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0 ΝΕΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Με πόθους, με ελπίδας, μέ όνειρα, μέ μειδιάματα, μέ χα- 

ραν, με άσμ.ατα, μέ ενθουσιώδη εμβατήρια, μέ εθνικούς παια- 
νκς, με πανηγύρεις καί χορούς περιστοιχίζεται ή φανταστική, 
ή μυθώδης γεννησίς του. Τόν θέλομεν ώραΐον, ©ιλομειδή, γεν- 
νκιον, καλόν, άνταποκρινόμενον είς τούς πόθους μας, πραγ- 
ματοποιοΰντα τάς ελπίδας μας, μειδιώντα είς τά μειδιάματα 
Ρ·*?, ζωογονοΰντα τήν χαράν μ.ας. "Ολαι αί νηρηίδες καί αί 
νυμφαι, όλα τά αγαθά, καί προνομιούχα πνεύματα παρίσταν- 
Ται είς τήν κοιτίδα του, ίνα ύπό τήν ευεργετικήν καί άρω- 
ματωύη πνοήν του διελθη τάς πρώτας τής ζωής του στιγμάς, 
ινα το έ’κπαγλον κάλλος των ατενίσουν τβ πρώτον οί όφθαλ- 
μοί του.

Καί τόν άναμένομεν ολαι καί όλοι μετά πυρετυύδους ανυ
πομονησίας. Καί προπαρασκευάζομεν δώρα καί αναθήματα 
τιμητικά μικροί καί μεγάλοι, παιδία καί γέροντες, πλούσιοι 
καί πτωχοί.Καί τίθενται είς άέναον κίνησιν αί νεώτεραι τών 
μαθηματικών καί φυσικών επιστημών εφευρέσεις, καί μ ετα 
βιβάζονται από τών περάτων έως τών περάτων τής γής αί 
συγχαρητήριοι έπί τοΐς αίσίοις γενεθλίοις του εύχαί, καί δια
σχίζουν ωκεανούς καί ό’ρη τά μικρά, λευκά καί άνθοποικιλ- 
μένα άναγγελτήρια τής επισήμου είς τόν κόσμ.ον άφιζεώς του. 
Καί οί εχθροί λησμονούν τάς παλαιάς έ’χθρας των καί τείνου- 
σιν άλλήλοις φιλικήν χεΐρα, καί οί φίλοι γίνονται φίλτεροι, 
παρέχοντες νέα τής αγάπης των άπτά καί ψηλαφητά τεκ
μήρια

Δέν υπάρχει μέγαρον πλούσιον, ώς δέν υπάρχει πτωχή καί 
άσημος καλύβη, έν ή δέν εορτάζεται πανηγυρικώς ή άφιξίς 
του. Μέ πλακούντια καί σακχαρωτά, μέ άνθη καί αρώματα 
στολίζουν όλους τούς οί’κους των διά τήν τιμητικήν τού εύ- 
γενοϋς, τ·ΰ  μετά τόσου πόθου άναμενομένου νεήλυδος, υπο 

δοχήν
Καί φερόμεθα ολαι καί όλοι ώς έν ρεύματι όρμητικώ, χω

ρίς ποτε νά έξετάσωμεν, έάν αληθώς ό'πισθεν τής χρυσής τής 
Φαντασίας μας νεφέλης, ό'πισθεν τού αιθέριου καί ιδανικού 
πέπλου τής αύριον κρύπτεται ή άγνωστος καί μυστηριώδης 
θεότης, είς ήν τόσην άπονέμομεν λατρείαν,παο’ ής τόσα προσ- 
δοκώμεν καί έλπίζομεν. Καί άφηνόμεθα ολαι καί όλοι νά 
μας θωπεύγι τό όνειρον τού αγνώστου, νά μας άποκοιμίζη ή 
έλπίς τής χαρας, ής κομιστής καί άγγελος έ'σται ό ήρως τής 
εορτής τής παγκοσμίου, ό γίγας καί άναρχος καί άτελεύτη - 
τος χρόνος.

Καί όμως δέν έγεννήθη ούτος τήν πρώτην Ίανουαρίου, 
ώς τόσον άφελώς πιστεύομεν, άλλ’ ούτε κδν τήν έλαχίστην 
έξασκεΐ έπιρροήν έπί τής τύχης τών υπολοίπων τής μεμε-
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τρημένης διάρκειας του ημερών. Ό  άνθρωπος, ο νάνος ούτος 
του παντός άλλ’ υπερόπτης της γης κύριος, ήθέλησεν ΐνα 
φανή υπέρτερος του χρόνου του απείρου, να κατακερματισν] 
την αίωνιο'τητα εις περιόδους ώρισμένας και μικράς. Νικών 
τάς περιόδους ταύτας τάς χρονικάς καί πρό αυτών άντιπαρε#- 
χόμενος, παρίσταται μ.είζων έαυτοΰ, μ.ε πόθους καί όνειρα 
καί νέας ελπίδας υποδεχόμενος τό μέλλον αλλά καί μηκύνων 
τό πέραν τοΰ μέλλοντος κρυπτόμ,ενον πάντοτε μοιραϊον τέλος.

Καί ό χρόνος ό μέγας καί αίούνιος ό μόνον με τον βίον του 
Δημ.ιουργοΰ του σύμπαντος δυνάμενος νά άναυετρήση την μα
κράν καί άτελεύτητον ΰπαρζιν του, ούτε καν νά φαντασθή 
δύναται όπόσαι έν όνόματί του τελούνται έορταί καί πανη- 

γύρεις, άλλ’ ούτε έν μικρόν έλάχιστον του βίου του τμήμα 
τοιαύτης τυγχάνει παρ’ ήμ.ϊν τρελλής λατρείας καί θεοποιη- 
σεως.

’’Αναρχος εκείνος καί ατελεύτητος γίγας, αόρατος έν τω 
άπειρομ.εγέθει των κόσμ.ων βασιλείω του, μένει αδιάφορος διά 

τάς εις τον βωμόν του άφιερουμένας θυσίας, καί απαθής πα
ρατηρητής εις την έζέλιζιν των ημερών, άς όρίζομεν διά την 
έν τή  φαντασία μας μόνον ένυπάρχουσαν νέαν ζωήν του.

Τον θοόνον του υψών ύπεοάνω τών κόσμων όλων, μακράν 
άνά τό άπειρον, πέραν τών χρυσών ήλιων καί τών αδαμαν

τινών αστέρων, πέραν παντός του ορατού καί αοράτου, μ.όλις 
ώς έλάχ ιστόν σημεΐον τών άπεράντων κτήσεών του διακρίνει 
τον μ,ικρόν πλανήτην μ.ας. Ιδού διατί κωφεύει εις τάς εύχάς 
μ,ας, καί αδιαφορεί διά τά ό'νειρα καί τούς πόθους μας. Ή  
φωνή μ.ας πολύ ασθενής αδυνατεί νά φθάστ) μέχρις αύτοΰ, 
καί τό άνάστημ.ά μ,ας πολύ μικρόν δεν δύναται νά περιληφθή 
εις τό άέτειον βλέμμα του.

Η ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΟΡΦΑΝΗΣ
Τά  παιδία έ'τρεχον άνά τάς οδούς της πόλεως κρούοντα 

πάσας τάς θύρας αδιακρίτως,καί θορυβωδώς καί έκλιπαροΟντα 
την άδειαν τών ένοικούντων : Νά τά ποΰμ.ε ; Νά ποϋμ.ε τον 
Ά ϊ  Βασίλη αφεντικό ;

’Αλλαχού ψάλλοντα τά κάλανδα, καί άλλοθεν έκδιωκό- 
μενα διέτρεχον τάς διαφόρους συνοικίας.

ΤΗτον ή τρίτη μεταμεσημβρινή ώρα της παραμ.ονής του 
Νέου έ'τους. 'Ημέρα ανέφελος, μία έκ τών θαλπερών ημερών 
του χειμώνος. Ό  ήλιος έχρύσιζε τά πέριζ χιονοσκεπή ορη, 
διά τών άκτίνων αύτοϋ ζωογονών την παγωμένην φύσιν. Αί 
οδοί είχον σχεδόν έρημωθη. "Ολοι έπορεύοντο ν’ αγοράσουν 
δώρα. "Ολοι έ’χαιρον διά την εορτήν της πρωτοχρονιάς. Μό
νον εις ολίγον μακρυνην συνοικίαν της πόλεως, οικία μ,ικρά, 
διά της ήμ.ιανοικτής θύρας της οποίας διεφαίνετο αύλή λάμ- 
πουσα έκ καθαριότη'τος καί μ.ικρόν κηπάριον, έφαίνετο, ώς 
νεκρά, άν καί οί ένοικοΰντες έδικαιοϋντο καί αύτοί νά έορ 
τάσουν την πρώτην του έ'τους.

Αί'φνης δύο μικρά προβάλλουν από της καμπής της όδοΟ 
καί πλησιάσαντα την θύραν την ή'νοιξαν όλοτελώς.

—  Καί του χρόνου, κυρά, νά είποΰμ.ε τόν "Αϊ Βασίλη ;
— Ή  μ.ορφή γηραιάς υπηρέτριας έφάνη έκ τίνος έσωτε-  

ρικης θύρας : Νά πάτε στό καλό, καί μ.εϊς έχομε λύπη, από 
τόν αφεντικό* δεν θέλομεν νά τά ’πήτε.

—  ’Ίσα, ίσα, λέγει ό έτερος τών μικρών, έτσι γιά τό 

καλό άς τά είποΰμε.
—  "Αφες τά μικρά νά τραγουδήσουν κυρά, Φροσύνη, είπε 

τότε νεαρά κόρη καθημένη εις τό μικρόν κάθισμ.α του κήπου 
και κεντώσα.

Ό τ α ν  έτελείωσαν τό άσμα οί παΐδες, η κόρη ηγέρθη καί 
πλησιάσασα τοΐς έδωκεν εν μ.ικρόν νόμισμα καί είσήλθεν 
εις την οικίαν. Έ ζαλλος έκ τής χαράς ό λαβών τό νόμισμ.α 
μικρός καί παρατηρήσας ότι ήτον αργυρά δραχμ.ή, έφώνησε 

δυνατά.
—  Καί του χρόνου κυρία μ.ου ό "Αϊ Βασίλης νά σου 

στείλν) ?να καλόν κύριον. Καί νάναι καί πλούσιος, είπεν ό 
άλλος γελών.

—  Φύγετε άπ’ έδώ παλγόπαιδα εκραύγασεν, η κυρά Φρο
σύνη διώκουσα διά του σαρώθρου της τά μικρά, ποΰ θέλετε 
νά περιπαίζετε τό αγγελούδι μου.

’Αγγελούδι ητον ή συνήθης ονομασία δι’ ης άπεκάλει την 
νεάνιδα ή κυρά Φροσύνη ή γηραιά υπηρέτρια.

