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¡ευθύνεται ή συντάχτις αυτών Λ 
Κυρία ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΑΡΡΕΝ.

Τά πεμπόμενα ήμΐν χειρό-/ 
γραφα ή δημοσιευόμενα ή μή>

1 ίέν έπιστρέφονται. — Άνυ- 
\ πόγραφα και μή δηλοΰντα/
• την διαμονήν τής ¿ποστελ-<
) λούσης δεν είναι δεχτά. —( 
Πασα αγγελία άφορώσα εις/ 
τάς Κυρίας γίνεται δεκτή.

Αί μεταοάλλο υσαι διευθυν-γ 
σιν όφείλουσι ν’ άποστΑλωσι 

I γραμματόσημον 50 λεπτώνι 
I πρός έχτύπωσιν νέας ταινίας./

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Τί νά άναγινώσχωμεν.—Μια άγνωστος.— Ισαβέλλα Θεοτόκη ΣΤ'. 

— Στήν εορτήν σου. (ΰπι δος Κορωναιου) — ’Απ’ ’Αθηνών εις Σι- 
-χάγον. Ήμερολόγιον έλληνίδος ταξειοιώτιδος. — Γυναικείος Κόσμος.— 
Ή συναυλία των φιλομούσων.Τσάτσος.— ’Αλληλογραφία.— Έπιφυλίς.

Διά, τά άνυπόγραφα δοθρα εϋθύνετα ι ή ΰ υ ν τά κ τ ις  α ύ τ ώ ν
Κυρία ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΑΡΡΕΝ.

ΤΙ ΝΑ ΑΝΑΓΙΝΟΣΚΩΜΕΝ;
Εύχάριστον γεγονός, ή άπάντησις πολλών ταύτοχρόνως κυ

ριών εις τά άρθρίδιόν μας τής παρελθούσης Κυριακής «Τι ά 
ναγινώσχουν αί Έλληνίδες». Σημεϊον τούτο, ότι ήρξατο να γί- 
νηται αισθητή ή μεγάλη αύτη ελλειψις.

Καί όλαι ώς εκ συμφώνου απαντούν : υποδείξατε' μας τί
■πρέπει νά αναγινώσκωμ.εν. Γνωρίσατε μας τους συγχοόνους 
"Ελληνας φιλολόγους, τά φιλολογικά έργα, τά όποια δυνά- 
μεθα νά αναγνώσωμεν τερπόμεναι καί διδασκόμενα! εν ταΰτώ.

θά  τά πράξωμεν ευχαρίστως, διότι φρονοϋμεν, ότι έάν αί 
γυναίκες άρχσουν νά Ινδιαφέρωνται περισσότερον διά την φι
λολογίαν, θά δοθή μεγάλη εις αυτήν ώθησις, θά ένθαρρυνθούν 
οί γράφοντες, θά άναπτυχθή μεταξύ αύτών εύγενής τις άμιλ
λα, θά μελετήσουν, θά κοπιάσουν, θά έργασθούν, καί έντός ό 
λίγου θά άποκτήσωμεν καί ήμεϊς φιλολογίαν σύγχρονον άξιαν 
λ «του.

θά  περιορισθώμεν άποκλειστικώς εις τούς συγχρόνους Έ λ
ληνας συγγραφείς. Φθάνει πλέον ή άρχχιομανία. Αί πλεϊσται 
έξ ήμών ούτε εννοούν καν τήν γλώσσαν τών αρχαίων, ούτε 
δύνανται νά έμβαθύνουν εις τό πνεΰμά των, ώς έπεκράτησεν ή 
μωρά συνήθεια νά τήν διδάσκουν εις τά σχολεία.

Τόσον οί σχολαστικοί διδάσκαλοί μας εννοούν τί θά ειπη φι
λολογία, καί τί σκοπάν έχει ή τών αρχαίων διδασκαλία, ώστε 
μεταχειρίζονται τά θαυμασιώτερα τών αρχαίων φιλολογικών

αριστουργημάτων, ώς πτώματα αχρήστων νεκρών, έπί τών 
οποίων βέβηλος τίθεται ή μάχαιρα τής γραμματικής καί τού 
συντακτικού, πρός άποκλειστικόν διαμελισμάν τών λέξεων καί 
τών γλυκυεπών φράσεων

Τό υψηλόν πνεύμα, τά θεσπε'σια κάλλη, τά μεθυστικόν ά 
ρωμα, ή θαυμασία καλλιέπεια, αί ώραίαι ίδέαι τού συγγρα- 
φέως θεωρούνται, φαίνεται, πράγματα περιττά διά τήν νεο
λαίαν καί ό σχολαστικός διδάσκαλος, όταν τά εννοή, — σπα- 
νίως τούτο — τά κρατεί μόνον δι’ εχυτόν.

Δικαίως λοιπόν δεν έννοούμεν τούς αρχαίους καί είναι μα- 
ταιοπονία— έπί τού παρόντος τουλάχιστον— νά άσχοληθώμεν 
μέ τήν φιλολογίαν των. θά  άσχοληθώμεν άποκλειστικώς με 
τούς συγχρόνους, θά  σάς ειπωμεν πάντοτε έν συνειδήσει: Ά -  
ναγνώσατε αύτόν. Άποφύγετε εκείνον. Έάν καί μόνον εελί- 
δες καλαί υπάρχουν εις εν βιβλίον θά σάς έρίσωμεν τάς σελί
δας αύτάς καί θά σάς άποτρέψωμεν— ιδί̂ ι τάς νεάνιδαο — τής 
άναγνώσεως τού 5,τι νομίζομεν ακατάλληλον. Έχομεν πεθοί- 
θησιν ότι δεν θά άναγνωσθή ποτέ παρά κόρης, ό,τι χαρα- 
χτηρισθή ώς ακατάλληλον. Τά βιβλία, άτινα δεν μάς επιτρέ
πεται νά άναγινώσχωμεν, ομοιάζουν μέ τάς πρός άλλους ά- 
πευθυνομένας έπιστολάς. Και άνοικται έάν κείνται πρό τών 
οφθαλμών μας, βεβαίως δεν τάς άναγινώσκομεν. Κόρη μέ ανα
τροφήν καί καρδίαν δεν κυριεύεται ποτε ΰπό κακοήθους πε- 
ριεργίας.

Ά λλ’ ίνα κάλλιον έννοηθή ό σκοπός τής άναγνώσεως ανάγ
κη νά διαιρέσωμεν τά βιβλία εις καλά καί εις κακά. Έν κα
λόν βιβλίον είναι όργανον έκτελουν ύπό ένθεον εμπνευσιν τάς 
χρμον.χωτέρας τών συναυλιών, χαί δυνάμενον νά έγχύοιρ εις 
τήν μάλλον τεταραγμε'νην ψυχήν, ώς άλλη τού Δαυίδ άρπα, 
βάλσαμον παρηγοριάς καί άνχκουφίσεως, καί μάς έξυψώσν) 
πράς πάν τό μέγ* καί εύγενές. Είναι ό πιστός σύντροφος τών 
ημερών τής μονώσεως, τών ώρών άς διερχόμεθα έν πόνω καί 
Ιν θλίψει..
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Έν κακόν βιβλίον. Ό Δάντης κίς τά πέμπτον άσμα τη? 
Κολάσεως του εκπέμπει τό φρικωδέστερον των αναθεματων 
κατά των διαφθορέων συγγραφέων. G Δάντη? έρωτα, την 
Φραγκίσκαν τί την ώδήγησεν εις τό άν*πανόρθωτον σφαλμα. 
Αύτη διηγείται ότι ή άνάγνωσις διαοήμου τότε μυθιστορημα- 
το; την ώθησεν εις την καταστροφήν τη?, και περαίνει δια 
του χαρακτηριστικωτάτου στίχου, ον ούδεμία μετάφρασι? 
δύναται να άποδώσν) :

«Galeotto fu il libro e chi lo scrisse»
«Κακόηδε? ήτο τό βιβλίον καί ό συγγραφεύς.»

Δια του θαυμασίου τούτου στίχου ό ποιητής στιγματίζει 
άμειλίκτως τόν συγγραφέα επιβλαβών βιβλίων. Είναι ούτο? ό 
μέγα? διαφθορεό? των λαών εϊ? πάσαν χώραν, είς’πάντα και
ρόν. Galeotto είναι ό συγγραφεύς εκείνο?, δστι? tvα κινήση 
την περιέργειαν, ίνα καταστή γνωστό?, ίνα άναγνωσθή, προ- 
καλεϊ σκάνδαλον, δι’ επεισοδίων άνυπάρκτων, διά δραματι
κών σκηνών τερατώδου? ύποθέσεω? καί έκτελέσεω?. GaleotfO 
ό συκοφαντών την τιμήν, ό ΰβρίζων την μεγαλοφυΐαν, ό απο- 
θαρρύνων την αρετήν, ό στιγματίζων την αγνότητα, ό προε- 
τοιμάζων την ψυχήν δ.ά την κακίαν καί τό μϊσο?, ό διαστρέ
φουν την αλήθειαν, ό ύπ* τήν μορφήν αγγέλου ΰποκρύπτων 
έχιδνας.

Ευτυχώ? διά τήν αρτιγενή φιλολογίαν μα?, εάν δεν έχν) 
πολλά? τελειότητα? νά επίδειξη, δεν έχει όμω? καί πολλά? 
κακία?.

« Μ Ι Α  Α Γ Ν Ω Σ Τ Ο Σ »

Α Ν Ν Α  Φ Ι Λ Α Δ Ε Λ Φ Ε Ω Σ
Ά νά  τόν Έλικώνα ακούεται αιθέριον άσμα, άνά τόν γλαυ

κόν ουρανόν τη? ’Αττική? διαχεϊται μολπή γλυκεία, άνά τόν 
ευθαλή ποιητικόν λειμώνα λάμπει λαμπρό? Μαργαρίτη?.

‘Η μελωδία του άσματος μά? καταθέλγει, ή μολπή μα? 
συγκινεϊ, ό Μαργαρίτης’μάς άρωματίζει. Πλήν, διατί ή καρ- 
δία μα? άλγεϊ, καί οί οφθαλμοί μα? πληροΰνται δακρύων ;

Είναι τό άσμα κύκνειον, ή μολπή ώσεΐ πνοή σβεννυμένη? 
άηδόνο?, ό Μαργαρίτη? κλίνει τά λευκά πέταλά του, ή λάμ- 
ψι? του είναι παροδική, στιγμιαία άκτί? ήλίου.

Στοναχή αϊμασσούση? καρδία?, φθόγγοι θρηνούση? άρπη?, 
άφύπνισαν ήμάς τού λήθαργου, καί ή τέω? «"Αγνωστο?» γ ί
νεται ήμίν προσφιλής'Ιή μνήμη τη? μετέχει τή? άθανασία?, 
συγκαταλεγόμενη εν τή σεμνή χορεία τών ερατεινών ποιητοκών 
τή? Έλλάδο? μα?.

“Άννα Φιλαδελφέο'?. — Πρός στιγμήν άφείσκ τάς αιθέριου? 
κοιλάδα? έπέταξεν ή καλλικέλαδο? αηδών έπί τή? ανθόσπαρ
του γή? μα?, ίνα κατακηλήση έν εαρινή μόνη πρωία: τά? ά- 
κοά? μα?, διά τών ήδυμόλπων ασμάτων τη?, ίνα σαγηνεύση 
τά? καρδία? μα? διά τή? γλυκυφθόγγου λύρα? της, ίνα δώση 
πτήσιν εΐ? τά κεκμηκότα πτεράξτής φαντασία? μα?, ίνα μας 
όδηγήση ε!? σφαίρας ωραίας καί θαυμαστά?, εις κόσμου? ιδεα
τού? ήμίν, π ροσιτούς'δ’ εκείνη μόνη.

