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ΑΕΓΚΑΜΑ ΕΠΙΦΑΝΙΑΝ ΕΑΑΗΗΙΑΜ
Ο σπόρος του Καλού καί τής αρετής γέννα πάντοτε δέν

δρα αειθαλή,ών τά  άνθη τέρπουσι καί ήδύνουσι τάς αισθήσεις, 
ών οί καρποί υγιείς καί γλυκύχυμοι άναζωογονοϋσι τον έν τή 
αυχμηρά του βιου όδφ πλανώμενον διαβάτην.

Έ π ί των τάφων επίλεκτου μερίδος Έλληνίδων γυναικών, 
γενεάς έκλειψάσης ήδη, ύψοΰνται καλλίκομα τοιαΰτα τής αρε
τής δένδρα, μέ άνθη εύοσμα καί καλλίμορφα μέ καρπούς ζωο
γόνους καί γλυκυχώμους. ’Αλλά μακράν του μεγάλου τής 
ζωης^κήπου, έν φ ή σύγχρονος γενεά αυξάνει καί αντλεί τήν 
υπαρξιν, ή ζωογόνος σκιά των δένδρων έκείνων καταναλίσκεται 
ασκοπως, τα  άνθη θάλλουσι καί εύωδιώσιν άνευ αποτελέσμα
τος, οί καρποί δέν ώριμάζουσιν, άλλ’ ούτε ό σπόρος αύτών 
καλλιεργείται πρός αναπαραγωγήν.

Ευτυχώς διά τήν ανθρωπότητα ΰπάρχουσιν υπάρξεις άνα- 
μιμνησκόμεναι τό παρελθόν, όταν τοϋτο υπήρξε μέγα, αισθα
νόμενα! και μακροθεν τό άρωμα τής άρετής, άρεσκόμεναι νά 
έπισκεπτωνται λησμονηθέντας τάφους, όταν εις τούς παγερούς 
καί σκοτεινούς θολούς των περικλείουσιν υπάρξεις, καταλιπού- 
σας όπισθέν των ίχνη εύεργητικής διαβάσεως.

Είς την κατηγορίαν ταύτην υπάγεται όμάς εύγενών συγ
χρόνων Έλληνίδων. Μία τούτων, ή φίλη συνεργάτις μας κ. 
Σωτηρία Άλιμπέρτη άνεμνήσθη πρώτη του εύγενοϋς τούτου |

καθήκοντος. Έάν μετεφυτεύςμεν τά  ζωογόνα έκείνα δένδρα 
έν τφ  κήπφ τής ζωής, μας είπεν. Έάν έπλέκομεν διά τών 
ώραίων καί ήδυπνόων έκείνων άνθέων στεφάνους αθανασίας διά 
τήν παρούσαν καί τάς έπερχομένας γενεάς. Έ άν διά τού χυ
μού τών καρπών κατεσκευάζομεν νέκταρ καί αμβροσίαν πρός 
άναζωογόνησιν έκείνων έξ ήμών, όσαι έξαντλοΰνται είς τόν 
υπέρ τού καλού άγώνα τής ζωής ;

Εις τάς λέξεις αΰτάς πολλαί, πλείσται έξ ήμών έξηγέρθη- 
σαν. Είς τάς άπά κοινού πασών ένεργείας οφείλεται ή έπιτέ- 
λεσις ωραίου έργου, εύεργετικώς δυναμένου νά έπιδράσγι έπί 
τού μέλλοντος τής Έλληνίδος γυναικός.

Ό ,τ ι ή άρετή έχει νά έπιδείξη είς μέγα καί έκλεκτόν, ό ,τι 
ή εύφυία, ή τότε παρεχόμενη παίδευσις, ή μεγαλοψυχία, ό 
ηρωισμός, ή αύταπάρνησις, ό πρός τήν πατρίδα έρως, ή πρός 
τό καθήκον πιστή άφοσίωσις έπετέλεσε κατά τά  ποώτα τής 
αναγεννήσεώς μας έτη έν τφ  πνεύματι καί ταϊς καρδιαις έκλε- 
κτών τινων προνομοιοόχων γυναικών, συνελέχθη μετ’ εύσυνε.- 
δησίας, μετά θρησκευτικής εύλαβείας, μετά υίϊκής τρυφερότη- 
τος, και ε,ετέθη πιστώς εν ταίς σελισι τών βιογραφιών αυ
τώ ν, αΐτινες προσεχώς έκδίδονται είς κομψόν καί πολυτελές 
λεύκωμα μετά τών εικόνων έκάστης τούτων.

Η « Εφημερις τών Κυριών» ή πάσαν καλήν καί εύγενή 
υπερ τού φύλου της ιδέαν μετά προθυμίας υιοθετούσα, είρνά- 
σθη άνενδότως πρός συλλογήν βιογραφιών, αί παρ ’ ήμών δέ 
συγγραφεϊσαι κατά καιρούς τοια3ται ανέρχονται μέχρι σήμε
ρον είς είκοσι περίπου, ύπάρχουσι δέ καί σημειώσεις πρός δη- 
μοσιευσιν πολλών άλλων τοιούτων.

Αί παρ’ άλλων φίλων κυριών άποσταλείσαι ήμίν πρός δη- 
μοσίευσιν ανέρχονται είς όκτώ*ή έ*νέα, έν αίς καί ή παρά τής 
κ. Σωτήριας Αλιμπέρτη δημοσιευθεϊσα καλλιεπεστάτη βιο
γραφία τής αοίδιμου Ελένης Παπαρρηγοπούλου. *

Γής τιμής τής επιτελέσεως τού ευγενούς τούτου καθήκοντος 
έφιλοδόξησαν νά μετάσχωσινΈλληνίδες έξ έκείνων, αΐτινες έν
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τη ξένη, μακράν τού πατρικού εδάφους διατηροΰσιν ώς νεώ- 
τεραι Έστιάδες άκοίμητον το πυρ της φιλοπατρίας καί άνα- 
πτύσσουσι καί καλλιεργοΰσιν έν ταϊς καρδίαις των τέκνων των 
τον εύγενή προς τά  πάτρια σεβασμόν καί την αγάπην και ά - 
φοσίωσιν πρός παν 5,τ ι δύναται νά συντέλεση εις έξύψωσιν του 
γοήτρου του μεγάλου ονόματος, όπερ φέρουσιν.

Εις έξόχως δέ πατριωτικόν οίκον τον του Κυριεζή καί 
—ενοκράτους, τον πλουτισαντα δι’ έντιμων μόχθων καί α γώ 
νων, τον κατακλυσαντα διά δωρεών καί ευεργετημάτων την 
πατρίδα, ανήκει ή έν Βουκουρεστίω εΰγενής δέσποινα κ. Νίνα 
Χ αίτα, θυγάτηρ Ξενοκράτους καί ανεψιά προσφιλής τής εΰεο- 
γετικής καί μεγαλόψυχου χήρας του άοιδήμου Κυριεζή, ή έρ- 
γασθεϊσα πρός συλλογήν έράνων διά τήν έκδοσιν του πολυτί
μου τούτου λευκώματος. Τη εύγενεί αυτής ένεργεία προσήνεγ- 
κον υπέρ του Λευκώματος αί κ.κ.Καλλιρρόη Ν. Χρυσοβελώνη 
φρ .200,ή κ.Σαπφώ Παπάζογλου φρ. 100, ή κ.Ευτυχία Μ. 
Βρετοΰ φρ. 100, ή κ . ’Αγγελική Ν.Μανακίδου φρ. 100, ή κ. 
κ. Χαρίκλεια Δ. Αναγνωστιάδου φρ. 100, ή κ. ’Ιουλία Γ. 
ΙΙαςινοΰ φρ. 100, ή κ. Ευφροσύνη Ζαννιάδου φρ. 100 καί 
ετερα 200, προσενεχθεντα ΰπο του ιδίου αυτής ταμείου.

Τή εΰγενεϊ δέ φροντίδι τής κ. Σωτηρίας Άλιμπέρτη, προσ- 
ήνεγκον ή κ. Μαρία Μ. Βαμβούρη έκ Γιουργέβου φρ. 100, ή 
κ. Σοφία Β. Παρασκευά έξ ’Οδησσού φρ. 100, ή κ. Ελένη 
ΙΙαρασκευά, τό γένος Καζανόβα έξ Όδησσοΰ φρ. 100 και ή 
κ. Σωτηρία Άλιμπέρτη φρ. 100, εις ά προσθέτομεν καί τά 
ύπό τής « Εφημεριδος των Κυριών» προσφερόμενα φρ. 100.

Τιμής βεβαίως και συγχαρητηρίων πολλών άξιαι είναι αί 
πρωταγωνιστησασαι κυρι&ι, αλλα κα! αί ττροθύρ,ως τον οβολόν 
των τροσενεγκουσαι ¿πιστοποίησαν, οτι είς τάς καρδίας αυτών 
διατηρείται αείποτε άγνον το αίσθηρια της φιλοπατρίας, καί 
οτι εις πρώτην παρουσιαζορ.ενην ευκαιρίαν προθύριως τάσσον
τα ι υπο τας σημαίας πάσης αρχής καί ιδέας, έχούσης ώς όρ- 
μητηριον και σκοπον το ωραίον καί ευγενές τοΰτο αίσθημα.

MAY WBIGT SEWAL
Γ '.

Ή  ένιργητικότης καί εύφυία τής κ. May W rigt Sewal εύ- 
ρεν εύρύτερον στάδιον δράσεως καί άναπτύξεως άπό τής ήμέ- 
ρας του γάμου της μετ άνδρός σοφού, εύγενών αισθημάτων 
καί μεγάλης καρδίας. Ό  οίκος της έγένετο μέγα φιλολογικόν 
έντευκτήριον τής Δυτικής ’Αμερικής, διότι ή έπιρροή της δέν 
περιωρίσθη μόνον έντός τών στενών όρίων τής Ίνδιανοπολεως, 
άλλ’ έπεζετάθη άπανταχ.ΰ έν ’Αμερική, όπου ύπήρχον γυνα ί
κες έφάμιλλοι αυτής κατά τό πνεύμα καί τάς προοδευτικός 
ιδέας.

Ίδρύτρια τών πλείστων έν Ίνδιανοπόλει λειτουργούντων 
γυναικείων σ ω μ α τε ίω ν ,-κα ί άριθμούνται άνά έκατοντάδας τά  
σωματεία ταύτα — διευθύνει τόν Σύνδεσμον τών γυναικείων γυ
μνασίων τών θηλέων, προεδρεύει τού Σωματείου τού πρός αύ- 
ςησιν καί διάδοσιν τών Γυναικείων Πανεπιστημείων τών ύπό 
γυναικών διευθυνομένων έν ’Αμερική, είναι αντιπρόεδρος τής 
Καλλιτεχνικής ένώσεως τών γυναικών τής Ίνδιανοπολεως, 
πρόεδρός πάντων τών Συλλόγων τής Γυναικείας ’Αλληλεγγύης,

αντεπιστέλλον μέλος τής ΰπέρ τών Γυναικείων Δ ικαιωμάτων 
Εθνικής Ένώσεως τών Αμερικανίδων, πρόεδρος τού ΰπέρ τού 
Εκπολιτισμού τών Ινδών καί ’Αγρίων γυναικείου Συλλόγου, 

αντιπρόεδρος τής Προστατευτικής τών ζώων εταιρίας, πρόε
δρος τού Εθνικού Συμβουλίου τών γυναικών τών 'Ηνωμένων 
Πολιτειών, αντιπρόεδρος τού Διεθνούς Συμβουλίου τών γυνα ι
κών, σύμβουλος τού ΰπέρ τής Γυναικείας προόδου Συνδέσμου, 
μέλος τού Ιστορικού ’Αμερικανικού Ινστιτούτου, μέλος τού 
Συλλόγου Σόροσις καί έπίτιμον μέλος τής Διεθνούς Ένώσεως 
τών Τεχνών καί ’Επιστημών έν Παρισίοις.

