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ΣΥΝύΡΟΜΗ ΕΤΗΣΙΑ

ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑ
><Διά το Έάωτερικόν Δρ. 51 
(Διά το ’Εξωτερικόν φ.χ. 81

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ
34 Ό5ό; Φιλελλήνων 34 

’Απέναντι ’Αγγλ. ’Εχκλησία; ·

Γραφεΐον ανοιχτόν χαθ' 
Ιχάατην από 10— 12 π. μ.

Πάσα παρατήρηαις έπι τή; 
αποστολή; του φύλλου γίνε
ται δεχτή ¡χάνον Ιντός ΟΚΤΩ 
ήμερων.
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ΤΑ I . Κ α λ λ ι ρ ρ ό η  Π α ρ ρ ε ν

ΣυνδρομηχαΛ έγγράφονται είς τ ο Γ ρ α φ ε ΐ ο ν  της
Έ φ η μ , ε , ο ί δ ο ς  τ ώ ν  Κ υ ρ ι ώ ν

noil παρλ τοϊς Β ιδλιοηωλείοις Βίλμπεργ χαΐ «Εστίας»

Έν τώ Έξωτερικώ δέ παρ’ δπαΟχ τοϊς 
άντιπροάώποις Λμών.

Σώματα πλήρη του α ', β ', γ ' ,  δ ', ε ' ,  καις·' έτους εόρίσχονται 
παρ’ ήμΐν καί παρ’ απασι τοΐς άντιπροσώποις ημών.
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Δ ιά  τά  ανυπόγραφα άρθρα 
ευθυνεται ή συντάχτις α υτώ ν 

(Κ υρ ία  ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΑΡΡΕΝ ί

Τά πεμπάμενα ήμΐν χειρό- 
γραφα ή δημοσιευόμενα ή μή 
δέν έπιστρέφονται. — ’Ανυ
πόγραφα χαί μή δηλοΰντα 
τήν διαμονήν τή; άποστελ- 
λούση; δέν είναι δεχτά. — 
Πάσα αγγελία άφορώσα εί; 
τά; Κυρία; γίνεται δεχτή.

Αί μεταβάλλουσαι διεύθυν- 
σιν όφείλουσι ν’ άποστέλλωσι 
γραμματόσημον 50 λεπτών 
πρό;ίχτύπωσιν νέα; ταινία;.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Κυρίαι Ιήωραιζουσαι ναόν. — Σύγχρονοι Έ λληνες ποιηται (υπό κ. 

Εύφρασιας Κετσεα). — Ή  τών άλλων ευτυχία (ύπό δος Τούλας Κόχ- 
χαλη). — Ά π ’ ’Αθηνών είς Σιχάγον. Ημερολόγιου Έλληνίδος τα - 
ξειδιώτιδος.— Γυναιχειαι έχλογαί (ΰπί> χ Μαρίας Δυμών). — Η σύ
ζυγος του ’Ιακώβου (ΰπδ κ. Ε λένης Γεωργιαδου). Λογοδοσία τής 
φιλανθρωπικής εορτής.—Ευεργετική παράστασις υπέρ του άσυλου των 
Ανιάτων. -  ’Αλληλογραφία.—Συμβουλή. Ειδοποιήσεις- Επιφυλλίς.

Διά τά  άνυπόγραφα άρθρα εύθύνετα ι Λ ό υ ντά κ τ ις  α ύτώ ν  
κυρία κααλιρροη παρρεκ.

ΕΟΡΤΗ i l l  Τ Ο » E M *  TOT H O T  TOT 1 Γ .  ΓΕΑΡΓΙΟΓ
Μέχρι τούδε έπιστεύετο, ότι μόνον τό κακόν μετεόιδετο ευκό

λως, ένω τό καθ ο̂ν έπετιμ.ατο και κατεδιώκετο. Σήμερον τά  
πράγματα ήλλαξαν φάσιν. Τό καλόν όχι μόνον επιδοκιμάζεται, 
άλλά καί πολλούς εύρίσκει μιμ.ητάς. Α ί γυναίκες μάλιστα , όταν 
έπιδοθώσιν είς τό καλόν, τότε άφίενται ακράτητοι είς αύτό, 
καί όταν ή του κχλού άμ ιλλα τάς εμπνέει είναι άληθώς ακατα
νίκητοι.

Προχθές άκόμη, τήν παρελθούσαν μόλις Κυριακήν έτελεσθη 
είς τήν αίθουσαν τών Φιλομούσων ή μεγάλη της φιλανθρωπίας 
εορτή, ήν είχομεν προαναγγείλει. Α ί εύποροι κυρίαι, αί αμέρι
μνοι νεάνιδες, δΓ ας ό κόσμ,ος είναε άκόμη παράδεισος, μ,ετε- 
βλήθησαν είς εμπόρους καί άνθοπώλιδας χάριν τής πασχούσης 
άνθρωπότητος, τών άτυχων καί αποκλήρων όμοίων των.

Σήμερον αί αύτα ί περίπου κυρίαι νέαν του καλού διοργανό
νουν εορτήν. ’Εδώ δεν πρόκειται πλέον περί πτωχών, ά λλ ’ 
ούτε περί ασθενών. Πρόκειται περί του ναού του Θεού, περί του 
άσυλου δηλαδή είς τό όποιον όλαι καί όλοι προστρεχομ,εν κατά  
τάς δυσχερείς του βίου μας οτ.γμάς. Ώ ς μεριμνώμεν διά τήν 
διακόσμησιν τών αιθουσών μας, έν αις άνθρωπος κοινοί θνητοί 
μετά θνητών συναντώμεθα, ούτω όφείλομεν νά μεριμνώμεν διά

την Διακόσμησιν τών ναών, τώ ν μεγάλων τούτων θείων ενδιαι
τημάτων, έν οίς άπας τούίάχ ιστον τής έβδομάδος όλαι καί 
όλοι συναντώμεθα, ϊνα άπό κοινού προσφέρωμεν τό σέβας κα'; 
τήν λατρείαν μας πρός τόν θειον πατέρα, παρ’ ού τά  πάντα  
ά,τεκδεχόμεθα.

Είς έκ τών κεντρικωτέρων καί σεμνοτέρων ναών τής πρω- 
τευούσης, ό του 'Αγίου Γεωργίου, ό ναός τής πλουσιωτέρας 
συνοικίας τών ’Αθηνών στερείται πάσης διακοσμήσεως, παντός 
στολισμού.

Οί πρόγονοί μ.ας έδαπάνων διά τόν πλούτον καί τήν πολυ
τέλειαν τών ναών τών θεών των εκατομμύρια όλα, διότι έθεώ- 
ρουν τήν εξωτερικήν πολυτέλειαν τής θρησκείας απαραίτητον διά 
τήν πίστιν καί τήν ευσέβειαν τού λαού.

Σήμερον οί θεοί ήλλαξαν, άλλ ’ οί άνθρωποι είμεθα οί ίδιοι. 
Μόνη ή άφηρημένη ιδέα τού Θεού καί τής θρησκείας δεν συγ- 
κινεί, δέν συναρπάζει, δέν μεταρσιεί τόν λαόν είς τάς ιδεώδεις 
σφαίρας τής πίστεως καί άνάπης. ’Α πα ιτείτα ι έξωτερική π ο 
λυτέλεια καί πλούτος καί πομπή τής θρησκείας. ’Α πα ιτείτα ι 
μέθη τ ι ;  τών αισθήσεων, όπως έκ τού άπτού, έκ τού ορατού με
γαλείου ό άνθρωπος κατανόηση τό άφηρημ.ένον, το άϋλον, το 
αόρατον.

’Ιδού δ ικτί σήμερον ώς καί άλλοτε έπ ιβάλλεται η διακόσμη
σες τών ναών καί διατί ήαείς αί γυναίκες καί πάλιν άνελάβο- 
μεν νά έργασθώμεν, νά διοργανώσωμεν ευεργετικήν αγοράν πρός 
τόν σκοπόν τούτον.

Ά λλο τε  αί Άτθίδες*συνειργάζοντο έπί ετη όλα πρός κ α τα 
σκευήν τού πολυτίμου πέπλου τή ; Ά θηνάς, όν Ά θη να ία ι κοραι 
περιέφερον άνά τήν πάλιν κατά  τήν έορτήν τώ ν Παναθηναίων.

Σήμερον αί Ά τθ ίδ ες  κόοαι, ας έργασθούν διάφορα ωραία εργα 
καί άς έπιτελέσωσιν ούτω συλλογάς καλλιτεχνικά;, ών τό άν- 
τίτιμον θά διατεθή πρός έξωραϊτμόν τού ναού τού Αγιου 
Γεωργίου.

'Π πανηγυρική αύτη εορτή εί; τιμήν ένος θεού πρεπει να



ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΩΝ ΚΤΡΙΩΝ

άφήση έποχήν είς τά  χρονικά της συγχρόνου Ελλάδος. Εαν γ υ 
ναίκες και μάλιστα  αί της άρίστης κοινωνικής μας τάξεως ά -  
νέλαβον νά την διοργανώσουν, τοϋτο σημαίνει, ότι αισθάνονται 
ύπέρ πάντα άλλον την ανάγκην της ένισχύσεως της θρησκείας 
διά την ευτυχίαν καί των ατόμων καί των κοινωνιών. Εις τό 
εργον των θέλουσι βεβαίως τύχει γενικής ύποστηρίξεως παρά 
πάντων των έννοούντων, ότι ή θρησκεία δεν είναι κενή τις ιδέα, 
ά>,λά τό άσφαλές καί βέβαιον έρεισμα παντός ανθρώπου έν τή  

ζωή.

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Π01ΗΤΑ1

2 Χ Ο Λ Η  Α Θ Η Ν Ω Ν  

Γ.

‘Η πάλη μεταξύ τής δημώδους καί τής των λογίων γλωσ- 
σης διαρκεΐ α π ’ αιώνων. Ένω οί λόγιοι βυζαντινοί εγραφον 
είς ύφος άποτετυπωμένον κατά  τό άρχαΐον αττικόν υπόδειγμα, 
ή όμιλουμενη καί ζώσα γλώσσα από τής δεκάτης ετι έκατο<ταε- 
τηρίδος έγράφετο υπό στιχουργών, εστιν ότε δε καί ύπό πεζο- 

γράφων.
Ή  πάλη αϋτη εξακολουθεί εκτοτε άνευ διακοπής, ά λλ ’ 

επ’ εσχάτων, καί ιδίως άπό του Κοραή, δυνάμει διττής ένερ- 
γείας, τά  δυο άκρα τείνουσιν είς τό νά συναντηθώσιν. Ά φ ’ ενός 
ή μεν τω ν λογίων γλώσσα καί τοι έμμένουσα, όσον οίον τε, εις 
τούς κανόνας τής αρχαίας γραμματικής, τροποποιείται κατά  
τάς νεωτεοας άνάγκας, καί καθίσταται ύπό τόν κάλαμον δοκί
μων πεζογράφων, θαυμάσιον όργανον πρός εκφρασιν των συγ
χρόνων ιδ εώ ν ά φ ’ έτέρου δε ή καθομιλουμένη άπαλλάσσετα  
όσημεραι τών πρώην άσχημιζόντων αυτήν ξενικών στοιχείων. 
‘Υπό την επιρροήν τής απανταχού τής Ε λλάδος είσδυούσης 
μαθήσεως, ήτις διαδίδεται καί είς αύτά  τά  κατώτερα τής κοι
νωνίας στρώματα, ’ένεκα τής διανοητικής κινήσεως, ής μετέ
χει καί αυτός έ λαός, τό λεξικόν του καθ’ ήμέραν βίου αυξάνει 
όσημεραι, α ί ίδέαι εξευγενίζονται, καί οί τύποι τελειοποιούνται.

