
Ε Τ Ο Σ  ΙΑ Έ ν  Α Θ Η Ν Α ΙΣ  ^  1 9  Ο Κ Τ Ω Β Ρ ΙΟ Υ  1 8 9 7 Αριθ. 5 0 4

φ η μ ε ρ ι ς
/ Ο

υ ρ ι ω ν

Κ ΣΥΝϋΡΟΜΗ ΕΤΗΣΙΑ
ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑ

ίΔ ιά  τό ’Ε ξ ω τ ε ρ ι κ ό ν  Δμ. 5 

;Δ\ά τό Ε ξ ω τ ε ρ ι κ ό ν  φ . χ .  8

ΓΡΑΦΕΙΟΚ ΔΙΒΥ8ΥΝΕΕΩΣ 
11 Όδός Μουσών 11 

1 Άπένοιντι Νέα? Έφημερίδος

Γ ρ α φ ε ϊο ν  ανοιχτόν χαθ’ 
Ιχάστην από 1 0 — 12 π. μ.

Ιΐασα π«.ρατήρησις Ιπι τής 
αποστολής του φύλλου γίνε
ται δεχτή μόνον έντάς ΟΚΤΩ 
ήμερων,

ΞΒΑΟ ΜΑΔΙΑΙΑ
/ς ΤΝΤΑΣΣΟΜΕΝΗ ΥΠΟ ΚΥΡΙΩΝ

m ι·ει·ιι·ι»»Η»η»ιΐ»ιε·»»»ι»ι»ι·Μ*ιΜ#·»»ι···Μ·»··»·Μ··Μ* ιι* ιι· ,ι*4,· ι|51
Δ ΙΕ Υ Θ Υ Ν Τ Ρ ΙΑ

, ,Κ α λ λ ι ρ ρ ο η  Π α ρ ρ ε ν
• β   -------------------------------  « Μ

Σύνδρομηταί έγγρΔφονται είς τό Γ ρ  αφ ε ϊ ο ν  τΆς

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

* « 1  π « ρ 4  τ ο ΐς  Β ιβ λ ιο π ω λ είο ις  Β ίλ μ π ερ γ  χ«1  « 'Ε β τίο ις»

Έ ν  τφ Έξω τερικφ δέ παρ ’ άπαόι τοΐς 
άντχπροόώποις Λμων

: Π  —

: Κ

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Μ Α
Ε ΐχών Μαργαρίτας Ά λ β ά ν α  Μ ηνιά τη .—  Καθημερινά! εντυπώσει«

 Είχών του ήττημένου στρατιώτου,—  Τ ί  επιβάλλει την  χαταργήιπν

τής πολυτελείας. —  Ό  Κορρέγιος χα! τό εργον του (χατα τήν Μαρ
γαρίταν Ά λβά να Μηνιάτη). —  Αί συνέπειαι τή ς  φιλαρεσχείας (διή

γημα ΰπό δος Ό λ γ α ς  Κ ο ύ ζη .)— Τ ά  εχθετα χα! ή φιλανθρωπία (ΰπό 
χ ,  Σαπφοϋς Λεοντιάδος). — 'Η άβρότης (ΰπό χ . Ε λ έ ν η ς  Γεωργιαδου). 

—  Φθινοπωρινά άνθη .— Ρ ε ζ ε ν τ α .—  Επιφυ λλίς .

Σ ώ μ α τα π λή 'ρή  τοΟ ;γ ' ,  δ ' ,  χάι ς '  έτους ευρίσχονται
παρ ’ ήμίν χα! παρ ’ άπασι τοΐς άντιπροσώποις ή μ ώ ν .

.  . . j m *  -
) Δια τά ανυπόγραφα άρθραι 

, ίεύθύνεται ή συντάχτις αυτών? 
»Κυρία Κ Α Λ Λ 1 ΡΡΟ Η Π Α ΡΡΕΝ ;

Τά πεμπόμενα ήμΤν χειρό
γραφα δημοσιευόμενα ή μήλ 
δεν έπιστρέφονται. —  Ά ν υ -(

, πόγραφα χαι μή δηλουντα? 
ί τήν διαμονήν τής άποστελ-! 

λούσης δίν είναι δεχτά. — ^ 
Πασα αγγελία άφορώσα είς Λ 
τάς Κυρίας γίνεται δεχτή. «

Αί μεταβάλλουσαι διεύθυν-π 
σιν όφείλουσι ν’ άποστέλλωσιο 

, ,  γραμματόσημον 50 λεπτών!; 
Π πρδςίχτόπωσιν νέας ταινία;.']
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Κα.Ιή  ¡ινν γΙΛη,

Όταν σοϋ λέγω ότι καί αυτή ή φυσις 
χχΐ αυτό το χλιμα μας μετεβληθη αυτόν 
τον καιρόν, δεν θέλεις νά τδ πιστεΰσγις.’Α
κόμη ό ’Οκτώβριος δεν διήνυσε καλά-καλα 
τό πρώτον δεκαπενθήμερόν του. και μετά 

τάς ραγδαίας καί συνεχείς βροχά«, ίδου 
ότι εχομεν ψϋ/ος παγερόν καί ουρανόν επί 
συνεχείς ήδη ημέρας μολυβΰινον, σκοτεινόν, 
μέ έναλλαγάς άπό ίοκυάνου σκοτεινού προς 
τό μολυβδόφοπον εκείνο, τό οποίον μόνον 
οί κάτοικοι τής αγγλικής πρωτευουσης 
συνείθισαν νά βλέπουν ύπέρ τάς κεφαλής 

των.
Μαύρα λοιπόν καί σκοτεινά παντού καί εί; τήν φυσιν, ή 

οποία,όταν δέν λούεται άπό τάς ζωογόνους ακτίνας του ήλιου, 
ομοιάζει πρός πενθοφορηυένην καί μελανόπεπλον γυναίκα,καί είς

τάς ψυχάς μας, αί όποΐαι άσφυκτιώσι καί πνίγονται υπό τό βά
ρος Γών τόσων μας εθνικών άτυχημάτων.Τό σκότος αυτο το η
θικόν επαυξάνει τό θέαμα τών άτυχών στρατιωτών, οί όποιοι 
επανέρχονται άπό τον πόλευ ·ν χλωμοί,λιπόσαρκοι,ί ;ηντλημενοι,
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καταβεβλημένοι, ώσεί κύπτοντες οχι μόνον ΰπό τό βάρος τής 

φυσικής καταπονήσεως, άλλα κ*ι μεγάλης ηθικής άπογοητευ- 
σεως, ήν γεννούν τά διαψευσθέντα όνειρα καί αί φροϋδαι ελπί

δες, καί ό σβεσθείς έν τή ήττγι ένθουσιασμός.

Δεν ε’χον ποτέ, φίλη μου, φαντασθή τούς στρατιώτας μας, 
οί όποιοι εφευγαν έν θριάμβω, συνωδευμένοι άπό τάς ζητωκραυ
γής μας καί ραντισμένοι άπό τά άνθη μας, τούς οποίους συν- 

ώδευαν τόσαι εύχαί μας και τοσα δάκρυα 
άγίας καί ίερας συγκινήσεως* δεν εϊχον ποτε 
φαντασθή ότι οί άλκιμοι καί ρωμαλέοι 
εκείνοι άνδρες, οί όποιοι εσπευβαν τόσον 
πρόθυμοι είς άήν φωνήν τής πατρίδος, θά 
έπανήρχοντο είς τοιαύτην κατάστασιν! Και 
οί έπανελθόντες είναι βεβαίως χλωμοί, 
άσθενικ.0ί, μέ τάς παρειας διηυλακωμενας, 
μέ τό βλέμμα έσβισμένον, μέ τά χείλη ώχρα 
καίπλέουν μέσα είς τά άπορρακωθέντα ένδΰ- 
ματάτων,ώςφαντάσματα καί σκιαι του πα
ρελθόντος, πεοιάγουσαι εδώ και τκεΐ ζώσαν 
τήγ εικόνα τής καταστροφής καί τής ο
δύνης, ήν έδ ημιούργησεν είς τόν τόπον μας 
ό άτυχης αυτός πόλεμός! Κυρτοί, με την 
ράχιν καμφθεΐσαν προώρως, με υφος και 
στάσιν καί κινήσεις γερόντων, Ινώ όλοι εί
ναι ακμαιότατης ηλικίας,δίδουν είς τό συ- 

νολόν των τήν εικόνα τής ήττης, ήν μέ ολιγας μόνον γραμ- 
μάς θά ήδύνατο νά απεικόνιση τις έπί τής οθόνης. Καί εάν 
δέν είχα εντελώς έγκαταλείψει τά πινέλα και τά χρώματά μου, 
σέ βίβαιώ ότι θά έπεχείρουν τήν παράστασιν αυτήν της ήτ
της ύπό τήν μορφήν ένός καί μόνου έκ τών έπανερχομένων στρα
τιωτών μας. θ ά  ήτο τρομερόν, θά ήτο οδυνηρόν καί αλγεινόν τό 
θέαμα τής είκόνος αυτής, διότι είς τήν στάσιν καί το βλέμμα
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μόνον του στρατιώτου, δστις άντεμετώπισε τον θάνατον επί ι 
του πεδίου της μάχης, δστις ώ -ίίρευθη τον θρίαμβον καί την 
νίκην, δστις έκλαυσε την ήτταν καί τάς ύποχωρησεις, δστις 
ήσθάνθη την φρικίασιν του παρά τδ πλευρόν του πεσόντος συντρό
φου του, δστις ήρυθρίασεν από εντροπήν, Εφ’ δσον έβλεπε τον 
εχθρόν νά τον Εκτοπίζγ καί καταλαμβάν, τάς θέσεις του, 
δστις έπείνασεν, έδίψασεν, έρρίγησεν ύπό την χιόνα καί έφ-χέ- 
χθη ύπό τάς πυρίνας του ήλίου άκτΐνας, δστις έκοιμηθη τόσας 
φοράς νηστικός καί διάβροχος καί είδε τά Ενδύματά του νά 
άλλάξουν χρώμα ίπάνω του, καί τήν σάρκα του νά ύποβληθή 
εις βοράν των ρυπαρών ζωυφίων καί τήν υγείαν του νά ΰποσκα- 
φθή ύπουλως υπο τής τρομερας νόσου των κακουχιών καί τών 
στερήσεων, μόνον τοιοΰτου άνδρός ή παράστασις δύναται νά 
δώσγ πιστήν καί ακριβή εικόνα όλων τών φρικαλεοτήτων του 
πολέμου και τών απαίσιων τής ήττης στιγμών.

