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ΤΟ NEON ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟΝ
Είς κόκκος ριφθείς έτι εις την άβυσσον τών αιώνων. Έ ν  

φύλλον άποσπασθέν έκ τοϋ δένδρου τής ζω ή ς ! Είς σπινθήρ 
σβεσθείς έκ του πυρός τοϋ νοός ! Μία χορδή θραυσθείσα έκ τοϋ 
οργάνου τής καρδίας ! Έ ν μειδίαμα ευτυχίας άπολεσθέν διά 
τάς προνομιούχους, τάς εύνοηθείσας ύπό τής τύχης ύπάρξεις ! 
καί έν δάκρυ, είς άγών, είς πόλεμος, είς στεναγμός διά τάς  
πασχούσας, τάς μαραινομένας, τάς ατυχείς ! Ιδού τό έτος, τό 
οποίον μετά συριγμών, άλλαλαγμώ ν, συγκινήσεως, προπέμπο- 
μεν είς το παρελθόν, είς τον τάφον τώ ν αιώνων.

Παράδοξος αληθώς ή συγκίνησις, ή αγω νία, άς αίσθανό- 
μεθα, όπως ρίψωμεν είς τό παρελθόν ένα κρίκον κρατούντα ή -  
¡κ«ς είς τήν ζωήν επί μικρόν καί κωλύοντα νά πλησιάσωμεν είς 
fe χαΐνον ενώπιον μας μνήμα. Ώ ς εάν ήτο ανάγκη νά χαίρω -

μεν διά τήν στροφήν τοϋ τροχοΰ τοϋ σύροντος ήμάς είς τήν 
άουσσον, είς τό τέρμα, είς τήν λήθην.

Καί τίθετα ι και τό έτος τοΰτο είς τό παρελθόν είς τό π α 
ρελθόν τοϋ όποιου έκαστη βαθμίς άποτελεϊται έκ τής ήλικίας 
μας, έκ μέρους τής ύπάρξεώς μας.

Παρελθόν ! μέρος τοϋ άποσπασθέντος όλου μας, άγνοώ άν 
πρέπη νά σ’ ίδωμεν μετά χαράς απερχόμενον, ή νά συγκινώ - 
μεθα και ταραττω μεθα έπι τ φ  άποχωρισμφ σου !

Εσωρευσας ηθικούς, σωματικούς πόνους είς δυστυχείς ύ -  
πάρξεις ! Ηνέωξας πληγάς, ών τά  ίχνη μένουσιν ανεξίτηλα I 
Αφήρπασας έκ τών ¿γκαλών τών προσφιλών των ποθητάς 

ψυχας! Είδες νά ρεύσωσι θερμά δάκρυα καίήκουσας στεναγμούς 
πυρίνους, έξερχομένους τών στηθών τών πασχόντων. Ά π ελθ ε  
λοιπόν. Ύπό τήν Ιποψιν αύτήν έξεταζόμενον είσαι άξιον συριγμών, 
ίξ ιο ν  τής σπουδής,ήν δεικνύσμεν,ίνα σε ρίψωμεν είς τήν λήθην.

Α λλ εαν εν τη πορειη σου, είδες ανεπτυγμένους νόας νά 
ρίψωσι θείους σπινθήρας επί τής επιστήμης καί φωτίσωσι τήν 
άνθρωπότητα, έάν είδες έν τα ίς καρδιαις τών ανθρώπων νά 
γεννηθώσιν α ισθήματα, χύσαντα επί τής δυστυχίας βάλσαμον, 
άποσπάσαντα έκ τής κακίας θύματα, πλημμυρίσαντα εύερ- 
γετημάτω ν τά ς  κοινωνίας, είσαι άξιον τής τύχης αύτής ;

Τί δέ είναι τό νέ·ν έτος, τό μέλλον, είς τό όποιον μετά πά
θους, μ ε τ ’ αγάπης άτενίζομεν ;

Μία ρυτίς επί τοϋ μετώπου ! Μία (άν όχι πολλαί) λευκή 
έπί τής κεφαλής θρίξ ! Μικρά έξάντλησις τοϋ σώματος ! Έ ν 
μειδίαμα όλιγώτερον ! Μικρά απώλεια τοϋ σφρίγους τής καρ
δίας ! ’Ολίγη χαλάρωσις τών νοητικών καί ψυχικών δυνάμεων 
διά τούς αισθανόμενους, τούς έργαζομένους, τούς ύποκειμένους 
είς τά  δεινά τής άνθρωπότητος.

Τ ί δέ εϊμεθα ήμείς;
“Αξιοι λύπης διά τήν σπουδήν, μεθ ’ ής άποχαιρετώμεν τό 

παλαιόν έτος.
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Απελθε έν τούτοις έτος, πλησιάζον ημάς εν βήμα πρός τόν 
τάφον.

Πρόσελθε νέον" άς σ ’ ΰποδεχθώμεν μετά χαράς, έλπίζουσαι 
OTt θά διαρεύσγις επ’ άγαθφ της άνθρωπότητος.

Έν ΆίήνΚίς τή 31 Δεκεμβρώυ 1893.
’Α γα9ονΙχη  ’Α ν τ ω ν ιά δ ο υ

ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΘΕΟΤΟΚΗ
Γ'.

Η όλονέν επιτεινόμενη φήμη τής ’Ισαβέλλας Θεοτόκη καί ό 
θαυμασμός πάντων τω ν συχναζόντων εις την φιλολογικήν της 
αίθουσαν άντί νά καθιστώσιν ύπερήφανον τόν σύζυγόν της, 
έξήπτον έπί μάλλον έν τή  ψυχή του τό α ίσθημα τής ζηλοτυ
πίας και καθιστών αυτόν σκληρόν καί δύστροπον πρός αυτήν.

Η ’Ισαβέλλα, ήτις ουδέποτε είχεν αγαπήσει τόν δύσμορφον 
καί άκοινώνητον εκείνον άνθρωπον, ήτις  ύπέκυψεν, εις την τ υ 
ραννικήν των γονέων της θέλησιν, γενομένη σύζυγος αύτού, 
ήτις αείποτε έφιλοδόξησε νά διαδραματίσω πρόσωπον έπιιρα- 
νες, και η τ ις  μετα παροδον εικοσαετίας όλης άπό του γάμου 
της είχεν ίδει τέλος πραγμ,ατοποιούμενον τόν πόθον της τού
τον, δεν ήσθάνετο ούδεμίαν διάθεσιν νά διακόψγ) τάς φιλολογι- 
κάς σχεσεις τη ς, αλλ ουτε να απομακρυνθή του κόσμου, όπως 
ικανοποίησή τάς παραλόγους του συζύγου της αξιώσεις.

Ούτος όμως ενοών νά δώση πέρας εις τήν κατάστασιν ταύ-  
την ένήργησεν ίπω ς μετατιθή έκ Βενετίας, ζητήσας μάλιστα  
τήν διοίκησιν τής Κεφαλληνίας, νήσου ελληνικής, επί τή  έλ- 
π ιδ ι, ότι η Ισαβέλλα δεν ηθελεν αποποιηθή νά τόν ακόλου
θή ση.

Δυστυχώς τό στρατήγημά του άπέτυχε καί αί ένέργειαί του 
έμειναν άνευ πρακτικού αποτελέσματος. Ή ’Ισαβέλλα είσα- 
γαγοΰσα τόν υιόν της εις έν τών όνομαστοτέρων μοναστηρίων 
πρός έκπαιδευσιν, απεποιήθη όριστικώ; νά άκολουθήσν) τόν σ ύ 
ζυγόν της εις την νέαν θέσιν του. 'Εκείνος αδυνατών ν ’ ανα
καλέσω τόν νέον διορισμόν του, ήναγκάσθη νά αναχωρήσω μό- 
νος, άφοΰ προηγουμένως έδοκίμασε διά τών σκαιοτέρων κα 
χυδαιοτέρων τρόπων νά έκβιάση τήν θέλησιν τής συζύγου του.
Η πρός αυτήν συμπεριφορά του προύκάλεσε τελείαν μεταξύ  
των ρήξιν, ης άποτέλεσμα ύπήρξεν ή άμέσως μετά τήν άνα- 
χώρησίν του α ϊτησις διαζυγίου ίκ  μέρους τής ’Ισαβέλλας.

Μετά πείσμονα επί του ζητήματος τούτου πάλην καί επί
μονον άπόρριψιν τής αίτήσεώς της ταύτη ς κατώρθωσε τέλος, 
ένεργήσασα δι’ ισχυρών φίλων της παρά τ φ  Π άπα νά τύχη του 
ποθητού διαζυγίου. Ά λ λ ’ίννοοΰσα νά μή δικαιώσω τ * ί φήμας, 
άς ό σύζυγός της ένήργει νά κυκλοφορούν περί τών ηθών της, 
μετεκαλέσατο Ικ Κερκύρας τόν πατέρα της κόμητα Θεοτόκην, 
όστις ούδέν άντέταξεν εις τήν περί διαζυγίου άπόφασιν τής  
θυγατρός του καί όστις μετέβη εις Βενετίαν, καί έμενε μ ετ'αυ
τής, υπερηφανευόμενος διά την ζηλωτήν θέσιν,ήν αύτη κατέ
λαβε διά τών χαρίτων τού πνεύματος καί τής καρδίας της.

’Ελευθέρα ήδη ή ’Ισαβέλλα, ώραία μεθ’ όλην τήν τρ ια -  
κονταεπταετή ηλικίαν της, ευφυής όσον όλίγαι έκ τώ ν συγ
χρόνων της, κατέχουσα τό μέγιστόν δώρον τής επαγωγού 
συζητησεως, πολυμαθέστατη, καλλιτέχνις, τέλος επίσης αξιο
λάτρευτος, όσον καί κατά τήν πρώτην νεότητά τη ς, δεν έστε-

ρείτο βεβαίως θαυμαστών, θεωρούντων ώς ύπερτάτην ευτυ
χίαν νά δώσωσι τό όνομα καί τόν πλούτον των εις τήν ώ» 
ραίαν Έ λληνΐδα .

Ά λ λ ’ ή ’Ισαβέλλα ήτο δύσκολοι· εις τάς αποφάσεις τη ς .  
Μ εταξύ τών υποψηφίων μνηστήρων, έν οίς κατελέγοντο άν- 
δρες τής ΰψίστης ένετικής αριστοκρατίας, ή ’Ισαβέλλα εξέ
λεξε τόν άριστον αληθώς τήν μορφήν καί τόν χαρακτήρα, 
άνδρα ώραϊον, εΰγενή, ένάρετον, πολυμαθή καί χαρακτήρας 
γλυκυτάτου, τόν Giuseppe Àlbrizzi, όστις έν τούτοις εις τόν 
μ ε τ ’ αυτής γάμον της εύρεν άντίστασιν ΐσχυράν έκ μέρους τή ς  
οικογένειας του. Ό  γάμος εντεύθεν έδέησε νά γίνω έν μ υστ ι-  
κότητι, καί άμέσως ή ’Ισαβέλλα άνεχώρησεν εις περιήγησιν 
ανά τήν ’Ιταλίαν, φέρουσα τό οικογενειακόν της όνομα κα ί 
τυγχάνουσα παρά τών έπιφανεστέρων έξοχοτήτων τώ ν ’Ιτα 
λικών μεγαλοπόλεων τιμώ ν όλως ηγεμονικών.