Ποιον τό άποβησόμενον ; Θά προσπελάσωσι μάλλον τή  άρ- 
χα ιότητι, ώς τινες εύχονται ; Θ’ άπομακρυθώσιν αυτής επί 
μάλλον καί μάλλον ώς άλλοι φρονοϋσιν ; ή ό αμοιβαίος συνα
γωνισμός τής δημώδους παραδόσεως καί τής κλασικής έκπαι- 
δεύσεως, θά παραγάγη συγχώνευσιν τών αντιθέτων στοιχείων, 
ή τ ις  θά χορηγήση είς τό σύγχρονον ιδίωμα τήν έλλείπουσαν 
αύτώ  όμαλότητα, έξασφαλίζων αύτώ νέαν ζωήν"

Τά προβλήματα τα ϋτα  είναι δύσκολον νά λύση τις, τόσω 
μάλλον καθ’ όσον δέν είναι δυνατόν νά έφαρμοσθώσιν είς τήν 
νεοελληνικήν αί άρχαί αί διίπουσαι τήν μόρφωσιν τώ ν νεολα- 
τινικών γλωσσών. Δεν πρόκειται ένταϋθα περί δύο διαφόρων 
γλωσσών. Ή  μεταξύ τής νυν ελληνικής καί τής του Ευαγ
γελίου γλώσσης διαφορά, είναι ίσως έλάσσων ή ή μεταξύ  
του Ευαγγελίου καί τής του Θουκυδίδου. Είναι ή αυτή γλώσσα  
πάντοτε, άλλα  τροποποιηθεΐσα ύπό τής φοράς του χρόνου καί 
τών περιπετειών του λαού του άδεαλείπτως όμιλήσαντος αυ
τήν. Ά λ λ ’ αύτή αύτη ή ταύτότης εξηγούσα καί δικαιοϋσα τόν 
¿>ρωτα τώ ν λογίων διά τούς τύπους τής κλασικής περιοδου,

επαυξάνει τούς κινδύνους, ούς ύπέρμετρος λατρεία τής άρχαιό- 
τητος ήδύνατο νά προξενήση είς τήν φυσικήν άνάπτυςιν τής 
νεοελληνικής γλώσσης.

Τό γλ.ωσσικόν τοϋτο ζήτημα, ύποκινοϋμεν άνά πάσαν στιγ- 
κήν, διότι είναι μεγάλης σπουδαιοτητος έν Ελλάδι. Η συγ· 
χώνευσις, εάν πρόκειται νά γάνη το ιαύτη δεν άπετελέσθη έί- 
σέτι- πολλοϋ γε καί δ&Τ. Έν τώ  πεζώ γραπτώ λόγω άφίχθη · 
σαν είς τοιοϋτο σηυ.εΐον, ώστε ή ελλειψις τής όμαλοτητος περί 
ής διελάβομεν, είναι σχεδόν άνεπαίσθητος. Έν τοΐς κοινοβουλευ- 
τικοΐς λόγοις τό λεκτικόν άκολουθεΐ τούς κανόνας καί τήν ορ
θοέπειαν τής καθαρευούσης γλώσσης, ά λ λ ’ έν τώ  καθ εκάστην 
όίω δεν όμιλοϋσιν ώς γράφουσιν και ώς άγορευουσιν.

Ή  όμιλουμένη αύτη  γλώσσα, με τάς έν τή  προφορά συγ- 
κοπάς, μέ τάς γραμματικάς άνωμαλίας καί άδειας αυτής φαι- 
ετα ι προσφυεστέρα καί καί άρμοδιωτέρα διά τήν ποίησιν.

Γνωρίζοντες τά ς  έν Έ λλάδ ι φιλολογικάς προκαταλήψεις, 
είμ-εθα βέβαιοι, ότι δεν θά τύχωμεν τής γενικής επιδοκιμασίας 
τών λογίων, ώς πρός τάς έν τή  μελέτη ήμών τα ύτη  έκφρα- 
σθείσας ιδέας Λεν έπιτρέπεται είς ξένην νά προβάλη λύσιν είς 
ζήτημα, όπερ μάλλον ήρεύνησεν έπισταμένως ή γενωσκεε’ άλλ ’ 
όπως δήποτε είς τάς τοιαύτας ήμών σκέψεις ύπολανθάνει δ ιτ
τόν αίσθημα, οπερ βεβαίως δεν θά παραγνωρισθή, ό ένθουσια- 
σμός πρός τήν άρχαεότητα, καί ή π ίστις είς το μέλλον τής 

Ε λλάδος.
Έ ν τών συνήθων επιχειρημάτων τών άντιπάλω ν τής δημώ

δους γλώσσης είναι, ότι μέχρι τοϋδε έγενετο χρήσις ταύτης  
κόνον ύπό έκείνων, οίτινες δεν έγνώριζον νά μεταχειρίζωνται τήν 
λογίαν. ’Ισχυρίζονται ότι ό Σολωμός καί οί πλεΐστοι Ίονιοι, 
καθό έν ’Ιταλία  έκπαιδευθέντες δεν έγίνωσκον άρκετά έπ ισταμέ
νως τήν άρχαίαν έλληνικήν, όπως χρώνται αυτής, καί ότι ένε- 
κεν άμαθείας έγραψαν είς τήν τοπικήν αυτών διάλεκτον. Α 
το ιαϋτα ι μορφαί, τό όμολογοϋμεν, δεν είναι όλως άνυπόστατοι, 
καθ’ όσον οί Ίόνιοι ποιηταί δεν ήσαν έν γένει πολύ δ υνα το ί 
ε ίς  τά  ε λ λ η ν ικ ά .  Έ ξ ύπερβολικοϋ μάλιστα  ζήλου έβλαψαν 
έαυτούς, ή δε ή ττά  των είναι πλήρης, όταν γράφοντες είς πεζόν 
λόγον μεταχειρίζωνται λέξεις καί έκφράσεις ήμαρτημένας, έπί 
προφάσει, ότι διά τούτου δίδουσιν είς τό λεκτικόν των χρωμα
τισμόν καί τύπον δημώδη.

‘Ομολογητέον, ότι οί είς τήν δημώδη γλώσσαν στοιχ_ουργη- 
σαντες δεν είναι άπαντες άληθεΐς ποιηταί, οί δέ θιασώται τής 
καθαρευούσης έπωφελοϋνται τών άνοησιών όσαι είς ταύτην έγρά- 
φησαν. Ώ φειλον όμως νά μή λησμονώσιν, ότι το ιαϋτα έγράφη- 
σαν καί ε’ ς λίαν καθαρεύουσαν γλώσσαν.

Ά λ λ ά  πλήν τής Ίονίας, ύπάρχει καί έτέρα σχολή, ήτις 
καί τοι έμπνεομένη ύπό τής δημώδους μούσης, ουχ ήττον δεν 
παραμελεί τήν σπουδήν τής τε γλώσσης καί φιλολογίας τών άρ- 
χαίων, καί τής όποιας οί ότταδοί έιώ  είς τήν ποίησιν μετεχει- 
ρίσθησαν τήν δηκώδη γλώσσαν, έν τώ  πεζω λογιρ έγραψαν 
τόσον όρθώς, ώστε οί άκριβολόγοι δεν δυνανται να τους επι-

κρίνωσι δι’ αμάρτημα.
Α ί Έ λληνικαί τής Τουρκίας έπαρχίαι, τάς ότοίας ή δ ιπλω 

ματία  τής Ευρώπης δίς εθεσεν ύπ ύψιν τών έν Βερολίνω συν
διασκέψεων, εφερον ύπό τήν Τουρκικήν κυριαρχίαν συλλήβδην 

τό όνομα ‘Ρούμελη.

Άλλ’ έκ τώ ν έπαρχιών τούτων, ή  έπισημοτέρα είναι η Η-
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πείρος, τά  δέ ’Ιωάννινα δεν ήσαν ή πρωτεύουσα τής καθ’ αυτό 
Ηπείρου μόνον, άλλ ’ ώσαύτο^ς τό διοικητικόν κεντρον και η 

πνευαατική έστία όλων τών χωρών τούτων.
Έ λλην ποιητής του ιζ'. αίώνος, (μνημονευόμενος) ύπό του 

Κ. Σάθα έν τώ  προλόγω αύτοϋ τών Μ νημείων τη  Ε λ λ η 
νική ιστορία), λέγει τα ϋτα  περί τών Ίωαννίνων.

«Ά λλ ’ έ ντο ϊς  καθ’ ή μ ας καιροϊς ή  μόγ’ ’Αθήνα έχάθη, 
καί εμεινε μονόφθαλμος Ε λλάδα καί έψθάρη, 
αλλ’ έχει πάλιν ή  Ε λλά ς όμμα τό δεξιόν της, 
αύτά τ ά ’Ιωάννινα, μεγάλον στολισμόν τη ς» .

Τά άνέκδοτα άσματα τή ; Ηπείρου έδημοσιεύθησαν έν Ά -  
θήναις συλλεχθέντα ύπό τοϋ άποβιώσαντος λογίου Ά ραβαντι-  
νοϋ. Ή  συλλογή αύτη  είνε πλούσια συμπληροί δέ τό εργον τοϋ

ΓδΐΐΓίβΙ καί τοϋ Ρβεβοιν.
‘Οποία δύναμις έν τή  κλέφτική ποιήσει ! Ά ναγνώ σατε τά  

πολεμικά άσματα, τάς δηκτικάς σατύρας, τά  έρωτικα ρισματα 
αυτή:. Πάντα έμφαίνουσιν εντασιν πνεύματος και α,σθηματος, 
καί ήρωϊσμόν έν τή δράσει έξ ών έκπλησσεται και παρασυρεται 
ένταυτώ ή διάνοια. Είναι χείμαρρος, άλλα όιαβλεπει τις ότι 
ό χείμαρρος ούτος είνα> στενοχωρημένος. Εαν είχε το σταδιον 
έλεύθερον, έάν ήδύνατο νά μετριάση την υπερμετρον όρμην δι 
εόρυτέρας κοίτης καί ηττον άποτομου κλισεως, εν αλλαις λεξε- 
σιν, έάν ό ήρεμος καί γαλήνιος βιος άντικαθιστα τας μέριμνας 
τής πάλης καί τών μαχών, έν τώ  μεσω τώ ν οποίων τα  ποιή
ματα τα ϋτα  συνετέθησαν, ήθέλομεν εχει εν αυτοίς ποίησιν, η 

ε'μπνευσις τής όποιας θά άνήρχετο ά π ’ εύθείας είς τήν ομηρι
κήν παράδοσιν.

Αί άνδραγαθίαι τών άρματωλών ολων τών μερών τής Ελ
λάδος, καθώς δικαίως παρετήρησαν οί υιοί τοϋ Άραβαντινοϋ, 
έψάλλοντο ε’ς τά  όρη τής Ηπείρου.

Έν Ήπείρω ύψοϋται τό ορεινόν έκεΐνο Σούλιον, τοϋ όποιου 
αί ήρωϊκαί άνθραγαθίαι προηγήθησαν τής Ε λληνικής έπανα- 
στάσεως. Είς τήν Πίνδον κυρίως συνεκεντροϋντο τόπνεϋμα των 
Κλεφτών. Τά ’Ιωάννινα, τό Σοϋλι, ή Πίνδος, κατέστηταν εύ- 
ρυτίοαν τήν σημασίαν τής λέςεως Ηπειρος.

Ένομίσαμεν, ότι ήδυνάμεθα νά περιλάβωμεν ύπο μίαν ονο
μασίαν (εί καί άμφισβητήσιμον έν τή  άκριβεΐ αυτής σημασία) 
τήν ποιητικήν σχολήν περί ής ήδη ό λόγος, ο έστιν υπο την 
ονομασίαν’Ηπειρωτική σχολή. ’Ίσως ήτο έπιτετραμμένον νά 
έπονομάση τις  αυτήν έθνικήν, καθ’ όσον' περιλαμβάνει ποιητας 
έξ όλων τών μερών τής Ε λλάδος, α ί δέ ποιήσεις αύτών είναι 
γνήσια-, έλληνικαί κατά  τε τό πνεϋμα καί τήν γλώσσαν.

