδη τά άρώματα Grab Apple 
και δλας τάς έξ αύτου παραγομε'νας πούδρας, κόνεις άρωματικάς> σάπωνας, 
Sachets. "Ολος δ κόσμος τών αιθουσών καί τών θεάτρων ίσπευσεν ήδη νά 
προμηθευθή τά άρώματα ταΰτα καί τοιαντη γίνεται ζήτησις Αστε νέας πα
ραγγελίας έποιήσατο τό μυροπωλεΐον Στίνη εις Λονδίνον.

ΜΥΡΟΠΩΛΕΪΟΝ ΚΛΑΡΑΣ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΝΗ
ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΓ ΚΑΙ ΝΊΚΙΙΣ

Δ Ι Α  Τ Α Σ  Μ Η Τ Ε Ρ Α Σ
Επιθυμείτε τά τέκνα σας εις διάστημα ένος έτους νά μάθουν δ,τι 

εις διάστημά τριών ετών εις το σχολειον ; ’Επιθυμείτε νά καταρτι- 
σθούν άκόπως και συντομώτατα οιά μεθώδου νεωτάτης καί πρακτι
κ ή ς ; ΙΙροσλάβετε διδάσκαλον, ήν σάς συνιστώμεν θερμώς καί ύπ ’ 
ευθύνην μας. Μιας ώρας διδασκαλία τήν ημέραν άρκεΐ διά το αποτέ
λεσμα τής καταπληκτικής ταύτης προόδου.

εις τούς δφθαλμούς τού ’Ανδρεου τήν έκφρασιν θαυμασμού βαθύτατου καί μειΐ 
λιχιωτάτου, δν ειδε κατά τήν πρώτην ήμέραν τής συναντησεώς των.

Ά λ λ ’έπειδή ήσθάνετο δτι ούτος ητο λίαν μεμορφωμένος άπεφάσισε νά πλη- 
ρώση τά χάσματα, ίίτινα ή Ναδίνα είχεν άφήσει είς τήν έκπαίδευσίν της, Ινώ 
παρελάμβανεν αυτόν μαζί πανταχοΰ.

Ήμέραν τινά εύρ* τήν Φράγκαν.
— Γνωρίζεις καλά, σύ, φυσικήν ιστορίαν, καί χημείαν, καί φυσικήν, καί 

όλα έκεΐνα τά πληκτικά πράγματα, τά δποΐσ έγώ δέν εΐμπόρεσα ποτέ νά κα- 
Οήσω νά μάθω ; Τά έμαθες σύ, Φράγκα μου ; τήν ήριότησε διά θωπευτικω- 
τάτης συμπεριφοράς.

— Ναι, άπήντησεν ή κορασίς, ήτις έξεπλάγη όλίγον.
— Καί σου τά Ιμαθεν ή Σιβύλη όλα αυτά ;
— Ναί, ή Σιβύλη μόνον.
Μετά τινας στι^μάς ή Τερέζα ευρίσκετο εις τό δωμάτιοντής παιδαγωγού της.
’Από τινων έτών αί νεάνιδες τήώμίλουν ένικώς,δπως καί εις τήν μητέρα των.
— Νά σοΰ είπώ. φιλτάτη, τή έλεγε διά τού έρασμιωτέρου καί θωπευτικωτέ- 

Ρου ύφους. Θά θελήσης νά μοΰ κάμης μίαν χάριν ; μίαν χάριν πολύ μεγάλην;
— νΑς ίδουμεν τ ί ζητείς ;
— Ε-.ξεύρεις δτι ποτέ δεν ήμην έπιμελής, πρό πάντων κατά τά τελευταία 

Ιτη, κατά τά δποΐα ή μαμά ήρχισε νά μέ πηγαίνη εί; τον κόσμον, ή μελέτη 
μού Ιπροξένει τόσην αποστροφήν, ώστε τό κατώρθωσα νά μή μάθω τίποτε άπό 
δ,τι άπητεΐτο διά νά συμπληρώσω τάς σπουδάς μου.

—Τωόντι, αυτό μέ έλύπησε πολύ, καί ακόμη μέ λυπεΐ. "Ωστε λυπεΐσαι 
τώρα διά τούτο*

— *Ω I βεβαιότατα! "Οταν γ'νωνται ένώπιόν μου τινές δμ ιλία ι, έντρέπου,αι 
φυβεοά, διότι βλέπω δτι δέν έννοώ τί λέγουν καί κλείω τό στόυα μου, διότι 
φοβούμαι μή εΐπω καμμίαν άνοησίαν.

