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ΕΝΟΣ ΜΗΝΟΣ ΑΔΕΙΑ
Ένος μηνος διακοπή τής «Έφημερίδος των Κυρίων» 

ενός μηνος άνάπαυσις των εργαζομένων είς την σύντα
ξιν αυτής, ένος μηνος άδεια μάς έδόθη πάντοτε παρά των 
εύγενών άναγνωστριών καί αναγνωστών της.

Με τά κυνικά καύματα, με την βαρεϊαν αυτήν και 
ασφυκτικήν ατμόσφαιραν ή πνευματική καταπονησις 
εξαντλεί, έςασθενεϊ, καί ή πνευματική παραγωγή οέν 
άνταποκρίνεται πάντοτε ούτε πρός την επιθυμίαν των 
γραφουσών, ούτε προς τάς άςιουσεις των άναγινω- 
σκόντων.

Τά Πανεπιστήμια, αί Ά καδημίαι, τά σχολεία άργοΟν 
πάντοτε κατά τήν θερινήν περιοοον. Μήπως οι καθηγη- 
ται καί αί διδάσκαλοι μοχθούν περισσότερόν των οημο- 
σιογράςρων;

Διά τήν καθημερινήν δημοσιογραφίαν, οια τον τύπον 
τής πολιτικής καί των ειδήσεων ή διακοπή αποβαίνει 
αδύνατος. Διά τον περιοδικόν όμως τύπον ένος μηνος του
λάχιστον διακοπή κατ ούοέν ζημιοΐ τους άναγνωστας. 
Γούναντίον μετά τήν μικράν ταύτην ανάπαυλαν, παρα- 
τηρεΐται πάντοτε νέα ζωή, νέαι δυνάμεις, νεαι προοοοι.

Το έλάχιστόν όπερ 6 αναγνώστης χάνει είς ποσόν, κερ
δίζει είς ποιόν, είς εκλεκτήν ύλην καθ’ όλον τδ ύπόλοι- 
πον ένδεκάμηνον διάστημα τού έτους.

Α ί έκΚωνσταντινουπόλεως πρόσφατοι εντυπώσεις μας, 
αί Φυσικώτατα πάσαν έλληνίδα καί πάντα έλληνα ένδια- 
φέρουσαι, θέλουσι ταξινομηθή, μελετηθή. κατά το μη- 
νιαΐον τούτο διάστημα καί άποτελέσει από του προσεχούς 
Σεπτεμβρίου έν έκ των προσφιλεστέρων καί τερπνοτέρων 
αναγνωσμάτων διά τάς τακτικούς άρεσκομένας νά παρα
κολουθούν τά άνά τον κόσμον ταξείδιά μας,

Μέ τήν βεβαιότητα λοιπόν, ότι αί κ.κ. άναγνώστριαί 
μας ευχαρίστως καί κατά τό έτος τούτο μάς παρέχουν 
τήν μηνιαίαν άδειαν αναψυχής καί άνακουφίσεως, οια- 
κόπτομεν από σήμερον μέχρι 1 7βρίου τήν εκδοσιν τής 
«Έ φημ. των Κυριών».

Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Ο Ι  Ε Λ Λ Η Ν Ε Σ  Π Ο ΙΗ Τ Α Ι

ΣΧΟ ΛΗ  ΑΘΗΝΩΝ
ΙΙρό τριάκοντα περίπου ετών, χάρις είς τήν γενναίαν συν

δρομήν πλουσίων Ελλήνων, είς τήν αλλοδαπήν εγκατεστημέ
νων, τό έν Άθήναις Πανεπιστήμιον εθηκε ποιητικόν διαγωνι
σμόν. ’Αντί, ώς ώφειλε, νά ΰποβά.λη τούς διαγωνιζομένους είς 
ώοισυ.ένον αριθμόν στίχων καί είς θέματα εκλεγόμενα έκ των 
προτέρων, τουναντίον, θελ.ον να ένθαρρυνη αυτους, τοις άφηκε 
πλήρη έλευθεοίαν ώς πρός τό πραγματευθησόμενον θέμα, προσ- 
διώρισε δέ ώς έλάχιστον όρον τον αριθμόν πεντακοσίων στίχων, 
αριθμόν, όστις καί πάλιν δύναται νά φανή υπερβολικός. Άφήκε 
δέ τό στάδιον έλεύθερον ώς πρός τον άνώτατον όρον. Ό μόνος 
επιβληθείς περιορισμός άναμιμνήσκει τήν αποκλειστικότητα των
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Γάλλων κλασικών κατά την εποχήν τής προς τούς ρωμαντι- 
κούς πάλης αυτών* άπέβλεπε την γλώσσαν. Τά. ύποβληθησό- 
μενα εις τον διαγωνισμόν ποιήματα έδει νά ώσι γεγραμ,μένα ε’ς 
καθαρεύουσαν γλώσσαν, πάντα δε τά εις την δημώδη γεγραμ- 
μένα άπερρίπτοντο.

Ά λλ ’ όμως ό άποκλεισρ.ός ούτος άπεφασίσθη μετά τον τρί- 
τρον ή τέταρτον διαγωνισμόν, ότε άπεδείχθη, ότι τά πλειστα 
των άποσταλέντων ποιημάτων ήσαν γεγραμμένα εις την χυ- 
δαίαν εκείνην γλώσσαν, ήν αί μούσαι άπέρριπτον ώς άναξίαν 
εαυτών. Έχοειάσθησαν είκοσιν ετη πείρας εις τό Πανεπιστή- 
μιον, όπως παραιτηθή τής προκαταλήψεως ταύτης. Ότε τω 
18 '2  έτελούντο τά αποκαλυπτήρια του άνδριάντος του Πα- 
τριάρχου Ρρηγορίου, του ύποστάντος μ.αρτυρικόν θάνατον ύπό 
των Τούρκων τω 1821, το Πανεπιστήμιου θέλον νά πανηγυ
ρίση την εθνικήν ταύτην εορτήν δΓένός ύμνου, άπετάθη είς τον 
Βαλαωρίτην, όστις εγραφεν εις δημώδη γλώσσαν καί δεν άνή- 
κεν εις τήν σχολήν, ήν το Πανεπιστήμιου μετά τοσούτων μό
χθων ήγωνίξετο νά μορφώση.

Όπως δήποτε άμα συστηθέντος διαγωνισμού, ή νεολαία των 
σχολείων καί του Πανεπιστημίου, δεν ήδύνατο νά μή άποδε- 
χθή τήν πρόσκλησιν. Καί καθηγηταί ακόμη τού Πανεπιστη
μίου δεν έθεώρησαν άνάξιον εαυτών νά διαγωνισθώσι προς τούς 
μαθητάς των. Τινες έστιχούργησαν κατά. τό προταχθεν υπό
δειγμα καί ήραντο τό άθλον.

"Αλλως τε τό άθλον ήτο επίζηλον. Στέφανος δάφνης άπε- 
ν'μετο δημοσία εις τόν νικητήν, ένώπιον εκλεκτής όμηγύρεως, 
ήτις δεν είναι παντάπασι φειδωλή εις τάς άνευφημίας της, ή 
δε τιμητική αύτη αμοιβή συνωδεύετο ύφ’ έτερας, χρησιμωτέ- 
ρας ίσως ενίοτε, ήτοι ύπό χιλίων δραχμών. Έν Άθήναις, ώς καί 
άλλ αχού, οί ποιηταί, εί καί υποτίθενται, ότι ζώσιν εις τά νέ
φη, ούδεν ήττον είναι καί αυτοί εκτεθειμένοι εις τάς ύλικάς ά- 
νάγκας ~ού βίου.

Όντως άξιοι οίκτου καί συμπαθεί ας ήσαν οί άποτελούντες 
τήν επιτροπήν καθηγηταί, οϊτινες εκρινον τά προβαλλόμενα 
ποιήματα καί άπένεμον τά βραβεία. ‘Η άνάγνωσις τοσούτων 
χειρογράφων, ή άνάλυσις αυτών, ή άνεύρεσις τών ημαρτημέ
νων, ή άναζήτησις τής άξίας καί ή σύνταξις τών εκθέσεων, 
αϊτινες άνεγινώσκοντο δημοσία, ταύτα πάντα ήσαν εργον οχλη
ρόν καί άφού ακόμη έλ,ήφθη φροντίς, όπως άμείβωνται οί τοιού- 
τοι κόποι. Ά λλ ’ ή κυριωτέρα δοκιμασία προήρχετο εκ τών 
αντεγκλήσεων τών άπορριπτομόνων ποιητών, αϊτινες σπανίως 
ήσαν δίκαιαι, σπανιώτερον δε πρό πάντων, μεμετρημ,έναι. Ή 
έξιστόρησις άπάσης τής επιθετικής φιλολογίας, ήν έγέννησαν αί 
τοιαύται ίριδες, ήθελεν είσθαι εργον διασκεδαστικόν άυ.α καί δι
δακτικόν. Τό τοιούτον θά παρεΐχεν εν ετι κεφάλαιον εις τό 
σύγγραμμα του ’Ισαάκ Δισραέλη, τό έπιγραφόμενον Φιλολογι- 
κα\ αβρότητες (Aménités littéraires).

Τό Πανεπιστήμιου άρα, ώς προερρέθη, έξεβίασε τήν παρα
γωγήν στίχων έν Έλλάδι άνευ του έπιζητουμένου άποτελέ 
σματος, του νά καταστήσει δηλονότι τήν γλώσσαν τών λογίων 
όργανον τής εθνικής ποιήσεως. Ή σχολή τών ’Αθηνών ποοέ- 
κυψεν έκ τής σχολής τής Κωνσταντινουπόλεως. Οί άμεσοι δι
δάσκαλοι αυτής υπήρξαν οί Σούτσοι καί ό κ. Ραγκαβής· αλλά 
τό Πανεπιστήμιου έμπνεόμενον ύπό τής επιρροής αυτών, ποοέβη 
ετι περαιτέρω. Προσεπάθησε διά τών διαγωνισμών αύτού νά

έπιβάλλ,η τό ύπ’ αυτού ευνοούμενου σύστημα καί νά έπαναφέρη 
επί μάλλον καί μάλλον τήν καθομιλουμένην εις-τούς γραμμα
τικούς τύπους τής αρχαίας ελληνικής. Ή σχολή άρα τών ’Α
θηνών έμορφώθη ύπό τού Πανεπιστημίου. Θά προσπαθήσωμεν 
νά παράσχωμεν ιδέαν τινά τών τάσεων καί τής αξίας αυτής, 
άναλύοντες τά ποιήματα τών καλλιτέρων αυτής ποιητών.