’Εν Φλωρεντία έγένετο πάραυτα δεκτή εις τήν Α ύλήν, ήν 
κατέκτησεν έξ έφόδου, ώς ελεγεν ό στρατηγός Manfredini, 
ό υπουργός καί έπιστήθιος φίλος τού Φερδινάνδου τής Το
σκάνης. Δ ι’ ώραίας έπιστολής του ό Cesarotti τήν συνίστα  
πρός τόν μέγαν δραματικόν ποιητήν τής ’Ιταλίας Alfieri καί 
πρός τήν φίλην τούτου κόμησσαν Ά λβά νυ , καί αυτήν Έ λ -  
ληνίδα.

Ό  A lfieri άπαντώ ν είς τόν φίλον του λέγει"
«Πρά πολλοΰ χρόνου ή φήμη τής σοφής καί ώραίας Έ λ-  

ληνίδος είχε φθάσει μεχρις έμού, καί όλοι μας έδώ τήν έθεω- 
ρούμεν ώς τό ύπέρτατον καύχημα καί έγκαλλώπισμα τής 
Βενετίας. Mot παρέσχετε λοιπόν αληθή έκδούλευσιν γνωρίζων 
με μ ετ’ αυτής τής ύπερόχου ΰπάρξεως, πρό τής όποιας αισθά
νομαι πόσον τό φΰλόν μας τό φημιζόμενον ισχυρόν είναι α 
δύνατον».

Ά πό τής Φλωρεντίας ή ’Ισαβέλλα Θεοτόκη μετέβη εις. 
Ρώμην, ένθα τήν ύπεδέχθη παναγυρικώς είς τών φανατικω*  
τέρων θαυμαστών της, ό Πέτρος Πεζάρο, πρεσβευτής τής. 
’Ενετίας έν Ρώμω, ενθα καί έσχετίσθη μετά τού νεωτέρου τή ς  
’Ιταλ ίας Φειδίου, τού διασήμου Καννόβα, όστις έκτοτε έγέ
νετο φίλος καί θαυμαστής τής έξοχου ταύτη ς  γυναικός, κατά  
τους πολλούς δέ, τήν έμπνευσίν του είς τά  άριστα τών έργων 
του οφείλει είς αυτήν ό Καννόβας.

Τό άνά τήν ’Ιταλίαν ταξείδιον τής ’Ισαβέλλας Θεοτόκη 
παρετάθη έπί έτος ολόκληρον, μεθ’ ο καί διαδοθείσης τής φή
μης τών γάμων τη ς, ήναγκάσθη αυτή νά έπιστρέψω πλησίον 
τού συζύγου της, ούτινος οι συγγενείς τόσον έγοητεύθησαν έκ 
τής μεγαλοφυίας καί τών εύγενών τρόπων τη ς, ώστε άντ ί 
έχθροί καί δ ιώκται άσπονδοι, έγενοντο βραδύτερον οι καλλί
τεροι καί ένθουσιωδέστεροι τών φίλων της.

Α ί αίθουσαι τής Ισαβέλλας Ά λμ π ρ ίτση  θεοτόκη έγένοντο· 
ήδη μετά τόν δεύτερον γάμον της έφάμιλλοι τών διασημοτέ- 
ρων φιλολογικών παρισινών αιθουσών, πάσα δ ’ έξοχότης έν 
τή  διεθνεϊ φιλολογία καί καλλιτεχνίο: έθεώρει τιμήν καί τίτλον  
νά τάσσητα ι μεταξύ τών θαμώνων τώ ν αιθουσών τής ώραίας 
καί μεγαλοφυούς Έ λληνίδος.

Μ εταξύ τών παρεπιδημούντων τότε είς Βενετίαν Γάλλων, 
ό Polignac, ό Crussol, ό Tollendal, ό Jean Maury, ό 
Chateauneuf άνδρες διακεκριμένοι έν τή  χώρφ των καί δ ιε 
θνούς χαίροντες φιλολογικής φήμης ήσαν φανατικοί φίλοι καί 
θαυμασταί τής ’Ισαβέλλας. Ά λ λ ’ αϋτη υπέρ πάντας τούς
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-περί αυτήν ήγάπα καί έςετίμα τούς έπισκεπτομένους αυτήν 
Ελληνας, μεταξύ τών οποίων έτάσσετο ό κόμης ’Ιωάννης 

Καποδίστριας, βραδύτερον Κυβερνήτης τής Ε λλάδος, ό γλυ- 
αύς τής Ζακύνθου ποιητής Ούγος Φόσκολος, παιδικός φίλος 
τής Ισαβέλλας, ό ιππότης Μουστοξύδης άνθρωπος τών γραμ
μάτων, δικηγόρος έκ τών διακεκριμένων καί μεταφραστής 
τού Ηροδότου είς πολλάς ξένας γλώσσας, ό Βονδιόλλης, ό 
Μάριος Πιέρρης συμπατριώτης της, καί πάντες οί κατά  τούς 
χρόνους έκείνους είς τά  διάφορα ’Ιταλικά Π ανεπιστήμια σπου- 
δάζοντες καί έπίτηδες έπισκεπτόμενοι τήν Βενετίαν, ένα ι· 
3ωσι καί θαυμάσωσι τήν έξοδον Έ λληνίδα, περί ή ; τόσος 
¿γίνετο λόγος κ α θ ’ άπασαν τήν Ιτα λ ία ν -

Τα γραμματα, αί τέχναι, ή έπιστήμη, ή πολιτική, αί δη- 
μοκρατικαί καί άριστοκρατορικα! μερίδες, όχι μόνον τής ’Ι 
ταλίας, άλλά πάντων τών τότε πεπολιτισμένων έθνών άντε- 
προσωπεύοντο δαψιλώς έν τα ίς αίθούσαις τής ’Ισαβέλλας Θεο
τόκη, έν αις συνεζητούντο πολλά καί ποικίλα ζη τή μ α τα . Έ ν  
αύτα ϊς πολλοί είσήρχοντο έχθροί καίέ ξήρχοντο φίλοι, χάρις είς 
την θαυμασιαν δεξιότητα τού πνεύματος καί τής διαλεκτικής 
δυνάμεως τής οίκοδεσποίνης, ή τ ις  τούς πάντας κατέπειθε, καί 
τούς μάλλον άνυποτάκτους ύπέτασσεν είς τήν ώραίαν άρχήν, 
ότι έκαστος οφείλει νά σέβηται τά ς  πεποιθήσεις καί ιδέας 
τού άλλου, τηρών άπαρεγκλίτως τάς ίδικάς του.

Ζ  Ε Τ Τ  Η !
Επι των μεγάλων αγγελιών, α ΐτινες άνηρτώντο είς τήν 

πρόσοψιν τού φορείου, έπωνομάζετο :

ΔΕΣΠ Ο ΙΝ ΙΣ Α Ν Τ Ω Ν ΙΑ  
Ύ π ν ο β ά τ ι ς  ά ξ ιο θ α ν μ α ε ί τ ο ς .

^ Ή  μήτηρ της τήν έκάλει Ζ έττη ν  τό αληθές όνομά της ήτο  
Εωσαννα. Ή το  αύτη κόρη ώραία, αναστήματος μέτριου, ώ 
χρα και συμπαθής,μετά κόμης μελαίνης, ής τούς μακρούς καί 
πλουσίους βοστρύχους άφηνε νά κυματίζωσιν έπί τών ώμων της 
κατά τόν χρόνον τής υπνοβασίας της, ά λλ ’ ήν συνήθως ύπα- 
νήγειρεν εις χαρίεντα κόσυμβον έπί τού τελείου αύχένοςτης.

. Μίΐ ‘ ¡ί βκρείας έργασίας είχε χείρας λεύκάς καί
ωραίας, ών μετά φιλαρεσκείας έπεμελείτο. Τό κανονικόν πρό- 
σωπόν της είχεν έκφρα,ιν γλυκυτάτην, καί ουδέποτε ύπό τήν 
άπλήν καί χρώματος διακριτικού έσθήτά της, καί τό σεμνόν 
«ς μικράς έργάτιδος βάδισμά της, θά ήδύνατο νά διακρίνω 
τις  τά παράδοξον επάγγελμά της.

Ή  μήτηρ της άφ ’ έτέρου ή κ. Φλουρί δεν ώμοίαζε πλειό- 
ΤΕΡθν τάς όμοιους της. Ούδέν έν έαυτή είχε τών άπεχθών έ- 
Χΐινων μεγαιρών, αΐτινες τρέχουσιν είς τά ς  πανηγύρεις μετ’ 
εσθήτος έρυθράς καί χιτώνος ρυπαρού.

Ειχε καθαρόν ύφος αγαθής μικρεμπόρου, καί μειδίαμα χ ά -  
ριεν,εντιμότατον, όπερ προσείλκυε τούς πρό τού φορείου, τού 
χρησιμεύοντος αύτα ϊς ώς κατοικία, ίσταμένους διαβάτας, οΐ- 
τινες έντός αύτού χωρίς νά σκεφθώσι τό άγυρτικόν τής α γ 
γελίας, άπλως μόνον όπως ϊδωσι τό έσωτερικόν, τό όποιον έ- 
φαίνετο καλόν.

Τά φορείον ήτο βεβαμμένον διά χροιάς μελανοφαίου καί 
πεποικιλμένον κατά μήκος τών πλευρών αυτού διά μαιάνδρων 
χρυσού θώμιγγος. Είχεν είς τήν πρόσοψιν μικρόν εξώστην,

καί έπί τού έςώστου έντός κιβωτίων φυτά  κισσοειδή, άτινα  
περιελισσόμενα είς σιδηρά νήματα  άνερριχώντο μέχρι τής στέ- 
γης, εφ ης κατεπιπτον εις δέσμας άνθέων.

Καί έπί τών οδών πάντες ΐσταντο μετά περιεργίας, όπως 
ίδωσι τό πράγμα έκεϊνο, τό ύπ ’άνθέων περιεστεμμένον.

II

Α ί δύο γυναίκες εζων βίον μεμονωμένον μή συμφωνοΰσαι 
μετά τών γειτόνων τω ν. Ουδόλως υπερήφανοι έν τούτοις καί 
καλαι δι ολους ήσαν αί πρώται, αΐτινες προσεφέροντο, όπως 
νοσηλεύσωσι παιδίον ασθενές, ή χορηγήσωσι βοήθειαν εις τ ινα  
δυστυχή.