Ή "Αννα Φιλαδελφέως, κόρη τής ποιητικής τών ’Αθηνών 
ατμόσφαιρας, διδάσκαλον είχε τήν εμπνευσιν τη?, ρυθμόν της 
τούς παλμούς τής καρδία? της' συνομιλούσα καί παίζουσα

μετ’ αΰτών άπετύπωσε δ ι’ ιδιορρύθμου τονου και γλαφυρού 
ύφους τά? διαλέξεις της καί τά μύχια αισθή ματα της. Οι 
στίχοι της άποπνέουν ευφυΐαν λεπτήν·, φιλοσοφίαν ηδεϊαν, 
σκώμμα τερπνόν.

’Ρυάκιον δι αυγές έφερε τά αργυροφανη υδατα του ει? ευανθη 
λειμώνα' έκεϊ; άποκρυσταλλωθέντα άπετέλεσαν τάς πολυχρόους 
καί μυρίπνους στροφάς τής Μούσης της. Νεφύδριον άποσπα- 
σθεν εκ νέφους, καλύπτοντος την φωτοβόλον Σελήνην ενέδυσε 
τά άσματά της διά γλυκυπίκρου μελαγχολίας. Ουδέν τό βε
βιασμένου καί έπιτετηδευμένον εις τάς χαριτωμένα? ποιήσεις 
της. Μάς κάμνει νά θρηνώμεν ίν τοϊς «Αύρας Φθόγγοι?».

» Τραγούδησε^ τραγούδησβ, t ira i χαιρος αχομα,
» ’Ενόσω έχεις χαι φωνήν χαι εχφρασιν στο στόμα... 
»Τραγούδησε, τραγούδησε, ώς το αηδόνι φαΛΑει,
»'Ως τραγουδούν τα κύματα σ ’ ώρα Το περιγιαΛι...

»Τραγούδησε οσον φωνή υπάρχει εις τα στηθη,
»Δεν έχει ο τάφος ασματα* δ τάφος έχει Αηθη.%.
»Τραγού δησε, τραγούδησε είναι χαιρδς αχομα,
»Πριν η πνοή σον... φ&ν ! σβεσθη χαι σε χαΑυψη χωμα.,·

Kocljvi εύθυμωμεν

«*Α.Μην τσακίζω χαι καθυβρίζω
α,ΑΛην σχοτόνω την πτωχή Μονσα,
τεΛος φονσχόνω Συχνά σβρω-Μο9σα»
χ ι5 άχο θυμό, αποκαλώ 1 1

Ή ύπαρξις, ή ζώή, τό διαυγές πνεύμα τής νεαρά? ποιη—
τρία? δίδουσιν ισχυρά τεκμήρια εις ποιον ύψος δύναται νά έ-
ξαρθή ελληνική διάνοια κόρης άνεπτυγμένης, μελετώσης, α— 
γαπώσης καί έχούσης αγνόν τό φρόνημα, άσπιλον τον καρδίαν.

Θρηνούσα αυτήν σεβαστοί γονείς, στοναχάς εκπέμπει στορ
γικός άδελφός, άλλά ποιαν λύπην βαθείαν αισθάνεται πάσα 
ελληνική καρδία διά τήν πρόωρον άπέλευσιν τοιούτου αιθέριου 
πλάσματος ;

Τής ύψιπέτιδος λύρας της τονίζουσα σθεναρώς τάς χορδάς 
ήθελεν άποβή Κόριννα ή Σαπφώ νεωτέρα. Ά λλ’ όχι/ δεν ή- 
θέλησεν εις τόν κευθμώνα τής ζωής νά πλανηθή καί δια τού
το, ώς άηδών, μάς έψαλε μόνον τής πρώτης Μαίου τά κάλ
λη. Ά λ λ ’ όχι ! δεν ήθέλησε τήν βαθείαν τού κόσμου νά φέρη> 
πείραν. ’Αγνή, άφελής παρθένος, μέ 17 άνθηρούς Μαίους η- 
θέλησε προς τήν χαρίεσσαν νά άμιλάται Ηρινναν, καί τάς 
στροφας/τής Λύρας της διά τής ’Ηλακάτης εκείνης νά στρέφ-φ. 
καί έκτυλίσση.

Ημείς ήγνοούμεν τήν διεύλευσιν τοιούτου φαεινού άστέρος 
έπί τού ελληνικού στερεώματος καί εύγνωμονοΰμεν πράς τόν 
καλλίτεχνον συγγραφέα τού Έρμου τού Πραξιτέλους, τόν φι
λόσοφον τού Homme Singe, τόν λιγηράν τών σκαρηφημάτων 
καί πάρεδρον τού έν Γιουργέβψ Συνεδρίου τής Φοιτητικής νΛ- 
λαίας, ποός τόν φιλόστοργου αυτής άδελφόν κ. ’Αλέξανδρον 
Φιλαδελφέα, ού ό πόνος, τό άλγος καί ήστοργή άνέσυρεν έκ 
τής άφανείας κειμήλια καί ίεράν παρακαταθήκην τής αιθέριας 
κόρης καί διά τού άξιολόγου ημερολογίου «Ποικίλη Στοά» 
παρέδωκεν εις τήν άγάπην τών άναγνωστριών της.

Ά τ δ Ι ς
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Ι Σ Α Β Ε Λ Λ Α  Θ Ε Ο Τ Ο Κ Η
ΣΤ'

Τό θειον κάλλος τής Ισαβέλλας άντιτάσσεται ισχυρόν καί 
προ τής άκαταμαχήτου Ιτι τού χρόνου δυνάμεως. Τό φθινό
πωρου τού βίου τής ώραίας καί μεγαλοφυούς Έλληνιδος ομοιά
ζει πρός άνοιξιν, τόσον θαλπερόν καί μυροβόλον καί πλήρες 
άκμής καί σφρίγους είναι. Πάς πόθος της έξεπληρώθη, πάσα 
οιλοδοξία της ίκανοποιήθη. Ό βίος της υπήρξε συνεχής θρίαμ
βος. Δι’ αυτήν ό κόσμος ύπήρξεν άληθής Έδέμ, έν ή άπο- 
λύτως έκυριάρχησε. Μήπως δεν ειδε κλίνοντας προ αυτής τό 
γόνυ τούς έξοχωτέρους τών χρόνων της σοφούς ! Μήπως δ,τι 
μέγα καί εξοχον άνέδειξεν ή τέχνη, 5,τι έδόξασεν αυτήν τήν 
άνθρωπότητα δεν άπέτινε πρός τήν Έλληνίδα γ'όησσαν τόν 
φόρον τής λατρείας καί τού θαυμασμού του ! Μήπως τού Καν- 
νόβα ή σμίλη, καί τού Βύρωνος ό κάλαμος, καί τού Ούγου 
Φοσκόλου ή καρδία, καί τού Πιντεμόντε ό νους δεν ήσαν εις τήν 
διάθεσιν τής ’Ισαβέλλας! Καί δεν ήτο αυτή ό ενωτικό? κρίκος 
τών μεγαλοφυών καί έξοχων εκείνων προσωπικοτήτων, ώς ητο 
έν πολλοί? τό έλατήριδν τών εύγενεστέρων ιδεών, τών θαυμα- 
σιωτέρων ίσως τούτων δημιουργημάτων.

Ά,ρα τήν “Ηβην του καί τήν ώραίαν Ελένην του, τά δύω 
ταΰτα καλλιτεχνικά άριστουργήματα, άτινκ ίνα προσφέρη 
πρός τήν ’Ισαβέλλαν ό Καννόβας έδημιούργησε καί έπεξειρ- 
γάσθη, θά ήσαν τοιαύτης θαυμασίας τελειότητος, έάν ό καλ- 
λ,ιτεχνίσας δεν ένεπνέετο ύπό τού εύγενοΰς πόθου νά καταστήσν) 
■τά έργα του άντάξιατοΰ κάλλους έκείνης, δι’ ήν προωρίζοντο ! 
Καί άρα οι πρός τήν ώραίαν αυτήν ’Ελένην στίχοι τού Βύ
ρωνος θά ήσαν τόσον θαυμασίως γλαφυροί, καλλιεπείς καί λα
ξευτοί, έάν παρά τό μάρμαρον ή ώραίκ καί ευφυής τής ’Ισα
βέλλας μορφή δεν έθέρμαινε τόν νοΰν καί τήν καρδίαν τού με- 
γ'άλου ποιητοΰ!

Μετά πόσης άβρότητος, μετά πόσης χάριτος παρουσιάζει 
αύτη τόν μέγαν ποιητήν πράς τόν μέγαν γλύπτην, δΓ έπιστο- 
λής, ής τό ύφος είναι άπκράμιλλον. «Πόσον θά ήμην ευτυ 
χής, γράφει πράς τόν Καννόβαν, ear ήδυνάμην r á  άντιχατα- 
στήσω tit’ εμού τήν επιστολήν ¡ ιου αυτήν χαι σας παρου
σιάσω έγώ αυτοπροσώπως, z'or λόρδον Βύρωνα, ζοΰ όποιου 
τό ονομα άντισταθμίζει πρός έπαινον; Μετά πόσης τέρψεως 
δεν θά εβλεπον όνο ένθεους έργάτας δύω άδελγών τεχνώ ν, 
συ> αντωμένους χαι άμο\όαίως. θαυμαζομένους, μέ τά βαθέα 
έχεΐνα συναισθήματα,τά όποια ίσχνριύς δύναται νά αίσθανθή 
μόνον ό έν τή ψυχή έγχλείων τόν θειον του χαλοΰ χαι τε 
λείου σπινθήρα; Ε ις τό ένδοξον όνομα τοΰ Βύρωνος χαι εις 
τόν θαυμασμόν, δν προχαλοϋν άναγινωσχόμενα τά Hp-¡a 
εκείνου, προσθέτω ότι ε ΐνα ι γλυχύς, θεΐχτιχός χαι επαγωγός 
έν τή συνδιαλέγει, ήν συνεχέστατα εσχον τήν ευτυχίαν νά  
άπολαύσω, χαι χαθ' ήν τό όνομα τον Καννόθα συνεχώς μετά 
θαυμασμού άνεγέρετο, ενώπιον πάντοτε τής 'Ελένης του. 
'Ω,ραίους στίχους εγραψεν ήδη ούτος υπέρ τής ώραίας Έ λ -  
ληνίδος, ήν ό Καννόβας τελειοτέραν χαί από τόν "Ομηρον 
αυτόν έιραντάσθη χαί άπειχόνισεν».

Ό Βύρων ύπήρξεν είς τών ένθουσιωδεστέρων θαυμαστών 
τής Θεοτόκη, ήν άπεκάλει Στάελ τής Βενετίας.

Εις τά θαυμάσεα τού Καννόβα^έργα οφείλει η ’Ισαβέλλα 
τήν έν τή οίκί:« της έπίσκεψιν’τοΰ αύτοκράτορος τής Αυστρίας 
Φραγκίσκου Α' κατά τά 1815, έποχήν καθ’ ήν ούτος κύριος 
ήδη τής Ένετίκς έπεσκέπτετο μ ε τ ά  τής συζύγου του τήν πρά ο
λίγου έτι θαλασσοκράτειραν τού κόσμου.Τόσον δ ουτος κατεθελ- 
χθη έκτης μεγαλοφυίας καί τοΰ κάλλους τής έξοχου Ελλη- 
νιδος, καί τόσην ή κχθ’̂ όλην τήν Εύρώτην^φήμη της τψ ένε- 
ποίησεν έντύπωσιν, ώστε κατά την αυτήν τής επισκεψεώς του 
ήμέραν τή άπένειμε τό παράσημον τού̂  Ενάστρου Σταυρού 
Croce Stellata.