Κατά τά έκεί πρό πενταετίας συγκληθέν Διεθνές Συνέδριον 
τών γυναικών ή κ. May W rigt Sewal άντεπροσώπευσε τρ ιά
κοντα ολα γυναικεία τής πατρίδος της σωματεία, ώς ύπήρξεν 
ή διοργανώτρια καί γενική γραμματεΰς τού πρό εξαετίας συγ- 
κληθέντος έν Οΰασιγκτώνι πρώτου Διεθνούς γυναικείου Συνέ
δριου καί Πρόεδρος τού έν Σικάγω συγκληθέντος τοιούτου.

Κατά τήν προεδρείαν της αυτήν ή κ .W rigt-tSew al άπέ- 
δειςε τήν άπαράμιλλον διοργανωτικήν δεξιότητα καί υπερο
χήν της, κατορθώσασα νά διατάξη πάσας τάς έργασίας μετά 
τόσης αρμονίας καί τελειότητος,νά οϊκονομήση πάσας τάς φ ι
λοδοξίας, νά ικανοποίηση πάσας τάς απαιτήσεις, νά άντ ιπα - 
ραταχθή εις πάσαν άντίδρασιν, νά συγκρατήση ύπό τήν ση
μαίαν της πάντα τά  διάφορα καί ύπό αντιθέτων άρχών καί 
ιδεών έμφορούμενα στοιχεία, καί όπερ σπουδαιότατον νά κα- 
τορθώση, ώστε έπί δεκαήμερον όλον δέκα πέντε χιλιάδες γυ
ναίκες πάσης φυλής καί έθνικότητος,πάσης τάξεως καί βαθμού 
να συνεργασθώσιν ύπό τήν αυτήν στέγην,ύπό τάς ιδίας έκάστη 
εμπνεύσεις, χωρίς ή έλαχίστη παρατονία, ή έλαχίστη δυσα
ρέσκεια καί ψυχρότης νά σκιάση ούτε πρός στιγμήν τό εργον 
τούτο, όπερ ύπήρξεν ή κορωνίς καί ή άποθέωσις τής δυνά- 
μεως καί μεγαλοφυΐας τής γυναικός τού XIX αίώνος.

Μόνη ή διαίρεσις τών τμημάτων, ή κατάλληλος έκλογή 
τών διαφόρων προέδρων καί αντιπροέδρων καί γραμματέων 
αυτών, ή διαίρεσις τής έργασίας, ή ταξινόμησις τού πεντη- 
κοντασελιόου προγράμματος, τού οποίου καθ’ έκάστην νέα έ- 
κυκλοφόρει έκδοσις, ή κανονική έναλλαγή τής σοβαράς έργα- 
σιας μετα τών τερπνών καί ψυχαγωγών συγκεντρώσεων καί 
ύποδοχών θά ήρκουν,ϊνα κινήσωσι τόν θαυμασμόν διά τήν έξο- 
χον ταύτην γυναίκα.

Οταν όμως ύπολογίση τις, ότι εις τάς δέκα διαφόρους α ί-  
θούσας, έν αίς πρωίαν καί εσπέραν τά  μέλη συνήρχοντο ή κ. 
W rigt Sew al κατώρθωνε νά παρευρίσκηται, διορίζουσα προε- 
δρείον, ποιουμένη είσαγωγάς εΰφραδεστάτας έπί τών πρός με
λέτην ζητημάτων τής ήμέρας, παρουσιάζουσα τάς διαφόρους 
ζένας αντιπροσώπους μετά καταλλήλου πάντοτε καί τ ιμη τι
κής προσφωνήσεως καί έγκωμίου πρός τό έθνος, εις ‘δ έκάστη 
τούτων ανήκε- έάν ύπολογίση τις ότι ή γυνή αύτη ώμίλει περί 
είκοσι περίπου διαφόρων θεμάτων καθ’ έκάστην, πάντοτε άνευ 
σημειώσεων, πάντοτε καλλιεπώς, μέ ποιητικός έξάρσεις καί 
εμπνευσιν θαυμασίαν, ότι ήτο ύποχ^εωμένη νά λύη ίκανοποιη- 
τικώς πασαν έκ τών συζητήσεων προκύπτουσαν διχογνωμίαν, 
νά άκροάται έν τφ  ίδιαιτέρψ γραφείω της κ α τ ’ έλάχιστον 
ορον τριακοσίας ή καί πεντακοσίας κυρίας καθ’ έκάστην, νά 
ευχάριστή αύτάς διά τών πάντοτε άβρών τρόπων της, τής 
γλυκείας καί ¿δελφικής συμπεριφοράς της, νά προβλέπη καί 
ίκανοποιή τάς έπιθυμίας πασών, νά διοργανώνη γεύματα, έσπε-
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ρίδας, ύποδοχάς, νά κάμνη προπόσεις προκαλούσας τόν ένθου- 
σιασμόν, νά συνενοήται μετά πάντων τών ’Αμερικανικών σω
ματείων έν τή διεξαγωγή τών έργασιών τηλεγραφικώς καί 
τηλεφωνικώς, νά άναγινώσκη καί ύπογράφη έκατοντάδας όλας 
επιστολών καθ’ έκάστην, νά συνενοήται μέ τάς έγχωρίους άρ- 
χάς, πάντοτε μέ τό μειδίαμα εις τά  χείλη, πάντοτε μέ τήν 
άφελή ειλικρίνειαν καί χάριν ανθρώπου συναισθανόμενου ότι 
οφείλει νά ευχάριστή όλους πλήν τού ίδιου έαυτού του, τότε 
μένει ένεός πρό τής πάντοτε άκουράστου, άνεξαντλήτου καί 
καταπληκτικής ταύτης*γυναικός.

Καί μεθ’ όλην αυτήν τήν έργασίαν,νά τρώγη ολίγον καί σχε
δόν έπί ποδός, ένω άναγινώσκει έγγραφα ή θέτει ύπογραφάς, 
νά κοιμάται τρεϊς τό πολύ ώρας καθ’ όλον τό ήμερονύκτιον, 
νά άλλάση ένδυμασίαν άναλόγως τών ωρών καί τής άνάγκης 
τρεις τέσσαρας φοράς τήν ήμέραν, πάντοτε φιλόκαλος, πάν
τοτε πολυτελής καί νά δυσαρεστήται έάν τις έτόλμα νά τή 
παρατηρήση ότι έξαντλεϊταμ ότι θά είναι πολύ κουρασμένη. 
Αί Α μερ ικ α ν ίδ ε ς  δεν  κουράζον τα ι  ποτέ ,  έλεγε μετά ποιας 
εθνικής αυταρέσκειας καί ύπερηφανίας, δ ιό τ ι  δέν τ α ϊς  μ ένε ι  
κα ιρός  ν ά  χονράζωντα ι .
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ΙΜΕΡΟΑΟΓΙΟΙ ΕΑΑΗΝΙΑΟΖ ΤΑΞΕΜΊΊΑΟΧ
ν χ '

Ό  ήλιος έδυ σε πρό πολλού καί ήμείς ύπό τά  τρεμοσβύ- 
νοντα τής έσπέρας φώτα έξακολουθοΰμεν περιφερόμενοι άνά 
τάς λεωφόρους τής ώραιοτάτης πόλεως τού Τουρίνου. Αί ά· 
ναπόφευκτοι άνά πάντα σταθμόν άγοραί, τά  μικρά καί άδια- 
κόπως άνανεούμενα έφόδια τού ταξειδίου μάς άπασχολοΰσιν 
έπί ώραν τουλάχιστον. Έ δώ , εις τό Μέγα Ζαχαροπλαστεϊον, 
τό φημιζόμενον άνά τόν κόσμον όλον διά τήν ειδικότητα τών 
καραμελών του, προμηθευόμεθα τοιαύτας στομαχικός διά τόν 
ωκεανόν. Εκεί έν ριπίδιον πρόχειρον, εύθηνόν, διά τούς σιδη
ροδρόμους. ’Αλλαχού μικρά άπαραίτητα άντικείμενα, άτινα 
έν τή σπουδή τής κατεσπευσμένης άναχωρήσεώς μας έλησμο- 
νήσαμεν, καί τών οποίων ή έλλειψις καθιστά άνιαρώτερον έτι 
τό ταξείδιόν μας. "Ολα αύτά οικονομικά, μετρημένα, κατό
πιν μικράς συζητήσεως μεταξύ τών δύο μας περί τού άπολύ- 
τως έπείγοντος ή μή αυτών, περί τής τιμής, περί τής προφυ- 
λάξεώς μας κατά τού πωλητοΰ, τού διατεθειμένου πάντοτε νά 
έλαφρύνη μέ μεγάλην ελαστικότητα συνειδήσεως τά  θυλάκια 
τών ξένων, ιδία, ταξειδιωτών. Έ π ί τής μεγάλης καί δένδρο— 
φύτου λεωφόρου τής παρά τόν Πάδον έκτεινομένης ίστάμεθα 
καί άναπνέομεν ευχαρίστως τόν δροσερόν καί μεθυστικόν άέρα 
τής νυκτός, ένφ ταύτοχρονως οί οφθαλμοί μας άπολαμβάνουσι 
τήν άφατον ήδονήν γραφικωτάτου θεάματος.

Υπό τήν άντανάκλασιν άστεροποικίλτου ουρανού, έκτείνε- 
τα ι ό Πάδος ώς άογυρά ύδροβαφής καί άδαμαντόκτιστος,μα- 
κρά, άτελεύτητος ταινία . Πλαισιούμενος έκατέρωθεν ύπό σει
ράς ηλεκτρικών φανών, προβαλόντων μεταξύ τών δένδρων 
ώς τόσοι λαμπυρίζοντες άδάμαντες έντός σμαραγδίνων πυξί
δων, συμπληροϊ θαυμασίως, πολυτελώς,άπαραμίλλως τήν όλο- 
πράσινον κλιτύν τής πρός άνατολάς τού Τουρίνου λοφοσειράς, 
τής άνωμάλως πλήν καλλττεχνικώς διαγραφομένης άνά τόν 
ορίζοντα.

Ταξειδιώται ώς ήμείς, οΐτινες έχομεν ήριθμημένας τάς ώρα? 
καί τάς στιγμάς μας δεν έχομεν καιρόν νά χάνωμεν εις θαυ
μασμόν καί απόλαυσιν τής γοητευτικής καί πολυθέλγητρου 
φυσεως. Η δεκάτη σημαίνει εις τό ώρολόγιον τής πόλεως, ότε 
μετά λιτόν δεϊπνον εις τά ξενοδοχείον τού σταθμού λαμβάνο- 
μεν καί πάλιν τάς θέσεις μας εις σιδηροδρομικήν άμαξαν, έν- 
τάς τής όποιας άναπαυόμεθα καί άπολαμβάνομεν ώρών τινων 
ύπνον. Αί απολαύσεις τών έσπερινών τής ήμέρας ώρών, ή κί- 
νησις τού σώματος, ή μετά ημερών συνεχή περιορισμόν σχε
τική τέρψεις έλευθερίας, διαθέτουσι τό τε σώμα καί τό 
πνεύμα μας ευχαρίστως καί όνειρα θελκτικά έπιστέφουσι τόν 
συνεχή καί ζωγόνον ύπνον μας.