Ή  Άδριανή— ούτως εκαλείτο η νέα κόρη— δεν είχε γονείς. 
Ή  μητηρ της άπέθανεν όταν την έφ^ρεν εις τόν κόσμον. Ή  
κυρά Φροσύνη την έθρεψε διά τοϋ γάλακτός της την έλίκνι- 
σεν εις τάς άγκάλας της καί έπεριποιήθη την νηπιότητά της. 
Άνεπληρωσε καθ’ ολοκληρίαν την μητέρα της Διά τούτο 
μετεμ.ορφοΰτο εις κέρβερον όταν έπρόκειτο διά τό αγγελούδι 
της, ώς την ώνόμαζε.

’Από δέκα μ,ηνών η Άδριανη είχε χάσει καί ιόν πατέρα 
της, γηραιόν άζιωμ,ατικόν. Κατέλιπεν εις αύτήν την μι- 
κράν εκείνην οικίαν καί ώς μόνον προστάτην τόν έκ μητρός 
πάππον της.

Ευτυχώς δι’ αύτην φίλη τις τής μητρός της είχεν έλθει 
καί έγκατεσταθη εις την πόλιν μετά μακράν διαμ,ονήν εις 

Ρωσσίαν. Μαθοΰσα τά κατ’ αύτην την έπεσκέφθη.
—· Τ ί  θέλεις νά κάμ.ω διά σέ ; Άδριανη. Ή  μητηρ σου 

ύπήρζεν ή μόνη μου φίλη.
—  Τίποτε άλλο, κυρία, δέν θέλω η έργασίαν* ήζεύρω νά 

κεντώ. Ή  μ,ικρά μας περιουσία δέν μ.άς έπαρκεΐ* ό πάππος 
μου είναι ήδη γέρων.

—  Ναι έχεις δίκαιον θά κεντησγς την προίκα τής θυγα- 
τρός της αδελφές μου.Καί ούτως ή Άδριανη έπί εζ ήδη μή
νας είργάζετο κεντώσα δλην την ημέραν, μ.ή έξερχομ.ένη πο
σώς ή διά νά πορευθγ μετά του πάππου εις έζοχικόν περί
πατον καί εις τόν ναόν.

Ύπηοέτης τής κυρίας X .  παρελάμβανε έκάστοτε την 
πεοατωθεΐσαν έργασίαν της. Ά λ λ ά  την ημέραν έκείνην την 
παραμονήν του νέου έτους, ή κ. X . . .  τήν είχε παρακαλέσει 
νά τήν φέοη μόνη της εις τήν οικίαν της. Διά τοΰτο έσπευδε 
νά τελείωση τό ύπολειφθέν έργον όπως μ.ή βραδύνν). Είσελ- 
θοΰσα είς τό δωμάτων καί έργαζομένη παρά τό παράθυρον 
άνεμνήσθη του παρελθόντος έτους. 'Η κυρά Φροσύνη είχε ζυ
μώσει τήν Βασιλόπηταν. Ό  πατήρ της καί ολόκληρος ή οι
κογένεια μηδ’ αύτής τής κυράς Φροσύνης έξαιρουμένης είχον 
καθίσει κύκλω τής τραπέζης. Καί του χρόνου, αφέντη, έλε- 
γεν ή γραία, καί του χρόνου τό αγγελούδι μ.ας νά είναι ζευ

γαρωμένο.
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Ά λ λ ’ ή εύχή της δέν είχεν έκπληρωθή. Ό  θάνατος άφήρ- 
πασε τήν χαράν των καί τήν ημέραν έκείνην τό πένθος είχε 
κλείσει τήν θύραν των. Δάκρυα λύπης, δάκρυα άπογνώσεως 
ίρρευσαν έκ τώνόφθαλμών της Μ ’ ολην της τήν θλιψιν όμως, 
Ιμειδίασεν ένθυμ,ηθεϊσα τήν πρό μικρού συμ,ίάσαν σκηνην.

Τί ήλπιζεν αύτή κόρη ορφανή άνευ προικός, άνευ συγγε
νών 5 Ούδέν, άλλ’ ήτο νεάνις καί έν όνείρω έπλασε καί αυτη 
χρυσοϋν τό μέλλον της καί έν άπόπτω ύπό τό άδηλον κά
λυμμα αύτοΰ ωκοδόμησε τήν φωλεάν της. Ή  σκληρά πραγ- 
ματικότης τήν είχε συνειθίσει νά θέτ-ρ έαυτήν ύπό τήν σκέ- 
*ην Εκείνου οστις προστατεύει τά ορφανά.

Μετά τήν αποπεράτωσή τέλος τής έργασίας συνοδευομ,ένη 
ύπό τής κυράς Φροσύνης έκρουε τήν θύραν τής κυρίας X . . .

I I  -

Τά ό'μματα τής γραίας έθαμ.βώθησαν έκ τής πλούσιας δια- 
κοσμήσεως τής οικίας. Ή  κυρία X . . .  έδέχθη τήν ορφανήν 
μειδιώσα. θ ά  μείνρ απόψε μαζή μ.ου, θά περάσωμεν τήν πα

ραμονήν έδώ.
—  Ώ ,  κυρία, δέν είναι δυνατόν, κατοικοΰμεν, μ.ακράν, 

καί ό πάππος μου.........
—  "Ελα κάθισε πλησίον μου καί άς συνομιλήσωμεν, διότι 

ή ώρα έπείγει.
"Εκπληκτος ή Άδριανή προα σθανομένη ότι θά διεδραμα- 

τίζετο κάτι δπερ θά μετέβαλλε τόν βίον της, εκαθισε, τρε- 

μουσα πλησίον της.
—  "Ακούσε, Άδριανη, τή είπεν ή κυρία X . . καλοκαγά- 

θως, ή μ.ήταρ σου ύπήρζεν ή μόνη μου φίλη. Εις Ρωσσιαν 
έμαθα τόν θάνατόν της καί έκλαυσα πικρά. "Ηδη βλέπω 
οτι τής όμ,οιάζεις οχι μόνον εις τήν μορφήν, άλλά καί κατά 
τάς άρετάς.Σέ άγαπώ, ώ; κόρην μου καί δέν θέλω απόψε νά 
σέ άφήσω μόνην. Τήν πρωτοχρονιά θά τήν κάμ.ωμεν μ.αζή... 
μετ’ ολίγον θά έλθγι καί ό υιός μου.

—  Ά λ λ ’ ό πάππος μου, κυρία...
—  Ό  πάππος σου ; θά είναι έδώ μετ’ ολίγον.
•—- "Ω, κυρία, είπεν ή Άδριανή, είσθε πολύ συγκαταβα

τική.
Έμειδίασεν εκείνη καί ή ορφανή είδε το μειδίαμα αλλα 

δέν ήδύνατο νά έννοήση μέχρι τίνος σημείου θά έφθανεν η συγ- 
καταβατικότης τής εύγενοϋς δεσποίνης.

—  Μή μέ διακόπτη,ς καί άκουσέ μ.ε. Φεοεις τό ό'νομ,α τής 
μητρός σου. Εις άνάμνησιν έκείνης καί έγώ τή > μ.ονογενή θυ 
γατέρα μου, ήν έχασα, ώνόμασα Άδριανήν. Σύ λοιπόν θ’άνα- 
πληρώσνις καί τά δύο προσφιλή αύτά δ'ντα. Θά γείνγς η λα
τρευτή μ.ου κόρη, καί έγώ θ ’ άναπληρώσω παρά σοί την μ,η 
τρικήν αγάπην, ής έστερήθης Είσαι δεκαεννέα έτών· θελεις 
νά γείνης κόρη μου ; θέλεις νά γείνγς σύζυγος τοΰ υιοϋ μ.ου ;

Ή  Άδριανή μέ κάθιδρον μέτωπον, μ.έ όφθαλμ.ούς δακρυ-
σμένους παρετήρει ένεά τήν κυρίαν X    ήτις εζηκολουθε

νά μειδιά-
Τί είπατε κυρία ; Έ γ ώ  κόρη σας... έγ ω .. .  αλλ ο υιος σας;
-— Ό  υιός μου,Άδριανή, σε αγαπά άπο τής πρώτης η μ έ

ρας καί εγώ ένεθάρρυνα τό αίσθημα τοΰτο, διότι αι μ,ητερες 
έχουν διπλοΰς όφθαλμούε καί εύρισκον έν σοί συζυγον πολυ 
τιμον δι’ αύτόν. Είναι πλούσιος, είναι αγαθός, εύγενης, καί

σέ αγαπά···, ιδού τον έρχεται καί θά σοΰ έπιβεβαιώσ-ρ ό,τι 
σοί λ έ γ ω . ..

Νέος τριακοντούτης περίπου είσήλθε τήν στιγμ.ήν εκείνην 
καί, θαρραλέως προχωρών πρός την νεάνιδα, τή ετεινε την 

χεϊρα.  ̂ ^
—  Άδριανή, ή μ,ήτηρ μου λέγει αλήθειαν, σάς άγαπώ,θε- 

λετε  νά γίνετε σύζυγός μου ;
Ή  ορφανή αντί πάσης άπαντήσεο>ς καί διά νά κρύψη τό 

έ.ύθηυ.ά της έρρίφθη εις τάς άγκάλας τής μητρός του, κλαι- 
ουσα δάκρυα χαρας. Τίς οίδεν έάν εις τά. βάθη τής καρδίας 
της δέν ώμ.ολόγει ότι τήν ώραν έκείνην τό χρυσοΰν της ό'νει- 

3θν έζεπληροΰτο ;
Μετά οκτώ 'ημέρας έτελοΰντο οί γάμοι των, καί ό εύτυ- 

χής νέος ώδήγει τήν νεόνυμ-φον σύζυγόν του,καταστάσαν πλέον
ο ι Τ ι ο ,εις τον οικον του ευφροσυνως.

Έ νω  δέ ό γηραιός πάππος διά τών τρεμουσών χειρών του 
ηύλόγει τούς νεονύμφους, ή κυρά Φροσύνη ενώπιον τής απροσ- 
δοκήτου ταύτης εύτυχοΰς πραγματικότητος χυνουσα δακρυα 
χαράς, έψιθύριζεν άκουσίως! Ως τοσο εκείνα τα παλγοπαιδα 
είχαν καλό προγνωστικό..."Αϊ Βασίλης εκαμ.ε το θάμ.μα του.

Β α σ ιλ ικ ή  Κ . Κ υ ρ ια χ ίδ ο υ .