Έκ του Γαλλιχοΰ Εΰφρασία Κίτβέ»

ΕΝΤΜΪΕΙΪ ΜΙΑΣ ΣΕΙΣΜΟΠΑΗΚΤΒΓ
Ή Κωνσταντινούπολις είναι οί Παρίσιοι τής ’Ανατολής.Πα- 

ρίιτιοι ύπό άλλον τύπον, άλ.λ.ην φυσιογνωμίαν πολ.ύ άσυνήθη,. 
πολύ ιδιόρρυθμον. Θά Ιλέγομεν οί Παρίσιοι τής φύσεως, τόσας 
αυτή εχει έκεϊ συναθροίσει καλλονάς καί πλούτον καί εικόνας 
μαγικάς άπείρως έναλλασσομένας, άμετρήτως ποικίλας ε’ς. 
γραμμάς καί χρώματα καί σχήματα καί μεθυστικήν γοητείαν. 
Είναι ή κατ’ εξοχήν ωραία τού κόσμου πόλις, ένσαρκούσα έν 
τή αείποτε νεαζούση καλλονή της τόν τελειότερου τύπον τής 
άριστοτεχνίας, τού μεγάλου, τού εΰγενούς, τού πλουσίου.

Καί εις τό προσκύνημα τού κάλλους της μεταβαίνουν άπό τά  
άπώτατα σημεία τού κόσμου χιλιάδες προσκυνητών καί άπό τών 
ύγρών τού Βοοπόρου καί τού Μαρμαρά κόλπων,φαίνεται άνά πά - 
σαν πρωίαν άναδυομένη,ή ώραία τού Κωνσταντίνου π6) ις μέ τό 
γιγάντειον παράστημά τη:, έπί τού όποιου είκονίζεται τό μέγα 
ιστορικόν παρελθόν της, καί άποτυπουται ή σφραγίς όλων τών 
φυλών καί λαών, οϊτινες κατά καιρούς έδέσποσαν αυτής.

Ή θρησκομανία τών Βυζαντινών τού μεσαίωνος, ό φανατι
σμός τών πρώτων Ελλήνων χριστιανών έκδηλούται ετι μεθ’ ό- 
λην τήν πάροδον τών αιώνων έν τή πομπώδει ο’κοδομική τών 
απειροπληθών ναών, ών οί θόλοι διατέμνουν άπαλ ά-άπαλά τόν· 
ορίζοντα διά τών γραφικών καμπύλών των.

Έπ’ αυτών 6 νύν κατακτητής ύψοΐ τούς παλλεύκους, τούς 
ούρανομήκεις μιναρέδες του μέ τάς ώς βέλη οξείας κορυφάς 
των, ώς ύψωσεν Ιπί τής βασιλίδος ταύτης τών πόλεων τό κρά
τος του καί έθεμελίωσε τήν μεγάλην,τήν γιγά/τειον δύναμίν του.

ΙΙαμμέγισται οίκοδομαί, πολυτελή μαρμαοότευκτα μέγαρα 
παρατάσσοντα άπό τού ύψους τών λόφων τούς πέντε ή εξ ορό- 
φους των καί τήν ώραίαν αρχιτεκτονικήν των, παλάτια πάλ.- 
λευκ.α, μέ τά τριχαπτωτά έξαρτηματά των καί τάς ατελείω
τους χρυσάς κορυφάς των, πλέοντα ε’ς τά άφρίζοντα κύματα 
τού Βοσπόρου καί τής θαλάσσης τού Μαρμαρά είναι τά μνη
μεία τού νεωτέρου πολιτισμού καί τής έπιδράσεως αυτού καί 
έπί τών μουσουλμανικών ετι ήθών καί εθίμων.

* *

Ό ουρανός ήτο αίθριος, διαυγής, γαλανός, άλ.ηθής ουρανός 
τής Ελλάδος. Ούτε έν νέφος εις τόν ορίζοντα, ούτε μία γραμμή, 
σκιερά άνά τό άπειρον. Ή ατμόσφαιρα ελαφρά, μέ δροσερόν 
πνεοντα άνεμον, ήμ.έρα μκλ,λ.ον άνοίξεως ή θερινή. ’Αλλά ή 
μερα Τρίτη. Ημέρα άποφράς δι’όλ,ον τόν κόσμον, ήμέρα φί- 
ρουσα τήν σφραγίδα καταστροφών εθνικών καί πολυειδών άτυ- 
χημάτων.

Έζύπνησα ολίγον δύσθυμος. Είχον νά προετοιμάσω κιβώτια, 
νά τακτοποιήσω άποσκευάς διά τήν εις Χάλκην άπό τής ημέ
ρας έκεινης έγκατάστασίν μας. "Εν έπιστόλιον τής καλή; μου· 
φίλης Α’λ.εξάνδρας ΙΙαπαδοπούλου μέ έξήγαγε τής δυσθυμίας
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υ,ου. Τό Λεύκωμά της μέ άπησχόλησε στιγμάς τινας εύχαοί- 
στως. Κατώρθωσα ούτω νά συνεχίσω τήν άνιαράν εργασίαν μου, 
καίτοι ή ιδέα τής είς Χάλκην έγκαταστάσεως μας, ημέραν Τρί
την δέν μοί έμειδία ποσώς. Μάτην διεμαρτυρομην κατ έμαυ- 
τής διά τήν γελοίαν προληψίν μου, μάτην έξανιστάμην κατα 
τής ιδέας, ότι ολίγον διαφέρω τών προληπτικών γραϊδίων. 
Μεθ’ όλα ταύτα ή άποφασιστικοτης μου έκλονισθη και ωρισμε- 
νως άνέβαλον τήν άναχώρησίν μ.ας διά τήν επαύριον.

Τάς μέχρι μεσημβρίας ώρας μου διήλθον ευχαρίστως μ.ετα 
τής σεβαστής καί σοφής μου φίλης κ. Σαπφούς Λεοντιάδος και 
τής θυγατρός καί έγγονής της, αϊτινες ήλθον είς έπίσκεψιν μου.

’Επί ώραν όλην ώμιλήσαμ.εν περί Κων]πολεως και τών γυ
ναικών της, περί ’Αθηνών και ’Αθηναίων, περι φιλολογίας και 
έκπαιδεύσεως, θέματα κοινά καί τετριμμένα, πλήν πάντοτε έπί 
τού τάπητος, πάντοτε ενδιαφέροντα, πάντοτε συγκινούντα.

Μόλις είχομεν άποχωρισθή, μόλις ή θύρα εκλείσθη όπισθεν 
των, καί έκαλούμεθα είς τό πρόγευμα. Ή ’Ανατολική μαγει
ρική, μέ τά εύγευστα καί πλούσια καί ορεκτικά καρυκευματά 
της άποτελ.εΐ πάντοτε τήν δίαιτάν μας κατα την έν Κωνσταν- 
τινουπόλει διαμονήν μας. Μέ ρρεςιν κακώς συγκρατουμενην 
διηυθυνόμην πρός τήν τράπεζαν, ότε ό κροταλισμός τών υαλι- 
νων εξαρτημάτων τού υπέρ αύτήν άνηρτημενου πολυελαίου και 
σύγχρονος κλονισμός όλου μου τού σώματος άνέκοψαν τόν δρό
μον μ.ου.

Σεισαός! είπον. Θεέ μου! άπήντησαν ταύτοχρόνως ή πενθερά 
καί ή γραία μάμμη, ένω ό σύζυγός μου μέ ήρπασεν άπο την 
χεϊρα, θέλων νά μέ έμποδίση νά έξέλθω. Όλοι μαζυ συνωστί- 
σθημεν ύπό τό τόξον τής έςωθυρας, ένω το εόαφος έκλονιζετο 
μυκώμενον ύπό τούς πόδας μας και νεφη κονιορτού και μαινο- 
ιιενης καταιγίδος καθιστων την θεσιν μας δυσαρεστοτεραν. Αι 
στέγαι τών άπέναντι οικιών, προσέκλινον μετ άστραπιαιας τα- 
χύτητος έπί τή; ίδικής μας, οί συνέχοντες τήν μίαν μετά τής 
άλλης τοϊχοι ήνοιγοκλείοντο ώς διά μαγικής δυνάμεως καί χώ
ματα, ώσεί διά πολλών ταυτοχρονως πτυων εναγόμενα κατε- 
πιπτον, συμβάλλοντα είς τήν άπαισιωτέραν ετι τού ανεμο
στροβίλου εικόνα.

Είμεθα κυριολεκτώ ώς είς τό ελεος καί τήν άλματικήν ιδιο
τροπίαν, είς τήν στροβιλιστικήν διάθεσιν τής γής. Μία ετι ύ- 
πόκλισίς της, έν άλμα της πρός τούτον ή έκεΐνον τόν πλανή
την, αία τών νεύρων της διατάρα.ςις, είς ισχυρός άπο τών 
σπλάγχνων της στεναγμός καί ή γόησσα τής ’Ανατολής νύμφη, 
ή χαϊδευμένη τών καλυφών πρωτεύουσα, τό μήλον τής έ'ριδος 
τού κόσμου όλου, τό ωραιότερου καί φιλοδοξότερον όνειρον τών 
Τσάρων, ή νανουριστική ελπίς καί τό ιδεώδες τών πατέρων 
καί πάππων μας, τό προαιώνιου μαυσωλείου τού Μεγάλου 
Κωνσταντίνου έθάπτετο όλον ύπό τά ερείπιά του.

