
ΕΤΟΣ Ζ' Έν ΑΘΗΝΑΙΣ τη 4 Ιουλίου 1893 Άριθ. 313

« . η μ ε ρ ι ς

2YNÜP0MH ΕΤΗΣΙΑ
Π Ρ Ο Π Λ Η Ρ Ω Τ Ε Α  Μ

ΛΔιά,τό Έ δωτερνκόν Δρ. ί>λ 
‘̂ Δ ιάτό ’Ε ξω τερ ικόν φ.χ. 8»

ΕΒΔΟΜ ΑΔΙΑΙΑ
ΣΥΝΤΑΣΣΟΜΕΚΗ ΤΠΟ KTPIQN

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΙΕΥΘΥΝΣΕΑΣ
34 Όδδς Φιλλελήνων 34 

’Απέναντι Ά γγλ . έχχληβί«;

Γραφεϊον ανοιχτόν χαθ’ 
Ιχάστην από 10— 12 π. α.

Πασα πβρατήρησις επί της 
αποστολής τον φύλλου γίνε
ται δεχτή μόνον εντός οκτω 
ήμερων.- \/ —   - - - νΒ

Δ ΙΕ ΥΘ ΥΝ Τ ΡΙΑ

¿ Κ α λ λ ι ρ ρ ό η  Π α ρ ρ ε ν  

a * " «
Σννδρομτίτα ί έγγράφοντα ι ε ίς  τό  Γ ρ α φ ε ϊο ν  ττίς

Έ φ η μ ε ρ ί δ ο ς  τ ώ ν  Κ υ ρ ι ώ ν
v a t  not p i  τ ο ΐς  Β ιβ λ ιο π ω λε ίο υ ; Β ίλμ π ερ γ  κ α ί  “  Ε σ τ ία ς  ,

‘Εν τ φ  Έ ξω τερ ικψ  δ έ  π α ρ ’ Δπαότ το ΐς  
ά ντ ιπ ρ ο ό ώ π ο ις  τιμών.

Σώματα πλήρη του α ' ,  ¡1', γ ' ,  δ ', ε ' χαϊ ς ’ έτους εϋρίσχονται παρ’ 
ήμϊν χαί παρ’ απασι τοΐς άντιπροσώποις ήμών.

ν ρ ί ω ν

Διά τά Ανυπόγραφα άρθρα 0  
εόθυνεται ή συντάχτις αυτών Λ 
Κυρία ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΛΡΡΕΝ.

3  Τά πεμπόμενα ήμΐν χειρό- ] 
Ο γραφα ή δημοσιευόμενα ή μη X 
' δέν έπιστρέφονται. — Ά νυ- ί 
ι πόγραφ* χαΐ μη δηλοϋντα 

X τήν διαμονήν τής άποστελ- 
1 ι λούσης δεν είναι δεχτά. — 

Πάσα αγγελία άφορωσα εις , 
τάς Κυρίας γίνεται δεχτή.

γ  Α ί μεταβάλλουσαι διεύθυν- 
σιν όφείλουσι ν’ άποστέλλωσι 

! γραμματόσημον 50 λεπτών 
πρός έχτύπωσιν νέας ταινίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
M ay W rig t  Sew al. — Α π ’ ’Αθηνών είς Σιχάγον : Ήμερολόγιον Έλληνίδος ταξειδιώτιδος. — Έργααίαι του έν Σιχάγψ Συνεδρίου. — Εις ένα πουλί 

I Hoir μα. ΰπο Ξονθίππνς 1. Καΐοστόπη).— Επάνοδος της διευθυντοίαι τής «Έ®. τών Κυριών».— Έ )ένη  χαΐ Βα>εντίνη. ϋπο Τούλας Κόχχαλη. — θέατρα'

*Ό τε, πρό τρ ιών περίπου 
μηνών εις φ ιλολογικήν τ ινα  
συνέντευξιν του συντάκτου του 
« Ά σ τ ε ο ς »  μ ε τ ’ έμοϋ, είπον, 
ότι ή γυνή  του X X  αίώνος θά 
άναδειχθή ίσω ς ΰπερτε'ρα του 
άνδρός έθεωρήθην ώς παρα - 
δοξολογοϋσα παρά μεγάλης 
μερίδος ανθρώ πω ν.

Έ ά ν ουτοι εγνωριξον, ως
εγώ  γνω ρ ίζω  σήμερον τά ς  
Ά μ ερ ικχνίδχς έν τ φ  εΰρεϊ 
κύκλω  τής δράσεώς τω ν , έάν 
πχρηκολούθουν κχ ί έμελε'των, 
ώ ς εγώ  έπραξα , τόν κοινωνι
κόν κχί οικογενειακόν βίον τώ ν 
γυνα ικώ ν χ υ τώ ν , θά χ π εφ χ ί- 
νοντο άνευ ένδοιχσμοϋ, ότι ή 
Ά μ ερ ικχνίς  γυνή άνεδείχθη 
ήδη , άπό σήμερον άνωτε'ρα 
του φυσικώς ισχυρότερου συν
τρόφου τη ς .

Ή  πρόεδρος του Συνεδρίου 
μας κ . May W rigt Sew al,
ής τήν εικόνα παραθετομεν 
ένταυθα  εκπροσωπεί τόν τ ε -  
λειότερον τόπον το ιαύτης γ υ -  
ναικός.

Φιλόλογος, ά λλ ’ όχι σχο
λα σ τ ικ ή , ρήτωρ έξοχο; καί

W A Y  W R I G T  S E W A L
Π ρ ό ε δ ρ ο ; τ ο  λ  έ υ  Σ ικ & γω  Λ ι ι θ ν ο ϋ ;  Σ υ ν ε δ ρ ίο υ  τ ω ν  Γ υ ν α ικ ώ ν

πρω τότυπος, ά λ λ ’ όχι φ λύα 
ρος καί περιττολόγος,συγγρα- 
φεύς καί δημοσιογράφος, κ α - 
ταστρώνουσα έντός ολίγων 
σ τ ιγμ ώ ν άρθρα νευρώδη καί 
α κα τα γώ ν ισ τα , μεθ’ όσης ευ
κολίας προετοιμάζει ώραΐον 
καί γευστικόν έδεσμα διά τό 
πρόγευμά τη ς , οικονομολόγος 
καί κοινωνιολόγος έκ τώ ν  δια-· 
σημοτέρων, φιλάνθρωπος συ
σ τη μ α τ ική , δ ιοργανώτρια α 
πειροπληθών γυνα ικ είω ν σω
μ α τε ίω ν , σύζυγος τρυφερά, 
φ ίλη  α ισθημ ατική , μέ π ο ιη 
τ ικ ά ; εξάρσεις, με εύγενή καί 
χαρίεσσαν ευτραπελίαν, μέ ε 
το ιμ ότη τα  πνεύματος θαυμα
σ τήν, μέ φυσικήν ευθυμ ίαν, 
μέ άνεξάντλητον αντοχήν κ α τά  
πάσης σω ματικής ή φυσικής 
καταπονήσεω ς, ιδού έν π ερ ι- 
λήψε ι οί κυρ ιώ τατο ι χ α ρ α 
κτηρισμοί τής θαυμασίας α υ 
τή ς  γάινα^κός.

Ε ίνα ι έκ τώ ν  προνομιού
χων έκείνων φύσεω ν, α ΐτ ινες I 
κλίνουσι νά  βλε'πωσι κα ι έξε- 
τά ζω σ ι τόν κόσμον υπό τήν 
α γ α θ ή ν  πάντοτε όψιν του.Τ ά

ί#



2  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΤΡΙΩΝ

Καλόν καθ’όλαςαύτού τάς έκφάνσεις έχει εμποτίσει βαθύτατα 
την ψυχήν, τό πνεύμα, καί την φαντασίαν της. εις τάς γελα- 
στάς δ' αύτοϋ οάσεις άντλεϊ την άνεξάντλητον ευθυμίαν και 
ευτραπελίαν, τόν κυριώτατον της φύσεώς της χαρακτηρισμόν.

Αί πολλαί γνώσεις της, ή σοβαρά καί έπιμεμελημένη μόρ- 
φωσίς της τή άπεκάλυψαν τό μέγα καί δυσεφάρμοστου μυ
στήριον της ευζωίας, ώς ώδηγήθη ύπό της φυσικής ευφυΐας 
της εις επωφελή έκμετάλλευσιν της πνευματικής υπεροχής της.

Έγεννήθη είς W isconsin του M ilwaukee. « Ό  πατήρ μου 
δεν εκαμεν οΰδεμίαν διάκρισιν μεταξύ έμοϋ καί του άόελφοΰ μου I 
ούτε κατά την κ α τ ’ οίκον αγωγήν, ούτε κατά την έν τή σχολή 
μόρφωσιν, μοί είπε, διηγούμενη μοι τόν βίον της. Τά πρώτα 
παιδικά της έτη διήλθεν έν τή έξοχή. Οί πρώτοι διδάσκαλοί ι 
της ήσαν ό κήπος, ή μήτηρ καί ό πατήρ της.

Ό  κήπος είναι μέγα, πλούσιον, θελκτικόν έπαγωγόν σχο
λείου. Ό  άήρ, όν αναπνέει τό παιδίον έκεΐ είναι ζωογόνος 
καί μυροβόλος. Τά άνθη, τά  δένδρα, οί αύλακες μέ τό κελα- 
ρύζον νεράκι των, τά  φδικά ή τά  κατοικίδια πτηνά είναι με- 
γάλαι καί θαυμάσιαι εικόνες, έν αϊς ή παιδική διάνοια άπειρον 
καί εΰεργετικωτάτην ευρίσκει τροφήν.

Τό σώμά της συνανεπτύσσετο παραλλήλως προς τό πνεύ
μα. Δεκαετής μόλις ίππευεν άφόβως τόν ζωηρότερον ίπ 
πον του πατρός της καί συνώδευεν αυτόν μετά του αδελφού 
της είς τό κυνήγιον. «"Οταν άνεπαυόμεθα κατά τάς μεσημβρι- 
νάς ώρας ύπό τήν σκιάν τών δένδρων, μοί έλεγεν, ό πατήρ 
μου μοί έκαμνε τό μάθημα τής ανατομίας τών πτηνών, ά- I 
τινα είχε φονεύσει.

Ή  πρώτη μας έρις χρονολογείται άπό τής έποχής εκείνης.
— Διατί λοιπόν φονεύεις τά  πτηνά; τψ  είπον αίφνης, άπο- 

τόμως, σκαιώς σχεδόν μίαν ήμέραν, καθ’ ήν μοί έλεγεν, ότι 
τά  πτηνά τρώγουσιν όλα τά  βλαβερά έντομα.

“Εκτοτε δεν τόν συνώδευον είς τό κυνήγιον. Είς τήν μικράν 
μου κεφαλήν είχε σφηνωθή, ούτως είπείν, έκτοτε ή ιδέα τής | 
ανάγκης τής συστηματικής τών ζώων προστασίας, ήν βραδύ— 
τερον έπραγματοποίησα. Παρά τόν κήπόν μας εΐχομεν γαίας 
άπεράντους, άς έκαλλιέργουν μαύροι. Ή γάπων τά  τέκνα των 
περισσότερον άπό τά  λευκά καί δ ,τι έμάνθανα άπό τόν πατέρα 
ή τήν μητέρα μου τά έδίδασκον αμέσως. Οί γείτονες μ.έ έπω- 
νόμαζον διδάσκαλον τών χ·(>ω^αηστώκ (μαύρων) παιδιών καί 
έγώ εΐχον λάβει ύπό σπουδαιοτάτην έποψιν τό ρόλον μου.

Ή μην δωδεκαέτις καί δεν είχον έτι πατήσει τόν πόδα είς 
τό σχολείον, άλλ’ είχον ήδη άποκτήσει πλήρη στοιχειώδη προ
καταρκτικήν παίδευσιν. Ή  μήτηρ μου, άπέθανε κατά τήν 
εποχήν έκείνην καί ό πατήρ μου ήλλαξεν έντελώς τρόπον ζωής.

Μίαν ήμέραν μέ ήρώτησεν, έάν ήθελον νά εξακολουθήσω 
έκπαιδευομένη κατ’ οίκον ή έάν έπροτίμων τό σχολείον.