Και τοιαυτη είκων, εκτεθειμενη έπί μιας προθήκης τών κα
ταστημάτων τής έδοΰ Σταδίου, ύποθετω οτι θά άνίκοπτεν ολί
γον τον ενθουσιασμόν τών δαντίδων μας, υί όποιοι γαντοφορε
μένοι, με τούς μυστακας είς άγκιστρα μεταβεβλημένου;, μυ
ρωδάτοι, με τάς άμεμπτου τελειότητος καινουργείς τής επο
χής ένδυμασίας των, τρέχουν είς άγραν καρδιών ή είς παρά- 
ταξιν είς τάς λεσχας καί τά καφενεία, είς τά όποια καί δταν 
οί στρατίώταί μας ίμάχοντο, καί ύπεχώρουν απέναντι του ά- 
συγκρίτως πολυαριθμοτέρου εχθρού, αυτοί ε'παιζον τό πιζήκι 
καί τήν παρτίδα των τά χαρ^ά, συζητοϋντες, κατατρίβοντες 
τον καιρόν των είς λόγια καί φωνασκοϋντες καί άρνουμενοι τον 
βραχίονά των προς τήν πατρίδα μεθ’ όσης αδιαφορίας άρνούν- 
ται σήμερον τήν συμπάθειαν καί συνδρομήν των πρός εκείνους, 
οίτινες τόσα επαθαν ΰπερ αυτής.

Καί τό θέαμα τής είκόνος αυτής θά εμετρίαζεν επίσης τήν 
σπουδήν τάξεώς τίνος τών κυριών καί δεσποινίδων μας, όπως 
Επαναλάβωσι τον μάταιον καί άσκοπον βίον του παρελθόντος· 
τον βίον τών υποδοχών καί Επισκέψεων, τον βίον τών άπογευ- 
ματιανών και τών εσπερίδων, καί τών μουσικών συναυλιών καί 
χορευτικών συναθροίσεων, διότι έπί τέλους θά τάς ήνάγκαζεν 
ίσως νά εννοήσουν ότι ή ήττα ενός λαοϋ, ύπό τοιαΰτας μάλιστα 
συνθήκας καί περιστάσεις είναι εν είδος Εθνικού θανάτου τής 
πατριδος, δια τόν όποιον μάς Επιβάλλεται νά πενθήσωμεν δλα 
τά τέκνα τη ; .

Αύτό, φίλη μου, όφείλομεν νά έννοήσωμεν ύπΕρ πάντα άλ 
λον ήμεΐς αί γυναίκες, με τήν λεπτότητα τών αισθημάτων καί 
τό τάκτ,τό όποιον χαρακτηρίζει τήν φυσινμας καί τό όποιον μάς 
ώδήγησεν είς τήν Εκπλήρωσιν τών πρός τήν πατρίδα καθηκόν
των μας, κατα το διαρρεϋσαν αύτό Εξάμηνον τών Εθνικών μας 
συμφορών.

Τ ο  κ α τ α  τ η ς  π ο λ ν τ ε λ ε ί α ς  ζ ή τ η μ α

Τό αύτό τάκτ καί ή αύτή άκριβολόγος τών Εθνικών περιστά
σεων μας άντίληψις πρέπει νά πρωτοστατήσει, φίλη μου,καί είς 
τόν καθ’ Εκάστηε βίον μας, τόν ιδιωτικόν καί κοινωνικόν. Ε ;ς 
γυναίκας λαοϋ ήττημένου καί έθνους οίκονομικώς κατεστραμ
μένου, του οποίου ζενοι δικαστικοί κλητήρες καί αντιπρόσωποι 
κατέσχον πάντα πόρον καί θά διαχειρίζωνται Εν τώ μέλλοντι 
ί*ασαν πρα-,ιν, εις κοινωνίαν διατελουσαν υπο τοιούτους όρους 
επιβάλλεται αυστηρα οικονομικού συστήματος Εφαρμογή καί

κατάργησις παντός πράγματος περιττού, πάσης πολυτελείας. 
Ευρισκομεθα άκριβώς είς το σημεΐον πτωχευσαντος οίκογενειάρ. 
χου, εις τοϋ οποίου βεβαίως τήν σύζυγον καί τά τέκνα δεν 
επιτρέπεται ουδεμία πολυτέλεια, ούδεμία ευμάρεια, ούδεμίχ 
σπατάλη. Ή  πατρίς μας,ή χρεωκοπήσασα, δΕν είναι λέξις * -  
φηοημενη καί ιδανική, άλλ’ είναι ή μήτηρ τής μεγάλης οικο
γένειας, ής τέκνα είμεθα ό·>αι καί όλοι οί Έλληνες. Είς τήν 
περίστασιν αύτήν τά τέκνα,τά εύποροϋντα, τά τέκνα, τά δυ- 
ναμενα δεν επραςαν δ,τι θά επραττον τά τέκνα οικογενειάρχου 
Εν πτωχείρε. Δεν ήνοιξαν τά βαλάντιά των, ΐνα σώσουν τήν 
τιμήν καί τό γόητρον του Ελληνικού ονόματος. Άφου δεν Επρά- 
ξαμεν τό στοιχειώδες καθήκον,τόίποΐον μάς Επέβαλλεν ή τιμή 
τής πατριδος, άφοϋ Επροτιμήσαμεν νά φέρωμεν έπί τοϋ μετώ
που τό στίγμα τής κακοπιστίας καί νά άνεχθώμεν τό ονειδος 
τοϋ Ελέγχου, δεν πρεπει βεβαίως νά παρουσιάζωμεν καί προ 

τών όμμάτων τοϋ πολιτισμένου κόσμου τήν εικόνα τής αναισθη
σίας καί πωρώσεως, τής άναλγασίας καί άιαισχυντίας, δαπα- 
νώντε; είς περιττά καί είς ίκανοποίησιν ματαίας Επιδείξεως καί 
άκαίρου καί άσκοπου ’έξεως πολυτελούς βίου.

Έ  συνάδελφος ¿ Ε ρ χ ρ ό ς * ,  ή ¿ποία έθεσε τό ζήτημα τής 
καταργήσεως τής πολυτελείας, ώς ανάγκην Επιβαλλομένην 
ΰπερ τής επικρατησεως τής εγχωρίου βιομηχανίας, νομίζω ότι 
επρεπεν είς τας προκληθεισας γνωμας καί σιζητήσεις νά το- 
νίσνι περισσότερον τούς Εθνικούς λόγους, οϊτινες μά; Επιβάλλουν 
τήν περιστολήν πάσης περιττής δαπάνης, οϊτινες Επιβάλλουν 
εις τάς δυναμένας νά έςοδεύουν είς πράγματα περιττά τάξεις 
τόν Επί τινα τούλάχιστον καιρόν περιορισμόν είς τά απολύ
τως μόνον άναγκαΤα.

Έ άν ή τοιαύτη ήθική ύποχρέωσις όλων τών Ελλήνων καί 
Έλλήνίδων ώς ατόμων δεν γείνη άφ’ έαυτής καταληπτή, Εάν 
άποδειχθή, δτι ή Εθνική μας ανατροφή χωλαίνγ) τόσον, ώστε 
νά μή ' είμεθα είς θέσιν νά άντιληφθώμεν όρμεμφύτως τήν ά- 
νάγκην τής μεταρρυθμίσεω; τοϋ βίου μας καί τών έξεων καί 
συνηθειών μας, τότε άντί νά ζητώμεν μΕ λόγ1α μόνον καί μέ 
συλλόγους τήν περιστολήν τής πολυτελείας, πράγμα τό όποιον 
υπό τοιούτους ορούς άγωγής καί μορφώσεως δεν θά Επιτευχθή 
ποτέ, &ς στρέψωμεν δλαι *αί δλοι, οί δυνάμενοι, τά βλέμματά 
μας ε ς το σχολεϊον, το μορφωτηριον τούτο κέντρον'τών λαών 
καί τών Εθνών καί άς ζητήσωμεν ίδίρ: από τάς παιδαγω
γούς καί τούς παιδαγωγούς μας νά πράξωσιν είς τό μέλλον 
δ,τι δΕν έπραξαν αρκετά είς τό παρελθόν. Νά μορφώνουν δη
λαδή άνδρας καί γυναίκας, έν μιφ λέξει κοινωνίαν, εχουσαν 
συνειδησιν τών στοιχειωδών καθηκόντων της καί πρός Εαυτήν 
και προς την πατρίδα. Να μη κουράζουν μόνον τόν <οϋν τών 
παιδιών μα; μέ άφγιρημένας θεωρίας και άχρηστα καί Επου
σιώδη πράγματα, Εκ τών όποιων βρίθουν, δυστυχώς τά προ- 
γραμματά μας τά σχολικά, νά καταργήσουν Εν μκγ λέξει τήν 
σχολικήν πολυτελείαν καί νά Επιδοθοϋν είς Εκπλήρωσιν τοϋ 
αληθούς προορισμού τοϋ σχολείου, τοϋ άληθοϋς προγράμματος 
ανατροφής Εθνικής, ης εφάνημεν τόσον υστερούντες κατά τάς 
δοκιμασίας τοϋ τελευταίου πολέμου.

Διότι δυστυχώς, φιλη μου, είς τά σχολειά μας συνέβη άκρι
βώς, ο,τι συμβαίνει είς την πολιτείαν, δ,τι συμβαίνει είς τούς 
περισσοτέρους οικους. Δαπανούν καί αύτά είς περιττά, ένφ ύ- 
στεροϋν κατά τό πλιΐστον είς τά τής πρώτης καί έπειγούσης
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άνάγκη;· Τήν εικόνα τής άσκοπου πολυτελείας άπαντφ τις σή- 
tpov παντού, καί τής άνεπαρκείας τής ζωής είς τάς στοιχειω 
εστέρας αύτής άνάγκας Επίσης παντού.

’Εάν μΕ ακολουθήσεις είς μίαν νοεράν περιπλάνησιν άνά τον 
πρώτον τυχόντα οίκον τών διαφόρων κοινωνικών μας τάξεων,ώς 
Λαί άνά τά σχολειά μας θά πεισθγς δτι ό ισχυρισμός μου είναι 
όρθός, ότι δεν λέγω ύπερβολήν χαρακτηρίζουσα καί τήν κοινω
νίαν μας καί τούς οικους μας καί τά σχολειά μας καί τά ά- 
τ.μά μκς, δαπανώντα εύχαριστως καί άσκόπως είς τά περιτ
τά καί υποβαλλόμενα είς στέρησιν τών άπολύτως αναγκαίων.

Ά λ λ ’ Επειδή σήμερον τό πόρισμα τής τοιαύτης περιπλα 

νήσεώς μου θά καθίστα πολύ μακροσκελή τήν επιστολήν μου, 

δι’ αύτό σε άφίνω, Επιφυλασσόμενη νά σοϋ ειπω μετά όκτώ 

•/μέρας τό Εξαγόμενον τής τοιαύτης μελέτης μου.