Οί πιστεύοντες, οί ευσεβείς, οί έν τή προσευχή άντλούντες 
ύστάτην παραμυθίαν, ύστάτην έλ.πιδα, εξηντλησαν βεβαίως 
κάτά τάς έναγωνίους έκείνας στιγμάς όλον τό προσευχητάριόν 
των. Ή πενθερά μου καί ή γραία μάμμη άνάγονται είς τήν 
κατηγορίαν ταύτην. Ή τελ ευταία προσηύχετο μ.όνον, ή πρώτη 
συνώδευε τήν προσευχήν της μέ θερμά δάκρυα καί μέ τήν συ
χνήν στοργικήν έπίκλησιν: παιοιά μου-

Ήμεϊς κάτωχροι δέν δυνάμ.εθα ούτε λέξιννά εκστομίσωμεν. 
Σκεπτόμ,εθα ότι... άλλ’ όχι, είς τοιαύτας στιγμάς ή δύναμις

τής σκέψεως, ή λειτουργία τής διανοίας σταματά, ό λογισμός 
σκοντάπτει. Πάσα ή αίσθηματικότης μας, πάσα ή τής καρδίας 
μαςάγωνία, πάντες οί ύστατοι πόθοι μας διερμηνεύονται δΓ ύ- 
στάτης συνθλίψεως τών χειρών. Είναι ίσως ό ύπέρτατος έπί τής 
γής άποχαιρετισμός μας, τό ύστατον ύγίαινε πρός τήν ζωήν, 
πρός τήν χαράν, πρός τά περί μέλλοντος όνειρά μας. Καί τα
χύς αίφνης ό λογισμός έξεγείρεται, συντρίβει τά; άλύσεις του 
καί πετα, πετα μακράν πρός τήν φωλεάν μας, έκεϊ όπου τόσοι 
κάς συγκρατούν δεσμοί, τόσαι μάς συνδέουν άναμ.νήσε·;.

Ό δαιμόνιος τής γής χορός διακόπτεται πρός στιγμήν, ΐνα 
έπαναρχίση ετι όρμητικώτερος, ετι σφοδρότερος. Απο τών μεσό
τοιχων τών άπέναντι οικιών τά χώματα καταρρέουν άποτυ- 
φλωτικά, καί βρυχηθμός ύπόγειος ώς λεγεωνών όλων μαινομε- 
νων θηρίων, άποτελ,εΐ τόν έπικήδειον ύμνον τής καταστρεπτι
κής έκείνης τής κολ.άσεως τελετής.

Αί γυναίκες ριφθεΐσαι είς τάς οδούς λυσίκομοι, ήμιενδεδυ- 
μέναι, κραυγάζουσι μέ όλην τήν δύναμιν τών πνευμόνων των. 
έπειδή δέ μάς βλέπουν έκεϊ ήσύχους πως, μάς περιστοιχίζουν 
μετά τών μικρών των, άναρτώνται άπό τών φορεμάτων μας 
καί έπικαλούνται βοήθειαν, ώ>εί ήμεϊς ήδυνάμεθα νά σώσωμεν 
κ&ν εαυτούς.

Τό θέαμα τώρα άποβαίνει σπαρακτικόν. Λησμονούμεν πρός 
στιγμήν τόν κίνδυνον, ϊνα έμπνευσωμεν ολίγον θάρρος εις τας εκ 
τού φόβου ημιθανείς έκείνας ύπάρξεις. Αλλ αυται ουτε βλέ
πουν ούτε άκούουν. Πάσα τής γής ισχυρά κίνησις συνοδεύεται 
ύπό άπαισίως άγριωτερων κραυγών και αι έκ τού προχείρου τε- 
λευτάΐαι έπιθανάτιυι προσευχαε και οι σπαραξικάρδιοι εναγκα
λισμοί τών μητέρων μετά τών τέκνων των καθιστούν τήν εικόνα 
τού κινδύνου ετι τραγικωτεραν.

Ε ίς  τόν κ ΰ κ ο ν  τών Μ ν η μ α τα κ ίω ν .
Αί κραυγαί τών άλ.λοφρόνων γυναικών μέ είχον έκνευρισει, 

μέ έκαμαν νά λησμονήσω τόν κίνδυνον καί νά έπιθυμώ άντί πά- 
σης θυσίας νά άπομακρυνθώ άπό τό κέντρον έκεϊνο τής κολάσεις.

Ό σεισμός ήδη είχε καταπαύσει. Ή γή άνέλαβε τήν ησυ
χίαν της, πραϋνθεΐσα, σιγήσασα, ίσως έν μεταμελεία διά τό 
κακόν τού όποιου έγένετο πρόξενος, ίσως συγκινηθεϊσα έκ τών 
έπιθανατιων οίμωγων των υπο τα ερείπια της μεγαλ.ης άγορας 
ψυχορραγούντων καί έκ τών κλαυθμών και οδυρμων τών έν μια. 
στιγμή άπορφανωθέντων.

Αί κραυγαί έκεϊναι τών γυναικών αί τρομεραί και άπαισιοι 
αί καί μετά τών σεισμόν συνεχιζόμεναι μέ είχον εξαντλήσει 
Ούτε ό φόβος έπαναλήψεως, ούτε ό κίνδυνος καταπλακωσεως 
ήδύναντο νά μέ συγκρατήσουν πλέον είς τήν κόλασιν έκείνην 
τού κλαυθμού.

Άνήλθομεν τά τρία πατώματα τού διαμερίσματος μας, ένε- 
δύθημεν, παρελάβομεν ό,τι είχομεν πολύτιμον καί κατήλθομεν 
είς άναζήτησιν άμάξης, ήτις ούδαμού εύρίσκετο. Ή πενθερά 
αου λαβούσα έν τή παραζάλη της τον πίλον τού υιού της άντί 
τού ϊδικού της μάς ήκολούθησεν.

Ή είκών άπό τής στιγμής ταύτης άλλάσσει. Τό τέως τρα
γικόν άρχίζει νά προσλαμβάνη κωμικόν χαρακτήρα. Η περι- 
βολή τών διασχιζόντων τούς δρόμους κατά τήν στιγμήν αύτήν
είναι παράδοξος.

Αί φιλάρεσκοι καί φιλόκομψοι λεβαντΐναι είναι έντελώς άγνω-
0 » .7 Τ 0 1 .
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Ο'ι αν8οες των οί κομψέ υόμενοι πάντοτε, και ίδια οί νέοι οί 
τόσον όμοιάζοντες κατά την κομψότητα τά έπί των ύαλίνων 
προθηκών άνδρείκελα του συρμού, τρέχουν ήδη άλλος μέ εν 
υπόδημα και ¡Λίαν παντούφλαν, οί πλεΐστοι χωρίς λαιμοδέτην, 
η μόνον με τό ύποκάμισον, ώχροί, με τάς τρίχας της κεφαλής 
άνωρθωμένας, προσφέροντες τάς βοήθειας των εις τάς άπεγνω- 
σμένας συζύγους και άδελφάς. Έλησμόνησα ηδη τον κίνδυνον. 
Καί χωρίς νά τό θέλω σταματώ καί περιφέρω τό βλέμμα μου 
καθ’ όλην την εκτασιν της έπί του κήπου τών μνημ,ατακιων 
μεγάλης όδού. Εις την άπειροποίκιλον καί κωμικήν εικόνα την 
πυρεττωδώς έξελισσομ.ένην καί επ’ άπειρον άνανεουμένην, μονα 
θύματα πραγματικά, εκτάδην κείμενα, εξαρθρωμένα καί κατα- 
συντετριμμενα είναι τά τηλεγραφικά σύρματα, έπί τών οποίων 
πολλοί σκοντάπτουν· καί οί στύλοι των έςηπλωμενοι άναπαυτι- 
κώς άρνούνται πάσαν συνδρομήν των διά τήν μεταφοράν της 
τρόμεράς είδήσεως.

Ή πενθερά μου γυνή ευτραφής, πολύσαρκος, με παρειάς 
έρυθράς, με άτημέλητον κτένισμα καί μέ τον ανδρικόν πίλόν 
της πίπτοντα, ότέ πρός τό δεξιόν καί άλλοτε πρός το αριστε
ρόν ούς της,στηρίζεται έπί του βραχίονος του υίοϋ της άφελώς, 
ένω έγώ κακώς συγκρατώ τον έκ τής κωμικής αυτής ενδυμα
σίας της γέλωτα.

Είσερχόμεθα εις τον κήπον τών Μνηματακίων. Όλον τό 
Πέραν συνωθεΐται έδώ. Ό όρίζων είναι εύρύς, απέραντος, αΐ 
οίκίαι απέχουν πολύ, καί ό ουρανός γαλήνιος ήδη, μέ σαπφει- 
ρίνους αποχρώσεις, φαίνεται μειδιών τά γλυκύτερα μειδιάμ,ατά 
του καί γελών ίσως, διότι έν μικρόν άλμα ένός μικροσκοπικού 
πλανήτου του τοιαύτην έπέφερεν άναστάτωσιν εις τόσα λογικά 
όντα. ’Αντί τής συνήθως εις τον κήπον αυτόν παιανιζούσης μου
σικής, ήδη ακούεται μόνον ό ήχος τών συγκρουομένων ποτη- 
ρίων, διότι ολαι καί όλοι ζητούν νά βρέξουν τον άπεξηραμένον 
έκ του τρόμου λάρυγγα των μέ ολίγον ύδωρ. ’Από καιρού είς 
καιρόν σπαρακτική κραυγή προδίδει τήν εκρηξιν νεύρων κακώς 
συγκρατουμένων^καί λυγμοί χωρίς δάκρυα, ή δάκρυα χωρίς 
λυγμούς προδίδουν τήν ψυχικήν διατάραξιν τών τοιοϋτον κλο
νισμόν ύποστάντων.

Οί εις τήν αγοράν καί τάς έργασίας των διημερεύοντες άν- 
δρες ανέρχονται ό εις μετά τον άλλον και σκορπίζονται εις τους 
κήπους καί τά τουρκικά νεκροταφεία ε’ς άναζήτησιν τών οι
κογενειών των.

Διαδόσεις ποικίλαι κυκλοφορούν έφ’ όσον ή ώρα παρέρχεται. 
Κατεστράφη ή πόλχς λέγουν. Έπεσεν ή άγορά καί κατεπλά- 
κωσε πάντας τούς έν αυτή. Αί νήσοι κατεπόθησαν ύπό τά κύ
ματα. Ή γή έσχίσθη. Οί μιναρέδες κατέπεσαν.