Τό σχολείον, άπήντησα, εύρίσκουσα τόν οίκον χωρίς μη
τέρα πολύ κενόν, πολύ μελαγχολικόν. Σχολείον άνώτερον δέν 
ύπήρχεν είς τόν δήμόν μας. Καθ'έκάστην διήνυον μιας ώρας 
δρόμον, πεζή μεταβαίνουσα είς τό μικτόν σχολείον τού πλη- 
σιεστέρου είς τόν ίδικόν μας δήμου.

Μετά τέσσαρα έτη έλάμβανον τό άπολυτήριόν μου τού γ υ 
μνασίου καί ήτοιμαζόμην δι’ έπιστημονικάς σπουδάς. Ημην 
δεκαεξαέτις τότε κόρη καί διά πρώτην φοράν έζήτησα παρά 
τού πατρός μου νά μοί έπιτρέψη νά κατασκευάσω καί έγώ

’Αμερικανικήν σημαίαν καί λάβω μέρος εις τήν έθνικην ιορτήν, 
ή ; συμμετείχαν πάσαι αί συμμαθήτριαι μου.

Δέν σοί έπιτρέπω νά ύψώσ^ς ’Αμερικανικήν σημαίαν, μοί 
άπήντησεν, αφού ή πατρίς σου δέν σέ τάσσει ύπό τήν αιγίδα 
τής σημαίας αύτής καί δέν σοί παραχωρεί τά  δικαιώματα 
έλευθέραςπολίτιδος, άτινα παραχωρεί καί είς τόν άδελφόν σου. 
Έννόησέ το καλά, μοί είπεν ό πατήρ μου, δραττομενος *μ - 
φοτέρων τών χειρών μου καί προσπαθών νά μετχδώοη διά 
τού πυρίνου βλέμματός του είς τά  νεανικά στήθη μου όλην 
τήν άγανάκτησιν, ήν ήσθάνετο διά τήν π ρ ο σ γ ιγ νο μ έ ν η ν  είς το 
φύλόν μας αδικίαν. Εννόησε ότι θά είσαι πάντοτε ύπο την 
έξουσίαν τού πρώτου άνοήτου καί άναςίου σου, ίσως, άνόρός, 
ένόσψ ή πατρίς δέν σάς άναγνωρίση έπισήμως,ώς τούς άνδρας, 
τέκνα της.

Τό τραύμα ήτο φοβερόν. Κατέπια τά  δάκρυά μθυ, έφίλησα 
τόν πατέρα μου καί ώμοσα άπό τής στιγμής έκείνης ότι θά 
είργαζομην ίνα αποκτήσω μίαν ήμέραν τά δικαίωμα τούτο.»

Είς τήν σύντομον ταύτην άφήγησιν καταφαίνεται όλη ή 
ύπεροχή τού ’Αμερικανού άνδράς επί τού Ευρωπαίου, όλη ή 
αληθής καί λογική καί μεμετρημένη στοργή τού πατρός,^ του 
πονούντος τό τέκνον του καί προνοούντος διά τό μέλλον αυτου.

Δέν τό αποσπά νήπιον έτι τής μητρικής άγκάλης, αλλ 
ούτε έπιβάλλει είς αύτό τόν κατά τύπους καί συνθηκας εναγω- 
νιον τού σχολείου βίου κατά τήν τρυφεράν αυτου ήλικιαν. Δέν 
τάσσει τό τέκνον του ύπο την εςουσιαν μιας ξένης αγνώστου 
γυναικός, δ ι’ ήν ή προσφιλής ύπαρξις είναι είς ξηρός έπι πλέον 
αριθμός. ’Ελεύθερον ώς τό πτηνόν, άναπτυσσόμενον έν τφ  
μυροβόλφ κήπιρ τού οίκου ώς τρυφερόν άνθύλλιον αναλαμβά
νει αυτός μόνος μετά τής συντρόφου του νά όδηγήση τά  πρώτα 
του βήματα είς τόν πνευματικόν καί ήθικόν κόσμον. Δέν π α 
ραμελεί τό σώμα χάριν τού πνεύματος, άλλ ' ούτε την ψυχήν
χάριν τού ήθους.

Άνατόμος τού γυναικείου πνεύματος καί ψυχολόγος πρω
ί της δυνάμεως άνα^νωρίζει τήν μεταξύ τού άρρενος καί θη- 

λεος τέκνου του ισότητα καί τήν πρός τήν κόρην προσγιγνο
μένην ύπό τής πολιτείας άδικίαν. Καί έξεγείρεται κατά τού 
νομοθέτου καί προσπαθεί νά έμπνεύση καί είς έκείνην τα  αυτα 
αισθήματα καί νά προετοιμάση, τό έδαφος, έν ώ θά ριζοβο- 
λήσωσιν αί νέαι περί ίσότητος ίδέαι. Όςυδερκής, νοήμων, 
άληθώς εύγενής, άληθώς άνεπτυγμένος, διαβλέπει τήν ευτυ
χίαν τού οίκου καί τήν ευημερίαν τής χώρας είς τήν εξ ισου 
διανομήν τών καθηκόντων καί άπονομήν τών δικαιωμάτων

I άμφοτέρων τών φύλων.
"Οπως παρήλθεν ή έποχή τών τυραννικών πολιτευμάτων,

I ούτω καί ή τών άδικων οικογενειακών θεσμών λέγουσιν οι Α
μερικανοί καί άπεδείχθη έκ τών πραγμάτων ότιέχουσι δίκαιον.

I Οί πατέρες όλοι έν ’Αμερική είναι οί θερμότεροι συνήγοροι 
I τής πολιτικής χειραφετήσεως τής γυναικός. Καί εάν δεν ήσαν 

λογικοί καί δέν έφοβοΰντο τά  άπότομα καί παρατετολμημενα 
κινήματα καί τάς έκ τούτων έπικινδύνους άντιδράσεις βε- 

I βαίως ή ’Αμερική, ώς άριθμεϊ σήμερον πλείονας σχεδόν επ ι
στήμονας καί καλλιτέχνιδας γυναίκας ή άνδρας, θάήρίθμει καί 
πλείονας θήλεις πολιτικούς άρχοντας.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΤΡΙΩΝ

Α Π ’ ΑΘΗΝΩΝ Ε ΙΣ  ΣΙΚΑ ΓΟ Ν

ΗΜΟΑΟΓΙΟΝ ΕΛΛΗΙΊΙΑΟΣ ΤΑΞΕΜΤΜ

Δ ’
Ό  ήλιος έκτείνει ήδη τόν λευκόν, τόν αίγλήεντα, τόν μεγα

λοπρεπή πέπλον του άνά τό άπειρον. Διασκεδάζονται ή μία 
μετά τήν άλλην αί μελαγχολικαί τής νυκτός σκέψεις, άς γεννά 
ή μονοτονία τού σκότους, ή έν τή σιδηροδρομική άμάξη βκ 
σιλεύουσα νεκρώσιμος σιγή, ό ύπνος τών άλλων, τό αιώνιον 
άντίκρυσμα τού ξυλίνου τείχους τού βαγονιού, μέ τό βρίθον 
σάκκων ταξειδιωτικών, καί^κανιστριδίων καί καπελοκιβωτίων 
δικτυωτόν φάτνωμα.

Πρός τά δεξιά ήμών ή Ά δριατιρ ι κυματίζει ήσύχως καί 
φαίνεται έν τω  άπωτάτω προοπτικω αύτής σημε'’ω ώσεί συν- 
ενουμένη άνευ τής έλαχίστης τών γραμμών έναλλαγής μετά 
τού ουρανού. Δέν μάς ̂ χωρίζει ά π ’ αυτήν ή μικρά σχετικώς 
πρασίνη λωρίς, όμαλή, αρμονική, έδώ μέ φυτείαν πυκνήν, έκεί 
άραιοτέραν, έδώ πρασινόφαιον, έκεί πρασινοκίτρινον, άπωτέρω 
άργυρίζουσαν ή χρυσίζουσαν ώς έκ τών κυματιζόντων θυσά
νων τών πρωίμως ώριμασάντων σταχύων.

Πού καί που μικρός ρύαξ, ή παραποτάμιου διακόπτει τήν 
μονοτονίαν τής μεγάλης ταύτης παραλιακής έκτάσεως, ό δρο
σερός δέ καί όραητικός παφλασμός του διαθέτει εύθύμως τήν 
ψυχήν τού πυρέσσοντος ύπό άνυπομονησίας καί στερουμένου 
δροσερού ύδατος ταξειδιώτου.

Ποός τά  άριστερά ή φύσις όργιά, έν τή άπειροποικίλω καί 
πολυσυνθέτω έξελίξει της, έν τή διαρκεί καί άμεταπτώτω εορτή 
όλων τών στοιχείων της. Χιών, δρη ύψηλά, βουνά, λόφοι κα
τάφυτοι, δάση, πόλεις, χωρία, ναοί μέ τά κωδωνοστάσιά των, 
οίκι’αι μέ τ »ς  ποικιλοσχήμους στέγαςτωνάνθρωποι,ζώα,ίδου τό 
σύνολον, ιδού ή άνά πάσαν στιγμήν έναλλάσσουσα καίάνανεου- 
μένη είκών, έν τή θαυμασιωτέρα τού κόσμου αρμονία,έν μεγα 
λοπρεπεστάτη) λαμπρότητι.

Ή  μακρά τών Άπεννίνων σειρά έκτείνεται καθ’ όλον τό 
μήκος της, μέ τάς χιονοσκεπείς κορυφάς της, τάς ότέ μέν πρός 
πολύτιμον τρ!χαπτον παρομοίους, ότέ δέ πρός ιδιότροπου καί 
ποικιλόσχημου οδοντωτόν ποίκιλμα. Ή  κλιτύς τών ορέων τού 
των καί ώς ίκ τής άποστάσεως καί ώς έκ τών παλλεύκων κο
ρυφών καί ώς έκ τού πρασίνου έξαρτήματος, οπερ στολίζει τάς 
ύπωρείας της καί ώς έκ τού έπ ’ αύτής άντανακλώντος γαλα 
νολεύκου αιθέριου θέλου φαίνεται άποτελουμένη ύπό άπεράν- 
του μ.άζης γρανίτου, εί, ον αίτοπικαί φωτοσκιάσεις προσδιδουσι 
θαυμάσιους ίριδοειδεί; τού όπαλειου λίθου κυματισμούς.

’Τπό τήν σειράν αύτήν τήν άπεράντως μακράν, τήν άπείρως 
κάθετον, τήν σχίζουσαν ώς τείχος γιγάντειον παρά τής γίγαντος 
φύσεως ίδρυθέν έκεί, τήν ’Ιταλίαν όλην κατά μήκος, έκτείνον- 
τα ι δάση κατάφυτα, ύψούνται λοφίσκοι κλιμακωτοί έν είδει 
πολυωρόφων άνδήρων,έν οίς ή άνθοστεφανωμένη κατά τήν ώ 
ραν ταύτην τής άνοίξεως χλωρίς βασιλεύει, διαχέουσα άνά τήν 
ατμόσφαιραν τήν γλυκεϊαν και μεθυστικήν καί μυροβόλον 
πνοήν της.,

Καί ήμεΐς διερχόμεθα τάς ώραίας αύτάς έκτάσεις, τής αμα
ξοστοιχίας μας διολισθαινούσης διά μέσου αύτών μέ ταχύτητα 
έλιγγιώδη. Πόλεις μικραί καί μεγάλαι, χωρία γραφικώτατα
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είναι έγκατεσπαρμένα άνά διαφόρους διευθύνσεις. Μόλις ό ορ
μητικός δρόμος μας έπιτρέπει νά διακρίνωμεν προτροπάδην 
φεύγοντας πρό τών οφθαλμών μας τούς διαφόρους τηλεγραφι
κούς πασσάλους μέ τα άπειροπληθή σύρματά των, άτινα φαί
νονται ύπό διαρκείς διατελοΰντα άναπαλμούς καί ύπό τό 
κράτος άλληλοδιαδόχων άλματικών κινήσεων. Πέραν αύτών 
είς άρκετήν άπόστασιν διακρίνομεν πληθύν οικιών πολυχρώμων. 
Μόλις προφθάνομεν νά προσηλώσωμεν τό βλέμμα ότέ μέν είς 
ύψηλόν κωδωνοστάσιον, άλλοτε εις ιδιόρρυθμον οίκίσκον, καί 
άλλοτε είς σύμπλεγμα άνθρώπων ή συνοδείαν τετραπόδων, 
έζευγμένων έπί άροτήρων καί διαυλακούντων έν τεμάχιον γής 
μετά κανονικής μεθοδικότητος καί φιλοσοφικής ύπομονής. Μία 
οικία ύψηλή, τριώροφος μέ παράθυρα ώς όπάς περιστε
ριώνων κινεί ιδία τήν προσοχήν μου. Ούδέν έχει τό καλλι
τεχνικόν πλήν ώραίας νεανικής γυναικείας κεφαλής, προβα- 
λούσης έξ ένός παραθύρου. Μέ τό όξύ καί άπαιτητικόν τών 
μαύρων οφθαλμών της βλέμμα φαίνεται άναζητοΰσα προσφιλή 
τινα υπαρξιν, είς τά βάθη τών σιδηροδρομικών αμαξών, μετ’ 
άνυπομονησίας βεβαίως άναμενομένην.