Κ Α Λ Λ 1 Τ Ε Χ Ν 1 Κ Α Ι  Σ Ε Λ Ι Δ Ε Σ

0  ΚΟΡΡΕΓΙΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟΝ TOT
Δ'

Ή  εν Πάρμα αίθουσα τοϋ Αγίου ΙΙαύλου προσέθεσε νέαν 

δόξαν είς τό δ.ο μα τοϋ Κορρεγίου καί συνετέλεσεν όπως, ευ
θύς μετά τήν έκτέλεσιν ταύτην, λάβγι παραγγελίαν παρά 
τών Βενεδικτινών μοναχών δύο σπουδαιότατων έργων, τής 
τοιχογραφίας τών θόλων τών δύο μεγαλητέρων ναών τής 

ΙΙάομας, τοϋ καθεδριχοΰ καί τοϋ ναοϋ τοϋ 'Αγίου Ίωάννου. 
Πριν ή άναλάβν) τό κολοσσιαϊον τοΰτο Ιργον, έζήιησε και
ρόν νά σκεφθή, άποδεικνύων διά τούτου, οτι έθετε τήν συν- 
είδησίν του ώς καλλιτέχνου ύπεράνω τής φιλοδοξίας του 
Καί μόνον οταν έπείσθη περί τής επιτυχίας, συνγνεσε καί 
έπεδόθη είς τό εργον μετά π/ρετώδους σπουδής, σχεδιάζων 
άκάωατος καί εκθέτων ύπό τούς θόλους τά  σχέδιά του, Ϊνα 
τιεισθή περί τής έντυπώσεως Είς τήν έκτέλεσιν τοϋ θαυμά
σιου τούτου έργου κατηνάλωσε δέκα έτη  τής ζωής του, άπό 
τοϋ 1 5 2 0 — 1 5 3 0 .  Έ δ ω κ ε  δε δι’ αύτοϋ τό μέτρον τής άκ- 
μαιοτέρας έποχής τής μεγαλοφυίας του. Έ ν  τώ  μεταξύ εξε- 
τέλεσε τάς ώραιοτέρας έκ τών εικόνων του, μεταξύ τών ο
ποίων καταδέχονται οΐ αρραβώνες τής Ά γιας Αικατερίνης, 
πολλαί Παν^γίαι, ή ’Αντιόπη, ή σχολή τοϋ έρωτος, ό Ά 
γιος 'Ιερώνυμο; καί ή διάσημ ς νύξ τών Χριστουγέννων τής 

Δρέσδης.
Άπερροφημένος άπό τήν έργασίαν του ό καλλιτέχνης 

έφοίτα σπανίως είς τήν Αυλήν τών κομήτων τοϋ Κορρεγίου, 
ένθα έγίνετο πάντοτε δεκτός ώς φίλος καί ένθα έκυριάρχει 
μία έκ τών διαπρεπέστερων γυναικών τής άναγεννησεως, ή 
Βεοονίκη Γαμπάρα,σύζυγος τοϋ Γιλβερτου X  τοϋ Κορρεγίου, 
ήτις είχε καταστή διάσημος διά τήν πολυμαθειαν και το 
ποιητικόν τάλαντόν της, αλλά κυριωτατα δια την ευπροση- 
γορίαν της, διά τήν διαλεκτικήν της δεινότητα καί δια τάς 
καλλιτεχνικάς γνώσεις της, δι’ ών γυνή τής κοινωνικής αύ
τής θέσεω; άνεδεικνύετο αληθής φιλολογική έςοχότης. Μεθ 
ολα ταϋτα αυτη ύστέρει πολύ κατά τήν αύστηράν εύγενειαν 

1 τής Βικτωρίας Κολόνα, καί κατά τήν έπαγωγόν γοητείαν 
•τής ’Ιουλίας δέ Γκονζάγ καί τής ’Ολυμπίας Μοράτα.

'Η Βεοονίκη Γαμπάρα πολύ καθολική καί πολύ ορθόδοξος 
δέν ομοιάζει ποσώς πρ! ς τάς γυναίκας, αίτινες είχον άνα · 

ί. πνεύσει τόν άέοα τών μεταρρυθμίσεων. ’Ό χ ι  όλιγωτερον εκει-

νων άμεμπτου διαγωγής ήτο σοφή καί γυνή τοϋ κόσμου έν 
ταύτώ. ’Αδελφή ενός καρδιναλίου, άνταποκρίτρια τοϋ Β ιμ -  
βου, φίλη τοϋ Καρόλου δεκάτου πέμπτου καί ολων τών έξο

χων άνδρών τής έποχής της, είχε δώσει εις τήν αίθουσάν της 
δψιν τελείας ακαδημίας, ένθα έλαμπεν ή ευφυΐα καί έβασί- 
λευεν ή σοφία. Τήν εικόνα της μάς παρουσιάζει μέ μ έτω -  
πον μ,ούσης έπί προσώπου ολίγον σχολαστικού. Αί έπιστολαί 
καί αί ποιήσεις της τήν άναδεικνύουν γυναίκα ύπερόχου μορ
φώσεως καί μεγάλης στιχουργικής δυνάμεως. Οί βιογράφοι 
της τήν ονομάζουν δεκάτην μοΰσαν καί τινες έξ αύτών ομι
λούν περί τής καλλονής της. Ή  μεγάλη έπιτυχία της συνί- 
στατο είς τό οτι εέξευρε νά άκούγ μετά χάριτος, νά όμιλή 
καί νά σιωπ^ε, οταν έπρεπε, νά έρωτφ μετά διακρίσεως, νά 
συνδιαλέγηται μ ε τ ’ εύφυΐας καί ζωηρότητος, χωρίς σχολα
στικισμόν καί δειλίαν, έν μιφ λέξει νά λησμονή εαυτήν, ινα 
άναδεικνύγι τούς άλλους.

Προσθέσατε είς ταϋτα τήν τέχνην νά έπαινγ καθ’ ύπερ
βολήν τούς άλλους, νά φαίνηται ταπεινόφρων καί έχετε  ολα 
τά όπλα, ατινα έξασφαλίζουν τό σκήπτρον είς τήν κοινωνίαν 
τοϋ μεγάλου κόσμου, είς δν άνήκεν αδτη. Έ άν λάβωμεν ύπ’ 
δψιν οτι ή γυνή αυτη ήτο γόνος μεγάλου οέκου καί καθ’ ύπερ

βολήν πλουσία, θά έννοήσωμεν πώς κατέστη τόσον περιώνυ
μος καί διατί περιεστοιχίζετο πάντοτε άπό πρίγκηπας, 
πονητάς καί σοφούς, οΐπνες άπετέλουν τήν αυλήν της είς 
τήν έν Κορρεγίω έπαυλιν τήν τόσον γελαστήν καί εύάρε- 
στον ταύτην διαμονήν. 'Η  ευχαρις τοποθεσία της καί οί ώ - 
psrtot κήποι της καθίστων αύτήν αληθές ένδιαίτημα Μουσών. 
Λίμναι μέ κρυσταλλώδη νερά, πηγαί μαρμάρινοι, σκιάδες 
πυκναί καί θαυμάσιαι,κλωβοί πτηνών κεκρυμμένων είς λαβυ- 
οίνθους δένδρων, άναβρυτήρια καταβρέχοντα άκαταπαύστως 
τό σκοτεινόν φύλλωμα τών πρασίνων δρυών, καί άρωματικα 
άνθη μεσημβρινών κλιμάτων, αναπτυσσόμενα ύπό τήν σκιάν 
πλούσιας τοϋ βορρά φυτείας, μετέβαλον τόν κήπον τοΰτον 
είς άληθή παράδεισον. Ένταϋθα ή Βερονίκη Γαμπάρα έδέ- 
χετο Κάρολον τόν δέκατον πέμπτον καί δλην τήν χορείαν 
τών εύγενών καί σοφών τής έποχής της. Ένταϋθα έπεσκέ- 
πτετο αύτήν ό Άρίοστος, ό εύθυμότερος τών ποιητών καί 6 
διασημότερος έκ τών ιπποτών τής έποχής του καί αυτός 
άκόμη ό τρομερός Άρετΐνος, ό χωρίς έντροπήν ούτος διεφθαρ- 
μένος,ό κυνικώτερος καί ό μάλλον έπικίνδυνος τών έκμεταλ- 
λευομένων τά γράμματα, τόν όποιον ή συνετή Βερονίκη πε- 
οιεποιεΐτο, έξασφαλίζουσα οΰτω καί αύτοϋ τούς έπαίνους καί 

τά έγκώμια.
Θά ήτο εύ'κολον είς τόν Κορρέγιον νά λάβν) σπουδαίαν θέ

σιν είς τόν δμιλον τοΰτον , διότι ή Βερονίκη Γαμπάρα καί 
ί  τόν ήγάπα καί τόν έξετίμα Ά λ λ ά  τί ύπήρχε κοινόν μεταξύ 

αύτοϋ καί τοϋ κόσμου τούτου ; Έπροτίμα λοιπόν τό εργον 

του καί τόν ίδικόν του κόσμον.
Ή  άπό τοϋ 1 5 2 4 — 1 5 2 8  περίοδος ύπήρξεν άναμφιβόλως 

σπουδαιότατη είς τήν ζωήν τοϋ Κορρεγίου. Ό , τ ι  ιδία κατα
πλήσσει είναι ή άνεξάντλητος ηρεμία,ή άντανακλώσα είς τά 
έργα του τής έποχής ταύτης καί ήτις παρετάθη μέχρι τ έ 
λους τής ζωής του, προσθέτουσα μείζονα δόξαν είς τά άρι- 

I στουργήματα τοϋ χρωστήρός του.
I Καί όμως ή κατάστασις τής Πάρμας κατά τήν έπαχήν
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εκείνην πολύ άπεΐχεν άπό τοΰ νά έμπνέγ τοιαύτας διαθέσεις. 
Μετά μακράν πολιορκίαν καί πάλην των αντιθέτων κομμά
των, η πόλις εΐ^ε καί πάλιν ύποταχθή εις την διοίκησιν τη ;  
’Εκκλησίας, ήν έπηκολοόθησεν ευθύς μετά-την παΰσιν του 
πολέμου, λιμός, άσθένειαι καί πανώλης. Τά χωρία είχον έρη- 
μωθή καί οί αγροί είχον μείνει ακαλλιέργητοι. Άήρ βαρύς 
καί νοσηρός ίπνεεν εις δλην τήν.πόλιν καί περιέβαλλε τούς 
κατοίκους ως νεκρικόν σάβανον. Εις την μολυσμένην ταύτην 
ατμόσφαιραν, υπό, την θκνατηφόρον πνοήν της πανώλους, οί 
άνθρωποι καί οί υγιείς έτι ειχον παραλύσει εκ τοΰ φόβου, ή 
ύπό κυνικοΰ έγωϊσμοΰ.