Αίφνης ό βραχνός, ό άπαίσιος συριγμός τής αμαξοστοιχίας 
καί ένταυτφ ορμητικός κυματοειδής άναπαλμός, προκύπτων 
πάντοτε έκ τής άποτόμου στάσεως, μάς άποσπα άπό τήν ηρε
μίαν τού ύπνου καί τήν εύχάριστον ώραίου ονείρου έντύπωσιν. 
Οί οδηγοί άνοίγουν τάς θυρίδας μας καί αί λέξεις <(όλο ι  κ α 
τέρχονται.η  μάς έπαναφέρουν εις τήν πεζήν πραγματικότητα. 
Τρίβομεν τούς οφθαλμούς, τανύομεν τάς χείρας καί τούς πό- 
δας καί έπί τέλους λαμβάνομεν τήν ήρωϊκήν άπόφασιν νά έγερ— 
θώμεν. Πλυνόμεθα ολίγον εις τά έπί τούτω παρά τήν άμαξαν 
μας κομμωτήριον, συναθροίζομεν τούς σάκκους καί τάς άπο- 
σκευάς μας καί διευθυνόμεθα φορτωμένοι άμφότεροι—είναι τρίτη 
μετά τό μεσονύκτιον καί οί άγρυπνούντες άχθοφόροι είναι ολί
γοι έν σχέσει πρός τόν άριθμάν τών έπιβατών— εις τήν αίθου
σαν τού τελωνείου. Εύρισκόμεθα εις τόν σταθμόν τής Μοντά- 
νας, εις τά μεταξύ τής Ιτα λ ία ς καί Γαλλίας σύνορα. Ή  αμα
ξοστοιχία, ήτις θά μάς παραλάβν) δέν έφθασεν άκόμη. Μετά 
τήν τελωνιακήν έπίσκεώιν,— ήτις, απανταχού τού κόσμου ού- 
δέν έχει τό κοινόν πρός τήν βανδαλικώς καί άγρίως έξασκου- 
μένην έν Έ λλάδι τοιαύτην — έγώ μέν ίσταμαι άκίνητος ού
λ α ; πρό τής σωρείας τών άποσκευών μας, ένφ ό σύζυγός αου 
τρέχει εις άναζήτησιν τής έν τή ’Ιταλική άμά'ν) λησμονηθείσης 
ράβδου του, τήν οποίαν δέν ευρίσκει.

‘Ο σταθμάς κατά τήν ώραν ταύτην μοί φαίνεται άγριος, 
άπαίσιος, καί αί άεννάως διασταυρούμεναι μηχαναί μέ τά  έρυ- 
θρώς χαίνοντα στόματά των, μέ τάς έκ μαύρου καπνού στή- 
λας των, μέ τούς έκκωφαντικούς συριγμούς των, φαντάσματα 
τερατώδη, άποτελοΰντα άντίθεσιν άποτρόπαιον πρός τά τόσον 
σκαιώς διακοπέν ώραϊον όνειρόν μου.

Αί φωναί τών Γάλλων οδηγών, καλούντων ήδη τούς έπιβά- 
τας εις τάς θέσεις των έρεθίζουσι φοβερά τό νευρικόν μου σύ
στημα καί καταλαμβάνομαι ύπό ¿κατασχέτου σχεδόν έπιθυ
μίας νά καταρασθώ, καί αυτούς καί τόν έπινοητήν τού 
άτμού καί τών σιδηρών έλασμάτων,καί τήν πρόοδον, καί τάς 
γυναίκας όλας, αΐτινες έτάχθησαν σημαιοφόροι της.

Τοποθετούμεθα κακήν κακώς εις μίαν άμαξαν, είς τήν 
οποίαν δύο μόνον έμενον κεναί θέσεις, μεταξύ τριών Ά γ γ λ ί-  
δ ω ν ,—τών δύο νέων καί ευειδών,— ενός ζεύγους ’Ισπανών ά - 
σχημανθρώπων καί τριών Γάλλων, φλυάρων μέχρις άπελπι- 
σίας. Ό  καύσων έδώ άφοοτ^τος. Ή  άτμόσφαιρα τής σιδη
ροδρομικής άμάξης άσφυκτική.

Έ κεί διερχόαεθα τήν νύκτα όλην μέχρι τής 10ης τή<̂  πρωίας 
τής έπαύριον, £τε καί πάλιν διά τελευταίαν ήδη φοράν άλ- 
λάσσομεν αμαξοστοιχίαν,διευθυνομένην κατ’ εύθεϊαν είς Παρι- 
σίους. Τό διαμέρισμα αύτά τής Νοτιοανατολικής Γαλλίαο

«
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είναι τό μάλλον μονότονον καί ανιαρόν εις τοποθεσίας, απο
τελεί δε τό χειρότερον τοΰ ταξειδίου μέρος δια τόν έξηντλη- 
με'νον άλλως τε πλε'ον ταξειδιώτην. Μαχραί, απέραντοι, γυ- 
μναί δένδρων πεδιάδες, μέ τούς ήδη θερισμένους χαί κιτρινί
ζοντας αγρούς των, κουράζουν τό βλέμμα, καί άνταναχλώσι 
τήν λευκήν έκείνην πεπυρακτωμένην θερμότητα, ήτις υπενθυ
μίζει τάς ξηράς καί ακαλλιέργητους τής Ελλάδος εκτάσεις.

Μόνον εις τα  προάστεια των Παρισίων ή φύσις άλλάσσει 
ολίγον καί τό μέγα καί άπέραντον ψτοΰ Φοντενεβλώ δάσος μέ 
τήν δροσεράν άποπνοήν του μάς άποζημιοϊ διά την εξαντλη
τικήν τής ήμέρας εκείνης βάσανον.

Εις τόν σταθμόν αυτόν άποκτώμεν καί συνταξειδιώτιδα 
ΙΙαρισινήν, κομψήν, χαρίεσσαν, άποπνέουσαν ευωδίαν δέρμα
τος 'Ισπανικού, μέ θροοΰσαν φιλαρεσκότατα μεταξίνην ύπε- 
σθήτα, μέ δέσμην νωπών ρόδων επί τοΰ στήθους, μέ βλέμ
ματα προκλητικώτερα των ρόδων της, μεθυστικώτερα των 
αρωμάτων των, θερμότερα καί αυτής τής πυκνής ατμόσφαι
ρας τής άμάξης μας.

'Ησυχίαν δέν ευρίσκει. Μετ’ αυτής δέ καί ®ί πλεϊστοι των 
συνταξειδιωτών μας, οί όποιοι άπό τής έμφανίσεως τηςδιορθό- 
νουν τούς λαιμοδέτας των, καθαρίζουν, ώς ήμπορουν καλλί
τερα, τά  μαυρισμένα έκ τού καπνού πρόσωπά τω ν, διευθετούν 
λαθραίως τήν κόμην των, γίνονται ζωηρότεροι, εύφραδέστε- 
ροι, όμηλητικώτεροι.

’Απευθύνει πρός όλους τόν λόγον, διανέμει μειδιάματα δε
ξιά καί αριστερά, άλλάσσει δίς ή τρις θέσιν—καί έννοεϊται 
OTt όλοι είναι πρόθυμοι νά τή προσφέρουν τήν ίδικήν των — 
καί έξ ήμίσεων λόγων, εκ διακεκομμένων φράσεων, αρχίζω 
νά μαντεύω τί κρύπτεται ύπό τά  άνθη καί τήν μέταξαν καί 
τά  βλέμματα εκείνα.

Οί ΓΙαρίσιοι τέλος, τά μέγα τούτο Ευρωπαϊκόν τοΰ συρ
μού κέντρον, μέ τόν ποικίλον καί παντός φυράματος πυκνόν 
συνοικισμόν τω ν, μέ τόν Σηκουάναν διασχίζοντα τήν πόλιν 
άπό άκρου εις άκρον, μέ τόν υψηλόν το ύΆ ϊφ φ ελ  πύργον των, 
εκτείνεται ήδη πρό ήμών έν άπεράντω καί μεγαλοπρεπεϊ εί- 
κόνι. Ό  σιδηρόδρομος έλαττόνει έπαισθητώς τόν δρόμον του, 
τό φύσημά του γίνεται όλονέν άσθματικώτερον, ΐνα έκπνεύση 
εις ύστατον καί ήχηρότατον συριγμόν, ό όποιος αντηχεί εις 
τά  στήθη όλων των επιβατών μέ έν έ;Λ τέ2ους άνακουφι- 
στικώτατον.

Κατερχόμεθα εις τόν ’Ανατολικόν σταθμόν, βρίθοντα κό
σμου, άλλών έλθόντων ίνα άποδεχθώσι νεοαφιχθέντας συγγε
νείς ή φίλους, καί άλλων έτοιμων δι’ άναχώρησιν. ’Απειλη
τικοί έπιφαίνονται πανταχοΰ οί πίλοι τών μεσιτών τών ξενο
δοχείων καί τών διαφόρων ξεναγών, οΐτινες ώς άρπακτικά 
όρνεα, πολιορκούσι τάς σιδηροδρομικάς άμάξας, προσφέροντες 
τάς υπηρεσίας των, διανέμοντες τά  επισκεπτήριά τω ν, άπευ- 
θυνόμενοι πρός τήν κυρίαν καί τόν κύριον εις τρίτον πρόσω- 
πον, καί διά τού βλέμματος άνατέμνοντες όχι μόνον τό ατο- 
μόν σας, άλλά καί τήν καρδίαν καί τό πνεύμα καί ιδιαίτατα 
τό βαλάντιόν σας.

Ά φ ’ ότου νεωτάτη έτι ήρχισα νά ταξειδεύω, αισθάνομαι 
έμφυτον, άκατάσχετον άποστροφήν πρός τούς ανθρώπους αυ
τούς. ’Εγώ ή συνήθως τόσον υπομονητική, τόσον ευπροσήγο
ρος πρός πάντας, μεταβάλλομαι εις άποτόμως σκαιάν, άγροί- 
κον σχεδόν πρό τών παντοίας φύσεως ξεναγών, άπό τοΰ φέ-

ροντος χρυσά σειρήτια καί τίτλους έπί τοΰ πίλου του μέχρι 
τού ύπό μορφήν ήμ ιχυρ ιον  μέ ρεδεγκόταν ύποπρασινίζουσαν εις 
τάς ραφάς καί πίλον τοΰ όποιου ή τελευταία βαφή κρύπτει 
τόσον κακώς τούς ρυπους τής ακαθαρσίας, όσον τά  δίοπτρα 
καί τό μειδίαμα τήν πανουργίαν τοΰ πνεύματος καί τήν α
θλιότητα τής ψυχής καί τού ήθους.

Απαλλαγέντες τών οχληρών τούτων παρασίτων δ ι’ ενός 
ζηροτάτου «.δεν εχομεν  ά ν ά γ χ η ν  τών υπηρεσ ιών σας»  τοπο- 
θετουμεθα έντός άγοραίου οχήματος μετά τών αποσκευών μας 
καί διευθυνόμεθα πρός τό παρά τήν Μ αγδαΛηνην  ξενοδοχείον 
τής Πορτογαλλίας.

Ο διευθυντής του ξενοδοχείου μέ άτελευτήτως μακράν γέ- 
νειον, έκλαμβάνων πάντα ξένον ώς "Αγγλον — διότι έχει τήν 
τύχην νά κατατάσσγι τόν Κούκ εις τήν πελατείαν του— μάς 
υποδεικνύει έν δωμάτιον εις τό πρώτον πάτωμα. Έ ξη ν- 

τλνιμένοι, ηφανισμενοι ώς είμεθα, τό εΰρίσκομεν θαυμάσιον, μέ 
τας δυο μεγαλας και καθαρας κλινας του καί τούς προκλητι— 
κώτατα προσκαλοΰντας μας λουτράν καί καθαριότητα, ν ιπτή
ρας καί λεκάνας καί δοχεία πλήρη ύδατος.

Η κυρία ακολουθεί τον κύριον, ευτραφής, κατέρυθρος, τύπος 
τέλειος γυναικάς έμπορου, κατανοούσης νά έπωφελήται πάσης 
ευκαιρίας και ιδια τής εςαντλήσεως, εις ήν ήμείς διατελοΰμεν 
κατά τήν στιγμήν ταύτην καί ητις βεβαίως δέν μάς επιτρέπει 
νά άναβαλωμεν έπι πλέον τήν έγκατάστασίν μας. Μέ τήν 
ευκολίαν τής συνειδήσεως, ήτις χαρακτηρίζει τοιαύτας φύσεις, 
διπλασιάζει τήν τιμήν τού ενοικίου, τό όποιον μάς είχε προ
τείνει ό σύ,υγός της, χωρίς νά ζητήσγι καν νά δικαιολογηθή.