Οί συνταξειδιώταί μας άνέκτησαν ήδη τήν φυσικήν τής 
προτεραίας εύδιαθεσίαν καί ζωηρότητα. Ή  φύσις, ή προνο
μιούχος αΰτη γόησσα έχει τήν δύναμιν νά μάς διαθέτη) εύθύ
μως ή δυσθύμως άναλόγως πάντοτε πρός τάς ιδίας διαθέ
σεις της.

’Επιφορτισμένη νά άντιπροσωπεύσω είς Σικάγου μέγα τ ι 
γυναικείου τού Β,λγίου σωματείου, άναφέρω τούτο πρός τόν 
συνταξειδιώτην μου γενικόν’ Διευθυντήν τών Βελγικών ταχυ
δρομείων καί τηλεγράφων κ. P ie rrard . ’Εντεύθεν συζητήσεις 
άτελεύτητοι έπι τού γυναικείου ζητήματος, έπί τής γυναικείας 
έργασίας. Ό  κ. P ierrard είναι προοδευτικός, εΐσήγαγεν ήδη 
τάς γυναίκας είς πάντα τά  τηλεγραφεία τού Βελγίου, άπο- 
φαίνεται όμως ότι εΓς τά  ταχυδρομεία θεωρεί τήν γυναίκα 
κατάλληλον μόνον διά τά  μικρότερα γραφεία. ’Εν τή έξάψει 
τής συζητήσεως ή ώρα παρέρχεται χωρίς νά τήν έννοήσωμεν. 
Ή  άνία έντεύθεν τού ταξειδίου μετριάζεται έπαισθητώς,

Πλήν ή εύχαρίστησις αύτή δέν διαρκεί πολυ. ’Ημείς άκο- 
λουθούντες τήν δ·ά Mont Genis όδόν άλλάσσομεν μετ’ ολίγον 
τραίνου. Έ δώ πλέον άποξενούμεθα έντελώς άπό παντός Ε λ 
ληνικού στοιχείου. Οί νέοι συνταξειδιώταί μας είναι Λομβαρ
δοί, όμιλούσι δέ τήν ’Ιταλικήν μέ ίδιάζουσάν τινα είς τόν λαόν 
τούτον προφοράν.

Τά πρώτα βλέμματά των πρός ήμάς ένέχουν έν είδος μομ
φής. Δέν μάς άφίνατε μόνους έν τή εύρυχωρίι»ι μας, φαίνονται 
σκεπτόμενοι. Καί μάς περιεργάζονται άπό κεφαλής μέχρι πο- 
δών, μέ τό έξερευνητικόν έκεϊνο τού άγνώστου καί περιέργου 
βύέμμα. ’Ημείς κάμνομεν τό ίδιον. Είναι φυσική ή περιέργεια 
αύτη, έάν σκεφθή τις ότι έπί ώρας ή καί ήμέρας ίσως ή τύχη 
μας ταυτίζεται μετά τών συνοδοιπόρων μας, ότι έν τ φ  μικρφ 
έκείνω σιδηροδρομικφ κλωβφ, τά  αύτά άπό κοινού μετ’ εκείνων 
έχομεν δικαιώματα, τόν αύτόν τρόπον τής ζωής, τόν αύτόν 
φ-,βον τού κινδύνου, τόν αύτόν πόθον τού νά φθάσωμεν μιαν 
ώραν ένωρίτερον εις τό τελευταίου όριον τού ταξειδίου μας.

Τό έντελώς άνιαρόν τού ταξειδίου άρχεται άπό τή^ στιγμής 
ταύτης. Ή  φυσική καταπόνησις εικοσιτετραώρου άκινησίας 
καί άγουπνίας,ό καύσων, ή στέρησις πάσης άνέσεως διαθέτουσι 
τό πνεύμα καί τήν ψυχήν δυσθύμως. Καί ομως έφ ’όσον προ-
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χωρούμεν προς την βόρειον Ιτα λ ία ν  τό πανόραμα της «ρύσεως 
εξελίσσεται μετά μείζονος κάλλους, μετά θαυμασιωτερας γρκ- 
«ρικότητος.

Α! πόλεις, ας ήδη άντικρύζομεν κινούν τό ενδιαφέρον και 
τού μάλλον πεζοτέρου ανθρώπου. Ή  Bologna, ή Parm a, ή 
Πλακεντία είναι τόσαι έστίαι τέχνης, τόσα σημεία έφ ’ ών αι 
κατά τον μεσαίωνα άκμάσασαι ένοχοι προσωπικότητος αφη- 
καν ψηλαφητά τά ίχνη της εκπολιτιστικής καί αναμορφωτικής 
διαβάσεώς τω ν. ’Από χλοοστολίστου λόφου εις λόφον, από τα 
ιδιότροπα και φυτοφορτωμένα τού εδάφους έκχώματα,προοάλ- 
λει ήδη μακρόθεν άμυδρώς, ύπά νεφελώδη διαφανή καλυπτραν 
η Bologna. Τά κωδωνοστάσια των μεσαιωνικών ναών της δια
γράφονται εις τόν άέρα ύψηλά, ουρανομήκη, ύψηλότερον δέ ώς 
σημαιοφόρον καί πρώτον εν τοϊς έπιλέκτοις τό τού περίφημου 
ναού τού 'Αγίου Δομίνικου.

Άκολουθούσαι τά  ύψη του έπανερχόμεθα διά τής φαντασίας 
είς τόν XIII αιώνα, εις την περίοδον ταύτην τής άναγεννήσεως 
τής Τέχνης, ήν οί Περουγίνοι καί οί Γιλβέρτοι και οί Quercia 
καί οί Μιχαήλ "Αγγελοι άπηλευθέρωσαν τών βαρβάρων δεσμών 
τής άμαθείας καί πλάνης. Είναι ό ναός ούτος τά πρώτον έν 
’Ιταλία μνημεϊον τής Άναγεννήσεως,τό όποιον κοσμοΰσιν υπε
ρήφανοι, άνθηραί, πλήρεις ζωής καί σφρίγους Ελληνικής σχε
δόν τελειότητος καί τέχνης Καρυάτιδες.

’Ενώ υπό τοιούτων κατεχόμεθα σκέψεων ή ατμομηχανή 
αγγέλλει διά τών όζυτάτων συριγμών της καί τής άναστολής 
τήςταχύτητος τού δρόμου την προσέγγισίν μας είς τον σταθμόν.

Ε Ι Σ  Ε Ν Α  Π Ο Υ Λ Ι
Π έο //οι;, πουλί, .τ' απλώνεις τά πτερά σου 
και στ'«π είρο γοργό γοργό πετ&ς, 
που χτίζεις τή μικρούλα τη φωλιά σον 
σ ’ Απόκεντρο χλαδι τής έρηριιας . . .

Πες μου,*πουλί, π ον ελεύθερο γυρίζεις 
σ τ ό  δάσος, στό βουνό, στη Λαγκαδιά 
καί πάντοτε Αμέριμνο σκορπίζεις 
όλουθε τή γλυχειά σου τή Λαλιά . . .

Συ που θωρεΐς τό κάθε Λουλουδάκι 
ν' άνθίζρ μοναχό στήν έζοχή 
και βλέπεις τό δροσάτο ποταμάκι 
νά τρέχη χαμηλά εδώ χ έχει . . .

Π ές μου, πουλί, που σχίζεις τόν άέρα 
μέ τά γοργά γοργά σον τα πτερά, 
που νύκτα ταζειδεύεις και ήιιέρα, 
άπήντησες ποτέ σον τή χαρά ;

Στόν ουρανό, στήν έρημο, στήν πάλι 
στής λίμνης τά κρυστάλλινα νερά, 
στόν χάμπο, στό βουνό, στο περιβόλι 
είδες ποτέ, πουλί μου, τή χαρά ;

Τ ί  σ' ερωτώ ; συ εύθυμο γυρίζεις 
σε μέρη άνθοσπαρμένα χαί φαιδρά· 
τ' ίίνε χαϋμός χαί λύπη δεν γνωρίζεις 
/«Α σέ παντού χυμέ ν ’ ειν' ή χ α ρ α !

Ξ ανθίππη  I. Κ α λο ατύπη

ΕΠΜίΟΣ ΤΗΣ ΙΙΕΓΗΪΗΤΡΙέΣ ΤΗΣ “ΕΦΜ.ΤΒΙΚΤΡΙΑΚ..
Έπανήλθεν έκ Σικάγου ή διευθύντρια τής « Εφημ. τών 

Κυριών» κ. Καλλιρρόη Παρρέν. Θερμήν εκφράζει τήν ευγνω
μοσύνην της πρός πάντας τούς έν Αθήναις, έπαρχιαις και τφ  
έζωτερικφ ευγενεϊς συναδέλφους, οιτινες μετά πατριωτικού εν
διαφέροντος παρηκολούθησαν τήν έν Σικάγψ δράσιν της καί 
λίαν εύγενώς καί έπιεικώς κρίνοντες αυτήν, τήν ένισχυσαν ουτω 
έν τφ  εύγενεί άγώνι ον άνέλαβεν υπέρ τού φύλου της.

’Άπειρον επίσης έκφράζει τήν ευγνωμοσύνην της πρός τάς 
προσφιλείς συνεργάτιδας τής « Έφημερίδος τών Κυριών» και 
πρός τήν διευθύνουσαν δα Άθηνάν Σιγανού, αίτινες κατά το 
διάστημα τής άπουσίας της, τόσον προθύμως είργάσθησαν 
πρός τακτικήν καί ανελλιπή τής «Έφημερίδος τών Κυριών» 
έκδοσιν καί τόσον έτερψαν τάς άναγνωστρίας της διά τών ώ - 
ραίων,γλαφυρωτάτων καί καλλιεπών άρθρων και μελετών των.

Πρός πάσας τάς φίλας άναγ/ωστρίας της, αίτινες διά συγ
χαρητηρίων τηλεγραφημάτων καί έπιστολών τή έζεδήλωσαν 
τό/ ένθβυσιασμόν των έπ ίτή  έπιτυχεϊ έκπληρώσει τής αποστο
λής της, διαβιβάζει μυρίας ευχαριστίας, διά τάς γλυκείας τής 
συγκινήσεως στιγμ.άς, άς τή παρέσχεν ή ειλικρινής και ένθου- 
σιώδης συμμετοχή των είς τήν ευτυχή τοουποον τής ζωής της 
περίοδον.

ΕΡΓΑΣΙΑΙ TOT ΕΝ ΣΙΚΑΓίΙ, ΣΓΝΕΑΡΙΟΤ
Ti» υ π έ ρ  τ ώ ν  Ι ν δ ώ ν  κ α ι  α γ ρ ίω ν  ι θ α γ ε ν ώ ν  φ υ 

λ ώ ν  έ κ π ο λ ι τ κ ί τ ι κ ο ν  κ α ί  α ν α μ ο ρ φ ω τ ικ ό ν  ό χ ο -  
λ ε ΐ ο ν  τ ώ ν  γ υ ν α ι κ ώ ν .

Μεγίστου ένδιαφέροντος υπήρξε τά τμήμα τών συνεδριάσεων 
τών καθ’ άπασαν τήν ’Αμερικήν γυναικείων σωματείων υπέρ 
έκπολιτισμού τών μικρών Ινδών καί λοιπών αγρίων ιθαγενών.

