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Κ α λ ή  μου φίλη,

Σέ ευγνωμονώ διά το ώραΐον 
γράμμα σου. Βεβαίως ή χν.ιζις  ε ί
ναι διπλή δι’ εμέ εορτή καί σέ ευ
χαριστώ, διότι κατώρθωσας νά μή 
τό λησμονήσης καί σήμερον ακόμη, 
οτε καί ή καρδία καί ό νους ολων 
μας είναι προσηλωμένος είς εν ση- 
μεΐον, είναι άπερροφημένος άπό 
μίαν καί μόνην σκέψιν, άπό εν καί 
μόνον ό'νειρον, άπό μίαν ελπίδα, 
ενα πόθον, του θριάμβου τής άγα- 
πητής μας πατρίδος.

Έ γ ύ ,  ή όποία ¿λησμόνησα κατά 
τάς ημέρας αύτάς, οχι μ.όνον τα φι
λικά μ.ου καθήκοντα, αλλά καί παν 
άλλο αίσθημα ξένον πρός τόν πυ
ρετόν, ό όποιος καταναλίσκει εδώ 
πάσαν ικμάδα τής ζωής ολων μας, 
ένθυμήθην μόνον άπό τό γράμμα 
σου, οτι τόν μήνα αυτόν συνεπλη- 
οοϋντο δέκα όλα έ’τη τής ζωής τής 
«Έφηιιεοίδος τών Κυριών», και εις σε οφείλω το αρθρον, 
τό ¿ποιον έ’γραψα την παρελθουσαν Κυριακήν, επι το, ευκαι
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ρία τής δεκαετηρίδας αυτής τοϋ 
δημοσιογραφικού σταδίου μου.

Αλλ εαν εγω όια πρώτον ισως 
κατά τήν διάρκειαν τής δεκαετίας 
αύτής φοράν ¿λησμόνησα τήν ήμέ · 
ραν αυτήν, ήτις μέχρι σήμερον μοί 
προυξένησε τόσας συγκινήσεις, 4τό- 
σας χαράς, τόσας έγέννησεν εις τήν 
ψυχήν μου ελπίδας, άλλά καί μέ 
τόσας μέ ¿πότισε πικρίας καί ά- 
πογοητεύσεις* εάν εγώ ¿λησμόνησα 
είς τοιοϋτο σημεΐον τήν ημέραν αυ
τήν, ώστε καί πίνακα περιεχομέ
νων του λήξαντος έ'τους νά μή δη
μοσιεύσω είς τό τελευταΐον αύτοϋ 
φύλλον, κατά τό σύνηθες, ύτήρχον 
καί εδώ καρδίαι φιλικαί, ψυχαί 
εύγενεΐς καί γενναΐαι, αί όποΐαι ά- 
νέλαβον νά μου τό υπενθυμίσουν
μέ τρόπον, τόν όποιον δέν θά λη- 

!σμονησω ποτε.

Κύκλο; φίλων, αί όποΐαι παρα
κολουθούν τήν δημοσιογραφικήν καί 
κοινωνικήν δράσίν μου άπό τής πρώ
της ημέρας τής δεκαετηοίδος αύ

τής καί εύγενεΐς τινες κυρίαι, αί όποΐαι άπό τίνος συνεργά
ζονται μ ετ ’ εμου είς την a Ενωσιν των Ελληνιδων» συνε-
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λαβον τήν ώραιχν καί εύγενή ίό'έαν νά μοί παρασκευάσουν 

δια την ημεοαν αυτήν την ώραιοτέραν καί εύγενεστέραν των 
εκπλήξεων.

Ή μην άπησχολημένη εις τα καθήκοντα μου αύτών των 
ημερών, — τα όποια, ώς εννοείς, περιστρέφονται υπέρ παν 
άλλο εις την περίθαλψΐν των προσφύγων — ήμην μάλιστα π ε 
ρικυκλωμένη άπδ γνωστάς τινας σ υ μ π α τ ρ ιώ τ ε ς  μου, άτη 
μέλητος, μέ ένδυμα πρωινές εργασίας, όταν μοί ανήγγειλαν 
την έπίσκεψιν φίλων κυριών, αίτινες ήλθον νά με συγχαρούν 
επί τή δεκαετηρίδι τής « ’Εφημερίδας τών Κυριών»· φίλων αί 
οη'οιαι πάντοτε ενθυμούνται την ημέραν αυτήν, ήν στολίζουν 
κ. . ατος και με ανθη φυσικά, αλλα- καί με την αγάπην των, 
το ωραιοτερον αυτό άνθος τής ανθρώπινης ψυχής.

Δεν ειχον προφθασει να δεχθώ τά φιλικά τούτων συγχα
ρητήρια, οτε όμάς κυριών πολυαριθμοτάτη ήδη μέ άνθη καί 
μυρσίνας άνά χεϊρας καί μέ έ'κφρασιν άληθοΰς- αγάπης καί 
συμπάθειας εις το προσωπον είσήλθεν εις την μικράν μου αί
θουσαν, προσφωνούσα καί συγχαιρομένη με διά την έοοτην.

Έ κπ ληκτος, συγκεκινημένη, ευτυχής, έδεχόμην τάς εύγε- 
νεϊς φίλας καί συναγωνιστρίας, οτε προχωρεί προς με η δε 
σποινις Νικολαιδου, συμπαθέστατη καί ακάματος βοηθός μου 
εν τ<ΐ γραμματεία τής« Ενωσεως»,φερουσα εις χεϊρας ώραιον 
άγαλμάτιον Νίκης πτερωτής, έξ άγνου Πεντελησίου μαρμά 
ρου, εργον τέχνης εζαισιας τού μεγάλου καλλιτέχνου μας 
κ. Βρούτου.

«Είναι το συμβολον τού θριάμβου σου εις τον δεκαετή 
αγώνα αυτόν, το όποιον σοί προσφέρομεν δλαι μαζή μέ την 
αγαπην μας, μοι λέγει η ταμίας της Ένώσεως κ. Παπά, 
συνοδεύουσα τδ δώρον καί μέ άλλας θερμάς λέξεις ένθουσια 
σμοΰ καί άληθοΰς συμπάθειας

’Ήρχισα νά μη εννοώ πλέον, εάν ο,τι έβλεπον ητο αλη
θές, ητο πραγματικόν, καί όχι ονειρον, οπτασία, φανταστική 
τις άπατη. Αισθημ.α μεγάλης χαράς, ασυνήθους ευτυχίας κα- 
Τί,κλυσε την ψυχήν μου. Νομίζω δτι ή στιγμή εκείνη ήτο 
/\ ευ.υχεστερα της ζωής μου. Δεν ειξευρω,έαν είχον κάν την 
δύναμιν νά άρθρώσω δύο λέξεις, νά εί'πω κάν |ν ευχαριστώ 

Εννοείς ποσον η συγκίνησίς μου ηύξησε, πόσον η εύχάρι 
στος αυτή καταπληξις εδιπλασιασθη,οτε η σεβαστή μου φίλη 
κ. Αικατερίνη Λασκαριδου, ώς πρόεδρος τού παιδαγωγικού 
Τμήματος της Ενώσεως, ήρχισε νά άναγινώσκη έγγραφον 
συγχαρητήριον τών παρίσταμένων φίλων μου καί κυριών τής 
Ένώσεως, τδ όποιον έπρόδιδεν δλην την ειλικρινή καί άδελ 
φικήν άγάπην αύτών, ολην την ευγένειαν τής ψυχής των. 
ολην την επιείκειαν, μεθ’ ής έκριναν τήν δεκαετή δημοσιο
γραφικήν δράσίν μου καί δλας τάς ελπίδας,άς έξέφραζον περί 
της ευεργετικής επιρροής τής Ένώσεως τών Έλληνίδων καί 
δια τδ παρδν καί διά μέλλον αίσιώτεοον διά τδ φΰλόν 
[/.ας και την Ελληνικήν οικογένειαν.

Δέν σού άντιγράφω τδ έγγραφον αυτό, διότι άληθώς είναι 
πολύ, πολύ κολακευτικόν. Σοί λέγω μόνον δτι αύτδ ώς καί 
η Νίκη μου, εις την οποίαν άμέσως φιλικαί χεϊρες έπλεξαν 
βωμόν εκ δάφνης καί μυρσίνης εις επιφανές μέρος τής άνθο- 
στολιστου αιθούσης μου, είναι οι πολυτιμότεροι θησαυροί, οΰς 
καθ ολην μου την ζωήν άπέκτησα.

Ιίως κατώρθωσα νά έκφράσω δι’ ολίγων άσθενών λόγων

¡¿ου ολην τήν εύγνωμοσύνην, δλην την συγαίνησιν, η'τις κατέ

κλυζε την ψυχήν μου καί έγώ τδ άγνοδ. Υπάρχουν, φίλη 
μου, στιγμαί ύπερτάτης 'τής ζωής συγκινήσΐως, καθ’’ άς 
παύει λειτουργούσα πάσα νοητική ημών δύναμις καί μόνον 
τα υπερεκχειλίζοντα την ψυχήν μας αισθήματα ζητούν διά 
τού λόγου διέξοδον. Ουδέποτε δέ δ,τι λέγομεν είναι είλικρι- 
νεστερον καί εύγενέστερον τής έκθύμου ταύτης καί φυσικής 
τής ψυχής μας έκδηλώσεως.

Βλέπουσα τά δάκρυα εις τούς οφθαλμούς όλων κατά την 
αλησμο'νητον εκείνην στιγμήν, ήσθάνθην δτι δλαι έκει εί'αεθα 
αδιαρρηκτως άδελφωα'ναι, καί ήντλησκ.τήν πεποίθησιν δτι 
εις τον αγώνα αυτόν τού καλού βαίνου.εν ήδη δχι άνά μονά
δας, αλλα ανα λεγεώνας, μέ έδραιωμένην πλέον την εις τάς 
ιδ.ας δυνάμεις αυτοπεποιθησιν, μέ άκλόνητον την άπόφασιν 
να δρασωμεν ώς Έλληνίδες,άντάξιαι τού αεγάλου τής φυλής 
μου παρελθόντος καί υπέρ τής πατρίδος καί ύπέρ τού οΐ'κου, 
του οποίου έτάχθημεν αί ΐδρύτριαι καί άκοίμητοι ιέρειαι.

