
Ε Τ Ο Σ  θ ' . Έ ν  Α Θ Η Ν Α ΙΣ  τη 2 5  Φεβρουάριου 1 8 9 6 Ά ρ ιθ .  4 3 2

*

των ο ρ ί ω ν

ΣΥΝΰΡΟΜΗ ΕΤΗΣΙΑ
ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑ

Μ ιά  τ ό  ’Ε ξ ω τ ε ρ ικ ό ν  Δρ. 5 

Μιά, τ ό  Ε ξ ω τ ε ρ ικ ό ν  φ .χ . 8

ΓΡΑΦΕΪΟΝ ΟΙΕΥΘΥΝΣΕΟΣ 
34 Ό 5ός Φιλελλήνων 34

’Απέναντι Ά γγλ. Έχχλησίας

Γρ α φ εϊο ν  ανοιχτόν χ«9’ 
Ιχοίστην άπόΙΟ — 1 Ϊ  π. μ.

ΕΒΔΟ ΜΑΔΙΑΙΑ
ΣΤΝΤΑΣΣΟΜΕΝΗ ΤΠΟ ΚΙΤΡΙΏΝ

Δ ΙΕ Υ Θ Υ Ν Τ Ρ ΙΑ

^ Κ α λ λ ι ρ ρ ό η  Π α ρ ρ ε ν

Σ ΰ ν δ ρο μ η τα Λ  Α γγράφονται ε ϊ ς  τ ό  Γ ρ α φ ε ϊ ο ν  τ Λ ς

Έ φ η μ ε ρ έ δ ο ς  τ ω ν  Κ υ ρ ο ώ ν

χ α ΐ  π α ρ ά  τ ο Τ ς  Β ι β λ ι ο π ω λ ε ί ο χ ς  Β ί λ μ π ε ρ γ  χ ιχ ΐ  « Ε σ τ ί α ς »

Ιΐάοα πι^ρατήρησις επί τής 
αποστολής του φύλλου γίνε
ται δεχτή μόνον Iντός οκτώ 
ήμερων.
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Διά τά ανυπόγραφα άρθραι 
εύθύνεται ή συντάχτης αυτών?1 
Κυρία Κ Α ΛΛ ΙΡΡΟ Η  Π ΑΡΡΕΝ^

Τά πεμπόμενα ήμιν χειρό-/ 
γραφα ή δημοσιευόμενα ή μή> 
δέν Ιπιστρ^φονται. —  Ά ν υ -( 
πόγραφα χαι μή δηλούντα? 
την διαμονήν τής άποστελ-^ 
λούσης δέν είναι δεχτά. 
Πάσα αγγελία άφορώσα εις X 
τάς Κυρίας γίνεται δεχτή. X

Αί μεταβάλλουσαι διεύθυν- 
σιν όφείλουσι ν’ άποστέλλωσι?; 
γραμματόσημον 50 λεπτώνν 
πρόςέχτύπωσιν νέας ταινίας.?

Δχά. τά Α νυπόγραφ α άρθρα εύ θ ύ ν ετ α χ  ή  ό υ ν τ ά κ τ η ς  α υ τ ώ ν  
κυρία  Κ α α λ ι ρ ρ ο η  Π α ρ ρ ε ν .

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Αί Έ λ )η ν ιδ ες  εις τους ’Ολυμπιακούς αγώνας. —  ’Εσφαλμένη 

γνώμη (υπό δος "Ο λγας Κ ο ύ ζ η .— Τ ά  έντομα έν τή  δημιουργία Β  . 
(υπό χ .) 'Η  υπέρ του Νοσοκομείου τών παίδ.υν φιλανθρωπική αγορα. 

— Η γυμναστική τών κορασίων (υπό κ. Μαρίας Ν ε^ώ  ιατρού.) —  

Δέν θά σέ λησμονήσω (ποίημα υπό δος Μαρίκας Φιλιππίδου). —  Η 

ισχνότης και τά εξ αυτής κακά. (υπό κ ). —  Ποικίλα. ’Α λληλογρα

φία. Συμβουλαί. Συνταγαί. Έ π ιφ υλλίς. Ειδοποιήσεις.

ΑΙ Ε Λ Λ Ι Ι Ν 1 Λ Ε Σ  Ε Ι Σ  Τ Ο Τ Σ  0 Α Π Ι Π Ι Α Κ 0 Τ 2  Α Γ Ω Ν Α Σ
Πρέπει^νά παραστώμεν ευπρόσωποι εις τούς ’Ολυμπιακούς, 

άγώνας. Ιδού ή ιδέα, ήτις άπασχολεΐ ολον το ’Αθηναϊκόν 
κοινόν άπό του άνωτάτου άοχοντος μέχρι του εσχάτου πολί
του. ’Ιδού ιδέα, ήτις ήρχισε νά συγκινη και τον γυναικεΐον 
κόσμον, ώς δε πληροφορούμεθα αί μοδίστριαι και ράπτριαί 
μας δέν προφθάνουν νά δέχωνται παραγγελίας φοοεμάτων 
καί πίλων καί οί έμποροι νά πωλοϋν τοιαϋτα.

’Επί του παρόντος μ.όνον τοιουτοτρόπως έκδηλοϋται η γυ
ναικεία συγκίνησις. Πως νά φανώμεν εύμορφοι, πώς νά έλ- 
κυσωμεν την προσοχήν τών πάσης ποιότητας και εθνικότη
τας ξένων, πώς νά έπιδείξωμεν εις αυτούς, εάν οχ ι πολλάς 
καλλονάς, τουλάχιστον κομψότητα καί χάριν καί ενημερό
τητα εις τον συρμ.όν, δστις, εύτυχώς η μη, αποτελεί καί αυ
τός ενα τών σπουδαιότατων παραγόντων του πολιτισμού.

Ολα αυτά τά έννοοϋμεν καί, ψυχολογοΰσαι επί τής φύ- 
σεω ς, της ιδιοσυγκρασίας, της ανατροφής καί τών παραδό- 
οεων τοϋ φύλου μας, δέν τά μεμφόμεθα. Ά λ λ ά  μη λησμο- 
νώμεν δτι οί ξένοι δέν θά μάς ί'δουν μόνον εις τάς οδούς καί 
ε ’·ς το Στάδιον, εις τάς δημοσίας συγκεντρώσεις καί τά κοινά 
®ε«ματα, άλλά κατ’ ανάγκην θά μάς πλησιάσουν περισσό

τερον, θά σιγχρωτισθοΰν μαζή μας, θά μάς γνωρίσουν καί 
θά μάς μελ,ετησουν.

Τά  πέντε χιλ. δωμάτια, τά δηλωθέντα ήδη εις τά γρα
φεία Κούκ, έδηλώθησαν βεβαίως ύπό οικογενειών, α'ίτινες 
έπωφελούμεναι της περιστάσεως ήθέλησαν νά κερδησωσιν, 
ύπενοικιάζουσαι τά περισσεύοντα δωμάτια τών οικιών των. 
Κ α τ ’άνάγκην λοιπόν τά οικογενειακά αυτά, ούτως είπεϊν, ξε
νοδοχεία θά είναι πολυάριθμα καί πολϋ.αί Άθηναϊκαί οίκογέ- 
νειαι,μη έπαγγελλόμ-εναι τάς ξενοδόχους,θά ξενίσουν τόν μέ- 
γιστον αριθμόν τών ξένων,οί όποιοι θά έπισκεφθοϋν την πόλιν 
μας. Οί ξένοι καί αί ξέναι ούτω θά ζήσουν τόν οικογενειακόν 
μας βίον, θά μετάσχωσι της τρκπέζης μας, θά κοιμηθούν εις 
τάς κλίνας μας, θά έργασθοϋν εις τά γραφεία μας.

Χωρίς νά σκοπώμεν νά ύποτιμησωμεν την οικοκυροσύνην 
καί την καθαριότητα καί τάς άλλας οικογενειακές τοϋ φύ
λου μας άρετάς, τολμώμεν νά έπιστήσωμεν την ποοσοχην 
τών οικοδεσποίνων επί τοϋ άκανθωδεστάτου τούτου ζητή
ματος. Οί ξένοι θά μάς κρίνουν, ό'χι μόνον έκ τής κομψότη
τας καί του πλούτου τών ενδυμασιών μας, άλλά έκ τής εύ- 
μαρείας, ην θά τοΐς παράσχν) ό οίκός μας, έκ τής τακτικής 
υπηρεσίας τοϋ ποοσωπικοϋ. μας, έκ τής καλής μαγειρικής 
καί τής τακτικής τών εστιάσεων ώρας, έκ τής καθαριότητας 
τών ένδιαιτημάτων καί σκευών και άσπρορρούχων καί έπί - 
πλων μας, έκ τής καλαισθησίας μεθ’ ής θά διασκευάσωμεν 
τά δι’ αυτούς ώ ; καί δι’ ημάς προωρισμένα δωμάτια, καί 
έκ τής άβρότητος καί εύγενείας, μεθ’ ής καί ποός αυτούς καί 
πρός τούς οικείους μας θά φερώμεθα.

Καί ολα αύτά έξαρτώνται άποκλειστικώς άπό τάς κυρίας, 
άπό τάς οικοδέσποινας, άπό τάς δεσποινίδας, άπό τόν γυ- 
ναικεΐον έν γένει κόσμον τοϋ οίκου. Ή  ωραία φύσις τής χώ
ρας μας, τό θαυμάσιον κλΐμά μας καί αύτά τά άπλά ή'θη 
καί έθιμά μας σΐιντελοϋν εις τό νάδιαιτώμεθκ μέ υπερβολική
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λιτότητα και εις την τροφήν καί εις τόν έν γένει εσωτερι
κόν βίον μ.ας, καί την οικιακήν ευμάρειαν νά μη θεωρώμεν 
οΰτε έκ των πρώτων, ούτε εκ των απαραίτητων απολαύσεων 

του βίου.
Διά τούτο ούτε η οικοδομική των περισσοτέρων οικιών της 

πο'λεώς μας, ούτε η έπίπλωσις, ούτε ή δίαιτα καί η συντη- 
ρησις τελείται υπό τούς δρους της υγιεινής καί της εύμαρείας, 
είς ην έχουν συνειθίσει δλοι οί πολιτισμένοι λαοί της Δύσεως. 
Τό μονάκοιβον δωμάτιον μιας θυρωροΰ παρισινής εχει πολ- 
λά/.ις πλουσιώτερα καί πολυτελέστερα έπιπλα από πολλών 
οίκοκυραίων καί έκ τών λεγομένων οπως π ρέπ ει ίδικών μας.

Πρέπει λοιπόν νά καταβληθή πασα φροντίς, όπως αί οί- 
κίαι, έν αϊς Οά φιλοξενηθώσιν οί έπισκέπται τών Όλυμπια- 
κών άγωνων, άνταποκρίνωνται έν τν) έπιπλιυσει καί περιποι- 
ήσει πρός την πολυτέλειαν καί την καλαισθησίαν, ην μάς 
αρέσει νά έπιδεικνύωμεν, προκειμένου περί της ένδυμασίας 
μας. Ή  καθαριότης ιδία πρέπει νά είναι άμεμπτος, διότι 
δεν υπάρχει άπαισιώτερον πράγμα καί μάλλον ένδεικτικόν 
της όπισθοδοομητικότητος ενός λαοϋ, δσον η ρυπαρότης καί 
η ακαθαρσία. Γυνή ρυπαρά ιδία είναι τι τόσον τερατώδες, 
τόσον απεχθές, τόσον βάρβαρον, ώστε ούτε οί έξωτερικοί 
στολισμοί, ούτε η ώοαιότης, ούτε οία δήποτε άλλα προτε
ρήματα δύνανται νά μειώσωσι την κακήν έντύπωσιν, ην προ
ξενεί η ρυπαρότης.