Μαθηταί καί μαθήτριαι τών έν Σικάγφ Σχολών τούτων, 
με τάς ομοιομόρφους στολάς των, μαύροι και μαύραι η χαλ- 
κόχροες καί ερυθρόδερμοι, μέ τά βιβλία των και τα μικρά 
έργαλεϊα τών διαφόρων τεχνών, είς άς άσχολοΰνται, ησαν το 
ποθετημένοι ΰπό τήν εξέδραν έν τάζει καί πειθαρχία θα υ
μαστή.

Μικρά μαύρη ήγέρθη καί έν εϊδει προσευχής άπήγγειλεν 
ωραίους λόγους περί τής εκπολιτιστικής τής θρησκείας δυνά- 
μεως, περί τής αγάπης ήν αΰτη διδάσκει πρός τόν πλησίον, 
ώς καί περί τής σωτηρίας καί τού έζευγενισμού, ον ή άνθρω- 
πότης αποκτά διά τής εργασίας.Οί πατέρες μας ήγνόουν, είπε, 
τά καλόν, διότι ούδείς ποτέ τοϊς τό έδίδαξε. Ήγνόουν ότι όλοι 
οί άνθρωποι εΐμεθα ¡αδελφοί καί διά τούτο κατεδίωκον τους 
λευκούς, είς τούς όποιους ήμεϊς σήμερον όφείλομεν τήν ελευθε
ρίαν, όφείλομεν τήν χαράν καί τήν ευτυχίαν.

Μετά τούς συγκινητικούς τούτους λόγους, αι υπέρ τών μι
κρών αυτών αγρίων έργαζόμεναι κυρίαι ήρχισαν να τας έζε- 
τάζωσιν άνά τάζεις είς τά  διάφορα μαθήματα, έν οις ή εφαρ
μογή καί τό πρακτικόν μέρος κατεϊχον τήν πρώτην θέσιν. Το 
σύστημα τού Φραίβελ έχει είσαχθή ένταϋθα είς πάσας τάς 
τάζεις, παρακολουθεί δέ τόν μαθητήν μέχοις άποπερατώσεως 
τών προκαταρκτικών αύτοΰ σπουδών.

Σημειωτέον ότι όλη ή εκπολιτιστική αύτή εργασία ή άπα-
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«σχολούσα καθ’ δλην τήν Αμερικήν υπέρ τάς δέκα χιλιάδας 
γυνα ικών, οφείλεται είς γυναικεία σωματεία καί εις ιδιωτικήν 
■γυναικείαν πρωτοβουλίαν.

Τ ά  κ α τ ά  τ Λ ς  ο ι ν ο π ν ε υ μ α τ ο π ο ι ία ς  
κ α ι  τ ο ϋ  χ α ρ τ ο π α ι γ ν ίο υ  γ υ ν α ι κ ε ί α  Σ ω μ α τ ε ία .

Πολύ έπίσης έκίνησαν τό ένδιαφέρον αί συνεδριάσεις τών 
τμημάτων τών κατά τής οίνοπνευματοποσίας καί τού χαρτο
παιγνίου γυναικείων σωματείων. Είναι πολυπληθέστατα καθ’ 
•δλην τήν Αμερικήν καί ή έλαχίστη δέ τών Αμερικανικών 
πόλεων αριθμεί άνά τρία ή τέσσσαρα κατ’ έλάχιστον όρον 
•τοιαύτα.

Καί έδώ πλήθος πολύ καί έκ τών δύω φύλων. Πολλά! ρή
τορες έλαβον τόν λόγον καί απέδειξαν την μεγίστην καί απε
ριόριστον τής γυναικός έπίδρασιν επί τής έν Αμερική καταρ- 

•γήσεως τής συνήθειας τής οίνοπνευματοποσίας. Κατωρθώσα
μεν, είπεν, ήμεϊς αί γυναίκες νά άπαλλάζωμεν τήν χώραν μας 
άπό τήν βάρβαρον καί τρομεράν ταύτην κοινωνικήν μάστιγα. 
Κατωρθώσαμεν νά σώσωμεν τάς έργατικάς τάζεις άπό τήν 
όλεθρίαν έπίδρασιν τής μέθης, ήτις έζαντλεϊ καί έζασθενεί τόν 
εργάτην, κληροδοτεί εις τάς έπερχομένας γενεάς τήν φυσικήν 
καί πνευματικήν ανικανότητα καί αδράνειαν, δημιουργεί β λά 
κας,ηλιθίους, ή κακούργους έκ γενετής καί αποστερεί τάς οι
κογένειας άπό τούς φυσικούς προστάτας α υτή ς.

Αλλη ρήτωρ άφοΰ άνέπτυζε τά ιστορικόν τής ίδρύσεως τών 
σωματείων τής temperance, άπέδειζε τήν ίσχύν τής γυναικός 
έν Αμερική. Κατωρθώσαμεν, είπεν, ήμεϊς αί μητέρες καί αί 
σύζυγοι νά καταργήσωμεν τόν οίνον καί τά  ποτά καί άπό τάς 
τραπέζας αύτάς τών πλουσίων έτι. Οικογένεια σεβομένη έαυ- 
τήν ουδέποτε έπιτρέπει τήν παράθεσιν άλλης Φιάλης ή τής τού 
καθαρού ύδατος είς τήν τράπεζάν της. Καί είς αυτά τά δη
μόσια καί έπίσημα συμπόσια, πάσαι αί προπόσεις γίνονται διά 
καθαρού ύδατος. Δέν εΐμεθα διά τούτο ούτε ήμεϊς, ούτε τά 
τέκνα μας όλιγώτερον τών Ευρωπαίων ϋγιεϊς, καί τό αίμα 
μας, έάν τουλάχιστον κρίνωμεν άπό τάς χροιάς τών προσώπων 
είναι βεβαίως έφωδιασμένον μέ ικανήν ποσότητα έρυθρών α ι
μοσφαιρίων."Οσα θά έδαπανώμεν εις οίνους καί ποτά, δέν δα- 
πανώμεν διά προμήθειαν γάλακτος καί τροφών τονωτικών, α ί
τινες δέν έζερεθιζουσι καί έζαντλούσι τόν έγκέφαλον, ά λλ ’ έν · 
δυναμοΰσι τό σώμα καί έφοδιάζουσιν αύτά καταλλήλως διά τόν 
μέγαν τής ζωής άγώνα.

Πολλά έλέχθησαν έν τφ  τμήματι τούτω καί κατά τού κα
πνού καί τού χαρτοπχγνίου, καί έζετέθη έν έκτάσει ή δύνα 
μις τής γυναικός καί ή ευεργετική έπίδρασίς της κατά τών 
ίζεων τούτων, αίτινες δηλη τηριάζουσι τό σώμα καί έζαντλούσι 
τ ά  βαλάντια τών τε εύπορων καί μή.

Ε Λ Ε Ν Η  Κ Α Ι  Β Α Λ Ε Ν Τ Ι Ν Η
Συνέχεια)

Τό Κλαιρουάς αριθμεί ολίγους κατοίκους. Ή  μικρά ιδιο
κτησία τού κ. Δελουανύ, ή μόνη κατοικουμένη καθ’ όλον τό 
έτος, εύρίσκετο είς άπόστασίν τινχ δύο άλλων, άνηκόντων είς 
οικογένειας, τών όποιων ή υψηλή κοινωνική θέσις καί αί έζεις 
αύτών άπέκρουον πάσαν στενήν σχέσιν μετά τών κατοίκων τής 
έπαύλεως. ’Επισκέψεις τινες άνταλλασσόμ.ενκι κατά τήν άνοι- 
ζιν, συναντήσεις τινες είς τήν εκκλησίαν τήν Κυριακήν, μία ή

δύο συναθροίσεις κ α τ ’ έτος, είς άς συγκαλοΰνται τά  περίχωρα, 
τοιαύται ήσαν αί μόναι σχέσεις τάς όποιας ειχον μεταξύ των 
αί μικραί αύται άποικίαί.

Κατά τό διάστημα τών εξ ώραιων μηνών τού έτους ό και
ρός παρήρχετο ταχέως είς τό Κλαιρουάς. Ό  κ. Δελουανύ 
διήρχετο τάς πρωίας αυτού είς τούς άγρούς ένασχολούμενος 
είς τάς φυτείας του, τάς πεδιάδας του καί τάς μ,ικ ράς συγ- 
κομιδάς του, ή δέ σύζυγος αυτού άφιεροΰτο είς τά ς  οίκιακάς 
έργασίας, είς τάς όποιας έλάμβανον έπίσης μέρος ή Ελένη καί 
ή Βχλεντίνη.Τήν δειλήν διήρχοντο έν τή αίθούσν) αύτών, ένθα 
σοβαρά τις άνάγνωσις, τό έργόχειρον, ή ιχνογραφία καί ή 
μουσική κατηνάλισκον μέχρι τής ώρας τού δείπνου όλον τόν 
χρόνον. ’Ενίοτε ήρχετο έκ Κομπιένης συνδαιτυμών τις , γινό
μενος πάντοτε εύπρόσδεκτος, καί τό εσπέρας μακρός περίπα
τος παρά τάς όχθας τού Ούάζ ή]έπ! τών λοφίσκων, έτερμάτιζε 
την ήμέοαν, τήν όμοίαν τής προτεραίας, όμοίαν τής έπαύριον.

Ή  εορτή τού χωρίου διέκοπτεν άπαξ τού ένιαυτοΰ τή^ 
γλυκεϊαν ταύτην μονοτονίαν οι έκλεκτο! τών περιχώρων συνη- 
θροίζοντο είς τά μέγαρον καί ό κ. Δελουανύ δέν ήρνεϊτο νά 
όδηγήσν) έκεϊ τήν οικογένειαν αύτού. Τούτο ήτο πάντοτε διά 
τήν Βαλεντίνην δ ,τι ό κόσμος ονομάζει βέβαιον θρίαμβον, 
διότι ή χάρις καί ή καλλονή αύτής τήν έκαμνον νά διακρίνε- 
τα ι μεταξύ όλων, άλλ’ αύ-η ούδεμίαν έδιδεν είς τούτο άζίαν, 
εύρισκεν όμως έκεϊ ήδονήν, τήν όποιαν δέν έζήτει ποσώς νά 
άποφύγν). *Ως πρός τήν 'Ελένην, αύτη δέν εύρισκεν έκεί άλλην 
τινα ήδο'ήν είμή τήν τών επαίνων, ούς έκαμνον διά τήν αδελ
φήν της- νά τήν στολίζγι διά τών ιδίων χειρών της, νά τήν 
έζωραίζγι διά τών άνθέων της καί νά θαυμάζγι τήν νεότητα 
καί καλλονήν της, ήτο ή εορτή αύτής, ήτο ή χαρά της, ήτο 
παν δ ,τι υπήρχε μάταιον έν τή ψυχή της. Ό  χειμών δμως 
ήτο μελαγχολικώτερος· ό θελκτικός ζούτος τόπος, έφ’ όσον 
έχανε τήν χλόην καί τόν ήλιον, έβλεπε φεύγοντας τούς κατοί
κους αύτού" τά ψύχος καθίστατο δριμύτερον καί ζοφερώτερον, 
δέν έμεινεν είς τό χωρίον είμή ό ίερεύς, έκ δέ τής πόλεως δέν 
ήρχετο είμή είς μόνος έπισκέπτης, άλλ’ αί εύφυεϊς όμιλίαι τού 
ενός καί αί πρόθυμοι φροντίδες τού ετέρου έπλήρουν τό κενόν, 
δίδουσαι συγχρόνως θέλγητρόν τ ι είς τήν μονκζίαν.

Ό  Γάστων Δέ Φολεβέλ, νεαρός μηχανικός, προσκεκολλη- 
μένος είς τόν Νομόν, έγνώρισε τόν κ. Δελουανύ δτε έπρόκειτο 
οδός τις νά διασχίσν) τήν ιδιοκτησίαν τού άρχαίου τραπεζίτου. 
Ά λλά  πρός μεγάλην εύχαρίστησιν ολοκλήρου τής οικογένειας 
τά σχέδιον τούτο άπερρίφθη" έκτοτε δμως ό Γάστων έπανήρ- 
χετο συχνά είς τό Κλαιρουάς, τό όποιον κατέστη ό σκοπός 
δλων τών περιπάτων αύτού καί ή μόνη άναψυχή είς τάς έρ
γασίας του. Έ κ γένους διακεκριμένου καί άνατροφής τελείας, 
είχεν όλιγωτέραν περιουσίαν ή άζίαν καί γνώσεις. Ή  εύγένεια 
τής ψυχής αύτού, ή μεγαλοφροσύνη καί ή ειλικρίνεια τού 
πνεύματός του ολίγον συνεβίβάζετο μέ τάς έξεις τού κόσμου 
καί έτι όλιγώτερον μέ τάς τών νέων τής ήλικίας του. Στερη
θείς προ πολλών έτών τής τρυφερότητος καί τών συμβουλών 
τής μητρός αύτοΰ, διετήρησεν έν τή καρδία του, ώς τόν προσ- 
φιλέστερον θησαυρόν, τά  ^παραγγέλματα καί τά  παραδείγματα 
άτινα παρ’ αύτής έλαβεν. Ή  ιερά αύτη άνάμ-νησις άνεμι- 
γνύετο είς δλας τάς πράξεις τού βίου του, χρησιμείουσα αύτφ 
ώς φύλαζ κατά τών όρμών τής νεότητος.