Εις . /¡ν βριθουσαν εκλεκτών κυοιών αί’θουσάν μου, έβλεπα 
άν. ιπροσωπευομενας νοερώς δλας τάς απανταχού τού κόσμου 
άγαπητάς άναγνωστρίας καί συνεργάτιδάς μου, αΐτινες καθ’ 
δλην αύτην την διαρρεύσασαν δεκαετίαν παρακολουθούν τδ 
εργον μου και εργά,ονται άνενδότως καί φανατικώς προς 
διάδοσιν τού προγράμματος μου. Νομίζω δτι δλαι αί απαν
ταχού φανατι καί καί ενθουσιώδεις φίλαιμου μετεϊχον την 
στιγμήν εκείνην τής χαράς μου καί έστεφάνωνον μέ τά άνθη 
τής άγάπης των την εύτυχίαν μου.

ΐ Γ Λ Ι χ η  μου ή πτερωτή ή μυρτοστεφανωμένη, ή άπα- 
στραπτουσα εξ άγνής καί άδολου λευκότητος, μοί έφαίνετο 
δτι ανέπτυσσε τάς πτέρυγάς της καί έπέτα χαρωπή παντού 
και έφερε τδ ώραϊον τής ευτυχίας μου άγγελμα εις δλας τάς 
καρδίας, αίτ,νες καθ’ δλον τδ διάστημα τής δράσεώς μου έ- 
συνείθισαν νά πάλλουν μετά τής ίδικής μου, οσάκις μεγάλη 
χαρα η μεγας πονος συνεκλόνιζεν αύτην.

( ^  ΝίχτΪΥ·^ ή πτερωτή, τδ καύχημα, ή τιμή, τδ σέμνωμα 
καί έγκαλώπισμά μου, έδωκε καί εις τήν ίδιαήν μου ψυχήν 
νέας πτέρυγας, ίνα έν τώ μέλλοντι αίρομένη εις τδ ιδεώδες 
του καλούς ίψος, άντλη τήν δύναμιν νά λησμονή δλας τάς 
πικρίας καί άπογοητεύσεις, αίτινες είναι πάντοτε έγκατε- 
σπαρμεναι εις τδν δρόμον τής προόδου, τής όποιας ελάχιστη 
εργατις και. σκαπανεύς έχω τήν ύπερτάτην τιμήν καί εύτυ
χίαν νά τάσσωμαι καί έγώ.

Α ί  έ ρ γ α ό ί η ι  τ ο ν  ’ Ε θ ν ι κ ό ν  Τ μ κ η α τ ο χ .

Λοιπον, φιλη μου, εάν σέ έστέρησα επί τινα καιρόν ειδή
σεων, βλέπεις τώρα πόσα εύχάριστα πράγματα σού άναγ- 
γέλλω. Έ κτος τής εορτής αύτής, ής άσθενή καί άμυδράν σοί 
εσκιαγραφησα εικόνα καί τήν όποιαν έπεσφράγισεν έτέρα'συν- 
αθοοισις έξ άνδρών συναδέλφων, οί όποιοι εύγενώς καί έ-  
πιεικώς κρίνουν τδ έργον μου καί μέ ένίσχυσαν πάντοτε εις τδ 
δημοσιογραφικόν στάδιον, έκτδς τής ώραίας κριτικής μελέ
της, ην περί τής δεκαετούς δράσεως .τής «Έ ψ ημερΙάος  τώχ 
Κυριώχν  έδημοσιευσεν ό γλυκύς ποιητής μας καί άπαράμιλ- 
λος κριτικός κ. Κωστής Παλαμάς εις τήν φίλην κ Α χ ρ ό - ζ  
τιιλ-» της παρελθούστς Δευτέρας καί τής εύφήμου μνείας, ήν 
και αι άλλαι συνάδελφοι έκαμαν περί του έργου μου, εκτός
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όλων αύτών τών άτομικών μου άπολαύσεων, έχω καί άλλα 
πολύ πλέον εύχάριστα πράγματα νά σου άναγγείλω.

Λοιπόν, φίλη μου, ή "Ενωσίς  μοες, τήν όποιαν άπό τριε
τίας ήδη ονειροπολώ καί διά τήν όποιαν μετά τόσης έπιμο- 
νής είργάσθημεν καί τόσα ήκουσα καί τόσον έπιβούλως έπο- 
λεμήθην, ή Ένωσίς μας ήρχισεν άπό τοΰδε νά άποφέργ τούς 
γλυκείς της καρπούς. Είξεύρεις ÓTt δλα τά καταρτισθεντα 
τμήματά της συνεκεντρώθησαν εύθύς ώς έξερράγη ή Κρη
τική Έπανάστασις εις εν καί μόνον τδ Έ θ τ ιχ ό γ ,  καί δτι 
ολαι αί ένέργειαί μας έστοάφησαν από τής ημέρας έκεινης 
εις τδ πώς νά έφαρμοσθή πληρέστερον καί άρτιώτερον τδ 
πρόγραμμα τού τμήματος τούτου. Ένθυμ,εϊσαι όταν κάποιος 
καλοθελητής μου φίλος,πολεμών εις τήν « .Έ σ τ larD  τήν “E r a -  
a i r  μ α ς  ύπδ τδ ψευδώνυμον Α ιοτίμη , έκλαιε δάκρυα κρο
κοδείλου, διότι δέν έκάμναμεν καί ήμεϊς τήν Ένωσιν τών 
Έλληνίδων, ώς τή> τών γυναικών τής,Γαλλίας καί δέν ή -  
τοιμαζόμεθα νά αεντωμεν μα) dv.iáxia  διά νά στείλωμεν 
αύτά βραδύτερον πρδς τούς εν Μακεδονία μέλλοντας νά ά- 
γωνισθούν άδελφούς μας.

Θά ένθυμήσαι βέβαια καί τήν άπάντησίν μου εις τδν μ ε  
γά.Ιον  αύτδν πατριώτην: ' E a r  der  θά στεΙΛωμεν ¡ l a r d v J á -  
xca, θά  ar e iJco j ier  π ΐή ρ ε ς  roooxo jie ior  ποΛέμου xal  r o a o -  
χόμον' ετοίμους r á  e .rov Jú rov r  τάς ττ.Ιηγάο; τώτ ηρώων μ α ς . »

Θά τδ πιστεύσης, φίλη μου, δτι ή προφητεία μου.έκείνη 
έπραγματοποιηθη τόσον ταχέως ; Δέν παοήλθον ούτε τρεις 
μήνες έκτοτε καί τδ πρόγραμμα μου τού Εθνικού Τμήματος 
τής Ένώσεως τών Έλληνίδων έφηραόσθη ολόκληρον κατά 

γράμμα.
Σήμερον χειοουργεϊον πολέμου πλήρες, μέ τεσσαράκοντα κλί- 

νας, μέ δλα τά χειρουργικά σκεύη καί έξαρτήματα καί φάρ
μακά του,μέ ιματιοθήκην πλουσιωτάτην ό)ς τήν τών τελειω- 
τέρων τής Εύρώπης χειρουργείων — άρκεϊ νά σοί εί’πω δτι μό
νον χίλιαι σινδόνες ετοιμάζονται, ίνα έννοήσης πόση έργασία 
ραπτική έχει γείνει παρά τών άριστοκοατικωτέρων γυναικείων 
χειρών τής πρωτευούσης— μέ πάντα τά σκεύη καί τά έ π ι 
πλα, τά άπαιτούμενα διά νοσοκομεΐον πολέμου καί μέ νοσο 
κόμους πυρεττωδώς έργαζομένας καί καταρτιζομένας εις τδ 
πρακτικδν ιδία τής νοσηλείας μέρος· χειρουργείου τοιούτο τής 
Ένώσεως τών έλληνίδων εί'/at σχεδδν έτοιμον καί αναμέ
νει μόνον τάς διαταγάς τού Προέδρου τού ’Ερυθρού Σταυρού, 
ύπδ τάς σημαίας τού όποιου έτάχθημεν, ίνα κινήση διά τά 

σύνορα.
Πλήν τών ίδικων μας νοσοκόμων, τών καταρτιζομένων 

ύπδ τήν διεύθυνσή τής πολυτίμου καί ακαμάτου ιατρού μας 
δος Μαρίας Καλαποθάκη. σωματεία ξίνων κυριών καί ιδία 
’Αγγλικών μάς προσφέρουν τηλεγραφικώς τήν υπηρεσίαν τε-  
ύείως καταρτισμένων νοσοκόμων, άς θέτουν δι’ ιδίων των ε

ξόδων εις τήν διάθεσίν μας.
Ά λ λα  μήπως τδ τής περιθάλψεως τών προσφύγων τμήμα 

υστέρησε καί δέν έσπευσε νά άνααουφίστι τήν τόσον μεγά· 
λην δυστυχίαν τών ατυχών θυμάτων τής καταστροφής^Οταν 
μετά τδ πέρας τών εργασιών μας θά δημοσιεύσωμεν τδ πόρι
σμα αύτών, όταν μέ αριθμούς κατας-yj γνωστόν τι καλόν έγει- 
νε, τότε μόνον θά ένν.ήσης τήν δύναμιν τών γυναικών, δταν 
έμπνεόμεναι ύπδ πατριωτικού πόνου έργάζωνται, τότε θά έν-

νοήσης τι έπραξαν καί εδώ καί αί απανταχού τού κόσμου 
καταρτισθεϊσαι καί καταρτιζόμεναι ομάδες τής Ενωσεο)ς 
τών Έλληνίδων.

’ E p y a d t i i p i a  κ α ί  Σ χ ο λ ε ί α  π ο ο ( ί < | ύ γ ω ν  
κ α ί  έ ψ » έ ? > ρ ω ν .

’Αλλά μήπως τδ ’Εθνικόν Τμήμα περιώρισε τήν πρδς τάς 
οικογένειας τών προσφύγων καί εφέδρων περίθαλψΐν του μονον 
εις τήν παρεχ-ομένην προς αύτούς φιλανθρωπίαν ; Μήπως δλαι 
μας δέν ήξεύρομεν οτι ό άρτος τής έλεημοσυνης με δσην και 
άν δίδεται άγάπην είναι πάντοτε πικρός καί ανεπαρκής, προ- 
κειμένου μάλιστα περί τόσου πληθυσμού γυναικοπαιδών ·, 

Λοιπόν εργασίαν εις τάς πρόσφυγας, εργασίαν εις τάς a ■ 
πόρους οικογένειας τών εφέδρων. ’Ακάματος ή ’Έφορος τού 
πρδς παροχήν εργασίας τμήματος κ. Αικατερίνη Λασκαριδου 
κατώρθωσε νά καταρτίση χωρίς καμμίαν δαπάνην εργαστήρια 
καί εις ’Αθήνας καί εις Πειραιά, έφωδιασμενα με είκοσαδα 
ραπτομηχανών έκαστον, νά παρέχη δέ κα τ’ οίκον εργασίαν 
ε?ς εκατοντάδας δλας γυναικών. ’Εάν δέ ή δωρεάν προσφορά 
τής εργασίας τόσον κυριών τής πόλεως μας ύπερ τού στρα
τιωτικού ρουχισμού δέν ήλάττωνε κάπως τήν επί πληρωμή 
διδομένην εις τάς πτωχάς εργασίαν, τδ τμήμα τούτο θα ά- 
πέβαινεν άπείρως εύεργετικωτερον.