Λοιπόν ας λάμπουν αί οίκίαι μας, όχι μόνον κατ’ έπιφά- 
νε’,αν, αλλά καίκατ’ ουσίαν. "Ας έξετάζωμεν καί έπιτηρώμεν 

αυτοπροσώπως πάσαν γωνίαν, παν διαμέρισμα καί άς ύπο- 
βληθώρεν έστω καί είς μικράς θυσίας, δπως παράσχωμεν είς 
έκείνους, οΐτινες θά ένοικιάσωσι τούς οίκους μ,ας ώς καί είς 
εκείνους οΰς θά φιλοξενήσωμεν, αν όχι την ευμάρειαν είς ην 
είναι συνειθισμένοι, αλλά τουλάχιστον διαμονήν υγιεινήν καί 
εύάεστον.

"Ας έπιστήσωσιν έ'τι την προσοχήν των είς εν άλλο ζή- 
τημα αί κυρίαι καί δεσποινίδες της πόλεώς μας. "Ας ασκη
θούν νά ομιλούν την γλώσσάν των είς τούς περιπάτους καί 
τάς πλατείας καί τάς δημοσίας συναθοοίσεις, διότι θά είναι 
φοβερόν καί έπονείδιστον δι’ ημάς, άπογοητευτικόν δέ διά 
τούς έξωθεν μέλλοντας νά έλθουν ομογενείς, έάν αί περί τών 
αθλητών κρίσεις καί άνταλλασσόμεναι ίδέαι διαμείβωνται, 
είς τό ελληνικόν Στάδιον, ώς συνήθως γίνεται, είς την γαλ
λικήν η την ’Αγγλικήν γλώσσαν.

Θά παρουσιάσωμεν τότε πρός τούς ξένους εικόνα λαοϋ 
έκφυλισμενου, λαοϋ άμαθοϋς καί άγνοοϋντος τό κλέος καί 
την τιμήν, ην περιάπτει είς αύτόν ή εύγενης ελληνική κα
ταγωγή του, ης άπτόν καί ψηλαφητότερον δείγμα είναι αύτή 
ή γλώσσα, ην τόσον καταφρονοΰμεν.

Ό  πλοίαρχος Ματθαίος Ράϊαν ητο καθ’ υπερβολήν ώρνι- 
σμένος. Τό κατάστρωμα της ημιολίας «Έ σ τιά ς»  άντήχει έκ 
τών βαρέων βημάτων του, καθώς ούτος άνήρχετο καί κατηο- 
χετο, μεμψιμοιρών -καθ’ εαυτόν· καί οί ναΰται. προειδοποιού
μενοι ύπ’ αύτοΰ τοΰ σημείου περί έπικειμένης καταιγίδας, 
φρονίμως τόν άπέφευγον.

Αίτιον της οργής του ητο τηλεγράφημα, όπερ είχε λάβει 
από τόν κ. Κάρσον, τόν ιδιοκτήτην της «Έ στιά δος» , διατάσ- 

σοντα αύτόν νά έτοιμάσγ) θαλαμίσκον διά την κόρην του, 

η τις επεθύμει νά έπισκεφθγ αδελφήν της, άποκατεστημένην 
έν Βαρβάδη, όπου η ημιολία θά προσήγγιζε πλέουσα έκ τής 
Θαμαϊκης είς την Βρεττανικήν Γουιτάνην. Ό  καπετάν Ράϊαν 
δε δυσανεσχέτει ένεκα δύο τινών· πρώτον διότι ητο φοβερός 
μισογύνης, καί δεύτερον διότι η «Έ στιά ς»  δεν ητο διεσκευα- 
σμένη διά νά δέχηται έπιβάτας.

« Ό  Κάρσον είναι τρελλός ! έγρύλλισεν είς τά ώτα του ούχ- 

πολύ συμπονοΰντος ποώτου ναύκληρου, άνεψιοΰ καί μ.αθητοϋ 
του Άνδρέου Κούνι. Πιστεύω ότι η δεσποσύνη θά θέλγι νά γευ- 
ματίζη έν τώ θαλαυ.ίσκω'μου, όταν δεν θά εύρίσκεται ναυτι- 

ώσα έν τή  κλίνγ ’της, καί έάν πίνω έν γρόγ, θά την καταλαμ- 

βάνν) φρίκη».
«Δεν πιστεύω νά είναι τόσον απαιτητική», διέκοψεν ό Ά ν -  

δοέας.
Ό  καπετάν Ράϊαν ένέβαλε τάς μεγάλας τυλώδεις χεΤράς 

του βαθέως είς τά θυλάκια τοϋ έπενδύτου του καί προσέβλεψε 
τόν νεανίαν.

«Τί. νομίζεις ότι έχεις καί σύ ιδέαν περί γυναικών'», εί- 

πεν όργίλως.
«Πολύ δεν τάς γνωρίζω βέβαια,άπήντησεν ό Άνδρέας,άφοϋ 

από δεκαετής τό πλεΐστον τοϋ χρόνου διήλθον ταξειδεύων· 
αλλά, προσέθεσεν, έρυθριών, γνωρίζω ότι η δίς Κάρσον 

είναι πολύ καλή καί ευχάριστος κόρη, καί νομίζω ότι άνηρ 
ναυτιλώμενος δύναται κάτι νά διδαχθή παρ’ αύτής».

«Νά διδαχθή, έβρυχήθη ό καπετάν Ράϊαν, γελών σαρδωνι- 
κώς. Ό τ ε  ή'μην της ηλικίας σου περίπου, είχον μεγάλην βίαν 
νά διδαχθώ καί έδιδάχθην. Έδιδάχθην ότι αί γυναϊκαις είνε 
πτωχά κενόσπουδα πλάσματα, μη σκεπτόμεναι άλλο η τούς 
στολισμούς καί την έπίδειξιν καί ότι δεν έ'χουν περισσότερον 
νοΰν από όσον δύναται νά έχγι τό βαροϋλκον. Ενόσω είναι 
γαλήνη καί δεν φαίνονται ύφαλοι, είναι παιγνιώδεις, ώς δελ- 
φΐνες. Φαντάζεσαι ότι ή άγκυρα κρατεί αρκετά ίσχυρώς, αλλά 
μέ την πρώτην μικράν έναντιότητα του ανέμου κόπτεται ό 
κάλως καί έκείνη απελαύνεται καί τό φαντασιώδες πλοϊόν 
σου πλήρες μέχρι τών καταρρακτών φορτίου έλπίδων καίέρω- 
τος, κατασυντρίβεται έναντίον των υφάλων».

Ό  Άνδρέας έμειδίασε διά τό άλληγορικόν υφος τοϋ θείου 
του, γνωρίζων την πηγήν της έμπνευσεως του. Πρό πολλών 
έτών ό καπετάν Ράϊαν είχε δώσει την καρδίαν του είς φιλά- 
ρεσκόν τινα, άπατήσασαν αύτόν καί έ'κτοτε έμίσησε τό γυ- 
ναικεΐον φϋλον.

«Δεν φρονώ ότι όλαι αί γυναίκες είναι όμοιαι», είπεν ό 
νεαρός ναυτικός. « Ά λ λ ’ ιδού ό Κάρσον μετά της θυγατρός 
του καί της θαλαμηπόλου της».

«Δύο !» έγόγγυσεν ό πλοίαρχος σπεύδων είς τόν πρόδρο
μον. «Δύο γυναίκες έπί της «Έ στιά δος» ! Είναι άρκεταί διά 
νά την καταποντίσουν» !

Ό  Άνδρέας παρετηρει μετά περιεργείας τούς έπιβάτας. 
Η δίς Κάρσον, ην έγνώριζεν ολίγον, έφερε κυανήν ταξειδιω- 
τικην στολήν καί ναυτικόν πίλον μετά ταινιών, άρμοζουσών 
είς τό χρώμα τών οφθαλμών της. Ξάνθη μέ χαρίεν ανάστημα, 
όμολογουμένως ωραία, είχε τό παρουσιαστικόν φιλάρεσκον,
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άλλα μήπως έκ τοϋ έξωτερικοΰ δύναται τις νά κρίνη περί 

τής ψυχής 5
«Φοβούμαι ότι θά εύρητε την μικράν μου κόρην πολυ ένο- 

χλ ητικην ,  Κούνω» είπεν ό ιδιόκτητης τής «Έστιάδος» , «εί

ναι τόσον πολυπράγμων».
«’Ό χι,  δ'χι μπαμπά,» ύπέλαβεν έκείνη γελώσα. Καί ό 

Άνδρέας έσκέπτετο ότι ούδέποτε είχεν ί'δει μαργαρίτας δυ- 
ναμένους νά παραβληθώσι πρός τούς όδόντας της. «’Ό χι πολύ” 

κράγμων, άλλ’ έπιθυμοϋσα νά μάθω. Αύτό θά είναι τό πρώ
τον μου έπί ιστιοφόρου ταξείδιον, κ. Κούνι, καί θελω δι~ 

δαχθή τό όνομα έκάστου σχοινιού καί έκάστης σανίδας και 
την χρήσιν πάντων τών έργαλείων σας. Δέν είναι αληθές ότι 

θά μέ διδάίητε \
: Ό  Άνδρέας ύπεκλίθη. *

«Τό όνομα όλων τών σχοινιών καί τών σανίδων !» έγόγ- 
γισεν ο γηραιός ναυτικός.Μικρόν άφοΰ ό κ.Κάρσον άνεχωρησεν 
έκ τής ημιολίας καί ή θυγάτηρ του μετά τής ύπερετρίας της 
κατήλθον είς τόν άκυμψως έπιπλωμένον κοιτωνίσκον των : 
«Νά ί'δης όπου πριν διέλθο>μεν τό ήμισυ τοϋ Άτλαντικοΰ θά 
θέλγι έκείνη νά διοική τό πλοιον καί ολοι μας θά λαμβάνω- 
μεν διαταγάς από μίαν γυναίκα». Αύτη ή ίδεα τώ έφάνη 
τόσον αστεία,ώστε ό καπετάν Ράϊαν έπνίγετο έκ. τοϋ γελωτος_

II

Ό  άνεμος ήρξατο πνέων. Τά παμμεγέθη κύματα τοϋ 
Άτλαντικοΰ έσφενδόνιζον τούς άφρισμένους λόφους το)ν έπ'( 
τοΰ λευκοΰ κ.αταστρώματος τοϋ πλοίου, άλλ’ ή δίς Κάρσον 
δεν έδείκνυε <εόβον. Ό  καπετάν Ράϊαν δέ οπότε την έβλεπε 
περιφερομένην έν τώ κηρωτώ της έπενδύτγι καί πιλικίω, μέ 
*ούς γαλανούς οφθαλμούς της λάμποντας καί την χρυσήν της 
κόμην κυματίζουσαν δ’πισθεν, έστρεφε την ρϊνά του πρός 
τάνω καί την έχλεύαζεν.