Καί ημείς προ τής αδυναμίας μας νά έκτοπισθώμεν καί 
πάλιν καί δεχόμεθα ύπομονητικώτατα τούς όρους της, βλέ- 
πομεν μετά χαράς τό ψευδοπολιτισμένον τούτο ζεύγος άπαλ- 
λάσσονμας τής οχληράς παρουσίας των.

«Ο άλαττα θάλαττα» εφωναξαν οί μύριοι ϊδόντες τήν θά 
λασσαν. Ιδωρ ι υδωρ έφωνάξαμεν καί ήμείς ενθουσιώδεις πρό 
λουτήρων έντος τών στενών ορίων τών όποιων έκηλινδοΰτο 
δροσερόν, διαυγές το ρευστόν στοιχείον τής ζωής, τής καθα- 
ριότητος, τής άναπαύσεως, το ύποτάσσον καί νεύρα καί μΰς 
καί τένοντας ύπό τήν ζωογόνον επιρροήν του. "Εν λουτρόν δι’ 
ένα ταςειδιωτην, είναι η οασις μετά τήν έρημον, ή έλπίς μετά 
τήν μαύρην άπελπισίαν, ή χαρά καί ή ζωή, μετά τήν λύπην 
και τόν κίνδυνον. Εντός τού λουτρού άναγεννάσθε, άναζήτε, 
ανακτάτε ό,τι έπιπολλάς συνεχείς ημέρας άπωλέσατε εις αντο
χήν τών νεύρων, εις ζωογόνησιν καί σκληρότητα τών σαρκών, 
εις ζωηρότητα χρωμάτων, εις ευθυμίαν, εις ευδιαθεσίαν, εις 
υπομονήν.

Μετά τό λουτρον αυτο το σωτήριον, έν δείπνον καλόν καί 
ύπνος συνεχής δωδεκάωρος έπαναφέρουσι τάς ζωτικάς ήμών 
δυνάμεις εις τό πρώην καθεστώς.

'Η επαύριον είναι ή ήμέρα τής προετοιμασίας διά τά μέγα 
τού ώκεανού ταςείδιον. Από πρωίας έπισκεπτόμεθα τά  γρα
φεία τών μεγάλων ατμοπλοίκών εταιριών, συγκρίνομεν τάς τ ι 
μάς έκάστης τούτων πρός τάς παρεχομένας άσφαλείας καί 
αναπαύσεις, πρός τό συντομώτερον η μή τού χρόνου, καί άπο- 
φασίζομεν τέλος νά άναχωρήσωμεν τήν επαύριον, Σάββατον, 
δΓ ένός τών μεγίστων καί νεωτέρων άτμοπλοίων τής ’Αμερι
κανικής εταιρίας. Ή  πόΜς τ ι'κ  Μίας Ύ ό ρ χ η ς ■ ούτω ονομά
ζεται το ατμόπλοιόν μας εχει χωρητικότητα δέκα πέντε χιλ.
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τόννων, δύναμή κινητήριον δέκα εννέα χιλιάδων ίππων καί 
όιατρέχει είκοσι έξ κατά μέσον όρον μίλλια τήν ώραν. ’Ανα
χωρεί ακριβώς τήν δωδεκάτην άπό τόν λιμένα τοΰ Σάοθαμ- 
τον, κατά τά  μέχρι τούδε δέ διατεθέντα εισιτήρια ό άριθμάς 
τών επιβατών ανέρχεται εις τρεις χιλιάδας.

Εζερχόμενοι τού γραφείου συναντώμεν άνθρωπόν τινα με
σάλι*«, όστις αποκαλύπτεται ψιθυρίζων λέξεις τινας, άς δέν 
άντελήφθην καλώς. Τί θέλει; ερωτώ. Πριν ή τελειώσω τήν 
ίρώτησίν μου, ούτος εξάγει τού χαρτοφυλακίου του δύο τε
μάχια εντύπου χάρτου, τά όποια μάς παρουσιάζει. Ό  κύριος 
καί ή κυρία άναχωρούσι διά τοΰ ’Ωκεανού, μάς λέγει. ’Ιδού 
δύο εισιτήρια διά Λονδίνον, μέσον Λούβρου, τά  οποία ήμπο- 
ρειτε νά έχητε είς τό τέταρτον μόνον τή ; πραγματικής των 
αξίας.

Ητένισα από κεφαλής μέχρι ποδών τό υποκείμενον αύτό, 
μετά τής δυσπιστίας καί τής άποστροφής ήν αισθάνομαι, ώς 
-προειπον,εις την τάξιν αυτήν τών ανθρώπων καί έξηκολούθησα 
τόν δρόμον μου, ένψ ό σύζυγός μου έδίσταζε νά μέ άκολου- 
θήση. Δύνασθε νά βεβαιωθήτε περί τής άσφαλείας τω ν, προ- 
•σέθηκεν ό άγνωστος, εάν θελήσητς νά είσέλθητε αμέσως έδώ 
είς τά κεντρικόν γραφεϊον τής εταιρίας τής γραμμής ταύτης. 
'Εκοΰσα, άκουσα τούς ήκολούθησα έκεί.

'Ο υπάλληλος τού γραφείου, Παρισινός άπό κεφαλής μεχρις 
ονύχων, έξήτασε τά  επισκεπτήρια καί μετά σοβαρότητος αν
θρώπου καλώς έςησκημένου είς τό έργον του άπήντησε : Τά 
εισιτήρια αυτά είναι αξιόλογα. ’Εδώ τιμώνται ένενήκοντα φρ. 
έκαστον, θ ά  ύπάγητε μέ τό κατ’ ευθείαν, μέ τραίνον πολυ
τελείας καί κλίνην.

Μετά χαράς κατεβάλομεν τό τίμημα τών δύο εισιτηρίων, 
άνερχόμενον είς εξήκοντα μόνον χρυσά φρ. καί έν σπουδή έπε- 
στρέψαμεν νά Ιτοιμασθώμεν. Μία έπίσκεψις πρός φίλην παρά τό 
δάσος τής Βουλόνης, έτέρα εις τήν Σορβώνην, είς τό περί Δι
καιωμάτων Γυναικείων μάθημα τοΰ καθηγητού κ. Μ η π ΟΟ, 

καί άλλη είς τό ΡπηίΘΐηρίί άπησχόλησαν τάς μέχρι τής άνα» 
χωρήσεως τού τραίνου ώρας μας.

Τήν τρίτην καί ήμίσειαν μ. μ. άπεχαιρετώμεν τούς Παρι- 
σίους καί μέ ταχύτητα βέλους ή σιδηροδρομική αμαξοστοιχία 
μάς έφερεν είς Δοΰβρον. Δέν ήδυνάμην ακόμη νά πιστεύσω, 
οτι αληθώς τόσον εύθηνά καί ύπό τόσον αισίους οιωνούς ήρ- 
χίζαμεν τό μακράν άνά τόν ώκεανόν ταξειδιόν μας. Δέν είχε 
παρέλθει ούτε ώρα άπό τής εκ Παρισίων άναχωρήσεώς μας, 
ότε ό έπί τών εισιτηρίων υπάλληλος έπαρουσιάσθη ζητών τά 
εισιτήρια. Τώ έδώ^αμεν τά ίδικά μας, άλλ’ ούτος έξηκολού- 
"θει νά περιμένη. Τά εισιτήριά σας έπαναλαμβάνε·. ’Αλλά τά 
έλάβετε.

Μόνον τά  δίδοντα ϋμίν δικαίωμα έπί κλίνης, όχι όμως καί 
τά  τού σιδηροδρόμου. Αυτά τιμώνται δέκα πέντε μόνον φρ. 
έκαστον, ένώ διά τόν σιδηρόδρομον θά προσθέσητε έτι εκατόν 
πεντήκοντα φρ. είπεν ό υπάλληλος, όστις ήννόησε, ότι έγενό- 
μεθα θύματα έπιτηδείων κλεπτών. Τί κεραυνός ! Εκατόν πε
νήντα φρ. άκόμη, ένώ μόνον μέ πενήντα θά μετεβαίνομεν άμ- 
φότεροι διά Χάβρης. Ξηροκαταπίνοντες, μέ πρόσωπον κατη- 
φές, μέ άπελπισίαν καί οργήν κακώς συγκρατουμένην έπληρώ- 
σαμεν έπτά ήμισυ είκοσόφραγκα χρυσά, έλαφρώσαντες αρκετά 
διά τής γαλλικής ταύτης κακοήθους άφαιμάξεως τό ούχί πολύ 
βαρύ ταξειδιωτικόν βαλάντιόν μας. Καί ούτω άφήκαμεν τήν

γαλλικήν μητρόπολιν άποκομίζοντες τήν πεποίθησιν, ότι τό 
δημοκρατικόν πολίτευμα έπάγεται μέν τήν ισότητα τών προ- 
νομοίων καί δικαιωμάτων, άλλά δέν συντελεί βεβαίως είς τήν 
ήθικοποίησιν τού λαού, ούτινος τήν πλεονεξίαν, θρασύτητα 
και αυθαδειαν καί είς προγενέστερα ταξείδιά μας έμελετή- 
σαμεν μετ’ άπογοητεύσεως αληθούς καί πόνου δι’ έθνος, μεθ ’ 
ού συνδεόμεθα δι’ αρρήκτων δεσμών εύγνωμοσύνης καί αγάπης.

ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ
(Συνέχεια)

Πολλάκις ήδη κατά τό διάστημα τή ; άσθενείας τοΰ πατρός 
της, ή θελκτική νεάνις εύρέθη άνευ τής έλαχίστης στενοχώ
ριας είς θέσιν όλως όμοίαν. Έ ν τούτοις κατά τήν στιγμήν 
ταύτην ήσθάνθη έαυτήν λίαν τεταραγμένην, ό δέ Τάστων κα
τέστη τόσον σκεπτικός, ωστε πολλά λεπτά διέρρευσαν έν έν- 
τελεί σιγή.

Αληθώς φαινεσθε ότι πάσχετε, είπε τέλος ή Ελένη 
διά φωνής ήλλοιωμένης.

— Φεΰ ! Δεσποινίς, ή ύγεία μου, τά πνεύμά μου, ή καρ- 
δία μου, ύπέφερον πολύ πρό τίνος καιρού ! Διά τούτο ήλθον 
πρός σάς, ώς πρός τόν καλόν μου άγγελον.

— Ά  ! ομιλήσατε, θά είμαι πολύ ευτυχής εάν δύναμαι νά 
σάς παρηγορήσω  Νά σάς φανώ χρήσιμος.

Δάκρυ έρρευσεν έπί τού προσώπου του Γάστωνος.
Δεσποινίς Ελένη, είπε μετ αύςούσης συγκινήσεως, δέν 

έμαντεύσατε, δέν ήννοήσατε, ότι ή χαρά μου, ή ευτυχία μου, 
το ,,αρόν, το μέλλον, το παν είναι εόώ ; ότι η οικία αύτη 
είναι τό πάν δι’ έμέ ; καί ότι δέν δύναμαι νά υπάρξω ά>- 
λαχοΰ;

—  Συχνά έσκέφθην, ήρθρωσεν άδυνάτως ή Ελένη, ότι ή -  
σθάνεσθε βαθείαν στοργήν διά μίαν οικογένειαν, ητις έχει δι’ 
υμάς τήν είλικρινεστέραν φιλίαν.........

Ε ίπατε έπίσης, είπατε άκόμη τήν πλέον άφοσιωμένην 
τρυφερότητα, τήν εύλαβεστέραν άγάπην.