Διά τούτο καί ήμεϊς έπικαλούμεθα τήν ύπερ τών εχουσών 
ανάγκην νά έργασθούν γενναιότητα τών κυριών μας. Ας α- 
φήσουν τήν εργασίαν τών άσπρορρουχων ιδια, εις τας π τω 
χάς. Μέ ολίγα κέρματα όλιγώτερον τδ έθνος βέβαια δέν θά 
πλουτήση, σοίζονται ομως άπδ τής άθλιότητος τοσαι δυ
στυχείς. Ά λ λ ω ς  τε τά εργαστήρια ’Αθηνών καί Πειραιώς α
ναλαμβάνουν νά παραδίδουν ετοιμην εργασίαν διπλάσιάν τής 
ήδη παρά τών κυριών τής πόλεώς μας τελουμένην διά τδν 

στρατόν.
Παρά τά εργαστήρια ίδρύθησαν καί έν Άθήναις καί έν 

Πειραιεϊ δύο σχολεία, έν οίς φοιτώσι τά μικρά τών έργα- 
ζομένων γυναικών, τρεφόμενα αύτά ώς καί αί μητέρες των 
διά τού παρά τού ’Εθνικού Τμήματος παρεχομένου άύτοϊς 
συσσιτίου.

Τού έν Άθήναις έργαστηρίου καί Σχολείου τα επίσημα 
εγκαίνια έγενοντο την παρελθουσαν Τετάρτην, παρισταμεντ,ς 
τής Α. Μ. τής Βασιλίσσης, προέδρου τής Ένώσεως, τής Α. 
Β  Τ .  τής ήγεμονίδος Σοφίας, αντιπροέδρου, καί δλων τών 

μελών τής Ένώσεως.
Μετά τήν τέλεσιν τού Αγιασμού δλαι αί γυναίκες επ ε-  

δόθησαν εις τδ έργον, εις το σχολεϊον δε τα παιδακια των, 
χάρις εις τάς συμβούλους τού Τμήματος κ.κ. Ναταλιαν 
Μελά, Ε λ π ίδ α  Μελά, Ξανθάκη καί Μαυροκεφάλου κ. ά. 
ολαι μέ ομοιομόρφους έμπροσθελλας, καθαρα και περιποιη- 
μένα, έψαλλαν άσματα πατριωτικά.

Τδ έργον τού Τμήματος τής κ. Αίκ. Λασκαριδου καί τών 
εύγενών συμβούλων της. ήρχισεν ουτω νά άποφέρη ήδη τούς 
γ7.υχ.εΐς /ί ρ̂τ̂ ούς του, $ι wv ix,ocv07roiouvToct το<τοι χ.07Γ0ΐ y.y.i 

αγώνες τών ρι,ελών του Τ|Λ.7)ΐλατος τουτου·

FLOREUCE NIGHTINGALE
Τδ δνομα Florence Nightingale είναι όνομα ιερόν διά τδ 

αγγλικόν έθνος, δνομα οπερ εις τήν αγγλικήν γλώσσαν προ-
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φέρεται ρέ άγάπην, θαυμασμόν καί εύγνωμοσύνην άπειρον. 

Είναι εκείνη, ητις το εφερεν, ή ήρωίς του κριμαϊκού πολέμου, 
ή κατορθώσασα Si’ άνεκτιμήτων θυσιών καί κόπων νά έλατ 
τώσν) εις τό ρέγα νοσεκορεΐον του Σκουτάρι τον όρον της θνη- 
σιμότητος κατά 5 0  °/0· Εις αύτήν οφείλε .αι ή μεταβολή 
της κοινής γνώρης όσον άφοο ί̂ την νοσηλείαν ώς γυναικεΐαν 
επάγγελμα. Χάρις εις την F l o r e n c e  N ig h t in g a le  τον πα 
λαιόν τύπον της νοσοκόρου,της χυδαίας την μ-ορφήν καί τούς 
τρόπους, της άτημελήτου την περιβολήν, διεδέχθη ή νοσο
κόρος, η ρορφωρένη καί λεπτή, ή μετερχομένη το εργον της 
ρ ε τ ’ άφοσιώσεως καί συνέσεως.

Κατά τό 1 8 2 0 ,  τελευταΐον έτος τής μακρας βασιλείας 
τοϋ Γεωργίου III, έγεννήθη Ιν Φλωρεντία ή δευτερότοκος θυ- 
γάτηρ του W i l l i a m  F l o r e  N ig h t in g a le  καί έβαπτίσθη 
διά του ονόματος τής ωραίας εκείνης πόλεως.

Ό  N ig h t in g a le  ήτο πλούσιος κτηρατίας τής επαρ
χίας D e r b y  καί έκεΐ, έν μέσω φύσεως μεγαλοπρεπούς διήλ- 
θεν ή F l o r e n c e  N ig h t in g a le  τό πλεΐστον ρέρος τής παιδικής 
της ηλικίας. Ταχέως άνεπτύχθη έν αύτή ή βαθύτατη εκείνη 
στοργή διά πάσαν πάσχουσαν υπαρξιν, ητις ύλονέν έντεινο- 
ρένη κατέστη τό κυρίαρχον αίσθημα τής ζωής της.

"Απειρα ανέκδοτα τής παιδικής της ηλικίας μαρτυροϋσι 
πόσον βαθέως έρριζωυένη εις την φύσιν της ητο ή ανάγκη νά 
προξενή εύχαρίστησιν εις άλλους καί νά βοηθή όσους είχον 
ανάγκην άνακουφίσεω; η παραρυθίας. Ίδιάζουσαν αγάπην 
έτρεφε πρός τά ζώα καί την εις αύτά έρπιστοσύνην καί πε ■ 
ποίθησιν διετήρησε καθ' όλον τόν βίον της. Τό ό'νορά της 
ήτο γνωστόν εις τόν κόσρον, όταν έγραφε : Μικρόν ζώον 
δύναται συχνάκις νά είναι πολύτιρος σύντροφος αρρώστου, 
ιδίως είς νοσήματα ρακρσϊς διαρκείας. ’Ασθενής άφηγού- 
ρενός ποτε τά τής νοσηλείας του ροί έλεγεν ότι έπροτίρα 
νά νοσηλεύεται παρά του σκύλου ο) παρά τής νοσοκόρου του· 
εκείνος τουλάχιστον, έλεγεν, είχε τό προσόν νά ρή όμιλή.

Είς τάς προοδευτικάς άρχάς του κ. N ig h t i n g a l e  ώς πρός 
την ά ;ωτέραν γυναικεΐαν έκπαίδευσιν, άς δεν συνερερίζοντο 
οί περισσότεροι την έποχήν εκείνην, ή F l o r e n c e  ώφειλεν έκ- 
παίδευσιν απρόσιτον τότε είς τάς ομοφύλους της.

'Υπό την οδηγίαν του πατρός της έδιδάχθη ραθηρατικά, 
έρελέτησε τούς κλασικούς καί ιστορίαν καί έξέααθε νεο> 
τέρας γλώσσας, αΐτινες υπήρξαν ρεγίστης χρησιρότητος πρός 
αυτήν είς την Kptpaiav.

Μόλα ταΰτα δεν ήτο «λογία κυρία» άπλώς άρτίως μοο- 
φωρένη ώς άνεπτυγρένη γυνή. "Οσον διά την ρουσικήν ήτο 
επιτήδεια ώς καί είς τό ράψιρον, είς τό όποιον ώφειλε την 
λ επτότητα  καί ελαφρότητα εκείνην τή ;  αφής,περί τής όποιας 
έραρτυοουν οί στρατιώται, λέγοντες ότι «πληγή ήν πεοιποι- 
εϊται ή Δις N ig h t i n g a l e  άφεύκτως θεραπεύεται »

ΤοσοΟτον ισχυρά ήτο δι’ αυτήν ή ανάγκη νά έργάζε-αι, 
ώστε ή δρασις έν τφ πατοικώ οίκω, όπου, ακολουθούσα τό 
παράδειγκα τής ρητρός της ήσχολεϊτο ρέ τά σχολεία, τάς 
κατοικίας των πτωχών καί τήν περίθαλψιν τών άορώσσων 
δέν ικανοποιεί αυτήν.

'Η  ποιήτρια κ. B e v e n y  λέγει :
«Δοθείτω ήρϊν ή άδεια του έργάζεσθαι έν τώ κόσρω τούτω, 

πολυπρό-ερον δώρον δέν δύναται νά λάχη ήμΐν.»

Είς τήν F l o r e n c e  N ig h t in g a le  ούχί ρόνον έδόθη ή άδεια 
νά έογασθή αλλά τούτο έ'πραξεν ήσύχως μένάλλ’ άνενδότως· 
ΰπήρξεν ή πρόραχος όροφύλων της, at όποϊαι θά ήσαν ίσως 
όλιγώτεοον αυτής γενναΐαι, κατακτήσασα δι’ αύτάς εύρύ- 
τερον έδαφος ένεργείας. Χειραγωγηθεισα ύπό του πατρός της 
απέκτησε τό πολύτιρον δώρον νά διακρίνη ποια ή γνησία 
καί ποια ή έπιπόλαιος έργασία. 'Ως κορασίς άκόρη είχεν 
απείρους ευκαιρίας νά ί'δή έργα άρίστης έκτελέσεως τέχνης 
τε καί έπιστήρης, είχε δε ύψηλ ήν αρχήν νά ρή άρκήται είρή 
ρέ τό άριστον είς έαυτήν καί είς τά περί αυτήν.