Τό υφος του όμως καθίστατο σοβαρώτερον, ότε έβλεπε τόν 
Άνδρέαν, άφήνοντα τό έργον του διά νά την περιπο-.ηθή.

«Βλέπω πώς θά τελειώσγι* είπεν ημέραν τινά. «Σύ θά 
άρχίσης νά σκέπτησαι περισσότερον αυτήν την κόρην ή το 

καθήκον σου καί είς τό τέλος θά καταθλίψγι την καρδιαν 
σου καί θά εύχεσαι νά μ.ήν είχες γεννηθή. Αί γυναίκες είναι 
όλαι άσπλαγχνα νήπια, όλαι χωρίς διόλ,ου νοϋν».
- Ά λ λ ’ ό Άνδρέας ούδόλως προσεϊχεν είς τάς νουθεσίας του. 
Διδασκομ.ένη ύπ’ αύτοϋ ή δίς Κάρσον κατέστη είδήμ.ων όλων 
τών ναυτικών πραγμάτων. Καθ’ όν χρόνον,ή «Έ σ τιά ς»  έφθα- 
σεν είς την Θαμαϊκήν, αύτη έγνώριζε πώς νά ευργι τό μήκος 
καί πλάτος, πώς νά ύπολογίσγι την διεύθυσιν τής ήμ.ιολίας, 

ρητοί έγνώοιζε πεοισσότερα έκ τής πρακτικής ναυτιλίας ή 
ναυτικοί τινες.

Μεταξύ τής Θαμαϊκής κ.αί τής νήσου τοΰ Βαρβαδου διερ- 
χμτα.ί τις περί τά χίλια μίλια διά τής Καριβιακής θαλάσ- 
®ν)ς. Πριν όμ.ως ή «Έ σ τιά ς»  άπομ.ακρυνθή εκατόν μ.ίλια άπό
τοϋ λ,ιμ.ένος τοΰ Κίγγστον ό κίτρινος πυρετός έφάνη έπί

Λλοιου. Ό  καπετο ν Ράϊαν τόν άνεγνώρισεν έκ τών συμ.πτω- 
**των, καί έξεμάνη.

«Καί πώς ήδυνάμ.εθα νά περιμένωμεν άλλο παρά κακο- 
τυχιαν άφοΰ έχομεν γυναίκας έπιβάτιδας,» εκραζεν έν τή  λυ- 

1®ωδει άλ.λ’ άνισχύοω όργγΐ του. «Έ άν δέν ύπήρχον αί καθάρ

σεις θά έπέστρεφον είς Ινίγγιστον καί θά τάς άπεβίβαζον καί 
τάς δύο ή έάν υπήρχε πρόχειρος καμμία έρημος νήσος θά τάς
έγκατέλιπον» !

«Δέν είναι δυνατόν νά θεωργς την δα Κάρσον υπεύθυνον », 
παρετηρησεν ό Άνδρέας. «Ναι την θεωρώ», ητο ή πρόλογος 
άπάντησις. «Γυνή εύοίσκεται πάντοτε είς τό βάθος πάσης 
δυστυχίας».

Ί δ έ  την τώρα πώς πηγαίνει νά μεταφέργι τόν κίτρινον 
διάβολ,ον είς όλ,ον τό πλοϊον ! Αί' ! έκοαύγασεν. «Καλλίτερα 

νά άπομακρυνθήτε άπό την πρώραν δεσποινίς». Ό  ΒαίΛίδ 
έχει κίτρινον πυρετόν».

Ή  δις Κάρσον ούδόλως έδειξε φόβον. « Ό  δυστυχής», εί
πε. «Πρέπει νά τόν νοσηλεύσω».

Ό  κ.απετάν Ράϊαν ήνοιξε μεγάλως τούς όφθαλαούς του. 
Ποοφανώς δέν ήδύνατο νά πιστεύσγ) τά ώτά του. « Ά λ λ ’ έχει 
τόν κίτρινον πυρετόν» ■ τγ  παρετηρησεν.

«Τό έννοώ», άπηντησεν ή νεανις ήρέμ.ως. «’Έ χ ω  κιβωτιον 
μέ ιατρικά είς τόν κοιτιονίσκον μου, καί είμ.αι συνειθισμένη 
είς τό νά νοσηλεύω. "Ευ,εινα δύο έτη εις έν νοσοκομ.εΐον. Νά 

ί’δ(ι> τόν δυστυχή άμέσως».
Ό  απλοϊκός ναυ-ικός,ό μισογύνης, την προσέβλεψεν άκόμη 

άτενέστερον, ή ποότερον, άδυνατών νά προφέργι λ.έξιν. «’Ό χι,  
όχι,» είπεν έπί τέλους μέ βραγχνήν φωνήν. «Δέν γνωρίζετε. 
Ό  κίτρινος πυρετός είναι φοβερόν πράγμα. Ό  θεός μόνον 
γνωρίζει ποϋ θά σταθγ. Μην υπάγετε πλησίον του, δεσπο

σύνη» .
«Ποέπε.», άπήντησεν έκείνη. «Είναι καθήκον μου καί δέν 

θά τό άποφύγω». Ό  πλοίαρχος έστράφη πρός τόν άνεψιόν 
του, παριστάμ.ενον άφωνον. «Άνδρέα παιδί μ.ου», τώ  είπε, 
«σύ θά γνωρ'ζη,ς καμ.μίαν γλώσσαν, την οποίαν νά έννοή. 

Όμίλησέ της».
«Εύρισκόμεθα είς φοβερόν κίνδυνον», είπεν ύ Άνδρέας,συγ- 

κεκινημ,ένος.«Ούδείς υπάρχει έπί τοϋ πλοίου,όστις νά μ.ή φο- 
βήται μήπως έκεϊνος θά είναι τό άκόλουθον θϋμκ. Πολλα- 
κις συνέβη νά άποθάνουν όλ,οι έκ τοϋ κίτρινου πυρετοϋ έπι 
τίνος πλοίου, καί νά μ.είνη έκείνο έρμ.αιον τοϋ άνέμου καί 
τών κυμάτων, πλεούσης θανατηφόρου παγίδας, την οποίαν 
πάντα τά άλλα πλνΟϊα άποφεύγουν.'Η μόνη έλπίς μ.ας έγκει
ται είς το νά άπομονοίσωμεν τόν δυστυχή Daubis».

« 'Υποθέτω ότι αύτό σημ.αίνει νά τόν άφήσητε νά άπο- 
θάνη άνευ βοήθειας» άπήντησεν έκείνη μ,ετά ζέσεως. « Ό χ ι .  
’Εγώ καί ό πλοίαρχος θά τόν περιποιώμεθα έναλλάξ». 
Σεις έχετε άλ,λα καθήκοντα. Ή  παρά τόν ασθενή θέσις δέν 
είναι διά τόν άνδρα, όταν ύπάρχγι γυνή. Ίδικόν μου χρέος 
είναι νά νοσηλεύσω τόν Daub¡S, καί θά τό έ^τελ.εσω έκτος 
έάν μέ έμ.π ο δ ίσητε διά τής βίας».

«’Άφες την νά ύπάγγ» ! είπεν ό καπετάν Ράϊαν.

III

Οί'μ.οι ! Ό  είς μ.ετά τόν άλλον οί ναΰται ήσθένησαν. Τ ι -  
νές, ώς ό Οαιι^.% άπέθανον καί παρεδόθησαν μετά φόβου 
καί τρόμ.ου είς την βαθεΐαν θάλασσαν. Ά λ λο ι,  χάρις είς τον 
ηρωισμόν καί τά  ιατρικά τής δος Κάρσον, άνέλαβον βραδέως, 
άλλ’ ήγέρθησαν άπό τά ;  κλίνας των'τόσον άδύνατοι, ώστε 
δέν ήδύναντο νά ύπηοετήσωσιν. Ή  θαλαμηπόλος τής δος

I
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Κάρσον έπεσε θϋμα καί κύτη, καί η πλέουσα όστοθηκη έ
φερε μ.ίαν μ.όνον γυναίκα, ητις μόνη εξ ολων των έπί του 
πλοίου ουδέποτε άπηλπίζετο, ούδέποτε έχανε την ένεργητι- 
κότητά της, περιποιούμενη τούς ασθενείς τον ενα μ,ετά τον 
άλλον, έτοιμάζουσα τό φαγητδν εις το μαγειρείου, έκτελοΰσα 
εργον, τδ όποιον θά έξηντλει τάς δυνάμεις γίγαντος.

Ό τ ε  πλείονες του ημ.ίσεος των ναυτών εύρίσκοντο κατά- 
κειτοι, προσεβληθη και ό πλοίαρχος. Την έπομένην ό Ά ν 

δρέας, οστις μεγαλοψύχως ύπεστηριζε τδν κατά του κίτρινου 
θανάτου πο'λεμον της δος Κάρσον, ηρξατο αισθανόμενος την 
φοβέραν νάρκην, καταλαμ.βάνουσαν αυτόν. Γνωρίζων ότι μ.όνον 
ό Μρούξ, έκ των μη ακόμη προσβληθέντων άνδρων, ητο έμ” 
πείρος ναυτικός τδν έκάλεσε- μ,όλις δ’ έσχε καιρδν νά τδν 
διατάξη νά περιστείλτ) τά ιστία και νά ί'δη την διαταγήν 
του εκτελουμένην καί τδν κατέλαβεν η φρενΐτις.

Μετά επτά ημέρας ό καπετάν Ράϊαν, ωχρά σκιά του 
πρώην εύρωστου άνδρός, έ'φθασεν έρπων επί του καταστρώμα- 
τος. Δύο δυστυχή δ’ντα άναρρωννύοντα προσεπάθουν νά άνα- 
πετάσουν ίστίον τι.

Τούς έπλησίασε.
«Που εύρισκόμεθα *» ηρώτησε μέ έξησθενημένην φωνήν.
«Δεν είξεύρω καπετάνιε», άπηντησεν ό έρωτηθεις «ούτε ό 

Μπίλλ δεν είξεύρει. Ή  δις Κ  ίρσον κρατεί τδ τιυ.όνι καί 
μας διευθύνει άφ’ ότου ησθένησεν ό Τδμ Μπρούξ».

Ό  καπετάν Ράϊαν, στηριζόμενος επί του δρυφράκτου, έ- 
σύρθη πρδς τά εμπρός. Ή  νεαρά κόρη έκράτει δι’ άμ.φοτέρων 
των χειρων τδν τροχδν του πηδαλίου, διότι έπνεε σφοδρός 
βορειανατολικός. Δεν τδν είδεν αμέσως, διότι παρετηρει 
προσεκτικως νοτιανατολικως, οπού μελανόν τι νέφος επί της 
θαλάσσης έτέκμαιοε παρουσίαν γης.

«Ποτέ δεν έπεοίμ.ενα νά ί'δω τοιοϋτον θέαμ,α !» έψιθύρισεν 
ό πλοίαρχος, «Γυνη εις τδ πηδάλιου. Γυνη κυβερνώσα τδ 
πλοΐόν μ.ου, νοσηλεύουσα τούς ασθενείς, θάπτουσα τούς νε
κρούς ! Είναι απίστευτου».