'Η Ελένη ώχρίασε καί έτρεμε συγχρόνως.
— Ά λλά  δέν γνωρίζετε, όχι, δέν δύνασθε νά έννοήσητε 

τήν πάλην, ήτις συνέβη έν τή ψυχή μου. Δέν έχω τό δικαίωμα 
νά έλπίσω τήν ευτυχίαν, ήν ποθώ καί δέν έχω τήν δύνααιν 
να την παραιτησω.

Ό  λόγος του ήτο βραχύς καί διακεκομμένος καί ταραχή 
τις αυξουσα κατελάμβανεν αυτόν. Τό συγκεκινημένον βλέμμα 
τής Ελένης τοΰ έδωκε τό θάρρος νά έξακολουθήσν;.

—  Δεσποινίς Ελένη, όλαι μου αί έλπίδες συγκεντρούνται
είς σά ς .... Εστε η θεια μου Πρόνοια  Ζητήσατε δι’ έμέ
τήν χείρα τής δεσποινίδος Βαλεντίνης !

'Η πτωχή νεάνις άπέμεινεν {άφωνος, οί οφθαλμοί της έκλεί- 
σθησαν κα' όλον τά αίμα αυτής συνέρρευσεν είς τήν καρδίαν 
της. Ή  θλιβερά αύτη άμηχανία διήρκεσε δευτερόλεπτά τινα , 
καθ’ά ό Τάστων, εντελώς άπερροφημένος, ούδ’ είδεν, ούδ ην- 
νόησεν ούδεμίαν τών αλγηδόνων έκείνων. Ή  Ελένη ήσθάνθη 
μετ’ ολίγον τήν ανάγκην τού θάρρους.

Σάς υπόσχομαι όλην τήν έπιρροήν μου, κύριε, είπεν 
αύτη διά φωνής τόσον συγκεκινημένης, ώστε μόλις ήκούετο* 
ή άδελφή μου θά εύρ·η τήν ευτυχίαν πλησίον υμών. Ά  ! θά 
είμαι ήσυχος περί τοΰ μέλλοντος της ! θ ά  τής ομιλήσω.......
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Θά ομιλήσω εις την οίκογένειάν μου  ’Εάν επιτύχω, π ι-
στεύσατε ότι θά εΐμαι ευτυχής εγώ ή ιδία.

Τά δάκρυά της την ήμπόδισαν νά εξακολουθήση, άλλως τε 
¿ πα τήρ της επανήρχετο μετά του ίερέως, άλλ’ ενεκχ του 
σκότους’ της άρξαμένης ήδη νυχτός, ούδείς διέκρινεν έπί του 
■προσώπου χύτης τον σπαραγμόν της χαρδίας της. Διήλθε τον 
κήπον μέ βήμα χατεσπευσμένον καί έτρεξε νά καταφυγή εις
τό δωμάτιόν της.

Ή  πτωχή νεάνις έγονυπέτησε προ του εσταυρωμένου, μάρ- 
τυρος άπό της παιδικής αύτής ηλικίας των θερμών προσευ
χών της. Αύτη δεν έκλαιε πλέον τά χείλη της ούδεμίαν λέ- 
ξιν έπρόφερον, άλλά τά  βλέμματα αύτης προσηλοϋντο έπί 
της είκονος του Χριστού καί ή καρδία της ύψοΰτο πρός αύ- 
τόν. ’Ολίγον κατ’ ολίγον ή γαλήνη έπήλθεν εις την δυστυχή 
ταύτην ψυχήν, είδε τό χρέος αύτής καί κατενόησε τήν 'έκτασίν 
του;  ή οδός, ητις τή έχαράχθη, ήνοίχθη ένώπιόν της καί με 
τήν βοήθειαν του Θεοϋ ούδέν θά τήν ήμπόδιζε νά βαδίση επ ’

αύτής.
_  *Ω ! πάτερ μου ! ανέκραξε, δέχθητε την θυσίαν ταυ- 

την. Δι’ υμών καί δι’ ύμάς θά είμαι γενναία ! Εύλογήσατε 
τους, υποστηρίξατε με καί εύαρεστήθητε νά έπανακτήσητε το 
μέρος έκεϊνο τής στοργής, δπερ σάς αφτιρεσα.

Άνηγέρθη ήσυχος, σχεδόν γαλήνιος, δεν είχε πλέον δάκρυα 
εις τούς όφθαλρούς, άλλά τήν καρδίαν κατεσπαραγμένην ή - 
θέλησε νά χαταβή εις τήν αίθουσαν καί ένεφανίσθη έκεϊ ώχρα 
καί μελαγχολική, άλλά γλυκεία καί χαρίεσσα, ώς πάντοτε. 
Ή  κ. Δελουανύ ειχεν επιστρέφει, άλλά δεν ηννόησε τήν οου-

νην του τέκνου της.
Προσέφερον τά  τέ ϊο ν , ή δέ Β α λ ε ν τ ίν η , π α ρ ά  π ο τε  εύθυμο-

τέρα καί ωραιότερα, εκαμνε τάς τιμάς· ή συνομιλία κατέστη 
ζωηρά καί οτε τό ώρολόγιον έσήμανε τήν ΙΟην ώραν, ό ίερεύς 
σφίγξας τήν χεϊρα του οικοδεσπότου έλαβε τον πίλον αυτου 
καί άπεχαιρέτήσε τάς κυρίας. Ό  Τάστων ήκολούθησε τό πα
ράδειγμά του, άλλά, πριν διέλθη τό κατώφλιον, πλησιασας 
τήν Ελένην τή ύπενθύμισε δι’ ένός βλέμματος ότι εις αύτήν
άναθέτει δλας τάς ελπίδας αύτοϋ.  ̂ , Μ

Τήν επαύριον λίαν πρωί ή Ελένη έζήλθε μόνη. Η θλίυις 
τής ψυχής της δεν τήν καθίστα ποσώς έπιλησμονα πρός τους 
δυστυχείς' μετέβη είς τήν οικίαν τής πτωχής χήρας, εις ην 
ή παρουσία αύτής ύπήρξε μάλλον ωφέλιμος η ή ελεημοσύνη 
της. Έπληροφόρήθη περί τών πλέον κατεπειγουσων αναγκών 
τής δυστυχούς οικογένειας, εκρινεν ή ίδια τ ί ήδύνατο τις να 
κάμγι ύπέρ αύτής καί έδωκε παρηγοριάς καί ελπίδας. Επανερ
χόμενη είς τήν έπαυλιν, διήλθεν έμπροσθεν τής εκκλησίας, είς 
ήν είσήλθεν έτελείτο έν αύτή λειτουργία, άλλ’ ούδείς ήτο εκει 
ίνα τή ν άκούση. Ή  ιερά θυσία έτελέσθη έν τή μοναξία ταύτη, 
άλλά δύο θερμαί ψυχαί ίσ.στάθμιζον τήν θλιβεράν ταύτην έγ- 
κατάλειψιν, ή τού ίερέως καί· τής νεάνιδος.

Ό τε  ή Ε λένη  έπανήλθεν είς τήν έπαυλιν, ευρε τους γονείς 
αύτής μετά τής Βαλεντίνης είς τόν έξώστην. Έναγκαλισθείσα 
αύτούς τρυφερώς τοϊς διηγήθη τήν χρήσιν τής πρωίας αύτής 
καί μέ τό μειδίαμα είς τά  χείλη τοϊς είπεν δτι είχε κάτι τ ι τό 
ένδιαφέρον νά τοϊς άνακοινώστ,, διά φωνής δέ συγκεκινημένης 
καί μετ’ εύγλωττου θερμότητας έκαμε γνωστας εις τους γονείς 
αύτής τάς έλπίδας τού κ. Γάστωνος. Ό  κ. καί ή κ· Δελου
ανύ, λίαν συγκεκινημένοι, έλαβον τήν Βαλεντινην είς τάς άγ-

κάλας αύτών καί τήν ήοώτησαν μετά τρυφερότητος τ ί έσκέ— 
πτετο διά μίαν πρότασιν τόσον έντιμον. Ή  νεάνις άπεκρίθη 
δτι ούδέποτε έσκέφθη δτι ο κ. Δε Φολεβηλ ήδύνατο νά ήναι 
ό προστάτης καί σύζυγος αυτής, αλλ δτι ήσθάνετο δι αυτόν 
άληθή φιλίαν, ητις θά καθίστα τήν ενωσιν ταύτην γλυκυτέραν 
’ίσως πάσης άλλης.

"Οτε έζητήθη καί τής Ελένης ή γνώμη, αύτη άνύψωσεν 
έπί τοσοΰτον τόν χαρακτήρα τού Γάστωνος, την ευγένειαν τής 
καρδίας του, τήν σταθερότητα τών άρχών του, τήν ευτυχίαν 
τού νά έμπνευση τόσον βαθεϊαν φιλίαν είς έζοχον ψυχήν και 
δλα ταΰτκ  μεθ’ ύφους τόσον αληθούς και πειστικού, ώστε ή 
ή ΰπόθεσις έκερδήθη. Ή  Βαλεντίνη συγκινηθεισα υπό τής τό
σον συμπαθούς τρυφερότητος τής αδελφής της έρριφθη εις τάς 
άγκάλας αύτής καί τό εσπέρας δτε ό I αστών επανήλθε δεν είχε 
λόγους διά νά έκφράση την ευτυχίαν του και την ευγνωμοσύ
νην του.

Ό  γάμος έτελέσθ/] μετά δύο μήνας. Ο κ. Δε Φολεβηλ ώ- 
δήγησε τήν νέαν του σύζυγον όχι πλέον εις την Κομπιενην άλλ 
είς τήν Βρεττάνην, ένθα προήχθη. Ο αποχωρισμός υπήρςε 
θλιβερός καί μέγιστον τά κενόν, δπερ αφήκαν εις το Κλαι- 
ρουάς. Ή  Ελένη διττώς προσβληθεϊσα έσταθη γενναία και 
ισχυρά’ ήσθάνθη τήν έντολήν, ητις τή επεβαλλετο και ή καρ« 
δία αύτής ώς χριστιανής ήδυνήθη άκόμη νά εύρη μιαν άληθή 
ήδονήν νά τήν πληρώση' αύτη παρεδόθη δλη είς τον πατέρα 
της, τήν μητέρα της καί εις τόν Θεόν" δτε δε τα  ετη την ε- 
στέρησαν τά πρώτα ταΰτκ αντικείμενα τής άγάπης της, δ έν
είγε πλέον αεοισμόν έν τω  βιω αυτής !

1 1  Τ ο ύ λ α  Κ ό κ κ α λ η

Β Ι Β Λ Ι Α
Φ ιλ ο λ ο γ ικ ά  Π ά ρ ε ρ γ α . Ύ κό τόν τίτλον «Φιλολογικά Πάρεργα» εξεβω- 

κεν είς κορψότατον καί καλλιεκε'στατον τορίδιον ή φίλτ, ουνεργάτις τή; « Εοη- 
αερίδο; τών Κοριών» κ. Άνθίππη Παλαρήδου τρία ώραιότατα πρωτότυπα 
διηγημάτιά της, άποπνέοντα όλην τήν τρυφερότητα ευγενους γυναικείας καρ
δίας, καί τό αρωμα καί τήν επαγωγόν χάριν φαντασίας λίαν καλλαισΟητου.

Ή  κ. ΆνΟίππη Παλαμήδου είναι γνωστή είς τόν εόρύτατον κύκλον τών ά- 
ναγνωστριών καί αναγνωστών τής «Έφημερίοος τών Κυρίων» και εκ των εν 
αυτή δημοσιευθόντων πρωτοτύπων έργων της καί έκ τής Ιπιχαρίτου μεταφρα- 
σεως τής ϊπιφυλλίδος τής « Έφημερίδος τών Κυριών» είς ήν ό καλλιεπής, 
κάλαμός της ίδιαιτε'ραν προσδίδει γοητείαν και φιλολογικήν αξίαν.