'Η  αγάπη, ητις παρετηρήθη είς τήν F e o r e n c e  N ig h t in 

g a le  διά πάσαν ζώσαν υπαρξιν ρακράν του νά παραγκωνισθή 
έκ τής παιδείας έβαινεν αχώριστος παρά τήν προς τήν δράσιν 
αυτής ροπήν. Βκθέως ήσθάνετο ότι τό νά βοηθή ήτο κύριος 
νόρος τής φύσεώς της ή δέ ρόρφωσις τής κρίσεως καί τοϋ νοϋ 
της τή υπέδειξαν ότι ΐνα τελεσφόρως προσέλθγ αρωγός είς 
τούς πάσχοντας άπγ εΐτο ακριβής γνώσις τών αιτιών τοϋ 
κακοϋ καί τών ρέσων τή; ριζικής θεραπείας.

Ίδιά ζ ουσαν κλίσιν ήσθάνετο πρός τήν νοσηλείαν, έπάγ
γελρα δπερ έχαιρεν ελάχιστης ύπολήψεως τάν έποχήν έκεί- 

νην. Η F l o r e n c e  N ig h t i n g a l e  ορως,πεπεισμένη ότι ή αδια
φορία αυτη προηρχετο έξ άγνοιας τοϋ τί ήδύνατο καί τί έ 
πρεπε νά είναι ή νοσηλεία, άπεφάσισε ν’ άποκτήση τάς ά- 
παιτουρένας γνώσε ς πρός έφαρρογήν αυτής έπιστηρονικώς 
καί άποτελεστικώς.

Ήρνηθη τήν ουτω λεγορένην «ζωήν τοϋ κόσρου», ητις έ- 
θεωρεϊτο τότε ή ρόνή άρρόζουσα είς νέχν τής κοινωνικής της 
θέσεως καί άφοΰ έπεσκέφθη άπειοα θεραπευτικά ίδρύρατα 
τής πατρ ίδος της καί τοϋ έξωτερικοΰ, διέρεινε τέλος επί 
πολλούς ρήνας είς γνωστόν θεοαπευτήριον έν Γερμανία.Έκεΐ- 
θεν ρετέβη παρά ταϊς άδελφαΐς τοϋ S a in t  V i n c e n t  de P a u l  

είς ΓΙχιισίους· ταΰτα βπως ί'δή έκ τοϋ πλησίον διάφορα συ
στήματα νοσηλείας.

Έπιστρέψασα είς τήν πατρίδα της ήσχολήθη άποκλειστι- 
κώς καί δοαστηοίως είς ιδιωτικόν τι θεραπευτήριον δι’ από 
ρους κυρίας, προπαρασκευαζορένη ουτω διά τό δυσχερές έρ- 
γον, δπερ τήν άνέρενεν είς τό μέλλον. Ή  υγεία της όμως έ- 
νέδωκε καί ήναγκάσθη, έγκαταλείπουσα τάς ασθενείς διά 
τάς όποιας τόσον είχε κοπιάσει, ν’άποσυρθή είς τον πατοικον 
οίκ.όν της όπως άναπαυθή.

Είς το διάστημα τοΰτο σπουδαιαι μεταβολαί είχον έπέλ- 
θει είς τά τοϋ Έθνους πράγματα καί ούχί είς τά τής ’Αγ
γλίας ρόνον, αλλά είς τά τής Ευρώπης όλης.

Κατά τό 1 8 5 ! ,  υέχρι τής ένάρξεως τής Μεγάλη; Έ κ θ ε -  
σεως, έβασίλευεν άκρα ειρήνη, ητις έπί σαράντα ήδη έτη 
διετηρεΐτο καί έθρυλεΐτο αδιάσπαστος. Πκο’ όλων έπι- 
σ εύετο ότι πόλεαο; καί φήραι πολέμου δέν θά ήκούοντο 
πλέον.

Κατά τό φθινόπωρον ορως τοϋ 1 8 5 4  ό Κριμαϊκός πόλε
μος ένέσπειρε τόν τρόμον καί τόν πανικόν. Οί «Καιοοί» καθ 
έκάστην έβοιθον φρικτών περιγραφών τών δεινοπαθ/ΐράτων 
τοϋ άγγλικοϋ στρατοΰ, προερχ-ρένων κατά ρεγαλητέραν ανα

λογίαν έκ τής καταρρεύσεως τής υγειονομικής διοικήσεως ή 
έκ τοϋ ολέθρου τών ραχών- έκαστον δέ ταχυδρομεΐον έκόμι- 
ζεν ιδιωτικά; έπιστολάς άγωνιωδώς έπικαλουρένας βοήθειαν.
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Οί άνδρες έπληγώνοντο είς τήν Κριμαίαν και από τό 

ν ο σ ο κ ο α εϊο ν ,  τό όποιον εύρίσκετο είς Σκούταρι. τούς έχώ- 
,ιζεν ή τρικυμιώδης Μαύρη θάλασσα Αί προρήθειαι ένδυμά- 
; ων, τροφίμων καί φαρμάκων, αΐτινες θά συνέτεινον ι'σως 
ε;ζ τήν διάσωσιν ύπάρξεών τινω», εύρίσκοντο είς Βάρναν η

Τνον άπολεσθή καθ όδόν.
( Έ κ  τοΟ Αγγλικού) ν

Π ΙΦ-Π ΑΦ
Ή  σφαίρα έσύριξε πίφ καί άνήρπασε ρόδον τι, οπερ ο Ιά 

κωβος Δέ-Γκεοάλδ είχε καρφώσει ώς θύσανον έπί τοϋ πηλι | 

κίου του. Ό  νέος άνήρ έκυψεν, ΐνα τό άναλάβη, άλλά το άν
θος, κοπέν έκ τοϋ άνωτάτου μέρους τοϋ στελέχους αυτου, α- 1 
πεφυλλίσθη καί τά πέταλά του έστεφαν τήν χλόην ώς στα
γόνες αΐρατος, ρεύσασαι έκ τίνος πηγής.Τότε λυσσών, ρε την 
χεϊοα έπί τών όφθαλμών έν εί'δει σκιαδιού, ό ’Ιάκωβος πα- 
ρετήρει γύρωθεν. ζητών νά ί'δή πόθεν προήρχετο ή βολή- 

Μκκρόθεν, βραδέως καί μεθοδικώς, ώσει εύρίσκετο εν σκο
πευτήριο), αξιωματικός τις Πρώσσος έκένου, διευθύνων πρός | 
*ύτόν τά όπλα, άτινα τώ έδιδεν εις στρατιώ της.Ό  ’Ιάκωβος

τόν είδε καί ώχοίασεν.  ̂ , , ,
Ή  πρωία ήτο έκτάκτου δροσερότητος. Ό  ήλιος προ ολί

γων μόλις ώρών άνατείλας δέν έφθασε μέχρι τής γωνίας 
τοϋ σκιερού πάρκου, ένθα ΐστατο ό ’Ιάκωβος μετά τινων άν- 
δρών, τά δέ κρύπτοντα αύτούς φύλλα διετήρουν είσέτι άπο 
στιλβούσας σταγόνας δρόσου. Ά λ λ ’ έπί τοϋ άπέναντι κει
μένου λόφου έλαρπεν ήδη τό φώς θαυρασίας ημέρας. Ρυαξ . 
άκτίνων χρυσών διέτρεχεν ήρεμα τό κατωφερές έδαφος, στα- 
αατών πρό έκάστης ανωμαλίας αύτοΰ, φωτίζων έκαστον χόρ- 
τον, στέοων έκαστον άνθύλλιον καί έν ρέσω τής άκτινοβο- 
λίας ταύτης φαινόμενο; μεγαλείτερος, ισχυρότερος, ώς κο
λοσσός, ό έχθρός άξιωματικός, ένεφανίσθη πρό τοϋ ’Ιακώβου,

οστις τόν παρετήρει έκπεπληγμενος.  ̂ I
Τόν άνδρα τούτον ρ έ  τόν άραυρόν χιτώνα, ρε το πλατύ

σκιάδιον, ίστις έπυροβόλει ψυχρώς κατ’ αύτοϋ. τόν άνδρα
τούτον τόν άνεγνώρισεν ήτο ό Ερρίκος Δέ-Μπροϋκνερ,ό ρνη-

στήρ τής άδελφής του, ό ρέλλων γαμβρός του.
*

¥ *
Κατά τήν εποχήν ταύτην φρικτή καταιγίς έξηπλοΰτο 

καθ’ άπασαν τήν Γα λλ ία ν  άστραπαί αίρόχροοι τών τη λ ε 
βόλων έφώτιζον τόν όρίζοντα αύτήςξ βροχή άπαισία σφαιρών 
κκί δρόσος αΐρατος έπιπτον. Π?ό δύο έτών ό ούρανός ήτο ά- 
νέφελος καί αναλλοίωτος, κυανούς έξ ειρήνης, ευτυχίας και 
αγάπης. Τότε δέν ύπήρχεν ο'κογένεια εύτυχεστέρα τής τοϋ

Δ έ-Γκεράλδ. /
Έ ν  τή ρι<ρα θελκτική έπαύλει, τή έκτισμέντ) έν ρεσω

μαγευτικού τοπίου, έξ έκείνων &ς συναντρ τις  καθ' έκαστον

βήμα έν τοϊς Βοσγίοις. έβασίλευεν απόλυτος εύτυχία.. Εύ
τυχία ειρηνική, γλυκυτάτη, είς ήν έκαστος ήτο εύχαριστη-
μένος διά τήν ησυχίαν τού άλλου καί τό εσπέρας πολλακις
κατά τήν ώραν τοϋ λυκόφωτος, οτε τό παν ηρεμεί, το παν
σιγα, ήκούετο φωνή νεάνιδος ρελωδική καί δροσερά ώσεί
ψάλλουσα τήν εύτυχίαν ταύτην, είς τούς χαρίεντας δε φθογ
γους αυτής αί άηδόνες «πήντων όσον καλλίτερον ήδύναντο,

έκ τοϋ ΰψους τών πυκνών έλατών. Ή  νεανις αυτη ήτο ή α

δελφή τού ’Ιακώβου.
*Η Τερέζα ήγε τότε ηλικίαν δέκα οκτώ έτών, καιτοι δε

ύψηλή, έφαίνετο μικρότερα ώς έκ τής ίσχνότητος καί τής λε
πτοφυούς κατασκευής της. Ή  κομψή κεφαλή της έκλινε πολ- 
λάκις, ώσεί καμπτόμενη έκ τοϋ βάρους τής πλουσίας^κόμης 
της, έντός δέ τών ρεγάλων καί ώραίων κυανοχρόων όφθαλ- 
ρών της άνεγίνωσκέ τις ώραιότητα αγγέλου καί άπειρον γλυ