Δέν υπάρχει έδώ κατά τήν στιγμήν ταύτην αριστοκρατία καί 
καί όχλος. “Ολοι ανάμικτοι συμφύρονται καί ή σύζυγος τού έ- 
κατομμυριούχου τραπεζίτου πίνει σταγόνας τινάς οίνου, προς 
άποσοβησιν τών συνεπειών του τρομου, εκ του ποτηριού, το 
οποίον μόλις άπέσπασε τών χειλέων ι ης πτωχή γυμνόπους έ- 
παΐτις. Ουδέποτε ό κήπος τών Μνηματακίων έφιλοξένησε τόσας 
χιλιάδας κόσμου ύπό τόσον ποικίλας καί διαφόρους μορφάς. 
Ουδέποτε μωσα'ικόν άπετελέσθη από τόσον πολύχρωμους καί 
πολυσχήμους ψηφίδας Ουδέποτε ε’κών αριστοτεχνική όσον έ
ξοχος καί αν ύπήρξεν ήδυνήθη νά παραστήση γωνίαν εστω μι- 
κράν τού πρωτοφανούς τούτου συμπλέγματος. Άνά χιλιάδας

Εβραίοι, Τούρκοι, Γερμανοί, Έλληνες, Γάλλοι, "Αγγλοι,’Ά 
ραβες, Ιταλοί. Σλάβοι, Ρώσσοι, Βούλγαροι, Βλάχοι, όλοι οί 
λαοί καί όλα τά έθνη τού κόσμου, συγκεντρωμένα έκεΐ, ύπό 
τού αυτού αισθήματος πάντες συνεχόμενοι, τήν αυτήν γωνίαν 
τής ασφαλούς γης διεκδικούντες, τήν αυτήν πανολεθρίαν φεύ- 
γοντες.

Αίφνης αί σάλπιγγες ήχούσιν, ό στρατός τίθεται εις κίνησιν, 
αί πυροσβεστικά! άντλίαι μεταφέρονται έν άλλαλαγμώ τών τρε- 
χόντων στρατιωτών : Φωτιά ! ώσεί μή ήρκει ή έκ τού σεισμού 
καταστροφή. Τό πυρ ήδη νέμεται τρεις τέσσαρας συνοικίας τής 
πόλεοις καί τού ΙΙέραν.

Καί ό ήλιος έκ τών άνω, γελαστός, φαιδρός, σκορπίζει τά 
αδαμάντινα βέλη του ώς ύπερτάτης ηρεμίας καί γαλήνης ει
ρωνεία, καί μειδιά προς τήν τέως όργιώσαν καί μαινομενην γήν, 
ύπό τά ερείπια τής οποίας νέκρα καί άμορφα σπαίρουσι τον ύ
στατον τής ζωής σπαραγμόν τά θύματα τής καταστροφής ά- 
νερχόμενα ίσως εις δεκάδας εκατοντάδων.

Ό  τόπος της καταιίτοοάΐίς

Μόνον ή άγορά (τό τζαρσί) τό άπέραντον τούτο θολωτόν 
Βυζαντινόν κτίριον καλύπτει ύπό τήν κατερρειπωθεΐσαν στέγην 
του καί ύπό τούς βαρείς τοίχους της περί τούς χιλίους ίσως 
νεκρούς. Αί νήσοι, ιδία ή Χάλκη καί ή Πρίγκηπος, τά προά- 
στεια, έν οις τό τού άγίου Στεφάνου καί τόσα άλλα πρός την 
θάλασσαν τού Μαρμαρά αριθμούν τά θύματα κατά εκατοντά
δας. Σχολεία κατέπεσαν, νοσοκομεία καί φρενοκομεία μ,ετεβλή- 
θησαν εις ερείπια καί οί παράφρονες όλοι έν τή ύπερτάτη ε
κείνη τού κινδύνου στιγμή, ώσεί άνακτήσαντες τό λογικόν των, 
ώρμησαν όλοι εις τον περίβολον καί γονικλιτώς έφαίνοντο ψι
θυρίζοντας προσευχάς καί έπικαλούμ.ενοι τήν θείαν βοήθειαν.

*0 ύπό τού πανικού κατεχόμενος κόσμος, ό διεσπαρμένος 
άνά τούς κήπους καί τά οθωμανικά νεκροταφεία δέν έτόλμα νά 
έπιστρέψη είς τήν πόλιν. Ό τών Μνηματακίων καί τού ταξι— 
μΐ_ού κήπος ύπήρξε τό κέντρον τής κατασκηνώσεως τών μή δυ— 
νηθέντων νά άναχωρήσωσιν άμέσως είς τον Βόσπορον ή είς τάς 
μάλλον άπομεμακρυσμένας έςοχάς. Ή έξοδος τών Εβραίων 
έξ Αίγύπτου καί ή κατασκήνωσίς των προ τής γής Χαναάν 
έπανελήφθη οϋτω έν πλήρει δεκάτω ένάτω αίώνι.

Περί τήν εσπέραν τής έπαύριο> έπεσκέφθημεν τον κήπον 
τού ταξειμιού, ευρισκόμενον είς τό ύψηλότερον μέρος τού Σταυ
ροδρομιού καί δεσπόζοντα τού Κερατίου κόλπου. Είχε καταν
τήσει άγνώριστος. Τά περικαλλή άνδηρά του μέ τά πολύχρωμα 
άνθη των έχρησίμευσαν ήδη ώς δάπεδον τών πολυσχήμων καί- 
άπειραρίθμων σκηνών, αϊτινες είς συνεχείς άλύσεις έξετείνοντο 
άνά πάσαν αύτού διεύθυνσιν. Κλινοσκεπάσματα, τραπεζομάν- 
δηλα, σινδόναι, τάπητεε, πολύτιμοι ή ρακώδεις, γυναικεία σά
λια, τέλος ό,τι έκαστος διέθετε έχρησίμευσαν πρός σχηματι
σμόν πρόχειρον σκηνής, ύπό τήν οποίαν συνωθούντο άνδρες, γυ
ναίκες, παιδιά καί οίκόσιτα ζώα, ολοι άναμίξ, μέ πρόσωπα 
ώχρά, μέ οφθαλμούς μελανοκύκλους, μέ εκφρασιν απερίγραπτου 
εναγώνιου μελαγχολίας. Έφ’ όσον έπροχωρούμεν τό θέαμα έ- 
φαίνετο πρωτοτυπώτερον, γραφικώτερον. Έξ όδων αυτών των 
σκηνών ούδεαία ώμοίαζε πρός τήν άλλην. Ύπήρχον μάλιστα 
καί πολύ φιλόκαλοι καί πολύ κομψαί, όμοιάζουσαι πρός Ίνδικάς 
πανίδα: ή πρός άραβικάς καλύβας. Πρόχειρος άγορά είχεσχημα-

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ 5

ματισθή έκεΐ έπί τής εισόδου καί μικροπωληταί άρτων καί ποτών 
κρεάτων καί καρπών καί παντοειδών έδωδίμων έτέλουν έκεΐ τό 
έμπόριόν των. Καί οί χθές ίσως ύπό χειροκτιοφόρων ύπηρετών 
«ρβιρόμενοι, ήρκούντο σήμερον είς 'έν τεμάχιον κρέατος καί 
-άρτου, τό οποίον έ'τρωγον έπί τών γονάτων των,  ̂ένω οί γερον- 
τότεροι καί αί γραΐαι ήρκούντο είς έπίμονον καί συνεχές κά
πνισμα, ζητούντες έν ταίς άπό τού στόματός των άναλυομέ-.αις 
,υκναίς τού καπνού τολύπαις άνακούφισιν καί παρηγοριάν, και 
©λοσοφούντες έπί τής ματαιότητος τών γηίνων πραγμάτων.

Πέραν ή Χρυσούπολις ήναπτεν ήδη τάς έκ τής χρυσής άντα- 
νακλάσεως τού δύοντος ήλιου άπαστραπτούσας πυράς^της, ένω 
5 Βόσπορος ώς ταινία άργυρά έκύλιεν ήρέμως τά ύδατά του, 
έγκατοπτρίζων όλα τά κάλλη τών Εύρωπαϊκών καί ’Ασιατικών 
άκτών του καί διασχιζόμενος ύπό τόσων μυστηριωδών καίκίων, 
τών οποίων ή θέα βυθίζει τόν θεατήν είς κόσμον ρεμβασμών καί 
ονείρων.

Η Μ0Ϊ3 ΚΗ ϊϊ βΒΡΑΕΪΤΚΙ 1 Ϊ0Κ
Ή μουσική είναι δυνατόν είς τινας περιστάσεις νά καταστη I 

θεραπευτικόν μέσον. Τούτο καί ή Βίβλος τών Εβραίων πιστο
ποιεί πρό μακρών έτών διά τού παραδείγματος τού βασιλέως 
Σαούλ, καί είς φρενολόγος τού Πορτομούθου, ο ιατρός Βλακ- 
μαν, εσχε τήν περιέργειαν νά έξετάση, μετά τον Γώσσον Δο- 
γιέλ, όστις πρώτος έπεχείρησε τοιαύτα πειράματα.  ̂ I

Έκ πολυπληθών παρατηρήσεων συναχθεισών εις τό κάτερ- I 
γον τής ΙΙοτλάνδης, καταδείκνυται ότι ή έπενέργεια της μου- I 
σικής ’επιδρά άνακλαστικώς έπί τών νευρικών κέντρων, ατινα 
ρυθμίζουσι τόν ρούν τού αίματος. Έξ αύτής παράγεται αισθη
τή διάτασις τών αιμοφόρων άγγείων, καί κατα συνέπειαν, με- I 
γαλειτέρα ταχύτης τής κυκλοφορίας, μετ’ αισθητής επίσης 
θερμότητος. Επειδή ή γενική εργασία τής θρέψεως, είναι στε- 
νώς συνδεδεμένη μετά τής ταχύτητος τής κυκλοφορίας, συνε
πάγεται ότι ή μουσική ώς υποβοηθητικόν τής θρέψεως τών 
ιστών, χρησιμοποιείται κατά περιστάσεις, ώς θεραπευτικός πα
ράγων ποιάς τίνος άξιας.  ̂ I

Τά άποτελέσματα ¡ρύτα συμφωνούσι προς τας παρατηρή- I
σεις τού Δογιέλ συνοψιζομ,ενας ως εζης.

Ιον Ή μουσική έξασκεί έπιρροήν έπί τής κυκλοφορίας τού
αίματος.

2ον Ή έπιρροή αΰτη ένδείκνυται ότέ μέν δΓ αΰξήσεως, ότέ I 
δέ δΓ έλαττώσεως τής άρτηριακής πιέσεως.'

3ον ’Αλλά σχεδόν πάντοτε έπιφέρει αύτη παρά τοίς ζωοις, I 
ώς καί παρά τώ άνθρώπω έπιτάχυνσιν τών παλμών τής καρδίας.

4ον Αί ποικιλίαι τής κυκλοφορίας αί παραγόμεναι ύπό τών 
μουσικών ήχων, συμπίπτουν μέ τάς μεταλλαγάς τών συνεχών 
αναπνευστικών κινήσεων.