Άνά την περιδεή ταύτην καί πενθούσαν πόλιν εις μόνον 
άνθρωπος μέ-πό μ^τωπον-ήρεμον καί ήσυχον διέσχιζεν άνά 
πάσαν πρωίαν τάς έρημους οδούς, μεταβαίνων εις τό έργον 
του. ΤΗτο ό Κορρέγιος. Τό 1 5 2 9 ,  καθ’ δ ή πανώλης έδεκά- 
τισε τόσον την Πάρμαν,τόν εύοήκεν εις την θέσιν του, εργα
ζόμενον πυρετωδώς εις συμπλήρωσή της μεγάλης τοιχογρα
φίας τοΰ καθεδρικού νάοΰ. Μέχρι της στιγμής εκείνης, τό 
πάνέν τή ζωή τώ έμειδία.Εϊχε φθάσει εις το  άπόγεων της 
ευφυΐας καί ευτυχίας. Τό παν έλαμπεν είς τόν όρίζοντά του, 
τά έργα του, ό οίκός του, οί φίλοι του, καθ’ ήν στιγμήν ό 
άγγελος τοΰ θανάτου ήλθε νά κρούση τήν θύραν του. Τοΰ ά- 

φήρπασε τόν θεΐόν του Άλέγρη, τόν μοναδικόν φίλον του 
Βαρτολότην καί τέλος τήν γυναΐκά του, ήτις έβασίλευε με-  
τριόφρων είς τήν εστίαν του, φωτίζουσα τόν νοΰν του καί 
θερμάίνουσα τήν καρδίκν του μέ τό άγγελικόν της μειδίαμα. 
Ούδείς είξεύρει πώς ύπέστη τό τραΰαα τοΰτο, άλλ' ούδεμία 
υπάρχει αμφιβολία δτι ό πόνος του ύπήρξε τόσον μέγας. δσον 
μεγάλη καί ισχυρά ύπήρξεν ή προς τήν γυναΐκά του αγάπη 
του Ά λ λ ’ ό Κορρέγιος ήτο έξ εκείνων, οίτινες άντλοΰν έκ 
της θλίψεως νέας διά τήν έργαοίαν των δυνάμεις."Οχι μόνον 
λοιπόν έξηκολούθησε τό εργον του μεθ’ οσης καί πριν σπου
δής, άλλα καί ευθύς άμέσως έζωγράφησε τό σύμπλεγμα της 
Π α ν α γ ία ς , της άπ αγυμένης  π α ρ ά  των άγγέΛων·  "Ισως τό 
πρόσωπον εκείνο, είς τό όποιον άκτινοβολεΐ τόσον υπεράν
θρωπο; ευτυχία, τό βλέμμα εκείνο τό άντανακλών δλην τήν 
μαγείαν των αιωνίων άληθειών, άποτελεΐ τόν τελευταΐον ά- 
ποχαιρετισμόν τοΰ Κορρεγίου πρός τήν μόνην γυναίκα, ήν 
ήγάπησε καί τήν πίσπν του πρός τήν θεότητα, ήν έλάτρευσε. 
Δέν είξεύρομεν βεβαίως, εάν ή είκών αυτη κλείη τήν ιστο
ρίαν τοΰ έρωτός του, άποτελεΐ δμως τήν ύπερτάτην φάσιν 
της μ,εγαλοφυίας του. ’Ακτινοβολεί ύπερ πάσαν άλλην θείαν 
τινά συγκίνησιν ήτις είναι ή ύπερτάτη σφραγίς τελειότητος 
των καλλιτεχνικών έργων.

Κ α τ ά  τ ή ν  Μ α ρ γ α ρ ί τ α ν  Ά λ β ά ν α  Μ η ν ι ά τ η

Η ΦΙΛΑΡΕΣΚΟΣ ΔΗΜΙΟΣ
Π ρ ίς  μνηστην μ ιας  έσπ έρας .

Δεσποινίς ! άπό μιας ήδη έβδομάδος, καθ’ ήν εύρίσκομαι 
έξηπλωμένος ύπό τήν σκηνήν τοΰ στρατοπέδου, ριγών έκ τοΰ 
πυρετοϋ,ύπό τήν σκηνήν αύτήν,είς ήν είδον εισερχομένου; άν~ 
δρας ωχρούς έκ τής άσθενείας,νέους καί* ισχυρούς άλλοτε,ως 
ύπήρξα έγώ καί έκ τής οποίας είουν νά έξέλθωσιν, οίμοι ! 
τόσα πτώ ματα, έσχον παραδόξους σκέψεις. Καθόσον τό σώμά

μου έξησθένει, ή καρδία μου έμαλάττετο. Βλέπετε,  πρέπει 
τις νά ύποφέρη όσον ύπέφερα έγώ, -διά νά έννοήση ολα τά 
πάθη καί νά τά συγχώρηση.

Πόσον ύπέφερα, ό Θεός μόνος καί ύμεΐς δεσποινίς, γνω 
ρίζετε, διότι μόνος ό θεός καί σείς γνωρίζετε πόσον σάς ή .  
γάπων.

Λέγω,σάς ήγάπων, διότι σήμερον έκ τής άγάπης μου αυ
τής, ήτις έπλήρου πάσαν τήν δπαρξίν μου, ήτις ώδήγει πά- 
σάν μου πράξιν, έκάστην λέξιν μου, περί ήν περιεσ'τρέφοντο 
πάσαι αί σκέψεις μου, μοί φαίνεται δτι δέν μένει ή αίσθημά 
τι πολύ γλυκύ, πολύ τρυφερόν, πολύ άδελφικόν.

Δεν έζων ή δι’ υμών καί δι’ υμάς, καί έν τούτοις έπήλ-
χ 7 3 -

θεν έν έ{Λοί ή μεταβολή,ην σας άνέφερον. ’Αναχωρώ άνευ πο- 
θου , άνευ θλίψεως, έν μόνον ζητών νά ησθε ευτυχής. Προ 
ολίγου ό ίερεύς του Συντάγματος μου, οστις. πρό πολλοΰ μέ
νει έν τή νήσω ταύτη, ήλθεν δπως μέ έξομολογήση.

Ό  δυστυχής δέν έγνώριζε πώς νά θίξη τό ζήτημα
■> t ' -  .  . Λ  & , U k ’y j j  ¿wA *. i ’j . i .αυτο.

Τόν άφήκα νά όμιλήση έπί μακρόν "¿ομίλησε περί τής ά- 

νάγκης, ήν εχομεν πάντες νά συνδιαλαγώμεν μίαν ημέραν 
με τον Θεόν, μ.ε παρεκάλει δέ νά τό κάμω καί έγώ σήμερον.

Τον ηκουον,μειδ'.ών, καί αυτό τόν έστενοχώρει κάπως·
’Επί τέλους τόν είδον καλώς είς τούς οφθαλμούς καί τόν. 

ήρώτησα : Μέ γνωρίζετε αίδεσιμώτατε ;
— Βεβ αίως, ύπολοχαγέ.

—  Ηόυνασθε λοιπόν να πιστεύσητε μίαν μόνην στιγμ.ήν, 
δτι φοβοΰμαι τόν θάνατον; Είπέτε  μου πόσος καιρός μοί 
μένει__

'Υπήρξεν ειλικρινέστατος· μοί άπήντησεν,ώς αρχαίος στρα
τιώτης θά άπήντα είς συστρατιώτην του: Ή  ζωή άνήκει είς 
τόν θεόν έάν δέν κάμη θαΰμ,ά τι, έντός δύο ωρών πιθανόν, 
ή μάλλον βεβαίως θά σάς δικάζη.

Έλαβον τήν χεΐοά του : — Ευχαριστώ, τφ  ειπον, ύπάρχει 
καιρός, κάμετε τό χρέος σας.

Τοΰτο έγεινε μετά πολλής ζωηρότητας συνωμιλήσαμεν ως 
συνάδελφοι, καί ύπήρξα ευτυχής, ήσθά .θην μεγάλην ηρεμίαν 
έν έμοί, άμα Ιδωκα λόγον τών ποάξεών μου. ”Ων έν ειρήνη 
μετά τοΰ Θεοΰ, δέν θέλω νά άναχωρήσω, χωρίς νά όαιλήσω 
μεθ’ ύμών, σήμερον, βτε ή άσθένεια φονεύουσα τό σώμά μου, 
έξηφάνισε τήν ύπερηφάνειαν έκ τής καρδίας μου.

Ένθυμεΐσθε, δεσποινίς, τάς τόσον γλυκείας δι’ έμέ στιγ- 
μ.άς, τάς τόσον άπομεμακρυσμένας ήδη, άς όμοΰ διήλθομεν είς 
τήν έπαυλιν τών γονέων σας είς τάς Άρδέννας; Είχον έλθει, 
ώς φίλος τοΰ άδελφοΰ σας, χωρίς νά σάς γνωρίζω. Κάποτε ό 
άδελφός σας μοί είχεν εί'πει ένώ έπλάττομεν σχέδια διά τάς 
διχκοπάς μας .·

—  θ ά  γνωρίσης τήν άδελφήν μου καί είμαι βέβαιος δτι 
ταχέως θά φιλιωθήτε. Είναι τόσον κ α λ ή . . . .

'Ομολογώ δτι δέν άπέδιδον μεγάλην σημασίαν είς τούς 
λόγους αυτούς Ό  άδελφός σας ώμίλει περί ύμών, ώς περί 
παιδίσκης,περί μαθήτριας τινός άξιαγάστου καί τρυφεράς ,καί 
έγώ δέν έσκεπτόμην ή τά δάση, άτινα δέν έγνώμιζον, άτινα 
με προσείλκυον καί τούς άγριοχοίρους ους ήλπιζον δτι θά ή- 
δυνάμην νά κυνηγήσω είς αυτά. Ά μέσως άντελήφθητε τής
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έιιπλήζεως καί ταραχής μου, δτε σάς ειδον,και έννοησατε οτι

«ά σάς ήγάπων.  ̂ ,
Τό αίσθημα αυτό, δπερ έμαντεύατε, σάς απηρεσκε ;  πι- 

9Τεύσατε οτι σνμερον ομιλώ άνευ έπάρσεως— , δέν πιστεύω 
νά σάς άπήρεσκε, διότι έάν ούδέν έπράξατε, δπως τό αύξή - 

βν,τε, μήπως έπράξατε τι δπως τό έμποδίσητε ;
Λιήλθον πλησίον σας δεκαπέντε ημέρας. Αί δεκαπεντε 

αυται ήμέραι ύπήρξ«ν δι’ εμέ ή ύπερτάτη τής ζωής μου 
¿πόλαυσις καί σήμερον σάς ευγνωμονώ διά τάς ευτυχείς αύ-

τάς στιγμάς
Κατά τάς δεκαπέντε αύτάς ημέρας, ά ; έζησα πλησίον 

σας. εσχον τήν μεγίστην εύτυχίαν,ήν άνήο δύναται νά όνει-

■ ρευ®ή ·
Νά εύρίσκεται πλησίον τής γυναικός, ήν αγαπά τρυφε- 

ρως, περιπαθώς, καί παρ’ ής νομίζει δτι άνταγαπάται. Καί 
είχον τό δικαίωμα νά τό πιστεύσω, καί ομολογήσατε δτι 
4άν έκείνην την στιγμήν έζήτουν τήν χεΐρά σας παρά τοΰ 
πατρός σας ούδέν θά έπράττετε, δπως μοί τήν άρνηθή. Άλλα 
σάς ήγάπων πάρα πολύ, σάς έθεώρουν τόσον άνωτέραν έμοΰ, 
ώ,τε δέν έτόλμων νά σάς προσφέρω έμαυτόν, όποιος ήμην, 
τόσον μηδαμινός, τόσον κατώτερος ύμών, ώς μοί έφαινετο. 
Έγίνετο λόγος περί έκστρατειας είς την Μαδαγασκαρην, 
καί άπεφάσισα νά ύπάγω έκεΐ, δπως ζητήσω ολίγην δόξαν, 

νίαν έπωμίδα, καί καταστώ άξιος ύμών.
Εσπέραν τινά έσχον τό θάρρος νά σάς είπω πόσον σάς 

ήγάπων, τί έπόθουν, τί ήλπιζον. Σείς έμειδιάσατε και μοι 
έφάνη ότι μοί Ιτείνατε τό μέτωπον. "Ω ! τό φίλημα αύτό 
τής μνηστείας μας, τό πρώτον, τό τελευταΐον, τό μόνον, μέ 
έτρέλλανε. Καί πράγματι ουτω πρέπει νά είχε, διότι έάν 