Έσκέφθην δτι ή κατάστατις αύτη ύποφέρεται Ινόσω είμαι κόρη, διότι επι
κρατεί ό κανών δτι αί κόραι πρέπει νά μή δμιλούν πολύ, καί νά κάθιονται ν ’ά- 
κούουν. "Οταν όμως ύπανδρευθώ . . . .  έννοεΐς τήν θέσιν μου.

— Καί τί Ιπιθυμεΐ; τώρα ; ήρώτησεν ή ΣιουΑη, Ιν τή απλοΐκότητι τής καρ
διάς της, δέν ήννόει εις τί έτεινεν δλη έκείνη ή Ομιλία.

—Σκέπτομαι ότι δέν παρήλθεν άνεπιστρεπτεί ό καιρός κατά τον δποΐον θά 
ήόυνάμην νά χώσω εις τό κεφάλι μου δλας έ>.είνας τάς γνώσεις, καί ότι, άν 
ήθελες σύ, Σιβύλη, τώρα μάλιστα, πού εδώ ε/ομεν δλόχληρον τήν ήμέραν 
=’ί τήν διάθεσίν μας είμπορεΐ; νά μέ τάς αάθης.

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

Ε Λ ί O E I P À I E I
Γό Ελληνικόν Κονιλκ τών έν iIsicxtsÎ ποτο~θ!.ών Ά δελ- 

φών Μ. Μπαρμπαρέσου, τών όποιων ό ριέγας Βιομηχανικός 
Οίκος χρονολογείται έ< πατρικής διάδοχης άπό τό έτος 1840, 
(έκτος ψευδών ρεκλαμών, αναβληθών, βραβείων, καί άσημων 
πιστοποιήσεων) είναι το άγνότερον καί γνησιώτεοον έκ στα
φυλής έχίγγυα δέ αυτών είναι ή πολυετής εμπειρία ή πχλαιό- 
της, καί τά  επίσημα βραβεία τών Ελληνικών έκθε'σεων τών 
έτών 1895, 1889, ώς καί της έν Παρισίοις τελευταίας Π αγ
κοσμίου του 1889.

Δΐά πάσαν πληροφορίαν καί παραγγελίαν άπευθυντέαν πρός 
τούς ίδιους έργοστασιάρχας έν Πειραιεί.

Π Λ Ε Κ Τ Η Ρ Ι Ο Ν
Σ Τ .  Τ Α Μ Π Α Κ Ο Π Ο Γ Α Ο Γ ,  Π Ρ Ω Η Ν  Δ Ι Α Μ Α Ν Τ Ι Δ Ο Γ

Oôoq Φωκίογος άρ. 15. flâpiôoç ôôov' Ερμου π.Ιησίογ ΚατεΛονζον.
Τά; φλανέλας σας διά τόν χειμώνα , τά έξ ωραίου μ ιρινού μαλλιού πλεκτά  

μισοφόρι« σας, τάς μάλλ ινου ; λεπτοφυείς καί μαλακάς περικνημίδας σάς, τά 
έκ φλανέλας έτοιμα έν γένει άσπρόρρουχα ώς καί τά έκ φιλδικός τοιαδτα ίδίφ 
περικόρμια, cache-corsets καί ,δ τ ι άλλο ή πλεχτική δύναται νά έπινοήση 
έν πλήρει τελειότητι ευρίσκετε εις τό κατάστημα Στ.* Ταμπακοπούλου, είς 
τιμάς μυθωδώς εύθηνάς.

Ό τ ι παλαιά μ άλλ ινα  ^/=τε νά έπιδιορθώσητε, κάλτσες φλανέλας ή δ ,τ ι δή
ποτε άλλο, άποταθήτε εις τό αυτό κατάστημα. ’Εκτελεΐ τάχ ισ τ«  πασαν έπ ι- 
διορθωσιν καί σάς αποδίδει πράγματα άχρηστα ώς έκ τής φθοράς έντελώς 
καινουργή.
 ΤΙ Μ ΑΙ ΜΕΤ Ρ 1 ΩΤ ΑΤ ΑΙ

ΔΙΑ ΤΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΑΣ
Η δεσπινίς Μάρθα δε Μαϊλλάρ, έπανελθοϋσα έκ Γαλλίας, 

ενθα είχεν έπιδοθη εις μελέτην της κομψοτεχνικης ζωγρα
φικής, ΐδρυσεν έν τω  οϊκω της έργαστήριον, ενθα καί θά δίδνι 
μαθήματα ζωγραφικής έπί πήλινων αγγείων, έπί ύέλου, 
μαρμάρου, φωτομικρογραφίας κλπ.