δον Είναι δέ αύται κατά τό μάλλον ή ήττον μακραί άνα- 
λόγως τού τόνου καί τής έντάσεως τών ήχων.

6ον Καθ’ όλα τά φαινόμενα ταύτα, αί άτομικαί είδικοτη- I 
τες, -καί ιδίως ή έθνικότης, ε’ναι κυριώτατα στοιχεία. 
ί> Όλα τά εργα ταύτα κατέληξαν, κατά τήν ’Αγγλικήν συνή
θειαν, είς τήν σύστασιν πειραματικής έταιρίας, έπονομασθεισης 
«ή Ι’ίλδα τής Αγίας Κικιλίας» άνηγόρευσε δέ πρόεδρον τόν 
προεστώτα τού Ούεστμίνστερ αίδεσιμ.ωτατον Χάρφορδ. Η νεα |

αύτη έταιρία προύτίθεται ν’ άποδειξη έπι πολυάριθμων άσθε- 
νών τήν έπίδρασιν τής μουσικής ώς κατευναστικού φαρμάκου 
έπί τού ήθικού καί φυσικού τών ανθρώπων. Νά μόρφωση μου
σικούς νοσοκόμους, πάντοτε ετοίμους νά σπεύδουν είς τήν προσ-
κλησιν τών ιατρών.

Καί νά έγκαθιδρύση είς κεντρικόν τι σημείον τής Βρεταννι- 
κής Μητροπόλεως «σταθμόν μουσικής βοήθειας» ε'νθα αί ανα
νεώσεις τών έκτελεστών Οά γίνωνται ημέρας τε καί νυκτός, ΐνα 
μεταδίδωσι κύματα ήχων, διά τηλεφωνικής όδού, είς ώρισμέ- 
νας αίθούσας έκάστου μεγάλου νοσοκομείου.

Τά έπιτελεσθέντα πειράματα έπί τών διδομένων τούτων, 
παρήγαγον ήδη άποτελέσματα λίαν ενδιαφέροντα. “Εν τών 
σπουδαιοτέρων ύπήρξεν ότε επέβαλον σιγήν είς τας αίθουσας .ής 

I χειρουργικής, τάς ύποβληθείσας είς τήν μουσικήν έπενέργειαν, 
καί μετέδωκαν είς τούς μάλλον τεταραγμένους τών ασθενών 
άνακουφιστικώτατον ύπνον.

Είς Χαλεμσβούογ συνέστη έταιρία κυριών νοσοκόμων, ΐνα έκ- 
τελή καθ’ ημέραν μουσικήν οργανικήν καί φωνητικήν είς τούς 
έγχειριζομένους. Παρετηρήθη λοιπόν ότι ή θερμοκρασία τών ά- 
σθενών τούτων έπαισθητώς κατηρχετο. και ή παθησις των έμ- 
φαντικώτατα άνεκουφίζετο.

Τά αυτά άποτελέσματα έπετεύχθησαν καί είς τό νοσοκομείου
τής Βοστώνης.

Τό οργανον όπερ φαίνεται έξασκοϋν τήν μάλλον καταπραϋν
τικήν έπενέργειαν είναι το τετράχορδον.

Είς πλείστας δέ περιστάσεις άκαταβλήτου άϋπνίας έπιτυγ- 
χάνουσιν έξαίρεται άποτελέσματα δΓ ένός άπλου μουσικου κι
βωτίου τιθεμένου είς κίνησιν είτε ύπό τής κινήσεως ώρολογίου
τινός, είτε ύπό ηλεκτρικού κινητήρος.

Όσω φανταστικά καί άν φαινωνται τά γεγονότα κα· τά 
συμπεράσματα ταύτα τού δόκτωρος Βλάκμαν, δυναται τις προ
σεχώς νά προίδη νέαν δράσιν είς τούς άέργους μουσικούς, άπο- 
τελουμένην έκ τών ειδικών θεραπειών, καί τών κατ’ οίκον μετα
βάσεων αυτών, πρός παροχήν άναισθητικών συνεδριάσεων πάρε 
τήν έπώδυνον κλίνην τών άσθενών.

Έν Λονδίνω τό πράγμα ήδη έξήλθε τών όριων τής ύποθε- 
σεως, καί άναμφιβόλως θά είσέλθη μετ’ ολίγον είς τά Ιθιμα 
τής μεγάλης αύτής χώρας.

Έκ του ΓαλλιχοΟ
*Άνναι Σ*ρουΙου·

Κ Α Ι Α Λ Α Η  Φ Ο Ι Τ Η Τ Ρ Ι Α  Τ Η Σ  Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Σ  Σ Χ Ο Α Η Σ
ΊΙ δεσποινίς ’Ανθή Βασιλειάδου- είχεν άποφοιτήσει πρό πολ- 

λού χρόνου τού ’Αρσάκειου Παρθεναγωγείου. Δέν την επτοησεν 
όμως ή έκ νέου έπανάληψις τών γυμνασιακών μαθημάτων καί 
ή προπαρασκευή διά νέαν έξεταστικήν δοκιμασίαν.

Διδάσκουσα τά μαθηματικά είς τό Κνριακόν Σχολείου άπό 
αύτής τής συστάσεως αύτού, ούτε κατά τάς παραμονάς αύτάς 
τών έξετάσεών της διέκοψε τήν πρός τάς άπορους έργάτιδας 
διδασκαλίαν της. Μέ τήν θέλησιν καί τήν άποφασιστικότητα, 
ήτις τήν χαρακτηρίζει έξηκολούθησεν έργαζομένη καί δΓ έαυτην
καί διά τούς άλλους.

ΑΓ εξετάσεις της έν τώ α . γυμνασιω και ο έπιζηλος βαθμός 
«λίαν καλώς» ού ίτυχε παρά τής έκεΐ έξεταστικής έπιτροπής
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πηρξεν ή πρώτη ίχανοποίητί; της διά την ά τ ι τοϋδ= άρχορΠ- 
νην επιττηρ-ονικην ¡/.ορφωτ.ν της.

Ή  δ*« Άνθη Βχτιλειάδου, είνα’, έ/. τώ» άρχχ'.οτ’ρων χχί τα  - 
•Λτικωτέρων συνεργατίδων της «Έ-ρηρερίδος των Κυρ'.ών», έ . 
πιδοθεΐτα ίδίρ: ε’ς μεταφράσεις εκλεκτών διηγημάτων καί ου
ραίων περιγραφικών μελετών.

Ήδη προτίθεται νά έγγραφή ε’ς την ιατρικήν του Πα»επ·.- 
σττ,μίου μας σχολήν, έν ή θέλει βεβαίως διακριθή. ’Εμβριθής, 
νοημονεστάτη, με μεγάλην κρίσιν, θέλει άποβή άναντιρρήτ ω ς 
αία των έξοχωτέρων επιστημόνων μας ιατρών και θελει κατα
λάβει διαπρεπή θέσιν έν τώ έπιστημονικώ κόσμω τών Αθηνών.

Ή «Έφημερίς τών Κυριών» μετέχουσα τής χαρας της διά 
την έπιτυχή εκβασιν τών γυμνασιακών αυτής εξετάσεων, την 
συνοδεύει έν τή νε$ έπιστημονική του βίου της πορεία διά τών 
θερμών και είλικρινεστάτων ευχών της.

ΤΟ ΜΕΙΔΙΑΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΑΚΡΓ !

Me ιδ ία  o ra r  τής ψ υ χ ή ς  α νο ίγετα ι ή π ύλη  
όπως είσρεύση της  χ α ρ α ς  η α ίγ λ η  ή ουρανία .
Κ’ οταν το π ν ε ΐμ α  το ο ίχονν εν τη ζω ύδ ε ι ϊ'λη  
μεταρσιοΰτ’ ί ν  r¡3 χενΆ èv μ έθη  θεσπεσ ία .

Μ ειδιά οταν ε’ννοής ε ν  σοι τερ πνή ν ενό ία ν  
δ ποταν μ ενο νν  ηοεμα τδ π νεύμ α  κ ι  η χαρδ ια .
Κι οταν εντός τοί! στήθους σου εγείρ ει τρ ικ υμ ία ν  
μαύρω ν παθϊον\ή θ ύ ελλ α , κ α ί τότε, ν α ι , μ ειδ ιά  !

Μ ειδιά όταν  ή 7/ώς α,ύγάζουσα προβάλλη
όταν Αχτίνας χρυσαυγείς φαιδρός ο Φοίβος ρίπτει.
"Όταν λυκόφω ς έπ ισ τή , οταν  ή νύ ζ  χαΑύπτη  
με π έπ λ ο ν  μέΑ ανα π υχ νο ν  της φύσεω ς τα κ ά λ λ η .

Μειδιά όταν μειδιά ή γη ανθοστεμμενη 
οταν γέλα δ ουρανός έν γαλανή αίθρια.
ΆΑΑ’ οταν χα ι rSSr κόσμων της γυμ νή  ή φ ύσ ις  μ ό νη . 
Κ ι' όταν τα νέφ η  άλλο ιοΰν τον ουρανόν, μ ε ιδ ιά .

Μειδιά ! όταν μ ε ιδ ιά ς  το π α ν  ε ις  λ ή θ η ν  p ú rre ic  
τή ς  δνσθυμ ίας α π ω θε ίς  τη ν  σχ ιεραν άχΑύδα, 
νπο ιφαιδρον μ ειδ ιά  μ α  πά σ α ν οδύνην κ ρ ύ π τε ις , 
αυζο τη ν  θ λ ίψ ιν  περ ισπά  χα ι φε'ρει τη ν  έΑπίδα.

Μ ειδ ία , πάντο τε  c3 ν α ι I πΑ ήν οταν οταν μόνον 
εταστιχον το δμμα σου το πε'νθος αντιχρύση . 
αΟταν ίδή τη ν συμφοράν οταν ίδή τον πόνον 
<3 ! τότε δάκρυ θαλερόν x a ¡ συμπαθές ας χ ύσ η .

Ε ίνε  ά κ τ ίς  έζ ονρανοΰ δ γ/Αως, δ ια χ εε ι 
τής ενφρ σύνης τη ν  π νο ή ν  τη ν χαρμ ονήν σκορπ ίζει. 
ΆΑΑ'  όταν δάχρυ συμπαθές δ ι ' ά λ λο ν  πόνον ρέει 
άπό τδ δμμα εάτυχοΐίς, <3 ! πω ς α να κο υφ ίζε ι !