------------------- «-.β Ε Βοοο ορ««»  ----------------

Κ Α Ι  Υ Π Ε Ρ  Τ Ω Ν  Δ Ι Α Α Σ Κ Α Λ Ι Σ Σ Ω Ν
Τήν ώραίαν έγκύκλιον, ήν δημοσιευομεν κάτωθι απευθύνει 

ο κ. υπουργός τής Παιδείας πρός τους δημ.οδιδασκαλους και 
ίν δύο φύλ.ων, οΰς αληθώς εύεργετεΐ ο νεος νόμος, ο οφει- 

λόμ.ενος εις τήν πατρικήν μ.έριμ.ναν τοΰ κ. Πετρίδου.
ΤΗτο καιρός νά ληφθή πρόνοιά τις σοβαοωτέρα περί τής 

πρώτης καί κατωτέρας παιδεύσεως, ώς καί περί τών ατυχών 
λειτουργών αύτής, οί όποιοι μ.έ πάσαν κυβερνητικήν μ.εταβο- 
λήν, έστω καί κατά τάς παραμ.ονάς αύτάς τών εςετασεων, 
έπαύοντο ή μ.ετετίθεντο, πλανωμ.ενοι αίιονιως και» αδυνατοΰν- 
τες νά άνταποκριθώσιν εις τά ύψηλά αύτών καθήκοντα.

Ή  θέτις ιδία τών ατυχών δημοδιδασκαλισσών απεβαινεν 
έτι δυσχεοεστέρα. Τό μ.όνον στάδιον, τό οποίον παρεχει εις 
τήν Έλληνίδα εν τεμ.άχιον άρτου, είναι τό δημοδιδασκαλι- 
κόν. Καί ομ.ως οί μέχρι τοΰδε υπουργοί οχι μόνον δεν εφρον- 
τισανδιά νόμ.ου, μ,ονιμοποιοΰντος τάς θεσεις των. να τας προ
στατεύσουν, άλλά καί ύπεβίβασαν τάς μ.ισθοδοσίας των, εν 
σχέσει πρός τάς τΐϋν συναδέλφων των άνδοών, μ.ε την γελοιαν 
δικαιολογίαν, ότι οί άνδρες έχουν περισσότερα εςοδα άπό τας 

γυναίκας.
Καί άλλοτε έγράψαμεν έπί τοΰ ζητήματος τούτου, καί 

σήαεοον έπανερχόμεθα εις αύτό. Αί πλεΐσται τών διδασκα- 
λισσών, ΐνα μ.ή είπωμεν πάσα.ι, είναι προστάται οικογε
νειών, άς συντηροΰν διά τοΰ περισσεύματος τής γλισχροτά- 
της μισθοδοσίας των. ΙΊλήν τούτου ώς νεάνιδες θά είχον ίσως 
ανάγκην καί αύταί νά αποταμιεύουν ποσόν τι, δπερ ημέραν 
τινά ή'θελε βοηθήσει εις τήν άποκατάστασίν των. Ά λ λ ’ ό 
νομοθέτης, ό άναγνωρίζων εις τόν άνδρα τήν ανάγκην περισ
σοτέρων έζόδων διατεθειμένοι/ βεβαίως εις τό καφενεΐον, εις 
τό χαρτοπαικτεΐον, εις τό οίνοπωλεϊον, δέν αναγνωρίζει τήν 
ανάγκην τής έζασφαλίσεως τοΰ μέλλοντος τής πτωχής κό
ρης, άλλ’ ούτε τό εύγενές δικαίωμα νά άνακουφίζνι αύτη
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άπορον μητέρα καί έκπαιδεύη αδέλφια ορφανά. Έάν δέ λη- 
φθή ύπ ’ οψιν τό άδύνατον της συμπληοώσεως των ετών της 
συντάξεως τής διδασκάλου, ήτις κατά τό πλ,εΐστον προ της 
λήξεως τής ώρισμένης προθεσμίας ή νυμφεύεται η παραιτεΐ- 
ται, η διαφορά της μισθοδοσίας είναι πολύ μεγαλειτέρα. 
Έλπίζομεν δτι ή νέα Κυβέρνησις, ή τόσην άλλην νομοθετι
κήν εργασίαν προπαρασκευάζουσα διά την προσεχή σύνοδον 
της Βουλής έν τώ έκπαιδευτικώ ΐδίγ κλάδω, καί ό ρέκτης 
υπουργός τ·?5ς Παιδείας, ό το'σας εύεργετικάς μεταρρυθμίσεις 
διά την γυναικείαν παίδευσιν μελετών καί παρασκευάζων, 
θελει λάβει ύπ’ οψιν καί τάς περί τών διδασκαλισσών πα
ρατηρήσεις μας καί άρει δ;ά σχετικού νόμου τό προς αύτάς 
έπιγιγνόμενον άδικον.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ Ν  Τ Η Σ  ΕΛΛΑΔΟΣ

Το νπ ο νργεΐον  τώ ν εκ κ λη σ ια σ τικ ώ ν κ λ π .
Π ρός  τους  δη ρ.(δ ίδασκά.1 ους έχ ατέρον  φνΛον.

Έπιστάσης της ημέρας καθ’ ήν διά βασ. διατάγματος 
τίθεται εις εφαρμογήν ό περί δημοτικής έκπαιδεύσεως άρτι 
δημοσιευθείς BTM O ' νόμος, νέαν έγκαινιάζων διά ριζικών με
ταρρυθμίσεων έν αυτή περίοδον καί την απαλλαγήν του σχο
λείου του λαοΰ από τής μαρασμώδους νάρκης έν η διατελεΐ 
έγγυώμενος, έπίκαιρον έκρινα, έπιτελών άδυσωπήτως έπιβε- 
βλημένον μ.οι καθήκον, νά έφελκύσω την προσοχήν υμών έπί 
τάς θεμελιωδεστερας αύτοΰ διατάξεις καί έπικαλεσθώ τον 
ύμ.ετερον ζήλ,ον καί την έπιμέλ,ειαν, ών άνευ εις ούδέν οί νό
μοι η κανονισμοί ήθελον ωφελήσει.

Διά του πλήρους τούτου οργανισμού τών δηρ.οτικ.ών σχο
λείων ου μονον πάσα λαμβάνεται έκ τών ένόντων πρόνοια 
περι της βελτιωσεως τών διδακτηρίων καί τών διδακτικών 
μέσων και τών μεθόδων συν τώ χρόνω, αλλά πρό πάντων 
εξασφαλιζεσθε οι λειτουργοί τής δημοτικής έκ.παιδεύσεως, 
χειραφετούμενοι από τής ολέθριας έπηρείας τών έπιτοπίων, 
κομματικών παθών καί τών έκάστοτε πολιτικώς ίσχυόντων 
εις ους ot πλεΐστοι έξηναγκάζεσθε νά ύποτάσσηθε εις τα 
πεινά όργανα τοϋ κόμματος, έπί μεγίστη τοΰ σχολείου ζημία, 
αλλα και ιδιγ αυτών ούχ ήττον ώς έκ τών διωγμών καί τών 
απολύσεων τών κατά πάσαν κυβερνητικήν μεταβολήν άθοόων 
επερχομενων Έ ν  τοιαυτη ταπεινώσει καί ανωμαλία, έν 
τοιουτω φοβω περι τοΰ αυριον άνευ έλεγχου έπιθεωρητοΰ καί 
άνευ τής ένθαρρύνσεως αύτοϋ καί τής έμψυχώσεως έπί πολλά 
έτη διατελέσαντος οί πλείους έξετράπητε τής όδοΰ τοΰ κα
θήκοντος έπί έργα ανάξια τής έπαγγελίας υμών, παραμελή- 
σαντες τ χ  του ο^οΤ,ειου, o u y i  χ τζο τχς ετηΐΛεΤ-είζζ y.y\ τ y,c 

χρηττοτιητος, αλλ’ χτζο  της εύνοιχ ς  του ιτχυρου άναυ.ένοντε; 
την έν τή θέσει διατήρησιν υμών είτε προαγωγήν.

Διά του παρόντος νόμου πάντων τών δεινών τούτων άπαλ- 
λάττεσθε. Τό δικαίωμα τής παύσεως καί τής μεταθέσεως 
τοΰ δημοδιδασκάλου, οπερ απεριόριστον ήν άνατεθειμένον εις 
την διακριτικήν έξουσίαν τοΰ ύπουργοΰ, διά τοΰ νόμου τού
του τίθεται ύπό τόν πεφωτισμένον έλεγχον πενταμελοΰς κατά 
νομόν έποπτικοΰ συμβουλίου, προεδρευομένου ύπό τοΰ ’Αρχιε
πισκόπου καί άπαρτιζομένου έξ άνδρών επιστημόνων καί έπ ’

αρετή καί αοινωνικώ άξιώματι διακρινομένων. Εΐσηγηταί δέ 

εν τοΐς έποπτικ.οΐς τούτοις συμβουλίοις ορίζονται ςί νομαρχια
κοί επιθεωρηται, ανδρες λόγιοι καί πεπειραμένοι, οΐτινες δίς 
τοΰ ένιαυτοΰ τακτικώς καί έκτάκτως, οτε ήθελε παραστή 
αναγκη, οφειλουσι να επιθεωρώσι τά δημοτικά σχολεία έν 
ακρίβεια και εξελεγχωσι πάσαν την έν αύτοΐς τελουμένην δι
δακτικήν και μορφωτικήν λειτουργίαν, ένθαρρύνοντες, ένι- 
σχυοντες και καθοδηγοΰντες τον διδάσκαλον έν τή έπιτελέσει 
τοΰ εαυτοΰ καθήκοντος, αυστηρώς δε καταδιώκοντες καί τι-  
μορροΰντες τους ολιγωρους έξελεγχθησομένους. 'Η πολιτεία 
αφορώσα εις τα υψιστα κοινωνικά συμφέροντα, άπερ διά τής 
μορφωσεως εν τω σχολειω κατά τήν άπαλ,ήν ηλικίαν τών πο- 

λ ΐιώνκαι τής πνευματικής αύτών άναπτύξεως προοιωνίεται, 
και πεποιθυια ότι επι ταύτης έδράζεται ασφαλώς τών λαών 
ή τε  κοινωνική εύρωστία καί πολιτειακή εύρυθμία, έκρινε 
πρώτον αυτής μελημα νά θεσπίση τόν νόμον τοΰτον, εύελπι- 
σ · ουσα οτι οι διδασααλοι των τέκνων τοΰ λαοΰ, έξασφαλιζόμε- 
νοι ου,ως επι τή θεσει αυτών καί ύπό τόν δίκαιον καί πεοω-

/ ί
τισμενρν ελεγχον λογιορν επιθεωρητών τασσόμενοι, θέλουσι 
τραπή μετα ζήλου άμεταπτώτου εις τήν έκτέλεσιν τοΰ 
ιεροΰ προς την πατρίδα καθήκοντος αύτών.