δέν ήμην τρελλός, θά έννόουν δτι δέν μέ ήγαπάτε.^
Έ άν μέ ήγαπάτε, θά μέ άφήνατε νά άναχωρήσω άνευ 

Ιμ ιά ς  λέξεως, άνευ ενός νεύματος, δπως μέ κρατήσητε 
| Καί έν τούτοις, δτε άνεχώοουν, ή χείο σας ήτο ψυχρά, τά
■ χείλη σας έτρεμον, καί αύτό ήτο άρκετόν, δπως άναλάοω 

ελπίδα, όπως μοί δώση τήν δύναμιν, ήν έχοειαζόμην έκείνην

I  τήν στιγμήν, δπως ευελπιστώ διά τό μέλλον.
Μακράν ύμών δύνασθε νά ησθε βεβαία, δτι ούτε μία ή- 

\ μέρα, ούτε μία ώρα δέν παρήλθε, χωρίς νά διευθυνθή ή σκέ- 
ψις μου πρός σάς. Κατά τών κοπώσεων καί τών ταλαιπω- 

I  ριών έπάλαισα, έρειδόμενος είς τήν άνάμνησίν σας. Καί δσον 
δεινότερα καί φοβερωτέρα ήτο ή πάλη, τόσον περισσοτέραν 

1 δύναμιν ήσθανόμην,οπως τήν νικήσω άφοΰ διά σάς έπάλαιον.
Γνωρίζετε πάσας τάς λεπτομέρειας τής έκστρατειας έκ 

ί τών έφημερίδων, άλλ’ έκεΐνο, τό όποιον δέν γνωρίζετε, είναι 
ή χαρά, ή εύτυχία, ήν ήσθάνθην δτε ώνομάσθην ύπολοχαγός.

[ Αύτή ή δευτέρα έπωμίς ή τ0> εν βήμα πρός ύμάς. Δέν έβλε- 
ί  πον άλλον σκοπόν καί αύτό ήτο άρκετόν δπως με κατα- 

στήτη δσον τό δυνατόν εύτυχέστερον. Τέλος μετά την κα- 
τάληψιν τής Ταναναρίβης, καί άλλη εύχαρίστησις μέ άνέ- 
μενεν. Ά λ λ ά  σήμερον δέν γνωρίζω,έάν πρεπει να καταρασθω 

> ή νά εύλογήσω τήν ημέραν έκείνην. Τό παράσημον αυτο, το 
ί όποιον άνέμενον άπό τήν άρχήν τής^έκστρατειας, ¿Σταυρός, 
I τόν όποιον θερμώς έπόθουν, μέ αύτόν μοί ήλθεν ή δυστυχία, 
ί αύτός μέ ήφάνισεν. 'Υπάρχουν κάποτε τόσον θλιβεραί εύ-

Έ π ί  έν σχεδόν έ'τος ήμην άνευ ειδήσεων σας. Εις την αρ
χήν τής έκστρατειας είχον λάβει μίαν επιστολήν τοΰ άδελφοΰ 
σας, κατόπιν τίποτε. Μοί έγραψεν έκ νέου, καί έχάθησαν αί 
έπιστολαί του ; . . . .Έ μ ένα τε  λοιπόν δΓ έμέ ή νεάνις, ήν 
είχον γνωρίσει, άνησυχοΰσα μεθ’ έκάστην μάχην, άνυπομο- 
νοΰσα, δτε ειδήσεις δέν ήρχοντο, τέλος άναμένουσά με ώς 

μνηστή άναμενει τον μέλλοντα συζυγον της.
Αύτό ήτο τό ό'νειοον. 'Οποία θλιβερά άνάνηψις !

Πρό δεκαπέντε ημερών έ’φθασε τό ταχυδρομεΐον, και παν- 
τες έσπεύδομεν, ΐνα λάβωμεν ειδήσεις άτό τήν άγαπητήν 
μας Γαλλίαν, έγώ δ’ ήμην ό πλέον άνυπόμονος. Προαίσθημά 
τι  μοί έλεγεν δτι κάτι θά έμάνθανον περί ύμών. Εύρον τήν 
έπίσηαον έφημερίδα, έν ή τό δνομά μου άνεφέρετο μεταξύ 
τών νεωστί παρασημοφορηθέντων, άλλά δέν είχον ούτε μιαν 

επιστολήν, ού'ε μιαν λέξιν.

Είς γωνίαν τινά τής σκηνή; εύρίσκετο δέμα έφημερίδων, 
μόλις ληφθεισών, παλαιών δέ ήδη τριών μηνών. ’Έλαβον μίαν 
κατά τύχην. Διατί ελαβον αύτήν ; Διατί ή χείρ μου νά συν
αντήσει αύτήν καί δχι άλλην ; . . . Τήν άνέπτυξα, ζητών τά 
κοινωνικά, ώσεί κάτι να μ.ε ωθ;ι εις αυτα. Επανελαμβανον 
βτι τό δνομά σας δέν «ύρίσκετα έκεΐ, καί έν τούτοις μία ά/.α- 
τάσχετος δύναμι-, μοί έλεγε. «Παρατήρησε!» Παρετήρησα· 
καί μοί έφάνη δτι παρεφρόνουν. Τό δνομά σας, τό προσφι
λές αύτό δνομα, δπερ τοσάκις είχον ψιθυρίσει, τό δνομα αύτό 
οπερ τόσον ήγάπων, τό δνομα οπερ με υπεστηριξε, με υπε- 
ρήσπιζε, μέ προύφύλαττε, μέ έπροστάτευε, τό έβλεπον και 

μοί έφαίνετο δτι έγέμιζε τό φύλλον δλον.
Έπανεγίνωσκον καί ούδέν ένόουν, Διατί εύρίσκετο έ κ ε ΐ ;

Σείς μνηστευμένη μέ άλλον ! δέν ήτο δυνατόν !
Καί αίφνης διενοήθην δτι καθ’ ήν στιγμήν άνεγίνωσκον 

τάς γραμμάς αύτάς, θά ήτο τετελεσμένον Γσως, θά ένυμφεύ- 
θητε, θά άνήκετε είς άλλον. . . .  Τότε διερραγη έν εμοι κάτι, 
τό όποιον μοί προυξένησε πολύν πόνον καί έμενον εκεί απο

βλακωμένος, παράφρων.
Πέριξ έμοΰ, οί συνάδελφοί μου μέ συνέχαιραν διά τήν πα

ρασημοφορίαν μου,καί τούς ήκουον χωρίς νά τούς εννοώ με τό 
μειδίαμα είς τά χείλη, τήν^λύσσαν είς τήν καρδίαν,τόν θά
νατον είς τήν ψυχήν. Μέ παρέσυρον, καί τούς ήκολουθουν χω- 

οίς νά τούς έννοώ, χωρίς να σκέπτωμαι.
'Οποία θλιβερά ημέρα ! Πάντοτε λοιπόν ούτως έχει  ̂Ε ί 

ναι άδύνατον νά λάβγ τις είς τήν ζωήν χαράν, ήτις νά μη 

φέρν) μετ’ αύτής έτι μεγαλητεραν θλιψιν ,

' Έκείνην τήν ημέραν, σάς ζητώ συγγνώμην δεσποινίς, ώς 
ποό ολίγου έζήτησα συγγνώμην καί άπό τόν Θεόν, κατηρα- 
σθην καί σάς καί τόν Θεόν! 'Υπέφερα πάρα πολύ.Διατί νά 
μήν έχω άποθάνει ώς τόσοι άλλοι, οίτινες έπεθύμουν νά μή 
ζήσωσιν ; Ό  Θεός άναμφιβόλως έκρινεν δτι δέν είχον πλη

ρώσει τήν ποινήν τών πόνων.
Έ μεινα  ούτω όκτώ ημέρας, ούδέν πιστεύων, ούδέν έλπί- 

ζων πλέον. Τέλος ημέραν τινά ήκούσθη δτι σώμα ιθαγενών 
περιέτρεχε τά πέριξ τής πόλεως. Έ π ί  τγ  αιτήσει μου, μοί 
άνετέθη νά τούς καταδιώξω, καί ή έλπίς μοί έπανήλθεν. Έ 
κεΐ θά εύοισκον τό τέλος τών πόνων μου. Ά π α ξ  ετι ήπατή-
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τυχής, αποθνήσκουν ώς πρέπει νά άποθάνη είς στρατιώτης, 
με μίαν σφαίραν εις το στήθος.

Καί αυτό ή το υπερηφάνεια. Ό  Θεός &έν ήθέλησε νά πραγ 
ματοποιηθή η ελπίς μου αυτή, ώς πάντοτε είχε δίκαιον,διότι 
ούτω θά άπέθνησκον καταρώμενος υμάς καί δεν έπρεπε.

Την επομενην τής εν Ταναναρίβη επανόδου μου είσηρχό- 
μην εις το νοσοκομειον καί αμέσως είδον- μ ετ ’ άπειρου χα
ράς, ότι άγγιζε τό τέλος, ότι δέν θά ύπέφερον πλέον.

Ε π  αυτής της κλίνης τοΟ νοσοκομείου, ώς πανταχοΟ, έ- 
σκεπτομην, περι υμών, έπανεκτων πάσαν την ζωήν μου, άφ’ 
ί ς  ΊΊμερ31? οάς εγνωρισα, καί μικρόν κατά μικρόν ένόησα ότι 
δέν είσθε ένοχος, ότι εγώ μόνος είχον άδικον. Πρώτον, διατί 
νά αναχωρήσω ; Αυτό ήτο τό πρώτον σφάλμα μου, άλλως δέ 
σεις ποτέ δέν μέ ηγαπησατε, αύτό δέν επιδέχεται συζητή
σεις, και ηρωτων εμαυτον διά ποίας πλάνης της καρδίας καί 
και του νοος ηδυνηθην να εκλάβω δι’ έρωτα, ότι δι’ ύμ.ας 
δεν υπήρξεν η απλ,ή φιλαρεσκεια, ότι δέν ήτο η άπλοϋν flirt, 
και ησχυνθην δι’ δσας κακάς σκέψεις έσχον περί υμών.

Πόσον άνόητον θά μέ θεωρησητε, άλλ’ αύτό συνέβη, διότι 
ημην αμαθής, αφελής, είς άγριος, άνατραφείς εις την εξοχήν, 
εις τους αγρούς, εις τα δαση. Το flirt είναι λέξις νέα, ην δέν 
εγνωρι,ον, αφ ου ποτε δεν είδον νά παίζουν ούτω μέ την α
γάπην.

Ιδού η απολογία μου, δεσποινίς, μη με περιφρονεΐτε. ’Ίσως 
θά εποαττον καλλιτερον, εαν δεν σάς έγραφον, θά ελυπεϊσθε
τότε διά τον θάνατόν μου καί είμαι βέβαιος οτι θά εύχαρι-
σιεΐσθε, εάν συνεφιλιώμεθα μετά την επάνοδόν μου Ή  πλη 
γη θά έπωλοϋτο καί θά ήρχίζαμεν νέον flirt ! Σήμερον τί θά 
σκέπτεσθε ;

Καί έν τούτοις δέν η'θελον ν’άποθάνω, χωρίς νά σάς άπο- 
χαιρετήσω, χωρίς νά σάς συγχαρώ καί σάς έκφράσω τάς εύ- 
χάς μου, καί δέν θά ηδυνάμην νά τό πράξω χωρίς νά εξομο
λογηθώ, χωρίς νά σάς τά εΓπω όλα.

