
Ε Τ Ο Σ  Γ Ε ν  Α Θ Η Ν Α ΙΣ  τη  2 7  Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Ι  1 8 9 6

«>

Ά ρ ιθ .  4 6 2

*

φ η μ ε ρ ι ς των υραον
Χ χ

ΣΥΝΑΡΟΜΗ ΕΤΗΣΙΑ
0  ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑ

« Δ ιά  τ ό  ’Ε ό ω τ ε ρ ιη ό ν  Δρ. 5̂  

;<Διά τ ό  ’Ε ξ ω τ ε ρ ικ ό ν  φ .χ .

ΓΡΑ Φ ΕΙΟ ΙΙ £ ΙΕ Τ 6 Υ Ν ΪΕ β Χ  

11 'Οδός Μουοων 1 1 
’Απέναντι Νέας Έφημερίδος '

Γ ρ α φ ειο ν  ανοιχτόν χαθ' 
έχάοτην άπόΙΟ— 12 π. μ.

ΙΙατα ».»ρατήρησις Ιπΐ της 
αποστολής του φύλλου γίνε
ται δεχτή μο'νον έντός ΟΚΤΩ 
ημερών.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
ΣΤΝΤΑΣΣΟΜΕΝΗ ΤΠΟ  Κ Τ ΡΙΩ Ν

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 ϋ ν δ ρ ο μ τιτα ϊ Α γγρά φ ονται ε ί ς  τ ό  Γ  ρ α $  ε  ΐ  ο ν τ Λ ς

Ε φ η μ ε ρ ί δ α ς  τ ω ν  Κ υ ρ ι ώ ν

* α Ι  παρα το ΐη  Β ιβ λ ιο π ω λ ιϊο ις  Β ίλ μ π ίρ γ  καεί « Ε σ τία ς»

Δ Λ -

Έ ν  τ φ  Έ ξ ω τ ε ρ ικ φ  δ έ  π α ρ  ’ ά π α δ τ τ ο ΐς  

ά ν τ ιπ ρ ο ό ώ τ κ η ς  ή μ ώ ν .

Σ ώ μ α τα  πλήρη τοϋ α ' ,  β γ ' ,  Σ ',  ε ' ,  χαί ς· έτους εϋρίσχονται 
π α ρ ’ ήμϊν χαί παρ’ απασι τοΐς άντιπροσώποις η μ ώ ν .

Δ ιά  τά ανυπόγραφα αρθραό 
εύθύνεται ή συντάχτις αυτών) 
Κ υρία Κ ΑΛΛΙΡ ΡΟ Η  Π Α Ρ Ρ Ε Ν  ν

Τά πεμπο’μενα ήμΤν χειρό-1 
γραφα δημοσιευόμενα ή μήν 
δεν έπιστρέφονται. —  Άνυ-< 
πόγραφα χαι μή δηλοΰντα) 
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Αΐ μεταβάλλουσαι διεύθυν- 
σιν όφείλουσι ν’ άποστέλλωσιν 
γραμματιίση μον 50 λεπτών»; 
πρόςίχτύπωσιν νέας ταινίας.ή
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Η ΒΑΣΙλΙΖΖΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

Σήμερον δτε οί γάμος του διαδόχου του 
Ιταλικού θρόνου απασχολούν τήν Ευρώπην 
δλην, τό κάλλος δέ και αί άρεταί τής 
μελλούσης βασιλίσσης τής ’Ιταλίας απο
τελούν τό θέμ.α του διεθνούς ευρωπαϊκοί! 
τυπου, σήμερον οτε ή λάμψις τής νεότη- 
τος και τής καλλονής τής πριγκηπισσης 
τοΟ Μαυροβουνίου Ελένης επισκιάζει πως 
έν ονομα επίσης εις την ’Ιταλίαν προσφι
λές, τό τής βασιλίσσης Μαργαρίτας, όνο
μα τό όποιον ¿τίμησε τό γυναικεϊον φυ- 
λ°ν, ήμ εϊς δίκαιον άπονεμουσαι φόρον τ ι 
μής και προτεραιότητος, προτάσσομεν
2 ' ' > » ' 5 -εκείνης την εικόνα ταυτης εν τ γ  πινακο- 
θήκη των επιφανών του κόσμου γυναικών.

Πασα βασίλισσα δικαιούται νά κατα- 
άάβη θέσιν έν τη πινακοθήκη ταύτη,διότι 
ύποτίθεται δτι ώ; έκ τής υψηλής θέσεως, ήν κατέχει και τής 
επιρροής, ήν έξασκεΐ δύναται νά συντελέση είς βελτίωσιν καί 
πρόοδον του λαοϋ της.

’Αποδεδειγμένου δ’ είναι εξ αύτής τής ιστορίας, δτι άν 
* * ί  ό λ ίγ Ζι βασίλισσας διώκησαν μέχρι σήμερον αυτοπροσώ
πως τά κράτη των, διά τής επιρροής δμως ήν έξήσκουν επί

των συζύγων των καί εμμέσως έπί των Κυβερνήσεων τούτων 
κατέστησαν οι κυριώτερος παράγοντες τής ευτυχίας ή δυστυ
χίας των εθνών, ών προΐσταντο.

*Η βασίλισσα Μαργαρίτα, ή καλλιτέχνις βασίλισσα
λαοΰ, κ α τ ’ εξοχήν τό καλόν θεραπεύοντος, είναι πρότυπον ευ
εργετικής βασιλίσσης, μεγάλης μητρός καί τρυφερας συζύγου.

Τά  γράμματα καί αί τέχναι δέν έχουν 
μυστήρια δι’ αύτήν, ό πατριωτισμός δέ 
καί ή φιλανθρωπία είναι τά δύο μεγάλα 
τής εύγενους ψυχής της διακριτικά γ ν ω 
ρίσματα. "Οταν ή χολέρα έδεκάτιζε τόν 
λαόν της είς Νεάπολιν, αυτη μεθ’ δλον 
τό επισφαλές τής υγείας της μετέβη α 
μέσως είς την δοκιμαζομένην τής ΙΙαρθε-
νόπ/)ς ώραίαν πόλιν καί αυτοπροσώπως
έπεσκέπτετο τούς πάσχοντας είς τάς ρυ- 
παράς τής άθλιότητος τρώγλας των.

Ύ π ό  την αύστηράν προσωπικήν έπί · 
βλεψίν της άνετράφη ό μονογενής υιός της 
Βίκτωρ Εμμανουήλ Φερδινάνδος, είς τόν 
όποιον ένέπνευσε τήν ιδίαν πρός τάς τ έ -

“ ν>Τ^ ν  - '

^νας και τα γραμματα αγαπην, τον ιδι
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ύπέρ τής πατρίδος ένθουσιασμόν, τήν ιδίαν 
πρός τούς πάσχοντας άφοσιωσιν.

Τάς πλείστας τής σχολής της ώρας ή 
βασίλισσα Μαργαρίτα διέρχεται είς τά α

πειροπληθή μουσεία των ’Ιταλικών μεγαλοπόλεων,μελετώσα 
τά έργα μεγάλων καλλιτεχνών καί άντιγράφουσα τά ω 

ραιότερα έξ αύτών.
Φίλοι καί ευνοούμενοι της κ α τ ’ έξοχήν είναι οί μεγάλοι 

σοφοί καί οί μεγάλοι τής Ιταλίας διδάσκαλοι τών Τεχνών, 
επιστήθιοι δέ φίλαι της;  μεθ’ ών ώρας πολλάς διέρχεται με
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λετώσα καί συζητούσα έπί των φιλολογικών ζητημάτων τές  1 
ημέρας, είναι αί έπιφανέστεραι γυναίκες συγγραφείς της ’Ι τ α 
λίας.

Ή  Μκτθίλδη Σερχο, ή έκ της ηγεμονικές οικογένειας των 
Σούτσων καταγόμενη, άλλ’ έξιτχλισθεΐσα καθ’ ολοκληρίαν, 
η διακεκριμένη συντάκτις του Coriere di Napoli, ένταυτώ 
δέ καί επιφανή καταλαβούσχ θέσιν μεταξύ των μυθιστοριο
γραφούν τές  Ί τλ ία ς ,  μάς έλεγεν, δτε προ εξαετίας εί'χο- 
μεν γνωρίσει αύτήν εις Νεάπολιν, δτι μεθ’ ολον το πολυά- 
σχολον της θέσεώς της, είναι ύποχρεωμένη να μεταβαίνη 
άπαξ τουλάχιστον του μηνδς εις Ρώμην, προς έπίσκεψιν τές  
βασιλίσσης. Μάς άποκαλεΐ, έ'λεγε, πνευματικάς άδελφάς της 
και δέν εννοεί να άφήσγ νά παρέλθγ μην, χωpiς νά μας 
συνάθροιση] δλας πλησίον της και νά συζητηστ) μαζη μας 
περί παντός άναφεοομενου εις την διεθνή της ημέρας φιλο
λογικήν κίνησιν.

Ή  βασίλισσα Μαργαρίτα έ'χει μίαν αδυναμίαν εντελώς 
γυναικείαν, αλλά και εις αύτην άκο’μη καταφαίνεται η ιδιαι
τέρα προς την πατρίδα της στοργή. Ά γαπα  ύπερβολικά 
τούς έκ πολυτίμων καί σπανίων κοοαλλίων στολισμούς. Διά 
τοϋτο τδ πρώτον δώρον, το όποιον τής έ'καμεν ό υίο'ς της έκ 
των ιδιαιτέρων του οικονομιών, νεώτατος τότε ή μάλλον 

παιδίον έτι, είναι πολύτιμον έκ σπανίου μεγέθους καί ¿opato- 
τητος έκ ροδινολεύκων κοραλλίων πεοιδέραιον, άπδ τού οποίου 
σπανίως'ό βασίλισσα Μαργαρίτα άποχωρίζεται.

Ή  βασίλισσα Μαργαρίτα είναι θυγάτηρ τού πρίγκηπος 
Φερδινάνδου, δουκος της Γενούης, έν γ έγεννηθη τήν20Ν οεμ- 
βρίου 1 8ύ 1 Ν εωτάτη έτι ομοιάζει μάλλον ως πρωτότοκος 
αδελφή ή μη τηρ τού διαδόχου τού Ιταλικού θρόνου.