Το ιλαρόν μειδίαμα δ Πλάστης αποστέλλει 
όπως φαιδρύνη τής μορφής τδ τεθλιμμένου ήθος, 
άλλα στο δάχρυ τδ θερμόν τδ συμπαθές εντελλει 
να ρίπτη βάλσαμον γλυκύ εις τετρωμένον στήθος.

Μ ειδία πάντοτε  <3 ν α ιI  ά λ λα  χα ι δάχρυ χ ύ νε  
δ π α τ ιν  άλγος ψ υ χ ικ ό ν  ν  α νακούφ ιση  μ έ λ λ η .
Ό γ έλω ς  φέρει τη ν χαράν δπόόαν ά να τέλ λ η  
π λ ή ν  τή ς ζω ής να ι δ δοτήρ τδ δάχρυ π ά λ ιν  ε ίν α ι

Χανθίκκη. I. ΚχΧοβτϋπη.

ΛΙΕΘΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Την ΰπό τής συμπαθούς καί εύπαιδεύτου δεσποίνης τήςπό- 

λεώς μας κ. Κεφαλα. καί τής μιςς Οάλμερ ίδρυομε'νην Διεθνή 
Βιβλιοθήκην ηύδόκησε νά λάβη υπό τήν Υψηλήν Προστασίαν 
της ή ήγεμονίς Σοφία, κατανοούσα τον διά τής ίδρύσεως τής 
βιβλιοθήκης ταΰτης έπιδιωκόμενον σκοπόν.

'Ως άνηγγείλαμεν ήδη τά εκλεκτότερα τών συγγραμμάτων 
τής ξε'νης φιλολογίας θά είσαχθώσιν οΰτω καί παρ’ ήμΐν, ή με- 
λε'τη δ’ αύτών θά είναι προσιτή εις πασχν συνδρομήτριαν, κα- 
ταβάλλουσαν τήν συνδρομήν της άπό τή; 20ης Ίβρίου, έν τή 
οικία Φ. Πάλλη παρά τήν πλατείαν του Συντάγματος.

Έλπέζομεν ότι θέλει κατκνοηθή παρά τών κυριών τής πό- 
λεώς μας ή εκ τής συστάσεως τής βιβλιοθήκης ταύτης προσ- 
γενησομένη ώφέλεια καί ότι θέλει τύχει ΰποστηρίξεως άναλό* 
γου πρός τό εξ αυτής προσδοκώμενον φιλολογικόν κέρδος. .

Τ Ο  Φ Α Λ Η Ρ Ο Ν

Τό καταφυγιον τών καθ’ όλην τήν ημέραν καιομένων εις τ'Φ» 
ασφυκτικήν κάμ.ινον τών ’Αθηνών είναι το Φάληρον, το δροσε
ρόν, μέ τήν γαλανήν του θάλασσαν και τά απαράμιλλα καθ’ 
όλον τον κόσμον λουτρά του, τό Φάληρον με την ώραιαν έςε- 
δραν του, μέ τά πλούσια καί μεγαλοπρεπή ξενοδοχεία του, μέ 
τά θέατρα και τά ωδικά καφενεία του.

Ή συνήθεια έπεκράτησε φέτος νά κατέρχωνται εις τό Φά
ληρον μετά τό δεΐπνον. Καί όμως άληθώς μαγικόν, αληθώς 
εΰχάριστον καί τερπνόν, άληθώς υγιεινόν τό Φάλνρον είναι πρό 
τής δύσεως του Ήλιου.

Ή διά του τροχιοδρόμου μετάβασις αποτελεί ώραΐον καί 
άναπαυτικόν άνά τους άγρους περίπατον, αί άνα παν δ ημιω— 
οον άνερχόμεναι καί κατερχόμεναι άμαξοστοιχίαι, άπό τής ’Α
καδημίας έκκινοϋσαι καθιστούν τήν εις τό Φάληρον μετάβασιν 
ευκολον καί άκοπον διά τούς εις παν σημεΤον τής πόλεως κα- 
τοικοϋντας.

Ό κ. Βωτυ, ό άκαταπόνητος καί δραστηριώτατος διευθυν
τής τών τροχιοδρόμων διά τής εύθηνής καί τόσον εύκολου με
ταφοράς κατώρθωσε νά δώση τόσην ζωήν εις τήν μοναδικήν 
ταΰτην οασιν τής πρωτευουσης, διά τής τελειοποιησεως δε τών 
λουτρών του Παλαιού Φαλήρου καί τής άδιαφιλονικήτου υπε
ροχής των έπί τών του νέου κατωρθωσε και τον βαθμηδόν και 
κατ’ ολίγον συνοικισμόν τούτου.

Έδώ ή φύσις είναι άγρια, άλλ’ άσυγκρίτως ποιητικη και 
μεγαλοπρεπής. ’Εδώ δέν εχετε προκυμαίαν κανονικώς έστρωμέ- 
ί,ην καί ηλεκτρικόν φώς,άλλά βράχους πολυσχήμους, έφ’ ών το 
κϋαα συντρίβεται καί έκσπα εις διάφορους χείμαρρους ιριδοει- 
δών άφρών. Έδώ διέρχεται τις στιγμάς γοητευτικάς κατά τάς 
σεληνοφεγγεΐς νύκτας, έδώ οί άποφευγοντες τον εψιμυθιωμενον 
βίον τής έπιδείξεως μετά τό δροσεοον λουτρον των και λιτόν 
δεΐπνον έπί τών βράχων τονίζουσιν άσματα χαράς καί ευθυμίας 
καί ευλογούν τό δνομα του συμπαθούς τού παλαιού Φάληρου 
συνοικιστοϋ, του προδευτικοϋ διευθυντού τών τροχιοδρόμων κ· 
Βωτύ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΩΝ

ΙΣΤΟΡΙΑ TOT ΜΙΚΡΟΥ ΔΙΚ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΙΓΑΝΤΟΣ

Ό μικρός Δίκ ήτο εΰθυμότατον καί ευτυχές παιδιον δι- 
ερχόμενον σχεδόν όλην τήν ημέραν άδον ή συρίζον.

'Ημέραν τινά περιεπλανήθη έντός δάσους, όλιγον μακραν 
τής οικίας του. ΙΊολλάκις είχε πλησιάσει μέχρι τής εισόδου, 
άλλά τώ έφαίνετο τόσον σκοτεινόν, ώστε πότε δέν έτολμησε να 
είσελθη.

Ό Δίκ έκείεην τήν ημέραν ήτο εύθυμοτερος παρά το συνη- 
θες· εύρισκε τον ήλιον τόσον λαμπρόν, τήν σκιάν τόσον γλυ- 
κεΐαν, τά άνθη τόσον ωραία, ώστε έτραγωδει και έσυριζε κά- 
μνων νά άντηχή τό δάσος. Διεσκέδασεν έπί τινα καιρόν με
ταξύ τών άνθέων καί τών δένδρων, καί συνεχαιρετο εαυτόν, 
διότι είχεν είσέλθει ε’ς μέρος τόσον εΰχάριστον. Μικρός τις ρυας 
έλίσσετο κελαρίζων καί τά ύδατα έφαίνοντο τοσον καθαρα, 
ώστε ό Δίκ έλκυσθείς ύπό τής διαύγειας των εκυψεν '¿να πιη.

Αίφνης, αισθάνεται, ότι τό συλλαμβάνουν στρέφεται καί 
βλέπει ότι εύρίσκεται ήδη εις χεΐοας ένός γιγαντος όστις ήτο 
Ικατοντάκις μ.εγαλήτερος αύτοϋ. Τόν παρετηρει μετά άγριας 
χαράς, το στόμα ανοικτόν προξενούν τρομ-ερόν θόρυβόν. Ό δυ
στυχής μικρός έσκέπτετο ότι ό γίγας θά τόν κατέπιε διά μ.ιάς.

. Δέν τό έκαμ.εν έν τούτοις άλλά τόν εθεσεν έντός μεγάλου σάκ- 
κου καί τόν έφερε μεθ’ εαυτού· Ματαίως ό δυστυχής αιχμά
λωτος έζήτει νά εύρη διέξοδον. «Δέν θά μού διαφύγης ποσώς», 
Ιλεγεν ό γίγας γελών θορυβωδώς.

Τέλος έφθασαν εις μ.ίαν οικίαν σκοτεινήν μεθ’ ένός τοίχου γύ- 
ρωθεν, άνευ δένδρων καί άνθέων, όπου ό γίγας έξήγαγε τόν 
Δίκ έκ τού σάκκου. Τότε ό δυστυχής έσκέφθη ότι ή τελευταία 
του ώρα εφθασεν· διότι παρατηρών πέριξ αύτοϋ, είδε μεγάλην 
πυράν έ'μπροσθεν τής οποίας έκρέμαντο τέσσαρα θύματα όμοια 
μέ αυτόν άτινα θά έχρησίμευον διά τό δεΐπνον τού γιγαντος.

Καί ένώ ή καρδία του έπαλλε σφοδρώς, έορίφθη άποτόμως 
έντός φυλακής περικρκλουμένης διά σιδηρών ράβδων. Ό Δίκ 
εγεινε τρελλός έξ άπελπισίας, έκτύπα τήν κεφαλήν εις τάς 
ράβδους, έτρεχε καθ’ όλας τάς διευθύνσεις έντός τής φυλακής 
του, έφώναζε τήν μητέρα του, άλλά ματαίως. Ό γίγας τώ 
έδωκε τεμ,άχιον άρτου ξηρού καί ολίγον ύδωρ, έπειτα τόν 
άφήκεν.

Τήν έπομένην ημέραν έπανήλθε, καί ίδών ότι δέν είχεν έγ- 
γύσει ούτε τόν άρτον, ούτε τό ύδωρ, τόν συνίλ,αβεν άπό τήν 
κεφαλήν καί τού έθεσεν εις τόν λαιμόν διά τής βίας, μερικά 
ψυχία, πολύ θυμ,ωμένος, διότι ό Δίκ δέν ήθέλησε νά φάγη.Τόν 
άφηκεν ακόμη τοιουτοτρόπως μίαν ολόκληρον ημέραν κεκλει- 
σαένον εις τό σκότος.

Τέλ,ος έπανήλθε καί ήθέλησε νά τόν βιάση νά τραγωδήση 
καθώς εκαμνεν άλλοτε ότε ήτο έλεύθερος καί ευτυχής.