Ή Ίσαβέλλα| έδρεψε τήν νέαν ταύτην τής δόξης δάφνην 
μεθ’ όσης άφελοΰς μετριοφροσύνης έδέχετο πάσαν τής τύχης 
εύνοιαν. Τι ήτο είς θνητός αύτοκράτωρ πρό τών ποδών έκεί
νης, ήν τόσοι άνδρες άθάνατοι άπεθχνάτισχν ; Εις τάς χρυ
σά? τοΰ βιβλίου τής ζωής της σελίδας, προσετέθη έν στέμμα 
έπί ενός θρόνου. "Εστρεψε ταχέως τήν σελίδα ταύτην, ίνα εις 
τήν άιαέσως έπομένην άναγράψνι τό όνομα τοΰ Chateaubriand 
τού άθκνάτου συγγραφέως τών Μαρτύρων τον Χριστιανισμού, 
δστις κατά τήν είς Βενετίαν διαμονήν του έπεσκέπτετο τακτε- 
κώς τάς αίθούσας τής Θεοτόκη, συναντών ένταΰθα τούς έξο— 
χοτέρους τού κόσμου άνδρας καί τάς εύφυεστέρας καί ώραιο- 
τέρας γυναίκας.

Ό Walter Scott ήτο ό]ύστατος τών ξένων περιφανών άν- 
δρών ό έπισκεφθείς τάς αίθούσας τής Ίσχβ έλλας, τέσσαοα 
μόλις πρό τού θανάτου της έτη. Ό χειμών τού βιου βαρύς 
ήδη καί άδυσώπητος περιέφερε ̂ τήν παγεράν πνοήν του είς τά 
άλαβάστρινα στήθη καί τήν νέαν έτι καρδίαν τής περικαλούς 
Έλληνίδος. Ή ώραίκ κεφαλή της περιεστέφετο διά τοΰ άρ- 
γυροΰ διαδήματος, τού όποιου έκαστος βόστρυχος καί άνά- 
μνησιν δόξης ή θριάμβου περιέκλειεν.

Ό θάνατος έν τούτοις δεν έσεβάσθη έκείνην , δι’ ήν ή ζωή 
μόνον ρόδα καί δάφνας είχεν. Ό θάνατος έν συνοδεία φρικω- 
δών άλγηδόνων, κατέρριψε διά τής ψυχράς καί οστεώδους χει— 
ρός του τό μυροβόλον καί θαλερόν τής ζωής της δένδρον.

Οί δύο ετεροθαλείς 'υιοί της, τούς όποιους ό«κοινός πόνος 
καί ή οδύνη ήνωσε παρα το προσκεφαλαιόν της κατα τας τε
λευταίας τού βίου της στιγμάς, νυχθημερόν μετ’ αυτής άγω- 
νιώντες άντέταξαν εις τόν θάνατον, πάν δ,τι τό φίλτρον και 
ή στοργ·ή πράς τοιαύτην μητέρα δύναται νά άντιτάξγι·

Ή Βενετία, ή ’Ιταλία ολόκληρος συνηγωνία μετ’ αΰτών. 
Ή άρχιδούκισσα ’Ελισάβετ τής Αυστρίας τήν έπεσκέπτετο 
τακτικώς κατά τάς τελευταίας έναγωνίους τής ζωής της ή- 
μέρας. Ούτω ή τύχη τή παοέσχε τήν ύστάτην παοαμύθιαν 
νά αίσθανθή ζώσα έτι τό πένθος καί|τήν λύπην τής ’Ιταλίας 
όλης έπί τή έπικειμένη τοΰ^θανάτου της συμφορά.

Ά λ λ ’ ένφ ή ’Ισαβέλλα έπώλαιεν έπί τής κλίνης τηςτόν ύστα
τον τής ζωής άγώνα, άνά τάς αίθαρίας τοΰ άπειρου έκτάσεις, 
ένθα αί ψυχαί τών έκλεκτών τής γης άποδημούσι, μεγάλαι 
έτελοΰντο έορτής καί πανηγύρεως προπαρασκευαί.

Αί ψυχαί τού Καννόβα, τού Cesarotti, τού Pindemonte, 
καί τού Φωσκόλου, αί άνά τά ουράνια δώματα σελαγίζουσαι, 
καί τήν γήν άπά τοΰ ύψους των κκταυγάζουσα ι,αΐ άδελφαί αύ- 
ται τής Ισαβέλλας ψυχαί, αί έπί τής γής τόν αύτόν τοΰ κα
λού άγώνα μετ’ αυτής άγωνισθείσχι παρασκεύαζαν αύτή θρό
νον άθανασίας έν τφ μέσψ αύτών, είς τόν τόπον εκείνον τής 
αίωνιότητος, ένθα ολίγοι μόνον καί έκλεκτοί, παρά τούς πό-
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δας τοΰ Ύψίστου, άνά την άτελεύτητον των αιώνων διάρ
κεια ν ζώσιν αιώνιοι χαί αθάνατοι, ώς αυτός ό Θεός.

Καί το ευφάνταστον της ’Ισαβέλλας πνεύμα άναισθητοΰν 
προς πάντα πόνον, προς πάσαν τοΰ σώματος οδύνην, διαβλέ
πει κατά την ΰπερτάτην εκείνην στιγμήν τάς ύπέρ την κλίνην 
της πτερυγιζούσας ψυχάς των φίλων της. Καί οί υίοί της έκ
θαμβοι την άκούουσιν όνομάζουσαν ένα έκαστον τούτων καί έ- 
πιχαρίτως τον λόγον προς αυτούς άποτείνουσαν, 'Η ’Ισαβέλ
λα ύπερεβδομηχοντοΰτις ήδη άπεχωρίζετο της ζωής, ίνα άπο · 
δοθή εις την ’Αθανασίαν.

Ή Τέχνη καί ή Ποίησις, αΐ δύο αύται θεότητες έρρανεν 
μέ θαλερά καί ήδύπνοα άνθη τό νεκρόν σώμα της Έλληνίδος, 
ητις έν τή ξένν) έχείνν) χώριγ άντεπροσώπευσεν ό,τι μέγα καί 
ύπέροχον εϊχεν αείποτε νά έπιδείξνι τό έθνος μας: Πνεύμα
χαι KdJJ.cc.

Σ Τ Α  Γ Ε Ν Ε Θ Λ Ι Α  Σ Ο Υ

"Αν ήτο τώρα ανοιξις π 'ά νθο υς παντού σχορπίζη 
Αν ήτανε πρωτομαγιά που στά χρυσά μαλλιά  της 
τό ριΰρο καί ή ευωδιά τόσο μοσχομυρίζει, 
που αθυμςς αισθάνεται τά τόσα θέλγητρά της, 
θ ά  έτρεχα στα λούλουδα, στά ρόδα, στής μνρτιαΐς της 
γ ιά  νά διαλέξω μόνη μιά Απ' τής τόσαις εύμορφιαϊς της 
νά  πλέξω  ένα στέφανο λευκό σάν τη ψυχή σου !
"Αχ, πέ μου, ή πρωτομαγιά δεν είνα ι αδελφή σου;

'Α π’ δλα τά λουλούδια της χρΐνα ήθελα κόψει
γ ια τ ί σου μοιάζουν στη ψυχή ! . . έχεις αυτών την δψι I
με ρόδα θά έστόλιζα τά καστανά μαλλιά  σου. . .
γ ιά  νά ανξήση πειό πολύ ή τόση ενμορφιά σου . . .
Μά τώρα ενώ ’πήγαινα μέ μιά χρυοή ελπίδα 
νά  βρω δροσάτα λούλουδα . . . .  οντε μυοσωτίδα 
δέν είχανε οί κάμποι μας, τής νήσου μας οί χήποι ! !
"Αχ, έλα, Μ άϊ γρήγορα... γ ια τ ' ή χαρά μάς λείπει ! . . .

Σου στέλλω λοιπόν, φίλη μου, μ ία εύχή μεγάλη  
μία  εύχή ειλικρινή που β γα ίν ’ απ' τη καρ>διά μου,
*τής ευτυχίας ό άνθός πλησίον σθ\> νά θάλλτχ η 
αύτο ε ιια ι ό πόθος μου χαϊ ή γλυχειά χαρά μου.
Κ ι' όπως τό γλυχοχάραγμα που έχει τόσα κάλλη 
έτσι ή κάθε μέρα σου ώραία νά προθάλλη, 
νά ζήσης οσους έζησεν ό Μαθουσάλας χρόνους 
χωρίς νά χλαΐς χαι νά θρηνής γιά  λύπαις χα\ γ ι χ πόνους. 
Ν οέμβριος 1893 Ε υ ά γ γ ε λ έ *  Γ ο ρ ω ν α έ ο υ .

ΑΠ’ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣ ΣΙΚΑΓΟΝ

ΗΜΕΡΟΑΟΓΙΟΗ ΕλλΗΜΟΣ ΤΑΞΕΙΑΙΔΤΙΑΟΣ
ΚΓ'.

Ήτο μεσημβρία ηδη καί όμως δέν είχον εννοήσει πώς διέρ- 
ρευσαν αϊ δύο έκιϊναι ώραι, άνά τά ευεργετικά άσυλα καί 
σπουδαστήρια καί παιδοτροφεΐα. Ή ψυχή, ή καρδιά, ή φαν

τασία μου είχον τόσον απολαύσει, τόσον χορτάσει, ώστε δέν 
ήσθανόμην την ανάγκην άλλης τροφής.

Ά λλ ’ αί συνοδοί μου δέν έσκέπτοντο-όπως έγώ. Έκεϊναι 
χωρίζουν εντελώς τάς άνάγκας χαί ικανοποιήσεις του σώμα
τος καί του πνεύματος. Σέβονται άμφοτέρας καί δέν επιτρέ
πουν άλλ’ ούτε εννοούν, ότι αί μέν έχουν περισσότερα δικαιώ
ματα τών δέ έπί τής προσοχής των. Άδιάφορον εάν εύρισκό- 
μεθα εις τούς αντίποδας τής οικίας μας καί άπητείτο ώρα 
όλη, ίνα μεταβώμεν εις τήν οικίαν μας. θά  προγευματίσωμεν 
καί έπα\έλθωμεν, μοί είπεν ή κ. Coonley καί τήν ήκολούθησα 
χωρίς τήν έλαχίστην άντίρρησιν.

Έγώ έν τούτοις, ή οποία δέν ανήκω ποσώς εις τήν πραγ
ματικήν τοΰ αιώνος σχολήν, ή οποία, όταν μέ άπασχολή ιδέα 
τις, ή αισθάνομαι έν τή ψυχή μου νέα αισθήματα συγκινήσε- 
ως, εντρυφώ εις αυτά, τά θωπεύω, τά απολαμβάνω, ή όποία. 
προσκολλώμαι εις τάς ιδέας καί τά αίσθήματά μου μέ όλην 
τήν δύναμιν τής ψυχής μου, μέ όλην τήν έντασιν του νοΰ 
μου, προεγευμάτισα τήνήμέραν εκείνην χωρίς νά εννοήσω ούτε 
πώς, ούτε πότε, ούτε μέ τί.