Ό  κ. καί ή κ. Δελουανύ, έλεγον ενίοτε, ότι τό μέλλον

#
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μιας τών θυγατέρων αύτών δεν θα ήδύνατο να τεθτ, εις χεϊοας 
μάλλον άξιας των ίδεχ,ών του’ ή Ελένη καί ή Βαλεντίνη ίσως 
έσκίπτοντο τοϋτο επίσης, ώς πρός δέ τον κ. Φολεβελ ητο 
αδύνατον νά γνωρίστι τις όποιον άλλο αίσθημα η τό της ειλι 
κρίνους φιλίας πρός όλην την οικογένειαν ώδήγει αύτον τοσον 
συχνά εις τό Κλαιρουάς. Εύτυχης ότε δεν εϋρισκε ξένον τινα 
εις την επαυλιν, ητο πάντοτε φιλοφρων καί άγαθός διά τα 
τέσσαρα προοωπα, τά  άποτελοϋντα ολόκληρον την οικογένειαν 
τα ύ τη ν  εόλαβης τις φιλία άνεπτύχθη μεταξύ αύτοϋ και των 
Δελουανύ' έτραγώδει μετά της Ελένης, έκάθητο εις τό κλει- 
δοκυμβαλον μετά της Βαλεντίνης, άνεγίνωσκεν εις τόν πατέρα 
των, προσέφερε τόν βραχίονά του εις την μητέρα των κατά 
τούς μακρούς εσπερινούς περιπάτους καί πάντα ταυτα μετά 
χάριτος καί άπλότητος, μετά ειλικρίνειας καί στοργής. Ό τε 
βύτος δέν ηρχετο εις την επαυλιν, τό πάν ητο μελαγχολικόν, 
ολη ή οικογένεια ήσθάνετο την απουσίαν του, άλλ’ ούδείς οσον 
ή Ε λένη . Αύτη διέκοπτε την εργασίαν αυτής, μετέβαινε χω 
ρίς νά γνωρίζη διατί άπό τήν θέσιν της εις τά παράθυρον, έ
στρεφε τήν κ/φαλήν εις τόν έλάχιστον θόρυβον καί ότε ή ώρα 
ττρούχωρει νέφος μελαγχολίας έσκίαζε τό χαρ-.εν αυτής πρό- 

σωπον.
Περί τά τέλη ψυχρού καί μακροϋ χειμώνος, ό κ. Δελουανυ 

ήσθένησε σοβαρώς· βίαιος πυρετός κατέλαβεν αυτόν,οι πα
ροξυσμοί έπολλαπλασιάσθησαν καί ό ιατρός δεν ήδυνήθη νά 
άποκρύψη τούς φόβους του. 'Η κ. Δελουανύ καί αί θυγατέρες 
αυτής δεν άφινον τό προσκεφάλαιον του ασθενούς, δίόουσαι 
τά  φάρμακα, προλαμβάνουσαι τάς έλαχίστας επιθυμίας του 
καί άπευθύνουσαι πρός τόν Θεόν τάς θερμοτέρας προσευχάς διά 
τήν θεραπείαν τού προσφιλεστάτου τουτου πατρός. Αί κρίσεις 
ή ,α ν μακραί καί θλιβεραί, τρομχκτικαί δ ’ ένίο ε ένεκα των 
παραληρημάτων, τά  όποια παρηκολούθουν αυτας.

N E O N  Π Α Ρ Β Ε Ν Α Γ Ο Γ Ε Ι Ο Ν
Εις ιδ ιω τ ική ν ολως πρωτοβουλίαν οφείλετα ι ή ΰπαρ;·ς μέσης εν Ε λ- 

λάδι θηλείας έκπαιδεύσεως, εις τή ν  αναπτυσσόμενων 8 αμ ιλλαν μ ε
ταξύ τω ν διαφόρων ίδρυτριών ανωτερων Π αρθεναγωγείων η καλη πω ς
πορεία τώ ν έν τη  πόλει μας το ιούτω ν.

Κ’-ς τα  ήδη ύπάρχοντα προστίθεται απο 1ης 7)βριου ε ε. χ α ιν εο ν  
οπό τή ν διεύθυνσιν τώ ν γνω στώ ν άνά τον Ε λληνικόν χοσμον ευπα ι- 
ϊε ύ τ ω ν  Έ λ λη ν ίδ ω ν  πα ιδαγω γώ ν κ .κ . Φ λωρεντίας Φ ουντουχλη και

Ε:Ρ· ΐΓ κ .  Φ λωρεντία Φ ουντουχλη είνα ι γ νω σ τή  εις τάς άναγνωστρίας 
μ,ας έχ τώ ν  ώραίων πα ιδαγω γικώ ν καί πο ιητ ικώ ν δημοσιευμάτων της 
καί εκ τή ς  συντόμου βιογραφικής σκιαγραφίας τη ς , η ν ε ιχ υμ εν οημο- 
σ ιεΰσει έν τ η  « Έ φημερ ίδ ι τώ ν Κ υριών» κατα τη ν  εις το Ι ΐα ν επ ισ τη -

μ ΐ Είςέγ^ 'α ν ^ π ^ τ η μ ο ν ,κ ή ν  παίδευσ ιν καί πείραν πα ιδαγω γ ικήν μ ε- 
γά λη ν  σύνενοί θησαυρούς όλους εύγενείας και αβροτητος στοργικής και 
ία ο α κ τή ρ α  σοβαρόν αγνόν καί ά&ολον, προσ ντα  παντα  ταυτα  πο λυ- 
τ .α α  κα ί απαραίτητα  δια πασαν γυνα ίκα , αναλαμβανουσαν τη ν  ηθ ικην 
χαί π νευμ ατ ική ν άναμόρφωυιν τοΰ φύλου τη ς .

Τ ή ν ευπαίδευτον φ ίλην μας κ . Φλ. Φ ουντουχλη, - μ π λ η ρ ο ιη κ ^  
Ειρήνη ΙΙρινάρη, δ.ευθύνασα εύδοκίμως επί δεκαετηρίδας ολα , ηδη 
ανώτερα έν Έ λλά δ ι Π αρθεναγωγεία , ώς τό Αρσακειον Κέρκυρας, και 
διοργανώσασα τό έν Πάτραις λειτουργούν, χρηματισασα 6ε και η πρώτη  
σου διαδόχου καί τώ ν βασιλοπαίδων διδάσκαλος, ως και υποδιευθυντρια
τοϋ έν Ά θ ή να ις  ’Α ρσάκειου. „ ,

Τό παρθεναγωγείου τοϋτο θά λε .τουργή  κατα το σύστημα τω ν εν 
Γ ερμανία  το ιούτω ν. έν οίς καί αύτή  ή κ . Φ λ '  Φουντουκλη εμορφωθη. 
Συμμορφούμενον πρός τό πρόγραμμα του επ . τη ς  Εκπα.οευσεως λ -  
πουρ'γείου. θά άποτελέση  πλήρες διδασκαλείου, του οποίου αι μαθή
τρ ια , θά δύναντα ι ώς αί του Α ρσάκειου να  υποβαλω ντα ι εις όιοασκα- 
λ ικάς Ιξετά -ε ις  χαί άπ"χτώ σι πτυχ ίου διδασκαλίας.^ ,  ,

Σύν τοίς άλλοις ή διεύθυνσις του παρθεναγωγείου θα επ ιδ ίω ξη  και 
τή ν  πρακτικήν μόρφωσιν τώ ν μαθητριών εις καλας οικοοεσποινας κκ.

μητέρας, είσάγουσα ώς υποχρεωτικά  τά  μαθήματα  τή ς  μ αγε ιρ ική ς , κβ— 
π τ ικ ή ς  καί ραπτικής μ ετά  πρακτικής εφαρμογής. .  .

Δεν άμφιβάλλομεν ο π  ό νεωτερισμός ουτος θα εκτ ιμ η θη  δεόντως 
παρά τώ ν γονέων καί κηδεμόνων, ο’ιπ ν ε ς  τόσον δυσανασχετουσι δια 
τή ν κατά τό πλείστον μονβμερώς έπ ιδ ιω κομένην π νευμ α τ ική ν τω ν
τέκ νω ν  τω ν μόρφωσιν. , ,

Οί οοοι τή ς  εγγραφής μαθητρ ιών έν τώ  παρθεναγω γεία , τουτω  εινα . 
λ ίαν συγκαταβατικο ί, ένεργοϋνται δ ’ άπό σήμερον εγγραφα ί, εσω τερ ι
κών ήμ ισυσσ ίτω ν καί έξωτερικών παρά τή ς  δ ιευθύνσεως, όόός I ροοε- 
στείου άριθ 11, άπό τή ς  9ης μέχρι τή ς  11ης καί από τή ς  5ης μέχρι 
τή ς  Της κ α θ ’ έκάστην.

’Ιδού τ ί περ\ το ΰ  ν έο υ  Π α ρ θ ενα γ ω γ ε ίο υ  μ α ς έπτ- 
σ τ έ λ λ ε ι α νώ νυ μ ο ς  μ ή τη ρ  :

Τό νά μή στείλης τό θυγάτριόν σου είς_ σχολεΐον δ'εν ε ίνα ι φ ρ ό ν ι-  
μον, διότι ή κ α τ ’ ο'ΐκον έκπαίδευσις γ ίν ε τα ι άτελη ς και παρα τους πα ι
δαγωγικούς κανόνας· ’έ σ τ ε λ α  λοιπόν καί έγώ  τό .δικόν μου· _αλλ ίπ έ -  
στρεφε τό έυπέρας καταχουρασμένον χαί αμέσως μετά  το δειπνον εκα- 
θητο πάλιν προς μ ελέτη ν . Ε ίχε νά γράψη ονόματα ρήματα , ν απο - 
στηθίση κανόνας γραμματικής στριφνούς, γεωγραφίαν να λύση  προ
βλήματα  άριθμητικά· έκοιματο τό_ τα λ α ίπ ω ρ ο ς  καταζαλισμενον κα ι 
δεν έ/όρταινε τόν ύπνον του, διότι εις τας οχτω επρεπε να  ευρεθη πχ  
λ ιν  ε>ς τή ν  θέσιν του έντός τώ ν θρανίων. Κ ατήντησε ωχοόν, ασθενες. 
χ α / εκ τ ικό ν  ούτε άσκησ,ς σω μ ατική , ούτε περ ίπατος, αλλ α ιω νίω ς 
ααθόαατα  καί γραψ ίματα καί διημέρευσις εντός τώ ν δω ματίω ν ΙΙοιον 
δ’= έφόδιον εις τόν μ ετέπ ε ιτα  βίον απεχτα  εκ του σχολείου , σχεδόν τ ί
ποτε. έκτός ολίγων γραμματικών κανόνων και τώ ν άχρηστων εργο-

^ Μ ε τ ά  ναοάς λοιπόν άνέγνω σα τή ν  προκήρυξιν τοΰ νέου Π αρθνεαγω - 
νείου τοΰ ύπό τή ν διεύθυνσιν τώ ν κυριών Πριναρη και Φ ουντουχλη. 
Έ ν αύτώ  είοον δ ιατετυπω μένας τάς εύχκς έμου και απασων τω ν μ η 
τέρων. Του νέου Π αρθεναγωγείου τό πρόγραμμα, ενω  οεν απομακρύ
νετα ι άπό τό ύπό τοϋ Υ π ο υρ γε ίο υ  έπ ιβεβλημενον π ερ ιεχει καινοτο- 
μίας ώ φελ ιμ ω τά τα ς . Περ ορίζει τας ωρας του ^χολειου απαλλασσει τ 
κοράσια^ τής μ ελέτης κ α τ ’ ο ίκον, τά  έςασκεί κατα το σώ μα, οοηγει 
αύτά άνευ διακρίσεως έσω τερ ικών άπό ές υτερικα εις καθημερινούς π ε 
ριπάτους, τά  διδάσκει τή ν ραπτικήν καί τη ν  μαγειρ ικήν· εν ενι λόγω  
αί Δ ΐ'υθύντρ ια ι υπόσχονται ν ’ αποδώσωσιν εις τας μ ή τρ α ς  τα  εις α υ - 
τάς ίμ™ τει> θέντα κοοάσ’α, σώφρονα, εύρωστα χαί καλας οικοδέσποι
νας, ίκανάς νά φέρωσι τή ν  φχιδρότητα καί τη ν ευοαιμονιαν εις τας ο ι-

Χ&'ί Α λΤ ’! άρΤ γε θά έχπληρώσωσιν ό'σα υπόσχονται έν τώ  προγράμματι 
αύτώ ν αί κυρίαι Πρινάρη καί Φ ουντουκλή , Το κατ εμε 
φρονώ οτι δεν θά διαψευσθώσιν αί ελπ ίδες η μ ώ ν τω ν μ η τέρ ω ν .? Διοτε 
Ι α θ ’ όσον ήςεύρω , αί δύο διευθύντρια . Ιχουσιν ο λα τα  προσοντα τα  ο .α - 
κοίνοντα τάς χαλάς παιδαγωγούς καί διδασκαλισσας. , , .