Αύτην την στιγμήν ή πηδαλιούχος τδν έπρόσεξεν. « Ώ  
πλοίαρχε» είπε, «χαίρω πολύ δτι δύνασθε νά ελθητε επί 
του καταστρώμ.ατος. Νομίζετε δτι δύνασθε νά μοί είπατε 
που εύρισκόμεθα ; ’Εκείνη ή νήσος πρέπει νά είναι η ή Ά γ .  
Λουκία η ό Ά γ .  Βικέντιος, αλλά δεν είμ.αι βεβαία».

Ό  καπετάν Ράϊαν παρετηρησεν δσον ηδύνατο ποοσεκτι- 
κώτερον τδ ώς νέφος φαινόμενου σημείου καί την ηρώτησε μέ 
τρέμουσαν ταπεινήν φωνήν :

«Πόσος καιρός είναι οπού κυβερνάτε τδ πλοίου δεσποσύνη·»
« Ά φ 5 δτου ησθένησεν ό Μπρούξ» άπηντησε* «πέντε ή- 

μέραι».
«Πέντε ημ.έρας», ¿ψιθύρισε, «πέντε ημ,έρας». Καί έπα- 

νέστρεψε τδ βλέμμ-α πρδς την γην, ητις είχεν αρχίσει νά γί- 
νηται πλέον ευδιάκριτοι.

«Δεν είναι η Ά γ .  Λουκία, έξηκολούθησεν ούτε ό *Άγ. 
Βικέντιος. Πρέπει νά διέλθωμεν μέσον των».

Ε λ π ίζ ω  νά μ.ην παρηλθον τδν Βαρβάδο, «διέκοψεν εκείνη 
μ ετ’ ανησυχίας, χωρίς νά τδν προσέξω.»

«’Ό χ ι»  άπηντησεν ό πλοίαρχος, πάντοτε μέ την αύτην 
θάμβωσιν, «τίποτε δέν ηστοχησατε». «Έ άν εκείνη η νήσος 
δεν είναι Βαρβάδος, θά εί'πω δτι δέν την γνωρίζω».

Μετά τρείς ώρας η « Έ σ τιά ς»  ηγκυροβόλησεν.Έκ των δέκα 
οκτώ άνδρων, οιτινες άπηρτιζον τδ πλήρωμά της, δέκα μόνον 
έζων καί επί μ,ακρδν η άνάρρωσις τεσσάρων έξ αύτων ¿θεω
ρείτο αμφίβολος.Μεταξύ των άναρρωννυόντων ητο ό Άνδρέας 
Κούνι.

Μετά πάροδον εβδομάδων τινών νέοι ναϋτα.ι ¿μισθώθησαν 
καί η ημιολία άνέλαβε τδν πλοΰν της. Έπιστρέφουσα δι- 
ηλθεν καί πάλιν έκ Βαρβάδου, ϊνα παραλάβγ την μ,ίσ Κάρ- 

σον καθώς είχε συμφωνηθή. Ή  ηρωικη κόοη είχεν άσθενησει 
βαρεως, άποτέλεσμα της φοβέρας έντάσεως ην ύπέστη, άλλ’ 
είχεν ηδη άναλάβει.

«Άνδρέα παιδί μ.ου», είπεν ό καπετάν Ράϊαν, την ημάραν 
καθ’ ·ην αύτη έπεβιβάσθη έπί του πλοίου. «’Εγώ γηράσκω, 
μ.ολαταΰτα ¿άν εύρισκον μίαν γυναίκα του εί'δους της δος 
Κάοσον, άλλά πλέον της ηλικίας μ.ου, θά ¿δοκίμ.αζα πάλιν 
την τύχην μ,ου. Ά λ λ ’ είναι άνωφελες νά ζητησω. Οί άγγε
λοι δέν καταβαίνουν συχνά νά κατοικήσουν έπί της γης. Σύ 
δμ.ως έχεις την εύκαιρίαν νά άποκτησγς τοιοϋτον. Πώς σοΰ 
φαίνεται 5»

Ό  Άνδρέας ευρε καλήν την ιδέαν. Τουλάχιστον οτε ή 
«Έ στιά ς»  έφθασεν εις Λιβερπούλην η δις Κάρσον είχεν ύπο- 
σχεθή νά καταστγ σύζυγός του.

Μελίτιτ) 25 Ίανουοφίοιι 1896. (Έ κ  τοΰ Άγγλιχοϋ;
Ό λ γ «  Κ ο ΰ ζ η .

Τ Α  ΕΝΤΟΜΑ ΕΝ ΤΗ , ΔΗΜ ΙΟΤΡΓΙΑ,
Οι αόρατοι κτίιίται τ η ς  ιΐώαίρας

'Υπάρχουν κόσμοι άλλοι έν τώ  κόσμω τούτω καί υπέρ αύ- 
τδν καί ύπ’ αύτόν, περί των όποιων ούτε ιδέαν έχομ.εν. Μό
λις ένίοτε άντιλαμ,βανόμ,εθα άσθενώς τοϋ βόμ.βου καί των 
ψιθυρισμών των κόσμων τούτων καί σπανίως καταδεχόμ.εθα 
νά προσέξωμεν εις αυτούς. J è r  εi ra i  τ ίποτε  λέγομ.εν, άλλά 
τδ τ ίποτε  τοϋτο είναι τδ άπειρον.

Τδ άπειρον της άοράτου ζωής, της ησύχου καί σιωπηλής 
ζωής, του κ.όσμ,ου τής νυκτός, των έγκάτων τής γής. των 
σκοτεινών καί Οορυβιοδών ωκεανών, τών άοράτων έν τώ άέρι
ον άναπνεομεν, η τών άναλελυμένων έν τώ οργανισμ.ώ μ.ας

\ y  ' ■>■και (,ωντων εν ημιν και οι ηυ.ων.
Κόσμ,οι άπείρως κραταιοί, τούς οποίους καταφρονοδμ.εν έν 

ταίς λεπτομερείαις το)ν καί οιτινες μ.ας πτοοϋν καί κατα
πλήττουν εις τάς άπροσδοκητους μ.εγάλας άποκαλύψεις των.

Ό  ταξειδεύων έπί παραδείγμ.ατι, οστις βλέπει την νύκτα 
τδν ωκεανόν άπαστ ράπτοντα καί κ α τ α υγ α ζ ό μ. ε ν ο ν, ώσεί όρ- 
χούμ.ενον εις φωτεινούς χειμ.άρρους, τέρπεται βεβαίο)ς έκ του 
όράμ,ατος τούτου .Ά λλ’ η ώρα παρέρχεται, τδ ταξείδιον έξα- 
κολουθεί και αι έπί του ώκεανοΰ ©ωτειναί άλύσεις έκτείνον- 
ται πάντοτε πρδς τά έμπρδς καί πρδς τά όπίσω, συμπλέκον- 
ται, συνδέονται, διασπώνται Ϊνα καί πάλιν συνενωθώσι, πα- 
ρακολουθοϋσαι τάς κυμ.ατιζούσας τοϋ ύδατος κινήσεις. Α π ο 
τελούν ηδη τερατώδη καί άπεράντων διαστάσεων οφιν, οστις 
εξελίσσεται πάντοτε, άνευ διακοπής πέραν, μακράν εις τριά
κοντα, εις τεσσαράκοντα ϋ.ευγών έκτασιν. Καί ολη αύτη η 
άποτυφλωτικη λαμ.ποότης, οί ώς έξ άδαυ.άντων καί πολυτί- 
μ,ων λίθων κυματισμοί τί άλλο είναι η οργιώδης χορός μι-
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κοών, άδιοράτων ζωυφίων, τόσων πολλών, τόσων απειραρίθ
μων, ώστε ό νοϋς καί η φαντασία νά καταπλησσηται πρδ τ^ς 
πληθύος αυτών \ 'Υπάρχει έν τώ άπείοω τοϋ φυτοκόσμου έ -  
κείνου μ.εγάλη καί πανίσχυρος της φύσευ)ς δύναμ.ις, πτοών 
καί έπιβάλλων πλοΰτος γονιμότητος, ούδαμώς δυνάμ,ενος να 
συγκριθγ πρδς τδν τνίς ύπερτέρας, της ίδικης μας ζων;ς, έν τί 
ή φύσις τά πάντα έχει διατάξει μ.έ οίκονομ.ίαν καί φειδώ.

Δεν δύναταί τις νά ομ.ιληστ] περί τών έντόμ.ων καί τών 
μαλακίων, χωρίς νά άναφέργ τά μ.ικοοζωύφια αύτά, τά οποία 
φαίνονται άποτεϋ,οϋντα τδν άρχικδν τύπον καί την ουσίαν τοϋ 
όργανισμ.οΰ έκ.είνων. Μέ ισχυρόν μικροσκόπιον διακρίνει τις τα 
άπείρο)ς μικρά έντομα ταΰτα, τών οποίων ό όργανισμ.ός και 
αί κινήσεις τόσον όμ.οιάζουν ποδς τδν τών έντόμ.ο>ν.

Τ£ είναι τά άπείρως μικρά ταΰτα καί έλάχιστα τών έλα- 
χίστων ; Τίποτε όλιγώτεοον η κτίσται της σφαίρας, έπί της 
οποίας ζώμεν. ’Εκ τών σιομ,άτων των παρεσκεύασαν τδ ύπδ 
τούς πόδας μ.ας έδαφος.Άδιάφορον αν τά μ.ικροσκοπικά κογ- 
χύλιά των άναγνωρίζωνται έτι η άποσυντιθέμ-ενα μετεβληθη- 
σαν εις κιμ.ο>λίαν γην, άποτελοϋν όμως πάντοτε την στερεάν 
βάσιν τ·ης γνίς, έπί τ^ς όποιας ζώμεν καί άποθνησκομεν.

Ούτω τά έλάχιστα αύτά έδημ,ιούργησαν τά μέγιστα τών 
πραγμ.άτων. Τδ άδιόρατον ριζοπόδιον, τδ άπείρως έλάχιστον 
ρ.ικροζωύφιον αύτδ ίδρυσε μνημ.είον πολύ ύψηλότερον τών πυ- 
ραμί δων, τδ υ.έγιστον μέρος της σειράς τών Άπεννίνων. 
Άλλά δέν ηρκέσθη εις τοϋτο. Τά  γιγάντεια ορη τ·ςς Χιϋ.ης, 
αί θαυμ,άσιαι Καρδιάιέραι, αΐτινες άτενίζουν έκ τοΰ ύψους 
των τδν κόσμον ολον παρά τούς πρόποδάς των είναι τδ έπι- 
τάφιον μνημεΐον τοΰ άδιοράτου διά την μικρότητα ό'ντος τού
του, τδ όποιον έκεΐ έθαψε τά λε'ίψανα τοΰ έκλείψαντος εί
δους του.