Διότι παρεκτός τών έν τα ΐς  έπομίναις σελίσιν μνημονευόμε
νων ονομάτων καί τοϋ Ζκλακωστα, όστις κατα  .ο ήμισυ άνη 
κει είς τήν ηπειρωτικήν σχολήν, οί πλεΐστοι τών καθαρευόν- 
των ποιητών,έγραψαν καί είς τήν ζωντανήν καί νευρώδη^ταύτην 
γλώσσαν. ‘Ως ήδη είπομεν, οσάκις κατέχονται ύπό ενδομύχου 
αισθήματος, είτε άτουικοϋ, είτε πατριωτικού, οί ποιηταί ουτοι 
φαίνονται έπιστρίφοντες άμεσως εις αυτήν.

θέλομεν λοιπόν ύπό τήν ονομασίαν ταυτην πραγματευθή 
περί τών ποιητών, ο’ίτινες διετήρησαν την δημώδη όοεινην ποίη- 
σιν τής ’Ηπείρου, Θεσσαλίας καί Μακεδονίας, την όποιαν διέ
σωσαν οί Κ λέφτα ι καί οί Ά ρματω λοι.

(Έχ τοϋ Γαλλιχοΰ) Εύφρασί* Κετβί*

Η ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΐΤΐΧΙΛ

Σείς, δεσποινίδες μου, α'ίτινες είσθε χαϊδευμέναι, αϊτινες ά- 
νατρέφεσθε μετά τόσων περιποιήσεων, έν φωλεή βάμβακος, 
τοϋ ήθικοϋ ’εκείνου βάμβακος, όστις είναι ή στοργή τών μητέ
ρων καί ή τρυφερότης τής οικογένειας και όστις μάς προφυ- 
λάσσει άπό πάσαν σκληράν ή ψύχραν έπαφήν, έσκέφθητε ποτε, 
εστω καί μόνον, όπως φανήτε ευγνωμονες, την θεσιν ήν έν τή  
οικογενειακή έστία κατέχετε ; Τό πάν συγκεντροϋται είς σάς. 
Ε ξετάσατε ώραν πρός ώραν τόν βίον τών γονέων σας, ιδίως 

τής μητρός σας, ήτις όλιγώτερον άπομακρύνεται ύμών.
Ποϋ εύρίσκετε τάς ώρας, άς διά τάς ιδίας αυτής άπολαυσεις 

θυσιάζει ; Έ άν δέ εύρίσκετε αύτάς, θά όμολογησητε, ότι αι 
άπολαύσεις αύτα ι είναι πάντοτε ύποτεταγμέναι ε’ ς τάς ίδικας 
σας, ότι δεν σκέπτεται δ ι’ έαυτήν ή άφ ’ ού σκεφθή διά σας 
καί ότι ή άνάπαυσίς της άποτελεΐται μόνον άπό τα  περισσεύ
ματα , ούτως ε’πεΐν τοϋ χρόνου, ον άφιεροΐ είς σάς.

Τά μαθήματά σας, α ί ώραΐαι τέχναι, άς καλλιεργήτε, αι 
σχέσεις, α’ίτινες σάς είναι χρήσιμοι καί ευάρεστοι, αί διασκεδά
σεις, άς προτιμάτε, ιδού ό,τι προ παντός άλλου άπασχολεΐ αυ 
τήν καθ’ όλην τήν ήμέραν. Α ί δαπάναι σας έγγράφονται προ 
τών ίδικών της έν τώ  προϋπολογισμώ της. Επιδιορθώνει τα  
φορέματά της, όπως κάμη είς σάς νέα καί έπιβάλλη έαυτή κρύ
φιας στερήσεις, όπως χορηγήση ύμΐν πάσαν άπόλαυσιν. Α ί δ ι
αθέσεις της δέν έξετάζονται ποτέ, έκτος έάν είναι σύμφωνοι 
μετά τών ίδικών σας. ’Ε πιβάλλει έαυτή μυοίους κόπους, μυ-  
ρίας στενοχώριας, όπως σάς άπομακρύνη άπό δυσαοέσκειάν 
τινα  ή σάς προξενήση οίανδήποτε εύχαρίστησιν. ’Ιδού, όμολο- 
γήσατέ το, τό μέρος, όπερ παίζει ή μήτηρ σας.

Έ άν άπευθυνόμην πρός τάς μητέρας, θά τα ΐς ελεγον νά προ
σέξουν μήπως ή στοργή των τάς παρασύρη είς κολακευτικόν 
κατήφορον καί τάς έπισκιάζη πρός ιδιαίτερον τών θυγατεερων 
τω ν όφελος. Θά ίλεγον αύτα ΐς : «Προσέξατε, κινδυνεύετε νά
δημιουργήσητε έγωϊστρίας, μεταχειριζόμεναι ύπάρξεις προωρι- 
σμένας διά τήν πάλην καί τάς άναποφεύκτους δοκιμασίας τοϋ 
κόσμου τούτου, ώς άνθη θερμοκηπίου, όίτινα θά είναι ήμέραν 
τινά άνάξια  νά ύποστώσι τόν δριμυν άεοα και τας άγριας κ α 
ταιγίδας. Κ αθιστάτε άχρήστους, παραλύετε, καταστρέφετε 
συχνάκις, έλλείψει άσκήσεως, τήν πρός τήν γενναιότητα και 
άφοσίωσιν έμφυτον κλίσιν, ήτις ύπάρχει είς τά  τέκνα σας και 
ότε ή άγάπη σας δέν θά δύναται πλέον νά τάς προφυλάξη από 
τάς προσβολάς τής τύχης, τάς θλίψεις, τάς μέριμνας, τ ι θα 
γίνωσιν αύτα ι, άφωπλισμέναι, είθισμέναι νά μή σκεπτωνται ή

μόνον έα υτά ς", , , »
Ά λ λ ά  δέν όμιλώ είς τάς μητέρας. Έπόθουν λοιπόν να ειπω

πρός τάς νεάνιδας, ότι έάν ή λίαν ύπέρμετρος και λιαν άφω - 
σιωμένη άγάπη τών περί ήμάς έκμηδενίζη αυτούς άπέναντί μας 
εχο-κεν καθήκον νά άνταποκρινώμεθα είς την στοργήν, ήν μάς 
δεικνύουσι, νά άνταποδίδωμεν τήν άφοσίωσιν, ήτις  μάς έπι- 
δαψιλεύεται καί έν μ ια λέξει έννοήσωμεν, ότι άφ’ ού όλοι προ
σπαθούν νά μάς καταστήσουν εύτυχεΐς, θά εΐμεθα, αφελείς ισως 
άλλ ’ είς άκρον έγωΐστριαι, μή σκεπτόμεναι έπίσης τήν ευτυ

χίαν τών άλλων.
I Δυνατόν νά φανή ύπερβολικον ή μαλιστα αυστηρόν το ισχυ-
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ρίζεσθαι, οτι έν τώ  κόσμφ τούτω ή μάλλον άληθής ευτυχία έγ 
κειται έν τή  των άλλων εΰτυχίρι. Έν τούτ.ις τούτο είναι ή 
καθαρά αλήθεια και έάν εχωμεν το θάρρος v i δοκιμάσωμεν θά 
όμολογήσωμεν το κάλλος καί το θέέγητρον, το συγχρόνως ιδ ε
ώδες καί πραγματικόν της θεωρίας ταύτης. Κ ατά  την νέαν ήλι 
λίαν ό χαρακτήρ είναι εύάγωγος, αί διαθέσεις μορφοϋνται συμ- 
φώνως με δ,τι τα ΐς  επ ιβάλλεται καί λαμβάνει τις άνευ πολ- 
λοϋ κόπου την έξιν της αΰταπαρνήσεως. Τό νά θυσιάζη τις 
τάς άπολαύσεις του, ό,τι τώ  άρέσκη έν γένει, είναι κάπως 
σκληρόν, το ομολογώ. Ά λ λ ’ είναι apa θυσία τό νά κάμη τις  
ό,τι άρεσκει εις τους άλλους, το νά ξεκουράσητε την μητέρα 
σας βοηθοϋσαι αυτήν εις τάς ιδίας της εργασίας, τό νά συνομι- 
λήσητε μετά του πατρό; σας περί αντικείμενου, όπερ τον ενδια
φέρει καί τον ζωογονεί, τό νά κρατήσητε τούς αδελφούς έν τή  
οίκίμ προθΰμως παρέχουσαι αύτοΤς τρόπον κατάλληλον δια- 
σκεδάσεως ;

Το βέβαιον είναι ότι ή τρυφερότης, ή περιβάλλουσα την νεό
τη τα , δεν θά έπιτρέψγ) ποτέ νά θυσιασθή αύτη, θά γνωρίζωσι 
πάντοτε νά σάς διδωσι τό μέρος σας τής ευτυχίας. ’Ά φετε νά 
σάς καθιστώσιν εύτυχεΐς, έστω, άλλά τοϋτο άς μη γίνεται προς 
βλάβην των άλλων. Πως θά ήδύνασθε σκεπτόμεναι τοϋτο, νά 
ήσθαι εύχαριστημέναι δ ι’ ευτυχίαν συνισταμένην έκ διαρκών 
θυσιών τω ν άλλων ; ’Α νταλλάξατε την ευτυχίαν, την αγάπην 
καί σκεφθήτε καί σείς διά τούς άλλους ώς σκέπτονται διά σάς. 
*Ως λησμονοϋσιν εαυτούς διά σάς, ούτω λησμονείτε καί σείς 
έαυτάς δι’ αυτούς. Είναι πράγματι άμετρος καί εύγενής άπό - 
λαυσις τό άνταποδίδειν ό ,τι μάς δίδουσι. Είναι τοϋτο ή ηδονή 
τω ν εύγενών φυ'σεων καί των αληθών καρδιών είναι προσέτι 
τροπος κατάλληλος προς παρασκευήν τών ψυχών διά τήν π ά -  
λην τής ζωής, είναι ή διδασκαλία τών μελλόντων καθηκόντων 
καί τέλος σπόρος αγάπης, όστις θά παράγη καρπούς καί θά 
εΰωδιάζχι μέχρι τοϋ γήρατος ημών.

(Έκ τοϋ Γαλλικοϋ.)
Τοΰλα Λ. ΚόκκχΧ,η.

Α Π ’ ΑΘΗΝ Ω Ν  Ε ΙΣ  Σ ΙΚ Α Γ Ο Ν

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ EAAHNIÍ02 ΤΑΞΕΙΛΙΛΤΙΑΟΣ

Σήμερον έμεινε νά έπισκεφθώμεν τον πύργον τοϋ Audito
rium, ΐνα άπό τοϋ ϋψους εκείνου άπευθύνωμεν τον τελευταΐον 
άποχαιρετισμόν προς τήν πόλιν αυτήν τώ ν θαυμασίων καί τήν 
άποτυπωσωμεν ουτω έν τώ  συνολω της εις τήν μνήμην μας.

Είναι ή δευτέρα φορά, καθ’ ήν έπισκεπτόμεθα τό γινάντειον 
τοϋτο οίκοδομημα. Με τήν διαφοράν, ότι άλλοτε τό είδομεν νύ
κτα , κατά  τήν πανηγυρικήν παράστασιν τής Ά νακαλύψεω ς  
τής ’Αμερικής. Σήμερον ό έξωτερικός ό'γκος του με κατέπληξε. 
Είναι τόσω τερατωδώς μέγα τό κτίριον τοϋτο, ώστε μόνον κύ
κλωπες έπιχειρηματίαι ήδυναντο νά συλλάβουν τήν ιδέαν τής 
ο’κοδομής του. Ώνομάσθη τό όλον οικοδόμημα Auditorium  έκ 
τοϋ τίτλου τοϋ μεγάλου θεάτρου, τό όποιον κατέχει τήν έτίραν 
τών πλευρών του, ένώ ή άλλη αποτελεί εν έκ τών μεγάλων 
έκείνων ξενοδοχείων τής ’Αμερικής, τά  όποια ομοιάζουν προς 
μικράς ίδικάς μας πόλεις.