Καί εάν ό σύζυγός μου δέν μοί έφερεν εις τά χείλη τον 
συνήθη νευρικόν λυγμόν, τόν καταλαμβάνοντά με άνά παν 
γεΰμα καί πρόγευμα καί τόν κακώς συγκρατοΰντα τόν πόθον- 
μου του νά γελάσω, θά έλησμόνουν ίσως ότι εύρίσκομαι εις 
τήν τράπεζαν. Ά λ λ ’ ευτυχώς ό άρτος ήτο σήμερον, ώς καί 
πάντοτε, ώς οστια λεπτός καί διαφανής, τρία έν όλψ ή τέσ- 
σαρα τεμάχια έντός ύαλίνου πινακίου. Καί έκεϊνος έλαβε σή
μερον ώς καί πάντοτε έν τοιοΰτο, τό ΰψωσεν έπίτηδες πρό· 
τών οφθαλμών μ®;, μοί είπεν ελληνιστί ότι μέ βλέπει διά τής 
δστιας αυτής τής τρυπητής, έδίπλωσε τήν φέταν πρώτον 
εις δύο καί έπειτα εις τέσσαρα τεμάχια, τήν έφερεν εις 
τό στόμα καί μετ’ άπολαύσεως, μεθ’ ήδονής άνηχούστου, 
γλυκομασσών, έντρυφών εις τό μάσημά του, ίνα περισσοτέραν 
ώραν αίσθάνηται τήν γεΰσιν του άρτου, τόν κατέπιεν. ’Έπειτα, 
στενάζων καί περίλυπος άτενίζων τά πλήρη γεωμήλων πινά
κια προσέθεσεν, ελληνιστί πάντοτε: δέν ήτο δυνατόν ό Χρι
στός νά μεταβάλλϊ) ταϊς πατάταις καί τά πλακούντια εις 
άρτον.

Ήτο μαρτύριον καθημερινόν δι’ έμέ τήν νευρικήν, δι’ έμέ 
τήν γελώσαν μεθ’ όσης ευκολίας χαί κλαίω, δι’ έμέ τήν άδυ— 
νατοΰσαν νά κρατηθώ, όταν έξολισθήσω εις τόν κατήφορον τοΰ- 
νευρικού γέλωτος, ήτο άληθές μαρτύριον ή ιστορία αυτή τού- 
άρτου. Οί ’Αμερικανοί δέν τρώγουν σχεδόν ψωμί. Ή μάλλον 
τρώγουν πολύ ολίγον. Εις τήν τράπεζαν των παρατίθεντατ 
τέσσαρα έως πέντε τεμάχια λεπτά, μικρά, κομψά άρτου δι’ 
οκτώ ή έννέα συνδαιτημόνας. Φαντάσθητε ίνα Έλληνα ψω
μοφάγον, συνειθισμένον νά άρτύνι καλώς, γενναίως, πλουσιο- 
παρόχως τήν τροφήν του μέ άρτον. Φαντάσθητέ τον επίμονον 
εις τάς συνήθειας του καί ιδία τάς διαιτητικάς, μεμψιμοιροΰν- 
τα καί έπαναλαμβάνοντα τάς διαμαρτυρήσεις του, έφ’ όσον δέν 
έπανευρίσκει τό πρώην καθεστώς καί χαταδεδικασμένον νά 
στερήται τό πολύτιμον τούτο προσφάγιον έπί ήμέρας ήδη κατά 
σειράν, κατ’ έπανάληψιν. Οΰτω έχετε τήν εικόνα τής άπελ- 
πισίας, τοΰ πείσματος, τής άπογοητεύσεως, ήτις μέ γλυχύπι- 
κρον μειδίαμα καί με βεβιασμένην φαινομενικήν ευθυμίαν εϊ- 
κονίζετο έπί τοΰ προσώπου του συντρόφου μου. Έγώ έγέλων 
πάντοτε, έσυνείθισα νά τρώγω γεώμηλα άντί άρτου, ώς έσυ-
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νείθισα άλλως όλα τά φαγητά καί τά ροφήματα τών ’Αμε
ρικανών, τά όποια εύρισκον έξοχα.

Μετά τό γεύμα μας διηυθύνθημεν καί πάλιν εις το πτωχόν 
τής πόλεως τμήμα. Τώρα μόνον παρετήρησα ότι αί οικίαι 
έδώ είναι πενιχρώτεραι, ότι αί άδοί είναι κάπως παρημελημέ- 
ναι, ότι τά καταστήματα καί τά διάφορα έμπορεΐα είναι πτω
χά, μέ ευτελή χαί τής πρώτης άνάγκης είδη, χωρίς τάς πλού
σιας υαλόφρακτους προθήκας καί τά λεπτεπίλεπτα τής τέχνης 
αντικείμενα, τά προωρισμένα τόσας νά κοσμήσωσι γυναικείας 
καλλονάς.

Α ί π τω ^ α ι κ α ι  ο ί π τω χ ο ί

Ή πτωχία έδώ, ώς καί εις όλατά σημεία τού κόσμου, είναι 
ή αΰτή. Διαιτάται εις τρώγλας κατά τό πλεΐστον άκαθάρτους, 
άποπνέει τόν δυσώδη άέρα τής άθλιότητος τοΰ σώματος,ένίοτε 
δέ καί τής ψυχής, ήν διχαιολογεϊ ή άπογοήτευσις, ή οδύνη καί 
ή μαύρη άπόγνωσις.

Οί πτωχοί τοΰ Σικάγου, ίσως δέ καί τών πλείστων ’Αμερι
κανικών πόλεων, είναι κατά τό εν μόνον δέκατον ’Αμερικανοί, 
καί κατά τά εννέα δέκατα ξένοι Ανήκουν εις όλους τούς λαούς, 
εις όλας τάς φυλάς, εις όλας τάς έθνικότητας. Είναι οί άπό- 
κληροι, οί παρίαι τοΰ Παλαιοΰ Κόσμου, οί διασχίσαντες τούς 
ωκεανούς, οί έγκαταλείψαντες πατρίδα, συγγενείς, φίλους μέ 
τήν ελπίδα έξασφαλίσεως τής ζωής των έδώ, εις τόν Νέον 
Κόσμον, ον φαντάζονται έστρωμμένον, κεκαλυμμενον μέ πλά
κας χρυσού καί πολυτίμων λίθων, ούς, δέν έχουν παρά μόνον 
νά θελήσουν νά συλλέξουν διά νά γίνουν πλούσιοι.

Κάθε τέταρτον τής πόλεως έχει ούτω καί τήν συνοικίαν 
τών πτωχών της, έν ή άπαντα τά φιλανθρωπικά άσυλα καί 
νοσοκομεία, πρόχειρα, άμέσως, εις άπόστασιν ολίγων βημά
των, άπό τής καλύβης χαί τής τρώγλης, ήν ή άθλιότης σφρα
γίζει μέ τήν μαύρην τής άτελπισίας σφραγίδα.

Τά κτίρια τών ’Ασύλων τούτων δέν είναι ούτε έκ στιλπνοΰ 
μαρμάρου, ούτε έκ πολυτίμων ξύλων, άλλ’ ούτε περιβάλλον
ται άπό παραδείσους καί κιγκλιδωτά πολυτελή προαύλια, ώς τά 
ήμέτερα. Δέν δαπανώνται έχει εκατομμύρια διά τήν οικοδο
μήν, ίνα εις φιλόδοξος, κοΰφος καί οίηματίας θυσιάζων τόν 
σκοπόν τής φιλανθρωπίας εις τήν έπίδειξιν, έχν) τήν εύχαρί- 
στησιν νά βλεπνι τό όνομά του χρυσοίς γράμμασι γεγραμμένον 
έπί τής μετώπης μεγαλοπρεπούς μεγάρου. Δέν άποτελοΰν έκεϊ 
τά φιλανθρωπικά καταστήματα τήν μεγαλειτέραν καί ύψίστην 
ειρωνείαν τής τύχης τών δυστυχών ούς φιλοξενοΰν.

Ό έξερχόμενος έξ αύτών δέν είναι δυστυχέστερος τής ήμέ 
ρας, καθ’ ήν είσήλθε, συγκρίνων τό πτωχικόν του πρός τάς 
άπεράντους αίθούσας χαί τούς μεγαλοπρεπείς διαδοδρόμους, 
καί τάς μετ’άναγλύφων θύρας καί τά μεγαλοπρεπή άγάλματα. 
Ή φιλανθρωπία έκεί έννοεϊται καί έξασκείται ύπό τήν κυρίαν 
τής λέξεως σημασίαν.

Τά διά τούς πτωχούς άσυλα είνε άπλά, πτωχού έξωτερικοΰ 
οικήματα, ιδρυόμενα άπειροπληθή καί ίκανοποιοΰντα πάσαν τών 
δυστυχών άνάγκην.Δέν ομοιάζουν ούτε άνάκτορα,ούτε έπαύλεις, 
ούτε στρατώνας. Μικρά καί πολλά ιδρύματα εις πάν τμήμα, 
εις πάσαν σχεδόν γωνίαν τής πτωχικής συνοικίας άνά’έν. Ούτω 
καί ή διοίκησις παρά τών κυριών άποβαίνει εύχερεστέρα, καί 
πολλαί κυρίαι ταύτοχρόνως ένδιαφέρονται καί έργάζονται, καί ή

υπηρεσία διεξάγεται ευκόλως, καί ό άήρ ώς έκ τοΰ άραιοτέ- 
ρου συνοικισμού είναι καθαρός, καί τά άσυλα δέν μεταβάλλον
ται εις εστίας μολυσμάτων, καί οί πτωχοί διαιτώνται tic οι
κήματα ανάλογα πρός τήν θέσιν των.

Ρίψατε τώρα καί εν βλέμμα πρός τά ίδικά μας. Εύρισκον— 
ται εις τάς κεντρικωτέρας καί πλουσιωτέρας συνοικίας τής πό
λεως, έχουν έξωτερικόν άνακτόρων—όχι βεβαίως ώς τό τοΰ 
βασιλέως μας, τό όποιον ώς έκ τής άκοσμου άρχιτεκτονικής 
καί τής εξωτερικής έντελοΰς πενιχρότητος ήδύνατο νά έκλη- 
φθή ώς πτωχοκομείον. — Είναι μεγάλα, άπέραντα καί έχουν 
ερμητικώς κλειστάς τάς θύρας των εις πάντα, όστις δέν έχει 
συστατικά ίσχυόντων. Οί έν αύτοίς διαιτώμενοι άριθμοΰνται 
έπί τών δακτύλων, διότι ό αοίδιμος ιδρυτής ¿δαπάνησε τό 
έκατομμύριόν του εις τήν πολυτελή οικοδομήν, άλλά δέν έμει 
ναν χρήματα διά τήν συντήρησιν τών δυστυχών. Οΰτω οί 
παρ’ ήμϊν τής τύχης άπόκληροι έλεοΰνται καί άνακουφίζον- 
ται θαυμάζοντες έξωθεν τά διά τήν φιλανθρωπίαν προωρι- 
σμένα μέγαρα.

Το νοσοκομείον.