Είναι κόσμος ούτος ό’ντων έξαφανισθέντων, κόσμ.ος άπο- 
κρυβείς ύπδ τδν σύγχρονον κόσμον, τδν πολύ ύπέρ ·ερόν του, 
κόσμος ταφείς εις τά βάθη τ·ςς ζωης, η εις τδ σκότος τοϋ 
διαρρεύσαντος χρόνου. Τί πράγμ.ατα θά είχε νά μ.ας εΐπη, 
εκν ό Θεός τώ έδιδε την δύναμ,ιν νά όυ.ιλη, έ έν τώ> έπέτρεπε 
νά μάς ένθυμ.ίσγι πάν ό,τι έπραξε καί πράττει δι’ ημ.άς ! Τά 
πρωτογενή φυτά, τά πρωτογενή ζώα, τά όποια έκ τ'^ς ζο>ϊ- 
κνς κόνεως των έδημ,ιούργησαν τδν γόνιμον φλοιόν τη :  γη:, 
το ο)ραΐον τοϋτο θεατρον της ζο)·?;ς, όποιας δικαίας άξιώσει: 
ηδυναντο νά έχ.ωσι παρ’ ημών ! «Έ νω  έκοιμ.άσθε έτι τδν 
ύπνον τάς άνυπαρξίας, θά μάςίέλεγον αί πτέοιδε; τίόν άγοών,
ημ.είς μόναι άλλοιοϋσαι, άπολυυ.αίνουσαι καί έξαννίζουσαι 

Ε  * *
πον ά-ρα, τδν μ.η άναπνευστδν τότε, κατεστησαμεν εις διά
στημα χιλιάδων έτών την γην,έφ’ ης σήμερον φύεται ό σίτος 
καί άνθεί η ροδη κατοικησιμον καί πάοοχον ζιοης. Ύπηοξα- 

,μεν ό ύπόγειος θησαυρός τώιν μ,εγάλων άνθρακο>ρυχείων, δι’ 
ων θερμ.αίνετε σημ.εοον τάς εστίας σας, δι’ ών κινεΐ-ε τάς 
κτμ.ομ.ηχανάς, δι’ ών δεσπόζετε τοϋ κόσμ,ου.

Ημ.είς, θά έλεγον, τά άδιόρατα τά άγνωστα, πρωτογενή, 
Ρανωνυμα μικρόζωα, τά όποϊα ό άνθρωπος περιφρονεί η 
|)«γνοεΐ, ημείς εί'μεθα αί τροφοί σου, είμεθα οί ποώτοι καλ- 
γλιεργηταί τών γαιών σου, οί πρ?)τοι ίδρυταί της κατοικίας 

σου. Δέν είναι βεβαίως ούτε οί ρινοκέρωτες,ούτε οί προκατα
κλυσμιαίοι μ.α.στόδοντες, οί οποίοι έκαμαν τδ έδαφος,έφ’ ού 
Τΐατεΐς διά τών ποδο)ν4σου.Είναι ιδικόν^μας τδ έδαφος αύτό,

η μάλλον είμ.εθα αύτδ ημείς. Τάς πόλεις σου, τά καπιτώλια 
καί τάς άκροπόλεις σου έκτίσαμεν διά το)ν μικροσκοπικών 
πτωμάτων μας.Καί η ζωη αύτη της άκμης καί τοΰ σφρίγους, 
ή ζωη ην ένισχύει καί τονώνει ό οίνος καί τδ οινόπνευμα, 
τδ διοχετεϋον την χαράν εις την γ·ην δ7ην πόθεν σάς ερχε- 
ται} Ά π ό  πεδιάδας αγόνους, άς η ϋευκη καί νέκρα κόνις τΐίς 
σβεσθείσης ύπάρξεώς υ.ας γονιμ,οποιεΐ, καί ητις έν αυτά) 
ανευρίσκει καί αντλεί τούς θησαυρούς τ·ης ζων;ς και τΐίς κε- 
κρυυ.μ.ένης θερμ.ότητος τίον προϋπαοξάντων σωμ,ατων μας.

Αί διεκδικήσεις θά ησαν πολλαί καί η άνταπόδοσις αδύ
νατος. Αί μ.υοιάδες αύται τώ)ν νεκρών,αί διαθρεψασαι δια τ ώ ν 
άσβεστο_ιτανο)δώ>ν μ.ορίων των ο,τιάποτελεΐ σημ,ερον την τρο
φήν μ.ας μετεβιβάσθησαν άδιοράτως έν τώ οργανισμ.ώ μ.ας, 

έν αυτί) τΐ) ζωΐ) μας.

ΠΕΡΙ ΕΚΓΤΜΝΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΚΟΡΑΣΪΩΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΣΧΟΛΕΙΟΙΣ
Έ νω  οί παιδαγωγοί ηρχισαν νά διεοωτώνται,έάν ^έν 

ύπερβολικη ή θέσις, ην έν τοΐς σχολείοις τών άροένων έδωκαν 
εις την γυμ.ναστικην, τουναντίον εις τά σχολεία τών θηλέων 
η έκγύμ.νασις τών σωμ.άτων είναι ολως ανεπαρκής. Έ ν  τού- 
τοις τδ φάομ.ακον είναι τόσον άπλοϋν. Δέν θά ητο άτοπον 
νά είσαχθίοσιν έν τοΐς προγράμμ,ασι τά παίγνια καί αί σκό
πιμοι ασκήσεις.Καί ύπάοχουσι τόσα κατάλληλα διά κοράσια, 
ώς η ξιφασκία, η κολυμβητικη καί ό κυκλισμ.ός. Αί άσκησεις 
αύται αναπτύσσονται ολους τούς μΰς τοΰ σώματος, δεν 
άπαιτοϋν τάς σπασμ.ωδικάς έκείνας στροφάς, τάς οποίας κα- 
ταβάλλουσιν εις τδ κοίκετ, τδ football καί αύτδ τδ Tenis, 
παίγνια κ-άπως βίαια καί άχαρα. Τά  άποτελέσμ,ατα τά 
όποία φέρει η κανόνια.δ χρ-ησις τίυν πρωτων, είναι γνωστά 
ύπδ πάντων δσοι γνωρίζουν την άκλόνητον ύγείαν τών Ά γ -  
γλίδων κορασίδων, αί όποΐαι άποτελοϋν τδν θαυμάσιον της 
γυναικδς τύπον, ον πάντες οί εύθυφρονοϋντες παρεδεχ^θησαν 
ό)ς τέϋειον. Εις πάν μ,έναρον, εις πάσαν οικίαν, εις πάντα 
περίπατον τοΰ Λονδίνου, ύπάρχει τρανόν δείγμα ύγιοϋς καί 
καλλιμόρφου κόρης, άνεπτυγμ-ένη:, ήκιστα αισθηματικής* 
κόρης μ.η φρονούσης οτι έγεννηθη, ϊνα σπουδάζη μ.όνον τάς 
έαυτης όρμ.άς, άλλ’ ητις εύρίσκει έν τη φυσική δράσει άν- 
τίδοτον ισχυρόν τίόν άσθενικίόν φαντασιοπληξιών, αϊτινες 
τοσοΰτον έπηρεάζουν σήμερον τδ πνεϋμα άλλων μ.αύθακών 

•καί νωχελών ομοφύλων της.
Έ άν τά άνώτεοα έκπαιδευτικά ιδρύματα κατώοθουν νά 

μορφώνωσι πλείονας τοιαύτας κόρας η οσας έμ.όρφωσαν μ.έχρι 
τοΰδε, θά ηλάττουν αίσθητίός τδν άριθμδν τών νευροπαθών 
γυναικίον, οπερ δέν ί'σχυσε νά κατορθώσγ η ιατρική έπιστημη.

’Ά λ λη  τις διάταξις, ητις θά ητο εύκτέον νά εισηγετο 
εις τά παρθεναγωγεία, είναι ή άπαγόρευσις τοϋ στενοΰ στη
θόδεσμου, ούτινος αί δυσάρεστοι συνέπειαι έπί τοσοΰτον κα- 
τεδείχθησαν, ώστε ούδεμιάς τοΰ λοιποΰ άντιρρησεως τυγ- 
χάνουσιν.

Ώ ς  πόρισμ,α τών οσων έξετέθησαν έξάγομ.εν οτι άποκλει- 
στικδν καί άναγκαιότατον καθήκον έπιβάλλεται εις πάσαν 
διευθύντριαν Σχολείου, εις τούς γονείς καί εις τούς ιατρούς, 
νά διακόπτωσι πάσαν σπουδήν, άμα ώς παρατηρησωσιν έν 
τΐί ύγείcae τών κορασίων προφανείς διαταράξεις, οίον χλώ -
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ρωσιν, αδυναμίαν, ίσχνότητα αίφνίδίαν καί ανορεξίαν, δια
ταράξεις, αί όποΐαι συνήθως οχι [Λο'νον δεν παρατηρούνται, 
άλΤ,ά καί ούσιωδως παραριελοΟνται. Πολλαί [¿άλιστα των 
διευ°υντριων ΘεωροΟσι την υ.ηνιαίαν φυσικήν λειτουργίαν ως 
ίλως δευτερευούσης φύσεους ζήτηχ,α, ουδόλως φροντίζουσαι 

περί αυτής.
'II είς ασθενικόν κοράσιον έπιβαλλου,ένη ακατάλληλος 

καί ύπερβάλλουσα εργασία, δυνατόν νά συνεπιφερη άρ.έσους 
κινδύνους, ούσιωδώς προσβάλλοντας το ¡κέλλον του ώς γυναι- 
κός.

Μ α ρ ί α  Ν ε β ώ  ιατρός

Η Γ Π Ε Ρ  ΤΟΓ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ!’ ΤΩΝ D A M N
Φ Ι Λ Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Σ  Α Γ Ο Ρ Α

Σήμερον ανοίγει τάς πύλας της είς τό κοινόν η ύπέρ ίδρύ- 

σεως Νοσοκομείου των Παίδων φιλανθρωπική αγορά έν τη 
αιθούση του «Παρνασσού»

Ό  παν-αχου Ελληνισμός μετά. χαρας υιοθέτησε την στορ
γικήν ιδέαν τής ήγεμονίδος Σοφίας, ής ή μ.ητρική καρδία 

τόσον συνεπόνη-ε τά πτιογά μικρά, τά ύ :ό νόσων μαστιζό

μενα. Προθυμως άπεστάλησαν πρός τάς ύπ’ αυτής διορισθεί- 
σας διά τήν έν λόγω αγοράν κυρίας ώραΐα καί πλούσια άν- 
τικείμενα πρός πώλησιν, ώς καί γενναιότατα χρηματικά 
ποσά.

Ή  αγορά άοιπόν θά είναι πλουσιωτάτη, αί τιμαί δέ ώ- 
ρίσθησαν τόσον εύθηναί, ώστε θά είναι άληθής ευκαιρία, ΐνα 
απόκτηση τις χρήσιμα ή καί πολυτελή εί'δη είς πολύ κα- 
τωτέραν της πραγμ.α*ικής των αξίας τιμ.ήν.

Είς τήν σημ.ερινήν αγοράν θά λάβγ μ,έοος καί ή ενταύθα 
παρεπιδημούσα πλουσιωτάτη Άμεοικανίς μις Καρολίνα Ουί- 
καρ εκ Σικάγου, ήτις, άσχοληθεϊσα ώς έρασιτέχνις είς τήν 
χειρομαντείαν, θά λεγν) τήν τύχην είς τούς επιθυμοΰν- 
τας καί τάς έπιθυμούσας νά υποβάλουν τήν χειρά των είς 
τήν χειρομαντικήν επιστήμην της. Ή  κ. Κουντουριώτου θά 
χρησίμευαν) ως διεομ.ηνεύς της νεαρας έρασιτέχνιδος, ήτις 
προλεγει το μέλλον αντί πεντε δρ. διατιθέμενων υπέρ του 
No σοκομείου των Παίδων.