Ούτως ώστε πάντες οί γνωρίζοντες αύτάς, τάς ήγάπων καί 
τάς ηύλαβούντο συγχρόνως.

1 πήρχεν εν τοσουτω τές, όστις στενώς συνεδέετο μετά τής  
Ζέττης καί τής μητρός της.

Ό  τΙς ούτος ήτο νεανίας είκοσιδιετής, άκροβάτης εί'ς τινα  
μεγάλον πλανόδιον θίασον σχοινοβατών, θστις ειχε τό αΰτό  
ώς έγγιστα μετά τού τής κ. Φλουρί δρομολόγιον. ’Εκαλείτο 
’Ιάκωβος καί έκοσμεϊτο ύπό έξαισίας ώραιότητος, ώραιότητος 
ούχί κτηνώδους. Είχε πολύ πΰρ είς τό βλέμμα, καί μεγάλην 
αγχίνοιαν είς τό μειδίαμα. Είχε ταύτοχρόνως καί μεγάλην 
τρυφερότητα εις τε τό βλέμμα καί τό μειδίαμα, όταν έλάλει 
πρός τήν Ζέττην.

III

Ητο έρως ειλικρινής καί ένθερμος έκεΐνος, ον ό ώραΐος νεα
νίας ήσθάνετο διά τήν θελκτικήν καί χαρίεσσαν ταύτην αε-  
λαγχροινήν, τήν τόσω ολίγον όμοιάζουσαν τάς άλλας γυναίκας, 
άς περί αύτόν έβλεπε κατά  τόν πλάνητα βίον του.

Πλησίον τα ύτη ς  ήσθάνετο κάτι τ ι  πολύ διάφορον τού ό ,τ ι 
ήσθάνετο είς τόν σχοινοβατικόν θίασον. Υ πήρχε παρά τή  
Ζέττη ίσχυροτάτη εύωδία τιμ ιότητος, καί τρόποι διαφορετι
κοί, οίτινες τον έξέπληττον, καί οίτινες έν τούτοις τ φ  έφαί- 
νοντο φυσικώτατοι.# ς

Τότε εσκεφθη ότι θα ήτο καλόν νά άγαπηθή παρά τής γλυ
κείας τα υτη ς  παρθένου, καί ουδέποτε άποχωρισθή α π ’ αυτής.
Η θέσις των τοίς τό έπέτρεπεν. Έκέρδαινεν ούκ ολίγα, καί 

μίαν ημέραν όταν ίσως άπέκτα άρκετά, θά μετεβαινεν είς τά  
μεγάλα ιπποδρόμια τών πόλεων, είς Λυών καί είς Παρισίους.

Κ αί θά ήτο πολύ εύχάριστον νά έχω τήν μικράν άγαθήν 
ταυτη ν γυναίκα, δια να τον ανακουφίζω έκ τών ημερησίων 
κόπων.

Συχνάκις έλάλει περί τών σχεδίων του πρός τήν Ζέττην. 
Την ήγάπα τόσον πολύ. Δεν ήτο δυνατόν νά μήν τόν ήγάπα  
καί αυτή ολίγον.

Ά λ λ ά  πάντοτε ή Ζέττη ήκροάτο αύτού χωρίς νά όμιλή, 
άφωνος, ώς έάν ήθελε νά ε’ίπω" ν σ ί!  Ε ιτα  όταν έτελείωνε 
καί τήν ήρώ τα δι ’ ικετευτικού βλέμματος ! θέλετε νά κ α τα -  
στήτε σύζυγός μου, Ζέττη ;

Α ύτη  άπεκρίνατο όχι ! δ ι ’ ύφους σοβαρωτάτου.
Τότε ο Ιάκωβος εξεπληττετο ! δ ιατί όχι ; δεν τόν έπ ί-  

στευεν, όταν τής ελεγεν ότε τήν ήγάπα ; δεν είχεν έμπιστοσύ- 
νην είς αύτόν ; δεν τόν ήγάπα ;

Έ άν σάς άγαπώ πολύ, άπεκρίνατο ή Ζέττη ήδέως, δεν 
θέλω όμως καί νά καταστώ  σύζυγός σας.

Ά λ λ ’ ούδέποτε έλεγε δ ιατί ! . . . .
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IV

Εν τοσούτω ήμέραν τινά , κ α θ ’ ήν ή κυρία Φλουρί την έ- 
μέμφετο διότι άπεποιεϊτο την χειρ* του γενναίου τούτου 
νεανίου.

Ακουσον μήτερ ! ΰπέλαβεν αύτη , λατρεύω τον ’Ιάκωβον 
καί πιστεύω ότι ουδέποτε θά ύπανδριυθώ, μη ύπανδρευομένη 
αυτόν. Αλλ* εσπέραν τ ινά , κ α θ ’ ήν μετέβημεν εις τό ίππο- 
δρόμιον, είδον, όταν είσήλθεν, όλας τάς γυναίκας να λαμ βά-  
νωσι τά  δίοπτρά των καί να τόν θεωρώσι μετά θαυμασμού' 
ειτα νά μειδιώσι, νά όμιλώσι καί νά προσπαθώσι νά έπισύρωσι 
το βλέμμα του έπευφημοΰσαι αυτόν μεγάλως. "Ωφειλον νά 
είμαι υπερήφανος, δεν ’έχει οΰτω ; σκεπτομένη ότι ό άνθρω
πος αυτός, όν έθαύμαζον καί έπεθύμουν, με ήγάπα  καί δεν 
άνέμενεν η μίαν λέξιν μου, όπως καταστή  σύζυγός μου. Λ ο ι
πόν μήτερ, δεν «δοκίμασα η τρομεράν ζηλοτυπίαν έν τή  καρ- 
δι<£. Επεθύμουν να αποσπάσω τά  δίοπτρα άπό των γυνα ι
κών εκείνων.

Έ κ της βασάνου ήν ύπέστην την εσπέραν εκείνην, ήννόησα 
παν δ ,τι ήθελον υποφέρει έάν είμεθα ύπανδρευμένοι, καί επο
μένως ότι ουδέποτε οφείλει νά γίνη τούτο.

Ε ίναι πάρα πολύ ωραίος, βλέπεις, καί αν ημέραν τινά , 
βραδύτιρον, όταν ϊσως θά εΰρίσκετο μακράν μου μ ία  τών 
γυναικών τούτων μοί τον άφήρει, θά άπέθνησκον είναι βέ
βαιον. Βλέπεις λοιπόν, μητερ, ότι δεν δύναμαι νά είπω ναί !

V

Κ αί παρά την ίσχυρογνώμονα ταύτην άρνησιν, ην ή νεά- 
νις δεν έξήγει, ό Ιάκωβος έξηκολούθει νά φοιτά εις τήν οι
κίαν καθ’ έκάστην.

Δεν έλεγε τίποτε πλέον πρός την Ζέττην, έννοών ότι θά 
προσέκρουεν εις άμετάκλητον θέλησιν' άπαξ μόνον τη  είχε είπη.

Δεν μέ θέλετε .Ζέττη, καί εγώ δέν θέλω άλλην γυναίκα  
έκτος ΰμών.

Μίαν ημέραν, ίσως θά μεταβάλητε γνώμην, τότε δέν έχετε 
η νά μοί είπητε «άς συζευχθώμεν» καί θά είμαι πολύ ευτυχής.

Ε ίτα ά φ ’ οΰ διά της σαφούς καί απλής ταύτη ς ομιλίας 
καθώρισε την θέσιν του, ό Ιάκωβος ύπήρχεν ώς άδελφός εις 
την οικίαν.

Κ αί ήτο αυτός εκείνος δστις την άνοιξιν εσπειρε τά  φυτά  
εις τά  κ ιβώ τια  τού έξώστου, αυτός δστις διηυθέτει τά  σιδηρά 
νήματα  και προσηλου επ αυτών τα  νεαρα στελέχη, αύτός 
οστις καθ άπασας τας εποχας τού έτους εφωδίαζε μέ άνθη 
τ ά  έξ έπιχρύσου προσελάνης ανθοδοχεία.

Τά άνθη τα ΰ τα  ήσαν ή μεγάλη πολυτέλεια της Ζέττης.

ΤΙ

Τούτο διηρκει άπό μακρού ήδη χρόνου. Ή  νεαρά κόρη ήτο 
νΰν είκοσι ετών καί ό ’Ιάκωβος είκοσι έξ. Εσπέραν τ ινά  είχε 
δώση εισιτήρια εις τάς δύο φίλας του, όπως ΰπάγωσι νά τόν 
ϊδωσι.

Ουτω κοσμηθείσαι διά τών ώραιοτέρων ενδυμάτων τω ν, ή 
Ζέττη καί ή μήτηρ της, είχον φθάση εις τάς θέσεις τω ν με
τα ξύ  τώ ν πρώτων.

Ή  κυρία Φλουρί διεσκέδαζε μεγάλως εκ τών ίππων τών 
γελωτοποιών καί τών σοφών κυνών. Ή  Ζέττη δέν έσκέπτετο 

ετερον πλήν τού Ιάκωβου, τού οποίου τό όνομα εΰρίσκετο

επί κεφαλής τώ ν προγραμμάτων, καί ή πολυσύνθετος καί πο
λυμερής συσκευή άνηγει'ρετο εις μέγα ύψος έν τ φ  μέσφ τη ς  
σκηνής. Υπηρχεν έκεϊ σωρεία τραπεζών, σχοινιών, δοκών 
μετα σφαιρών χάλκινων άκτινοβολουσών. Ή νεάνις έντρομος 
κατά τ ι  ηρώτα έαυτήν, εάν δλον τούτο ήτο στερεόν.

VII

Μετά τινα  προκαταρκτικά παίγνια , ό ’Ιάκωβος έφάνη έπί 
ηχου αργού τίνος βαλς. Ή το  ώραϊος ώς ό Θεός έν τ ψ  έπί 
τού θαυμάσιου σώματός του ακριβώς έφαρμοζομένιρ μεταξίνω  
χιτονισκω του' στενή καί βραχεία περισκελίς έκ μέλανος καί 
χρυσού πεποικιλμένου όλοσηοικοΰ άπετέλει τό έπίλοιπον τή ς  
ένδυμασίας του.

Αφ ου απεκριθη δια μιας ΰποκλίσεως εις τάς επευφημίας 
τού όχλου, καί ενός μειδιάματος εις τό μειδίαμα τής Ζέττης, 
εβάδισε κατά  μήκος τςΰ σχοινιού μέχρι τής τραπέζης του. Α ί 
προεισαγωγικαι ασκήσεις εξετελεσθησαν έν μέσω παρατεταμέ— 
νων «bravos». Ητο λίαν αγαπητός εις τά κοινόν ό ώραϊος 
ακροβάτης, καί ήτο αληθής τέρψις τό νά βλέπη τις  τό συ- 
στρεφόμενον, τό εύκαμπτον τούτο σώμα εις κινήσεις άπαλάς  
πρωτοφανούς συμμετρίας.