Ά ν  καί βασίλισσα άγαπωμένη παρά τού λαού της καί λα- 
τρευομένη παρά τού συζύγου καί τού τέκνου της, έχει καί 
αύτή μίαν πικρίαν τές  ζωης* ένα πόθον μέγαν καί άπραγ- 
ματοποίητον. Δέν δύναται, αύτη μόνη μεταξύ δλων των υπη
κόων της, νά έπισκεφθή τά μουσεία τού Βκτικανοΰ καί νά 
άποθαυμάσγ τά ωραία τές  Τέχνης έργα,τά έκεΐ έκτιθέμενα 
Καί εϊν αι τούτο τδ μέγα παράπονον τές  ζωές τές  καλλι- 
τέχνιδος τές  ’Ιταλίας βασιλίσσης.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ! Ε Ν Τ Ϊ Μ Ε Ι Ζ
Κ α .ίή  [ιον γΙΛη,

Τ ί ώραΐον πραγμα νά σηκόνεταί τις πρωί! Βλέπει τδν 
κόσμον ύπδ διάφορον εντελώς τ έ ς  συνήθους του μορφήν. Αί 
οίκίαι, οι δρόμοι, τά δένδρα, έχουν άλλο χρώμα, άλλην φυ
σιογνωμίαν, άλλην έκφρασιν, έάν έπιτοεπεται νά όμιλή τις 
ουτω δι’ άψυχα πράγματα. Καί δμως ακριβώς αύτδ θέλω νά 
εί'πω, αύτδ άντιλαμβάνομαι, την έκφρασιν αύτην; την δλως 

διαφορετικήν της πόλεως πρδ τές  ανατολές τού ηλίου. Την 
ώραν αύτην καί μόνην δύναταί τις, νομίζω, υπέρ πάσαν ά λ
λην, νά κρίννι, νά χαρακτηρίσν) μίαν πόλιν, νά την ί'δν) μέ 
την ίδικήν της ζωήν καί οχι μέ έκείνην,τήν οποίαν τές  προσ
δίδει ό πληθυσμός της, ηέν αύτή κίνησις,καί η ώς έκ τές  φύ- 
σεως καί ιδιοσυγκρασίας των κατοίκων της ζωηρότης.

Τά κάλλη της, έάν έ'χν) τοιαύτα, είναι έντελώς φυσικά.

Ούτε ό ήλιος τές  δίδει την δανεικήν, την ροδόλευκον, την 
ζωογόνον χροιάν του, ούτε η σελήνη την ώχράν καί ποιητι

κήν λευκότητά τ η ς .Ή  πόλις εις τδ ημίφως αύτδ τές πρωίας, 
νομίζεις οτι αποσύρει βραδέως καί μεγαλοπρεπώς τά νυκτικά 
της φορέματα καί εν ποδς εν σοί παρουσιάζει τά χαρακτη
ριστικά της ύπδ την φυσικήν των όψιν.

Αί οίκίαι μέ τά κλειστά των πκοάθυρα, όπισθεν των 
οποίων τόσα κρύπτονται μυστήρια, τά πεζοδρόμια μέ τά 
λευκά των μάρμαρα, τά όποια ούδεμία σκιά κηλιδώνει έτι, 
τά κλειστά καταστήματα μέ τάς μεγάλας έπιγραφάς των, 
τάς μόνας αί όποΐαι νομίζεις ομιλούν την ώραν αύτην, έδώ 

καί έκεΐ στέλοι, φανοί χωρίς φως, δένδρα, τέμνοντα μέ τάς 
άνίσους γραμμάς των τδ κενόν, τδ όποιον η νυκτερινή τές  
πόλεως σιγή παρουσιάζει, πού καί που είς σιγαροσυλλέκτης 
σκαλίζων μέ τήν ράβδον του καί άναζητων τδν άρτον του είς 
ο ,τι άλλοι εύτυχέστεροι ρίπτουν είς τούς δρόμους τήν προτε
ραίαν, πού καί που σκύλος πεινών καί άνασκάπτων τά σκου
πίδια ή σαλεπτζές μελανοφορεμένος,διαλχλών δειλά καί ώσεί 
άλλου κόσμου κάτοικος, τδ έμπόρευμά του'ίδού ή ποωινή τές  
πόλεως μορφή.

Πλαίσιον θαυμάσιον είς ολην αύτήν τήν άνεπιτήδευτον, 
τήν φυτικήν εικόνα, ή μεγαλοπρεπής τού παντδς σιγή, τήν 
όποιαν σπανίως διακόπτει δειλδν τερέτισμα πτηνού ή άπομε- 
μακρυσμένου κυνδς ύλακή.

Τά πρωινά αύτά τές  πόλεως κάλλη απολαμβάνουν μόνον 
οί εργατικοί άνθρωποι,οί άφίνοντες πρδ τές  άνχτολές τού ήλιου 
τάς κλίνας των, καί δχι οί λεγόμενοι εύτυχισμένοι, οί περί 
τάς μεσημβρινάς μόλις οίρας έξερχόμενοι των οί'κων των. 
Είναι καί τούτο έν προνόμιον των πτωχών, τδ όποιον μεταξύ 
τόσων άλλων τούς άποζημιοΐ διά τούς μακρούς καί άτελευ-
τητους κόπους καί άγώνας, έξ ών απαρτίζεται ή ζωή των.

Είς τήν κατηγορίαν αύτήν καί έγώ ύπαγομένη, τόσον 
έγοητεύθην άπδ τήν εύμορφιάν αύτήν τές  πρωϊνές πόλεως, 
ώστε έδοκίμασα νά σού μεταδώσω έλάχιστον μέρος των έν- 
τυπώσεών μου, είς σέ, ή όποία ούδέποτε, ώς μοί λέγεις, 
κατώρθωσες νά ί'δγς ανατολήν ηλίου, ούδέποτε νά έξέλθγς 
τού δωματίου σου πρδ τές  ενδεκάτης. Ποιος είξεύρει; ’Ίσως 
θελήσγς νά ί'δγς καί σύ τούς Παρισίους μέ τά πρωϊνά των 
κάλλη, ί'σως θελησγς νά άπολαύσγς την εύχάρίστησιν αύ

την, θυσιάζουσα άπαξ τές  ζω ές  σου όλίγας ώρας ύπνου είς 
τόσον ώραιον καί έπαγωγδν θέαμα.

Τδ ’’Αδιτλόν ιεας τ&ν έργατίδω ν

Έ ργάτις έγώ, έργάτιδες αύταί. Τ ί  περίεργον, έάν μέ έν- 
διαφέρν) ή τύχη των, έάν μ ε τ ’ άλλων κυριών έργάζωμαι ύπέρ 
αύτών, όπως δσον τδ δυνατδν καλλίτερα ποοπαρασκευασθούν 
καί είσαχθούν είς τδν άτελείωτον τ έ ς  έργασίας αγώνα.

Σοί ώμίλησα, φίλη μου, καί άλλοτε περί τού ’Ασύλου μας 
αύτού, τδ όποιον χορηγεί προστασίαν καί περίθαλψήν είς τό- 
σας νεαοάς ύπάοξεις, αί όποΐαι μακράν τές  οικογενειακές 
έστίας, στερούμεναι τές  μητρικές αγάπης, αναγκάζονται νά 
μένουν είς τήν πρωτεύουσαν, ΐνα διδαχθούν τέχνην τινά, ή 
'iva άπδ τές  νεαρωτάτης ηλικίας κερδίσουν διά τές  έργασίας 
των τδν άρτον των.

Είναι τδ Άσυλον τ έ ς  Ά γιας Αικατερίνης, τδ πρώτον καί
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μόνον τοιαύτης φύσεως, τδ όποιον ίδρύθη είς τήν Ελλάδα, 
ένω είς ολον τδν πολιτισμένον κόσμον λειτουργούν άνά έκα- 
τοντάδαςψτοιαΰτα. Παρά τά άσυλα των άσθενών, έν οί; σώ
ζεται ή ζωή τόσων πασχόντων, ιδρύονται, ώς είξεύρεις, παν
τού άσυλα έργατίδων καί έργατών, έν οίς σώζεται ή τιμή, 
και προστατεύεται ή ηθική των παιδιών τού λαού, ή όποία 
είναι πολυτιμοτέρα καί τ έ ς  ζωές ακόμη.

^ * ε '* ομιλώ δια τους αληθώς πολιτισμένους— τά τοι- 
αΰτα άσυλα ένισχύονται, προστατεύονται ύποστηρίζον·αι 
πολυ περισσότερόν άπδ τά νοσοκομεία.

Διότι η φιλανθρωπία δεν εςασκεΐται μόνον ύποκειμενικώς, 
δέν σκοπεί μόνον τήν ίκανοποίησιν μιας ήθικές άνάγκης τές  
καρδίας,άλλ άνταποκρίνεται καί είς άνάγκας κοινωνικάς, είς 
αναγκας εθνικας, τών οποίων άποβαινειό ίσχυρότατοςπαοάγων.

Τι καλόν, σε παρακαλώ, προκύπτει είς τήν κοινωνίαν, είς 
τήν μεγάλην αύτήν τού έθιοος οικογένειαν, έάν έγώ καί ού 
και οι φιλάνθρωποι εν γενει περιθαλψουν στοργικ,ώτερον εις 
τας τελευταίας <7τιγ|Αας ενα ετοιριοθανατον, κάμουν νά 
διέρχεται όλιγώτερον όδυνηρώς τδν βίον του είς καταδικα
σμένος υπο τές επιστήμης^ ίΟυδεν. Εύεργετοΰν ένα πάσχοντα, 
ανακουφίζουν ένα δυστυχέ καί ούδέν πλέον.

Αλλ εάν αφησγς είς τδν δρόμον μίαν αγωνίστριαν τές  
ζωές, μιαν κόρην απροστατευτον, άλλα τές  οποίας κάθε 
βέμα άποτελεΐ κίνδυνον, κάθε δρόμος ύποκρύπτει καί άβυσ
σον, το κακδν τδ όποιον έκ τ έ ;  έγκαταλείψεως ταύτης θά 
προκύψν) είναι μέγα.Καί θέλεις νά σού είπω μέ όλίγας λέξεις, 
θελεις νά σού σκιαγραφήσω, έστω άτελώς τδ κακδν αύτό·

Η κόρη αύτη ή όποία δέν γνωρίζει άκόμη τήν ζωήν, 
άλλ’ ουτε τούς ηθικούς κινδύνους,οί όποιοι τήν άναμένουν, είς 
την οποίαν κανείς δέν έδίδαξε τδ καλόν, τήν άρετήν, τήν 
αλήθειαν, θά συλληφθή άκακα, άθωότατα, άμέριμνα είς τήν 
πρωτην παγίδα, τήν όποιαν^ή άνθρωπίνη κακία θά στήση 
πρδ αύτές·

Ά πδ τδ πρώτον άκούσιον λάθος μέχρι τές  έντελοΰς δια 
φθοράς καί άθλιότητος δέν τήν χωρίζει ή έν βέμα. Κατα- 
στρεφομένη δέ έντελώς δέν βλάπτει δυστυχώς μόνον έαυτήν, 

αλλά μολύνει τήν κοινωνίαν ολόκληρον, διότι κατ’ άπαοαί 
τητον καλόνα, κατά φυσικήν άνάγκην αύτή ύπέρ πάντα άλ- 
λον συγχρωτίζεται μέ τάς οικογένειας, αύτή λαμβάνει ένερ- 
γότατον μέρ'ς είς την ζωήν καί τήν εύτυχίαν όλων ημών.