Διά τό Νοσοκομείον τοΰ τμήματος, ήτο ή πρώτη μας μετα
μεσημβρινή έπίσκεψις. Ήσαν μικραί οίκοδομαί τριόροφοι—ση- 
μειωτέον ότι αί συνήθεις τοΰ Σικάγου οίκοδομαί έχουσιν άπό 
δέκα έως δέκα πέντε καί εϊχοσιν όροφάς—χωριζόμεναι ή μία 
άπό τήν άλλην διά μικράς αυλής. Εις Ικάστην έκ τών οροφών 
ύπήρχον εξ— όκτώ μεγάλα δωμάτια, περιλαμβάνοντα άνά 
τρεις—τέσσαρας άσθενείς έκαστον. Τούτων οί δύο εν άναρρώ- 
σει πάντοτε καί οί άλλοι δύο κλινήρεις. Οί υγιέστεροι περιφε
ρόμενοι έντός τοΰ δωματίου παρέχουν μικράς υπηρεσίας εις 
τούς άλλους, καί οΰτω δι’ έκαστον πάτωμα άρκεϊ μία καί μόνη 
νοσοκόμος. Αί νόσοι είναι διηρημέναι, καί εις έκαστον οίκημα 
νοσηλεύονται έκάστοτε όλοι οί ύπό' τής αύτής νόσου προσβε
βλημένοι. Οΰτω ούδείς κίνδυνος μολύσματος, ή μιταδόσεως. 
Τά παιδια καί οί έφηβοι εις ίδιον οίκημα. Αί γυνάίχες έπίσης 
εις ίδιον. Δι’ αΰτάς ώς καί διά τά παιδίκ γυναίκες ιατροί, 
φαρμακοποιοί, χειροΰργοι, ιερείς, νοσοκόμοι καί ύπηρέτριαι. 
Αί διευθύντριαι τών νοσοκομείων ιατροί. Διαιτώνται έν αύ
τοίς. Τάξις, καθαριότης, ήσυχία παντοΰ. Αί κυρίαι τής έπι- 
τροπής άκάματοι, άνεξάντλητοι, πρόθυμοι πάντοτε, γλυκείαι, 
προσηνείς πρός τούς πάσχοντας.

Ήρώτησα έάν πάντα τά νοσοκομεία ήσαν οΰτω διοργανω- 
μένα. ’ Οχι, μοί άπήντησαν καί έτειναν πρό έμοΰ μέγαν άν- 
τλαντα, εις τόν όποιον άπεικονίζοντο όλα τά νοσοκομεία τής 
πόλεως. Ήσαν άναρίθμητα. Μεταξύ όλων καί δύω ή τρεις 
μεγάλαι οίκοδομαί· τό νοσοκομείον τοΰ Άγίον Λουκά, όπερ 
είναι καί τό μέγιστον τοΰ Σικάγου, νοσηλεύει 4373 άσθενείς 
καί έχει έτήσιον προϋπολογισμόν 470,614 δολάρια. Τό Πρε
σβυτεριανόν, μέγα έπίσης νοσοκομείον, περίλαμβάνον 2075 
κλίνας μέ προϋπολογισμόν 78,598 δολλάρια. Τό νοσοκομείον 
τοΰ Ελέους (Mercy) περιλαμβάνει 1700 κλίνας καί μέ προϋ
πολογισμόν 42,761 δολ. Τό τών γυναικών και παίδων νοσο- 
μείον τής πόλεως μέ 1600 κλίνας καί μέ προϋπολογισμόν 
20,000 δολ. καί τό τοΰ Michel Reese μέ 1050 κλίνας. Τά 
πέντα ταΰτα είναε τά μέγιστα τών έν Σικάγω νοσοκομείων, 
τά λοιπά άνερχόμενα εις πολλάς δεκάδας έχουσι άριθμόν χλι-
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νων άπό 1000 καί κάτω. Όλα ΐφορεύονται ύπό ίπιτροπών 
4χ κυριών, καί ίξιλί'γχονται υπό χυριών αντιπροσώπων τοϋ 
§χρ.ου. ’Εδώ τουλάχιστον οί πτωχοί δυνανται να άτθενοϋν 
χωρίς νά διατρέχουν τόν κίνδυνον να άποθάνουν ελλείψει ια
τρού, νοσηλείας καί φαρριάκων. Πλην τών νοσοκομείων τού
των υπάρχουν εις διαφόρους έξοχάς τά εξυγιαντικά άσυλα, 
ενθα οδηγούνται προς άνάρρωσιν οί εκ σοβαρών καί μακρών 
νόσων άναρρωνύοντες. Τί ευτυχείς πτωχοί, τί ευτυχείς άσθε- 
νεϊς, καί πόσον δικαίως οί παντός λαοϋ καί έθνους άτόκληροι 
καταφεύγουν εδώ, με την ελπίδα νά άποθάνουν τουλάχιστον 
επί κλίνης, νοσηλευόμενοι ύπό γυναικών, αί όποϊαι τόσον κα
λώς εννοούν καί έξασκοϋν την φιλανθρωπίαν.

 ♦ --------

Γ Υ Ν Α Ι Κ Ε Ι Ο Σ  Κ Ο Σ Μ Ο Σ

Κατά τήν εποχήν ταύτην τού έτους τά πλεϊστα τών φορεμάτων 
είναι έτοιμα. Οί περί τί>ν συρμόν λοιπόν ασχολούνται μάλλον εις τα 
συμπληρωματικά καί κομψοτεχνικά εξαρτήματα τής γυναικείας άμφιέ- 
«εως. Τά κοσμήματα κατέχουσι κατά τό έτος τοϋτο τήν πρώτην 0έ- 
σιν. Τάσον πολύ είναι τ»0 συρμού, ώστε φανατικαί τινες οπαδοί τών 
ψελλίων άπετόλμησαν νά έπαναφέρωσι και τα μακρα ετι και αηΒή 
έκεϊνα ψέλλια, ατινα άπετέλουν τ» σπουΒαιάτερον τών μητέρων μας 
κόσμημα.

Μεταξύ όλων τών πολυτίμων λίθων, οί μαργαρίτα! κατέχουν την 
πρώτην θεσιν εις τήν ήμερησίαν τού συρμού Βιάταξιν. Όσαι έχετε 
μαργαριτάρια τής μάμμης ή τής μητρός σας, θέαατέ τα εις ενέργειαν. 
Φέρονται εις πολλάς κλωετάς περί τόν λαιμόν, συγκρατοόμενα ενίοτε 
διά πόρπης έξ άΒαμάντων. "Αλλαι τά προσαρμόζουν έπί χρωματιστ·8 
βελούδου, έν άρμονία μετά τής χροιάς τής κόμης των. Κεντώσιν έπι- 
σης οιά μαργαριτών, άκανονίατως έσκαρπισμένων ή καί Βια λίθων πο
λυτίμων τά στήθη τών περικορμίων.

Τά κτενίσματα επίσης μετεβλήθησαν ολίγον. Είναι πάντοτε υψηλά, 
άλλα μέ τήν κόμην μαλακώς άνελκεμένην καί φριζαρισμένην. Είναι 
εν είδος άκτένιστον κτένισμα, μέ μικρούς ούλους βοστρύχους πίπτον
τας έπί τού αυχένες καί μέ Βιπλήν ή τριπλήν σειράν ταινίας στενής ή 
χρυσού ελάσματος πρός τά εμπρός.

Τά μανΒυλάκια τελευταίου συρμού είναι τά τής κ. Καρασταμάτη, 
τά όπεϊα είσήχθησαν εσχάτως εις τό Ευρωπαϊκόν έμπόριον. Αεπτα από 
γάζαν μεταξωτήν, Βιαφόρων ωραίων χρωμάτων μέ πλαίσιον αλλευ χρώ
ματος καί φιστόνιέκ μετάξης. ΗΒη πληροφορουμεθα οτι κατα παραγ-  ̂
γελίαν Βοθεϊσαν αύτή εσχάτως έκ Παρισίων κατασκευάζει τοιαϋτα έκ 
χρώματος ροΒίνευ, κυανού, κίτρινου μέ πλατύ στρίφωμα έκ γάζης μαύ
ρης'. Τά μανΒυλάκια αύτά διά τούς χορούς καί τάς έσπερίΒας θά άφή- 
σουν έποχήν.

Τά νέα έπίσης μεταξωτά υφάσματα τής κ. Καρασταμάτη είναι μο- 
ναοικά δι’ έσθήτας χορών, γάμων, συναναστροφών. Είναι αρκετά πυ
κνά, ωραίων χρωμάτων καί σχεδίων, εις τόν νέεν Βέ συρμόν τών δι
πλών έσθήτων, συναρμολογούνται θαυμασίως μέ βελοΰδον ή ριΤυοίιβ 
ή οίονδήποτε άλλο ύφασμα. Κατασκευαζόμενα έν τώ τάπω, αττηλλαγ- 
μενα τελωνείων καί υπερτιμήσεων νομίσματος πωλούνται εις τιμάς 
εΰθυνοτέρας τών ευρωπαϊκών.

Χειεέκτια «ραιά ανοικτού χρώματος, ή κίτρινα ή^λευκά, πάντα α
νοικτά πολύ μέ μαύρας ραφάς φέρονται μέ έσθήτας σκετεινιδτάτων 
χρωμάτων, ή καί μέ μέλαν μεταξωτόν.

Έπίσης φέρονται έπανωφόρια μέ πελερίνας δύο χρωμάτων.Τό κάτω, 
χοώματος οιουδήποτε ανοικτού, τό ανω περιλαίμιον πίπτων μέ έλα- 
φράς πτυχάς έπί τών ώμων τουλάχιστον τριών ογδόων πλάτους έκ 
μελανός μεταξωτεύ μουάρ.

Έν γένει τά πλατέα πίπτοντα έπί τών ώμων περιλέμια συνειθίζον- 
ται πολύ καί εις τά φορέματα ετι.

Α Ι  Α Π Ο Κ Ρ Ε Ω
Δεν είναι μόνον εποχή διασκεδάσεων, άλλά καί γάμων, διότι 

όλοι οί μελλόνυμφοι σπεύδουν διά να μή τούς προφθάση ή τεσ
σαρακοστή. Ή φροντίς τών προικών απορροφά πολύν χρόνον, 
άν καί σήμερον πλέον αί Άθήναε κατέχουσι τό Έρμείον, εις τό 
όποιον εύρίσκομεν πάντα τά είδη : Σένδόνια λινά καί βαμβα
κερά, προσκεφάλαια, κουβέρτας μάλλινους καί πικεδένιας, 
προσόψια, τραπεζομάνδυλα λινά καί πετσέτας τραπέζης, σερ
βίτσια τείου κλπ. ’Εκεί επίσης υπάρχει λαμπρά συλλογή γυ
ναικείων άσπρορρούχων ευρωπαϊκής κατασκευής καί πρωτοτύ
πων σχεδίων, ύποκάμισσα, πλήρεις parures κομψότατα', διά 
τάς μάλλον φιλαρέσκους νύμφας.

Τά φορέματα μένουν διά τήν τελευταίαν στιγμήν καί ή εκ
λογή των δεν είναι ή έλαχίστη διασκέδασις. Ή τοιαύτη κί- 
νησις εφέτος δεν είναι μεγάλη ένεκα τής κρίσεως, ούτε γενική, 
συνεκεντρώθη δέεις τα μάλλον εφοδιασμένα καταστήματα: τό 
Έρμεϊον πάλιν πρωτεύει, διότι εχει τήν πλουσιωτάτην εκλο
γήν μεταξωτών, πλείστους νέους χρωματισμούς, έν αρμονία 
με τάς ώραιοτέρας γαρνιτούρας διαφόρων σχεδίων, νεοφανή δί- 
χροα μεταξωτά Oodulines δι’ ολόκληρα φορέματα γαρνιρι — 
ζόμενα μέ όμοιόχροα βελούδα — τοιαϋτα δέ ύπάρχουσιν εις 
ποικίλους χρωματισμούς καί πολλάς ποιότητας. Διά. φορέματα 
χορού έκεΐ θά εΰρητε κρεπόν κεντημένα, foulards ondés, καί 
διάφορα άλλα ελαφρά μεταξωτά. Τό τμήμα τοϋτο τοϋ κατα
στήματος κατέχει μοναδικήν συλλογήν εις μουαρέδες, φά'ί διά 
φούστας, σουρά καί μερβεγιέ, ως καί ατλάζια εις άπειρίαν 
χρωμάτων, παριζιέν δίχροα καί άλλα ρηγε μεταξωτά διά φό
δρας. Τά δέ μαΰρα μεταξωτά τοϋ καταστήματος περιλαμβά- 
νουσι ποικίλας ποιότητας σκίνων καί πλείστα βροσέ καί φα- 
σονέ, καθώς καί ώραίαν συλλογήν βελούδων. Ιδιαιτέρας συ- 
στάσεως χρήζουσι τά πελούς διά ζακέτας, τά όποια έκόμισεν 
εφέτος τό Έρμεϊον είναι αληθώς λαμπρά.