Ε ίτα  αίφνης ή όρχήσρτα έσίγησε, καί ήσυχία άκρα άπε- 
κατέστη.

’Εδώ ήτο ό κρίκος τής παραστάσεως. Ό  ’Ιάκωβος έμελλε 
νά εκτελέση νέαν άσκησιν λίαν τολμηράν καί άξιοπερίερ- 
γον· την διάβασιν δηλαδή μέ τήν κεφαλήν έντός σάκκου άπό 
μιας τραπεζης εις άλλην, ήν έπηκολούθει ίλ ιγ^ώ δης πτώσις 
εντός τεταμένου δικτυου. Α ί δύο τράπεζαι έταλαντεύοντο διά  
κανονικής κινήσεως.

Ο ’Ιάκωβος όρθιος έπί μικράς σανίδος, τήν κεφαλήν εχων 
εντός βελούδινης καλύπτρας, προέτεινε τήν χεϊρα διά χειρονο
μίας τυφλού. Ό  γυμναστής έμελλε νά έκκινήση... Έκινήθη !

Κραυγή τρομερά έπηκολούθησε. Ά ποτυχώ ν τήν δευτέραν· 
τράπεζαν ής ή κίνησις κακώς αίφνης έκανονίσθη, ό ’Ιάκωβος 
ώλισθησεν επί δυκτίου σμικροΰ λίαν, προσέκρουσεν έπί τού υπο
στηρίγματος τών πρώτων δοκών,καί έκείθεν ώλίσθησεν επί τού· 
δαπέδου, ένθα καί διέμεινεν άκίνητος.

VIII

Ή  Ζέττη ήγέρθη ώς δι’ ελατηρίου, κάτωχρος μετά κραυ 
γής βραχνή?, καί έμεινεν άκίνητος έκ τού τρόμου,τούς οφθαλ
μούς έχουσα προσηλωμένους έπί τής σκηνής όπου νΰν οί άν-- 
θρωποι άνήγειρον τό άδρανές σώμα τού φίλου της.

Ε ίτα  αίφνης δραττομένη τού βραχίονος τής μητρός της : 
Έ λθέ ! τή  είπε διά φωνής ΰποκώφου. Κ αί διασχίσασαι τό 
πλήθος αί δύο γυναίκες έφθασαν εις τά  ιπποστάσια. Ά λ λ ’ 
εκεί δέν ήδυνήθησαν νά προβώσιν άπωτέρω.

"Εστησαν καί έτειναν τό ούς, όπως άκροασθώσι παν o,re 
πέρεξ αύτώ ν έλέγετο. Ούδείς δμως έγνώριζέ τ ι.

Τέλος ή κ. Φλορύ διέκρινεν ένα γελωτοποιόν, βν αύτη έ· 
γνώριζε, διότι ήτο φίλος τού ’Ιακώβου. Τόν έκάλεσε καί t ‘  
ζήτησε πληροφορίας περί τού νεανίου.

Τά έπιπροοθοΰντα πράγματα καί τό δίκτυον «μέτριασαν 
τήν ορμήν τής πτώσεως, είπεν ό άνθρωπος, δστις έτρεμεν έτι 
καί ήτο κάτωχρος ύπό τό ψιμμύθιόν του. Ό  ιατρός έγγυάται 
δ ι’ αυτόν, μόνον θά μείνη χωλός, καί έληξε δι'αΰτόν τό έπάγ-
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γελμα τού ακροβάτου. Πτωχόν παιδίον ! ήτο τόσον κατάλλη
λος δι αύτ® έν τούτοις.

Ή κ. Φλουρί παρετήρησε τήν Ζέττην.
Α ύτη ητο_ πάντοτε ώχροτάτη καί έθεώρει ασκαρδαμυκτί 

τόν λαλοΰντα, ώς διά νά ϊδη, έάν ούτος δέν έψεύδετο. Τέλος 
είπεν :

*Ας άπέλθωμεν.
Κ αί εύχαριστήσασα διά νεύματος τής κεφαλής τόν γελωτο

ποιόν έξήλθε τού ιπποδρομίου.

IX

Χωρίς ν ανταλλάξω σιν ούδέ λέξιν αί δύο γυναίκες έπανέ- 
λαβον την πρός τά  ίδ ια  άγουσαν !

Σ ιω πηλαί άφίκοντο πρά τού οικήματος των καί άνήλθον 
τήν μικράν αυτού κλίμακα.

Ά λ λ ’ δταν ή κ. Φλουρί άνήψε τά φώς, είδε τήν Ζέττην κα 
θημένην παρά τήν κλίνην της άκίνητον καί ονειροπολούσαν 
μετά παραδόξου έπί τών χειλέων μειδιάματος.

Ή το ούτω περικαλλεστάτη μέ τήν ώχράν καί όνειροπόλον 
όψιν τη ς, τήν ύπό τής ώραίας μελανής κόμης της περιστεφο- 
μένην.

Ή  μήτηρ της φοβηθείσα έπλησίασε πρός αυτήν.
—  Τί σκέπτεσαι παιδί ; τήν ήρώτησε.
Τότε η Ζέττη θέσασα την κεφαλήν της έπί τού ώμου τής 

μητρός της διά χαριεστάτου παιδικού κινήματος.
—  Σ κέπ το μ α ι...............δτι τώρα δύναμαι νά ύπανδρευθώ

τόν ’Ιάκωβον, είπε.
(Έχτοϋ Γ«λλιχβ5) ΧανΟίππη |. Καλοστύπη

Α Π ’ Α Θ Η Ν Ω Ν  Ε Ι Σ  Σ Ι Κ Α Γ Ο Ν

ΗΜΌΑΟΓΙΟΗ ΕΑΑΗΝΙΑΟΣ ΤΑΞΕΙΑΙΜΊΑΟΣ

Κ \

Δ ιά τή ν ’Αμερικήν α! έορταί τών άγιων είναι τ ι  άγνωστον. 
Μία καί μόνη υπάρχει εκεί εορτή ή Κυριακή, ή κ α τ ’ εξοχήν 
άφιερωμένη εις τόν Θεόν ήμέρα, δι’ ήν πάσα εργασία κ ατα 
παύει, πάσα μέριμνα βιωτική λησμονεϊται, πάς κόπος καί μό
χθος άπαγορεύεται.Δέν είναι ή Κυριακή ήμέρα μέθης καί κραι
πάλης, άλλ’ ούτε άγονων συζητήσεων καί πολυταράχων συν
αθροίσεων. Ούτε λέσχαι, ούτε καφενεία, ούτε θέατρα, ούτε 
μουσικαί συναυλίαι τήν Κυριακήν. ‘Ο ναός καί ό οίκος ιδού 
τά  ένδια ιτήματα τού Θεού, τόσον ό πρώτος συμπληροϊ τόν 
δεύτερον καί ό δεύτερος τόν πρώτον. Εις τόν ναόν κηρύσσεται 
ό λόγος τού θεού, εις τόν οίκον έκτελοΰνται τά  δ ιατάγμ ατα  
αύτοΰ. Κ αί ή «κτέλεσις αύτών δέν περιορίζεται βέβαια ούτε 
εις τήν ερμηνείαν τών γραφών, ούτε εις τάς ώδάς τών ύμνων.

Ή Κυριακή είναι ή πρώτη ολόκληρος ήμέρα, ήν διερχό- 
μεθα παρα τή  κ. Οοοηΐβ^^. Η Έκθεσις ώς καί πδν κέντρον 
δυνάμενον νά έλκύση τήν περιέργειαν τού ξένου είναι κλειστά  
τήν ήρέραν ταύτη ν. Κ α ί κατόπιν τόσων κόπων, τόσων έκ- 
δρομών, τόσων επισκέψεων, τόσης κινήσεως, μία ήμέρα ήσυ- 
χίας, άναπαύσεως ύπό στέγην φιλόξενον είναι άληθής εορτή, 
αληθής άπόλαυσις διά τά καταπεπονημένον σώμα καί τόν 
έζηντλημένον νούν μας.

Ή κ. Coonley μάς ειδοποιεί άφ ’ εσπέρας ότι τήν έπαύρ 
ό πρώτος κώδων θά σημάνη εις τάς οκτώ καί τό πρόγευμα 
δίδεται τήν ένάτην. Μέ κατέλαβεν επιθυμία νά τήν φιλήσω  
ευθύς ώς μοί άνήγγειλε τήν εύχάριστον αυτήν είδησιν. Τήν 
ευρον τόσον συμπαθητικωτέραν, τόσον καλλιτέραν τήν εσπέ
ραν έκείνην, άπλώς διότι μοί έδιδε καιρόν νά άπολαύσω -πε
ρισσότερον τόν πρωινόν μου ύπνον.

Κ α ί όμως τήν επαύριον άπό τής έκτης οί οφθαλμοί μου ήσαν 
έπιμόνως άνοίκτοί, ούδέν δ ’ ϊσχυσε νά μέ κρατήση εις τήν 
κλίνην μου πέραν τής έβδομης.

Τ ο  λ ε ύ κ ω ι ι αw

Κ α θ ’ ήν δέ στιγμήν έσήμαινεν ό συνήθης κώδων, ίγώ  
έτοιμη ήδη εύρισκόμην εις τό άναγνωστήριον, περιεργαζομένη 
τάς βιβλιοθήκας καί τά  ώραϊα καλλιτεχνικά άντικείμενα, 
άτινά  ήσαν έσκορπισμένα άνά πάσαν αυτού διεύθυνσιν. "Εν 
λεύκωμα ιδ ια ίτα τα  είχε κινήσει τήν περιέργειάν μου. Έ κ α 
στη αυτού σελίς είχε στίχους εκλεκτούς διασήμων "Αγγλων 
καί ’Αμερικανών ποιητών, πλαισιουμένους ύπό θαυμασίων 
μιλτογραφιών, αΐτινες άναπαρίστων έν άλληγορικαϊς γραφαίς 
τά  ύπό τών στίχων περιγραφόμενα.

Ό  κώδων τής έξωθύρας μέ άπέσπασεν εκ τής μελετης καί 
φυλλομετρήσεως τού λευκώματος τούτου. Ή τ*  ή οικοδέσποινα 
έπιστρέφουσα ήδη έκ τής άγοράς. Έ φάνη ξενισθείσα εύροΰσα 
με εκεί, τόσον πρωί.