Εί'τε ώς έργάτις, εί'τε ώς υπηρέτρια, είναι άπαρχίτητο; 
παράγων τ έ ς  ησυχίας, τές  οικογενειακές μας ειρήνης. Ή  
ευμάρειά μας, ή ύγείχ μας, ή άνατροφή τών τέκνων μας, ή 
συζυγική πολλάκις εύτυχία έξαρτάται άπδ τήν καλήν ή κα- 
κην υπηρεσίαν τού οί'κου. Έργάτις καί ύπηρέτρια άνήθικος 
κακη διεφθαρμένη μεταδίδει άσυναισθήτως όλίγην άνηθικό- 
τητα, ολίγην διαφθοράν, όλίγην κακίαν είς τδ άδυτον τού οί' 
κου, £ταν διά τές  τρομεράς επιρροές της δέν καταστρέφω 
καθ ολοκληρίαν αύτόν. Έργάτις καί ύπηρέτρια διεφθαρμένη 
γίνεται βραδύτερον προδότις τές  συζυγικής πίστεως, καί με
ταδίδει με τδ γάλα της είς τά τέκνα της τήν πρδς τδ κακδν 
:Ρ°πην, ώς κληροδοτεί είς αύτά μέ τδν άσωτον βίον της καί 
Τ|κς άσέμνους πράξεις της δ'νομα έπονείδιστον.

Η ηθικη λοιπδν μιας πτω χές  καί «προστατεύσου κόρης 
καταστροφή έπάγεται τήν καταστροφήν πολλών άλλων, τήν

άθλιότητα πολλών οικογενειών, τδ όνειδος μεγάλης κοινω
νικές μεριδος Αντι καλών καί τιμίων άνθρώπων αύτη γεννιγ 
κακούργους. Ά ντί στρατιωτών ετοίμων νά χύσουν τδ αίμά 
των ύπέρ τές πατριδος γέννα άνάνδρους καί δολοφόνους, ετοί
μους νά φονεύσουν, νά κλέψουν, νά προδώσουν, νά καταστρέ
ψουν τδν πλησίον των. Ά ντί τέλος έντιμου καί Γεύεργετικές 
διά τήν πατρίδα οικογένειας, αύται ιδρύουν οί'κους άθλιό
τητος, έν οίς κυοφορείται τδ όνειδος καί βασιλεύει ή κακία.

 ̂ I ήν κόρην λοιπδν τήν άπροστάτευτον σώζει άπδ τού κιν
δύνου τού κακού τδ Άσυλον τών έργατίδων καί ύπηρετριών. 
Αναπληροι δι’ αύτήν τήν οικογένειαν, τούς φίλους, τήν πα

τρίδα. Είναι ό φύλαξ ό άκοίμητος τές  ηθικές της. Είναι ό 
προστάτης της εν σ τ ιγμ ή 1 κινδύνου, ό σωτήρ της έν στιγμέ 
άδυναμίας, · τδ καταφύγιον καί ή παρηγορία της έν στιγμή 
καθ ήν έλλείψει έργασίας στερείται τών πάντων.

Eivxt καιρός πλέον νά έννοηθή ό σκοπός ό μέγας τού Ά 
συλου τούτου καί νά άνοιχθοΰν καί ύπέρ αύτού τά βαλάντια 
τςς φιλανθρωπίας. Είναι καιρός νά ληφθή συντονωτέρα μ έ 
ριμνα υπερ αυτού και παρα τής ιδ ιω τικές  μεν πρωτοβουλίας, 
αλλα και παρα των δημοτικών άρχών τού κράτους, αί 
οποιαι, ως αύλού γίνεται,εκ τών ιδίων των ταμείων ώφειλον 
νά συντηρούν όχι εν, άλλα πολλά τοιαύτα Άσυλα. Είναι 
άπίστευτοι οί άγώνες καί αί προσπάθειαι, ας καταβάλλει 
τδ Συμβούλιον τών Κυριών, ίνα συντηρήση αύτό. Καί είναι 
κατορθο>μ.α πώς επι τετραετίαν ή'δη δλην λειτουργεί καί 
τοιαύτα εύεργετικά δίδει άποτελέσματα.

Τήν προσεχέ Κυριακήν τδ Άσυλον τ έ ς  Α γίας Αικατε
ρίνης ενεργεί νεας εκλογας, δίδει δε καί λογοδοσίαν τών 
κατα το διαστημ.α τές  λειτουργίας του έργασιών του. Κρίμα 
οτι δεν είσαι έδώ διά νά παρευρεθής καί σύ είς τήν ώραίαν 
αυτήν έορτην, καί νά δυνηθής νά σχηματίσγς σαφεστέραν 
πως ίδεαν περί τές  δράσεώς του.

Θά ηύχόμην νά ¡'δω προσερχομένας είς τά γραφεΐά μου, 
—  διότι έδώ θά γείνουν αί νέαι έκλογαι— όχι μόνον τά τ α 
κτικά μελη καί τάς συνδρομητρίας αί όποΐαι είναι ύπο- 
χρεωμέναι νά παρευρεθούν είς τήν εορτήν αύτήν, άλλ’ όλους 
τους δημοσιογράφους, ολον τον κόσμον, τδν άγαπώντα τδ 
καλόν και την προοδον, ινα σχηματίσουν έπί τέλους σαφέ 
τινα ιδέαν περί τού Ασύλου καί έργασθοΰν ύπέο τές  εύοδώ- 
σεως τού έ'ργου,τδ όποιον τούτο άνέλαβεν.

'Έ ν  η ρ οό κ ννιιμ α .

Παραπονεΐσαι, φίλη μ.ου, διότι άποτόμως, ώς λέγεις, διέ
κοψα την περιγραφήν τών έκ Τήνου έντυπώσεών μου. Ά λ λ ά  
ποιος σοι λεγει, οτι δεν θα τάς συνεχίσω j Έ άν ένεκα πολ
λές έργασίας ήναγκάσθην νά συντομεύσω τήν τελευταίαν μου 
καί νά μ ή σού · κάμω διόλου λόγον περί Τήνου, δέν έπεται 
ότι καί παρητήθην τού άρχικού προγράμματος. Φθάνουν ό'μως 
πλέον αί συγκρίσεις τών ναών καί αί συγκρίσεις τών θρη
σκειών.

Ά ς  έλθωμεν είς πράγματα άπλούστερα, πεζότερα· Πα- 
ρακολούθησέ μας, αν θέλγς, είς μίαν έκδρομήν άνά τά βουνά 
τές  Τήνου, μέ ημέραν τρικυμιώδη, άνεμοστροβίλων ημέραν, 
καθ’ ήν όλοι οί άνεμοι καί δ'λα τά στοιχεία είχον έπανα- 
σταιήσει έναντίον μας·
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φαντάσου εμέ, τήν αδελφήν μου καί τήν γνωστήν σου 
μοναδικήν φίλην, επί τριών ίππων, με ενδυμασίας όχι αμα
ζόνων, ¡χε πίλους επί τ ή ;  κεφαλή; όχι υψηλούς, άλλ’ απλού- 
στατα μέ τά καθημερινά μας φορέματα, ¡κε σχλακια μαλ- . 
λινα αντί πίλων, μέ σχοινί χονδροειδές αντί ήήων εις τά ; 
χεϊρας, ¡κέ κλιματόβεργας αντί ¡καστιγίων, καθημένας επάνω 
εις ξύλινα σαμάρια, αντί εις κομψά έφίππια, ¡κέ τρεις χω
ρικούς βρακοφόρους άγωγιάτας αντί χρυσοφορεμένων ιπποκό
μων καί έχεις οπως δήποτε ιδέαν της έφιππου αύτης συνο

δείας μας.
Έξεκινήσαμεν την πεμπτην πρωινήν ωραν, και εκαμαμεν I 

μίαν παράδοξον παρέλασιν διά τή ;  πόλεως, πριν νά έξελΟω- 
είς τούς αγρούς. Είξεύρεις μέ πόσην πε^έργειαν παρακολου · 
θοϋνται αί ξέναι εις τάς επαρχιακά; πόλεις, δύνασαι δέ νά 
φαντασθγς πόσα μειδιάματα θά έπροκάλεσεν εις τάς κυρίας | 
τ ή ;  Τήνου, ή κωμική εκείνη έφιππος παρέλασίς μας. ’Αλλά 
ήξεύρεις καί την ίδικήν μου συνήθειαν οταν ταξειδεύω. Νά 
προσπαθώ νά άπολαμβάνω όσον ή; πορώ περισσότερον, χωρίς 

νά προσέχω εις τά τί θά εί'πουν καί τί θά σκεφθοϋν οί άλλοι.
Το κακόν είναι ότι εις την εκδρομήν αυτήν δέν κατώρθωσα 

νά απολαύσω, νά διασκεδάσω καθόλου Ή  έφιππος άναρρί- 
χησίς μας εις τήν κορυφήν τοϋ βουνοϋ, οπου ευρισκεται η 
μονή τών Έλληνίδων καλογραιών,έν τώ μέσω συννέφων όλων 
κονιορτοΰ καί λίθων άπετέλεσε σειράν αληθή εναγώνιου καί 
εξαντλητικού μαρτυρίου διά τήν φίλην μου, ή όποια πρώτην 
φοράν επί ζωή; τη« άνερριχατο εις Ελληνικά βουνά έφιπ

πος, ένω δι’ ημάς ήτο κοπιαστική καί άχαοις.
Ή  από τοϋ υψους θέα τής θαλασσίας λεκάνη; με σας α

πέναντι βραχώδειςνήσου; θά άπετέλουν γραφικώτατον θέαμα, . 
εάν ήδυναμεθα νά κρατώμεν ανοικτούς τού; οφθαλμούς εις I 
τον κατακλυσμόν εκείνον του κονιορτοΰ. Ά λ λ  άπγτειτο 

ήρωΕσμός άληθή; διά τοιοϋτο κατόρθωμα. Φαντάσου ενα 
υψηλόν, απότομον, χαλικόστρωτόν ανήφορον με έκτασιν ά 