’Ή δη ήρξατο τό περίεργον ερασιτεχνικόν επάγγελμά της 
εν τή  Βιβλιοθήκη) των Κυρίων ύπέρ του αύτοϋ πάντοτε σκο
πού, πολλαί δέ κυρίαι καί κύριοι ύπεβλήθησαν μέχρι τουδε 
είς άνεξερεύνησιν του μέλλοντος, τή  βοήθεια τής κοαψής καί 
συμπαθούς μις Ούίκαρ.

Οί γενικοί χαρακτηρισμοί, οΰς συνήγαγε περί των νεωτέ- 
ρων Ελλήνων καί Έλληνίδων έκ τής μελέτης των χειρών, 
ας έξήτασε μέχρι τουδε,είναι αρκετά σύμ.φωνοι μέ τήν πραγ- 
μ.ατικότητα. Αί Έλ^ηνίδες, λέγει, είναι πολύ ευφάνταστοι 
μετρίως αίσθημ.ατικαί, αναποφάσιστοι καί έν γένει άρέσκον- 
ται είς τήν έξάρτησιν, άδιάφορον παρά τίνος έξαρτωνται. Φο 
βουνται τήν ευθύνην καί οτκν ακόμη πρόκειται περί του ί
διου έαυτου των, περί τής έξασφαλίσεως του μέλλοντος, τό 
οποίον έμ.πιστεύονται καί έξαρτοΟν παρά οίουδήποτε πλήν 
παρά εαυτών. Οί ανδρες είναι έπίσης ευφάνταστοι, έπιχει- 
ρηματιαι, ή καθ’ υπερβολήν καί έκ συστήματος έρωτότροποι.

Πολύς λοιπόν κόσμ.ος πρεπει νά συρρεύσν) είς τήν σημερι

νήν αγοράν καί διά νά άκούσν) τάς προφητείας τής μις Ούΐ- 
καρ καί διά νά υποστήριξή τό φιλάνθ.ωπον έ'ργον τάς ήγε

μονίδος Σοφίας καί των εύγενών κυρίων τής πόλεως μας, αΐ- 
τινες, πρωταγωνιστούσης τής δραστηριωτάτης και είς παν 

καλόν καί εύγενές προθύμου κ. * ανής Πρετεντέρη, τόσους κα
ταβάλλουν κόπους ύπέρ τής έπιτυχίας τής άγορκς καί τόσην 
έν γένει έγγυώνται εύδοκίμησιν του έ'ργου.

ΤΟΤΕ ΘΑ ΣΕ ΛΗΣΜΟΝΗΣΩ!
.Α ν  τό γαΛ ανό βεΛ ονδο τ ’ ουρανοί) ίδής rá, φ άση  

Τ ά  στοΛ ίδιά τον τά  τό σ α , a r  ή φύσις ποια  ζ εχ ά σ η ,
Μ ε ΛονΛονδια μυρω μ ένα τη γη οΛη νά στοΛ ίση,
Τ ότε , τότε κ ή κ α ρ δ ιά  μου  ίσως θά σ ε  Λησμονήση■

M r δροσούΛα π ο ιά  δεν  πέφτη 'ς τι ΰ β ουνοΰ  τά  χ ο ρ τ α ρ ά κ ια ,  
"Αν τή δνσι δεν  στοΛ ίζονν χ ρ υσω μ ένα  συννεφ άκια ,
"Mr ι) ροδαΛή'αύγούΛ α, τη γη π ο ιά  δ εν  χ α ιρ ε τ ίσ η ,
Τ ότε, τότε  κ ή κ α ρ δ ιά  μου  ισω ς θά σ έ  Λησμονήση .

"Αν Ιδης τό καλ οκ α ίρ ι 'ς τά  Λ ιβάδια ά σ π ρ α  χ ιό ν ια ,
"Αν την ά ν ο ιζ ι δεν  έΛθουν τά  σ π α θ ά τ α  χ εΛ ιδόν ια ,
"Ar ’ς τ ά  ισκ ιω μ ένα  δ έν δ ρα  τό αηδόνι δεν  ΛαΛήση,
Τ ότε , τ ότε  κι ή κ α ρ δ ιά  μον ίσως θά σ έ  Λησμονήση.

"Αν ό Μ άιος  μ α ς  εΛθη χ ω ρ ίς  γ ια σ εμ ιά  δ ρ ο σ ά τ α ,
Χ ω ρίς κρ ίνα  χ ιο ν ισ μ έν α  καί τ ρ ια ν τά φ υ λ λ α  μ ο σ χ ά τ α ,
"Αν τ' ώχρόΛευχο φ εγγάρι, τη γη πΛέον δ εν  φωτίση,
Τ ότε, τότε κ 'ή  καρδιά'}μου^ ΐσω ς θά σέ Λησμονήση.

"Αν ιδής μ έσ' 'ς τό χ ε ιμ ώ ν α  π εταΛ ονδες ν ά  π ετοϋνε, 
Τ άφ τερ ιά  των χ ρυσή  Λ άμάι -/.αί δ ια μ ά ν τ ια  νά  σκορπούνε  
Ε ίς  τ ά  κρύσταΛΛχ επ άνω , τότε  θά σέ Λησμονήσω,
Κ ι ά π ό  τήν κ α ρ δ ιά  μον μ έ σ α , τήν εικόνα  σου θά σβΰσω.

Μ α ρ ί ν α  Κ .  Φ ι λ ι π π ί δ ο υ .

ΑΙ Ι Σ Χ Ν Ο Τ Η Τ Ο Σ
II ίσχνότης αποτελεί ευτυχίαν υπό έ’ποψιν κομψότητος, 

καλαισθησίας, ευκινησίας καί χάριτος, καί δικαίως αί γυναί
κες αποτροπιάζονται τήν πολυσαρκίαν. Ευκόλως προσθέτει 
τις μικρόν συμπλήρωμα είς τήν ανεπάρκειαν κενών τινων, 
ένώ είναι αδύνατον ν’ άφαιρεθή μέρος, έ'στω καί δι’ ίσχυρας 
πιεσεως, έκ σαρκών λίαν ευτραφών. Καί δμως ή άπότοωος 
ίσχνότης αποτελεί αληθή δυστυχίαν, ουχί διότι καλύπτει 
διά ρυτίδων τό τέως τεταμένον δέρμα, αλλά διότι έκδηλοΐ 
οργανικήν κατάπτωσιν, ύπολανθάνουσαν είσέτι,άλλ’ ήτις δεν 
βραδύνει νά έκδηλωθή διά τών σοβαρωτέρων αταξιών έν τώ 
όργανισμώ.

Κατά τήν ίσχνότητα, τό ύποδορίως κατά τό άνώτατον 
στρώμα ένυπάρχον λίπος δέν έξαφανίζεται, άλλ’ άναλύετα1 
έφ’ όλων ημών τών ιστών, καί οΰτω ή ίσοροοπία αυτών 
βαθέως διαταοάσσεται.

Αί αίτίαι τής ίσχνότητος είναι πολυάριθμοι καί ποικίλαι,
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άποδιδόμεναι ή είς έλαττωμ.ατικήν θρέψιν, ή ασθενικήν κα- 

τάστασιν.
Ή  ανεπάρκεια τών τροφών δίδει κυρίως αφορμήν είς τήν 

ίσχνότητα. "Ανθρωπος δέ άποκλειστικώς φυτοφάγος, έγκολ- 
πούμ.ενος τήν διά κρεάτων δίαιταν, αδυνατεί σπουδαίως, 
διότι τό κρέας είναι λίαν έπιρρωτικόν, αλλά παράγει έλά- 

. χιστον λίπος.
Καί έάν ακόμη αί τροφαί είναι έπαρκείς καί καταλλή

λως έκλελεγμ,έναι, ή ίσχνότης έπέρχεται καί τότε, έάν αι 
θρεπτικαί ούσίαι κακώς χυλοποιηθώσιν είς τόν πεπτικόν σω
λήνα, ’έν τοιαύτν) περιπτώσει αί έπίπονοι καί άνωμ,αλο1 
πέμ.ψεις συνοδεύονται δι’ έμ.ετων καί πόνων, συνεπεία τών 
οποίων ή δ’ρεξις καθίσταται ιδιότροπος καί # άστατος. Έ ν  
συνόλω πάντες οί διάφοροι τύποι τής γαστρικής ή έντερικής 
δυσπεψίας γίνονται αφετηρία αισθητής ίσχνότητος.

Αί άϋπνίαι, ή παρατεταμ.ένη του νευρικού συστήματος 
έξαψις, ή μακρά νοερά ένασχόλησις, αί θλίψεις, τά καταπι
εστικά πάθη, οίον ό φόβος, ό φθόνος καθίστανται επίσης 
ισχυροί ίσχνότητος παράγοντες.

‘Υπάρχουσιν ούχ ήττον ισχνοί άνθρωποι, μ.ή υποκείμενοι 
είς ούδεμίαν τών ανωτέρω περιπτώσεων. Πεπροικισμένοι δι’ 
έξαιρέτου ζωτικότητας, κατέχουσι διαρκώς ύπεοβάλλουσαν 
έσωτερικήν θερμοκρασίαν, ό σφυγμός αυτών είναι ζωηρός, αί 
χείρες θερμ,αί, οί οφθαλμοί λάμποντες, έ’χοντες έν συνολω 
τόν καλούμενον πυρετίσκον, δηλαδή ήλαττωμένον πυρετόν. 
Ό  μικρός ούτος πυρετός δύναται νά ύπάρχν) και είς ρωμα
λέους ανθρώπους, αλλά συνήθως έπιπολάζει είς τούς έχοντας 
προδιάθεσιν είς τήν φθίσιν.

Οί έξ ασθενειών άναρρωννύοντες έχουσιν ανάγκην νά δα- 
πανήσωσιν ύπερβάλλουσαν καΰσιν λίπους, ίνα συνελθωσιν. 
Ή  δέ έκ τής άνερπακείας τών τροφών προερχομ.ένη ίσχνότης 
ευκόλως έπανορθοΰται. Είς τούς έπιθυμοϋντας τήν πολυσαρ-

I L E O N  T I N S E A U   '

Κ Λ Ε Ι Σ Τ Ο Ν  Σ Τ Ο Μ Α
*

I

Έπανειλημμένως υπό ραγδαία χειροκροτήματα η αύλακα ανεπετάσθη, μετά 
της ταχύτητος ήτις διακρίνει τάς αυλαίας τών θεάτρων, ιδίως κατά τήν πρώ- 
την παράστασιν Ικάστου έργου.

Κατά τήν εσπέραν εκείνην νέον αριστούργημα είχεν άναφανή Ιπι τής μβγα- 
λητέρας λυρικής σκηνής Κωνσταντίνος δ 12ος. Οί στίχοι ήσαν του συντά
κτου τών θεατρικών δελτίων και ή μουσική του Αντωνίου Γοδεφρουά.