Η δεσπινίς δε Μαϊλλάρ θά σχηματίση τάξεις, έν αΐς άπο 
κοινού α ί μαθήτριαι θά διδάσκωνται.

Διά περισβοτέρας πληροφορίας, άπευθυντέον προς την 
ιδίαν, έν τω περιβολω τής Βουλής, όδός Άνθιμου Γαζή χο.6.

— Αν θέλω, έρωτάς ; Μέ τήν μεγαλειτέραν εύχαρίστησιν. Νά άοχίσωμεν 
άμέσως τά ; σπουδάς άπό τής προσεχούς Ιβδομάδος

— Διατί αύτη ή άναβολή ; Νά άρχ.'σωμεν άμ ίσω ς άπό σήμερον.
Η Σιβύλη ητο συνειθισμένη εις τάς ιοιοτροπ'α; τ ή ; Τερέζας. ’Εννοείται Srt 

συνεμορφώθη προθυμώτατα μέ τήν έπ ιθυμ ίαν της.
— Η νεάνις έρρίφθη τότε είς τήν μελέτην μέ τά σωστά τη -, καί χάρις εις 

τήν νοημοσύνην της, ταχέως άπέκτησε τάς γνώσεις, ών ει/ε τοσούτΐιν αίσθαν- 
θή τήν ελλειψ ιν.

ΠροωΟευσε έπί τοσούτον, ώστε ίδουσα ήμέραν τινά τόν ’Ανδρέαν νά καμνη 
χημικόν πείραμα etc. μέρο; ανοικτόν έν τώ  κήπω, τόν έπλησιασε καί ήρχισε 
να δμιλή περί του πειράματος έκείνου τοσού:ον ευκρινώς, διά τρόπου έμφαί- 
νοντος τοσω πλήρη γνώσιν περί τού τί έκαμνε, ώστε δ νέος έξεπλάγη βχε 
όλίγον.

— Καί πού τά έμάθετε σεΐ; αυτά ; Τίρώτησε μετά πολλής περιεργίας.
— Μέ τά έδίδαξε κατά τούς τελευτα^υς μ ήνα ; ή Σ ιβύλη. Μή νομίζετε τυχόν 

ότι είναι χαμένο; καιρός ή ένασχόλησις πρός άπόκτησιν τοιοότων γνώσεων ;
Καί ύψωσε έπί τού ’Ανδρέου τούς Οφθαλμού; της διά νά άναγνώση έν αύτο ΐς ' 

τό τί οΰτο; έφρόνει περί αυτής, ά λ λ ' αίφνης ήσθάνθη ώσεί κτύπημα δυνατόν 
είς τήν καρδίαν της.

Ό  'Ανδρέας τήν έκύτταζε διά του αυτού βλέμματος τού πλήρους έκφράσεων 
πάθους, δια τού δποίου τόν είχεν ΐδει άτενίζοντα αυτήν κατά τήν πρώτην 
φοράν καθ’ ήν συνηντήθησαν.

Τή έφάνη otiJ j γή δεν έμεινε υπό στερεά τούς πόδας τη ς , καί προησθάνθη 
κάπως ότι έγγύ ; ήτο ή ώρα καθ’ ήν θά άπεφασίζετο άμετακλήτως ή τύχη  τη ς .

Τότε, ύπείκουσα είς αυθόρμητον ώθησιν, έτεινε τήν χεΐρά της πρό; τόν νέον 
έκεΐνον.

— Κύριε Άνδρέα, τω  είπε, σάς υπολήπτομαι πολύ.
Ή Δανζε)ύ είχε συνέλθει ήδη έντελώς έκ τής συγκινήσεώ ; του.
νΕκαμε παγετώδη ύπόκλισ ιν, καί δέν άπήντησε.
Ή  Τερέζα έξηκολούθησε.
— θέλετε να είσθε φίλος μου ;
Τά βλέφαρα τού νέου κατεοιοάζοντο έπανειλημμένω ; υπό τήν πίεσιν νευρι

κής δυνάμεως ίσχυροτέρας τής θελήσεώς του.
Έν τούτοις, καταβαλών Ôt’ όλων ιώ ν δυνάμεων του τεράστιον αγώνα, κ* ’- 

προσπαθών νά φσνή γελώ ν, είπε.
( άχολουθεΐ)