πειρον δεξιά καί άριστερά έπίση; χαλικοστρωμένην, επίσης 
χωματοσκεπασμένην. Ούτε έν δένδρον, ούτε είς θάμνος, ούτε 
έν πράσινον φύλλον πουθενά, τό όποιον θα ‘ διεκοπτεν όλην 
εκείνην τήν μονοτονίαν. Φαντασου τωρα δυο αντίθετους α- | 
νέμους πνέοντας, λυσσώντας, μαινομένους κυριολεκτικώς καί ] 
άνεγείροντατ 'εις κάθε των πνοήν ολόκληρα στακτερα στρώ
ματα καπνού, ό όποιος νά στροβιλίζεται γυρω μας, να μυ- 
καται ώς λεγεών θηρίων ό'λων, νά συρίζν) είς τά αυτιά μας 
αγρίους καί έκκωφαντικούς συριγμους, να κλονιζη τά βήματα 
τών ζώων μας, νά μας άρπάζγ τά έπαν φόρια από τούς 
ώμους μας, νά άναστατόνγ τά μαλλιά μας, τά όποια άνα 
δέσμας νά πίπτουν είς τά μέτωπα, είς τά μάτια μας, είς τ ’ 
αύτιά μας, νά μας ποτίζκ, χώμα χονδρόν, τέλος νά ζητή νά 

' μας κρλμίσν) άπό τά ταλαίπωρα τά πολύπαθη ¡/ας ζώα, τά 
όποια υπομονητικά, άγωνιώντα. πνευστιώντα να έςακολου- 
θοϋν άναβαίνοντα τά απότομα τά σκαλοστρωμένα εκείνα

υψη.
Καί ώς ε’ πωδόν όλης αυτή; σή; κοσμοχαλασιάς νά έχω 

τήν φωνίτσαν τήν άπηλπισμένην τή ;  φίλη; μ'/’/, ή όποια εις 
κάθε τ-.ϋ ίππου τη ; κλονισμόν, είς κάθε τών ποδών του ζωου 
επί τοϋ αθλίου δρόμου οπισθοχωρητικόν κατοακύλισμα νά 
κραυγάζη, διπλωμένη σχεδόν είς δύω, με τόν κορμον κυρτω

μένων, είς τρόπον ώστε νά περιμένω ότι ή κεφαλή της θα 
συγκρουσθ·?! μέ τά γόνατά τη ;,  κρατ.ουμένη σφιγκτά άπό τά 
ξύλα τοϋ σάγματος καί όρκιζομένη ότι ουδέποτε εί; τήν ζωήν 

τη ;  θά έπιχειρή?γ τοιαύτας άνά τήν 'Ελλάδα έκδρομάς.
Ό  αγωγιάτης μου άνθρωπο; καλός, ειρηνικός, τήν έλυ 

πει το τήν καψ ερ >ι ώ; μοί έλεγε μέ τό τηνιακόν ιδίωμά του, 
διότι ήταν ντιΛ ιχάτη  καί δέν ή^ύνατο νά άνθέξγ είς τέτοιαις 
κακοδρομιαΐς. Κ αΛ έ εκείνη*· θά τη 'σκάση  ό άόρας  'σάν  
φτερό μοΰ έλεγε, άν άφήσγι μιά στιγμή τό σαμάρι. Καί εγώ 
φανταζομένη τήν αίθερίαν αυτήν πτήσιν τής φίλη; μου, δέν 
ήμποροϋσα νά κρατήσω ενα γελωτα νευρικόν, γελωτα σπα
σμωδικόν, τόν όποιον ηύξαναν τά διάφορα έπεισόδεια τής 

παραδόξου εκείνη; εκδρομής·
Επάνω,ύψηλά ώς γή επαγγελίας άρχισαν τώρα είς ένα εκ 

I τών τριών λοφίσκων να προβάλλουν οι τρεις μύλοι τας π τ έ 
ρυγάς των, τάς οποίας ό άνεμος ¿τριγύριζε μέ τοιαύτην ορ
μήν καί μανίαν, ώστε ό σχηματιζόμενος υπό τής ταχείας 
κινήσεώς των κύκλος νά διαγράφεται είς τόν ορίζοντα ώς μία 
εύ^εΐα γραμμή- Όπισθεν τών μύλων είναι ή μονή, είς ά- 
θλίαν τοποθεσίαν, έν εί'δει περιτειχισμένου μικροϋ χωριοΰ, 
τοϋ όποιου οί λευκοί οίκίσκοι χωρίς κανένα ρυθμόν καί κανέν 
άοχιτεκτονικόν σχέδιον άναρριχώνται είς τήν άνωτάτην τοϋ 
βουνοϋ κορυφή'· Τις οίδε όποιας ψυχικά; καταιγίδας, όποιαν 
τρικυμίαν ζωή;, όποιαν άπόγνωσιν πνεύκατος στεγάζουν οί 
οίκίσκοι έκοΐνοι, οί πάλλευκοι, οί τήν πχοθενικήν τών άδελ- 

I φών τοϋ Χριστοϋ αγνότητα συμβολίζοντες!

ΠΑΙΓΝΙΟΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Β '.

Σπουδάζουσαι τήν ιστορίαν τή ;  βαθμιαίας έξεγέοσεω; και 
έν τώ πολιτισμώ προαγωγής τοϋ ανθρωπίνου γένους, παρκ- 
τη-οϋμεν, οτι αί άρχαί τή ; έξεγέρσεως ταύτη; συμπίπτουσιν 
άκοιβώς μέ τάς άρχάς τή ; έξεγέρσεως τή ;  συνειδήσεως έν 
αύτγ τγ νηπιακλ, ήλικία, καί βτι άμφότεραι ώ; άφετηρίαν 
έχούσι τήν πλήρωσιν τών γενικών καί πρώτων τοϋ ανθρώ
που όρμών. Αύται πρωτίστως περιορίζονται είς τάς ύλικάς 
φυσικά; άνάγκα; τή ;  τροφή;, τή ;  ένδυμασίας καί τή ;  κα ·

τοικίας. ,
Ά λ λ ά  διά τ ή ;  υπέρ τούτων πρώτη; δράσεως τών ανθρώ

πων, έκ τή ;  άγριας φύσεως προέκυψαν καρποφόροι άγρο'., ευ
θαλείς κήποι- καί έκ τής καλλιέργειας δέ τών είς ,τάς ά- 
νάγκας τών άπκιτουμένων προϊόντων τ ή ;  φύσεως προγχθη- 
σαν είς τήν άύτίληψιν τοϋ κάλλους αυτή; τ ή ;  φύσεως, και 
δι’ αύτοϋ έξηγέρθησαν έν ταΐς καρδίαις αυτών ύψηλότεραι I τάσεις, δι’ ών αί φυσικαί όρμαί μετεβάλλοντο εις πνευματι
κά; Ούτω, βαθμηδόν, ή ψυχή άνυψώθη έκ τής κόνεως των 
υλικών αναγκών καί τό πρώτον συνγσθάνθη τόν πρός τό ιδεώ
δες κάκλος πόθον, έξ ού έπήγασαν αί καλαί τέχναι. Ό  πό
θος τοϋ είδέναι έφερε τόν άνθρωπον άπό άνακαλύψεως^ είς 
άνακάλυψιν καί άπό έφευρέσεω; _εί; έφεύρεσιν, τό δέ ούτως 
άφυπνισθέν ανθρώπινον πνεϋμα, έν τή άκμμ τών δυνάμεων 

αύτοϋ, άνεζήτει άπανταχοϋ τήν αλήθειαν καί κατάρτι«, 

I διά τή ;  κατατάξεω; αυτή;, τήν 'πιστήμην.

ΚΦΜΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΓΡΙΩΝ 5

Ουτω καί έν τ·/5 αναπτύξει τοϋ παιδός, μετά τήν πλήρω- 
υιν τών είς τάς ύλικάς άνάγκας τεινουσών ορμών, έξεγεί- 
ρονται βαθμηδόν αί πνευματικαί, χρησιμεύουσαι ώς βάσεις 
πάση; βαθμιαίας μορφώσεω; καί τελειοποιήσεως αύτοϋ. ’Εάν 
λοιπόν αί ποώτισται αύται τάσεις τοϋ παιδός τοσαύτην 

σπουδαιότητα έχουσι διά τήν όλην αύτοϋ άνάπτυξιν καί μόο- 
φωσιν, τότε τό ίεοώτατον βεβαίως έργον τών γονέων καί 
τών παιδαγωγών είναι ή προφύλαξις καί περίθκλψις αύτών, 
όπως μή διαφθειρόμεναι καί παρεκτρεπόμεναι, άντί καρπών 
φέρωσιν άκάνθας. ’Εάν δέ τό πα'γνιον είναι ή έλευθέοα έκ- 
δήλο/σις τών όρμών τούτων, τότε σπουδαιότατου επίσης κα
θίσταται μέλημα αύτών νά καθοδηγώσι τά παίγνια ταΰτα, 
οπως καταστήσωσιν αύτά άληθές μέσον διαπαιδαγωγήσεω; 

καί μορφώσεως.

’Εκ πάντων τούτων βεβαιούμεθα, ότι όρθώς ό Φρόεβελ 
θεωρεί ότι ή έλευθέρα δράσις τοϋ παιδός απεικονίζει τάς έκ- 
πολιτιστικάς όομάς, αίτινες ανύψωσαν έν τή διαδοχή τών 
αιώνιον τήν άνθοωπότητα, είς δ νϋν έφθασε σχετικόν ύψος 
πολιτισμοΰ.

’Αλλά πόσοι είναι οί έπιχηρήσαντες νά παρατηρήσωσι τήν 
φύσιν τοϋ παιδός τοσοΰτον έπισταμένως, ώστε νά ώσι κα
τάλληλοι κριταί τών άνωτέρω. Πλειστάκις μέν ή στοργή 
τών γονέων προτρέπει αύτούς νά έπιτηρώσι τά τέκνα των, 
όπως διά τοϋ χρόνου άνακαλύψωσιν, έάν είχον ώρισμένας τι-  
νάς προδιαθέσεις καί κλίσεις, ή μήπως άνακαλύψωσιν έν αύ- 
τοΐς έκτακτόν τι δώρημα ή καί μεγαλοφυίαν. Ά λ λ ά  ταϋτα 
δέν άρκοΰσι προ; άνεύρεσιν τών άνωτέρω άληθειών. Πρέπει 
δέ νά λάβωμεν ί'σως ύπ’ οψιν καί ότι αί ούσιωδώς διάφοοοι 
έξεις τοϋ νϋν πολιτισμοΰ άφ’ ενός, καί αί πολυειδεϊς κληρο- 
νομικαί άτέλειαι άφ’ έτέοου έτροποποίησάν πως άπό γενεάς 
είς γενεάν τάς όρμάς τοϋ παιδός, είς τρόπον, ώστε νά είναι 
δυσδιάκριτου, έάν αί ροπαί τής άνθρωπότητος δύνανται ν’ 
άνευρεθώσιν είς τάς ροπάς τή ; παιδικής ηλικίας.