Έ ν  τή αιθούση μεταξύ τών διαδρόμων, Ιπί τής κλίμακος, δύο χιλιάδες άν
θρωποι συνωυίλουν, προσπαθουντες νά εξε'λθωσιν. Οί ανδρες Ιχαιρέτων διά 
χειραψειών, διά κλίσεων τής κεφαλής, εδέχοντβ και άπέδιδον μειδιάματα 
μετά τής ψύχρας, όσον και προπέτιδος εκείνης αδιαφορίας, ήτις σήμερον απο
δίδεται ώς προσόν αριστοκρατικόν. Έ ν  τούτοις έκ τών φυσιογνωμιών όιέκρινέ 
τις ότι δέν άπήρχοντο δυσηρεστημένοι, σημεϊον ότι ή άπόλαυσις καί ή επιτυ
χία ήσαν μεγαλείτεραι άφ’ όσον φαντάζεται τις.

Έ ν  τώ κυκλικώ διαδρόμω, Ικατόν όμιλοι ειχον οχηματισθή, άνταλλάσσον- 
τες φιλοφροσύνας. ’Αλλά περί του έργου ολίγον ώμίλουν καί εντούτοις εόι- 
δον συνεντεύξεις διά τήν επαύριον, διότι τό νά συναθροίζωνται ϊνθεν κάκεΐθεν, 
*διαφόρως, αποτελεί τήν υψίστην διά τούς Παρισινούς άπόλαυσιν, ενω το νά 
επανέρχωνται ο’ίκοι, τό μέγιστον τών κακών.

Ούδείς λοιπόν έβιάζετο, έκτος τών δημοσιογράφων, οιτινες εσπευδον είς τά 
γρ®φειά των πρός άποπεράτωσιν τών άπό τής πρωίας άρ/ισθ»ντων άρθρων καί

Ά χν, ευχάριστα άποτελέσμκτα δύναντπι νάφέρωσι τ ά έ λ ζ ιη ,  
αί λιπαρκί ούσίαι, τό βούτυρον, τά παχέα πτηνά, τά φα
γώσιμα μαλάκια, ώς σαλιάγκοι, τά μειδιά καί στρείδια.

’Επίσης αξιοσύστατα είναι καί τά μόλις βρασμένα ώά, 
αλλά ταΟ-α προδιαθέτουσιν είς τόν σχημ.ατισμ,όν άμμου, 
οόστε οί απειλούμενοι υπό άοθοίτιδος οφείλουν νά κάμνουν 
μετρίαν χρήσιν αυτών. Είς τούς ισχνούς ανθρώπους ωφέλιμα 
προσέτι είναι τά άλευρα, ή σάκχαρις, πάντες οί αμυλώδεις 
πολτοί καί τά έξ αραβοσίτου άλευρα. Έπίσης προφανούς 
ώφελείας είναι ή σάκχαρις, οί σακχαρωμένοι καρποί, ό ζύ
θος, οί παλαιοί οίνοι, καί τά οινόπνευμα ι'ώδη ποτά, μετριώ- 
τατα δ ’ ωφέλιμα οί ύπόξυνοι καρποί,ή ξυνίθρα, αί ντομάται, 
οί νέοι οίνοι, ό καφές καί τό τέΐον.

Έ κ  τούτων καταφαίνεται πόσον ή κατά τής υπερβολικής 
ίσχνότητος δίαιτα είναι ομαλή καί γλυκεία προαγγέλλουσα 
πρό παντός τήν άνάπαυσιν του πνεύματος καί του σώματος 
καί την έν παντί μετριότητα.

Μ α ρ ία  Π ιΙρ  ’ Ιατρός. 

-----------------—ιΐΜΟΟΟΟΟΟΟ»» -------------------------

Θ Ε Α Τ Ρ Α  Κ Α Ι  Σ Υ Ν Α Τ Α ΙΑ Ι
"ΟμιΛοζ τω ν  ΦιΑομούσωτ.  Αί εσπερίδες του Ό μίλου ανέκτησαν 

καί πάλιν τήν προγενεστέραν των λαμπρότητα. Ν ομίζει *τις οτι b 
Ό μιλο τών Φιλομούσων είναι προωρισμένος όχι μόνον νά έκτελή  

μουσικά θαύματα, αλλά καί νά συγκεντροι εις τάς συναυλίας του τόν 
ώραιότερον καί έκλεκτότερον κόσμον τών Αθηνών. Ο υτω διττώ ς 
απολαμβάνουν οί εις τας συναυλίας ταύτας παρευρισκόμενσι. Δεν 

ακούουν μόνον ό,τι καί ό Ό ρφευς αυτός θά έζήλευεν , αλλά καί βλέ

πουν ωραίας μορφάς, ωραίας ένδυμασίας, ώραιον σύνολον, τέρπον συγ- 
κινούν, μχγεύον.

*Η έπανάληψις τή ς έκτελέσεω ς τή ς  ωραίας συναυλίας τή ς  προπα- 

ρελθούσης Τετά ρτης υπήρξε θριαμβευτική. *Η αίθουσα πλήρης μέχρις 
ασφυξίας. *Η έκτέλεσις τελεία , τό ασμα του κ. Ρ ώ κ  ώς πάντοτε 
γλυκύ, τεχνικόν, θωπευτικόν. Οί Βασιλείς ευθυμοι, ενθουσιασμένοι, 

χειροκρούντες πολύ.
 „  —

άναλυώσεων τού νέου εογου, μετά μικρού αναχρονισμού επί τής πτώσεως τού 
Βυζαντίου, τελευταίου έπεισοδίου τής παραστάσεως.

Κατά τό διάστημα τούτο έν τοΐς παρασκηνίοις ό ’Αντώνιος Γοδεφρουά, 
διεμοιράζετο τάς δάφνας του μεθ1 όλου τού κόσμου, ώς άνθρωπος γνωρίζων 
ότι ούδέν υφίσταται πλέον γόητρον διά τούς είς τό θέατρον έπιδιδομένους. 
Μετά βεβιασμένου καί μελαγχολικού μειδιάματος έδέχετο τά συγχαρητήρια 
πάντων, έν ώ χροιά θλίψεως ¿κάλυπτε τήν καλλιτεχνικήν ψυχήν του. *Ηδη οί 
ποώτιστοι ηθοποιοί είχον άποσυρθή καί αυτός έξηκολούθει σφίγγων τάς ψείρας 
πληθύος ξένων δι’ αυτόν.

Τέλος έξήλθε καί ούτος. Καί διά πρώτην φοράν πρό πολλών εβδομάδων ήδο- 
νήθη ν’ άφεθή έλεύθερος με τάς έντυπώσεις του καί τόν κατέχοντα αυτόν έκ- 
νευρισμόν. " 0 :ε  δέ έξηφανίσθη είς τών υψιφώνων, πρώτος άπεκδυθείς τής 
ένδυμασίας τής παραστάσεως, παρετήρησεν ’έκπληκτος ότι ό Γοδεφρουά άνε- 
-/ώρει χωρίς νά προσφέρη είς αυτούς τό δαπνον.

Ό  άρχιμουσικός άναλαβών τήν υπεράσπισιν τού μουσικοσυνθέτου, ειπεν ότι 
ό ; Γδεφρουά έφαίνετο είς άκρον κεκμηκοίς, ένω είς τών ανωτέρων υπαλλήλων 
τής διευθύνσεως του θεάτρου, κύψας είς τό ούς τού παραπονουμένου υψιφώνου, 
είπεν αρκούντως μιγαλοφώνως*

— Διάβολε ! προτιμά νά δειπνήση μετά τής πριγκηπίσσης Άδοσίδου.
Ε’ίκοσιν άτομα περί αυτόν ή<ουσαν τόν υπαινιγμόν καί έμειδίασαν. Ή  έν 

λόγω πριγκήπισσα, τό κυριώτερον γυνακεΐον πρόσωπον είς τό παιχθέν τήν 
εσπέραν έκείνην μελόδραμα, ή το ή ώραιοτάιη, ή θαυμαζομένη καί φθονου- 
με'νη συγχρόνως Ευγενία Σωβάλ.

’Αληθώς είπεΐν, ή κοινή τών παρασκηνίων γνώμη άπέδιδεν είς τόν διδά
σκαλον ευτυχίαν, ής δέν απήλαυε, διότι μέ άνυψωμένον μέχρι τών ώτων τό 
περιτρα/ήλιον τού έπενδύτου αυτού, μέ τάς χεΤρας έν τοις θυλακίοις, καί 
άνημμένον σιγάρονείς τό στόμα,διήρχετοτήν πόλιν διάτού Βουλεβάρτου ’Ώσμαν 
άνευ άλλης προθέσεως, είμή νά φθάση βραδέως είς τ^ν οίκόν του,αφού πρότε- 
ρον δροσίσει είς τόν ψυχρόν άέρα τής νυκτό; τό φλέγον μέτωτόν του.
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δ ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΩΝ ΚΤΡΙΩΝ

θ ε α τ ρ ο γ .  'Η  κ . Ευαγγελία Παρασχευοπούλου μας επανήλθε τέλος 

πάντων άπο τήν μαχράν, τήν θριαμβευτικήν περιοθείαν τη ς. ’ Α φήχε 

τά έν τω  έξωτερίχω βέβαια καί άσραλή κέρδη, ’ίνα τιμ ή  τη  τήν Ε λ 

ληνικήν σκηνήν τή ς πρωτευούτης κατά του; ’Ολυμπιακούς αγώνας. 

'Ο  θίατος δν κατήρτισε περιλαμβάνει τους διαπρεπεττέρους ηθοποιούς, 

οΰδεμία δ ’ υπάρχει αμφιβολία οτι αύτή και πάλιν θά καταλάβη τά 

σκήπτρα κατά τήν προσεχή θεατρικήν πϊρίοδον των ’Ολυμπιακών 

’Αγώνων.

Σ υναυλία  υπέρ τ ο ν  κ .  Σ π .  3 ύ ν τ α

Σήμερον τήν έσπεοχν δίδεται εις την χιΟουσαν της Έ -  
τχιρ ίχς  των «Φίλων του Λ'/ου» ωρζιοτάτη κ,αι πλουσίκ το 
προγρα^α ¡Λουσι/.ή συναυλία υπέρ του γηραιού άσοιψάτου 
¡/.ουτουργου καί διδασκάλου κ. Ξυντα.

Ή  Ά*0ηναϊκη κοινωνία τυοεπει να τιμήση άθροα την καλ
λιτεχνικήν ταυ την εσπερίδα καί διότι πρόκειται περί του 
πρώτου "Έλληνος συνθέτου, οστ ς άνεβίβασεν Ελληνικόν 
[Λελόδρααα επί της σκηνης, καί διότι ίκανάς ο)ρας άπολαύ- 
σεο ς̂ τγ  παρέσχον άλλοτε οί γλυκείς φθόγγοι. καί αί συνθέσεις 
της κιθάρας του διαπρεπούς (Λουσουργου καί διότι τοιοΰτο 
καί σκοτεινόν άθλιον γήρας έαεφύλαςεν η σκληρά τυχη εις 
τόν πικρώς δοχ'[/.αζό[Λενον καλλιτέχνην.

Το πρόγραυ.[Λα είναι πλούσιον καί εκλεκτόν, προσρερο[/.έ- 
νων εύγενώς πολλών ερασιτεχνών καί καλλιτεχνών να ¡¿ετά- 
σχωσι της έσπερίδος ταύτης. Τ ι  ¡λ η εισιτηρίου δρ. 3.