' Έ νουσι δ ’ άαφότεραι χαί ’έτερόν τι πλεονέκτημα εν ειοει εγγ η -  
σεως τό γένος καί τήν άνχτροφήν. Ό  πατήρ τής μια_ς V « ’ *” «  
ιατρός καί καθηγητής τοΰ Πανεπιστήμιου Γρυπαρης. της δ ετε.ας ο 
πολύχλαυστος σ'υντη ματάρχης Αλέξανδρος Φουντουχλης ο καταλι- 
πών μνήμην έντιμωτάτου καί διακεκριμμενου στρατιώτου.

Μ ία Μ ήτηρ

ΕϊΕΤΑΣΕΙΣ Π»ΓΜΈ10ΐ ΙΣΠΗϋΙ ΣΚΘΡΑΕΑΗ
Α ί έξετάσεις τοΰ άρίστου έν τη πόλει μας Παρθεναγωγείου, τοϋ 

ύπό τήν διεύθυνσιν τής δεσποινίδας ’Ασπασίας Σχορδελη λειτουργουν- 
τος διεξήχθησαν χαί κατά τό έτος τοϋτο μετά μεγίστης επιτυχίας.

Αί άπόφοιτοι τούτου μαθήτρ ια , φερουσ.ν Α λα τα  εφοοια υγιους π νευ 
ματικής κα ί σω ματικής πα ιδ εύσ .ω ς , ένταυτω  δε και πρακτικής ο.κο- 
νενειακήο  μορ^ώσεως, άπαραιτήτου τουτου στοιχείου δια τη ν  ευδαι-

-  » *  ™ ?·Τ  γ , -  ^  · ί· :
τασιν τοΰ ’Ελληνικού μαθήματος, τής Ιστορίας, της Καλλιτεχνίας κα. 
τής Οικιακής Οικονομίας τής άνωτέρας τάξεως και συνέχαρη την ευ
παίδευτον καί συμπαθή διευθύντριαν δια τας εν πασι επιτυχείς απαν

’ η Εί'  ̂τήΓμωυσοίην'πολλαί τών μαθητριών ήοαντο άληθή καλλιτεχνι
κόν θρίαμβον, μετά θαυμασττ,ς μ^θο^ικότητος και αισθηματικής εμ 
πνεύσεως έχτελέσασαι δυσκολωτάτας συνθέσεις τών κλασ.κωτερων της

"^ ΐΓ έντώ Π ^ Γ ενα γω γε ίω  τούτω διδάσκουσα τό μάθημα τής μου
σικής περιφανής τής πόλεώς μας καλλιτεχνις δεσποινίς ^οφια^Φω 
τιαδου. άπέδειξε τί δύναται νά κατορθώση εύμέθοδος και ευσυνειοητος 
διδασκαλία, καί πώς ή ύπό τοΰ θείου τής Τέχνης πυρος εμπν ηα 
δόναται νά μεταδώση εις τάς μαθήτριας τον ενθουσιώδη > πρός ου η 
’έρωτα, καί έν μικρώ χρον.κώ διαστήματι να αναοειςη αυτας αλη
χαλλιτέχνιδας.
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Τό μάθημα τή ς  γυμ ναστική ς, δι ’ οΰ τό σώμα ένδυναμοϋται και τα 
νεϋρα ένισχύονται χαί οί μΰς άποκτώσιν αντοχήν καί αί παρειαι χρω 
μ ατίζοντα ι μ ’ε τό θαλερόν τή ς  ύγείας καί εΰεςίας χρώμα, τό μάθημά 
τοϋτο έδιδάχθη κατά  τό τελευτα ίον έν Γερμανία πα ιδαγω γικόν σύ
στημ α  κα' αί μαθήτριαι άπέκτησαν εύκαμψ ίαν καί χαριν και ζωηρό
τ η τ α  περ ί τάς κ ινήσεις θαυμασίαν, ένθουσιώδη προχαλέσασαι κατά τας
έξετάσεις χειροκροτήματα. ( , , ,

’Εν τέλ ε ι πάντες οί παραστάντες εις τάς έεετάσεις τ *·υτ>αί  οιπεκομι- 
σαν μ ετά  -ώ ν  γονέων τώ ν μαθητρ ιών τάς άρίστας τώ ν εντυπώ σεω ν, 
καί θερμά έξέφρασαν συγχαρητήρια πρός τή ν  άκάματον διευθύντριαν, 
τήν μ ετά  τόσου ζήλου καί αύταπαρνήσεως έργαζομενην^υπερ τή ς  ευ 
δόκιμου λειτουργίας καί τή ς  εύσυνειδήτου έκτελέσεω ς του καθήκοντος 
παντός τοΰ ύπ  αΰτήν διδάσκοντος προσωπικού.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕ ΤΗΣ κ ΣΕΡΕΜΕΤΗ
Σήμερον άνα/ωρεΐ εις Ρουμανίαν ή γνωστή έν τή πολει μα; χαλλιτέχνι 

χ. Άθηνα Σερεμέτη μετά τής χ. μητρό; της. Οικογενειακά, ύποθε'σει; χα_ 
συμφέροντα άνιότερα θά χρατήσωσι τήν χ. Σετεμέτη μακραν^ μ ι :  μέ/οι τω. 
προσε/οϋ; 7όρίου, ότε θά τήν δεχθώσιν χαί πάλιν αι προιφΛήΰ· της τη - 
χνη τοΰ Όροέως μαθήτριαι, μετά τών απονεμουσών αυτή αμεριστον την α
γάπην χαί Ιχτίμησίν των απειροπληθών θάυμαστριών τοΰ χαλλιτε/νιχου .α
λανιού της

© Ε Α Τ Ρ Α

ΘΙΑΣΟΣ Α ΙΣ Χ Υ Λ Ο Σ . Τά νέα  άπό τή ς  σκηνής τοϋ Παραδείσου 
■παρχσταθέντα κατά τή ν  θερινήν τα ύτη ν  περίοδον δραματικά έργα άνέ- 
οειξχν τή ν δραματικήν κχλλ ιτέχν ιδά  μάς κ . Ε ύχγγελ ία ν ΙΙαρασχευο- 
πούλου, καί τόν ύπ ’ αύτήν άριστα κατηρτισμένον θίασον, αληθώς
ύπέροχον. ( , , ,. > ο '

’Από τή ς  προσεχοΰς έβδομάδος θα προβώμεν εις ανσλυσιν και^μελε-
τη ν  τώ ν  χαοακτήρων ενός έκάστου τώ ν  δραμάτων τούτω ν , έξ η ς μ ε 
λέτη ς θέλει καταστή  καταφανής ή ’έξοχος δραματική ιδ ιοφυία τή ς  τε 
πρω ταγω νιστούσης καλλιτέχνιδος καί τώ ν μ ε τ ’ αυτής έξεχόντων εν τή  
ύποκρίσει λο ιπώ ν κα λλ ιτεχ νώ ν . Ή  «Σ ιμ ό νη » ε ίνα ι ή έπισφραγισις 
τώ ν έπ ιτυχ ιώ ν ,τό  «C hev il de b a ta il le »  πά ντω ν τώ ν  πρ ω ταγω νισ το υν- 
τω ν  προσώ πω ν. Πρέπει νά τή ν  ϊδουν, νά τή ν θαυμάσουν, νά  τη ν απο
λαύσουν όλοι. , __

ΙΙόσοι κόποι καί θυσίαι κα ί ύπεράνθρωπος έργασία απ α ιτ ε ίτα ι, οπως 
τόσα νέα  ϊργκ άναβιβασθώσι συγχρόνως άπό τή ς  σκηνής . Και όμως 
άντί πόσον εΰτελους ποσοΰ άπολαμβάνει τ ις  το ιαύτην καλλ ιτεχ ν ικήν 
άπόλαυσιν !

Τό κοινόν τών ’Αθηνών δικαιότατα συρρέει άφθονον εις τας παρα
στάσεις ταύτας και έν-σνύει διά τής ενθουσιώδους επιδοκιμασίας του

2,1  Ε  Π  I Φ Τ Λ Α  Ι Σ  2 1

Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ TOT ΧΡΥΣΟΥ

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ

θρανίον σι εύρίσχετο εκεί πλησίον. Ησυχως ή βχβόνη, ήσις ειχε παρχτη- 
ρήσει εϊ; πο ίιν «ατάστασιν εύρίσκετο ή νεαρά γ .νή  ώ-ήγησε *αί έτοποθέτη .εν 
αιίτήν έπί τοΰ θραν.ου τούτου, ένψ ή Συβίλλη έξ ά6ρόγ,τος άπεμ>Χ'ύνετι.

— ’Κν πρώτοις, πτωχό μβυ π α ιδ ί,1 ήρξατο ή Ιίαυλινα, δμολογω ότι έχω 
πολλά άδι α άπ-ναντί σ ο υ .. .  Α λλά  πρέπει νά μέ συγ-χωρήσης. Ή μην χαί 
είμαι ακόμη τότω δ υ τ τ υ χ ή ς !,. .

Ιέυτό.ιν αμέσως χωρίς νά άφήση εις την Ναδίνην καιρόν νά άπαντη .η , 
έξηχολούθησε:

 Τ ίμην επ ί έν έτος παράιρρων. *Α ! έκεϊνοι, οΐιινες μοί άπεδ ο*αν τό λύ
γ ινό ν μοί παρέτχον πολύ οίκτράν υπηρεσίαν, μοϊ Ι·ααον i  δ ω ρ  ο ν δ ώ ρ η ν.

Ήρχίσεν έκ νέ'ου νά βρηνή. Ή Ναδίνη συνθλιδυμένη πλησίον τη ; τήν έμι- 
μεΐτυ ¿παναλαμδανουσα πάντοτε. τ

  Νονί μου. πτω/ή , πολυαγαπητή μου νονά, διατί νά μή ε.μαι πλησίσν
σας νά σα, πεοιποιηθώ, νά σας περιθάλψω! . . .

Ή βα,.όνη έξηκολούθησε. _
  I έκος ότε μοί έπετράπη νά ενατχοληθώ μέ τά υποθέσεις μου ευοον

τάς έπιστολάς, τά, όποιας μοί έ/·ραψας άμίσω ; μετά τ', δυστύχημ ί υου.
Πόσον συ εκινήθην έκ τής χαλωσΰνης, τής γινναισψυχίας σου, εγώ, τήν 

οποία* οόδέ» πλ·:ον συγκινεί . . . .
’Εξέφραζες έν αόταΐς τήν επιθυμίαν νά γείνης θυγάτηο μου, προσφιλής 

μ ιαρά !. Βσυγχώοει άνεξήγηιον απιστίαν ίνα άφιερωόής ε ίς έ υ έ !  ^
Ήξεΰρεις οτι ητο ύοαϊο*, ότι ήτο υψηλόν αΰ.ό, τό όπ.Ιον έζήτεις νά 

πράξη, Νκδίνη μου; Είχον άπόφασι* δχι μόνον νά δεχθώ, άλκά χαι νά έ λ 
θω ·1. βυνάντησίν σο υ !. . .