«Τραγωδει, τραγωδει», τω ελεγε. Ά λλ ’ ήδύνατο ό δυστυ
χής νά τό κάμ,η ένώ ήτο φυλακισμένος;

Τότε ό γίγας εγεινε μανιώδης. «Θά σέ κάμω εγώ νά τρα- 
γωδήσης αμέσως ανέκραξε μετά θυμού· ανοίγει τήν θύραν τών 
τών φυλακών καί αρπάζει τόν δυστυχή ίσχυρώς άπό τού λαι
μού.

Ό Δίκ έρρηξε μεγάλην κραυγήν συνεσπάσθη μεταξύ τών χει- 
οών τού γιγαντος καί έπεσε νεκρός.

Φεϋ ! Ό πτωχός Δίκ ήτο μικρόν τι πτηνόν, καί ό γίγας
σκληρόν παιδίον,

Έ κ του Γαλλικού
Κατένχ ’Αλεξάνδρου

Π Ο ΙΚ ΙΛ Α .
Τά ενώτια τής Άντωανέττας Άδίμαντες του περίφημου περιδέ

ραιου τής βααιλίσσης. Τό τελευταΐον δελτίον τής άγγγλιχής αυλής 
αναγράφει ότι ό οίχος Hunt anq Roskfli προσέφερεν εις τήν βασίλισ
σαν τής ’Αγγλίας Βικτωρίαν ζεύγος ενωτίων, άνηχόντων άλλοτε ε!
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Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ TOT ΧΡΪΣΟΤ

*0 άρχη^ος τής δημοο^ας άσφαλείας Ιννοών τήν λεπταισθηοίαν τής Αξιο
λάτρευτου έχείνης νεάνιδος, άπήντησε δια ύποκλήοεως, και τήν άφήκε μόνην 
είς τό δωμάτιον μετά της μίς Άνδρισύ.

'Η Συδίλη Ιχράτει τό υδωρ, τάς όθόνας, τούς βπόγγους, ή Φράγκα δέ μόνη 
της μέ τάς έλαφοάς μικρά; της χβΐρας Ιξέπλυνεν άπλώς τά αϊματα εξ ών 
ητο χεκαλυμμένη ή Τερέζα, κ χ ΐ ίπ ε ιτα  τήν Ισπόγγιζεν μετά θαυμασίας εττι- 
ΐηδειότητος.

Κατόπιν τήν ένεδυσε καθαρά ένδυματα.
Μόνην τήν κόμην, τήν θαυμασίαν έκείνην χρυσήν κόμην τή ς Τερέζας δέν

ίΗόλμησε να ¿γγίση 
— Πιθανώς θά χρειασθη νά τή : κόψωμεν τά μαλλιά βραδυ’ ερον διά νά 

**ριποιηθο»μεν τήν κεφαλήν τ η ; ,  είπεν ή νεανις πρός τήν φ ίλη ν της* άλλά 
τοΟτο άς γείνη δσον τό δυνατόν άργότερον, καί μόνον δταν το απαιτήσουν οί 
ί*τροί.

Συγχρόνως ή Ναδίνα Ιλεγεν είς τόν κ δέ Κομδρεμών.
— ’Εκείνον τόν γ λύπ τη ν , τόν οποΓον θεωρούν ώς δολοφόνον τ ή ;  Τεοεζας, 

τόν συνέλαδον ;
-— ’ Εφυ-'ε.
— "Ω-ττε θά γλυ ιώ σ η  τήν τιμωρίαν ;
— Κατά τόν π. Ζεοοαί, οχι. ’Ά ν μάλιστα μετέδη είς ’Α γγλίαν ειχομεν 

•υνθήχην, καί θά μας τόν παραδώσουν.
— Τότε δέ θά δικασθή ;
— Βεδαίω;.
*Η Ναδίνα εκαμε σχήμα άνθρώπου παοαφόρου έκ τής θλίψεως.
— *ΑΧλο σχάνδαλον πχλιν αυτό, εΤιεεν καί πάλ ιν  τό δνομά μας είς τά 

ι ^όματα τού κόσμου ! Δεν θά ητο προτιμώτερον, — γνωρίζετε δέ πόσον ύπέ-
δταν ή κόρη μου έγκατέλειψε τήν πατρικήν ο ίκ ία ν,—δέν θα ητο προτι-

μώτερον νά μή συλληφθή αυτό; ό δολοφόνος, διά νά μή μάς θεατρ^ση υπε 
ρασπιζόμενος Ινώπιον τού δικαστηρίου;

— Τί ιδέα ! . . . άνειρώνησεν δ κ. δέ Κομδρεμών. Είναι δυνατόν νά μή 
τιμωρηθη ό διαπράξας τοιοΰτον στυγερόν κακούργημα ;

Η Ναδίνα έκάλυψ ι διά τ ινω ν  δακρύων τήν φλόγα ην άνέδωκαν οί οφθαλ
μοί της.

— Μήπως θά άνασιήση τήν κόρην μου ή καταδίκη τού ένοχου ; . . φ » ν- 
τασθήτε δέ πόσον δδυνηρόν θά ήνα ι διά τόν πατέρα της καί δι’ έμέ νά βλέ- 
πωμεν δ)ον τόν κόσμον μανθάνοντα τά καθέκαστα τών οικογενειακών μας 
συμφορών!

Κατά τήν στιγμήν εκείνην είσήλθεν ή Φράγκα.
— Κύριε δέ Κομδρεμών, έρχεσθε νά μάς βοηθήσετε νά μεταφέρωμεν κάτω 

είς τήν άμαξαν τήν Ιερεζαν ;
— Βεδαίως είπε μετά μεγάλης συγκινήσεως ό Μαυρίκιος. Είμαι άρκετά 

δυνατός διά νά τήν καταδιδάσω μόνος μου.
— *0/ι, είπεν ή Φράγκα. 'Η κλίμαξ είνα ι πολύ στενή καί Ινδέχεται νά 

τήν χτυπήσετε πάντοτε.
Γ0  Μαυρίκιος ελαδε τήν Τερέζαν άπό τάς μασχάλας, ένω ό κ. Ζερδαί έκρά- 

τει τούς πόδας, έδοήθει δέ καί ή Συδίλη δπως ήδύνατο.
— Προσέχετε, προσέχετε! Έπανελάμδανεν ή Φράγκα είς τόν κ. δέ Κομ- 

δρεμών !
Είτα δέ, άπευθυνομένη πρός τόν κ. Ζερδαί, τόν ήρώτησε :
— ΣίΤ; άε, είσθε άξιος νά καταδαίνετε όπηθοπορών ;
— Ναί, να ί, δεσποινίς, μείνατε ήσυχος. Είμαι άρκετά επιτήδειος.
ΓΗ ψυχραιμ ία τής Φράγκας έξέπληττε τούς πάντας.
’Εν τώ μεταξύ, υπήγε καί Ιλαδε τήν θέσιν τής Συδίλης, ήτις τή έφαίνετο 

άνεπιτηδεία διά τό θλιδερόν Ιογον.
Τότε ήρχισε νά βαδίζη μετά τόν Μαυοέκιον, κρατούσα δσον ήδύνατο έν άνα- 

παυτική θέσει τήν κεφαλήν τής Τερεζας.
— Έ δώ χρειάζεται πολλή προσοχή, Ιλεγε, διότι έδώ εχει τήν βαρυτέραν 

π ληγήν.
ΤΗτο καταφανές δτι ή Φράγκα ώ μ ίλε ι περί ττ,ς άδελφής τ η ; ώς περί ζώσης, 

ή πεποίθησίς τ η ; δέ αϋ η ήρχισε νά μεταδίδεται Ινδομυχως καί είς τούς 
λοιποός.

Είχε προτείνει τήν βοήθειάν της καί ή Ναδίνα.
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τήν Μαρίαν Άντωανέτταν. Εκείνο όπερ δίδει εξαιρετικόν ενδιαφέρον 
οια τδ κόσμημα τούτο εινε oTt συνδέεται στενώτατα μέ τήν περίφη-
μον ιστορίαν του περιδέραιου τής βασιλίσσης.

Εινε γνωστόν, oTt μετά κινηθεϊσαν δίκην τώ 1776 έν τή κομη
τεία τοΰ Μδττ ΰπδ του Καραναλίου του Ρουαν, τδ περίφημον περιδέ
ραιου διελόθη και οί άδάμαντες έπωλήθησχν χωριστά. Ή  Μαρία Άντωα- 
νέττα, ή ατυχής βασίλισσα, ήγόρασε δυο έξ αυτών καί κατεσκεύασε 
ζεύγος ενωτίων. Αυτά τα ενώτια άπεκτήθησαν τω 1876 παρά τοΰ οί
κου Hunt auq Roskell καί ήδη παρά τής βασιλίσσης Βικτωρίας.

Ανο άη'χδστα. *0 λόρδος Δούφεριν έξεπόνησε τδν πρόλογον εις τό
μον «ασμάτων, ποιημάτων καί στίχων» τής μητρός του. Ο υιός χα- 
ρακτηρίζων μετά του πολλοΰ πνεύματος τήν ιδέαν μητέρα έπωφε- 
λήθη τής ευκαιρίας νά διηγηθή εύθυμά τινα ανέκδοτα, έκ των όποιων
περιλαμβάνομεν έν άφορών τδν Δισραέλην.

Ή  Λα δη Δούφεριν έξέφρασε τήν επιθυμίαν νά γνωρίση τδν Ίσαακ 
Δισραέλην τδν πατέρα τοΰ Βενιαμίν, τδν συγγραφέα των «παραδόξιον 
τής φιλολογίας», τότε ενδοξότερου πολύ τοΰ υίοΰ του, όστις ήτο ακόμη 
άπλώς δανδής. Μίαν πρωίαν δ νέος Δισραέλη μετέβη έκεϊ οδηγών 
καί τδν πατέρα του Στραφείς 8έ πρδς τήν Λαίδην Δούφεριν είπε μέ 
ύφος πομπώδες : «Κυρία, ιδού ό πατήρ μου. Σας τδν εβερα, άλλ ’ 
άφοΰ προηγουμένως συνεφιλιώθην μετ’ αύτοΰ, (ήμεθα στά μαχαίρια), 
ΰπδ δύο όρους: 'Ο πρώτος ότι θά ελθη νά σας ιδη καί δ δεύτερος ότι 
θά πληρώση τά χρέη μου».