Καί όμως τό οξυδερκές όμμα τοϋ έμβριθοϋς παρατηρητοϋ 
πολλαχώς δύναται νά βεβαιώσνι καί ν’ άποδείξγ διά πολυει- 
δών παρατηρήσεων, ότι ταϋτα ούδεμίαν είχον έπίδρασιν. 

Διότι αί έμφυτοι όρμαί τοϋ παιδός αναφαίνονται, άναπηδώ- 
σιν, ούτωξείπεΐν, πάντοτε καί απανταχού, οπου τό παιδίον 
άκωλύτως καί άνευ ηθικής πιέσεως άφίεται είς τήν ιδίαν αύ
τοϋ αύτενέργειαν καί ιδίως, οταν έλευθέρως δρκ έν τή έξοχή 
ή έν τώ κήπω. ’Επανέρχονται δέ φυσικώτατα, ώ; καί αί 
στρός τροφήν όρμαί, καί είναι θε.τικαί, οσον καί ή αφέλεια καί 
ή άθωότη; σή; πρώτης ηλικίας.

Λίχατίρίνη  Λαβκαρΐδου

“ ΚΑΛΛΙΟ ΝΑ ΜΗ ΖΗΣΗϊ .,

"Οταν έγεννήθηχε το ιιικρό ,ααιάάκ',
Πρώζ' εγώ τό όέηθηχα ¡ t iσ' στην άγ χ α .Ιιά  ¡ι <·. 

"Εμο αΚε σ ά ν  ώμορφου ράόον μ ,ιονμ τονχάκ ι 
Κ αί θερμ ά  τ ϋ γ ά ρ ισ α  τά  γ.Ιυκα ψι.Ιιά μ^ν.

Σ τη  μικρή  χονν ίτσα τον τω βα.Ια  μ ο ιά χ η

M i στοργή  τό κ ύ ττα ρ α  κα ι ειπ ' ό Λογισμός μου' 
Τ ά χ α  ποιο τό άύ σ τυ χ ο  πεπρωμΛνο νά 'χη

Σ τη  β α θ ε ιά ,  στην ά χ α ρ η  άβυσσο τον κόσμο» ;

Σ τή ς ζωής τό π ίΛ αγο που θά τα ζ ιιδ έψ η  
Λ εράκι ονριο τ ά χ α  θ' άπ αντή ση  ;

"II μ α ΰρ α  κύμ ατα  μόνο θά παΛύψη 
K a l  σε β ρ ά χ ο  Iρημο θε νά ναναγήση ;

Τ ά χ α  γραψ ή μ ο ΐρά  του  π ά ν τα  'φτν γ ισμ /νο  
Ν ά  γεΛα, κι χμ ίρ ιμ νο  μ ε χ α ρ ά  νά ζήση ;

Η  χΛωμό, περΙΛνπο, καταψ ρονεμόνο  
Τή ζωή μ έ άάκρνα  μ α ύ ρ α  νά  ποτίση  ;

Τ ά χ α  θ ά ) ' ό όρόμος τον  στοΛ ισμένος μ' ά ν θ ια ,  
θ α  π ετοΰν  τριγύρω  του  φωτερές ά γ τ ΐά ε ς  ρ 

Η σκΛηρα τά  σπ Λ άγ χ ν α  του θά κεντούν ά γ κ ά θ ια ,  
Την κ α (ά ιά  τον ψ εύτικες θά πΛ ανοΰν εΛ πΙόες  /

Λ ρά γε ό-Ιόχαρο Οέ ν' άπ οκοιμ χέτα ι 
Μ έ χ ρ υ σ ά  ό ν ε ίρ α τα  σ ε  ά ρ ο σ ά τα  κρ ίνα  

Η  φ ρικτα στόν  υπνο του θε νά ζ ιπ ε τ ι ί τ α ι  
'Απ' τό κρύο τάσ π Λ αγ χ ν ο  κα ι τή μαύρη π ε ίν α  ;

ΎΑ ρά  γε θ' ά^απηθη δσο θ' άγαπή ση  ;
"Αν π ο τέ  του τ' ωμορφο τό ζ α τ θ ά  κεφάΛι 

Κ ο υ ρ α σ μ ίν ', ανήμπορο στή ριγμ α ζητήση
'Α νοιχτή  τού γίΛου του θά 'βρη τήν άγκάΛη ;

1Α ρά  γε θ ’ άγαπηθή  δσο θ ’ άγαπή ση  ;
"Αν π ο τέ  σ τό  β ίο  του κάνη καΛοσύνη  

Αέ θά 'ρθή π ερ ίσ τ α σ ι νά  μετανοήση  ;
Α έ θά τό πΛηρώσοννε μ ε αγνω μοσύνη ;  *

"Αρά γε θ' άγαπηθή  δσο θ’ άγαπή ση
"Η θά μάθη  γΛήγωρα τήν'πικρή  άΛήθεια 

Πως μέ ΰηΛητήριο θέ ν ά  τόν π οτίση
Ή  ό χ ιά  ποΰ θ έρμ α ν ι σ τά  δ ικά  του στήθ ια  ;

Ά χ !  ά ν  δοκι μ άζω μ ε β ά σ α ν α  κ α ί π ά θ εα ,
"Αν πικρή γνωρίζω μ ε  π ε ίν α , δ υ σ τ υ χ ία ,

"Αν τρυποΰν τά  π ό δ ια  μ α ς  μ ατω μ εν' ά γ κ ά θ ια  
Ή  κ α ρ δ ιά  μ α ς  σ χ ίζ ε τ α ι  στήν ά χ α ρ ισ τ ία .

Τής ποΛΛές π ικρ ίες  μ ου , τό δ ικ ό  μ· ν πόνο
"Αν τ' άθωο ΛούΛουδο μίΛΛη νά γνω ρίση ; .  . . . 

Κ α ί φριχτό τά  γεΙΛη μου  εν α  Λόγο μόνο  
Σ ιγοψ ιθυρίσανε  « ΚάΛΛιο νά μή ζήση».

"Α κουσεν ό "Τ ψ ιστος τ '  ε ι π ’ ό Λογισμός μου'
"ΑπΛωσε τό χ ε ρ ι  του κόβει τό ΛουΛούδι·

Τ υ χ ερ ό , π α ρα ίν η σ ε τ ά  δ ε ιν ά  τοϋ κόσμον ,
Π ριν  ν ά  ζήση, π ιθ α ν έ '  εγ ειν ’ άγγεΛ ούδι.

Κ ρ υ σ τ χ λ λ ί ο ι  Ι χ σ κ χ λ ο π ο ύ λ ο ν »  X p u o o o i p y r j
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ΣΥΓΓΝΩΜΗ
Του έ'γρκψε δυό λόγια, πώς η Άγλαί'α είνε πολύ άρρωστη 

καί τώρα τον περιριίνει.
Δώδεκα χρόνια ζοΰν χωρισμένοι.Δώδεκα χρόνια, κλείσθηκε 

σ’ αύτο το σπίτι ριέσα. Δώδεκα χρόνια δεν τον εϊδεν.
Τά μαλλιά της άσπρόριαυρα, τό μέτωπόν της ρυτιδωμέ- 

νον. Τά δάκτυλά της πλέκουν γρήγορα, πτερωτά καί τά μ ε 
γάλα γαλανά μάτιά της, που τώρα ξεθώρισαν, ώπλισμένα 
μέ τά γυαλιά ακολουθούν της βελόνες.

Μαύρο τό φόρεμά της· μαύρη καί η καρδιά της.
Τό παράθυρον, τό όποιον εϊνε’ πολύ πλησίον της. τνίς δει 

κνύει τόν^Κεράτιον κόλπον γαληνιον.
ΙΙάντοτε, όταν βλέπγι τά μεγάλη σκάφη νά έξαπλώνων 

ται ήσυχα καί αμέριμνα εις Γην λείαν επιφάνειαν τοΰ λιμέ— 

\ος, ψιθυρίζει :
—  Ή  θάλασσα η άπιστη, που σηκώνει θεριά κύματα η 

σείεται ελαφρά, έ'χει λιμ.άνια ακύμαντα· μά η ζωή τοΰ αν

θρώπου, άχ, δέν έχει.
Κτύπησε τον εσπερινό η καμπάνα του πατριαρχείου, ή κ. 

Πουλχερία πετάχθηκε τρομαγμένη καί ξέχασε νά κάμν,όπως 

πάντα τό σταυρό της.
’Έφυγαν δυό τρεϊς βελονιές άπό την κάλτσα της καί η 

ματιά της καρφώθηκε στη θάλασσα καί κατόπι ξεκαρφώ
θηκε μέ βία καί καρφώθηκε στη θύρα τοΰ δυ)ματίου

Δοκίμασε νά ξαναπλέξν;, μά τά δάκτυλά της έτρεμαν καί 
δέν τό κατώρθωσεν. Ό  Μαυρίκος, ό γάτος της έπαιζε, μέ 
τό κουβάρι της.

Κτύπησε η θύρα, ή κ. Πουλχερία πετάχθηκε καί βρέθηκε 

στό πόδι.
Έπλησίασε τόν καθρέπτη.
— Θεέ μου, τί άσχημ,η ! Χλωμή, λιγνή, ζωντόνεκρη.
Διώρθωσε λιγάκι τά μαλλιά τη ς - ή γυναίκα αυτό δέν τό

λησμονεί καί στην πειό κρίσιμ.η στιγμή της ζωης της καί 
συμμ,άζεψε τό κουβάρι της ποΰ ολόκληρο τό ξετύλιξεν ό 

Μαυρίκος.
Άκυύσθηκαν βήματα.
Ή  καρδιά της κτυποΰσε δυνατά· δσω τά βήματα πλη

σίαζαν, τόσω οί παλμοί πληθαινκν.
Έμβηκεν ένας κύριος μέ μιά μεγάλη κοιλιά,παχύς, ροδο

κόκκινος, καλοξυρισμ-ένος καί κρατούσε στά χέοιά του κυλιν
δρικόν πίλον.

Ή  κ. Πουλχερία, του έτεινε τό παγωμένο χέρι της.

Τά μάτιά της έστραψαν.
—  Ναί, ό Μάρκος δέν είνε αδύνατος σάν σκελετός, μά 

’γηρασε καί ’κείνος, άσπρισαν τά μ,αλλιά του καί τά μου- 
στάκιά του.

Έαεϊνος, π^ρε τό χέρι της καί τό φίλησε.
Δυό μεγάλα δάκρυα κυλίσθηκαν στά παχειά κατακόκκινα 

μάγουλά του.
Μέ φωνή βραχνή, ή οποία διεκόπτετο άπό την συγκίνη- 

σιν, έψιθύρισεν :
—  Πουλχερία, μέ συγχωρεϊς ;
Εκείνη τόν συνεχώρησεν, όπως συνεχώρησε πρό ολίγου 

τόν Μαυρίκο, που ¿ξετύλιξε τό κουβάρι της.