Mot «φάνητε τόσον ευτυχής χθες τό έσπέρας, όταν σάς ά ·  
νήγγειλα, ότι σήμερον θά έπρογευματίζομεν βραδύτερον, ώστε 
διέταξα, ΐνα σάς παράσχω περισσοτέραν τέρψιν, νά σημάνουν 
εις τάς έννέα. Καί σείς κατήλθετε σήμερον ένωρίτερον τού συ · 
νάθους ; Λέγουσα τα ΰ τα  έστρεψε τό βλέμμα πρός τό λεύκωμα. 
Σάς άρέσκει, μοί είπε, δέν είναι άληθές; Ε ίναι τό τελευταίον 
δώρον τού άτυχούς συζύγου μου. Άνεγινώσκομεν όμού τούς 
ποιητάς αυτούς, οί στοίχοι δ ’αΰτοί είναι εκείνοι, ούς ήγάπων  
πλειότερον. Τούς άντέγραψεν όλους ίδιοχείρως, ώς τούς βλέ
πετε έδώ, άνέθηκε δέ εις οικογενειακόν φίλον καλλιτέχνην τήν 
διακόσμησιν μιας έκάστης τών σελίδων τούτων. Τό Λεύκωαα  
τούτο μοί προώριζεν ώ  ̂ δώρον διά τήν έορτήν τών γενεθλίων 
μου, ά λ λ ’ ό θάνατος δέν τ φ  παρέσχε τόν καιρόν νά εκπληρώση 
τήν επιθυμίαν του3

Πάντοτε τήν ήμέραν ταύτην τό Λεύκωμα αυτά είναι τό 
Εύαγγέλιον καί εμού καί τών τέκνων μου. Ά ναγινώ σκομιν εις 
μνήμην έκείνου όλους τούς στίχους, νομίζω δ ’ότι είναι ή cx.pt- 
στη προσευχή, τήν οποίαν άναπέμπομεν εις τόν θεόν, καί ή τ ις  
τέρπει καί άνακουφίζει τήν ψυχήν του.

Κ α ί είχε δίκαιον. Μήπως καλή ποίησις δέν είναι τό ύψ ι-  
στον μέσον τή ς έπικοινωνίας μας μέ τόν θεόν ; Α φ ο ύ  ό θεός 
είναι πνεύμα, τ ις  άλλος ή άληθής ποιητής δύναται νά διεομη· 
μηνεύση τά  εύγενέστατα τών άνθρωπίνων αισθημάτων μετά 
τόσης χάριτος, μετά τόσης άγνότητος καί άληθείας ;

Ό  μικρός Hans μάς διέκοψεν. Έ νηγκαλίσθη τήν μητέρα 
του, τήν «φίλησε, καί τή  ηύχήθη νά ζήση πολλά έτη διά τήν 
ευτυχίαν όλων τώ ν παιδιών.

Τότε μόνον ήννόησα, ότι ή έορτή τών γενεθλίων της ήτο 
άκριβώς τήν Κυριακήν έκείνην, καί διά τούτο έξαιρετικώς τό 
Λ εύκω μα εΰρίσκετο έκεϊ έκτεθειμένον. Τό παιδίον έμάντευσεν 
ότι περί τού Λευκώματος έγίνετο λόγος, τό ήτένισε περιλύπως
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και ήρζατο απαγγελλον ώραίους έξ αύτοΰ στίχους, θ α  τους 
μάθω όλους, μοί είπε. Τό οφείλω. Είναι καθήκον μ®υ.

Κ αί ώς πρακτικός ’Αμερικανός, μη Ιννοών νά χάνη τον και
ρόν του, ηρξατο μελετών τους έπί της ανοικτής σελίδος του 
βιβλίου, Ινφ ημείς συνωμιλουσαμεν.

^Ιαύρη θεραπαινίς εφερεν έπί δίσκου τά ς  έπιστολάς. Έ νφ  
ή οικοδέσποινα άπεσφράγιζε τά ς  ίδικάς τη ς, έγώ έξηπλώθην 
επι ανακλιντηρος του υελωφρακτου εξώστου καί προσήλωσα τό 
βλέμμα μου ανα το άπειρον. Η λίμνη ήτο ήσυχος, θαμβή δε 
ομίχλη έφαινετο αιωρουμενη άκριβώς ύπεράνω τής επιφάνειας 
της. Ηθελε τις πιστεύσει ότι το υδωρ αφυπνιζόμενον, ρίπτει 
μακράν την αραχνοειδή οθόνην, ητις  κατά την διάρκειαν τής  
νυκτός αποκρύπτει ζηλοτύπως τά  κάλλη του. Ό  ήλιος δεν 
είχε ψανή ετι, αλλ ουτε υπήρχε πιθανότης να τον ίδωμεν καθ' 
όλην την ήμέραν εκείνην. Ό  ούράνιος θόλος ειχεν ερμητικώς 
καταβιβασμένα τά  παραπετάσματα του τά  μελανόφαία, ή 
δί γή κατηφης και με σκοτεινήν οψιν ηνείχετο την ιδιοτροπίαν 
τα,υτην του πυροφόρου και φωτοβόλου κυρίου τηζ.

Ή  προ ήμών εΰρεϊα παραθαλάσσιος λεωφόρος με τάς σμ α-  
ραγδίνους πρασιάς της ήτο έρημος καί σιωπηλή. Τήν μονο
τονίαν τής εικόνος διέκοπτε από καιρού εις καιρόν νεαρά π ο- 
δηλατιστρια, επανακάμπτουσα εκ πρωινού περιπάτου, μέ δέ- 
σμας όλας άνθέων άνηρτημένας άπό τού ποδηλάτου της, με 
έρυθράς παρειάς καί τορνευτόν σώμα, ταχεία  ώς βέλος διερ- 
χομένη καί ώς οπτασία μαγική έζαφανιζομένη.

Η φιλοξενούσα με είχε τελειώσει τήν άνάγνωσιν τών επι
στολών της. Μια εξ αυτών, ήν μοί επετράπη νά άναγνώσω  
μοί ένεποίησε βαθυτάτην αισθησιν. Μίτο ή τού πρεσβυτέρου 
υιού της, τού τελειοποιούμενου εις έν τών διασημοτέρων π α 
νεπιστήμιων τής ’Αμερικής. Σύντομος, περιεκτική, χωρίς 
πομπώδεις φράσεις καί κοινοτυπίας, χωρίς ύφος επιμεμελη- 
μενον, χωρίς εύχάς σχολαστικά?, έξ εκείνων, άς άπ αντα  τις 
εις πκν επιστολικόν έγχειρίδιον, καί τάς όποιας δεν υπαγο
ρεύει η καρδια ή ό νούς τού γράφοντος, ά λλ ’ επιβάλλει ή 
συνήθεια καί τό καθήκον.

Ε π ν < ί τ ο λ η  π λ ο υ σ ί ο υ  υ ι ο ί  π ο ο ς  τ ί ι ν  μ ι ι τ έ ο α  τ ο ι τ .

« Μ ητέρα μ ου ,

« Α ν τ ί χάσης ά  1.1ης προσευχής σήμερον ηύχαρ ίσζησα  τόν  
»θεό ν, δστις σο\ ίδω κε τή ν  ζω ή ν τ ή>· ή̂ ' ραγ τ α ύ τ ψ . χα1 

»κατέστησε δ ιά  σου τόσους άνθρώχονς ε υ τυ χ ε ίς . Έ γ ώ  ύπέρ  
» π ά ν τ α  α ΐ ΐ ο ν  τάσσομαι ε ις  τή ν  ευτυχ ή  τα ύτη ν  κατηγορ ίαν . 
»Τό άωρον, τό όχοΐον σοϊ προσφέρω ό ιά τή ν  έορτήν σου 
» ε ίν α ι ή ευσυνείδητος έργασ ία  ¡ιο υ , δΤής θά μοί έχ ιτραχή  νά  
νσ υ νεχ ίσ ω  τό εργον του χατρός μ ου . Ε ίμ α ι χ ίο ύ σ ιο ς , ά.Ι.Ιά  
» τι χρός τούτο. Μ ήπως έγώ  ¿μόχθησα, ε ίρ γάσθη ν,δχω ς ά ν α -  
-»δειχθώ ά ξ ιο ς  τής εύ νο ια ς  του θ εο ϋ  ;  Μ ήπω ς ή εύπο ιία  ή 
»δ ,ά  χρ ημ άτω ν ά π ο κ τη θ ίν τω ν  π α ρ ' α ΐ ΐ ω ν  μ α ς  π α ρ έχε ι ε ν -  
»χαρ ίστησ ίν^  τ ιν α  ;  Α ψ ύ  νά  έργασθώ . θ έ ΐ ω  νά  αποκτήσω  
» π ο ίύ ν  π ΐο ΰ τ ο ν  ό ιά τής εργασ ίας μου , δ ιότι οι π τω χ ο ί υ ί ά
ρ χοντες  α νά γκ η ν  συνδρομής ε ίν α ι π ο ί ΐο ί ,  κα ί σ ύ , κα.Ιή „ου 
«.μητέρα, μ ε εμαθες ν ά  ά ν τ ίώ  τή ν  ε υ τ υ χ ία ν , μ όνον έκ του 
» χα.Ιοϋ, τό όπο ιον προξενώ  ε ις  τούς ά .Ι Ιο υ ς » .

Η επιστολή αύτη άρκεί βεβαίως, όπως χαρακτηρίσν) τάν 
τρόπον τής ανατροφής τών Άμερικανοπαίδων. Μόνη αύτή άρ·

κεί όπως λύστρ τό α ίν ιγμα τήςπυρεττώδους εργασίας νέων πλου - 
σιω τάτω ν, τής έντιμότητος τού χαρακτήρός τω ν, τών άγνών 
καί ώραίων αισθημάτων τω ν, καί τής πληθύος τών φιλανθρω
πικών καί πατριωτικών ιδρυμάτων, άτινα  δαπάναις αΰτώ ν  
κατά  τό πλεϊστον συντηρούνται. Μόνη αύτή χαρακτηρίζει τήν  
άληθή αγάπην καί στοργήν τών γονέων πράς τ ά  τέκνα καί 
τούτων πρός τούς γονείς. Οί πλούσιοι γονείς ανατρέφουν τέ -  
κνα, αξία  νά πολλαπλασιάσουν την πατρικήν περιουσίαν, άλλ ’ 
ένταυτψ  και νά συνεχισουν τάς φιλανθρωπικάς εκείνων πρά
ξεις. Δεν δημιουργεί εκεί ό πλούτος τήν τάξιν τώε άέργων 
καί τώ ν οκνηρών, τών ζώντων άνευ σκοπού καί προορισμού 
και καταισχυνόντων όιά τού έκδεδιητη ζένου βίου των τά  ο
νόματα τά  όποια φέρουν. Δέν πολλαπλασιάζει έκεί ό πλούτος 
τήν ευάριθμον τών εγωιστών τάξιν, άλλά δημιουργεί τήν ά 
ληθή εύγένειαν τής ψυχής καί τού ήθους, τούς σίδηρους εκεί
νους καί μεγαλεπηβούλους χαρακτήρας, δ ι’ ών ή Α μερική εις 
τοιουτο σημείον προόδου και άναπτύξεως προήχθη, ώστε 
δικαίως νά κρατή τά  σκήπτρα τής υπεροχής επί τού κόσμου 
σύμπαντος.