κύ τητα.
«Ο πατήρ της τήν ύπερηγάπα. Είς αύτήν έόωκεν απασαν 

τήν αγάπην, ήν έτρεφε πρός τήν μητέρα της, θανοΰσαν τήν 

ημέραν τής γεννήσεώς της. Ό  άδελφός της τήν έλάτρευε καί 
I δΓ αυτόν ή έλαχίστη τών έπιθυμιών τής Τερέζας ήτο δια- 

ταγή, είς ήν ώφειλε νά ύπακούσγι άδιστάκτως.
Διατί ή εύτυχία αδτη, ητις ούδΐν έζήτει παρά τού κό- 

I σρου, ούδέν άνέρενε παρά τών άνθρωπων, διατί να ρή διαρ
κέσει ; Διότι ή εύτυχία οίαδήποτε καί άν είνε, οσον καλώς 
καί άν κρύπτεται δέν διαρκεΐ καί τά κεφάλαια «ύτής δέν 

αντισταθμίζουν ποτέ πρός τά τών συμφορών.
Ημέραν τινά ή Θήρα παρέσυρε τόν ’Ιάκωβον αρκετα μα

κράν τής έπαύλεως, έκει δε αι'φνης εύρέθη αντιμέτωπος νεα
ρού άνδρός, αγνώστου. 'Υψηλός, εύσωμος, αλύγιστος, ο ά 
γνωστος παρατήρησε τόν ’Ιάκωβον άπό κεφαλής μέχρι πο- 
5ών Ό  ’Ιάκωβος ήτο βραχύτερος αύτοϋ, λεπευφυέστερος,
άλλά καί νευοωδέστερος-ήρυθρίασεν,έοτάθη καί ήτένισε κατα

ποόσωπον έκεϊνον, βστις έτόλμησε νά τόν παρατήρησή ρε 
τόσον αυθαδες καί προπετές ύφος. Τ ότε  ή στάσις τού ξένου

ρετεβλήθη.
Άπεκαλύφθη, ποουχώρησε καί είπεν :  ̂ _
  Έ^ρΐχος Δέ -Μπροΰχ.νερ, ο νεος ί^ιοχ,τηττις ττ]ς Του-

ρέλλΥ);.
Ή  γνωριμία έγένετο. Νέοι άμφότεροι, άγαπώντες ρετα I πάθους τήν θήοαν, συχνάκις συνηντώντο.'Η σχεσις των απε- 

βαινε στενωτέρα καθ’ έκάστην. Ό  ’Ερρίκος Δέ— Μπ8οϋκνερ 
ήτο άκούραστος Φορών τά κυνηγετικά του ύποδήρατα άπό 
πρωίας, διέτρεχε πάσας τάς άτραπούς τών Βοσγίων, ρε τό 
πυροβόλον είς χεϊρας. Έπέστρεφεν αργά τό έσπέρας, τοΰθ’ 
όπερ δέν τόν ήμπόδιζε νά έργάζηται είσέτι έν τώ κοιτωνι 
-ου, μέχρι προκεχωρηρένης ώρας τής νυκτός. ’Ενίοτε ό Ί -  
άκώβος τόν παρηκολούθει καί κατά τάς ημέρας ταύτας ή κυ
νηγετική πήοα τοϋ ’Ερρίκου άπέβαινε βαρυτέρα τού συνήθους. 
Άκουσίως ή οίκειότης των άπέβη μεγαλειτέρα. "Ηδη ό Έ ρ -  

Δέ—  Μπροΰκνερ ήρχετο συχνάκις είς τόν φίλον του καί 
όλη ή οικογένεια ηύχαριστεϊτο έκ τών έπισκέψεων αυτών,δι’ 
ών έποικίλλετο ολίγον ή μονοτονία τού βίου των. Ε ίτα  συν
έβη βτι ώφειλε νά συμβή. Ήναγκασρένη ή Τερέζα νά βλε- 
πη τόν νεαρόν, ώραΐον καί εύγενή αύτόν άνδρα, ή'ρχισε νά 
πλάττη  γλυκέα δνειρα διά τό μέλλον, ώς άπασαι αί νεά- 
νιδες Θά ένυαφεύετο τόν ’Ερρίκον, Οά διέμενεν έκεϊ πάντοτε 
πλησίον τού πατρός της καί ό βίος θά διέρρεεν εύτυχής καί 
γαλήνιος δι’ αύτούς, άνευ τρικυμίας, άνευ καταιγίδας.

Τά σχέδια ταΰτα δέν άπήοεσκον είς τόν Δέ-Γκεράλδ, 
δστ.ς έν αύτοϊς δέν ε'βλεπεν ούδέν άλλο είρή, βτι ή θυγάτηρ 
του δέν θά τόν έγκατέλιπε. Τό έσπέρας βτΓοί νέοι έγέ-  
λων ή έψαλλον, αύτός έφαντάζετο, έβλεπεν επί τής πράσινης
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πόας, παιδί* κυλιόμενα, παιδί* βρυθροπάρεια, ξανθά, άτινα 
τόν άπεκάλουν πάππον.

Ό χ  εψ.ων συνενώσας άπαντα; παρά την πυράν της έττίας
συνέσφιγξε πλειο'τερον τάς σχέσεις αύτών. [!λέον ή άπαξ 6
’Ερρίκος, καταληφθείς ύπό της χιόνος, ηναγκάτθη νά δια-
μείνη ημέρας τινάς παρά τη φιλικ-η οικία καί οτε τά συνέβη
ταξειδια του, των οποίων ουδεις εγνωριζε τον σκοπόν, τον
έκράτουν επί τινα χρόνον άπομεμακρυτμένον, ή απουσία του
άφςνε κενόν έν μέσω των καλών, χρηστών καί απλών αύτών
ανθρώπων 6 δέ βίος των αίφνης μετεβάλλετο επί τό σκυθρω- 
πότερον.

Τελςς ημέραν τινά ό Ερρίκος έφάνη οτι ηράτο της Τερέ- 
ζας καί ¿ζήτησε την χεΐρά της, προφασισθίίς δέ διάφορα αί
τια, ώρισε την ημέραν του γάμου*είς εποχήν λίαν μεμακρυ- 
σμενην.

Διά τόν τύπον έ Δέ-Γκεράλδ έζήτησεν ημέοας τινάς 
ϊνα δώσς, την άπάντησίν του καί ηνοιξε την θύραν του πλειό 
τερον εις έ κείνον, ον έθεώρει πλέον ως γαμβρόν του.

Ή τ ο  Μάϊος· μετά δύο μήνας ο πόλεμος έξερράγη.
Την ηίκέοαν κατά την οποίαν ως κεραυνός ένέσκηψεν ή 

φρικώδης αυτη είδησις, 6 ’Ιάκωβος έλάμβανε φύλλον πορείας 
καί άνεχώρει την αύτνν εσπέραν, ϊνα ένωθη μέ τό στρατιω
τικόν σώμα του οποίου ήτο ύπολοχαγός. Προ της άναχωρη- 
σεώς του ηθέλησε νά σφίγξη την χεΐοχ τοΟ φίλου του. άλλ’ 
εις μάτην έκτύπησεν εις την θύραν "του Ερρίκου Δέ-ΜπροΟ- 
κνερ· τά πάντα ησαν κατάκλειστα. ούδείς θόρυβος· θά έλεγέ 
τις οτι η διακηρυξις του πολέμου, ως κτύπημα μαγιτής ρά
βδου, είχεν άποκοιμ,ησει πάν τό ζών έν τή έπαύλει αύτοΰ.

*

Ή  φρικώδης μβΐρα του πολέμου ήθέλησεν, όπως ό ’Ιάκω
βος έπανελθών υπεράσπιση τό μέρος έν ω κατωκει καί δπερ 
ηγάπα τόσον, έναντίον της εχθρικής επιδρομής. Ή δ η  μέ την 

στολήν του ύπολοχαγού διέτρεχε τάς οδούς, άς ¿γνώριζε τό
σον καλώς, έν αίς έθη;ευε τόσον συχνά, έκεΐ ένθα έγέλα, έ- 
ψαλλε και ητο τοσον ευ~υχης. Η καρδία του συνεσφίγγετο 
δεινως οτε έσκεπτετο οτι ο εχθρός κατείχεν ήδη την πα
τρικήν του γην, την έθλιβεν υπό τό βαρύ πέλμα τών υποδη
μάτων του, την διτρπαζεν άνευ αίδους, την έξεπόρθει καί 
την επυρπολει ονς να ητο ορδή άγριων. Καί άλλη τις φροντίς 
τον απηλπιζεν εισετι* ηρωτα εαυτόν τι θά έγίνετο έν μέσω 
των σκληρών και ανανδρών πορθητών ο δυστυχής γηραιός 
πα ι ηρ του, εζησθενημενος, δυσκίνητος καί η μικ.ρά αγαπητή 
του αδελφή, τόσον νέα καί λεπτοφυής.

Κατα την νύκτα ταυτην το σωμα του καταλαβόν τό χω- 
ρίον, έπέτρεψεν εις αυτόν νά κοιμηθη έν τώ πατρικω του 
οίκω. ΈπανεΟρε πρός στιγμήν τόν ώραϊον φωτεινόν καί ευ- 
θυμον κοινώνά του καί την πρωίαν άνεχώοητε μέ συνεσταλ- 
μένην καρδίαν, διότι άφινεν έκείνους ούς ηγάπα τόσον, έκτε- 
θειμένους εις την εκδρομήν, τών εχθρών, οΐτινες πεοιεκύκ^ουν 
ήδη τό χωρίον. Ένχγκαλιζομένη αυτόν ή Τερέζα τώ έδώρησε 
ρόδον τ ι ,  οπερ έδρεψεν έκ ροδής, ην είχεν εις τό παράθυρον 
του κοιτώνός της, έκεΐνος δε μειδιών τ·η είπεν :

—  Θά μοί φέρη ευτυχίαν· θά τό θέσω έπί του πιλικίου 
μου καί ό δροσερός καί ωραίος αύτός θύσανος θά ηνε δι’ ¿μέ 
τό πνλυτιμότερον φυλακτόν.

*  *

' *

Το οόδον τούτο άνηρπασεν η πρωσσικη σφαίρα. Ό  Τά- 
κωβος παρετήρει πάντοτε, μη θέλων νά ¿ννοηση. Ό  άξιω. 