Τ ί στενοχώρια ! δέν έχουν τίποτε νά πουν.
Πóσαfέλεγαv άλλοτε σκυμμένος σ’ αυτό τό παράθυρο.
Πριν νά Εημερώσγι ή μαύρη μέρη, κατά την όποιαν ό κ. 

Μάρκος έφυγε διά την Ευρώπην, μέ την διδασκάλισσαν τ·ής 
κόρης του.

Δώδεκα έτη έλειπε* δώδεκα έτη ή κ. Πουλχερία έζησί 
ζωντόνεκρη στό παραθαλάσσιο αυτό σπίτι,  δώδεκα έτη 
έκλαιε κρυφά, διά νά μη την βλέπγ ή κόρη της ή ασθενική.

—  Καί ή κόρη μας ; ¿ψιθύρισε μέ στενοχώριαν ό παχύς 
άνθρωπος.

— Ή  κόρη μας ζ
Τώρα δάκρυα χονδρά σάν βροχή, άφθονα, έβρεξαν τό πρό- 

σωπον της κ. Πουλχερίας.
—  *Η κόρη μας, δέν είνε καλά.
Σηκώθηκε καί τοΰ ένευσε νά την άκολουθησγ.

’Σ ένα δωμάτιον εύρύχωρον, μέ το·χους παχεις σάν τοί
χους φυλακής, μέ δικτυωτά πυκνά ή το εξηπλωμένη η κόρη 

του, η κόρη των.
—  ’Αγλαΐα ]
"Ανοιξε τά βαρεία - βλέφαρά της ή .άρρωστη μέ κόπον. 

’Αλλά τά ξαναέκλεισε, διότι την ¿στενοχώρησε τό φως τό 
άπλετον

Χλωμή σάν αγιοκέρι καί μέ πρόσωπο λυωρένο ¿χαμογέ
λασε καί φάνηκαν τά δόντια της μ.αΰρα καί τριμμένα.

—  Ό  πατέρας σου, παιδί μου.
Τό μειδίαμα^έφυγεν άπό τά χείλη της.
Ό  κ. Μάρκος ¿πλησίασε καί την έγλυκοφιλοΰσε.
—  Μέ γνωρίζεις, ’Αγλαΐα μου ;
—  Ναί· η μητέρα οταν παραλαλοϋσε στην άρρωστεια της, 

πάντα άνέφερε τό'νομά σου.
Γέλασε ένα γέλοιο περιπαικτικό, έκλεισε τά μ.άτιά της 

καί γύρισε άπό τάλλο τό πλευρό.
Ή  κ. Πουλχερία τόν έσυρεν έκτός του δωματίου.
— Μάρκο, μην νομ.ίσης ότι έμαθα την κόρην σου νά σε 

καταραται καί νά σέ μισγί Μά έγεινα νευρική. Καί ένω όταν 
ή'μην καλά, σ’ έζω-ράφισα μέ τά καλλίτερα χρώματα, άμα 
μου ηρχετο ή κοίσις, φαίνεται ότι έλεγα μερικά πικρά πραγ- 
ματα εις τά όποια η κόρη μας ¿πρόσεξε περισσότερον άπό τά 
λόγια τά δικά μου. Μ’ εννοείς !

—  Ναί
Τό ρολόγι τ·ης μεγάλης σχολής ¿κτύπησε πέντε ώραις, ο 

κ Μάρκος άπεφάσισε νά φύγγι ΤΗτο ή ώρα ποΰ έβγαζε την 
κυρία του— διότι τώρα ειχεν άλλην σύζυγον καί άλλα παιδα- 

κια— στόν περίπατο.
— Αΐ, μέ συγχωρεϊς Πουλχερία *.
—  Σε συγχωρώ.
"Εφυγε κατευχαριστημένος, διότι φέρθηκε σάν άνθρωπος 

με πολύ καρδιά, ΐάφοΰ πήγε σ’ αύτό τό σπίτι, ποΰ δέν έπρεπε 
νά μεταπατησν), διά?νά|ΐδ·/) την άρρωστη κόρη του.

Έ ν ω  έφευγεν,' άνέπνευσε έλεύθερα καί είπε:
—  Μά πταίει ή Πουλχερία. Τό παιδί αύτόζείχεν άνάγκην 

καθαροΰ άέρος, περιπάτου, καί ¿κείνη έζησε δώδεκα τωρα 

χρόνια κλεισμένη σάν σπιτόγαττα Τέτοια -ήταν πάντα. Δεν 
άγαποΰσε τόν'περίπατο. Άλλοίμονον, ουτεη μητρική στοργΉ, 
δέν μ,πόρεσε νά ξερριζώσγ τά κακά της φυσικά.

ΕΦΗΜΕΡΪΣ TQN ΚΎΡΙΩΝ

I  Σκούπισε ,όνΐδρω του καί πηδηξεγρηγορα μέσα στό καΐκι, 
πού τόν έπερίμενεν έξω άπό τά κάγκελα τοΰ κήπου.

, Γλυστρησε τό καΐκι, ¿χοροπήδησε λιγάκι ένω περνοΰσε τά 
μεγάλα κύματα ποΰ ¿σήκωσε τό βαποράκι της γραμμής ποΰ 
περασε πρό ολίγου καί άρχισε νά καπνίζη τό τσιγάρο του, 

■  Η συγγνωμ.η,την οποίαν τοΰεδωκαν, πολύ τόν ¿χαροποίησε. 
Κ Σ ε  δηό διαφορετικά παράθυρα ήταν δηό γυναίκες καί τόν 
¿βλεπαν μ.ε ματιαίς διαφορετικαίς.

§  Η κόρη του, έβηχε, έβηχε, έβηχε καί γελούσε,ένω έβλεπε 
. τον πατέρα της ξαπλωμένο καί τό έξησθενημένο πνεΰμά της, 
[■ -τίποτε δέν συλλογίζουνταν.

 ̂ Ή  κ. Πουλχερία, τόν έβλεπε καί έλεγε.

[ — Πώς ή συγγνώμη την όποιαν δίδει κανείς, είνε πολύ 
γελοίο πράγμα.

I Πως τον συγχώρησα, πίσω η κΧικ,οζοδευι/,ένγ) νεότνις
¡¿ου, υι Αγλαΐα ρ,ου εγεινε παλιν ύγιτ)ς κ,αι ρο^οκοκ,κιντ)*

Η κ. Πουλχερία, η οποία συχνά δεν γελα, έγέλασε τώρα 
ί.7. ι  εκεινν), οταν είδε χ̂εσα στο καΐκι τοσω χαρούμενο τον κ·

| Μάρκο, διά την συγγνώμην, την οποίαν έλαβε. Τό γέλοιο τής 
μητρος και το γελοίο της κόρης άπετέλεσαν μιά παράξενη 

ςυμφωνία σπαρακτική μέσα στό σκοτεινό καί ήρεμο-ήρεμο καί 
ρεγάλο Φαναργιώτικο σπίτι. Ό  γείτονας ό δεσπότης, ό όποι
ο; έποτιζε μονος του τα λουλούδια του, πετάχθηκε τρομαγ
μένος καί σταυροκοπηθηκε, ’1 διότι ποτέ μά ποτε δέν άκουσε 

Ρωδεκα τώρα χρόνια γέλοια στό σπίτι τής ζωντόνεκρης.
Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου.

I  .  ΧΕΙΡΟΤΟΒΙΑ Μ Τ Ρ Β Ι Μ Τ Ο Γ  ί Β Ι Μ
» Η  έκλογη ως Νέου Μητροπολίτου ’Αθηνών τοΰ κ. Προ
κοπίου Οικονομίδου ένεποίησεν εις τόν άπανταχοΰ Έ λληνι-  
ψόν άρίστην έντύπωσιν.

Ο νέος Μητροπολίτης συγκεντροΐ έν έαυτώ όλα τά χαρί ■ 
σματα καλής φυσεως καί ύψίστης έπιστημονικής μόρφωσεως, 
επι πλέον όε αβρότητα τρόπων καί πνεΰμα οέπον φύσει ποός 
την πρόοδον.

Η Ελληνικη ’Εκκλησία έν τω προσώπω τοΰ έπιφανοΰ; 
τούτου πρωθιεράρχου εύρεν άντάξιον διάδοχον τΰΰ αοιδίμου 
Γερμανοΰ, οστις όχι μόνον τό έργον ¿κείνου θέλει έπαξίως σύν
α σ ε 1! °ολλα και νεας οδούς θελει τάμ.ει πρός έπίτευξιν τών 
υψιστων καθηκοντο)ν, τά όποια καί άπέναντι τοΰ Θεοΰ καί 
απέναντι του Ελλάνικου ,;Ε0νους άνέλαβε.

Ο γνωστός καί διαπρεπής ίεροκήρυξ ’Αττικής καί Βοιω
τίας και Ευ. Καββαθας διερμηνεύων τά πρός τόν Σεβάσμιον 

Πρωθιεράρχην αισθήματα έαυτοΰ καί τοΰ κλήρου προετίθετονά 
προσαγορεύσγ αύτόν δΓ ολίγων θερμών λέξεων κατά την ή α £  
ραν τής χειροτονίας.

Εκ του λογιδριουαυτοΰ,τοΰ μη ποοσφωνηθέντος,ενεκα βοα- 
δυτητος τής τελ ετή ;  μεταφερομεν ένταΰθα μίαν περικοπήν, 
έξ ής άποδεικνύεται ή τιμή καί ή άγάπη ήν ό κλήρος τών 
Αθηνών τρεφει προς τον νεον ποιμενάρχην του.

«Είς τόν εδγενή τούτον καί έθνωφιλή δπέρ της ’Εχχλησ'ας άγώνα, πολ
λούς μεν και άλλου; ευρήσεις ειλικρινείς συνεργάτας, μάλιστα 81 Ιχείνους, ο3ς 
από της όψηλής του Πανεπιστημίου έδρας πρός τοϊτο παςεσχεόασας, ε’μφυστ{- 
σας εις τάς χαρδίας αδτών, ον Συ αυτός διδαχθείς Ιτρειρες όπϊρ τής ε’χχλη. 
σιας χαι τής σιλτατη. πιτρίδος θειον ?ρωτα, υρ' ου διαθερμανθ/ντες ούδέπο-ε 
έγχαταλείψουσί Σε, ριλοπο'νως Ιργαζόμενον Ιν τω μυστιχφ του Κυρίου άμ- 
πελώνι».

Γ Υ Ν Α Ι Κ Ε Ι Ο Σ  Κ Ο Σ Μ Ο Σ

Είναι παραοοξος η αξία ιδιαιτόρας προσοχήςχχι σημερινή πιρίοδος τολ συρ- 
μοΰ, η τείνουσκ νά αχολουθή τά Άγγλιχά χαι όχι πλέον τά τής γαλλιχήςέπι- 
νοήσεως δημιουργήματα.