Ό  άνελκυστήρμάς αναβιβάζει τάχιστα,όρμητ;κώτατα εις ΰψος 
φοβερόν. "Οτανέξήλθον αύτοϋ ήσθάνθην σκοτοδίνην, τόσον υψη
λά εύρισκόμην καί τόσον αί εί'κοσιν ορόφων οίκίαι μοί έφαίνοντο 
άπο του υψους έκεινου ταπειναί. Ένόμισα προς στιγμήν, ότι 
ήμην μακράν άπό όλον τον κόσμον, ότι δεν είχον ή νά ύψωθώ 
ολίγον έτι, οπως καλυφθώ καί έγώ ΰπό τά  πυκνά νέφη, τά  

οποία έξετυλίσσοντο ώς τολύπαι βάμβακος φαιοϋ, καθ’ όλην 
την εκτασιν τοϋ όρίζοντος. "Εν παρατεταμένον ά, έν έίτιφώ- 
νημα καταπληξεως, σεβασμοϋ, δέους έξήλθε ταΰτοχρόνως άπό 
τών στομάτων μας. Κάτωθεν, γύρω μας, είς άπόστασιν μεγά- 
λην, μεχρις ού εφθανεν ό οφθαλμός έξετείνετο ή λαβυρινθώδης 
πόλις ώς πανόραμα έξόχως γραφικόν, μέ τάς ώς μεταιχμίους 
ταινίας οφιοειδείς εξελισσομένας έναερίους σιδηροδρομικάς 
γραμμάς της, μέ τά  ισοϋψή καί άνευ εξωστών γιγάντεια μέγα
ρά της, μέ τούς κομψούς οίκίσκους καί τάς πρωτογενείς άγροτι- 
κάς καλύβας της, μέ τούς ηλεκτρικούς υπογείους σιδηροδρό
μους, οΐτινες αίφνης ώς δαίμονες άνεπήδουν άπό τών σπλάγ
χνων τής γής, ΐνα μετά τινας στιγμάς έξαφανισθώσι καί π ά 
λιν έν αυτή, μέ τά  άτμόπλοι» καί τά  ιστιοφόρα καί τάς γόν- 
δολας καί τάς λέμβους διασχιζούσας τάς άργυράς τοϋ ποταμοϋ 
ταινίας άνά πάσαν αυτών διευθυνσιν. Κ αί όλα αυτά συνοδευό- 
μενα άπό τον βομβώδη θόρυβον τοϋ κινουμένου καί έργαζομέ- 
νου καί δρώντος καί άγωνιζομένου πλήθους, τής άνθρωπΒης 
μάζης, ήτις άπό έκεΐ έπάνω μόλις διεκρίνετο, ΰπό τον διαφανή 
πέπλον τώ ν νεφών, άτινα ήδη όλονέν έξηπλοϋντο χαμηλότερα, 
καί άνελυοντο, άνεδιπλοϋντο είς άπειρους πτυχώσεις άερώδεις. 
ΤΗτο τόσον μέγα ό ,τι έβλεπα έκεΐ ΰπό τούς πόδας μου, ητό 
τ ι τόσον καταληκτικόν, ώστε όρμεμφύτως έστρεψα τό βλέμμα 
πρός τά  άνω, άναμένουσα σχεδόν έμφάνισίν τΐ' α ύπερφυσικήν 
είς τον τόπον αυτόν τών άληθών θ α υμ ά τω ν .Ά λ λ ’ ό ουρανός σκε
πασμένος άπό τά  σκοτεινότερα ήδη παραπετάσματά του εμε- 
νεν άλαλος καί αυτός θεατής τής άνθρωπίνης μεγαλουργίας. 
Μέγα βεβαίως καί γιγάντειον τό ίργον τοϋ Θεοϋ, τοϋ δημιουρ- 
γοϋ τοϋ παντός, άλλά δέν πρέπει νά θεωρηθή ύπερβολή, έάν 
οί έντός εικοσαετίας δημιουργήσαντες τήν μυθώδη αυτήν πό
λιν θεωρηθούν ώς ήμίθεοι.

’Από Σ ικ ά γ ο υ  ε ις  Ί ν δ ια ν ο ν π ο λ ιν .

Υπάρχουν άνθρωποι διά τού: οποίους ή μεταβολή τής ζωής 
όσον σπουδαία καί αν είναι ούδεμίαν έχει σημασίαν. Άφίνουν 
τό παρελθόν διά τό παρόν και τό παρόν διά τό μέλλον μεθ’ 
όσης ευκολίας άλλάσσουν έν οίονδήποτε ένδυμα. Αυτοί είναι οί 
ευτυχείς τής ζωής, έάν ευτυχία θεωρηθή ή άδιαφορία, ό έγωϊ- 
σμός, ή άπάθεια, ή ψυχραιμία. "Οπωςδήποτε ή ψυχική αΰτη  
κατάστασις είναι ζήτημα ίδ.οσυγ'κρασίας, τήν οποίαν δέν δυ- 
νάμεθα ούτε κατά  βουλησιν νά δημιουργήσωμεν, ούτε κ α τ ’ 
αρέσκειαν νά τροποποιήσωμεν. »

Α υτα ι αί σκέψεις περιεστρέφοντο είς τήν κεφαλήν μου τήν 
τελευταίαν εσπέραν τής είς Σικάγον διαμο ής μας Τσως διότι 
προσκολλώμαι πάντοτε είς τό παρόν καί τό μέλλον μέ φοβίζει. 
Τό παρόν ήτο ήδη δι’ έμέ ο ήρεμος, ό άνετος, ό εύμαρής, ό 
ειλικρινής, ό ευτυχής βίος παρά τή  κ. 0θΟΠ)1βγ. Ή  εσπέρα 
αυτη ητο ο τελευταίος μου σταθμός είς τον βίον αυτόν καί ή 
ψυχη μου συνεσφίγγετο, καί πάντα τά  περί έμέ πρόσωπα καί 
πραγματα μοι έφαίνοντο ήδη ΰπό ρ,ορφήν έντελώς τελειοτέραν.
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Καθ’ όλην αυτήν τήν νύκτα δέν κατώρθωσα νά κοιμηθώ. 
Ήτο ίσως ή πρώτη φορά καθ’ ήν ό κώδων τής έκτης μέ εΰρεν 
έντελώς έτοίμην. Ό  ουρανός συννεφωμένος, σκοτεινός συνετελει 
¡ίς τό νά έπιτείνη τήν μελαγχολίαν μου. Βροχή λεπτή, πυ
κνή, φαιά, έπιπτε συνεχής καθ’ όλην τήν νύκτα, πλαταγιζουσα  
μονοτόνως έπί τώ ν πεζοδρομίων καί διαστίζουσα κανονικώς τας 
ύάλους τών παραθύρων. Ή  βροχή αυτή μέ άπήλπιζε.

Τό πρόγευμά μας ΰπήρξε πολύ σιωπηλόν. Η μις Αντωνι δια- 
νυκτερεύσασα τήν νύκτα έκείνην παρά τή  κ. Coonley ευρισκετο 
πλησίον μου είς τήν τράπεζαν καί άπό καιροϋ εις καιρόν λαθρα 
χαί μετά συγκινήσεως μοί έθλιβε τήν χεΐρα. Ό  μικρός Hans 
ήρώτα τήν μητέρα του,έάν ποτε θά έπισκεφθοϋν τήν Ε λλά δ α , 
χαί τό παιδικόν βλέμμα του προσηλοϋτο έπάνω μου, ώσει ζη- 
τοϋν νά έντυπώσγ) καλώς είς τήν μνήμην του τήν φυσιογνωμίαν 
μου, ΐνα, τίς οίδε, μετά πάροδον πόσου καιροϋ δυνηθή νά μέ 
άναγνωρίσχι. Οί ύπηρέται, αί ύπηρέτριαι ήσαν σήμερον περισ
σότερον ή άλλοτε φιλομειδεΐς, άγνοώ, έάν έξ άληθοϋς συγκινή- 
σεω:, ή έκ τής προσδοκ.ιας γενναίου φιλοδωρήματος.

Τά κιβώ τιά μας είχον ήδη σταλή είς τον σταθμόν και ή ά 
μαξα τής ξεναγοϋ μας άνέμενε προ τής θύρας. Τό διά τον σ ι
δηρόδρομον πρόγευμά μας 'έτοιμον έντός κανιστριδίου, ή κ. Co- 
onley επίσης έτοιμη νά μας συνοδεύση μεθ’ όλον τον φρικώδη 
έκεΐνον καιρόν είς τήν μακράν τοϋ σιδηροδρομικού σταθμοϋ άπο · 

στασιν.
Οί άποχαιρετισμοί μας υπήρξαν σύντομοι· Ελεγομεν au Γθ 

voir, ώσεί έπρόκειτο νά έπανίλθωμεν έντος ολίγου άπο μικρας 
έκεΐ που πλησίον έκδρομής· Ά λ λ ’ αίφνης την τελευταίαν στιγ
μήν προ τής έξω θύρας άκοιβώς η μιςς Αντωνι, άρπα^ει πυ-  
ρετωδώς τήν χεΐρά μου καί τήν φέρει είς τα  χείλη της. Τοσον 
ταχέως καί τόσον άπροσδοκήτως διεπράχθη ή ιεροσυλία αΰτη, 
ώστε δέν έλαβον κάν τόν καιρόν νά τήν έμποδισω. Δεν με ά-  
φήκε κάν νά διαμαρτυρηθώ. ’Ά φες, παιδί μου, ειπε. Μη λη-  
σμονής,ότι ό Χριστός έβαπτίσθη άπο τον Ίωάννην. Ειμεθα άπο- 
στολοι μιας καί τής αυτής μεγάλης ίδεας Θα κάμης εις τον τ ο - 
πον σου μέ τόν καιρόν, ό,τι έκαμα έγω εις τον ιδικον μου. 
Άφες με νά σοί έξωτεοικεύσω τήν άγάπην και τον σεβασμόν, 
όν πάσα γυνή οφείλει είς τάς πρωταγωνίστριας τοϋ γυναικείου 
ζητήματος. Ε ίμαι γραία, είπεν. Ισως δεν θά σε επανιδω ποτε 
πλέον. Ένθυμ,οϋ κατά τάς στιγμάς τής άπογοητευσεως και

1 r  ~  .  '  ' Sτών πικριών, ότι οί τασσόμενοι πρώτοι εις τας μαχας oc 
χονται καί τάς περισσοτέρας βολάς, άλλα τοΐς έπιφυλασσεται 
καί ή μεγαλητέρα δόξα.

Ή στάσις της, τό ΰφος της, οί λογοι της ειχον τ ι το άπο· 
Χαλυπτικόν. Mot έφαίνετο ώς έμπνευσμενη ιερεια παλαιών χρό
νων, προσωποποιούσα κατά τήν στιγμήν έκείνην ό ,τι μεγα και 
εΰγενές έχει νά έπιδείξη ή γυναικεία φυσις. Μοι εφαινετο ύπε- 
ρέχουσα όλων ήμών, ίσταμένη τοσον υψηλά, και ως δι υπερ- 

φυιικής τίνος δυνάμεως πεπροικισμενη.
Εΰλογήσεσέ με, τή  είπον δραττομενη και τω ν δυο της χει- 

ρών. ’Ιδού ό ,τι θά μέ ένισχύση, ό ,τι θά μέ βοηθήση ό,τι θά 
μοί δώση τήν δύναμιν νά έλπιζω και να πιστεύω εις α.σιωτε-

ρον μέλλον.............................................................................................