Χάριν τής τελείας όργανώσεώς του, καί μεγάλης ποικιλίας 
τών εμπορευμάτων,καί τής πλούσιας συλλογής έν έκάστιρ εϊδει, 
τό κατάστημα αυτό κατώρθωσε νά κχτακτήσν] τάς συμπάθειας 
τής αθηναϊκής κοινωνίας, καί έν συντομοτάτφ χρόνψ νά γείνγι 
γνωστόν καθ’ άπασαν τήν Ελλάδα.
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Βεβαίως έλήφθησαν καί σάς ευχαριστώ θερμώς. Εντολή σας έξεπλη- 
ρώθη.—Καν Ε. Φρ. Κλίσματα Κεφαλληνίας. Άποστέλλεται ήδη ή 
τού 7)βρίου καί 8)δρίου. Προσεχώς καί αί λοιπΚι.—Δα Εύ. Κ. ϊύρον. 
Όταν έλήφθη τελευταία σας είχε στ·ιχειοθετηθή τό πρώτον. Νέα 
ένεγράφη. Φύλλα άποστέλλονται. — Καν Κ. Μ. Μασσαλίαν. Αφή
σατε τήν φροντίδα αυτήν εις τήν μητέρα *ας. Θά έργασθή καλλίτερα 
από «μάς.—Δα Η. Φερράραν. Σας άποστέλλεται. Συνδρομή έτησια 
φρ. χρ. 8, μετά τού παραρτήματος 11. Αποστέλλετε αντιτιμον ε’ις 
’Ιταλικόν χαρτονόμισμα έντός συστημένης επιστολής. Διά βιβλία κα
τάλληλα άπευθυνθήτε εις τό βιβλιοπωλείου τής Εστίας.—ΚανΕ. Δ. 
Πάτρας. Τήν διεύθυνσίν μας βλέπετε έπί τής έπικεφαλίΒος τής Έφη- 
μερίΒος. Ζητούμενα άπεστάλησαν.—Καν Π. Γρ. Περασιάν . Εστάλη 
πρό μηνός εις Περατιάν ’Ακαρνανίας διά Λευκάδος. Ζητήσατε εις τα
χυδρομείου ή σημειώσατε ακριβή διεύθυνσίν. — Καν Αί. 0 .  Μασσα
λίαν. Ούδείς έφάνη.—Καν Μ. Γ. I. Μύκονον. Εΰχαριστούμεν δι’ εΰ-
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Δ. Μ. Κέρκυραν. Μόνον τρία μαθήματα ζωγραφικής έΒημοσιεύθησαν 
εις τα τρια τελευταία φύλλα τής «Οικιακής», ύπό τόν τίτλον, πως 
ζωγραφιί,ομεν χωρίς τά μαθωμεν ζωγραφικήν. Τό α ’ ελαιογραφία έπί 
λιθογραφίας, το β έπί βελούδου μεταλλική ζωγραφική καί τό γ ’ έπί 
φωτογραφιών. Εις τό σημερινόν φύλλον δίδομεν μάθημα ζωγραφικής 
επι ύαλου. Μετα τής Έφημερίδος τών Κυριών 8 δρ. έτησία συνδρομή. 
— Κον Μ. Κ. Βραίλαν. Έπιστολαί μετά φρ. χρ. 136 έλήφθησαν. 
Μυρίας καί θερμάς ευχαριστίας. Φρ. 22 έμετρήθησαν εις περιοδικόν 
« Εστίαν».—Καν Κλ. X. Κ/πολιν. Εις τό μέλλον θά τά λαμβάνητε 
παρά τού αυτόθι αντιπροσώπου μας.—Κον Ί . Π. Αΐγεον. Παραγγε
λία! σας έκτελοϋνται. Άναμένομεν ειδήσεις σας.—Κον Π. Σ. ’Αθή
νας. Ταγραφόμενά σας με κατέθλιψαν. Εύθύς ώς εϋρω στιγμάς τινας 
ελευθερας θά σας έπισκεφθώ. Ήμερολόγιον άπεστάλη.—Καν Β. Κ. Κ. 
Αθήνας. Τίποτε επι τού παρόντος. Στελλόμενσν καλόν, άλλά πολύ 

γεωγραφικόν.—Κον Στ. Μ. Κάίρον. Στέλλονται πρός ύμάς, διότι εις 
Ηράκλειον εμποδίζονται άπό τίνος. — Καν Μ. Φ. ’Αλεξάνδρειαν. 
Ειχε βραδύνει ή εκδοσις. Από τοΰδε λαμβάνετε τακτικώτατα.—Καν 
0 . Μ. Παρισίους. Νομίζομεν ότι ή «Οικιακή» είναι εντελώς σύμ
φωνος μέ τό πρόγραμμά της. Διατί μόνον συνταγάς μαγειρικής καί 
όχι υγιεινήν τών τροφίμων ; Έπειτα δεν σας άρκούν αι τριάκοντα πε
ρίπου έκαστοτε συνταγαί φαγητών καί γλυκισμάτων. Μέ τό συνταγο- 
λόγιόν της δύνασθε νά μαγειρεύητε έπί γεήνας δλους νέον φαγητόν 
καθ’ έκάστην. Περίεργος έρώτησις ! Στείλατε τά τρία φρ. τής «Οι
κιακής» εις γραμματόσημα καί τήν συνδρομήν τής Έφημ. εις τοκο- 
μερίδιον.—Καν Μ. 0 . Τσ. Σιμπίν-ελ-Κόμ. Νέα συνδρομήτρια ένε
γράφη. Εύγνωμονοΰμεν. — Κον Γ. Β. Φιλιατρά. Εΰγενής έπιστολή 
σας μετά δρ. 36 έλήφθη. Εύγνωμονοΰμεν δι’ εΰγενή φροντίδα. Γρά- 
φομεν. Είναι ή αιώνια Βικαιολόγησις τών κακοπληρο>τριών.—Κον Η. 
Κ. Κεφαλληνίαν. Ή  συνδρομή τού έξωτερικού είναι 8 φρ. χρ. καί 
δχι καί κατά τήν σημερινήν αξίαν τού χρυσού' οφείλετε έτι διά τήν 
εν Πόρτ-Σάί'τ νέαν συνδρομήτριαν δρ. 5. — Κον Ί. Δ. Ζαγοράν. Έ - 
ληφθησαν. Ευχαριστούμε» θερμώς Βι’ εΰγενή φροντίδα. Ήμερολόγισν 
απεστάλη.—Καν Αν. Οί. ’Αγχίαλον. Νέα ένεγράφη. Μυρίας ευχα
ριστίας.— Κον Δ Ρ. Πορταριάν Βώλου. Έπιστολή σας έλήφθη μετά 
χρημάτων. 'Ημερολόγια άπεστάλησαν. — Καν Μ. Κ. Αίγιναν. Δυ- 
στυχώς ού’τε νά διορίζωμεν, άλλ ’ ούτε νά παύωμεν δυνάμεθα. Άλλά 
καί έάν έξηρτατό τι άπό ήμας βεβαίως δεν θά τό έπράττομεν. Μή
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Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ TOT ΧΡΪΣΟΪ

Έ φθασαν εις τό δημαρχείου τοϋ άγίου Σουλπικίου.Ε ίς αυτήν τήν συνοικίαν 
είνε ή κατοικία μας, Τεριζα μου, τή είπεν i  Άνδρέας· Σοϋ άρε'σει;

— Μέ σε μαζύ, άπεκρίθη ¿κείνη ήρεμος καί ευτυχής ήμπορώ νά 'υπάγω εις 
Κίναν καί νά μή σοΰ παραπονιθώ. Μολονότι ή ώρα ήτο λία ν πρωινή, ύπηρ- 
χαν ήδη άνθρωποι εις τό δημαρχεϊον καί ριολλαί οίκογίνειαι άνέμενον ιό ν  αρ
μόδιον δημοτικόν υπάλληλον.

Τε'σσαρες φ ίλο ι του ’Ανδρέου, συμμαθηται τής Κεντρικής Σχολής Ιπρόκειτο 
νά  χρησιμεΰσωσιν αϋτφ ώ ; μάρτυρες. ’Επί τή θε'φ τής μνηστής του ¿προχώ
ρησαν ούτοι καί έθλιψαν τήν χεΐρά της. 'Ο νεανίας πάραυτα παρουσίασεν αΰ- 
τοΐς τήν δεσποινίδα δέ 'Ροσεβέλ.

Έ μειναν πρόε στιγμήν ώσεί κατάπληκτοι πρό τοϋ ύποκλιθώσι πρό αυτής, 
τόσφ Ιχπαςλον ητο τήν πρωίαν ¿κείνην τό κάλλος τής νεάνιδος. ’Εσθής έκ 
λευκής μουσσελίνης άπλουττάτη , άλλά χαλαισθητοτάτη καί διαπεποικιλμένη 
ώσεί διά χειρός μαγισσης, έςωράϊζεν ¿τ ι πλειότερον τ* πρόσωπον τής Τερέζας. 
Μικρός π ίλος, δμοιος μάλλον πρός δεσμίδα πτερών ήρμοζε θαυμασίως είς 
τήν ώραίαν αυτής ολόχρυσου κόμην.

’Ανά χεΐρας ¿κράτει άνθοδίσμην Ικ φυσικών άνθέων πορτοκαλιάς, τήν θποίαν 
τή προσέφερεν δ ’Ανδρέας. "Ολη ή λευκότης αϋτη τή ήρμοζε θαυμασίως.

Η αιθρία τών θαλασσοχρόων όφθαλμών τ η ; ¿φώτιζεν Ιπ ί τοσοΰτον τήν λ ε 
πτήν αύτής μορφήν καί καθίστα τόσω μειλίχιον τήν συνήθως κάπως έίγόρωχον 
Ικφρασιν τώ ν χαρακτηριστικών της, ώστε όταν ένεφανίαθη είς τήν αίθουσαν 
τών γάμων στηριζομένη είς τόν βραχίονα τοϋ ’Λνδρέου, ήκοόσθη παρατετα- 
μένος ψίθυρος θαυμασμού περί αυτήν.

Κλητήρ τες ήνέωξε τήν δύραν καί Ι φ ώ ν α ξ ε ν .
—  'Ο κύριος μαοκήσιος Άνδρε’ας δέ Σαίν·Ζάν-δ’ Ά νζελΰ ' Ή δεσποινίς Τε-

λησμονήτε ότι πρέπει νά βοηθώμεθα άμοιβαίως καί δχι νά πολεμού- 
μεθα.—Καν Μ.Κ. Αίγιναν καί Ν.Σ. Πόρον. Συνδρομαί «Οικιακής» 
έλήφθησαν. Έστάλησαν φύλλα έξ άρχής. — Κας κ. Α. I. Λ. Ζάκυν
θον. Κον Τ. Γκ. Αάρισσαν, Α.Γ. Βώλον, Α. Μ. Πόρον, Μ.Μ. Λα
μίαν, I. Τρ. ’Αργοστόλιον, Αι. Σ. Τρ. ’Αργοστολιού, X. Π. Αά
ρισσαν, Μ. Ν. Π. Σύρον, Ε. Σκ. Φιλιατρά. Έλήφθησαν χρήματα. 
Ευχαριστούμε». — Καν Εύ. Τρ. Βάρναν. Χρ. φρ. 100 έλήφθησαν. 
ΕυχαοιστουΐΑεν.

ΟΜΙΛΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΟΜΟΤΣΩΝ "Τ Τ
ΣΤ’. ΣΤΝΑΤΛΙΑ

Σήμερον τήν έσπέραν δίδεται Ιν τή ώραία αιθούση του ‘ Ομίλου τών Φιλο- 
μούσων ή ς · ’. συναυλία, ήτις καί πάλιν θά συγκεντρώση δ,τι ώραΐον, άδρόν 
καί εκλεκτόν περιλαμβάνει ή ήμετίρα κοινωνία.

Καί θά χειροκροτηθώσι καί πάλιν οί δημοφιλείς τής πο’λεως μας έρασιτε- 
χναι, οί διά τών ώραίων ¿κτελέοεών των σκορπίζοντες όλίγην ευθυμίαν, όλίγην 
ψυχαγωγίαν εϊ; τάς μονοτόνως διαρρεουσας έσπέρας τής χειμερινής του ’έτους 
τούτου περιόδου.

Η Ε Π Ε Τ Ε ΙΟ Σ  Τ Ο Γ  Σ Γ Μ Ο Γ Ο Γ  T Û N  Μ Ι Κ Ρ Α Σ Ι Α Τ ί ΐΝ
Σήμερον τήν 2αν μ. μ. ώραν τελείται έν τή αιθούση του ‘Ομί

λου τών Φιλομούσων ή επέτειος του Συλλόγου τών Μιχρασιατών. 
Τον ‘Αγιασμόν θα τελέση ή Α* Σ. ό Μητροπολίτης ’Αθηνών Γερ
μανός, τόν Πανηγυρικόν τής ημέρας θα έπαγγείλη ο κ. Φαιλοποίμην 
ΓΙαρασκευαίδης, και ποίημα θα άπαγγελθή ύπό του κ. ’Αχιλλέως Πα- 
ρασχου. Θα ψαλλώσιν άσματα, μελωδίαι τή συνοδεία τής ορχήστρας 
τού Όριρανατροίρειου X. Κώνστα.

ΣΤΡΑΤΙΠ ΤιΚΗ  ΕΝΠΣΙΣ
Ευεργητικη διά πάσαν οικοδέσποιναν. Πάντα τά πωλούμενα έν τοις κατα- 

στή μασι της Στρατιωτικής Ένώσεως άπό τών ειδών της πολυτελείας και τών 
ένδυ μάτιον μέχρι τών του μαγειρείου, πωλούνται μέ ?κπτωσιν 30 ο)ο.

Δι’ Ινός οίουδήπατε ονόματος στρατιωτιωτικού προμηθεύεσθε μέ τοιαύτην 
έκπτωσιν παν ό,τι άναγκαιοΐ εις τήν οικογένειαν σας. Όδός Έρμου . ’Άνω
θεν τών καταστημάτων Κωνσταντινίδου.

ρέζα δέ 'Ροσεβελ. Ή  Τερέζα ύψωσε τά μεγάλα αυτής δμματα πρός τόν μ νη - 
»»τη#ά της. ε

Έξέφραζον ταύτα βαθυτάτην έκπληξιν . Εινε ?δικόν σου, ’Ανδρέα, τό τόσφ 
ώραΤον τοΰτ· δνβμα ; ήρώτησε περιχαρής. ΔιατΙ δεν μ·υ είπες ποτέ τίποτε ;

— ΤΙ προσθέτει τό ονομα τούτο είς τ·ήν αξίαν μου. Δεν θά «έ κάμη νά μέ 
αγαπάς περισσότερον. Οί παριστάμενοι, όταν ήκουσαν τά τοσοΰτον πομπώδη 
ταύτα δνόματα Ιπερίμεναν νά Γδωσι γάμον μεγαλοπρεπέστατων, καί έταράχ- 
θησαν αρκούντως διά τήν λ ιτότητα , ή τις ήπλουτο πρό τών περιέργων όμ- 
μάτων των.

’Επί τή θέα τ ί,ς νεαράς ταύτης κόρης, μόνης παρά τόν μνηστήρά τη ς , κα ί 
άκολουθουμένης απλώς ύπό τεσσάρων μαρτύρων, ήκβύσθη ελαφρός ψίθυρος.

’Αλλ’ ή Τερέζα έπροχώρησεν υψοΰσα Ιλαφρώς τ^ν κεφαλήν μετά του άρι- 
στοκρατικωτάτου αύτης ΰφου;, τού τοσούτον μειλ ιχ ίου καί τοσοΰτον συγχρό
νως άριστοκρατικοΰ, δι* βύ κατέκτα πάντων τάς συμπάθειας.

Αί γυναίκες είλ ικοινώς τήν ¿θαύμασαν. νΕτι δέ είλικρινέστερον οί άνδρες έ- 
φθόνουν τόν Ά νδρέαν

Πάντες τούς έχ^α'ρέτων δι’ ύποκλίσεως, δτε Ιιέβαινβν πρό αυτών.
— Ο: γονείς που εινε ; ήρώτησεν ό δήμαρχος.
— Ό γαμβρός εινε δρφανός, άπεκρίθη 6 γραμματεύς τής ίη μ αρχ ία ς. Οί 

γονείς τής νύμφης ήρνήθησαν νά δώσουν την συναί^εοίν των, ά λ λ ’ όλα τά ύπό 
τοϋ νόμου δια ιαττόμενα έγένοντο έν τάξει.

Έψιθυρίσθησαν λόγοι τινές, καί έπροφέρθησαν κατόπιν αί άλυτο ι λέξεις· 
’Εν Ονόματι του νόμου, σάς συζευγνύω !

Ό ’Ανδρέας έγραψε πρώτος τό όνομά του έπί τοΰ μεγάλου βιβλίου.
Μετά τούτο λ δήμαρχος ¿παρουσίασε την γραφίδα είς τή ν  Τερέζαν, λέγων.
— Εύαρεστηθήτε νά υπογράψετε καί ύμεΐψ, κυρία μαρκησία.
Οταν ήκουσε τόν τίτλον τούτον, δ ι’ οΰ διά πρώτην τότε φοράν τήν προση- 

γόρευον, αί παρειαί τής Τερέζας έγένοντο έρυθραί. Έ κπληρωθεισών πλέον π α 
σών τών διατυπώσεων, μετέβησαν άπό τή* δημαρχίας εις τόν ναόν του άγίου 
Σουλπικίου.

ιεροτελεστία έγένετο Ιν τώ  θαυμασίω παλεκκλησίω τής Παναγίας, ένθα 
τό έκ λευκού μαρμάρου άγαλμα φωτιζόμενον Ικ τών άνω, φαίνεται ώ ; τ ις θεία 
κα ί μυστηριώδης Ιμφάνισ ις.

Ή Θεοτόκος πλήρης ζωής καί γυναικείας ήμερότητος καί φιλοστοργίας, 
συγκινει τάς καρδίας καί φαίνεται ύποσχομένη πρός πάντας ειρήνην διά βίου.

Μετά τινας στιγμάς, άμα κατελθόντες τάς βαθμίδας τής Ικκλησίας, τής Τε-
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ΕέΜΙΠΜΕΙΟΝ ΤΟ ΣΤΝΤΑΓΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΛΟΥ

'Οόοη Έρμο'ΰ χαι Νίχ-ης
Βούτυρα ποιότητος άρίστης, έλαια της νεας έσοδεέας, μέλι γνήσιον του 'Υ

μηττού χαί έν γένει αποικιακά χαί εδώδιμα εκλεκτής ποιότητος. Δι’ ’.δία; αρε
στά διοργανωμένης υπηρεσίας άποστέλλετχι εις τάς διαφόρους πελάτιδας του 
χαταστηΓχτος τούτου παν ο,τι προμηθεύονται έν ήύτώ.

Α ι τιμαι έξαιρετιχώ; συγχαταδατιχχί χαί τα βάρη αρτια .

Διδασκαλία άρίστση θερμώς συνιστωμένη αναλαμβάνει ιδιαιτέρας 
παραδόσεις. Πληροφορίαι παρ’ ήμΐν.

ΒΑΣΙΛΙΚΟ» ΖΑΧΑΡΟΠΑΑΣΤΕΙΟΝ Γ Μ Ν Ϊ Η
( ’Απέναντι οιχίας Κούππα).

Πάντοτε τό συγχεντρωτήριον της χαλλιτέρας κοινωνικής τάξεως τών ’Αθη
νώ ν. Πάντοτε ή γλυχεΤα Ιστία τού χόσμου τω ν  σαχχαρωτών χαί γλυκ ισ μ ά 
τω ν , εν ω πάσα άπαίτησ ις ικανοποιείται, πας ότθαλμδς τέρπεται. Τό ιαρχές 
προμηθευτή ριον τών ωραίων τουρτών χαι διπύρων του τεΐου χα ί κέικ , χαί 
σαχ/αροπήχτων χαρπών χαί φοντάν χαι λικέρ χα ι σιροπίων χαι παντός ο ,τ ι 
απα ιτείτα ι δι’ έσπερίδας χαί χορούς. Κ αί πάντοτε τό εύθηνότερον ε ϊ; τά ς^ τι- 
μάς χαί τό άβρότερον είε περιποιήσεις χαί προθυμίαν.

ΕΓΧΩΡΙΑ. ΑΝΘΗ ΤΕΧΝΙΙΤΑ
'Γ* Παρισινής τελειότητος Σ τέφανο , τών Γ ά μ ω ν  πω λεϊ ήδη λ ια ν ιχώ ς 

(σχεδόν χάρισμα) τό γεωστόν παρά τή όδψ 'Ερμου 121. Έ ρ γ ο σ τ ά β ιο ν  αν- 
θέων τεχ νη τώ ν τών Ά δ ίλ .  Π ο π ο γ ιά ν ν η , ώς χαί τά σχετιχά αυτών ήτοι 
Κ ο ρ δ έλλ α ς  Λ α μ π ά δ α ς  χλπ . Γ υ ρ λ ά ν τ α ς  ί ί υ μ .φ ι* ά ς ,  "Α νθη  α ίθ ο υ σ ώ ν , 
χ ο ρ ο ΰ , Κ α π έλ ω ν , Π α ν ε ρ ά κ ια  " Α νθ ο σ τ ό λ ιβ τ α  δι’ Ιορτής Σ τ ε φ ά ν ο υ ς  
Κ η δ ε ιώ ν  άπό δραχ. 10—300 χαί παν άλλο άνθος, χατασχευαζόμενον ϊμοιον 
μόνον έν Παρισίοις ούδαμοΰ άλλου, ή  ένταύθχ χαί Ιν τή λοιπή Ευρώπη·

ΠΟΪ ΠΡΟΜΗΘΕ1ΈΣΘΕ

ΩΡΑΙΑ ΚΟΜΤΛ ΚΛΙ ΕΓΘΓΝΑ ΕΠΙΙΙΑΑ
Τόσον χομψά χαί στερεά, ώσ·ε νά ά μ ιλλώ ντα ι πρός τά ευρωπαϊκά τών τε- 

λ,ειοτέρων συστημάτων είνα ι τά έπ ιπλα , τά χατασχευαζόμενα χαί πωλού- 
μενα Ιν τώ  Ιργοστασίω Δ. Β ο υ ρ νό δ α λ η , άπέναντι τής Χ ρ -υσ ο β π η λεω τ ίβ - 
α η ς , Ιπ ί τής ό δ ο δ  Α ΐό λο υ ·

Τράπεζαι πολυτελείς, γραφεία, χονσόλαι, ίματιοφυλάχεια , καθίσματα, έδραι 
πο λυτελείς , άναχλιντήρες, ολα ταΟτα άπαραμίλλου τέχνης χαί ευσυνείδητου 
εργασίας πωλοϋντα ι ε’ις τιμάς χατωτέρας παντός συναγωνισμού.