Κ αί τήν υπεροχήν αύτήν έν πάσι, καί τήν εύτυχίαν τήν  
μεγάλην, τήν απεριόριστον, οί ’Αμερικανοί δέν στηρίζουν ούτε 
εις τούς νόμους τής πατρίδος τω ν, ουτε εις τά πολίτευμά τω ν, 
ούτε εις τήν έντιμότητα καί φιλοπατρίαν τών κυβερνήσεών 
τω ν. 0 ,Tt είναι, ό ,τι έγειναν, ό ,τ ι πράττουν, ο ,τι δημιουρ
γούν, τό οφείλουν είς'έν καί μόνον ιδεώδες: τά τή ; ε ρ γ α σ ί α ς .

"Ανδρες καί γυναίκες, γέροντες καί πα ιδ ία  τήν εργασίαν 
θεωρούν ως τόν πρώτον καί κυριώτατον σκοπόν τού άνθρωπί- 
νου βίου.  ̂ Ε ίναι πτωχοί. Ε ργάζοντα ι διά νά απολαύσουν τήν 
ζωήν, διά νά γίνουν πλούσιοι. Ε ίναι πλούσιοι’ εργάζονται διά 
νά συνδράμουν τούς πτωχούς, διά νά εύεργετήσουν τήν π α 
τρίδα των, διά νά άναδείξουν αύτήν μεγάλην. Ή έργασία 
δι’ αυτούς δέν είναι τ ι άχληρόν, δέν είναι τ ι  ανιαρόν πράγμα.
Ο μή έργαζόμενος τάσσεται μεταξύ τών παραφρόνων, διότι 

βεβαίως οί οκνηροί πλήττουν, άνιοΰν, είναι δυστυχείς εις τάν 
τοπον αύτόν. Ό  μικρός υιός τής φιλοξενούσης μας κυρίας, ή -  
γειρετο τήν εκτην πρωινήν ώραν, ίνα έτοιμάσν) τά μαθήματά  
του καί απεσύρετο τήν όγδόην τής εσπέρας, -ένα μελετήσσι 
μουσικήν, χωρίς ουδείς νά τόν παρακινήσει εις τούτο. Δέν έ- 
πιθυμεϊς νά ύπάγν,ς μαζή μας εις τά θέατρον, τόν ήρώτησα  
εσπέραν τινά , κ α θ ’ ήν στιγμήν ήτοιμαζόμεθα νά εξέλθωμεν.

Οχι, διότι πρέπει νά έργασθώ, μοί άπήντησεν. "Οταν με
γαλώσω καί θά έργάζωμαι καλά, θά πηγαίνω κ α θ ’ έκάστην, 
έάν θέλω.

Λαός τού όποιου τά  μικρά οκταετή παιδ ία  έχουν τόσην δύ- 
ναμιν θελήσεως, ώστε νά θέτουν τήν έργασίαν καί τά καθήκον 
ύπεράνω πάσης διασκεδάσεως, πάσης άπολαύσεως είναι β ε
βαίως λαός ηύλογημένος, λαός άξιος τής εύτυχίας του.

Τ Α  Β Α Σ Α Ν Α  Τ Ω Ν  Ν Ε Ο Γ Ν Ω Ν
Οποία άντιθεσις μεταξύ τής ατμοσφαιρικής καταστάσεως  

τού χθές εμβρύου καί σήμερον νεογνού. Πριν ή γεννηθή ζή εις 
τρομερόν σκότος, χωρίς αέρα, χωρίς νά αίσθάνηται θόρυβον, 
περιτυλιγμενον, περιβεβλημένον μέ τήν αύτήν πάντοτε θαλ- 
περάν θερμότητα, κινουμενον έλευθέρως καί άκινδύνως ενεκα 
τών ελαστικών ρευστών τών παρακωλυόντων πάσαν σύγκρουσιν.
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Ευθυς ώς γεννηθή οί όροι τής ζωής καί ύπάρξεώς του άλ-  
λοιοΰνται ουσιωδώς. Οί πνεύμονές του πληροΰνται ατμοσφαι
ρικού άέρος, ή λεπτή καί εύαίσθητος έπιδερμίς του προσβάλ
λεται υπό τής ατμοσφαιρικής εξωτερικής έπιδράσεως, ήτις  ό
σον γλυκεία καί θερμή και άν είναι, δ ι’ αύτό άντιστοιχεί μέ 
τόν δριμύτερον χειμώνα. Οί όφθαλμοί του προσβάλλονται άπό 
τό λάμπον καί άποτύφλοΰν φώς, τά  μικρά ώ τά  του βομβαρ
δίζονται άπό τόν έκκωφαντικόν θόρυβον καί α ί κινήσεις του 
άπαντώσιν άνά πάσαν στιγμήν μεγάλας αντιστάσεις.

Και εις επιμετρον η καλη καρδία τών άγαπώντων αύτό έπε- 
νοησε μυριας βασανιστικάς μεθόδους, άς εκλαμβάνουν ώς 
ευεργεσίας πράς τά ταλαίπωρον καί πολυπαθές ον, τό όποιον 
αδυνατεί και διά την ελαχιστην έξ αύτών νά διαμαρτυρηθή. 
Μήπως βυθιζουσαι αυτο εις λουτρον δέν τό κάμνομεν νά α ί-  
σθάνηται όριμύτερον το ψύχος, καί έντρίβουσαι αύτό δέν έρε- 
θίζομεν ύπερβολικώς τήν επιδερμίδα το υ ; Μήπως περιτυλίσ- 
σουσοα αύτό εις τα ινίας πάνινους δέν πληγόνομεν. τά  τρυφερά 
του μέλη καί παρακωλύομεν τήν έλευθέραν αύτών κίνησιν ; 
Μήπως δέν τά κουράζομεν μέ τά ς  μακράς καί βαρυτάτας 
εσθήτας και δέν έκδέρωμεν τάς χείρας καί τάν λαιμόν του μέ τά  
κολαρισμένα κεντήματα καί τάς νταντέλας, καί δέν τά στρέ- 
φομεν και περιστρέφομεν καί δέν τά κινοΰμεν καί άνακινούμεν 
εις βαθμόν, ώστε νά κουράζηται διαρκώς καί νά θεωρή τήν 
ζωην αληθές μαρτυριον ; Κ α ί μήπως δέν φορτόνωμεν τάν στό
μαχόν του μέ τροφήν, ήν δέν έχει συνηθίσει καί δέν τού όμι- 
λούμεν καί τού τραγωδουμεν καί τά φιλούμεν καί τό λικνί- 
ζομεν, μεχρις εντελούς τού μυελού καί τού στομάχου δ ιατα -  
ράξεως.

Οταν δε κλαιη και φωνάζν) καί πονή, διαμαρτυρόμ,ενον βε
βαίως διά τήν κατάστασιν ταύτη ν, έξανιστάμεθα κατά  τής  
διαγωγής του *αί παραπονούμεθα διά τήν δυστροπίαν του, 
καί μόνον ότι δέν τό έπιπλήττομεν καί δέν τά τιμωροΰμεν διά
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Η ΒΑ ΣΙΛ ΙΣΣΑ  Τ Ο Γ Χ Ρ Τ Σ Ο Γ

> Αλλά είθε ποτέ νά μή εΐσθε δυστυχής . . . ουδέποτε δέ νά εύρεθή προ 
εμοΰ εκείνος, δ όποιος θά θέληση νά σας κάμη δυστυχή!

Ο * . δέ Κομβρεμών μ’ δλην τήν άντίστασιν τής χαρδίας του, έτήρησε τήν 
υπόσγεσίν τήν δοθβισαν εις τήν δεσποσύνην δέ Ροσεβέλ.

Τήν έπαύριον πράγματι ή χόμησσα έλάμβανεν επ ιστολήν, έν τή όποίφ ό 
Μαοριχ^ς έπεχβλεΐτο τήν χαλλιτέοαν, τήν πιθανωτεραν τών προφάσεων δ'πως 
αποχοούση τάς κολακευτιχάς προτάσεις, τάς γενομένας αύτώ παρά τ τ ς  Να- 
δινας.

Κληρονομική άσθένεια ης ήσθάνθη τήν πρώτην προσβολήν, χατά τούς π α ι-  
ικούς του χρόνους, ένεφανίζετο αύθις, Ιγραφε, καί μετά συμπτωμάτων αρ

κούντως σοβαρών, δπως ύπάρ/η φόβος Ιν τω  μέλλοντι μ’ δλας τάς περί τού 
γαντιού διαβεβαιώσεις τών ιατρών. ?Εν τοιαύτη θέσει, δέν Ιπίστευεν δτι είχε 

*ό δικαίωμα νά συνενώοη μετά τού άπειλουμόνου βίου του, τήν υπαρξιν γυ- 
ναΐχ^ζ έμπλέου νεότητος χαί υγείας,

Ναδίνα, λαβούσα τήν Ιπ ιστολήν ταύτην Ιμεινε.» έμβ.όντητος.
Αλλ δ χαραχτηρ αυτής δέν ήδύνατο ν ’ άρχεσθή εις τήν άπάντησιν ταύτην. 
«ρεχάλεσε τον Χριστιανόν νά τήν συνοδεύση παρά τω  χ. δέ Κομβρεμών, 

άμέσω: εις τόν οίκον τού τελευταίου μετά τού συζύγου της.
•τε είπε τήν άΧήθειαν προφασιστείς άσθε'νειαν, είτε μή, ή Ναδι'να δέν ή δύ- 

νατο μόλην αυτής την μαντικήν δύναμιν νά μή πιστεύση τούς Ισνυρισαούς 
δταν τόν είδε.

6^ ο ρτωμένος, μέ τοζ,ς ¿φθαλμού: κοίλους, με τήν μορφήν πελιδνήν, 6 κ. 
ομβρεμών είς διάστημα ολίγων ημερών Ιγη'ρασε κατά εικοσιν Ιτη . Μάτην

τας ιδιοτροπίας του. Θύμα καί τούτο μωρών προλήψςων ώς 
είναι καί τά  μεγαλητερα αύτού παιδία, ώς ησαν μέχρι τ η £ 
χθες καί αί γυναίκες. Θύμα τά όποιον ή έπιστήμη πρέπει νά 
απαλλαξη τώ ν μαρτυρίων του, άτινα  τόσον ούσιωδώς έπιδρώσι 
καθ ολον τον βίον του καί έπί της υγείας καί έπί τού χαρα- 
κτηρος του.

Το νεογνον κατά τούς έπιστημονικ·ύς όρους της υγιεινής τής 
ηλικίας ταυτη ς, ανάγκη νά άλοιφεται καθ ’ όλον τά σώμα του  
υπό χλιαρού έλαιου διά μαλακω τάτου σπόγγου καί μ ιτά  
τα υτα  να περιβαλληται δι ’ εύρυτάτου υποκαμίσου έκ λεπτής 
μαλακής μουσελίνης.