Τδ έν τή συγγρόνω ελαφρά φιλολογία στάδιον της εγκαινιάζει η κ. Αν- 
θίππη Παλαμήδου δια τών Φιλολογικών Δοκιμίων της, τά όποια δικαίως και 
άμερολήπτω; κρινόμενα θά χρησιμεύσουν ώ; απαρχή και βασις υελλοντος 
είδοκίμου εν τή ιστορία τής συγχρόνου έλαφρας φιλολογίας.

Δεν επιχειροϋμεν εν τούτοις ήμεΤς αναλυτικήν μελέτην τών διηγημάτων 
τής κ. Παλαμήδου, διότι ο,τι καί αν ει’πωμεν καλόν θά θεωρηθή ίσως άπορ- 
ρέον από τής αρχής του μεταξύ συνεργατίδων άλληλοθαυμασμοϋ. Άφίνομεν 
έλευθέραν τήν κρίσιν τών άναγνωστριών μας, αιτινες όφείλουσι νά σπεύσωσι 
πασαι εις άπόκτησιν του ωραίου τούτου καί κομψού τομιδίου, το όποιον θα 
άποτελέαη άληθή στολισμόν διά πάσαν γυναικείαν βιβλιοθήκην, άντί δύο δρ. 
διά τήν Ελλάδα καί δύο χρ. φο. διά το εξωτερικόν.

Ι , ’ h o m m e  s in g e  d é g é n é r é  p a r  F i l a d e l f  G o r i l l a .  Ιδου 
ύπό ποιον τίτλον καί οπό ποιον ονομα έξέδωκε κατ ’ αυτας εν Παρισιοις γαλ
λιστί τόνέον φιλοσοφικόν καί φυσιολογικόν σύγγραμμά του ό γνωστός καλλι
τέχνης τοΰ λόγου καί του χρωστήρος κ. ’Αλέξανδρος Φιλαδελφευς.

Ουδέποτε ϊσως έργον άποτελοΰμενον ύπό 316 σελίδων περιέλαβε τόσην 
πληθύν θαυμάσιων πρωτοτύπων ιδεών, τόσην δύναμιν συγκριτικήν, τόσην ποι
κιλίαν εικόνων, τόσον πλούτον πρωτοτυπίας περί τήν φρασιολογίαν, τοσον πυ 
ρετώδη έξέλιξιν ιδεών, οσον τό νέον τοΰτο εογον του νεαρού συγγραφε'ως μα;
κ. ’Αλεξάνδρου Φιλαδελφέως.

Ιδού τί ό διάσημος φυσιολόγος καθηγητής τού Πανεπιστημίου του Τουρι- 
νου κ. Lombroso, του όποιου τά έργα έπανέστησαν τήν ανθρωπολογίαν και τας 
ποινικά; συγχρόνως έπιστήμας, ’ιδού τί ή έξοχος αύτη προσωπιχότης γράφε: 
περί τοϋ έργου τοΰ κ. Φιλαδελφέως.
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«Τά έργον τούτο, λέγει, βρίθει νέων θεωριών καί παρατηρήσεων αληθών, 

θετικών. ’Αλλά τά πολύτιμα ταϊτα αριστουργήματα δεν είναι ταξινομημένα 
είς άναλόγου; πυξίδας.

« Ή  ιδέα του συγγραφέως, ητις, δπερ πάσαν άλλην, με εγοήτευσεν είναι δτι 
θεωρεί τήν μ ε γ α λ ο φ υ ί α ν  ώς ε υ τ υ χ ή  α ν ω μ α λ ί α ν ,  
κ α ι τ ή ν ρ α ρ α φ ρ ο σ ύ ν η ν  ώς  δ υ σ τ υ χ ή  α ν ω μ α λ ί α ν  

Εξεφράσατε, λέγει ο διάσημος καθηγητής πρός τον κ. Φιλαδελφέα, εις δύο 
λέξεις ο,τι εστοίχισεν εις εμέ εργασία δεκαπενταετής. Δεν εννοώ, λέγει, διατί 
δίδετε τόσην σημασίαν είς τήν λέξιν «πίθηκος» είς σύγγραμμα τόσω επιστημο
νικόν ώς τό ιδικόν σας. Ή  ευτραπελία αύ'τη μειοΤ τήν άξίαν του έργου.

«Είς τρίτην έκδοσιν διότι τό έργρν τού κ· Φιλαδελφέως έξεδόθη ήδη είς 
δευτέραν Ικδοσιν—σας συμβουλεύω, λέγει ό Lonabrozo πρός τόν συγγραφέα, 
νά συναθροίσητε καί δημοσιεύσητε εις ένα τόμον, δλον τό σοβαρόν μέρος τοϋ 
εογου και εις άλλον Ιλαφροτερον ολας τάς έν αύτώ ευτραπελίας »

Κρίσεις τοιαύτης έπιστημονικής έξοχότητος, πρό τής οποίας σύσσωμος ή 
Ευρώπη άποκαλύπτεται, περί τοϋ έργου τοϋ κ. Φιλαδελφέως άποτελοϋσιν 
Αληθή στέφανον δάφνης δι’αύτόν καί τάσσουοι τό σύγγραμμά του έν τή κατη
γορία τών έργων έκείνων, τά όποια όχι μόνον τούς συγγράφεις αύτών τιμώσι 
άλλά καί τά έ'Ινη είς ά ούτοι άνήκουσι γεραίρουσι.

Έπιφιλασσόμεναι νά άναδημοσιεύσωμεν εν τω μέλλοντι περικβπάς τινας 
τοϋ ωραίου τούτου συγγράμματος, διαβιβάζομεν τά θερμά συγχαρητήριά μας 
πρό; τόν φίλον συγγραφέα, άλλά ύπό τό άληΐέ; ελληνικώτατον όνομά του 
καί όχι τό άτεχνον καί χονδροειδές έκεϊνο F i l a d e l f  ( s ïo r i la .

S o u v e n i r s  d ’ u n  P l i î l l i e l l é n e .  H*pà τοϋ κ. E . Desmaze έςε- 
δόθη είς τετρακοσιασέλιδον τόμον ώραίον σύγγραμμα περί τή; έπαναστάσεως 
τή; Κρήτης του 1866, έπό τόν τίτλον « S o u v e n i r s  d’ u n P h i l h e l -  
1 è Π e S» Ο συγγραφεύς παρευρεθεί; έν Κρήτη κατά τήν εποχήν ε/είνην καί 
παρακολουθήσας μετ’ άμεροληψίας καί πατριωτισμού τήν έξέλιξιν πάντων 
τών έπαναστατικών έπισοδείων, συνδέει μετά πολλής τέχνης τόν βίον καί τάς 
πράςεις τοϋ φιλέλληνος G u s t a v e  F l o u r ‘a n s ,  τοϋ ώς έθελοντοΰ κατελ- 
θόντος είς Κρήτην μετά τής Ιστορικής έξελίξεω; τοϋ πολέμου έκείνου,τοϋ τόσον 
καταστρεπτικού διά τόν δυστυ/ή τής νήσου λαόν.

Τό έργον τοϋ κ. Desmaze είναι άςιον πολλοϋ ενδιαφέροντος, διά πάντ» 
ιδία ενδιαφερόμενόν διά τήν πολυπαθή ταύτην καί τχλαίπωοον νήσον.

© Ε Α Τ Ρ Α
ΘΙΑΣΟ Ι ΑΙΣΧΥΛΟ Σ. Φροϋ-Φροϋ. Ύ πό  ολως νέαν μορφήν 

παρέστη ήμΐν η καλλιτέχνις κ . Ευαγγελία Παρασκευοπούλου έν τή 
Φροΰ-Φροϋ. Χαρακτηρ ελαφρός, ευμετάβλητος, επιπόλαιος, παιδίον 
μάταιον, χαϊδεμένον παρά πατρός επίσης κενοϋ και επιπόλαιου, ό 
τύπος τής Φροϋ-Φροϋ, τής πληρωνούσης ακριβά τήν επιπολαιότητα 
της είναι εκ τών Ουσκολωτατων πρός ένσάρκωσιν καί άπομίμησιν, ή 
επιτυχία δέ τής Σαρας Βερνάρ είς τό εργον τοϋτο προσέθεσε πολλά ς 
οάφνας είς τήν έστεμμένην καλλιτέχνιδα.

Η κ. Παρασκευοπούλου έν τή  πρώτη πράςει υπολείπεται τής 
Σάρας, έν τή  ¡3' ό'μως καί γ '  είναι έφάμιλλος αύτής. 'Η σκηνή τών 
γυμνάσιων τής παραστασεως είναι άμιμήτως φυσική, συντελέσαντος 
μεγαλως εις την επιτυχίαν αύτής καί τοϋ κ. Ε ύτ. Βονασέρα, οστις 
αποδίδει πιστότατα καί μετ άφελοϋς χάριτος καί σπανίας υποκριτικής 
δυνάμεως οίονδήποτε χαρακτήρα υποδύεται. ‘Η κ. Παρασκευοπούλου 
έν τή  πραςει τής ζυλοτυπίας αναδείκνυται έςοχος, χωρίς νά μιμήτα ι 
ποσώς την Σαραν, η τις καταςεσχίζει δ,τι εύρει πρό τώ ν χειρών της 
καθ ήν ώραν επερχεται ή μετά τής αδελφής της ρή^ΐζ, ένώ αύτη 
καταλαμβάνεται ύπό τής μανίας τής έσχατης ταύτης έκδηλώσεως τή ς 
ζηλοτυπίας, καθ ήν ώραν ή αδελφή της απορρίπτει τάς προτάσεις τοϋ 
συζύγου της περί γάμου, ό\τερ καί φυσικώτερον.

II κ. Λαζαριδου ώς άδελφή έκτελεΐ λίαν έπιτυχώς τό μέρος της, 
εαν οε μετα τής κυριότητας τών κινήσεων καί πράξεων της έπί τής 
σκηνής κατωρθου νά χρωματίζη καί γλυκύτερον τήν φωνήν της καί 
έκδηλοι θερμότερόν πως τά αίσθήματά της θά ήτο άρίστη είς τά πρό
σωπα τά όποϊα υποδύεται.

Τό ρόλον τοϋ πατρός ήτο πολυ έλαφρόν διά τόν κ. Πετρίδην, ό 
όποιος έν τούτοις διεςήγαγεν αύτό μετά πάσης δυνατής τελειότητος 
εν σχεσει πρός τήν φυσικήν άντίθεσιν καί τοΰ χαρακτήρος καί τής 
κατασκευής του.

Ο κ. Πεζόορομοςπρομηνυει καλλιτέχνην μέλλοντος. Ε ίχε στιγμάς 
οκλαμψεως, και εν γενει διεςήγαγεν Ιπιτυχώς κατά τό πλειστον τό 
μέρος του.

Περί τής Φαιδώρας τής νέας ταύτης έπιτυχίας τοΰ θιάσου Αισχύλος 
εις τό προσεχές φύλλον.

ΘΕΑΤΡΟΝ ΤΣΟΧΑ. Οί ^Ελληνες μεθ ’ ολην τήν μελαγχολικήν 
φύσιν μας, μεθ δλον τό σύνοφρυ καί κατηφές τώ ν προσώπων μας 
αγαπώμεν υπερβολικά τα ζωηρά καί εύθυμα κέντρα, τους ανθρώπους 
οί όποιοι κατορθοϋν νά φέρουν είς τά χείλη μας τό μειδίαμα, νά μάς 
κάμουν νά γελώμεν καί νά άποβάλωμεν τήν έμβριθή καί σπληνικήν 
σοβαρότητά μας.