Έ ό π ε ρ ι ς  κ . Σ ιγά λα

Την προσεχ*?) Πέμπτην ο κ. Μ. Σιγάλας προσκαλεΐ εις 
έσπ ρίδα καλλιτεχνικήν εις την αίθουσαν της εταιρίας τών 
«Φίλων του Λαου» το Αθηναϊκόν κοινον. Θα άπαγγειλτ] 
ωραιότατα τεμάχια καί μονολόγους, θά μιμηθγί ως καί ά λ 
λοτε διαφόρους επιφανείς προσωπικότητας καί θά παρουσι- 
άσν) εις τό κοινον μικράν όκταέτιδα συμπαθή παιδίσκην την

Ά λ λ ’ είχε* υπολογίσει άνευ τών απροόπτων, διότι ένω περιέκαμπτε γω
νίαν τινά άνήρ τις καραδοκών έκεΐ από ήμισείας ώρας, έρρίφθη εις τόν λαιμόν 
του και μικρού δεΐν κατέπνιγεν αυτόν, άναφωνών*

—  Αγαπητέ μου φίλε 1 αγαπητή μου μεγαλοφυία ! πόσον ήτοώραΐον τό έρ- 
γον ! πόσον θά είσαι ευτυχής !

Συνελθών έκ τής συγκρούσεως και τών εναγκαλσ χών, ό Γοδεφρουά, έσειρε 
τόν νυκτερινόν επιδρομέα παρά τόν φανόν του αεριόφωτος, Γνα αναγνωρίση 
αυτόν· Και ώσει έβλήθη υπό ηλεκτρισμού άναπηδήσας, άνεφώνησε και αυτός.

—  Πατρίκιε ! συ εδώ ! εις Παρισίους ! και διήλθον τήν Ισπέραν αυτήν χ ω 
ρίς να σέ έχω  πλησίον μου ! Σέ τόν μόνον μου φίλον ! "Γπαγε ! φύγε ! δεν 
άξίζεις πλέον ουτ* νά σέ βλέπω !

’Αλλά, στάσου / Έαν σοι έλεγα ότι εις τάς £ξ ή'μην ακόμη εις τόν σταθμόν 
της Λυών, υπερασπιζόμενος τά άευχή Καμβοδγικά μικρολογήματά μου κατά 
χών βανδαλικών προθέσεων του τελωνείου, και ότι μόλις άπέθεσε τάς άπο- 
σκίυάς εις τό πρώτον τυχόν δωμάτιον ξενοδοχείου

—  Διατί δεν ήλθες εις τήν οικίαν μου ;

— Ώραίαν στιγμήν θά έξέλεγον. Τέλος μόλις Ιπρόφθασα νά αγοράσω έν 
Ιδώλιον και τοποθετηθώ, ενώ έδιδες τό πρώτον σύνθημα του χρόνου.

Ασιπόν αί υποθέσεις ;

Δεν ευδοκιμούν ; φίλε μου !
Ά λλά  δεν πρόκειται περί τών υποθέσεων μου* ας δμιλήσωμεν περί σου. Ό  

Κωνσταντίνος σου είναι έξαίσιον έργον, και ό συγγραφεϋς αυτού μία ένδοξο— 
της. Άκουσον* αύριον άμα εξημέρωση, θά με:αβώμεν όμού είς τό Βουλεδάο- 
τ ον, θά μοι δίδης τόν βραχίονα σου, και ούτω θα λάδω μέρος τής δόξης σου. 
Οι δέ χαιρετώντες σε διαδάται ουδόλως θά ύποπτεύωνται, ότι θά Ιχωσι προ 
αυτών τόν εύτυχέστερον άνθρωπον, και τόν μάλλον έγκαταλελειμμένον τών Πα- 
Ρισίων. Τήν τύ χ η ν , και την αποτυχίαν ! τήν ελπίδα καί τήν άπογοήτευσιν τήν

Μίνιών ΙΙχπαβιέρου, ήτις άτταγγέλλει [Αετά πολλου αισθη- 
[ιχ το ς  καί χάοιτος. T I  ¡ja/.οχ κόρη θά άτταγγείλν) το  δυσκο- 
λωτερον κ κ ί  περιττκθέστερον ττοίηακ του *Αΐνε..

Υ π έρ  τής ΦιΛανθρωπίχής άγοοα^ του Ν οσοχ ίψ ίίου  
τών Π αίόω ν.

Διάφορα αντικείμενα υπό Ανωνύμου.

Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

Δα E . Ζ. Α γιον  Μύρωνα.  Έ χ ε τ ε  δίκαιον. ’Αντί ημών κατά λά 
θος τή ς  λογίστριας είχ ε πιστωθή άλλη εις ‘ Ηράκλειον. Τό λάθος 
έδιορθώθη. Μυβίας συγγνώμας —  Καν Β .  Β . Κισσόν Β ώλον.  Ε π ι 
στολή σας μ ετ  αντιτίμου ημερολογίων καί συνδρομής έλήφ θη. Μυ - 
ρίας καί θερμάς ευχαριστίας. ΓΤληοόνετε 95- Αί 3 δρ. μένουν απέ
ναντι συνδρομής 9 6 . —  Κον A. Ν . Θ. D je rb a . Ε π ισ το λ ή  σας καί 
κιβωτιον έλήφθη. Θερμοτάτας ευχαριστίας Γράφομεν.—  Δα Β* Μπ.

Α θ ή νας .  Συνδρομή σας έλήφ θη. Έ νεγ ρ χφ η τε Εύχαοιστουμεν.—  
Καν M. I. Γ ά ν τ ζ ε α ν .  Ά ν τίπ μ ο ν  συνδρομής καί ήμερολογίων έλήφθη. 
Πολλήν ευγνωμοσύνην.—  Καν Γ  Π. Γ εν εύ η ν .  Τό νομίζομεν δύσκο- 
λον κατα τους Ολυμπιακούς ’Αγώνας* όπως δήποτε θά σάς πληρο- 
φορήσ«)μεν έγκα ίρω ς.— Δα Μ. Μ. Χ α ν ία .  Θά διακόψωμεν τά φύλλα 
πρός δλας, αφού καθυστερούν τριών όλων έτών συνδόομάς. Κατάστασις 
α πογοητευτικη. — Δα Ο λ. Κ . Μ ελ ίτη ν  Ά μφ ότεραι έλήφθησαν.

Εγραψαμεν.—  Καν Ε . Κ ρ. Σ π ά ρ τ η ν .  *Αντίτιμον ήαερολογίων έ 
λήφθη. Θερμοτατας ευχαριστίας δι* εύγενή φροντίδα.—  Δα Β· Κ . 
Τ ρ ι χ κ α λ α .  Θχ πράξω ότι δυνηθώ. Δα Λ . X . Σ ο ν λ ι ν ά .  Έ σ τείλ α μ εν  
αυτα εκ δευτερου, Γνωίρσατε παραλαβή* προς ήσυχω ν μας. —  
Δα Α γ γ . Θ . Π α τ ρ α ς .  Ευχαριστώ θερμώς έκ τών προτέρων, — Μ- 
Κ . Μ . Χ α ν ία .  Θά έπεθυμούμεν νά σάς εύχαριστήσωμεν, άλλ* άδυνα- 
τούμεν. Ό λ α ι  αί συνδρομήτριαι Χ α ν ιώ ν  πλήν υμών καί τή ς  κ . Γ .  
καθυστερούν 3 έτών συνδρ)μάς. Πώς θέλετε λοιπόν νχ υποβαλώμεθα 
έβδομαδιαιως εις τά ταχυδρομικά έξοδα, άφού τόσην ολιγωρίαν δει
κνύουν αί συνόρομήτριαι πρός έκπλήρωσιν τών ύ-τοχρεώσεών τω ν. 
Τά 2 καθυττερήσαντα φύλλα άπεστάλησαν ώς καί τό ήμερόλόγιον. —  
Καν Σ . Λ . Κ / τ ο Λ ιν .  'Ημερολόγιον άπεστάλη. Βεβαίως ήρεσε καί 
επεκροτήθη. Γραψατε μοι διεύθυνσίν σας. ίνα μή παραπίπτοίσιν τά 
αποστελλόμενα. —  Δ Κα Κ . Θ . Μ ιτνΛ η νη τ . Συμμεριζόμεθα από ψυ* 
χή ς την χαράν σας. Διεύθυνσις σας καί πάλιν είς Μ ιτυλήνην. —  Κας 
A . Α. Κ . Ζ α γ ο ρ ά ν  κ. Α . Π. Λ . Κ έ ρ κ υ ρ α ν . Συνδρομαί έλήφθησαν. 
Ευχαριστούμεν.

νίκην και την ήτταν, τήν σισύραν τών πεντήκοντα Λουδοβικίων, καί τόν επεν
δυτήν τών πεντήκοντα ©ραγκών, δ/ προ μικρού ήγόρασα.

—  Έ χ ε ις  άδικον, φίλε μου νά καταφέρεσαι ούτω, διύτι είσαι νέος, εύθυμος, 
ζωηρός, καί εγώ σέ ζηλεύω !

Πόσον παράδοξος είσαι ! Καί Ιπανήρχεσο πεζός, ώς συρρινθείς συγγρα- 
φεύς ! ’Εγώ, όστις έκρύβην έκεΐ, φρονών ότι θά διέβαινες εντός πλουσίας άυά- 
ξης, περικυκλούμενος υπό πλήθους θαυμαστών ! Στοιχιματίζω, ότι σύ απόψε 
δεν πείνας.

Πτωχέ μου φίλε, έλησμόνησα! *Ελ9ε γρήγορα μαζή μου! καί θά σού κρα
τήσω συντροφιάν είς τό τραπέζι·

Περί τήν δευτέραν πρωινήν ώραν, ό ’Αντώνιος Γοδελοουά, καί ό φίλος 
αυτού Πατρίκιος Ό-Φάρελ, έκάπνιζον, ευχάριστημένον έχοντες τό τε πνεύμα 
καί τό σώμα, Ιν τώ Ιστιατορίω τών μουσικών Ιν μέσω θερμής καί άρωματώ- 
δους ατμόσφαιρας.

Είμαι μεθυσμένος, έλεγεν ό Πατρίκιος, καθ’ δλοκληρίαν ζαλισμένος, καί 
ώς έν κατόπτρω διαβλέπω εκεί κάτω τόν ά/υρώνά μου τής νήσου ’Όκνα, 
έστωρμένον διά Γοβελινείων ταπήτων καί πολλά άλλα παράδοξα.

Ήσύχασον καί δ ίδικός μου κεφαλή δεν είναι στερεωτέρα, Ιμπεριέχει όγ- 
δοήκοντα κυρίους φρακοφόρους παίζοντας όλα τά γνωστά καί μή όργανα, ένφ

εγώ γνωρίζω προηγουμένως ποιος φθόγγος θα εξέλθ/) τών χορδών αυτών.
Ά λλά βλέπω προπαντός ότι έ/ομεν ανάγκην άναπαύσεως άμφότεροι.

Πολύ έλεύθερα δμιλεΐς περί ύπνου, ώς νά ήθελες νά καταθέσης έπί τού πε
ζοδρομίου καί σύ ν’ άναπαυθής.

—  Ό χ ι ,  έλΰέ, είπεν δ Αντώνιος μειδιών* θάρρος ! θά ευρης τήν δοκιμα
σίαν, ολιγώτερον σκληράν ή όσον φαντάζεσαι.

(ακολουθεί).