Μ εταξύ τώ ν σκελών του εύρυχορότατα καί μαλακώ τατα  
νά τίθενται σπάργανα, τά  όποια νά άλλάσσωνται εύθύς ώς 
βραχώσιν ή ρυπανθώσιν.

Έ ν ειδει μικρού έφαπλώματος σχηματίζεται τότε παιδο- 
θέτης ένούμενος πρός τά  εμπρός διά τα ινιών. ’Εντός αύτοΰ, 
ούδόλως πιριεσφιγμένον τοποθετείται τό μικρόν νεογνόν όμοιά- 
ζον πρός ’Ινδόν τ ινα  μικροσκοπικάν θεόν, ά λ λ ’ άπολαμβάνον 
άνέτως τήν ζωήν χωρίς νά τό πληγώνουν ούτε αί χεϊρες τών 
φερόντων αύτό, ά λλ ’ ούτε νά παρεμποδίζηται ή έλευθέρ* τών 
μικρών μελών του κίνησις, η ή κυκλοφορία του αίματός του.

Πράς τό όπισθεν μέρος ύπό τά  σκέλη άκριβώς ό παιδοθέτης 
επιστρώνεται έσωτερικώς μέ εν τετράγωγον μαλακού πλήν α 
διάβροχου υφάσματος. Ε ίναι δέ διπλούς πάντοτε, ίνα έναλ- 
λάσσητα ι άνά πάσαν ήμέραν καί άερίζηται εις τόν ήλιον, καθ’ 
ον χρόνον δέν χρησιμοποιείται. Ό  παιδοθέτης είναι λευκός, 
ίνα π λύνητα ι συχνότατα καί άπολυμαίνεται εύκόλως. Πρός 
τό άνω μέρος εξέχει πάντοτε καί όταν τό μικρόν άναστρέφεται 
η κεφαλή του υποβαστάζεται ασφαλώς.

Ύ π ό  τοιούτους όρους σπανίως τό μικρόν κλαίει καί ένοχλεί 
τούς περί αύτό, δέν γ ίνετα ι δέ δύστροπον καί ό χαρακτήρ  
του μέχρι τού έκτου μηνός άναπτύσσεται όμαλώς. Είσέρχε-

τον Ι ξ ή τα κ  ποιχιλ»τρόπως, ούδέν ήόυνήθη να Ό Μχυρίκιο- ί ί/ Εν
υποσχεθζ είς τ^ν Τερεζαν ν ’ αύτός τ* πάντα . Οΰβέν ήδύνατο νά
πείση αυτόν νά τζροδώση τόν οοχον του.

Ή Ναδίνα λίαν σ .εχ τ^ ή  «» ¡Α νή σ υχ ο ς ίπ ίστρεψεν είς τό μεγαρον τής όδοϋ 
Αγιου Δομίνικου. Ο διχαστής ητο πράγματι άσθενής ή ί*  συνεννοήσεως μετά 

τής Τερεζας Ιθυσιάζειο είς τήν βούλησιν ταύτης ; ’Α λλά τότε θά ήγάπα  κά 
ποιον άλλον ή Τερέζα. Ή χόμησσα μάτην έσκέαθη ΙπΙ πολύ, άναζητοδυα νά 
ευρη τις αρα ητο δ άλλος αυτός

"Ο πουδήποτε όμως δέν είχε ούδέ τήν Ιλαχίστην ελπίδα δτι θά δυνηθή 
νά εμποοιση τή ν  Τερίζαν νά κάμη ό ,τ ι τυχόν είχεν άπο©ασίσει, διότι έγνώ - 
ριζεν ότι ή κατάστασις του ήθικοϋ τών θνγατίροιν της ήτο το ιαύτη, ώστε ή 
έπ’ αύτών επήρεια αύτής ήδύνατο μόν ν νά τά ; παρωθήση είς Ιπιμονωτεόαν 
παρακοήν. Δι’ άλλους όλως σχοποός έπομε'νοις έπεθύμει νά άναχαλύψη χίς ήτο 
ό Ιχλεχτός τής Τερεζας. ’Ήθελε νά είξεύρη άν ήτο άνθρωπος έπί το'ϋ όπο'ου 
νά  ήδύνατο νά άσκήση έπιρροήν δι’ Ιπιτηδείων περιποιήσεων, οΐαν Ιξήσχει 
ήδη έπί τού κ. Κομβρεμοιν.

ΓΩς τόσον, δσον καί άν ¿προσπάθησε δέν ήδυνήθη νά τον μαντεύση. Συνέ- 
πεσε δέ μ ετ’ δλίγας μόνον ήμέρας νά άναχωρήση ή οικογένεια είς τό ΡοσεβΟ. 
κα ί οδτω δέν παρουσιάζετο εδχαιρία νά παρατηρή τήν πρός τούς οικείους σ υμ ί 
περιφοράν τής Τερέζας καί νά έξαγάγη έχ τούτου ασφαλές συμπέρασμα.

Ό ’Ανδρέας παρητήθη χαϊ δεν ήκολούθησεν είς Νορμανόίάν τόν κ. δέ Ρο
σεβέλ, δστις μάτην ήγοινίσθη νά τόν μεταπείση.

X I

Ο ΧΩΡΙΣΜΟΣ

"Αμα συνεπλήρωσε τό είνοστόν πρώτον έτος τής ήλιχ ίας της, ή Τερεζα 
μετεβη παρά τώ  πατρί της έν ώρα χαθ’ ήν έγνώριζε δτι ήτο απούσα ή 'χό - 
μηοσα. Αλλως τε αυτη άπο τίνος καιρού ήτο πλε’ον έντελώς άαέριμνος.

 ̂ Έπιχηδει'ως έπιμείνασα, παρέπεισε τόν κ. δέ Κομβρεμών νά έ'παναλάβη τά ; 
είς τό μέγαρον τού Ροσεβέλ έπισχέψεις του.

Κατά τό διάστημα δλον τού χειμώνας, δ άνακριτής, οττις δέν ήδύνατο νά 
άνθέξη είς τήν έπιθυμίαν τού νά βλέπη τήν Τερέζαν. έπεσχέπτετο συχνότατα 
τάς αΐθούσας τής κυρίας δέ Ροσεβέλ. Ή νεάνις, έξ αισθήματος ευγνωμοσύνης
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τ τ ι  εις τόν β'ον άπηλλαγμενον βασάνων καί είναι ευτυχές, 
χωρίς καί αυτό να ταλαίπωρη ται καί τους άλλους να βασα- 

νίζν).
Μ α ρ ία  Ν(.βό (ιατρός).

Ή ηεοο2νόγιον τη ς  « *Εφ . των Κ υ ρ ιώ ν» .
'ΙΙ[Α5ρ·λογια 0«. δίδωμεν ήριθμημ.ενα ¡λέχφι τέλους ’Ιανουάριου, 

ουμμοροβόμεναι προς τάς παραστάσεις των εκ του εξωτερικού κκ σον- 
δρορ-ητριών μας, οατινες ενεκϊ των καθάρσεων πολύ άργά Ιλάμβανον 
τά φύλλα μας χχί πολλχί εξ χύτών «εν έπρόφθασχν νά προχαταβάλ- 
λ»υν τάς συνορομχς των.

I I  Κ .  Ι Ι Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ

Τήν εΐ/ομεν επιθυμήσει τήν γόησσαν κχλλιτεχνιδά μας καί ώσεί 
ήνόει πόσην εύχαρίστησιν θά ήσθάνοντο βί πολλοί θαυμασταί της, 
έάν τοΐς παρέσχε τήν εύχάριστον άπόλαυσιν μιας καλλιτεχνικής έσπε- 
οίδος, εδωκε πρό δεκαημέρου ακριβώς τήν Μήδειαν.

Καί έχειροχροτηθη πάλιν καί έπεδοκιμάσθη χχί έπευφημήθη καί 
ένεθουσίασε καί ώς Μήδεια κ«ί ώς χωρική εις τήν Κατάραν τής Μά
νας, έν ή μετά τόοης φυσικής αφελείας παίζει.

Ά λλ ’ εις τον δημοσιογραφικόν κόσμον έπεφύλχσσεν ώραίον και 
μοναδικόν ϊώρον διά τό Νέον έτος" τάς φωτογραφίας της εις διαφό
ρους ωραίας καλλιτεχνικάς στάσεις. ’Ιδία ώς ενσαρκον άγαλμα, αλη
θώς λησμονεί τις οτι ή είκών έλήφθη έκ τοί> φυσιχοΒ, καί ή στάσις 
δε καί ή εκφρασις καί αί γραμμαί προδίδουν αληθές πρότυπον έκ 
μαρμάρου, λαξευθεν ύπό καλλιτέχνου, έξ εκείνων βίτινες άπεθανάτι- 
σαν τό ελληνικόν ϊνομχ.

Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ  Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο Υ
Τήν επαύριον των Χριστβυγένων τό ΠαρΙεναγωγεϊβν τής κ. Μα

ρίας Βελλή ήγεν εορτήν δώρων, εορτήν έξεταστικήν τών νηπίων, ής 
μετέσχον καί χί μητέρες, βαυμάζουσχι τάς προόδους των τέκνων των.

Έξητάσθησχν τα μικρά νήπια εις «λα τα μαθήματα, εις ά άπήν- 
τησαν εΰστοχώτατχ, αληθείς σοφαί καί σοφοί διά τήν ηλικίαν των, 
χάρις εις τήν ενσυνείδητον εργασίαν καί τής διευθυντρίας καί τής 
νηπιαγωγοί), εις ας θερμαί παρά πάντων άπενεμήθησαν εύχαριστίαι.

Τό Αένδεον κατάφυτου καί φορτωμένον δώρα αντήμειψε τα μικρά 
διά τους κόπους των, τά οποία χχί ωραία εμελψαν τραγουδάκια καί 
ωραίας ασκήσεις «ποίησαν, συντελούσας εις υγείαν καί εύρωστίαν του 
σώματος.

κινουμ-ίντ, χόν ϋπεδέγεχβ »ιλικώχαχχ προσμειδιδσα κ*ί ζωηρώς θλίδουσα τήν 
χεΐρά του.

’Εκείνο; 51, μεθυσκόμενος έ< των βίβχιώσεων τής Ναδίνας, μή πχυούσης 
ν* τφ  λέγη ότι πρέπει νά ίχη  πάντοτε καλάς έλπ ίδχ ;, άπό καιρού εις καιρόν 
άνεθάρρει, σκεπτόμενος δτι πολλά δλως άποόοπτα συμβαίνουν ενίοτε έν τψ  
β ίψ . Καί χωρίς νά τό θέλη αυτός, άκτίς τ ις  έλπίδος παρέμενε πάντοτε και 
οιέχυνε την λάμψ ιν του έν τή τεθλιμμένη αύτου χαρδια.