Ενώ ή Σάρρα Βερνάρ παρίστα πρό τινων ήμερών έν τώ θεάτρω 
Γλασκόβου τήν «Κυρίαν μ’ε τάς Καμελίας», άγνωστός τις άνελθών έπί 
τής σκηνής άνέλαβε τήν όπερ τοΰ έραστοΰ αυτής Δουοάλ ύπεράσπισιν. 
*Η καλλιτέχνις κατετρόμαςε καί ίσως θά έλιποθύμει, αν δ ηθοποιός 
οστις έπαιζε τδ μέρος τοΰ Δουβάλ δεν έσπευδε νά οιώξη έκ τής σκη
νής τδν παράφρονα.

 ♦ ----------
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Δα Ε. Κρασακοπούλου Κίϊρον. Χρήματα μετ’ επιστολής σας έλή- 
φθησαν. Μυρίας ευχαριστίας δι’ εύγενή φροντίδα. Γράφεμεν.

Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Η
Ά ν κατά κακήν τύχην τδ μικρόν σας καταπίη βελόνην ή καρφί

τσαν μή δώσητε αύτώ νά πίη ίίδωρ ή άλλην τινά όγοάν σκευασίαν. 
Προσφέρατέ του αμέσως τεμάχιον άρτου μετά βουτύρου, υπάρχει με
γάλη πιθανότης ή βελόνη νά βυθισθή έντδς τής τροφής καί μετ ’ αυ
τής νά έξέλθη χωρίς νά παρακέντηση τδν στόμαχον ή τά έντόσθια.

ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΡΙΧΟΡΟΝ
Γραμ. Αθηνών Π. καιΝ. ΦαΧ. καί Ν. ΦαΧ. Πενραοωο

Δοομολόγιον Ιόχυον άπό το Σάββατον 4 ’Ιουνίου 1894
’ΕξΆθ,είς Φάλ. Έκ Φαλ.-Πειρ. Έκ Πειραιώς Έκ Φαλ.-’ΑΘ.

’Ακαδημία είε Φάληρον
Π.Μ.Π. Μ. Tl. Μ Π. Μ.'

II. Φ. 5.— 5.20 5.40 6 .--
5.20 6 . - 6.20 6.40
6__ 6.40 7.— 7.20
6.40 7.20 7.40 8.—
7.20 8.— 8.20 8.40
8— 8.40 9.— 9.20
8 40 9.20 9.40 10.—
9.20 1 0 .- 10.20 10.40

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

Μ. Μ. M. M. Μ. Μ. M. M.
3.40 3.55 4.10 4.30
4.10 4.25 4.40 5 . -
4.40 4.55 5.10 5.30
5.10 5.25 5.40 6 —
5.40 5.55 6.10 6.30
6.10 6.25 6.40 7.—
6.40 6 55 7.10 7.30
7.10 7.25 7 40 8 —
7.40 7.55 8.10 8.30
8.10 8.25 8.40 9.—
8.40 8.55 9.10 9 30
9.10 9.25 9.40 10.—
9.40 9.55 10.10 10.30

10.10 10.25 10.40 11.—
10.40 10.65 11.10 11.30
11.10 11.25 11.40 1 2 .-
— 1 11.55 12.20 —

Εκ Καλ.εΐς ’Αθ. Έξ Αθ.είςΚαλ. Καλληθ. ’Αθήνα ΆθήναιΚαλλιθ.
Kal. à Athènes Athènes à Cal. Kalith. Athènes AthènesKalith.
Π.Μ. 4.35 Μ Μ.12.35 M.M. 3.15 Εσπέρας 11.35

5.— 3.45 12.05
5.40 4.15 12.35

ΣΗΜ το αναχωρούν τραΤνον τήν 5 τής πρωίας μεταβαίνει μόνον 
εις Π. Φάληρον. Τδ τραΐνον του μεσονκκτίου αναχωρεί πάντοτε έκ Ν. 
Φαλήρου μετά το θέατρον·

Ά λλ* όταν είδε τήν Τερέζαν λευκοτάτην, χαί περιβςβλημένην έσθήτα ήτις 
ώμοίαζε κάπως μέ νεκρικόν σάβανον, θά δπέστη τρομερόν τ ινα  κλονισμόν, 
διότι διά μ ια ; ειχε γ ίν ε ι έκτάκτω ; ωχρά, καί τής έκόπησαν τά  γόνατα.

Έν τούτοις ή μεταφέρουσα τήν Τερέζαν συνοδία κατήρχετο τή ν  κ λ ίμ ακα , 
ή  τις Ιτριζεν υπό τό βάρος των β ημ άτω ν, ένω  συγχρόνως ήκούετο πάντοτε ή 
φωνή τής Φράγκα;, συνιστώσης Ιχάστοτε προσοχήν.

ΓΗ κυρία δέ Ροσεβέλ μέ δρθανοίκτους καί τεταμένους τους οφθαλμούς μέ τάς 
κόρα; αυτών ατενείς, έμενε μόνη και ακίνητος ε!ς τήν θέσιν τη ς έν τή α ι
θούση τής Τεςέζας.

"¿¿μοιάζε πρδς τρελλήν.
— Υποφέρετε κυρία κόμησσα ; τή είπε α ίφνης τ ις  δστις τή ν  έπλησίασε 

χωρίς Ικείνη νά άντιληφθή διόλου τήν παρουσίαν του μέχρι τής στιγμής 
εκείνης.

'Η Ναδίνα έξαφνισθείσα, άνετινάχθη ώς ΰπδ α ιφνίδ ιας προσβολής κεραυνού, 
καί εξέβαλε φωνήν τρόμου.

Ά ναγνωρίσασα επί τέλους τον πρδς αυτήν δμ ιλήσαντα, οστις ήτο ό κ . Ζερ- 
βαι, συνήλθεν αμέσως.

— "Ω ! συγχωρήσατέ με, τώ  είπε. Είναι στιγμα ί καθ’ ας μέ φα ίνετα ι, δτι 
θά τρελλαθώ.

«Να σ υλλο γ ίζο μ α ι ότι άπέθανεν ή κόρη μου. Καί μέ τοιουτον θάνατον . . . 
Καί χωρίς νά τήν έπανίδω είμή νέκραν!

« νΩ ! δέν θά άνθέξω ! . . .
Έδοκίμασε νά  έγερθή.
’Αλλά καί πάλ ιν  δέν είχε δύναμιν νά σταθή όρθή.
Έκύτταζεν άλλβτε μέν τή ν  προτομήν τοΰ Άνδρέου, άλλοτε δέ πρδς τδ δω

μάτιο ν τής Τερέζας.
Τδ στόμα τ η ;  ύπέκειτο ήδη εις έλαφράς νευρικά; φρικιάσεις, άν καί κατέ

βαλε μεγάλον άγώνα διά νά καθησυχάση τδ νευρικόν της σύστημα.
— *Α ! άνεφώνησεν α ίφνης. Δέν είμαι δυνΑ ή  |γώ δπως ή Φράγκα . . . .  

Δεν είμπορώ έγώ . . . όχι, δέν ειμπορώ . . . Καί όμως πρέπει νά ύπάγω  εις 
τήν οικίαν μου I

— Έπέστρεψα πλησίον σας ίσα ίσα διά νά σας είπω  δτι έξεκίνησαν διά τήν 
οικίαν σας, κυρία, τή είπεν δ κ . Ζερβαί, Ιστειλα δέ νά φέρουν δ’ υμάς άλλην 
άμαξαν, ή τ ις  θά άναμένη κάτω.

Τήν έβοήθησε δέ νά έγερθή, καί τήν υπεστήριξε μεχρις ού κατέβησαν δλην 
τή ν  κλίμακα.

*Αν καί είχαν εκκινήσει ή φέρουσα τδ σώμα τής δολοφονηθείσης άμαξα, ή 
συρροή τοΰ πλήθους ητο μεγάλη άκόμη.

"Οταν ειδον τήν Ν αδίναν, ώχράν ώς πτώ μα καί συνοδευομίνην ύπδ τοΰ άο· 
χηγοΰ τής δημοσίας ασφαλείας, πάντες ήσθάνθησαν είδος φρικιάσεως.

— Ή  μητέρα της, ήχούετο λεγόμενον άπό Ικατδν στόματα Ά  ! τήν καυ- 
μένην! ά ! τήν δυστυχισμένην !

Καί δλαι άπεκαλύπτοντο, ενώ πολλα ι γυναίκες εσφόγγιζον τά δάκρυα των.
ΓΗ άμαξα εις τήν οποίαν έτοποθέτησαν τδ σώμα τής Τερέζας ητο πολύ ευ

ρύχωρος.
Μολαταύτα ή τοποθέτησις έγένετο μετά μεγάλης δυσκολίας.
Εις τήν ιδίαν άμαξαν είσήλθυν καί ή Φράγχα καί ή Συβίλη .
Ή πρώτη έχράτει τήν κεφαλήν, ή δέ Συβίλη έστήριζε τοΰ ; πόδας τού θύ

ματος.
'Η άμαξα είχε διαταχθή νά βαδίζη άνευ τ ιναγμ ώ ν.
Έ νω  ή Συβίλη δέν έπαυε χύνουσα δάκρυα, ή Φράγκα απ’ εναντίας Ιδείκνυε 

εχταχτον γαλήνην χαί ψυχρα ιμ ίαν .
'Ο κ. δέ Κομβρεμών άνήλθεν ε ι; τήν άμαξαν ήν είχε στείλει νά φέρουν δ κ. 

Ζερβαί.
'Η κόμησσα ερείδουσα τήν κεφαλήν παρά τήν θυρίδα τής άμάξης διέμενε 

έπί μακρδν άκίνητος καί άλαλος
Τέλος σπασμωδικα δάκρυα έξέφυγον άπό των δφθαλμών τη ς , μετά τ ινας δε 

λυγμούς ήδυνήθη νά δμ ιλήοη .
νΗρχισε πά λ ιν  νά έπαναλαμβάνη τή ν  Ικφρασιν τής θλίψεώ ; της.
*0 άνακριτής δστις ητο βυθισμένος εις τας θλιβερά; σκέψεις του, ούτε τήν 

ήκουεν.
— Μέ είχατε βεβαιώσει, είπεν α ίφνης, δτι ή Τερέζα είχεν άπελθει μετά τον 

συζύγου τη ς εις τήν ’Αμερικήν.
Ή Ναδίνα τδν έκύτταξε πρδς στιγμήν χωρίς ν ’ άπαντήση.

(’Ακολουθεί).
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