Τήν στιγμήν δμως καθ’ ήν έπρόχειτο νά πραγματοποιήσω τό σχέδιον

χαί τώ ν  φρβνητιωδών έπευφημ ιώ ν του τόν άριστον τοΰτον θίασον τόν 
έξυψ ώ σαντχ .ο  συγ/ρονον δραμα εις τή ν  έμπρέπουσαν αύτώ  περ ιω πή ν 
χαί άνχδειχνύμενον έφάμιλλον πρός τούς άρίστους εις τό είδος τοϋτ· 
ευρωπαϊκούς δραματικούς θιάσους.

ΘΕΑΤΡΟΝ ΤΣ Ο Χ Α . Ε υθυμ ία , χαρά, διαρκής πανήγυρ ις μέ τόν 
όμίμητον κω μ ικόν μας ΓΙαντόπουλον, τόν μοναδικόν τοΰτον τοΰ γ έ 
λωτος καί τή ς  ευθυμίας ήρωα- Σας βλέπει μόνον άπό τή ς  σκηνής , έ 
στω  καί σοβαρός, έσ τω  και σ ιωπηλός καί καταλαμβάνεσθε ύπό άκρα- 
τήτου επ ιθυμ ίας νά γελάσητε . Ώ ς  μπάρμπα Λινάρδος. ώς Κ απεταν 
Γ ιαχουμής, ώς μπάρμπα Γ ιώργις είνα ι έξοχος, άμ ίμητος, υπερβαίνει
τό φυσικόν. ι _

Σας μεταφέρει διά τή ς  Τ έχνη ς του εις τόν άφελή  καί απλοϊκόν βίον 
τών χω ρ ικώ ν , σας κάμνει νά μ ελετά τε , νά  ψυχολο γή τε , νά ένθουσια- 
ζεσθε", άλλά  κα ί νά  γ ελά τε , νά  εύθυμήτε έν τα ύτώ . Τό θεατρόν του 
ε ίνα ι μ ία  όασις κατά  τάς ήμέρας ταύτας τοϋ άσφυκτικοΰ καύσωνος, τή ς  
κοινωνικής καί οικονομικής η μ ώ ν δυσπραγίας. ’Ε κεί πηγα ίνομεν δια να  
λησμονήσωμεν τόν εαυτόν μας καί τόν κόσμον χαί τή ν  ζέστην κα ι να  
χνχχουφισθώμεν, νά  γελά σω μ εν , νά εύθυμήσω μεν.

ΤΙ ΚΑΤΙΒ* Η ΠΑΜΜΟ! ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ
Νά ύπερβή ολας τάς άλλσς,Γαλλικάς. Ίταλιχάς, Αύστρια- 

xàç κατά τόν άπό Πειραιώς μέχρι Μασσαλίας πλουν τής 
γραμμής τών μεγάλω ν άτμοπλοίων της.

Αί ’Αθήναι, τό Βυζάντιον καί ή Σπάρτη, σκάφη ώραϊα, 
καινουργή, μέγιστα, τεσσάρων χιλιάδων τό·νων χωρητικότη- 
τος έκτελοϋσι τόν άπό Μασσαλίας μέχρι Πειραιώς πλοϋν μόνον 
ντός τριών ήιεερών καί δέκα εζ ωρών, πραγμα τό όποιον ουδε 

αύτά τά  M essageries κατώρθωσαν μέχρι σήμερον.
Μετ’ άναλογυυ ταχύτητος καί άκριβείας έκτελοϋνται βε

βαίως και οί πλόες Τεργέστης, Κωνσταντινουπόλεως καί Μαύ- 
φης θαλάσσης, κατόρθωμα τοΟτο μέγα διά τήν προοδευτικήν 
Πανελλήνιόν μας, ήτις άνυψοϊ ουτω καί πάλιν τό γόητρον τής 
κυανόλευκου σημαίας μας άνά τήν Μεσόγειον.

Είναι δέ άξιοι μομφής οί έκ τών ήμετέρων έν πασι ξενόφι- 
λοι καί ξενολάτραι.οί προτιμώντες τά  ξένα άτμόπλοια διά τά  
ταξείδιά των, ένφ τοιαΟτα πλεονεκτήματα παρέχει αΰτοΐς ή 
I Ιανελλήνιος Ε ταιρ ία , διά τών άτμοπλοίων τής όποιας πλεΐ- 
στοι ξένοι ταξειδεΰουσι, άποκομίζοντες τάς ώραιοτέρας έντυ- 
τώσεις.

μου δλω ; τ υχ α ίω ; έπληροφορήίην δτι ί ΐ χ ϊ ;  νυμφτυθή, δτι ή ιο  ήδη μήτηρ . .·
  Τότε άφίθην έχ νέου ε ί; τήν μόνωσιν χχ! απελπισίαν μου, μή α ί.θχ νο -

μένη έ . έμοί τήν δύ-αμ ιν *ά φέοω έααυτήν διά μ ιά ; λέξεω ; ε ί; τή ν  έ .θ ύμ η - 
σίν σ-.υ, νά δ ιιταφάξω , έστω χαί μετά πάροδον τοσούιου -χρόνου, τή ν  ο ικ ια 
κήν «  .υ γαλήνην.

Έ κλινε  τήν κεφχλήν καί τά δίχρυχ α ΰ -ή ; ήοχισαν έχ νέου ρέοντα,
'Η Νυδί,η τήν μ ίαν τών χειρών αύτή ; έχουτα έντός τή : χε ιρ '.; τ ή ; βαρό

νη ;, διά τ ή ; έιέρα: δέ καλώπτουτα τού; οφθαλμού, α ύτη ; έκλα εν ό.κοίω;, 
συγκεκινημένη μέχρι; έγχάτων έχ τής το ιαύτη ; απελπ ισ ίας, τή ν  όποιαν ή - 
σθά-ετο άπειρον.

Λΐφ τ ι; ή Παυλίνα άπομ ίξασα τά δάχρυά της. >
  Ει ται τουλάχιστον ευτυχής; ήρώτησε τή ν  αναδεχτήν της.
Αϊϊτη έταπ .ίνω -ε τήν »εραλήν.
  "Αλ' οίμονον ! έτραΰλισε λ ία ν χαμηλοφώνως, ή καρδία μου άπαξ άγαπή-

σασα δέν ητο δυνατόν να άγαπήση χαί έκ δευτέρου Ουτω, εϊτε διότι δέν  ̂εά - 
ρεν έ* έμ·.1 τόν έ?ω -α , τόν όποιον έπεθύμει νά εϋρη παρά τή νεαρφ αυτού 
συζύγψ εϊτε δ:’ άλλο υ ; λόγου: ούτε ό χ. Δε Ροσεμπέλ μέ Αγάπησε.

Μετά πυτετώδου; δέ ταχύςητο ; έσπευ .ε νά πρόσθεση.
  ’Αλλ’ έχω θυγατέ-.α, την θη-,εσίαν μου, ή τις  είνα ι ωραιότατη κα ί τήν

όποιαν λατρεύω. Προσεχώς θά άποκτήοω καί άλλο τέχνον. Μία γ υ νή , δταν ό 
θεό ; παρέχη αύτή τήν ευτυχίαν τού να γείνη  μήτηρ δέν πρέπει νά σχέπτη- 
τα ι δτι ύπάρχει ίσως έπί τ ή ;  γ ή : χαί άλ·η  εό -υχ ία  με-αλειτέοα τα ίτης.^

Η χ Ζίχομψεν έννοήσασα δτι είχεν ένώπιόν τ η ; γυναίκα δυ/τυχεστάτην, 
άλλά χ *1 λ ία ν  γενναίαν έν τή δυα£υχία της οΰδεμίαν έδωκεν άπάντησ ιν .

•Π Ν «δίνη έξηχολούθησε.
— β ,  μοί ίπ ιτρέπητε νά έυχωμαι ένίοτε νά σά ; βλέπω, νά  σά ; φέρω καί 

τήν κόρην μ ο υ ; Ά ! έάν ήΙέλετε τή ν  άγαπήσει, νονά μου, Θά ή μ η ν  πολύ
εό υχ η ,Ι  . . .  . . .  ■ υ  Ένόμιζον ττ,ν μου νέκραν εις -πιντα τα εγ<οσμια, άιττ,ντησ^
β α δ έ ω ς  ή ΙΙαυλίνα . Ή  χαρά έν τούτο ι;, τήν όποιαν ιτοό μικρού ήσθάνθην 
θ ιίίο υ σ ά  σε έπ ί τ ή ; καρδία; μου ^  έ αμε νά εννοήσω δτι «ΐχον άπατηθή. 
Φίοε .ε  -ή ν  θυγατεοα σου' σέ δέ, ή τ ι ;  δέν χατηοάτθη; έχεϊνον, δστι: συνέ- 
τριψε τοα β.ον σου, θα σέ άγαπώ ώ ; θά σέ ήγάπων έάν δ θεός ήθελε μέ Αξιώ
σει νά σί χκτασττσω  θυγα έρα μου. *

Α.το τ ή ; ο τ ιγ .ή ;  αυτής ή Ναδίνη ήσθάνετο έαυτήν όλιγώτερον μόνην.
Ό Χνίττιαν δέ. έδείχνυε πλειότερον πρός αύτήν ένδιαρέρον ή χατά τό 

παοε.θόν ,π ιραλεΐπω ν τήν έχπλήρυσιν χαί αύτών έτ; τών καθηκόντων, δτινα
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Έπισταμένως παρακολουθψιασα ιάς κατά την παφελθούσαν Ιβδομάδα γενο
μένα; εξετάσεις του υπό την διεύθυνσιν τής κυρίας Μαρίας Βελή λειτουργουντος 
από Ινός έτους παρθεναγωγείου, λίαν ευάρεστους απεκόμπα εντυπιόσεις.

Έ κ  των αποτελεσμάτων άπεδείγθη ί>τι οιαδτ(ποτε μέθοδο; εφηρμοσμένη εν 
τοις εκπαιδευτηρίοις τότε μόνον ευδοκιμεί όταν οί διδάσκοντες γινωσκουσι νά 
Ιπιτελώσι τό Ιαυτών καθήκον.

"Η τε διευθύνουσα και αί εν αύτψ διδασκάλισσαι λίαν επιτύχω ; έδίδαξαν. 
Ή  μέν εύπαίδευτος και μετά μητρικού ιρίλτοου την μόρφωσιντών νηπίων άνα- 
λαβοΰσα δεσποινίς Άνθη Βασιλειάδου έπετέλεσεν αληθή θαύματα προόδου, ώς 
καί ή δεσποινίς Αικατερίνη Χριστοδούλου, ης ή τού μαθήματος τής γυμναστικής 
διδασκαλία άπεβη άνωτέρα πάσης προσδοκίας.

Κατά τά ; γενικάς ταύτας εξετάσεις τής γυμναστικής, φωνητικής και οργανι
κής μουσική: όιεκρίθησαν έν τή ¿ργανική μουσική αί μικραι μαθήτριαι Μαν- 
τζάκου και Άργυροπούλου ώς καί ή μινρά ’Άρτεμις Παντοπούλου έν τή απαγ
γελία των ποιημάτων. Έ ψαλλον δέ τά παιδία κατα^οητικώτατα άσματα, εν 
προς την Βασίλισσαν τού κ. Δροσίνη καί έτερον υπό τόν τίτλον «Τό Πέρασμα 
τού Γ· Μαρτινέλλη» άμφότερα μελοποιηθέντα υπό τού Μουσικοδιδασκάλου κ. 
Σπινέλλη, ον άπό καρδίας συγχαίρομεν ώς καί την τής οργανικής διδάσκαλον 
δεσποινίδα Μ*ίρην Δεμβόρτ, ήτις καί τήν Γαλλικήν έπιιυχώς εδίδαξεν εις την 
ανωτέραν τάξιν ώς κατεδείχθη έκ των εύστό/ων των μαθητριών απαντήσεων.

Έ ν γένει αί εξετάσεις υπήρξαν ευδόκιμοι Εύχομαι δέ καί εις τό μέλλον νά 
εύδοκιμώσιν έπαξίως καταδεικνύουσαι τού; κάπους, ούς καταβάλουσιν ήτε αξιό
τιμος διεύθυνσις καί αί έν αύτω διδάσκουσαι.