Απηλλαγμενοι ήδη παντός κωλύματος καί παντός άντι- 
πιπτοντος εν τώ ευγενεϊ ύμών λ.ειτουργήματι πρό ούδενός 
πτησσοντες και εξ ούδενός έλπίζοντες, είμ.ή έκ. τής ιδίας υ
μών επιμελειας και χρηστότητος, παρακολουθουμένης άγρύ- 
πνως απο το πεφωτισμενον ορ.ρ.α άδεκάστου αλλά καί αύστη- 
ράς ε/.οπτειας και επιθεωρησεως, έχω δι’ έλπίδος, δτι θέ
λε ιε επιδοθή μ.ετ ενθουσιασμ.οΰ εις τό ύψηλόν ημών κ.αθή- 
κ.ον, εμπεπνευσμενοι υπό θάρρους καί φρονήματος άξίου έλλή— 
νων διδασκάλων, εις ων τας χεΐρας ένεπιστεύθη ή πατρίς τά 
τιρ.αλφεστερα αυτής αγαθά, τήν ανατροφήν καί μόρφωσιν 

τών μελλόντων πολιτών καί αυτό τό μέλλον τοΰ "Εθνους.Έκ 
της συνειδησεως της μεγάλης ύμών ταύτης αποστολής άν- 
τλησαντες εμπνευσιν κ.αι φρόνημα έπιδόθητε έν άόκνω ζήλω 
εις το ανθρωπιστικωτατον υρ.ιον εργον πεποιθότες οτι ούτω 
καί υμάς αυτούς άνυψοΰτε έν τή  κοινωνική έκτιμήσει καί τή 
πατριδι παρεχετε υπηρεσίαν τιμιωτάτην κ.αί ύΊηλήν, οίαν 
ισως ουδεις των κλάδων της δημ.οσιας λειτουργίας δύναται 
νά παράσχη.

0  Θ Α Ν Α Τ Ο Σ  Τ Ο Τ  Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Υ  Σ Ο Υ Τ Σ Ο Υ
Σκληρώς επεπρωτο νά εορτάση τήν εορτήν τών Χριστου

γέννων ή τών πτωχών ακούραστος προστάτης καί άντι- 
λήπτωρ, ή τών δυστυχών καί έγκαταλελειμμένων παρήγορος 
κ.αι αρωγός ευγενης τής πόλεως μας δέσποινα κ.. Ναταλία 
Σουτσου. Ακανθινον τη επεκλωθεν ή άπηνης μοίρα στέφα
νον διά τήν ημέραν ταύτην τής έορτής τής άνθρωπότητος, ήν 
άλλοτε εκαλλυνε διά λαμπρών καί ύπό τής φιλανθρωπίας καί 
αγαπης εμπνεομενων πραξειον. Τον οίκ.όν της τόν εύγενή καί 
ένδοξον μαΰρον καλύπτει νέφος, πόνος δέ κ.αί οδύνη πιέζουσι 
τήν αγαθήν καί μεγάλην καρδίαν, τήν πάντοτε τούς δυστυ
χείς συμπονούσαν καί πάσαν πληγήν προθύμως έπουλ,ώνουσαν.

Ο θανατος συζυγου προσφίλοΰς, άνδρός τιμώντος τό μέγα 
ονομα το οποίον έφερε, ψυχής αδελφής τής ίδικής της έν τή
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εύποιία κ.αί τή μεγαλοψυχία, ό θάνατος αιφνίδιος, άνιλεής, 
σπαρακτικός έν πληρέστατη ηλικίας ακμή σκ.λ.ηοώς έπλή- 
γωσε καί τήν ίδικ.ήν της κ.αρδίαν, ήτις συντετριμένη ύπό τό 
μέγεθος τής συμφοράς αίμάσσει καί άλγεΐ.

Έ άν ή ευγνωμοσύνη ήτο γέννημα καί καρπός τής ευεργε
σίας, τόν πόνον τής κ.. Ναταλίας Σούτσου θά συνεμεοίζοντο 
ολοι οί δυστυχείς εις χιλιάδας ίσως άνερχόμενοι, οί παρ’ αύ- 
τήε πολυτοόπως αείποτε εύεογετούυ,ενοι."Κ * ί I ί

’Αλλά κ.αί πάλ,ιν έάν ή είδησις τοΰ θανάτου τοΰ άοιδίυ.ου 
άνδρός Ικυκλοφόρει τήν ημέραν εκείνην άνά τάς πτωχάς καί 
ά.ποκ.εντρους τής πόλεώς μ.ας συνοικίας, ή κηδεία του θά έοε- 
ρεν ίσως όλιγωτερον αριστοκρατικόν χαρακτήρα, θά ήτο δμως 
ή δημοτικωτέρα έκφορά, ήν αί Άθήναι έσχον ποτέ.

Χήραι καί ορφανά, γέροντες καί ύπό τής τύχης σκληρώς 
δοκιμαζόμενοι θα άπετιον τον φόρον τών δακρύων των, άν 
δχι προς τόν θανόντα, βεβαίως δρ.ως πρός τήν θοηνοΰσαν 
αΰτόν. Καί ό πόνος της ου το) συρ.ρ.ερ ζόμενος ύπό τών πάν 
τοτε πονούντων, θά ήτο έλαφρότεοος, κ.αί ή πονεμένη ψυχή 
της θά έφερε κουφότερον τό όδυνηοόν τοαΰμα.

Ά λ λ ’ οτι δεν έγένετο δημοσία κ.αί μ ε τ ’ έπιδείξεο>ς, τελ,εΐ- 

ται κρυφά καί άθορυβως μ.έ αληθή δάκρυα πόνου καί συρ.πα- 
θοΰς λύπης έν τή καλύβη τών πτωχών καί ορφανών, έν τοΐς 
ασυλοις και τοΐς νοσοκομείοις, έν οις πρωταγωνιστεί, ούχί 
απλώς ως πρόεδρός κ.αί μέλος καί ίδρύτρια, άλλ’ ώε αληθής 
τών δυστυχών αποκλήρων τής τύχης μή τ η ρ κ.αί παρήγορος.

Τα δακρυα αύτά τών δυστυχών καί έλ,αχίστων έστωσαν 
δροσος ζωογόνος έπί τών πολυτίμων άνθέων, άτινα κ.αλύ- 
πτουσι τον τάφον του. "Ας άναλυθώσι μετά τής μυρ'-βόλου 
αποπνοής,τούτων ώς τό γλυκύτερον άρωυ.α τής ψυχής τών εύ- 
γνωρ,ονούντων, εις ούς προστίθενται κ.αί δλοι οί τής τέχνης 
πρωτεργάται καί σκαπανείς, οί παρά τής μεγάλης καί γεν- 
ναιόφρονος τοΰ αοιδίμου άνδρός καρδίας πολυτρόπως εύεργε- 
τούμενος.

ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΟ ΛΟΓΛΟΓΔΙ
* Μ έσ' 'στον χ ε ιμ ώ ν α  την χ α ρ τ ιά ,

Μ ε κρύο, ρ '  ά γ ρ ιο  βόρεια.
Κ ύρη ρ α ς  ήρθε τώ ρα  
Άτι'ο κα ινούρ ια  χ ώ ρ α .

Κ όρη  άφ ράτη , π α χ ον .ίή ,
Κ ω ρ ίς  φ τερά ρ ιχ ρ ό  x ov .il,
Μ ιά  κόρη ζη Λ ερρένη ,

Π ο.Ιυαγαπ η ρένη .

Μ ε τή β ρ οχ ή , ρ ε  τ ά  νερά  

Μ ας ήρθε κ' εψερε χ α ρ ά ,
Κ α ρ ά  χ' ε.Ιπ ίό' ά χ όρ α  
Σ το  φ τω χικό ρ α ς  δώ ρα .

Τής χ ε ιρ ω ν ια ς  νχωρικό  
Μ οιάζει το  βρέφ ος τό γ.Ινκό,
Μ έσ στ' ά σ π ρ α  τά, σ εν τόν ια  
Σ ά  ρόδο ρ ε σ '  σ τά  χ ιόν ια -

Τ ρ/ανταφ νΛ .Ιάκι χ α ρ ω π ό  
Μ ά πόσο, πόσο τ ’ αγ απ ώ  
Τ' ώρορφο τ ’ άγ γε.ίονδ ι 
Τ ό δροσερό  ΛονΛονδι !

Μ έσ' στη  ό/χή  ρ ο ν  άγ χ α ,Ιιά ,
Σ τ ά  χ ά δ ια  ρ ο ν  κ α ι σ τ ά  φιΛιά 
Κ οιρή σου , Σ ν , ρ ιχ ρ ά χ ι,
Κ α .Ιό  ρ ο ν  κ ορ ιτσάκ ι.

Κ ο ιρ ή σ ο υ , κόρη ποθητή,
Κ α ί  ή νοννά σου σέ κρατε ί,

Γ .Ιυ κ ά  σ ε  νανουρίζει 
Κ α ι  σ τ ίχ ο υ ς  σου χ α ρ ίζ ε ι .

Κ οιρή σου , κόρη ρον  γρνσή,
Ά ρ ε ρ ιρ ν η  κοιρήσου, Σ υ ,
Κ ι'  ό Π Ιά σ τ η ς  και Θεός σου 
Θά ειν ε βοηθός σου.

Α υτός που σ ’ εστειΛ ε στ  ή γη 
Π α ν τ ο τ ε ιν ά  θά σ' όδηγή,
Π αντού  θά σε φυΛάττη 

Αύτό,ν θ ά χ η ς  π ρ ο σ τά τη ,
Κ ρ υ α τ α λ λ ί α  Α χ σ κ χ λ ο π υ ΰ λ ο υ  ( Χ ρ υ σ ο β έ ρ γ η )

ΟΙ Γ Ε Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
V

Πτωχοί γέροντες ! Διήλθον τήν εσπέραν κατηφεΐς έν τή 
αιθούση των, διευθετοΰντες τά δώρα, άτινα θά δώσωσιν αυ- 
ριον, είτα έπανήλθον εις τόν κοιτώνά των, μέ τήν έξ άνα- 
καρδίου κλίνην του, τό βαρύ ίματιοφυλάκιον μετά τοΰ κα
τόπτρου, τά ρικ.νωθεντα παραπετάσματα, τά έπιπλα ταΰτα 
άτινα ήγόρασαν όλάγον κ α τ’ ολίγον, άλλοτε, δτε συνεζεύ- 
χθησαν, διότι οί νΰν κεφαλαιούχοι εινε αρχαίοι έργάται, ών ή 
πεοιουσία ηύξησεν άπό έτους εις έτος.

Καθ’ δν χρόνον ό κ.οιτών ούτος έσχημάτιζε τήν έπίπλωσίν 
του, άπεκάλει ό εις τόν έτερον «άνδρού.έη  μου» « γυναιχον.Ια  
μου» άλλά τό τέκνον, οπερ τοΐς ένεννήθη, τοΐς άπέδωσε τά 
άληθή όνόματά των «μητερίτσα» καί «πατεράκ.η». Έγήρα- 
σαν ήδη πολύ καί ή κόμη τής γραίας έγεινέ λευκ.όφαιος, 
άλλά πάντοτε άποκαλοΰνται «ρ.ητερίτσα» κ.αί «πατεράκ.η». 
Δεν θά άλ,λάξωσιν εις τό έξής ονόματα ειμή βραδύτερον, δτε 
ψέλλισμα παιδιού θά τούς κ.άυ,η νά άναζήσωσιν.