ματικός οδτος ήτο <5 Ερρίκος Δέ-ΜπροΟκνερ ! Ή τ ο  δυνατόν 
Και μικρόν κατα μικρό* εις τό πνεύμα του έπηρχοντο χίλια 
πράγματα, άτινα δέν είχε σκεφθή άλλοτε. Τις ήτο ό σκο

πός τών κεκρυαμένων καί συνεχών ταξειδίων του ανθρώπου 
τουτου; Γις -ητο ό σκοπός τών μακρών αύτοΰ περιπάτων ε(ς 
τά όρη, εις τά σκιερά δάση τών έλατών, έκ τών οποίων έ- 
πανηρχετο χωρίς ποτέ νά ρίψη βολάν δπλου; Τίς ήτο ό σκο

πός τών παρατεταμένων άγρυπνιών του, διατί έχάρασσε 
διαγράμματα καί έτακτοποίει έγγραφα; Τις ήτο ή x h í o c  τής 
αιφνίδιας καί μυστικής άναχωρησεώς του, κατά την αυτήν 
ημέραν τής διακηρύξεως του πολέμου ; Ή  α ιτία .. . .  ήδη έ- 
φαινετο εύκρινώς. ως ο ήλιος δστις έχρύσου τόν γείτονα λό
φον. Καί ό άνθρωπος ούτος παρ’ όλίγον νά γείνη γαμβρός 
του, ύ κατάσκοπος ούτος Γερμανός ! . . . .  Ή  χειρ του ’Ιακώ
βου έσφιγξε την λαβήν του ξίφους του· cí όδόντες του σπα- 
σμωδικώς έδάγκασαν μέχρις αίματος τά χείλη του. ΤΩ ! πό
σον έπεθυμει να τόν φονεύση. Αίφνης ενώπιον του ένεφανίσθη 
θλιβερά οπτασία τάς θρηνούσης αδελφής του. Πόσον θά ύπέ- 
φερε τό δυστυχές παιδίον ζταν θά έμάνθανε ταϋτα. Ή  καρ

διά της θά έπληττετο έξ αίσχους καί θλίψεως, οί λυγμοί 
θά την άπέπνιγον, δάκρυα αίματος θά την άπετύφλουν. ΤΩ ! 
δυστυχής, δυστυχής Τερέζα !

Ό  βραχίων του Ιακώβου κατέπεσεν  ήθέλησε νά έξέχθη
του δάσους καί νά πτύση κατά πρόσωπον τόν άνδρα τούτον
διά την ανανδρίαν καί την προδοσίαν του, νά έκτεθη εις τάς
σφαΐράς του, νά τόν όνειδίση, νά τόν προκαλέση. Ή  άσφά-
λεια τών στρατιωτών του τόν συνεκοάτησε. Σήμερον ητο
στρατιώτης και ούδεν άλλο αίσθημα έπρεπε νά όδηγη τάς
πραςεις του η η ύπεοάσπισις τάς πατρίδος.

¥  *

'Ο έχθρός έκλεισε διά σιδηρ*ού κύκλου τό πάρκον. Ό  ’Ιά
κωβος ϊνα μη παοαδοθη ώφειλε νά υποχώρηση καί τούτο δέν 
τό ήθελε. Να οπισθοδρόμηση έμπροσθεν τών Πρώσσων, έμ
προσθεν τού ’Ερρίκου Δέ-ΜπροΟκνερ, ήτο δι’ αύτόν διπλά κα
ταισχύνη. Καί πρός ποίον μέρος νά πορευθνί ! Μόνον εις την 
έπαυλίν του ηδύνατο νά ώχυρωθη καί εις τό καταφύγιον 
τούτο ηδύνατο έπί στιγμήν νά σταματηση τό άνθρώπινον 
ρεύμα οπερ έπλησίαζεν όλονέν. Ά λ λ ’ έκεϊ ητο ό πατήρ του, 
ή αδελφή του· τώ  ^το έπιτετραμμένον νά θέση αυτούς ως 
σκοπόν τών πυροβόλων τού εχθρού, νά υπόδειξη την οικίαν 
του ώς λάφυρον· ητο έπιτετραμμένον εις αύτόν νά έκθέση 
ουτω την ζωήν έκείνων, ούς ηγάπα ; 'Οποίον ήτο τό καθά- 
κον του, Παρεφρόνει, ή κεφαλή του διεορήγνυτο. Διαγγελεύς 
τις τού έπιτελείου άφίκετο έν καλπασμώ καί διέταξε : Βα
δίσατε πρός την έπαυλιν καί καταλάβετε αυτήν, βσον δύνα- 
σθε ταχύτερον.

Αυτο ητο το καθήκον και ω ιειλε  νά ύποκύψη μέχρι τ έ 
λους ό ’Ιάκωβος. ’Οπισθοχωρεί Μετά δέκα λεπτά ή έπαυ- 
λ.ις ητο κατειλημμένη, ωχυρωμενη, περιπεφραγμένη, έν κα- 
ταστασει αμυνης. Ο πυροβολισμός ή'ρχισεν έξ άνιφοτέρων 
τών εχθρικών σωυ,ατων, εις έκαστον δέ κτύπημα τεμάχια 
ξύλων ή λίθων απεσπώντο τών τοίχων τάς έπαύλεως. Ή  
στέγη δέν ύπάρχε πλέον, τά δέ στρώματα δΓ ών εΓχον ό-
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χυρώσει τά παράθυρα έκρεμαντο κατεσχισμένα. Ή  άντίστα- 
βις μ ε τ ’ ού πολύ θα άπέβαινεν άδύνατος, Ή  Τερέζα διέμε— 
vs παρά τό πλευρόν τού αδελφού της· ουδέ προσταγαί, ούδ’ 
ΐκεσίαι ήδυνήθησαν νά κάμψωσι τήν γυνχικείαν ΐσχυρο- 
γνωμοσύνην της.’Έμενεν έκεΐ καί διά τών λεπτών ααί άβρών 
χειρών της, έπλυνε τάς φρικώδεις πληγάς, έπιμεύεΐτο τάς 
χατεσπαραγμένας σάρκας, έπέδενε τά θοαυσθέντα όστα. Ό  
έχθρός όλίγον κα τ’ όλίγον έπλησίαζεν ήδη, ήτο ύπό τά τεί
χη  τάς οικίας καί μ ε τ ’ ού πολύ θά είσήρχετο έντός αύτάς. 
Τότε άπεκλεισμένος ό ’Ιάκωβος,μή γνωρίζων τί πράττει,βλέ- 
πων ήδη τούς Πρώσσους παρ’ αύτώ, ηθέλησε νά προειδοποι 
ήση τήν αδελφήν του. Είξεύρεις, Τερέζα, ποιος είνε αύτός 
οστις οδηγεί τούς κακούργους, ποίος διευθύνει αύτούς; Είξεύ- 
ρεις, ε ίπ έ ; . . .— *Οχι, δέν εινε έτσ ι ;— ’Έ !  καλά ! θά σοί είπω 
τό δ'νομά του, Ά λ λ ά  πρότερον είπέ μοι οτι δέν τόν αγαπάς 
πλέον. ΤΩ ! είπέ μοι, μικρά μου Τερέζα, οτι δέν τόν ήγάπη- 

σας ποτε.
Ή  νεανις ώχρίασεν· οί οφθαλμοί της έμεγεθύνθησαν έκ 

της έκπλήξεως, καί ή καρδία της συνεσφίγχθη έ τι περισ 
σότερον.

■ —  Ναί, Τερέζα μου, αγαπητή μου μικρά αδελφή, είνε 
εκείνος, 6 προδότης, ό άνανδρος, ό κλέπτης τών πραγμάτων 
τής χωράς μας, ό κλέπτης τών καρδιών. εΐ*ε έκεΐνος. Τόν 
είδον, είμαι βέβαιος, τόν είδον έκεΐ, παρατήρησε έκεΐ.

Ό  ’Ιάκωβος ασκεπής έδείκνυεν αύτόν, τείνων τόν βραχίονα 
καί έπαναλαμβάνων:

—  Τόν ειδον έκεί, ει . . .
Ό  ’Ιάκωβος δέν ήδυνήθη νά τελειώση τόν λόγον του· πυ- 

ροβοληθείς κατέπεσεν. Ή  κεφαλή του έκτύπησε τό δάπεδον 
μέ ύπόκωφον κρότον, τό στόμα του διέμεινεν ανοικτόν καί ό 
βραχίων του τεταμ,ένος.

Ώχρο~έρ* τών νεκρών, οίτινες τήν περιεκύκλουν, ή Τερέζα

έγονυπέτησεν. Φεΰ ! ό ’Ιάκωβος δέν είχεν ανάγκην των φρον 
τίδων, ά: επε^αψί'1 ευσεν εις τούς άλλους. ’Έ θεσε  τήν χεϊρά 
της ύπό τήν κεφαλήν τού νεκρού καί άνεγείρασα αύτην έπε- 

θεσε τά χείλη έπί τού μετώπου του, ειτα δέ διέμεινεν άκί- 
νητος, μ.ή άκούουσα ούδέν, μή βλέπουσα ούδέν. Μετά τινχς 
στιγμάς έν τούτοις κρότος λυγμών τήν έκαμε νά έγείργ) τήν 
κεφαλήν· ήτο ύ πατήρ της, οστις έκλαιε. Τότε ή Τερέζα 
άνηγέρθη, πελιδνή, μέ οφθαλμούς μεγεθυνθεντας καί λάμ- 
ποντας άλλοκότως· ό λάρυγξ καί τά χείλη της ήσαν κατά- 
ξηρα. ’Ήρπασεν |ν πυροβόλον καί έπλησίασεν εις τό παρχθυ- 
ρον. Παρετήρησεν . . . ’Ενώπιον της παρίστατο μάζα μέ- 
λαινα, κινουμένη. Πού έκρύπτετο ό άνανδρος ; Αίφνης, δ.ξιό- 
θεν αύτης, πλησίον της, ήκουσε θόρυβον φωνών καί σκιχί 
μαΰοαι εξάλθον είσέτι έξ ατραπού κεκρυμμένης ύπό τά φύλλα.

Τήν κρυφίαν ταύτην ατραπόν εϊς μόνος άνήρ τήν έγνώριζε, 
διότι αύτή τώ τήν ειχε μάθει. Τώ έλεγεν οτι προετίμα αύ- 
τήν τών άλλων οδών καί περιεπάτει έκεΐ συχνά. Ό  άνθρω
πος ούτος τή είχε ψιθυρίσει έκεϊ εις τό ούς γλυκείς λόγους 
έρωτος, έκεϊ τή είπεν οτι τήν ηγάπα. ΤΩ ! δεινή βλασφημία, 
φρικώδης ιεροσυλία ! . . .