ΐδου οτι το επραζα και θα μου συγχωρησητε, είμαι βέ
βαιος, την ύπερηφάνειάν μου, την άγνοιάν μου, την άνοη- 
σίαν μου. Ή  τελευταία μου εύχή θά είναι υπέρ τής ευτυ
χίας σας. Νά άποκτησετε τέκνα, τά όποια θά είναι ώραΐα
ώς σεις. Ά λ λ ’ εάν θά έχητε κόρας, άπαγορευσατέ τας τό 
flirt, ώς παιγνίδιον επικίνδυνον καί δι’ έκείνας καί διά τούς 
άλλους καί ουτω θά τάς σώσητε άπό πολλάς τύψεις.

Είναι ώραιον νά άποθνησκν) τις μέ την συνείδησιν ησυχον. 
’Αναμένω τον θάνατον άνυπομόνως καί τώ μειδιώ ώς πρός 
φίλον. Λέγουν οτι ημέραν τινά όλοι θά συναντηθώμεν έκεΐ 
επάνω, λοιπόν, δεσποινίς, πιθανόν νά έπανιδωθωμεν, άλλ’ 
έκεΐ επάνω δέν υπάρχει flirt !

(Κ α τά  τό γαλλικόν) >'ο λ γ α  Κ β ύ ζ η

Τ Α  Ε Κ Θ Ε Τ Α  Κ Α Ι  Η  Α Γ Ι Α  Φ ΙΑ Α Ν Θ Ρ ίΙΠ Τ Α
Κ ι'  άν  ή σχληρή ή μ ά ν ν α  μ α ς  f iar  ερριζε ,ττόν δρόμο,  
'Ο λόγυμνα, χ ω ρ ίς  ποτε  στη γλ ω σσ ά  p a c  r á  σ τά ξ η  
σ τ α λ α μ μ α τ ιά  Απ' το γ ά λ α  της χι' ό άπονος  π α τ έ ρ α ς ,  
δπου μ α ς  έφερε στην γη , π ο τέ  τον ^έν μ α ς  είδε !
"Αχ !  6 Θεός του εύ σ π λ α χ ν ο υ  Χ ρ ,σ τ ο ΰ  μ α ς  ό Π α τ έρ α ς  
τ α  π λ α σ μ α τ α  Του r a  χ α θ ο ύν  δεν  άφησε τ ’ άθώ α.

Μ ας έσ τ ε ιλ ε  ά π ό  στοργή γ ε μ ά τ α ις  άδελφ ονλαις ,  
που μ έ  τ' άά ρά  χ ε ρ ά κ ια  τους φορέματα μ α ς  χάφτουν 
χαΐ χαθονντα ι  ώραις π ο λ λ α ΐς  u ά γ ια  φι ία ν θ ρω π ία ,  
χι υπομονή, ποΰ  δέν  ε ί χ ε  ή άπονη  μ α ς  μ ά ν ν α  ! 
χαΐ ράφτουνε τ ό Ιογυμνο χορμί μ ας  νά  σκ επάζουν  
γ ια  νά  β α σ τού μ ε  στην ζωή χ ε ιμ ώ ν α ,  χα .Ιοχαίρ ι .

"Ω ! χαί π α τ έ ρ α  ό θ ε ό ς  μ χ ς  έσ τ ε ιλ ε  ό ' Α γιος,  
π α τ έ ρ α ,  π ω χ ε ι  μ ι α  χ α ρδ ιά  μ έ  ζ ά χ α ρ η ν  π λ ασ μ έν η ,  
που ναι  γ ια τρός  χα ΐ χ ρ ισ τ ια ν ό ς  σφιχτά Αδελφωμένος, 
ω ! ι ιν  αύτός , που ν ο ιά ζ ετα ι  γ ιά  μ ά ς  τ' ά π ο ρ ρ ιχ μ έ ν α !  
Χβΐ σέ μ α ν ν ά δ α ις  χ ρ ισ τ ια ν α ϊ ς  χ α λ α ΐς  μας  π α ρ α δ ίν ε ι  
μ ε σ α  σ τ α  ζ έν α  στηθ ια  τους τό γ ά λ α  ν ά  μ α ς  δίνουν.
Μα χαι μ α ν ν ο ϋ λ  Αθάνατη, μ ά ν ν α  χ αρ ιτω μ ένη ,  
μ άς  έδωχε ο Π .Ιάστης  μ α ς ,  την ά γ ια  Έ χ χ λ η σ ιά  μ α ς  
πσΖ· σ' αυτήν  χάθε χ ρ ισ τ ια ν ό ς  ά γ ια  φ ιλανθρωπία  
δ ίνε ι  ολ ιγυ  η π ολύ  γ ιά  f /άς τ' ά π ο ρ ρ ιχ μ έ ν α  !

Ω Π λ ά σ τ η  μ α ς!π ο ΰ  τ ά  πο υ λ ιά  χω ρ ίς  νά  σπείρουν  τρέφεις, 
χαι εις έμ άς  τ ά  δ ύ σ τ υ χ α  τόσα  χ α λ ά  χ α ρ ίζ ε ι ς ,

Σ υ γ χ ώ ρ α  'κείνους τους σχληρονς χαϊ ά σ π λ α γ χ ν ο υ ς  γ ι -

[νιούς μας.
χαι φώτιζε ά λ λ ο υ ς  π ο λλούς  νάχ ιή  τούς μιμηθοΰνε !
Κ ι  αν  τους, ποΰ ειν  Αληθινοί γονιο ί μ α ς  χαί π ρ ο σ τ ά τα ις ,  
εύλόγα  τους χαί δ ίνε  τους ζωή ευ τυ χ ισ μ έν η .

Έ ν  Κων(κο'λι Σ  Α ίο ν „ ά ,

Η Α Β Ρ Ο Τ Η Σ  Ε Κ Λ Β Ι Π Ε Ι
"Ας μη φανίί παράδοξος ό τίτλος. Ή  άβρότης τών κυρίων 

προς τάς κυρίας πάσης θέσεως καί πάσης ήλικίας διατρέχει 
τόν κίνδυνον νά έκλειψη, ένεκα τνςς άφελους δήθεν μεταξύ 
τών δυο φύλων οΐκειότητος, ητις έγεινε του συρμοϋ κατά τά 
τελευταία ταΟτα έτη.

Νομίζω οτι ή οίκειότης δέν είναι ό μόνος λόγος τής όσημέραι 
έκλειπούσης ίπποτικής συμπεριφοράς τοΟ ίσχυρου πρός τό ώ- 
ραΐον φϋλον. Εφ’ όσον αί γυναίκες άναπτύσσωνται καί μορ- 
φώνωνται πνευματικώς έξ ί'σου μέ τούς άνδρας,έφ’ οσον ούτοι 
πείθονται ότι αί γυναίκες πάν άλλο η άσθενέστεραι καί άνι- 
κανώτεραι αυτών είναι, επί τοσοϋτον αισθάνονται καί όλι- 
γωτερον την ύποχρέωσιν νά παρέχωσι προς τό ασθενές φυλον 
τάς μικράς φιλόφρονας περιποιήσεις, αΐτινες άπετέλουν την 
αβρότητα, την galanterie, την κανονίζουσαν τάς σχέσεις 
τών άνδρών μετά τών γυναικών έν τγ  κοινωνία.

Ά λ λ ’ είναι άοά γε μεγάλη δι’ ημάς άπώλεια η κατάργη- 
σις της άβρότητος αύτης, ητις είχε καταντήσει εντελώς τυ
πική, περιοοιζομένη εις την παραχώρησιν μιας θέτεως εις τό 
τραμ, η εις την διατύπωσιν φιλοφρονήσεων κατά τό μάλλον 
και ηττον ειλικρινών, ή είς την προσφοράν καθίσματος η εις 
μικράς καί άσημάντους υπηρεσίας, τάς οποίας πολύ ευκόλως 
πάτα κυρία δυναται καί αυτοπροσώπως νά έκτελέση ;

Πριν δέ έκφέρωμεν τόν έπικηδειον αύτόν τής ξενικής 
τ αυτής συνήθειας, άς εξετασωμεν αύτήν διαγράφουσαι ακρι
βώς τά όρια, τά  όποια κανονίζουν την αβρότητα. ’Επειδή δέ 
τό τοιοϋιο είναι ζήτημα άντιλήψεως ημών τών κυριών θά

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ 7

παοεκάλουν τάς κυρίας καί δεσποινίδας, αίτινες θά άναγνώ- 
σ0υν τάς γραμμάς ταύτας, νά απαντήσουν είς την έρώτησίν 
μου, εάν νομίζ'υν απώλειαν διά τό φϋλόν μας την διαγρα
φήν τής άβρότητ-ς τών κυρίων πρός τάς κυρίας άπό του βι
βλίου τής εθιμοτυπίας καί άπό την σύγχρονον έν γένει 

ζωήν.
Αί γνώμαι τών κυριών, δημοσιευόμενα!, θά προκαλεσωσι 

συζητησιν, έξ η ; θά άποδειχθή βεβαίως τό άναγκαΐον ή μή 

τής διατηρησεως τής συνήθειας ταύτης.
'Ε λένη Γ εω ρ γ ιά δ ο υ

 -  -------------------------   « β Β — ----------------------

ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΝ Κ Α Ι  Τ Α  ΑΝΘΗ TOT

Είς τό ώραιον μας κλίμα ή άνοιξις βασιλεύει πολυν και
ρόν μέ τό ένδυμά της τό πράσινον και άνθοστολισμένον καί 
όταν δέ παοέλθη τό χρονικόν διάστημα τής γοητευτικής 
περιόδου της έξακολουθεϊ νά δανείζϊ) άπό τά ίδικά της κάλλη 
καί είς τάς άλλας ώρας τού έτους, τάς όλιγώτερον αυτής 

προνομοιούχους.
Τό θέρος στεφανωμένον μέ παπαρούνες καί μέ χρυσίζοντας 

στάχεις, μέ υακίνθους καί μέ φούλια, διατηρεί άκόμη τά 
ρόδα και τά μύρτα τής άνοίξεως, καί τό φθινόπωρον δ’ ά
κόμη αύτό μάς έπισκέπτεται μέ κάνιστρα άνθέων καί όχι 
μόνον μέ καρπούς και οπώρας, ως φαίνεται, σημαίνον το 
όνομά του. Ά λ λά  τά όπωρικά ώς τά άνθη φθίνουν καί αύτά 
επί τέλους, έστω καί είς τό προνομοιοϋχον αύτό κλίμα μας, 

περισσότερον μάλιστα παρά είς άλλους ψυχροτέρους τόπους, 
όπου ή τελειοποιηθεΐσα καλλιέργεια καί ή τεχνητή θερμο

κρασία τά διατηρούν ακμαιότατα τό φθινόπωρον.