Ή άμαξα έβαινεν ήδη καλπάζουσα. Είχομεν έξέλθει τών 
γνωστών συνοικιών. Τό Σικάγον μοί έφαινετο πλέον μ ια  πολι; 
ν)ν ώνειρεύθην, ώς όλα τά  μ.υθωδη και άνυπαρκτα και υ.,ερ-

φυσικά όνειρα.Είχε φθάσει ή στιγμή τής άφυπνισεως. Δια τοϋτο 
δέν τό άνεγνώριζα πλέον είς τάς παρά τον Δυτικόν σταθμόν μ ι- 
κοάς καί περιβρόχους οικοδομάς του. Μονη ή παρουσία τής κ. 
Coonley μοί άνεμίμνησκεν έτι τό ώραΐον αυτο ονειρον. Εν τε
λευταΐον καί πρός αυτήν {/γίαινε, εν ύστατον θλίψιμον τής 
χειρός, εν άδεΰφικόν φίλημα καί ιδού ήμεΐς είς τήν σιδηροδρο
μικήν άν-αξαν, τοποθετοϋντες τας άποσκευας μας και λαμβά- 
νοντες θέσιν είς τήν εΰρυτάτην αίθουσαν με τα  άναπαυτικκ κα- 
θίσυ.ατα καί τούς μικρούς σκιμποδας και τας ετι μικροτερας 
τραπέζας καί τά  λοιπά πολυτελή έπιπθα τών άμερικανικών 

σιδηροδρόμων.
Νέας πάλιν έπρόκειτο νά διασχίσωμεν εκτάσεις, νεας να 

δ.έλθωμεν πόλεις καί χωρία, νέα νά γνωρισωμεν πρόσωπα, ν;α 
νά μελετήσωμεν ήθη καί έθιμα, νέας να συνάψωμ.εν σχεσεις, 
νέους ή καρδία μας νά αίσθανθή παλμούς συγκινήσεως και

άγάπης. < _ (
Καί ΰπό τό κράτος τών σκέψεων τούτων ήρχμσα να άναλυω  

τά  α ίσθήυατά μου, νά άνατέμνω^ούτως είπεΐν,τήν καρδίαν καί 
τόν νοϋν μου. Έζήτουν νά έννοήσω πώς είναι δυνατόν εις τοσον 
ολίγον χρονικόν διάστημα τοσα να άντιληφθή και άποθηκευσγι ό 
νοϋς, τόσα νά αίσθανθή καί τηρήσνι ή καρδια. Και έςισταμην ά 
ναυδος προ τοϋ πολύπλοκου καί πολυσυνθέτου τής ηθικής τοϋ 
άνθρώπου ύποστάσεως, προ τοϋ θαυμασίου καί μυστηριώδους 
φαινομένου τοϋ πνευματικού και ηθικού ημών βιου.

ΓΥΝ ΑΙΚΕΙΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ
( Άυζα π ο α ρ ισ ιρ  * *  Παρισίωγ.)

Δέν άγνοεΐτε βεβαίως ότι έκαστον διαμέρισμα τών Παρισίων 
έχει τό ιδιαίτερον έκπαιδευτικόν ταμεΐόν του,_διά τών χρημάτων 
τοϋ οποίου ό δήμος καί οί πλούσιοι τών Παρισίων προσέρχον
τα ι άρωγοί είς πάντα τά  άπορα παιδ ια, τα  φοιτώντα είς τα  δη
μοτικά σχολεία. Έ κ τοϋ ταμείου τούτου διοργανίζονται τα  
προγεύματα, άτινα διανέμονται είς τα  παιδια δο'ρεαν, η κα
τασκευή τώ ν ένδυμάτων καί υποδημάτων, τα  σχολικά ταξε ι-  
δια, α ί έκδρομαί, τά  δωρεάν φάρμακα τών ισχνών καί άσθε- 

νιχ,ων.
Άναντίρρητον είναι, ότι α ί γυν>ΐ, ες δυνανται να λάοωσιν 

ένεργόν μέρος είς τόν φιλανθρωπικόν τούτον κλάδον τής δημο
σίας έκπαιδεύσεως, άφοϋ υπέρ πάντα  άλλον ή γυνη ειξευρει να 
άγαπα τά  παιδία καί να ένδιαφερεται υπερ αυτών. Προκειμε- 
νου περί κατασκευής καλού ζωμού η καλού φαγητού η^ένδυ- 
μάτω ν καί έμπροσθελλών ούδείς βεβαίως είναι καταλληλότερος 
τής μητρός οικογένειας, ήτις άναλαμβάνει νά πράεη είς μεγα 

ό,τι πράττη καθ’ έκάστην είς μικρόν.
Οί ίδρυταί τοϋ ταμείου τώ ν σχολείων τής Μοντμαρτρης εν- 

νοήσαντες τήν άλήθειαν ταύτην ’εξέλεξαν κατά τό έτος τοϋτο 
σύμβουλον τήν κ. Μαρίαν Μαρτέν,κατοικούσαν είκοσιπενταετίαν 

όλην είς τό 1 δον διαμέρισμα τώ ν Παρισίων.
Κ ατά  τό 1 8 9 4 , τό ταμεΐον τοϋ διαμερίσματος τούτου διέ- 

νειυ,εν εν έκατομμύριον όκτακοσίας δώδεκα χιλιάδας καί εκα
τόν είκοσι μερίδας κρέατος, καί εκατόν είκοσι χ ιλιάδας όκτακο
σίας πενήντα όκτω σούπας δωρεάν είς τά άπορα παιδία τής 

συνοικίας.
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Ε ννοείτα ι,ότι ή εκλογή τής Μαρίας Μαρτεν ένεποίητεν άρί- 
στην Ιντύιτωσιν καί δ τ ι υπάρχουν πιθανότητες, ότι καί τά  λοι
πά διαίΛεοίσρ.ατα των Π αρειών θά ακολουθήσουν το παράδειγ 
[λα του δηρ,οτικοϋ Συρ,βουλίου τής Μοντριάρτρης.

Μαρία Αι/μόν.

Η ΣΥΖΥΓΟ Σ Τ Ο Υ  ΙΑΚΠΒΟΥ

Ό Ιάκωβος άπεπευ,ψε ριετά το δεΐπνον, κατά  τδ συνηθες, 
την ΰπηρετριάν του καί ίκλείσθη εις τδ γραφείου του. Ή εστία 
διέοιδεν εις δλον τδ δωυ,άτιον τάς θερριάς άναλαριπάς της. Ό  
’Ιάκωβος έχαριήλωσε τδ φως τής λάμπας, έβυθίσθη ε’ ς ανα
παυτικόν κάθιτρία καί ήρχισε νά άναγινώσκη. Τδ ώρολόγιον 
εσήμανε την δεκάτην, ένω ταυτοχρόνως ό κώδων τής εξω θύ- 
ρας αντήχησε μεθ’ όρμής. Ε πειδή δεν άνεμενε κανένα, δεν 
έκινήθη καν άπδ τήν θεσιν του. Δεύτερος κώδων άντήχησΒ, 
καί ό ’Ιάκωβος ελαβε τήν λυχνίαν καί μετεβη νά άνοιξη.

Εις τδν πρόδομον γυνή μελανείμων άνεμενε, καί εκείνος ύψών 
τήν λυχνίαν άνεγ-.ώρισε τήν σύζυγόν του Σύ ! έτρχύλισεν.

Εκείνη δεν Ικινήθη, δεν είπε λεξιν, ά λ λ ’ άνεμενε.
Τήν είσηγαγε, τήν ώδήγησε εις τδ γραφείου του καί τή  προ- 

σε'φερε κάθισμα. Δεν τήν εΐχεν ιδει άπδ πεντε ήδη ετών. Ε 
σπέραν τ ινά  τδν εϊχεν αίφνης Ιγκαταλείψει, άφίνουσα επί τής 
τραπέζης επιστολήν αποχαιρετισμού.

Σήμερον μετά πενταετή άπουσίαν επανήρχετο καί τήν εΐχεν 
ειχεν έκεΐ ενώπιον του, άκόμη ώραίαν, ά λλ ’ έςηντλημενην πως 
ώχοάν, κατάκοπον. Έφερε παλαιόν, αποχρωματισμένου σχεδδν 
μϋαρο φόρεμα, ένφ λευκαί τινες τρίχες διεγράφοντο ως άργυ- 
ραΐ γραμμαί εις τήν κόμην της. *0 Ιάκωβος δεν ήσθάνθη τήν 
έλαχίστην συγκίνησιν, ούτε καν τή  άπηύθυνε τδν λόγον.

’Εκείνη τουναντίον ήρχισε νά διηγήται τά  κ α τ ’ αυτήν με 
φράσεις μικράς, διακεκομμενας. Εΐχε διελθει τήν προτεραίαν 
κλαίουσα, νήστις, έξήλθε τήν νύκτα, αγνοούσα που νά ύπάγη. 
εως δτου χωρίς νά τδ θελη εύρεθη πρδ τής θύρας του.

’Εκείνος εμεινε πάντοτε σιγών, διεξερχόμενος νοερως τά  πεντε 
ετη τής μονήρους ζωής του, άλλά καί τής ίδικής της ζωή,,. 
"Οταν εκείνη ειχε φύγει καί ή οικία εμεινε κενή, τότε τω  Ιφά- 
νη ότι κατερρεε μ.ετ’ αυτής πάσα χαρά, πάσα έν τ φ  κόσμω 
ευτυχία του. Ένόμισεν ότι θά παραφρονήση, ότι δεν θά έλησμό- 
νει, δεν θά έθεραπεύετο ποτέ. Μετά παρελευσιν ένος έτους, 
κατά τδ όποιον οΰδεμ,ίαν ελαβεν είδησίν της, κατά τδ όποιον 
πάσα περί αυτής ελπίς άπωλέσθη ήρχισε νά άνακτά τδ θάρρος 
του. Ειχεν έπαναλάβει τδν παλαιόν, συνήθη βίον του, καί ή 
λήθη ή έπερχομ ενη πάντοτε μετά τάς μεγάλας λύπας έπήλθε 
βαθμηδόν καί κ α τ ’ ολίγον.

’Εκείνη, ήτις τδν ειχεν έγκαταλείψει διά νά τρέξη πρδς τήν 
ο'.ειροπωληθεΐσαν ευτυχίαν ένόυισεν ότι ήτο ευτυχής επί εξ μή
νας, επί εν ετος. "Οταν όμως τδ παράφορον πάθος της έκό- 
πασε και ήρχισε νά κρίνη ψυχρως τδν άνθρωπον, χάριν του ο
ποίου είχε θυσιάσει καί τιμ.ήν καί ό’νομα καί ευτυχίαν ή έξέγερ- 
σις ύπήρξε τρομερά. Ό  άνθρωπος ’εκείνος ήτο ποταπός, σκαιός, 
οδδαμ.ως συγκρινόμενος πρδς τδν σύζυγόν της. Ή  μ ετ’ αΰτού 
πενταετής ζωή ήτο αληθές μαρτύριον. ’Ησθάνθη πλησίον του 
άνθρώπου αΰτού τήν άηδή καί φρικώδη ύπαρξιν τήν άνευ έρω

τος, ανευ φωτός, άνευ πίστεως άνευ τιμής μέχρι τής ημέρας 
τέλος, καθ’ ήν άνευ χρημάτων, άνευ άρτου εύρέθη μόνη, έρη
μος, έγκατα λεθειμμένη.

Κ α ι ιδου ότι ή ζωή τούς εφερε πάλιν άντιμετώπους, εκεί
νον ήσυχον, σχεδδν ευτυχή, εκείνην έζηντλημ-ένην, άπεγοητευ- 
μενην, ριγούσαν, κατάκοπον.

Αμφοτεροι έσίγων ήδη. Κ αί τήν σιγήν τω ν διέκοπτε’  μονο- 
τονως ή φορά άπό ρυτήρος τρέχοντος φορτηγού άμαξίου, καί ό 
θόρυβός όν εκαμνεν ό ΰπδ τήν οικίαν παντοπώλης κλείων τδ 
Ιργαστήριον του. Αίφνης ό Ίάκι, βος ένθυμήθη τήν τρομεράν 
φράσιν, ήν ή γυνή εκείνη ειχε προφέρει πρδ ολίγου. Πεινάς ; 
είπε μετ’ άγαθότητος. Κ αί σπεύδων διηυθύνθη εις τδ μαγει 
ρεΤον. Εΐχεν άπομείνει ζωμ,δς χλιαρός καί πτίρυζ ψητού ορνι
θιού. Έστρωσεν επί μιας γωνίας τής τραπέζης του καθαρόν 
τραπεζομάνδυλον, τή  Ι'θεσεν έπ’ αυτού ό ,τι ειχε φέρει εκ τού 
μαγειρείου, προσέθηκεν εις αύτά καί εν ποτήριον οίνου καί ε
κείνη ώς λιμώττουσα ήρχισε νά τ .ώ γη , ένω αί παρειαί της έ· 
χρωματίζοντο καί οί ¿φθαθμοί της άνεκτων τήν πρώτην λ α μ 
πρότητά των.