Ή  Τερέζα άνεγνώρισε φωνήν τινα, ήτις προέτρεπε τούς 
στρατιώτας. Έστήριξε τόν σωλάνα τού πυροβόλου της έπί 
τού προπεράσματος τού παραθύρου. Ή  κατηραα-ένη φωνή 
έπλησίαζεν· ή νεάνις έκλινε βραδέως τήν κεφαλήν καί είτα 
έπίεσε τήν σκανδάλην, κλείουσα τούς όφθαλμ.ούς. Ή  σφαίρα 
έσύριξε, πάφ. καί ό αρχηγός Δέ-Μπρούκνερ κατέπεσεν ύπτιος.

(L éon  M a lice t) Μ α ρ ίκ *  Κ. Φ ιλ ιπ π ίδ ο υ .

Ο ΣΥΡΜΟΣ
Δεν άρκεΐ μόνον έσθής κομψή και πλούσια και πίλος ωραίος διά νά 

άποτελεσθη είς γυναικείος ιματισμός κομψός.

Π Ε I Φ  Υ Λ Λ I Σ

Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ ΤΗΣ ΜΑΤ8ΙΔ4ΗΣ

Δ Γ  ΐ  ·λ*  Θεού, σιωπήσατε ! άνέκρα^ε μετα  φρίκης· τήν στιγμήν 

εκείνην τα παραπετάσματα ΰψώΟησαν καί εϊδέμεν τήν μειδιωσαν μορ- 
; φήν τής  Λ ου ΐζης.—  Π ως είσθε εδώ είς τρ σκότος καί οί δύο σας ;

είπεν άφελώς' ακολούθως χωρίς να παρατηρήση τήν ταραχήν μ ας.— 
ό 'Ο πατήρ περιμένει,  γρήγορα ας σπεύσωμεν ! Είμαι βέβαια οτι έκοι- 
:: μασθε ήδη καί οί δυό σας, προσέθηκε, λαβοϋσα τόν βραχίονα του 

Ροβέρτου καί σόρασα αύτόν χαριέντως.
Τούς ήκολούθησα βραδέως ευτυχής διά τήν άπομόνωσιν ταύτην, 

Γ  ήτις μοί έπέτρεπε νά κρύψω τό ερύθημά μ ο υ . 'Η  εσπερα αυτη υπήρ- 
ζεν ή μάλλον λυπηρά έξ όσων ένθοϋμαι. 'Η  λαμπρά σκηνή τού 

θεάτρου καί ή έν αύτή τρελλή ζωηρότης έξηρέθισαν τά ταραγμένα 
- νευρά μου καί ή άφροντησία τή ς  Λουΐζης μέ έπλήγωσεν. 'Ο  Ροβέρ

τος δέν έφρόντιζε* είμή περί έμού, δέν εβλεπεν ε’ιμή έμέ ,  αδιαφορών 

; - αν τούτο θά παρετηρείτο.
| ’Έ τ ρ ε μ α  μή δ θείός μου καί ή Λουίζα παρατηρήσωσι τήν έπιμο-

■  νήν ταύτην καί ένίοτε μοί έφαίνετο, οτι δ θειος είχεν ασυνήθη τινά
■  λύπην καί ’έλεγον κ α τ ’ έμαυτήν, οτι ΰπώπτευεν ήδη τδ μυ-  

ϊ ; στικόν μας.
Παρετήρουν τήν Αουίζαν μειδιώσαν καί ακουσία συγκινησις μέ

κατείχεν. 'Υ πέφερα καί ήμην ευτυχής. Χαρά άγνωστος έπλήροδ την 
υπαρξίν μου καί έν τούτοις κάτι αλγεινόν καί οδυνηρόν άνεμιγνύετο 

είς τήν ευτυχίαν μου.
Τέλος τό θέαμα έτ ελ ε ίω σ εν  είχον ανάγκην σιωπής, σκότους, έρη- 

μίας προ πάντων. Μόλις έπανήλθομεν είς τό μέγαρον προφασισθεισα 
κόπωσιν, ’έτρεξα νά κλεισθώ είς τό δωμάτων μου. Έ κ ε ΐ  έρρίφθην είς 
τά γόνατα καί κρύψασα τήν κεφαλήν έντός τών χειρών μου προσε- 
πάθησα νά περισυλλέξω τάς σκέψεις μου' δέν έπεκαλουμην θείαν τινά 
συμβουλήν. Ή  υπερήφανος ψυχή μου ουδόλως έζήτει  βοήθειας.

"Ολη ή νύξ διέρρευσεν οΰτω. Μόνον περί τήν πρωίαν άπεκοιμήθην.
Τ ί  συνέβη έν έμοί κατά τάς βραχείας στιγμάς τού τεταραγμένου 

υπνου μου ; Ποϊαι μυστηριώδεις μεταβολαί έγένοντο έν άγνοίοι μου ; 

Έ ν  τ ή  έξεγέρσει μου αι έντυπώσεις μου είχον μ εταβ ληθή .
Ή γέρθην καί ήνοιξα τό παράθυρον. Ό  ουρανός ήτο μολυβδόχρους, 

ψυγρά βροχή μέ προσέβαλλε κατά πρόσωπον· επανεκλεισα το πα

ράθυρον καίζβιγοΰσα έρρίφθην έπί τής  κλίνης μου.
Τά βεβαρυμένα βλέφαρά μου έκλείσθησαν μόνα των, άλλά δέν κα- 

τώρθωσα νά αποκοιμηθώ. Ά π ειρ ο ι  συγκεχυμένα·, ίδέαι έβασάνιζον τόν 
έγκέφαλόν μου χωρίς νά δυνηθώ νά έμποδίσω τήν άδιάκοπον ταύτην 

έργασίαν τού παροξυσμού.

Έ ν  τώ  μέσω τών σκέψεων, αΐτινες συνωθοΰνται τοιουτοτρόπως ή 
ουσιωδέστερα, ή σπουδαιοτέρα, ή άλγεινοτέρα ήτο ή άνάμνησις τής  

Λουΐζης. Είς μάτην ήθελον νά τήν αποβάλλω, νά τήν άτομακρύνω- 
έπανήρχετο πάντοτε, καί ήρυθρίων, διότι έσκέφθην νά ευτυχήσω αντ 
αυτής, έπέπληξα πικρώς έμαυτήν διά τήν έλπίδα ταύτην τήν ανο- 

σιουργόν, είς τήν όποιαν ή ψυχή μου αίφνηδίως παρεδόθη Ά ν ς -
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Πολλά πράγματα χρειάζονται_άκόμη διά μίαν κυρίαν, άν όχι ανα

πόσπαστα, αρκούντως όμως αναγκαία, διά νά συμπληοώσουν τδ φιλό- 
καλον και τδ χαρίεν του ιματισμού της Ταϋτα δε είναι, τά έσωφό- 

ρια, τά ρινόμακτρα τά υποδήματα, τά βέλα κτλ. Τά έσωφόρια συνει* 
θίζονται πολύ πλούσια, Ιστολισμένα με φαλπμαλάδες άπδ δαντέλλα 
καί μουσελίναν !κ  μετάξης, άναδεδεμένους έδώ και έκεϊ  με κόμβους 
έκ τενιών ή μεταξωτής μουσελίνης.

Τά κομψότερα εσωφόρια στολίζονται άπδ τετράγωνα δαντέλλας 
παρεμβαλλόμενης μεταξύ των τετραγώνων μαύρου δλοσηχρικού. Διά 

τόν περίπατον όμως έσωφόριον άπδ ταφφετάν, έστολισμένον με φσλμ- 
παλαδες, κεκαλυμμένον δέ απδ μουσελίναν μεταξωτήν είναι πολύ 
πρακτικόν και ώραΐον.

Συνειθίζονται πολύ περικνημίδες εκ μετάξης ή έκ νήματος σ κ ω -  

τικοϋ. Αί τελευταϊαι είναι παραδεδεγμέναι έν γένει διά τάς έσθήτας 
των περιπάτων καί διά τά αγγλικά ψάθινα υφάσματα βαθέων χρω 
ματισμών.

Τά βέλα, τά λευκά έπικοσμήματα, θά εΐναι καί τήν έπ ο -  

χην αυτήν του συρμού. Συνειθίζονται πολύ τοιαΰτα άπδ τούλι 
δίκτυωτδν λευκόν με κόμβους βελούδινους μαύρους, καί άπδ μαύρον 
δικτυωτδν με κόμβους λευκούς. ’Αλλά τά πρώτα είναι κομψό
τερα καί ώραιότερα των δευτέρων.

’Ανοικτού καφφέ χρώματος καί κυανού βαθέος βέλα προσδίδουν 

εις τδ πρόσωπον πολλήν χάριν, άλλα φέρονται μόνον μέ όμοιοχρόους 

πίλους. Τά δέ πράσινα μόνον διά πολύ ξανθάς κυρίας είναι κατάλ

ληλα μέ λευκόν καί ροδέχρουν τδ δέρμα, καί τότε μόνον, δ'ταν φέ- 
ρωνται μέ πράσινον ψάθινον πίλον.

“Οσον διά τά μανδύλια, είναι άπειρα τά ειδη, τά δποΐα συνειθί- 
ζονται. Έ ν  τούτοις κατά γενικδν κανόνα, τά χρωματιστά ρινόμακτρα 

είναι καί θά είναι κατά τδ θέρος πολύ τού συρμού. Οί συνειθεστεροι 
αυτών χρωματισμοί εί-αι τδ κυανούν,τΟ ρόδινον, τδ άνοικτόν ΐόχρουν, 
αλλά σχηματίζοντες ψηφιδωτά ή γραμμάς ή περιθώρια, πράγμα ό'περ 
προσδίδει πολλήν κομψότητα ε’ις τδ μανδύλιον.

Καί τά έκ λευκής δέ βατίστας μέ δαντέλλας βαλανσιέν ρινόμακτρα 
είναι πάντοτε τά πλούσια των κυριών μανδύλια. Έ ν  τούτοις τό χρω

ματιστόν, έσχεδιασμένον έξ ανθέων καί άλλων ιδιότροπων καί ποικί- 
λω ν 'σ χη μ ά τω ν ,  θά παραμεινη τό πρακτικόν καί κομψόν μανδύλιον 

τώννεσρών κυριών καί δεσποινίδων. Φιλόκαλος .