Καί διετέλει έν έκστάσει έπι όκταήμερον 5λον, όσάκις συνέδαινε να Γόη μ ει- 
διώσαν πρός αυτόν τήν Τερέζχν.

’Από τήε άναχωρήσεως του Άνδρέα, © κ. δέ Ροσεβέλ εΤτε έξ άπχθείας καί 
νω ΐρότητος, είτε ώς φυσικώς χαΐ ηθικώς έςασθενήσας, δέν είχε προσλάβει ά λ 
λον γραμματέα. Τ

"Οταν είσήλθεν ή Τερέζα εις τό γραφεΐόν του, ητο μόνος.
— Πατέρα, τώ εΤπεν, ήλθον νά σας ιδω, νά μάθω άν εξακολουθήτε Ιχοντες 

σκοπόν να μέ όπανδρεύσητε
Ό Χριστιανός άνεπήδησε.
— ΓΗ μητέρα σου, σέ έστειλε ; ήοώτησε διά σκονταπτούσης γλώσσης. Τό 

ειςεύρει ή μητέρα σου μέ τ ί σκοπόν έρχεσαι ;
—  Πρός τ ί ; Δέν εισθε σεις δ άρχηγός τής οικογένειας μ α ς ; Μεταξύ υμών 

και έμοΰ δέν υπάρχει ανάγκη νά μετολαβή τρίτον πρόσωπον, ούδ’ αυτή ή 
μήτηρ μου’ ήλθα νά αποταθώ κατ’ εύθεΐαν εις τά πατρικά σας αισθήματα.

'Ο κ. δέ Ροσεβέλ ή ϊθάνετο  στενοχωρίαν τ ινά , όσάκις άντίκρυζε τό διαυγές 
βλέμμα τής θυγατρός του

Δέν έτόλμα νά άνθίσταται άνανανδόν εις αύτη'ν, καί είναι βέβαιον οτι άν 
δέν οιετέλει ήδη υπό τήν έττήρειαν ετέρου προσώπου, ό Χριστιανός θά διετέλει 
δ>ως ύπό τά,ν έπήρειαν τής Τερέζβς.

—  Μήπως έσκέφθης, τή ειπεν, καί λυπείσαι διά τά,ν λύσ ιν , ·ίξν ελαβεν ή 
πρότασις του κ. δέ Κομβρεμών ; ή  μήτηρ σου φρονεί δτι άν τον έδέχεσο μέ 
καλλίτερον κάπως τρόπον, δέν θά Ικαμνε λόγον περί άσθενείας του στήθους του.

'Η δεσποινίς δέ Ροσεβέλ μετά δυσκολίας άπέκρυψε τήν καταλαβοΰσαν ού- 
τή ν  άν υπομονή αίαν.

Τό όνομα τή ; Ναδίνας, τό όποιον α ιωνίως Ιφερεν εις τό μέσον ό πατήρ της 
τή ν  εν εις ύπέρμετρον σύγχυσ ιν .

Α Ν Θ Η  Κ Α Ι  Φ ΥΤΑ
Ουδόν στολίζ«ι αίθουσαν δσον ώραίον φυτόν. Ούδεν προξενεί «ύχα- 

ρίστησιν εις τας αίσθήσει;, τερπον καί ήδύνον ένταυτω δσον ώραίον 
άνθος. Τά άνθη κα'- τά φυτά είναι οί καλλίτεροι, οί εΰγενεστεροι, «? 
ποιητικώτεροι του ανθρώπου φίλοι.

Δια τους πεπολιτισμενους λ,αούς τά άνθη αποτελούν μίαν των στοι
χειωδέστατων αναγκών τοΰ βίου, τό έμπόριον δε τδν άνθεων απασχο
λεί χιλιάδας δλας εύρωπαίκοΰ πληθυσμού.

Ημείς εδώ εχομεν των θαυμάσιων άνθεων καί φυτών προμηθευτάς: 
τους άϊελφοΰς ΚΑΝΔΩΡΥΟΣ, οί οποίοι άνεδείχθησαν εφάμιλλοι των 
Ευρωπαίων συνάδελφων των. Έκαλλιέργησαν καί άνεκλιμάτισαν καί 
παρ’ήμίν άνθη εντελώς άγνωστα, μετέφεραν δε εις τό εν Σεπολίοις 
ανθοκομείον καί δενδροκομείον των τούς Τροπικούς όλους.

Θέλετε άνθοδεσμας ή κάνιστρα, θέλετε φυλλώματα θαυμάσια καί 
φυτά σπάνια διά τας αίθουσας, ή νά προσφέρητε ώς δώρα. Άποταν- 
θήτε εις τό ανθοπωλείον των παρά τω 7ερω τής ‘Αγίας Ειρήνης. 
Θά έκπλαγήτε διά τά κάλλη καί τά αρώματα, άλλά καί διά τάς ευ
τελείς καί κατωτέρας παντός συναγωνισμοί! τιμάς.

Εις τό πρόσεχες φυλλον μετα νέαν μας έπίσκεψιν εις τους παραδεί
σους τούτους των ανθέων καί φυτών θα δημοσιεΰσωμεν εκτενή περι
γραφήν χάριν τών κ κ. άναγνωστριών μας.

ΑεΔ το ύ ς . π ί σ χ ο ν τ α ι  έ κ  π α θ ή σ ε ω ν  π ο υ  σ τ ο μ ά χ ο υ  κ α ί  τδ»ν ν ε φ ρ ώ ν .

9 'ΙΤε νεΡ* τ®« Wiehy, ουτε ούδεμία αλλη δίαιτα δύναται νά 
επιοραση τόσον επωφελώς εις τάς παθήσεις τών νεφρών καί του στο
μάχου,^ οσον τό ώραίον καί διαυγέστατο'/ υδωρ τής “Ανδρου, το 
οποίον οιαλύει εντελώς τήν ψάμμον, καί τους λίθους καί ανακουφίζει 
μεγάλως τοός πάσχοντας.
νΤ Μέχ' 1 τβυοε ¿τάκτως ίιεξήγετο ή μεταφορά αύτου εις ’Αθήνας.

ί^ρυθη εταιρία παρα τών αδελφών ΜΠΙΣΤΗ, «ιτινες πα- 
ραδιδουσι τό δδωρ τής ’Άνδρου εις μ,εγάλας δαρατζάνας φερούίας τήν 
σφραγίδα ταύτην ¿ντί δραχ. ΕΕ (6) εκάστην.

Η αποθήκη αυτών είναι έπι τής όδ«3 Ζνοόάχου Π-ηγης αριθ. 10 
εις Αθήνας και είς τό καφενβΐβν «Άνδρος», Πλατεία Τζελέπη παρχ 
τω Ν. Λεφάκη εις Πειραια,

Καθ δσον αιρορά τόν χ δέ Κομβρεμών πάτερ μου, δέν μ-τεβαλ·ν γνώ 
μην. Φρονώ οτι μέ αγαπάτε, καί δέν θέλετενά έπ ιβάλλητε βίαν είς  τήν ·έ- 
λησ ίν μου ή είς τήν κλ ίσ ιν  μου.

 ̂ Το/ κ. όέ Κομβρεμών τόν υπολήπτομαι πολυ. Δέν τον άγαπώ δμως, οδτε 
είνα ι δυνατόν νά τόν αγαπήσω.

— Ή λθες λοιπόν τότε διά νά μου είπης ποιον προτιμάς ;
νΚφθασεν ή Ιπ ίσημο ; στιγμή .
Η Τερεζα, μ δλην της τήν γενναιότητα, δέν ήδυνήθη νά  άνοίξη τό στόμα.
Απήντησε δι άπλοΰ καταφατικού νεύματος.
'Ο Χριστιανός έξηκολο^θησε.
— Εμπρός λοιπόν ! . . . , Εμπρός ! 'Ομίλησον ! . . . . είνα ι πλουσιώ- 

τερος ; . . . είναι νεώτερος ; . . . Ιχει σχέσεις μεγαλειτέρας άπό τόν ά)λον ;
— Ι ινα ι ό Άνδρέας Δανζελυ, ό γραμματεύς σας, ειπεν α ίφνης ή Τερέζα.
Ο Χριστιανός Ικρουσεν ίσχυρώ ; τήν χεΤ·α έπί του βραχίονο; τοΰ άνακλίν- 

τρου του
— Αλλ αύτος δέν έχει λεπτόν ! . . . Τρελλή είσαι ; . . . Πώς θέλεις ν* 

δώση τήν συγκατάθεσίν της είς τοιοδτον συνοιχ^σιον ή μήτηρ »ου ;
— Μή Αναφέρετε τό όνομα τής μητρός μου, άπήντησε έν ζωηρά παραφσρα 

ή νεάνις.
«Τί κοινόν μεταξύ αύτου διά τό όποιον ηλθα νά σάς δμ ιλήσω , καί εκείνης» 

Τί άνάγκη νά άναμ ιγνύητα ι εκείνη είς αυτήν τήν ύπόθεσιν ;
«Σχεφθήτε μΔλλον όποιον τέλειον σύζυγον θά έ/ω , υπανδριυομένη τόν κ. 

Δανζελυ, καί όποιον πρότυπον νίου άφωσιωμε'νου θά έχετε σεις. ’Ενθυμηθήτε 
πόσον έπαισθητόν κενόν σάς είχεν άφήσει ή άποχώρησίς του. ’Αφ* δτου ¿κεί
νος άπεχώρησε, ποιος σάς έπεριποιήθη ; έμερίμνησε κανείς διά σάς ; Ούδείς. 
Δέν είναι αληθές ;

«Τώρα λοιπόν, είπέτε μίαν λέξιν. Δότε μοι τήν συγκατάθεσίν σας, καί τότε 
ό ’Ανδρέας θά επανέλθη έδώ, καί ούτε έκεΐνος πλέον, ούτε Ιγό> θά άπομα- 
κρυνθώμεν ποτέ άπό πλησίον σας. Σας βεβαιώ δτι θά διέλθητε ευτυχές γήρας» 
εύτυχέστερον από δ ,τ ι τό ώνειρεύθητέ ποτε. ’Ελάτε, πατέρα, δειχθήτε άγαθός, 
καί δέν θά τό μετανοήσετε.

Ομιλών τ ις πρός τόν Χριστιανόν περί ευτυχους μέλλοντος, οΐον τό Ιπεθύ- 
μει έν τώ  άκρω έγω ϊσμφ του, ητο βέβαιος οτι θά τόν σύρη πρός τό μέρος του.

Τώ δντι, άφ ’ δτου άνεχώρησεν ό ’Ανδρέας. ή Ναδίνα δέν έζαλίσθη διόλου 
δΓ αυτόν, ό δέ κόμης πολλάχις έπεθύμησε νά είχεν άκόμη παρ’ αυτω  τόν 
γραμματέα του. ( ’Ακολουθεί)