Σέ ειχον συναντήσει δίς, ε?πεν έκείνη. Τήν πρώτην φοράν 
ακριβώς πρδ τριών έτών εις εν κατάστημα νεωτερισμών. Είχες 
περάσει τοσον πλησίον μου, ώστε έκ τού φόβου μ.ου εγεινα λευ
κότερα καί αυτού τού τραπεζομανδύλου. Τήν δευτέραν φοράν 
συνηντήθημεν εις σταθμόν άμ.αξών. Ειχον είσέλθει πρώτη, σύ 
μέ ήκολούθησες. Έξήλθον άμέσως καί ετρεξες όπίσω μου. Ή -  
κουον τά  βήματά σου καί ίτρεμον όλη.

ΈκεΤνος ήκουεν έκπληκτος. Οΰδέν ένθυμεΐτο. Ή το μάλιστα  
βέβαιος ότι δεν τήν ειχε συναντήσει ποτέ. Τω έγνώρισεν ετι 
ότι κατωκει έκεΐ που πλησίον, εις τήν αυτήν συνοικίαν καί έξε· 
πλάγη πώς εζησε τόσον καιρόν πλησίον της χωρίς καν νά τδ 
φαντασθή. Κ αί ένω ώμίλει έβυθιζετο μ ετ’ άπολαύσεως ε’ς τδ 
μαλακόν κάθισμά της, τδ όποΐον τόσον ήγάπα άλλοτε καί τδ 
όποιον ακριβώς έπανεύρισκεν εις τήν θέσιν του ώς καί όλα τά  
άλλα έπιπλα.

Οΰδέν εΐχε μεταβληθή, οΰδέν εΐχεν αλλάξει έν τή  επ ιπ λώ 
σει τής οικογενειακής φωλεάς της, ήν τόσον ειχεν αγαπήσει 
άλλοτε. Τή έφαινετο ότι καί τά  έπιπλα αΰτά τή  έμ,ειδίων. 
Καί ήλπιζεν, ήτο σχεδδν βεβαία περί συμφιλιώσεως, περί 
πθήρους συνδιαλλαγής. Ή  έπί τής τραπέζης λυχνία έκείνη 
ήτο ή αΰτή, ή όποια τούς έφώτιζεν άλλοτε όταν ήγα-  
πώντο, όταν συνωμίλουν χαμηλοφώνως περί τού μέλλον
τος, περί των έλπίδων των. Ε’χε τέλος απαλλαγή άπδ τήν 
πενταετή έκείνην άθλίαν καί άηδή συμβίωσιν. Έ πανελάμβανε 
τήν προτέραν θέσιν της εις τήν έντιμον, τήν νόμιμον κα 
τοικιαν της, πλησίον συζύγου όστις έσυγχώρει καί ήγάπα ίσως. 
Καί ήλπιζεν εις ημέρας νέας εΰτυχίας, αφού διά των ίδιων 
της χειρών, έξέσχιζε τήν ρυπαράν, τήν κηλιδωαένην τής ζωής 
της σελίδα.

♦ *
*

Ό  ’Ιάκωβος τήν ήτένιζεν ήσυχος, άνευ οργής, άνευ συγκινή- 
σεως, άνευ οίκτου. Ή γυνή έκείνη, ήτις έκάθητο έκεΐ ήτο ξένη 
δι’ αΰτόν. Ή  άλλη, έκείνη τήν όποιαν εΐχεν αγαπήσει, ή σύ
ζυγός του, δέν υπήρχε πλέον. Ό ερως του ήτο νεκρός, καί ένό· 
μιζε μάλιστα  προστριβών τούς δακτύλους του ότι άνεκίνει τήν 
τέφραν τού ίρωτος έκείνου. Ήγέρθη, μετεβη εις τό παρακείμε
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νον δω μ άτι ον καί έπέστρεψε κρατών εις τάς χεΐρας έκατόφραγ- 
χτν χαρτονόμισμα.

Έ χεις ανάγκην χρημάτων; τή  ειπε. ’Ιδού. Καί όταν λάβης 
πά)ιν ανάγκην δύνασαι νά άποταθής πρδς έμέ.

Έκείνη ήγέρθη ώς κεραυνόπληκτος καί έβάδισε πρδς τήν θύ 
ραν, ένώ έκεΐνος προηγείτο μέ τήν λυχνίαν άνά χεΐρας, φ ω τί-  
ζων τδν διάδρομ.ον. "Οταν εφθασαν πρδ τής θύρας, ήν έκεΐνος 
ήνοιξεν, ή δυστυχής ήννόησεν ότι τδ όνειροντης έτελ.είωσεν έδώ, 
ότι άπεδιωκετο ώς έπαίτης, πρδς όν ρίπτουν έν τεμάχιον άρ
του, ότι θά έπέστροφεν ε’ς τδ δωμάτιόν της τδ ψυχρόν, τδ ερη 
μον. Έκεΐνος ύψωσε καί πάλιν τήν λυχνίαν διά νά φω τίση τήν 
κλίμακα καί έπανέλαβε μετ’άδιαφόρου γλυκύτητος."Οταν λάβης 
ανάγκην γνώρισέ μού το.

(Έκ του Γαλλικού) "Ελένη Γεωργιάδου.

Θ Ε Α ΤΡΟ Ν  ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝ ΙΑ

ΕΪΕΡΓΕΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ ΥΠΕΡ TOT ΑΣΤΑΟΤ TÛN ΑΝΙΑΤΩΝ

Οΐ 'Ελληνικοί θίασοι άναδεικνύονται δσημέραι εΰεργετικώτωτοι προς 
τήν εν γένει φιλανθρωπικήν τής πόλεώς μας Spaatv. 'Ο κ. Διοσύσιος 
Ταβουλάρης μετά τοϋ ΰ π ’ αυτόν θιάσου άνέλαβον πολΰ προθόμως να 
οώσωσι τήν προσεχή Πέμπτην ευεργετικήν παράστασιν υπέρ τοϋ ’Α
σύλου των ’Ανιάτων.

Θα δοθή τό τραγικώτατον και το’σω άρέσκον εις τό κοινόν δράμα ό 
Όθέλλοςμόν όποιον άπαραμίλλως ϋπεδύεται ό κ. Δ. Ταβουλάρης. Έλ- 
πίζσμεν οτι τό κοινόν θέλει προσέλθει άθρόον κατά τήν παράστασιν ι 
ταύτην, ένισχύον τάς υπέρ τοϋ ’Ασύλου τούτου έργαζομένας κυρίας 
καί συντελούν δια τής μικράς συνδρομής του εις άνακούφισιν των ατυ
χών αποκλήρων των διαιτομένων έν τω ’Ασύλω τούτω.

Τιμαιτοϋ θεάτρου είναι αΐ συνήθης. Θεωρεία δρ. 10 καί έδραι πλα
τείας δρ. 2.20.

Εισιτήρια δίδονται μέχρι τής Πέμπτης όδός. Φιλελλήνων αριθ. 14.

ΣΥΝΑΥΛΙΑ. ΦΙΛΟΜΟΥΣΩΝ. ΆποΜε πάλιν τό Μέγαρον των Φιλο- 
μούσων θά συγκέντρωση δλον τόν ώραιον καί άνεπτογμένον καί καλλιτεχνικόν 
κόσμον των ’Αθηνών. Ή διδομένη σήμερον συναυλία θά κυλήση καί πάλιν τά 
ώτα καί θά ΰψώση ε’ις σφαίρας ιδεώδεις τό εκλεκτόν άκροατόριον τοϋ θαυμά
σιου τοότου ομίλου, δστις είς τόσον ολίγον διάστημα τόσα πολλά κατώρθωσε.

Τό πρόγρομμα είναι πλουσιοίτχτον ιδία είς έκτελέσεις τής ορχήστρας, τής 
μοναδικής καί περιφήμου καταστάσης καθ’ ολην τήν ’Ανατολήν.

Τά εισιτήρια πάντοτε τιμώνται 3 δρα-χμών.

ΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ
τή ς 13 Νοεμβρίου

Μεθ’ όλην τήν συνεχή βροχήν καί τδν άθλιον καιρόν τής 
παρελθούσης Κυριακής, ή προαγγελθεΐσα φιλανθρωπική εορτή 
έν τώ  Μεγάρφ τών Φιλομούσων διεξήχθη μετά πολλής έπι - 
τυχίας.

Τδ έκ τών εισπράξεων καθαρόν οφελος άνήλθεν εις δρ. 5 ,0 1 3 ,  
έκ τών όποιων αί 3 , 3 4 2  διατίθενται ΰτέρ τού Σωματείου τών 
άναρρωνυόντων τού Νοσοκομείου ή Ε λπ ίς  καί 1 6 7 1  διά τδ 
”Α συλον τώ ν Έργατίδων.

Πολλοί έκ τών έπισκεφθέντων τήν εορτήν ταύτην ήγόρασαν 
αριθμούς τών τριών δρ. τού μεγάλου λαχείου, τού οποίου ή 
κλήρωσις έγένετο τήν 9ην ώραν τής 'εσπέρας. Παρακαλούνται 
οί μή παρευρεθέντες είς τήν κλήρωσιν νά προσέλωσιν οίανδή- 
ποτε ημέραν τής έβδομάδος είς τήν έπί τής όδού Φιλελλήνων 
άριθ. 14  οικίαν καί προσαγάγωσι τούς αριθμούς των, ΐνα πλη- 
ροφορηθώσιν έάν έκέρδισάν τ ι.

Α ί Κυρίαι άμφοτέρων τώ ν σωματείων έκφράζουσι καί πάλιν 
τήν άπειρον εΰγνωμοσύνην των, πρδς πάντας τούς οπωσδήποτε 
συντελέσαντας είς τήν έπιτυχίαν τής έορ-ής, μεταξύ τών όποιων 
οί έμποροι τών ’Αθηνών διακεκριμένην κατέχουσι θέσιν.

ΓΙλήν τών ήδη δημοσιευθέντων ονομάτων τών εμπόρων τών απο- 
στειλάντων διάφορα αντικείμενα ύπέρ τής εορτής, άπέστειλαν έπίσης 
τοιαΰτα οί κ. κ. Ζαλακώστας, Δρακάτης, Κατάστημα Σ. Κ. Βλα
στού, Μ. Τ. Σουρμελής καί Φίλων, Ν. Περπινιάς, Κ. Άντωνάκης, 
’ Ιωάννης Καλιμπόπουλος, Μ. Γ. Άναστασιάδης Χρήστος Ναζελάλης, 
Σπάρτη Καρασταμάτη, Μαρία Τραμουντάνα, Χρήστος Άγγελίδης, Κα- 
πνοπωλεϊον ή « ’Αλεξάνδρα» μέγα ζυθοπωλεΐαν Βαρβακάτου καί Κου-
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Η ΒΑ ΣΙΛ ΙΣΣΑ  TOT Χ Ρ Τ Σ Ο Τ

Ή επιστροφή αΰτη Ιπετεύχθη τάχιστα. 'Ο διάπλους ΰπήρξεν εξαιρετιχώς 
ώραίος!... Τόσον οόραΐος, ώστε δέν έχρειάσθησαν ή είκοσι δύο ήμέραι ινα 
φθάσουν είς τόν λιμένα τόν πλησιέστερον τοϋ μέρους τής Ελβετίας, Στεχέϊν, 
Ινθα ή Τερέζα δ’ Άνζελΰ έφυτόζώει,χωρίς τίποτε νά άναγνωρίζη,χωρίς τίποτε 
νά έννοή !... .