Έ κ  συνήθειας οί δύο γέροντες εινε εύθυμοι,οταν έρχεται τό 
νεον έτος. Ήπεριουσία των καλώς διατεταγμένη τοΐς έπι- 
τρεπει νά κάμ.νωσι πολλούς ευτυχείς ! . . .  Άλ,λά τήν εσπέ
ραν ταύτην εινε σκυθρωποί· ώ ! , . .  θά σάς είπω διατί συρ.- 
βαίνει τοΰτο.

Εινε ή πρώτη φορά, άπό είκ.οσιν έτών, καθ’ ήν ό υιός των 
δεν θά διέλθη μ ε τ ’ αύτών τάς τελευταίας στιγμάς τοΰ ά- 
ποιχομένου έτους. Εινε πολ,ύ μακράν, έκ.εΐ κάτω εις τάς χώ
ρας τοΰ ήλιου· άποτίει τήν στρατιωτικήν θητείαν του εις 
τήν 1.04ην γραμμήν, καί ό συνταγρ.ατάρχης δέν συνάινεΐ 
νά τώ παραχωρήση ή τεσσαράκοντα οκτώ ωρών άδειαν αντί
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χιλίων πεντακ.οσίων φράγκων. Ό  μικρός των τους ηρωτησε 
κατά τίνα τρόπον νά μεταχειρισθ·/] τάς δύο ταύτας ημέρας, 
ούτοι δέ πρός στιγμήν έ'σχον την επιθυμίαν νά τω γράψω- 
σιν : « Έ λ θ έ  νά μας έναγκαλισθίίς, έ'στω καί διά μίαν ώ
ραν...». Ά λ λ ’ έγίνωσκον νά ύπομένωσι καί τω άπηγόρευσαν 
νά έ'λθη εις Παρισίους. Νά διέλθγ δύο ημέρας επί τοΰ σκλη
ρού εδράνου του βαγονιού της τρίτης θέσεως, έ'νθα ταξει-  
δεύουσιν οί πτωχοί καί οί στρατιωται, διά νά δωρησγι ωράς 

τινας εις τούς γέροντας γονείς _ου, τούτο θά ητο λιαν επί

μοχθον.
Ιίερί τούτου συνδιελέγοντο, επανερχόμενοι εις τόν κοιτώνα 

των, ό δέ πατήρ λίαν σοβαρώς καί μέ φωνήν σταθερωτάτην 
είπεν : Εμπρός ! . . .  άπεφάσισα καλλίτερα ό μικρός μας νά 
μείνγ έκεϊ κάτω. Έ κ ε ϊ  κάτω έ'χει καλούς συντρόφους, οικο
γένειας οπού τον δέχονται καλά- ή τσέπη του είνε γεμάτη. 
Ή  ημέρα του νέου έτους δεν θά του φανγ τόσον σκληρά. 
Είνε αληθές δτι θά γσθάνοντο μεγίστην χαράν εάν ηρχετο... 
Ά λ λ α  δεν τό σκέπτονται καν. Ό  μικρός προ πάντων ! Καί 
άδιακόπως όμιλοΰντες, μόλις άτενίζουσιν άλληλους* διότι 

παρατηροΰσι την εικόνα, ητις εΐνε απέναντι αύτων, εντός 
χρυσοΰ πλαισίου. Ούδείς θά άνεγνώριζεν έν τγί άπηρχαιωμενν) 
ταύτγ υδατογραφία τον ώραϊον νέον, δστις άποτιει την θη
τείαν του είς την 104ην γραμμήν άλλ’ οί καλοί γεροντες 
τον άναγνωρίζουσι κάλλιον έν αύτγ η εν ταϊς φωτογοαφιαις, 
ας έποίησε κατόπιν, καί κατά τούς δυο πρώτους μήνας ττ5ς 
απουσίας του έ’λαβον την εξιν νά μειδιωσιν εις αυτήν τοΰτο 
τούς παρηγορεΐ. Ά λ λ ά  διά την παραμονήν τοΰ νεου έτους 
εΐνε κάπως θλιβερόν. Οι γέροντες κατεκλίθησαν, άλλά δεν 
κοιι/.ωνται. Αισθάνονται οτι αυριον Υ) καρδια των θα εινε 
συνεσφιγμένη οτε θά λάμψγ ή ήμερα, και το τεκνον των 
δεν θά ριφθγί είς τον κοιτωνά των κραζον. Καλη χρονιά ! 

καλη χρονιά !
Τότε μηχανικώς ημιεγείρονται καί άρχίζουσι νά φλυαρω- 

σιν : Το ενθυμείσαι σύ , . . .  ’Ενθυμείσαι συ ότι κατ αυτήν 
την ημέραν του έτους του είχα αγοράσει ενα αλφαβη.αριον , 
Τοΰ έμαθες κρυφά τά κεφαλαία γράμματα... Τόν έβαλα είς 
τά γόνατά μου αυτόν τόν αστεΐον. . . Εσυλλαβι,ε .α 
γράμματα καί τά έδειχνε με το δακτυλάκι του. . . Ε ι .α  
κατά την εποχήν των αθυρμάτων, τον μεγαλον ίππον εφ 
ού ό Μπεμπές ήνωρθοϋτο καί ¿κραύγαζε, κραδαίνων τό ξΐφός 
του'θά γείνω στρατιώτης! Στρατιώτης ! Ιδου ότι εγενετο.

Καί η έποχη του σχολείου. . . Την παραμονήν του νέου 
έτους— αί άδειαι δεν ησαν τοτε τοσον μακ.αι οτε η μητηρ 
έπορεύετο νά ζητησγ τό μικρόν εις τό λυκειον του ί ορικου 
IV, καί έν τω άναπηδωντι λεωφορειω, οπερ τους ανετινασσε, 
προπαρεσκεύαζε την μακράν ποοσφωνησιν, ην τό παιδίον θά 

απήγγειλε είς τόν πατέρα του. Ά λ λ ά  μόλις έφθανον έν τγ 
οικία, τό παιδίον λησμονούν τό έν τω λεωφωρειω ποιηθεν 
έργον, δεν έγίνωσκε νά είπτι άλλο τι η ί καλη χρονιά ! 

καλη χρονιά !
ΤΗτον ωραία έορτη· ή αητηρ ητον είσέτι τόσον νεαρά, 

ώστε ό σύζυγος νά την λαμβάντ] μετά του υίοΰ του έπί των 
γονάτων του καί οί τρεις δέ νά έναγκαλίζωνται έν τγ  αύτγ 
θεωρία. Όποιαν δέ χαράν -¿σθάνοντο νά περιτρέχωσι μετ 
αύτου τά εμπορικά καταστήματα !

Την εσπέραν ταύτην οί δύο γέροντες άπεπειράθησαν νά 
διατρέζωσι τά βουλεβάρτα, ως άλλοτε, αλλα ταχέως τα 
έγκατέλειψαν, διότι αί φωναί της ευτυχίας, αί έπιφωνησεις 
α'ίτινες αντηχούν είς τά ώτά των, τοΐς εκαμ,νον κακόν. Αίφ

νης ή μητηρ λέγει : δέν ^κουσες . .
—  Τ ί λοιπόν ;
—  Μου έφάνη δτι ή εξώπορτα. . . Αλλα είμαι τρελλη ! 
Δεν δύνανται νά φαντασθί) ότι είναι τοσον μακραν δεν

έμειναν ποτέ μόνοι, ού'τε κατά μίαν ημέραν. Είναι μανία 
άφ’ ης δέν θά άπαλλαχθγ άλλά θά άναμένγ καί θά άγωνκΖ 
είς τό έλάχιστον βνίμα, δπερ τρίζει, εις την κλίμακα. Πο-^ 
σάκις, μετά νύκτα έορτης, δεν ηγερθη, ίνα υπαγγι να ασπα- 
σθγ αυτόν έν τγ κλίνη του, ίνα είναι βέβαια οτι ουδίμια 

λύπη ταράττει τόν ύπνον του !
Καί οί γέροντες λέγουσιν δτι είναι αργα, και πρεπει να 

κοιμηθώσιν. ’Έ στειλ ες  καλα τα χοηματα δια να τα εχη 

αύ'ριον τό πρωί 5 έρωτα ό πατήρ.
Αί ώραι παρέρχονται, οί γεροντες εκ διαλειμμάτων κι- 
ϊνται έν τ-η κλίνη των* άναπνεουσιν ελαφρώς εκ φοβου έκα

στοι μη έζυπνησν) τόν άλλον, άλλά δεν εκλεισαν τους οφθαλ
μούς. Καί οί δύο έχουσι την αυτήν σκεψιν, αλλ έκαστος ινα 
μη μεταδώστ) τω έτέρω ψευδή χαραν, κοατει μυστικήν ταυ- 
την. Την παρελθοΰσαν πρωίαν, ή μητηρ διευθετησε μονη τον 
κοιτώνα τοϋ υίοϋ της εΐτα ήναψε πΰρ. Απεψηςε το χειμερι
νόν του ένδυμα, τό έπανωφόριον του, εστρωσε την κλίνην του, 
διηυθέτησε τό καλλυντηριόν του, έθεσεν έ π ’ αύτοΟ νεον σα- 
πωνα καί έπί τής τραπέζης τής νυκτός σιγάρα. Ο πατήρ 
την κατέλαβεν έν τγί εργασία ταύτγ). Γ ιατί όλα αυτα . .
Είναι τίποτε. . . Μην έλαβες κανένα γράμμα του ;

■—  ’Εγώ ; δ χ ι ! ’Έ χεις  κάτι ιδέας ; . . .
—  Διατί πάντοτε καί σύ έχεις τέτοια μυστικά . . .
—  ’Ό χ ι ,  αυτη δέν είχε λάβει ούδεμίαν εΐδησιν, άλλ ελε- 

γεν, ότι έάν έκ τύχης ηρχετο, έπρεπε νά είναι τα παντα 
έτοιμα ίνα τόν ύποδεχθωσιν. "Αν ηδυνατο να υπαγγι αυριον 
νά τόν θωπεύσγ), νά τω φέρη τό πρόγευμα του, καταθλιβουσα 
αύτόν διά των μητρικών της έρωτησεων, εν ω οι ασπασμοί 

θά κατέχωσι την μεγαλειτέραν θέσιν !
Δέν είπεν ούδεν έξ αύτων δλων εις τον συζυγον της, φο- 

βουμένη τάς επιτιμήσεις του, άλλ απεφασισε νά μη κοιμηθΐ) 
είμη μετά την πέμπτην ώραν τής πρωίας, διότι η Ανατο
λική αμαξοστοιχία φθάνει την τεταρτην και ημισειαν. Και 

άκροάται τούς έν τή  όδω κρότους.
Πρέπει νά κατοίκηση τις είς Παρισίους, ίνα γνωρισγ  αλη