Είς ημάς τό φθινόπωρον ερμηνεύει άκριβώς την γλώσσαν

Ί Γπ  I Φ  Υ Λ Λ I Σ ε

P A U L  B O U R G E T

Σ Α Ϊ Δ Α
Έ κ ε ΐ  έπαιζε μέχρι τοΟ μεσονυκτίου,προσθέτων είς τόν δηλητηρια- 

σμένον μεταμεσημβρινόν βίον του εν δηλητηριον ισχυρότερον ακόμη 
δια δολοφόνον ώς τδ κλίμα αύτό,τδ του οινοπνεύματος.^Πρόσθες οτι τάς 
ημέρας τή ς  ελευθερίας του αφιέρωνε τακτικώς είς τα επικίνδυνα κυνή- 
για,τά δποία επιτρέπει ή χώρα. Έφόνευσε δυο η τρεις λεοπαρδαλεις, 
αί δποϊαι περιεφέροντο είς τον Αντιλιβανον,πολλας άρκτους, εν ζεύγος 
δαινών είς τδ όρος Θαβώρ . . . 'Υ π ο θ έ τ ω  οτι δεν θα εύρίσκης πλέον 
τον άνθρωπον αΰτδν τόσον κοινόν, οσον πρίν.

Πολύ όλιγώτερον βεβαίως. Ά λ λ α  ή είκών ακριβώς τού συζύγου, 
τήν δποίαν μοΰ κάμνεις, δέν δικαιολογεί έκ  τών προτερων πασαν π α 
ρεκτροπήν τή ς  γυναικός . . .  ,

Αυτή ήτο ή γνώμη καί τών περισσοτέρων γαλλικών οικογενειών 
τής πόλεως . . . Διά νά παραμελώ δ άνθρωπος αυτός, δ νυμφευθείς 
έ* έρωτος τόσον νέος τήν γυναίκα αύτήν, ή δποία ώς πρ’οίκα τοϋ  ̂ ε -  
φερε μόνον τούς ώραίους οφθαλμούς της  και τ α  χρυσά τη ς  μαλλια— 
δύο μόλις έ τ η  μετά τδν γάμον του καί μαλιστα εις τδν ξένον αυτόν 
τόπον, είς τδν δποίον κατ’ ανάγκην συσφίγκονται τόσον οί οικογε
νειακοί δεσμοί, θά υπήρχε βεβαίως σοβαρα τις αίτια. Εν τουτοις δεν 
είχεν άλλην ερωμένην καί ή νέα σύζυγός του ούδεμίαν εδιδεν αφορ
μήν εις κακολογίας.

τής φύσεως, διότι ή θεπ μονη τών δροσερών καρπών, ού; 
παραθέτομεν σήρ.ερο  ̂ είς τάς τράπεζας μας, μάς αναγγέλλει 
ότι ή φύσις εξάντλησε τά τελευταία προς ημάς ευεργετη- 
αατά της. Ά λ λ ’ αίφνης ενώ τά μαραμένα τών ροδάκινων 
χρώματα καί αί πλαδαραί τών σταφυλώνσάρκες μάς εμπνεουν 
τήν μελ.αγχολίαν τής στερήσεως τών ωραίων και ευχυμων 

τούτων καρπών ή χλωρίς καί παλιν η προνομοιοϋχος η ελ

ληνική νέα μάς παρουσιάζει κάλλη, είς νέους κοσμους άνθι
νων ονείρων βυθίζει τήν φαντασίαν μας. Ένεκλιματισε βαί- 
μηδόν καί κατ’ ολίγον τήν χλοήν καί τά φυτά θερμοτέρων 
κλιμάτων είς τήν χώραν μας, έφωδιασμενη δε μέ τον πλοϋ- 
τον αύτδν στολίζει τούς ανθώνας y.ai τα αγροχ-νιπια, τ^ς 
αίθούσας καί τά θερμοκήπιά μας μέ τά άνθη τοΰ φθινο- 

'πώρου.

Τό σκήπτρον τών άνθέων αύτών κατεχει εν ταπεινόν αν- 
θύλλιον, τό όποιον δέν είναι πλούσιον ούτε εις χρώματα, ουτε 
είς σχήματα. Ό  ρεζεντάς, ό οποίος εχει πατρίδα την Αίγυ
πτον, καί τοΰ όποιου το άρωμα ο μεγας φυτολογος Λινναΐος 
παρομοιάζει πρός τό τής άμβροσιας τών αρχαίων θεών. Ο 
ρεζεντάς άνθεΐ βεβαίως καί τήν άνοιξιν και το θέρος, αλλα 
τό φθινόπωρον εύρίσκεται είς τήν άκμην του με το γλυκυ του 
άρωμα, τό όποιον είναι κα τ’ εξοχήν ισχυρόν τήν πρωίαν καί 
τήν έσπέραν. Είναι τό άνθος του σπητιοΰ ο ρεζεντάς, ο 

όποιος άνθεΐ χωρίς θωπείας και εις τα θερμοκήπια τών με
γαλοπρεπών μεγάρων καί είς τά παράθυρα τών πτωχικών 

οίκίσκων.

Τόν ρεζεντα είς άλλους τόπους, όπου καλλιεργούνται καί 
τελειοποιούνται όλα τά άνθη τον εκαλλιεργησαν και έτε- 
λειοποίησαν, ώστε νά είναι σήμερον θάμνος ισχυρός. Ά λ λά  
ούτε τό ένδυαά του τό ταπεινόν, ουτε το μεθυστικόν αρωμα 
του δέν κατώρθωσαν εύτυχώς νά τόν μεταβάλουν Καί ούτω

ΤΗτο μόνον γυνή τοΰ κόσμου, συνεχώς και καθ υπερβολήν έκτος 
τοΰ οίκου τη ς ,  τδν δποίον έφαίνετο μισούσα. Ή  ζωή αύτη, ή έκτδς 
τοΰ οίκου σννωδεύετο μέ τόσην έκ μέρους τής  νέας γυναικδς επιφυ- 
λακτικότητα, καί είς τάς έπισκέψεις καί είς τάς εσπερίδας, εις άς ε-  
φοίτγ, έφαίνετο επιφυλακτική, ώστε είς ούδένα έπήλθεν ή  ιδεα να 
κίνηση τήν προσοχήν τη ς  ή καί νά τήν έρωτευθή. Την είδες εν τού- 
τοις καί εύ'θυμον πρό ολίγου ακόμη

—  Δέν είχαν παιδιά; ήρώ τησχ.
—  Ό χ ι  καί ή έλλειψις αύτή παιδιών ήτο επίσης,ώς ΰπέθετον,αιτία 

τής  μεταξύ τών συζύγων ψυχρότητος. Πολκοι ανδρες νυμφεύονται 
μόνον διά νά αποκτήσουν παιδιά, ή μάλλον υιόν και δέν συγχωρούν 
είς τήν γυναίκα των τήν άπογοήτευσιν αύτήν τής  πατρότητος.  Καί 
όμως δ R o d ie r  δέν άνήκεν είς τήν κατηγορίαν αύτήν. ’Α λ λ ’ είπε 
μου σύ δ ψυχολόγος, πιστεύεις ότι παρανοήσεις ουσιώδεις δύνανται νά 
όπάρξωσι καί νά παραταθώσι πολύν καιρόν μεταξύ ανθρώπων, οϊτινες 
ζοΰν ΰπδ τήν αύτήν στέγην, τρώγουν εις την αυτήν τραπεζαν, ανα
πνέουν τδν αύτδν αέρα, έχουν τά αύτά συμφέροντα και τάς αύτάς ά- 
νάγκας κ α ί . . .  οί δποίοι άγαπώνται ;

— Βεβαίως τό πιστεύω. Αί παρανοήσεις μάλιστα αύταί αποτελούν 
τήν κυριωτάτην αιτίαν τόσων δυστυχιών τή ς  οικογένειας.

Ποσάκις είς πατήρ,δστις ήγάπα τδν υιόν του καί ήγαπατο παρ’ αύ- 
τοϋ αποθνήσκει,πεπεισμένος περί τής αχαριστίας τοΰ τέκνου του, ά- 
γνοών οτι δ υίδς ουτος έμεινε μ έ  τήν καρδίαν συντετριμμένην διά 
τήν αδιαφορίαν καί ψυχρότητα τοΰ πατρός του.

Καί αί μητέρες μετά τών θυγατέρων των καί οί αδελφοί μεταςύ 
των ! . . . .  Τδ αδύνατον νά φανη τις δποίος είναι πραγματικώς, ή οδυ
νηρά ψυχρότης πρός εκείνους άκριβώς, ους άγαπα τις υπέρ παν άλλο, 
άποτελοΰν τήν κοινήν τύχην όλων τών δειλών καί τρυφερών οντων. 
Πόσας πικρίας όφιστάμεθχ, άπδ τάς όποιας θά είμεθα άπηλλαγμένοι, 
έάν ήδυνάμεθα νά βλέπωμεν τάς ψυχάς, ώς βλέπομεν τά σ ώ ματα........

— Καί δέν προσθέτεις οτι ήάγάπη,ητις  ούφειλε νά συντελή,όπως δια- 
βλέπη τις καί τά έγκατα τή ς  ψυχής, συντελεί είς τδ νά συνταράττη
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εμεινεν η είκων και το συμβολον πάσης ταττεινόφοονος κα'ιγεν- 
ναίας ψυχής. Ή  άνθησίς του ή ισχυρά καί ακατάβλητος άν- 
Οίσταται εις τα ζωηρά ψύχη, οτως η αληθινή καλωσύνη αν 
τιμετωπίζέι άμείωτος πασαν ΰβριν καί πασαν ά/αριστίαν.

Προτιμάτε λοιχον τον ρεζεντά άπο τά θορυβώδη καί έπι- 
ύεικτικα ανθη των θερμοκηπίων.^Σπείρατε τον παντοΰ καί 
εις γλάστρας και εις δοχεία καί εις τούς κήπους σας, άφοϋ 
τόσον ολίγον απαιτητικός είναι καί τόσον ώραϊον χύνει ά
ρωμα. Τοποθετείτε τον εις δέσμην, όχι είς βάζα φαϊντιανά 
ααι πορσελανας, άλλ’ άπλως εις κρυστάλινον δοχεΐον, εΐ δυ
νατόν είς ιχχ·κμα κέρατος η είς ποτηριον,

Ταπεινός αυτός, ταπεινόν θέλει πλαίσιον. Έάν του άλλά- 
ζητε το νερον του καθ εκαστην,δύνασθε νά διατηρησητε μίαν 
δέσμην ρεζεντα ολυκληρον εβδομ,άδα. Καί μέσα είς πιάτο 
βα.θυ, μ.ε τους μίσχους είς τό νερόν καί τά άνθη πρός τά εξω 
σχηματίζετε ώραϊον στόλισμα διά δωμάτιον εργασίας, διά 
μικραν αίθουσαν δια γραφεΐον κόρης. Τοποθετημένος είς 
φύλλα βιβλίου η και εις τά ερμάρια των ενδυμάτων μ ετα 
δίδει το γλυκυ του αρωμα. Άλ,λά μη τον θέσητέ ποτε είς 
τα στηθη τας, κυρία μου, διότι μαραίνεται αμέσως.