Μ ία Μήτηρ·

ΠαρακαλοΟνται αί κ. κ. συνδρομήτριαι ώς καί οί κ. 
κ. άνταΐΐοκρίταί οί καθυστεροΰντες μέχρι σήμερον συν- 
ορομάς νά άποστείλωσιν αύτάς άνευ αναβολής, διότι 
ενεκα των ύπερόγκων δαπανών, εις άς ή οιεύθυνσις υπε
βλήθη διά τήν εις Σικάγον μετάβασίν της, έχει άπόλυ- 
τον άνάγκην νά κανονίση πάντα εκκρεμή λ ’σμόν της.

E T  Α Ρ Ι Α

ΤΡΟΧΙΟΑΡΟΜίΙΝ A8HM--ÜEPIM

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΛΟΓΤΡΑ ΠΑΑ. ΦΑΑΗΡΟΓ
"Εν φυλλάδιον συνδρομή; δίδον δικαίωμα εί; 10 ταξείδια διά Φάληρον α

νόδου χαί καθόδου ώς χαί τήν λήψιν 10 λουτρών τιμάται . . Δραχ. 9.50
"Εν άπλοϋν είσιτήριον λουτρού............................................................... Λεπ. 0 30
"Εν είσιτήριον διά π α ί δ α ς   * 0.10

■πας χαλοανατιθραμμένος άνθρωπος ούδέχοτε παραλείπει ποός τήν σύζυγόν 
του εΰρισχσμένην Ιδ ως ε:ς ήν θέσιν εΰρίσχετο ή χόμησσα Δέ Ροσεμπέλ. ’Αλλ’ 
•ή JfcxSiv-r, ήτο ήδη ισχυρότερα αίσθανομένη πλησίον της τήν Παυλίναν, τήν 
Παυείναν, ήτις ένόμιζεν έαυτήν άδιάφορον χαί σκεπτικήν πρόε πάντα τά έγ- 
χόσμια, τής οποίας ορως ήσθάνθη τήν χαρδίαν σφοδρώ; πάλλουσαν δτε α ί
φνης συνηντήθησαν.

Ό τοχετός τής Ναδίνης υπήρξε λίαν έπίπονος. Τήν άπόχτησιν τής Φράνς 
παρ’ ολίγον νά πληιώση πολύ άχριβά, μέ τήν ζωήν τη ;' δσον άφορά τόν Χρί- 
στιαν οΰτος έπί μάλλον χαί μάλλον άπάνθρωπσς χαϊ οχληρός πρός τήν σύζυ
γον αύτοϋ έδέχθη τήν γέννησιν τή ; δεύτερα; θυγατρός του διά των Ιξής φρά
σεων.

  Νά ητο τουλάχιστον υιός! Έξ άπαντος αυτή ή χόμησσα δέν θά είναι
ποτέ ικανή διά τίποτε χαλόν εις αυτόν τόν χόσμον.

Ή Ναδίνη τόν ήχουσεν.
Ο! λόγοι ούτοι δέν τήν έτάραξαν 6πέρ τό δέον, οϋτε έχε·ροτέρευσαν τήν 

χατάστασιν τής υγείας της, άλλ’ Ιχτοτε μεταξύ αυτής χα\ του συζύγου της 
ήνοίχθη χάσμα μέγα, άδιάδατον. Άπό τής έποχή; Ιχείνης ή χόμι,σσα Δέ 
Ροσεμπέλ παρητήθη άπό τοϋ νά συχνάζη εΐ; τόν χόσμον.

Άφιε-ωθεϊσα καθ’ δλοχληρίαν ε’ις τά θυγάτριά της ένησχολεΐτο μετά τής 
S iby l είς τήν ανατροφήν αυτών διερχομένη τό μέν θέρος εις ιό  έν Νορμαν- 
δία χτήμα των, τόν δέ χειμώνα είς το έν τή όδώ Αγίου Δομίνικου μέγα- 
ρόν των.

Ή 11αυλίνα Ζάχομψεν ητο ή μόνη αύτής σχίσις.
Ή τελευταία αυτή δέν μετέδαινεν εις τήν ο’ι.ία ν τής αναδεχτής της παρά 

μόνον δτε ητο βέβαια ότι δέν θά συνηντάτο έν αυτή μετά τοϋ χόμητο; Δέ 
Ροσεμπέλ, πρός όν άχατανίχητον ήσθάνετο άποστροφήν.

Ά λλω ς τε ή δυστυχία είχε παροξύνει πολύ τόν χαρακτήρα της χαί αίίτη, 
ήτις χαί πρό τοϋ θανάτου τοϋ υίοΰ της πολύ όλίγον διαχυτική ΰπήρξεν, έγέ- 
νετο ήδη ψυχρότερα μαρμάρου. Έλατρευε τάς κορασ δας, πρό πάντων τήν 
Φράνς, άλλά πάσαν αύτής κατέβαλε προσπάθειαν όπως μή γινωνται κατα
φανή τά ένδόμυχα αισθήματα της

Δίύιχυρίζετο δτι είχε χαταληφθή υπό σχεπτιχιβμοϋ, 8τι ήτο άναίσθητος 
πρός πάντας ότι πάσα προς τό χαλόν π ίστι; είχε νεχρωθή έν αυτή

Κατά βάθος έντούτοις δλως τό έναντίον συνέδαινεν, ητο αϋτη δσον ούδείς 
άλλος άφελής χ»ί άγαβή, πάσα δέ γενναιοφροσόνη, πάτα πράξις προδίδουσα 
αεγαλείον ψυχής τήν συνεχίνει μέχρι δακρύων

Πράττουσα άφειδώς τό καλόν έφρόντιζιν έν τούτοι; νά τηρή αΰτό παρά

ΓΡΑΜΜΑΙ ΑΘΗΝΘΝ-ΠΑΛΑΙΟΓ ΚΑΙ Ν. ΦΑΑΗΡΟΓ ΚΑΙ ΚΕΟΓ ΦΑΛΗΡΟΥ-ΠΕΙΡΑΙΟΪ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓ. ΙΣΧΥΟΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ I0J0YNI0Y 18893

’Εξ ’Αθηνών είς 
Φάληρον 

D’Athènes à 
P balère

’Ακαδημία

Έ χ Φαλήρου εί;
Πειραιά 

P balère  à  P irée

Έ χ Πειραιώ; εί.
Φάληοον 

P irée à  P h alère  
Ιΐλατ. Δημαρ-χίαι

Έ χ Φαλήρου 
εί; 'Αθήνας 
P h a lère  à 

A thènes

11 Μ. 11 Μ. ΓΙ.Μ. 11.Ν.
Π. Φ 5 .— 5.20 5,40 6 .—

5 ?0 6 — 6.20 6.40
6 . - 6.40 7 — 7 20
6.40 7 20 7 40 8 —
7.20 8 .— 8.20 8.40
Η.— 8.40 9 .— 9.20
8.40 9.20 9.40 1 0 . -
9 20 10 — 10.20 10.40

10 - 10 40 11 — 11.20
10.40 11.20 11.40 12.—
11 20 1 2 . - 12.20 —
12.— 12.40 12.55 —
Μ.Μ. Μ.Μ. Μ.Μ. Μ.Μ.

3.40 3.55 4.10 4 30
4.10 4-25 4-40 5—
4.40 4.55 5.10 5.30
5.10 5.25 5 40 6 —
5.40 5.55 6.10 6.30
6.10 6.25 6.40 7· —
6 40 6 55 7 10 7.30
7.10 7.25 7.40 8 —
7.40 7.55 8-10 8 30
8.10 8 25 8.40 9 .—
8.40 8.55 9.10 9.30
9.10 9.25 9 40 10 .—
9.40 9 55 10.10 1030
0.10 10.25 10.40 11.—

10.40 10.55 11.10 11.30
11.10 11.25 H .4 0 12.—

11 55 12 20 —

Σ11Μ. Τό αναχωρούν τραΐνον τήν 5ην τής πρωίας μεταβαίνει μόνον εί; 
Π. Φάληρον. Τό τραΐνον τοϋ μεσονυκτίου αναχωρεί πάντοτε έχ Ν· Φαλήρου 
μετά τό θέατρον.

Ή  πώλησις των εισιτηρίων γίνεται είς τόν σταθμόν τοϋ Πειραιώς πλησίον 
τής Δημαρχίας χαί έν Άθήναις έμπροσθεν τής ’Ακαδημίας.

ΔΙΔΑΣΚΑΛ1ΣΣΑ Έ λληνίς ζητεί παραδόσεις. Συνισταται θερμώς παρ 
ημών. 'η διεύθυνσις είς τό γραφεΤον μας.

πάντων μυστικόν, όταν δέ χατά τύχην άγαβοεργία τις  ̂αύτής άνεχαλύπτετο, 
αϋτη τήν άπειρνεΐτο ώς έάν έπρόχειτο περί τής μάλλον έπονειδίστου πράξεω:,.
λέγουσα: ,

  Μέ έχλαμδάνετε λοιπόν ώς άνόητον ; Κ αλοσύνη... ευσπλαγχνια. . .
Αδυναμία χαραχτήρος δλα αύτά. ούδείς φόβος υπάρχει μή ύποπέσω είς τοι- 
αϋτα σφάλματα! . . .

Πολλάχις τήν πρωίαν χαθισταμένη άγνώριστος υπό τήν πένθιμον μηλωτην 
της μετέδαινεν εί; έπίσχεψιν τών ενδεών χαί των πασχόντων έντό; τών άθλιων 
αύτών ένδιαιτημάτων.

Έάν τις χατά τύχην τήν συνήντα τότε 6 μόνος τρόπος διά νά τά χαλάση 
μαζή της ήτο νά τής τό εϊπη.

Μεθ’ δλην τήν σύγχυσιν χαί παντελή έλλειψιν δμονοίας, ήτις έπεχρατει ε·- 
τώ οΐχω Ροσεμπέλ, δτε Ιλαδε χώραν συμβάν, δπερ άπήτει τήν έν Αβάνα πα
ρουσίαν αύτών ή Παυλίνα πρώτη αύτήν παρώτρυνε τήν βαπτιστιχήν της νά 
συνοδεύση τόν σύζυγόν της.

Ανεμοστρόβιλος εί/ε χαταστρέψει μέρος τών φυτειών των· έ«τός τούτου τά 
έργοστάσια αύτών χαπνοϋ χαί ζσχάρεως, τά όποια τόσω χαλώς δ ιωργαν ώθησαν 
υπό τοϋ Δόν Ζοζέ έλλείψει έπι-.ηρήσεως είχον όλίγον κατ’ όλίγον περιέλ.θει εί; 
παραλυσίαν. Πάντα ταΰτα έπρεπε νά ταχτοποιηθώσιν- άνάγχη άλλαις λέξεσι 
νά ληφθώσι σύντονα μέτρα διά τά όποια ό Χοίστιαν, δι’ έλλειψιν άρχούσης 
νοημοσύνης χαί ένεργτ,τιχότητοι, μόνο; δέν θά επήρχει.

 Έ/εις τέχνα, εΐπεν ή Παυλίνα πρός τήν Ναόίνην, τό συμφέρον των άπαι-
τεΐ νά άναχωρήσης. Είναι ύπόθεσις τριών μηνών.Η Συβι'λλη θά έχη τήν φρον
τίδα τών παιδιών ώς θα έπραττες ού ή ίδια, άλλως θά είμαι καί έγώ έδώ.

Ή Ναδίνη πεισθεϊσα άνεχώρησε.
Τό είδομεν. άπουσία, ήτις έμελλε νά διαρχέση τρεις μόνσν μήνας παρετάθτ 

Ιπΐ δύο δλα 2ττ,.

Η ΥΠ Ο ΤΑΓΗ  ΤΗ Σ ΦΡΑΝΣ

Η ’.

Έν τψ άπεράντω μεγάρω τσϋ προαστιίου Πουασονιέρ τά γραφεία Ιχουσι 
πρό μιχροΰ άνοιχθή καί οί ύπάλληλοι χαταφθάνουσι πανταχόθεν

Ό Δεσάν είναι πάντοτε «Ις τήν θέσιν του έντός γραφείου καθ’ ολα όμοιου · 
προς τά συνήθη τών τραπεζιτικών οίκων.

(*Ακοληυθ«Τ)