Ίό Θεατρον Τσόχα είναι τό μέγα κέντρον τής ευθυμίας, τών γ ε -  
λωτων, τής χαράς. Ο ΓΙαντοπουλος οε ό ηρως τής φαιδρότητος και 
αμεριμνησιας. Εαν ό Παντοπουλος εζη είς τόπον φιλολογικώς άνεπτυγ- 
μενον, ωστε ή οημιουργικη τών συγγραφέων παραγωγή νά είναι άφθο— 
νωτερα και εχη αυτόν ύ π ’ οψει έν τή δημιουργία χαρακτήρων, ό Παν
τοπουλος θα εγινετο πλούσιος έντός ολίγου χρόνου καί θά προσέδιδε 
βαθμηδόν και κατ ολίγον εις τούς θαυμαστά; του τό φιλοπαιγμον καί 
φαιδρόν ύφος, οπερ ακριβώς σπανίζει σήμερον έν τή  νεωτέρα Ε λ λ η 
νική κοινωνία.

Οπως οηποτε και εκ τών ένόντων μέ τά τρία ή τέσσαοα κωμει- 
δνλλια, άτινα οι αυτόν εγραφησαν κατορθοΐ νά εχη καθ ’ έκάστην 
θεατρον καταμεστον κοσμου καί κοινόν έκλεκτόν, άπολαμβάνον ευχα
ρίστως την φαιόρότητα και ευθυμίαν, ήν ό γόης ούτος διαχέει περί αυ
τόν.

01 Κ Ε Ρ Δ Η Σ Α Ν Γ Ε Σ  ΑΡΙΘΜΟΙ Τ Ο Τ  Λ Α Χ Ε ΙΟ Υ

ΤΟΓ ΗΜΕΡΟΑΟΓΙΟΪ ΤΗϊ “ΕΦΗΙΕΡΙίΟΖ Tffl KfPIffl,,
Ζητούμεν συγγνώμην παρά τών κ.κ. συνδρομητριών μας, 

εάν παρά την επιθυμίαν μας, ήναγκάιθημεν νά άναβάλωμεν 
μέχρι σήμερον την κληρωσιν τοΰ λαχείου τού 'Ημεοολογίβυ της 
«Έ φημ . τών Κυριών».

Τά σφάλμα δεν είναι ίδικόν μας, άλλά τών πλείστων συν- 
δρομητριών καί άντιπροσώπων μας, οϊτινες μέχρι σήμερον κα- 
θυστέρουν τό ευτελές άντππμον τών παρ’ αύτών διατεθέντων 
ημερολογίων. "Οπως δήποτε μη δυνάμεναι νά άναβάλωμεν έπί 
πλέον τήν έκκΰβευσιν, προέβημεν εις αύτήν κατά τήν παρελ- 
θοΰσαν εβδομάδα. Τά άποτελέσματα δέ τής κληρώσεως δημα- 
σιεύομεν κάτωθι: 'Ο άριθμάς 1702 έξήλθε πρώτος κερδαίνων 
έν φόρεμα χορού μεταξωτόν άραχνοειδές. Ό  άριθμός 3682 
κερδαίνει έν φόρεμα μάλλινον καί ό άριθμάς 17 7 έν φόρεμα 
βαμβακερόν. Οί τρεϊς κατά σειράν άριβμοί 2713, 4 1 47 , 3853 
κερδαίνουσιν άνά μίαν δωδεκάδα ρινομάκτρων μετά μονογράμ
ματος. Οί τέσσαρες 1798, 547 , 2262 , 1699 άνά έν φ ιαλί- 
διον άρώματος καί έν ζεύγος χειροκτίων έκαστος και οί δε'κα
επόμενοι 4184 , 377 , 2 ,0 1 1 , 12, 5000 , 2 1 2 2 ,7 9 1 , 1856, 
2900, 604 άνά μίαν συνδρομήν έτησίαν είς τήν «Εφημερίδα 
τών Κυριών».

Αί κατέχουσαι τούς άριθμούς τούτους, παρακαλοΰνται νά 
άφαιρέσωσιν έκ τού ήμερολογίου τό φέρον τον άριθμόν τοΰ λα
χείου φύλλον καί νά παρουσιάσωσιν αύτό είς τά γραφεϊον μας, 
όπως λάβωσι τό κερδισθέν άντικείμενον.

  —   ---------------------------------

Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

Καν Π . Μσ. "Αδανα. νΑνθη ώραΐα καί καλλιτε/νικώς συριπεπλεγμένα, 
έλή θ̂ησαν μΐτ’ ενθουσιώδους επιστολής. Εύγνωμονοϋμεν δι* επιεικείς κρίσεις 
καί θερμά συγχαρητήρια. Γράφομεν.ί—Ιήρν Μ . Α . ϋ ύ ρ γ ο ν  Τ ή ν α υ  Εύγνοι- 
μονοϋμεν ύμάς καί κυρίας ήμετέοα; κοινότητας ot’ εϋγενή συγχαρητήρια. Δια
βιβάσατε παρακαλοϋμεν έ'κφρασιν θερμής άφοσιώσεως.— Καν Κ .Κ . Ι .  " Α γ ιο ν  
Γ ε ώ ρ γ ιο ν .  Άποστέλλονται.— Καν A . I .  Π . Β ώ λ ο ν .  Πνιγμένη ¿τό εργα
σίαν Γράφω προσεχώς. Ευχαριστώ δ:’ όηοαίαν επιστολήν. Καν Κ  Γ .  !U i- 
τ υ λ ή ν η ν .  Έάν έγκριθή .ευχαρίστως.— Κον Ξ  Κ . ’Α θ ή ν α ς  Νε'α συνσρο- 
μήτρια Θεσσαλίαν έγράψαμεν. Εύχαριστοϋμεν διά συγχαρητήρια καί εύγενή 
φροντίδα.— Κον Μ. Δ. Σ .  Α ρ μ ο ν ία ν  Σμύρνης. Δεν έΓδομεν ύποσχεθεΐ-
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σαν έπανόρθωσιν —  Καν Ό .  Ν . Γ .  Τ ρ ίη ο λ ιν .  ’ Ελήφθη. Εόχαριστοΰμεν. 
— Κον Μ. Ε .  ’ Α λ ε ξ ά ν δ ρ ε ια ν  Ένεγράφητε- -  Κον Δ. Τ .  Ζ α γ α ζ ία ιο ν .  
Χρήματα έλήφθησαν. Εόχαριστοΰμεν. — Κας χ., συνδρομητρίας. Ζητοϋμεν συγ
γνώμην παρά Των χ, χ. συνδρομητριών εις ιόν τας ¿πιστολάς οεν ουναμεθα 
νά  άπαντήσοιμεν σήμςρον. ένεκα της συσσωρεύσεως πολλής εργασίας εν τιο 
γραφείω μας. Έχφοάζομεν δέ χαΐ πάλιν θερμήν τήν ευγνωμοσύνην μας πρός 
πάσας τάς φίλας άναγνωστρίας τής «Έφημ. των Κυριών» αιτινες Οι επιστο
λών των σογχ αίρουσιν ή μάς επί τή αισία εχβασει τής εις Σιχαγον αποστο
λής μας.

Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Η
Δ ια τ ή ρ η σ ε ς  τ ή ς  σ τ ι λ π ν ό τ α τ ο ς  τ ώ ν  α λ ε ιδ ο ν ο μ β ά λ ω ν .  Ό χαλλίτε- 

ρος τρόπος πρός χαθαρισμόν αυτών είνα ι ή χρήσις θερμού ϋδατος χαί πρώτης 
ποιότητος ελαίου ’ Από χαιροΰ εις χαιρόν τρίβετε μέ δέομα αιγάγρου Ά -  
φαιρούνται α ί άμοχαί προστιθέμενης ολίγης χισσήρεως (μαλαχόπετοας) σπογ
γίζετε πάντοτε μέ ύφασμα μεταξωτόν.

Σ Υ Ν Τ Α Γ Η
Ζ ω μ ό ς  ν ε ο σ τ ια ό ς .  Μεσοδράσατε σε νερό χι’ άλάτι χομμάτ; από κεφαλήν 

μοσχαριού τό ¿πάνω μέρος χαθαρισμε’νον. "Επειτα κόψατε την εις μιχρά τε
μάχια Ινώσατε αρωμα πετροσελίνου, θύμου, χρομμυδίων με δύω γα - 
οούοαλα εις τά αχρα, δάφνης, μανιταρίων, άπώχου μέρος γοιρομηρίου πολυ 
λεπτοχομμένου, πεπέρεος χα'ι μοσχοχαρύων χοπανισμενον. Βαλετέ το, εχτος 
•ιοϋ άρώυατος. εις βούτυρον άποσύρατε άπό τήν χύτραν χα'ι τηγανίσατε. Έ π -  
αναθέσατέ το όπως τό έχάιιατε τώρα χαΐ προσθέσατε τά αναγχαΐον δια το ρο- 
ΟΓμα νερόν, τά όποϊον θά είναι όπωσοΰν πηχτόν χαί χωρίς ψωμί. ’Αφήσατε να 
βράση δύω ώρας. Προσθέσατε άχόμη, έάν θέλετε, οίνον Μαδέρας χαί ζωμόν.

ΥΙ10ΔΗΜΑΤΟΠΟΙΕΙΟΝ ΤΣΑΜΗ
Ό  γνωστός χαί διεθνή άποχτήσας φήμην διά τήν μοναδιχήν χομψόνητα χαί 

«τερεότητα τών υποδημάτων χ Τσάμης γνωρίζει είς τήν πολυπληθή  πελατείαν 
του ότι χατήρτισεν έν τώ  χαταστήματί του ίδιον χομψότατον διαμέρισμα, 
έπ ιθυμών νά είσαγάγη τήν συνήθειαν τής ¿ν τώ χαταστήματι μεταδασεως τών 
πελατίδων χαί π ιλατώ ν του προς λή ψ ιν  μέτρων

Τούτρ δέ διότι αότ.ς ό ίδιος έπιθυμεΐ νά λαμβάνη τά μέτρα χαί τάς οδη
γία ς τώ ν  πολυπληθών πελατίδων χαί άνταποχρίνηται μετά πάσης έντελείας 
ε!ς τάς διαταγάς αότών Έ«1 τή εόχαιρία ταύτη ό χ. Τσάμης καθιστά γνω 
στόν δτι έλαβε) έσχάτως νέα δέρματα έπ Γαλλίας άπαραμίλλου λεπτοτητος 
χαί στερεότητας, δι’ δ πάσα νέα παραγγελία έσται άληθής τελειότης τής ύπο- 
δη ματοπο ιΐας. ___________

_ Τ 0  Β Ι Μ Α Γ Β Γ Ε Ι Ι  Α Ϊ .  ΒΑ . Σ Κ 0Ρ Α Ε Α Η ~
άπό του προΰεχοΰς Σεπτεμβρίου μεταφέρεται ε ίς  τή ν  μεγά- 
λην κα ί εύάερον ο ίκ ίαν τόϋ κ . Ανδρ. Κοοδέλλα, όδός Ακα
δημ ίας άο. 53. ,

Έ π ίόες γνωότοποιετ δτχ, δυνάμεχ του τελευτα ίου Βασιλι
κού Δ ιατάγματος, όχηματίζεί καί. άνωτέραν τά ξ ιν  πρός άπό- 
κ τη ό ιν  πτυχείου.
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Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ TOT ΧΡΥΣΟΥ
Τ Ο  Μ Υ Σ Τ Η Ρ ΙΟ Ν

 Τόν δόχτορα Διζορμώ ύπό τάς οδηγίας του όποιου τήν ένοσηλεύσαμεν
ή  Ναδίνη χαί έγώ. .