θώς τάς άγωνίας τής προσδοκίας, μέ την θύραν τής εισόδου 
κρουομένην άνά πασαν στιγμήν, μέ τας αμαξας, τας ισταμ.ε- 
νας άνά πάσαν στιγμήν ενώπιον του οικου σας 7) του απέ— 
αντί σας, τάς φωνάς, άς νομιζγ) τις οτι αναγνωρίζει εν μέσων 
μιας συνδιαλέξεως, την ώραν ητις ηχεί είς όλα τα ωρολογια 
τής συνοικίας . . . Την άγωνίαν ταύτην δοκιμάζουσιν οί δύο 
γέροντες, άνευ ούδενός δυναμένου νά γλυκάνγ] την σκληρότητα 
αυτής. ’Επειδή δέν θέλουσι νά άνακοινώσωσι τό μυστικόν 
των, τοΐς είνε άπηγορευμένον νά τρ'χωσιν είς τό παράθυρον 
διά νά βλέπωσι τάς άμάξας καί δέν δύνανται νά ύπάγωσιν 
είς την θύραν ίνα άκροασθώσι. Καί ύπολογίζουσιν. Έάν ο 

, υιός των ήδυνηθη νά ελθγι, δέν έχει άποσκευάς . . .  Θά έπη-
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δησεν εντός αμάξης . . . Πεντε ώραι θά ηχησωσιν· ό σταθ
μός δεν απεχει πολυ· ή'δη τό όχημά του ώφειλε νά κάικπτη 
την γωνίαν τής οδου . . . Καί όμως ούδεν είσέτι . . . Είναι 
άληθές δτι την πρωίαν οί ίπποι είναι νυσταλέοι.

Αίφνης οι δυο γεροντες άνοοθοΰνται. Ταύτην την φοράν, 
ΐσταται εν όχημα, ακριβώς έμπροσθεν τοΰ οί'κου των καί ή 
θυρα των έπανακλειομένη, έκλόνισε τούς τοίχους. Αυτός εί
ναι. Τό ό'νομά του έξέρχεται τοΰ στόματός των :

—  Γεωργιε !
Ο πατήρ άναφωνεΐ σοβαρώς Ά λ λ ’ (ίναι άδύνατον, φίλη 

μου . . . Τοΰ έγραψα . . .
Αμφιβάλλει είσέτι η προσποιείται τοΰτο, έκ φόβου μη 

απογοητευσις τις καταβάλγ την σύζυγόν του· ά λ λ ’ αΰτη 
δεν άμφιβαλλει ! Άνεγνωρισε τά βήματα, άτινα τοσάκις την 
εκαμον νά άνασκιρτησγ κατά τάς νύκτας των έοοτων . . . 
Είτα ή κλαγγή αυτη τοΰ σίδηρου έπί τής κλίμακος . . .

Ο πατήρ μόλις ηγέρθη τής κλίνης, άλλ’ ή μητηρ είναι 
ήδη περιτετυλιγμενη έντός τοΰ κοιτωνίτου της, έχει υψώσει 
το φώς τής λυχνίας, οπερ άπλως είχε ελαττώσει άφ’ εσπέ
ρας, και κυπτουσα είς την κλίμακα φωτίζει τόν μικρόν της. 
Αλλά δέν δύναται νά άνθέξγτ ιίναι πολύ τοΰτο δι’ αύτην, 

«ποθετει την λυχνίαν και καταβαίνει τόν πρώτον ό’ροφον. 
Εκεί συναντωνται. Σέ έπερίμ.ενα !

—  Έμάν-ευσες λοιπόν ;
—  Μήπως αί μητέρες δέν μνντεύουν όλα ; Καί άναβαί- 

νουσιν ένηγκαλισμένοι. Ό  πατήρ ομοίως φθάνει καί τείνει 
τας αγκάλας του είς τόν υιόν του :

—  Και δμως σοΰ άπηγόρευσα. . .
—  Ήζεύρεις καλά, δτι πάντοτε ή'μην άπειθής !
—  Έ ν α  τόσον σκληρόν ταξεΐδι διά νά περάσης μερικάς 

ώρας μαζή μας !
■— Είνε άλήθεια δτι άλλοτε θά μ.οΰ έσαίνετο πολύ σκλη

ρόν· άλλ’ όταν κοιμηθγ κανείς δύο μ-ήνας είς τόν στρατώνα, 
δεν φοβείται πλέον τό σκληρόν σκαμνί τοΰ βαγονιοΰ τής τρί
της θέσεως.

Ή  μητηρ τόν άσπάζεται είσέτι καί τόν ψηλαφα. θ ε έ  
μου ! Δεν είσαι πολύ άδύνατος. . . Δέν έ’χεις πολύ κακήν 
δψιν ! . . .

30 H E N R I  G R E V I L L E  30

.  Τ Ο  Μ Υ Σ Τ Η Ρ Ι Ο Ν
—  Ουδόλως σκέπτεται τούτο, απάντησε ψυχρώς δ Ββηοΐβί, είναι πολυ 

Ανωτέρ* της χοινης γνώμη·. Σας εΤγ̂ ον υποσχεθή να άναχοινώσω ύμΐν την 
•λή·ειαν> αμα ώς έγώ αυτός άνεχάλυπτον αΰττ|ν. τΗλ6ον. Έ π ι  πλέον, Ιπε- 
βυμουν ν* αποχαλύψω είς εκείνον, όστις τοσαύτας υπονοίας έσχημάτισεν εναν- 
^ον της, τάς ενδείξεις τής περιφανεστέρας άθωότητος.

— Μνησιχακεΐτε εναντίον μου δια τούτο ; ήρώτη^εν δ Βολβέν διά τόνου 
βλιδερου. Και ή κ. Δέ Βωράνδ δέν θά μέ συγχωρήση Ισως ποτέ ! Εντού
τοις ................

—  Ή  χ. Δέ Βωράνδ, συγχωρβΐ πάντοτε, είπεν δ Ββηοΐβί Ιγειρόμενος.
Και μετά τινα σιγήν, δ Βολβέν προσέβλεψβν άσχαρδαμυκτβι τόν φίλόν του.

^■-Έπιφορτίζεσθε νά τή υποβάλητε τήν εχφρασιν τοΰ σεβασμού μου, και την 
ταπεινήν αιτησιν τής συγγνώμης τη ς; ήρώτησεν. Θά είμαι δέ πλειότερον ή 
°«ον αξίζει εύτυνής, έάν μοι Ιπιτρέψη, αυτοπροσώπως νά καταθέσω είς τους 
πόδας της χά σέβη μου !

— Θά τά διαδιβάσΜ, άπήντησεν δ Θεόδωρος.
Εχωρίσθησαν* και δ Βολβέν^ έπανερ/όμενος εις τό γραφεΐόν του, οσον 

•ογ^εχυμένος και άν ητο, διότι ’έδειξε τοσαύτην έλαφρόνοιαν είς υπόθεσιν 
τοιαυτης σπουδαιότητος, δέν ήδυνήθη νά μή πιστοποίηση ένδομύγως, εύ- 
Χ*ρι*τήσεως δλως υπηρεσιακής, δτι καλώς εί/ε μαντεύσει τήν αληθή αιτίαν 
της αυτοκτονίας τοΰ Ραϋμόνδου.

Ο Β οποιβΙ  μετέβη αυθωρεί είς τήν έπαυλίν του, διά τοΰ σιδηροδρόμου, 
μήτηρ του, ήν τηλεγραφικώς ειχεν ειδοποιήσει περι τής άφίξεώς του, άνέ-

Ό  πκτηρ γελα. Τά βλέπεις καλά .. δέν σοΰ το έλεγα .. .  
τά μεγαλώνεις πάντοτε. . .

Αλλά κατά βάθος είναι ολως υπερήφανος διά τον υίον, 
διότι είναι ωοαιος και υγΐΥ]ς· τω ζητεί λεπτομερείας περί 
του νέου[βίου του.

Άνεγνωσα, ?Tt άλλοτε οί γονείς άνέμενον έπισημως, έν 
τγ αίθουσγ των, τάς^προσαγορεύσεις των τέκνων των. Πο- 
σον καλόν είναι οτι ηλλαςαν ταυτα πάντα ! Κα.ι ποσον κα.- 
λον είναι μετά εΐκοσιεςάωρον ταςείδιον νά ευργ τις τούς 
γέροντας γονείς του νά άναμένωσιν αύτον έν τη Ούρα ινα εύ- 
χηθώσιν αύτω τό «καλώς ήλθες».

Καί ό Γεώργιος, όστις προητοί[/.ασε υ,ακράς φράσεις, ό'πως 
κατά την'έποχήν*'τοΰ λυκείου, ^έν γινώσκει νά εί'πη άλλο τι 
είρ,ή έν πράγμα, έπι^αψιλεύων συγχρόνως τάς θωπείας του 
είς τά δύο ό’ντα, άτινα ζώσι δι’ αύτόν :

—  K a J i)  y p o r tà  ! y.aJ/j χ ρ ο ν ιά  !
(P ie rr e  S a le » )  ’ E x  t . ù  Γ α λ )  ιχοΰ- .ν .»ρίχα Κ. Φ ιλ ι π π ί δ ο υ

Η Γ Π Ε Ρ ΤΟΓ Α Ν 4Ρ ΙΑ Ν Τ0Χ ΤΟΓ 4ΙΑΚ0Γ ΑΓΟ ΡΑ
Έ π ιτυ χ ώ ς  δ ιείή χ θη  ή όπβρ του άνδριάντος του Αθανασίου Διά

κου ένεργηθεΐσα άγορά. Α ί Έ λλη νίδες κυρί.ι καί ν«*νιδες τή ς  τε 
πρωτευούσης και των επαρχιών έγβνοντο οί κυριώτατοι παράγοντες 
τή ς άγορατ; τα ύτης. Πάντα σχεδόν τα προς πώλησιν έκτεθεντα  εϊνη 
ήσαν εργόχειρα και κο(εψοτεχνήμ.αΓα υπό κυριών επεξεργασθεντα. Αί 
Ά θηναϊαι δεν ειχον άποκλειστικώς τα πρωτεία έν τή  ώραία αυτή 
εκθεσει. Αί κυρίαι τή ς  Ζακύνθου άπέστειλαν θαυμάσια εργα των είς 
κιβώτια ολα διά τή ς χ. Καλογεροπούλου, αί δέ τή ς  Λαμίας διά τοΰ 
προέδρου χ . Σιμοπούλου, τοΰ τόσους χαταβαλόντος μόχθους υπέρ 
τή ς επιτυχίας τή ς ωραίας ταύτης εορτής.

Τό έκ  τω ν  π ω λ ή σ ε ω ν  εισπραχθέν ποσόν άνήλθεν εις π έ ν τ ε  χιΑ. 
δραχμάς,  αίτινες  θά διατεθώσιν ,  οπως έπι τέλ ους  χατα σχευα σθή  ή 
βίσις τοΰ άνδριάντος τοΰ έπιφανοΰς ήρω ος τ ή ς  Ε λ λ η ν ι κ ή ς  Έ π α ν α -  
σ τά σ εω ς.

ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ TOT κ. Ε ΙΡ . ΑΣίΙΠΙΟΥ
Αντάξιον τής είκοσιπενταβτοΰς ηλικίας του καί των αρ

χαίων καί νέων έν τγ'φιλολογία καί τέχνη συνεργατών του 
έξεδόθη τό Ήμερολόγιον τοΰ κ. Ειρηναίου Άσωπίου.

Είναι ογκώδης τόμος, περιέχων είς πυκνοτάτας σελίδας 
ο,τι καλόν καί τέλειον δύναται νά άποδώσγ ή σύγχρονος φι-

  ' "*
μινεν αύτον μετά κρύφιας ανυπομονησίας· δταν κατώρθωταν ν ’ άπομονωθώσ 1 
εν τώ Ιστιατορίω, ό Benoist έπλησίασε την έδραν του πρός την τής μητρός 
του και τής διηγήθη βραδέως, μέ τάς έλαγίστας λεπτομέρειας, τήν άδυνηράν 
και τραγικήν ιστορίαν τής οικογένειας τής Ίόστίλλας.

Τόν ήκουεν άνευ διακοπής τινο,, μέ χείλη συνεσφιγμένα, ουδεμία δέ κίνη- 
σις ένέφαινεν έν αύτή τήν έλαχίστην συγχίνησιν. Ό ταν όμως ή διήγησις Ιτε- 
λείωσεν, προσήλωσεν επι τοΰ υιοΰ της τους ωραίους καί ζιυηρους οφθαλμούς 
της πλήοεις δακρύων. Είπες, οτι έσυγχώρησε τήν δυστυχή εκείνην γυναίκα ; 
τόν ήριότησε μετά γλυκύτητος.

— Καθ’ ολοκληρίαν, καί μετά πάσης καλοκάγαθίας !
—  Δέν φαντάζεσθε, μήτερ μου, πόσον είναι καλή ! Καλή ώς σείς !
Καί μ ετ’ αταραξίας φαινομενικής, ή μήτηρ Ιπανέλαβε τό πλέξιμόν της, μή 

επηρεασθεΐσα ποσώς υπό τής φιλοφροσύνης ταύτης.
— Σκέπτεται νά ίδρύση άσυλόν τι διά τής περιουσίας τών Δέ Βωράνδ,προσέ- 

θηκε πλέκουσα. Καλώς, έχει δί/,αιον, άλλά τί θά κάμη τά χρήματα τοΰ πα- 
τρός της. . . τοΰ συζύγου τής μητρός της ; θέλω νά εί’πω ;

— Δέν γνωρίζω· μοί είπε μόνον δτι ή περιουσία αΰτη τή ένέπνεε φρίκην.
—  ’Οφείλει νά άποδώση αυτήν εις τήν οικογένειαν τοΰ κυρίου εκείνου.
— Τήν αυτήν ιδέαν ϊχεε περί τοΰ ζητήματος τούτου.
Μετά τινα σιγήν, ή κ. Benoist Ιπανέλαβε ; Υιέ μου, έννοώ παν δ,τι 

μοί είπες. Ή  κυρία αΰτη είναι πολυ καλή καί τήν εκτιμώ πολύ, άλλ’ ε’πειδή 
ή μήτηρ αυτής παρέδη τά καθήκοντα τη ς ... Δέν θά ήτο δύσχολον νά γείνη 
νύμφη μου, έάν ή οικογένεια αυτής ητο άμεμπτος, δ,τι δήποτε έάν έαανθάνο- 
μεν περί τοΰ κ Δέ Βωράνδ, ούδεμίαν αί’σθητιν θά μοί ένεποίει ! ’Αλλά περ’1 
αυτής καί τής ο’χογενείας της, είναι τό πράγμα πολυ διάφορον καί ουδόλως 
άνέμενον τοΰτο, τέχνον μου !

—  Μήτερ, είπεν ό νέος, μετ’ άκρας γλυκύτητος, σχεφθήτε δτι είναι άθώα !
— Δέν λέγω τό έναντίον, άλλ’ οΰχ' ήττβν α ’ ενοχλεί πολυ ή μομφή «υτη, 

πολύ, υίέ μου ί



ΕΦΗ Μ ΕΡΙΣ

λολογίκ. Ehx\  εν εΚος [Μχρκς βιβλιοθήκης, άποτελούμενης 
ύττο θχ .ul̂ cgÍcov έργων, τιμωντων ιΗιν.ιτχτοί τον ύιχ τοιτων 
μόχθων χ,χτχρτίτχντχ αύτην. Είναι το Ημερολογιον τοΰτο 
ή αληθής έπισρράγισις ειχοτιπϊν-χετοΰς φιλολογικής δρά- 
σεως, ήν ό κ. Εΐρ.’Ασώπιος άθορύβως άλλ ’ άποττελεσματικώς 
έπετέλεσε.

Τό Έαερολόγιον τοΰ κ. Είρ. ’Ασωπίου πρέπει νά κόσμηση 
πασαν βιβλιοθήκην, πρέπει νά στολίση πάσαν αίθουσαν, παν 
γραφεΐον, πάν ά ;αγ ωστηριον. Είναι το κατ εζοχην Ηυ,ερο- 
λο'γιον τοΰ έ'τους τούτου, τό έ'χον περισσότερα- δικαιώματα 
διαδόσεωςκαί προτιμήσεως, ώς έπισφραγίζον τό φιλολογικόν 
{ωβιλαϊον τοΰ εκδότου του.

Θ Ε Α Τ Ρ Α
ΠοΛυθε'αμα. 'I I  έπχνάληψις τών παραστάσεων τοΰ ΙΙολυθεάματος 

ηύ/αρίστησε μεγάλως τά κοινόν τής ποω τευούσης, τό όποιον^ τερ
πνής καί ευχάριστους εσπερίδας διέρχεται έν αύτώ Τό μελόδραμα 
υπέρ πασαν άλλην άπό τής σκηνής παράστασιν τέρπει καί συγκινεΐ 
καί εξευγενίζει τήν ψ υ χή ν  οταν δέ μάλιστα θίασος τόσον καλώς κα- 
τηρτισμένος, άοιδοί τοιαύτης τ έ χ ν η ς  καί δυνάμεως πρωταγωνιστούν 
τό θέατρον πρέπει να είναι πλήρες, ΐνα ή έντύπωσις τή ς  άπολαύσεως 
καί εύχαριστήσεως είναι γενικωτέρα. Αί ήμέραι δέ αύταί τών έορτών 
καί αί έξαιρετικώς εύθυναί τιμαί του Πολυθεάματος καθιστώσι προσι
τόν τό μελόδραμα εις ολας τάς τάξεις τή ς κοινωνίας, ήτις τόσον 
διψα άπό καλήν μουσικήν και άπό Φυχαγωγόν καί εΰγενή δια τκέ-
δασιν. , , ,

' H F o r t z a  d e l  D e s t i n o  έπαναληφθεΐσα αυτήν την εΰ ό ο -  
μάδα προεκαλεσεν ενθουσιασμόν ά λ η θ ή  τόσον π λ ή ρ η ς  καί τ ε λ ε ί α  ήτον 
ή έπ ιτ τ χ ία ,  ή τ ι ς  άλλω ς τ ε  ειναν ά χώ ριστος άπό όλας τά ς  π α ρ α σ τά 

σεις του Π ο λ υ θ εά μ α το ς .  >
θ έ α χ ρ ο γ  Β ορ ιετ ε .  Κόσμος πάντοτε πολύς, διερχόμενος ευαρέστους 

ώρας μέ τά ελαφρά vau d evilles καί τά τραγουδάκια καί τόν χορόν 
του B a le tto , τό όποιον τόσον άρέσει. Ό  θίασος άξιόλογος, τό θέα 
τρον καί μεγάλη πάντοτε Ικ εϊ  συνάθροισις.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Καν Μ. A . Τ . Χίον. 'Η μερολόγια 20 έστάλησαν φύλλα Κας Φ. 

δ ι’ υμών συμορφούμεθα όοηγίαις σας.— Καν Ε . Μ . Ι θ ά χ η γ .  Ε π ισ το 
λή σας έλήφθη άπειρους ευ χ α ρ ισ τείς , συνδρομήτρια φίλη σας ένε- 
γράγη εις τό έν λόγω περιοδικόν.— Καν Π. Β._ Κε'ρχνραγ.  Συνδρομή 
σας 96  έλήφθη εΰχαριστοϋμεν. —  Κον Γ .  Π . Α Λ ε ξ ά ν δ ρ ε ια γ . φρ. 2ο 
έλήφθησαν Η μερολόγιον' έστάλη είς Κάρυστον φρ.  ̂ 3 έμετρήθησαν 
X. Μ . Κον Σ . Μ. Λεοβα,γ. φρ. χρ· 16 έλήφθησαν άπειρους ευχαρι
στίας’ δ ι ’ εΰγενεις σας φροντίδας. — Καν Ε .  Ν. Σ όφ ιαν .  Νέαι συνδρο- 
μήτριαι ένεγράφησαν, άπειρους και θερμας ευχαριστίας. Καν Ε . Σ .

  Μήτερ, έπανέλαδεν ό Θεόδωρο; δια θωπευτικού τόνου φωνής, δστις
άφήρει έκ των λόγων του καί τήν Ιλαχίστην χροιάν έπιπλήξεως· ύμεί; μέ 
έδιδάξατε τά πρός αύτήν καθήκοντα μου, οταν έγω ήμην άδικος και πλήρης 

προκαταλήψεων I
—  Σ ώπα, έπέμενε λέγουσα ή κ. B enoist, τό
— Μήτερ, έξηκολούθει 6 νέος διά τοΰ αύτοΰ τόνου, είναι μόνη, μόνη, έν τι» 

κόσμψ, μέ τήν άνάμνησιν τόσων νεκρών, έντός οικίας πλήρους θλιοερωτάτων 
αναμνήσεων και μέ όλην τήν έναπομένουσαν αυτή περιουσίαν δέν έχει κύριο-

εκτικώ; α υ λόν .  ̂ ?
Ή  γηραιά γυνή, διά καταφατικής κινήσεως, Ιδήλωσεν ότι ηννόει.
  Μόνον έμέ έχει έπί τής γης, μήτερ, μόνον εμέ ίνα τήν αγαπώ και ̂ πα

ρηγορώ. ’ Εφρόνουν δέ οτι θά έγενόμεθα δύο πρός τοϋτο- ένόμισα οτι θα εισθε 
ή μήτηρ ήν ούδέποτε άπέκτησε καί πόσον θά σάς ήγάπα ψ άφοΰ ήδη είναι 
πλήρης τρυφερότητος καί σεδασμού δι’ υμάς. ’ Εάν λοιπόν δεν συγκατειιθεσθε 
νά τήν όνομάσητε κόρην σας, φρονώ οτι θ’ άπέθνησκεν έξ έντροπής, άλλ' ούδέ 
λέξιν μομφής θά σάς άπηόθυνε τόσον είναι καλή.