Τέλος, άφιχθησαν είς τόν λιμένα της Μασσαλίας και άπεβιβάσθησαν έπί 
εύρωπαϊίοϋ εδάφους, επί εδάφους Γαλλικοϋ. Άλλά δέν έχασαν καιρόν, ούδ’ 
επί στιγμήν σκεφθέντες τά εύρόσυνον τής είς τήν πατρίδα έπανόδου. Δέν ’έκα
μαν ή Ιν πήδημα άπό τοϋ λιμένος είς τόν σταθμόν τοϋ σιδηροδρόμου, καί 
μετ’ ού πολύ ή αμαξοστοιχία μ;τέφερε τόν γαμβρόν καί τήν πενθεράν προς 
τήν Ζυρίχην, τήν ωραιοτέραν, κομψοτέραν καί πλουσιωτέραν πασών τών πό
λεων τής 'Ελβετικής "Ομοσπονδίας.

Είς τά προάστειον τοϋ Έ γγα, είς τάς δχθας τής λίμνης, πλησιέστατα δη
μοσίου κήπου ώραιοτάτου, νεωστί σ/ηματισθέντος καί ή’δη έ’χοντος σωρείαν 
δένδρων λαμπρών καί θάμνους σπανίους παντοειδών Φυτών, εύρίσκετο η εν

®εν κατόπιν, είχαν πληροφορήσει τόν ιατρόν, περί παντός άφορώντος τήν 
Á Τερέζαν. ’Εγνώριζεν ουτος επομένως τό δ.ομα τοϋ συζύ ου της καί τά τής 

μητρός της.
— Ποιον ν ’ αναγγείλω, ήρώτησε τούς δύο ταξειδιώτας, μικρά υπηρέτρια, 

με ρίνα πρός τά άνω κλίνουσαν, καί μέ εύφυα φυσιογνωμίαν. "Ο κύριός μου 
εργάζεται, άλλά, βεβαιότατατα, θά δεχθή τόν κύριον καί τήν κυρίαν, οιτινες μοί 
φαίνονται Γάλλοι.

Δώσατέ μοι χάρτην καί μελάνην, ειπεν οΰτος είς τήν μικράν Έλβετίδα,
Αΰτη ύπήκουσεν.
Ο Ή  χόμησσα δέ Ροσεβέλ καί ό μαρκήσιος δ’ Άνζελϋ ζητοΰν άπό τόν

κύριον Στέϊκεν τήν χάριν αμέσου άκροάσεως», έγραψεν ό Άνδρέας.
Ή νεαρά Έλβετίς Ιξηφανίσθη Δέν παρήλθον δύο λεπτά, καί ή θύρα δι’ 

ής ειχεν έξέλθει έκείνή, ήνεώχθη έκ νέου άποτόμως. Πάντοτε ό ίδιος, μέ τήν 
φαιάν άνοικτόχρουν περισκελίδα του, τόν βχθέως κυανοϋ χρώματος χιτωνίσκον 
του, τόν εκ λευκού μεταξωτού λαιμοοέτην του, ον προσήλου λεπτή κκρφίς εκ 
μαργαριτών καί άδαμάντων, άλλά μέ τό ώραίον πρόσωπόν του, μαρτυρούν 
συγκίνησιν φθάσασαν μέχρι παροξυσμού, έπαρουσιάσθη ήδη ό κύριος Στέϊκεν.

"Η Ναδίνα τω έτεινε τήν χεΐρα.
Ή θυγάτηρ μου; έτραύλισεν αυτη, Οιά φωνής πεπ.ιγρένης, πού ευρίσκεται 

αΰτη; . . . Τί τήν Ικάματε;
— Εΐνε δσω τό δυνατόν καλλιτέρα, έν τή χαταστάσει είς ήν ευρίσκεται, 

κυρία χόμησσα, ειπεν ό ιατρός.
'__ Πότε θά δυνηθώμεν νά ίδωμεν αυτήν; ήρώτησεν ο δ’ Άνζελϋ, δστις ή-

σθάνετο δεινώς χλονιζομένους τούς ποδας του.
Ό ιατρός έξήγαγε τά ώρολόγιον του.
— Είναι διχάτη ή ώρα, ειπεν ουτος. Θά μοί κάμετε τήν τιμήν νά συμμε- 

ρισθήτε τά πρόγευμά μου, εΰθύ; δέ κκτόπιν, θά ίκκινήσωμεν έφ’ άμάξηςΥΠ- 
δυνάμεθα νά μεταβώμεν καί διά τοϋ σιδηροδρόμου μέχρι τοϋ Όρζέν, αλλά 
χαλή καί άναπαυτιχή αμαξα θά μάς μετιαφέρη έκεΐ έκ Ζυρίχης, δλως κατ’ 
εύθεΐαν, καί επίσης ταχέως.

Ά λλ ’ αίφνης έσταμάτησεν οΰτος, με τούς οφθαλμούς  ̂όρθανοίκτους, μί_έ’χ-
V I /  .  / .  - Ί ι .  ν Τ Α  VIII·/ ν ι . Λ '  11/# I ι Ι Γ Λ ν  ΙΐΙιΤΙ

ιατρέ, ειπεν μή μας αποχρύπτετε τίποτε. . . . bιvε τωρα Ουο μήνες,^απο της 
ή μέρας καθ’ ήν έλάβομεν είς Γουϊκννην, παρά τής βιρώιης Γιακώβσεντην 
θλιβεράν ε’ίδησιν. Κατά τό διάστημα τούτο Ιδοχιμάσαμεν τοιαύτα; δεινάς ανη
συχίας, ώστε δέν εχομεν δυνάμεις να υποστωμεν χ χ ι  αλλας, Οποίας δήποτε 
φύσεως χαί αν είνε έχεΐνο, τό όποιον έχετε νά μάς αναγγείλετε, ας τό μάθώμεν
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για. Οίνους και Κονιάχ άπέστειλαν οί κ. κ· Ιωάννας Σόλων, Γεώρ
γιος Σόλων (πατήρ) ΟΠίΙββ (Πατρών), Σακελαρόπουλος και Καμ,πας. 
ΓλνχΙσμαζα  οί κ. κ. Παυλίδης, Πετρίτσης, Ρήγου, Γρυγούρας, Γιαν- 
νάκης καί Γ,ΟίΛίβΙ·. Ά νθη  οί κ. κ. Ν. Ξενάκης και Κ. Μουχλίδης.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Κον X. Μ. Καζούναν. Φύλλα άπεσΓάλησαν.—Δα. Α. Ε. Χαλχιδα. 

’Επιστολή σας |αετα δρ. 65 έλήφθη. Εΰχαριστοϋ^εν θερμώς δΓ εύ- 
γενή φροντίδα. Σας άποστέλλομέν τι πρός μετάφρασιν. Γράφομεν.— 
Καν Εΰ. Κ. Σ. Βονχονρεσζιον. ’Οφείλετε 93 καί 94. Εύαρεστήθητε 
να άποστείλητε καθυστερούμενα ή εις χαρτονόμισμα ρουμανικόν ή εις 
τοκομερίδια ’Εθνικής Τραπέζης. — Καν Αί. Μ. Ταζάρ-ΙΙαζαρζζίχ. Θερ
μά συγχαρητήρια. Χρήματα έλήφθησαν.Συμμορφούμεθα δδηγίαις σας. 
—Κον Στ. Β . ’Αλεξάνδρειαν. ’Επιστολή ώς καί 50 φρ. χρ έλήφ 
θησαν. Αί παραιτούμεναι οφείλουν να πληρώνουν μέχρι σήμερον.— 
Δα Κ. Κ. Μεσολόγγιον. Επιστολή σας μετά χρημάτων έλήφθη. Μυ- 
ρίας ευχαριστίας δΓ εύγενή φροντίδα. Πραγματεία εκτενής περί Μο- 
ζαρτ ϊχ ε ι δημοσιευθή εις τήν* ’Εφημερίδα των Κυριών». Αποστελλό- 
μενον δημοσιευθήσεται εις Ήμερολόγιον. — Δα Αι. Δρ. Ζαγαξ ιγ ιον .  
’Αποδείξεις άποσταλεϊσαι πρδ καιρού έλήφθησαν. 'Ήδη πασαι αί πα- 
ραγγελίαι σας έξετελέσθησαν. Γράφομεν.—Δα Μ.Κ.Φ. Αθήνας.Δυστυ
χώς άπωλέσθη ή διεύθυνσίς σας καί διά τούτο δεν σας εστάλη καί τδ 
φύλλον τακτικώς.—Καν Ε. Γ. Α Τ ρ ιχχαλα . Αντιτιμον ημερολο
γίου έλήφθη. Έλάβετε άριθμ 11 «Οικιακής»;—Καν. Ε.Κρ.Σπάρτην. 
Ελήφη ΰπ ’ δψει ή παρατήρησές σας. — Δα Θ. Α. Μ. Σζενήμαχον . 
’Αποσταλέντα έλήφθησαν έγκαίρως Θερμάς ευχαριστίας. Κας κ. Αι. 
Μ. καί Β. Τρ. Μύχονον. Μένει ανεξόφλητος ή συνδρομή του 94. Δρ. 
20 έλήφθησαν.Εύχαριστουμεν. — Καν Κ. Δ. Ιίαζρας. Νομίζομεν, οτι̂ , 
έάν συνεπλήρωσε τήν έκπαίδευσίν της, δύναται και δεκαεπταετις να 
εισέλθη εις τόν κόσμον. Ή  συνήθεια να θεωρώνται παιδιά νεάνιδες 
τής ήλικίας αυτής είναι κακή. Διά πρώτην εσπερίδα έν λευκόν φόρε
μα, όχι πολυ στολισμένον, άλλ ’ ούτε έκλαιμισμένον.—Καν Ευ. Κ. 
Μύχονον. Δύναται νά δημοσιευθή ή περιγραφή τής έξοχής, α λλ ’ δχι 
καί τό σχετικόν πρός τήν έκεί διαμονήν έπεισόδιον. Είναι ακατάλλη
λον ανάγνωσμα διά νεάνιδας. Άναμένομεν όδηγίας σας.—Καν Ε. Ν. 
Κ. Κε'ρχνραν. Έλήφθη. ’Α λλ ’ έπειδή καθυστερεί καί τό 93 ΰπελο- 
γίσθη δ ι’ αυτό.—Καν Α. Π. Πειραια· Η συνήθεια δωρων προς την 
μητέρα του αναδεχτού δεν είναι υποχρεωτική. Νομίζομεν μαλιστα 
δτι θά ήτο άξιοπρεπέστερον, έάν έδίδετο δώρον προωρισμένον να χρη- 
σιμεύση βραδύτερον εις τό μικρόν. — Καν Δ. Θ. Μαχροχωριον. Λυ- 
πούμεθα άδυνατοϋσαι νά τό καταχωρίσωμεν. Είναι πολό σχοινοτενές. 
Εύχαριστουμεν διά κολακευτικωτάτας φιλοφρονήσεις.—Καν Ε. Κ. 
*Τψωμάθεια, Αί έρωτήσεις σας είναι άσκοποι, άφοΰ διά τήν δευτε- 
ραν έδημοσιεύθη ήδη έν τή « Έ φημ. των Κυριών» εκτενής πραγμα
τεία Διά τήν πρώτην όλος ό κόσμος εΐξεύρει, δτι ΰφίσταται καιτοι 
καταπολεμουμένη. Καν. Εί. Οΐ. Χαλχιδα. Όλαι αί ευγενείς ψυχαι

αμέσως. Τό παν εΤνε προτιμάτε,οον άπό τήν κατάστασιν τή; άβ,βα'.ότητο; έν 
η διατιλουμεν κατ’ αότήν τήν στιγμήν, ή κυρία δέ Ροσεβέλ καί έγώ .