μιμνησκόμην μίαν πρός μίαν δλας τάς παρελθούσας ώρας άπδ τής 
άφίξεως τού Ροβέρτου έν μέσω ημών. Ήκολούθουν τήν Λοτίζαν βήμα 

πρός βήμα καθ δλην τήν διάρκειαν τών ημερών τούτων,ζητούσα δείγ

ματα, δραττομένη διαφόρους αποδείξεις, θέλουσα νά καταπείσω έμαυ- 
τήν , δτι δέν τόν ήγάπα τόσον. Έπανελάμβανον μάτην τάς λέξεις 
ταύτας τού Ροβέρτου, αϊτινες αίφνης προσέβαλλον τά ούς μου.

—  «Αΰτη είναι παιδίον, μήπως άγαπα τις ε’ ς’ τήν ηλικίαν τη ς ;  » 

’Αλλά δέν ηδυνήθην νά ένθαρρύνω έμαυτήν. Έγνώριζον πολύ καλά 
τήν τρυφεράν καί λεπτοφυά φύσιν τής  Λουΐζης, τήν βαθειαν ευαισθη

σίαν τη ς ,  ήτις συχνάκις δι ’ έλαφράς συγκινήσεις μας έφόβιζε καί 
σκεπτομένη όλα ταύτα, φλογερά δάκρυα έπιπτον έκ τών κεκλεισμένων 
βλεφάρων μου. Τήν στιγμήν ταύτην |έλαφρά πνοή διήλθε τού μ ε τ ώ 

που μου' ήνοιξα τούς οφθαλμούς μ ο υ ’καί ειδον τήν Λουίζαν κεχλι-  
μένην πρός έμέ.

—  Τ ί  έχεις  λοιπόν καί κλαίεις, μοί είπε, μέ γλυκεΐαν άνησυχίαν. 

'Υποφέρεις, είσαι άσθενής ; — Ό χ ι ,  άπήντησα, προσπαθούσα νά μει- 
διάσω. Σκέπτομαι σέ μικρά μου Ά ο υ ίζ α .  Γνωρίζεις ότι πρέπει έντός 

ολίγου να χωρισθώμεν, νέον αίσθημα θά διαχωρίση έντός ολίγου τδν 
βίον μας καθώς καί τήν καρδίαν μας.

—  Σιώ πα κακή, άνεφώνησε ζωηρώς, μήπως θά δυνηθώ νά ζήσω 

άνευ σοΰ, χωρίς νά σέ άγαπώ χωρίς νά σέ έμπιστεύωμαι δλας μου 
τας σκεψεις δ’πως ά λ λ ο τ ε ;  Παρατήρησον, κακή , ποιαν στιγμήν εξέλε
ξες διά να είπης τούς σκληρούς τούτους λόγους................Σοί φέρω τδ
δώρον τού γάμου μου. Καί λέγουσα τούτο έθεσεν έντός τών χειρών 
μου δέσμην χαρτιών, τήν δποίαν έλαβον μηχανικώς· οί λόγοι της ,  

ή  άφροντησία τη ς ,  τό ευθυμον καί τρυφερόν αυτής ήθος μέ κατελύ-

ΣΓΝ Ε ΪΣ Φ Ο ΡΑ Ι ΕΙΣ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ Τ ΙΗ Μ Α
ΤΗΣ ΕΝΩ ΣΕΩ Σ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ

Ή  Α Μ. ή Βασίλισσα, αποστολή 24 Φεβρ. δρ. 2 0 , 0 0 0 .  Ή  κ. 

Αργυρώ Θεολόγου δρ. 10 0 .  δις Δαληνάκη διδασχάλισσα έξ έρά- 
νων κυριών Κορώνης δρ. 63 ή κ. Ε λ έ ν η  Νεγρεπόντι δρ. 4 0 0 .  ή 

κ. Αικ. Μάνου δρ. 50 ό κ. F r a n k a d e  J e s s e n  δρ. 25 ή κ .Σοφία Τ ο -  

πάλη δρ. 1 0 0 0 .  ’Ανώνυμος κυρία έκ Βιέννης δρ. 2 1 6 .  'Η  δις Μα

ρία Φιλήμονος έξ εράνων άνωνύμων δρ. 5 5 7 5  'Η  αυτή έκ δωρεάς 

τού κ Θ. Μπασιά δρ. 5 0 0 '  ή δις V o n K e in  δρ. 2 5 .  'Η  κ. “Αννα 

Δούμπα φρ. χρ. 2 ,0 0 0 .  'Η  κ. Σοφία Τοπάλη έκ Βιέννης φρ. χρ. 
1 0 0 0 .  'Η  κ. Ναταλία Μελά έκ τού καλλιτεχνικού λαχείου δρ. 4 ,0 0 0 .  
Αί Έ λ λ η ν ίδ ες  τοΰ Ζαγαζιγίου δρ. 1 7 6 8 .  * 0  κ. Άνδρέας Συγγρδς δρ. 

1 0 0 0 .  Ό  σίρ Κάρολο, Δίλκε δρ. 4 2 2 . 5 0 .  Ή  έν Παρισίοις Έ φ ημερίς  

J u s t i c e  δρ. 5 0 .  'Η  κ. Ά δελα ις  Σ τεκούλη έξ έράνων ΈΧληνίδων ’Ο 
δησσού φρ χρ. 8 4 3  καί 5. Ό  κ. Μιλτιάδης Σολωμδς 46 σάκκους ό- 

ρύζης καί 60  κιβώτια πάστας, δοθέντας εις τδ συσσίτιον. Ά νωνύμω ς 
έξ ανωνύμων εισφορών 23  δέματα’ ύφάσματα καί ένδύματα. Ό  έν ’Α 

λεξανδρεία Σύλλογος τών Δεσποινίδων, δμού μετά τών έν Ζαγαζιγίω 

Ελληνίδων 23 κιβώτια κα! δέματα υφασμάτων καί 10 κιβώτια κο- 

νιάκ διά τδ ύπδ τόν Έρυθρούν σταυρόν Νοσηλευτικόν Τ μ ή μ α .  Έ κ  
Βιέννης 2 κιβώτια υφασμάτων· έξ έράνων άνωνύμως διά τής  κ. Μα- 

λανδρίνου 1 κιβώτιον υφασμάτων. Ε κ  Μελιγαλά 1 δέμα υφασμάτων.
Ε κ  M a n c h e s te r  διά τής  κ. Ζλατάνου 1 κιβώτιον ένδυμάτων καί 

υφασμάτων.

Υ Π Ο Δ Η Μ Α Τ Ο Π Ο ΙΕ ΙΩ Ν  Κ Υ Ρ Ι Ω Ν ^
Δεν υπάρχει βεβαίως τόπος ιΐς τόν όποιον ή γυναικεία έργαςία νά Ικτιμαται

καί ενισχύεται περισσότερον τού ίδικοΰ μας. Εις οίανδήποτε βιομηχανίαν καί
έαν επεδόθη μέχρι σήμερον ή γυνή ηύδοκίμησε. Καίζοί βιομήχανοί μας έκτι-
μώντες τήν αξίαν της προσπαθούν όσημίραι νά διευκολύνουν πιρίσσοτερον τήν 
δράσίν της.

ιΐόη ό επι τής οδού Σταδίου γνωστός καλλιτέχνης υποδηματοποιός κ. Φω- 
στήρας ίδρυσε τμήμα Κυριών, τό όποίον θά διευθύνεται άποκλειστικώς από γυ
ναίκας, καί ετς τό όποιον θά δέχωνται μόνον κυρίαι, ίνα δίδουν τάς παραγ
γελίας των, τά μέτρα των καί ενεργούν τάς άγοράς των. ”Ηδη Γαλλίς κυρία 
λαυδάνει τά μέτρα,

Ε ι;  τό τμήμα τούτο αί τιμα! θά είναι Ινταυτω κατώτεραι δλων τών άλλων 
ποοηματοποιών, μέ έργασίαν, ΙνοεΤται, έντελεστέραν, στερεωτέραν καί καλλι- 
τεχνικωτέραν τώ/ λοιπών.

πει. — Εάν άρπάσω τήν ευτυχίαν της  ελεγον κ α τ ’ έμαυτήν, τις θά 

την παρηγορήση ; Εκείνη δέ μή ύποπτεύουσα τήν πικρίαν τών σκέ- 

ψεώνμου ’έλαβεν ήσύχως τάς δύο χεϊράς μου. — ’Άκουσον, έπανέλαβε 
με τδ θελκτικόν ^μειδιομα τη ς ,  ενθυμείσθε μικράν τινά φαιόχρουν 
οικίαν, εχουσαν^ πέριξ πλουσίαν άμπελον καί κεκρυμμένην ύπό κα- 

στανεών διά^την δποίαν ήσθάνθης ζωηράν αγάπην κατά τήν έπάνο- 

δόν μας εις V il le  F e r n y  ; Καί τήν έκτεταμένην γήν, ή’τις τήν περι- 
κυκλοΐ πανταχοθεν και τό μικρό/ ρυακιον, τδ όποιον ένίοτε ρέει εις 
τό μέσον^τής άτραποΰ ;

— Μάλιστα τό*ένθυμοΰμαι. ’Αγαπώ τήν μελαγχολικήν καί κα- 
τηφή τοποθεσίαν τή ς  κατοικίας εκείνης.

—  Έ  ! λοιπόν, άνέκραξεν ή Λουίζα, χτυπήσασα περιχαρώς τάς χεΐ- 

ρας της ,  ιόού δ αγαπητός σου οίκίσκος, σοί τδν φέρω μέ τδν κήπον 
τοΰ έφημερίου, δ δποΐος τόσον σοΰ ήρεσεν’ εΐναι έντός τού χάρτινου 
τούτου κυλίνδρου. Ό .π α τ ή ρ  μου άπετάθη εις τδν ιδιοκτήτην, δστις 

συγκατένευσε νά τόν πω λήση. ’ Αληθής φωλεό δι ’ όνειρα Ε ί 
ναι κατάλληλον^δια ρωμαντικάς φύσεις όπως ή ίδική σου. Ποια ευ τ υ 

χία ! Ό τ α ν  θά έλθω νά σέ έπισκεφθώ εις τήν κατοικίαν σου μετά 

τοΰ^Ροβέρτου, θά μάς ΰποδεχθής μέ τήν χάριν βασιλίσσης, ήτις σάς 
διακρίνει δεσποινίς. . .  . ΤΑ! έπεθύμουν νά ήμην ήδη ν υμφευμένη .. .—  
Καί ήξεύρεις,  προσέθηκε μέ υφος έμπιστευτικδν, νομίζω ότι τούτο 
δέν θά βραδύνη' δ πατήρ μου μ ’ έλεγε χθές , ότι τούτο θά γείνη 

πρό τού θέρους.

( ’Ακολουθεί).