Φ Ι λ α ν θ ή ς

Π Α Ρ Θ Ε Ν Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο Ν
Μ Α ΡΙΑ Σ Β Ε Λ Λ Η

Ο ΔΟ Σ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Τό έπί τής  όδοΰ Πειραιώς Παρθεναγωγείου τής  κ. Μαρίας Β ελ λ ή  
δέχεται είσέτι μαθήτριας πρός εγγραφήν καθ' δλον τόν ’Οκτώβριον 

καί Νοέμβριον. Τό  Παρθεναγωγεΐον τούτο μ'ε καθηγητάς καί διδα- 
οκαλίσσας έπιμελώς και άριστα κατηρτισμένας άνταποκρίνεται πλη
ρέστατα είς τόν προορισμόν του καταρτίζον άριστα τάς έμπιστευμένας 
3ις αυτό μαθήτριας.

αυτήν, άπήντησεν ό Ή λία ς.  Λοιπόν τοιαΰτη παρανόησις έχώριζε τον 
R o d ie r  άπό τήν γυναίκα του, ώς έκ  του σφάλματος καί των δύο των.
* 0  R o d ie r  ήτο κατά τας άρχάς του γάμου των ζηλότυπος μέχρι μ ω 
ρίας, μέχρι ταπεινώσεως, μέχρι παραφροσύνης. Α ϋτη  έξανέστη, διότι 
ήτο υπερήφανος καί δεν έφαντάζετο πώς δηλητηριάζει τόν χαρακτήρα 
του άνδρός ή ζηλοτυπία, πόσον φθείρει καί καταστρέφει πασαν εύγενή 
τής  καρδίας όρμήν. Ά ν τέτα ξε  λοιπόν σπουδαίαν είς αυτόν π εισμο
νήν. Α υτή,ή  τόσον ολίγον φιλάρεσκος, έγεινε τοιαύτη, απλώς άπό έκ- 
δίκησιν. ’Ό χ ι  βεβαίως φιλάρεσκος διεφθαρμένη, ά λ λ ’ επίτηδες χορεύ- 
ουσα είς μίαν συναναστροφήν κατ’ έπανάληψιν με τόν αύτόν χορευ 
τήν, δεχόμενη άνθη παρ’ άλλου— τά όποια έρριπτε βραδύτερου άλλα 
τά όποια τή  προσέφερέ τις, πρός ον ό σύζυγός της διέκειτο δυσμε- 
νώς. Καί ούτος υπό τό κράτος φρικωδών υπονοιών ν ί  παραφέρεται ώς 
τρελλός, νά γίνεται σκαιός, βάρβαρος, βασανιστικός καί τέλος, έν ά
γνοια τής  συζύγου του, νά άποφασίση νά δεχθή θέσιν είς τά άκρον 
αύτό του κόσμου καί νά τήν φέρη έδώ έκούσαν ακόυσαν, μόνον καί 
μόνον διά νά τήν απομακρύνη του κόσμου, διά νά τήν άπομονώση, 
διά νά τήν άποσπάση άπό παντός δ,τι  ήγάπα, άπό τόν τόπον τής 
γεννήσεώς τη ς ,  άπό τήν οίκογένειάν της ,  άπό τούς φίλους τη ς ,  άπό
τόν φανταστικόν άντίζηλον, όστις δέν ΰπήρξεν π ο τ έ  Έ π ή κ ο υ σ ε
μ ιτ ά  πόσης οργής καί μανίας καί κατόπιν τίνων”σκηνων, τό φαντά 
ζεσαι. ’.’Ηθελα νά έβλεπες τούς δύο αυτούς ΰπερηφάνους, προσβεβλη
μένους άμοιβαίως είς τόν έρωτά των καί φυλακισμένους είς τήν εξο
ρίαν αυτήν τής  ’Ανατολής, τόν ένα άντιμέτωπον πρός τόν άλλον.Τήν 
γυναίκα μνησικακουσαν, μεθ ’ όλην τήν πρός αύτόν άγάπην της  καί 
άποφασισμένην νά μή συγχώρηση ποτέ τόν άνδρα, πεπεισμένου οτι 
δεν άγαπαται καί οτι άλλος τόν άντικατέστησεν είς τήν καρδίαν της. 
Δέν ήδύνατο βεβαίως να ζηλότυπη πλέον έδώ, μέ τήν ζω ή ν ,ή ν δ ιή γ ε  
τόσον μακράν τή ς  Γαλλίας, αλλ ’ έμαίνετο διά τήν σιγήν και τήν μ ε 
λαγχολίαν τής  συζύγου του, ήν έξελάμβανεν ώς θανάσιμου θλίψιν,διά 
πράγμα, τό όποιον ηγνόει καί τό όποιον τού έφθειρε τήν ζωήν. Σας 
μέμφονται ολους σας ότι κάμνετε μεγάλην κατάχρησιν τοιούτων αύ-

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ
ΓΥΝ Α ΙΚ Ε ΙΩ Ν  ΦΟΡΕΜΑΤΩΝ

Ή  κ. Έ μ κ έ ,  ράπτρια πτυχιοΰχος Ευρωπαϊκών εργοστασίων, μετ* 
μικράν εξ ’ Αθηνών άνά τήν Ευρώπην άπουσίαν έπανελθοϋσα, ιδρυ«; 

καί πάλιν νέον Ιργοστάσιον ραπτικής έπί τής  όδοϋ Έ ρ μ ο υ  άρ. 51 .

Ή  παλαιά πολυπληθής πελατεία τή ς  κ. Έ μ κ έ ,  θά τήν ευρη πάν

τοτε πρόθυμον είς έκτέλεσιν πάσης παραγγελίας φορεμάτων, καίϊέπα- 
νωφορίοιν, πάσα δέ κυρία προσερχομένη είς τό έργοστάσιόνζτης δύν«- 
ται νά έχ η  τήν βεβαιότησα οτι είς πασαν παραγγελίαν τη ς  θά ευρη 

είς συνδυασμόν τήν καλαισθησίον μέ τήν δεξιότητα καί τήν οικο
νομίαν.

’Οδός Έ ρ μ ο υ  άριθ. 5 1 .  ». ,ν.

Παρακαλουνταί θερμώς αί κ. κ ,  συνδρομήτριαι αί κα

θυστερούσαν μέχρι σήμερον τάς συνδρομάς των νά σπεύ · 

σουν έπ ί τέ ίο υ ς  νά άποστειλουν αύτάς. Τήν αυτήν πα- 

ράκλησιν άπευθύνομεν και προς τάς κ. άνταποκριτρίας 

ώς και προς τούς κ. άνταποκριτάς μας νά Ιπισπεύσουν 

τήν εί'σπραζιν και αποστολήν των καθυστερουμένων,διότι 

ή αταξία αυτή των εισπράξεων καταντρέ ανυπόφορος

ΪΠΟΑΗΜΑΤΟΠΟΙΕΙΟΝ THE ΑΤΛΗΣ
I. Τ Σ  Α  Μ Η.  

Οδός Γ ε ώ ρ γ ιο ν  Σ ταύρον άο. 45.

Μέ νέα δέρματα, μέ  νέα υλικά άρίστης πόιότητος, μέ  κόπτην καί 

εφαρμοστήν Παρισινόν άνέκαίνισε πάλιν τό ΰποδηματοποιεϊόν του ό κ. 

I.  Τσάμης, ό άριστοτέχνης υποδηματοποιός, 6 έξασφαλίσας τοιαύτην 

φήμην διά τήν κομψότητα καί στερεότητα τών υποδημάτων τών Κυ
ριών, και καταλεγων μεταξύ τών πελατριών του, τήν έκλεκτοτέραν 
μερίδα τή ς  ’Αθηναϊκής κοινωνίας.

τοκτονιών εις τα μυθιστορήματά σας. Είναι αύται περισσότερον συχναί 
εν τή  ζω ή ,  άν καί άκούσιοι καί άσυνείδητοι κατά τό πλείστον, όπως 
ή τού παράφρονος αύτοΰ άριστούχου τής  πολυτεχνικής σχολής,  όστις 
είχε καταντήσει -:ξ άπελπισίας μέθυσος, καί χαρτοπαίκτης καί έπε- 
δίωκε νά συντρίψη κάπου τήν κεφαλήν του, ενφ ήγάπα τήν γυναίκα 
του καί έλατρεύετο παρ ’ αυτής.

—  Ας έσπαζε καλλίτερα τό χέρι του ή τό πόδι του, άπήντητα, διότι 
ουδέν άλλο διαλύει τάς παρανοήσεις καί τά δυσεξήγητα αυτά ποοβλή
ματα, όσον*1 έν’ δυστύχημα ή  μία σοβαρά άσθένεια. Ή  θέα’ φυσικού 
πόνου του αγαπημένου προσώπου καταστρέφει πάσαν μνησικακίαν, ά- 
φαιρεί πάντα ενδοιασμόν.... ,

— Αυτήν τήν φοράν έχεις  δίκαιον καί εύρες άληθώς τό φάρμακον.Λοι
πόν ή επικίνδυνος άσκησις τής  ιππασίας παρά ταί R o d ie r  Ιφαίνετό τι 
πολυ φυσικόν είς χώραν, έν ή  υπάρχουν ώς έδώ, τόσον θαυμάσιοι ίπ
ποι. Κακός ίππεύς κατ ’ άρχάς, κατώρθωσεν εντός ολίγου χ ρ ο ν ικ ο ύ  
διαστήματος νά ίππεύση έξόχως καί έπί τέλους νά μή θέλη ή  ζ<?* 
δύστροπα,ανυπότακτα,παράδοξα καί είς τάς κινήσεις καί είς τά άλματα 
των. Ε ίχεν  οΰτω άγοράσειπαρ* ενός Βεδουίνου, μίαν θαμασίαν λευ
κήν ’ίππον,μόλις τετρα ετή ,τήν  όποιαν ώνόμασε Σ α ΐδ ά ν .Ά ν  καί συν
ήθως ητο ήμερος, ώς άρνίον καί ευφυής ώς άνθρωπος, όταν τήν ηρε- 
θιζέ τις καθίστατο άκράτητος, ε ίχε  δέ φονεύσει μέχρι τ ή ς  ηλικίας 
ταύτης δύο αναβάτας, καί έκυκλοφόρει έναντίον τού ζώου αύτοϋ προ- 
ληψις φοβερά ότι φονεύει πάντα άναβάτην. Έ ν ε κ α  τούτου ό R o d ie r  
τήν ήγόρασεν αντί ενός τεμαχίου άρτου, ήγάπα δέ ώς τρελλός τό ζώον 
αύτό. Είδα μέχρι σήμερον πολλούς τολμηρούς άναβάτας ίππων, άλλ 
ούδείς μ οΰ 'έκα με την  έντύπωσιν τής  περιφρονήσεων τού θανάτου, όσον 
ό χονδρός αύτός Νορμανδός. ’’Αλλοτε έπήδα ΰπεράνω ποταμών, άλ
λοτε χάνδακας άπειλητικούς καί άλλοτε υψη,έπί τών όποιων διέτρεχε 
τόν κίνδυνον νά κατασυντρίψη τά κόκκαλά του.

( ’Ακολουθεί).