ρέζας στηριζομένης έπί του βραχίονος τού Άνδρέου, άπηύθυναν τάς εύχα- 
ριστήσεις των εις τοός νέους,ο'ίτινες εΐχον παραστή ιός μάρτυρες, χαί έδέχθη- 
<αν τά συγχαρητήρια αυτών, εις τά  όποία ή Τερέζα άπήντα χαριέντως χαί 
φ ιλ ιχώ ς.

Τούναντίον ό Άνδρέας, πλέον τού συνήθους ψυχρός, μόλις ήδύνατο νά 
ό μ ιλή . Έδέησε νά περιορισθή ε!ς τό νά Θλίψη τήν χείρα τών φ ίλων του, οί· 
τινες,' Ιννοοϋντες πόσον ητο συγχεκινημένος, Ισπευσαν νά τόν άφήσουν μόνον 
μετά τής συζύγου του,

  Τώρα χατ’ εύθείαν σ τ ί σπήτί μας βέβα ια ; ήρώτησεν ή Τερέζα κάπως
βαρύτερου ήδη έρειδομένη έπί του βραχίονός του.

Έχείνος τή ένευσι χαταφατιχώς, χαί τήν ώδήγησεν πρός τήν άναμένουσαν 
αυτούς άμαξαν.

  Είνε τόσον λαμπρός ό χαιρός, τώ ειπεν Ιχείνη μειδιωσα. ’Εχτός πλέον
άν είνε πολύ μακράν τό οίκημά μας, έπροτιμούσα νά ύπάγωμεν πεζοί.

Έπλήρωσε τότε ό Άνδρέας τήν άμαξαν, χαί έξεχίνησαν περιπατοϋντες. Ειχ^ον 
ένώπιον μίαν τών εικόνων τού κήπου του Λουξεμβούργου.

Είσήλθον εις τούτον.
Έ ν μέσω τιών δενδροστοιχιών, ε!ς μέοος προφυλαγμένον άπό τάς ύπερβο- 

λ ιχάς άχτίνας τού ήλ ιο υ , πληθύς μικρών παιδιών έπαϊζον ύ π ί τή ν  Ιπιτήρησιν 
τών πα ιδαγωγών των ή τών μητέρων των·

’Ά λ λ α  μέν Ιτίναζον είς τήν δεξαμενήν ωραία πλοιάρια μέ άνοιχτά τά πανιά ,
άλλα δέ Ισυρον έν αυτή ωραίας τεχνητάς ποιχιλοχρόους νήσσας.

Ά λ λ α , τα μικρότερα, χαθήμενα χατά γής έχαμνον βουνάχια άπό άμμον χαί 
λ,ιθαράχια·

•Εν μέσω τή ς πανηγύρεώς έχείνης τής παιδικής ή λ ιχ ία ς , τών δροσερών μ ι
κρών εκείνων προσώπων, τώ ν σπινθηροβολούντων δφθκλμών, χαί τών μειδιω- 
σών μορφών, 6 Άνδρέας χαί ή  Τερέζα έσταμάτησαν ώς έχ συμφώνου. Οί όφ- 
θαλ.μοί των συνηντήθησαν, νέφος πορφυροΰν έπεφάνη έπί τών παρειών τής Τε- 
ρέζας, χαί δ Άνδρέας έψιθύρισεν εις τά ούς ταύτης.

— Δέν θά άργήσωμεν χαί ήμείς νά έχωμεν·
Είς τό έτερον άχρον τής περιχαλλοϋς έχείνης δδοϋ τής χειμένης παραπλεύ- 

ρως τώ χ ή π φ  τοΰ Λουξεμβούργου, 6 Άνδρέας είχεν ένοιχιάσει μικρόν μέγαρον, 
τό 6ποιον έφρόντισε νά έπ ιπλώ ση, μεθ’ δσης ήδυνήθη φιλοκαλίας.

Ή ά π ’ αύτου θέα ητο έξαισία. Είχέ τ ι ;  Ινώπιόν του χαί άνοιχτόν δρίζοντα, 
χα ί φώς, χαί άέρα, χαί θέαν δένδ/ω/ κα ί άνθέων.

ΠΟΤ ΡΑΠΤΕΤΕ ΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ Μ  ΦΟΡΕΜΑΤΑ
"Οπου ή καλαισθησία συνοδευοριένη ΰπό της οικονομίας 

σας κα,λεϊ. Αί πολυπληθείς πελάτιδες της κ. ’Αθήνας Βιτζεν- 
τζου εννόησαν (όε'βαια ότι περί αύτης πρόκειται. Οΰδέν ώραιό- 
τερον, πλουσιώτερον, καλαισθητικώτερον καί χαριέστερον 
τών τελευταίων φορεμάτων, άτινα εζηλθον κατα την εβδο
μάδα ταυτην έκ τοΰ εργοστασίου τουτου. Πάλλαι τών εν 
ταίς έπαρχίαις πελατίδων της ηΰχαρίστησαι ήμάς διά την έν 
τ-?)«: Έφημεριδι τών Κυριών» σύστασιν του εργοστασίου τούτου’

Έλπίζομεν ότι καί πάσαι αί εις την νέαν συστασίν μας ύ- 
πείκουσαι, θά εύρεθώσιν έντός μικρού είς την χύτην εΰχάρι- 
στον θέσιν.

Ί Ι μ ε ο ο λ ό γ ιο ν  τ η ς  « Έ φ . τ ώ ν  Κ ν ρ ιώ ν » .
'Ημερολόγια θά δ ίδ ω μ εν  ήριθμημένα μεχοι τέλους Ίανουαρίου, 

<τυμ{Αορφού[/.εν<χι προς τας παροκιτοιτεις τών εκ  του εξωτερικού κκ συν— 
δρομητριών μας, αίτινες ενεκα τών καθάρσεων πολύ άργα έλάμβανον 
τα φύλλα μας καί πολλαί ές αύτων δέν έπρόφθασαν να προκαταβάλ
λουν τάς συνδρομάς τ ω ν .

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

Ε Ν  Ι Ι Ι ίΙ Ι ^ .ν ΐΙ ύ Β
Τό Ελληνικόν Κονιάκ τών έν ΙΙειραιεϊ ποτοποιών ’Αδελ

φών Μ. Μπαρμπαρέσου, τών όποιων ό μέγας Βιομηχανικός 
Οίκος χρονολογείται έκ πατρικής διάδοχης άπό τό έτος 1840, 
(έκτος ψευδών ρεκλαμών, αναληθών, βραβείων, καί άσημων 
πιστοποιήσεων) είναι τό άγνότερον καί γνησιώτερον έκ στα
φυλής έχέγγυα δέ αύτών είναι ή πολυετής έμπειρία, ή παλαιό- 
της, καί τά επίσημα βραβεία τών Ελληνικών εκθέσεων τών 
έτών 1875, 1888, ώς καί της έν Παρισίοις τελευταίας Παγ
κοσμίου τοΰ 1889.

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

ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΟΝ ΤΣΑΜΗ
Ό χ. Τσάμης καθιστά γνωστόν ότι έλαβεν έσχάτως νέα δέρματα έχ Γαλ

λίας άπαραμίλλου λεπτότητο; χαί στερεότητος, δι’ 1 πάσα νέα παραγγελία 
ίσ τα ι αληθής τ ίλ ίιό τη ς  τής υποδηματοποιίας

Τό έσωτεριχόν τοΰ μεγάρου δέν ητο πολυτελές, άν χαι ο Ανδρέας εδαπάνησε 
πρός τοϋτο ί , τ ι  είχε χαί δέν είχε.

Είς ϊν  μόνον δωμάτιεν είχε χάμει τρελλά έξοδα- είχε φιλοτιμηθή νά σ ιγ υ - 
ρίση τήν μιχράν αίθουσαν χάθ ’ ό )α  άχριβώς δπως, ητο σιγυρισμένη ή μιχρά 
αίθουσα, είς ήν συνήθως έμενον ή Τερεζα μετά τής Φράγχας, έν τψ  μεγάρη» δέ 
'Ροσεβέλ, διότι είξευρε δτι ή Τερε'ζα τήν ύπερηγάπα.

Διά τώ ν άνοιχτών παραθύρων ήοχετο αύρα δροσερά σειούσα έλαφρώς τά 
λευχά παραπετάσματα.

Ή  υπηρέτρια χατεγίνετο νά έτοιμάση τό πρόγευμα, τό πρώτον πρόγευμα τδ 
δποίον έμελλαν νά πάρευν είς τό σπήτι των μόνοι των·^

'Η νεαρά γυνή  άποκαμοΰσ* έχ τής συγχινήσεως έχάθησεν έπ ί τίνος άνχ- 
χλίντρου Τά βλέμματά της έχάλουν τόν Άνδρέαν·

Έ σπευσεν ούτος νά χαθήση παρ’ αύτή , χαί Ιχείνη έναγχαλιζομένη αυτόν :
— Ιόσον χαλό; είσχι I . . . τφ  έψιθύρισε πλέουσα έν μαχαρίφ ευτυ-χία. Τί 

ευτυχή ζωήν θά χάμω πλησίον σου !
Έχείνος δέν ήδύνατο νά άρθρώση λέξιν άπό τήν συγχίνησίν του^
  Τερέζ* 1 . · · Τερέζει ! · . . έψιθύρισε τέλος· Πόσα άφησες δ ι’έμέ I Πότε

Θά δυνηθώ να σοΰ τά αναπληρώσω ! · . ·
Έ χείνη τόν διέχοψεν άποτόμως.
—  Σ ιώ πα , τώ  είπε, σιώπα I μή βλάσφημης ! Δ̂ έν άφησα τίποτε, τίποτε. 

ΤΗλθον άπλώ ς άρός σέ, διά τόν όποιον ό θεός μέ είχε προωρισμένην άπό τήν 
στιγμήν τής γεννήσεώς μου ! , ,  ,.

'Ο Δανζελΰ ήχροάτο τούς λόγους τουτους, και ήτινι^ε τήν συ,υγον έν μέθη 
«ύτυ^ίας ΧλΙ εν ¿χστάσει ι

Τώ δντι, τό μέγεθος τή ; εΰχαριστήσεω; προσέδιδε ϊχταχτον λαμπρότητα είς 
τό συνήθως όλίγον ψυχρόν πρόσωπον τής Τερέζας. Οί ρώθωνες «ύτή ς εφριχίων 
έλαφρώς. Τό φώς δπερ’ έπ ιπτε χατ’ εύθείαν χαϊ άφθονον έπ ’ «ύτής,^χαθίστα 
διαυγεστέρους τούς ωραίους οφθαλμούς της,ο ιτινες έπλεον εις πέλαγος ευτυχ ίας.

Ή  νεάνι; έθεσε τήν χεϊρά της είς τήν χείρα τοΰ Άνδρέα, χαι έψιθύρισε-
— 'Ενώπιον θεοΰ χαί άνθρώπων είμαι σύζυγός σου. Διά τίποτε άλλο δ.ν 

μέ μέλει I . . . .

ΤΕΑΟΣ ΤΘΓ ΠΡΩΤΟΓ ΜΕΡΟΓΣ.