_  Ό Δόχτωο Δεζορμώ Ιτυχε παρών χατά τάς στιγμάς τω ν παραληρημά
των τής Φράνς,' χατά τάς στιγμάς, εννοώ, έχείνας, καθ’ ας ήρνείτο νά άναγνω-
ρίστ\ τή ν  μητέρα τη : ; _

— Βεβαιότατα. Καθ’ δλην τή ν  διάρκειαν της ασθένειας της οέν εχαμνε 
άλλο ή νά έπαναλαμβάνη τήν στερεότυπον φράσιν της, άμα ώ ; έβλεπε τήν 
Ναδίνην πλησιάζουσαν τή ν  κλίνην της ή χαί μόνον υπώπτευεν αυτήν εντός 
τού δωματίου. Φύγε άπ ’ έδώ. Δέν είσαι ή μαμά μου!^

_  Καί τ ί σκέπτεται δι’ δλα αυτά ό Δόχτωρ Δεζορμω
  Kat'  άρνάς μεγάλην ένεποίησαν είς αυτόν έντΰπωσιν οί λόγοι τής μιχράς

χόρτς διότι ώ ; ννωρίζετε χαί γνωρίζω ή Φράνς είναι παιδί πεπροιχισμένον 
μέ χο’σ ιν χαί νοημοσύνην ύπερτέραν τής ήλ ιχ ία ς της, ώ ; έ< τούτου δένηΟ υ- 
νάμεθα νά άποδώσωμεν τήν έπ ιμονήν της είς παιδιχήν ιδιοτροπίαν. Μοι εφανη 
δτι παρετήρει χαί αύτός τή ν  Ναδίνην μετά προσοχής, ά λλ  οτι ολίγον *ατ 
ολίγον α ί άμφιβολία ι του διελύθησαν. . . .  , , ·

_  Καί où τ ί σκέπτεσαι δι’ δλα αυτά ; Διότι ήλθες, υποθέτω, νά μοί ο μ ιλη - 
σης είλ ιχρ ινώς, νά μοί ε ίπ η ; πάσα ; τάς σκέψεις σου

_  Μάλιστα θά σάς είπω τά πάντα χωρίς ουδεν νά παραλειφω.  ̂ _
 ”Α αΙ jtgov t+v αδελφήν μου οΰδεμίαν έσχον περί τής ταυτοτητός της

αμφιβολίαν. Ά λλα  χατόπιν τής ακατανόητου επιμονής τής Φράνς είς το νά 
μή βέλη νά άναγνωρίση αΰτήν ώς μητέρα της, ήρχισα νά τή ν  παρατηρώ χαί 
έγώ  μετά προσοχή. Ή διαγωγή της μοί έφάνη ουδέν παρουσία,ουσα το ύπο
πτον χαθ’ δλα α νεπ ίλη πτο ι. Ό χ ι μόνον ¿νοσήλευσε τή ν  Φράνς μεθ υπομονής, 
γλυ .ύ τη το ς  χαί αύταπαρνήσ,ω ι, τώ ν οποίων μήτηρ μόνον είναι επιδεκτική, 
αλλά χαί είς πάσας τάς μετ’ αυτής »υνδ .αλέξεις, εις ολας τά ; περι του π α 
ρελθόντος βίου μας λεπτομέρειας, τάς όποιας ¿χ στόμα. α -τής ηχούσα επα-

Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Ο Σ  Α Τ Μ Ο Π Λ Ο Ι Α
ΓΡΑΜΜΗ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΓΡΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 

'Ε κ ά σ τ η ν  Π έ μ π τ η ν  κ α τ ά  Ι ο μ ε ρ ο ν  ώ ρ α  12 μ ε σ .
Πειραιά, Χίον, Σμύρνην, Δαρδανέλια, Κωνσταντινούπολιν, Σαμψούντα, Κε-- 

ρασουντα, Τοαπεζοΰντα, Βατούμ.

ΓΡΑΜΜΗ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 
'Ε κ ά σ τ η ν  Π έ μ π τ η ν  κ α τ ά  ΙΒ μ ε ρ ο ν  ώ ρ α  12 μ ε σ .

Πειραιά, Χίον, Σμύρνην, Δαρδανέλια, Κωνσταντινούπολιν.

ΓΡΑΜΜΗ ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ 
‘Ε κ ά β τ η ν  Π α ρ α σ κ ε υ ή ν  ώ ρ α ν  12 μ ε σ . κ α τ ά  Ι ο μ ε ρ ο ν

Πειραια, Μασσαλίαν.
ΓΡΑΜΜΗ ΤΕΡΓΕΣΤΗΣ 

'Ε κ ά σ τ η ν  Π α ρ α σ κ ε υ ή ν  κ α τ ά  Ι ο μ ε ρ ο ν  ώ ρ α  8 π . μ .
Πειραια, Γύθειον, Καλαμάταν, Κατάκωλον, Πάτρας, Κέρκυραν, Τεργέστην, 

ΓΡΑΜΜΗ ΘΗΡΑΣ 
'Ε κ ά σ τ η ν  Π α ρ α σ κ ε υ ή ν  ώ ρ α ν  7 μ .  μ .

Πειραιά, Σύρον, Νάξον, Θήραν.

ΓΡΑΜΜΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
'Ε χ ά σ τ η ν  Τ ρ ίτ η ν  ώ ρ α  8 π . μ .

Πειραιεύς, Γύθειον, Καλαμάταν, Κατάχολον, Ζάκυνθος, Μεσολύγγιον, Π άτραν- 
ΓΡΑΜΜΗ ΙΟΝΙΩΝ 

Έ κ ά σ τ η ν  Ι Ι έ μ π τ η ν  έ κ  Π α τ ρ ώ ν  8 μ .  μ .
Ζάκυνθον, Κ εφαλληνίαν, Κέρκυραν.

ΓΡΑΜΜΗ ΒΩΛΟΓ 
'Ε κ ά σ τ η ν  Π α ρ α σ κ ε υ ή ν  7 μ .  μ .

Πειραιεύς, Λαύριον, Χαλχίς, Λ ίμνη, Ά ταλάντην, Στυλίδχ, 'ίλρεους, Βώλον. 
ΓΡΑΜΜΗ ΒΔΛΟΓ KAT ’ ΕΓΘΕΙΑΝ 
* Ε * ά σ τ η ν  Δ ε υ τ έ ρ α ν  7  μ .  μ .

ΪΙειραιεύς, Λαύριον, Χαλχίς, Σ τυλίς, Ωρεούς, Βόλος.
ΓΡΑΜΜΗ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

’ Ε κ  Π α τ ρ ώ ν  Έ κ ά σ τ η ν  Τ ε τ ά ρ τ η ν  7 π . μ .
Πάτραι, Μεσολόγγιον, Άσταχός, Ίθάχη, Ά γ ια  Μαύρα, Πρέβεζα, Σαλάω - 

Βόνιτσα, Καρβασαράς, Μενίδι, Πρέβεζα, Α γ ία  Μαύρα, Κέρχυρα.
ΓΡΑΜΜΗ ΚΡΗΤΗΣ 

Έ χ Α σ τ η ν  Ι ΐχ ο α σ χ ε υ ή ν  8 π .  μ .
Πειραιεύς, Σίφνος, Μήλος, Χανιά, Ρέθυμνον. Ήράχλειον, Μήλος, Σ ίφνος^ 
05  πλόες έχτελοϋνται διά τών μεγάλων άτμοπλοίων :

Β νζά ττ ιο γ ,  Σ πάρ τη .  Ά θ η γ α ι ,  Ά Μ α τ ία ,  Θράκη, ' Ιων ία ,  ΣάμΜ ,  
ϋεσσα.1 ία , Μ ακεδον ία  "Ηπειρος, Άργο-Ι ίς , Πάρος.

νεϋρον τήν Ναδίνην τής Α βάνας, έχείνην μεθ’ ητ είχον άνατραφή χ α ίή τ ι-  
μόνη ητο είς θέσιν νά γνωρίζη χαί άναφέρη γεγονότα άποχλειστιχώς εμέ άφο- 
ρώντα χαί είς ή μάς μόνον γνωστά.

— Έν τοιαυτη περιπτώσει τό πράγμα έξηγείτα ι εύχολως. Η Φράνς μετα 
δ ι ε τ ή  απουσίαν δέν αναγνωρίζει πλέον τήν μητέρα της, διότι ¿λησμόνησε τά 
χαραχτηριστιχά τοΰ προσώπου τητ. Αυτό είνα ι ολο.
'  Τό πρόσωπον εντούτοις τής S yb il διετήρει αγωνιώδη έχφρασιν.

Ή  Παυλίνα τά παρεττ,ρησε^
  Δέν μοί τά είπες δλα, είπε. Τί συμβαίνει άχόμη ;
  χθές έσχεπτόμην όπως σείς, άπήντησεν ή ,νέα  κόρη, τήν νύχτα όμως

ταύτην χάτι συνέβη', τό όποιον άνέτρεψε τήν το ιαύτην πεποίθησίν μου, μετέ- 
βαλε χαθ’ ολοκληρίαν τάς σκέψεις μου.

_  Ά ς  άχούσωμεν αότό τό όποιον συνέβη. Τ
  χβές τό εσπέρας δ δόχτωυ Δεζορμώ άπεφάνθη δτι ήτο άπόλυτο; ανάγκη

μίαν άχόμη νύχτα νά άγρυπνήση τις παρά τά προσχεφάλαιον τής άσθενοϋς. 
Α μέσω ς 'έποοτάθην έγώ, αλλ ’ ή Ναδίνη μέ τήν χαραχτηρίζουσαν αυτήν απο
φασιστικότητα διεχήρυξεν δτι τό τοιοϋτον ητο αποκλειστικόν αυτής προνο- 
αιον χαί χαθήχρν. Έ μεινε λοιπόν μόνη τήν νύχτα  παρά τή ν  κ λ ίνη ν  τής μ ι
χράς μας άοθενοϋς, χαθ’ δν χρόνον έγώ άφανισμένη έχ τ ή ι χοπώσεως εχοιμω- 
μην έν τή ίδιχή μου' αίφνης έν μέσω τοΰ ϋπνου μου μοί έφάνη δτι ηχούσα
έλαφρόν θόρυβον . . ,

'Γποθέοασα δτι χάτι Ι/τκκτον συνέβαινεν έπήδησα άμεσως χατω τη ς  χ λ ινη ; 
μου. Ά λ λ ’ οποία ύπήρξεν ή Ιχπληξίς μου δτε εΐδον όρθίαν πλησίον της χοι- 
μωμένης Φράνς μίαν Ναδίνην τήν οποίαν οόδ’ έγώ ουδέ σεις ήθέλετε άναγνω- 
ρίσει. Ώ /ρά, άγρία, Φοβερά τήν οψιν, όμοια πρός άγαλμα του εγκλήματος 
ή τού μίσους Ιοριψε 'βλοσυρά βλέμματα έπί τοϋ χοιμωμένου παιδιού, μεθ ο 
έπρόφερε λέξεις^ αιτινες μοί έπροξένησαν φριχίασιν χαθ’ δλον μου τό σώμα.

— Τί εΐπεν ; . , .
— Ά !  χατηραμένη 1 άθλια! ή τις άποποιεΐσαι νά μέ αναγνώρισης, ο^μιουρ- 

γοϋσα μοι τρομερούς κινδύνους.... θά ύποχύψης, τό θέλω ... τό ά π α ιτ ώ ... θά 
τό επ ιτύχ ω ... χαί αν άχόμη πρός τοΰτο έπρεπε νά χαταφύγω  είς τά έσχατα 
μέτρα. Έχτοτε φοβερά άμφιβολία μέ ¿κυρίευσε, μέ χαταβασανι'ζει δέ ή σχεψις

τ ι ή Φράνς έχει ίσως δίκαιον. . , , ,
’Αγνοώ χαί έγώ όποιου είδους παραφροσύνη μέ έχε; καταλαβει απ εκείνης 

της σ τ .να ή ς . Μοί Φαίνεται δτι ή  Ναδίνη, τήν όποιαν εΐδον ένώπιόν μου, σω - 
ματικώς* μόνον είνα ι ή αότπ„ δτι δέ ή ψ υχ ή , τό πνεϋμά της, δ ηθικός δηλ- 
άνθρωπος έχει ύποστή φοβεράν ά>λοίωσιν. ( Ακολουθεί)
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