Εις τά φορέματα τοΰ περιπάτου, των καθημερινών Ιπισχέψεων παρατηρεΐται 
η επιχρατησις τοΰ απλοΰ, του απερίττου, τών μονοτο'νων χαι σκοτεινών χρω-
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ϊ  Αλλ’ Εάν αίίτη Ιξιυργισμένη χκϊ δυστυχής πλανάται διηνεχώς περί δμάς 
σύντροφόν σας, κατοπτεύουσα παν βήμά σας, πάσαν λέξιν σας, χαι 

Ηρουμένη Ιφ’ ΰμών τήν τιμωρίαν τοΰ επιόρκου ! ΤΑ ! είναι φριχτόν ! Τέ- 
Κ*Βν Κ0“, τηρήσατε τόν όρκον σας !

Πώς ; αύτό άποχαλεϊτε ησυχίαν βίου ;
^ Β Ν α ί , διότι, τίς γνωρίζει πότε άρχεται δι’ έκαστον έξ ημών ή ημέρα 

‘θ ή αιωνίως ευτυχής, ήν ούδέν ταράσιει, ού'τε δάκρυα, οϊτε χραυγαί, 
■^απηχήσεις Ιλέγχου ; ή άμετάπτωτος ειρήνη ή άνευ επαύριον ; μετά έ’ν 
¡Τ *  ί μετά ένα αιώνα ;

Η ^ ερ ευ ς  ήγέρθη, αδυνατών νά εί'πη πλειότερα, χαι μετ’ ολίγον ε’ξήρχετο 
(^ Κλης θυρας του Τελάγγ, διευθυνόμενος πρός τά όρη.

■  ίΓΙατρίχ,ος αυθημερόν έγραψε τά Ιξής προ;  τήν Ευγενίαν.
ζητείτε την γνώμην μου ; Σάς συμδουλεύω νά δεχθήτε τόν Κεμενέφ. 

διστάζετε πρό τοϋ μέλλοντος οπερ άνοίγ-ται ΰμΐν ; Τίς άλλος ¿/ τώ
■ δύναται νά σάς παράσχη πάν ο,τι ό πρΐγχηψ προσφέρει ΰμϊν ; Μετ’ 

9α ήσθε ευτυχής. Σάς άγαπα μετ ’ άφοσιώσεως, χαι έγώ υπερβαλλόντως
^■¡ίπτομαι αυτόν. Εί'θε αί εύχαι τοϋ πιστού φίλου νά έπιρρώσουν τήν εύ- 

μ̂ αν σας».

Β ^ ιο τ ο λ ή  αυτη χατέληγε μέ ειχοσιν άλλας γρχμμάς, διαλαμβανούσας

περι τής υγείας τοΰ Πατρικίου, τών ε’ργασιών τοΰ Τελάγγ, χαί τής4 ίιπάρξιως 
χατα τά μέρη έχεϊνα του πατρός Χρυσοστόμου

Αναγνώσασα την Ιπιστολην ταυτην ή Ευγενία συνέπτυξεν αυτήν λυσσωδώς 
μεταξύ τών δακτύλων της, άναφωνοΰσα ; Ό  αχάριστος ! Ό  τυφλός ! ούδ’ 
αναφέρει χάν ότι μέ ήννόησε· θά όπαχούσω· θά ουζευχθώ τόν πρίγκηπα, 
και τωρα κρίνω ανώφελες να τω επιβάλλω τήν ποινήν τοΰ Ινός έ’τους* εάν 
οφείλω ν’ απαλλαγώ σχληράς άναμνήσεω;, τό ταχύτερον θά ήναι καί τό χαλ- 
λίτερον.

Εναντίον τής υποσχέσεως, ήν έδωκεν ό πρίγκηψ τη Εύγενία, τοΰ νά τήν 
Ιπισχέπτεται σπαν'ω- είς Πομεϋράς, οόδ’ Ιβδομάς παρήρχετο άνευ Ιπισχέψεώς 
του εις τους κατοίκους τοΰ πύργου. "Οταν δέ ή Εύγενία άνέμνησεν αότώ, οτι 
ώφειλε νά ταξειδεύση είς Ρωσσίαν, άπήντησε τό χαλλίτερον είναι νά έ'λθητε 
μετ εμοΰ· προς τί ν άναμεινω έ'ν έ'τος, ότε ή'δη μοι φαίνεται ότι έ'χω άνα- 
μείνει ένα αιώνα ! Τ ί θά χερδίσητε νά είμαι δυστυχής μέχρι τοΟ προσεχοΰς 
χειμώνος ;

Περι τάς πρωτας ημέρχς τής ανοίξεως, μετά τήν έπέτειον τοΰ θανάτου τοΰ 
Γυδεφρουά, ο πρίγκηψ έ'μαθε παρά τής μνηστής του οτι ή ευτυχία του δέν 
άνεβάλλετο επι πλέον. Εμελλον τηοοϋντες αύτό μυστικόν, νά τελέσωσι τούς 
γαμους των εις Πομεϋράς, και ν’ απέλθωσιν άμέσω; είς Πετρούπολιν, έυθα 
πομποδως θά Ιώρταζον τήν άφιξιν της νεαρά; πριγχηπίσσης ! Ά λλ  ’ ή μήτηρ 
Σωβχλ αντέπραξεν εις τά σχέδια τω ν  έπιτηδείω; Ινεργήσασα διά τίνος Παρι
σινού ρ,πορτερ μετέοωιεν αυθωρεί εις Παρισίου; τήν ε’ι’δησιν τοΰ μέλλοντος 
γάμου, όστ-.ς κατέστη τό αντικείμενου τής γενικής συνομιλίας. Τότε ό Γοδε- 
φρουά ανέζησ'ν εις τά πνεύματα πάντων Εσπέραν δέ τινα εν τψ θεάτρω τής 
Οπερας, καί έν τώ θ;ωρείω τοϋ Διευθυντοϋ έρρίφθη ή Ιδέα τής άναπαρα- 

στάσεως τοϋ «Κωνσταντίνου», επί τή παραδόξω έλπ.δι οτι ή κυρία Κεμενέφ 
ηουνατο ν’ αναλάδη τό^μέρος τής πριγχηπίσσης Άδοσίδου, ότε χαί αί εισπρά
ξεις τής Όπερας θά ήσαν μυθώδεις Άλ«.’ ουδέ τοϋ Κεμενέφ έφείσθησχν- 
επαρουίασσαν αότόν, ώς μέγαν δαμαστήν άρκτων,1'άχατάβλητον οίιοπότην Ιδι-
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ματισμώ ν, τής οτιρεοτύπου ζακέτας καί τών φορεμάτων T a i lle u r , τά όποιο 

έρχονται κ α τ ’ «υθεΐαν έξ ’Α γγλίας.
Α ί Π αρισ ιναί μόλις αποτολ.μοΰν νά ©ανούν ΙΙχρ ισ ινα ί, ακολουθοΟιαι τους 

άναγί ν ν inulv ου ; συρροές τής έπογής του Λουδνβίκ- υ X I I I ,  X I V  χαί X V  εις 

τό θέατρον, είς τά. έπίοηυα γεύματα και είς τας συ>. αναστροφάς.

Διά τοϋτο καί οί πίλοι μέ τούς όψ ηλιό; τεπείδες, χαθαρώ ; ’ Αγγλικής επι- 

νοήσιω ς, επικρατούν εφέτος,φερόμενοΐ μέχρι τών όφρύων καί τά λευκά γαντια 

χαταργουνται σχεδόν, ένα άιτιχαταστηδοϋν από τοιαύτα Ιχ φαιοϋ δέρματος 

C h evrea u  καί τά μικρά χομψοτεγνιχχ m an chon  Οα άντιχατασιη,θούν απο με- 

γά )α , τεραστίων, ώ , λέγουν διαστάσεων, και τά έσώρρου-χα είναι εκ λινού 

στερεού μάλλον ή ε’κ μετάξης καί βατίστας.
’ Εκείνο τό όποιον είναι καθαρώς γαλλικόν καί ώς έπινόησις και ώς έχτέίε 

σις καί τό όποιον 6ά είναι πάντοτε τού συρμού δ ι’ δλας τάς γυναίκας τού χο- 

σμου είναι ή νέα δι’ ηλεκτρισμού δερματική δίαιτα, δ ι’ ή ; εξαλείφονται αι ρυ. 

τίδες καί περιμαζεύονται καί σοσφίγγονται αί πλαδαραί διά τής παροδου τού 

χρόνου, καθιστάμενοι τού προσώπου σάρκες. Ε ίνα ι τούτο έπινόησις του οερ- 

ματ^λόγου κ. L .  M e r ig o t , έπινόησις ευεργετική βεβαίως, αφού τοσαι γυνα ί

κες καί πέραν τού πεντηκοστού ’έτι τής ήλικίας των έτους φαίνονται παρακάμ- 

ψασαι τάν σκόπελον τού γήρατος.
Τ ή ν  διά τής ηλεκτρικής μηχανής δίαιταν ταύτην αναλαμβάνει και παρ 

ήμΐν ή Ιπ ί τής όδοΰ Έ ρ μ ο ΰ  καί Ν ίκης κ. Κλάρα Σ τίνη , αποδίΟοοσα μετά 
δίαιταν ημερών τινων μόνον τήν έκλιποΰσαν άπό τού προσώπου ανθηοοτητα, 

στερεοποιούσα τάς σάρκας, έξαφανίζουσα ώς διά μαγικής δονάμιως τάς ρυτίδας 

τάς αηδείς τού λαιμού διπλώσεις καί έξαφανίζουσα πάσαν άσχηκίαν.

Φ ι λ ό κ α λ ο ς .

ΜΕΓΑ
ΑΤΜΟΚΙΝΗΤΟΝ Μ Α Κ Α Ρ 0Ν 0Π 0ΙΕ Ι0Ν

ΤΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ
Ό δ ο ς  Κ ολο κ ο τρώ νη  α ρ ιθμ ός  22

Ή  μαχαρονάδαείναι τό χατ ’εξοχήν προσφιλές φαγητόν τώ νμεσημ 

βρινών λαών. Μαχαροναδες, σούπες, πιλάφια είναι το συνιηθες αρτυμα 

τού χρέατος, πολλάχις δέ χαί άναπληροί αυτό δια λόγους οιχονομι- 
χοΰς. Ά λ λ ’ όλα αύτα τα τόσον νόστιμα χαί θρεπτικά φαγητχ απο

τυγχάνουν, έάν αί πάσται, ί\ ών κατασκευάζονται δέν είναι πρώτης 

ποιότητος.