  0 ά  μέ έμέμφεσο συ, άντ’ Ιχείνης ; ήρώτησεν ή κ. B enoist, ,ητουσα νά
Ιμδαθύνη είς τά αισθήματα τής καρδίας του.

— Ναι, θά ύπέφερον πλειότερον,ή οσον δύναμαι νά έκφρασθώ, διότι τήν αγα
πώ όσον καί δ πατήρ μου σάς ήγάπα, άλλ’ ούδέποτε θα σας εμεμϊομην, 
άφοϋ πάν ό,τι πράττετε άποδλέπει είς τήν οικογενειακήν τιμήν.

  Σέ δέν επηρεάζει ή χηλίς αύτη ; ήρώτησε.σοβαρά; ή γηραια κυρία.
  Ποσώς ! Καθόσον ή Έστέλλα ούίόλω, δμοιάζει μετα τής μητρός της.

Ά π ό κεφαλής μέ/ρι ποδών συμπεριλαμδανομένης καί τής ψυχής, είναι Β ω - 
ράνδ, καί οί Δέ Βωράνδ, ήσαν αύτή ή τιμή.  ̂ _

'Η  κ. Benoist δέν άπήντησεν, άλλα παρέμειν; σύννους. Τήν στιγμήν δ έ- 
κείνην μικρόν πτηνόν, έλθών είς τό παράβολον δι’ επανειλημμένων χιυπημά- 
τοιν δια τοΰ ράμφους έπί τής ύαλου, ήννόει νά τώ άνοίςωσιν, ενώπιον όμως 
τοΰ άνυπερδλήτου προσκόμματος ώπισθοχώρησε καί άπέπτη.

Κ Τ ΡΙΩ Ν

Μ. Κεφα-Ι.Ιηγία,γ .  ΪΙαρελθούσης καί τελευταίας έπ ιττολής έλήφθησαν 
χρήματα εύχαριστοΰμεν, Ημερολόγιον εστάλη. -Κας Κ . Μ και Μ.
I . Π. ’AJlcUrSpetaY.  'Η μερολόγια έστάλησαν, άποστέλλετε άντίτι- 
μον δ ί  Αιγυπτιακών γραμματοσήμων έντός συστημένης επιστολής 
Καν Ε  Φ . Ά ρ γ ο σ τ dJl ior .  Χρήματα έλήφθησαν καί έπληρώθη ή συν
δρομή σας άρχομένη άπό 1ης 7 ,βρίου 95  ώ στε δέν οφείλετε τίπ οτε. 
—  Κον Σ τ  Β .  Α λ ε ξ ά ν δ ρ ε ι α ν .  'Η  κ. Κ . ένεγράφη συνδρομήτρια παρά 
κ. Σινοδινοΰ καί τή  έστέλλετο τό φΰλλον τα κτικώ ς μέχρι τοΰπε, ωστε 
οφείλει νά π λη ρώ ση .— Κον Μ. Γ .' Κ αΛ αφ άτ .  φρ. χρ. 6 0  έλήφθησαν, 
θερμοτάτας ευχαριστίας έγράψαμεν. — Κ ο ν Γ .  Μ. ΚαΛ αμασ .  Συνδρο
μή σας 96  έλήφθη εύχαριστοΰμεν.—  Καν Κ . Γ . Β .  Χ ιον . Χ ρήματα 
έλήφθησαν 'Ημερολόγιον εστάλη. — Καν Κ . Λ . Ζ α γ ο ρ α ν .  Συνδρομή 
καί άντίτιμον Η μερολογίου έλήφθησαν εύχαριστοΰμεν. Καν Ε . Γ . 
Μ εσοΧόγγιον.  Ά ντίτιμ ο ν  13 Ημερολογίων εληφ θη, θερμας ευχα
ριστίας δι ’ εύγενή σας προθυμίαν, Ημερολόγια εσταλησαν. ^Καν Ε . 
Ο . Ά μ φ ι σ σ α ν .  ’ Επιστολή σας μετα  χρημάτων εληφθη, νεα̂ ι συν- 
δρομήτριαι ένεγράφησαν, 'Ημερολόγια εσταλησαν άπειρους ^ευχαρι- 
στειας δέν άμφέβαλλον ποτέ περί ωραίων καί εΰγενών σας αισθημά
τω ν, γράφομεν. —  Καν A. Ε . Κ . Σ ο ν ε ζ  ΚίΛ. Χρήματα έμετρήθησαν 
κ. Βελουδίνω , 'Ημερολόγιον έσ τα λ η .— Καν Ε . A . Bd.lor.  Συνδρομή 
και άντίτιμον 'Η μερολογίων έλήφθησαν, ευφαριστοΰμεν. Καν Ε . 
Βϊ'γχα.  Έ π ιστολα ί σας έλήφθησαν αποδείξεις^ έστάλησαν συμφωνως 
μέ τον κατάλογόν σας νέα συνδρομήτρια ενεγράφη ευ/αριστουμεν δι 
εΰγενεις σας φροντίδας, γράφομεν. — Κον I . Κ . B en i Souez φρ. 94 
έλήφθησαν πληρώνεται και τό 9 6 , Ή μερόγιον έστάλη, εύχαριστου- 
μ εν — Καν Γ . Π- Πύργον  άντίτιμον Η μερολογίω ν έλήφθη θερμοτα· 
τας εύ^αριστίας δι εύγενή σας προθυμίαν.

II κ .  Κ Α Ρ Α Π Α Μ Α Τ Ι Ι  Θ Ρ Ι Α Μ Ι ί Ε Τ Ο Ϊ Σ Α  Ε Ν  m ilk
’ \ληθή θρίαμβον ή'ρατο ή ελληνική βιομηχανία έν Πετρουπολει και μεγα- 

λως ετιμήθη ή μοναδική καί μάλλον βιομήχανος υφάντρια μας κ. κ. Καρα- 
οταμάτη. , , , »

Έ ν  τη φιλανθρωπική άγο ι̂α. ήτι; διωργανώθη εν ΙΙετρουπο^ ει  ̂ εις τας αί
θουσας τοΰ Χειμερινού Παλαχίου, και ήτιχ αποτελεί την ωραιοτατην τών Οΐε- 
θνών εκθέσεων, μεγάλην Ινεποίησαν ενχυπωσιν τα μεταξωτά υ^φασματα τής κ. 
Καρασταμάτη. Μακρον άρθρον άναφέοει περι τουτου ή εφημερις τής Ιίετρου- 
πόλεως, εξ ής άτοσπώμεν τα άκόλουθα :

Τοποθετηθεΐσα έν τή πρώτη αιθούση μετά τή; ’Ιαπωνίας^ και τής Ρουμα
νία:, διεκρίθη διά τήν θελκτικήν γλυκύτητα τών λευκών, ροδίνων και ώχρο- 
κυάνων υφασμάτων της, προ πάντων διά τά διαφανή μεχαξουφαντα, ατινα 
προσείλκυον τόν θαυμασμόν πάντων τών έπισκεπτών. «Ουκ οιδα όποία τις 
μαγ-ία μεσημό^νοΰ φωτός, γράφει ή ανωχε'ρω ρηθεΐσα εφημερίς, πρ^οχυνεΐαι 
έκ τών περικόμψοχν εκείνων εκθεμάτων, οΐονεί άκτίς εκ τοΰ ήλιου, ούτινος α- 
φθόνως άπολαύουσιν έκ:ΐ πέοαν, και ούτινος στεοοΰνται οι βορεινοί ημών χει
μώνες. ΙΙάντα τά μετάξινα ταΰτα ύφάσματ* είναι μαρτυρία καλλίστης βιομη
χανικής έργασίας Έ ν  τή μικρά ταύτη παγκοσμίω εκθέσει ή Ελλάς κατέλαβε 
τιμητικωτάτην θε'σιν».

'I I  κ. B enoist ήγέρθη,ήνοιξε τό παράθυρο άνέμεινε και προς στιγμήν, νομί- 
ζουσα οτι θα έπανήρχετο, άλλ’ ή προσδοκία της διεψεύσθη· κύψασα δ' έκτός, 
ήιθάνθη έξογκουμένην τήν γηραιάν καρδίαν της, τοσοΰτον τό άρωμα τών άν- 
θισμένων τριανταφυλλεών, καί ή όλως άγροτική άπόπνοια τοΰ νεωστί κοπέν- 
τος χόρτου, έμέθυον αυτήν, ώστε ασυναισθητως παρεδοθη εις σκέψεις, ανε- 
μνήσθη τά νεαρά αύτής ετη, τόν έρωτα δν έτρεφε διά τόν σύζυγόν της, την 
χ α ρ α ν  ήν έπροξένησεν αύτή ή γέννησις του υίου της, τοΰ μέχρι θυσίας νυν

άφωσιωμένου αύ ΐή ...-.
Άθοούδως τότε Ιγκατέλιπε τά έστιαιόριον έν ω 6 Θεόδωρος, τους αγκώνας 

έπί της τραπέζης στηρίζων, Ισκέπτετο μετα μεγάλης τρυτερότητος καί βαθέος 
οίκτου τήν Έστόλλαν, μόνην έν ιω  μεγάρω αύτής, μόνην πανταχου, μόνην 
πάνεοτε, ενόσω ή μήτηρ του δέν συγκατετίθετο νά δεγθή αύτήν ώς κόρην της. 
Ή  θύρα ήνοίχθη έκ νέου, μετά ήμίσειαν ώραν καί ή /.. Benoist είσήλθεν. 
Ένόεδυμένη έσθήτα πλουσίαν έκ μαύρης μετάξης, παρόμοιον έπανωφόριον^ 
καί πίλον έκ μαύρων τρτχάπτων δέν ώμοίαζε ποσώς πρός τήν πρό μικρού 
άμπελουργόν τών P resso irs, μέ τόν λευκόν κεκρύφαλόν της, άλλ' ιός ώραιαν 

γηραιαν κυρίαν έκ τών έπαρ-χιών.
'Γπάγωμεν να τήν ζητήσωμεν, είπε πρό; τόν υιόν της, οστις ή'νοιγεν αυτή 

τάς άγκάλας του.

Μετά παρατεταμένην Ιπίσκεψιν είς τόν τάφον τών Βωράνδ, 8ν έκάλυψε δι 
άνθέων, ή Έστέλλα Ιπανήλθεν είς τό μεγαοόν της. ’Ήδη παρετήρει αύτό μετα 
περιεργ’είας, ώς ξένην κατοικίαν έν η ώρειλε νά ζήση προσωρινώ;« και ’ένθα 

έμαλλε νά μη έπανέλθη πλέον.

ί Ακολουθεί).