— Αί λοιπόν! άφοϋ τόσον επιμένετε, θά προσπαθήσω νά σάς ευχαριστήσω. 
Ή  κυρία βαρώνη μέ προειδοποίησεν, ότι πασαι αί προσπάθειαί της τείνουν εις 
τό νά κατορθώση νά 'έλθετε εδώ, άλλά. . . δέν μέ είπεν, δτι θά φθάσετε συν- 
τροφευόμενος . . · καί μάλιστα συντροφευόμενος παρά τής κυρίας κομήσσης... 
Μάλιστα δε, καθ' δσον άφορα τήν κυρίαν κόμησσαν . . .

— Ά ! έννοώ, άνεφώνησεν αίίτη, Άνδρέα, διακόπτουσα αυτόν. Ή  νονά 
μου, καί ή Φράγκα, θά διηγήθησαν βεβαίως εις τόν κύριον, εις ον ένεπιστεύον- 
το τήν ζωήν τής Τερέζας, δλην τήν θλιβερόν ιστορίαν μας. Καί σάς έσύστησαν 
Ιπομένως, δέν εινε άληθές τούτο; νά μή άφήσετε Ιπ’ ούδενί λόγω τήν τρομε
ρόν ίκείνην κόμησσαν δέ Ροσεβέλ, άπό των χειρών, τής όποιας ήγωνίζοντο νά 
λυτρώσωσι τήν Τερέζαν, νά πλησιάση τήν ασθενή σας, καί ουτε καν απλώς νά 
τή είπητε εϊς ποιον μέρος τήν έκρύψατε ;

— Αύτό είναι . . . ναί, ναι, αύτό . . .  έπανελάμβανεν δ ιατρός.
— Μή φοβεισθε· 'Εκείνη καθ' ής σάς είπον νά δυσπιστήτε εινε εις ΓΙαρισίου; 

μελετώσα πιθανώς κακούργα σχέδια, ή μάλλον προσπαθούσα τώρα να άπο- 
φύγη τήν θείαν δίκην, 5)ν αίσθά εται πλησιάζουσαν.

Ή γυνή δέ, ήν ’έχετε ένώπιόν σας, ιατρέ, εινε ή πολύπαθη; ¿κείνη, άπό 
τήν όποιαν ή άλλη έκλεψε τό πάν καί τάς θυγατέρας της,, καί τήν ταυτότητά 
της, καί τό όνομά της . . . καί ήτις |άφοΰ έπλανήθη άλαλος καί αναίσθητος 
έντός τών παρθένων δασών τού Νέου Κόσμου, συνήντησεν κατά θείαν συγ- 
κατάβασιν, τόν αγαπητόν αυτόν νέον, τόν σύζυγον τής θυγατρός της, οστις κα
τόπιν ώς Ικ θαύματος διά τών περιποιήσεων του, καί διά τής απείρου αυτού 
φιολστοργίας κατώρθωσε νά τήν θεοαπεύση.

Ό Ιατρός Στέϊκεν Ιπνίγετο Ικ τής συγκινήσεως. "Α 1 πόσον απείχε τή! 
αλήθειας, ή Ιντύπωσις, ήν παρήγαγεν ό απότομος και τραχύς καί σκληρός τού! 
τρόπους ουτος, τού όποιου ή χονδρή θυμώδης φωνή έκαμνε νά τρέμουν πέριζ 
οί άνθρωποι.

Ρύακες δακρύων Ικάλυπτον τό πρόσωπόν του.
”Αλ ! Θεέ μου ! Ιψιθύρισεν, πόσον θά χαρή ή δεσποινίς Φράγκα !
— Σάς πιστεύω, είπεν ού:ος, χωρίς νά συλλάόω οΰδεμίαν αμφιβολίαν δι’ 

δ,τι μοί έκάμετε τήν τιμήυ νά μέ διηγηθήτε. Καί έν τούτοι;, δέν δίδω τήν 
άδειαν ε'ις τήν κυρίαν κόμησσαν νά σάς συνοδεύση παρά τω ασθενεί μου.

δοκιμάζονται οΰτω. ’Ίσως διότι έχουν σθένος. Γράφομεν. — Καν Α. 
Θ. Βόλον. Θά είμαι ευτυχής έάν δυνηθώ νά σάς φανώ χρήσιμος, 
"Οπως δήποτε τώρα είναι πλέον πολύ αργά καί πασα ένέργεια θά ά
φορα εις τό έπόμενον έτος.—Καν Λ . X. Σονλινα .  Φρ. χρυσά 102 
έλήφθησαν. Μυρίας ευχαριστίας δΓ εύγενή φροντίδα. Γράφομεν.—Κας 
κ. Εύ Κ. Πύργον, Κ. Π. Βΐολον, Μ. Α. Λάρισσαν, Κ. Ε Κ. Κό
ρινθον, Ε. I. Λ. Αμφισσαν, Εύθ. Ε. Π. Θήβας. Συνδρομαί ημερολο
γίου έλήφθησαν. Εύχαριστουμεν. — Κας κ Ε Ν. Κ. Κε'οχυραν, Κ. 
II. Κ. Σπάρζην,  Μ. Σ. Βιέννην, Μ. Α. Π. Παξονς, Ε. Π. Μ. Άρ- 
γοσζόλιον. Ζ. Φ. Δ. Πύργον, Α. Κ. Αλεξάνδρειαν, Θ. Μ. Τ. Δρα- 
χάζα  Κεφαλληνίας. Συνδρομαί έλήφθησαν. Εύχαριστουμεν.

Ε Ν Δ ΙΑ Φ Ε Ρ Ο Γ Σ Α  4 Ι Α  T A S  Ο ΙΚ Ο Γ Ε Ν Ε ΙΑ Σ  Ε ΙΑ Ο Π Ο ΙΗ Σ ΙΣ
Ώ ς εχομεν μέλι αρωματικόν του 'Υμηττού εχομεν καί γάλα  

άγνον καί μυροβόλον, γά λα  εγχωρίων προβάτων, τρεφόμενων 
άνά τάς ποιητικάς ράχεις του 'Υμηττού μέ τό άγνόν χορτα
ράκι καί τό μοσχοβολούν θυμάρι τής εποχής.

Τά πρώϊμα αρνάκια άνήκοντα είς τό ποίμνιον τού κ. Βούλ
γαρη, μοιράζονται τό γάλα  των μέ τούς πολυπληθείς πελάτας 
τού κ. Γ . Β. Βούλγαρη είς τό γαλακτοπωλεΐον αυτού, τό κεί
μενον παρά τά  Χαι/τεΐα, κάτωθεν τού ξενοδοχείου ή Βοιωτία.

Ό  αυτός κάτοχος αιγών καί αγελάδων διαιτωμενων επίσης 
είς τόν Υ μ η ττό ν καί τήν Πεντέλην προσφέρει καί αγελαδινόν 
γάλα γλυκυτατον είς τιμάς μετριωτάτας. Είς το γαλακτοπω- 
λεΐον τούτο ευρίσκει τις καί μπουγάτσαν καί λουκουμάδες νο- 
στιμωτάτους, κατασκευαζομένους έκ τεχνίτου, προερχομένου έκ 
Κ I πόλε ως.

’Εξ ιδίας πείρας κρίνουσαι τό θαυμάσιον γάλα  τού .κ Βούλ
γαρη, τό συνιστώμεν είς τάς πολυπληθείς άναγνωστριας.

Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α  Σ Υ Ν Ε Σ Ι Ο ϊ
ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ

Τήν παρελθουσαν εβδομάδα περιωρίσθηριεν εις σύστασιν [/.όνον τών 
νέων φορεμάτων τής έποχής. Δύναται έν τούτοις να προ[/.ηθευθ·η τις 
έν τώ καταστήμιατι τούτω ύφάσριοιτι δι ώραΐα έπανωφύρια, δι εσωρ- 
ρου/α, φλανέλας άγγλικάς, λινά τραπεζομάνδυλχ και πετσέτας οια- 
πρέλλας καί έν γένει παν δ,τι απαιτείται εις πλουσίαν διακόσμησιν 
τών ίριατιςφυλακείων μας.

Έ πί πλέον άορότης καί εύγένεια τού προσωπικού καί τιμαί ευθυ- 
νόταται.

— Ά  ! Θεέ μου,άνεφώνησεν η Ναδίνα,δέν θέλετε νά ίδώ την κόρην μου !..
Άλλά τούτο δέν είναι δυνατόν. Θά ήτο πολύ σκληρόν, άληθώς ! . . ·
— Κύρια κόμησσα, ή κυρία δ’ Άνζελύ εύρίσκεται είς κατάστασιν απολύτου 

αναισθησίας Κατέβαλαν πασαν προσπάθειαν άφ’ ότου τήν περιποιούμαι, οπως 
τήν άφήσω είς κατάστασιν έντελούς ησυχίας, κατευνάζων συγχρόνως καί πάσαν 
διέγερσιν τών νεύρων της. Τούτο δέ ινα ή συγκίνησις, ήν θά δοκιμάση οταν 
|πανίδη τόν σύζυγόν της, άποδή σφοδρά καί κεραυνοβόλος, καθό καταλαμβα- 
νουσα αυτήν έξ απροόπτου καί είς κατάστασιν πλήρους ηρεμίας. Επιθυμώ 
λοιπόν, ή συγκίνησις αυτής νά είναι μία καί μόνη. Δέν πρέπει ή προσοχή τής 
άσθενούς μου, νά φέρεται έπί δύο προσώπων συγχρόνως, διότι τούτο δύναται 
νά καταστρέψη εντελώς τό προσδοκώμενον άποτέλεσμα.

Ά λ) * έάν άναστήοετε τήν Τερέζαν μου, ω ! σάς παρακαλώ, μή μέ αφίσε̂ ε 
νά περιμένω παρά πολύ τήν χαράν τού νά τήν έπανίδω καί έγώ έπίσης. Πη* 
γαίνετε, Άνδρέα, αγαπητέ μου υιέ, δέν είναι δυνατόν νά είμαι ζηλότυπος, διότι

προτιμηθήτε.
— Όπως δήποτε, κυρία κόμησσα, δέν θά διαρκέση πολύ αυτή ή απαραίτη

τος αναβολή, σάς βεβαιώ, είπεν ό ιατρός Στέϊκεν. Έάν τήν Ισπέραν  ̂ταύτην 
ή αίφνιδία άφιξις τού κυρίου δ’ Άνζελύ έπιφέρη τό καλόν αποτέλεσμα τό οποίον 
έλπίζω, αύ'ριον έντός τής ημέρας, μετά τινων έπιφυλάςεων θά ε’ίπωμεν εις την 
θυγατέρα σας δτι εισθε έδώ.

— Θεέ μου, άνεστέναξεν ή Ναδίνα, νά περιμείνω ακόμη μέχρι τής αύριον
Θά σάς άφήσω) εί; παράρτημα τού καταλύματος μου είς Νίδελμπαδ, η*1*

ειπεν ο ιατρός δέν απέχει πολύ άπό τό περίπτερον,είς τό όποιον μένει ή κυρί* 
δ' Άνζελύ. Άμα ή συνέτευξις μεταξύ τού συζύγου καί τής συζύγου λάβη χωράν, 
θά ’έλθω αμέσως πλησίον σας, -έαν ή κυρία μαρκησία εύρίσκεται είς κατάστασιν* 
έπιτρέπουσάν μοι νά απομακρυνθώ έκεΐθεν άνευ κινδύνου δι αυτήν.

Ή Ναδίνα δέν έτόλμησε νά έπιμιίνη περισσότερον. Θά έπροτίμα να ανα· 
μείνη τό άπατέλεσμα τής συναντήσεως τού Άνδρέα καί τής Τερέζας, μένου̂ σα 
κεκρυμμένη εις τι μεκακρυσμένον δωμάτιον τού περιπτέρου, εις τό οποίον 
έθεραπεύετο ή θυγάτηρ της, άλλ’ έμάντευσε τάς σκέψεις τού ιατρού.

Πράγματι ούτος δέ̂  τήν έγνώριζε.
(άκολουθΑΪ),