Τό άτμοκίνητον μαχαρονοποιείον τού χ . Γ ρ . Κωνσταντοπούλου 

κατασκευάζει πάστα; πρώτης ποιότητας μ έ άλευρα ρωσσεχα τα μόνα 

ειδικά διά μακαρόνια Καί οέν εόρίσκε-. τις μόνον πάστες εις τό κατά

στημα τούτο, αλλά χαί έχλεχτά  ρύζια χαί Ιλαεα χαί τυρία χαι χαφ- 
φέδες χαί όλα τά είδη των άποιχ.αχών, ά σ τε  νά γίνεται αληθης συνα
γωνισμός μέ τά μεγαλήτερα τή ς π όλεώ ; μας έδωδ.μοπωλεεα, δ.οτι 

χαί αί τιμαί του είναι λογιχαί χαί ή όπηρεσία πρόθυμος.

ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ
Ό  κ Φ ω σ τ ή ρ α ς  δ διευθυντής τού όποδηματοποιείου τών Κ υριώ ν έπί τ ρ ί

μηνον οποοδάσα; έκ τού σύνεγγτς είς τά Μ έγιστα τών Ιίαρια ίω ν Εργοστάσιά 
καί τελειοποιήσας τήν δύσκολον τέχνην τής έφαρμογής των υποδημάτων και 

ώς έκ τούτο- τό ά.ετον βάδισμα, χατώρθωσε νά έφαρμόση το αρχαιον Λ ο - 

γιον, «καί Β ή μ α  ποδός καί γέλως όόό-των κ τ .λ . ' ,
Ποια Κυρία ή Δεσποινίς, καλαίσθητο; δέν θά παραγγείλη εφ,τος τα υποδη- 

μ α τά τη ς  είς τό τελείως ώργανισμένον ’ Εργοστάσιου τών Κοριώ ν το άνωθεν 

τού Καταστήματος τού χ . Φω στήρκ. Ό τ ι  δήποτε δέρμα καί οτι οήποτε σχή

μα άν ζητήση τις θέλει ευρ.ι είς πλυυσιωτάτην συλλογήν.___________________

π) ασίασαν ιόν  αριθμόν τών Ιχατομμυρίων του, και περιέγραψαν αυτόν, υιρ 

όλας τάς φάσεις του άτόμου^καί β ’ου του. Κατέληξαν δέ τέλος *ις τους μ α 

κού άθύς συγγενείς τοΟ Γοδεφρτυα, τού, μέλλοντας νά κληρονομήσουν την πε

ριουσίαν τής Εύγενίας μετά τόν δεύτερον γάμον της.

Μόνον περί του Ό — Φάρελ ούδεις εγένετο λόγος. Οϋτος εκ τών εφημε

ρίδων επληροφορήθη τήν προσεχή τέλεσιν τών γάμω ν, και ή ύπακοη τής Ε υ 

γενίας εις τήν συμβουλήν του μ υ/ίω ς ηύχαρίστησεν αυτόν, αλλ’ έξ άλλου δρι- ^ 

μύν ήσθάνθη εν τή καρδία'πόνον, διότι ή Ευγενία  άπέφυγε ν' ακοι\ωση αυτω 

τήν άπόφασίν τ η ; άπ’  ευθείας. Κ α ι έπήρχετο αύτώ ή ιδέα νά σπευση προς 

αύτήν και νά τή βΤπη : άφες τόν Κεμενέφ καί ελα μαζή μου, ακολουθησέ με 

είς τήν έρημον έν̂  ή ζώ  πλήν, α ί συνέπειαι του δοθέντος ορκου του ημπό*ιζον 

τήν άπόφασίν του.

Έ ν  'ούτοις ό Συμβολαιογράφο; τού χωρίου συνέτασσε το γαμή λιον συμ- 

βόλαιον, υπό τήν έποττείαν τής*μητρός Σω βχλ θριαμβευούσηί, διότι ούο κω - 

δ.ίκελλα παρεισέφρυσαν εν α ύ :ψ  υπό τάς εμπνεύσεις της : Σημαντική π^ο- 

γαμια 'α  δωρεά, είς τήν μνησ.ήν της, και σεβασ:ή σύνταξις εις την μητέρα αυ

τής, δπερ τήν'άπήλλασσε πάσης οικονομικής ενοχλήσεως έν τω μέλλοντι.

Ό κ ιώ  προ του γάμου ημέρας, οί μελλόνυμφοι, οί μάρτυρες, η μ η -η -3 τή? 

μελλούσης πριγκηπίσσης, [καί ¿^Συμβολαιογράφος τού Ιίομεϋρας εκάθηντο 

περί τήν τράπεζαν τής αιθούσης,'Γνα άναγνωσθή και υπογραφή τό Συμβόλαιον 

τού γάμου. Ω ρα ίος τού Ά -ιρ ιλ ίο υ  ήλιος |Ιλάμπρυνε τήν Γχηνήν. Ή  Ε υγε

νία, ώ /ροτά τη , ^συγκεκινημένη "προφανώς, ταραχωδώς εκίνεΤτο εν τω  άνα- 

κ>ίντρω αύτής καί προσήλου τούς οφθαλμούς Ιπ ι τού ταπητος Ί  ην πρωίαν 
έπί μικρόν περιόιαβάσασα ύπο τήν δ.νδοοστοιχίαν τών δρυών, ένόμιζεν ο : 1 

είχεν ακολουθήσει τήν σκιάν ένό; ζώντος, και το φασμα ενός νεκρού. Αλλ 

άνεξηγήιω ; προς τον νεκρο'ν μάλλον Ιστρέφοντο αί σκέψεις της* τή εφαί· 

νετο οτι τή ώ μίλει μετά τού τρυφερώς πατρικού εκείνου ύφους του, βεβαιών 

α ^ ή ν  δτι δ^ν τήν έκάχιζεν. Έ τ ο ιμ η  δέ νά χαράξη άπαξ ετι τό δνομα έκεινο

ΕίδοποιοΟνται οί έν ταΐς έπαρχίαις χ . χ . συνδρο,αηταί 
χαί συνδρομιήτριαι οί καθυστεροΟντες σύνδρομά; της 
«Έφημερίδος τών Κυριών» δτι άποττέλλεται ειδικός 
είσπράκτωρ προς ε?σπραξιν τών'καθυστερούμενων. 11α- 
ρακαλοΟνται δέ βπως ευαρεστούμενοι καταβάλλουν όσον 
τδ δυνατόν ταχυτερον τήν μικράν οφειλήν των, Γνα μη 
διά τής χρονοτριβής αύτου ύποβαλλομεθα είς μεγαλας

δαπάνας. ____

Ε Λ Ε Ν Η  Γ Ο Ρ Τ Υ Ν Ι Ο Υ  (πρώην Π ετ ρ ή )
Μ Ο Δ 1 Σ Τ Α

Κομψότης, καλαισθησία, σ τ ρ ω τ ή ς  καί .ύθηνία άν.πίδεκχσ; συναγωνισμού

ιίνα ι οί τ ίτλοι τής κ. Γορτυνίου. _
Ε ίς τό έπί τής όβού Λυκαβηττού άριθ. I I  κατασιημα  της θα ευρωσ.ν αι 

άναγνώοτριαί μας τήν κ. Γορτυνίαν, ής ή περί τό κόπτε.ν τέχνη φημ'ζεται ως 

α ί φιλόκαλοι καί καλαίσθητοι Ιίυρ ία ι καί Εεσποινίδες πελατιοες της μετ ενθου-

σιασμού ομολογούν.
Δ έχετα ι πα ραγγίλ ίας καί έκ τών ’ Ε π α ρ χ ιώ ν.

δπερ έμελλε νά έγκαταλίπη δι’  έτερον ξενικόν, προσεβλεψε θλιβερως το 

ορίζοντα, καί τά πρό αύτής Ικτυλισσόμενα πάλλευκα ορη. , , , ,
_  Χαΐρε νεκρέ ! -,αΤρε ζών ! έψιθύριζεν ουδόλως προσέχουσα εις την «να- 

γνωσιν τού Συμβολαίου· χαΐρε, πα δ ,τ ι έγνώρ,σα, πάν 8 ,τι ήγάπησα Το 

άγνωστον μέ καλεΐ . . . ό Θεός ας λάβη οίκτον δι’ έμέ !

_  Ο ύδευίαν πτσατήσησιν προβάλλετε είς τήν σύνταξιν ταύτην; ηρώτησεν ό 

Συμβολαιογράφος «εσαιώσας τήν άνάγνωσιν, καί άπομάσσων τον ίδρωτα του 

μετώπου του, διότι πρώτην καί όστάτην ί’σως φοράν έν τω ΰπησεσ,ακώβίω του 

έγραψε τοιαύτα, πομπώδεις λέξεις, τίτλους ποιγκήπων, άνακτόρων,και εκατόν

τάδοίν χιλ ιάδω ν ρουβλίων. ^
Ό  Κ ε μ ε ιέ ®  προσέκλινε θριαμβεύων, ένω ή Ευγενία εσίωπα. ^
•Ο  Συμβολαιογράφος, σχεφθΛς τό κέρδος τής ημέρας έκείνης, ειπε τη Ιύν- 

νενία  χ  αιοετών αύτήν : Έ ά ν  ή μελλόνυμφος εύαρεστήται, ας ϋπογραψη.

‘ θ ’ πρίγκτ.ψ ήγέρθη, βπως αύτός λάβη τήν τιμήν να προσφέρη τήν γρα φ ·«  

είς τήν μέλλουσαν σύζυγόν του, άλλ’ ύπάρχουσιν εύγενεΐς προθέσεις, «ιτ>ν- 
στω χίζουσιν άκριβά. Βυθίζω ν τήν γραφίδα ό πρίγκηψ « ί; τό λίαν πεπληρω, ^  

νον μελανοδοχεΐον, έκηλίδωσεν άπροσέκτως τόν δάκτυλον «ύτοΟ- ή Ευγενι ^

παρατηρ,ίσασα τήν κηλίδα ταύτην έρρηξεν υπόχωφον κραυγήν, και επανίπε
σεν λιποψυχούσα έπί τού ανακλίντρου. ΙΙράγ,μα. .δέ παράδοξον ! και αυτή η 

μήτηρ της ή ύπ ’ ούδενός έπηρεαζιμένη κατελήφθη όπό τρόμου εις την 
του μελανωθέντος δακτύλου. Ό  πρίγκηψ έξεπλάγη πώς μικρ» άδιξ ότητ η >  ̂
νατο νά προξενήση τοιαύτην έντύπωσιν καί προσ,πάθει ν ’ άπαλείψη την * 
λίδα ά π ό  τού δακτύλου του, ένω ή Ευγενία  ?γερθ:ΐσα χαί.χλονουμένη οιηυ 

νετο πρό ; τήν θύραν.

(’Ακολουθεί).


